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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل ، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل ، وظذ آفف وصحبف ومـ 

وآه ، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل ، وأصفد أن شقدكو حمؿدا ظبد اهلل 

...... ورشقفف ، وبعد 

إمي ادسؾؿي بجؿؾي مـ إحؽوم وأداب ، ؾؼد مـ اهلل ظذ 

وأرصدهؿ ذم ذفؽ إيل  أؿقم مـفوج ، وجعؾفؿ بذفؽ أكؿقذجو فغرهؿ 

مـ إمؿ ، ؾؼد راظك افؼع افعؼؾ ، ومل هيؿؾ افـػس ، ومل ُيػرط ذم 

حؼ افبدن ، ؾؽون ديــو بحؼ ديـ افتقازن وافشؿقفقي ، ومـ إمقر افتل 

، ومهو (( ظقد افػطر ، وظقد إضحك))ظقود دل افؼع ظذ آداهبو ، إ

ظقدا ادسؾؿغ ، ؾوٕول يػرح ؾقف ادسؾؿقن بنمتوم ظدة افصقوم ، وافثوين 

. يػرحقن ؾقف بنمتوم مـوشؽ حٍ بقً اهلل احلرام 

فعقد افرسور ؾقف ،   :-وؿد ُشؿك افعقد ظقدًا فعقده وتؽرره ، وؿقؾ 

شؿقً افؼوؾؾي حغ خروجفو تػوؤٓ بعقده ظذ مـ أدرـف ، ـام : وؿقؾ 

( 1.)تػوؤٓ فؼػقهلو شودي ، وهق رجقظفو 
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: أن يتجؿؾ فؾعقد دون مبافغة أو إرساف:  أوال 

أخذ ظؿر ُجَبي مـ : ظـ ظبداهلل بـ ظؿر ، ريض اهلل ظـفام ، ؿول  {1 }

إشتزق تبوع ذم افسقق ؾلخذهو ، ؾلتك هبو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

يو رشقل اهلل ، اْبَتْع هذه ، دمَؿؾ هبو فؾعقد وافقؾقد ،  : وشؾؿ ، ؾؼول 

ـْ ٓ: ؾؼول فف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  خالق فف  إكام هذه فبوس َم

، ؾؾبٌ ظؿر مو صوء اهلل أن يؾبٌ ، ثؿ أرشؾ إفقف رشقل اهلل صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ بجبي ديبوج ، ؾلؿبؾ هبو ظؿر ، ؾلتك هبو رشقل اهلل صذ اهلل 

يو رشقل اهلل ، إكؽ ؿؾً إكام هذه فبوس مـ ٓ : ظؾقف وشؾؿ ، ؾؼول 

صذ اهلل ظؾقف خالق فف ، وأرشؾً إيل  هبذه اجلبي ، ؾؼول فف رشقل اهلل 

 (2)تبقعفو أو تصِقُى هبو حوجتؽ: وشؾؿ 

مـف ُظؾؿ أن افتجؿؾ يقم افعقد ـون ظوده متؼررة )) :ؿال افعالمة افسـدي

( . 3(()بقـفؿ ، ومل يـؽرهو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، ؾُعؾؿ بؼوؤهو 
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وهذا يدل ظذ أن افتجؿؾ ظـدهؿ ذم ))  :وؿال ابـ ؿدامف دم ادغـل 

شؿعً أهؾ افعؾؿ : )) ، وؿول موفؽ ...(( هذه ادقاضع ـون مشفقرًا 

(. 4(()يستحبقن افطقى وافزيـي ذم ـؾ ظقد 

روى ابـ أيب افدكقو ، وافبقفؼل بنشـود صحقح إػ  ))  :ؿال ابـ حجر 

( 5)((ابـ ظؿر أكف ـون يؾبس أحسـ ثقوبف ذم افعقديـ

ومـ ادخوفػوت افؼظقي افتل يؼع ؾقفو بعض افـوس ذم هذا افبوب ظذ 

: شبقؾ ادثول

  صبغ افشعر بوفؾقن إشقد وهق ممو هنك ظـف افرشقل صذ اهلل ظؾقف

ؽروا افشقى وٓ تؼربقه افسقاد :   ))وشؾؿ ، ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

اء أو أي مودة مبوحي تصبغ ، وادؼوع ذم ذفؽ اشتخدام احلـ( 6(()

 .افشعر بغر افسقاد 

                                                           

 ( .2/274)ادغـل ٓبـ ؿدامف  4

 ( .439/ 2)ؾتح افبوري ٓبـ حجر  5
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  حؾؼ أو هتذيى افؾحقي  فؾرجول وهذه خموفػي ٕمر افرشقل صذ اهلل

أظػقا : ))  ظؾقف وشؾؿ ظؾقف وشؾؿ بقجقب إظػوئفو ، ؿول صذ اهلل

افؾحك وجزوا افشقارب وؽروا صقبؽؿ وٓ تشبفقا بوفقفقد 

 (. 7(()وافـصورى 

  افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف ـون ـثر صعر وممو ذـر ذم صامئؾ

 .وخر اهلدى هدى حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  (8)افؾحقي

 وهك خموفػي رصحيي  –فؾرجول  –أشػؾ افؽعبغ   إشبول افثقوب إػ

كصػ افسوق وٓ   إزرة ادممـ إػ) : )فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

أشػؾ مـ افؽعبغ ؾفق ذم جـوح ظؾقف ؾقام بقـف  وبغ افؽعبغ ، مو ـون 

 (. 9)((افـور ، مـ جر إزاره بطرا مل يـظر اهلل إفقف 

  وهك معصقي تستقجى افطرد  –فؾـسوء –كتػ احلقاجى وهتذيبفو

: )) ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  –وافعقوذ بوهلل  –واإلبعود مـ رمحي اهلل 
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 (4/1823)صحقح مسؾؿ  8

( 1/220)صحقح اجلومع  ذم وصححف إفبوين (414/ 18)مسـد أمحد  9
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فعـ اهلل افقاصامت وادستقصامت  وافـومصوت  وادتـؿصوت  

 .( 10)((ادغرات خؾؼ اهلل  جلوت فؾحسـوادتػ

وافتـؿقص يشؿؾ إزافي وختػقػ احلقاجى إذا ـوكً ظريضي وإن ـون 

( . 11)بداؾع افتزيـ فؾزوج دو ذم ذفؽ مـ تغقر خؾؼ اهلل

  فبس افـسوء ثقوبو ختؾ بوٓحتشوم ـوفثقوب اخلػقػي أو افؼصرة أو افضقؼي

ادرأة ، ـؾ ذفؽ مـ أو ادػتقحي وفبس افبـطول افذي يصػ مػوتـ 

ادخوفػوت افؼظقي وان ـون بحرضه افـسوء أو ادحورم ، وذفؽ فعؿقم 

صـػون مـ أهؾ افـور مل أرمهو بعد ؿقم  ): )ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

معفؿ شقوط ـلذكوب افبؼر يرضبقن هبو افـوس وكسوء ـوشقوت ظوريوت 

ن اجلـي وٓ ممقالت موئالت رؤوشفـ ـلشـؿي افبخً ادوئؾي ٓ يدخؾ

 ( . 12)((جيدن رحيفو وإن رحيفو فققجد مـ مسرة ـذا وـذا 

  بلهنـ يؾبسـ أفبسي ؿصرة ٓ  ((ـوشقوت ظوريوت ) )وؿد ؾرس ؿقفف

تسس مو جيى شسه مـ افعقرة وُؾرس بلهنـ يؾبسـ أفبسي خػقػي ٓ متـع 

مـ رؤيي مو وراءهو مـ بؼه ادرأة ، وؾرست بلن يؾبسـ مالبس ضقؼي 
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شوتره ظـ افعقرة فؽـفو مبديي دػوتـ ادرأة وظذ هذا ؾال جيقز  ؾفل

فؾؿرأة أن تؾبس هذه ادالبس افضقؼي إٓ دـ جيقز هلو إبداء ظقرهتو ظـده 

وهق افزوج ؾوكف فقس بغ افزوج وزوجتف ظقرة وأمو بغ ادرأة وادحورم 

وٓ  ؾوكف جيى ظؾقفو أن تسس ظقرهتو  وافضقؼ ٓ جيقز ٓ ظـد ادحورم

 .ظـد افـسوء إذا ـون ضقؼو صديدا بَغ مػوتـ ادرأة 

أكف ـون يغتسؾ يقم : )) أن ظبداهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـف  : ؾعـ كوؾع 

(. 13(()افػطر ؿبؾ أن يغدو إيل  ادصذ

: ثالث شـي افػطر )): وروى افػريويب ظـ شعقد بـ ادسَقى أكف ؿول  

(.  14)((ؽتسولدصذ ، وإـؾ ؿبؾ اخلروج ، وآادق إيل  ا

ؾعـ أبك شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف ، ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف  {3  }

( . 15(()افػطر وإضحك: ٓ صقم ذم يقمغ )) وشؾؿ 
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صقم هذيـ افققمغ بؽؾ  وؿد أمجع افعؾامء ظذ حتريؿ: )) ؿول افـقوي 

(. 16(()حول ، شقاء صومفام ظـ كذر أو تطقع أو ـػورة أو ؽر ذفؽ 

ـون رشقل اهلل صذ اهلل  (( :ظـ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف ، ؿول {4  }

رات، ويلـؾفـ وترًا ظؾقف وشؾؿ ٓ يغدو يقم افػطر حتك يلـؾ تؿ

())17 )

ـون افـبل صذ اهلل ظؾقف : )) ظـ ظبداهلل بـ ُبَرْيَدَه ، ظـ أبقف ؿول  {5  }

يقم إضحك  حتك  مُ عَ طْ وشؾؿ ٓ  رج يقم افػطر حتك َيْطَعؿ ، وٓ َي 

( 18(()يصذ

احلؽؿي ذم إـؾ ؿبؾ افصالة أن ٓ يظـ ))  :ؿال احلاؾظ ابـ حجر

دو وؿع وجقب افػطر : طوٍن فزوم افصقم حتك يصذ افعقد ، وؿقؾ 

مبودرة إيل  امتثول أمر اهلل  ظؼى وجقب افصقم اشتحى تعجقؾ افػطر
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واحلؽؿي ذم اشتحبوب افتؿر دو ذم احلؾق مـ تؼقيي افبك افذي ...   تعوػ

ذم حؼ مـ يؼدر ظذ ذفؽ ، وإٓ ؾقـبغل أن هذا ـؾف ...  يضعػف افصقم 

يػطر وفق ظذ ادوء فقحصؾ فف صبف مـ اإلتبوع ، وأمو جعؾفـ وترًا 

 (. 19(()ؾؾإلصورة إيل  وحداكقي اهلل تعوػ

مو بعد افصالة ، وتلخره يقم إضحك إػ )) : افصـعاينوؿال 

كحر واحلؽؿي ؾقف هق أكف دو ـون إطفور ـرامي اهلل تعوػ  بؼظقي 

إضوحل ، ـون إهؿ اإلبتداء بلـؾفو صؽرًا هلل ظذ مو أكعؿ بف مـ 

 .(20)(( رشظقي افـسؽقي اجلومعي خلر افدكقو وثقاب أخرة

ـون رشقل اهلل صذ  ((ظـ أبك شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف ، ؿول  {6 }

اهلل ظؾقف وشؾؿ  رج يقم افػطر وإضحك إيل  اُدَصَذ ، ؾلول يشء يبدأ 

بف افصالة ، ثؿ يـكف ؾقؼقم مؼوبؾ افـوس ، وافـوس جؾقس ظذ 
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صػقؾفؿ ؾقعظفؿ ويقصقفؿ  ويلمرهؿ ، ؾون ـون يريد أن يؼطع بعثًو 

( 21(()ؿطعف ، أو يلمر بقء ، أمر بف ، ثؿ يـكف

أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـون يغدو : ))  وظـ ابـ ظؿر {7  }

َؿُؾ بغ يديف ، ؾنذا بؾغ اُدَصَذ  إيل  ادصذ ذم يقم افعقد ، وافعـزُة حُتْ

ًْ بغ يديف ، ؾقصذ إفقفو ، وذفؽ أن اُدَصَذ ـون ؾضوء فقس ؾقف  ُكِصَب

( 22(()يشء ُيْستُس بف 

وافسـي ادوضقي ذم صالة )): ذم اددخؾ  ؿول افعالمي ابـ احلوج ادوفؽل

:  افعقديـ أن تؽقن ذم ادصذ ، ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ؿول 

ة ؾقام شقاه إٓ ادسجد صالُة ذم مسجدي هذا خر مـ أفػ صال

ثؿ هق مع هذه افػضقؾي افعظقؿي ، خرج صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ( 23)احلرام

ادصذ فصالة  أمر اخلروج إػيؾ واضح ظذ تلـقد وترـف ، ؾفذا دل

افعقديـ ، ؾفل افسـي ، وصالهتام ذم ادسجد بدظي إٓ أن تؽقن ثَؿ 

.  (24)((رضورة داظقي إيل  ذفؽ ؾؾقس ببدظي
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ؾون ـوكً افصالة بؿؽي ، ؾودسجد احلرام أؾضؾ بال )) :وؿال افـقوي

(.  25(()خالف

مذهى إحـوف واختقور صقخ ذهى بعض افعؾامء إيل  وجقهبو وهذا 

اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل وؿوفقا إن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ واطى 

فربؽ  ؾصؾِ )  :ظؾقفو ومل يسـفو وٓ مرة واحدة ، واحتجقا بؼقفف تعوػ

، وأن وإمر فؾقجقب أي صالة افعقد وافـحر بعده وهذا أمر(  واكحر

أمر بنخراج افـسوء مـ افبققت فشفودهتو ،  ـ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿـ افـبل 

.  فقس ظـدهو جؾبوب تستعر مـ أختفووافتل 

أهنو ؾرض ـػويي وهذا مذهى احلـوبؾي ، وذهى وذهى بعض افعؾامء إيل 

ؾريؼ ثوفٌ إيل  أن صالة افعقد شـي ممـدة وهذا مذهى ادوفؽقي 

ظذ افعبود وافشوؾعقي ، واحتجقا بحديٌ إظرايب ذم أن اهلل مل يقجى 

. إٓ مخس صؾقات 
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ؾقـبغل ظذ ادسؾؿ أن حيرص ظذ حضقرهو وصفقدهو خصقصو وأن 

افؼقل بقجقهبو ؿقل ؿقى ويؽػل مو ذم صفقدهو مـ اخلر وافزـي 

. وإجر افعظقؿ وآؿتداء بوفـبل افؽريؿ 

خروج مجقع افـساء دم حجاهبـ افؼظل بغر زيـة وال : شادشا 

 .ضقب

أمركا رشقل اهلل صذ اهلل : )) ظـ ُأِم ظطقي ، ريض اهلل ظـفو ، ؿوفً  {8  }

ـَ دم افػطر واألضحك َقَض  :  ظؾقف وشؾؿ أن ُكْخِرَجُف افَعَقاتَِؼ  واحْلُ

ُدوِر ، ؾلما احلقض ؾقعتزفـ افصالة ويشفدن اخلر ودظقة  َوَذواِت اخْلُ

: جؾباب ُ، ؿال يا رشقل اهلل إحداكا ال يؽقن هلا : ؿؾت . ادسؾؿغ 

( 26(()فتؾبسفا أختفا مـ جؾباهِبا
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وهق ... واحلديٌ دفقؾ ظذ وجقب إخراجفـ ))  :ؿال افصـعاين

طوهر ذم اشتؿرار ذفؽ مـف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، وهق ظوم دـ ـوكً 

(  27(()ذات هقئي وؽرهو ، ورصيح ذم افثقاب وذم افعجوئز بوٕوػ 

.      ابـ تقؿقي ذم إختقوراتفومول إػ  هذا افرأي صقخ اإلشالم 

حؼ ظذ ـؾ ذات كطاق )):  ؾعـ أيب بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف ؿول    

 (28(()اخلروج إيل  افعقد

وؿد : )) ذم شــف بعد أن شوق حديٌ أم ظطقي  وؿال افسمذي رمحف اهلل

ذهى بعض أهؾ افعؾؿ إػ  هذا احلديٌ َوَرَخص فؾـسوء ذم اخلروج إيل  

رِ  ـَ َرُه افققم افعقديـ و ـْ َهُف بعضفؿ وُرِوي ظـ ظبداهلل بـ ادبورك أكف ؿول َأ

اخلُُروَج فؾـسوء ذم افعقديـ  ؾون أبً ادرأُة إٓ أن خَتُْرَج  ؾؾقلذن هلو أن 

خترج َأْضاَمِرهو اخْلُْؾَؼون ِ وٓ تتزيـ ؾون أبً أن خترج ـذفؽ ؾؾؾزوج أن 

ًْ  فْق َرَأى يؿـعفو ظـ اخلروج  َوُيْرَوى ظـ ظوئشي ريض  اهلل  ظـفو ؿوف
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ـّ ّ ّ ّ َ ادسجَد ـام  رشقل ُ اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مو أْحَدَث افـسوُء دََـََعُف

اِئقَؾ     ًْ كسوء ُ َبـِل اْْسَ ُمـَِع

ِرَه اْفَقْقَم اخْلُُروَج فؾـسوء ِ إيل  اُفِعقِد  ـَ َوُيْرَوى ظـ ُشْػَقوَن افَثقِرِي أكف 

())29 .)

ريض اهلل ظـفو بعد افـبل صذ اهلل  دتؼدم أم ظطقةوؿد أؾتت باحلديث ا

ظؾقف وشؾؿ بؿدة ـام ذم هذا احلديٌ ومل يثبً ظـ أحد مـ افصحوبي 

فق رأى افـبل  صذ اهلل ظؾقف )) خموفػتفو ذم ذفؽ ، وأمو ؿقل ظوئشي 

مو )) ؾال يعورض ذفؽ (( وشؾؿ مو أحدث افـسوء دـعفـ ادسوجد 

افسامح  إوػ أن  صو(( .. دامً ادرأة خترج بوفؼوط افؼظقي 

وهبو افػتـي وٓ يستى ظذ حضقرهو حمذور بوخلروج بؿـ يممـ ظؾقفو 

.  وٓ تزاحؿ افرجول ذم افطرق وٓ ذم ادجومع 

وجيى ظذ افرجؾ تػؼد أهؾف ظـد خروجفـ فؾصالة فقتلـد مـ ـامل 

حجوب افـسوء ، ؾفق راع ومسمول ظـ رظقتف ، ؾوفـسوء  رجـ تػالت 
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وٓ متطقبوت ، واحلوئض ٓ تدخؾ ادسجد وٓ ادصذ  ؽر متزجوت

. ويؿؽـ أن تـتظر ذم افسقورة مثاًل فسامع اخلطبي 

وأيـ افبـطول ادحجؿ  ؟ ؾليـ افعباءة ادخكة مـ حجاب ادسؾامت

فألظضوء مـ افثقوب افػضػوضي افتل هل صعور ادممـوت ؟ وأيـ حقوء 

ال افذيـ ٓ يغضقن إبصور يؿـع ادرأة مـ افتبذل وافسػقر أموم افرج

وٓ يرظقن احلرموت ؟ وأيـ افرجؾ افذي يغور ظذ ظرضف ؾال يسـف 

ظرضي فؾـوطريـ مـ أهؾ افشفقات ؟ وأيـ ؟ وأيـ ؟ أهيو ادممـقن 

أؾقؼقا ؿبؾ أن يليت هودم افؾذات ، ومػرق اجلامظوت ، : وادممـوت 

. أؾقؼقا ؿبؾ افرحقؾ 

 .ادصذ  ادق إػ: شابعا 

وَن َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ُ : )) ظـ ابـ ظؿر ، ريض  اهلل ظـفام ، ؿول  {9  } ـَ

 (30)((ظؾقف وشؾؿ َ ُْرُج إيل  اْفعقِد َمو ِصقًو َوَيْرِجُع َموِصقًو 

ـِ َأيِب َضوفٍِى ريض اهلل ظـف َؿوَل   {10 } ـْ َظِعِ ْب ـْ افُسـَِي َأْن :  )) وَظ ِم

َؾ َصْقئًو َؿْبَؾ َأْن خَتُْرَج  ـُ   (31) ((خَتُْرَج إيل  اْفِعقِد َموِصقًو ، وَأْن تْل
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وافعؿؾ ظذ هذا احلديٌ ظـد أـثر أهؾ  ))ؿال افسمذي دم افســ 

وُيستحى أن ٓ ... يل  افعقد موصقًو يستحبقن أن  رج افرجؾ إ: افعؾؿ 

( .  32(()يرـى ، إٓ مـ ظذر 

وـون ابـ ظؿر  رج إيل  افعقد موصقًو ويعقد موصقًو ))  :وؿال افصـعاين

())33 .)

 . ادصذ واإلياب مـف  خمافػة افطريؼ دم افذهاب إػ: كا ثام

ـِ َظْبِد اهلل ِ ، َريِض اهللُ َظـُْفاَم ، َؿوَل  {11 } ـْ َجوبِر ْب اَن افـَبُِل صذ :  )) َظ ـَ

اَن َيْقُم ِظقدٍد َخاَفَػ  ـَ ( 34(()افَطِريَؼ  اهلل ظؾقف وشؾؿ إذا 

ـْ اْبـ ِ ُظَؿَر  {12 } أَن َرشقَل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َأَخَذ َيْقَم )) : وَظ

  (35)((ُثَؿ َرَجَع دِم َضِريؼٍد  َخرَ اْفِعقِد دِم َضِريؼٍد 

. يعـل أكف يرجع مـ مصاله مـ جفي ؽر اجلفي افتل خرج مـفو إفقف  

                                                                                                                                                                                                 

 (.410/ 2)حسـف إفبوين ذم شــ افسمذي   31

 كػس ادصدر افسوبؼ 32

 (1/436)شبؾ افسالم  33

 (986)صحقح افبخوري برؿؿ  34

 (300/ 1(()شــ أيب داود))ؿول إفبوين صحقح   35
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وـون صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  وفػ افطريؼ يقم افعقد ، )) : ؿال ابـ افؼقؿ 

فقسؾؿ ظذ أهؾ افطريؼغ ، : ؾؼقؾ . ؾقذهى ذم ضريؼ ، ويرجع ذم آخر 

افػريؼغ ، وؿقؾ فقؼه حوجي مـ فف حوجي مـفام ، فقـول برـتف : وؿقؾ 

فقغقظ : فقظفر صعوئر اإلشالم ذم شوئر افػجوج وافطرق ، وؿقؾ : وؿقؾ 

فتؽثر : ادـوؾؼغ برؤيتفؿ ظزة اإلشالم وأهؾف ، وؿقوم صعوئره ، وؿقؾ 

صفودة افبؼوع ، ؾون افذاهى إيل  ادسجد وادصذ إحدى خطقتقف ترؾع 

ط خطقئي حتك يرجع إيل  مـزفف ، وؿقؾ وهق درجف ، وإخرى تح

إكف فذفؽ ـؾف ، وفغره مـ احلؽؿ افتل ٓ  ؾق ؾعؾف ظـفو : إصح 

())36 .)

 .افتؽبر أيام افعقديـ ووؿتف : تاشعا 

افتؽبر ذم افعقديـ مؼوع ظـد اجلامهر ، ؾلمو تؽبر  : ))ؿال افصـعاين

وا اهللَ َظَذ َمو هداـؿ : )) اإلؾطور ؾُلوجبف افـَورِص فؼقفف تعوػ  َوفُتَؽِزُ

 185: افبؼرة .((َوَفَعَؾُؽْؿ َتْشُؽُروَن 

                                                           

 (1/432)زاد ادعود  36



[19] 

 

خروج رب أول فقؾي مـ صقال إػ وإـثر أكف شـي ، ويؽقن مـ مغ

. اإلموم ، أو حتك يصع ، أو حتك يػرغ مـ اخلطبي 

ُروا اهللَ دِم : ))  يد افـحر ؾُلوجى أيضو فؼقفف تعوػوأمو تؽبر ع ـُ َواْذ

 203: افبؼرة  ((َأَيامٍد َمْعُدوَداتٍد 

ؿْ ) : )وفؼقفف  ـُ وا اهللَ َظَذ َما َهَدا ُ َذفَِؽ َشَخَرَها َفُؽْؿ فُتَؽزُرِّب : احلٍ ((  ـَ

وذهى اجلؿفقر إػ  أكف شـي ممـدة فؾرجول وافـسوء ، ومـفؿ ...  37

ؾلصح مو ورد ظـ ... وأمو ابتداؤه واكتفوؤه ... مـ خصف بوفرجول 

أكف مـ صبح يقم ظرؾي إيل  آخر أيوم مـك ، أخرجفام ابـ ... افصحوبي 

واظؾؿ أكف ٓ ؾرق بغ تؽبر ظقد اإلؾطور وظقد افـحر ذم . ادـذر 

مؼوظقي افتؽبر ، ٓشتقاء إدفي ذم ذفؽ ، وان ـون ادعروف ظـد 

 .افـوس إكام هق تؽبر ظقد افـحر 

ـان خيرج )) : وشؾؿ  ظـ افزهري ، أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف {13 }

وحتك يؼيض افصالة  ، ؾإذا ؿىض  يقم افػطر ؾقؽز حتك يليت ادصذ ،

( 37)((افصالة ؿطع افتؽبر 
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خروج ؾطر مـ ؽروب افشؿس فقؾي افعقد إػ ويبدأ افتؽبر ذم ظقد ال

وا اهللََ َظَذ َمو َهَدا}: اإلموم فؼقفف تعوػ  ْؿ َوفُِتْؽِؿُؾقا اْفِعَدَة َوفُِتَؽِزُ ـُ

أن ابـ ظؿر ريض  اهلل )) وؿد ثبت  185: افبؼرة{َوَفَعَؾُؽْؿ َتْشُؽُروَن 

ـان إذا ؽدا يقم افػطر ويقم األضحك جيفر بافتؽبر حتك يليت  ظـفام

  ( 38(()ادصذ ويؽز حتك يليت اإلمام 

.  بف  ذم افطرؿوت وادسوجد وافبققتويسـ اجلفر 

مؼوظقي مو جرى ظؾقف ظؿؾ  وذم احلديٌ دفقؾ ظذ: ))ؿال األفباين

ادسؾؿغ مـ افتؽبر جفرًا ذم افطريؼ إػ  ادصذ ، وان ـون ـثر مـفؿ 

... بدأوا يتسوهؾقن هبذه افسـي ، حتك ـودت أن تصبح ذم خز ـون 

وممو حيسـ افتذـر بف ... وذفؽ خلجؾفؿ مـ افصدع بوفسـي واجلفر هبو 

 ُيؼع ؾقف آجتامع ظؾقف بصقت أن اجلفر بوفتؽبر هـو ٓ: هبذه ادـوشبي 

واحد ـام يػعؾف افبعض ، وـذفؽ ـؾ ذـر ُيؼع ؾقف رؾع افصقت أو ٓ 

ؾؾـؽـ ذم حذر مـ ... ُيؼع  ، ؾال يؼع ؾقف آجتامع ادذـقر 

( .  39(()ذفؽ
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ومـ افسـي إطفور افتؽبر فقؾتل افعقديـ مؼقؿغ : )) وؿال افبغقي

افغدو ذم افطريؼ ،  وبعدأشقاؿفؿ ، مـوزهلؿ ، ومسوجدهؿ ، ووشػرا ذم 

( .  40(()أن حيرض اإلموموبودصذ إػ 

  .صقغ افتؽبر:  ظاااًا 

: وردت صقغ افتؽبر ظـ بعض افصحوبي رضقان اهلل ظؾقفؿ ؾؿـ ذفؽ 

اهلل  ((:  أكف ـون يؼقل  ما ثبت ظـ ابـ مسعقد ريض  اهلل ظـف ، {15 }

(.  41(()اهلل أـز، ٓ إفف إٓ اهلل، واهلل أـز  اهلل أـز، وهلل احلؿد  ،أـز

اهلل  )) : ـام ثبً تثؾقٌ افتؽبر ظـف ذم مؽون آخر بوفسـد كػسف ، يؼقل 

اهلل اـز ، وهلل احلؿد  ، اهلل أـز، ٓ إفف إٓ اهلل ، واهلل اـز ،اهلل أـز ،أـز

  .))

اهلل أـز  اهلل  ((: ، ؿقفف  اهلل ظـفامـام ثبت ظـ ابـ ظباس ريض  {16 }

أـز اهلل اـز ، وهلل احلؿد ، اهلل أـز وأجؾ ، اهلل أـز ظذ مو هداكو 

())42). 
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ز ممو ورد ؾبلي صقغي . ادسؾؿ ، ؾؼد أدى افسـي وأؿوم افشعرة  ـّ

شلفً إوزاظل وموفؽ بـ أكس ظـ : )) ؾعـ افقفقد بـ مسؾؿ ؿول 

ذم كعؿ ـون ظبد اهلل بـ ظؿر يظفره : إطفور افتؽبر ذم افعقديـ ، ؿوٓ 

وصح ظـ أبك ظبد افرمحـ افسؾؿل ؿول  ((يقم افػطر حتك  رج اإلموم 

ؿول وـقع يعـك  ((ـوكقا ذم افػطر أصد مـفؿ ذم إضحك : )) 

 (43)افتؽبر

أن ابـ ظؿر ـون إذا ؽدا يقم افػطر ويقم : )) وى افدار ؿطـل وؽره ور

((.  إضحك جيتفد بوفتؽبر حتك يليت ادصذ ، ثؿ يؽز حتك اإلموم 

ـون افـوس : )) وروى ابـ أيب صقبي بسـد صحقح ظـ افزهري ؿول 

يؽزون ذم افعقد حغ  رجقن مـ مـوزهلؿ حتك يلتقا ادصذ وحتك 

(.  44(() ؾنذا خرج اإلموم شؽتقا ؾنذا ـز ـزوا رج اإلموم 
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دخقل  اخلروج مـ افبقً إيل  ادصذ وإػوفؼد ـون افتؽبر مـ حغ 

. اإلموم أمرا مشفقرا جدا ظـد افسؾػ 

وؿد كؼؾف مجوظي مـ ادصـػغ ـوبـ أيب صقبي وظبد افرزاق وافػريويب ذم 

ذفؽ أن كوؾع ظـ مجوظي مـ افسؾػ ومـ (( أحؽوم افعقديـ )) ـتوب 

أٓ : )) بـ جبر ـون يؽز ويتعجى مـ ظدم تؽبر افـوس ؾقؼقل 

ـون افـوس : )) وـون ابـ صفوب افزهري رمحف اهلل يؼقل (( تؽزون 

(( . يؽزون مـذ  رجقن مـ بققهتؿ حتك يدخؾ اإلموم 

هؿ فبعض إذا فؼقف أمو افتفـئي يقم افعقد يؼقل بعض)) ؿال صقخ اإلشالم 

تؼبؾ اهلل مـو ومـؽؿ ، وأحوفف اهلل ظؾقؽ ، وكحق ذفؽ : بعد صالة افعقد 

، ؾفذا ؿد روي ظـ ضوئػي مـ افصحوبي أهنؿ ـوكقا يػعؾقكف ، ورخص 

أكو ٓ ابتديء :  فؽـ ؿال أمحد. وؽره ( بـ حـبؾ ) ؾقف إئؿي ـلمحد 

. افتحقي واجى  وذفؽ ٕن جقاب. أحدا ، ؾون ابتدأين أحد ، أجبتف 
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. وأمو آبتداء بوفتفـئي ، ؾؾقس شـي ملمقرا هبو وٓ هق أيضو ممو هنل ظـف 

(.  45(()ؾؿـ ؾعؾف ؾؾف ؿدوة ، ومـ ترـف ؾؾف ؿدوة

شـود حسـ ظـ جبر بـ كػر ورويـو ذم ادحومؾقوت بن: وؿال ابـ حجر 

 ـون أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إذا افتؼقا يقم )): ؿول 

( . 46(()تؼبؾ اهلل مـو ومـؽ : افعقد يؼقل بعضفؿ فبعض 

 .ة رـعتغ دم بقتف بعد صالة افعقدصال: ثاين ظؼ 

ـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ال : )) ؾعـ أيب شعقد اخلدري ؿول 

( 47)((صذ رـعتغ  يصذ ؿبؾ افعقد صقئا ؾإذا رجع إيل  مـزفف

 

 

ادسؾؿغ يؼع فف ؿضاؤها ظذ  مـ ؾاتتف صالة افعقد مع: ثافث ظؼ 

  .صػتفا
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وإذا مل يعؾؿ افـوس بققم افعقد إٓ بعد افزوال صؾقهو مجقعًو مـ افغد ، 

حلديٌ أيب ظؿر ابـ أكس رمحف اهلل ظـ ظؿقمي فف مـ أصحوب افـبل 

أن رـباًا جاءوا إػ  افـبل صذ اهلل ظؾقف )) : صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  

ل باألمس ، ؾلمرهؿ افـبل صذ اهلل رأوا اهلال وشؾؿ يشفدون أهنؿ

( . 48)( ظؾقف وشؾؿ أن يػطروا ، وإذا أصبحقا يغدوا إػ  مصالهؿ

 .احلرص ظذ صؾة األرحام: ابع ظؼ ر

: ؾػل افصحقحغ ، وافؾػظ فؾبخوري ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول 

خؾؼ اهلل اخلؾؼ ، ؾؾام ؾرغ مـف : ))ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ؿافت هذا مؼام . مف : ؿامت افرحؿ ، ؾلخذت بحؼق افرمحـ ، ؾؼال هلا 

أال ترضغ أن أصؾ مـ وصؾؽ ، وأؿطع : ؿال . افعائذ بؽ مـ افؼطقعة 

: ؿول أبق هريرة ، (( ؾذاك : ؿال . بذ يا رب : ؿافت . مـ ؿطعؽ 

َتَقَفْقُتْؿ َأْن ُتْػِسُدوا دِم اأْلَْرِض َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن }:اؿرؤوا إن صئتؿ 

.   (22: حمؿد) {َوُتَؼطُرِّبُعقا َأْرَحاَمُؽْؿ 
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وـػل هبذا زاجرا ظـ افؼطقعي ، وحؼقؼي صؾي افرحؿ أن تصؾفو إذا 

: ؿطعً ، ـام ذم صحقح افبخوري ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول 

ضعت رمحف فقس افقاصؾ بادؽادمء ، وفؽـ افقاصؾ افذي إذا ق)) 

 (49)((وصؾف 

ؾعذ ادسؾؿ أن حيتسى إجر ذم وصؾ مـ ؿطعف ، وأن يعؾؿ أن اهلل ظز 

وجؾ معقـف وكورصه ، ؾؼد روى مسؾؿ وؽره ظـ أيب هريرة ريض اهلل 

يا رشقل اهلل ، إن يل ؿرابة أصؾفؿ ويؼطعقين ، : أن رجال ؿال : ظـف 

)) ؾؼال .  وأحسـ إفقفؿ ويسقئقن إيل ، وأحؾؿ ظـفؿ وجيفؾقن ظع

مـ اهلل طفر  ؾؽلكام تسػفؿ ادؾ ، وال يزال معؽ: فئـ ــت ـام ؿؾت 

. أي ؾؽلكام تطعؿفؿ افرمود احلور   (50)((ما دمت ظذ ذفؽ 

    :وؿد اختؾػ افعؾامء دم حتديد افرحؿ افتل جيب صؾتفا ظذ ؿقفغ

وهق ؿقل فؾحـػقي ، وؿقل فؾامفؽقي ، وؿقل أيب  ـؾ رحؿٍد حمرم  :األول 

ٕن هذا هق افذي يـضبط ، وفق : اخلطوب مـ احلـوبؾي وؽرهؿ ، ؿوفقا 

ـؾ رحؿ ، فؾزم صؾي مجقع بـل آدم ، ورجح هذا افؼقل افؼراذم ذم : ؿقؾ 
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إكام : ؿول بعض افعؾامء :  ؿال افشقخ افطرضقيش: )) ؾؼول ( 51)افػروق

ـؾ صخصغ فق ـون : ان هـوك حمرمقي ، ومهو دمى صؾي افرحؿ إذا ك

أحدمهو ذـرا وأخر أكثك مل يتـوـحو ـؤبوء وإمفوت ، واإلخقة 

وإخقات وإجداد واجلدات وإن ظؾقا ، وإوٓد وأوٓدهؿ وإن 

شػؾقا ، وإظامم وافعامت وإخقال واخلوٓت ، ؾلمو أوٓد همٓء 

كوـحي  بقـفؿ ، ويدل ظذ صحي ؾؾقسً افصؾي بقـفؿ واجبي جلقاز امل

هذا افؼقل حتريؿ اجلؿع بغ إختغ ، وادرأة وظؿتفو ، وخوفتفو ، دو ؾقف 

مـ ؿطقعي افرحؿ ، وترك احلرام واجى ، وبرمهو وترك أذيتفام واجبي ، 

وجيقز اجلؿع بغ بـتل افعؿ وبـتل اخلول وان ــ يتضويرن ، ويتؼوضعـ ، 

هنام فقسً واجبي ، وؿد ٓحظ أبق حـقػي ومو ذاك إٓ أن صؾي افرحؿ يب

حيرم افساجع ذم اهلبي بغ ـؾ ذي رحؿ : ، هذا ادعـك ذم افساجع ؾؼول 

(( . حمرم 

، وهذا ادشفقر ظـد ادوفؽقي ،  ـؾ رحؿ حمرم وؽر حمرم :افثاين 

ٕن همٓء أرحوم وؿد أمر اهلل بصؾي إرحوم : وكص ظؾقف أمحد ، ؿوفقا 
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، ومل يرد مو  صفو بوفرحؿ ادحرم ، بؾ جوء مو يميد وجقب ظؿقم 

واختؾػقا ذم حد افرحؿ افتل : )) افصؾي ، ورجح هذا افـقوي ؾؼول 

فق ـون أحدمهو ذـرا هق ـؾ رحؿ حمرم بحقٌ : دمى صؾتفو ، ؾؼقؾ 

وأخر أكثك حرمً مـو ـحتؿفو ، ؾعذ هذا ٓ يدخؾ أوٓد إظامم ، 

وٓ أوٓد إخقال ، واحتٍ هذا افؼوئؾ بتحريؿ اجلؿع بغ ادرأة 

وظؿتفو أو خوفتفو ذم افـؽوح وكحقه ، وجقاز ذفؽ ذم بـوت إظامم 

دراث ، وإخقال ، وؿقؾ هق ظوم ذم ـؾ رحؿ مـ ذوي إرحوم ذم ا

ثؿ )) : يستقي ادحرم وؽره ، ويدل ظؾقف ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

هذا ـالم افؼويض ، وهذا افؼقل افثوين هق افصقاب ،  ((أدكاك أدكاك 

 ((ؾان هلؿ ذمة ورمحاًا  ))وممو يدل ظؾقف احلديٌ افسوبؼ ذم أهؾ مك 

يي ، واهلل مع أكف ٓ حمرم (( إن أبر افز أن يصؾ أهؾ ود أبقف)) وحديٌ 

( 52(()أظؾؿ 

ذم هذه ادسلفي هق افؼقل إول ، وحيؿؾ إمر ؾقام  وافذي كراه راجحوً 

اشتدل بف أصحوب افؼقل افثوين ظذ أكف أمر كدب ، واشتحبوب ، وفقس 
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: أمر حتؿ وإجيوب ، وظذ مو رجحـوه ، ؾوحلوصؾ أن افرحؿ ظذ ؿسؿغ 

حؿ حمرم ـوفعامت ، رحؿ جيى أن تقصؾ ، وحيرم أن تؼطع ، وهل ـؾ ر

واخلوٓت ، وإظامم ، وإخقال ، ورحؿ يؽره أن تؼطع ، ويـدب أن 

.  تقصؾ ، وهل ـؾ رحؿ ؽر حمرم ـلبـوء إظامم وأبـوء إخقال 

  .احلذر مـ افؾفق ادحرم: خامس ظؼ 

جيقز فؾؿسؾؿ ذم افعقد إطفور افبفجي وافرسور مـ خالل افغـوء ادبوح 

ب فػظف ومعـوه ، ـام جيقز ؾقف افرضب بوفدؾقف وهق اإلكشود ادفذ

.    أشقة بوفـؽوح 

أمو افغـوء ادوجـ ادتضؿـ فؾؽالم افبذيء ادصوحى فؾؿعوزف ؾفق حمرم 

ِديِث }:ؿول تعوػ  . ذم افعقد وؽره  َق احْلَ ي هَلْ ـْ َيْشَسِ ـَ افـَاِس َم َوِم

ـْ َشبِقِؾ اهللَِ بَِغْرِ ِظْؾؿٍد َويَ  ْؿ َظَذاٌب فُِقِضَؾ َظ ا ُأوَفئَِؽ هَلُ ََّتَِذَها ُهُزوًا

    [6: فؼامن]{ُمِفغٌ 

 (53). ظـف ظذ أن هلق احلديٌ هق افغـوءوؿد أؿسؿ ابـ مسعقد ريض اهلل 
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دخؾ ظـدي أبق بؽر وظـدي )) : وظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو ؿوفً 

بف األكصار يقم بعاث  جاريتان مـ جقاري األكصار تغـقان بام تؼاوفت

أمزمقر افشقطان دم بقت : وفقستا بؿغـقتغ  ؾؼال أبق بؽر : ؿافت 

وشؾؿ ؟ وذفؽ دم يقم ظقد ، ؾؼال رشقل اهلل  رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف

 ( . 54)((صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يا أبا بؽر إن فؽؾ ؿقم ظقداًا وهذا ظقدكا 

دخؾ ظؾقفا وظـدها جاريتان دم أيام مـك تدؾػان :  ))وظـفا أيضا 

ظؾقف وشؾؿ متغش بثقبف ؾاكتفرمها أبق بؽر   افـبل صذ اهللوترضبان و

ر دظفام يا أبا بؽ: ؾؽشػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ وجفف ؾؼال 

( . 55(() هنا أيام ظقد وتؾؽ األيام أيام مـكؾإ

ـام يؼع فؾرجول افتقشعي ظذ إهؾ وافعقول ذم أيوم افعقد بقء مـ 

ؾؼد ثبً ذم افسـي ظـ ظوئشي ريض . ؽـقي  افؾفق ادبوح ، وذم افؾفق ادبوح

، َيْؾَعُب افُسقَداُن بِافَدَرِق : )) اهلل ظـفو أهنو ؿوفً  اَن َيْقَم ِظقدٍد ـَ َو

َتْشَتِفَغ »: َواحِلَراِب، َؾإَِما َشَلْفُت افـَبَِل َصَذ اهللُ َظَؾْقِف َوَشَؾَؿ، َوإَِما َؿاَل 

؟ ـَ ِه، َوُهَق َيُؼقُل َكَعْؿ، : َؾُؼْؾُت « َتـُْظِري ي َظَذ َخدُرِّب : َؾَلَؿاَمـِل َوَراَءُه، َخدُرِّب
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َكَعْؿ، : ُؿْؾُت « َحْسُبِؽ؟»: َحَتك إَِذا َمؾِْؾُت، َؿاَل « ُدوَكُؽْؿ َيا َبـِل َأْرؾَِدةَ »

(. 56)«َؾاْذَهبِل»: َؿاَل 

فؼد رأيت رشقل اهلل صذ )) : وذم روايي دسؾؿ ؿوفً ريض اهلل ظـفو  

يسسين بردائف فؽل أكظر إيل  فعبفؿ ثؿ يؼقم مـ أجع اهلل ظؾقف وشؾؿ 

حتك أـقن أكا افتل اككف ؾلؿدروا  ؿدر اجلارية احلديثة افسـ 

( 57(() حريصة ظذ افؾفق

هذا وصذ اهلل وشؾؿ ظذ شقدكا حمؿد ، وظذ  فف وصحبف أمجعغ 

ظع حمؿد حمؿد وكقس / وـتبف 
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