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 كتبى

 راهيم الودعاند. إبراهيم بن فود بن إب 

 د. حممد بن فود بن إبراهيم الودعان

 عبد الرمحن بن فود بن إبراهيم الودعان 
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 6 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

احلّد هلل رب افًٚدغ، وٕهع وٕسلِؿ ظلذ ادوًلقث رللٜ فًِلٚدغ، ٕؤْلٚ لّلد و فلف 

 وصحوف أمجًغ، أمٚ بًد:

هٚ وأذؾٓٚ: ؾٓلق مًرؾلٜ اهلل بٖشلام ف ؾال ريٛ أن افٍَف يف افديـ أؾوؾ إظامل وأزـٚ

وصٍٚتف وأؾًٚفف، ومًرؾٜ ديْف وذظف، ومًرؾلٜ إٔؤٚ لف ورشلِف، وافًّلؾ بّقجلٛ ذفلؽ 

ًٚ واظتَٚدًا وإخالًصٚ، ؿقًٓ وظّاًل، وؿد ؿٚل افْول ٓلُف يف ) : إيامٕ َه ٍَ ـْ ُيِرِد اهلُل بِلِف خلًرا ُي َم

يـ (افده
(1)

. 

ًٚ بقاجلٛ افلدظقة إػ اهلل وحٔٞ إن ادٗمـ فِّٗمـ ـٚفؤْٚن  ًٚ، وؿٔٚمل يند بًوف بًول

وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وتذـرًة ٍٕٕسْٚ وإلخقإْٚ ادسِّغ، ضلٚفوغ مرالٚة 

، ويلتًَِؿ جٚهلٌؾ، ويتلذـر ٕلٍٚس، ويتلقب ظلٍٚص، و تلدَي  ٌٛ ربْٚ، وظسلك أن يتٍَلف ضٚفل

ٌٛ ؿٍٚس. ، ويِغ ؿِ  اٚلٌّ

ًا فًّْٜ اهلل ظِْٔٚ: منٚرـٜ إخقإْٚ ادسِّغ يف ٕؼ هذا فذا ؾَد رأيْٚ مـ واجوْٚ وصُر

افللديـ، وافللدظقة إفٔللف. ؾٔنلل اهلل فْللٚ بّْللف وؾوللِف وتقؾَٔللف وظقٕللف، واللع هللذا افُتللٚب 

وافٍَللف، وإخللالآل وأداب،  وإظللداده ومجًللف وترتٔوللف مللـ ـتللٛ متًللددة يف افتقحٔللد،

 وإذـٚر وإدظٜٔ، وافسرة افْوقيٜ.

ًٚ بٚٔيللٚت افَر ٕٔللٜ افُريّللٜ، وإحٚديللٞ افْوقيللٜ وؿللد جللٚا هللذا اف جلل ُتللٚب متقا

، راجلغ حسٛ مٚ يَتؤف افدفٔؾ افؼظل افهحٔحٜ، وجًِْٚه يف افٍروع ظذ ؿقل واحد

 بٔن وشٓقفٜ.  فمـ اهلل أن يُقن هق افهقاب: وذفؽ فٔسٓؾ ظذ ادستٍٔد حتهٔؾ مىِقب

                                           

 .1337، ومسِؿ  71افوخٚري ( 1)
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افًِِٚلُ وادوتدئ بٍَِٔؾ ملـ افقؿلٝ، وؿد اختكٕٚه، وشِْٓٚ أشِقبف وظراف: فْٔتٍع بف 

ويسٍر مـ اجلٓد، ـلام إٔلف يسلتٍٔد مْلف افًٚبلد يف ظوٚدتلف، وافلقاظظ يف وظيلف، وادٍتلل يف 

ؾتقاه، وادًِلؿ يف تدريسلف، وافتلٚجر يف مًٚمالتلف، وافلداظل يف دظقتلف، وادسلِؿ يف شلٚ ر 

 أحقافف.

ًٚ، مجًْٚ ؾٔلف وهذا افُتٚب تًريٌػ ظٚم بديـ اإلشالم، ظَٔدًة وأحُٚم ًٚ و داب ًٚ، وأخالؿ

ْٔٚه:  ّا ٍْٚ بغ أبقابف ومسٚ ِف وأدفتلف وَشل ِٛ اددايلٜ افتحٍلٜ اإلشلالم»مٚ تٍرآل، وأفا ٜٔ فىٚفل

ٜٕٔٚ َف «افربا ٍِ ، متُٓٔده: أمهٜٔ آشتَٚمٜ، وأوفف: افتقحٔد وإٔقاظف، ومراتٛ افديـ، وثٕٚٔف: اف

ٕذـللٚر، وخٚمتتللف: افسللرة افْوقيللٜ ظللذ وإحُللٚم، وثٚف:للف: أداب افؼللظٜٔ، ورابًللف: ا

 صٚحوٓٚ أؾوؾ افهالة وأزـك افسالم. 

وإفَٔؽ أخل ادسِؿ هذا افروُض افذي تٍتحٝ أزهٚره، وضٚبٝ ثامره: فتَىػ مْٓٚ مٚ 

 ينك ويًٍْؽ يف دَٕٔٚك و خرتؽ.

ٕاٚ فْرجق أن يُقن يف هذه افرشٚفٜ ادختكة مٚ  دي افىٚفٛ يف ضريَف، ويوكه يف  وإ

ريَتف، وٕسٖل اهلل  ظزا وجؾا أن  ديْٚ ويسددٕٚ، ويتَوِف مْٚ، ويتجٚوز ظْلٚ وظلـ وافلِديْٚ ض

 ًٚ ِاّف أو أظلٚن ظلذ ٕؼله، وأن يريْلٚ احللؼ حَل وظـ ـؾ َمـ ؿرأه أو شًّف أو إتٍع بف أو ظ

ػ ويرزؿْٚ اتوٚظف، ويريْٚ افوٚضؾ بٚضاًل ويرزؿْٚ اجتْٚبف، وهق حسوْٚ وًٕؿ افقـٔؾ، ًٕؿ ادق

  وًٕؿ افْهر.

ٕٜٚٔ»ـْٚ ؿد ضوًْٚ هذا افُتٚب شٚبَٚ بٚشؿ  تْؤف: ِٛ اددايٜ افربا ٜ افقدظٕٜٚٔ فىٚف ، «افتحٍ

 ظْد اؿساح ورؽوٜ بًض افٍوالا أاٍْٚ فُِتٚب مجِٜ موٚحٞ أمهٓٚ: وٕزوًٓ 

 أحُٚم افهٔٚم. -1

 أحُٚم احلٟ. -2
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ٚافتحٍٜ اإلشالم» :وظدفْٚ اشّف إػ ِٛ اددايٜ افربا  .«ٕٜٜٔٔ فىٚف

وٕنُر ـؾ ملـ ؿلرأه ؾٖهلدى فْلٚ اؿساحلٚ أو تهلحٔحٚ، وٕخلص ملْٓؿ بٚفلذـر افنلٔخغ 

افسللقؿل، ظللذ مللٚ بللذٓه مللـ اؿساحللٚت  كافٍٚاللِغ: لّللد بللـ إبللراهٔؿ افللزاحؿ، و ٔلل

 وتهقيوٚت.

 وصذ اهلل وشِؿ وبٚرك ظذ ٕؤْٚ لّد إمغ، وظذ  فف وصحوف أمجًغ. 

 كتبٕ

 اْد. إبسآٍٚ بّ فٔد اه٘دع

 د. حمٌد بّ فٔد اه٘دعاْ

 أ. عبد اهسمحّ بّ فٔد اه٘دعاْ
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ـُ افَقيؿ، مـ ؽر تًقيٟ ظْف يّْٜ وٓ ينة،  هل: ي شِقك افكاط ادستَٔؿ، وهق افده

ٔاِٚت  ، وترَك اْدَْٓ ِٜ وينّؾ ذفؽ: ؾًَؾ افىٚظٚت افيٚهرِة وافوٚضْ
(1)

 . 

 :ٞ يف اهقسآْ ٗاهطُِّٞاالضتقاً

﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ؿٚل تًٚػ:
 ؾٖهؾ آشتَٚمٜ هؿ: (2)

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ ﴾ڈ ژ ژ ڈڇ ڇ ڇ ڍ 
(3) . 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ وؿٚل تًٚػ:

ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڄ ڄڃڃ ڃ ڃ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴾ ڦ 
(4)

 . 

ذيؽ فف، ثؿ اشتَٚمقا ظذ ذيًتف، تتْزل ظِٔٓؿ إن افذيـ ؿٚفقا ربْٚ اهلل وحده ٓ 

ادال ُٜ ظْلد ادلقت ؿلٚ ِغ دلؿ: ٓ الٚؾقا ملـ ادلقت وملٚ بًلده، وٓ حتزٕلقا ظلذ ملٚ 

ٍقٕف ورااـؿ مـ أمقر افدٕٔٚ، وأبؼوا بٚجلْٜ افتل ـْتؿ تقظلدون .لٚ. وتَلقل دلؿ ُا  ِه

ُدـؿ، َسده ُٕ وٕحٍيُؿ بٖمر اهلل، وـذفؽ ُٕقن  ادال ُٜ: ٕحـ إٔهٚرـؿ يف احلٔٚة افدٕٔٚ، 

رُّ بف أظٔلُُْؿ،  ََ مًُؿ يف أخرة، وفُؿ يف اجلْٜ ـؾُّ مٚ تنتٓٔف إٍٔسُؿ ممٚ اتٚروٕف َوَت

                                           

 (.  21)ذح احلديٞ  228جٚمع افًِقم واحلُؿ ٓبـ رجٛ ص( 1)

 .  [7 – 6، أيتٚن ]افٍٚحتٜشقرة ( 2)

 .  [69] ، أيٜافْسٚاشقرة ( 3)

 .  [32 – 33أيٚت ]، ؾهِٝشقرة ( 4)
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ًٚ فُلؿ ملـ ؽٍلقر فلذٕقبُؿ،  ومٓام ضِوتؿ مـ را وجدمتقه بغ أيديُؿ أٚؾٜ وإًٕٚم

رحٔؿ بُؿ
(1)

 . 

ٌِ د1] ُّ: ااِلِط ُْ اهقويبُّ ٗاهِفط َِا  ِئ

ىث﴿ؿٚل اهلل تًٚػ:  جث مث  ىت يت  مت  خت حت  ىب يب جت  ﴾مب 
توغ ، (2)

هذه أيٜ افُريّٜ ثّرة مـ ثّرات آشتَٚمٜ ظذ ديـ اهلل، وهل: أن اإلٕسٚن ؿد يتًرض 

يف هذه افدٕٔٚ إػ ادحـ وإػ مٚ يًُر ظِٔف صٍق حٔٚتف، ؾ٘ذا ـٚن مستَٔاًم ظذ ِديـ اهلل، ؿٚ اًم 

ًٚ ظام هنك اهلل ظْف، ؾ٘ن ذفؽ يقرثف آضّئْٚن، وراحٜ افولٚل، ٕن َظالؿتلف  ظذ ضٚظتف، مْتٓٔ

لُف، ويولدل اهلل مهلف  ََ َِ ُٛ ـوبتلف وحزٕلف وَؿ الؿلٜ ُتلذِه ًَ بٚهلل ؿقيٜ، وثَتف بلف ظئّلٜ، وهلذه اف

َٕف ؾرًحٚ ورسوراً  إؼاًحٚ، وحز
(3)

 . 

ُٞ يف اهسشق:   د2]  اهَبَسك

﴾ٹٹ ٹٹ ٿٿ ٿ  ﴿ ؿٚل اهلل تًٚػ:
(4)

، يوغ اهلل شوحٕٚف يف هذه 

ًٜ يف افرزآل، ؾٓذا وظٌد إدل  أيٜ افُريّٜ ثّرًة مـ ثّرات آشتَٚمٜ، وهل: افزـٜ وافسا

ع ظِٔف افرزآل دـ اشتَٚم ظذ ذع اهلل يف افدٕٔٚ أن يقشه
(5). 

ُٞ ًّ كٚد األعداء:   د3]  احلٌاٙ

ى ائ ائەئ ەئ  ﴿ :ؾٚإلٕسٚن فف أظداا مـ اجلـ واإلٕس، يَقل شوحٕٚف

                                           

 .  483افتٍسر ادٔن فْخوٜ مـ افًِاما ص( 1)

 .  [28، أيٜ ]افرظدشقرة  (2)

 .  67وؿٍٚت وتٖمالت د. ؾٚفح افهٌر ص «ؿؾ  مْٝ بٚهلل ثؿ اشتَؿ»حديٞ: ( 3)

 .  [16، أيٜ ]اجلـشقرة  (4)

 .  576إٔقار افتْزيؾ وأرسار افتٖويؾ فِؤوٚوي ص( 5)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئ  ﴾وئ وئ 
(1)

، ؾٚهلل تًٚػ يرصد ظوٚده ادٗمْغ إػ اشتًامل افهز 

وافًزم وافتَقى وافتقـؾ ظِٔف شوحٕٚف: فُل يسِّقا مـ ذ إذار، وـٔد إظداا 

ٚر.  جا ٍُ  اف

 اهفُ٘ش باجلِٞ:   د4]

 ظوٚده وظدهٚ اهلل ؾّـ ثّرات آشتَٚمٜ، وٕتٚ ٟ افتّسؽ .ٚ، افٍقُز بٚجلْٜ افتل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ ادتَغ، ـام ؿٚل شوحٕٚف:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ڀ 
(2). 

 ًّٗ مثسات االضتقاًٞ عوٟ غسع اهلل غري ًا ُذكس:  

 صالُح افَِٛ واجلقارح.  [5]

 افوًُد ظـ افقؿقع يف ادًٚيص وافذٕقب.  [6]

ُٛ لوٜ افْٚس واحساِمٓؿ وتَديرهؿ.  [7]  ـس

                                           
 .  [123أيٜ ] ، ل ظّرانشقرة  (1)

 .  [33] ، أيٜؾهِٝشقرة  (2)
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ـَ اإلشللالملا ظَٔللدٌة وذيًللٜ، وافًَٔللدة اإلشللالمٜٔ أشٚشللٓٚ: اإليللامُن بللٚهلل  ي إن افللده

ِه، واإليلامُن هلق إشلٚس افلذي  لَدِر خلِره وذه ََ ومال ُتِِف وـتوِِف ورشِِِف وافٔقِم أِخِر واف

ٚ، وأشُٚس اإليامن هق: تقحُٔد اهلل  ـً  تًٚػ.تَقم ظِٔف حٔٚة افْٚس ـِٓٚ ظوٚدة وشِق

ـَ افًوُد أن اهلل واحٌد ٓ ذيؽ فف يف وافتقحُٔد هق:  إؾراُد اهلل بٚفًوٚدة، وأن يتَٔ

ٔاتِِف، وأشام ِِف وصٍٚتِِف.  ٔاتِِف، وأفقه  ربقب

هق أظيؿ مٚ أَمَر اهلل بف، وأول واجٛ ظذ افًوٚد: ومٍتٚح افىريؼ إػ مْزفٜ افتقحٔد: 

ٱ ٻ  ﴿فرشؾ ظذ افدظقة إفٔف، ؿٚل تًٚػ: اهلل تًٚػ، وأشٚس ذا ًف: وفذا أمجًٝ ا

ٺ ٺ ڀ  ڀ  پ پ پ ڀ ڀ  ﴾ ٻ ٻ ٻ پ 
(1). 

أذُف افًِقم وأجِٓٚ ؿدرًا: ٕٕف افًِؿ بٚهلل تًٚػ وأشام ف وصٍٚتف،  وِظُِؿ افتقحٔد 

ِف ظذ ظوٚده َه  .وح

ُِّاًم وتًِٔاًم، واظتًَٚدا وظّاًل: فٔوْل  ًٚ ظذ ـؾ مسِؿ أن يًتْل بف تً ديَُْف ودذا ـٚن فزام

 ظذ أشٚس شِٔؿ، واضّئْٚن وتسِٔؿ، ؾٔسًد ب:ّراتف وٕتٚ جف.

                                           

 .[25، أيٜ ]إٕؤٚاشقرة  (1)
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 وهي ثالٌث:  
  اإلشالم، واإليامن، واإلحسٚن. وـؾُّ مرتوٜ دٚ أرـٚن. 

ِك اإلشالم هق:   آشتسالم هلل بٚفتقحٔد، وإَٓٔٚد فف بٚفىٚظٜ، وافزااة مـ افؼه

 ِف.وأهِِ 

ُْ اإلضماَ ُْ اإلضماَأزكا   ::أزكا

ـِ  ٌٜ مذـقرٌة يف حديٞ اْب رَ  وهل ُأُشُسُف افتل يْوْل ظِٔٓٚ، وهل مخس َّ رضي هللا  ُظ

َٚدةِ  مَخٍْس: َظَذ  اإِلْشالَمُ  ُبَِْل ) : اهلل َرُشقُل  َؿَٚل: َؿَٚل  عنهما َٓ ًدا َوَأنا  اهللاُ  إِٓا  إَِففَ  َٓ  َأن َص ّا  ُلَ

  الَِة،افها  َوإَِؿٚمِ  ،اهلل َرُشقُل 
ِ
ِٚة، َوإِيتَٚا ـَ ، افزا ٟه (َرَمَوٚنَ  َوَصْقمِ  َواحْلَ

(1)
. 

ًٕٚ: ٕهنٚ افدظٚ ؿ  ؾٖخز   ٔٝ أرـٚ ّه أن اإلشالم يْوْل ظذ هذه افَقاظد اخلّس، وُش

ُٕف. ُٝ ٓ ُيوَتْك حتك تُتّؾ أرـٚ يـ، وافؤ  إشٚشٜٔ دذا افده

 :ًلاُٞ غٔادٝ اهت٘حٚد

َٚدةُ   َٓ ُٜ افًيّك افتل صٓد .ٚ اهلل شوحٕٚف، وصٓدت  إِٓا  إَِففَ  )َٓ  َأن َص اهللاُ( هل احلََٔ

، وصٓد .ٚ أهُؾ افًِؿ: ـام ؿٚل تًٚػ: ُٜ ڤ ڤ ڤ ﴿ .ٚ ادال ُ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ٿ ٹ   

ڄ ڄ ڃ ڦڤ ڦ ڦ  . (2) ﴾ڦ ڄ ڄ  

َٕ )اَل غٔادًٝا تتطٌِٕ  ُٕ( ِإالَّ ِإَه   :اهوَّ

ـُ أمريـ:   تتوّ

 ؾٓق بٚضؾ. أن ـؾ مًوقد شقى اهلل إول:

 إثوٚت أن ادًوقَد احلؼا هق اهلل وحده ٓ ذيؽ فف. اف:ٚين:

                                           

 .(123) ، ومسِؿ(8)افوخٚري  (1)

 .[18، أيٜ ] ل ظّرانشقرة  (2)
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ؾُام أن اهلل وحده اخلٚفُؼ اددبُر ٓ ذيؽ فف يف مُِف، ؾٓق ادًوقُد وحده ٓ ذيؽ فف 

ٓ مًوقَد يف افقجقد بحؼٍّ إٓا اهلُل وحده ٓ ذيؽ فف، اهللاُ(:  إِٓا  إَِففَ  )َٓ  ومًْكيف ظوٚدتف، 

ِٜ ؾٓق بٚضؾ.  وـؾ : ادًوقُد، شقاا ُظوَِد بحؼٍّ أْم بوٚضؾ: ـام ؿٚل واإلفُف هقمٚ شقاه مـ أد

.، (1) ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ﴿ تًٚػ:  واهلل وحده هق اإلفُف احلؼُّ

َّ َّّدا ًا تتطٌِٕ غٔادٝ )َأ   :(اهلل َزُضُ٘ي ًَُخ

ـُ صٓٚدُة )َأنا  ًدا تتوّ ّا َٜ أمقر: اهلل َرُشقُل  ُلَ  ( أربً

ٚ، وأوحك إفٔف بديْف  ول:إ ًً اإليامن بٖن اهلل تًٚػ ؿد بًٞ لًّدا رشقًٓ إػ افْٚس مجٔ

 احلؼ.

يف ـؾ مٚ أخز بف ظـ اهلل تًٚػ وادال ُٜ وإٕؤٚا وأخرة  تهديؼ لٍّد  اف:ٚين:

 وٕحقهٚ: ٕٕف ٓ يْىؼ ظـ ادقى.

 ؾٔام أمر بف وهنك ظْف. ضٚظتف  اف:ٚفٞ:

 ظـ آبتداع يف افديـ بٚفزيٚدة وافَْهٚن.آبتًٚد  افرابع:

 ، وتتحَؼ .ٚ ادتٚبًٜ.ؾٓذه ادًٚين إربًٜ تتحَؼ .ٚ افنٓٚدة فرشقل اهلل 

ُّ اهػٔادتني هإلخماص ٗاملتابعٞ ٌُّ   :تط

افنٓٚدة بٖن اهلل واحد تتوّـ اإلخالص، وافنٓٚدة بٖن لًّدا رشقُل اهلل تتوّـ 

، وهذان مهٚ َذَضٚ  َٜ  َؿوقِل افًّؾ.اْدُتٚبً

ُٞ األزكاْ  :ًا تتطٌِٕ بقٚ

:ٚ ًَّ ًٜ ح ًٜ متُِٚمِ َٜ اْدُسِِؿ صخهٔ ُٜ جتًؾ صخهٔ  إرـُٚن إربً

أشُٚس افًوٚدات افودٕٜٔ وافروحٜٔ، ادنتِّٜ ظذ ِذـِر اهلل تًٚػ وؿرااة  ؾٚفهالُة:* 

 .افَر ن وتَديس اهلل ودظٚ ف، وشّق افروح وارتوٚضٓٚ بر.ٚ، ووؿقؾٓٚ بغ يديف

                                           

 .[43، أيٜ ]افٍرؿٚنشقرة  (1)
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ـُٚة:*  أشُٚس افًوٚدات ادٚفٜٔ، مع مٚ تتوّْف مـ تزـٜٔ افٍْس مـ افنح وافوخؾ،  وافزا

 وافتُٚؾؾ آجتامظل بغ ادسِّغ. 

ُٔٚم:*  ِِٔف. وافهه  أشُٚشُف افهز واوُط افٍِْس وتربُٔتٓٚ ظذ آشتجٚبٜ ٕمِر اهلل وهَن

 *: ُّٟ ٚ،  واحل ًً مع مٚ يتوّْف مـ شّق افروح، جيّع بغ بذِل اجلٓد افودين وادٚيل م

 وإؿٚمٜ ذـر اهلل تًٚػ، وافتًود فف بٖداا مْٚشؽ متْقظٜ.

 « ًٜ َو ًْ قَن ُص ًُ ٚ َؿْقُل  ،اإِلياَمُن بِْوٌع َوَشْو َٓ ُِ َْٖؾَو ُٜ إََذى ظـ  ،ٓ إَِفَف إٓ اهلُل :َؾ ََٕٚهٚ إَِمَٚض َوَأْد

ِريِؼ  ًْ  ،افىا َُٔٚا ُص ٌٜ مـ اإِلياَمنِ َواحْلَ «َو
(1)

 . 

، وإؿراَر افِسِٚن، وظَّؾ إظوٚا. واإليامُن ينُّؾ: ِٛ  تهديَؼ افَِ

  : ٌٜ ـَ وهل شت ـَ بٚهلل تًٚػ، ومال ُتِِف، وـتوِِف، ورُشِِِف، وافٔقم أِخِر، وتٗم أن تٗم

ِه. َدِر خِرِه وَذه ََ  بٚف

پ پ پ  ﴿ ًٚػ:ؿقُفف ت ودفٔؾ إرـٚن اخلّسٜ إوػ:  ٻ ٻ ٻ پ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ  ﴾ڀ ڀ 
(2) . 

َدِر:  ََ خت مت ىت يت ﴿ ؿقُفف تًٚػ: ودفٔؾ اف ﴾ حت 
(3). 

أن ) ؿٚل: ؟: ؾٖخزين ظـ اإليامنإٔف ؿٚل فِْاوِله  عليه السالمويف حديٞ جزيؾ 

َدِر خرِ  ََ ـَ بٚف ـَ بٚهلل، ومال ُتِِف، وـتوِِف، ورشِِِف، وافٔقِم أِخِر، وتٗم هِ تٗم  (ِه وَذه
(4)

 . 

                                           
 . (35)مسِؿ  (1)

 .[177، أيٜ ]افوَرةشقرة  (2)

 .[49 ، أيٜ ]افَّرشقرة  (3)

 . (8)مسِؿ  (4)



 17 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

  ::شٙادٝ اإلمياْ ُٗقصإُشٙادٝ اإلمياْ ُٗقصإُ

ُف دا اًم حتاك يتُّـ يف ؿِوف، وذفؽ  َٕ َي إيام اإليامن يزيد ويَْص: ؾًذ ادسِؿ أن يَقه

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ بًٍؾ افىٚظٚت وترك ادحرمٚت، ؿٚل تًٚػ: ڦ ڦ  ڤ ڤ  

ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ چ ڃڄ ڃ  .(1) (چ 

ُْ باهلل تعاىل ُْ باهلل تعاىلاهسكّ األٗي: اإلميا   ::اهسكّ األٗي: اإلميا

 ن بٚهلل تًٚػ أشُٚس افًَٔدة وأصِٓٚ، ويتوّـ ثالثٜ أمقر:اإليام

1-  ُُ ف، وإٔف اخلٚفؼ وحده، اددبر فُِقن آظتَُٚد اجلٚزم بٖن اهلل ربُّ ـؾه را ومِٔ

ِّف.  ـ

أن اهلل هق افذي يستحؼ افًوٚدة وحده، ٓ ذيؽ فف، وأن ـؾ مًوقد شقاه ؾٓق  -2

ۓ ۓ ﮲  ہ ہ ھ ﴿ بٚضؾ، وظوٚدتف بٚضِٜ، ؿٚل تًٚػ: ے ے  ھ ھ ھ 

﮸  ﮵ ﮶ ﮷ ﴾ ﮳ ﮴ 
يئ جب  جئی ی ی ﴿ وؿٚل تًٚػ:، (2) حئ مئ ىئ 

﴾ حب
(3). 

ذ، ؿٚل تًٚػ:  -3 ًُ ڃ ﴿اإليامن بٖشاما اهلل احلسْك، وصٍٚتف اف  ڃڄ ڄ ڄ ڃ 

چ چ ڇ ڇ ڇڃ چ چ   .(4) ﴾ ڍ ڇ 

                                           

 .[4، أيٜ ]افٍتحشقرة  (1)

 .[62، أيٜ ]احلٟشقرة  (2)

 .[163، أيٜ ]افوَرةشقرة  (3)

 .[183، أيٜ ]إظرافشقرة  (4)
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ُٜ إٔقاع:   وبام تَدم ًِٕؿ أن افتقحَٔد ثالث

بقبٜٔ : اإلؿرار بٍٕٚراد افرب وحده بٚخلِؼ وافرزآل وافتدبر وهق أحدهٚ: تقحٔد افرُّ

واإلحٔٚا واإلمٚتٜ وؽرهٚ، وهذا افْقع مـ افتقحٔد أؿرا بف افٍُُٚر وفُْف ِل يدخِٓؿ يف 

 اإلشالم.

، وهق: إؾراد اهلل وحده بجّٔع ويسّك أيًوٚ: تقحٔد افًوٚدة اف:ٚين: تقحٔد إفقهٜٔا

َر بف وجحده أـ:ر اخلِؼ. وهق أظيؿ مٚ أمر إٔقاع افًوٚدة مـ ؽر إذاك بف. و ٍَ ـَ هذا افْقع 

اهلل بف، وهق افذي ُبً:ٝ افرشؾ فتحََٔف، وهق افذي وؿع ؾٔف افْزاع واخلهقمٜ بغ إٕؤٚا 

 ظِٔٓؿ افسالم وأؿقاِمٓؿ. 

ٍٚت وهلق: إثولٚت مجٔلع ملٚ أثوتلف اهلل فٍْسلف أو أثوتلف فلف  اف:ٚفٞ: تقحٔد إشاما وافهه

ذ: مـ ؽر تنؤٍف وٓ مت:ٍٔؾ، وملـ ؽلر  رشقفف لٌّد  ًُ ٍٚت اف مـ إشاما احلسْك وافهه

 حتريٍػ وٓ تًىٍٔؾ. 

ِّٓٚ ويَقَم .ٚ. دًا حتك يِتزَم .ٚ ـ  ؾٓذه إٔقاع افتقحٔد افتل ٓ يُقُن افًوُد ُمقحه

  اهػسُن باهلل تعاىلاهػسُن باهلل تعاىل

فقهٔتلف، وأشلام ف جًلؾ ذيلؽ هلل تًلٚػ يف ربقبٔتلف، وأويوٚدُّ افتقحَٔد افؼُك وهق: 

 وصٍٚتف، أو يف أحدهٚ. 

 اهػِِّسُن أعظٍ اهرُ٘ب 

ر، ؿٚل تًٚػ: ٍَ ٌْ مف اهلل وهَنك ظْف، وهق افذي ٓ ُي ُك أظيؿ مٚ حرا ۀ ۀ ہ  ﴿ افؼه ڻ  ڻ 

ھ ے ھ ھ  ھ  ﴾ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ےہ ہ ہ 
(1). 
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ـْ  : َيٚ بـ مسًقد  اهلل َظْودِ  وَظ ُٝ ِْ ْٕ  َأيُّ  ،اهلل َرُشقَل  َؿَٚل: ُؿ  َأنْ )َؿَٚل:  َأْظَيُؿ؟ ِٛ افذا

َؾ  ًَ ا هللِاِ  جَتْ َؽ  َوْهقَ  ِٕدًّ ََ َِ ُٝ . (َخ ِْ ؟ُؿ تَُؾ  َأنْ )َؿَٚل:  : ُثؿا َأيٌّ َْ َٜ  َوَفَدكَ  َت َؾ  َأنْ  َخْنَٔ ـُ ْٖ َؽ  َي ًَ . (َم

 ُٝ ِْ ؟ : ُثؿا ُؿ َٜ  ُتَزايِنَ  َأنْ )َؿَٚل:  َأيٌّ َِ َزَل . (َجِٚركَ  َحِِٔ ْٕ ٱ ٻ  ﴿ : وِله افْا  َؿْقلِ  َتْهِديَؼ  اهللاُ َوَأ

ٻ پ پ ﴾ ٻ ٻ 
(1). 

َك أظيؿ افذٕقب: ؾ٘ن اهللَ ٓ يٌٍره فهٚحوف إّٓ إذا تٚب مْف:  ْ وهذا يدُل ظذ أن افؼه

ٌص هللِ تًٚػ، بجًؾ افًود افؤًػ ممٚثالً هلل يستحؼ م:ؾ مٚ يستحَف اهلل تًٚػ مـ  َُّ ٕٕف تْ

ـْ  يُؾ: يِل  َؿَٚل ):  افْاوِلُّ  َؿَٚل: َؿَٚل   َذرٍّ  َأِب  افًوٚدة وافتًئؿ، َظ ـْ  ِجْزِ ـْ  َمَٚت  َم تَِؽ  ِم  َٓ  ُأما

كُ  ، َدَخَؾ  َصْٔئًٚ ٚهللبِ  ُيْؼِ َٜ ْ  َأوْ  اجْلَْا رَ  َيْدُخؾِ  َِل َٕك َؿَٚل: َوإِنْ  ، (افْٚا آَل؟ َوإِنْ  َز (َوإِنْ )َؿَٚل:  رَسَ
(2)

.  

ـْ  ـِ مسًقٍد  اهلل َظْودِ  وَظ ِِ   افْاوِلُّ  َؿَٚل: َؿَٚل  ب ًٜ ـَ َّ  ُٝ ِْ :  افْاوِلُّ  َؿَٚل  ُأْخَرى، َوُؿ

ـْ ) ـْ  َيْدُظق َوهقَ  َمَٚت  َم ا اهلل ُدونِ  ِم رَ  َدَخَؾ  ِٕدًّ ُٝ  ،(افْٚا ِْ َٕٚ: َوُؿ ـْ  َأ ا هللِاِ َيْدُظق َٓ  َوهقَ  َمَٚت  َم  ِٕدًّ

َٜ  َدَخَؾ  اجْلَْا
(3)

 . 

ہ ہ ﴿ ؿٚل اهلل تًٚػ: ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

﮵ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮼  ﮹﮶ ﮷ ﮸ ﮳ ﮴  ﮺ ﮻ 

﮿  ﴾﮽ ﮾
ـُ إثوٚت ، (4) ِك بِف، وهذا يتوّ ؾَٖمَر اهلُل تًٚػ بًوٚدتف، وهَنك ظـ افؼه

افًوٚدة فف وحده، ؾّـ ِل يًود اهلل ؾٓق ـٚؾر مستُز، وَمـ ظوَد اهلل وظوَد مًف ؽَره ؾٓق 

 ـٚؾر مؼك، ومـ ظوَد اهلل وحده ؾٓق مسِؿ ُُمٌِِْص.

                                           

 .[68]افٍرؿٚن رؿؿ  ة، وأيٜ مـ شقر(267)، ومسِؿ (6331)افوخٚري  (1)

 .(94)، ومسِؿ (3222) افوخٚري (2)

 .(92)، ومسِؿ (4497)افوخٚري  (3)

 .[22-21، أيتٚن ]افوَرةشقرة  (4)
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 أقطاَ اهػِّسِن

 ُك ِقسماِن: الشِّر 
َِسؿ إول: ذٌك أـزُ  َِسؿ إول: ذٌك أـزُ اف   ::اف

ر، ومْف:  ِاد يف افْٚا يـ، وصٚحُوُف ُُمَ  ُمرج مـ افده

ِٜ  (أ) بقبٔا ُك يف افرُّ ٚ يف خِؼ بًض ادخِقؿٚت أو  :افؼه ًُ وهق أن يًتََد افًوُد أنا هللِ ذي

 .، أو افتكف يف افُقن ـام يًتَده ُؽالة افهقؾٜٔتدبرهٚ

ُك يف ( ب) وٚدةافؼه ًِ وهق أن يكَف افًوُد ٕقًظٚ مـ إٔقاِع افًوٚدة فٌِر اهللِ، م:ُؾ: أن  :اف

َٞ بٌللر اهلل، أو يللذبَح فٌللر اهلل، أو يْللذَر فٌللر اهلل مللـ إوفٔللٚا  يللدظَق ؽللَر اهلل، أو يسللتٌٔ

ِٜ وافَوقر، أو يسجَد فٌر اهلل وقريغوأصحٚب إرضح َُ  .: ـام هق حٚل اف

َِسؿ اف:ٚين: ِذٌك أ َِسؿ اف:ٚين: ِذٌك أاف   ::ُ ُ صٌرصٌراف

لِك إـلز، وهلذا ملـ  ٚ وِل يِهلؾ إػ افؼه ـً وهق مٚ جٚا يف افُتٚب وافسْٜ تسّٔتف ِذ

يـ، م:لُؾ: احلِِلِػ  أـز افُوٚ ر، وُيَْص ِمـ ـامل افتقحٔد افقاجٛ: فُْف ٓ ُُيرج مـ افلده

ِٜ  ـلٚحلَِِِػ بلٚفْول  بٌر اهلل ل ما يلٚا، وؿلقل: ملٚم:ُؾ:، وأو بحٔلٚة ؾلالٍن أو بٚفذه صلٚا اهلل  افره

ٔاٜ لـ وصئٝ، وفقٓ اهلل وؾالن فُٚن ـذا، وتًِِٔؼ افلتااَم ِؿ افؼه
(1)

، وربلِط اخلٔلقِط أو اخْلَلَرِز 

 وٕحقهٚ فدؾع افوالا أو رؾًف، وٕحق ذفؽ.

ِّفاق  اه

.افْهٍٚآل هق:  ه  إطُٓٚر اخلِر وإبىُٚن افؼا

 وهق ِؿسامِن: 

  ::وهق افٍْٚآُل آظتَِٚديٌّ وهق افٍْٚآُل آظتَِٚديٌّ ، ، ٍٕٚآٌل أـزُ ٍٕٚآٌل أـزُ [ [ 11]]

ڤ ڤ  ﴿    هق إطٓٚر اإليامن، وإبىٚن افٍُر: ـام أخَز اهللُ ظـ ادْٚؾََغ بَقفِف تًٚػ:و

                                           
أمٚ تًِٔؼ افَر ن وإدظٜٔ افهحٔحٜ ؾَد اختِػ افًِاما ؾٔف، وافهحٔح إٔف ٓ جيقز، وفُْلف ٓ يًلد  (1)

هٚ.  ذـٚ، وإٕام هق مـ افذرا ع إػ افؼك افتل جيٛ شدُّ
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 . (1) ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

    ::ٍٕٚآٌل أصٌرُ ٍٕٚآٌل أصٌرُ   [[22]]

ـِ بهٍِٚت ادْٚؾَغ أو بوًوٓٚ حتك تُقن  ، وهق: اتههُٚف ادٗم عٌّ َّ ًَ وهق افٍْٚآل اف

َرُه افْاولُّ  ـَ ًٜ فف، وهذا ِم:ُؾ مٚ َذ ُٜ )بَقفِف:  ٓزم َث  َثالٌَث: إَِذا اْدَُْٚؾِِؼ   َي َذَب، َحدا  َوَظدَ  َوإَِذا ـَ

ََِػ، ـَ  َوإَِذا َأْخ ِ (َخٚنَ  اْؤمُت
(2)

. 

ر، وأمٚ افْهٍٚآُل إصٌُر ؾٔجتُّع  ٌِّد يف افْٚا ٌؾ، وصِٚحُوف ُم َّ ؾٚفْهٍٚآُل إـُز ٓ يٍُْع مًُف َظ

ُٔ:ٚب بَدر مٚ ؾٔف مـ إيامن، وُيًٚؿٛ بَدر مٚ ؾٔف مَع اإليامِن: ؾُٔقُن يف افًْوِد خٌر وٌذ،  ؾ

  مـ ٍٕٚآل ظّع.

ُّ اهجاُٛ: ُّ اهجاُٛ:اهسك ِٞ   اهسك ٌَمائل ُْ باِه ِٞ اإلميا ٌَمائل ُْ باِه   عوٍٚٔ اهطماَعوٍٚٔ اهطماَاإلميا

، خَِٓؿ اهلل مـ افْقر، ظٚبدون هلل تًٚػ، ملْحٓؿ اهلل إَٓٔلٚد افتلٚما  ْٔوِلٌّ ُٜ ظِٚل َؽ ادال ُ

ٓ يًهقٕف مٚ أَملرهؿ، وفلٔس دلؿ ملـ ٕمره، وافَقة ظذ تٍْٔذه، ٓ يٍُسون ظـ ظوٚدتف، و

ِٜ را.  بقبٜٔ وإفقهٔ  خهٚ ص افرُّ

ك اهلل مْٓؿ ـجزيؾ ومُٔٚ ٔؾ، وَمـ ِل ُيسؿه ملْٓؿ  ّا ؾْٗمـ بقجقدهؿ، وٕٗمـ بّـ َش

ِٜ  عليه  لساله  ٕٗمـ بف ظذ اإلمجٚل، وٕٗمـ بهٍٜ َمـ ُوِصػ مْٓؿ ـجزيؾ  ُّٝ مئل فلف شل

 قمقن .ٚ بٖمر اهلل دون مِؾ وٓ ؾتقر.جٍْٚح، وٕٗمـ بٖن دؿ أظامًٓ يَ

ُْ باهُلُتِب ُّ اهجاهُح: اإلميا ُْ باهُلُتِباهسك ُّ اهجاهُح: اإلميا   اهسك

تٛ:  ُُ ِٛ  مٚ إٔزفف اهلل ظذ رُشِِفِ  ادراد بٚف رلٜ فًوٚده وهدايٜ دؿ. ؾْلٗمـ أهنلٚ  مـ افُت

ف مْٓٚ وهل مخسٜ: افَر ن افُريؿ َّ  ،واإلٕجُٔؾ  ،وافتقراةُ  ،مـ ظْد اهلل، وٕٗمـ بام ظِِّْٚ اْش

ب  .علي  لسال  وُصُحُػ إبراهٔؿ  ،قرُ وافزا

                                           
 .[8، أيٜ ]افوَرةشقرة  (1)

 .(59)، ومسِؿ (33)افوخٚري  (2)



 22 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

ََٕسَخ مجٔع افُتٛ افسلٚبَٜ، وإٔلف ٓ   آُل بام صحا مـ أخوٚرهٚ، وٕٗمـ بٖن افَر ن  ُٕهده و

ُه افَر ن افُريؿ.   جيقز افًّؾ بٖي حُؿ مـ أحُٚم افُتٛ افسٚبَٜ إّٓ مٚ صح مْف وأؿرا

ُْ باهسُّضِى  ُّ اهسابُع: اإلميا ُْ باهسُّضِى اهسك ُّ اهسابُع: اإلميا   عوٍٚٔ اهطماَعوٍٚٔ اهطماَاهسك

شلقل: ذفؽ اإليامن بجّٔع إٕؤٚا وادرشِغ ظِلٔٓؿ افسلالم، ويدخؾ يف  وادلراد بٚفرا

 َمـ ُأوِحَل إفٔف مـ افوؼ بؼٍع، وُأِمَر بتؤٌِف.

شللِؾ ٕللقٌح ظِٔللف افسللالم، و خللرهؿ لّللٌد  ُل افرُّ ، و دُم ظِٔللف افسللالُم ٕولللٌّ ِمللـ وأوا

 إٕؤٚا.

شُؾ وإٕؤٚا ظِٔٓؿ افسالم بٌؼ ُمِقؿقن ، وهؿ صٍقُة افوؼ وخٔلُٚرهؿ، فُلْٓؿ وافرُّ

ِٜ ِ رٌا. ٔا  فٔس دؿ مـ خهٚ ص افربقبٜٔ وإُفقه

ف مْٓؿ، م:ؾ: لّد وإبراهٔؿ  ـؾْٗمـ بٖن رشٚفتٓؿ حؼٌّ مـ اهلل، وٕٗمـ بّ َّ ظِّْٚ اْش

ومقشك وظٔسك وٕقح ظِلٔٓؿ افهلالة وافسلالم، وهلٗٓا اخلّسلٜ هلؿ أوفلق افًلزم ملـ 

 م.افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافسال

ُّْٔٚ لٌّد  آل مٚ صح ظْٓؿ مـ أخوٚر، وًّٕؾ بؼيًٜ  خر َمـ ُأرشؾ مْٓؿ وهق ٕو وٕهده

 . 

َِ اآلِخس ُْ باهٚ٘ ُّ اخلاًُظ: اإلميا َِ اآلِخساهسك ُْ باهٚ٘ ُّ اخلاًُظ: اإلميا   اهسك

 وهق: يقم افَٔٚمٜ، افذي َيوًٞ اهلل ؾٔف افْٚس فِحسٚب واجلزاا.

ل بذفؽ: ّه  ٚر يف افّْٚر.ٕٕف ٓ يقم بًده: حٔٞ يستَر أهؾ اجلْٜ يف اجلْٜ، وأهُؾ افّْ  ُش

َُِلغ،  ِٜ بًد ادقت ومٚ ؾٔٓٚ مـ ًٕٔؿ افَلز وظذابِلِف، وشلٗاِل اْدَ ٔا َزِخ ؾْٗمـ بٚحلٔٚة افَزْ

ُٜ ؾَٔلقم افْلٚس فلرب  ُٜ اف:ٕٚٔل وٕٗمـ بٚفوًٞ وهق إحٔٚا ادقتك حغ يٍْخ يف افهقر افٍْخل

ى ظِٔف، وٕلٗمـ افًٚدغ، وٕٗمـ بٚحلسٚب واجلزاا، وأن ـؾا ظوٍد ُ ٚشٛ ظذ ظِّف وجيٚزَ 
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 بٚجلْٜ ومٚ ؾٔٓٚ مـ افًْٔؿ، وافِْٚر ومٚ ؾٔٓٚ مـ افًذاب.

ُْ باهَقَدِز ُّ اهطادُع:اإلميا ُْ باهَقَدِزاهسك ُّ اهطادُع:اإلميا   اهسك

َدُر هق: ََ ف، واؿتوتف حُّتف. اف ُّ  تَدير اهلل تًٚػ فُِٚ ْٚت حسوام شَوَؼ بف ِظِ

:ٚ ًً  وفَِدر أربع مراتٛ ٕٗمـ .ٚ مجٔ

ا مجِٜ وتٍهٔاًل، شقاا ؾٔام يتًِلؼ بٖؾًٚفلف أو ٕٗمـ بٖن اهلل ظِٚل بُؾ رادرتوٜ إوػ: 

 .بٖؾًٚل ظوٚده

َٛ مَٚدير ـؾه را يف افِقح ادحٍقظادرتوٜ اف:ٕٜٚٔ:  َت ـَ  .ٕٗمـ بٖن اهلل شوحٕٚف 

ٕٗمـ بٖن مجٔع افُٚ ْٚت ٓ تُقن إّٓ بّنٔئٜ اهلل: شقاا أـٕٚٝ ممٚ يتًِؼ ادرتوٜ اف:ٚف:ٜ: 

 .بًٍِف أم بًٍؾ ادخِقؿغ

 ٕٗمـ بٖن اهلل خٚفُؼ مجِٔع افُٚ ْٚت بذواهتٚ وصٍٚهتٚ وحرـٚهتٚ.ٜ افرابًٜ: ادرتو

ٕاف يراَك.  اإلحسٚن رــ واحد، وهق: أن تًوَد اهلل ـَٖٕؽ تراُه، ؾ٘ن ِل تُـ تراُه ؾ٘

جب حب﴿ وافدفُٔؾ ؿقفُف تًٚػ: حئ مئ ىئ يئ  ﴾ی جئ 
ويف حديٞ ، (1)

ٕاَؽ َتَراهُ ): ؿٚل ؟مٚ اإِلْحَسٚنُ  :َٚلؾ ٕف شَٖل افْولا أ علي  لسال  جزيَؾ  َٖ ـَ وَُد اهللاَ  ًْ  ،َأْن َت

 ْ ـْ َتَراُه ؾٕ٘ف َيَراكَ  َؾِ٘ن َِل ُُ (َت
(2)

.  

َِف،  ـٌ أن اهلل مىاِع ظِٔف، يرى ؾًِ وٓ يتحَُؼ اإلحسُٚن إّٓ بٖن يًوَد ادسُِؿ رباف وهق ُمقِؿ

 وُ يص ظِٔف أظامَفُف.

 

                                           

 .128افْحؾ:  (1)

 .8،9مسِؿ ، و 53افوخٚري  (2)
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 سحسان يي يئيئ:: ويكون اإل
 وافْهٍٚآِل. -1

ِ
يٚا َٔٓٚ مـ افره َه  افْٜٔ: بٖن ُيَْ

ٍٜ وؿّقٍة. -2 ع، ويٗدَيف بًزيّ  افًّؾ: بٖن َيتاوَع بف افؼا
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 26 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

 :اهطَُّٔ٘ز د1]

 وأبٚر. وهق ادٚا افوٚؿل ظذ صٍتف، م:ؾ: مٚا إمىٚر وافوحٚر وإهنٚر

 :اهِِذُظ د2]

ٔاٚرات.  وهق افذي تٌرا فقٕف أو ضًّف أو ر ف بسوٛ ٕجٚشٜ وؿًٝ ؾٔف، م:ؾ: مٔٚه افو

 تطٔري اهِذاضٞ 

يهح تىٓلر افْجٚشلٜ بُلؾ ملٚ أزادلٚ م:لؾ: ادلٚا، ومجٔلع ادْيهٍلٚت احلدي:لٜ، ومْٓلٚ: 

 تْئػ ادالبس بْٚفُوخٚر.

 اضتعٌاي األٗاُٛ

افؼلب، ملٚ ظلدا: إواين واين افىلٚهرة يف افىٓلٚرة وإـلؾ وجيقز اشتًامل مجٔلع إ

 َٜ َٜ ـ مِ  ادهْقظ ٔا
 .ام. افذهٛ أو افٍوٜ أو اْدَْىِِ

ِٞ َُ ٗآداُب قطاِء احلاد  :أحلا

م: -1 ُـّ أن يَقَل ظْد دخقل احْلاَما «بسؿ اهلل» ُيس
(1)

 ،« ِٞ ِآؿا إين أظقذ بلؽ ِملـ اخْلُُول اف

 ِٞ ِٞ )ـٚن إذا دخؾ اخْلاَلَا ؿٚل:  إٔف ، ؾٍل احلديٞ «واخْلَوِٚ  ِآؿا إين أظقذ بؽ ِمـ اخْلُُو اف

                                           

، ؿللٚل ابللـ حجللر: إشللْٚده ظللذ ذط (2913)، وافىللزاين يف إوشللط (5)ابللـ أب صللٔوٜ  (1)

 ، وإيلر أيولٚ:4714، وصلححف إفولٚين يف صلحٔح اجللٚمع 1/244مسِؿ. ؾتح افوٚري 

 .  (297(، وابـ مٚجف)636افسمذي )



 27 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

 ِٞ (واخْلَوِٚ 
(1) 

ِْٔلَػ ): ، وؿٚل  َُ َشُس ملٚ بلغ اجللـ وظلقرات بْلل  دم إذا دخلؾ اف
(2)

أن  

(يَقل: بسؿ اهلل
(3)

 . 

ُّْٔك ظْد اخلروج مْف. -2 م، واف جؾ افٔنى ظْد دخقل احْلاَما ُّٛ تَديؿ افره  يستح

ُّْٔك -3 ُـّ آشتْجٚا بٚفٔد افٔنى، ويُره بٚفٔد اف  .يس

ل. -4 ُّْٔك أثْٚا افتاوقُّ ِر بٚفٔد اف ـَ  ُيُره إمسٚك افذا

ٔهًدا بًد آشلتْجٚا، وذفلؽ بٌسلِٓٚ بٚدلٚا وافهلٚبقن، أو  -5 َٔدِ ِ ج ُيستحٛ تْئػ اف

 بَِدْفُِٓٚ بٚفساب مع ؽسِٓٚ.

ُرم اشتَوُٚل افَوِٜ أو اشتدبٚرهٚ -6 إذا ـٚن ؿوٚا احلٚجٜ خٚرج افُؤْٚن، وأمٚ داخؾ  َ ْ

 افُؤْٚن ؾال بٖس.

ُِف،  -7 َٛ َؽس ُه مـ إصٚبٜ افْجٚشٜ فِّالبس وافَوَدن، ؾ٘ن أصٚ.ام را وَج جيٛ افتاَْزُّ

(أـ:ُر ظذاِب افَِز مـ افَوْقلِ ): ؿٚل افْولُّ 
(4)

.
 

ا بٚدلٚا ؾٓلق أؾولؾ: ٕٕلف إذا تٔن آشتجامر بٚدْٚديؾ أو احلجٚرة، ثلؿ آشلتْجٚ -8

أـّؾ يف افتْئلػ، وجيلقز آـتٍلٚا بٚدْٚديلؾ أو احلجلٚرة وحلدهٚ بؼلط إزافلٜ افْجٚشلٜ 

 ب:الث مَسَحٍٚت ؾٖـ:ر.

ُـّ فف أن يوتًد بحٔٞ ٓ يراه أحلد، ؾَلد جلٚا  -9 إذا ؿٙ حٚجتف يف أرض ؾوٚا، ؾٔس

(ـٚن إذا أراد احلٚجٜ أبًد)إٔف:  ظْف 
(5)

 . 

                                           

 . (375)، ومسِؿ (142)افوخٚري  (1)

ِرحٚض )افَٚمقس ص (2) ِْٔػ: ظذ وزن أمر: ادْ َُ  .  (853اف

 .(3613)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (298)، وابـ مٚجف (636)افسمذي ( 3)

، 143فًِللؾ افُوللر ص، وصللححف افوخللٚري ـللام يف ا(348)، وابللـ مٚجللف 2/326( ألللد 4)

 .1/128وافدارؿىْل 

 . (4651حف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع )، وصح(2، 1)، وأبق داود 3/443ألد  (5)



 28 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

: احلٚجٜ يف: ضريؼ افِْٚس، أو ادقاع افلذي يسلتيِقن ؾٔلف، ؿلٚل  رم ؿوٚا  -13

َٕغ) ٚ ًا ٕٚٚن يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل: (اتَقا افِ ًا افذي يتخذ يف ضريؼ افْٚس، أو )، ؿٚفقا: ومٚ افِ

ِّٓؿ (يف طِ
(1)

 . 

 .ٓ جيقز دخقل اخلالا بٚدهحػ، وافُتٛ افدئْٜ -11

، وذفلؽ تًيلٔاًم ْٓشلِؿ اهلل تًلٚػ، وٓ بُؾ ر ؾٔلف ذـلر اهلل دخقل اخلالا يُره -12

 يُره إذا احتٚج إػ ذفؽ: ـٚخلقف ظذ ـتٚبف أو أوراؿف مـ افنؿٜ أو افؤٚع.

م أن يَقل:  -13 ُـّ إذا خرج ِمـ احْلاَما ََٕؽ »يس را ٍْ ـٚن يَقل ذفؽ. : ٕن افْولا «ُؽ
(2) 

 

ُ٘ض٘ء ُ٘ض٘ءفطى اه     فطى اه

ـِ  َٚن  ظـ ُظْ:اَمَن ب ٍا ـَ اْفُقُاقاَ مَ ): اهلل  رشقُل  َٚل ؿ :ؿَٚل  َظ َْٖحَس َٖ َؾ ْٝ  ،ـ َتَقاا َخَرَج

ُرَج مِ  ،ـ َجَسِدهِ َخَىَٚيُٚه مِ  ِٚرهِ حتك َاْ ٍَ ِٝ َأْط
 (ـ حَتْ

(3)
. 

 اهيت ٙػرتط هلا اه٘ض٘ء: عباداُتاه

الُة، شقاا أـٕٚٝ ؾرًاٚ أم ٍٕاًل حتك صلالة اجلْلٚزة، وٓ تنلسط افىٓلٚرة دَِلٚ  -1 افها

ُر.فٔس بَهال  ٍة: ـسجقِد افتهالوة خٚرَج افهالة، وشجقِد افنُّ

نسط افىٓٚرة ، شقاا أـٚن فَِرااة مْف، أم حِلَِّف، أم دُِْٚوفتف، وٓ تُ مسُّ ادُلهحِػ  -2

ِٜ أو ِٜ أو احلٚشلقبٜٔ أو إذضل ِٜ ) دَِسه إجٓزِة اإلفُسؤٕل ِٚت  إؿلراِص اددةل لِٔديا : (افسه

                                           

 . (269)مسِؿ ( 1)

، وؿللٚل: حسللـ ؽريللٛ، وصللححف أبقحللٚتؿ )ـللام يف بِللقغ ادللرام (7)، وافسمللذي (33)( أبللقداود 2)

 .2/94(، وافْقوي يف ادجّقع 39ص

 .(245)( مسِؿ3)



 29 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

 ِٜ  ن افُريؿ.فزامٟ افَر  ادتوّْ

 

 

 اهيت ٙطتخب هلا اه٘ض٘ء: اهعباداُت

ا، وؿد ذهٛ مجٓقر افٍَٓٚا إػ وجقبف. -1 د ِجدًّ ـه  افىقاف بٚفؤٝ، وهذا متٖ

 إٓ يف حٟ أو ظّرة. افسًُل  ؼعبغ افهٍٚ وادروة، وٓ يُ  افسًُل  -2

 ؿرااة افَر ن افُريؿ ظـ طٓر ؿِٛ. -3

 وافتِٓٔؾ وافتُور.ِذـُر اهلل ظّقمٚ، بٚفتسؤح وافتحّٔد  -4

 :غسٗط اه٘ض٘ء

[[11]]   ُٜ ٔا ُٜ افْه ٔا وادراد .ٚ ؿهد افىٓٚرة أو افقاقا ظْد ؽسؾ أظوٚا افقاقا، ؾّـ ؽسؾ  ::افْه

د  ِل يُـ متقاًئٚ ذًظٚ. أظوٚا افقاقا بْٜٔ افْيٚؾٜ أو افتزُّ

ُِّٓٚ افَِٛ، وٓ جيقز اجلٓر .ٚ ٕٕف بدظٜ، ِل يًٍِف ا حُؿ اجلٓر بٚفْٜٔ: ُٜ ل ٔا  فْوللُّ افْه

 .وٓ أصحُٚبُف 

م:ؾ: افًجغ، وافهلّغ، واْدُزيلؾ  ::إزافٜ مٚ يّْع وصقَل ادٚا إػ أظوٚا افقاقاإزافٜ مٚ يّْع وصقَل ادٚا إػ أظوٚا افقاقا  [[22]]

)افىٚمس(، وافوقيٜ، وادْٚـر، ؾّـ تقاٖ وظِٔف مٚ يّْع وصقل ادٚا إػ افوؼة وهق ؿٚدر 

ًده، وإن ظِلؿ ظذ إزافتف ِل يهح واقؤه، ؾ٘ن ظِؿ بف ؿريًوٚ أزافف، ثؿ ؽسؾ مقاًف ومٚ ب

 بًد زمـ ضقيؾ ُظْرًؾٚ أظٚد افقاقا وافهالة.

 :صفٞ اه٘ض٘ء

 تستحرض ٕٜٔ افقاقا أو افىٓٚرة. -1

رصٚة ومًجقن إشْٚن. -2 ٍُ  تتسقك ؿوؾ افؼوع يف افقاقا بٚفسقاك أو بٚف



 30 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

«بِْسِؿ اهلل» تَقل يف بدايٜ افقاقا: -3
(1)

 . 

ٚ ثالث مرات.  -4 ًً َٔؽ م ٍا  تٌسؾ ـ

ُر  َتَتّْوُّض  -5 لره َُ رؾٜ واحدة، ثؿ َتْسَتْْ:ُِر بٔدك افٔنى، ُت ٌُ وَتْسَتِْْنُؼ بٔدك افّْٔك: ب

ات.  ذفؽ ثالَث مرا

ِاف، تٌسؾ وجٓؽ -6 ات ـ ُر ذفؽ ثالَث مرا ره َُ ه: ،ُت  وحدُّ

ِاحٔغ ادًتٚد مـ مْٚبٝ صًر افرأس: ضقًٓ  -أ      ـِ  إػ مٚ إحدر مـ اف َؿ ومْف: ملٚ  وافذا

 ِحٜٔ.اشسشؾ مـ اف

 مـ إذن إػ إذن. : َظْرًاٚو -ب    

ُّْٔك مـ أضراف إصٚبع إػ ادِ  -7 ات.تٌسؾ يدك اف  رؾؼ ثالَث مرا

ات.تٌسؾ يدك افٔنى مـ أضراف إصٚبع إػ ادِ  -8  رؾؼ ثالَث مرا

م افرأس حتك تهؾ إػ ؿٍٚه،  -9 ِهُؾ يديؽ بٚدٚا ثؿ متسح .ام رأشؽ، توتدئ مـ مَدا ُتو

ًة واحدًة.ثؿ ت ًة أخرى، تًٍؾ ذفؽ مرا م افرأس مرا  ًٔدمهٚ إػ مَدا

ًة  -13 ٔؽ افسواٚبتغ، وطٚهرمهٚ ب٘.ٚمٔؽ، تًٍؾ ذفؽ ملرا ًَ ُْٖصُو متسح ُأذٕٔؽ، بٚضَْٓام ب

 واحدًة.

ُّْٔك  -11 ات. معتٌسؾ رجِؽ اف  افًُوغ ثالَث مرا

ات. معتٌسؾ رجِؽ افٔنى  -12  افًُوغ ثالَث مرا

أن أصٓد و وحده ٓ ذيؽ فف، إٓ اهلُل أصٓد أن ٓ إففَ » بًد إتٓٚا افقاقا: تَقل -13

«فورشقفُ  ها ظودُ لّدً 
(2)

. 

                                           

   .(7514)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (131)، وأبق داود 2/418ألد  (1)

)افِٓللؿ اجًِْللل مللـ افتللقابغ واجًِْللل مللـ ادتىٓللريـ( ؾَللد  :، وأمللٚ زيللٚدة(234) مسللِؿ( 2)

 .وآًٍٚ (55)رواهٚ افسمذي



 31 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

 فسٗض اه٘ض٘ء

 ؾروض افقاقا هل: أرـٕٚف افتل ٓ يهح إٓ .ٚ، وهل شتٜ:

 ادوّوٜ وآشتْنٚآل.  :ؽسؾ افقجف ومْف -1

 رؾَغ.ؽسؾ افٔديـ مع ادِ  -2

 مسح مجٔع افرأس.  -3

 سؾ افرجِغ مع افًُوغ.  ؽ -4

 افستٔٛ بغ إظوٚا ادذـقرة. -5

ر ؽسَؾ ظوٍق حتك يُقن بْٔف وبغ افلذي ؿوِلف ؾٚصلٌؾ ضقيلٌؾ  -6 ادقآُة: بٖن ٓ يٗخه

 ُظْرًؾٚ.

ًَّ َتَسَن بعض أعطاء اه٘ض٘ء  :حلٍ 

َمـ َتَرَك ظوًقا مـ أظوٚا افقاقا أو بًَوف ِل يهح واقؤه، ؾ٘ن ظِؿ بسـف ؿولؾ أن 

يُقن بْٔف وبغ افًوق افذي ؿوِف ؾٚصٌؾ ضقيٌؾ ُظْرًؾٚ ؾٕ٘ف يًقد إفٔف ويٌسِف، ثؿ يٌسلؾ ملٚ 

 بًده، ؾ٘ن ـٚن افٍٚصؾ ضقياًل أظٚد افقاقا.

 ضِّ اه٘ض٘ءًّ 

قاُك ؿوؾ آبتداا بٚفقاقا، أو ظْد ادوّوٜ. -1  افسه

 ظْد ابتداا افقاقا.  «بِْسِؿ اهلل»ؿقل:  -2

ْغِ ثالثً -3 ٍا َُ  ٚ ظْد ابتداا افقاقا.ؽسؾ اف

 ؽسؾ إظوٚا ثالًثٚ ثالًثٚ إٓ افرأس ؾال يّسح إٓ مرة واحدة. -4

 . إظوٚاؽسؾ  افتٔٚمـ يف -5

 أِؾ افِحٜٔ افُ:ٍٜٔ. -6

جِغ -7 ًٕٚ( أِؾ مٚ بغ أصٚبع افٔديـ وافره  .)أحٔٚ

 ومـ َتَرَك صٔئٚ مـ هذه افسْـ ؾال را ظِٔف. 



 32 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

 أحلاَ اه٘ض٘ء

ًٔٚ وجٛ ظِٔف إظٚدة افهالة، وفق ِل يتلذـر إٓ بًلد زملـ َمـ صذا  -1  بٌر واقا ٕٚش

ِهٔٓٚ بًد افًِؿ موٚذة، وإن ـٕٚٝ أـ:ر مـ صالة صالاهٚ واحدة بًلد واحلدة  ضقيؾ، ويه

رهٚ إػ م:ِٓٚ مـ افٌد ـام ؿد يًٍِف بًض افْٚس.   ظذ افستٔٛ، وٓ جيقز أن يٗخه

ٔع إظوٚا افقاجٛ ؽسِٓٚ، ومـ ذفؽ: مٚ بغ جيٛ احلرص ظذ إيهٚل ادٚا جلّ -2

 إصٚبع، وادرؾَٚن، وافًُوٚن، وافًَوٚن، ومٚ ظْد إذٕغ مـ افقجف.

ًة وبًِولٓٚ  -3 تغ، أو بًِولٓٚ ملرا تغ ملرا  افقاقا مرًة ملرًة، أو ملرا
ِ
جيقز َؽسؾ أظوٚا

تغ وبًِوٓٚ ثالثٚ.  مرا

رَ  -4 ـَ إٔف ُلْلدث يف أثْٚ ٓلٚ: ؾَلد ؾسلدت  َمـ إتَض واقؤه يف أثْٚا صالتف، أو َذ

صالتف، وجيٛ ظِٔف أن يَىًٓٚ، وُيرَج مْٓٚ بٌر شالم، ثؿ يتقاٖ، ويوتدئ افهالة مـ 

دٚ.  أوا

ُ٘ضِ٘ء  ُ٘اقُض اه

ٌٜ  ُمٍسدات افُقاقا، وهل ٕقاؿض افُقاقا هل:  : أربً

ُبر( م:لؾ:افوقل، وافٌلٚ ط، وافلري -1 ُوؾ وافدُّ َُ ؾُّ خٚرج مـ افسؤِغ )اف ح، وادلذي، ـُ

ورضقبٜ ؾرج ادرأة
(1)

. 

خروج افولقل وافٌلٚ ط ملـ ؽلر افسلؤِغ، ـّلـ أجريلٝ فلف ظِّٔلٜ جراحٔلٜ يف  -2

ادسٚفؽ افوقفٜٔ، ثؿ ُؾتح فف ؾتحٜ فٔخرج مْٓٚ افوقل أو افٌٚ ط.
(2)

 

                                           
( يسللت:ْك مللـ ذفللؽ: مللٚ أوجللٛ ؽسللال ؾٕ٘للف ٓ يقجللٛ واللقاا ظللذ افهللحٔح، م:للؾ: ادْللل افللداؾؼ، 1)

 واحلٔض.

َِِس، ؾٔتقاٖ فقؿٝ ـؾ صالة مٍروا2) ٜ، ويهع بف يف افقؿٝ مٚ صٚا مٚ ( ويُقن فف حُؿ صٚحٛ افسا

 ِل يْتَض واقؤه بحدٍث  خر.



 33 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

، وافتخديِر افُٚمؾ -3
ِ
: ـٚفْقم اْدُستٌِرآِل، واإلؽاما

ٍ
رِ زوال افًَؾ بٖي را ُْ  .، وافسُّ

 ُؾ حلِؿ اإلبؾ: دون أفوٚهنٚ أو َمَرِؿٓٚ.أـ -4

 األً٘ز اهيت ٙطتخب اه٘ض٘ء بطببٔا

ُبر( بٚفٔد مـ ؽر حٚ ؾ. -1 ُوؾ أو افدُّ َُ ْرِج )اف ٍَ  مسُّ اف

 مسُّ ادرأة بنٓقة. -2

 خروج افدم افُ:ر أو افَٔئ افُ:ر. -3

 

 االِغِتطاُي

 

 ًا ٙ٘دب االِغِتطاَي

 جيٛ آؽتسُٚل يف حٚٓت هل:

. ل اْدَِْله ٕزو -1
ٍ
ٍٜ أو اْشتّْٚا ة: بجامٍع أو مالظو ٚ بِذا ًَ  َدؾ

ر بف آحتالُم، -2 ًُ َر بف أْم ِل يْن ًَ  .وهق: خروج اْدَِْله ِمـ افْٚ ؿ، شقاٌا أَص

 ـ رأى يف مْٚمللف صللًٔئٚ، واشللتَٔظ ؾِللؿ َيللَر أَثللًرا خلللروج َمِْلللٍّ ؾللال جيللٛ ظِٔللف وَملل

 آؽتسٚل.

َٕغ -3 َتٚ ُ  اخْلِ
ِ
(.، اْفتَِٚا ِٜ ٍَ ك بٚحْلََن ّا ِر يف افٍرج حتك ئٌٛ رأُشُف )ادس ـَ  وهق: إيالج افذا

 بًد إَىِٚع َدِم احلٔض.  -4

 بًد إَىِٚع َدِم افْهٍٚس. -5 

ُٞ ٌَطُِ٘  األِغطاُي اِه

ُـّ آؽتسٚل دٚ يع:  يس

 اجلًّٜ. صالة -1

 افًٔد. صالة -2
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 اإلحرام بٚحلٟ أو افًّرة. -3

 :ًّ عوٕٚ حدخ أكرباألً٘ز احملسًَّٞ عوٟ 

 افهالة ؾرًاٚ أو ٍٕاًل حتك صالة اجلْٚزة. -1

 افىقاف بٚفؤٝ احلرام. -2

3-  ُّ  هحػ بٚفٔد موٚذًة ِمـ ؽر حٚ ؾ.َمسُّ اْفل

د ادرور مـ داخؾ ادسجد حلٚجلٜ: ـلٖن يٖخلذ صلًٔئٚ ملـ  -4 افوَٚا يف ادسجد، أمٚ ةرا

 .ادسجد، أو يوع صًٔئٚ يف ادسجد: ؾال بٖس بذفؽ

ام ؿلرااة ؿرااة افَر ن افُريؿ، ويست:ْك ملـ ذفلؽ: احللٚ ض وافٍْسلٚا، ؾٔجلقز دل -5

 ُّ  هحػ ظذ افهحٔح مـ ؿقيل افًِاما رلٓؿ اهلل تًٚػ.افَر ن بدون مسٍّ فِ

 أحلاَ االِغِتطاي:

ر حَدثلف،  -1 ـا َمـ أْحَدَث حدًثٚ أـز، وٕز آؽتسٚل حتك صذ ظدة صِقات ثؿ تلذ

ْقر وجٛ ظِٔف آؽتسٚ ٍَ ِهٔٓٚ َظذ اف ل، وإظٚدة افهِقات افتل صالهٚ ؿوؾ أن يٌتسؾ، وُيَه

ًٜ وٓ يٗخرهٚ. و  ُمَرتا

، وجٛ ظِٔلف آؽتسلٚل، وإظلٚدة افهلِقات افتلل  -2 َمـ رأى ظذ رساويِف أَثر ادْله

ْقر  ٍَ ِهٔٓٚ َظذ اف َر احتالًمٚ أم ِل يذـره، وُيَه ـَ ٍٜ َٕٚمٓٚ، شقاا َأَذ ًٜ وٓ صالهٚ مـ  خِر ٕقم و ُمَرتا

 يٗخرهٚ.

َمـ ـٚن ظِٔف حَدٌث أـز، ؾٚؽتسؾ ؾٕ٘ف ئٍُف هذا افٌسؾ ظـ افقاقا، وأملٚ ملـ  -3

ًٕٚ ، أو ُؽساًل موًٚحلٚ ؾٕ٘لف ٓ جيز لف ظلـ ـٚفٌسؾ يقم اجلًّٜ أو فإلحرام اؽتسؾ ُؽساًل مسْق

 افقاقا.

َْٕوُح رأِس افل -4 سَؾ، وإٕام جيٛ مْف:  ٌُ ُٛ اف َْٕولُح خروج اْدَْذِي ٓ يقج ذـر بٚدلٚا، و
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مٚ أصٚب اف:قب أو افناويؾ بٚدٚا
(1)

ُـّ ؽسُؾ مجِٔع افذـر مع إٕ:ٔغ )اخلهلٔتغ(،  ، وُيس

 ويًدُّ خروجف ٕٚؿًوٚ مـ ٕقاؿض افقاقا.

ؿ هق: ُّّ َٔ  مسح افقجف وافٔديـ بٚفهًٔد افىٚهر، بَهد افىٓٚرة. افتا

ؿ يف أحقال ظديدة ُّّ َٔ  ، مْٓٚ:يؼع افتا

 ظدم ادٚا.  -1

 ادٚا.  لِ امافًجز ظـ اشتً -2

 ادٚا. لِ اماشتًخقف افرضر مـ  -3

ٍُّ َٚ  :صفٞ اهتَّ

 .«بِْسِؿ اهلل»تَقل:  -1

ًٜ واحلدةً  -2 ُِّلػ  –ومهلٚ ظلذ ضؤًلتٓام –ثؿ ترضب افساب بٔديؽ رضبل ملـ ؽلر تُ

.ٚٓ ّه ِٟ إصٚبِع وٓ ا  تٍري

 ظْٓام. ثؿ تٍْخ َيَدْيؽ فتخٍٔػ افٌوٚر -3

ََٔدْيؽ.  -4  ثؿ متسح وجٓؽ ب

ٍهؽ افٔنى.   -5 ـَ ُّْٔك بوٚضـ  ؽ اف ٍه ـَ  ثؿ متسح طٚهر 

ُّْٔك.   -6 ؽ اف ٍه ـَ ٍهؽ افٔنى بوٚضـ  ـَ  ثؿ متسح طٚهر 

ـِ  : َمـ ظجز ظـ اشتًامل ادٚا وافلساب ٕي شلوٛ ملـ إشلوٚب: ؾٕ٘لف ؾٚؿُد افىآقَري

ِٛ حٚفف، وجتز ف صالتف،  وٓ جيٛ ظِٔف إظٚدهتٚ. يهع ظذ َحَس

                                           

ُّٛ ادلٚا ظِٔلف بلدون َؾلْرٍك أو ظٍكل، وفلٔس ادلراد ةلرد 1) ُرُه بٚدٚا أو َص ّْ َٓٚا: َؽ ٍُ ( ادراد بٚفْاْوِح ظَْد اف

 افرش اخلٍٔػ.
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 حلٍ اهصَّماِٝ

افهالة أظيؿ افقاجوٚت بًد تقحٔد اهلل تًٚػ، وافهِقات اخلّس ؾرٌض ظذ ـؾه 

﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ مسِؿ بٚفغ ظٚؿؾ، ؿٚل اهلل تًٚػ:
(1). 

 :ًِصهُتٔا ًّ اهدِّّٙ

ين مـ أرـٚن اإلشلالم، فِهالة يف اإلشالم مْزفٜ رؾًٜٔ، ومُٕٜٚ ظٚفٜٔ، ؾٓل افرــ اف:ٚ -1

وهل ظّقد اإلشالم،
 

َٚدِة َأنٓ  إَِفَف إٓ اهلُل :ُبَِْل اإِلْشالُم ظذ مَخْسٍ ): اهلل  ؿٚل رشقُل  َٓ َوَأنا  َص

ًدا رشقُل  ّا الةِ  ،اهلل ُلَ ٚةِ  ،َوإَِؿِٚم افها ـَ  افزا
ِ
ٟه  ،َوإِيتَٚا (َوَصْقِم َرَمَوٚنَ  ،َواحْلَ

 (2)
.
 

ـ َحلَٚؾَظ ظِٔٓلٚ َمل) :يف حٔٚتف ويقم افَٔٚمٜ، ؿٚل رشقل اهلل افهالة ٕقُر ادسِؿ  -2

ُٕقرً  ٝ فف  ِٜ ـٕٚ ََٔٚم
َِ ََٕجًٚة يقم اْف ًٚ َو ُٕقٌر َوَٓ ُبْرَهٌٚن َوَٓ َوَمـ ِلَ  ،ا َوُبْرَهٕٚ ـْ فف  ُُ ٚؾِْظ ظِٔٓٚ ِل َي َ ُ 

ِٜ مع َؿُٚروَن َوؾِْرَظْقَن َوَهَٚمَٚن وأبه  وـٚنَ  ،ََٕجٚةٌ  ََٔٚم
َِ ـِ  يقم اْف ٍَِػ  ب (َخ

(3)
 . 

ِك ): رشقل اهلل  افهالة ؾٚرآٌل بغ ادسِؿ وافُٚؾر، ؿٚل -3 ْ ُجِؾ َوَبْغَ افؼه إِنا بغ افرا

الةِ  ِر َتْرَك افها ٍْ ُُ (َواْف
(4)

لاَلةُ ): ، وؿٚل  ُؿ افها ُٓ ْٔلَْ ََْْْٔلٚ َوَب ُد افذي َب ْٓ ًَ لْد  ،اْف ََ لٚ َؾ َٓ ـَ ـْ َتَر ل َّ َؾ

رَ  ٍَ (ـَ
(5)

. 

                                           
 .[43، أيٜ ]افوَرةشقرة  (1)

 .(16) مسِؿ، و(8) افوخٚري (2)

تَْللٔح حتَٔللؼ أحٚديللٞ ، وؿللٚل ابللـ ظوللد ادللٚدي يف)(1467)صللححف ابللـ حوللٚن ، و2/169( ألللد 3)

 .جٔد إشْٚده (:2/117 افتًِٔؼ

 .(82)( مسِؿ 4)

، وصللححف إفوللٚين يف صللحٔح افسؽٔللٛ (463) افْسللٚ ل، و(2621)، وافسمللذي 5/346 ألللد( 5)

 .(561) وافسهٔٛ
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ُْ ٗاإلقاً ُْ ٗاإلقاًاألذا   ُُٞٞاألذا

 

 حلٍ األذاْ ٗاإلقاًٞ

جللٚل إذان واإلؿٚمللٜ ؾراللٚ ـٍٚيللٜ  ادٍرواللٜ، يف فِهللِقات اخلّللس ظللذ مجٚظللٜ افره

 احلرض وافسٍر، وـذا مـ خرج مع أهِف أو رؾٚؿف فِْزهٜ وؽرهٚ.

  :ًا ٙطتخب ملّ مسع األذاْ

ٍلالح( ظلذ اف وحلا  ،ظذ افهالة )حلا  :إٓ يف فٍظ :م:ؾ مٚ يَقل ادٗذنُ  َقَل يأن  -1

 (. حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل ٓ)َقل: تؾ

 . إتٓٚا إذانبًد    ظذ افْوله هعه يأن  -2

ِا ) :َقل بًد افهالة ظلذ افْولل يأن  -3 ِٜ  ٓلؿا اف ل ْظَقِة افتاٚما لالِة  ،َربا هلذه افلدا َوافها

 ِٜ َّ  ِٚ ََ َٜ  ،اْف َِ ِؤ ٍَ َٜ َواْف َِ ًدا اْفَقِشٔ ّا ْ:فُ  ، ِت ُلَ ًَ ََ  َواْب قًدا افذي َوَظدَم ُّ (َتفُ ًٚمٚ َلْ
(1)

.  

ُّٓ  أو بًد إتٓٚا إذانَقل يأن  -4 ُد َأن ٓ إَِفَف إٓ اهلُل): ادلٗذنِ  دِ بًد تن َٓ َوْحلَدُه ٓ  َأْص

يَؽ فف لًدا َظْولُدُه َوَرُشلقُففُ  ،َذِ ّا ُٝ بِل ،َوَأنا ُلَ لٚ ٚهللَرِالٔ لٍد َرُشلقًٓ  ،َربًّ ّا َح ُّ َوبِٚإِلْشلالِم  ،َوبِ

(ِٚديًْ 
(2)

. 

 . ِمـ اخلر صٚا بًد ذفؽ بام ففٍْس دظقَ يأن  -5

 

 غسُٗط اهصَّماِٝ

 

 بتقؾر شتٜ ذوط، بٔٚهنٚ ؾٔام يع: ٓ تهح افهالة إٓا 

ؾٔجللٛ أن يُللقن ادهللع متىٓللرا مللـ احلللدث إـللز افىٓللٚرة مللـ احْلَللَدِث:  -1

                                           

 .(589) افوخٚري( 1)

 .(386) مسِؿ (2)
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 .بٚٓؽتسٚل، ومـ احلدث إصٌر بٚفقاقا

 ادهع جتْٛ افْجٚشٜ يف ثٔٚبف افتلل يهلع .لٚ، ويف ؾٔجٛ ظذاجتُْٚب افْجٚشٜ:  -2

 مقاًف افذي يهع ظِٔف، ويف بَدِِٕف، وافْجٚشٜ م:ؾ: افوقل وافٌٚ ط وافدم ادسٍقح.

 :ْٞ  ًطأه

، أو ـٚن ظذ بدٕف أو يف مقاًف مـ ثقٍب أو صامٍغ أو رساويَؾ ٕجٍس  فوٚس َمـ صذا يف

ًٔٚ دٚ أ  و جٚهاًل .ٚ، ؾِف حٚفتٚن:افذي يهع ظِٔف ٕجٚشٜ: وـٚن ٕٚش

ٌٜ ظللذ  (أ) إذا ِل يًِللؿ .للٚ أو ِل يتللذـرهٚ إٓ بًللد إتٓللٚا افهللالة، ؾٚفهللالة صللحٔح

 افهحٔح مـ ؿقيل أهؾ افًِؿ رلٓؿ اهلل تًٚػ.

ٚ إذا متُلـ اجتْٚ.لؿ .ٚ أو تذـرهٚ أثْٚا افهالة ؿوؾ إتٓٚ ٓٚ، ؾٔجٛ ظِٔلف إذا ظِِ  (ب)

ويُّؾ صالتف  افْجس، أو يوتًد ظـ ادقاع افْجس، غمـ ذفؽ بٖن ُيِع اف:قب أو افنام

افْجٚشلٜ، ويولدأ  اجتْلٚبؿىع افهالة، و ظِٔف وٓ را ظِٔف، ؾ٘ذا ِل يتٔن فف ذفؽ وجٛ

دٚ. افهالة مِ   ـ أوا

ؾال تهح افهالة ادٍرواٜ ؿوؾ وؿتٓٚ: ـام ٓ جيقز تٖخرهٚ ظًّدا دخقل افقؿٝ:  –3

 .بًد وؿتٓٚ

 ًطائى:

رص ظذ ؾًؾ افهالة يف وؿتٓٚ، وتٖخرهٚ ظـ وؿتٓٚ مـ ـوٚ ر افقاجٛ احل (أ)

چ چ چ  ﴿ افذٕقب افتل جيٛ احلذر مْٓٚ، ؿٚل اهلل تًٚػ: ڃ ڃ ڃ ڃ 

﴾ چ
روهنٚ ظـ وؿتٓٚ. ، (1)  ؿٚل بًض افسِػ: هؿ افذيـ يٗخه

                                           

 .[5-4أيتٚن ]، ادٚظقنشقرة  (1)
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جيٛ احلذر ممٚ يتسٚهؾ ؾٔلف بًلض افْلٚس ملـ تلٖخر صلالة افٍجلر حتلك ُيلرج  (ب)

ْٜٔ فف ظذ آشتَٔٚظ فهالة افٍجر. ؾًُؾ ادسِؿ وؿتٓٚ، وافقاجٛ ظذ  ًِ  إشوٚب اْدُ

مـ ٕز صالة أو ٕٚم ظْٓٚ حتك خرج وؿتٓٚ ؾٚفقاجٛ ظِٔف ؾًِٓٚ أول مٚ يتلذـر  )جل(

 أو يستَٔظ، وٓ جيقز تٖخرهٚ بًد ذفؽ.

َمـ ـٚن مسٚؾًرا بىٚ رة، أو يف ؿىٚر، وٓ يتقؿػ إٓ بًد خروج وؿٝ افهلالة )د(
(1)

 :

جٛ ظِٔف أن يهع افهالة يف وؿتٓٚ وٓ يٗخرهٚ حتك يْزل مـ مرـقبف. وم:ؾ ذفلؽ ؾٚفقا

 مـ شٚؾر يف حٚؾِٜ وامتْع افسٚ ؼ مـ إيَٚؾٓٚ يف وؿٝ افهالة.

لِة  وظقرُة افرجؾ:ؾٔجٛ أن يسس ادهعه ظقرتف يف افهالة، َشُس افًقرة:  -4 ا مـ افنُّ

ـوٜ، وإـّؾ أن يٌىل َمَُِْؤف أيًو  مجُٔع بدهنٚ إٓ افقجف  وظقرُة ادرأة يف افهالة:ٚ، إػ افرُّ

ٍاغ وافَدمغ.   وافُ

: ِٜ ٍَ ٔ ٍِ ٓ جتلقز افهلالة بٚف:ٔلٚب اخلٍٍٔلٜ افتلل تهلػ فلقن  حُؿ افهالة يف اف:ٔٚب اخْلَ

لة وافرـولٜ، وملـ صلذ ب:لقب  ا افوؼة: إٓ إذا ـٚن حتتٓٚ مـ افناويؾ مٚ يسس مٚ بلغ افنُّ

  تهح صالتف إذا ـٚن ؿٚدًرا ظذ افسس. خٍٔػ ينػ ظـ افًقرة ِل

ؾٔجٛ ظذ ادهع اشلتَوٚل افًُولٜ ادؼلؾٜ، ويٍُلل افؤًلد ظلـ اشتَوٚل افَوِٜ:  -5

 افًُوٜ اشتَوٚل ِجٓتٓٚ، وٓ يرضه إٓحراف افٔسر. 

ادسٚؾر إذا ـٚن ظذ مرـقبف مـ شٔٚرة أو ضٚ رة أو شٍْٜٔ أو  صالة ادسٚؾر فٌر افَوِٜ:

 أن يهع افْٚؾِٜ ظذ مرـقبف حٔ:ام تقجف بف: وفق إػ ؽر افًُوٜ. ؿىٚر: ؾِف

6- : ٜٔا ، وٓ يْوٌل افتُِػ يف افْٔلٜ، إذ هلل افًلزم ظلذ ؾًلؾ  افْه ٍٜ
ٔا ؾال تهحُّ افهالة بٌر ٕ

 افهالة وافَهد إفٔٓٚ، وهذا يٍُل، وٓ يؼع افتٍِظ بٚفْٜٔ أو اجلٓر .ٚ: بؾ هق بدظٜ.

                                           

 مع مالحيٜ إٔف جيقز فف اجلّع بغ افيٓر وافًك، وبغ ادٌرب وافًنٚا. (1)
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 ىل اهصماًٝا ٙػسع عِد اخلسٗج إ 

 يؼع فؽ ظْدمٚ ارج إػ افهالة مٚ يع:

ًرا.  -1 ٓه ًرا ُمَتَى ُه  اخلروج إػ افهالة مو

إذا دخِٝ إػ ادسجد ؾال جتِس حتك تهلع رـًتلغ )حتٔلٜ ادسلجد(، ومهلٚ شلْٜ  -2

 مٗـدة.

 احلرص ظذ افهػه إول. -3

أو  تُٚشللالظْٓللٚ تللٖخر وظللدم افاحلللرص ظللذ إدراك تُوللرة اإلحللرام مللع اإلمللٚم،  -4

 بٚفتسقك، أو ؽر ذفؽ.  تنٚؽالصخص، أو  فِحديٞ بٚجلقال أو مع

 

ُْ اهصَّماِٝ  أزكا

 

أجزاؤهٚ إشٚشٜٔ افتل ٓ بد مـ اإلتٔٚن .ٚ فهلحٜ افهلالة: ؾلال أرـٚن افهالة هل: 

 تسَط ظًّدا وٓ شًٓقا، وهل أربًٜ ظؼ:

درة. -1 َُ  افَٔٚم يف صالة افٍرض مع اف

 رام.تُورة اإلح -2

 ؿرااة افٍٚحتٜ. -3

 افرـقع. -4

 افرؾع مـ افرـقع. -5

 آظتدال بًده. -6

ل -7 ٍا ن، ٚن، وافرـوتلٚافسجقد ظذ إظوٚا افسوًٜ، وهلل: اجلوٓلٜ ملع إٕلػ، وافُ

 وأضراف افَدمغ.

  آظتدال مـ افسجقد. -8
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 اجلِسٜ بغ افسجدتغ. -9

    اجلِقس فِتنٓد إخر. -13

َْٔؽ )إخر، وهق: ؿرااة افتنٓد  -11 َِ الُم َظ ٔهَوُٚت، افسا ََِقاُت َوافىا ُت هللِاِ، َوافها افتاِحٔٚا

 ُٜ ٚ افْولُّ َوَرْلَ َ ٚ َوَظَذ ِظَوٚدِ  اهللَأ ُّ َْْٔ َِ الُم َظ ُٚتُف، افسا ـَ ُد َأن ٓ إَِفَف إٓا اهلُل،  اهللَوَبَر َٓ َغ، َأْص ٚحِلِ افها

ًدا  ّا ُد َأنا ُلَ َٓ (َظْوُدُه َوَرُشقُففُ َوَأْص
(1)

. 

 افتسِٔؿ. -12

ُٜ يف مجٔع إرـٚن. -13 ْٕٖٔ َّ  افىُّ

ُٛ بغ إرـٚن. -14  افستٔ

 

 ٗادباُت اهصَّماِٝ

 

ْرتوٜ إرـٚن، ؾٓل  واجوٚت افهالة هل: َّ إمقر افالزمٜ يف افهالة، وفُْٓٚ فٔسٝ بِ

 امٕٜٔ:ٓ تسَط ظًّدا، وفُـ تسَط شًٓقا، وتْجز بسجقد افسٓق، وهل ث

 مجٔع افتُورات ؽر تُورة اإلحرام. -1

 ، يف افرـقع.«شوحٚن رب افًئؿ»ؿقل: -2

 ، يف افرؾع مـ افرـقع فإلمٚم وادٍْرد.«شّع اهلل دـ لده»ؿقل: -3

 ، يف آظتدال مـ افرـقع.«ربْٚ وفؽ احلّد» ؿقل: -4

 ، يف افسجقد.«شوحٚن رب إظذ» ؿقل: -5

 يف اجلِقس بغ افسجدتغ. ،«رب اؽٍر يل» ؿقل: -6

                                           

 .(432)، ومسِؿ (797)( افوخٚري 1)
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ُد إول، واجلِقس فف. -7 ُّٓ  افتن

ِا )يف افتنٓد إخر، وصٍتٓٚ افُٚمِٜ:  افهالة ظذ افْوله  -8 لٍد  ٓؿا اف ّا َصؾه ظذ ُلَ

دٍ  ّا َٝ ظذ إبراهٔؿ َوَظَذ  ِل إبراهٔؿ ،َوَظَذ  ِل ُلَ ْٔ ِا ٔدٌ  ،ـام َص ٕاَؽ َلٌِٔد َةِ ِا  ،إِ ْك ظذ َبٚرِ  ؿا ُٓ اف

دٍ  ّا ٍد َوَظَذ  ِل ُلَ ّا َٝ ظذ إبراهٔؿ َوَظَذ  ِل إبراهٔؿ ،ُلَ ـْ ٔدٌ  ،ـام َبَٚر ٕاَؽ َلٌِٔد َةِ (إِ
(1)

. 

ُٞ َّ ُّ اهصَّماِٝ اهَق٘ه  :ُضِ

ؿرااة دظٚا آشتٍتٚح، بًد تُورة اإلحرام موٚذة يف افهلالة افنليٜ واجلٓريلٜ،  -1

 :افٍريوٜ وافْٚؾِٜ، وهق إٔقاع مْٓٚ

ِا ) (أ) ِرِب  ٓؿا اف ٌْ آِل َواْدَ ِْْٔل َوَبْغَ َخَىَٚيَٚي ـام َبَٚظْدَت بغ ادَْْؼِ ِْل ِمل ،َبِٚظْد َب َه َٕ ـ افِٓؿ 

َٕسِ  ك اف:اْقُب إَْبَُٔض مـ افدا َا ِا  ،َخَىَٚيَٚي ـام ُيَْ ِْل ِمل ٓؿا اف ِْ  اْؽِسل
ِ
ِٟ َواْدَلٚا ِْ ـ َخَىَٚيلَٚي بِلٚف:ا

دِ  «َواْفَزَ
(2)

. 

ِا ) (ب) ََٕؽ اف ِدكَ  ٓؿا ُشْوَحٚ ّْ َؽ و ،َوبَِح ُّ كَ  ،َتَوَٚرَك اْش َٚػ َجدُّ ًَ كَ  ،َوَت (وٓ إَِفَف َؽْرُ
(3)

. 

 اإلـ:ٚر مـ افدظٚا يف افسجقد. -2

ِآؿا إين أظقُذ بَؽ مـ )بَقل:  افدظٚا يف افتنٓد إخر بًد افهالة ظذ افْوله  -3 اف

ِٜ اْدَسللِٔح  ظللذاِب جٓللْاَؿ، ومللـ ظللذاِب افَللِز، ومللـ ـْ ذه ؾِْتَْلل َٔللٚ واْدَللاَمِت، وِملل ِٜ ادح ؾتْلل

ٚلِ  جا (افدا
(4)

. 

 .افدظٚا يف هنٚيٜ افتنٓد إخر بام صئٝ مـ خري افدٕٔٚ وأخرة -4

                                           

 .(436) مسِؿ، و(3193) افوخٚري( 1)

 .(598) مسِؿو ،(711) افوخٚري( 2)

، (2183) َٓلل، وافؤ(468) ابـ خزيّلٜو ،(834)، وابـ مٚجف (775)، وأبق داود (399) مسِؿ( 3)

شؽ ظـ ـؾه مٚ ٓ ئِؼ بؽ، ومًْك «ُشوحٕٚؽ»ومًْك  هَؽ وُأؿده كَ »: ُإٔزه ُتَؽ.«َجدُّ َّ  : َظَي

 .(588) مسِؿ( 4)
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ُٞ ُّ اهصَّماِٝ اهِفعوٚ  :ُضِ

ًٕٚ، وذفؽ يف أربًٜ  -1 ْغِ أحٔٚ َٕ ًٕٚ، وَحْذَو إُُذ  مقااع:رؾع افٔديـ َحْذَو اْدََُِْْوِغ أحٔٚ

 مع تُورة اإلحرام.  (أ)  

 ظْد افرـقع. (ب)  

 ظْد افرؾع مـ افرـقع. )جل(   

 ظْد افَٔٚم إػ افرـًٜ اف:ٚف:ٜ. )د(  

واُع افٔد افّْٔك ظذ افِٔد افٔنى ظذ أشٍؾ افهدر، أو حتٝ افهدر وأظذ ملـ  -2

ًٕٚ بدل افق ة، وذفؽ يف أثْٚا افَٔٚم ؿوؾ افرـقع وبًده، وأحٔٚ اع تَوض افٔلَد افٔنلى افنُّ

ُّْٔك.  بٚفِٔد اف

 افْير إػ مقاع افسجقد. ، وجًُؾ أثْٚا افَٔٚم افرأس خٍُض  -3

ٚ دٚ ٕحق  ِل تَ َج را ٍَ جًؾ افٔديـ ظذ افرـوتغ أثْٚا افرـقع، وتُقن مُ  -4 ًٓ إصٚبع مقجه

 إرض، ـٚفَٚبض ظذ افرـوتغ.

ك: )افتاقتِر(.ةٚؾٚة افًوديـ ظـ اجلْوغ أثْٚا افرـقع مع تَ -5 ّا  قيس افٔديـ، ويس

 وافوىـ ظـ افٍخذيـ أثْٚا افسجقد. ،ةٚؾٚة افًوديـ ظـ اجلْوغ -6

7-  .ًٕٚ ًٕٚ، وحذاا ادَُِْْوِغ أحٔٚ  بسط افٍُغ يف افسجقد ظذ إرض بحذاا إُذٕغ أحٔٚ

 اؿ أصٚبع افٔديـ أثْٚا افسجقد، وجًِٓٚ إػ جٜٓ افَوِٜ. -8

 ظـ إرض أثْٚا افسجقد.رؾع افسٚظديـ  -9

ٍٜ أو  -13 َِسِٚت افهلالة إٓ يف افتنلٓد إخلر ملـ َصلالة ثالثٔل آْؾِساُش يف مجٔع ج

 ُربٚظٜٔ.

ُٜ آْؾِساشِ  ُّْٔك، جٚظاًل أصٚصٍ بًٓٚ فَِوِٜ، مٍسًصلٚ افَلدم : اجلِقس ٕٚصًوٚ افَدم اف

 ى جٚفًسٚ ظِٔٓٚ.افٔن

ك يف افتنٓد إخر ِمـ صال -11 .افتاَقرُّ ٍٜ ٍٜ أو ُربٚظٔ  ٍة ثالثٔ
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ك: ُٜ افتاَقرُّ اجلِقس ٕٚصًوٚ افَلدم افّْٔلك، جلٚظاًل أصلٚبًٓٚ فَِوِلٜ، وجًلؾ افَلدم  صٍ

افٔنى حتٝ شٚآل افّْٔك وإخراجٓٚ مـ جٜٓ افّٔغ، واجلِقس ظذ ادًَدة مًتًّدا ظلذ 

 افقِرك إين.

ٍاغ ظذ افٍخذيـ أو افرـوتغ موسقضتغ أثْٚا اجل -12 ِقس، وأصٚبًٓام إػ جًؾ افُ

 فَوِٜ.ا

ِْك واْفوِِْك ملـ  -13 جًؾ افٔديـ ظذ افٍخذيـ أو افرـوتغ، وؿوض إصوًغ اخْلِ

ورؾع افسلواٚبٜ، وبسلط أصلٚبع افٔلد افٔنلى  ،افٔد افّْٔك، وافتحِٔؼ بٚفقشىك مع اإل.ٚم

 .خرأثْٚا اجلِقس فِتنٓد إول وإ

ُّٛ اف -14  هالة وجقهُرهٚ.اخلنقع يف افهالة، وهق ُف

 :ًلسٗٓاُت اهصَّماِٝ

إمقر افتل يْٓك ظْٓٚ يف افهالة مـ ؽر حتريؿ، ؾُت:ٚب ظلذ  مُروهٚت افهالة هل:

 ترـٓٚ، وهل: 

 آفتٍٚت بٚفقجف فٌر حٚجٜ. -1

فِْٓلل افنلديد  صحُّ رؾع افوك إػ افساما، وؿٚل بًض افًِاما: هق حرام، وهق إ -2

 ظْف.

  حٚجٜ.تٌّٔض افًْٔغ فٌر -3

 اؾساش افذراظغ يف افسجقد . -4

 افتِ:ُّؿ ظذ افٍؿ وإٕػ فٌر حٚجٜ. -5

: وهق ؾًؾ مٚ يْٚيف اخلنقع وآضّئْٚن، م:ؾ: احلرـٜ فٌر حٚجٜ، وافًوٞ  -6 ُٞ َو ًَ اف

 بٚفسٚظٜ واف:قب وافٌسة وافِحٜٔ، وؾرؿًٜ إصٚبع وتنؤُٓٚ. 

 بحرضة ضًٚم ينتٓٔف.افهالة حٚل مداؾًٜ افوقل أو افٌٚ ط، أو  -7
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ِ٘ ِ٘ضذُ٘د اهطَّٔ   ::ضذُ٘د اهطَّٔ

ٕا ): افسٓق مـ مَتٙ افىؤًٜ افوؼيٜ، ؿٚل  َْٕسك ـام َتَْْسْقنَ اَم إ ْؿ َأ ُُ ُِ ؾ٘ذا  ، إٔٚ َبَؼٌ ِمْ:

ُرويِن  ـه ُٝ َؾَذ ِسٔ َٕ)
(1)

شجدتٚن ُتؼظٚن يف  خر افهالة ظْد وؿقع افسٓق  وشجقد افسٓق:، 

 ؾٔٓٚ.

يـ:واحلُّٜ مـ مؼوظٔتف تتِخص يف أمر
 

 َجْزُ افَْص افقاؿع يف افهالة. -1

 إؽٚاٜ افنٔىٚن افذي هق افسوٛ يف افسٓق، وذفؽ بٚفسجقد وافتذفُّؾ هلل تًٚػ. -2

 :أضباب ضذ٘د اهطٔ٘

 يؼع افسٓق ظْد وجقد أحد أشوٚبف وهل ثالثٜ:

   افزيٚدة. -1

 افَْص. -2

3- .  افنؽُّ

 وبٔٚهنٚ ؾٔام يع:

    ::افزيٚدة يف افهالة شًٓقاافزيٚدة يف افهالة شًٓقا  --11

:ؾ: زيٚدة رـقع أو شجقد، ؾّـ زاد يف افهالة ؾًاًل مـ جْسٓٚ: ؿٔٚملٚ أو رـقظلٚ أو م

 شجقدا أو رـًٜ ـٚمِٜ: وجٛ ظِٔف أن يسجد فِسٓق جزًا فِخِؾ احلٚصؾ يف افهالة.

وإذا ظِللؿ بٚفزيللٚدة يف أثْٚ ٓللٚ ترـٓللٚ، وظللٚد إػ صللقاب صللالتف، ثللؿ أمتٓللٚ، ثللؿ شللجد 

 فِسٓق.

    ::افَْصافَْص  ––22

                                           

 .(572)، ومسِؿ (392) افوخٚري (1)
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 وهق ٕقظٚن:

 م:ؾ: ٕسٔٚن ؿرااة افٍٚحتٜ أو افرـقع أو افسجقد، وهذا فف حٚفتٚن: ::ترك رــترك رــ  ول:ول:إإ

أن يذـر مٚ ٕسٔف ؿوؾ افقصقل إػ مقالًف ملـ افرـًلٜ افتٚفٔلٜ، ؾٔجلٛ  احلٚفٜ إوػ:

 ظِٔف أن يرجع إفٔف، ؾٖٔيت بف وبام بًده، ويتؿ صالتف، ثؿ يسجد فِسٓق.

يهؾ إػ مقاًف مـ افرـًٜ افتٚفٜٔ، ؾْٓٚ تٍسد أن ٓ يذـر مٚ ٕسٔف حتك  احلٚفٜ اف:ٕٜٚٔ:

ِآٚ، ويتؿ صالتف ظذ هذا، ثؿ يسجد فِسٓق.  افرـًٜ افسٚبَٜ، وحتؾ افتٚفٜٔ ل

م:لؾ: ٕسلٔٚن افتنلٓد إول أو افتسلؤح يف افرـلقع، ؾّلـ تلرك : : ترك واجلٛترك واجلٛ  اف:ٚين:اف:ٚين:  

ؿُّ صلالتف، ثلؿ واجًوٚ حتك دخؾ يف افرــ افذي ئِف ؾٕ٘ف ٓ يرجع إفٔلف، ويسلَط ظْلف، ويلت

 يسجد فِسٓق.

  سحكم م: قام ع: التشهدسحكم م: قام ع: التشهد
مـ ؿٚم مـ افرـًٜ اف:ٕٜٚٔ وِل جيِلس فِتنلٓد إول: ؾل٘ن اشلتَتَؿا ؿلٚ اًم ؾلال يرجلع ويسلجد 

 ويسجد فِسٓق.س فِتنٓد،فِسٓق يف  خر افهالة، وإن ِل يستَتؿا ؿٚ اًم ؾًِٔف افرجقع واجلِق

، وهق افسدد بغ أمريـ  ––33 ، وهق افسدد بغ أمريـافنؽُّ   ::افنؽُّ

ٚ؟ ؾِف حٚفتٚن: وم:ٚفف: ًً  أن ينؽ يف ظدد افرـًٚت: هؾ صذ ثالًثٚ أو أرب

َح ظْده أحُد آحتامفغ: ؾٕ٘ف يوْل ظذ ؽٚفٛ طْهلف، ؾّلـ صلؽا  احلٚفٜ إوػ: أن يسجا

ٚ، ثلؿ يسلجد فِسلٓق  ًً ٚ: ؾٕ٘ف جيًِٓٚ أرب ًً ًٚ؟ وؽٚفٛ طْف إٔف صذ أرب هؾ صذا ثالًثٚ أو أربً

 يف  خر صالتف.

،  ٕٜٚٔ:احلٚفٜ اف: َح ظْده أحُد آحتامفغ: ؾٕ٘ف يوْل ظذ افَٔلغ، وهلق إؿلؾُّ أن ٓ يسجا

: ؾٕ٘ف جيًِٓٚ ثالًثٚ، ويتّؿ صلالتف،  ٍـّ ُٜ ط َو َِ ٚ؟ وفٔس ظْده َؽ ًً ؾّـ صؽا هؾ صذا ثالًثٚ أو أرب

 ثؿ يسجد فِسٓق.

  ::شٓق ادٖمقمشٓق ادٖمقم

 ٓ ُيِق شٓق ادٖمقم يف افهالة مـ إحدى حٚفتغ: 
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أن يُقن ؿد دخؾ مع إمٚمف مـ أول افهالة: ؾٓلذا إن شلٓٚ ظلـ بًلض  وػ:احلٚفٜ إ

ًٚ إلمٚمف.  افقاجوٚت ِل يِزمف أن يسجد فِسٓق إٓ تَوً

أن يُللقن مسللوقًؿٚ ؿللد ؾٚتتللف رـًللٜ ؾللٖـ:ر: ؾٓللذا إن شللٓٚ ظللـ بًللض  احلٚفللٜ اف:ٕٚٔللٜ:

رـف مع اإلمٚم ، شقاا أـٚن شٓقه ؾٔام أدافقاجوٚت فزَمف أن يسجد فِسٓق بًد ؿوٚا مٚ ؾٚتف

 .أم ؾٔام يَؤف

  

ُِّع ُِّعَصماُٝ اهتَّط   َصماُٝ اهتَّط

  

ُّ اهسٗاتُب  أٗاّل: اهطُِّ

ٚ ؿوِٓٚ أو بًدهٚ، وهل:  ُٜ فٍِرا ض إما ـُ افتٚبً ْ  ؿلٚل ؾٔٓلٚ اثْتلٚ ظؼلة رـًلٜ،وهل افسُّ

ةَ  اْثََْتْل  صذا  ـمَ ):  افْولُّ  ًٜ  َظْؼَ ًَ ـْ ٍٜ  َيْقمٍ  يف َر َِ ْٔ ـا  فف ُبَِْل  :َوَف ٌٝ  ِ.ِل ْٔل ِٜ  يف َب (اجْلَْال
(1)

، وجلٚا 

ٍٜ فِحللديٞ: للأربَ ) بٔٚهنلٚ تٍهللٔال يف روايلل للبَ  تللغِ ًَ ـْ ورَ  ،ٓللرِ افيُّ  ولَؾ ؿَ  ًًٚ  ًللدَ بَ  تللغِ ًَ ـْ ورَ  ،ٚهَ دَ ًْ

ًِ  ًدَ بَ  تغِ ًَ ـْ ورَ  ،ِب ادٌرِ   َن اف
ِ
ٍَ  صالةِ  َؾ وْ ؿَ  تغِ ًَ ـْ ورَ  ٚا (رِ جْ اف

 (2)
.
 

ِ٘تس ّٚا: َصماُٝ اه  ثاُ

ُِّٓلٚ رـًلٜ، وٓ حلدا افِقتُر صلالٌة تلٖيت .لٚ ملٚ بلغ صلالة  افًنلٚا وضِلقع افٍجلر، وأؿ

وهق: إحدى ظؼة رـًٜ، أو ثالث ظؼة رـًلٜ، وهلل  ٕـ:رهٚ، وإؾوؾ ؾًؾ افْول 

دٌة ٓ يْوٌل فؽ َتْرـٓٚ،  ـا ٌٜ مٗ ل ٚ أهَؾ يَ ) :ؿٚل رشقل اهلل شْا َُ  رٌ ْتلوِ  اهللَ ؾل٘نا  ،وارُ تِلوْ أَ   نِ رْ اف

(رَ تْ افقِ  ُّٛ ُ ِ 
(3)

.
 

                                           

 .(728)( مسِؿ 1)

 .(415)، وصحٔح شْـ افسمذي (6362) اجلٚمع صحٔح يف  ، وصححف إفوٚين(415)( افسمذي 2)

، وحسلْف حلديٞ حسلـ ، وؿٚل:(453)وافسمذي وهذا فٍيف،  (1416) أبق داود، و1/143 ( ألد3)

 .(1831)إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع 
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َ ؿوَؾ ذفؽ رـًتغ  وإذا اؿتكَت  ظذ صالة رـًٜ واحدة ؾال بٖس، وإؾوؾ أن تهعه

ٚ، وإن ِزدَت رـًتغ رـًتغ ؿوؾ افقتِر ؾٓق خٌر فؽ. ًً ٍْ  َص

ْقت افذي يَٗتك بف بًَد افرـلقع، بلؾ هلق ُشلْاٜ،   َُ وفٔس مـ ذط صالِة افِقتر دظٚا اف

ًٕٚ، وإذا دظقَت يف  ف أحٔٚ ـُ ًٕٚ وتر ُِف أحٔٚ ًْ
 ؾال بٖس.وإؾوؾ ؾِ

ٍ
افَْقت بٖيه دظٚا

 

 ثاهّجا: َصماُٝ اهطُّخٟ

ُِّٓٚ رـًتٚن، وٓ حدا ٕـ:رهٚ، ؾِؽ  ُٜ ظِٔٓٚ، وأؿ ٌٜ يْوٌل فؽ ادحٚؾي حك شْ صالة افوُّ

أن تهللَع رـًتللغ رـًتللغ بللٖي َظللَدٍد صللئٝ، ووؿتٓللٚ صللوًٚحٚ مللـ بًللد ضِللقع افنللّس 

ع افنلّس، ويسلتّر وؿتٓلٚ إػ ُؿؤلؾ وارتٍٚظٓٚ َؿْدر ُرمٍح، وهق ربع شٚظٜ تَريًوٚ بًد ضِق

ر بًؼ دؿٚ ؼ تَريًوٚ ؿوؾ وؿٝ افيٓر.  زوال افنّس، ويَدا

: وهق ؿولؾ افيٓلر بسلٚظٜ وٕحقهلٚ، فَلقل افْولله   وأؾوؾ وؿتٓٚ حغ يودأ اصتداُد احْلَره

: ( َهُٚل ٍِ ابَِغ حغ َتْرَمُض اْف (َصالُة إَوا
(1)

. 

ُّ عّ اهصَّماِٝ فٚٔا  األٗقات املِٔ

ِع يف ثالثٜ أوؿٚت هل:حَت   ُرم صالة افتىقُّ

ِمـ بًد صلالة افٍجلر إػ ضِلقع افنلِّس وارتٍٚظٓلٚ َؿلْدَر رملٍح يف رأي افًلغ،  أوًٓ:

 وذفؽ ٕحق ربع شٚظٜ تَريًوٚ بًد ضِقظٓٚ.

 ظْد تقشط افنّس يف افساما حتك تزول، وهق ؿوؾ وؿٝ افيٓر بًؼ دؿٚ ؼ تَريوًٚ. ثًٕٚٔٚ:

 ة افًك حتك تٌرَب افنّس.ِمـ بًد صال ثٚفً:ٚ:

 

ِٞ  َصماُٝ اجلٌاع

 

ٌٜ يف ادسجد ظذ افرجلٚل افَلٚدريـ فِهلِقات اخلّلس يف احلرضل  صالة اجلامظٜ واجو

                                           

 .ؾمْ افرا  ره مـ صدة َح  ؾبِ خٍٚف صٌٚر اإلِ أسآل حتحغ  ، وادًْك:(748) مسِؿ( 1)
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 وافسٍر، وؿد دل ظذ ذفؽ أدفٜ ـ:رة مْٓٚ:

إن أثََؾ افهالة ظذ ادْلٚؾَغ صلالة افًنلٚا وافٍجلر، وفلق ): ؿقل رشقل اهلل  -1

ُٝ أن  ُمَر بٚفهالة ؾتَٚم، ثؿ  مَر رجاًل ؾٔهع يًِّقن مٚ ؾٔٓام ََٕتْقمُهَ  ٚ وفق َحْوًقا، وفَد مهّ

آل  بٚفْٚس، ثؿ إٔىِؼ مًل برجٚل مًٓؿ ُحزٌم ِمـ حىٛ إػ ؿقم ٓ ينٓدون افهالة: ؾٖحره

(ظِٔٓؿ بٔقهَتؿ بٚفْٚر
(1)

.
 

ـُ أمه مُتقم  -2  يٚ رشقل اهلل إين رجؾ رضير افوك، صٚشع افدار، ويل ؿٚ لدٌ  ؿٚل اب

ٌٜ أن أصَع يف بٔتل؟ ؿٚل افْولل  وٚع: ؾٓؾ يل رخه َٜ ـ:رُة اْدَقامه وافسه ِْل، وإن ادديْ ُّ ٓ يالِ 

: (هؾ تسّع افْهداا؟)  :ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل( ًٜ (ٓ أجد فَؽ رخه
(2)

. 

ُٞ ًا ُتِدَز  ُن بٕ اهسكع

 تدرك افرـًلٜ بل٘دراك افرـلقع ملع اإلملٚم، ؾّلـ أدرك افرـلقع ملع اإلملٚم ؾَلد أدرك

ٚ: ؾٔجٛ أن يُز تُورة اإلحرام وهلق واؿلػ، ثلؿ  ًً افرـًٜ، وإذا أدرك ادسوقآُل إمَٚمف راـ

يرـع، وإؾوؾ أن يُز مرة أخرى فِرـقع، وإن اؿتك ظذ تُورة اإلحرام حلَٚل ؿٔٚملف 

 أجزأتف ظـ تُورة افرـقع. 

                                           
 .(651)، ومسِؿ (644)( افوخٚري 1)

 .(653)مسِؿ ، و3/423ألد ( 2)
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ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ :افزـٚة هل افرــ اف:ٚفٞ مـ أرـٚن اإلشالم، ؿٚل اهلل تًٚػ

﴾ں ڻ ڻ
ََِؽ َِٕهًٚبٚ، ، (1) ٌد مِ  وافْهَهُٚب:وجتٛ ظذ ـؾه مسٍِؿ َم ـ ادٚل، مَداٌر لدا

إذا بَل مع صٚحوف شْٜ هجريٜ ـٚمِٜ
(2)

 وجوٝ ؾٔف افزـٚة. 

ِٞ َّ ُٝ األٗزاِق اهِقد  شكا

ًٚ مـ افٍوٜ.  595ٕهٚب إوراآل افَْديٜ = مٚ يًٚدل ؿّٜٔ   جرام

ٌللر مللـ وؿللٝ ٔخللر، ؾَّٔتللف يف أول صللٓر صللٍر مللـ ظللٚم وؿّٔللٜ جللرام افٍوللٜ تت

 797(، ؾُٔقن افْهٚب بٚفريٚل افسلًقدي )1.34هل: ريٚل وأربع وثالثقن هِِٜ )1433

 ريًٚٓ(.

 طسٙقٞ حطاب اهصكاٝ

 يُّـ حسٚب افزـٚة بٚفىريَٜ افتٚفٜٔ:

 = مَدار افزـٚة . 43 ÷مَدار ادٚل بٚفقَرآل افَْدي 

 :تطبٚق عٌوٛ

 أفػ ريٚل، ؾًْرف مَدار افزـٚة افقاجوٜ بٚفىريَٜ افتٚفٜٔ:  رجؾ يِّؽ مئٜ 

 ريًٚٓ. 2.533=  43÷  133.333 

 شكاٝ ُعسِٗض اهتذازٝ

بح.  ُظروُض افتجٚرة هل:  مٚ ُأظد فِؤع وافؼاا ِمـ أجؾ افره

                                           

 .[43، أيٜ ]َرةافوشقرة  (1)

ُٜ ادسِّغٓ شْٜ مٔالديٜ، إذ ادجريٜ هل ادًتزة ذًظٚ (2)  .، وهل َشَْ
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ت فِتجٚرة، وينّؾ ذفؽ مجٔلع إٔلقاع إملقال  جتٛ افزـٚة يف مجٔع إمقال افتل أظدا

وادالبس، وإؿّنٜ، واحلديلد، وإخنلٚب، وؽرهلٚ مملٚ ُأِظلدا فِتجلٚرة، مـ افسٔٚرات، 

ؾُؾ هذه إصٔٚا ومٚ ينٚ.ٓٚ إذا ٕقى ادسلِؿ افتجلٚرة .لٚ، وحلٚل ظِٔٓلٚ احللقل: وجلٛ 

 ظِٔف افزـٚة يف ؿّٔتٓٚ.

 شكاٝ األضٍٔ

 ٓ ُيِق ادسٚهؿ مـ حٚفتغ: 

ٚ وذاًا.ادوٚربٜ بٕٚشٓؿ، بٖن يُقن ؿهده باحلٚفٜ إوػ:  ًً  ٕٚشٓؿ ادتٚجرة .ٚ، بٔ

ؾٓذا جتلٛ ظِٔلف افزـلٚة إذا حلٚل احللقل، ؾَٔلدر ؿّٔتٓلٚ يف افسلقآل ظلذ رأس افسلْٜ، 

  .ويؤػ إفٔٓٚ إربٚح افْٚجتٜ ظْٓٚ إن ـٕٚٝ يف يده، وُيرج زـٚهتٚ

 ربلح ملـ آشلتٍٚدة ادسلٚمهٜ ملـ ؿهلده يُقن بٖن إشٓؿ، يف آشت:امر اف:ٕٜٚٔ: احلٚفٜ

 بؤًٓٚ. ادتٚجرة يَهد وٓ افسْقي، وريًٓٚ ٓؿ،إش

 تللرك وإن ؿووللف، إذا افسللْقي افللربح مللـ افزـللٚة ُيللرج أن احلٚفللٜ هللذه يف وإؾوللؾ 

 .بٖس ؾال ادٚل مًف بَل إن احلقل ظِٔف  قل حتك إخراجٓٚ

 :أحلاَ اهصكاٝ

ٚ فوْلٚا جتٛ افزـٚة يف مجٔع إوراآل افَْديٜ افتل يُِّٓٚ ادسِؿ: وفلق ـلٚن جيًّٓل -1

احللقل وهلل يف  ٚمْزل أو زواج أو ذاا شٔٚرة أو ؽر ذفلؽ ملـ احللقا ٟ: إذا حلٚل ظِٔٓل

 مُِف.

وجقب افزـٚة يف فِخسٚرة  أَثرَ َمـ خن يف جتٚرتف أو يف إشٓؿ أو ؽرمهٚ ؾٕ٘ف ٓ  -2

ِمـ ظدمف، ؾٚفزـٚة واجوٜ بِّؽ ادٚل: ومٚ دام اإلٕسٚن يِّؽ مٚٓ يوِغ افْهٚب ؾٚفقاجٛ 

 ٔف إخراج افزـٚة مْف إذا مٙ ظِٔف ظٚم هجري ـٚمؾ. ظِ

مـ ـلٚن فديلف ظَلٚر ملـ أرض أو مْلزل، أو ـلٚن فديلف شلٔٚرة، أو ؽلر ذفلؽ ملـ  -3

 ادّتُِٚت، وفٔس يْقي بف افتجٚرة ؾال زـٚة ؾٔف.

ُة فإلجيٚر فٔس ؾٔٓٚ زـٚة يف ذاهتٚ، وإٕام افزـٚة يف أجرهتٚ إذا بَٔٝ ظْلد  -4 دا ًَ افًام ر اْدُ
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افنخص شْٜ هجريٜ ـٚمِٜ بًد ؿووٓٚ، أو بَل مْٓٚ مٚ يوِغ افْهٚب بٍْسف أو ملع َٕلقِده 

 إخرى.

ُْك أو فٌر ذفلؽ ملـ  -5 ًُِّهٚ مْف، أو فؼاا بٔٝ  خر فِسُّ َمـ َظَرَض ظَٚره فِؤع ا

إؽراض ؾال زـٚة ؾٔف ظذ افهحٔح، وفق بَل مًروًاٚ ظدة شْقات: إٓ إذا ـٚن ؽرالف 

 مـ أجؾ افربح: ؾٓذا يدخؾ يف ظروض افتجٚرة افقاجٛ زـٚهتٚ. ادتٚجرة بف

دا ؾٔف بغ َظْراف فِتجلٚرة،  -6 ٔاًْٚ، أو ـٚن ُمَسده َمـ ـٚن ظْده ظٌَٚر ٓ يْقي بف صًٔئٚ مً

أو شُْٚه، أو تٖجره، أو َتْرـِِف حتك إذا احتٚج إػ بًٔف بٚظف: ؾال زـلٚة ؾٔلف ملٚ َِل يًلزم ظلذ 

 ض افتجٚرة: ؾْٓٚ يدخؾ يف ظروض افتجٚرة افقاجٛ زـٚهتٚ.جًِف ظْرًاٚ مـ ظرو

ُؿ اهللُ تًٚػ بَقفف:  -7 ُٓ ٔاَْ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿ُتدؾع افزـٚة ف:امٕٜٔ أصْٚف َب

  ﮵﮴  ﮳  ﮲  ۓۓ  ے  ے  ھ ھ   ھ  ہ ھ  ہ ہ ۀ ہ 

﮸   ﮶ ﴾﮷ 
وٓ يهح دؾًٓٚ يف ؽر ذفؽ وفق ـٚن مـ أوجف افز واإلحسٚن ، (1)

 ـوْٚا ادسٚجد وٕحقهٚ.

                                           

 .[63، أيٜ ]افتقبٜشقرة  (1)
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 افهٔٚم

 

صٔٚم رموٚن هق افرــ افرابع ملـ أرـلٚن اإلشلالم، وهلق واجلٛ ظلذ ـلؾ مسلِؿ 

َٛ ) بٚفغ ظٚؿؾ ؿٚدر، ؿٚل تًٚػ:
تِل ـُ اَم  ـَل ُٚم  َٔ ُؿ افههل ُُ ْٔ َٛ َظَِل

تِل ـُ ُْلقاْ  ـَ  َم ِذي ٚ افال َل ٚ أَ ُّ َي

قنَ  َُ تا ْؿ َت ُُ ِا ًَ ْؿ َف ُُ ِِ وْ ـَ ِمـ َؿ ِذي (َظَذ افا

(1)

  . 

 رموٚن صٔٚمؾوؾ 

ٚ مَل  فُ فَل  رَ ٍِل ٚ ؽُ ٚبً سَل ٚ واحتِ إيامًٕل  ٚنَ َو مَ رَ  ٚمَ َص  ـْ مَ » ؿٚل: أن افْول   أب هريرة ظـ

.«فِ وِ ْٕ ذَ  ـْ مِ  مَ دا ََ تَ 

(2)

 

  ثوقت دخقل صٓر رموٚن

 أمريـ مهٚ: بٖحددخقل صٓر رموٚن،  ي:وٝ

رؤيٜ هالل صٓر رموٚن ظَٛ ؽروب افنّس مـ يلقم افتٚشلع وافًؼليـ  .1

 مـ صٓر صًوٚن.

صًوٚن ثالثغ يقًمٚ: وذفؽ إذا ِل ير هالل رموٚن: أو حٚل دون إـامل صٓر  .2

 رؤيتف ؽٔؿ أو ؽوٚر.

 افْٜٔ يف افهٔٚم

افْلذر، وجتلٛ ٕٔتلف فلٔال ؿولؾ افهٔٚم افقاجٛ، ـهٔٚم رمولٚن أو افَولٚا أو  أوٓ:

 .ضِقع افٍجر

                                           

(
1

 .183 يٜ  افوَرة شقرة (

(
2

 (.763) مسِؿ(، و38)افوخٚري  (
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صٔٚم افتىقع، ويهح أن يْقيف افنلخص ملـ افْٓلٚر: بؼلط أن ٓ يُلقن ؿلد  ثٕٚٔٚ:

 را بًد ضِقع افٍجر.تْٚول مٍىه 

 مٍسدات افهٔٚم

 فِهٔٚم مٍسدات ظديدة هل:

 إـؾ أو افؼب. -1

مللٚ يُللقن يف مًْللك إـللؾ أو افؼللب ممللٚ  هللؾ بللف تٌذيللٜ افوللدن، م:للؾ: اإلبللر  -2

 ادٌذيٜ، وحَـ افدم دـ احتٚج إفٔف. 

 اجلامع. -3

 إخراج ادْل بًٍِف: بٚشتّْٚا أو ؽره. -4

 أمٚ مـ تَٖٔ درض وٕحقه ؾهقمف صحٔح. إخراج افَلا ظّدا ، -5

إخراج افدم ظـ ضريلؼ احلجٚملٜ، ويف حُّٓلٚ شلحٛ افلدم فِتلزع بلف إذا ـلٚن  -6

 ـ:را.

 خروج دم احلٔض أو افٍْٚس. -7

 ذوط افٍىر .ذه ادٍىرات
 
َ َٜ إٓا  ـَ مِ  َقاب ُر افهٚ ؿُ ُيٍىِ ٓ   راِت افسٚبَ  :الثٜ ذوٍط: بادٍُىه

ًٚ أْن يُقَن إول:   إٔف يٍىر. ظٚد

 أـؾ أو ذب أو جٚمع ٕٚشٔٚ ِل يٍىر بذفؽ. ، ؾّـأْن يُقَن ذاـِراً  اف:ٚين:

 ؾّـ ـٚن مُرهٚ أو ؽر ُمتٚر ِل يٍىر. ،اً ظٚمدأْن يُقَن  اف:ٚفٞ:

 أمقر ٓ تٍسد افهٔٚم

هْللٚك أمللقر ؿللد يًٍِٓللٚ افهللٚ ؿ، أو  تللٚج إفٔٓللٚ وهللل ؽللر مٍىللرة، وٓ تللٗثر يف 

 افهٔٚم، ؾّـ ذفؽ:



 55 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

اشتًامل اإلبر ؽر ادٌذيٜ: م:ؾ: اإلبر افًالجٔلٜ، وإبلر إُٕسلِغ دلر   -أ

  افسُر.

 شحٛ افدم افَِٔؾ فِتحِٔؾ.  -ب

 خروج افدم افٔسر مـ أي جزا مـ أجزاا افودن. -ت

   اشتًامل افٍرصٚة ومًجقن إشْٚن. -ث

   افسقاك: افرضٛ أو افٔٚبس، وشقاا اشتًِّف ؿوؾ افزوال أو بًده. -ج

 اشتًامل بخٚخ افربق. -ح

 اشتًامل إـسجغ أو افوخٚر فِّر .  -خ

 افَىرة يف افًغ أو إٕػ أو إذن. -د

 اشتًامل افىٔٛ وافوخقر. -ذ

 ؿِع افرضس أو حٍره. -ر

 مـ يوٚح دؿ افٍىر يف رموٚن

مـ ُيْن هذه افؼيًٜ ادوٚرـٜ إبٚحٜ افٍىر ظْد وجقد ظلذر افؼلظل، وافلذيـ يولٚح 

 ر يف رموٚن ؿسامن:دؿ افٍى

 :يف رموٚن وجيٛ ظِٔف افَوٚا، وهؿ مـ يوٚح فف افٍىر افَسؿ إول:

ويترضلر ملـ افهلٔٚم أو ينلؼ  -بل٘ذن اهلل تًلٚػ-ادريض مراٚ يرجك صلٍٚؤه أوٓ:

 ظِٔف.

ادسٚؾر، شقاا شلٚؾر بٚفىلٚ رة أو افولٚخرة أو افسلٔٚرة، وشلقاا وجلد منلَٜ يف  ثٕٚٔٚ:

 شٍره أو ِل جيد.

درأة احلٚمؾ أو ادراع: إذا ـٚن افهٔٚم ينؼ ظِٔٓام، أو يرض .ام أو بقفد ام، ا ثٚف:ٚ:

 ومهٚ يف حُؿ ادريض.
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 ادرأة احلٚ ض وافٍْسٚا، وافٍىر واجٛ ظِٔٓام، وٓ يهح صقمٓام. رابًٚ:

 :، وهؿمـ يوٚح فف افٍىر يف رموٚن وجيٛ ظِٔف افٍُٚرة افَسؿ اف:ٚين:

 ؤه، ـّرض افنضٚن ادْتؼ يف افودن.ادريض مراٚ ٓ يرجك صٍٚ أوٓ:

 ـور افسـ افذي ٓ يستىٔع افهٔٚم. ثٕٚٔٚ:

ؾٓللٗٓا يٍىللرون ويىًّللقن ظللـ ـللؾ يللقم مللـ صللٓر رموللٚن مسللُْٔٚ، وإذا وصللؾ 

 افُور إػ درجٜ اخلَرف زال ظْف افتُِٔػ، وِل يِزمف را.

 ؿوٚا صقم رموٚن ووؿتف

وإؾولؾ  وبغ رمولٚن افتلٚيل فلف،مـ أؾىر يف رموٚن وجٛ ظِٔف افَوٚا ؾٔام بْٔف 

 فًذر ذظل. ادوٚدرة فَِوٚا، وٓ جيقز تٖخر افَوٚا إػ مٚ بًد رموٚن افتٚيل إٓ

 صقم افتىقع دـ ظِٔف ؿوٚا

ؾل٘ن إؾولؾ ادولٚدرة بلف ؿولؾ صلٔٚم افتىلقع،  مـ ـٚن ظِٔف ؿوٚا را مـ رمولٚن

ف، وبخٚصلٜ إذا وفُـ مـ صٚم تىقظٚ ؿوؾ افَوٚا ؾَد خٚفػ إؾوؾ وصح صٔٚم

 ـٚن صٔٚم افٍْؾ ممٚ يٍقت وؿتف: ـهٔٚم ظرؾٜ، وظٚصقراا.

 مستحوٚت افهٔٚم

سلـ أن ؾٔمتف أحلد ٚؾل٘ن صل حٍظ افِسٚن ظـ ـ:لرة افُلالم وـٍلف ظلـ ملٚ يُلره، -1

:  .«إين صٚ ؿ» يَقل فف جٓراً

 حقر، وافسْٜ تٖخره إػ ؿؤؾ افٍجر.افسُّ  -2

 .تًجٔؾ افٍىقر بًد ؽروب افنّس موٚذة -3

 .أن يُقن يف شحقره متر -4

   ؾ٘ن ِل جيد ؾًذ مٚا. ؾ٘ن ِل جيد ؾًذ متر، اإلؾىٚر ظذ رضٛ، -6



 57 ٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞضماًٚاهتخفٞ اإل 

َٛ افيّٖ وابتِٝ افًروآل وثوٝ إجر إن صٚا اهلل»إذا أؾىر:  ؿقفف -7 ).«ذه
1

). 

 مٚ  رم ظذ افهٚ ؿ 

 رم ظذ افهٚ ؿ وؽر افهٚ ؿ افُذب وافٌٔوٜ و افنتؿ وافٍحلش، وإيلذاا افْلٚس، 

افْير أو آشتامع إػ احلرام، وافتحريؿ يف حلؼ افهلٚ ؿ أـلز: ٕٕلف وؿلٝ ؾٚالؾ، و

ًَ  افزورِ  ؿقَل  عْ دَ  يَ ـ ِلَ مَ »: ؿٚل افْول   عَ دَ يَل  أنْ  ٌٜ ٚجَل هلل َح  ِلَٔس ؾَ  واجلَٓؾ  فِ بِ  َؾ َّ واف

).«فُ ابَ وَذَ  فُ ٚمَ ًَ ضَ 
2

) 

 مٚ يُره فِهٚ ؿ

 مجع ريَف وبًِف. -1

 .حتك ٓ يهؾ ادٚا إػ جقؾفْنٚآل ادوٚفٌٜ يف ادوّوٜ وآشت -2

 صٔٚم افتىقع

 يسـ صٔٚم افتىقع، ومْف:

 .صٔٚم يقم ظرؾٜ، وهق افتٚشع مـ ذي احلجٜ فٌر احلٚج -1

صللٔٚم يللقم ظٚصللقراا، ويسللـ صللٔٚم افٔللقم افتٚشللع مًللف، ؾلل٘ن ِل يتٔنلل ؾللٚفٔقم  -2

 احلٚدي ظؼ، وإن صٚم إيٚم اف:الثٜ ـِٓٚ ؾٓق حسـ.

 ـ صقال، وتُقن بًد ؿوٚا مٚ ؾٚتف مـ رموٚن.صٔٚم شتٜ أيٚم م -3

 صٔٚم افتسع إوػ مـ صٓر ذي احلجٜ، ـِٓٚ أو مٚ تٔن مْٓٚ. -4

 اإلـ:ٚر مـ افهٔٚم يف صٓري: لرم وصًوٚن. -5

صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر أيٚ ـٕٚٝ، وإؾوؾ أن تُقن أيٚم افؤض، وهلل:  -6

 مـ ـؾ صٓر. 15، و14، و13

                                           

(
1

 .( 2357أبق داود ) (

(
2

 ( .1834) (،5713)افوخٚري  (
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 فِٜٔ افَدر

 (فِٜٔ افَدر خر مـ أفلػ صلٓراهلل تًٚػ ؾٔٓٚ: ) ؿٚل ،افَدر أؾوؾ فِٜٔ يف افًٚمفِٜٔ 

ؾْٔوٌلل  يف أي فِٜٔ مْٓلٚ، ؽر لددة وفُْٓٚ يف افًؼ إخرة مـ رموٚن،، وهل  (1)

 يف مجٔع افًؼ إواخر، ويف أوتٚرهٚ  ـد وأرجٚهٚ فِٜٔ شوع وظؼيـ. حتر ٚ

 

 مٚ يستحٛ ؾٔٓٚ

جيتٓلد يف  ـٚن رشلقل اهلل  :ؿٚفٝ ظٚ نٜ ريض اهلل ظْٓٚ ٚظٚت،اإلـ:ٚر مـ افى -1

) افًؼ إواخر مٚٓ جيتٓد يف ؽره
2

). 

 ؿلٚل احلرص ظذ ؿٔٚم افِٔؾ يف افًؼ إخلرة ملـ رمولٚن حتريلٚ فِِٔلٜ افَلدر، -2

).«مـ ؿٚم فِٜٔ افَدر إيامٕٚ واحتسٚبٚ ؽٍر فف مٚ تَدم مـ ذٕوف» :افْول 
3

) 

).«افِٓؿ إٕؽ ظٍق حتٛ افًٍق ؾٚظػ ظْك»مـ افدظٚا، وأؾوِف اإلـ:ٚر ؾٔٓٚ  -3
4

) 

 

                                           

(
1

 .3شقرة افَدر  يٜ  (

(
2

 .(1175)مسِؿ  (

(
3

 .(763)مسِؿ و (،1913)افوخٚري ( 

(
4

(، 13738)افُلزى  يف ، وافْسلٚ لحسـ صحٔح ( وؿٚل:3513)افسمذي ، و6/238ألد  (

 .1/712احلٚـؿ صححف (، و3853)ابـ مٚجف و
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 وافًّرة احلٟ

 

ِ ؿٚل اهلل تًٚػ: ) احلٟ إػ بٔٝ اهلل احلرام هق افرــ اخلٚمس مـ أرـٚن اإلشالم، ّ َوهللِ

لٌّ 
ِ٘نا اهلل َؽِْلل َر َؾلل لل ٍَ ـَ ـ  ؤِالً َوَملل ْٔللِف َشلل تََىَٚع إَِف ـِ اْشلل ِٝ َملل

ْٔلل وَ ُّٟ اْف
َذ افْاللِٚس ِحلل ـِ  َظلل َظلل

ِغَ  ٚدَ ًَ (.اْف
 (1)

 

، ظلذ ـلؾ مسلِؿ بلٚفغ ظٚؿلؾ مسلتىٔع احلٟ وافًّرة واجوٚن يف افًّر مرة واحدةو

هلذه ّلـ تلقؾرت ؾٔلف ؾ فِحٟ، وجيوٚن ظذ ادرأة إذا ـٚن دٚ لرم يسٚؾر .ٚ إػ مُٜ،

ٍّٟ إفٔفادوٚدرة إػ احلٟ ؾقرً  ظِٔفٛ افؼوط وج  .ا يف أؿرب ح
 ؾوؾ احلٟ وافًّرة

مـ حٟ هلل ؾِؿ يرؾٞ وِل يٍسؼ رجلع » ؿٚل: افْول  أن هريرة  ظـ أب -1

)«وفدتف أمف ـٔقمِ 
2

). 

 ،افًّرة إػ افًّرة ـٍٚرة دٚ بْٔٓام» :ؿٚل أن رشقل اهلل  ظـ أب هريرة -2

).«إٓ اجلْٜ واحلٟ ادزور فٔس فف جزاا
3

) 

 

                                           

(
1

 . 97 يٜ   ل ظّرانشقرة  (

(
2

 .(1353) (، ومسِؿ1449) افوخٚري (

(
3

 .(1349) مسِؿ(، و1683)افوخٚري ( 
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 صٍٜ احلٟ وافًّرة

 

 اإلحرام مـ ادَٔٚت 

ٕٔلٜ افلدخقل يف افْسلؽ،  اإلحرام هلق:وال بد أن  رم .ام، ؾاحلٟ وافًّرة  مـ أراد

 ٕٜٔ افدخقل يف احلٟ. ؾٍل افًّرة هق ٕٜٔ افدخقل يف افًّرة، ويف احلٟ هق

   وادقاؿٔٝ افتل  رم مْٓٚ افْٚس افٔقم أربًٜ بٔٚهنٚ ؾٔام يع:

1- ٍٜٔ َِ      )أبٔٚر ظع(. :ويسّك أن ،ذو احلُ

 اجلُْحٍٜ. -2

 )وادي لرم(.  :)افسٔؾ افُور(، وأظاله يسّك :ويسّك أن ،لؿرن ادْٚز -3

 ؿ.َِ ّْ َِ يَ  -4

ومـ ـٚن دون ادقاؿٔٝ افسٚبَٜ ؾٕ٘ف  لرم ملـ مقالًف افلذي هلق ؾٔلف، إٓ إذا ـلٚن 

ملـ مقالًف، وأملٚ افًّلرة ؾّلـ خلٚرج حلدود  داخؾ حدود احلرم ؾٕ٘ف  رم بٚحلٟ

 احلرم.

ّلرة ظلـ ضريلؼ افىلٚ رة ؾٕ٘لف جيلٛ ظِٔلف مـ ـٚن شٍره ٕداا مْٚشؽ احللٟ أو افًو

اإلحرام إذا مرت افىٚ رة بحلذاا ادَٔلٚت افلذي يف ضريَٓلٚ، وٓ جيلقز فلف أن يلٗخر 

 .اإلحرام إػ ٕزول افىٚ رة يف مىٚر جدة

ـُ   اإلحرام شْ

 .آؽتسٚل ؿوؾ اإلحرام -1

 . إحرامف مالبستىٔٛ افرجؾ يف بدٕف ٓ يف  -2

 .أبٔوغ وًِٕغيف إزار ورداا  افذـر إحرام -3
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 ، وـقهنٚ ؾريوٜ هق إوػ.إلحرام بًد صالةا -4

 .افَوِٜ  رم حٚل ـقٕف راـوٚ مستَوالأن  -5

 صٍٜ اإلحرام 

افنخص فإلحرام بًٍلؾ ملٚ تَلدم ؾٕ٘لف يْلقي افلدخقل يف افْسلؽ افلذي  إذا اشتًدا 

، يريده مـ حٟ أو ظّرة، وافسْٜ أن يتٍِظ بٚفْسؽ افذي ٕقاه ويرؾلع بلذفؽ صلقتف

 :وبٔٚن مٚ يَقفف ؾٔام يع

 إذا ـٚن مٍردا فِحٟ ؿٚل: فؤؽ حجٚ، أو افِٓؿ فؤؽ حجٚ. أوٓ:

إذا ـٚن ؿٚرٕٚ فِحٟ مع افًّرة ؿٚل: فؤؽ ظّرة وحجٚ، أو افِٓؿ فؤؽ ظّلرة  ثٕٚٔٚ:

 وحجٚ.

إذا ـلٚن مًتّلرا ظّلرة مٍلردة أو متّتًلٚ .لٚ إػ احللٟ ؿلٚل: فؤلؽ ظّللرة، أو  ثٚف:لٚ:

 .افِٓؿ فؤؽ ظّرة

 إٔقاع افْسؽ

  ؾًذ مـ أراد احلٟ أن ُيتٚر واحدة مْٓٚ، وهل:  احلٟ ظذ ثالث صٍٚت،يؼع 

أن  رم بلٚفًّرة يف أصلٓر احللٟ، ثلؿ يْتٓلل مْٓلٚ ويتحِلؾ ملـ  :وهق، أوٓ: افتّتعُ 

 إحرامف، ثؿ  رم بٚحلٟ يف ظٚمف ٍٕسف.

 َِ  .بٚحلٟ وافًّرة مًٚ يف أصٓر احلٟ أن  رم :وهق، انُ رَ ثٕٚٔٚ:اف

 أن  رم بٚحلٟ وحده يف أصٓر احلٟ. :وهق، ثٚف:ٚ: اإلؾرادُ 
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 أملر بلف أصلحٚبف  وأؾوؾ إٕسٚك اف:الثٜ افتّتع: ٕن افْولل 
(1)

َِل  ، : انُ رَ ثلؿ اف

 ٕٕف جيّع بغ حٟ وظّرة، ثؿ اإلؾراد.

 

 افتِؤٜ وأحُٚمٓٚ

 فؤلؽ ٓ ،فؤلؽ افِٓلؿ فؤلؽ) وصلٍتٓٚ: وهلل شلْٜ، افتِؤٜ صلًٚر احللٟ وافًّلرة،

ٓللُر .للٚ جي(، ٓ ذيللؽ فللؽ ،فللؽ وادِللؽ ،وافًّْللٜ ،إن احلّللد ،ذيللؽ فللؽ فؤللؽ

يسلتّر احللٚج يف ، وإذا دخلؾ حلرم مُلٜادًتّلر يَىًٓلٚ افرجؾ، وتنُّ .ٚ ادلرأة. و

 ودأ يف رمل مجرة افًَوٜ يقم افًٔد.افتِؤٜ حتك ي

 ليقرات اإلحرام

 مٜ بسوٛ اإلحرام.  ادحرا  ظاملهل إ تًريٍٓٚ:

  ثامٕٜٔ: وهل 

  حِؼ افنًر أو ؿهف أو ٕتٍف مـ أي مقاع مـ بدٕف.  -1

  .  ؿص إطٍٚر مـ يده أو رجِف -2

رأشللف بّالصللؼ فللف، م:للؾ افىٚؿٔللٜ وافٌللسة، وواللع افللرداا ظللذ  رجللؾتٌىٔللٜ اف -3

 .رأشف

متٚظف مـ حَٔوٜ وٕحقهٚ، أو أن يستيؾ بام فٔس  وجيقز فِّحرم أن  ّؾ ظذ رأشف

 أم:ِٜ ذفؽ: ، ومـبّالصؼ فِرأس

 .نجرةواف ،يِٜواد اخلّٜٔ، وافسٔٚرة،

                                           

(
1

 (.1211ؿ )مسِ (
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خللٔط وهللق ادٍهللؾ ظللذ ؿللدر افوللدن م:للؾ: اف:للقب، افِوللٚس اد رجللؾفللوس اف -4

  ، وافَّٔص، واجلقربغ. وافٍِْٜٔ، وافناويؾ

  افتىٔٛ.  -5

  صٔد افز. -6

 ظَد افُْٚح. -7

 اجلامع ودواظٔف. -8

 إحرام ادرأة

 ام يع:اتص ب إهنٚ ادرأة ـٚفرجؾ يف اإلحرام إٓ

ٓ تتللزج يف تسللس مجٔللع بللدهنٚ،و حتلرم ادللرأة ؾللٔام صللٚات مللـ اف:ٔللٚب ، ؽللر أهنللٚ -1

 .فوٚشٓٚ

تٌىلل وجٓٓلٚ جيلٛ ظِٔٓلٚ أن ، وافَْلٚب أو افزؿلع أو افِ:لٚمتِوس  أن ٓ جيقز -2

 .بٚفٌىٚا ادًتٚد فِقجف وفق مس افٌىٚا وجٓٓٚ ظْد افرجٚل إجٕٚٛ

س افٍَٚزيـ ظذ يد ٚ، وجيلٛ ظِٔٓلٚ تٌىٔلٜ يلد ٚ ظْلد افرجلٚل ٓ جيقز أن تِو -3 

 إجٕٚٛ بقآًٚ داخؾ ظوٚاهتٚ. 

 افدخقل إػ مُٜ وادسجد احلرام

إذا وصللؾ ادحللرم إػ مُللٜ ؾٚفسللْٜ فللف أن يوللٚدر بٚفللذهٚب إػ ادسللجد احلللرام ٕداا 

هلل ٚا ادؼلوع ظْلد دخلقل ادسلجد: )أظلقذ بلٕٚسُف، ؾل٘ذا دخلؾ ادسلجد ؿلٚل افلدظ
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(، )افِٓؿ اؾلتح 1)مـ افنٔىٚن افرجٔؿ( ،، وبقجٓف افُريؿ، وشِىٕٚف افَديؿافًئؿ

)يل أبقاب رلتؽ( 
2

). 

 

 صٍٜ افًّرة

 

 أوٓ: افىقاف بٚفؤٝ

أول مٚ يودأ بف ادًتّر أن يىقف بٚفًُوٜ شوًٜ أصقاط، ـؾ صلقط دورة ـٚمِلٜ ظلذ 

   ـام يع:وبٔٚن صٍتف تودأ مـ احلجر إشقد وتْتٓل بف،  ،افًُوٜ

 .  ظقرتف مـ افنة إػ افرـوٜ اترٚ، شمتىٓرا يُقن يف ضقاؾف -1

2-  ٚ ًً  .يف مجٔع افىقافيسـ أن يُقن ُمْوَىوِ

، وجيًؾ افرداا حتتف، وجيًؾ ضريف افرداا ظلذ أن يُنػ مُْوف إيّـ وآاىوٚع:

     ف.وإذا أـّؾ افنقط افسٚبع ترك آاىوٚع، وؽىك مُْؤف بردا ادُْٛ إين،

)يستَوؾ احلجر إشقد ؾ٘ن متُـ مـ تَؤِلف ؿوِلف، وإٓ اشلتِّف -3
3

بٔلده افّْٔلك  (

    .إن تٔن وؿوؾ يده

أصٚر إفٔف راؾًلٚ يلده افّْٔلك ؿلٚ ال: اهلل أـلز )ملرة  اشتالم احلجر ِل يتٔن ففإذا  -4

   .واحدة(، وٓ يَوؾ يده

    .ثؿ يّٙ يف ضقاؾف جٚظال افًُوٜ ظـ يسٚره -5

                                           

(
1

 .حسـ حديٞ (:83)ص يف إذـٚر، ؿٚل افْقوي (466)داود  أبق (

(
2

 .(713)مسِؿ  (

(
3

 .آشتالم: مسح احلجر بٚفٔد (
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 .إصقاط اف:الثٜ إوػ ـ أن يرُمؾ يفيس -6

َمؾ:    رسظٜ ادق مع مَٚربٜ اخلُىٚ. وافرا

ؾ٘ن تٔن فف اشتِّف بٔده افّْٔلك  إذا مر بٚفرــ افٔامين وهق افرــ افرابع فًُِوٜ -7

 ،تالمف مٙلل وِل يؼلل إفٔللف وِل يُللزِل يتٔنلل فللف اشلل ، وإنوٓ تَؤللؾ مللـ ؽللر تُوللر

   .إن تٔن يف ـؾ صقط وٓ يَوِفيستِؿ افرــ افٔامين و

ربْٚ  تْٚ يف افلدٕٔٚ حسلْٜ ويف أخلرة حسلْٜ  يَقل بغ افرـْغ افٔامين وإشقد: -8

    وؿْٚ ظذاب افْٚر.

أصلٚر إفٔلف راؾًلٚ  ذفلؽ ـِام حٚذى احلجر إشقد ؿوِف واشتِّف، ؾ٘ن ِل يتٔن فف -9

  .َػيده افّْٔك ؿٚ ال: اهلل أـز )مرة واحدة(، ويّٙ وٓ ي

 تَدم، ؾٔدظق ويذـر ويَرأ مٚ تٔن.ذـر خٚص شقى مٚ  فٔس فِىقاف -13
 

 صالة رـًتل افىقاف ثٕٚٔٚ:

إن تٔنل  -صلذ رـًتلغ خِلػ مَلٚم إبلراهٔؿ ظِٔلف افسلالم  إذا إتٓك مـ افىقاف

، وافسللْٜ أن يَلرأ يف افرـًللٜ ادسللجد احللراموإٓ صلالهٚ يف أي مقاللع ملـ  -ذفلؽ

ة ) افُللٚؾرون(، ويف افرـًللٜ اف:ٕٚٔللٜ بًللد افٍٚحتللٜ شللقرة إوػ بًللد افٍٚحتللٜ شللقر

  )اإلخالص(. 

 ثٚف:ٚ: افسًل بغ افهٍٚ وادروة

 ، وصٍٜ افسًل ـام يع:جتف إػ ادسًكإذا إتٓك مـ افىقاف ورـًتٔف ا

ؿرأ ؿقفف تًٚػ: )إن افهٍٚ وادروة ملـ اؿسب مْٓٚ مـ افهٍٚ، ؾ٘ذا افسًل يودأ  -1 

 : أبدأ بام بدأ اهلل بف.لثؿ ؿٚصًٚ ر اهلل(، 



 66 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

، ويرؾع يديف ـلام يلرؾًٓام يف افلدظٚا، ويَلقل: ويستَوؾ افًُوٜيرؿك ظذ افهٍٚ  -2

إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ، فلف ادِلؽ وفلف احلّلد  اهلل أـز. اهلل أـز. اهلل أـز، ٓ

 وهق ظذ ـؾ را ؿدير، احلّد هلل وحده إٔجز وظده، وٕك ظوده، وهزم إحلزاب

 ثؿ يلدظق بلام تٔنل، ثؿ ئًد افتُور وافتِٓٔؾ وافتحّٔد،، وحده( ثؿ يدظق بام تٔن

وٓ يلدظق بًلد ذفلؽ، ؾُٔلقن افلذـر ثالثلٚ،  ثؿ ئًد افتُولر وافتِٓٔلؾ وافتحّٔلد ،

 وافدظٚا بغ ذفؽ مرتغ.

 جلٕٚول ثؿ يْزل متجٓلٚ إػ ادلروة، ؾّٔقل إػ إظّلدة وإٕلقار اخلرضلاا ظلذ -3

إن تٔنل إػ حلد إظّلدة وإٕلقار اخلرضلاا يف اجلٓلٜ  ثلؿ يلرـض صلديداادسًك، 

، ؾٚفسلْٜ افسلًل يف مقالع افسلًل، وادقل يف إخرى، ثؿ يُّؾ منلٔف إػ ادلروة

 مقاع ادق.

إذا وصؾ ادروة ؾَد أـّؾ صقضٚ، ويًٍؾ ظِٔٓٚ ـام ؾًؾ ظذ افهٍٚ: ؽلر إٔلف ٓ  -4

 .قد إفٔٓٚ فًدم ورودهيَرأ أيٜ إذا دٕٚ مْٓٚ وٓ يف افهً

  ثؿ يًقد إػ افهٍٚ وينتد شًٔف بغ افًالمتغ اخلرضاويـ.  -5

يف ـللؾ صللقط، حتللك يُّللؾ شللوًٜ أصللقاط، افللذهٚب صللقط مللٚ تَللدم يًٍللؾ  -6

 .ويْتٓل افسًل ظْد ادروة ،وافرجقع صقط  خر

 تَدم، ؾٔدظق ويذـر ويَرأ مٚ تٔن.فٔس فِسًل ذـر خٚص شقى مٚ  -7 

 .ظٚا وافذـر بًد افسٚبع: فًدم وروده ظـ افْول ٓ يَػ فِد -8

 رابًٚ:احلِؼ أو افتَهر

إذا أتؿ افسًل خرج ملـ ادسلًك وحِلؼ رأشلف، أو ؿكل ملـ مجٔلع افنلًر، واحلِلؼ 

 أؾوؾ مـ افتَهر.
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 افتَهر أؾوؾ، ويسك احلِؼ فِحٟ.وإذا ـٚن احلٚج متّتًٚ بٚفًّرة إػ احلٟ ؾ٘ن 

 افتحِؾ مـ افًّرة

 .دًتّر أو حِؼ ؾَد إتٓٝ ظّرتف وحؾ مْٓٚ احلؾ افُٚمؾؾ٘ذا ؿك ا
 مٚ اتص بف ادرأة يف افًّرة

  وٓ آاىوٚع يف افىقاف ُؾ مَ ادرأة ٓ يسـ دٚ افرا.   

 ـلام  لرم ظلذ  ،و رم ظِٔٓلٚ مزاللٜ افرجلٚل فِقصلقل إػ احلجلر إشلقد

  .وفٔٓٚ متُْٔٓٚ مـ ذفؽ

 اويـوٓ تنتد يف افسًل بغ افًالمتغ اخلرض.   

  رأس اإلصوع.إِّٜٔ وهل وٓ حتِؼ صًرهٚ وتُتٍل بٚفتَهر مْف ؿدر 

 أرـٚن افًّرة وواجوٚهتٚ

   أرـٚن افًّرة ثالثٜ:

 اإلحرام. افرــ إول:

 افىقاف. افرــ اف:ٚين:

 افسًل. افرــ اف:ٚفٞ:

 حُؿ مـ ترك أحد إرـٚن

بًوللف، أو تللرك مللـ تللرك اإلحللرام ِل تًَْللد ظّرتللف أصللال، ومللـ تللرك افىللقاف أو 

تًٚػ: )وأمتقا احلٟ  اهلل ؿٚل تؿ ظّرتف وٓ يتحِؾ حتك يٖيت بف،افسًل أو بًوف: ِل ت

 .وافًّرة هلل(
(1)

  

                                           

(
1

 .96 يٜ شقرة افوَرة  (
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    واجوٚت افًّرة اثْٚن:

اإلحللرام مللـ ادَٔللٚت، ؾّللـ جتللٚوز مَٔٚتللف وهللق مريللد فِحللٟ أو  افقاجللٛ إول:

 فإلحرام مْف.افرجقع إػ ادَٔٚت  افًّرة وجٛ ظِٔف

 .و يَكاحلِؼ أو افتَهر، ؾّـ ٕسٔف وجٛ ظِٔف أن  ِؼ أ ٛ اف:ٚين:افقاج

 صٍٜ احلٟ

، ويْتٓلل  خرهلٚ يف افٔلقم اف:ٚفلٞ حلٟ مـ افٔقم اف:لٚمـ ملـ ذي احلجلٜتودأ أظامل ا

 ظؼ، وهذا بٔٚهنٚ حسٛ إيٚم:

 أظامل افٔقم اف:ٚمـ مـ ذي احلجٜ )يقم افسويٜ(

  ف مٚ يٖيت: هذا افٔقم هق أول أيٚم احلٟ، ويؼع ؾٔ

 ،مـ مُٕٚلف افلذي هلق ؾٔلف يف هذا افٔقم ؿوؾ افيٓر دـ يريد احلٟ أن  رمفسْٜ ا -1

 ويَقل يف إحرامف: )فؤؽ حجٚ(.

طٓر هلذا افٔلقم بّْلك، ويوَلقا ؾٔٓلٚ إػ صلوٚح افٔلقم يسـ فِحجٚج أن يهِقا  -2 

 .افتٚشع

 .يسـ يف هذا افٔقم: اإلـ:ٚر مـ افتِؤٜ -3

 

 ع مـ ذي احلجٜ )يقم ظرؾٜ(أظامل افٔقم افتٚش

 إذا ضًِٝ افنّس مـ افٔقم افتٚشع ؾٚفسْٜ فِحجٚج أن يتقجٓلقا إػ ظرؾلٜ مِوهلغ،

رويسـ أن ُيىٛ اإلمٚم ؿوؾ صال ـّ َذ افْلٚس  ة افيٓر خىوٜ واحدة تْٚشٛ احلٚل، ُيل

ؾٔٓٚ بٖصقل افديـ ويَرر افتقحٔد، ويًِّٓؿ ادْٚشؽ، ثؿ يهلِقن افيٓلر وافًكل 

 .ذان واحد وإؿٚمتغا بٖؿكو ٚمجً
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 أحُٚم افقؿقف بًرؾٜ

 أوٓ: مًْٚه

شلقاا أـلٚن ؿلٚ ام أم جٚفسلٚ أم  ،هذا افٔقممًْك افقؿقف بًرؾٜ: هق بَٚا احلٚج ؾٔٓٚ 

 راـوٚ أم شٚ را ظذ ؿدمٔف.، موىجًٚ

 حُّف ثٕٚٔٚ:

ّـ ؾٚتف افقؿلقف بًرؾلٜ ؾ ،بدوٕف ٜ رــ مـ أرـٚن احلٟ ٓ يهح احلٟافقؿقف بًرؾ

ؾّـ جٚا ؿوؾ صالة افٍجر مـ فِٜٔ مجع ؾَلد  ،احلٟ ظرؾٜ» :افْولُّ  لٚؿؾٚتف احلٟ، 

).«تؿ حجف
1

) 

 وؿتف ثٚف:ٚ:

يودأ وؿٝ افقؿقف بًرؾٜ مـ ضِقع افٍجر يقم افتٚشلع إػ  افقؿٝ ادجزئ فِقؿقف:

ْرملٚ ؾّـ وؿػ بًرؾٜ يف هذا افقؿٝ  ،ضِقع افٍجر مـ يقم افًٚذ  -وفلق حليلٜ -ُل

 افقؿقف يف هذا افقؿٝ ؾَد ؾٚتف احلٟ.ؾَد صح حجف، ومـ ؾٚتف 

افسْٜ افقؿلقف .لٚ ملـ بًلد صلالة افيٓلر وافًكل، إػ  افقؿٝ ادستحٛ فِقؿقف:

 ؽروب افنّس.

 مُٚن افقؿقف رابًٚ:

وؿٍلٝ هلٚ هْلٚ وظرؾلٜ » :ؿٚل  أن رشقل اهلل  برجٚ حلديٞ ،ظرؾٜ ـِٓٚ مقؿػ 

)«ـِٓٚ مقؿػ
2

 .، وٓ يسـ ؿهد اجلوؾ افذي يف وشط ظرؾٜ(

                                           

(
1

ابللـ مٚجللف (، و3316)افْسللٚ ل(، و889)افسمللذي(، و1949)داود، وأبللق 4/339ألللد  (

(3315.) 

(
2

 (.1218) مسِؿ( 
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 مٚ يؼع أثْٚا افقؿقف ٚمسٚ:خ

 .فِحٚج أن يهع افيٓر وافًك يف هذا افٔقم مجًٚ وؿكا ُـّ يس -1

ُـّ فِحللٚج -2 أن يسللتَوؾ افَوِللٜ، ويُ:للر مللـ افللدظٚا راؾًللٚ يديللف وجيتٓللد ؾٔللف،  يسلل

وييٓر اخلوقع وافترضع وآؾتَٚر إػ اهلل تًٚػ، ويسلٖفف ملـ خلر افلدٕٔٚ وأخلرة 

يِح يف افدظٚا ويُرره، ويُ:ر مـ ؿقل: )ٓ إفف إٓ اهلل وحلده فٍْسف وأهِف وأمتف، و

 ٓ ذيؽ فف فف ادِؽ وفف احلّد وهق ظذ ـؾ را ؿدير(.

ُـّ أن  ِؾ ويُز، ويِول. -3  يس

رص ظللذ  للاحلللٚج يف ذـلر ودظللٚا حتللك تٌلرب افنللّس، ويْوٌللل فلف أن  يوَلك -4

 .إدظٜٔ ادٖثقرة اجلٚمًٜ

 ؾوؾ يقم ظرؾٜ شٚدشٚ:

 ،مٚ مـ يقم أؾوؾ ظْد اهلل مـ يقم ظرؾٜ: » ٚل رشقل اهللؿ :ؿٚل ـ جٚبر ظ -1

ٕيللروا إػ ا :ؾَٔللقل ،ؾٔوللٚهل بٖهللؾ إرض أهللؾ افسللاما يْللزل اهلل إػ افسللاما افللدٕٔٚ

 ،ظوٚدي صً:ٚ ؽزا اٚحغ جٚؤوا مـ ـؾ ؾٟ ظّٔؼ يرجقن رلتلل وِل يلروا ظلذاب

).«ؾِؿ ير يقم أـ:ر ظتَٚ مـ افْٚر مـ يقم ظرؾٜ
1

) 

مٚ مـ يلقم أـ:لر ملـ أن يًتلؼ »ؿٚل:  أن رشقل اهلل  ريض اهلل ظْٓٚ ظٚ نٜظـ  -2

ملٚ  :وإٕف فٔلدٕق ثلؿ يولٚهل .لؿ ادال ُلٜ ؾَٔلقل ،ظرؾٜ اهلل ؾٔف ظودا مـ افْٚر مـ يقم

).«أراد هٗٓا
2

) 

                                           

(
1

افُْٝ ظذ منُؾ ادحلرر ؿٚل ابـ مٍِح )(، و3853)ابـ حوٚنحف ، وصح(2393)يًذ قأب (

 .إشْٚده حسـ (:1/173

(
2

 (.1348)مسِؿ  (
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 أظامل فِٜٔ افًٚذ مـ ذي احلجٜ )فِٜٔ مزدفٍٜ(

ػ مزدفٍلٜ، وٓ جيلقز إٓكلاف ملـ إذا ؽربٝ افنّس يقم ظرؾٜ إكف احللٚج إ 

ظرؾٜ ؿوؾ ؽروب افنّس، ؾّـ ؾًؾ فزملف افرجلقع فَٔلػ بًرؾلٜ جلزاا ملـ افِٔلؾ 

   .، ؾ٘ن ِل يرجع ؾًِٔف دموفق يسرا

 .أن يُقن مِؤٚ ذاـرا هلل جؾ وظال مـ ظرؾٜ يسـ فِحٚج يف إكاؾف -1

  بسُْٜٔ ووؿٚر.يّقيسـ فِحٚج أن  -2

ًًل دإػ مز احلٚج إذا وصؾ -3  ًِنلٚاوؿكلا فٚ فٍٜ بٚدر بهلالة ادٌلرب وافًنلٚا مج

 .بٖذان واحد وإؿٚمتغ

 .يؤٝ فِٔتف هذه يف مزدفٍٜ، ويوَك .ٚ إػ صالة افٍجر -4

موُرا إذا دخؾ وؿتٓٚ، ثؿ يوَك يف ذـلر ودظلٚا مسلتَوال افَوِلٜ إػ  يهع افٍجر -5

 .أن يسٍر جدا

 ؿوؾ ذوآل افنّس.افهوح،و إذا أشٍر مـ مزدفٍٜ احلٚج يْكف افسْٜ أن -6

مـ ٕسٚا أو أضٍلٚل أو ـولٚر شلـ ؾِلف أن يلدؾع ملـ مزدفٍلٜ  ُٜ ٍَ ًَ مـ ـٚن مًف َا  -7

ؿوؾ افٍجر، وإوػ أن ٓ يدؾع ؿوؾ مٌٔٛ افَّر وهق يف هلذه افِِٔلٜ بًلد مْتهلػ 

 افِٔؾ بسٚظتغ تَريوٚ، وإن دؾع مـ بًد مْتهػ افِٔؾ ؾال بٖس.

وؿٍلٝ هلٚ هْلٚ » :ؿلٚل أن رشلقل اهلل   جلٚبر حللديٞ ،مزدفٍٜ ـِٓٚ مقؿػ -8

)«ـِٓٚ مقؿػ ومجع
1

).   

 

                                           

(
1

 (.1218) مسِؿ (
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 يقم افْحر( -أظامل افٔقم افًٚذ مـ ذي احلجٜ )يقم افًٔد

ؿوؾ ذوآل افنلّس إذا أشٍر افهلوح،و ٚج مـ مزدفٍٜ إػ مْكافسْٜ أن يْكف احل

 ، ويسـ أن يِول يف ضريَف. افٔقم مـ هذا

  وهل مخسٜ:  ادؼوظٜ يف يقم افًٔد،بٕٚظامل  ؾ٘ذا وصؾ إػ مْك ؿٚم

ضللقاف  -4 .    احلِللؼ أو افتَهللر -3 .    افْحللر -2 .    رمللل مجللرة افًَوللٜ -1

 افسًل . -5  .   اإلؾٚاٜ

 وبٔٚهنٚ بٚفتٍهٔؾ ـام يع:

 أوٓ: رمل مجرة افًَوٜ.

وهللق أول إظللامل يف هللذا افٔللقم، ؾلل٘ذا وصللؾ احلللٚج إػ مْللك اجتللف إػ مجللرة افًَوللٜ 

، وبٔلٚن رمٔٓلٚ وأحُٚملف ؾلٔام ّك: اجلّرة افُزى، وهل  خر اجلّرات اف:الثوتس

 يع:  

 .ؿىع افتِؤٜ إذا وصؾ احلٚج مجرة افًَوٜ -1 

، افّْٔللك بسللوع حهلٔٚت واحللدة واحللدة، يرؾلع بللذفؽ يللده ملك اجلّللرة بٔلدهير -2

 .يُز مع ـؾ حهٚةو

ن يرمللل أن تسللَط اجلّللرات يف احلللقض ادخهللص فِرمللل وفللٔس أ افقاجللٛ -3

 .اجلدار افنٚخص

مـ أي جٓلٜ رملك أجلزأه، ؾل٘ن تٔنل فلف أن يسلتَوؾ اجلّلرة، وجيًلَؾ مْلك ظلـ  -4

).ٕٕف مقؿػ افْول  ،ئّْف، ومُٜ ظـ يسٚره ؾٓق أؾوؾ
1

) 

                                           

(
1

 .(1299)مسِؿ (
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ٌٜ فلذـر اهلل تًلٚػ -5 واتولٌٚع فسلْٜ  ،يْوٌل فِحٚج أن يستنًر أن افرمل ظوٚدٌة وإؿٚم

 .افْول 

 ادسٚا أو افِٔؾ حتك ُيػ افزحٚم.تٖخر افرمل إػ  جيقز  -6

)يُقن حل اجلامر يف حجؿ حل اخلَْذف -7
1

ص ؿِٔال ( ّّ  .أـز مـ حوٜ احل

 ثٕٚٔٚ: ٕحر اددي.

 .رمك اجلّرة ؾ٘ن ـٚن مًف هدي ذبحفإذا 

 ثٚف:ٚ: احلِؼ أو افتَهر.

بًد ذفؽ  ِؼ افرجؾ رأشف أو يَك مـ مجًٔف، واحلِؼ أؾوؾ، وأملٚ ادلرأة ؾتَكل 

 أشٓٚ ؿدر إِّٜٔ.مـ ر

 ضقاف اإلؾٚاٜ. رابًٚ:

يتىٔلٛ، ويسـ فلف أن يتْيلػ و، فتَهر يتحِؾ احلٚج افتحِؾ إولبًد احلِؼ أو ا

ثؿ ُيرج إػ ادسجد احلرام فىلقاف اإلؾٚالٜ، وهلق ضلقاف احللٟ، ويسلّك ضلقاف 

َمٌؾ وٓ ااىوٚع، ثلؿ فٔس ؾٔف ر إٓ إٕف ويىقف بٚفهٍٜ افسٚبَٜ يف افىقاف افزيٚرة،

 . هع رـًتغي

 افسًل. خٚمسٚ:

بًللد افىللقاف يتجللف احلللٚج فِّسللًك ؾٔسللًك شللًل احلللٟ، ؾلل٘ن ـللٚن متّتًللٚ فزمللف 

 ؾلال يِزملف بًلد ضلقاف افَلدوم ٚ أومٍردا ؾل٘ن ـلٚن ؿلد شلًكافسًل، وإن ـٚن ؿٚرٕ

 شًل  خر بًد ضقاف اإلؾٚاٜ.

                                           

(
1

ل ظلـ اخللذف، وادلراد هْلٚ حل صٌٚر جيًؾ بغ افسوٚبتغ يرمك بف، وؿد هنُل  حل اخلذف: (

 ٕٕف مًروف. نؤفافت
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فرجقع ؾ٘ذا إتٓك مـ ضقاف اإلؾٚاٜ وافسًل ؾَد إتٓٝ أظامل يقم افًٔد، وظِٔف ا

 إػ مْك فٔؤٝ .ٚ فِٜٔ احلٚدي ظؼ.

 ترتٔٛ أظامل يقم افًٔد

ؾ٘ن ؿلدم بًولٓٚ ظلذ بًلض  ،افسْٜ ترتٔٛ أظامل يقم افًٔد ظذ افْحق افسٚبؼ ذـره

مٚ شئؾ ظـ را ؿدم وٓ أخر يف هذا افٔلقم إٓ ؿلٚل:  ن افْول ، ٕؾال بٖس بذفؽ

))اؾًؾ وٓ حرج(
1

). 

 افتحِؾ مـ احلٟ

   : مهٚ:فِحٟ حتِالن 

، و هؾ هذا افتحِلؾ بًٍلؾ إٓ اجلامعوهق إبٚحٜ مجٔع ادحيقرات  افتحِؾ إول:

 :اثْغ ممٚ يع

 ضقاف اإلؾٚاٜ. -3   احلِؼ أو افتَهر . -2     رمل مجرة افًَوٜ. -1

وهق إبٚحٜ مجٔع ادحيقرات ظذ احلٚج، و هؾ بًٍؾ مجٔلع إملقر  افتحِؾ اف:ٚين:

 اف:الثٜ افسٚبَٜ.

ٓ ظالؿلٜ فْحلر ادلدي بٚفتحِلؾ، ؾِلق أخلر افْحلر إػ افٔلقم احللٚدي ظؼل أو  ٔف:تْو

 اف:ٚين ظؼ أو اف:ٚفٞ ظؼ، ؾِف افتحِؾ ؿوؾ ذفؽ إذا ؾًؾ مٚ تَدم.

 أظامل افٔقم احلٚدي ظؼ مـ ذي احلجٜ)افٔقم إول مـ أيٚم افتؼيؼ(

يوَلك .لٚ أـ:لر  جيٛ ظذ احلٚج أن يؤٝ بّْك فِٜٔ احلٚدي ظؼ، ومًْلك افؤلٚت أن

يسلتحٛ فلف  -وملٚ بًلده ملـ أيلٚم افتؼليؼ اف:الثلٜ-افِٔؾ، ويف افٔقم احلٚدي ظؼ 

 ـ:رة ذـر اهلل تًٚػ بٚفتسؤح وافتِٓٔؾ وافتُور.

                                           

(
1

 (.1336مسِؿ )(، و1736افوخٚري ) (
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 يودأ وؿٝ رمل اجلامر اف:الث، -وهق بدايٜ وؿٝ صالة افيٓر -وإذا زافٝ افنّس

 .وفف أن يٗخر افرمل إػ افِٔؾ

 

 صٍٜ افرمل

راؾًٚ ، متتٚبًٚت ؾرمٔٓٚ بسوع حهٔٚت ،ٚجلّرة افهٌرى وهل إوػيودأ ب -1

، ثؿ يتَدم ؿِٔال، ويٖخذ جٜٓ افّٔغ ثؿ يَػ (اهلل أـز) :يده مع ـؾ حهٚة ؿٚ ال

 ويىٔؾ افدظٚا. مستَوؾ افَوِٜ ويدظق راؾًٚ يديف،

راؾًٚ يده مع ـؾ ، متتٚبًٚت ؾرمٔٓٚ بسوع حهٔٚت ،ثؿ يرمل اجلّرة افقشىك -2

، ثؿ يتَدم ؿِٔال، ويٖخذ جٜٓ افٔسٚر، ثؿ يَػ مستَوؾ (اهلل أـز) :ة ؿٚ الحهٚ

 افَوِٜ ويدظق راؾًٚ يديف،ويىٔؾ افدظٚا.

جيًؾ وافسْٜ أن يستَوؾ اجلّرة و ثؿ يرمل اجلّرة افُزى وهل مجرة افًَوٜ،-3

 ، وٓ يَػ بًدهٚ فِدظٚا.مْك ظـ ئّْف ومُٜ ظـ يسٚره

يلقم افٍْلر -ي احلجلٜ)افٔقم اف:لٚين ملـ أيلٚم افتؼليؼأظامل افٔقم اف:ٚين ظؼل ملـ ذ

 إول(

ذا زافٝ افنّس رمل اجلامر جيٛ ظذ احلٚج أن يؤٝ بّْك فِٜٔ اف:ٚين ظؼ، وإ -1

 اف:الث.

ُيرج مـ مْك ؿوؾ ؽروب افنّس،  بًد أن يرمل احلٚج افتًجؾ ؾٕ٘ف إذا أراد -2

ٓ إن ـٚن ؿد ٕقاه وجتٓز إ  ؽروب افنّس ؾال جيقز فف افتًجؾؾ٘ن بَل يف مْك إػ

 فف ومًْف افزحٚم ؾِف اخلروج وفق بًد ؽروب افنّس.
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)ؾّـ تًجؾ يف يقمغ ؾال إثؿ ظِٔف ومـ تٖخر ؾال إثؿ ظِٔف دـ  ؿٚل اهلل تًٚػ:

)اتَك(
1

، وادراد بٚفٔقمغ: افٔقم احلٚدي ظؼ واف:ٚين ظؼ مـ أيٚم افتؼيؼ، (

 ظؼ.وادتٖخر هق مـ يوَك إػ افٔقم اف:ٚفٞ 

يلقم افٍْلر -أظامل افٔقم اف:ٚفٞ ظؼ مـ ذي احلجٜ)افٔقم اف:ٚفٞ مـ أيلٚم افتؼليؼ

 اف:ٚين(

مـ أراد افتٖخر إػ هذا افٔقم ؾٓق أؾوؾ، ؾٔؤٝ يف مْلك فِٔلٜ اف:ٚفلٞ ظؼل ملـ ذي 

، وٓ يلٗخر افرملل احلجٜ، ويوَك .ٚ حتك إذا زافٝ افنّس رمك اجلّرات اف:الث

 .نّسيف هذا افٔقم إػ ؽروب اف

 ضقاف افقداع

إذا خرج احلٚج مـ مْك يف افٔقم اف:ٚين ظؼ أو اف:ٚفٞ ظؼل ِل يولؼ ظِٔلف ملـ أظلامل 

ه بًللد ويهللعأراد اخلللروج مللـ مُللٜ،  إذاواجللٛ  ، وهللقاحلللٚج إٓ ضللقاف افللقداع

 ادرأة احلٚ ض وافٍْسٚا.رـًتغ خِػ ادَٚم، وٓ جيٛ ضقاف افقداع ظذ 

 أرـٚن احلٟ وواجوٚتف

   ٟ أربًٜ:أرـٚن احل

 اإلحرام. افرــ إول:

 افقؿقف بًرؾٜ افرــ اف:ٚين:

 ضقاف اإلؾٚاٜ. افرــ اف:ٚفٞ:

 افسًل. افرــ افرابع:

                                           

(
1

 .233 يٜ شقرة افوَرة  (
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 حُؿ مـ ترك أحد إرـٚن:

 .مـ ترك اإلحرام ِل يًَْد حجف أصال -1

 .مـ ترك افقؿقف بًرؾٜ ؾَد ؾٚتف احلٟ، ويِزمف أن يتحِؾ بًّرة -2

 ترك افسًل أو بًوف: ِل يتؿ حجلف حتلك يلٖيت بلف أومـ ترك افىقاف أو بًوف،  -3

وفللق تللٖخر، ؾٚفقاجللٛ ظِٔللف ادوللٚدرة إلمتللٚم ٕسللُف، ـللام ؿللٚل تًللٚػ: )وأمتللقا احلللٟ 

. وافًّرة هلل(
(1)

  

   واجوٚت احلٟ شوًٜ:

 .افقاجٛ إول: اإلحرام مـ ادَٔٚت

 افقؿقف بًرؾٜ إػ ؽروب افنّس دـ وؿػ .ٚ هنٚرا. افقاجٛ اف:ٚين:

 ادؤٝ بّزدفٍٜ فِٜٔ افًٚذ مـ ذي احلجٜ. اجٛ اف:ٚفٞ:افق

 ادؤٝ بّْك فٔٚيل أيٚم افتؼيؼ. افقاجٛ افرابع:

 رمل اجلامر. افقاجٛ اخلٚمس:

 .افقاجٛ افسٚدس: احلِؼ أو افتَهر

 ضقاف افقداع. افقاجٛ افسٚبع:

 حُؿ مـ ترك صٔئٚ مـ افقاجوٚت:

وهلق: صلٚة  جيلز بلف هلذا افلَْص، ـ هذه افقاجوٚت وجٛ ظِٔف دمممـ ترك واجوٚ 

 يذبحٓٚ ويقزظٓٚ ظذ ؾَراا احلرم.

 

                                           

(
1
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 مجٔللع إصللؾ يففَلد أبللٚح اهلل تًلٚػ افؤللع وافؼلاا وشللٚ ر ادًلٚمالت بللغ افْلٚس: و

: وإذا ظِّْٚ هلذا إصلؾ ؾْٔوٌلل ؾال  رم مْٓٚ را إٓ بدفٔؾ ذظل :ادًٚمالت اإلبٚحٜ

مقر افتل حرمٓٚ اهلل تًلٚػ فْجتْوٓلٚ، وملٚ شلقاهٚ ؾٓلق مولٚح، وإذا أصلُؾ فْٚ أن ًٕرف إ

 را ؾٚدرجع شٗال ظِاما افؼيًٜ: ؾّـ ادحرمٚت يف ادًٚمالت مٚ يع:

ٓ جيقز بٔع ملٚ ؾٔلف مًٍْلٜ لرملٜ، وفلذفؽ أم:ِلٜ ـ:لرة مْٓلٚ: اخلّلر، وافلدخٚن،  -1

ملللٜ، وافنلللًر افسـٔولللٜ وأٓت ادقشلللَٜٔٔ، وأذضلللٜ افٌْلللٚا، وأذضلللٜ افٍٔلللديق  اْدُحرا

 )افوٚروـٜ(.

ـ: م:ؾ: -2 َّ بًتؽ مٚ يف هذا افُٔس، وادنسي  ٓ جيقز افؤع مع اجلٓؾ بٚف:ّـ أو اْدُ:

ْٔوِل.اصسيٝ مْؽ هذه افسٔٚرة .ذه افربىٜ مـ ادئٚتأو  ،ٓ يدري مٚذا ؾٔف  ، أو بام يف َج

 م:ؾ: ٓ جيقز افٌشُّ يف افؤع بجّٔع صقره وأصُٚفف، -3

بٔع افسًِٜ اْدًَٔوٜ وإخٍٚا ظٔوِٓٚ، وافقاجٛ بٕٔٚلف فِّنلسي، وٓ يٍُلل أن يَلقل  (أ)

 فف: إير إفٔٓٚ، أو اؾحهٓٚ، وٓ تزأ ذمتف بذفؽ وهق يًِؿ أهنٚ َمًٔوٜ.

َظٚا أهنٚ صلْٚظٜ  (ب) افتدفٔس يف افسًِٜ ب٘طٓٚرهٚ بٖؾوؾ ممٚ هل ظِٔف يف افقاؿع، ـٚده

 يٚبٕٜٚٔ وفٔسٝ ـذفؽ.

ظل أن  ل(ج)  ـُ افٍٚحش: بٖن يؤع افسًِٜ افرخٔهٜ ب:ّـ ؽٍٚل ظاما يف افسقآل، ويدا ْو ٌَ اف

 هذا هق شًرهٚ يف افسقآل.

 وهْٚك ضرآل لرمٜ يف افؤع دٚ ت:ره ِمـ ادٍٚشد وإرضار بغ افْٚس، ومْٓٚ:

  ف.ظذ ذا ؤهذا ادسِؿ، و ظذ بٔع أخٔف جؾِ بٔع افرا  -1

يف ثّلـ  ن يَهلد صلخص يف بٔلع ادزايلدة )احللراج( أن يزيلد، وهلق أبٔع افْْجش -2
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 ٓ يريد ذااهٚ. وهقافسًِٜ 

 :اِهِخٚاز يف اهبٚع

َٝ افؼع فِّتوٚيًغ إٔقاًظٚ مـ اخلٔٚر بحٔٞ  ؼ فُؾ واحد ملـ ادتولٚيًغ افتّتلع  أثو

 بف، وأمهٓٚ ٕقظٚن:

  ::افْقع إول: خٔٚر ادجِسافْقع إول: خٔٚر ادجِس

ًٚ ؾُِؾ واحد مْٓام أن يٍسلخ افًَلد ملٚ ِل يتٍرؿلٚ ظلـ : أن ادتوٚيًغ إذا توٚيبفوادراد  

 بٚدٚتػ ؾّدة اخلٔٚر حتك إتٓٚا ادُٚدٜ.  افتوٚيعوإذا ـٚن  ،ادُٚن افذي توٚيًٚ ؾٔف

  ::افْقع اف:ٚين: خٔٚر افؼطافْقع اف:ٚين: خٔٚر افؼط

 أن ينللسط ادتًٚؿللدان أو أحللدمهٚ أن فللف اخلٔللٚر يف ؾسللخ افؤللع أو إموللٚ ف مللدةً وهللق 

 . ي:  خذ هذه افووٚظٜ ظذ أن أصٚور ؾٔٓٚ إػ ؽدٍ م:ؾ: ؿقل ادنس ،مًِقمٜ

 

 اهسِّبا

 

بٚ لرم ب٘مجٚع ادسِّغ، ؿٚل اهلل تًٚػ: ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ افره
وهق مـ ، (1)

رضي هللا جٚبر بـ ظوداهلل ـوٚ ر افذٕقب افتل اشتٓٚن .ٚ افٔقم ـ:ر مـ افْٚس، ؿٚل 

(ااٌ قَ َش  ؿْ هُ  :وؿٚل، فِ يْ دَ وصٚهِ  فُ وَ وـٚتِ  فُ َِ قـِ بٚ ومُ افره   ـَؾ   اهللِ  رشقُل  ـَ ًَ فَ ): عنهما
(2)

. 

بٚوف  :ـ:رة ِمـ أصٓرهٚ صقر ِره

يـ َيضل افلدا ؾ٘ذا َحؾا إجؾ ؿٚل فف: إمٚ أن تَ : ـٌ يْ أن يُقن يف ذمٜ صخص ٔخر دَ  -1

                                           

 .[275، أيٜ ]افوَرةشقرة  (1)

 .(1598)مسِؿ ( 2)
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 افذي ظِٔؽ، وإمٚ أن أزيد فؽ يف اددة وتزيد يف افدراهؿ ، ؾًٍٔؾ ادديـ ذفؽ.

ًٌ  َرض صخص  خرَ أن يُ  -2  بًد شْٜ. بزيٚدةظذ أن يرده ادَسض  ،ٚ مـ ادٚلموِ

ٔا افَروض ادِك  -3  ، ودٚ ضريَتٚن:ٜؾ

مًٚٓ  ِف ادِك يف افنخص أو ادٗشسٜ أو افؼـٜ  يقدعوذفؽ بٖن  بٍٚ دة: يداعاإل (أ)  

 ../. أو ؽره5ٚظِٔف ؾٚ دة شْقيٜ مَدارهٚ ادِكُف ظذ أن يًىٔف 

ـ وذفلؽ بلٖن يَلسض افنلخص أو ادٗشسلٜ أو افؼلـٜ ِمل آؿساض بٍٚ لدة: (ب) 

ًٌ  ِف ادِك   ./. أو ؽرهٚ.12ه بزيٚدة ؾٚ دة مَدارهٚ ٚ مـ ادٚل ظذ أن يردا موِ

بٔع افذهٛ بذهٛ أؿؾ مْف أو أـ:لر مْلف وزٕلٚ، أو بٔلع افٍولٜ بٍولٜ أؿلؾ مْٓلٚ أو  -4

 أـ:ر وزٕٚ، ويسّك هذا ربٚ افٍوؾ، يًْل: افزيٚدة.

ٚبض، أو بٔع افريٚٓت بٚفدٕٕٚر ملع ظلدم بٔع افذهٛ  -5 ََ بٍوٜ أو ريٚٓت مـ ؽر َت

ك هذا ربٚ افْسٔئٜ، يًْل: افتٖخر. ّا  افتَٚبض يف احلٚل، ويس

ِٞعِِاِه بُٚع َِ ٚ 

 ُٜ َْٔ ًِ ا بل:ّـ أن يؤع صخص ظذ  خر شًِٜ ب:ّـ مٗجؾ، ثلؿ ينلس ٚ مْلف َٕلدً  هل: اف

 أؿؾ. 

ثلؿ  ،ملـ إرز بًؼليـ أفلػ ريلٚل مٗجِلٜأن ينسي لّد مـ تٚجر مئٜ ـٔس  :م:ؾ

ا يف افقؿلٝ يَقم افتٚجر بؼاا إـٔٚس ملـ لّلد بخّسلٜ ظؼل أفلػ ريلٚل يلدؾًٓٚ َٕلدً 

 ؾ.، أو بًده فُـ ؿوؾ دؾع لّد فِ:ّـ ادٗجا فٍٕس

اؿسض مْف مخسٜ ظؼ  –اد:ٚل افسٚبؼ  –بٚ، ؾُٖٕف يف م ٕٕف حِٜٔ ظذ افره را ُل  وهق بٔعٌ  

ٚ.أن يردا  أفػ ريٚل ظذ ًٍ  هٚ ظؼيـ أف
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 َ٘زُُّقاهتَّ

آل  أن ينسي صخص شًِٜ ب:ّـ مٗجؾ، ثؿ يؤًٓٚ ظذ صلخص  خلر ؽلر  هق: افتاَقرُّ

 افوٚ ع ب:ّـ أؿؾ ممٚ اصساهٚ بف.

 ٕن ؽرض افنخص احلهقل ظذ افقِرآل )افَْد(. :بذفؽ ّلُش 

مـ يَراف هذا ادوِغ أن  تٚج لّد إػ موِغ مـ ادٚل ـٖفػ ريٚل م:اًل، ؾال جيد  م:ؾ:

 ،ؾٔنس ٚ مْف بٖفػ ومٚ تغ مٗجِٜ إػ شلْٜ ،ؾٔجد ظْد خٚفد شًِٜ ؿّٔتٓٚ أفػ ريٚل َٕداً 

 ثؿ يؤًٓٚ ظذ زيد بٖفػ ريٚل أو ٕحقه .

آلو  جٚ ز يف ؿقل مجٓقر افًِاما فًدم مٚ يدل ظذ مًْف. افتاَقرُّ

آل ادكيف اْدَُْياؿ ٛ افتقرُّ ـ يْوٌل جتْ افسًِٜ مـ ادكف بٕٚجؾ، مع  ، وهق: ذاافُ

 :ًٚ تقـِٔف بؤًٓٚ، وذفؽ فقجقد افتالظٛ يف تىؤَف، وفًلدم حتَلؼ افَلوض افقاجلٛ ذظل

ٚ، ُ تٚل بف ظذ افربٚ.  وٕٕف ينوف أن يُقن ظًَدا صقريًّ

ٌَُٓاِه اُتغسك  ٌَِٞطا

َِلٛ ظلذ ـ:لر ملـ افؼلـٚت افٔلقم افت فُلـ، جٚ زة يف اجلِّٜ ِٜ سٚمَهَ ذـٜ ادُْ  ًٚملؾ َؽ

بٚ أخًذا وظىًٚا، وذفؽ ظـ ضريؼ: اإلؿراض فِّهٚرف بىريؼ إيلداع   ٍبٚفره
ٍ
 أمقادلٚ أو جلزا

بقيٜ، وآؿساض مـ ادهٚرف  مْٓٚ ٕي ؽلرض ملـ إؽلراض ََٕجؾ، وأخذ افٍقا د افره

مع دؾع افٍٚ دة افربقيٜ، وهذا ـِف حرام ومـ ـوٚ ر افذٕقب، ؾقاجٛ ظذ مجٔع افؼلـٚت 

ٚ جتْٛ ذفؽ، وإذ ًً ا ـٕٚٝ افؼـٜ تتًٚمؾ بٚفربٚ ؾٚدسٚمهٜ ؾٔٓٚ حرام، وافتًٚمؾ بٖشّٓٓٚ بٔ

 وذاًا حرام.
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ٌَاُز  اهِق

 

َُٕف بٚخلّر وإصْٚم، ؾَٚل تًٚػ مف اهلل تًٚػ وَؿَر ِْٔنُ افذي حرا اَمر هق ادَْ َِ ٱ ٻ ﴿ :اف

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ٻ 
(1). 

اَمِر:  َِ َْؿدِ يدخؾ ؾٔٓٚ ادرا مع تردُّ  مًٚمِٜ مٚفٜٔ ـؾُّ وادراد بٚف ٌْ َرَم أو َي ٌْ ، ه ؾٔٓٚ بغ أن َي

وهق ـورة مـ افُوٚ ر افتل جيٛ ظذ ـؾ مسِؿ أن يتجْوٓٚ، ويَع يف افَامر ـ:ر مـ افْٚس 

 إمٚ جٓال أو هتٚوٕٚ، ومـ أصٓر صقره افٔقم مٚ يع:

ٓؿ ملًٚٓ ظلذ أن ةّقظٜ ملْ أن يًِٛ اثْٚن ؾٖـ:ر، أو ةّقظتٚن ؾٖـ:ر، وتدؾع ـؾُّ  -1

ِا مَ  َٞ  ،مْف افْهَػ  ٛ ؾٕ٘ف يٖخذ هذا ادٚل، أو يٖخذ إوُل ًِ ـ ؾٚز يف اف ، وهُلذا واف:ٚين اف:ِ

ِا وهذا لرا  لم يف مجٔلع إٔلقاع اف ملٜ، إٓ يف ٛ شلقاا أـٕٚلٝ يف أصلِٓٚ موٚحلٜ أم ـٕٚلٝ لرا ًِ

ٞا ظِٔٓٚ افؼلع، وهلل ملٚ يسلتًٚن بلف ظلذ اجلٓلٚد يف شل ادسٚبَٚت ؤؾ اهلل تًلٚػ: افتل ح

ًِِؿ افلذي  ًِِؿ افؼظل، أو اف مٚيٜ، أو يف مسٚ ؾ اف ـٚدسٚبَٜ بغ اخلٔقل أو اإلبِِؾ، أو يف افره

هتٚ  .بف ُرِؿلُّ إمٜ وًٍٕٓٚ وؿقا

2-  ِٜ أو ؽلر ذفلؽ ظلذ إٔلف إذا  خٔؾٍ  أن يتٍؼ اثْٚن ؾٖـ:ر ظْد حهقل موٚراة أو مسٚبَ

ويسلّك هلذا  ،وإن ؾٚز أخر ؾًِٔؽ ـلذا ،ؾًّع ـذاؾٚز افٍريؼ افٍالين أو افٍرس افٍالين 

َِ (ادراهْٚت)لٚ بافًٍؾ ؽٚفوً  لامر، وشقاا أـٚن ادُْ ، وهق صقرة مـ صقر اف ا أم َٚمُر ظِٔلف َٕلدً ََ

 ًٜ  ٕقع مـ إٔقاع إمقال. أيا  ، أمْ ذبٔح

ادسٚبَٚت افتل جُترى ظـ ضريؼ ادٚتػ: بلٖن يتهلؾ صلخص بلرؿؿ مًلغ، وهلذا  -3

رشؿ خٚص ُيتٍؼ ظِٔف بغ افؼـٜ ادقؾهرة خلدمٜ آتهٚل، وبغ افىرف افذي آتهٚل فف 

                                           

 .[93، أيٜ ]ادٚ دةشقرة ( 1)
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يْيهؿ ادسٚبَٜ: بحٔٞ يدؾًف ادتاهُؾ، ويستٍٔد مْيهؿ ادسٚبَٜ جزًاا مْف، وَيدؾع جلزًاا  خلَر 

 جقا َز فِّسٚبَٜ. 

ادسٚبَٚت افتل جُترى ظـ ضريؼ رشٚ ِؾ اجلقال: بٖن يرشؾ صخص رشٚفٜ إػ رؿؿ  -4

ًغ، وهذه افرشٚفٜ دٚ رشقم خٚصٜ ُيتٍلؼ ظِٔٓلٚ بلغ افؼلـٜ ادلقؾهرة خلدملٜ آتهلٚل، م

وبغ افىرف افذي يْيهؿ ادسٚبَٜ: بحٔٞ يدؾًٓٚ ادتاهلُؾ، ويسلتٍٔد ملْيهؿ ادسلٚبَٜ جلزًاا 

 مْف، ويدؾع جزًاا  خَر جقا َز فِّسٚبَٜ.

تولٚع  ،ورؿلٜ حتّلؾ رؿلاًم  ـلؾ ،ًؾ أوراآل، وصقرتف: أن جُت (افٕٔٚهٔٛ)لمٚ يسّك ب -5

ؾٔٗخذ مـ  فِسحٛ ظذ هذه إرؿٚم ٓختٔٚر افٍٚ زيـ،يقم  دُ ب:ّـ ؿِٔؾ ـريٚل م:اًل، و دا 

ـٚفربع أو افْهػ أو أؿؾ أو أـ:لر بحٔلٞ يرصلد  ادٚل ادجّقع مـ بٔع هذه إوراآل جزاٌ 

رؿّلف   ُيلرجوملـ ِلَ ، ٍلظ فٌلرض أصلحٚب افٕٔٚهلٔٛوافولٚؿل ُ   ،فِتقزيع ظذ افٍٚ زيـ

يُقن خٚرًسا وهؿ إـ:ر.
 

ًٜ أن تُلقن افوولٚ ع ادُْ  :وصقرة ذفؽ ،افؤع ظـ ضريؼ شحٛ إرؿٚم -6  وٚظلٜ ُمَرؿاّل

ُٛ  ،ادً ويٖيت ادنسي ويدؾع مًٚٓ لدا  ،ـؾ واحدة مْٓٚ برؿؿ وتُلقن افوولٚظٜ  ،رؿلاًم  ويسح

ٌٜ وؿد يُقن مِ  ،ذات افرؿؿ افذي شحوف مـ ٕهٔوف ُٜ  ـ حيف بوٚظ ّـ أؽذ ممٚ دؾلع، اف: ؽٚفٔ

ٌٜ وؿد يُقن مِ  ُٜ  ـ حيف بوٚظ  ممٚ دؾع. اف:ّـ أؿؾا  ؿِِٔ
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 هذه مجِٜ مـ أداب افؼظٜٔ يْوٌل ظذ ادسِؿ افتاحعه .ٚ: 

جلؾ بٔتلف ؾلذـر اهلل ظْلد إذا دخلؾ افر): افتسّٜٔ وذـر اهلل ظْلد افلدخقل: ؿلٚل  (أ)

دخقفف وظْد ضًٚمف، ؿٚل افنٔىٚن: ٓ مؤٝ فُؿ وٓ َظنٚا، وإذا دخؾ ؾِؿ يذـر اهلل ظْد 

دخقفف، ؿٚل افنٔىٚن: أدرـتؿ ادؤٝ، وإذا ِل يذـر اهلل ظْلد ضًٚملف، ؿلٚل: أدرـلتؿ ادؤلٝ 

نٚا ًَ (واف
(1)

ًٚ إٔلف يَلقل:  ْلٚ بسلؿ اهلل َوجَلَْْلٚ، وبسلؿ اهلل َخرَ )، وجٚا أيو ْجَْلٚ، وظلذ اهلل ربه

ِهُؿ ظذ أهِف (تقـِْٚ، ثؿ يس
(2)

 . 

قاك ـٚن )إذا دخؾ ادْزَل بدأ بٚفسقاك، ؾَد  (ب) (إذا دخؾ بٔتف بدأ بٚفسه
(3)

 . 

ة إٓ »يَقل ظْد اخلروج مـ ادْزل:  ل(ج) بسؿ اهلل، تقـِٝ ظذ اهلل، وٓ حقل وٓ ؿلقا

«بٚهلل
(4)

 . 

ُّْٔك: فَقل ظٚ نٜ  (أ) جؾ اف ِجوُلُف   لُّ وِل افْا  ٚنَ ـَ ) :رضي هللا عنهاافدخقل بٚفره ًْ ُي

                                           

 .(2318)مسِؿ ( 1)

، وحسـ إشلْٚده افنلٔخ ظولدافًزيز (839)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (5396)أبق داود  (2)

 .28إخٔٚر ص بـ بٚز يف حتٍٜ

 . (253)مسِؿ ( 3)

 .(4249)، وصححف إفوٚين يف صحٔح أب داود (3885)، وابـ مٚجف (5395)أبق داود  (4)
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هِ  قِر ُٓ ِف َوُض ِِ ِف َوَتَرجُّ ِِ ًُّ َْ ـُ يف َت ُّّ َٔ فِ  ،افتا ِه ـُ ِِف  ٕ (ويف َصْٖ
(1)

 . 

ِهُؿ ظلذ افْولله  (ب) ظْلد افلدخقل يهع ويس
(2)

ِآلؿا اؾلتح يل أبل)، ويَلقل:  قاب اف

(رلتللؽ
(3)

أظللقذ بللٚهلل افًيللٔؿ، وبقجٓللف افُللريؿ، وشللِىٕٚف افَللديؿ: مللـ افنللٔىٚن )، 

(افرجٔؿ
(4)

 . 

لدة، فَقفلف  ل(ج) ـا ٌٜ مٗ إذا دخلؾ أحلدـؿ ): صالة رـًتغ حتٜٔ ادسلجد، وهلل شلْا

(ادسجد ؾِرـع رـًتغ ؿوؾ أن جيِس
(5)

 . 

جؾ افٔنى، ويَقل:  (د) ِآؿا )اخلروج مـ ادسجد بٚفره (إين أشٖفَؽ ِمـ ؾوَِؽ  اف
(6)

.
 
 

افْٜٔ افهٚحلٜ، وذفؽ أن يْقي اإلٕسٚن بؼلبف وأـِلف بلؾ ومجٔلع أظامفلف ضٚظلٜ اهلل  (أ)

وافتَرب إفٔف شوحٕٚف، حتك تُقن أظامفلف ملـ إـلؾ وافؼلب وافَٔلٚم واجلِلقس ظولٚدة 

(إٕام إظامل بٚفْٔٚت): ي:ٚب ظِٔٓٚ: فَقفف 
(7) 

 . 

ضلرًدا فِنلٔىٚن، واشلتجالًبٚ فِزـلٜ:  «بسؿ اهلل» أن يَقل ؿوؾ افؼب وإـؾ: (ب)

(يٚ ؽالم شؿه اهلل): فَقل افْوله 
(8)

فِلِف ؿلٚل يف أثْٚ لف:  اهللِ سلؿِ بِ ) ، وإذا ٕز افتسّٜٔ يف أوا

                                           

 . (268)، ومسِؿ (416)افوخٚري ( 1)

 .(515، 514)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (465)أبق داود  (2)

 .(713)مسِؿ ( 3)

 .(441)يف صحٔح أب داود ، وصححف إفوٚين (466)أبق داود ( 4)

 . (714)، ومسِؿ (444)افوخٚري ( 5)

 .(713)مسِؿ ( 6)

 .(1937، 155)، ومسِؿ (1)افوخٚري  (7)

 . (2322)، ومسِؿ (5376)افوخٚري ( 8)
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(هُ و خرَ  فُ فَ أوا 
 (1)

 . 

ُّْٔك: فَقفلف  ل(ج) ب بٚفٔد اف ـؿ ؾِٖٔـلؾ بّْٔٔلف، وإذا إذا أـؾ أحلد): إـؾ وافؼُّ

(ذب ؾِٔؼب بّْٔٔف، ؾ٘ن افنٔىٚن يٖـلؾ بنلامفف، ويؼلب بنلامفف
(2)

. وفٔحلذر إـلؾ 

ب بٚفٔسٚر ؾٕ٘ف مـ ظٚدات افنٔٚضغ وادؼـغ.  وافؼُّ

ب ؿٚظًدا ؿدر اإلمُٚن، ؾٕ٘ف  (د) ٓ يؼلبـ أحلد )هنك ظـ افؼب ؿٚ اًم ؾَٚل:  افؼُّ

(مُْؿ ؿٚ اًم 
(3) 

 فِؼب ؿٚ اًم جٚز. ، وإن احتٚج 

وهلق افسلْٜ:  أن يؼب ظذ ثالث دؾًٚت، و ّلد اهلل يف  خلره، وهلذا ؾًِلف  (هل)

(يؼب ثالثٜ إٍٔٚس، ويسّل اهلل يف أوفف، و ّد اهلل يف  خره ـٚن )
(4)

 . 

إذا ذب أحدـؿ ؾال )ظـ ذفؽ حٔٞ ؿٚل:  ظدم افتٍْس يف اإلٕٚا: فْٓل افْوله  (و)

(يتٍْس يف اإلٕٚا
(5)

 . 

َمـ ذب ): ظدم افؼب وإـؾ يف إٕٚا ذهٛ أو ؾوٜ ؾ٘ن ذفؽ حرام: فَقفف  (ز)

ْاؿَ  َٓ ْرِجُر يف بىْف ًٕٚرا مـ َج (يف إٕٚا مـ ذهٛ أو ؾوٜ ؾٕ٘ام جُيَ
(6)

. 

                                           
 فصلحح، وحسلـ صلحٔح ، ؿلٚل افسملذي:3264 ابـ مٚجف، و1858، وافسمذي 3767 داود ق( أب1)

افسِسللِٜ و ،1965رواا (، وإفوللٚين يف اإل2/397ًللٚد زاد اد، وابللـ افَللٔؿ )5214ابللـ حوللٚن 

 . 198 افهحٔحٜ

 . (2323)مسِؿ ( 2)

 . (2326)مسِؿ ( 3)

 . (4956)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (472)ابـ افسْل يف ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ  (4)

 . (267)، ومسِؿ (5633)افوخٚري ( 5)

 . (5311)هٛ ، وفِوخٚري ٕحقه دون ذـر افذ(2365)مسِؿ ( 6)
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(ومتٔط إذى ظـ افىريؼ صدؿٜ): إمٚضٜ إذى ظـ افىريؼ، ؿٚل  (أ)
(1)

 . 

إذى، وردُّ افسالم، وإمر بٚدًروف وافْٓلل ظلـ ادُْلر: ؽضُّ افَوَك، وـػُّ  (ب)

، هل ةٚفسْٚ ٕتحدث ؾٔٓٚ. ؿٚل:(إيٚـؿ واجلِقس ظذ افىرؿٚت): ؿٚل   ، ؿٚفقا: مٚ فْٚ ُبدٌّ

ٓٚ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل:(ؾ٘ن أبٔتؿ إٓ ادجٚفس ؾٖظىقا افىريؼ حَٓٚ) َُّ ؽضُّ ) ، ؿٚفقا: ومٚ ح

(الم، وإمُر بٚدًروف، وافُْٓل ظـ ادُْرافوك، وـػُّ إذى، وردُّ افس
(2)

 . 

ظدم ُمٚفٍٜ إٔيّٜ افسر: ؾال يَىع إصٚرة ادرور، وٓ يّق يف ضريلؼ ممْلقع، أو  ل(ج)

 يًُس اجتٚه افسر، ـؾ هذا ممٚ يسوٛ إرضار افٍٚدحٜ، وُيٚفػ مٚ يدظق إفٔف اإلشالم. 

ق أن يِوس ثقبٚ ينتٓر بف بغ افْلٚس، ويتّٔلز بلف ظلْٓؿ، أٓا يتخذ ثقَب ُصٓرة، وه (أ)

(َمـ فوس ثقب ُصٓرٍة أفوسف اهلل يقم افَٔٚمٜ ثقًبٚ م:ِف، ثؿ يِٓٛ ؾٔف افْٚر) :ؿٚل 
(3) 

 . 

ُـّ فوس اف:ٔٚب افؤِض، وجيقز ؽرهٚ فُـ فلوس إبلٔض أؾولؾ، فَقفلف  (ب) : يس

ََٔٚض، ؾ٘هنٚ أضٓر وأضٔٛ) (افوسقا افَو
(4)

 . 

جِؾ إضٚفٜ اف:قب وؽره أشٍَؾ افًُوغ: فَقفف  ل(ج) ملٚ أشلٍؾ ِملـ ): َ رُم ظذ افرا

(افًُوغ ِمـ اإلزار ؾٍل افْٚر
(5)

 . 

جٚل: فَقفف  (د) َملـ ـلٚن يلٗمـ بلٚهلل وافٔلقم ): َ رُم فوس احلرير وافذهٛ ظذ افره

                                           

 . (1339)، ومسِؿ (2989)افوخٚري ( 1)

 . (2161، 2121)ومسِؿ  ،(2333)افوخٚري  (2)

 . (6526)، وحسْف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (3637)، وابـ مٚجف (4329)أبق داود ( 3)

 .(1235)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (2813)، وافسمذي 5/13ألد ( 4)

 . (5787)افوخٚري  (5)
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(أخر ؾال يِوس حريًرا وٓ ذهًوٚ
(1) 

 . 

: ـ وافٍٚشَغ يف أفوستٓؿ وأزيٚ ٓؿ اخلٚصلٜ .لؿ، فَقفلف َ رُم افتنوُف بٚفُٚؾري (هل)

(َمـ تنواَف بَقم ؾٓق مْٓؿ)
(2) 

 . 

ِهوٚس شٚتًرا فًِقرة، لتناًم، ؽر ُُمؾٍّ بٚٔداب افًٚمٜ.  (و)  أن يُقن اف

ًٚؾٚ بحٔٞ يهػ افوؼة.  (ز) ٍا ِهوٚس ص  أٓا يُقن اف

ا ظذ مقاع افًقرة (ح) ِهوٚس افؤؼ جدًّ ٓٚ ويززهٚ.جتْٛ اف َّ ُد حج  : بحٔٞ  ده

ىٚس، وهلذا هلق هلدُي افْولل  (أ) ًُ ـلٚن إذا ): أن يوع يده أو ثقبف ظذ ؾّف ظْد اف

(ظىس واع يده أو ثقبف ظذ ؾٔف، وخٍض .ٚ صقتف
(3)

 . 

َتف َملـ شلًُّف، ؿلٚل  (ب) ّه ىلٚس، وينل ًُ إذا ظىلس أحلُدـؿ ): أن  ّد اهلل بًلد اف

حلّد هلل، ؾ٘ذا ؿٚل احلّد هلل ؾَِٔؾ فف أخقه أو صٚحوف: يرلؽ اهلل، ؾ٘ذا ؿٚل: يرلؽ ؾَِٔؾ: ا

ؿ ُُ (اهلل، ؾَِٔؾ:  ديُؿ اهلل ويهِح بَٚف
(4)

 . 

ُٝ افًلٚضُس بًلد اف:ٚف:لٜ: فَقفلف  ل(ج) ّا ٝ أخلٚك ثالًثلٚ، ؾلام زاد ؾٓلق ): ٓ ين ّه َصل

(ُزـٚم
(5)

. 

 مجِٜ مْٓٚ:  وهل  داب ـ:رة ٕذـر

                                           

 . (6539)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (7769)، وافىزاين يف افُور 5/161ألد  (1)

 . (2831)، وصححف إفوٚين يف صحٔح اجلٚمع (4331)، وأ بقداود 2/53ألد  (2)

 .(4237)، وصححف إفوٚين يف صحٔح أب داود (2935)، وافسمذي (5329)أبق داود  (3)

 . (6224)افوخٚري  (4)

 مرؾقظٚ ومقؿقؾٚ.  (4211)، وحسْف إفوٚين يف صحٔح أب داود (5335)أبق داود  (5)
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إبراا افذمٜ مـ حَقآل افْٚس: برد افقدا ع، وؿوٚا افديقن ٕصحٚ.ٚ، وإن ِل يتٔن  (أ)

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ اشتٖذن افدا ْغ يف شٍره، ؿٚل تًٚػ: ۆ ۈ  ﴾ۆ 
(1). 

ـُ بِ ): ظدم شٍر ادرأة ِمـ دون َلَْرم: فَقفف  (ب) ِم ْٗ َْٔقِم أِخِر  ٚهللٓ َ ِؾُّ ْٓمَرَأةٍ ُت َواْف

ٍٜ إٓا تُ  َِ ْٔ (مع ِذي َلَْرٍم ظِٔٓٚ َسٚؾُِر َمِسَرَة َيْقٍم َوَف
(2)

 . 

 ترك ٍَٕٜ ٕهِف تٍُٔٓؿ أثْٚا ؽٔٚبف، حتك ٓ  تٚجقا فسٗال افْٚس.  ل(ج)

افسٍر مع رؾَٜ صٚحلٜ، ؾٚفرؾٔؼ افىٔٛ، يٕٗسف، ويسٚظده، وُيٍلػ ظْلف، وئًْلف  (د)

 ظذ اخلر. 

  :ؿرااة دظٚا افرـقب وافسٍر -(له)

چ چ چ  ڇ  ﴿ ،بسؿ اهلل، احلّد هلل) ؾدظٚا افرـقب هق: ڃ چ  ڃ ڃ ڃ 

ڍ ڍ ڇ      ﴾ڇ ڇ 
احلّد هلل، احلّد هلل، احلّد هلل، اهلل أـز، اهلل أـز، اهلل أـز، ، (3)

(شوحٕٚؽ إين طِّٝ ٍٕز ؾٚؽٍر يل، ؾٕ٘ف ٓ يٌٍر افذٕقب إٓ إٔٝ
(4)

. 

ٚ هذ) ودظٚا افسٍر هق: ٚ ٕسٖفؽ يف شٍرٕ ـَ افًّؾ مٚ تر ، افِٓؿ إٕ ا افِزا وافتََقى، وِم

ِر، واخلٍِٔلٜ يف  ٍَ ُٛ يف افسا ِآؿا إٔٝ افهٚح َدُه، اف ًْ ٚ هذا، واْضِق َظْاٚ ُب َٕ َر ٍَ ْن ظِْٔٚ ش افِٓؿ هقه

ِٛ يف ادللِٚل  لل َِ ََ  اْدُْ
ِ
ِر، وـوبللٜ اْدََْْيللِر، وشللقا ٍَ لل  افسا

ِ
ِآللؿا إين أظللقذ بللؽ ِمللـ َوْظَ:للٚا إهللؾ، اف

(وإهؾِ 
(5)

 . 

                                           

 .[58] ، أيٜافْسٚاشقرة  (1)

 ، وهذا فٍيف. (1339)، ومسِؿ (1388)افوخٚري ( 2)

 .[14-13] ، أيٚتافزخرفشقرة  (3)

يف صحٔح أب داود  وافتسّٜٔ ظْده ثالثٚ، وصححف إفوٚين (3447)، وافسمذي (2632)أبق داود  (4)

 .(2742)، وصحٔح افسمذي (2267، 2264)

 . (1342)مسِؿ  (5)
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َْٚ  ، ِيُوقَن َتِٚ وُقَن َظٚبُِدونَ )إذا رجع ؿٚل دظٚا افرـقب وافسٍر ادذـقريـ وزاد:  (و) فَِربه

(َحِٚمُدونَ 
(1)

. 

إذا ؿدم ِمـ شٍر بدأ  ـٚن )افودا حغ افًقدة بٚدسجد، وصالة رـًتغ ؾٔف، ؾَد  (ز)

(بٚدسجد ؾرـع ؾٔف رـًتغ
(2)

 . 

                                           

 . (1342)مسِؿ  (1)

 . 715، ومسِؿ 2397افوخٚري  (2)
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إن حٚجٜ ادسِؿ إػ ذـر اهلل تًٚػ افذي هق ؽذاا افروح ـحٚجتف إػ افىًٚم وافؼاب 

 حٔٚة ضٔوٜ.  ٚبؾ أصد، وذفؽ فٔتُٚمؾ إمران ؾٔحٔ

(َمَ:ُؾ افذي يذـُر ربف وافذي ٓ يذـُر ربف َمَ:ُؾ احلله وادٔٝ): يَقل افْول 
(1)

. 

 ؾّـ ذفؽ إٔف:  وفِذـر أمهٜٔ ظئّٜ يف حٔٚة ادسِؿ،

 يريض افرلـ شوحٕٚف.  -1

 يىرد افنٔىٚن ويًَّف ويُنه.  -2

 يزيؾ ادؿ وافٌؿ، وجيِٛ افٍرح وافنور فَِِٛ.  -3

 جيِٛ افرزآل.  -4

 يّْقر افقجف وافَِٛ.  -5

  ط اخلىٚيٚ وافذٕقب.  -6

 :ٕذـر بًض إذـٚر افتل  تٚج دٚ ادسِؿ ـ:ًرا يف حٔٚتف افٔقمٜٔ

(احلّد هلل افذي أحٕٔٚٚ بًدمٚ أمٚتْٚ، وإفٔف افْنقر)
(2)

. 

ة) (احلّد هلل افذي ـسٚين هذا وَرَزَؿِْٔف ِمـ ؽر حقل ِمْهل وٓ ؿقا
(3)

. 

ِآؿا اجًؾ يف ؿِول ٕقًرا، ويف فسٚين ٕقًرا، واجًؾ يف شًّل ٕقًرا، واج) ًؾ يف بكي اف

                                           
 . (779)، ودسِؿ ٕحقه (6437)افوخٚري ( 1)

 . (2711)، ومسِؿ (6312)افوخٚري  (2)

حسْف إفولٚين يف صلحٔح أب داود ، و(272)، وابـ افسْل يف ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ (4323)أبق داود  (3)

(3394) . 
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ٕقًرا، واجًؾ مـ خٍِل ٕقًرا، ومـ أمٚمل ٕقًرا، واجًؾ مـ ؾقؿل ٕقًرا، ومـ حتتل ٕلقًرا، 

(افِٓؿ أظىْل ٕقًرا
(1)

. 

    

ڍ ﴿ اهلل، احلّللللللد هلل، بسللللللؿ) ڇ    ڇ  ڇ  چ  ڇ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

﴾ڍ
احلّد هلل، احلّلد هلل، احلّلد هلل، اهلل أـلز، اهلل أـلز، اهلل أـلز، شلوحٕٚؽ إين ، (2)

(طِّٝ ٍٕز ؾٚؽٍر يل، ؾٕ٘ف ٓ يٌٍر افذٕقب إٓ إٔٝ
(3)

. 

ُٝ َجْْوِللل َوبِللَؽ َأرْ ) ًْ َؽ رب َوَالل ِّ للفُ بِْٚشلل ًُ للٚ ،َؾ َٓ ٍِْزلل َؾْٚرَلْ َٕ  َٝ ُْ ٚ  ،إن َأْمَسلل َٓ َت ِْ َوإِْن َأْرَشلل

غَ  ٚحِلِ ُظ بِِف ِظوََٚدَك افها ٍَ ٚ باَِم حَتْ َٓ ْي ٍَ (َؾْٚح
(4)

ِا )،  َؽ اف ِّ (َأُمقُت َوَأْحَٔٚ ٓؿا بِْٚش
(5)

. 

، وهل َؿقُفف تًٚػ: رده ُُ َٜ اف ہ ہ ہ﴿ واْؿَرأ  ي ہ  ۀ ۀ  ے ے ھڻ  ۓ  ۓھ ھ ھ 

﮵   ﮶ ﮷ ﮳ ﮴  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮸﮲       ﯀﮹     ﯁ 

        ﴾ۆ ۈ ۈ ۆڭ   ۇ   ۇ ڭ   ڭ ڭ  
(6). 

ٻ﴿ وتَرأ: ٻ  ٻ  ٹ﴿و، ﴾ٱ  ٹ  ٿ  ڍ ڍ﴿و، ﴾ٿ  ڇ  افسقَر ، ﴾ڇ 

َؽ، وملٚ  َٓ ُٞ يف ـؾ مرة يف يديؽ، ومتسح .ام رأَشَؽ ووج ًٜ ثالَث مرات، تٍْ اف:الَث ـٚمِ

ـَ ِمـ جسدك أمُ
(7)

 . 

                                           
 . (763)مسِؿ ( 1)

 .[14-13، أيتٚن ]افزخرفشقرة  (2)

 .66ص تَدم ذـره وارجيف ؿريوٚ يف  داب افسٍر  (3)

 .(2714) مسِؿو ،(5961)( افوخٚري 4)

 .(2711) مسِؿو ،(5965) افوخٚري( 5)

 .(4723)( افوخٚري 6)

 . (5963، 5416، 4729)افوخٚري  (7)
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 رص ادسِؿ ظذ أذـٚر افهوٚح وادسٚا ؾ٘هنٚ حهـ مٌْٔع بل٘ذن اهلل، وأذـلٚر افهلوٚح 

مـ ضِقع افٍجر إػ ذوآل افنّس، وأذـٚر ادسٚا مـ بًلد افًكل إػ ؽلروب افنلّس، 

 وفق ؿٚدٚ بًد افٌروب ؾال بٖس، ومـ أمهٓٚ:

ة  «شوحٚن اهلل وبحّده»ؿقل:  -1  َٜ ملرا ة يف افهلوٚح، ومئل َٜ ملرا يف ادسلٚا، ؾًلـ أب مئ

ـ ؿٚل حغ يهوح وحغ يّز: شوحٚن اهلل وبحّده ): ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  هريرة  م

(مئٜ مرة، ِل يٖت أحد يقم افَٔٚمٜ بٖؾوؾ ممٚ جٚا بف، إٓ أحد ؿٚل م:ؾ مٚ ؿٚل أو زاد
(1)

 . 

ثالث مرات. (أظقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ ذ مٚ خِؼ)تَقل حغ مُتز:  -2 
 (2)

  

افِٓؿ بؽ أصوحْٚ وبلؽ أمسلْٔٚ، وبلؽ ٕحٔلٚ، وبلؽ )يَقل إذا أصوح:  وـٚن  -3 

، وبؽ ٕحٔٚ، [وبؽ أصوحْٚ] افِٓؿ بؽ أمسْٔٚ) ، وإذا أمسك ؿٚل:(ّٕقت، وإفٔؽ افْنقر

(وبؽ ّٕقت، وإفٔؽ ادهر
(3)

 . 

افِٓلؿ ؾللٚضر افسللّقات وإرض، ظللِٚل افٌٔللٛ )ويَلقل إذا أصللوح وإذا أمسللك:  -4 

با ـؾ را ومُِٔف، أصٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ، أظقذ بؽ ِملـ ذه ٍٕزل، وذه وافنٓٚدة، ر

ـِفِ  َف  َوَأنْ ]افنٔىٚن وِذْ ِز  َظَذ  َأْؿَسِ ٍْ هُ  َأوْ  ُشقًاا َٕ ([ُمْسِِؿٍ  إَِػ  َأُجرا
(4)

 . 

أمسلْٔٚ وأمسلك ادِلؽ هلل، واحلّلد هلل، ٓ إفلف إٓ اهلل وحلده ٓ ) وإذا أمسك ؿٚل: -5 

                                           

 . (2692)مسِؿ ( 1)

 .(2739)مسِؿ ( 2)

 .(2354)، وؿٚل: حسـ، وافزيٚدة مْف، وصححف ابـ حوٚن (3388)، وافسمذي (5368)أبق داود  (3)

(2354). 

   (.2349وافزيٚدة مْف، وصححف ابـ حوٚن ) ،، وؿٚل: حسـ(3529)، وافسمذي (5367)أبق داود  (4)

(2349.)  
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ف ادِؽ وفف احلّد وهق ظذ ـؾ را ؿدير، ربه أشٖفؽ خَر مٚ يف هذه افِِٜٔ، ذيؽ فف، ف

وخَر مٚ بًدهٚ، وأظقذ بؽ ِمـ ذه مٚ يف هذه افِِٔلٜ وذه ملٚ بًلدهٚ، ربه أظلقذ بلؽ ِملـ 

 افَُِز، ربه أظقذ بؽ ِمـ ظذاٍب يف افْلٚر، وظلذاٍب يف افَلز
ِ
، وإذا أصلوح (افُسؾ، وشقا

(وح ادِؽ هللأصوحْٚ وأص) ؿٚل:
(1)

 . 

بسلؿ اهلل افلذي ٓ يرضل ملع اشلّف را يف إرض وٓ يف افسلاما، وهللق »تَلقل:  -6 

ات.«افسّٔع افًِٔؿ ، ثالث مرا
 (2)

  

ٻ﴿ تَللرأ حللغ تهللوح وحللغ مُتزلل: -7  ٻ  ٻ  ٹ﴿و، ﴾ٱ  ٹ  ٿ  ، ﴾ٿ 

ڍ ڍ﴿و ڇ  ًٜ ثالَث مرات ،﴾ڇ  افسقَر اف:الَث ـٚمِ
(3)

.  

رده  -8  ُُ َٜ اف َرأ  ي َْ ٔٚضغِ  ْهوُِح تُ  حغ ت ُٚر ِمـ افنا ْ ك حتا  جُتَ ْ حلغ  ، وتَرؤهِٚز مُت ِزل مُت

ٔٚضغِ  ُٚر مـ افنا ہ﴿ ، وهل َؿقُفف تًلٚػ:ْهوَِح تُ ك حتا  جُتَ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ھ  ھڻ  ھ  ھ 

ے ﮶ ﮷ ۓے  ﮵    ﮳ ﮴  ﮲  ﮾ ﮿ ﮸ۓ  ﮼ ﮽  ﮻  ﮺   ﯀﮹          ﯁ 

             ۇ   ۇ ڭ   ڭ ڭ    ۈ  ۆڭ    ۆ 

﴾ۈ
(4). 

 

                                           

 . (2723)مسِؿ  (1)

داود  (، وصلححف إفولٚين يف صلحٔح أب3869(، وابلـ مٚجلف )3388ملذي )(، وافس5388أبق داود ) (2)

(4244) . 

 . (4241)، وصححف إفوٚين يف صحٔح أب داود (3573)، وافسمذي (5382)أبق داود  (3)

 ، وافىلللزاين(1263) ادختلللٚرة ، وافولللٔٚا يف1/749واحللللٚـؿ  ،(13797) افُلللزى يف افْسلللٚ ل( 4)

1/231. 
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، ومًرؾتللف ؾللرض ظللذ ـللؾ مللـ إصللقل ادَللررة يف افؼلليًٜ: مًرؾللٜ ٕؤْللٚ لّللد 

ِاٍػ، وهل ادًرؾٜ افتل تستِزم ؿوقل مٚ جٚا بف مـ اددى وديـ احلؼ، وضٚظتلف وافسلر  ُمُ

، وحتُٔؿ ظذ شْتف، وتهديَف ؾٔام أخز، وامت:ٚل أمره ؾٔام أمر، واجتْٚب مٚ هنك ظْف وزجر

 ذيًتف وافراٚ بحُّف.

مٚ يربىْٚ بف، ويزيد لوتْٚ فف، وجيًِْٚ  فذفؽ ؾًِْٔٚ أن ٕتًِؿ مـ شرة ٕؤْٚ لّد 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ َٕتدي بف يف حٔٚتْٚ ويف صٗوْٕٚ ـِٓٚ: ـام ؿٚل تًٚػ: ﴾ وئ 
 

(1). 

 وسئرتِه تتضم: معرية ثمانئة أمور هي:  ومعرية النبيِّ 
َسُوُف. -1 َٕ 

 ، ومُٚن وٓدتِِف ومَٓٚجِره، ووؾُٚتف.ِشُّْفُ  -2

ُِفُ  -3  .وأخالؿف صامِ 

ًّٔٚ ورشقًٓ؟ -4  بامذا ـٚن ٕو

 ؟مٚ افذي يدظق إفٔف افْولُّ  -5

 ؽزواُتُف. -6

7- . ُٜ  صٍُتُف اخْلََِٔ

 .أزواُجُف وأوُٓدُه  -8

ـِ ظود اُدىاِٛ بْ  هق ـُ َظْوِد اهللِ ْب ُد ب ّا ـِ ُلَ ـِ ـِلاَلٍب ْبل ل ْبل ـِ ُؿيَصه ـِ َظْوِد َمٍَْٚف ْبل ـِ هِٚصٍؿ ْب

                                           

 .[21] ، أيٜبإحزاشقرة ( 1)
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ـِ ُمدْ  َٜ ْب َّ ـِ ُخَزْي َٜ ْب َٕ ـِ ـَِْٚ ـِ افْارْضِ ْب ـِ َمٚفٍِؽ ْب ٍر ْب ْٓ
ـِ ؾِ ٍٛ ْب ـِ َؽٚفِ يه ْب َٗ ـِ ف ٍٛ ْب ًْ ـَ ـِ  َة ْب َٜ ُمرا ل ـَ ِر

ـِ َظلْدَٕ ا لده ْبل ًَ ـِ َم ـِ َِٕزاِر ْب ـِ ُمرَضَ ْب ََٔٚس ْب ـِ إْف َٕٚن ِملـ وَفلِد إْشلامِظَٔؾ بلـ إبلراهٔؿ ْب َٚن، وَظلْد

الم.   ظِٔٓام افسا

 ُٜ ل َِ : ؿلٚل َواثِ ـُ  ؾٓق أذف افْٚس ٕسًوٚ، هٚصلّلٌّ ُؿلررٌّ َظلَربٌّ عِ  ْبل ََ ُٝ  : إَْشل ًْ
ِّ  َشل

قُل:   اهلل َرُشقَل  َُ ك اهللاَ إِنا )َي ٍَ َٜ  اْصَى َٕ ـْ  ـَِْٚ ك إِْشاَمِظَٔؾ، َوَفدِ  ِم ٍَ ـْ  ًنُٚؿَريْ  َواْصَى ، ِم َٜ ل َٕ  ـَِْٚ

ك ٍَ ـْ  َواْصَى ٚيِن  َهِٚصٍؿ، َبِْك ُؿَرْيشٍ  ِم ٍَ ـْ  َواْصَى (َهِٚصؿٍ  َبِْك ِم
(1)

. 

ًّٔلٚ  فف  ة، وثلالث وظؼلوَن ٕو ، مْٓٚ أربًقَن ؿولَؾ افّْولقا ًٜ مـ افًّر َثالٌث وشتُّقن َشَْ

 َرُشقًٓ.

 :ُٖ  ً٘هُد

ـْ  ُوفِد  ِل ِم ِر َربٍِٔع إوا ْٓ  م(.573َظِٚم افٍِٔؾ، ادقاؾؼ فًٚم )بُّٜ يقَم اإلثِْغ يف َص

ُٕ ُٕ ٗغباُب   :طف٘هُت

ُه )ظولدادىِٛ(، ومٚتلٝ  لُف جلدُّ َِ ٍَ ـَ لِف، وَدالٚ ُوفِلد  ـِ أمه مَٚت وافده )ظوداهلل( وهق َلْؾ يف بى

ـَ  (.وافدتف ) مْٜ( وهق ابـ شٝ شْغ، ودٚ مٚت جده  ٍٛ ُف )أبق َضٚفِ ُّّ ُف َظ َِ ٍَ 

ٍٛ إػ  للِف أب َضَٚفلل ّه للٍٚم َخللَرَج مللع ظ للَة أيا ـِ وَظْؼَ ري ْٓ ًٜ وصلل للَة شللَْ للَغ اثَْتللْل َظْؼَ َِ وَداللٚ َب

ُه  للف مللـ ؿتللِؾ افٔٓللقد فللف، ؾللردا ّا ر ظ ، ؾحللذا ُٛ للِٚم، ؾِللام بِللَغ ُبكللى، ر ه َبحللرا افراهلل افنا

ْؿ. ُٓ  خقًؾٚ ظِِٔف مْْ

ًة  ثللؿ َخللَرَج  َٜ مللرا للِٚم مللَع مٔنللَة ُؽللالِم َخدجَيلل ًٜ إػ افنا يف جتللٚرٍة دللٚ ؿوللؾ أن  >ثٕٚٔلل

َٜ بْلٝ ُخقيِِلٍد، وُظّلرُه مْخلس وِظؼلون  ج خدجي يتزوجٓٚ، ودٚ َرَجَع ِمـ شٍره ذفؽ، تزوا

                                           

 .(6377)مسِؿ  (1)
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ٍٚم، وؿٔؾ: ؽُر ذفؽ. ُة أيا ًٜ وصٓران وَظَؼَ  شَْ

 بعجتٕ:

ًٜ ابتًَ:ُف اهلُل ظز  ََِغ أربًَغ َشَْ ُتلف  َداٚ َب  وجؾ فًِلٚدغ رشلقًٓ بنلًرا وٕلذيًرا، ؾٚبتلدأت ٕوقا

 بسلقرةِ  علي  لسال  بْزول جزيؾ 
ٍ
ثلؿ  ،﴾چ﴿ ظِٔف بٚفقحل مـ رب افًلٚدغ بٌلِٚر ِحلراا

أَخلذ ظلذ هلذا ظَؼل  .﴾ھ﴿ أمرُه اهلل تًٚػ بتؤِغ افرشٚفٜ حْٔام ٕزل ظِٔف جزيؾ بسقرة

 شَْغ يدُظق إػ افتاقحِٔد.

َٜ أصلٓرٍ  –غ وبًد ظؼ شْ ًٜ وتسً ََِغ إحدى ومخسَغ شْ ُأرسَي بلف ملـ مُلٜ إػ  –داٚ َب

للِقات  ِٝ ظِٔللف افها للاما، َوُؾِرَالل اآِل، َؾَرـَِوللُف َوُظللِرَج بللِف إػ افسا بٔللٝ ادَللدِس، ثللؿ ُأيَت بللٚفُزَ

 اخلّس، وصذا يف مُٜ ثالَث شْغ. 

ًٜ يدظق إػ افتقحٔد ويٌر بَل  َة شْ َٜ ثالَث َظْؼَ شلف يف ٍٕلقِس أصلحٚبِِف، ظؼل بُّ

ًٚ بًلدهٚ، ؾلدظٚ إػ اإليلامن بلٚهلل ورشلقفف، وظولٚدة اهلل وحلده ٓ  شْغ ؿوؾ اإلرساا، وثالثل

ًٚ مـ إذى، ؾهز حتك أطٓر اهلل ديْف.  ذيؽ فف، ؾََِل صْقؾ

  ٓذستٕ:

َِٓٚ يقَم اإلثْغ، وأؿٚم .ٚ ظَؼ شَْغ،  ؾًزا اإلشلالُم، ُأِمَر بًد ذفؽ بٚدجرة إػ ادديْٜ، ؾدَخ

، واجلٓللِٚد،  ٟه للقِم، واحللل ِٜ ذا للع اإلشللالِم، م:للؾ: افزـللِٚة، وافها ، وُأِمللَر بؤَلل ـُ ي للؾ افللدا َّ ـَ و

ـِ اُدُِْر، وؽر ذفؽ مـ ذا ع اإلشالم.  وإذاِن، وإمِر بٚدًروِف وافْٓل ظ

:ُٕ   ٗفاُت

ثالث وشتقن شْٜ،  يقم اإلثْغ مـ ربٍٔع إول ظٚم أحد ظؼ مـ ادجرة، وظّره تقيف 

ِّغ افرشٚفٜ وأدى إمٕٜٚ، وأـّؾ اهلل بف افديـ، ؿٚل تًٚػ:  َؼ بٚفرؾٔؼ إظذ بًدمٚ ب  ﴿ وحَلِ
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ڌ ڌ  ڍ  ڇ ڍ  ڇ ڇ ڇ  چ  ﴾ ڎچ چ 
(1) . 

رهٚ مْف، واخللُر  تف ظِِٔف، وٓ ذا إٓا حذا ُُْف بٚآٍل إػ ؿٔٚم افسٚظٜ، وٓ خَر إٓا َدلا ُأما وِدي

لُك، افذي َدلا ظِٔفِ  َر مْلُف: افؼه ل افلذي َحلذا ُ وُّلف اهلُل ويرالُٚه، وافؼا
: افتقحٔلُد، ومجٔلُع ملٚ ُ ِ

 ومجُٔع مٚ يَُرُهُف اهلُل ويٖبُٚه.

ُِِؼ افٍٚاؾ: ؾُٚن ذفؽ مـ  ظٚش  بًد افْوقة داظًٔٚ إػ اهلل تًٚػ، وـٕٚٝ دظقتف بٚخْلُ

ٺ﴿ وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ:أهؿ أشوٚب َؿوقل دظقتف،  ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٺپ ڀ 

ڦ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ ڄڦٹ ڤڤڤ ڤ ڄ  ڃ ڃ  ڃڦ ڄ ڄ  ڃ 

﴾چ
 (2). 

ؾٖصقل إخالآل أمجع ظِٔٓٚ إٕؤٚا ظِلٔٓؿ افسلالم، وجلٚات .لٚ افؼلا ع افسلامويٜ 

ِّٓٚ، وامتألت .ٚ افُتٛ ادَدشٜ، و خرهٚ وأـِّٓٚ افَر ن افًئؿ، افذي حٍلظ أصلقل  ـ

 يف ـللؾ إحللقال ملل:اًل فِخِللؼ افٍٚاللؾ، ؾَللد ـللٚن ُخَِللف  ْوللل إخللالآل، ؾُللٚن اف

يلدظق إػ لوتلف: ودلذا  وشِقـف وتًٚمِف مع افْٚس م:ًٚٓ ُ تذى بلف: ؾُلؾ ملٚ يف افْولل 

ـٕٚٝ لوتف مـ ظالمٚت اإليامن بف: ؾّـ ُمَتٙ )صٓٚدة أن لّلًدا رشلقل اهلل(: أن تنلًر 

ٍٜ دذا افْول إم ٍٜ صٚدؿ  .ل افُريؿ يف ؿِوؽ بّحو

يالحظ افسٓقفٜ وتلرك افتُِلػ يف حٔٚتلف ـِٓلٚ: ودلذا يَلقل اهلل  وَمـ يَرُأ شرتف 

ٹ ٹ ﴿ تًٚػ فف: ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾ٺ 
(3)

ِّػ وٓ تًسػ، بؾ  ، ؾِٔس يف شرتف تُ

                                           

 .[3، أيٜ ]ادٚ دةشقرة  (1)

 .[159، أيٜ ]ظّران  لشقرة  (2)

 .[86] ، أيٜصشقرة  (3)
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ُٜ افتْٚول وافتىؤؼ، وأن بَّدورك أن تَتلدَي  حغ تَرأ شرتف تنًر بٖهنٚ ؿريوٜ مْؽ، شِٓ

 .بف 

 :ُٕ  ِصدُق

َر افْولُّ  ِٓ ؿ بلل)إِمغ(،  اصُت ُٓ لَرُف بٔلْ ًْ ، وـَٚن ُي ِٜ ِٜ بٚفهدآل وإمٕٚ يف ؿقِمِف ؿوَؾ افوً:

. ـْ ِخَهِٚل اخلَْرِ ِٜ وؽِرمِهٚ ِم َٕ دآِل وإَمٚ َٜ يف افهه َٚي ٌَ َغ اف َِ ـْ َب ٌٛ ٓ يتاِهػ بِف إٓا َم  وهق فَ

لَٚل:  وهلق يرجتلػ، َداٚ دخؾ ظِٔٓٚ افْولُّ  رضي هللا عنهاوهذه خدجيٜ  ََ لقيِن )َؾ ُِ  َزمه

ُِقيِن    - (َزمه
ٍ
ِٚر ِحراا ٌَ ُُٕزوِل افقحل ظِٔف بِ ُِقهُ  -وذفؽ إثَر  َٛ  َحتاك َؾَزما ْوُع، َؿلَٚل  َظْْلفُ  َذَه  افلرا

: َٜ ، َأْي ) خِلَِدجَي ُٜ دْ  يِل؟ َمٚ َخِدجَي ََ ُٝ  َف ِز  َظَذ  َخِنٔ ٍْ َهٚ. (َٕ َْٖخَزَ ْٝ . اخْلََزَ  َؾ ُٜ  َؿَٚف لالا،َخِدجَيل ـَ  : 

، ِزيَؽ  َٓ  اهللَؾقَ  َأْبِؼْ ٕاَؽ  اهللَؾقَ  َأَبًدا، اهللاُ ُُيْ ِحَؿ، َفَتِهُؾ  إِ ،  َوَتْهُدآُل  افرا َٞ ؾا احْلَِدي َُ ُؾ اْف ِّ
 ،َوحَتْ

ُدومَ  ًْ ُٛ اْدَ ِس ُْ َْٔػ  ،َوَت ِري افوا َْ ُغ ظَ  ،َوَت ًِ ِٛ احْلَؼه َذ َوُت َقاِ  َٕ  
(1)

. 

 :ُٕ ًُ ُٖ ٗكس  ُدُ٘د

ـْ   افْاوِلُّ  ُشِئَؾ  َمٚ):  جٚبرٌ  َؿَٚل    َظ
ٍ
ا لَٚل  َؿطُّ  َرْ ََ (َٓ  َؾ

(2)
ـْ  َٕلٍس  ، وَظل  َملٚ) َؿلَٚل: َأ

ًْٔئٚ اإِلْشلاَلمِ  َظلَذ   اهلل َرُشقُل  ُشِئَؾ  َْٖظَىلٚهُ  َرُجلٌؾ  َؾَجلَٚاهُ : ، َؿلَٚل (َأْظَىلٚهُ  إِٓا  َصل  َبلْغَ  َؽلْاًَم  َؾ

، ْغِ َِ َٚل: يَ  َؿْقِمِف، إَِػ  َؾَرَجعَ  َجَو ََ قا َؿْقمِ  َٚؾ ُّ
ًدا َؾِ٘نا  َأْشِِ ّا ىِك ُلَ ًْ َٜ  َُيَْنك َٓ  َظَىٚاً  ُي َٚؿ ٍَ اْف

(3)
. 

:ُٖ   حٚاُؤ

ٔدٍ  َؿَٚل َأبق ًِ ٚنَ ):  اخْلُْدِريُّ  َش َٔٚاً  َأَصدا   افْاوِلُّ  ـَ ـَ  َح   ِم
ِ
ْذَراا ًَ  َرَأى َؾَِ٘ذا ِخْدِرَهٚ، يِف  اْف

                                           

 .(163)، ومسِؿ (4953)افوخٚري  (1)

 .(2311)، ومسِؿ (6334)افوخٚري  (2)

 .(6163)مسِؿ  (3)
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ًْٔئٚ َرُهفُ  َص ُْ فِ  يِف  َظَرْؾَْٚهُ  َي ِٓ (َوْج
(1)

. 

:ُٕ   ت٘اُضُع

رُ  َّ ُٝ  ؿٚل ُظ ًْ
ِّ قُل:   افْاوِلا  : َش َُ اَم  ُتْىُرويِن  َٓ )َي ـَ  افْاَهَٚرى َأْضَرِت  ـَ اَم  َمْرَيَؿ: اْب ٕا  َؾِ٘

ٚ َٕ قُفقا: َظْوُدُه، َأ َُ (َوَرُشقُففُ  اهلل َظْودُ  َؾ
(2)

. 

  :ُٕ  غذاَعُت

دْ ) :َؿَٚل َظِعٌّ  ََ َٕحْ  َبْدرٍ  َيْقمَ  َرَأْيُتَْٚ َف لقذُ  ـُ َو ُِ ، إَِػ  َأْؿَرُبَْلٚ َوُهلقَ  ، اهلل بَِرُشلقلِ  َٕ لُدوه ًَ  اْف

ٚنَ  ـَ ـْ  َو ْٖشًٚ  َيْقَمِئذٍ  افْاٚسِ  َأَصده  ِم (َب
(3)

. 

 :ُٕ  ِزِفُق

ُٜ  ؿٚفٝ ْؾَؼ  إِنا ) :افْاوِلُّ  ؿٚل رضي هللا عنها:َظِٚ َن قنُ  َٓ  افره ُُ   يِف  َي
ٍ
ا ُف، إِٓا َرْ َٕ  َوَٓ  َزا

ـْ  ُيَْْزعُ    ِم
ٍ
ا فُ  إِٓا  َرْ َٕ (َصٚ

(4)
. 

 :ُٖ ُ٘  عف

 ْٝ ُٜ  ُشئِ ـْ  رضي هللا عنها َظِٚ َن لِؼ  َظ ُِ ْٝ   اهلل َرُشلقلِ  ُخ َٚفل ََ ْ ): َؾ ـْ  َِل ل ُُ  َوَٓ  َؾِٚحًنلٚ َي

ًنٚ، حه ٍَ ًٚبٚ َوَٓ  ُمَت ِٜ  جَيِْزى َوَٓ  إَْشَقاآِل، يِف  َصخا ٔهَئ ، بِٚفسا َٜ ٔهَئ ـْ  افسا ق َوَفُِ ٍُ ًْ ُح  َي ٍَ (َوَيْه
(5)

. 

 :ُٕ  زمحُت

﮳ ﴿ اهلل تًٚػ بٚفرلٜ يف ؿقفف: فُ ٍَ وَص  ے ۓ ۓ ﮲  ھ ھ ے 

                                           

 .(2323)، ومسِؿ (6132)افوخٚري  (1)

 .(3445)افوخٚري  (2)

 ، وؿٚل ألد صٚـر: إشْٚده صحٔح.(665)ألد  (3)

 .(6767)مسِؿ  (4)

ٌٞ  ، وؿللٚل: َهللَذا(2148)افسمللذي  (5) ـٌ  َحللِدي َصللِحٌٔح، وصللححف إفوللٚين يف صللحٔح افسمللذي  َحَسلل

(2316). 
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﮷   ﮸ ﮹ ﮶  ﴾﮴﮵ 
(1). 

:ُٕ ٌُ ُٕ َٗتَبطُّ   ضِخُل

 ُٜ ْٝ َظِٚ َن ُٝ  َمٚ) :رضي هللا عنهها َؿَٚف ٚ  اهلل َرُشقَل  َرَأْي ًُ  َدََقاتِِف، ِمْْفُ  َأَرى َحتاك َاِٚح

اَم  ٕا ٚنَ  إِ ؿُ  ـَ (َيَتَوسا
(2)

. 

:ُٖ   ُبلاُؤ

ر  َؿَٚل  خه ـُ افنه ُٝ ): ظوُد اهلل ب َِٖزيزِ  َأِزيزٌ  َصْدِرهِ  َوِف  ُيَهذه   اهلل َرُشقَل  َرَأْي َحك ـَ  افرا

ـَ    ِم
ِ
ٚا َُ (اْفُو

(3)
. 

:ُٖ ُِٓد   ُش

 ُٜ ْٝ َظِٚ َن دٍ   ُل  َصوِعَ  َمٚ): رضي هللا عنهاَؿَٚف ّا َٜ  َؿِدمَ  ُمْْذُ   ُلَ ـْ  اْدَِديَْ ٚمِ  ِم ًَ  َثاَلَث  ُبرٍّ  َض

(ُؿوَِض  َحتاك تَِوًٚظٚ َٔٚلٍ فَ 
(4)

. 

 :ُٕ  َعِدُه

ـْ  َٜ  َظ لؿْ  ُؿَرْيًنلٚ َأنا  :رضهي هللا عنهها َظِٚ َنل ُٓ ْٖنُ  َأمَها ِٜ  اْدَلْرَأةِ  َصل ٔال تِلل اْدَْخُزوِم ، افا ْٝ َؿل  رَسَ

ـْ  ٚفقا: َوَم ََ ِهؿُ  َؾ َُ ٚ ُي َٓ ـْ  ؟ اهلل َرُشقَل  ؾِٔ ُٚفقا: َوَم ََ ُئ  َؾ َسِ ْٔفِ  جَيْ َِ ُٜ ُأَش  إِٓا  َظ ـُ  َٚم ُّٛ  َزْيلٍد، ْبل  ِحل

فُ  . اهلل َرُشقلِ  َّ ِا َُ ُٜ  َؾ َٚل  ، ُأَشَٚم ََ عُ ):  اهلل َرُشقُل  َؾ ٍَ ـْ  َحدٍّ  يِف  َأَتْن . (؟!اهلل ُحلُدودِ  ِمل

، َؿٚمَ  ُثؿا  َٛ اَم )َؿَٚل:  ُثؿا  َؾْٚخَتَى ٕا لَؽ  إِ َِ ـَ  َأْه لِذي ؿْ  افا ُُ َِ ُلؿْ  َؿلْو ُٕقا َأهنا لٚ آَل  إَِذا ـَ ؿُ  رَسَ ِٓ ل ؾِلٔ ِ  يُػ افؼا

قُه، ـُ آَل  َوإَِذا َتَر ؿُ  رَسَ ِٓ ًُِٔػ  ؾِٔ ْٔفِ  َأَؿُٚمقا افوا َِ ، َظ َٜ  َأنا  َفقْ  ،اهلل َواْيؿُ  احْلَدا َّ
َٜ  َؾٚضِ دٍ  اْبَْ ّا ْٝ  ُلَ َؿ  رَسَ

                                           

 .[128، أيٜ ]افتقبٜشقرة  (1)

 . (899)، ومسِؿ (4828)افوخٚري  (2)

 .(934) صحٔح أب داود ، وصححف إفوٚين يف(934)داود  أبق (3)

 .(2973)، ومسِؿ (6454، 5416) افوخٚري (4)
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 ُٝ ًْ َى ََ (َيَدَهٚ َف
(1)

. 

 :ُٕ ٌُ  ِحِو

ـُ مسًقد اهلل َؿَٚل َظْودُ  َٚل  َؿْساًم،  افْاوِلُّ  َؿَسؿَ  : ب ََ ٌٜ  َهِذهِ  نا إِ  َرُجٌؾ: َؾ َّ ْس َِ ٚ ُأِريدَ  َمٚ َف َ.ِ 

ُٝ  !اهلل َوْجفُ  َتْٔ َٖ ُتُف،  افْاوِلا  َؾ َْٖخَزْ َٛ  َؾ ِو ٌَ ُٝ  َحتاك َؾ َٛ  َرَأْي َو ٌَ ِف، يِف  اْف ِٓ  َيْرَحؿُ ) َؿَٚل: ُثؿا  َوْج

َ:رَ  ُأوِذَي  َؿدْ  ُمقَشك، اهللاُ ـْ َٖ ـْ  بِ (َؾَهَزَ  َهَذا ِم
(2)

. 

 :ُٕ  عبادُت

ـْ  َٜ  َظ وِلا  َأنا : رضي هللا عنها َظِٚ َن لٚنَ   اهلل َٕ لقمُ  ـَ َُ ـَ  َي ْٔلؾِ  ِمل ِا لرَ  َحتالك اف ىا ٍَ  َؿلَدَمُٚه، َتَت

 ْٝ َٚف ََ َ  َؾ : ِِل ُٜ رَ  َوَؿدْ  اهلل َرُشقَل  َيٚ َهَذا َتْهَْعُ  َظِٚ َن ٍَ مَ  َمٚ َفَؽ  اهللاُ َؽ دا ََ ـْ  َت وِلَؽ  ِمل ْٕ َر؟ َوَملٚ َذ َٖخا  َتل

ُّٛ  َأَؾالَ )َؿَٚل:  قنَ أَ  َأنْ  ُأِح قًرا َظْوًدا ـُ ُُ َِاما . (َص ُ:رَ  َؾ فُ  ـَ ُّ عَ  َأنْ  َأَرادَ  َؾَِ٘ذا َجٚفًِسٚ، َصذا  حَلْ ـَ  َؿٚمَ  َيْر

َرَأ، ََ عَ  ُثؿا  َؾ ـَ َر
(3)

. 

:ُٖ   َٗفاُؤ

ْٔؿُ  ل ًَ ُٕ ـُ  َؿَٚل  قدٍ  ْبل ًُ لُّ  َمْسل
ًِ ُٝ إَْصلَج ًْ

ِّ لقُل   اهلل َرُشلقَل  : َشل َُ  ـَِتلَٚب  َؿلَرأَ  ِحلغَ  َي

 َٜ َّ
ِِْٔ اَب افْ  ُمَس ذا :  َؿَٚل  َُ ُشقَفْغِ قَٓنِ  َؾاَم )فِِرا َُ ُتاَم؟ َت ْٕ قُل : َؿَٚٓ . (َأ َُ اَم  ٕ َٚل . َؿَٚل  ـَ ََ  اهلل َرُشلقُل  َؾ

 :( َُشَؾ  َأنا  َفْقَٓ  اهللو َتُؾ  َٓ  افرُّ َْ ُٝ  ُت ْب اَم  َفرَضَ ُُ  (َأْظََْٚؿ
(4)

. 

                                           

 ، ومسلللللللللِؿ(6833 ،6788 ،6787 ،4334 ، 3733 ،3732 ،3475 ،2648) افوخلللللللللٚري (1)

(1688). 

، ومسلللللللِؿ (6336 ، 6291 ، 6133 ، 6359 ، 4336 ، 4335 ، 3435 ،3153) افوخلللللللٚري (2)

(1362). 

 .(2823)، ومسِؿ (4837 ،1168 ، 1161 ، 1148 ، 1119 ، 1118) افوخٚري (3)

 .(1339) اجلٚمع صحٔح ، وحسْف إفوٚين يف(2763)، وأبق داود 3/488ألد  (4)
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وهكا حغ ٕزل ظِٔف افقحل بَ چ ڇ ڇ ﴿ قفف تًٚػ:ُٕ ﴾ چ چ 
ؾٓذه أول افسقر ، (1)

ة: إْذ ـٚن ٓ يدري مٚ افَر ٕٜٔ ٕزوًٓ ظذ رشقل اهلل  : ؾ٘هنٚ ٕزفٝ ظِٔف يف بدايٜ افْوقا

الم بٚفرشٚفٜ.  افُتٚب وٓ اإليامن، ؾجٚاه جزيؾ ظِٔف افسا

ر وبَل ظذ ذفؽ مّدًة، ثؿ ُأرِشَؾ  ثه ے  ﴿: بهلدر شلقرة ادلدا ے  ﴾    ۓھ ھ     
(2) ،

 : حٔٞ ُأمر ؾٔٓٚ بٚإلٕذار. ؾٓذه أول  يٍٚت أرشؾ .ٚ رشقل اهلل



ِك، بَقفف تًٚػ:بً:ف اهلل بٚفْه  ْ ﴾ ۆ ۆ ﴿ َذارة ظـ افؼه
وافدظقِة إػ تقحٔد اهلل ، (3)

َِف اهلل تًٚػ رلٜ فًِٚ ِٜ تًٚػ وظوٚدتِِف وحده ٓ ذيؽ فف. أْرَش دغ: إلخراجٓؿ ِمـ طِّ

ِك إػ ٕقر اإليامِن وافتقحِٔد، ؿٚل تًٚػ: ْ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ افٍُِر وافؼه ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
(4)

 ٿٿ﴿ وؿٚل تًٚػ: ،

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
(5)

، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ    ۋ﴿ وؿٚل تًٚػ: ڭ  ۉ     ې  ۅڭ ڭ  ۉ  ۅ 

﴾ې
(6)

. 

                                           

 . [1، أيٜ ]افًِؼشقرة  (1)

 .[2-1، أيتٚن ]اددثرشقرة  (2)

 .[5] ، أيٜاددثرشقرة  (3)

 .[2، أيٜ ]اجلًّٜشقرة  (4)

 .[1] ، أيٜإبراهٔؿشقرة  (5)

 .[9، أيٜ ]احلديدقرة ش (6)
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ٚ وِظؼيـتس ـٕٚٝ ؽزواُتف   : ؽزوةً  ًً

ان )وهل إبقاا( -1 َنْرة -4 .ثؿ َبْدر إوػ -3 .ثؿ ُبقاط -2 .َودا ًُ  .ثؿ اف

وـٕٚلٝ يف رمولٚن ملـ  ،افتل َؿَتَؾ اهلُل ؾٔٓٚ صلْٚديد ؿلريش ، وهلثؿ بدر افُزى -5

 .افسْٜ اف:ٕٜٚٔ فِٓجرة

َِٔؿ -6 قيؼ -7 .ؽف مـ َبْدر بسوًٜ أيٚموـٕٚٝ بًد ؾرا ،ثؿ ؽزوة بْل ُش  .ثؿ ؽزوة افسا

 .ؿَْٔٚع قثؿ بْ -13 .ثؿ َبْحران -9 .ثؿ َؽَىٍٚن -8

إتكل ادسلِّقن يف أودلٚ، ثلؿ وـٕٚٝ يف افسلْٜ اف:ٚف:لٜ ملـ ادجلرة، و :ثؿ ُأحد -11

 .اهنزمقا، وؾٔٓٚ ؿتؾ لزة 

ثلؿ بلدر  -15 .ؿلٚعثلؿ ذات افره  -14 .افْاولر قثلؿ بْل -13 .ثؿ َلْلراا إشلد -12

ثلؿ ؽلزوة ُدوملٜ  -16 .وهل بًد بدر افُزى بًٚم يف صًوٚن، وؿٔلؾ: ذي افًَلدة ،أخرة

 .ثؿ بْل ادهىِِؼ -17. اجلْدل

 مـ ادجرة. اخلٚمسٜوـٕٚٝ يف افسْٜ  ثؿ اخلْدآل )وهل إحزاب(، -18

  .ثؿ بْل حِلْٔٚن -23. ُؿرييٜ ثؿ بْق -19

  .افسٚدشٜ مـ ادجرة وـٕٚٝ يف افسْٜ ثؿ احلديؤٜ، -21

 .َردثؿ ذي ؿَ  -22

 .وـٕٚٝ يف افسْٜ افسٚبًٜ مـ ادجرةثؿ خٔز،  -23

 .ثؿ ظّرة افَوٚا -25 .ثؿ وادي افَرى -24

 .وـٚن يف رموٚن، مـ افسْٜ اف:ٚمْٜ مـ ادجرة ،مُٜ ؾتحثؿ  -26

 .ثؿ ُحْغ -27

 .ثؿ افىٚ ػ -28
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 . رةـ ادجوـٕٚٝ يف افسْٜ افتٚشًٜ مِ  ،ثؿ توقك -29

  

افذاتٜٔ تًجٛ مـ ذفلؽ أصلد افًجلٛ: ؾَلد  حْٔام تَرأ تٍٚصٔؾ صخهٜٔ افرشقل 

 أدآل افتٍٚصٔؾ ظـ صٍٚتف افيٚهرِة ـٖٕؽ تراه. ذـر افهحٚبٜ 

َّا غعس زأضٕ:   فأ

وِِط، وإٕام هق وشط بغ ذفؽ.*  َىِط، وٓ بٚفسا ََ ِد اف ًْ  ؾِؿ يُـ بٚجْلَ

ًٕٚ حتالك يهلؾ إػ إٔهلٚف وـٚن يى *  ًٕٚ حتك يرضب إػ مُْؤف، ويَُك أحٔٚ قل أحٔٚ

 أُذٕٔف.

 يًتْل بنًره ؾّٔنىف ويدهْف. وـٚن * 

َّا ٗدٕٔ:   ٗأ

 ؾَد ـٚن مستديًرا اشتدارة ؽر ـٚمِٜ.* 

وفقٕف أبٔض مؼٌب بٚحْلُّرة، مولٌٔئ ـلٖٕام افنلّس أو افَّلر جتلري ؾٔلف، ؿلٚل أبلق  *

 :ضٚفٛ يف وصٍف 

ييييييييييييامُ وأ ت سيييييييييييي    ال  م   ِبو جِهييييييييييييِه    بييييييييييييئى  ُيسم
 

يييييييييييييييييييم ةٌ   ييييييييييييييييييياُة الئ ت يييييييييييييييييييام  ِع م  لألر اِمييييييييييييييييييي ِ  ثِم 
واشًتغ، شقادمهٚ صديد افسقاد، وبٔٚآام صلديد افؤلٚض، ـٖٕلف  وـٕٚٝ ظْٔٚه *  

 أـحؾ.

ِٜ )وهل َضَرؾف(. وـٚن إٍٔف  * َو َٕ  ضقيال ؿٚ اًم، دؿٔؼ إر

يـ، فٔس يف وجْتٔف ٕ وـٚن *   تقا وٓ ارتٍٚع.شٓؾ اخلدا

ٚ، وـٕٚقا يّتدحقن بذفؽ فدٓفتف ظذ  وـٚن *  ًَ واشع افٍؿ بٚظتدال ؾِٔس ؾّف أ

 افٍهٚحٜ.

  تؿ بْيٚؾٜ ؾّف بٚفسقاك. أبَٔض إشْٚن مع بريؼ ؾٔٓٚ، وـٚن  وـٚن * 
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، فُْٓللٚ ِل تُللـ بللٚفُورة، وفُللـ بللغ ذفللؽ، وـللٚن  وـٕٚللٝ حلٔتللف *  ًٜ  للتؿ  ـ:الل

 يْٓك ظـ حِؼ افِحٜٔ، ويٖمر ب٘ظٍٚ ٓٚ. ٚ وتْئٍٓٚ وتىٔٔوٓٚ. وـٚن بتن ٓٚ ودهْٓ

َّا ُط٘هٕ:  ٗأ

َِكل، *  ؾُٚن وشًىٚ، ؾِٔس بٚفىقيؾ افوٚ ـ افنلديد افىلقل، وٓ بٚفَهلر افنلديد اف

 وفُْف بغ ذفؽ.

 ٗأًا هباضٕ: 

وهق ؾَد ـٚن يِوس مٚ تٔن، ؾال يتُِػ مٍَقًدا وٓ يرّد مقجقًدا، ؾِٔوس افََّٔص )* 

ٛه افِولٚس إفٔلف، ويِلوس اإلزار وافلرداا،  ِٜ افلرأس( وهلق ملـ أحل اف:قُب ذو إـامم وؾتح

 ويِوس افًاممٜ.

ـَ ِمـ افِوِٚس وافْئػ، وفُْف ٓ يوٚفغ وٓ يتُز. وـٚن *  ُّٛ احْلََس   

ٔااَم إذا صحوف اخللٔالا، ودلذا ؿلٚل  وـٚن ٓ يىٔؾ ثٔٚبف، وؿد هنك *  ظـ ذفؽ، وٓ ش

 :( َٓ  ُـْ  إَِػ  اهللاُ َيُْْير َٔاَلاَ  َثْقَبفُ  َجرا  َم (ُخ
(1)

. 

  أشٗادٕ: (أ)

أصلٓرهـ ووؿٔلؾ: مخلَس ظؼلَة، وؿٔلؾ ؽلر ذفلؽ،  املرأةً  ةَ ْؼ ظَ  أربعَ   لُّ وِ افْا  َج تزوا 

ـا  عٍ ْسلـ تِ َظل َٚت ، وملإحلدى ظؼلة املرأة، اثْتلٚن مَٚتَتلٚ يف حٔٚتِللِف  ريض اهلل  ملْٓـ، وُهلل

: ـا  ظْٓ

ُٝ ُخَقْيِِدٍ  -1 ُٜ بْ ٔا  َخدجي ؿوؾ افْوقة  افْولُّ  جٓٚتزوا ، ريض اهلل ظْٓٚ ُٜ ديا إَش  ُٜ افَرص

ُِّ وأوٓدُ  ،ظِٔٓٚ حتك مٚتٝ ْج وِل يتزوا  ،ودٚ أربًقن شْٜ  وهلل ، ٓؿ مْٓٚ إٓ إبلراهٔؿُ ه ـ

ـَ بف  ل َمـ  َم وأرشلؾ اهلل إفٔٓلٚ  ،ِٚٚدلٚ ومَ َٓ ٍِْسلبِ  فُ تْ وواَشل ،ت مًلفوجٚهلدَ  ،فُ ْتلرَ  زَ ، وأوا

                                           

 .(5574)، ومسِؿ (5783)افوخٚري  (1)



 110 ٚٞ هطاهب اهلداٙٞ اهسباُٚٞاهتخفٞ اإلضماً 

مٚتٝ ؿولؾ ادجلرة  ،شقاهٚ ًرف ٓمرأةٍ ٓ تُ  ٌٜ وهذه خٚصا  ظِٔف افسالم، مع جزيؾ افسالمَ 

 .ب:الث شْغ

2-  ُٜ ٔا رصل َُ ُٜ اف ل َٜ افًِٚمِريا ًَ ُٝ َزْم َجٓلٚ افْوللُّ ريض اهلل ظْٓلٚ َشْقَدُة بْ بًلد وؾلٚة  ، تزوا

 مخس ومخسغ. خدجيٜ وهق بُّٜ، تقؾٔٝ شْٜ

رٍ  -3 ُْ ُٝ أب َب ُٜ بِْْ ومٚ  ،ا ؽرهُٚرً وِل يتزوج بِ  بًُِرا، ، تزوجٓٚ امريض اهلل ظْٓ َظٚ َِن

ٛا  ،ؽرهلٚ املرأةٍ  ِٚف يف حِلل ٕزل ظِٔف افقحُل  ـ ٚ ِملبرااهتل ٝوٕزفل ،إفٔلفِ  ِلِؼ اخْلَ  وـٕٚلٝ أحل

ُّ  ،افساما ـا وهل أؾَف ٕسٚا إمٜ وأظِ يرجًقن إػ ؿقدلٚ   افْوله  أصحِٚب  وـٚن أـٚبرُ ، ٓ

 ، تقؾٔٝ شْٜ شوع ومخسغ مـ ادجرة.ويستٍتقهنٚ

ُٝ  ُٜ َه ٍْ َح  -4 ـِ  رَ َّ ظُ  بْ َجٓلٚ افْوللُّ امريض اهلل ظلْٓ اخلىلِٚب  ب يف ادديْلٜ شلْٜ  ، تزوا

ـِ ُحذاؾٜ   ، تقؾٔٝ شْٜ مخس وأربًغ.ثالث فِٓجرة بًد مقت زوجٓٚ ُخْٔس ب

ُٝ  ُٛ َْ يْ زَ  -5 ليْ زَ ُخ  بْل ُٜ فالادِْ  َٜ َّ فرأؾتٓلٚ .لؿ  :ُأمُّ ادسلٚـغ ، يَلٚل دلٚ:ريض اهلل ظْٓلٚ ٔل

أو ثالثٜ، وؿٔؾ: بًلد  بنٓريـ زواجٓٚ مـ افْوله بًد  تقؾٔٝ ،وإحسٚهنٚ إفٔٓؿ ،ورلتٓٚ

ْ  ثامٕٜٔ أصٓر، وذفؽ يف افسْٜ افرابًٜ مـ ادجرة، إٓ هلل  فِ يف حٔٚتِ   فِ مـ أزواجِ  ْٝ ُّ يَ  وَِل

  .ريض اهلل ظْٓاموخدجيٜ 

ُٝ  هْدُ  َٜ َّ َِ َش  أمُّ  -6 ُٜ  َٜ ٔا مَ أب أُ  بْ يف  ، تزوجٓٚ افْولُّ ريض اهلل ظْٓٚ افَرصٜٔ ادخزومٔ

ـِ ظولِد إَشلِد  َٜ ظولِد اهلل بل ، تقؾٔلٝ ادديْٜ شْٜ أربع فِٓجرة بًد وؾٚة زوجٓٚ أب شلِّ

ُٜ  خرهـ مقتً  :ٚ وؿٔؾمقتً  ا افْوله ٕسٚ وهل  خرُ  شْٜ اثْتغ وشتغ،  .ٚ صٍٔ

ُٝ  ُٛ يَْ زَ  -7 ُٜ  شٍ حْ َج  بْ ُٜ ، ريض اهلل ظْٓٚ إَشِديا ّا  وهل ابْ ِٝ  َٜ َّ ْٔ مَ أُ  ِٜ افْوله ظ بْ

ڈ ڈ ژ﴿ :وؾٔٓٚ ٕزل ؿقفف تًٚػ ادىاِٛ،ظودِ  ﴾ڌ ڎ ڎ 
(1)،  ْٝ  وبذفؽ ـٕٚ

                                           

 ، وتَريٛ افتٓذيٛ يف تراجؿ افْسٚا.1/21تَِٔح ؾٓقم أهؾ إثر و ،1/135زاد ادًٚد ( يْير: 1)
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  رُ ٍتخِ تَ 
ِ
ـا  :وتَقل  افْوله  ظذ ٕسٚا ُُ  زوجُ شوع  مـ ؾقآِل  ل اهللُ ِْ َج وزوا  ،ـا أهٚفٔ

 شْٜ ظؼيـ.  خالؾٜ ظّر ، تقؾٔٝ يفشاموات

ُٝ  ُٜ يَ رِ يْ قَ ُج  -8 ُٜ َِ ِِ ىَ ْه ادُْ  ِث ٚرِ احْلَ  بْ  ِؼ ِِ ىَ ْهلـٕٚلٝ ملـ شلوٚيٚ بْلل ادُْ ، ريض اهلل ظْٓلٚ ٔا

تستًغ بف ظذ ـتٚبتٓٚ افْولا  ؾجٚات
(1)

لتَ ى ظْٓٚ ـتٚبَ ؾٖدا  ، ، وـلٚن اشلّٓٚ: ٚ وتزوجٓلَٚٓ

ُه افْولُّ  ة، ؾٌرا   رة.، تقؾٔٝ شْٜ مخسغ فِٓجبرا

َٜ وِ َح  أمُّ  -9 ُٜ مْ رَ  ٔو ِ  ُٝ ـِ  أب شٍٔٚن صخرِ  بْ ُٜ حرْ  ب تزوجٓلٚ  ،امريض اهلل ظلْٓ ب افَرصٔ

 ،إفٔلف ملـ هْلٚك ُؿِدم .ٚو ،وأصدؿٓٚ ظْف افْجٚر أربًّئٜ ديْٚر ،احلونٜ يفوهل مٓٚجرة 

 ، ؿٔؾ: شْٜ اثْتغ وأربًغ، وؿٔؾ ؽرهٚ. أخٔٓٚ مًٚويٜ خالؾٜومٚتٝ يف 

ُٝ ب ُٜ ٔا ٍِ َص  -13 ـِ  له َٔ ُح  ْ  ِْاوِلل صلٚرت فِ ، ريض اهلل ظْٓلٚ شٔد بْل افْور َٛ أخىَ  ب

وـٕٚلٝ ملـ أمجلؾ ٕسلٚا  ،وجًؾ ظتَٓٚ صلداؿٓٚ وتزوج .ٚ، ؾٖظتَٓٚ ًٜ بًد ؽزوة خٔز،أم

  .، تقؾٔٝ يف خالؾٜ مًٚويٜ افًٚدغ

ُّ مَ  -11 ُٝ  ُٜ قَٕ ٔ ٔا ادِْ  احلٚرِث  بْ  ،افْوللُّ  ِٚ.ل ـ تزوجوهل  خر مَ  ،ريض اهلل ظْٓٚ ُٜ الف

، ؿٔلؾ: مْٓلٚ ظلذ افهلحٔح يف ظّرة افَوٚا بًد أن حؾا  شْٜ شوع فِٓجرة، جٓٚ بُّٜتزوا 

ُه افْوللُّ  َ ة، ؾٌلرا ٓٚ بلرا ُّ دى ومخسلغ لللشلْٜ إح  مًٚويلٜ الؾٜلللخيف  ، تقؾٔلٝـٚن اْشل

رةللفِٓج
(2)

.
 

 

ُٖ:  (ب)  أٗالُد

، ثالثٜ أبْٚا وأربع بْٚت، ـِٓؿ   هُ أوٓدُ  ٌٜ إٓا إبلراهٔؿ  ريض اهلل ظْٓٚمـ خدجيٜ شوً

  ـ جٚريتف ِّ وىٜٔ  ُٜ يَ ٚرِ مَ ؾ َِ ُِّ  ،ريض اهلل ظْٓٚاف لتُ  ٓلؿ وـ ريض إٓ ؾٚضّلٜ   ؿوِلف قاقؾُّ

                                           

ٔهِدمهٚ حتك يًتَٓام( ا1) ُٜ فس  .فُتٚبٜ: ادٚل افذي يدؾًُف افًوُد أو إَم

 .[37أيٜ ] ،إحزابشقرة ( 2)
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.ٚ ًً  اهلل ظْٓؿ مجٔ

  األبناء:األبناء:
ملٚت  ؾَٔلٚل فلف: أبلق افَٚشلؿ، كَْلُْ يُ  بلف ـلٚن، وهق أول أوٓده و،  افَٚشؿُ  -1

 وهق أول ملـ ملٚت ملـ أوٓده ،إػ أن رـٛ افدابٜ وؿٔؾ ظٚش ،ظٚش شْتغ ، ؿٔؾ:ضٍال

. 

ُٛ بل: اهلل ظودُ  -2 َا ٔه ) ، ويِ  (.ٚهرافىا )و (ٛافى

فمـ ادجرة ُوفد يف افسْٜ اف:ٚمْٜ ،إبراهُٔؿ  -3 َِ  ُٜ يَ ٚرِ مَ  ، وأمُّ  ،ريض اهلل ظْٓلٚ وىٔلٜاف

 ٍِ  .اثامٕٜٔ ظؼ صٓرً  ، وففىٚممٚت ضٍال ؿوؾ اف

  البنات:البنات:
ٚافْول  أـز بْٚت ، وهلاهلل ظْٓٚريض  ُٛ يَْ زَ  -1 َٓ َج  أبلق افًلٚص ابلـ افربٔلع ، َتَزوا

ـُ وهق  ًّٔلف ؾقفدت ف ،خٚفتٓٚ هٚفٜ بْٝ خقيِد أخٝ خدجيٜ اب  ،ٚ ؾتلقيف وؿلد ٕلٚهز احلِلؿظِ

ووفدت فف أمٚمٜ وهل افتلل ـلٚن رشلقل  ،ظذ ٕٚؿتف يقم افٍتح وـٚن رديػ رشقل اهلل 

شْٜ ثامن ملـ ادجلرة وٕلزل رشلقل  ريض اهلل ظْٓٚ ْٛتقؾٔٝ زي ، ِّٓٚ يف صالتف اهلل 

  .يف ؿزهٚ اهلل 

ٚريض اهلل ظْٓٚ ُٜ ٔا ؿَ رُ  -2 َٓ َج ـُ  ظ:امنُ  ، َتَزوا وهٚجرت مًف إػ أرض احلونٜ  ، ظٍٚنَ  ب

وبِغ شٝ شلْغ ؾَْلره ديلؽ يف وجٓلف ؾلامت وِل تِلد  ،اهلل فف ظودَ  ْت دَ فَ وَ ، ادجرتغ مجًٔٚ

 ،بللدرؽللزوة يتجٓللز إػ  ػ ادديْللٜ ومراللٝ ورشللقل اهلل وهللٚجرت إ .صللٔئٚ بًللد ذفللؽ

ِا   .ا مـ ادجرةظذ رأس شوًٜ ظؼ صٓرً  ،بودر ػ ظ:امن ظِٔٓٚ ؾتقؾٔٝ ورشقل اهلل ؾخ

ٚ ريض اهلل ظِْٓٚ:قم ـُ  أمُّ  -3 َٓ َج ـُ  ظ:امنُ ، َتَزوا ريض اهلل  ُٜ ٔا ؿَ رُ  وؾٚة أختٓٚ بًد  ظٍٚنَ  ب

 وجِلس رشلقل اهلل  ،ملـ ادجلرة ٜشًٚتافسْٜ افيف  تقؾٔٝ يف حٔٚة رشقل اهلل ، ظْٓٚ

ُٜ  وافٍوُؾ  وٕزل يف حٍرهتٚ ظعٌّ  ،ظذ ؿزهٚ   . وأشٚم

4-  ُٜ ريض اهلل  أؾولؾ بْٚتلف، وهلل أصلٌر بْٚتلف ، وادنلٓقر أهنلٚريض اهلل ظْٓلٚ ؾٚضّ
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ٕٚسٚا افًٚدغ ظْٓـ، وؿٔؾ: إهنٚ أؾوؾ َٓ َج ـُ أب ضٚفٛ  ، َتَزوا سلـ ؾقفدت فلف احل ،ظعُّ ب

رشلقل اهلل  بًلدمٚتٝ ريض اهلل ظْٓٚ يف افسْٜ احلٚديلٜ ظؼلة  ،واحلسغ وزيْٛ وأم ـِ:قم

 بستٜ أصٓر
(1)

 . 

صٍحٜ مُنقؾٜ فِْٚس افذيـ ظٚصقا مًف  ومـ هْٚ، ؾال َؽْرَو أن تهوح شرة افْول 

أمجًغ، افًدو وافهلديؼ، وافرجلؾ وادلرأة، وافُولر وافهلٌر، وافَريلٛ وافؤًلد: ؾَلد 

قا يًِّقن أدآل افتٍٚصٔؾ ظـ حٔٚتف وشلرتف وصخهلٔتف وصلام ِف، وملٚ ٓ يسلتىًٔقن ـٕٚ

لاًل،  رؤيتف مـ أمقره اخلٚصٜ، ؾَلد ـلٚن أزواجلف ريض اهلل ظلْٓـ يَِْْلف فِْلٚس َٕلاًل مٍها

حتك إٕٚ فًِْؿ افٔلقم ملـ شلرتف وتٍٚصلٔؾ حٔٚتلف يف افؤلٝ، وإـلؾ وافؼلب، وافسلٍر 

ٍراش، وؿوٚا احلٚجٜ، ويف أصٔٚا ـ:رة مٚ ٓ ًِّٕف ظلـ ـلؾ واإلؿٚمٜ، وافَٔيٜ وافْقم واف

ادنٚهر، بؾ مٚ ٓ ًِّٕف ظـ  بٚ ْٚ وأمٓٚتْٚ ومنُٚيْٚ وأشٚتذتْٚ وأؿرب افْٚس إفْٔلٚ، حتلك 

َٕلس َِٕقا فْٚ ظدد افنٔٛ افذي يف رأشف  إن افهحٚبٜ  ـُ  وحلٔتف، ؿلٚل َأ :  َمٚفِلٍؽ  ْبل

َٔتِفِ  ْأِشفِ رَ  يِف  وفٔس َرُشقُل اهلل  ُؿوَِض ) َرةً  ظؼون َوحِلْ ًَ َْٔوٚاَ  َص (َب
(2)

. 

تلدظق إػ لوتلف،  وممٚ يٍِٝ افْير ظْد ادىٚفًٜ يف افسرة افْوقيٜ أن ـؾ شرة افْول 

، ؾٖٕلٝ حٔلْام تَلرأ تٍٚصلٔؾ صلُِف، وميٓلره، وصلًره، ووجٓلف، حتك صُِف افيلٚهر 

ٛه يتوٚظػ يف ؿِولؽ، و بلٚفروح اإليامٕٔلٜ تلزداد ؿلقة ومجٚفف، ومِوسف، وهٔئتف، تنًر بٚحل

 وئًَْٚ.

ٌٜ مـ اهلل توٚرك وتًٚػ ورلٜ، ـام ؿٚل تًٚػ: إن هذا افْولا إملا    هق مْا

                                           

ـُ  وؾٔف: 1/29تَِٔح ؾٓقم أهؾ إثر ، و1/133ادًٚد زاد ( 1) أوٓد  ظذ ادذـقريـ مـ إشحٚآل وزاد اب

 .ومٚتٝ وِل توِغ :ؿٚل ،رؿٜٔ :وزاد افِٔٞ بـ شًد ،ومٚت صٌرا :ؿٚل ،لسْٚ :ؾٚضّٜ

 .(2347)، ومسِؿ (3354)افوخٚري  (2)
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﴾ ک ک گ گ گ﴿
(1)

ًٜ  وِل يُـ  ، ًٜ فِّسِّغ ؾحسٛ، وٓ رل رل

ٔاْٜ ـٚفًرب  ٌٜ فًِٚدغ بُؾ مٚ جٚا بف مـ احلؼ  –م:اًل  –فٍئٜ مً ؾحسٛ، بؾ هق رل

دى وافْقر، وفَد ُحَْٝ دمٚا، وُحٍيٝ حَقآل، وؿٚمٝ مهٚفح ظئّٜ فِوؼيٜ، واد

 . ـِٓٚ بٍوؾ اهلل تًٚػ، ثؿ بٍوؾ بً:ٜ هذا افْول إمله افُريؿ

تِيييييييييييييييييييه نئا ِبد عمو  يييييييييييييييييييٌد أنيم  ييييييييييييييييييي   اليييييييييييييييييييد   ُمح مَّ
 

يييييييييييييييييييانُ   اُ  ل ن يييييييييييييييييييا ر ومٌ  و ر يمح   و ِمييييييييييييييييييي:م ُهيييييييييييييييييييد 
 

                                           

 .[137، أيٜ ]إٕؤٚا شقرة  (1)
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 اخلتاَ

 

ـِامت هذا افُتٚب، وإػ ـلؾ ؿِلٛ َوَظلك ملٚ بلغ إػ ـؾ ظغ بهرة تٚبًٝ افْير إػ 

دؾتٔف، ٕرؾع أشّك مًلٚين ادلقدة وافتَلدير، وٕرجلقا أن تُلقن رشلٚفتْٚ افتلل اختِجلٝ يف 

ٍٕقشلْٚ ؾسلىرٕٚهٚ يف افهللٍحٚت ادٚالٜٔ: ؿللد إٔلٚرت بٚددايلٜ هنللٟ افسلٚفُغ، وأخللذت 

 بٖيد ؿ إػ ضريؼ افٍٚ زيـ.

صٍٚتف افًذ أن يقؾَْٚ وإخقإْلٚ ادسلِّغ فٍَِلف وٕسٖل اهلل شوحٕٚف بٖشام ف احلسْك و

 يف ديْف، واف:وٚت ظذ تقحٔده، وأن يّـ ظِْٔٚ مجًٔٚ ب٘صٚبٜ احلؼ يف أؿقافْٚ وأظامفْٚ.

 شوحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك، ٕنٓد أن ٓ إفف إٓ إٔٝ، ٕستٌٍرك وٕتقب إفٔؽ.

ادهلىٍك إملغ، و خر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ، وصذ اهلل وشِؿ ظلذ ٕؤْلٚ 

 وظذ  فف وصحوف ومـ توًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.
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