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 ملخص الرسالت

 .ثبنًظبدس ٔانًشاعغ، صى خبرًخ، يزجٕػخ ٔصالصخ يطبنتاؽزٕد ْزِ انذساعخ ػهٗ يقذيخ 

 ٔانًُٓغٛخ فٙ انذساعخ.، انذساعخأًْٛخ ذ فزؼًُ أيب انًقذيخ:

االططالؽٙ أٌ انغغٕد نهضٚبدح ٔانُقظبٌ ، ٔرؼًٍ انزؼشٚف ٔرؾذس انًطهت األٔل ػٍ انزؼشٚف ثًفشداد انجؾش

 .فٙ انظالح ٔانشك فٛٓب

 ؽكى عغٕد انغٕٓ.ػٍ  انًطهت انضبَٙٔرؾذس 

، ٔركش أقٕال انؼهًبء فٙ رنك، يغ قجم انغالو أو ثؼذِ يؾم عغٕد انغٕٓفاَّ رؾذس ػٍ  انًطهت انضبنش:ٔأيب 

 االعزذالل ٔانزشعٛؼ.

 .ٔانزٕطٛبدأيب انخبرًخ فبشزًهذ ػهٗ أْى انُزبئظ 

  .فٓشط انًظبدس ٔانًشاعغصى 

 

 كهًبد يفزبؽٛخ

 .ثُٗ ػهٗ انٛقٍٛ، صاد فٙ طالرّ، قجم انغالو، ثؼذ انغالو

 

 

Abstract 

This study contained an introduction, three sections, and a conclusion, 

followed by sources and references. 

The introduction: Included the importance of the study and the 

methodology in the study. 

The first section addressed the definition of research vocabulary. 

The second section addressed the ruling on prostration of forgetfulness. 

The third section addressed the site of prostration of forgetfulness, and 

stated the utterances of the jurists in that, with argumentation and preferring. 

The conclusion included the most important findings and recommendations. 

Then the index of sources and references is inserted. 

 

 

Before Greeting 

After Greeting 

Increased in his prayers 
Is built on the certainty 

 

 

 

 

 



 
 مقذمت

انؾًذ هلل سة انؼبنًٍٛ، ٔانظالح ٔانغالو ػهٗ خٛش انًشعهٍٛ، َجُٛب يؾًذ، ػهّٛ ٔػهٗ آنّ أفؼم انظالح ٔأصكٗ 

 انزغهٛى، أيب ثؼذ:

ش َجّٛ ، كًب ؽ ٍ ْى فٙ طالرٓى خبشؼٌٕ(عم ٔػال ؽضُب ػهٗ انخشٕع فٙ انظالح فقبل ػٍ انًإيٍُٛ: )انزٚهللا فاٌ 

هللا ػهّٛ ٔعهى ػهٗ رنك ثقٕنّ: )يب يٍ ايشب يغهى رؾؼشِ طالح يكزٕثخ فٛؾغٍ ٔػٕءْب ٔخشٕػٓب  طهٗ

ٔسكٕػٓب، ئال كبَذ كفبسح نًب قجهٓب يٍ انزَٕة يب نى ٚإد كجٛشح ٔرنك انذْش كهّ(
(1)

، ٔئٌ ْزِ انؼجبدح انٕٛيٛخ قذ 

ثبنضٚبدح فٛٓب أٔ انُقض، ٔثٍٛ نُب انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ؽشٚقخ عجش ْزا انُقض، ْٕٔ  ٚؼزشٚٓب انغٕٓ ٔانًزًضم

 ثأداء عغٕد انغٕٓ، ئال أٌ انؼهًبء سؽًّ هللا اخزهفٕا فٙ يؾم أدائّ يٍ انظالح، ٔعبءد ْزِ انذساعخ نجٛبٌ رنك.

 يشكهخ انذساعخ:

غالو أو ثؼذِ، ٔعبءد ْزِ انذساعخ نجٛبٌ يؾم عغٕد ٚشد رغبؤل ػُذ انًظهٍٛ ػٍ يؾم عغٕد انغٕٓ، ْم ْٕ قجم ان

 انغٕٓ، ٔركش أقٕال انؼهًبء فٙ رنك.

 أعئهخ انذساعخ:

 .أٍٚ ٚكٌٕ يؾم عغٕد انغٕٓ؟1

 .ْم ٔسد ػٍ انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى رؼذد فٙ يؾم عغٕد انغٕٓ؟2

 أًْٛخ انذساعخ:

أسكبٌ اإلعالو، ٔنكضشح ٔقٕع انغٕٓ فٙ انظالح  نًب نهظالح يٍ أًْٛخ ػظًٛخ فٙ اإلعالو، فٓٙ انشكٍ انضبَٙ يٍ

خبطخ فٙ ْزِ انضيٍ انز٘ كضشد فّٛ انًهٓٛبد ٔانًشغالد، فاٌ انًغهى ُٚجغٙ ػهّٛ يؼشفخ يؾم عغٕد انغٕٓ 

ٔأَٓب يزؼهقخ ٔرطجٛق عُخ َجّٛ فٙ رنك، فأًْٛخ ْزا انجؾش رزجٍٛ يٍ عٓخ ركشاس انظالح فٙ انٕٛو ٔانهٛهخ نكم يغهى، 

 نًُفشد، ٔكضشح اؽزٛبط انُبط نٓب فٙ ْزا انضيٍ نكضشح انًهٓٛبد، ٔثٓزا رزجٍٛ أًْٛخ انذساعخ.ثبإليبو ٔا

 يُٓغٛخ انذساعخ:

 ، فٙ انجذاٚخ.انذساعخششػ انًغأنخ يٕػغ .

 ركش أقٕال انؼهًبء فٙ انًغأنخ، ٔركش أدنخ كم فشٚق، ٔيُبقشخ األدنخ، صى انزشعٛؼ..

 سقى اٜٚخ، ٔاعى انغٕسح. ركش.

األؽبدٚش، فاٌ كبٌ انؾذٚش فٙ طؾٛؾٙ انجخبس٘ ٔيغهى أكزفٙ ثزكش اعى انكزبة ٔانجبة ٔسقى انؾذٚش، ٔئٌ  رخشٚظ.

   كبٌ فٙ غٛشًْب أركش انؾكى ػهٗ انؾذٚش.

 قًذ ثٕػغ خبرًخ، رؼًُذ ػهٗ أْى انُزبئظ..

 قًذ ثزكش انًظبدس ٔانًشاعغ انزٙ اػزًذ ػهٛٓب فٙ ْزِ انذساعخ..

 

 

 

                                 
 .[222ػ / 206/ 1]ػٕء ٔانظالح ػقجّ أخشعّ يغهى، كزبة انطٓبسح، ثبة فؼم انٕ (1)



 
 

 خطخ انذساعخ:

 ، صى انخبرًخ.ٔصالصخ يطبنتاؽزٕد ْزِ انذساعخ ػهٗ يقذيخ، 

 انًقذيخ رُبٔنذ فٛٓب يشكهخ انذساعخ، ٔأًْٛزٓب، ٔيُٓغٛخ انذساعخ.

 انًطهت األٔل: انزؼشٚف ثغغٕد انغٕٓ نغخ ٔاططالؽب.

 ؽكى عغٕد انغٕٓ.انًطهت انضبَٙ: 

 انًطهت انضبنش: يؾم عغٕد انغٕٓ يٍ انظالح.

 .، ٔانزٕطٛبدأْى انُزبئظانخبرًخ: رؼًُذ ػهٗ 

 

 المطلب األول

 التعريف بسجىد السهى لغت واصطالحا.

انغٍٛ ٔانغٛى ٔانذال أطم ٔاؽذ يطشد ٚذل ػهٗ رطبيٍ ٔرل. ٚقبل عغذ، ئرا رطبيٍ. ٔكم يب رل فقذ  انغغٕد:

 . (1)غذع

ٚقبل عٕٓد فٙ انظالح أعٕٓ انغٍٛ ٔانٓبء ٔانٕأ يؼظى انجبة ٚذل ػهٗ انغفهخ ٔانغكٌٕ. فبنغٕٓ: انغفهخ، انغٕٓ: 

 . (2)عٕٓا

 عغذربٌ رششػبٌ نهًظهٙ ػُذ ؽذٔس خهم فٙ انظالح، ثغجت انُغٛبٌ أٔ انشك.عغٕد انغٕٓ اططالؽب: 

 انًطهت انضبَٙ: ؽكى عغٕد انغٕٓ.

ئٌ أؽذكى ئرا قبو ٚظهٙ عبء انشٛطبٌ، فهجظ ػهّٛ ؽزٗ ال )طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى  ٔقذ قبلعغٕد انغٕٓ عُخ يإكذح 

 . (3)(ٚذس٘ كى طهٗ، فارا ٔعذ رنك أؽذكى، فهٛغغذ عغذرٍٛ ْٕٔ عبنظ

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (، يبدح عغذ.133/ 3يقبٚٛظ انهغخ ) (1)

 (،يبدح عٕٓ.101/ 3يقبٚٛظ انهغخ ) (2)

 [.1232/ػ 63/ 2طؾٛؼ انجخبس٘ ] (3)



 
 

 الثالثالمطلب 

 مه الصالة. محل سجىد السهى 

 ٔقذ اخزهف انؼهًبء فٙ يؾم عغٕد انغٕٓ يٍ انظالح ػهٗ صالصخ أقٕال:
انقٕل األٔل: أٌ يؾم انغغٕد نهغٕٓ ثؼذ انغالو يٍ انظالح، ْٔزا قٕل انؾُفٛخ
(1)

ٔانقٕل انغذٚذ نهشبفؼٛخ ،
(2)

 ،
ٔسٔاٚخ ػُذ انؾُبثهخ
(3)

. 

انقٕل انضبَٙ: أٌ يؾلم انغلغٕد نهغلٕٓ قجلم انغلالو يطهقلبإ، ئال ئٌ علهى قجلم ئرًلبو طلالرّ، أٔ ثُلٗ اإليلبو ػهلٗ 

غبنت ظُّ، فاَّ ٚغغذ نًٓب ثؼذ انغالو، ْٕٔ انًزْت ػُذ انؾُبثهخ
(4)

. 

انقٕل انضبنش: أٌ يؾم انغغٕد نهغٕٓ قجم انغالو يٍ انظالح، ْٔزِ سٔاٚخ ػُذ انؾُبثهخ
(5)

. 

خٛللش فللٙ عللغٕد انغللٕٓ ثللٍٛ أٌ ٚغللغذ قجللم انغللالو أٔ ثؼللذِ، ْٔللزا قللٕل قللذٚى  انقللٕل انشاثللغ: أٌ اإلَغللبٌ يي

نهشبفؼٛخ
(6)

. 

انقٕل انخلبيظ: أٌ يؾلم انغلغٕد نهغلٕٓ قجلم انغلالو ئٌ صاد فلٙ طلالرّ، ٔئٌ َقلض فٛٓلب فجؼلذ انغلالو، ْٔلٕ 

سٔاٚخ ػُذ انؾُبثهخ
(1)

. 

انقٕل انغبدط: أٌ يؾم انغغٕد نهغٕٓ قجم انغالو ئٌ َقض فٙ طالرّ، ٔئٌ صاد فٛٓب فجؼذ انغالو، ْٔزا قلٕل 

انًبنكٛخ
(2)

، ٔقٕل قذٚى نهشبفؼٛخ
(3)

ُذ انؾُبثهخ، ٔسٔاٚخ ػ
(10)

. 

انقٕل انغبثغ: أٌ يؾم انغغٕد نهغٕٓ قجم انغالو ئٌ َقلض فلٙ طلالرّ، ٔئٌ صاد فٛٓلب فجؼلذ انغلالو، ٔئٌ شلك 

فٙ طالرّ ٔثُٗ ػهٗ انٛقٍٛ فٛغغذ قجم انغالو، ٔئٌ شك ٔأخز ثشأّٚ فجؼذ انغالو، ْٔزا سٔاٚلخ ػلٍ اإليلبو أؽًلذ
(11)

 ،

ْٕٔ سأ٘ شٛخ اإلعالو اثٍ رًٛٛخ
(12)

. 

 

 :األدنخ

 أدنخ انقٕل األٔل:

اَظشف يٍ اصُزٍٛ، فقبل نلّ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى  : )أٌ سعٕل هللاسػٙ هللا ػُّ انذنٛم األٔل: ػٍ أثٙ ْشٚشح 

: أطلذ  رٔ انٛلذٍٚ؟ فقلبل طهٗ هللا ػهٛلّ ٔعلهى رٔ انٛذٍٚ: أقظشد انظالح، أو َغٛذ ٚب سعٕل هللا؟! فقبل سعٕل هللا 

فظهٗ اصُزٍٛ أخشٍٚٛ، صى عهى، صى كجش، فغغذ يضم علغٕدِ أٔ أؽلٕل،  هللا ػهّٛ ٔعهىطهٗ انُبط: َؼى. فقبو سعٕل هللا 

صى سفغ(
(13)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

 عغذ ثؼذ انغالو فٙ ْزا انؾذٚش، ٔثّ ٚغزفبد أٌ انغغٕد نهغٕٓ ثؼذ انغالو. طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

قلبل ئثلشاْٛى: ال  - طهٗ هللا ػهّٛ ٔعلهى قبل: )طهٗ انُجٙ  سػٙ هللا ػُّانذنٛم انضبَٙ: ػٍ ػجذ هللا ثٍ يغؼٕد 

فهًب علهى قٛلم نلّ: ٚلب سعلٕل هللا، أؽلذس فلٙ انظلالح شلٙء؟ قلبل: ٔيلب راص؟! قلبنٕا: طلهٛذ كلزا  -أدس٘ صاد أٔ َقض 

                                 
 (.1/112(، ثذائغ انظُبئغ )1/213انًجغٕؽ )(1)
(2)

 (.1/433(، يغُٙ انًؾزبط )1/315سٔػخ انطبنجٍٛ ) 
(3)

(، ٔقبل ػُٓب شٛخ االعالو: "ٔؽكٙ ػُّ أَّ كهّ ثؼذ انغالو، ْٔزا 413-1/412(، انًجذع )2/154اإلَظبف ) 
 (.23/11غهؾ يؾغ" يغًٕع انفزبٖٔ )

(4)
 (.413-1/412(، انًجذع )2/154اإلَظبف ) 

(5)
كهّ قجم  (، ٔقبل ػُٓب شٛخ االعالو: "ٔقذ ؽكٙ ػُّ سٔاٚخ ثأ413َّ-1/412(، انًجذع )2/154اإلَظبف ) 

 (.23/11انغالو، نكٍ نى َغذ ثٓزا نفظإب ػُّ" يغًٕع انفزبٖٔ )
(6)

 (.1/433(، يغُٙ انًؾزبط )1/315سٔػخ انطبنجٍٛ ) 
(1)

 (.413-1/412(، انًجذع )2/154اإلَظبف ) 
(2)

 (.2/223(، انزبط ٔاإلكهٛم )1/223انكبفٙ ) 
(3)

 (.1/433(، يغُٙ انًؾزبط )1/315سٔػخ انطبنجٍٛ ) 
(10)

 (.413-1/412(، انًجذع )2/154َظبف )اإل 
(11)

 (.413-1/412(، انًجذع )2/154اإلَظبف ) 
(12)

 (.26-23/11يغًٕع انفزبٖٔ ) 

[، ٔيغهى 1222ػ /2/62أخشعّ انجخبس٘ فٙ أثٕاة يب عبء فٙ انغٕٓ، ثبة: يٍ نى ٚزشٓذ فٙ عغذرٙ انغٕٓ ](13)

 [.514ػ /1/405ٔانغغٕد نّ ] ثُؾِٕ كزبة انًغبعذ ٔيٕاػغ انظالح، ثبة: انغٕٓ فٙ انظالح



 
ٔاعزقجم انقجهخ، ٔعغذ عغذرٍٛ، صى علهى، فهًلب أقجلم ػهُٛلب ثٕعٓلّ، قلبل: ئَلّ نلٕ ؽلذس فلٙ انظلالح  ٔكزا، فضُٗ سعهّٛ،

شٙء نُجأركى ثّ، ٔنكلٍ ئًَلب أَلب ثشلش يلضهكى، أَغلٗ كًلب رُغلٌٕ، فلارا َغلٛذ فلزكشَٔٙ، ٔئرا شلك أؽلذكى فلٙ طلالرّ، 

ظٕاة فهٛزى ػهّٛ، صى نٛغهى، صى ٚغغذ عغذرٍٛ(فهٛزؾش ان
(1)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

 عغذ ثؼذ انغالو، ٔأيش ثبنغغٕد ثؼذ انغالو نهغٕٓ، ٔاأليش نهٕعٕة.طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى أٌ انُجٙ 

 أدنخ انقٕل انضبَٙ:

أَّ قلبل:  سػٙ هللا ػُّانذنٛم األٔل: اعزذنٕا ػهٗ أٌ انغغٕد قجم انغالو يطهقبإ ثًب عبء ػٍ ػجذ هللا اثٍ ثؾُٛخ 

قبو يٍ اصُزٍٛ يٍ انظٓش نى ٚغهلظ ثًُٛٓلب، فهًلب قؼلٗ طلالرّ علغذ علغذرٍٛ، صلى  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى)ئٌ سعٕل هللا 

عهى ثؼذ رنك(
(2)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

عٓب فٙ طالرّ فغغذ قجلم انغلالو، ٔنلى ٚجلٍٛ رخظلٛض ْلزا ثلبنُقض أٔ انضٚلبدح،  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 فٕٓ ػبو فٙ كم عٕٓ ئال يب اعزضُٙ فًٛب ٚأرٙ.

: )أٌ سػلٙ هللا ػُلّذنٕا ثأٌ انغغٕد ثؼذ انغالو ئٌ نى ٚزى طالرّ ثًب علبء ػلٍ أثلٙ ْشٚلشح انذنٛم انضبَٙ: ٔاعز

اَظشف يٍ اصُزٍٛ، فقبل نّ رٔ انٛذٍٚ: أقظشد انظالح، أو َغٛذ ٚب سعٕل هللا؟ فقبل  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىسعٕل هللا 

فظهٗ اصُزٍٛ  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىسعٕل هللا : أطذ  رٔ انٛذٍٚ؟ فقبل انُبط: َؼى. فقبو طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىسعٕل هللا 

أخشٍٚٛ، صى عهى، صى كجش، فغغذ يضم عغٕدِ أٔ أؽٕل، صى سفغ(
(3)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

نى ٚزى طالرّ فٙ ْزا انؾذٚش، فأرًٓلب صلى علغذ نهغلٕٓ ثؼلذ انغلالو، ٔٚغلت انؼًلم  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 ثٓزا انؾذٚش ػُذ ػذو ئرًبو انظالح، ٔال ٚغت رؼذٚزّ ئنٗ غٛشِ.

انذنٛم انضبنش: ٔاعزذنٕا ثأٌ انغغٕد ثؼذ انغالو ئٌ رؾشٖ اإليبو ٔثُٗ ػهٗ غبنت ظُّ، ثًب عبء ػٍ ػجذ هللا ثٍ 

قبل: )ٔئرا شك أؽذكى فٙ طالرّ، فهٛزؾش انظٕاة فهٛلزى ػهٛلّ،  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىانُجٙ  ، أٌسػٙ هللا ػُّيغؼٕد 

صى نٛغهى، صى ٚغغذ عغذرٍٛ(
(4)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

أيش انشبص فٙ طالرّ انًزؾلش٘ نهظلٕاة انغلغٕد نٓلزا انشلك ثؼلذ انغلالو، ْٔلزا  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 فٙ انشبص انًزؾش٘ نهظٕاة، ٔانؼًم ثبنخبص أٔنٗ يٍ انؼبو.  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىرخظٛض يٍ انُجٙ 

 دنٛم انقٕل انضبنش:

انغلالو ٔثؼلذِ، ٔآخلش قجلم  طلهٗ هللا ػهٛلّ ٔعلهىعغذ سعٕل هللا »قبل:  سؽًّ هللااعزذنٕا ثًب عبء ػٍ انضْش٘ 

«األيشٍٚ قجم انغالو
(5)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ األصش:

عغذ قجم انغالو ٔثؼذِ، ٔاعزقش األيش ػهٗ علغٕدِ قجلم  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: أٌ انُجٙ سؽًّ هللا ثٍٛ انضْش٘ 

 هى انُبط ثبنؾذٚش، فقٕنّ: أٌ آخش األيشٍٚ انغغٕد قجم انغالو ؽغخ يؼزجشح.انغالو، ٔانضْش٘ يٍ أػ

 أدنخ انقٕل انشاثغ:

 نى أعذ يب اعزذنٕا ثّ، ًٔٚكٍ أٌ ٚغزذل نٓى ثأَٓى أسادٔا انغًغ ثٍٛ ؽذٚضٙ انًغأنخ، فقبنٕا ثبنزخٛٛش.

 أدنخ انقٕل انخبيظ:

نى أعذ نٓزِ انشٔاٚخ أدنخ، ٔقذ ٚغزذل نٓب ػهٗ أٌ عغٕد انغٕٓ قجم انغالو نهضٚبدح فٙ انظالح ثًلب علبء ػلٍ أثلٙ 

: )ئرا شك أؽذكى فٙ طالرّ، فهى ٚذس كى طلهٗ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىقبل: قبل سعٕل هللا  سػٙ هللا ػُّعؼٛذ انخذس٘ 

ب، فهٛطشػ انشك ٔنٛجٍ ػهٗ يب اعزٛقٍ،  لب شلفؼٍ نلّ صى ٚغغذ عغذرٍٛ قجم أٌ ٚغلهىصالصإب أو أسثؼإ ، فلاٌ كلبٌ طلهٗ خًغإ

ب نهشٛطبٌ( ًإ ب ألسثغ كبَزب رشغٛ طالرّ، ٔئٌ كبٌ طهٗ ئرًبيإ
(6)

. 

 ؾذٚش:ٔعّ انذالنخ يٍ ان

أيش فٙ انؾذٚش ثبنغغٕد قجم انغالو، يغ أَّ أدخم ؽبنخ انضٚبدح فٙ انظالح ؽٛلش  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

                                 
(1) 

 [.401ػ /23/ 1أخشعّ انجخبس٘ فٙ كزبة انظالح، ثبة: انزٕعّ َؾٕ انقجهخ ؽٛش كبٌ ]
(2)

 (.163عجق رخشٚغّ )ص: 
(3)

 (.166عجق رخشٚغّ )ص: 
(4) 

 [.401ػ /23/ 1أخشعّ انجخبس٘ فٙ كزبة انظالح، ثبة: انزٕعّ َؾٕ انقجهخ ؽٛش كبٌ ]
(5)

أخشعّ انجٛٓقٙ فٙ انكجشٖ، كزبة انظالح، ثبة: يٍ قبل ٚغغذًْب قجم انغالو فٙ انضٚبدح ٔانُقظبٌ ٔيٍ صػى أٌ  

ب ] [، ٔقبل ػُّ انشٛخ ػجذانؼضٚض انطشٚفٙ: "ٔئعُبدِ ػؼٛف، 3236ػ /420/ 2أٌ انغغٕد ثؼذِ طبس يُغٕخإ

 (.24:أسعهّ انضْش٘، ٔيطشف ثٍ يبصٌ انظُؼبَٙ نٛظ ثبنقٕ٘"، كزبة انزؾغٛم )ص
(6)

 [.511ػ /1/400أخشعّ يغهى فٙ كزبة انظالح، ثبة: انغٕٓ فٙ انظالح ٔانغغٕد نّ ] 



 
ب شفؼٍ نّ طالرّ( فٓزا دنٛم ػهٗ أَّ ٚغغذ نهغٕٓ فٙ انضٚبدح قجم انغالو.  قبل فّٛ: )فاٌ كبٌ طهٗ خًغإ

 انغالو، فهى أعذ نزنك دنٛم، ٔهللا أػهى.ٔأيب دنٛم ْزِ انشٔاٚخ ػهٗ أَّ ٚغغذ نهغٕٓ فٙ انُقض ثؼذ 

 

 أدنخ انقٕل انغبدط:

انذنٛم األٔل: اعزذنٕا ػهٗ أٌ انغغٕد نهغٕٓ قجم انغالو ئٌ َقض فٙ طالرّ، ثًب علبء ػلٍ ػجلذ هللا اثلٍ ثؾُٛلخ 

ب قؼلٗ قلبو يلٍ اصُزلٍٛ يلٍ انظٓلش نلى ٚغهلظ ثًُٛٓلب، فهًل طهٗ هللا ػهٛلّ ٔعلهىأَّ قبل: )ئٌ سعٕل هللا  سػٙ هللا ػُّ

(طالرّ عغذ عغذرٍٛ، صى عهى ثؼذ رنك
(1)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

انظلالح،  َقض فلٙ ْلزِ انظلالح فغلغذ قجلم انغلالو، فٛقلبط ػهٛٓلب كلم َقلض فلٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 فٛكٌٕ عغٕد انغٕٓ نّ قجم انغالو.

سػٙ هللا انذنٛم انضبَٙ: اعزذنٕا ػهٗ أٌ انغغٕد نهغٕٓ ثؼذ انغالو ئٌ صاد فٙ طالرّ، ثًب عبء ػٍ أثٙ ْشٚشح 

اَظشف يٍ اصُزٍٛ، فقبل نّ رٔ انٛذٍٚ: أقظشد انظالح، أو َغٛذ ٚب سعٕل  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: )أٌ سعٕل هللا ػُّ

 طلهٗ هللا ػهٛلّ ٔعلهى: أطذ  رٔ انٛذٍٚ؟ فقلبل انُلبط: َؼلى. فقلبو سعلٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىسعٕل هللا  هللا؟ فقبل

فظهٗ اصُزٍٛ أخشٍٚٛ، صى عهى، صى كجش، فغغذ يضم عغٕدِ أٔ أؽٕل، صى سفغ(
(2)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

دح فٙ انظالح، فٛكلٌٕ صاد فٙ ْزِ انظالح فغغذ ثؼذ انغالو، فٛقبط ػهٛٓب كم صٚب طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 عغٕد انغٕٓ نّ ثؼذ انغالو.

 أدنخ انقٕل انغبثغ:

اعزذنٕا ػهٗ انُقض ٔانضٚبدح ثًب اعزذل ثّ أطؾبة انقٕل انغبدط، ٔاعزذنٕا ػهٗ انزؾش٘ ٔانجُلبء ػهلٗ انٛقلٍٛ 

فلٙ طلالرّ،  : )ئرا شك أؽذكىطهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىقبل: قبل سعٕل هللا  سػٙ هللا ػُّثًب عبء ػٍ أثٙ عؼٛذ انخذس٘ 

ب، فهٛطشػ انشك ٔنٛجٍ ػهٗ يب اعزٛقٍ، صى ٚغغذ عغذرٍٛ قجم أٌ ٚغهى، فلاٌ كلبٌ طلهٗ  فهى ٚذس كى طهٗ صالصإب أو أسثؼإ

ب نهشٛطبٌ ًإ ب ألسثغ كبَزب رشغٛ ب شفؼٍ نّ طالرّ، ٔئٌ كبٌ طهٗ ئرًبيإ (خًغإ
(3)

. 

 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

غلالو، ْٔلزا أيش انشبص فٙ طالرّ أٌ ٚجُٙ ػهٗ انٛقٍٛ ٔانغغٕد نٓزا انشك قجم ان طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 فٙ انشبص انجبَٙ ػهٗ انٛقٍٛ، ٔانؼًم ثبنخبص أٔنٗ يٍ انؼبو.  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىرخظٛض يٍ انُجٙ 

، أٌ سػلٙ هللا ػُلّٔاعزذنٕا ػهٗ انغغٕد ثؼذ انغالو نًٍ رؾشٖ ٔأخز ثشأّٚ، ثًب عبء ػٍ ػجذ هللا ثلٍ يغلؼٕد 

فهٛزؾللش انظللٕاة فهٛللزى ػهٛللّ، صللى نٛغللهى، صللى ٚغللغذ قللبل: )ٔئرا شللك أؽللذكى فللٙ طللالرّ،  طللهٗ هللا ػهٛللّ ٔعللهىانُجللٙ 

(عغذرٍٛ
(4)

. 

 ٔعّ انذالنخ يٍ انؾذٚش:

نهظلٕاة انغلغٕد نٓلزا انشلك ثؼلذ انغلالو، ْٔلزا  أيش انشبص فٙ طالرّ انًزؾلش٘ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىأٌ انُجٙ 

 فٙ انشبص انًزؾش٘ نهظٕاة، ٔانؼًم ثبنخبص أٔنٗ يٍ انؼبو.  طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىرخظٛض يٍ انُجٙ 

 يُبقشخ األدنخ:

 يُبقشخ أدنخ انقٕل األٔل:

 ؼبإ.ُٚبقش: أَّ ٔسدد سٔاٚبد رجٍٛ انغغٕد قجم انغالو فًبرا رظُؼٌٕ ثٓب، ٔاألٔنٗ انؼًم ثٓب عًٛ

 يُبقشخ أدنخ انقٕل انضبَٙ:

 يُبقشخ انذنٛم انضبَٙ:

 ُٚبقش: أٌ انؾذٚش ٚفٓى يُّ أٌ كم صٚبدح فٙ انظالح ؽقٓب انغغٕد ثؼذ انغالو.

 يُبقشخ دنٛم انقٕل انضبنش:

 ُٚبقش: أٌ انؾذٚش ػؼٛف، ٔقذ عجق ثٛبٌ رنك.

 يُبقشخ دنٛم انقٕل انشاثغ:

 نٓب انغغٕد فٙ يٕػؼّ، ٔٚغت انؼًم ثكم سٔاٚخ يب أيكٍ.ُٚبقش: أٌ كم سٔاٚخ رذل ػهٗ طفخ، ٔرخظض 

 يُبقشخ أدنخ انقٕل انخبيظ:

                                 
(1)

 (.166عجق رخشٚغّ )ص: 
(2)

 (.163عجق رخشٚغّ )ص: 
(3)

 [.511ػ /1/400أخشعّ يغهى فٙ كزبة انظالح، ثبة: انغٕٓ فٙ انظالح ٔانغغٕد نّ ] 
(4)

 [.401ػ /23/ 1َؾٕ انقجهخ ؽٛش كبٌ ]أخشعّ انجخبس٘ فٙ كزبة انظالح، ثبة: انزٕعّ  



 
 طلهٗ هللا ػهٛلّ ٔعلهىرُبقش: أٌ انز٘ ٚغزفبد يٍ انؾذٚش ْٕ انشبص انجبَٙ ػهٗ انٛقٍٛ فقؾ، ٔنى ٚزؼلشع انُجلٙ 

 نهضٚبدح، فٛغت أخز األيش ػهٗ ظبْشِ.

 يُبقشخ أدنخ انقٕل انغبدط:

اعزذنهزى ثّ ٚخض انضٚبدح ٔانُقض، ٔقذ ثُٛذ انشٔاٚبد يب ٚخض انشك يغ انزؾش٘، ٔانجُبء ػهلٗ ُٚبقش: أٌ يب 

 انٛقٍٛ ٚغت رخظٛظًٓب ػهٗ يب ٔسد.

فٓلزا انقلٕل انلز٘ َظلشَبِ ْلٕ انلز٘ : »سؽًلّ هللا انشاعؼ: ْٕ انقٕل انغبثغ، ٔقذ قبل شٛخ اإلعالو اثلٍ رًٛٛلخ 

ٚش، يغ اعزؼًبل انقٛبط انظؾٛؼ فًٛب نى ٚشد فّٛ َض، ٔئنؾب  يلب نلٛظ ٚغزؼًم فّٛ عًٛغ األؽبدٚش ال ٚزشص يُٓب ؽذ

«ثًُظٕص ثًب ٚشجّٓ يٍ انًُظٕص
(1)

. 

 
 
 
 

 الخاتمت

 ٔقذ رؼًُذ ػهٗ أْى انُزبئظ، ٔانزٕطٛبد، ْٔٙ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: 

 انُزبئظ:

انظالح انًزًضم فٙ ، ٔأَّ ٚششع ػُذ ؽظٕل انُغٛبٌ ٔانخطأ فٙ أٌ عغٕد انغٕٓ عُخ يإكذحثُٛذ انذساعخ .

 .انضٚبدح أٔ انُقظبٌ فٛٓب، أٔ انشك

 .ٔسد فٙ انذساعخ َظٕص يٍ انغُخ رذل ػهٗ أٌ عغٕد انغٕٓ ربسح يؾهّ قجم انغالو ٔربسح ثؼذِ.

.أٌ انزٕفٛق ثٍٛ األدنخ ْٕ األفؼم، فؼُذ انُقض فٙ انظالح ٚغغذ نهغٕٓ قجم انغالو، ٔػُذ انضٚبدح ثؼذِ، ٔػُذ 

 نٛقٍٛ قجم انغالو، ٔػُذ األخز ثبنشأ٘ ثؼذِ.انشك ٔانجُب ػهٗ ا

 

 انزٕطٛبد:

 .أٔطٙ األئًخ فٙ انًغبعذ ثؼشٔسح فقّ يؾم عغٕد، ٔرطجٛق انغُخ فٙ رنك.

يٍٛ ؽكى عغٕد انغٕٓ ٔيؾهّ، نٛزفقٕٓا فٙ انًغغذ رجٍٛ نهًأيٕ يُشٕساد.أدػٕ انقبئًٍٛ ػهٗ انًغبعذ ثٕػغ 

 فٙ رنك.

 

 

 ٔطهٗ هللا ٔعهى ػهٗ َجُٛب يؾًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(1)

 (.23/26يغًٕع انفزبٖٔ ) 



 
 

 

 

 

 فهرس المصادر والمراجع

.اإلَظبف فٙ يؼشفخ انشاعؼ يٍ انخالف، نؼالء انذٍٚ أثٕ انؾغٍ ػهٙ ثٍ عهًٛبٌ انًشدأ٘ انذيشقٙ 

 انظبنؾٙ انؾُجهٙ، داس ئؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، انطجؼخ انضبَٛخ ثذٌٔ ربسٚخ.

.انزبط ٔاإلكهٛم نًخزظش خهٛم، نًؾًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ أثٙ انقبعى ثٍ ٕٚعف انؼجذس٘ انغشَبؽٙ، أثٕ ػجذ هللا 

 ْـ .1416انًٕا  انًبنكٙ، داس انكزت انؼهًٛخ، 

.انكبفٙ فٙ فقّ اإليبو أؽًذ، إلثٙ يؾًذ يٕفق انذٍٚ ػجذ هللا ثٍ أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ قذايخ انغًبػٛهٙ انًقذعٙ 

 ْـ.1414جهٙ، انشٓٛش ثبثٍ قذايخ انًقذعٙ، داس انكزت انؼهًٛخ، صى انذيشقٙ انؾُ

 .انًجغٕؽ، ألثٙ ػجذ هللا يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ فشقذ انشٛجبَٙ، ئداسح انقشآٌ ٔانؼهٕو اإلعاليٛخ،  كشارشٙ.

.انًجذع فٙ ششػ انًقُغ، إلثشاْٛى ثٍ يؾًذ ثٍ ػجذ هللا ثٍ يؾًذ اثٍ يفهؼ، أثٕ ئعؾب ، ثشْبٌ انذٍٚ، داس 

 ْـ .1412كزت انؼهًٛخ، ان

.ثذائغ انظُبئغ فٙ رشرٛت انششائغ، نؼالء انذٍٚ، أثٕ ثكش ثٍ يغؼٕد ثٍ أؽًذ انكبعبَٙ انؾُفٙ، داس انكزت 

 ْـ .1406انؼهًٛخ، 

.سٔػخ انطبنجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛ، ألثٙ صكشٚب يؾٛٙ انذٍٚ ٚؾٛٗ ثٍ ششف انُٕٔ٘، انًكزت اإلعاليٙ، 

 ْـ .1412ثٛشٔد، 

، نًؾًذ ثٍ ئعًبػٛم أثٕ ػجذهللا انجخبس٘، ٔانًغًٗ ثكزبة: انغبيغ انًغُذ انظؾٛؼ .طؾٛؼ انجخبس٘

 انًخزظش يٍ أيٕس سعٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٔعُُّ ٔأٚبيّ، داس ؽٕ  انُغبح.

.طؾٛؼ يغهى، نًغهى ثٍ انؾغبط أثٕ انؾغٍ انقشٛش٘ انُٛغبثٕس٘، ٔانًغًٗ ثكزبة: انًغُذ انظؾٛؼ 

 ػٍ انؼذل ئنٗ سعٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى، داس ئؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، ثٛشٔد. انًخزظش ثُقم انؼذل
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