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 بظي اهلل الشمحَ الشذًي
 

آي٘، ع٢ً ٚحمُد احلُد هلل زب ايعاملني، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف املسضًني،  
 ..امجعنيٚصخب٘، 

 

بُسَيضاُ: ًُٓ ٌاوًمكُّ لُبُسدَطتاٌُ، ٌُِطاوَيكُ بؤ خضوُت كشدٌِ ػُسيعُتِ 
بُتايبُتِ  ًٓظالوِ ثريؤص، لُ سواٌطُّ تًَطُيؼتٍِ صاٌا بُسصَكاٌِ ًٓظالً،

 صاٌاياٌِ قىتاخباٌُّ فًكٌّ ػافعٌ.
ايػا١ٜ ًُٓ ٌاوًمكُ ػُسذًَكِ طادَّ ثىختُ بؤ )كتاب الـًاً( لُ وُتٍِ )

 ( كُ لُ كىسدَواسّ بُ فتح الكشيب وُػّىسَ.ٚايتكسٜب
ٓاواٌخ لًُ ػُسذُ، خضوُتِ قىتابًاٌِ صاٌظتُ ػُسعًُكاٌُ بُتايبُت، وَ 

 سوكٍِ ضىاسَوِ ٓايًٍِ ًٓظالً بطُُ.وىطَمىاٌاُ بُطؼتِ بؤ ُٓوَّ لُ 
وَ وَفايُكْ خضوُتًَكًؽ بُو وُتٍُ كُ )ُٓبى ػحاعِ ُٓطفُِاُ(ّ دايٍاوَ، كُ 
خضوُتًَكِ طُوسَّ بُ فًكٌّ ًٓظالوِ و وُصُِبِ ػافعٌ كشدووَ، وَطُداُ 

ٍَ، وَ لُ صؤس  ثُمياٌطاكاُ ثشؤطشاوِ لُ ػُسح و ذاػًُّ بؤ كشاوَ لُ كؤُ و ٌى
 خىَيٍذٌُ.

 ى شةرحةكة:شيَواز
 ثابٌُذبىوُ بُ داسػنت و صواًٌَكٌ طادَ كُ بُ ٓاطاٌِ خَُلك تًًَبطات. _1
ّ ساطت بؤ وُطُلُكاٌِ ًٌَى طشٌطِ داُ بُبَُلطُ لُ قىسٓاُ و فُسوىودَ _2

ػُسذُكاُ، بؤ سَواٌذٌُوَّ طىواٌُكاٌِ ٌُِذَيك كُغ، كُوا دَصاٌَ  وُتَْ
ٌَ بَُلطُُ ياُ فُتىاكاٌِ ٌاو كتًَبُ فًكًُّكاُ، خ ْبؤضىوُ ىاٌُخىاطتُ ب

 بَُلطُكاًٌاُ الواصَ.
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تايبُت َس ثًَكشاو لُ وُصُِبِ ػافعٌ  بُو باوثابٌُذ بىوُ بُساّ بًَُِض _3
 بؤضىوٌُكاٌِ ًٓىاً ٌُوَوّ.

بؤيُ ثابٌُذّ وُصُِبِ ػافعٌ بىوً، طُسَتا ُٓدَب و ًٓررتاً بؤ خاوٌَِ  _4
َيُ، ُٓطُس وُتًٍَكِ فًكًّت وُتَ )ابى ػحاع( ضىٌكُ لُ ُٓدَبِ صاٌاياُ ُٓو

 ػُسح كشد با لُطُس وُصُِبِ خاوٌَِ بًَت.
ًٌٍَُِاوَ، لُبُس خاَلِ ضىاسًَ و بؤ ُٓوَّ  ًبؤيُ ساّ جًاواصّ وُصُِبُكاٌِ تش

 دسَيز ٌُبًَتُوَ، ُِوىو كُغ بتىاٌِ طىودّ لًَىَس بطشَيت. 
 
 
 
 

 ِاَلوُال حمىىد طَُل
 ُاَلطاّ طَُلوضطُوتِ كؤوَُل

 طؤساُ
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 دةشتجيَك:
 سؤرووّ واٌطِ سَوُصاُ لُ واٌطِ ػُعباٌِ طاَلِ دووّ كؤضِ فُسصكشا. _1
ثًَػُوبُسّ خىدا، ٌؤ سَوُصاُ بُسؤروو بىوَ، ضىٌكُ لُ واٌطِ سبًع االوه ّ  _2

 طاَلِ ياصدَّ كؤضِ وَفاتِ كشدووَ.
ٌَ: ثًَػُوبُس تٌُّا يُك جاس لُ سَوُصاُ، ط حتف١ احملتاجلُ ثُستىكِ  _3 ٌ دََل

ٌَ:  29سؤر بُسؤروو بىوَ، وَُِػت سَوُصاُ  سؤرّ طشتىوَ، بُالً وىٌضيشّ دََل
 .ّ طشتىوَدوو سَوُصاُ طٌ ثِش

، ىاٌاُِ ٓىممُتُكُّ تا بضاٌَ ثاداػتِ خىا بؤ وىطَمُٓوُؾ بؤ ٓاساوِ دَل
 .ِ سَوُصاٌُ ٌُك بُ بًظت و ٌؤو طٌثُيىٌَذّ بُ ثابٌُذ بىوٌ

 زَضإ ٚ: غٗسا عٝد، غٗسإ ال ٜٓكصإ) :وَ ثًَػُوبُسّ خىداؾ فُسوىويُتِ
واتُ: دوو واٌط خًَشو ثاداػتًاُ  .(1089، وىطمي 1912)بىخاسّ  (ذٚ احلج١
دوو واٌطُ ض   : ًُٓطِ جُرٌِ سَوُصاُ و جُرٌِ قىسباُ، واتُ، دوو واٌكًُ ٌاكات

 .ىاُ تُواو دَبًَتٌؤ  خًَشو ثاداػتِ خىا بؤ وىطَمطِ سؤر بَ ض بًظتْ 
لُسَوُصاُ ، وَ سوكٍِ ضىاسَوِ ًٓظالوُ، سؤرووّ واٌطِ سَوُصاُ بًَطىواُ _4

لُو واٌطُ ثريؤصَيُ كُ لُ ُِصاس  ، وَ ػُوّ قُدسيؽ ُِسقىسٓاُ ِاتؤتُ خىاسَوَ
، كُ ُٓو واٌطُ واٌطِ وَفُسوىودَّ صؤس لُ طُسوَسواُ ِاتىوَ .واٌط باػرتَ
 ٓاصادبىوٌُ لُ ٓاطشّ دؤصَخ وَك:طُسدُ  لًَدؤػبىوُْ

ِْٔبـََ٘» -1 ِٔ َذ ُ٘ ََا َتَكٖدَّ َٔ َٚاِحٔتَطابّا، ُغٔفَس َيـ َٕ إمَياّْا   .(1)َتفل عًٝ٘ «.ِٔ َصاَّ َزَََضا
 بُسؤروو خىا بؤ ثاكُوَ باوَسَيكِ ىوًٌُت بُ سَوُصاُ، واٌطِ كُطًَكس ُِ :واتُ

  .دَبًَت خؤؾ سابشدووَكاٌِ طىٌاُِ لُُِوىو خىدا بًَت،
َٕ ٔإمَي» -2 ِٔ َقاَّ َزَََضا ِْٔبـََ٘ٔ ِٔ َذ ُ٘ ََا َتَكٖدَّ َٔ َٚاِحٔتَطابّا، ُغٔفَس َيـ  .(2)َتفل عًٝ٘ «.اّْا 

                                                           

 (.760َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 38أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘،( 1)
 (.759َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 2009أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (2)
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 خىا بؤ ثاكُوَ باوَسَيكِ ىوًٌُت بُ سَوُصاُ، واٌطِ كُطًَكس ُِ :واتُ
 طىٌاُِ لُُِوىو خىدا ،(بكات ٌىَيز ػُو و تُساويح) ُِطتًَتُوَ ػُوَكاٌِ

 دَبًَت. خؤؾ سابشدووَكاٌِ
3- «ٌٗ ٌٔ ُن َُ ََِجأيـَٗا َعِػُس احَلَط١َُٓ َُٜضاَعُف آَدَّ ٔٔاِب َع ٍَ ٔضِعٕف َضِبٔعُٔا١ٔ٥َ ٔإَيـ٢ َأ  اهلُل َقا

ٌٖ َعٖص َّ ٔإاٖل ََٚج ِٛ ُ٘ ايٖص ْٖـ ُ٘ ََٜدُع ٔبـ٘ٔ َأِجٔص٣ ََٚأَْا ٔيـ٢ َفٔإ ََٛتـ ِٗ ُ٘ َغ ِٔ ََٚطَعاََ  ٔيًٖصا٥ِٔٔ َأجًِٔـ٢ َٔ
َِٓد َفِسَح١ْ َفِسَحَتإٔ َِٓد َفِسَح١َْٚ ٔفِطسٔٙٔ ٔع َِٓد َأِطَُٝب ٔفـٝ٘ٔ ََٚيـُخًُُٛف. َزبِّـ٘ٔ ٔيَكا٤ٔ ٔع ِٔ اهلٔل ٔع َٔ 

ٓادَوًضاد ثاداػتًاُ صياد  واتُ: ُِوىو كشدَوَكاٌِ .(1)َتفل عًٝ٘ «امٔلِطٔو ٔزٜٔح
: خىداّ طُوسَ فُسوىويُتِ ،وت طُد جاسُاكُيُك بُ دَضاكُ تا ذض ،دَكات

وٍُ وَ ُِس خؤً ( ضىٌكُ بؤ سَصاوٌُذّ تٌُّا سؤروو )ثاداػتُكُّ ٌادياسَ
ًٍَِاوَ لُ ثًٍَاو  خىاسدُ بٌُذَّ وَ واصّ لُ ٓاسَصوو ،ثاداػتِ دَدَوُوَ

 :بُسؤروو دَبَ دوو بُختُوَسّ ُِيُوَ بؤ ُٓواٌُّ  ،سَصاوٌُذّ وَ
دوايٌ بُ  ، وَبُختُوَسيُك كُ لُ سؤرّبُختُوَسيُك كُ سؤروو دَػكًٍَِ

رّ )كُ دواّ بؤٌِ ٌاخؤػِ كُطِ بُ سؤ وَ ،خضوُت خىداّ خؤّ دَطات
 .خؤػرتَ لُالّ خىدا لُ بؤٌِ وًظك (ًٌىَسؤ لُ دَوّ دَيت

َِّٛا ٔفـٞ َضٔبـٌٝٔ » -4 ِٔ َصاَّ َٜ ٖٓأز َضِبٔعنَي َخٔسٜفّا اهللََ ُ٘ َعٔٔ اي َِٚجَٗ َتفل  «.َبٖعَد اهلُل 
ُٓوا خىدا ذُفتا  ،ك بُ سؤروو بًَت لُ ثًٍَاو خىداكُطًَك سؤرَي ُِس :واتُ .(2)عًٝ٘
 فُسوىودَكاُ صؤسُ. .ُطُ لُٓاطشّ دؤصَخ دووس دَكاتُوَسووّ ًُٓ ك طاَه

ٌَ دًٍََِنيبُسَيضاُ بًُ ضٌُ بابُتِ ًَٓىُ ػُسذِ ضىٌكُ  ،ذ فُسوىودَ كؤتايٌ ث
 ُبى ػىجاع ٌُك ػُسذِ فُسوىودَكاُ. ( لُ وُتٍِ ٓ)كتاب الـًاً

 
 .الُ وؿربُ وطمي ذ وعمِوؿمِ اهلل وطمي عمِ طًذٌا وذبًبٍا حمى

                                                           

 .ظ ي٘ٚايًف(، 1151(، َٚطًِ بسقِ )1894أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘،( 1)
 (.1153َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 2840أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (2)
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 كتاب الصيام
 ثةرتوكي رؤذوو

 .وُسجُكاٌِ واجب بىوٌِ سؤروو: ٔجٕب الصٗاً شزٔط _1

 .أربعٛ أشٗاء: اإلسالً ٔالبمٕغ ٔالعكن ٔالكدرٚ عمٜ الصًٕ ٔشزائط ٔجٕب الصٗاً

 :وُسجُكاٌِ واجب بىوٌِ سؤروو ضىاس ػنت

رووّ لُطُس ًًٌُ كافش سؤ ،سؤروو تٌُّا لُطُس وىطمىاٌُ :ىاًٌُتِوىطَم _أ
ٌَ باوَسّ ٌاكشَيت .وَ لًُ ٓايُتُؾ خىدا تٌُّا باٌطِ  ضىٌكُ عًبادَتُ بُب

َٗا َٜا ) :كات كُ سؤرووياُ لُطُس فُسصكشاوًَٓىاٌذاساُ دَ ُٜٓ َٔ َأ ُٓٛا ايَٓٔرٜ ََ  ُنٔتَب َآ
ُِ ُِٝه ُّ عًََ َُا ايصَٔٓٝا َٔ ع٢ًََ ُنٔتَب َن ِٔ ايَٓٔرٜ َٔ ِِ ِِ َقبًُِٔه ًَُٓه ََٕتتَٓ َيَع  ضٛز٠ ايبكس٠: اآل١ٜ (ُكٛ
 كشا، كُطاٌُّ باوَستاُ ًٍَِاوَ سؤرووتاُ لُطُس فُسص ُّٓ ُٓو واتُ: .183

 بكُُ. ُٓوَّ تُقىاّ خىدا بؤ ،س طُالٌِ ثًَؽ ًَٓىَ فُسص كشابىوُِسوَك لُطُ

تُكمًفِ ػُسعِ  : دَبًَت كُطًَكِ ثًَطُيؼتىو بًَت ضىٌكُ وٍذاَهبالػٌ _ب
، وَكى ٌىَيز لُ سثُسػتِ وٍذاه دَكاتت ُٓوكُطُّ طُبُالً دَبًَ ،لُطُس ًًٌُ
لًًَاُ   ِ تُوًٌُاُوَ لُ دَ طاَل ،ِ ِاًٌاُ بذَُ بؤ بُسؤروو بىوُذُوت طاَل

 .بذسَيت لُطُس واصًٍَِاُ

 نيشانةكانى بالغي:

ّ)ذُيضّ( ِ ُٓطُس كض خىَيٍِ طىسّ واٌطاٌُطاَل كاتًَك لُ دواّ ٌؤ ُِس _1
 .بًٍِ بُ بالؼ دادٌَشَيت

وًاُ بىو ُٓوَ كاتًَك كىس و كض لُ دواّ تُوٌُِ ٌؤ طاىل ُٓطُس ًٓرتًال ُِس _2
 .بُ بالؼ دادٌَشَيَ

وَياُ كىسو كض ًٓرتًالوًاُ  ،كض خىَيٍِ طىسّ واٌطاٌُّ ٌُبًٍِ ُٓطُس _3
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ِ( ذىكي بُ بالؼ بىوًٌاُ ِ واٌططاَل 15ٌُبىو ُٓوا ُِس كاتًَك تُوًٌُاُ بىوَ )
 .دَكشَيت

ٌَ ؤرووّ لُطُس ًًٌُ ضىٌكُ لُ وػًَت س عُقن: _د اٌاو ٓاواجنِ خىاثُسطتِ ت
( دَفُسوىوَيت: ثًَػُوبُس )تُكمًفٌ ػُسعِ لُطُس ًٌُ، ُِس وَك  ،ٌاطات

ِٔ َثاَلَث١ٕ)) ُِ َع ًَُؼ :ُزٔفَع اِيكًََ ٔٔ ايٖصٔب٢ِّ َحٖت٢ َِٜب ِٝٔكَظ ،َع ٖٓا٥ِٔٔ َحٖت٢ َِٜطَت ٔٔ اي ََٚعٔٔ  ،ََٚع
ُٕٓٛٔ َحٖت٢ َٜ َُِج ٌَ كُغ بُسص كشاوَتُوَ، )واتُ: (1)((ٔفَٝلاِي . واتُ: قُلًُ لُطُس ط

ٍَ(، وٍذاَه تا طُوسَ دَبًَت ٌَ دَطات )بالؼ دَبًَت(،  ْطىٌاًِاُ بؤ ٌاٌىطش ث
  خُوتىو ُِتا بُٓاطا دَيتُوَ، ػًَت ُِتا ضاك دَبًَتُوَ.

 ،ًَتكُطُ تىاٌاّ بُ سؤرووبىٌِ ُِب: واتُ دَبًَت ُٓو تىاٌاّ بُ سؤرووبىوُ _د
 .وشؤظ بُدَسبًَت لُطُسّ واجب ًًٌُضىٌكُ ُِس ػتًَك لُ تىاٌاّ 

 :وَ تىاٌاّ بُسؤروو بىوُ دوو جؤسَ

واتُ خاوٌَُكُّ لُطشوػت وتىاٌاّ ُِطتِ  تىاٌاّ طشوػتِ ُِطتجًَكشاو: _1
 ثريّ بُطاالضىو( دَطشَيتُوَ، ْلًَشَ )ٌُخؤؾ ،اٌاّ ُِيُ ياُ ٌاتى ثًَذَكشَيت كُ

 .ُسؤروو بَُٓواٌُ ٌاتىاٌَ ب

لُ بُسؤروو  ٌُِذَيك جاس ػُسع دَبًَتُ واٌع ياُ سَيطُدَس، تىاٌاّ ػُسعِ: _2
: ٓافشَتِ )ذُيض داس و صَيظاُ( با وىطمىاٌِ عاقن و بىوُ ُٓواٌُؾ ثًٍَحَ

وو بىًٌاُ ًٌُ ضىٌكُ ػُسع سَيطشَو ذُساوُ بُ ثًَطُيؼتىؾ بَ تىاٌاّ بُسؤر
 .سؤروو بَ

                                                           

 1423، ٚايرتَرٟ:  4404زٚاٙ أبٛ داٚد:  (1)
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َتِ ػريدَس ،سَيبىاس )وظافش( ػُسع ُِسوَِا ٓافشَتِ طك ثش،ٓافش
ٌَ داوُ ،كُ لُػىَيٍِ خؤّ باطِ دَكُيَ لُ  سوخظُتِ بُسؤرووٌُبىوٌِ ث

 بابُتِ سوخظُت ثًَذساواُ.

 الصٗاً فزائض-2

  .أشٗاء: الٍٗٛ ٔاإلوشاك عَ األكن ٔالصزب ٔاجلىاع ٔتعىد الك٘ء ائض الصًٕ أربعٛزٔف

 فُسصَكاٌِ سؤروو )سوكٍُكاُ(

 ،فُسصَكاُ لًَشَ وُبُطتِ سوكٍُكاٌُ :ػنت ضىاس ووسؤر فُسصَكاٌِ

ٌَ،ًٍَِاُ: بشياسداٌُ لُدَه ًٌُت-1  ٌَ   خىا ، وَ طىٌٍُتُ بُصاس بًم ثُسطتِ بُ ب
طُؾ بَُل عًبادَت لًَك جًادَكاتُوَ، ضىٌكُ ًٌُت عادَت و ،ًٌُت دسوطت ًًٌُ

َُا) كُ فُسوىويُتِ :فُسوىودَّ ثًَػُوبُسواٌُ  َْٓ ٍُ ٔإ َُا َٝٓأت اأَلِع ٓٔٓ َتفل ( ٔباي
 .وَ ػُسعًُكاُ بُ ًٌتُكاًٌاٌُوَيُبىٌِ كشدَ قُبىَهْ دسوطتِ :واتُ .عًٝ٘

ُِِٔسوَِا فُسوىويُتِ: )) َٕ صاَّ ََ َََضا ُ٘ ُغٔفَس َٚاِحٔتَطاّبا ٔإمَياّْا َز ِٔ َتَكٖدَّ ََا َي َٔ 
ِْٔب٘ٔ  ٓىوًَذّ و باوَِس بُ ببًَت ِسؤروو بُ ِسَوُصاُ واٌطٌ كُطًَك ُِسواتُ:  (1)((َذ

 ِسابشدووٍ طىٌاُِكاٌِ ُِوىو لُ خىا ُٓوا ثاكُوَ، ًٌُتًَكٌ خىاو ثاداػتِ
 .دَبًَت خؤؾ

                                                           

 760، َٚطًِ:  1901زٚاٙ ايبخازٟ:  (1)
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 :مةرجةكاني نيةت

  ٓاوابىُ سؤر لُدواّ ػُسعذا لُ ػُو وَ ػُودابًَت، لُ ًٌُتُكُ دَبًَت -أ
( ) ُِس وَك ثًَػُوبُس بُياٌِ، ٌىَيزّ كاتِ تا ثًَذَكات دَطت وُغشيب

ِٔ)) :فُسوىويُتٌ ََ ِِ ِّٔت َي ٌَ ايصَِّٝاَّ َُٜب ُ٘ ٔصَٝاَّ َفاَل اِيَفِجٔس َقِب  ُِس: واتُ. (1)((َي
 و بُتاَلُ ِسؤرووَكُّ ٌُبًَت، بىوٌٌ بُِسؤروو ًٌُتٌ بُياٌٌ ٌىَيزٍ ثًَؽ كُطًَك

ٍَ بؤٍ ىو بىو . كُواتُ ُٓطُس لُػُودا ًٌُتِ ًٌٍَُِابىو ياُ لُ بريّ ضٌاٌىطش
ًَت لُبُس وَ دَبًَت تا ًَٓىاسَ ثابٌُذّ سؤروو ب ،ًُُٓوا سؤرووَكُّ دسوطت ٌ

  وَ دواّ سَوُصاُ ًُٓ سؤرَ قُصابكاتُوَ. ،طُوسَيٌ واٌطِ سَوُصاُ

ُٓطُس سؤرووَكُ طىٌٍُت بىو تا ثًَؽ ِاتٍِ كاتِ ٌىَيزّ ًٌىَسؤ  َلاًبُ
دَتىاًٌَت ًٌُت بًٍَِّ، بُوُسجًَك لُباٌطِ بُياًٌُوَ ًِض ػتًَكِ ٌُكشدبًَت كُ 

ٍَ:سؤر ٌَ بُتاه دَبًَتُوَ ،وَك ذُصسَتِ عآًؼُ دَفُسوى ٖٞ ) ووّ ث دخٌ عًََ
٤ِْٞ؟»ذات ّٜٛ فكاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ِِ َغ َِٓدُن ٌِ ٔع ًَِٓا: ال، قاٍ: « َٖ ِٕ »َفُك َفإِّْٞ إَذ
ِْ  (  2)أخسج٘ َطًِ«. َصا٥ٔ

( خىاسدُ) اليُ ػتًَكتاُ :فُسوىوّ رووسَوَ ِاتُ لًَي ثًَػُوبُس سؤرَيكواتُ: 
 دواّ بىوَ بُسؤر سوداوَكُ دَمب، بُسؤروو وَ كُواتُ :فُسوىوّ ٌُخًَش، :ُطىمتا

  .بُياٌِ ٌاٌِ خىاسدٌِ بؤ بُياٌِ ٌىَيزّ لُ طُساٌُوَّ

 

                                                           

تًَبًٍِ: ًُٓ فُسوىودَيُ بُ بًَزَّ )لفظ( جًاواصَوَ لُ صؤسبُّ . 2344ضٓٔ ايٓطا٥ٞ:  (1)
 ودَدا ِاتىوَ، وَك لُ: ُٓبى داود، ٌُطآٌ، تريوضّ، ًٓنب واجُ.ثُستىوكُكاٌِ فُسوى

 (.1154بسقِ ) أخسج٘ َطًِ (2)
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بكات  ٍ، سؤرووَكُّ دياسِ سؤروَكُ: دَبًَت لُسؤرووّ فُسصكشدٌ دياس-ب
اُ ي ،اُ ُٓطُس ٌُصس بىو لُ خؤّ طشتبىو، يبُياٌِ بُسؤروو دَمب لُ سَوُصاُ كُ

ٌَ ،كُفاسَت بىو بُسؤروو دَمب لُ سَوُصاٌِ ًٌُمت ُِيُ بُياٌِ بؤخىا  :وَك بم
ُو طىٌاُِ وَك )كُفاسَتِ ياُ بُياٌِ بُسؤروو دَمب لُ كُفاسَتِ ٓ ،ُٓوظاه
 (. كُفاسَتِ صيّاسو كىػنت ،كُفاسَتِ طىَيٍذ ،سَوُصاُ

ياسّ ًًٌُت ًٍَِاُ سؤرَكُ دواجب ًًٌُ لُكاتِ  ،بُالً لُسؤرووّ طىٌٍُت
ًٍاُ تًَذا ٌُّ كُ سؤروو طشتابُتايبُتِ ُٓو سؤر كى طىٌٍُتُ،بَُلبكات، 

 .. عاػىسا تاطىعا، ،عُسَفُ :طىٌٍُتِ وىُٓكُدَ وَك

ص ضىٌكُ دوباسَكشدٌُوَّ ًٌُت ُِوىو ػُوَيك واجبُ لُ سؤرّ فُس-د
دَّ يُكًُ عًبادَتًَكِ طُسبُخؤيُ وَ فُسوى ،بُسؤروو بىٌِ ُِس سؤرَيك

 .ًُٓ وُسجُٓاوارَيُ بؤ 

  .خىاسدٌُوَ و خىاسدُ لُ خؤطشتَ-2

 ٓافشَت(. وَ لُ جًىاع كشدُ )جىوت بىوُ لُطَُه -3

ٌَ ػتىاُ بؤ دَكات كُ لُ ػُو ذُالَل ً َ بُاللًُ ٓايُتُ ثريؤصَ خىدا باطِ ُِسط
 .بُ سؤر ٌابًَت ضىٌكُ بُ سؤرووُ

:َّ ١ًََِٝ ايصَِّٝأّ اي) خىاٍ طُوسَ دَفُسوى ِِ َي ٌٖ َيُه ِِ ُأٔح ٖٔ ٔيَباْع َيُه ُٖ  ِِ ٖسَفُح ٔإَي٢ َْٔطا٥ُٔه
 ِِ ُِٓه ََٚعَفا َع  ِِ ُِٝه ِِ َفَتاَب عًََ ُِْفَطُه َٕ َأ ِِ َتِخَتاُْٛ ُِٓت ِِ ُن ُْٖه ُ٘ َأ ًٖ َِ اي ٖٔ عًَٔ ُٗ ِِ ٔيَباْع َي ُِْت ََٚأ

َٚاِغَسُبٛا َحٖت َُٚنًُٛا   ِِ ُ٘ َيُه ًٖ َٚاِبَتُػٛا ََا َنَتَب اي  ٖٔ ُٖ َٕ َبأغُسٚ ُِٝط َفاآل ُِ اِيَخ َٔ َيُه ٖٝ ٢ ََٜتَب
ٌٔ ( ايبكس٠ ِٝ ًٖ ُٗٛا ايصَِّٝاَّ ٔإَي٢ اي ِٖ َأٔت َٔ اِيَفِجٔس ُث َٛٔد َٔ ِٝٔط اأَلِض َٔ اِيَخ  .187/اأَلِبَُٝض َٔ

... خبؤُ خًَضاٌُكاٌتاُ واتُ: لُػُواٌِ سَوُصاُ ذُاللُ جًىاع كشدٌتاُ لُطَُه
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 بُ سؤروو بَ. ثاػاُ تا ًَٓىاسَ ،وخبؤٌُوَ تا بُياٌِ دادَيت

وَ لًُ فُسوىدَ قىدطًُ خىدا الّ فشيؼتُكاٌِ طتايؼِ ًٓىاُ داساُ دَكات 
و ػُِىَت و ٓاسَصووّ خؤياُ ْ خىاسدٌُوَكُبؤ سَصاوٌُذّ خىدا واص لُ خىاسدُ

ُ٘ ََٜدُع)دًٍَََِ : ُ٘ َٚ َطَعاََ ُ٘ َٚ َغَساَب ََٛت ِٗ ِٔ َغ  عًٝ٘ َتفل( َأجًِٔٞ َٔ

٤ُِٞ  ،خؤسػاٌذٌُوَّ بٌُُٓكُطت -4 ُ٘ اِيَك ِٔ َذَزَع ََ ِٝ٘ٔ  -غًب٘: أٟ –)  َِٝظ عًََ فًََ
ًَِِٝكٔض ( صخخ٘ األيباْٞ يف صخٝح ايرتَرَٟقَضا٤ْ ُِّدا َف ِٔ اِضَتَكا٤َ َع ََ َٚ  ،. (720)  

ٌَ ويظتِ خؤّ سػايُوَ: ُِواتُ  قُصاّ ،س كُطًَك سػاٌُوَ غُلُبُّ لًَكشدو ب
ؤّ خؤّ سػاٌُوَ با ، وَ ُٓوَّ بُخلُطُس ًًٌُ )سؤرووَكُّ ٌاػكًَت(

 سؤرووَكُّ قُصا بكاتُوَ )ضىٌكُ سؤرووَكُّ بُتاه بؤتُوَ(.

( سؤروو بُتاه امجاع ايعًُا٤: ًُٓ ضىاس ػتُ بُ يُكذٌَطِ صاٌاياُ )بُسَيضاُ
 دَكٌُُوَ.

ياُ ٓافشَتِ ذُيضداس  ،ياُ ًٓرتًالوِ بىو ،ُٓطُس كُطًَك لُػُودا جًىاعِ كشد
 ُٓطُس ثاؾ باٌطِ بُياًٌؽ ،ّ خؤياُ دَطشُاطايٌ بُياٌِ سؤرووٓ ،ثاك بؤ وَ

 ،لُؾ ثًظِ ثُيىٌَذّ بُ سؤروو ًًٌُ ،خؤياُ ػىػت دسوطتُو صؤس ٓاطايًُ
 .خؤػىػنت بؤ ثاساطتٍِ ٌىَيزَكاٌُ

 

 شكيَهةكان رؤذوو -3

ٔاحلكٍٛ يف أحد  ،أشٗاء: وا ٔصن عىدا إىل اجلٕف ٔالزأس ُٚزَصَعَ الصائيُ بْ زُُطْفٔالذٙ َٖ
ٔالٍفاس  عَ وباشزٚ ٔاحلٗضُ عىدا يف الفزج ٔاإلٌزاهُ عىدا ٔالٕطءُ ٘ءُالشبٗمني ٔالك

  .ٔالزدٚ ٔاجلٍُٕ
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: ُِس ػتًَك بٌُُٓكُطت دَكٌُُوَ دَ ػنت ُواُ بُتاَهيُٓو ػتاٌُّ سؤرووّ سؤر
خؤ سػاٌذٌُوَ بُ  بُكاسًٍَِاٌِ ذىقٍُ لُ ثًَؽ وثاؾ، بطاتُ ٌاخٌ و ٌاوطُسٍ،

ىاسَوَّ ٓاوّ ًٍَِاٌُ خ ،ٓافشَت ُ طَُهوَ جىوت بىٌِ ٌُٓكُطت ل ،ٌُٓكُطت
 ،ػًَت بىوُ بىوُ، وٍذاَه ،طىسّ واٌطاٌُ )ذُيض( ،خؤٍ بُ دَطت باصّ

 . ثاػطُصبىوٌُوَ لُ ًٓظالً

 دةكةنةوة: شتانةى رؤذوو بةتالَ ئةو

، طُس بُ ٌُٓكُطت سؤروو دَػكًًٍََتػتًَك بضًَتُ ٌاو )جىف( ياُ  ُِس 3- 1-2
 :وُصُِبِ ػافعٌ اٌُ دَطشَيتُوَ لُجُوف ُٓو

كىٌِ لىوت بؤ  ،بؤػايٌ قُفُطِ طًٍط ،قىسط بؤ طًًُكاُ ،طُدَقىسط بؤ  -ا
ٍَ بؤ قىاليِ طُسو ٌاو وًَؼك كىٌِ ،ٌاو طُسو قىسط  ،بؤسّ وًض تا وًضلذاُ ،طى

 .ٌاو سخيؤلُكاُ لُ ثًاو و ٓافشَت كىٌِ كؤً بؤ ،بؤسّ وًض تا سَمحِ ٓافشَت

 ّ جىف فشاواُ تشَ .لُ ُِوىو وُصُِبُكاٌِ تش لُ ساظُ

 ،فًكًُّكاُ ِاتىوَ لُبابُتِ سؤروووُبُطت لُ ػت وػُّ )عني ( كُ لُ ثُستىكُ 
ٍَ بُ دَطت دَطتِ لًَبذسَيتُٓوػتاٌُُ كُ دَ جا خىاسدُ بًَت،  ،تىاٌش

 ،طىود بُخؽ بًَت، صياُ بُخؽ بًَت ،دَسواُ بًَت، بُسد بًَت ،خىاسدٌُوَ بًَت
 .تسؤروو دَػكًًٍََ ،جًاواصّ ًًٌُ

بضًَتُ ٌاو لُؾ سؤروو ػتًَك لُ كىٌُ كشاوَكاٌِ لُػُوَ  كُواتُ ُِس
 .تٌُّا لُ ضاو ٌُبًَت ،دَػكًًٍََت

ٌَ ويظتِ خؤ ،خؤسػاٌذٌُوَ بٌُكُطت -4 ّ بشػًَتُوَ لُبُس تًَكضىٌِ بُالً ب
 .طُدَو طُسوا بىوُ سؤرووّ ٌاػكًَت
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ٓاوّ بًَتُ خىاس  ،لُثًَؽ ياُ ثاؾ ،بُُٓتكُطت ،جًىاع كشدُ لُطُه ٓافشَت -5
 .ا سؤرووّ بُتاه دَبتُوَياُ ٌ

ُدَطتِ جا ب ،خؤّ )وين( لُ سَيطاّ دَطتباصيُوًٍََِاٌُ خىاسَوَّ ٓاوّ  -6
ياُ بُ واض كشدُ و خؤ ثًَىٌَاُ و لًَدؼاٌذُ بُ  ،خؤّ ياُ دَطتِ كُطًَكِ تش

 سووتِ .

دُ سؤروو ياُ تُواػا كش ،ياُ بريدٌُوَ ،ً ٓاو ِاتٍُ خىاسَوَ بُ ًٓرتالًبُال
 .وٌَاكاتُ بُتاَه

تُ ِؤّ بُتالبىوٌُوَّ بؤ ُٓوَّ ٌُبًَ ،تًَبًٍِ: واض كشدُ بؤ طُجناُ ذُساوُ
 .ُاَلوَ بؤ كُطاٌِ تش ُٓطُس كاسياُ تًٍَُكات ذَُل ،سؤرووَكُّ

 ،خىَيٍِ ذُيضّ بًٍِ ،كاتًَك ٓافشَت بُسؤروو بىو ُِس ،ذُيضو ًٌفاغ -7-8
با كُوًؽ وابًَت بؤ  ّ بُتاه دَبًَتُوَ،ُووَكياُ وٍذاىل بىو كُوتُ صَيظاٌِ سؤر

 .ًَٓىاسَ

سؤرووَكُّ بُتاه  ،ُس كُطًَك بُ سؤروو بىو ػًَت بىو: ِػًَت بىوُ -9
ُ ػًَت تُكمًفِ ػُسعِ لُطُس ضىٌك ،ُٓطُس واوَيُكِ كُوًؽ بىو ،دَبًَتُوَ

ًًٌُ. 

ُوَ، َه دَكاتسؤروو بُتا ،كافشبىوُ :واتُ ،لُ ًٓظالوُتِ ،ثاػطُصبىوٌُوَ -10
 ياُ بري و باوَس. ،جا بُ قظُ بًَت، ياُ كشدَوَ

 ،قىسٓاُ، ًٓظالوُتِ دا ثًَػُوبُساُ، ،جىَيٍِ بُ خىدا ،كُطًَك بُسؤروو بىو ُِس
دَبًَت صوو ػادَّ  ،سؤرووَكُّ بُتاه دَبًَتُوَ ،ياُ كشٌىػِ بؤ بت وػت بشد

 .بُ بكات و ُٓو سؤرَ قُصا بكاتُوَو تؤبًًٍََتُوَ
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ػتاٌُّ كُ ومتاُ ِسؤروو بُتاَه دَكٌُُوَ ثًَىيظتُ ُٓو وُسجاٌُّ ُٓو  :ٓاطاداسّ
ٌَ بًَتُدٍ، ُٓطُس ٌا ِسؤرووَكُ بُتاَه ٌابًَتُوَ:  خىاسَوَياُ ل

بُ ٓاسَصووٍ خؤٍ يُكًَك لُو ػتاٌُ بكات: ُٓطُس بُ ٓاسَصووٍ خؤٍ  -أ
تاَه ٌُبًَت، بُ صؤسٍ ياُ بُ تشطاٌذُ و ُِسَػُ ثًًَاُ كشد، ُٓوا ِسؤرووَكُّ بُ

 كُطًَك، بؤ منىوٌُ بِشواداسَيك بُِسؤروو بًَت و يُكًَك ياُ ضٌُذ (1)ٌابًَتُوَ
ثًَذا ياُ ٓاوياُ ثًَذا، ُٓوا ُٓطُس خىاسديؼِ  ِسؤرووَكُّ  خىاسدًٌاُ بُصؤسٍ

ٌَ، ضىٌكُ خؤٍ ٓاسَصووٍ لًُ كاسَ ٌُبىوَ.  ٌاػك

بريٍ ٌُبىو كاتًَك يُكًَك لُو ػتاٌُ بُ ٌُٓكُطت )عىذّ( بكات: ُٓطُس لُ -ب
ٓاطايًُ و ِسؤروو ٌاػكًًٍََت، بؤ منىوٌُ وىطَمىاًٌَك بُِسؤروو بىو، بُآلً لُبريٍ 

، ثاػاُ بُبريٍ ِاتُوَ كُ ُٓو دَوَكشد بُِسؤرووَو ٌاٌٌ خىاسد، ٓاوٍ خىاس
بُِسؤرووَ، ُٓوا ًِضٌ تًَذا ًًٌُ و ِسؤرووَكُػٌ بُتاَه ٌابًَتُوَ، بَُلطُؾ لُطُس 

 (:) ُداٌُّ ثًَػُوبُسًُٓ دوو وُسجُ ًُٓ فُسوىو

ّٝا َفاَل َقَضا٤َ ( فُسوىويُتٌ: ))ثًَػُوبُس ) _د َٕ َْأض ِٔ َأِفَطَس ٔف٢ َزَََضا ََ
َٚال َنٖفاَز٠َ  ،ِٔ٘ٝ ُِس كُطًَك لُ ِسَوُصاٌذا لُبريٍ ضىو كُ بُِسؤرووَ،  :. واتُ(2)((عًََ

ت )واتُ: ػتًَكِ خىاسد ياُ خىاسدَوَ، ُٓوا ٌُ طًَِشاٌُوَّ لُطُسَ ٌُ كُفاسَ
ِٚ » :ٌاػكًَت (. ُِسوَِا فُسوىويُتِ ِسؤرووَكٍُ ٌَ أ ِْ، َفأَن َٛ َصا٥ٔ ُٖ َٚ  َٞ ِٔ َْٔط ََ

ُٙ ََٚضَكا ُ٘ اهلُل  َُ َُا أِطَع ْٖ ُ٘ َفٔإ ََ ِٛ ِٖ َص ُٝٔتـ ًِـ  .(3)َتفل عًٝ٘ «.َغٔسَب، َف

                                                           

 )َٓٗاج(. قظُّ ِساطت و ثُطٌُذَ لُالّ ٌُوَوّ لُ (1)
 2266ضٓٔ ايدازقطين:  (2)
 .ٚايًفظ ي٘(، 1155َٚطًِ بسقِ ) (،1933أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘،( 3)
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رووَ، ػتًَكِ خىاسد ياُ ُِس كُطًَك لُ ِسَوُصاٌذا لُبريٍ ضىو كُ بُِسؤ :واتُ
ىدا خىاسدُ و ضىٌكُ بُساطتِ خ ،تُواو بكات با سؤرووَكُّ ،َخىاسدَو

 .خىاسدٌُوَّ ثًَذاوَ

َٚ( فُسوىويُتٌ: ))ثًَػُوبُس )  ،َٕ ِِّٓطَٝا َٚاي َٖٔتٞ َاِيَخَطَأ،  ِٔ ُأ ََٚضَع َع َ٘ َتَعاَي٢  ًٖ ٕٖ َاي  ٔإ
ِٔ٘ٝ ُٖٛا عًََ ًُٓ كاس  خىدا لُطُس ٓىوُتُكًُ الٍ داوَ طىٌاٌِ واتُ :  (1)((ََا اِضُتِهٔس

و قظُيُّ كُ بَُُِلُ و ٌُصاٌٌ دَيكُُ، ُٓوَّ بُ لُبريضىوٌُوَ دَيكُُ، ُٓو 
 .ُ بُصؤسٍ و تشطاٌذُ ثًًَاُ دَكُُػتُؾ ك

 

   ٖشتخب لمصائي وا -4

  .الكالً ثالثٛ أشٗاء: تعجٗن الفطز ٔتأخري الشخٕر ٔتزك اهلجز ؤَٖشتخب يف الصًٕ 
 (بُسؤروو كُطِ) سؤريُواُ بؤ طىٌٍُتُ ُٓو ػتاٌُّ

ٌَ ػت لُ سؤروو دا طىٌٍ ، دسٌَط ُتَ: ًَٓىاساُ صوو سؤروو ػكاٌذُط
ٌَ طىود و ٌُػًاوواص ِ ثاسػًَىكشدُ،   .ًٍَاُ لُ قظُّ ب

: طىٌٍُتِ تُواو ُٓوَيُ ُِسكات ًَٓىاسَ سؤر ًَٓىاساُ صوو سؤروو ػكاٌذُ _1
 ،وايُككًٍََ وَ بُ ضٌُذ دٌَكُ خىسٓاوابىو كاتِ باٌطِ وُغشيب ِات سؤروو بؼ

ُٓطُسٌا بُ ٓاو )وُبُطتِ ُِوىو كاتًَك ض لُ سَوُصاُ ،ض لُسؤرووّ تش ٌُصسو 
 كُفاسَت و طىٌٍُت(.

  وَك لًُ فُسوىداٌُ ِاتىوَ:

                                                           

 2044إبٔ َاج٘: ٚ  29ضٓٔ ايبٝٗكٞ:  (1)
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ِٝـٕس ََا َعٖجًُٛا ائفِطَس»-أ ٖٓاُع ٔبَخ ٍُ اي  ُِس  واتُ: وىطمىاٌاُ.  (1)َتفل عًٝ٘  «.ال ََٜصا
 بكُُ .بُسباٌط  صوو ًَٓىاساُ تا دادَبَ خؤػِ خًَشو لُ

 فإْ٘ فاملا٤، متسا جيد مل فإٕ بسن١، فإْ٘ ، متس ع٢ً فًٝفطس أحدنِ أفطس إذا)-ب
 ػكاٌذ سؤرووّ لًَُٓىَ كُطًَك ُٓطُس واتُ:. رتَرٟزٚاٙ أبٛ داٚد ٚاي (طٗٛز

ُٓطُس خىسوا ٌُبىو بُ ٓاو ضىٌكُ ثاك  ،بُسَكُتُ ضىٌكُ بًَت، بُخىسوا با ًَٓىاسَ
 كُسَوَيُ.

ََٚثَبَت  :ايُ بكات لُطُه بُسباٌطً دوعُِسوَِا ُٓ  ًِٖت اِيُعُسُٚم  َٚاِبَت َُُأ  ََٖب ايٖظ ) َذ
ُ٘ ( ٚاحلدٜح حطٓ٘ األيباْٞ يف صخٝح أبٞ داٚد ًٖ ِٕ َغا٤َ اي   .اأَلِجُس ٔإ

 خىدا ويظتِ بُ ثاداػتًؽ وَ تُسبىوُ، دَواسَكاُ واتُ: تًٍَىَتِ سؤيؼت
 ٌىطشا .

 :دسٌَط ثاسػًَى كشدُ -2

ٕٖ ٔفـٞ ايٖطُخٛٔز َبَسَن١ّ» :بُسَكُتُ ًَىكشدُثاسػ -ا  .(2)َتفل عًٝ٘ «.َتَطٖخُسٚا، َفٔإ
 .ًَذايُتكُُ ضىٌكُ بُساطتِ خىاسدٌِ ثاسػًَى بُسَكُتِ بثاسػًَى  :واتُ

َِ » وَ باػرتيَ خىاسدُ بؤ ثاسػًَى خىسوايُ وَك لًُ فُسوىودَ ِاتىوَ : -ب ِْٔع
ُُِس ٔٔ ايٖتـ  . (3) أخسج٘ أبٛ داٚد .«َضُخُٛز امُلِؤَٔ

ٔٔ َضأز١ََٜ  -د ٔٔ ائعِسَبأض ِب َُ٘ع ِٓـ َٞ اهلُل َع ٍَ َزٔض ٍُ :َقا ٔإَيـ٢  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َدَعأْـٞ َزُضٛ

                                                           

 (.1098َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 1957أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (1)
 (.1095َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 1923أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (2)
 (.2345بسقِ )أبٛ داٚد أخسج٘  صخٝح/ (3)
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ٍَ َٕ َفَكا َََضا ِٖ ٔإَيـ٢ ايَػَدا٤ٔ امُلَباَزٔى» :ايٖطُخٛٔز ٔفـٞ َز ًُـ  .(1)أخسج٘ أمحد ٚأبٛ داٚد .«َٖ
خىا باٌطِ ثًَػُوبُسّ  :طىتِعريباصّ كىسّ طاسيُ سَصاّ خىاّ لُطُس بًَت 

ثُلُبكُ بؤ خىاسدٌِ ثريؤص  :ثاسػًَى خىاسدٌِ سَوُصاُ فُسوىوّكشدً بؤ 
 وبُبُسَكُت.

بُ واوَيُكِ كًُ ثًَؽ باٌطِ بُياٌِ  ،واطىٌُتُ دسٌَط ثاسػًَى خبىسَيت -د
ُ٘ َق وَكى لُ فُسوىدَ ِاتىوَ: َٞ اهلُل َعٓ ٔٔ َثأبٕت َزض ِٜٔد ِب ِٔ َش ٍََع ِسَْا َََع : َتَطٖخا

 ِّ ٖٓٔبـ ِٖ ،ملسو هيلع هللا ىلصاي ًُِت ايٖصال٠ٔ، ٔإَيـ٢ َقاَّ ُث ِِ: ُق َٕ َن َٔ َنا ِٝ : قاٍ َٚايٖطُخٛٔز؟ األَذإٔ َبـ
ُِٔطنَي َقِدُز  .(2)َتفل عًٝ٘ .آ١َّٜ َخـ

 ثًَػُوبُس : لُطَُهدَلًَت ،ّ كىسّ طابًت سَصاّ خىاّ لًَبًَتصَيذ
 ،ساوّ فُسوىودَكُ ،ٌُىَيز كشدثاسػًَىواُ خىاسد، ثاػاُ ثًَػُوبُس ُِطتا بؤ 

بُ قُدَس  :طىوتِ ،ثاسػًَى خىاسدٌُكُ ضٌُذ بىو و باٌطلًَي ثشطِ ًٌَىاُ  :دَلًَت
 .خىَيٍذٌِ ثُجنا ٓايُت

 :تيَبيهى

 . ( خىاسدٌُكُّ ثاسػًَىََضخٛزوػُّ )ُطرىس( كشداسّ ثاسػًَى كشدٌُ، وَ ) -ا

ًٓظتاؾ ًُٓ طىٌٍُتُ  ،َدساط دلُطُسدَوِ ثًَػُوبُسواُ بُياًٌاُ دوو باٌ -ب
 لُ وُككُ و وُديٍُ بُسدَواوُ .

                                                           

 .ٖٚرا يفظ٘ (2344بسقِ )(، ٚأخسج٘ أبٛ داٚد 17143أمحد بسقِ )أخسج٘  صخٝح/ (1)
 (.1097َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 1921أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (2)



 

 مةمحود طةَلاَليمةال  .....................................................................حوكمةكاني رؤذوو 

 

21 

يُُ بًالىل ذُبُػِ طِ يُكًُ ثًَؽ كاتِ ػُسعِ ٌىَيزّ بُياٌِ بىو لُالٌبا
ُبذولالّ ، وَ باٌطِ دووًَ لُطُه بىوٌِ ٌىَيزّ بُياٌِ لُاليُُ عُٓجناً دَدسا

 .كىسّ  ٓىً وُكتىً دَدسا

ِ خُوتىواُ و ثاسػًَى بُخُبُس ًٍَِاٌباٌطِ يُكًُ بؤ ٓاطاداسكشدٌُوَّ خُلك 
 ُِسوَك ًٓىاوِ ٌُوَوّ لُػُسذِ ؿرًح وىطمي باطًكشدووَ ،خىاسدُ بىو

ٍٕ ( لُ ساظُّ ًُٓ فُسوىودَ : )204ال7)د ُٕ بًَٔا ِِ َأَذا ُِٓه ٖٔ َأَحّدا َٔ ََُِٓع ٍَ  -َيا َٜ ِٚ َقا َأ
 ٍٕ ُٕ  -َْٔدا٤ُ بًَٔا َُٜؤذِّ  ُ٘ ْٖ ِٔ ُضُخٛزٔٙٔ، َفٔإ َٔ-  ِٚ َُٜٓأدٟ َأ  ٍَ ِِ  -َقا َُُه ٌٕ، ٔيَِٝسٔجَع َقا٥ٔ ِٝ بًَٔ

ِِ َُُه ُٜٛٔقَظ َْا٥ٔ  ( .1093،وىطمًي621)بىخاسّ  (َٚ

كشدُ ضىٌكُ ُٓو بُػُو باٌط :باٌطِ بًالىل ًَٓىَ قُدَغُ ٌُكات لُ ثاسػًَى واتُ
وَ ُٓوَّ خُوتىوَ بُٓاطا  ،ُٓوَّ لُ ػُو ٌىَيزَ بطُسَيتُوَ ُٓوَّ بؤ ،دَدات

 .بًَت

ٌطِ يُكًُ ٓاطايٌ بىو ضىٌكُ ػُوَ، بُياُ خىاسدُ و خىاسدٌُوَ لُ با :ُواتكُ
، فُسوىدَيُكىاُ ُِيُ لُ )طٍَ ابى داود( كُُِس ضٌُذ صؤسبُّ داٌُِاتىوَ

 :بُ ؿرًح كُ ثًَػُوبُس فُسوىويُتِصاٌاياُ بُالواصياُ داٌاوَ ،وٌَُِذَيكًؽ 
ُِ َضَُٔع إَذا» َِّدا٤َ َأَحُدُن ُ٘ َفال َٜدٔٙٔ ع٢ًََ َٚاإلَْا٤ُ اي َٞ َحٖت٢ ََٜضِع ُ٘ َٜـِكٔض ُ٘ َحاَجَتـ ِٓـ َٔ» .

 ( .1)داٚد أبٛ أخسج٘

واتُ: ُٓطُس كُطًَك طىَيِ لُ باٌط بىو وَ قاث ّ لُطُس دَطت بىو با دايًٌٍَُت 
ٌَ تُواو دَكات )لُتا ثًَ ًُٓ فُسوىودَؾ  ،خىاسدٌُوَ( ْخىاسدُذاويظتِ خؤّ ل

سدُ و خىاسدٌُوَ ، كُ باٌطِ بًاله لُ خىاَّ ثًَؼرتُِس تُٓكًذَ بؤ فُسوىود
، ذُساوُ دَبًَت واصبًٍََ ،بُالً كُ باٌطِ دووًَ دسا ،قُدَغُتاُ ٌُكات

                                                           

 (.2350/ أخسج٘ أبٛداٚد بسقِ )حطٔ صخٝح (1)
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، بؤيُ ُٓو بُسَيضاٌُّ ًٓظتا لُكاتِ باٌط وَُٓوػتُّ لُ دَوياٌُ فشَيٌ بذَُ
ضىٌكُ  دَخؤٌُوَ صؤس بُ ُِلُ داضىٌُ لُ تًَطُيؼتًٍاُ بؤ فُسوىودَكُ، ْدَخؤُ

بؤيُ  ،( وَ تًَطُيؼتٍِ خَُلك ػتًَكِ تشَايُت و فُسوىودَ ػتًَكُ)دَقِ ٓ
سؤروو ، خؤطشتَ لُ اٌط دَدسَيت لُكاتِ باٌطِ دووَوُو بُياُ بىوًََٓظتا كُ ب

 .ػكًٍَُكاُ دَطتِ ثًَكشدووَ

ٌَ طىودو ٌُػًاو-3 ( ُِسدووك َٖجس( ياُ )ُٖجسوػُّ ) ،واصًٍَِاُ لُ قظُّ ب
ذُساوُكاُ دَطشَيتُوَ وَك: دسؤ و  ىوظُّ خشاث( قُِحشبُالً ) ،بُكاسِاتىوَ

وَ ًٓىاوِ ٌُوَوّ لُ  ،.كُ خًَش وثاداػتِ سؤروو ٌاًَِمَجىَيَ و غُيبُت و ..
 .ُتٍِ وًٍّاد بُو واٌايُ سؤيؼتىوَو

تٍُوَ لُ ذُساً بُ ُِوىو بؤ دووس كُو ،سؤروو قىتاخباٌُيُكُ بؤ ثُسوَسدَ
بؤيُ بؤُٓوَّ ثاداػتُ طُوسَكاٌِ  ،وَ بٌُذايُتِ تُواو بؤ خىدا ،ضُػًٍَك

سؤرووّ سَوُصاُ و سؤرووَ طىٌٍُتُكاُ لُ دَطت ٌُدَّ دَطت و ضاو و صواُ و 
ِ تىٌذَ ، ضىٌكُ ًُٓ فُسوىودَيُ ُِسَػُيُكؼت ٌُٓذاوُكاُ لُ خشاثُ بجاسَيضَط

ِٗ»: بؤ ُٓوَّ ثابٌُذ ٌُبًَت َٚاجَل ٌَ ٔبـ٘ٔ  َُ َٚايَع ٍَ ايٗصٚٔز  ِٛ ِِ ََٜدِع َق ِٔ َيـ َِٝظ ََ  هللٌَ، فًََـ
ُ٘ ََٚغَساَبـ  ُ٘ ِٕ ََٜدَع َطَعاََ  .(1)أخسج٘ ايبخازٟ .«َحاَج١ْ أ

 ُِسكُطًَك واص لُ قظُّ خشاث وكاسّ خشاث و كاسّ ٌُفاوِ ًًٌٍََُِت، :واتُ
 .لُ خىاسدُ و خىاسدٌُوَ بًًٍََّت خىدا ًِض ثًَىيظتِ بُوَ ًٌُ ُٓو كُطُ واص

ح و تُساوي ،وعا كشدُ، قىسٓاُ خىَيٍذُطىٌٍُتُكاُ لُكاتِ سؤروو صؤسُ، وَك د
بُالً خاوٌَِ )وُتٍُكُ( بؤ ُٓوَّ ثُستىكُكُّ  ،ػُو ٌىَيز و صؤس طُدَقُ كشدُ
 دسَيز ٌُبتُوَ باطِ ٌُكشدووَ.

                                                           

 (.6057بسقِ )أخسج٘ ايبخازٟ  (1)
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 .أٖاً: العٗداُ ٔأٖاً التصزٖل الجالثٛ ٔحيزً صٗاً مخشٛ -4

ٌَ ذُساوُ بُسؤروو بىوٌِ ثًٍَخ سؤر : دوو جُرٌُكُ )جُرٌِ سَوُصاُ وقى سباُ(،ط
 . و طًًًَُ و ضىاسَوِ جُرٌِ قىسباُدووًَ  ِسؤرَّ )اياً التؼشيل( واتُ: سؤراٌ

ًُ بُسَيضاُ ًُٓ سؤراٌُ ضىٌكُ جُرٌَ وَ سؤرّ دَسبشيٍِ خؤػني وَك ل
 :فُسوىوداٌُ ِاتىوَ

ِّ-أ ِٔ أٔبـٞ َضٔعٕٝد اخُلِدٔز ُ٘ َع ِٓـ َٞ اهلُل َع ٍَ  َزٔض ٕٖ َزُضٛ ِٔ َْـ٢َٗ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أ  ّٔٔصَٝا َع
ٔٔ ِٝ ََ ِٛ ِٖٓخٔس» : َٜ ِّٛٔ اي ََٜٚ ِّٛٔ ائفِطٔس   .(1)َتفل عًٝ٘ «.َٜ

 جُرٌِ سؤرّ :سؤراُ دوو بىٌِ بُسؤروو لُ كشدووَ ٌُِِ ثًَػُوبُس واتُ:
 )يُكًُ سؤرّ جُرٌِ قىسباُ(. طُسبشيَ قىسباٌِ سؤرّ وَ سَوُصاُ،

َُٚغِسٕب» -ب  ٌٕ ُّ أِن ٜٖا ُّ ايٖتِػٔسٜٔل أ ٜٖا  .(2)أخسج٘ َطًِ «.أ
 سؤراٌِ( قىسباُ جُرٌِ وضىاسَوِ طًًًَُ و دووًَ ِسؤراٌ) سؤراٌِ طُؾ

 ػُوَكاًٌؼِ ضىٌكُ لًٍَشاوَ ٌاوَياُ ًُٓ بؤيُ وَ. )خىاسدٌُوَُ و خىاسدُ
 واٌطُػُوُ (.  سؤٌاكُ،

ٓافشَتِ وىطمىاُ ٌابًَت   ،تش ػاياٌِ باطُ ٓاوارَّ ثًَبكُيَوَ خالًَكِ 
ٌَ سَصاو ، وَك لًُ ّ وًَشدَكُّ كُلُ والُوَ بًَتٌُذسؤرووّ طىٌٍُت بطشيت ب

ًُـَٗا َغأٖـْد ٔإال ٔبٔإذِْٔـ٘ٔ» فُسوىودَ ِاتىوَ : ََٚبِع ُّ امَلِسأ٠ُ   .(3)َتفل عًٝ٘ «.ال َتُصٛ
ٌَ سَصاوٌُِ  ،ٓافشَت بُسؤروو ٌابًَت واتُ: وًَشدّ لُ والُوَ بًَت لُ طُلًذا بُب

 وًَشدَكُّ )ذُساوُ بُسؤروو بًَت(.

                                                           

 .ٚايًفظ ي٘(، 827(، َٚطًِ بسقِ )1991أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (1)
 .(1141بسقِ )أخسج٘ َطًِ  (2)
 (.1026َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 5192أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (3)
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كشد دَبًَت سؤرووَكُّ وَ ُٓطُس ُٓوشّ ثًَ ،ؤرووّ طىٌٍُتُلًَشَ وُبُطت س
، ُِس وَِا سص ثًَىيظت بُ ًٓحاصَّ كُغ ٌاكات، بُالً سؤرووّ فُبؼكًًٍََت

قُصاّ سَوُصاُ ُٓطُس كاتِ كًُ بُ دَطتُوَ وابًَت لُبُس ِاتٍُوَّ سَوُصاٌِ 
. ٍَ  ٌى

 

 .إال أُ ٖٕافل عادٚ لْ ٖٔكزٓ صًٕ ًٖٕ الصك -5

طُّ سؤروو بىوٌِ سؤرّ طىواُ )سؤرّ طِ ػُعباُ كُ بُ بَُلوُكشوُِ بُ 
 ،ٌُِذَيك دَلًََ ػُعباٌُ ،ُ سَوُصاُ بُالً خُلك قظُّ دَكاتػُسعِ ٌُبؤت

بُسدَواً  ،ٌُّا بؤ كُطًَك كُ عادَتِ وابًَت( تسَوُصاٌٌُُِذَيكًؽ دَلًََ 
، بؤيُ ٌاوَوُصُِبٌ ػافعٌ بُ ذُساوِ دا . بُالً فُسوىدَّ بًَُِض لُبُسؤروو بًَت

 .لُ بُ الواص دادٌَشَيت لًُ وُتًٍُُٓ وُطُ

ِٔ ُٖاز ََٚع ُ٘ َع ِٓـ َٞ اهلُل َع ٍَ:  َزٔض َّ قا ِٛ ِٔ َصاَّ ايَٝ ٓٓاُع ََ َفَكِد َعَص٢ َأَبا اٖئرٟ َُٜػُو ٔفـٝ٘ٔ اي
 .(1) أخسج٘ أبٛ داٚد ٚايرتَرٟ  .ملسو هيلع هللا ىلصايَكأضِٔ 

تِ لُ ثًَػُوبُسّ اطبُ س ،ّ لُ سؤرّ طىواُ بُ سؤروو دَبًَتُٓوكُطُ واتُ:
 . خىدا ياخِ بىوَ

 :رونكردنةوة

بؤ كُطًَك  ،ُ وُكشوُِ بُسؤروو بىوٌِ طىٌٍُتلُدواّ ًٌىَّ ػُعبا -1
ػًُ و ثًٍَخ وَك ُٓواٌُّ بُسدَواً دوو ،ٌُذّ بُسؤرووبىوٌِ طىٌٍُت ٌُبًَتثاب

ياُ بُسدَواً  ،ياُ سؤرَك ٌا سؤرَك بُسؤروو دَبَ ،ػُممُ بُ سؤروو دَبَ

                                                           

 (.686بسقِ )ٚايرتَرٟ (، 2334بسقِ )أبٛ داٚد أخسج٘  صخٝح/ (1)
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.وَك لُ ضَ دواّ ًٌىَّ ػُعباُ بُ سؤرووبَو دَبَ بؤ ُٓواٌُ جآًبُسؤرو
 داٚد أبٛ زٚاٙ تصَٛٛا( فال غعبإ اْتصف إذا) فُسوىودَّ ثًَػُوبُسواُ ِاتىو:

 ( .1651) َاج٘ ٚابٔ( 738) ٚايرتَرٟ( 3237)

 .ُٓطُس واٌطِ ػُعباُ بُ ًٌىَ بىو، سؤرووّ طىٌٍُت وُطشُ :واتُ

سؤرووّ ٌُصس ٓاطايًُو  ،،سؤرووّ كُفاسَتسَوُصاُ بُسؤرووبىُ بؤ قُصاّ  -2
بُلطُؾ فُسوىودَّ عآًؼُخاٌُ دواّ ًٌىَّ ػُعباُ و سؤرّ طىواُ  ،جآًضَ

: َٚ١ََُ ِٔ أٔبـٞ ضًََـ ٍَقَ َع َٕ، َضُِٔع :ا َََضا ِٔ َز َٔ ُّ ِٛ ٖٞ ايٖص ُٕ عًََـ َٕ َُٜهٛ ٍُ: َنا ُت َعا٥َٔػ١َ َتُكٛ
ُ٘ ٔإ ِٕ أِقٔضَٝـ َُا أِضَتٔطُٝع أ ِٔ َزُضٍٛٔ اَف َٔ ٌُ َٕ، ايٗػِػ ِٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللال ٔفـٞ َغِعَبا  ٔبَسُضٍٛٔ أ

 .(1)َتفل عًٝ٘ .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

عآًؼُ دَيفُسوىو: ٌُِذَيك جاس  طىَيي لًَبىو :لُ باوكِ طُلُوُوَ طىتِ :واتُ
ٍاطشوُ وَ تٌُّا لُ واٌطِ ٌُوذَتىاٌِ بً ،رووّ قُسدّ سَوُصامن لُطُس دَبىوسؤ

 .ُوبُسّ خىداثًَػلُبُس ثش كاسّ بُ ،ػُعباُ

بؤّ ُِيُ سؤرَكاٌِ تش  ،سؤرّ ثاصدَّ ػُعباُ بُسؤروو بىو ُٓطُس كُطًَك -3
ٌَ ثظاٌُوَو ذُظذَ تا كؤتايٌ ػُػاصدَ  .عباُ بُسؤروو بًَت بُب

بُس دسَيز بىوٌُوَ باطِ ٌُكشدووَ، بُالً لُ ،تًَبًٍِ: صؤس سؤرووّ تشّ وُكشوَِ
ياُ  ،ياُ تٌُّا سؤرّ ػُممُ ،اّ: بُسؤروو بىوٌِ سؤراٌِ ُِيٍِ بُتٌُوَك

 كُ لُ كتابُكاٌِ تش باغ كشاوُ. ،ػُممُ ويُك ػُممُ

                                                           

 .ٚايًفظ ي٘(، 1146َٚطًِ بسقِ ) (،1950أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘، (1)
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   الكضاء ٔالكفارٚ -6

   سؤروو طشتٍُوَ وكُفاسَت داُ

روضاُ عاودا يف الفزج فعمْٗ الكضاء ٔالكفارٚ ِٔ٘: عتل رقبٛ وؤوٍٛ  ٔوَ ٔطئ يف ٌّار
اً ستني وشكٍٗا لكن وشكني شّزَٖ وتتابعني فإُ مل ٖشتطع فإطع فإُ مل جيد فصٗاً

  .ود
ذاوِ وًًٍَُ كُطًَك لُ سؤراٌِ واٌطِ سَوُصاُ كاسّ جىتبىٌِ لُ ٌُٓ ُِس

اكُّ دَبًَت سؤرووَكُّ بطشَيتُوَو كُفاسَتًؽ طض ،ُٓجناوذا بُ ٌُٓكُطت
ُٓطُس  ،بذات، كُفاسَتُكُؾ بشييت يُ لُ ٓاصادكشدٌِ كؤيمُيُكِ وىطمىاُ

 ،ُٓطُس ٌُيتىاٌِ ،سؤر( لُطُس يُك60اٌط )وبُسؤرووبىوٌِ دوو  ،ٌُيتىاٌِ
 . بذات ُِس ُِراسَيك وؼتًَك خىاسدُُٓبًَت خىاسدٌِ ػُطت ُِراس 

ػكاٌذٌِ سؤروو لُ واٌطِ سَوُصاُ بُ ٌُٓكظُت لُ سَيطاّ جىوت بىُ  بُسَيضاُ:
 ،ٓاوّ بًَتُ خىاس ياُ ٌا ،ُ ثًَؼُوَ ،ض لُ دواوَ كُ ذُساوُلُ طُه ٓافشَت ض ل

ػكاٌذٌِ ػكؤّ  وَ طىٌاًَِكِ طُوسَيُ، ُّ بُتاه دَبًَتُوَ،ُٓوا سؤرووَك
 :واجب دَبًَت بًُ ضُػٍُّ خىاسَوَ بؤيُ كُفاسَتِ لُطُس سَوُصاٌُ،

 ،طُس ٌُيتىاٌِ لُبُس ٌُبىوٌِ ثاسَُٓ ،ت كؤيمُيُكِ وىطمىاُ ٓاصاد بكاتدَبًَ _أ
 ،سؤر( 60)ياُ ٌُبىووٌِ كؤيمُ ،ُٓوا دَبًَت دوو واٌط لُطُس يُك بُسؤروو بًَت 

دَبًَت خىاسدٌِ ػُطت ُِراس  ُٓوا ،ُيذَتىاٌِ دوو واٌط بُسؤروو بًَتُٓطُس ٌ
 .بذات، ُِس ُِراسَيك وؼتًَك خىاسدُ

 :داوَّ طُسدَوِ ثًَػُوبُسّ خىدايُبُلطُؾ ًُٓ سوو

ًَٖهُت ٜا  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: جا٤ زجٌ إىل ايٓيب  فكاٍ: 
ًَِٖ»زضٍٛ اهلل. قاٍ:  ٌِ »قاٍ: ٚقعت ع٢ً اَسأتٞ يف زَضإ، قاٍ: « َهَو؟ََا َأ َٖ
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ٔٔ؟»قاٍ: ال، قاٍ: « َتـٔجُد ََا ُتِعٔتُل َزَقَب١ّ؟ ِٝ ََُتَتأبَع  ٔٔ ِٜ َِٗس ِٕ َتُصَّٛ َغ ٌِ َتِطَتٔطُٝع َأ « َفَٗ
ُِ ٔضتِّنَي َِٔطٔهّٝٓا؟»قاٍ: ال، قاٍ:  ٌِ َتـٔجُد َا ُتِطٔع  ، قاٍ: ال، قاٍ: ثِ جًظ« َفَٗ

قاٍ: أفكس َٓا؟ فُا بني « َتَصٖدِم ٔبـََٗرا»م فٝ٘ متس فكاٍ: َسبَع ملسو هيلع هللا ىلصفُأتٞ ايٓيب 
ٌُ بٕٝت أحُٛج إيٝ٘ َٓا، فضخو ايٓيب  حت٢ بدت أْٝاب٘، ثِ قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصالبتٝٗا أٖ

ًََِٖو» ُ٘ َأ ُِ َِٖب َفَأِطٔع   .(1)َتفل عًٝ٘«. اِذ

: بُ ًِالك ضىوً ُّٓ ثًَػُوبُسّ طىتِواتُ: ثًاوَيك ِاتُ الّ ثًَػُوبُس 
: لُ سَوُصاُ ُٓويؽ فُسوىوّ: ض ػتًَك ًِالكِ كشدووّ؟ طىتِ ،ىدا خ

: تىاٌاو عي لُطُه كشد(،ثًَػُوبُس فُسوىوّكُومتُ طُس ِاوطُسَكًُ )جًىا
فُسوىوّ: باػُ  ٌُخًَش، :ٌذَيُك بكشّ ٓاصادّ بكُيت ؟ طىتِدَطُالتت ُِيُ بُ

 ثًَػُوبُس ،: ٌُخًَشدوو واٌط لُطُس يُك بُسؤروو بًت؟ طىتِ تىاٌات ُِيُ
ػُطت ُِراس خىاسدُ بذَيت ؟ طىتِ: ٌُخًَش، ثاػاُ  دَطُالت ُِيُ :فُسوىوّ

ٍَ داًٌؼت بؤ ثًَػُوبُس بُ دياسّ  ًَك صَوبًمُيُكِ طُوسَّ خىسواكُو، ثاؾ لُو
ش )وَك كُفاسَت بذَ ػُطت بشؤ ُٓوُ بكُ خًَ :ًٍَِشا، بُ ثًاوَكُّ فُسوىو

ُ ًَٓىُ داس تش؟؟ لُ ًٌَىاُ ُِسدوو طُسّ ػاس لثًاوَكُ طىتِ: لًَُٓىُ ٌُ ،ُِراس(
 ،ِ تا دداٌُكاٌِ ثًَؼُوَّ دَسكُوتثًَكٌُثًَػُوبُس  ،ثًَىيظرتو ُِراس تش ًٌُ

 فُسوىوّ: بضؤ دَسخىاسدّ خاٌُوادَكُتِ بذَ .

 :تيَبيهى

 كُفاسَت تٌُّا لُطُس ثًاوَ لُطُس ٓافشَتُكُ ًًٌُ. -ا

دَبًَت ُٓوٌَذَ جاسَ  ،ّ ػكاٌذوورع سؤضٌُذ سؤر لُ سَوُصاُ بُ جًىا _ب
 كُفاسَت بذات.

                                                           

 (،  ٚايًفظ ي٘.1111ِ )(، َٚطًِ بسق1936، أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ )َتفل عًٝ٘ (1)
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لًُِض  ،كُطُيُ بُ جًىاع سؤروو بؼكًًٍََت كُفاسَت تٌُّا لُطُس ُٓو -د
 .ُصُِبِ ػافعِ كُفاسَت واجب ٌابًتذالُتًَكِ تش لُ و

، لُ َت دَكُوَيتُ ُٓطتؤّ سؤروو ػكًََتٌُّا لُ سؤراٌِ سَوُصاُ كُفاس -د
سؤرووَكُّ بُتاه  سؤروو بىو جًىاعِ كشد، غُيشّ واٌطِ سَوُصاُ ،ُٓطُس بُ

جا سؤرووَكُ قُصاّ  ،بُالً كُفاسَتِ لُطُس ًًٌُ ،وَ طىٌاِباسَ ،دَبًَتُوَ
 .ياُ كُفاسَت بًَت، ياُ طىٌٍُت بًَت ،ياُ ٌُصس بًَت ،سَوُصاُ بًَت

 .وَكى لُ فُسوىدَكُ ِاتىوَ ،ُفاسَتُكُ بُ تُستًب جًبُجًَبكاتدَبًَت ك-ه

 

 .وَ روضاُ أطعي عٍْ لكن ًٖٕ ود مْٗ صٗأًوَ وات ٔع -7

ك لُ جًاتٌ ُِس سؤرَيك وؼتًَ ،وشد سؤرووّ سَوُصاُ قُسص داسبىو ُِسكُطًَك
ُٓ ً وُطُلُ وُصُِبٌ ٌىَيِ ػافعٌ يُ بُالً ٌُووّ خىاسدٌٌ بؤ دَدٌَُ ُِراساُ، 

وُصُِبٌ كؤٌِ تشجًح كشدووَ ضىٌكُ بُلطُّ فُسوىودَّ بىخاسٍ ووىطمًىِ 
وَ ُٓوَ جًَبُجًكشدٌِ وَطًُتِ ًٓىاوِ ػافعِ يُ  يطايبنيا وٍّاد -لُطُسَ 

وىودَّ ؿرًح بًَُِض و )ُِسكاتًَك فُس :ُتِ خىاّ لًَبًَت كُ فُسوىويُتِسَمح
 ،َ كاسّ صاٌاياٌِ خاوَُ ًٓحتًّادَ( بُالً ُٓوُٓوا وُصُِبِ وٍُ ،ساطت ُِبىو

 .ٌُك ُِوىو كُطًَك
ِٓـَٗا  ِٔ َعا٥َٔػ١َ َزٔضٞ اهلل َع ٍَ اهلل َع ٕٖ َزُضٛ ّْ َصاَّ »قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ِٝـ٘ٔ ٔصَٝا َٚعًََ ِٔ ََاَت  ََ

ُ٘ ٝٗـ َٚٔي  ُ٘ ِٓـ  .(1)َتفل عًٝ٘«. َع
، وَلًُكُّ )كُغ و كاسَ ٌضيكُكاٌِ سكُطًَك وشدوو سؤروو قُسصداس بىوواتُ: ُِ

ٌَ دَطشتُوَ( بؤّ بُسؤروو دَبًَت .  ًٌَش و و

                                                           

 (.1147(، َٚطًِ بسقِ )1952، أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ )َتفل عًٝ٘ (1)
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ُٗـُا  ِٓـ َٞ اهلُل َع ٔٔ َعٖبإع َزٔض ٔٔ اِب ٍََقَع ِّ ا ٖٓٔبـ ٌْ ٔإَيـ٢ اي ٍَ َٜا: َفكاٍ ملسو هيلع هللا ىلص: َجا٤َ َزُج  َزُضٛ
ٕٖ ،٬اهلل َِّٞ ٔإ ِٝـَٗا ََاَتِت أ ُّ َٚعًََـ ِٛ ِٓـَٗا؟ قاٍ:  َص ِٕٗس، أَفأِقٔضٝ٘ٔ َع ِِ»َغ ُٔ »قاٍ:  «ََْع ِٜ َفَد
ِٕ أَحٗل ٬اهلل  .(1)َتفل عًٝ٘  .«ُِٜكَض٢ أ

ػُوبُسّ خىدا دايكي وشد وَ : ُّٓ ثًَطىتِواتُ : ثًاوَيك ِاتُ الّ ثًَػُوبُس 
ٌَفُسوىوّ ،ٓايا بؤّ بطًَشوُوَ ،ووّ يُك واٌطِ لُطُسَ )قُسصداسَ(سؤر ، : بُل

 .قُسصَيك صياتش ػايظتُّ داٌُوَيُ فُسوىوّ قُسصّ خىدا لُ ُِوىو
بُسؤروو بىُ لُ جًاتِ وشدووَكُ ،ياُ  :كُواتُ: دَتىاٌَ كاس بُُِسدوو سا بكُُ

 داٌِ فذيُ بُ ُِراساُ.

 .وخظُت ثًَذساواُ كُ بُسؤروو ٌُبَ: ساصخاب الزخص -8

الصًٕ ٖفطز ٖٔطعي عَ كن ًٖٕ ودا. ٔاحلاون ٔاملزضع إُ خافتا  ٔالصٗخ إُ عجز عَ
ٔعمّٗىا الكضاء ٔإُ خافتا عمٜ أٔالدِىا: أفطزتا ٔعمّٗىا الكضاء  عمٜ أٌفشّىا: أفطزتا
 .ود ِٕٔ رطن ٔثمح بالعزاق٘ ٔالكفارٚ عَ كن ًٖٕ

وَ لُ جًاتِ ُِس  ،بُ سؤروو ٌابًَت ،س تىاٌاّ بُسؤروو بىوٌِ ٌُبىوُطُثري ٓ
و ػري طشاوُ(،وَ ٓافشَتِ طك ثش 542ك =سؤرَيك وؼتًَك خىاسدُ دَدات  )وؼتًَ

بُالً  ،تٌُّا قُصاياُ لُطُسَ ،ُ خؤياُ دَتشطاُ بُ سؤروو ٌُبىوُدَس ُٓطُس ل
ىوُ، دَبًَت سؤرووَكُ ِ ثًَبطات بُ سؤروو ٌُبُٓطُس لُتشطِ وٍذالُكُياُ صياٌ

و فذيُؾ بذَُ لُ بشٍ ُِس سؤرَيك وؼتًَك خىاسدُ كُ دَكاتُ سَتمًَك قُصابكٌُُوَ
 طشاوُ( . 406،25و طًًَُكِ سَتن بُ ثًَىَسّ عًَشاقًُكاُ.كُ دَكاتُ )

 :َك لًُ ٓايُت و فُسوىداٌُ ِاتىوَُِسو

                                                           

 (.1148َٚطًِ بسقِ )ٚايًفظ ي٘، (، 1953أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ ) َتفل عًٝ٘،( 1)
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ُ٘ ٔفِد١َْٜ َط: يكٛي٘ تعاىل -1 ُٜٔطُٝكَْٛ  َٔ َٚع٢ًََ اٖئرٜ ُّ َِٔطٔهنٕي( ايبكس٠)   184/َعا

سؤرَيك س ُِ ، با لُ جًاتًَِّضّ وثريّ ٌاتىاٌَ سؤروو بطشُُواٌُّ لُبُس بًَٓ واتُ:
و ُخؤػُّ ٓىوًَذّ ضاك بىوٌِ ٌُواوَوَ ُٓو ٌ ،خىاسدٌِ ُِراسَيك بذَُ

بُ ُِواُ ضُػَ وَك ثًاوّ ٓافشَتِ ثري لُ جًاتِ بُ  بًَت ٌاتىاًٌَت بُ سؤروو
 .تسؤروو بىوُ فذيُ دَدا

ُّ َِٔطٔهنٕي 2318ز٣ٚ أبٛ داٚد ) ُ٘ ٔفِد١َْٜ َطَعا ُٜٔطُٝكَْٛ  َٔ َٚع٢ًََ اٖئرٜ ٔٔ َعٖبإع  ِٔ اِب ( َع
ُِٜفٔطَسا   ِٕ ُٜٔطَٝكإٔ ايصَِّٝاَّ َأ َُا  ُٖ َٚ َُِسَأ٠ٔ اِيَهٔبرَي٠ٔ  َٚاِي ِٝٔخ اِيَهٔبرٔي  ٍَ َناَِْت ُزِخَص١ّ ٔيًٖػ َقا

ّٕ َِٔط ِٛ َٜ ِّ َٕ ُن َُا َََها ُِٜطٔع ُٚد َٜعِٓٔٞ َٚ ٍَ َأُبٛ َدا ُُِسٔضُع ٔإَذا َخاَفَتا َقا َٚاِي َٚاِيُخب٢ًَِ  ّٓا  ٔهٝ
ََُتا. قاٍ ايٟٓٛٚ : إضٓادٙ حطٔ ََٚأِطَع َُا َأِفَطَسَتا  ِٚالٔدٖٔ   .ع٢ًََ َأ

ظُتًَك بىو بؤ ثًاو ُٓوُ سوخ ،اغ لُ تُفظريّ ًُٓ ٓايُتُ دَلًَتًٓنب عب
 ،ُِس سؤرَيك ُِراسَيك خىاسدُ بذَُتِ كُ بُ سؤروو ٌابَ وَ لُ جًا ،وٓافشَتِ ثري

تشطٌ وٍذالُكُياُ بُسؤروو ، ُٓطُس لُ ُِسوَِا ٓافشَتِ طك ثشو ػريدَس وَ
 .ٌُبىوُ

 :ضةند تيَبيهيةك لة بارةى فدية

ٌَ بكاتثًَؽ سَوُصاُ ٌادسَي ُلفذيُ  -1  .ت دَبًَت سَوُصاُ دَطت ث

ٌَ دَكاتسؤراٌُ لُدواّ سؤر ُِال -2  .ت كاتِ فذيُ داُ دَطت ث

دَتىاٌِ لُ كؤتايٌ سَوُصاُ ُِوىوّ بذات بُيُك جاس بؤ ُِوىو سَوُصاُ  -2
 ياُ ُٓو سؤراٌُّ ٌُيطشتىوَ.

فُقري ُٓو كُطُيُ ًِضِ  ،ُ )فكري و وظكني( )ٌُداس وُِراس(تٌُّا دَدسَيت ب -4
 .زَيىُّٓو كُطُيُ ػتًَكِ ُِيُ بُالً بُػِ ٌاكات بؤ ب :وظكني ،ًًٌُ

، بؤ ُٓوَّ ٌُك دَعىَتًاُ بكات ،بُ ُِراساًَُت خىاسدٌُكُ بذسَيت دَب-5
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 .ُسرَوٌَذّ خؤّ طىدّ لًَىَسبطشَيتب ُِراسَكاُ ُِسكُغ بُ ثًَِ ثًَىيظتِ و

 دسوطتُ فذيُيُك و صياتش ياُ ُِوىو فذيُكُّ بذات بُ يُك ُِراس. -6

تُ بُ وُسجًَك لُ ػري وُسد ًًٌُ ُِراسَكُ بالؼ بًَت بُلكى وٍذالًؽ دسوط -7
 .كشابًَتُوَ

( بُكاسّ شنا٠ ايفطسفذيُ لُو خىاسدٌاٌُ ُٓجناً دَدسَيت كُ بؤ طُسفرتَ ) -8
بًَت خاوَُ فذيُ ،وَ  وَ دَبًَت لُ ٓاطتِ خىاسدٌِ واً ٌاوٌَذّ خؤّ ،دَيٍَ

ُلكى طؤػت ياُ وشيؼكِ لُطُه ب ،ياُ طُمن وٓاسدو خىسوا ٌُبًَت ،تٌُّا بشٌخ
 .بًَت

َكُ بكات لُدىل خؤٍ ًٌُت فذيُ كاسكاتًَك فذيُكُ دَدات دَبًَت بًٌُُتِ  -9
ٌَ ًٌُت ٌابًَت .  ،بًًٍََت  ضىٌكُ فذيُ عًبادَتُ وَ لُجًاتِ سؤرووَكُيُ بُب

لُ  ،ذًظابِ فذيُ ثًَىاٌُيُ ،كُ كًَؼُ ،ُوشؤ ضىٌكُ كًمؤ بُكاس دَيتٓ -10
 ،اػرتَ  صياتش دابًٍَنيبؤيُ وا ب ،ك بؤ خىاسدًٌَك كًَؼُكُ دَطؤسَيتخىاسدًٌَ

 .ّ صاٌاياُ و ثاساطتٍِ وافِ ُِراسطشاً بؤ دسضىوُ لُ ساجًاواص 750بًكُيَ بُ 

 :بةريَسان

 ،وَبُالّ ُٓواُ ،دُ لُوُصُِبِ ذٌُُيف ثاسَ بذسَيتدَتىاٌشَيت لُ جًاتِ خىاس       
ياُ سؤراٌُ  ،ياُ لُ كؤتايٌ ،لُطُسَتاّ سَوُصاُ ُِوىوّ بذسَيتدسوطتُ فذيُكُ 

 ( بكُ .2ب – 308-ػشح كٍض الذقآل الثُسَتُواػاّ ثُستىكِ  )البرش الشآل 
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  .سفزا طٕٖال ٖفطزاُ ٖٔكضٗاُ ٔاملزٖض ٔاملشافز -9

كًمؤوُتش 90وَ ٌُخؤؾ و ُٓو سَيبىاسَّ لُ طُفُسَيكِ دسَيز دايُ )ٌضيكُّ 
 ثاػاُ سؤرووَ كُياُ قُصادَكٌُُوَ . ،بؤياُ ُِيُ بُ سؤروو ٌُبَ دووس(،

س ٓاوا بُٓاطاٌِ سؤروو ٌُخؤؾ ٌابًَت ُِ :تٌُخؤؾ لًَشَ سوٌكشدٌُوَّ دَوَي -أ
 .بُلكى صاٌاياُ طٍىسياُ بؤ داٌاوَ، بؼكًًٍََت

 :مةرجةكانى نةخؤش بؤ رؤذوو شكاندن

 .طُس دَبىَ ِؤّ دسٌَط ضاك بىوٌُوَُٓ -1

ٌَ تىٌذ تش دَكشدي -2  و صياٌِ ثًَذَطُياٌذ.اُ ٌُخؤػًُكُّ ل

ٌابًِت بُ سؤروو بًَت لُطُه كُ ُٓو ،ياسّ ثضيؼكًَكِ ثظجؤسّ وىطمىاُبُ بش -3
  .ُٓو ٌُخؤػًًُ

 ٌُخؤؾ دوو جؤسّ ُِيُ: –ب 

وَك ػًَشثُجنُو  ،اً كُ ٓىوًَذّ ضاك بىوٌُوَّ ًًٌٌُُخؤػِ بُسدَو -1
 و ده و .. ُٓواٌُ بُ سؤروو ٌابَ وَك ثًاوّ ثري فذيُ دَدَُ .ػُكشَ

 ،اطشاٌُت ،وَك: صكضىوُ ،واوَيُك ضاك دَبًَتُوَ و دواٌُّخؤػًُكِ كاتًًُ -2
َ سؤراٌِ ٌُخؤػٌ بُ ُٓو ...ٌُخؤػًُكاٌِ طُسوا ،وَّ طىسضًمُُطىتاٌ

 .َو،ثاػاُ سؤرووَ كاٌِ ٌُيطشتىوَ قُصا دَكاتُسؤروو ٌابًَت

وخظُتِ ثًَذساوَ بُ سؤروو ٌُبًَت، بًُ وُسجاٌُّ سَيبىاس س ،ُِسوَِا وىطافري
 :خىاسَوَ

 ،عىوشَ، سَطُسَّيكِ ػُسعِ دابًَت، وَك تًحاسَت، خىَيٍذُ، ضالُ طُفُس _1
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ً و  دسضىوُ لُ بُالً ُٓطُس طُفُسَكُّ بؤ ذُسا ،طُسداٌِ خضً و دؤطتاُ
... ٌُ  دصّ ،وَك طُفُس بؤ واوُلُّ سيبا، سابىاسدٌِ ذُساً ،فُسواٌِ خىا بًَت

 ٌُ كىستكشدٌُوَّ ٌىَيزَكاُ. ،سؤروو ػكاٌذٌِ بؤ دسوطتُ

ُٓوجا  ،قُسص وَسبطشَيتت وؤلُت لُ خاوَُ ُِسوَِا ُٓطُس قُسصداسبىو دَبًَ _2
 .طُفُسَكُّ ذُاله دَبًَت

 . كًمؤوُتش كُورت ٌُبًَت 80كُّ لُ طُفُسَ _3

ٌَ عىصس، بُسٓاطاداسّ: ُِسكُطًَك لُ سَوُصاٌذا ، دَبًَت ؤروو ٌُبىو بُ عىصس ياُ ب
 ، ُٓطُس تُٓدريّكاٌِ لُ طُسيُتِدواّ سَوُصاُ ثُلُ بكات لُ طشتٍُوَّ سؤرَ

طىٌاِباس دَبًَت و دَبًَت فذيُ بذات و قُصاّ  ،صاًٌَكِ تشكشد تا طُيؼتُوَ سَوُ
 بكاتُوَ .

  االعتكاف -10

 .َ لُ وضطُوت بُ ًٌُتِ خىا ثُسطتِواٌُو–ًٓعتًكاف 

 .بح يف املشجدموشتخبٛ ٔلْ شزطاُ: الٍٗٛ ٔال ٔاالعتكاف سٍٛ

و دوو وُسجِ ُِيُ: )وىُٓككُدَ(ًٓعتكاف لُ ًٓظالوذا طىٌٍُتًَكِ طُوسَيُ 
  .واٌُوَ لُ ٌاو وضطُوت ًٌُت،

 :ثريؤصَ طُوسَو ثُسطتًُكِ خىا ًٓعتًكاف فُسوىودَ و قىسٓاُ بُ بُلطُّ
ٌَ ٔإِبَسأََِٖٝٚعَِٗٔدَْا ٔإَي٢ ) -1 َُأعٝ ِٕ َٚٔإِض َِّسا َأ َٞ َط ِٝٔت  َٚايٗسٖنٔع َٚاِيَعأنٔفنَي ٔيًٖطا٥ٔٔفنَي َب

 .125( ايبكس٠ايٗطُجٛٔد

ًٓظىاعًن كُ والُكًُ ثاك بكٌُُوَ )لُُِوىو  فُسواُ دا بُ ًٓرباًِي و واتُ:
ُٓواٌُّ بؤ خىداثُسطنت دَوًٍٍَُوَ  ػتًَكِ ثًع و ٌُػًاو ( بؤ تُوافكاساُ و
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 ،وَ سكىع طُجذَ دَبُُ بؤخىدا.
ّ فُسوىوَ لُ سوٌكشدٌُوَُِسوَِا خىدا بُ ِاوَالٌِ ثًَػُوبُسّ 

َٚ) :ُٓذكاوُكاٌِ سؤروو دَفُسوىَيت  ٖٔ ُٖ ًَِو َٚال ُتَبأغُسٚ ََُطأجٔدٔت َٕ ٔفٞ اِي ِِ َعأنُفٛ َأُْت
َٖا  .   187 ( ايبكس٠ ُحُدُٚد ايًٓ٘ٔ َفاَل َتِكَسُبٛ

ٌُضٍُ الّ  لُكاتِ ًٓعتكاف واٌُوَتاُ لُوضطُوت بؤ خىاثُسطتِ، :واتُ
ُٓواٌُ طٍىسّ ػُسيعتِ خىداُ وُيبُصَيٍَ  خًَضاٌُكاٌتاُ لُطُلًاُ جىوت وُبَ،

 )ٌُيرتاصَيٍَ(.
ٖٞ عٔ عا٥ػ١ -2 ٖٓٔب ٕٖ اي ِٔ  ملسو هيلع هللا ىلصزضٞ اهلل عٓٗا: َأ َٕ َٜـِعَتـٔهُف ايَعِػَس األَٚأخَس َٔ َنا

ِٔ َبـِعدٔٙٔ. َتفل عًٝ٘ َٔ ُ٘ َٚاُج ِٖ اِعَتـَهَف َأِش ُٙ اهلل َتَعاَي٢، ُث َٖٛفا َٕ َحٖت٢ َت َََضا   .(1)َز
 دَيُكاٌِ لُ بُسدَواً ثًَػُوبُس :فُسوىوّ لًَبًت خىاّ سَصاّ عآًؼُ :واتُ
خؤّ طُساٌذيُوَ ثاػاُ  بؤالّ خىدا تا دَكشد ًٓعتًكايف سَوُصاُ ايٌكؤت

 لُ دواّ ُٓو ًٓعتًكافًاُ كشد. ِخًَضاٌُكاٌ
3- ٗٞ ٖٓٔب َٕ اي َٕ  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: َنا َََضا ِّ َز َٜـِعَتـٔهُف ٔفٞ ُن

ُّ اٖئرٟ ُقٔبَض ٔفٝ٘ٔ اِعَت َٕ ايَعا ُٖا َنا ّٕ، فًََـ ٜٖا َِّٛا. أخسج٘ َعِػـَس٠َ أ َٜ َٔ ـَهَف ٔعِػٔسٜ

                                                           

 
 
 
 
 
 
    (.1172( ٚايًفظ ي٘، َٚطًِ بسقِ )2026، أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ )َتفل عًٝ٘ (1)
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 .(1)ايبخازٟ
لُ ُِوىو ثًَػُوبُس  : ُٓبى ِىسَيشَ سَصاّ خىاّ لًَبًَت فُسوىوّ:واتُ 

ايٌ و، كاتًَك ُٓوطالُ ِات كُ تًًَذا كؤضِ دوُصاًٌَك دَ سؤر ًٓعتًكافِ دَكشدسَ
 .ًٓعتًكافِ كشدكشد بًظت سؤر 

 :  ُتاٌُو فُسوىوداٌُ بؤواُ دَسكُوتلًُ ٓاي
طُسدَوِ ذُصسَتِ ًٓرباًِي  لُ ،كُ ًٓعتًكاف طىٌٍُتِ ثًَػُوبُسواٌُ

لُ سَوُصاُ  ،ُواه و ػىَيٍِ تش ُٓجناً ٌادسَيتل ،ُِبىو، دَبًَت لُ وضطُوت بًَت
وَ دسوطتُ  بُتايبُت لُ دَػُو و سؤرّ كؤتايٌ واٌطِ سَوُصاُ، ،خًَشّ صياتشَ

طىجناو و تايبُت ُِبىو  ٍِٓافشَتًؽ ًٓعتكاف بكات لُ وضطُوت ُٓطُس ػىَي
بؤيُ  ،وَ واوَكُّ دياسّ كشاو ًًٌُ ،وَ وُسجًؽ ًٌُ بُسؤروو بًَت ،بؤياُ

ٌَ ُِسكات ضىيتُ وضطُوت ًٌُتِ ًٓعًٍكاف بًٍَُ بؤ ُٓوَّ ل ًُ خًَش و طىٌٍُتُ ب
(  االعتكاف ٌىيت طٍُبؤيُ لُ صؤس وضطُوت لُ بُس دَسطا ٌىطشاوَ ) ،بُؾ ٌُبًت

 بُبري وىطمىاٌاُ بًَتُوَ.   بؤ ُٓوَّ ُٓو طىٌٍُتُ
 

االعتهاف املٓرٚز إال حلاج١ اإلْطإ أٚ عرز َٔ حٝض أٚ َسض  ٚال خيسج َٔ _1
  .بايٛط٤ ال ميهٔ املكاّ َع٘ ٜٚبطٌ

 بضًَتُ وضطُوت لُ ًٌُ دسوطت( طشتبىو خؤّ لُ) دابىو ٌُصس ًٓعتكايف لُ ُٓطُس وَ
 ياُ ذُيض وَك ػُسعٌ كِعىصسَي ياُ وشؤظ، ثًَاويظتُكاٌِ بؤ تٌُّا دَسَوَ،

ٌَ كُ يُك ٌُخؤػِ  . مبًًٍََتُوَ وضطُوت لُ طُلًذا لُ ٌُتىاٌ
 .دَبًَتُوَ بُتاه كشدُ جًىاع بُ وَ

                                                           

        (.2044سقِ )ب أخسج٘ ايبخازٟ (1)
 



 

 مةمحود طةَلاَليمةال  .....................................................................حوكمةكاني رؤذوو 

 

36 

ُٓوَ بؤّ ًٌُ لُ وضطُوت بضًَتُ  ،تكاف ٌُصسبىو واتُ: لُخؤّ طشتبىوُٓطُس ًٓع
خؤػؤسدُ ُٓطُس  ،وَك تاسَت كشدُ ،ًَذاويظتُكاٌِ وشؤظدَسَوَ تٌُّا بؤ ث

 ،ُِبًَت وَك ٓافشَت بكُوَيتِ ذُيضياُ عىصسَيكِ ثًَىيظتِ  ،الوِ بىوًٓرت
 بُالً بؤ ضىٌِ تاصيُ و بُػذاسّ طُس طؤسطتاُ و طُسداٌِ ٌُخؤؾ ٌابًَت .

ياُ تىوػِ ٌُخؤػًُك بًَت كُ ٌُتىاًٌَت بُو ٌُخؤػًُوَ لُ وضطُوت مبًٍَتُوَ 
 ...ًَٓؽ وٓاصاسَيكِ صؤس  ،وَك: صط ضىوُ و سػاٌُوَيُكِ تىٌذ

ّ وَ بُ دَطتباصيؽ ُٓطُس ٓاو ،ف بُ جًىاع كشدُ بُتاه دَبًَتُوَوَ ًٓعتًكا
ياُ واض كشدُ ،ُٓوَ  ،ياُ دَطتِ خًَضاٌِ ،خؤّ ًٍَِا خىاسَوَ بُدَطتِ خؤّ

 .يظاُ ًٓعتًكافُكُّ بُتاه دَبتُوَد
 

 :زر ئةم فةرمودةيةيةبةلطة لةشةر ئيعتيكايف نة

١ٖٔٝ عٔ عُس بٔ اخلطاب زضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘  ًٖٔٔ ٍَ اهلل، إِّْٞ ََْرِزُت ٔفٞ اجَلا قاٍ: َٜا َزُضٛ
 ٗٞ ٖٓٔب ُ٘ اي ٍَ َيـ ١ًَِّٝ ٔفٞ امَلِطٔجٔد احَلسأَّ، َفَكا ِٕ أِعَتـٔهَف َي ِٚٔف َِْرَزَى: »ملسو هيلع هللا ىلصأ «. َأ

١ًَِّٝ. َتفل عًٝ٘    .(1)َفاِعَتـَهَف َي
سّ خىدا ، طىتِ ُّٓ ثًَػُوبُكىسّ خُتتاب سَصاّ خىاّ لًَبًَت عىوُسّ :واتُ 

وَ كاتِ خؤّ لُ جاًِمًُت )ثًَؽ وىطمىاُ بىوُ( ٌُصسً كشدبىو ػُوَيك لُ 
ثًٌَ فُسوىو: وضطُوتِ ذُساً )لُ وُككُ( ًٓعتًكاف بكًُ ،ثًَػُوبُس 

ٌَ بكُ ،  .ُٓويؽ ضىو ػُوَيك ًٓعتًكافِ كشد ٌُصسَكُت جًَبُج

                                                           

 ( يف نتاب اإلميإ.1656( ٚايًفظ ي٘، َٚطًِ بسقِ )2042، أخسج٘ ايبخازٟ بسقِ )َتفل عًٝ٘ (1)
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 : ًٍِتًَب
وىوّ الواصَ ُِ ،ُبىوًٓعتًكاف فُسوىودَّ )ؿرًح( ٌو فُصىل لُباسَّ خًَش _1

 .بؤيُ ٌُقمي ٌُكشدووُ
ٓاطايِ  بؤيُ وىطمىاُ ،ًبادَتِ تايبُت ًًٌُ بُ ًٓعتًكافو عًِض صكشو ٌىَيز -2

، صكشَكاٌِ بُياًٌاُ و ًَٓىاساُ ، قىسٓاُ خبىَيٍِ،ٌىَيزَ طىٌٍُتُكاٌِ بكات
 ...ٌىَيزَكاُ بُباػِ ُٓجناً بذات صكشَكاٌِ دواّ

 
 

 على آله و صحبه أمجعنيوصلى اهلل على سيدنا حممد و
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