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 َأَراَد َأِو َيذَّكََّز َأِن َأَراَد ِلَمِن ِخِلَفّة َوالنََّهاَر اللًََِّل َجَعَل الَِّذي احلمدحلمد هلل رب العاملني، ا

إال اهلل: كان لألوابني غفىّرا، وأشهد أن حممّدا عبده ورسىله:  ، وأشهد أن ال إلهُشُكىّرا

 شكىّرا، أما بعد... اقام وصام وسكى وطاف لًكىن عبّد

 افؼؿر خيتػيذهى فقليت افـفور، ونن من آيوت اهلل يف افؽون، أكه جعل افتغقر شـي ـوكقي، وضبقعي بؼيي، ؾوفؾقل يؾ

حتى [، 62افػرؿون:]  ژے  ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ژ ، ؿول تعوػ:افشؿس ؾتظفر

اإلكسون جيى ظؾقه أن يتغر، ؾودجتؿع ٓ يـصؾح حوفه، إٓ إذا اكسجم مع آيوت اهلل يف افؽون، وظؿل بؿؼته مو 

  ھ ھھ   ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ؿول تعوػ:خؾؼه اهلل فه، وشعى إػ  افتغقر كحو إؾضل، 

 [.11افرظد:]  ژ... ﮵﮴  ﮳﮲     ۓ ۓ ے ے ھ
وجد ؾصول ومواشم تتعوؿى ظذ مدار افعوم، وهي: ؾصل افشتوء، وؾصل ومن شـن افتغقر يف افؽون أكه ت

 وؿقل يف ذفك:وؾصل اخلريف،  ،وؾصل افربقعافصقف، 

ُُ اىشتبُء ثٌ اىَصٞف  ٗسثٌٞغ َٝضٜ ٗٝأتٜ اىخشُٝف           مٌ ٝن٘
 ٗسُٞف اىشدٙ ػيٞل ٍُْٞف           ٗاستـحــبٌه ٍـــِ اىحشٗس إىٚ اىجشد               

 إىٚ مٌ ٝغشك اىتسُ٘ٝف            ٝـــب قيٞو اىَقبً فٜ ٕزٓ اىذّٞب                  
ُٝزه ىزٛ اىذّــٞب                 ٗٝنفٞٔ مو ًٝ٘ سغُٞف                  ػجًجب الٍشٍٙء 

 اهلل ورشوفه ظندح يف هذه افورؿوت إػ مو جوء ؾقه أكـو يف ؾصل افشتوء ؾسو  اخلوصي، وٕوـل موشم فه ضبقعته 

 ، واصتؿؾً ظذ أيت:(تلبية الهداء إىل أحكام فصل الشتاء) :من أحؽوم وآداب، بعـوان وافسؾف افصوفح

 زول األمطار.ـن دــار عهــي املختــدي الهبـــه  -2          اء.ـل الشتــالصيام والقيام يف فص-1

 مو أحكام فصل الشتاء)املسح على اخلفني(.-4   حق الفقراء عليها يف فصل الشتاء.      -3

 حذٝث اثِ اىقٌٞ ػِ تؼذد فص٘ه اىؼبً:
ِؼه]  ا واىفطٔل زٌِثاأل َْ ٌَ ا َو َٓ ان ََكنَ  لَٔ إِذْ  َواْْلكً اىٍَْطاىص ٌَ ػِي ٌَ  مَطاىص ىفاحج َواِضًػا فطلً  ُُكّ الؾَّ

َِافِع ىفاحج ُُكّ اضيفً  ََكنَ  فَئَ ػِيِّ  اْْلَاؼَِيث اىُْفُطٔل يف مَطاىص ىفاحج شخاءً  ََكنَ  َولَٔ الشَخاء مَطاىص ٌَ  الطَّ
ٔافاأل ِف  اْْلََؽاَرة حغٔر الشَخاء فَِف  ُُكّ َعؽِيًفا اَوْ  ُُكّ اربيػً  ََكنَ  لَٔ َوَكَؼلَِم  َتال رضاأل وبطٔن س ٔاد فخخٔدل َواْْلِ  م
ار ٍَ ِ ا الّ َْ َٔاِْؽ وحربد وََغري َٔاء ػِيِّ  ويسخهرف اىظَّ َٓ ْ َطاب فَيططو ال ِي َواىرْبد واليز واىٍطؽ السَّ  َضَياة ةِِّ  اَّلَّ

ا االرض َٓ ي ْْ َ
َٔان أةػان واشخػاد َوأ َي ا واسخغلف اىطتيػيث اىلٔى وحؾايػ وكٔحٓا اْْلَ يف ضؽارة ضييخّ ٌَ  ٌَ الطَّ

َٔاد َوحظٓؽ اىطتائع حخطؽك الّؽبيع َوِف  ةػاناأل ؽ الّششؽ ويتِٔر انلََّتات فَيْظٓؽ الشَخاء ِف  اىٍخٔدلة اىٍْ  ةالْؾ
َٔان ويخطؽك َي يف َوِف  ليخِاسو اْْلَ َٔاء حيخػ الطَّ َٓ ْ ار فخِضز اسػً  ويسغَ ال ٍَ ِ  ةػاناأل فضلت وحِطو الّ

وَدة وحغٔر الشَخاء ِف  انَْػَلػت اىَِّت  علطواأل َؼا سٔافاأل ىلإ وحٓؽب اىرُْبُ َٓ ِ  حٓضً َواَل  ةارواآل اىُْػُئن حربد َول
َػام اىٍْػػة  ِف  سهِج اىَِّت  ةاْلؽارة حٓضٍٓا ََكَُج ُٓاأل اىغييظث طػٍثاأل ٌَ الشَخاء ِف  حٓضٍّ ََكَُج اىَِّت  اىطَّ
ا اْْلُُطٔن ٍَّ يف َساءَ  فَيَ وَدة وَََغَرتْ  اْْلََسػ َظاْؽ اىل اْْلََؽاَرة عؽسج الطَّ ان اغخػل اخلؽيف َساءَ  فَإِذا ػِيِّ  اىرُْبُ ٌَ  الؾَّ
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َٔاء َوضفا َٓ ْ ٔم َذلِم فاُكرس َوبؽد ال ٍُ خِِّ  اهلل وَسػيّ الس ٍَ يف سٍٔم ةنَي اةؽزعً  ِِبِْه  يتِلو ِِلَلَّ  الشَخاء َوبؽد الطَّ
يث ره ويػظً ذاهأ جيػ اىرْبد ىلإ اْْلؽ ٌَ َواِضَػة ْو  حَأيت َضتَّ  ،َغيَيِّْ  يطػب لً وحؽحب ةخػريز يلّإ اُْخلو فَإِذا ََضَ
ث َوكُتٔل اسخػػاد ةػػ اىرْبد ََجَْؽة ٍَ  ػِيِّ  ينَْخلو والطيف الشَخاء ةنَي ةؽزخ الّؽبيع َوَكَؼلَِم  ةاْؽة َوآيَث ةَاىَِغث ِضْه

َٔان َي َؼا ةؽد ٌَ اْْلَ َؼا ضؽ ىلإ َْ  ]مػتوح دار افسعودة[. [اىَْػاىٍني رب اهلل َػَخَتاَركَ  وحؽحيب ةخػريز َْ

 
 اىشتبء فٜ اىقشآُ اىنشٌٝ:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ واحدة يف افؼرآن افؽريم، يف شورة ؿريش، ؿول تعوػ: مرةً  ر افشتوءُ ــذُ 

 .ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ـي، كصُف  افشتوء: -اهلل رمحه– موفك اإلموم ؿول   ىطٞفخ قشآّٞخ:  .كِصػفو وافصقف افسَّ
 

 .فٜ فصو اىشتبء ٗاىقٞبً اىصٞبًأٗاًل: 

َتوُء َربِقُع اْدُْمِمنِ » :قَالَ أَنَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشولِ  َظنْ  َشِعقٍد، َأِب  جوء َظنْ   جمؿع يف اهلقثؿي أوردهو، ومسـد أب يعذ أمحد] «افشِّ

 [.صعى اإليامن] «َؾَؼومَ  َفْقُؾهُ  َوَضوَل  َؾَصوَم، ََنَوُرهُ  َؿُكَ »: وزاد البيهقيحسن[،  إشـوده: وؿول افزوائد،

ن يؽثر من ؾقستطقع أ ؾوفـفور يف ؾصل افشتوء ؿصر، م ؾال يشعر بؿشؼي افصقوم،ٕكه إذا صو ؾوفشتوء ربقع ادممن؛

 افصقوم يف ؾصل افشتوء.

ْومُ  افَبوِرَدةُ  افَغـِقَؿيُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼد ؿول رشول اهللِ ؽـقؿي،  صقوم يف افشتوءأن اف ملسو هيلع هللا ىلصأـد افـبي و   يِف  افصَّ
ِ
َتوء  افسمذي]«افشِّ

 ظؿر: افشتوء ؽـقؿي افعوبدين. وؿول شقدكو[، وأمحد، وصححه إفبوين

 فطاضتٓا ،مشلث وال حػب وال كخال ةغري ضطيج غِيٍث أُٓا ةاردة غِيٍث نُٔٓا وٌػىن ] يؼول ابن رجى:
ًٔ  اىغِيٍث ْؼه حئز ًٔ  اغف  ..[فطوئف ادعور []ُكفث ةغري اضف
 انلٓار فيّ ويلرص ،ليليام الييو فيّ ويطٔل ،اىربكث فيّ حزنل !ةالشخاء امؽضتً ] يؼول: ـون ابن مسعود و

ّ طٔيو يليّ الشخاء اىٍؤٌَ زٌان ُػً] :وؿول احلسن[، ليطيام  [.يطٌّٔ كطري وُٓاره يلٌٔ
 انلٓار وكرص ،فاكؽأوا ىلؽاءحكً يليكً طال اىلؽآن أْو يا :كال الشخاء ساء إذا َكن]  عمري بن عبيدوعن 

ٔا لطياٌكً  !!!اءـام الشتـيـوا صـنـفاغته [....فطٔم

 .فٜ اىشتبء ٗقٞبً اىيٞو اى٘ض٘ءفضو 
َرَجوِت؟» َؿوَل: ملسو هيلع هللا ىلص َظْن َأِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُشوَل اهللِ ُؽْم َظَذ َمو َيْؿُحو اهللُ بِِه اخْلََطوَيو، َوَيْرَؾُع بِِه افدَّ َٓ َأُدفُّ َؿوُفوا َبَذ َيو « َأ

اَلِة، ؾَ »َرُشوَل اهللِ َؿوَل:  اَلِة َبْعَد افصَّ َظوُر افصَّ
ْثَرُة اخْلَُطو إَِػ ادََْسوِجِد، َواْكتِ ـَ  َظَذ ادََْؽوِرِه، َو

ِ
ُُ إِْشَبوُغ اْفُوُضوء َبو  «َذفُِؽُم افرِّ

 [.مسؾم]

 ًُ تِي ِمنْ  َرُجاَلنِ  »: َيُؼوُل   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َرُشوَل  ظن ظؼبي بن ظومر، ؿول:  َشِؿْع و َيُؼومُ  ُأمَّ ْقلِ  ِمنَ  َأَحُدُُهَ ٍُ  افؾَّ
  َكْػَسهُ  َؾُقَعوفِ
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ُل، ُظَؼدٌ  َوَظَؾْقهِ  افطَُّفورِ  إَِػ  لَ  َؾنَِذا َؾَقَتَوضَّ ًْ  َيَدْيِه، َوضَّ لَ  َوإَِذا ُظْؼَدٌة، اْكَحؾَّ ًْ  َوْجَفُه،  َوضَّ  َرْأَشُه، َمَسَح  َوإَِذا ُظْؼَدٌة، اْكَحؾَّ

 ًْ لَ  َوإَِذا ُظْؼَدٌة، اْكَحؾَّ ًْ  ِرْجَؾْقِه، َوضَّ بُّ  َؾَقُؼوُل  ُظْؼَدٌة، اْكَحؾَّ َجوِب  َوَراءَ  فِؾَِّذينَ  افرَّ ٍُ  َهَذا َظْبِدي إَِػ  اْكُظُروا: احْلِ
 ُيَعوفِ

 [. وؿول إركوؤوُ: صحقح وابن حبون، مسـد أمحد،]«َفهُ  َؾُفوَ  َهَذا َظْبِدي َشَلَفـِي َمو َكْػَسُه،
 اىشتبء: طؼبً
ث اْؼَخَضج ] ابن افؼقم:ؿول  ٍَ ٔافات ىٓيثاإل اْْلِْه َٔانِّ ضِافأ م ار اىَْف ٍَ ِ َِّاس َوالّ َٔكْج ِِبَسب لي ْ ا اىٍشالك ال َٓ َ  ل

ٔافيًٓ ٔافاة فخ اء نٍ ٍَ  بليَْغائ باىَْغائ َكُخظار ىلػوٌٓا ٌِخظؽة واشتياق ةانرشاح اىطتيػث فخخيلاْا ليظٍآن ال
يف َنَتات ََكنَ  فَئَ عَ  ةٔروده واسترلاالً  َنَؽاَِْيث انلَّاس ٌَ لطادف الشَخاء ِف  ئاف ٍُاإ الطَّ ا ٌَ  ٌَ ػِيِّ  ََكنَ  ٌَ

ة ا ذىواأل ةػانلأل اىٍْرضَّ َٓ َ  [.مػتوح دار افسعودة[] ل

يتضح أن يف ضعومـو، ، وبوفتلمل [24]ظبس:  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ ؾؼول:، إػ افطعوم بوفـظر  أمركو اهلل

طعوم افشتوء ؾوهي حتتوي ظذ كسبي ظوفقي من ؾقتومغ )د(، -وفزتؼول مثالً ـ-افشتوء ؾصل افػواـه افتي كتـووهلو يف 

-اإلكػؾواكز - :ومـفوزودة، اف أمراض من افعديد دؽوؾحي ادـوظي جفوز تؼويي ل ظذيعؿ، ويـوشى موشم افشتوء

 .، حتى تزداد ظالؿتك بربكضعومكؾؽرت يف فال ؾ ..-آٓم افروموتقزم-افتفوبوت احلؾق
 
 

 

 
 

 

 .بس ػْذ ّضٗه األٍطبساىَختاىْجٜ ٕذٛ ثبًّٞب: 
  اىتؼشض ىيَطش:سْخ 
 َثْوَبُه، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُشوُل  -بدكه ضأي ـشف بع-َؾَحَسَ : َؿوَل  َمَطٌر، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشولِ  َمعَ  َوَكْحنُ  َأَصوَبـَوَأَكٍس، ؿول:   َظنْ 

َ  اهللِ  َرُشوَل  َيو: َؾُؼْؾـَو ادََْطِر، ِمنَ  َأَصوَبهُ  َحتَّى ًَ  ِل َكَّهُ »: َؿوَل  َهَذا؟ َصـَْع
ِٕ  ٌُ هِ  َظْفدٍ  َحِدي  [.مسؾم]«َتَعوَػ  بَِربِّ

 ًْ وَن  رشول اهلل : ظن ظوئشي ، َؿوَف ـَ ًْ  َوْجِفِه، يِف  ُظِرَ   ِرحًيو َأوْ  َؽْقاًم  َرَأى إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَو  إَِذا افـَّوَس  إِنَّ  اهللَِّ َرُشوَل  َيو: َؿوَف

 َأنْ  ُيْمِمـِّي َمو َظوِئَشيُ  َيو »: َؾَؼوَل  افَؽَراِهَقُي، َوْجِفَك  يِف  ُظِرَ   َرَأْيَتهُ  إَِذا َوَأَراكَ  ادََطُر، ؾِقهِ  َيُؽونَ  َأنْ  َرَجوءَ  َؾِرُحوا افَغْقمَ  َرَأْوا

َب  َظَذاٌب؟ ؾِقهِ  َيُؽونَ  يِح، َؿْومٌ  ُظذِّ  [.افبخوري] « ُُمْطُِرَكو َظوِرٌض  َهَذا: َؾَؼوُفوا افَعَذاَب، َؿْومٌ  َرَأى َوَؿدْ  بِوفرِّ

 :اىذػبء ػْذ ّضٗه األٍطبس 
ونَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوَل  َأنَّ  َظوِئَشَي، َظنْ   ] افبخوري [.«َكوؾًِعو َصقًِّبو اْجَعْؾهُ  افؾَُّفمَّ »: َؿوَل  إَِذا رأى ادَطَر، ـَ
 :إجبثخ اىذػبء ػْذ ّضٗه اىَطش 
  اْشتَِجوَبيَ  اْضُؾُبوا»: َؿوَل  َأكَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيِّ  َظنِ  َمْؽُحوٍل، َظنْ 

ِ
َظوء   ِظـْدَ  افدُّ

ِ
اَلِة، َوإَِؿوَميِ  اْْلُُقوِش، اْفتَِؼوء     وُكُزولِ  افصَّ

 ٌِ  افـداء ظـد افدظوء: تردان مو ثـتون»ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلص ظن شفل بن شعد، أن رشول اهللو[، صحقح اْلومع افصغر فألفبوين]«اْفَغْق

 ]حسـه إفبوين [.«ادطر وحتً

افِِعي  اإلٌام كَاَل و َْ  َضفِْظُج  َوكَػْ  :الشَّ ثِ  ،اىَْغيْدِ  ُُُؾولِ  ِغِْػَ  اإْلَِساةَثِ  َطيََب  ،َواِضػٍ  َغرْيِ  َع ٌَ َلةِ  ِإَوَكا  .الطَّ
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 ٗاشتذ إرا مثش اىَطش: 
ًِ  َيْسِؼَقـَو، َأنْ  اهللََّ اْدعُ  اهللَِّ، َرُشوَل  َيو: َؾَؼوَل  َرُجٌل  َؾَؼومَ  اُْلُؿَعِي، َيْومَ  خَيُْطُى  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيُّ  َبْقـَو: َؿوَل  ، َأَكسٍ  َظنْ   َؾَتَغقََّؿ

اَمءُ  ودَ  َمو َحتَّى َوُمطِْرَكو، افسَّ ُجُل  ـَ ُجُل  َذفَِك  َؾَؼومَ  اُدْؼبَِؾِي، اُْلُؿَعيِ  إَِػ  ُُتَْطرُ  َتَزْل  َؾَؾمْ  َمـِْزفِِه، إَِػ  َيِصُل  افرَّ ُه، َأوْ  افرَّ : َؾَؼوَل  َؽْرُ

َؾهُ  َأنْ  اهللََّ اْدعُ  َحوُب  َؾَجَعَل  «َظَؾْقـَو َوَٓ  َحَواَفْقـَو افؾَُّفمَّ »: َؾَؼوَل . َؽِرْؿـَو َؾَؼدْ  َظـَّو َيْكِ  ُيْؿطِرُ  َوَٓ  ادَِديـَِي، َحْوَل  َيَتَؼطَّعُ  افسَّ

 [.افبخوري"]ادَِديـَيِ  َأْهَل 
  ُٝقبه  ػْذ سَبع اىشػذ:ٍب 

ونَ : َؿوَل  -َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفاَم -ُظَؿرَ  اْبنِ  َظنِ  - ْظدَ  َشِؿعَ  َذاإِ » ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوُل  ـَ َواِظَق  افرَّ  َتْؼُتَؾـَو َٓ  افؾَُّفمَّ »: َؿوَل  َوافصَّ

َٓ  بَِغَضبَِك  احلوـم، معجم افطزاين، مستدرك  شـن افـسوئي، ومسـد أب يعذ،] «َذفَِك  َؿْبَل  َوَظوؾِـَو بَِعَذابَِك  ُُتْؾِْؽـَو َو

ْشـَودِ  َصِحقُح   وؿول: ْ  اإْلِ َجوهُ  َوَل  [.خُيَرِّ

، ْبنِ  اهللَِّ َظْبدِ  َظنْ  - َبْرِ ونَ  َأكَّهُ » افزُّ ْظدَ  َشِؿعَ  إَِذا ـَ ٌَ  َتَركَ  افرَّ ْظدُ  ُيَسبُِّح } افَِّذي ُشْبَحونَ : َوَؿوَل  احْلَِدي  بَِحْؿِدهِ  افرَّ

َْهلِ  َصِديدٌ  َفَوِظقدٌ  َهَذا إِنَّ : َيُؼوُل  ُثمَّ  ،{ِخقَػتِهِ  ِمنْ  َواداََْلِئَؽيُ  َْرضِ  ِٕ ْٕ  [.رواه افبخوري يف إدب ادػرد] «ا
  ُٝقبه  ػْذ ٕج٘ة اىشٝبح:ٍب 

َو ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيِّ  َزْوِج  َظوِئَشَي، َظنْ  - ًْ  َأَنَّ ونَ : َؿوَف ًِ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيُّ  ـَ يُح، َظَصَػ َهو، َأْشَلُفَك  إيِنِّ  افؾُفمَّ »: َؿوَل  افرِّ  َخْرَ

ًْ  َمو َوَخْرَ  ؾِقَفو، َمو َوَخْرَ  َهو، ِمنْ  بَِك  َوَأُظوذُ  بِِه، ُأْرِشَؾ ًْ  َمو َوَذِّ  ؾِقَفو، َمو َوَذِّ  َذِّ  [.مسؾم]«بِهِ  ُأْرِشَؾ
  ٜشذح اىجشد:ػظخ ف 

ًِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوُل  َؿوَل : َيُؼوُل  ، ُهَرْيَرةَ  ظن َأِب  - َو إَِػ  افـَّورُ  اْصَتَؽ ًْ  َرِّبِّ َل  َربِّ : َؾَؼوَف ـَ  هَلَو َؾَلِذنَ  َبْعًضو، َبْعِض  َأ

  يِف  َكَػسٍ : بِـََػَسْغِ 
ِ
َتوء ْقِف، يِف  َوَكَػسٍ  افشِّ ، ِمنَ  ََتُِدونَ  َمو َؾَلَصدُّ  افصَّ ْمَفِريرِ  ِمنَ  ََتُِدونَ  َمو َوَأَصدُّ  احلَرِّ افبخوري ] «افزَّ

 [.ومسؾم
 .[13اإلكسون:] ژ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ؿول تعوػ: ويف وصف أهل اجلنة:

 .ومجقعً  أذاُهو ؾوؿوهم تمذي افزد وصدة تمذي احلر صدة أن اهلل ؿتودة: ظؾم يؼول

 ػَشسٞذّب ٘صٞخ ػيٞنٌ ث: 
ٔ غػو فخأْتٔا هل أْتخّ ٌَ  ،إن الشخاء كػ ضرض :يلٔلإذا ضرض الشخاء  َكن غٍؽ ةَ اخلطاب ] ْو

ٔارب  [.ةػيػ عؽوسّ ،رسيع دعٔهل ،غػوٌ  فإن اىربدَ  ؛اا ودذارً واختؼوا الطٔف شػارً  ،الطٔف واخلفاف واْل

 .اىشتبءفصو  فٜ ػيْٞب حق اىفقشاءثبىثًب: 
 

ُْ  فـئُ اىشـٞخ آفتـٔ اىشـتـبء                     اىشـتبء فأدفئّ٘ـٜ وََّح إ
 ٖٝــذدٓ ٍـِ اىفقـش اىؼْـبء                أتذسٛ مٞف جبسك ٝب اثِ أٍٜ

 ٗتصذٍـٔ اىَزىـخ ٗاىشـقـبء                 ٗمٞـف ٝـذآ تشتجفبُ ثؤسًب                      
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 فتجَذ فـٜ اىشـشاِٝٞ اىذٍـبء                ٝصت اىضٍٖشٝـش ػيٞـٔ ثيجًب
                      ٍٜ ٍٜ ىح  ٗال أسٌض تـقٞـٔ ٗال سَـبء                       ٝج٘ة األسض ٍِ ح

 ٗطفـو اىجٞـو ٝصشػٔ اىشتبء                  ٍؼبر اهلل أُ تشضـٚ ثٖـزا                      
 ٗال تحـْ٘؟  فَـب ٕزا اىجفـبء                  أتيقبّٜ ٗثٜ ػـ٘ص ٗضـٞق                      
 أال ٝنفٞـل ٍـب جـشح اىشـتبء                  أخٜ ثبهلل ال تجـشح شؼ٘سٛ                       

 

 !. غقٌ مؾفوًؾوتُ أو طعم جوئًعو، تُ أو ، َتز ـسًراُتعغ ؾؼًرا، أو تؽسَو ظورًيو، أو أن  .. اجتهدف

ٔان عؽج]   فؽأى إياه وكساه ذٔبّ فزنع اعرًيا رسلً  فؽأى ةاىٍػيِث ةاردة يليث ف اىٍسشػ ٌَ سييً ةَ ضف
ٔان أن ٌِاٌّ ف الشام أْو ةػظ  ىلع دلٔين :فلال اىٍػيِث فلػم نساه ةلٍيص اْلِث دعو سييً ةَ ضف

ٔان  [.رأى ٌا غييّ فلص فأحاه ضف

، َؿوَل: َؿوَل َرُشوُل اهللَِّ  اَم ُمْمِمٍن َأْضَعَم ُمْمِمـًو َظَذ ُجوٍع َأْضَعَؿُه اهللَُّ َيْوَم افِؼَقوَمِي ِمْن ثاَِمِر أَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأِب َشِعقٍد اخلُْدِريِّ يُّ

ِحقِق ادَْخُتوِم، وَ  اَم ُمْمِمٍن َشَؼى ُمْمِمـًو َظَذ َطَؿنٍ َشَؼوُه اهللَُّ َيْوَم افِؼَقوَمِي ِمَن افرَّ َسو ُمْمِمـًو َظَذ ُظْرٍي اْلَـَِّي، َوَأيُّ ـَ اَم ُمْمِمٍن  َأيُّ

َسوُه اهللَُّ ِمْن ُخْْضِ اَْلـَّيِ   [.أبوداود وافسمذي وأمحد]«ـَ

 افشتوء وثقوَب  افشتوء، يف افصقف ثقوَب  يؾبس ظعّ  ؾؽون ظَعّ  مع َيْسُؿر أب ـون » :ؿول فقذ بأ بن افرمحن ظبد ]ظن

 اهلل، رشول يو: ؾؼؾً خقز، يوم َأْرَمدُ  وأكو إيل بعٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشول إن: ؾؼول ؾسلفه، شلفته؟ فو: فه ؾؼقل افصقف، يف

] شـن ابن موجي، وأمحد،  بعد[ برداً  وٓ حراً  وجدت ؾام ،«وافزد احلرَّ  ظـه أذهْى  افؾفم»: وؿول ظقـي يف َؾَتَػل َرِمٌد، إين

 [.وإشـوده حسن
 

 
 

 
 

 .بءـَتاىشَّ ِوـْصـَفبً ـَنأَح ِْـٍِساثؼًب: 
 اجلمع بني صالتني إذا اشتد الربد أو املطر:أوالً: 

ونَ »: َؿوَل  ُظَؿَر، اْبنِ  َظنْ  ْقَؾيِ  يِف  ُمـَوِديهِ  ُيـَوِدي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوُل  ـَ ْقَؾيِ  َأوْ  ادَْطَِرِة، افؾَّ يِح  َذاِت  اْفَبوِرَدةِ  افؾَّ  يِف  َصؾُّوا": افرِّ

 [.صحقح دهابن موجي، وأمحد، وإشـو] «ِرَحوفُِؽمْ 
ونَ »: ؿول ،وظن َأَكَس ٍ دُ  اْصَتدَّ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيُّ  ـَ رَ  افَزْ اَلِة، َبؽَّ اَلةِ  َأْبَردَ  احلَرُّ  اْصَتدَّ  َوإَِذا بِوفصَّ  [.افبخوري] «بِوفصَّ

 إذا اصتد افزد افتبؽر بوفصالة، ويف احلر يزد بوفصالة أي يمخرهو . ملسو هيلع هللا ىلصوؾقه: أن من هدي افـبي 

، أن يؽون -ادغرب وافعشوء-مثاًل، أو  -افظفر وافعك-تي تبقح فؾؿسؾم أن جيؿع بغ صالتغفؾؿن إظذار ا

بودطر وافزد  بغ افصالتغ مجع تؼديم أو تلخر، ؾؾو حصلؾقجؿع زيًرا، أو افزد صديًدا، ؾقخو  ظذ كػسه، ؽادطر 

 فؾصالة يف افبقً، وافتخؾف ظن اْلامظي، وافرخصي فؾتخقر وفقسً ظذ افوجوب.رخصي وافريح مشؼي ؾنكه 
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جل يف ُيؾبس موادسح ظذ وهو:  :املسح عىل اخلفني ثاىوًا:   .دؾْ جِ  من افرِّ

وأمجع ظؾقه وؿد تواترت به إدفي،  ،جوء ِّبو افؼع احلـقفورخصي  مفؿي،ؾؼفقي  مسلفيٌ  إن ادسَح ظذ اخلػغ

وأجوزه إئؿي إربعي، يف ـل وؿً، وبخوصي يف ؾصل افشتوء ووؿً افزد، فؽن جوءت ادعتزفي شؾف إمي، 

 وافشقعي وـذا اخلوارج ؾلكؽروا ادسح ظذ اخلػغ.

ُّ  َضصَّ  ؿول ابن افؼقم:]ػغ مو يؼرب من أربعغ حديًثو، يف ادسح ظذ اخل ملسو هيلع هللا ىلصجوء ظن رشول اهلل وؿد  ُّ  َعِْ َُّ
َ
 أ

َفؽِ  اْْلَرَضِ  ِف  َمَسصَ  ًْ  ،َوالسَّ َ َ  َضتَّ  َذلَِم  يُنَْسظْ  َول ّفِ ُٔ ًِ  َوَوكََّج  ،حُ لِي ٍُ ا لِيْ ًٌ ْٔ َسافِؽِ  ،َويَلَْيثً  يَ ٍُ يَّامٍ  ذََلذَثَ  َولِيْ
َ
ََّ  أ ُٓ  ِف  َويَلَايِلَ

ةِ  َضادِيَد  ِغػَّ
َ
ٍَْسصُ  َوََكنَ  ،َوِضَطاٍح  ِضَسانٍ  أ نْيِ  َظاِْؽَ  َي ًْ  ،اخْلُفَّ َ ُّ  يَِطصَّ  َول ا َمْسصُ  َعِْ ٍَ ِٓ ْسَفيِ

َ
َِْلِطعٍ  َضِػيٍد  ِف  إاِلَّ  أ ٌُ

. 
َضاِديُد 

َ
ِطيَطثُ  َواأْل َرَبنْيِ  ىلَعَ  َوَمَسصَ  ،ِعَلفِِّ  ىلَعَ  الطَّ ْٔ  [.زاد ادعود يف هدي خر افعبود[ ] َوانلَّْػيَنْيِ  اْْلَ

 :اْلرصي اْلسَ كال ،الططاةث ٌَ حيطٔن ال علئق اخلفني ىلع اىٍسص روى وكػوؿول اإلموم افـووي: ]
 [.ذح مسؾم[]اخلفني ىلع يٍسص َكن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسٔل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسٔل أضطاب ٌَ ستػٔن ضػذىن

 :يف املسح عىل اخلفني األحاديث الواردة

وَن َمَع َرُشوِل اهللَِّ»َظِن ادُِغَرِة ْبِن ُصْعَبَي،  ـَ ُه  ُه َذَهَى حِلَوَجٍي َفُه، َوَأنَّ ُمِغَرَة   ملسو هيلع هللا ىلص َأكَّ َجَعَل َيُصىُّ ادَوَء َظَؾْقِه »يِف َشَػٍر، َوَأكَّ

ُل، َؾَغَسَل َوْجَفُه َوَيَدْيِه، َوَمَسَح  ْغِ َوُهَو َيَتَوضَّ  [.افبخوري]«بَِرْأِشِه، َوَمَسَح َظَذ اخلُػَّ
ًُ »: َؿوَل  َأبِقهِ  َظنْ  ادُِغَرِة، ْبنِ  ُظْرَوةَ  َظنْ  ـْ ًُ  َشَػٍر، يِف   ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِيِّ  َمعَ  ـُ َْكِزعَ  َؾَلْهَوْي ْقِه، ِٕ  َؾنِينِّ  َدْظُفاَم،»: َؾَؼوَل  ُخػَّ

 [.متػق ظؾقه] «َظَؾْقِفاَم  َؾَؿَسَح . «َضوِهَرَتْغِ  َأْدَخْؾُتُفاَم 
 رشوط املسح:

 .-إصغر وإـز -ـومؾي من احلدثغأن يؾبسفام ظذ ضفورة  -1

 شوتًرا دحل افػرض يف افوضوء.واخلف ضوهًرا  أن يؽون -2

 إمؽون متوبعي ادق ؾقه. -3

 أن يؽون ادسح يف افوؿً ادحدد فؾؿؼقم وادسوؾر. -4

 كوفوة املسح:

بدايي من أضرا  افؼدم إػ أول افسوق مرًة واحدة، وفه أن  اخلػغ، وفقس ظذ أشػؾه،يؿسح بقده افقؿـي ظذ طفر 

 .افقسىوفقسى ظذ ثم بوفقؿـى ظذ افقؿـى، ب يػعل ذفك بوفقد افقؿـى فؾؼدمغ، أو

أي افدينُ  ـونَ  فو » :ؿول ظعي  ظنو ًُ  وؿد أظاله، ِمن بوَدسِح  أوػ اخلُفِّ  أشَػُل  فؽونَ  بوفرَّ   َيؿَسُح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشوَل  رأي

قهِ  طوِهرِ  ظذ  [.إشـوده صحقحؿول إركوؤوُ: شـن أب داد، و]  «ُخػَّ

 مكروهات املسح:

 ؽسل اخلػغ بدل من مسحفام. -2افزيودة ظذ ادرة افوحدة.                                                               -1

 



)7) 

 

 :مدة املسح
ومٍ  َثاَلَثيَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشوُل  َجَعَل »: َؿوَل  ،ظع بن أب ضوفى َظنْ   [.مسؾم]«فِْؾُؿِؼقمِ  َوَفْقَؾيً  َوَيْوًمو فِْؾُؿَسوؾِِر، َوَفَقوفَِقُفنَّ  َأيَّ
مدة ادسح من أول وؿً احلدث بعد افؾبس؛ ؾؾو توضل وفبس اخلف يف افػجر مثاًل، واشتؿر وضوءه إػ تبدأ 

، وتستؿر إػ مثؾه من افقوم افثوين وؿً احلدث، ٓ من وؿً افؾبس وؿً افؼوق ثم أحدث، ؾنن اددة تعتز من

 فؾؿؼقم، وافقوم افرابع فؾؿسوؾر.

 ما يبطل املسح:

 فالؽتسول. كزظه ؾوجى، إذا ضرأ مو يوجى افغسل ـوْلـوبي واحلقض -1

 اخلػغ أو ـؾقفام، ؾال يصح ادسح ظؾقفام. زع أحدُ ـإذا كُ  -2

 وفقؾي، وفؾؿسوؾر: ثالثي أيوم بؾقوفقفن.اكؼضوء اددة ادحددة، فؾؿؼقم: يوم  -3

 اختؾف افػؼفوء يف جواز ادسح ظؾقفام:  :املسح عىل اجلوربنيثالثًا: 
 ٓ جيوز، وظـد احلـوبؾي: جيوز بؼوُ:  :ظـد احلـػقي وادوفؽقي وافشوؾعقي

 افؼدم. إػ ادوء وصول يؿـع ثخقـًو ثالثها: متوبعي ادق ؾقه. ثاىوها:. ٓ يشف مو حتته شؿقًؽوأن يؽون  أوهلا:

 ،عمر وابن ،وأىس ،مسعود وابن ،وعامر ،عيل]: وجوءت إبوحي ادسح ظذ اْلوربغ ظن تسعي من افصحوبي

 وسعود البرصي واحلسن كعطاء افتوبعغ مشوهر من مجوظي ؿول وبه ،سعد بن وسهل ،أوىف أيب وابن ،وبالل ،والرباء

 .[والثوري والنخعي جبري وابن املسوب بن

لَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوَل  َأنَّ » ُصْعَبَي، ْبنِ  اْدُِغَرةِ  َظنْ وقد جاء  أبو داود، وافسمذي، وابن ] «َوافـَّْعَؾْغِ  اْْلَْوَرَبْغِ  َظَذ  َوَمَسَح  َتَوضَّ

 [.موجي، وأمحد، وؿول افسمذي: حسن صحقح
 

 اْلوربغ، وجيري ظؾقفام مو جيري ظذ اخلػغ.ذا تواؾرت افؼوُ افسوبؼي، ؾعذ رأي احلـوبؾي جيوز ادسح ظذ ؾن

 
 

 :[48]افػرؿون:ژگ گ ک ک  ک ژ جيوز افوضوء بامء ادطر، فؼول اهلل تعوػ. 

 .جيوز افسجود ظذ افِعاممي فؾرجل، واخِلامر فؾؿرأة، وإؾضل ظدم ذفك إٓ حلوجي ـشدة افزد 

  ُؿقوًشو ظذ تغطقي افرـبتغ.ادرأةويف افصالة فؾرجل -وْلواكتيُيعر  ب -وزينـػَّ جيوز فبس افؼ ، 

 أن ُيغطي افرجل ؾوه. ملسو هيلع هللا ىلصَنى رشول اهلل يف افصالة، ؾؼد  -تغطقي افػم-يؽره افتؾثم 

 .بلس بتسخغ ادقوه ظـد افوضوء أو آؽتسول؛ فدؾع افزد وأداء افعبودة ٓ 

  افشورع، ؾنكه َتوز افصالة ؾقه؛ ؾوٕصل ؾقه افطفورة.إذا أصوب افثقوَب رٌء من افطغ أو افوحل يف 

 .الضرع لنا وأدر الزرع لنا األرض، وأنبت خريات من لنا وأنبت السماء بركات من اسقنا اللهم

 بدٞـٖفق

 


