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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 باب الغسل وحكم الجنب

 

الغُسل ـ بضم الغين ـ: اسم مصددر بمعند : اتساسداوج عهمعدغ: لسسداوج ع دو 

ج عالُجنُب: بضدم الجديم عالندونج اسدم لمدن  صدل  تعميم البدن بالغتسل بالماء

 منغ الجنابةج ع ي إنزاو المني.

عالجنددب: البعيدددج سددمي بددغ مددن  صددل  منددغ هنابددة: إمددا نن المنددي  بتعُدددت عددن 

ا لددغ قبلرددا مددن الصددال  عال ددراء   محلددغ عانا ددل عنددغج لع لبعدددن عمددا  ددان مبا ددا

 عنحو ذلك.

عالمفددرو عالمثندد  عالجمددعج قدداو  علفدد) لالجنددبل  علددا علدد  الدد، ر عاننثدد ج

إِْن ُ ْناُْم ُهنُباا فتاط ر ُرعا{{ ]المائد :  [ ج عربمدا طدابا علد  قلدةج 6تعال : }}عت

في او: لهناب عُهنُبدونج عنسداء ُهنبداوج عمندغ قدوو عائشدة رندي هللا عنردا: 

ل ندد  لساسددل لنددا عرسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مددن إندداء عا دددج عنحددن 

 [.ل1هنبانل]ل

 عل او ث  ،ا الباب تبحث في مسألاين:

 انعل : في ل كام الغسلج ما  جب منغج عما  ساحبج ع يفياغ.

الثانية: ل كام الجنبج ما  حل عما  حدرمج مدن ال دراء ج عاللبدث فدي المسدجدج 

 عالنوم عل  هنابةج عنحو ذلك.
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 ما جاء في أنه ال اغتسال إال من إنزال

 

ُسدوُو هللاِ صدلو   ـ ععتْن لتبي ستِعيد   108/1 : قتاوت رت الُخْدِريو رني هللا عنغ قتاوت

اءِ »هللا عليغ عسلوم:  اُء ِمنت المت ِ.«. المت اِريو انُ ُمْسِلٌمج علتْصلُغُ فِي اْلبُخت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« إنمدا المداء مدن المداء»بداب « الحدي »ل في  اداب 343ف د لخرهغ مسلم ل

طر ا شدر ك ـ  عندي ابدن لبدي نتِمدر  ـج عدن عبدد الدر من بدن لبدي سدعيد من 

الخدريج عن لبيغ قاو: خره  مع رسوو هللا  وم االثنين إل  قباءج  اد  إذا 

 نددا فددي بنددي سددالم عقددف رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم علدد  بدداب ِعاْبددان 

م: فصدددره بدددغج فخدددرج  جدددر إزارنج ف ددداو رسدددوو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلو 

ج ف دداو عابددان:  ددا رسددوو هللاج لرل دد  الرهددل  عجددل عددن « لعجلنددا الرهددل»

إنمدا المداء »امرلتغ علم  مِن ماذا عليغ؟ قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم: 

 «.من الماء

ل من طر ا شعبةج عن الحكمج عن 345لج عمسلم ل180علخرهغ البخاري ل

هللا صددلو  هللا عليددغ ذ ددوان لبددي صددالحج عددن لبددي سددعيد الخدددري لن رسددوو 

عسلوم لرسل إل  رهل من اننصار فجاء عرلسغ   عرج ف او النبي صدلو  هللا 

؟ ف داو: نعدمج ف داو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ « لعلندا لعجلندا »عليغ عسلوم: 

 ج ع ،ا لف) البخاري.« إذا لُْعِجْل ت ـ لع قُِحع  ـ فعليك بالونوء»عسلوم: 

 ظغ:الوهغ الثاني: في شرح للفا

ج عالمداء انعو: « إنمدا المداء مدن المداء»قولغ: لالماء مدن المداءل لفد) مسدلم: 

مبادلج عالمراو بغ: ماء االساسداوج عالثداني: ماعلدا بمحد،عر خبدرج عالمدراو 

ان هللا تعال  ماءج ف او تعال : }}ُخِلات ِمدْن  ا بل، ج عقد سم  بغ: المني النازو وف ا

دداء  وتافِددا  ]{{ ]العددار :  علفدد) الحددد ث فيددغ هندداي تددامج  يددث اتفددا  [ ج6مت

 اللفظان في الحرعرج عاخالف المعن .

عفددي الحددد ث لسددلوب مددن لسدداليب ال صددر عنددد البالسيددينج عطر  ددغ لإنمددال 

 عمعنان: لن االساساو م صور عل  اإلنزاو.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  عهددوب الغسددل مددن إنددزاو المندديج ع دد،ا 

مغ فإنغ  فيد عدم عهوب الغسل بدعن إنزاوج فلدو منعو  الحد ثج علما مفرو

إذا »هامعرا في فرهرا علم  نزو فليس عليغ سسلج عقد وو علد  ذلدك قولدغ: 

ج علُعجل : بضم الرمز  ع سدر الجديمج « لُعجل  لع قُحع  فعليك بالونوء

عقُحعدد : بضددم ال ددار عفاحردداج عبددالرمز: لُقحعدد ج عمعنددان: هامعدد  علددم 

 تنزوج ع و اإل ساو.
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قد هاء  ،ا المعن  ع و لن الماء مدن المداء عدن عددو مدن الصدحابة رندي ع

هللا عددنرمج عثمددان علُبددي بددن  عددبج ع ددد ثرما فددي الصددحيحينج عرافددع بددن 

خد جج ع د ثغ عند ل مدج علبي ل وب ع د ثغ عند النسائي عابن ماهدغج عقدد 

عرو عن ز د بدن خالدد الجرندي لندغ سدأو عثمدان بدن عفدانج ف داو: لرل د  إذا 

هامع الرهل امرلتغ فلم  ُمِن؟ قاو عثمان:  اونأ  ما  اونأ للصال  ع غسل 

ذ رنج قاو عثمان: سمعاغ من رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلومج فسدأل  عدن 

ذلك علي بن لبي طالبج عالزبير بن العوامج عطلحدة بدن عبيدد هللاج علُبدي بدن 

 ل[.2 عب رني هللا عنرمج فأمرعن ب،لك]ل

و اإلسالمج ع و لن من هامع علم  نزو اسانج  عتونأج ثدم ع ان  ،ا في لع

ا بمجرو اإل الج عإن لم  نزوج عقد عرو ما  دو عل  النسخ  ُشرع الغسل معل ا

من طر ا ابن شرابج  دثني بع  من لرن  لن سرل بدن سدعد السداعدي 

لخبرن لن لُبي بن  عب لخبرن لن رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم إنمدا هعدل 

صددة فددي لعو اإلسددالمج ل لددة الثيددابج ثددم لُِمددرت بالغسددلج عنُِردديت عددن ذلددك رخ

 ل[ج قاو لبو واعو: ل عني الماء من الماءل.3ذلك]ل

ب عليددغ  علدد  لن بعدد  العلمدداء  مددل  ددد ث البدداب علدد  اال دداالمج عقددد بددو 

ل[ج عل ددد ذلددك الشدديخ عبددد 5ل[ج عمدداو إليددغ الحدداف)]ل4النسددائي فددي سددننغ]ل

 العز ز بن باز.

إنما الماء من الماء فدي »ي عن ابن عباي رني هللا عنرما لنغ قاو: عقد رع

 ل[.6« ]لاال االم

لكن إوخاو اال االم  كون من باب العمومج علما الحد ث فليس في اال داالمج 

لما ت دم من الاصر ح بسببغج ع دو لندغ سد او عدن الجمداع ال عدن اال داالمج 

ثددر نج فيضددعف ال ددوو عصددور  السددبب قععيددة الدددخوو فددي الحكددم عنددد ان 

 باخاصاص ذلك بحالة اال االم في النومج عهللا لعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 5       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 وجوب الغسل من الجماع

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  109/2 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ُ رت عت ـ عت

دبت الْ »عليغ عسدلوم:  هت ددت اج فت تدْد عت رت ا انتْربتدعِج ثُدمو هت لتدست بتدْينت ُشدعتبِرت «. غُْسدلُ إذتا هت

لتْيِغ.  ُماوفتٌا عت

إْن لتْم  ُنِزْول. اوت ُمْسِلٌم: لعت  زت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ج «إذا الا د  الخااندان»بداب « الغسل»ل في  ااب 291ف د لخرهغ البخاري ل

ل من طر ا  شام الدساوائيج عن قااو ج عن الحسن البصريج 348عمسلم ل

ا.ل[7عن لبي رافع]ل  ج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغج بغ مرفوعا

ا ـ مددن طر ددا معددر الددورا ج عددن الحسددن بددغج عفيددغ:  علخرهددغ مسددلم ـ ل ضددا

 «.عإن لم  نزو»

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لإذا هلدسل لي: الرهدلج ع دو مفردوم مدن السديا ج عالمدراو بدالجلوي: 

  ونغ ب،لك المحل.

شدعب المدرل  انربدعج عالضدمير لدم  ا ددم لدغ  قولغ: لبين شعبرا انربدعل لي:

مرهعج لكنغ معلوم من السيا ج عالشُّعب ـ بضم الشين ـ: همدع ُشدعبةج ع دي 

ال ععددة مددن الشدديءج عالمددراو برددا  نددا:  دددا ا عرهال ددا علدد  انظرددرج ع ددو 

 نا ددة عددن مكددان الرهددل مددن المددرل  فددي  دداو الجمدداعج ع ددي  دداو  سددا بح 

نودد  عنرددا بلفدد)  الشُّددعتِب الاددي  ددي بمعندد  انطددرارج لدديفرم بدد،لك ذ ر دداج فتكت

 المراو من  الة اتصاو محل ي الجماع.

دد ال بفداح الجديم عالرداءج   داو: هردد علهرددج لي: بلد، المشد ةج  رت قولغ: لثم هت

ددوِ ا بحر ادغ   عالمعن : بل، هردن فيراج عذلك بدإ الج ذ درن فدي فرهرداج ثدم  ت

  حصل منرا هرد عمش ة.نن المرل  عإن  ان  تال،ذ ب،لك لكن 

ع ،ا من محاسن اللغةج  يث إنغ  ُكن   عما  ُساحيا من ذ رن بمدا  ددو عليدغج 

فدإن الم صددوو مددن ذلدك الكنا ددة عددن الجمداع عمعالجددة اإلنددزاوج علن ذلددك إذا 

« عللدز  الخادان الخادان» صل ف د عهب الغسل عإن لم  نزوج عفي رعا ة: 

لجرد  نا ة عن معالجة اإل الجج عفدي ج ع ،ا  دو عل  لن ا« ثم هرد ا»بدو 

 « .إذا مسو الخاان الخاان»رعا ة عند مسلم: 

ج  عالمراو من الا اء الخاانين: تغييب الحشدفة فدي الفدرجج ع دو المدراو بدالمسو

عليس المراو   ي اغ  نن خاان المرل  في لعل  الفدرجج عال  مدس الد، ر فدي 

 الجماع.

ا.قولغ: لف د عهب الغسلل لي: عليرما ه  ميعا
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الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  عهددوب الغسددل مددن الجمدداع علدد  الرهددل 

 « .عإن لم  نزو»عالمرل ج سواء ل صل إنزاٌو لم الج ل ولغ في رعا ة مسلم: 

عقد لخرج مسلم من طر ا  شامج عدن  ميدد بدن  دالوج قداو: عال لعلمدغ إال 

اهر ن عن لبي برو ج عدن لبدي موسد  قداو: اخالدف فدي ذلدك ر ده مدن المرد

عاننصارج ف او اننصار ون: ال  جب الغسدل إال مدن الددفا لع المداءج عقداو 

 المراهرعن: بل إذا خاله ف د عهب الغسل.

قدداو: قدداو لبددو موسدد : فأنددا لشددفيكم مددن ذلددكج ف مدد  فاسدداأذن  علدد  عائشددة 

رني هللا عنراج فأذن  ليج ف ل  لرا:  دا لمدانج لع  دا لم المد منين: إندي لر دد 

عن شيء عإني لساحييكج ف ال : ال تسداحي لن تسدألني عمدا  ند  لن لسألك 

سائالا عنغ لُمك الاي علدتكج فإنما لندا لمدكج قلد : فمدا  وهدب الغسدل؟ قالد : 

إذا هلدس بدين »عل  الخبيدر سد ع ق قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

 ل[.8«]لشعبرا انربع عمس الخاان الخاان ف د عهب الغسل

ج « إنمدا المداء مدن المداء» د،ا الحدد ث ناسدخ لمفردوم  دد ث:  الوهغ الرابدع:

عوليل النسخ  د ث لبي بن  عب قاو: لإنما  ان الماء من المداء رخصدة فدي 

ل[ج ع و صدر ح فدي النسدخج علد  لن  دد ث 9لعو اإلسالمج ثم نُري عنرال]ل

إ جاب الغسل علو لم  نزو لرهح علدو لدم  ثبد  النسدخ  نندغ منعدو ج عذلدك 

عالمنعو  م دم في العمل عل  المفرومج عقد رعى مسدلم مدن طر دا مفرومج 

لبي الزبيرج عن هابرج عن لم  لثومج عن عائشة زعج النبدي صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم قال : إن رهالا سأو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم عن الرهل  جامع 

 صلو  هللا ل لغ ثم  ُْكِسُلج  ل عليرما الغسل؟ ععائشة هالسةج ف او رسوو هللا

ل[ج عت دددم معندد  10« ]لإنددي نفعددل ذلددك لنددا ع دد،ن ثددم نغاسددل»عليددغ عسددلوم: 

ا.  اإل ساو قر با

عن ل ابن رهب عن الدارقعني لنغ قاو: للم  خالف عن لبي الزبيدر فدي رفدع 

ل[. علم  لثوم:  ي لخد  عائشدة رندي هللا عنرمدا  ذ درن ابدن 11الحد ثل]ل

 ن رعا ة ان ابر عن انصاسرل.ل[ عقاو: ل ،ا م12رهبج عالنوعي]ل

عقد  ك  النوعي عسيرن انع او اإلهماع عل  عهوب الغسل بالجماع عإن لم 

 كن معغ إنزاوج ععل  عهوبغ باإلنزاوج ع ان هماعدة مدن الصدحابة رندي 

هللا عنرم ال  رعن الغسل إال باإلنزاوج ثم رهع بعضرمج عانع د اإلهماع بعدد 

 ل[.13اآلخر ن]ل

م مسددلم فددي صددحيحغ فددي  دد،ا المونددع عددن لبددي العددالء ابددن عقددد سددا  اإلمددا

الشوخير لنغ قاو: ل دان رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  نسدخ  د ثدغ بعضدغ 

ال]ل اج  ما  نسخ ال رآن بعضغ بعضا ل[ج عسرنغ ب،لك ـ عهللا لعلدم ـ 14بعضا

 منسوهج عهللا تعال  لعلم.« الماء من الماء»اإلشار  إل  لن  د ث 
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 سل على المرأة بخروج المني منهاوجوب الغ

دةت  110/3 ـ ععتْن لُمو ستلتمةت رندي هللا عنردا لتنو لُم  ُسدلتيم  عت دي امدرل ُ لتبدي طتْلحت

لتد   دْل عت ج فترت ِ داو ُسووت هللاِق إنو هللات ال  تْسداتِحي ِمدنت الحت رني هللا عنرا قتالتْ :  تا رت

 : ْ ؟ قتاوت ْرلت ِ الغُْسُل إذا اْ اتلتمت اءت نت»المت لتِو المت لتْيِغ.« عْمج إذا رت . ُما فتٌا عت ِد ثت  الحت

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  111/4 : قتداوت رت اِلدك  رندي هللا عندغ قتداوت ـ عتْن لتنتدِس ْبدِن مت

 : ُهدُل قتداوت ى الر  ا  ترت ا مت نتاِمرت ى فِي مت ْرلت ِ تترت ُماوفتدٌا «. تتْغاتِسدلُ »عليغ عسلوم في المت

لتْيِغ.  عت

اوت ُمْسددل : زت : عت تددْل  تُكددوُن  دد،تا؟ قتدداوت نتعتددْمج فِمددْن لتْ ددنت  تُكددوُن »ٌم: فت تالتددْ  لُمُّ ُسددلتيم 

 «.الش بتغُ؟

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

إذا »بددداب « الغسدددل»ل فدددي  اددداب 282لمدددا انعو: ف دددد لخرهدددغ البخددداري ل

 ج عدن لبيدغج عدن ل من طر ا  شام بدن عدرع313ج عمسلم ل«ا الم  المرل 

ز نب بن  لبي سلمةج قال : هاءو لم سدليم إلد  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ف ال :  ا رسوو هللاج إن هللا ال  ساحي من الحاج فرل عل  المرل  مدن سسدل 

ج ف الد  لم سدلمة:  دا رسدوو هللا لعت « نعدم إذا رلو المداء»إذا ا الم ؟ ف او: 

ج  ،ا لف) مسدلمج عزاو « فبم  شبررا علد ا ترب   دا »تحالم المرل ؟ق ف او: 

 في رعا ة لخرى: لقال : فضحِ  النساءل.

ل من طر ا سعيد بدن لبدي عرعبدةج عدن 311علما الثاني: ف د لخرهغ مسلم ل

قااو  لن لنس بن مالدك رندي هللا عندغ  ددثرم لن لم سدليم  ددث  لنردا سدأل  

امردا مدا  درى الرهدلج نبي هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عدن المدرل  تدرى فدي من

ج « إذا رلو ذلددك المددرل  فلاغاسددل»ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ف ال  لم سليم ـ عاساحيي  مدن ذلدك ـ قالد : ع دل  كدون  د،ا؟ ف داو نبدي هللا 

نعددم فمددن ل ددن  كددون الشددبغ؟ إن مدداء الرهددل سلددي) »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 «.ما عال لع سبا  كون منغ الشبغلبي ج عماء المرل  رقيا لصفرج فمن ل ر

عقد ع م الحاف) في عزعن للبخاريج فإنغ من لفراو مسلمج عقدد ذ درن المدزي 

 ل[ج عهللا لعلم.15علم  عزن للبخاري]ل

عظددا ر  دد،ا الحددد ث عمددا قبلددغ لن المراهعددة عقعدد  بددين لم سددليم علم سددلمة 

ع  عن رني هللا عنرما  ع و الثاب  في الصحيحين من رعا ة  شام بن عر

 لبيغ.

علخرهغ مسلم من رعا ة الز ري عن عرع  لكن قاو: عدن عائشدةج بددو للم 

 سلمةل عفيغ لن المراهعة عقع  بين لم سليم ععائشة رني هللا عنرما.
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عان سن في الجمع بين  ،ن الرعا او مدا قالدغ الندوعيج ع دو لندغ  حامدل لن 

ا لنكرتددا علدد  لم ُسددليمج فإندد غ ال  مانددع  ضددور تكددون عائشددة علم سددلمة هميعددا

لنس ععائشة علم سلمة  ،ن ال صةج عقدد  كدون لندس رعان عدن لمدغ لم ُسدليمج 

 ل[.16عهللا لعلم]ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

قولددغ: للم ُسددليمل  دددي: سددرلة بندد  ملحدددان ـ بكسددر المددديم علدد  انشددرر ـ 

اننصددار ةج لم لنددس بددن مالددكج لرددا صددحبة عرعا ددةج  اندد  تحدد  مالددك بددن 

ا  فلما هاء اإلسالم لسلم  مع قومردا مدن ال نضر في الجا ليةج فولدو لغ لنسا

اننصارج فغضب ل،لك زعهرا  فخرج إل  الشام فرلكج ثم خعبرا لبو طلحدة 

ا سيدرنج فأسدلمج فزعهردا بدغ  ف ال : إن لسلم  تزعهاكج عال لر د منك صداقا

اج ابنرا لنس بدن مالدك رندي هللا عندغج  اند  مدن لع دل النسداءج علث بدارن قلبدا

ا رني هللا عنراج عقصارا مع زعهرا لبي طلحة لما ماو  ا عو نا علفضلرن لوبا

علدددددن فلددددم تخبددددرن  ادددد  تغشددددا اج علصدددداب منرددددا  مشددددرور ج ع ددددي فددددي 

ه عفاتردداج علددم  دد، ر ا 17الصددحيحين]ل ل[ج قدداو ابددن المل ددن: للددم لر مددن لرو

ا المزي في تر، بغ عال من تبعغل]ل  ل[.18ل ضا

رل  لبددي طلحددةل  ددو ز ددد بددن سددرل اننصدداري الخزرهددي قولددغ: لع ددي امدد

مشرور بكنياغج من فضالء الصحابةج شرد سزع  بدر عل دج عتصد  بأ دب 

 }} دا تُِحبُّدونت ا د  تُْنِف ُدوا ِمم  مالغ إليغ  ين نزو قولغ تعال : }}لتْن تتنتالُوا اْلبِدر   ت

 [ ج تدددوفي سدددنة خمسدددين لع إ ددددى عخمسدددينج رندددي هللا92]آو عمدددران: 

 ل[.19عنغ]ل

ج عالحيداء  قولرا: لإن هللا ال  ساحي مدن الحدال لي: ال  ماندع مدن ذ درن  يداءا

لغددة: الاغيددر عاالنكسددار عاالن بدداا  عاددري الددنفس اإلنسددانية مددن خددور مددا 

ا: ُخلُا  بعث عل  تر  ال بيح ع منع مدن الا صدير فدي  دا   عاب بغج عشرعا

 ذي الحا.

م خدال مدن الجدورج ع د،ن الجملدة عالحا:  ل خبر خال مدن الكد،بج ع دل  كد

ابادائية الغرا منرا ت د م االعا،ار عما ساسأو عنغج لكونغ مما  ساحيا مندغ 

 بحضر  الرهاو.

ل او ددث »قولرددا: لفرددل علدد  المددرل  الغسددلل ج  دد،ا لفدد) البخدداري فددي  ادداب 

« العردار »ل[ج علف) الصحيحين في 20«]لخلا آوم عذر اغ»باب « اننبياء

 ل[.21«]لُسسلٌ «: »انوب»د البخاري في  ااب ععن« من ُسسل  »

ُعج عاال داالم: افاعداو  دامت قولرا: لإذا ا الم ل لي: إذا رلو في المندام لنردا تُجت

من الُحْلم بضم المرملة عسدكون الدالمج ع دو مدا  دران الندائم فدي نومدغج   داو: 
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ل ب لُددمت لتددمت  تْحلُددم مددن بدداب لقاددللج عا ددالم فرددو  ددالم عمحددالمج علمددا ل ت الضددم  ت

ال بالكسر فمعنان: صفح عسارج فرو  ليم.  لِ ْلما

عالمددراو بددالُحْلم ـ  نددا ـ: لمددر خدداص منددغج ع ددو الجمدداعج فددانعو اسدداعماو 

 عنعيج ع ،ا اساعماو عرفي.

قولددغ: لنعددم إذا رلو المدداءل لي: نعددم عليرددا الغسددل إذا لبصددرو المدداء ع ددو 

 المنيج عالمراو من ذلك: تح ا عقوعغ.

.ل إشدار  إلد  لن لدغ ب يدةج علعلدغ تر ردا اخاصداراا عاقاصداراا قولغ: لالحد ث.

علدد  مونددع االسددادالوج عا افدداءا بمددا عرو فددي آخددر  ددد ث لنددس رنددي هللا 

 عنغج عت دم سيا  الحد ث بامامغ.

الوهغ الثالث: الحد ثان وليل عل  فضيلة لم سلمة رندي هللا عنردا بحرصدرا 

ا  مرددد  علدد  الف ددغ فددي الددد نج ع سددن لوبردداج  يددث قدددم  بددين سدد الرا  المددا

 لع،ر ا.

الوهغ الرابع: لنغ  نبغي لإلنسان لن  سأو عمدا  حاداج إليدغ  اد  فدي انمدور 

الاددي  سدداحيا منردداج عال  نبغددي لن  منعددغ الحيدداء مددن معرفددة الحددا عالسدد او 

ل سيرنج علما االماناع مدن السد او عمدا  عنغج لكن   دم ما  مرد لع،رن لع  و وِ

مر بدالمعرعر لع النردي عدن المنكدرج لع اإلخدالو بدبع   نبغيج لع تر  ان

ج عإنمدا  علدا  ٌر عمراندةج عال  سدم   يداءا دوت الح و  فرد،ا ندعف ععجدز عخت

 عليغ بع  ل ل العرر الحياء من باب المجازج لمشابراغ الحياء الح ي ي.

عقد عرو عن عائشة رني هللا عنرا لنرا قال : لنِْعمت النساُء نساُء اننصار لم 

 ل[.22 منعرن الحياء لن  اف  رن في الد نل]ل  كن

الوهغ الخامس: الحد ث وليل عل  نفي صفة الحياء من الحا عن هللا تعال ج 

 عذلك لكماو عدلغ عر ماغ.

عالحيدداء ثابدد  ا تعددال  علدد  مددا  ليددا بجاللددغج عال  شددابغ فيددغ خل ددغج  سددائر 

و: قداو رسدوو صفاتغج عقد عرو في  د ث  عل  بدن لميدة رندي هللا عندغ قدا

 ل[.23«]لإن هللا  ييو ِساويرج  حب الحياء عالسار»هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل  لن المرل   الرهل إذا رلو في منامرا لنرا 

ُع فإنرا تغاسلج  ما  غاسل الرهلج لكن بشرط عهوو الماءج ع و المندي  امت تُجت

 «.إذا رلو الماء»ل ولغ: 

 حالم لغ ثالث  االو:عالم

انعل : لن  د، ر اال داالم ع درى المنديج فرد،ا  جدب عليدغ الغسدلج  مدا  ددو 

 عليغ الحد ث انعو.

الثانية: لن  رى الفعل علم  ترت الماء ل عني لنغ  جامع عال  رى المداءل فرد،ا ال 

 «.نعم إذا رلو الماء»سسل عليغج لمفروم قولغ: 
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اج فيجدب عليدغ الغسدلج لعمدوم الثالثة: لن  درى المداء عال  د، ر  إنمدا »ا االمدا

 ج عنن اإلنسان قد  رى الشيء في منامغ ثم  نسان.« الماء من الماء

اج  ِرلت  وندغ منيدا لما إذا اساي ) بال، لع من  مكن بلوسغ فوهد في ثوبغ بلالا عهت

اج عإن لم  سبا نومدغ تفكيدر ف يدل:  فإن سبا نومغ تفكير في الجماع هعلغ منيا

اج عقيل: ال سسل عليدغج ع دو رعا دة عدن ل مددج اخاار دا ابدن  غاسل ا  اياطا

 عني ب،لك المنديج ع ندا « إذا رلو الماء»ل[ج ع و الراهح ل ولغ: 24تيمية]ل

ج فال  جب الغسل مع الشدك  نن انصدل بدراء   لم  اي ن المنابغ لن البلل منيو

 ال،مة.  ،ا بالنسبة للنائم.

لن خددرعج المنددي  وهددب « لمدداء مددن المدداءإنمددا ا»لمدا الي ظددان فظددا ر قولددغ: 

ا  اددد  علدددو بددددعن شدددرو  عبدددأي سدددبب خدددرجج ع ددد،ا مددد، ب  الغسدددل معل دددا

ل[ج عرعا ددة عددن ل مدددج عالمشددرور خالفردداج عقالدد  الحنفيددة 25الشددافعية]ل

ل[ج عالظا ر 26عالمالكية عالحنابلة: ال  جب الغسل إال إذا خرج بدفا عل، ]ل

اج علرددددد،ا اقاصدددددر صدددددا ب لندددددغ إن  دددددان بلددددد،  فدددددال بدددددد لن  كدددددون وف  دددددا

 ل[ عل  الل،  علم  ، ر الدفا.27«]لالمنار »

عوليل ذلك  د ث علي رندي هللا عندغ قداو:  ند  رهدالا مد، اءا فسدأل  النبدي 

إذا خدد،ف  المدداء فاساسددل مددن الجنابددةج عإن لددم »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ف دداو: 

ا فدال تغاسدل ل[ 28]ل «إذا فضدخ  المداء فاساسدل»ج عفدي لفد): « تكدن خاذفدا

عالخ،ر عالفضخ: خرعهغ بالغلبدةج ع دو الددفاج ععلد   د،ا فوصدفغ بالددفا 

اء  وتافِا  ]{{ ]العار :   [ .6لقرب علعفاج ل ولغ تعال : }}ُخِلات ِمْن مت

اج  ا علدديس منيددا ععليددغ فلددو خددرج بدددعن لدد،  لددم  جددب الغسددلج بددل  كددون نجسددا

المعدرعرج ع دو  علد  المداء المعردوو« إنما الماء من المداء»ع حمل  د ث: 

 ال،ي  خرج بل،  ع وهب نعف البدن عفاورن.

الوهغ السابع: الحد ث وليدل علد  لن المدرل  تحدالم عتندزو المنديج  مدا  ندزو 

الرهدلج عالجنددين  خلدا مددن نعفادي الرهددل عالمدرل ج  مددا قداو تعددال : }}إِن ددا 

ْمشتاج {{ ]اإلنسان: 
لتْ نتا اإِلْنستانت ِمْن نُْعفتة  لت ابدن عبداي رندي هللا [ ج قاو 2خت

عنرما:  عني: ماء الرهل عماء المرل  إذا اهامعا ثم  نا ل بعدُ مدن طدور إلد  

طور ع او إل   او علون إلد  لدونج ع كد،ا قداو عكرمدة عمجا دد عالحسدن 

 ل[.29عالربيع بن لنس: انمشاج  و اخاالط ماء الرهل بماء المرل ]ل

بتغت الو لد ـ ذ راا  ان لع لنثد  ـ بأبيدغ لع الوهغ الثامن: الحد ث وليل عل  لن شت

لمغ مبني عل  سبا ل د المائينج فإذا سبا ماء ل د ما  دان الشدبغ لدغج ع د،ا 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.30ما  سم  عند انطباء بالوراثة]ل
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 حكم الغسل من تغسيل الميت

عسدلوم  ـ ععتْن عتائِشتةت رني هللا عنرا قتالتْ :  تانت النبي صلو  هللا عليغ 112/5

ِمدـْن  دـِةج عت ـامت ِمدـنت الـِحـجت ْومت الـجـمـعتدـِةج عت ِةج عت ـت ابـت ـنـت ْربتع : ِمـنت الجت
 تْغاتِسُل ِمْن لت

ةت. ْ مت غُ اْبُن ُخزت حت صتحو انُ لتبُو وتاُعوتج عت عت ِ . رت ـيـو  ُسـْسـِل الـمت

 الكالم عليغ من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الغسدددل  دددوم »بددداب « العردددار »فدددي  اددداب  ل348ف دددد لخرهدددغ لبدددو واعو ل

فدددي الغُسدددل مدددن ستْسدددِل »ل بددداٌب 3160« لالجندددائز»ج عفدددي  اددداب «الجمعدددة

ل مدن طر دا مصدعب بدن شديبةج عدن طلدا بدن 256ج عابن خز مدة ل«المي 

 بيب العتنتِزيج عن عبد هللا بن الزبيرج عن عائشة لنرا  دثاغ لن النبي صلو  

 بع...هللا عليغ عسلوم  ان  غاسل من لر

ع و عند لبي واعو مدن فعلدغ صدلو  هللا عليدغ عسدلومج  مدا سداقغ الحداف)ج علمدا 

 عند ابن خز مة فرو من قولغج علتْفُظغُج قاو: ل ُغاسل من لربع:...ل.

ل عقداو: ل د،ا  دد ث صدحيح علد  شدرط الشديخين 1/268علخرهغ الحا م ل

ا قاو ابن علم  خرهانل. عتع ب بأن البخاري لم  خرج لمصعب بن شيبةج عل،

ل[ج عمدع لندغ علد  شدرط مسدلم إال لن 31عبد الرداوي: لعلد  شدرط مسدلمل]ل

مصعب بن شيبة ماكلم فيغج فالجمرور عل  تضعيفغج عقدد ذ درن الد، بي فدي 

ل[ج عن دل عدن الددارقعني قولدغ: للديس 32 اابغ لمن تُُكلوِم فيغ ع دو موثدال]ل

ل[ج 33نصدور]لبال ويلج عقد عث دغ ابدن معدينج  مدا فدي رعا دة إسدحا  بدن م

 ل[.34ععث غ العجلي]ل

قدداو لبددو واعو ع بددغ فددي المونددع الثدداني: لع ددد ث مصددعب نددعيف  فيددغ 

 ل[.35خصاو  ليس العمل عليغلج عن لغ عنغ المزي]ل

عقدداو الدددارقعني بعددد سددياقغ الحددد ث: لمصددعب بددن شدديبة لدديس بددال وي عال 

 دد،ا ل[ج عقدداو الارمدد،ي: قدداو البخدداري: ل ددد ث عائشددة فددي 36بالحدداف)ل]ل

ل[ج عن ل ابن لبي  اتم عن انثرم قاو: سمع  لبا عبد 37الباب ليس ب،ا ل]ل

ل[ج 38هللا ل مد بن  نبل   وو: لمصعب بدن شديبة رعى ل او دث مندا يرل]ل

عقددداو سدددأل  لبدددي عدددن مصدددعب بدددن شددديبة ف ددداو: لال  حمدعندددغج علدددديس 

ل[ج علمدددددا ن دددددل الددددد، بي ذلدددددك سدددددا   ددددد،ا الحدددددد ث مدددددن 39بدددددال ويل]ل

 ل[.41«]لالضعفاء»[ج عمن قبلغ الع يلي في ل40منا يرن]ل

عقاو البير ي: للخرج مسلم في الصحيح  د ث مصعب بن شيبةج عدن طلدا 

بدن  بيددبج عدن ابددن الزبيدرج عددن عائشددةج عدن النبددي صدلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ل[ج عتر   ،ا الحد ث فلدم  خرهدغ  عال لران تر دغ إال 42عشر من الفعر ]ل

ا لم  لاف  إلد  مدا 43لععن بع  الحفاظ فيغل]ل ل[ج عالظا ر لن اإلمام مسلما
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قيل في مصعب بن شيبة فرو ث ة عندنج فل،ا لخرج لغ في الصحيحج عقدد ن دل 

مددن منددا ير « عشددر مددن الفعددر »الع يلددي عددن اإلمددام ل مددد لنددغ عددد   ددد ث 

 ل[.44مصعب  ،ا]ل

عن ل ابدن لبدي  داتم عدن لبدي زرعدة قولدغ فدي  د،ا الحدد ث: لال  صدح  د،اج 

ن مصعب بن شيبةج عليس بال ويلج قل  نبي زرعة: لم  ُرع عن عائشة رعا

 ل[.45من سير  د ث مصعب؟ قاو: لالل]ل

علددم  اع بددغج ممددا  دددو علدد  إقددرارن « النكدد  الظددرار»عن لددغ ابددن  جددر فددي 

 ل[.46بغ]ل

ا ـ  عالحاصل من ذلك لن الحد ث نعيفج نعفغ مدن ذُ درج عندعفغ ـ ل ضدا

 ني عقدداال: لال  صددح فددي  دد،ا البدداب شدديءلج اإلمددام ل مدددج ععلددي بددن المددد

ل[ ـ عابددن عبددد 47عنددعفغ محمددد بددن  حيدد  الدد، لي ـ  مددا ن لددغ المندد،ري]ل

ل[ج عقددد ذ ددرن ابددن وقيددا العيددد فددي لاإللمددامل عن ددل تصددحيحغ عددن 48البددر]ل

الحا مج عن ل قوو البير ي لنغ قاو: لرعا   ،ا الحد ث  لردم ث داولج ثدم قداو: 

اج عقددد ا دداج بددغ لقلدد : عقددد ُعلوددلج عمصددع ب بددن شدديبة راع ددغ قددد ُمددسو ل ضددا

 ل[.49مسلمل]ل

عمما    د ندعفغ لندغ قدد عرو عدن عائشدة رندي هللا عنردا خالفدغج ف دد عرو 

 ل[.50لنرا ُسئِل :  ل عل  ال،ي  غسل الماوف  ُسسل؟ قال : ال]ل

قاو ابن عبدد البدر بعدد سدياقغ لثدر عائشدة السدابا: لفددو علد  بعدالن  دد ث 

ة  ننغ لو صحو عنرا ما خالفاغج عمدن هردة النظدر عاالعابدار مصعب بن شيب

ال تجب طرار  عل  مدن لدم  وهبردا هللا عليدغ فدي  اابدغج عال لعهبردا رسدولغ 

 ل[.51من عهغ  شرد بغ عليغج عال اتفا العلماء عل  إ جابرا...ل]ل

عقاو ابن الار ماني: لعقد صح عن عائشة رني هللا عنرا إنكار الغُسل مدن 

ل[ 52المي ج فكيف ترع غ عن النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم عتنكدرن؟ل]ل ستْسلِ 

ا قدهج فرد،ا  ددو علد   ثم إن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لم  ثب  لنغ سسودل ميادا

 نعفغ.

الوهددغ الثدداني: الحددد ث وليددل علدد  مشددرععية االساسدداو مددن  دد،ن انمددور 

 انربعة:

إِْن ُ ْنداُْم انعو: الجنابةج عاالساساو منرا عاهب باإلهما عج ل ولغ تعدال : }}عت

 [ .6ُهنُباا فتاط ر ُرعا{{ ]المائد : 

الثاني:  وم الجمعةج عالغسل فيغ مساحب عل  قوو الجمرورج عسيأتي الكالم 

 عليغ ـ إن شاء هللا ـ.

الثالددث: الحجامددةج عالغسددل مددن الحجامددة سددنة عنددد بعدد  العلمدداءج عقدداو بددغ 

مرور عل  عدم اساحبابغج لعددم الددليلج عقدد الشيخ عبد العز ز بن بازج عالج
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هاء عن اإلمام ل مد لنغ قاو: لال  غاسل من الحجامةج عليس  ثب  عن النبي 

 ل[ج عذلك ننغ وم خارج  شبغ الرعار.53صلو  هللا عليغ عسلومل]ل

عالحكمة من الغسل منرا ـ عهللا لعلمج عند ال دائلين بدغ ـ لن الحجامدة تضدعف 

ال،ي  و قو  اإلنسانج فيكسل ع اعب عتضعف قوتغج فدإذا البدن بخرعج الدم 

 اساسل عاو إليغ نشاطغ.

الرابع: تغسديل الميد ج عالغسدل مدن تغسديل الميد  ت ددم الكدالم فيدغ فدي بداب 

عندد  دد ث لبدي  ر در  رندي هللا عندغج ع دو الحدد ث « نواق  الونوء»

 .ل[ج عهللا لعلم54العاشرج عذُ ر  نا  ترهيح ال وو باالساحباب]ل
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 حكم الغسل بعد اإلسالم

دة ْبدِن لُثداوج ِعْنددتما  113/6 امت دة ثُمت ْ رت ت رني هللا عندغ فدي قِصو ـ ععتْن لتبِي ُ رت

لتْصدلغُ  ا ج عت ز  ْبدُ الرو انُ عت عت . رت نُ النوبِيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم لتْن  تْغاتِسلت رت لمت لسلمت عت

لتْيِغ.  ُماوفتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 عو: في تخر جغ:الوهغ ان

لج عابددن 1/125ل عمددن طر  ددغ ابددن خز مددة ل6/9ف ددد لخرهددغ عبددد الددرزا  ل

لج قاو: لخبرنا عبيدد 1/171لج عالبير ي ل15لج عابن الجارعو ل4/41 بان ل

هللا ععبد هللا ابنا عمرج عن سعيد الم بريج عن لبي  ر ر  لن ثُمامة الحنفدي 

دع إليغج في وو: ما عندد   دا ثمامدةج لُسرج فكان النبي صلو  هللا عليغ عسلوم  غ

في وو: إن ت ال ت ال ذا ومج عإن تمدن  تتُمدن  علد  شدا رج عإن تدرو المداو نُْعدِه 

منددغ مددا شددئ ج ع ددان لصددحاب النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  حبددون الفددداءج 

اج  ع  ولون: ما نصدنع ب ادل  د،ا؟ فمدرو عليدغ النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  ومدا

غج عبعدث بدغ إلد   ددائه لبدي طلحدةج فدأمرن لن  غاسدلج فاساسددلج فأسدلمج فحلود

ُسنت إسالم لخيكم»عصل  ر عاينج ف او النبي صلو  هللا عليغ عسلوم:   «.ل د  ت

قاو انلباني: ل ،ا سند صحيح عل  شرط الشيخينج ععبدد هللا بدن عمدر عإن 

ا ف دددددد تابعدددددغ عبيدددددد هللا بدددددن عمدددددرج ع دددددو ث دددددةج رعى لدددددغ   دددددان ندددددعيفا

 ل[.55لالشيخانل]

ل مدن طر دا الليدثج 1764لج عمسدلم ل4372علصل الحد ث عند البخاري ل

عن سعيد بن لبي سعيد الم بدري لندغ سدمع لبدا  ر در  رندي هللا عندغ   دوو: 

لطل دوا »عذ ر الحدد ث إلد  لن قداو: ف داو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

عسديأتي  ج فدانعلا إلد  نخدل قر دب مدن المسدجد فاساسدل.. الحدد ثج« ثمامة

سياقغ بامامغ إن شاء هللاج عليس فيغ انمر بالغسدلج عإنمدا انمدر بالغسدل فدي 

 لف) عبد الرزا ج علر،ا ذ رن الحاف)ج علشار إل  رعا ة الصحيحين.

علحد ث الباب شا د من  د ث قيس بن عاصدم رندي هللا عندغج قداو: لتيد  

سددددل بمدددداء النبددددي صددددلو  هللا عليددددغ عسددددلوم لر ددددد اإلسددددالمج فددددأمرني لن لسا

 ل[.56عسدر]ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لثمامددة بددن لُثدداول بضددم المثلثددة عتخفيددف المدديمج علثدداو: بضددم الرمددز  

عتخفيف المثلثة عبالالمج ع و ثمامة بدن لُثداو بدن النعمدان الحنفديج سديد ل دل 

اليمامةج   وو لبو  ر در  رندي هللا عندغ: بعدث النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

يالا قِبتلت نجدج فجاءو برهل من بني  نيفة   او لغ: ثمامة بن لثاوج فربعون خ

ل[ج فخرج إليدغ النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 57بسار ة من سواري المسجد]ل
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؟ ف او: عنددي خيدرج  دا محمدد إن ت ادل ت ادل ذا « ماذا عند   ا ثمامة»ف او: 

مدداو فسددل منددغ مددا ل[ عإن تددنعم تددنعم علدد  شددا رج عإن  ندد  تر ددد ال58وم]ل

ج ف او: ما قل  لكج « ما عند   ا ثمامة؟»شئ ج فتاُِر ت  ا  الغدج ثم قاو لغ: 

مددا عنددد   ددا »إن تددنعم تددنعم علدد  شددا رج فار ددغ  ادد   ددان بعددد الغدددج ف دداو: 

ل[ج فدانعلا 59« ]للطل دوا ثمامدة»؟ ف او: عندي ما قلد  لدكج ف داو: « ثمامة

وخل المسجدج ف او: لشرد لن ال إلدغ إل  نخل قر ب من المسجدج فاساسلج ثم 

إال هللا علشرد لن محمداا رسوو هللاج  ا محمد عهللا ما  ان علد  انرا عهدغ 

لبغُ  إلي من عهرك  ف د لصبح عهرك ل ب  الوهون إليج عهللا ما  ان مدن 

ج عهللا ما  ان من بلدد  و ن لبغ  إلي  من و نك  فأصبح و نك ل ب  الد ن إلي 

ن بلد ج فأصبح بلد  ل ب  البالو إلديج عإن خيلدك لخد،تني علندا لبغُ  إلي م

لر د العمر ج فماذا ترى؟ فبشرن رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلومج علمدرن لن 

 عامرج فلما قدم مكة قاو لدغ قائدل: صدبوو؟ قداو: ال عهللاج علكدن لسدلم  مدع 

اليمامددة  بددة  محمدد رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسدلومج عال عهللا ال  ددأتيكم مددن

 ل[.60 نعة  ا   أذن فيرا النبي صلو  هللا عليغ عسلوم]ل

عقددد ذ ددر ابددن إسددحا  لن ثمامددة ثبدد  علدد  إسددالمغ لمددا ارتددد ل ددل الدديمنج 

عارتحل  و عمن لطاعغ من قومغج فلح وا بالعالء بن الحضرميج ف اتل معغ 

رآ دا المرتد ن من ل ل البحر نج فلما ظفدرعا اشدارى ثمامدة  لدة لكبيدر مج ف

عليغ ناي من بني قديس بدن ثعلبدة فظندون لندغ  دو الد،ي قادل  بيدر م عسدلبغج 

 ل[.61ف الون رني هللا عنغج عذلك في سنة ثناي عشر  من الرجر ]ل

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  عهوب الغسدل علد  الكدافر إذا لسدلم  ل ولدغ 

مددر فددي رعا ددة عبددد الددرزا : لفددأمرن لن  غاسددل فاساسددلل ع دد،ا لمددرج عان

  اضددي الوهددوبج لمددا فددي رعا ددة الصددحيحين فثبددوو الغسددل عددن طر ددا 

اإلقرارج عظا ر ذلك لنغ سواء عهدد مدن الكدافر فدي  فدرن مدا  وهدب الغسدل 

ل[ج ع ددو 62مددن  ددي  لع هنابددة لم الج ع دد،ا قددوو فددي مدد، ب المالكيددة]ل

ل[ج عاخاددارن ابددن المندد،رج عالخعددابيج 63المشددرور مددن مدد، ب الحنابلددة]ل

ا من هنابدةج 64 اني]لعرهحغ الشو ا بأن الكافر ال  سلم سالبا ل[ج ععللوا ل ضا

 فأقيم  المظنة م ام الح ي ةج  النوم.

عال وو الثاني: لنغ ال  جب عليغ الغسلج إال لن  كون عهد منغ في  او  فدرن 

ما  وهب الغسلج فإن لدم  وهدد ذلدك فالمسداحب لدغ لن  غاسدلج ع د،ا مد، ب 

 ل[.65ة]لالحنفية عالمالكية عالشافعي

ال وو الثالدث: لندغ ال  جدب الغسدل علد  الكدافر بحداوج ع دو قدوو فدي مد، ب 

 ل[.66الحنابلة]ل

 عوليل ال ولين:
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ـ لنغ قد لسلم خلا  ثير علم  أمر م النبي صلو  هللا عليغ عسلوم باالساساوج  1

ا لمدا ُخد و  علو لمر م لكان  ،ا مما تادوفر الرمدم علد  ن لدغج علدو  دان عاهبدا

 بعٌ  وعن بع ج فيكون ذلك قر نة تصرر انمر إل  الندب. بانمر بغ

ـ لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لما بعث معاذاا إل  اليمن قاو: لاوعردم إلد   2

ل[ج علددو 67شددراو  لن ال إلددغ إال هللا علن محمددداا عبدددن عرسددولغ...ل الحددد ث]ل

ا نمر م بغ  ننغ لعو عاهباو اإلسالم.   ان الغسل عاهبا

اج عإنما  و مساحبج عانظ رر ـ عهللا لعلم ـ لن الغسل من اإلسالم ليس عاهبا

ا بين انولة  عان وط لمن لسلم لن  غاسلج عالغسل ليس فيغ مشد ةج بدل  همعا

 فيغ فوائد  ثير ج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم الغسل لصالة الجمعة

ُسووت هللاِ صلو  114/7   هللا عليدغ عسدلوم ـ ععتْن لتبِي ستِعيد  رني هللا عنغ لتنو رت

 : اِهٌب عتل  ُ لوِ ُمْحاتلم  »قتاوت غُ السوْبعتةُ.«. ُسْسُل الُجمعتِة عت هت  لتْخرت

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا عليددغ  115/8 : قتدداوت رت ددُمرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن ست ـ ععت

دِن اْساتستدلت فت »عسلوم:  مت دْ ج عت نِْعمت ا عت ت  تْومت الُجْمعتِة فتبِرت أ ن  ْن تتوت دلُ مت «. اْلغُْسدُل لتْفضت

. سونُغ الاْرِمِ،يو ْمستةُج عت ت انُ اْلخت عت  رت

سددددا  الحدددداف)  نددددا  ددددد ثين: انعو ظددددا رن الوهددددوبج عالثدددداني ظددددا رن 

االساحبابج عفي الباب ل او ث لخرى في  ، ن الحكمينج لكن قصد الحداف) 

 بدد، ر ما ـ عهللا لعلددم ـ اإلشددار  إلدد  لن الغسددل فيددغ قددوالن ن ددل العلددمج  مددا

 سيأتي إن شاء هللا.

 عالكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

 ددو سددمر  بددن هندددب ـ بفدداح الددداو عنددمرا ـ بددن  ددالو الفددزاري   ليددف 

اج  اننصار رني هللا عنغج قدم  بغ لمغ المد نة بعد موو لبيدغج ع دان سالمدا

ارج فأهدداز فاسدداعرا النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ذاو  ددوم سلمددان اننصدد

ا في البعثج عروو سمر ج ف او:  ا رسوو هللا ل دد لهدزو  د،ا عرووتنديج  سالما

ج « فصددارعغ»علددو صددارعاغ لصددرعاغج ف دداو النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 قاو: فصارعاغ فصرعاغج فأهازني رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم.

غ ابندغ سدليمانج لغ ل او ث  ثير  عدن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج رعى عند

ععمران بن  صينج عالحسن البصريج عالشعبيج عسير مج ع ان  سداخلفغ 

رن  ز او عل  الكوفة ساة لشررج ععل  البصر  ساة لشررج علما ماو ز او لم 

معاع ة عل  البصر ج ثم عزلغ عب ي فيرا إل  لن مداوج سدنة ثمدان عخمسدين 

 ل[.68رني هللا عنغ]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

بداب « الجمعدة»ل في  ااب 879لما  د ث لبي سعيدج ف د لخرهغ البخاري ل

لج عالنسدائي 341لج علبدو واعو ل846ج عمسدلم ل«فضل الغسل  دوم الجمعدة»

ل  لرم من طر دا صدفوان 18/125لج عل مد ل1089لج عابن ماهغ ل3/92ل

بن سليمج عن ععاء بدن  سدارج عدن لبدي سدعيد الخددري رندي هللا عندغج بدغ 

ا   .مرفوعا

 ععزعن للارم،ي ع ٌم من الحاف)ج فإنغ لم  خرهغ الارم،ي في هامعغ.

ل فدي  ادداب 354علمدا  دد ث سدمر  رندي هللا عنددغج ف دد لخرهدغ لبدو واعو ل

ج عالارمدد،ي «فددي الرخصددة فددي تددر  الغسددل  ددوم الجمعددة»بدداٌب « العردار »
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ل  لرم مدن طر دا قاداو ج عدن 33/308لج عل مد ل3/94لج عالنسائي ل497ل

ا.الحسن   البصريج عن سمر  رني هللا عنغج بغ مرفوعا

ع ،ا العر ا ل سن طر  الحد ثج علدغ طدر  لخدرى ندع فرا الحفداظج عقدد 

ل مدددن طر دددا قاددداو ج عدددن 1/296لج عالبير دددي ل5311رعان عبدددد الدددرزا  ل

 الحسنج عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم مرسالا.

عندن من رعا ة لندس  لما عزعن البن ماهغ فرو ع م من الحاف)ج فإن الحد ث

« الالخددي »ل[ ال مددن رعا ددة سددمر ج ع دد،ا عددزان فددي 69رنددي هللا عنددغ]ل

ف دد عدزان نصدحاب السدنن « فداح البداري»ل[ج لما فدي 70نصحاب السنن]ل

 ل[ج عهللا لعلم.71الثالثة]ل

ع ،ا الحد ث من رعا ة الحسن البصري عن سمر  عفدي سدماعغ مدن سدمر  

 خالر عل  ثالثة لقواو:

اج فحد ثغ محموو عل  االتصاوج ع ،ا م، ب علي  انعو: لنغ سمع منغ معل ا

ل[ج ف دد ن دل الارمد،ي عدن البخداري 72بن المد نيج عالبخاريج عالارمد،ي]ل

لنغ قاو: لسماع الحسن من سمر  بن هنددب صدحيحلج ع كد  عدن علدي بدن 

ل[ج عرهدح  د،ا ال دوو الشديخ عبدد العز دز بدن 73عبد هللا لنغ قاو مثل ذلدك]ل

ف او: لعال دوو بأندغ سدمع مندغ قدوو قدوي  نن سدمر  م ديم فدي البصدر ج باز 

عماو سنة ثمان عخمسين لع تسع عخمسينج عالحسن م يم في البصر  فيبعدد 

هداا لال  ل ان علال  أخ، عنغ إال  د ث الع ي ةج مع  درص الادابعين علد  ل داء 

ال.الصحابة عانخ، عنرم... فر،ا مما    د قوو من قاو: إنغ سمع من  غ معل ا

اج عقددالوا:  ددي  ادداب ال  ال ددوو الثدداني: لن الحسددن لددم  سددمع مددن سددمر  معل ددا

سماعج ع و م، ب  حي  ال عان عابن معين عابن  بانج قاو الحداف): عذلدك 

ى ذلك ابن ال يم]ل74ال   اضي االن عاع]ل  ل[.75ل[ج عقتو 

ا عا دااج ع و  د ث ال ع ي ةج عقد ذ ر ال وو الثالث: لنغ لم  سمع منغ إال  د ثا

عن  بيب بن الشريد قاو: للمرني ابن سدير ن « صحيحغ»ذلك البخاري في 

لن لسددأو الحسددن: ممددن سددمع  ددد ث الع ي ددةج فسددألاغ: ف دداو: مددن سددمر  بددن 

 ل[.76هندبل]ل

ع ،ا قوو النسائي عالدارقعني عالبزارج عاخادارن ابدن عسدا رج عاوعد  عبدد 

 ل[.77الحا لنغ  و الصحيح]ل

 ث: في شرح للفاظرما:الوهغ الثال

قولددغ: لسسددل الجمعددة عاهددبل إنددافة الغسددل ليددوم الجمعددة  حامددل لنددغ مددن 

إنافة الشيء إل  سدببغ لي: إن الصدال  سدبب لوهدوب الغسدل..ج لع لندغ مدن 

إنافة الشيء إل  زمانغج لي: الغسدل الد،ي  كدون فدي  دوم الجمعدةج عبينرمدا 

ساسددل عقدد  الددرعاح فددر ج فعلدد  انعو ال تحصددل فضدديلة الغسددل إال إذا ا
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للجمعةج ععل  الثاني  كون الغسل مراواا بغ  وم الجمعةج سواء  دان قبلردا لع 

 بعد اج عانعو لقربج  ما سيأتي إن شاء هللا.

قولغ: لعل   ل محالمل بضم الميم عسكون المرملة ثم تاء عالم عميم لي: بل، 

ا ذ ر اال االم لكوندغ سن الُحلُم ـ بضم الحاء عالالم ـ عالمراو بغ: البال،ج عإنم

 الغالب.

قولددغ: لفبرددا عنعمدد ل الضددمير  عددوو علدد  م دددر  فرددم مددن السدديا ج عالجددار 

عالمجدرعر ماعلددا بمحدد،عرج عالا ددد ر: مددن تونددأ فبالرخصددة لخدد، عنعمدد  

الرخصة  نن فيرا تيسيراا عل  الندايج فالوندوء رخصدةج عالسدنة الغسدلج 

لي: فبر،ن الخصلة لع الفعلة ـ عقاو الزمخشري: لالباء ماعل ة بفعل مضمرج 

 عنددي الونددوء ـ  ندداو الفضددلج عنعمدد : لي: نعمدد  الخصددلة  دديج فحدد،ر 

 ل[.78المخصوص بالمدحل]ل

عسئل عنغ انصمعي ف او: للظنغ  ر د: فبالسدنة لخد،ج علندمر ذلدك إن شداء 

« عنعمد »هللالج ع ك  ذلك الخعابي عقاو: لعإنمدا ظردرو الاداء فدي قولدغ: 

 ل[.79اأنيثج إلنمار السنة لع الخصلة لع الفعلةل]لالاي  ي عالمة ال

الوهغ الرابع:  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ وليل ظا ر لمدن قداو بوهدوب 

الغسل  وم الجمعةج ع م هماعة مدن الصدحابة رندي هللا عدنرم  عمدر علبدي 

 ر ر  علبي سعيد ععمار عسير مج  كان ابن المن،رج ع دو قدوو الظا ر دةج 

ل[ج عرعا دة عدن اإلمدام ل مدد فديمن 80 كا دا الخعدابي]ل عرعا ة عن مالكج

 ل[.81تلزمغ الجمعة]ل

 عمن لولة ال ائلين بالوهوب:

ـ  د ث ابن عمر رني هللا عنرما قاو: سمع  رسوو هللا صلو  هللا عليدغ  1

 ل[.82«]لإذا لراو ل د م لن  أتي الجمعة فليغاسل»عسلوم   وو: 

ا قاو البدن عبداي: ذ درعا ـ  د ث ابن عباي رني هللا عنرما ل 2 ن طاععسا

اساسلوا  وم الجمعةج عاسسلوا رؤعسكم »لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

اج علصدديبوا مددن العيددب ج قدداو ابددن عبدداي: لمددا الغسددل « عإن لددم تكونددوا هنبددا

 ل[.83فنعمج علما العيب فال لوري]ل

 هوب.صيغة لمرج ع ي ت اضي الو« اساسلوا»ععهغ الداللة: لن قولغ: 

ـ  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ لنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليدغ  3

 ددا هللا علدد   ددل مسددلم لن  غاسددل فددي  ددل سددبعة ل ددام  غسددل رلسددغ »عسددلوم: 

 ل[.84الحد ث]ل« عهسدن..

ـ  د ث ابن عمر رني هللا عنرما لنغ قداو: إن عمدر بدن الخعداب رندي  4

 دوم الجمعدة إذ وخدل رهدل مدن المرداهر ن هللا عنغ بينما  و قائم في الخعبة 

انعلين ـ من لصحاب النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ فنداوان عمدر: ل دة سداعة 
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 ،ن؟ قاو: إني ُشغل  فلم لن لدب إلد  ل لدي  اد  سدمع  الادأذ نج فلدم لزو لن 

ا]ل  ل[؟.85تونأوج ف او: عالونوء ل ضا

غل بمعاتبة الداخلج ععهغ الداللة: لن عمر رني هللا عنغ تر  الخعبة عاشا

ن الحانرعن علد   ا لما فعلج عقد لقرو علنكر عليغ تر  الغسلج علو  ان مبا ا

ذلكج ع م همرور الصحابةج ع ،ا من لعندح انولدة ال اندية بدأن الوهدوب 

ا عندد الصدحابةج علدو  دان انمدر عندد م علد  سيدر الوهدوب لمدا   ان معلوما

وت الصحابي عل  ا  العا،ار. صل  المعاتبةج علما عتو 

علما االسادالو بالحد ث عل  اساحباب الغسل ـ نن عمر رني هللا عندغ لدم 

 أمر الداخل بالخرعج للغسلج  ما قالغ النوعي عهماعة ـ فلديس بندا  ج إال 

ا فدي صدحة الصدال ج عنن مثدل ذلدك ال  جدب علد  مدن  لو  ان الغسل شدرطا

ما  لفندا بدغ  رلى من شخ  اإلخالو بواهب من عاهباو الشر عةج بل سا ة

ا  ع د،ا مدا فعلدغ عمدر رندي هللا عندغج علد  لندغ  اإلنكار عل  من تر  عاهبا

 حامل لن  كون عثمان رني هللا عنغ قدد اساسدل لعو النردارج لمدا ثبد  عدن 

 مدددران مدددوالن لن عثمدددان لدددم  كدددن  مضدددي عليدددغ  دددوم  اددد   فدددي  عليدددغ 

ير  نندغ لدم ل[ج عإنمدا لدم  عاد،ر لعمدر بد،لك  مدا اعاد،ر عدن الادأخ86الماء]ل

  اصل سسلغ ب، ابغ إل  الجمعة.

الوهغ الخامس:  د ث سمر  رني هللا عنغ وليل لمدن قداو: بدأن الغسدل  دوم 

الجمعددة مسدداحبج علدديس بواهددبج ع ددو قددوو همرددور الف ردداء مددن السددلف 

 عالخلفج ع و ال وو الثاني في  كم الغسل  وم الجمعة.

ل عالونددوء فددي لصددل ععهددغ الداللددة: لن الحددد ث ووو علدد  اشددارا  الغسدد

 الفضلج ععل  عدم تحام الغسل.

نتدةت  رت ا  د ث عائشة رني هللا عنرا لنرا قالد :  دان النداي مت عمن انولة ل ضا

لددو »لنفسددرمج ع ددانوا إذا را ددوا إلدد  الجمعددة را ددوا فددي  يئددارمج ف يددل لرددم: 

ج عفي رعا ة لخرى من طر ا عرع  عن عائشة قال :  ان الناي « اساسلام

إل  الجمعة من مندازلرم مدن العدواليج فيدأتون فدي الِعبداءج ع صديبرم  ناابون 

الغبددارج فاخددرج مددنرم الددر حج فأتددـ  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم إنسددان 

لدو لنكدم تعردرتم »منرم ـ ع و عندي ـ ف او رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 ل[.87«]لليومكم  ،ا

  اضي لن الغسل ليس بواهب  نن « لو اساسلام..»ععهغ الداللة: لن قولغ: 

 ت د رن: لكان لفضل عل ملج عنحو  ،ا من العباراو.

ا  ددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ قدداو: قدداو رسددوو هللا  عمددن انولددة ل ضددا

من تونأ فأ سن الوندوءج ثدم لتد  الجمعدة فاسدامع »صلو  هللا عليغ عسلوم: 
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ل دامج عمدن مدسو الحصدا علنص ج سفر لغ ما بينغ عبين الجمعة عز او  ثالثدة 

 ل[.88«]لف د لغا

ا عليدغ الثدواب  ععهغ الداللة: لن ذ ر الونوء عما معغ مدن انعصدار مرتبدا

ج قداو الحداف): لإندغ مدن لقدوى  الم اضي للصحة وليل عل  لن الونوء  دار 

 ل[.89ما اسادو بغ عل  عدم فرنية الغسل  وم الجمعةل]ل

  ،ان ال والن في  كم الغسل  وم الجمعة:

ا.ا  نعو: لنغ عاهب معل ا

عالثاني: لنغ مساحبج عفي المسألة قوو ثالث  كان ابن ال ديمج ع دو الافصديل 

بددين مددن لددغ رائحددة  حادداج إلدد  إزالارددا فيجددب عليددغج عمددن  ددو مسدداغن عنددغ 

ل[ج عقدد لشدار 90فيساحب لغج ثدم ذ در لن انقدواو الثالثدة نصدحاب ل مدد]ل

 ل[.92يخ اإلسالم ابن تيمية]لل[ج عاخاارن ش91الحاف) إل   ،ا ال وو]ل

 عال وو بالوهوب قوي ـ فيما  ظرر لي ـ لما  لي:

لعالا: لن لولة الوهوب لقوى إسناوااج علصرح واللةج ف د عروو تدار  بصديغة 

انمرج عتار  بأنغ عاهبج عتدار  بأندغ  داج عالوهدوب  ثبد  بأقدل مدن ذلدكج 

لنصدحرمج فدال  داكلم عالرسوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لفصدح النداي علبيدنرم ع

بلف)  راو بدغ سيدر ظدا رنج عإن  دان قدد  ندازع فدي االسدادالو بلفد): لُسسدل 

الجمعة عاهب...ل عل  الوهوبج بناءا عل  لنغ لم  رو اساعماو لف) لعاهبل 

فددي نصددوص الكادداب عالسددنة بددالمعن  االصددعال ي عنددد انصددوليينج لكددن 

 ن وو: إن تعدو الصي، ـ  ما ت دم ـ   وي ذلك.

ا: لنغ ال  عدو عن  ،ا الوهوب إال بصارر قوي  نن صرر اللف) عدن ثا نيا

ا فددي الداللددة علدد   دد،ا  ظددا رن إنمددا  صددار إليددغ إذا  ددان المعددارا راهحددا

و عل   ،ا المعارا الراهح.  الظا رج فحينئ،  ُار  الظا رج ع ُعوو

 علقوى ما عارنوا بغ لولة الوهوب  د ث سمر ج ععنغ هوابان:

الددف فددي صددحاغج فددال   دداعم سددندن سددند ان او ددث الدالددة علدد  انعو: لنددغ مخ

 الوهوبج ع ي في الصحيحين.

الثاني: عل  فرا صحاغ عل  قدوو مدن   دوو: إن الحسدن سدمع مدن سدمر  

فليس فيغ مدا  ددو علد  لن الغسدل لديس بواهدبج عإنمدا فيدغ لن الوندوء نعدم 

دنت العملج علن الغسل لفضلج ع ،ا ال شك فيغج عقد قاو هللا تعال لتدْو آمت  : }}عت

ا لتُرددْم{{ ]آو عمددران:  ْيددرا ددانت خت [ ج فرددل  دددو علدد  لن 110لتْ ددُل اْلِكاتدداِب لتكت

ا؟]ل  ل[.93اإل مان ليس فرنا

ج « مدن توندأ فأ سدن الوندوء...»علما  د ث لبي  ر ر  رني هللا عندغ: 

 فعنغ هوابان:
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لمدن ت ددم انعو: لنغ ليس فيغ نفي الغسلج بل  حامل لن  كون ِذْ ُر الوندوء 

سسددلغ علدد  الدد، ابج فا ادداج إلدد  إعدداو  الونددوءج فيكددون م يددداا بأ او ددث 

 الغسل.

من اساسلج ثم لت  الجمعةج فصل  ما قدر »الثاني: لنغ عرو عند مسلم بلف): 

لغج ثم لنص   ا   فرغ اإلمام من خعباغج ثدم صدل  معدغج سفدر لدغ مدا بيندغ 

 .ل[94« ]لعبين الجمعة انخرىج عفضل ثالثة ل ام

ا: عمما    د الوهوب لن ان او ث الاي صر   بوهدوب سسدل الجمعدة  ثالثا

فيرا  كم زائد عل  ان او ث المفيد  الساحبابغج عالواهب انخ، بمدا تضدمن 

 الز او  منرا.

عان دددوط للمسدددلم لال  ددددع الغسدددل  دددوم الجمعدددة ماددد  تريدددأو لسدددبابغج فدددإن 

لن   خدد، باالعابددار ان او ددث اتف دد  علدد  فضددلغ عالارسيددب فيددغج ع نبغددي 

انولة الاي عرو عهوب الغسل فيرا لعلدةج ع دي عهدوو رائحدة  ر ردة م ذ دة 

 للحانر ن بل عللمالئكة المكرمين.

ا فدي صدحة الصدال ج قداو الخعدابي:  ععل  ال وو بوهوب الغسل فليس شرطا

 ل[.95للم تخالف انمة في لن صال  من لم  غاسل مجزئةل]ل

للشافعي قوو بوهوب الغسدلج علندغ ال تجدز  « الرسالة»عقد عرو في  ااب 

العرار  لصدال  الجمعدة إال بالغسدلج  مدا ال  جدز  فدي طردار  الجندب سيدر 

 ل[.96الغسل]ل

الوهغ الساوي: ظا ر قولغ: لسسل  دوم الجمعدةل لن الغسدل لليدوم  لإلندافة 

إليغج ع و قوو الظا ر ةج عبنوا علد  ذلدك لن عقد  الغسدل  مادد عندد م مدن 

إل  لن  ب   من قرص الشمس م دار ما  ام سسلغ قبدل سدرعب  طلوع الفجر

 ل[.97آخرنج فمن اساسل في  ،ا الوق  ف د لور  الفضيلة علوى الواهب]ل

عقدداو الجمرددور مددن ل ددل العلددم: إن الغسددل للصددال  ال لليددومج لددورعو لولددة 

إذا لراو ل دد م لن »صر حة ت  د ذلكج عمنرا:  د ث ابن عمدر ـ الما ددم ـ: 

مدن لتد  الجمعدة مدن الرهداو »ج ععندد ابدن خز مدة: « لجمعة فليغاسدل أتي ا

ج فر،ا « عالنساء فليغاسلج عمن لم  أترا فليس عليغ سسل من الرهاو عالنساء

ن  صر ح في لن الغسل للصال  ال لليدوم  نندغ إنمدا شدرع للنظافدة عإزالدة 

ليس   الرعائح الكر رةج ع ،ا  ناسب الصال ج عنن الجمعة اخاص   بشرائع

 لغير ا من الصلواو.

علما  د ث الباب الد،ي تمسدك  بدغ الظا ر دة فدال  عندي معلدا اليدومج عإنمدا 

المراو منغ الصال   ننرا لعظم شعير  ت ام في  ،ا اليوم في هماعة في ل بر 

مساهد البلدج عمن م اضا ا النظافة  لكي ال  اأذى بعد  المصدلين بدبع ج 

 لنا بأنغ  جز  بعد ا.ع ،ا ال  اأت  بعد الصال  لو ق
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عمددن  نددا شددرط  المالكيددة اتصدداو الغسددل بددالرعاح إلدد  الصددال ج لااح ددا 

الحكمددة مددن مشددرععياغج بحيددث لددو طدداو انمددد بينددغ عبددين الصددال  فعليددغ 

ل[ج علما الجمرور فلدم  شدارطوا 98اإلعاو ج إال لنغ ال  ضر الفصل اليسير]ل

، ابج لكدي  ادأت  الم صدوو االتصاو بالرعاحج لكنرم اساحبوا تأخيرن إلد  الد

 منغ عل  ل سن الوهونج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم قراءة القرآن للجنب

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا عليددغ  116/9 ددانت رت :  ت ددْن عتلدديو رنددي هللا عنددغ قتدداوت ـ ععت

ددةُج عت تدد،ا لتْفددُ) الارْ  ْمست انُ اْلخت عت ا. رت ددا لتددْم  تكددْن ُهنُبددا ِمدد،يو عسددلوم  ُْ ِرئُنتددـا اْل ُددْرآنت مت

. غُ اْبُن ِ بوانت حت صتح  س نتغُج عت  عت ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

فددي الجنددب   ددرل »بدداب « العرددار »ل فددي  ادداب 229ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

لج 594لج عابدددن ماهدددغ ل1/144لج عالنسدددائي ل146ج عالارمددد،ي ل«ال دددرآن

شعبةج عن عمرع بن  ل من طر ا800ل ل799لج عابن  بان ل2/61عل مد ل

ة المراويج قاو: وخلد  علد  علديو رندي هللا عندغ  مر ج عن عبد هللا بن ستِلمت

ل[ج فبعثرمدا علدي 99لنا عرهالن: رهدل مندا عرهدل مدن بندي لسددج لْ ِسدُب]ل

اج عقددددداو: إنكمدددددا علجدددددان]ل ل[ فعالجدددددا عدددددن 100رندددددي هللا عندددددغ عهردددددا

ءج فأخد، مندغ  فندة ل[ج ثم قام فدخل المخرجج ثم خرج فدعا بمدا101و نكما]ل

ل[ ثم هعل   رل ال رآنج فأنكرعا ذلدكج ف داو: إن رسدوو هللا 102فامسح برا]ل

صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان  خددرج مددن الخددالء في رئنددا ال ددرآنج ع أ ددل معنددا 

اللحمج علم  كن  حجبغج لع قاو:  حجزن عن ال درآن شديء لديس الجنابدةج  د،ا 

 لف) لبي واعو.

عبد هللا بن سِلمة ـ بكسر الدالم ـ المدراوي الكدوفيج ع ،ا الحد ث مدارن عل  

ل[ج ع ع دوب 104ل[ج عالعجلدي]ل103ع و ماكلم فيدغج ف دد عث دغ ابدن  بدان]ل

ل[ج عنعفغ ان ثرعنج ف د ذ ر الخعابي عن اإلمام ل مد لنغ 105بن شيبة]ل

ل[ج 106 ددان  ددو ن  ددد ث علدديو  دد،اج ع ضددعف لمددر عبددد هللا بددن سددلمة]ل

مدن طر دا لبدي طالدب قداو: لقداو ل مدد « الكامل»ي في علسندن عنغ ابن عد

سير شعبةج عن عمرع بن مر ج عدن « ال   رل الجنب»بن  نبل: لم  رع ل د 

ل[ج عقدداو الشددافعي: لعل ددبُّ للجنددب 107عبددد هللا بددن سددلمةج عددن علدديل]ل

اج لما رعي فيدغج عإن لدم  كدن ل دل الحدد ث  عالحائ  لن  دعا ال رآن ا اياطا

 ل[.109عع  نتغ ابن المن،ر]ل ل[108 ثباونغل]ل

عقدداو شددعبة عددن عمددرع بددن مددر : لسددمع  عبددد هللا بددن سددلمة  حدددثناج عإنددا 

ل[ج ع ،ا  دو عل  لن ابدن 110لنعرر عننكرج ع ان قد  برلج ن لغ ال، بي]ل

سلمة عإن قيل: إنغ ث ة ف د تغير  فظغ فدي آخدر عمدرنج علن عمدرع بدن مدر  

 ل[.111مما  و ن الحد ث ع ضعفغ]لإنما رعى عنغ في  ،ن الحالةج فر،ا 

عقد ماو الشيخ عبد العز ز بن باز إل  تأ يد  الم الحداف) الما ددمج عقداو: إندغ 

 د ث  سن ت وم بدغ الحجدةج ععبدد هللا بدن سدلمة صددع  عإن  دان قدد تغيدر 
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بأخر ج لكن سياقغ للحد ث  دو عل   فظدغ لدغج فإندغ سداقغ عذ در قصدة علديو 

 مع الرهلين.

بصدددددحاغ ف ددددداو: ل دددددد ث علددددديو  ددددد،ا  دددددد ث  سدددددن  ع كدددددم الارمددددد،ي

 ل[.113ل[ج ع ،ا ابن السكنج ععبد الحاج عالبغوي]ل112صحيحل]ل

عقاو شعبة: ل ،ا الحدد ث ثلدث رلي مداليج عقداو: ال لوري ل سدن مندغ عدن 

عمدددرع بدددن مدددر لج عقددداو الحددداف): لعالحدددا لندددغ مدددن قبيدددل الحسدددن  صدددلح 

 ل[.114للحجةل]ل

ل  معن   ،ا الحد ثج ف د عرو من طر ا عائد، عقد توبع عبد هللا بن سلمة ع

ْمهج عن لبي الغتر فج قاو: لُتي علدي رندي  بن  بيبج  دثني عامر بن السوِ

هللا عنغ بونوء فمضم ... ثم قاو:  ك،ا رل   رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

ا مددن ال ددرآنج ثدم قدداو:  د،ا لمددن لديس بجنددبج فأمددا  عسدلوم تونددأج ثدم قددرل شديئا

 ل[.115آ ةل]لالجنب فال عال 

ععرو في الباب  د ث ابن عمر رني هللا عنرمداج لن النبدي صدلو  هللا عليدغ 

ا من ال رآن»عسلوم قاو:   ل[.116«]لال   رل الجنب عال الحائ  شيئا

ا من ال رآن  الوهغ الثاني: اسادو بر،ا الحد ث من قاو: إن الجنب ال   رل شيئا

قدالوا: عمدا ذ در فدي البداب   ا   غاسلج ع ،ا قوو الجمرور مدن ل دل العلدمج

اج عاساثن  المالكيدة اليسدير  عإن  ان في بعضغ م او لكنغ   وي بعضغ بعضا

ج  آ ة الكرسي عاإلخالص عالمعوذتينج عقال  الشافعية:  جوز  صُّن  لنحو تتحت

ما  ان ب صد ال، ر ال ب صد ال درآنج عقداو ل مدد: ل درخ  للجندب لن   درل 

 ل[.117آ ة عنحو ال]ل

ل[ج 118ثاني: لنغ  جوز للجنب قراء  ال رآنج ع و قوو ابن  دزم]لعال وو ال

عرعى  ،ا عن ابن عباي رني هللا عنرماج ف دد ذ در البخداري لندغ ال  درى 

ا]ل ل[ج ع ددو قددوو سددعيد بددن المسدديبج عاخاددارن ابددن 119بددال راء  للجنددب بأسددا

 ل[ج عاسادلوا بدليلين:120المن،ر]ل

النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان انعو:  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا لن 

ل[ج قدالوا: عال درآن ذ درج قداو تعدال : 121 ، ر هللا تعال  عل   دل ل ياندغ]ل

ْلنتدا إِلتْيدكت  لتْنزت دافُِظونت ]{{ عقداو تعدال : }}عت إِن ا لتغُ لتحت ْ رت عت ْلنتا ال،وِ }}إِن ا نتْحُن نتز 

{{ج قاو الحاف) ابن  جر: لال، ر لعمُّ من لن ْ رت  كون بال رآن لع بغيدرنج  ال،وِ

ل[ عقد نازع بع  ل دل العلدم 122عإنما فُر  بين ال، ر عالاالع  بالعررل]ل

فددي  دد،ا االسددادالوج لكددن  ددرو عليددغ لن لفدد) الدد، ر هدداء علدد  لسددان الشددرعج 

 ل[.123عالح ي ة الشرعية م دمة عل  الح ي ة العرفية  ما في انصوو]ل
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رو الدليل الصدحيح الناقدل عدن البدراء  الثاني: لن انصل عدم الاحر م  ا   

انصليةج علهابوا عن ل او ث الباب بأنرا معلولة ـ  ما ت ددم ـ ععلد  فدرا 

 ل[.124تسليم االسادالو برا فليس فيرا نريج عإنما  ي  كا ة فعل]ل

عال وو بالجواز فيغ عها ةج لما علم  من  الم انئمدة علد  ل او دث المندعج 

ن او ددث الاددي  سددادو برددا فددي الحددالو عالحددرامج عمعلددوم تشدددو انئمددة فددي ا

ا علد  انصدلج  فأ او ث البداب سيدر نا ضدة علد  المندعج فيكدون الحكدم باقيدا

ع   دن ما ت دم عدن ابدن عبداي رندي هللا عنرمداج لكدن اال ايداط الد،ي لبددان 

ا.  اإلمام الشافعي عهيغ هدااج ال سيما علن الجنب  مكنغ رفع الحدث سالبا

جوز لرا قدراء  ال درآنج نن انصدل  دو الجدواز  اد   ثبد  علما الحائ  في

الدددليل الناقددلج علددم  ثبدد  فددي  كددم قراءترددا ندد ج عقياسددرا علدد  الجنددب ال 

 صحج لوهوو الفار ج عقد نصر  ،ا ال وو شيخ اإلسالم ابدن تيميدةج عتلميد،ن 

ل[ج عمدن ل دل العلدم مدن قيدد الجدواز بالحاهدةج  دانعراوج لع 125ابن ال ديم]ل

اج عهللا تعال  لعلم.126معلمة لع نحو ذلك]ل  ونرا  ل[ عانظرر الجواز معل ا
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 مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع

ُسددوُو هللاِ  117/10 : قتدداوت رت ِ رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددِعيد  الُخددْدِريو ددْن لتبددي ست ـ ععت

اوت لتن  تعُووت »صلو  هللا عليغ عسلوم:  دُُ ْم لتْ لتغُج ثمو لترت دا إذتا لتت  لت ت دأْ بتْينتُرمت نو فتْليتاتوت

انُ ُمْسلم.«. ُعُنوءاا  عت  رت

اِ ُم:  اوت اْلحت  «.فتإِنوغُ لتْنشتُه ِلْلعتْووِ »زت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

هددواز نددوم الجنددبج »بدداب « الحددي »ل فددي  ادداب 308ف ددد لخرهددغ مسددلم ل

 شدرب لع  ندام لع  عاساحباب الونوء لغ عسسدل الفدرج إذا لراو لن  أ دل لع

من طر ا عاصم ان ووج قاو: سمع  لبا الماو لج عن لبدي سدعيد «  جامع

 الخدري رني هللا عنغ... ف، رن.

ج عقداو: ل د،ا  دد ث « فإنغ لنشه للعدوو»ل بز او : 1/254علخرهغ الحا م ل

صحيح عل  شرط الشيخينج علم  خرهان بر،ا اللف)ج إنما لخرهان إلد  قولدغ: 

ع د،ن لفظدة تفدرو بردا « . فإندغ لنشده للعدوو»ج علم  ، را فيغ ف ه« فلياونأ»

شعبةج عن عاصدمج عالافدرو مدن مثلدغ م بدوو عندد مالج ع د،ا فيدغ نظدرج ف دد 

ذ ر ابن  بان لن المافرو بر،ن الز او  مسدلم بدن إبدرا يمج عدن شدعبةج علديس 

ا 127شددعبةج عقددد رعان سيددرن عددن شددعبة بدددعنرا]ل ل[ج عبردد،ا  ابددين لن مسددلما

 عنرا لر،ن العلة. لعرا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

 قولغ: لإذا لت  ل د م ل لغل ج لي: إذا هامع ل لغ.

 قولغ: لثم لراو لن  عوول ج لي: للجماع مر  لخرى.

قولددغ: لفلياونددأ بينرمددا عنددوءاال مصدددر م  ددد لعاملددغج عفائدتددغ تأ يددد لن 

،ا قدوو بعد  المراو الونوء الشرعيج ع دو سسدل انعضداء انربعدةج ع د

ل ل الظا رج عقاو الف راء عل ثر ل ل العلم: إن المراو بدغ سسدل الفدرج ف دهج 

ا السادخاو النجاسة]ل  ل[.128مبالغة في النظافة عاهانابا

عانظرددر ـ عهللا لعلددم ـ لن المددراو بدد،لك سسددل الفددرجج ثددم الونددوء بغسددل 

ك  دد ث لعضائغ انربعة  نن ذلدك ل مدل فدي العردار  عالنظافدةج ع   دد ذلد

ابن عمر قاو: ذ در عمدر بدن الخعداب لرسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لندغ 

تونددأ »تصديبغ هنابدة مددن الليدلج ف داو لددغ رسدوو هللا صدلو  هللا عليددغ عسدلوم: 

 ل[.129«]لعاسسل ذ ر ج ثم نتمْ 

قولدددغ: لفإندددغ لنشددده للعدددوول هملدددة تعليليدددةج فيردددا بيدددان الحكمدددة مدددن انمدددر 

ا عمدا  صدل لدغ مدن بالونوءج ع ي لن الونو ء  ععي الجسدم قدو اج عوندا

 الضعف في الجماع انعو.
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الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  شرعية الونوء لمن هامع ل لغ ثم لراو لن 

 عوو إل  الجماع مر  لخرىج عظا ر انمر الوهدوبج ع كدان ال رطبدي عدن 

ل[ج ع كددان ابددن  جددر عددن ابددن  بيددب المددالكي 130بعدد  ل ددل الظددا ر]ل

ا]  ل[.131لل ضا

ل[ج ع دو ل،لك  دد ث عائشدة قالد : 132ع ملغ الجمرور عل  االساحباب]ل

 ل[.133 ان النبي صلو  هللا عليغ عسلوم  جامع ثم  عوو عال  اونأ]ل

لكن  نبغي لغ لال  عوو إال بعد الونوءج عقد علل ل،لك بأنغ لنشه للعدووج مدع 

 .ما في ذلك من النظافةج لما الغسل فال  لزمج  ما سيأتي

ععموم الحد ث  فيد لنغ سواء ل ان  الاي  ر د العوو إليرا  دي الموطدوء  لع 

 الزعهة انخرى  ممن عندن ل ثر من عا د .

لما الغسل ف د ثب  لنغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم سشدي نسداءن علدم  حددث سسدالا 

بين الفعلينج عرعي لنغ اساسدل بعدد سشديانغج عندد  دل عا دد ج فالكدل هدائزج 

 .عانعو لثب 

لما انعو: ف د عرو في  د ث لنس بن مالك رندي هللا عندغ قداو:  دان النبدي 

صلو  هللا عليغ عسلوم  دعر عل  نسائغ في الساعة الوا د  من الليدل عالنردارج 

ع ن إ ددى عشدر ج قداو ـ لي قاداو  ـ قلد  نندس: لع  دان  عي دغ؟ قداو:  ندا 

ا  ددثرم: تسدع ناحدث لندغ لععدي قدو  ثالثدينج عقداو سدعيد عدن قاداو  إن ل نسدا

 ل[.134نسو ]ل

لمدا الثدداني: ف ددد عرو فددي  ددد ث لبددي رافددع رنددي هللا عنددغ مددول  رسددوو هللا 

صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم طددار ذاو  ددوم علدد  

نسددائغ  غاسددل عنددد  دد،ن ععنددد  دد،نج قدداو: ف لدد  لددغ:  ددا رسددوو هللا لال تجعلددغ 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.135« ]لعلطيب علطرر  ،ا لز  »سسالا عا داا؟ قاو: 
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 حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ

ُسوُو هللاِ صلو   118/11 ِلألْربتعتِة عتْن عتائِشتةت رني هللا عنرا قتالتْ :  تانت رت ـ عت

ْعلُوٌو. ُ وت مت . عت اءا س  مت ْيِر لتْن  تمت ُ وت ُهنٌُبج ِمْن ست  هللا عليغ عسلوم  تنتاُم عت

 من عهون: الكالم عليغ

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« الجندددب  ددد خر الغسدددل»بددداب فدددي « العردددار »ف دددد لخرهدددغ لبدددو واعو فدددي 

لج 8/212« لالكبددددرى»لج عالنسددددائي فددددي 119ج 118لج عالارمدددد،ي ل228ل

ل من طر ا لبي إسحا ج عن انسدووج عدن عائشدة رندي 583عابن ماهغ ل

 هللا عنرا.

طر دا شدعبةج عدن الحكدمج  ل مدن305عالحد ث لخرهغ مسلم فدي صدحيحغ ل

عن إبرا يمج عن انسووج عن عائشة رني هللا عنرا قال : ل ان رسوو هللا 

ا فددأراو لن  أ ددل لع  نددام تونددأ عنددوءن  صددلو  هللا عليددغ عسددلوم إذا  ددان هنبددا

للصال ل. عرعان من طر ا عبد الر من بدن انسدووج عدن لبيدغج عدن عائشدة 

ل لن  مس ماءلج علر،ا طعدن الحفداظ بنحون. عليس في  ،ا السيا  قولرا: لقب

ل[ ـ فدي  د،ن الجملدة مدن الحدد ثج عقدالوا: إن لبدا 136ـ عمنرم اإلمام مسلم]ل

 إسحا  السبيعي لخعأ فيرا.

ل سمع   ز د بن  ارعن   وو: ل ،ا الحدد ث ع دملج 1/108عقاو لبو واعو ل

 ل: ل رعن لن  ،ا سله من لبي إسحا ل.1/136عقاو الارم،ي ل

د الرددداوي عدددن اإلمدددام ل مدددد لندددغ قددداو: ل ددد،ا الحدددد ث لددديس عن دددل ابدددن عبددد

ال]ل  ل[.137صحيحا

ععهغ ذلك لن الثاب  عنغ صلو  هللا عليدغ عسدلوم لندغ  دان ال  ندام  اد   غسدل 

 فرهغ ثم  اونأ عنوءن للصال ج  ما في رعا ة مسلم.

« من سير لن  مس مداء»قاو بعضرم: ع مكن  ملغ عل  لن الماء في قولرا: 

 سلج لما الونوء فرو ثاب . و ماء الغ

لع  حمددل الونددوء علدد  االسدداحبابج عتر ددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لددغ علدد  

ل[ج عانعو ذ رن البير يج عنسبغ نبي العباي ابدن ُسدر جج ثدم 138الجواز]ل

 ل[.140ل[ج عالثاني قالغ ابن قايبة]ل139قاو: لعبغ نأخ،ل]ل

ر رندي هللا عندغ سدأو ع   د ذلك  د ث ابن عمر رني هللا عنرما للن عمد

نعددم إذا »رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ل نددام ل دددنا ع ددو هنددب؟ ف دداو: 

« نعدددم لياوندددأج ثدددم ليدددنم  اددد   غاسدددل إذا شددداء»لج عفدددي رعا دددة: « توندددأ

 ل[.141]ل

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  لن للجنب لن  نام وعن لن  اونأج لكن تبين 

اب لن  اوندأج ععلد  فدرا صدحاغ لن الحد ث معلووج ععلد   د،ا فالصدو
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ا  ا بدين انولدةج فيكدون الوندوء ثابادا فرو محموو عل  لن المدراو الغسدل همعدا

لداللة السنة عليدغ قدوالا عفعدالاج فدال وو  مدا ت ددم فدي  دد ث عمدر رندي هللا 

عنغج عالفعل  ما في  د ث عائشدة رندي هللا عنردا لن رسدوو هللا صدلو  هللا 

ن  ندام ع دو هندب توندأ عندوءن للصدال  قبدل لن عليغ عسلوم  دان إذا لراو ل

ا فأراو لن   نامج ععنرا قال :  ان رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم إذا  ان هنبا

 ل[.142 أ ل لع  نام تونأ عنوءن للصال ]ل

 

الوهغ الثالدث: لخد،و الظا ر دة عابدن  بيدب مدن المالكيدة بحدد ث ابدن عمدر 

عل  الجندب لن  اوندأ قبدل لن  ندامج رني هللا عنرما الما دمج عقالوا:  جب 

ل[  نن الحددد ث هدداء 143«]لالمدعنددة»ع ددو ظددا ر  ددالم اإلمددام مالددك فددي 

 بصيغة انمر عبصيغة الشرط.

عذ ب  الشافعية إل   را ة تر  الونوء ع و المشرور عند الماأخر ن من 

ل[ج عقالدددد : الحنفيددددة: إن الونددددوء 144الحنابلددددةج عاخاددددارن ابددددن تيميددددة]ل

 ل[.146ل[ج عقال  المالكية عابن  زم:  ندب]ل145لفضل]ل

عال وو باساحباب الوندوء  دو انظردرج بدل  دو سدنة م  دد ج لثبدوو السدنة 

 ال ولية عالفعليةج  ما ت دمج عال وو بوهوبغ فيغ عها ة.

لما الغسل فيجوز تأخيرن إل  ما بعد االساي اظج لحد ث عبد هللا بن لبدي قديس 

را عن عتر رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قاو: سأل  عائشة رني هللا عن

ف، ر الحد ثج قل :  يف  ان  صنع في الجنابة ل ان  غاسل قبل لن  نامج لم 

  ان  نام قبل لن  غاسل؟

قال :  دل ذلدك قدد  دان  فعدلج ربمدا اساسدل فندامج عربمدا توندأ فندامج قلد : 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.147الحمد ا ال،ي هعل في انمر سعة]ل
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 صفة الغسل من الجنابة

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  119/12 ددانت رت ددةت رنددي هللا عنرددا قتالتددْ :  ت ددْن عتائِشت عت ـ عت

لتدد   نتابتددِة  تْبدددتلُ فتيتْغِسددُل  تدتْ ددِغج ثددمو  ُْفددِرُغ بِيتِمينِددِغ عت ددلت ِمددنت اْلجت عليددغ عسددلوم إذتا اْساتست

أُج ث ن  غُج ثُمو  تاتوت اِلِغج فتيتْغِسل فتْرهت دابِعتغُ فدي لُُصدوِو ِشمت ج فتيُدْدِخُل لتصت داءت مو  تأُْخ،ُ المت

دِدِنج ثدمو  ست دائِِر هت لتد  ست ج ثدمو لتفتداات عت فتنتداو  لِْسدِغ ثتدالتثت  ت لتد  رت فتدنت عت الش عتِرج ثمو  ت

. اللوْفُ) لُمْسِلم  لتْيِغج عت  ستستلت ِرْهلتْيِغ. ُماوفتٌا عت

ْيُمونتةت رني  120/13 ِد ِث مت ا في  ت لترمت لتد  فتْرِهدِغج ـ عت غت عت هللا عنرا : لثُمو لتْفرت

فِي  ا بِالاوراِبلج عت رت ستحت : لفتمت ا تة  فِي ِرعت ج عت ا انْرات بت برت فتغتستلغُ بِِشماِلِغج ثُمو نترت

اءت بِيتِدِنل. عتلت  تْنفُُ  المت هت فِيِغ: لعت وونُج عت  آِخِرِن: لثُمو لتتتْياُغُ بِالِمْنِد لل فترت

 ون:الكالم عليرما من عه

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لمددا  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنردداج ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي موانددع مددن 

ل 316لج عمسدلم ل248« لالونوء قبل الغسدل»علعلرا باب « الغسل» ااب 

من طر ا  شام بن عرع ج عن لبيغج عدن عائشدة. عاللفد) لمسدلمج إال لن فدي 

فتدنت سياقغ لفيددخل لصدابعغ فدي لصدوو الشدعر  اد  إ ذا رلى لن قدد اسدابرل  ت

 عل  رلسغ...ل الحد ث.

لكن سسل الرهلين تفدرو بدغ لبدو معاع دة عدن  شدامج عدن سدائر الدرعا ج عقدد 

ل[ج علدغ 148علعلرا لبو الفضل الشدريد]ل« صحيحغ»لشار إل   ،ا مسلم في 

شا د من طر ا  ماو بن سلمةج عن ععداء بدن السدائبج عدن لبدي سدلمة بدن 

لج علبددو 41/192شددة رنددي هللا عنرددا. رعان ل مددد لعبددد الددر منج عددن عائ

ل. عان ثدرعن علد  لن 1/174ل عمن طر  غ البير ي ل3/81واعو العيالسي ل

 سماع  ماو من ععاء  ان قبل اخاالطغ.

فددي مواندع  ثيددر  « الغسدل»لمدا  دد ث ميمونددةج ف دد لخرهددغ البخداري فددي 

لج علخرهدغ 249علعلرا الباب الم، ور فدي  دد ث عائشدة رندي هللا عنردا ل

ل من طر ا انعمشج عن سالم بن لبي الجعدج عن  ر دبج عدن 317مسلم ل

 ابن عباي رني هللا عنرما قاو:  دثاني خالاي ميمونة.. ثم ساقغ بامامغ.

عقد لعرون الحاف) من لهل الز اواو الاي لم ترو في  د ث عائشة رني هللا 

غ بشدمالغل مد، ور عنراج لكن الظا ر لن قولرا: لثدم لفدرغ علد  فرهدغ عسسدل

 في الحد ث انعوج ع و  د ث عائشة رني هللا عنرا.

عقولددغ: لعفددي رعا ددة: فمسددحرا بددالارابل لي: للبخدداريج ععنددد مسددلم: لثددم 

ا شددد داال عالظددا ر لنددغ ذ ر ددا تفسدديراا  نددرب بشددمالغ انراج فدددلكرا ولكددا

 لرعا ة: لثم نرب برا انرال.
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ج علدم  سدا لفظدغ ا افداء بحدد ث عقولغ: لعفي آخرنل لي: آخر  د ث ميمونة

عائشةج عإنما انا د  مندغ بعد  مدا لدم  درو فدي الحدد ث انعوج ف دد هداء فدي 

آخددرن عنددد مسددلم بلفدد): لثددم لتياددغ بالمنددد ل فددرونلج ععنددد البخدداري: لثددم لُتددي 

ا فلددم  أخدد،نج فددانعلا ع ددو  بمنددد ل فلددم  ددنفُ  برددالج عفددي لفدد): لفناعلاددغ ثوبددا

  نف   د غل.

عهعدل  دنف  بيددنل  د،ا لفد) البخداريج ععندد مسدلم لعهعدل  عقولغ: لعفيدغ:

   وو بالماء  ك،اج  عني  نفضغل.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

قولرا: لإذا اساسلل لي: لراو االساساوج ع و من الاعبير بالفعل عن إراوتدغج 

من باب المجاز المرسلج  يث لطلا المسبب ع و االساسداوج علراو السدبب 

 و .ع و اإلرا

قولرددا: لمددن الجنابددةل مددن: للسددببيةج عالجنابددة فددي انصددل: إنددزاو المندديج ثددم 

 للحا بغ الجماع عل  عهغ شرعيج ال عل  عهغ لغوي.

قولردا: لفيغسددل  د دغل لي:  فيددغ  ننرمددا المدراو عنددد اإلطدال ج عالمددراو قبددل 

 إوخالرما في اإلناء.

 اونددأ عنددوءن  قولرددا: لثددم  اونددـأل لفدد) مسددلم بالسدديا  المددـ، ور: لثددم

 للصال لج ععند البخاري في رعا ة: لثم  اونأ  ما  اونأ للصال ل.

قولرددا: لفيدددخل لصددابعغ فددي لصددوو الشددعرل لي:  دددخل لصددابعغ مفرقددة فددي 

لصددوو شددعرنج ع ددي: لسددافلغ ممددا  لددي بشددر  الددرليج عإنمددا فعددل ذلددك ليُلدديوِن 

 الشعر ع رطبغج فيسرل مرعر الماء عليغ.

 ى لن قد اسابرلل ج لي: لعصل البلل إل  هميع الرلي.قولرا: ل ا  إذا رل

اج ع و فعل من باب  فتنت عل  رلسغل ج لي: لخ، الماء بيد غ هميعا قولرا: لثم  ت

 لنربلج عالحفنة: ملء الكفينج عالجمع:  فناو.

قولرا: لثم لفاا عل  سائر هسدنل ج لي: صب الماء عل  باقي هسددنج قداو 

ن لسدددددائرل الشددددديء: باقيدددددغ قلدددددديالا لع انز دددددري: لاتفدددددا ل دددددل اللغدددددة ل

 ل[.149 ثيراال]ل

ج ت دوو: لفرسد  الشديء: صدبباغ إذا  دب  قولرا: لثم لفرغ عل  فرهدغل لي: صت

  ان  سيل.

قولرا: لثم نرب برا انرال تفسرن الرعا دة انخدرى الادي ذ ر دا بعدد اج 

ع ددي قولددغ: لفمسددحرا بددالارابلج لي: مسددح بيدددن انرا عولكرددا ليز ددل مددا 

 ات بعد سسل الفرج.عتلِ 
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قولرا: لثم لتياغ بالمند لل نسيج من قعن لع  ر ر لع نحو ماج علفظغ م، رج 

قالغ ابدن اننبداري عهماعدةج ت دوو: تمنددل  بالمندد ل عتنددل : تمس دح  بدغج 

 ل[.150ع ،ر الميم ل ثرج  ا  إن الكسائي لنكر: تمندل ج بالميم]ل

: لفناعلادغ خرقدة فلدم  ُِرْو تدال ع دي قولرا: لفرو نل لي: لدم  أخد،نج عفدي رعا دة

 بضم الياء ع سر الراء المخففةج لي: لم  أخ، اج  ما في رعا ة لخرى.

قولرا: لعهعل  نف  الماء بيدنل لي:  سلاغ من علد  هسددنج عقولردا: لبيددنل 

  حامل بيد عا د  لع باليد ن الثناين.

ة علدد   دد،ن الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  مشددرععية الغسددل مددن الجنابدد

ا ـ  مدا فدي  الكيفيةج اقاداءا بالنبي صلو  هللا عليغ عسلومج فيبدل بغسدل  فيدغ ثالثدا

بع  الرعا او ـ ننرما لوا  سرر الماء من اإلناءج ثم  غسل فرهغ فينظفدغ  

ننغ محل الالوث في الجنابةج ثدم  ددلك  ددن اليسدرى علد  انرا إلزالدة مدا 

نوءاا  امالاج ثم  خلل بيدن شعر رلسغ علا برا من سسل الفرجج ثم  اونأ ع

اج فإذا ظن لنغ لرعان صب عليغ الماء ثالث مدراوج  بالماء إن  ان شعرن  ثيفا

ثم  غسل باقي هسدن بعد ذلكج ثم  غسل رهليغ  نن  ل مدا تحددر مدن هسددن 

من لعساه عفضالو لصاب  رهليغج فكدان   رمدا لن  ُعردرا بعدد ذلدكج عقدد 

 د ث ميمونة رندي هللا عنردا: لثدم تنحد  عدن  هاء في بع  الرعا او من

 م امغ ذلك فغسل رهليغل ع ،ا لبل، في تعرير ما.

عاعلددم لن صددفة سسددل النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم هدداء مددن  ددد ث عائشددة 

عميمونة رني هللا عنرماج عبينرما بع  الفرع  في الصفةج ع ،ا  ثير في 

علد  عهدون مانوعدةج فيكدون فدي  العباواو   فعلرا النبي صلو  هللا عليغ عسلوم

ذلك توسعة عل  انمةج فعل  لي عهغ فعلو ا مما عرو لور وا السدنةج عتمدام 

ا علد  الوهدغ  ا علد  عهدغج عل ياندا السنة لن  فعلو ا عل  الوهون  لرداج ل ياندا

 اآلخر.

عقد ذ ر العلماء لنغ إذا عمو بدنغ بالماء مع المضمضة عاالسانشا  لهزل ذلك 

إِْن ُ ْندداُْم ُهنُبادددا علددو لددم  اونددأ  قبلددغج لكنددغ تددر  السددنةج ل ولددغ تعددال : }}عت

[ ج عمن عتم  بدنغ بالغسل مر  عا د  صدد  عليدغ لندغ 6فتاط ر ُرعا{{ ]المائد : 

دل فدي الوندوءج فددو  دل فدي الغسدلج  مدا فصو تعررج عنن هللا تعال  لدم  فصوِ

  هللا عليدغ عل  لنغ ال  جب الغسل علد  صدفة معيندةج ع   دد ذلدك قولدغ صدلو 

ا علم  صل:   ل[.151« ]لخ،  ،ا علفرسغ عليك»عسلوم للرهل ال،ي  ان هنبا

الوهغ الرابع: ظا ر  د ث عائشة رني هللا عنرا فدي قولردا: لثدم  اوندألج 

عفددي رعا ددة للبخدداري: لثددم  اونددأ  مددا  اونددأ للصددال لج ععنددد البخدداري 

ميمونددة فددي عمسددلم: لثددم  اونددأ عنددوءن للصددال لج ع كدد،ا هدداء فددي  ددد ث 

رعا دة عنددد البخدداري عمسددلمج ظددا ر ذلددك لنددغ سسددل رهليددغج عظددا ر  ددد ث 
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ميمونددة عنددد البخدداري فددي رعا ددة: لتونددأ رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم 

عنوءن للصال  سير رهليغل لنغ لم  غسل رهليغ مع عنوئغج عإنما لخر ما 

عفدي رعا دة  إل  نرا ة الغسدلج ل ولردا فدي رعا دة: لثدم تنحد  فغسدل رهليدغلج

للبخاري من  د ث عائشة: لثم  اونأ عنوءن للصال لج عفدي آخدرن قالد : 

لثم لفاا عل  سدائر هسددنج ثدم سسدل رهليدغلج عقدد ت ددم تفدرو لبدو معاع دة 

ب، ر سسل الرهلين بعد الونوء عنرا ة الغسلج فإمدا لن تكدون  د،ن الرعا دة 

ا: لثددم  اونددأ معلولددةج لع تحمددل علدد   ددد ث ميمونددةج ع كددون المددراو ب ولردد

ل[ج لع  حمددل علدد  هددواز انمددر ن: 152عنددوءن للصددال ل سيددر رهليددغ]ل

 سسلرما مع الونوءج لع تأخير سسلرما.

الوهغ الخامس: لم  رو في  ،ا السديا  ذ در المضمضدة عاالسانشدا ج ععرو 

ذ ر ما في  د ث ميمونة عند البخاري بلفد): لثدم تمضدم  عاسانشداج ثدم 

ل[ج عالظا ر لنرما واخالن في عموم 153]لسسل عهرغ علفاا عل  رلسغل

قولرددا: لثددم تونددأ عنددوءن للصددال ل عقددد ن ددل ابددن بعدداو اإلهمدداع علدد  لن 

الونوء في سسل الجنابة سير عاهبج عالمضمضدة عاالسانشدا  مدن توابدع 

ل[ج لكن تع بغ الحاف) بدأن 154الونوءج فإذا س ه الونوء س ع  توابعغ]ل

هوبددددغج مددددنرم لبددددو ثددددورج عواعو هماعددددة مددددن ل ددددل العلددددم ذ بددددوا إلدددد  ع

 ل[.155الظا ري]ل

عقد ذ ب  الحنفية ـ  ما ذ ر الحاف) ـ إلد  عهدوب المضمضدة عاالسانشدا ج 

لفعلغ صلو  هللا عليغ عسلومج ع كون  ،ا من باب بيدان الغسدل المدأمور بدغ فدي 

إِْن ُ ْناُْم ُهنُباا فتداط ر ُرعا{{ج عاخادار  د،ا الشديخ عبدد الع ز دز قولغ تعال : }}عت

 ل[.156بن باز]ل

الوهغ الساوي: الحد ث وليدل علد  لندغ  كافد  بغسدل الجسدد مدر  عا دد  عال 

 كررج ل ولرا: لثم لفاا عل  سائر هسدنل فلم ت يدن بعدوج فيحمدل علد  لقدل 

ب البخداري  ما  سم ج ع و المر  الوا د   نن انصل عدم الز او ج عقدد بدو 

عفيددغ: لثددم لفدداا علدد  «  بدداب الغسددل مددر  عا ددد»علدد   ددد ث ميمونددة 

 ل[.157هسدنل]ل

ا علدد   عالمشددرور مددن مدد، ب الحنابلددة لنددغ  غسددل هسدددن ثددالث مددراوج قياسددا

 لعضاء الونوء  ننغ  شرع فيرا الاثليث.

عالصددحيح انعوج ع ددو لنددغ ال  شددرع تثليددث سسددل الجسدددج بددل  غسددل مددر  

هللا عليدغ  عا د ج   وو شيخ اإلسالم ابدن تيميدة: لمدن ن دل ُسْسدلت النبدي صدلو 

اج بدل  عسلوم  عائشة عميمونة رني هللا عنرما لم  ن ل لنغ سسل بدنغ  لغ ثالثدا

ذ ر لنغ بعد الونوء عتخليل لصوو الشعر  ثا  ثية عل  شدا رلسدغج علندغ 

 ل[.158لفاا الماء بعد ذلك عل  سائر بدنغل]ل
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ا علد  الوندوءج عالسدنة قدد فرقد   عال، ن اساحبوا الدثالث إنمدا ذ درعن قياسدا

 ل[.159بينرماج قاو الزر شي: لع و ظا ر ان او ثل]ل

الوهغ السابع: اسادو بر،ا الحد ث من قاو باسداحباب تدر  الانشدف بالمندد ل 

بعددد الغسددل لع الونددوءج ل ولرددا: لثددم لتياددغ بالمنددد ل فددرونلج عفددي رعا ددة: 

ا فلم  أخ،نج عانعلا ع و  نف  المداءل]ل ل[ج عنن مدا علد  160لفناعلاغ ثوبا

ن لع علد  لعضداء الوندوء  دو مدن لثدر العبداو ج فينبغدي ب اؤ داج ع ددو البدد

ا ـ  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ قاو: لقيم  الصدال  ععددل   ل،لك ـ ل ضا

اج فخددرج إلينددا رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فلمددا قددام فددي  الصددفور قيامددا

ج ج ثددم رهددع فاساسددلج ثددم خددر« مكددانكم»مصددالن ذ ددر لنددغ هنددب ف دداو لنددا: 

 ل[.161عرلسغ   عرج فكبر فصلينا معغ]ل

ف ولغ: لثم خرج عرلسغ   عرل وليدل علد  لندغ لدم  امسدح بشديءج ع د،ا قدوو 

 ل[.162الشافعية في الصحيح عند م من لعهغ خمسة  ،ا ل د ا]ل

عذ ب الجمرور إلد  لن الانشدف مبداح  سداوي فعلدغ عتر دغ  نندغ صدلو  هللا 

م  تْنغت عنغج علمدا رون المندد ل فدي  دد ث عليغ عسلوم هعل  نف  الماء بيدن عل

ميمونة فرو  ما قاو الحاف) عاقعة  او  اعر  إليرا اال اماوج إما لسبب في 

المند لج  عدم نظافاغج لع  خش  لن  بلغ بالماءج عبللغ بالماء سير مناسبج لع 

ل[ج ععنددي لن اال امداو انعو فيدغ 163لكونغ  ان مساعجالا لع سيدر ذلدك]ل

 نظر.

و بع  العلماء: إن  ،ا الحد ث وليل عل  لنغ  ان  انشفج علوال ذلك لم عقا

تأتددغ بالمنددد لج عقدداو ابددن وقيددا العيددد: لنفضددغ المدداء بيدددن وليددل علدد  لنددغ ال 

 ل[.164 را ة في الانشيف  نن  الا منرما إزالةل]ل

عقددد هدداء عنددد لبددي واعو فددي  ددد ث ميمونددة رنددي هللا عنرددا مددن طر ددا 

مج عن  ر ب بدغ. عفدي آخدرن قدوو انعمدش: فد، رو ذلدك انعمشج عن سال

اج علكدن  دانوا  إلبرا يم ـ  عني النخعي ـ ف داو:  دانوا ال  درعن بالمندد ل بأسدا

اج علكنرم 165 كر ون العاو ]ل ل[ج عالمعن  لن السلف ال  رعن بالمند ل بأسا

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.166 كر ونغ مخافة لن  صير عاو  بعد الونوء]ل
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 نقض المرأة شعرها في الغسل حكم

ُسددووت هللاِ إنوِددي  121/14 ةت رنددي هللا عنرددا قتالتددْ : قُْلددُ :  تددا رت ددلتمت ددْن لُموِ ست ـ ععت

ددِة؟  ْيضت اْلحت : عت ا تددة  فِددي ِرعت نتابتددِة؟ عت تْن ُُضددغُ ِلغْسددِل اْلجت لِْسدديج لتفتأ ددْعرت رت لت ٌ لتُشدددُّ شت اْمددرت

ا  تْكِفيِك لتْن تتْحثِي»ف او:  ثتيتاو   التج إنومت لِْسِك ثتالتثت  ت انُ ُمْسلٌم.«. عتلت  رت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

 كدم ندفائر »بداب « الحدي »ل فدي  اداب 330 ،ا الحد ث لخرهغ مسلم ل

من طر ا سفيان بن عيينةج عن ل وب بن موسد ج عدن سدعيد بدن « المغاسلة

مول  لم سلمةج عن لم سلمة رني  لبي سعيد الم بريج عن عبد هللا بن رافع

دْفرت رلسدي لفأن ضدغ  هللا عنراج قالد : قلد :  دا رسدوو هللاج إندي امدرل  لشدد نت

الج إنما  كفيك لن تحثي عل  رلسدك ثدالث  ثيداوج ثدم »لغسل الجنابة؟ قاو: 

 « .تُفيضين عليك الماء فاعرر ن

ن سدفيان عفي رعا ة لمسلم ـ لشار إليرا الحاف) ـ من طر دا عبدد الدرزا ج عد

 الثوريج عن ل وب.. علفظغ: للفأن ضغ للحيضة عالجنابة؟ قاو: ال..ل.

عقد  كم ابن ال يم عل   ،ن الرعا دةج ع دي رعا دة عبدد الدرزا ج عدن سدفيان 

ل[ج 168ل[ج عتبعدغ علد   د،ا انلبدداني]ل167الثدوريج بأنردا سيدر محفوظدة]ل

 ز دد بدن  عذلك لافرو عبدد الدرزا  بردا عدن الثدوريج عقدد رعان عدن الثدوري

 ارعنج عرعان سفيان بن عييندةج عرعح بدن ال اسدمج عدن ل دوب بدن موسد ج 

علم  ، رعا لفظة لالحيضدةل قداو ابدن ال ديم: لعالصدحيح فدي  دد ث لم سدلمة 

« الحدددي »االقاصدددار علددد  ذ دددر الجنابدددة وعن الحدددي ج عليسددد  لفظدددة: 

عح بمحفوظةلج ثم سا  الرعا او في  ،اج ثدم قداو: لف دد اتفدا ابدن عييندة عر

بن ال اسم عن ل وبج فاقاصر عل  الجنابةج عاخالف فيغ عل  الثدوريج ف داو 

 ز ددد بددن  ددارعن عنددغ  مددا قدداو ابددن عيينددة عرعحج عقدداو عبددد الددرزا  عنددغ: 

ج عرعا ددة الجماعددة لعلدد  بالصددوابج فلددو لن «لفأن ضددغ للحيضددة عالجنابددة؟»

حد  رعا دة ابدن عييندة عرعحجفكيدف عقدد رعى  الثوري لم  خالف عليغ لاره 

عنغ  ز د بن  ارعن مثل رعا دة الجماعدة؟ عمدن لععد  النظدر   دغ علدم لن 

 ل[.169 ،ن اللفظة ليس  محفوظة في الحد ثل]ل

ا ـ ل ل من طر ا إسماعيل بن عليةج عن ل دوبج عدن 331عرعى مسلم ـ ل ضا

لبي الزبيرج عن عبيد بن عميرج قاو: بل، عائشة رني هللا عنردا لن عبدد هللا 

 عنرمدا  دأمر النسداء إذا اساسدلن لن  ن ضدن رؤعسدرنج بن عمرع رندي هللا

ا البددن عمددرع  دد،اقق  ددأمر النسدداء إذا اساسددلن لن  ن ضددن  ف الدد :  ددا عجبددا

رؤعسرنج لفال  أمر ن لن  حل ن رؤعسرنج ل د  ن  لساسل لنا عرسوو هللا 
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صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مددن إندداء عا دددج عال لز ددد علدد  لن لفددرغ علدد  رلسددي 

 و.ثالث إفراسا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ْفر رلسيل  ما ت دمج ع أن المصنف  قولرا: للشد شعر رلسيل لف) مسلم لنت

ْفرل فاح الضاو عإسكان الفاءج عمعندان  ندا:  رعان بالمعن ج عالمشرور في لنت

لُْ ِكُم فال شعريج مصدر نفر الش دْعرت عسيدرن: نسدج بعضدغ علد  بعد  لع 

ع ددو مددن بدداب الاسددمية بالمصدددرج  الصدديد  هعلددغ نددفائر بددثالث طاقدداوج

اج همع نفير   سدفينة عسدفنج ع دي  دل خصدلة  عنحونج ع جوز نمرما معا

 من الشعر مفاولة لع مجدعلة عل   د .

قولرددددا: للفأن ضددددغل  دددد،ا   ددددوي المعندددد  انعوج ععنددددد النسددددائي عسيددددرن: 

 للفأن ضرال ع ،ا   وي المعن  الثانيج ع و لنغ همع نفير .

تحثددي..  ثيدداول بالثدداء المثلثددةج   دداو:  ثددا الرهددل الاددراب  حثددون قولددغ: للن 

اج إذا ل الددغ بيدددنج عبعضددرم   ددوو: قبضددغ بيدددن ثددم رمددانج   ثددوااج ع حثيددغ  ثيددا

عالمراو بالحثيداو  ندا: همدع  ثيدةج ع دي الحفندة الادي  دي مدلء الكفدين مدن 

 الماءج ع ،ا عل  الاشبيغج لما ت دم.

ج من لفاا الماء: صبغ ـ عقدد ت ددم قبدل  د،ا ـ قولغ: لثم تُفيضينل بضم الااء

 لي: تصبين الماء عل  هسد   ا   سيل.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ ال  جددب علدد  المددرل  ن دد  شددعر ا 

للغسل من الجنابة لع الحي ج لما فدي ذلدك مدن المشد ةج عال سديما فدي سسدل 

 را.الجنابةج بل تكافي في ذلك بثالث سرفاوج تحثو ا عل  رلس

ع ،ا  و قوو الجمرور من ل ل العلمج ع و رعا ة عن اإلمام ل مدج اخاار ا 

ل[ج ع دو 171ل[ج عالمجدج عالشارح عبدد الدر من بدن قدامدة]ل170الموفا]ل

 لنغ ال  جب ن ضغ ال في سسل الجنابة عال في سسل الحي .

قدداو فددي الشددرح الكبيددر: لعال  جددب علدد  المددرل  ن دد  شددعر ا لغسددلرا مددن 

اج إال لنغ رعي الجنابة  ْو لصولغج عال نعلم في  ،ا خالفا عو رعا ة عا د ج إذا رت

عددددن ابددددن عمددددرع.. ع ددددو قددددوو النخعدددديج عال نعلددددم ل ددددداا عاف رمددددا علدددد  

 ل[.172ذلك..ل]ل

 لما ن ضغ في سسل الحي  ففيغ قوالن:

انعو: لنغ ال  جب ن ضغ في سسل الحي ج ع د،ا مد، ب الجمردورج عمدنرم 

الشافعيةج عالحنابلة في قووج عاسدادلوا بحدد ث لم سدلمة الحنفيةج عالمالكيةج ع

 ل[.173الم، ور]ل

الثدداني: لنددغ  جددب ن ضددغج ع ددو المشددرور مددن مدد، ب اإلمددام ل مدددج عقددوو 

 ل[.175ل[ج عبع  المالكيةج عاخاارن ابن ال يم]ل174الظا ر ة]ل
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ان ُضددي »عاسددادلوا بحددد ث عائشددة لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قدداو لرددا: 

 ل[.176« ]لك عاماشعيرلس

ل[ج عقد شك انلباني في 177« ]لان ضي رلسك عاساسلي»ععند ابن ماهغ: 

ل[ج ع دد،ا 178لفظددة: لعاساسددليلج لكددون الحددد ث فددي الصددحيحين بدددعنرا]ل

الحد ث عإن  ان في سسل اإل رام  فإن لمرن بدالن   فدي  د،ا الغسدل ع دو 

ا لحدثدغ مدن  سير رافع لحدث الحي  تنبيغ عل  عهوب ن ضدغ إذا  دان رافعدا

 باب لعل .

عال وو انعو لرهحج ع و لنغ ال  جب ن   الرلي عند الغسل مدن الحدي  

ل و  لولاغج عمما   و غ إنكار عائشة رني هللا عنرا عل  عبد هللا بن عمدرعج 

 مددا ت دددمج فردد،ا  دددو علدد  لنددغ لدديس بواهددبج ع سدداثن  مددن ذلددك مددا إذا  ددان 

 صولغ بالصبج فيجب ن ضغ عند ذلك.الشعر ملبداا ال  صل الماء إل  ل

لمددا لولددة ال ددوو الثدداني: فددإن  ددد ث عائشددة لدديس فيددغ لمددر بالغسددل فددي رعا ددة 

الصحيحينج علدو سدلم بدانمر بالغسدل لدم  كدن فيدغ  جدة  نن ذلدك لديس  دو 

سسل العرار  من الحي ج عإنما لمدرو بالغسدل فدي  داو الحدي  لإل درام 

رفة علنا  دائ ج فشدكوو ذلدك إلد  ل[ج ل ولرا: للور ني  وم ع179بالحج]ل

وعددددي عمرتددددك عان ضددددي رلسددددك »النبددددي صددددلو  هللا عليددددغ عسددددلومج ف دددداو: 

ا بيندغ عبدين « عاماشعي لج علو ثبد  انمدر بدغ  مدل علد  االسداحبابج همعدا

  د ثرا الم، ور في الباب.

عالحكمة من الافر ا بين الجنابة عالحي  ـ عندد ال ائدل بدغ ـ  دو لن انصدل 

رج لياح ا عصوو المداء إلد  مدا  جدب سسدلغج فعفدي عندغ عهوب ن   الشع

في سسل الجنابة  ننغ  كثر فيشا ذلك فيغج بخالر الحي  فالغالب لندغ فدي 

الشدددرر مدددر ج فدددال مشددد ة فدددي ن ضدددغج فيب ددد  علددد  م اضددد  انصدددلج ع دددو 

 الوهوبج عهللا تعال  لعلم.
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 تحريم المسجد على الحائض والجنب

ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليغ  ـ ععتْن عتائِشتةت رني 122/15 هللا عنرا قتالت : قتاوت رت

الت ُهنُدب  »عسلوم:  دائِ   عت ْسدِجدت ِلحت غُ «. إني الت لُِ دلُّ المت حت دحو صت انُ لتبُدو وتاُعوتج عت عت رت

ةت. ْ مت  اْبُن ُخزت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الجندددب  ددددخل » بددداٌب فدددي« العردددار »ل فدددي 232ف دددد لخرهدددغ لبدددو واعو ل

لج مددن طر ددا عبددد الوا ددد بددن ز دداوج ثنددا 1327ج عابددن خز مددة ل«المسددجد

ل[ج قالد : سدمع  180انفل  بن خليفةج قاو:  ددثاني هسدر  بند  وهاهدة]ل

عائشة رني هللا عنرا ت دوو: هداء رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ععهدون 

« عن المسجدعهروا  ،ن البيوو »بيوو لصحابغ شارعة في المسجدج ف او: 

اج رهداءت لن تندزو  ج ثم وخل النبي صلو  هللا عليغ عسلوم علدم  صدنع ال دوم شديئا

عهروا  ،ن البيوو عن المسجدج فدإني »فيرم رخصةج فخرج إليرم بعدُ ف او: 

 «.ال ل ل المسجد لحائ  عال هنب

 عقد اخالف العلماء في تصحيح  ،ا الحد ث عاال اجاج بغ.

حغ ابن خز مةج  م ا ذ ر الحاف)ج ع س نغ ابن ال عان عالز لعيج  ما ف د صح 

ل[ج عقدد ن دل الحداف) ـ  ندا ـ تصدحيح ابدن خز مدةج 181صححغ الشو اني]ل

فكأنددغ  ميددل إلددد  تصددحيحغج عقددداو الشدديخ عبدددد العز ددز بدددن بدداز: لال بدددأي 

 بإسناونل.

عنعفغ آخدرعن مدنرم البير ديج ف داو: للديس بدال ويلج عقداو عبدد الحدا: لال 

 ل[.182، ابن  زم ف او: لإنغ باطلل]ل ثب لج عبال

عذلك نن مدارن عل  هسر  بن  وهاهةج علم  وث را من  عامد عل  توثي دغج 

ل[ج عقداو عنردا البخداري: لعندد هسدر  183ف د عث ردا ابدن  بدان عالعجلدي]ل

ل[ ع ،ا  فيد تضعيفرا. عقاو الددارقعني: ل عابدر بحدد ثرا إال 184عجائبل]ل

 ل[.185للن  حدث عنرا من  ار ل]

ثم إنرا قد انعرب  في رعا ة الحد ثج فمر  قال : عن عائشةج  ما في  ،ا 

لج ع دد،ا ممددا 645السديا ج عمددر  قالد : عددن لم سددلمةج  مدا عنددد ابددن ماهدغ ل

  و ن الحد ث  ننغ  دو عل  عدم نبه الراعي ع فظغ.

د عباإلنافة إل  ذلكج ففي  د ثرا  ،ا مخالفة ن او ث الث او فيما  اعلا بسد

انبواب إل  المسجدج ف د قاو عدرع  ععبداو بدن عبدد هللاج عدن عائشدة رندي 

سددعا  د،ن انبدواب إال بداب لبدي »هللا عنرا عن النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

 ج قاو البخاري: لع ،ا لصحل.« بكر
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ععل  ما ت دم فري علة نعف  ،ا الحد ثج لمدا تضدعيفغ بأفلد  بدن خليفدة ـ 

ـ علندغ مجردوو الحداوج فلديس بصدحيح  فإندغ رعى   ما قاو ابن  زم عسيدرن

عندددغ سدددفيان الثدددوري ععبدددد الوا دددد بدددن ز ددداوج عقددداو ل مدددد: لمدددا لرى بدددغ 

ال]ل ل[ج ع كد  187ل[ج عسئل عنغ لبو  اتم الرازي ف داو: لشديخل]ل186بأسا

 البخاري لنغ سمع من هسر  بن  وهاهة.

ال  كفي لمن  عقاو ابن ال عان: لإن قوو البخاري في هسر : عند ا عجائبج

ل[ج ع دد،ا فيددغ نظددرج فددإن انددعرابرا فددي الرعا ددةج 188 سدد ه مددا رعول]ل

عتفرو ددا بردد،ا الحددد ث عددن عائشددة وعن لصددحاب عائشددة الكبددارج عمخالفددة 

  د ثرا  ،ا لما ذ رن البخاري  لرا قرائن تععن في الحد ثج عهللا لعلم.

عالحدائ  فدي  الوهغ الثاني: اسادو بر،ا الحد ث من قاو باحر م لبث الجندب

المسجدج عمثل الحائ  النفساءج ع د،ا مد، ب همردور العلمداء مدن الحنفيدةج 

ل[ج عمددن لولددارم ـ 189عالمالكيددةج عالشددافعيةج ع دد،ا الحنابلددة فددي الحددائ ]ل

ى  لتْندداُْم ُسددكتارت ددالت ت عت بُددوا الص  نُددوا الت تتْ رت ددا ال ددِ، نت آمت ا ـ قولددغ تعددال : }} تالت ُّرت ل ضددا

ا   تتْعلتمُ  {{ ]النسداء:  ت دبِيل  الت ُهنُبادا إِال  عتدابِِري ست ا تت ُولُونت عت [ ج قدالوا: 43وا مت

ددلو   إن المددراو بالصددال : لما نردداج ع ددي المسدداهدج عالمعندد : ال ت ربددوا الُمصت

ا  ا  تغاسلوا إال عابري سبيلج لي:  للصال  علنام سكارى... عال ت ربون هنبا

  عددن تعدداطي الصددال  علدد   يئددة مجادداز ن للخددرعج منددغج فكأنددغ تعددال  نردد

ناقصة تناق  م صوو اج ععن الدخوو إل  محلرا عل   يئة ناقصدةج ع دي 

الجنابددة المباعددد  للصددال  علمحلردداج عقددد رعي ذلددك عددن ابددن مسددعوو عابددن 

عباي رني هللا عنرما بأسانيد فيرا م اوج عثب   ،ا الافسير عن هماعة من 

بصدريج عإبدرا يم النخعديج عذ دب الاابعينج  سعيد بن المسيبج عالحسدن ال

 ل[.190إل   ،ا الافسير الشافعي]ل

ل[  عقداو: ل دو الظدا ر مدن 192ل[ج عابدن  ثيدر]ل191عرهحغ ابن هر ر]ل

ل[ج قدالوا: عال  دراو 194ل[  عالشدو اني]ل193اآل ةلج عماو إليدغ ال رطبدي]ل

{{ المسدددافر  نن ال دددبِيل  دددابِِري ست اددديمم ال باآل دددة: الصدددال ج عب ولدددغ: }}إِال  عت

د   ْرنت إِْن ُ ْناُْم مت  خ  المسافرج عننغ بين  كم المسافر في آخر اآل ة: }}عت

{{ج لكدن صدح   د،ا الافسدير عدن ابدن عبداي رندي هللا عنرمداج  لتْع عتلت  ستفتر 

ل[ج عقد ذ ب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلد  195عبغ قاو هماعة من الاابعين]ل

 ل[.196عن قربان موانعرا]للن النري في اآل ة عن قربان الصال  ع

قاو الجمرور: ع  داي علد  الجندب الحدائ ج فدإذا نُردي عدن قربدان مواندع 

الصددال ج فرددي لعلدد  بددالنريج نن  دددثرا لسلدد)ج فرددو  منددع الصدديامج ع سدد ه 

 ل[.197الصال ج عالجنب مأمور بالصيامج عمأمور بالصال  إذا تعرر]ل
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سدداء لن  دددخلوا المسددجد عال ددوو الثدداني: لنددغ  جددوز للجنددب عالحددائ  عالنف

ل[ج ع دو قدوو ابدن 198ع مكثوا فيغج عبغ قاو ابن  زمج عذ رن قدوالا لدداعو]ل

 ل[ج عاسادلوا بما  لي:199المن،رج عالمزني]ل

ـ لن انصددل فددي انشددياء اإلبا ددة ععدددم الاحددر مج علدديس مددع مددن  ددرم  1

 ل[.200المسجد عل  من ذُِ رت وليل صحيح]ل

 عنرددا لن عليددد ا سددوواءت  اندد  لحددي مددن ـ مددا عرو عددن عائشددة رنددي هللا 2

العددرب فأعا و دداج فجدداءو إلدد  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلومج فأسددلم ج 

ل[ قدداو ابددن  ددزم: لفردد،ن امددرل  201فكددان لرددا خبدداء فددي المسددجد لع ِ ْفددش]ل

سا نة في مسجد النبي صلو  هللا عليغ عسلومج عالمعردوو مدن النسداء الحدي ج 

عليغ عسلوم من ذلك عال نرد  عندغج ع دل مدا لدم  ندغ عليدغ  فما منعرا صلو  هللا

 ل[.202الصال  عالسالم عنغ ع أمر بغ فمباحل]ل

ف ة  انوا  بياون في المسجد]ل 3  ل[.203ـ لن ل ل الصُّ

عقد بوب البخاري عل  ذلك ب ولغ: لباب نوم الرهاو في المسجدلج عمن  نام 

ا لغ فإنغ   ال  سلم من اال االم.في المسجد ال سيما إذا  ان مالزما

اج  عال وو الثالث: لنغ  جوز للجنب ف ه لن  مكث في المسجد إن  ان ماوندئا

ل[ لمددا رعى 204عبددغ قدداو اإلمددام ل مدددج عاخاددارن شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة]ل

سعيد بن منصور عن ععاء بن  سار قاو: رل   رهداالا مدن لصدحاب النبدي 

ع م مجنبون إذا تون عا عنوء صلو  هللا عليغ عسلوم  جلسون في المسجدج 

 ل[.205الصال ]ل

عرعى  نبل بن إسحا  عن لبي نعيمج عن  شام بن سعدج عن ز د بدن لسدلم 

قاو:  ان لصحاب رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  احدثون في المسجد ع دم 

ا فياونددأ ثددم  دددخل المسددجد  علدد  سيددر عنددوءج ع ددان الرهددل  كددون هنبددا

ء  خفف  دثغ فيدزعو بعد  مدا  منعدغج  مدا ل[. عنن الونو206فياحدث]ل

ت دددم فددي الجنددب إذا لراو لن  نددام لنددغ  اونددأج لكددن  دد،ا انثددر عددن الصددحابة 

رنددي هللا عددنرم  كا ددة فعددلج عالفعددل المجددرو مددن الرسددوو صددلو  هللا عليددغ 

ل[؟  مدددا علدددم مدددن 207عسدددلوم ال  ددددو علددد  الوهدددوبج فكيدددف مدددن سيدددرن]ل

 انصوو.

 لة لمران:عسبب الخالر في  ،ن المسأ

انعو: االخاالر فدي تفسدير اآل دة الما دمدةج ع دل النردي فيردا عدن الصدال   

عالمددراو بعددابر السددبيل: المسددافرج لع لن المددراو: موانددعراج عالمددراو بعددابر 

 السبيل: المجااز المار في المسجد للخرعج منغ؟

 انمر الثاني: االخاالر في تصحيح الحد ث عتضعيفغ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 42       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

لن الجنددب ال  لبددث فددي المسددجدج اسددادالالا باآل ددة  عقددد ذ ددب الجمرددور إلدد 

الكر مةج عل  لن المراو بالصال : مونعراج ع و المسدجدج  مدا رهحدغ ابدن 

هر ر عابن  ثيرج علخ،اا بالحد ث عل  رلي من صححغج علما علد  الافسدير 

انعوج ع دددو لن الصدددال  باقيدددة علددد    ي ارددداج عالمعنددد : ال تصدددلوا علندددام 

ل[ج 208هنب إال في  او  ونكم مسافر ن  اد  تغاسدلوا]لسكارىج عال لنام 

فال  كون في اآل ة وليل عل  منع الجنب من وخوو المسجد عاللبدث فيدغج عال 

  ب   في المسألة إال  د ث الباب عقد علم  ما فيغ.

علما الحائ  فليس في منعرا من المسجد إال  د ث البابج علما ال ياي عل  

بينرماج ع و قدرتغ عل  الاعرر وعنراج ععلد   د،ا الجنب ففيغ نظرج للفار  

فيجوز لبثرا في المسجدج ععليرا لن تحارز مدن إصدابة المسدجد بدانذى  لمدا 

سيأتي ـ إن شاء هللا ـ مدن انولدة فدي الحدث علد  نظافدة المسداهدج عمدن ل دل 

العلم من خ   لبثرا بالضرعر ج ع و قوو المالكيةج عشيخ اإلسالم ابن تيمية 

لدو خافد  مدن   الردا إذا لدم تددخل المسدجد لع  دان البدرو شدد داا لع فيدغ ـ  مدا 

 ل[.209معرج لع نحو ذلك]ل

ا منغ مثل سجاو  لع  ااب فرد،ا  جدوزج  لما عبور ا في المسجد لع لخ، ا شيئا

لحددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا قالدد : قدداو لددي رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ 

ج قالد : ف لد : إندي  دائ ج « لمسجدل[ من ا210ناعليني الُخمر ]ل»عسلوم: 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.211« ]لإن  يضاك ليس  في  د »ف او: 
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 حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  123/16 رت ا قتالْ : ُ ْندُ  لتْساتسدُل لتنتدا عت ْنرت عت ـ عت

ج تتْخاتِلددُف لتْ ددِد نا فِ  اِ ددد  : ِمددْن إنتدداء  عت اوت اْبددُن ِ بوددانت لتْيددِغج زت نتابتددِة. ُماوفتددٌا عت يددِغ ِمددنت اْلجت

تتْلاتِ ي.  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ج عبداب «سسدل الرهدل مدع امرلتدغ»بداب « الغسدل»ف د لخرهغ البخاري في 

ل 321لج عمسددلم ل261« ل دل  ددخل الجندب  ددن فدي اإلنداء قبدل لن  غسدلرا»

ا عبدد هللا بدن مسدلمةج  ددوثنا لفلدح بدن  ميددج عدن ال اسدم بدن ل من طر د45ل

محمدج عن عائشة رني هللا عنراج عاللفد) لمسدلمج نن البخداري لديس عنددن 

 لفظة: لمن الجنابةل.

ل مدن طر دا ابدن ع دب قداو:  ددثني لفلدح برد،ا 3/395علخرهغ ابن  بدان ل

وو هللا اإلسددناوج علفظددغ: لسددمع  عائشددة ت ددوو: إن  ندد  نساسددل لنددا عرسدد

صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مددن إندداء عا دددج تخالددف ل ددد نا فيددغ عتلا دديل عسددندن 

 صحيح.

قدداو الحدداف): لعلإلسددماعيلي مدددن طر ددا إسددحا  بدددن سددليمانج عددن لفلدددح: 

لتخالف فيغ ل د ناج  عني:  ا  تلا يلج عللبير ي مدن طر  دغ: لتخالدف ل دد نا 

مـدرجج عسيأتي في باب  فيغج  عني عتلا يلج ع ،ا  شعر بأن قولغ: لعتلا يل

لتخليـل الشعرل من عهـغ آخر عنرا: ل نا نغاسل من إناء عا دد نغادرر مندغ 

ال فلعل الراعي قاو: عتلا ي بالمعن ل]ل  ل[.212هميعا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولرددا: ل ندد  لساسددل لنددا عرسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلومل ج  جددوز فددي 

ا علدد  الضددمير لرسددوو هللال النصددب علدد  لندد غ مفعددوو معددغج عالرفددع ععفددا

المساار فدي للساسدلل ع دو ل سدن مدن النصدبج نن الععدف علد  الضدمير 

المسدداار مددع الفصددل بالضددمير المنفصددل قددويج عفيددغ تغليددب المدداكلم علدد  

ا بأن النساء محل الشرواو ع امالو لالساساوج فكنو لصالا فيغ.  الغائب إ ،انا

الخاالر ند االتفا ج عالمراو ب،لك لن  دخل  ل قولرا: لتخالف ل د نا فيغل ا

عا د منرما  ددن ع غدرر مدن اإلنداء بعدد  دد اآلخدرج فيكدون  دل عا دد منرمدا 

 اساسل بفضلة اآلخر.

عقد هاء في بع  الرعا او عند البخاري عمسلم: لمدن إنداء عا دد مدن قددح 

   او لغ الفترت ل قاو سفيان: عالفر  ثالثة آصع.

 ل ماعلا بالفعل للساسلل علمنل للسببية.قولرا: لمن الجنابة

 قولرا: لعتلا يل لي: تجامعان لثناء انخ، عالغرر من اإلناء.
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الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  هدواز اساسداو الرهدل مدع امرلتدغ مدن إنداء 

عا دددج علن ذلددك ال  دد ثر فددي طرددار  المدداءج عهددواز رؤ ددة  ددل عا ددد منرمددا 

ا ـ ال ددِ، نت ُ ددْم ِلفُددُرعِهِرْم  عددور  اآلخددرج ع دددو لدد،لك ـ ل ضددا قولددغ تعددال : }}عت

لُددوِمينت ]{{  ْيدُر مت دانُُرْم فتدإِن ُرْم ست لتكتدْ  لتْ مت دا مت اِهِردْم لتْع مت لتد  لتْزعت دافُِظونت ]إِال  عت  ت

 [ .30ج 29]المعارج: 

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  لن عنع الجنب  دن في اإلناء ال،ي فيغ ماُء 

لبغ العرور ةج عذلك لن اليد إذا  ان  نظيفة ليس عليرا ق،ر هداز ُسْسِلِغ ال  س

ا بسددبب  ونددغ  إوخالرددا فددي اإلندداء  ننددغ لدديس شدديء مددن لعضدداء الجنددب نجسددا

ا لما هاز للجنب لن  ددخل  ددن فدي  اج علو  ان  الجنابة تاصل بالماء  كما هنبا

ا فدي اإلناء  ا   كمل طرارتغج ع زعو  دث الجنابة عنغج فلمدا هداز إوخالرد

لثناء الغسل علم لن الجنابة ليس  م ثر  في مباشر  الماء باليدج فال مانع من 

ا]ل  ل[.213إوخالرا لعالا  إوخالرا عسعا

ععددن عددامر الشددعبي قدداو: ل ددان لصددحاب رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم 

 دخلون ل د رم فدي اإلنداء ع دم هندبج عالنسداء ع دن ُ دي ٌ ج ال  درعن بد،لك 

اج  عني  ل[ج عهللا تعال  لعلم.214قبل لن  غسلو ال]ل بأسا
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 وجوب العناية بغسل الجنابة

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  124/17 : قتداوت رت ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت ـ ععتْن لتبي ُ رت

لتْن ُددوا اْلبتشتددر»عليددغ عسددلوم:  ج عت نتابتددةاج فتاْسِسددلوا الش ددعترت ددعترت   هت «. إنو تتْحدد ت  ددلوِ شت

انُ لتبُ  عت عوفتانُ.رت نت الاوْرِمِ،يو عت  و وتاُعوتج عت

ْجُروٌو. 125/18 اع  مت فِيِغ رت دت عتْن عتائِشتةت نتْحُونُج عت نْ مت  ـ عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

« الغسدل مدن الجنابدة»ج بداب «العردار »لما انعو: ف د لخرهغ لبو واعو فدي 

ل  لردم مدن طر دا نصدر بدن 597غ للج عابدن ماهد106لج عالارمد،ي ل248ل

عليج  دثنا الحارث بدن عهيدغج قداو:  ددثنا مالدك بدن و ندارج عدن محمدد بدن 

ا.  سير نج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ بغ مرفوعا

قدداو لبددو واعو: لالحددارث بددن عهيددغ  د ثددغ منكددرج ع ددو نددعيفل. عقولددغ: 

عقداو  لمنكرل لي: لافرو الحارث بغج ع و نعيفج فدال  عامدد علد  رعا ادغج

الارم،ي: ل د ث الحارث بن عهيغ  د ث سر بج ال نعرفدغ إال مدن  د ثدغج 

ع و شيخ ليس ب،ا ج عقد رعى عندغ سيدر عا دد مدن انئمدةج عقدد تفدرو برد،ا 

 الحد ث عن مالك بن و نارل.

عقددد نددعف العلمدداء  دد،ا الحددد ث لضددعف راع ددغ ع ددو الحددارث بددن عهيددغ 

الحد ثج ععن ابن معين لندغ قداو  الراسبيج عليس لغ في الكاب الساة إال  ،ا

فيددغ: للدديس بشدديءلج عقدداو البخدداري: لفددي  د ثددغ بعدد  المنددا يرلج عقدداو 

ل[ج عن دل الع يلدي عدن نصدر بدن علدي الجرضدمي 215النسائي: لنعيفل]ل

لنغ  ضعف الحارث بن عهيغج عقاو: لعلدغ عندغ ـ لي عدن مالدك بدن و ندار ـ 

 ل[.216ث]ل د ث منكر ال  اابع عليغلج ثم سا   ،ا الحد 

عقددداو ابدددن لبدددي  ددداتم: لقددداو لبدددي:  ددد،ا  دددد ث منكدددرج عالحدددارث ندددعيف 

 ل[.217الحد ثل]ل

عقدداو البير ددي: للنكددرن ل ددل العلددم بالحددد ث: البخدداري علبددو واعو عسير مدداج 

عإنما  رعى عن الحسن عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم مرسالاج ععن الحسن 

ال]ل  ل[.218عن لبي  ر ر  موقوفا

 ث الثدداني ع ددو  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا: ف ددد لخرهددغ ل مددد لمددا الحددد

ل من طر ا شر كج عن ُخصيفج قاو:  ددثني رهدل 43/248ل ل41/306ل

ل[ 219من، ثالثدين سدنة عدن عائشدة قالد : لهمدرو شدعري إهمداراا شدد داا]ل

 ا عائشةج لما علم  لن علد   دل »ف او لي رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 .«شعر  هنابة
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ع ،ا إسناو نعيفج قاو الريثمي: لرعان ل مدد عرهالدغ رهداو الصدحيحج إال 

 ل[.220لن فيغ رهالا لم  ُسمول]ل

رت ت. تخت  عخصيف  و ابن عبد الر من الجزريج صدع  سيئ الحف)ج خله بِأ

عشر ك  و ابن عبد هللا النخعي ال انيج صدع   خعئ  ثيرااج تغير  فظدغ 

 من، علي ال ضاء بالكوفة.

 الثاني: في شرح للفاظغ: الوهغ

قولغ: لإن تح   دل شدعر  هنابدةل  د،ا  نا دة عدن شدموو الجنابدة  دل ظدا ر 

 البدن ال،ي  و محل الشعر عاو .

قولددغ: لفاسسددلوا الشددعرل الفدداء للارتيددبج عالمعندد : ترتيددب الحكددم الدد،ي  ددو 

عهوب الغسل عل  الوصف ال،ي  و عمدوم الجنابدة للبددنج للداللدة علد  لن 

 منع عصدوو المداء إلد  البشدر ج فيجدب اسا صداء الشدعر بالغسدلج الشعر قد 

 عال فر  في ذلك بين الرهل عالمرل .

قولغ: للن وال برمدز  ال عدعج   داو: نتِ ديت الشديُء  ن د ج مدن بداب لتعدبل ن داء 

ج فرو ن ي.  عن اع : نتُظفت

قولددغ: لالبشددرل بفدداح البدداء المو ددد  عالشددين المعجمددة: ظددا ر الجلدددج مفددرون: 

  .بشر

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  عهوب الغسدل مدن الجنابدةج عتعمديم الجسدم 

 لغ بالمداءج عإزالدة  دل مدا  مندع عصدـوو المداء إلد  البشدر  علن العردار  ال 

ا  تكمل بار  الشيء من الجسد علو  ان قليالاج ع ،ا الحدد ث عإن  دان ندعيفا

لد  م اضدان  نن في سندن ـ  ما ت دم ـ فردو صدحيح فدي معندانج وو ال درآن ع

إِْن ُ ْندداُْم ُهنُباددا فتدداط ر ُرعا{{ ]المائددد :  [ ج فأعهددب هللا 6هللا تعددال    ددوو: }}عت

 الاعرير لجميع البدن.

إال إن  ددان عليددغ هبيددر  فإنددغ  كفددي سسددل ظا ر ددا إن لمكددن سسددلغج عإن لددم 

 مكددن مسددحغج فددإن  ددان الجددرح لدديس عليددغ شدديء ع ضددرن المدداءج فعليددغ لن 

ددا اْسدداتعتْعاُْم{{ ]الاغددابن:  ادديممج ل ولدد ت مت [ ج عسدديأتي 16غ تعددال : }}فتددات  ُوا م 

 «.الايمم»ذلك في 

الوهغ الرابع: فيدغ وليدل علد  تعليدا ان كدام بعللرداج علندغ لمدا  اند  الجنابدة 

شاملة لجميع البدنج  دان الاعريدر شدامالا لجميدع البددنج عذلدك لن اللد،  لثنداء 

دن عا از لرا فصار الاعريدر شدامالا لجميدع البددنج الجماع قد عم   هميع الب

ْلدت الزاني  عم بدنغج لحصوو الل،  في هميع البدنج عهللا تعال  لعلم.   ما لن هت
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 باب التيمم

لما ذ ر المصنف ر مغ هللا ما  اعلدا بالعردار  المائيدة الصدغرى عالكبدرىج 

ددرن شددرع فددي ذ ددر ان او ددث الماعل ددة بالعرددار  الارابيددة ع ددي الاددي ممج علتخو

عنرما اقاداء بال رآنج عنندغ بددو عنرمداج علد،ا ال  صدار إليدغ إال عندد العجدز 

عنرماج عترهم لغ بالباب وعن الكااب  ننغ نوع من العردار ج فيشدملغ  اداب 

 «.العرار »

مددغ: لي: قصدددنج قدداو ابددن  عالادديمم فددي اللغددة: ال صدددج   دداو: تدديمم الشدديء ع م 

ي : قولغ تعال : } كوِ يوِباا{{ ]المائد : السوِ ِعيداا طت ُموا صت [ ج لي: اقصددعا 6}فتاتيتم 

 ل[.221الصعيد العيب]ل

ا: مسدح الوهدغ عاليدد ن مدن الصدعيد العيدبج بددالا عدن طردار  المداءج  عشرعا

 عند تع،ر اساعمالغ.

ددتم  فدي  ضدر لع  ع و  شرع عند تع،ر اساعماو الماء لمرا لع سفرج لع عت

إِْن  ددٌ ِمدْنُكْم ِمدْن سفرج قاو تعدال : }}عت داءت لت ت دفتر  لتْع هت لتد  ست د  لتْع عت ْرنت ُ ْنداُْم مت

يوِباا{{ ]المائد :  ِعيداا طت ُموا صت اءا فتاتيتم  ْساُُم النوِستاءت فتلتْم تتِجدُعا مت  [ .6اْلغتائِِه لتْع التمت

عُشرع في الستنتة الساوسة في سدزع  بندي المصدعلاج لمدا نداع ع دد عائشدة 

عمكثوا فدي طلبدغ علد  سيدر مداءج فنزلد  آ دة الاديممج ع د،ا رني هللا عنراج 

 ل[.222ثاب  في الصحيحين]ل

عالايمم من خصائ   ،ن انمةج شرعغ هللا تعال  لرا تكميالا لد نرا  عر مدة 

ا إليراج ع ان اإلنسان في انمم الساب ة إذا لم  جد مداء  ب د   اد   برا عإ سانا

رمان لإلنسان من الصلة بربغج لما  جدن فياعرر بغج عفي  ،ا مش ة عليغ ع 

فددي  دد،ن الشددر عة العظيمددة ف ددد تجلدد   ددرص اإلسددالم علدد  الصددال  ععلدد  

إقاماراج عصلة العبد بربغج بحيث ال  ن عع عن الصال  لسدبب مدن انسدبابج 

فددإذا تعدد،ر المدداء لع تضددرر باسدداعمالغ عهددب عليددغ لن  ادديمم ع صددليج  و 

 الحمد عل  فضلغ عنعمائغ.
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 ئص النبي )ص( وأمته ومنها التيممبعض خصا

دابِِر بددن عبددد هللا رندي هللا عنرمددا لتنو النبديو صددلو  هللا عليددغ  126/1 ددْن هت ـ عت

 : ِسديرت ت »عسلوم قداوت ْعدِب مت ددٌ قتْبِلدي: نُِصدْرُو بالرُّ ا لدْم  ُْععتُردنو لت ت ْمسدا لُْعِعيدُ  خت

طتُرددورااج فتأ و  ْسددجداا عت ُهِعلتددْ  ِلدديت انْرُا مت ج عت ددْرر  اْددغُ الصددال ُ شت ُهددل  لتْورت ت ددا رت مت

... لوِ .« فتْليُصت ذت ترت الحد ثت  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل مدن طر دا 521ل عمسدلم ل335« لالاديمم»ف د لخرهغ البخداري فدي  اداب 

ُ شيم بن بشير قاو: لخبرنا سيوار لبو الحكم قاو:  دثنا  ز د ـ  و ابن صريب 

ل[ددـ قدداو: لخبرنددا هددابر بددن عبددد هللا رنددي هللا عنرمددا لن النبددي 223الف يددر]ل

ا لددم  ععرددن ل ددد قبلددي: نُصددرُو »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قدداو:  لععيدد  خمسددا

بالرعب مسير  شررج عهعل  لي انرا مسجداا عطرورااج فأ مدا رهدل مدن 

ج علُ لدد  لددي الغنددائمج علددم تُحددل  ن ددد قبلدديج  لماددي لور اددغ الصددال  فليصددلوِ

عيُ  الشفاعةج ع ان النبي  بعدث إلد  قومدغ خاصدةج عبعثدُ  إلد  النداي علع

 ج ع ،ا لف) البخاري.« عامة

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ال لي: لععاني هللا تعال  خمس خصداوج فتُحدِ،رت الفاعدل  قولغ: للععي  خمسا

 للعلم بغج ع ،ا ليس عل  سبيل الحصرج  ما سيأتي إن شاء هللا.

ل ددد مددن »رددن ل ددد قبلدديل ج عفددي رعا ددة للبخدداري عمسددلم: قولددغ: للددم  عع

 «.اننبياء

قولددغ: لنصددرو بالرعددبل البدداء: للسددببيةج عالرعددب: الخددور عالدد،عر لاوقددع 

 نزعو مح،عرج عالمراو  نا:  صوو الخور عالوهل في قلوب انعداء.

قولغ: لمسير  شررل لي: مسافة شررج عالمعن : لن عدعن مرعوب مندغ علدو 

 بينغ مسافة شرر. ان بينغ ع

ا  قولغ: لعهعلد  لدي انرا مسدجداال لي: صدي ر هللا لدي هميدع انرا مكاندا

للسجووج لي: للصال ج بخالر انمدم السداب ة فدإنرم ال  صدلون إال فدي لمدا ن 

ع دان مدن قبلدي إنمدا  دانوا »معينة  الكنائسج عفي  د ث عمرع بن شدعيب: 

ل،ي وخلغ الاخصي ج  ما ل[ج ع ،ا من العام ا224« ]ل صلون في  نائسرم

 سيأتي إن شاء هللا.

ا لتعرر بغج عالمراو: المعرر لغيرن ال  قولغ: لعطروراال بفاح العاءج لي: شيئا

ا:  هعلد  لدي »العا ر ف هج عقد عرو في  د ث لنس رني هللا عندغ مرفوعدا

 ل[.225« ]ل ل لرا طيبة مسجداا عطروراا 
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: اسددم شددرط ز دددو فيددغ ل مددال للاأ يدددج عذ ددر الرهددل قولددغ: لفأ مددا رهددلل ليُّ

 لشرفغج عالمرل  مثلغ.

ل لي: وخدددل عليددغ عقاردددا ع دددو مدددن ل لرددداج  قولددغ: للور ادددغ الصدددال  فليصدددلوِ

 فلياعرر بانرا عليصل عليراج عال  ناظر عهوو الماء.

قولغ: لعل ل  لي الغندائمل لي: هعلردا هللا لدي  دالالاج عالمدراو بردا: مدا   خد، 

ع اند  فدي انمدم السداب ة تجمدع فدي مكدانج ثدم  من لمواو الكفار في الجرداوج

 تنزو عليرا نار من السماء فاحرقرا.

قولغ: لعلععي  الشفاعةل المراو برا: الشفاعة العظم ج ع ي شفاعاغ صدلو  

 هللا عليغ عسلوم إل  هللا تعال  في ل ل الموقف لن  ُ ض  بينرم.

 تعدال  ال علد  الوهغ الثالث: الحد ث وليل علد  مشدرععية الاحددث بدنعم هللا

ا لشدكرن عليرداج قداو  سبيل االفاخار  علكن إظراراا لنعمة هللا تعال  عاسداجالبا

ْث ]{{ ]الضدح :  ددوِ بوِدكت فتحت دِة رت دا بِنِْعمت لتم  [ ج عفدي  دد ث ابدن 11تعال : }}عت

ا لددم  ععرددن ل ددد قبلدديج عال لقددوو »عبدداي رنددي هللا عنرمددا:  لععيدد  خمسددا

لنعمان بن بشير رني هللا عنرمدا لن النبدي ل[ج عفي  د ث ا226« ]لفخراا..

ل[ج 227« ]لالاحدث بنعمة هللا شكر عتر را  فدر»صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

قاو بع  السدلف: لمدن  دام النعمدة ف دد  فر داج عمدن لظرر دا عنشدر ا ف دد 

 شكر ال.

الوهغ الرابع: الحدد ث وليدل علد  فضديلة النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم علمادغ 

هللا تعال  منو عليغ ععلد  لمادغ بخصدائ  عفضدائلج لدم تكدن ن دد  يث إن 

من اننبياء عال نممرمج عمفرومغ لنغ لم  خا  بغير الخمس الم، ور ج لكن 

ِذْ ُر العدو ال  دو عل  الحصدر  نن  ندا  خصدائ  سيدر مدا ذ در فدي  د،ا 

لنا عل  النداي بدثالث»الحد ثج ففي  د ث  ، فة:  عسديأتي ـ إن شداء « فُضو

هللا ـج ع د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ل  عل  اننبياء بس : لععي  هوامع الكلمج عنُصدرو بالرعدبج »قاو:  فُضوِ

عل ل دد  لددي الغنددائمج عهعلدد  لددي انرا طرددوراا عمسددجدااج علرسددل  إلدد  

عنددغ: ل[ج ع ددد ث علددي رنددي هللا 228« ]لالخلددا  افددةج عخددام بددي النبيددون

ا إن شاء هللا تعدال  ـج « لععي  ما لم  عه ل د من اننبياء» ج عسيأتي ـ ل ضا

ع د ث ابن مسعوو رني هللا عندغج عفيدغ ل... فدأُععي رسدوو هللا صدلو  هللا 

ا: لُععدي الصدلواو الخمدسج علُععدي خدواتيمت سدور  الب در ج  عليغ عسلوم ثالثدا

ا المُ  اُول]لعُسِفرت لمن لم  شر  باا من لماغ شيئا  ل[.229ْ ِحمت

فمن   وو بمفروم العدو   وو: لعلدغ لُْطلدع لعالا علد  مدا اخدا  بدغج ثدم لُطلدع 

عل  الباقيج عقد ذ ر الحاف) سدبع عشدر  خصدلةج اسدانبعرا مدن ان او دثج 

 ل[.230عقاو: ل مكن لن  وهد ل ثر من ذلك لمن لمعن الاابعل]ل
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لفدداو مسددا لة  عقددد عنددي العلمدداء بمونددوع الخصددائ ج علفددروو لرددا م 

ج «سا ة السدوو فدي خصدائ  الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم»عمنرا:  ااب 

« الخصدددائ  الكبدددرى»البدددن المل دددن ع دددو معبدددوع فدددي مجلددددج ع اددداب: 

ا ـ  للسدديوطيج عقددد تحدددث عنددغ فددي  اشددياغ علدد  النسددائيج ع ددو ـ ل ضددا

 ل[.231معبوع]ل

انعدداء إل داء الوهغ الخامس: الحد ث وليل عل  لن من عسائل النصدر علد  

الرعدب فدي قلددوبرم علدو  ددان بينرمدا مسدافة شددررج ع د،ا النصددر ثابد  للنبددي 

صلو  هللا عليغ عسدلوم ع دو مدن تأ يدد هللا لدغج ع د،ن الخصدلة ترهد  لمدن لخد، 

ا مدددن عال   بسدددناغ عتابعردددا عاسدددا ام عليردددا عا اددددى برد دددغ ظدددا راا عباطندددا

 ل[.232انمور]ل

واز الايمم عل   ل لرا طا ر  ل ولغ: الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل  ه

لهعل  لي انرا مسجداا عطروراال فسم  انرا طروراا  الونوءج فدو 

عل  لن الادراب طردور  المداءج عللول فدي انرا لالسداغرا ج فيشدمل  دل 

لراج سددواء ل اندد  ترابيددة لم رمليددة لم صددخر ةج عسددواء  اندد   ابسددة لم 

 ي  و فيراج مرما  ان نوعرا.ند  ةج فاإلنسان  ايمم في انرا الا

عقد ثب  في  دد ث لبدي الجردم لن الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم تديمم علد  

ل[  ننغ ماصل بدانراج ع دو مدن هنسدراج فدإن  دان الجددار 233الجدار]ل

اا بانخشاب لع الد ان ع ان عليغ سبار هاز الايمم بغج عال  رج إذا لم  مكسوو

علدد  انرا  نن الاددراب لع الغبددار مددن  جددد صددعيداا ع كددون  الدد،ي  ادديمم 

مدداو  انراج لمددا إذا لددم  كددن عليددغ تددراب فإنددغ لدديس مددن الصددعيد فددال  ادديمم 

 عليغج ع ،ا   او في الفُُرِش.

الوهغ السابع: الحد ث وليل عل  هواز الصال  عل   دل مكدان مدن انراج 

ج لكدددن  ددد،ا مدددن العدددام « انرا»لمدددا ت ددددم مدددن االسددداغرا  فدددي قولدددغ: 

دد ج فيخددرج مددن  دد،ا العمددوم مددا اسدداثنان الشددرعج  المكددان الددنجس المخت  ص 

ج إن شداء «الصال »عالم بر  عالحمام علععان اإلبلج عسيأتي ذلك في  ااب 

 هللا.

الوهغ الثامن: الحد ث وليل عل  عهوب لواء الصال  في عقارا عل  لي  او 

ا لددغج ل ولددغ:  هددل لور اددغ فأ مددا ر» ددانج سددواء ل ددان عاهددداا للمدداء لم عاومددا

ج لكددن إن تددرهح عندددن عهددوو المدداء فددي آخددر الوقدد  فددإن « الصددال  فليصددل

انفضددل لددغ لن  دد خر الصددال ج محافظددةا علدد  شددرط مددن شددرعطرا ع ددو 

العرددار  بالمدداءج عالصددال  فددي لعو عقارددا فيرددا محافظددة علدد  فضدديلة الوقدد  

 ف ه.
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الصدال  فدي لما إذا علم لنغ لن  جد المداء لع تدرهح عنددن عددم عهدوون فا دد م 

 لعو عقارا لفضل.

 الوهغ الااسع: الحد ث وليل عل   لو الغنائم لر،ن انمة.

الوهددغ العاشددر: الحددد ث وليددل علدد  اخاصدداص النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم 

 بالشفاعة العظم  الاي  ادافعرا  بار الرسل عليرم الصال  عالسالم.

صلو  هللا عليغ عسلوم الوهغ الحاوي عشر: الحد ث وليل عل  لن رسالة النبي 

عامة لجميع الناي إل   وم ال يامةج فكلرم ملزمون بشر عاغ بعدد بعثادغج عهللا 

 تعال  لعلم.
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 اشتراط التراب في التيمم

ِد ِث ُ ،ت فتةت ِعْندت ُمْسدِلم:  127/2 فِي  ت دا لتنتدا طتُردورااج إذتا لدْم »ـ عت ُهِعلتدْ  تُْربتاُرت عت

اءت   «.نتِجِد المت

دددنْ  128/3 ددددت:  ـ ععت ِلددديو  رندددي هللا عندددغ ِعْنددددت لتْ مت اُب ِلدددي »عت ُهعدددلت الاُّدددرت عت

 «.طتُروراا 

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

« المسداهد عمواندع الصدال »ل في  اداب 522لما انعو ف د لخرهغ مسلم ل

من طر ا لبي مالك انشجعيج عن ربعي بن  راشج عن  ، فة رندي هللا 

دلنا علد  النداي بدثالث: »قاو رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم:  عنغ قاو: فُضوِ

هعل  صفوفنا  صفور المالئكةج عهعل  لنا انرا  لرا مسجدااج عهعل  

 ج عذ ر خصلة لخرى.« تربارا لنا طروراا إذا لم نجد الماء

ج عدن  اش  ا ـ من طر ا سعد بن طار ج  دثني ربعي بدن ِ درت علخرهغ ـ ل ضا

  عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  بمثلغ. ، فة رني هللا

عقولددغ: لعذ ددر خصددلة لخددرىل  ددي الثالثددة  نن المدد، ور خصددلاانج نن مددا 

ذُ در عدن انرا مدن  ونرددا مسدجداا عطردوراا خصدلة عا ددد ج  مدا ت ددم فددي 

 د ث هابرج علما الثالثة فري مح،عفة  ناج عهاء ذ ر ا فدي رعا دة النسدائي 

علُعتيد  »لبي مالدك انشدجعي ـ الدراعي  ندا عندد مسدلم ـ عمندغ:  من طر ا

  الء اآل او آخر سور  الب ر  من  نز تح  العرشج لم  ُْعهت ل د منغ قبلدي 

 ل[.234«]لعال  عع  منغ ل د بعدي

ل مددن 460ـ  2/156لمددا  ددد ث علددي رنددي هللا عنددغج ف ددد لخرهددغ ل مددد ل

بن علي بن الحنفيدةج لندغ سدمع طر ا عبد هللا بن محمد بن ع يلج عن محمد 

لبان علي بن لبي طالب رني هللا عنغ   وو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

لععي  ما لم  ُْعهت ل د من اننبياءج ف لنا:  ا رسوو هللا ما  دو؟ قداو: »عسلوم: 

ي  ل مددج عهعدل الادراب  نصرو بالرعبج علععي  مفداتيح انراج عُسدموِ

 « .ير انمملي طرورااج عهعل  لماي خ

ع ،ا سند فيغ نعفج فدإن عبدد هللا بدن محمدد بدن ع يدل مداكلم فيدغج قداو ابدن 

عيينة: للربعة من قر ش  ار   د ثرمج ف، رن فيرملج عقاو الدارقعني: لابن 

لصدددع  فددي «: الا ر ددب»ل[ج عقدداو الحدداف) فددي 235ع يددل لدديس ب ددويل]ل

ر ل.   د ثغ لينج ع  او: تغير بأتخت

ل[ج فددإن 236ج لن  د ثددغ ال  نددزو عددن رتبددة الحسددن]لعالصددواب إن شدداء هللا

الكالم فيغ إنما  و من قبل  فظغج ع و فدي نفسدغ صددع ج فيا د  مدن  د ثدغ 

 ما انفرو بغج ع د ثغ  ،ا لغ شوا د.
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قاو الارم،ي: لسأل  محمداا عن عبد هللا بن محمد بن ع يل قاو: رل   ل مد 

ن بحد ثدغج ع دو م دارب بن  نبدلج عإسدحا  بدن إبدرا يمج عالحميددي  حاجدو

 ل[.237الحد ثل]ل

عقد اخالف في إسناونج ف او ابن لبي  اتم: لسأل  لبي عن  د ث اخالف في 

الرعا ددة علدد  عبددد هللا بددن محمددد بددن ع يددلج فددرعى سددعيد بددن سددلمة بددن لبددي 

الحسامج عن عبد هللا بن محمد بن ع يلج عن محمد بن ع يل بن لبدي طالدبج 

لععيد  مدا »نبي صلو  هللا عليغ عسلوم لنغ قاو: عن علي بن لبي طالب عن ال

ج عرعان « لم  عه ل دج عهعل الاراب لي طرورااج عهعلد  لمادي خيدر انمدم

ز ير بن محمدج عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن ع يدلج عدن محمدد بدن علدي لندغ 

اج ف او لبو زرعة:  د ث سعيد بن سلمة عنددي خعدأج ع د،ا عنددي  سمع عليوا

 ل[.238الصحيحل]ل

غ الثاني: سا  الحاف)  د ث  ، فة ععلي رندي هللا عنرمدا  نن فيرمدا الوه

 ت ييد ن للحد ث السابا.

لمددا ال يددد انعو ف ولددغ: لإذا لددم نجددد المدداءل ج ع دد،ا ال يددد وو عليددغ  ادداب هللا 

يوِبادا{{ ]النسداء:  دِعيداا طت ُمدوا صت داءا فتاتيتم  تعال  في قولغ سبحانغ: }}فتلتْم تتِجددُعا مت

 بإهماع المسلمينج ع ،ا المرا. [ ع ،ا43

ج ع د،ا « هعدل الادراب لدي طردوراا »ع « عهعل  تربارا»عال يد الثاني قولغ: 

« عهعل  لي انرا مسدجداا عطردوراا »ت ييد ل ولغ في  د ث هابر الما دم: 

ج فإن للول في انرا السداغرا  لفدراو الجدنس ـ  مدا ت ددم ـ فيشدمل هميدع 

عالحجار ج ع نا قي دن بالارابج عالاراب: مدا لفراو انراج  الرمل عالاراب 

  ان لغ سبار.

ع ،ا ال يد  تسادو بغ من   وو: إنغ ال بد في الايمم من الادراب الد،ي لدغ سبدار 

ا للعمدوم السدابا فدي  دد ث هدابر   علا باليد منغ شيءج ع كون  ،ا مخصصا

صو ت العرور ة بالاراب في م ام االمانانج فلد و  دان رني هللا عنغ  ننغ خت

ُمدوا  سيدرن   دوم م امدغ لد، رن معدغج ع كدون الصدعيد فدي قولدغ تعدال : }}فتاتيتم 

يوِباا{{ المراو بغ: الارابج عقد عرو عن ابن عباي لنغ قداو: للطيدب  ِعيداا طت صت

ل[ج ع دددد،ا قددددوو اإلمددددام الشددددافعي عل مددددد 239الصددددعيد تددددراب الحددددرثل]ل

ددُحوا ل[ج عولدديلرم علدد  ذلددك لن هللا تعددال  240علصددحابرما]ل قدداو: }}فتاْمست

لتْ ددِد ُكْم ِمْنددغُ{{ ]المائددد :  [ ج علمددنل تبعيضدديةج عال  مكددن لخدد، 6بُِوُهددوِ ُكْم عت

ا لغ سبار.  البع  من الصعيد إال إذا  ان ترابا

عال وو الثاني: لنغ ال  شارط الادرابج بدل  جدوز الاديمم علد   دل مدا تصداعد 

و المددراو ب ولددغ علدد  عهددغ انراج مددن تددراب لع رمددل لع  جددار ج ع دد،ا  دد

يوِباا{{ ]النساء:  ِعيداا طت ا من انرا طرورااج قداو 43تعال : }}صت [ لي: عهرا
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ا فدددددي لن الصدددددعيد عهدددددغ  الزهددددداج: لال لعلدددددم بدددددين ل دددددل اللغدددددة اخاالفدددددا

ل[ج عاخادددددددددار  ددددددددد،ا شددددددددديخ اإلسدددددددددالم ابدددددددددن تيميدددددددددةج 241انرال]ل

 ل[.242عالشو اني]ل

تبعيضديةج بدل  جدوز لن تكدون عقالوا: إن لِمْنل في اآل دة ال  اعدين لن تكدون 

بيانية لع ابادائيةج لي: إن المسح  كون من  ،ا الصدعيدج لع إن ابادداء المسدح 

منددغج بمعندد : لن تصددل ل ددد كم إليددغ ثددم ترفعو دداج عال ر نددة علدد  ذلددك عمددوم 

ِ لرا فردي لدغ  الحد ثج فإنغ ن  صر ح في لن من لور ادغ الصدال  فدي ليو

 طرور.

يوِباددا  ثددم إن آ ددة النسدداء لدديس فيرددا ددِعيداا طت ُمددوا صت لمددنلج قدداو تعددال : }}فتاتيتم 

لتْ ِد ُكْم{{ ]النساء:  [ ج عآ ة النساء سب   آ دة المائدد  43فتاْمستُحوا بُِوُهوِ ُكْم عت

 بسنواو.

عنن الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم لما سافر  دو علصدحابغ فدي سدزع  تبدو  

وا الاراب معرم عال لمدر م عقععوا تلك الرماو في طر  رمج لم  رو لنرم  مل

 بغج بل  انوا  ايممون بما تيسر لرم من انرا.

 علما ال وو باخصي  الحد ث فرو مروعو نمر ن:

انعو: لن الاربة فرو من لفراو انراج عذ ر بع  لفراو العام بحكم العدام 

ا لغ عند الجمرورج فإذا قل : ل رم العلبدة عل درم ز ددااج لدم  ال  كون مخصصا

ا لز ددد بدداإل رام  ننددغ ذُِ ددرت بحكددم العددامج لكددن لددو قلدد : ل ددرم  كددن تخ صيصددا

ا  ننك ذ رتغ بحكم سير  العلبةج ثم قل : ال تكرم محمدااج  ان ذلك تخصيصا

  كم العام.

الثاني: لن اال اجداج بلفد) لالادرابل مدن بداب مفردوم الل دبج عمفردوم الل دب 

 [.ل243نعيف عند الجمرور من انصوليينج عهللا لعلم]ل

 بيان كيفية التيمم

 وأنه ال فرق بين الحدث األكبر واألصغر 

: بتعتثتنِدي النوبديُّ صدلو  هللا  129/4 اِر ْبِن  تاسر  رني هللا عنرما قتاوت ـ ععتْن عتمو

ددا  ددِعيِد  تمت ْسددُ  فددي الصو رو ج فتاتمت دداءت تْهنتْبددُ ج فتلتددْم لتِهددِد المت ج فتأ ددة  اهت عليددغ عسددلوم فددي  ت

ُغ الدوابوددةُج  درو : تتمت ثدمو لتتتْيددُ  النوبدي  صددلو  هللا عليدغ عسددلومج فتد،ت تْرُو ذِلددكت لتدغُج فت تدداوت

دد،تا» ددْربتةا «إنومددا  ددان  ْكِفيددكت لتْن تت ُددووت بِيتدددتْ كت  كت بت بِيتدتْ ددِغ انْرات نت ددرت ج ثددمو نت

ددغُ. ُماوفددٌا  ْهرت عت دداِ رت  تفوْيددِغ عت ظت لتدد  اليتِمدديِنج عت ددماوت عت ددحت الشوِ ست اِ دددت اج ثددمو مت لتْيددِغج عت عت

. اللوْفُ) لُمْسِلم   عت

ددا  ددحت بِِرمت ست دداج ثددمو مت نتفتددخت فِيِرمت ج عت بت بِكتفوْيددِغ انْرات ددرت نت ِ: عت دداِريو ا تددة  ِلْلبُخت فِددي ِرعت عت

غُ عت تفوْيِغ. ْهرت  عت

 الكالم عليغ من عهون:
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 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ي مخزعمج لسلم ع و عمار بن  اسر بن عامر العنسيج لبو الي ظانج مول  بن

ا  و علبون علمغج عع،برم المشر ونج ع ان النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  قد ما

صددبراا  ددا آو  اسددرج فددإن موعددد م » مددر برددم ع ددم  عدد،بون فددي مكددة في ددوو: 

ل[ج عقد شرد مدع النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم الغدزعاو  لرداج 244« ]لالجنة

ن عل  النبي صدلو  هللا عليدغ ععن علي رني هللا عنغ قاو: هاء عمار  ساأذ

ا بالعيوِددب المعي ددب»عسددلوم ف دداو:  ل[ج عقددد تددواترو 245« ]لائدد،نوا لددغج مر بددا

ان او ددث عددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لن عمدداراا ت الددغ الفئددة الباسيددةج 

علهمعددوا علدد  لنددغ قاددل مددع علددي رنددي هللا عنددغ فددي ِصددفوِينج سددنة سددبع 

 ل[ رني هللا عنغ.246عثالثين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

ل عمسلم 347« لالايمم نربة»باب « الايمم»ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

ا مدع عبدد 368ل ل من طر ا انعمشج عن ش يا بن سلمةج قداو:  ند  هالسدا

هللا ـ لي: ابن مسعوو ـ علبي موسد ج ف داو لبدو موسد :  دا لبدا عبدد الدر منق 

شدرراا  يدف  صدنع بالصدال ؟ ف داو  لرل   لو لن رهالا لهندب فلدم  جدد المداء

عبد هللا: ال  ايمم عإن لم  جد الماء شررااج ف او لبو موس : فكيدف برد،ن اآل دة 

يوِباددا{{ ]المائددد :  ددِعيداا طت ُمددوا صت دداءا فتاتيتم  [ 6فددي سددور  المائددد : }}فتلتددْم تتِجدددُعا مت

وت علديرم ال مداء لن ف او عبد هللا: لو رخد  لردم فدي  د،ن اآل دة نعشدك إذا بتدرت

 ايممددوا بالصددعيدج ف دداو لبددو موسدد  لعبددد هللا: للددم تسددمع قددوو عمددار: بعثنددي 

 رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم... الحد ثج عاللف) لمسلم.

مدن « الماديمم  دل  دنفخ فيرمدا؟»علما رعا ة البخاري ف د لخرهردا فدي: بداب 

ر طر ا سعيد بن عبد الر من بن لبزىج عدن لبيدغ قداو: هداء رهدل إلد  عمد

بن الخعابج ف او: إني لهنب  فلم لصدب المداءج ف داو عمدار بدن  اسدر لعمدر 

ج علما لندا  بن الخعاب: لما ت، ر لنا  نا في سفر لنا علن ج فأما لن  فلم تصلو

فامعك  فصلي ج ف، رو للنبي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج ف داو النبدي صدلو  هللا 

 عليدغ عسدلوم بكفيدغ فضدرب النبدي صدلو  هللا«  دان  كفيدك  كد،ا»عليغ عسلوم: 

انرا عنفخ فيرمداج ثدم مسدح برمدا عهردغ ع فيدغج  د،ا لفد) البخداريج عفدي 

إنما  ان  كفيك لن تضرب بيد ك انراج ثم تنفخج ثم »مسلم نحونج علفظغ: 

 «.تمسح برما عهرك ع فيك..

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

 ى السرا ا.قولغ: لبعثني في  اهةل لي: لرسلني في سراج ع ان مع إ د
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قولددغ: لفامرسدد  فددي الصددعيدل لي: ت لبدد  علدد  انرا  مددا تا لددب الدابددةج 

ا منغ للاديمم مدن الجنابدة علد  الغسدل منرداج  ليشمل الاراب هميع هسدنج قياسا

 عالصعيد: عهغ انرا لع الارابج عل  الخالر الما دم.

 اء.قولغ: ل كفيكل لي:  غنيك عن الامرغ في الصعيد لع عن االساساو بالم

 قولغ: للن ت وو بيد كل لي: تفعل بكفيكج فأطلا ال وو علراو بغ الفعل.

 قولغ: ل ك،ال  ا: للانبيغج عالكار للاشبيغ  لي: مثل ما لقوو بيدي.

ا عل  مفعوو لمسحل عالا دد ر:  قولغ: لعظا رت  فيغل بنصب لظا رل مععوفا

 ما عرو  عمسح ظا ر  فيغج لي: مسح ظا ر  ل منرما برا ة اليد انخرىج

 مفسراا عند لبي واعو.

 قولغ: لععهرغل بالنصب لي: عمسح عهرغ.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  هدواز الاديمم مدن الجنابدة إذا لدم  جدد المداءج 

ا بالحدث انصغرج بدل  كدون مدع الحددث ان بدرج عقدد  علن الايمم ليس خاصا

ا ـ في قولغ تعال  بعدد طردار  ال إِْن ُ ْنداُْم وو عل  ذلك ال رآن ـ ل ضا مداء: }}عت

دداءت فتلتددْم  ْسدداُُم النوِست دددٌ ِمددْنُكْم ِمددنت اْلغتددائِِه لتْع التمت دداءت لت ت ددفتر  لتْع هت لتدد  ست دد  لتْع عت ْرنت مت

يوِبادا{{ ]النسدداء:  ددِعيداا طت ُمددوا صت دداءا فتاتيتم  [ ج فدد، ر هللا تعددال  سددببين 43تتِجددُعا مت

دٌ ِمْنُكْم ِمنت اْلغتدائِِه{{ج لعرار  الايممج ل د ما: الحدث انصغر }}لتْع  اءت لت ت هت

ْسداُُم النوِستداءت{{ ع دو الجمداعج  مدا ت ددم فدي  عالثاني: الحدث ان بر }}لتْع التمت

 «.الغسل»باب 

الوهددغ الخددامس: لن  يفيددة الادديمم مددن الجنابددة مثددل  يفيددة الادديمم عددن الحدددث 

  انصغرج فيضرب انرا بكفيغ ندربة عا دد ج ع مسدح  ددن اليسدرى علد

باطن  فغ اليمن   عظا ر  فيغ ععهرغج ععند لبي واعو: لثدم ندرب بشدمالغ 

علددد   ميندددغ عبيميندددغ علددد  شدددمالغ علددد  الكفدددينج ثدددم مسدددح عهردددغلج علفددد) 

اإلسماعيلي: لإنما  كفيك لن تضرب بيد ك انراج ثم تنفضدرماج ثدم تمسدح 

بيمينددك علدد  شددمالك عبشددمالك علدد   مينددكج ثددم تمسددح علدد  عهرددكلج ع ددي 

 ل[.247ي المراو]للعنح ف

عفي الرعا ة انعل  المافا عليرا ت د م مسح اليد ن علد  مسدح الوهدغج عفدي 

الثانية عند البخاري: ت دد م مسدح الوهدغ علد  الكفدينج ع دي المواف دة لل درآن 

لتْ دِد ُكْم ِمْندغُ{{ ]المائدد :  [ ج ف ددم 6في قولدغ تعدال : }}فتاْمستدُحوا بُِوُهدوِ ُكْم عت

وهددغ علدد  مسددح اليددد ن  ننددغ ظددا ر ال ددرآنج عالموافددا فددي الحددد ث مسددح ال

للارتيب في الونوءج  يث   دم سسل الوهغ عل  سسدل اليدد نج عنن ل ثدر 

 الرعا او في  د ث عمار با د م الوهغ.

لمدددا رعا دددة ت دددد م اليدددد ن فدددألن الدددواع ال  لدددزم لن تكدددون للارتيدددب فدددي  دددل 

 الموانع  ننرا لمعلا الجمع.
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د ث وليل عل  هواز تخفيف الغبار الكثير العالا باليدد ن الوهغ الساوي: الح

 من نرب انرا بالنفخج ثم مسح الوهغ عالكفين برما.

عقد بوب البخداري ـ  مدا ت ددم ـ علد   دد ث عبدد الدر من بدن لبدزىج عفيدغ 

 الرعا ة الم، ور  ب ولغ: لباب المايمم  ل  نفخ فيرما؟ل.

لينبدغ علد  لن فيدغ ا امداالا  عاوتدغ   قاو الحاف): لعإنما ترهم بلف) االسدافرام

نن النفخ  حامل لن  كون لشيء عتِلات بيددن خشدي لن  صديب عهردغ الكدر مج 

لع عتِلات بيدن من الادراب شديء لدغ  ثدر  فدأراو تخفيفدغج لدئال  ب د  لدغ لثدر فدي 

 ل[ج عهللا لعلم.248عهرغج ع حامل لن  كون لبيان الاشر ع..ل]ل
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 بيان صفة أخرى للتيمم

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  130/5 : قتدداوت رت ددرت رنددي هللا عنرمددا قتدداوت ددْن اْبددِن ُعمت ـ ععت

ْربتةٌ ِلْليتدتْ ِن إل  الِمدْرفت تْينِ »عليغ عسلوم:  نت ْهِغج عت ْربتةٌ ِلْلوت ْربتاتاِن: نت ُم نت «. الاويتمو

ْقفتغُ. ةُ عت حت انئِمو صتحو قُْعنُِيج عت انُ الدوارت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 هغ انعو: في تخر جغ:الو

ل 5/188لج عابن عددي ل1/287لج عالحا م ل1/180ف د لخرهغ الدارقعني ل

من طر ا علي بن ظبيانج عن عبيد هللا بن عمرج عدن ندافعج عدن ابدن عمدر 

ا.  رني هللا عنرما مرفوعا

ع ،ا إسناو نعيف  نن فيغ علي بن ظبيان بن  الو العبسيج ع و ندعيف 

عقدداو البخدداري: لمنكددر الحددد ثلج عقدداو النسددائي: هدددااج اترمددغ ابددن معددينج 

لمارع  الحدد ثلج عقداو فدي موندع آخدر: للديس بث دةج عال  كادب  د ثدغلج 

عقاو لبو زرعة: لعا ي الحد ث هداالج عقاو لبو  اتم: لمارع لج عقداو ابدن 

 ل[.249عدي: لالضعف عل   د ثغ بيونل]ل

بددي واعوج ع ال مددا عقددد تابعددغ علدد  رفعددغ سددليمان بددن لرقددمج عسددليمان بددن ل

 نعيفج ال  حاج برعا اغج  ما قاو البير ي عسيرن.

عالصددحيح لنددغ موقددور علدد  ابددن عمددر رنددي هللا عنرمدداج قدداو الدددارقعني: 

لععقفغ  حي  بن ال عان عُ شيم عسير ماج ع دو الصدوابلج ثدم سداقغ بسدندن 

اج عساقغ البير ي ل ل مدن طر دا  حيد  1/206من طر ا  شيم ع حي  موقوفا

ا.بن س  عيد موقوفا

عقاو ابن لبي  داتم: سدأل  لبدا زرعدة عدن  دد ث رعان محمدد بدن ثابد  عدن 

نافعج عن ابن عمرج عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم في الايمم نرباينج قاو: 

 ل[.250ل ،ا خعأ إنما  و موقورل]ل

عال  جة فدي  د،ا الموقدور  نن الحجدة فيمدا رعى الصدحابيج ال فيمدا رلى 

 عقد ت دم في  د ث عمار لن الايمم نربة عا د . إذا خالف الن ج

قدداو الحدداف): لإن ان او ددث الددوارو  فددي صددفة الادديمم لددم  صددح منرددا سددوى 

 د ث لبي هريم ععمارج عما عدا ما فضعيف لع مخالدف فدي رفعدغ ععقفدغج 

 ل[.251عالراهح عدم رفعغ..ل]ل

لمسدح  الوهغ الثداني: الحدد ث وليدل علد  لن الاديمم  كدون بضدرباين: ندربة

الوهغج عنربة لمسح الكفينج عبر،ا لخ، من قداو: إن الاديمم ندرباانج ع دو 

ل[ج قاو ابن قدامة: لالمسنون عند ل مد 252قوو الشافعي علصحاب الرلي]ل

الادديمم بضددربة عا ددد ج فددإن تدديمم بضددرباين هددازج عقدداو ال انددي: اإلهددزاء 
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  ل[ج عالددراهح االقاصددار علدد253 حصددل بضددربة  عالكمدداو نددرباانل]ل

 نربة عا د ج لما ت دم.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن الايمم في اليد ن  ماد إل  المرف ينج عقدد 

عرو في  د ث عمار في الصحيحين ب، ر الكفدينج ععرو عندد لبدي واعو مدن 

ا ـ من   د ث سلمة بن  ريل: لالكفين عالوهغ عال،راعينلج ععرو عندن ـ ل ضا

ل[ج ععرو عنددن ععندد النسدائي 254نل]لطر ا سدلمة: لإلد  نصدف السداعد 

مدوا ع دم مدع النبدي صدلو   في  د ث عمار لن الصحابة رندي هللا عدنرم تيم 

 ل[.255هللا عليغ عسلوم فمسحوا بأ د رم  لرا إل  المنا ب عاآلباط]ل

عالصواب لن الايمم  كون في الكفين ف هج تيسيراا من هللا تعال ج علما  دد ث 

و عل  رعا ة الباب فا دم لنغ موقور  عال  جة فيغج علما  د ث عمار فالمعو 

الصددحيحينج علمددا سير ددا فددال  عددوو عليددغ  نن سددلمة شددك فيددغج ف دداو لددغ 

منصددور بددن المعامددر ذاو  ددوم: لانظددر مددا ت ددووج فإنددغ ال  دد، ر الدد،راعين 

سيددُر لج ذ ددرن لبددو واعوج عذ ددر النسددائي: لن سددلمة شددك ال  دددري فيددغ إلدد  

 ل[.256ين]لالمرف ين لع إل  الكف

ا علد   ا  د،لكج ثدم نسدخ تخفيفدا علما المسح إل  اآلباط: فإما لن  كدون مشدرععا

 ،ن انمة عر مدة برداج لع لنردم فعلدون باهارداو م ععددم سد الرم فوقعدوا فيدغ 

اج ع ،ا  و انقربج ل ولغ: لتيممنا..ل فرو  كا ة لفعلرمج عهللا لعلم.  خعأ

ي قولغ تعال : }}فتاْمستُحوا بُِوُهوِ ُكْم عقد هاء ذ ر اليد معل ة في آ ة الايمم ف

لتْ ِد ُكْم ِمْنغُ{{ ]المائد :  [ ج عاليد عند اإلطال   ي الكف ف هج بدليل قولدغ 6عت

ا{{ ]المائد :  الس اِرقتةُ فتاْقعتعُوا لت ِد تُرمت الس اِرُ  عت [ ع د السدار  38تعال : }}عت

ا]ل  ل[.257ت عع من الكف إهماعا

افِدِا{{ لما في الونوء ف  رت لتْ دِد تُكْم إِلتد  اْلمت د هاء ت ييد ا في قولغ تعال : }}عت

[ ج عال  جوز  مل المعلا علد  الم يدد  ندا  نن مدن شدرط ذلدك 6]المائد : 

لن  اف ا في الحكمج ع نا لم  اف ا  نن الحكم في آ ة الونوء سسلج عفدي آ دة 

 الايمم مسحج عهللا لعلم.
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 وضوءالتيمم رافع للحدث بمنزلة ال

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  131/6 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ُ رت ـ ععت

ج فتدإذتا »عليغ عسدلوم:  داءت عتْشدرت ِسدنِينت ُندوُء الُمْسدلِمج عإْن لتدْم  تِجدِد المت دِعيدُ عت الصو

تتغُ  اءت فتْليتاوِا هللاج عْليُِمس غُ بتشتدرت دت المت هت د«. عت صت اُرج عت ان اْلبتدزو عت غُ اْبدُن اْل تعوداِنج رت حت حو

بت الدوارقُْعنِي إْرستالتغُ. وو  علِكْن صت

غُ. 132/7 حت صتحو ِ عتْن لتبِي ذترو نتْحُونُج عت  ـ عللاوْرِمِ،يو

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

اج ع دان مدن  بدار  ع و لبو ذر ُهْندُُب بُن ُهنتاوت ت ـ عل  المشدرور ـ لسدلم قدد ما

لصددحابة رنددي هللا عددنرمج عقصددة إسددالمغ فددي الصددحيحين مددن رعا ددة ابددن ا

عباي رني هللا عنرما عند البخاريج عمن رعا ة عبد هللا بن الصام  عندد 

ل[ج عبينرما اخاالر ظا رج عقد ع،وب فدي سدبيل إسدالمغ علعذي 258مسلم]ل

ا  صديب فدي الرمديج قداو  ا عامالا شدجاعا ا عالما فيدغ  ثيرااج ع ان زا داا صاوقا

مددا لقلودد  الغبددراءج عال لظلودد  الخضددراء مددن »النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

بد،  259« ]لرهل لصد  لرجة من لبدي ذر ل[ج مداو رندي هللا عندغ فدي الرو

 ل[.260سنة اثناين عثالثين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

قاو:  ددثنا م ددم « مخاصر زعائدنل »1/175لما انعو: ف د لخرهغ البزار ل

ن محمد بن علي بن م دم الم دميج  دثني عمي ال اسم بن  حي  بدن ععداء ب

بن م دمج ثنا  شام بن  سانج عن محمد بن سير نج عن لبي  ر در  رندي 

فدإن »هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم.. ف، رنج عفي آخدرن: 

 «.ذلك خير

 د،ا الوهدغج عم ددم ث دة قاو البزار: لال نعلمغ  رعى عن لبدي  ر در  إال مدن 

ل[ج 261معدددرعر النسدددبلج عقددداو الريثمدددي: لرهالدددغ رهددداو الصدددحيحل]ل

ل[ج عقاو الدارقعني: لالصواب عن ابدن سدير ن 262عصححغ ابن ال عان]ل

 ل[.263مرسالال]ل

بداب « العردار »لما الثداني ع دو  دد ث لبدي ذر: ف دد لخرهدغ لبدو واعوج فدي 

لج عل مددد 1/171عالنسددائي ل لج124لج عالارمدد،ي ل332« لالجنددب  ادديمم»

ل من طر ا لبي قالبةج عن عمرع بن بُْجدانج عن لبي ذر رندي 35/448ل

ل[ عندد رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 264هللا عنغ قاو: اهامع  ُسنيمدة]ل

بدد، ج فكاندد  تصدديبني 265« ]ل ددا لبددا ذر اْبدددُ فيرددا»ف دداو:  ل[ج فبدددعو إلدد  الرو

تي  رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم ف داو: الجنابة فأمكث الخمس عالس ج فأ

ج ف دداو: « لبددو ذر» ج فدددعا لددي « ثكلاددك لمددك لبددا ذرج نمددك الو ددل»ج فسددك ُّ
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]ل ل[ فيددغ مدداءج فسددارتني بثددوب عاسدداارو 266بجار ددة سددوواء فجدداءو بُعددسو

الصدعيد عندوء المسدلم »بالرا لة عاساسل ج فكأني لل ي  عني هبالاج ف او: 

ج ع د،ا « ذا عهدو الماء فأمسوغ هلد ج فإن ذلك خيدرعلو إل  عشر سنينج فإ

لف) لبي واعوج علف) الارم،ي مخاصرج ع دو آخدر الحدد ثج عقداو الارمد،ي: 

 ل ،ا  د ث  سن صحيحل.

ل[ج عترهمدغ 268ل[ج عالعجلدي]ل267ععمرع بدن بُْجددان: عث دغ ابدن  بدان]ل

ا عال270ل[ج عابدددن لبدددي  ددداتم]ل269البخددداري]ل  ل[ج فلدددم  ددد، را فيدددغ هر دددا

تعد الاج عان ثرعن عل  لنغ مجروو الحاوج قاو عبد هللا بن ل مد: قل  نبي: 

عمدددددرع بددددددن بجددددددان معددددددرعر؟ قددددداو: لاللج عقدددددداو ابدددددن ال عددددددان: لال 

ل[ج عقاو الحاف) في 272ل[ج عقاو ال، بي: لمجروو الحاول]ل271 عررل]ل

 لال  عرر  الغل.«: الا ر ب»

شددوا دنج عمنرددا:  ددد ث لبددي علعددل تصددحيح الارمدد،ي لردد،ا الحددد ث باعابددار 

  ر ر  الما دم  نن ان ثر ن قد هزموا بجرالة عمرع بن بجدان.

ا ـ ابددن  بددان ل لج عظددا ر 1/170لج عالحددا م ل4/135عقددد صددححغ ـ ل ضددا

صنيع الحاف) تصحيحغج فإنغ ن ل ـ  نا ـ تصحيح الارم،ي علقرن  ع ،ا فعدل 

ل[ج عالحد ث لخرهغ 273ج عزاو ابن  بانج عالدارقعني]ل«فاح الباري»في 

ل عسددك  عنددغج عالدد،ي  ظرددر ـ عهللا لعلددم ـ لن الحددد ث 1/186الدددارقعني ل

 باالعاباراو الم، ور  ال  نزو عن ورهة الحسن.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولغ: لالصعيد عنوء المسلمل مبادل عخبرج علفد) لبدي واعو مدن  دد ث لبدي 

 عررج عالصعيد: ت دم معنان.ذر: لالصعيد العيب..ل لي: العا ر الم

ععنوء: بفاح الواع  نن الاراب بمنزلة الماء في صحة الاعردر بدغج عقيدل: 

بضم الواع  لي: اساعماو الصعيد عل  الوهغ المخصدوص  وندوء المسدلم 

من باب الاشبيغ البلي،ج ععل   ل منرما فرو  فيد لن الايمم رافع للحدثج  ما 

علددو إلدد  عشددر سددنينل المددراو منددغ الكثددر  ال سدديأتي ـ إن شدداء هللا ـ. قولددغ: ل

الاحد دج عالمعن : لن لغ لن  فعل الايمم مر  بعد لخدرى عإن بلغد  مدد  عددم 

 الماء عشر سنين.

 قولغ: لفلياا هللال مناسبارا لبيان عظم شأن العرار  علن لمر ا عظيم.

ج ت ددوو:  قولددغ: لعليمسددغ بشددرتغل بضددم اليدداء مددن المضددارعج عماندديغ لمددسو

الجسد بماءج علمسس  الجسد ماءج عالمعن : إذا عهدو الماء الكافي  مسس 

لعرارتك فانالا عن  اهاك الضرعر ة ع ند  قداوراا علد  اسداعمالغ فعليدك 

 لن تاعرر بغ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 62       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

ا  الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  لن الايمم معرر عرافع للحدث عليس مبيحدا

غ عسدلوم سدمان عندوءاا لما تجب لغ العرار  ف ه  نن الرسدوو صدلو  هللا عليد

 ف او: لالايمم عنوء المسلمل .

ع ،ا م، ب لبي  نيفةج عرعا ة عن اإلمام ل مدج اخاار ا شيخ اإلسدالم ابدن 

 ل[.274تيميةج عابن ال يمج عالصنعانيج عهماعة]ل

عال وو الثاني: لن الايمم مبيح للصال  عنحو اج ال رافع للحدثج ع ،ا م، ب 

شددددافعيج عالمشددددرور مددددن مدددد، ب اإلمددددام الجمرددددورج عمددددنرم مالددددكج عال

 ل[.275ل مد]ل

عاسادلوا ب ولغ: لفإذا عهد المداء فليادا هللا عليمسدغ بشدرتغل ج ععهدغ الداللدة: 

لنغ لمرن إذا عهد الماء لن  مسدغ بشدرتغج ع د،ا  ددو علد  لن الاديمم لدم  رفدع 

 دثغج عإنما لباح لغ فعل ما ُشرع  العردار  لدغج علدو رفدع الحددث لدم  حداج 

 الماء إذا عهدن. إل 

ا إلدد  لن  جددد  ا م قاددا عال ددوو انعو لظرددرج ع ددو لن الادديمم  رفددع الحدددث رفعددا

 الماء لع  ساعيع اساعمالغج ع   د ذلك ما  لي:

لتِكدْن  1 ج  عت درت لتْيُكْم ِمدْن  ت ُ ِليتْجعتلت عت ا  ُِر دُ م  ـ قولغ تعال  بعد ذ ر الايمم: }}مت

ُ ْم{{ ]الما دددرت [ ج فدددأخبر هللا تعدددال  لندددغ  ر دددد لن  عررندددا 6ئدددد :  ُِر ددددُ ِليُعتروِ

مت بأندغ  صتفت النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم الاديمُّ عت بالاراب  ما  عررنا بالماءج عت

 طرور.

ـ لن الادديمم بدددو عددن طرددار  المدداءج عال اعددد  الشددرعية لن البدددو لددغ  كددم  2

 الحدث. المبدوج فإذا  ان  طرار  الماء ترفع الحدثج فك،لك الايمم  رفع

ا    ددوو شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة: لعقيددل: بددل الادديمم   ددوم م ددام المدداء معل ددا

ع سابيح بغ  ما  ساباح بالماءج ع ايمم قبدل الوقد ج  مدا  اوندأ قبدل الوقد ج 

ع ب د  بعددد الوقدد ج  مددا تب دد  طرددار  المداء بعدددنج عإذا تدديمم لنافلددة صددلو  بددغ 

لفر ضدةج ع د،ا قدوو  ثيدر مدن الفر ضةج  ما لنغ إذا تونأ لنافلدة صدلو  بدغ ا

ل ل العلمج ع و م، ب لبي  نيفة عل مد في الرعا ة الثانيةج عقاو ل مد:  ،ا 

 دددو ال يددداي..... ع ددد،ا ال دددوو  دددو الصدددحيحج ععليدددغ  ددددو الكاددداب عالسدددنة 

 عاالعابار...ل.

ثم قاو: لفالايمم رافع للحدثج معرر لصا بغج لكن رفعغ م ق  إل  لن   در 

ءج فإنغ بدو عن الماءج فرو معرر ما وام المداء ماعد،راا..لج عل  اساعماو الما

عقاو: لعهللا قد هعلغ طردوراا للمسدلمين عندد عددم المداءج فدال  جدوز ن دد لن 

 ضيا عل  المسدلمين مدا عسدع هللا علديرمج عقدد لراو رفدع الحدرج عدن انمدة 

ا..ل]ل  ل[.276فليس ن د لن  جعل فيغ  رها
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ل  لن من تيمم للجنابة ثم قدر علد  اسداعماو الوهغ الخامس: الحد ث وليل ع

 الماء لنغ  لزمغ الغسلج ع و قوو  افة العلماءج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت

ُهدالِن فدي  133/8 جت رت درت : خت دِعيد  اْلُخددِريو رندي هللا عندغ قتداوت دْن لتبِدي ست ـ ععت

لتدْيست  ِو الصدال ُ عت درت ضت ج فتحت دلويتاج ثُدمو  ستفتر  اج فتصت يوِبدا دعيداا طت مدا صت داٌء فتاتيتمو دا مت عتُرمت مت

دُرج ثُدمو  لتدْم  ُِعدِد اآلخت ج عت اْلُوُنوءت ا الصال ت عت دُُ مت تعتاوت لت ت ْقِ ج فتأ اءت في الوت دتا المت هت عت

ا ذتِلددكت لتددغُج فت تدداوت ِللوددِ،ي لتددْم  ُِعدددْ  ُسددووت هللاِ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فتدد،ت ترت : لتتتيتددا رت

لتتْكت صتالتُكت » لتْهزت ْب ت السُّنوةت عت ِر: «لتصت قتاوت لآلخت تتْينِ »ج عت درو انُ «. لتكت انْهُر مت عت رت

. النوسائيُّ  لتبُو وتاعوتج عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الماديمم  جدد المداء »ج بداب فدي «العردار »ل فدي 338ف د لخرهدغ لبدو واعو ل

ل مدن طر دا عبدد هللا بدن ندافعج 1/213ج عالنسائي ل«ق بعدما  صلي في الو

عن الليث بن سعدج عن بكر بن سواو ج عن ععاء بن  سارج عدن لبدي سدعيد 

 الخدري رني هللا عنغ.

ععبد هللا بن نافع  و ابن لبدي ندافع الصدائ، المخزعمدي مدوال مج مداكلم فيدغج 

اتم: للدديس قدداو لبددو زرعددة: لال بددأي بددغلج ع دد،ا قدداو النسددائيج عقدداو لبددو  دد

ل[ عقداو عندغ الحداف) فدي 277بالحاف)ج  و لين فدي  فظدغج ع اابدغ لصدحل]ل

 الا ر ب: لث ة صحيح الكاابج في  فظغ لينل.

عالحددد ث فيددغ م دداو مددن  يددث اإلرسدداو عالوصددلج  مددا لُعددل باالن عدداع بددين 

الليددث عبكددرج  مددا سدديأتيج ف ددد قدداو لبددو واعو: لعسيددر ابددن نددافع  رع ددغ عددن 

ر  بن لبي ناهيةج عن بكر بن سدواو ج عدن ععداء بدن  سدارج الليثج عن عتمي

عن النبي صلو  هللا عليغ عسدلوملج عقداو: لعِذْ دُر لبدي سدعيد الخددري فدي  د،ا 

 الحد ث ليس بمحفوظج ع و مرسلل لي: من مراسيل ععاء.

عسددرا لبددي واعو بدد،لك بيددان لن سيددر ابددن نددافع ع ددو عبددد هللا بددن المبددار  

 ،ا الحد ث عن الليث بن سعد بسندن إل  ععداء بدن ع حي  بن بكير قد رع ا 

 سار مرسالاج علم  ، را لبا سعيدج عبد،لك  اضدح لن لصدحاب الليدث اخالفدوا 

عليغ في  ،ا الحد ثج فعبد هللا بن نافع رعى الحد ث عنغ عن بكر بن سواو  

ماصالاج لكن فيغ ان عاع بإسد اط الواسدعة بدين الليدث عبدين بكدر بدن سدواو ج 

يددر  بددن لبددي ناهيددةج ععبددد هللا بددن المبددار  رعان عددن الليددث مرسددالا ع ددو عتمِ 

لج 1/213بإسددد اط لبدددي سدددعيدج سيدددر من عدددعج عرعا ادددغ لخرهردددا النسدددائي ل

 لج إال لنغ لم  ، ر الواسعةج فظا رن االن عاع.1/189علخرهرا الدارقعني ل

ع حي  بن بكير رعى الحد ث عن الليث بسندن مرسالا سير من ععج ع و من 

لج عالحدا م 1/231ب  الناي في  د ث الليثج عرعا ادغ لخرهردا البير دي للث

 ل.1/178ل
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ععل   ،ا فعبد هللا بن نافع تفرو بوصلغج عقد خالفغ ابن المبدار  ع حيد  بدن 

بكيددر فرع ددان مرسددالا مددن مراسدديل ععدداءج عتابعرمددا ع يددع عنددد ابددن لبددي 

المبددار  رعان ل[ج فلددم  دد، رعا لبددا سددعيد رنددي هللا عنددغج عابددن 278شدديبة]ل

ا  رعا ددة ابددن نددافع بإس اطددـغج لكنددـغ خالفددـغ  موصددوالا بدد، ر عميددر ج عمن ععددا

 فأرسلغج ع حي  لم  رعن إال موصوالا ب، ر عمير .

لكدن قدد  ددرو علد  قدوو لبددي واعو: إن ذ در لبددي سدعيد فدي  دد،ا الحدد ث لدديس 

بمحفوظج لن ابن السكن رعى الحد ث في صحيحغ ـ  مدا قداو ابدن ال عدان ـ 

طر ا لبي الوليد العيالسيج عن الليثج عن عمرع بن الحدارث ععتِميدر   من

اج عدن بكددر بددن سددواو ج عدن ععدداءج عددن لبددي سددعيد لن  بدن لبددي ناهيددة هميعددا

 ل[.279رهلين خرها في سفر.. الحد ث]ل

فوصلغ ما بين الليث عبكر  بعمرع بن الحارث الث ةج عقرنغ بعمير ج علسدندن 

و ماصدل ال مرسدلج عقداو انلبداني عدن  د،ا ب، ر لبي سدعيدج ععلد   د،ا فرد

 ل[.280الموصوو: لإسناون صحيحل]ل

لكددن  ال دد) لن انئمددة ـ  ددأبي واعو ـ لددم  دد، رعا  دد،ن الماابعددةج علدد،ا قدداو 

الدارقعني: لتفرو بغ عبد هللا بن نافع عن الليث برد،ا اإلسدناو ماصدالا  خالفدغ 

ل[ج ععلدد   دد،ا 282ل[ج ع دد،ا قدداو العبرانددي]ل281ابددن المبددار  عسيددرنل]ل

فرعا ة ابن السكن شاذ ج ننرا مخالفة رعا ة الث داو عدن الليدث ـ  مدا ت ددم ـ 

 عالو م فيرا قد  كون من لبي الوليد لع ممن  و وعنغج عهللا لعلم.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ال لي: قصددددا الصدددعيد العدددا ر علددد  الوهدددغ  قولدددغ: لفايممدددا صدددعيداا طيبدددا

 لايمم  نا: المعن  الشرعي.المخصوصج فالمراو با

ا منددغ لن انعلدد  بعلدد  بوهددوو المدداء فددي  قولددغ: لفأعدداو ل ددد ما..ل إمددا ظنددا

اج علم  عد اآلخر العا اون لن تلك الصال  صحيحة  نندغ  الوق ج عإما ا اياطا

 تيمم عصلو   او ف د الماء.

قولددغ: للصددب  السددنةل لي: عاف دد  الحكددم المشددرعع بالكادداب عالسددنةج عفيددغ 

  ب الهاراون عتخعئة الهاراو اآلخر.تصو

قولغ: لعلهزلتك صدالتكل لي:  فادك عدن ال ضداءج ع د،ا مدن ععدف الدالزم 

 عل  الملزعم  ننغ  لزم من اإلصابة اإلهزاء.

قولغ: للك انهر مرتينل مر  لصالتغ انعل  بدالايممج عمدر  لصدالتغ الثانيدة 

 بالونوءج فإن  الا منرما صحيحة.

حد ث وليل عل  لن من تيمم عصلو  ثم عهدد المداء فدي لثنداء الوهغ الثالث: ال

الوق  فإنغ ال إعاو  عليغج بل ال  نبغي لغ لن  عيدد  نن السدنة عددم اإلعداو ج 

ل ولغ لمن ا اف  بصالتغ انعلد : للصدب  السدنةل ج ع د،ا الحدد ث عإن لُِعدل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 66       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

م عصل  باإلرساو لكن    دن ما رعى نافع لن ابن عمر رني هللا عنرما تيم

العصر عبينغ عبين المد نة ميدل لع ميلدين ثدم وخدل المد ندة عالشدمس مرتفعدة 

 ل[.283علم  ُعد]ل

الوهغ الرابدع: الحدد ث وليدل علد  لن مدن تديمم عصدلو  ثدم عهدد المداء فأعداو 

الصال ج فإنغ   هر علد  ذلدكج بشدرط لن  كدون معا دداا لن  د،ا  دو الواهدب 

فدي ذلدكج ع دو قدد لخعدأ السدنة نن السدنة عليغج لكونغ لم  علم بالسنة فاهارد 

 عدم اإلعاو .

ا بدالحكم الشدرعي علن السدنة عددم اإلعداو ج لكندغ لعداو  لما إن فعل ذلدك عالمدا

ا لألهر مرتين فرو مسيء  ننغ مخالف للسنة عمداا.  طلبا

الوهددغ الخددامس: اعلددم لن مددن تدديمم لف ددد المدداء ثددم عهدددن فددال  خلددو مددن ثددالث 

  االو:

دن بعددد الصددال  عبعددد خددرعج الوقدد ج فردد،ا ال إعدداو  عليددغ انعلدد : لن  جدد

اج  كان ابن المن،ر]ل  ل[.285ل[ج عن لغ عنغ الموفا ابن قدامة]ل284إهماعا

الثانية: لن  جد الماء بعد الصال  عقبل خرعج الوق ج فر،ا ال إعاو  عليغج بل 

عال تشددرع لددغ اإلعدداو ج علدد  الددراهح مددن لقددواو ل ددل العلددمج ع ددو مدد، ب 

ل[ج ع   دد ذلدك 286رورج عمنرم انئمة انربعةج عرهحدغ ابدن المند،ر]لالجم

ج فمن اوع  ن   ذلك عإ جداب اإلعداو  عليدغ  لن  ،ا قد لوى فرنغ  ما لُِمرت

 فعليغ الدليل.

الثالثة: لن  جد الماء ع و  صليج  أن  بعث ل داا في طلب الماء فيأتي ع دو 

 في الصال ج فر،ن الحالة فيرا قوالن:

لنغ  بعل الايمم عتبعل الصال ج ععليغ لن  اونأ ع سداأنف الصدال ج انعو: 

ع ،ا  و المشدرور مدن مد، ب الحنابلدةج ع دو مد، ب الحنفيدةج عاخادارن ابدن 

ل[ج ع و قوو الشيخ عبدد العز دز 287 زمج ع كان ابن المن،ر عن الثوري]ل

 بن بازج عوليل ذلك ما  لي:

د 1 ُمدوا{{ ]المائدد : ـ عمدوم قولدغ تعدال : }}فتلتدْم تتِجددُعا مت [ ع د،ا قدد 6اءا فتاتيتم 

عهد الماء في لثناء الصال  فبعدل  كدم الاديممج عإذا بعدل  كدم الاديمم بعلد  

 الصال   ننغ  عوو إليغ  دثغ.

فددإذا عهددد المدداء فلياددا هللا عليمسددغ »ـ عمددوم  ددد ث لبددي  ر ددر  الما دددم:  2

لن  مسغ بشرتغج ع د،ا ج ع ،ا قد عهد الماء قبل نرا ة الصال  فعليغ « بشرتغ

   اضي بعالن الايمم.

عال ددوو الثدداني: لنددغ ال  بعددل تيممددغج عال  لزمددغ إعدداو  الصددال ج ع ددو قددوو 

الجمرددورج عمددنرم المالكيددةج عالشددافعيةج ع ددو رعا ددة عددن اإلمددام ل مدددج لكددن 
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ل[ عددن لبددي ثددور 289ل[ج ع كددان ابددن المندد،ر]ل288قيددل: إنددغ رهددع عنرددا]ل

 عاخاارن.

اج عاسادلوا بأن   ،ا المايمم قد وخل في الصدال  علد  عهدغ مدأذعن فيدغ شدرعا

ع و قد تعرر عفرغ من طرارتغ ثم شرع في صالتغج ع و في صدالتغ سيدر 

مخاطب بالعرار ج فال  جوز ن   طرار   قد مض  عقارداج عإبعداُو مدا لوى 

مددن الصددال   مددا فرندد  عليددغ علُمددر بددغج إالو بدددليل مددن  ادداب لع سددنة لع 

 د شيء من ذلك.إهماعج علم  وه

عال وو انعو لرهحج عل وطج ع و لنغ ال  مضي بل   عع الصدال  ع اوندأ 

ل ددو  انولددةج فددإن  دد،ا عاهدددٌ المدداءج عل دددن ابددن ال دديم بندداء علدد  قاعددد  ذ ر ددا 

ع ي: للن ما بعل  كمغ من انبداو بحصوو ُمْبدتِلِغ لم  با ماعبداا بدغ بحداوج 

وون قبدل الشدرعع فيدغج عمدا لدم  بعدل فإن عهوو المبدو بعد الشرعع فيغ  وه

ا بل ب ي معابراا فدي الجملدة لدم  بعلدغ عهدوو المبددو بعدد الشدرعع   كمغ رلسا

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.290فيغ..ل]ل

 حكم المريض إذا كان يضره الماء

إِْن ُ ْناُْم  134/9 ـ ععتْن ابِن عتبواي  رني هللا عنرما في قوِلِغ عزو عهل : }}عت

ْرنت  لتْع  {{ ]المائد : مت دةُ فدي 6عتلت  ستفتر  ُهل اْلِجرا ت : لإذتا  انتْ  بالرو [ ج قتاوت

انُ  عت ل. رت مت دددل: تتددديتمو ددداُر لتْن  تُمدددووت إْن اْساتست ال ُدددُرعُحج فتيُْجنِدددُبج فتيتخت دددبِيِل هللاِ عت ست

اْلحت  ةتج عت ْ مت غُ اْبُن ُخزت حت صتحو اُرج عت فتعتغُ اْلبتزو رت اج عت ْوقُوفا قُْعنِيُّ مت  اِ ُم.الدوارت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ا مدن طر دا هر درج عدن ععداء بدن 1/177ف د لخرهغ الدارقعني ل ل موقوفدا

السددائبج عددن سددعيد بددن هبيددرج عددن ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا فددي قولددغ: 

{{ ]المائدد :  دفتر  لتد  ست د  لتْع عت ْرنت إِْن ُ ْناُْم مت [ قداو: لإذا  اند  بالرهدل 6}}عت

الجرا ددة فددي سددبيل هللا لع ال ددرعح لع الجدددري فيجنددب فيخددار لن  مددوو إن 

 اساسل تيممل  ،ا لف) الدارقعني.

عقد تابع ععاء بن السائب عل  عقفغ عزر  بن عبد الر من بن زرار ج  مدا 

ل مدن طر دا شدعبةج لخبرندي عاصدم بدن ان دووج عدن 1/224عند البير ي ل

ابن عباي رني هللا عنرما قداو:  قااو ج عن عزر ج عن سعيد بن هبيرج عن

ععزر  ث ةج  ما فدي «.  ايمم بالصعيد»في المجدعر علشبا غ إذا لهنب قاو: 

 «.الا ر ب»

ا ابدددن خز مدددة ل لج عالبير دددي 1/270لج عالحدددا م ل1/138علخرهدددغ مرفوعدددا

ل من طر ا هر رج عن ععاء بن السائبج عن سعيد بن هبيرج عن 1/224ل

د  لتْع ابن عباي رني هللا عنرما  ر ْرنت إِْن ُ ْنداُْم مت فعغ في قولدغ تعدال : }}عت
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{{ ]المائد :  إذا  ان  بالرهل الجرا دة فدي سدبيل هللا لع »[ قاو: 6عتلت  ستفتر 

 «.ال رعح لع الجدريج فيجنبج فيخار إن اساسل لن  موو فليايمم

قاو ابن خز مة: ل ،ا خبر لم  رفعغ سير ععاء بدن السدائبلج عالدراعي عدن 

لسائب  و هر ر بن عبد الحميدج عقد ذ در ابدن عددي عابدن معدين ععاء بن ا

ل[ج فيظردر لندغ ع دم فدي رفعدغ علن 291لنغ سمع من ععاء بعدد االخداالط]ل

 ل[.292الصواب عقفغج عقد رهح لبو  اتم علبو زرعة عقفغ]ل

الوهغ الثاني: لن تفسدير ابدن عبداي رندي هللا عنرمدا للمدرا بمدا ذ در فدي 

سدبيل هللا عال درعح لديس علد  سدبيل الحصدر عإنمدا الحد ث من الجرا ة في 

عل  سبيل الامثيلج عإال فكل مر    ضرن اساعماو الماء فلغ لن  اديمم علدو 

لم  صدل االسداعماو إلد  المدووج بدل لدو خدار لن  داعفن الجدرح لع  ز دد لع 

 اأخر الشفاء لع تعوو عليغ مد  المرا عنحو ذلك فإنغ  ايممج لعمدوم قولدغ: 

إِْن ُ نْ  ْرنت { ...{ ]المائد : }}عت  [ .6اُْم مت

الوهغ الثالث:  صوو الجنابة لصا ب الجرح  مدا  دو ظدا ر الحدد ث لديس 

ا لصغر فالحكم عا ددج عِذْ دُر الجنابدة فدي  بشرط في الايممج بل لو ل دث  دثا

 الحد ث عل  سبيل المثاو.

ر الوهددغ الرابددع: ذ ددر السددفر فددي اآل ددة الكر مددة مبنددي علدد  الغالددب  لن السددف

مظنة ف د المداءج فدإذا ف ددن المسدافر لع عهدد مدا  اعلدا بحاهادغ مدن شدرب لع 

طبخ عنحو ما هاز لغ الايممج لما السفر نفسدغ فلديس عد،راا  بديح الاديممج فدإذا 

عهد المسافر الماء عال نرر عليدغ فدي اسداعمالغ لدم  جدز لدغ لن  اديممج عهللا 

 تعال  لعلم.
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 حكم المسح على الجبيرة

دد 135/10 تْلُ  ـ ععت ددأ ْندددتي  فتست ْو إْ دددتى زت ددرت : اْنكتست ْن عتلدديو  رنددي هللا عنددغ قتدداوت

انُ اْبدُن  عت بتدائِِر. رت لتد  اْلجت نِي لتْن لتْمستدحت عت رت تمت ُسووت هللا صلو  هللا عليدغ عسدلومج فتدأ رت

ان  ِهدواا. ْغ بِستند  عت اهت  مت

ُهد 136/11 ابِِر بدِن عبدِد هللاِ رندي هللا عنرمدا فدي الرو ج ـ ععتْن هت ِل الودِ،ي ُشدج 

لتد  ُهْرِ دِغ ِخْرقتدةاج ثُدمو  ج عت تْعِصبت عت مت ا  تانت  تْكِفيِغ لتْن  تاتيتمو اوت ـ: لإنومت فتاْساتستل فتمت

فِيددِغ  ددْعٌفج عت ددنتد  فِيددِغ نت انُ لتبُددو وتاُعوت بِست عت ددِدِنل رت ست ددائِرت هت ددا عت تْغِسددلت ست لتْيرت ددحت عت  تْمست

 اْخااِلٌر عتلت  ُرعاتِِغ.

 عليرما من عهون:الكالم 

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

ل مددن طر ددا 657لمدا  ددد ث علددي رنددي هللا عنددغ: ف دد لخرهددغ ابددن ماهددغ ل

إسرائيل بن  ونسج عن عمرع بدن خالددج عدن ز دد بدن علديج عدن لبيدغج عدن 

 هدن علي بن لبي طالب رني هللا عنغ.

ل رشددي ع دد،ا إسددناو عان هدددااج  مددا قدداو الحدداف)  نن فيددغ عمددرع بددن خالددد ا

الواسعيج قاو عنغ البير دي بعدد سدياقغ الحدد ث: لعمدرع بدن خالدد الواسدعي 

معرعر بونع الحد ثج  ،وبغ ل مد بن  نبل ع حي  بن معين عسير ما من 

لئمددة الحددد ثج عنسددبغ ع يددع بددن الجددراح إلدد  عنددع الحددد ثج قدداو: ع ددان 

  بن بجوارناج فلما فُعن لغ تحوو إل  عاسهج عتابعغ عل  ذلك عمر بن موس

عهيغج فرعان عن ز د بن علي مثلغج ععمر بدن موسد  مادرع  منسدوب إلد  

 ل[.293الونعج نعوذ باا من الخ،النل]ل

عقاو البخاري عنغ: لمنكر الحد ثل. عقاو الحا م: ل رعي عن ز د بن علدي 

المونوعاولج عقاو لبو  اتم: ل ،ا الحد ث باطل ال لصدل لدغج ععمدرع بدن 

ل[ج عقداو ابدن  دزم: ل د،ا خبدر ال تحدل رعا ادغ 294خالد مارع  الحد ثل]ل

 ل[.295إال عل  بيان س وطغ...ل]ل

ل فدددي 336علمدددا  دددد ث هدددابر رندددي هللا عندددغ: ف دددد لخرهدددغ لبدددو واعو ل

ف او:  دثنا موسد  بدن عبدد الدر من « المجرعح  ايمم»باٌب في « العرار »

 اننعا يج ثنا محمدد بدن سدلمةج عدن الزبيدر بدن خر داج عدن ععداء بدن لبدي

غ فدي  رباحج عن هابر قداو: خرهندا فدي سدفر فأصداب رهدالا مندا  جدر فشدج 

رلسددغ ثددم ا ددالمج فسددأو لصددحابغ ف دداو:  ددل تجدددعن لددي رخصددة فددي الادديمم؟ 

ف الوا: ما نجد لك رخصة علن  ت در عل  الماءج فاساسلج فماوج فلما قددمنا 

ج لال سألوا قالون قالرم هللا»عل  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لُخبر ب،لكج ف او: 

ِ]ل ل[ السدد اوج إنمددا  ددان  كفيددغ لن  ادديمم 296إذ لددم  علمددواج فإنمددا شددفاء الِعدديو
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علد  هر دغ خرقدةج ثدم  مسدح عليرداج »شك موس  «  عصب»لع « ع عصر

 «.ع غسل سائر هسدن

عقد اخاصرن الحاف) عسا  ال در الم صووج عظا ر سياقغ لنغ موقدور علد  

ج  ما في  ،ا السيا ج علعل المصنف لم هابر رني هللا عنغج مع لنغ مرفوع

  ، ر لنغ مرفوع من لهل االخاصار.

ع ،ا الحد ث رعاتغ ث اوج إال الزبير بن خر ا فرو لدين الحدد ثج عقدد تفدرو 

بغج قاو لبو بكر بن لبي واعو: للم  رعن عن ععاءج عن هابر سير الزبير بن 

 ل[.297خر اج عليس بال ويل]ل

رعان انعزاعدديج عددن ععدداءج عددن ابددن عبدداي  عقددد اخالددف فددي إسددناونج ف ددد

ل فجعلددغ مددن مسددند ابددن عبددايج 237رنددي هللا عنرمدداج لخرهددغ لبددو واعو ل

ا ـ ابدددن ماهدددغ ل لج عابدددن خز مدددة 5/173لج عل مدددد ل572علخرهدددغ ـ ل ضدددا

ل عسير مج علفظغ: للن رهالا لهنب في شااءج فسأوج فدأُمر بالغسدل 1/138ل

مدا لردم قالدون »هللا عليدغ عسدلوم ف داو: فاساسل فماوج فد، ر ذلدك للنبدي صدلو  

ا ـج قددد هعددل هللا الصددعيد ـ لع الادديمم ـ طرددوراا    شددك ابددن « قددالرم هللا ـ ثالثددا

 عبايج ثم لثباغ بعدل.

 عرعا ة انعزاعي لرهح من رعا ة الزبير نمر ن:

 انعو: لن انعزاعي لعثا من الزبير بدرهاو.

علد  الجبيدر ل عتفددرو بردا  فرددي الثداني: لن الزبيدر زاو فددي الحدد ث لالمسددح 

ل[ علصدل الحدد ث محفدوظ 298ز او  نعيفة منكر  ـ  مدا قداو انلبداني ـ]ل

باعدو طرقغ عشوا دنج لكن بدعن  ،ن الز داو ج  مدا ت ددم فدي سدياقغ عدن ابدن 

 عباي.

لكن اخالف فيغ عل  انعزاعيج فبعضرم رعان عنغ عن ععاءج  مدا فدي  د،ا 

 ل[.299: بلغني عن ععاء]لالسيا ج عبعضرم رعان عنغ قاو

قاو الدارقعني: لعلرسل انعزاعي آخرنج عدن ععداءج عدن النبدي صدلو  هللا 

 عليغ عسلومج ع و الصوابل.

لج عالددددارقعني 1/178لج عالحدددا م ل572عقدددد عرو  كددد،ا عندددد ابدددن ماهدددغ ل

لج لكددن ظددا رن االن عدداعج  مددا قدداو البوصدديري  فددإن انعزاعدددي 1/190ل

ءج عبدين ذلدك ابدن لبدي العشدر نج قداو ابدن لبدي صرح بعدم سماعغ من ععدا

 اتم: سأل  لبي علبا زرعة ف اال: لرعان ابن لبي العشر نج عدن انعزاعديج 

 ل[.300عن إسماعيل بن مسلمج عن ععاءج عن ابن عباي..ل]ل

عل  لن ابن ماهغ قد رعان من طر ا ابن لبي العشدر نج فلدم  د، ر إسدماعيل 

رن  فاإلسناو ندعيف  نن إسدماعيل  د،ا ع و ابن مسلم المكيج فإن صح ذ 

قاو عنغ ابن معين: لليس بشديءلج عقداو النسدائي: لمادرع  الحدد ثلج عابدن 
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لبي العشر ن  و عبد الحميد بدن  بيدب الدمشد ي  صددع  ربمدا لخعدأج قداو 

ل[ج ثم إنغ قدد خدالف 301لبو  اتم: ل اتب و وانج علم  كن صا ب  د ثل]ل

 ل[.302بن عبد البر]لمن  و لعثا منغج  ما صرح بغ ا

ل حامل لن انعزاعي رعى الحد ث «: المنرل الع،ب المورعو»قاو صا ب 

 ل[.303عن ععاء بواسعة عبغير عاسعةل]ل

« الخالفياو»ل ععنغ البير ي في 1/178« لالمسادر »عقد رعان الحا م في 

ل من طر ا بشر بن بكر:  دثني انعزاعيج  دثني ععاء بدن لبدي 2/493ل

 سمع عبد هللا بن عباي...رباح لنغ 

ع ،ا سند صحيح إن  ان بشر قد  فظدغج لكدن قداو الحدا م ع بدغ: لعقدد رعان 

الِرْ ددل بددن ز دداو ـ ع ددو مددن لثبدد  لصددحاب انعزاعددي ـ علددم  دد، ر سددماع 

 انعزاعي من ععاءل.

عالحا م  شير ب،لك إل  لن بشراا قد خالف سيرن  فرو معلووج ف دد قداو سدلمة 

: ل درعي عدن انعزاعدي لشدياء تفدرو بردالج عقداو عندغ بن قاسم عن بشر  ،ا

لث ة  ُْغِرُبل. ععليغ فر،ا اإلسناو ليس بصحيح  نندغ «: الا ر ب»الحاف) في 

 خالفغ من  و ل ثر منغ عدواا عل سن  االا.

عالخالصة: لن  د ث الباب  د ث نعيفج ال ت وم بدغ  جدةج قداو البير دي: 

سلوم في  ،ا الباب شديءج علصدح مدا فيدغ لال  ثب  عن النبي صلو  هللا عليغ ع

 د ث ععاء بن لبي رباحج ال،ي ت دمج عليس بال ويج عإنما فيغ قدوو الف رداء 

ِ نددا عددن ابددن عمددر فددي المسددح علدد   مددن الاددابعين فمددن بعددد مج مددع مددا رعو

ل[ج علثر ابدن عمدر سديأتي ذ درن ـ إن شداء هللا ـ 304العصابةج عهللا لعلمل]ل

 في الكالم عل  ان كام.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

قولغ: لإ ددى زندديل بفداح الدزاي المعجمدة عسدكون الندون ثدم واو مفاو دةج 

ْنددج ع دو مدا انحسدر عندغ اللحدم مدن الد،راع. عقداو  عآخرن  اء مشددو  تثنيدة زت

ْوِصدُل طدرر الد،راع فدي الكدفج ع مدا زنددان: الكدوعج  الجو ري: لالزندد مت

ْندد الد،ي  لدي اإلبردامج عالكرسدوع: ل[ج فالكوع: طر305عالكرسوعل]ل ر الزو

 طرر الزند ال،ي  لي الخنصرج ع و الناتئ عند الرس،.

قولغ: لالجبائرل همع هبير  ع ي ما  جبر بغ العظم المكسور من لعواو تشدد 

عليددغ لع خرقددة تلددف عليددغج ع دددخل فددي ذلددك الوسددائل العبيددة  ددالجبس علدد  

 ل  الجرعح عنحو ذلك.الكسور عاللزقاو عل  لهزاء من البدن لع ع

قولغ: لبسند عان  هداال بكسر الجديم منصدوب علد  المصددر ة بفعدل محد،عر 

لي: لهد هدااج عمعنان: بال، الغا ة في الضعف. عالوا ي:  دو الد،ي ال  صدلح 

 ال في الشوا د عال في الماابعاو.
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ا مدن  قولغ: لال،ي شجل بضم الشين المعجمة مبني للمجرووج   او: شجغ شدجا

قالل عل  ال يايج عفي لغة من باب لنربل: إذا شا هلدنج عالشجة: باب ل

الجرا ةج عإنما تسم  ب،لك إذا  ان  في الوهدغ لع الدرليج عالجمدع شدجاجج 

 عشجاو عل  لف) المفرو.

الوهغ الثالث:  د،ان الحدد ثان ـ  دد ث علدي عهدابر رندي هللا عنرمدا ـ فدي 

الضعف الشد دج عليس في مونوع المسح عل  الجبير ج عفيرما ما ت دم من 

المسح عل  الجبير  وليل سالم مدن المعارندةج علرد،ا اخالدف ل دل العلدم فدي 

  ،ن المسألة:

فمددنرم مددن قدداو: إن  ددد ث هددابر رنددي هللا عنددغ بعر  يددغ مددع  ددد ث علدديو  

رني هللا عنغ علد  مدا فيرمدا مدن الضدعف  اعانددان علد  شدرعية المسدح 

ل[ 307ل[ عالشددو اني]ل306عاني]لعلدد  الجبددائرج ع دد،ا ال ددوو ذ ددرن الصددن

 عالشيخ عبد العز ز بن بازج مع ما    د ما مما سيأتي.

عمددن ل ددل العلددم مددن قدداو: إنرددا ل او ددث نددعيفة ال ت ددوم برددا  جددةج لضددعفرا 

 الشد د ع  الء فر  ان:

انعو: قاو:  س ه تعرير محل الجبير   ننغ عاهز عنغج فال مسح عال تيممج 

 ريج عذت ترت عن الشعبي ما  وافا قولدغج عمثلدغ عدن ع ،ا قوو ابن  زم الظا

ُ نتْفسادا  لوِدُف م  واعو علصحابغج ف د قاو: لبر دان ذلدك قدوو هللا تعدال : }}الت  ُكت

ا{{ ]الب ددر :  إذا لمددرتكم »[ ج عقولددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 286إِال  ُعْسددعترت

سدنة  دل مدا عجدز ل[ج فسد ه بدال رآن عال308« ]لبأمر فأتوا منغ ما اساععام

اج عالشرع ال  لدزم إال ب درآن لع سدنةج  عنغ المرءج ع ان الاعو   منغ شرعا

علم  أو قرآن عال سنة باعو   المسح عل  الجبائر عالدعاء من سسل ما ال 

  دددر علدد  سسددلغج فسدد ه ال ددوو بدد،لكلج عقددد رو ابددن  ددزم ال ددوو بددأن مسددح 

 ل[.309قياي باطلل]لالجبائر م يس عل  المسح عل  الخفين عقاو: لإنغ 

ا عمدا تُدر  سسدلغج عال  مسدح علد  الجبيدر ج  الفر ا الثاني: لنغ  ايمم عوندا

 ل[.310ع و قوو لبع  الشافعية]ل

عانظرر في  ،ن المسألة عانقرب إل  ال واعدد بغد  النظدر عدن ان او دث 

الوارو  في الباب لنغ  مسح عل  الجبائر عما فدي بابرداج ع دو قدوو الجمردور 

ل[ 311نابلددة عالشددافعية عالمالكيددة عالحنفيددةج عاخاددارن ابددن المندد،ر]لمددن الح

ع كان عدن ابدن عمدر عععداء ععبيدد بدن عميدر عإبدرا يم عالحسدن عهماعدة 

 ل[.312آخر نج عاخاارن شيخ اإلسالم ابن تيمية]ل

 ع   د  ،ا ال وو ما  لي:

ـ ال ياي عل  المسح عل  الخفينج فإن  ،ا عضو عهب سسلغج عُسدار بمدا  1

اج فجاز المسح عليغ  الخفين.   سوغ سارن شرعا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 73       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

فالمسددح علدد  الخفددين   ددوي ال ددوو بالمسددح علدد  الجبددائر  نن المسددح علدد  

الخفددين مسددح لغيددر نددرعر ج بددل  ددو مددن بدداب اإلرفددا  عر مددة هللا تعددال  

بعباون عاإل سان إليرمج عالايسدير علديرمج فدإذا هداز المسدح علد  الخفدين مدن 

ل  الجبائر الاي  ي موندع ندرعر  مدن بداب سير نرعر ج فألن  جوز ع

 لعل .

علر،ا لم  شرع الاوقي  لمسح الجبير ج بل  مسح عليرا مد  الحاهةج بخدالر 

 المسح عل  الخفين فإنغ م ق  ـ  ما ت دم في بابغ ـ ننغ مسح اخاياري.

ـ لن طرار  المسح بالماء في محل الغسل الواهدب عليدغ لعلد  مدن طردار   2

في سير محل الغسدل الواهدب  نن المداء لعلد  مدن الادرابج المسح بالاراب 

 ل[.313عما  ان في محل الفرا فرو لعل  بغ مما  كون في سيرن]ل

ـ ما لخرهغ البير ي من طر ا موس  بن  سارج عن ندافعج عدن ابدن عمدر  3

رني هللا عنرما لنغ تونأ ع فدغ معصدوبةج فمسدح علد  العصدائبج عسسدل 

 ل[.314سوى ذلك]ل

إل  الايمم مع المسحج بل  كفي المسح عل  الراهح من قدولي ل دل  عال  اهة

ل[  نن إ جاب طرارتين لعضو 315العلمج  ما قاو شيخ اإلسالم ابن تيمية]ل

عا د مخالف لل واعد الشرعية  ننغ  جب تعرير  ،ا العضدو إمدا بكد،ا عإمدا 

إن  دان بك،اج لما إ جاب تعريرن بعرارتين فر،ا ال نظير لغ في الشرعج لكدن 

ا ع ضرن الغسل عالمسح فر،ا  ايمم لغج عذلك لن العضو الد،ي  العضو مكشوفا

 لصيب بجرح عنحون لغ  الاان:

 انعل : لن  كون مساورااج فر،ا  كمغ المسح عل  الجبير .

اج فر،ا لغ ثالث  االو:  الثانية: لن  كون مكشوفا

 ـ لال  ضرن الغسلج فر،ا  غسل إذا  ان في لعضاء الونوء. 1

 ـ لن  ضرن الغسل وعن المسحج فيمسح عليغ. 2

 ـ لن  ضرن الغسل عالمسحج فر،ا  ايمم لغج عهللا تعال  لعلم. 3

 ما جاء في أن التيمم ال يُصلى به إال صالة واحدة

يت  137/12
دلو : لِمدنت السُّدن ِة لتْن الت  ُصت ـ ععتِن اْبِن عتبواي  رني هللا عنرمدا قتداوت

ِم  ُهُل بالا يتمُّ قُْعنِيُّ الرو انُ الددوارت عت ىل. رت دالت ِ انُْخدرت ُم ِللصو اِ د اج ثُمو  تاتيتم  إالو صتالت ا عت

ِعيف  ِهدواا.  بإْسنتاو  نت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

لج عالبير ددددي 1/214لج ععبددددد الددددرزا  ل1/185ف ددددد لخرهددددغ الدددددارقعني ل

حكم بن عايبدةج عدن مجا ددج لج من طر ا الحسن بن عمار ج عن ال1/221ل
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عن ابن عباي رني هللا عنرماج عقاو الدارقعني عتِ بتغُ: لالحسن بدن عمدار  

 نعيفل.

ع دد،ا اإلسددناو نددعيف هددداا ـ  مددا قدداو الحدداف) ـ نن الحسددن بددن عمددار  بددن 

ب البجلددي ماددرع  الحددد ث  قالددغ اإلمددام ل مددد علبددو  دداتم عمسددلم  ددروِ المضت

 عالنسائي عالدارقعني.

ا: عقاو اب ن المد ني: ل ان  ضع الحد ثلج عقاو شدعبة: ل كد،بلج عقداو ل ضدا

الج  لرعى ل او ث عن الحكمج فسألنا الحكدم عنردا ف داو: مدا سدمع  منردا شديئا

عقدددداو السدددداهي: لنددددعيف ماددددرع ج لهمددددع ل ددددل الحددددد ث علدددد  تددددر  

 ل[.316 د ثغل]ل

عالحد ث ذ رن انلبانيج ع كم عليدغ بأندغ موندوعج علندغ ال  صدح عدن ابدن 

 ل[.317عباي رني هللا عنرماج بل ثب  عنغ خالفغج  ما ن لغ ابن  زم]ل

عقد عرو في الباب آثار عن الصحابة رني هللا عنرم علم  صح منرا إال لثدر 

 ل[.318ابن عمر رني هللا عنرماج قاو:  ايمم لكل صال  عإن لم  حدث]ل

ابدن قاو البير ي: ل ،ا إسناو صحيحج عقاو: لصدح  دد ث فدي البداب:  دد ث 

عمر رني هللا عنرماج عبغ ت ع الكفا ةج إذ ال  عرر لغ عن الصحابة رني 

 ل[.319هللا عنرم مخالفج عهللا لعلمل]ل

الوهددغ الثدداني:  دد،ا انثددر وليددل علدد  لنددغ ال  جددوز للمادديمم لن  صددلي بددالايمم 

الوا دددد إال صدددال  عا دددد ج سدددواء ل انددد  الصدددال  الثانيدددة فدددي الوقددد  نفسدددغ 

 اندد   ددل عا ددد  منرمددا فددي عقدد ج ع دد،ا قددوو الشددافعيج   ال ضدداء مددثالاج لم

ل[ج  و مبني علد  لن الاديمم مبديح ال 320عمالكج عل مد في المشرور عنغ]ل

 رافع.

عال ددوو الثدداني: لنددغ  جددوز للمادديمم لن  صددلي مددا شدداء مددن الصددلواوج ع ددو 

مدد، ب لبددي  نيفددةج عرعا ددة عددن اإلمددام ل مدددج اخاار ددا شدديخ اإلسددالم ابددن 

ل[ 323ل[ عابدددددن  دددددزم]ل322[ج عرهحدددددغ ابدددددن المنددددد،ر]لل321تيميدددددة]ل

ل[ج ع دد،ا مبنددي علدد  لن الادديمم رافددع للحدددث إلدد  عهددوو 324عالصددنعاني]ل

 الماءج عقد ت دم بيان ذلكج ع و انظرر إن شاء هللاج عهللا تعال  لعلم.
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 كتاب الحيض
ا فردي  دائ :  ا عمحيضدا الحي  لغة: مصدر  ان  المدرل  تحدي   يضدا

 عساوج فأصل الكلمة مأخوذ  من السيالن عاالنفجار.إذا هرى ومرا 

ا: وم طبيعة  خرج من قعر الر مج  عااو اننث  إذا بلغد ج فدي لعقداو  عشرعا

 معلومة.

عمعن  لوم طبيعةل لي: فعر  عخل ةج علديس بددم فسداو ناشدئ مدن مدرا لع 

بتدلت هللا عليدغ بنداِو آوم عليدغ السدالمج  مدا قداو  هرح لع نحو ماج بل  دو وم هت

ل[ج 325« ]ل ،ا شديء  ابدغ هللا علد  بنداو آوم»النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ا ظا راا.  علما  ان الحي  وم طبيعة اخالف  فيغ النساء اخاالفا

ع ،ا  ُخرج وم االساحانةج فليس بددم طبيعدةج بدل  دو وم فسداوج  خدرج مدن 

 عر  ان عع عساو ومغ.

وم الحدي ج ع دو الدر مج عقولنا: ل خرج من قعر الدر مل فيدغ بيدان مصددر 

لما وم االساحانة فمصدرن لوند  الدر م وعن قعدرنج لع الفدرج وعن الدر مج 

  ما سيأتي إن شاء هللا.

 عمعن  ل عااو اننث  إذا بلغ ل: لن الحي  عالمة عل  البلوغ.

عمعن  لفي لعقاو معلومةل لي: تعرفرا المرل ج عالغالدب لن الحدي   حددث 

لع عسعغ لع آخرن  سب عاو  المدرل ج عقدد  ا ددم مر   ل شررج إما في لعلغ 

 عقد  اأخر.

عالحكمددة مددن  دد،ا الحددي  لن هللا تعددال  هعددل فددي اننثدد  إفددرازاو ومو ددة 

 اغدد،ى برددا الجنددين فددي بعددن لمددغج  نفدد، إلدد  هسددمغ مددن طر ددا السُّددر ج فددإذا 

ا  اغ،ى بغ الولدج علد،ا قدل لن  عنع  المرل   ملرا تحوو ب در  هللا تعال  لبنا

حددي  الحامددلج عقددل لن تحددي  المرنددعج فددإذا خلدد  المددرل  مددن  مددل لع ت

رناع ب ي   ،ن اإلفرازاو ال مصرر لراج فاسا ر في مكانج ثم تخرج في 

 لعقاو معلومة.

ْخمليددة  اددبعن برددا  علصددل ذلددك لن الددر م ب دددر  البدداري  اكددون فيددغ لسشددية مت

فدإذا لدم  دام الال ديح الر مج ع ي ُمعتد  ٌ ال اضان البو ضة عالحيوان المنويج 

في الميعاو المحدو بحكمة هللا تمزق  انسشدية عخدرج إثْدر ذلدك وم الحدي ج 

عبعد العردر  بددل الدر م فدي عمدل سشداء هد ددج ع كد،ا  كدون فدي  دل وعر  

 ل[.326ب در  هللا]ل

عمما  جب عل  المرل  معرفاغ لتن  تتدتفُّات وم الحي  مع ما فيغ من إزعاج لرا 

صحيحة لصدالح الدر م عوعرتدغ علندغ صدالح نن  كدون ععداءا  و العالمة ال

ا لإلنجاب عال،ر ة.  سليما
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اج ال من هرة  عاعلم لن باب الحي  من لصعب لبواب الف غ عل ثر ا سمونا

ان كددام المارتبددة عليددغج فكثيددر منرددا اتفدداقي عانددحج عإنمددا ذلددك نن المددرل  

علد  المفاديج عنن  نزو منرا وماء سيدر وم الحدي ج فيشدابغ انمدر عليردا ع

الحددي  قددد  ا دددم عقددد  اددأخرج عقددد  ز ددد عقددد  ددن  ج مددع مددا ظرددر فددي  دد،ا 

العصددر مددن لسددبابج عل مرددا اسدداعماو عسددائل منددع الحمددل عمنددع الحددي ج 

عسير ذلك مما صار لغ لثر  بير علد  اندعراب الددعر  ع ثدر  اإلشدكاالو 

 عند النساء مما  حير المفاي. عهللا المساعان.
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 اضة التي ال عادة لهاحكم المستح

ددةت بِْندد ت لتبددي ُ بتددْيش   138/1 ددةت رنددي هللا عنرددا قالدد : إنو فتاطمت ددْن عتائِشت ـ ععت

إن  وتمت الحديِ  وتٌم » ان  تُْساتحاُاج ف داو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

دُر فاتوت  تْمِسكي عتِن الص ال ِج فإذا  دانت اآلخت ُرج فإذا  انت ذلكت فأ دئيج لسووُ  ُْعرت ن 

لوِي ن «. عصت اِ ُمج عاسانكترت غُ ابُن ِ ب انج عالحت حت ج عصتح  عانُ لبو وتاُعوتج عالن سائيُّ رت

. اتِم   لبو  ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

من قاو: إذا لقبلد  الحيضدة تددع »ج باب «العرار »ف د لخرهغ لبو واعو في 

لج عالنسدائي 304ج 286« لكل صدال من قاو: تونأ ل»ج عفي باب «الصال 

لج عفددي آخددرن عنددد لبددي 1/174لج عالحددا م ل1348لج عابددن  بددان ل1/185ل

ج  لرم من طر ا محمد بن لبي « فإنما  و عر »واعوج عالنسائيج عالحا م: 

عدي مدن  فظدغج عدن محمدد بدن عمدرعج عدن ابدن شدرابج عدن عدرع ج عدن 

 عنرا... ف، رنج ع ،ا عائشة رني هللا عنرا لن فاطمة بن   بيش رني هللا

 الحد ث في سندن عمانغ اخاالر.

لما االخاالر في سندن ف د قيل فيغ: عن ابن شرابج عدن عدرع ج عدن فاطمدة 

رني هللا عنراج عقيل: عن ابن شدرابج عدن عدرع ج عدن عائشدة رندي هللا 

عنرا لن فاطمدة. فعلد  انعو  دو مدن مسدند فاطمدةج ععلد  الثداني مدن مسدند 

 ، ن اإلسناو ن  ما عند لبي واعو عسيرن عل  محمد بدن لبدي عائشةج عمدار 

عديج  د ث بانعو من  اابدغج عالثداني مدن  فظدغج  مدا ذ درن لبدو واعو عدن 

محمد بن عمرعج عن ابن شراب بغج عرهح بعضدرم اإلسدناو انعو نندغ مدن 

  اابغ.

عروو ابددن  ددزم  دد،ا االنددعراب ف دداو: لإن  دد،ا  لددغ قددو  للخبددرج علدديس  دد،ا 

اج فعائشدة ان اج علور رمدا معدا ا  نن عرع  رعان عن فاطمة ععائشة معا عرابا

خالاغ لخ  لمغج عفاطمة بن  لبي  بيش بن المعلب بن لسد ابنة عمغج ع دو 

عرع  بن الزبير بدن العدوام بدن خو لدد بدن لسددج عمحمدد بدن لبدي عددي الث دة 

 ل[.327الحاف) المأمون..ل]ل

د ث فدي الصدحيحينج علديس فيدغ قولدغ لما االخداالر فدي المدان ف دد عرو الحد

رُ »فإنددغ:   مددا لن السدديا  المدد، ور صددر ح باعابددار الامييددز ال « لسددووُ  ُْعددرت

العاو ج عظا ر قصة فاطمة فدي الصدحيحين لندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم رو دا 

إل  العاو ج عال  مكدن الاعددو فدي  د،ن ال صدةج عقدد عرو فدي الصدحيحين مدن 

ئشة قال : قال  فاطمة بن  لبدي  بديش:  دا طر ا  شامج عن عرع ج عن عا

رسددوو هللاج إنددي ال لطرددرج لفددأوع الصددال ؟ ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ 
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إنما ذلِك عر  عليس بالحيضةج فإذا لقبل  الحيضة فاتر ي الصال ج »عسلوم: 

 ل[.328ج ع ،ا لف) البخاري]ل« فإذا ذ ب قدر ا فاسسلي عنك الدم عصلي

ظرر ـ عهللا لعلدم ـ لن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم إنمدا قاو ابن رهب: لعان

 ل[.329«ل]لفإذا ذ ب قدر ا»رو ا إل  العاو  ال إل  الامييزج ل ولغ: 

ج لددم  ددرو فددي « لسددوو  عددرر»ععلدد   دد،ا ف ولددغ فددي  ددد ث البدداب فإنددغ: 

الصحيحينج بل انفرو بغ محمد بن عمرعج ع و ممن ال تحامل مخالفاغج عل،ا 

تدددابتْع محمدددد بدددن عمدددرع علددد   ددد،ن الرعا دددةج ع دددو قددداو لبدددو  دددا تم: للدددم  ُا

 ل[ج عظا رن لن الم صوو المان.330منكرل]ل

عقدداو النسددائي بعددد سددياقغ الحددد ث: لعقددد رعى  دد،ا الحددد ث سيددر عا دددج لددم 

 ل[.331 ، ر ل د منرم ما ذ رن ابن لبي عديج عهللا تعال  لعلمل]ل

ا مج عقددد صددححغ علدد  عالحددد ث صددححغ هماعددةج مددنرم: ابددن  بددانج عالحدد

شددددددرط مسددددددلمج عسددددددك  عنددددددغ الدددددد، بيج ع دددددد،ا صددددددححغ ابددددددن  ددددددزمج 

ل[ج عقد تع ب انلبانيُّ الحا مت عال، بي  بأن الحدد ث ال  صدل 332عالنوعي]ل

إل  رتبة الصحيحج بل  و من قبيل الحسدن  نن فيدغ محمدد بدن عمدرع ع دو 

ا بغيددرنج عمسددلم ماا بعددةج عفددي ابددن عل مددةج عإنمددا لخددرج لددغ البخدداري م رعنددا

ل[ج قداو الحداف) 333 فظغ ندعف  سديرج فيكدون  د ثدغ فدي رتبدة الحسدن]ل

 لصدع  لغ لع امل.«: الا ر ب»عنغ في 

عالحد ث مع ما فيغ من الم او ف د عمل بغ ل ل العلم ـ ر مرم هللا ـج ع ملدون 

علدد  المساحانددة المبادددل  الاددي لدديس لرددا عدداو  ترهددع إليردداج علكنرددا مميددز ج 

إل  الامييزج ع ،ا لعل  من رو ا إل  عداو  سالدب النسداءج  مدا ف الوا: ترهع 

 سيأتي إن شاء هللا تعال .

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

 «.نواق  الونوء»قولغ: لإن فاطمة بن   بيشل ت دم ذ ر ا في 

قولدددغ: لتسددداحاال لي:  صددديبرا  دددي   ثيدددرج فالسدددين عالاددداء للمبالغدددةج 

 لمرل   ل الوق  لع ل ثرن.عاالساحانة: اسامرار خرعج وم ا

عوم االساحانددة قددد  كددون مددن الددر م لع مددن لوندد  الددر م لع مددن الفددرجج 

 عاالساحانة لرا لسباب ماعدو  ذ ر ا انطباءج منرا:

 ـ عهوو لعرام بجسم الر م. 1

 ـ عهوو قر ة في عنا الر م. 2

 ـ عهوو عرم في عنا الر م. 3

 بة في الفرج.ـ عهوو الاراباو لع لعرام لع لهسام سر  4
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 دـ: 1407شدعبان  20عقد قررو الندع  الثالثة للف دغ العبدي فدي الكو د  فدي 

ِندددديو سيددددُر السوددددويج علسددددبابرا المرنددددية  ا: الدددددم المرت لاالساحانددددة طبيددددا

 ل[.334شا ل]ل

قولددغ: للسددوو  ُعددررل بضددم اليدداء عفدداح الددراء مبنددي للمجرددووج مددأخوذ مددن 

غ  مدا تعرفدغ بالعداو ج ع جدوز ندم المعرفةج لي: تعرفغ النسداء بلوندغ عثخاناد

ددْرر ـ بفدداح فسددكون ـ  اليدداء ع سددر الددراء مددأخوذ مددن اإلعددرارج لي: لددغ عت

 عالعتْرُر: الرائحة.

قولغ: لفإذا  ان ذلِكل بكسر الكارج عالمشار إليغ: الدم انسدووج عالمخاطدب: 

 فاطمةج ع ان: تامة بمعن :  صلج عاسم اإلشار : فاعل.

 «.فاتر ي الصال » ل رعا ة الصحيحين: قولغ: لفأمسكي عن الصال

 قولغ: لفإذا  ان اآلخرل لي: سير انسووج بأن  ان لصفر لع لش ر لع ل در.

قولغ: لفإنما  و عر ل عل   ،ر مضارج لي: وم عدر ج عمعندان: لن سيدر 

انسوو ليس بحي  فاساسلي عتونئي  ننغ وم عر  انفجرج ال وم  دي ج 

ا عال  سير ما مما  حل للعا راو. فال  منع صال  عال صوما

الوهغ الثالث: الحدد ث وليدل علد  لن المساحاندة الادي زاو ومردا ع ثدر لنردا 

تنظر في الدم إذا اشابغ عليرا الحي ج فاميدز ل دام  يضدرا بلدون وم الحدي  

 انسووج فانسوو  ي  تجلس لغج عما عدان اساحانة.

المباددل  الادي لطبدا عقد  مل هماعة من ل ل العلم  ،ا الحد ث علد  المدرل  

عليرا الدم لعو ما بدلو تحي ج فر،ن ترهع إل  الامييز بكل  او  ننغ لديس 

 لرا عاو  ترهع إليرا.

عقد رعى ابن لبي شيبة بسدندن عدن لندس بدن سدير ن قداو: اساحيضد  امدرل  

مددن آو لنددسج فددأمرعني فسددأل  ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمدداج ف دداو: لمددا مددا 

تصددليج عإذا رلو العرددر علددو سدداعة مددن النرددار رلو الدددم البحرانددي فددال 

 ل[.335فلاغاسل عتصلي]ل

لوم بحرانددي: شددد د الحمددر .... عمددن المجدداز: وم «: تدداج العددرعي»قدداو فددي 

 ل[.336بحراني: لي لسووج نسب إل  بحر الر مج ع و عم غل]ل

فر،ا انثر    د  د ث الباب ع دو علد  لن المساحاندة الادي لديس لردا عداو  

 ا لنرا ترهع إل  الامييز.ترهع إلير

 لما إن  ان لرا عاو  تعرفراج ثم طرلو عليرا االساحانة فر،ن فيرا قوالن:

انعو: لنرا ترهع إل  عاوترا عال تنظر إل  الامييزج ع د،ا  دو المشدرور مدن 

ل[ج 337م، ب اإلمام ل مدج ع و قوو الحنفيةج ععهغ في مد، ب الشدافعية]ل

فإذا لقبلد  الحيضدة فداتر ي »يغ عسلوم لفاطمة: لما ثب  من قولغ صلو  هللا عل
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ج علددم  سافصددل « الصددال ج فددإذا ذ ددب قدددر ا فاسسددلي عنددك الدددم عصددلي

 الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم  ل  ي مميز  لع ال؟.

ال وو الثاني: لنرا تعمل بالامييز عت دمغ عل  العاو ج عاسادلوا برد،ا الحدد ثج 

فددي آخددر الشددرر بدددالا مددن لعو الشددررج  قددالوا: عنن عاوترددا قددد تاغيددر فاكددون

ع دد،ا  ددو المشددرور مددن مدد، ب المالكيددة عالشددافعية علدد  بعدد  الافاصدديل 

 ل[.338عند م عالاي مونعرا  اب الف غج ع و رعا ة عن اإلمام ل مد]ل

عال وو بالرهوع إل  العداو  لرهدح  نندغ  دو الثابد  فدي الصدحيحينج عنندغ 

 عراب.لسرل عل  المرل  علبعد لرا عن االن

فإن  ان ال تمييز لرا عال عاو  عمل  بعداو  سالدب النسداء سداة ل دام لع سدبعة 

ل ددام مددن  ددل شددررج ع ددو المشددرور مددن مدد، ب الحنابلددةج ععهددغ فددي مدد، ب 

 الشافعيةج لحد ث  منة بن  هحش رني هللا عنراج  ما سيأتي إن شاء هللا.

  عوم الوهدددغ الرابدددع: الحدددد ث وليدددل علددد  لن مدددن الفدددرع  بدددين وم الحدددي

االساحانة: اللون علن وم الحي  لسووج عوم االساحاندة ل مدر  ميدل إلد  

ا ـ فدي  دد ث عائشدة رندي هللا عنردا قالد :  الصفر ج عقدد عرو ذلدك ـ ل ضدا

اعاكفْ  مع رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم امدرل  مساحاندة مدن لزعاهدغج 

فكاندددد  تددددرى الحمددددر  عالصددددفر ج فربمددددا عنددددعنا العسدددد  تحارددددا ع ددددي 

ل[ج قدداو ابددن رهددب: لعفددي  ددد ث عائشددة مددا  دددو علدد  لن وم 339صددلي]لت

ل[ج ع دد،ا الفددر  340االساحانددة  اميددز عددن وم الحددي  بلونددغ عصددفرتغل]ل

  و ال،ي عرو في السنة صرا ةج عقد ذ ر العلماء ثالثة فرع  لخرى ع ي:

ـ لن وم الحي  ثخين عوم االساحاندة رقيداج علعدل سدبب ذلدك مدا ذ درن  1

مددد البددار  يددث   ددوو: لععنددد فحدد  وم الحددي  بددالمجرر فإننددا الددد اور مح

ن للددر مل  ا مددن الغشدداء المددبعوِ نددرى  ددراو الدددم الحمددراء عالبيضدداء عقععددا

ن للددر م  ا علدد  قعددع مددن الغشدداء المددبعوِ ع  ددوو: لع نددزو وم الحددي  محاو ددا

 ل[.341مفااةل]ل

ذلدك ـ لن وم الحدي   ر دغ الرائحدةج عوم االساحاندة ال رائحدة لدغ. ذ در  2

 ل[.342بع  الف راءج عالد اور البار]ل

ـ لن وم الحي  ال  اجمد عوم االساحانة  اجمدج ع ،ا قد  سافاو من قولغ  3

عومدداء العددرع  تاجمدددج عقددد ن ددل « إنمددا ذلددك عددر »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

الد اور البار عن بع  انطباء الغربيين: لن وم الحي  ال  اجمدد  نندغ قدد 

ثم انفجر عساوج فإن ظرر لثناء الحي  وم ماجمدد فدإن ذلدك  تجمد في الر م

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.343وم سير طبيعي]ل

 ما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته
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ج  139/2 ْيس  ِعْندت لتبي وتاُعوت: لِلداتْجِلْس فِدي ِمدْر تن  اءت بِْنِ  ُعمت ِد ِث لتْسمت فِي  ت ـ عت

اءِ  لتْو ُصْفرت ا فتْو ت المت تتْغاتِسدْل فإذتا رت اِ ددااج عت اْلعتْصِر ُسْسالا عت ج فتْلاتْغاتِسْل ِللظُّْرِر عت

ددأْ فِيمددا بتددْينت  نو تتاتوت تتْغاتِسددْل ِلْلفتْجددِر ُسْسددالاج عت اِ دددااج عت دداِء ُسْسددالا عت اْلِعشت ْغددِرِب عت للمت

ل.  ذِلكت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

العدين المرملدة ـ عفدي نسدبرا اخداالر  ثيدرج  ع ي لسماء بن  ُعميس ـ بضم

ع ي من الساب ين إل  اإلسالمج  اهرو رني هللا عنردا إلد  لرا الحبشدة 

مع زعهرا هعفر بن لبي طالبج فولدو لغ  نا  ثالثة لعالوج ثم  اهرو إل  

المد نةج عقد عرو في صحيح البخاري من  د ث لبي موس  رندي هللا عندغ 

مددا قدداو لرددا عمددر رنددي هللا عنددغ: لسددب نا م ع ددو  ددد ث طو ددلج عفيددغ: ل

بالرجر ج فنحن ل دا برسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم مدنكملج فد، رْو ذلدك 

ليس بأ ا بي منكمج علغ عنصدحابغ »لرسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم ف او: 

 ل[.344«]ل جر  عا د ج علكم لنام ل لت السفينة  جرتان...

تدزعج بردا لبدو بكدر الصدد ا رندي هللا عندغج  فلما اساشرد زعهرا  وم م تة

فولدو لغ محمداا عق  اإل رام في  جة الوواعج علمدا تدوفي الصددوِ ا سس دلاغ 

 ل[ج ثم تزعهرا علي رني هللا عنغ.345لسماء]ل

عقدد ن دل الد، بي عدن الشددعبي لندغ قداو: لعو مدن لشددار بدنعش المدرل  ـ  عنددي 

 ل[.346حبشة]لالمكبوة ـ لسماءج رلو النصارى  صنعونغ بال

رعى عنرا ابنرا عبد هللا بن هعفرج عابن لخارا عبد هللا بن شدداوج عسدعيد بدن 

 ل[.347المسيبج ععرع ج عالشعبيج عآخرعن]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

مددن قدداو: تجمددع بددين »بدداب: « العرددار »ل فددي 296ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

لج عالحددا م 1/215ج علخرهددغ الدددارقعني ل«الصددالتين عتغاسددل لرمددا سسددالا 

ل مدددن طر دددا سدددريل بدددن لبدددي صدددالحج عدددن 1/353لج عالبير دددي ل1/281ل

الز ريج عدن عدرع  بدن الزبيدرج عدن لسدماء بند  عمديس رندي هللا عنرداج 

قالدد : قلدد :  ددا رسددوو هللا: إن فاطمددة بندد  لبددي  بدديش اساحيضدد  مندد،  دد،ا 

ق  ،ا مدن سبحان هللا»ع ،اج فلم تصلج ف او رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 الحد ث بامامغج ع و لف) لبي واعو.« الشيعانج لاجلس في مر ن...

عقدداو الحددا م: ل دد،ا  ددد ث صددحيح علدد  شددرط مسددلمج علددم  خرهددان بردد،ن 

 انلفاظل.

ع ،ا فيغ نظرج فإن في إسناون سريل بدن لبدي صدالحج ع دو مداكلم فيدغج ذ درن 

ئي: للديس بدغ ل[ج عقداو النسدا348عقداو: ل خعدئل]ل« الث داو»ابن  بان في 
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بأيلج عقاو ل مد: لمدا لصدلح  د ثدغقلج عقداو لبدو  داتم: ل كادب  د ثدغ عال 

ددت عليدغ فنسدي  ثيدراا  هت  حاج بغلج قاو ابن المد ني: ل ان لسدريل له فمداو فتوت

لصددع  تغيدر  فظدغ «: الا ر دب»ل[ج عقاو الحداف) فدي 349من الحد ثل]ل

ال. ا عتعلي ا  بأخر ج رعى لغ البخاري م رعنا

خددالف سددريل ب يددة الددرعا  عدن الز ددريج ف ددد رعان الليددثج عإبددرا يم بددن عقدد 

سعدج عابن عيينةج عمعمرج عانعزاعيج ععمرع بن الحارثج عابن إسحا ج 

عابن لبي ذئبج عسير مج  لرم رععن عن الز دريج عدن عدرع ج عتدار  عدن 

ل[ج عتار   جمعرما عدن عائشدةج علدم 350عمر  بن  عبد الر من بن سعد]ل

لسماءج عهعلون في قصة لم  بيبةج علم  جعلون في قصة فاطمةج عقد  ، رعا 

 ل[.351ذ ر ذلك البير ي]ل

عقد  كم بع  العلماء  ابن عبد البدر علد   دد ث الز دري بأندغ مضدعرب 

ل[ج ع دد،ا فيددغ نظددرج فإنددغ ال مددانع لن  كددون الز ددري سددمعغ مددن 352لدد،لك]ل

قرمداج عقدد عروو عرع  ععمر  عن عائشدةج فكدان تدار   جمعرمدا عتدار   فر

ل[. قدددداو 353الرعا ددددة فددددي الصددددحيحين عددددن عددددرع  ععمددددر  مجامعددددين]ل

ال.  الدارقعني: ل و صحيح عن عرع  ععمر  هميعا

عخدالفرم سددريل فددرعان عددن الز دريج عددن عددرع ج عددن لسدماءج  مددا فددي  دد،ا 

السدديا ج ثددم إنددغ اخالددف فددي لفظددغ علدد  سددريلج فإنددغ قددد ذ ددر فيددغ االساسدداو 

،ا الفجددرج عخددالف بد،لك رعا ددة ان ثدرج فإنددغ لدديس للصدلواو المجموعددةج ع د

عإذا لوبدرو فاسسدلي »فيرا انمر باالساساو للصلواو المجموعةج بدل فيردا: 

 «.عإذا لوبرو فاساسلي عصلي»ج عفي رعا ة: « عنك الدم عصلي

عال ر ددب لن  دد،ن المخالفددة ال ت بددل منددغج ال سدديما لنددغ تغيددر فددي آخددر عمددرنج 

سدنج بشدرط لال  خدالتف لع  ُخالدف عليدغج ع د،ا لدم فيكون  د ثغ من قبيدل الح

 اح ا في  ،ا الحد ثج فاكون رعا دة الصدحيحين م دمدة علد  رعا ادغج عقدد 

ل من رعا ة هر در عدن سدريل بدغج بلفد): للمر دا ـ 281عرو عند لبي واعو ل

 عني رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ لن ت عدد ان دام الادي  اند  ت عددج ثدم 

 قر ب من لف) البخاري. تغاسللج ع ،ا

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولغ: للاجلس في مر نل بكسدر المديم عسدكون الدراءج  دو ععداء تُغسدل فيدغ 

 الثياب.

قولددغ: لفددإذا رلو صددفر  فددو  المدداءل لي: لنرددا تجلددس فددي مددر ن فيددغ مدداء 

لاعددرر  دداو ومردداج فددإذا عددال المدداءت صددفر ٌ  ددان ومت اساحانددةج عإن عددالن 

 رو  ي .سير ا ف
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قولغ: لعتاونأ فيما بين ذلدكل لي: إذا لراوو لن تصدلي فيمدا بدين الصدلواو 

ا فإنرا تاونأ عال تغاسل  نن الغسدل مخدا   صال  لخرىج عقد رلو ناقضا

 بانعقاو الخمسة.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  لن المساحانة تغاسل لكدل صدالتين سسدالا 

عا دددااج عللمغددرب عالعشدداء سسددالا عا دددااج فاغاسددل للظرددر عالعصددر سسددالا 

عا ددددااج عتغاسدددل للفجدددر سسدددالا عا ددددااج علنردددا تصدددلي الظردددر آخدددر عقارددداج 

عالعصددر فددي لعو عقاردداج ع كدد،ا المغددرب عالعشدداءج عبدد،ا قدداو هماعددة مددن 

الصددحابة عالاددابعين  مددنرم: علددي عابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا عإبددرا يم 

ينج علنغ  جب االساسداو عندد النخعيج لكن ت دم لن الصواب رعا ة الصحيح

 إوبار الحيضة سسالا عا داا.

علما الجمع ف د قاو لبو واعو بعد سياقغ الحد ث: لرعان مجا د عن ابن عباي 

رندددددي هللا عنرمدددددا لمدددددا اشددددداد عليردددددا الغسدددددل لمر دددددا لن تجمدددددع بدددددين 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.354الصالتينل]ل
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 المستحاضة تجمع بين الصالتين

بِيرت ا شتِد د اج ـ ععتْن  140/3 ةا  ت ْيضت اُا  ت ْحش  قتالتْ : ُ ْنُ  لُْساتحت ْمنتةت بِْنِ  هت  ت

 : تتتْيددُ  النوبِددي  صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لتْسدداتْفاِيِغج فت تدداوت ددةٌ ِمددنت »فأ ْ ضت ددا ِ ددي رت إنمت

ددْبعتةاج ثددمو اْساتِسددِليج فتددإذتا اْسدداتنْ  ج لتْع ست ي ِضددي ِسدداوةت لت وددام  ددلوي الشوددْيعتاِنج فتاتحت  تأِْو فتصت

دلويج فتدإنو ذِلدكت  ُْجِزئُددِكج  صت ُصددوِمي عت ج عت ِعْشدِر نت ِعْشدِر نج لتع ثتالتثتدةا عت لتْربتعتدةا عت

ِري الظُّْرددرت  لتدد  لتْن تُدد خو عت دد،ِلكت فتدداْفعتِلي  مددا تِحدديُ  النوسدداُءج فتددإْن قتِو ددِ  عت

لوي ج ثمو تتْغاتِسلي ِ ينت تتْعُرِر نت عتُصت لي اْلعتْصرت تُعتجو اج عت ِميعدا ن الظْررت عالعتْصدرت هت

دالتتتيِنج  ِعدينت بتدينت الصو تْجمت ج ثمو تتْغاتِسلينت عت لينت اْلِعشتاءت ْغربت عتُعتجو ِر نت المت خو ثمو تُ ت

ْ ِن إلدديو  ددُب انتْمددرت ُ ددوت لتْعجت : عت . قتدداوت ددلوِينت تُصت ددْبحِ عت ددعت الصُّ تغاتِسددِلينت مت «. فتداْفعتِليج عت

انُ الخمستةُ إالو النوست  عت .رت اِريو سونتغُ اْلبُخت ج عت ت غُ الاوْرِمِ،يو حت صتحو ج عت  ائِيو

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ْمنتةُ ـ بفاح الحاء المرملة عسكون الميم ـ بن  هحش انسد ةج لخ  لم  ع ي  ت

الم منين ز نبج عالصحيح لن  ،ا اسمراج ع ان  تح  مصدعب بدن عميدرج 

 دج فازعهرا طلحدة بدن عبيدد هللا ـ ل دد المبشدر ن بالجندة ـج ف ال عنرا  وم ل

ع انددد  مدددن المبا عددداوج عشدددردو ل ددددااج فكانددد  تسددد ي الععشددد ج عتحمدددل 

الجر   عتداع رمج ع ان  تساحاا ـ  ما في  ،ا الحدد ث ـ ع د،ا لخاردا لم 

 بيبة بن  هحشج ع ان  تحد  عبدد الدر من بدن عدور رندي هللا عنرمداج 

ل[ج عن ددل عددن 355ل بندداو هحددش  ددن مساحاندداو]لبددل ذ ددر الحدداف) لن  دد

الواقدددي لنددغ لنكددر لن تكددون  منددة اساحيضدد  لصددالاج ثددم قدداو: لعالعلددم عنددد 

 ل[.356هللال]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

الظا ر لن الحاف) ر مغ هللا تصرر في سديا  لفد) الحدد ثج فحد،ر بعد  

 الارم،ي.العباراوج ثم إنغ مجموع من بع  للفاظ لبي واعو عللفاظ 

مددن قدداو: إذا لقبلدد  »ج بدداب «العرددار »ل فددي 287ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

ما هاء في »ج باب «العرار »ل في 128ج عالارم،ي ل«الحيضة تدع الصال 

لج 627ج عابددن ماهددغ ل«المساحانددة لنرددا تجمددع بددين الصددالتين بغسددل عا ددد

ا يم ل  لرم من طر ا عبد هللا بدن محمدد بدن ع يدلج عدن إبدر6/439عل مد ل

بن محمد بن طلحةج عن عمغ عمران بن طلحةج عدن لمدغ  مندة بند  هحدش 

 رني هللا عنرا.

ع ،ا اإلسناو فيغ نعفج قاو البير ي: لتفرو بغ عبد هللا بن محمد بدن ع يدلج 

ل[ج عقدد ت ددم قدوو ابدن عييندة: للربعدة 357ع و مخالف في اال اجاج بدغل]ل
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قد ن ل لبدو واعو بعدد سديا  من قر ش  ار   د ثرم ف، ر منرم ابن ع يللج ع

 الحد ث عن اإلمام ل مد لنغ قاو: ل د ث ابن ع يل في نفسي منغ شيءل.

عقاو ابن لبي  اتم: لسأل  لبي عن  دد ث رعان ابدن ع يدل عدن إبدرا يم بدن 

محمدج عن عمران بن طلحةج عن لمغ  منة بن  هحدش فدي الحدي  فو وندغ 

عابددن مندددنج  مددا ن ددل ذلددك ل[ج عنددعفغ الدددارقعنيج 358علددم   ددوو إسددناونل]ل

 ل[.359الحاف) ابن رهب]ل

لما الارم،ي ف د قداو عندغ: ل د،ا  دد ث  سدن صدحيحج عقداو: سدأل  محمدداا 

ل[ج ع كد،ا قداو ل مدد 360عن  ،ا الحد ث؟ ف او:  و  د ث  سن صحيح]ل

 بن  نبل:  و  د ث  سن صحيحل انار   الم الارم،ي.

 خالف مدا ن لدغ عندغ لبدو واعوج  مدا  عما ن لغ الارم،ي ـ  نا ـ عن اإلمام ل مد

اج فإن قلنا بدالارهيح فنْ دُل لبدي واعو لرهدح  نندغ مدن تالميد، اإلمدام  ت دم قر با

المشددرورج عإال ف ددد  كددون « المسددائل»ل مددد المالزمددين لددغج علددغ عنددغ  ادداب 

ا  نن ابدن رهدب ذ در لن اإلمدام ل مدد ندع ف الحدد ث   الم لبي واعو ما دما

ذ ر عن لبي بكر الخالو لن اإلمام رهدع إلد  ال دوو بحدد ث علم  أخ، بغج ثم 

 ل[.361 منة عانخ، بغ]ل

علدد  لن ال ددوو بالحددد ث عانخدد، بددغ ال  عنددي الحكددم بالصددحة مددا لددم  صددرح 

المحدث بأن الحد ث صحيحج ع ،ا موهوو في هامع الارم،يج ففيغ ل او دث 

 عني صحارا.نعيفةج ثم  ، ر لن العمل عليرا عند ل ل العلمج ع ،ا ال  

عانظرر لن  د،ا الحدد ث ندعيفج نن مددارن علد  ابدن ع يدلج ع دو  سدن 

الحد ث ـ  مدا قداو الد، بي عسيدرن ـ إذا لدم  خدالفج علمدا مدع المخالفدة فلديس 

بحجدددةج ع د ثدددغ  ددد،ا مخدددالف لأل او دددث الدددوارو  فدددي الصدددحيحين فدددي رووِ 

ثج فافرو ابدن المساحانة إل  عاوتراج ال إل  سالب النساء  ما في  ،ا الحد 

ا علد  ل او دث الصدحيحينج عقدد  ملدغ  ع يل بمثل  ،ا الحكم ال  جعلدغ م ددما

بعددد  ل دددل العلدددم علددد  المباددددل  الادددي لددديس لردددا عددداو  عال تمييدددزج  مدددا 

 ل[.362سيأتي]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولرددا: ل ندد  لُسدداحاا  يضددةل بفدداح الحدداء مددن ل يضددةلج ع ددو مصدددر: 

اج عال  ضدرن الفدر   ااج ال مصدر اسا حااج فرو عل   د: لنباغ هللا نباتا

في اصعالح العلماء بين الحدي  عاالساحاندةج إذ الكدالم عارو علد  لصدل 

 اللغة.

عفدي «  ثير  شدد د »قولرا: ل يضة  بير  شد د ل لف) لبي واعو عالارم،ي: 

نسخة للارم،ي ل بير  شدد د لج عمعند  ل ثيدر  لع  بيدر ل لي: ل امردا  ثيدر  
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لع  ثير  في  مياراج عمعن : لشد د ل لي: في  يفياراج بمعن  لن ومرا شدد د 

 الدفا.

قولددغ: لإنمددا  ددي ر ضددة مددن الشدديعانل  دد،ا لفدد) الارمدد،يج ععنددد لبددي واعو 

ج علصددل الددر  : الضددرب « إنمددا  ددي ر ضددة مددن ر ضدداو الشدديعان»

لن بالرهددلج عاإلصددابة برددا ل صددد اإلنددرار عانذىج عمعنددان ـ عهللا لعلددم ـ 

ا إل  الالبيس عليرا في لمر و نرا ععق  طرر دا  الشيعان قد عهد ب،لك طر  ا

عصالترا  ا  لنسا ا ذلك عاوتراج فكأنرا ر ضة نالارا من ر ضاتغج عقيدل: 

  و   ي ة علن الشيعان نربرا  ا  فاا عرقرا.

قولددغ: لفاحي ضددي سدداة ل ددام لع سددبعةل   دداو: تحي ضدد  المددرل : إذا قعدددو ل ددام 

اج عافعلدددي مدددا تفعدددل   يضدددرا تناظدددر ان عاعدددغج لراو: ُعددددوي نفسدددك  ائضدددا

الحائ ج عإنما خ  الس  عالسبع ننرما الغالب علد  ل دام الحدي ج عللعل 

في الحد ث ليس  للاخييرج عإنما  ي لالهارداو بدأن تنظدر إلد  انقدرب ممدن 

اج فاجعدل  الردا  حالرداج فدإن  دان انقدر ا عر ما ب  شابررا خل ةا ع  اربرا سنا

 ساة هعلاغ ساةج عإن  ان انقرب سبعة هعلاغ سبعة.

قولدددغ: لفدددإذا اسدددان أو فصدددلي...ل  كددد،ا بدددالرمز  عندددد لبدددي واعو عالارمددد،ي 

ل[ج قدالوا: ع دو 363عسير ماج عقد هاء بالياء لاسدان ي ل عندد الددارقعني]ل

ال يدداي  ننددغ مددن نتِ دديت الشدديء  ن دد ج مددن بدداب تعددبج ن دداءا عن دداع : نظددفج 

زي: لعاالسددان اء المبالغددة فددي عت ددوو: ن ي اددغ علن ياددغ: إذا نظفاددغج قدداو المعددروِ

« فإذا رل د  لندك طردرو عاسدان ي  فصدلي»تن ية البدنج قيايج عمنغ قولغ: 

 ل[.364عالرمز  فيغ خعأل]ل

عالحا لنغ ليس خعأج فإن  تْمزت ما ليس بمرموز  ثيدر فدي  دالم العدربج ف دد 

ة  خدالفون سيدر م مدن العدرب ن ل السديوطي عدن  دونس لندغ قداو: لل دل مكد

ل[ج عن ددل الجددو ري 365فيرمددزعن: النبدديج عالبر ددةج عال،ر ددةج عالخابيددةل]ل

عن ابن السكي  لنغ قداو: لقالد  امدرل  مدن العدرب: لرثدأو زعهدي بأبيداول 

ْوج عقاو الفراء: لربما خره  برم فصا ارم إل  لن  رمدزعا مدا لديس  زت ع تمت

الحجج ع دألوو السدو ا تحلئدةج عإنمدا بمرموزج قالوا: رثأو الميد ج علبدأو بد

 ل[.366 و من الحالع ..ل]ل

 قولغ: لثم اساسليل لي: بعد الساة لع السبعة من الحي .

قولددغ: لفصددلي لربعددة ععشددر ن لع ثالثددة ععشددر نل لي: علدد   سددب مددد  

 الحي  الاي تجلسينج فيكون الباقي من الشرر  و مد  العررج تصلين فيرا.

 : ما شئ  من فر ضة لع تعوع.قولغ: لعصومي عصليل لي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 87       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

« فافعلي  ل شدرر»قولغ: لع ،لك فافعلي  ما تحي  النساءل عند لبي واعو: 

ج لي: اهعلي مد   يضاك  ل شرر ب در ما تحي  النساء عاو  مدن سد  لع 

 سبعج ع ،ا مد  العرر.

قولغ: لفإن قو   عل  لن ت خري الظردر... إلدخل لي: إن قددرو بعدد مدرعر 

ة لن تغاسدلي للظردر عالعصدر سسدالا عا ددااج عتجمعدي بينرمدا الساة لع السبع

ا بأن توقعي الظرر في آخر عقاغ عالعصر فدي لعو عقادغج ع د،ا  همعاا صور ا

 تفعلين في المغرب عالعشاءج عتغاسلين للصبح فافعلي.

قولغ: لثم تغاسلي  ين تعردر نل  د،ا اللفد) عندد الارمد،يج علفد) لبدي واعو: 

 «.الصالتين: الظرر عالعصر فاغاسلين عتجمعين بين»

قولغ: لقاو: ع و لعجب انمر ن إليل لي: الجمع بين الصالتين بغسل عا د 

 ل ب انمر ن إلي.

علم  ا دم انمر انعو في السيا  صرا ةج عقد عرو عند لبي واعو عالارم،ي 

سآمر  بأمر نج ل ورما فعل  لهدزل عندك مدن اآلخدرج فدإن »في لعو الحد ث: 

ج علددم  ددرو انمددر انعو صددرا ة فددي السدديا  « فأنددِ  لعلددمقو دد  عليرمددا 

عنددد ماج عالظددا ر لن انمددر انعو  ددو االساسدداو لكددل صددال   نن لبددا واعو 

اج  يددث هدداء فيددغ:  إن »ذ ددر لنددغ عرو فددي  ددد ث ابددن ع يددل: انمددران هميعددا

 ل[.367« ]لقو   فاساسلي لكل صال  عإال فاهمعي

ابن ع يلج لي لنغ: رعى عنغ انمر ن ع ،ا من رعا ة ال اسم بن مبرعر عن 

اج لكن  ،ا المعن   اوقف عل  ثبوو رعا ة ال اسم بن مبدرعر عدن ابدن  هميعا

 ل[.368ع يل لر،ا الحد ث]ل

الوهغ الرابع: اسدادو برد،ا الحدد ث مدن قداو: إن المدرل  المساحاندة الادي ال 

تعددرر عدداو   يضددارا انصددليةج علدديس لدددمرا تمييددز صددالح تعددرر بددغ وم 

ي  من وم االساحاندة لنردا تعمدل بعداو  سالدب النسداءج فيكدون  يضدرا الح

ساة ل ام لع سبعة ل ام من  ل شررج  باد  من لعو المد  الاي رلو فيردا عمدا 

عدان اساحانةج عت دم لن  ،ا  و المشرور مدن مد، ب الحنابلدةج ععهدغ فدي 

 م، ب الشافعية.

اددي لديس لردا  ددي  ع د،ا  دو ال سددم الثالدث مدن لقسددام المساحاندةج ع دي ال

معلوم عال تمييز صالحج عقد مض  الكالم عل  ال سمين انعلين في الحدد ث 

 انعو.

عال وو الثاني: لن  ،ن المساحانة تجلس عاو  نسائراج  أمراج علخاراج ع ،ا 

 ل[.369رعا ة عن ل مدج عقوو لمالكج نن الغالب شبررا برن]ل

انعو. ع مددل الحددد ث  عالم صددوو لن مددن ا دداج بالحددد ث مشدد  علدد  ال ددوو

علدد  المبادددل  الاددي ال عدداو  لرددا عال تمييددزج مددع لن  مددل الحددد ث علدد  ذلددك 
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 حااج إل  وليلج نن الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم لدم  سدألرا عدن شديء مدن 

ذلددكج عمددن لددم  أخدد، بددغ لضددعفغ لفاا ددا بددال وو الثددانيج عفددي المسددألة لقددواو 

 لخرىج  لرا نعيفة. عهللا تعال  لعلم.
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 حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صالة

ددكتْ  إلدد   141/4 ْحددش  شت بِيبتددةت بِْندد ت هت ددةت رنددي هللا عنرددا لتنو  ت ـ ععتددن عتائشت

 : ج فت تداوت ُسوِو هللاِ صلو  هللا عليدغ عسدلوم الددومت دا  تانتدْ  تتْحبُِسدِك »رت اْمُكثِدي قتدْدرت مت

اُِكج ثمو اْساتِسِلي ْيضت انُ ُمْسلٌم.ج فكتانتْ  تتْغاتِسُل « ت عت   ل  صتالت  . رت

142/5  : داِريو ا تدة  ِلْلبُخت فِدي ِرعت دالت »ـ عت دئي ِلكدلوِ صت نو تتوت ِ ديت نبدي وتاُعوت «عت ج عت

. رت ْهغ  آخت ْيِرِن ِمْن عت ست  عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

شرابج ل من طر ا الليثج عن ابن 63ل ل334لما انعو: ف د لخرهغ مسلم ل

إنما ذلك عدر ج »عن عرع  بن الزبيرج عن عائشة رني هللا عنراج علفظغ: 

ج فكان  تغاسل عند  ل صدال ج قداو الليدث بدن سدعد: لدم « فاساسلي ثم صلي

 ، ر ابن شراب لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم لمر لم  بيبة بن  هحش 

مح في رعا اغ: لن تغاسل عند  ل صال ج علكنغ شيء فعلاغ  يج عقاو ابن ر

 ابنة هحشج علم  ، ر لم  بيبة.

ا ـ مدن طر دا هعفدر بدن ربيعدةج عدن عدرا  بدن مالدكج عدن  علخرهغ ـ ل ضا

 عرع ج عن عائشة رني هللا عنرا باللف) الم، ور في الكااب.

« سسدل الددم»بداب « الوندوء»علما رعا ة البخاري: ف د لخرهرا في  اداب 

م بن عرع ج عن لبيغج عدن عائشدة ل من طر ا لبي معاع ةج  دثنا  شا228ل

ثددم تونددئي لكددل صددال   ادد   جدديء ذلددك »رنددي هللا عنردداج عفيددغ قدداو: 

 «.الوق 

سيا  الحدد ثج عإ دراو لفد) البخداريج « نواق  الونوء»عقد ت دم في باب 

ا  ،ر  ،ن الجملة عمدااج عسدبب ذلدك لندغ تفدرو  مداو  عاإلشار  إل  لن مسلما

 «.سننغ»سائي في بن ز د ب، ر اج عل  ما ذ رن الن

لن مددار الحدد ث فدي ذ در الوندوء « ندواق  الوندوء»عقد ت دم فدي بداب 

لكل صال  عل   شام بن عرع ج عقد رعان عن  شام هماعدةج بعضدرم  د، ر 

 دد،ن الز دداو  عبعضددرم ال  دد، ر اج عالدد، ن لددم  دد، رع ا لئمددة ث دداو  ددم لعلدد  

بن الجدراح عز يدر  قدراا عل ثر عدواا ممن ذ ر اج عمنرم اإلمام مالك عع يع

بدن معاع دة ع حيد  بدن سدعيد ال عددان عسيدر م مدن الحفداظ الد، ن بلغدوا سدداة 

ا عل او ثرم بعضرا في الصحيحينج ععل   ،ا ففدي الدنفس شديء  عشر  افظا

 من ثبوو  ،ن الز او ج عالعلم عند هللا تعال .

علما قوو الحاف): لع ي عند لبي واعو عسيرن من عهغ آخرل فرو  شدير إلد  

ل من طر ا ع يدعج عدن انعمدشج عدن  بيدب بدن 298لخرهغ لبو واعو ل ما

لبي ثاب ج عن عرع ج عن عائشة قال : هاءو فاطمدة بند  لبدي  بديش إلد  
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ثدم اساسدلي لكدل صدال ج »النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم. فد، ر خبر داج عقداو: 

ل ع دددو  دددد ث 624ل عابدددن ماهدددغ ل42/454ج علخرهدددغ ل مدددد ل« عصدددلي

يددب بددن لبددي ثابدد ج ع ددو  ثيددر الادددليسج عنن عددرع  نددعيفج لعنعنددة  ب

مخالف فيغج فلم  نسبغ لبو واعو عال ل مدج عقد صدرح ابدن ماهدغ فدي رعا ادغ 

ا لم  سمع مندغج  بأنغ عرع  بن الزبيرج فإن  ان  و فاإلسناو من عع  نن  بيبا

 ما قاو البخاري عل مد ع حي  بن معين عسير مج عإن  دان عدرع  المزندي 

ج ثم إن الحد ث مخالف فدي رفعدغ ععقفدغج عالد، ن عقفدون لثبداوج فرو مجروو

 ل[.370 ما قاو الدارقعني]ل

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  عهوب الغسدل علد  المساحاندة إذا مضد  

 قدر ان ام الاي  ي عاوترا انصلية.

 عقد اخالف العلماء في  ،ن المسألةج  ل  اكرر الغسل لع ال؟ عل  لقواو:

عو: ذ ب الجمرور من الحنفية عالمالكيدة عالشدافعية عالحنابلدـة إلد  ال وو ان

 ل[.371لنغ ال  جب عليرا الغسل إال مر  عا د  إذا لوبرو  يضارا]ل

عاسادلوا بما عرو في الصحيحين مدن طر دا  شدام بدن عدرع  قداو: لخبرندي 

علكن وعي الصال  قدر ان ام الادي  ند  تحيضدينج »لبي عن عائشةج عفيغ: 

 «.اسلي عصليثم اس

ال وو الثاني: لندغ  جدب عليردا لن تغاسدل لكدل صدال ج ع دو مدرعي عدن ابدن 

عمر عابن الزبير عععاء بن لبي رباحج عقوو لعلدي عابدن عبداي رندي هللا 

 ل[.372عنرم]ل

عاسادلوا بما عرو في قصة لم  بيبة بند  هحدش عندد ل مدد مدن طر دا عبدد 

الراوج عن لبي بكرج ع و ابدن  العز ز بن لبي  ازمج عن  ز د بن عبد هللا بن

محمد بن عمرع بن  زمج عن عمر ج عن عائشةج عفيغ: لفلانظر قددر قرئردا 

الاي  ان  تحي  لغج فلاار  الصدال ج ثدم لانظدر مدا بعدد ذلدك فلاغاسدل عندد 

 ل[.373 ل صال  علاصلل]ل

ع ،ا اإلسناو رهالدغ ث داو إال عبدد العز دز بدن لبدي  دازمج ف دد قداو عندغ فدي 

ا شداذج  مدا «: الا ر ب» لصدع  ف يغلج لكن ذ ر الغسل فيغ لكل  وم مرفوعا

 سيأتي.

عال وو الثالث: لنرا تغاسل لكدل صدالتين مجمدوعاينج عتغاسدل للفجدر سسدالا 

 عا دااج ع و قوو علي عابن عباي عإبرا يم النخعي عهماعة.

 عاسادلوا بما ت دم في  د ث  منة بن  هحش.

ال  الظرر إل  صال  الظردرج ع دو مدرعي عال وو الرابع: لنرا تغاسل من ص

ل[ج ع دو قدوو 374عن ابن عمر علنس بن مالكج  مدا  كد  ذلدك لبدو واعو]ل

سعيد بن المسديبج لمدا عرو عدن ُسدمي مدول  لبدي بكدر لن ال ع داع بدن  كديم 
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عز دددد بدددن لسدددلم لرسدددالن إلددد  سدددعيد بدددن المسددديب  سدددألغ:  يدددف تغاسدددل 

عتاوندأ لكدل صدال ج فدإن  المساحانة؟ ف او: لتغاسل مدن ظردر إلد  ظردرج

 ل[.375سلبرا الدم اساثفرو بثوبل]ل

لكن قاو ابن عبد البر: ل ان مالك   دوو: مدا لرى الد،ي  ددثني بدغ مدن ظردر 

ل[ج  ر د بد،لك لن الصدواب: مدن طردر إلد  طردرج 376إل  ظرر إال ع مل]ل

بالعاء المرملةج بدالا من الظاء المشالةج عقد ن ل ذلك لبدو واعو فدي سدننغ عدن 

 الك.م

قاو ابن عبد البر: لليس ذلك بو م  نندغ صدحيح عدن سدعيدج معدرعر عندغل 

لكن    د ما قالغ اإلمام مالك مدا رعان ابدن لبدي شديبة قداو:  ددثنا فضديل عدن 

 حيدد  بددن سددعيدج عددن ال ع دداع بددن  كدديم قدداو: سددأل  سددعيد بددن المسدديب عددن 

لاددددع المساحاندددةج ف ددداو: لمدددا ل دددد لعلدددم برددد،ا منددديج إذا لقبلددد  الحيضدددة ف

الصدددددال ج عإذا لوبدددددرو فلاغاسدددددل علاغسدددددل عنردددددا الددددددمج علااوندددددأ لكدددددل 

 ل[. ع ،ا  وافا ال وو انعوج ع و قوو الجمرور.377صال ل]ل

عال،ي  ظرر ـ عهللا لعلدم ـ قدوو الجمردورج ع دو لن الواهدب لن تغاسدل عندد 

إوبـار  يضارا  نن  ـ،ا  و الثاب  في الصحيحينج عما عدا ذلك ال ت وم بغ 

عل  الوهوبج مع ما في اساسالرا لكل صدال  لع لكدل صدالتين لع لكدل   جة

 وم من المش ة العظيمة الاي ال تأتي الشر عة بمثلراج عال سيما االساساو في 

 ل ام الشااء.

علمددا مددا عرو فددي صددحيح مسددلم مددن  ددد ث عائشددة فددي قصددة لم  بيبددة بندد  

ر فعلاغ مدن هردة هحش لفكان  تغاسل لكل صال ل فر،ا ال  جة فيغ  ننغ لم

امكثي قدر »نفسراج علم  أمر ا النبي صلو  هللا عليغ عسلوم ب،لكج بل قاو لرا: 

 عت دم ذلك.« ما  ان  تحبسك  يضاك ثم اساسلي

قاو الشو اني عدن ل او دث االساسداو لكدل صدال : لعقدد صدرح هماعدة مدن 

ا فردي ال  الحفاظ بأنرا ال ت وم برا الحجةج ععل  فرا لن بعضرا  شدد بعضدا

ت وى عل  معارنة مدا فدي الصدحيحين عسير مدا مدن لمدرن صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم لرا بالغسل إذا لوبرو الحيضة ف هج عتر  البيان عدن عقد  الحاهدة ال 

 ل[.378 جوزج  ما ت رر في انصوول]ل

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  عهددوب عنددوء المساحانددة لوقدد   ددل 

شدداءو مددن فددرعا عنوافددل مددا لددم صددال ج علنرددا تصددلي بدد،لك الونددوء مددا 

 خددرج الوقدد ج بندداء علدد  لن خددرعج وم االساحانددة ندداق  مددن نددواق  

ل[ج قدالوا: عالمدراو بكدل صدال  379الونوءج عبدغ قالد  الحنفيدة عالحنابلدة]ل

في  ،ا الحد ث: عق   ل صال   ننغ هاء إطال  الصال  عل  الوقد ج  مدا 
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«: الاديمم»الما ددم فدي بداب في قولدغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فدي  دد ث هدابر 

 لي: لور غ عق  الصال .« فأ ما رهل من لماي لور اغ الصال  فليصل»

ال وو الثاني: لنغ  جب عليرا لن تاونأ لكل فر ضدةج سدواء ل اند  مد وا  لم 

م ضدديةج علمددا النوافددل فلرددا لن تصددلي بعرارترددا مددا شدداءوج ع دد،ا مدد، ب 

 ل[.380الشافعية]ل

 يث  ملوا الصدال  فدي « عتونئي لكل صال »لغ: عاسادلوا بما ت دم من قو

 الحد ث عل  الفر ضة وعن النافلة.

ع دد،ا تفر ددا ال وليددل عليددغج عصدديغة العمددوم فددي الحددد ث تمنددع مددن ذلددكج 

عانصل في الشدر عة اسداواء الفر ضدة عالنافلدة فدي العردار ج علد،ا قداو ابدن 

عال وليدل لن   زم: لعمن المحاو الممانع في الد ن ال،ي لم  دأو بدغ قده ند 

ا سيدر طدا ر فدي ذلدك  اج عمحددثا  كون إنسان طا راا إن لراو لن  صلي تعوعا

الوق  بعينغ إن لراو لن  صلي فر ضةج  ،ا ما ال خفاء بغج علديس إال طدا ٌر 

 ل[ج ععليغ فر،ا من لنعف انقواو.381لع محدثل]ل

ة ال وو الثالث: لندغ ال  جدب عليردا الوندوء بدل  سداحب  نن وم االساحاند

ا للونوءج ع د،ا قدوو المالكيدةج عذ درن لبدو واعو بسدندن عدن  ا ناقضا ليس  دثا

 ل[ج ع و قوو عكرمة.382ربيعة بن لبي عبد الر من]ل

عاسددادلوا بمددا ذ ددر ابددن عبددد البددر: لن صددا ب الحدددث الدددائم  االساحانددة 

ا ال  عسددددلس البددددوو ال  رتفددددع  دثددددغ بالونددددوءج فيكددددون فددددي   ددددغ مسدددداحبا

ا]ل  ل[.383عاهبا

ا ال وو عهيغ  نن االساحانة قد تكررو في زمن النبي صلو  هللا عليغ ع ،

ا لما سدك  عندغ الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  عسلوم علو  ان الونوء عاهبا

ا  ما ن ل انمر بالغسدلج عال دوو  عنمر بغ  ل عا د ج عنُِ لت ذلك ن الا صحيحا

فاددي بدد،لك مددن بإ جدداب الونددوء لكددل صددال  ال  خلددو مددن المشدد ةج لكددن مددن  

ا  ددرى لن الرعا دداو الاددي عروو فددي الونددوء  شددد  ا لع  ددد ثا العلمدداء قددد ما

اج عالونددوء ل ددوط علبددرل لل،مددةج عتصددلي بددغ مددا شدداءو مددن  بعضددرا بعضددا

 الفرعا عالنوافل.

الوهغ الرابدع:  دد ث عائشدة وليدل علد  ال دوو المخادار ع دو لندغ لديس نقدل 

اللددة: لن الرسددوو صددلو  هللا عليددغ الحددي  عال ن ثددرن  دددو بان ددامج ععهددغ الد

عسلوم علا ل كام الحدي  علد  إقبالدغج ععلدا ل كدام العردار  علد  إوبدارن ـ 

 ما هاء في بع  الرعا او ـ علو  ان لغ  د ال  ز د عليدغ لبي ندغ لردا علألمدة 

ا لما  اعلا بغ من ل كام شرعية  ثير  ل مرا الصال  عالصيام..  عموما

ل[ج عن لدغ الندوعي: 384وو عن طائفة من العلماء]لع ك  ابن المن،ر  ،ا ال 

 ل[.385عن الدارمي]ل
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ع و اخايار شيخ اإلسالم ابن تيمية ف د قاو: لعمن ذلك اسم الحي  علا هللا 

ا ماعدو  في الكااب عالسنةج علم   در ال لقلغ عال ل ثدرنج عال العردر  بغ ل كاما

إليدغج عاللغدة ال تفدر  بين الحيضاين مع عموم بلوى انمة ب،لكج عا اياهرم 

 ل[.386بين قدر عقدرج فمن قتدورت في ذلك  داا ف د خالف الكااب عالسنةل]ل

عمما  بين نعف لقواو المحدو ن اخاالفرا عاندعرابراج ممدا  ددو علد  لندغ 

ليس في المسألة وليل  جب المصير إليغج عإنما  ي لقواو مبنية علد  اهارداو 

 ل[.387لعلم]لمعرا للخعأ عالصوابج عهللا تعال  
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 حكم الصفرة والكدرة

دْفرت ت  143/6 الصُّ ـ ععتْن لُمو عتِعيوةت رني هللا عنرا قتالدْ : ُ نودا الت نتعُددُّ الُكدْدرت ت عت

اللوْفُ) لتغُ. لتبُو وتاُعوت عت ج عت اِريُّ انُ البُخت عت ا. رت ْيئا  بتْعدت العُّْرِر شت

 الكالم عليغ من عهون:

 :الوهغ انعو: في ترهمة الراعي

 ي لم ععية نُسيبة ـ بضم النون ـ بن  الحارث اننصدار ة رندي هللا عنردا 

معرعفة باسمرا ع نياراج رعو عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم عد  ل او دثج 

عسزو معغ سبع سزعاوج تخلدف الغدزا  فدي ر دالرمج  مدا رعى ذلدك مسدلم 

عليغ عسلوم ل[ج ع ان  ممن  غسل النساء في عرد النبي صلو  هللا 388عنرا]ل

بعدد مدوترنج ععنرددا لُِخد،ت  ثيدر مددن ل كدام سسددل الميد ج قداو ابددن عبدد البددر: 

ل د ثرا لصل في سسل المي ج ع ان هماعة من الصدحابة ععلمداء الادابعين 

ل[ج رعى عنرا محمد بدن سدير ن 389بالبصر   أخ،عن عنرا سسل المي ل]ل

 ل[.390علخاغ  فصة عآخرعن]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

الصدفر  عالكددر  »بداب « الحدي »ل فدي  اداب 326 د لخرهدغ البخداري لف

لج عابدن ماهدغ 1/186لج عالنسائي ل308ج علبو واعو ل«في سير ل ام الحي 

ل من طر ا إسماعيل بن عليةج عن ل وبج عدن محمدد بدن سدير نج 1/337ل

 عن لم ععية رني هللا عنرا.

: ل نددا ال نعددد الكدددر  ع دد،ا لفدد) لبددي واعو  مددا ذ ددر الحدداف)ج علفدد) البخدداري

الج عترهمة البخاري الم، ور  مواف ة لرعا دة لبدي واعوج ع د،ا  عالصفر  شيئا

 وليل عل  لنغ  رى صحة ز او : لبعد العررل.

ا ـ مدن طر دا  مداو بدن سدلمةج عدن قاداو ج عدن لم  علخرهغ لبدو واعو ـ ل ضدا

 ور.الر، لج  فصة بن  سير نج عن لم ععية رني هللا عنرا باللف) الم، 

عقددد اخالددف فيددغ علدد  ل ددوبج فددرعان معمددر عنددغج عددن ابددن سددير نج عددن لم 

ل عمن طر  غ لخرهغ ابن ماهدغ 1216ععيةج  ما في مصنف عبد الرزا  ل

لج عرعان إسماعيل عنغ  ما ت دمج عخالفرما ع يب بن خالد فدرعان عدن 647ل

ل دوبج عددن  فصددة بندد  سددير نج عدن لم ععيددة قالدد : ل نددا ال نعددد الصددفر  

ال لخرهغ ابن ماهغ لعالك  ل.647در  شيئا

قاو الحداف): لعمدا ذ دب إليدغ البخداري مدن تصدحيح رعا دة إسدماعيل لرهدح 

لمواف ة معمر لغج عنن إسماعيل ل ف) لحدد ث ل دوب مدن سيدرنج ع مكدن لن 

 ل[ لي: من ابن سير ن عمن  فصة لخاغ.391ل وب سمعغ منرمال]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:
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 د،ن الصديغة لردا  كدم الرفدع إذا قالردا الصدحابي علندافرا إلد   قولرا: ل ندال

زمددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلومج علدد  ال ددوو الصددحيح  نن قولرددا ذلددك 

محمددوو علدد  زمددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلومج عبددغ قعددع الحددا م لبددو عبددد 

ل[ج ع ددو قددوو الجمددا ير  نن ظددا ر ذلددك اطددالع النبددي صددلو  هللا 392هللا]ل

 عسلوم عت ر ر م عليغ.عليغ 

قولرددا: لالكدددر ل بضددم الكددار عسددكون الددداو المرملددة ثددم راء مفاو ددة بعددد ا 

تدداءج  ددي اللددون ان مددر الدد،ي  ضددرب إلدد  السددواوج عالمددراو لن الدددم  كددون 

 ماكدراا بين الصفر  عالسواو.

قولرا: لالصفر ل بضم الصاو المرملة عسكون الفاء المو دد  ثدم راء مفاو دة 

ج  ي اللون ان مر ال،ي  ميل إل  البيااج عالمراو: لن تدرى الددم بعد ا تاء

 لصفر  ماء الجرعح.

قولرددا: لبعددد العرددرل لي: بعددد ان عدداع الدددم عرؤ ددة العرددرج عالعرددر إمددا لن 

ددِة البيضدداءج ع ددي مدداء لبددي   دفعددغ الددر م عنددد ان عدداع   كددون برؤ ددة ال تص 

:  و الجد و 393الحي ج قالغ الحاف)]ل ل[ج 394بلغدة الحجداز]لل[ج عال ت و

فشبغ بغ العرر بجامع البيااج عن ل الحاف) عن مالدك قولدغ: لسدأل  النسداء 

عنددغ فددإذا  ددو معلددوم عنددد ن  عرفنددغ عنددد العرددرلج عإمددا لن  كددون العرددر 

بدددالجفورج ع دددو لن تشدددعر بالعردددار  إذا هفددد ج ععالمدددة ذلدددك لن تحاشدددي 

لكدددر ج عالنسدداء بال عنددة فاخددرج بيضدداء لدديس فيرددا شدديء مددن الصددفر  عال ا

 خددالفن فددي ذلددكج فددأ ثر ن بالعالمددة انعلدد ج عبعضددرن بالثانيددةج عال صددة 

 البيضاء لبل، من الجفور.

ا  ال مفعوو لنتعُدول لي: ال نعابر الصفر  عالكدر  بعد العردر  يضدا قولرا: لشيئا

 ت عد فيغ المرل  عن الصال  عالصيام عسير ا من العباواو.

علدد  لن الكدددر  عالصددفر  بعددد العرددر ليسدد   الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل

بحي  فال  لاف  إليراج علما إذا  ان ذلك في لثناء الحي  لع ماصالا بغ قبل 

 العرر فرو  ي ج تثب  لغ ل كام الحي .

ع ،ا م، ب الحنفية عالحنابلةج عقوو في مد، ب المالكيدةج بدل بعضدرم هعلدغ 

 ل[.395 و الم، ب]ل

لن قوو لم ععية: لبعد العررل  ددو علد  لن  ععهغ الداللة من  د ث الباب:

 ندا ال نعادد بالصدفر  عالكددر  »ما قبل العرر  ي ج عفي رعا دة الددارمي: 

 ل[.396« ]لبعد الغُسل

قاو الحاف) ابن  جر عل  قوو البخاري لباب الصفر  عالكدر  في سير ل دام 

ل اد  الحي ل: ل شير ب،لك إل  الجمع بين  د ث عائشة الما دم في قولردا: 

تر ن ال صة البيضاءلج عبدين  دد ث لم ععيدة المد، ور فدي  د،ا البدابج بدأن 
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ذلك محمدوو علد  مدا إذا رلو الصدفر  عالكددر  فدي ل دام الحدي ج علمدا فدي 

 ل[.397سير ا فعل  ما قالاغ لم ععيةل]ل

ع د ث عائشة ال،ي لشار إليغ  و ما رعان مالكج عن عل مة بن لبدي عل مدةج 

لم الم منين لنرا قال :  ان النساء  بعثن إل  عائشدة لم عن لمغ موال  عائشة 

ِة فيرا الُكْرسفج فيغ الصفر  من وم الحيضةج فا وو لرن: ال  هت رت الم منين بالدوِ

 ل[.398تعجلن  ا  تر ن ال صة البيضاء]ل

ععهددغ الداللددة منددغ: لن عائشددة رنددي هللا عنرددا اعابددرو الصددفر  فددي زمددن 

ا عقالدد : لال تعجلدد ن  ادد  تددر ن ال صددة البيضدداءل لي: عالمددة العدداو   يضددا

 العرر.

عال صة البيضاء: بفاح ال ار عتشدد د الصداوج مداء لبدي   دفعدغ الدر م عندد 

 ان عاع الحي ج  ما ت دم.

ددة: بكسددر لعلددغ عفدداح الددراء عالجدديمج همددع وُْرج بالضددم ثددم السددكونج  هت رت عالدوِ

 ل[.399لع خرقة]لعقيل: الدُّْرهة: بضم فسكون تأنيث وُْرجج عالمراو: ععاء 

عالكرسددف: بضددم الكددار عالسددين المرملددةج  ددو ال عددنج عالضددمير فددي قولددغ: 

لفيغل  عوو عل  ال عنج لي: فيغ الصفر  الحاصلة من وم الحيضة بعد عنع 

ذلددك فددي الفددرج الخابددار العرددرج عاخاددرن ال عددن لبيانددغج عننددغ  نشددف 

ل[ج عهللا 400الرطوبددةج فيظرددر فيددغ مددن آثددار الدددم مددا ال  ظرددر فددي سيددرن]ل

 تعال  لعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 97       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 ما يَِحلُّ فعله مع الحائض وما يحرم

دْرلت ُ لتدْم  144/7 دِ  المت انت ـ ععتْن لتنتس رندي هللا عندغ: لتنو اْليتُردووت  دانوا إذتا  ت

«. اْصنتعُوا  دل  شتدْيء  إالو النوكداحت » ُ اِ لُو تاج فت تاوت النوبِيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم: 

انُ ُمسِلٌم. عت  رت

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا عليدغ  145/8 ـ ععتْن عائِشتةت رني هللا عنرا قتال :  تانت رت

لتيغ. ائٌِ . ُماوفتٌا عت لتنتا  ت تت ِزُرج فتيُبتاِشُرني عت  عسلوم  تأُْمُرنِي فتأ

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

هواز سسدل »اب ب« الحي »ل في  ااب 302لما انعو: ف د لخرهغ مسلم ل

ج مدن طر دا  مداو بدن «الحائ  رلي زعهراج عترهيلغ عطرار  سد ر ا...

سددلمةج  دددثنا ثابدد ج عددن لنددس: لن اليرددوو  ددانوا إذا  اندد  المددرل  فدديرم لددم 

ِ صددلو  هللا عليددغ    ا لو ددا علددم  جامعو ددا فددي البيددووج فسددأو لصددحاب النبدديو

دددِن عسدددلوم النبدددي  صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلومج فدددأنزو هللا تعدددا تلُونتكت عت ل : }}عت تْسدددأ

ِحديِ {{ ]الب در :  داءت فِدي اْلمت ِحْيِ  قُْل ُ دوت لتذىا فتداْعاتِزلُوا النوِست [ إلد  222اْلمت

اصددنعوا  ددل شدديء إال »آخددر اآل ددةج ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ا « النكاح ج فبل، ذلك اليروو ف الوا: ما  ر د  ،ا الرهل لن  دع من لمرندا شديئا

إال خالفنا فيغج فجاء لسيد بن  ضير ععبداو بدن بشدر ف داال:  دا رسدوو هللا إن 

اليروو ت وو:  ،ا ع ،اج لفال نجامعرن؟ فاغير عهغ رسوو هللا صلو  هللا عليدغ 

دت]ل هت ل[ عليرماج فخرها فاسا بلرما  د ة من لبن 401عسلوم  ا  ظننا لن قد عت

ثار مدداج فعرفددا لنددغ لددم  جددد إلدد  النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلومج فأرسددل فددي آ

 عليرما.

مباشددر  »بدداب « الحددي »علمددا الثدداني: ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

ل مددن طر ددا منصددورج عددن إبددرا يمج عددن 293ل عمسددلم ل300« لالحددائ 

 انسووج عن عائشة رني هللا عنراج ع ،ا لف) البخاري.

ا لمر دا رسدوو هللا  صدلو  هللا علف) مسلم: قال :  ان  إ دانا إذا  ان   ائضا

 عليغ عسلوم فاأتزر ثم  باشر ا.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولرا: لفأتزرل لي: للبس الوزر  ـ بكسر الواع ـ ع ي  ساء صغيرج عالجمع 

ِعْزراو عل  لف) المفروج علصلغ: للتزرج برمزتين لعال ما مفاو دة عالثانيدة 

بألف عتاء مشدو ج عقد  سا نةج بوزن للفاعلل ثم  صل اإلوسام فصار: لتوزر

ل[ عسيدرن علد  لن ذلدك خعدأج عال يداي: 402ن  ل ثر النحا   ابن  شدام]ل

ا مدن هدنس  ر دة انعلد  علد  ال اعدد  عندد  فآتزر بإبدداو الرمدز  الثانيدة للفدا

 الصرفيينج عالصحيح لنغ م صور عل  السماع.
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شدرتغ قولغ: لفيباشرنيل   او: باشر الرهل امرلتغ: المس بشدرترا بإلصدا  ب

ببشرتراج عقد ترو بمعن  الجماعج علكن  ،ا سير مراو  ناج عإنما المراو  ندا 

 انعو باإلهماع.

الوهغ الثالث:  د ث لنس رني هللا عنغ وليل عل  تحدر م همداع الحدائ ج 

داءت فِدي  ِحدْيِ  قُدْل ُ دوت لتذىا فتداْعاتِزلُوا النوِست دِن اْلمت تلُونتكت عت عل ولغ تعال : }}عت تْسأ

حِ  {{ ]الب ر : اْلمت ا    تْعُرْرنت بُوُ ن   ت الت تتْ رت [ ج عالمراو بالمحي : 222يِ  عت

زمان الحي ج عمكانغ ع و الفرجج عالمراو بال رب: الكنا ة عن الجمداع  ال 

اج عالدليل عل  ذلك  د ث لنس  ،ا.  النري عن ال رب معل ا

اإلهماع  عقد لهمع المسلمون عل  تحر م عطء الحائ  في فرهراج عقد ن ل

ل[ج 405ل[ج عابدددددن قدامدددددة]ل404ل[ج عابدددددن  دددددزم]ل403ابدددددن المنددددد،ر]ل

ل[ج عهماعدة مدن 407ل[ج  ما ن لغ شيخ اإلسالم ابدن تيميدة]ل406عالنوعي]ل

 المفسر ن.

عقد ن ل النوعي عن الشافعي قولغ: لمن فعل ذلك ف د لت   بير لج عن ل عدن 

ذلددك ننددغ لنكددر الشدافعية عسيددر م لن مددن اسدداحل عطء الحددائ  ف ددد  فددرج ع

ا عل  تحر مغ]ل  ل[.408لمراا مجمعا

الوهددغ الرابددع:  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا وليددل علدد  هددواز مباشددر  

 الحائ ج ع ،ن المباشر  ال  راو برا الجماعج  ما مض ج ع ي نوعان:

انعلددد : االسدددامااع بالحدددائ  فيمدددا فدددو  السدددر  عوعن الر بدددةج بال بلدددة لع 

ر ذلكج ع ،ا هائز بدالن  عاإلهمداعج  مدا ن لدغ ابدن المعان ة لع اللمس لع سي

 ل[.410ل[ج عالنوعي]ل409قدامة]ل

الثانيددة: االسددامااع برددا فيمددا بددين السددر  عالر بددة فددي سيددر ال بددل عالدددبر  لمددا 

اج علما ما عدا ما  الفخ، ن  ال بل عالدبر فكل منرما  رامج عالدبر  رام معل ا

ِحديِ {{ ]الب در : فاجوز المباشر ج ل ولغ تعال : }}فتاعْ  داءت فِدي اْلمت اتِزلُوا النوِست

[ ج عالمحي  اسدم لمكدان الحدي  لع زماندغج فاخصيصدغ موندع الددم 222

باالعازاو وليل عل  إبا اغ فيما عدانج عال تُحمل اآل ة عل  معن : فداعازلوا 

النساء في الحي   نن الدن  ع دو  دد ث لندس ععائشدة رندي هللا عنرمدا 

 ج عبدليل سبب النزعوج  ما ت دم.عاإلهماع  روان ذلك

عانعل  لال   باشر إال من عراء  ائلج لفعل النبي صلو  هللا عليغ عسدلومج فدإن 

باشر ا بدعن  ائدل هداز إن عثدا مدن نفسدغ لال   دع فدي المحظدورج قداو ابدن 

المن،ر: لانعل  عانفضل اتباع السدنة عاسداعمالراج ثبد  لن النبدي صدلو  هللا 

عائشة رني هللا عنرا لن تادزرج ثدم  باشدر ا ع دي  دائ ج عليغ عسلوم لمر 

 ل[.411عال  حرم عندي لن  أتيرا وعن الفرج إذا ات   مونع انذى...ل]ل
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عقاو النوعي: لعلما مباشر  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم فو  اإلزار فمحموو 

ا بين قولغ صلو  هللا عليغ عسلوم عفعلغل]ل غ ل[ج علعل412عل  االساحباب همعا

   صد بال وو  د ث لنس الما دم.

الوهغ الخامس: تحر م الشرع هماع الحدائ  لمدا فيدغ مدن انندرار البالغدة 

 الاي  شفرا العب الحد ثج عمن ذلك ما  لي:

ـ لن هماع الحائ    وي إل  اشاداو الندزر العمثدي  نن عدرع  الدر م  1

 تكون محا نة عسرلة الامز .

لعدددعان البكاير ددا لضددعفغ عددن الم اعمددة ـ لنددغ  دد وي إلدد  تعددر   الددر م  2

بسددددبب الحددددي   نن لهرددددز  الدددددفاع مععلددددةج عالبيئددددة صددددالحة لاكدددداثر 

 الميكرعباو.

ـ لن من لندرار همداع الحدائ  مدا  مادد إلد  قندا  مجدرى البدوو فالمثاندة  3

 فالحالبين فالكل .

ـ لن هسم الحدائ  ندعيف لاعرندغ آلثدار  ثيدر ج  مدا لن نفسديارا لثنداء  4

عخاصددة عنددد بدا اددغ علدد  ورهددة مددن ال لددا عالكآبددةج عمثددل  دد،ن  الحددي 

 الصفاو ال تسمح لرا بالرسبة في الجماع.

لما بالنسبة للرهدل فلدغ نصديبغ مدن انندرار  نن إوخداو عضدون فدي مربدل 

الحائ  سبب في لمراا  ثير  ال ت اصر علد  عضدونج عإنمدا تاعددى إلد  

البولي بكاملغ مدع الكلد ج مدع مدا قنا  مجرى البوو  بل قد تاعدى إل  الجراز 

في ذلك من تعر   هدار المربل للخدش ال،ي  د وي إلد  الارداب الدر م لع 

الارددددداب فدددددي عضدددددو الرهدددددل بسدددددبب الخددددددعش الادددددي تحصدددددل لثنددددداء 

 ل[ج عهللا تعال   كيم عليم.413اال اكا ]ل
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 كفارة وطء الحائض

146/9  ِ صلو  هللا عليغ عسلوم  ـ ععتِن اْبِن عتبواي  رني هللا عنرما ج عتِن النبيو

 : ائٌِ  قتاوت ِ يت  ت تتغُ عت
لت ج لتْع نِْصدِف ِو ندار  »في الوِ،ي  تأْتِي اْمرت دوُ  بِِد نار  «.  تاتصت

ْقفتغ. ا عت ْيُرُ مت ح ست هو رت اْبُن اْل تعواِنج عت غ الحاِ ُم عت حت ْمستةُج عصتح  انُ اْلخت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ج «إتيددان الحددائ »بدداٌب فددي « العرددار »ل فددي 264د لخرهددغ لبددو واعو لف دد

لج عل مدددددد 640لج عابدددددن ماهدددددغ ل1/153لج عالنسدددددائي ل136عالارمددددد،ي ل

ل  لرددم مددن طر ددا شددعبةج  دددثني الحكددمج عددن 1/172لج عالحددا م ل3/473ل

عبد الحميد بن عبد الر منج عن ِمْ ستدمج عدن ابدن عبداي رندي هللا عنرمداج 

 هللا عليغ عسلوم. ع ،ا لف) لبي واعو. عن النبي صلو 

عقد عرو  ،ا الحد ث بأسانيد  ثير  عبألفاظ مخالفةج ع ثر فيغ  الم ل ل العلم 

 بسب ما لُعل بغ.

عمدارن في ل ثر انسانيد عل  م سم مول  ابن عبايج عن ابن عبدايج ع دو 

مدداكلم فيددغج ف ددد عث ددغ هماعددة مددنرم  ع ددوب بددن لبددي سددفيانج عالدددارقعنيج 

ل[ج قدداو عنددغ الحدداف) فددي 414عفغ آخددرعن مددنرم ابددن سددعد عابددن  ددزم]لعندد

لصدددع ج ع ددان  رسددلج عمددا لددغ فددي البخدداري سددوى  ددد ث «: الا ر ددب»

ا «: الالخددي »ل[ج عقدداو فددي 415عا دددل]ل لمددا لخددرج لددغ البخدداري إال  ددد ثا

 ل[.416عا داا في تفسير سور  النساءج قد توبع عليغل]ل

 لاان:عقد لعل الحد ث بعلل ل مرا ع

انعل : االخاالر في رفعغ ععقفغج  ما ذ در الحداف)ج ف دد رعان هماعدة عدن 

ا عل  ابن عبايج علن شعبة  ان  رفعغ ثم رهع عن رفعغج قداو  شعبة موقوفا

ل:  دثنا محمد بن ز ر ا الجو ريج قاو: ثنا بِْندارج قداو: 110ابن الجارعو ل

رفعدغج ف داو رهدل لشدعبة: ثنا عبد الر منج قاو: ثنا شعبة بر،ا الحد ث علدم  

ْحُ . ا فتصتح   إنك  ن  ترفعغج قاو:  ن  مجنونا

قاو لبو  اتم: لاخالف  الرعا ةج فمنرم من  رعي عدن م سدم عدن ابدن عبداي 

اج عمنرم من  رعي عن م سم عن النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم مرسدالاج  موقوفا

دنج عقداو: علما  د ث شعبة فإن  حي  بن سعيد لسدندنج ع كد  لن شدعبة لسدن

 ل[.417لسندن الحكم لي مر  ععقفغ مر ل]ل

اج نندغ رعي بددد نارج لع بنصدف و ندار ـ  العلدة الثانيدة: لن فدي مانددغ اندعرابا

ج عرعي «  اصددد  بددد نارج فددإن لددم  جددد فبنصددف و نددار»بالشددك ـج عرعي: 

الافرقة بين لن  صيبرا في لعو الددم لع فدي ان عداع الددمج إلد  سيدر ذلدك مدن 

 الر.عهون االخا
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عالحددد ث نددعفغ اإلمددام الشددافعيج عابددن المندد،رج عابددن عبددد البددرج عالنددوعي 

 ل[.418عآخرعن]ل

ل[ج 420ل[ عابددن ال عددان]ل419عصددححغ هماعددة آخددرعنج مددنرم: الحددا م]ل

ل[ج عابن  جر عقاو: لع و الصوابج فكم من  دد ث 421عابن وقيا العيد]ل

د ث بئدر بضدداعةج قدد ا اجدوا بددغ فيدغ مدن االخدداالر ل ثدر ممددا فدي  د،اج  حدد

ع ددد ث ال لاددين عنحو مدداج عفددي ذلددك مددا  ددرو علدد  النددوعي فددي وعددوان فددي 

لن انئمددة  لرددم خددالفوا الحددا م « الخالصددة»ع« الان دديح»ع« شددرح المردد،ب»

في تصحيحغج علن الحا لنغ نعيف باتفاقرمج عتبدع الندوعي فدي بعد  ذلدك 

 ل[.422ابن الصالحج عهللا لعلمل]ل

ل[ج عل مدددد 424ل[ج عابدددن ال ددديم]ل423يدددة]ل مدددا صدددحح الحدددد ث ابدددن تيم

 ل[ج عالشيخ عبد العز ز بن باز.426ل[ج عانلباني]ل425شا ر]ل

علهابوا عما لُِعل  بغ  اآلتي: لما عقفغ عل  ابن عبداي فدال  ندافي رفعدغج نن 

ذلك    د المرفوعج ثم إن  ،ا ليس من قبيل الرليج بل لغ  كم الرفعج ع الم 

الرفع ز او  من ث ةج قاو لبو بكر الخعيب: لاخاالر  شعبة  نا ال  ضرج فإن

اج ع د،ا مد، ب ل دل  الرعا اين في الرفع عالوقدف ال  د ثر فدي الحدد ث ندعفا

انصوو  نن إ دى الرعا اين ليس  مك،بة لألخرىج عانخ، بالمرفوع لخد، 

ل[ج ثم إن شعبة تابعدغ سيدرن علد  رفعدغج 427بالز او  ع ي عاهبة ال بوول]ل

اج عندد  فلم  نفرو ب،لكج ف د تابعغ قااو ج قاو:  دثني الحكم بن عابة بغ مرفوعا

ل عددن قادداو ج عددن 5/347« لالكبددرى»لج ععنددد النسددائي فددي 1315البير ددي ل

ا بنحونج عفي  ، ن اإلسناو ن  عبد الحميدج عن م سمج عن ابن عباي مرفوعا

 م او.

إنمدا  ثبد  لما االنعراب في مانغ فإنغ  نظر إل  انرهحج فإن االنعراب 

مع تساعي الرعا اوج لما إذا ترهح  إ دى الرعا او فال انعرابج علرد،ا 

قاو لبو واعو: ل ك،ا الرعا ة الصدحيحةج قداو: بدد نار لع نصدف و ندارلج لي: 

عل  الاخييرج بخالر الرعا او انخرى الادي فيردا بنصدف و ندار لع بخمدس 

 و نار لع عاا نسمة  فإنرا نعيفة.

دو بر،ا الحد ث من قاو: إن من عطئ امرلتغ ع ي  ائ  الوهغ الثاني: اسا

  علب منغ لن  اصد  بد نار لع نصف و نار  فار  ل،نبغ.

 ل[.428ع ،ا قوو اإلمام ل مد عالشافعي في ال د م]ل

عال ددوو الثدداني: لنددغ ال شدديء عليددغ فددي مالددغج لكددن  سدداغفر هللاج ع ددو قددوو 

فدي الجد ددج ع دو رعا دة عدن الجمرورج عمدنرم الحنفيدة عالمالكيدة عالشدافعية 

ل[ عهماعدة مدن السدلفج مدنرم ابدن 429اإلمام ل مددج ع دو قدوو الظا ر دة]ل

 ل[.430سير ن عععاء عإبرا يم النخعي]ل
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عاسددادلوا بحددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ لن رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ 

ا فصددقغ ف دد بدر »عسلوم قاو:  ا لع امدرل  فدي وبر دا لع  ا ندا  من لت   ائضدا

 ل[.431« ]لف د  فر»ج عفي رعا ة: « مما لنزو عل  محمد

 ععهغ الداللة: لنغ لم  ، ر لن عليغ  فار .

عقالوا: إن  د ث إ جاب الكفار  مضدعرب فدي ماندغج عفدي سدندن م داو  فدال 

 نر   جة عل  شغل ال،مةج عانصدل براءتردا إالو بحجدة ال مددفع فيردا عال 

 مععن عليرا.

ب الخددالر  ددو اخدداالفرم فددي صددحة ان او ددث عقددد ذ ددر ابددن رشددد لن سددب

دح  عنددن شديء مدن  د،ن  الوارو  في  ،ن المسألة لع نعفراج ثم قاو: لفمدن صت

ان او ددث صدددار إلددد  العمددل برددداج عمدددن لددم  صدددح عنددددن شدديء منردددا ع دددم 

الجمرددددورج عمددددل علدددد  انصددددل الدددد،ي  ددددو سدددد وط الحكددددم  ادددد   ثبدددد  

ـ فدإن الحدد ث ال ت دوم بمثلدغ  ل[. ع ،ا  و انظرر ـ إن شاء هللا432بدليلل]ل

 جة مع انعرابغ عاالخداالر الكثيدر فدي إسدناونج علدم  ن دل عدن الما ددمين 

بشأنغ ما  عامد عليغج عهميع ال، ن صححون  م من ال درن الرابدع فمدا بعددنج 

 عفااعى السلف هاءو عل  خالفغ.

 ععل  ال وو بوهوب الكفار  فري عاهبة عل  الرهلج علما المرل  فدإن  اند 

معاععة ععالمة بالاحر مج فعليرا  فار   الرهل  ننغ عطء  وهدب الكفدار ج 

فيجب عل  المرل  المعاععدةج  كفدار  الدوطء فدي اإل درامج  كدان ابدن قدامدة 

 ل[.433عن ل مد]ل

ا فددي  عال ددوو الثدداني: لن المددرل  لدديس عليرددا  فددار ج عقددد هعلددغ ال انددي عهرددا

ليرداج عإنمدا  ال د  الوهدوب مدن م، ب ل مد  نن الشدرع لدم  درو بإ جابردا ع

 الشرع.

 عال وو انعو لظررج لما ت دمج علاساع رما في ارتكاب المحرم.

دْن لُْ دِرنت  عإن  ان  ها لة لع مكر ة فدال  فدار  عليرداج ل ولدغ تعدال : }}إِال  مت

اِن{{ ]النحل:  ئِنٌّ بِاإِل مت قتْلبُغُ ُمْعمت [ ج فدإذا عد،ر المكلدف بداإل ران  اد  106عت

 فر فما وعنغ من باب لعل ج عهللا تعال  لعلم.بالك
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 الحائض تترك الصوم والصالة

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  147/10 : قتدداوت رت ددِعيد رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ست ـ ععت

لتْم تتُصْم؟»عليغ عسلوم:  لوِ عت ْ  لتْم تُصت انت .«. لتلتْيست إذتا  ت ِد ث  لتْيِغ في  ت  ُماوفتٌا عت

 عهون: الكالم عليغ من

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« تددر  الحددائ  الصددوم»بدداب « الحددي »ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

ل من طر ا سدعيد بدن لبدي مدر م قداو: لخبرندا محمدد بدن هعفدرج قداو: 304ل

لخبرني ز د بن لسلمج عن عياا بن عبد هللاج عن لبدي سدعيد الخددري قداو: 

  لع فدي فعدر إلد  المصدل  خرج رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم فدي لندح

 دا معشدر النسداء تصدد قنج فدإني رل داكن ل ثدر ل دل »فمرو عل  النساءج ف او: 

تكثدرن اللعدنج عتكفدرن العشديرج مدا »ج ف لن: عبم  ا رسوو هللا؟ قداو: « النار

ِ الرهل الحازم من إ دا ن ج قلن: « رل   من ناقصاو ع ل عو ن لذ ب للبو

لليس شراو  المرل  مثل نصدف »وو هللا؟ قاو: عما ن صان و ننا عع لنا  ا رس

فدد،لك مددن ن صددان ع لردداج للدديس إذا »ج قلددن: بلدد ج قدداو: « شددراو  الرهددل؟

 « .ف،لك من ن صان و نرا»قلن: بل ج قاو: «  ان  لم تصل علم تصم؟

فردد،ا لفدد) البخدداريج عقددد اقاصددر الحدداف) علدد  ال دددر المعلددوبج علمددا اإلمددام 

ل فدددي  اددداب 80ل ل132 ور وعن المدددان لمسدددلم فإندددغ سدددا  اإلسدددناو المددد،

ج عل او عل   د ث «بيان ن صان اإل مان بن   العاعاو»باب « اإل مان»

لما ن صان الع ل فشراو  امرلتين »لج عفيغ: 79ل ل132ابن عمر ال،ي ساقغ ل

تعدو شراو  رهل  فر،ا ن صان الع لج عتمكث الليالي ما تصليج عتفعر فدي 

 «.رمضان فر،ا ن صان الد ن

ا لم  سا لفظغ لصدالاج عإنمدا لعرو  دد ث ابدن  قاو الحاف): لعالواقع لن مسلما

عمر بسند آخر إليغ في قصة النساء عن صان ع لرن عو نرن خاصةج علروفغ 

 ل[.434بحد ث لبي سعيد الم، ورل]ل

الوهغ الثاني: الحدد ث وليدل علد  لن الحدائ  تادر  الصدال  لثنداء  يضدراج 

نن العرار  شرط في صدحة الصدال ج ع دي سيدر عال تصح منرا لو فعلارا  

 طا ر ج ع ،ا لمر مجمع عليغ.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن الحائ  تار  الصيام لثناء  يضدرا عال 

  صح منرا لو فعلاغج ع ،ا لمر مجمع عليغ.

تدر  الحدائ  »عقد بوب البخاري عل   ،ا الحد ث ـ  ما ت دم ـ ب ولغ: باب 

ف): لقاو ابدن ُرشديد عسيدرن: هدرى البخداري علد  عاوتدغ ج قاو الحا«الصوم

في إ ضاح المشكل وعن الجليج عذلك لن تر را الصال  عاندح مدن لهدل لن 

العرددار  مشددارطة فددي صددحة الصددال  ع ددي سيددر طددا رج علمددا الصددوم فددال 
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ا فا ااج إل  الانصي  عليدغ   شارط لغ العرار   فكان تر را لغ تعبداا محضا

 ل[.435بخالر الصال ل]ل

الوهغ الرابع: اتفا العلماء عل  عدم عهدوب قضداء الصدال  علد  الحدائ ج 

ععل  عهوب قضاء الصيام عليراج عوليل ذلدك  دد ث معداذ  العدع دة قالد : 

سددأل  عائشددة رنددي هللا عنرددا ف لدد : مددا بدداو الحددائ  ت ضددي الصددوم عال 

ل[ لندد ؟ قلدد : لسدد  بحرعر ددةج 436ت ضددي الصددال ؟ ف الدد : ل رعر ددة]ل

لسأوج قال :  ان  صيبنا ذلك فن مر ب ضاء الصوم عال ن مر ب ضداء علكني 

 ل[.437الصال ]ل

فر،ا وليل قاطع علد  لن الحدائ  ت ضدي الصدوم عال ت ضدي الصدال ج ل دوو 

عائشة رندي هللا عنردا: لفند مر ب ضداء الصدوم عال ند مر ب ضداء الصدال ل 

ن المد من فا اف  رني هللا عنرا ب، ر الدليل الشرعي عن ذ در الحكمدة  ن

   انع بالدليلج عالشرع ماضمن للحكمة بكل  او.

عقد ذ ر العلماء عمنرم ابن ال ديم لن الحكمدة فدي لن الحدائ  ت ضدي الصدوم 

عال ت ضي الصال ج لن الصدال  تاكدرر  دل  دومج عالحدي   اكدرر  دل شدرر 

اج فاإللزام ب ضائرا فيغ مش ةج  ما لن في صالترا ل دام العردر مدا  غنيردا  سالبا

صددال  ل ددام الحددي ج فيحصددل لرددا مصددلحة الصددال  فددي زمددن العرددر  عددن

لاكرر ددا  ددل  ددومج بخددالر الصددوم فإنددغ ال  اكددررج بددل  ددو شددرر عا ددد فددي 

العامج فلو س ه عنرا فعلغ بسبب الحي  لم  كن لرا سبيل إل  تدار  نظيرنج 

عفات  عليرا مصلحاغج فأمر ب ضاء ما فاتردا لاحصدل مصدلحة الصدومج عهللا 

 ل[.438علم]لتعال  ل
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 نهي الحائض عن الطواف بالبيت

ا ِهئْنتا ستِررت ِ ْضدُ ج فت تداوت  148/11 ـ ععتْن عتائِشتة رني هللا عنرا قتالتْ : لمو

ْيدرت لتال  تتُعدوفِي بِاْلبتْيدِ  »النوبِيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم:  ج ست اْفعتلي ما  تْفعتدُل الحداجُّ

او  تتْعُرِري لتْيغِ «.  ت . ُماوفتٌا عت ِد ث   في  ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ت ضدي الحدائ  المناسدك »بداب « الحدي »ف د لخرهغ البخاري فدي  اداب 

ل مدن طر دا عبدد 120ل ل1211لج عمسدلم ل305« ل لرا إال العوار بالبي 

الر من بن ال اسمج عن لبيغج عن عائشة قال : لخرهنا مع رسوو هللا صدلو  

عسلوم ال ن، ر إال الحجج فلما هئنا ستدِررت طمثد ج فددخل علدي  النبدي هللا عليغ 

ج قل : لدوووو عهللا لندي « ما  بكيك؟»صلو  هللا عليغ عسلوم علنا لبكيج ف او: 

فدإن ذلدك شديء  ابدغ »ج قل : نعمج قداو: « لعلك نتِفْس ؟»لم ل ج  العامج قاو: 

 تعددوفي بالبيدد   ادد  هللا علدد  بندداو آومج فددافعلي مددا  فعددل الحدداجج سيددر لال  

 ج ع ،ا لف) البخاري.« تعرري

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولرا: لستِررل بفاح السين المرملة ثم راء مرملدة مكسدور   ثدم فداء مو دد ج 

اسم ال  نصرر للعلمية عالاأنيثج ع و عاو  شماو مكةج بين مكة عبدين عاوي 

رددة الانعدديم بنحددو عشددر  الجمددوم لمددرو الظرددرانل  بعددد عددن  ددد الحددرم مددن ه

ل يدداوج ع ددان فيددغ آبددار عمددزارع صددغير ج ثددم شددملغ العمددران فددي العصددر 

 الحانرج ع مر بغ العر ا بين مكة عالمد نة.

 قولرا: لطمث ل بفاح الميم ع سر ا لي:  ض .

قولرددا: لنفسدد ل بفدداح النددون فددي الحددي ج عبضددمرا فددي النفددايج ع دد،ا قددوو 

ي قاو: ل  او: نُفس  المرل  في الحي  ان ثرج ع ك  لبو  اتم عن انصمع

عالوالو  بضم الندون فيرمدالج قداو الحداف): لعقدد ثبد  فدي رعا اندا بدالوهرين 

 ل[.439فاح النون عنمرال]ل

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن الحددائ  تفعددل مددا  فعلددغ الحدداج مددن 

 الوقور بعرفةج عالمبي  بمزولفةج عرمدي الجمدارج عالمبيد  بمند ج عالسدعي

بين الصفا عالمرع ج إن  ان  قد طاف  قبل الحي ج عذلك نن  ،ن المناسك 

 ال تشارط لرا العرار .

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  تحددر م العددوار علدد  الحددائ ج علنددغ ال 

 صح منراج ع ،ا لو  ددث الحدي  لثنداء العدوار فإندغ  بعدلج ع د،ا مد، ب 

فدددددددي المشدددددددرورج  الجمردددددددور مدددددددن المالكيدددددددةج عالشدددددددافعيةج عالحنابلدددددددة

فافعلي ما  فعل الحاج سيدر لال  تعدوفي بالبيد  »ل[ج ل ولغ: 440عالظا ر ة]ل
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ج فرد،ا ند  صدر ح «  اد  تغاسدلي»ج عفدي رعا دة لمسدلم: «  ا  تعردري

عنفي عانح في مندع الحدائ  مدن العدوار ععددم صدحاغ منردا  نن النردي 

 في انصل   اضي الفساو.

ر بالبيد ج ع د،ا لمدر مجامدع عليدغج ال قاو ابن عبد البدر: لالحدائ  ال تعدو

ال]ل ل[ج عابددن 442ل[ج ع دد،ا ن ددل اإلهمدداع ابددن  ددزم]ل441لعلددم فيددغ خالفددا

 ل[ج عسير م.445ل[ج عابن تيمية]ل444ل[ج عالنوعي]ل443رشد]ل

لكن إن  ان  الحائ  ال تامكن من الب اء في مكة  ا  تعرر عتعدور  إمدا 

ا علدد  نفسددرا لع مالرددا لع لكددون رف ارددا لع محرمرددا ال  واف ونرددا علدد   خوفددا

الب دداء ع ددي مددن بددالو بعيددد   اعدد،ر عليرددا الرهددوع مددر  لخددرىج فددإن شدديخ 

اإلسالم ابن تيمية عابن ال يم   والن بجواز طوافرا في  د،ن الحداو بنداء علد  

ال اعد  الشرعية الاي ولد  عليردا نصدوص  ثيدر  ع دي: لن هميدع الشدرعط 

ب ددر  المكلدفج فمدن عجدز عدن شدرط لع  عالواهباو الماعل ة بالعبداو  معل دة

 ر ن لع عاهب س ه عنغ.

لما إن لمكنرا الب اء لع  ان  في مكان قر ب  مكنرا اإلتيان منغ مدع محرمردا 

 بعد العرر للعوارج فر،ن ت، ب ثم ترهع.

عقد لطاو شيخ اإلسالم ابن تيمية في نصر   ،ا ال وو عاعابر اإلهماع علد  

فدددي  دددا ال ددداور  علددد  العدددوار مدددع تحدددر م طدددوار الحدددائ  إنمدددا  دددو 

 ل[ج عهللا لعلم.447ل[ج ع ،ا فعل تلمي،ن ابن ال يم]ل446العرر]ل
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 موضع مباشرة الحائض

ا  149/12 توت النوبِي  صلو  هللا عليغ عسلوم: مت ـ ععتْن ُمعتاذ  رني هللا عنغ لتنوغُ ستأ

 : ددائٌِ ؟ قتدداوت ِ دديت  ت تِددِغج عت
لت ُهددِل ِمددِن اْمرت دد» تِحددلُّ ِللرو ارِ مت انُ لتبُددو «. ا فتددْو ت اإلزت عت رت

عوفتغُ. نت  وتاُعوت عت

 الكالم عليغ من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

مباشددر  الحددائ  »بدداب فددي « العرددار »ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب 

نديج ثندا ب يدة بدن 448«]لعم ا لارا ل[ج قاو:  دثنا  شدام بدن عبدد الملدك اليتزت

ابدن عبدد هللا ـ عدن عبدد الدر من بدن عائد،  الوليدج عن سعد انسعش ـ ع دو

انزوي ـ قدداو  شددام: ع ددو ابددن قُددرط لميددر  مدد  ـج عددن معدداذ بددن هبددل.. 

 «.عالاعفف عن ذلك لفضل»ف، رنج عفي آخرن: 

ع دد،ا إسددناو نددعيفج قدداو لبددو واعو ع بددغ: لعلدديس  ددو ـ  عنددي الحددد ث ـ 

 بال ويلج لما  لي:

ائد، لدم  سدمع مدن معداذج قداو ابدن ـ لنغ سند من ععج نن عبد الر من بن ع 1

لبددي  دداتم: سددمع  لبددي   ددوو: لعبددد الددر من بددن عائدد، انزوي لددم  دددر  

 ل[.449معاذاال]ل

ـ لن سدددددعد بدددددن عبدددددد هللا انسعدددددش ندددددعيفج ندددددعفغ عبدددددد الحدددددا  2

ا عا دداا 450اإلشبيلي]ل ل[ ن لغ عنغ الحداف)ج عقداو: لرعى لدغ لبدو واعو  دد ثا

ل[ج عقدددد ذ دددرن ابدددن  بدددان فدددي 451فيمدددا  حدددل مدددن الحدددائ  لزعهردددال]ل

 للين الحد ثل.«: الا ر ب»ل[ج عقاو الحاف) في 452«]لالث او»

 ـ لن في سندن ب ية بن الوليدج ع و مدلسج عقد عنعن. 3

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  هواز االسامااع بالحائ  فيما عددا مدا بدين 

 لر بة.السر  عالر بة  نن المراو بمونع اإلزار ما بين السر  عا

لن مدا تحد  اإلزار ال  حدل االسدامااع بدغج « مدا فدو  اإلزار»عمفروم قولغ: 

عبرددد،ا قالددد  الحنفيدددة عالمالكيدددة عالشدددافعية لخددد،اا برددد،ا الحدددد ث عمدددا فدددي 

 ل[.453معنان]ل

عال وو الثاني: لنغ  حل لدغ مدا تحد  اإلزارج عال  حدرم عليدغ إال اإل دالج فدي 

ن  زمج عبع  انفراو من الم،ا ب الفرج خاصةج ع و م، ب الحنابلةج عاب

اصددنعوا  ددل »ل[ج لمددا ت دددم مددن قولددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 454انخددرى]ل

 «.شيء إال النكاح

ع دد،ا  ددو الددراهح ل ددو  وليلددغج علمددا  ددد ث البدداب فرددو  ددد ث نددعيف فددال 

 عارا الحد ث الصحيحج ععل  فرا صحاغ فاالسدادالو بدغ علد  تحدر م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 108       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

فرددومج عاالسددادالو علدد  لنددغ ال  حددرم إال الفددرج مددا تحدد  اإلزار بعر ددا الم

 منعو ج عالمنعو  م دم عل  المفروم.

قاو ابن رهب: لعلما ان او ث الاي رع   عدن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ج ف د رع   من عهون « فو  اإلزار»لنغ سئل عما  حل من الحائ ؟ ف او: 

ن المبدرز ن فدي الحفد)ج ماعدو ج ال تخلو لسانيد ا من لدينج علديس رعاتردا مد

علعل بعضرم رعى ذلك بالمعن  ال،ي فرمغ من مباشر  النبي صلو  هللا عليغ 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.455عسلوم للحائ  من فو  اإلزار..ل]ل
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 مقدار ما تمكثه النفساء من غير صالة وال صوم

ةت رني هللا عنرا قتالتْ :  تانتِ  النُّفت  150/13 لتمت ستاُء تتْ عُددُ فدي عتْردِد ـ ععتْن لُمو ست

دددةُ إالو  انُ الخمست عت . رت ا لتْربتِعدددينت ُسدددوِو هللاِ صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم بتْعددددت نِفتاِسدددرت رت

اللوْفُ) نبي وتاُعوت. ج عت  النوستائِيُّ

دالت ِ النوِفتداِيلج  اِء صت لتْم  تأُْمْر تا النوبِيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم بِ تضت فِي لتْف)  لتغُ: لعت عت

صت  اُ ُم.عت غُ اْلحت حت  حو

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

مدا هداء فدي عقد  »بداب « العردار »ل فدي  اداب 311ف د لخرهغ لبو واعو ل

ل  لرددم 44/186لج عل مددد ل648لج عابددن ماهددغ ل139عالارمدد،ي ل« النفسدداء

من طر ا علي بن عبد انعلد ج عدن لبدي سدرلج عدن ُمسودة انزو دةج عدن لم 

 رني هللا عنرا. سلمة

ع دد،ا لفدد) لبددي واعو  مددا قدداو الحدداف)ج إال لن فددي المعبددوع فددي لبددي واعو: 

ا لع ليلةل عفدي بعد  نسدخ  للربعدينل عفدي بعضدرا: «: البلدوغ»للربعين  وما

ال.  للربعين  وما

ل مددن طر ددا  ددونس بددن نددافعج 1/282لج عالحددا م ل312علخرهددغ لبددو واعو ل

او:  دثاني انزو دة  عندي ُمسودةج قالد : عن  ثير بن ز او ـ ع و لبو سرل ـ ق

 ججدد  فدددخل  علدد  لم سددلمةج ف لدد :  ددا لم المدد منين إن سددمر  بددن هندددب 

 دأمر النسداء   ضدين صدال  المحدي ج ف الد : ال   ضدينج  اند  المدرل  مددن 

نساء النبي صلو  هللا عليغ عسلوم ت عد في النفاي لربعين ليلةج ال  أمر ا النبي 

 م ب ضاء صال  النفاي.صلو  هللا عليغ عسلو 

ع ،ا الحد ث مدارن عل  لبي سرل ـ ع و  ثير بن ز او ـ عن ُمسودة انزو دةج 

عددن لم سددلمة رنددي هللا عنردداج علبددو سددرل قدداو عنددغ ابددن معددين فددي رعا ددة 

 إسحا  بن منصور: لث ةلج عقاو لبو  اتم: لث ة من ل ابر لصحاب الحسنل.

نعلد ج ع دونس بدن ندافعج عقدد عقد رعان عن لبي سرل اثنان: علي بدن عبدد ا

ذ رن الحاف) ـ  نا ـ من طر ا علي بن عبدد انعلد  بداللف) انعوج ثدم ذ درن 

 من طر ا  ونس بن نافع باللف) الثاني.

« هامعدغ»ععلي بن عبد انعل  عث غ البخاريج  مدا ن لدغ عندغ الارمد،ي فدي 

ن ل[ج عذ در457ل[ج عقاو ل مد عالنسائي: للديس بدغ بدأيل]ل456«]لعللغ»ع

 ل[.459ل[ج عقاو ال، بي: لصدع ل]ل458«]لالث او»ابن  بان في 

ل[ج 460عقدداو لبددو  دداتم: للدديس ب ددويلج عقدداو الدددارقعني: للدديس بددال ويل]ل

 عتوثي غ م دمج فإنغ صر حج في دم عل  الجرح المبرم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 110       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

عسدك  « الجدرح عالاعدد ل»علما  ونس بن نافع: ف د ذ رن ابن لبي  اتم فدي 

 ل[.461عقاو: ل خعئل]ل« الث او»ن في عنغج عذ رن ابن  با

عقد اخالف   لمة العلماء في  د،ا الحدد ثج فصدححغ قدومج عندعفغ آخدرعنج 

 فال، ن نعفون لعلون بعللج ل مرا علاان:

انعل : نكدار  المدان  مدا فدي رعا دة  دونسج ع دي الرعا دة الثانيدةج قداو ابدن 

عاج النبدي صدلو  ال عان: لفالخبر  ،ا نعيف اإلسدناوج منكدر المدانج فدإن لز

هللا عليغ عسلوم ما منرن من  اند  نفسداء ل دام  ونردا ـ لي لم سدلمة ـ معدغ إال 

ددا  اندد  قبددل الرجددر ج فددإذاا ال معندد  ل ولرددا:  ْعِهي اُرت  اندد  نسدداء »خد جددةج عزت

ا  ل[ج ع د،ا 462«ل]لالنبي صلو  هللا عليغ عسدلوم ت عدد فدي النفداي لربعدين  ومدا

النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم لدم  لدد مدنرن ل دد  ذ ر الحاف) ابن رهب لن نساء

بعددد فددرا الصددال ج فددإن خد جددة رنددي هللا عنرددا ماتدد  قبددل لن تفددرا 

 ل[.463الصال ]ل

ع جاب عن ذلك بأن  ،ا في رعا ة  ونس  فا دم عليردا رعا دة علدي بدن عبدد 

انعل  عليس فيرا اللف) الم، ور  ننغ ل ف) منغج عقد عث دغ انئمدةج بخدالر 

 ل[.464فإنغ  خعئج  ما ت دم]ل ونس 

لع   دداو: المددراو بنسددائغ: سيددر زعهاتددغ مددن بندداو عقر بدداو عُسددروِ اغ مار ددةج 

عبردد،ا  ابددين لن  دد،ن العلددة سيددر قاو ددةج عال تدد ثر علدد  لصددل الحددد ث  عال 

سيما لن الحد ث مشرور من طر ا علي بن عبد انعل ج علديس مدن طر دا 

  ونس بن نافع.

لُمسوددةل بضددم المدديم عتشددد د السددين المرملددةج قدداو ابددن  العلددة الثانيددة: هرالددة

ال عددان: لععلددة الخبددر المدد، ور ُمسوددة المدد، ور ج ع ددي تكندد  لم بُسوددةج عال 

تعرر  الرا عال عينراج عال تعرر في سير  ،ا الحدد ث  قالدغ الارمد،ي فدي 

 ل[.465«ل]لعللغ»

ل[ج عذ ر ددددا الدددد، بيج ع دددد،ا الحدددداف) فددددي 466ع دددد،ا قدددداو ابددددن  ددددزم]ل

ل[ عن ددل عددن الدددارقعني لنددغ قدداو: لال ت ددوم برددا  جددةلج 467جرددوالو]لالم

عم ولة الدارقعني لم لهد ا في السنن عند  ،ا الحد ثج لكدن ذ ر دا الحداف) 

ل[ج ععاوتغ لن  ن ل  دالم الددارقعني بعدد  دل 468«]لتخر جغ»الغساني في 

 ددد ثج فإمددا لن  كددون  دد،ا سدد ه مددن المعبددوعج لع لنددغ فددي إ دددى رعا دداو 

 سننج عهللا لعلم.ال

عدون »عقد  داعو بعد  العلمداء لن  ددفع الجرالدة عدن ُمس دةج فن دل صدا ب 

عددن ابددن المل ددن لنددغ قدداو: لال نسددلم هرالددة عينردداج عهرالددة  الرددا « المعبددوو

مرتفعة  فإنغ رعى عنرا هماعة:  ثير بن ز اوج عالحكم بن عايبةج عز دد بدن 

عرزميج عن الحسنج عن مسدة علي بن الحسينج عرعان محمد بن عبيد هللا ال
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ا ـ فر الء رععا عنراج عقد لثن  عل   د ثرا البخاريج عصحح الحا م  ـ ل ضا

ال]ل  ل[.469إسناونج فأقل ل والغ لن  كون  سنا

ل[ج عقددداو 470لعالحدددا صدددحاغل]ل«: خالصدددة البددددر المنيدددر»عقددداو فدددي 

ل[ج علعلددغ 471الخعددابي: لع ددد ث مسددة لثندد  عليددغ محمددد بددن إسددماعيلل]ل

من قولغ: لسدأل  محمدداا عندغج ف داو: « علل الارم،ي»د ب،لك ما هاء في  ر 

علي بن عبد انعل  ث ة رعى لغ شدعبةج علبدو سدرل  ثيدر بدن ز داو ث دةج عال 

ل[ج عال لرى في  الم البخاري  ،ا مدا 472لعرر لُمسوة سير  ،ا الحد ثل]ل

علددم   دددو عليددغ  ددالم الخعددابيج عقدداو الحددا م: ل دد،ا  ددد ث صددحيح اإلسددناو 

ن ال، بي]ل  ل[ج مع لنغ عدو ُمسوة من المجروالوقق473 خرهانل علقر 

 ل[.474عقاو النوعي: ل د ث  سنل]ل

عالخالصة: لن الحد ث ال  خلو من نعف بسبب هرالدة ُمسودة انزو دةج فدإن 

الرعا او الم، ور  عنرا لم تثبد ج لكدن الحدد ث لدغ شدوا دج عفيردا ندعف ـ 

ا ـ عمن لمثلردا لثدر عدن  ابدن عبداي رندي هللا عنرمدا عسديأتي ذ درن إن ل ضا

 شاء هللا.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ا:  قولرا: ل ان  النفساءل النفاي: بالكسر عالو  المرل ج عسدمي  الدوالو  نفاسدا

ا  نن  مددن الاددنفسج ع ددو الاشدد ا عاالنصددداعج عالددنفس  ددو الدددمج سددمي نفسددا

 لدم.النفس الاي  ي اسم لجملة الحيوان قوامرا با

  دداو: نُِفسدد ج عنتِفسدد : لي: علدددوج ع  دداو: نتِفسدد  بفدداح النددون ع سددر ا: 

ا ـ  ما ت دم.   ان ج عقيل: بالضم ـ ل ضا

عالنفاي عند الف راء: وم ترخيغ الر م بسدبب الدوالو ج إمدا معردا لع بعدد ا لع 

 قبلرا بمد   سير   يوم لع  ومين مع العلا.

اا عن تعر ف الف راء سير لن انطباء عال  خالف تعر ف انطباء للنفاي  ثير

 ر زعن في تعر فرم عل   الدة الدر م ععووتردا إلد   الردا العبيعيدةج ع د،ا 

ل[ج ععلدد   دد،ا فالنفدداي 475 حادداج مددد  تاددراعح بددين سدداة عثمانيددة لسددابيع]ل

عند م  و الدم النازو بعد فدراغ الدر م مدن الولدد نايجدة تمدز  هددار الدر م 

 الوظيفي.

اج قولرا: لت عدل  لي: تمكث بعد عالوترا من سير صال  عال صيام لربعين  وما

 عظا رن لنغ تحد د نرا ة  ننغ  ثر اتفا  النساء في ذلكج  الحي .

اج ع دو  الوهغ الثالدث: الحدد ث وليدل علد  لن ل ثدر مدد  النفداي لربعدون  ومدا

م، ب الحنفية عالمشرور من م، ب الحنابلةج ع و الراهح إن شداء هللاج عمدا 

فددي  دد،ا البدداب ع ددو  ددد ث لم سددلمة عإن ُنددعوفت بمددا ت دددم ف ددد  سددنغ  عرو
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آخددرعنج  مددا ت دددمج ع  و ددغ مددا عرو عددن ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا قدداو: 

ال]ل  ل[.476لالنفساء تناظر نحواا من لربعين  وما

قاو ابن عبد البر: لعليس في مسألة ل ثر النفاي موندع لالتبداع عالا ليدد إال 

نج فددإنرم لصددحاب رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلومج عال مددن قدداو: بددانربعي

ل[ج عسدائر انقدواو هداءو عدن سيدر مج عال  جدوز 477مخالف لردم مدنرم]ل

عندددنا الخددالر علدديرم بغيددر م  نن إهمدداع الصددحابة  جددة علدد  سيددر مج 

عالدددنفس تسدددكن إلددديرمج فدددأ ن المردددرب عدددنرم وعن سدددنة عال لصدددل؟ عبددداا 

 ل[.478الاوفيال]ل

ا ماعاندد  عقاو ال شو اني: لعانولة الدالة عل  لن ل ثر النفاي لربعون  ومدا

ل[ عبمعنان قاو النوعيج عروو عل  479بالغة إل   د الصال ية عاالعابارل]ل

 من نعف الحد ث.

  وو الد اور عمدر انشد ر: لقدد انارد  الم دوالو العبيدة فدي النددع  الف ريدة 

آلراء الف ريدة ال ائلدة بدأن النفداي: الم دم إليرا البحث إل  االتفدا  مدع بعد  ا

 و ما  نزو من المدرل  بعدد الدوالو  لع اإلسد اط ر ثمدا  نددمل موقدع المشديمة 

ا ثدم سدائالا ُمْصدفراا  اد   اوقدفج عال  المنفصلة من تجو ف الر مج ع بدل ومدا

 دددو نقلددغج علقصددان السددوي سدداة لسددابيع فددإن زاو عليرددا اعابددر سيددر سددويج 

قددد  كددون مددن هددراء ب ا ددا المشدديمة واخددل الددر مج لع ع لحددا باالساحانددةج ع

نايجة ع ن الر م عن االن باا الكافي لحبس الدمج لع سير ذلك مما  لدامس 

لغ الاشخي  عالعالجج عالنفاي إذا انار  قد  فضي إل   ي ج عقدد  فضدي 

 ل[.480إل  طرر  ماد فار  تعوو لع ت صرل]ل

رلو العردر قبدل انربعدين فإنردا  الوهغ الرابع: ال  دو نقل النفايج بدل ماد 

تغاسل عتصليج ع ،ا قوو الجمرور من ل ل العلم  نندغ لدم  درو مدن الشدرع 

 لغ تحد دج فيكون المرهع فيغ إل  الوهووج عقد عهد قليالا ع ثيراا.

قدداو الارمدد،ي: للهمددع ل ددل العلددم مددن لصددحاب النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم 

اج إال لن تدرى عالاابعين عمن بعد م عل  لن النفسا ء تدع الصال  لربعين  وما

 العرر قبل ذلك فإنرا تغاسل عتصلي...ل.

الوهغ الخامس: ال  ثب   كم النفاي إال إذا عنع  ما تبين فيغ خلا إنسانج 

ا مددن ابادداء الحمددلج  علقدل مددد   ابدين فيرددا خلدا اإلنسددان عا دد عثمددانون  ومدا

ا  ا  نن الخلا لربعون  ومدا ا عل دة  عسالبرا تسعون  وما نعفدة  علربعدون  ومدا

 علربعون مضغة.

ا  ل  و مخل ا لم سير مخل دا؟  ع نبغي الاثب  إذا لس ع  لوا د عثمانين  وما

نن هللا تعال  قسم المضغة إل  مخل  دة عسيدر مخل  دةج قداو تعدال : }}ثُدم  ِمدْن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 113       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

ل  تددة {{ ]الحددج:  ْيددِر ُمخت ست ل  تددة  عت إذا تددم لددغ تسددعون [ ج عالغالددب لنددغ 5ُمْضددغتة  ُمخت

ا تبين فيغ خلا اإلنسان.   وما

عقد ذ ر انطباء لن اإلهراا لاإلس اطل قبل الشرر الرابع ال  شبغ الوالو ج 

إذ   ،ر الر م في  ،ن الحاو محاو اتغ: الجنين علسشياغج ع كون الس ه فدي 

ا. ا بالدم سالبا   ،ن الحاو محاطا

الو ج إذ تنفجدر انسشدية لعالاج لما اإلهراا بعد الشرر الرابع فإندغ  شدبغ الدو

 ل[.481ع نزو منرا الحملج ثم تابعغ المشيمة]ل

الوهغ الساوي: إذا تجاعز الدم انربعين عل  ال وو بأنردا ل ثدر مدد  النفدايج 

فرددو  ددي  إن صدداور زمددن  يضددراج فدداجلس لددغج عقددد ذ ددر انطبدداء لن 

الو  ثددم الحددي  قددد  عددوو إلدد  الظرددور فددي نرا ددة انسددبوع السدداوي بعددد الددو

 ن عددعج  مددا  ددان قبددل الحمددلج لع  غيددب خددالو لشددرر الرندداعة عنددد بعدد  

 ل[.482النساء]ل

فإن اسامر معرا فري مساحانة تأخ، ل كامرداج عذ در بعد  الف رداء لندغ إن 

 ان لرا عاو  بز او   سير  عل  انربعين  يومين ثم  ن عدع  لع ظردرو فيدغ 

 ادددد   ن عددددعج عهللا لمددددار  قددددرب االن عدددداع  صددددفر  لع  دددددر  اناظددددرو 

 ل[.483لعلم]ل
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 كتاب الصالة

ج «الصددال »ذ ددر  ادداب « العرددار »لمددا فددرغ الحدداف) ر مددغ هللا مددن  ادداب 

عت د م العرار  من باب ت د م الصال   نن العردار  مفاا ردا عشدرطراج  مدا 

مفادددداح الصددددال  العرددددورج عتحر مرددددا الاكبيددددرج عتحليلرددددا »فددددي الحددددد ث: 

 ل[.484«]لالاسليم

دالتتتكت عالصال لتدْيِرْم إِن  صت دلوِ عت صت   في اللغة: الدعاء بدالخيرج قداو تعدال : }}عت

[ ج لي: اوع لرمج عقاو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: 103ستكتٌن لتُرْم{{ ]الاوبة: 

ج عإن  ان مفعراا فلديععم» ا فليصلوِ « إذا وعي ل د م فليجبج فإن  ان صائما

: فليدع ن 485]ل ل الععام بالمغفر  عالبر ة عنحو ذلدكج ل[ج عمعن  فليصلوِ

 عل  ما قالغ الجمرور.

عفددي الشددرع: عبدداو  ذاو لقددواو علفعدداو معلومددةج مفااحددة بددالاكبيرج مخاامددة 

 بالاسليم.

عمعظم تعر ف الما دمين ـ ر مرم هللا ـ  خلو من  لمة لعبداو ل لع مدا  د وي 

لقربدددة ج فإندددغ قددداو: «شدددرح  ددددعو ابدددن عرفدددة»معنا ددداج إال مدددا رل ددد  فدددي 

ل[ج علعل الما ددمين لدم  درع  اهدة إلد   د،ا الوصدف  نن مدن 486فعليةل]ل

المعلوم لن الر وع عالسجوو عما ذُِ رت معرما إذا صدر من مسدلم فردو  حكدي 

 صفة الصال  ع يئارا.

عالصال  ثاني لر ان اإلسالم عل مرا بعد الشدراوتينج ع ددو علد  ل مياردا لن 

  هللا عليغ عسلوم في السماء ليلة المعراج بدال هللا تعال  فرنرا عل  نبيغ صلو 

ل[ج ع دان ذلدك قبدل الرجدر  بنحدو 487«]لالصدحيحين»عاسعة  ما ثب  في 

ا ـ لنردا تاكدرر فدي  ثالث سنين عل  المشرورج عمما  دو عل  ل ميارا ـ ل ضا

 اليوم عالليلة خمس مراوج علنرا عاهبة عل   ل مكلف ما وام عاقالا.

  خمسدددين صدددال ج  اددد  اسدددا رو الفر ضدددة خمدددس عقدددد فرندددرا هللا تعدددال

صلواو في اليوم عالليلةج ع ان النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم  صدليرا ر عادين 

ر عاين إال المغرب فثالث ر عاوج فلمدا  داهر إلد  المد ندة ب يد  الر عادان 

للمسافرج عز دو صال  الم يم إل  لربع ر عداوج إال الفجدر فب يد  ر عادينج 

ل[ج 488 دد ث عائشدة رندي هللا عنردا فدي الصدحيحين]لعقد ثب  ذلدك فدي 

 إن شاء هللا.« قصر الصال »عسيرن من ان او ثج  ما سيأتي في باب 

عقد ذ ر هللا تعال  الصال  في ال رآن في ل ثر من ساين مر  ما بدين م رعندة 

بالز ا  عمفرو  عنراج ع ،ا عما قبلغ  دو واللة عانحة عل  محبة هللا تعدال  

 اغ برا  نن لرا ثمراو عظيمةج فردي صدلة بدين العبدد عربدغج عفيردا لرا ععنا

انشدراح الصددرج عقدر  العدينج عاالنزهدار عدن الفحشداء عالمنكدرج عبالجملددة 
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فحكمرا با ر ج عمصالحرا عظيمةج عمنافعرا ماصلة بال لب عالدرعح عالبددن 

 ل[.489عسائر ال وى]ل
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 باب المواقيت

 ندا: الدزمن المحددو نواء الصدال  فيدغج  المواقيد : همدع مي داوج عالمدراو بدغ

عانعقاو خمسة لمن ال  جمعج لكل صال  عق  خداصج عثالثدة لمدن  جمدع  

الندددماج عقدد  العصددر فددي عقدد  الظرددرج ععقدد  العشدداء اآلخددر  فددي عقدد  

 المغرب.

عبدددل المصددنف بالمواقيدد   ننرددا سددبب للوهددوبج عشددرط لددألواءج فكددان لرددا 

عط الصددال ج فددإن الصددال  فر ضددة م قاددة هراددان فددي الا ددد مج فرددي ل ددم شددر

بوقدد  محدددوج ال  جددوز ت ددد مرا عليددغ عال تأخير ددا عنددغج قدداو تعددال : }}إِن  

ْوقُوتاددا{{ ]النسدداء:  لتدد  اْلُمددْ ِمنِينت ِ اتاباددا مت ددالت ت  تانتددْ  عت ا 103الص  [ لي: فرنددا

اج عفي السنة ل او ث  ثير ج ذُِ رت بعضرا في  ،ا الباب.  م قاا

 الوق  عآخرنبيان لعو 

ع رنددي هللا عنرمددا لتن  نبددي  هللا صددلو  هللا  151/1 ْبددِد هللاِ ْبددِن عتْمددر  ددْن عت ـ ععت

 : ا »عليغ عسلوم قتاوت ُهِل  تُعوِلِغ مت التِ  الش ْمُسج عت تانت ِظلُّ الر  ْقُ  الظُّْرِر إذتا زت عت

ددا لتددْم تتْصددفتر  ا ْقددُ  اْلعتْصددِر مت عت ددالت ِ لتددْم  تْحُضددِر اْلعتْصددُرج عت ْقددُ  صت عت لش ددْمُسج عت

داِء إلتد  نِْصدِف الل ْيدِل انْعستدِهج  دالت ِ اْلِعشت ْقُ  صت عت ا لتْم  تِغِب الش فُاج عت ْغِرِب مت المت

ا لتْم تتْعلُعِ الش ْمسُ  ْبحِ ِمْن ُطلُوعِ اْلفتْجِر مت ْقُ  صتالت ِ الصُّ عت انُ ُمْسلٌم.«. عت عت  رت

ِد ِث بُرت ْ  152/2 لتغُ ِمْن  ت اُء نتِ ي ةٌ »دت ت في اْلعتْصر: ـ عت الش ْمُس بتيضت  «.عت

ِد ِث لتبِي ُموس :  153/3 ِمْن  ت الش ْمُس ُمْرتتِفعةٌ »ـ عت  «.عت

 الكالم عليرا من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و لبو عبد هللا بر د  بن الحصيب ـ بضم الحاء ـ انسلمي. لسلم قبل سزع  

دم علدد  النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم عشددرد الحد بيددةج بدددرج علددم  شددرد اج عقدد

فكان ممن با ع بيعة الرنوانج عفي الصحيحين عنغ رني هللا عنغ لنغ سزا 

ل[ج سددكن 490مددع رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم سدد  عشددر  سددزع ]ل

المد نةج ثم تحوو إل  البصر ج عسزا خراسدان زمدن عثمدان رندي هللا عندغ 

 ل[.491بن معاع ة سنة ثالث عساين]ل عماو بمرع زمن  ز د

علما لبو موس  فرو عبدد هللا بدن قديس انشدعري ال حعداني رندي هللا عندغج 

مشرور باسمغ ع نياغج قددم مكدة علسدلمج ثدم رهدع إلد  بدالو قومدغج عقددم فدي 

خمسين مدنرم إلد  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عندد فداح خيبدرج ع دان  سدن 

لو رل اندي علندا »غ النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: الصوو ب راء  ال رآنج قاو في

 ل[.492«]للسامع ل راءتك البار ةج ل د لعتي  مزماراا من مزامير آو واعو

عالن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم عل  اليمنج فلما تدوفي النبدي صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم قدم المد نة عشرد فاوح الشدامج ثدم اسداعملغ عمدر رندي هللا عندغ علد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 117       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

لبصر ج فافااح ان دواز ثدم لصدبرانج ثدم عزلدغ عثمدان رندي هللا عندغ عدن ا

البصر  فاحوو إل  الكوفة فوالن عثمان عليرداج عتف دغ بدغ ل لرداج عمداو فيردا 

 ل[.493سنة لربع علربعين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرا:

ل مدن 173ل ل612 د ث عبد هللا بن عمرع رني هللا عنرما لخرهغ مسدلم ل

 دثنا قااو ج عن لبي ل دوبج عدن عبدد هللا بدن عمدرعج عتمامدغ:  طر ا  مامج

ج « فإذا طلع  الشمس فأمسك عن الصدال ج فإنردا تعلدع بدين قرندي شديعان»

علغ للفاظ لخرىج ساقرا اإلمدام مسدلم ر مدغ هللا مدن طدر  عدن قاداو ج عفيردا 

ل[ج علدد،ا فددإن 494فوائددد  ثيددر ج قدداو النددوعي: لال نعلددم ل ددداا شددار غ فيرددال]ل

ا لما سا   د ث عبد هللا بن عمرع بعرقدغ لروفدغ بسدندن عدن  حيد  بدن م سلما

لبددي  ثيددر لنددغ قدداو: لال  ُسدداعاع العلددم برا ددة الجسددمل مددع لن ذلددك ال  اعلددا 

بأ او ث المواقي ج علعلغ ذ رن إشار  إل  لن مدن لتعدب هسدمغ فدي تحصديل 

 .العلم تح ا لغ ما  ر دج مثل همع طر   ،ا الحد ث عتحصيل فوائدن

ا ـ ل ل مدن 613علما  دد ث بر دد  رندي هللا عندغج ف دد لخرهدغ مسدلم ـ ل ضدا

طر ا عل مة بن مرثدج عن سليمان بن بر د ج عن لبيغج عن النبدي صدلو  هللا 

صددل معنددا »عليددغ عسددلومج عفيددغ لن رهددالا سددألغ عددن عقدد  الصددال  ف دداو لددغ: 

مس مرتفعدة  عني: اليومين لثم لمرن ـ لي بدالالا ـ فأقدام العصدر عالشد«  ، ن

 بيضاء ن ية..ل.

ا ـ ل ل من 614علما  د ث لبي موس  رني هللا عنغ ف د لخرهغ مسلم ـ ل ضا

طر ا بدر بن عثمانج  دثنا لبو بكر بن لبي موسد ج عدن لبيدغج عدن رسدوو 

هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم لندغ لتدان سدائل  سدألغ عدن مواقيد  الصدال  فلدم  درو  

اج قاو: لفأقام الفجر  ين انشا الفجر... إل  لن قداو: ثدم لمدرن فأقدام  عليغ شيئا

 بالعصر عالشمس مرتفعة..ل.

علعددل سددرا الحدداف) مددن إ ددراو  دد،ا ال دددر مددن  ددد ث لبددي موسدد  ع ددد ث 

بر د  فدي صدال  العصدر اإلشدار  إلد  لندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  دان  عجدل 

لدك العصرج لوصف الراعي الشمس باالرتفاع عبأنردا بيضداُء ن يدةج فيكدون ذ

ا ل ولغ:   « .ما لم تصفر  الشمس»تفصيالا عبيانا

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظرا:

 قولغ: لزال  الشمسل لي: مال  عن عسه السماء إل  هانب الغرعب.

قولغ: لع ان ظل الرهدل  عولدغل لي: ع مادد عقد  الظردر  اد   صدير ِظدلُّ 

الرهدل فدي الحدد ث  الرهل ِمثْلتغُج عالمراو: لن  كون ظل الشيء مثلدغج عذُِ درت 

 تمثيالا.
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قولغ: لتصفر الشدمسل الصدفر  لدون وعن الحمدر ج عالشدمس تكدون صدفراء 

 عند قربرا من الغرعب ل، اب بيانرا عنعف نور ا.

قولغ: لالشفال  دو ب يدة ندوء الشدمس ع مرتردا بعدد سرعبرداج قداو الخليدل: 

الشددفا: الحمددر  مددن سددرعب الشددمس إلدد  عقدد  العشدداء اآلخددر ج فددإذا ذ ددب  

قيل: ساب الشفاج ع ،ا  دو المشدرور فدي  ادب اللغدةج  مدا ذ در الجدو ريج 

ل[ ن ددوالا عددن بعدد  496ل[ج عذ ددر النددوعي]ل495عانز ددريج عسير مددا]ل

الصحابة عالاابعين علئمة اللغة لن الشفا  دو الحمدر ج عقدد سدا  الحداف) فدي 

ا في ذلكج ع و نعيفج عسيأتي ـ إن شاء هللا تعال  ـ لما« البلوغ» من   د ثا

 قاو:  و البياا ال،ي  كون بعد الحمر  فرو مرهوح.

قولددغ: لإلدد  نصددف الليددل انعسددهل  كدد،ا فددي رعا ددة  مددام عددن قادداو  بلفدد) 

لانعسهل عهميع من رعى الحد ث عن قااو  عند مسلم  ع دم  شدام عشدعبة 

ْ دٌم  نن  عالحجاج لم  ، ر  ،ن اللفظةج قاو ال رطبدي: لع دأن  د،ن الرعا دة عت

الم دراو عالمعدعواو إنمدا   داو فيمدا  اوسده بدين اثندين فدأ ثرج  انعسه في

اللردددم إال لن  ر دددد بانعسددده: انعددددوج فحينئددد،  صدددح لن   ددداو:  دددو لعسددده 

الشيئينج لي: لعدلرماج ع ،ا الشيء لعسه من  د،اج لي: لعددو مندغج ع مكدن 

لن تحمل رعا دة تلدك الز داو  علد  الصدحة ع كدون معندان: لن النصدف انعو 

بالنسبة إل  إ  داع الصدال  فيدغ مدن النصدف اآلِخدرج لاأو دة الصدال  فدي  لعدو

 ل[.497انعوج ع ثر  الثواب فيغل]ل

عالليل في اللغة من مغرب الشمس إل  طلدوع الفجدر الصداو  لع إلد  طلدوع 

 ل[.498الشمس]ل

علما في الشرع فالظا ر لنغ  ناري بعلوع الفجرج  ما ذ ر ذلك شيخ اإلسالم 

 ل[.499ابن تيمية]ل

قولغ: لبيضاء ن يةل لي: صافية لم تصدفرج عفدي  د،ا مدع  دد ث لبدي موسد  

 لعالشمس مرتفعةل إشار  إل  ب اء  ر ا عنوئرا.

الوهغ الرابع: الحدد ث وليدل علد  لن عقد  صدال  الظردر مدن زعاو الشدمس 

إلدد  لن  صددير ظددل  ددل شدديء طولددغ بعددد الظددل الدد،ي زالدد  عليددغ الشددمسج 

مسداو فدي لرا مسداو ةج ع علدم علد  رلي  ع عرر ذلدك بدأن  ُنصدب عدوو

الظددلج فمددا وام الظددل  ددن   مددن الخدده فالشددمس لددم تددزو فددي االرتفدداعج عإن 

عقف ال  ز د عال  ن   فرو عق  االساواءج فإن عاو الظل إلد  الز داو  علدم 

لن الشمس زال ج عوخل عق  الظررج ثم ت يس من ابادداء عدوو  الظدلج فدإذا 

 رج عق  صال  الظرر. ان الظل طوو الشاخ  ف د خ

عالظددل   صددر فددي الصدديف الرتفدداع الشددمس إلدد   بددد السددماءج ع عددوو فددي 

الشااء لمساماارا للمناصدبج علرد،ا  ظردر فدي الشدااء ظدل لكدل شداخ  مدن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 119       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

نا ياغ الشمالية  نن الشمس تميل إل  الجنوبج لمدا عالمدة الدزعاو بالسداعة 

  و الزعاو.فاقسم ما بين طلوع الشمس إل  سرعبرا نصفينج ع ،ا 

الوهغ الخدامس: الحدد ث وليدل علد  لن عقد  صدال  العصدر  بددل مدن انارداء 

عق  الظررج علنغ ال فاصل بينرما عال اشارا ج عل  الراهح من لقواو ل دل 

العلمج ع ماد عقارا المخاار ما وام  الشمس بيضاء ن يةج فإذا اصفرو انار  

ل عقد  الضدرعر  إلد  عقارا المخادار  ل ولدغ: لمدا لدم تصدفر الشدمسل ع ددخ

الغرعبج عالدليل عل  ذلك  د ث لبي  ر ر  رندي هللا عندغ لن رسدوو هللا 

مددن لور  ر عددة مددن العصددر قبددل لن تغددرب »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قدداو: 

ل[ج فرو ن  صر ح في لن عق  العصدر 500« ]لالشمس ف د لور  العصر

ندي هللا عنرمدا لمدا  ماد إل  الغرعبج عإنما قتد مت الحاف)  د ث ابن عمرع ر

لم تصفر الشمسل نن فيدغ تحد دد بدا دة عقد  العصدر عنرا ادغج فيحمدل علد  

 عق  االخايارج ع حمل  د ث لبي  ر ر  عل  الضرعر .

عالمراو بالضرعر : الع،ر الد،ي ال مندع دة عندغج  الحدائ  تعردر فدي  د،ا 

ح اشاغل الوق ج لع  افر  سلمج لع نائم  ساي )ج لع مغم  عليغ  فياج لع هر 

باضميد هر غج فر الء  صلون علو بعد اصفرار الشدمسج عتكدون صدالترم 

 ل[.501لواءج عهللا لعلم]ل

عال وو الثاني ع و المشرور في  اب الف غ  كاب الحنابلدة ـ مدثالا ـ لن عقد  

العصر المخاار  ماد إل  لن  صير ظل الشديء مثليدغج مسدادلين بحدد ث ابدن 

هبر ل عليغ السالم بالنبي صدلو  هللا عليدغ  عباي رني هللا عنرما في صال 

عسلوم عفيغ: لثم صلو  العصر  دين  دان ظدل  دل شديء مثدل ظلدغ... عصدل  

 ل[.502المر  الثانية  ين  ان ظل  ل شيء مثليغل]ل

عال ددوو انعو  ددو الددراهحج ع ددو لعسددع مددن ال ددوو الثدداني  نن اماددداو عقدد  

   دون ظدل الشديء مثليدغ  االخايار إل  ما لم تكن الشدمس صدفراء  ز دد علد

 ععهغ الارهيح ما  لي:

ج ع ددو ماددأخر  نن «صددحيح مسددلم»ـ لن  ددد ث عبددد هللا بددن عمددرع فددي  1

إمامة هبر ل  ان  بمكة في لعو الفراج ف دد ن دل الحداف) عدن ابدن إسدحا  

 ل[.503لن ذلك  ان صبيحة الليلة الاي فرن  فيرا الصال ]ل

د ث ابدن عبداي رندي هللا عنرمداج ـ لنغ اشامل علد  ز داو  لدم تدرو فدي  د 2

 عانخ، بالز او  ال  نافي ذلك.

 ـ لنغ من قوو الرسوو صلو  هللا عليغ عسلومج ع د ث ابن عباي فعل. 3

الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل  لن عق  المغرب من مغيب الشمس ع ماد 

إل  مغيب الشفاج ع ي الحمر  فدي انفداج ع د،ا معدرعر بالمشدا د ج ع دو 

ا بعد سرعب الشمس.  اراعح  ما بين ساعة عربع إل  ساعة عنصف ت ر با
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الوهغ السابع: الحد ث وليل عل  لن عق  العشاء  بدل بعدد مغيدب الشدفا إلد  

نصف الليلج فدإذا اناصدف الليدل خدرج عقد  العشداءج ع عدرر ذلدك بحسداب 

الساعاو من الغرعب إلد  طلدوع الفجدرج فيعدرر ثلدث الليدل عنصدف الليدلج 

خالر بين العلماء في آخر عق  العشاء عل  ثالثة لقدواوج ذ ر دا عقد عقع ال

 ل[ج عسبب الخالر: تعدو ان او ثج ثم الارهيح بينرا.504ابن رشد]ل

ع د ث ابن عمرع ن  صر ح ال  حامل الاأع لج في لن عقد  العشداء  مادد 

إل  نصف الليلج علم  رو ما  دو عل  امادداون إلد  مدا بعدد ذلدكج ع   دد ذلدك 

[ 78تعال : }}لتقِِم الص الت ت ِلدُلُوِ  الش ْمِس إِلت  ستستِا الل ْيِل{{ ]اإلسدراء: قولغ 

   عالغسا: سواو الليل عظلماغج ع ،ا لشد ما  كون في مناصف الليل.

عال ددوو الثدداني: لن آخددر صددال  العشدداء طلددوع الفجددرج عاسددادلوا بحددد ث لبددي 

لدديس فددي النددوم »عسددلوم قدداو: قادداو  رنددي هللا عنددغ لن النبددي صددلو  هللا عليددغ 

دددر الصدددال   اددد   ددددخل عقددد  الصدددال   تفدددر هج إنمدددا الافدددر ه علددد  مدددن لخ 

ل[ج قالوا:  ،ا  دو عل  لن عق  ُ لوِ صال   ماد إل  وخدوو 505« ]لانخرى

عق  الصال  انخرىج إال صال  الفجر فال  ماد عقارا إل  الظردر باإلهمداعج 

 جر.فيكون آخر صال  العشاء عق  طلوع الف

 عانعو لرهح  ل و  وليلغ  ما ت دمج ع د ث لبي قااو  ال واللة فيغج نمر ن:

انعو: لنغ محموو عل  صالتين عقارما ماصل  دالظرر عالعصدرج علرد،ا ال 

 تدخل صال  الفجر مع صال  الظرر باإلهماع.

الثدداني: لن الحددد ث لدديس فيددغ بيددان لعقدداو الصددال  عال سدديا مددن لهددل ذلددكج 

ان إثم من   خر الصال  عامداا  اد   خدرج عقاردا  نن الحدد ث عإنما  و لبي

عرو فددي الفجددر  ينمددا نددام رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم عمعددغ لصددحابغ 

رني هللا عنرم عنرا في السفرج فلو  ان الحد ث لبيان ما ذ رعن لكان ولديالا 

علدد  اماددداو عقدد  الصددبح إلدد  الظرددرج ع ددم ال   ولددون بددغج فكيددف  صددح 

 ناؤ ا؟.اساث

عال ددائلون باماددداو العشدداء إلدد  طلددوع الفجددر  ددرعن لن عقارددا المخاددار إلدد  

نصددف الليددلج علمددا عقدد  انواء فرددو مماددد إلدد  طلددوع الفجددرج لكنددغ عقدد  

 نرعر ج عقد ن  عل  ذلك الف راءج لكنغ قوو مرهوحج لما ت دم.

هبر لت عال وو الثالث: لن آخر عق  العشاء ثلث الليل مسادلين بحد ث إمامِة 

عليغ السالم للنبي صلو  هللا عليغ عسلوم في اليوم الثانيج ل ولغ في  دد ث ابدن 

عباي رني هللا عنرما ـ الما دم ـ لثم صل  العشاء اآلخر   دين ذ دب ثلدث 

الليللج عال،ي  ظرر لنغ ال وليل فيغ عل  لنغ آخدر عقاردا إذا مدا قُدرن بحدد ث 

 ابن عمرعج عت دم الكالم عل  ذلك.
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الثدامن: الحدد ث وليدل علد  لن عقد  الصدبح مدن طلدوع الفجدر الثداني الوهغ 

 ادد  تعلددع الشددمسج ععقدد  الفجددر منفصددل عمددا قبلددغ عمددا بعدددن  نن بينرمددا 

عبين العشاء نصف الليل الثاني ـ علد  ل دد انقدواو ـ عبينرمدا عبدين الظردر 

نصددف النرددار انعوج عقددد هدداء فددي ال ددرآن مددا  دددو علدد  ذلددكج قدداو تعددال : 

قُدْرآنت اْلفتْجدِر إِن  قُدْرآنت اْلفتْجدِر }}لت  قِِم الص الت ت ِلدُلُوِ  الش ْمِس إِلتد  ستستدِا الل ْيدِل عت

ْشُروواا ]{{ ]اإلسراء:   [ .78 تانت مت

قُددْرآنت اْلفتْجددِر{{ مععددور علدد  لالصددال ل عت ددد رن: علقددم قددرآن  ف ولددغ: }}عت

االعانددداء بدددغ فيردددا الفجددر  لي: صدددال  الفجدددرج ععبدددر عنردددا بددال رآن لمز دددد 

عإطالاددغج عفددي اآل ددة فصددُل صددال  الفجددر عددن قولددغ: }}ِلدددُلُوِ  الش ددْمِس إِلتدد  

 ستستِا الل ْيِل{{  لعدم اتصاو عقاراج  ما ت دمج عهللا تعال  لعلم.
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 بيان متى كان النبي )ص( يصلي المفروضة

ُسوُو  154/4 :  تانت رت ِ قتاوت عتْن لتبِي بتْرزت ت انْسلِميو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ عت

ي دةٌج  الش دْمُس  ت ْ ِلِغ فدي لتْقصد  المد نتدِة عت دُنتا إلت  رت ج ثُم   تْرِهُع لت ت لوِي اْلعتْصرت  ُصت

دِد ثت بتْعددت تاج  الحت ا عت نُ الن ْومت قتْبلترت رت ِمنت اْلِعشتاِءج عت تان  تْكرت خوِ عت تانت  تْساتِحبُّ لتْن  ُ ت

داوِينت إلد  عت تانت  تْنفتاُِل  لُ بِالسوِ ِليستدغُج ع تْ درت ُهدُل هت ِمْن صتالت ِ الغتدتا ِ ِ ينت  تْعِرُر الر 

لتْيِغ.  المائتِة. ُما فتٌا عت

آُ ددُم  155/5 ا: إذتا رت لتْ يتانددا ا عت دداءت لتْ يتانددا اْلِعشت : عت ددابِر  ددِد ث هت ا ِمددْن  ت ِعْندددتُ مت ـ عت

آُ ْم لتْبعت عا  ج عإذتا رت لت عُوا عتج  :  تانت النبديُّ صدلو  هللا عليدغ اْهاتمت ْبحت الصُّ ج عت رت لتخ 

. ا بِغتلتس  لوِيرت  عسلوم  ُصت

ددا  اْلفتْجددُرج  156/6 تقتددامت اْلفتْجددرت ِ ددينت اْنشت ددِد ِث لتبددي ُموسدد : فتأ ِلُمْسددلم  ِمددْن  ت ـ عت

ا. الن اُي الت  تكاوُ  تْعِرُر بتْعُضُرْم بتْعضا  عت

 الكالم عليرا من عهون:

 في ترهمة الراعي:الوهغ انعو: 

ع و لبو برز  نتْضلة بن عبيدد لع ابدن عبدد هللا انسدلمي رندي هللا عندغج فدي 

اج عشدرد فداح خيبدر عمكدة عالعدائفج  نسبغ خالرج مشرور بكنياغج لسلم قد ما

ع و ال،ي قال ابن خعل عدام الفداحج ع دو ماعلدا بأسداار الكعبدة بدأمر النبدي 

د قاداو الخدوارج فدي ان دوازج ثدم صلو  هللا عليغ عسلومج سزا خراسدانج عشدر

ْرع سنة خمس عساين]ل  ل[.506ماو بمت

 الوهغ الثاني: في تخر جرا:

بدداب « مواقيدد  الصددال »لمددا  ددد ث لبددي بددرز : ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي 

ل من طر ا سيار بن سالمة ع و لبو المنراو 640ل ل547« لعق  العصر»

ميج ف داو لدغ لبدي:  يدف الر ا ي قاو: وخل  لنا علبي علد  لبدي بدرز  انسدل

 ان رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  صلي المكاوبةج ف او:... ف، رنج عاللف) 

 للبخاري.

عقد  ،ر الحاف) لعو الحد ث ل ان  صلي الرجير ـ الاي تددعونرا انعلد  ـ 

 ين تد   الشمسج ع صلي العصدر.. إلدخلج ع دان انعلد  لن  ثباردا  نن 

النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي الصددلواو الحددد ث فددي بيددان مادد   ددان 

الخمددسج  مددا لن الحدداف) لسدد ه ذ ددر المغددربج عفيددغ: لعنسددي  مددا قدداو فددي 

المغددربلج عال ائددل  ددو سدديار بددن سددالمة  لي: نسددي مددا قدداو لبددو بددرز  فددي 

 ل[.507المغربج بي نغ ل مد في رعا اغ عن  جاجج عن شعبة عنغ]ل

لج 560« لعقد  المغدرب»فدي بداب علما  د ث هابر: ف د لخرهدغ البخداري 

ل من طر ا شعبةج عن سعد بن إبرا يمج عن محمد بدن عمدرع 646عمسلم ل

بن الحسن بن علي قاو: قدم الحجاج المد نةج فسدألنا هدابر بدن عبدد هللا ف داو: 
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 دددان رسدددوو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم  صدددلي الظردددر بالرددداهر .. عسدددا  

ا الحددد ثج عاللفدد) للبخدداريج علفدد) مسددلم:  ا   خر ددا عل يانددا لعالعشدداء ل يانددا

  عجلل.

عن شعبة: سألنا هابر بن عبد هللا ـ في زمن « مسند لبي عوانة»عقد عقع في 

 ل[.508الحجاج ـ ع ان   خر الصال  عن عق  الصال ]ل

 علما  د ث لبي موس  ف د مض  تخر جغ.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

 ان خبر ا هملة فعلية ولد  علد   قولغ: ل ان  صليل  ان: فعل مااج عإذا

اج عت دم ذلك في   «.العرار »االسامرار سالبا

 قولغ: لر لغل بفاح الراء عسكون الحاء: مسكنغ عمنزلغ.

قولغ: لعالشمس  يةل لي: بيضاء ن ية  دار ج فحياتردا عصدف مسداعار لب داء 

نوئرا عشد   رارترا عصفاء لونراج عالجملة  او من فاعدل ل رهدعلج عقدد 

بسندن عن خيثمة بن عبدد الدر من قداو: ل ياتردا « سننغ»لبو واعو في  لخرج

 ل[.509لن تجد  ر ال]ل

قولغ: للن   خر من العشاءل بكسدر الخداء المعجمدةج لي:  بعد ء مدن صدال  

 العشاءج عالمراو:   خر من عق  العشاءج فال  صليرا في لعو عقارا.

 دبغ  الندوم قبدل صدال   قولغ: لع ان  كرن النوم قبلرا عالحد ث بعدد ال لي:

العشدداء  ننددغ إن اسدداغر  فيددغ فاتاددغ الصددال ج عإن قععددغ قددام ع ددو  سددالنج 

ع كرن الاحدث بعد ا  ننغ قد  فضي إل  السرر الضار بالجسم المعدو  عدن 

قيددام الليددل عصددال  الفجددرج ع دد،ن الجملددة اسدداعراو مددن لبددي بددرز  رنددي هللا 

 عنغج ع و في سا ة المناسبة.

  نفالل لي:  نصرر.قولغ: لع ان 

 قولغ: لمن صال  الغدا ل لي: صال  الفجر. عالغدا : لعو النرار.

قولددغ: لع  ددرل بالسدداين إلدد  المائددةل لي: فددي صددال  الغدددا ج عظددا رن لن  دد،ا 

 الم دار في  ال الر عاين.

ال همع  ين بمعن : عق ج ع دو اسدم مدبرم   دع  ا عل يانا قولغ: لعالعشاء ل يانا

ير من الزمان عل  المشرورج ع ما منصوبان عل  الظرفية عل  ال ليل عالكث

دلت ف داو:  ا  د خرج ثدم فتص  ا  عجدلج عل ياندا إذا »بفعل مح،عرج عالا د ر: ل يانا

ر لج عإذا رآ م لبع عا لخ   «.رآ م ـ لي: الجماعة ـ اهامعوا عج 

ا عل  لعو الحد ثج ع و قولدغ: ل دان النبدي صدلو   ل: بالنصب ععفا علالعشاءت

 عليغ عسلوم  صلي الظررت بالراهر ...ل. هللا

: بالنصددب بفعددل محدد،عر  فسددرن  قولددغ: لعالصددبح...  صددليرا بغلددسل الصددبحت

 ل[.510الم، ورج عالا د ر: ع ان  صلي الصبح]ل
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 عالغلس: بفاحاين: اخاالط نياء الصبح بظلمة الليل مع سلبة الظلمة.

لفجدر عانشدا: إذا شدا ا«: النرا دة»قولدغ: لانشدا الفجدرل لي: طلدعج قداو فدي 

 طلعج  أنغ شا مونع طلوعغ.

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  اسدداحباب تعجيددل صددال  العصددر فددي لعو 

عقارا  نن الصحابة رني هللا عنرم  انوا  صلونرا مع النبي صلو  هللا عليغ 

عسلوم ثم  رهع الرهل إل  منزلغ في لقص  المد نةج عالشمس لم تزو تحداف) 

ج عقد عرو عن لنس رني هللا عنغ لندغ قداو:  دان رسدوو بضوئرا ع رارترا

هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي العصددر عالشددمس مرتفعددة  يددةج فيدد، ب 

ال،ا ب إل  العوالي فيأتيرم عالشمس مرتفعةج قاو الز ري: عبع  العدوالي 

 ل[.511من المد نة عل  لربعة لمياو لع نحون]ل

بي صلو  هللا عليغ عسلوم ـ ثدم  د، ب ععنغ قاو:  نا نصلي العصر ـ لي مع الن

 ل[.512ال،ا ب منا إل  قباء فيأتيرم عالشمس مرتفعة]ل

الوهغ الخامس: الحد ث وليل عل  مشرععية الاأخير فدي صدال  العشداء عدن 

لعو عقاراج لكن  ،ا م يد بما وو عليغ  د ث هدابر رندي هللا عندغ ع دو لندغ 

إن رآ ددم اهامعددوا عجددل لددئال صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان  راعددي الجماعددةج فدد

 شا عليرم االناظارج عإذا رآ م لبع عا لخر  نن تأخير ا ل ب إليدغج ع د،ا 

 دو عل   سدن رعا دة النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم نمادغ عاهانابدغ مدا  شدا 

 عليرم.

فعل  اإلمام لن  احرى ما تحران النبي صلو  هللا عليغ عسدلومج ففدي العشداء إن 

لصددال ج عإن رآ ددم تددأخرعا لخددر الصددال ج لمددا ب يددة رآ ددم  ضددرعا عجددل ا

الصدددلواو فينبغدددي لن  كدددون لردددا عقددد  محددددو عاندددح  عرفدددغ النددداي  اددد  

ا بالنبي صلو  هللا عليغ عسلوم في ذلكج فالمغرب  باور برا عال   حضرعاج تأسيا

 ناظر إال بم دار الونوءج عالعصدر  صدليرا فدي لعو عقارداج ع كد،ا الظردر 

لعو عقارمدددداج ع ععددددي الندددداي فرصددددة الحضددددور  عالفجددددر  صددددليرما فددددي

 عاالهاماع.

الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل   را ة النوم قبل صال  العشاء ننغ عسيلة 

إلدد  إندداعارا فددي الوقدد  لع إندداعارا فددي الجماعددة  نن اإلنسددان إذا سلبددغ 

 النوم ف د  صعب عليغ ال يام لرا ع ضور الجماعة.

   را ة السرر عالاحدث بعد صدال  العشداءج الوهغ السابع: الحد ث وليل عل

لئال  شا عليغ االساي اظ لصال  الليل لع صال  الفجرج عالمراو بالاحدث  نا: 

الاحدددث فددي لمددر مبدداح  نن المحددرم ال اخاصدداص لكرا اددغ بمددا بعددد صددال  

 العشاءج بل  و  رام في انعقاو  لرا.
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آالو اللرو عالعدرب لع عبر،ا  علم لن السرر في المسارا او لع سير ا عند 

فددي مجددالس الفسددا عالعصدديان مددن قمددار عشددرب مسددكر عنحددو ذلددك ممددا 

اخارعاغ لنا قوى الشدر العالميدة علمددو بدغ لمدة اإلسدالمج لقدوو: ال شدك فدي 

تحر م السرر عند ذلك  نن من  سرر عل   ،ن الصدفة ف دد ال  صدلي الفجدر 

ا عاقددعج نسددأو هللا مددع المسددلمينج عقددد ال  صددلي إال بعددد خددرعج الوقدد ج ع دد،

 العافية.

عالسرر لغ آثار سيئة من ل مرا الاخلدف عدن صدال  الفجدرج لع إخراهردا عدن 

عقاراج عتفو   قيام الليلج عالندوم فدي النردار سداعاو طو لدةج عفدي ذلدك مدن 

ر هللا بصيرتغ.  المفاسد ما ال  خف  عل  من نو 

مصدلحة تاعلدا لما السرر في طلب علم لع ل ددعم نديف لع محاوثدة ل دل لع ل

بالمسلمين  ريئة انمر بالمعرعر عالنري عن المنكر لع رهداو انمدنج فرد،ا 

 جوزج عقد عرو ما  دو علد  ذلدكج لكدن بشدرط لال  كثدر السدرر فيد وي إلد  

 الاخلف عن صال  الفجر.

الوهغ الثامن: الحد ث وليل علد  مشدرععية المبداور  بصدال  الفجدر فدي لعو 

 عليدغ عسدلوم  دان  صدليرا بغلدس قبدل لن  ناشدر عقارا  نن الرسوو صلو  هللا

نياء النرارج ع نصدرر منردا  دين  ميدز الرهدل هليسدغ الد،ي بجانبدغ ف دهج 

عالمسددجد  يندد،ا  لددم  كددن فيددغ مصددابيحج مددع لنددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان 

 عيل ال راء  فيراج  يث   رل بساين آ ة إل  مائة آ ة في سالب ل والغ صدلو  

 لوم.هللا عليغ عس

الوهغ الااسع: الحد ث وليل عل  مشرععية تعو ل ال راء  في صال  الفجرج 

علعل من  كمة ذلك لنردا صدال  خفيفدة فردي ر عادانج فناسدب إطالدة ال دراء  

فيراج عنن النداي عندد م نشداط عرسبدة فدي سدماع ال درآن  ننردم بعدد الندوم 

لددعاء مدا فيدغ عرا ة الليلج فيحصل لرم من طوو ال راء  عطدوو الاسدبيح عا

 الخير عالبر ةج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم تعجيل المغرب في أول وقتها

ِ صدلو  هللا  157/7 دعت النبديو ْغدِربت مت دلوِي المت : ُ ن دا نُصت ِد ج  قتاوت افِع ْبِن خت ـ ععتْن رت

لتيْ  اقِعت نتْبِلِغ. ُما فتٌا عت وت إن غ لتيُْبِصُر مت دُنتا عت  ِغ.عليغ عسلوم فتيتْنصترُر لت ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ددد ج ـ بفدداح الخدداء المعجمددة ـ   ددو لبددو عبددد هللا لع لبددو خددد ج رافددع بددن خت

اننصدداري انعسددي رنددي هللا عنددغج لددم  شددرد بدددراا لصددغرنج عشددرد ل ددداا 

تِدِغ فدأت  النبدي صدلو   عالخند  عل ثر المشا دج لصابغ سرم  وم ل دد فدي ثتْندُؤت

 ددا رافددع إن شددئ  » عليددغ عسددلوم ف دداو:  ددا رسددوو هللاج انددزع السددرم قدداو: هللا

اج عان شددئ  نزعدد  السددرم عتر دد  513نزعدد  السددرم عال ُْعبددة]ل ل[ هميعددا

ج قداو:  دا رسدوو هللاج بدل اندزع « ال عبةج عشردو لك  وم ال يامة لندك شدريد

رسوو هللا  السرم عاتر  ال عبةج عاشرد لي  وم ال يامة لني شريدج قاو: فنزع

 ل[.514صلو  هللا عليغ عسلوم السرم عتر  ال عبة]ل

عقدددد انا ضددد  هرا اددددغ رندددي هللا عنددددغ بعدددد ذلدددكج عمدددداو سدددنة ثددددالث 

ا بالمزارعدددددة 515عسددددبعين]ل ا عالمدددددا ل[. قددددداو الددددد، بي: ل دددددان صدددددحراع ا

 ل[.516عالمساقا ل]ل

 ل[.517قل : علر،ا رعى ل او ث  ثير  في المزارعة]ل

 ر جغ:الوهغ الثاني: في تخ

ل مددن 637ل عمسددلم ل559ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي بدداب لعقدد  المغددربل ل

طر ا انعزاعي قاو:  دثنا لبو النجاشي ـ  و ععاء بن صريب مول  رافع 

 بن خد ج ـ قاو: سمع  رافع بن خد ج رني هللا عنغ   وو: ف، رن.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

فاح النون عسكون الباء المو دد   دي قولغ: لعإنغ ليبصر مواقع نبلغل النبل: ب

 السرام العربيةج ع ي م نثةج ال مفرو لرا من لفظرا.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل علد  مشدرععية تعجيدل صدال  المغدرب فدي لعو 

ج  اد   عقارا ععل  ت صير ال راء  فيراج بحيث  نصدرر منردا عالضدوء بدا  

ا د مدنرم النبدل عدن إن الصحابة رني هللا عنرم  نصرفون منرا ع رمي الو

 قوسغ ع بصر موقعغ  لب اء الضوءج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم تأخير صالة العشاء عن أول وقتها

ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليدغ  158/8 ـ ععتْن عتائشتةت رني هللا عنرا قتالتْ : لتْعاتمت رت

دةُ الل ْيدِلج ثدد ا دد  ذت تدبت عتام  داِءج  ت : عسدلوم ذتاوت لتْيلدة  بِاْلِعشت قتدداوت دل  ج عت ج فتصت جت درت م  خت

اِي» ا لتْوالت لتْن لتُشا  عتلت  لُم  ْقاُرت انُ ُمْسلٌم.«. إن غُ لتوت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل مددن 219ل ل638ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي بدداب لعقدد  العشدداء عتأخير ددال ل

لم  لثوم بن  لبي بكدر طر ا ابن هر ج قاو: لخبرني المغير  بن  كيمج عن 

لنرددا لخبرتددغ عددن عائشددة رنددي هللا عنرددا قالدد : لعددام النبددي صددلو  هللا عليددغ 

 عسلوم... إلخ.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: للعام بالعشاءل لي: لخر صال  العشاء  اد  اشدادو عامدة الليدل ع دي 

لشدفا إلد  ظلماغج   او: لعام: وخل في العامةج ع ي مدن الليدل بعدد سيبوبدة ا

 آخر الثلث انعو.

قولغ: ل ا  ذ ب عامدة الليدلل لي  ثيدر الليدل ال ل ثدرن  نندغ إن  مدل علد  

ان ثر زاو عل  النصفج ع و معارا لما ت دم من لن صال  العشداء مدا لدم 

  ناصف الليلج فيكون  ،ا قر نة عل  لن المراو  ثير الليل.

 مش ة عل  انمة.قولغ: لإنغ لوقارال لي: عقارا الفانل لوال ال

الوهغ الثالث: الحدد ث وليدل علد  اسداحباب تدأخير صدال  العشداء إلد  عامدة 

الليلج عالمراو بغ آخر الثلدث انعوج عقدد عرو فدي  دد ث ابدن عبداي رندي 

هللا عنرمددددا لن عمددددر رنددددي هللا عنددددغ قدددداو: ل ددددا رسددددوو هللا رقددددد النسدددداء 

ْقاُرا لدوال لن »ولغ: عالصبيانلج ع ،ا م ي د بما إذا لم  شا عل  الناي ل  إنغ لتوت

 «.لشا عل  لماي

لدوال لن لشدا علد  لمادي لع علد  النداي »عفي  د ث ابدن عبداي المد، ور: 

ل[ج لكددن إن  ددان الجماعددة فددي 518« ]لنمددرترم بردد،ن الصددال   دد،ن السدداعة

مكان عا د  أن  كونوا في البر ـ مدثالا ـ فالادأخير لفضدلج ع د،ا  كدم النسداء 

 في بيوترن.

ا الحد ث وليل عل  لنغ لم  كن مدن شدأن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عفي  ،

تأخير اج عالفيصل فدي ذلدك مدا ت ددم فدي  دد ث هدابر رندي هللا عندغج عهللا 

 تعال  لعلم.
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 حكم اإلبراد بصالة الظهر

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا  159/9 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ُ رت ـ ععت

دن مت » عليغ عسلوم: رت روِ ِمْن فتْيحِ هت تْبِروُعا بِالص الت ِج فتإن  ِشد  ت الحت رُّ فتأ «. إذتا اْشاتد  الحت

لتْيِغ.  ُما فتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

اإلبدراو بدالظرر فدي »باب « مواقي  الصال »ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

مدن طر دا الز دريج عدن ابدن المسديب  ل615لج عمسدلم ل536« لشد  الحر

ا.  علبي سلمة بن عبد الر منج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغج بغ مرفوعا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

 قولغ: لإذا اشاد الحرل لي: قويج عالحر: ع ج الشمس في ل ام ال ي).

رع دا  اد   بدرو الحدرج عالمدراو بالصدال :  قولغ: لفدأبروعا بالصدال ل لي: لخوِ

ا فدي  صال  الظررج عتكدون للول للعردد  ننردا الصدال  الادي  شداد الحدر سالبدا

ا فددي  ددد ث لبددي سددعيد رنددي هللا عنددغ:  لعو عقاردداج عقددد عرو ذلددك صددر حا

 ل[.519« ]للبروعا بالظررج فإن شد  الحر من فيح هرنم»

عالحكمدة مدن ذلددك: نهدل لن تدد وى الصدال  برا دة عخشددوعج عالاعجيدل فددي 

 سلب الخشوع لع  مالغ.شد  الحر مش ة ت

عانمددر بدداإلبراو: لمددر ندددب عاسدداحبابج ال لمددر  ددام عإ جددابج ع دد،ا ممددا ال 

ل[ ع ددرى لن 520اخدداالر فيددغ بددين العلمدداء  ذ ددر ذلددك الحدداف) ابددن رهددب]ل

الصددارر عددن اإل جدداب  ددو اإلهمدداعج ع ددد ث عمددرع بددن عبسددة رنددي هللا 

  تصدددل  عندددغ: لفدددإذا لقبدددل الفددديء فدددإن الصدددال  مشدددروو  محضدددور   اددد

ل[ج فدإن 522ل[ج عمثلدغ  دد ث لبدي  ر در  رندي هللا عندغ]ل521العصرل]ل

فيرما الاصر ح بأن الصال  بعد الزعاو مشروو  محضور  ما ب لةج علم  فدر  

 بين فرا عنفل.

قولددغ: لفددإن شددد  الحددر مددن فدديح هرددنمل هملددة تعليليددة لمشددرععية الاددأخير 

 ر ددا عسددعة اناشددار ا  المدد، ورج عقولددغ: لمددن فدديح هرددنمل لي: مددن عت تددجِ 

ا: اناشرول]ل  ل[.523عتنفُّسراج قاو ل ل اللغة: لفا   النار فيحا

 عهرنم: من لسماء النارج ع و سير مصرعر للعلمية عالاأنيث.

عظا ر الحد ث لن مثار ع ج الحر في انرا من فديح هردنم   ي دةج ع د،ا 

لو  هللا  و الصوابج ع   دن  د ث لبي  ر ر  رني هللا عندغ عدن النبدي صد

اج »عليغ عسلوم قاو:  اشاك  النار إل  ربراج ف ال :  ا رب ل دل بعضدي بعضدا

فأِذنت لرا بنفتستْين: نتفتس  في الشدااءج عنتفتدس  فدي الصديفج فردو لشدد مدا تجددعن 

 ل[.524«]لمن الحرج علشد ما تجدعن من الزمرر ر
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ام الحدرج الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  اساحباب اإلبراو بصال  الظردر ل د

عذلك بدأن تد خر عدن لعو عقاردا إلد  لن  بدرو الحدرج عتنكسدر قوتدغ ع ايسدر 

 شيء من الظلج لا وى الصال  في را ة عطمأنينة عخشوع.

ج سدواء ل دان  الوهغ الرابع: ظا ر الحد ث لن اإلبراو بالظرر عام لكل مصلو 

ا  سيدر  منفرواا لم في هماعةج  ا  النساء في بيوترن  نن الحد ث هداء معل دا

م يدج عالخعاب للجميدعج علديس ن دد لن   يدد مدا لطل دغ هللا عرسدولغج علرد،ا 

ترهم البخداري علد   دد ث لبدي  ر در  عسيدرن ترهمدة معل دة ف داو: لبداب 

 ل[.525اإلبراو بالظرر في شد  الحرل]ل

ع ،ا قوو  ثير من ل ل العلمج ف، ر بع  المالكية لندغ مد، ب اإلمدام مالدكج 

ظا ر  الم اإلمام ل مدج عرهحغ ف داو: لعانخد، بظدا ر  عذ ر ابن قدامة لنغ

ل[ج ع كدددددان ابدددددن المنددددد،ر عدددددن ل مدددددد عإسدددددحا  526الخبدددددر لعلددددد ل]ل

ل[ج ع د،ا  كدان الارمد،ي عدن ل مدد عابدن المبدار  عإسدحا ج 527عرهحغ]ل

 ل[.528عرهحغج عبغ قاو بع  الشافعيةج علصحاب الرلي]ل

ا ـ الشو اني قاو: لعالحا عدم ال فر   نن الاأذي بالحر ال،ي عرهحغ ـ ل ضا

 ل[.529 اسبب عنغ ذ اب الخشوع  ساوي فيغ المنفرو عسيرنل]ل

عال وو الثاني لن اإلبراو مخا  بأ دل الدبالو الحدار ج  الحجداز لمدن  صدلي 

في هماعة في مسجد   صدن الناي من بُْعد  ع مشون إليغ في الشمسج لما من 

لردددا فدددي لعو عقاردددا ج ع ددد،ا  دددو المنصدددوص عدددن صدددلو  منفدددرواا فإندددغ  عجوِ

ل[ج عنُِ دلت عدن الشدافعي 531ل[ج عبغ قاو طائفة من المالكية]ل530الشافعي]ل

 لن اإلبراو لغ شرعط لربعة:

 ـ لن  كون في بلد  ار. 1

 ـ لن تصل  هماعة. 2

ـ لن   صد الناي الجماعة من بُْعدج فلو  انوا مجامعين فدي موندع صدلوا  3

 في لعو الوق .

ا  مشون تحاغ   يرم]لـ لال  جدعا  ِ  4  ل[.532ن ا

ا  علعددل الشددافعي اسددانبه  دد،ن الشددرعط مددن الحددد ثج عهعددل ذلددك تخصيصددا

 للن  بالمعن .

عالظددا ر لن سددبب الخددالر مبنددي علدد  معرفددة المعندد  الدد،ي نهلددغ لُمددر 

باإلبراوج فمن قاو: نهل  صوو الخشوع في الصال ج قاو: ال فر  بين مدن 

ا  و انظررج علمدا مدن قداو: خشدية المشد ة  صلي ع دن لع في هماعةج ع ،

عل  من بتعُدت عن المسجد بمشيغ فدي الحدر قداو:  خدا  اإلبدراو بمدن  صدلي 

ل[ج عمددا قالددغ الشددافعي عهيددغج لكددن 533فددي المسددجد الدد،ي  ُ صددد مددن بُْعددد]ل

 انخ، بعموم الحد ث لعل .
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الوهغ الخامس: ظا ر  د،ا الحدد ث  عدارا  دد ث هدابر رندي هللا عندغ ـ 

ا فددي معنددان ـ عفيددغ ل ددان النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي الظرددر عمدد

بالراهر لج ع ي شد  الحر عند مناصف النرار بعد الدزعاو  نن قولدغ ل دان 

 فعلل  شعر بالكثر  عالدعام ـ  ما ت دم ـ علهيدب عدن ذلدك بأهوبدةج لعدل مدن 

ر  ثددم لمددر لظرر ددا لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان  صددليرا لعالا بالردداه

باإلبراو بعد ذلكج ع ،ا هواب اإلمام ل مدج فإنغ قاو: ل ،ا آخر انمر ن مدن 

ل[ج ع دددو لدد،لك  ددد ث المغيددر  بددن 534رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلومل]ل

شعبة رني هللا عنغ قاو:  نا نصلي مع نبي هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم صدال  

لبروعا بالصال ج »هللا عليغ عسلوم:  الظرر بالراهر ج ف او لنا رسوو هللا صلو 

 ل[.535« ]لفإن شد  الحر من فيح هرنم

الوهددغ السدداوي: الحددد ث وليددل علدد  لن النددار موهددوو  اآلنج عل ددل السُّددنة 

ماف ون عل  عهوو الجنة عالنارج علنرما مخلوقاان اآلنج علم  زو ل ل السدنة 

در دة فدأنكرو ذلدكج عل  ذلك عا الحمدج  ا  نبغ  نابغة من المعازلدة عال 

عزعموا لن هللا تعال   خل رما  دوم ال يامدةج ع د،ا الحدد ث عمدا فدي معندان رو 

 دددد ث لبدددي  ر دددر  « صدددحيحغ»صدددر ح علددديرمج عقدددد لعرو البخددداري فدددي 

عبوب علد  ذلدك ب ولدغ: « بدء الخلا»ع د ث لبي سعيد عسير ما في  ااب 

لع د،ن ان او دث ج عقاو الحاف) ابدن  جدر: «صفة النار علنرا مخلوقة»باب 

مدددن لقدددوى انولدددة علددد  مدددا ذ دددب إليدددغ الجمردددور مدددن لن هردددنم موهدددوو  

 ل[ج لعاذنا هللا تعال  منراج عهللا تعال  لعلم.536اآلنل]ل
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 استحباب اإلصباح واإلسفار بصالة الفجر

ُسدوُو هللا صدلو   160/10 : قتداوت رت دِد ج  رندي هللا عندغ قتداوت افِع ْبِن خت ـ ععتِن رت

ددُم نُُهددوِر مْ »سددلوم: هللا عليددغ ع ددْبحِ فتإن ددغُ لتْعظت ددةُج «. لتْصددبُِحوا بِالصُّ ْمست انُ اْلخت عت رت

. اْبُن ِ ب انت ج عت غُ الاوِْرِمِ،يُّ حت صتح   عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ج «فدي عقد  الصدبح»بداٌب « الصال »ل في  ااب 424ف د لخرهغ لبو واعو ل

لج عل مدددددد 671لج عابدددددن ماهدددددغ ل1/272نسدددددائي للج عال154عالارمددددد،ي ل

ل  لرم من طر ا عاصدم بدن عمدر 1491ـ  1490لج عابن  بان ل25/132ل

ا.  بن قااو ج عن محموو بن لبيدج عن رافع بن خد ج رني هللا عنغ مرفوعا

عال،ي رعان عن عاصم عند   الء  و محمد بدن إسدحا ج ع دو مددلسج عقدد 

غ عندد بعضدرم محمدد بدن عجدالن ـ ع دو عنعنغج لكندغ لدم  افدرو بدغج بدل تابعد

« المسدددند» سدددن الحدددد ث ـ فدددرعان عدددن عاصدددمج عقدددد همدددع بينرمدددا فدددي 

لج عباقي رهاو اإلسناو رهداو الشديخينج إال محمدوو بدن لبيدد فردو 25/132ل

ج «انوب المفدرو»عالبخاري في « صحيحغ»صحابيج قد لخرج لغ مسلم في 

ُهدددلُّ رعا ادددغ عدددن لصدددحابي صدددغيرج «: الا ر دددب»قددداو عندددغ الحددداف) فدددي 

 الصحابةج ماو سنة س  عتسعينل.

ا  عقد صحح الحد ث الارم،ي عابن  بان ـ  ما ذ ر الحاف) ـ عصححغ ـ ل ضا

ل[ج 539ل[ج عالز لعددي]ل538ل[ج عابددن عبددد الردداوي]ل537ـدد ابددن ال عددان]ل

 ل[.541ل[. قاو الحاف): لصححغ سير عا دل]ل540عابن تيمية]ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: للصددبحوا بالصددبحل  دد،ا لفدد) لبددي واعو عابددن ماهددغ عرعا ددة عنددد ابددن 

لسدفرعا »ع « لسدفرعا بدالفجر» بانج ععند الارم،ي عالنسدائي عابدن  بدان: 

ج عالمدددراو بالصدددبح: الصدددال ج عاإلصدددباح: الددددخوو فدددي « بصدددال  الصدددبح

الصبحج   او: لصبح الرهل: إذا وخل في الصبحج عالمعند : لوخلدوا الصدال  

اج عال تكافدوا بمجدرو ظدن الصدبحج ع   دد ذلدك رعا دة: ف ي عقد  الصدبح   يندا

 ع ي رعا ة بالمعن .« لسفرعا بالفجر»

قولددغ: لفإنددغ لعظددم نهددور مل تعليددل لمددا قبلددغج ع ددو لن الاددي ن مددن اإلسددفار 

لعظم لألهر  نن الصدال  إذا لُووِ د  بي دين  دان لعظدم لألهدر مدن لن تصدل  

 ل[.542فجرج ع ،ا ل د معاني الحد ث]لعل  سير   ين من طلوع ال

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  اسداحباب اإلصدباح عاإلسدفار بدالفجرج عقدد 

 اخالف العلماء في المراو بر،ا الحد ث ع يفيغ العمل بغ عل  ثالثة لقواو:
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انعو: لن المراو بغ لن  ابين الفجر ع ظررج ع ُاح ا طلوعغج فال  صلي مدع 

كد  الارمد،ي ذلدك عدن الشدافعي عل مدد عإسدحا ج ف داو: سلبدة الظدنج عقدد  

لمعن  اإلسفار: لن  تِضحت الفجرج فال  ُشكُّ فيدغج علدم  درعا لن معند  اإلسدفار 

 ل[.543تأخير الصال ل]ل

ع مل ابن  بان الحدد ث علد  اإلسدفار بالصدبح فدي الليدالي الم مدر  الادي ال 

 ل[.544 ابين فيرا طلوع الفجر]ل

لنبي صلو  هللا عليغ عسلوم  ان  صدلي إذا انشدا الفجدر ـ عاسادو   الء بأن ا

 مددا فددي  ددد ث لبددي موسدد  ـ عفددي  ددد ث هددابر  ددان  صددليرا بغلددسج ع دد،ن 

ا لكنردا لثبد   ان او ث لصح علثب  من  دد ث رافدعج فإندغ عإن  دان صدحيحا

منددغج ع ددي مشددرور  مسافيضددةج عالاغلدديس فِْعلُددغُ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ادد  

الخلفاء الراشد ن بعدن عهماعة من الصحابة عالاابعينج  مدا  ماوج ع ،ا فعل

 ل[.545 ك  ذلك الحازمي]ل

عقد اخاار  ،ا ال وو شيخ اإلسالم ابن تيميةج عقاو: لإن  د،ا تافدا بدغ معداني 

ا ـ الشديخ عبدد 546ل او ث النبي صلو  هللا عليغ عسلومل]ل ل[  عاخاارن ـ ل ضدا

 العز ز بن باز.

الما دمةج الاي تفيد اسامرار النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ععليغ فاكون انولة 

سيددر « لصددبحوا بالصددبح»علدد  الصددال  بغلددس قر نددة علدد  لن المددراو بددـ 

 ظا رنج علن المراو تح ا الصبح ال   ي ة اإلسفار.

عمما    د ذلك قوو ابن مسدعوو رندي هللا عندغ: لمدا رل د  النبدي صدلو  هللا 

 اتردداج إال صددالتين: همددع بددين المغددرب عليددغ عسددلوم صددلو  صددال  لغيددر مي

 ل[.547عالعشاءج عصلو  الفجر قبل مي اترال]ل

ع عنددي ابددن مسددعوو صددال  الفجددر بمزولفددةج  مددا فددي رعا ددة لخددرىج عمددراون 

رني هللا عندغ لندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  دان  د خر الفجدر عدن لعو طلدوع 

ا عوخل فيردا مدع الفجر  ا   ابين ع نكشف ع ظررج إال ذلك اليوم فإنغ عجلر

طلوع الفجر من سير تدأخيرج لياسدع عقد  الوقدور بالمشدعر الحدرامج علديس 

المراو لنغ صال ا قبل وخوو عقارداج لحدد ث هدابر رندي هللا عندغ: لفصدل  

ل[ج عذلدددك لن النددداي  دددانوا بمزولفدددة 548الفجدددر  دددين تبدددين لدددغ الصدددبحل]ل

عقدد هداء فدي مجامعينج عالفجر نصب لعينرم فبداور بالصدال  لعو مدا بدزغج 

 د ث ابدن مسدعوو رندي هللا عندغ مدن طر دا اخدر: لثدم صدلو  الفجدر  دين 

 ل[.549طلع الفجرج قائل   وو: طلع الفجرج عقائل   وو: لم  علعل]ل

ال وو الثاني: لن المراو بالحد ث تعو ل ال راء  في الفجدر  اد   خدرج منردا 

  الحنابلدةج ل[ج عبعد551ل[ عابن ال يم]ل550مسفرااج ع ،ا قوو العحاعي]ل

ج عنن « لسدفرعا بدالفجر» ما ذ ر ابن تيميةج قالوا: نن الحد ث عرو بلف): 
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النبي صلو  هللا عليغ عسلوم  ان   رل بالساين إل  المائة ـ  ما ت دم ـ ع ي مدد  

 افية فدي الددخوو بدالغلس عالخدرعج باإلسدفارج فيكدون قولدغ صدلو  هللا عليدغ 

ا  ا لفعلغ ال مناقضا  لغ.عسلوم مواف ا

ع ،ا ال وو تبدع عها اغج لكن   ثر عليغ  د ث عائشة رني هللا عنرا: للن 

النسدداء  ددن  شددردن صددال  الفجددر مددع النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مالفعدداو 

ل[ج علدو 552بمرعطرنج ثم  ن لبن إل  بيوترن ال  عرفرن ل د مدن الغلدسل]ل

ر إال ع دم قدد قرل الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم بالسدور العدواو مدا انصدر

لسفرعا عوخلوا في اإلسدفار هددااج فرد،ا  فيدد لندغ  دان  صدليرا فدي لعو عقاردا 

ا ال مسفراا.  ع خرج منرا مغلسا

عال ددوو الثالددث: لن المددراو بددغ تددأخير الصددال   ادد   ددزعو الغلددس ع حصددل 

تحفدددة »اإلسدددفارج ع دددو قدددوو الحنفيدددةج عالددد،ي  سدددافاو مدددن  دددالم صدددا ب 

لاغليسج  مدددددا ن لدددددغ عدددددن السرخسدددددي لن بعضدددددرم   دددددوو بدددددا« ان دددددوذي

 ل[ج عم وى  ،ا ال وو لن  د ث رافع ناسخ للصال  في الغلس.553منرم]ل

ع ،ا ال وو لنعف انقواو  نن  د ث رافع  د ث محاملج ع دو معدارا 

بمددا  ددو لقددوى منددغج ع ددي ان او ددث ال وليددة عالفعليددة الدالددة علدد  المبدداور  

 بالفجر علنرا تصل  بغلس.

عن الاغليس: ل و ال،ي اخاارن سير عا دد مدن ل دل العلدم مدن    وو الارم،ي

لصحاب النبي صلو  هللا عليغ عسلوم منرم: لبو بكرج ععمدرج عمدن بعدد م مدن 

 ل[.554الاابعين..ل]ل

للشددافعي مناقشددة علميددة  ددوو معندد   دد،ا الحددد ث « الرسددالة»عفددي  ادداب 

 ل[.555عالعمل بغج فراهعرا]ل

ل مدن اإلسدفارج إذا لدم  كدن ثتدم  سدبب   اضدي   وو ابن تيمية: لالاغليس لفضد

الاأخيرج فإن ان او ث الصحيحة المسافيضة عن النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم 

 ل[. عهللا تعال  لعلم.556تبين لنغ  ان  غلس بصال  الفجرل]ل
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 بم تدرك الصالة في الوقت؟

ُسدووت هللاِ  161/11 ْ درت ت رنددي هللا عنددغ لن  رت ددْن لتبددي ُ رت صددلو  هللا عليددغ  ـ ععت

 : ْ عتددةا قتْبددلت لتْن تتْعلُددعت الش ددْمُس فت تددْد لتْورت ت »عسددلوم قتدداوت ددْبحِ رت ددْن لتْورت ت ِمددنت الصُّ مت

ْ عتددةا ِمددنت اْلعتْصددِر قتْبددلت لتْن تتْغددُربت الشددمُس فت تددْد لتْورت ت  ددْن لتْورت ت رت مت ج عت ددْبحت الصُّ

لتْيِغ.«. اْلعتْصرت   ُما فتٌا عت

لمُ  162/12 : ـ عت قتاوت ْ عتةا »بتدتوت « ستْجدت ا »ْسلم  عتْن عتائِشتةت نتْحُونُج عت : «. رت ثُم  قتداوت

ْ عتةُ. ا ِ يت الر  الس ْجد ُ إن مت  عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لمددا  ددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ: ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

لج عمسدددلم 579« لر  مددن الفجددر ر عددةمددن لو»بدداب « مواقيدد  الصددال »

ل من طر ا مالكج عن ز د بن لسلمج عن ععاء بن  سدار  ععدن بسدر 608ل

اج  بن سعيدج ععن انعرج  حدثونغج عن لبي  ر در  رندي هللا عندغ مرفوعدا

 عنمير النصب في قولغ: ل حدثونغل  عوو عل  ز د بن لسلم.

المسدداهد » ادداب  لمددا  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا: ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي

مدددن لور  ر عدددة مدددن الصدددال  ف دددد لور  تلدددك »بددداب « عمواندددع الصدددال 

ل من طر ا  ونس بن  ز ددج عدن ابدن شدرابج لن  عدرع  بدن 609« لالصال 

الزبير  دثغ عن عائشة رني هللا عنرا قال : قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ 

الصدبح  من لور  مدن العصدر سدجد  قبدل لن تغدرب الشدمس لع مدن»عسلوم: 

 « .قبل لن تعلع ف د لور راج عالسجد  إنما  ي الر عة

 عالظا ر لن الحاف) لعرو  ،ا ال در من  د ث عائشة نمر ن:

انعو: لافسدير السدجد  الدوارو  فيددغ بالر عدة الدوارو  فددي  دد ث لبدي  ر ددر  

 قبلغ.

الثاني: الرو عل  من ظن لن من لور  السجد  انعل  من الر عدة ف دد لور  

اج عهللا لعلم.الوق     نن ان او ث  فسر بعضرا بعضا

ع ،ا الافسير إن  ان من  المدغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فدال إشدكاوج عإن  دان 

 من  الم الراعي فرو لعرر بما رعىج عان او ث انخرى تدو عل  ذلك.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

مفسدراا فالسدجد   قولغ: لمدن لور  مدن العصدر سدجد ل لي: ر عدةج  مدا هداء

تعلددا ع ددراو برددا الر عددة بر وعرددا عسددجوو اج عالر عددة إنمددا  كددون تمامرددا 

 ل[.557بسجوو اج فسمي  عل   ،ا المعن  سجد ج قالغ الخعابي]ل

عقد عرو في نصوص الشرع  ،ا اإلطال ج ففي  د ث ابدن عمدر رندي هللا 

... عنرمدددا لصدددلي  مدددع النبدددي صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم سدددجدتين قبدددل الظردددر
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الحد ثلج عقاو: ل دثاني  فصة لن النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم  دان  صدلي 

 ل[.558سجدتين خفيفاين بعدما  علع الفجرل]ل

الوهغ الثالث: في الحد ثين وليل عل  لن صال  الصدبح تددر  بدإورا  ر عدة 

من عقارا قبل لن تعلع الشمسج علن العصر تدر  بدإورا  ر عدة مدن عقاردا 

شمسج عتكون الصال  لواءج ع ،ا من فضل هللا تعال ج ع دو قبل لن تغرب ال

ل،لك  د ث لبي  ر در  رندي هللا عندغ لن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

 ل[.559« ]لمن لور  ر عة من الصال  ف د لور  الصال »قاو: 

فر،ا ن  عام في هميع صور إورا  ر عة من الصدال ج سدواء ل دان إورا  

 ل[.560لهماعة لم إورا  عق ]

ا ـ رني هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم:  إذا »ععنغ ـ ل ضا

لور  ل د م سجد  من صدال  العصدر قبدل لن تغدرب الشدمس فليدام صدالتغج 

عإذا لور  سدددددجد  مدددددن صدددددال  الصدددددبح قبدددددل لن تعلدددددع الشدددددمس فليدددددام 

 ل[.561«]لصالتغ

عليددغ الشددمس لع عمفرددوم الحددد ث لن مددن لور  لقددل مددن ر عددة ثددم طلعدد  

ا للوقد ج ع د،ا قدوو الشدافعيج عرعا دة عدن اإلمدام  سرب  لنغ ال  كون مددر ا

 ل[.562ل مدج اخاار ا شيخ اإلسالم ابن تيمية]ل

عال وو الثاني: لن إورا  الوقد   حصدل بدإورا  تكبيدر  اإل درامج ع د،ا  دو 

ل[  نن مددن لور  تكبيددر  اإل ددرام 563المشددرور مددن مدد، ب اإلمددام ل مددد]ل

  هدددزءاا مدددن الوقددد ج عإورا  الجدددزء  دددإورا  الكدددل  نن الصدددال  ال لور

 تابع .

اج عال  ا عمفرومددا عال ددوو انعو لرهددح  نن الحددد ث ندد  صددر ح فيددغ منعوقددا

 عددرر فددي نصددوص الشددرع تعليددا اإلورا  بأقددل  مددن ر عددةج سددواء ل ددان 

 إورا  الوق  لم إورا  الجماعةج  ما ت دم.

بيان لن المراو ب ولغ صلو  هللا عليغ عسدلوم فدي  الوهغ الرابع:  ،ا الحد ث فيغ

ج لن المراو « ععق  العصر ما لم تصفر الشمس» د ث ابن عمرع الما دم: 

ب،لك عق  االخايارج ال لنغ اخر عق  العصرج إذ لو  دان اخدر عقد  العصدر 

ا لرداج فيسدافاو مدن   و االصفرار لم  كن من صلو  ر عة قبل الغدرعب مددر ا

لن  دد،ن الصددال  لرددا عقاددان: عقدد  اخايددار ععقدد  نددرعر ج  دد، ن الحددد ثين 

 ل[ج عقد ت دم ذلكج عالحمد ا.564عبر،ا تجامع ان او ث عال تاعارا]ل
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 بيان شيء من أوقات النهي عن الصالة

ُسدووت هللاِ  163/13 دِمْعُ  رت : ست ِ رندي هللا عندغ قتداوت ـ ععتْن لتبي ستِعيد  الُخْدِريو

الت »وُو: صلو  هللا عليغ عسلوم  ت ُد ا د  تتْعلُدعت الش دْمُسج عت دْبحِ  ت دالت ت بتْعددت الصُّ الت صت

ا   تتِغيبت الش ْمسُ  لتْيِغ.«. صتالت ت بتْعدت اْلعتْصِر  ت  ُما فتٌا عت

 : لتْفُ) ُمْسلم   «.الت صتالت ت بتْعدت صتالت ِ اْلفتْجرِ »عت

الم لدف مناسبة ذ ر ل او ث لعقاو النري فدي بداب المواقيد  عاندحةج فدإن 

لما ذ در انعقداو المدأمور بالصدال  فيردا ذ در انعقداو المنردي عدن الصدال  

فيراج ليجمدع بدين الشديء عم ابلدغج لع ليبدين لن فدي النوافدل مدا لديس لدغ عقد  

محدوج  النفل المعلاج فيصل  فدي  دل عقد  مدا عددا لعقداو النرديج بخدالر 

ا محدو ج ع ،ا ما  ابعرا من الن  وافل ال بلية لع البعد ة.الفرائ  فإن لرا لعقاتا

 عالكالم عل   ،ا الحد ث من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ال  احدرى بالصدال  »بداب « مواقي  الصال »ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

بددو «  اد  ترتفدع»لج عهداء فدي  د،ا الموندع 585« لقبل سرعب الشدمس

ن عقدع  د،ا اللفد) عبينرما فر ج  ما سيأتي ـ إن شداء هللا ـج لكد«  ا  تعلع»

 فاح الباريل. 241ـ  4/240ل ل3/70في موانع لُخر ل

ل  ال ما مدن طر دا ابدن شدرابج قداو: لخبرندي ععداء 827علخرهغ مسلم ل

بددن  ز ددد الُجْندددتعي لنددغ سددمع لبددا سددعيد الخدددري رنددي هللا عنددغ   ددوو: قدداو 

ال صدال  بعدد صدال  العصدر  اد  تغدرب »رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ج ع ،ا لفد) مسدلمج « شمسج عال صال  بعد صال  الفجر  ا  تعلع الشمسال

علما لف) البخداري فردو مدا ذ درن المصدنفج عبرد،ا  اضدح الفدر  بينرمدا فدي 

 السيا .

عسرا الحاف) من إ راو لف) مسدلم بيدان لن رعا دة البخداري محمولدة علد  

  ال رعا ددة مسددلم  ننرددا مفسددر  لردداج  يددث بيندد  لن النرددي ماعلددا بالصددال

علد  « عمدد  ان كدام»بعلوع الصبحج ع د،ا العصدرج عقدد اقاصدر صدا ب 

ل[ج علددو ذ ر ددا لع اقاصددر 565لفدد) الصددحيحينج علددم  ددورو رعا ددة مسددلم]ل

 عليرا لكان لعل .

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ا للوهدووج مثدل: ال خدالا إال  قولغ: لال صال ل  ،ا نفيج عالنفدي قدد  كدون نفيدا

ا  هللاج عقددد  كددون ا للصددحةج مثددل: ال صددال  بغيددر طرددار ج عقددد  كددون نفيددا نفيددا

للكماوج مثل ال صال  بحضر  طعام ـ علد  ل دد ال دولين ـج ال إ مدان لمدن ال 

ا للوهوو  نندغ قدد توهدد صدال  فدي  لمانة لغ. عالنفي في  د ث الباب ليس نفيا

ا للكماو  نن انصل في نفي الشرع لن  كدون  لنفدي  ، ن الوقاينج عليس نفيا
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الصددحة ال لنفددي الكمدداو إال بدددليلج عنفددي الصددحة نفددي للوهددوو الشددرعي فددي 

ا للفعل الحسيج « ال صال »الواقعج فيكون قولغ:  ا للصال  الشرعيةج ال نفيا نفيا

ع كون النفدي بمعند  النرديج لي: ال تصدلوا فمدن فعدل فصدالتغ باطلدةج عإنمدا 

عتأ يداا الهانابغج  أنغ لمر ال عبر بالنفي ننغ لبل، من النري  نن فيغ ت ر راا 

  مكن لن  كونج علما النري فال  ععي  ،ا المعن .

قولغ: لبعد الصبحل بين  رعا ة مسلم الاي ذ ر الحاف) لن المراو بعدد صدال  

الصبحج علما قبل الصال  فليس بوق  نريج لكن ال  شرع فيدغ سدوى ر عادي 

 الفجرج عل  ل د ال ولينج  ما سيأتي إن شاء هللا.

بضدم «  ا  تشدر  الشدمس»قولغ: ل ا  تعلع الشمسل في لف) عند مسلم: 

الااء عفاحراج عظا ر ما لن طلوع الشمس عإشراقرا سا ة النريج عليس  ،ا 

مراوااج بل المراو بعلوعرا: ارتفاعرا عن اؤ ا ال مجرو ظردور قرصدراج عقدد 

هداء عندد البخداريج  مدا «  ا  ترتفدع الشدمس»هاء  د ث لبي سعيد بلف): 

 مدا فعدل صدا ب « ترتفدع» مدا ت ددمج علدو ذ در الحداف) لفد) « تعلع»عندن 

لكان لعل   ننغ لوو عل  المراوج فإنغ مد  عقد  النردي إلد  ارتفداع « العمد »

 الشمس ال،ي تزعو عندن صفرترا لع  مرترا.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن النري عن الصال  بعد صال  الفجر  مادد 

لشددمس عترتفددعج ع دد،ا قددوو الجمرددور مددن الحنفيددة عالمالكيددة  ادد  تعلددع ا

ل[ج علرددم لولددة لخددرى منرددا  ددد ث ع بددة 566عالحنابلددة عل ثددر الشددافعية]ل

 رني هللا عنغ االتي إن شاء هللا.

عقاو بع  الشافعية: إن النري  زعو إذا طلع قرص الشدمس بكمالدغ علدو لدم 

 ل[.567يرا طلوع الشمس]لترتفعج لخ،اا بان او ث الاي هعل  سا ة النري ف

عالصدددحيح انعو  نن ل او دددث االرتفددداع لوو علددد  المدددراوج علعندددح فدددي 

 الم صووج عفيرا ز او  علم عل  ما في ان او ث انخرىج فيجب العمل برا.

 اد  »لكن ما م ددار االرتفداع؟ عرو فدي  دد ث لبدي لمامدة رندي هللا عندغ: 

 ل[.568« ]لترتفع قِْيدت رمح

ا في رلي العينج ع  در االرتفاع بحوالي ثنادي عشدر عالرمح: قدر ما ر ت ر با

 وقي ةج عاال اياط  ونغ ربع ساعة.

الوهغ الرابع: عرو في السنة تعليدل النردي عدن الصدال  عقد  طلدوع الشدمس 

ععقد  الغدرعب بددأن الشدمس تعلددع عتغدرب بددين قرندي شدديعانج علندغ  ينئدد، 

ل[ج فتنُِريت المسلم عدن 569 سجد لرا الكفار   ما في  د ث عمرع بن عبسة]ل

الصال  في  ، ن الوقاين ليباعد عن مشابرة الكفدار الد، ن  سدجدعن للشدمسج 

عفيغ  ما ة لجانب الاو يدج فيسافاو من ذلك عنا ة اإلسالم بالمنع من الاشدبغ 

 بالكفارج عسدوِ هميع العر  الموصلة إليغ.
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الناي قدد ال  علمدون عمعلوم لن المسلم ال   صد السجوو إال ا تعال ج عل ثر 

لن طلوعرا عسرعبردا بدين قرندي شديعانج عال لن الكفدار  سدجدعن لرداج لكدن 

ا لماو  المشابرة بكل طر ا]ل  ل[.570نري عن الصال  في  ،ا الوق   سما

ثم تأمل  يف بدل النري بعد صال  الصبح عصال  العصر سدداا لل،ر عدةج فإندغ 

صدر السدامر بدغ الحداو إلد  لن لو لُذن لإلنسان لن  صدلي بعدد الصدبح لع الع

 صلي  ا  مع طلوع الشمس لع مع سرعبردا  فمندع سدداا لعر دا المشدابرةج 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.571ذ ر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية]ل
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 أوقات النهي عن الصالة ودفن الميت

ددا 164/14 دداعتاو   ت دداِمر  رنددي هللا عنددغ: ثتددالتُث ست ددْن ُعْ بتددةت ْبددِن عت لتددغُ عت نت ـ عت

لتْن نتْ بُددرت فِدديِرن   ج عت ِيت فِدديِرن 
ددلو انتددا لتْن نُصت ُسددوُو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  تْنرت رت

ا د   ِ ينت  ت ُوُم قتائُِم الظ ِريرت ِ  ت ج عت ا   تتْرتتِفعت ْوتتانتا: ِ ينت تتْعلُُع الش ْمُس بتاِزستةا  ت مت

ي ُف الش ْمسُ  ِ ينت تتاتضت  ِلْلغُُرعِب. تتُزعوت الش ْمُسج عت

ْندت  اْلُحْكُم الث انِي عت ِ »عت  ِمْن:« الش افِِعيو

اوت:  165/15 زت ج عت دِعيف  دنتد  نت ْ رت ت رني هللا عنغ بِست ِد ِث لتبِي ُ رت إال   تدْومت »ـ  ت

 «.اْلُجُمعتةِ 

 ـ عت ت،تا نبي وتاُعوت: عتْن لتبِي قتاتاوت ت نتْحُونُ. 166/16

 الكالم عليرا من عهون:

 انعو: في ترهمة الراعي: الوهغ

ع و ع بة بن عامر الجرنيج مخالف في  نياغ  ف يدل: لبدو  مداوج عقيدل: لبدو 

ا شداعراا  بيدر  ا فرنديا ا ف يردا ا فصديحا ا م رئدا عامرج عقيل سير ذلكج  ان عالما

الشأنج ع و ل د من همع ال رانج ع ان  و البر د إل  عمدر رندي هللا عندغ 

فددددي خالفددددة معاع ددددة سددددنة ثمددددان  بفدددداح ومشدددداج مدددداو رنددددي هللا عنددددغ

 ل[.572عخمسين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرا:

انعقداو المنردي عدن الصدال  »لما  د ث ع بدة: ف دد لخرهدغ مسدلم فدي بداب 

ل من طر ا عبد هللا بن ع بج عن موسد  بدن علديج عدن لبيدغج 831« لفيرا

قاو: سمع  ع بدة بدن عدامر الجرندي   دوو: لثدالث سداعاو  دان رسدوو هللا 

  هللا عليددغ عسددلوم  نرانددا لن نصددلي فدديرن لع لن ن بددر فدديرن موتانددا:  ددين صددلو 

تعلددع الشددمس بازسددة  ادد  ترتفددعج ع ددين   ددوم قددائم الظريددر   ادد  تميددل 

 الشمسج ع ين تضي ف الشمس للغرعب  ا  تغربل.

« مسدندن»علما  د ث لبي  ر در  رندي هللا عندغ: ف دد لخرهدغ الشدافعي فدي 

شدددرح »لج عالبغدددوي فدددي 2/464غ البير دددي لترتيبدددغلج عمدددن طر  ددد 1/52ل

لج قاو: لخبرنا إبدرا يم بدن محمددج قداو:  ددثني إسدحا  بدن 3/329« لالسنة

 عبد هللاج عن سعيد الم بريج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ.

ع ،ا سند نعيف ـ  ما قداو الحداف) ـ نن إبدرا يم بدن محمدد ع دو ابدن لبدي 

ابن معين عسير م علد  مدا ذ درن  حي  انسلمي  ،بغ مالك ع حي  ال عان ع

لمادرع لج عإسدحا  «: الا ر ب»ل[. عقاو الحاف) في 573ابن عبد الراوي]ل

ا ـ  ما في   «.الا ر ب»ع و ابن لبي فرع  مارع  ـ ل ضا

عقد عرو الحد ث من طر  لخرى  لرا نعيفةج ععرو من  دد ث لبدي سدعيد 

ا.  الخدري رني هللا عنغ من طر ا نعيف ل ضا
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ج بدداب «الصددال »ي قادداو : ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب لمددا  ددد ث لبدد

ل مدن طر دا  سدان بدن إبدرا يمج 1083« لالصال   وم الجمعة قبل الزعاو»

عن ليثج عن مجا دج عن لبي الخليلج عدن لبدي قاداو ج عدن النبدي صدلو  هللا 

إن هردنم »عليغ عسلوم لنغ  رن الصال  نصف النردار إال  دوم الجمعدةج عقداو: 

رُ   «.إال  وم الجمعة تُستج 

 ع ،ا إسناو نعيف ـ  ما قاو الحاف) ـ فيغ علاان:

انعلدد : ليددث ع ددو ابددن لبددي سددليم لصدددع ل اخدداله هدددااج علددم  اميددز  د ثددغ 

 «.الا ر ب»فار ج  ما في 

اج ف د قاو لبو واعو ع بغ: ل و مرسل: مجا د ل بر مدن  الثانية: لن فيغ ان عاعا

المنرددل »مددن لبددي قادداو لج قدداو صددا ب  لبددي الخليددلج علبددو الخليددل لددم  سددمع

للعل مدراون باإلرسداو االن عداعج فدإن الصدحابي مد، ورج «: الع،ب المورعو

عقددد بددين المصددنف عهددغ اإلرسدداو ب ولددغ: لبددو الخليددل لددم  سددمع مددن لبددي 

ل[. عن ل  الم لبي واعو البير يُّ ثم قاو: لعلغ شوا دج عإن  ان  574قااو ل]ل

لعرعا ة لبدي  ر در  «: معرفة السنن»قاو في ل[ج ع575لسانيد ا نعيفةل]ل

علبي سعيد في إسناو ا من ال  حداج بدغج علكنردا إذا انضدم  الد  رعا دة لبدي 

 ل[.576قااو  لخ،و بع  ال و ل]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

 قولغ: لثالث ساعاول همع ساعةج ع ي الجزء من لهزاء الوق .

: لقال عنربل فيجدوز فدي مضدارعغ قولغ: للن ن برل الفعل لقبرل من بابي

 نم الباء ع سر اج عقبرو المي : وفناغ.

قولغ: ل ين تعلع الشدمس بازسدةل قداو ل دل اللغدة: بزسد  الشدمس: طلعد ج 

ل[ج ععل   ،ا فالظا ر لن لبازسدةل  داو م  دد  لعاملرداج 577فري بازسة]ل

ُسوالا{{ ]النساء: ْلنتا ت ِللن اِي رت لتْرست  [ .79 مثل قولغ تعال : }}عت

قولغ: لع ين   وم قائم الظرير ل المراو بدغ: قيدام الشدمس عقد  الدزعاوج مدن 

قولرم: قام  بغ واباغ: عقف ج عالشمس إذا بلغ  عْسه السماء لبعدأو  ر دة 

 الظل إل  لن تزعوج فياخيل الناظر الماأمل لنرا عقف  ع ي سائر .

  اإل درام  مكدن ع ،ا الوق  قصدير هدداا ال  كداو  اسدع لصدال ج إال لن تكبيدر

إ  اعرددا فيددغج فددال تصددح فيددغ الصددال ج عقددد قدددرن بعدد  ل ددل العلددم ب ددراء  

 ل[ج عبعضرم بخمس وقائا لع قر ب منرا.578الفاتحة]ل

قولددغ: لع ددين تضدديف الشددمس للغددرعبل بفدداح الادداء الفوقيددة عفدداح الضدداو 

المعجمةج عتشد د الياءج لي: تميل للغرعبج   او: تاضيف بااء نج عتضيفج 

 ،ر إ دا ماج علغ نظائر  ثير .بح
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قولغ: لعالحكم الثاني.. إلخل ج لي: لن الحكدم الثداني ع دو النردي عدن الصدال  

باسدداثناء الجمعددةج عتسددمياغ « مسددندن»عقدد  الددزعاو عرو عنددد الشددافعي فددي 

ا فيغ تسامح من الحاف)  نن الحكدم فدي انعقداو الثالثدة  دو النردي عدن   كما

  د محالو الحكمج ال لنغ  كم.الصال  عالدفنج عإنما  ،ا ل

رل بضدم  قولغ: لإن هرنم تسجرل تعليل لكرا ة الصال  عقد  الدزعاو علتسدج 

رو  الااء عفاح السين عتشد د الجيم مفاو ةج عمعنان: توقد عتحم ج   او: سج 

 الانور: ل مياغ.

ع ددرى الخعددابي لن مثددل  دد،ا اللفدد) ممددا  نفددرو الشددارع بمعنددان ع جددب علينددا 

 عالوقور عند اإلقرار بصحاغ عالعمل بموهبغ. الاصد ا بغ

الوهدددغ الرابددددع: ولدددد  ان او ددددث الما دمدددة علدددد  لن لعقدددداو النرددددي ثالثددددة 

 باالخاصارج عخمسة بالبسهج ع ي:

ـ مددن صددال  الفجددر إلدد  طلددوع الشددمس عارتفاعردداج عبالبسدده عقاددان: مددن  1

 صال  الفجر إل  طلوع الشمسج عمن طلوعرا إل  ارتفاعرا.

  العصددر إلدد  سددرعب الشددمسج عبالبسدده عقاددان: مددن صددال  ـ مددن صددال 2

 العصر إل  شرععرا في الغرعبج عمن سرعبرا إل  لن  ام.

ـ إذا قامدد  الشددمس فددي عسدده السددماء سيددر مائلددة هرددة المشددر  عال هرددة  3

 المغرب.

عقد وو عل   ،ن انعقاو ال صير   د ث ع بةج عبر،ا تكدون السدنة قدد ولد  

 سة.عل  هميع انعقاو الخم

الوهغ الخامس: في ان او ث وليل عل  النري عن الصال  فدي  د،ن انعقداو 

علنرا ال تصحج عقدد  مدل الجمردور ذلدك علد  صدال  النفدل المعلدا الد،ي ال 

سددبب لددغج علنددغ ال  صددح فددي  دد،ن انعقدداوج لخدد،اا بددالعموم الدد،ي ولدد  عليددغ 

 ل او ث النري.

حيدة المسدجدج عر عادي عقد اخالفوا فدي هدواز الصدلواو ذعاو انسدبابج  ا

الونددوءج عصددال  الكسددورج عإعدداو  الجماعددةج عصددال  الجندداز ج عقضدداء 

 الوتر لمن نسيغ لع فاتغج عصال  االساخار  عنحو ذلكج عل  قولين:

انعو: هواز فعل ذعاو انسباب في لعقاو النري عند عهوو لسدبابراج ع د،ا 

بعد  الحنابلدةج  ل[ج عرعا ة عدن اإلمدام ل مددج اخاار دا579قوو الشافعي]ل

ل[ج عتلميد،ن ابدن 580 أبي الخعابج عابن ع يلج عشيخ اإلسالم ابدن تيميدة]ل

 ل[ عاسادلوا بما  لي:581ال يم]ل

عمددا فددي معنددان  مددن العددام سيددر « ال صددال  بعددد الصددبح..»ـ لن  ددد ث  1

المحفددوظ  ننددغ قددد وخلددغ الاخصددي  بأ او ددث لخددرىج مثددل قضدداء الفائاددةج 

مدن نسدي صدال  فليصدلرا إذا ذ ر داج ال  فدار  »عسدلوم:  ل ولغ صلو  هللا عليغ
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ل[ج عبمثددل إعدداو  الجماعددة فدديمن وخددل مسددجداا فوهددد 582« ]للرددا إال ذلددك

اج  الندداي  صددلون ع ددو قددد صددل ج فإنددغ  صددلي معرددمج علددو  ددان الوقدد  نريددا

فال تفعدالج إذا صدلياما »... لحد ث  ز د بن انسوو في قصة الرهلين  عفيغ: 

عسديأتي « م لتياما مسجد هماعة فصليا معرمج فإنرا لكما نافلدةفي ر الكماج ث

ا ـ إن شداء هللاج ع د،ا  إن شاء هللاج عبمثل ر عاي العوارج  ما سيأتي ـ ل ضدا

ل[ ـ عسيدر ذلدك 583قضاء راتبة الفجر بعد ا ـ عل  ال وو بصحة الحد ث]ل

 مما ول  عليغ السنة.

قداوج محفدوظ لدم  دخلدغ عمثل  دد ث تحيدة المسدجد فإندغ عدام فدي هميدع انع

ـد إن شداء هللا ـ « المسداهد»الاخصي ج عسيأتي الكدالم عليدغ فدي آخدر بداب 

عال اعددد  لن العددام الدد،ي لددم  دخلددغ الاخصددي  م دددم علدد  العددام الدد،ي وخلددغ 

 الاخصي .

ـ لن ذعاو انسباب  احية المسجد ـ مثالا ـ م رعندة بسدببج فدال تددخل فدي  2

ال  احدرى ل دد م فيصدلي عندد »عليغ عسلوم:  ل او ث النريج   ولغ صلو  هللا

ل[ج عال،ي  صلي لسبب ال   او: إنغ 584« ]لطلوع الشمس عال عند سرعبرا

 تحرى الصال ج بخالر الاعوع المعلا ال،ي ال سبب لغ.

ال وو الثاني: لنغ ال  جوز فعل ذعاو انسباب مدن النوافدل فدي لعقداو النردي 

اج ع ،ا م، ب الحنفيةج عالمالك ل[ج 585يةج عل مدد فدي المشدرور عندغ]لمعل ا

عاسادلوا بعموم ل او دث النردي عدن الصدال  فدي  د،ن انعقداو  نن ل او دث 

النري لقوىج فإنردا قدد بلغد   ددو الادواترج  مدا هدزم بد،لك العحداعيج عشديخ 

 ل[.586اإلسالم ابن تيمية عسير ما]ل

ب تفدوو عال وو انعو لظرر  ل و  وليلدغج  ضدار إلد  ذلدك لن ذعاو انسدبا

بفواو لسبابرا إذا لخرو عن عقد  النرديج ع حدرم المصدلي ثوابرداج بخدالر 

النوافل المعل ة فإنغ إذا منع منرا المكلف عق  النري ففي سيرن مدن انعقداو 

 ماسع لفعلرا.

علمددا قددوو لصددحاب ال ددوو الثدداني: إن ل او ددث النرددي لقددوى فرددو مسددل مج لكددن 

مرددا ـ  مددا ت دددم ـ عان او ددث وخلرددا الاخصددي ج فضددعف بدد،لك انخدد، بعمو

 العامة الاي فيرا الندب لفعل بع  النوافل لم  خصصرا شيءج فا دم.

عل  لن ان وط تر  الصال  في لعقاو النري ال صدير ج ع دي عقد  طلدوع 

الشددمس عسرعبرددا ععقوفردداج عبخاصددة الددوقاين انعلددينج لمددا ت دددم مددن لنرمددا 

صدحابة رندي هللا عدنرم عق  سجوو الكفار للشمسج عقدد عرو عدن بعد  ال

 ما  دو عل  ذلكج  ما سيأتي بعد  ،ا الحد ث ـ إن شاء هللا تعال  ـ.

الوهغ الساوي:  د ث ع بة بن عامر وليدل علد  النردي عدن وفدن الميد  فدي 

 ،ن انعقاو الثالثة ال صير ج عخ   بع  العلمداء النردي بالاعمددج فأمدا إذا 
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الماعمدد عسيدرنج فدالحا عددم عقع بدال تعمدد فيجدوزج عالحدد ث معلدا  شدمل 

اج بل  ناظر قليالا  ا   خرج عق  الكرا ة]ل  ل[.587هواز الدفن معل ا

عقد عرو في  د ث علي رني هللا عنغ لن النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قداو: 

ل[ج ع ددو 588« ]لال تصددلوا بعددد العصددرج إال لن تصددلوا عالشددمس مرتفعددة»

ففددي « إال لن تصددلوا...»لددغ: ل[ إال قو589 ددد ث  سددن  مددا قدداو الحدداف)]ل

ثبوترددا نظددرج لمخالفارددا ان او ددث الصددحيحة الاددي ت دددم  عالاددي بلغدد   ددد 

ا. قدداو البير ددي: لع دد،ا  الاددواترج عفيرددا النرددي عددن الصددال  بعددد العصددر معل ددا

 د ث عا دج عمدا مضد  فدي النردي عنردا ممادد إلد  سدرعب الشدمس  دد ث 

اج عقدد رعي عد ن علدي رندي هللا عندغ مدا عدوج فرو لعلد  لن  كدون محفوظدا

 ل[.590 خالف  ،اج عرعي ما  واف غل]ل

الوهدغ السددابع: وو   ددد ثا لبددي  ر ددر  علبدي قادداو  رنددي هللا عنرمددا علدد  لن 

ا.  عق  الزعاو عق  نريج إال  وم الجمعةج فيجوز فعل النوافل فيغ معل ا

ع ،ا قوو الشدافعيج ععهدغ فدي مد، ب الحنابلدةج عرهحدغ شديخ اإلسدالم ابدن 

 ل[ج عالشيخ عبد العز ز بن باز.591مية]لتي

عال وو الثاني: لن عق  الزعاو عق  نري في هميع ان امج ع د،ا قدوو اإلمدام 

ل مددد المشددرور عنددغج ع ددو مدد، ب الحنفيددةج ععددزان الحدداف) ابددن  جددر إلدد  

الجمرورج عاسادلوا بعموم النريج علن عق  الزعاو عق  نريج فاسداوى فيدغ 

 ل[.592الجرة عسير ا]ل

 ال وو انعو لرهح ج لما  لي:ع

لعالا: لن ان او ث الوارو  في  ،ا الباب عالاي فيرا اساثناء  وم الجمعدة عإن 

اج  مددا قدداو   ددان فيرددا الم دداو الما دددمج لكددن باهاماعرددا   ددوي بعضددرا بعضددا

 البير يج عمن بعدن الحاف) ابن  جرج عالشيخ عبد العز ز بن باز.

ا: ما عرو في ان او ث ال صحيحة من الحث عل  الابكيدر عالارسيدب فدي ثانيا

الصددال  إلدد  خددرعج اإلمددام عترتيددب الفضددل العظدديم علدد  ذلددكج عالغالددب لن 

اإلمام ال  خرج إال بعد الزعاوج ع ،ا   وي إل  لن هزءاا من الصال  سيكون 

 في عق  النري.

ا: لن نددبه عقدد  الددزعاو  ددوم الجمعددة ماعسددر  نن الندداي  كونددون فددي  ثالثددا

تحد  السد ورج عال  شدعرعن بدالزعاوج عالرهدل  كدون م دبالا علد   المساهد

ا برا ال  دري بوق  الزعاوج عمعالباغ بالخرعج عتخعي رقداب  صالتغ مراما

 الناي للنظر إل  الزعاو فيغ من المش ة ما ال تأتي الشر عة بمثلغ.

 

ععلدد   دد،ا تكددون انولددة فددي  دد،ن المسددألة مخصصددة لعمددوم لولددة النرددي عددن 

 ق  الزعاوج  حد ث ع بة عسيرنج عهللا لعلم.الصال  ع
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 جواز سنة الطواف في جميع األوقات

ُسدوُو هللا صدلو   167/17 : قتداوت رت ـ ععتْن ُهبتيِر ْبِن ُمْعِعم  رندي هللا عندغ قداوت

دل   »هللا عليغ عسلوِم:  صت داا طتارت برد،تا اْلبتْيدِ  عت ج الت تتْمنتعُوا ل ت نتار  ْبِد مت  تا بتنِي عت

ددار  لت  دد دداءت ِمددْن لتْيددل  لع نترت دداعتة  شت اْبددُن « ةت ست ج عت غُ الاوِْرِمددِ،يُّ حت ددح  صت ددةُج عت ْمست انُ اْلخت عت رت

 ِ ب ان.

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و هبير ـ بضم الجيم ـ بن مععم ـ بضم الميم عسكون العاء ع سر العين ـ 

ا بأنسددداب قدددر ش ابدددن عددددي ال رشدددي الندددوفلي رندددي هللا  عندددغج  دددان عالمدددا

عالعربج عقاو: لخ،و النسدب عدن لبدي بكدر الصدد اج عقدد لخدرج البخداري 

لن هبيددراا قدددم علدد  النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فددي فددداء « صددحيحغ»فددي 

لسددارى بدددرج فسددمعغ   ددرل بددالعورج قدداو: فلمددا بلدد، قولددغ تعددال : }}لتْم ُ ددُم 

{{ ]العور:  و قلبي لن  عيرج عذلك لعو ما عقدر اإل مدان [  ا37اْلُمْسيِعُرعنت

فدددي قلبدددغج ثدددم لسدددلم بدددين صدددلح الحد بيدددة عفددداح مكدددةج عمددداو سدددنة ثمدددان 

 ل[.593عخمسين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

العددوار بعددد »ج بدداب «المناسددك» دد،ا الحددد ث لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب 

 لج5/223لج ل1/284لج عالنسددددائي ل868لج عالارمدددد،ي ل1894« لالعصددددر

ج 1553ج 1552لج عابدددن  بدددان ل27/297لج عل مدددد ل1254عابدددن ماهدددغ ل

لج  لرم من طر ا سفيان بن عيينةج عن لبي الزبيرج عدن عبدد هللا بدن 1554

 بابانج عن هبير بن مععم رني هللا عنغ.

ع دد،ا إسددناو صددحيحج عرهالددغ رهدداو مسددلمج قدداو الارمدد،ي: ل ددد ث  سددن 

بن تتْدُريت المكيو ـ صدع   ددلس صحيحل علبو الزبير ـ ع و محمد بن مسلم 

ـد عقدد صدرح بالسدماع فدي رعا دة النسدائيج « الا ر ب»ـ  ما قاو الحاف) في 

علدد  لن لبددا الزبيددر  ددان تدليسددغ عددن هددابر رنددي هللا عنددغ ف ددهج عقددد قدداو 

الحدددا م: لل دددل الحجددداز عالحدددرمين عمصدددر عالعدددوالي لددديس الاددددليس مدددن 

 ل[.594م، برمل]ل

 ددداو: ابدددن بابيدددغج ع  ددداو: ابدددن بدددابيج ث دددةج  مدددا فدددي ععبدددد هللا بدددن بابدددان: ع 

 «.الا ر ب»

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولغ: ل ا بني عبد منارل  و عبد منار بن قُصيج الجدد الثالدث للنبدي صدلو  

هللا عليددغ عسددلومج عذر اددغ  ددم لعددز بيدد  فددي قددر شج ف ددد  ددانوا رؤسدداء مكددةج 

دانة عالحجابة عاللواء عالس  درم الرسدوو عفيرم السوِ ا ةج فل،ا ـ عهللا لعلم ـ خص 
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صلو  هللا عليغ عسلوم بالخعاب وعن سائر قر شج علعلمغ بدأن عال دة انمدر ـ 

 الخالفة ـ سا عو إليرم.

قولغ: لعصل  ل دة سداعةل المدراو بد،لك صدال  العدوارج ع حامدل لن المدراو 

نعدوا ال تم»هميع الصدلواوج عانعو  دو انظردرج ع   ددن رعا دة لبدي واعو: 

 « .ل داا  عور بر،ا البي  ع صلي لي  ساعة شاء من ليل لع نرار

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  اسدداثناء صددال  العددوار مددن النرددي عددن 

الصال  في لعقاو النريج علنغ ال  رج فدي فعلردا لمدن طدار بعدد العصدر لع 

لد  طار بعد الصبحج ع لحا ب،لك  ل ما لغ سبب من النوافل ـ  ما ت ددم ـ ع

 ال وو الراهح.

ع ،ا قوو ان ثر ن من ل ل العلمج ع و المشرور في م، ب الحنابلةج ععهدغ 

ل[ج قددالوا: إن المددراو بردد،ا الحددد ث ُسددنة العددوار 595فددي مدد، ب الشددافعية]ل

 ف هج ال معلا الصال .

عذ ب هماعة من ل ل العلم إل  لنغ تجوز هميع الصال  فدي مكدة فدي هميدع 

سددددداثنا ج ع ددددد،ا  دددددو المشدددددرور فدددددي مددددد، ب لعقددددداو النردددددي علن مكدددددة م

ل[  نن قولددغ: لعصددل ل لفدد) معلدداج فيحمددل علدد  عمددوم 596الشددافعية]ل

 الصال .

عانعو لرهحج من باب ت دد م عمدوم ل او دث النردي  ننردا ل او دث مادواتر  

عصر حةج فينبغي االقاصار في االسادالو عل  الماي نج ع و سنة العوارج 

و لقددوىج عتكددون مكددة  غير ددا مددن الددبالو فددي عمددا عدددا ا فانخدد، بالعمومددا

 ل[.597لعقاو النريج ما عدا ر عاي العوار]ل

علدد  لن انعلدد  لنددغ إذا  اندد  ذاو السددبب ممددا ال  فددوو عقاردداج  ر عاددي 

العوار لن ال تصل  في لعقاو النردي الثالثدة ال صدير  الما دمدة فدي  دد ث 

لمددا ثبدد  عددن ع بددةج ع ددي عقدد  العلددوعج ععقدد  الددزعاوج ععقدد  الغددرعبج 

بع  الصحابة رني هللا عنرم لنردم لخدرعا ر عادي العدوار عقد  العلدوع 

ععق  الغرعب إلد  مدا بعدد خرعهرمداج  دابن عمدرج عالمسدور بدن مخرمدةج 

 ل[.598عمعاذ بن عفراءج ذ ر ذلك عنرم ابن لبي شيبة]ل

علما ما رعان مجا د ر مغ هللا قاو: قدم لبدو ذر مكدة فأخد، بعضداوتي البدابج 

ال صدال  بعدد الصدبح »سمع  رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم   دوو:  ف او:

«  ا  تعلع الشمسج عال بعد العصر  ا  تغرب الشمس إال بمكةج إال بمكة

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.599ج فرو  د ث نعيف]ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 146       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 تفسير الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب

رت رني هللا عنرما عتِن ا 168/18 ِ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ ععتِن اْبِن ُعمت لن بديو

 : ْقفتغُ.«. الش فتُا الُحْمرت ُ »قتاوت ْيُرنُ عت ست ةت عت ْ مت حت اْبُن ُخزت صتح  ج عت قُْعنِيُّ انُ الد ارت عت  رت

 الكالم عليغ من عهرين:

 انعو: في تخر جغ:

ل من طر ا علي بن عبد الصدمد العيالسديج 1/269ف د لخرهغ الدارقعني ل

ج ثنا عايا بن  ع وبج ثنا مالك بن لنسج عدن ندافعج عدن نا  ارعن بن سفيان

ابددن عمددر رنددي هللا عنرمدداج قدداو: قدداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 «.الشفا الحمر ج فإذا ساب الشفا عهب  الصال »

ا من طر ا اخر: ثنا ع يعج ثنا العمدريج عدن ندافعج  عرعان الدارقعني موقوفا

  ل.عن ابن عمرج قاو: لالشفا الحمر

ل: لالصددحيح موقددورلج عقدداو ابددن عبددد 1/373« لالسددنن»قدداو البير ددي فددي 

ا مددددن قددددوو ابددددن عمددددرج ع ددددو  ا موقوفددددا الردددداوي: لرعان الدددددارقعني ل ضددددا

 ل[.600لشبغل]ل

عقاو النوعي: لرعان البير يج عليس بثاب  عن النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوملج 

ا علدددد  ابددددن عمددددرج عقدددداو: لرعان البير ددددي ج عإسددددناون ثددددم ذ ددددرن موقوفددددا

 ل[.601صحيحل]ل

مثداالا لمدا « المددخل»عقد ن ل الحاف) لن الحا م هعل  د،ا الحدد ث فدي  اابدغ 

 ل[.602رفعغ المجرع ون من الموقوفاو]ل

علما تصحيح ابن خز مة عقفغ  فلم لقف عليغ في صحيح ابن خز مدةج علديس 

عج فيغ  د ث ابن عمر رني هللا عنرماج عإنمدا فيدغ  دد ث عبدد هللا بدن عمدر

عن  د ث عبد هللا بن عمرعج عذ ر « الالخي »عل،ا ن ل  المغ الحاف) في 

لن البير ي صحح عقف  د ث ابن عمر ال،ي معناج علم  ، ر لن ابن خز مدة 

 صحح عقفغج فاا لعلم.

 ل[.603قاو البير ي: لإنغ ال  صح فيغ شي عن النبي صلو  هللا عليغ عسلومل]ل

تفسير الشفا بالحمر  الاي تكدون فدي انفدا  الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل 

الغربددي إثددر شددعاع الشددمس بعددد مغيبردداج عالشددفا  ددو نرا ددة عقدد  المغددربج 

عبدا ة عق  العشاءج  مدا ت ددم فدي  دد ث ابدن عمدرع رندي هللا عنرمدا لعو 

لععقدد  المغددرب مددا لددم  غددب الشددفالج ع دد،ا الافسددير صددح «: المواقيدد »

ا عل  ابن عمر رني هللا عن  رماج عال مانع من االسادالو بغ نمر ن:موقوفا

انعو: لن البحث في معن  الشفا بحث لغويج عالمرهع فيغ إل  ل ل اللغدةج 

فددإن المعددرعر عنددد العددرب لن الشددفا الحمددر ج ع ددو مشددرور فددي  المرددمج 

اجج عابن ور دج عسير م.  ع دو عليغ ن ل لئمة اللغةج  الخليلج عالفراء عالزه 
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[ بعد لن 16غ تعال : }}فتالت لُْقِسُم بِالش فتِا ]{{ ]االنش ا : قاو الفراء عند قول

بين لن الشفا  و الحمدر ج قداو: لعسدمع  بعد  العدرب   دوو: عليدغ ثدوب 

مصدددبوغج  أندددغ الشدددفاج ع دددان ل مدددرج قددداو: فرددد،ا شدددا د لمدددن قددداو: إندددغ 

 ل[.604الحمر ل]ل

مدغ  جدةج انمر الثاني: لن ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا مدن ل دل اللغدةج فكال

ا عليغج عقد ن ل ابن  ثيدر عسيدرن مدن المفسدر ن  د،ا المعند   عإن  ان موقوفا

ل[ج عذ دددر الندددوعي لندددغ قدددوو 605عدددن هماعدددة مدددن الصدددحابة عالادددابعين]ل

 ل[.606الجمرور]ل

عال وو الثاني: لن الشفا  و البياا ال،ي بعد الحمر ج ع و قوو لبي  نيفةج 

خدددالر: لن اسدددم الشدددفا  علدددا ل[ج عسدددبب ال607عالمزندددي مدددن الشدددافعية]ل

 عليرما باالشارا ج ع ما ماصالنج ل د ما بعد االخر.

 عم، ب الجمرور  و انعل  نمر ن:

 انعو: ما عرو عن علماء اللغةج عل ل الشرعج  ما ت دم.

الثاني: ما عرو فدي  دد ث النعمدان بدن بشدير رندي هللا عندغ قداو: للندا لعلدم 

شداء ـ  دان رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ الناي بوق   د،ن الصدال  ـ صدال  الع

ل]ل  ل[.608عسلوم  صليرا لس وط ال مر لثالثة 

ع ،ا  بين لندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  دان  صدلي العشداء االخدر  قبدل مغيدب 

البياا  نن ال مر في الليلة الثالثة مدن الشدرر  غيدب لع  سد ه إلد  الغدرعب 

حمدر ج علديس البيدااج قبل مغيدب البيدااج فددو ذلدك علد  لن الشدفا  دو ال

 عهللا لعلم.
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 بيان أن الفجر فجران، والفرق بينهما صفة وحكما  

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  169/19 : قتداوت رت ـ ععتِن ابِن عتب اي  رني هللا عنرما قتداوت

فتْجدرٌ »عليغ عسدلوم:  دال ُج عت تتِحدلُّ فِيدِغ الص  ُم الع عتدامت عت دروِ اِن: فتْجدٌر  ُحت  اْلفتْجدُر فتْجدرت

ددْبحِ ـ عت تِحددلُّ فِيددِغ الع عتددامُ  ددالت ُ الصُّ ْي: صت
ددالت ُ ـ لت انُ اْبددُن «. تتْحددُرُم فِيددِغ الص  عت رت

ان. حت صتح  اِ ُمج عت اْلحت ةتج عت ْ مت  ُخزت

اوت فددي الوددِ،ي  170/20 زت ددابِر  رنددي هللا عنددغ نتْحددُونُ عت ددِد ِث هت دداِ ِم فددي  ت ـ عِلْلحت

 : ُم الع عتددامت ددروِ ددِر: «. ُمْسدداتِعيالا فددي انُفُدداِ  إن ددغُ  تددْ، تبُ » ُحت فِددي اآلخت دد،تنتِب »عت إن ددغُ  ت

انِ  ْر ت  «.السوِ

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لما  د ث ابن عباي رني هللا عنرما: ف د لخرهغ ابن خز مدة فدي صدحيحغ 

ل من طر ا محمد بن علي بن محرزج ندا 1/191ل عالحا م ل185ج 1/184ل

الزبيريج نا سفيانج عدن ابدن هدر جج عدن ععداءج عدن ابدن عبداي  لبو ل مد

 رني هللا عنرما ع ،ا الحد ث رهالغ ث اوج إال لنغ لُعل بعلاين:

انعل : لن محمد بن عبد هللا الزبيري ـ عإن  ان ث ة ـ إال لن العلمداء تكلمدوا 

ان في رعا اغ عن سفيان الثوري ـ  ما في  ،ا اإلسناو ـ قاو اإلمام ل مدد: ل د

لث دة ثبد ج إال «: الا ر دب» ثير الخعأ في  د ث سفيانلج عقاو الحاف) فدي 

 لنغ قد  خعئ في  د ث الثوريل.

وُ الزبيددري برفعددغج ف ددد قدداو ابددن  تتفددرُّ الثانيددة: االخدداالر فددي رفعددغ ععقفددغج عت

ل[ عن دل الحداف) 609خز مة: للم  رفعغ في الدنيا سير لبي ل مد الزبيريل]ل

ا ـ عن الدار قعني لنغ لم  رفعغ سير لبي ل مد الزبيريج عدن الثدوريج ـ ل ضا

عن ابدن هدر جج ععقفدغ الفر دابي عسيدرن عدن الثدوريج ععقفدغ لصدحاب ابدن 

ا]ل  ل[.610هر ج عنغ ل ضا

عقاو الخعيب: لرعان عمدرع بدن محمدد الناقدد عدن لبدي ل مدد الزبيدريج علدم 

و ل مددد ل[ج عقدداو البير ددي: ل كدد،ا رعان لبدد611 رفعددغ عددن الثددوري سيددرنل]ل

اج عالموقددور لصددحل]ل ل[ج لكددن  شددرد لددغ 612مسددندااج عرعان سيددرن موقوفددا

الحد ث ال،ي بعدن ع و:  د ث هابر رني هللا عنغج علعدل  د،ا مدن م اصدد 

 الحاف) إل راون.

ل عدن ابدن لبدي ذئدبج 1/377لج ععندغ البير دي ل1/191عقد لخرهغ الحا م ل

من بدن ثوبدانج عدن عن الحارث بن عبدد الدر منج عدن محمدد بدن عبدد الدر 

الفجدر فجدران: »هابر بن عبد هللا قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

فأمددا الفجددر الدد،ي  كددون  دد،نب السددر ان فددال تحددل الصددال  فيددغج عال  حددرم 
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الععددامج علمددا الدد،ي  دد، ب مسدداعيالا فددي انفددا فإنددغ  حددل الصددال ج ع حددرم 

 عنغ ال، بي. ج قاو الحا م: لإسناون صحيحلج عسك « الععام

لج من طر ا ابن لبدي ذئدبج 1/377لج عالبير ي ل1/268عرعان الدارقعني ل

عن الحارثج عن محمد بن عبد الر من بن ثوبان قاو: قاو رسوو هللا صلو  

هللا عليغ عسلوم.. ف، ر الحد ث مثلغ سواءج  ك،ا مرسالاج قاو البير دي: لرعي 

 موصوالاج عرعي مرسالاج ع و لصحل.

ين لن الصددواب فددي  ددد ث ابددن عبدداي الوقددفج عفددي  ددد ث هددابر عبردد،ا  ابدد

و عل  ما عرو عن ابن عباي رني هللا عنرماج عقد  اإلرساوج ع كون المعو 

هاء في معنا ما ل او ث لخرى عن سمر  بن هندبج عطلا بن عليج ععبدد 

الر من بن عائشج عفي لسانيد ا م اوج ع لردا تددو علد  لن الفجدر فجدرانج 

ا سير  كم اآلخر.علن لكل منر  ما  كما

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

قولغ: لالفجر فجرانل لي: الفجر في اللغة فجرانج علما  ان الفجدر فدي اللغدة 

ا بين الوقاينج عقد هاء في بع  ل او ث المواقي  لن صدال  الصدبح  مشار ا

سدلوم ذلدكج إذا طلع الفجرج ع ،ا علا الصيام بغج بتدي نت النبدي صدلو  هللا عليدغ ع

ف، ر عالمة ظا ر  لكل منرماج بدل عاسداعمل لد،لك عسدائل اإل ضداحج عبدين 

 ان كام المارتبة عليرما.

ُم الععامل لي: عل  الصائم. روِ  قولغ: لفجر  ُحت

 قولغ: لعتحل فيغ الصال ل لي: صال  الصبحج بمعن  لنغ  دخل عقارا.

إذا طلددع الفجددر قولددغ: لعفجددر تحددرم فيددغ الصددال ل لي: صددال  الصددبحج فإنددغ 

انعو لم  حل لن  صلي  نن الفجدر انعو  كدون بالليدلج عقولدغ: للي صدال  

الصبحل تفسير من الحاف) ر مغ هللا عإنما فسر ا  لئال  او م لندغ  حدرم فيدغ 

 معلا الصال .

قولغ: لع حل فيغ الععامل لي: لمن  ر دد لن  صدوم  حدل لدغ ان دل  نندغ فدي 

 ليل.

يالا في انفال  ،ن صفة الفجر الثانيج ع ي لن الفجر قولغ: لإنغ  ، ب مساع

الثدداني  كددون مسدداعيالاج لي: مماددداا مددن الشددماو إلدد  الجنددوب بسددبب الضددياء 

 المناشر.

قولغ: لعفي االخر إنغ  ،نب السدر انل  د،ن صدفة الفجدر انعو عالسدر ان: 

وج بكسر السين  و ال،ئبج عالمعن  لن الفجر انعو  رتفع في السماء  دالعمو

اج علعالن ل ثر شعراا من لسفلغ.  فرو  ،نب السر ان  نن ذنبغ  ماد مرتفعا

عقد عرو عن ابن مسعوو رني هللا عنغ قاو: قاو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

ندداء بدالو مدن سدحورنج »لع قداو: « ال  منعن ل دداا مدنكم لذان بدالو»عسلوم: 
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ج عقداو: لديس « ندائمكم فإنغ   ذن لع قاو:  ناوي بليل ليرهدع قدائمكمج ع دوق)

لن   وو:  ك،ا ع ك،ا ـ عصوب  دن عرفعرا ـ  اد    دوو  كد،ا ـ عفدرج بدين 

 ل[.613إصبعيغ ـ]ل

عمن الفرع  بين الفجر ن لن الفجر انعو  ظلدمج لي:  كدون  د،ا الندور لمدد  

قصير ج ثم  ظلمج لمدا الفجدر الثداني فردو ال  ظلدمج بدل  دزواو ندوراا عإنداء ج 

 شمس.بسبب قرب ظرور ال

ا مدن  ا لع قر بدا عالفجر انعو  خرج قبل الثاني بنحدو سداعة لع سداعة إال ربعدا

ل[ج مدع لن علمداء الفلدك  د، رعن لقدل  مدن 614ذلك عل  ما ذ درن علماؤندا]ل

  ،ا.

الوهدغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن الفجددر فجددرانج علنرمددا مخالفددان صددفة 

اج لمدددا فدددي الصدددفة فدددإن انعو  ددد، ب مسددداعيالا  فدددي انفددداج عالثددداني ع كمدددا

 معارا ع زواو إناء  عنوراا.

علما في الحكم فإن ظرور انعو ال  حرم ان ل علد  مدن لراو الصديامج نندغ 

اج عال تحل فيغ صال  الصبح  ننغ لم  دخل عقارداج عالثداني  ال  زاو الليل باقيا

 حددرم ان ددل علدد  مددن لراو الصدديامج نن ظرددورن بدا ددة النرددارج عتحددل فيددغ 

 الصبح  ننغ قد وخل عقاراج عهللا تعال  لعلم.صال  
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 فضل الصالة في أول وقتها

ُسدوُو هللا صدلو  هللا  171/21 : قتداوت رت ْسدعُوو  رندي هللا عندغ قتداوت عتِن اْبن مت ـ عت

دددا»عليدددغ عسدددلوم:  ْقاِرت ِو عت دددالت ُ فدددي لتع  ددداِو الص  دددُل انتْعمت ج «. لتْفضت انُ الاوِْرِمدددِ،يُّ عت رت

اِ ُم. ع اْلحت انُ.عت حت  صتح 

لتْصلُغُ في  ْينِ »عت ِحيحت  «.الص 

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل مددن طر ددا  جدداج بددن الشدداعرج ثنددا علددي بددن 1/188ف ددد لخرهددغ الحددا م ل

 ف  المدائنيج ثنا شدعبةج عدن الوليدد بدن العيدزارج قداو: سدمع  لبدا عمدرع 

إل  وار عبدد هللا بدن مسدعووج الشيباني قاو:  دثنا صا ب  ،ن الدارج علشار 

غج قاو: سأل  رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لي انعمداو لفضدل؟  علم  سموِ

ج « الجراو في سبيل هللا»ج قل : ثم ماذا؟ قاو: « الصال  في لعو عقارا»قاو: 

 ج علو اسازوتغ لزاوني.« بر الوالد ن»قل : ثم ماذا؟ قاو: 

ث هماعدة عدن شدعبةج علدم  د، ر  د،ن عصححغج ثم قاو: لقد رعى  ،ا الحدد 

اللفظة ـ لي: في لعو عقارا ـ سير  جاج بدن الشداعرج عدن علدي بدن  فد ج 

 ع جاج  اف) ث ةج عقد ا اج مسلم بعلي بن  ف  المدائنيل.

إال علي بن  ف  فإنغ « عل  عقارا»عالمراو لن هميع لصحاب شعبة قالوا: 

عقداو النسدائي: للديس بدغ  قاو: لفي لعو عقارال ع و صدع ج عث غ لبدو واعوج

بدددددأيلج عقددددداو الددددددارقعني: لمدددددا ل سدددددبغ  فظدددددغ  نندددددغ  بدددددرج عتغيدددددر 

 ل[.615 فظغل]ل

ععزع الحد ث للارم،ي فيغ نظرج فإني لم لهدن في مظانغج عقد عزان الحاف) 

ل[ج 616عسيرن إلد  الحدا م عالددارقعني عالبير دي عسيدر م وعن الارمد،ي]ل

من الحاف)ج لع سبا قلدم مدن الناسدخج  فإما لن  كون عزعن إل  الارم،ي سرو

 لع في نسخة لخرى للارم،يج فاا لعلم.

من عد  طر  عن شعبةج ععن الوليدد بدن « الصحيحين»عالحد ث لصلغ في 

العيزارج لنغ سمع لبا عمرع الشيباني قاو:  دثني صا ب  ،ن الدارج علشدار 

م ليُّ انعمدداو إلدد  وار عبددد هللاج قدداو: سددأل  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلو 

؟ قدداو: « الصددال  علدد  عقارددا»ل ددب إلدد  هللا؟ قدداو:  ثددم بددر »ج قلدد : ثددم ليُّ

ج « ثم الجراو في سبيل هللا»ج قل : ثم لي؟ قاو: « الوالد ن ج قاو:  دثني برن 

 علو اسازوتغ لزاوني .

ج «الصدحيحين»عإنما ذ ر الحاف) لف) الحا م  ننغ لوو عل  المراو من لفد) 

 ن شاء هللا تعال . ما سياضح إ
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الوهغ الثاني: الحدد ث وليدل علد  فضديلة الصدال  فدي عقاردا المعلدوب فعلردا 

فيغج فال ت دم عليغ عال ت خر عنغج عإذا  ان  في لعو عقارا فرو لفضدلج مدن 

باب المباور  عالمسدارعة إلد  مدا شدرع هللا تعدال ج قداو الشدافعي ر مدغ هللا: 

بالفضددلج لمددا  عددرا لآلوميددين مددن  لإن ت ددد م الصددال  فددي لعو عقارددا لعلدد 

ل[ج فإن صدلي  فدي لثنائدغ لع فدي اخدرن فدال 617انشغاو عالنسيان عالعللل]ل

  رج.

علفدد) لفددي لعو عقارددال تفددرو بددغ علددي بددن  فدد  مددن بددين لصددحاب شددعبةج 

عتفرون برا ال   بلج عفيغ ما ت دمج لكن من  أخ، برا  جيب عن ذلك من  يدث 

 الرعا ة عمن  يث الدرا ة.

ا من  يث الرعا دة فإندغ   دوو: إن تفدرون ال  ضدرج نندغ شديخ صددع  مدن لم

 رهاو مسلمج عقد صححرا الحا م.

عمن  يث الدرا ة فإن لفد) لعلد  عقاردال ـ ع دو لفد) الجماعدة ـ  فيدد معند  

للعو عقارال نن  لمة لعل ل تفيد االساعالءج عمعندان االسداعالء علد  هميدع 

 ل[.618ل لعو الوق ]لالوق ج فيكون فيرا واللة عل  فض

ع   دددد ذلدددك عمدددوم انولدددة فدددي انمدددر بالمسدددارعة إلددد  الخيدددراوج علسدددباب 

 المغفر ج عمدح المسارعين.

 ما    دن لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم  ان  باور بالصدال  بعدد انذانج بعدد 

عق   اونأ فيغ الماونئج ع اريأ فيدغج عال  ندافي ذلدك لندغ فدي لعو الوقد ج 

ب للصال ج عانخ، بأسبابرا من العرار  عنحو ا مما  دخل في  د،ا فإن الاأ 

 المعن .

 ع ساثن  من ذلك صالتان:

انعل : العشاء ف د  ان من  د غ صلو  هللا عليغ عسلوم مال ظدة المدأمومين ـ 

  ما ت دم ـ فإن را م تأخرعا تأخر  ا   جامعوا.

 راوج  ما مض .الثانية: الظررج فإنغ  ان إذا اشاد الحر  أمر باإلب

الوهغ الثالث: ال  عارا  ،ا الحد ث الدداو علد  لن الصدال  فدي لعو عقاردا 

لفضل انعماو  د ث لبدي ذر رندي هللا عندغ قداو: سدأل  رسدوو هللا صدلو  

اإل مددان بدداا عالجردداو فددي سددبيلغ.. »هللا عليددغ عسددلوم لي العمددل لفضددل؟ قدداو: 

 ل[.619« ]لالحد ث

عد  لهوبةج عمنرا: لن  د ث ابن مسعوو ـ  ،ا ـ عقد لهاب العلماء عن ذلك ب

 راو بغ مراتب انعماو الظا ر  البدنية  ننغ سيا لبيان ذلكج عنن الماباور 

إل  الفردم عندد ذ در انعمداو علد  اإلطدال   دي لعمداو الجدوارح ال لعمداو 

 ال لوبج عال ر ب لن الصال   ي لعظم   و  هللا تعال  بعد اإل مان.
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ث الادي فيردا لن لفضدل انعمدداو اإل مدان بداا تعدال  فردي علدد  علمدا ان او د

انصل  نن لعو علفضل ما افارنغ هللا عل  عباون  و اإل مانج عهللا تعال  

 ل[.620لعلم]ل
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 مراتب الوقت في الفضل

ْح،ُعرت ت رني هللا عنغ لتن  النبي  صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  172/22 عتْن لتبِي مت ـ عت

وُ »قددداو:  ْفدددُو هللا لتع  اِخدددُرنُ عت دددةُ هللا  عت ْ مت دددُعغُ رت لتْعست اُن هللاج عت ْقدددِ  ِرْندددوت «. الوت

ِعيف  ِهدواا. نتد  نت قُْعنِيُّ بِست غُ الد ارت هت  لتْخرت

ُ دددوت  173/23 دددِهج عت دددرت نتْحدددُونُج وُعنت انْعست دددِد ِث اْبدددِن ُعمت ِ ِمدددْن  ت ِللاوِْرِمدددِ،يو ـ عت

ا. ِعيٌف لتْ ضا  نت

 ن:الكالم عليرما من عهو

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي.

ع ددو لبددو محدد،عر ج لعي بددن ِمْعيددر ـ بكسددر المدديم عسددكون العددين المرملددة ـ 

ال رشددي الجمحدديج مخالددف فددي اسددمغج مشددرور بكنياددغج قدداو ابددن عبددد البددر: 

لاتفا الزبير ععمدغ مصدعب عمحمدد بدن إسدحا  المسدي بي علد  لن اسدم لبدي 

 ساب قر شل.مح،عر : لعيج ع  الء لعلم بعر ا لن

ع و م ذن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم في مكدةج عقدد علمدغ النبدي صدلو  

هللا عليغ عسلوم انذانج لما لعجبغ صوتغ ـ  ما سيأتي إن شاء هللا ـ عب ي عل  

ذلددك  ددو ععلدددنج عب ددي فددي مكددة لددم  ردداهر إلدد  المد نددةج عمدداو سددنة تسددع 

 نغ.ل[ رني هللا ع621عخمسينج عقيل: تسع عسبعين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

لج مددن طر ددا 1/249لمددا  ددد ث لبددي محدد،عر : ف ددد لخرهددغ الدددارقعني ل

]ل ْبدددت ِسدديو ل[ ـ  دددثنا إبددرا يم بددن لبددي 622إبددرا يم بددن ز ر ددا ـ مددن ل ددل عت

مح،عر ج م ذن مكةج  دثني لبيج عن هدي ـ  عني لبدا محد،عر  ـ قداو: قداو 

 رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم.

،ا إسناو نعيف هداا ـ  ما قاو الحاف) ـ نن فيغ إبرا يم بن ز ر داج ع دو ع 

ل[ج 623مجرددووج  مددا قدداو لبددو  دداتمج قدداو: لعالحددد ث الدد،ي رعان منكددرل]ل

عقدداو ابددن عدددي: ل دددث عددن الث دداو بالبواطيددللج عقدداو بعددد لن سددا   دد،ا 

ج الحد ث عسيرن: لع ،ن ان او ث مع سير ا ممدا  رع دغ إبدرا يم بدن ز ر دا

 ،ن  لرا لع عامارا سير محفوظةج عتبين الضعف علد  رعا دة  د ثدغج ع دو 

ل[. عن ل ابن عبد الراوي عن اإلمام ل مد لنغ سئل 624في هملة الضعفاءل]ل

ْن رعى  ،ا؟ ليس  ثب ل]ل ل[ج ع د،ا ن لدغ عندغ 625عن  ،ا الحد ث ف او: لمت

 ل[.626الز لعي]ل

لج قداو: 172رهدغ الارمد،ي للما  دد ث ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا: ف دد لخ

 دثنا ل مد بن منيعج قاو:  دثنا  ع دوب بدن الوليدد المددنيج عدن عبدد هللا بدن 

عمرج عن نافعج عن ابدن عمدرج قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

 « .الوق  انعو من الصال  رنوان هللاج عالوق  االخر عفو هللا»
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وعج فإن  ع وب بن الوليدد  د،اب عقد نعفغ الحاف)ج عالحا لنغ  د ث مون

دداع ع ددو افاددغج قدداو البير ددي: ل دد،ا الحددد ث  عددرر بيع ددوب بددن الوليدددج  عن 

ع ع ددوب منكددر الحددد ثج نددعفغ ابددن معددينج ع ،بددغ ل مددد عسددائر الحفدداظج 

 ل[.627عنسبون إل  الونعج نعوذ باا من الخ،النل]ل

ل[ج لكدن 628فيغ]لعقد لعلغ عبد الحا بعبد هللا بن عمر العمريج ع و ماكلم 

ل[ج ععبد هللا بن عمدر عث دغ قدوم 629ليس  و علاغج عل،ا تع بغ ابن ال عان]ل

 علثنوا عليغج عنعفغ اخرعن من لهل  فظغج ال من لهل صدقغ علماناغ.

علعل الارم،ي ذ رن في  اابغ السادالو بعد  الف رداء بدغج فدإن مدن العجيدب 

ل[ج ف داو: 630«]لالحدد ث اخداالر»لن اإلمام الشافعي اسادو بدغ فدي  اابدغ 

لج ع د،ا « لعو الوق  رنوان هللا..»لعقاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 ل[.631«]لالرسالة»ساقغ بدعن إسناو في  اابغ 

ا لرندوان  الوهغ الثالث:  دو الحد ثان عل  فضل الصال  في لعو عقارا طلبا

إن لدم  كدن فلاد و  هللا تعال ج علن ذلك م دم عل  عسه الوق  ععلد  اخدرنج فد

في عسعغ لنيل ر مة هللا تعال ج عمعلوم لن رتبة الرنوان لبل،ج لما لواؤ دا 

في اخر الوق  ففيغ تكاسل عتثاقل عن العاعةج عما ل وج من فعدل ذلدك إلد  

 عفو هللا تعال  لمحو ذنبغ عت صيرن.

 ،ا ما  ددو عليدغ الحدد ثانج عت ددم لنرمدا سيدر صدحيحينج عال  شدرد ل دد ما 

خر لما ت دم في  او الرعا ج عفي ان او ث الصحيحة ال ولية عالفعليدة مدا لال

  غني عنرما ـ عا الحمد ـ عقد ت دم ذلكج عهللا تعال  لعلم.
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 النهي عن الصالة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة

ُسدووت هللا صدلو  هللا عليددغ  174/24 درت رندي هللا عنرمدا لتن  رت دِن ابدِن ُعمت عت ـ عت

: عسلوم قت  .«. الت صتالت ت بتْعدت اْلفتْجِر إال  ستْجدتتتْينِ »اوت ْمستةُج إال  الن ستائِي  غُ اْلخت هت  لتْخرت

اِ :  ز  ْبِد الر  ا تِة عت ْ عتاتي اْلفتْجرِ »عفي ِرعت  «.الت صتالت ت بتْعدت ُطلوعِ اْلفتْجِر إال  رت

ِ عتْن ابِن عتْمِرع 175/25 قُْعنِيو ِمثْلُغُ ِللد ارت  ْبِن اْلعتاِص. ـ عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

ل فددي 1278لمددا  ددد ث ابددن عمددر رنددي هللا عنرمددا: ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

ج «مدددن رخددد  فيرمدددا إذا  انددد  الشدددمس مرتفعدددة»بددداب « الصدددال » اددداب 

لج  لردم مدن طر دا 8/376لج عل مدد ل235لج عابن ماهغ ل419عالارم،ي ل

 ج عن ل وب بن  صينج عن لبي عل مةج عن  سار مول  ابن قدامة بن موس

عمر قداو: راندي ابدن عمدر علندا لصدلي بعدد طلدوع الفجدر ف داو:  دا  سدار إن 

رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم خرج علينا عنحن نصلي  ،ن الصدال ج ف داو: 

 «.ليبل، شا د م سائبكمج ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتين»

عقر دب مندغ لفد) ل مددج علفد) الارمد،ي  لفد) الكادابج  ع ،ا لفد) لبدي واعوج

ععقددع فددي إسددناون عإسددناو ابددن ماهددغ: محمددد بددن الحصددينج بدددو: ل ددوب بددن 

 الحصين.

وعن اخددرنج « ليبلدد، شددا د م سددائبكم»لمددا ابددن ماهددغ فالحددد ث عندددن بلفدد): 

 ععليغ فعزع الحد ث لغ سير عهيغج لعدم عهوو اللف) الم صوو عندن.

حصين ف دد اخالدف فدي اسدمغج ف يدل  كد،اج عقيدل: ل دوب بدن علما محمد بن ال

الحصينج عانعو رهحغ لبو  اتم عابنغج عالثاني رهحغ الدارقعني عالبير ي 

عانلبددانيج عذ ددر الحدداف) ا امدداالا ال بددأي بددغج ع ددو لن اسددمغ محمددد علبددون 

 صينج ع نياغ: لبو ل وبج فلعل من سمان ل وب عقع لغ سير مسدم ج فسدمان 

ل[ج ععلد  لي  داو فالرهدل مجردووج  مدا قداو الددارقعنيج 632يغ]لبكنية لب

عمددن بعدددن الحدداف) ابددن  جددرج فإنددغ لدديس لددغ إال راع  عا دددج ع ددو قدامددة بددن 

موس ج عقاو ابن ال عان: لإنغ مخالف فيغج عمجروو الحاو مع ذلدكلج عن دل 

فدا مدن ا ـ لنغ عند البخاري عابن لبي  اتم مجروو  ننرما لدم  ُعتروِ  الدغ  ـ ل ضا

 ل[.633بشيء]ل

ل[ج ع ،ا من تسا لغ ر مدغ هللاج 634«]لالث او»لما ابن  بان ف د لعرون في 

 عب ية رهالغ  لرم ث او.

 ععل   ،ا فاإلسناو نعيف من لهل محمد بن الحصين.

ل مدن طر دا 4760ل ل3/53« لمصدنفغ»عقد رعى الحد ث عبد الرزا  فدي 

عج عن ابدن عمدر رندي هللا لبي بكر بن محمدج عن موس  بن ع بةج عن ناف
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ال صال  بعد طلوع الفجدر »عنرما قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 «.إال ر عاي الفجر

علبو بكر بن محمد  و شيخ عبد الرزا ج  نسبغ إل  هدنج عإال فردو لبدو بكدر 

بن عبد هللا بن محمد بن لبي سدبر ج ع دو ندعيف هددااج عنسدبغ بعضدرم إلد  

 .ل[635الونع]ل

« بعدد الفجدر»علعل الحاف) ذ ر رعا دة عبدد الدرزا ج لافسدير المدراو ب ولدغ: 

لي: إن المراو بعد طلوع الفجرج ال بعد صال  الفجر  نن اللف) محاملج  مدا 

 ت دم.

لما  د ث عبد هللا بن عمرع رني هللا عنرما فرو مدن شدوا د الحدد ثج عقدد 

ر ددا سددفيانج عددن ل مددن ط2/465ل عالبير ددي ل1/419لخرهددغ الدددارقعني ل

عبد الر من بن ز او بن لتْنعُمج عن عبد هللا بن  ز دج عدن عبدد هللا بدن عمدرع 

ال صدال  بعدد »رني هللا عنرما قاو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

 «.طلوع الفجر إال ر عاي الفجر

ع ،ا إسناو نعيفج قاو البير ي: لفدي إسدناون مدن ال  حداج بدغلج ع دو  عندي 

ر من بن ز او بن لنعم انفر  يج  مدا ذ در بعدد ذلدكج ف دد اخالدف فدي عبد ال

اال اجاج بغج قداو الارمد،ي: لندعيف عندد ل دل الحدد ثج ندعفغ  حيد  بدن 

سددعيد ال عددان عسيددرنج قدداو ل مددد: ال ل اددب  ددد ث انفر  دديج قدداو: عرل دد  

ي لمرنج ع  وو:  و م ارب الحد ثل]ل ِ  ل[.636محمد بن إسماعيل   وو

ني: اسادو بحد ث ابن عمر عابن عمرع رندي هللا عدنرم مدن قداو الوهغ الثا

بالنري عدن الانفدل بعدد طلدوع الفجدر إال ر عادي الفجدرج ع مدا راتبدة الفجدرج 

ا فردو فدي معند  النرديج عانصدل فدي النردي الاحدر مج  عذلك لنغ عإن  ان نفيدا

عقد ن ل الارم،ي اإلهماع عل  ذلك ف او: للهمع ل دل العلدم علد   را دة لن 

 ل[.637 صلي الرهل بعد الفجر إال ر عاي الفجرل]ل

قدداو الحدداف): لوعددوى الارمدد،ي اإلهمدداع علدد  الكرا ددة لدد،لك عجيددبج فددإن 

ل[ج عقددداو الحسدددن 638الخدددالر فيدددغ مشدددرورج  كدددان ابدددن المنددد،ر عسيدددرن]ل

ل[ج ع ان مالدك  درى لن  فعلدغ مدن فاتادغ صدالتغ 639البصري: ال بأي بغ]ل

 ل[.640«ل]لقيام الليل»مد بن نصر في بالليلج عقد لطنب في ذلك مح

عاسادو من لهداز الانفدل بدأ ثر مدن ر عادي الفجدر بحدد ث عمدرع بدن عتبتستدة 

هددور الليددل انخيددرج فصددلوِ مددا »قدداو:  ددا رسددوو هللاج ليُّ الليددل لسددمع؟ قدداو: 

 ل[.641«]لشئ ج فإن الصال  مشروو  م بولةج  ا  تصلي الصبح

جر  و قدوو الجمردورج لداللدة ان او دث عال وو بمنع ما زاو عل  ر عاي الف

الما دمة عليغج ع ك  ابن المن،ر عن بع  السدلف لنردم لعتدرعا بعدد طلدوع 

الفجرج عاعابر النوعي ال وو بالجواز  و الصحيح في م، ب الشافعيةج ع و 
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ل[ج لكن إن ثبا  ل او دث البداب فالسدنة م دمدة 642رعا ة عن اإلمام ل مد]ل

 عل  قوو  ل من  ان.

الم  ددد لمدد، ب الجمرددور: لمددا  ددد ث لبددي واعو فلدديس بصددر ح فددي عدددم  قداو

لي: فدي هدور الليدل  « فصدلوِ مدا شدئ »الكرا ةج إذ  مكدن لن  حمدل قولدغ: 

ِ الليددل لسددمع؟ ثددم إن الحددد ث لخرهددغ مسددلم فددي  نن السددائل سددألغ عددن ليو

ج « فصل ما شدئ   اد  تصدلي الصدبح»عليس فيغ  ،ن الجملة: « صحيحغ»

مسلم عل  رعا ة لصدحاب السدننج عقدد هداء الحدد ث عندد ل مدد  فا دم رعا ة

الصال  مشروو   ا   نفجر الفجرج فإذا انفجر الفجدر فأمسدك »عسيرن بلف): 

ج فحمددل الرعا دداو المخالفددة « عددن الصددال  إال ر عاددينج  ادد  تصددلي الفجددر

علدد  رعا ددة مسددلم لعلدد ج علدد  لن لبددا واعو قدداو بعددد سددياقغ الحددد ثج قدداو 

ا ال لر ددنج العباي: ل  ك،ا  دثني لبو سالم عن لبي لمامدة إال لن لُخعدئ شديئا

 ل[.643فأساغفر هللا علتوب إليغل]ل

ثددم إن  ددون النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي بعددد طلددوع الفجددر سددجدتين 

 خفيفاين  دو عل  لنغ صلو  هللا عليغ عسلوم ما  ان  صلي ز او  عل  ذلك.

رلى رهالا  صلي بعد طلوع الفجدر ل ثدر  عقد صح  عن سعيد بن المسيب لنغ

من ر عاينج  كثر فيرا الر وع عالسجوو فنرانج ف او:  دا لبدا محمددق ل عد،بني 

 ل[.644هللا عل  الصال ؟ق قاو: الج علكن  ع،بك عل  خالر السنة]ل

ع ددرى شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة لن النرددي فددي  ددد ث البدداب لدديس للاحددر مج 

بدين »ر إذا لم  اخد، ذلدك سدنةج لعمدوم  دد ث: فاجوز الصال  بعد طلوع الفج

ج فاجوز صال  الوتر في  ،ا الوقد ج قداو الندوعي عندد «  ل لذانين صال ...

 د ث ل ان إذا طلع الفجر ال  صلي إال ر عاين خفيفاينل لقد  سادو بدغ مدن 

  وو: تكرن الصال  من طلوع الفجر إال سدنة الصدبح عمدا لدغ سدبب... علديس 

يل ظا ر عل  الكرا ةج إنمدا فيدغ اإلخبدار بأندغ  دان صدلو  في  ،ا الحد ث ول

ل[ 645هللا عليغ عسلوم ال  صلي سيدر ر عادي السدنةج علدم  ندغ عدن سير دال]ل

إن شددداء هللاج عهللا « الاعدددوع»عسددديأتي الكدددالم علددد  عقددد  الدددوتر فدددي بددداب 

 ل[.646لعلم]ل
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 حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

ةت  176/26 لتمت عتْن لُموِ ست ُسدوُو هللا صدلو  هللا  ـ عت دل   رت رني هللا عنرا قتالتدْ : صت

 : تْلاُغُج فت تداوت دأ ْ عتاتديِنج فتست دل   رت دلت بتْياِديج فتصت ج ثُدم  وتخت ُشدِغْلُ  »عليغ عسلوم اْلعتْصرت

ا االن دل ْياُُرمت ْ عتاتْيِن بتْعدت الظُّْرِرج فتصت ا إذتا فتاتتانتدا؟ قتدا«عتْن رت : ج قُْلدُ : لتفتنت ِضديِرمت وت

دُ.«الت » غُ لتْ مت هت  ج لتْخرت

نبي وتاُعوت عتْن عتائِشتةت رني هللا عنرا بِمْعنتانُ. 177/27  ـ عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لج 277ـ  44/276لما  د ث لم سدلمة رندي هللا عنردا: ف دد لخرهدغ ل مدد ل

و بدن سدلمةج عدن ل من طر ا  ز د بن  ارعنج عن  مدا6/377عابن  بان ل

انزر  بددن قدديسج عددن ذ ددوانج عددن لم سددلمة رنددي هللا عنرددا قالدد : صددل  

 رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم العصر... الحد ث.

 عقد لُِعل   ،ا الحد ث بعل اين:

انعلدد : االن عدداع بددين ذ ددوان علم سددلمةج عذ ددوان  ددو لبددو عمددرع المدددنيج 

ة عن سير موالتغ عائشة رني هللا مول  عائشةج علم  ، ر لبو  اتم لغ رعا 

ل[ج ع و  نا سيدر منسدوبج علدم  د، رن الحداف) فديمن رعى عندغ 647عنرا]ل

ا للرعا دة فدي اإلسدناو ـ فدي ترهمدة 648انزر ]ل ل[ج لكن ذ ر المزي ـ تبعدا

ل[ج فدال 649انزر  بن قيس الحارثي لنغ رعى عدن ذ دوان مدول  عائشدة]ل

ان   نندغ سدمع مدن لم سدلمة رندي هللا عنرداج  لابس ب، وان لبي صالح الس دم 

 ل[.650 ما ذ ر الحاف) ابن  جر]ل

لج ف ددد هدداء « ال»الثانيددة: االخدداالر فددي إثبدداو ز دداو  للفن ضدديرما؟ قدداو: 

الحد ث من عد  طر  عن لم سلمة وعن  ،ن الز او ج قاو الريثمي بعدد ذ درن 

دْغلغ عدن  الدر عاين لر،ن الرعا ة: لقل : نم سدلمة  دد ث فدي الصدحيح فدي شت

 ل[.651بعد الظررج عليس فيغ النري عن قضائرال]ل

ز داو  منكدر ج تدرعى « لفن ضديرما»عقاو عبد الحا اإلشدبيلي: ل د،ن الز داو  

مدددن طر دددا  مددداو بدددن سدددلمةج عال تصدددحج عليسددد  فدددي  ادددب  مددداو بدددن 

ل[ج عن ل الحاف) عدن البير دي لندغ 653ل[ج ع ،ا قاو ابن  زم]ل652سلمةل]ل

ل[ج فر،ن الز داو  سيدر ثابادة 654نعيفة ال ت وم برا  جةل]لقاو: لإنرا ز او  

 لما  لي:

اج لكن تغير  1 ـ تفرو  ماو بن سلمة براج ع ماو بن سلمة عإن  ان ث ة صدعقا

 فظغج قاو الحاف) ابن  جر: ل ماو بن سلمة بن و نار البصري ل دد انئمدة 

ن: ل دو لعلدم ل[ج عقاو ابن معدي655انثباوج إال لنغ ساء  فظغ في اآلخرل]ل

 الناي بحد ث ثاب ل.
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ع ماو ث ة في سير  د ث ثاب ج لكدن فدي ثابد  إليدغ المنارد ج عال  نفدي ذا  

 تفرون عروون.

معددوالا مددن طر ددا عمددرع بددن « الصددحيحين»عقددد عرو  ددد ث لم سددلمة فددي 

الحارثج عن بكيرج عن  ر بج عن لم سلمةج عفيغ قصةج علم ت، ر فيغ  د،ن 

 ل[.656الز او ُ]ل

 او: إنرا ز او  من ث ة فا بدل  نن ز داو  الث دة ت بدل إن لدم تكدن منافيدةج عال  

فإن  ان  منافية بحيث  لزم من قبولرا رو الرعا ة انخدرى فإنردا ال ت بدل إذا 

خالف من  و لعثا منغج ع نا  ماو بدن سدلمة ث دةج لكدن عمدرع بدن الحدارث 

 داف)لج عقداو فدي  لث دة ف يدغ«: الا ر دب»لعثا منغج ف د قاو عنغ الحاف) في 

رت تل. تخت   ماو بن سلمة: لث ة عابدج لثب  الناي في ثاب ج عتغير بأ

ـ لن  ماواا نفسغ لم  ، ر  ،ن الز او  إال فدي رعا دة  ز دد بدن  دارعنج علدم  2

 ل[.657 ، ر ا في رعا ة لبي الوليد عنغج  ما عند العحاعي]ل

او ج ف دد تابعدغ ـ لن عمدرع بدن الحدارث قدد توبدع علد  عددم ذ در  د،ن الز د 3

ع يع بن الجراح ـ ع و ث ة  داف) عابدد ـ عمعمدر بدن راشددج عاخدرعنج علدم 

 اددابع ل دددٌ  مدداوت بددن سددلمة علدد   دد،ن الز دداو ج علردد،ا لهمددع العلمدداء علدد  

 ل[.658تضعيفرا]ل

ل مدن طر دا 1280لما  د ث عائشة رني هللا عنرا: ف د لخرهغ لبدو واعو ل

ن ععاءج عدن ذ دوان مدول  عائشدة محمد بن إسحا ج عن محمد بن عمرع ب

رني هللا عنرا لنردا  دثادغ لن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  دان  صدلي 

 بعد العصر ع نر  عنراج ع واصل ع نر  عن الوصاو.

ع ،ا اإلسناو رهالغ ث اوج سير ابن إسحا  فرو مدلسج عقد عنعنغ  فاإلسدناو 

« الفدداح»حدداف) فددي ل[ج عذ ددرن ال659نددعيفج عقددد لعلددغ بدد،لك الشددو اني]ل

 ل[.660عسك  عنغ]ل

عقد  كم عليغ انلباني بأنغ منكر  ننغ ثب  عن عائشة رندي هللا عنردا لنردا 

ج قداو: «الصدحيحين» ان  تصلي بعد صال  العصر ر عاينج  ما ثبد  فدي 

 ل[.661لفر،ا  دو عل  خعأ  د ث ابن إسحا  عنكارتغل]ل

ا ـ عن عائشدة ر« الصحيحين»عقد ثب  في  ندي هللا عنردا قالد : لمدا ـ ل ضا

تددددر  رسددددوو هللا صددددلو  هللا عليددددغ عسددددلوم ر عاددددين بعددددد العصددددر عندددددي 

 ل[.662قهل]ل

ا ـ قال : لصالتان ما تر رمدا رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  ععنرا ـ ل ضا

فدددي بيادددي قدددهج سدددراا عال عالنيدددةج ر عادددين قبدددل الفجدددرج عر عادددين بعدددد 

 ل[.663العصرل]ل

 ح للفاظرما:الوهغ الثاني: في شر
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قولرا: لفسدألاغل لي: عدن  داتين الدر عاينج عسد لرا  ددو علد  لندغ صدلو  هللا 

عليغ عسلوم لم  صلرما قبل ذلدك عندد اج لع لنردا  اند  قدد علمد  بدالنري عدن 

 الصال  بعد العصر فاسانكرو مخالفة فعلغ صلو  هللا عليغ عسلوم لر،ا النري.

إن  اتين الر عاين راتبدة الظردر قولغ: لُشغل  عن ر عاين بعد الظررل لي: 

ـ  ما « الصحيحين»البعد ةج عقد هاء في  د ث لم سلمة رني هللا عنرا في 

ت دددم ـ بيددان الشدداسل لددغ علنددغ للتددان ندداي مددن عبددد ال دديسلج عفددي  ددد ث ابددن 

 ل[.664عباي رني هللا عنرما للنغ لتان ماو فشغلغ عن الر عاينل]ل

الوق ج ب ر ندة السديا ج عإن  دان النردي قولغ: لالل لي: ال ت ضو ما في  ،ا 

 سير م يد بوق  معين.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم صددل  

ر عاددين بعددد العصددر قضدداء لراتبددة الظرددر لمددا ُشددِغلت عنردداج علن  دد،ا مددن 

ج لكدن « ال»خصائ  النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم ل ولردا: لفن ضديرما؟ قداو: 

لن  دد،ن الز دداو  لددم تثبدد ج فددال  كددون فيرددا وليددل علدد  لن ال ضدداء مددن ت دددم 

ج «الصدحيحين»خصائصغ صلو  هللا عليغ عسلومج عل،ا لعرا عنردا صدا با 

لندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم « الصدحيحين»فيب   لصل الحد ثج عقد ثبد  فدي 

 صل  الر عاين بعد العصر.

اج ا لمدن ذ دب إلد   ع ،ا ال  ددو علد  هدواز الصدال  بعدد العصدر معل دا خالفدا

ذلكج عإنما  دو عل  هواز قضاء النافلة عند نسيانرا لع االنشغاو عنراج  مدا 

 دددو علدد  ذلددك سدديا  ان او ددث الما دمددةج فاكددون مددن ذعاو انسددباب الاددي 

 جوز فعلرا في عق  النريج لما ما ليس لغ سبب فرو با  في عمدوم ل او دث 

 موم.النريج علم  رو وليل  خرهغ من  ،ا الع

ع دد،ا فيددغ همددع بددين انولددةج عبددغ قدداو همددع مددن المحدددثينج عمددنرم الحدداف) 

ل[ج 666ل[ج عاخاار  ،ا شيخ اإلسالم ابن تيميدة]ل665البير يج عابن  جر]ل

إعدالم ل دل »فإنغ نع ف الز او  في الحد ثج ع د،لك العظديم ابداوي  مدا فدي 

 ل[.668«]لالضعيفة»ل[ عانلباني  ما في 667«]لالعصر

داعماغ صلو  هللا عليغ عسلوم عل   اتين الر عاين بعد العصرج ف دد عرو لما م

عن لبي سلمة بن عبد الر من لنغ سأو عائشة رني هللا عنرا عن السجدتين 

اللاين  ان رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  صليرما بعد العصر؟ ف ال :  ان 

 ما بعد العصرج  صليرما قبل العصرج ثم إنغ شغل عنرماج لع نسيرماج فصال

 ل[.669ثم لثبارماج ع ان إذا صل  صال  لثبارا]ل

ع ،ا من خصائصغ صلو  هللا عليغ عسلوم  ننغ نر  عن الصال  بعد العصرج 

فتيُغتل ُب هانب ل او ث النري ل وترا عصرا اراج عقد ذ ر ذلك الشدو اني عندد 

الخدامس: لن  المغ عل  لفعداو الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ف داو: لال سدم 
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ا لغ من  ا لغ علألمةج فيكون الفعل عل  ت د ر تأخرن مخصصا  كون ال وو عاما

عمددوم ال ددووج عذلددك  نريددغ عددن الصددال  بعددد العصددرج ثددم صددالتغ الددر عاين 

بعد اج قضاءا لسنة الظرر عمداعماغ عليرماج عإل  مدا ذ رندا مدن اخاصداص 

ل[ج عهللا 670تدأخرل]لالفعل بغ ذ ب الجمرورج قدالوا: عسدواء ت ددم الفعدل لع 

 تعال  لعلم.
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 باب األذان

 لي: عاإلقامة.

ا  عمعندددان:  ا علذاندددا ن تأذ ندددا عانذان فدددي اللغدددة: اسدددم مصددددر للفعدددل: لذن  ددد ذوِ

ن بالظرر: لي لُْعِلم الناُي بوق  صال  الظرر.  اإلعالمج   او: لُذوِ

ا: اإلعالم بحضور عق  فعل الصال  ب، ر مخصوص.  عشرعا

مصدر لقامج  أن الم ذن إذا لت  بألفاظ اإلقامدة لقدام ال اعدد نج عاإلقامة لغة: 

ا: اإلعالم بال يام إل  الصال  ب، ر مخصوص.  علزالرم عن قعوو مج عشرعا

عانذان مدددن شدددعائر اإلسدددالم الظدددا ر ج عفضدددائلغ العظيمدددةج عرو فدددي ذلدددك 

 ل او ث  ثير ج فعن لبي  ر ر  رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليدغ

ِ انعو ثدم لدم  جددعا إال لن »عسلوم قاو:  لو  علم النداي مدا فدي الندداِء عالصدفو

 ل[.671« ]ل سارموا عليغ السارموا عليغ

ععن معاع دة رندي هللا عندغ قداو: سدمع  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ا  وم ال يامة»  وو:   ل[.672« ]لالم ذنون لطوو الناي لعناقا

ذان لفضدل مدن اإلمامدة  لمدا ثبد  فيدغ مدن الفضدلج عقد ذ ر ل ل العلم لن ان

علما فيغ من إعالن ذ در هللا تعدال ج عتنبيدغ الندايج عنندغ لشدا مدن اإلقامدةج 

قاو ال رطبي: ل حصل بانذان إعالم بثالثة لشياء: بدخوو الوقد ج عبالددعاء 

 ل[.673إل  الجماعة عمكان صالتراج عبإظرار شعائر اإلسالمل]ل

وو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم عال خلفددداؤن الراشددددعن عإنمدددا لدددم  ددد ذن رسددد

النشغالرم بأمور المسلمين عمصالحرمج عقد لخدرج ابدن لبدي شديبة عدن  مدان 

بددن قدديس قدداو: قدداو عمددر رنددي هللا عنددغ: للددو لط دد  انذان مددع الِخلوِيفتدد  

 ل[.674نذ ن ل]ل

الع يدد ج قاو ال رطبي: لاعلم لن انذان عل  قلة للفاظدغ مشدامل علد  مسدائل 

عذلك لنغ عليغ الصال  عالسالم بدل بان بر ةج ع ي تاضمن عهدوو هللا تعدال  

دا لراو  ععهوبغ ع مالغج ثم ثن   بالاو يدج ثم ثل ث برسالة رسولغج ثم ناوا م ِلمت

من طاعاغج ثم نمن ذلك بالفالحج ع و الب اء الددائمج فأشدعر بدأن ثدم  هدزاءج 

 ل[.675ثم لعاو ما لعاو تو يداال]ل

عقد ُشدرع انذان فدي السدنة انعلد  مدن الرجدر ج علد  ال دوو الدراهحج علد  

 رلي تسعة لشرر من م دم النبي صلو  هللا عليغ عسلوم المد نة.

عقد عروو ل او ث تدو عل  لن انذان شدرع فدي مكدة قبدل الرجدر ج علكنردا 

معلولددة ال  صددح منرددا شدديءج علدد،ا قدداو عنرددا الحدداف): لعالحددا لنددغ ال  صددح 

يء من  ،ن ان او ثج عقد هزم ابن المن،ر بأنغ صلو  هللا عليغ عسدلوم  دان ش

 صلي بغير لذان من، فرن  الصال  بمكدة إلد  لن  داهر إلد  المد ندة عإلد  
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لن عقع الاشاعر في ذلك عل  ما في  د ث عبدد هللا بدن عمدر ثدم  دد ث عبدد 

 ل[.676هللا بن ز دل]ل

عاإلقامدة فدرا  فا دة علد  الرهداو  عانظرر من لقواو ل ل العلم لن انذان

الم يمين عالمسافر نج فإذا قدام بدغ مدن تحصدل بدغ الكفا دة سد ه عدن البداقينج 

عقد لمر النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم بدغ مالدك بدن الحدو رث علصحابررندي 

ج « إذا  ضرو الصال  فلي ذن لكم ل د مج علي مكم ل بر م»هللا عنرم ف او: 

  هللا عليغ عسلومج مسافرعن إل  ل ليرمج عسيأتي ع م عافدعن عل  النبي صلو 

 إن شاء هللا.

عقددد واعم النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم علدد  انذان  ددو عخلفدداؤن علصددحابغ 

 ضددراا عسددفرااج عانمددر   اضددي الوهددوبج عمداعماددغ علدد  فعلددغ وليددل علدد  

ا  الجرداوج عقدد  دان  عهوبغج عننغ من شعائر اإلسالم الظا ر ج فكدان فرندا

الو رنددي هللا عنددغ  دد ذن للنبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فيكافددي بددغج ع دد،ا بدد

 ل[.677اخايار شيخ اإلسالم ابن تيمية]ل

لما المنفرو فيسن لغ انذان عاإلقامةج عليسا بواهبين عليغ  ننغ ليس لد غ من 

  ناو غ بانذانج لكن لما  ان فيغ ذ ر هللا تعال  ُسن  لغ.

دري رني هللا عندغ قداو لعبدد هللا بدن عبدد الدر من عقد عرو لن لبا سعيد الخ

إني لرا  تحب الغنم عالباو ةج فإذا  ند  فدي »بن لبي صعصعة اننصاري: 

سنمك لع باو اك فأذند  بالصدال  فدارفع صدوتك بالندداء  فإندغ ال  سدمع مددى 

ج قداو لبدو « صوو الم ذن هنٌّ عال إنسج عال شيءج إال شرد لدغ  دوم ال يامدة

 ل[.678من رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم]لسعيد: سمعاغ 
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 صفة األذان

: طتدارت بِدي ـ  178/1 بوِِغ رني هللا عنغ قتداوت ْبِد رت ْ ِد ْبِن عت ـ ععتْن عتْبِد هللا ْبِن زت

ْربِـيِددـعِ  : تت ُددوُو: هللاُ لتْ بتددُر هللاُ لتْ بتددُرج فتدد،ت ترت انتذتانت ـ بِـاـت ُهددٌل فت تدداوت لتنتددا نتددائٌِم ـ رت عت

دا  : فتلتم  ِ  الص الت ُ ـ قتداوت اوتىج إال : قتْد قتامت ةت فُرت اإلقتامت ْيـِر تتْرِهيع ج عت ْكـبِـيـِر بِـغـت الاـ 

 : ُسدووت هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فت تداوت ...»لتْصبتْحُ  لتتتْيدُ  رت داٌّ دا لتُرْؤ تدا  ت « إن رت

صتح   دُج علتبُو وتاُعوتج عت غُ لتْ مت هت . لتْخرت د ثت ةت.الحت ْ مت اْبُن ُخزت ج عت غُ الاوِْرِمِ،يُّ  حت

ددةت قتددْوِو بِددالتو  فددي لذتاِن اْلفتْجددِر:  دددُ فددي اِخددِرِن قِص  اوت لتْ مت زت ْيددٌر ِمددنت »عت ددالت ُ خت الص 

 «.الن ْومِ 

ُن فدي اْلفتْجدِر:  179/2 ذوِ : ِمنت السُّن ِة إذتا قتاوت الُمد ت ةت: عتْن لتنتس  قتاوت ْ مت الْبِن ُخزت ـ عت

ي   ْيٌر ِمنت الن ْوِم.  ت : الص الت ُ خت  عتلت  اْلفتالتحِج قتاوت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و لبو محمدج عبد هللا بن ز د بن عبد ربغ اننصاري الخزرهيج من ساو  

الصحابة رندي هللا عدنرمج شدرد الع بدة عبددراا عالمشدا د بعدد اج ع دو الد،ي 

ان فددي النددومج فددي السددنة انعلدد  مددن الرجددر ج قدداو الارمدد،ي: لعال لُري انذ

ا  صدح إال  د،ا الحدد ث الوا دد  نعرر لغ عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم شديئا

في انذانج ععبد هللا بن ز د بن عاصم المازني لغ ل او ث عدن النبدي صدلو  

 ل[.679هللا عليغ عسلوم...ل]ل

ج ثم قداو: لعقداو ابدن عددي: عال نعدرر عقد ن ل ابن  جر  الم الارم،ي  ،ا

ا  صح سيرنج علطلدا سيدر عا دد لندغ لديس لدغ سيدرنج ع دو خعدأج ف دد  لغ شيئا

ل[ج تددوفي 680هداءو عندغ عددد  ل او دث سدداة لع سدبعة همعاردا فددي هدزءل]ل

 ل[.681رني هللا عنغ بالمد نة سنة اثناين عثالثين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

لج علبددو واعو فددي 26/402 ددد: ف ددد لخرهددغ ل مددد للمددا  ددد ث عبددد هللا بددن ز

لج عابددن 189لج عالارمدد،ي ل499« ل يددف انذان»ج بدداب: «الصددال » ادداب 

لج  لرم من طر ا محمد بن إسحا ج  دثني محمد بن إبدرا يم 371خز مة ل

بن الحارث الايميج عن محمد بن عبد هللا بن ز د بن عبد ربدغج قداو:  ددثني 

قدداو: قدداو: لمددا لمددر رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لبددي عبدددُ هللا بددن ز دددج 

بالناقوي  ُعملج ليُضرب بغ للنايج لجمع الصال ج طار بي علندا ندائم رهدٌل 

ا في  دنج ف ل :  ا عبد هللا لتبيدع النداقوي؟ قداو: عمدا تصدنع بدغ؟   حمل ناقوسا

 ف ل : ندعو بغ إل  الصال ج قاو: لفال لولك عل  ما  و خيدر مدن ذلدك؟ ف لد 

 لغ: بل  قاو: ت وو: هللا ل بر... الحد ث بعولغ.

 قاو الارم،ي: ل د ث عبد هللا بن ز د  د ث  سن صحيحل.
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عقاو ابن خز مة: لعخبدر محمدد بدن إسدحا  عدن محمدد بدن إبدرا يم... ثابد  

صحيح من هرة الن ل  نن محمد بن عبد هللا قد سمعغ مدن لبيدغج عمحمدد بدن 

 يم الايميج عليس  و مما ولسغ محمد بدن إسحا  قد سمعغ من محمد بن إبرا

 إسحا ل.

ا ـ محمد بن  حي  ال، ليج فيما ن لغ عنغ البير يج عالبخداري  عصححغ ـ ل ضا

ا ـ عدن الارمد،ي لندغ سدأو البخداري عندغ ف داو: ل دو  فيما ن لغ البير ي ـ ل ضدا

 ل[.682عندي  د ث صحيحل]ل

ْج فددي الصددحيحينج عقدداو الحددا م: لتداعلددغ ف ردداء اإلسددالم بددال بووج علددم  ُ  ددر  خت

ل[ج عخبر عبد هللا بن ز د هاء عن عددو 683الخاالر الناقلين في لسانيدنل]ل

 ل[.684من الصحابة رني هللا عنرم  ا  ُعد  من الماواتر]ل

ل مددن طر ددا ابددن إسددحا  قدداو: لعذ ددر 26/399عقددد لخرهددغ اإلمددام ل مددد ل

ج فدد، ر قصددة محمددد بددن مسددلم الز ددريج عددن عبددد هللا بددن ز ددد بددن عبددد ربددغ

إن  ،ن لرؤ ا  ا »الرؤ ا إل  لن قاو: ف او رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ثم لمر بالاأذ نج فكان بالو مول  لبي بكدر  د ذن بد،لكج ع ددعو « إن شاء هللا

رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم إل  الصال ج قاو: فجاء فدعان ذاو سددا  إلد  

لو  هللا عليغ عسدلوم ندائمج قداو: فصدره بدالو الفجرج ف يل لغ: إن رسوو هللا ص

بأعل  صوتغ: الصال  خير مدن الندومج قداو سدعيد بدن المسديب: فأوخلد   د،ن 

الكلمددة فددي الاددأذ ن إلدد  صددال  الفجددرلج عالحددد ث بردد،ن الز دداو  ع ددي قولددغ: 

لع دعو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم.. إلدخل ندعيف  ننردا ز داو  منكدر  

حا ج ع و مدلسج علم  سمع  ،ا الحد ث من الز ريج فإندغ انفرو برا ابن إس

قدداو: لعذ ددر محمددد بددن مسددلم.. إلددخلج عقددد لخددرج الحددد ث بردد،ا اإلسددناو ابددن 

 ل عليس فيغ  ،ن الز او .1/415لج عالبير ي ل373خز مة ل

ل مددن طر ددا معمددرج عددن الز ددريج عددن سددعيد بددن 716عرعان ابددن ماهددغ ل

او البوصديري: لإسدناون ث داوج إال لن المسيبج عدن بدالو بنحدون مخاصدراا قد

اج سعيد بن المسيب لم  سمع من بالول]ل  ل[.685فيغ ان عاعا

ل عن معمرج عدن الز دريج عدن سدعيد بدن 1/472عقد لخرهغ عبد الرزا  ل

 المسيب مرسالاج لي: بدعن ذ ر بالوج ع و الصحيح عنغ.

إن لدغ ج فد« الصال  خيدر مدن الندوم»لكن معن  الحد ث صحيحج ع و ز او : 

 شوا د  ثير   أتي بعضرا إن شاء هللا تعال .

لج 1/202علمدددا  دددد ث لندددس رندددي هللا عندددغ: ف دددد لخرهدددغ ابدددن خز مدددة ل

لج من طر ا لبدي لسدامةج ثندا ابدن 1/423لج عالبير ي ل1/243عالدارقعني ل

ل[ عن محمد بن سير نج عن لنس قاو:... فد، رنج قداو البير دي: 686عون]ل

 لإسناون صحيحل.
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 لثالث: في شرح للفاظرما:الوهغ ا

ا.  قولغ: لطار بي رهلل لي: للم  بي عقتُرب  ولي  الة  وني نائما

قولغ: لف، ر انذان باربيع الاكبيرل لي: تكر رن لربع مراوج ع ،ا لديس مدن 

ا.   الم عبد هللا بن ز دج عإنما  و من  الم الحاف) ابن  جر ذ رن تلخيصا

عدوو إلد  الشدراوتين برفدع الصدوو بعدد قولغ: لبغير ترهيعل الارهيدع:  دو ال

 قولرما بخف  الصووج بحيث لو  ان ل د بجانبغ لسمعغ.

قولغ: لعاإلقامدة فدراوىل لي: ال تكر در فدي للفاظردا إال الاكبيدر مدرتين علقدد 

 قام  الصال ل مرتين.

قولغ: لإنرا لرؤ ا  ال لي: صاوقة ثاباة معاب ة للو ي  ننغ صلو  هللا عليدغ 

دمت النبدي صدلو  هللا عليدغ عسلوم ال  نع كت ا عن الروىج لع موافِ ةا لالهارداوج ع ت

عسلوم بصد   د،ن الرؤ داج لمدا عرو لن عمدر رندي هللا عندغ لمدا رلى انذان 

في المنام لتد  ليخبدر النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم بدغج ف داو لدغ عليدغ الصدال  

غ صدلو  هللا ل[ج ععل   ،ا فال   داو إند687« ]لسب ك ب،لك الو ي»عالسالم: 

عليغ عسلوم لمر بانذان مسانداا إل  رؤ ا عبد هللا بن ز دج عرؤ ا سير اننبياء 

ال ت من من الخعأج فال  بن  عليرا  كم شرعيج بل إن االسداناو إلد  الرؤ دا 

لمر ظا ريج عاالساناو   ي ة إنما  و إل  الو ي  ننغ صلو  هللا عليغ عسلوم 

ا للرؤ اج ثم إن  د،ا الرؤ دا هداء ت ر ر دا ال  نعا عن الروىج ف د هاء م  ارنا

 من النبي صلو  هللا عليغ عسلوم ف وي هانبرا.

قولغ: لفي لذان الفجرل  ك،ا هاءو الرعا ة معل ة لم تبين  دل المدراو انذان 

انعو لع الثانيج لكن هاء عند النسائي من  د ث لبي مح،عر : ل... الصدال  

ل[ج 688لندوم  فدي انعلد  مدن الصدبح..ل]لخير من النومج الصال  خير من ا

لي: فدددي المنددداوا  انعلددد ج عفدددي نسدددخة: لفدددي انعول لي فدددي انذان انعوج 

علد  انذان وعن اإلقامدةج فردو «  اشدياغ علد  النسدائي»ع ملغ السندي فدي 

 لعو بالنسبة إليراج  ما سيأتي.

ا لع قولغ: لالصال  خير من النومل خير: اسم تفضيل  ،ف  منغ الرمز  ت خفيفا

لكثر  االساعماوج عالظا ر لندغ لديس علد  بابدغج لي: ال   صدد الافضديل بدين 

الصال  عبين النومج إذ ال خير في النوم مع عق  الصدال ج إال علد  رلي مدن 

  دددوو: إن  ددد،ن الجملدددة فدددي انذان انعو قبدددل طلدددوع الفجدددرج ع ددد،ا  سدددم  

ب إذا رهعج سمي ب،لك نن  ِ ب  ثوو الم ذن عاو إلد  ذ در الاثو بج مصدر ثو 

 الصال  بعد ما فرغ منغ.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  مشدرععية انذانج إلظردار شدعائر اإلسدالم 

عإعالم الناي بدخوو عق  الصال ج عوعائرم إل  المسداهد نواء فر ضدة هللا 

 تعال .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 168       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

الوهغ الخامس: لن انفضل في انذان الاربيدع فدي لعلدغج ع دو الاكبيدر لربدع 

ج ععل   ،ا ل ثر ل ل العلدمج لشدرر  رعا ادغج عننردا ز داو  عددو سيدر مراو

منافية فري م بولةج ف دد عرو الاربيدع فدي  دد ث عبدد هللا بدن ز ددج ععرو فدي 

 د ث لبي مح،عر  عند لصحاب السنن عل مدج ععرو تثنية الاكبير فيدغ عندد 

  ما سيأتي بيانغ إن شاء هللا.« صحيحغ»مسلم في 

لحدد ث وليدل علد  لن اإلقامدة تفدرو للفاظرداج فدال تكدررج مدا الوهغ الساوي: ا

عدا الاكبير علقد قام  الصال ل فإنرا تكدرر مدرتينج عإنمدا لدم تكدرر اإلقامدة 

 ننرا للحانر ن في انصلج فال تحااج إل  تكرار  انذان.

الوهددغ السددابع: اسدداحباب لن   ددوو المدد ذن فددي لذان الفجددر بعددد:  ددي علدد  

ير من النومج مدرتين  نن صدال  الفجدر فدي عقد   ندام فيدغ الفالح: الصال  خ

عامة النايج ع  ومدون إلد  الصدال  مدن ندومج فاخاصد  صدال  الفجدر بد،لك 

 وعن سير ا من الصلواوج ع ل الاثو ب في انذان انعو لع الثاني؟ قوالن:

انعو: لنغ في انذان انعوج عبغ قاو بع  الحنابلدةج ع كدان الصدنعاني عدن 

 ل[ عاسادلوا بظا ر ان او ث الما دمة.689ن]لابن رسال

ال وو الثاني: لنغ في انذان الثاني ال،ي  كون عند طلوع الفجرج ع و م، ب 

ل[ج عاخادارن ابدن بدازج عابدن عثيمدينج لمدا 690الحنابلةج ع و قوو السدندي]ل

  لي:

ـ لن الاثو ب عرو م يداا بصال  الصبحج  ما في رعا ة لبي واعو عل مد من  1

 د ث لبي مح،عر : لفإن  ان صال  الصدبح قلد : الصدال  خيدر مدن الندومج 

الصال  خير من النوم..لج فر،ا ليس فيغ ت ييد بانذان انعوج عإنمدا قيدد بدأذان 

الصددبحج عمعلددوم لن انذان لصددال  الصددبح ال  كددون إال بعددد طلددوع الفجددر 

إذا  ضرو : »عوخوو عقاراج ل ولغ صلو  هللا عليغ عسلوم لمالك بن الحو رث

ج لمدا انذان انعو فلديس لصدال  الصدبحج عإنمدا « الصال  فلي ذن لكم ل دد م

ل[ ج 691«]لليوق) نائمكم ع رهع قائمكم» و  ما قاو صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 فرو ن  صر ح لن انذان انعو ليس لصال  الفجر.

  إذا ـ ما عرو عن لنس رني هللا عنغ قداو:  دان الاثو دب فدي صدال  الغددا 2

 ل[.692قاو الم ذن:  ي عل  الفالحج قاو: الصال  خير من النومج مرتين]ل

لما ما عرو في بع  الرعا او من ت ييد انذان بانعو لع بانعل  ـ  ما ت ددم 

ا في لن المراو بغ انذان ال،ي  كون قبل الفجر نمر ن: اا صر حا  ـ فليس نصو

ا فددي ددا لن المددراو انذان انعو بددل  انمددر انعو: لن عصددفغ بددانعو لدديس نصو

 حامل لن ذلك لكونغ قبل اإلقامةج فإن اإلقامة  علا عليرا لذانج  ما في قولغ 

ل[ج ع مددا فددي قددوو 693« ]لبددين  ددل لذانددين صددال »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

السائب بدن  ز دد رندي هللا عندغ: لإن الد،ي زاو الادأذ ن الثالدث  دوم الجمعدة 
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ل[ج 694نغ  ين  ثر ل ل المد ندة... الحدد ثل]لعثمان بن عفان رني هللا ع

 عليس في الجمعة سوى لذانين عإقامة.

ع   د ذلك ما عرو عن عائشة رني هللا عنرا قال : ل دان رسدوو هللا صدلو  

هللا عليغ عسلوم إذا سك  الم ذن بانعل  من صال  الفجدر قدام فر دع ر عادين 

علد  شد غ ان مدن  اد   خفيفاين قبل صال  الفجر بعد لن  ابينج ثدم اندعجع

 ل[.695 أتيغ الم ذن لإلقامةل]ل

قاو الحاف) ابن  جدر: لعالمدراو بدانعل : انذان الد،ي  د ذن بدغ عندد وخدوو 

الوقد ج ع ددو لعو باعابددار اإلقامددةج عثدداني باعابددار انذان الدد،ي قبددل الفجددرج 

و  عهاء الاأنيث إما من قبدل م اخاتدغ لإلقامدةج لع نندغ لراو المنداو ج لع الددع

الاامددةج ع حامددل لن  كددون صددفة لمحدد،عرج عالا ددد ر: إذا سددك  عددن المددر  

 ل[.696انعل  لع في المر  انعل ل]ل

ا ـ رني هللا عنرا قال : ل ان رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  ععنرا ـ ل ضا

 نام لعو الليدل ع حيدي اخدرنج عفيدغ: فدإذا  دان عندد الندداء انعو قالد : عثدب 

ا تونأ عنوء الرهل للصال ج ثم صدل  فأفاا عليغ الما ءج عإن لم  كن هنبا

ل[ج فأطل دد  النددداء انعو علدد  لذان الصددبح الدد،ي بعدددد 697الددر عاين..ل]ل

 طلوع الفجر ل ولرا: لثم صلو  الر عاينل ع ما سنة الفجر.

انمر الثاني: لنغ لم  ن ل لن لبا محد،عر   دان  د ذن للفجدر مدر  قبدل طلوعدغ 

 عإنما  ان  ،ا في المد نة.ل[ج 698عمر  بعدن]ل

ثم إن انذان الثاني  دو المناسدب لرد،ن الجملدةج عذلدك ببيدان لن الصدال  الادي 

فرا هللا تعال  علد  عبداون خيدر لردم مدن ندومرم فدي  د،ا الوقد ج فالواهدب 

 ال يام من النوم عالمسارعة إليراج عهللا لعلم.
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 صفة أذان أبي محذورة

ْح،ُعر ت  180/3 رني هللا عندغ. لتن  الن بدي  صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ ععتْن لتبي مت

ِلدِغ  دغُ ُمْسدلٌم. علِكدْن ذت تدرت الا ْكبِيدرت فِدي لتع  هت . لتْخرت ج فت،ت ترت فِيِغ الا ْرِهيعت غُ انتذتانت ل مت عت

تتْيِن فت تْه. ر   مت

ا. ب عا ْمستةُ فت،ت تُرعنُ ُمرت انُ اْلخت عت رت  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 نعو: في تخر جغ:الوهغ ا

ل مددن 379« لصددفة انذان»بدداب « الصددال »ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي  ادداب 

طر ددا عددامر ان ددووج عددن مكحددووج عددن عبددد هللا بددن محير ددزج عددن لبددي 

هللا ل بدرج هللا »مح،عر   لن نبي هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم علمدغ  د،ا انذان: 

 هللاج لشدرد لن محمدداا رسدوو ل برج لشرد لن ال إلغ إال هللاج لشرد لن ال إلدغ إال

لشدرد لن ال إلدغ إال هللاج »ج ثم  عدوو في دوو: « هللاج لشرد لن محمداا رسوو هللا

لشرد لن ال إلدغ إال هللاج لشدرد لن محمدداا رسدوو هللاج لشدرد لن محمدداا رسدوو 

هللا »ج زاو إسدحا : « هللاج  ي عل  الصال  مرتينج  ي عل  الفدالح مدرتين

 « .ج ال إلغ إال هللال برج هللا ل بر

لج عابددن 5ـ  2/4لج عالنسددائي ل192لج عالارمد،ي ل502علخرهدغ لبددو واعو ل

لج  لردم مدن طر دا عدامر ان دوو بدغج عفيدغ 24/91لج عل مدد ل709ماهغ ل

ا.  الاكبير في لعلغ لربعا

علف) الارم،ي عن لبي مح،عر  للن النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم علمدغ انذان 

اإلقامددة سددبع عشددر   لمددةل عقدداو: ل دد،ا  ددد ث  سددن تسددع عشددر   لمددةج ع

صحيحلج ع د،ا  دو المحفدوظ فدي  دد ث عبدد هللا بدن ز ددج ع دو لذان بدالوج 

عرعان مسددلم  مددا فددي بعدد  النسددخج قدداو ال انددي عيدداا: ل دد،ا فددي ل ثددر 

انصددددددووج عرعا دددددداو هماعددددددة شدددددديوخناج ععقددددددع فددددددي بعدددددد  طددددددر  

ا نسددب ابددن انثيددر ل[ج ع دد،700ل[ الاكبيددر لربددع مددراول]ل699الفارسددي]ل

ا ـ المجد ابن تيمية]ل  ل[.701رعا ة الارهيع إل  مسلمج عنسبغ ـ ل ضا

 الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  صفة لذان لبي مح،عر  عفيغ صفاان:

انعل : لن الاكبيدر فدي لعلدغ مرتدان ف دهج علد  مدا فدي رعا دة مسدلمج علربدع 

لصددحاب السددنن علدد  مددا فددي رعا ددة ل مددد علصددحاب السددننج ع   ددد رعا ددة 

 بالاربيع ما ت دم في  د ث عبد هللا بن ز د.

الثانية: الارهيع عت دم لن معنان: لن   وو الشراوتين بصدوو مدنخف   ُْسدِمُع 

 من  ان ب ربغج ثم   ولرما بصوو مرتفع  سائر همل انذان.

ا ننغ  رهع إل  لف) الشراو  بعد مجيئغ براج علعل السر في ذلك  سمي ترهيعا

لاو يد في قلوب الناي ع ثرم عل  الادبر عالاأمل في  اتين الكلماين تثبي  ا
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العظيماينج عقيل: إن الارهيع قصد بغ تل ين لبي محد،عر   نندغ  دان  دد ث 

عرددد بإسددالمج فددأمر بددالاكرار لاسددا ر الشددراوتان فددي قلبددغج علكددن لدديس  دد،ا 

 بظا رج عانعو لعنح.

ْشرت ت بالاربيع في لعلغ عالارهيدع ععل   ،ا الحد ث تكون همل انذان تْسعت عت 

ْمست عتْشرت ت هملة.  في الشراوتينج عبدعن الارهيع خت

ل[ج لمددا ت دددم مددن لن 702فددالجمرور علدد  تربيددع الاكبيددر فددي لعو انذان]ل

ُع المسدلمين  ْجمت الز او  من الث ة م بولةج عنن الاربيع عمُل ل ِل مكةتج ع ي مت

  د من الصحابة عسير م.في المواسم عسير اج علم  نكر ذلك ل

عقدداو مالددك علبددو  وسددف مددن الحنفيددة باثنيددة الاكبيددرج اسددادالالا بحددد ث لبددي 

 ل[.703مح،عر  عند مسلمج عبأنغ عمل ل ل المد نةجع م لعرر بالسنن]ل

علما الارهيع فالجمرور عل  إثباتغ لخ،اا بحد ث لبدي محد،عر ج ع د ثدغ سدنة 

 بددن ز ددد فددي لعو انمددر بعددد ثمددان مددن الرجددر  بعددد  نددينج ع ددد ث عبددد هللا

الرجددر ج  مددا ت دددمج عقدداو هماعددة مددن ل ددل العلددم: ال  شددرع الارهيددعج عمددالا 

بحد ث عبد هللا بن ز دج عقد لذن بالو بدين  ددي النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

 ل[.704بدعن ترهيع]ل

عما وام لن السدنة عروو برد،ا ع د،ا فدال  درج فدي فعدل مدا عرو مدن الاربيدع 

ة عالارهيعج لددخوو ذلدك تحد  اخداالر الاندوعج ع دو قدوو المح  دين عالاثني

من ل ل العلمج قاو ابدن عبدد البدر: لذ دب ل مدد عإسدحا  عواعو عابدن هر در 

ب عت الاكبير انعو في انذانج لع ثنانج  إل  لن ذلك من االخاالر المباحج فإن رت

ع في الاشرد لع لم  رهدعج لع ثتن د  اإلقامدة لع لفرو قدد » دا  لرداج لع إال لع ره 

 ل[.705فالجميع هائزل]ل« قام  الصال 

عقاو شيخ اإلسالم ابن تيمية: لعإذا  ان  ،لك فالصواب م، ب ل ل الحدد ث 

عمن عاف رمج ع و تسو ،  لوِ ما ثب  في ذلك عن النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم 

ُع صددفة انذان عاإلقامددةج  انددوع ا مددن ذلددكج إذ تتنتددوُّ صددفة  ال  كر ددون شدديئا

ددن غُ رسددوو هللا  ال ددراءاو عالاشددرداو عنحددو ذلددكج علدديس ن ددد لن  كددرن مددا ست

 ل[.706صلو  هللا عليغ عسلوم نماغل]ل

ْمدست عتْشدرت ت هملدةج  عمع ذلك فانفضل االقاصار عل  صدفة عا دد ج ع دي خت

ع و لذان بالوج ع و انذان المعموو بغ االنج ع و الد،ي  دان  سدمعغ النبدي 

غ عسددلوم مددن بددالو  ضددراا عسددفرااج لكددن لددو لذن علدد  الصددفة صددلو  هللا عليدد

انخرى فدال بدأي إذا لدم  حصدل تشدو ش علد  الندايج لع  خشد  فاندةج عهللا 

 تعال  لعلم.
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 تثنية األذان وإفراد اإلقامة

: لُِمددرت بِددالتٌو: لتْن  تْشددفتعت  181/4 ددْن لتنتددِس بددِن مالددك  رنددي هللا عنددغ قتدداوت عت ـ عت

ج عت ُوتِ  لتْيِغج انتذتانت ِ  الص الت ُ. ُما فتٌا عت ةتج  تْعنِي قولغ: قتْد قتامت ةتج إال  اإلقتامت رت اإلقتامت

. لتْم  تْ،ُ ْر ُمْسلٌم االْساِثْنتاءت  عت

رت النوبيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم باِلتالا. ِ: لتمت ِلل ن ستائِيو  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

لج 605« لانذان مثن  مثن »ج باب «انذان»بخاري في  ااب ف د لخرهغ ال

ل من طر دا ل دوبج عدن لبدي قالبدةج عدن لندس رندي هللا 5ل ل378عمسلم ل

 عنغ... ف، رن.

ع ،ا لف) البخاريج علخرهغ مسلم بلف): للُِمرت بالو لن  شدفع انذانج ع دوتر 

سدداثناء عنددد اإلقامددةلج لي: بدددعن االسدداثناءج  مددا ذ ددر الحدداف)ج لكددن عرو اال

 مسلم من طر ا اخر.

ا ـ من طر ا خالد الح، اء]ل ل[ج عن لبي قالبةج عن لنس 707علخرهان ـ ل ضا

 قاو: للُِمرت بالو لن  شفع انذان ع وتر اإلقامةل.

ل مددن طر ددا ل ددوب بلفدد): لإن رسددوو هللا صددلو  هللا 2/3علخرهددغ النسددائي ل

 اإلقامةل. عليغ عسلوم لمر بالالا لن  شفع انذان علن  وتر

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: للُِمرت بالو..ل بضم الرمز  ع سر الميمج لي: لمرن رسوو هللا صدلو  هللا 

عليغ عسلوم بدليل رعا ة النسائيج علر،ا الغرا ـ عهللا لعلم ـ ذ ر ا الحداف)ج 

ند لبيان  ،ا المعن  عتأ يدنج عالصيغة انعل  تفيد ذلك عل  ال وو المخاار ع

انصوليين عالمحدثينج علما من هعلغ من قبيل الموقدور ال امداو لن  كدون 

االمر سير النبي صلو  هللا عليغ عسلوم فليس بشيءج بل الصدواب انعو  نن 

مثل ذلك اللف)  نصرر إل  صدا ب انمدر عالنردي ع دو الرسدوو صدلو  هللا 

لعلد ج عانمدر:  عليغ عسلومج فر،ا  دو المابداور إلد  الفردمج فكدان الحمدل عليدغ

 طلب الفعل ممن وعن العالب.

اج علظرر إسالمغج فع،وِب علد   عبالو  و: ابن رباح الحبشيج لسلم بمكة قد ما

ذلدكج  اد   دان لميددة بدن خلدف إذا  ميد  الظريددر  طر دغ فدي بعحداء مكددة 

عل  ظررنج علل   عل  صدرن صخر  عظيمةج ليرهع عدن اإلسدالمج ع عبدد 

در  بدغ لبدو بكدر رندي هللا عندغ الالو عالعزىج ع و   وو:  ل دج ل دج  ا  مت

ع م  ع،بوندغج فاشدارانج علعا دغج  داهر بدالو إلد  المد ندةج عشدرد بددراا عمدا 

بعد اج عتول  انذان في المد نة في مسدجد رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ا ـ  مدا سديأتي إن  بالاناعب مع ابن لم مكاومج إال في رمضانج في ذنان هميعا
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هللا ـ شرد لغ النبي صلو  هللا عليغ عسلوم بالجنة عل  الاعيدينج فدي  دد ث شاء 

ل[ج عتددر  انذان بعددد مددوو النبددي صددلو  هللا 708«]لالصددحيحين»عارو فددي 

عليغ عسلومج عخرج إل  الشام مجا دااج عتوفي  نا  سنة عشر ن من الرجر  

 ل[.709رني هللا عنغ]ل

دفْ  اج قولغ: للن  شفع انذانل لي:  جعلدغ شت ا بدأن  كدرر الجمدل تكدراراا زعهيدا عا

عالمددراو بددانذان: ل ثددر انذان  الن اخددرن هملددة لال إلددغ إال هللال مددر ج ليخددام 

 بالاو يد عل  عتر.

قولددغ: لع ددوتر اإلقامددةل لي:  جعلرددا عتددراا بددأن ال  كددرر هملردداج بددل تكددون 

 فرو ةج عالمراو: ل ثر ا ما عدا الاكبير.

ا الحداف) ب ولدغ:  عندي قدد قامد  الصدال ج ثدم رل ادغ قولغ: لإال اإلقامةل فسدر 

 ل[.710 ك،ا عند ابن خز مة]ل

 عالمعن : لنرا تُْشفتُع فاكرر مرتين  ننرا الم صوو ج فصار لرا مز د عنا ة.

عالحكمة مدن ذلدك ـ عهللا لعلدم ـ لندغ لمدا  دان انذان للبعيدد ن ناسدب تكدرارن 

ر ن فددي انصددلج علغيددر م لياح ددا سددماعرمج بخددالر اإلقامددة فإنرددا للحاندد

 بالابعية.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن المشددرعع فددي انذان لن  كددون ل ثددرن 

اج عفي اإلقامة لن  كون ل ثر ا عتراا  نن انذان إلعالم الغدائبينج عمدن  شفعا

ثدم اسدداحب لن  كددون علد  مكددان عدداوج عبصدوو مرتفددعج علن  كددون بامرددل 

 سماع.عبدعن إسراعج  ل ذلك ل صد اإل

علما اإلقامة فري للحانر نج عمن ثم تكون بسرعة ماوسعةج عال  كدرر إال 

الاكبيرج علف) اإلقامة لقد قام  الصال ل فإنرا تكرر مرتين  ننرا الم صوو  

بال،اوج عل،ا قاو العلماء: ل كرن رفع الصوو في اإلقامةج وعنغ فدي انذانلج 

 ل[.711ذ رن النوعي]ل

ل[ برد،ا الحدد ث علد  لن المد ذن 712بعد  العلمداء]لالوهغ الرابع: اسدادو 

 جمع بين تكبيرتين بنتفتس عا دج ل ولغ: ل شفع انذانل ع د،ا االسدادالو لديس 

في محلغج عإال لزم همدع الشدراوتين فدي نفدس عا ددج ع د،ا الحيعلادينج عإنمدا 

المراو بالحد ث  ما ت دم لن همل انذان مشفوعةج لي: مثندا  ال عتدرج سدوى 

بت البخداري علد   د،ا الحدد ث لبداب: انذان الارل يل فرو مر  عا د ج عقد بتو 

مثن  مثن ل  ما ت دمج  ما اسادلوا بحد ث عمر بن الخعداب رندي هللا عندغ 

ا: لإذا قدداو المدد ذن: هللا ل بددر هللا ل بددرج ف دداو ل ددد م: هللا ل بددرج هللا  مرفوعددا

ن ال إلدغ إال هللا... الحدد ثل ل برج ثم قاو: لشرد لن ال إلدغ إال هللاج قداو لشدرد ل

عسددديأتي بامامدددغ ـ إن شددداء هللا ـ فدددإن ظدددا رن لن المددد ذن  جمدددع بدددين  دددل 

 ل[.713تكبيرتين]ل
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 ع ،ا سير عهيغ نمور:

ـ لن الرسوو صلو  هللا عليغ عسدلوم لراو هدنس الاكبيدرج علرد،ا لدم  د، ر إال  1

 ج ع د،ا شدراو  لن تكبيرتينج علم  ، ر شدراو  لن ال إلدغ إال هللا إال مدر  عا دد

 محمداا رسوو هللا.

ـ لن  ،ا الحدد ث فدي إهابدة المد ذنج ال فدي لواء انذانج علدم  ادرهم عليدغ  2

 ل د بر،ا المفرومج علم   رر ذلك ل د من الشراح.

ـ لنغ ال  ُدرى  ل همع النبي صلو  هللا عليغ عسلوم بين الاكبيرتين في نتفتس   3

 عا دج لع فر  بينرما.

ظرر لن السدددنة فدددي انذان لن   دددف المددد ذن علددد   دددل تكبيدددر ج ععليدددغ فدددان

 ع  و را بنفس عا دج لما  لي:

ـ مدا ت ددم مدن لن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لمدا علودم لبدا محد،عر  انذان  1

قاو: ت وو: هللا ل برج هللا ل برج هللا ل بر.. علدم   دل ت درن بدين  دل تكبيدرتينج 

 عالم ام م ام بيان عتعليم.

ـ لن مدن سدنن انذان الارسدلج ع دو الامردل عالادأني فدي لواء للفاظدغج نن  2

دددُ الاددأذ نج ع دد،ا  ناسددبغ  ذلددك لبلدد، فددي االسدداماعج لدديعم الصددووج ع عددوو لتمت

 سكوو الم ذن عل   ل هملة.

 ـ لن  ،ا عمل السلف الصالح فإنغ لم  ن ل خالفغج علو ن ل الشارر. 3

ْصلت انذان بعُ  علماء المالكيدةج ع دو محمدد بدن ل مدد الراعدي  عقد لنكر عت

ا للسنة عمدا ورج 714 ـ]ل853انندلسيج الماوف  سنة  ل[ عاعابر ذلك مخالفا

ا مندد،  عليددغ السددلف الصددالحج ع دد،ا  دددو علدد  لن عصددل الاكبيددر  ددان معرعفددا

 ال رن الااسعج عهللا لعلم.
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 بيان شيء من صفات المؤذن حال األذان

ْيفت  182/5 عتْن لتبِي ُهحت لتتتاتب ُع فتدانُج ـ عت ُن عت ذوِ لتْ ُ  باِلتالا  ُ ت : رت ةت رني هللا عنغ قتاوت

غُ. حت صتح  الاوِْرِمِ،يُّ عت دُج عت ان لتْ مت عت إصْبعتانُ في لُذُنتْيِغ. رت   ُرنتا ع ُرنتاج عت

عتلت إْصبتعتْيِغ في لُذُنتْيِغ. هت ْغ: عت اهت اِلْبِن مت  عت

ددا ى ُعنُ تددغُج لتم  نبددي وتاُعوت: لتددوت ددالت ِ »بتلتدد،ت  عت لتدد  الص  ددي  عت لتددْم «  ت ِشددماالا عت ا عت  تِمينددا

  تْساتدْر.

ْيِن. ِحيحت لتْصلغُ في الص   عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ْ ددُب بددن عبددد هللا السُّددوائي ـ بضددم السددين  ع ددو لبددو ُهحيفددة ـ بضددم الجدديم ـ عت

ف ـ نسدبة إلد  ُسدواء  بدن عدامر بدن المرملة عتخفيف الواع عبرمز  بعدد انلد

صعصعة من  وازنج قدم عل  النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم صدغيراا فدي اخدر 

 ياتغ عليغ الصال  عالسالمج فسمع منغ ع ف) عندغج عقدد قيدل: إن رسدوو هللا 

ا رندي هللا  صلو  هللا عليغ عسلوم توفي علبو هحيفة لم  بل، الُحلُمج صحب عليا

 لراج عهعلغ عليٌّ عل  بي  الماو في الكوفدةج ع دان  عنغ عشرد معغ مشا دن

ْ بت الخيرج توفي في الكوفة سنة لربع عسبعين]ل  ل[.715 سميغ: عت

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

مدا هداء فدي »بداب « لبواب الصال »لج عالارم،ي في 31/52لخرهغ ل مد ل

 لج مددن طر ددا عبددد الددرزا ج197« لإوخدداو اإلصددبع فددي انذن عنددد انذان

لخبرنا سفيان الثوريج عن عون بن لبي هحيفةج عن لبيغ قاو: لرل د  بدالالا 

  ذن ع دعرج ع ُاْبُِع فان  ا  نا ع ا  ناج عإصبعان في لذنيغ..ل الحد ثج عقاو 

 الارم،ي: ل د ث لبي هحيفة  د ث  سن صحيحل.

ل من طر ا عبد الرزا  بدغج عقداو: لصدحيح علد  1/202علخرهغ الحا م ل

 نل.شرط الشيخي

ج عالمثبددد  فدددي «مسدددندن»عاللفددد) الددد،ي ذ دددرن الحددداف)  دددو لفددد) ل مدددد فدددي 

لرل دد  بددالالا  دد ذن ع دددعر..ل  مددا ت دددمج فددال لوري  ددل الحدداف) «: المسددند»

  ،ر لف) لع دعرل لع لنرا س ع  من الناسخ؟

ـدد  مدا سدديأتي ـ عددن سدفيان بددغج وعن ذ در الدددعران « الصدحيحين»ع دو فددي 

 ععنع اإلصبع في انذنين.

ل من طر ا  جداج بدن لرطدا ج عدن عدون بدن لبدي 711خرهغ ابن ماهغ لعل

هحيفةج عن لبيغ قاو: للتي  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم بدانبعح ع دو 

فددي قبددة  مددراءج فخددرج بددالو فددأذن فاسددادار فددي لذانددغج عهعددل إصددبعيغ فددي 

 لذنيغل.
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ع دد،ا إسددناو نددعيف  نن فيددغ الحجدداج بددن لرطددا ج ع ددو مدددلسج قدداو ابددن 

 ل[.716خز مة: لال ندري  ل سمع من عون لم ال؟ل]ل

لكددن تابعددغ سددفيان عددن عددونج  مددا فددي اإلسددناو الدد،ي قبلددغج قدداو البير ددي: 

لع حامل لن  كون الحجاج لراو باالسادار  الافاتغ في  ي عل  الصدال   دي 

ا لسائر الرعا ج عالحجداج بدن لرطدا  لديس بحجداجج  عل  الفالحج فيكون مواف ا

 ل[.717نا علغل]لعهللا  غفر ل

بداب فدي المد ذن  سداد ر »ج «الصدال »ل فدي  اداب 520علخرهغ لبو واعو ل

اج عددن عددون بددن لبددي « فددي لذانددغ مددن طر ددا قدديس بددن الربيددع عسددفيان هميعددا

هحيفةج عن لبيغ قاو: للتي  رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم بمكدة ع دو فدي 

غ  ا  نا ع ا  ناج قاو: قبة  مراء من لومج فخرج بالوج فأذنج فكن  لتابع فم

ثم خدرج رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ععليدغ  لدة  مدراءج بدرعو  مانيدة 

قِْعريج عقاو موس  ـ ع و ابن إسماعيل شيخ لبي واعو قاو: لي: لبو هحيفة 

ـ: رل   بالالا خرج إل  انبعح فأذنج فلما بل، ل ي عل  الصال ج  ي علد  

ا عشماالا  علم  سدادرج ثدم وخدل فدأخرج العندز ل عسدا   الفالحل لوى عن غ  مينا

  د ثغ.

 ل[.718عإسناون صحيحج صححغ انلباني]ل

ل مدن طر دا سدفيانج عدن 503ل عمسلم ل634عالحد ث لصلغ في البخاري ل

عون بن لبي هحيفةج عن لبيغ للنغ رلى بالالا   ذن فجعل  لتابدع فدان  دا  ندا 

علفدد) مسددلم لتددم منددغج  ع ددا  نددا بددانذانل.  دد،ا لفدد) البخدداري ع ددو مخاصددرج

ا عشدماالاج   دوو:  دي   علفظغ: لفجعل  لتابع فان  ا  ندا ع دا  ندا ع  دوو  ميندا

عل  الصال   ي  عل  الفالح.. الحد ثلج عليس فيغ ذ ر الدعران عال عندع 

 اإلصبع في انذنين  ما ت دم.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

الدوواعج عالنبدي صدلو  هللا عليدغ قولغ: لرل   بالالا   ذنل  ان ذلك في  جدة 

 عسلوم نازو في انبعح بمكةج  ما في الرعا او انخرى.

ا عشدماالا  نندغ  قولغ: لعلتابع فان  ا  نا ع ا  نال لي: لتابع ببصري فمغ  مينا

ب ولغ: ل ا  ندا  ان  اابع بفيغ النا ياينج عقد بين  رعا ة لبي واعو لن المراو 

ع ددا  نددال اليمددين عالشددماوج  مددا بيندد  مونددع االلافدداو ع ددو ل ددي  علدد  

الصددال ج  ددي  علدد  الفددالحلج علعددل الحدداف) لعرو ددا لردد، ن انمددر نج عنمددر 

ثالث ع دو لن رعا دة لبدي واعو بيند  لن االلافداو  كدون بدالرلي ف دهج ل ولدغ 

علد  الصدال ج  دي   للوى عن غلج ععند مسلم مدن رعا دة ع يدع: ل  دوو:  دي  

 عل  الفالحل ع ي لعنح.
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قولغ: لعإصبعان في لذنيدغل مثند  إصدبع ـ بكسدر الرمدز  عفداح البداء ـ ع دي 

ل[ج عالمراو  نا: انتْنُملتدةُ 719اللغة الاي ارتضا ا الفصحاء من عشر لغاو]ل

ـ بفاح الرمز  عسكون النون عفاح الميم لع نمرا ـ ع دي المفصدل الد،ي فيدغ 

ن بدداب المجدداز المرسددلج ععالقاددغ الكليددة لي: إطددال  الكددل عإراو  الظفددرج مدد

الجزءج علم  رو تعيين انصبع الادي توندع فدي انذنج عهدزم الندوعي بأنردا 

 المسبوِحة.

ا: تحدوو ععداو علد   قولغ: لعلم  سادرل   او: وار الشيء  دعر وعراا عوعراندا

ار  تخالددف عددن مددا  ددان عليددغج فددالمراو برددا: لددم  دددر بجملددة بدنددغ. فاالسدداد

 االلافاو.

ا  الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  مشددرععية االلافدداو فددي الحيعلاددين  مينددا

عشددماالا علددم  بددين فددي  دد،ن الرعا ددة عال فددي سير ددا  يفيددة االلافدداوج عظددا ر 

السيا  عند مسلم من رعا ة ع يع عن سفيان: لفجعل  لتابع فدان  دا  ندا ع دا 

ا عشماالا:  ي   عل  الصال ج  دي  علد  الفدالح..لج ظدا ر  د،ا  ناج   وو  مينا

اج عشددماالا لحددي  علدد   ا لحددي  علدد  الصددال  فددي المددرتين هميعددا لنددغ  لافدد   مينددا

اج قداو الندوعي: لإندغ قدوو الجمردورج ع دو انصدح  الفالح في المدرتين هميعدا

 ل[.720عند الشافعيةلج عقاو ابن وقيا العيد: لإنغ انقرب عنديل]ل

 لاف  في  ل الجملة ال في بعضراج علما ما  فعلدغ بعد   عظا ر الحد ث لنغ

 الم ذنين من لنغ   وو: ل ي  عل ل ثم  لاف ج فر،ا خالر السنة.

 علاللافاو فائدتان:

انعل : لنغ لرفع للصوو علبل، في اإلعدالمج ال سديما فدي الحيعلادين  ننرمدا 

 خعاب عنداءج عسير ما من انلفاظ ِذْ ٌر.

ة للم ذنج ليعرر من  ران عل  بُْعد  لع من  ان بغ صمم لنغ الثانية: لنغ عالم

  ذنج ع ،ا إذا  ان   ذن في المنار  لع عل  انراج لما إذا  ان   ذن فدي 

مكبر الصوو ـ  ما  و اآلن ـ فرل تب   سنية االلافاو؟  ،ا مبني علد   كدم 

د ا علدو  دان منفدروااج لع لندغ لعلدة إسدماع مت ْن علد  االلافاو  ل  دو سدنة معل دا

اليمين عالشماو؟ فعلد  لندغ معل دل باإلسدماع فالظدا ر لندغ ال  لافد   نن ذلدك 

 ضعف صوتغج فافوو  كمة االلافاو ع ي رفع الصدوو عتوز عدغج ععليدغ 

فيكددون عهرددغ م ابددل مكبددر الصددووج عصددوتغ  اددوزع فددي هميددع الجردداو 

بواسددعة المكبددراو الموزعددة علدد  الجردداو فددي لعلدد  المنددار ج ععلدد  لن 

ا ن وو: إنغ  لاف   نن االلافاو قد  كون لم اصدد لخدرىج اال لافاو سنة معل ا

ثم إن العلة الادي ذُ درو مسدانبعة ج ع مكدن لن المد ذن  لافد  ع ب د  صدوتغ 

 عل  قوتغ.
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الوهغ الخامس: الحد ث وليل علد  مشدرععية عندع اإلصدبعين فدي انذندين 

عالمة عل  المد ذن ـ ل ولغ: لعإصبعان في لذنيغل ننغ لهمع للصووج عننغ 

  ما ت دم ـ.

عقددد عل ددغ البخدداري بغيددر صدديغة الجددزم ف دداو: لع دد، ر عددن بددالو لنددغ هعددل 

ل[ج ع كد  عدن ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا لندغ ال 721إصبعيغ في لذنيغل]ل

ل[ج عظددا ر صددنيع 722 جعددل إصددبعيغ فددي لذنيددغج ععصددلغ ابددن لبددي شدديبة]ل

ابددن عمددر رنددي هللا البخدداري لنددغ سيددر مسدداحب  ننددغ  كدد  تر ددغ عددن 

 ل[.723عنرما]ل

 

لكن ل ثر العلماء عل  اساحبابغج قاو الارم،ي: لععليغ العمل عند ل ل العلم: 

 ساحبون لن  ددخل المد ذن إصدبعيغ فدي لذنيدغ فدي انذانج عقداو بعد  ل دل 

ا ـ  ددددخل إصدددبعيغ فدددي لذنيدددغج ع دددو قدددوو  العلدددم: عفدددي اإلقامدددة ـ ل ضدددا

 ل[.724انعزاعيل]ل

زاعددي فددي اإلقامددة لدديس عليددغ وليددل مددن السددنةج عقياسددغ علدد  لكددن قددوو انع

انذان قيدددداي مددددع الفددددار   لمددددا ت دددددم مددددن لن انذان للبعيددددد نج عاإلقامددددة 

 ل[.725للحانر ن]ل

الوهغ الساوي: اخالف  الرعا او في اسدادار  المد ذنج ف دد هداء مدن طر دا 

ارمد،يج عبد الرزا  عن سفيان الثوري عن عون إثباتراج  ما عندد ل مدد عال

 ععند ابن ماهغ من طر ا الحجاج بن لرطا  عن عون.

عقد تكلم البير ي بما  اصلغ تضعيف رعا دة  جداج  د،ن علندغ لدم  سدمع  د،ن 

اللفظددددة مددددن عددددونج لكددددن تع بددددغ ابددددن الار مدددداني بكددددالم طو ددددل مفدددداون 

 ل[.726إثباترا]ل

عهاء من طر ا سفيان عقيس بن الربيع عن عون نفيراج  ما عند لبدي واعوج 

عانظرر لن المحفوظ عدن سدفيان  د،فرا  لمدا ت ددمج عقداو البير دي: لإن لفد) 

ل[ عقد اخالف العلماء فيرداج فمدنرم 727االسادار  مدرج في  د ث سفيانل]ل

ا عشماالاج من سيدر تحدوو عدن ال بلدةج  من   وو: ال  دعر بل  لاف  بعن غ  مينا

 عمنرم من قاو:  دعر.

باب االلافداو  داو انذانج علمدا الددعران عالحا ـ  ما قاو الشدو اني ـ اسداح

فان او ث مخالفةج عالجمع ممكن ـ  ما قاو الحاف) ـ بأن من لثب  ذلك عند  

بددددغ اسددددادار  الددددرليج عمددددن نفددددان عندددد  بددددغ اسددددادار  الجسددددد  لددددغج عهللا 

 ل[.728لعلم]ل
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 استحباب كون المؤذن صيتا  

ْحد،ُعرت ت رندي هللا عندغ لتن   183/6 عتْن لتبي مت الن بدي  صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ عت

ةت. ْ مت انُ اْبُن ُخزت عت . رت غُ انذتانت ْوتُغُج فتعتل مت بتغُ صت  لتْعجت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

لج  ال مدا مدن طر دا 1/195لج عابن خز مدة ل1/216ف د لخرهغ الدارمي ل

عددن ابددن سددعيد بددن عددامرج عددن  مددامج عددن عددامر ان ددووج عددن مكحددووج 

محير زج عن لبي مح،عر  لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم لمر نحدواا مدن 

عشر ن رهالاج فأذنواج فأعجبغ صوو لبي مح،عر ج فعلمغ انذان: هللا ل برج 

 هللا ل برج هللا ل برج هللا ل بر... الحد ث.

ج بددعن  دد،ن الز داو ج ع ددي عندد الدددارمي عابدن خز مددة  ع د،ا اإلسددناو قدد مددر 

الحددد ث رهالددغ ث دداوج إال عددامر ان ددووج ع ددو ابددن عبددد الوا ددد ان ددوو ع

البصددري فإنددغ مخالددف فيددغج قدداو ل مددد: للدديس بددال ويلج عقدداو مددر : للدديس 

 د ثددغ بشدديءلج عقدداو النسددائي: للدديس بددال ويلج عقدداو ابددن معددين: للدديس بددغ 

 ل[.729بأيلج عقاو لبو  اتم: لث ة ال بأي بغل]ل

لج عالددارقعني 24/92لج عل مدد ل2/7النسدائي للج ع501علخرج لبو واعو ل

لج عن لبي مح،عر  قاو: للما خرج النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم إلد  1/234ل

 نينج خره  عاشر عشر  مدن ل دل مكدة لطلدبرمج قداو: فسدمعنا م   ذندون 

للصددال ج ف منددا ندد ذن نسددارز  برددمج ف دداو النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: ل ددد 

ن إنسان  سن الصووج فأرسل إليناج فأذندا  لندا رهدالا سمع  في   الء تأذ 

رهالاج فكن  اخر مج ف او  ين لذن : تعاوج فأهلسني بين  د دغ فمسدح علد  

ْن عنددد البيدد »ناصدديايج عبددار  علددي  ثددالث مددراوج ثددم قدداو:  تذوِ ج « اذ ددب فتددأ

قل :  يف  ا رسوو هللا؟ قاو: فعلمني انذان.. الحد ثج ع و  د ث صدحيح 

 بعرقغ.

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  اساحباب  ون المد ذن  سدن الصدوو  نن 

ذلك لبل، في وعو  الناي إل  الصال ج علوع  للخشوع عاإلقبداو علد  سدماع 

انذان عإهابة الم ذنج بخدالر الصدوو الد،ي لديس بد،لكج فإندغ قدد  نفوِدر مدن 

 سماع انذان عاإلصغاء إليغ.

فدة انذان لن  خادارعا مدن  دو لنددى ععل  ذلك فينبغدي للمسد علين عدن عظي

ا ما  تيسر ذلك. ا عل سن صوتا  صوتا

عمن  سن الصوو قو  الصوو ع سن انواءج عليس مدن ذلدك اإلفدراط فدي 

المدددج  مددا عليددغ بعدد  المدد ذنينج فددإن لقصدد  المددد سدد   ر دداوج عمددا زاو 

 ل[.730عليرا فرو تمعيه خارج عن  دعو الشرع علسان العرب]ل
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ا ـ الالحدين عالاعر دبج ع دو الاغندي بدانذان عليس من  سن الصو و ـ ل ضا

 عإ  اعغ عل  نغم انلحانج فر،ا محرم باإلهماع.

قاو ابن الجوزي: ل رن مالك بن لنس عسيرن مدن العلمداء الالحدين فدي انذان 

 را يدددددة شدددددد د   نندددددغ  خرهدددددغ عدددددن موندددددع الاعظددددديم إلددددد  مشدددددابرة 

 ل[.731الغناءل]ل

ا: الالحدين فدي انذان عقاو الشيخ علي محفوظ: لمن  البدع المكرع دة تحر مدا

ع دددو الاعر دددبج لي: الاغندددي بدددغج بحيدددث  ددد وي إلددد  تغيدددر  لمددداو انذان 

ع يفياتردددا بالحر ددداو عالسدددكناو عن ددد  بعددد   رعفردددا لع ز ددداو  فيرددداج 

ا في انذانج  ما ال  حل في  محافظة عل  توقيع انلحانج فر،ا ال  حل إهماعا

  تعال  لعلم.ل[ج عهللا732قراء  ال رانل]ل
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 صالة العيد ليس لها أذان وال إقامة

ِ صلو   184/7 عت النبيو ل ْيُ  مت : صت ابِر ْبِن ستُمرت ت رني هللا عنرما قتاوت عتْن هت ـ عت

انُ  عت . رت ددة  الت إقتامت تتيِنج بِغتيددِر لتذتان  عت ددر  الت مت ددر    عت ْيددرت مت هللا عليددغ عسددلوم اْلِعيدددت نج ست

 ُمْسلٌم.

ْيِرِن.ـ عت  185/8 ست لتْيِغ: عتِن اْبِن عتب اي  رني هللا عنرماج عت  نتْحُونُ في الُما فتِا عت

 الكالم عليرما من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لمددا  ددد ث هددابر بددن سددمر  رنددي هللا عنددغ: ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي  ادداب 

لج من طر ا لبي ان وصج عدن سدما ج عدن هدابر 887« لصال  العيد ن»

 ر ج قاو: ... ف، رن.بن سم

علمددا  ددد ث ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا: ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

المشي عالر وب إل  العيد عالصال  قبل الخعبدةج عبغيدر »ج باب: «العيد ن»

ل مددن طر دددا ابددن هدددر ج قددداو: 6ل ل886ل عمسدددلم ل959« للذان عال إقامددة

عو ما بو ع لدغ: للندغ لخبرني ععاء لن ابن عباي لرسل إل  ابن الزبير في ل

لددم  كددن  دد ذن بالصددال   ددوم الفعددرج عإنمددا الخعبددة بعددد الصددال ل ع دد،ا لفدد) 

 البخاري.

ا ـ قاو: للخبرندي ععداء عدن ابدن عبداي ععدن  عمن طر ا ابن هر ج ـ ل ضا

هابر بن عبد هللا اننصاري قاال: لم  كن   ذن  وم الفعر عال  وم اننح ج 

ني قدداو: لخبرنددي هددابر بددن عبددد هللا ثددم سددألاغ بعددد  ددين عددن ذلددكج فددأخبر

اننصدداري لن ال لذان للصددال   ددوم الفعددر  ددين  خددرج اإلمددام عال بعددد مددا 

 خدددرج عال إقامدددة عال ندددداء عال شددديءج ال ندددداء  ومئددد، عال إقامدددةل لخرهدددغ 

 ل ع ،ا لفظغ.886ل مخاصرااج عمسلم ل960البخاري ل

عدنرم عسير مدا  الوهغ الثاني:  د ث هابر بن سمر  عابن عبداي رندي هللا

وليل عل  لن صال  العيد ال  شدرع لردا لذان عال إقامدةج ع د،ا  اإلهمداع مدن 

ل ل العلمج قاو اإلمام مالك: لسمع  سير عا د من علمائنا   وو: لم  كن في 

عيد الفعر عال في اننح  نداء عال إقامةج مند، زمدان رسدوو هللا صدلو  هللا 

ك السدددنة الادددي ال اخددداالر فيردددا عليدددغ عسدددلوم إلددد  اليدددومج قددداو مالدددك: عتلددد

 ل[.733عندنال]ل

عقاو ابن عبد البر: لال خالر بين ف راء انمصدار فدي لندغ ال لذان عال إقامدة 

في العيد ن عال في شيء من الصلواو المسنوناوج عال في شيء من النوافل 

 ل[.734في الاعوع...ل]ل
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  المصدل  لخد، فدي عقاو ابن ال يم: ل دان صدلو  هللا عليدغ عسدلوم إذا انارد  إلد

الصال  بغير لذان عال إقامةج عال قوو: الصال  هامعدةج عالسدنة: لندغ ال  ُفعدل 

 ل[.735شيء من ذلكل]ل

عالحكمة في عدم انذان للعيد ن ـ عهللا لعلم ـ لن الغرا من انذان اإلعدالم 

بدخوو الوق ج ععق  صال  العيد محدو معلومج عليس النداي فدي  داو سفلدة 

 قارا  ا   حااهوا إل  انذان.عن الصال  عع

قاو الشيخ عبد العز ز بدن بداز: لإندغ لدم  كدن فدي عردد النبدي صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم لصدال  العيدد لذان عال إقامدة عال شديءج عمدن  ندا  علدم لن الندداء للعيدد 

 ل[.736بدعة بأي لف)  انج عهللا لعلمل]ل

 دان وو عليدغ قدوو هدابر عما ذ رن ر مغ هللا من لنغ ال  ناوى للعيد بأي لف) 

الما دم: لعال إقامة عال نداء عال شيءلج قاو الحاف): ل سدادو بد،لك علد  لندغ 

 ل[.737ال   او لمام صال  العيد شيء من الكالمل]ل

ععلد   دد،ا فددانذان للعيدد لع النددداء بنحددو: صدال  العيدددج عمددا فدي معنا ددا مددن 

يدب ـ مدن المالكيدة ـ: البدع المحدثة في الد نج عقد ن ل الشاطبي عدن ابدن  ب

للن لعو مدددددن ل ددددددث انذان عاإلقامدددددة فدددددي العيدددددد ن  شدددددام بدددددن عبدددددد 

ل[ج ع ،ا اهاراو منغ إلعالم الناي بمجيء اإلمامج لكنغ اهارداو 738الملكل]ل

مخالف لسنة الرسوو صلو  هللا عليغ عسلومج فدإن مجديء اإلمدام ال  شدرع فيدغ 

العلدة موهدوو  فدي زمدان  انذان عإن خفي عل  بع  الناي لبعدن  نن  د،ن

الرسوو صلو  هللا عليغ عسدلوم عالخلفداء بعددنج ع دي سيدر مد ثر  فدي زماندغج 

فكيددف تكددون مدد ثر  فيمددا بعدددنج عال اعددد  انصددولية: للن مددا تر ددغ الرسددوو 

صلو  هللا عليدغ عسدلوم مدع عهدوو الم اضدي عانافداء المدانع فار دغ  دو السدنةج 

 ل  لعلم.ل[ج عهللا تعا739عفعلغ  و البدعةل]ل
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 مشروعية األذان واإلقامة للصالة الفائتة

د ِث الع ِو ِلج في نتْوِمِرْم عتِن الص الت ِج ثُم  لتذ نت  186/9 عتْن لتبي قتاتاوت ت في الحت ـ عت

انُ  عت ا  تانت  تْصنتُع ُ دل   تدْوم. رت ل   رسوُو هللا صلو  هللا عليغ عسلومج  تمت باِلتٌوج فتصت

 ُمْسلٌم.

 عليغ من عهرين: الكالم

 الوهغ االعو: في تخر جغ:

قضدداء »بدداب « المسدداهد عموانددع الصددال »ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي  ادداب 

لج من طر ا ثاب  البنانيج عن عبد هللا بن رباحج عن 680« لالصال  الفائاة

ا طدو الاج عفدي اخدرن: لنردم نداموا عدن  لبي قااو  رني هللا عنغ.. عذ در  دد ثا

ج عفيغ: لثم لذن بالو بالصال ج فصل  رسوو هللا الصال   ا  طلع  الشمس

صلو  هللا عليغ عسدلوم ر عادينج ثدم صدل  الغددا ج فصدنع  مدا  دان  صدنع  دل 

  وم... الحد ثل.

ل: 438« لسنن لبدي واعو»ع ،ا انذان  ان بأمرن صلو  هللا عليغ عسلومج ففي 

 لثم لمر بالالا لن  ناوي بالصال  فنووي برال.

حدد ث وليدل علد  مشدرععية انذان عاإلقامدة للصدال  الفائادة الوهغ الثاني: ال

بنومج عللحا برا العلماء الصال  المنسية  ننغ صلو  هللا عليغ عسدلوم همعرمدا 

ل[ج ع   دد 740« ]لمن نام عن صدال  لع نسديرا... الحدد ث»في الحكم ف او: 

ذلك عموم قولغ صلو  هللا عليغ عسدلوم لمالدك بدن الحدو رث علصدحابغ رندي 

ل[ج فإندغ  شدمل 741« ]لإذا  ضرو الصدال  فليد ذن لكدم ل دد م»هللا عنرم: 

  ضور ا في الوق ج ع ضور ا بعد الوق .

ع دد،ا إذا  ددان مددن فدداتارم الصددال   ادد  خددرج عقارددا فددي مكددان لددم  دد ذن فيددغ 

نت فيددغ  فإنددغ ال  جددب علدديرم انذان   الصددحراءج علمددا إذا  ددانوا فددي بلددد قددد لُذوِ

 ام في البلد  ننغ  صل  بغ الكفا ةج عس ع  بغ الفر ضة.ا افاء بانذان الع

نت للصال  الفائاة فإن الم ذن ال  رفع صوتغج لئال  شوش عل  مدن قدد  عإذا لُذوِ

  سمعغ.

علمددا مددا عرو فددي  ددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ فددي قصددة نددومرم مددع 

 علمدر بدالالا »الرسوو صلو  هللا عليدغ عسدلوم بعدد رهدوعرم مدن خيبدرج عفيدغ: 

ل[ عظدا رن لندغ لدم  ُد ذ ن للصدال  742« ]لفأقام الصال  فصل  برم الصدبح..

 الفائاةج فر،ا لهيب عنغ بجوابين:

نت عل ملغ الراعيج  انعو: لنغ ال  لزم من تر  ذ رن لنغ لم   ذن لراج فلعلغ لُذوِ

 لع لم  علم بغ لكونغ ذ ب ل ضاء  اهاغ عنحو ذلك.

المدر  لبيدان هدواز تر دغ عاإلشدار  إلد  لندغ  الثاني: لعلغ تر  انذان في  د،ن

 ليس بواهب في  ،ن الحاوج عال سيما في السفرج عهللا لعلم.
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 االكتفاء في المجموعتين بأذان واحد

دل    187/10 ابِر  لتن  الن بي  صلو  هللا عليغ عسلوم لت  الُمْزوتِلفتدةت فتصت لتغُ عتْن هت ـ عت

ج بت  اْلِعشتاءت ْغِربت عت ا المت اتْيِن.بِرت اِ د  عإقتامت تذان  عت  أ

اِ دت  . 188/11 ة  عت ْغِرِب عاْلِعشتاِء بِإقتامت ع بتْينت المت مت : هت رت لتغُ عتِن اْبِن ُعمت  ـ عت

اوت لتبُو وتاُعوت: ِلُكلوِ صتالت  .  زت

ا. اِ دت   ِمْنُرمت لتْم  ُنتاِو فِي عت ا تة  لتغُ: عت  عفي ِرعت

 الكالم عليرما من عهرين:

 و: في تخر جرما:الوهغ انع

« الحددج»لمددا  ددد ث هددابر رنددي هللا عنددغ: ف ددد لخرهددغ مسددلم فددي  ادداب 

ا مسددا الاج اعاندد  فيددغ هددابر 1218ل لج ع ددو  ددد ث طو ددلج ع ددو  عددد منسددكا

رنددي هللا عنددغ بحجددة النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مددن لعلرددا إلدد  اخر دداج 

 تعدال  ـ ـد إن شداء هللا« الحدج»عسيأتي بامامغ لع مدا   دارب ذلدك فدي  اداب 

ع ددو مددن طر ددا هعفددر بددن محمدددج عددن لبيددغج عددن هددابرج عفيددغ: ل ادد  لتدد  

المزولفة فصل  برا المغرب عالعشاء بأذان عا د عإقاماينج علم  سدبح بينرمدا 

ا.. الحد ثل.  شيئا

ا ـ ل ل 1288علما  د ث ابن عمر رني هللا عنرما: ف د لخرهغ مسلم ـ ل ضدا

ج عدن ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا ل من طر ا سعيد بن هبيدر290ل ل289ل

قدداو: لهمددع رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم بددين المغددرب عالعشدداء بجمددعج 

اج عالعشدداء ر عاددين بإقامددة عا ددد لج ع كدد،ا لخرهددغ لبددو  صددل  المغددرب ثالثددا

 ل.1931واعو ل

ا ـ ل لج من طر ا  ماو بن خالدج عن ابن لبي 1927علخرهغ لبو واعو ـ ل ضا

ن سالم بن عبدد هللاج عدن عبدد هللا بدن عمدر رندي هللا ذئبج عن الز ريج ع

عنرما عقاو فيغ: بإقامة عا د  لكدل صدال . ع د،ا  وافدا  دد ث هدابر رندي 

 هللا عنغ.

ا ل ل من طر ا مخلد بن خالددج عدن ابدن لبدي ذئدبج عدن 1928علخرهغ ل ضا

الز ري بغج عقاو: للم  ناو في عا د  منرمالج علعل الحاف) قصد بإ راو  د،ن 

عا او بيان تعدو ا عاخاالفرا لي وم العالب بدراسارا ع عرر  يفية العمل الر

 برا.

ع د ث ابن عمر رني هللا عنرما فيدغ اندعراب فدي ماندغج فدإن لفظدغ عندد 

ل ل دل عا دد  منرمدا بإقامدة..لج 1673مسلم لبإقامة عا د ل ععندد البخداري ل

واعوج ع دو  عالظا ر لن مدراون إقامدة عا دد  لكدل صدال ج  مدا عقدع عندد لبدي

لعلدد  مددن ال ددوو بددأن ذلددك ع ددم مددن بعدد  الددرعا ج لع نسدديان مددن ابددن عمددر 

رني هللا عنرما في بع  ل والغ  ننغ عاش طدو الاج ع دج  جداو  ثيدر ج 
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ل فلعلغ نسي ذلكج فالمعامد في  د ث ابن عمر رني هللا 73فإنغ ماو سنة ل

 ما بإقامة لكدل عنرما عل  ما في البخاري من لنغ صلو  هللا عليغ عسلوم صال

عا د ج ع أن الم لف نسي ذلك فلم  ساحضدر مدا فدي البخداري فعدزا اإلقامدة 

 ل[.743لكل عا د  منرما إل  لبي واعو ف ه مع لن ذلك في البخاري]ل

ع ،ا  وافا  د ث هابر رني هللا عنغ  ما ت دم مدن لندغ صدال ما بإقداماينج 

هللا عنددغ لنددغ لج عددن لسددامة بددن ز ددد رنددي 1672ع دد،ا لخددرج البخدداري ل

صال ما بإقاماينج فاكون ان او ث الثالثة:  د ث هابرج ع د ث ابن عمدرج 

عند البخاري علبي واعوج ع د ث لسامة  لرا قد ذ درو اإلقامدة لكدل صدال ج 

إال رعا ددة ابددن عمددر عنددد مسددلم فلددم تدد، ر إال إقامددة عا ددد ج فاكددون رعا ددة 

 مرهو ةج لع ت عو بما ت دم.

ا عا دداا لرمداج علمدا  لما انذان ففي  د ث هابر رندي هللا عندغ لندغ ذ در لذاندا

لسامة عابن عمر رني هللا عنرما فلم  ، را انذانج ففدي  دد ث لسدامة عندد 

البخاري: لفجاء المزولفة فاونأ فأسب،ج ثم لقيم  الصدال  فصدل  المغدربج 

ثدم لنداه  دل إنسددان بعيدرن فدي منزلددغج ثدم لقيمد  الصددال  فصدل ج علدم  صددل 

لكن ال   دم سكوتغ عن انذان عل   د ث هابر رني هللا عنغ ال،ي بينرمال 

اج بل لو نفدان هملدة ل ددم عليدغ  دد ث مدن لثبادغج لاضدمنغ  لثباغ سماعاا صر حا

 ز او  علم خفي  عل  النافي.

عفي  د ث ابن عمر رني هللا عنرما  ما ت دم للدم  نداو فدي عا دد  منرمدالج 

الد،ي لثبد  انذانج عال شدك لن  ع ،ن تعدارا  دد ث هدابر رندي هللا عندغ

رعا ددة لبددي واعو ال ت ددوى علدد  معارنددة  ددد ث هددابر رنددي هللا عنددغ عنددد 

مسلمج ع د ث ابن مسعوو رني هللا عنغ عند البخاري ـ  ما سيأتي ـج سيدر 

ا عا دددااج لكددن  لن  ددد ث ابددن مسددعوو لثبدد  لذانددينج ع ددد ث هددابر لثبدد  لذانددا

سعوو عرو بالشدكج فدال  عدارا الي دين انذان الثاني للعشاء في  د ث ابن م

 ال،ي عند مسلم.

ف د عرو عن عبد الدر من بدن  ز دد قداو:  دج عبدد هللا رندي هللا عندغ فأتيندا 

ا مددن ذلدكج فددأمر رهددالا فدأذن علقددام ثددم  المزولفدة  ددين انذان بالعامدة لع قر بددا

صل  المغربج عصل  بعد ا ر عاينج ثم وعا بعشائغ فاعش ج ثم لمر ـ لُرى 

 ل[.744ـ فأذن علقامج ثم صل  العشاء ر عاين.. الحد ث]ل رهالا 

اج علدم  دداعش   عالمحفدوظ عنددغ صدلو  هللا عليددغ عسدلوم لنددغ لدم  صددلوِ بينرمدا شدديئا

اج  ما قداو هدابر علسدامة رندي هللا عنرمداج علعدل  بينرماج بل صال ما هميعا

مدن ابن مسعوو رني هللا عنغ اهارد في ذلكج ثم إندغ لدم  صدرح بدأن انذان 

ا عليدغج عالموقدور إذا خدالف  فعل النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فيكدون موقوفدا
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المرفوع فالحجة في المرفوعج ع و  د ث هابر رني هللا عنغ فإنغ صدر ح 

ا عا دااج فرو المعامد في  ،ا البابج نمور ثالثة:  في لنغ لذن لرما لذانا

نبدي صدلو  هللا عليدغ ـ لن هابر رني هللا عنغ لغ مز د عنا دة بن دل  جدة ال 1

 عسلوم.

ـ لن ان او ث سوان مضدعربةج ع دد ث ابدن مسدعوو رندي هللا عندغ مدن  2

 فعلغج إنافة إل  الشك في انذان الثاني.

ـ لندغ صدح مددن  دد ث هدابر رندي هللا عنددغ همعدغ صدلو  هللا عليدغ عسددلوم  3

بعرفة بأذان عا د عإقداماينج علدم  دأو فدي  دد ث  ثابد   قده خالفدغج عالجمدع 

بمزولفددة  ددالجمع بعرفددةج ال  فارقددان إال فددي الا ددد م عالاددأخيرج علددو فرنددنا 

تدددددافع ل او ددددث الجمددددع بمزولفددددة هملددددة نخدددد،نا  كددددم الجمددددع مددددن همددددع 

 ل[.745عرفة]ل

الوهدددغ الثددداني:  دددد ث هدددابر رندددي هللا عندددغ وليدددل علددد  لن الصدددالتين 

مدةج المجمدوعاين فدي عقد  عا دد لرمدا لذان عا ددج عإقامادانج لكدل صدال  إقا

ع دد،ا قددوو الشددافعي عل مدددج ع ددو الددراهح مددن لقددواو ل ددل العلددم فددي  دد،ن 

 المسألةج عفيرا لقواو لخرى سببرا تعدو الرعا او  ما ت دمج ع يفية الارهيح.

 

عبما لن الواقعة عا د   نندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم مدا  دج إال  جدة عا دد ج 

هدابر رندي هللا ع ي  جدة الدوواعج فدالمعوو فدي  د،ن المسدألة علد   دد ث 

 عنغ ال،ي تابع  جة النبي صلو  هللا عليغ عسلوم من لعلرا إل  اخر ا.

 ،ا في  كم انذان عاإلقامةج لمدا  كدم الجمدع فسديأتي ـ إن شداء هللا تعدال  ـ 

 ج عهللا المساعان.«الحج»الكالم عليغ في  ااب 
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 حكم األذان قبل الفجر

ج عت  190/13ج 189/12 درت عتِن اْبِن ُعمت عتائِشتدةت رندي هللا عنرمدا قتداالت: قتداوت ـ عت

ُسوُو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم:  ا د  »رت بُوا  ت اْشدرت ج فتُكلُدوا عت ُن بِلتْيدل  ذوِ إن  بالتالا  ُ ت

ْكاُوم   ج « ُناِويت اْبُن لُموِ مت او   ُ تداوت لتدغُ: لتْصدبتْح ت ُهالا لتعم  الت  ُنتاِويج  ت ج عت تانت رت

. ُما فت  لتيغ.لتْصبتْح ت  ٌا عت

اٌج.  عفي اخرن إْورت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لما  د ث ابن عمر رني هللا عنرما: ف د لخرهغ البخاري في عد  موانعج 

لج 617« للذان انعم  إذا  ان لغ من  خبرن»ج باب: «انذان»علعلرا  ااب 

بد هللاج عن لبيغج عن لج من طر ا ابن شرابج عن سالم بن ع1092عمسلم ل

 رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم قاو.. ف، رن بر،ا اللف).

ل 1092لج عمسدلم ل623« لانذان قبدل الفجدر»علخرهغ البخداري فدي بداب: 

اج بددعن قولدغ: 38ل لج من طر ا عبيد هللاج عن ندافعج عدن ابدن عمدر مرفوعدا

 ع ان رهالا...

ا ـ في باب  لج من طر دا 620« لبعد الفجر انذان»علخرهغ البخاري ـ ل ضا

اج وعن قولغ: ع ان  مالكج عن عبد هللا بن و نارج عن عبد هللا بن عمر مرفوعا

 رهالا...

انذان »بداب « انذان»علما  د ث عائشدة: ف دد لخرهدغ البخداري فدي  اداب 

لج مدن طر دا ال اسدم بدن محمددج 38ل ل1092لج عمسدلم ل622« لقبل الفجدر

اج بدع  ن تلك الز او .عن عائشة بغ مرفوعا

عقـوو الحاف): لعفـي اخـرن إوراجل  ر دد قولدغ: لع دان رهدالا لعمد .. إلدخل 

ل[ 746فردددددددو مددددددددرج مدددددددن  دددددددالم الز دددددددريج ف دددددددد رعان العحددددددداعي]ل

ل[ج برددد،ا اإلسدددناوج عفيدددغ: لقددداو ابدددن شدددراب: ع دددان رهدددالا 747عالبير دددي]ل

لدغ عندغ ل[ج عن 748لعم ... إلخلج عهزم ابن قدامة بأنغ من  الم ابن عمر]ل

الحاف)ج علهاب بأنغ ال  منع لن  كون ابن شراب قالغج لن  كون شيخغ قالغ ـ 

ا ـ ع ،ا شيخ شيخغج ع و عبد هللا بن عمر رني هللا عنرما]ل  ل[.749ل ضا

ا مدن عنددن بددعن بيدان. إمدا  عاإلوراج: لن  دخل ل د الرعا  في الحد ث  المدا

ا  ا لحكدددمج لع بياندددا لحكمدددةج ع دددو  كدددون فدددي لعو تفسددديراا لكلمدددةج لع اسدددانباطا

 الحد ثج عفي عسعغج عفي اخرن ع و الغالبج  ما  نا.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لإن بددالالا  دد ذن بليددلل  دد،ا  فيددد لن  دد،ن عدداو  بددالو عطر  اددغج عالبدداء 

ا مددن  للظرفيددةج لي فددي ليددل ال فددي نرددار  ننددغ  دد ذن قبددل طلددوع الفجددر قر بددا
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لبخدداري: للددم  كددن بينرمددا إال لن  رقدد   دد،ا ع نددزو طلوعددغج ف ددد عرو عنددد ا

إن » ،الج فيكون  ،ا اللف) ت ييداا لما لطلا في الرعا او انخدرى مدن قولدغ: 

 «.بالالا   ذن بليل

 قولغ: لفكلوا عاشربوال انمر لإلبا ةج عالخعاب للصائمين.

ل قولغ: لابن لم مكاومل  و عمرعج قاو ابن عبدد البدر: لع دو ان ثدر عندد ل د

الحد ثلج عقيل: عبد هللا بن قيس ال رشي العدامري رندي هللا عندغ منسدوب 

إل  لمغج  ان النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم  كرمدغ ع سداخلفغ علد  المد ندة فدي 

عامة سزعاتغ  صلي بالنايج شرد ال اوسدية فدي خالفدة عمدر رندي هللا عندغ 

نةج فماو فيردا علد  مدا فاساشرد فيرا سنة لتْربتعت عتْشرت تج عقيل: رهع إل  المد 

 ل[.750ذ ر الواقديج ع و الم، ور في سور  لعبسل رني هللا عنغ]ل

ل[ج 751قولغ: لع ان رهالا لعم ل ذ ر الحاف) لنغ عمدي بعدد بددر بسدناين]ل

ل[ج قدداو الشدديخ عبددد العز ددز بددن بدداز فددي 752عسددب غ إلدد  ذلددك ابددن المل ددن]ل

 دران  ددو علد  لندغ عمدي ل ،ا فيغ نظدر  نن ظدا ر ال«: الفاح»تعلي غ عل  

قبل الرجر   نن سور  لعبسل النازلدة فيدغ مكيدةج عقدد عصدفغ هللا فيردا بأندغ 

 لعم ج فانبغل.ا ـ.

قولغ: للصبح  لصبح ل لي: وخل  في عقد  الصدباحج عالمعند : لن لذاندغ 

ا الباداء طلوع الصبحج ع دو علد  ذلدك رعا دة البخداري:   لدوا » كون م ارنا

ن لم مكادددددومج فإندددددغ ال  ددددد ذن  اددددد   علدددددع عاشدددددربوا  اددددد   ددددد ذن ابددددد

 ل[.753«]لالفجر

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  هددواز انذان قبددل الفجددر إذا  ددان ثتددم  لذان 

بعدنج عذلدك ليسداي ) الندائمج ع رهدع ال دائم اسداعداواا للس دُحورج فدإن لدم  وهدد 

 دد ن  بعدن لذان اخر فال  صح عل  الراهح  ننغ  وقع الناي في اللدبسج عقدد

بعدد  الف ردداء  الحنابلددة مددن بعددد نصددف الليددلج علكددن رعا ددة البخدداري لردد،ا 

الحد ث تفيد لن الوق  بين انذاندين قليدل هددااج ف دد ذ در البخداري فدي  اداب 

لن ال اسدددددم قددددداو: للدددددم  كدددددن بينرمدددددا إال لن  رقددددد  ذا ع ندددددزو « الصدددديام»

عا ددة ل[ج عقددد ثبدد  عنددد النسددائي عالعحدداعي عابددن خز مددة مددن ر754ذال]ل

ال اسم عن عائشة لنرا قال  ذلكج فيكون معن  قوو البخاري: لقاو ال اسدم..ل 

لي: فددي رعا اددغ عددن عائشددة رنددي هللا عنرددا نن ال اسددم تددابعي علددم  دددر  

 ل[.755ذلك]ل

ععل   ،ا فانفضل في انذان قبل الفجر لن  كون عق  السدحر قبيدل طلدوع 

لمل نج  ،ا مدن هردة الرعا دةج الفجرج لداللة الحد ث عل  ذلكج عرهحغ ابن ا

عمددن هرددة المعندد : لن انذان قبيددل الفجددر فيددغ مصددلحة إ  دداظ النددائم عتأ بددغ 

إلورا  فضدديلة لعو الوقدد ج عقددد لشددار النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم إلدد   دد،ا 
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ال  مدنعن ل دد م لذان بدالو »المعن  في  د ث ابن مسدعوو رندي هللا عندغ: 

 ندداوي بليددل ـج ليرهددع قددائمكمج علينبددغ  مددن سددحورنج فإنددغ  دد ذن ـ لع قدداو:

ل[ج فددإذا  ددان قبيددل الفجددر  صددل الم صددوو  ننددغ إذا قددام 756« ]لنددائمكم

اإلنسان ال  نام مر  ثانية بل  نشه ع ساعدج بخالر إذا  ان بعيداا عدن انذان 

 الثاني ف د  كسل اإلنسان ع نام.

ا عهددد مددن الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  هددواز  ددون المدد ذن لعمدد  إذ

 خبرن بدخوو عق  انذانج لع لذ ن بعد بصير  نن الوق  فدي انصدل مبندي 

عل  المشا د ج عقد بوب البخداري علد  الحدد ث ب ولدغ: لبداب لذان انعمد  

ل[ج 757إذا  ان لغ من  خبرنل  ما ت ددمج ع د،ا محدل اتفدا  بدين ل دل العلدم]ل

ل  ما إذا لم  كن معدغ عقال  طائفة:  كرن لذان انعم ج علعل ذلك محموو ع

 ل[.758من  خبرن بالوق ]ل

نتْيِن فدي مسدجد عا دد إذا  ذوِ الوهغ الخامس: الحد ث وليل عل  هواز اتخداذ ُمد ت

ا بصدوو عا دد  لذن ل د ما في عق ج عاالخر في عق  اخرج لما لذانرمدا معدا

 فرو من البدعج ع سم  انذان الجماعي.

 عمنرا:« انذان»ملة في باب الوهغ الساوي: وو  الحد ث عل  فوائد مج

 إلخ.« فكلوا...»ـ هواز العمل بانذان إذا  ان الم ذن ث ةج ل ولغ:  1

ـ اساحباب لن  كون انذان عل  مكان عاوج ل ولغ في رعا ة البخاري: للم  2

  كن بينرما إال لن  رق  ذا ع نزو ذالج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم األذان قبل تحقق دخول الوقت

نُ  191/14 رت تمت رت رني هللا عنرما لتن  بِدالتالا لتذ نت قتْبدلت اْلفتْجدِرج فتدأ عتِن اْبِن ُعمت ـ عت

 : ج فتيُنتداِويت انُ لتبُدو «. لتالت إن  اْلعتْبددت نتدامت »الن بيُّ صلو  هللا عليغ عسلوم لتْن  تْرِهدعت عت رت

ع فتغ. نت  وتاُعوت عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

انذان قبددل »بدداب فددي « الصددال »لج فددي  ادداب 532ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

ج من طر ا  ماو بدن سدلمةج عدن ل دوبج عدن ندافعج عدن ابدن «وخوو الوق 

عمر رني هللا عنرما لن بالالا لذن قبل طلوع الفجرج فأمرن النبدي صدلو  هللا 

ج زاو « قد نداملال إن العبد قد نامج لال إن العبد »عليغ عسلوم لن  رهع فيناوي: 

 موس  بن إسماعيل شيخ لبي واعو: فرهع فناوى: لال إن العبد نام.

ل[ 759ع و  د ث معلووج ف د تفرو بغ  ماو بن سدلمةج  مدا قداو لبدو  داتم]ل

عسيرنج عقاو لبو واعو ع بغ: ل ،ا الحدد ث لدم  درعن عدن ل دوب إال  مداو بدن 

 ل[.760سلمةلج ع ،ا قاو البير ي]ل

نت تلت عن علي بدن المدد ني قولدغ: عقاو الارم،ي: ل ، ا  د ث سير محفوظلج عت

ل د ث  ماو بن سلمة عن ل وب عن نافع عن ابن عمر عن النبدي صدلو  هللا 

 ل[.761عليغ عسلوم:  و سير محفوظج علخعأ فيغ  ماو بن سلمةل]ل

عالغرا مدن ذلدك لن المحفدوظ  دو مدا ت ددم مدن  دون بدالو  د ذن بليدلج ثدم 

 اوم بوق  قصير.  ذن بعدن ابن لم مك

عقد لخرج لبدو واعو مدن طدر ج عدن ندافعج عدن ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا 

قاو: ل ان لعمر م ذن   او لغ: مسرعح لع مسعووج فأذن قبل الصبحج فدأمرن 

 ل[.762عمر لن  عيد انذانل]ل

عقد ذ ر الارم،ي ا اماو لن  ماو بن سدلمة سدمع  اوثدة مد ذن عمدر فخاندغ 

ا لن الحاوثددة لددبالو علن اآلمددر   فظددغ فأخعددأ فددي الاحددد ث ا منددغ عع مددا ظنددا

 باإلعاو   و النبي صلو  هللا عليغ عسلوم.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ا منغ لن الفجر قد طلدعج علعدل  قولغ: للن بالالا لذن قبل طلوع الفجرل لي: ظنا

 دد،ا  ددان فددي لعو الرجددر  قبددل مشددرععية انذان انعو عقبددل تعيددين ابددن لم 

ا  نن بالالا  ان   ذن في اخر ل امغ صلو  هللا عليدغ عسدلوم بليدلج مكاوم  م ذنا

 ثم   ذن بعدن ابن لم مكاوم مع الفجرج  ما ت دم.

قولددغ: للال إن العبددد قددد نددامل لي: سفددل عددن الوقدد  بسددبب النعدداي علددم  ابددين 

الفجرج فأمرن صلو  هللا عليدغ عسدلوم لن  ُْعِلدمت النداي بد،لكج لدئال  نزعجدوا مدن 

 ومرم عسكونرمج عالعبد:  نا ة عن بالو رني هللا عنغ.ن
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عفي رعا ة للدارقعني: لفرهع ع و   وو: لي  بالالا لم تلدن لمدغج عابادل  مدن 

 ل[.763نضح وم هبينغل]ل

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لنغ  نبغي للم ذن لن  احرى الوق ج ععلد  

فدأذن قبدل الوقد  فعليدغ لن  لنغ  جوز عليغ الخعأ مرما اهاردج لكدن إذا لخعدأ

  عوو فينبغ الناي إل  خعئغ.

الوهغ الرابع: الحدد ث وليدل علد  لن انذان لصدال  الصدبح ال  صدح إال بعدد 

 طلوع الفجرج عقد ت دم ذلكج عهللا لعلم.
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 حكم متابعة المؤذن

ُسددوُو هللا  192/15 ِ رنددي هللا عنددغ قدداو: قتدداوت رت ددعيد  الُخددْدِريو ددْن لتبددي ست عت ـ عت

نُ »  هللا عليغ عسلوم: صلو  ذوِ ا  ت ُوُو الُم ت ج فت ُولوا ِمثْلت مت ُما فتٌا «. إذتا ستِمْعاُُم النوِدتاءت

لتْيِغ.  عت

ِ: عتْن ُمعتاِع تةت. 193/16 اِريو ِلْلبُخت  ـ عت

ُن  194/17 ذوِ ددـرت فددي فتْضددل اْل تددْوِو  تمددا  ـت ُددـوُو الُمددـ ت ددـْن ُعـمت : عت ِلـُمـْسـِلددـم  ـ عت

ـةا  ْيعتلتاْيِنج فتيت ُوُو:  تـِلـمت ى اْلحت ـةاج ِسوت الت قُو  ت إال باا» تـِلـمت ْووت عت  «.الت  ت

 الكالم عليرا من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرا:

لما  د ث لبي سعيد الخدري رني هللا عنغ: ف د لخرهغ البخاري فدي  اداب 

مددن  لج383لج عمسددلم ل611« لمددا   ددوو إذا سددمع المندداوي»بدداب « انذان»

طر دا مالدكج عدن ابدن شدرابج عدن ععداء بدن  ز دد الليثديج عدن لبدي سددعيد 

 الخدري رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم قاو... ف، رن.

علما  د ث معاع ة رني هللا عنغ: ف د لخرهغ البخداري فدي البداب المد، ور 

  دوو ل عفيغ: للنغ لما قداو  دي علد  الصدال  قداو: ال613ج 612مخاصراا ل

عال قددو  إال بددااج عقدداو معاع ددة:  كدد،ا سددمعنا نبدديكم صددلو  هللا عليددغ عسددلوم 

ا في  ااب   جيب اإلمام علد  المنبدر إذا »باٌب « الجمعة»  وولج ثم ساقغ تاما

لج ف دداو:  دددثنا ابددن م اتددلج قدداو: لخبرنددا عبددد هللاج قدداو: 914« لسددمع النددداء

عدن لبدي لسدامة بدن سدرل بدن  لخبرنا لبو بكر بن عثمان بن سرل بن ُ نيدفج

 نيددف قدداو: سددمع  معاع ددة بددن لبددي سددفيان ع ددو هددالس علدد  المنبددر لذن 

الم ذن قاو: هللا ل برج هللا ل برج قاو: معاع ةج هللا ل برج هللا ل برج قاو: لشدرد 

لن ال إلغ إال هللاج ف او معاع ة: علناج ف او: لشدرد لن محمدداا رسدوو هللاج ف داو 

قض  الادأذ ن قداو:  دا ل ردا النداي إندي سدمع  رسدوو هللا  معاع ة: علناج فلما

صلو  هللا عليغ عسلوم عل   ،ا المجلس ـ  ين لذن المد ذن ـ   دوو مدا سدمعام 

 من م الاي.

ل مدن طر دا لبدي 385علما  د ث عمر رني هللا عندغ: ف دد لخرهدغ مسدلم ل

هعفر محمد بدن هرضدم الث فديج  ددثنا إسدماعيل بدن هعفدرج عدن ُعمدار  بدن 

ِز  ةج عن خبيب بن عبد الر من بن  سارج عن  ف  بن عاصم بن عمر ست 

بن الخعابج عن لبيغج عن هدن عمر بن الخعاب قاو: قاو رسدوو هللا صدلو  

إذا قاو الم ذن: هللا ل برج هللا ل بدرج ف داو ل دد م: هللا ل بدرج »هللا عليغ عسلوم: 

رد لن ال إلغ إال هللاج ثم قداو: هللا ل برج ثم قاو: لشرد لن ال إلغ إال هللاج قاو: لش

لشرد لن محمدداا رسدوو هللاج قداو: لشدرد لن محمدداا رسدوو هللاج ثدم قداو:  دي 

عل  الصال ج قاو: ال  وو عال قو  إال بااج ثم قاو:  ي عل  الفالح قاو: ال 
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 وو عال قو  إال بااج ثم قاو: هللا ل بدرج هللا ل بدرج قداو: هللا ل بدرج هللا ل بدرج 

 «.او: ال إلغ إال هللاج قاو: ال إلغ إال هللا من قلبغ وخل الجنةثم ق

وخدل »علو لن الحاف) ر مدغ هللا سداقغ بامامدغ لكدان ل مدلج ل ولدغ فدي اخدرن: 

 ج فإن  ،ا فضل عظيمج نسأو هللا تعال  لن  افضل علينا بغ.« الجنة

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

 ذن بدانذانج ع د،ا لفد) الصدحيحين قولغ: لإذا سمعام النداءل لي: صوو الم

ج ع و المثبد  « إذا سمعام الم ذن«: »عمد  ان كام»عقد عقع في « النداء»

ل[ عظدا ر  د،ا لن اخاصداص 764للحميددي]ل« الجمع بين الصحيحين»في 

 اإلهابة بمن  سمعج فلو ران علم  سمعغ لم  جبغ.

بددعن « قولدوا»قولغ: لف ولوا مثل ما   وو الم ذنل فدي بعد  نسدخ البلدوغ: 

فاءج عهميع الرعا او بالفاءج ع و الموافا ل واعد اللغدة العربيدةج عقدد تكدون 

الفاء س ع  من العابع لع الناسخج عالفاء تفيد الاع يبج فاكون الماابعة ع ب 

  ل  لمةج  ما سيأتي.

عقولغ: لمثل ما   وول لي: مثل  دل هملدة   ولرداج عالمدراو: تلفظدوا بمثدل مدا 

مدد ذن مددن لذ ددار انذانج عالمماثلددة ال ت اضددي المسدداعا  مددن  ددل  ددالف) بددغ ال

 عهغج فال  راو المماثلة في  ل انعصارج  رفع الصوو ـ مثالا ـ.

علددم « المدد ذن»علدد  إثبدداو لفظددة « الصددحيحين»عقددد اتف دد  الرعا دداو فددي 

داح « عمد  ان كام» صب صا ب  في  ،فراج ع أنغ اسار بدعوى ابدن عن 

د ثج عسفددل عددن لن اإلوراج ال  ثبدد  بمجددرو الدددعوى لنرددا مدرهددة فددي الحدد

ل[ج لع لنددغ اعامددد علدد  765«]لالصددحيحين»المخالفددة لمددا ثبدد  فددي رعا دداو 

 ل[.766الحميديج فإنغ  ،فرا]ل

قولددغ: لسددوى الحيعلاددينل مثندد   يعلددةج لي:  ددي  علدد  الصددال ج  ددي  علدد  

هد د  من  لماين الفالحج ع ،ا  سم  في اللغة بـ لالنح ل عمعنان: بناء  لمة 

لع ل ثددرج لع مددن هملددةج بحيددث تدددو علدد  المعندد  المددراوج مثددل: البسددملةج 

عالمراو: بسم هللا الر من الر يمج عالحوقلة لع الحول ة: ال  دوو عال قدو  إال 

 بااج عالريللة: ال إلغ إال هللاج عنحو ذلك.

عال قولددددغ: لال  ددددوو عال قددددو  إال بدددداال الحددددوو: الحر ددددةج لي: ال  ر ددددة 

 اساعاعةج عال قو : لي: عل  طاعة هللا إال باا.

الوهغ الثالث: ظا ر  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ عهوب ماابعدة المد ذن 

في للفاظ انذان نن  ،ا لمدرج عانصدل فدي انمدر لندغ للوهدوبج ع د،ا قدوو 

 ل[.767الظا ر ةج ع كان العحاعي عن قوم من السلف]ل

لمدد ذن مسدداحبةج عليسدد  بواهبددةج ع دد،ا مدد، ب عال ددوو الثدداني: لن ماابعددة ا

ل[ج عالصددارر لألمددر عددن الوهددوب  ددد ث لنددس بددن مالددك 768الجمرددور]ل
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رنددي هللا عنددغ قدداو:  ددان رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ُِغْيددر إذا طلددع 

ا لمسدكج عإال لسدارج فسدمع رهدالا  الفجرج ع ان  سامع انذانج فإن سدمع لذاندا

علدد  » بددرج ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم:   ددوو: هللا ل بددرج هللا ل

ج ثم قاو: لشرد لن ال إلغ إال هللاج لشرد لن ال إلغ إال هللاج ف او رسوو « الفعر 

ج فنظددرعا فددإذا  ددو راعددي « خرهدد  مددن النددار»هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 ل[.769معزى]ل

لمنداوي  نداويج ف داو ععهغ الداللة: لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم سمع ا

 سير ما قاوج فدو عل  لن اإلهابة سير عاهبة.

ا في ذلكج فإنغ ليس في الحدد ث لندغ لدم   دل مثدل  لكن  ،ا الدليل ليس صر حا

ما قاوج فيجوز لن  كدون النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم تدابع المد ذن علدم  ن لدغ 

ا علد  ن دل ال دوو الزائددج ع  حامدل لن  كدون الراعيج ا افاءا بالعاو ج ع رصا

قبددل صدددعر انمددر بإهابددة المدد ذنج عالم صددوو لن واللاددغ سيددر صددر حةج 

علصرح منغ قولغ صلو  هللا عليغ عسلوم لمالك بن الحدو رث عمدن معدغ ـ  مدا 

ا ـ:  ج « إذا  ضرو الصال  فلي ذن لكم ل د مج علي مكم ل بر م»سيأتي قر با

م ام م ام تعلديمج عالحاهدة فر،ا  دو عل  لن الماابعة سير عاهبةج عذلك نن ال

واعية إل  بيان  ل ما  حااج   الءج عقد ال  كون عند م علم بمدا قالدغ النبدي 

صلو  هللا عليغ عسلوم في ماابعة الم ذنج فلما تر  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم 

الانبيغ عل  ذلك مع وعاء الحاهة إليغ وو عل  لن اإلهابدة سيدر عاهبدةج عهللا 

 ل[.770لعلم]ل

لوهغ الرابع: ظا ر  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ لن الماابع   وو مثل ما ا

  ددوو المدد ذن فددي هميددع همددل انذانج ع ددد ث عمددر رنددي هللا عنددغ ع دد،ا 

 ددد ث معاع ددة فددي إ دددى رعا دداو البخدداري  فيددد لنددغ  اددابع بمثددل مددا   ددوو 

 ث لبدي الم ذن إال في الحيعلاين في وو: ال  وو عال قو  إال بااج فيحمل  دد

سعيد العام عل  الخاص ع دو  دد ث عمدر رندي هللا عندغ عمدالا بنصدوص 

السنة  لراج عنن المعن  مناسب إلهابة الحيعلة بالحوقلةج  ما سديأتيج ع د،ا 

 ل[.771 و المشرور عند الجمرور]ل

عقاو ابن المن،ر: لعقد  جدوز لن   دوو قائدل:  د،ا مدن االخداالر المبداحج إن 

 ذنج عإن شاء قاو  ما في خبر معاع ة بن لبي سفيانج شاء قاو  ما   وو الم

ل[ج ع د،ا ال دوو عدزان ابدن رهدب إلد  لبدي 772لي  ذلك قاو فردو مصديبل]ل

 ل[.773بكر انثرمج عمحمد بن هر ر العبري]ل

عال وو الثالث: لنغ  جمع بين الحيعلة عالحوقلدةج ع د،ا قدوو لدبع  الحنابلدةج 

بدن رهدب: لع دو ندعيف  نن الجمدع لدم ع أنغ لراو العمل بالحد ثينج قداو ا

  رول.
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عال وو انعو لقوى  نن  د ث لبي سعيد مجملج فس رن  د ث عمدر رندي 

اج عنن الدراعي رعى عدن الرسددوو  هللا عندغ عان او دث  فسدر بعضدرا بعضدا

ج علدم   دل: « ال  دوو عال قدو  إال بداا»صلو  هللا عليغ عسلوم لنغ  ان   دوو: 

عل  الفالحج فدو علد  لندغ ال  جمدع بينرمدا عال  د، ر   ي  عل  الصال ج  ي  

 الحيعلةج بل  كافي بالحوقلة.

عاإلهابة في الحيعلة بالحوقلة في سا دة الحسدن عتمدام المناسدبةج فدإن السدامع 

 جيب الم ذن بمثل ما   وو من للفاظ ال، ر عالثناء عل  هللا تعال ج علمدا فدي 

لصال   ي عل  الفالحلج فر،ا وعاء النداء إل   ضور الصال  بـ ل ي عل  ا

عنداءج فالمناسبة لن العبد  ظرر لنغ عاهز عن  ضدور الجماعدة عال يدام بردا 

ان هللا تعددال  علعانددغج فرددو   ددوو: لنددا لهيددب  دد،ا النددداء عل ضددر  إال إذا قددو 

 الجماعة علكن بحوو هللا عقوتغ عإعاناغ عتوفي غ.

رنددي هللا عنددغ ال ددار   الوهدغ الخددامس:  دددخل فدي عمددوم  ددد ث لبددي سدعيد

عمن  ان في ذ ر لع وعاءج فإنغ إذا سمع انذان  اوقف عدن ال دراء  عالد، ر 

ع جيب النداء  نن إهابة الم ذن عباو  م قاة  فدوو عقارداج بخدالر ال دراء  

 عال، ر عالدعاء فإن عقارا ال  فوو.

ع دد،ا العددائف  جيددب المدد ذن  دداو طوافددغ  نن إهاباددغ مددن الدد، رج عالدد، ر 

شرعع في العوارج عبالجملة فإهابة المد ذن معلوبدة مدن  دل إنسدان علد  م

 دداو  صددالحة  لدد، ر هللا تعددال ج إال فددي ان ددواو الاددي نردد  الشددرع فيرددا عددن 

 ال، ر  دخوو الخالءج ع او الجماعج عنحو ذلك.

علما المصلي إذا سمع الم ذن فإنغ ال  جيبغ في الصال  علو  ان  نفالاج ع دو 

إن فدي الصدال  »ل[ج ل ولدغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 774العلم]لقوو ل ثر ل ل 

 ل[.775« ]للشغالا 

ل[ج عقدداو بعدد  776عقدداو مالددك:  جيبددغ فددي صددال  النافلددة وعن الفر ضددة]ل

ا]ل عسيرن عن شيخ « اإلنصار»ل[ج عن لغ صا ب 777المالكية:  جيبغ معل ا

لإذا سددمع لنددغ قدداو: « الفادداعى»ل[ج لكددن هدداء فددي 778اإلسددالم ابددن تيميددة]ل

الم ذن   ذن ع و في صال  فإنغ  امراج عال   وو مثل ما   وو عندد همردور 

العلماءج علما إذا  دان خدارج الصدال  فدي قدراء  لع ذ در لع وعداء فإندغ   عدع 

ذلددك ع  ددوو مثددل مددا   ددوو المدد ذن  نن مواف ددة المدد ذن عبدداو  م قاددة  فددوو 

 ل[.779عقاراج ع ،ن انذ ار ال تفوول]ل

 فرل  جيب نفسغ؟ قوالن: لما الم ذن

ل[:  جيب نفسدغج لخد،اا بعمدوم  دد ث لبدي سدعيد 780من ل ل العلم من قاو]ل

رني هللا عنغ  نن المد ذن  ُسدمع نفسدغج فيكدون مدأموراا باإلهابدةج عقاسدون 

 عل  تأمين اإلمام بعد فراسغ من الفاتحة مع المأمومين.
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 ددو « إذا سمعام النداء» عال وو الثاني: لن الم ذن ال  جيب نفسغج نن قولغ:

بظا رن عل  الافر ا بين الم ذن عالسامعج فال  دخل الم ذن في ذلدكج عنن 

الم ذن لت  بألفاظ انذان فال معن  لكونغ  جيب نفسغج قاو ابدن رهدب: ل د،ا 

 ل[.781 و انرهحل]ل

علما ال ياي عل  تأمين اإلمام ففيغ نظر  نن تأمين اإلمدام فيدغ ند  خداصج 

 دم ال ياي في العباواو.عانصل ع

الوهدددغ السددداوي: ظدددا ر  دددد ث لبدددي سدددعيد لندددغ  ادددابع المددد ذنج عإن تعددددو 

الم ذنونج علن ذلك ال  خا  بأعو لذانج عقد  كد  ال اندي عيداا قدولين 

 ل[:782في المسألة]ل

ال ددوو انعو: اسدداحباب ماابعددة  ددل مدد ذنج لخدد،اا بظددا ر الحددد ثج ع ددو مددن 

لمناسددبج ع ددو مددن العددر  الدالددة علدد  بدداب ترتيددب الحكددم علدد  الوصددف ا

 ل[.783الاعليل عل  المشرورج ع ينئ،  اكرر الحكم باكرر علاغ]ل

عقد اخاار  ،ا ال وو همع من ل ل العلمج منرم العز بن عبد السالم فإنغ قداو: 

لعإن لذنددوا مددرتين لهدداب  ددل عا ددد إهابددةج لاعدددو السددببج عإهابددة انعو 

ل[ج عمددنرم شدديخ 785ف) ابددن  جددر]لل[ج عن لددغ عنددغ الحددا784لفضددل..ل]ل

ا عل ثدر «: االخايداراو»اإلسالم ابن تيميةج ف د هاء فدي  ا ثانيدا لع جيدب م ذندا

 يث  ساحب ذلكج  ما  ان الم ذنان   ذنان عل  عرد النبي صلو  هللا عليدغ 

ا نصددحابناج 786عسددلومل]ل ل[ج عمددنرم النددوعي فإنددغ قدداو: لعلددم لر فيددغ شدديئا

اددار لن   دداو: الماابعددة سددنة ماأ ددد ج  كددرن تر ردداج عالمسددألة محاملددةج عالمخ

لاصر ح ان او ث الصحيحة بانمر براج ع ،ا  خا  بانعو  نن انمر ال 

  اضي الاكرارج علما لصل الفضيلة عالثواب في الماابعدة فدال  خدا ج عهللا 

 ل[.787لعلمل]ل

 جيدب  عال وو الثاني: لن الماابعة تخدا  بدالم ذن انعوج عقداو بعضدرم: ال

سير لذان مسجدن ال،ي  صلي فيغ  نن ما عددان سيدر مددعو بدغج فدال  اابعدغج 

ا ـ]ل  ل[.788ع ،ا ال  جيب إذا صلو   ننغ سير مدعو بغ ـ ل ضا

قالوا: عالحد ث محموو عل  انذان المعروو فدي زمدن النبدي صدلو  هللا عليدغ 

 وى الصال .عسلومج ع و لن الم ذن عا دج عال  مكن لن   ذن اخر بعد لن ت 

عانعو لقوىج لخد،اا بدالعمومج عنن اإلهابدة ذ در ا تعدال ج فمدن لهداب فردو 

 عل  خيرج عإهابة الم ذن في انصل مساحبة ال عاهبة.

علما قوو لصحاب ال وو الثاني: إنغ ال  جيب  نندغ سيدر مددعو برد،ا انذانج 

عماابعدة  ففيغ نظر  نن ظا ر الحد ث لن  ل سامع   وو  ما   وو المد ذنج

 الم ذن ليس  إهابة ع ضور ف هج عإنما  ي ماابعة لغ عل  لذ ار   ولرا.
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ع مكن لن  ُ ت  ددت ذلدك باكدرار الصدال  علد  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  لمدا 

ذ ر اسمغج عال  كاف  بالصال  انعل  ف هج لاعدو السدببج ع دو ذ در اسدمغج 

 فك،ا  نا لاعدو السببج ع و مجيء م ذن اخر.

الوهددغ السددابع: ظددا ر الحددد ث لن ماابعددة المدد ذن مشددرعطة بسددماع انذانج 

اج عمدن سدمعغ علدم  درن ـ  مدا  فمن شا د الم ذن علم  سمعغ فإنغ ال   وو شيئا

 فعلا انمر بالسماع.« إذا سمعام»في  ،ا الزمان ـ فإنغ  اابعغ ل ولغ: 

  الفجدر بدـ الوهغ الثامن: ظا ر الحد ث لنغ  جيب الم ذن في الاثو دب لصدال

لالصال  خيدر مدن الندومل بمثدل مدا   دووج في دوو المجيدب: الصدال  خيدر مدن 

النومج ع ،ا  و الصواب  ننغ لم  رو في السنة اساثناٌء مدن  د،ا العمدومج إال 

في الحيعلاينج  ما ت دمج عما عدا ما  ب   عل  العمومج علما ما ذ درن بعد  

فلديس « صددق  عبدررو»  دوو: علماء الحنابلة عالشافعية عسير م مدن لندغ 

صددق  »ل[ج عقد ذ ر الحداف) ابدن  جدر لن قدوو المجيدب: 789عليغ وليل]ل

ل[. عقداو الصدنعاني: ل د،ا اساحسدان مدن قائلدغج 790ال لصل لغ]ل« عبررو

 ل[.791عإال فليس فيغ سنة تعامدل]ل

الوهغ الااسع: ظا ر الحد ث لن ماابعة الم ذن تكون ع ب  ل  لمة   ولرداج 

 ل[.792ا عال  اأخر عنرا]لال معر

عإذا لم  سمع انذان إال في مناصفغج ف يل:  اابع فيما ب يج ع  ضي مدا فاتدغ  

نن انذان من انذ ارج عالمسلم  نبغي لغ لن  حاف) عل  انعماو الصالحةج 

 في ضي ما فاتغ منراج عمن ذلك انذ ار.

غ  ار دغ لفدواو محلدغج عال وو الثاني: لنغ  اابعغ فيما سمع ف هج عمدا فاتدغ فإند

لفدإن سدمع بعضدغج «: المنارد »قاو الشيخ عثمان النجدي فدي  اشدياغ علد  

ل[ج قداو الشديخ محمدد بدن إبدرا يم: 793فالظا ر: لنغ  اابع فيما سمع ف دهل]ل

 ل[.794لعلعل  ،ا لرهحل]ل

الوهدغ العاشدر: فددي الحدد ث وليددل علد  فضددل إهابدة المدد ذنج عاإلتيدان بردد،ن 

ع دد،ا  دددو علدد  سددعة فضددل هللا تعددال  عر ماددغ بعبدداونج  انذ ددار العظيمددةج

ع ماو شر عاغج  يث لُمر من سمع النداء بإهابة الم ذن مدن لهدل لن  شدمل 

 لهر انذان الم ذنين عمن سمعرم عتابعرم عل  لذانرم.

ععن سعد بن لبي عقاص رني هللا عنغ عن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم 

الم ذن: لشرد لن ال إلغ إال هللا ع ددن ال شدر ك  من قاو  ين  سمع»لنغ قاو: 

اج عبمحمدد رسدوالاج عباإلسدالم  لغ علن محمداا عبدن عرسولغج رني  باا ربا

ا سفر لغ ذنبغ  ل[.795«]لو نا

علخرهغ لبو عوانة بسندن عن سعد بن لبي عقاص قاو: قاو رسوو هللا صلو  

عامر: من قاو  ين  سمع من سمع الم ذن ـ قاو: عقاو ابن »هللا عليغ عسلوم: 
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الم ذن : ـ لشرد لن ال إلغ إال هللاج قداو: لشدرد لن ال إلدغ إال هللاج رندي  بداا 

ا.. ل[ج ع دد،ا لخرهددغ النسددائي عالارمدد،ي عابددن خز مددةج 796الحددد ث]ل« ربددا

من قاو  ين  سمع الم ذن: علنا لشرد لن ال إلغ إال هللا ع دن ال »علفظغ قاو: 

ا..شر ك لغ علن محمداا عب ل[ج 797الحدد ث]ل« دن عرسولغج رني  بداا ربدا

ع ،ا  دو عل  لن السامع   وو بعد هواب الم ذن علد  الشدراوتين: رندي  

ا... إلخج لي: مر  عا د ج ع ،ا ذ رن النوعي]ل  ل[ عسيرن.798باا ربا

ععن عبد هللا بدن عمدرع رندي هللا عنرمدا لن رهدالا قداو:  دا رسدوو هللاج إن 

قل  مدا   ولدونج »ناج ف او رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: الم ذنين  فضلون

 ل[.799«]لفإذا اناري ج فتستْل تُْعهت 

ع ،ا  فيد اساحباب الددعاء بعدد الفدراغ مدن إهابدة المد ذن  فإندغ مدن مدواطن 

 ج عهللا لعلم.« فتستْل تُْعهت »اإلهابة  ل ولغ: 
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 كراهة أخذ األجرة على األذان

ُسووت هللا ـ ععتْن ُعثْمت  195/18 :  تا رت انت ْبِن لتبي اْلعتاِص رني هللا عنغ لتن غُ قتاوت

 : ددامت قتددْوِميج قتدداوت ا الت »اْهعتلنِددي إمت نددا ذوِ ات ِخددْ، ُم ت تْنددعتِفِرْمج عت اْقاتددِد بتأ دداُمُرْمج عت لْندد ت إمت

س نتغُ الاوِْرِمِ،يُّ « تأُْخ،ُ عتلت  لتذتانِِغ لتْهراا  ْمستةُج عت ت غُ اْلخت هت اِ ُم.ج لتْخرت غُ الحت حت صتح   ج عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع ددو لبددو عبددد هللا عثمددان بددن لبددي العدداص بددن بشددر الث فددي رنددي هللا عنددغج 

انمير الفانل المد تمن ـ  مدا قداو الد، بي ـ قددم فدي عفدد ث يدف علد  النبدي 

ر ن النبددي صددلو  هللا عليددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فددي سددنة تسددعج فأسددلمواج فددأم 

ددا رلى مددن ع لددغ ع رصددغ علدد  الخيددر عالددد نج علددغ سددبع  عسددلوم علدديرمج ِلمت

ععشددرعن سددنةج ثددم لقددرن لبددو بكددر رنددي هللا عنددغ علدد  العددائفج ثددم عمددر 

رني هللا عنغج ثدم اسداعملغ عمدر علد  ُعمدان عالبحدر نج ثدم سدكن البصدر  

ا عن الرو ج ف او  ا  ماو برا سنة إ دى عخمسينج ع ان  و ال،ي منع ث  يفا

اج فدال تكوندوا لعلردم ارتدداواالج  لرم: ل ا معشدر ث يدف  ندام اخدر النداي إسدالما

 فامانعوا عن الرو .

رعى عنغ سعيد بدن المسديبج عالحسدن البصدريج عموسد  بدن طلحدةج علبدو 

يرج ع ددل  دد الء الددرعا  رععا عنددغ  ددخوِ العددالءج عمعددرر ابنددا عبددد هللا بددن الشوِ

مددد عسيددرنج عرعى عنددغ اخددرعنج قدداو الدد، بي: للددغ  ددد ث البدداب عنددد ل 

 ل[.801ل[ عفي السننل]ل800«]لصحيح مسلم»ل او ث في 

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

« لخد، انهدر علد  الادأذ ن»بداب «  اداب الصدال »ف د لخرهغ لبدو واعو فدي 

لج 201ج 1/199لج عالحدا م ل26/201لج عل مدد ل2/23لج عالنسائي ل531ل

ن سعيد الُجر ريج عن لبي العالءج عن معرر بدن عبدد من طر ا  ماوج ع

 هللاج عن عثمان بن لبي العاص رني هللا عنغ... ف، رن.

ا ـ عن لبي العالءج عن عثمان.  علخرهغ ل مد ـ ل ضا

عقددداو الحدددا م: ل ددد،ا  دددد ث صدددحيح علددد  شدددرط مسدددلملج ع دددو  مدددا قددداوج 

طدرل عليدغ عالجر ري: اسمغ: سعيد بن إ ايج ع و من رهاو الجماعةج عقدد 

االخاالطج إال لن سماع  ماو ـ ع و ابن سلمة ـ منغ قبل اخاالطدغج  مدا ذ در 

 ل[.802الحاف)]ل

 علبو العالء:  و  ز د بن عبد هللا بن الشخيرج لخو معرر.

ما هاء فدي  را يدة لن  أخد، »ج باب: «الصال »علخرهغ الارم،ي في  ااب 

ل مدن طر دا لشدعثج 714لج عابدن ماهدغ ل209« لالم ذن عل  انذان لهدراا 

عن الحسنج عن عثمان بن لبي العاص قاو: إن من اخر ما عرد إليو رسدوو 
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ا ال  أخدد، علدد  لذانددغ لهددرااج عقدداو  هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لن اتخدد، م ذنددا

 الارم،ي: ل د ث عثمان  د ث  سنل.

عبر،ا  اضح لن إسناو الحد ث عند الارم،ي عابن ماهغ  خالدف عدن البداقينج 

المددانج ععلدد   دد،ا فعددزع الحددد ث للجميددع  ددو م لن اإلسددناو عالمددان ع دد،ا 

 ماحدانج عهللا لعلم.

هدددامع »عقدددد اخالفددد  نسدددخ الارمددد،ي فدددي الحكدددم علددد   ددد،ا الحدددد ثج ففدددي 

ل[ج 804ل[ج عشدددرح المبدددار فوري]ل803بشدددرح ابدددن العربدددي]ل« الارمددد،ي

عتح يدا ل مدد شدا ر:  دد ث  سدن صدحيحج عقدد لندار ل مدد شدا ر  لمددة 

ل من بع  المخعوطداوج عقداو: ل ظردر لن نسدخ الارمد،ي مخالفدة لصحيح

ال]ل ا قد ما  ل[.805في إثباترا اخاالفا

لكددددن ل ثددددر العلمدددداء لددددم  ن لددددوا عددددن الارمدددد،ي إال الاحسددددين ف ددددهج  ددددابن 

« البلدوغ»ل[ عالحداف) فدي 808ل[ عالمدزي]ل807ل[ عالندوعي]ل806قدامة]ل

 ل[.809الارم،ي]ل  ما  ناج ع و المثب  في تح يا بشار عواو لجامع

ثم إن للشعثل الوارو في سند الارم،ي عابن ماهغ سير منسوبج فل،ا اخالف 

فيغج فابن  زم رعى الحد ث من طر ا ابن لبي شيبةج ثنا  ف  بن سيداثج 

عددن لشددعث ـ  ددو ابددن عبددد الملددك الُحمرانددي ـ عددن الحسددنج عددن عثمددان 

 ل[.810بغ]ل

ا ـ انلباني]ل عقد تابع ل مد شا ر ابنت  زمج عتابعغ عل   ل[.811ذلك ـ ل ضا

عبالرهوع إل  مصنف ابن لبي شيبة عهدو  ،ا اإلسناوج عليس فيدغ لندغ ابدن 

عبد الملك الحمرانديج بدل سد ه مندغ اسدم للشدعثل فصدار عدن الحسدنج عدن 

ل[ج عالظددا ر لن  دد،ن النسددبة اهاردداو مددن ابددن  ددزم لدديس فددي 812عثمددان]ل

ةج عددن  فدد  بددن سيدداثج عددن محلددغج فددإن المددزي سددا  إسددناو ابددن لبددي شدديب

ا مددددا تر ددددغ  انشددددعثج عددددن الحسددددن بددددغج بدددددعن تحد دددددج علددددو  ددددان معينددددا

 ل[.813المزي]ل

ار الكندديج بدل هدزم بد،لك ابدن عبدد الرداوي ف داو:  ع حامل لنغ لشعث بن ستو 

 ل[.814ل و لشعث بن سوارج عقد تكلم فيغ سير عا دل]ل

ر لنددغ رعى عددن عممدا    ددد ذلددك لن المددزي لمددا تددرهم لحفد  بددن سيدداث ذ دد

ل[ج علما ذ ر رعا اغ عن 815لشعث بن سوارج عرمز للارم،ي عابن ماهغ]ل

لشعث بن عبد الملك الحراني لم  رمدز لدغ بشديءج ع كد،ا لمدا تدرهم نشدعث 

ل[ج 816بن سوار ذ ر من الدرعا  عندغ  فد  بدن سيداثج عرمدز لمدا ت ددم]ل

م  رمدز لدغ علما ترهم نشعث بن عبد الملك ذ ر من الرعا  عندغ  فد ج علد

 ل[.817بشيء]ل
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عبدددين الدددرهلين فدددر ج فدددانعو ع دددو ابدددن سدددوار ندددعفغ ل مدددد عالنسدددائي 

لندعيفلج عقداو «: الا ر دب»عالدارقعني عسير مج عقداو عندغ الحداف) فدي 

عن الثانيج ع و لشعث بن عبد الملك: لث دة ف يدغلج ععلد   د،ا فلعدل تحسدين 

ت دم عند لبدي واعو  الارم،ي لر،ا الحد ث لورعون من طر  لخرىج عمنرا ما

 عسيرنج عهللا لعلم.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

ا لرمج ععدو إل  الجملة اإلسمية للداللدة  قولغ: للن  إمامرمل لي: هعلاك إماما

 عل  الثبووج فكأن إماماغ  اصلةج ع و صلو  هللا عليغ عسلوم  خبر عنرا.

تخفيف الصدال  مدع  قولغ: لعاقاد بأنعفرمل لي: راعِ  او الضعيف منرم في

ل  ال ومج ععبر عن المراعا  باالقاداء مشا لة القادائرم بغج  اإلتمام  ا  ال  تمت

ا ـ بضددعفغج  فكأنددغ قدداو:  مددا لن الضددعيف   ادددي بصددالتك فاقاددد لندد  ـ ل ضددا

 عاسلك لغ سبيل الاخفيف في ال يام عال راء .

لد،ي ال  أخد، علد  قولغ: لال  أخ، علد  لذاندغ لهدراال لي: لهدر  ونيو دة  نن ا

 انذان لهر  لقرب إل  اإلخالصج عالحرِص عل  إبراء ال،مة.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  هواز س او اإلمامة ـ ع ،ا الوال دة ـ ل صدد 

صالحج ع و مصلحة المسلمين عتوهيررم عتعلديمرمج علديس  د،ا بمد،موم بدل 

اإلنسان  علدم   و محمووج لما فيغ من الخير عالمصلحةج ع ،ا مشرعط بكون

 من نفسغ الكفاء  عال در  عل  ال يام بالمرمة الاي لنيع  بغ.

لما طلبرا نهل الر اسة عاالساعالء عل  الناي عطلب الجان عالمنصب فرد،ا 

 م،موم.

الوهغ الخامس: لنغ  ساحب لإلمام مراعا  ل واو الضدعفاء ع بدار السدن مدن 

ام عالر دوع عالسدجووج عال المأمومين فال  شا عليرم بعوو الصدال  فدي ال يد

بعوو االناظار بحيث  شا عليرم الاأخرج عسيأتي ل،لك ز او  بيدان فدي بداب 

 إن شاء هللا تعال .« صال  الجماعة عاإلمامة»

ع  خ، من ذلك مراعا  الضعفاء في  دل شديء فدي السدفر عفدي الجرداو عفدي 

ادي  دي مواساترم بالماو عنحو ذلدك  نندغ إذا طلدب مراعداترم فدي الصدال  ال

 عموو اإلسالمج فغير ا من باب لعل .

عقد عرو عن مصعب بدن سدعد قداو: رلى سدعد رندي هللا عندغ لن لدغ فضدالا 

 ددل تنصددرعن »علدد  مددن وعنددغج ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ج عفي رعا ة: لنغ ظن لن لغ فضالا علد  مدن وعندغ « عترزقون إال بضعفائكم

غ عسدلومج ف داو النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: من لصحاب النبدي صدلو  هللا عليد

إنمدددددددا  نصدددددددر هللا  ددددددد،ن انمدددددددة بضدددددددعيفرا: بددددددددعوترمج عصدددددددالترمج »

 ل[.818«]لعإخالصرم
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الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل  تفضيل من  ادول  انذان ِ ْسدبتةا عال  أخد، 

عل  لذانغ لهراا  نن من  ان  ،لك  كدون ل مدل فدي رعا دة الوقد  لحرصدغ 

نج عإبراء ذماغج لمدا فدي قلبدغ مدن الددافع اإل مداني ال دويج بخدالر عل  انذا

من  د ذن نهدل عدرا الددنيا ف دد  اسدا لج عال  كدون عنددن مدن اإلخدالص 

 عالحرص ما عند ذا .

عقد اسدادو برد،ا الحدد ث علد  مندع االسدائجار علد  انذان ما ددمو الحنفيدةج 

ع ددو عهددغ عنددد عابددن  بيددب مددن المالكيددةج ع ددو المشددرور عنددد الحنابلددةج 

 ل[.819الشافعيةج عبغ قاو ابن  زم]ل

ععهددغ االسددادالو ـ  مددا قدداو الصددنعاني ـ: للن مددن صددفة المدد ذن المددأمور 

باتخاذن لال   أخ، عل  لذاندغ لهدرااج فيكدون ولديالا علد  لن مدن لخد، علد  لذاندغ 

 ل[.820لهراا ليس مأموراا باتخاذنل]ل

، عليردا لهدر   نن انهدر  تفدوو عنن انذان قربة لفاعلدغج عال ربدة ال   خد

انهرج فال  كون فيرا لهر باالتفا   نن هللا تعال  ال   بدل مدن العمدل إال مدا 

لر د بغ عهرغج ال ما فُعدل نهدل عدرا الددنياج عت داي اإلمامدة علد  انذان 

 بجامع لن  الا منرما قربة.

ا ددة عنددد عال ددوو الثدداني: هددواز االسددائجار علدد  انذان عاإلمامددةج ع دد،ا رع

ل[  نن 821الحنابلددةج عانصددح عنددد الشددافعيةج عالمشددرور عنددد المالكيددة]ل

ز  عليغج فجاز لخ، انهر  عليدغج  سدائر  انذان عمل معلومج  جوز لخ، الروِ

 انعماو الاي فيرا مصلحة للمسلمين.

عال وو الثالث: هواز االسائجار عل  انذان عاإلمامة عندد الحاهدةج ع دو لن 

ف يرااج  أخ، انهر  لحاهاغ ليساعين برا عل  العباو ج فاا تعدال   كون اآلخ، 

 ددأهرن علدد  نياددغج بخددالر الغنددي فددال  اهددة لددغ إلدد  انهددر ج ع دد،ا ال ددوو 

لماددأخري الحنفيددةج ع ددو المفادد  بددغج ع ددو قددوو ثالددث فددي مدد، ب الحنابلددةج 

ل[ لمددا ت دددمج علحاهددة المسددلمين إلدد  822اخاددارن شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة]ل

المدد ذن عاإلمددامج عالحاهددة ت اضددي هددواز االسددائجارج لظرددور الاددواني فددي 

انمدور الد نيدةج عفادور رسبداو النداي ع سدلرم فدي اال اسدابج لعددم لع قلددة 

 انععياو من بي  الماو. ع ،ا لظرر انقواو إن شاء هللا.

علما  د ث الباب فليس فيغ واللة عل  الاحر مج عإنما سا ة ما  ددو عليدغ  دو 

 دب.الن

ز  علد  انذانل]ل ا في هواز لخ، الروِ ل[ج 823قاو ابن قدامة: لعال نعلم خالفا

ز : بكسر الدراء  دو مدا  نافدع بدغج ع دو مدا  عدرر فدي عقاندا بالراتدبج  عالروِ

ز : بالفاح  دو المصددرج ع دو اإلععداءج عإنمدا هداز لخد، الدرز  علد   عالر 

ندع لمصدالح المسدلمينج انذان نن بالمسلمين  اهة إليغ عبي  الماو إنمدا ع
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عانذان عاإلمامدددة مدددن مصدددالح المسدددلمينج عشدددرط ذلدددك لال  وهدددد ماعدددوع 

بانذانج فإن عهد لم  ُرز  سيرنج لعدم الحاهة إليغج ع ما ةا لبي  المداو مدن 

 لن  صرر بدعن  اهة إليغ.

لكددن ذ ددر ابددن مفلددح توهددغ ا امدداو هددواز رزقددغ مددن بيدد  المدداو عإن عهددد 

ل[ج علعددل الصددفة الم صددوو  سيددر 824الصددوو]ل ماعددوع إذا امادداز بحسددن

 سن الصدوو تلحدا بدغج  دأن  كدون طالدب علدمج  ندوب عدن اإلمدامج لع فيدغ 

 ل[.825منفعةج عنحو ذلك]ل

 عبين الرز  عاإلهار  فرع ج عمن ل مرا:

ـ لن الرز  لوخل في باب اإل سان عالمسدامحةج بينمدا اإلهدار  لوخدل فدي  1

 بنة.باب المكا سة عالمعاعنة عالمغا

ـ لنغ ال  شارط في الرز  م دار مدن العمدل عال لهدل  ناردي إليدغج بخدالر  2

اإلهار  فال بد من شرعطراج  معرفة انهل عم دار المنفعةج عنحو ذلدك مدن 

 ل[.826شرعطراج عهللا لعلم]ل
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 مشروعية األذان في السفر

: قتا 196/19 ْ ِرِث رني هللا عنغ قتاوت اِلِك ْبِن الُحوت عتْن مت وت لتنتا الن بِديُّ صدلو  ـ عت

دددُُ ْم...»هللا عليددغ عسددلوم:  ْن لتُكددْم لت ت ددالت ُ فتْليُدد ذوِ ِو الص  ددرت ضت . « عإذتا  ت ددِد ثت الحت

غُ الس ْبعتةُ. هت  لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

 ع و لبو سليمانج مالك بن الحو رثج ع  او: ابدن الحدارث الليثدي رندي هللا

عنددغج قدددم مددع نفددر مددن قومددغ علدد  النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ع ددو  اجرددز 

لابو ج  مدا ذ درن ابدن سدعدج ع دانوا شدببة ما داربينج فأقداموا عنددن عشدر ن 

اج فلمدا رلى لندا  ا رفي دا ليلةج قاو: ع ان رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم ر يمدا

ارهعدوا إلد  »ندانج قداو: اشا نا إل  ل لناج عسألنا عمن تر ندا فدي ل لندا فأخبر

 ل[.827«]لل ليكمج فأقيموا فيرمج ععلوِمو مج عمرع م

سكن مالك البصر ج عماو فيرا سنة لربع عساينج عذ ر ابن عبد البرج عمدن 

بعدن النوعي لنغ ماو سنة لربدع عتسدعينج لكدن لمدا ن دل الحداف) مدا ذ در ابدن 

ِن عسيدرنلج رعى عبد البرج قاو: لعانعو  و الصحيحج عبدغ هدزم ابدن الس دكت 

عنغ ابنغ عبد هللاج علبو قالبة ـ عبد هللا بن ز د الجرمي ـ علبو ععيةج عسدلمة 

 ل[.828الجرمي عسير م]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

عسيدرنج علعلردا بداب « انذان»ف د لخرهغ البخداري فدي مواندع مدن  اداب 

بو واعو لج عل674لج عمسلم ل628« لمن قاو: لي ذن في السفر م ذن عا د»

لج عل مددد 979لج عابددن ماهددغ ل2/9لج عالنسددائي ل205لج عالارمدد،ي ل589ل

لج  لرم من طر ا ل وب بن لبي تميمةج عن لبي قالبةج عدن 5/53ج 3/436ل

مالك بن الحو رثج قاو: لتي  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فدي نفدر مدن 

اج فلمددا  ا رفي ددا رلى شددوقنا إلدد  قددومي فأقمنددا عندددن عشددر ن ليلددةج ع ددان ر يمددا

لُّواج فدإذا  ضدرو الصدال  »ل اليناج قاو:  ارهعوا فكونوا فيرم ععلمو م عصت

ا ـ « فلي ذن لكم ل د م علي مكم ل بر م ج ع ،ا اللف) للبخاريج عرعان ـ ل ضدا

عسير مداج ع د،ا الحدد ث لدغ « الصدحيحين»عن لبي قالبدة خالدد الحد،اء فدي 

 عضرم مخاصراا.عد  للفاظج ع و عند بعضرم معوالاج ععند ب

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  مشدرععية انذانج علندغ فدرا  فا دةج فدإذا 

لذن عا د من الجماعدة  فد ج لحصدوو الم صدووج  مدا ت ددم فدي لعو البدابج 

ا بحيث ال  كفي مد ذن عا دد ُهعدل اثندان لع ل ثدر  سدب  عإذا  ان البلد عاسعا

  اهة البلد.
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انذان ال  صدح إال إذا  ضدرو الصدال   الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  لن

عذلك بدخوو عقاراج ع ،ا ن  عام ال  ساثن  منغ شيءج عنن انذان إعالم 

 بدخوو عق  الصال ج عاإلعالم بدخوو عق  الشيء ال  كون إال بعد وخولغ.

علما ما  ، رن بع  الف راء من لندغ  جدوز انذان لصدال  الصدبح قبدل عقاردا 

ا فرو قوو مرهوحج عالصوا ب لنغ ال  صح انذان إال بعد وخوو الوق  معل ا

في هميع الصلواوج علما لذان بالو ال،ي  كون اخر الليدل فردو لديس للفجدرج 

 علر،ا ال   او فيغ: الصال  خير من النومج  ما ت دم.

لن المدراو « إذا  ضرو الصال »الوهغ الخامس:  صح لن  سافاو من قولغ: 

ذان عند إراو  فعل الصال ج ال عند وخدوو  ضور فعلراج عذلك بأن  كون ان

الوقدد ج  مددا لددو  ددان هماعددة فددي السددفر لع فددي نز ددة علراوعا تددأخير صددال  

العشدداء ـ مددثالا ـ عددن لعو عقارددا ع ددو مغيددب الشددفا إلدد  عقارددا انفضددلج 

 فانفضل في   رم تأخير انذان إل  إراو  فعل الصال .

ندغ قداو:  ندا مدع النبدي صدلو  ع   د ذلك  د ث لبي ذر الغفاري رني هللا ع

هللا عليغ عسلوم في سفرج فأراو الم ذن لن   ذن للظررج ف او النبدي صدلو  هللا 

 ادد  رل نددا فدديء « لبددرو»ثددم لراو لن  دد ذن ف دداو لددغ: « لبددرو»عليددغ عسددلوم: 

إن شد  الحدر مدن فديح هردنمج فدإذا »الالووج ف او النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: 

 ل[.829«]للصال اشاد الحر فأبروعا با

قاو ابن رهب: لعظا ر  د ث لبي ذر ال،ي خرهدغ البخداري  ددو علد  لندغ 

 شددرع اإلبددراو بددانذان عنددد إراو  اإلبددراو بالصددال ج فددال  دد ذن إال فددي عقدد  

دددل  لتدددْ  ُعجوِ دددرو الصدددال  لُخدددر انذان معرددداج عإن ُعجوِ دددل   فيدددغج فدددإذا لُخوِ  ُصت

عدل الصدال  خداص بالسدفرج علمدا ل[ج ععل   ،ا فانذان عندد ف830انذانل]ل

 في الحضر فإن انذان  كون عند  ضور الصال ج لي: وخوو عقارا.

الوهددغ السدداوي: الحددد ث وليددل علدد  مشددرععية انذان للمسددافرج عقددد بددوب 

بداب مدن قداو: ليد ذن فدي »البخاري عل   دد ث مالدك بدن الحدو رث ب ولدغ: 

إذا  ددانوا هماعددة  بدداب انذان للمسددافر ن»ج عب ولددغ: «السددفر مدد ذن عا ددد

ج عسا  في الباب انخير  ،ا الحد ث من طر ا خالد الح،اءج عدن «عاإلقامة

إذا لنامددا خرهامددا فأذنددا ثددم لقيمدداج ثددم لي مكمددا »لبددي قالبددةج عددن مالددك بلفدد): 

ل[ج علفظددغ عنددد الارمدد،ي مددن  دد،ا العر ددا: لقدددم  علدد  831« ]لل بر مددا

إذا سافرتما فأذندا »م ليج ف او لنا: رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم لنا عابن ع

 ل[.832«ل ]لعلقيماج علي مكما ل بر ما

عقاو الارم،ي: ل ،ا  د ث  سن صحيحج عالعمل عليغ عند ل ثر ل ل العلم: 

 اخاارعا انذان في السفرل.
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عنن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لم  دع انذان عال اإلقامة  ضراا عال سفرااج 

 لد ن الظا ر .عننرما من لعالم ا

قدداو ابددن المندد،ر: لفددانذان عاإلقامددة عاهبددان علدد   ددل هماعددة فددي الحضددر 

عالسددددفر  نن النبددددي صددددلو  هللا عليددددغ عسددددلوم لمددددر بددددانذانج علتْمددددُرنُ علدددد  

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.833الفرا..ل]ل
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 مشروعية االنتظار بين األذان واإلقامة

دابِر  رنددي هللا عندغ لتن   197/20 ددْن هت عت ُسددووت هللا صدلو  هللا عليددغ عسددلوم  ـ عت رت

 : اِدكت »قتاوت ِلباِلتو  إقتامت اْهعتْل بتْينت لتذتانِدكت عت إذتا لتقتْم ت فتاْ دُْرج عت س ْلج عت إذتا لتذ ْن ت فتاترت

ا  تْفُرُغ االِ ُل ِمْن لتْ ِلغِ  ع فتغُ.« قتْدرت مت نت انُ الاوِْرِمِ،ي عت عت . رت ِد ثت  الحت

 ن:الكالم عليغ من عهو

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

مدا هداء فدي الارسدل فدي »ج بداب «الصدال »ف د لخرهغ الارمد،ي فدي لبدواب 

د تاِء]ل195« لانذان ل[ج قداو: 834ل من طر ا عبد المنعمج ع و صا ب السوِ

 دثنا  حي  بن مسلمج عن الحسن عععاءج عن هدابر بدن عبدد هللا رندي هللا 

 ددا بددالوج إذا لذندد  »سددلوم قدداو لددبالو: عنرمددا لن رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ ع

فارس ل في لذانكج عإذا لقم  فا دُرج عاهعل بين لذانك عإقاماك قدر ما  فرُغ 

اآل ل من ل لغج عالشارب من شربغج عالمْعاتِصُر إذا وخل ل ضاء  اهاغج عال 

 ج  ،ا لف) الارم،ي.« ت وموا  ا  ترعني

من  ،ا الوهغ من  دد ث عبدد  عقاو الارم،ي: ل د ث هابر  ،ا ال نعرفغ إال

 المنعمج ع و إسناو مجرووج ععبد المنعم شيخ بصريل.

 فر،ا الحد ث نعيف هدااج ععلاغ:

ـ عبددد المددنعم ع ددو ابددن نُعدديم انسددواري البصددريج قدداو فيددغ لبددو  دداتم  1

ل[ج عقداو ابدن 835عالبخاري: لمنكر الحد ثلج عقاو النسائي: لليس بث دةل]ل

ج ال  جوز اال اجاج بغ إذا عافا الث اوج فكيدف إذا  بان: لمنكر الحد ث هداا 

لمادرع لج علديس لدغ «: الا ر دب»ل[ج عقداو الحداف) فدي 836انفرو بأعابدل]ل

 في الكاب الساة إال  ،ا الحد ث عند الارم،ي ع دن.

ـ  حي  بدن مسدلم شديخ عبدد المدنعمج ع دو  حيد  البك داءج قداو ل مدد: للديس  2

 لمجروول.«: الا ر ب»لنسائي ج عقاو في بث ةلج ع ،ا قاو لبو واعو عا

ل ع ددو 1/204عمدددار  دد،ا الحددد ث عليددغج عقددد رعان راع  اخددر عنددد الحددا م ل

ا ـ قاو الحا م: لال لعدرر لدغ  عمرع بن فائدج عن  حي ج ع و نعيف ـ ل ضا

إسناواا سير  ،الج ععمرع بن فائد: قاو فيغ الدارقعني: لمارع ل ج قاو ل مد 

فيغ لن لغ إسناو ن ندعيفين ـ   صدد إسدناو عمدرع بدن شا ر: لعمن العر ف 

رت الارم،ي ل د ما علم  عرر اآلخرج ععرر  فائدج عإسناو عبد المنعم ـ عترت

 ل[.837الحا م الثانيج علم  عرر انعول]ل

ج  د،ن الجملدة قدد رع د  « عال ت وموا  ا  ترعني»عقولغ في اخر الحد ث: 

 ل[.838بإسناو صحيح]ل

ل[ ععلدي بدن لبدي طالدب رندي 839 د ث لبي  ر ر ]لعقد عرو في الباب 

ل[. ع لرددا 841ل[ج ععددن عمددر رنددي هللا عنددغ مددن قولددغ]ل840هللا عنرمددا]ل
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عا يددةج عمددع ذلددك فردد،ن ان او ددث معانيرددا صددحيحةج تدددو عليرددا عمومدداو 

 الشر عة عم اصد ا في ان كام الشرعيةج  ما سيأتي إن شاء هللا تعال .

 اظغ:الوهغ الثاني: في شرح للف

قولغ: لإذا لذن  فارس لل الارسُّل: الامرل عالاأنيج من قولرم: هاء فالن علد  

 ِرْسلغج لي: عل  مرلغج ع و بكسر الراء عسكون السين.

ل   داو:  ددترت  تْحددُُرج مدن بداب لقتاتدلت قولغ: لعإذا لقم  فا دُْرل بضم الداو من  ت

  در الرهل اإلقامة: لسرع بكلماترا.

..ل  و من   ذ غ بوو لع سائهج لي:  فرغ ال،ي  حااج إل  قولغ: لعالمعاصر

 الغائه ع عصر بعنغ عفرهغ.

..ل بالنصددب علدد  لنددغ مفعددوو بددغ لفعددل محدد،عرج لي: اقددرل  قولددغ: لالحددد ثت

الحد ثج لع لتم  الحد ثج عنحو ذلكج عبالرفع خبدر لمباددل محد،عرج لع مباددل 

ر عل  ت دد ر: إلد  آخدر  ،ر خبرنج لي: الحد ث لغ ب يةج عنحو ذلكج عبالج

 الحد ث.

ع ،ن العبار   ، ر ا الم لفدون عسيدر م إشدار  إلد  لندغ لدم  ُسداورت الحدد ث 

علم  ُ، ر بامامغج عإنما اقاصر منغ عل  الم صووج عمثل  ،ا قولرم: اآل ة لع 

 البي .

الوهغ الثالث: الحد ث وليل علد  لندغ  نبغدي فدي انذان الامردل عالادأني عفدي 

سراع عالحدر  نن انذان وعو  للغائبين فناسب فيدغ الامردل  نندغ اإلقامة اإل

 لبل، في اإلعالم  نن بع  الناي قد ال  نابغ نعلغ فينابغ آلخرن.

علما اإلقامة فري وعو  للحانر ن فال  حااهون فيردا مدا  حاداج إليدغ البعيددج 

ال ج فكان اإلسراع برا لنسب ليفرغ منرا بسرعةج فيأتي بالم صوو ع و الصد

ج عدن لبدي بكدر بدن  فد  قداو:  عقد لخرج ابن لبدي شديبة مدن طر دا ِمْسدعتر 

 ل[.842ل ان ابن عمر  تْحِ،ُم اإلقامةل]ل

ج  تْحدِ،ُمل مدن بداب لندربل: اإلسدراع  د،تمت عالح،م: بال،او المعجمة مصددر ل ت

،تْماتغُ.  في الشيءج ع ل شيء لسرع  فيغ ف د  ت

الامعيه عالالحين ال،ي عليدغ بعد   عليس من الامرل في انذان المبالغة في

اج سكااتغ خفيفةج عمدن عانحج ال تمعيه فيدغج  ا سمحا الم ذنينج بل  كون لذانا

 عال تلحينج عقد ت دم بيان ذلك.

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ  نبغددي الاراخددي بددين انذان عاإلقامددة 

ا  فرسون ممدا  دم فيدغ مدن ا ن دل عاللدبس ععدم العجلةج بل  عع  الناي عقاا

عالعردار  عنحددو ذلدكج ليامكنددوا مدن  ضددور الجماعدةج عإورا  الصددال  مددن 

 لعلرا.
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ا إال لن المعند  الد،ي مدن لهلدغ شدرع انذان  عالحد ث عإن  ان إسناون نعيفا

  و غج فإن انذان نداء لغير الحانر ن ليحضرعا للصال ج فال بد مدن ت دد ر 

اع  الفائدد  مدن الندداء  نن عق   اسع للاأ ب للصال  ع ضدور ا عإال لضد

 سالب الناي ال   ومون إل  الصال  إال عند سماع انذان.

 دددم بدددين انذان »ب ولدددغ: بددداٌب « انذان»عقدددد تدددرهم البخددداري فدددي  اددداب 

بددين  ددل »؟ عسددا  فيددغ  ددد ث عبددد هللا بددن مغفددل رنددي هللا عنددغ: «عاإلقامددة

حابة ر عادين ج ع د ث لنس رني هللا عنغ فدي صدال  الصد« لذانين صال ..

 ل[.843بعد لذان المغرب]ل

عن ل ابن بعاو عن بع  الف راء لندغ ال  دد  لد،لك ل ثدر مدن اهامداع الندايج 

 ل[.844عتمكن وخوو الوق ]ل

عقد وو فعل النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم علد  السدنة فدي ذلدك ععددم العجلدةج 

ج ثددم ففددي الفجددر  ددان عليددغ الصددال  عالسددالم  صددلي بعددد انذان سددنة الفجددر

 ضعجع عل  ش غ ان منج عقد  احدث مع عائشة رني هللا عنرا ثدم  خدرج 

 «.الصحيحين»إل  الصال ج ع ،ا ثاب  في 

ا قلديالاج  ع ان في المغدرب ـ ع دي لعجدل الصدلواو ـ  ناظدر بعدد انذان عقادا

 ا  إن الصحابة رني هللا عنرم  انوا  ر عدون ر عادين قبدل اإلقامدةج  مدا 

ن  دد خر الصددال  فددي السددفر عالحضددر  ادد   حصددل ت دددمج عفددي الظرددر  ددا

ا بعدد  ا مناسدبا اإلبراوج فعل  من شرفغ هللا تعال  بإمامة النداي لن  ععديرم عقادا

انذان ليامكنوا فيغ من العرار  عالحضور عإورا  الصال  مدن لعلرداج علواء 

السنة الراتبة بالنسبة للصلواو الاي لرا رعاتبج  الفجر عالظررج عال  نبغدي 

إطالة االناظار بين انذان عاإلقامةج لدئال  شدا علد  الحاندر نج ال سديما لغ 

اج عهللا تعال  لعلم.  من  أتي إل  المسجد ما دما
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 مشروعية الوضوء لألذان

ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ لتن  الن بددي  صددلو  هللا عليددغ  198/21 ددِن لتبددي ُ رت لتددغُ: عت ـ عت

 : ُن إال  ُمات »عسلوم قتاوت ذوِ ئالت  ُ ت نوِ ا.« وت ع فتغُ ل ضا نت  عت

 الكالم عليغ من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ما هاء فدي  را يدة انذان »ج باب «لبواب الصال »ف د لخرهغ الارم،ي في 

ل مددن طر ددا الوليددد بددن مسددلمج عددن معاع ددة بددن  حيدد  200« لبغيددر عنددوء

دتفيج عن الز ريج عن لبي  ر ر  رني هللا عندغ عدن النبدي صد لو  هللا الص 

 عليغ عسلوم قاو:... ف، رن.

ع ،ا إسناو نعيف هدااج نعفغ الارم،ي ب ولغ: لالز ري لم  سدمع مدن لبدي 

 ر ر ل عذلك لن الز ري علد سنة إ دى عخمسينج علبو  ر در  تدوفي سدنة 

 تسع عخمسينج عإن  ان ذلك  حامل السماع إال لنغ لم  ثب  ذلك.

ا ـ الوليد بن مسلمج ع و   معرعر بادليس الاسو ةج عقد عنعنغ.عفيغ ـ ل ضا

ا ـ معاع دة بدن  حيد ج قداو ابدن معدين: للديس بشديءلج عقداو ابدن  عفيغ ـ ل ضا

عدي: لعامة رعا اتغ فيرا نظرلج عقاو ابدن  بدان: لمنكدر الحدد ث هددوااج ان 

ل[ج عقدداو الحدداف) فددي 845 شدداري الكاددب ع حدددث بردداج ثددم تغيددر  فظددغ..ل]ل

يل.لما  دث بالشام ل«: الا ر ب»   سن مما  دث بالر 

ا عل  لبي  ر ر  رني هللا عنغ ل لج 201عقد لخرج الارم،ي الحد ث موقوفا

من طر ا ابن ع بج عن  ونس بن  ز د ان لديج عدن ابدن شدراب قداو: قداو 

لبو  ر ر : لال  ناوي بالصال  إال ماونئلج عقاو الارم،ي: ل ،ا لصح مدن 

 الحد ث انعول.

ا.لكنغ من ععج  ما ت دمج عع ا عال موقوفا  ليغ فالحد ث ال  صح ال مرفوعا

الوهغ الثاني: ظا ر الحد ث اشاراط العرار  لألذانج علكن  د،ا ال  دام  نن 

الحددد ث نددعيفج فلددو لذن علدد  سيددر طرددار  صددح لذانددغج علكددن تسدداحب 

العرار  لألذان  ننغ عباو  عذ ر ا تعال ج فينبغي اإلتيان بدغ علد  طردار ج 

المراهر بن قنف، لنغ لت  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم ع دو  عقد عرو في  د ث

إنددي » بددوو فسددلم عليددغج فلددم  ددرو  عليددغ  ادد  تونددأج ثددم اعادد،ر إليددغج ف دداو: 

« علددد  طردددار »لع قددداو: «  ر دد  لن لذ دددر هللا عدددزو عهدددل إال علددد  ُطردددر

 ل[.846]ل

ع دد،ا ـ  مددا قدداو النددوعي ـ: للصددح مددا  حدداج بددغ علدد  شددرعية العرددار  

ل[  ننغ ذ ر ا تعال  عثناء عليغج عنن عددم العردار   حدوج 847نل]للألذا

الم ذن للخرعج من المسجدج عقد  شغلغ شاسل فيأتي اإلمام ع و لم  اوندأج 

عاإلقامة من باب لعل ج فاسن لرا العرار ج ل ربرا مدن الددخوو فدي الصدال ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 211       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 اد   علو لقام ع و عل  سير طرار  صحج لكدن إن  دان طدا راا فردو لفضدل

  امكن من الدخوو مع اإلمام من لعو الصال .

 لما لذان الجنب فمن ل ل العلم من قاو: ال  صح لذان الجنبج لر،ا الحد ث.

عال ددوو الثدداني: لنددغ  صددح لذان الجنددبج عنسددبغ ابددن قدامددة إلدد  ل ثددر ل ددل 

ل[ج قددالوا: نن الجنابددة ل ددد الحدددثينج فلددم تمنددع صددحة انذانج 848العلددم]ل

صدغرج عقدد ند  شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة علد  لندغ  كدرن انذان  الحدث ان

لن ل ثددر الرعا دداو عددن اإلمددام « االخايدداراو»ل[ج عهدداء فددي 849للجنددب]ل

ل[ج عاخاددار 850ل مدد المنددع مددن لذان الجنددبج ععنددغ فددي اإلعدداو  رعا اددان]ل

 ل[.851اإلعاو ]ل« مخاصرن»الخرقي في 

ندد  فددي المسددجد ف ددد ت دددم فددي  دد،ا إذا لددم تكددن المنددار  فددي المسددجدج فددإن  ا

  كم وخوو الجنب المسجدج عهللا تعال  لعلم.« العرار »
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 الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر

ُسدوُو هللا  199/22 : قتداوت رت داِرِث رندي هللا عندغ قتداوت لتغُ: عتْن ِز تداِو ْبدِن الحت ـ عت

ْن لتذ نت فتُروت  ُِ يمُ »صلو  هللا عليغ عسلوم:  مت ع فتغُ ل« عت نت ا.عت   ضا

لتْ اُغُ ـ  تْعنِدي:  200/23 : لتنا رت ْ د  لتن غُ قتاوت ْبِد هللاِ ْبِن زت ِد ِث عت نبي وتاُعوت: في  ت ـ عت

 : تقِْم لتْن ت »انذتان ـ علنتا ُ ْنُ  لُر دُنُ. قتاوت ا.« فتأ ْعٌف لت ضا فِيِغ نت  عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

دائي ـ بضدم الصداوج نسدبة إلد  ُصدداء: اسدم قبيلدة ع و ز او بن ا لحارث الصُّ

في اليمن ـ  ليف بني الحارث بدن  عدبج ندزو مصدرج بدا ع النبدي صدلو  هللا 

ل[ج هاء 852عليغ عسلومج علذن بين  د غج لغ  د ث طو ل في قصة إسالمغ]ل

 فيغ قوو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لغ: لإنك معاع في قومدك  دا لخدا ُصدداءل

عهاءو فيدغ اللفظدة المد، ور  فدي  د،ا البدابج عمددار  د،ن ال صدة علد  عبدد 

 ل[.853الر من بن ز او]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

ج «الصدال »لما  د ث ز او رني هللا عنغ: ف د لخرهغ الارمد،ي فدي لبدواب 

لج عابدن ماهدغ 514لج علبو واعو ل199« لما هاء لن من لذن فرو   يم»باب 

لج  لردم مدن طر دا عبدد 1/399لج عالبير دي ل80ج 29/79مد للج عل 717ل

الر من بن ز او ـ  عني انفر  ي ـ لندغ سدمع ز داو بدن نُعديم الحضدرميج لندغ 

سمع ز او بن الحارث الصددائي قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

ج قاو: فأذن ج عذلك  ين لناء الفجرج قاو: فلما تونأ « لذن  ا لخا ُصداء»

رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم قدام إلد  الصدال ج فدأراو بدالو لن   ديمج ف داو 

 « .  يم لخو ُصداءج فإن من لذن فرو   يم»رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

عالحد ث نعفغ الارم،ي  نن فدي إسدناون عبدد الدر من بدن ز داو انفر  ديج 

لندعيف فدي «: الا ر دب»ع و نعيف عندد ل دل الحدد ثج قداو الحداف) فدي 

 ل.175 فظغ..ل عقد ت دم الكالم عليغ عند الحد ث ل

بداٌب « الصدال »لما  د ث عبد هللا بدن ز دد: ف دد لخرهدغ لبدو واعو فدي  اداب 

لج مدن طر دا لبدي 26/397لج عل مد ل512« لفي الرهل   ذن ع  يم اخر»

ل[ عدن عمدغ عبدد هللا بدن 854سرل محمد بن عمرعج عن عبد هللا بن محمد]ل

ل[ لم  صدنع 855او: لراو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم في انذان لشياء]لز د ق

اج قاو: فأُري عبد هللا بن ز د انذان في المنامج فأت  النبي صدلو  هللا  منرا شيئا

فأل ان عليغج فأذن بالوج ف داو عبدد « لل غ عل  بالو»عليغ عسلوم فأخبرن ف او: 

ج ععندد ل مدد: لفأقدام  دوج « فأقم لن » هللا: لنا رل اغج علنا  ن  لر دنج ف او:

 علذن بالول.
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ع ،ا إسناو نعيفج عالحد ث صدحيح بغيدر  د،ا اللفد) ـ  مدا ت ددم ـ عسدبب 

نعف  ،ا اإلسناو: محمد بن عمرع الدواقفيج ع دو لبدو سدرلج  مدا عقدع فدي 

« مسددندن»ج عُعِصددفت بددالواقفي عنددد لبددي واعو العيالسددي فددي «مسددند ل مددد»

 ل.1/499لج عالبير ي ل2/425ل

عمحمد  ،ا نعيفج ف د نعفغ ابن معدينج عقداو ابدن المدد ني: سدأل   حيد  

بن سعيد عنغ: فضعفغ هدااج عقاو ابن ال عدان: لمحمدد بدن عمدرع ندعيف ال 

ال]ل ل[ج عقاو ابن عبد الراوي: للبدو سدرل محمدد بدن عمدرعج 856 ساعي شيئا

 ل[.857ع و اننصاريج ع و نعيفج تكلم فيغ  حي  بن معين عسيرنل]ل

الوهغ الثالث:  د ث ز او بن الحارث  دو عل  لن اإلقامة  ا لمن لذنج فال 

 صح من سيرن لن  اوال اج علكدن الحدد ث ندعيف  مدا علمد ج فدال  دنر  

وليالا عل  المنعج فيجوز لن   ذن شخ  ع  يم اخدرج  مدا  ددو عليدغ  دد ث 

ا ـ  ما ت دم ـ لكنغ   دو ي انصدلج ع دو عبد هللا بن ز دج ع و عإن  ان نعيفا

ل[ج ع أنغ رلى لن 858هواز  ون الم يم سير الم ذنج  ما ذ ر الصنعاني]ل

اإلقامددة عبدداو  مسددا لة عددن انذانج فجدداز لن   عددا مددن اثنددينج فددإن توال مددا 

شخ  عا د فرو لفضلج نهل ان  ال ) اإلقامدة  مدا  ال د) انذانج  اد  

 ال   ع تفر ه في اإلقامة فيخال انمر.

 دد،ا  ددو فعددل بددالو علبددي محدد،عر  رنددي هللا عنرمدداج علدد  لن  عالظددا ر لن

 د ث الصدائي لقوم إسناواا من  د ث عبد هللا بن ز دج ثم إن  د ث عبدد هللا 

بن ز د  ان في السنة انعل ج ع د ث الصدائي بعدن بال شكج عانخد، بداخر 

انمددر ن لعلدد ج ثددم إن  ددد ث عبددد هللا بددن ز ددد خدداص بددغ مددن لهددل الرؤ دداج 

  ث الصدائي عامج عهللا لعلم.ع د
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 األذان موكول إلى المؤذن واإلقامة إلى اإلمام

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  201/24 : قتداوت رت ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت عتْن لتبي ُ رت ـ عت

دةِ »عليغ عسلوم:  اُم لتملتُك بِاإلقتامت اإلمت ُن لتْملتُك بِانتذتاِنج عت ذوِ انُ اْبدُن عتدِديو  «. الُم ت عت  رت

ع فتغُ. نت  عت

ِ نْحُونُ: عتْن عتِليو  ِمْن قتْوِلِغ. 202/25 ِ يو ِلْلبتْيرت  ـ عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

« الكامدل»لما  د ث لبي  ر ر  رني هللا عندغ: ف دد لخرهدغ ابدن عددي فدي 

ل فددي ترهمددة شددر ك ال اندديج مددن طر ددا  حيدد  بددن إسددحا ج ثنددا 4/12ل

انعمشج عدن لبدي صدالحج عدن لبدي  ر در  رندي هللا عندغ لن شر كج عن 

المد ذن لملدك بدانذانج عاإلمدام لملدك »رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم قداو: 

 «.باإلقامةج اللرم لرشد انئمةج عاسفر للم ذنين

قاو ابن عددي: لع د،ا اللفد) ال  درعى إال عدن شدر كج مدن رعا دة  حيد  بدن 

اإلمدام »ي عن انعمش بلفد) اخدرج ع دو قولدغ: إسحا  عنغج عإنما رعان النا

 ل[.859« ل]لنامنج عالم ذن م تمنج اللرم لرشد انئمةج عاسفر للم ذنين

لج عل مددددد 1/143لج علبددددو واعو ل207ع دددد،ا الحددددد ث لخرهددددغ الارمدددد،ي ل

 لج ع و  د ث صحيح.12/89ل

لما  د ث الباب فردو  دد ث ندعيف مدن لهدل شدر ك بدن عبدد هللا ال انديج 

ل: لإن الحد ث ليس 2/19الحف)ج عقد تفرو بغج عل،ا قاو البير ي ل ع و سيء

بمحفددوظلج علكددن    ددد الحددد ث مددا عرو عددن علددي رنددي هللا عنددغج ع   ددد 

 الحد ثين عمل النبي صلو  هللا عليغ عسلومج  ما سيأتي إن شاء هللا.

ل من طر دا محمدد 2/19علما لثر علي رني هللا عنغ: ف د لخرهغ البير ي ل

بج لنبأ لبو عمرع الحونيج ععمرع بن مرزع ج عمسلم بن إبرا يم بن سال

قالوا: لنبأنا شعبةج عن منصورج عن  الو بن  سارج عن لبي عبدد الدر من 

السلميج عن علي رني هللا عنغ قاو: لالم ذن لملك بدانذانج عاإلمدام لملدك 

اج عليس  ما قاو الحاف)ج إال إن  دا ن   صدد باإلقامةل فرو بلف) المرفوع تماما

 الز او  الاي في اخرنج ع ي قولغ: لاللرم لرشد انئمة...ل.

ع ،ا انثر إسناون قويج عرهالغ ث اوج عمحمد بدن سالدب المل دب بدـ لتمادامل 

عث ددغ الدددارقعنيج عقدداو: لع ددم فددي بعدد  ان او ددثلج قدداو الدد، بي: ل دداف) 

 ل[.860مكثر عن لصحاب شعبةل]ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ

لالم ذن لملك بانذانل لي: إن لمرن مو وو إليغج فكأنغ مالدك لدغج نندغ قولغ: 

 لمين عل  الوق .
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قولغ: لعاإلمام لملك باإلقامدةل لي: إن لمر دا مو دوو إليدغج فكأندغ مالدك لردا  

 نن الصال  ال ت ام إال بأمرن.

قولددغ: لاللرددم لرشددد انئمددةل لي: عف رددم للعمددل بمددا تكفلددوا بددغ عالخددرعج مددن 

 عردتغ.

قولغ: لعاسفر للمد ذنينل لي: تجداعز عمدا عسدان   دع مدنرم مدن الا صدير فدي 

 انمانة الاي تحملو ا بسبب ت دم لع تأخرج عنحو ذلك.

قولددغ: لاإلمددام نددامن..ل ج الضددامن بمعندد : الحدداف) عالراعدديج عالضددمان 

بمعن : الحف) عالرعا ةج فاإلمام  حف) الصدال  ععددو الر عداو علد  ال دومج 

 من: لي: لمين الناي عل  صالترم عصيامرم.عالم ذن م ت

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن الم ذن لملك بدانذانج بمعند : لن ابادداء 

 انذان مو وو إليغ  ننغ لمين عل  الوق ج فمراقباغ منوطة بغ.

عاإلمام لملك باإلقامدةج بمعند : لندغ ل دا برداج فدال   ديم المد ذن إال بإشدارتغج 

يددغج فرددو الدد،ي  احددرى عقدد  اإلقامددةج ع نظددر فددي  دداو فددانمر مو ددوو إل

الجماعةج في دم إن رلى الا د مج ع د خر إن رلى الادأخيرج مراعدا ا للمصدلحة 

 الشرعية في ذلك.

عالعمد  في ذلك فعدل النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج فإندغ  دو الد،ي  دان  دأمر 

 باإلقامة ع أذن فيراج عبالو عسيرن  و المس عو عن انذان.

د رعى هابر بن سمر  رني هللا عنغ قاو: ل ان بالو   ذن إذا و ض  ـ عق

 عني الشمس ـ فال   يم  اد   خدرج النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج فدإذا خدرج 

 ل[.861لقام الصال   ين  رانل]ل

عفددي  ددد ث عائشددة قالدد :  ددان رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم إذا سددك  

ام فر ع ر عاين قبل صال  الفجر بعدد لن الم ذن بانعل  من صال  الفجرج ق

 سددددابين الفجددددرج ثددددم انددددعجع علدددد  شدددد غ ان مددددن  ادددد   أتيددددغ المدددد ذن 

 ل[.862لإلقامة]ل

عقد عرو عن لبي قاداو  رندي هللا عندغ قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

ل[ج عظدا ر  د،ا 863« ]لإذا لقيم  الصال  فال ت وموا  اد  ترعندي»عسلوم: 

ت ام قبل لن  خرج النبي صلو  هللا عليغ عسلومج عالحا لنغ ال  لن الصال   ان 

معارنة بينرماج ععهغ الجمع لن بالالا  راقب عقد  خدرعج النبدي صدلو  هللا 

عليغ عسلومج فإذا ران شرع في اإلقامة قبل لن  ران سالدب الندايج ثدم إذا رلعن 

 قاموا إل  الصال ج عهللا لعلم.

م الناي إل  الصال ج عل سن ما قيل فدي ذلدك عقد اخالف العلماء في عق  قيا

ما عرو عن اإلمام مالك لنغ قاو: لعلما قيام الناي  ين ت دام الصدال  فدإني لدم 

لسمع في ذلك بحدو    ام لغج إال لني لرى ذلك عل  قدر طاقة النايج فإن منرم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 216       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

ل[ج عهللا 864الث يددل عالخفيددفج عال  سدداعيعون لن  كونددوا  رهددل عا دددل]ل

 لم.تعال  لع
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 استحباب الدعاء بين األذان واإلقامة

: قتدداوت رسددوُو هللاِ صددلو  هللا عليددغ  203/26 ددْن لتنتددس  رنددي هللا عنددغ قتدداوت عت ـ عت

دةِ »عسلوم:  اإلقتامت وُّ الددُّعتاُء بتدْينت انذتاِن عت غُ اْبدُن «. الت  ُدرت حت دح  صت ج عت دائِيُّ انُ الن ست عت رت

ةت. ْ مت  ُخزت

 الكالم عليغ من عهون:

 غ انعو: في تخر جغ:الوه

السددنن »لج ع ددو فددي 67« لعمددل اليددوم عالليلددة»ف ددد لخرهددغ النسددائي فددي 

لج من طر ا إسدرائيل بدن  دونسج عدن 67لج عابن خز مة ل9/22« لالكبرى

لبددي إسددحا ج عددن بُر ددد بددن لبددي مددر مج عددن لنددس رنددي هللا عنددغ قدداو: قدداو 

ج « نذان عاإلقامددةالدددعاء ال  ددرو بددين ا»رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ل برد،ن 20/41ج علخرهدغ ل مدد ل« فداوعوا».. ععند ابن خز مة فدي رعا دة: 

الز او  بر،ا اإلسناوج ع ،ا إسناو صحيحج رهالغ ث اوج قاو ابن ال عان: ل ،ا 

 ل[.865إسناو هيدج عبُر د ث ةج فاعلمغل]ل

لج 68لج عالنسدددائي ل212لج عالارمددد،ي ل521عالحدددد ث لخرهدددغ لبدددو واعو ل

« شدددرح السدددنة»لج عالبغدددوي فدددي 1/410لج عالبير دددي ل19/234 مدددد لعل

ِج عن لبي إ اي ـ  عني 2/289ل يو لج من طر ا سفيان الثوريج عن ز د العموِ

ا.  معاع ة بن قُر  ت ـ عن لنس بن مالك رني هللا عنغ مرفوعا

ِ ـ بكسر الميم مشدو  ـ  يو اري العموِ ع ،ا اإلسناو نعيفج لضعف ز د بن الحوت

بو زرعة فيغ: لعا ي الحدد ثج  دان شدعبة ال  حمدد  فظدغلج عقداو ابدن قاو ل

معين: لال شيءلج عقاو لبو  اتم: ل كاب  د ثغج عال  حداج بدغل عقداو اإلمدام 

ل[ج لكددن إن  دان نددعفغ مددن سدوء  فظددغ فددإن مجدديء 866ل مدد: لصددالحل]ل

 الحد ث من طر  لخرى ـ عمنرا ما ت دم ـ  دو عل  لنغ قد  ف) الحد ث.

ا لخددرىج علدد،ا قدداو  فيكددون الحددد ث مددن قبيددل الحسددن لغيددرن  نن لددغ طرقددا

ل[ج 867الارم،ي: ل د ث  سنلج عفي طبعة ل مد شا ر: ل سن صحيحل]ل

ع ،ا فيغ نظر  فإن  ،ن الز او  لم تدرو فدي نسدخ لخدرىج عقدد عندعرا ل مدد 

شا ر بين مع وفاينج قاو ابدن  جدر: لع د،ا  دد ث  سدنج ع دو سر دب مدن 

دديج عإمددا  دد،ا الوهددغج عسددك   عليددغ لبددو واعوج إمددا لحسددن رل ددغ فددي ز ددد العموِ

لشددررتغ فددي الضددعفج عإمددا لكونددغ فددي فضددائل انعمدداوج عنددعفغ النسددائيج 

علما الارم،ي ف او:  ،ا  د ث  سن...ج عقد ن ل المصنف ـ  عندي الندوعي ـ 

لن الارم،ي صححغج علم لر ذلك في شيء مدن النسدخ الادي عقفد  عليردا...ج 

ي بدغج عقدد ندعفونل]لع بعد لن الا ل[. 868رم،ي  صححغ مع تفرو ز د العموِ

 ا ـ. ببع  تصرر.
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ا ـ فدي  اداب  لج مدن طر دا 3594« لالددعواو»عقد لخرهغ الارم،ي ـ ل ضا

الددددعاء ال  دددرو بدددين انذان » حيددد  بدددن اليمدددانج عدددن سدددفيان بدددغ. علفظدددغ: 

فيدة فدي الددنيا سدلوا هللا العا»ج قاو: فماذا ن وو  ا رسوو هللا؟ قاو: « عاإلقامة

ج عقاو الارم،ي: ل د ث  سنج عقد زاو  حي  بن اليمان فدي  د،ا « عاآلخر 

 الحد ث  ،ا الحرر..ل.

عقد تع بغ انلباني ف او: ل ال ج بل  و ندعيف منكدر برد،ن الز داو ج تفدرو بردا 

ابدددددن اليمدددددانج ع دددددو ندددددعيف لسدددددوء  فظدددددغج لمدددددا الحدددددد ث فصدددددحيح 

لردد،ا الاع ددبج نن الارمدد،ي  سددن ل[ج عالحددا لنددغ ال واعددي 869بدددعنرال]ل

 الحد ثج ثم قاو: عقد زاو  حي ... فأشار إل  الز او .

علعل الحاف) اقاصر عل  إسدناو النسدائي عابدن خز مدة  نن سدند ما لصدحج 

ديج  علم  ، ر لبا واعو عالارم،يج لما ت دم في سند ما من الكالم في ز دد العمو

 ع ،ا من وقاغ ر مغ هللا.

حددد ث وليددل علدد  فضددل الدددعاء بددين انذان عاإلقامددة علن الوهددغ الثدداني: ال

 ما ت دم في بع  الرعا اوج فيسداحب « فاوعوا»المسلم مأمور ب،لك ل ولغ: 

الدعاء عاإل ثار مندغ فدي  د،ا الوقد   نن صدا بغ  دري باإلهابدةج فدإن مدن 

ْب لُلرم الددعاء ف دد لُر دد بدغ اإلهابدة  نن هللا تعدال    دوو: }}اْوُعدونِي لتْسداتجِ 

نوِي فتإِنوِي قتِر دٌب 60لتُكْم{{ ]سافر:  تلتكت ِعبتاِوي عت إِذتا ستأ [ ج ع  وو سبحانغ: }}عت

[ ج ع ،ا  لغ من  رم هللا تعدال  186لُِهيُب وتْعوت ت الد اعِ إِذتا وتعتاِن{{ ]الب ر : 

 عفضلغ عل  عباون.

 ادابع  فينبغي للمسلم لن  باور إل   ضور الصال ج فدإن الما ددم إلد  المسدجد

الم ذنج ع دعو بين انذان عاإلقامةج عفي ذلك ثواب عظيمج بخالر الماأخر 

ف د ال  اابع المد ذنج عال  ددعو بدين انذان عاإلقامدةج لغفلادغ لع النشدغالغج لع 

 لغير ذلك من الصواررج فيفوتغ ب،لك خير  ثيرج عهللا المساعان.
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 ناستحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبي )ص( بعد األذا

دابِر  رنددي هللا عندغ لتن  رسددووت هللا صدلو  هللا عليددغ عسددلوم  204/27 ددْن هت عت ـ عت

 : ددال ِ »قتدداوت الص  ددِةج عت ب   ددِ،ِن الددد ْعوت ِ الا ام  : الل ُرددم  رت ُع النوِدددتاءت ددْن قتدداوت ِ ددينت  تْسددمت مت

اْبعتثْدغُ مت تامد الفتِضديلتةتج عت ِسديلتةت عت دداا الوت م  دِةج اِو ُمحت ْدتتددغُج ال تائِمت عت ْحُمدوواا الودِ،ي عت ا مت ا

ةِ  ل ْ  لتغُ شتفتاعتاِي  تْومت اْلِ يتامت غُ انْربتعتةُ.«.  ت هت  لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

مدا هداء فدي الددعاء عندد »ج بداب: «الصدال »ف د لخرهغ لبدو واعو فدي  اداب 

لج عابدددددن ماهدددددغ 2/26لج عالنسدددددائي ل211لج عالارمددددد،ي ل529ج ل«انذان

لج من طر ا علي بن عياشج ثنا شعيب بن لبي  مز ج عن محمدد بدن 722ل

المنكدرج عن هابر بن عبد هللا رندي هللا عنرمدا قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  

 هللا عليغ عسلوم.. ف، رن.

ا مدنرم البخداريج عل مددج  عالحد ث رعان عن علي بدن عيداش اثندا عشدر نفسدا

مددن طر  ددغج عإال فردددو سددند فددرو فددي طب اتدددغ  علبددو واعوج عاخددرعنج رععن

الددعاء عندد »ج بداب «انذان»انربعج عالحد ث لخرهدغ البخداري فدي  اداب 

ل[ج عالحدداف) مددع  فظددغ عاطالعددغ سدداب عددن ذ نددغ لنددغ فددي 870«]لالنددداء

لج فعزان إلد  لصدحاب السدنن 614البخاري بر،ا اإلسناو في الباب الم، ور ل

  اواوج عل مرا اثناان:ف هج لكن عقع في  ،ا الحد ث ز

عمدل اليدوم »ج ع ي عندد ابدن السدني فدي « عالدرهة الرفيعة»انعل : ز او  

ل ع ي مدرهة من بع  النساه  نندغ رعى الحدد ث مدن 95برقم ل« عالليلة

طر ا النسائي باإلسناو الما ددمج ع دي ليسد  عندد النسدائيج عال عندد سيدرنج 

 ل[.871لدرهة الرفيعةل]لقاو الحاف): لعليس في شيء من طرقغ ذ ر ا

فدي اخدر الحدد ثج ع دي ز داو  شداذ  « إندك ال تخلدف الميعداو»الثانية: ز او  

لج من طر ا محمد بن عور بن سفيان العائيج 1/410عقع  عند البير ي ل

 دثنا علي بدن عيداش.. عقدد انفدرو بردا ابدن عدور عدن ب يدة الدرعا  عدن ابدن 

ا  ما ت دمج عقد ق «: الا ر دب»او عندغ الحداف) فدي عياشج ع م ل د عشر نفسا

لث ة  اف)لج عالحكم عليرا بالش،عذ مبني عل  لن الشاذ مخالفة الث ة لمن  دو 

 ل[.872لعثا منغ]ل

عمنرا الاي عليرا « بلوغ المرام»عاعلم لن  ،ا الحد ث  وهد في بع  نسخ 

عإثباتدغ « سدبل السدالم»ل[ج عس ه من شرح الصنعاني 873شرح المغربي]ل

« المحدرر»البدن وقيدا العيددج ع« اإللمدام»ناسبةج ع و مثب  في في سا ة الم

 «.الم دمة»البن عبد الراويج ع ،ن الكاب الثالثة بينرا تشابغ  ما مر  في 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:
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قولغ: لمن قاو  ين  سمع النداءل لي: انذانج فدالالم للعردد الد، نيج عظدا ر 

ع انذانج ع حامددل لن المددراو مددن النددداء  دد،ا لنددغ   ددوو  دد،ا الدد، ر  دداو سددما

إتمددام انذانج إذ المعلددا  حمددل علدد  الكامددلج ع   ددد ذلددك  ددد ث عمددرع بددن 

ج ثددم سددلوا هللا لددي »العدداص االتددي:  قولددوا مثددل مددا   ددووج ثددم صددلوا علددي 

 « .الوسيلة..

قولغ: لاللرمل لي:  ا هللاج فالميم عوا عدن  درر الندداءج عال  جدوز الجمدع 

 بينرما.

: بالنصددب علدد  النددداءج ع جددوز رفعددغ قو لددغ: لرب   دد،ن الدددعو  الاامددةل رب 

 عل  لنغ خبر لمبادل مح،عرج لي: لن  ربُّ  ،ن الدعو .

عالدعو : بفاح الداوج  راو برا للفاظ انذانج ععصدف  بالاامدة  ننردا ذ دٌر ا 

بردا تعال  عتعظيم لغ عشراو  بالو دانية عالرسالة عوعو  إلد  الخيدرج  ُددع  

إل  عباو  هللا تعال ج عل،ا  ررب الشيعان عند سماعرا وعن سير دا مدن ب يدة 

 العباواوج فري وعو  تامة.

قولددغ: لعالصددال  ال ائمددةل ج إمددا لن المددراو بال ائمددة: الاددي سددا ام االنج لع لن 

 المراو برا: الدائمة الاي ال  غير ا ملة عال  نسخرا شر عة.

ددلت قولددغ: لاو محمددداا الوسدديلةل ال ست وسدديلة: مددا  ُا ددرب بددغ إلدد  الغيددرج   دداو: عت

فالن إل  ربغ عسيلةج عتوسل إليغ بوسيلةج إذا ت رب إليدغ بعمدل مدن انعمداو 

 الصالحة.

عالمراو برا فدي  د،ا الحدد ث: منزلدة فدي الجندةج  مدا فدي  دد ث عبدد هللا بدن 

عمرع رندي هللا عنرمدا اآلتديج عسدمي  ورهدة النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

وسيلة: ننردا لقدرب الددرهاو إلد  عدرش الدر منج ع دي لقدرب الددرهاو ال

 إل  هللا تعال ج علصل اشا ا  الوسيلة من ال ربج  ما مض .

قولددغ: لعالفضدديلةل مععوفددة علدد  الوسدديلةج ع ددي مرتبددة زائددد  علدد  سددائر 

الخلاج عبع  الناي  ز د فيرا: لعالدرهة الرفيعةل ـ  ما ت دم ـ ع د،ا سلدهج 

   ال لصل لراج فإن الوسيلة  ي الدرهة الرفيعة.ننرا ز او

ا محمددوواال لي: الم ددام المحمددوو الدد،ي  حمدددن ال ددائم فيددغج  قولددغ: لعابعثددغ م امددا

ال منصوب عل  الظرفيةج لي ابعثغ  وم ال يامدة  ع ل من ران ععرفغج علم اما

نت لابعثغل معن  للقمغل. ا محمووااج لع ُنموِ  فأقمغ م اما

ل إما بدو لع ععف بيدانج عإمدا صدفة لدـ لم داملج عرهحدغ قولغ: لال،ي ععدتغ

ا عإن  ان نكر  لكنغ لما تعين عانحصر نوعغ في 874ابن ال يم]ل ل[ نن م اما

شخصغ هرى مجرى المعرفدةج فوصدف بمدا توصدف بدغ المعداررج  االسدم 

 الموصوو عنحون.
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عالمراو  نا: الشفاعة العظم  فدي فصدل ال ضداءج  يدث  حمددن فيدغ انعلدون 

 اآلخرعن.ع

عابعثددغ الم ددام »ل عسيددرن بردد،ا اإلسددناو: 420عقددد عقددع عنددد ابددن خز مددة ل

ا بددأوج عذ ددر ابددن ال دديم لن الانكيددر  ددو الصددحيح لوهددون « المحمددوو.. معرفددا

 خمسة:

 ـ مواف اغ للف) ال ران. 1

 ـ اتفا  ل ثر الرعا  عليغ. 2

 ـ لن فيغ معن  الاعظيم. 3

 ام معين.ـ لن وخوو الالم  عيوِنغ ع خصغ بم  4

ا  5 ـ لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددان  حدداف) علدد  للفدداظ ال ددران ت ددد ما

ا عتنكيرااج  ما  حاف) عل  معانيغ]ل  ل[.875عتأخيرااج عتعر فا

قولغ: ل ل  لدغ شدفاعايل لي: عهبد  لدغ ع صدل  عاسداحا الشدفاعةج فردي 

كدون الدالم ثاباة ال بد منرا بر،ا الوعد الصاو ج لع بمعن : نزل  ععقعد ج فا

 : دل   تِحدلُّ دل   تِحدلُّ ع تُحدلُّ بالكسدر عالضدم: إذا ندزوج ع ت بمعن  لعل ل   او:  ت

خددالر  ددرمج ع   دددن رعا ددة مسددلم ل لدد  عليددغل ععقددع عنددد العحدداعي مددن 

ل[ج عالشدفاعة: الاوسده للغيدر بجلدب 876« ]لعهبد  لدغ» د ث ابن مسعوو 

 منفعة لع وفع مضر .

اعة العظمد ج لع سير دا مدن الشدفاعاو انخدرىج عالمراو بالشفاعة: إما الشف

  الشفاعة بإوخاو الجنة بغير  ساب.

الوهغ الثالث: الحدد ث وليدل علد  فضدل  د،ا الددعاء بعدد انذان  نندغ وعداء 

عظيم هالب للخير الكثير عاساح ا  الشفاعةج ععهغ تخصدي  النبدي صدلو  

سددالةج علوى انمانددةج هللا عليددغ عسددلوم بددغ لنددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ل مددل الر

عنصددح انمددةج علرشددد ا إلدد  طر ددا العبدداو ج علبددواب السددعاو ج عمددن ذلددك 

الصددال ج فاسدداحا لن تخصددغ بالدددعاء لددغ بعلددب الوسدديلة عالفضدديلة عالم ددام 

المحمووج ع ،ا وعداء مدن المفضدوو للفاندلج ليرتفدع ذ درن بكدون لمادغ إلد  

  وم ال يامة تدعو لغ بر،ا الدعاء.

: لعلمددا  ددان رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لعظددم الخلددا قدداو ابددن ال دديم

عبوو ددة لربددغج علعلمرددم بددغج علشددد م لددغ خشدديةج علعظمرددم لددغ محبددة  اندد  

منزلاددغ لقددرب المنددازو إلدد  هللاج ع ددي لعلدد  ورهددة فددي الجنددةج علمددر النبددي 

صلو  هللا عليغ عسدلوم لمادغ لن  سدألو ا لدغج ليندالوا برد،ا الددعاء زلفد  مدن هللا 

 ز او  اإل مان.ع

ا فإن هللا تعال  قدر ا لغ بأسبابج منرا وعاء لماغ لغ برا بما نالون علد   عل ضا

 ل[.877 دن من اإل مان عالردى صلواو هللا عسالمغ عليغل]ل
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عقد عرو في  د ث عبد هللا بن عمرع بن العاص رني هللا عنرمدا لندغ سدمع 

المدد ذن ف ولددوا مثددل مددا  إذا سددمعام»رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم   ددوو: 

ج فإن من صل  علي  صدال  صدل  هللا عليدغ بردا عشدرااج    ووج ثم صلوا علي 

ثم سلوا هللا لي الوسيلةج فإنرا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عبداو هللاج 

 ل[.878«]لعلرهو لن ل ون لنا  وج فمن سأو لي الوسيلة  ل  لغ الشفاعة

السنة لن  صدلي علد  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فر،ا الحد ث  دو عل  لن 

قبل  ،ا الدعاءج فإذا فرغ من إهابدة المد ذن عقداو: ال إلدغ إال هللاج قداو: اللردم 

صل عسلم عل  رسوو هللاج اللرم رب  ،ن الدعو  الاامة.. إلدخج ع د،ا ممدا ال 

  عرفغ لع  غفل عنغ  ثير من الناي.

لعلدد   لمددا فيددغ مددن  دد،ن الفائددد   علددو سددا  الم لددف  دد،ا الحددد ث  نددا لكددان

 العظيمةج علعلغ تر غ خشية لن تكثر ل او ث الباب.

 عقد ذ ر ابن ال يم لن في إهابة الم ذن خمس سنن:

 ـ إهابة الم ذن. 1

 ـ الصال  عل  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم. 2

 ـ س او هللا تعال  لرسولغ الوسيلة عالفضيلة. 3

ا. 4  ..ـ قولغ: رني  باا ربوا

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.879ـ لن  دعو هللا تعال  بما ل بج  ما ت دم]ل 5
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 باب شروط الصالة

الشددرعط: لغددة: همددع شددرطج بسددكون الددراءج بمعندد  العالمددة فددي لغددةج ع ددو 

دام  نن ذلدك عالمدة علثددرج   جمدع علد  شدرعط عشدرائهج عمندغ: شتدْرُط الحج 

ط: ـ بالاحر ك ـ العالمةج ع جمع عل   داءت عالش رت لشراطج قاو تعال : }}فت تْد هت

ا{{]ل اُطرت  ل[.880لتْشرت

علمددا الشددرط فددي االصددعالح: فرددو مددا  اوقددف عهددوو الشدديء علدد  عهددوونج 

 ع لزم من عدمغ العدُمج عال  لزم من عهوون عهووُ الشيء.

عالمراو بوهوو الشيء: عهوون الشرعيج ال،ي تارتب عليدغ آثدارن الشدرعيةج 

اج عتبدرل فالعرار  شرط لصحة الصدال  ج  اوقدف عليردا عهدوو الصدال  شدرعا

برا ال،مةج ع لزم مدن عددمرا عددم الصدال ج لكدن ال  لدزم مدن عهدوو العردار  

عهوو الصال ج ف د توهد العرار  عال تصح الصدال  لف دد شدرط آخدرج  سدار 

 العور  ـ مثالا ـ.

ع افا الشرط عالر ن فدي لن  دالا منرمدا  اوقدف عليدغ عهدوو الشديء عهدوواا 

اج ع خالفان في لن الشرط لمر خارج عن   ي دة الشديء عما يادغج لمدا ش رعيا

الر ن فرو هزء منغج  دالر وع فدي الصدال  فردو ر دن فيردا  نندغ هدزء مدن 

ا بدعندغج بخدالر الوندوء فإندغ عإن    ي اراج عال  اح ا عهوو الصال  شرعا

 ل[.881 ان ال بد منغ لصحة الصال ج لكنغ لمر خارج عن   ي ارا]ل

د ذ ر المصنف في  ،ا الباب ل او ث تاعلا بأربعدة مدن شدرعط الصدال ج عق

 ع ي: العرار ج عسار العور ج عاسا باو ال بلةج عاهاناب النجاسة.

ا مسدا الاج عإنمدا قدمدغ  نندغ  علما الوق  ف د ع د لغ المصدنف فيمدا مضد  بابدا

نغ ال ن« انذان»سبب للوهوبج عشرط لألواء ـ  ما ت دم ـ ثم ذ ر بعدن باب 

ج عذ در فيدغ إندافة إلد  «الشرعط»  ذن إال بعد وخوو الوق ج ثم ذ ر باب 

 ما ت دم ل او ث تاعلا ببع  مبعالو الصال ج عمنرا: الكالم عالحر ة.
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 اشتراط الطهارة لصحة الصالة

: قتداوت رسدوُو هللا صدلو  هللا  205/1 ِ ْبِن طتْلا  رندي هللا عندغ قتداوت ـ ععتْن عتليو

ْليُِعدددِد »عليدددغ عسدددلوم:  دددأْج عت ن  ْليتاتوت دددِرْرج عت ددددُُ ْم فِدددي الصدددال ِ فتْليتْنصت دددا لت ت إذتا فتست

غُ ابُن  ب ان.«. الصال ت  حت صتح  ْمستةُج عت انُ اْلخت عت  رت

ـ ععتن عائشةت رني هللا عنرا قال : قداو رسدوُو هللا صدلو  هللا عليدغ  206/2

ْ،ٌيج»عسلوم:  ْن لتصابتغُ قتْيٌءج لع ُرعاٌرج لع مت أْج ثدم ليتدْبِن  مت ِرْرج فتلياون  فلينصت

ل مُ   رعان ابُن ماهغج عنع فغ ل مد.«. عل  صتالتِِغج عُ و في ذلك ال  اكت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع دددو علدددي بدددن طلدددا الحنفدددي السُّدددحيمي اليمددداميج قددداو ابدددن  بدددان: للدددغ 

نددغ عالددد طلددا بددن علددي الحنفددي ل[ج عقدداو ابددن عبددد البددر: للظ882صددحبةل]ل

اليماميلج قاو الحاف): لع و ظن قوي  نن النسب ال،ي ذ رن خليفة ـ  ندا ـ 

 دو النسددب الما ددم فددي ترهمدة طلددا بدن علدديج مدن سيددر مخالفدةج عهددزم بددغ 

 ل[.883العسكريل]ل

عقد ن ل الارم،ي عن البخاري لنغ قاو: لال لعرر لعلي بدن طلدا عدن النبدي 

لوم سير  ،ا الحدد ث الوا ددج عال لعدرر  د،ا الحدد ث مدن صلو  هللا عليغ عس

 د ث طلدا بدن علدي السُّدحيميلج قداو الارمد،ي: لع أندغ رلى لن  د،ا رهدل 

 ل[.884آخر من لصحاب النبي صلو  هللا عليغ عسلومل]ل

ج عقداو المبدار فوري: لع دو «تر، بدغ»عقد ن ل الحداف) عبدار  الارمد،ي فدي 

 ل[.885الظا ر عنديج عهللا لعلمل]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

مددن »بدداب « العرددار »لمددا  ددد ث علددي بددن طلددا: ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي 

« الكبدرى»لج عالنسدائي فدي 1164لج عالارمد،ي ل205« ل حدث في الصال 

ل عقد هعلغ مدن مسدند علدي بدن لبدي طالدب رندي 2/82لج عل مد ل5/324ل

عابن  ثير في تفسير قولدغ ل[ج 886هللا عنغ ع و خعأ نبغ عليغ ابن عسا ر]ل

ْرٌث لتُكْم{{]ل  [ .223ل[ ]الب ر : 887تعال : }}نِستاُؤُ ْم  ت

عال تددأتوا النسدداء فددي »ع دد،ا لفدد) لبددي واعوج ععنددد الارمدد،ي عسيددرن ز دداو : 

ج علما عزعن البدن ماهدغ فردو ع دم « لعجاز نج فإن هللا ال  ساحي من الحا

 من الحاف) ر مغ هللا.

لصدحاب السدنن الثالثدة مدن طر دا عاصدم ان دووج  ع ،ا الحد ث هداء عندد

عن عيس  بن  عانج عن مسلم بن سال مج عن علدي بدن طلدا الحنفديج قداو: 

 قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم...
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عقدداو الارمدد،ي: ل ددد ث  سددنلج عن ددل الحدداف) تصددحيحغ عددن ابددن  بددان 

 ل.6/8ل

ر عيسد  بدن  عدانج ع ،ا إسناو نعيفج فإن مسلم بن سال م لم  رع عنغ سي

عذ ر  ،ا الحدد ث بإسدناون « الث او»علم  وث غ سير ابن  بانج ف د ذ رن في 

 ل[.888عمانغ]ل

عن ل الز لعي عن ابن ال عان لنغ قداو: ل د،ا  دد ث ال  صدحج فدإن مسدلم بدن 

 ل[.889سالم الحنفي لبا عبد الملك مجروو الحاول]ل

ول لي:  يدث توبدعج عقدد لم بدو«: الا ر دب»ععيس  بن ِ ع ان قاو عنغ فدي 

ل فددرعان عددن مسددلم بددن 2/82لج عل مددد ل1166تابعددغ ع يددعج عنددد الارمدد،ي ل

 سال م.

فرددي « عال تددأتوا النسدداء فددي لعجدداز ن»علمددا الجملددة انخيددر  فددي الحددد ث: 

« النكداح»من  اداب « عشر  النساء»صحيحة بشوا د اج علرا ذ ر في باب 

 ندا   دد ث لبدي  ر در  رندي هللا ـ إن شاء هللا تعال  ـ  يث ذ در الحداف) 

 عنغ.

علما  د ث عائشة رني هللا عنرا: ف د ت دم تخر جغ عالكدالم عليدغ فدي بداب 

وعن « البلدوغ»لج ع دو  وهدد فدي بعد  نسدخ 74رقم ل« نواق  الونوء»

 بع ج علر،ا ال  وهد في نسخ الشرح ع ما: شرح المغربي عالصنعاني.

ر  للصددال  ـ  ددد ث لبددي  ر ددر  عقددد عرو فددي البدداب ـ لعنددي اشدداراط العرددا

ال ت بل صال  من »رني هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ج قاو رهل من  ضدرموو: مدا الحددث  دا لبدا  ر در ؟ « ل دث  ا   اونأ

ال ت بددل صددال  ل ددد م إذا ل دددث  ادد  »قدداو: فُسدداٌء لع نددراط. عفددي لفدد): 

 ل[.890« ]ل اونأ

ال »و: سمع  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم   دوو: عفي  د ث ابن عمر قا

 ل[.891« ]لت بل صال  بغير طرور...

ع دد،ان الحددد ثان عمددا هدداء فددي معنا مددا مددن لولددة اشدداراط العرددار  لصددحة 

دد رت البخداري ر مدغ هللا  اداب  « صدحيحغ»مدن « الوندوء»الصال ج عقد صت

ذ ر مدا المصدنف بحد ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ بعد آ دة الوندوءج علدو 

« شدرعط الصدال » يدث بددل بداب « اإللمام» نا  ما فعل ابن وقيا العيد في 

بحدد ث لبددي  ر ددر  لكددان لعلد  علنسددب مددن اقاصددارن علد   ددد ث علددي بددن 

طلددا  نن  دد، ن الحددد ثين لصددح منددغ علشددرر علظرددرج عقددد   دداو: إنددغ عدددو 

ا ف دد عنرما لظرور ما عمعرفدة العالدب برمداج بخدالر  دد ث علدي بدن طلد

  جرلغ  ثير من العلبة فل،ا اقاصر عليغج عهللا لعلم.
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الوهغ الثالث: الحد ث وليل علد  لن الفُسداء  بعدل العردار  ع بعدل الصدال ج 

ع دد،ا لمددر مجمددع عليددغج قدداو ابددن المندد،ر: لاتفددا علمدداء انمددة لن الصددال  ال 

لن تجزي إال بعرار ج إذا عهدد السدبيل إليردال عقداو: للهمدع ل دل العلدم علد  

 ل[.892خرعج الر ح من الدبر  دث  ن   الونوءل]ل

عالفُساء: بضم الفاءج ر ح  خرج من الدبر بدال صدوو  سدمعج فدإن  دان معدغ 

 صوو فرو ُنراط.

عقددد ت دددم فددي  ددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ لنددغ فسددر الحدددث المفسددد 

دتِث بنوع مندغ  نن الحددث ل عدم للصال  بالفساء لع الضراطج ع ،ا تفسير للحت

ا بددانخف علدد  انسلدد)ج  مددن ذلددكج ع ددأنو لبددا  ر ددر  فسددرن بددانخ  تنبيرددا

عننرما قدد   عدان فدي لثنداء الصدال  ل ثدر مدن سير مداج عإذا فسددو الصدال  

عهددب الخددرعج منرددا عإعاوترددا مددن لعلردداج لبعالنرددا بالحدددثج ع دد،ا قددوو 

 بندي الجمرورج ع ك  ابن المل ن عن مالك عالشافعي في ال د م لنغ  اونأ ع

 ل[.893عل  صالتغج ثم نعفغ]ل

عال،ي لعاون الم لدف  ندا « نواق  الونوء»علما  د ث عائشة الما دم في 

ج فردو  دد ث ندعيف « فلينصرر فلياونأ ثدم ليدبن علد  صدالتغ...»عفيغ: 

ا ـ  مددن لفددراو ابددن ماهددغ عددن ب يددة السدداةج ع ددد ث علددي  دد،ا نددعيف ـ ل ضددا

ردار  عالصدال  ععددم البنداء علد  مدا فتيُرهع إل  لولة لخدرى تفيدد بعدالن الع

ال ت بدل صدال  ل دد م »مض ج ع مكن لن  سادو عل  ذلك بالحدد ث الما ددم 

ج فإنغ  فيد لن صال  المحدث ال ت بدلج ع د،ا  عدم مدا « إذا ل دث  ا   اونأ

قبل الصال  من الحدث اخاياراا عما  صل في لثنائرا انعراراا  نندغ صدلو  

ل[ج عقدد   ددم  دد ث علديو  894بدين  ددث ع ددث]لهللا عليغ عسدلوم لدم  فدر  

رني هللا عنغ عل   د ث عائشدة رندي هللا عنردا بكدون لصدحاب السدنن ـ 

عدا ابن ماهغ ـ لخرهدونج عنندغ صدححغ ابدن  بدانج بخدالر  دد ث عائشدة 

 فليس فيغ شيء من ذلك.

ا مدع  صدوو الحددثج فرد،ا  علما االسامرار في الصال  عإتمامرا علو صدور ا

م  نن صالتغ بال عنوء اسارزاء بالد ن عتالعب بالشر عةج   وو لمر محر

ابن تيمية: لمن صلو  بغير طرار  شرعية مسداحالا لد،لك فردو  دافرج علدو لدم 

 ساحل ذلك ف د اخالف في  فرنج ع دو مسداحا للع وبدة الغليظدة... عإن  دان 

 ل[.895لعجز فيصلي عل   سب  الغل]ل

كمرددا  كددم خددرعج الددر ح فددي بعددالن عهميددع ان ددداث الناقضددة للونددوء  

 العرار ج ععهوب اسائنار الصال ج عهللا تعال  لعلم.
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 المرأة البالغة ال تصلي إال بخمار

ِ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قداو:  207/3 دْن الن بديو دالت ت »ـ ععنرداج عت الت  تْ بتدُل هللا صت

ار   ائِ   إال  بِِخمت ْمستةُ إال  الن ستائِ «.  ت انُ الخت عت ةت.رت ْ مت غُ اْبُن ُخزت حت صتح  ج عت  ي 

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« المدرل  تصدلي بغيدر خمدار»بداب « الصال »ف د لخرهغ لبو واعو في  ااب 

لج عابددن 42/87لج عل مددد ل655لج عابددن ماهددغ ل377لج عالارمدد،ي ل641ل

محمدد بدن ل  لرم مدن طر دا  مداو بدن سدلمةج عدن قاداو ج عدن 775خز مة ل

ا.  سير نج عن صفية بن  الحارثج عن عائشة رني هللا عنرا مرفوعا

ل: لصدحيح 1/251قاو الارم،ي: ل د ث عائشة  د ث  سنل عقاو الحا م ل

 عل  شرط مسلمج علم  خرهانج علظن لنغ لخالر فيغ عل  قااو ل.

لصددفية بندد  الحددارث بددن «: الا ر ددب»عصددفية بندد  الحددارث قدداو عنرددا فددي 

 ر ة صحابيةج لرا عن عائشةج عذ ر ا ابن  بان في الاابعينل.طلحة العبد

ل مدددن طر دددا عبدددد 2/233ل ععندددغ البير دددي ل1/251عقدددد لخرهدددغ الحدددا م ل

الو اب بن ععاءج لنبأ سعيد ـ  عني ابن لبي عرعبة ـ عن قااو ج عن الحسدن 

 لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: ف، رن... مرسالا.

بو واعو بعد رعا اغ الماصلةج  أنغ  ُِعلوِغُ بغق ع رى بع  ع ،ا المرسل عل غ ل

العلماءج عمنرم انلباني لن  ،ا ليس بعلةج فإن  ماو بن سدلمة ث دةج عالرعا دة 

المرسلة ت  د الماصلةج ع ي مدن طر دا آخدرج فردو عدن قاداو  عدن شديخينج 

 ل[.896عن ابن سير ن ماصالاج ععن الحسن مرسالا]ل

لحد ث اإلرساوج منرم لبو واعو في ظا ر صنيعغ ـ عرهح آخرعن من لئمة ا

 ما ت ددم ـ علعدل عهدغ  د،ا الادرهيح لإلرسداو لندغ مدن رعا دة سدعيد بدن لبدي 

عرعبة عن قااو ج عسعيد من لثب  الناي في قااو ج عقد توبع قااو  علد   د،ن 

لج 3/130الرعا ددة المرسددلة  تابعددغ عمددرعج عددن الحسددنج عنددد عبددد الددرزا  ل

ج فإن الحد ث مدارن عل  قااو ج عمن صدححغ ال  دداني مدن ع ،ا  و انقرب

 لعل غ.

« اإل كدام»لج عابن  زم في 642لج علبو واعو ل41/189عقد لخرهغ ل مد ل

ل من طر دا  مداو بدن ز دد قداو: ثندا ل دوبج عدن محمددج لن عائشدة 5/687ل

نزل  عل  صفية لموِ طلحة العلحاوج فرلو بناو لردا  صدلين بغيدر ُخُمدر قدد 

ج قاو: ف ال  عائشة: ال تصلين  هار ة منرن إال في خمدارج إن رسدوو ِ ْضنت 

ج ع اند  فدي  جدري هار دةج فدأل   علدي   هللا صلو  هللا عليغ عسلوم وخل علي 

ْ ون]ل ل[ج ف او: لش يغ بدين  د،نج عبدين الفادا  الادي فدي  جدر لم سدلمةج 897 ت

 .فإني ال لرا ا إال قد  ان ج لع ال لرا ما إال قد  اناال
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ا ـ ل لج عابددن لبددي شدديبة 43/145ع دد،ا لفدد) ل مدددج علخرهددغ ل مددد ـ ل ضددا

 ل من طر ا  شام بن  سانج عن محمد لن عائشة... بغ.2/229ل

لكن لُعل  بأن محمد بن سير ن في سماعغ من عائشة م اوج ف د قاو ابدن لبدي 

ال]ل ل[ج 898 اتم: لسمع  لبي   دوو: ابدن سدير ن لدم  سدمع مدن عائشدة شديئا

ح الددددددارقعني ذلددددددك ف ددددداو: لعقددددددوو ل دددددوب ع شددددددام لشددددددبغ عقدددددد رهدددددد

و عل  899بالصوابل]ل ل[ ععل   ،ا فليس في الحد ث  جةج ع كون المعو 

 ل[.900اإلهماع]ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لال   بددل هللا...ل ج اعلددم لن نفددي ال بددوو إمددا لن  كددون بفددواو شددرط لع 

لفدواو شدرط لع عهدوو مدانع فردو نفدي لوهوو مانعج لع ليس لد،لكج فدإن  دان 

للصحةج مثاو فواو الشرط: من صلو  بغير عنوء لم   بل هللا صدالتغج مدن 

صل   بغير خمار لم ت بل صالتراج عمثاو عهوو مدانع: مدن تكلدم فدي صدالتغ 

 لم ت بل.

لما إذا  ان نفي ال بوو ال  اعلا بفدواو شدرط عال عهدوو مدانع فدال  لدزم مندغ 

راو بغ نفي ال بوو الاامج لي: لم ت بل عل  عهغ الامام ال،ي نفي الصحةج ف د  

  حصل بغ الرنا عتمام المثوبة.

عقد  راو بغ لن  ،ن السيئة الاي فعلرا ت ابدل تلدك الحسدنة فدي الميدزان فاكدون 

 ل[.901 أنرا سير م بولةج عإن  ان  مجزئةج عتبرل برا ال،مة]ل

هوفدغ خمددرج عمددن  ددأتي عمدن ذلددك نفددي ال بدوو عددن صددال  اآلبداج عمددن فددي 

اج مددع ثبددوو صددحة صددالترم باإلهمدداعج عإنمددا المددراو لن هللا تعددال  ال  افددا عر 

  ثيبرم عليرا.

قولغ: لصال   ائ ل المراو بالحائ ج المرل  الاي بلغ ج عهرى عليرا قلدم 

 الاكليفج عليس المراو: من  ي  ائ   نن الحائ  ال صال  عليرا.

غدة بدالحي  ف دهج عإنمدا المدراو: البالغدة بدأي علديس المدراو مدن الحدد ث البال

عالمددة مددن عالمدداو البلددوغ  دداال االمج عإنمددا عبددر بددالحي  ننددغ  خدد  

النسدداءج قدداو الحدداف) ابددن  جددر: لقددد لهمددع العلمدداء علدد  لن اال دداالم فددي 

 ل[.902الرهاو عالنساء  لزم بغ العباواو عالحدعو عسائر ان كامل]ل

ر بغ المرل  رلسراج لي: تغعيغ بغ.قولغ: لإال بخمارل بكسر الخاء  ج ما تخموِ

الوهغ الثالث: اسادو بر،ا الحد ث مدن قداو: إن البند  إذا بلغد  عهدب عليردا 

لن تغعددي رلسددرا فددي صددالتراج فددإن صددل  عشدديء مددن شددعر ا مكشددور لددم 

تصح صدالتراج قداو الارمد،ي ر مدغ هللا ع دب  دد ث البداب: لعالعمدل عليدغ 

ذا لور   فصل   عشديء مدن شدعر ا مكشدور ال عند ل ل العلمج لن المرل  إ

 تجوز صالترا...ل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 229       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

عمفروم الحد ث لن البند  الادي وعن البلدوغ تصدح صدالترا علدو  دان رلسدرا 

ا  نن عورترا لخف من عور  البالغة.  مكشوفا

علمددا الوهددغ فددإن المددرل  تكشددف عهررددا فددي الصددال ج عقددد ن ددل ابددن بعدداو 

ا فددددددي الصددددددال ج ع ددددددران اإلهمدددددداع علدددددد  لن للمددددددرل  لن تبدددددددي عهرردددددد

ل[ج عقاو ابدن المند،ر: للهمدع ل ثدر ل دل العلدم علد  لن للمدرل  903الغرباء]ل

ل[ إال إذا  ددان بحضددرترا لهانددب 904الحددر  لن تصددلي مكشددوفة الوهددغل]ل

ليسددوا مددن محارمردداج  ددأخي زعهرددا عابددن عمرددا فيجددب عليرددا سددارن علدد  

فسدارن لبعدد للفاندةج  الراهح من قولي ل ل العلم  ننغ عور  فدي بداب النظدرج

 علسلم للد نج علصلح للمسلمين.

سددغين ـ فددالجمرور مددن الحنفيددة عالمالكيددة  علمددا الكف ددان ـ ع دددُّ ما إلدد  الرُّ

عالشدافعية عالحنابلدة فددي إ ددى الددرعا اين علد  لندغ  جددوز للمدرل  لن تكشددف 

 ل[.905 فيرا في الصال ]ل

يدة عالمدرواعي  نن لمر دا عاخاار  ،ن الرعا ة من الحنابلة الموفا عابن تيم

باغعية  دد را فدي الصدال   حاداج إلد  وليدلج عإنمدا  دي مدأمور  بالخمدار مدع 

 ل[.906ال مي ]ل

عالرعا ددة الثانيددة فددي مدد، ب الحنابلددة ـ ع ددي الصددحيح مددن المدد، ب ـ لنددغ ال 

 جددوز للمددرل  لن تكشددف  فيرددا فددي الصددال ج عاخاار ددا ان ثددرج عهددزم برددا 

المددرل  عددور ج فددإذا »ولددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: ل[ج لعمددوم ق907الخرقددي]ل

 ل[.908« ]لخره  اساشرفرا الشيعان

لكددن قددد  نددازع فددي  دد،ا االسددادالو بددأن المددرل  عددور  إذا صددل  بحضددر  

انهانب فاغعي  فيراج لما إذا صل  ع د ا بحيث ال  را دا ل دد لع  يدث ال 

 دالوج عهللا لعلم. را ا إال محارمرا عنساء المسلمين فال  اأت   ،ا االسا

علمددا ال دددمان فددالجمرور مددن الشددافعية عالحنابلددة عالمالكيددة لنرمددا عددور  فددي 

 ل[.909الصال ج فال  جوز  شفرما]ل

ا  غعدي »عاسادلوا بحد ث لم سلمة ـ اآلتي إن شاء هللا ـ:  إذا  ان الدرع سابغا

 «.ظرور قدميرا...

ما فددي الصددال ج ع ددو عال ددوو الثدداني: لن ال دددمين ليسددا بعددور ج فيجددوز  شددفر

ل[  نن انمدر باغعيدة 910قوو الحنفيةج عاخاارن شديخ اإلسدالم ابدن تيميدة]ل

 ال دم  حااج إل  وليل.

 ل[.911لع و الصوابل]ل«: اإلنصار»قاو صا ب 

ع ،ن ان كام إنما  ي للحر ج علما انمة فعورترا من السر  إل  الر بة عل  

الحر ج عتفاصديل المسدألة فدي  ادب قوو الجمرورج إال ابن  زم فيرى لنرا  د

 ل[. عهللا تعال  لعلم.912الف غ]ل
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 جواز الصالة في ثوب واحد وكيفية لبسه

ابِر  رني هللا عنغ لتن  الن بِدي  صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قتداوت لتدغُ:  208/4 عتْن هت ـ عت

ا فتاْلاتِحْف بِغِ » اِسعا :  ـ  تْعنِي: في الص الت ِ « إن  تانت الث ْوُب عت ِلُمْسدِلم  داِلْف »ـج عت فتخت

ا فتات ِزْر بِغِ  يوِ ا إِْن  تانت نت فتيِغج عت لتْيِغ.«. بتْين طترت  ُما فتٌا عت

ْ درت ت رندي هللا عندغ :  209/5 دِد ِث لتبدي ُ رت ا ِمدْن  ت لتُرمت ددُُ ْم »ـ عت دلوِي لت ت الت  ُصت

اِ ِد لتْيست عتلت  عتاتِِ ِغ ِمْنغُ شتيءٌ   «.في الث ْوِب اْلوت

 لكالم عليرما من عهون:ا

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

ج «الصدال »لما  د ث هابر رني هللا عنغ: ف د لخرهغ البخداري فدي  اداب 

ا »باب  ل قاو:  دثنا  حي  بن صالحج قاو:  ددثنا 361« لإذا  ان الثوب ني ا

فليح بن سليمانج عدن سدعيد بدن الحدارثج قداو: سدألنا هدابر بدن عبدد هللا عدن 

الثوب الوا دج ف او: خره  مع النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فدي الصال  في 

بع  لسفارنج فجئ  ليلة لبع  لمريج فوهدتغ  صليج ععلي  ثدوب عا ددج 

ج « ما السُّرى  ا هدابر؟»فاشامل  بغ عصلي  إل  هانبغج فلما انصرر قاو: 

ج قلد : « ما  ،ا االشاماو الد،ي رل د ؟»فأخبرتغ بحاهايج فلما فرس  قاو: 

ا » ان ثوب ـ  عني نا  ـ قاو:  ا فدالاحف بدغج عإن  دان ندي ا فإن  ان عاسعا

 «.فاتزر بغ

ل مددن  ددد ث طو ددلج قدداو: 3010« لصددحيحغ»علخرهددغ مسددلم فددي لعاخددر 

 دددثنا  ددارعن بددن معددرعر عمحمددد بددن عبدداو لعت اربددا فددي لفدد) الحددد ثج 

بدي عالسيا  لرارعنل قاال:  دثنا  اتم بن إسماعيلج عن  ع وب بدن مجا دد ل

 زر ج عن عباو  بن الوليد بن عبداو  بدن الصدام .. فد، ر قصدة قدعمدغ مدع 

ا طدو الا فدي سدفرن مدع النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  هابرج عسدا  هدابر  دد ثا

عهاء فيغ: لفجعل رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  رم ندي علندا ال لشدعرج ثدم 

غ رسوو هللا صلو  بيدنج  عني: شد عسعكج فلما فر«  ك،ا»فعن  بغج ف او: 

إذا  دان »ج قلد : لبيدك  دا رسدوو هللاج قداو: «  دا هدابر»هللا عليغ عسدلوم قداو: 

ْ ِو ت  ا فاشدون عل   ت ا فخالف بين طرفيغج عإذا  ان ني ا  « .عاسعا

علمددا  ددد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ: ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

لج 359« لعلد  عات يدغإذا صلو  في الثوب الوا د فليجعدل »باب « الصال »

ل من طر ا لبدي الزنداوج عدن عبدد الدر من انعدرجج عدن لبدي 516عمسلم ل

ال  صدلي » ر ر  رني هللا عندغ لن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قداو: 

ج ع ،ا لفد) مسدلمج عقدد « ل د م في الثوب الوا د ليس عل  عات غ منغ شيء

ل[ج علمدا سداقغ ابدن 913اقي]لعرو بالاثنيةج  ما في طبعة محمد ف او عبدد البد

ل[ ذ رن بلف) اإلفراوج عقاو: لخرهدغ البخداريج علخرهدغ مسدلم 914انثير]ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 231       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

بداإلفراوج ع دي « عات دغ»ج إال لن المثبد  فدي البلدوغ « علد  عات يدغ»عقاو: 

ج « ليس عل  عات يغ شيء» ،لك في مسلم بشرح ال رطبيج علف) البخاري: 

 باإلفراول.« عاتِ غِ »قاو الحاف): لفي رعا ة: 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لإذا  ان الثوبل الثدوب: مدا  لدبس مدن إزار لع رواء لع سير مداج فردو 

ددْل علدد  قدددر البدددنج علدديس المددراو بددغ ال مددي   نن  قععددة قمدداش لددم تُفتص 

ال مي  ثوب ذع ل مامج عال مي    وم م ام ثوبين  ننغ  غعدي لعلد  البددن 

 علسفلغ.

الاحف بددغل االلاحددار لن  اددزر ع رتدددي بثددوب عا دددج  خددالف بددين قولددغ: لفدد

ج ع أندغ لراو « فخدالف بدين طرفيدغ»طرفيغج عل،ا سا  الحاف) رعا دة مسدلم: 

لن  بددين لن معنا مددا عا دددج ع يفيددة المخالفددة بددين طرفيددغ: لن  ل ددي طرفددغ 

ان من عل  عات غ ان سرج عطرفغ ان سدر علد  عات دغ ان مدنج ليسدار بد،لك 

 نج ع كون عسه الثوب عل  ظررن ليسار لعل  البدن.صدر

ا ال  كفي لالرتداء  ا فاتزر بغل لي: عإن  ان الثوب ني ا قولغ: لعإن  ان ني ا

عاالتزارج فاتزر بغ ف هج عاالتزار: سار لسفل البدن ما بين السدر  عالر بدة  

 نن ال صد انصلي سار العور ج ع و  حصل باالتزار.

بإثبداو اليداءج « الصدحيحين»ابدن انثيدر:  د،ا  دو فدي  قولغ: لال  صليل قاو

نافيددةج ع ددو خبددر عددن الحكددم الشددرعيج لع خبددر  ددراو بددغ « ال»ععهرددغ لن 

النريج عذ ر الحاف) بعد ن لغ  د،ا عدن ابدن انثيدرج لندغ عرو عندد الددارقعني 

« ال»ل[ج فاكددون 915بغيددر  دداء]ل« ال  صددلوِ »بلفدد): « سرائددب مالددك»فددي 

 نا ية.

علدد  عات ددغ منددغ شدديءل العدداتا: مددا بددين المنكددب عالعنددا ع ددو  قولددغ: للدديس

مونددع الددرواءج  دد، ر ع  نددثج عالجمددع عواتدداج عالمنكددب: مجامددع رلي 

نكر  في سيا  النفيج فاعم  ل شديء  سدار « شيء»العضد عالكافج عقولغ: 

 العاتا.

ا فعلد  المصدلي لن  الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لنغ إن  ان الثوب عاسدعا

ف بغج فيغعي بغ من المنكبين إلد  مدا تحد  الدر باين  نندغ عهدد سدار   لاح

  املة.

ا ال  كفدي سدار  دل البددن فليسدار بدغ العدور  الواهدب  لما إن  ان الثوب ني ا

سار اج ع ي من السر  إل  الر بةج ع ،ا  دو عل  هواز الصال  في الثوب 

لبداي فدي الصدال  الوا د. قاو ابن رشد: لاتف وا عل  لنغ  جز  الرهل من ال

 ل[.916الثوب الوا دل]ل
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الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  عهوب سار العور  في الصال ج فيسار ذلك 

ا فداتزر بدغ»باإلزار لع بالسراع لج ل ولغ:  ج فدإن  دان عنددن « عإن  دان ندي ا

سعة فالمشرعع لن  غعي عات يغج عقد اخالف العلماء في  كدم سدار العدات ين 

 لين:لع ل د ما عل  قو

فددال وو انعو: عهددوب سددار العددات ين فددي الصددال  إن  ددان قدداورااج ع ددو قددوو 

ل[ج ع دو ظدا ر صدنيع 917اإلمام ل مد عابن المند،ر عهماعدة مدن السدلف]ل

 ل[.919ل[ج ع و اخايار الشيخ عبد العز ز بن باز]ل918البخاري]ل

عاسادلوا بحد ث لبي  ر در   د،اج ففيدغ نردي عدن الصدال  فدي الثدوب الوا دد 

 ليس عل  العاتا منغ شيءج عالنري   اضي تحر م الفعل عفساو الصال .

ل[  نن 920ععن اإلمام ل مد رعا ة لنغ  جوز تر  سار العداتا فدي النفدل]ل

النفل مبنان عل  الاخفيفج عل،ا  سدامح فيدغ بادر  ال يدام عاالسدا باو فدي  داو 

فغج عسالب نفلدغ سيرنج عنن عاو  اإلنسان في بياغ عخلواتغ قلة اللباي عتخفي

   ع في بياغ.

عال وو الثاني: ال  جب سار العات ين في الصال ج بل  و مساحبج عالواهدب 

سار العدور ج ع د،ا قدوو مالدك عالشدافعي علصدحاب الدرليج ععدزان الندوعي 

 ل[ج عاسادلوا بالن  عال ياي.921للجمرور]ل

د هللا لمددا الددن  فرددو مددا رعان محمددد بددن المنكدددرج قدداو: لرل دد  هددابر بددن عبدد

 صلي في ثوب عا ددج عقداو: رل د  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  صدلي فدي 

ل[. عما عرو عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ قاو: قام رهدل إلد  922ثوبل]ل

لتعت »النبي صلو  هللا عليغ عسلوم فسألغ عدن الصدال  فدي الثدوب الوا ددج ف داو: 

 ل[.923«]لُ لُّكم  جد ثوبين؟

ا بددين ان خبددار تكددون صددالتغ فددي الثددوب الوا ددد لبيددان الجددوازج قددالوا: فجمعددا

عنريغ عن الصال  في الثوب ال،ي ليس عل  العداتا مندغ شديء لبيدان الكمداو 

 عالامام.

 علما ال ياي: فرو لن العات ين ليسا بعور ج فأشبرا ب ية البدن.

عال وو بوهوب سار العاتا لع بعضغ فدي الصدال  إن تيسدر قدوو قدويج فدإن 

فيددغ نرددي تحددر مج عال  جددوز صددرفغ إال بصدداررج علمددا  ملددغ  النرددي الددوارو

 عل  لنغ نري لوب عتنز غج فرو صرر لغ عن ظا رن.

عالحا لن  د ث هابر ال،ي معنا تجامع بغ انولة ع دو لن ال داور علد  سدار 

العددددات ين لع ل ددددد ما  جددددب عليددددغ ذلددددكج عالعدددداهز   اصددددر علدددد  سددددار 

 كون قبل النرديج لع لعددم عهدوو ل[ج علما  د ث هابر فإما لن 924العور ]ل

ج مدع لن  دد،ا الجدواب فيددغ نظدر]ل ل[ج عهللا لعلددمج علمدا ال يدداي 925ثدوب ثددان 

 فرو في م ابلة ن .
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 فإن قيل: إن المنكب ليس بعور  فكيف ت ولون بسارن؟

فالجواب: ما قررن شيخ اإلسالم ابن تيمية مدن لن العدور  فدي الصدال  ليسد  

اج فرد،ا ندوع ع د،ا ندوعج فدإن لتْخد،ت  مرتبعة بعور  النظدرج ال طدرواا  عال عكسدا

ا  الز نة في الصال  إنما  و لحا هللا تعال ج علرد،ا ال  جدوز لن  صدلي عر اندا

علو  ان ع دنج عز نة الصال  سير الز نة خارج الصال ج ف د  سار المصلي 

مددا  جددوز إبددداؤن فددي سيددر الصددال ج فددالمرل  تلددبس الخمددار علدد  رلسددرا فددي 

ان  عندد زعهردا عمحارمرداج عال تخامدر عندد م إذا  اند  فدي الصال  علو  

سير الصال ج ع ،ا المنكبينج ف د ثب  النري عن تر  تغعيارما فدي الصدال ج 

ل[ج 926عذلك لحا الصال ج مع لنغ  جوز  شدفرما للرهداو خدارج الصدال ]ل

ععلد   دد،ا فانفضددل للمسدلم لن  أخدد، بددان وطج فيصدلي فددي ثددوبينج ع سددار 

لديس علد  عات يدغ مندغ »عضدغ ماد   دان قداوراا علد  ذلدكج ل ولدغ: عات غ لع ب

 ج ع ،ا   ع عل  ما  عم المنكيبن عما ال  عمرما.« شيء

عبردد،ا  ابددين ت صددير بعدد  الندداي عندددما  صددلي فددي الصدديف بالفنيلددة ذاو 

الحبل اليسير ال،ي  كدون علد  الكادفج فمثدل  د،ا ال تصدح صدالتغ عندد مدن 

ا  شارط سار العاتاج عقد ذ ر  الف راء لنغ لو طدرح علد   افدغ  دبالا لع خيعدا

عنحون لنغ ال  جزئغج ع ،ا ظا ر  الم الخرقيج ع و قوو ال اني  نن مثل 

اج علعلغ محموو عل  ال در ]ل  ل[.927 ،ا ال  سم  لباسا

ع دد،ا مددا  فعلددغ بعدد  المحددرمين فددي الحددج لع العمددر  عندددما  صددلي ععات ددغ 

 الرواء. مكشور مع لنغ بإمكانغ لن  ضع عليغ

ع نبغي للمصلي لن  أخ، ز ناغ في الصال ج فيصلي في ال مدي  عالسدراع ل 

ع غعي رلسغج لع  صلي في إزار عرواء ععمامةج ل ولغ تعال : }} تابتنِي آوتمت 

{{ ]انعددرار:  ْسددِجد  [ ج فعلددا انمددر بالز نددة ال 31ُخدد،ُعا ِز نتدداتُكْم ِعْندددت ُ ددلوِ مت

ا بدأن العبد د  نبغدي لدغ لن  لدبس فدي الصدال  ل سدن ثيابدغج بسار العور ج إ د،انا

 للوقور بين  دي هللا تعال . عهللا لعلم.
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 لباس المرأة في الصالة

تلتِ  الن بِددي  صددلو  هللا عليددغ  210/6 ددأ ددا ست ةت رنددي هللا عنرددا لتن رت ددلتمت ددْن لُموِ ست عت ـ عت

ا ج بِغتْيددِر إِزت ددار  ِخمت  ُ فِددي ِوْرع  عت
ددْرلت ددلوِي المت : عسددلوم: لتتُصت ؟ قتدداوت ْرُع »ر  ددانت الدددوِ إذتا  ت

ا ْيرت ي ُظُرورت قتدتمت ا  ُغتعوِ ْقفتغُ.«. ستابِغا ةُ عت حت انئِم  صتح  غُ لتبُو وتاُعوتج عت هت  لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

فددي  ددم تصددلي »بدداٌب « الصددال »ل فددي  ادداب 640ف ددد لخرهددغ لبددو واعو ل

جا ددد بددن موسدد ج ثنددا عثمددان بددن عمددرج ثنددا عبددد ج قدداو:  دددثنا م«المددرل ؟

الر من بن عبد هللا ـ  عني ابن و نار ـ عن محمد بن ز دج بر،ا الحد ث قداو: 

 عن لم سلمة رني هللا عنراج لنرا سأل  النبي صلو  هللا عليغ عسلوم.

 

ع ،ا الحد ث معلووج قاو لبو واعو ع بغ: لرعى  ،ا الحد ث مالك بدن لندسج 

ع ف  بن سياثج عإسدماعيل بدن هعفدرج عابدن لبدي ذئدبج عبكر بن مضرج 

عابن إسحا ج عن محمد بن ز دج عن لمغج عن لم سلمةج لدم  د، ر ل دد مدنرم 

 النبي صلو  هللا عليغ عسلومج قصرعا بغ عل  لم سلمة رني هللا عنرال.

 

اج  اج  مدا رعي مرفوعدا عسرا لبي واعو برد،ا بيدان لن الحدد ث رعي موقوفدا

ا علد  لم  عل ثر الرعا  عن محمد بدن ز دد بدن المرداهر بدن قنفد، رععن موقوفدا

سلمةج عخالفرم عبد الر من بن عبد هللا بن و ندار فدرعان عدن محمدد بدن ز دد 

اج ععبد الر من  ،ا ماكلم فيغج ف د نعفغ ابن معينج عقاو لبو  داتم:  مرفوعا

لفيغ لينج  كادب  د ثدغج عال  حداج بدغلج عقداو ابدن المدد ني: لصددع لج عقدد 

ل[ج لكنغ قدد سلده فدي 928ععث غ بعضرم]ل« صحيحغ»عى لغ البخاري في ر

رفع  ،ا الحدد ثج  مدا ذ در ابدن الجدوزيج عابدن عبدد الرداويج علعلدغ بسدبب 

 نعفغ في  فظغج فمثلغ ال  حاج بغ عند الافرو عالمخالفة.

 

ععل   ،اج فالصدواب لندغ موقدور علد  لم سدلمة رندي هللا عنردا علندغ مدن 

ال من  الم النبي صلو  هللا عليغ عسلومج عقد ساقغ لبو واعو   المرا عتوهيرراج

ا ل « الموطددأ»ل ع ددو فددي 639مددن طر ددا مالددكج عددن محمددد بددن ز ددد موقوفددا

ل قاو عبد الحا اإلشبيلي: ل ،ا  و الصحيح لنغ مدن قدوو لم سدلمةج 1/142ل

ل[ج عذ در نحدو ذلدك 929عقد ذ ر بعضرم فيغ النبي صلو  هللا عليدغ عسدلومل]ل

ا عسيدرن رععن 930ي]لالبير  ل[ج عقاو الحداف): لعلعلدغ عبدد الحدا بدأن مالكدا

ا ع و الصوابل]ل ل[ج ع ،ا صحح الحداف)  ندا عقفدغ عدن انئمدةج 931موقوفا

ل[. 932مددنرم: لبددو واعوج عالدددارقعنيج عابددن الجددوزيج عابددن عبددد الردداوي]ل
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ا بددين صددواب الرعا ددة  لكددن  دد،ا ال  عنددي صددحة الموقددورج إذ إن  نددا  فرقددا

 ارا.عصح

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

 قولغ: لبغير إزارل لي: ليس تح  قميصرا إزار عال سراع ل.

ال لي: ساتراا لكل البدنج عالدرع: ـ بكسدر الدداو ـ  قولغ: لإذا  ان الدرع سابغا

ع و  نا قمي  المرل  بدليل إطالقغج عإن لر د بغ ورع الحرب عهب ت ييددن 

لجدواب المحد،عرج فكأندغ قيدل: نعدم تصدلي إذا في او: ورع  د دج ع د،ا قيدد ل

  ان الدرع ساتراا للبدن.

قولغ: ل غعي ظرور قدميرال لت  بر،ن الجملة لدفع ما  ادو م لندغ  غافدر عددم 

 تغعية ظرور ال دمين.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن المددرل  تصددلي فددي الدددرع عالخمددارج 

لخمدددار  غعدددي رلسدددراج فالددددرع ع دددو ال مدددي ج  غعدددي بددددنرا عقددددميراج عا

ا لكن  ،ا لقل ما تعالب بغ المرل   نن المراو سدار  عالحد ث عإن  ان نعيفا

 هميع هسد اج علو  صل ذلك بثوب عا د  ف .

عقددد عروو آثددار تدددو علدد  لن صددال  المددرل  فددي الدددرع عالخمددار  ددان لمددراا 

ا لدى السلف الصالحج ف دد عرو مدن طر دا لم الحسدن قالد : رل د  لم  معرعفا

 ل[.933سلمة زعج النبي صلو  هللا عليغ عسلوم تصلي في ورع عخمار]ل

ععرو مدددن طر دددا انعزاعدددي قددداو: قددداو ععددداء: تصدددلي المدددرل  فدددي ورع 

 ل[.934عخمار]ل

ععرو من طر ا بكير بن عبدد هللا بدن انشدجج عدن عبيدد هللا الخدوالنيج عدن 

فدي ورع ميمونة بن  الحدارث زعج النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لنردا صدل  

 ل[.935عخمار]ل

ا لن المددرل  تصددلي فددي ثالثددة لثددواب: ورع عخمددار عملحفددةج لمددا  ععرو ل ضددا

عرو عن ابن عمر رني هللا عنرما قاو: لإذا صل  المرل  فلاصل في ثيابردا 

 ل[.936 لرا: الدرع عالخمار عالملحفةل]ل

ع ددد،ا مدددراو بدددغ ان مدددل عانفضدددلج عالمبالغدددة فدددي الاسدددارج ال علددد  سدددبيل 

 جاب.اإل 

عفر  بين من تصلي في بيارا ليس عند ا ل دج لع تصلي في المسجد لع فدي 

 بيارا ععند ا من سير محارمرا.

عقد عرو في  د ث عائشة رني هللا عنرا قالد : ل دد  دان رسدوو هللا صدلو  

هللا عليغ عسدلوم  صدلي الفجدرج فيشدرد معدغ نسداء مدن الم منداو مالفعداو فدي 

 ل[.937ن ما  عرفرن ل د]لمرعطرنج ثم  رهعن إل  بيوتر
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عالمددرعط: انرو ددة الواسددعةج عا ددد ا: ِمددْرطج عقددد بددوب البخدداري عليددغ فددي 

ج عقدداو «فددي  ددم تصددلي المددرل  مددن الثيدداب؟»ب ولددغ: بدداب « الصددال » ادداب 

ْزتُغل.  عكرمة: للو عارو هسد ا في ثوب نتهت

: عقداو ع أنغ لشار بر،ن الارهمة إل   د ث لم سلمة ال،ي معناج علشار ب ولغ

 ل[.938عكرمة... إلخج إل  لن المعلوب ثوب  سار هميع الجسد]ل

ععلدد   دد،ا فينبغددي للمددرل  لن تصددلي فددي ال مددي  عالخمددار عالجلبدداب الدد،ي 

تلاحف بغ من فدو  الثدوبج عالغدرا مدن ذلدك السدار  نن الجلبداب تجافيدغ 

 را عة عساهد ج لئال تصفرا ثيابرا. عهللا تعال  لعلم.
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 الغيم لغير القبلة حكم من صلّى في

ِ صدلو  هللا  211/7 دعت النوبِديو : ُ ن دا مت بِيعتةت رني هللا عنغ قتاوت عتْن عتاِمِر ْبِن رت ـ عت

لتعتِ  الش دْمُس  ا طت ل ْينتا. فتلتم  لتْينتا اْلِ ْبلتةُج فتصت تْشكتلتْ  عت ج فتأ ة  عليغ عسلوم في لتْيلة  ُمْظِلمت

ْيددِر ا ددل ْينتا إلتدد  ست ِ{{ إذا نتْحددُن صت ْهددغُ م  لُّددوا فتددثتم  عت ددا تُوت تْ نتمت لتددْ : }}فتأ ْلِ ْبلتددِةج فتنتزت

ع فتغُ.115]الب ر :  نت غُ الاوِْرِمِ،يُّ عت هت  [ لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و لبو عبد هللا عامر بن ربيعة بن مالك العتْنزي ـ باسكين الندون نسدبة إلد  

ن عائل ع و لخو بكر عتغلب ـ عفدي نسدبغ خدالر ذ درن ابدن عبدد البدر عتْنز ب

ا بمكةج ع اهر إل  الحبشة مع امرلتغج ثدم  عسيرنج لسلم عامر بن ربيعة قد ما

  اهر إل  المد نةج عشرد بدراا عسائر المشا د.

عرعى ابن ع بج عن مالكج عن  حي  بن سعيد لنغ سمع عبد هللا بدن عدامر 

عامر بن ربيعة  صدلي مدن الليدل  دين نتِشدبت النداي فدي بن ربيعة   وو: قام 

الععن عل  عثمان بن عفان رني هللا عندغ قداو: فصدل  مدن الليدلج ثدم ندامج 

فأُتي في المنامج ف يدل لدغ: قدم فاسدأو هللا لن  عيد،  مدن الفاندة الادي لعداذ منردا 

صالح عباونج ف امج فصل  عوعاج ثم اشاك  فما خرج بعد إال بجنازتدغج رعى 

 غ ابنغ عبد هللاج ع و تابعي ث ة من  بار الاابعين.عن

قاو الحاف): ليس لغ في البخاري إال  د ث الصال  عل  الرا لة في السفر ـ 

ا ـ ع دددد ث فدددي  ج عثالدددث عل دددغ البخددداري فدددي «الجندددائز»عسددديأتي قر بدددا

ل[ج ماو سدنة اثنادين عثالثدينج عقيدل: خمدسج عقيدل: سدبعج 939«]لالصيام»

 ل[.940 لعلم]لرني هللا عنغ عهللا

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

ما هداء فدي الرهدل  صدلي »باب: « الصال »ف د لخرهغ الارم،ي في لبواب 

لج علبددو واعو العيالسددي 102لج عابددن ماهددغ ل345« للغيددر ال بلددة فددي الغدديم

ل من طر ا لشعث بن سعيد السمانج عن عاصم بدن عبيدد هللاج عدن 2/462ل

عن لبيغ قاو:  نا مع النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم  عبد هللا بن عامر بن ربيعةج

فددي سددفر فددي ليلددة مظلمددةج فلددم نتددْدِر ل ددن ال بلددة؟ج فصددل   ددل رهددل منددا علدد  

دا  تْ نتمت  يالغج فلما لصبحنا ذ رنا ذلدك للنبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فندزو: }}فتأ

ِ{{ ]الب ددر :  ْهددغُ م  لُّددوا فتددثتم  عت يج زاو لبددو واعو [ ج ع دد،ا لفدد) الارمدد،115تُوت

لُّوا{ ...{.« مض  صالتكم»العيالسي: ف او:  ا تُوت تْ نتمت  ج عنزل : }}فتأ

ع ،ا  د ث نعيفج نعفغ الارم،ي ف او: ل ،ا  د ث ليس إسناون ب،ا ج ال 

نعرفغ إال من  د ث لشعث السمانج ع و  ضدعف فدي الحدد ثلج قداو ل مدد: 

بث ددةلج عقدداو لبددو  لمضددعرب الحددد ث لدديس بدد،ا لج عقدداو ابددن معددين: للدديس
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 اتم: لندعيف الحدد ثج منكدر الحدد ثج سديئ الحفد)ج  درعي المندا ير عدن 

 ل[.941الث اول]ل

ا ـ عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن الخعابج ع و سيئ  عفيغ ـ ل ضا

الحفدد)ج قدداو ابددن ال عددان: لعمونددع العلددة منددغ عاصددم بددن عبيددد هللاج فإنددغ 

علشعث السمان سيئ الحفد)ج  درعي  مضعرب الحد ثج تنكر عليغ ل او ثج

 ل[.942المنكراو عن الث اول]ل

ا ع دو  عقد لعلغ بغ انلبانيج ع سن إسدناونج علدم  علدغ بأشدعث  نن لدغ ماابعدا

ل[ج ع د،ا فعدل ل مدد 943عمرع بن قيس المالئيج عند لبي واعو العيالسدي]ل

مسدند لبدي »ل[ج عالمثبد  فدي 944«]لهامع الارمد،ي»شا ر في تعلي غ عل  

ـدد العبعددة انخيددر  المح  ددة ـ عمددر بددن قدديس ـ بدددعن عاع ـ « واعو العيالسددي

عليس  و المالئي ال،ي  و ث ةج عمن رهاو مسلمج عإنمدا  دو عمدر بدن قديس 

المكيج لبو هعفرج المعرعر بسندوج ع دو مادرع  الحدد ثج ععلد   د،ا فدال 

ا  فددرح بردد،ن الماابعددةج علدد  لن ذ ددرن فددي إسددناو لبددي واعو العيالسددي م رع نددا

بأشدددعث السدددمان فيدددغ نظدددرج ف دددد رعى الحدددد ث ابدددن ماهدددغج عالددددارقعني 

ل من طر  ين عن العيالسديج بددعن ذ در عمدر بدن قديسج علد،ا قداو 1/272ل

ل: للدم  درع  د،ا الحدد ث عدن عاصدم إال لبدو 460« لانعسه»العبراني في 

 الربيع السمانلج فيكون قد تفرو بغ عن عاصمج عال ماابع لغ.

ير في تفسدير اآل دة عدد  ل او دث  حدد ث هدابر عابدن عبداي عقد ذ ر ابن  ث

رندي هللا عنرمدا ثدم قدداو: لع د،ن انسدانيد فيردا نددعفج علعلدغ  شدد بعضددرا 

اج علما إعاو  الصدال  لمدن  ابدين لدغ خعد ن ففيردا قدوالن للعلمداءج ع د،ن  بعضا

 ل[.945والئل عل  عدم ال ضاءج عهللا لعلمل]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

ِ مكان تاجروا.قو  لغ: لفأ نما تولوال لي: فإل  ليو

قولغ: لفتثتم ل ـ بفاح الثاء عالميم المشدو  ـ اسم إشار  للمكدان مبندي علد  الفداح 

 في محل نصب خبر م دمج لي: فرنا .

قولددغ: لعهددغ هللال مبادددل مدد خرج لي: إن لمددامكم عهددغ هللا  نن هللا قِبتددلت عهددغ 

 تبار  عتعال .المصليج ع و مساو  عل  عرشغ 

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  لن مددن صددلو  فددي الغدديم لغيددر ال بلددةج ثددم 

اسابان لغ بعدما صلو  لنغ صلو  لغير ال بلة فدإن صدالتغ هدائز ج علديس عليدغ 

 إعاو ج سواء علم بالخعأ في الوق  لع بعدن.

ا لكددن معنددان صددحيحج فددإن المدد من إذا  ع دد،ا الحددد ث عإن  ددان إسددناون نددعيفا

ل[ج علولددة 946فيدد  عليددغ ال بلددة عهددب عليددغ لن  جارددد فددي طلددب ال بلددة]لخ

الجرة مافاعتة الخفاء عالظرورج فيجب عل   ل ل دد فِْعدُل م ددعرن مدن ذلدكج 
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فإذا فعل ذلك عصدلو  صدح  صدالتغ عإن صدلو  إلد  سير دا علد  الصدحيح 

ا لمن قاو: تجب عليغ اإلعداو ج لوهدوب االسدا ب او من لقواو ل ل العلمج خالفا

ا  ننغ لوى ما عليغج عهللا تعال  لعهب عل  العبد لن  ا يدغ مدا اسداعاعج  قععا

ا اْسداتعتْعاُْم{{ ]الاغدابن:  ت مت [ ج عقداو تعدال : }}الت 16قاو تعال : }}فتات  ُوا م 

ا{{ ]الب ر :  ُ نتْفساا إِال  ُعْسعترت لوُِف م   [ .286 ُكت

الصال  لن  جارد ع احرى ال بلدة  عالواهب عل  المسافر عنحون عند  ضور

ع نظر فدي الوسدائل الادي تعيندغ علد  ذلدكج  الشدمس عال مدر عالنجدوم ل ولدغ 

{{ ]النحددل:  بِددالن ْجِم ُ ددْم  تْراتدددُعنت [ ج ع دددخل فددي عمددوم اآل ددة 16تعددال : }}عت

اال اداء برا إل  هرة ال بلةج عالمراو بغ: ال عبج ع دو نجدم خفدي هدداا ب ربدغ 

الجدديج علمدا الشدمس عال مدر فدألن  دالا منرمدا  خدرج مدن نجم عاندح ع دو 

المشر  ع غرب من المغربج فيمكن تحد د ال بلة برماج لع  عامدد علد  اآللدة 

المعرعفة في تحد د ال بلةج ثم  صلي  سب ما لوان إليغ اهاراونج فإن ظرر لغ 

لنغ صل  لغيدر ال بلدة فصدالتغ صدحيحة  نندغ لوى مدا عليدغ عاهارددج عاآل دة 

ِ{{ ]الب در : ا ْهدغُ م  لُّوا فتدثتم  عت ا تُوت تْ نتمت [ تفيدد ذلدك مدن  يدث 115لكر مة: }}فتأ

 العموم  فحيثما صلو  ف د صلو  ا عإل  عهغ هللا.

  ددوو الشدديخ محمددد البنددوري: للصددل هميددع ذلددك لن الشددر عة اإلسددالمية قددد 

الجردة الادي عسع  انمر في باب ال بلة عل  المكلفينج فأهازو لرم اسدا باو 

فيرددا الكعبددة  يددث تعسددر علدديرم اال اددداء إلدد  عددين الكعبددةج ف دداو سددبحانغ: 

نُ{{ ]الب ر :  لُّوا ُعُهو تُكْم شتْعرت ا ُ ْناُْم فتوت ْيُث مت  [ .144}}عت ت

 }}ِ ْهغُ م  لُّوا فتثتم  عت ا تُوت تْ نتمت علهاز لرم عند االشابان ب ولغ سبحانغ عتعال : }}فتأ

عسرُّ ذلك: لن االسا باو   ي ة إل  هللا ذي الكبر داء عالعظمدة [ 115]الب ر : 

عت دس  ذاتغ عن  دعو الجراوج فكان  الجراو إليدغ تعدال  سواسديةج علكدن 

اقاض  الحكم الربانية عالمصالح اإللرية انزلية تخصدي  الكعبدة المبار دة 

ة الادي المحارمة باالسا باوج علكن إذا تع،ر االسا باو عاوو الح ي دة انصدلي

ِ{{ ]الب ددر :  ْهددغُ م  لُّددوا فتددثتم  عت ددا تُوت تْ نتمت ال تخددا  بالجردداوج ف دداو تعددال : }}فتأ

[ ج ففعددن لردد،ا السددر علمدداء انمددةج ع دددا  الملددةج فوس ددعوا انمددر علدد  115

 ل[.947العباو في باب ال بلة...ل]ل

ن ع ،ا الحكم خاص بالسدفرج لمدا مدن صدل  فدي الحضدر لغيدر ال بلدة فعليدغ ل

 عيد الصال  عل  المشدرور مدن مد، ب اإلمدام ل مددج عذلدك نندغ قداور علد  

 الي ينج إما بالس اوج لع برؤ ة محار ب المساهدج فلم  ع،ر بالجرل.

لقيدل ن مدد علندا لسدمع:  دو فدي مد ندة فاحدرى «: مسائلغ»قاو لبو واعو في 

 فصل  لغير ال بلة في بي ؟ قاو:  عيد  نن عليغ لن  سأول.
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 ،ا لنغ ال  جارد في الحضرج ععندغ: لندغ إذا  دان مدن ل دل االهارداو عظا ر 

فاهارد فصالتغ صحيحةج ع ،ا قوو عهيغ  ننغ باهاراون فعل ما  جب عليغج 

عمن فعل ما  جب عليغ ف د ات د  هللا مدا اسداعاعج عمدن ات د  هللا مدا اسداعاع 

خعدأ مدن فال إعاو  عليدغج عإن لدم  كدن مدن ل دل االهارداو عسدأو ثدم تبدين لدغ 

 ل[.948سألغج فالم، ب لنغ  عيدج عقيل: ال  عيد  ننغ اساند إل  خبر ث ة]ل

الوهغ الخدامس: إثبداو صدفة الوهدغ ا تعدال ج علندغ صدفة ا  سدائر صدفاتغ 

الاي ال تشبغ صفاو المخلوقينج بل نثبارا لدغ علد  مدا  ليدا بجاللدغ ععظمادغ 

ُ وت الس دِميُع  [ ج فدال تحر دف 11اْلبتِصديُر{{ ]الشدورى: }}لتْيست  تِمثِْلِغ شتْيٌء عت

عال تععيلج عال تكييف عال تمثيل  نن انصل في الكالم الح ي دةج فدال  عددو 

عنرا إال بدليل صحيحج  منع من  مل الكالم عل    ي اغج عمدن فسدر الوهدغ 

بددالثواب فافسدديرن باطددل  ننددغ خددالر ظددا ر النصددوصج عخددالر طر  ددة 

  تعال  لعلم.السلفج عليس عليغ وليلج عهللا
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 حكم االنحراف اليسير عن القبلة

ُسددوُو هللا صددلو  هللا  212/8 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ُ رت عت ـ عت

ْغدددِرِب قِْبلتدددةٌ »عليدددغ عسدددلوم:  اْلمت ْشدددِرِ  عت دددا بتدددْينت المت انُ «. مت قتدددو  ج عت انُ الاوِْرِمدددِ،يُّ عت رت

. اِريُّ  اْلبُخت

 :الكالم عليغ من عهون

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ما هاء لن مدا بدين المشدر  »باب « الصال »ف د لخرهغ الارم،ي في لبواب 

ل قدداو:  دددثنا الحسددن بددن لبددي بكددر المددرعزيج  دددثنا 344« لعالمغددرب قبلددة

ِج عن عثمان بن محمد  ميو ْخرت الُمعل   بن منصورج  دثنا عبد هللا بن هعفر المت

لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ عددن النبددي  انخنسدديج عددن سددعيد الم بددريج عددن

 صلو  هللا عليغ عسلوم قاو:.. ف، رن.

ا ـ قداو:  قاو الارم،ي: ل ،ا  د ث  سن صحيحلج علخرهغ الارمد،ي ـ ل ضدا

 دثنا محمد بن لبي معشرج  دثنا لبيج عن محمد بن عمرعج عن لبي سلمةج 

ا.  عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ مرفوعا

معشرج تكلم فيغ بع  ل ل العلم من قبدل  فظدغ  ع ،ا إسناو نعيفج فيغ لبو

ل[ ـ عن دل عدن البخداري لندغ قداو: لال لرعي عندغ 949ـ  ما قالدغ الارمد،ي]ل

اج عقدددد رعى عندددغ الندددايلج علمدددا ابندددغ محمدددد فردددو صددددع   مدددا فدددي  شددديئا

 ع و من لقدم شيوه الارم،ي.« الا ر ب»

مددا ن لددغ عقددوو الحدداف) عددن  ددد ث البدداب: لعقددوان البخدداريلج  ر ددد بدد،لك 

الارم،ي عدن البخداري لندغ قداو: ل دد ث عبدد هللا بدن هعفدر المخرمديج عدن 

عثمان بن محمد انخنسيج عدن سدعيد الم بدريج عدن لبدي  ر در  لقدوى مدن 

 د ث لبي معشر علصحلج عقد ن ل ابن رهب عن اإلمام ل مد تضعيف  د،ا 

ا]ل  ل[.950الحد ثج علن في لسانيدن نعفا

ل[ بدن لبدي بكدرج 951إال شيخ الارمد،ي الحسدن]لع ،ا اإلسناو رهالغ ث اوج 

لصددع لج عقداو عندغ مسدلمة بدن قاسدم فدي «: الا ر ب»قاو عنغ الحاف) في 

لمجرددوولج ع دد،ا فيددغ نظددرج إذ  يددف  كددون مجرددوالا مددن «: الصددلة» ادداب 

ل[ج عل دددد م الارمددد،يج  مدددا فدددي  ددد،ا اإلسدددناو؟ 952 دددرعي عندددغ اثندددان]ل

ن  دان مسدلمة  عندي هرالدة الحداوج إذ ال فالصواب فيدغ مدا قالدغ الحداف)ج إال إ

 عرر ل د تكلم فدي الحسدن  د،ا باعدد ل لع تجدر حج علمدا هرالدة العدين فردي 

 مرتفعة برعا ة الارم،ي.

الوهددغ الثدداني: الحددد ث وليددل علدد  الايسددير فددي لمددر ال بلددة علن الم صددوو 

 باسا باو ال بلة اسا باو الجرة عند البعد عالغيبة عن الكعبة.
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ا في سائر البالوج عإنما  و في  دا ل دل المد ندة عمدا ع ،ا الحد  ث ليس عاما

عافا قبلاراج  أ ل الشام عما  ان عل  سماراج علسائر البلدان من السدعة فدي 

 ال بلة مثل ذلك بين الجنوب عالشماو.

ال تسدا بلوا ال بلدةج «: »العرار »ع ،ا الحد ث  حد ث لبي ل وب الما دم في 

بدددددواعال تسدددددادبرع ا بغدددددائه ع قوا لع سروِ مافدددددا « ال بدددددووج علكدددددن شدددددروِ

 ل[.953عليغ]ل

عالناي في تدوهررم إلد  الكعبدة  الددائر   دوو المر دزج فمدن  دان فدي هردة 

سرب الكعبة ف بلاغ إل  المشر ج عمن  ان شرقرا ف بلاغ إل  المغدربج عمدن 

 ان شمالرا ف بلاغ إل  الجنوبج عمدن  دان هنوبردا ف بلادغ إلد  الشدماوج عمدن 

الكعبددة فيمددا بددين المشددر  عالجنددوب فددإن قبلاددغ فيمددا بددين الشددماو   ددان مددن

عالمغربج عمن  ان من الكعبدة فيمدا بدين الجندوب عالمغدرب فدإن قبلادغ فيمدا 

بين الشماو عالشر ج عمن  ان من الكعبة فيما بدين المشدر  عالشدماو ف بلادغ 

رب فيما بين الجنوب عالمغربج عمن  ان من الكعبة فيما بين الشدماو عالمغد

 ف بلاغ فيما بين الجنوب عالمشر .

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن الشر عة قد عسع  انمر عل  العباو في 

لمر ال بلة عند البعدج علنغ  كفي الظن ماد  اهاردد عنظدر فدي العالمداو الادي 

 ترشدن إل  ال بلةج  ما ت دم.

لدد  الجرددة ع دد،ا    ددد عدددم الاكلددف فددي تحد ددد هرددة ال بلددةج علن مددن صددلو  إ

صددح  صددالتغ عإن انحددرر عنرددا قلدديالا  نن هراددغ الاددي صددلو  إليرددا  ددي 

ال بلة  نن فرا المصلي إذا  ان بعيداا عن الكعبة لن  اوهغ إل  هرارداج ال 

 لن  صيب عينرا عل  الي ين  نن ذلك مساحيل لع ماع،ر.

ب عال بلة تضيا  ل الضيا لمن  ان في المسجد الحدرام فإندغ ال بدد لن  صدي

عينراج ع ي ن دل الحدرم لعسدع قلديالاج ثدم ن دل مكدة لعسدع قلديالاج ثدم ن دل 

 اآلفا  من السعة عل   سب ما ت دم بيانغ.

الوهغ الرابع: الحدد ث وليدل علد  لندغ  نبغدي للعدالم لن  خد   لعالا ل دل بلددن 

باعليم لمور الد ن عمسائل الشرع المبين  فرم ل ا علعل  بالا د مج  يث بي ن 

بددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قبلددة ل ددل المد نددة خاصددةج ع دد،ا فددي قولددغ عليددغ الن

بدوا»الصال  عالسالم عند قضاء الحاهة:  قوا لع سروِ ج عهللا تعدال  « علكن شدروِ

 لعلم.
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 بيان ما يستقبله المتنفل بالصالة حال السفر

ُسدو 213/9 لتْ دُ  رت : رت بِيعةت رني هللا عنغ قتاوت وت هللا صدلو  ـ ععتْن عتاِمِر ْبِن رت

ْ  بِِغ. ُما فتٌا عتلتيغ. رت ه  ْيُث تتوت اِ لتاِِغ  ت لوِي عتلت  رت  هللا عليغ عسلوم  ُصت

ْكاُوبتِة. لتم  تكْن  تْصنتعُغُ في المت لِْسِغج عت :  ُوِمُئ بِرت اِريُّ اوت البُخت  زت

اوت لت  214/10 ترت ج فتددأ ددافترت ددانت إِذتا ست نبِددي وتاُعوت: ِمددْن  ددد ِث لتنتددس   ت عت ـ عت ددو  ْن  تاتعت

ستٌن. إِْسنتاوُنُ  ت ْهغُ ِر تابِِغ. عت ْيُث  تانت عت ل    ت ج ثُم  صت  اْساتْ بتلت بِنتاقتاِِغ اْلِ ْبلتةتج فتكتب رت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

« ت صير الصال »لما  د ث عامر بن ربيعة: ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

لج عمسدددلم 1093« لاعدددوع علددد  الددددعاب ع يثمدددا توهرددد صدددال  ال»بددداب 

ل من طر ا ابن شرابج عدن عبدد هللا بدن عدامر بدن ربيعدةج لخبدرن لن 701ل

لبان لخبرنج لنغ رلى رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  صلي السبحة بالليل في 

السفر عل  ظرر را لاغ  يث توهر ج ع ،ا لف) مسلمج علفد) البخداري  دو 

 لف) الكااب.

في لف) للبخاري: لرل   رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم ع و عل  الرا لة ع

 سبحج  ومئ برلسغ قِبتل لي عهغ توهغج علم  كدن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

 عسلوم  صنع ذلك في الصال  المكاوبةل.

عذ دددر الحددداف) رعا دددة البخددداري  نن فيردددا لفددد) اإل مددداءج علن ذلدددك خددداص 

 ر للرعا ة انعل .بالمكاوبةج ففيرا تفسي

« الصدال »علما  د ث لنس رندي هللا عندغ ف دد لخرهدغ لبدو واعو فدي  اداب 

ل من طر ا ربعدي بدن عبدد هللا 1225« لالاعوع عل  الرا لة عالوتر»باب 

بن الجارعوج  دثني عمرع بن لبي الحجاجج  دثني الجدارعو بدن لبدي سدبر ج 

عليددغ عسددلوم... فدد، رنج  دددثني لنددس رنددي هللا عنددغ لن رسددوو هللا صددلو  هللا 

 عفي آخرن ل يث عهرغ ر ابغل بدو: ل يث  ان عهغ ر ابغل.

د نُ صددعقان ـ  مدا  ع ،ا إسناو  سن  نن ربعي بن عبد هللا بن الجارعوج عهت

ل[ 954ـد فحدد ثرما مدن قبيدل الحسدنج عقدد  سدنغ المند،ري]ل« الا ر دب»في 

 ل[.955عالنوعي]ل

ل[ج عإنمدا لعرو 956بدن السدكن]لعصححغ ابدن المل دن عن دل تصدحيحغ عدن ا

« الصدحيحين»الحاف)  دد ث لندس رندي هللا عندغ للز داو  الادي لدم تدرو فدي 

 ع ي اساثناء تكبير  اإل رام علنرا إل  ال بلة.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

قولغ: ل صلي عل  را لاغل المراو بالصال : النافلة في السفرج  ما في رعا ة 

عا ة مسلم الم، ور  علد  لنردا صدال  الليدلج عالرا لدة: البخاريج عقد ول  ر
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المر ب من اإلبل ذ راا لع لنث ج ت وو: ر ل  اإلبل ر الا: مدن بداب لنفدعل: 

ْ ُل الشخ : مأعان في الحضرج ثم لطلا عل  لماعدة  شدوو عليغ ر لغج عرت

 ل[.957المسافر  نن  نا  مأعان]ل

لدابدة صدلو ج سدواء ل دان قولغ: ل يدث توهرد ل لي: إلد  لي هردة توهرد  ا

 إل  ال بلة لم إل  سير ا.

قولغ: ل ومئ برلسغل لي:  شير بغ للر وع عالسجووج عظا رن عددم الافر دا 

 بينرما في م دار اإل ماءج عسيأتي ذلك إن شاء هللا.

قولغ: لعلم  كن  صدنعغ فدي المكاوبدةل لي: لدم  كدن  صدلي علد  را لادغ فدي 

 نراج ل لارا  عننرا لع د من النوافل.الصال  المكاوبةج بل  نزو إل  ا

 قولغ: لفكبرل لي: لإل رام ع ب االسا باو.

قولددغ: لثددم صددلو ل لي: لتددم  صددالتغج علثددمل  نددا للاراخددي فددي الرتبددة  نن 

ا للنيةج عل،ا ُخ   بالاوهغ إل  ال بلة.  اال امام بالاكبير لشد لكونغ م ارنا

صال  النافلة في السدفر  ر عادي الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  مشرععية 

الضح ج عصال  الليلج عسنة الونوء عنحو ذلكج لما السنن الرعاتب ع دي 

راتبة الظرر عالمغرب عالعشاء فالسنة تر رداج إال راتبدة الفجدر فإنردا تصدل  

 في السفر  نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم  ان ال  ار را  ضراا عال سفراا.

ليل عل  لن المانفل بالصال  في السدفر علد  را لادغ الوهغ الرابع: الحد ث و

 سا بل هرة سيرنج عال  لزمغ اسا باو ال بلةج عظا ر الحد ث لنغ ال فر  بين 

السفر العو ل عال صيرج ع ك،ا لو لراو إنسان لن  انفل ع دو فدي السديار  لع 

فددي العددائر  لع فددي السددفينة فإنددغ  سدد ه عنددغ االسددا باوج ع صددلي إلدد  هرددة 

لكن إن تمكن من االسا باو علواء الصال  عل  الحاو ال،ي تد وى فيدغ  سيرنج

في سير  او الر وب  مدا فدي السدفن الحد ثدة لع العدائراو الادي  وهدد فيردا 

 ل[.958سعة فإنغ  لزمغ]ل

الوهغ الخامس: وو   د ث لنس رني هللا عنغ عل  مشرععية اسا باو ال بلة 

علماء عل  الوهوبج ع و الم، ب  او تكبير  اإل رام ف هج ع ملغ بع  ال

 عند الحنابلة.

ج  حدد ث عدامر «الصدحيحين»ع ،ا الحد ث مخالف لأل او دث الدوارو  فدي 

بن ربيعةج ع د ث ابن عمرج علنس رني هللا عنرمج فإنغ ليس فيردا اسداثناء 

ا فال بأي ب بدوو  تكبير  اإل رام علنرا إل  ال بلةج عإذا  ان الحد ث سندن  سنا

ج فإذا فعلغ اإلنسان عل  سبيل اال اياط عالفضيلة عالندب عالجمع  ،ن الز او 

ا  بين انخبار فرو  سنج إذا تيسدر ذلدكج عإال فالصدال  إلد  هردة سديرن معل دا

من لعلرا إل  آخر ا صحيحة عمالا بان او ث الاي ليس فيرا اسداثناءج ع دي 
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لصددح عل ثددرج ع دد،ا ال ددوو  ددو مدد، ب الجمرددورج ع ددو رعا ددة عددن اإلمددام 

 ل[.959ل مد]ل

الوهغ الساوي: الحد ث وليل عل  لن المسافر المانفل عل  را لاغ  ومئ في 

الر وع عالسجووج عظدا ر ذلدك عددم الفدر  بينرمدا فدي م ددار اإل مداءج لكدن 

هاء في  د ث هابر رني هللا عنغ قداو: بعثندي النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

شدر ج عالسدجوو لخفد  في  اهةج فجئاغ ع و  صلي علد  را لادغ نحدو الم

 ل[.960من الر وع]ل

ع ددو  دددو علدد  لن السددجوو لخفدد  مددن الر ددوعج ليكددون البدددو علدد  عفددا 

 ل[.961انصلج عقد ن  الف راء عل  ذلك]ل

الوهغ السابع: وو الحد ث علد  لن الفر ضدة ال تصدل  علد  الرا لدةج بدل ال 

عننردا آ دد ـ بد لن  نزو عل  انرا ع صليراج ل لاردا بالنسدبة إلد  النافلدة  

  ما ت دم ـ ع ك،ا لو  ان في السيار ج فإنغ   ف ع صلي الفر ضة.

لما إذا  ان اإلنسان في العائر  لع في السفينةج عليس فيرمدا مكدان مخصد  

نواء الصال  ع ضرو الصال  عالر لة مسامر ج ع خش  فواو الوق  قبل 

مع سير اج فإنغ  نزعو العائر  لع عقور السفينةج علم تكن الصال  مما  جمع

 صلي  سب اساعاعاغج فإن اساعاع لن   ف ع ر ع ع سجد فعل ذلكج عإال 

دا  ت مت صلو  قاعداا علعمدأ بدالر وع عالسدجوو  لعمدوم قولدغ تعدال : }}فتدات  ُوا م 

[ عذلدك لإلهمداع علد  لندغ  جدب علد  المكلدف لن 16اْساتعتْعاُْم{{ ]الاغدابن: 

عاعةج عال   خر ا عنغ إذا لدم تكدن ممدا   وي الصال  في عقارا  سب االسا

  جمعج عهللا تعال  لعلم.
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 المواضع التي نُهي عن الصالة فيها

ِ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  215/11 دِن الن بِديو دِعيد  رندي هللا عندغ عت ـ ععتْن لتبي ست

 : امت »قتاوت م  الحت ْ بترت ت عت ْسِجدٌ إِال  المت ا مت انُ الاوِرْ «. انتْرُا ُ لُّرت عت لتغُ ِعل ةٌ.رت ج عت  ِمِ،يُّ

د  النبديُّ صدلو  هللا عليدغ  216/12 : نترت رت رني هللا عنرما قتاوت عتِن ابن ُعمت ـ عت

دِة  قتاِرعت ْ بتدرت ِج عت المت رت ِج عت ْجدزت ْزبتلدِةج عالمت : المت اِطنت دوت ل   فدي سدبعِة مت عسلوم لتْن  ُصت

فتددْو ت ظتْردد عتدداِطِن اإلبددِلج عت مت دداِمج عت م  الحت انُ الاوِْرِمددِ،يُّ العر ددِاج عت عت ِر بتْيددِ  هللا. رت

ع فتغُ. نت  عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لبددواب »لمددا  ددد ث لبددي سددعيد رنددي هللا عنددغ: ف ددد لخرهددغ الارمدد،ي فددي 

« مدددا هددداء لن انرا  لردددا مسدددجد إال الم بدددر  عالحمدددام»بددداب « الصدددال 

ل مدددن 18/312لج عل مدددد ل745لج عابدددن ماهدددغ ل492لج علبدددو واعو ل317ل

طر ا عمرع بدن  حيد ج عدن لبيدغج عدن لبدي سدعيد الخددري رندي هللا عندغ 

 قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: ... ف، رن.

ع ،ا الحد ث إسناون عل  شرط الشيخينج لكدن اخالدف فدي عصدلغ عإرسدالغج 

بدن سدلمة  علعلغ بعضرم باإلرساوج ف د رعان موصوالا سفيان الثوري ع ماو

ععبددد الوا ددد بددن ز دداوج ععبددد العز ددز بددن محمددد الدددراعرويج عمحمددد بددن 

إسحا   لرم عن عمرع بن  حي ج عن لبيغ ـ  حيد  بدن عمدار  اننصداري ـ 

عن لبي سعيد الخدري عن النبي صلو  هللا عليغ عسلومج ع ماو بن سلمة ث دةج 

 دع   دلس.ععبد الوا د بن ز او ث ةج عالدراعروي صدع ج عابن إسحا  ص

عرعان مرسددالا الثددوريج عالدددراعرويج عابددن إسددحا  عددن عمددرع بددن  حيدد ج 

عددن لبيددغج عددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلومج لددم  دد، رعا لبددا سددعيد رنددي هللا 

ا اإلرساو: لع أن رعا ة الثوري... لثبد  962عنغ]ل ل[ج قاو الارم،ي مرهحا

قدداو البير ددي: ل[ج ع963علصددحلج عقدداو الدددارقعني: لعالمرسددل المحفددوظل]ل

 ل[.964ل د ث الثوري مرسلج عقد رعي موصوالاج عليس بشيء...ل]ل

ع ددرى آخددرعن مددن ل ددل العلددم تددرهيح الموصددووج مددنرم ابددن خز مددةج عابددن 

 بانج عالحا مج عابن  زمج عابن وقيا العيدج عشيخ اإلسالم ابن تيميةج فإندغ 

سيدر م بأسدانيد قاو: لرعان ل مد علبو واعو عالارم،ي عابدن ماهدغ عالبدزار ع

ل[ج عقدداو: لإن رعا ددة مددن 965هيددد ج عمددن تكلددم فيددغ فمددا اسدداوف  طرقددغل]ل

 ل[.966لرسلغ ال تنافي الرعا ة المسند  الثاباةل]ل

ل[ عالشديخ عبدد 968ل[ج عانلباني]ل967عممن صحح الحد ث ل مد شا ر]ل

 العز ز بن بازج ر م هللا الجميع.
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ما »في باب « لبواب الصال »ي علما  د ث ابن عمر ف د لخرهغ الارم،ي ف

ل من طر ا 746لج عابن ماهغ ل346« لهاء في  را ية ما  صل  إليغ عفيغ

بير ج عن واعو بدن الحصدينج عدن ندافعج عدن ابدن عمدر رندي هللا  ز د بن هت

ا.  عنرما مرفوعا

ع ،ا إسناو نعيف هدااج قاو الارم،ي: ل دد ث ابدن عمدر إسدناون لديس بد،ا  

بير  من قبدل  فظدغلج عقدد ن دل عبدد الحدا م ولدة ال ويج عتُُكلوِمت في  ز د بن هت

الارم،ي  ،نج ثم قاو: ل ،ا قاوج عسير لبي عيس    وو في  ،ا اإلسناو ل ثر 

 ل[.969من  ،ا...ل]ل

بير ج قاو عندغ البخداري: لمنكدر الحدد ثلج عقداو  فعلة  ،ا الحد ث ز د بن هت

الحدد ثج ال  كادب لبو  اتم: لنعيف الحد ثج منكدر الحدد ث هددااج مادرع  

 د ثغل عن ل عن ابن معين لنغ قداو: لال شديءلج عقداو السداهي: ل ددث عدن 

 ل[.970واعو بن الحصين بحد ث منكر هداال]ل

 ل[.971عقد ذ ر ابن عدي عال، بي  ،ا الحد ث من منا ير ز د بن هبير ]ل

ل مدن طر دا لبدي صدالحج عدن الليدثج 747عقد هاء الحد ث عند ابن ماهغ ل

 العمريج عن نافعج عن ابدن عمدرج عدن عمدر رندي هللا عنرمدا عن عبد هللا

عإسددناون نددعيف  نن لبددا صددالح ع ددو  اتددب الليددث  ثيددر الغلدده ـ  مددا فددي 

ـ ععبد هللا العمري نعيفج عقد هزم الحاف) لبو  اتم بأندغ عان ج « الا ر ب»

قدداو ابنددغ: سددأل  لبددي عددن  ددد ث رعان الليددث...ج عرعان ز ددد بددن هبيددر  عددن 

ا عا يينل]لواعو   ل[.972بن الحصين.. ف او: لهميعا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

ْ بر ل بفاح الميم عتثليث الباءج ما  دفن فيرا الموت .  قولغ: لالمت

قولددغ: لعالحمددامل لصددلغ مونددع االساسدداو بالمدداء الحددارج ثددم قيددل لمونددع 

 االساساو بأي ماء  ان.

بددلج ع ددي قولددغ: لالمزبلددةل بفدداح المدديم عالبدداءج  المونددع الدد،ي  جمددع فيددغ الزوِ

 ال مامة عما في معنا ا.

قولغ: لعالمجزر ل بفاح الميمج ع دي المكدان الد،ي تجدزر فيدغ المواشديج لي: 

 ت،بح لع تنحر.

 قولغ: لعقارعة العر ال ع ي ما ت رعغ انقدام بالمرعر عليغ.

مبدار  قولغ: لعمعاطن اإلبلل مفرو دا: عتعتدن ـ بفداح العدين عالعداء ـ ع دي 

ا لمدا تدأعي إليدغ  دع فدي ذلدك فصدار اسدما اإلبل  دوو الحدوا عالبئدرج ثدم توسوِ

 عت يم فيغ.

 قولغ: لعفو  ظرر بي  هللال المراو بغ: الكعبة.
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الوهغ الثالث:  دد ث لبدي سدعيد رندي هللا عندغ وليدل علد  لن انرا  لردا 

مسجدج فيجوز الصال  فدي  دل مكدان مدن انراج عقدد وو علد   د،ا الحكدم 

ج عقدد «الصدحيحين»و ث  ثير ج عمنرا  دد ث هدابر رندي هللا عندغ فدي ل ا

ج إال ما اساثنان الشارعج ع ،ا مدن نعدم هللا تعدال  علد  «الايمم»ت دم في باب 

 ،ن انمةج عتيسيرن عليرا عر ماغ برا  نن انمم الساب ة ال  صدلون إال فدي 

 ل[.973لما ن معينة  البِيتعِ عالصوامع]ل

لحددد ث وليدددل علدد  تحددر م الصدددال  فددي الم بددر ج علنردددا ال الوهددغ الرابددع: ا

ل[ ننغ اساثنا ا من عمدوم انراج سدواء ل اند  الصدال  علد  974تصح]ل

ال بر لم بين ال بورج عالمراو بدالم بر : مدا  ددفن فيردا المدوت ج علدو  دان قبدراا 

ل[ج لما لو عين  انرا م بر  علم  بدل بالدفن فيرا فإنردا تصدح 975عا داا]ل

 لصال  فيرا.ا

عالحكمة من  ،ا النري ما ن  عليغ المح  ون من ل ل العلدم  شديخ اإلسدالم 

ابددن تيميددة عابددن ال دديم عسير مددا مددن لن العلددة  ددي سددد ال،ر عددة عددن عبدداو  

 لربابرا  نن ذلك من لعظم عسائل الشر ج عمشابرة المشر ين.

نجاسدة لمدا علما من اعا دد مدن الف رداء لن سدبب النردي  دون الم بدر  مظندة ال

 خاله بالاراب من صد د الموت ج لع قد تندبش عفيردا صدد د فيدنجس الادراب 

 فر،ا الاعليل ليس بشيء نمور ثالثة:

ـ لن الغالب لن الم ابر تب   عل   الرا عال تنبشج ع ا  لو نبش  ال وليل  1

 عل  نجاسارا.

 ـ لن ا اماو نجاسة انرا ال  وهدب  را دة الصدال  عليرداج بدل انرا 2

 ل[.976تعرر بما  صيبرا من الشمس عالر ح عاالساحالة]ل

ـ لنرا لو  ان   ،ن  ي العلة لما نري عن الصدال  فدي م دابر اننبيداء  نن  3

لهسددداو م ال تأ لردددا انراج  مدددا عرو فدددي السدددنةج علددد  قدددوو مدددن صدددحح 

 ل[.977الحد ث]ل

ليدغ عسدلوم ع ساثن  من النري الصال  عل  ال برج ف د صل  النبي صدلو  هللا ع

علدد  قبددر المددرل  الاددي  اندد  ت ددمُّ المسددجد عندددما ماتدد  بالليددل عصددل  عليرددا 

الصحابة رني هللا عنرم علم  خبدرعا النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج عخبر دا 

 إن شاء هللا تعال .« الجنائز»ج عسيأتي في  ااب «الصحيحين»في 

فدددي  اددداب  علمدددا الصدددال  علددد  الميددد  فدددي الم بدددر  فسددديأتي الكدددالم عليردددا

ا ـ إن شاء هللا.« الجنائز»  ـ ل ضا

الوهددغ الخددامس: الحددد ث وليددل علدد  تحددر م الصددال  فددي الحمددامج علنرددا ال 

تصحج عالنري عن الصدال  فدي الحمدام إمدا نندغ مظندة النجاسدةج عإمدا لكوندغ 

بي  الشيعانج عقد ذ ر شيخ اإلسالم ابن تيمية  دال الاعليلدينج لكدن مداو إلد  
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نعو عقاو: لإن ظا ر م، ب ل مد لم  ُنغ عدن الصدال  فيدغ تضعيف الاعليل ا

لكونغ مظنة النجاسةج فإذا ُسسل مونع منغ لع تي نا طرارتدغ هدازو الصدال  

 ل[.978فيغل]ل

عإنما النري إما للاعبدج لع ننرا مأعى الشيعانج ع  اي علد  الحمدام الكنيدف 

انمدا ن ممندوع  بل لعل ج ع د،ا وعراو الميدان  نن ذ در هللا تعدال  فدي  د،ن

ا لغ عزو عهل لن  ، ر اسمغ في مونع خبث  ا ا تعال  عتشر فا ا تعظيما شرعا

 عنجاسة.

علما سعح الحمام فيجوز الصال  فيغ علد  الدراهح مدن قدولي ل دل العلدم مدن 

 باب قصر النري عل  ما تناعلغ الن  علن الحكم ال  ُعدى إل  سيرن.

 عنرما النري عدن الصدال  فدي الوهغ الساوي: في  د ث ابن عمر رني هللا

سبعة موانعج عالحد ث نعيف  ما مضد ج ععلد   د،ا فمدا ثبد  فيدغ ند  

 آخر لع وو  عليغ عموم ُعمل بغج عإال ب ي عل  لصل الجواز.

فالمزبلة: ال تصح الصال  فيرا  ننرا محدل النجاسدة عإل داء ال داذعراوج لكدن 

بل طا راا صح  الصال  فيرا]ل  ل[.979إن  ان الزوِ

عالمجددزر : ال تصددح الصددال  فيرددا  ننرددا محددل الدددماءج ع ددي نجسددةج ع دد،ا 

انرعاث ع ا  لو قيل بعرارتردا فدإن مثدل  د،ن الب عدة ال تصدلح لمناهدا  هللا 

 تعال .

 عالم بر  عالحمام: ت دما في  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ.

ج عقارعدة العر دا: ال تصدح الصدال  فيرددا  نن المصدلي فيردا  د ذي ع دد ذى

في ذي المار  بأخ،   رم من العر اج ع  ذى بما  شغل خاطرن الم وي إلد  

ذ اب الخشوع الد،ي  دو سدر الصدال ج عقيدل: ننردا مظندة النجاسدةج عال دوو 

 بمنع الصال  في قارعة العر ا  و المشرور من م، ب اإلمام ل مد.

 عال وو الثاني: ع و قوو ل ثر ل دل العلدمج عرعا دة عدن ل مدد صدحة الصدال 

ل[ج علددم 980« ]لهعلدد  لددي انرا مسددجداا »فددي قارعددة العر دداج لعمددوم 

 ساثن منغ إال الم بر  عالحمام عالمعاطنج لأل او ث الدوارو  فيرداج فيب د  مدا 

عدا ا عل  العمومج عانعل  لال   صل  في العر دا لمدا ت ددمج لكدن إن وعد  

مسدجد هداز الحاهة إل  الصال  في قارعة العر ا فال بأيج  ما لدو ندا  ال

 لن  صل  في الشوارع الاي  ولغ إذا فرش .

عمعاطن اإلبل: ال تصح الصال  فيراج لحد ث هابر بن سمر  رني هللا عنغ 

لن رهددالا سددأو النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: لصددلي فددي مبددار  اإلبددل؟ قدداو: 

ل[ج ععن البراء رندي هللا عندغ قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا 981« ]لال»

 ل[.982« ]لال تصلوا في مبار  اإلبل  فإنرا من الشياطين»م: عليغ عسلو 
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عقد ماو شيخ اإلسدالم ابدن تيميدة إلد  ت و دة  د،ا المعند ج عندعف قدوو مدن 

قدداو: إن ذلددك لعلددة النجاسددةج إذ ال فددر  بددين لععددان اإلبددل عمبددار  الغددنمج 

 ل[.983ع ال ما في العرار  عالنجاسة سواء]ل

مدا تنداه فيدغ لعلفردا لع عرو دا فدال  ُمندع مدن  لما مبدار  اإلبدل فدي سدير ا لع

الصددال  فيرددا  نن  دد،ا عدداراج عقددد عرو عددن اإلمددام ل مددد مددا  دددو علدد  

 ل[.984ذلك]ل

عفو  ظرر بي  هللا:  ،ا مما انفرو بدغ  د،ا الحدد ث الضدعيفج علدم  درو فدي 

 د ث سيرنج فمن لخ، بغ لنار إليغ تعليالاج ع و لن هللا تعال  لمر باسا باو 

نُ{{ ]الب در : الك لُّدوا ُعُهدو تُكْم شتدْعرت ا ُ ْنداُْم فتوت ْيُث مت عبة في قولغ تعال : }}عت ت

ا إليراج عقد لمر 144 [ ج عالمصلي فو  الكعبة سير مسا بل هرارا عال مصليا

 بالصال  إليراج فمن صل  فوقرا ف د صل  إل  الرواء.

لحكددم لدديس عانظرددر صددحة الصددال  فددو  الكعبددة لعدددم ثبددوو النردديج عنن ا

ا بال ائمج عإنما  و منداط بردواء الكعبدةج علرد،ا تصدح الصدال  فدي سدعح  ُمناطا

المسددجد الحددرام ععلدد  هبددل لبددي قبدديس باالتفددا ج ع ددي لعلدد  مددن الكعبددةج 

عالمصلي فيرا اسا بل  واء الكعبةج ع واؤ ا مسام  لراج علر،ا لو  دم  ـ 

إلدد  محلردداج عهللا  عالعيدداذ بدداا  مددا فددي آخددر الزمددان ـ صددح  صددال  الندداي

 تعال  لعلم.
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 النهي عن استقبال القبر في الصالة

ُسدووت هللا  217/13 : ستدمْعُ  رت ِ رندي هللا عندغ قتداوت ْرثتدد  اْلغتنتدِويو ـ ععتْن لتبي مت

لتْيرتا»صلو  هللا عليغ عسلوم  ت ُوُو:  الت تتْجِلُسوا عت لُّوا إل  ال ُبُوِرج عت انُ «. الت تُصت عت رت

 ُمْسِلٌم.

 كالم عليغ من عهون:ال

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ْرثتددد  الغتنتدوي ـ مدن بنددي سنديو مدن قدديس عديالن ـ صدحابي هليددلج  ع دو لبدو مت

ن دداز ـ بفدداح الكددار عتشددد د النددون ثددم زاي ـ بددن  مشددرور بكنياددغج عاسددمغ:  ت

الحصينج عابنغ مرثد ـ بفاح الميم عسدكون الدراء عفداح المثلثدة ـ ع دو علبدون 

يانج شردا بدراا عل ددااج ع اندا  ليفدين لحمدز  بدن عبدد المعلدبج ع دان صحاب

ا لغ في السدن ـ عقادل مرثدد  ا لحمز  رني هللا عنغ ـ لي: مساع ا لبو مرثد تِْربا

 ل[.985 وم الرهيعج سنة ثالث من الرجر ]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

  ال بدر النردي عدن الجلدوي علد»باب « الجنائز»ف د لخرهغ مسلم في  ااب 

ل مدن طر دا ابدن هدابرج عدن بسدر بدن عبيدد هللاج عدن 972« لعالصال  عليغ

عاثلة بن انس عج عن لبي مرثد الغنويج قاو: قاو رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

 عسلوم... ف، رن.

ا من طر ا عبد الر من بن  ز دج عن بسر بدن عبيدد هللاج عدن  علخرهغ ل ضا

 لبي إور س الخوالنيج عن عاثلة بغ.

لوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  تحر م الصال  إل  ال بورج بدأن  كدون ال بدر ا

فددي هرددة المصددليج ع دد،ا النرددي فددي الحددد ث   اضددي تحددر م الفعددلج عفسدداو 

الصددال   نن الصددال  إلدد  ال بددور تشددبغ عباوتردداج لع فيددغ تشددبُّغ بمددن  عبددد اج 

ال لوب بردا ع ،ا قد  كون ذر عة إل  نوع من الشر  بالعكور عند ا عتعلا 

 رسبة عر بة.

الوهغ الرابدع: الحدد ث وليدل علد  تحدر م الجلدوي علد  ال بدرج عالدوطء مدن 

باب لعل ج عذلك لمدا فيدغ مدن االسدارانة بحدا المسدلمج إذ ال بدر بيد  المسدلمج 

اج عقددد عرو عددن لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ لن  ا  حرماددغ  يددا ع رماددغ مياددا

نن  جلست ل د م علد  همدر  فاحدر ت »رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

ل[. عهللا 986« ]لثيابددغ فدداخل  إلدد  هلدددن خيددر لددغ مددن لن  جلددس علدد  قبددر

 تعال  لعلم.
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 جواز الصالة في النعلين إذا كانتا طاهرتين

ُسددوُو هللا صددلو  هللا  218/14 : قتدداوت رت ددعيد  رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبِددي ست ـ ععت

دددُ »عليددغ عسددلوم:  لتى فددي نتْعلتيتددِغ لتذاى لتْع إِذتا هدداءت لت ت ْسددِجدتج فتْليتْنُظددْرج فتددإْن رت ُ ُم المت

ا لوِ فِيِرمت ْليُصت ةت.«. قت،تراا فتْليتْمستْحغُج عت ْ مت حغ اْبُن ُخزت صتحو غُ لتبُو وتاُعوتج عت هت  لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

لج 650« لصال  فدي النعدلال»باب « الصال »ف د لخرهغ لبو واعو في  ااب 

ل من طر ا  ماو بن سلمةج عدن لبدي نعامدة السدعديج 2/107عابن خز مة ل

عن لبي نضر ج عن لبي سعيد الخدري رني هللا عنغ قاو: بينما رسدوو هللا 

صلو  هللا عليغ عسلوم  صلي بأصدحابغ إذ خلدع نعليدغج فوندعرما عدن  سدارنج 

  رسوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم فلما رلى ذلك ال وم لل وا نعالرمج فلما قض

ج قدالوا: رل ندا  لل يد  نعليدكج «ما  ملكم عل  إل دائكم نعدالكم؟»صالتغ قاو: 

إن هبر ددل صددلو  هللا »فأل ينددا نعالندداج ف دداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

« إذا هدداء ل ددد م...»ج عقدداو: « عليددغ عسددلوم لتدداني فددأخبرني لن فيرمددا قدد،راا 

 الحد ث.

إسناو صحيح عل  شرط مسلم   ماو بن سدلمة: ث دةج علبدو نعامدة عث دغ  ع ،ا

ابن معين علبو  اتمج علبو نضر  ـ عاسمغ: المن،ر بن مالك بن قُعتعتة العبددي 

 ـ ث ة.

عقد تابع  ماو بن سلمة الحجاج بن الحجاج ان ووج عن لبي نعامة بغج عندد 

 «.الا ر ب»ل عالحجاج ث ةج  ما في 1/384ابن خز مة ل

ل[ج ف دد رعان  مداو بدن ز ددج عدن 987لكن قدد اخالدف فدي عصدلغ عإرسدالغ]ل

ل وب السخايانيج عن لبدي نعامدةج عدن لبدي نضدر  لن النبدي صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم..ج عقد رهح الموصوو لبو  اتمج عالدارقعنيج نندغ اتفدا علد  عصدلغ 

ع مدا:  اثنان عن لبي نضر ج عن لبي سعيدج عن النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم

 مددداو بدددن سدددلمةج عالحجددداج بدددن الحجددداج ان دددووج ع ال مدددا ث دددةج  مدددا 

 ل[.988ت دم]ل

عالحد ث لدغ شدوا دج عمنردا  دد ث لندس رندي هللا عندغ لن النبدي صدلو  هللا 

عليددغ عسددلوم لددم  خلددع نعليددغ فددي الصددال  إال مددر  عا ددد ج خلددعج فخلددع النددايج 

بر دل لخبرندي لن فيرمدا إن ه»قالوا: خلعد  فخلعنداج ف داو: « ما لكم؟»ف او: 

 ل[.989«]لق،راا لع لذى

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  مشرععية الصال  في النعداوج عقدد عرو فدي 

ذلك ل او ث  ثيدر ج عمدن ذلدك: مدا رعان لبدو مسدلمة سدعيد بدن  ز دد انزوي 
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قاو: سأل  لنس بن مالك: ل دان رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  صدلي فدي 

 ل[.990]لنعلغ؟ قاو: نعم

ععن  ز د بن عبد هللا بن الشخيرج عن لبيغ قاو: رل د  رسدوو هللا صدلو  هللا 

 ل[.991عليغ عسلوم  صلي في نعليغ]ل

عقددد ذ ددر العحدداعي لن ان او ددث الدالددة علدد  شددرعية الصددال  فددي النعدداو 

 ل[.992ماواتر  عن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم]ل

ي الماواتر لن تكدون  دل طرقدغ صدحيحة عالعلماء ر مرم هللا ال  شارطون ف

لع  سددددنة بددددل  دددد، رعن هميددددع مددددا فددددي البدددداب مددددن صددددحيح لع  سددددن لع 

 ل[.993نعيف]ل

ا تفدددرش  عشدددرط ذلدددك لن تكدددون النعدددل طدددا ر ج عقدددد  انددد  المسددداهد قدددد ما

بالحصباء عالرمل عنحو ذلكج فيصل  فيرا بالنعاو عال تاأثرج عالناي عند م 

اآلن فرشددد  المسددداهد لارسيدددب المصدددلين و دددن ععنا دددة بالنعددداو عتف دددد اج ع

عالوقا ة من الغبارج في او  ينئ،: إن مراعا   او المساهد ت اضي لال  صل  

 بالنعاو عإن  ان  نظيفةج نمر ن:

انعو: لن المسددداهد ال تسدددلم مدددن تلو دددث فرشدددرا  اددد  مدددع العنا دددة بالنعددداو 

لشدددوارع عتف ددد ا  نن الفدددرش سددر عة الادددأثر بدداللون عالرائحدددةج عطبيعددة ا

تساعد عل  الالو ث  ا  مع طرار  النعلج عل،ا قاو ابن عابد ن: لإذا خشدي 

تلو ددددث فددددرش المسددددجد  نبغددددي عدددددم الصددددال  فددددي النعدددداوج عإن  اندددد  

 ل[.994طا ر ل]ل

الثدداني: لن الغالدددب علددد  النددداي الغفلدددة عدددن العنا دددة بنعدددالرم  دددين  ددددخلون 

 المسجد.

لدمج فمدنرم مدن قداو: إنردا مدن عالصال  في النعاو مونع خالر بدين ل دل الع

باب الدرخ ج فاكدون مبا دةج عال تصدل إلد  ورهدة االسداحبابج ع دو قدوو 

ل[  نن ذلدددك ال  ددددخل فدددي المعنددد  المعلدددوب مدددن 995ابدددن وقيدددا العيدددد]ل

الصددال ج ع دددو الز ندددة  نن مالمسدددة النعدددل لدددألرا   صدددر بردددا عدددن  ددد،ا 

 الم صوو.

و قددوو الحنابلددةج عاسددادلوا عال ددوو الثدداني: لن الصددال  فددي النعدداو سددنةج ع دد

ا:  خالفوا اليروو  فإنرم ال  صدلون فدي نعدالرم »بحد ث شداو بن لعي مرفوعا

ل[ج ع ،ا لمرج علقل ل والغ االساحبابج عمخالفة اليردوو 996« ]لعال خفافرم

ا. لكن إن خيف من الصال  فدي النعداو مفسدد ج فإندغ  جدب  لمر معلوب شرعا

سددد م دددم علدد  هلددب المصددالحج فددإن  ددان مراعاتردداج علدد  قاعددد : ورء المفا

 اإلنسان في لرا  صباء لع في البر هاز لن  صلي في نعليغ.
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ا فدإن  الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن من صلو  بالنجاسدة هدا الا لع ناسديا

صالتغ صحيحة عال إعاو  عليغج ععهدغ الداللدة: لن الرسدوو صدلو  هللا عليدغ 

غج علددو  ددان الالددبس بالنجاسددة  دداو عسددلوم قددد بندد  علدد  مددا مضدد  مددن صددالت

ا لإلعدداو  السدداأنف الرسددوو صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  النسدديان لع الخعددأ موهبددا

الصال  من لعلرا علم  بن علد  مدا  دان صدلو ج ع د،ا  دو ال دوو الدراهح مدن 

قولي ل ل العلدمج لمدا إن علدم بالنجاسدة فدي لثنداء الصدال  فدإن لمكدن طر ردا 

لل ا اج  ما خلع النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  بدعن عمل  ثير لع  شف عور 

 نعليغج عإال بعل  صالتغج عاساأنفرا بعد إزالة النجاسةج عهللا لعلم.
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 كيفية تطهير الخف من النجاسة

ُسدوُو هللا صدلو  هللا  219/15 : قتداوت رت ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت ـ ععتْن لتبِي ُ رت

دُُ ُم ا»عليغ عسلوم:  ِطئت لت ت دغُ لتبُدو «. نتذتى بُِخف ْيِغ فتعتُروُرُ ما الاُّرابُ إذتا عت هت لتْخرت

. غُ اْبُن ِ ب انت حت  وتاُعوج عصتح 

 الكالم عليغ من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« فدي انذى  صديب النعدل»بداٌب « العردار »ف د لخرهغ لبو واعو فدي  اداب 

ل 1/148خز مة للج عابن 4/250لج عابن  بان ل2/430لج عالبير ي ل386ل

 لرم من طر ا محمد بن  ثير ـ  عني الصنعاني ـ عدن انعزاعديج عدن ابدن 

عجالنج عن سعيد بن لبي سعيد الم بريج عن لبيغج عن لبدي  ر در  رندي 

ا.  هللا عنغ مرفوعا

ع ،ا إسناو ندعيف  نن فدي إسدناون محمدد بدن  ثيدر الصدنعانيج ع دو  ثيدر 

د ذ ددر ابددن ال عددان لنددغ نددعيفج الخعددأج قدداو البخدداري: لنددعفغ ل مدددلج عقدد

ل[ج عقداو علدي بدن المدد ني: ل ند  997علنعف مدا  كدون فدي انعزاعدي]ل

لشاري لن لرى  ،ا الشيخ ـ  عني محمد بدن  ثيدر ـ فداآلن ال ل دب لن لرانلج 

 ل[.998عقاو النسائي: لليس بال وي  ثير الخعأل]ل

ن الحدا مج عمع  ،ا ف د صحح  د ثغ ابن  بدانج عشديخغ ابدن خز مدةج عتلميد،

 عمحمد بن عجالن عإن نعفغ بعضرم لكن ان ثر عل  توثي غ.

عالحد ث اخالف فيغ عل  انعزاعيج فدرعان محمدد بدن  ثيدر عدن انعزاعدي 

 ما ت دمج عرعان لبو المغيدر  عالوليدد بدن مز ددج ععمدر بدن عبدد الوا دد عدن 

و واعو انعزاعي قاو: لُنبئ  لن سعيد بن لبي سعيد  دث عن لبيغ... رعان لبد

لج عرعان عبد هللا بن ز او بن سدمعانج عدن الم بدريج عدن ال ع داع بدن 385ل

« الضدعفاء» كيمج عن لبيغج عن عائشدة رندي هللا عنردا. رعان الع يلدي فدي 

ل علددديس فيدددغ لعدددن لبيدددغل علمدددا ذ دددر 1/33ل عرعان عبدددد الدددرزا  ل2/256ل

و عدن ل انعهدغ فدي  د،ا الحدد ث قدا160ـ  8/159« لالعلل»الدارقعني في 

ال.   ،ا: لع و لشبررا بالصواب عإن  ان ابن سمعان مارع ا

عالحد ث لغ شا د من  د ث لبي سعيد رني هللا عندغ الما ددمج عمدن  دد ث 

ل بمعنددان علددم  سددا لفظددغج 387عائشددة رنددي هللا عنرددا لخرهددغ لبددو واعو ل

ا ـ مدا لخرهدغ لبدو واعو ل لج 533لج عابدن ماهدغ ل384ع شرد للحد ث ـ ل ضدا

ل عن موس  بدن عبدد هللا بدن  ز ددج 143لج عابن الجارعو ل45/443عل مد ل

عن امرل  من بني عبد انشرل لنرا سأل  النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم ف الد : 

ا منانة فتاُْمعتُرج ف او:  ج قالد : « لليس بعد ا طر ا لطيُب منردا؟»إن لنا طرقا

 عإسناون صحيح.« . فر،ن بر،ن»بل ج قاو: 
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لج عابددن ماهددغ 143لج عالارمدد،ي ل383لج علبددو واعو ل1/24علخددرج مالددك ل

ل مدن 142لج عابن الجدارعو ل6/290لج عل مد ل1/155لج عالدارمي ل531ل

طر ا محمد بن إبرا يم الايميج عن لم علد إلبرا يمج عدن عبدد الدر من بدن 

عور لنرا سأل  لم سلمة رندي هللا عنردا زعج النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

ل  لطيل ذ ليج علمشي في المكان ال ،رج ف الد  لم سدلمة: قداو ف ال : إني امر

 «. عررن ما بعدن»رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

عإسناون نعيفج لم علد إبرا يم مجرولةج عقد تفرو بالرعا ة عنردا محمدد بدن 

 إبرا يمج علكن تا وى رعا ارا بالحد ث الم، ور قبلغ.

اج فاندار  لال اجداج بردا قاو الشو اني: ل ،ن الرعا او   ووِ  ي بعضرا بعضدا

ال]ل ا ع ابسدددا ل[ج عقددداو 999علددد  لن النعدددل  تْعُردددُر بدلكدددغ فدددي انرا رطبدددا

 ل[.1000الع يلي: ل ،ا إسناو صالح هيدل]ل

الوهدغ الثدداني: الحدد ث عمددا هداء فددي معندان وليددل علد  لنددغ  كفدي فددي تعريددر 

ح من قولي ل دل نجاسة الخف ولكغ بالاراب وعن الغسل بالماء ـ عل  الصحي

العلم ـ عال فر  بين لنواع النجاساوج بل  ل ما علا بالنعل ممدا  علدا عليدغ 

 اسم انذى فعرورن مسحغ بالاراب.

ع دد،ا مددن سددما ة اإلسددالم ع سددرنج فددإن الخددف معددرا لددألذى مددن لهددل 

مباشرتغ انراج علو لزم تعريدرن بالمداء لشدا ذلدك علد  النداي علوى إلد  

 بالماء عتكررن عليراج عهللا تعال  لعلم.إتالر الخفار عالنعاو 
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 النهي عن الكالم في الصالة، وحكمه من الجاهل

: قتاوت رسدوُو هللاِ صدلو   220/16 كتِم رني هللا عنغ قتاوت ـ ععتْن ُمعتاِع ةت ْبِن الحت

مدا إِن   ِ،ِن الص الت ت الت  تْصدلُُح فيردا شتدْيٌء ِمدْن  دالِم الن داِيج إن  »هللا عليغ عسلوم: 

اءت ُ اْل ُْرآنِ  قِرت انُ ُمْسِلٌم.«. ُ وت الا ْسبِيُحج عالا ْكبِيُرج عت عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع دو معاع ددة بدن الحكددم السدلميج  ددان  نددزو المد ندةج عسددكن فدي بنددي ُسددليمج 

و سدلمة ععداون في ل ل الحجازج رعى عنغ ابنغ  ثيرج عععاء بن  سارج علبد

بن عبد الر منج ع دو صدا ب الجار دة الادي قداو لردا النبدي صدلو  هللا عليدغ 

ج قال : لند  رسدوو « من لنا؟»ج قال : في السماءج قاو: « ل ن هللا؟»عسلوم: 

 ج لخرهغ مسلمج ع و بع   د ث الباب.« لعا را فإنرا م منة»هللاج قاو: 

و بن لسامة بر،ا ل[  د ث معاع ة  ،ا من طر ا  ال1001عقد رعى مالك]ل

اإلسناوج عسمان: عمر بن الحكمج قاو ابن عبد البر: ل ك،ا قداو مالدك فدي  د،ا 

الحد ث عن  الوج عن ععاءج عن عمدر بدن الحكدمج لدم  خالدف الدرعا  عندغ 

في ذلكج ع و ع م عند هميع ل ل العلم بالحد ثج عليس في الصدحابة رهدل 

ل[ج مداو 1002لحكدم...ل]ل  او لدغ: عمدر بدن الحكدمج عإنمدا  دو معاع دة بدن ا

 ل[.1003سنة سبع عشر  عمئة]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

بدداب « المسدداهد عموانددع الصددال » دد،ا الحددد ث لخرهددغ مسددلم فددي  ادداب 

ل مددن طر ددا  حيدد  بددن لبددي  ثيددرج عددن 537« لتحددر م الكددالم فددي الصددال »

ل[ ـ عدن ععداء 1004 الو بن لبي ميمونة ـ ع و  الو بن علي بن لسامة]ل

بن  سارج عن معاع ة بن الحكدم السدلمي قداو: بيندا لندا لصدلي مدع رسدوو هللا 

صلو  هللا عليغ عسلوم إذ عتعتست رهل مدن ال دومج ف لد :  ر مدك هللاج فرمداني 

؟ق فجعلددوا  يددانج مددا شددأنكم تنظددرعن إلدديو ال ددوم بأبصددار مج ف لدد : عاثُْكددلت لموِ

ج لكندي سدك ج فلمدا  ضربون بأ د رم عل  لفخداذ مج فلمدا رل دارم  ُصدماونني

ا قبلدغ  صلو  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم فبدأبي  دو علمدي مدا رل د  معلمدا

ا منغج فوهللا ما  ررنيج عال نربنيج عال شامنيج قاو:  عال بعدن ل سن تعليما

يتددر  عقصددة « إن  دد،ن الصددال ...» الحددد ث بعولددغج عفيددغ ذ ددر الكرانددة عالعوِ

 الجار ة الاي ت دم ذ ر ا.

 لثالث: في شرح للفاظغ:الوهغ ا

يددانل الثُّْكددل: الحددزن لف ددد الولدددج علميددان: مضددار إلدد  ثكددلج  قولددغ: لعاثكددل لموِ

يج ز دو عليردا للدف الندبدة لمدد الصدووج علُروفد  برداء السدك   علصلغ: لمو

 الثاباة في الوقفج المح،عفة في الوصل.
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 قولغ: للكني سك ل مععور عل  م درج لي: لم لتكلم لكني سك .

 ل[.1005غ: لما  ررنيل الكرر: االنارارج ذ رن لبو عبيد]لعقول

الوهغ الرابدع: الحدد ث وليدل علد  لن مخاطبدة النداي فدي الصدال  عمدداا علدو 

بالدعاء  اشمي  العداطس  بعدل الصدال   نندغ  ندافي م صدوو الصدال ج فدإن 

الصال  صلة بدين العبدد عربدغج عفدي الكدالم إعدراا عدن مناهدا  هللا تعدال ج 

تغ سبحانغ لرفع ورهاو العبددج عقدد قداو النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم: عمناها

 ل[.1006«]لإن ل د م إذا قام في صالتغ فإنغ  ناهي ربغ»

علما إذا ععس اإلنسان في الصال  فإنغ  حمد هللا تعال ج لكدن مدن ل دل العلدم 

مدن قدداو:  حمددد سددراا  ننددغ ذ ددرج عالسدنة فددي لذ ددار الصددال  اإلسددرار إال مددا 

ثنيج عمددنرم مددن قدداو: إنددغ  جرددر بددغج ع   دددن  ددد ث سددرل بددن سددعد فددي اسددا

 ل[.1007«]لالصحيحين»

الوهغ الخدامس: الحدد ث وليدل علد  لن مدن تكلدم فدي الصدال  هدا الا باحدر م 

الكالم فيرا لن صالتغ صحيحةج علنغ ال  لزمغ قضاء ما مض  من صدلواتغ  

عداو   د،ن الصدال  عال سدألغ نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لم  أمر معاع ة بإ

  ل  ان  اكلم فيما مض  من صلواتغج عإنما علمغ لما  سا بل من لمرن.

ع ،ا مبني عل  قاعد  عظيمة نبغ عليرا شديخ اإلسدالم ابدن تيميدةج ع دي مدن 

لعظم ال واعد الف ريدة عنددنج ع دي: لن الاكليدف مشدرعط بال ددر  علد  العلدم 

 ه عندغ مدا  ُعجدزنج عال  كلدف هللا عالعملج فمن  دان عداهزاا عدن ل دد ما سد

ا إال عسعرا]ل  ل[.1008نفسا

فددالنبي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لددم  ددأمر معاع ددة باإلعدداو   ننددغ لددم  بلغددغ العلددم 

 باحر م الكالم في الصال ج عال تكليف قبل بلوغ العلمج عهللا تعال  لعلم.
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 بيان حكم الكالم في الصالة

ْ ِد ْبِن لترْ  221/17 دالت ِ ـ ععتْن زت ل ُم فِدي الص  : إْن ُ ن دا لتنتداتكت قتمت رني هللا عنغ قتاوت

ا دد   اِددِغج  ت اهت دداِ بتغُ بِحت دددُنتا صت ددُم لت ت ِ صددلو  هللا عليددغ عسددلومج  ُكلوِ ْرددِد الن بِدديو لتدد  عت عت

ِ قتدانِاِينت ] قُوُمدوا ِه  الص الت ِ اْلُوْسدعت  عت اِو عت لتوت افُِظوا عتلت  الص  لتْ : }} ت {{ نتزت

اللوْفددُ) 238]الب ددر :  لتْيددِغج عت ددالتِم. ُما فتددٌا عت ددِن اْلكت نُِرينتددا عت [ ج فتأُِمْرنتددا بِالسُّددُكوِوج عت

.  ِلُمْسِلم 

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و ز د بن لرقم بن ز د اننصاري الخزرهي رني هللا عندغ لعو مشدا دن 

اْساُْصِغرت  وم ل دج ع و ال،ي لخبدر النبدي صدلو  الخند ج عقيل: المر سيعج ع

 : لددئن رهعنددا إلدد  المد نددة »هللا عليددغ عسددلوم ب ددوو المنددافا عبددد هللا بددن لُبدديو

ج فددأنزو هللا ال ددرآن « ليخددرهن انعددز منرددا انذو ج فددأنكرن عبددد هللا بددن لُبدديو

باصددددددددد ا ز ددددددددد بددددددددن لرقددددددددم رنددددددددي هللا عنددددددددغ عالحددددددددد ث فددددددددي 

لكوفددددددةج عمدددددداو فيرددددددا سددددددنة ثمددددددان ل[ج نددددددزو ا1009«]لالصددددددحيحين»

 ل[.1010عساين]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

مددا  نردد  مددن »بدداب « العمددل فددي الصددال »ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

ل مدن طر دا إسدماعيل بدن لبدي 539لج عمسدلم ل1200« لالكالم في الصدال 

خالدج عن الحارث بن شبيلج عن لبي عمرع الشيبانيج قاو: قاو لدي ز دد بدن 

م: لإن  ندا لنداكلم فدي الصدال ..ل الحدد ثج عاللفد) للبخداريج عزاو مسدلم: لرق

 لعنرينا عن الكالمل علم  سا من اآل ة إال آخر ا.

علما قوو الحاف): لإن اللفد) لمسدلملج فلعلدغ لراو مدن لهدل  د،ن الز داو ج عإال 

 فاللف) ال،ي ساقغ  و لف) البخاريج عفي لف) مسلم اخاالر  سير.

 في شرح للفاظغ: الوهغ الثالث:

قولددغ: لإن  نددا..ل باخفيددف لإنل ع ددي مخففددة مددن الث يلددةج عاسددمرا محدد،عرج 

 عالالم فارقة بين النافية عالمخففة.

 قولغ: للناكلم في الصال ل لي: خلف النبي صلو  هللا عليغ عسلوم.

قولغ: ل كلدم ل ددنا صدا بغ بحاهادغل الجملدة بيدان ل ولدغ: لنداكلملج ع د،ا  ددو 

انوا ال  اكلمون فيرا بكل شيءج عإنما   اصرعن عل  الحاهة من عل  لنرم  

 رو السالم عنحون.

قولغ: ل ا  نزل ...ل ج  ،ا ظا ر في لن نسخ الكدالم فدي الصدال  عقدع برد،ن 

 اآل ةج في اضي لن النسخ عقع بالمد نة  نن اآل ة مدنية باتفا .
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دددالت ِ الْ  الص  اِو عت دددلتوت لتددد  الص  دددافُِظوا عت ُوْسدددعت {{ل لي: واعمدددوا قولدددغ: ل}} ت

لي: الفضدل ج « الوسدع »ععاظبوا عل  الصلواو المفرعنة مع اإلت ان. ع

عالمراو برا: صال  العصدرج علد  الدراهح مدن لقدواو ل دل العلدمج عقدد بلغد  

عشددددر ن قددددوالاج  مددددا ذ ددددر ذلددددك العالمددددة مرعددددي بددددن  وسددددف الكرمددددي 

 ل[.1011الحنبلي]ل

لألولددة الصددحيحة الاددي ال  مكددن عال ددوو بأنرددا صددال  العصددر  ددو الصددحيح  

وفعردداج ع ددو قددوو همددا ير السددلف عالخلددفج عمددن ذلددك  ددد ث ابددن مسددعوو 

رني هللا عنغ قاو:  دبس المشدر ون رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عدن 

صال  العصرج  ا  ا مرو الشمس لع اصفروج ف او رسدوو هللا صدلو  هللا 

العصدرج مدأل هللا لهدوافرم  شغلونا عن الصدال  الوسدع  صدال »عليغ عسلوم: 

 ل[.1012« ]لعقبور م ناراا 

عععفرددا علدد  الصددلواو فددي اآل ددة الكر مددة مددن بدداب ععددف الخدداص علدد  

العامج لال امام بشأن الخاصج عخص  ب،لك ـ عهللا لعلم ـ لشدرفرا عفضدلراج 

عننرا اخاص  بمز د مدن الاأ يددج عانمدر بالمحافظدة عليرداج عالاغلدي) لمدن 

 نيعرا.

ا ا قولددغ:  ا عتعظيمددا لعقومددوا ال لي: قفددوا اج عالددالم للاعليددلج لي: إخالصددا

 تعال .

قولغ: لقاناينل ال نوو لغ معان  ثيدر  منردا: ال يدامج ععليدغ قدوو النبدي صدلو  

« طددددوو ال نددددوو»هللا عليدددغ عسددددلوم لمددددا سددددئل: لي الصدددال  لفضددددل؟ قدددداو: 

ل يددامج ل[ج عمنرددا: الدددعاء فددي الصددال  فددي محددل مخصددوص مددن ا1013]ل

ععليغ قدوو لندس رندي هللا عندغ لمدا سدئل: لقند  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

عسلوم في الصبح؟ قاو: نعمج ف يل لغ: لتعت قن  قبل الر وع؟ قاو: بعدد الر دوع 

 ل[. عمنرا: السكوو مع الاعظيمج  ما  نا.1014 سيراا]ل

قُوُمد {{ قولغ: لفأُمرنا بالسكوول لي: لمرنا هللا تعال  ب ولغ: }}عت ِ قتدانِاِينت وا ِه 

[ لع لمرنا الرسوو صلو  هللا عليغ عسدلوم تفسديراا لآل دةج ع   ددن 238]الب ر : 

 قولغ: لنرينال.

عالمددراو بالسددكوو: الكددف عددن الكددالمج لي:  ددالم الندداي ال  ددل  ددالم  نن 

 الصال  فيرا قراء  عتكبير عتسبيح عوعاءج ع ،ا  الم.

ا  اند  لع  الوهغ الرابع: الحد ث وليل علد  تحدر م الكدالم فدي الصدال  فرندا

نفددالاج قلدديالا  ددان الكددالم لع  ثيددرااج علن الكددالم مبعددل لرددا لاحر مددغ عمنافاتددغ 

لم صددوو اج فدددإن الصدددال  صدددلة بدددين العبدددد عربدددغج فدددال  نبغدددي لن  اشددداسل 

 المصلي بغير مناها  هللا تعال  عال،و بين  د غ.
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من تكلم في صالتغ عامداا لكالمدغج  قاو ابن المن،ر: للهمع ل ل العلم عل  لن

 ل[.1015ع و ال  ر د إصالح شيء من لمر ا لن صالتغ فاسد ل]ل

ععل   ،ا فال خالر بين ل ل العلم في لن من تعمد الكالم فدي الصدال  لغيدر 

 مصلحارا ع و عالم بالاحر م لن صالتغ باطلة.

ا لنغ في صال ج لع  ظدن لن  صدالتغ تمد ج عإنما عقع الخالر فيمن تكلم ناسيا

 لع تكلم لمصلحاراج ففي ذلك قوالن:

انعو: لن صددالتغ باطلددةج إال لنرددم  فرقددون فيمددا  ددان لمصددلحة الصددال  بددين 

اليسددير فددال تبعددل عالكثيددر فابعددلج ع دد،ا  ددو المشددرور مددن مدد، ب اإلمددام 

ل[ج لخد،اا بعمدوم لعنريندا عدن الكدالمل نن المصدلي قدد فعدل مدا 1016ل مد]ل

 ل ننغ ليس من هنس ما  و مشرعع في الصال . نافي الصال ج فابع

الثاني: لن صالتغ صحيحةج ع ،ا قوو مالكج عالشافعيج عرعا دة عدن اإلمدام 

ل[  1017ل مدج اخاار ا شيخ اإلسدالم ابدن تيميدةج عهماعدة مدن المح  دين]ل

 لما  لي:

 «.سجوو السرو»ـ قصة ذي اليد نج ع ي م، ور  في ل او ث  1

 كمج  ما ت دم.ـ قصة معاع ة بن الح 2

اِخددْ،نتا إِْن نتِسددْينتا لتْع لتْخعتأْنتددا{{ج عقددد ثبدد  فددي  3 ب نتددا الت تُ ت ـ قولددغ تعددال : }}رت

ج عفي رعا ة: قاو: « قد فعل »الصحيح لن هللا تعال  قاو إهابة لر،ا الدعاء: 

 ل[.1018« ]لنعم»

 إن هللا تجداعز لدي عدن لمادي الخعدأ عالنسديان»ـ عموم  د ث ابن عباي:  4

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1019« ]لعما اساكر وا عليغ
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 ما يفعله من نابه شيء في صالته

ُسدوُو هللا صدلو  هللا  222/18 : قتداوت رت ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت ـ ععتْن لتبي ُ رت

الا ْصِفيُا ِللنوِستاءِ »عليغ عسلوم:  اِوج عت هت لتْيِغ.«. الا ْسبِيُح ِللروِ  ُما فتٌا عت

اوت ُمسْ   «.في الص الت ِ »ِلٌم: زت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الاصدددفيا »بددداب « العمدددل فدددي الصدددال »ف دددد لخرهدددغ البخددداري فدددي  اددداب 

ل مدن طر دا سدفيان بدن عييندةج  ددثنا الز دريج عدن 422ج عمسلم ل«للنساء

 لبي سلمةج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ.

 ج فأخرهدغ مدن طر دا انعمدشج علخرهغ مسلم مدن طدر ج عدن لبدي  ر در

 عن لبي صالح ـ ع و ذ وان السمان ـ عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ.

ا ـ من طر ا عبد الرزا ج لخبرنا معمرج عن  مام بن منبغج  علخرهغ ـ ل ضا

 عن لبي  ر ر  عن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم بمثلغج عزاو: لفي الصال ل.

ا يم بدن طرمدانج عدن انعمدشج ل مدن طر دا إبدر2/247علخرهغ البير دي ل

عن ذ وانج عن لبدي  ر در  رندي هللا عندغ قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا 

إذا اسددا ذن علدد  الرهددل ع ددو  صددلي فإذنددغ الاسددبيحج عإذا »عليددغ عسددلوم: 

ج قاو انلباني: ل ،ا إسناو « اسا ذن عل  المرل  ع ي تصلي فإذنرا الاصفيا

 ل[.1020صحيح عل  شرط البخاريل]ل

لوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  لن الرهل إذا نابغ شيء ع دو  صدلي  انبيدغ ا

ج لع مددن  ر ددد منددغ لمددراا ع ددو ال  دددري لنددغ  صددلي فإنددغ  إمددامج لع تنبيددغ مددارو 

 سددبوِحج في ددوو: سددبحان هللاج علن المددرل  إذا نابرددا شدديء ع ددي تصددلي فإنرددا 

هللا الكدالم فدي تصفاج ع ،ا من فضدل هللا تعدال  علد  عبداونج فإندغ لمدا نسدخ 

الصال  لب   ما  ُنافع بغ ع حصل بغ الم صوو  الاسبيحج عقد عرو في  د ث 

إذا ندابكم »سرل بن سعد رني هللا عنغ لن النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم قداو: 

مدن نابدغ »ج عفدي لفد): « شيء في الصدال  فليسدبح الرهداو علاصدفا النسداء

 سدمعغ ل دد  دين   دوو: سدبحان شيء في صالتغ فلي ل: سبحان هللاج فإندغ ال 

ل[ج ع دد،ا 1021« ]لإنمددا الاصددفيا للنسدداء»ج عفددي رعا ددة: « هللا إال الافدد 

 لسلوب من لساليب ال صر.

عصفاغ: إما لن تضرب بدبعن  فردا علد  ظردر انخدرىج لع تضدرب بظردر 

 فرددا علدد  بعددن انخددرىج لع بددبعن  فردددا علدد  بعددن انخددرىج  مددا  دددو 

ل[ج عانمر في ذلك عاسع  نن الشرع لدم 1022المعرعر عند النساء اآلن]ل

  حدو صفة معينة.
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عإذا انابغ المنب غ بالاسبيح مر  عا د  لم  عدن المصلي مر  لخدرى  نندغ ذ دٌر 

مشددرعع لسددببج فيددزعو بددزعاو سددببغج عإن لددم  نابددغ  ددررن  ادد   حصددل 

 الم صوو.

  ع كمددة الافر ددا  ددبن الرهدداو عالنسدداء فددي مونددوع الانبيددغ لثندداء الصددال

ا خشدية االفاادان  ظا ر ج فإن المرل  مأمور  بخف  صوترا في الصال  معل ا

براج علر،ا نري  عن رفع صوترا في ال راء  عالالبية عنحدو ذلدك مدن مسدائل 

 العباواوج ع ،ا في سير العباو  ال ترفع صوترا إذا  ان بحضرترا لهانب.

سددبيح ذ ددر لكددن إن  اندد  المددرل  بحضددر  نسدداء ف دده فرددل تسددبح ـ نن الا

ا؟ المسددألة  مشددرعع فددي الصددال  بخددالر الاصددفيا ـ لع لنرددا تصددفا معل ددا

ل[ فمددن لخدد، بعمددوم الحددد ث علن النسدداء لرددن الاصددفيا قدداو 1023محاملددة]ل

بالثانيج عمن لخد، بالاعليدل المد، ور عالمعند  الما ددم قداو: تسدبحج عقدد    دد 

ج قدد  فردم « اءفليسبح الرهاو علاصفا النسد»ذلك ظا ر الحد ثج فإن قولغ: 

منغ لن المراو مع اهامداع الرهداو عالنسداء  نندغ لععد   دل صدنف  كمدغج 

 فإذا انفرون سب حن.

ج فري وليدل « إنما الاصفيا للنساء»الوهغ الثالث: إذا لخ،نا برعا ة الحصر: 

عل  لن الاصفيا من خصائ  النساءج علنغ ال مدخل للرهاو في ذلك بحاو 

 من ان واو.

لن مددا  فعلددغ  ثيددر مددن الندداي مددن الاصددفيا فددي المحافددل عنددد عبردد،ا  ابددين 

رؤ ددارم مددا  عجددبرم لن  دد،ا سددخف عوليددل علدد  قلددة الع ددلج عهللا تعددال  ذم 

تتْصددِد تةا{{  دداءا عت ددالتتُُرْم ِعْندددت اْلبتْيددِ  إِال  ُمكت ددانت صت ددا  ت مت المشددر ين ب ولددغ: }}عت

ج  مددا قدداو بدد،لك [ عالمكدداء:  ددو الصددفيرج عالاصددد ة: الاصددفيا35]اننفدداو: 

 همرور المفسر ن.

ثم إنغ لم  كن من  دي النبي صلو  هللا عليغ عسلوم عال لصحابغ عال سلف  ،ن 

انمة إذا رلعا ما  عجبرم لع سمعوا الخعدب عانشدعار لنردم  صدف ونج عإنمدا 

 دث ذلك عن طر ا الاشبغ بأعداء هللا تعال ج عقد قدم النبي صدلو  هللا عليدغ 

 اسا بلغ المراهرعن عاننصار علم  ن ل لنرم صف وا.عسلوم المد نة ع

فالمسلم إذا لعجبدغ شديء   دوو: مدا شداء هللاج لع   دوو: هللا ل بدرج عنحدو ذلدك 

 مما لغ لصل في الشرع في مثل  ،ن ان واوج عهللا تعال  لعلم.
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 البكاء في الصالة ال يبطلها

ْبِد هللاِ ْبِن الشوِ  223/19 ِر ْبِن عت ُسووت ـ ععتْن ُمعتروِ لتْ ُ  رت يِرج عتْن لتبِيِغ قتاو: رت خوِ

ددِلج ِمددنت  تِز ِز اْلِمرهت ددأ ددْدِرِن لتِز ددٌز  ت فددي صت ددلوِيج عت هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ُصت

. غُ اْبُن ِ ب انت حت صتح  ْغج عت اهت ْمستةُج إِال  اْبنت مت غُ اْلخت هت  اْلبُكتاِء. لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 مة الراعي:الوهغ انعو: في تره

ُر ـ بضم الميم عفاح العاء فراء مشدو  مكسور  ثم فاء ـ بدن عبدد  ع و ُمعتروِ

هللا بددن الشددخير ـ بكسددر الشددين المعجمددة ع سددر الخدداء المعجمددة المشدددو  ـ 

العامري البصريج قاو ابن سعد: ل ان ث ةاج لدغ فضدل ععرع عرعا دة عع دل 

انددللج مدداو سددنة لث ددة عابددد ف«: الا ر ددب»ل[ج عقدداو فددي 1024علوبل]ل

 خمس عتسعين.

ععالدن عبد هللا بن الشخيرج لغ صحبة عرعا ةج  ُعتدُّ في البصدر ين رعى عندغ 

لبناؤن: انعو: معررج عالثاني:  ز د لبدو العدالءج ع دو لصدغر مدن معدرر 

ج ع ددو ث ددةج علددغ «تار خددغ»بعشددر سددنواوج  مددا رعى البخدداري ذلددك فددي 

ابددددددن  بددددددان فددددددي  ل او ددددددث صددددددالحةج عالثالددددددث:  ددددددانئج عقددددددد ذ ددددددرن

 ل[.1025«]لالث او»

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

لج 904« لالبكاء في الصدال »باب « الصال »ف د لخرهغ لبو واعو في  ااب 

لج عل مدد 3/13لج عالنسدائي ل276« لالمخاصدر« »الشمائل»عالارم،ي في 

لج عالحدددا م 753لج عابدددن  بدددان ل753ج 665لج عابدددن خز مدددة ل26/238ل

 ن طر ا  ماو بن سلمةج عن ثاب ج عن معررج عن لبيغ.ل  لرم م1/264ل

عإسددناون صددحيح علدد  شددرط مسددلمج صددححغ الحددا مج عسددك  عنددغ الدد، بيج 

ج «الشددمائل»عصدححغ ابدن  بدانج عابدن خز مدةج عانلبداني فدي تعلي دغ علد  

 ل[.1026عقاو الحاف): لإسناون قويل]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

اح الرمز  بعد ا زاي معجمة مكسور  ثم  اء ثدم قولغ: لعفي صدرن لز زل بف

 زايج لي: صوو عسليان بالبكاء.

قولغ: ل أز ز المرهلل بكسر المديمج ع دو ال ددرج فإندغ عندد سليدان المداء فيدغ 

 بالنار  خرج منغ صوو.

 عقولغ: لمن البكاءل بيان لما قبلغج عالبكاء: بالمدج خرعج الدمع مع الصوو.

يل عل  لن البكاء في الصال  من خشية هللا تعال  لع الوهغ الرابع: الحد ث ول

النشيج ال  بعلراج عال   ثر فيرا  نن  ،ا ليس من الكالمج عإنما  و من آثدار 

الخشوع عاالنعراح فيرا بين  ددي هللا تعدال  عندد قدراء  اآل داو لع سدماعراج 
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قاو عبد هللا بن شداو: سمع  نشيج عمر بن الخعاب في صال  الصبح ع دو 

ددا لتْشددُكو بتثوِددي    ددرل مددن سددور   وسددفج علنددا فددي آخددر الصددفورج   ددرل: }}إِن مت

ِ{{ ] وسف:  ُ ْزنِي إِلت  م   ل[.1027[ ]ل86عت

فإن  ان البكاء في الصال  لغير خشية هللا تعال  بل لعدارا آخدر  دأن  أتيدغ 

ا قد ماو فيبكيج فالمشرور من م، ب اإلمدام ل مدد  خبر ع و  صلي بأن فالنا

 بعددددل الصددددال  إن ظرددددر منددددغ  رفددددانج ع ددددو قددددوو مالددددكج علبددددي  لنددددغ

ل[ج لكن إن سلبغ البكاء علم  ساعع وفعغ فالصواب لن صدالتغ 1028 نيفة]ل

ال تبعل  نن  ،ا بغير اخايارنج   وو شيخ اإلسالم ابن تيمية: لفأما ما  غلب 

عل  المصلي من ععاي عبكاء عتأعن ج فالصحيح عند همرور العلماء لندغ ال 

 ل[ج عهللا لعلم.1029بعلج ع و منصوص ل مد عسيرنل]ل 
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 التنحنح في الصالة ال يبطلها

ُسدوِو هللا صدلو  هللا  224/20 :  تانت ِلدي ِمدْن رت ـ ععتْن عتليو  رني هللا عنغ قتاوت

دائِ  انُ الن ست عت دلوِي تتنْحدنتحت ِلدي. رت ُ دوت  ُصت التِنج فتُكْندُ  إِذتا لتتتْياُدغُ عت ْدخت ج عليغ عسلوم مت يُّ

غ. اهت اْبُن مت  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الانحدددنح فدددي »بددداب « السدددرو»ل فدددي  اددداب 3/12ف دددد لخرهدددغ النسدددائي ل

ل مددن طر ددا لبددي بكددر بددن 2/43لج عل مددد ل3708ج عابددن ماهددغ ل«الصددال 

يو  قداو: قداو علدي:  دان  عياشج عن مغير ج عن الحارث العُْكليج عن ابن نُجت

رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم مدددخالن: مدددخل بالليددل عمدددخل  لددي مددن

 بالنرارج فكن  إذا لتياغ ع و  صلي تنحنح لي.

ج علدديس عنددد النسددائي مددن  دد،ا «البلددوغ»ع دد،ا لفدد) ابددن ماهددغج ع ددو لفدد) 

العر ا لع و  صليل عإنما  و عندن من طر دا آخدرج ع د،ا إسدناو ندعيف 

 لثالثة لمور:

ل[ج فإنغ عإن 1030رعاتغج ع و لبو بكر بن عياش]ل انعو: الكالم في بع 

 دددان ث دددة ع دددو مدددن رهددداو البخددداريج لكندددغ  بدددر عسددداء  فظدددغج  مدددا فدددي 

وُّ مددن «الا ر دب» ج قدداو عبددد هللا بددن ل مدد عددن لبيددغ: لث ددة عربمدا سلددهلج فتيُددرت

ل[ج ععصدف انلبداني 1031 د ثغ ما  علم لنغ لخعأ فيغ  ما قاو ابدن  بدان]ل

 ن بأنرا من ل سن ما قرلو فيغ. لمة ابن  بان  ،

 ع ،ا الحد ث قد لخعأ فيغج فإنغ قد خولف في إسناون عمانغج  ما سيأتي.

ععبددد هللا بددن نُجدديو مدداكلم فيددغج ف ددد عث ددغ النسددائيج عذ ددرن ابددن  بددان فددي 

ل[ج 1033ل[ج عقدداو البخدداري عابددن عدددي: لفيددغ نظددرل]ل1032«]لالث دداو»

ل[ عقددداو الحددداف): 1034ل]لعقددداو الددددارقعني: للددديس ب دددوي فدددي الحدددد ث

لصدع لج فمثلغ ال  نزو  د ثغ عن ورهة الحسدنج لكدن اخالدف فدي سدماعغ 

من علي رني هللا عنغ ف د نف  سماعغ مندغ ابدن معدين ف داو: للدم  سدمع مدن 

ل[ 1036ل[ عمثلددغ قدداو الدددارقعني]ل1035علدديج بينددغ عبددين علددي: لبددونل]ل

علبدددددون مدددددن ل[ج عقددددداو البدددددزار: لسدددددمع  دددددو 1037عاخادددددارن المدددددزي]ل

ل[لج ع ،ا  دو عليغ ما عرو عند العحاعي فدي العر دا اآلتديج 1038علي]ل

 ل[.1039«]لالخصائ »ع ،ا عند النسائي  ما في 

انمر الثاني: االخاالر في إسناونج ف د هاء الحد ث من طر ا هر ر ـ ع و 

ابن عبد الحميد الضبي ـ عن مغير  بن ِمْ سمج عن الحارث العكليج عن لبدي 

بددن عمددرع بددن هر ددرج عددن عبددد هللا بددن نجددي بددغج لخرهددغ النسددائي  زرعددة

ل فخالف هر ر لبا بكدر بدن 592لج علبو  عل  ل904لج عابن خز مة ل3/12ل
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عياش فزاو في اإلسناو بين الحارث ععبد هللا بن نجي لبا زرعة بدن عمدرعج 

عالحارث علبو زرعة  ال ما لغ رعا ة عن ابن نُجيج عهاء مدن طر دا عبدد 

بن ز اوج قداو:  ددثنا عمدار  بدن ال ع داعج عدن الحدارث العكلديج عدن  الوا د

لبددي زرعددة بددن عمددرع بددن هر ددرج عددن عبددد هللا بددن نجددي قدداو: قدداو علددي.. 

لج بلفدد) 5/7« لالمشددكل»لج عالعحدداعي فددي 2/13فدد، رنج لخرهددغ ل مددد ل

لج عمدن االخداالر فدي سدندن لندغ 904لقاو: قاو لدي علدي...ل عابدن خز مدة ل

ر بيل بن مدر  الجعفيج عن عبد هللا بن نجيج عدن لبيدغج هاء من طر ا ش

 ل.902لج عابن خز مة ل3/12لج عالنسائي ل2/77عند ل مد ل

ع ،ا إسناو نعيف لجرالة نجي عالد عبد هللاج فإنغ لم  رع عنغ سير ابنغج علم 

ل[ج 1040 وث غ إال ابن  بان عقاو: لال  عجبني اال اجاج بخبرن إذا انفرول]ل

لم بددوولج عفددي  دد،ا اإلسددناو انفددرو شددر بيل «: الا ر ددب») فددي عقدداو الحدداف

 ب، رنج  ما ن  عل  ذلك ابن خز مة.

انمر الثالث: االخاالر في المانج ف د هداء مدن طر دا هر در ععبدد الوا دد 

بلف): لفإن  ان في صال  سبحل مكدان قولدغ: لتنحدنحل عهر در ععبدد الوا دد 

 لعثا من ابن عياش.

 ثب  بلف): لتنحنحل ف د تفرو بغ ابدن عيداشج علد  مدا ععل   ،ا فالحد ث ال 

بداب الرخصدة فدي »ذ ر ابن خز مةج فإنغ قد ترهم عل   ،ا الحد ث ب ولدغ: 

الانحنح في الصال  عند االسائ،ان عل  المصلي إن صح   د،ن اللفظدةج ف دد 

لج عالعحدداعي  مددا سدديأتيج 2/247ج عممددن نددعفغ البير ددي ل«اخالفددوا فيرددا

ل[ج عندددددددددع فغ 1041و: لعندددددددددعفغ ظدددددددددا رل]لعالندددددددددوعي فإندددددددددغ قدددددددددا

 ل[.1043ل[ج عقد ن ل الحاف) لن ابن السكن قد صححغ]ل1042انلباني]ل

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  لن الانحنح في الصال  سير مبعل لراج لكدن 

انفضل للمصلي لن  سبوِح  نن ان او ث الدوارو  فدي الاسدبيح لقدوىج   دوو 

ر فددي مددان  دد،ا الحددد ث: لفوقفنددا بدد،لك علدد  لن العحدداعي لمددا ذ ددر االخدداال

رعاتغ بالمعن  انعو من الانحنح قد خالفوا فيغج علن مكان الانحدنح المد، ور 

فيغ الاسبيح في الحد ث الثانيج ع ان ذلدك  دو لعلد  عنددنا  نن اآلثدار الادي 

رعترا العامة من ل ل العلم فيما  نوب الرهل في الصال  مما  سداعملونغ فيدغ 

 ل[.1044لاسبيحج علن ما  ساعملغ النساء في مثل ذلك  و الاصفيال]ل و ا

ا: تدروو  عالانحنح عالنحنحة:  و تدروو الصدوو فدي الجدورج   داو: ندح  نحيحدا

ل[ج عهللا 1045صوتغ في هوفغج عالنحديح:  دو الصدوو  ُدروو فدي الجدور]ل

 تعال  لعلم.
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 المصلي يرد السالم باإلشارة

درت  225/21 دِن ابدِن ُعمت لتْ د ت  ـ ععت :  تْيدفت رت : قُْلدُ  ِلدباِلتو  رندي هللا عنرمدا قتداوت

 : دلوِي؟ قتداوت ُ دوت  ُصت لتْيدِغ عت لوُِمونت عت لتيُِرْم ِ ْينت  ُست الن بِي  صلو  هللا عليغ عسلوم  تُروُّ عت

غُ. حت غُ لتبُو وتاُعوت عالاوِْرِمِ،يُّ عصتح  هت بتستهت  تف غُ. لتْخرت   ت ُوُو  كت،اج عت

 ليغ من عهون:الكالم ع

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« رووِ السددالم فددي الصددال »ج بدداب «الصددال »ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب 

ل من طر ا هعفر بن عونج ثنا  شام بن سعدج ثنا 368لج عالارم،ي ل927ل

نافع قاو: سمع  عبد هللا بدن عمدر   دوو: خدرج رسدوو هللا إلد  قبداء  صدلي 

فسلموا عليغ ع و  صليج قاو: ف ل  لدبالو:  يدف فيغج قاو: فجاءتغ اننصار 

رل   رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم  درو علديرم  دين  دانوا  سدلمون عليدغ 

ع و  صلي؟ قاو:   وو  ك،اج عبسه  فغج عبسه هعفر بن عون  فغج عهعل 

 بعنغ لسفل عهعل ظررن إل  فو .

هدغ  دو عل مدد  ،ا لف) لبدي واعوج علفد) الكاداب  دو لفد) الارمد،يج ف دد لخر

ل من طر ا ع يعج  ددثنا  شدام بدغج إال لن فدي آخدرن: لقداو:  دان 39/320ل

 شير بيدنلج عقاو الارم،ي: ل د،ا  دد ث  سدن صدحيحلج عالحدد ث صدححغ 

ل[ج مددع لن  شددام بددن سددعد مدداكلم فيددغ مددن قبددل  فظددغج قدداو 1046انلبدداني]ل

ي اسددا ر لصدددع  لددغ لع دداملج عقدداو انلبدداني: لالدد،«: الا ر ددب»الحدداف) فددي 

عليغ رلي المح  ين لنغ  سن الحد ث إذا لم  خالفج عمع المخالفة فدال  حداج 

 ل[.1047بغل]ل

عقد ا اج اإلمام ل مد برد،ا الحدد ثج ف داو إسدحا  بدن منصدور: لقلد  نبدي 

عبدددد هللا:  دددل  سدددلم علددد  ال دددوم ع دددم فدددي صدددال ؟ قددداو: نعدددمج عذ دددر  ددد،ا 

 ل[.1048الحد ثل]ل

الحد ث من قاو بجواز السدالم علد  المصدلي علندغ  الوهغ الثاني: اسادو بر،ا

ال  را ة في ذلك  نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لم  نكر عليرم سالمرم بدل 

لقددر م عليددغج ع دد،ا قددوو ابددن عمددر رنددي هللا عنرمدداج ع ددو مدد، ب الحنابلددة 

عالشافعيةج عن ل ابن ال اسم عن مالك لنغ قاو: لم  كن مالك  كرن السالم عل  

ينج ع كدد  عنددغ ابددن ع ددب لنددغ لددم  كددن  عجبددغ لن  سددلم الرهددل علدد  المصددل

 ل[.1050ل[ج عاخاار  ،ا ال وو ابن المن،ر]ل1049المصلي]ل

عال وو الثاني: لنغ  كرن السالم عل  المصليج ع ،ا مرعي عن هابر رندي 

هللا عنغج عبغ قاو ععاء عالشعبي عإسحا ج ع دو قدوو الحنفيدةج عرعا دة عدن 

غ  ُشدددددغل قلدددددب المصدددددلي  عنندددددغ ربمدددددا سلددددده فدددددرو  اإلمدددددام ل مدددددد  ننددددد

 ل[.1051بالكالم]ل
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الوهغ الثالث: اسادوو بر،ا الحد ث من قاو بأن المصلي  رو السالم باإلشار ج 

علن اإلشار  ال تبعل الصال  علو  ان  إشدار  مفرومدة  ننردا قليلدة لحاهدةج 

الف رداء مدن  عإنما ال،ي  بعلرا الرو بالكالم  ننغ خعابج ع ،ا قدوو همردور

 ل[.1052المالكية عالشافعية عالحنابلة]ل

عال ددوو الثدداني: لنددغ  كددرن للمصددلي روُّ السددالم علددو باإلشددار ج ع دد،ا قددوو 

ل[ج عاسادلوا بحد ث عبد هللا بن مسعوو رني هللا عنغ قداو: 1053الحنفية]ل

 نددا نسددلوم علدد  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ـ ع ددو فددي الصددال  ـ فيددروو 

ندداج فلمددا رهعنددا مددن عنددد النجاشددي سددلمنا عليددغج فلددم  ددرو عليندداج ف لنددا:  ددا علي

إن فدي الصدال  »رسوو هللاج  ندا نسدلوِم عليدك فدي الصدال  فادرو علينداج ف داو: 

 ل[.1054«]لشغالا 

قالوا: فيانداعو  د،ا الحدد ث هميدع لندواع الدرووج عنن فدي اإلشدار  تدر  سدنة 

 عنع اليد ن.

 رو السالم إذا فرغ من صالتغج ع ،ا مرعي عن  عال وو الثالث: لن المصلي

لبي ذر رني هللا عنغج عبدغ قداو ععداء عالنخعديج بدل قداو النخعدي عسدفيان 

ا فددددداروو عليدددددغج عإال فاتبعدددددغ  الثدددددوري إذا انصدددددرف ج فدددددإن  دددددان قر بدددددا

 ل[.1055السالم]ل

عال وو انعو لظررج فإن ان او ث الوارو  في  ،ا الباب صالحة لالسدادالو 

قد ا اج برا اإلمام ل مد ععمل براج لما  دد ث ابدن مسدعوو رندي هللا براج ع

ا بددددين  عنددددغ فرددددو محمددددوو علدددد  نفددددي الددددرو بددددالكالم وعن اإلشددددار ج همعددددا

 ل[.1056انولة]ل

ععل  ال وو بأن المصدلي  درو باإلشدار ج ف دد عرو لن اإلشدار  تكدون بدالكف 

منردا: الدرو عل  ما ت دم في سيا  الحد ثج ععرو في السدنوة صدفاو لخدرى ع

باإلشار  باإلصبعج عانظردر لنردا السودبوا ة  ننردا ل سدر  عنن العداو  هدرو 

 برفعرا.

ا ـ عددن صددريب قدداو:  عقددد عروو  دد،ن الصددفة فددي  ددد ث ابددن عمددر ـ ل ضددا

مررو برسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم ع و  صلي فسلم  عليغج فرو  علدي  

لعلدددم إال لندددغ قددداو: إشدددار  إشدددار ج عقددداو الليدددث بدددن سدددعد ل دددد رعاتدددغ: ال 

 ل[.1057بإصبعغ]ل

قاو الشدو اني: لعال اخداالر بينرمداج فيجدوز لن  كدون لشدار بإصدبعغ مدر ج 

عمر  بجميع  دنج ع حامل لن  كون المراو باليد اإلصدبع  مدالا للمعلدا علد  

 ل[.1058الم يدل]ل

 ما عرو الدرو إ مداءا بدالرليج عذلدك فدي  دد ث ابدن مسدعوو رندي هللا عندغ 

 ل[.1059يغ: لفأعمأ برلسغلج عفي رعا ة: لف او برلسغج  عني: الرول]لعف
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عفددي ثبددوو  دد،ن الصددفة نظددرج لضددعف الحددد ثج عانعلدد  االقاصددار علدد  

 الصفاين انعليين.

قاو الشو اني: لع جمع بين الرعا او لنغ صلو  هللا عليغ عسلوم فعل  ،ا مر ج 

  لعلم.ل[ج عهللا1060ع ،ا مر ج فيكون هميع ذلك هائزاال]ل
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 حكم حمل الصبي ووضعه في الصالة

ُسددوُو هللا صددلو  هللا  226/22 ددانت رت :  ت ددْن لتبددي قتاتدداوت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت عت ـ عت

دعتراج عإذتا قتدامت  نت دت عت ج فتإِذتا ستدجت ْ نتبت ةت بْن ت زت امت اِمٌل لُمت ُ وت  ت لوِي عت عليغ عسلوم  ُصت

لتْيِغ. ا. ُما فتٌا عت لترت مت   ت

ِلمُ  ْسِجِد.عت ُ وت  تُ مُّ الن ايت فِي المت : عت  ْسِلم 

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

إذا  مدل هار دة علد  عن دغ »بداب « الصال »ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

ل مدن طر دا مالدكج عدن عدامر بدن عبدد 543لج عمسدلم ل516« لفي الصال 

 ن لبي قااو  رني هللا عنغ.هللا بن الزبيرج عن عمرع بن سليم الزرقيج ع

علخرهغ مسلم من طر ا سفيانج عن عثمدان بدن لبدي سدليمان عابدن عجدالن 

سمعا عامر بن عبد هللا بن الزبير بغج عفيغ: رل   النبي صلو  هللا عليغ عسلوم 

  م الناي علمامة بن  لبي العداص ـ ع دي ابندة ز ندب بند  النبدي صدلو  هللا 

 عليغ عسلوم ـ عل  عات غ..

ا ـ من طر  ين آخر نج ل دد ما: شدار غ فيدغ البخداريج علخ رهغ مسلم ـ ل ضا

ع ددو طر ددا سددعيد الم بددريج عددن عمددرع بددن سددليم الزرقدديج سددمع لبددا قادداو  

   وو...

عمددن طر ددا ابددن ع ددبج لخبرنددي مخرمددةج عددن لبيددغج عددن عمددرع بددن سددليم 

 الزرقي بغج ع ،ا فيغ ان عاعج قداو لبدو واعو: لمخرمدة لدم  سدمع مدن لبيدغ إال

ا عا داالج عن ل المزي  د،ن العبدار  عدن لبدي واعوج عزاو: لع دو  دد ث   د ثا

اج إنمدا 1061الوترل]ل ل[ج عقاو اإلمام ل مد: ل و ث ةج لم  سمع مدن لبيدغ شديئا

ل[ج ععلدد   دد،ا فرعا اددغ 1062رعى  ادداب لبيددغل ن لددغ عنددغ ابددن لبددي  دداتم]ل

مج فالحددد ث  ادداب لبيددغ عهدداو ج عالوهدداو  مددن طددر  الاحمددل عنددد ل ددل العلدد

صحيحج عمنرج اإلمام مسلم في  ،ا معرعرج ع و ترتيبغ المرع داو  سدب 

 ج عقد هعل  ،ا في آخر الباب.«صحيحغ»ما ذ ر في م دمة 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: ل ان  صليل لي: صال  الظرر لع العصرج لما عرو عند لبي واعو مدن 

سددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  ددد ث لبددي قادداو  قدداو: بينمددا نحددن نناظددر ر

للصال  في الظرر لع العصرج عقد وعان بالو للصدال ج إذ خدرج إليندا علمامدة 

بن  لبي العاص بن  ابناغ عل  عن غج ف دام رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

فدددددي مصدددددالنج عقمندددددا خلفدددددغج ع دددددي فدددددي مكانردددددا الددددد،ي  دددددي فيدددددغ... 

 النايل. ل[ج عفي رعا ة لمسلم: ل  م1063الحد ث]ل
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عقولغ: ل ان  صليل لم   ع  ،ا الفعل إال مدر  عا دد ج ففيدغ مدا  ددو علد  لن 

ا.   ،ن العبار  ال تدو عل  الاكرار معل ا

قولددغ: لع ددو  امددل لمامددةل الجملددة فددي محددل نصددب علدد  الحدداو مددن فاعددل 

ل صليل عل املل بالانو ن اسم فاعلج عللمامةل منصوب باسم الفاعل علد  

 لنغ مفعوو بغ.

ت بتاِلُ، لتْمِرِن{{ ]العال : ع [ 3رعي باإلنافةج  ما قر  قولغ تعال : }}إِن  م 

بالانو ن عاإلنافةج ع ال ما سبعياانج عقدد عرو عندد لبدي واعو: لبينمدا نحدن 

ا خددرج عليندددا رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  حمدددل  فددي المسددجد هلوسددا

 ا  ان  صغير .ل[ ع ،ا  دو عل  لنر1064لمامة... ع ي صبيةل]ل

عمسددلم لعلدد  « انوب»ع دد،ن الرعا ددة معل ددةج لكددن عقددع عنددد البخدداري فددي 

 ل[ج عت دم لن العاتا ما بين المنكب عالعنا.1065عات غل]ل

علُمامة: بضم الرمز  عتخفيف الميمدينج ع دي بند  لبدي العداص بدن الربيدعج 

لو  هللا علدو عل  عرد رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلومج ع ان رسدوو هللا صد

 عليغ عسلوم  حبرا.

قولغ: لبن  ز ندبل نسدبرا إلد  لمردا لشدرر نسدبرا إلد  رسدوو هللا صدلو  هللا 

ا آند،ا ج عز ندب  دي ابندة رسدوو هللا  عليغ عسلوم عقيل: نن لبا ا  دان مشدر ا

صلو  هللا عليغ عسلوم  برى بناتغج عقيل: ل بر لعالونج علدو عللنبي صلو  هللا 

را ابن خالارا لبا العاص قبل البعثة بيسيرج ثدم عليغ عسلوم ثالثون س هت ع  نةج عزت

 اهروج عتر اغ عل  شر غج عاسمغ ل يه بن الربيع بن عبد العزى ال رشي 

العبشمي رني هللا عنغ علمغ  الة بن  خو لد بدن لسددج لخد  خد جدة نبيردا 

  علمراج لسلم قبل الفاح في المحرم سنة سبعج ع اهرج فدرو  عليدغ النبدي صدلو 

ل[ج عماتدد  ز نددب سددنة ثمددان مددن الرجددر ج 1066هللا عليددغ عسددلوم ز نددب]ل

« الجندائز»عسسلارا لم ععية رني هللا عنردا مدع لخر داوج  مدا سديأتي فدي 

 إن شاء هللا.

بعد قولدغ: لبند  ز ندبل قولدغ: لعنبدي العداصل « الصحيحين»عقد ثب  في 

عالا دد ر: بند  ع ي مععوفة عل  ز نب بإظرار الالم الم در  في اإلنافةج 

لز نب عنبي العاصج عنسبارا ثانية نبيرا فيغ مراعا  لألوب في نسدبارا لدغج 

ـدد  مددا ت دددم ـ « انوب»لبيددان لنددغ لبو ددا الح ي دديج عقددد لخرهددغ البخدداري فددي 

بلف): لخرج علينا النبي صلو  هللا عليغ عسلوم علمامة بند  لبدي العداص علد  

 ل[.1067عات غل]ل

عور عل  قولدغ: ل صدليلج عفدي رعا دة عندد البخداري قولغ: لفإذا سجدل مع

 عمسلم: لفإذا ر ع عنعرال لي: عنعرا عل  انرا.
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قولغ: لعإذا قامل لي: من السجوو إل  الر عة الاالية  ملرداج ععندد لبدي واعو: 

ل ا  إذا لراو لن  ر ع لخ، ا فونعراج ثم ر دع عسدجدج  اد  إذا فدرغ مدن 

 انرا...ل.سجوون ثم قامج لخ، ا فرو ا في مك

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن العمددل المشددابغ لردد،ا الفعددل ال  بعددل 

ا لم منفددروااج عقددد  الصددال ج سددواء ل اندد  فر ضددة لم نافلددةج عسددواء ل ددان إمامددا

ت دم في رعا ة مسلم: للنغ  ان   م النايلج عإذا هداز ذلدك فدي  داو اإلمامدة 

 از في النافلة بانعل .هاز في  او االنفراوج عإذا هاز في الفر ضة ه

قاو الحاف) ابن رهب: لعالحد ث ن  صر ح في هواز مثل  ،ا العمدل فدي 

 ل[.1068الصال  المكاوبةج علن ذلك ال  كرن فيراج فضالا عن لن  بعلرا..ل]ل

عقد ذ ر العلماء لر،ا الحدد ث تدأع الو بعيدد ج عالد،ي ل دوهرم إلد  ذلدك لندغ 

ج ف داو بعضدرم: إندغ خداص بدالنبي ل[1069شغل  ثيرج  ما ذ در ال رطبدي]ل

صلو  هللا عليغ عسلومج عقاو آخدرعن: إن لُمامدة  اند  تعل دا بدغ مدن وعن فعدل 

منغج عبعضرم قاو: إن  ،ا في النافلةج عبعضرم قداو:  د،ا للضدرعر  عإذا لدم 

 وهد مدن  كفدي العفدل ع حفظدغج عبعضدرم قداو: إندغ منسدوه باحدر م العمدل 

 ع ،ا قالغ ابن عبد البرج عماو إليغ ال رطبي. عاالشاغاو في الصال  بغير اج

ع دد،ن وعدداعى ال  لافدد  إليردداج عبعضددرا  ددرون سدديا  الحددد ثج  مددا ت دددم  

 فالصواب لن مثل  ،ا العمل ال   ثر في الصال .

عقد اخالف العلماء في نابه الحر ة الاي تبعل الصال ج فمن ل ل العلم من 

ل[ج ع دو 1070يدل الحنبلدي]ل دو ا بثالث  ر اوج عنسب  د،ا إلد  ابدن ع 

 قوو نعيف نمر ن:

ا بعدددو معددين لع  يفيددة معينددة فعليددغ الدددليل  نن  انعو: لن  ددل مددن  دددو شدديئا

 ل[.1071الا د ر بابغ الاوقيفج ع ،ا ال توقيف فيغ]ل

الثدداني: لنددغ ثبدد  لن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  مددل لمامددةج  مددا فددي  دد،ا 

 ل[.1072عرهع عتأخر]لالحد ثج عفي صال  الكسور ت دم 

عقاو آخرعن:  ُرهع في  ،ا إل  العررج فما ُعد  في العرر  ثيراا فرو  ثيدر 

 بعددل الصددال ج عمددا ُعدددو فددي العددرر  سدديراا فرددو  سددير ال  بعلردداج ع دد،ا  ددو 

ل[ج ع ،ا فيغ شيء من الضعف  نن انعرار 1073الم، ب عند الحنابلة]ل

امج ف د  رى بع  الناي  د،ا  ثيدرااج تخالف باخاالر البلدان عاخاالر انفر

 عقد  ران آخرعن قليالا.

عال وو الثالث: لن الكثير من الحر ة مدا ُخيدل للنداظر لن الماحدر  لديس فدي 

ل[ بلف): لعقيللج علعل  ،ا 1074«]لاإلنصار»صال ج ع ،ا  كان صا ب 

 و لظرر انقواو علقربراج ع و لن  ل  ر ة تنافي الصال  بحيدث إذا رؤي 
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خ   احر  ُخيوِل للناظر لندغ لديس فدي صدال ج فردي مبعلدة للصدال ج لمدا الش

 الشيء اليسير ال،ي ال  نافيرا فال  بعلرا.

 ع مكن لن ت سم الحر ة في الصال  إل  ثالثة لقسام مسافاو  من انولة ع ي:

ـ  ر ددة مددأمور بردداج ع ددي  ددل  ر ددة تاوقددف عليرددا صددحة الصددال ج لع  1

لى علدد  سعدداء رلسددغ لع عباءتددغ نجاسددة فأل ا دداج  مالردداج فددانعو:  مددا لددو ر

ع ما لو اسادار إل  ال بلة لما تبين لدغ الصدوابج عمدن لولدة ذلدك مدا عرو فدي 

من اسادار  الصحابة رني هللا عنرم إل  الكعبدة لمدا لُخبدرعا « الصحيحين»

لن الرسدددوو « الصدددحيحين»ل[ج عقدددد عرو فدددي 1075باحو دددل ال بلدددة إليردددا]ل

لوم لوار ابددن عبدداي مددن عرائددغ إلدد   مينددغ لمددا عقددف عددن صددلو  هللا عليددغ عسدد

ل[ج ع ،ا عل  ال وو بعدم صحة الصال  عن  سدار اإلمدام مدع 1076 سارن]ل

 خلو  مينغ.

عالثاني: ع و ما  اوقف عليغ  ماو الصال ج  الا دم إلد  مكدان فاندلج  سددوِ 

رُّ   لاسو ة الصفج فر،ن مأمور برا لكماو الص  ال .فرهة في الصفج لع تتحت

ـ  ر ددة منرددي عنردداج فددإن  اندد   ثيددر  ماواليددة لغيددر  اهددة فرددي مبعلددة  2

للصال  ـ علد  مدا ت ددم ـ عإال فردي مكرع دةج ع دي  دل  ر دة  سدير  لغيدر 

 اهةج  ما عليغ  ثير من الناي من العبث بالساعة لع النظر إليردا لع تسدو ة 

نددغ  نددافي سعدداء الددرلي لع العبددث باللحيددة عنحددو ذلددكج فكددل ذلددك مكددرعن  ن

 الخشوع في الصال ج فإن  تثُر عتوال  فرو محرم مبعل للصال .

ـ  ر ة مبا ةج ع دي اليسدير  لحاهدة لع الكثيدر  للضدرعر ج فدانعل   مدا  3

في  د ث البابج عالكثير  للضرعر   ما في  الة الخور إذا لم  امكنوا معغ 

لد  لرهلردم من لواء الصال  عل  الوهغ المعلوب فإنرم  صلون ع م مشا  ع

ا{{  دداالا لتْع ُرْ بتانددا لع را بددون علدد  خيددولرمج قدداو تعددال : }}فتددإِْن ِخْفدداُْم فتِرهت

 ل[.1077[ ]ل239]الب ر : 

عمن الحر ة المبا ة لن  حك هسددن لع  صدلح إزارن إذا اسدارخ ج عقدد ن دل 

ابن رهب عن اإلمام ل مد لندغ سدألغ  درب عدن الرهدل  صدلي فاحادك سداقغ 

غج قل :  حكغ ب دمغ؟ قاو:  و بال دم لسرلج ع أنغ رخ  فيحكغج فكأنغ  ر 

 فيغ.

عن ل عن بع  ماأخري الحنابلة لنغ قاو: الحك ال،ي ال  صبر عنغ المصلي 

 ل[.1078ال تبعل صالتغ عإن  تثُر]ل

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  هددواز  مددل انطفدداو فددي الصددال   نن 

ياب انطفاو علهسداو م طدا ر ج اآلومي طا رج عما في هوفغ معفوٌّ عنغج عث

ا بنجاسدارا لدم  صدلوِ النبدي صدلو  هللا  ما لم تاح ا نجاساراج علو  دان محكومدا

 عليغ عسلوم ع و  امل لمامةج عقد ن   الشافعي عسيرن عل  طرارترا.
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عال ددوو الثدداني: لنددغ ال  حكددم بعرارترددا  ننرددم ال  انز ددون مددن البددووج ع ددو 

ج عانعو لصددح  نن  دد،ا الحددد ث  دددو علدد  قددوو بعدد  الشددافعية عالحنابلددة

 ل[.1079طرارترا]ل

الوهددغ الخددامس:  سددُن خلددا النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم عرلفاددغ عمالطفاددغ 

للصددبيان هبددراا لرددم علوالددد رمج ع دد،ا فيددغ الاوانددع مددع الصددبيانج عسددائر 

الضددعفة عر مددارم عمالطفددارمج علدد،ا لعدداو البخدداري  دد،ا الحددد ث فددي  ادداب 

ب عليغ:  ـ« انوب»  «.باب ر مة الولد عت بيلغ عمعان اغ» ما ت دم ـ عبوو

الوهغ الساوي: في الحد ث وليدل علد   سدر الشدر عة اإلسدالمية عسدما اراج 

  يث إن العمل ال ليل ال  بعل الصال ج ع ،ا الكثير المافر .

الوهغ السابع: الحد ث وليل عل  هواز إوخاو الصبيان المساهدج عقد اسدادو 

بت علددددد   ددددد،ا الحدددددد ث بدددددـلإوخاو الصدددددبيان بددددد،لك ال نسدددددائي  يدددددث بدددددو 

ل[. ع دددو لدد،لك لن  دد،ن الصددال   اندد  مكاوبددةج ع ددي ال 1080المسدداهدل]ل

 تكون إال في المسجد  ما ت دمج عهللا تعال  لعلم.
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 حكم قتل الحية والعقرب في الصالة

ُسدووُ  227/23 : قتداوت رت ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت عتْن لتبِي ُ رت هللا صدلو  هللا  ـ عت

بت »عليددغ عسددلوم:  ي ددةتج عاْلعتْ ددرت ددال ِ: الحت وتْ ِن فددي الص  دددغ «. اْقاُلُددوا انتْسددوت هت لتْخرت

. غُ اْبُن ِ ب انت حت صتح   انتْربتعتةُج عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

 لج921« لالعمل في الصدال »باب « الصال »ف د لخرهغ لبو واعو في  ااب 

لج عابددن  بددان 1245لج عابددن ماهددغ ل3/10لج عالنسددائي ل390عالارمدد،ي ل

دْويج عدن 2352ل لج  لرم من طر ا  حي  بن لبي  ثيرج عن نمضم بن هت

لبي  ر ر  رني هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم.. ف، رن. 

 عقاو الارم،ي: ل د ث  سن صحيحل.

ث او رهاو الشيخينج سيدر نمضدم بدن فر،ا الحد ث إسناون صحيحج رهالغ 

هوي فمن رهاو لصحاب السننج ع و ث ةج ع حي  بن لبي  ثير: ث دة ثبد ج 

ـد عقدد صدرح بالاحدد ث عندد ل مدد « الا ر دب»لكنغ  دلس ع رسل ـ  ما فدي 

 ل.16/117ل

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ِ قولددغ: لاقالددوا انسددوو نل تثنيددة لسددووج  علددا علدد  الحيددة عالع ددرب ع لدد  ليو

لددون  اندداج علددو لددم  كونددا لسددوو نج عتسددميارما بدد،لك مددن بدداب الاغليددب  نن 

 المسم  بانسوو في انصل: الحيةج  ك، ذ رعا.

قولغ: لالحية عالع ربل بيان لألسوو نج عالحية: وابة مدن الزعا دفج طو لدة 

البعنج هسمرا محرشفج عد م انطدرارج ع دي لندواعج بعضدرا لخبدث مدن 

غ بواسددعة العدد وِ بفمردداج ثددم تفددرز مدداو  سددامة تنا ددل إلدد  بعدد ج ع ددي تلددد

 اللد ،ج عل،ا قاو علماء اللغة: لدساغ الع رب: لسعاغج علدساغ الحية: عضاغ.

عالع رب: وابة معرعفةج تلسدع بشدو ة فدي طدرر ذ لرداج فافدرز مداو  سدامةج 

 ع و لف)  علا عل  ال، ر عاننث .

قال الحيدة عالع درب فدي الصدال   الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  اساحباب 

ج ع غافدر فدي « اقالدوا..»نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لمر ب،لك فدي قولدغ: 

 ذلك المشي اليسير لع لخ، النعل لضربراج عنحو ذلك.

علعلو انمر ب الرما عالمسامحة عما  حصدل مدن الحر دة م صدوو بدغ مبداور  

لحر داج عنحدو ذلدك ممدا  فدوو الفرصة قبل فواتراج  إن اذ الغر اج عإطفداء ا

بفواو عقاغ  عنن في قالرما وتْفدعت انشدغاو الخداطر برمداج عال سديوما فدي  داو 

 الصال ج عإزالة انذى.
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عظا ر الحد ث لن قالرما سير م يد بضربة لع نرباينج لكن الظا ر لنغ إن 

ا ااج قالرما إل  معالجة  ثير  فسدو صالتغج  ما إذا قاتل في صالتغ  ننغ 

 مل  ثير ليس من لعماو الصال .ع

ع ،ا لو  ان  الحية لع الع رب بعيد  ع خش  منرا علد  ندائم لع علد  طفدلج 

فال،ي  ظرر من قواعد الشر عة لنغ   عدع صدالتغ ع  الرداج  حالدة الغدر  لع 

 الحر ا لع العدع عنحو ذلك.

عقددد لخددرج عبددد الددرزا  عددن معمددرج عددن قادداو  قدداو: سددألاغج قلدد : الرهددل 

ا علد  بئدر  اخدور لن  سد ه بردا ل نصدرر؟ قداو: نعدمج  صليج  فيدرى صدبيا

ا  ر د لن  أخ، بغلاغ؟ قداو:  نصدرر]ل ل[ج عقدد علدا 1081قل : فيرى سارقا

 ل[.1082البخاري الجزء الثاني بمعنان]ل

عقد ذ ر الحاف) ابن  جر عن بع  الحنابلة لنغ قاو: لإنما   عع صالتغ إذا 

ءج فدإن  دان العمدل  سديراا لدم تبعدل بدغ ا ااج إلد  عمدل  ثيدر فدي لخد، الشدي

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1083الصال ل]ل

 باب سار  المصلي

اج لكن سلب إطالقردا عندد الف رداء علد  مدا  السُّار ج بالضم: ما  ُساار بغ معل ا

 نصبغ المصلي لمامغج لمندع المدرعر بدين  د دغ مدن عصدا لع سدوطج لع سيدر 

 ذلك.ذلك من شجر  لع وابة لع سار ة عنحو 

ا  ان لع منفرواا لن  صلي  عال خالر بين ل ل العلم لنغ  ساحب للمصلي إماما

إل  سدار ج سدواء صدلو  فدي العمدران لع فدي الفضداءج لمدا عرو فدي ذلدك مدن 

 السنوة ال ولية عالفعلية.

عال فر  عل  انظرر بين لن  خش  المصلي ماراا لع ال  خش ج فاساحب لغ 

اج عإنما عقع ال  خالر في عهوبراج  ما سيأتي إن شاء هللا.السار  معل ا

علما المأموم فال  سن لغ لن  اخ، سار   نن ذلك لم  درو  عنن سدار  اإلمدام 

سددار  لمددن خلفددغج عقددد  كدد  همددع مددن ل ددل العلددم  ددابن بعدداوج عابددن  ددزمج 

عال اني عياا اإلهماع عل  لن المأموم ال  كلف اتخداذ سدار ج فدإن النبدي 

م صلو  إل  العنز ج علم  رو لن ل داا من الصحابة رندي صلو  هللا عليغ عسلو 

ل[ج ععرو فددي  ددد ث ابددن عبدداي رنددي هللا 1084هللا عددنرم اتخدد، سير ددا]ل

ا عل   مدار لتدانج علندا  ومئد، قدد ندا زو اال داالمج  عنرما قاو: للقبل  را با

عرسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي بالندداي بمندد  إلدد  سيددر هدددارج 

دي بع  الصفج فنزل ج فأرسل  انتدان ترتدعج عوخلد  فدي فمررو بين  

ل[لج عال ر ب لن الصال  إلد  سدار  1085الصفج فلم  نكر ذلك علي  ل د]ل

 فيرا فوائد عمصالح  منرا:
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ـ اماثاو لمر النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم باتخاذ داج عاتبداع  د دغ صدلو  هللا  1

فرااج عاإلنسدان  ثداب علد  عليغ عسلومج ف د  ان  صلي إل  سدار   ضدراا عسد

 اتباع السنوة عإ يائرا.

ـ لن الصال  إلد  سدار  تحفد) علد  المصدلي صدالتغ مدن مدرعر الشديعان  2

إذا صلو  ل د م »لمامغ عقععغ لصالتغج عقد قاو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: 

فليصدددددددل إلدددددددد  سدددددددار  عليدددددددددن منردددددددداج ال   عدددددددع الشدددددددديعان عليددددددددغ 

 ل[.1087ل[]ل1086«]لصالتغ

ر الشدديعان لمددام المصددلي  دد وي إلدد  اسددايالئغ عليددغ عتمكنددغ مددن قلبددغ عمددرع

اج بحسدب صدد  المصدلي عإقبالدغ فدي صدالتغ  بالوسوسة إمدا  دالا عإمدا بعضدا

عل  هللا تعال ج ع ،ا   ثر عل  خشوع المصدلي عخضدوعغ عتددبُّرن ال دراء  

 عال، ر.

ج  سار ة ـ  ف البصر عما عراء السار ج ال سيوما إذا  ان  سار  شاخصة 3

لع هدارج ع ،ا لمر محسويج فإن المصلي إلد  سدار   درى لندغ لهمدع ل لبدغ 

 علقرب لخشوعغج علس  لبصرن.

ـ لن السار  تنفع المصدليج فدال تبعدل صدالتغ إذا  دان المدار ممدا   ععرداج  4

عال تن   إذا  ان المار ممدن ال   ععرداج عتنفدع المدار نندغ  كدون لدغ مجداو 

فال  حوهغ إل  المرعر بين  د غ في ع فدي اإلثدمج لع  المرعر من عراء السار 

 الوقور  ا  تناري صالتغج ع ،ا فيغ  رج.
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 حكم المرور بين يدي المصلي

ُسدوُو هللا  228/1 : قتداوت رت داِرِث رندي هللا عندغ قتداوت دْيِم ْبدِن الحت ـ ععتْن لتبدي ُهرت

ارُّ بتْينت  تددتي ا»صلو  هللا عليغ عسلوم:  لتْيدِغ ِمدنت اإِلثْدِم لتْو  تْعلتْم المت داذتا عت دلوِي مت لُمصت

ْيراا لتغُ ِمْن لتْن  تُمدر   فتدـاٌ «. بتدْينت  تدتْ دغِ  لتكتانت لتْن  تِ فت لتْربتِعينت خت الل ْفدُ)  ُمـاـ  لتْيدِغج عت عت

.ِ اِريو  ِلْلبُخت

قتعت فِي  عت ارِ »عت : « اْلبتز  رت ْهغ  آخت ا »ِمْن عت ِر فا  «.لتْربتِعينت خت

 عهون: الكالم عليغ من

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ة ـ بكسددر  ددم  ع ددو لبددو هردديم ع  دداو: لبددو هرددمج عبددد هللا بددن الحددارث بددن الصوِ

المرملدة عتشدد د المديم ـ اننصداري النجداريج صدحابي معدرعرج ع دو ابددُن 

لخِ  لُبي بن  عدب رندي هللا عنرمدا لدغ  دد ثانج ل دد ما  د،اج عاآلخدر فدي 

ل[ج ع دو سيدر صدا ب اننبجانيدةج فد،ا    داو 1088السالم عل  من  بوو]ل

لغ: لبو الجرمج ع و قرشيج ع ،ا لنصاريج مداو فدي خالفدة معاع دة رندي 

 هللا عنغ.

ع ل لبو هريم  و عبد هللا بن هريم؟ قوالنج فأبو  اتم عمن عاف غ  رى لنرما 

اثنانج علن عبد هللا بن هريم  و راعي  ،ا الحد ثج عابن الحارث  و راعي 

 البوو. د ث 

عابن مندن عابن عبد البر  ر ان لنرما شخ  عا دج قاو ابن عبدد البدر: للبدو 

 ل[.1089هريم عبد هللا بن هريم اننصاريلج ثم ذ ر  د ثغ  ،ا]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

« إثم المار بين  دي المصلي»باب « الصال »ف د لخرهغ البخاري في  ااب 

ل[ مدول  1090كج عدن لبدي النضدر]لل من طر ا مالد507لج عمسلم ل510ل

عمر بن عبيد هللاج عن بسر بن سعيدج لن ز د بن خالد لرسلغ إلد  لبدي هرديم 

 سددألغ مدداذا سددمع مددن رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم فددي المددار بددين  دددي 

 المصلي؟ ف او لبو هريم... ف، رن.

ا  لع شدرراا  عزاو البخاري عمسلم: قاو لبو النضر: ال لوري لقاو: لربعين  ومدا

ا ـ مدن طر دا سدفيان الثدوريج عدن سدالم لبدي  لع سنة. علخرهغ مسلم ـ ل ضدا

 النضر بغ.

علف) البخاري عمسلم سواءج ععليغ فال عهغ ل وو الحاف): عاللفد) للبخداريج 

إال إن  ددان  ر ددد لفظددة لمددن اإلثددمل علنرددا للبخدداري وعن مسددلمج ع دد،ا سيددر 

لمج عقد رعى الحدد ث بداقي صحيحج فإنرا ليس  في صحيح البخاري عال مس

السدداة علصددحاب المسددانيد عالمسدداخرهاو بدددعنراج  مددا ذ ددر ذلددك الحدداف)ج 

ج «الصدحيحين»فدي إ رامدغ لنردا فدي « العمدد »عذ ر لنغ ِعْيبت عل  صا ب 
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فالعجب من نسبة المصنف لرا  نا إلد  الشديخينج ف دد عقدع لدغ مدن الدو م مدا 

نِيج عذ در ج عذ در الحداف) لنردا مدن «العمد »عقع لصا ب  ْيرت ز داواو الُكْشدمت

ا اماو لن تكون  ،ن اللفظة عهدو في  اشية لصل البخاريج فظنردا بعد  

رعا  البخاري ـ ع و الكشميرني ـ لصالاج فزاو ا  ننغ لم  كن من ل دل العلدم 

 عال من الحفاظج بل  ان راع ة.

ب عل  الحد ث ـ  ما ت دم ـ ب ولغ:  بين  دي باب: إثم المار »لكن البخاري بوو

ع أن  ،ا ال،ي سر  الكشدميرني فدي ظندغ المد، ورج علمدا البخداري « المصلي

 ف د اعامد في ترهماغ عل  ما  فرم من معن  الحد ث.

ل مدن طر دا 3782ل ل9/239« لمسدندن»لما رعا ة البزار ف دد لخرهردا فدي 

سفيان ـ ع و ابن عييندة ـج عدن سدالم لبدي النضدرج عدن بسدر بدن سدعيد قداو: 

بو هريم إل  ز د بن خالد لسألغ عن المار بين  دي المصدليج ف داو: لرسلني ل

لددو  علددم المددارو بددين  دددي »سددمع  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم   ددوو: 

ا خيددر لددغ مددن لن  مددر بددين  المصددلي مدداذا عليددغ  ددان نن   ددوم لربعددين خر فددا

 «. د غ

ا] ل[ج لمدا 1091لعقد ذ ر العلماء لن ابن عيينة لخعأ فدي الحدد ث سدنداا عماندا

ا عالثددوري الددراع ين عددن لبددي النضددرج فددرعى  فددي السددند فألنددغ خددالف مالكددا

اج فجعل المس عو  دو ز دد بدن خالددج عالسدائل لبدو هرديمج  الحد ث عنغ م لوبا

عفي لف) الصحيحين السائل ز د بن خالد عالمس عو لبو هريمج ع و عندد ما 

بعدغ الثدوري عندد ل عتا1/154« لالموطدأ»من طر دا مالدكج ع د،ا رعان فدي 

مسلم عسيرنج عمالك عالثوري إذا اهامعا  انا لعل  مدن ابدن عييندةج علد  لن 

مشدكل »ابن عيينة رعى الحد ث عل  الصوابج فيما لخرهدغ العحداعي فدي 

 ل.2/14ل عمن قبلغ ابن خز مة ل1/83« لاآلثار

ال فرعا دا عد و ابن عيينة بلفظة: للربعدين خر فدا ن لما الخعأ في المان ف د تفرو

لبي النضرج ع ي لم ترو في رعا ة مالك عالثوري عنغج فإن لبا النضر قداو: 

ا لع شدرراا لع سدنة. ع د،ن رعا دة الجماعدةج عرعان  ال لوري لقاو: لربعين  وما

ل بمددا  وافددا رعا ددة الجماعددة علفظددغ: لال 28/286ل مدددج عددن ابددن عيينددة ل

..لج عما وام لن انئمدة رع عا الحدد ث عدن ابدن لوري من  وم  لع شرر  لع سنة 

عيينددة علدد  الصددوابج فلعددل الخعددأ المدد، ور مددن الددراعي عنددغج عهللا تعددال  

 لعلم.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولغ: للو  علم المارل لو:  رر شرطج  دو عل  ما  ان سدي ع لوقدوع سيدرن 

نحو: لو  ضر لخدو  لحضدروج لي:  دان سدي ع  ضدوري فيمدا مضد  لدو 
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 نا: سي ع اخايار الوقور في الزمن الماني لو عقع  ضر لخو ج عالا د ر 

 المرعر بين  دي المصلي.

عالشددرط قولددغ:  تْعلتددُمج عالجددواب: لكددان لن   ددفج عقيددل: محدد،عر ت ددد رن: 

 الخاار لن   ف.

عالمددراو بالمددار: العددابر مددن اليمددين إلدد  الشددماو لع بددالعكسج عخددرج بدد، ر 

إثم عليغ إال إن قصد بد،لك الاشدو ش المار: ال ائم عال اعد عالنائم عسيرنج فال 

 ل[.1092عل  المصلي فرو في معن  المار]ل

قولغ: لبين  دي المصدليل لي: لمدام المصدلي مدن قدميدغ إلد  منارد  سدجوون 

عل  انظررج عقيل: بينغ عبين قدر ثالثة لذرعج عقيل: بيندغ عبدين قددر رميدة 

ا بحيث ال  مكن وفعغ إال با لا دم خعواوج ع د،ا إذا  جرج عقيل: إذا بتعُدت عرفا

 لم  اخ، المصلي سار ج فإن اتخ، سار  فإنغ  مر عراء ا عال  رج.

عالاعبير باليدد ن مدن بداب المجداز المرسدلج  يدث عبودر بدالبع  عدن الكدلج 

قيل: عهدغ ذلدك نن ل ثدر عمدل اإلنسدان برمدا  اد  نسدب الكسدب إليرمدا فدي 

 نحو: بما  سب   دا ج علشبا غ.

 ن اإلثمل لي: من الع وبة.قولغ: لماذا عليغ م

ا مناظددراا فددراغ المصددليج عللنل عمددا  قولددغ: للكددان لن   ددفل لي:  ب دد  عاقفددا

بعد ا في تأع ل مصدر اسم ل انلج علخيراال خبر اج عالا دد ر: لكدان عقوفدغ 

 لربعين خيراا لغ من لن  مر.

ال الخر ف: الفصل الد،ي تُخدرر فيدغ الثمدارج ع دو ل دد فصدوو  قولغ: لخر فا

 ة انربعة: الشااء عالربيع عالخر ف عالصيف.السن

ا لألمدددر « الصدددحيحين»عقدددد لُبردددم المعددددعو فدددي رعا دددة  عسير مددداج تفخيمدددا

اج عإن  ان ظا ر السيا  لنغ عيون المعدعوج علكدن شدك الدراعي فيدغج  عتعظيما

ا:  لدو  علدم ل دد م مدا »عقد عرو في  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ مرفوعا

ا فدي الصدال ج  دان نن   ديم مئدة عدام لغ في لن  مر بين  د ي لخيغج معارندا

 ل[.1093«]لخير لغ من الخعو  الاي خعا ا

لكددن ذ ددر الحدداف) لن  دد،ا  شددعر بددأن إطددال  انربعددين للمبالغددة فددي تعظدديم 

 ل[.1094انمرج ال لخصوص عدو معين]ل

عقد ماو العحاعي إل  لن  د ث لبي  ر ر  ـ  ،ا ـ ماأخر عن  د ث البداب 

و  ددد ث لبددي هردديم  نن فددي  ددد ث لبددي  ر ددر  ز دداو  فددي الوعيدددج الدد،ي  دد

ا  نن  اج ال ت دمغج فيكون ما في  د ث الباب تخفيفدا ع ،ا  ناسب تأخرن تغليظا

 الم ام م ام زهر عتخو فج عهللا لعلم.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  تحر م المرعر بين  دي المصليج علندغ مدن 

عيدددج عقددد ذ ددر الشددو اني لن  دد،ا وليددل علدد  لن المسددائل الاددي هدداء فيرددا الو
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ل[ج عذلدك ـ عهللا لعلدم ـ نن 1095المرعر بدين  ددي المصدلي مدن الكبدائر]ل

المصددلي عاقددف بددين  دددي هللا تعددال   ناهيددغج عفددي المددرعر بددين  د ددغ قعددع 

 ل[.1096لمناهاتغج عتشو ش عليغج عقد ن ل ابن  زم اإلهماع عل  لنغ آثم]ل

ل العلددم  ددابن عبددد البددر عابددن  ددزم عالبغددوي بكرا ددة عقددد عبوددر همددع مددن ل دد

المرعر بين  دي المصليج عالظا ر لن المراو  را ة الاحدر مج لمدا ثبد  فدي 

ددا قدداو الارمدد،ي: لعالعمددل علدد   دد،ا 1097ذلددك مددن الوعيددد الشددد د]ل ل[ج علتم 

الحددد ث عنددد ل ددل العلددمج  ر ددوا المددرعر بددين  دددي المصددليلج قدداو الشددارح 

ل[ج فيجدب 1098لالمراو بالكرا ة عندد الارمد،ي: الاحدر مل]لالمبار فوري: 

عل  المسلم لن  ح،ر المرعر بين  دي المصلي لع الاسدا ل فدي ذلدكج خشدية 

الوقوع تح   ،ا الوعيدج  ما لندغ  نبغدي للمصدلي لن  باعدد عدن الصدال  فدي 

طر  النداي عانمكندة الادي ال بددو لردم مدن المدرعر برداج  دالممراو فدي مثدل 

الحرامج عالمسدجد النبدويج عالمسداهد الكبيدر   لدئال  عدرا صدالتغ  المسجد

للن   لع الاشو شج ع عرا المار  لإلثمج لع الحدرج بدالوقور  اد   فدرغ 

 من صالتغ.

الوهغ الخامس: المصلي إن صلو  إل  سار   رم المرعر بينغ عبين سدارتغج 

  حدل ن دد ع ،ا لو اتخ، سجاو   صلي عليراج فإن  ،ن السجاو  محارمةج فال

 لن  مر بين  دي المصلي فيرا.

فإن  ان المصلي إل  سير سار ج فإن المحرم ما بين قدمغ عمونع سجوونج 

فال  حل ن د لن  مر في  د،ا الموندعج عإنمدا قيودد بد،لك علد  انظردر  نن 

المصلي ال  ساحا ل ثر مما  حااج إليغ في صالتغج فلديس لدغ الحدا لن  مندع 

ا ال الناي مما ال  حااه غج فإن بعُد المار سلم من اإلثم  ننغ إذا بعُد عندغ عرفدا

  سم  ماراا بين  د غج فرو  ال،ي  مر من عراء السار .

الوهغ الساوي: الراهح من قولي ل ل العلم لن المرعر بين  دي المصلي في 

المسجد الحرام محرمج ال فر  في ذلك بينغ عبين سيرنج لعموم  ،ن الحد ثج 

ليل  خد  مكدة لع المسدجد الحدرام. عمدن تدراهم البخداري فدي عليس  نا  و

قاو ابن  جر: للراو البخاري الانبيدغ « باب السار  بمكة عسير ا»صحيحغ: 

عل  نعف الحد ث ـ  عني  دد ث المعلدب ابدن لبدي عواعدة ـ علندغ ال فدر  

بددين مكددة عسير ددا فددي مشددرععية السددار ج قدداو: ع دد،ا  ددو المعددرعر عنددد 

فدددر  فدددي مندددع المدددرعر بدددين  ددددي المصدددلي بدددين مكدددة  الشدددافعيةج علندددغ ال

 ل[.1099عسير ال]ل

عقد ثب  في  د ث هابر رندي هللا عندغ لن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لمدا 

 ل[.1100صلو  ر عاي العوار هعل الم ام بينغ عبين البي ]ل
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ععن صالح بن  يسان قاو: لرل   ابن عمر  صلي في الكعبةج فال  دع ل داا 

 ل[.1101 د غج  باورنج قاو:  رونل]ل مر بين 

لكدددن إن صدددلو  اإلنسدددان فدددي مكدددان  حاددداج النددداي المدددرعر فيدددغ  دددالممراو 

الموهوو  واخدل المسدجد الحدرام فدإن الجنا دة مدن المصدلي نفسدغ  نن الحدا 

للمار ج ع ،ا من  صلي في المعدارج فإندغ ال  رمدة لدغج عال  لدزم النداي لن 

  و ال،ي عقف  صلي في مكانرم. احاشوا المرعر بين  د غ  ننغ 

عقد ن و همع من ل ل العلم عل  لنغ في  او الز ام الشد د في مكة ال  دفع 

المار بين  د غج عإنما النري فيما إذا عهدد المدار سدبيالاج لكدن علد  المسدلم لن 

 ا ي هللا ما اساعاعج عال  اراعن في  ،ا انمدرج  مدا عليدغ  ثيدر مدن الندايج 

لك فال بأي إن شاء هللا تعال ج لما  ارتوب عل  مندع المدرعر فإن ُسِلبت عل  ذ

بين  دي المصلي من الحرج الشد د علد  المدار عالممدرعر عليدغج لمدا  سدببغ 

 ذلك من مضاعفة الز امج عهللا لعلم.
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 مقدار ارتفاع السترة

عتْن عتائِشتةت رني هللا عنرا قتال : ُسئِلت رسوُو هللا صدلو  هللا عليدغ  229/2 ـ عت

 : دلوِي فت تداوت دْن ُسداْرت ِ الُمصت ْ دلِ »عسلوم ـ فِي ستْزعت ِ تتبُو  ـ عت «. ِمثْدُل ُمدْ ِخرت ِ الر 

غُ ُمْسِلٌم. هت  لتْخرت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل مدن 500« لسدار  المصدلي»بداب « الصدال »ف دد لخرهدغ مسدلم فدي  اداب 

ندي هللا عنردا لنردا قالد : ... طر ا لبي انسووج عدن عدرع ج عدن عائشدة ر

 ف، رتغ.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لمثددل مدد خر  الر ددلل بضددم المدديم عسددكون الرمددز ج ع سددر الخدداء 

المعجمةج  ي العدوو الد،ي  كدون فدي آخدر الر دلج  سداند إليدغ الرا دبج قداو 

 ل[.1102النوعي:  ي قدر عظم ال،راعج ع و نحو ثلثي ذراع]ل

لرا سير م ددرج ف دد تكدون نصدف ذراعج عقدد تكدون ل ثدر لع عالظا ر لن طو

لقلج ع أن  ،ا ـ عهللا لعلم ـ بيان لنوع السار ج عليس تحد دداا لم ددار اج  مدا 

 سيأتي إن شاء هللا.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لنغ  كفي من السار  ما  ان بم ددار مد خر  

اج ع د،ا لديس علد  سدبيل الر ل في االرتفداعج لي: بم ددار ثلثدي ذراع ت ر  بدا

الاحد دج بل  و عل  سبيل الا ر ب  ننغ ثب  لنغ صلو  هللا عليغ عسلوم اساار 

ْربتِة عم ام إبرا يم عليغ الصال  عالسالم عسير ذلك مما  بالجدار عالعتنتز  عالحت

 و لطوو بكثير من م خر  الر لج عفي الحدد ث اآلتدي لمدر باالسدااار علدو 

 م خر  الر لج عهللا تعال  لعلم.بسرمج ع و لقصر من 
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 األمر باتخاذ السترة وأنه ال تحديد لعرضها

ُسدوُو هللاِ  230/3 : قتداوت رت ِ رندي هللا عندغ قتداوت نديو ْعبتدد  اْلُجرت عتْن ستْبرت ت ْبدِن مت ـ عت

ددْرم  »صددلو  هللا عليددغ عسددلوم:  لتددْو بِست ددالتتِِغ عت دددُُ ْم فِددي صت ددغُ «. ِليتْسدداتاِْر لت ت هت لتْخرت

اِ م.الْ   حت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ع و لبو ثُر ة ـ بضم المثلثة عفاح الراء عتشد د المثنا  الاحايةج ع  داو: ثتر  دة 

بالفاح ـ ستْبر  ـ بفاح السين عسكون الباء المو د  ـ ابن معبدد الجرندي رندي 

ع ددو عالددد الربيددع بددن ل[ج 1103هللا عنددغ نددزو المد نددةج علقددام بدد،ي المددرع ]ل

سبر  الجرنيج رعى عنغ ابنغ الربيعج عرعى عن الربيع هماعةج علهلورم ابن 

شددرابج ع ددو راعي  ددد ث الماعددةج علن الرسددوو صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لذن 

فيرا بمكة ثالثة ل ام ثم  رم  إل   وم ال يامةج ع د ثغ في مسدلمج عسديأتي ـ 

و فدددي خالفدددة معاع دددة رندددي هللا ج مدددا«النكددداح»إن شددداء هللا ـ فدددي  اددداب 

 ل[.1104عنغ]ل

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

لج 1/278لج عابن لبدي شديبة ل24/57لج عل مد ل1/252ف د لخرهغ الحا م ل

ل من طر دا عبدد الملدك بدن الربيدع 6542عمن طر  غ العبراني في الكبير ل

م: بددن سددبر ج عددن لبيددغج عددن هدددن قدداو: قدداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلو 

ج  ،ا لف) الحا م مدن  د،ا العر داج علمدا مدا « اساارعا بصالتكم علو بسرم»

 في الكااب فرو لف) ابن لبي شيبة.

ل[. 1105عالحد ث سندن  سن  نن عبد الملك بن الربيع نعفغ ابن معدين]ل

عقاو ابن ال عان: للم تثب  عدالاغج عإن  ان مسلم قدد لخدرج لدغ فغيدر محداج 

ال]لبغج ععس  لن  كون الحد ا ال نعيفا  ل[.1106 ث  سنا

ا فددي الماعددة]ل ا لخددرج لددغ ماابعددة  ددد ثا ل[ج 1107عقددد ذ ددر الحدداف) لن مسددلما

ا ـ لن العجلي عث غج  ما عث غ ال، بي]ل ل[ج ثم إنغ لدم  افدرو 1108عن ل ـ ل ضا

بغ عبدد الملدكج ف دد تابعدغ لخدون عبدد العز دز عندد الحدا م مدن طر دا  رملدة 

ل من طر ا سبر   ال ما عدن 4/187« لاار خال»لج عالبخاري في 1/252ل

ا:  عبددد العز ددز بددن الربيددع بددن سددبر  بددن معبدددج عددن لبيددغج عددن هدددن مرفوعددا

ل[. عقداو 1109عقد عث غ ابدن  بدان]ل« ليساار ل د م في صالتغ علو بسرم»

 لصدع  ربما سلهلج علما الربيع فث ة.«: الا ر ب»الحاف) في 

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

لعلو بسرمل لو: تفيد الا ليلج عالسدرم:  دو النصدل العدر   الد،ي  بلد،  قولغ:

ا]ل ل[ج عالفارج بالكسر: ما بين طرر اإلبردام عطدرر 1110طولغ فِاْراا ت ر با
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ل[ج ع  در بحوالي ساة عشر سمج فإذا سدرز 1111السبابة بالافر ج المعااو]ل

ل بالنسبة لم خر  هزء منغ في انرا ثلثغ ـ مثالا ـ ب ي ثلثانج ع و شيء قلي

 الر ل.

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  لن السددار  تحصددل بكددل شدديء  نصددبغ 

ا  السرمج عظا ر  ،ا لنغ ال  عدو إل   المصلي لمامغ علو  ان قصيراا لع وقي ا

ج « علددو بسددرم»السددرم إال إذا لددم  جددد سددار   افيددةج  مدد خر  الر ددلج ل ولددغ: 

وع السدار ج عقدد هداء مدا  دو لسدرل ع ،ا وليل عل  تيسير اإلسالم في مون

 من ذلكج ع و االسااار بالخهج  ما سيأتي إن شاء هللا.

الوهددغ الخددامس: الحددد ث وليددل علدد  انمددر باتخدداذ السددار  فددي الصددال ج عقددد 

ذ ب هماعدة مدن ل دل العلدم إلد  لن  د،ا لمدر إ جدابج ف دالوا بوهدوب اتخداذ 

مسددائل اإلمددام ل مددد »السددار ج ع ددو رعا ددة عددن اإلمددام ل مدددج ف ددد هدداء فددي 

ا علندا لصدليج علديس « رعا ة: إسحا بن  دانئ قداو: لرآندي لبدو عبدد هللا  ومدا

بددين  دددي سددار ج ع ندد  معددغ فددي المسددجد الجددامعج ف دداو لددي: اسدداار بشدديءج 

ل[ ال دوو 1113ل[ج عن دل ابدن مفلدحج عالمدرواعي]ل1112فاساارو برهلل]ل

 « .الوانح»بالوهوب عن  ااب 

مدا  ددو علد  لندغ « صدحيحغ»خز مةج ف د هداء فدي  عممن قاو بالوهوب ابن

 رى الوهوبج فإنغ لما ذ ر  د ث ابن عباي رندي هللا عنرمدا لن الرسدوو 

صلو  هللا عليغ عسلوم صلو  بعرفدة علديس شديء  سدارنج ندعف  د،ا الحدد ث 

عقاو: قد زهر النبي صلو  هللا عليغ عسلوم لن  صلي المصدلي إال إلد  سدار ج 

 ر عنغ صلو  هللا عليغ عسلوم؟ققفكيف  تْفعل ما  زه

عقدد تددرهم لحددد ث ابددن عمددر رندي هللا عنرمددا: لال تصددل إال إلدد  سددار ...ل 

 ل[.1114«]لباب النري عن الصال  إل  سير سار »ب ولغ: 

ب لحد ث ابن عمر رندي هللا عنرمدا  عممن قاو بالوهوب لبو عوانةج ف د بوو

ل[ج ع د،ا 1115«]ل ...باب إ جاب ت ددم المصدلي إلد  سدار»الم، ور ب ولغ: 

 ل[.1117ل[ج عانلباني]ل1116الشو اني]ل

عمن لولدارم  دد ث طلحدة بدن عبيدد هللا رندي هللا عندغ قداو: قداو رسدوو هللا 

ليجعدددل ل دددد م بدددين  د دددغ مثدددل مددد خر  الر دددل »صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم: 

 ل[.1118«]لع صلي

ا ـ  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ عفيغ:  ا صلو  ل د م إذ»عمن لولارم ـ ل ضا

 ل[.1119«]لفليصل إل  سار  عليدن منرا

فر الء: لخد،عا بصديغة انمدر علد  ظا ر دا مدن الداللدة علد  الوهدوب علدم 

  صرفو ا عنرا.
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عقاو الجمردور مدن ل دل العلدم: إن اتخداذ السدار  سيدر عاهدبج بدل  دو سدنوةج 

 عاسادلوا بما  لي:

في فضاء ليس بدين  د دغ  ـ لنغ عرو لن الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم صلو  1

 ل[.1120شيء]ل

ـ  د ث ابن عباي رني هللا عنرما لن النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم صدلو   2

ل[ج عقدد ن دل الحداف) عدن الشدافعي لندغ قداو: 1121في من  إل  سير هددار]ل

 ل[..1122لي: إل  سير سار ]ل

  إذا صدلو  ل دد م إلد»ـ ما سيأتي مدن  دد ث لبدي سدعيد رندي هللا عندغ:  3

 ل[.1123« ]لشيء  سارن من الناي فأراو ل د لن  جااز بين  د غ فليدفعغ

ج  ددو « إذا صدلو  ل دد م إلد  شديء  سدارن»ععهغ االسدادالو بدغ: لن قولدغ: 

عل  لن المصلي قد  صدلي إلد  شديء  سدارنج عقدد ال  صدلي  نن مثدل  د،ن 

 الصدديغة ال تدددو علدد  لن الندداي  لرددم  صددلون إلدد  سددار ج بددل تدددو علدد  لن

 بعضرم  صلي إل  سار ج عبعضرم ال  صلي إليرا.

ـ لن انصل براء  ال،مةج فال تشغل بدالوهوب إال بددليل صدر ح خداو  عدن  4

 المعاراج علولة الوهوب مصرعفة عنغ بر،ن انولة.

عالحا لن انولة صر حة في الوهوب  ننرا هداءو بصدي، انمدر الماعددو ج 

غ عن الوهوب إل  الندب ف،ا ج ع و ظا ر في الوهوبج فإن عهد ما  صرف

عإال ب ي عل  لصلغج علولة الجمرور ليس  بنا ضة فدي صدرفغ إلد  النددبج 

فإن  د ث ابن عباي لنغ صلو  هللا عليغ عسلوم صلو  في فضاء ليس بين  د غ 

شيءج مخالف لأل او ث الصحيحة الدالة عل  لنغ صلو  هللا عليغ عسدلوم  دان 

ااج إال إن قيدل: إن الرسدوو صدلو  هللا عليدغ  واظب عل  السار   ضراا عسفر

عسلوم فعلغ لبيان الجوازج عقد ت دم قوو ابن خز مدة: لعقدد زهدر النبدي صدلو  

هللا عليددغ عسددلوم لن  صددلي المصددلي إال إلدد  سددار  فكيددف  فعددل مددا  زهدددر 

 عنغ؟قل.

علما  د ث ابن عباي الثاني ع و لن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم صدلو  فدي 

سير هدار فرو محامل لن معنان: إل  سير سار ج لع إل  سار  سيدر من  إل  

هدارج عال  لزم من عدم الجدار عدم السار   ننغ ال  لدزم مدن عددم انخد  

 عدم انعم.

علقوى ما في لولة الجمرور  د ث لبي سعيد رني هللا عندغ فدإن  دان م  دداا 

وبج عان دوط لال لما قبلغ في صرر انمر إل  الندبج عإال ب ي انمر للوه

  صلي ل د إال إل  سار ج عهللا لعلم.
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 بيان ما يقطع الصالة

ُسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ  231/4 : قتدداوت رت ددْن لتبِددي ذترو  رنددي هللا عنددغ قتدداوت ـ عت

ْ د»عسلوم:  ْرِء الُمْسِلِم ـ إِذتا لتْم  تُكْن بتْينت  تدتْ دِغ ِمثْدُل ُمدْ ِخرت ِ الر  ِل  تْ عتُع صتالت ت المت

وُ... اْلـكتـْلُب انتْسوت ـاُرج عت ْرلت ُج ع تاْلـِحـمت  الحد ث.« ـ: المت

فِيِغ:  وُ شتْيعتانٌ »عت غُ ُمْسِلٌم.«اْلكتْلُب انْسوت هت  ج لتْخرت

232/5  : ْ رت ت رني هللا عنغ نتْحُونُ وُعنت لتغُ: عتْن لتبِي ُ رت  «.اْلكتْلبِ »ـ عت

233/6  ِ ددائِيو الن ست نتبِددي وتاُعوتج عت ب دداي  رنددي هللا عنرمددا نتْحددُونُج ـ عت ددِن اْبددِن عت : عت

ائِِ . ْرلت ت بِالحت قتي دت المت  وُعنت آِخِرِن. عت

 الكالم عليرا من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرا:

« الصدال »لما  دد ث لبدي ذر رندي هللا عندغ: ف دد لخرهدغ مسدلم فدي  اداب 

وج عدن عبدد ل من طر دا  ميدد بدن  دال510« لقدر ما  سار المصلي»باب 

هللا بن الصام ج عن لبي ذر رندي هللا عندغ قداو: قداو رسدوو هللا صدلو  هللا 

إذا قام ل دد م  صدلي فإندغ  سدارن إذا  دان بدين  د دغ مثدل آخدر  »عليغ عسلوم: 

الر لج فإن لدم  كدن بدين  د دغ مثدل آخدر  الر دل فإندغ   عدع صدالتغ الحمدار 

او الكلدب انسدوو مدن الكلدب ج قل :  دا لبدا ذر مدا بد« عالمرل  عالكلب انسوو

ان مر مدن الكلدب انصدفر؟ قداو:  دا ابدن لخديج سدأل  رسدوو هللا صدلو  هللا 

 «.الكلب انسوو شيعان»عليغ عسلوم  ما سألانيج ف او: 

ج عال ائدل: قلد ..  دو عبدد هللا بدن «صدحيح مسدلم» ،ا لف) الحدد ث  مدا فدي 

ليس فيغ لف) لالمرء  الصام ج عالظا ر لن الحاف) ساقغ بمعنانج فإن الحد ث

ا. اح الماأخر نج فاسانبه منرا  كما  المسلمل عقد اعامد عليرا بع  الشرو

ا ـ فدي البداب  علما  د ث لبي  ر در  رندي هللا عندغ: فأخرهدغ مسدلم ـ ل ضدا

الم، ور من طر ا عبد الوا د ـ  و ابن ز او ـ  دثنا عبيد هللا بن عبد هللا بن 

لبددي  ر ددر  رنددي هللا عنددغ قدداو: قدداو  انصددمج  دددثنا  ز ددد بددن انصددمج عددن

  عددع الصددال  المددرل  عالحمددار عالكلددبج »رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 «.ع  ي ذلك مثل م خر  الر ل

عقوو الحاف): لوعن الكلبل ظا رن لنغ لم  ُ، ر الكلب في  د ث لبي  ر در  

لن المدراو رني هللا عنغ مع لنغ م، ور فيغج فر،ا إما ع م من الحداف)ج عإمدا 

 وعن عصف الكلبج فس ع   لمة لعصفل عهللا لعلم.

علمددا  ددد ث ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا: ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب 

ل مدن طر دا 2/64لج عالنسدائي ل703« لما   عدع الصدال »باب « الصال »

 حي  بن سعيد ال عانج عن شعبةج  ددثنا قاداو  قداو: سدمع  هدابر بدن ز ددج 

اي رنددي هللا عنرمداج رفعددغ شدعبة قدداو: ل  عدع الصددال   حددث عدن ابددن عبد
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« المسدند»المرل  الحائ  عالكلبل عال ائل: رفعغ شعبة  دو  حيد ج  مدا فدي 

 ل.5/293ل

عقددد اخالددف فددي رفعددغ ععقفددغج فرفعددغ شددعبة  مددا عنددد لبددي واعو عالنسددائيج 

عخالفددغ سيددرن مددن لصددحاب قادداو ج قدداو لبددو واعو ع بددغ: لعقفددغ سددعيد ع شددام 

ن قادداو  عددن هددابر بددن ز ددد علدد  ابددن عبددايلج عقددد رعان النسددائي ع مددام عدد

ا. ا ل ضا  موقوفا

فر الء الثالثدة: سدعيد بدن لبدي عرعبدةج ع شدام بدن لبدي عبدد هللا الدسداوائيج 

ا  ع مام بن  حي ج  لرم رععن عن قااو  بن وعامةج عن هابر بدن ز دد موقوفدا

 عل  ابن عباي رني هللا عنرما.

ل لي: وعن آخددر  ددد ث لبددي  ر ددر ج ع ددو قولددغ: عقددوو الحدداف): لوعن آخددرن

لع  ي من ذلك.. إلخلج فري ليس  في  دد ث ابدن عبدايج مدع لن الحداف) مدا 

ذ ر  دد ث لبدي  ر در  بلفظدغج لكدن    دد ذلدك لندغ لقدرب مد، ورج ع حامدل 

عوو الضمير عل   دد ث لبدي ذرج عمدراون قولدغ: لالكلدب انسدوو شديعانلج 

   دد ذلدك لندغ سدا   دد ث لبدي ذر بلفظدغج فرو ليس في  د ث ابن عبايج ع

 عهللا لعلم.

الوهغ الثاني:  د،ن ان او دث الثالثدة وليدل علد  لن المصدلي إذا لدم  جعدل لدغ 

سار  لصالتغ  كون لعال ا ب در م خر  الر ل فإنغ   عع صالتغ عا دد مدن 

ثالثة لشدياء: المدرل ج عالحمدارج عالكلدب انسدووج فدإن عندع سدار  لمامدغ لدم 

ن   ما مر  من عرائرا علو  ان عا داا من  ،ن الثالثة. ضر 

عالمددراو ب عددع الصددال : فسدداو ا عإبعالردداج ع دد،ا قددوو هماعددة مددن الصددحابة 

رني هللا عنرم منرم: لبو  ر ر  علنس عابن عباي ـ فدي رعا دة عندغ ـ عبدغ 

قددددداو الحسدددددن البصدددددريج ع دددددو رعا دددددة عدددددن اإلمدددددام ل مددددددج  كا دددددا 

لمجدددج عرهحرددا الشددارح عبددد الددر من بددن ل[ عاخاار ددا ا1124المددرواعي]ل

ل[ج ع دددو اخايدددار شددديخ اإلسدددالم ابدددن 1125قدامدددةج عمددداو إليردددا الموف دددا]ل

ل[ج قددداو المدددرواعي: لع دددو 1127ل[ج عتلميددد،ن ابدددن ال ددديم]ل1126تيميدددة]ل

 الصوابل.

عال ددوو الثدداني: لن  دد،ن انشددياء عسير ددا ال ت عددع الصددال  عال تبعلردداج إنمددا 

: ن   الصال ج لشغل ال لب برد،ن انشدياءج ع دو قدوو المراو بأ او ث ال عع

 ل[.1128مالكج علبي  نيفةج عالشافعيج عرعا ة عن ل مد]ل

عاسادلوا بحد ث لبي سعيد اآلتي فدي آخدر البداب: لال   عدع الصدال  شديءلج 

 ع و  د ث نعيفج ال ت وم بغ  جةج  ما سيأتي إن شاء هللا.

بعلرا إال مدرعر الكلدب انسدوو ف دهج عال وو الثالث: إن الصال  ال   ععرا ع 

عال تبعل بمرعر المرل  عال الحمارج ع ،ا قوو ل مدد عإسدحا ج قداو انثدرم: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 290       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

سددئل لبددو عبددد هللا: مددا   عددع الصددال ؟ قدداو: ال   ععرددا عندددي إال انسددوو 

 ل[.1129البريم]ل

ع جددة  دد،ا ال ددوو لن الكلددب لددم  جددئ فددي الاددرخي  فيددغ شدديء  عددارا 

ع ي  د ث لبي ذر علبي  ر ر  عابن عباي عسير مج  ان او ث الم، ور ج

علما المرل  ف د عرو عن مسرع  عن عائشة لنغ ذ ر عند ا ما   عع الصال  

ـ الكلب عالحمار عالمرل  ـ ف ال : شبرامونا بالحمر عالكالبج عهللا ل د رل د  

النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  صددلي عإنددي علدد  السددر ر بينددغ عبددين ال بلددة 

ةج فابدع لي الحاهةج فأ رن لن لهلسج فأعذي النبدي صدلو  هللا عليدغ مضعجع

 ل[.1130عسلومج فأنسلُّ من عند رهليغ]ل

علما في الحمار ف د عرو  د ث ابن عباي رني هللا عنرمدا الد،ي مدر  ذ درن 

 لعو الباب عفيغ: لفمررو بين  دي بع  الصف..ل.

الثالثددة المدد، ور  ت عددع  عالددراهح ـ عهللا لعلددم ـ ال ددوو انعوج ع ددو لن  دد،ن

 الصال  عتفسد اج لما  لي:

ـ لن ل او ددث ال عددع لقددوى مددن وليددل عدددم ال عددعج فددإن وليددل عدددم ال عددع  1

 نعيفج عالضعيف ليس بحجة في ان كام الشرعية.

ـ لنددغ عرو  ددد ث لبددي ذر رنددي هللا عنددغ بلفدد): لتعدداو الصددال  مددن ممددر  2

فردد،ا ندد  صددحيح صددر ح ال ل[ج 1131الحمددار عالمددرل  عالكلددب انسددوول]ل

 معمع ن د في روون.

ـ لن الصددحابة رنددي هللا عددنرم عسددلف انمددة لورى منددا بفرددم نصددوص  3

الشرع عمعرفدة م اصددنج ف دد عرو عدن بكدر بدن عبدد هللا المزندي قداو:  ند  

لصلي إل  هنب ابن عمر فدخل بيندي عبيندغ ـ  ر دد هدرعاا ـ فمدر  بدين  د دغج 

فأعد الصال ج علما لنا فال لعيد  ننغ لدم  مدر بدين ف او لي ابن عمر: لما لن  

 ددددديج عفددددي رعا ددددة: لن هددددرعاا مددددر  بددددين  دددددي ابددددن عمددددر ف عددددع عليددددغ 

 ل[.1132صالتغ]ل

 عالجرع: بكسر الجيم عنمرا: علد الكلب عالسباع.

 علما وليل لصحاب ال وو الثالث فأهيب عنغ بما  لي:

 لما  د ث عائشة رني هللا عنرا فعنغ هوابان:

عو: لن إنكار دا إنمدا  ددو بحسدب علمردا عفرمردداج عقدد  فد) سير ددا مدا لددم ان

ا فإنددغ قددد  تحفظددغج ع ددو لن المددرل  ت عددع الصددال ج عاإلنسددان عإن  ددان عظيمددا

 خفدد  عليددغ مددا  فظددغ سيددرنج شددأنرا فددي ذلددك شددأن سير ددا مددن الصددحابة 

 رنوان هللا عليرم لهمعين في قضا ا معرعفة.

مسا  الاشر ع العام لألمةج ع دد ث عائشدة الثاني: لن  د ث لبي ذر مسو  

 ،ا عاقعة  او  اعدر  إليردا ا امداالو عد دد ج منردا: لنردا زعهادغج عالمدرل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 291       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

في  د ث لبي ذر معل ةج فيفيد ال عع بانهنبية لخشية االفااان برداج بخدالر 

 الزعهة.

ج عإنما  ان  نائمةج عفر  بين المرعر عاللبثج عقد د عمنرا: لن عائشة لم تتُمر 

ب عليغ البخاري بعد  لبواب منرا:   ل[.1133«]لباب الصال  خلف النائم»بوو

علما  د ث ابن عبداي فأهيدب عندغ بدأن انتدان لدم  مدر  بدين  ددي رسدوو هللا 

صلو  هللا عليغ عسلومج علكن مرو بين  دي بع  الصدفج عابدن عبداي را دب 

ب عليغ البخاري ب ولغ:  ار  اإلمام سار  باب س»عليغج ع ،ا ال   ثرج عقد بوو

ل[ج قداو ابدن ال ديم عدن ل او دث ال عدع: لعمعدارا  د،ن 1134«]للمن خلفدغ

ان او ث قسدمان: صدحيح سيدر صدر حج عصدر ح سيدر صدحيحج فدال  ادر  

 ل[.1135العمل برا لمعارا  ،ا شأنغل]ل

الوهغ الثالدث: قيددو المدرل  فدي  دد ث ابدن عبداي بالحدائ ج عالمدراو بردا: 

ل[  1136الغدة لع العفلدة الصدغير  فدال ت عدع الصدال ]لالبالغةج فأمدا سيدر الب

 نن الصغير  ال  صد  عليرا لنرا امرل .

عهاء عصدف الكلدب بأندغ لسدوو فدي  دد ث لبدي ذرج علطلدا فدي  دد ث لبدي 

 ر ر  فيحمل المعلا عل  الم يدج عال   عع الصال  إالو الكلب انسووج وعن 

 ن عصفغ بالسواو م صوو.سيرن  ننغ هاء عصفغ بأنغ شيعانج فدو عل  ل

ا سيددر م يدددج عقيودددن بعدد  الف ردداء بددان ليج قدداو  علمددا الحمددار فجدداء معل ددا

ل[  نن اسدم الحمدار إذا لطلدا  نصدرر 1137المرواعي: لع و الصحيحل]ل

إل  المعروو المألور في االساعماو ع و ان ليج عننغ  خالف الو شي فدي 

نيددة علدد  تخصددي  العمددوم لن  دد،ا طددا ر ع بدداح ل لددغج ع دد،ن المسددألة مب

 ل[.1138بالعررج  ما ذ ر ابن رهبج عفرع عليرا مسائل  ثير ]ل

 عقيل: الحمار الو شي  الحمار ان ليج لخ،اا بظا ر اللف).

الوهغ الرابع:  دخل في عموم الحدد ث مدرعر المدرل  بدين  ددي المدرل ج فإندغ 

 ال بدليل.  عع الصال   ننغ ال فر  بين الرهاو عالنساء في ان كام إ

ل[ج 1139عذ ب ابدن  دزم إلد  لن النسداء ال   عدع بعضدرن صدال  بعد ]ل

مسادالا بحد ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

خير صفور الرهاو لعلردا عشدر ا آخر داج عخيدر صدفور النسداء آخر دا »

 ل[.1140«]لعشر ا لعلرا

و  قدداو: لال ت عددع المددرل  صددال  علخددرج عبددد الددرزا ج عددن معمددرج عددن قاددا

 ل[.1141المرل ..ل]ل

عانعو لظررج ل و  مأخ،نج عال  جة في قوو ل د وعن رسدوو هللا صدلو  هللا 

عليددغ عسددلومج علمددا وليددل ابددن  ددزم فددال  جددة فيددغ  نن الحددد ث فددي صددالترن 
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و بددين صددفور الرهدداو لمددا قععدد  صددالترمج فكدد،ا  هماعددةج عالمددرل  لددو مددرو

 علم.النساءج عهللا ل
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 ما يُصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي

ُسدوُو هللا صدلو   234/7 : قتاوت رت ِ رني هللا عنغ قتاوت عتْن لتبِي ستِعيد  اْلُخْدِريو ـ عت

ددٌ لتْن »هللا عليغ عسلوم:  اوت لت ت ترت دُُ ْم إِلت  شتْيء   تْساُُرنُ ِمدن الن داِيج فتدأ ل   لت ت إِذتا صت

ا ُ وت شتْيعتانٌ  تْجاتازت بتْينت  تدت ْ   ُما فتٌا عليغ.«. ِغ فتْليتْدفتْعغُج فتإِْن لتبت  فتْليُ تاتِْلغُج فتإِن مت

235/8  : ا تة  عتغ اْل تِر نت »ـ عفي ِرعت  «.فتإن  مت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لمدددا  دددد ث لبدددي سدددعيد رندددي هللا عندددغ: ف دددد لخرهدددغ البخددداري فدددي  اددداب 

ل 505لج عمسدلم ل509« ل درو المصدلي مدن مدر بدين  د دغ»بداب «  الصال»

من طر ا سليمان بن المغير ج قاو:  دثنا  ميد بن  الو العدعي قاو:  دثنا 

لبو صالح السمان قاو: رل د  لبدا سدعيد الخددري فدي  دوم همعدة  صدلي إلد  

شيء  سارن من النايج فأراو شاب من بندي لبدي معديه لن  جاداز بدين  د دغج 

ا إال بدين  د دغج فعداو  فدفع لبو سعيد في صدرنج فنظدر الشداب فلدم  جدد مسداسا

ليجاازج فدفعغ لبو سعيد لشد  من انعل ج فناو مدن لبدي سدعيدج ثدم وخدل علد  

مرعان فشكا إليغ ما ل ي من لبي سعيدج عوخل لبو سدعيد خلفدغ علد  مدرعانج 

لو  هللا عليدغ ف او: ما لك عالبن لخيك  ا لبا سعيد؟ قاو: سمع  رسوو هللا صد

 عسلوم   وو: لف، رن..ل.

ع ،ا لف) البخاريج عقد قرن مدع رعا دة سدليمان المد، ور  رعا دة  دونس بدن 

عبيدج لكن ال صة الم، ور  من رعا ة سليمانج علفد)  دونس لعرون البخداري 

 في لبدء الخلال  ما سأذ رن إن شاء هللا.

 « .نحرن فأراو ل د لن  جااز بين  د غ فليدفع في»ععند مسلم: 

ل مدن طر دا 506ج ف دد عروو عندد مسدلم ل« فإن معدغ ال در ن»علما رعا ة: 

الضحا  بن عثمانج عن صدقة بن  سدارج عدن عبدد هللا بدن عمدر رندي هللا 

إذا  دان ل دد م  صدلي فدال »عنرما لن رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم قداو: 

 «.ر ن دع ل داا  مر بين  د غج فإن لب  فلي اتلغج فإن معغ ال 

عظا ر صنيع الحاف) لن  ،ن الرعا ة من  د ث لبي سعيدج علنرا من المافدا 

عليغج عليس  ،لكج عإنما  ي عند مسدلم مدن  دد ث ابدن عمدرج  مدا ذ دروج 

ِ دمت الصدنعاني  ع ان انعل  بالحاف) لن  شير إل  ذلك  ما  ي عاوتغج عقدد عت

 سلمج عليس  ،لك.فعزا  ،ن الرعا ة لحد ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ عند م

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

ا لمامدغ فدي صدالتغ  حدوو  قولغ: لإذا صل  ل د م إلد  شديءل لي: هعدل شديئا

 بينغ عبين الناي.

ا منغ بينغ عبين سارتغ.  قولغ: للن  جااز بين  د غل لي: قر با
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فليدددفع فددي »قولددغ: لفليدفعددغل لي: فلينحددغج عفددي رعا ددة مسددلم ـ الما دمددة ـ: 

 عالالم: الم انمر.« رننح

قولددغ: لفددإن لبدد  فلي اتلددغل لي: فددإن امانددع لن  ندددفع ع رهددع لفلي اتلددغل لي: 

فليدافعغ بشد ج عليس المراو ب،لك الم اتلة بالسالحج عال بما   وي إل  الرال  

باإلهماعج عإنما المدراو لن  دفعدغ بأسدرل الوهدونج فدإن لبد  فبأشدد مندغج  مدا 

 عنغ. فعل لبو سعيد رني هللا

قولغ: لفإنما  و شيعانل الضمير  عوو علد  الشدخ  المماندع عدن االنددفاع 

 عالرهوع.

وُن ععاتيددغج قدداو « شدديعان»عمعندد   لي: مامددروج عشدديعان  ددل هددنس: مامددروِ

{{ ]اننعددام:  اْلِجددنوِ دديتاِطينت اإِلْنددِس عت [ عالمعندد : فإنمددا  ددو 112تعددال : }}شت

 شيعان من بني آوم قد تعدى ععاا.

ملة للاعليلج عالغرا منرا الحث عل  مدافعاغج  يدث إندغ شديعانج ع ،ن الج

 عمرعرن  فسد عل  المصلي صالتغ لع  ن صرا.

لما ما ت دم في لعو الباب من لن الشيعان   عع مرعرن الصال ج فالظا ر لن 

المراو بغ: شيعان الجن  نن الرسوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لخبدر لندغ   عدع 

نس فلم  رو ما  دو عل  لنغ   عع الصال  ـ فيمدا لعلدم الصال ج لما شيعان اإل

 ل[.1142ـ إال ما خصغ الدليلج ع و المرل  البالغةج عل  ما ت دم]ل

قولغ: لفإن معغ ال ر نل لعل الحاف) لعرو  ،ن الرعا ة  نن فيردا معند  آخدر 

سير معن  انعل ج عمعنا ا: لن الحامل لدغ علد  المدرعر بدين  ددي المصدلي 

ن ع سوقغ إل  ذلك  ننغ من وعا   و الشيع ان ال،ي  و قر نغج فرو ال،ي   زُّ

النارج ع ل إنسان معغ قر نج لما عرو في  د ث عبدد هللا بدن مسدعوو رندي 

ما منكم مدن ل دد إال عقدد »هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ل بغ قر نغ من الجن عإ دايج إال لن »او: ج قالوا: عإ ا   دا رسدوو هللاج قد« ع وِ

ما منكم »عفي لف): «. ل[ فال  أمرني إال بخير1143هللا لعانني عليغ فأسلم]ل

ل بغ قر نغ من الجن عقر نغ من المالئكدة.. ل[ج 1144« ]لمن ل د إال عقد ع وِ

لي: مصدا بغ مدن « مدا مدنكم مدن ل دد إال ع دل بدغ قر ندغ»قاو ابن انثير: ل 

ا منرمداج قر ندغ مدن المالئكدة المالئكة عالشياطينج ع ل إنسان  فدإن معدغ قر ندا

 دددأمرن بدددالخير ع حثدددغ عليدددغج عقر ندددغ مدددن الشدددياطين  دددأمرن بالشدددر ع حثدددغ 

 ل[.1145عليغل]ل

الوهغ الثالث: الحد ث وليل علد  مشدرععية وفدع مدن لراو المدرعر بدين  ددي 

مددن صددلو  إلدد  شدديء  سددارن مددن الندداي  نن مددرعرن  شددوش علدد  المصددلي 

 ار في اإلثم.صالتغج ع وقع الم
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ج ع د،ا لمدر في اضدي « فليدفعدغ»عظا ر الحد ث لن وفع المار عاهب ل ولغ: 

ج ع ددو رعا ددة عددن اإلمددام « فددإن لبدد  فلي اتلددغ»الوهددوبج ع   ددد ذلددك قولددغ: 

ل[ج عنسدددب 1147ل[ عالمدددرواعي]ل1146ل مددددج نددد و عليردددا ابدددن مفلدددح]ل

ل[ ال ددددددددوو بددددددددالوهوب إلدددددددد  الظا ر ددددددددةج عاخاددددددددارن 1148الحدددددددداف)]ل

 ل[.1149 اني]لالشو

ع ددرى آخددرعن لن انمددر بالدددفع لمددر ندددب عاسدداحبابج ع ددو ماأ دددج قدداو 

ل[ج عتع بددغ الحدداف) ابددن 1150النددوعي: لال لعلددم ل ددداا مددن العلمدداء لعهبددغل]ل

  جر بما ت دم.

الوهغ الرابع: الحد ث وليل علد  لن مدافعدة المدار تكدون بانسدرل فانسدرلج 

لبد  لن  نددفع ع رهدع وافعدغ بشدد   نندغ  فيدفعغ باإلشار  علعيف المنعج فإن

شيعانج علو س ه في  ،ا الحاو علصابغ شيء من هدرح لع  سدر فإندغ سيدر 

 مضمون  ننغ  و الماعدي.

إذا »الوهغ الخامس: ظا ر الحد ث لن وفع المار م يد بوندع السدار  ل ولدغ: 

 ج عمفرومغ لنغ إن لم  ضع سار  فليس لدغ لن« صلو  ل د م إل  شيء  سارن

 دفعغج لا صيرن بار  السار ج ع ،ا قوو هماعدة مدن ل دل العلدم  الخعدابيج 

عالبغدددويج عالندددوعيج عابدددن ال ددديمج عابدددن  جدددرج عالصدددنعانيج عالشدددو اني 

 عسير م.

ل[ج 1151عقد  ك  النوعي االتفا  عل  لن الدفع مخا  بمن اتخد، سدار ]ل

فسدغ فدي ع ،ا فيغ نظرج فدإن الخدالر ثابد  فدي ذلدكج عممدن  كدان الندوعي ن

 ل[.1152«]لالمر،ب»شر غ عل  

اج سواء ل ان بين  د دغ  فال وو الثاني في المسألة: لن المصلي  رو المار معل ا

ا منغ. ر  وعنراج لم لم تكن سار  فمر قر با  سار  فتمت

علعلو سبب الخالر في ذلك: لن ل او ث وفع المار منرا مدا  دو م يدد بوندع 

 ورج عمنرددا مددا  ددو معلدداج  مددا فددي سددار ج  حددد ث لبددي سددعيد بدداللف) المدد،

إذا مدر  بدين  ددي » د ث لبي سعيد عندد البخداري فدي لبددء الخلدال علفظدغ: 

ل د م شيء ع و  صلي فليمنعغج فإن لب  فليمنعغج فإن لب  فلي اتلغ فإنما  دو 

ل[ج عليس فيغ ت ييد الدفع بما إذا  دان المصدلي  صدلي إلد  1153« ]لشيعان

إذا  دان ل دد م  صدلي فدال »ـ الما دم ـج علفظغ:  سار ج ع ،ا  د ث ابن عمر

ج علديس فيدغ ذ در «  دع ل داا  مر بين  د غج فإن لب  فلي اتلغ فإن معغ ال در ن

 السار .

فمددن ل ددل العلددم ـ عمددنرم الحدداف) ابددن  جددر ـ مددن قدداو:  حمددل المعلددا علدد  

الم يدج فال  رو المدار إال إذا عندع سدار   نن الد،ي  صدلي إلد  سيدر سدار  

  صر في تر را.م
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عقاو آخرعن: ال  حمل المعلا عل  الم يد  نن  د،ا قيدد لسلبديج فدال مفردوم 

ا إذ ال تعدارا بدين  لغ في لنغ إذا صلو  إل  سير سار  ال  روج بل  رون معل ا

المعلا عالم يدج فالم يد  ب   عل  ت ييدن فيدفع إن اتخ، سار ج ع ب   المعلا 

ر   نن المصلي مأمور بالصال  إل  سار  عل  إطالقغ فيرو علو لم  اخ، سا

ـ  ما ت دم ـ عمأمور بدفع المدارج سدواء اماثدل فوندع سدار  لم لدم  ماثدل فلدم 

  ضع سار .

عقد ت دم في  د ث لبي هريم لنغ  حرم المرعر بين  دي المصلي سواء ل ان 

اج نن المدار  حدرم عليدغ المدرعرج  لغ سار  لم الج فرد،ا    دد لندغ  دفعدغ معل دا

يجب منعغ من ارتكاب الحرامج عمن الاشدو ش علد  المصدليج ع د،ا ال دوو ف

عهددغ فددي مدد، ب الشددافعيةج عقددوو فددي مدد، ب الحنابلددةج عاخاددارن الشدديخ عبددد 

 ل[.1154العز ز بن باز]ل

الوهددغ السدداوي: الحددد ث وليددل علدد  هددواز الحر ددة فددي الصددال  لمصددلحارا 

  يث شرع للمصلي روو المار عمدافعاغ.

: الحددد ث وليددل علدد  عظددم مرتبددة الصددال ج عمناهددا  هللا تعددال  الوهددغ السددابع

 يث عهب ا ارام المصدليج ععددم تعداطي مدا فيدغ تشدو ش عليدغج لع شدغل 

 عما  و فيغج عهللا لعلم.
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 جواز كون السترة خطا  إذا لم يكن غيره

ُسددوُو هللا صددلو  هللا 236/9 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبِددي ُ رت  ـ ععت

اج فتإِْن لتْم  تِجْد فتْليتْنِصدْب »عليغ عسلوم:  ْيئا ْهِرِغ شت دُُ ْم فتْليتْجعتْل تِْل تاءت عت لو  لت ت إذتا صت

ر  بتْينت  تدتْ غِ  ْن مت نُ مت اج ثُم  الت  تُضرُّ عوا اج فتإْن لتْم  تُكْن فتْليتُخه  خت دُ «. عتصا غُ لتْ مت هت لتْخرت

غُ اْبنُ  حت صتح  ْغج عت اهت اْبُن مت عتمت لتن غُ ُمْضعتِرٌبج بتدْل ُ دوت  عت ْن زت لتْم  ُِصْب مت ج عت ِ ب انت

ستٌن.   ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

لج عابدددن ماهدددغ 689لج علبدددو واعو ل355ـ  12/354ف دددد لخرهدددغ ل مدددد ل

لج مددن طر ددا إسددماعيل بددن لميددةج  دددثني لبددو 2361لج عابددن  بددان ل943ل

ا  حدددث عددن لبددي  ر ددر  عمددرع بددن محمددد بددن   ر ددثج لنددغ سددمع هدددن  ر ثددا

 رني هللا عنغ... ف، رن.

ع دد،ا الحددد ث اخالددف العلمدداء فددي تصددحيحغج ف ددد صددححغ قددومج عنددعفغ 

آخرعنج فممن نعفغ: سفيان بن عيينةج ف د ن دل عندغ لبدو واعو لندغ قداو: للدم 

ا نشدُّ بغ  ،ا الحد ثج علم  جئ إال مدن  د،ا الوهدغل]ل لي: ل[ج 1155نجد شيئا

ل[ عنعفغ ـ 1156فرو  د ث سر بج عقاو الدارقعني: لالحد ث ال  ثب ل]ل

ا ـ العراقيج عابن الصالح ـ عمثوال بغ للحد ث المضدعرب ـ]ل ل[ج 1157ل ضا

كتدم  ع ،ا ابن  زمج عالنوعيج عالبغوي عهماعدة آخدرعنج قداو السدخاعي: ل ت

سيدددددر عا دددددد مدددددن الحفددددداظ... باندددددعراب سدددددندنج بدددددل عدددددزان الندددددوعي 

 ل[.1158ظل]لللحفا

 عسبب نعفغ ثالث علل:

و إسماعيل بن لمية بغج  ما ت دم عن ابن عيينة عمن عاف غ.  انعل : تفرو

الثانية: لن إسماعيل بن لمية قد انعرب في اسدم شديخغج عفدي  نيادغج ع دل 

رعا اغ عن لبيغ لع عن هدن لع عن لبدي  ر در  بدال عاسدعة؟ فإندغ مدر  قداو: 

ثج عن هدنج عمر  قاو: عن لبي عمرع بن عن لبي محمد بن عمرع بن  ر 

 محمد بن  ر ثج عن هدنج عقاو ثالثة: عن لبي عمرع بن  ر ثج عن لبيغ.

العلة الثالثة: هرالة  او لبي عمرع بن محمد بن  ر ثج ف د هرلغ لبو هعفر 

 العحاعي عال، بي عابن  جر عسير مج ع ،ا هرالة هدن  ر ث.

خز مددة عابددن  بددان عابددن عبددد  عصددحح الحددد ث هماعددة آخددرعن مددنرم: ابددن

ل[ عن دل 1159البرج عنت تلت تصدحيحغ عدن اإلمدام ل مددج ععلدي بدن المدد ني]ل

ا ـ عبددددد الحددددا اإلشددددبيلي]ل ل[  مددددا صددددححغ 1160ذلددددك عنرمددددا ـ ل ضددددا

ل[ج ع سددنغ الحدداف) ابددن  جددرج قدداو ابددن رهددب لعل مددد لددم 1161البير ددي]ل

عقدد  كدون اعامدد   ُعرر عنغ الاصر ح بصدحاغج إنمدا م، بدغ العمدل بدالخهج
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علدد  اآلثددار الموقوفددةج ال علدد  الحددد ث المرفددوع  فإنددغ قدداو فددي رعا ددة ابددن 

 ل[.1162ال اسم: الحد ث في الخه نعيفل]ل

 عقد لهاب ابن  جر عسيرن عن المعاعن الاي عهر  إل  الحد ث بما  لي:

ا  لما ما لُعل بغ من تفرو إسماعيل بن لمية فرد،ا فيدغ نظدرج فدإن للحدد ث طرقدا

ل[ ع دددي عإن  انددد  ندددعيفة لكدددن تعددددو ا  جعلردددا صدددالحة 1163رى]للخددد

ا  ننددغ نددعف لدديس بشددد دج فيددزعو باعدددو  لالعابددار  نن بعضددرا  شددد بعضددا

 العر ج  ما  ي قاعد  المحدثين.

علما العلة الثانية: ع ي االندعراب ف دد نفا دا الحداف) ابدن  جدر معلدالا بدأن 

اج عا خاالر الدرعا  فدي اسدم رهدل االنعراب  و االخاالر ال،ي   ثر قد ا

لع في  نياغج ع ل رعا اغ عن لبيغ لع عن هددن؟ ال  د ثر فدي ذلدك  نن ذلدك 

الرهل إن  ان ث ة فال نيرج عإن  ان سير ث ة فضعف الحد ث إنما  و مدن 

ل[ج علد،ا قداو ـ  ندا ـ فدي 1164قبل نعفغج ال من قبل االخاالر في اسمغ]ل

بلج ع أندغ  عندي العراقدي عابدن لعلم  صب من زعم لنغ مضعر«: البلوغ»

الصالح فإنرما قد مثال بغ للمضعرب ـ  ما ت ددم ـج عقدد ن دل السديوطي عدن 

 ل[ق1165الحاف) لنغ انا د الامثيل بمثل  ،ا الحد ث للمضعرب]ل

ثم إن ابن خز مة رهح إسناو: إسماعيل بن لميدةج عدن لبدي عمدرع بدن محمدد 

 ل[.1166بن  ر ثج عن هدن  ر ثج عن لبي  ر ر ]ل

علما العلة الثالثة: ع ي هرالة لبي عمرع بن محمد بن  ر ثج فدإن لر دد بردا 

هرالة العين ـ ع و الغالب عند اإلطال  ـ ف،لك مرتفدع عندغ  نندغ رعى عندغ 

إسماعيل بن لميةج عإبرا يم بن محمد بن لبدي  حيد  انسدلمي المددنيج عزاو 

 ددة اثنددين تنافددي ل[ج عبرعا1167ابددن  بددان: ابددن هددر جج عابددن لبددي محمددد]ل

 الجرالةج فكيف برعا ة ل ثر من ذلك؟

ا ـ نن ابدن  بدان  عإن لر د ب،لك هرالة الحاوج فالظدا ر لنردا مرتفعدة ـ ل ضدا

جت  د ثغ في « الث او»ذ رن في  ر  ج ع ،ا صححغ ابدن خز مدة «صحيحغ»عخت

عالحا مج قاو ابن  جدر: لعذلدك م اضد  ثبدوو عدالادغ عندد مدن صدححغل ج 

 تصحيح  د ثغ تعد ل لغ.  عني ب،لك لن

عال،ي  ظرر ـ عهللا لعلم ـ لن الحد ث نعيفج عما لهيدب بدغ عندغ فردو سيدر 

نا  ج ع كفي في الحكم عليغ  الم الما دمين عمن بعد م لمثاو ابدن عييندةج 

عالدارقعنيج عابن  زمج عالعراقي... عمعلوم لن المصلي ال  لجأ إلد  الخده 

 صلح سار ج فالعمدل بالحدد ث لقدل ل دواو في الغالب إال عند عدم سيرن مما 

دا اْسداتعتْعاُْم{{ ]الاغدابن:  ت مت [ ج 16االساعاعةج عهللا تعال    وو: }}فتدات  ُوا م 

عل،ا قاو النوعي: لعالمخاار اساحباب الخه  ننغ عإن لم  ثب  الحدد ث ففيدغ 

 ل[.1168تحصيل  ر م للمصلي..ل]ل
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عية اتخاذ المصلي سدار ج علن السدنة الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  مشرع

ا  جدار لع شجر  لع سار ة صلو  إليراج عقد عرو  لن  نظرج فإن عهد شاخصا

فدي  دد ث سدرل بدن سدعد رنددي هللا عندغ قداو:  دان بدين مصدل  رسددوو هللا 

ل[ج فدإن لدم  جدد نصدب 1169صلو  هللا عليغ عسلوم عبدين الجددار ممدر شدا ]ل

اج عفي  د ث ابن عمر رني هللا عنرمدا لن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ  عصا

عسلوم  ان إذا خرج  وم العيد لمر بالحربةج فاونع بين  د غج فيصلي إليردا.. 

 ل[.1170الحد ث]ل

فإن لم  جد خه  خعااج ثم ال  ضر من مرو بين  د غ إذا  ان من عراء السدار ج 

و فدال علم  رو في الحد ث  يفية الخهج فإن خعغ بالعوو لع علد   يئدة الردال

 ل[.1171بأيج عقد عرو عن اإلمام ل مد ما  دو عل  ذلك]ل

ا عندددما  اندد  لرا المسددجد  عمونددوع الخدده قددد  حادداج إليددغ إلمكانددغ قددد ما

عفناؤن مفرعشة بالرملج لما اآلن فالمسداهد فيردا الفدرشج فدال لثدر للخدهج إال 

 إذا  ان اإلنسان في الصحراء لع نحو ذلك.

لبغدددوي عسير مدددا: لن المصدددلي إذا لدددم  جدددد عن دددل الندددوعي عدددن الغزالدددي عا

ا بسه مصالن]ل ل[ج فر،ا فيغ قياي فراش المصلي علد  الخده  1172شاخصا

بأن تكون نرا ة السجاو  من لمامغ سار ا لغج عمحل ذلك مدا لدم تعدل السدجاو  

ل[ج عن لددغ الصددنعانيج 1173مددن لمامددغج عإال فددال تصددلح لن تكددون سددار ]ل

 ل[ج عهللا لعلم.1174«]لو صحيحع »عنسبغ للشافعيةج ثم قاو: 
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 الصالة ال يقطعها شيء

ُسددوُو هللاِ  237/10 : قتدداوت رت ِ رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددِعيد  الُخددْدِريو ددْن لتبددي ست عت ـ عت

ا اْسداتعتْع ت »صلو  هللا عليغ عسلوم:  لْ مت اْورت دغُ «. الت  تْ عتُع الص الت ت شتْيٌءج عت هت لتْخرت

نتِدِن نت   ْعٌف.لتبُو وتاُعوتج عفي ست

 الكالم عليغ من عهرين:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب لالصددال ل بدداب لمددن قدداو: ال   عددع الصددال  

ل من طر ا مجالدج عن لبي الدووا ج عدن لبدي سدعيد قداو: قداو 719شيءل ل

ال   عدددع الصدددال  شددديءج عاورؤعا مدددا »رسدددوو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم: 

 «. و شيعان اساععامج فإنما

 ع ،ا الحد ث نعيف هداا نمور ثالثة:

انعو: لنغ من رعا ة مجالد بن سعيدج قاو فيغ ل مد: لليس بشيءلج عقاو فيغ 

ابن معين: لال  حاج بدغلج عقداو النسدائي: للديس بدال ويلج عقداو الددارقعني: 

 ل[.1175لنعيفل]ل

اني البِكتدالي ـ الثاني: لنغ مدن رعا دة لبدي الدوو ا ج ع دو هبدر بدن ندور الرمدد

ل[ عقاو النسدائي: للديس 1176بكسر الباء ـ ع و نعيفج نعفغ ابن  زم]ل

ل[ عذ ددددددرن ابددددددن  بددددددان فددددددي 1177بددددددال ويلج ععث ددددددغ ابددددددن معددددددين]ل

 لصدع   رمل.«: الا ر ب»ل[ج عقاو الحاف) في 1178«]لالث او»

الثالث: لن مجالداا قد انعرب في  ،ا الحد ثج فمر  رفعغ ـ  ما  نا ـ عمر  

ل عالبير دي مدن طر دا مجالدد بدغج علفظدغ: 720عقفغج ف د لخرهغ لبدو واعو لل

ر  شاب من قر ش من بين  دي لبي سعيد الخدري ع و  صليج فدفعغج ثدم  لمت

عاوج فدفعغج ثالث مراوج فلما انصررج قداو: إن الصدال  ال   ععردا شديءج 

فإندددغ اورؤعا مدددا اسددداععام »علكدددن قددداو رسدددوو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم: 

 «ل.شيعان

ا علد  لبدي سدعيد رندي  ففي السيا  هاء مونع الشا د مدن الحدد ث موقوفدا

هللا عنغ عقد عرو للحد ث شوا د من  د ث لنسج علبي لمامدةج علبدي  ر در  

رنددي هللا عددنرم عسير دداج ع لرددا نددعيفة ال ت ددوم برددا  جددةج عال تُعددارا 

ر عالكلدب انسدوو بمثلرا ان او ث الصدحيحةج الدالدة علد  لن المدرل  عالحمدا

ا لما فيرا من الضعف الشد د.  ت عع الصال ج  ما ت دمج عال  شدو بعضرا بعضا

علر،ا  كم لئمة  ،ا العلم عل   د ث لبي سدعيد عسيدرن بالضدعفج ف داو ابدن 

لبي  اتم: سمع  لبي   وو: ل  عع الصال  الكلب انسدوو البرديمل لصدح مدن 

 ل[.1179 د ث لبي سعيد: لال   عع الصال  شيءل]ل
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عقاو عبد الحا عن  ،ا الحد ث: ل ،ا  رع غ مجالد بن سعيدج ع دو ندعيف 

 ل[.1180الحد ثل]ل

ل[. عقاو ابن الجوزي بعد لن سا   د ث لبي سدعيد 1181عنعفغ النوعي]ل

 ل[.1182عسيرن: ل ،ن ان او ث  لرا نعار..لج ثم بيون عهغ نعفرا]ل

عالشيخ عبد العز ز بدن  ل[1183ع ،ا نعف الحد ث الشو انيج عانلباني]ل

 باز.

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  لن الصال  ال  بعلرا مرعر شيء مدن امدرل  

لع  مددار لع  لددب لع سير ددا بددين  دددي المصددليج ع دد،ا الحددد ث  ددو عمددد  

الجمرور ال ائلين بعدم بعالن الصال ج علن ال عع الوارو في مثل  د ث لبدي 

عقعع الخشوع ال إفساو لصل الصال ج  ما  ذر ـ الما دم ـ  راو بغ شغل ال لب

 ت دم.

لما ال ائلون بالبعالن ف د لهدابوا عدن  د،ا الحدد ث بأندغ ندعيفج ال ت دوم بدغ 

 جة ـ  ما ت دم ـ فال تُعارا بمثلغ ان او ث الصدحيحة الدالدة علد  ال عدعج 

 ج عهللا لعلم.«صحيح مسلم»عمنرا:  د ث لبي ذر علبي  ر ر  الثاباين في 
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 لحث على الخشوع في الصالةباب ا
 

 ،ا الباب ع دن الحاف) ر مغ هللا لبيدان ل ميدة الخشدوع عقيمادغ فدي الصدال ج 

علنغ رع را علبراج فت،ت ترت ان او ث الادي تضدمن  النردي عدن بعد  انفعداو 

 الاي تضعف الخشوع لع تنافيغ.

عالخشدددوع فدددي اللغدددة:  دددو السدددكون عاالنخفددداا عالرددددعءج قددداو تعدددال : 

شت  خت اِن{{ ]طغ: }}عت ْ مت اُو ِللر   [ لي: انخفض  عسكن .108عتِ  انتْصوت

اِشدعتةا{{ ]فصدل :  ى انتْرات خت ِمْن آ تاتِدِغ لتن دكت تتدرت [ لي: 39عقاو تعال : }}عت

 منخفضة سا نة.

عالخشوع في الصال :  ضور ال لب بين  ددي هللا تعدال ج عسدكون الجدوارح 

لعو صدددالتغ إلددد  آخر ددداج  عاساحضدددار مدددا   ولدددغ المصدددلي لع  فعلدددغ مدددن

 مساحضراا عظمة هللا تعال  عقربغ من عبدنج علنغ بين  د غ  ناهيغ.

عالحامل عل  الخشوع:  و الخور من هللا تعال  عمراقباغج عالشدعور ب ربدغ 

من عبددنج ع لمدا امداأل ال لدب بمعرفدة هللا تعدال  عمحبادغ عخشدياغ عإخدالص 

 الد ن لغ عخوفغ عرهائغ  لما قوي خشوعغ.

الخشوع  حصل في ال لبج ثم  ابعغ خشوع الجوارح عانعضاء من السمع ع

عالبصر عالرلي عسائر انعضداء  اد  الكدالمج علد،ا  دان رسدوو هللا صدلو  

اللرددم لددك ر عدد ج عبددك آمندد ج علددك »... هللا عليدغ عسددلوم   ددوو فددي ر وعددغ: 

لسلم ج خشع لك سمعي عبصريج عمخدي ععظمديج ععصدبيج عمدا اسدا ل 

 ل[.1184«]لبغ قدمي

فإذا خشع ال لب خشع  الجوارحج عظرر عليرا السكون عالعمأنيندة عالوقدار 

عالاواندددعج عإذا فسدددد خشدددوع ال لدددب بالغفلدددة عالوسددداعي فسددددو عبوو دددة 

 انعضاءج عذ ب خشوعرا.

عالخشوع لمر عظيم شأنغج لثن  هللا تعدال  علد  الماصدفين بدغج ف داو تعدال : 

اِشعُونت ]{{ ]الم مندون: }}قتْد لتْفلتحت اْلُمْ ِمنُونت ]ا ـ  1ل ِ، نت ُ ْم فِي صتالتتِِرْم خت

[ ع ددو سددر ع ف دددنج ال سدديما فددي  دد،ا الزمددانج عقددد عرو فددي  ددد ث لبددي 2

لعو شديء »الدرواء رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم قداو: 

ا   ل[.1185«]ل رفع من  ،ن انمة الخشوعج  ا  ال ترى فيرا خاشعا

في الصال   و رع را علبرداج عال  حصدل ذلدك إال لمدن فدرغ قلبدغ  عالخشوع

لراج عاشاغل برا عما عدا اج عآثر ا عل  سير اج عاساحضر فيرا عظمة هللا 

تعددال  فصددارو را ددة لددغ عقددر  عددينج عالصددال  الاددي ال خشددوع فيرددا عال 

ا عليرداج إال لن الثددواب علد   سددب مددا   ضدور قلددب عإن  اند  مجزئددة مثابددا

لب منراج لما عرو عن عمدار بدن  اسدر رندي هللا عندغ قداو: سدمع   ع ل ال 
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إن الرهل لينصرر عما  ادب لدغ إال »رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم   وو: 

ُعشدددر صدددالتغج تسدددعراج ثمنرددداج سدددبعراج سدسدددراج خمسدددراج ربعرددداج ثلثرددداج 

 ل[.1186«]لنصفرا

عقدددددد  كددددد  الندددددوعي إهمددددداع العلمددددداء علددددد  اسددددداحباب الخشدددددوع فدددددي 

ل[ج ع ددددد،ا فيدددددغ نظدددددر  فدددددإن الغزالدددددي نصدددددر ال دددددوو 1187ال ]لالصددددد

ال ددولين: الوهددوبج « تفسدديرن»ل[ج عال رطبددي  كدد  فددي 1188بددالوهوب]ل

ععددددددم الوهدددددوبج علندددددغ مدددددن فضدددددائل الصدددددال  عمكمالترددددداج عرهدددددح 

ل[. عممن قداو بدالوهوب الحداف) العراقديج عرو  علد  الندوعي 1189انعو]ل

وهدوب الخشدوع شديخ اإلسدالم ابدن ل[ج عممدن قداو ب1190 كا ة اإلهمداع]ل

 ل[.1191تيمية]ل

ععل  المسلم لن  ح،ر خشوع النفا ج ف د عرو عن  ، فة رني هللا عنغ لنغ 

قاو: لإ ا م عخشوع النفدا ل ف يدل لدغ: لعمدا خشدوع النفدا ؟ل قداو: للن تدرى 

ا عال لددب لدديس بخاشددعل]ل ل[. فخشددوع اإل مددان خشددوع 1192الجسددد خاشددعا

ا ال لبج فيابعغ خشوع ا لجوارحج عخشوع النفا  ما  ظرر عل  الجوارح تكلفا

اج عال لب سير خاشع.  عتصنعا

 علسباب الخشوع نوعانج ع ل منرما في م دعر المكلف:

انعو: هلب ما  وهب الخشوع ع  و غج ع و ال،ي  سدميغ شديخ اإلسدالم ابدن 

ل[ ع ام ذلك باالساعداو للصال ج عالافرغ لراج 1193«]لقو  الم اضي»تيمية 

عالعمأنينةج عترتيدل ال دراء  عتنو عرداج عتددبر اج عتنو دع انذ دار عانوعيدة 

 عتدبر اج عال سيما في  الة السجوو.

الثاني: إزالة الشواسل عوفدع المواندع الادي تصدرر عدن الخشدوعج ع د،ا  دو 

ع و ال،ي هداءو فيدغ « نعف الشاسل»ال،ي  سميغ شيخ اإلسالم ابن تيمية 

نرددي المصددلي عددن لمددور تنددافي الخشددوع لع ل او ددث البددابج  يددث تضددمن  

 تضعفغج فياعين عل  المكلف اهانابرا ليحصل لغ الخشوع.

فينبغددي للمصددلي إذا وخددل فددي صددالتغ لن  ُعندد  برددا علن   بددل عليرددا ب لبددغ 

عقالبغج  ا   حصل من انهر عالثواب عالعاقبة الحميد  عالاأثر بالصال  مدا 

 بين العبد عربغج فيح،ر ما  شغل قلبغ.ال  حصيغ إال هللا تعال ج ننرا صلة 

ع ثير من الناي إذا وخل الصال  هعلرا فرصة للعبث إمدا ببدندغ لع بثيابدغ لع 

بنظرن  ا  نا لع  ا  ناج ع ،ا ال  نبغيج بدل  خشد  عليدغ بعدالن صدالتغ إذا 

  ثرو الحر اوج  ما ت دم.
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 النهي عن التخصر في الصالة

ْ درت ت ر 238/1 دْن لتبدي ُ رت ُسدوُو هللا صدلو  هللا ـ ععت د  رت ندي هللا عندغ قداو: نترت

. الل ْفُ) لُمْسلم  ُهُل ُمْخاتِصراا. ُما فتٌا عتلْيِغج عت ِيت الر 
لو  عليغ عسلوم لتْن  ُصت

تِِغ. اِصرت ْعنتانُ: لتْن  تْجعتلت  تدتنُ عتل  خت مت  عت

ِ: عتْن عتائِشتةت رني هللا عنرا  لتن  ذلِ  239/2 اِريو فِي اْلبُخت  كت فِْعُل اْليتُروِو.ـ عت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

العمدل »لما  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ ف د لخرهغ البخاري في  اداب 

مدن طر دا  شدام بدن  سدانج عدن « الخصر فدي الصدال »باب « في الصال 

محمد بن سير نج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ بدغج عمدن طر دا  مداو بدن 

لج 1219ز دددج عددن ل ددوبج عددن محمددد بددن سددير نج عددن لبددي  ر ددر ج بددغ ل

ل باإلسددناو انعوج عاللفدد) المدد، ور لددغج  مددا 545ل. علخرهددغ مسددلم ل1220ل

 ذ ر الحاف).

ل او دث »لما  د ث عائشة رني هللا عنردا ف دد لخرهدغ البخداري فدي  اداب 

 ل مدن طر دا مسدرع ج3458« لمدا ذ در عدن بندي إسدرائيل»باب « اننبياء

عن عائشة رني هللا عنرا:  ان  تكرن لن  جعل المصلي  دن في خاصرتغج 

 عت وو: إن اليروو تفعلغ.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

 قولغ: لالرهلل ال مفروم لغج فالمرل  مثلغ.

قولغ: لمخاصراال ج اسم فاعل من لاخاصرل الرهل فرو مخاصر: إذا عندع 

سددان  ددي مددا بددين الددور  علسددفل  دددن علدد  خاصددرتغج عالخاصددر  مددن اإلن

اننالعج قاو النوعي: ل ،ا  و الد،ي عليدغ المح  دون عان ثدرعن مدن ل دل 

 ل[.1194اللغة عالغر ب عالحد ث...ل]ل

ل[ج عن لدغ 1195عقد عرو  ،ا الافسير عدن ابدن سدير نج ل دد رعا  الحدد ث]ل

ل[ عذ ددرن  ندداج علعلددغ ذ ددرن عندد  1196«]لفدداح البدداري»عنددغ الحدداف) فددي 

بر،ا المعن ج لورعو االخاالر في معنانج  مدا ذ درن الشدراحج ف دد قيدل:  عليغ

إن معنددان: قددراء  آ ددة لع آ اددين مددن لخددر السددور ج  كافددي بدد،لك عددن السددور ج 

عقيل: لن  ح،ر اآل ة الاي فيردا السدجد  إذا مدرو بردا فدي الصدال  لدئال  سدجدج 

 عقيل: لن  او أ عل  عصاج عقيل سير ذلك.

د ث وليدددل علددد  نردددي المصدددلي لن  ضدددع  د دددغ علددد  الوهدددغ الثالدددث: الحددد

خاصرتيغج ع ،ا النري عند الجمردور للانز دغج قدالوا: عال تبعدل بدغ الصدال ج 

 ع و قوو ف راء الحنابلة عالشافعية عسير م.
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الوهغ الرابع: الحد ث وليدل علد  لن الحكمدة مدن النردي عدن االخاصدار  دي 

رم علدد  خواصددر م فددي االباعدداو عددن مشددابرة اليرددووج فددإنرم  ضددعون ل ددد 

الصال ج ع ،ا  و ال،ي  نبغي لن  عوو عليغ في  كمة النري عن االخاصدار 

في الصال ج علمدا مدا قيدل: إندغ فعدل الشديعانج لع لن إبلديس لُ دبه مدن الجندة 

 ،لكج فري علل ال ت ف لمام ما عرو عن الصحابي الد،ي  دو لعدرر بسدبب 

ا.  الحد ثج ع حامل لن  كون ذلك مرفوعا

ة الحدددد ث للبددداب لن عندددع اليدددد علددد  الخاصدددر  وليدددل علددد  عددددم عمناسدددب

ج عقد  رفعراج عقد  رسلراج فري ال تسلم من الحر ة.  الخشوعج فإنغ قد  تملو

عقد ول  السنة عل  لن المصلي  ضع  دن اليمند  علد  اليسدرى فدو  السدر  

 إن شاء هللا.« صفة الصال »لع عليرا لع تحاراج عسيأتي الكالم عل  ذلك في 
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 حكم تأخير الصالة إذا حضر العَشاء

240/3  : ُسووت هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم قتداوت عتْن لتنتس  رني هللا عنغ لتن  رت ـ عت

ْغِربت » لُّوا المت مت العتشتاُء فاْبدتُؤعا بِِغ قتْبلت لْن تُصت لتْيِغ.« إذتا قُدوِ  ُمافٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

إذا  ضددر الععددام علُقيمدد  »بدداب « انذان»خرهددغ البخدداري فددي  ادداب ف ددد ل

ل من طر دا ابدن شدرابج عدن لندس بدن مالدك 557ل عمسلم ل672« لالصال 

إذا قدددم العشدداء »رنددي هللا عنددغ لن رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قدداو: 

ع د،ا «. فابدؤعا بغ قبل لن تصلوا صدال  المغدربج عال تعجلدوا عدن عشدائكم

 بخاري.لف) ال

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لإذا قدم العشاءل بفاح العينج الععام ال،ي    ل في عق  العشيج ع دو 

آخر النرارج عظا ر  ،ا الحد ث عسيرن لن عاو  ل دل المد ندة لنردم  انداعلون 

طعام العشاء قبدل المغدربج ننردم ل دل  درث فدال  فرسدون إال آخدر النردارج 

اج  أ لون طعام العشاء قبل المغدربج عالغدداء ع ان   ي عاو  ل  ل نجد قد ما

قبل الظررج ع و شيء خفيف  الامر عاللبنج ثم صار النداي  دأ لون العشداء 

بعد صال  المغربج ثم صارعا في  ،ن انزمنة الماأخر   أ لوندغ بعدد صدال  

 العشاء بل ع اأخرعنج عفي ذلك مفاسد  ثير ج عهللا المساعان.

ا بددغ قبددل لن تصددلوا المغددربل ج انمددر للندددب عنددد الجمرددورج قولددغ: لفابدددؤع

ل[ علد  الوهدوبج فلدو قددم الصدال  فردي 1197ع ملغ ابن  زم الظدا ري]ل

باطلددة عندددنج عمددالا بظددا ر انمددرج عانعو لظرددرج عقددد ن ددل ابددن عبددد البددر 

اإلهماع عل  صحة من صل  بحضدر  طعدام فأ مدل صدالتغ علدم  ادر  مدن 

ا]ل ل[ج عفدي  دد ث عائشدة رندي هللا عنردا: لإذا عندع 1198فرائضرا شديئا

 ل[.1199العتشتاُء علقيم  الصال  فابدؤعا بالعتشتاءل]ل

ع ،ا لعم من  د ث البابج فإن قولدغ: لعلقيمد  الصدال لج عدام فدي المغدرب 

 عسير اج ع   د ذلك الحد ث اآلتي: لال صال  بحضر  طعامل.

ا قدم عق  صال  المغدرب فإندغ الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن الععام إذ

 ُبدل بغ قبل لواء الصدال ج ععلد  اآل دل لال  عجدل  اد  تن ضدي  اهادغ مندغج 

عذلددك نن الصددال  صددلة بددين العبددد عربددغج عال  ددام ذلددك إال بحضددور ال لددب 

عتفرسغ من الشواسل ـ  ما ت دم ـ فا د م ان ل علد  الصدال  لاد و ى بخشدوع 

 ع ضور ال لب.

الاراعن بالصال  لع ت د م  ا العبدد علد   دا هللا تعدال ج عليس  ،ا من باب 

 بل إنغ من باب تعظيم الصال   ا    بل عليرا ب لبغ عقالبغ.
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ا إليدغ لم الج لكدن  اج سدواء ل دان محااهدا عظا ر الحد ث لنغ   دم الععدام معل دا

 ملغ ل ل العلم عل  ما إذا  ان  النفس محااهة للععام عماعل دة بدغج لمدا مدع 

حاهة إليغ فال  نبغي للمسلم لن  اخ، ذلدك عداو ج فيرتدب موعدد طعامدغ عدم ال

مع عق   ضدور الصدال ج نن  د،ا  فدوو صدال  الجماعدةج علعلردم ال ظدوا 

المعن  المراوج فإن النفس إذا لم تتاُْا إل  الععام فدإن ت دد م الصدال  لدن  د ثر 

ن علدد  الخشددوعج بخددالر مددا إذا تاقدد  إليددغج ع   ددد ذلددك قضددا ا عروو عدد

 الصحابة رني هللا عنرم.

الوهددغ الرابددع: ظددا ر الحددد ث لن الصددال  تدد خر إذا قدددم الععددام علددو فاتدد  

الجماعددة لع فدداو لعو الوقدد ج لكددن إن نددا  الوقدد  بحيددث لددو قدددم الععددام 

لخرج الوق ج فالجمرور عل  ت دد م الصدال  محافظدة علد  الوقد ج ععندد م 

 الا د م مخا  بالحالاين الم، ورتين.

خرعن إل  عهوب ت د م الععام محافظة علد  تحصديل الخشدوع فدي عذ ب آ

ل[ج عهللا 1200الصال ج علعل المسألة مبنية عل   كم الخشوع في الصدال ]ل

 تعال  لعلم.
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 حكم تسوية الحصى في الصالة

ُسدوُو هللا صدلو  هللا عليدغ  241/4 : قتداوت رت عتْن لتبي ذترو  رندي هللا عندغ قتداوت ـ عت

اِهُردغُ إذتا قتا»عسلوم:  ةت تُوت ْ مت صت   فإن  الر  دُُ ْم في الصال  فتالت  تْمستحِ الحت  ت
«. مت لت

ِحيح . ْمستةُ بِإْسنتاو  صت انُ الخت عت  رت

دُ:  اوت لتْ مت زت اِ دت ا لتْع وتعْ »عت  «.عت

ِحيحِ »ـ عفِي  242/5 .« الص   عن ُمعتْيِ يب  نتْحُونُ بِغتْيِر تتْعِليل 

 الكالم عليرما من عهون:

 هغ انعو: في ترهمة الراعي:الو

ع و معي يب ـ بضم الميم عفاح العين ـ ابن لبي فاطمدة الدعسدي مدول  سدعيد 

ا في مكةج  بن لبي العاصج عقيل:  ليف آلو سعيدج شرد بدرااج عقد لسلم قد ما

ع اهر إل  الحبشة الرجر  الثانيةج علقام برا  اد  قددم علد  النبدي صدلو  هللا 

ج ع ان عل  خاتم النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم  مدا ذ در عليغ عسلوم في المد نة

ل[ج عاسداعملغ لبدو بكدر ععمدر رندي هللا عنرمدا علد  1201ذلك ابن ال ديم]ل

بي  الماوج رعى عنغ ابنان: محمد عالحارثج عابن ابندغ: إ داي بدن الحدارثج 

علبو سلمة بن عبد الر من بن عورج ع و قليل الحد ثج ماو سنة لربعينج 

 ل[.1202آخر خالفة عثمانج رني هللا عن الجميع]لعقيل: في 

 الوهغ الثاني: في تخر جرما:

« الصدال »ل فدي  اداب 945 د ث لبي ذر رني هللا عنغ لخرهغ لبو واعو ل

ل 3/6ل عالنسددائي ل379عالارمدد،ي ل« فددي مسددح الحصدد  فددي الصددال »بدداٌب 

ل مددن طر ددا سددفيان بددن عيينددةج عددن 35/259ل عل مددد ل1027عابددن ماهددغ ل

 ز ريج عن لبي ان وصج عن لبي ذر رني هللا عنغج بغ.ال

ع ،ا إسناو نعيفج نن لبا ان وص مجرووج لدم  درع عندغ سيدر الز دريج 

ل[ فلم تثب  عدالاغ ع فظغج قاو النسائي: للم 1203علم  وث غ إال ابن  بان]ل

ن ددف علدد  اسددمغج عال نعرفددغج عال  علددم ل ددد رعى عنددغ سيددر ابددن شددرابلج 

 ل[.1204«]لمن تُكلوِم فيغ ع و موث ا»في  اابغ: عذ رن ال، بي 

عالحدددد ث  سدددنغ الارمددد،يج علعلدددغ لشدددوا دنج عصدددححغ الحددداف)  ندددا فدددي 

«: الا ر ددب»ج ع دد،ا فيددغ نظددرج فإنددغ قدداو عددن لبددي ان ددوص فددي «البلددوغ»

لم بددوولج  عنددي عنددد الماابعددةج علددم  اددابع علدد   دد،ا الحددد ثج فيكددون لدديوِن 

ل مدن 35/351خولدف فيدغج ف دد لخرهدغ ل مدد لالحد ثج ع دو عل  ذلك لندغ 

ل[ 1205طر ا محمد بن عبد الر من بدن لبدي ليلد ج عدن لخيدغج عدن لبيدغ]ل

عن لبي ذر رني هللا عنغ قاو: لسأل  النبي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عدن  دل 

 « ل.عا د ا لع وع»شيء  ا  سألاغ عن مسح الحص ؟ ف او: 
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ِفظتغُج بدليل الحد ث عمحمد بن عبد الر من بن لبي ليل  سيئ ال حف)ج لكنغ  ت

ج بداب: «العمدل فدي الصدال »ال،ي بعدنج ع و ما لخرهغ البخاري فدي  اداب 

ل مدن طر دا لبدي سدلمة 546ل عمسلم ل1207« لمسح الحص  في الصال »

بن عبد الر من قاو: ل دثني معي يب لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم قداو فدي 

ج عالحدد ث لدغ « ند  فداعالا فوا دد  إن»الرهل  سوي الاراب  يدث  سدجد: 

ل ف د رعان من طر ا سفيان بن عيينةج 1/377طر ا لخرى عند العيالسي ل

عن ابن لبي نجيحج عن مجا ددج عدن لبدي ذر بدغج وعن قولدغ: للعوتْعل ععلد  

 ل[.1206 ،ا فرو  د ث صحيحج  ما قاو انلباني]ل

او علدد  اللفدد) عقددوو المصددنف: عزاو ل مددد: لعا ددد  لع وعلج ظددا رن لنددغ ز

الساباج ع ،ا سير مراوج نن لفظغ عند ل مد  خالف عن لفظغ السداباج عقدد 

 ت دم سيا  لفظغ عند ل مدج علو قاو: عفي رعا ة ن مد... لكان لعنح.

قولددغ: لبغيددر تعليددلل لي: إن  ددد ث معي يددب فيددغ النردديج وعن الاعليددل بددأن 

 الر مة تواهرغ.

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظرما:

ولغ: لإذا قام ل د م فدي الصدال ل  د،ا لفد) النسدائيج عالمثبد  فدي سدنن لبدي ق

واعو عالارمدد،ي عابددن ماهددغ لإلدد  الصددال ل. عالمعندد : إذا شددرع فددي الصددال  

 ليافا اللفظان.

قولدددغ: لفدددال  مسدددح الحصددد ل لي:  سدددو غ للسدددجووج عالحصددد : الحجدددار  

علدد  فتددْرِش  الصددغير ج عالا ييددد بدد،لك خددرج مخددرج الغالددبج لكونددغ الغالددب

مسدداهد مج عإال فددال فددر  بينددغ عبددين الاددراب عالرمددلج ع   ددد ذلددك  ددد ث 

 معي يب اآلتي.

قولغ: لفإن الر مة تواهرغل  د،ا تعليدل للنردي عدن مسدح الحصد ج عقدد عرو 

في رعا ة لبي واعو عابن ماهغ ت دد م الاعليدلج علفظرمدا: لإذا قدام ل دد م إلد  

ح الحصدد لج عالمعندد : لن الر مددة الصددال  فددإن الر مددة تواهرددغج فددال  مسدد

 ت ابلغ عتنزو عليغ فال  نبغي لن  شاغل عنرا ب،لك.

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ ال  نبغددي للمصددلي لن  مسددح مونددع 

سجوون من انراج بل عليغ لن   بل عل  صالتغ ع خشع فيراج فيسجد عل  

انرا بددددددددعن مسدددددددحج قددددددداو الصدددددددنعاني: لإن النردددددددي ظدددددددا ر فدددددددي 

 ل[.1207ر مل]لالاح

لكدن إن  دان  ندا   اهددة لاسدو ة موندع السددجوو ع دو الادراب لع الحصدد  

فلدديكن ذلددك مددر  عا ددد ج عقددد لخددرج مالددك بإسددناو صددحيح عددن لبددي هعفددر 

ال ار  لندغ قداو: لرل د  عبدد هللا بدن عمدر إذا ل دوى ليسدجد مسدح الحصدباء 

ال]ل ا خفيفددا ى ذلددك قبددل وخولددغ1208لمونددع هبراددغ مسددحا ددوو فددي  ل[ج فددإن ست
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الصددال  فرددو لفضددلج لددئال  حادداج ذلددك لثندداء الصددال ج علددئال  نشددغل بالددغ فددي 

 الصال .

الوهددغ الخددامس: وو  الحددد ث علدد  لن  كمددة النرددي عددن مسددح الحصدد  لن 

الر مة تواهرغ عتكون تل داء عهردغج عالحدد ث الد،ي فيدغ الاعليدل فيدغ الم داو 

عد عن العبثج علعدل الما دمج عقيل: إن علة ذلك المحافظة عل  الخشوع عالب

المصنف لح)  ،ا المعن  ف، ر الحد ث فدي  د،ا البدابج عال مدانع مدن إراو  

انمر نج ع دخل في ذلك  را ة مسح الجبرة عاننف لثناء الصال ج فإنغ مدن 

العبث ععدم الخشوعج نن االساغرا  في الصال  عالخشوع فيرا  ُنسدي ذلدك 

إن فدددددي الصدددددال  »م: ع ُشدددددغل عندددددغج عقدددددد قددددداو صدددددلو  هللا عليدددددغ عسدددددلو 

ل[ج قدداو ال انددي عيدداا: ل ددرن السددلف مسددح الجبرددة فددي 1209«]للشددغالا 

 ل[.1210الصال  عقبل االنصرار مما  اعلا برا من انرال]ل

عقد سجد النبي صلو  هللا عليغ عسلوم في ماء عطين عب ي لثر ذلك في هبراغج 

ل[ج فإقبداو 1211علم  كن  نشغل في  دلو رفدع  مدن السدجوو بإزالدة مدا علدا]ل

 المصلي عل  صالتغ ععنا اغ برا  نسي ذلكج عهللا المساعان.
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 النهي عن االلتفات في الصالة

ُسددْووت هللاِ صددلو  هللا  243/6 تْلُ  رت ددأ ددةت رنددي هللا عنرددا قتالتددْ : ست ددْن عتائِشت ـ ععت

 : دال ِ؟ فت تداوت الش دْيعتاُن  ُ دوت اْخدااِلتٌي  تْخاتِلُسدغُ »عليغ عسلوم عتِن االْلاِفتاِو في الص 

.«. ِمْن صتالت ِ اْلعتْبدِ  اِريُّ انُ اْلبُخت عت  رت

غُ ـ  244/7 حت دح  صت دْن لتندس ـ عت ِ: عت ِللاوِْرِمِ،يو دالت ِج »ـ عت االْلاِفتداوت فِدي الص  إ  دا ت عت

وعِ 
 «.فتإن غُ  تلتكتةٌج فتإْن  تانت الت بُد  ففي الا عُّ

 الكالم عليرما من عهون:

 ر جرما:الوهغ انعو: في تخ

« انذان»لما  د ث عائشة رني هللا عنردا ف دد لخرهدغ البخداري فدي  اداب 

لج من طر ا لشعث بن سدليمج عدن لبيدغ ـ 751« لااللافاو في الصال »باب 

 لبي الشعثاء المحاربي ـ عن مسرع ج عن عائشة رني هللا عنرا قال :...

« ر المسددداد»ع ددد،ا الحدددد ث مدددن لفدددراو البخددداريج عقدددد ذ دددر الحدددا م فدددي 

 ل لن الشيخين اتف ا عل  إخراهغج ع ،ا ع م منغج ر مغ هللا.1/237ل

ل من طر ا محمد 589لما  د ث لنس رني هللا عنغ ف د لخرهغ الارم،ي ل

بن عبد هللا اننصاريج عن لبيغج عن علي بن ز دج عدن سدعيد بدن المسديبج 

 دا : »عن لنس رني هللا عنغ قاو: قداو لدي رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم

بني إ ا  عااللافاو في الصال ج فإن االلافاو فدي الصدال   لكدةج فدإن  دان ال 

 ج ع ،ا إسناو نعيف نمر ن:«بد ففي الاعوع ال في الفر ضة

ـ نندغ مدن رعا دة علدي بدن ز ددج المعدرعر بدابن ُهدْدعانج ع دو ندعيفج  1

نددعفغ ل مددد عابددن معددين عالنسددائيج عقدداو لبددو زرعددة علبددو  دداتم: للدديس 

 ل[.1212ل]لب وي

ـ لن رعا ة سعيد عن لنس رني هللا عنغ ال تُعررج قاو المن،ري: لرعا ة  2

 ل[.1213سعيد عن لنس سير مشرور ل]ل

ا]ل ل[ ـ: إن الارمد،ي صدححغ..ج 1214عقوو الحاف) عالمجد ابن تيمية ـ ل ضا

ل عالموهوو في نسخ الارم،ي: ل د،ا 1/226« لالاحفة» ،ا ذ رن المزي في 

بل عفددي بعضددرا: ل دد،ا  ددد ث سر ددبل قدداو الشدديخ ل مددد  ددد ث  سددن سر دد

شددا ر: لعلددم نجددد تصددحيحغ فددي ل ددة نسددخة مددن سددنن الارمدد،يلج عقددد  سددن 

 ل[.1215«]لهامعغ»الارم،ي  ،ا اإلسناو نفسغ في مونع آخر من 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ا لع شماالا.  قولرا: لعن االلافاول  و تحو ل الوهغ عن ال بلة  مينا

لغ: ل و اخااليل ج مصدر اخالس الشيء لي: اسالبغ في خفيدةج عاخاعفدغ قو

بسرعة عن سفلةج عالمعن : لن االلافاو انا اص  نا صغ الشيعان من صال  

العبد عل  عهغ السدرعة عالخفيدةج فداعابر الافاتدة المصدلي عذ داب الخشدوع 
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عنددغ اخاالسددة  نا صددرا الشدديعان مددن صددال  العبدددج ننددغ  فددرح بددإعراا 

 مصلي عن صالتغ.ال

ا عشدماالا ذ دب عندغ الخشدوع المعلدوب ب ولدغ    وو العيبي: لمن الاف   ميندا

اِشدعُونت ]{{ ]الم مندون:  دالتتِِرْم خت [ ج فاسداعير 2تعال : }}ال دِ، نت ُ دْم فِدي صت

ل، اب الخشوع اخاالي الشيعانج تصو راا ل بح تلك الفعلدةج لع لن المصدلي 

علنغ تعال  م بل عليدغج عالشديعان  الراصدد   ينئ،  مساغر  في مناها  ربغج

 ناظر فواو تلك الفرصة عنغج فإذا الاف  المصلي اسادنم الفرصدة فيخالسدرا 

 ل[.1216منغل]ل

قولددغ: لإ ددا  عااللافدداو فددي الصددال ل  دد،ا لسددلوب تحدد، رج علإ ددا ل نددمير 

اج  منفصل مبني عل  الفاح فدي محدل نصدب مفعدوو بدغ لفعدل محد،عر عهوبدا

ا ت دد رن: عالا د ر: إ  ا  ل ،رج علااللافداول مفعدوو بدغ لفعدل محد،عر عهوبدا

 ا ،ْرج عالجملة مععوفة عل  ما قبلرا ال محل لرا.

قولدددغ: لفإندددغ  لكدددةل بفددداح الرددداء عالدددالم عالكدددارج لي:  دددال ج نندددغ طاعدددة 

للشدديعان ع ددو سددبب الرددال ج عالرددال : اسدداحالة الشدديء عفسدداونج عالصددال  

 إل  االخاالي الم، ور في الحد ث الما دم. بااللافاو تساحيل من الكماو

قولددغ: لفددإن  ددان ال بددد..ل لي: ال مفددر عال محيددد عددن االلافدداو فلدديكن فددي 

 الاعوعج ننغ مبني عل  المسا لة عالمسامحة.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لن المصلي منري عن االلافاو في صالتغ  

صدال  العبددج عالمدراو بد،لك:  ننغ ُعِصفت بأنغ اخاالي  خالسغ الشديعان مدن

الافاتغ بالوهغج فإن  ان بجملة البددن بدأن اسدادار إلد  سيدر هردة ال بلدة  درم 

 ل[.1217عبعل  الصال  باتفا  العلماء]ل

 ع كمة النري عن االلافاو ما  لي:

ـ لنددغ ن دد  فددي الصددال ج ننددغ وليددل علدد  عدددم الخشددوعج علردد،ا ذ ددرن  1

 المصنف  نا.

  تعال ج عإقباو عل  سيرنج عهللا تعال  قِبتلت عبدن.ـ لنغ إعراا عن هللا 2

ـ لنددغ  ر ددة ال واعددي لردداج عانصددل فددي الحر دداو لنرددا مكرع ددة مخلددة  3

 بالخشوع.

عقد ن دل الحداف) اإلهمداع علد  لن االلافداو فدي الصدال  مكدرعنج عالجمردور 

عل  لنرا  را ة تنز غج ع ك  عن الظا ر دة عبعد  الشدافعية الاحدر مج إال 

 ل[.1218ضرعر ]للل

 عااللافاو في الصال  نوعان:

 انعو: الافاو ال لب إل  سير هللا عزو عهل.

 الثاني: الافاو البصر.
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ع ال ما منري عندغج عااللافداو ال  بعدل الصدال  برد،ن الصدفةج علكدن  نبغدي 

للمصلي لن  خشع في صالتغج ع صمد في عهرغ إل  مونع سجوونج ع  بل 

ا عال شددماالا عال  ح ددا م اصددد علدد  هللا تعددال  فددي صددالتغ ج فددال  لافدد   مينددا

 الشيعان.

الوهغ الرابع: إذا عهد  اهدة لاللافداو فدال بدأي بدغج  ارقدب عددع لع سد وط 

شيء لع نحو ذلكج عقد عرو في  د ث سرل بدن سدعد رندي هللا عندغ لن لبدا 

بكر رني هللا عنغ الاف  في الصال   ينما ت دم  صلي بالصحابة رني هللا 

فجدداء النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ععقددف خلفددغج فددأ ثر الندداي مددن عددنرمج 

 ل[.1219الاصفيا فالاف . ع و  د ث طو ل]ل

ععن سرل بن الحنظليدة قداو: ثُدوب بالصدال  ـ  عندي صدال  الصدبح ـ فجعدل 

دْعِب]ل ل[ج 1220رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم  صدلي ع دو  لافد  إلد  الشوِ

ا إل  الشعب مدن الليدل  حدريلج ع د،ا فيدغ قاو لبو واعو: لع ان لرسل فا رسا

 ل[.1221بيان لسبب الافاتغ صلو  هللا عليغ عسلوم]ل

الوهغ الخامس: الحد ث وليل عل   رص عائشة رني هللا عنرا عل  العلدم 

اج  ا همددا عرسبارددا فددي الاف ددغ فددي الددد نج علردد،ا لور دد  باوفيددا هللا تعددال  علمددا

ا مددن عخيددراا  ثيددرااج ع فظدد  عددن رسددوو هللا  صددلو  هللا عليددغ عسددلوم للوانددا

ان او ث عل  صدغر سدنراج نندغ صدلو  هللا عليدغ عسدلوم تدوفي عسدنورا ثمداني 

 عشر  سنة رني هللا عنرا ععن الصحابة لهمعين.
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 نهي المصلي عن البصاق وبيان صفته عند الحاجة

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا ع 245/8 : قتدداوت رت ددْن لتنددس رنددي هللا عنددغ قتدداوت ليددغ ـ ععت

الت »عسلوم:  ب غُج فتدالت  تْبدُزقتن  بتدْينت  تدتْ دِغ عت دُُ ْم في الص الت ِ فتإن غُ  ُنتاِهي رت إذتا  تانت لت ت

لِكْن عتْن ِشماِلِغ  تتْح ت قتدتِمغِ  لتْيِغ.« عتنت  تِمينِِغج عت  ُما فتٌا عت

 :  «.لتْع تتْح ت قتدتِمغِ »عفي ِرعا تة 

 الكالم عليغ من عهون:

 انعو: في تخر جغ:الوهغ 

مددا  جددوز مددن »بدداب « العمددل فددي الصددال »ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

ل من طر ا شعبةج قداو: 551ل عمسلم ل1214« لالبصا  عالنفخ في الصال 

 سمع  قااو ج عن لنس رني هللا عنغ... ف، رن.

 ع ،ا لف) مسلمج ععند البخاري: لتح  قدمغ اليسرىل.

رد،ا اإلسدناو: لإن المد من إذا  دان فدي الصدال  ل ب413عفي رعا ة للبخاري ل

فإنما  نداهي ربدغج فدال  بدزقن بدين  د دغ عال عدن  ميندغج علكدن عدن  سدارن لع 

تح  قدمغلج ع ان انعل  بالمصنف لن  بين لن الرعا ة للبخداريج عسدأذ ر 

 سرا الحاف) من إ راو اج إن شاء هللا.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ي ربغل لصل المناها : المسار  ج ت وو: ناهياغ لي: ساررتغج قولغ: لفإنغ  ناه

عاالسم النجوىج عالمراو  نا: اإلقباو علد  هللا تعدال ج فالمصدلي  نداهي ربدغ 

 ب، رن عوعائغ عتالع  آ اتغج فالالئا بغ الخشوع عاإلقباو عل  ربغ.

ا اج عفدي  عقد علل النردي فدي  د،ا الحدد ث عدن البصدا  لمامدغ بكوندغ مناهيدا

 ددددددد ث ابددددددن عمددددددر رنددددددي هللا عنرمددددددا: ل.. بددددددأن هللا قِبتددددددلت عهرددددددغ إذا 

ل[ج لي: مواهردغج عال منافداو بدين ذلدك نن المدراو إقبداو هللا 1222صل ل]ل

 تعال  عل  عبدن في لثناء صالتغ.

ا مددن بدداب  ع ددو بمعندد  « قاددل»قولددغ: لفددال  بددزقنل .   دداو: بددز   بددُز  بُزاقددا

لالبصددددا عالبددددز  عالبسددددا  بصدددداج ع ددددو إبددددداو منددددغج قدددداو انز ددددري:

 ل[.1224ل[ج عالبز : لف) ماء الفمج عما وام فيغ فرو ر ا]ل1223عا دل]ل

قولغ: لفال  بزقنو بدين  د دغل لي لمامدغج عقدد هداء فدي رعا دة للبخداري: لفدإن 

ل[. عفدي  دد ث ابدن عمدر رندي هللا عنرمدا: 1225ربغ بيندغ عبدين ال بلدةل]ل

 لفإن هللا قبل عهرغ إذا صل ل.

صا عن  مينغج لما عرو عند البخداري مدن  دد ث لبدي  ر در  رندي عال  ب

ال]ل ل[ج ع ،ا الاعليدل بشد يغ 1226هللا عنغ: لعال عن  مينغ فإن عن  مينغ ملكا

اج ال في المسجد عال فدي   فيد لن المصلي ال  بصا لمامغ عال عن  مينغ معل ا

ا سيددرنج  مددا سدديأتيج فددإن قيددل: إن م اضدد  الاعليددل بكونددغ عددن  مينددغ م لكددا
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ددِن  اج ل ولددغ تعددال : }}عت   اضددي لال  بصددا عددن  سددارنج نن عددن  سددارن ملكددا

اِو قتِعيدٌ{{ ] :  مت عتِن الشوِ  [ . فالجواب:17اْليتِميِن عت

ـ لن المصلي ال  بصا في الصال  إال عند الحاهدةج ععليدغ لن  بصدا فدي  1

 ثوبغ ما اساعاع.

 الملك.ـ لنغ إذا بصا تح  قدمغ اليسرى لم  بصا في هرة  2

ـ لن الملددك الم دديم فددي هرددة اليمددين لشددرر مددن الم دديم فددي هرددة الشددماوج  3

 فا اُرم بما لم  ُحارم بغ سيرنج عقيل سير ذلكج عهللا لعلم.

قولغ: لعلكن عن شمالغ تح  قدمغل لي: اليسرىج  مدا فدي رعا دة البخداريج 

 ل[.1227ع ،ا هاء في  د ث لبي سعيد رني هللا عنغ]ل

ا بددرن البصدا  فإندغ ال  بصدا عدن  ميندغج علكدن عدن شدمالغ عالمعن : لنغ إذ

تح  قدمغ اليسرىج ع ،ا إذا  دان اإلنسدان خدارج المسدجدج  دأن  صدلي فدي 

بياغ في لرا سير مفرعشة لع في الصحراءج علمدا فدي المسدجد فدال  بصدا 

 تح  قدمغج عإنما في ثوبغ لع مند لغج  ما سيأتي.

دمغل عالظدا ر لن الحداف) ذ در  د،ن عفي رعا ة: لعلكن عن  سارن لع تح  ق

الرعا ددة ننرددا لعددم مددن قولددغ: لعلكددن عددن شددمالغ تحدد  قدمددغل نن الرعا ددة 

الم، ور  تشمل ما تح  ال دم عسيدر ذلدك مدن هردة اليسدارج فدإن الظدا ر لن 

 للعل لإلبا ة لع الاخييرج ففي ل رما بصا لم  كن بغ بأي.

د ج فردي لخد ج ع ددرى لمدا رعا دة لعلكددن عدن شدمالغ تحدد  قدمدغل فردي م يدد

 ل[.1228ال رطبي لن الرعا ة انعل  ترهع إل  الرعا ة الثانية]ل

ثم إن قولغ: لعن  سارنل معلاج لكنغ محموو عل  مدا إذا  اند  هردة  سدارن 

خالية من المصلينج لما عرو في  د ث طار  بن عبدد هللا المحداربي رندي 

إذا قددام ل ددد م إلدد  »م: هللا عنددغ قدداو: لقدداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلو 

الصددال  لع إذا صددلو  ل ددد م فددال  بددزقن لمامددغج عال عددن  مينددغج علكددن تل دداء 

ا لع تح  قدمغ  ل[.1229« ل]ل سارن إن  ان فارسا

عفي بع  طر   د ث لبدي  ر در  رندي هللا عندغ: ل... فدإذا تنخدع ل دد م 

م ـ فليانخع عن  سارن تح  قدمدغج فدإن لدم  جدد فلي دل  كد،ا ج ععصدف ال اسد

 ل[.1230ل د رعاتغ ـ فافل في ثوبغ ثم مسح بعضغ عل  بع ل]ل

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  نري المصلي عن البصدا  بدين  د دغج ععدن 

 مينغج سواء ل ان ذلك في المسجد لم خارج المسجدج لما ت دم من الاعليل من 

ا   .لن هللا تعال  قبل عهغ المصلي علنغ  ناهي ربغ علن عن  مينغ ملكا

عالظا ر لن النري للاحر مج نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم سضدب لمدا رلى 

 البصا  في هرة الِ بلةج عنر  عبين علة النري.
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فددإذا انددعر اإلنسددان إلدد  البصددا  ع ددو  صددلي فإنددغ  بصددا عددن  سددارنج لع 

تح  قدمغ اليسدرى إذا  دان  صدلي فدي صدحراءج لع فدي مكدان فدي بيادغ فيدغ 

 تراب.

إن شداء « ل كدام المسداهد»في المسجد فسيأتي الكالم عليغ فدي علما البصا  

 هللا تعال .

الوهغ الرابع: الحدد ث وليدل علد  لندغ  نبغدي للمصدلي لن  خشدع فدي صدالتغ 

عذلددك بددإخالص قلبددغ ع ضددورن عتفر غددغ لدد، ر هللا تعددال  عتمجيدددن عتددالع  

  اابغ عتدبرنج نن المصلي عاقف بين  دي ربغ  ناهيغ.

: الحددد ث وليددل علدد  لن هللا تعددال  قِبتددلت عهددغ المصددليج لي: الوهددغ الخددامس

مواهرددغ مواهرددة تليددا بدداا تعددال ج عال  لددزم مددن ذلددك لنددغ سددبحانغ مخدداله 

بخل غج فرو تعدال  فدو  سدمواتغ مسداو علد  عرشدغج ع دو قر دب مدن خل دغج 

عمحيه برمج فالنصوص همع  بين  ون هللا تعال  قِبتلت عهغ المصليج علندغ 

ج عالنصددوص ال تجمددع بددين ماناقضددين بحدداوج نن ذلددك محدداوج علدد  عرشددغ

  وو شيخ اإلسالم ابن تيميدة: لإن الحدد ث  دا علد  ظدا رنج ع دو سدبحانغ 

فو  العرشج ع و قِبتلت عهغ المصليج بل  ،ا الوصدف  ثبد  للمخلدو ج فدإن 

اإلنسددان لدددو لندددغ  نددداهي السدددماء لع  ندداهي الشدددمس عال مدددر لكانددد  السدددماء 

ا ـ قبل عهرغل]ل عالشمس عال مر ل[ج عالمعن : لنغ 1231فوقغج ع ان  ـ ل ضا

ا في المخلو ج ففي الخالا لعل  بدال شدكج عالدن  إذا  دان  إذا  ان  ،ا ممكنا

محامالا عهب لن  فسور بما  وافا النصدوص المحكمدة الصدر حةج عالواهدب 

علدد  المسددلم لن  دد من بردد،ن النصددوص عال  سددأو عددن  يفياردداج عهللا تعددال  

 لعلم.
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 اجتناب المصلي ما يلهيه في صالته

دا  246/9 انِبت بتْياِرت ْو بِِغ هت اٌم ِلعتائِشتةت رني هللا عنرا ستاترت :  تانت قِرت عتْنغُ قتاوت ـ عت

اُو »فت تدداوت الن بدديو صددلو  هللا عليددغ عسددلوم:  ددِك  دد،تاج فتإن ددغُ الت تتددزت امت ن ددا قِرت لتِميعددي عت

التتِ  .«. يتتصاِع ُرنُ تتْعِرُا ِلي في صت اِريُّ انُ اْلبُخت عت  رت

فِيددِغ:  247/10 ج عت ْرددم  انِي ددِة لبددي هت ددِة لتْنبِجت ددِد ثِرا فِددي قِص  لتدد   ت ات فت تددا عت فتإن رددا »ـ عت

اْنِي عتْن صتالتتِي  «.لْلرت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

« صددال ال»لمدا  دد ث لندس رنددي هللا عندغ ف دد لخرهدغ البخدداري فدي  اداب 

دل ب  لع تصداع ر  دل تفسدد صدالتغ؟ عمدا  ُنرد  »باب  إن صلو  فدي ثدوب ُمصت

ل مددن طر ددا عبددد الددوارث قدداو:  دددثنا عبددد العز ددز بددن 374« لعددن ذلددك

صريبج عن لنس:  ان قرام لعائشة سارو بغ هانب بياراج ف او النبي صلو  

تعدرا لدي لميعي عنا قرامِك  ،اج فإنغ ال تزاو تصداع رن »هللا عليغ عسلوم: 

 «.في صالتي

إذا صدلو  »علما  د ث عائشة رني هللا عنرا ف د لخرهغ البخاري فدي بداب 

ل مددن طر ددا ابددن 556ل عمسددلم ل373« لفددي ثددوب لددغ لعددالمج عنظددر إليرددا

شددرابج عددن عددرع ج عددن عائشددة رنددي هللا عنرددا لن النبددي صددلو  هللا عليددغ 

 ج فلمدا انصدرر عسلوم صلو  في خميصة لرا لعالمج فنظر إل  لعالمردا نظدر

قاو: لاذ بوا بخميصاي  ،ن إل  لبي هرمج عائاوني بأنبجانية لبي هرمج فإنرا 

ا عن صالتيل .  للراني آنفا

ل من طر ا  شامج عن لبيغج عدن عائشدة رندي 63ل ل556علخرهغ مسلم ل

لتدٌمج فكدان  هللا عنرا: للن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  اند  لدغ خميصدة لردا عت

ال. اشاسل برا في   الصال ج فأععا ا لبا هرمج علخ،  ساء لغ لنبجانيا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

 قولغ: لقرامل بكسر ال ارج  و سار رقيا من صور ذي للوان.

« بداع  بيدع»قولغ: للميعيل لمر من الفعدل للمداطت  ُمديهل عالثالثدي مدن بداب 

 لي: لز لي.

 قولغ: لتعرا لي في صالتيل لي: تلوح عتظرر.

لتٌم ق ولغ: لفي خميصةل لي:  ساء رفيع  لبسغ لشرار العربج عقد  كون لغ عت

 عقد ال  كون.

ج ع و الخه. لتم   قولغ: للرا لعالمل همع عت

 قولغ: لفلما انصررل لي: فرغ من صالتغج لع انصرر إل  بياغ.
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ا ل بولراج عتملكرداج ع دان لبدو  قولغ: لبخميصاي  ،نل لنافرا إل  نفسغ تح ي ا

  دا ا إليغج عاإلشار  للاعيين.هرم قد ل

قولغ: للبي هرمل  دو عبيدد لع عدامر بدن  ، فدة ال رشدي العددعيج لسدلم عدام 

ددر  ادد  لور  ابددن الزبيددرج فددأور  بندداء الكعبددة فددي زمنددغ عفددي  الفدداحج عُعموِ

ا فيرمج ع و ل دد انربعدة الد، ن  ا في قر ش عم دما اج  ان معظما الجا لية ل ضا

النسبج رعي عندغ لندغ قداو: لتر د  الخمدر فدي  ان  قر ش تأخ، عنرم علم 

ا عل  ع ليل توفي في آخدر خالفدة ابدن الزبيدرج  الجا لية عما تر ارا إال خوفا

 ل[.1232رني هللا عنغ]ل

قولغ: لبأنبجانيدةل بفداح الرمدز  عسدكون الندون ع سدر البداءج ع جدوز فاحردا: 

ة لبدي هردم  ساء سلي) ليس فيغ خعوطج عطلبغ صلو  هللا عليغ عسدلوم لنبجانيد

ا عن الخميصة الاي رو ا لدئال  نكسدر قلبدغ بدرو النبدي صدلو  هللا عليدغ  عونا

عسلوم  د اغج فأخ، بدلرا اننبجانيةج ععلل ذلدك بأنردا للرادغ عدن الخشدوع فدي 

 الصال ج عال  لزم من ذلك لن لبا هرم  ان  صلي فيرا.

ا  ا عن صدالتيل لي: فإنردا شدغلاني قر بدا عدن الخشدوع  قولغ: لفإنرا للراني آنفا

في صالتيج عالمراو: بع  الصال ج ننغ صلو  هللا عليغ عسلوم لم  نظر إلد  

 لعالمرا إال نظر  عا د .

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  لنغ  نبغي للمصلي لن  جانب  ل مدا  شدغلغ 

ع لريغ عن صالتغ من ن وش لع تصاع ر لع  ااباوج نن الصال   علب فيرا 

ب عسددكون البدددنج عاإلقبدداو علدد  هللا تعددال ج علردد،ا الخشددوع بحضددور ال لدد

اسدداحب العلمدداء لن  نظددر المصددلي إلدد  مونددع سددجوون عال  اجدداعزنج  مددا 

 سيأتي إن شاء هللا.

قاو ابن رهب: لفي الحد ث وليل عل  اساحباب الاباعد عن انسباب الملرية 

نددغ عددن الصددال ج علردد،ا لخددرج النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم تلددك الخميصددة ع

بالكليددةج فينبغددي لمددن للرددان شدديء مددن الدددنيا عددن صددالتغ لن  خرهددغ عددن 

 ل[ل.1233ملكغ]ل

عال  فرم من الحد ث البعد عن الثدوب الحسدن فدي الصدال ج بدل  سداحب ذلدك 

لآل ةج إال إن خشي من ثوبغ الحسن االلاراء عن الصدال  لع  ددعث الكبدر لع 

 نحو ذلك.

غدي لن تصدان المسداهد عمدا  شدوش الوهغ الرابع الحد ث وليدل علد  لندغ  نب

عل  المصلين من الزخرفة لع  اابداو شديء مدن اآل داو لع تعليدا السداعاو 

 عنحو ذلك مما  كون في قبلة المصلي.

قاو اإلمام مالك ر مغ هللا: لل رن لن  كاب في قبلة المسجد شيء من ال درآن 

ل[ج ع كددددان ابددددن 1234عالازع ددددال. عقدددداو: لإن ذلددددك  شددددغل المصددددليل]ل
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ل[ عن ل مدج عال  فرم مدن  دالم اإلمدام مالدك لندغ  درى هدواز 1235]لرهب

 اابددة ال ددرآن فددي سيددر هرددة ال بلددةج عإنمددا خدد  ال بلددة ننرددا ل ددم مددا  شددغل 

 المصلي لكونغ  سا بلرا.

ع دد،ا فُددُرُش المسددجد فينبغددي العنا ددة برددا علن تكددون خاليددة مددن الاصدداع ر 

اندداو تكثددر فددي الفددرش عالزخدداررج نن صددور الصددلبان عاآلوميددين عالحيو

الاي تصنع للمساهدج فينبغي تر را ععدم شرائراج معاملةا لصدانعيرا بن دي  

 قصد م.

الوهددغ الخددامس: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ ال  جددوز تعليددا الصددور ال علدد  

انبواب عال عل  الجدرانج بل  جب  اكراج سواء ل ان  من صدور بندي آوم 

نحدو ذلدكج نن  د،ن الصدور فيردا لم صور  يواناو من السباع لع العيدور ع

مشابرة لعباو انصنامج عقد  فضدي تعلي ردا إلد  عباوتردا مدن وعن هللا تعدال ج 

  ما عقع ل وم نوح علليروو عالنصارىج عهللا تعال  لعلم..
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 النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصالة

: قتداوت  248/11 ابِِر ْبِن ستُمرت ت رندي هللا عندغ قتداوت عتْن هت ُسدوُو هللاِ صدلو   ـ عت رت

دالت ِ لتْع »هللا عليغ عسلوم:  ُ ْم إلد  السودماِء فدي الص  ارت لتيتْناتِرين  لتْقواٌم  تْرفتعُونت لتْبصت

انُ ُمْسلٌم.«. الت تتْرِهُع إِلتْيِرم عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

عدن رفدع البصدر النردي »باب « الصال »ل في  ااب 428ف د لخرهغ مسلم ل

من طر ا انعمدش عدن المسديب ـ ع دو ابدن رافدع « إل  السماء في الصال 

فتةج عن هابر بن سمر  رني هللا عندغج قداو: قداو  انسدي ـ عن تميم بن طترت

لينارددين لقددوام  رفعددون لبصددار م إلدد  »رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 «.السماء... الحد ث

ا ل بددد الددر من انعددرجج عددن لبددي  ر ددر  ل مددن طر ددا ع429علخرهدغ ل ضددا

ليناردين لقدوام عدن »رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم قداو: 

 «.رفعرم لبصار م عند الدعاء في الصال  إل  السماء لع لاخعفن لبصار م

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

سددم قولددغ: للينارددينل مضددارع م  ددد بددالنون عالددالم الواقعددة فددي هددواب ال 

 الم درج عذلك لاأ يد النريج ع و خبر بمعن  انمر.

قولدددغ: للع ال ترهدددع إلددديرمل للعل للاخييدددر الم صدددوو بدددغ الارد ددددج عالمعنددد : 

ليكونن منرم االناراء عدن رفدع انبصدار لع خعدف انبصدار عندد الرفدع فدال 

 تعوو إليرم.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  تحددر م رفددع البصددر إلدد  السددماء  دداو 

الصال ج سواء ل ان ذلك في  او ال يام لم في  او الرفع من الر وع لم سير 

ذلكج ع ،ا في  او الدعاءج  ما في  دد ث لبدي  ر در  رندي هللا عندغج نن 

الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم  ،ر من ذلدكج عاشداد قولدغ فيدغج عذ در ع وبدة 

ع ددو مددن فعددل ذلددكج ع دد،ا  ددو الددراهح فددي  كددم رفددع البصددر إلدد  السددماء 

م.  الاحر مج نن مثل  ،ا الوعيد ال  كون إال عل  محر 

ما باو لقوام »ععن لنس رني هللا عنغ قاو: قاو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: 

فاشاد قولغ في ذلك  ا  قداو: «  رفعون لبصار م إل  السماء في صالترم؟ق

 ل[.1236«]لليناُرن  عن ذلك لع لاخعفن لبصار م»

ذلددك ال  بعددل الصددال ج عذ ددب ابددن  ددزم الظددا ري إلدد  عالجمرددور علدد  لن 

ل[ج بندداء علدد  لن النرددي 1237بعددالن صددال  مددن رفددع بصددرن إلدد  السددماء]ل

  اضي الفساو عالبعالن. عإنما نُري عن رفع البصر ـ عهللا لعلم ـ ننغ  نافي 

الخشوع عاإلقباو علد  هللا تعدال ج عنندغ إعدراا عدن ال بلدةج نن ال بلدة مدا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 321       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

نسانج ال ما  رفع إليغ بصرن  عننغ خدرعج عدن  يئدة الصدال ج نن   ابل اإل

 الصال  لرا  الة معينة سير  االو اإلنسان الاي  عااو ا في سير الصال .

قاو ابن رهب: لعالمعن  في  را ة ذلك  خشدوع المصدلي عخفد  بصدرنج 

عنظرن إل  محل سجوونج فإنغ عاقف بين  ددي هللا عدزو عهدل  ناهيدغج فينبغدي 

ا إل  انرال]ل لن ا رلسغ عمعرقا  ل[.1238 كون منكسا

الوهددغ الرابددع: اخالددف العلمدداء فددي رفددع البصددر خددارج الصددال   دداو الدددعاء 

فكر غ لنايج علهازن ان ثرعنج  ما قداو الحداف)ج نن السدماء قبلدة الددعاءج 

 مددا لن الكعبدددة قبلدددة الصدددال . عالدددراهح المندددع  نن قبلدددة الددددعاء  دددي قبلدددة 

 ون ثالثة:الصال   لوه

انعو: لن ال وو برفع البصر  او الدعاء ال وليل عليغج علم   ل بدغ ل دد مدن 

سلف انمةج ع ،ا من انمور الشرعيةج فال  جوز لن  خف  عل  هميع سلف 

 انمة ععلمائرا.

الثاني: لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  ان  سا بل ال بلة فدي وعائدغج  مدا 

 ثير ج ففي  د ث عبد هللا بن ز دد رندي هللا عندغ ثب  عنغ ذلك في مواطن 

قدداو: لخددرج النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم إلدد   دد،ا المصددل   ساسدد يج فدددعا 

ل[ج عتددرهم لددغ البخدداري فددي  ادداب 1239عاساسدد  ج ثددم اسددا بل ال بلددةل]ل

 «.الدعاء مسا بل ال بلة»باب « الدعواو»

ما تُسا بل الكعبة في الصدال  الثالث: لن ال بلة  ي ما  سا بلغ العابد بوهرغج  

عال، ر عالدعاء عال،بحج عليس  ال بلة ما  ُرفع إليغ البصرج عال ما تُرفع إليدغ 

 ل[.1240ان دي]ل

الوهددغ الخددامس: ذ ددب الجمرددور مددن ل ددل العلددم إلدد  لن المصددلي  نظددر إلدد  

ا لم منفددروااج إال عنددد المالكيددةج  ا لم مأمومددا مونددع سددجوونج سددواء ل ددان إمامددا

ل[ج مسدادلين 1241ا: إن المصلي  نظر لمامغج ال إل  مونع سدجوون]لف الو

اِم{{ ]الب ر :  رت ْسِجِد اْلحت ْهرتكت شتْعرت اْلمت ووِ عت  [ .144ب ولغ تعال : }}فتوت

ععهغ الداللدة: لن المصدلي مدأمور بدأن  دولي عهردغ شدعر المسدجد الحدرامج 

لمنحندي إلد  عإذا نظر إل  مونع سدجوون ا اداج إلد  ندوع مدن االنحنداءج عا

 مونع سجوون لم  ووو عهرغ شعر المسجد الحرام.

 عقد اسادو الجمرور بما  لي:

ـ لن هللا تعال  لثند  علد  المد منين عمدد رم بالخشدوع فدي الصدال ج عمدن  1

صددفاو الخاشددع لن  نظددر إلدد  مونددع سددجوونج قدداو ابددن تيميددة: لإن خفدد  

 ل[.1242البصر من تمام الخشوعل]ل

هللا عنرددا قالدد : وخددل رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ ـ  ددد ث عائشددة رنددي  2

 ل[.1243عسلوم الكعبة عما خلف بصرن مونع سجوون  ا  خرج منرا]ل
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ـ لنغ عرو مراسيل عن ابن سير ن عععداء عسير مدا لن لصدحاب رسدوو  3

هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم  دانوا  رفعدون لبصدار م إلد  السدماء فدي الصدال ج 

اِشعُونت ]{{ ]الم مندون: فلما نزل : }}ال ِ، نت  [ خفضدوا 2ُ ْم فِي صتالتتِِرْم خت

 ل[.1244لبصار م إل  مونع سجوو م]ل

ععن لبي قالبة الجرمي قداو:  ددثني عشدر  مدن لصدحاب رسدوو هللا صدلو  

هللا عليغ عسلوم عن صال  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم في قيامدغ عر وعدغ 

 عني عمدر بدن عبدد العز دز ر مدغ عسجوون بنحو من صال  لمير الم منينج 

هللا قاو سليمان: فرم   عمر في صالتغ فكان بصرن إل  مونع سجوون...ج 

 ل[.1245عذ ر باقي الحد ث]ل

ع ساثن  من ذلك  او الاشرد فإن المصدلي  نظدر إلد  سدب ا اغج لحدد ث عبدد 

هللا بن الزبير في صدفة صدال  النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلومج عفيدغ: لع دان ال 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1246جاعز بصرن إشارتغل]ل 
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 حكم الصالة عند حضور الطعام أو مدافعة األخبثين

ُسدووت هللاِ صدلو   249/12 دِمْعُ  رت لتغُ: عتْن عتائِشتة رني هللا عنرا قتالتدْ : ست ـ عت

الت ُ وت  ُدتافِعُغُ ا»هللا عليغ عسلوم  ت ُوُو:  ج عت ْضرت ِ طتعتام   «.نتْخبثتانِ الت صتالت ت بِحت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

بدداب « المسدداهد عموانددع الصددال »ل فددي  ادداب 560ف ددد لخرهددغ مسددلم ل

 را ة الصال  بحضر  الععام ال،ي  ر د ل لغ في الحداوج ع را دة الصدال  »

ج من طر ا  ع وب بن مجا دج عن ابن لبي عايا قاو: «مع مدافعة انخبثين

اج ع دان ال اسدم رهدالا لتحدث  ل نا عال اسم عند عائشدة رندي هللا عنردا  دد ثا

انتددةا]ل ل[ج ع ددان نموِ علدددج ف الدد  لددغ عائشددة: مددا لددك ال تحدددثج  مددا 1247لتحو

 احدث ابن لخي  ،ا؟ لما إني قد علم  من ل ن لُتي ج  د،ا لوبادغ لمدغج علند  

  عائشدة قدد لوباك لمكج قاو: فغضب ال اسدمج علندب  عليرداج فلمدا رلى مائدد

لُتي برا قامج قال : ل ن؟ قاو: لُصليج قال : اهلسج قداو: إندي لُصدليج قالد : 

اهلس ُسدترج إني سمع  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم   دوو: ... فد، رو 

 الحد ث.

عابن لبي عايا:  و عبد هللا بن محمد بن عبد الر من بن لبي بكر الصد اج 

ابدن محمدد بدن لبدي بكدر الصدد ا رندي   عرر بابن لبي عاياج عال اسم  و

هللا عندغج عمعند : لندب عليرداج بالضدداو لي:   ددج عمعند  ُسددتر:  دا سدداورج 

عالغدددر فددي انصددل: تددرُ  الوفدداِء. عل ثددر مددا  سدداعمل  دد،ا اللفدد) فددي النددداء 

بالشددامج عإنمددا قالدد  لددغ: ُسدددتر  ننددغ مددأمور با ارامردداج ننرددا لم المدد منين 

ة لدغ عم وبدةج فكدان   دغ لن  حاملردا عال  غضدب ععماغ عل بر مندغ عناصدح

 عليرا.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لال صال ل ال: نافيةج عالنفي  نا  اضدمن النرديج لي: ال  صدلوِ إنسدانج 

عالنفي عند البالسيين لبل، من النري  نن فيدغ ت ر دراا الهانابدغج  أندغ لمدر ال 

 «.قي الموا» مكن لن  كونج عت دم ذلك في 

عالجمرددور علدد  لن  دد،ا النفددي نفددي للكمدداوج علنددغ  كددرن لن  صددلي فددي  دد،ن 

ل[ج قداو الشديخ عبدد العز دز بدن 1248الحاوج علو صلو  فصدالتغ صدحيحة]ل

باز: لع ،ا لظررلج نن  لغ نظائرج مثل: لال إ مان لمن ال صدبر لدغلج عمثدل: 

راو بغ نفي الكماوج لعهللا ال   من من ال  أمن هارن بوائ غلج عنحو ذلك مما  

 فر،ا مثلغ.
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عقاو بع  ل ل العلم: إندغ نفدي للصدحةج فلدو صدلو  فدي  د،ن الحداو فصدالتغ 

محرمةج فاكون باطلةج نن انصل في نفدي الشدرع لن  كدون لنفدي الصدحةج 

 ل[.1249ع ،ا  و قوو الظا ر ة]ل

قولغ: لبحضر  طعامل الباء للمصا بةج لي: مع  ضور طعدامج عالمدراو بدغ: 

 عت د مغ لأل ل. عنعغ

قولددغ: لعال ع ددو  دافعددغ انخبثددانل لي: البددوو عالغددائهج عقددد عرو الاصددر ح 

برمددا عنددد ابددن  بددان مددن  ددد ث عائشددة رنددي هللا عنرددا باإلسددناو المدد، ورج 

علفظغ: لال   وم ل د م إل  الصال ج ع و بحضدر  الععدامج عال ع دو  دافعدغ 

 ل[.1250انخبثان: الغائه عالبوول]ل

افعغ: لنغ  دفعرما عن الخرعجج ع ما  دفعاندغ عدن الشدغل بغير مدا عمعن   د

 ليخرها.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  النرددي عددن الصددال   دداو  ضددور الععددام 

ال،ي  ر د ل لغج لما ت دم من لن الصال  صدلة بدين العبدد عربدغج عال  دام ذلدك 

صددال  إال بحضددور ال لددب عتفر غددغ مددن الشددواسلج في دددم الععددام لادد وى ال

 بخشوع ع ضور قلبج علو فاو لعو الوق  لع فات  الجماعة.

ع ضور الععام قيد معابدرج فدإن  دان سيدر  اندر فدال تد خرج إال إن تيسدر 

  ضورن عن قربج  أن توهد لماراو ت د مغج فال  بعد لن  كون  الحانر.

عقاو بع  العلماء: إذا  ان الععام سير  انر عنفسغ تاو  إليغ فالحكم فيغ 

 لو  ضرنج لوهوو المعن ج ع و تر  الخشوع.  ما

عانعو لظردددرج فدددإن الحضدددور قيدددد معابدددر ال  نبغدددي إ ددددارنج نن  ضدددور 

الععددام  وهددب ز دداو  تشددو ا عتعلددع إليددغج ف ددد  كددون الشددارع اعابددر  دد،ا 

الوصددف ع ددو ز دداو  الاشددو ا بسددبب  ضددورنج فددال  لحددا بددغ مددا ال  سدداع غ 

اشددامل علدد  عصددف  مكددن لن  كددون  لل اعددد  انصددولية: لن محددل الددن  إذا

]ل  ل[.1251معابراا لم  ُْل،ت

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  النرددي عددن الصددال   دداو مدافعددة البددوو 

عالغائهج ننغ  كون مشغوالا برما  ا   ناري من صالتغ ليفرغ منرما مع مدا 

فددي ذلددك مددن مضددر  البدددنج بددل عليددغ لن   ضددي  اهاددغ ع اونددأ علددو فاتاددغ 

نن صددالتغ ع دددن بحضددور قلددب عخشددوع ل ددم مددن صددالتغ مددع  الجماعددةج

 الجماعة في  او مدافعة انخبثين.

ا  سيراا ال  شغلغج لع ل س  بالبوو عالغائه علم  صدل إلد   دد  لما إذا  ان شيئا

المدافعة فال بأي في الصال ج نن المدافعدة ت اضدي لن  ندا  شدد  بحيدث إن 

 البوو عالغائه   ذ غ تأخرن.
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علدد  قضدداء  اهاددغ خددرعج الوقدد  فرددل  صددلي مددع المدافعددة لع  فددإن ترتددب

  اونأ ع صلي علو خرج الوق ؟ قوالن:

ا علد  الوقدد ج عال  ال دوو انعو: لندغ  صدلي علدو مددع مدافعدة انخبثدين  فاظدا

  جوز لغ تأخير ا  ع و قوو الجمرور.

ال وو الثاني: لندغ   ضدي  اهادغ ع صدلي علدو خدرج الوقد ج ع دو قدوو ابدن 

ل[ج ع د،ا  دو انقدرب إلد  1252ان النوعي عن بع  الشدافعية]ل زمج ع ك

 قواعد الشر عة عتيسير ا عل  المكلفين.

الوهغ الخامس: للحا العلماء بمدافعة انخبثين  ل ما  شغل باو المصلي من 

ر ح في هوفغج لع  ر لع برو شدد د ن ال  خشدع معرمداج لع هدوع لع ععدش 

لجميدعج ع دو  ضدور ال لدب عسدكون  ،لكج نن المعن  المراو موهوو فدي ا

 الجوارح.

 ،ا علو لن المصنف ذ در  د،ا الحدد ث مدع  دد ث لندس الما ددم لعو البدابج 

 لإذا قُدم العتشاء...لج في مونع عا د لكان لنسبج عهللا لعلم.
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 كراهة التثاؤب في الصالة

ْ درت ت رندي هللا عندغ لتن  الن بدي  صدلو  هللا  250/13 عتْن لتبي ُ رت عليدغ عسدلوم ـ عت

 : دا اْسداتعتاعت »قتاوت ددُُ ْم فتْلديتْكِظْم مت انُ « الا ثتاُؤُب ِمدنت الش دْيعتاِنج فتدإذتا تتثتداءتبت لت ت عت رت

 ُمْسِلٌم.

اوت:  زت ج عت الاوِْرِمِ،يُّ  «.فِي الص الت ِ »عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

تشددمي  »ج بدداب «رقددائاالز ددد عال»ل فددي  ادداب 2994ف ددد لخرهددغ مسددلم ل

ج من طر ا إسماعيل بن هعفرج عن العالءج عدن «العاطس ع را ة الاثاؤب

ل باإلسدناو 370لبيغج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ بغ. علخرهدغ الارمد،ي ل

نفسغج علفظغ: لالاثاؤب في الصال  من الشيعانج فدإذا تثداءب ل دد م فلديكظم 

 ما اساعاعل عقاو: ل د ث  سن صحيحل.

لحاف) ز او  الارم،ي لمناسبارا لكااب الصال ج لكنغ ذ ر  د ث مسلم عذ ر ا

ننغ م دمج ثم لشار إل  الز او ج علم  بدين موندعرا مدن الحدد ثج عقدد بيناردا 

 بسيا  اللف) عند الارم،ي.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لالاثاؤبل مصددر تثداءبج مثدل: ت اتدل ت داتالاج ع دو بدالرمزج عتثداعب: 

المصددباح »ل[ عتبعددغ صددا ب 1253دعن  مددزج عدداميج ذ ددرن الجددو ري]لبدد

ل[ج عالاثاؤب:  ر ة للفدم ليسد  1254عآخرعنج عقيل:  ما لغاان]ل« المنير

 إراو ةج عتكون  ،ن الحر ة من  سل لع نوم.

قولغ: لمن الشيعانل هعلغ من الشيعان  را ية لغج ننغ  كون مع ث ل البددن 

إل  الكسل عالنومج فأُنيف إليغج ننغ الداعي إل  عاماالئغ عاسارخائغ عميلغ 

 إععاء النفس شرواترا عتوسعرا في المآ ل عالمشارب.

ندرب »قولغ: لفليكظمل بفاح  اء المضارعة ع سر الظاء المشدالة مدن بداب 

لي: ليحبسغ عليمسكغج عالكظم: ستدُّ الفم بإطبا  الشدفاينج عقدد عرو «  ضرب

ندغ اآلتدي: لفليدرو ن مدا اسداعاعل فإمدا لن في  دد ث لبدي  ر در  رندي هللا ع

المددراو انخدد، بأسددباب رونج ال لنددغ  ددرون إذا عقددعج لع لن المددراو: إذا لراو لن 

  اثاءب فليرون.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ  نبغددي للماثائددب لن  ددرو تثاؤبددغ مددا 

 اساعاعج عذلك بإطبا  فمغ عنم شفايغ.

 ل،ي ول  عليغ السنةج عوليلغ  د ث الباب.ع ،ا  و انمر انعو المشرعع ا

عانمر الثاني: لن  ضدع  ددن علد  فيدغج نن فتْغدرت الفدم شديء مسدا بحج عربمدا 

عقع في فمغ شيئ  ،باب عنحونج عقد ووو عل  ذلك  د ث لبي سعيد الخدري 
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إذا تثداءب ل دد م »رني هللا عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم: 

ل[ج عانفضدل لن تكدون 1255«]لعل  فيغج فإن الشيعان  ددخلفليمسك بيدن 

 اليد اليسرىج ننغ في لمر مسا ،ر.

فددأمر بونددع  دددن علدد  فمددغ لددئال  بلدد، الشدديعان مددراون مددن تشددو غ صددورتغ 

عوخولغ فمغج عنحكغ منغج عفي  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ: ل... فإن 

 ل[.1256ل د م إذا تثاءب نحك منغ الشيعانل]ل

مر الثالث: لن  لزم الصم ج عال   وو: ل ال ننغ صدوو مسدا بحج لديس عان

 بوانحج فالسنة لال  اكلم في  ،ن الحاو  ا   ناري الاثاؤب.

عقدد وو علدد  ذلددك  دد ث لبددي  ر ددر  رنددي هللا عندغج عددن النبددي صددلو  هللا 

الاثدداؤب مددن الشدديعانج فددإذا تثدداءب ل ددد م فليددرون مددا »عليددغ عسددلوم قدداو: 

ل[ج فرد،ن لمدور 1257«]لن ل د م إذا قداو:  داج ندحك الشديعاناساعاعج فإ

ثالثددة ولدد  عليرددا السددنةج علمددا مددا  فعلددغ بعدد  الندداي مددن االسدداعاذ  مددن 

ا لجداء  ا منرم لنغ مسداحبج فرد،ا ال لصدل لدغج علدو  دان مشدرععا الشيعان ظنا

 الن ل فيغ عن النبي صلو  هللا عليغ عسلومج  ما ن ل في  ،ن انمور الثالثةج بل

دُر فدي  د،ن انمدور المشدرععةج ع دأتي بدأمر سيدر مشدرععج  إن بعضرم  ُ تصو

 عهللا المساعان.

الوهغ الرابع: تبين من ل او ث الاثاؤب لن بعضرا معلا عبعضدرا م يدد فدي 

ا   الة الصال ج  مدا فدي رعا دة الارمد،يج عالظدا ر لن الاثداؤب مكدرعن معل دا

ا ننغ من الشيعانج لكن  را اغ في  داو الصدال   لشددج نن للشديعان سرندا

ا في الاشو ش عل  المصلي عإذ اب خشوعغج ع الة الصال  لعلد  بددفع  قو ا

الاثدداؤبج لبعدددن عددن الخشددوع علوب الصددال ج عللخددرعج عددن اعاددداو الريئددة 

دعت  نت عاعوهاج الخل ةج فياأ د في  ا المصلي وفعغ ما اساعاعج فدإن سلبدغ عت

 ا   ، ب عندغج لدئال  اغيدر نظدم   دن عل  فيغج ععليغ لن  مسك عن ال راء 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1258ال رآنج ع ،لك إذا  ان   رل خارج الصال ]ل
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 باب المساجد
ْفِعددل بكسددر العددينج اسددم لمكددان السددجوو  المسدداهد: همددع مسددجدج علدد  عزن مت

ع و بر،ا االعابار ال  خا  بمونع معينج عبالفاح: اسم للمصدرج قاو فدي 

ْسدددديدج بفدددداح المدددديمج  كددددان سيددددر «: لتث يددددف اللسددددان» ع  دددداو للمسددددجد: مت

 ل[.1259عا دل]ل

علمددا  ددان السددجوو لشددرر لفعدداو الصددال  ل ددرب العبددد مددن ربددغ اشدداا اسددم 

 ل[.1260المكان منغج ف يل: مسجدج علم   ولوا: مر ع]ل

ا:  ددو  ددل مونددع مدن انراج ل ولددغ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  عالمسدجد شددرعا

ل[ عفدي عدرر الف رداء: ب عدة 1261«]لروراا هعل  لي انرا مسجداا عط»

مدددددن انرا تحدددددررو عدددددن الاملدددددك الشخصددددديج عخصصددددد  للصدددددال  

 ل[.1262عالعباو ]ل

عمصل  العيد مسجدج عل  الراهح مدن قدولي ل دل العلدمج ع دو قدوو هماعدة 

ل[ج ع دو الصدحيح مدن 1263من ل دل العلدمج  ال اندي عيداا عالددارمي]ل

لعالصدحيح لن مصدل  العيدد «: رععالفد»الم، ب عند الحنابلةج قاو صا ب 

ل[ج عوليل ذلك لن الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم لمر الُحي   1264مسجدل]ل

باعازالغج عالمرل  الحائ  ال تعادزو إال المسدجدج علد  الخدالر الما ددم فدي 

 «.الغسل»باب 

عالمساهد لفضل الب اع في انراج عذلدك لمدا   دام فيردا مدن ذ در هللا تعدال  

إقامة الصال ج عتدالع  ال درآنج عتعلديم الدد نج عسيدر ذلدك ممدا  ددو ععباوتغ ب

 عل  لن المسجد  و مدرسة اإلسالم انعل .

عقد عرو في  د ث لبي  ر ر  رني هللا عنغ لن رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ 

ل دددب الدددبالو إلددد  هللا مسددداهد اج علبغددد  الدددبالو إلددد  هللا »عسدددلومج قددداو: 

 ل[.1265«]للسواقرا

ل كام  ثير  ُعني برا العلماء عبحثو ا في  ادب الحدد ث عالافسدير  عللمساهد

عالف غج عللفوا فيرا م لفاو مسا لةج عقد هاء في  ،ن ان كام لولة من الكااب 

 عالسنةج عقد ذ ر المصنف في  ،ا الباب هملة من ان او ث الماعل ة ب،لك.
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 األمر ببناء المساجد وتنظيفها

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا عليدغ ـ ععتْن عتائِشتةت  251/1 رت رت رني هللا عنرا قتالتْ : لتمت

لتبُدو وتاُعوُج  دُج عت انُ لتْ مت عت . رت تُعتي بت ج عت لتْن تُنظ فت ستاِهِد فِي الدُّعِرج عت عسلوم بِبِنتاِء اْلمت

حت إْرستالتغُ. صتح  ج عت الاوِْرِمِ،يُّ  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

اتخداذ المسداهد فدي »ج بداب «الصال »ل في  ااب 455لخرهغ لبو واعو لف د 

ل من طر دا 43/396ل عل مد ل759ل عابن ماهغ ل594عالارم،ي ل« الدعر

  شام بن عرع ج عن لبيغج عن عائشة رني هللا عنرا.

عقد اخالدف فدي عصدل  د،ا الحدد ث عإرسدالغج ف دد رعان موصدوالا عدامر بدن 

لارم،يج عزائد  بن قدامدة عندد لبدي واعو عابدن صالح الزبيريج عند ل مد عا

ا ـ ثالثارم عن  شام بدن عدرع ج  ماهغج عمالك بن ُسعير عند ابن ماهغ ـ ل ضا

عدددن لبيدددغج عدددن عائشدددة لن رسدددوو هللا صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم لمدددر ببنيدددان 

 المساهد... الحد ث.

ل[ج لكندغ 1266ععامر بن صالح مادرع ج ع ،بدغ ابدن معدينج ععث دغ ل مدد]ل

وبدعج عزائدد  ث دةج عمالددك بدن ُسدعير ال بدأي بددغج ع دو مدن رهداو البخدداري ت

 «.الا ر ب»عمسلمج  ما في 

ْبددد  بددن سددليمان عنددد الارمدد،ي ل ل قدداو:  دددثنا 595عرعان مرسددالا ع يددع ععت

 ناوج  دثنا عبد  عع يعج عن  شام بن عرع ج عن لبيدغ: لن النبدي صدلو  هللا 

 عليغ عسلوم لمر... ف، ر نحون..

 الارم،ي: لع ،ا لصح من الحد ث انعول.قاو 

ا ل ل فلدد،ا رهددح الارمدد،ي 596عتابعرمددا سددفيان بددن عيينددة عنددد الارمدد،ي ل ضددا

اإلرسدداو علددد  الوصدددلج بندداء علددد  ال اعدددد  عنددد المح  دددينج ع دددي لندددغ إذا 

مت انعثددا عان ثددر علددو فددي اإلرسدداوج عرعا   تعددارا الوصددل عاإلرسدداو قُدددوِ

ة  داف) عابددج ععبدد  بدن سدليمان الكالبدي ث دة اإلرساو  نا لعثداج فو يدع ث د

ثب ج عسفيان بن عييندة ث دة  داف) ف يدغ إمدام  جدةج  مدا رهدح اإلرسداو لبدو 

 ل.481« لالعلل» اتم  ما في 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لببندداء المسدداهد فددي الدددعرل لي: فددي ال بائددلج ع ددي اآلن المحلوددة لع 

نصددار عسيددر م وعر تجامددع فيرددا همدداعارم ان يدداء السددكنيةج عقددد  ددان لأل

ع كون فيردا نخديلرم عزرععردمج في داو: وار بندي سداعد ج عوار بندي النجدارج 

عسير ذلكج عقد فسر سفيان بن عيينة ل د رعا  الحد ث الددعر بال بائدلج  مدا 

 ن لغ عنغ الارم،ي.
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 الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  شرعية بناء المساهد في الددعرج ع دي اآلن

ان ياء السكنيةج فيشرع بناء المساهد فيراج ليجامع ل ل الحي  ل  دوم عليلدة 

خمس مراوج فيام في ذلك عباو  هللا تعال  عتعليم الجا لج عتنشديه العداهزج 

عالاعاعن عل  البر عالا وى  إل  سير ذلك مدن الفوائدد العظيمدةج ععلد   د،ا 

سدكنية لال  ُغفلدوا فيجب علد  المسد علين عدن تخعديه انراندي عان يداء ال

 مونوع بيوو هللا تعال ج علاكن م دمة عل  سير ا من المرافا.

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  عهددوب تريئددة المسدداهد للمصددلينج عذلددك 

بانظيفرا من  دل قد،ر   دع فدي لرندرا لع فرشدرا لع  يعانرداج  مدا  جدب لن 

اإلبدده  تصددان عددن انقدد،ار  المخدداط عت لدديم انظددافر عقدد  الشددارب عناددف

 عنحو ذلك.

ع ،لك  نبغي تعييبرا عتحسين رائحاراج لايسير اإلقامة فيراج عالاشجيع علد  

 الاروو عليراج عالب اء فيرا لل راء  عال، ر عالصال  عطلب العلمج عسير ذلك.

دْنِس « الصدال »فدي  اداب « صدحيحغ»عقد بوب البخاري فدي  ف داو: لبداب  ت

ِ  عال ،ى عالع يدانل ثم سا   دد ث لبدي  ر در  رندي المسجد عالا اط الِخرت

هللا عنغ لن رهالا لسووج لع امرل  سوواء  ان  ت ُمُّ المسجد فماوج فسدأو النبدي 

لفال  نام آذنامدوني بدغ؟ ولدوني »صلو  هللا عليغ عسلوم عنغ ف الوا: ماوج قاو: 

 ل[.1267فأت  قبرن فصل  عليغ]ل« عل  قبرن ـ لع قاو: قبر ا ـ

ل تنظيدف المسدجدج نن صدال  النبدي صدلو  هللا عليدغ ففي  ،ا وليل عل  فضد

 عسلوم عل  قبر من  كنس المسجد وليل عل  تعظيم عملغج عهللا لعلم.
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 حكم بناء المساجد على القبور

ُسددوُو هللا صددلو  هللا  252/2 : قتدداوت رت ْ ددرت ت رنددي هللا عنددغ قتدداوت ددْن لتبددي ُ رت عت ـ عت

ستاهدت قتاتتلت هللا اْليتُرووت: ا»عليغ عسلوم:  ،ُعا قُبُورت لتْنبِيتائِِرْم مت لتْيِغ.«. ت خت  ُما فتٌا عت

اوت ُمْسِلٌم:  زت ى»عت ارت الن صت  «.عت

دِد ِث عتائِشتدةت رندي هللا عنردا:  253/3 دا: ِمدْن  ت لتُرمت داو فِديِرُم »ـ عت دانتوا إذتا مت  ت

ْسِجداا  الُح بتنتْوا عتلت  قتْبِرِن مت ُهُل الصت فِيِغ: «الر  ْلاِ  لُعلئِكِ »ج عت اُر اْلخت  «.ِشرت

 الكالم عليرما من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جرما:

لمددا  ددد ث لبدددي  ر ددر  رندددي هللا عنددغ ف دددد لخرهددغ البخددداري فددي  اددداب 

ل مددن طر ددا 530ل عمسددلم ل437« لالصددال  فددي البيعددة»بدداب « الصددال »

الز ري قاو:  ددثني سدعيد بدن المسديب لن لبدا  ر در  رندي هللا عندغ قداو: 

ا.ف، رن   مرفوعا

علخرهغ مسلم من طر ا  ز د بدن انصدمج عدن لبدي  ر در  رندي هللا عندغ 

لعن هللا اليردوو عالنصدارى اتخد،عا »لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

 «.قبور لنبيائرم مساهد

علما  د ث عائشة رني هللا عنرا ف د لخرهدغ البخداري فدي البداب المد، ور 

شام بن عرع ج عن لبيدغج عدن عائشدة لن ل من طر ا  528ل عمسلم ل434ل

لم سلمة ذ رو لرسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم  نيسة رلترا بدأرا الحبشدة 

  دداو لرددا: مار ددةج فدد، رو لددغ مددا رلو فيرددا مددن الصددورج ف دداو رسددوو هللا 

لعلئك إذا ماو فيرم العبد الصالح لع الرهل الصالح بنوا علد  قبدرن »لصل: 

 «.الصورج لعلئك شرار الخلا عند هللا مسجدااج عصورعا فيغ تلك

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظرما:

لي: قدالرم هللاج عقيدل: لعدنرمج « الصحيحين»قولغ: لقاتل هللا اليروول  ،ا لف) 

عقيددل: عدداوا مج عالمددراو  نددا: لعددنرمج  مددا فددي الرعا ددة انخددرى ـ  مددا ذ ددر 

تدرو بمعند  الاعجدب النوعي عسيرن ـ عال  خرج اللف) عن  ،ن المعانيج عقد 

 نحو: ما لشعرن قاتلغ هللاق

علصل لفاعلل لن  كون بين اثنين في الغالبج عقد  جيء مدن عا دد   ولدك: 

 ل[.1268سافروج عطارق  النعل. ذ رن ابن انثير]ل

عفي اللف) اآلخر عند ما: للعدن هللال لي: طدرو علبعدد عدن ر مادغج عالجملدة 

و لن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم خبر ة  حامدل لن تكدون علد    ي ارداج ع د

 خبر لن هللا لعن اليردوو عالنصدارىج ع حامدل لن تكدون علد  سيدر   ي ارداج 

علن المراو برا الدعاء من النبي صلو  هللا عليغ عسلوم عليرم بدأن  عدرو م هللا 

. ا إنشائية معن ا  من ر ماغج فاكون خبر ة لفظا
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ناسدبون فدي و دانارم إلد  شدر عة قولغ: لاليروو عالنصارىل اليروو  م ال، ن  

موسدد  عليددغ الصددال  عالسددالمج سددموا بدد،لك إمددا نسددبة إلدد   رددووا ل بددر لعالو 

 ع وب عليغ الصال  عالسالمج لع ننرم  اوعاج لي: رهعدوا عتدابوا مدن اتخداذ 

ا.  العجل إلرا

عالنصددارى: مددن  ناسددبون فددي و ددانارم إلدد  شددر عة عيسدد  عليددغ الصددال  

ا ننرم نزلوا قر ة تُسدم  ناصدر ج لع نن الحدوار ين عالسالمج سموا ب،لك إم

 منرم قالوا: نحن لنصار هللا.

قولددغ: لاتخدد،عا قبددور لنبيددائرم مسدداهدل هملددة مسدداأنفة لبيددان سددبب اللعددنج 

عالضمير في السيا  انعو عانح لنغ  عوو عل  اليردووج لمدا فدي لفد) مسدلم 

لعددائفاينج ال  ددل فالضددمير  عددوو علدد  اليرددوو عالنصددارى باعابددار مجمددوع ا

طائفددةج نن النصددارى نبدديرم عيسدد  عليددغ الصددال  عالسددالم علدديس لددغ قبددر 

اتخ،عن مسجدااج فيكون المراو: اننبياء ع بار لتباعرمج فا اف  ب، ر اننبياءج 

ع   د ذلك  د ث هنددب بدن عبدد هللا رندي هللا عندغ اآلتديج علفظدغ: ل دانوا 

 ما    دن  د ث عائشة رني هللا  اخ،عن قبور لنبيائرم عصالحيرم مساهدل 

عنرا الما دم  عاتخاذ ال بدور مسداهد  شدمل بنداء المسداهد عليرداج لع اتخاذ دا 

ا للصال  عند ا علو لم  بن المسجدج فمن تروو عل  قبر  صلي عندن ف د  مكانا

اتخدد،ن مسددجدااج نن  ددل مونددع قصدددو الصددال  فيددغ فرددو مسددجدج  مددا قدداو 

 ل[.1269«]ل  لي انرا مسجداا عطروراا هعل»صلو  هللا عليغ عسلوم: 

ا للصددال ج ع ُسددم  عنددد النصددارى  قولددغ: لبنددوا علدد  قبددرن مسددجداال لي: مكانددا

  نيسة.

قولغ: للعلئِك شرار الخلال بكسر الكارج نن الخعاب للم نث عالمشار إليغ 

 بانو المساهد عل  ال بور ععانعو الصور فيرا.

د هللا تعال ج لمدا  حصدل بفعلردم مدن عمعن  لشرار الخلال: لعظمرم شراا عن

الفانة عالشر  باا تعدال ج ع دل مدا  دان عسديلة إلد  الشدر  فصدا بغ هدد ر 

 بر،ا الوصف.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  تحر م بناء المسداهد علد  ال بدورج علن  د،ا 

من  بائر ال،نوبج ع و من فعل شرار الخلا عند هللا تعال ج ع دو مدن عمدل 

نصارى ـ ع م الغال  في لنبيائرم عصالحيرم ـ عالبنداء علد  ال بدور اليروو عال

مددن عسددائل تعظيمرددا ععباوترددا مددن وعن هللا تعددال ج ع دددخل فددي ذلددك قصددد 

ال بددور للصددال  عنددد اج فددإن ذلددك مددن اتخاذ ددا مسدداهدج نن العلددة فددي بندداء 

المسداهد عليرددا موهددوو  فددي الصددال  عنددد اج فدإن ذلددك ذر عددة إلدد  نددوع مددن 

ج ب صددد ا عالعكددور عنددد اج عقددد ندد  علدد  ذلددك شدديخ اإلسددالم ابددن الشددر 

 ل[.1270تيمية]ل
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عقددد تبددع اليرددووت عالنصددارى ُنددالوُو  دد،ن انمددة عسالتُرددا فددي بلدددان  ثيددر ج 

 مصدددر عالشدددام عسير مددداج قددداو الشددديخ محمدددد بدددن عبدددد الو ددداب: لبسدددبب 

الرافضددددة  دددددث الشددددر  ععبدددداو  ال بددددورج ع ددددم لعو مددددن بندددد  عليرددددا 

ل[ عذ ددر ر مددغ هللا لنرددم شددر ل ددل البدددعج عقددد  ددان ذلددك 1271ل]لالمسدداهد

موهوواا في مكة في المعال ج عفي المد نة في الب يعج ف ي  هللا تعال  لرا من 

 دمرا علزالراج ع ،ا  ان  ال بور موهوو  في بالو نجدج فجاء الشيخ المجددو 

 د دغ  محمد بن عبد الو اب فسدع  فدي إزالدة الشدر  عمعالمدغج عتح دا علد 

خير  ثيرج عال زاو لناي  دعون إل  الشدر  ع ر ددعن لن تعدوو الحداو إلد  

ما  ان  عليغج ع ما  و في انمصار انخرىج ع ،ا لجرلرم عناللرم ال،ي 

 لوى برم إل  الغلو عالاعلا بال بور عل لرا.

عقددد عرو عددن هندددب بددن عبددد هللا رنددي هللا عنددغ لن النبددي صددلو  هللا عليددغ 

لال عإن من  دان قدبلكم  دانوا  اخد،عن »... بل لن  موو بخمس: عسلومج قاو ق

قبور لنبيائرم عصالحيرم مساهدج لال فال تاخ،عا ال بور مسداهدج فدإني لنردا م 

 ل[.1272«]لعن ذلك

ع ،ا من  رصغ صلو  هللا عليغ عسلوم عل  لماغ عإبعاو م عن هميدع عسدائل 

إندغ نرد  عدن ذلدك  الشر  علسبابغج  ا  نر  عدن ذلدك فدي آخدر  ياتدغج بدل

ع و في  او المدوو عفدرا  الددنياج  مدا فدي  دد ث عائشدة رندي هللا عنردا 

قال : للمدا نُدزو برسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم طتِفدات  عدرح خميصدة لدغ 

لعندة هللا علد  اليردوو »عل  عهرغج فإذا اسدام بردا  شدفراج ف داو ع دو  د،لك: 

ل[ل. 1273ر مددا صددنعوا]ل حدد،« عالنصددارى اتخدد،عا قبددور لنبيددائرم مسدداهد

فددالنبي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  دد،ر مددن اتخدداذ ال بددور مسدداهد ثددالث مددراو: 

 انعل : في سائر  ياتغج الثانية: قبل موتغ بخمسج الثالثة: ع و في السيا .

الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  عظدم ذندب مدن  سدرلون للنداي الوقدوع فدي 

بددور عالعكددور عنددد ا عالصددال  الشددر  عالبدددع عددن طر ددا البندداء علدد  ال 

عالدعاء عنحو ذلكج نن الرسوو صلو  هللا عليدغ عسدلوم عصدفرم بدأنرم شدرار 

الخلا عند هللا تعدال ج ننردم همعدوا بدين فانادين: فاندة ال بدور عالبنداء عليرداج 

عفانة الاماثيلج نسدأو هللا تعدال  السدالمةج عالثبداو علد  صدحة المعا دد  اد  

 المماو.
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 افر المسجدحكم دخول الك

: بتعتدثت الن بديُّ صدلو  هللا عليدغ  254/4 ْ درت ت رندي هللا عندغ قتداوت عتْن لتبي ُ رت ـ عت

 . دِد ثت ْسدِجِد... الحت بتُعونُ بِستاِر تة  ِمْن ستواِري المت ج فترت ُهل  ْو بِرت اءت ْيالاج فتجت عسلوم خت

لتيِِغ.  ُما فتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

وخدوو المشدر  »بداب « الصدال »ف د لخرهغ البخداري مخاصدراا فدي  اداب 

عفددد بنددي  نيفددة »بدداب: « المغددازي»ل علخرهددغ فددي  ادداب 469« لالمسددجد

لج من طر ا ابن لبي سعيد 1764ل عمسلم ل4372« لع د ث ثمامة بن لثاو

الم بريج لنغ سمع لبا  ر ر  رني هللا عنغ قاو: لفد، رن بعولدغل. عقدد ت ددم 

 منغ.« الساوي»عند الحد ث « الغسل»بامامغ في باب  سياقغ

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  هدواز إوخداو الكدافر المسدجدج نن الرسدوو 

صلو  هللا عليغ عسلوم لقر الصحابة رني هللا عنرم عل  ربه ثمامدة بدن لثداو 

 في المسجدج ع ان  مر بغ ثالثة ل امج ع  وو: لما عند   ا ثمامة...؟ل.

ل ثر العلماء ب يوو  منرا: لن  كون ذلك لغرا نافعج  سماع قرآنج لع عقيدن 

علمج لع  ره  إسالمغج لع  دخل للمحا مة عنحو ذلك مما  سافاو من انولدةج 

عمنرددا: لن  كددون ذلددك بددإذن المسددلمينج عإال فددال  جددوز وخولددغج ع دد،ا قددوو 

 .ل[1274بع  الشافعية عالمالكية عالحنابلة في رعا ة  ي الم، ب]ل

عال وو الثاني: لنغ  جوز وخوو الكدافر هميدع المسداهدج إال المسدجد الحدرامج 

ل[ج ل ولدغ 1276ل[ج عبغ قاو ابدن  دزم]ل1275ع ،ا ما ن  عليغ الشافعي]ل

امت{{ ]الاوبدة:  درت ْسدِجدت اْلحت بُوا اْلمت ٌس فتالت  تْ رت ا اْلُمْشِرُ ونت نتجت [ 28تعال : }}إِن مت

 جاسة بدنية.بناء عل  لن نجاسة المشر  ن

عال ددوو انعو لظرددرج ل ددو  لولاددغج عنن فيددغ عمددالا بجميددع النصددوصج علمددا 

 ارتدددب علددد  وخدددوو الكدددافر مدددن المصدددالح إذا رلى المسدددلمين عصدددالترم 

عقدددراءترمج  مدددا عقدددع مدددن ثمامدددة رندددي هللا عندددغج لكدددن ال بدددد مدددن ت ييددددن 

 بالمصلحة عاإلذنج نن  ل تصرر  حدث من المسلمين في عرد رسدوو هللا

صددلو  هللا عليددغ عسددلوم بمددا  اعلددا بشدد عنرم العامددة فإنددغ ال بددد لن  ددأذن فيددغ 

 الرسوو صلو  هللا عليغ عسلومج  ما عقع في ربه ثمامةج عهللا لعلم.

عمن لولة ذلك ما عرو في  د ث هبير بن مععدم ـ ع دان ممدن قددم فدي فدداء 

مغدددرب لسدددارى بددددر ـ لندددغ سدددمع النبدددي صدددلو  هللا عليدددغ عسدددلوم   دددرل فدددي ال

 ل[.1277بالعور]ل

ا ـ قصدة انعرابدي الد،ي وخدل المسدجد عع دل بعيدرن فيدغ عسدأو  ععرو ـ ل ضا

 ل[.1278النبي صلو  هللا عليغ عسلوم عن اإلسالم ثم لسلم]ل
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علما اآل ة الكر مة فأهداب انعلدون عنردا بدأن المدراو بردا: مدنعرم مدن الحدجج 

ا رني هللا عنغ لن  د ذن  ما عرو لن الرسوو صلو  هللا عليغ عسلوم بعث عليو  ا

ببراء ج قاو لبو  ر ر : فأذون معندا علديٌّ فدي ل دل مند   دوم النحدر: لال  حدج 

بعددد العددام مشددر ج عال  عددور بالبيدد  عر ددانل. ع دد،ا  ددان سددنة تسددع مددن 

 ل[.1279الرجر ]ل

عالدد،ي  ظرددر لددي قددو  االسددادالو بعمددوم اآل ددة علدد  منددع الكددافر مددن وخددوو 

 لم.المسجد الحرامج عهللا لع

الوهددغ الثالددث: إذا  ددان وخددوو الكددافر المسددجد م يددداا بالمصددلحة لع بالحاهددةج 

فإنغ  سافاو من ذلك لنغ ال  نبغدي لن  ادول  الكفدار تعميدر المسداهد لع عندع 

مخععدداو لردداج ننددغ  وهددد مددن   ددوم بدد،لك مددن المسددلمينج عنن الكفددار ال 

ف دد  صدممون    منون من الغش عند تصميم مخعه المسجد لع عندد تنفيد،نج

المسددجد علدد   يئددة قر بددة مددن  يئددة الكنددائس لع  غشددون فددي الانفيدد، عالبندداءج 

ل[ج ثم إن في ذلدك تكثيدراا لسدواو م فدي 1280ننرم لعداء لر،ا الد ن عل لغ]ل

بددالو المسددلمينج ععلدد  لصددحاب الم سسدداو لن  ا ددوا هللا تعددال  فددي لنفسددرم 

ملدة سيدر المسدلمةج بحجدة لنردم علموالرم عمجامعرم فال  سا دموا ان ددي العا

ْيددٌر ِمددْن  لتعتْبدددٌ ُمددْ ِمٌن خت لت ددن للعمددل مددن المسددلمينج فددإن هللا تعددال    ددوو }}عت

دبتُكْم{{ ]الب در :  لتْو لتْعجت [ ج فالعمالدة المسدلمة مرمدا  اند  خيدر 221ُمْشِر   عت

 من العمالة سير المسلمةج عهللا تعال  لعلم.

 حكم إنشاد الشعر في المسجد

س دانت رندي  255/5 در  بِحت رت رندي هللا عندغ مت عتْنغُ رني هللا عنغ  لتن  ُعمت ـ عت

ْيدٌر  ْن ُ دوت خت فِيِغ مت : قتْد ُ ْنُ  لُْنِشدُج عت )ت إلتْيِغج فت تاوت ْسِجِدج فتلتحت هللا عنغ  ُْنِشدُ فِي اْلمت

.  ِمْنكت

لتْيِغ.  ُما فتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل 3212« لذ در المالئكدة»بداب « بدء الخلا» د لخرهغ البخاري في  اابغ ف

ل من طر دا سدفيان بدن عييندةج عدن الز دريج عدن سدعيد بدن 2485عمسلم ل

المسيبج عن لبي  ر ر  لن عمر مر  بحسان ع و  نشد الشدعر فدي المسدجدج 

فلح) إليغ: ف او: قد  ن  لُنشددج عفيدغ مدن  دو خيدر مندكج ثدم الافد  إلد  لبدي 

 ر ددر ج ف دداو: لنشددد  هللاج لسددمع  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم   ددوو: 

 ؟ قاو: اللرم نعم.«لهب عنيج اللرم ل دن برعح ال دي»

ا ـ عدن ابدن المسديب قداو:  ع ،ا السيا  لمسلمج عساقغ البخاري عمسلم ـ ل ضدا

ر  عمر في المسجد ع سان  نشد...  مت
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بدن المسديب لدم  ددر  مدرعر عمدر عالحد ث بر،ا اإلسناو مرسلج نن سدعيد 

بحسانج قاو الحاف): لعرعا ة سعيد لر،ن ال صة مرسلةج ننغ لم  ددر  زمدن 

المرعرج علكن  حمل علد  لن سدعيداا سدمع ذلدك مدن لبدي  ر در  بعددُ لع مدن 

 سانج لع عقع لحسان اساشراو لبي  ر ر  مدر  لخدرى فحضدر ذلدك سدعيدج 

مددا رعان البخدداري فددي  ادداب  ل[ ع عنددي بدد،لك1281ع  و ددغ  ددد ث البددابل]ل

ل مددن 152ل ل2485ل عمسددلم ل453« لبدداب الشددعر فددي المسددجد»الصددال  

طر ا شعيبج عدن الز دري قداو: لخبرندي لبدو سدلمة بدن عبدد الدر منج لندغ 

 سمع  سان بن ثاب   ساشرد لبا  ر ر : لنشد  هللا... ف، رن.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ثابدد  بددن المندد،ر بددن  ددرام بددن عمددرع  قولددغ: لمددرو بحسددانل  ددو  سددان بددن

اننصاري الخزرهي النجاريج شاعر رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلومج قداو 

ددل  سددان علدد  الشددعراء بددثالث:  ددان شدداعر اننصددار فددي  لبددو عبيددد : فُضو

الجا ليةج عشاعر النبي صلو  هللا عليدغ عسدلوم فدي ل دام النبدو ج عشداعر الديمن 

  لرا في اإلسالم.

عددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ل او ددثج عرعى عنددغ سددعيد بددن عقددد رعى 

 المسيبج علبو سلمة بن عبد الر منج ععرع  بن الزبيرج عآخرعن.

اج قاو ابدن عبدد البدر: لذ درعا مدن هبندغ  عاشارر عند الم رخين لنغ  ان هبانا

ا لددم  شددرد مددع  لشددياء..  ر دد  ذ ر ددا لنكارتردداج عمددن ذ ر ددا قدداو: إن  سددانا

ا مدن مشدا دن لجبندغج علنكدر بعد  ل دل  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم شديئا

ا لتُرِجيت بغل.  العلم بالخبر ذلكج عقالوا: لو  ان   ا

ع ،ا  و الصواب إن شاء هللاج فإنغ ل د الصحابة المشرور نج علشعارن تدو 

عل  شجاعاغج لما ما قيل في قصاغ مع صفية مما  دو علد  هبندغ فدال لصدل 

 لرا.

ددر مئددة مدداو رنددي  هللا عنددغ سددنة لربعددين لع قبلردداج عقيددل سيددر ذلددكج ععمو

 ل[.1282ععشر ن سنة]ل

للحظاددغ «: المصددباح المنيددر»قولددغ: لفلحدد) إليددغل لي: نظددر إليددغج قدداو فددي 

بالعينج علحظ  إليغ: نظرو إليدغ بمد خر العدين عدن  مدين ع سدارج فاللوِحداظ 

ْدغل]ل  نا: نظر إليغ نظر  ل[ عالمراو1283بالكسر م خر العين مما  لي الصوِ

 عاب عإنكار.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  هدواز إنشداو الشدعر فدي المسدجدج عذلدك إذا 

ا عنردا فردو مشدرععج عإل داؤن فدي  اج فإن  ان مناصر  للسنة عوفاعدا  ان مبا ا

ا فردد،ا هددائز فددي  ا لع ععظددا ا نافعددا المسددجد مبدداحج ع دد،ا إذا  ددان الشددعر علمددا

 ئلغ إن شاء هللا تعال  ع ،ا قارئغ.المسجد. بل  ثاب عليغ قا
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عقد عرو في  د ث عمرع بن شعيب عن لبيغ عن هدن قاو: لنر  رسوو هللا 

 ل[.1284صلو  هللا عليغ عسلوم عن تناشد انشعار في المسجد...ل الحد ث]ل

ع ،ا ال  عارا  د ث البابج ننغ محموو عل  تناشد انشعار الباطلةج لمدا 

الم لع فيرا علم نافع فإنرا هائز ج ذ ر ذلدك البير ديج انشعار الاي تمدح اإلس

ل[ سير لنغ  كرن تشداسل هماعدة المسدجد باناشدد انشدعار 1285عال رطبي]ل

عاإل ثار منغ  ا   كدون ذلدك  دو الغالدب علد  لمدر مج عذلدك نندغ إذا لُْ ثِدرت 

 منغ  ُْ،ِ ُب عقار المسجد عتزعو  رماغ.

عمددر رنددي هللا عنددغ فددي الحدداج  الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  قددو 

ع رصغ عل  الخيرج  يث لنكر عل   سان إنشاو الشعر فدي المسدجدج لكدن 

اج ع دد،ا فيددغ بيددان عهددوب  لمددا قدداو لددغ  سددان مددا قدداو  ددفو عنددغ علددم   ددل شدديئا

ا عنددد  الوقددور عنددد الدددليل ععدددم تجدداعزنج ع ددان عمددر رنددي هللا عنددغ عقافددا

  ااب هللا تعال .

وليل عل  شجاعة  سان عقوتغ فدي الصددع بدالحاج الوهغ الخامس: الحد ث 

ننغ صا ب  اج فإنغ رو عل  عمر إنكارن عليغج العاماون عل  الدليلج علم 

 منعغ من ذلك قدو  عمدر عصدالباغ ع يبادغج نن صدا ب الحدا لقدوىج عفدي 

 ،ا وري ن ل العلم لن  بلغوا عن هللا تعال  شدرعغج علن  صددعوا بدالحاج 

 لومة الئمج ليادوارث النداي الحدا ع ن لدغ هيدل عدن هيدلج علال  خافوا في هللا

 لكن إذا تر وا إظرارن اندثرج عذ ب بموو ل لغج عهللا المساعان.
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 حكم إنشاد الضالة في المسجد

ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليدغ عسدلوم:  256/6 : قتاوت رت عتْنغُ قتاوت ُهدالا »ـ عت دِمعت رت دْن ست مت

سجِ  ال ةا فِي اْلمت لتْيكت  فتإن  المستاِهدت لتْم تُدْبنت ِلرد،تا تْنُشدُ نت و  تا هللاُ عت «. ِد فتْليت ُْل: الت رت

انُ ُمْسِلٌم. عت  رت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

النردي عدن »بداب « المسداهد عمواندع الصدال »ف د لخرهغ مسلم في  اداب 

ل مددن طر ددا 568ل «نتْشددِد الضددالة فددي المسددجدج عمددا   ولددغ مددن سددمع الناشددد

محمد بن عبد الر منج عن لبي عبد هللا مدول  شدداو بدن الرداوج لندغ سدمع لبدا 

ا.   ر ر  رني هللا عنغ   وو.. ف، رن مرفوعا

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولغ: لمن سمع رهالا  تْنُشدُ نالةل بفاح الياء عسكون النون عنم الشين من 

 طلبرا عسأو عنرا.من نتشتدت الضالة: إذا « نصر»باب 

ج عالجمع نواوج من ندل الشديء: خفدي عسداب. قداو  عالضالة:  ل ما نلو

ل ل اللغة: الضالة ال ت ع إال عل  الحيدوانج علمدا انماعدة فاسدم  ل عدةج عال 

ْمدلت الضدالة فيدغ علد   تسم  نالةج لكن  شكل عل  ذلك  د ث البابج فإن   ت

مدددا  دددو مددددلولرا فدددي المعنددد  انعدددم لعلددد  مدددن تخصيصدددرا بدددالحيوانج  

 ل[.1286اللغة]ل

قولددغ: لال رو ددا هللا عليددكل هملددة وعائيددةج ع ددي وعدداء عليددغ بن ددي  قصدددنج 

 ع و نوع من الاعز ر.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  النردي عدن نتْشدِد الضدالة فدي المسدجدج ع د،ا 

ا لع ن داا لع سيدر ذلدكج علن مدن سدمع ا لع مااعا  الحكم عامج سواء  ان   يوانا

من  نشدد ندالة فدي المسدجد فليددع عليدغ هردراا ب ولدغ: لال رو دا هللا عليدكل. 

ع ،ا من باب الاعز رج ننغ لما تسا ل علت  بأمر ال  ناسدب المسدجد عوقدب 

وو نالاغ.  بأن  دع  عليغ بأال تُرت

عقد عرو عن بر د  رني هللا عنغ لن رهالا نشد في المسدجد ف داو: مدن وعدا 

ج إنمدا بنيد  »و النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: إل  الجمل ان مرج ف ا دْدوت هت ال عت

ل[ج فإن خرج عند باب المسجد فنشدد ا هدازج 1287«]لالمساهد لما بني  لغ

 عهللا تعال  لعلم.
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 حكم البيع والشراء في المسجد

257/7  : ُسددووت هللاِ صددلو  هللا عليددغ عسددلوم قتدداوت ْنددغُ: لتن  رت عت ددْن »ـ عت لتْ دداُْم مت إذتا رت

تتددكت  ت  ارت ْسددِجِدج فت ُولُددوا: الت لتْربتددحت هللا تِجت ج «. بِيددُعج لتع  تْباتدداُع فددي المت ددائِيُّ انُ الن ست عت رت

س نتغُ.  عالارم،يُّ عت ت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

النردددي عدددن البيدددع فدددي »بددداب « البيدددوع»ف دددد لخرهدددغ الارمددد،ي فدددي لبدددواب 

ل من طر ا عبدد العز دز 6/52« لالكبرى» ل عالنسائي في1321« لالمسجد

بن محمد الدراعرويج لخبرنا  ز د بن خصيفةج عدن محمدد بدن عبدد الدر من 

بن ثوبانج عن لبي  ر ر  رني هللا عنغ لن رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم 

عإذا رل ام من  نشد فيغ نالةج ف ولوا: ال روو هللا »قاو: .. ف، رنج عفي آخرن: 

 لارم،ي: ل د ث  سن سر بل.عقاو ا« عليك

ل عابدددن  بدددان 2/65ل عالحدددا م ل2/274عالحدددد ث لخرهدددغ ابدددن خز مدددة ل

ل عقدداو الحددا م: ل ددد ث صددحيح علدد  شددرط مسددلم علددم  خرهددانل 4/528ل

 عسك  عنغ ال، بي.

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  النري عن البيدع عالشدراء فدي المسدجدج عقدد 

هدن قاو: نر  النبي صلو  هللا عليغ  عرو عن عمرع بن شعيبج عن لبيغج عن

اج ع ل  و للاحر م  عسلوم عن الشراء عالبيع في المسجد.. عت دم تخر جغ قر با

 لع للكرا ة؟ قوالن:

انعو: لنغ للكرا ةج فيكرن البيع عالشدراء فدي المسدجدج ع صدح إن عقدع فيدغج 

ن ع ،ا قدوو الجمردورج عرعا دة عدن اإلمدام ل مددج اخاار دا شديخ اإلسدالم ابد

ل[ج قالوا: نن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم لمدر بالددعاء عليدغج 1288تيمية]ل

ع ،ا  دو عل   را ة البيعج علدم  بدين بعالندغج علدو  دان البيدع بداطالا لبيوندغ  

ا عندغ ال   اضدي  ننغ ال  جوز تأخير البيدان عدن عقد  الحاهدةج ع وندغ منريدا

اعروي اإلهمداع علد  لن بعالنغج  الغش عالادليس عالاصدر ةج عقدد ن دل المد

 ل[.1289ما ُعِ دت من البيع في المسجد ال  جوز ن ضغج عمثلغ قاو العراقي]ل

ل[ج 1290الثدداني: لنددغ للاحددر م فددإن عقددع لددم  صددحج ع دد،ا مدد، ب الحنابلددة]ل

قالوا: نن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم وعا عل  البائع عالمشاري فدي المسدجد 

ا بأال تربح تجارتغج ع ،ن ع وبة  اج عمدا  دان محرمدا لغج ننغ فعل لمراا محرمدا

 فرو باطل.

عال ددوو انعو لظرددرج ع ددو صددحة البيددعج نن فيددغ عمددالا بجميددع انولددةج لكددنو 

ددْررت النرددي مددن الاحددر م إلدد  الكرا ددة  حادداج إلدد  وليددلج عمددا ن ددل مددن  صت

اإلهماع عل  عدم هواز ن ضدغ عصدحة الع دد ال  ندافي ال دوو بدالاحر مج ف دد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 340       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

اج  ما في بيع الاصدر ةج ععلد   د،ا  أتي الن ري للاحر م ع كون الع د صحيحا

فددددال  صددددح هعددددل اإلهمدددداع قر نددددة لحمددددل النرددددي علدددد  الكرا ددددةج عهللا 

 ل[.1291لعلم]ل
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 النهي عن إقامة الحد في المسجد

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  258/8 : قتداوت رت ام  رني هللا عنغ قتاوت ِكيِم ْبِن ِ زت عتْن  ت ـ عت

الت  ُْسددات تاوُ فِيرددا»م: عليددغ عسددلو  دداِهِدج عت ست دددُج «. الت تُ تدداُم الُحدددُعو فِددي اْلمت انُ لتْ مت عت رت

. ِعيف  نتد  نت لتبُو وتاُعوت بِست  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في ترهمة الراعي:

ى بن قصي انسديج ابن  ع و  كيم بن  زام بن خو لد بن لسد بن عبد العُزو

بي صلو  هللا عليغ عسلومج علد قبل الفيدل بدثالث لع اثنادي لخي خد جة زعج الن

عشر  سنةج ع ان من ساواو قر شج عمن العلماء بأنسابرا علخبار اج ع ان 

صد ا النبي صلو  هللا عليغ عسلوم قبل البعثةج ع ان  واون ع حبغ بعدد البعثدةج 

ن لكنغ تأخر إسالمغ  ا  عدام الفداحج ع دان مدن الم لفدة قلدوبرمج عممدن  سد

اج لربعددة منرددا فددي   مددا ذ ددر « الصددحيحين»إسددالمغ مددنرمج لددغ سدداون  ددد ثا

الدد، بيج رعى عنددغ: ابنددغ  ددزام ععبددد هللا بددن الحددارث بددن نوفددل عسددعيد بددن 

المسيب ععرع  عسير مج ماو سنة خمسينج عقيل لربعج عقيدل ثمدانج عقيدل 

سيددر ذلدددكج ععمدددرن مائدددة ععشدددرعنج نصدددفرا فدددي الجا ليدددةج عنصدددفرا فدددي 

ل[ج عتع بددغ الدد، بي بأنددغ لددم  عددش فددي 1292 مددا ذ ددر البخدداري]ل اإلسددالمج

ا علربعين سنة]ل  ل[.1293اإلسالم إال بضعا

 الوهغ الثاني: في تخر جغ:

بداٌب « الحددعو»ل فدي  اداب 4409ل علبدو واعو ل24/346ف د لخرهغ ل مد ل

مدددن طر ددا محمدددد بددن عبدددد هللا المرددداهر « فددي إقامدددة الحددد فدددي المسدداهد»

ثِيمةج عن  كيم بن  دزام لندغ قداو: لنرد  رسدوو هللا الشُّعيثيج عن  ُزفر بن عت

صلو  هللا عليغ عسلوم لن  ُسا او في المسجدج علن تُنشد فيغ انشعارج علن تُ دام 

 فيغ الحدعول  ،ا لف) لبي واعو.

 عقد نعف الحاف)  ،ا الحد ثج ننغ لُعل بثالث علل:

اج  ما ن  عل  ذلك ابن عبد ا 1 ل[ج نن زفر 1294لراوي]لـ لن فيغ ان عاعا

ل[ج عن لدغ عدن 1295بن عثيمة لم  لا  كيم بن  زام عل  ما ذ رن الحداف)]ل

 وُ يم ال اني.

ـ لن محمد بن عبد هللا الشدعيثي مخالدف فيدغج ف دد عث دغ ابدن معدينج عو ديم  2

ال انددي. عقدداو لبددو  دداتم: لنددعيف الحددد ثج لدديس ب ددويج  كاددب  د ثددغ عال 

 ل[.1296 حاج بغل]ل

ن زفر بن عثيمة مجروو الحاوج فإنغ لم  رِع عنغ إال الشدعيثيج علد  مدا ـ ل 3

 ل[.1297ذ رن ابن ال عان]ل
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لكددن الحددد ث لددغ شددوا د ذ ر ددا انلبددانيج ع ددي عإن  اندد  نددعيفة لكنرددا 

باهاماعرددا ت ددوىج إنددافة إلدد  المعندد ج  مددا سدديأتي إن شدداء هللاج عقددد قدداو 

ل[. 1298ن ال بددأي بددغل]لعدن  ددد ث البدداب لإسدناو« الالخددي »الحداف) فددي 

 ل[.1299علعلغ نظر إل  شوا دنج ع سنغ انلباني]ل

 الوهغ الثالث: في شرح للفاظغ:

قولددغ: للن  سددا او فددي المسددجدل لي: ال   خدد، ال صدداص فيردداج عال ددوو: بفدداح 

وااج نن  و قتدوت ال ار عالدواع: ال صداصج عقادل ال اتدل بددو ال ايدلج عسدمي ال تدوت

 ء الم اوو في الونغ بغ إن شاؤعا.الجاني   او إل  لعليا

قولغ: لعلن تُ ام فيغ الحدعول لي: تُنف،ج عالحدعو  ي الع وباو البدنية الم در  

ا لحا هللا تعال ج  حد الزن ج ع د ال ،رج ع د الشرب.  شرعا

الوهددغ الرابددع: الحددد ث وليددل علدد  النرددي عددن اسددايفاء ال صدداص لع تنفيدد، 

لنددغ للاحددر مج عالحددد ث عإن  ددان فيددغ الحدددعو فددي المسددجدج عظددا ر النرددي 

الم دداو الما دددم إال لن معنددان صددحيحج فددإن إقامددة الحددد فددي المسددجد عإن  ددان 

إهددراء لحكددم هللا تعددال  إال لنددغ  دد وي إلدد  تلو ددث المسددجدج فإنددغ إذا نددرب 

الجاني لع قُعع   دن لع اقا  منغ لوث المسجدج مع مدا فدي ذلدك مدن اللغده 

ك سيددر الئددا بالمسددجدج نن هللا تعددال    ددوو: عرفدع انصددواو فيددغج ع ددل ذلدد

ددا اْسددُمغُ{{ ]النددور:  ُ لتْن تُْرفتددعت عت ُددْ، ترت فِيرت [ ج ع دد،ا 36}}فِددي بُيُددوو  لتِذنت م 

الرفع  شمل الرفع الحسي بالبناء عالاعرير من انذى عال ،ر ع ل ما ال  ليا 

ن الد، ر عالداالع  بالمسجدج عالرفع المعنوي بإقامة ذ ر هللا تعال  عطاعاغ مد

عالصددال  عاالباعدداو عددن معصددياغ مددن اللغددو عقددوو الددزعر ع ددل فعددل  خددل 

 باشر فرا.

علددم  ثبدد  عددن النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم عال عددن ل ددد مددن لصددحابغ لنرددم 

لقدداموا الحدددعو فددي المسددجدج علمددا هدداء مدداعز رنددي هللا عنددغ إلدد  الرسددوو 

اذ بدوا بدغ »عنددن بدالزن  قداو: صلو  هللا عليغ عسدلوم ع دو فدي المسدجد علقدرو 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1300«]لفارهمون
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 جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة

ْندددتِ ج  259/9 ددْعدٌ  تددْومت اْلخت ددةت رنددي هللا عنرددا قتالتددْ : لُِصدديبت ست ددْن عتائِشت عت ـ عت

ْسدِجدِ  ةا فِدي اْلمت ْيمت ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليغ عسلوم خت لتْيِغ رت بت عت ج ِليتعُدووتنُ ِمدْن فتضترت

لتْيِغ.  قتِر ب . ُما فتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

الخيمدة »بداب « الصدال »ف د لخرهغ البخاري في موانعج لعلردا فدي  اداب 

لج من طر دا  شدامج 1769ل عمسلم ل463« لفي المسجد للمرن  عسير م

صديب سدعد  دوم الخندد  فدي عن لبيغج عن عائشدة رندي هللا عنردا قالد : لل

لج فضرب النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم خيمدة فدي المسدجد ليعدوون مدن  انتْ حت

قر بج فلم  تُرْعُرم ـ عفي المسجد خيمة من بني سفدار ـ إال الددم  سديل إلديرمج 

اج  ف الوا:  ا ل ل الخيمة ما  ،ا ال،ي  أتينا من قبلكم؟ فإذا سعد  غ،ع ُهر غ وما

 ل.4122« لالمغازي»البخاري معوالا في  ااب  فماو فيرال لخرهغ

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: للصدديب سددعد..ل  ددو لبددو عمددرعج سددعد بددن معدداذ انعسدديج لسددلم فددي 

المد نددة بددين الع بددة انعلدد  عالثانيددة علدد   دددي مصددعب بددن عميددرج علسددلم 

يد بإسددالمغ بنددو عبددد انشددرلج عسددمان رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم سدد

ِلِغ ـ ع دو عدر  فدي  اننصارج شرد بدراا عل دااج علصيب  وم الخند  في لتْ حت

ال،راع  فصد ـ فلم  رقأ ومغ  ا  ماو بعدد شدررج عذلدك فدي ذي ال عدد  سدنة 

ل عمسدددلم 3803« لصدددحيح البخددداري»خمدددس مدددن الرجدددر ج عقدددد عرو فدددي 

 ل عن هدابر رندي هللا عندغ قداو: سدمع  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ2466ل

ا ادز عدرش »عفدي لفد): « ا از العرش لمدوو سدعد بدن معداذ»عسلوم   وو: 

ج قدداو ابددن عبددد البددر: لع ددو  ددد ث ُرعي مددن عهددون عد ددد   ثيددر  «الددر من

 ل[.1301ماواتر ج رعا ا هماعة من الصحابةل]ل

 قولغ: ل وم الخند ل لي: في شواو سنة خمس من الرجر .

 .قولغ: ل غ،عل بغين عذاو معجماينج لي:  سيل

 قولغ: لفماو فيرال لي: في الخيمةج لع في تلك المرنة.

الوهغ الثالث: الحد ث وليل عل  هواز نصدب الخيمدة فدي المسدجد للمدر   

ا إذا  ان  نا  مصلحةج  أن  كون الرهل ذا شأن فيحااح لن  عإن  ان هر حا

 عوون الناي من قر دبج لع نندغ ال سدكن لدغج لع توندع الخيمدة فدي المسدجد 

عاكارج فكل ذلك هائز بشدرط لال  ضديا علد  المصدلينج عبشدرط ل صد اال

الصيانة عالنظافةج عسالب المسداهد اليدوم فيردا سدرر صدالحة لإلقامدة فيرداج 

 فا وم م ام الخيمة.
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الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  لندغ  نبغدي ت دد ر ل دل الفضدل عالسداب ة فدي 

  لعلم.اإلسالم عتنز لرم منازلرم من الشف ة عالعنا ةج عهللا
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 جواز اللعب بالحراب في المسجد

لتنتا  260/10 ُسووت هللاِ صلو  هللا عليغ عسلوم  تْساُُرنِيج عت لتْ ُ  رت ا قتالتْ : رت ْنرت عت ـ عت

لتْيِغ. . ُما فتٌا عت ِد ثت ْسِجِد... اْلحت بتشتِة  تْلعتبُونت فِي اْلمت  لتْنُظُر إل  اْلحت

 الكالم عليغ من عهون:

 تخر جغ:الوهغ انعو: في 

عمنرددا:  ادداب « صددحيحغ»ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي موانددع  ثيددر  مددن 

ل 892ل عمسددلم ل454« للصددحاب الحددراب فددي المسددجد»بدداب « الصددال »

ل من طر ا الز ريج عن عرع  بن الزبيدر لن عائشدة رندي هللا عنردا 17ل

ا علد  بداب  جرتدي  قال : لل دد رل د  رسدوو هللا صدلو  هللا عليدغ عسدلوم  ومدا

 لعبددون فددي المسددجد عرسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  سددارني  عالحبشددة

 بروائغ لنظر إل  لعبرمل.

عفي رعا ة لرا: لعالحبشة  لعبدون بحدرابرمل علفد) البلدوغ  دو لفد) البخداري 

 ل.3530رقم ل« المناقب»في  ااب 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ن بدالو الحبشدةج قولغ: لعالحبشةل  م الحبشج ع م هنس مدن السدووان عسدكا

الوا ددد  بشدديج عالجمددع ُ ْبشددانج عبالو ددم  ددي لثيوبيددا ـ اآلن ـ فددي لفر  يددا 

 الشرقية.

ر ذلك برعا ة: ل لعبون بحرابرمل عالحراب: همع  ربدةج  قولغ: ل لعبونل فسوِ

 ع ي آلة قصير  من الحد دج محدو  الرليج تساعمل في الحرب.

بالسددالح عنحددون مددن آالو  الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  هددواز اللعددب

الحرب في المسجدج ع لحا ب،لك  ل ما في معنان من انسدباب المعيندة علد  

ا مجروااج عإنما  و عسيلة لغا ة ساميةج  الجراو علنواع البرج نن ذلك ليس لعبا

ع دي الادددر ب علدد  الشددجاعة عال ادداوج مددع مددا فددي ذلددك مددن تددأليف ال لددوبج 

لراو عمدر رندي هللا عندغ لن  نكدر علديرم  عبيان سما ة اإلسدالمج علرد،ا لمدا

 مددا ثبدد  فددي « وعرددم  ددا عمددر»قدداو لددغ رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

 «.الصحيحين»

اج علال   ذي ل داا  عشرط ذلك لال  كون بصفة وائمة بحيث  اخ، المسجد ملعبا

مددن المصددلين لع الدد،ا ر ن لع  ل دداو العلددمج علال  كددون فيددغ لصددواو عسددب 

 ذلك مما  ، ب معغ عقار المسجد.عشام عنحو 

ع أنو عمر رني هللا عنغ بن  إنكارن  د،ا علد  انصدل مدن تنز دغ المسداهد 

عا ارامرداج فبددين لدغ النبددي صدلو  هللا عليددغ عسدلوم لن الاعمددا عالاشدد د  نددافي 

 سما ة اإلسالم ع سرنج ال سيما فيما  ارتب عليغ مصلحة.
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المدرل  إلد  هملدة الرهداو وعن  الوهغ الرابع: الحد ث وليل عل  هدواز نظدر

تفصيل نفراو مج  ما تنظر إل  الرهاو في انسوا  لع المساهدج عليس فدي 

الحد ث ما  دو عل  لنردا نظدرو إلد  عهدو رم علبددانرمج عإنمدا نظدرو إلد  

لعبرم ع رابرمج فالم صوو بالنظر ذاو اللعبج عال  لزم من ذلك تعمد النظر 

سدلم: ل سدارني بروائدغ لكدي لنظدر إلد  لعدبرمل إل  البدن  عل،ا هاء في لف) م

قاو ال اني عياا: لفيغ هواز نظر النساء إل  فعل الرهاوج مثل  ،اج ننغ 

إنما  كرن لرن من النظر إل  الرهاو ما  كرن للرهاو فيرن من تحد ا النظدر 

 ل[.1302لاأمل المحاسنج عااللا،اذ ب،لك عالاماع بغ..ل]ل

  تحر م نظدر المدرل  إلد  عهدغ الرهدل انهنبدي عقد ن ل النوعي: االتفا  عل

ا بشرو ]ل  ل[.1303إذا  ان م رعنا

الوهددغ الخددامس:  سددن خلددا النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم ع ددر م معاشددرتغ 

ن لغج فينبغي عل  المسلم اماثاو ذلك عاالقاداء بنبيدغ صدلو  هللا عليدغ عسدلومج 

 عهللا تعال  لعلم.
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 ونومها فيهجواز إقامة المرأة في المسجد 

ْسِجِدج فتكتانتْ  تتأْتِينيج  261/11 ا ِخبتاٌء فِي اْلمت ِليدت ا ستْووتاءت  تانت لترت ا: لتن  عت ْنرت عت ـ عت

لتْيِغ. . ُما فتٌا عت ِد ثت د ُث ِعْنِدي... اْلحت  فتاتحت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« وم المددرل  فدي المسددجدند»بداب « الصددال »ف دد لخرهدغ البخدداري فدي  اداب 

ل من طر دا  شدامج عدن لبيدغج عدن عائشدة رندي هللا عنردا: لن عليدد  439ل

 اندد  سددوواء لحدديو مددن العددربج فأعا و دداج فكاندد  معرددمج قالدد : فخرهدد  

صدبية لرددمج عليرددا ِعشدداٌح ل مددر مددن سدديورج قالدد : فونددعاغج لع عقددع منردداج 

ا فخعفاددغج  قالدد : فالامسددون فلددم فمددرو بددغ ُ دددت وا ٌ ع ددو مل دد ج فحسددباغ لحمددا

 جدددعنج قالدد : فدداترموني بددغج قالدد : فعف ددوا  فاشددوننيج  ادد  فاشددوا قُبُلتردداج 

قالدد : عهللا إنددي ل ائمددة معرددمج إذ مددرو الحددد ا ُ فأل اددغج قالدد : فوقددع بيددنرمج 

قال : ف ل :  ،ا ال،ي اترمامدوني بدغج زعمدام علندا مندغ بر ئدةج ع دو ذا  دوج 

  هللا عليدغ عسدلوم فأسدلم ج قالد  عائشدة: قال : فجاءو إلد  رسدوو هللا صدلو 

دددوُث عنددديج  فكددان لرددا خبدداء فددي المسددجد لع ِ ْفددٌشج قالدد : فكاندد  تددأتيني فتاتحت

ا إال قال :  قال : فال تجلس عندي مجلسا

 ع ومت الِوشتاحِ من تعاهيب ربوِنا

 لال إنغ من بلد  الكفر لنجاني

اا إال قلد   د،ا؟ قالد : قال  عائشة: ف ل  لرا: ما شأنك ال ت عدد ن معدي م عدد

 فحدثاني بر،ا الحد ث.

 عالحد ث تفرو البخاري بإخراهغج ععزعن لمسلم ع م من الحاف) ر مغ هللا.

عالوليد :  ي انمةج ع دي فدي انصدل المولدوو  سداعة تولددج ثدم لطلدا علد  

 انمة عإن  ان   بير .

 عالوشاحج بكسر الدواع ع جدوز ندمرا: خيعدان مدن ل لد  عهدو ر منظومدان

 خددالف بينرمدداج مععددور ل ددد ما علدد  اآلخددرج تشدددن المددرل  بددين عات رددا 

 ع شحرا.

 عالحد وا ُ: بضم الحاءج تصغير:  دل ج ع ي العائر المعرعر.

 عالخباء: بالكسر الخيمة.

ا ـ البي  الصغير.  عالحفش: بالكسر ـ ل ضا

 عتعاهيب: لي: لعاهيبج عا د ا لعجوبة.

واز إقامة المرل  في المسدجد عنومردا فيدغج الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  ه

نن  ،ن المرل   ان لرا خباء في المسدجد ت ديم فيدغ عتندامج ع نبغدي ت ييدد ذلدك 
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بدددأمن الفاندددة منردددا لع عليرددداج عفدددي زمانندددا  ددد،ا ال  جدددوز للمدددرل  لن تسدددكن 

 المسجدج نن الفانة سير مأمونة.

ث علد  هدواز مكدث الوهغ الثالث: اسادو طائفة من ل ل الظدا ر برد،ا الحدد 

ا.  الحائ  في المسجدج نن المرل  ال تخلو من الحي   ل شرر سالبا

ع دد،ا فيددغ نظددرج ننرددا قضددية عددين ال عمددوم لردداج ع حامددل لن  دد،ن السددوواء 

 انددد  عجدددوزاا قدددد  ئسددد  مدددن الحدددي ج عقدددد ت ددددم ذ دددر ذلدددك فدددي بددداب 

 ل[ج عهللا تعال  لعلم.1304«]لالغسل»
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 حكم البزاق في المسجد

ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا عليددغ  262/12 : قتدداوت رت ددْن لتنتددس  رنددي هللا عنددغ قتدداوت عت ـ عت

ا»عسلوم:  ا وتْفنُرت تُرت ِعيئتةٌ عت تف ارت ْسِجِد خت اُ  فِي اْلمت لتْيِغ.«. اْلبُزت  ُما فتٌا عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« زا  فددي المسددجد فددار  البدد»بدداب « الصددال »لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

ل من طر ا شعبة قداو:  ددثنا قاداو  قداو: سدمع  لندس 552ل عمسلم ل415ل

 بن مالك رني هللا عنغ قاو: قاو النبي صلو  هللا عليغ عسلوم: ..ف، رن.

عفي رعا ة لمسلم: ل دثنا شعبة قاو: سأل  قااو  عن الافل في المسجد ف داو: 

هللا عليدغ عسدلوم   دوو:  سمع  لنس بن مالك   دوو: سدمع  رسدوو هللا صدلو 

 لالافل في المسجد خعيئة..ل الحد ث.

الوهددغ الثدداني: الحددد ث وليددل علدد  لنددغ  حددرم علدد  المسددلم لن  بصددا فددي 

المسجدج اسارانة بالمسدجد لع بمدن فيدغج نن النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم عددو 

ذلك خعيئةج تكاب عل  ابن آومج عالخعيئة  ي السيئة عاإلثمج عقدد عرو عدن 

ُعرند  علديو »لبي ذر رني هللا عنغ عن النبي صلو  هللا عليغ عسدلوم قداو: 

يوئُراج فوهدو في محاسن لعمالرا: انذى  ماط عدن  ستنُراج عست لعماو لمايج  ت

العر ددداج ععهددددو فدددي مسددداع  لعمالردددا: النخامدددة تكدددون فدددي المسدددجد ال 

 ل[.1305«]لتدفن

معصديةج عال  جدوز عليس معن  ذلك لن  بصدا ع ددفنج فإندغ هعدل البصدا  

ا ع ابعغ بما  كفرن من الحسناو الما ية.  ن د لن  عمل ذنبا

لكن إن بدر المصدلي بصدا  فإندغ  بصدا فدي مندد ل لع فدي طدرر روائدغ لع 

ثوبغ ع حك بعضغ ببع ج لما عرو فدي  دد ث لبدي  ر در  رندي هللا عندغ: 

 ل  ك،ا ج ل... فإذا تنخع ل د م فليانخع عن  سارن تح  قدمغج فإن لم  جد فلي

ععصف ال اسم ـ ل د رعاتغ ـ فافدل فدي ثوبدغ ثدم مسدح بعضدغ علد  بعد  ل. 

 لخرهغ مسلمج عت دم.

ا عهددب  فددإن بصددا فددي لرا المسددجد مضددعراا ع اندد  لرا المسددجد ترابددا

عليغ وفنرا عتغييبرا في الارابج لئال تعلا بثوب مسلم لع رهلغ فا ذ دغج علد،ا 

ن سعد بن لبدي عقداص رندي هللا عندغ لمر بدفنرا عال  فار  لرا إال ذلكج عع

إذا تددنخم ل ددد م فددي »قدداو: سددمع  رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم   ددوو: 

 ل[.1306«]لالمسجد فليغيوِب نخاماغج لن تصيب هلد م من لع ثوبغ فا ذ غ

قاو ابن رهب: لع ،ا مما  دو عل  لن قرار المسجد عباطنغ  جوز لن  جعل 

ا لألق،ار العا ر ل]ل  ل[.1307مدفنا
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ا ـ  حاو المسداهد اآلن ـ لدم  جدز البصدا فيدغ بحداو  فإن  ان المسجد مفرعشا

مدن ان دواوج ال سديما عقدد تيسدرو ـ عا الحمدد ـ المناو دل بأنواعردا عشداع 

 اساعمالرا بين النايج عهللا تعال  لعلم.
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 ذمُّ التباهي بالمساجد وأنه من أشراط الساعة

: قتاوت رت  263/13 عتْنغُ قتاوت الت تت ُوُم الس داعتةُ »ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليغ عسلوم: ـ عت

داِهدِ  ست ا    تاتبتدا ت  الن داُي فِدي اْلمت غُ «.  ت حت دح  صت ج عت ْمستدةُ إال  الاوِْرِمدِ،ي  دغُ اْلخت هت لتْخرت

ةت. ْ مت  اْبُن ُخزت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل 449« لبندداء المسدداهد»بدداب « ال الصدد»ف ددد لخرهددغ لبددو واعو فددي  ادداب 

ل عابدددن خز مدددة 19/372ل عل مدددد ل739ل عابدددن ماهدددغ ل2/32عالنسدددائي ل

ل مددن طددر ج عددن  مدداو بددن سددلمةج عددن ل ددوبج عددن لبددي 1323ل عل1322ل

اج ع دد،ا لفدد) لبددي واعو عابددن ماهددغ عل مدددج علفدد)  قالبددةج عددن لنددس مرفوعددا

ي فددي المسدداهدل النسددائي عابددن خز مددة لمددن لشددرط السدداعة لن  ابددا   النددا

عإسناون صحيح عل  شرط مسلمج عرهالغ ث اوج رهاو الشديخين سيدر  مداو 

 بن سلمةج فمن رهاو مسلم.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لال ت ددوم السدداعة..ل السدداعة فددي اللغددة:  ددي هددزء مددن لهددزاء الليددل 

 د  السداعة عالنرارج عالمراو برا  نا: الوق  ال،ي ت وم فيدغ ال يامدةج فدإذا لطل

ددِن  تلُكت الن دداُي عت فددي ال ددرآن فددالمراو برددا ال يامددة الكبددرىج قدداو تعددال : }} تْسددأ

بتِ  الس داعتةُ{{ ]ال مدر: 63الس اعتِة{{ ]ان زاب:  [ 1[ ج عقاو تعال : }}اْقاترت

ج سمي  ب،لك لسرعة الحساب فيراج لع ننردا تفجدأ النداي فدي سداعة فيمدوو 

 الخلا  لرم بصيحة عا د .

لغ: ل ا   ابدا   النداي فدي المسداهدل لي:  افداخرعن فدي بنائرداج فيفداخر قو

 ل ل دد بمسدجدنج ع  دوو: مسدجدي لرفدع لع لعسدع لع لت سدن  ر داءا عسدمعة 

ا للمد ةج مما عقع فيغ الناي اليوم.  عاهاالبا

الوهغ الثالث: الحد ث وليل ع  ذم الابا ي عالافداخر فدي بنداء المسداهدج نن 

سداعة ععالمدة قربرداج ع دو وليدل علد  تغيدر ان دواو مدن ذلك من لشراط ال

سلبة الجردل عن د  الدد ن عندعف اإل مدانج عسلبدة الم اصدد الدنيو دة علد  

الم اصددد انخرع ددةج علردد،ا قدداو لنددس رنددي هللا عنددغ: ل ابددا ون بردداج ثددم ال 

 ل[.1308 عمرعنرا إال قليالال]ل

الملو  عالخلفاء فدي  عقد  صل ما لخبر بغ صلو  هللا عليغ عسلوم  يث تبا  

بناء المساهد عتزع  را  ا  لتوا فدي ذلدك بالعجدبج عال زالد   د،ن المسداهد 

 قائمة  ا  اآلن في بالو الشام عمصرج عبالو المغرب عانندلس عسير ا.

عفي عصرنا الحانر اتضح  ظا ر  الابدا ي بالمسداهدج لمدا ت ددمج علافدنن 

ا عتنفي،ااج ععهوو   الوسائل المعينة عل  ذلك.الناي في البناء تخعيعا
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عال ر ددب لن الابددا ي فددي المسدداهد   ددوو إلدد  اإلسددرار فددي بنائرددا عصددرر 

 الرمة إل  تزع  راج عهللا المساعان.
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 تشييد المساجد ليس من األمور المشروعة

ُسدوُو هللاِ صدلو  هللا  264/14 : قتداوت رت عتِن ابِن عتب اي  رني هللا عنرما قتداوت ـ عت

د»عليغ عسلوم:  داِهدِ مت ست غُ اْبدُن «. ا لُِمدْرُو بِاتْشديِيِد المت حت دح  صت دغُ لتبُدو وتاُعوتج عت هت لتْخرت

.  ِ ب انت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

ل 448« لبنداء المسداهد»فدي بداب « الصدال »ف د لخرهغ لبو واعو في  اداب 

بن عيينةج ل من طر ا محمد بن الصباحج لخبرنا سفيان 4/493عابن  بان ل

عن سفيان الثوريج عن لبدي فدزار ج عدن  ز دد بدن انصدمج عدن ابدن عبداي 

مددا لمددرو »رنددي هللا عنرمددا قدداو: قدداو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم: 

ْخِرفُنورددددا  مدددا زخرفددد  اليرددددوو « باشدددييد المسددداهد قدددداو ابدددن عبددداي: للاُزت

عالنصدددددارىل ع ددددد،ا إسدددددناو صدددددحيح علددددد  شدددددرط مسدددددلمج  مدددددا قددددداو 

 ل[.1309النوعي]ل

« صددحيحغ»عقددوو ابددن عبدداي رنددي هللا عنرمددا  دد،ا عل ددغ البخدداري فددي 

 ل[.1310«]لبنيان المسجد»ج باب «الصال »بصيغة الجزم في  ااب 

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

قولددغ: لباشددييدل المددراو بدد،لك رفددع البندداء عتعو لددغج   دداو: شدداو الرهددل بندداءن 

لغ عرف ي دت  {{  شيدنج عشي دن  ُشتيودن: طو  عغج عمنغ قولغ تعال : }}فِي بُُرعج  ُمشت

لشدداو الحددائه «: ال دداموي»[ علدد  ل ددد الافسددير نج عقدداو فددي 78]النسدداء: 

يدج ع و ما طلدي بدغ  دائه مدن هد  عنحدونلج ععلد   د،ا   شيدن: طالن بالشوِ

دددددي د:  فرفدددددع البنددددداء لددددديس مدددددن مسدددددم   ددددد،ا اللفددددد)ج لكندددددغ قددددداو: لالُمشت

ول]ل  ل[.1311المعو 

   ،ا فالاشييد تعو ل البناء عرفعغج لع طليغ بالشيدج ع دو الجد ج عقدد ععل

 ذ ر المفسرعن  ،ا عند اآل ة الكر مة.

قولغ: للازخرفنرال بفاح الالم ـ ع دي الم ال سدم ـ عندم الاداءج عفداح الدزايج 

عسدددكون الخددداء المعجمدددةج ع سدددر الدددراءج عندددم الفددداءج عتشدددد د الندددون  

 رفة: ال، بج ثم اساعمل في  ل ما  از ن بغ.عالزخرفة: الز نةج علصل الزخ

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  لن تشددييد المسدداهد عزخرفارددا لدديس لمددراا 

ِبج ننغ قاو: لما لمدرول ع د،ا فيدغ إشدعار بدأن ذلدك  ا عليس من ال ُرت مشرععا

ا نمر هللا تعال  بغ نبيدغ صدلو  هللا  لمر ال  حسن عال  نبغيج فإنغ لو  ان  سنا

 عسلوم.عليغ 

عال  دو ذلك عل  الاحر مج عإال ل او: نري  عن تشييد المسداهدج عفدر  بدين 

اللفظينج لكنغ  دو عل  لنغ عمل سير مشدرععج عقداو الشدو اني: لعالحدد ث 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 

 http://alfuzan.islamlight.net 354       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

ل[ نن المعلوب في بناء المساهد 1312 دو عل  لن تشييد المساهد بدعةل]ل

لمدا طداو العردد شديد االقاصار عل  ما ل نو من الحر عالبرو عالمعدرج علكدن 

الناي المساهد عزخرفو داج عرفعدوا بنيانردا فدو  الحاهدةج عالمعلدوب البعدد 

عن ذلكج نن  ،ا مما  شغل المصلين ع جعلرم  نظرعن ع اأملونج فاحصدل 

 الغفلة عن الخشوع في الصال  عاإلقباو عليرا.

جد عقد عرو عن نافع لن  عبدد هللا بدن عمدر رندي هللا عنرمدا لخبدرن لن المسد

ا بداللبنج عسد فغ الجر ددج   ان عل  عرد رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسدلوم مبنيدا

اج عزاو فيدغ عمدر رندي هللا  ععمدن خشب النخلج فلدم  دزو فيدغ لبدو بكدر شديئا

عنددغ عبنددان علدد  بنيانددغ فددي عرددد رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم بدداللبن 

اج ثدم سيدرن عثمدان فدزاو فيدغ ز داو   ثيدر ج عبند   عالجر دج علعاو عمدن خشبا

هدارن بالحجار  المن وشة عال تصوةج عهعل عمدن من  جار  من وشةج عسد فغ 

 ل[.1313بالساج]ل

قاو ابن بعاوج بعد لن ذ ر آثاراا تدو عل   را ة المغاال  في تشييد المسداهد 

قاو: لع ،ن اآلثار مع ما ذ ر البخاري في  ،ا الباب تدو علد  لن السدنوة فدي 

 د ال صد عتر  الغلو في تشييد ا خشية الفانة عالمبا ا  ببنائرا.بنيان المساه

ع ان عمر رني هللا عنغ قد فاح هللا الدنيا عل  ل امغج عمكنغ من الماوج فلدم 

 غير المسجد عن بنيانغ ال،ي  ان عليغ في عردد النبدي صدلو  هللا عليدغ عسدلوم 

لن هعل في مكدان  ثم هاء انمر إل  عثمانج عالماو في زمانغ ل ثرج فلم  زو

در  دو 1314اللبن  جار  عقتص ة]ل ل[ج عس فغ بالساج مكان الجر ددج فلدم   صوِ

ععمر عن البلوغ في تشييدن إل  لبل، الغا او إال عن علم منرما من الرسدوو 

صلو  هللا عليغ عسلوم بكرا ة ذلكج عليُ ادى برما في انخ، مدن الددنيا بال صدد 

 ل[.1315ر ا عإ ثار البلغة منرال]لعالكفا ةج عالز د في معالي لمو

فعمر رني هللا عنغ لب   المسجد عل  صفاغ الاي  ان عليرا زمدن الرسدوو 

صلو  هللا عليغ عسلومج بدل نرد  عدن زخرفدة المسدجدج نن ذلدك  شدغل النداي 

عددن صددالترمج عقدداو عندددما لمددر باجد ددد المسددجد النبددوي: للتِ ددن  الندداي مددن 

رت ل موِ فوِرت فافان النايل]لالمعرج عإ ا  لن تُحت  ل[.1316ع تُصت

علمدددا عثمدددان رندددي هللا عندددغ ف دددد  سودددن المسدددجد النبدددوي بمدددا ال   اضدددي 

الزخرفةج علعلغ فعل ذلكج ننغ لما رلى الناي قد  سنوا بيوترم بما لععدا م 

هللا رلى لن من المناسب تحسين مسجد رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلومج عمع 

 الصحابة رني هللا عنرم.ذلك ف د لنكر عليغ بع  

ف د عرو عن عبيد هللا الخوالني لنغ سدمع عثمدان بدن عفدان   دوو ـ عندد قدوو 

الناي فيغ  دين بند  مسدجد الرسدوو صدلو  هللا عليدغ عسدلوم ـ: لإنكدم ل ثدرتمج 

مدن بند  مسدجداا ـ قداو »عإني سمع  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم   دوو: 
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عهددددغ هللاج بندددد  هللا لددددغ مثلددددغ فددددي  بكيددددر:  سددددبُ  لنددددغ قدددداو ـ  باغددددي بددددغ

 ل[ ل.1317«]لالجنة

ععن محموو بن لبيد ـ ع و من صغار الصحابة ـ لن عثمان بن عفان رني 

هللا عنغ لراو بناء المسجد فكرن الناي ذلكج فأ بوا لن  دعغ عل   يئاغ ف او: 

غ من بن  مسجداا ا بن  هللا لد»سمع  رسوو هللا صلو  هللا عليغ عسلوم   وو: 

 ل[.1318«]لفي الجنة مثلغ

فالمعلوب في بناء المسجد  و توسديعغ عإ كدام البنداء عتجريدزن بكدل مدا  دو 

ب في المسداهد عالب داء فيردا للصدال  عتدالع   من مسالزماو العصر مما  رسوِ

ال رآن ع لا العلمج مع الح،ر من اإلسرار عالمبا ا ج سواء في بنائغ لع فدي 

بددواب عنوافدد، عفددرش عإنددار  عمكبددراو توابعددغ عمكمالتددغ مددن محددراب عل

صوو ععسائل تبر د عسير ذلكج لما فدي ذلدك مدن إنداعة المداوج عالاسدبب 

في إشغاو المصلينج نن عمدار  المسداهد إنمدا تكدون بالعاعدة عالد، رج  مدا 

 جددب البعددد عددن اإلسددرار فددي تعو ددل المنددائر ـ لع تعدددو ا ـ  مددا  وهددد فددي 

ةج قددد تكفددي لبندداء مسدداهد لخددرىج بعدد  المسدداهدج ممددا  كلددف مبددال، عظيمدد

عمكبراو الصوو تغني عن رفع المندائر لع تعددو اج عال ن دوو بإلغائردا نن 

عهوو ددا لددغ فائددد ج ع ددو إبددالغ الصددووج عاالسددادالو برددا علدد  المسددجدج 

 ل[ج عهللا لعلم.1319علياميز المسجد برا عن ب ية بيوو الحي]ل
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 فضل إخراج القذر من المسجد

عتددنْ  265/15 ُسددوُو هللاِ صددلو  هللا عليددغ  ـ عت : قتدداوت رت لتنتددس  رنددي هللا عنددغ قتدداوت

ُهدددُل ِمدددنت »عسدددلوم:  دددا الر  ا ددد  اْل تددد،ا ُ  ُْخِرُهرت اددديج  ت لتدددي  لُُهدددوُر لُم  دددْ  عت ُعِرنت

ْسِجدِ  ةت.«. المت ْ مت غُ اْبُن ُخزت حت صتح  بتغُج عت اْساتْغرت انُ لتبُو وتاُعوتج عالاوِْرِم،يُّ عت عت  رت

 ليغ من عهون:الكالم ع

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« فدي  دنس المسدجد»بداٌب « الصدال »ل في  ااب 461ف د لخرهغ لبو واعو ل

ل من طر دا عبدد الو داب بدن عبدد 1297ل عابن خز مة ل2916عالارم،ي ل

الحكيم الخزازج لخبرنا عبدد المجيدد بدن عبدد العز دز بدن لبدي رعاوج عدن ابدن 

ن  نعدبج عدن لندس بدن مالدك رندي هللا هر جج عن المعلب بدن عبدد هللا بد

عرند  علدي  لهدور لمادي »عنغ قاو: قاو رسوو هللا صلو  هللا عليدغ عسدلوم: 

 ا  ال ،ا   خرهرا الرهل من المسجدج ععرند  علديو ذندوب لمادي فلدم لر 

ع د،ا الحدد ث «. لعظدم مدن سدور  مدن ال درآن لع آ دة لعتيردا رهدل ثدم نسديرا

 و نعيف لعلاين:معلوو سندن عمانغج لما السند فر

انعل : لنغ من رعا ة المعلدب بدن عبدد هللاج عدن لندسج ع دو صددع ج  ثيدر 

ل[ج 1320الادليس عاإلرساوج قاو لبو  اتم: لرعا اغ عن الصحابة مرسلةل]ل

عقاو الارم،ي بعد سيا   د ثغ: ل قاو محمد: ال لعرر للمعلدب بدن عبدد هللا 

ا من ل د من لصحاب النبي صدلو   هللا عليدغ عسدلوملج ععليدغ بن  نعب سماعا

 ففي السند ان عاع.

الثانيددة: فيددغ ابددن هددر جج ع ددو ممددن  دددلس عددن الضددعفاء عالمجرددولينج عقددد 

 عنعنغ.

علردددددد،ا نددددددعفغ البخدددددداريج عالارمدددددد،يج عال رطبدددددديج عالحدددددداف) ابددددددن 

ل[. عقولغ: لاساغربغ الارم،يل: لي: قاو: ل د،ا  دد ث سر دب 1321 جر]ل

ي انفرو برعا اغ راع  عا ددج علديس لدغ إال  د،ا ال نعرفغ إال من  ،ا الوهغلج ل

 اإلسناو.

علما إعاللغ من هرة المان فألن المكلف سير م اخ، بالنسديانج فكيدف  كدون 

نسيان السدور  لع اآل دة مدن لعظدم الد،نوبج عقدد نسدي النبديُّ صدلو  هللا عليدغ 

ج إال إن  دان المدراو بالنسديان اإلعدراا «الصدحيح»عسلوم آ ةج  ما ثب  في 

نرددا ععدددم اإل مددان بردداج لع المددراو تددر  ال ددرآن عمددداا إلدد  لن  فضددي  دد،ا ع

 الار  إل  النسيانج عالم صوو لنغ إن  ان عن إ ماو ففيغ م اخ،  عإال فال.

 الوهغ الثاني: في شرح للفاظغ:

ل الظددا ر لنددغ فددي ليلددة المعددراجج ننددغ المابدداور عنددد  قولددغ: لعرندد  علددي 

 اإلطال .
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 ددي مددا   ددع فددي العددين مددن تددراب لع تددبن لع عسددخج ثددم  قولددغ: ل ادد  ال دد،ا ل

اساعمل في  ل شيء   ع في البي  عسيرن إذا  ان  سيرااج عال بدد فدي الكدالم 

من ت د ر مضار لي: عرند  علديو لهدور لعمداو لمادي علهدر ال د،ا ج لي: 

 لهر إخراج ال ،ا .

ع جددوز فيرددا الرفددع عالجددرج فددالرفع علدد  لن ل ادد ل  ددرر ععددفج عال دد،ا  

بادددلج عهملددة ل خرهرددال خبددرج ع جددوز الجددرج عل ادد ل  ددرر هددر بمعندد  م

 لإل ل عتكون هملة ل خرهرال للبيان.

الوهددغ الثالددث: الحددد ث وليددل علدد  فضددل تنظيددف المسدداهد عإخددراج ال مامددة 

منراج ننغ إذا  صدل انهدر لمدن  خدرج ال د،ا  مندغ ع دو شديء  سدير فالد،ي 

ق،ار عانعسداه الكثيدر  بدالعر ا  كنسغ ع ز ل ترابغ عسبارن ع نظفغ عن ان

دددو إخددراج ال دد،ا  الاددي ال   بددغ لرددا مددن انهددور  انعلدد  لددغ لهددور  ثيددر ج ععت

ا لبي  هللا عزو عهلج عهللا تعال  لعلم.  تعظيما

 حكم تحية المسجد

ُسوُو هللاِ صلو  هللا عليغ  266/16 : قتاوت رت ـ ععتْن لتبي قتاتاوت  رني هللا عنغ قتاوت

ْ عتاتددْينِ  إذتا»عسددلوم:  ِيت رت
ددلو ا دد   ُصت ْسددِجدت فتددالت  تْجِلددْس  ت دددُُ ُم المت ددلت لت ت ُما فتددٌا «. وتخت

لتْيِغ.  عت

 الكالم عليغ من عهون:

 الوهغ انعو: في تخر جغ:

« الاعددوع مثندد  مثندد »ج بدداب «الارجددد»ف ددد لخرهددغ البخدداري فددي  ادداب 

عدن عمدرع ل من طر ا عامر بن عبد هللا بن الزبيرج 714ل عمسلم ل1163ل

ا. رقيج عن لبي قااو  رني هللا عنغ مرفوعا  بن سليم الزُّ

ل لفلير دع ر عادين قبدل لن 69ل ل714ل عمسدلم ل444عفي رعا ة للبخاري ل

ا ل  ل: لفال  جلس  ا   ر ع ر عاينل.70ل ل714 جلسل. علمسلم ل ضا

الوهغ الثاني: الحد ث وليل عل  نري واخل المسجد عن الجلوي  ا   صلي 

ا ا عددزو عهددلج ع ددي تحيددة المسددجدج نن واخلددغ  باددد  بردد،ن ر عاددين  تعظيمددا

الصددال   مددا  باددد  الددداخل علدد  ال ددوم بالاحيددةج عقددد عروو تسددميارا تحيددة 

المسجد في  د ث لبي ذر رني هللا عنغ لن النبي صلو  هللا عليغ عسلوم قاو: 

 ل[.1322«]ل ا لبا ذر إن للمسجد تحيةج عإن تحياغ ر عاان..»

ور مددن العلمدداء علدد  لن تحيددة المسددجد مددن السددنن المندددعب إليردداج عالجمردد

عليس  عاهبةج عن ل بعضرم اإلهماع عل  ذلكج لكن  ،ا فيغ نظرج ف دد ن دل 

ل[ج ع كدد  ذلددك 1323ابددن بعدداو عددن ل ددل الظددا ر لنرددم قددالوا بددالوهوب]ل

ل[ج عقددد ن ددل ابددن عبددد البددر 1324ال انددي عيدداا عددن واعو علصددحابغ]ل

ل[ج مدددع لن ابدددن  دددزم صدددرح بخدددالر 1325الظدددا ر]لاإل جدداب عدددن ل دددل 
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ل[ج عولددديلرم  دددد ث البدددابج ف دددد عرو بلفددد) انمدددر: لفلير دددع 1326ذلدددك]ل

ر عاددينل عبلفدد) النرددي: لفددال  جلددس  ادد   صددلي ر عاددينل عانمددر عنددد 

 اإلطال  للوهوبج عالنري عند اإلطال  للاحر م.

 عندغ فدي قصدة علما الجمرور فاسادلوا بحد ث طلحة بدن عبيدد هللا رندي هللا

انعرابددي الدد،ي سددأو رسددوو هللا صددلو  هللا عليددغ عسددلوم عمددا  جددب عليددغ مددن 

الج إال »ج ف او:  ل علديو سير دا؟ قداو: «الصلواو الخمس»الصال  فأهابغ: 

ل[. قالوا: فلدو قلندا بوهدوب تحيدة المسدجد للدزم لن تكدون 1327«]للن تعوع

 المفرعناو ل ثر من خمس.

هللا بن بُْسر رني هللا عنغ قداو: هداء رهدل  اخعد   ما اسادلوا بحد ث عبد 

رقدداب الندداي  ددوم الجمعددةج عالنبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم  خعددبج ف دداو لددغ 

ج عفددددي رعا ددددة: «اهلدددس ف ددددد آذ ددد »رسدددوو هللا صددددلو  هللا عليدددغ عسددددلوم: 

 ل[.1328«]لعآني »

ل[ 1329عال دددوو بدددالوهوب قدددويج ع دددو الددد،ي رهحدددغ ابدددن وقيدددا العيدددد]ل

ل[  عذلك نن سبب الوهدوب  دو 1331ل[ عالشو اني]ل1330عالصنعاني]ل

وخوو المسجدج فال معارنة بين  ،ا عبين ما  دو عل  لن ما عدا الصلواو 

 الخمس تعوع.

فدال واللدة فيدغ صدر حة علد  عددم الوهدوب  « اهلس ف د آذ  »علما  د ث 

ال اماو لن المدراو لاهلدسل لي: ال تداخهج علدم   صدد تدر  الاحيدةج لع نندغ 

صال ا في مكان آخرج لع قبدل انمدر برداج عنحدو ذلدك مدن اال امداالو الادي 

 تضعف االسادالو بالحد ث.

لكن قد  شكل عل  ذلك لن ال وو باالساحباب  و قوو الجمرورج بل نُِ دلت فيدغ 

بخالفدغج « المحلد »اإلهماعج عما ن ل عدن الظا ر دةج صدرح ابدن  دزم فدي 

  نبغي تر را.ععل   ،ا فاحية المسجد سنة م  د  ال 

الوهددغ الثالددث: عمددوم الحددد ث  دددو علدد  لن الددداخل  صددلي علددو فددي عقدد  

النردديج ع دد،ا  ددو انصددح فددي مدد، ب الشددافعيةج عرعا ددة عددن اإلمددام ل مدددج 

اخاار ا شيخ اإلسالم ابن تيميةج عتلمي،ن ابن ال يمج عقد نصر ابدن تيميدة  د،ا 

د الصدبح  اد  ال صدال  بعد»ل[ج ععهدغ ذلدك لن  دد ث النردي 1332ال وو]ل

قددد ثبدد  تخصيصددغ « تعلددع الشددمس عال بعددد العصددر  ادد  تغددرب الشددمس

ب ضاء الفائاة عإعاو  الجماعة عر عاي العوار ـ  ما ت دم في لعقداو النردي 

ـ ع د ث تحية المسدجد عدام محفدوظ لدم  دخلدغ الاخصدي ج عالعدام الد،ي لدم 

ذلك لن   دخلغ الاخصي  م دم عل  العام ال،ي وخلغ الاخصي ج عمما    د

النبددي صددلو  هللا عليددغ عسددلوم لمددر باحيددة المسددجد  دداو الخعبددةج عالنرددي عددن 

الصددال  فددي عقدد  الخعبددة لشدددج نن السددامع منرددي عددن  ددل مددا  شددغلغ عددن 
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االساماع  ا  الصال ج  يث لمر الشرع باخفيفراج فدإذا فُعلد  تحيدة المسدجد 

 عق  الخعبة ففعلرا في سائر انعقاو لعل .

ظا ر الحد ث لنغ تساحب الاحيدة لكدل مدر  إذا تكدرر وخولدغج الوهغ الرابع: 

ل[ علفاد  بدغ 1333قاو النوعي: لع دو انقدوى عانقدرب لظدا ر الحدد ثل]ل

 ل[.1334الشيخ عبد الر من السعدي]ل

ل[ج عن لدددغ 1335عال ددوو الثدداني: لندددغ  كفيددغ ر عاددانج ع دددو قددوو الحنفيددة]ل

شددد ة لدددو صدددلو   دددل المدددرواعي عدددن ابدددن ع يدددل الحنبلددديج ععلدددل ذلدددك بالم

 ل[.1336مر ]ل

ع ،ا  و انظررج نن من خرج من المسجد ععداو إليدغ عدن قدرب لدم  خدرج 

اج بدددليل لن مثددل ذلددك ال   عددع اعاكددار  اج فددال  عددد خرعهددا ا من ععددا خرعهددا

ا علددم  نددِو الرهددوع فردد،ا تشددرع لددغ  ا من ععددا المعاكددفج لمددا مددن خددرج خرعهددا

 لعلم.ل[ج عهللا 1337الاحية مر  لخرى إن رهع]ل

 

 

 انار  الجزء الثانيجع ليغ ـ بعون هللا عتوفي غ ـ الجزء الثالث

 «صفة الصال »علعلغ: باب 
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