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 هخص حبث ياجظتريي
 

 ( أحكاو رفع انصىخ يف انفقه مجع  ودراطح) تعُىاٌ
 

 يتكون البحث من مقدمة ، ومتهيد ، وفصلني ، وخامتة ، وفهارس .
املوضوع، والدراسات  املقدمة وحتتوي على: االفتتاحية، وأمهية املوضوع، وأسباب اختيار

 السابقة ، ومنهج البحث، واخلطة اليت سرت عليها .
 والتمهيد وحيتوي على: املراد ابلصوت ، واألصل فيه، وحدود البحث .

 مث فصلي البحث:
أما الفصل األول: فكانت الدراسة فيه متعلقة أبحكاا  رفاا الصاوت ل العباادات ، وفياه 

 صوت ل العبادات .تسا وثالثون مسألة من مسائل رفا ال
وت ل غا  العباادات ، وأما الفصل الثاين: فكانت الدراسة فيه متعلقة أبحكاا  رفاا الصا

 مسألة من مسائل رفا الصوت ل غ  العبادات . ةعشر  وفيه مثان
مث أهنيت البحث خبامتة: وفيها أهم نتائج البحث ، وفهارس فنياة اافافة ملماامني البحاث 

. 
الشااريعة ادمديااة و،ووااا، وأهنااا  اااات  لاا  املصااا   وقااد أرهاار البحااث ع مااة 

فاألصاال ل الصااوت خفمااه وال ااه منااه ألنااه  ودرا املفاسااد ل رفااا الصااوت وخفمااه ،
يتحقق به املراد ل العبادات الشارعية  والتعاامالت البشارية، وال يطلا  رفاا الصاوت  ال 

 .لتحقق املصا  الشرعية املرتتبة على الرفا 
 

 لبحث خبامتة ، وفهارس فنية ااففة عن ممامني البحث .مث أهنيت ا 
 واحلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات 

 المشرف على البحث                                                       الباحث
 حظًُ فتحً يصطفىد .                     فىاس تٍ ضٍف اهلل تٍ يعٍض اجلًٍعً
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 شكر وتقدير
 (1).چہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ        ہ  ہچ 

اللهمملكلممحكا كممميكبممممجكل وجمم ك ظمم سكطاهمممحكطك ممشلك ممل جوحكتكطلممحكال ممم زك مممجك طلش  مم ك ممم ك

كفضلحكطإحسجوحكتكط نعمتك هككل ك  كإتمجمكهذاكالعملك....كاللهلكفجاعلهكقزبةكل ككنيكك.

كطهيل   كل مزائعكإلالممجنككككككككوتكالذيكصورت  كطخلق   " ككككككككككككككككككككككككككككككك

ك  كغيركبسبكلٍيكطالكدكجنككككككك وتكالذيك طعم   كط قش   ككككككككككككككككككككككك

ك(2) خواطزيكطاوارح كطلسجني"ككككككككككفلحكاملكج يكطامليائحككلهجككككككككككككككككككككككككككككككككك
ك

كلذطيكالفضلك فضله
ً
لكفإنيك تقيمك وافزكال  زكطالوفجءكإلم كطالمييكال مزنمينتككلم كطاك مزافج

كركجلتهمجكل كطال ضكشةك  ك ال تك طجسكهللاككمزهمجكف كطجك هكتطبلغهمجك نجسسكامل قينك.

كللعللكط هلمهكتك
ً
كطارفج

ً
بمجك تواهك جل  زك ظج عةكال جئفك مثلةكف ك سئوليهجكاعلهجكهللاكظ 

 ممةكطقسملكال ممزألاعةككلم ك مجكلوذلوومهك مم كاهميكطو مش ةكل مم  كطللقمجئمينككلم ككلشمةكال ممزألاعةكط و

 ممعودك مم ككومميكهللاكالزطملمم كتكامل ممزاككلمم كهممذمكالز ممجلةككلمم ك ممجككد.لعلمملكتكط خمملك جل مم زكفضممشلةكا

 ذلممهك  مم كفمم كهممذاكالو ممتك مم كويمم،كطتواشممهك مميليكتكطإرعممجدك سمم مزكف،ممشامكهللاكك مم كخيممركا ظممشاءكتك

تثملك م كدعميمك عم زكدك.كحسم  كف طم ك  م فأكالمذيك بمملك مجككس كلهكالعقبىكفم كالميوشجكطرخمز كط ح

توقأك  ك ي كإلاعزااكتككل كويكةكطحس ك  جدع هكل كف كإتمجمكالو تكطتزتيبك مجكلخملكاملنجق مةك

كف،شامكهللاكخيركا ظشاءك.

كلممم كك مممج قجككوممميكهللاك ممم كصمممج ،كالشنمممزكرئمممي كقسممملكال مممزألاعة.ك  ممم جايكالفجدممملكدكىطالك نسممم 

كةتكطحس ك  جدع هكل كف،شامكهللاكخيركا ظشاءكطبجرككف ككلمهكطكملهك. مجحةكخلقهكطبزنلكخ جل

كطإل ك ظنةكاملنجق ةكاملكووةك  ك:

كك.ك عجد كد

ك.ك عجد كدطك

ككل كتفضلهمجكملنجق ةكهذاكالو تكف،شاهمجكهللاكك  كخيركا ظشاءك.ككك

كطآخزكدكواوجك نكا كميكهللكر كالعجملينك.

  الوجحت

                                                 

 ( .19(    سؾرة الشسل : )1)
 ( .9-8(    نؾنية القحظاني األندلدي )2)
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 ـــةمقدمـال

 ،ونندددؾذ  ددداهلل مدددؽ شدددرور  نفددددشا ، نحسددددن ونددددتنيشغ ونددددت فرن ؛ هلل إن الحسدددد        
و شدهد  ، ومدؽ ضزدلل فدبل يداد  لدغ ، مؽ يهدن هللا فدبل مزدل لدغ ، عسالشا ومؽ سيئات

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ڇ  و شددهد  ن  ا عهدددن ورسددؾلغ ، وحدددن ال شددرهػ لددغ  ن ال إلددغ إال هللا

 ۀ ڇ ڇ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڤٿ       ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ ڇڇ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  ما  ند:   ڇ  ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
فسددؽ عغدديؼ ننددؼ هللا علددى عهدددن  ن ضدددلػ  ددغ طرهددب النلددؼ ، فسددا ع هددد هللا  نددالى  س ددل 

وسدددشة  النلدددؼ إذا  دددحة الشيدددة، وحقيقدددة النلدددؼ الذدددرعي؛ مدددا  دددان مهشيدددا  علدددى  تدددال هللا
جددل  -رسددؾلغ  ؛  فهددؼ الدددلل الرددالق  يددل القددرون الفااددلة ، فشددد   الددرل ال ددرهؼ 

  ن يرزقشا النلؼ الشافع، وهدلػ بشا سهيل  يلغ الربانييؽ . -وعبل 
يدددوا ومن مدددؽ  شدددرف النلدددؾا قاطهدددة فقدددغ الذدددرهنة ، وال ندددرو فهدددؾ الفهدددؼ عدددؽ هللا وعدددؽ 

 را  ضفقغ في الديؽ .رسؾلغ ، ومؽ يرد هللا  غ خي
ولسدددا  دددان مدددؽ متظلهدددات الدراسدددة األفادضسيدددة  قددددؼ الفقدددغ إعدددداد  حددد  فدددي            

مجددا  التخرددص ، وقددع االختيددار علددى مؾاددؾس جدددير  الدددرس  ال ويددؾ "  ح دداا رفددع 
 الرؾت في الذرهنة " جسع ودراسة .

 أهًٍح ادلىضىع  :
لسحيظدة،   دل مدا يتنلدب  د حؾا  إعهار شسؾ  الذدرهنة الخا سدة ، السهيسشدة ا  – 1

 .  ومتى ضحرا ، متى ضقهق ومتى ضجسل السدلؼ ، ومؽ ذلػ رفع الرؾت متى ضحل 
 .اعتشى بها اإلسبلا  ضسا عشاضة    نلب السؾاؾس  جارحٍة لها خظريا... فقد  – 2

 أطثاب اختٍار ادلىضىع :
 اطبلعغ .  وجؾد مهاح غ في   ير مؽ  بؾال الفقغ، مسا ضفيد الهاح  وهؾسع – 1
لددؼ  جددد حددد  علسددي مددؽ  فددرد "  ح دداا رفددع الرددؾت " بهحدد  مدددتقل ضجسددع  - 2

 مدائلغ ، وههيؽ  ح امها في  بؾال الفقغ  . 
الهحدد  النلسددي لوا ددغ ، فهددؾ مقرددد نهيددل ضقردددن  يددل النلددؼ وطبل ددغ ، للدربددة  – 3

 على ال تا ة والترشيل  .
 :انذراطاخ انظاتقح انتً ذلا عالقح تادلىضىع 
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ؼ  جد مؽ  فرد "  ح اا رفع الرؾت في الذدرهنة "  التردشيل ، ال قددضسا وال حددي ا  ، ل
 حددد  الجهدددد القا ددر الدددو  بددو  مدددؽ سددخا   يدددل النلددؼ واالخترددداص فددي الدراسدددات 
الفقهية  ، و وا  الهحد  فدي الس تهدات النامدة مهاشدرة،  و بؾاسدظة الذده ة النش هؾ يدة ، 

مرقؾمة  اسدؼ "  شهيدغ ذو  األفهداا علدى  –حسغ هللا ر –سؾى رسالة للنبلمة ابؽ عابديؽ 
، ويدددي فدددي مدددد لة  (1) ح ددداا التهليدددا خلدددل اإلمددداا  " و قدددع فدددي ا شتدددي عذدددرة  دددحيفة 

 واحدة مؽ مدائل الهح  ، وهللا السؾفب .
 :يُهج انثــحــث 

 يتهيؽ مشهج الهح   سا ض  ي:
مدددددؽ   ردددددؾهر السدددددد لة السدددددراد  ح هدددددا قهدددددل بيدددددان ح سهدددددا ليتزدددددق السقردددددؾد (1

 دراستها.
إذا  اندددة السدددد لة مدددؽ مؾاادددع اال فدددا ، في دددو ر ح سهدددا بدليلدددغ، مدددع  ؾ يدددب  (2

 اال فا  مؽ مغانغ السنتهرة.
 إذا  انة السد لة مؽ مدائل الخبلف، فيتهع ما يلي: (3

 حرهدددر محدددل الخدددبلف إذا  اندددة  ندددض  دددؾر السدددد لة محدددل خدددبلف،  -  
 وبنزها محل ا فا .

قدددا  بهدددا مدددؽ  يدددل النلدددؼ، وه دددؾن ذ دددر األقدددؾا  فدددي السدددد لة، وبيدددان مدددؽ  -ل 
 عرض الخبلف حد  اال جايات الفقهية.

  ؾ يب األقؾا  مؽ مرادريا األ لية. -ج 
إيددددراد  دلددددة األقددددؾا  مددددع بيددددان وجددددغ الداللددددة، وذ ددددر مددددا يددددرد عليهددددا مددددؽ  -د 

 مشاقذات، وما ضجال  غ عشها إن وجد .
 يد د الترجيق مع بيان سههغ .

 األ لية في التحرهر والتؾ يب . االعتساد على  مهات السرادر، والسراجع (4
 فتا ة اآلضات  الرسؼ الن ساني،  وبيان سؾريا ، ورقؼ اآلضة في الهؾامش. (5
 خددرهج األحاديددد  مدددؽ مرددادريا األ دددلية، بدددو ر ال تددال والهدددال مدددع الجددد    (6

                                                 

 (.149-1/137مجسؾعة رسائل ابؽ عابديؽ )(   انغر 1)
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 والرفحة، وبيان درجتها؛  إن لؼ   ؽ في الرحيحيؽ  و  حديسا.
  خرهج اآل ار مؽ مرادريا األ لية . (7
يددب مندداني ال رهدد  مددؽ السندداجؼ السنتسدددة، و  ددؾن اإلحالددة  السددادة والجدد    ؾ  (8

 والرفحة.
 النشاضة  قؾاعد الل ة النربية واإلمبل ، وعبلمات الترقيؼ  (9

 شتائج التي يرايا الهاح .لل  ؾن الخا سة متزسشة  (11
 رجسددددة األعددددبلا نيددددر السذددددهؾرهؽ  اضجدددداز، بددددو ر اسددددؼ النلددددؼ، وندددددهغ،  (11

 غ الفقهي ، و يؼ مخلفا غ، ومرادر  رجستغ.و ارهخ وفا غ، ومويه
 إ هاس الرسالة  الفهارس الفشية الستنارف عليها، ويي: (12

 .فهرس اآلضات القرآنية 
  الشهؾهة. فهرس األحادي 
  اآل ار.فهرس 
 .فهرس األعبلا 
  هةر األبيات الذنفهرس. 
 . فهرس ال ره 
 .فهرس األمافؽ 
 .فهرس السراجع والسرادر 
 .فهرس السؾاؾعات 
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 انثـحـــــث: خطح
 قدسة الهح  إلى مقدمة، و سهيد للدراسة، وفرليؽ، وخا سة، وفهارس.

  ما السقدمة فتحتؾ  على:
االفتتاحيددددة ، و يسيددددة السؾاددددؾس ، و سددددهال اختيددددار السؾاددددؾس، والدراسددددات الدددددا قة ، 

 .   - اذن هللا  نالى  –ومشهج الهح  ،  ؼ عرض الخظة التي س سير عليها 
  والتسهيد وهحؾ  :

 السراد  الرؾت في الهح  . -                          
 األ ل في الرؾت في الذرهنة . -                   
 السراد برفع الرؾت "حدود الهح " . -                   

  ؼ فرلي الرسالة ويسا :
 الفرل األول /أ حكام رفع الرهت في العبادات : 

 وفيغ ستة مهاح  :
  :الرالة و الطيارة / أحكام رفع الرهت في  األولالسبحث 

 وعذرون مد لة :  بلثوفيغ 
 رفع الرؾت  الشية عشد الذروس في الؾاؾ   .السد لة األولى : 
 .واإلقامة  رفع الرؾت  األذانالسد لة ال انية : 

   رفع الرؾت  الربلة على الشهي  ند األذان مؽ السخذنيؽ .: ال ال ة السد لة 
 رفع الرؾت في مؾااع األذان   ير األذان)االبتهاالت (.ة : الرا نالسد لة 
 رفع الرؾت  األذان عشد   ؾ  ال يبلن .دة : الخامالسد لة 
 رفع الرؾت  القرآن داخل السدجد .ة : الدادسالسد لة 
 رفع اإلماا  ؾ غ بهنض القرآ ة  في الربلة الدرهة .:  الدا نةالسد لة 
  الهدسلة لئلماا في الربلة الجهرهة .رفع الرؾت : ال امشة السد لة 
 رفع الرؾت  الت ميؽ في الربلة الجهرهة.: التاسنة السد لة 
 رفع الرؾت  اله ا    شا  الربلة .: الناشرة السد لة 
 رفع الرؾت  التهليا خلل اإلماا .:  ةعذر الحادضة السد لة 
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 رفع الرؾت  الفتق على اإلماا .:  ةعذر ال انية السد لة 
 رفع الرؾت  الو ر  ند انقزا  الربلة .:   ةعذر ال ال ة لة السد 

 رفع الرؾت  الخرؾمة في السدجد .:  ةعذر الرا نة السد لة 
 رفع الرؾت  الدخا  داخل السدجد .:  ةعذر الخامدة السد لة 
 رفع الرؾت  الذنر داخل السدجد .:  ةعذر الدادسة السد لة 
 دس داخل السدجد .رفع الرؾت  اله:  ةعذر الدا نة السد لة 
 رفع الرؾت في  بلة الليل .: ةعذر ال امشة السد لة 
 رفع الرؾت  الخظهة زهادة على الجهر بها.:  ةالتاسنة عذر السد لة 

 ، والت ميؽ  رفع الرؾت للس مؾا  الربلة على الشهي السد لة النذرون : 
   شا  الخظهة .

 الربلة. رفع الرؾت  القشؾت فيوالنذرون: الحادضة السد لة 
رفددع الردددؾت  قددؾ  "سددهحان السلدددػ القدددوس رل السبلئ دددة والنذدددرون: ال انيددة السددد لة 

 والروح" في السرة ال ال ة  ند الدبلا مؽ الؾ ر .
اسدددتخداا م هدددرات الردددؾت فدددي زهدددادة رفدددع الردددؾت فدددي السددددالة ال ال دددة والنذدددرون : 

 السداجد .
 يغ  ربع مدائل :وفالسبحث الثالث : أحكام رفع الرهت في الجشائز : 
 السد لة األولى : رفع الرؾت  األنيؽ عشد السرض .

 السد لة ال انية : رفع الرؾت عشد حلؾ  السريهة "الشياحة".
 السد لة ال ال ة : رفع الرؾت  الشدا   الجشازة "نني السية " .

 السد لة الرا نة : رفع الرؾت   شا   ذييع الجشازة .
 لرهت في الريام : وفيو مدألتان :السبحث الرابع / أحكام رفع ا

 السد لة األولى :رفع الرائؼ  ؾ غ  الرياح والخرؾمة )الرخ (.
 السد لة ال انية : رفع الرؾت للرائؼ  قؾلغ لسؽ سا َّغ  و قا لغ )إني  ائؼ( .

 مدائل :  ربعوفيغ  السبحث الخامس / أحكام رفع الرهت في الحج :
 هية للحاج .رفع الرؾت  التل: السد لة األولى 

 القرا ة ، والدعا    شا  الظؾاف . السد لة ال انية : رفع الرؾت 
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 وعشد قهرن . السد لة ال ال ة : رفع الرؾت في مدجد الشهي 
 السد لة الرا نة : رفع الرؾت  الت هير في النيديؽ.

 السبحث الدادس / أحكام رفع الرهت في الجياد :
 رفع الرؾت عشد التقا  الرفؾف  . 
 لفرل الثاني : أحكام رفع الرهت في غير العبادات :ا

 وفيغ  بل ة مهاح  :
   السبحث األول  / أحكام رفع الرهت في الشكاح :

 رفع الرؾت  الو ر الؾارد عشد دخؾ  الرجل ب وجتغ
 السبحث الثاني / أحكام رفع الرهت في القزاء : 

 وفيغ مد لتان :
 جلس القااي . السد لة األولى : رفع الرؾت للخرؾا في م

 السد لة ال انية : رفع الرؾت للقااي على الخرؾا .
   : أحكام رفع الرهت في كتاب اآلداب : الثالثالسبحث 

 عذر مد لة : خسدةوفيغ 
 .   السد لة األولى : رفع الرؾت فؾ   ؾت الشهي 

  ند مؾ غ.  ل انية : رفع الرؾت على حدي غ االسد لة 
 ؾت عشد سساس القرآن .السد لة ال ال ة : رفع الر

 السد لة الرا نة : رفع الرؾت  الدعا .
 السد لة الخامدة : رفع الرؾت  الدبلا .

 السد لة الدادسة : رفع الرؾت  القرآن في األسؾا .
 -النلسدا   –)الؾالدديؽ وذو  الهيئدة  السد لة الدا نة : رفع الردؾت علدى  يدل الفزدل

 األمرا ( .
 لرؾت  ان ار السش ر .السد لة ال امشة :   رفع ا

 السد لة التاسنة : رفع الرؾت  الرقية الذرعية .
 السد لة الناشرة : رفع الرؾت للسر ة  حزرة األجان .

 : رفع الرؾت  ال نارهد للسر ة . ةالسد لة الحادضة عذر 
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 : رفع الرؾت  الت هير والدعا  في الدفر. ةالسد لة ال انية عذر 
 الرؾت  النظاس والت اؤل.: رفع  ةالسد لة ال ال ة عذر 
 : رفع الرؾت  الزحػ. ةالسد لة الرا نة عذر 

 : رفع الرؾت  الو ر الؾارد عشد رؤهة السهتلى . ةالسد لة الخامدة عذر 
  ؼ الخا سة : وفيها نتائج الهح  .

  ؼ الفهارس النلسية للهح  .
 ومؽ هللا  ستسد النؾن ويؾ السؾفب والهاد  إلى سؾا  الدهيل .

 
                                                   

 كتبو /
 فهاز بن ضيف هللا الجسيعي
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 انتًهٍذ :
 المراد بالصوت في البحث :

 (1) دور يون السادة حؾ  الذي  السدسؾس، قا  ابؽ فارس:  في المغةالرهت 

رحسغ هللا : )الراد والؾاو والتا (   ل  حيق، ويؾ الرؾت، ويؾ جشس ل ل ما 
ت زهد، ورجل  ية، إذا  ان شديد الرؾت، ؾ    ذن الدامع، ضقا : يوا     وقر في

 . (2)و ائة إذا  اح( 
: (3)قا  ابؽ الد ية، س منروف مو ر... والجسع   ؾاتر  والرؾت يؾ الج  

 .(4)الرؾت  ؾت اإلندان ونيرن
لقد سل ة  نض السناجؼ والقؾاميس الل ؾهة في  نرهف الرؾت في اال ظبلح :

لػ شاذة، حي  عرفؾن  سا يؾ  خفى مشغ، وذلػ ألن الرؾت مؽ األمؾر ن مداوحد   
الهديظة السنروفة التي ال  حتاج في  نرهفها على  نقيد الحدود، ومؽ السنزبلت  ؾايق 

 الؾااحات .
 
 

                                                 

 بؾ الحديؽ  حسد بؽ فارس بؽ ز رها بؽ   بؽ حهي  الق وهشي  دان ر سدا فدي األدل،  رديرا  فقدغ    (1)
مالدددػ، مشددداعرا مت لسدددا، ومويهدددغ فدددي الشحدددؾ علدددى طرهقدددة ال دددؾفييؽ، مدددؽ  ردددانيفغ: مقددداييس الل دددة، 

، مات  الر  في  فر سشة   يد.395والسجسل، والراحهي 
 (.1/193( األعبلا )1/118( وفيات األعيان )17/113سير  عبلا الشهبل  )       

 (  .3/318منجؼ مقاييس الل ة البؽ فارس، مادة ) ؾت( )    (2)
 بددؾ يؾسددل ضنقددؾل بددؽ إسددحا  بددؽ الددد ية ، إمدداا فددي الل ددة واألدل، قددا   نلدد :  جسنددؾا  نددغ لددؼ ض ددؽ           ((33))

 الل دة مددؽ ابدؽ الددد ية، مدؽ  تهددغ )إ دبلح السشظددب(، و)األلفا (،مدات سددشة   حدد  ندد ابددؽ األعرابدي  علددؼ
 يد. 244

 (.8/195( األعبلا )395/  6( وفيات األعيان )12/16سير  عبلا الشهبل  )       
 (    1/327( وانغر: مختار الرحاح مادة ) ؾت( )2/57لدان النرل البؽ مشغؾر )     ((44))

  ، السرهاح السشير في نره  الذرح ال هير  تال الراد )الراد لسحسد بؽ  بي   ر الراز       
 ( .  1/478مع الؾاو وما  يل هسا( للنبلمة  حسد بؽ   الفيؾمي)      
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الرؾت : يؾ  يفية قائسة  الهؾا  هف قالؾا في  نر )رحسغ هللا :  (1)قا  ال فؾ  
رساخ  ده  و ؾ  محلها ويؾ ع فترل إلى الغ  القرس  و القلج حدث  ده   سؾ 

 .(2)وليس  ولػ  (الهؾا 
الذي  متى ما  ان  ديظا  امتشع  نرهفغ  الحد )رحسغ هللا :  (3)قا  الد افي

ولؼ ضستشع  نرهفغ  الرسؼ... ولسا  ان السقرؾد مؽ الحد يؾ التنرهف، ل ا فيسا ضقدح 
ؾ  خفى م ل قؾ  مؽ ضقؾ  في  سا ي غفي ذلػ  ن ضحترز عشغ، فيحترز عؽ...  نرهف

يؾ  يفية  حدث مؽ  سؾج الهؾا  السشز ط بيؽ قارس ومقروس ) نرهف الرؾت : 
 .(5)((4)انز اطا   نشل

 .(7): ) ن الرؾت بديهي الترؾر  دائر السحدؾسات( (6)وذ ر عزد الديؽ اإلضجي
 .(7)السحدؾسات(

                                                 

 بدددؾ الهقدددا   يدددؾل بدددؽ مؾسدددى الحدددديشي ال فدددؾ  الحشفدددي،  ددداح  ال لي دددات،  دددان مدددؽ قزددداة األحشددداف ،      (1)
 دس، وبه داد. وعاد إلى إستانهؾ  فتؾفي بها. عاش وولي القزا  في )ففغ( بتر يا، وبالق

 (.3/31( منجؼ السخلفيؽ )2/38األعبلا لل ر لي )       
 ( .561ال ليات ألبي الهقا  ال فؾ  ، مادة الرؾت )     (2)
 ( .  288وانغر: السفردات في  ر ي  القرآن للران  األ فهاني ،  تال الراد ) 
ددل بددؽ  بددي   ددر    (3) ددي السندداني   بددؾ ضنقددؾل يؾس  ددؾ والت رددرهف وعلس  ،إمااَّ فددي الشَّح  افيف دد َّ بددؽ   بددؽ علددي  الدَّ

ف ي عدداا  ددؾارزا.  ددارهخ اإلسددبلا 626واله يددان، مددؽ  تهددغ: مفتدداح النلددؾا ورسددالة فددي علددؼ السشدداعرة،   ددؾ  ه  خ 
 (.8/222( األعبلا لل ر لي )2/225( الجؾاير السزية )13/828)

،  سا نهدغ عليدغ الذدهال الخفداجي فدي حاشديتغ علدى اليهزداو  ، وذ در  ندغ قائل يوا يؼ الفبلسفة     (4)
 قؾ  الرئيس ابؽ سيشا الفيلدؾف الهاطشي . 

انغددر : حاشدددية الخفدداجي علدددى الهيزدداو  السددددسان )عشاضدددة القااددي و فاضدددة الرااددي علدددى  فددددير  
 (.1/43الهيزاو ( )

 (.  437يد( )626مفتاح النلؾا لدراج الديؽ الد افي )ت     (5)
 بؾ الفزل عهد الرحسؽ بؽ  حسد بدؽ عهدد ال فدار عزدد الدديؽ اإلضجدي ،  دان إمامدا فدي السنقدؾ       (6)

قائسا  األ دؾ  والسنداني والنربيدة مذدار ا فدي الفشدؾن، مدؽ  ردانيفغ: )السؾاقدل(، و)شدرح مختردر 
 ه. 756ابؽ الحاج (، مات مدجؾنا في سشة 

 (.3/295( األعبلا لل ر لي )3/111الدرر ال امشة )( 11/46طهقات الذافنية ال هرى )       
 (.2/6السؾاقل لنزد الديؽ اإلضجي )     (7)
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ؾ بل الرؾت: يؾ ما يت  ى سساعغ، ويوا ي)رحسغ هللا :  (1)لوا قا  ابؽ قدامة
فان الرؾت  بدا  يؾ ل  الدساس، فتنلب الرؾت ، الحد الرحيق الو  ضذهد لغ النرف

 .(2)( الدساس  تنلب الرؤهة  السرئيات
وحد الرؾت يؾ ما يتحقب سساعغ، ف ل متحقب سساعغ )رحسغ هللا :  (3)ج   دقا  ال

 .(4)(سساعغ  ؾت، و ل ما ال يت  ى سساعغ الهتة ليس  رؾت
 .(6)(و ما الرؾت فهؾ الو  ضدسنغ الشاس) ي شرح  لفا  السختص :رحسغ هللا ف(5)قا  األزير  

 .(6)(الشاس
 في الرهت في الذريعة : (7)األصل

في و اضا لقسان الح يؼ  غورد األمر في  تال هللا  نالى   ض الرؾت وعدا رفن
(  حت حت حت حت حت حت حت حت حت)البشغ ، قا   نالى : 

(8). 

                                                 

 بؾ   عهد هللا بؽ  حسد بؽ   بؽ قدامة السقدسدي الجسداعيلي الدمذدقي، مدؽ  فدابر الحشابلدة، لدغ     (1)
 ه . 621 رانيل مشها الس شي ورواة الشاعر ،  ؾفي بدمذب سشة 

 ( .2/15(السقرد األرشد )3/281( ذيل طهقات الحشابلة )22/165عبلا الشهبل  )سير          
 (.63 حرهؼ الشغر في  ت  ال بلا البؽ قدامة السقدسي )     (2)
 بدددؾ نردددر عهيدددد هللا بدددؽ سدددنيد بدددؽ حدددا ؼ الددددج    ، مدددؽ حفدددا  الحددددي ، شددديخ الحدددرا، ومردددشل     (3)

مجلد  هير، دا  علدى سدنة علدؼ الرجدل  فدؽ األ در،  اإل انة ال هرى في  ن القرآن نير مخلؾ ، ويؾ
 ه. 444س ؽ م ة و ؾفي بها سشة 

 (.4/194( األعبلا لل ر لي )17/654( سير  عبلا الشهبل  )7/372الظهقات ال هرى )       
رسالة اإلماا الدج   إلى  يل زبيد في الرد على مؽ  ن در الحدرف والردؾت ، ألبدي نردر عهيدد      (4)

 (.167يد الدج   )صعهيد هللا بؽ سن
واضددة، مددؽ    (5)  بددؾ مشرددؾر   بددؽ  حسددد األزيددرى  الذددافنى إمدداا عددالؼ  الل  ددة والنربيددة، قددي ؼ  الفقددغ والر 

 ه.371مرشفا غ  هوي  الل ة ونره  األلفا  التي استنسلها الفقها ، مات سشة 
 ( .3/63نية ال هرى )( طهقات الذاف16/315( سير  عبلا الشهبل  )4/177إنهان الرواة )        

 (.3/181ذ رن عشغ الشؾو  رحسغ هللا في  هوي  األسسا  والل ات )     (6)
األ ددل السددراد  ددغ يشددا القاعدددة السدددتسرة لسددؾارد  ددال الرددؾت فددي الذددرهنة ، انغددر فددي إطددبل       (7)

السندروف األ ل على القاعدة السددتسرة : شدرح ال ؾ د  السشيدر لتقدي الدديؽ   بدؽ  حسدد الفتدؾحي 
 ( .1/311( . السش ؾر في القؾاعد لل ر ذي )1/39 ابؽ الشجار)

 ( .19سؾرة لقسان )آضة      (8)
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: ]لقسان[   حدؽ الو ر، وقد ذ رن هللا  نالى )رحسغ هللا :  (1)قا  ابؽ   ير
فانغ آ ان الح سة، ويؾ يؾ ي ولدن الو  يؾ  شفب الشاس عليغ، و حههؼ إليغ، فهؾ 

 .(2)(ضسشحغ  فزل ما ضنرف  نحقيب 
ويون الؾ اضا التي و ى بها لقسان البشغ ) رحسغ هللا : (3)قا  ابؽ سند 

ا يدعؾ إلى  جسع  مهات الح ؼ و دتل ا ما لؼ يو ر مشها، و ل و ية ضنرف  غ م
فنلها إن  انة امر  ، وملى  ر ها إن  انة نهيا ، ويوا يد  على ما ذ رنان في  فدير 
الح سة؛  نها النلؼ  األح اا وح سها ومشاسها ها.. و مرن  الد ؾت في الحر ات 
واأل ؾات ونهان عؽ اد ذلػ .. فحقيب  سؽ  و ي بهون الؾ اضا  ن ض ؾن 

 .(4)(مخرؾ ا   الح سة
ولهوا مؽ مشة هللا عليغ وعلى سائر عهادن ،  ن قص عليهؼ )غ هللا : وقا  رحس

 .(5) (مؽ ح ستغ ما ض ؾن لهؼ  غ  سؾة حدشة
وبانناا الشغر في  قاوهل الدلل عشد يون اآلضة ال رهسة، وفي مؾارد الذرهنة 
في  قؾا  النهادات ومخاطهة اآلخرهؽ في السنامبلت يلحظ  ن القاعدة الذرعية في 

 ن   ؾن  خفض و ؾااع ونض و ن   ؾن دون الجهر إال لسرلحة  يي: األ ؾات
 شرعية  قتزي الرفع .

 عدة  مؾر :في خفض الرؾت ونزغ والسقتزي لهوا األ ل 

                                                 

إسدساعيل بددؽ عسددر بدؽ   يددر القرشددي الدمذدقي  بددؾ الفدددا  حدافظ مددخرخ فقيددغ،  شاقدل الشدداس  رددانيفغ    (1)
و دان قدد  ادر فدي  ه774في حيا غ ، مؽ  تهغ الهداضة والشهاضة و فدير القرآن النغديؼ، مدات سدشة 

  واخرعسرن . 
 ( .1/111( طهقات السفدرهؽ للداوود  )1/446الدرر ال امشة في  عيان السائة ال امشة )       

 (.  6/336 فدير القرآن النغيؼ البؽ   ير)     (2)
عهد الرحسؽ بؽ نا ر بدؽ عهدد هللا الددند  التسيسدي ، مفددر مدؽ علسدا  الحشابلدة مدؽ  يدل نجدد ،     (3)

 تا ددا مشهددا:  يدددير ال ددرهؼ الددرحسؽ فددي  فدددير القددرآن، و ؾادديق ال افيددة الذددافية البددؽ  31نحددؾ  لددغ
 ه. 1376القيؼ. مات سشة 

 (.13/396( منجؼ السخلفيؽ )256( مذايير علسا  نجد )ص3/341األعبلا لل ر لي )       
 ( .649 يدير ال رهؼ الرحسؽ البؽ سند  )ص     (4)
 .السرجع الدابب      (5)
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 األمر األو  :  ن يوا ما ورد  غ القرآن ال رهؼ،  سا في و ية لقسان البشغ 
و نها مؽ  –مر منشا   سا –حي   ورديا هللا إقرارا  لهون الؾ اضا و نغيسا  لذ نها 

 الح سة التي  و يها لقسان مؽ عشد هللا.
(  حت حت حت حت حت حت حت حت حت)قا   نالى : 

(1) . 
ومنشى ال ض الؾارد في اآلضة : م خؾذ مؽ نض ض زغ نزا  ونزااا  ونزااة، 
فهؾ م زؾض ونزيض     فغ وخفزغ و درن . و ل شي   ففتغ فقد نززتغ، واألمر 

 .(2)نزض، و يل نجد ضقؾلؾن نض طرفػ  اإلدناا مشغ في ل ة  يل الحجاز ا 
 .(3)فال ض يؾ رد طسؾح الذي   الرؾت والشغر وال ماا 

ال ض: نقض قؾة استنسا  الذي ، ضقا : ): رحسغ هللا (4)قا  ابؽ عاشؾر
 .(5)(إذا خفض نغرن فلؼ ضحد ... ف ض الرؾت: جنلغ دون الجهر ،نض  ررن

 .(7)( ؾ ػ  مرن  االقتراد في  ؾ غ وانزض مؽ)رحسغ هللا :  (6)قا  قتادة
 
 

                                                 

 ( .19سؾرة لقسان )آضة      (1)
( ،  ددداج الندددروس مدددؽ جدددؾاير القدددامؾس 7/196انغدددر فدددي يدددوا : لددددان الندددرل البدددؽ مشغدددؾر )     (2)

 ( .18/458لل بيد  فرل ال يؽ مع الزاد مادة )نزض( )
 ( .7/184الهحر السحيط ألبي حيان األندلدي )     (3)
سدددال ييؽ بتدددؾنس وشددديخ جدددامع ال هتؾندددة ، مؾلددددن ووفا دددغ   الظددداير بدددؽ عاشدددؾر رئددديس السفتددديؽ ال    (4)

ودراسدددتغ بهدددا ، مدددؽ  عزدددا  السجسنددديؽ الندددربييؽ فدددي دمذدددب والقدددايرة ، لدددغ مردددشفات مدددؽ  شدددهريا 
 مقا د الذرهنة والتحرهر والتشؾهر ،  ؾفي سشة  بلث و دنيؽ و بل سائة و لل .

 ( .6/174األعبلا لل ر لي )      
 ( .21/168سحسد الظاير ابؽ عاشؾر )التحرهر والتشؾهر ل   (5)
 بددؾ الخظددال قتددادة بددؽ دعامددة الددوسددي الهرددر ، مفدددر حددافظ اددرهر  فسددغ ،  ددان  قددة م مؾنددا، حجددة      (6)

فددي الحدددي ، قددا  اإلمدداا  حسددد: قتددادة  حفددظ  يددل الهرددرة ، و ددان مددع علسددغ  الحدددي ، ر سددا فددي النربيددة 
 ه.118الظاعؾن سشة ومفردات الل ة و ضاا النرل والشد . مات في 

 ( .5/269( سير  عبلا الشهبل  )7/133( الجرح والتنديل )7/229الظهقات ال هرى  )        
(  الدددر السش ددؾر فددي التفدددير 18/564(     جددامع الهيددان عددؽ   وهددل آ  القددرآن البددؽ جرهددر الظهددر  )7)

 (.11/653 الس  ؾر لجبل  الديؽ الديؾطي )
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 .(2)(اخفض مؽ  ؾ ػ)رحسغ هللا :  (1)وقا  ابؽ زهد
 .(4)(واخفض مؽ  ؾ ػ فاجنلغ قردا  إذا   لسة): هللا رحسغ(3)رقا  ابؽ جره

 ويشا جي  بد )مؽ( الدالة على التهنيض إلفادة  نغ ض ض  نزغ،     نض جهرن .
 .(5)(، ول شغ ال يهلا  غ إلى التخافة والدرار   يشقص مؽ جهؾر غ)ؾر :قا  ابؽ عاش

 .(5)(والدرار
يي  نليل لؤلمر   ض ،(  حت حت حت حت حت)وقا  هللا سهحانغ و نالى : 

 الرؾت لتزسشها  ذهيها  بلي ا  لسؽ يرفع  ؾ غ  رؾت الحسير.
، الحسار م ل في الوا الهليا والذتيسة ألن : –وهللا  علؼ  –و  ى  الحسار يشا 

ومؽ استقهاحهؼ لو رن مجردا  و فاديهؼ مؽ اسسغ: ):(6)ذر  قا  ال مخ،  و ولػ نهاقغ
 سا ض شى عؽ   نهؼ ض شؾن عشغ وهرنهؾن عؽ التررهق  غ، فيقؾلؾن : الظؾهل األذنيؽ،

دَّ في مداو  اآلدال:  ن ضجر  ذ ر الحسار في مجلس وقد ع  ، األشيا  السدتقورة 

                                                 

ؽ  سدددلؼ النسدددر  السددددني ، جسدددع  فدددديرا فدددي مجلدددد، و تا دددا فدددي الشاسدددخ (    عهدددد الدددرحسؽ بدددؽ زهدددد بددد1)
والسشدؾخ، وحدث عدؽ:  بيدغ، وابدؽ السش ددر ،قدا   حسدد: ادنيل ، قدا  الهخدار  و بدؾ حدا ؼ ادنفغ 

 علي بؽ السديشي جدا  ؾفي: سشة ا شتيؽ و سانيؽ ومائة.
 ( .1/271فدرهؽ )(طهقات الس8/349( سير  عبلا الشهبل  )17/117 هوي  ال سا )       

 ( .18/564جامع الهيان عؽ   وهل آ  القرآن البؽ جرهر )     (2)
 بؾ جنفر   بؽ جرهر بؽ ي هدد الظهدر ، السدخرخ السفددر اإلمداا.  دان مجتهددا فدي  ح داا الدديؽ ال    (3)

يدان ضقلد  حدا، مؽ  فدراد الددير علسدا وذ دا  و  درة  ردانيل ، لدغ:  خهدار الرسدل والسلدؾب وجدامع اله
 ه.311في  فدير القرآن مات سشة

(، سدددددير  عددددبلا الشدددددهبل  2/548(،  دددددارهخ   ددددداد )2/811اإلرشدددداد فدددددي منرفددددة علسدددددا  الحدددددي  )       
(14/267.) 

 ( .18/564جامع الهيان عؽ   وهل آ  القرآن البؽ جرهر )     (4)
 ( .21/168التحرهر والتشؾهر البؽ عاشؾر )     (5)
د بدددؽ عسددر الخدددؾارزمي ال مخذدددر  السنت لدددي الشحددؾ ، منت لدددي السدددوي  مجددداير  بددؾ القاسدددؼ محسدددؾ    (6)

شدددديد اإلن دددار علدددى الستردددؾفة عدددالؼ  الل دددة، مدددؽ مردددشفا غ ال ذددداف و سددداس الهبلندددة، مدددات سدددشة 
 ه.538

( طهقدددددات السفددددددرهؽ 21/151( سدددددير  عدددددبلا الشدددددهبل  )3/265إنهدددددان الدددددرواة علدددددى  نهدددددان الشحددددداة )       
(2/314. ) 
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 افا  ومن بل ة مشغ قؾا مؽ  ولي السرو ة، ومؽ النرل مؽ ال ير   الحسار استش
(ة  ل  ج  الر   

(1) . 
فتذهيغ الرافنيؽ   ؾا هؼ  الحسير، و س يل   ؾا هؼ  الشها ،  ؼ إخبل  ال بلا 

مهال ة  -  ن جنلؾا حسيرا  و ؾ هؼ نهاقا  -(2)مؽ لفظ التذهيغ ومخراجغ مخرج االستنارة
و شهيغ  ،غشديدة في الوا والتهجيؽ، ومفراط في الت هيط عؽ رفع الرؾت والترني  عش

 .(3)(على  نغ مؽ  راية هللا  س ان
فهان بهون اآل ار عؽ الدلل و قاوهل  يل النلؼ عشد يون اآلضة  ن نض 

 رمش  – بل حاجة شرعية  –ؾت الرؾت والخفض مشغ مظلؾل شرعا ، و ن رفع الر
 وهللا  نالى  علؼ . ، شد الش ارة

راد في النهادات األمر ال اني:  ن خفض الرؾت وال ض مشغ يتحقب  غ الس
الذرعية  والتنامبلت الهذرهة، وال ضظل  رفع الرؾت إال لتحقب السرالق الذرعية 

 الستر هة على الرفع، ويوا ما وردت  غ الذرهنة.
فان الذرهنة مهشايا و ساسها على الح ؼ ومرالق )رحسغ هللا :  (4)قا  ابؽ القيؼ

ها ومرالق  لها وح سة  لها ف ل د   لها ورحسة  لعالنهاد في السناش والسناد، ويي 
وعؽ السرلحة إلى  ،وعؽ الرحسة إلى اديا ،لى الجؾرإمد لة خرجة عؽ الند  

 .(5)(لة فيها  الت وهلخ  د  السفددة ، وعؽ الح سة إلى النه  فليدة مؽ الذرهنة ومن    
 

                                                 

 (.29/39الرجلة:    شدة السذي على قدميغ، انغر:  اج النروس مؽ جؾاير القامؾس)     (1)
 في السظهؾس مؽ ال ذاف )ومن جنلؾا... ومهال ة( وال ضدتقيؼ ال بلا إال  سا   هة وهللا  علؼ .     (2)
 ( .5/18انغر: ال ذاف لل مخذر  )     (3)
رعددي الدمذددقي الحشهلددي، ابددؽ قدديؼ الجؾزهددة،  حددد  هددار  بددؾ عهددد هللا   بددؽ  بددي   ددر بددؽ  يددؾل ال      (4)

 ه.751النلسا ،  تلسو البؽ  يسية،  لل  رانيل   يرة مشهاإعبلا السؾقنيؽ وزاد السناد مات سشة 
 (.384/ 2( السقرد االرشد )5/137( الدرر ال امشة )2/195الؾافي  الؾفيات )       

 (.4/337لقيؼ )إعبلا السؾقنيؽ عؽ رل النالسيؽ البؽ ا    (5)
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وذلػ  ن القرآن ال رهؼ   ى  التنرهف  سرالق )رحسغ هللا :  (1)قا  الذاطهي
 .(2) (جلها  لها، والتنرهف  سفاسديا دفنا  لها الدارهؽ

 
فالسؾاطؽ التي  مرت فيها الذرهنة برفع الرؾت  انة السرلحة في الرفع 

والتلهية إلعهار شنار  ، رجق على الخفض واألسرار،  سا في األذان إلعبلا الشاس
 والتهليا خلل اإلماا عشد الحاجة وعدا بلؾغ  ؾت اإلماا للس مؾميؽ . ،الحج

بلغ السرلحة في نض الرؾت والخفض مشغ، فال ض  وفر للست لؼ و  دط 
 . (4)، ويؾ  قرل إلى التؾااع والد يشة (3)لشفس الدامع وفهسغ

والسفددة في رفع الرؾت والجهر  غ، فلؾ  ان في رفع الرؾت الهليا فائدة 
 .(5)ومرلحة، لسا اختص بولػ الحسار، الو  قد علسة خدتغ وببلد غ 

ت يخذ  الدامع وهقرس الرساخ  قؾة، وربسا ضخرج ال ذا  الو  يؾ رفع الرؾ و 
 .(6)داخل األذن

رحسغ  (7)ويوا ما فهسغ الدلل الرالق في خفض الرؾت ورفنغ، فقد  خرج ابؽ  بي الدنيا
 : قا رحسغ هللا (8)  دشدن عؽ عا ؼ بؽ بهدلةرحسغ هللا 

                                                 

 بددؾ إسددحا  إبددراييؼ بددؽ مؾسددى ال رندداطي الذددهير  الذدداطهي، محدددث فقيددغ   ددؾلي ل ددؾ  مفدددر،     (1)
 ه. 791فان مؽ  ئسة السال ية، مؽ  تهغ السؾافقات واالعتراا مات سشة 

 (.1/118( منجؼ السخلفيؽ )1/75( األعبلا لل ر لي )116برنامج السجار  )ص       
 (.4/346ت للذاطهي )السؾافقا     (2)
 ( .7/184انغر في يوا : الهحر السحيط ألبي حيان )     (3)
 ( ..5/221انغر:  ح اا القرآن للجراص )     (4)
 ( .649انغر :  يدير ال رهؼ الرحسؽ البؽ سند  )ص      (5)
 ( .7/184انغر : الهحر السحيط ألبي حيان )     (6)
حدافظ للحددي ،  داح    بي الدنيا القرشي األمؾ  مؾاليؼابؽ  ؽ عهيد ؾ   ر عهد هللا بؽ   ب ب     (7)

 ه. 281، مشها الفرج  ند الذدة، وم ارا األخبل ،  ؾفي سشة لدائرة في ال يد اح  الترانيل ا
 (.13/397( سير  عبلا الشهبل  )11/293(  ارهخ   داد )5/163الجرح والتنديل )       

بهدلددة ال ددؾفي األسددد   ددالؾال ، شدديخ اإلقددرا   ال ؾفددة و حددد القددرا   بددؾ   ددر عا ددؼ بددؽ  بددي الشجددؾد     (8)
 ه. 127الدهنة،  ا ني،  قة في القرا ات،  دو  في الحدي  ، مات سشة 

 ( .1/346(ناضة الشهاضة )5/256( سير  عبلا الشهبل  )6/321الظهقات ال هرى )       
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  عليغ ية، فقؾمة  ل شفاذا ب يا غ نديلرحسغ هللا  (1) دخلة على عسر بؽ عهدالن ه) 
 سا بيؽ دريسيؽ، ذ ر عسامتغ ونيريا، قا  رجل ض لسغ فرفع  ؾ غ، فقا  عسر: مغ  رفع 
 ؾ ػ؟  حد  الرجل السدلؼ مؽ ال بلا ما ضدسع  احهغ، قا   بؾ   ر:  انؾا ض ريؾن 

 .(2)الرؾترفع 
 يلية . األمر ال ال  :  ن خفض الرؾت ورد األمر  غ في الذرهنة مخالفة أليل الجا

ومخالفة الجايلية و يلها مقرد مؽ مقا د الذرهنة التي دعة إليها وح ة عليها في 
 .(3)القرد والقؾ  والنسل 
 .(5)(فان السذر ؾن يتفاخرون برفع األ ؾات)رحسغ هللا: (4)قا  الحدؽ الهرر  

 دل مؽ هللا  نالى بترب ( حت حت حت حت)ويون اآلضة )رحسغ هللا :  (6)قا  القرطهي
 .هاونا  بهؼ،  و بترب الرياح جسلةح في وجؾن الشاس  الريا

الرؾت الجهير ونير ذلػ ، فسؽ  ان مشهؼ   راح و انة النرل  فخر 
  شد  ؾ ا   ان  ع ، ومؽ  ان  خفض  ان  ذ ، حتى قا  شاعريؼ :

                                                 

شدي، اإلمداا الحدافظ ال ايدد النابدد  شدج بشدي  بؾ حفص عسر بؽ عهد الن ه  بؽ مروان األمدؾ  القر     (1)
 ه.111 مية الخليفة الراشد والسلػ الناد  ،مدة خبلفتغ سشتان ونرل، مات سشة 

 (.5/114( سير  عبلا الشهبل  )6/122( الجرح والتنديل )5/331الظهقات ال هرى )       
 (.2/115إ بلح السا  البؽ  بي الدنيا ، اسؽ رسائل ابؽ  بي الدنيا )   (2)
انغددر فددي  قرهددر يددوا السقرددد والتدددليل عليددغ ال تددال النغدديؼ "اقتزددا  الرددراط السدددتقيؼ   لسخالفددة    (3)

   حال الجحيؼ" البؽ  يسية رحسغ هللا . 
 بؾ سنيد الحدؽ بؽ  بدي الحددؽ ضددار الهردر ، مدؾلى زهدد بدؽ  ابدة،  دا ني، إمداا  يدل الهردرة،     (4)

ؾ  حددد النلسددا  الفقهددا  الفرددحا  ،  تردده  الحس ددة مددؽ فيددغ ، وسدديد  يددل زمانددغ علسددا وعسددبل. ويدد
 ه.111مات سشة 

 ( .4/563( سير  عبلا الشهبل  )3/41( الجرح والتنديل )7/156الظهقات ال هرى )      
 ( .7/184الهحر السحيط ألبي حيان )     (5)
ر السفددرهؽ  دان ورعدا متنهددا  بؾ عهد هللا   بؽ  حسد بدؽ  بدي   در األنردار  األندلددي مدؽ  هدا    (6)

ددرا ف ددي النلددؼ لددغ  رددانيل مشهددا الجددامع ألح دداا القددرآن والتددو رة  دد حؾا  السددؾ ى و حددؾا   متفش شددا متهح  
 ه.671اآلخرة ، مات سشة 

 (.5/322(، األعبلا لل ر لي )2/318( الديهاج السوي  )15/229 ارهخ اإلسبلا  )      
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 جهيددددددددددر ال ددددددددددبلا جهيددددددددددر النظدددددددددداس
 ؼيوهخظدددددؾ علدددددى األيدددددؽ خظدددددؾ الغلددددد

 

 هيددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددشنؼجهيددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددروا  ج 
  (1) خلدددددددددددددددب عسدددددددددددددددؼ وهنلدددددددددددددددؾ الرجدددددددددددددددا 

   لددؾ  (  حت حت حت حت حت) الجايليددة  قؾلددغ :األخددبل  فشهددى هللا سددهحانغ و نددالى عددؽ يددون  
 .(2)( ن شيئا  يهال لرؾ غ، ل ان الحسار، فجنلهؼ في الس ل سؾا 

 ال ):   سددا فددي قددؾ  الشهددي غددة وال هددر،  يددل الجفددا  وال ل او دوا يددؾ مددؽ سدديس
 .(3)(عشد   ؾ   ذنال اإلبلداديؽ، القدؾة ونلظ القلؾل في الفإن 

 (4)يدددؼ الدددويؽ  نلدددؾ   دددؾا هؼ فدددي حدددرو هؼ ومؾاشددديهؼ( – التذدددديد -دادون فددد)وال
 : الرية الجافي ال بلا.فدادوال

اديؽ )رحسغ هللا :  (5)قا  الشؾو   اد جسع فددَّ  -بتذديد الدا   -والرؾال في الفد 
سهدؾر  يدل الل دة، وج (6)اد بداليؽ  واليسا مذددة، ويوا قؾ   يل الحدي  واأل سنيفدَّ 

                                                 

عرال فدي مددح الرشديد  سدا فدي  تا دغ النسددة فدي محاسدؽ الذدنر وآدا دغ ذ ر ابؽ رشيب  نغ قؾ  لهنض األ   (1)
( وفددي  حددد ندددخغ  ن يددوا الهيددة للذدداعر النسدداني   2/694( وانغددر: ال امددل للسهددرد )1/335ونقدددن )

 ( .   1/126بؽ ذؤه  ال قفي النساني، وج ا  غ الجاحظ،  سا في الهيان والتهييؽ )
 (.16/485آن للقرطهي)انغر: الجامع ألح اا القر    (2)
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال بددد  الخلددب  ددال خيددر مددا  السدددلؼ نددشؼ يتهددع بهددا شددنل الجهددا ،    (3)

( وروان مدلؼ فدي الردحيق  تدال اإلضسدان  دال  فاادل  يدل اإلضسدان فيدغ 2/444( )3312حدي  )
 ( .1/71( )51ورجحان  يل اليسؽ فيغ حدي  )

( القدامؾس السحديط للفيروزآ داد  3/419واأل در البدؽ األ يدر مدادة: فددد ) الشهاضة في نرهد  الحددي    (4)
 (.  1/319 ال الدا  فرل الفا  الفديد )

 بددؾ ز رهددا ضحيددى بددؽ شددرف بددؽ مددر  الشددؾو  الذددافني،  حددد األعددبلا عبلمددة  الفقددغ والحدددي  ، مددؽ    (5)
 ه. 676فتهغ مشهاج الظالهيؽ والسشهاج في شرح  حيق مدلؼ مات سشة 

(، األعددددبلا 2/153( طهقددددات الذددددافنية البددددؽ قااددددى شددددههة )8/395طهقددددات الذددددافنية ال هددددرى )       
 (.8/149لل ر لي )

(     اإلماا النبلمة حجة األدل لدان الندرل  بدؾ سدنيد عهدد السلدػ بدؽ قرهد  األ دسني ،   شدى عليدغ 6)
 ، ولظدل عهدارة،  حسد بؽ حشهل في الدشة،  ت  شيئا ال ضحرى عؽ النرل، و ان ذا حفظ، وذ ا
 و رانيل األ سني ونؾادرن   يرة فقد  ف ريا ، مات سشة خسس عذرة ومائتيؽ.

 ( .3/76( شورات الوي  )2/112(   ية الؾعاة )11/175سير  عبلا الشهبل  )       
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الل دددة، ويدددؾ مدددؽ الفديدددد، ويدددؾ الردددؾت الذدددديد ، فهدددؼ الدددويؽ  نلدددؾا   دددؾا هؼ فدددي إبلهدددؼ 
 .(1)(وخيلهؼ وحرو هؼ ونحؾ ذلػ

فدددي الذدددرهنة ال دددرا  يدددؾ الخفدددض فدددي الردددؾت فهدددان بهدددون األمدددؾر  ن األ دددل 
ال ض مشغ، و ن رفع الردؾت فيسدا ال مردلحة فدي رفندغ قهديق  شدد القدهق، خدارج عدؽ و 

فيع الخلب، وفيغ  ذهغ  خرا  الجايليدة وعؾائدديا الوميسدة وب يدل الجفدا  حد األدل ور 
 وال لظ التي قامة الذرهنة على مجانهتها ومحاد ها .

 المراد برفع الصوت )حدود البحث( : 

 نددد الؾقددؾف علددى حقيقددة الرددؾت، واأل ددل فيددغ فددي الذددرهنة اإللهيددة، سددي ؾن 
 . (2)لفقغ مؽ طهار غ إلى إقرارنالهح   فرليغ متنلقا    ح اا رفع الرؾت في ا

فسددا يددي السدددائل التددي  شدددرج  حددة يددوا النشددؾان، لشتنددرف علددى  ح امهددا دون 
 نيريا .

 ويؾ السراد  قؾلشا "حدود الهح " وما ضذسلغ دون نيرن مؽ السدائل .
وهس دددؽ حردددر يدددون السددددائل ب بل دددة ادددؾا ط جامندددة لسددددائلغ، مانندددة لددددخؾ  

 نيريا منها .
، (3)ومدامدددة الشغدددر فيهدددا ،ددددائل الستنلقدددة برفدددع الردددؾت فدددي الفقدددغالس فهاسدددتقرا 

 نجديا ال  خرج عؽ اؾا ط  بلث ويي :
الزدا ط األو  :مدا ورد الددشص برفدع الرددؾت فيدغ ح ددا   و مشندا  ، نحددؾ : األذان 

 ، التلهية، الو ر  ند الربلة .
لشياحدددددة، رفدددددع الردددددؾت فدددددؾ   دددددؾت الجهدددددر  دددددالقرآن داخدددددل السددددددجد، او دددددوا 

 .الشهي
الزدا ط ال دداني : مددا يدؾ واقددع مذددايد مدؽ وقددائع و حددداث ير فدع فيهددا الرددؾت، 

رعا  راسددخا ،  قددرل  ددغ الستقربددؾن إلددى هللا، و  ددهق شدد –فددي  نددض  ددؾرن  -بددل لربسددا 

                                                 

 ( .2/34شرح الشؾو  على مدلؼ )   (1)
 رار  سا عشد الدادة الحشابلة .إشارة إلى التهؾه  الفقهي السهتد   الظهارة والسختتؼ  اإلق   (2)
  ت  يوا السهح   ند استقرا  ودراسة  ل ي مدائل الهح  الؾااحة في رفع الرؾت .   (3)
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: رفدددع الردددؾت  الشيدددة عشدددد الذدددروس فدددي الؾادددؾ  وفدددي نيدددرن مدددؽ نحدددؾ ،وديشددا  يددددان  دددغ
 الرؾت  الهدس داخل السدجد.رفع  ،رفع الرؾت  الدعا  في الظؾاف ،النهادات

الزا ط ال ال  : ما يرفع فيغ الرؾت خروجا   غ عؽ نغائرن  و السنتاد ، نحدؾ 
رفدددع الردددؾت ، و رفدددع الردددؾت فدددي الردددبلة الددددرهة، رفدددع الردددؾت  الهددددسلة لئلمددداا :

  اله ا    شا  الربلة، رفع الرؾت  الدخا  داخل السدجد.
وال   دداد  ،ضذددسلها رفددع الرددؾتف ددل يددون السدددائل السزددهؾطة بهددون الزددؾا ط 

 مدائل الهح  في رفع الرؾت  خرج عؽ واحدة مؽ يون الزؾا ط ال بلث .
 وهللا السؾفب والهاد  إلى سؾا  الدهيل .
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 ثحث األولادل
 أحكاو رفع انصىخ يف انطهارج

 
 /ف ه مسألة /احدة /ه :

 
 رفع الصوت بالنية عند الشروع في الوضوء :

، وال  نلب لها (1)الشية يي القرد والن ا على فنل الذي ، ومحلها القل  
 .في الشية لفظ  حا  وال عؽ   حا غ   اللدان   بل ، ولولػ لؼ يشقل عؽ الشهي 

لؼ يشقل عؽ الشهي وال عؽ   حا غ في الشية ):  -رحسغ هللا  –يؼ قا  ابؽ الق
 .(2)(لفظ  حا ، وال سسنشا عشهؼ ذ ر ذلػ

على  ن الجهر  الشية في فقها  السواي  األربنة الدشية وعليغ فقد ا فب 
 النهادات ال ضج  وال ضدتح ، بل الجاير  الشية مهتدس مخالل للذرهنة .

عشد الذروس في الؾاؾ   مر محدث نير ومؽ ذلػ رفع الرؾت  الشية 
 مذروس  ا فا  الفقها .
وا فب األئسة على  نغ ال ضذرس الجهر بها ):  -رحسغ هللا  – (3)قا  ابؽ  يسية

وال   راريا، وهشه ي   دي  مؽ اعتادن، و وا في  قية النهادات ال ضدتح  الشظب بها 
هل الت هير شيئا ؟ قا : ال، ؾ  قألحسد: ضق (4)قا   بؾ داود،  عشد اإلحراا ونيرن

والجاير بها مدتحب للتن هر  ند  نرهفغ، السيسا إذا آذى نيرن  و  رريا، والجهر 
                                                 

(، 1/333( ، مؾايد  الجليدل لذددرح مختردر خليدل للحظددال )1/226انغدر: حاشدية ابدؽ عابددديؽ )   (1)
( ، 1/355دات للههدؾ ي )(، شدرح مشتهدى اإلرا1/129اإلقشاس في حل  لفا   بي شجاس للذربيشي )

 ( .18/262مجسؾس الفتاوى البؽ  يسية )
 ( .1/261إنا ة اللهفان في مرايد الذيظان البؽ قيؼ الجؾزهة )     (2)
 بؾ النهاس  حسد بؽ عهد الحليؼ بؽ عهد الدبلا الشسير  الحراني ، ابؽ  يسية، الذديخ اإلمداا الندالؼ     (3)

حددافظ السحدددث، نددادرة النرددر، ذو الترددانيل والددو ا  والحافغددة النبلمددة السفدددر الفقيددغ السجتهددد ال
 ه. 728السفرطة، مؽ مرشفا غ در  التنارض بيؽ النقل والشقل، ومشهاج الدشة مات سشة

 (.1/144( األعبلا لل ر لي )7/11( الؾافي  الؾفيات )15/49 ارهخ اإلسبلا )      
، إمداا  يدل الحددي  فدي زماندغ شديخ الددشة مقددا سليسان بؽ األشن  بؽ إسحا  األزد  الدجدتاني   (4)

 ه.275الحفا ، محدث الهررة لغ الدشؽ والسراسيل،  ؾفي  الهررة سشة 
 ( .13/213( سير  عبلا الشهبل  )1/159( طهقات الحشابلة )11/75 ارهخ   داد )         
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بلفغها مشهي عشغ عشد الذافني وسائر  ئسة السدلسيؽ، وفاعلغ مدي ، ومن اعتقدن 
 .(1)ديشا  خرج عؽ إجساس السدلسيؽ(

 ولغ ]   الؾاؾ [ : ضقؾ  في  ولؼ ض ؽ ): -رحسغ هللا  –ؼ قا  ابؽ القي
عشغ  رو  نؾهة رفع الحدث وال استهاحة الربلة ال يؾ وال  حد مؽ   حا غ الهتة، ولؼ ي  

 .(2)(في ذلػ حرف واحد ال  اسشاد  حيق وال انيل
و ما الشظب بها سرا  فهؾ  ولػ محل ا فا  بيؽ  ئسة السدلسيؽ، فلؼ ضقل  حد 

 ربلة وال في الرؾا .مؽ األئسة بؾجؾل ذلػ ال في الظهارة وال في ال
، (3)وال ضج  الشظب بها سرا   ا فا  األئسة األربنة ):  -رحسغ هللا  –قا  ابؽ  يسية 

 .(4)(وشو  نض الست خرهؽ ف وج  الشظب بها، ويؾ خظ  مخالل لئلجساس
 .(6) (والت لؼ  الشية ال منتهر  غ):  -رحسغ هللا  – (5)قا  الدرخدي
الؾسؾسة في نية الربلة،  ومؽ الهدس  ضزا  ): -رحسغ هللا  – (7)قا  الديؾطي

ظقؾن  ذي  ،  انؾا ال يش وال   حا غ  الربلة، ولؼ ض ؽ ذلػ مؽ فنل الشهي 

                                                 

 ( .21لهنلي )صاألخهار النلسية مؽ االختيارات الفقهية لذيخ اإلسبلا ابؽ  يسية ل     (1)
 ( .1/196زاد السناد في يد  خير النهاد البؽ القيؼ )     (2)
( ، فددتق 1/142(، اإلنردداف للسددرداو  )1/56انغددر فددي يددوا اال فددا  : اإلفردداح البددؽ يهيددرة )     (3)

 ( .1/186القدير البؽ الهساا )
 ( .21صاألخهار النلسية مؽ االختيارات الفقهية لذيخ اإلسبلا للهنلي )     (4)
 بؾ   ر   بؽ  حسد بؽ  بي سدهل، شدسس األئسدة، قداض مدؽ  هدار األحشداف،  دان إمامدا عبلمدة     (5)

حجة مت لسا فقيها   ؾليا مشاعرا،  شهر  تهغ السهدؾط  مبلن ويؾ سجيؽ، ولغ شرح الجدامع ال هيدر 
 ه.483لئلماا  ، مات سشة 

(، األعدددددبلا لل ر لدددددي 234،  ددددداج التدددددراجؼ )ص(2/28الجدددددؾاير السزدددددية فدددددي طهقدددددات الحشفيدددددة )       
(5/315.) 

 ( .1/11السهدؾط للدرخدي )     (6)
 بدؾ الفزددل عهددد الدرحسؽ بددؽ  بددي   در بددؽ   الددديؾطي الذدافني، جددبل  الددديؽ، إمداا حددافظ مددخرخ    (7)

مرددشل، مشهددا  فدددير الجبللدديؽ والحدداو  للفتدداو  والدددر السش ددؾر فددي التفدددير  611 ديدد ، لددغ نحددؾ 
 ه.911لس  ؾر، مات  ا
( 51( الشدددؾر الددددافر عدددؽ  خهدددار القدددرن الناشدددر )ص4/65الزدددؾ  البلمدددع أليدددل القدددرن التاسدددع )       

 (.3/311األعبلا لل ر لي )
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(  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)ير، وقد قا  هللا  نالى ه مؽ نية الربلة سؾى الت
(1) 

قا   
الؾسؾسة في نية الربلة والظهارة مؽ جهل  الذرس ):  -رحسغ هللا  –اإلماا الذافني 
مؽ   حابشا مؽ قا  يشؾ  ):  -رحسغ هللا  – (3).قا  الذيراز  (2)( و خهل  النقل

 .(4)( القل  وهتلفظ  اللدان، وليس  ذي ؛ ألن الشية يي القرد  القل 
ضقؾ  )فقا :  –رحسغ هللا  –اإلماا  حسد  –رحسغ هللا  –وقد سا   بؾ داود 

 .(5) (السرلي قهل الت هير شيئا ؟ قا : ال
 ن النهادة ال  ج ئ حتى ضجسع بيؽ نية : )وجغَّ  -رحسهؼ هللا–الذافنية  وفي موي 

 .(6)(القل  و لفظ اللدان
على  بلا الذافني،  (7)بؾ عهدهللا ال بير بؽ  حسد ال بير   جغ ويوا الؾجغ خرَّ 

 علسا  الذافنية في يوا التخرهج . غ  ظ  لَّ وقد ن  
يوا القائل، وليس مراد  ط  ل  ن   :قا    حابشا): -رحسغ هللا  –قا  الشؾو  

 .(8)(الذافني  الشظب في الربلة يوا، بل مرادن الت هير

                                                 

 ( .21سؾرة األح ال : آضة )   (1)
 ( .31األمر  اال هاس والشهي عؽ االبتداس للديؾطي )ص     (2)
سل الفيروزآ اد  النبلمدة السشداعر،  دان مرجدع الظدبلل ومفتدي  بؾ إسحا  إبراييؼ بؽ علي بؽ يؾ     (3)

ه. سددير 476ومفتددي األمددة فددي عرددرن، مددؽ  رددانيفغ التشهيددغ والسهددول واللسددع، مددات به ددداد سددشة 
( طهقددددات الذددددافنية البددددؽ قااددددى 4/215( طهقددددات الذددددافنية ال هددددرى )18/452 عددددبلا الشددددهبل  )

 (.1/238شههة)
 (.1/236ي للذيراز  )السهول في فقغ اإلماا الذافن     (4)
 ( .22/139( وانغر : مجسؾس الفتاوى البؽ  يسية )46مدائل اإلماا  حسد رواضة  بي داود )ص     (5)

. 
 بؾ عهد هللا ال بير بؽ  حسد بؽ سليسان ال بير  الذافني، الزرهر شيخ الذافنية ،  ان إماما     (6)

 ه. 317والهداضة، مات سشة  حافغا للسوي  عارفا  األدل  قة لغ مرشفات مشها ال افي
( طهقات الذافنية البؽ قااى 3/295( طهقات الذافنية ال هرى )15/57سير  عبلا الشهبل )      

 ( .1/93شههة )
 ( .3/241السجسؾس شرح السهول للشؾو  )     (7)
 السرجع نفدغ .    (8)
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ولؼ يو ر الفقها  عؽ  حد قهيل ال بير   و  ندن ال مؽ الذافنية وال مؽ نيريؼ 
 نغ قا  بؾجؾل التلفظ  الشية، في ؾن قؾلغ يوا خرقا  لئلجساس، وال ضحل ألحد متا نتغ 

 .(1) في القؾ  بولػ  و اإلفتا   غ
  هاس السواي  األربنة الدشية : و ما استحهال التلفظ  الشية عشد 

ألن الشية ): -رحسغ هللا  – (2)فالسال ية ال ضدتحهؾن التلفظ بها، قا  الخرشي
 .(3)(محلها القل ، فبل مدخل للدان فيها فان  لفظ فؾاسع وقد خالل األولى

 ن التلفظ  الشية مدتح ، و ما الحشفية والذافنية والحشابلة فسشهؼ مؽ ر ى 
فان فنلغ ]   ):  -رحسغ هللا  –ليػ طرفا  مؽ نرؾ هؼ في ذلػ : قا  الدرخدي مو 

 .(4)(الت لؼ  الشية[ ليجتسع ع هسة قلهغ فهؾ حدؽ
 ؼ يتلفظ  الشية  ؼ ض سل ندلهسا ]   ): رحسغ هللا (5)قا  الخظي  الذربيشي

 .(6)(ال فيؽ[ ؛ ألن التلفظ  الشية والتدسية سشة
 : ضدتح  التلفظ بها سرا ، ويؾ (8)الؾجغ ال اني): رحسغ هللا (7)وقا  السرداو  

                                                 

 ( .126انغر : الشيات في النهادات لنسر األشقر )ص     (1)
عهد هللا   بؽ عهد هللا الخراشي السال ي، االماا الفقيغ ،  و  مؽ  ؾلى مذيخة األزير،  ان  بؾ    (2)

 . 1111فقيها فاابل ورعا، مؽ  تهغ الذرح ال هير على متؽ خليل والذرح الر ير، مات سشة 
 (.9/278( منجؼ السخلفيؽ )6/241( األعبلا لل ر لي )4/62سلػ الدرر )      

 ( .1/147(، مشق الجليل لسحسد عليش )1/266رر خليل للخرشي)شرح مخت     (3)
 ( .1/11السهدؾط للدرخدي )     (4)
  بؽ   الذربيشي الذافني شسس الديؽ فقيغ شافني مفدر لغ  رانيل، مشها اإلقشاس فدي حدل      (5)

 ه. 977حل الفا   بي شجاس وم شي السحتاج، مات سشة 
 (.6/6(، األعبلا لل ر لي )11/561، شورات الوي  )(3/72ال ؾاف  الدائرة )       

 (.1/99م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  للذربيشي )     (6)
دددب السفدددش ؽ  عجؾبدددة الدددد ير، شددديخ     (7) مدددة السحق   بدددؾ الحددددؽ علدددي بدددؽ سدددليسان بدددؽ  حسدددد السدددرداو  الحشهلدددي، النبل 

ف و حرهددر السشقددؾ  فددي   ددؾ  الفقددغ، مددات سددشة السددوي  ، مددؽ  تهددغ اإلنردداف فددي منرفددة الددراجق مددؽ الخددبل
 ه.885

 (.4/292( األعبلا لل ر لي )9/511( شورات الوي  )5/225الزؾ  البلمع )        
 في ح ؼ التلفظ  الشية في السوي  .     (8)
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 وابؽ (2)والتلخيص وابؽ  سيؼ (1)السوي  قدمغ في الفروس، وج ا  غ ابؽ عهيدان
 .(5)(ويؾ األولى عشد   ير مؽ الست خرهؽ:(4)ال ر ذي، قا  (3)رزهؽ

عؽ  ئسة  ب ذ رن مؽ نقؾ ٍ  سا سه – سا ال ضخفاب  –ويوا االستحهال مردودَّ 
 وه هدن واؾحا  : ،اإلسبلا

 وال  :  ن االستحهال ح ؼ شرعي مهشان على التؾقيل، ولؼ يؾقفشا الذارس 
 الح يؼ فيغ على استحهال التلفظ بها .

 االستحهال ح ؼ شرعي ال ي هة  سجرد الشغر ): وفقغ هللا  (6)قا  األشقر
رسؾلغ، وال مدتح  إال ما  رشد هللا والتذهي، فبل واج  إال ما  وجهغ هللا و 

 .(7) (التلفظ  الشية ورسؾلغ إلى استحها غ ولؼ ض  شا دليل يرشدنا إلى استحهال
                                                 

 بدددؾ الفدددرج عهدددد الدددرحسؽ بدددؽ محسدددؾد بدددؽ عهيددددان الهنلدددي الفقيدددغ ال  ايدددد ،  دددان إمامدددا عارفدددا  الفقدددغ     (1)
ونؾامزددغ واأل دددؾ  ، مدددؽ مرددشفا غ زوائدددد ال دددافي والسحددرر علدددى السقشدددع و السظلددع علدددى  بدددؾال 

 السقشع،  ؾفي عاا  ربع و بل يؽ وسهنسائة .
 (.5/194( منجؼ السخلفيؽ )3/336( األعبلا لل ر لي )8/187شورات الوي  )       

 فقغ على ابؽ  يسية ، وعلى  بدي الفدرج ابدؽ   بؽ  سيؼ ،  بؾ عهد هللا ، الحراني ، فقيغ حشهلي ،      (2)
ابدؽ  بدي الفهددؼ ، مدؽ  رددانيفغ السختردر فددي الفقدغ ، مذددهؾر ، و دل فيددغ إلدى   شددا  ال  داة ، ويددؾ 

 يد  على علؼ  احهغ ، وفقغ نفدغ ، وجؾدة فهسغ .
 (.219(  السدخل لسوي  ابؽ حشهل البؽ بدران )ص 2/291طهقات الحشابلة البؽ رج  )      

الرحسؽ بؽ رزهؽ بؽ عهد الن ه  بدؽ  بدي الجديش، ال دداني الدمذدقي،  بدؾ الفدرج، فقيدغ حشهلدي،  عهد   (3)
حشهلددي، مددؽ  رددانيفغ التهددوي   فددي اخترددار الس شددي  والشهاضددة مخترددر الهداضددة  ولددغ  نليقددة فددي 

 الخبلف مختررة . 
 (.414( السدخل البؽ بدران )ص2/264الويل على طهقات الحشابلة )      

ضار السرددرهة،  ددان (    بددؾ عهددد 4) دداو  قااددي الددد  هللا   بددؽ عهددد هللا ال ر ذددي الحشهلددى ،  خددو الفقددغ عددؽ الحج 
إمامدددا فدددي السدددوي ، لدددغ  ردددانيل مفيددددة،  شدددهريا شدددرح الخرقدددي لدددؼ ضددددهب إلدددى م لدددغ،   دددؾفي سدددشة ا شتددديؽ 

 وسهنيؽ وسهنسائة .
 ( .11/239ؼ السخلفيؽ )( منج4/343( الدلؾب لسنرفة دو  السلؾب)8/384شورات الوي  )        

 ( .1/142اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف )     (5)
سددتاذا  فددي  ليددة الذددرهنة  جامنددة ال ؾهددة، مددؽ  تهددغ عسددل  عسددر بددؽ سددليسان بددؽ عهددد هللا األشددقر،    (6)

مقا دددد الس لفددديؽ فيسدددا يتنهدددد  دددغ رل الندددالسيؽ و سدددسا  هللا و دددفا غ فدددي ادددؾ  اعتقددداد  يدددل الددددشة 
 ة وسلدلة النقيدة في اؾ  ال تال والدشة.والجساع

 ( .126الشيات في النهادات لؤلشقر )   (7)
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للجهر  الشية والتلفظ بها مع وجؾد السقتزي لها وانتفا    انيا  :  ن  رب الشهي 
 نة .عيؽ الهدعة والسحادة للذره ، ففنلشا لسا  ر غ  مؽ قهيل الترب السؾانع سشة

سشة  سا  ن فنلغ سشة، فاذا  فان  ر غ ):  -رحسغ هللا  –قا  ابؽ القيؼ 
 استحههشا فنل ما  ر غ  ان نغير استحهابشا  رب ما فنلغ ، وال فر  .

 ل ؼ  نغ لؼ ضفنلغ، وعدا الشقل ال ضدتل ا نقل الندا ؟ ؽفان قيل: مؽ  ي
، ولؾ  ق يوا   فهوا سخا   نيد جدا  عؽ منرفة يدضغ وسشتغ وما  ان عليغ

ت ح  َّ األذان للتراوهق، وقا : مؽ  يؽ ل ؼ  ل؛ الستح َّ ه  الدخا  وق   نغ لؼ يشقل؟  لشا م د 
 .(1)(ؼ  ن يوا لؼ يشقل ... وانفتق  ال الهدعة وقا   ل مؽ دعا إلى بدعة مؽ  يؽ ل

فيسا ضنرف  غ مقرد -حي  قا   –رحسغ هللا  –وقد نهغ لهوا اإلماا الذاطهي 
 ن ضد ة عشغ ومؾجهغ السقتزي لغ قائؼ، فلؼ ضقرر فيغ ح ؼ عشد ن و  ): -الذارس 

الشازلة زائدة على ما  ان في ذلػ ال مان؛ فهوا الزرل الد ؾت فيغ  الشص على  ن 
قرد الذارس  ن ال ي اد فيغ وال يشقص؛ ألنغ لسا  ان يوا السنشى السؾج  لذرس الح ؼ 

ل ائد على ما اعليغ؛  ان ذلػ  رهحا  في  ن النسلي مؾجؾدا   ؼ لؼ ضذرس الح ؼ داللة 
ما  فان يشالػ بدعة زائدة ومخالفة لسا قردن الذارس؛ إذ فهؼ مؽ قردن الؾقؾف عشد

 .(2) (حدن يشالػ ال ال هادة عليغ وال الشقران مشغ
على النامليؽ  غ   ال ا  :  ن القؾ   استحهال الشظب  الشية سرا   و جهرا  جرَّ 

  وقع   يرا  مؽ الشاس في الؾسؾسة .سيئة، فقد  ا  آ ار 
: ومؽ يخال  مؽ ض  ي  نذر بدس  (3)قا  شيخشا):  -رحسغ هللا  –قا  ابؽ القيؼ 
واحدة مشها ؛ فيقؾ  :  عؾذ  اهلل مؽ  وال  حد مؽ   حا غ  لؼ ضفنل رسؾ  هللا 

ما   و إما – نالى  –الذيظان الرجيؼ، نؾهة   لي  بلة الغهر، فرهزة الؾقة،  دا   هلل 
م مؾما ،  ربع ر نات، مدتقهل القهلة،  ؼ ي عج  عزا ن وهحشي جههتغ وهقيؼ عرو  عشقغ 

 وهررخ  الت هير ،   نغ ض هر على الندو.
                                                 

 ( .4/265إعبلا السؾقنيؽ عؽ رل النالسيؽ البؽ القيؼ )   (1)
(، وانغددر  فردديبل  بدددضنا  لهددوا فددي  تا ددغ الفددو االعتردداا 3/157السؾافقددات ألبددي إسددحا  الذدداطهي )   (2)

(1/361. ) 
 . -رحسغ هللا  –سية يؾ ابؽ  ي     (3)
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 و  حد  ولؾ م    حديؼ عسر نؾح عليغ الدبلا ضفتش؛ يل فنل رسؾ  هللا 
 مؽ   حا غ شيئا  مؽ ذلػ؟ لسا عفر  غ إال  ن ضجاير  ال ول الهحة .

 ان في يوا خير لدهقؾنا إليغ ولدلؾنا عليغ؛ فان  ان يوا يد  فقد الؾا  فلؾ
 . (1)(ن  ان الويؽ  انؾا عليغ يؾ الهدى والحب فساذا  ند الحب إال الزبل مو  ،عشغ

 (2)و ل شر في ابتداس مؽ خلل× ×   و ل خير في ا هاس مؽ سلل   
ؽف الشفظ ب بها جهرا ؛  و م ا القؾ :   نغ):  -رحسغ هللا  – (3)قا  ابؽ ع يسيؽ ض د 

بلة مع  فهوا  انل و  انل، وفيغ مؽ التَّذؾهش على الشَّاس والسيسا في الرَّ
، وليس يشاب حاجة إلى التلففظ  الشيَّة ألنَّ هللا ضنلؼ بها  .(4) (الجساعة ما يؾ عايرَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .1/263إنا ة اللهفان مؽ مرائد الذيظان البؽ القيؼ )     (1)
يددد( ويددي 1141الهيددة مددؽ مشغؾمددة )جددؾيرة التؾحيددد إلبددراييؼ بددؽ إبددراييؼ بددؽ حدددؽ اللقدداني( )ت     (2)

مشغؾمة في النقيددة األشدنرهة ال بلبيدة، ويدوا الهيدة مدؽ بددضع القدؾ  وعجيهدغ فهدؾ رد علدى السدوي  
برمتددغ، فاألشددنرهة بدعددة حاد ددة، فارقددة  يددل الدددشة والجساعددة فددي   ددؾ  ومرددادر التلقددي فدد فرزت 
ف يرا  مدؽ الهددس فدي جدل  بدؾال الدديؽ ومددائلغ، انغدر: مدشهج األشداعرة فدي النقيددة للذديخ سدفر بدؽ 

 عهدالرحسؽ الحؾالي . 
عزددؾ ييئددة  هددار النلسددا ، رفددض   بددؽ  ددالق بددؽ   ع يسدديؽ الددؾييهي التسيسددي، عددالؼ وفقيددغ و      (3)

 ؾلي القزا  و فرغ للتدرهس وقد  حرر مؽ التقليدد السدويهي، و خدو   يدرا   اجتهدادات ابدؽ  يسيدة مسدا 
زاد السدددتقشع و شددرح رهدداض  لددىجنلددغ  ف ددر اسددتقبلال  فددي آرائددغ الفقهيددة، مددؽ  تهددغ الذددرح السستددع ع

 يد .1421الرالحيؽ،  ؾفي سشة 
 عة النربية النالسية على االنترنة.نقبل عؽ : السؾسؾ        

 ( .1/195الذرح السستع على زاد السدتشقع للن يسيؽ )     (4)
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 المبحأل الثعد 
 أحكعم رفل ال /ي ف  ال الة

 ثدتعن /ع ر/ن مسألة :/ف ه ا                   
 المسألة ا /لى : رفل ال /ي بع ذان /اإلقعمة .                 
  المسألة الثعد ة : رفل ال /ي بعل الة على الدب  بعد ا ذان                   

 من المؤذد ن .                                       
   م/اضل ا ذان بغ ر ا ذانالمسألة الثعلثة: رفل ال /ي ف               

 االبتهعالي (.)                                  
 المسألة الرابعة: رفل ال /ي بع ذان عدد تغ/  الغ الن .                  
 المسألة الخعمسة : رفل ال /ي بعلقرآن داخ  المسجد .                  

  معم  /ته ببع  القرآءة  ف  المسألة السعدسة: رفل اإل                  
 ال الة السر ة .                                       

  المسألة السعبعة: رفل ال /ي بعلبسملة لإلمعم ف  ال الة                   
 الجهر ة .                                       

 أم ن ف  ال الة الجهر ة.المسألة الثعمدة : رفل ال /ي بعلت                  
 المسألة التعسعة : رفل ال /ي بعلبكعء أثدعء ال الة .                  
 المسألة العع رة: رفل ال /ي بعلتبل غ خلف اإلمعم .                  
 : رفل ال /ي بعلفتح على اإلمعم .المسألة الحعد ة ع رة                  
  : رفل ال /ي بعلذكر بعد ادقضعء  ةالثعد ة ع رالمسألة                   

 ال الة .                                          
 :  رفل ال /ي بعلخ /مة ف  المسجد . ةالمسألة الثعلثة ع ر                  

 : رفل ال /ي بعلسؤا  داخ  المسجد . المسألة الرابعة ع رة                  
 : رفل ال /ي بعل عر داخ  المسجد . ةالمسألة الخعمسة ع ر                  

 : رفل ال /ي بعلبد  داخ  المسجد . ةالمسألة السعدسة ع ر                  
 : رفل ال /ي ف   الة الل   .المسألة السعبعة ع رة                  

 عدة على ل ال /ي بعلخطبة زرف:  ةالمسألة الثعمدة ع ر                  
 .هعالجهرب

:  رفل ال /ي للمأم/م بعل الة على ةالمسألة التعسعة ع ر                  
 ، /التأم ن  أثدعء الخطبة .الدب  

 المسألة الع ر/ن: رفل ال /ي بعلقد/ي ف  ال الة.                  
ملك /ن: رفل ال /ي بق/  )سبحعن الالمسألة الحعد ة /الع ر                  

لقد/س رب المالئكة /الر/ح( ف  ا
 المرة الثعلثة بعد السالم من ال/تر .

المسألة الثعد ة /الع ر/ن: استخدام مكبراي ال /ي ف                      
 ز عدة رفل ال /ي ف  المسعجد .
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 المسألة األولى
 رفع الصوت باألذان واإلقامة

   دوا، إذا  علستدغ ، قدا   ندالى:األذان في الل ة : مؽ اإلعبلا، ضقا : قدد آذنتدغ 

 .(1) (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤپ )
 .(2)مخرؾص في االستنسا   اعبلا وقة الربلة  –السذدد  –ن و ذَّ 

وفي الذدرس: يدؾ اإلعدبلا بددخؾ  وقدة الردبلة السفروادة   لفدا  مخرؾ دة، 
 .(3)بغ و قر 

قؾلددغ ومشددغ  ،واإلقامددة فددي الل ددة : مددؽ  قدداا  الس ددان إقامددة، و قدداا الذددي   دامددغ
 .(4) (   ڤ ڤ)  نالى :

 .(5)وفي الذرس : يي اإلعبلا  القياا إلى الربلة السفرواة بو ر مخرؾص
 :   بل ة مهاح   درج فيشوالشغر في يون السد لة ي

 السهح  األو : رفع الرؾت  األذان واإلقامة للرجا .
 الترجيع  األذان .السهح  ال اني : 

 واإلقامة للشدا  .السهح  ال ال  : رفع الرؾت  األذان 
 رفع الرهت باألذان واإلقامة لمرجال السبحث األول:

 وفيغ فرعان:
 الفرس األو :رفع الرؾت  األذان للرجا  .

 الفرس ال اني : رفع الرؾت  اإلقامة للرجا  .
                                                 

 (.71سؾرة يؾسل : آضة )    (1)
( 11( مختددار الرددحاح للددراز  مددادة  ذن )ص13/9انغددر: لدددان النددرل البددؽ مشغددؾر مددادة  ذن )    (2)

 ( .1/34الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )
انغددر فددي  نرهددف األذان فددي  تدد  السددواي  األربنددة: الهحددر الرائددب شددرح  شدد  الدددقائب البددؽ نجدديؼ     (3)

(، شددددرح مشتهددددى اإلرادات 1/216(، م شددددي السحتدددداج لسنرفددددة  لفددددا  السشهدددداج للذددددربيشي )1/442)
 ( .1/256للههؾ ي )

( 491دة )قدددؾا( )ص( مختدددار الردددحاح للدددراز  مدددا12/498انغدددر: لددددان الندددرل البدددؽ مشغدددؾر )    (4)
 (.4/126الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )

 ( .3انغر في  نرهف اإلقامة في  ت  السواي  : السراجع في  نرهف األذان حاشية )    (5)
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 الفرع األول : رفع الرهت باألذان لمرجال                          
 على مذروعية رفع الرؾت  األذان للرجا   قدر الظاقة.ا فب الفقها  في السواي  األربنة 

رحسددغ هللا حيشسددا عدددد سددشؽ األذان : )مشهددا  ن ضجهددر  دداألذان  (1)قددا  ال اسدداني
 .(2)ع  غ  ؾ غ؛ ألن السقرؾد ويؾ اإلعبلا ضحرل  غ( ففير 

رحسدغ هللا فدي  دفات السدخذن : )األولدى:  ن يهدالا فدي رفدع الردؾت  دغ مدا  (3)قا  الحظال
 .(4)ف لسا رفع  ؾ غ  ان  بلا في السقرؾد(  ،ذب عليغ إذ السقرؾد مشغ اإلعبلالؼ ض

 .(5)   عالي الرؾت(  ةي قا  الذربيشي رحسغ هللا : )وهدؽ لؤلذان... 
رحسددغ هللا : )وهدددؽ  ددؾن السددخذن  دديتا     رفيددع الرددؾت ...  (6)قددا  الههددؾ ي

 .(7)وألنغ  بلا في اإلعبلا( 
 ؾن رفع الرؾت شرطا  لرحة األذان . وقد اختلل الفقها  في 

 يؽ:توال ضخلؾ األذان مؽ حال 
 الحا  األولى : رفع الرؾت  األذن ل ير الحاارهؽ .

 الحا  ال انية : رفع الرؾت  األذان لشفدغ  و لسؽ  ان حاارا  منغ .
                                                 

 بؾ   ر بؽ مدنؾد ال اساني الحشفي عبل  الدديؽ ملدػ النلسدا  ، فقيدغ حشفدي لدغ بددائع الردشائع فدي    (1)
 ه.587والدلظان السهيؽ في   ؾ  الديؽ،  ؾفي سشة  ر ي  الذرائع

 ( وفيغ: ال اشاني.2/71( األعبلا لل ر لي )327(  اج التراجؼ )ص: 2/244الجؾاير السزية)      
 ( .1/149بدائع الرشائع في  ر ي  الذرائع )    (2)
لحظدددال فقيدددغ   دددؾلي  بدددؾ عهدددد هللا   بدددؽ   بدددؽ عهدددد الدددرحسؽ الرعيشدددي السدددال ي السندددروف  ا     (3)

 ددؾفي مذددارب فددي  نددض النلددؾا مددؽ  تهددغ مؾايدد  الجليددل فددي شددرح مخترددر خليددل، مددات سددشة 
 ه.954

 (.11/231( منجؼ السخلفيؽ )7/58األعبلا لل ر لي )      
 ( .2/91مؾاي  الجليل في شرح مخترر خليل )    (4)
 ( .1/214م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (5)
مشرؾر بؽ يؾنس بؽ  بلح الديؽ الههؾ ي شيخ الحشابلة  سرر في عهدن ، ندهتغ إلى بهدؾت فدي    (6)

في ال ربية  سرر مؽ مرفا غ الروض السربع  ذدرح زاد السددتشقع السختردر مدؽ السقشدع  و ذداف 
 القشاس عؽ متؽ اإلقشاس ،  ؾفي عاا إحدى وخسديؽ  ند األلل.

 ( .13/22(  منجؼ السخلفيؽ )8/249األعبلا لل ر لي )( 4/426خبل ة األ ر للحسؾ  )      
 ( .2/43 ذاف القشاس عؽ متؽ اإلقشاس )    (7)
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 الحال األولى : رفع الرهت باألذان لغير الحاضرين :
رفددع الرددؾت  ددداألذان لسددؽ  ددان يدددخذن  اختلددل الفقهددا  رحسهددؼ هللا فدددي اشددتراط

 ل ير الحاارهؽ على قؾليؽ ا شيؽ :
 القؾ  األو :

إن رفددع الرددؾت  دداألذان شددرط لرددحة األذان إذا  ددان يددخذن ل يددر الحااددرهؽ، 
ويددؾ قددؾ  فدددي مددوي  الحشفيدددة، والؾجددغ السرددحق عشدددد الذددافنية ومدددوي  الحشابلددة بدددل 

 جنلؾن ر شا  مؽ  ر ان األذان.
غ هللا : )وهددخذن حيدد  ض ددؾن اسددسع للجيددران؛ ألن السقرددؾد قددا  الدرخدددي رحسدد

 .(1)رل إال  غ( حإعبلمهؼ وهرفع  ؾ غ؛ ألن اإلعبلا ال ض
 قا  الذربيشي رحسغ هللا: )وه في في  ذانغ ]السشفرد[ إسساس نفدغ  خبلف  ذان 

 .(2)اإلعبلا للجساعة فيذترط فيغ الجهر  حي  ضدسنؾنغ( 
 .(3)فع الرؾت  غ    األذان ر ؽ( قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )ور 

رهؽ، ضدددتح  رفدع الردؾت  دداألذان لسدؽ  دان يددخذن ل يدر الحاادد القدؾ  ال داني:
ويدددؾ مدددوي  الحشفيدددة والسال يدددة ووجدددغ فدددي مدددوي  ولددديس ذلدددػ شدددرطا  لردددحة األذان ، 

 الذافنية .
قا  ال اساني رحسغ هللا : )حيشسا عددد سدشؽ األذان : )مشهدا:  ن ضجهدر  داألذان 

 .(4) غ  ؾ غ؛ ألن السقرؾد ويؾ اإلعبلا ضحرل  غ( فيرفع 
 .(5)قا  الحظال رحسغ هللا : )في  فة السخذن... ولي ؽ  يتا  حدؽ الرؾت(

قا  الذربيشي رحسدغ هللا فدي سدشؽ األذان: )و ن يهدالا فدي رفدع الردؾت  داألذن( 
 .(6)وقا  : )وهدؽ...  ية    عالي الرؾت( 

                                                 

 ( .1/138السهدؾط )    (1)
 ( .1/218م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (2)
 ( .2/64 ذاف القشاس )    (3)
 ( .1/149بدائع الرشائع في  ر ي  الذرائق )    (4)
 ( .2/89مؾاي  الجليل في شرح مخترر خليل )    (5)
 ( .214-1/213م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (6)
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ؾت  األذان لسؽ  دان يدخذن ل يدر الحاادرهؽ واستد  القائلؾن  اشتراط رفع الر
  ندة  دلة ، مشها:

قددا  لنهددد الددرحسؽ بددؽ  بددي  نرددنة  الدددليل األو :عددؽ  بددي سددنيد الخدددر  
رحسددغ هللا : )إنددي  راب  حدد  ال ددشؼ والهادضددة، فدداذا  شددة فددي نشسددػ وباديتددػ ف ذنددة  (1)

 . (2)  الربلة فارفع  ؾ ػ  الشدا ...( قا   بؾ سنيد: سسنتغ مؽ رسؾ  هللا
وجددغ الداللددة : مددرن عشددد األذان  ن يرفددع  ددؾ غ  دداألذان، و بددؾ سددنيد ضدد  رن عددؽ 

، واألمدر مدؽ السذدرس للؾجددؾل، فداذا وجد  علدى مددؽ  دان فدي نشسدغ وباديتددغ  الشهدي 
 فؤلن ضج  لسؽ  ان يخذن ل ير الحاارهؽ مؽ  ال  ولى.

 يددددر الحااددددرهؽ وال الدددددليل ال دددداني: ن السقرددددؾد مددددؽ مذددددروعية األذان يددددؾ اإلعددددبلا ل
ضحرل يوا السقرؾد إال برفع الرؾت  غ، فلؾ  سر  غ لسا  ؼ السقرؾد مؽ مذدروعية 

 .(3)األذان
واسدددتد  القدددائلؾن  اسدددتحهال رفدددع الردددؾت  ددداألذان دون اشدددتراطغ  نسدددؾا  دلدددة 

: )قددؼ مددع  ددبل  فدد لب   (4) الحدد  علددى رفددع الرددؾت ومشهددا :حدددي  عهدددهللا بددؽ زهددد
 .(5)ن  غ، فانغ  ندى  ؾ ا  مشػ( عليغ ما ر ية فليخذ

                                                 

عهددد الددرحسؽ بددؽ عهددد هللا بددؽ  بددي  نرددنة السددازني األنرددار  السدددني ، و قددغ  بددؾ حددا ؼ والشدددائي ،روى     (1)
ائي وابؽ ماجة  ؾفي في   و  خبلفة السشرؾر. لغ الهخار  و بؾ داود، والشَّد 

 .(3/686(  ارهخ اإلسبلا  )17/217(  هوي  ال سا  )5/251الجرح والتنديل )       
 (.1/217( )619روان الهخار  في الرحيق  تال األذان  ال رفع الرؾت  الشدا  حدي  )    (2)
السحتدددداج ( م شددددي 2/91( مؾايدددد  الجليددددل للحظددددال )1/149انغددددر: بدددددائع الرددددشائع لل اسدددداني )    (3)

 ( .2/64(  ذاف القشاس للههؾ ي )1/114للذربيشي )
عهد هللا بؽ زهد بؽ عهد ربغ األنرار   الخ رجي الهدر  مؽ سدادة الردحا ة ، شدهد النقهدة وبددرا     ( 4)

وبدددرا ويددؾ الددو   ر  األذان فددي الدددشة األولددى مددؽ الهجددرة، لددغ  حاديدد  ضددديرة ، وحدي ددغ فددي الدددشؽ 
 و بل يؽ.األربنة ،  ؾفي سشة ا شتيؽ 

 ( .4/328( اإل ا ة )2/375( سير  عبلا الشهبل  )3/912االستينال )      
(، والترمدو  فدي 1/372( )499روان  بؾ داود في الدشؽ  تال الربلة  دال  يدل األذان حددي  )    (5)

( وقدا  : حددي  عهددهللا بدؽ زهدد 189في الدشؽ  تال الربلة  ال ما جدا  فدي بدد  األذن حددي  )
 ( .1/358حيق )حدي  حدؽ  
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: )السددخذن ض فدر لددغ مددى  ددؾ غ، وهذدهد لددغ  دل رطدد   وحددي   بددي يرهدرة 
 .(2)وحدي   بي سنيد الخدر  الو  سهب ذ رن ،  (1)وها س( 

ن اوجددغ الداللددة :عدداير يددون األحاديدد  يددد  علددى اسددتحهال رفددع الرددؾت  دداألذ
 .(3)دون اشتراط

األحادي  ضحسل على الؾجؾل إال لرارف وال السشاقذة :   ل األمر في يون 
عدؽ عهدددهللا بدؽ زهدد الددو    دارف يشدا فيهقدى األمددر علدى   دلغ، ولددؼ يلتفدة الشهدي 

ر ى األذان وهددد مرن  ن يلقيددددغ علددددى  ددددبل  لسجددددرد اسددددتحهال رفددددع الرددددؾت  دددداألذان بددددل 
 الشتراطغ واإلل اا  غ .

 .(4)ا ة في مؾاع الجهروالتنليل :   ن اإلسرار  األذان ضرق  سا لؾ  سر  القر 
الددشص ، فقددد وردت الشرددؾص  دد مر  : يددوا القيدداس فاسددد فهددؾ فددي مناراددةضقددا  فيددغ

 برفع الرؾت  األذان .
 الترجيق:

الددددراجق وهللا  علددددؼ يددددؾ القددددؾ  األو  مددددؽ اشددددتراط رفددددع الرددددؾت  دددداألذان ل يددددر 
إلدى الحاارهؽ لقؾة ما استدلؾا  غ مؽ  دلة، وعددا وجدؾد الردارف لؤلمدر مدؽ الؾجدؾل 

 االستحهال .
 

 معو : ا  رهت باألذان لشفدو أو لسن كان حاضر رفع ال الحال الثانية :
اختلددل الفقهددا  رحسهددؼ هللا فددي اسددتحهال رفددع الرددؾت  دداألذان لسددؽ  ددان يددخذن 

 لشفدغ  و لسؽ  ان حاارا  منغ على قؾليؽ :

                                                 

( وابدددؽ ماجدددغ فدددي 13/52( )7611حددددي  ) روان اإلمددداا  حسدددد فدددي السددددشد مددددشد  بدددي يرهدددرة     (1)
( ويدؾ 1/241( )724الددشؽ  تدال األذان والددشة فيدغ  دال فزدل األذان و دؾال السدخذنيؽ حددي  )

 ( .1/226حدي   حيق، انغر  حيق سشؽ ابؽ ماجغ )
 ( .41ص )    (2)
 ( .3/119جسؾس شرح السهول للشؾو  )انغر: الس    (3)
 السرجع الدابب .     (4)
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ويددؾ قددؾ  جسهددؾر  رفددع الرددؾت  دداألذان فددي يددون الحددا  ح تضددد القددؾ  األو :
 . (1)ها  مؽ الحشفية والسال ية والذافنية والحشابلة الفق

رحسددغ هللا : )ف مددا الرجددل فددي خا ددة نفدددغ ض ددؾن فددي فددبلة مددؽ  (2)قددا  الشفددراو  
األرض فدددان  ذن فحددددؽ،    مشددددول  ذاندددغ، وم لدددغ الجساعدددة التدددي ال  ظلددد  نيريدددا، 

: (3)حيدد   انددة فددي فددبلة مددؽ األرض، ولددؾ لددؼ   ددؽ فددي زمددؽ سددفر، و مددا قددؾ  خليددل
 .(4)(فهؾ نير منتهر السفهؾا (إن سافر فوو ذان )

 .(5)قا  الذربيشي رحسغ هللا : )وهرفع السشفرد ند ا   ؾ غ  األذان(
ن  ذن لشفدددغ  و  ذن لحااددر واحدددا   ددان  و جساعددة قددا  الههددؾ ي رحسددغ : )وم
 .(6)ورفع الرؾت  فزل مؽ خفزغ( ،خير بيؽ رفع الرؾت وخفزغ

 فع الرؾت  األذان في يون الحالة .القؾ  ال اني:ال ضدتح  ر 
 ويؾ وجغ في موي  الذافنية.

                                                 

(، مؾايدد  الجليددل فددي شددرح مخترددر خليددل 1/57رد السحتددار علددى الدددر السختددار البددؽ عابددديؽ )    (1)
 ( .1/219( ، م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج للذربيشي )1/117للحظال )

ا، الشفددراو  األزيددر  السددال ي فقيددغ مذددارب فددي  نددض النلددؾا، لددغ  حسددد بددؽ نددانؼ بددؽ سددالؼ ابددؽ مهشدد   (2)
فتددد  مشهدددا الفؾافدددغ الددددواني علدددى رسدددالة القيرواندددي، ورسدددالة فدددي التنليدددب علدددى الهددددسلة مدددات سدددشة 

 ه. 1126
 (.2/41( منجؼ السخلفيؽ )1/192( األعبلا لل ر لي )1/148سلػ الدرر )      

قيدغ مدال ي،  دان  ددرا  فدي علسدا  القدايرة مذدار ا  فدي فشدؾن خليل بؽ إسحا  بؽ مؾسى الجشد   ف   (3)
مددؽ النربيددة والحدددي  والفددرائض ، لددغ السخترددر فددي الفقددغ والتؾادديق شددرح مخترددر ابددؽ الحاجدد ، 

 ه.776مات سشة 
 (.2/315( األعبلا لل ر لي )2/217( الدرر ال امشة )1/357الديهاج السوي  )      

(، وانغددر: مؾايدد  الجليددل للحظددال 1/172ة ابددؽ  بددي زهددد القيروانددي )الفؾافددغ الدددواني علددى رسددال    (4)
 (.1/449(، التاج واإلفليل لسخترر خليل للنهدر  )2/91)

 ( .1/218م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (5)
(،  سدددددشى السظالددددد  فدددددي شدددددرح روض الظالددددد  ل  رهدددددا 1/414وانغدددددر: نهاضدددددة السحتددددداج للرملدددددي ) 

 ( .1/125) األنرار  
(، شدددرح مشتهدددى 2/64( ،  ذددداف القشدداس عدددؽ مدددتؽ اإلقشددداس )2/82وانغددر: الس شدددي البدددؽ قدامدددة )    (6)

 ( .1/259اإلرادات للههؾ ي )
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قا  الذيراز  رحسغ هللا : )ومن  ان يخذن لربل غ وحددن لدؼ يرفدع الردؾت ألندغ 
 .(1)ال يدعؾ نيرن فبل وجغ لرفع الرؾت(

وقدد اسددتد  القدائلؾن  اسددتحهال رفدع الرددؾت  داألذان لسددؽ  دان يددخذن لشفدددغ  و 
 ورد مؽ  دلة في رفع الرؾت  األذان ومشها: لسؽ  ان حاارا  منغ  سا

وحدددي   بددي يرهددرة ،(2): )فددارفع  ددؾ ػ  الشدددا ( حدددي   بددي سددنيد الخدددر  
 )(3): )السخذن ض فر لغ مدى  ؾ غ، وهذهد لغ  ل رط  وها س. 

د بهادضة و نغ ضذدرس لدغ رفدع وجغ الداللة :حدي   بي سنيد الخدر  نص في  ذان السشفر 
الح  علدى رفدع الردؾت  داألذان وبيدان فزدل الرفدع فيغ ي يرهرة وحدي   بالرؾت ، 

 مسا ضنؼ  حؾا  األذان ومشها  ذان السر  لشفدغ  و لسؽ  ان حاارا  منغ. غو ؾا 
واستد  القائلؾن  ندا رفع الردؾت فدي يدون الحدا   التنليدل   ندغ ال يددعؾ نيدرن 

 .(4)فبل وجغ لرفع الرؾت 
 .(5)ع الرؾت على األذان للجساعة وبحسل األحادي  الرحيحة في فزل رف

(5). 
السشاقذة : التنليل يشا  اطدل فهدؾ فدي منارادة الدشص، حيد  ورد الدشص برفدع 

ولسدؽ يدخذن لجساعدة  الرؾت لسؽ يخذن لشفددغ  سدا فدي حددي   بدي سدنيد الخددر  
فدي قردة مدديريؼ مدع الشهدي -:  حاارة منغ  سا في حدي   بي قتدادة األنردار  

 وفيددغ: ضددا  ددبل  قددؼ فدد ذن  الشدداس -ى طلددع حاجدد  الذددسس ونددؾمهؼ عددؽ الرددبلة حتدد
فهدددؾ  ذن لسدددؽ  دددان مندددغ مدددؽ السددددلسيؽ ال يرجدددؾن نيدددريؼ واأل دددل فدددي  (6) الردددبلة( 

 األذان يشا رفع الرؾت .
                                                 

 ( .1/213السهول في فقغ اإلماا الذافني )    (1)
 سهب  خرهجغ ص )   ( .     (2)
 سهب  خرهجغ ص )   ( .     (3)
 ( .3/121هول للشؾو  )انغر: السجسؾس شرح الس    (4)
 ( .3/121انغر: السجسؾس شرح السهول للشؾو  )    (5)
( 595روان الهخار  في الرحيق  تال مؾاقية الردبلة،  دال األذان  ندد ذيدال الؾقدة ، حددي  )    (6)

(595( )1/211. ) 
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على األذان للجساعة دون نيريا مؽ الردؾر  (والحسل في )فزل رفع الرؾت
 وجدغ لقردر النسدؾا واأل ل النسؾا، بل ورد الشص على الردؾر األخدرى فدبل ،قرؾر
 يشا .

 الترجيق:
الددراجق وهللا  نددالى  علددؼ يددؾ مذددروعية رفددع الرددؾت  دداألذان لسددؽ يددخذن لشفدددغ 
 و لسدددؽ  دددان حاادددرا  مندددغ، لقدددؾة مدددا اسدددتدلؾا  دددغ مدددؽ مذدددروعية رفدددع الردددؾت  ددداألذان 

 وفزلغ و نها على النسؾا فتنؼ الحالتيؽ  بل است شا  .
 لمرجال : : رفع الرهت باإلقامة الفرع الثاني

ا فددب فقهددا  السددواي  األربنددة الدددشية رحسهددؼ هللا علددى مذددروعية رفددع الرددؾت 
  اإلقامة لربلة الجساعة .

وه ؾن رفنغ في اإلقامدة دون رفندغ فدي األذان؛ ألن السظلدؾل مدؽ اإلعدبلا بهدا 
 دون السظلؾل مؽ اإلعبلا  األذان، فالجساعة عشد اإلقامة حاارون ويؼ مقرؾديا.

رحسغ هللا : )و وا ضجهدر  اإلقامدة ل دؽ دون الجهدر  داألذن ؛ ألن  قا  ال اساني
 .(1)السظلؾل مؽ اإلعبلا بها دون السظلؾل مؽ األذان( 

جنددددل األذان مهشيددددا  المتددددداد الرددددؾت فيددددغ، رشددددي رحسددددغ هللا : )ومنسددددا خقددددا  ال
 .(2)و عربة اإلقامة ألنها ال  حتاج لرفع  ؾت لبلجتساس عشديا( 

هللا : )والسددتح   ن ض دؾن رفدع الردؾت فدي اإلقامدة دون قا  الذديراز  رحسدغ 
 .(3)رفع الرؾت في األذان؛ ألن اإلقامة للحاارهؽ( 

                                                 

 ( .1/149بدائع الرشائع في  ر ي  الذرائع )    (1)
(، مجسدددع األنهدددر فدددي شدددرح ملتقدددى 1/271بدددؽ نجددديؼ )وانغدددر: الهحدددر الرائدددب شدددرح  شددد  الددددقائب ال 

 ( .1/76األ حر لنهدالرحسؽ  فشد  )
 ( .  3/112شرح مخترر خليل )    (2)
 ( .1/194وانغر : حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير للدردير ) 
 ( .1/213السهول في فقغ الذافني )    (3)
 ( .2/76وانغر: الهيان للنسراني ) 
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   إسددراس إقامددة... ألن األذان إعددبلا  حدددرياقددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : )وهدددؽ 
بلدددا فدددي اإلعدددبلا، واإلقامدددة إعدددبلا الحاادددرهؽ فدددبل حاجدددة فيهدددا  لل دددائهيؽ فالت هدددة فيدددغ 

 ر .ض ؾن الرؾت فيغ دون الت هة  بل حدر دحوال، (1)لغ(
واستد  الفقها  على رفدع الردؾت  اإلقامدة و نهدا دون األذان فدي رفدع الردؾت 

  ندة  دلة مشها:
الدددليل األو :عددؽ ابدددؽ عسددر رادددي هللا عشهسددا قددا  : )فدددان األذان علددى عهدددد 

 .(2)مر يؽ ... فاذا سسنشا اإلقامة خرجشا إلى الربلة(  رسؾ  هللا 
ردبلة عشدد الداللة :ذ در ابدؽ عسدر رادي هللا عشهسدا  نهدؼ ضخرجدؾن إلدى ال وجغ

 لسدجد، مسا يد  على  ن السخذن يرفع  ؾ غ  اإلقامة .سساس اإلقامة ويؼ خارج ا
اإلقامدددة شدددرعة إلعدددبلا الحاادددرهؽ مسدددؽ يدددؼ داخدددل السددددجد،  خدددبلف الددددليل ال ددداني:

فيرفددع الرددؾت  اإلقامددة دون الرفددع األذان فهددؾ إعددبلا لسددؽ يددؾ خددارج السدددجد لحزددؾر الجساعددة 
 .(3)في األذان 

الدليل ال ال  : ما ورد مؽ  فات في اإلقامدة م دايرة لردفات األذان مسدا يدد  
 على خفض الرؾت  اإلقامة دون األذان، ومؽ يون الرفات : 

الترسل في األذان والحدر في اإلقامة، فنؽ جدابر بدؽ عهددهللا رادي هللا عشهسدا  -
ا  لهبل  : )ضا  بل  إذا  ذنة فترسدل فدي  ذاندػ، ومذا  قسدة ق  ن رسؾ  هللا 
 . (4)فاحدر...( 

                                                 

 (.1/265إلرادات )شرح مشتهى ا    (1)
 ( .  1/414وانغر: اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف للسرداو  ) 
(، والشدددائي فددي 1/384( )511روان  بدؾ داود فددي الددشؽ  تددال الرددبلة  دال فددي اإلقامددة حددي  )    (2)

( ، 2/248( )1644الددددشؽ ال هدددرى  تدددال قيددداا الليدددل و ظدددؾس الشهدددار  دددال  يدددل اإلقامدددة حددددي  )
 ( .2/437لهاني في  حيق سشؽ  بي داود )وحدشغ األ

 ( .1/151انغر: بدائع الرشائع لل اساني )    (3)
( وقدا : حدددي  195روان الترمدو  فدي الددشؽ  تدال الردبلة  دال مدا جدا  فدي الترسدل فدي األذان حددي  )    (4)

فالحدددي   (،1/373جددابر يددوا ال ننرفددغ إال مددؽ يددوا الؾجددغ مددؽ حدددي  عهدددالسشنؼ ويددؾ إسددشاد مجهددؾ ( )
( . 6/67اددنيل جدددا ، فنهددد السددشنؼ بددؽ نندديؼ متددروب الحدددي ،  نغددر: الجددرح والتنددديل البددؽ  بددي حددا ؼ )

 ( .18/441 هوي  ال سا  في  سسا  الرجا  للس   )
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  (1)جنل األ هنيؽ في األذنيؽ حا  األذان دون اإلقامة. فندؽ  بدي جحيفدة -
 .(2)قا  : ر ية  بلال  يخذن... وم هنان في  ذنيغ..( 

 
 

 المبحث الثاني
 الترجيع في األذان

الرد، والسراجنة السناودة ، ضقدا : راجندغ الترجيع في ل ة النرل:مؽ رجع، ويؾ 
 ال بلا، وراجع امر  غ... و ولػ الترجيع .

 ضستدح  متغ لحدؽ  ؾ ها في  رديدن : (3)قا  طرفة بؽ النهد 
د  ×   جنة في  ؾ ها خلة  ؾ ها   إذا ر    جاول  عآر على ربٍع ر 

(4)  
 وقا  جرهر : 

ن ر   (5)في متؾن األشاجع   قية وشؼ×    ة  مؽ عرفان ربٍع   نغ   جَّ
ومشغ الترجيع في األذان، سسي بولػ ألنغ ضد  ي  الذدهاد يؽ خافزدا  بهدا  دؾ غ 

 .(6) ؼ يرجنهسا رافنا  بهسا  ؾ غ 

                                                 

ضقدا  لدغ ويد  الخيدر، مدؽ  –   -وي  بؽ عهد هللا  بؾ جحيفة الددؾائي ال دؾفي،  داح  الشهدي     (1)
حدي دغ فدي ال تد  الددتة ،  دؾفي سدشة  ربدع  -  -  شرطة علدي   ار الرحا ة ، و ان  اح

 وسهنيؽ. 
 . (3/212( سير  عبلا الشهبل  )5/48(  سد ال ا ة )4/1561االستينال )      

روان الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال مددا جددا  فددي إدخددا  اإل ددهع فددي األذن عشددد األذان     (2)
 (.1/375جحيفة حدي  حدؽ  حيق( ) ( وقا  الترمو : )حدي   بي197حدي  )

لدد فدي  ادضدة الهحدرهؽ و شقدل     (3)  بؾعسرو طرفة بؽ النهدد الدؾائلي، شداعر جدايلي مدؽ الظهقدة األولدى، و 
في نجد، وا رل  السلػ  عسرو بؽ يشد وجنلغ مؽ ندمائغ،  دؼ  رسدلغ   تا دغ إلدى السن هدر ضد مرن فيدغ 

 شهر شنرن منلقتغ السذهؾرة. قتلغ ألبيات يجان بها فقتلغ السن هر، مؽ  
 ( .1/319( سسط البللئ في شرح  مالي القالي للن هر  )49الذنر والذنرا  البؽ قتيهة )ص      

( ضقددددؾ : إذا طربدددة فددددي  ددددؾ ها ورددت ن ستهدددا حدددددهة  ددددؾ ها 25ديدددؾان طرفددددة بدددؽ النهددددد )ص   (4)
 (.58)ص    ؾات نؾ   ريق عشد جخاريا على يالػ . شرح السنلقات الدهع لل وزني

 ( .282ديؾان جرهر )   (5)
( 1/236(  هدوي  الل ددة لؤلزيددر  )21/76 داج النددروس مدؽ جددؾاير القددامؾس لل بيدد  مددادة رجددع )   (6)

 ( .2/322الس رل في  ر ي  السنرل للسظرز  مادة رجع )
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فالترجيع في األذان في اال ظبلح الذرعي يؾ :  ن ض  ي السدخذن  الذدهاد يؽ 
 .(1)مر يؽ ضخفض بهسا  ؾ غ،  ؼ يرجع في  ي بهسا مر يؽ يرفع بهسا  ؾ غ 

يدددل يددؾ مددؽ سدددشؽ  (2)وقددد اختلددل الفقهددا  رحسهدددؼ هللا فددي الترجيددع فددي األذان 
 األذان  ا ال على  بل ة  قؾا  :

القؾ  األو : ن الترجيع في األذان سدشة مدؽ سدشؽ األذان ، ومليدغ ذيد  جسهدؾر 
 .   (3) يل النلؼ مؽ السال ية والذافنية،ورواضة عؽ اإلماا  حسد، وعليغ  يل الحدي  

رحسددغ هللا:) قددا  مالددػ : األذان هللا  فهددر هللا  فهددر  شددهد  ن  (4)ؽ القاسددؼقددا  ابدد
ال إلغ إال هللا  شدهد  ن ال إلدغ إال هللا  شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا  شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا 
، قدا :  دؼ يرجدع  د رفع مدؽ  دؾ غ بهدا  و  مدرة فيقدؾ   شدهد  ن ال إلدغ إال هللا... قدا : 

 .   (5)رفع الرؾت (فهوا قؾ  مالػ في 
وقد ذ ر فقها  السال ية مدؽ الددشة فدي األذان الترجيدع، قدا  الحظدال رحسدغ هللا :      

ع الذهاد يؽ(  . (6))مؽ  فة األذان  ن ض ؾن م رَّج 
وقا  الخرشي رحسغ هللا :) ضدؽ للسخذن  ن يرجع الذهاد يؽ   على مدؽ  دؾ غ 

وها  لردددؾ غ فدددي الت هيدددر ، يدددوا يدددؾ  الذدددهاد يؽ  وال ، وه دددؾن  دددؾ غ فدددي الترجيدددع مددددا
 .  (7)السنتسد (
 

                                                 

 ( .71 ح اا األذان والشدا  واإلقامة ، سامي الفراج )ص   (1)
 الدراسة : السحدث النبلمة عهد الحب الهاشدسي رحسدغ هللا فدي  حد   نشدؾان  مسؽ  فراد يون السد لة   (2)

 ) ذان الترجيع سشة مترو ة(  سا في السجسؾعة ال ال ة مؽ رسائلغ .
 (.1/362( سهل الدبلا )3/112انغر:السجسؾس شرح السهول )   (3)
اسددؼ، فقيددغ جسددع بدديؽ ال يددد والنلددؼ،  بددؾ عهددد هللا عهددد الددرحسؽ بددؽ القاسددؼ النتقددي السرددر  وهنددرف  ددابؽ الق   (4)

مؽ  هار السررهيؽ وفقهائهؼ  فقغ  اإلماا مالدػ ونغرائدغ، لدغ السدوندة مدؽ  جدل  تد  السال يدة ، مدات سدشة 
 ه.191

 ( .1/465(، الديهاج السوي  )9/121(، سير  عبلا الشهبل  )3/244 ر ي  السدارب )        
 ( .  1/157السدونة )   (5)
 ( .  2/74يل لذرح مخترر خليل)مؾاي  الجل   (6)
 ( .1/229شرح الخرشي على مخترر خليل )   (7)
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 .(2)((1)وقا  الذافني رحسغ هللا : )واألذان واإلقامة  سا ح ية عؽ آ   بي محوورة
 و ذان  بي محوورة مو ؾر فيغ الترجيع .

ولسددا عدددَّ فقهددا  الذددافنية سددشؽ األذان قددالؾا:)والترجيع فيددغ، ل هؾ ددغ فددي خهددر مدددلؼ، 
 .(3)مر يؽ سرا   حي  ضدسنغ مؽ  قربغ عرفا  قهل الجهر بهسا( ويؾ ذ ر الذهاد يؽ
رحسددغ هللا فددي مؾاددع عددؽ اإلمدداا  حسددد رحسددغ هللا : ) ذان  بددي  (4)ونقددل حشهددل

 .(6)محوورة  عج  إلي وعليغ  يل م ة إلى اليؾا(
القؾ  ال اني :  ن الترجيع في األذان مؽ السهاح، ويؾ قؾ  لئلمداا  حسدد رحسدغ 

 ، وقا   غ  نض فقها  الحشفية . (5)  حال اإلماا هللا ، وعليها
 .(6)قا  ابؽ مفلق : )يؾ جائ  نص عليغ في رواضة حشهل( 

وندددص فدددي شدددرح السشتهددددى علدددى اإل احدددة، حيدددد  قدددا  : )وههددداح  رجينددددغ :    
 .(7)األذان لحدي   بي محوورة(

فيدغ ، وقا  ابؽ نجيؼ رحسغ هللا: )الغاير مؽ عهارا هؼ  ن الترجيدع عشددنا مهداح 
 . (7)ليس  دشة وال م رون(

                                                 

ومددخذن السدددجد الحددراا، مددؽ  ندددى الشدداس   بددؾ محددوورة  وس بددؽ منيددر الجسحددي  دداح  الشهددي     (1)
يدد فهقدي األذان فدي ولددن إلدى 59 ؾ ا  و طيههؼ، قا  الؾاقد  :فدان يدخذن  س دة إلدى  ن  دؾفي سدشة 

 اليؾا  س ة .
 ( .3/117( سير  عبلا الشهبل  )1/329(  سد ال ا ة )1/121االستينال )      
 ( .2/187األا )   (2)
 (.1/468 حفة السحتاج )   (3)
حشهددل بددؽ إسددحا  بددؽ حشهددل الذدديهاني، اإلمدداا الحددافظ الردددو   بددؾ علددي، ابددؽ عددؼ اإلمدداا  حسددد،     (4)

 يد . 273فان  قة  هتا ،  ؾفي سشة 
 ( .3/317( شورات الوي  )13/51( سير  عبلا الشهبل  )3/321تنديل )الجرح وال      

 (.2/9الفروس البؽ مفلق )   (6)
 ( .413-1/412اإلنراف للسرداو  )   (5)
 ( .1/279السهدس شرح السقشع )   (6)
 ( .1/265شرح مشتهى اإلرادات )   (7)
 ( 1/445الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (7)
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القؾ  ال ال  :  ن الترجيع ليس مؽ سشؽ األذان بل يدؾ م درون، ويدؾ قدؾ   بدي 
قددا  الدرخدددي رحسددغ هللا : ) ددؼ ضختلفددؾن فددي األذان فددي  بل ددة ،  (1)حشيفددة و دداحهيغ 

 .(2)مؾااع : حديا : في الترجيع، فانغ ليس مؽ سشة األذان عشدنا( 
حسددغ هللا : )وال  رجيددع... ال فددا  الرواضددات علددى  ن  ددبلال  ر  (3)قددا  ابددؽ عابددديؽ

 .(4)لؼ ض ؽ يرجع، فانغ م رون... ،ال راية السو ؾرة  ش ههية(
 وقد استد  جسهؾر النلسا  على شرعية الترجيق و نغ مؽ سشؽ األذان بدليليؽ :      

عدددؽ  بدددي (5)فندددؽ عهددددهللا بدددؽ محيرهددد ، الددددليل األو  :حددددي   بدددي محدددوورة 
 شدهد  ن ال إلددغ إال  ،وا األذان: )هللا  فهدر هللا  فهددرعلسددغ يد  ن نهدي هللا  وورة محد

هللا  شهد  ن ال إلغ إال هللا،  شهد  ن  ا  رسؾ  هللا  شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا،  دؼ ضندؾد 
فيقؾ :  شهد  ن ال إلغ إال هللا،  شهد  ن ال إلدغ إال هللا،  شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا  شدهد 

وفدي رواضدة ، (6)ن  ا  رسؾ  هللا، حي علدى الردبلة مدر يؽ، حدي علدى الفدبلح مدر يؽ( 

                                                 

 ( .1/132ني اآل ار للظحاو  رحسغ هللا )شرح منا   (1)
 ( .1/128السهدؾط للدرخدي )   (2)
   ميؽ بؽ عسر بؽ عهد الن ه  عابديؽ الدمذقي ، فقيغ الددضار الذدامية وممداا الحشفيدة فدي عردرن    (3)

 ه. 1252عررن فقيغ   ؾلي لغ رد السحتار على الدر السختار ومجسؾعة رسائل، مات سشة 
(، منجددددؼ 6/42( األعددددبلا لل ر لددددي )1231ر فددددي  ددددارهخ القددددرن ال الدددد  عذددددر )ص:حليددددة الهذدددد        

 ( .9/77السخلفيؽ )
 (.2/52حاشية ابؽ عابديؽ )   (4)
اإلماا الفقيغ  بؾ محيره  عهددهللا بدؽ محيرهد  القرشدي  دان مدؽ سدادة التدا نيؽ، قدا  رجدا  بدؽ حيدؾن     (5)

 .  قا  بؽ محيره   مان للشاس، مات في دولة الؾليد
 ( .5/159(، اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )4/494سير  عبلا الشهبل )       

 (. 1/287( )598روان مدلؼ في  حيحغ  تال الربلة ،  ال  فة األذان ، حدي  )   (6)
قدددا  ابدددؽ القظدددان رحسدددغ هللا :) وقدددد ضقدددع فدددي  ندددض رواضدددات  تدددال مددددلؼ يدددوا الحددددي  مربندددا فيدددغ       

ي  ن  ند فيغ  حيحغ ، وقد سداقغ الهيهقدي فدي  تا دغ مدؽ رواضدة إسدحا  بدؽ الت هير،ويي التي يشه 
إبددراييؼ عددؽ مندداذ بددؽ يذدداا، عددؽ  بيددغ يذدداا الدسددتؾائي  ددالت هير مربنددا ، ددؼ قددا  الهيهقددي:  خرجددغ 
مدلؼ في الرحيق،ومسحا  بؽ إبراييؼ  حد مؽ روان عشدغ مددلؼ، فهدؾ إذن مربدع فيدغ الت هيدر، فداعلؼ 

 (.612/ 5واإليهاا في  تال األح اا )بيان الؾيؼ   ذلػ(.
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عدؽ  بيدغ عدؽ جددن، قدا : قلدة : ضدا رسدؾ  هللا (1)عؽ   بؽ عهدالسلػ بؽ  بي محدوورة
 ؼ  قدؾ :  شدهد  ن ال إلدغ إال قا : فسدق مقدا ر سي وقا  : )...علسشي سشة األذان ، 

،  شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا  شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا  خفددض هللا  شددهد  ن ال إلددغ إال هللا
بهسا  ؾ ػ،  ؼ  رفع  ؾ ػ  الذهادة  شهد  ن ال إلغ إال هللا  شدهد  ن ال إلدغ إال هللا، 

وفددي رواضددة : قددا : ،(2)الحدددي   (  شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا... شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا
إلددغ إال هللا  شددهد  ن ال إلددغ إال هللا  شددهد  ن ) ددؼ ارجددع فسددد مددؽ  ددؾ ػ:  شددهد  ن ال 
عهدددالن ه   وفددي رواضددة : قددا  إبددراييؼ بددؽ، (3)( ا  رسددؾ  هللا  شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا

قددا :  خهرنددي  بددي وجددد  جسينددا  عددؽ  بددي محددوورة :  (4)بددؽ عهدددالسلػ بددؽ  بددي محددوورة
شددا، قددا    إبددراييؼ: م ددل  ذان قندددن و لقددى عليددغ األذان حرفددا  حرفددا ، قددا  ن رسددؾ  هللا 

 .(5)فؾ ل األذان  الترجيع ،   ذر: فقلة لغ:  عد علي  
وجدددغ الداللدددة :الحددددي  ندددص فدددي بيدددان  دددفة الترجيدددع الدددؾاردة فدددي األذان، و ن 

علسها   ا محدوورة، ويدي مدؽ سدشؽ األذان  سدا فدي الرواضدة، قدا   بدؾ محدوورة:  لشهي ا
 .(6)قلة ضا رسؾ  هللا علسشي سشة األذان 

                                                 

 يؾ   بؽ عهدالسلػ بؽ  بي محوورة الجسحي الس ي السخذن، ذ رن ابؽ حهان في ال قات.     (1)
 (.9/317( ،  هوي  التهوي  )26/22( ،  هوي  ال سا  )8/4الجرح والتنديل )      

(، والحددددي  1/373( )427دي  )روايدددا  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال الردددبلة  دددال  يدددل األذان حددد   (2)
 (.   1/373 حيق  ظرقغ  سا قالغ األرنخوط في  حقيب الدشؽ)

( وروايددددا 1/373( )429روايدددا  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تددددال الردددبلة،  دددال  دددفة األذان حددددي  )   (3)
( 2/4( )631الشدددائي فددي الدددشؽ الردد رى )السجتهددى(  تددال األذان   ددال  يددل األذان، حدددي  )

 (.  1/123اني رحسغ هللا ،انغر : ال سر السدتظال في فقغ الدشة وال تال )و ححغ األله
يؾ إبراييؼ بدؽ عهدد الن هد  بدؽ عهدد السلدػ بدؽ  بدي محدوورة القرشدي الس دي  بدؾ إسدساعيل، روى لدغ     (4)

الهخار  في  فندا  النهداد، والترمدو  والشددائي، ن قدل عدؽ ابدؽ منديؽ  زدنيفغ، وذ درن ابدؽ حهدان فدي 
 ا  ض خظئ.ال قات وق

 (.1/141(  هوي  التهوي  )2/138(  هوي  ال سا  )2/113الجرح والتنديل )       
 ددال مددا جددا  فددي الترجيددع فددي  روايددا الترمددو  فددي  تا ددغ الجددامع  بددؾال الرددبلة عددؽ رسددؾ  هللا    (5)

و  عشددغ مددؽ نيددر 191األذان، حدددي  ) ( ، وقددا : )حدددي   بددي محددوورة فددي األذان  ددحيق، وقددد ر 
 ( .  1/366، وعليغ النسل  س ة، ويؾ قؾ  الذافني( ) وجغ

 ( .1/362( ، سهل الدبلا )2/13انغر في ذلػ : السشتقى في شرح السؾط  للهاجي )   (6)
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 :مؽ وجهيؽ ابلة االستدال   حدي   بي محوورةالسشاقذة :ناقش فقها  الحشفية والحش
الؾجغ األو  :  ن ما ورد فدي  ذان  بدي محدوورة مدؽ  رجيندغ لدؤلذن  دان  نليسدا  

رحسغ هللا : )ذ در فدي األسدرار  ن الشهدي  (2)قا  الهابر ي،  (1)فغشغ  بؾ محوورة  رجينا  
 فددي قرددتغ ويددي :  ن   ددا محددوورة  ددان يدده ض الشهددي   مددرن بددولػ لح سددة روهددة 

 ددداألذان، فلسدددا بلدددا  لسدددات  قهدددل اإلسدددبلا   زدددا  شدددديدا ، فلسدددا  سدددلؼ  مدددرن رسدددؾ  هللا 
وعددرب  ذنددغ، وقددا  لددغ:  الذددهادة خفددض  ددؾ غ حيددا ا  مددؽ قؾمددغ، فدددعان رسددؾ  هللا 

محهددة للرسددؾ  ارجددع وامدددد بهددا  ددؾ ػ، إمددا لينلسددغ  نددغ ال حيددا  فددي الحددب  و لي هدددن 
 .(3)بت رهر  لسات الذهادة(

)احتسدددددل  ن ض دددددؾن الترجيدددددع الدددددو  ح دددددان رحسدددددغ هللا :(4)قدددددا  اإلمددددداا الظحددددداو  
مشددغ،   بؾمحددوورة إنسددا  ددان ألن   ددا محددوورة لددؼ ضسددد بددولػ  ددؾ غ علددى مددا  راد الشهددي 

 . (5)ارجع وامدد مؽ  ؾ ػ ي وا اللفظ في الحدي (: فقا  لغ الشهي 
 

  دا محدوورة و دان  دافرا   رحسغ هللا : )لسا لقؽ رسؾ  هللا  (6)ز  وقا  ابؽ الجؾ 
فددددافرا   عدددداد عليددددغ الذددددهادة و رريددددا لت هددددة عشدددددن وهحفغهددددا وه رريددددا علددددى   ددددحا غ 

                                                 

 (.1/41انغر :الهداضة للسرنيشاني )   (1)
ألدل،  دان  بؾ عهد هللا   بؽ   بؽ محسؾد  فسل الديؽ الهابر ي، عبلمة  فقغ الحشفيدة، عدارف  دا   (2)

فاادددبل  ددداح  فشدددؾن وافدددر النقدددل، مدددؽ  تهدددغ النشاضدددة فدددي شدددرح الهداضدددة وشدددرح السشدددار مدددات سدددشة 
 ه. 786

 (.7/42( األعبلا لل ر لي )276(،  اج التراجؼ )ص:6/1الدرر ال امشة )       
 ( .242-1/241النشاضة شرح الهداضة )   (3)
مة الظحددداو  محدددث الددددضار السردددرهة،  ددداح  اإلمدداا النبلمدددة  بدددؾ جنفددر  حسدددد بدددؽ   بددؽ سدددبل   (4)

يددد 321التردانيل الذدهيرة، مشهددا اخدتبلف النلسدا  و ح دداا القدرآن وشددرح منداني اآل دار،  ددؾفي سدشة 
 ( .4/115( شورات الوي  )1/112( الجؾاير السزية )15/27.سير  عبلا الشهبل  )

 ( .1/132شرح مناني اآل ار)   (5)
  القرشددي التيسددي  بددؾ الفددرج ابددؽ الجددؾز  ، مددخرخ محدددث مفدددر فقيددغ عهددد الددرحسؽ بددؽ علددي بددؽ     (6)

مددؽ علسددا  الحشابلددة ، مؾلدددن ووفا ددغ به ددداد لددغ نحددؾ  بل سائددة مرددشل مشهددا : زاد السدددير فددي علددؼ 
 التفدير ،  لهيس إبليس ،  ؾفي عاا سهع و دنيؽ وخسدسائة . 

 (1/268منجؼ السفدرهؽ ) (1/47( شورات الوي  )22/352سير  عبلا الشهبل  )       
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يدا عليددغ عشهددا  رر السذدر يؽ فددانهؼ  دانؾا يشفددرون مشهدا خددبلف نفدؾريؼ مددؽ نيريدا، فلسددا 
 .(1)ؽ   راريا سشة(مؽ األذان، فند األذان  دع عذرة  لسة فاذا  ان  ولػ لؼ ض 

 الرد :يون االحتساالت التي ذ ريا فقها  الحشفية والحشابلة مردودة بدليل :
ضددا رسددؾ  هللا : )قلددة  رواضددة  بددي داود الدددا قة حيدد  قددا   بددؾ محددوورة للشهددي 

رحسددغ هللا : )ويددون األقددؾا  متقاربددة فددي السنشدددى  (2)قددا  ال هلنددي، علسشددي سددشة األذان(
د رحسغ هللا : )قلة ضا رسؾ  هللا : علسشي سشة األذان( وفيدغ : ) دؼ وهرديا لفظ  بي داو 

 قددؾ  :  شددهد  ن ال إلددغ إال هللا،  شددهد  ن  ا  رسددؾ  هللا  خفددض بهددا  ددؾ ػ  ددؼ  رفددع 
و هندددغ فدددي رد يدددون التددد وهبلت الحدددافظ ابدددؽ ، (3) دددؾ ػ بهدددا( فجنلدددغ مدددؽ سدددشة األذان( 

 .(4)حجر الندقبلني رحسغ هللا
خرشدددي رحسدددغ هللا حيشسدددا ذ دددر االحتسددداالت التدددي مدددؽ  جلهدددا  مدددرن و ضزدددا  قدددا  ال

 .(5) الترجيع : )وال يشتفي يوا  انتفا  سههغ،  الرمل في الحج( الشهي 
الؾجددغ ال دداني : قددالؾا : وردت  حاديدد  فددي  ددفة األذان عددؽ نيددر  بددي محددوورة 

 شهؼ .وليس فيها ذ ر للترجيع ،  حدي  عهدهللا بؽ زهد وابؽ عسر راي هللا ع 
 

قددا  فددي  هيدديؽ الحقددائب: )ولشددا حدددي  عهدددهللا بددؽ زهددد مددؽ نيددر  رجيددع و ذان  ددبل  
 .(6)حزرا  وسفرا  مؽ نير  رجيع إلى  ن  ؾفي عليغ الربلة والدبلا(  حزرة الشهي 

: )فيتدددرجق عددددا الترجيدددع ألن حددددي  عهددددهللا بدددؽ زهدددد بدددؽ  (1)وقدددا  ابدددؽ الهسددداا
 فيغ  رجيع فيهقى منغ إلى  ن يتحقب خبلفغ، عهدربغ يؾ األ ل في األذان، وليس 

                                                 

 ( .2/78التحقيب في مدائل الخبلف)   (1)
النبلمددة  بددؾ   عهددد هللا بددؽ يؾسددل ال هلنددي الحشفددي ، فقيددغ عددالؼ  الحدي ،  ددلغ مددؽ ال هلددع فددي    (2)

الرددددؾما  اشددددت ل   يددددرا والزا مظالنددددة  تدددد  الحدددددي  إلددددى  ن خددددرج الهداضددددة و حاديدددد  ال ذدددداف 
 يد 762 ا مات  القايرة سشة واستؾع  ذلػ استينا ا  ال

 ( .1/88لحظ األلحا  ) (1/412)( الهدر الظالع 3/95الدرر ال امشة )      
 ( .1/263نر  الراضة ألحادي  الهداضة)   (3)
 ( .1/112الدراضة في  خرهج  حادي  الهداضة)   (4)
 ( .1/229شرح مخترر خليل)   (5)
 ( .2/57(، الس شي البؽ قدامة )1/241( وانغر: النشاضة شرح الهداضة )1/91)   (6)
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 .(2)ل ؽ خبلفغ متنارض، فبل يرفع ح سا   حقب  هؾ غ  بل منارض(
الددرد :ضجددال عددؽ يددوا :  دد ن حدددي   بددي محددوورة ذ ددر  ددفة مذددروعة لددؤلذان 
نيدددر الردددفة التدددي فدددي حددددي  عهددددهللا بدددؽ زهدددد، فهدددي مقهؾلدددة وال  ندددارض  دددفة  ذان 

رحسدددغ هللا: )ف دددان مدددا فيدددغ مدددؽ الترجيدددع زهدددادة علدددى نيدددرن مدددؽ  (4)دقدددا  ابدددؽ رشدددد الجددد،  (3) دددبل 
، ومدا ا ردل  دغ النسدل مدؽ األخهدار فهدؾ  األحادي  ا را  النسدل  دغ  السديشدة مشدو وفداة الشهدي 

 .(5) ولى مسا لؼ يترل  غ عسل مشها ألن ذلػ ضقتزي  نغ يؾ الشاسخ لها، وهللا  علؼ( 
 ي حدي   بي محوورة ال مدفع لها.وبهوا يتهيؽ  ن الترجيع سشة  ابتة ف

 
 .  (6)ن يوا ما  ان عليغ عسل  يل م ة والسديشة الدليل ال اني:

قا  الذافني رحسغ هللا : )و در ة إبراييؼ بؽ عهددالن ه  بدؽ عهددالسلػ بدؽ  بدي 
 .(7)محوورة يخذن  سا ح ى ابؽ محيره (

ؽ سددددلفهؼ، : )وألنددددغ سددددشة  يددددل الحددددرميؽ ، يشقلددددغ خلفهددددؼ عدددد (1)قددددا  السدددداورد 
و  انريؼ عؽ  فابريؼ ، مؽ نير  شازس بيدشهؼ وال اخدتبلف فيدغ، ف دان ذلدػ مدؽ دالئدل 

 .(2)اإلجساس وحجج اال فا ( 
                                                                                                                                            

  بؽ عهد الؾاحد بؽ عهد الحسيدد السندروف  دابؽ الهسداا الحشفدي،  دان عبلمدة فدي الفقدغ واأل دؾ     (1)
، محققا  جدليا  نغارا ، مؽ  تهدغ فدتق القددير فدي شدرح الهداضدة والتحرهدر فدي   دؾ  الفقدغ، مدات سدشة 

 ه. 861
 ( .1/166(   ية الؾعاة )8/127التاسع )الزؾ  البلمع أليل القرن       

 (   1/246فتق القدير البؽ الهساا )   (2)
( ، نيددل 4/12(،االسددتو ار البددؽ عهدددالهر )4/81انغددر: السشهدداج شددرح  ددحيق مدددلؼ بددؽ الحجدداج)   (3)

 ( .  1/362( ، سهل الدبلا للرشناني )2/314األوطار للذؾ اني )
شددد القرطهددي، شدديخ السال يددة قااددي الجساعددة  قرطهددة ،  ددان عارفددا  بددؾ الؾليددد   بددؽ  حسددد بددؽ ر      (4)

 ددالفتؾى،  ردديرا  دد قؾا   ئسددة السال يددة، مددؽ  رددانيفغ  تددال السقدددمات ألوائددل  تدد  السدونددة، و تددال 
الهيددان والتحردديل لسددا فددي السدددتخرجة مددؽ التؾجيددغ والتنليددل ، مددات فددي ذ  القندددة، سددشة عذددرهؽ 

 وخسس مائة .
 (.6/112( شورات الوي  )2/248( الديهاج السوي  )19/511الشهبل  ) سير  عبلا       

 ( .1/435الهيان والتحريل والذرح والتؾجيغ والتنليل في مدائل السدتخرجة )   (5)
 (.3/112( ، السجسؾس شرح السهول )1/229انغر : شرح الخرشي على مخترر خليل )   (6)
 ( .2/43و  )نقلغ عشغ الساورد  رحسغ هللا في الحا   (7)
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وقددا  الشددؾو  رحسددغ هللا : )انزددؼ إلددى يددوا  لددغ عسددل  يددل م ددة والسديشددة وسددائر 
 .(3)األمرار، وباهلل التؾفيب( 

ى فهؾ  ذان  يل السديشة إلدى السشاقذة :نؾقش يوا االستدال    ن  ذان  بل   ول
 .  ن  ؾفي رسؾ  هللا 

قا  ابؽ الجؾز  رحسغ هللا : ) ذان  بي محوورة عليغ  يل م دة، ومدا ذيهشدا إليدغ 
 .(4)عليغ  يل السديشة، والنسل على الست خر مؽ األمؾر( 

رحسددغ هللا فددي الهشاضددة عددؽ ابددؽ الجددؾز   نددغ قددا  : )و ذان  ددبل   (5)وذ ددر النيشددي
، مظلع عليغ مقرر لغ و ذان  بي محوورة  س ة نائ  عشدغ عليدغ    هللا  حزرة رسؾ 

 .(6)الربلة والدبلا ، فلنلغ ال ضنلؼ  اطشغ مؽ األذان( 
 الشغر في األحادي  نجد  ن النسل في األذان عشد  يل م ة علدى  ذان  الرد :
، (8)جيدع ، والنسل في  در اإلسدبلا فدي السديشدة علدى  ذان  دبل   دبل  ر (7) بي محوورة

إال قلديبل ،   ؼ ورد النسل  الترجيع  ند وفاة  بل ، فان  بل  لؼ يدخذن  ندد وفداة الشهدي 
 .(9)فقد ح ى الساورد   ن الترجيع سشة  يل الحرميؽ 

                                                                                                                                            

 بددؾ الحدددؽ علددي بددؽ   بددؽ حهيدد ، الهرددر  السدداورد  ،فددان مددؽ وجددؾن فقهددا  الذددافنية، رفيددع     (1)
الذدد ن لددغ اليددد الهاسددظة فددي السددوي  والتفددشؽ التدداا فددي سددائر النلددؾا، مددؽ  تهددغ األح دداا الدددلظانية 

 ه. 451والحاو ، مات سشة 
( طهقدات الذدافنية ال هدرى للدده ي 18/64بلا الشدهبل  )( سير  عد2/636طهقات الفقها  الذافنية )       
(5/267.) 

 (.2/43الحاو  )   (2)
 ( .4/81شرح الشؾو  على مدلؼ)   (3)
 ( .2/78التحقيب في مدائل الخبلف)   (4)
 بددؾ   محسددؾد بددؽ  حسددد بددؽ مؾسددى الحشفددي وهنددرف  ددالنيشي ،  ددان إمامددا عالسددا عارفددا  النربيددة والترددرهف      (5)

ريسددا حافغددا لل ددة   يددر االسددتنسا  لؾحذدديها، مددؽ  تهددغ عسدددة القددار  فددي شددرح الهخددار  والهشاضددة فددي شددرح وني
 ه .855الهداضة مات سشة 

 (.7/163( األعبلا لل ر لي )2/275(   ية الؾعاة )11/131الزؾ  البلمع أليل القرن التاسع )         
 ( . 2/82الهشاضة شرح الهداضة للنيشي )   (6)
 ( .2/187انغر األا للذافني )   (7)
 ( .  2/73التحقيب البؽ الجؾز  )   (8)
 ( .2/53انغر : الحاو  للساورد  )   (9)
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ويشا ذ در ابدؽ  يسيدة رحسدغ هللا  بلمدا  محدررا  حدؾ  ادعدا   دل فرهدب  د ن األذان 
  قددا  : )ومددشهؼ مددؽ  ددان عسد ددغ الددو  يددوي  إليددغ يددؾ عسددل  يددل م ددة  و السديشددة حيدد

قدد  النسل الو  وجددن بهلددن، وجندل ذلدػ الددشة دون مدا خالفدغ، مدع النلدؼ  د ن الشهدي 
قامتغ ما وجدن فدي بلددن: إمدا م، وربسا جنل  نزهؼ  ذان  بل  و ةوسع في ذلػ و لَّ سش

منسدددا إال قلددديبل ، و   ال ؾفدددة، وممدددا  الذددداا، وممدددا  السديشدددة، وبدددبل  لدددؼ يدددخذن  ندددد الشهدددي 
 .(2)مخذن  يل قها ( (1) السديشة سند القرعي

 وقد استد  الحشفية على مويههؼ في  راية الترجيع  ندة  دلة، مشها:
 : ) لسددا  مددر رسددؾ  هللا قددا  حيدد  الدددليل األو  : حدددي  عهدددهللا بددؽ زهددد 

 الشددداقؾس ضنسدددل ليزدددرل  دددغ للشددداس لجسدددع الردددبلة، طددداف بدددي و ندددا ندددائؼ رجدددل ضحسدددل 
: نددعؾ  دغ ةلدع الشاقؾس؟ قدا : ومدا  ردشع  دغ؟ فقيدن، فقلة: ضا عهدهللا   هي ناقؾسا  في

: بلدى. قدا : فقدا : هللا ةلد  دلػ علدى مدا يدؾ خيدر مدؽ ذلدػ؟ فقإلى الربلة، قا :  فبل
 فهدددر هللا  فهدددر هللا  فهدددر هللا  فهدددر،  شدددهد  ن ال إلدددغ إال هللا،  شدددهد  ن ال إلدددغ إال هللا، 

 شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا... إلدى  ن قدا : فلسدا   دهحة   يدة   شهد  ن  ا  رسدؾ  هللا
ف خهر ددغ  سددا ر يددة، فقددا : إنهددا لرؤهددا حددب، إن شددا  هللا، فقددؼ مددع  ددبل ،  رسددؾ  هللا 

 .(3)ف لب عليغ ما ر ية  فليخذن  غ...(
وجدددغ الداللدددة :قدددا  بددددر الدددديؽ النيشدددي رحسدددغ هللا : )وحجتشدددا  ن ال  رجيدددع فدددي اآلحددداد 

 .(4)مؽ نير  رجيع ( ... مشها حدي  عهدهللا بؽ زهد والسذايير
                                                 

سددند بددؽ عائددو السددخذن، مددؾلى عسددار بددؽ ضاسددر،  ددان يت جددر فددي القددر ، فنددرف  ددغ،  ذ ن فددي حيدداة     (1)
 ش إلى  ضاا الحجاج.في مدجد قها ، ونقلغ الرديب إلى السدجد الشهؾ   ند  بل ، عا الشهي 

 ( .3/54(، اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )2/593االستينال في منرفة األ حال )       
 ( .22/67مجسؾس الفتاوى)   (2)
( وروان الترمدددو  فدددي 1/371روان  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال الردددبلة  دددال  يدددل األذان حددددي  )   (3)

: حدددي  عهددد هللا بددؽ زهددد (وقددا 189ي  )الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال مددا جددا  فددي بددد  األذان حددد
( وروان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال بددد  األذان حدددي  1/359)حدددي  حدددؽ  ددحيق

( واأللهداني فدي  دحيق سدشؽ  بدي داود 3/82(، و ححغ الشدؾو  فدي السجسدؾس ى)1/232()716)
 ( .2/417()512حدي  )

 (2/81الهشاضة شرح الهداضة )   (4)



 52 

يدؾ األ دل فدي األذان ولديس  قا  ابؽ الهساا : )حدي  عهدهللا بؽ زهدد بدؽ عهدربدغ 
 . (1)فيغ  رجيع (

فددي  ددفة األذان ال ضنددارض حدددي   بددي محددوورة  السشاقذددة :حدددي  عهدددهللا بددؽ زهددد 
 إن  ان يشاب نفدي،  يدل وال نفدي ،  في زهاد غ للترجيع، فالس هة مقدا على الشافي

 . فال هادة مقهؾلة ويي نير مناراة لحدي  عهدهللا بؽ زهد 
قدددا  السددداورد  رحسدددغ هللا : ) لدددؾ  ندددارض الحددددي ان ل دددان حددددي   بدددي محدددوورة 

 داني :  ندغ متد خر، وال، ندغ  زهدد، واألخدو  ال هدادة  ولدى  ولى مؽ  ربنة  وجغ : حدديا : 
وذلػ عؽ عهدهللا بدؽ زهدد    :  نغ م خؾذ مؽ  لقيؽ رسؾ  هللا وال ال، والست خر  ولى

  والرا ددع :  نددغ ضظدددابب فنددل  يددل الحددرميؽ  س ددة والسديشددة ف دددان ،، ف ددان يددوا  ولددى
 .(2) ولى(

حددددي  ابدددؽ عسدددر رادددي هللا عشهسدددا، حيددد  قدددا : )إنسدددا  دددان  الددددليل ال ددداني :
 .(3)رة مرة( مر يؽ مر يؽ، واإلقامة م األذان على عهد رسؾ  هللا 

وجغ الداللة :قا  في الهشاضة: )ويدوا دليدل  درهق علدى  ندغ لدؼ ض دؽ فيدغ  رجيدع( 
(4). 

 السشاقذة :يوا ال يشفي  فة الترجيع ألمؾر :
 وال  : ضحتسدددل  ن قؾلدددغ )مدددر يؽ مدددر يؽ( لل الددد ، ف الددد  األذان مدددر يؽ مدددر يؽ، 

 ربدددع مدددرات، و دددوا  ولدددؾ  راد  دددل جسدددل األذان ال ندددتقض يدددوا  دددالت هير فدددي  ولدددغ فهدددؾ
 الذهادة في آخرن فهي مرة واحدة .

                                                 

 ( .1/256ير )فتق القد   (1)
 ( .2/44الحاو )   (2)
( والشدددائي فددي 1/384( )511روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال فددي اإلقامددة حدددي  )   (3)

(، و حق إسدشادن الشدؾو  2/248( )1644الدشؽ ال هرى  تال الربلة  ال  يل اإلقامة حدي  )
( 527بددددي داود حدددددي  )(، وحدددددؽ إسددددشادن األلهدددداني فددددي  ددددحيق سددددشؽ  3/113فددددي السجسددددؾس )

(2/437.) 
(4)   (2/81. ) 
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اإلقامددة النددتقض يددوا  سددا قددا  )مددرة مددرة( لددؾ  راد  ددل جسددلو ددولػ اإلقامددة حيش
 قؾلدددغ )قدددد قامدددة الردددبلة( فهدددي مدددر يؽ، فنلدددؼ بهدددوا  ندددغ  راد األف دددر فدددي  لفدددا  األذان 

 واإلقامة، فبل ضسشع الترجيع .
غ الرددؾت وهذددهر وههلددا الشدداس  نددغ علددى مددر يؽ  انيددا  : ضحتسددل  نددغ  راد مددا يرفددع فيدد

 مر يؽ، والترجيع بدايتغ  خفض الرؾت فجنل النهرة  السذهؾر الو  يهلا الشاس .
 والدليل إذا  ظر  لغ االحتسا   ظل  غ االستدال  نالها  .

  فبل حجة في نفي الترجيع بهوا الدليل وهللا  علؼ .
األذان  ددان وحيددا  ال مشامددا ،  لهددا لددؼ األحاديدد  الددؾاردة فددي  ن  الدددليل ال الدد  :

فندؽ علدي بدؽ ، يرد في شدي  مشهدا الترجيدع ومدؽ ذلدػ: حددي  علدي بدؽ  بدي طالد  
لسدددا  راد هللا  ن ضنلدددؼ رسدددؾلغ األذان   دددان جهرهدددل  دددلى هللا عليهسدددا : )  قدددا   بدددي طالددد  

ر هددػ عهددد  بدا ددة ضقددا  لهددا الهددرا ، فددوي  ير ههددا فاسترددنهة ، فقددا  لهددا: اسدد شي  دد هللا مددا
 فددرا علددى هللا مددؽ  ، قددا : فر ههددا حتددى انتهددى إلددى الحجددال الددو  يلددي الددرحسؽ  هددارب 

: ضددا جهرهددل مددؽ  و نددالى، فهيشسددا يددؾ  ددولػ، إذ خددرج ملددػ مددؽ الحجددال، فقددا  رسددؾ  هللا 
يوا؟ قا : والو   ن ػ  الحب إني ألقرل الخلب م اندا ، ومن يدوا السلدػ مدا ر يتدغ مشدو خلقدة 

ي يون، فقا  السلػ: هللا  فهر، هللا  فهر، قدا : فقيدل لدغ مدؽ ورا  الحجدال:  دد  قهل ساعت
عهددددد ،  نددددا  فهددددر  نددددا  فهددددر،  ددددؼ قددددا :  شددددهد  ن ال إلددددغ إال هللا، قددددا : فقيددددل لددددغ مددددؽ ورا  
الحجال:  د  عهد   نا ال إلغ إال  نا،  ؼ قا  السلػ :  شدهد  ن  ا  رسدؾ  هللا، فقيدل لدغ 

د  عهدد ،  ندا  رسدلة  ا ،  دؼ قدا  السلدػ: حدي علدى الردبلة، حدي مؽ ورا  الحجال:  د
علدددى الفدددبلح،  دددؼ قدددا  السلدددػ : هللا  فهدددر، هللا  فهدددر . فقيدددل لدددغ مدددؽ ورا  الحجدددال:  دددد  
عهدددد   ندددا  فهدددر  ندددا  فهدددر ،  دددؼ قدددا : ال إلدددغ إال هللا قدددا : فقيدددل مدددؽ ورا  الحجدددال:  دددد  

 .(1)عهد ،  نا ال إلغ إال  نا ...( الحدي  

                                                 

(، و وردن 2/147( )518روان اله ار في السدشد )الهحر ال خار( مدشد علي بدؽ  بدي طالد  حددي  )   (1)
( وقا  : روان اله ار وفيدغ زهداد 1/178( )352الهي سي في  ذل األستار  ال بد  األذان حدي  )

 ( .1/329 وائد بؽ السشور ويؾ مجسع على انفغ )مجسع ال
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وجددغ الداللددة :قددا  الحردد في رحسددغ هللا : )وال  رجيددع فيددغ؛ ألن الجساعددة الددويؽ 
 .(1)ذان الشاز  مؽ الدسا  الو  يؾ   ل األذان لؼ يرووا الترجيع(األرووا 

رحسددددغ هللا: )و ددددفة األذان منروفددددة ويددددؾ  سددددا  ذن السلددددػ  (2)قددددا  السرنيشدددداني
 .(3)الشاز  مؽ الدسا  وال  رجيع فيغ(

و مددا اسددتداللهؼ  األحاديدد  الددؾاردة فددي  ن األذان  ددان وحيددا  ال مشامددا  السشاقذددة :
ا بهددا حجددة فددي إ هددات و نهددا لددؼ يددرد فددي شددي  مشهددا الترجيددع ؛ جسينهددا اددنيفة ال ضقددؾ 

رون، قددا  عشددغ الهدد ار رحسددغ هللا فحدددي  علددي بددؽ  بددي طالدد  الددو  ذ دد، ح ددؼ  و نفيددغ 
لي إال بهوا اإلسشاد، وزهاد بدؽ السشدور )ويوا الحدي  ال ننلسغ يروى بدهوا اللفظ عؽ ع:

 .(4)فيغ شينية، وقد روى عشغ مروان بؽ مناوهة ونيرن(
رحسغ هللا حي  قا :) فيغ زهداد بدؽ السشدور ويدؾ مجسدع  (5)ومسؽ انفغ الهي سي

 .(6)على انفغ(
الدددددليل الرا ددددع : قددددالؾا :  دددد ن السقرددددؾد مددددؽ األذان اإلعددددبلا وال ضحرددددل ذلددددػ 

 .(7) لسات األذان  اإلخفا  فرار  دائر
و ددولػ السقرددؾد مددؽ األذان قؾلددغ )حددي علددى الرددبلة، حددي علددى الفددبلح( وال 

  رجيع في يا يؽ ال لستيؽ، ففيسا سؾايسا  ولى .

                                                 

 ( .1/42االختيار لتنليل السختار لنهد هللا بؽ محسؾد السؾ لي الحر في )   (1)
 بدؾ الحدددؽ علددي بددؽ  بددي   در بددؽ عهدددالجليل السرنيشدداني، مددؽ فقهدا  الحشفيددة، مددؽ  رددانيفغ بداضددة     (2)

 يد .563السهتدئ وشرحغ، الهداضة في شرح الهداضة، ومشتقى الفروس ، مات سشة 
 .(4/266( األعبلا لل ر لي )1/381( الجؾاير السزية )21/232سير  عبلا الشهبل  )       

 ( .1/41الهداضة في شرح بداضة السهتد  )   (3)
 ( .2/146الهحر ال خار )   (4)
 بؾ الحدؽ علدي بدؽ  بدي   در بدؽ سدليسان، الهي سدي الذدافني حدافظ لدغ  تد  و خدارهج فدي الحددي     (5)

 ه .817ومشهع والفؾائد مات سشة مشها مجسع ال وائد 
 (.4/266(األعبلا لل ر لي )9/115( شورات الوي  )5/211الزؾ  البلمع )        

 ( .1/329مجسع ال وائد ومشهع الفخائد )   (6)
 .(1/445( ،الهحر الرائب البؽ نجيؼ)1/91 هييؽ الحقائب لل هلني )انغر :  (7)
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السشاقذددددة : مددددا  نلدددديلهؼ  دددد ن السقرددددؾد مددددؽ األذان اإلعددددبلا، وال ضحرددددل ذلددددػ 
ة فخفدددض  اإلخفدددا  فدددالترجيع لدددؼ ضندددارض اإلعدددبلا واإل دددبلغ بدددل يدددؾ زهدددادة لهدددا ح سددد
 الرؾت  وال  في الترجيع ال ضنارض اإلعبلا ألن في الترجيع رفع  ؾت  .

و ما قياسهؼ الترجيع في الذهاد يؽ على )حي علدى الردبلة حدي علدى الفدبلح( 
و نددغ ال  رجيددع فيهددا، فددبل  رجيددع فددي الذددهاد يؽ حيشئددٍو ألن السقرددؾد مددؽ األذان قؾلددغ 

س مع الفار  فالو ر  الذهاد يؽ  عغدؼ فهؾ قيا،)حي على الربلة، حي على الفبلح( 
مدددؽ الحينلتددديؽ ويدددي مقردددؾدة فدددي األذان  سدددا  ن الحينلتددديؽ مقردددؾد ، فددداألذان مدددؽ 

مهانيغ النغاا فالترجيع فدي الذدهاد يؽ لح دؼ جليلدة،  سدا فدي األحاديد ، و شنائر الديؽ 
 والحينلتيؽ حرل السقرؾد مشها برفع الرؾت بها وهللا  علؼ .

 
 الحشابلة على إ احة الترجيع  بل سشية  و  راية   دلة مشها :وقد استد  فقها  

، وقدد  قددا ذ درن فدي  دلدة  الدليل األو  :حدي  عهد هللا بؽ زهدد بدؽ عهدربدغ 
 الحشفية.

وجغ الداللة :قا  ابؽ قدامغ رحسغ هللا : )ولشا حدي  عهدهللا بؽ زهد، واألخو  دغ 
 .(1) ولى(

هللا عشهسدا، قدا : )إنسدا  دان األذان علدى الدليل ال اني :حدي  ابؽ عسر راي 
مدر يؽ مدر يؽ واإلقامدة مدرة مدرة، نيدر  ندغ ضقدؾ  : قدد قامدة الردبلة  عهد رسؾ  هللا 

   ن قددا  : ) مددر  ددبل وهنزدددن فددي االسددتدال  حدددي   نددس ، (2)قددد قامددة الرددبلة( 
 . (3)( ضذفع األذان وهؾ ر اإلقامة

ولدؼ يدو ر  األذان في زمؽ الشهي وجغ الداللة : ن يوا يؾ السنهؾد في  فة 
 فيغ الترجيع.

                                                 

 ( .2/57الس شي)   (1)
 (61)صسهب  خرهجغ    (2)
(، وروان 1/216( )615روان الهخار  في الرحيق  تال األذان  ال األذان م شى م شدى، حددي  )    (3)

( 378وروان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال الردددبلة  دددال األمدددر  ذدددفع األذان وميتدددار اإلقامدددة حددددي  )
(1/286. ) 
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مدع رسدؾ  هللا   ان يخذن   ذان عهد هللا بؽ زهدد  الدليل ال ال  : ن  بلال  
  دائسا ، سفرا  وحزرا ، و قرن الشهي .على  ذانغ  ند  ذان  بي محوورة 

 قا  األ را رحسغ هللا:)سسنة   ا عهدهللا ض د  : إلى      األذان يوي ؟ 
، روان   بددؽ إسددحا  عددؽ   بددؽ إبددراييؼ، عددؽ   ا  : إلددى  ذان  ددبل  قدد

 .(1)بؽ عهدهللا بؽ زهد  ؼ و فغ(
 الترجيق :

مؽ مشاقذة األدلة  ن الراجق يدؾ مذدروعية الترجيدع و ندغ  –وهللا  علؼ  –ضغهر 
 فهدي مذدروعة  دبل مؽ سشؽ األذان الؾاردة في  دفتغ، وهذدرس األخدو بهدا دون االلتد اا،

قا  ابؽ  يسيغ رحسغ هللا :)فالرؾال موي   يدل الحددي  ومدؽ وافقهدؼ ، إل اا  و  راية 
، ال ض ريؾن شديئا  مدؽ ذلدػ، إذ  شدؾس  ، ويؾ  دؾها  ل ما ي هة في ذلػ عؽ الشهي 

 ددفة األذان واإلقامددة،  تشددؾس  ددفة القددرا ات والتذددهدات، ونحددؾ ذلددػ، ولدديس ألحددد  ن 
 .(2)غ(ألمت ض رن ما سشغ رسؾ  هللا 

مدؽ  نددؾاس متشؾعدة ومن قيدل إن  ندض  لدػ األنددؾاس  وقدا :)  نَّ مدا فنلدغ الشهدي 
فدددي  ن ضفندددل يدددوا  دددارة ويدددوا  دددارة  فزدددل مدددؽ لددد وا  حدددد   فزدددل، فاالقتددددا   دددالشهي 

 .(3)األمرهؽ ويجر اآلخر(
رحسدددغ هللا : )والجسدددع بددديؽ األحاديددد  فدددي ذلدددػ  ن  ذان  دددبل   (4)قدددا  ابدددؽ  ددداز

يددع، و ذان  بددي محددوورة مذددروس  ددالترجيع، فسددؽ فنددل يددوا  و يددوا فددبل مذددروس بدددون  رج
 .(5)حرج(

                                                 

 ( .1/264( ، شرح مشتهى اإلرادات للههؾ ي)2/57انغر: الس شي البؽ قدامة )   (1)
 ( .2/42الفتاوى ال هرى )   (2)
 ( .22/337مجسؾس الفتاوى )   (3)
  بؾ عهد هللا عهدالن ه  بؽ عهد هللا بؽ  از، عالؼ ومفتي عاا السسل ة النربية الدنؾدضة     (4)

 والرئيس الناا إلدارات الهحؾث النلسية واإلفتا  والدعؾة واإلرشاد، مؽ مخلفا غ السظهؾعة: نقد       
  يد.1421الفؾائد الجلية في السهاح  الفراية  ؾفي عاا و ؾمية النربية ، الق     
 اإلنجاز في سيرة اإلماا ابؽ  از عهدالرحسؽ الرحسة ، مؾاقل مزيئة في حياة اإلماا ابؽ         
  از لحسؾد السظر، جؾان  مؽ سيرة اإلماا عهدالن ه  ابؽ  از للد تؾر   الحسد .     

 ( .23/384ى ابؽ  از )مجسؾس فتاو    (5)
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قددددا    بددددؽ ع يسدددديؽ رحسددددغ هللا : )والقاعدددددة  ن النهددددادات الددددؾاردة علددددى وجددددؾن 
 و شؾهنها فيغ فؾائد :، ندان  ن ضفنلها على يون الؾجؾن متشؾعة، يشه ي لئل

  وال  : حفظ الدشة ونذر  نؾاعها بيؽ الشاس .
ا  : التيدير على الس لدل، فدان  نزدها قدد ض دؾن  خدل مدؽ  ندض، فيحتداج  اني

 للنسل .
 عدا مللغ وسآمتغ . ال ا  : حزؾر القل  و 

 .(1) (ة على جسيع وجؾيهانبالذر را نا  : النسل  
فدبل  د س إذا لدؼ  –خا ة في الهبلد التي  ؾارد فيهدا  ر دغ  -فاذا  ذن  الترجيع 

 فتشة . ضحرل  ذؾهش على الشاس  و ضخذى

                                                 

 (  2/56الذرح السستع على زاد السدتقشع )   (1)



 58 

 لثالمبحث الثا
 رفع الصوت باألذان واإلقامة للنساء

ا فدددددب الفقهدددددا  فدددددي السدددددواي  األربندددددة علدددددى  ن الشددددددا  لددددديس علددددديهؽ  ذان وال 
 سؾا   ذنة السر ة لجساعة الشدا   و لشفدها .، (1)إقامة

فداذا  ذندة السدر ة و قامدة لجساعدة الشدددا   و لشفددها فقدد اختلدل الفقهدا  رحسهددؼ 
 لػ على اقؾا :هللا في ذ

القؾ  األو  :ض رن لها  ن  دخذن  و  قديؼ، ويدؾ مدوي  الحشفيدة وقدؾ  فدي مدوي  
 الذافنية وموي  الحشابلة.

قددا  ال اسدداني رحسددغ هللا عشددد  نددداد  ددفات السددخذن : ) ن ض ددؾن رجددبل  ، في ددرن 
 .(2) ذان السر ة  ا فا  الرواضات(

ل الدد  فددي السددوي [ ال يشددد ان: قددا  الذددربيشي رحسددغ هللا : )وال الدد  ]   القددؾ  ا
 .(3)األذان لسا  قدا، واإلقامة  هع لغ( 
 .(5): )للرجا  .... دون الشدا (  (4)قا  بريان الديؽ ابؽ مفلق

 القؾ  ال اني:ض رن للسر ة األذان وهدتح  لها اإلقامة  بل رفع  ؾت.
 

                                                 

(، الحددداو  ال هيدددر 1/58(، السدوندددة )1/143انغدددر فدددي  قرهدددر يدددوا اال فدددا  :األ دددل للذددديهاني )    (1)
 ( .2/81(، الس شي البؽ قدامة )2/51)

الرائددددب شددددرح  شدددد   (، الهحددددر1/133( . وانغددددر: السهدددددؾط للدرخدددددي )1/151بدددددائع الرددددشائع )    (2)
 (.1/281الدقائب البؽ نجيؼ )

 ( .1/321م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (3)
 (.3/111(، السجسؾس شرح السهول للشؾو  )1/416وانغر: نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج للرملي )

اة الحشابلة مدؽ  تهدغ السهددس  ذدرح  بؾ إسحا  إبراييؼ بؽ   بؽ عهد هللا بؽ مفلق، مخرخ، مؽ قز    (4)
 ه .884السقشع، ومرقاة الؾ ؾ  إلى علؼ األ ؾ  ، مات سشة 

 (.1/65( األعبلا لل ر لي )1/152( الزؾ  البلمع أليل القرن التاسع )3/166السقرد االرشد )      
 ( .1/274السهدس في شرح السقشع )    (5)
 ( .2/81وانغر : الس شي البؽ قدامة ) 



 59 

، ويدددددؾ السنتسدددددد فدددددي مدددددوي  (4)(3)واألوزاعدددددي (2)ومجايدددددد (1)ويدددددؾ قدددددؾ  عظدددددا 
 لسال ية والرحيق في موي  الذافنية ورواضة في موي  الحشابلة .ا

 .(5)ن  ذنة فحدؽ(مقا  مالػ رحسغ هللا: )ليس على الشدا   ذان وال إقامة، قا : و 
قددا  الذددافني رحسددغ هللا : )ولدديس علددى الشدددا   ذان ومن جسنددؽ الرددبلة ، ومن 

ل لجساعددة الشدددا  اإلقامددة قددا  الذددربيشي رحسددغ هللا : )وهشددد، (6) ذن فدد قسؽ فددبل  دداس(
 .(7)  ن ض  ي بها إحدايؽ ال األذان على السذهؾر فيهسا( 

رحسددددغ هللا : )يددددل ضدددددتح  لهددددا اإلقامددددة؟ علددددى   (8) قددددا  القااددددي  بددددؾ ضنلددددى
 .(9)روايتيؽ( 

                                                 

اإلمدداا الحددافظ عظددا  بددؽ الددددائ  ال قفددي مددؾاليؼ ال ددؾفي ،  بددؾ الددددائ   قددة مددؽ التددا نيؽ ، ومدددؽ    (1)
مفدددر  مدرسددة ال ؾفددة ، قددا   حسددد: عظددا   قددة  قددة، رجددل  ددالق، اخددتلط عليددغ الحفددظ فددي آخددر 

 عسرن ، مات سشة سة و بل يؽ ومائة . 
 ( .1/346جؼ السفدرهؽ )( من6/111( سير  عبلا الشهبل  )6/332الجرح والتنديل )     

مجايدد بددؽ جهددر،  بددؾ الحجدداج الس ددي ، مددؾلى بشددي مخدد وا ،  ددا ني  مفدددر مددؽ  يددل م ددة ، قددا       (2)
يددد. الظهقددات  113الددويهي: شدديخ القددرا  والسفدددرهؽ ، وهقددا  : إنددغ مددات ويددؾ سدداجد ،  ددؾفي سددشة 

 (.5/78( األعبلا لل ر لي)1/11( طهقات السفدرهؽ )5/466ال هرى )
فتددال  عهددد الددرحسؽ بددؽ عسددرو األوزاعددي  بددؾ عسددرو ، إمدداا الدددضار الذددامية فددي الفقددغ وال يددد ، لددغ    (3)

 يد .157الدشؽ في الفقغ والسدائل ، ولد في  نلهػ ونذ  في الهقاس وس ؽ بيروت و ؾفي بها عاا 
 ( .7/117( سير  عبلا الشهبل  )1/184( الجرح والتنديل )7/488الظهقات ال هرى )       

 ( .2/81انغر: الس شي البؽ قدامة )   (4)
 ( .1/158السدونة )    (5)
 (.2/87(، مؾاي  الجليل في شرح مخترر خليل للحظال )2/73وانغر: الوخيرة للقرافي ) 
 ( .2/184األا للذافني )    (6)
رح ( وانغدددر: نهاضدددة السحتددداج إلدددى شددد1/211م شدددي السحتددداج إلدددى منرفدددة منددداني  لفدددا  السشهددداج )    (7)

 ( .1/417السشهاج للرملي )
شددديخ الحشابلدددة القاادددي  بدددؾ ضنلدددى   بدددؽ الحدددديؽ ابدددؽ الفدددرا  ، ددداح  التردددانيل السفيددددة فدددي     (8)

السوي  ، فتى ودرس، و خرج  غ األ دحال، وانتهدة إليدغ اإلمامدة فدي الفقدغ، مدؽ  ردانيفغ مددائل 
 ع مائة. اإلضسان والندة في   ؾ  الفقغ ،  ؾفي سشة  سان وخسديؽ و رب

 . (6/99(األعبلا لل ر لي )5/252( شورات الوي  )18/89سير  عبلا الشهبل  )       
 ( .2/81نقلغ عشغ ابؽ قدامة في الس شي )    (9)
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 القؾ  ال ال  : ضدتح  للسر ة األذان واإلقامة  بل رفع  ؾت.
 رحسغ هللا . (1)ابؽ ح اويؾ قؾ  في موي  الذافنية والحشابلة واختيار 

قا  الذربيشي : )وال اني ]   القدؾ  ال داني[ يشدد ان  د ن ضد  ي بهسدا واحددة مدشهؽ 
 .(2)ل ؽ ال  رفع  ؾ ها فؾ  ما  دسع  ؾهحها ها(

يهؽ  ذان  و إقامددة؟ قددا  : : )قلددة: الشدددا  علدد (3)قددا  عهدددهللا بددؽ اإلمدداا  حسددد
سدئل ابدؽ عسدر عدؽ ذلدػ ف زد  وقدا :  فبل   س ومن لؼ ضفنلؾا فجدائ ، قدا : اؾ إن فنل

قددا  السددرداو  رحسددغ هللا : )وعشددغ ضدددتحهان للشدددا ، ذ ريددا ، (4) نددا  نهددى عددؽ ذ ددر هللا(
 .(5)في الفائب(

قدددا  ابدددؽ حددد ا رحسدددغ هللا : )إن  ذن و قسدددؽ فحددددؽ ألن األذان ذ دددر هللا  ندددالى 
 .(6)واإلقامة  ولػ(

بل رفدددع للردددؾت ويدددؾ رواضدددة فدددي القدددؾ  الرا دددع :يهددداح للسدددر ة األذان واإلقامدددة  ددد
 موي  الحشابلة.

                                                 

 بؾ   علي بؽ  حسد بؽ ح ا ،  ان حافغا  عالسا   نلؾا الحددي  وفقهدغ، متفششدا  فدي علدؾا جسدة،      (1)
س فيغ، وفرط عايرهة فدي الفدروس ،مدؽ مردشفا غ الفردل فدي جسة، ر سا في علؾا اإلسبلا، على يه

ه . سدير  عدبلا الشدهبل  456السلل واأليؾا  والشحل والسحلى واألح اا أل ؾ  األح اا، مات سدشة 
 (.4/254(األعبلا لل ر لي )3/325( وفيات األعيان )18/184)

ر: نهاضددة السحتدداج إلددى شددرح ( ، وانغدد1/211م شددي السحتدداج إلددى منرفددة مندداني  لفددا  السشهدداج )    (2)
 ( .1/417السشهاج للرملي )

 بؾعهددد الددرحسؽ عهددد هللا بددؽ اإلمدداا  حسددد حددافظ الحدددي  اله ددداد  ، روى عددؽ  بيددغ، وابددؽ مندديؽ     (3)
وعشدددغ الشددددائي والظهراندددي قدددا  الشددددائي  قدددة مدددؽ  ردددانيفغ ال وائدددد علدددى  تدددال ال يدددد ألبيدددغ وزوائدددد 

 حؾ عذرة آالف حدي  و  تال الدشة  .السدشد زاد  غ على مدشد  بيغ ن
 . (4/189( واألعبلا )5/141(  هوي  التهوي  )1/181طهقات الحشابلة )      

 ( .59مدائل اإلماا  حسد برواضة ابشغ عهدهللا )ص    (4)
 ( .1/417اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف )    (5)
 ( .2/8 رحيق الفروس للسرداو  )(، 1/274وانغر: السهدس في شرح السقشع البؽ مفلق ) 
 ( .3/19السحلى  اآل ار )    (6)
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قا  السرداو  رحسغ هللا : )وعشغ يهاحان لهسدا مدع خفدض الردؾت، ذ ريسدا فدي 
 .(1)الرعاضة(

 ها:شوقد استد  القائلؾن   راية األذان واإلقامة للسر ة  ندة  دلة م
راددي هللا عشهددا قالددة: قددا   (2)الددد ؽسددسا  بشددة ي هددد بددؽ  عددؽ الدددليل األو  :

 .(3): )ليس على الشدا   ذان وال إقامة( الحدي  ؾ  هللا رس
السشاقذددة :ال ضرددق االسددتدال  بهددوا الحدددي  فهددؾ مؾاددؾس  اطددل، والنسدددة فددي 

 . (4)االستدال  على  حاح األحادي  ال  اطلها
 ددان ي وريددا   ن رسددؾ  هللا (: راددي هللا عشهددا (5)الدددليل ال دداني:عؽ  ا ورقددة

 .(6)ا  يخذن لها، و مريا  ن  خا  يل داريا(في بيتها وجنل لها مخذن
لددؼ ض مريددا  دداألذن  سددا  مريددا  اإلمامددة بددل جنددل لهددا  وجددغ الداللددة : ن الشهددي 

 مخذنا  يخذن لها، مسا يد  على عدا مذروعية الت ذيؽ للسر ة.
                                                 

 ( .1/417اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف )    (1)
 سسا  بشة ي هد بؽ الد ؽ األنرارهة،   شى  ا سلسة، مدنية ، مؽ ذوات النقل والدديؽ قتلدة يدؾا      (2)

حزدرت بيندة الرادؾان، وباضندة يؾمئدو ، اليرمؾب  دنة مدؽ الدروا  نسدؾد فددظاطها ، وقيدل: إنهدا 
( 4/1787روى عشها شهر بؽ حؾش ، ومجايدد ،عاشدة إلدى دولدة ي هدد بدؽ مناوهدة. االسدتينال )

 ( .2/297( سير  عبلا الشهبل  )6/18 سد ال ا ة )
روان الهيهقي في الدشؽ ال هرى جساس  بدؾال األذان واإلقامدة  دال لديس علدى الشددا   ذان وال إقامدة     (3)

( ، ويددؾ حدددي  مؾاددؾس، فيددغ الح ددؼ بددؽ عهدددهللا األيلددي، قددا  ابددؽ عددد  1/611( )1921حدددي  )
(، وح ددؼ بؾاددنغ األلهدداني فددي 2/621رحسددغ هللا ) حادي ددغ  لهددا مؾاددؾعة( ال امددل فددي الزددنفا  )

 ( .  2/269سلدلة األحادي  الزنيفة والسؾاؾعة )
 ( .1/379ؽ حجر )( ،  لخيص الحهير الب2/32نر  الراضة لل هلني )    (4)
دؾ  هَّ      (5) دان  ر س  ي وريدا وهددسيها   ا ورقة بشة عهدد هَّ بدؽ الحدارث األنرداره ة مذدهؾرة   شيتهدا،   

الذددهيدة ، و انددة  ددخا  يددل داريددا حتددى نسهددا نددبلا لهددا وجارهددة، وقددد  انددة دبر هسددا فقتبليددا فددي 
 خبلفة عسر بؽ الخظال .

( اإل ددا ة فددي  سييدد  الرددحا ة 6/418(  سددد ال ا ددة )4/1965حال )االسددتينال فددي منرفددة األ دد      
(8/489). 

(، وحددددشغ 1/443( )592روان  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال الردددبلة  دددال إمامدددة الشددددا  حددددي  )    (6)
 ( .  3/144( )616األلهاني في  حيق سشؽ  بي داود حدي  )
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 السشاقذة :ال ضرق االستدال  بهوا الحدي  لزنفغ .
قدا  ابدؽ  ،جسيع انيل و مغ مجهؾلدةرحسغ هللا : )الؾليد بيؽ  قا  ابؽ الجؾز  

 .(2): ال ضحتج  الؾليد بؽ جسيع( (1)حهان
مدؽ آ دار فدي  رحا ة راؾان هللا علديهؼ و دا نيهؼالدليل ال ال  : ما ورد عؽ ال
قدا  ابدؽ عهداس وابدؽ عسدر رادي هللا عدشهؼ: ، (3)عدا مذدروعية األذان واإلقامدة للسدر ة 

 .(4))ليس على الشدا   ذان وال إقامة(
ليل الرا ع :األ ل في األذان  نغ لئلعبلا، وال ضذرس للسر ة اإلعدبلا  دغ،  سدا الد

سهب، وهذرس لؤلذان رفع الرؾت، وال ضذرس للسر ة رفع  ؾ ها ومؽ ال ضذدرس فدي حقدغ 
 .(5)األذان ال ضذرس في حقغ اإلقامة   ير السرلي 

 ة مشها:واستد  القائلؾن   راية األذان للسر ة واستحهال إقامتها فقط   دل
:  رحسدددغ هللا قدددا : قدددا  جدددابر بدددؽ عهددددهللا (6)رالددددليل األو :عدددؽ  بدددي ال بيددد

 .(7)) قيؼ السر ة إن شا ت(

                                                 

، شديخ خراسدان فدي عردرن  داح  الردحيق ،   بؽ حه ان بؽ  حسدد التسيسدي الهددتي ،  بدؾ حدا ؼ   (1)
 و مذايير علسا  األمرار ،  شقل في األقظار، مات في شؾ ا  سشة  ربع وخسديؽ و بل سائة. 

 ( .6/78( األعبلا لل ر لي )1/115(  طهقات الفقها  الذافنية )1/34شورات الوي  )      
 ( .2/114التحقيب في مدائل الخبلف )    (2)
 ( .367-2/366ح اضة آ ار التا نيؽ : السرشل البؽ  بي شيهة )انغر في     (3)
روايدددددا عهددددددالرزا  فدددددي السردددددشل  تدددددال الردددددبلة  دددددال يدددددل علدددددى السدددددر ة  ذان ومقامدددددة حددددددي      (4)

 ( .3/127()5122(و)5124)
 ( .1/152( ، بدائع الرشائع في  ر ي  الذرائع لل اساني )2/81انغر: الس شي البؽ قدامة )    (5)
بير الس ي، روى عؽ جابر وابؽ عهداس وابدؽ عسدر      (6) ر س القرشي مؾاليؼ  بؾ ال ف   بؽ مدلؼ بؽ   د 

عسدر ونيدريؼ، وعشددغ  يدؾل الدددختياني وشدنهة بددؽ الحجداج ويذداا بددؽ عدروة ونيددريؼ ،  قدةَّ يدددلس ، 
 قددا  عظددا :  شَّددا إذا خرجشددا مددؽ عشددد جددابر  ددوافرنا حدي ددغ ف ددان  بددؾ ال بيددر مددؽ  حفغشددا للحدددي  ،

 روى لغ الجساعة، مات سشة سة وعذرهؽ ومائة. 
 (.26/412(  هوي  ال سا  )8/74( الجرح والتنديل )5/481طهقات ابؽ سند )       

( 2343روان ابؽ  بي شيهة في السرشل  تال األذان  ال مدؽ قدا  علديهؽ  ن يدخذن وهقسدؽ   در )    (7)
(2343( )2/368. ) 
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 .(1)وعؽ حفرة راي هللا عشها : ) نها  انة  قيؼ إذا  لة( 
لردددحا ة فدددي عددددا  دددران منارادددان  اآل دددار األخدددرى عدددؽ االسشاقذدددة :يدددوان األ

 سهب ذ ريا.مذروعية األذان واإلقامة للسر ة وقد 
الددددليل ال ددداني:لؼ ضظلددد  األذان مدددؽ السدددر ة ألندددغ شدددرس لئلعدددبلا بددددخؾ  الؾقدددة 
والحزدددؾر للردددبلة، واإلقامدددة شدددرعة إلعدددبلا الدددشفس  الت يددد  للردددبلة فلدددولػ اخدددتص 

 .(2)األذان  الرجا ، وشرعة اإلقامة للرجا  والشدا  
 .(3) السشاقذة :مؽ لؼ ضذرس في حقغ األذان فبل ضذرس في حقغ اإلقامة
 واستد  القائلؾن  استحهال األذان واإلقامة للسر ة  ندة  دلة مشها:

الدليل األو :عؽ عائذة راي هللا عشها : ) نها  انة  خذن و قيؼ و خا الشددا  
 .(4)و قؾا وسظهؽ(

الدددددليل ال اني:سدددددئل ابدددددؽ عسدددددر راددددي هللا عشهسدددددا : يدددددل علدددددى الشددددددا   ذان؟ 
 . (5) ( نا  نهى عؽ ذ ر هللا)ف ز ، وقا  : 

وجددغ الداللددة :  ن يددويؽ األ ددرهؽ يدددالن علددى مذددروعية األذان واإلقامددة للشدددا  
  بل  راية .

األذان واإلقامددددة  السشاقذددددة :ضنددددارض يددددون اآل ددددار مددددا ورد مددددؽ عدددددا مذددددروعية
 للشدا .

                                                 

( 2339األذان  ال مدؽ قدا  علديهؽ  ن يدخذن وهقسدؽ   در )روان ابؽ  بي شيهة في السرشل  تال     (1)
(2/367. ) 

 ( .2/51(، الحاو  ال هير للساورد  )2/128انغر: مؾاي  الجليل )    (2)
 ( .2/81انغر: الس شي )    (3)
( 1/317( )734روان الحافؼ في السدتدرب  تال الربلة  ال فدي فزدل الردلؾات الخسدس   در )    (4)

قددي فددي الدددشؽ ال هددرى  تددال الرددبلة  ددال  ذان السددر ة ومقامتهددا لشفدددها ( ومددؽ طرهقددغ الهيه1/317)
 ( .  4/187( ، و حق إسشادن الشؾو   سا في السجسؾس شرح السهول )1/611( )1922  ر )

روان ابؽ  بي شيهة فدي السردشل  تدال األذان واإلقامدة  دال مدؽ قدا  علديهؽ  ن يدخذن وهقسدؽ   در     (5)
 (.153يد  سا قالغ األلهاني في  ساا السشة )ص(. ومسشادن ج2/367( )2338)
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ؽ الرددحا ة راددي األذان واإلقامددة للشدددا   سددا ورد عددواسددتد  القددائلؾن  ا احددة 
 وعدمها.هللا عشهؼ مؽ السذروعية 

 ها  رب األذان واإلقامدة  سداعش فنائذة راي هللا عشها  انة  خذن و قيؼ، وورد
 .وابؽ عسر بيؽ عدا مذروعيتهسا وورد عشغ عدا الشهي عشهسا سهب،

رحسددغ هللا حيشسددا ذ ددر الددؾارد عددؽ عائذددة راددي هللا عشهددا:  (1)لددوا قددا  الهيهقددي
ػ مدددرة و ر هدددا  خدددرى لجدددؾاز هدددا ذلددد)ويدددوا إن  دددق مدددع األو  فدددبل يشافيدددان لجدددؾاز فنل

 .(2)مرهؽ جسينا  وهللا  علؼ(األ
 الترجيق:

الددراجق وهللا  علددؼ يددؾ القددؾ   ا احددة األذان واإلقامددة للسددر ة فددي جساعددة الشدددا  
 وبسفرديا؛ ألنغ ذ ر مذروس فبل مانع مشغ ولؾورد ذلػ عؽ الرحا ة  بل ندل .

لنددا مذدروعية  ، و خفض السر ة مؽ  ؾ ها إن  انة  حزدرة الرجدا  األجاند
 رفع السر ة  ؾ ها  حزرة األجان  .

                                                 

 حسد بؽ الحديؽ بؽ علي  بؾ   ر الذافني ، مؽ  ئسة الحددي  ، رحدل إلدى   دداد وال ؾفدة وم دة      (1)
 دددؼ رجدددع إلدددى نيددددابؾر ، فلدددؼ يددد   فيهدددا إلدددى  ن مدددات مدددؽ مردددشفا غ : الددددشؽ ال هدددرى والرددد رى ، 

 ديؽ و ربنسائة . ودالئل الشهؾة ونيريا ،  ؾفي عاا  سان وخس
 (.1/116( األعبلا لل ر لي )5/248( شورات الوي  )1/332طهقات الفقها  الذافنية )      

 ( .1/611الدشؽ ال هرى )    (2)
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 الثانيةالمسألة 
 بعد األذان من المؤذنين رفع الصوت بالصالة على النبي 

مؽ الدشؽ الؾاردة  ند سساس األذان والترديد منغ  ن ضرلي السدلؼ على 
 ، ضذرس ذلػ للسخذن والدامع على الدؾا  . الشهي

ضقؾ  :  اص راي هللا عشهسا  نغ سسع الشهي فنؽ عهدهللا بؽ عسرو بؽ الن
 بلة عليَّ  فانغ مؽ  لى، قؾلؾا م ل ما ضقؾ ،  ؼ  لؾا علي  )إذا سسنتؼ السخذن ف

وقد يرفع  نض السخذنيؽ   ؾا هؼ  الربلة على ، (1) لى هللا عليغ بها عذرا ...(
، هي ويؾ  مر حادث لؼ ض ؽ منهؾدا  في زمؽ الش، عق  األذان مهاشرة  الشهي 

 وال في زمؽ الرحا ة راؾان هللا عليهؼ.
في نهاضات القرن  وقد ذ ر  يل النلؼ  ن  و  ما زهدت الربلة والدبلا على الشهي 

 .(2)ال امؽ عاا إحدى و دنيؽ وسهنسائة للهجرة الشهؾهة 
ولوا ا فقة  لسة عامة الفقها  رحسهؼ هللا على  حرهسها و نها بدعة ابللة 

رحسغ هللا: ) ن ما  حدث مؽ  (4)رذ ر ابؽ حجفقد  (3)وير مشهاضج   ر ها، والتح

                                                 

روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الرددبلة  ددال اسددتحهال القددؾ  م ددل قددؾ  السددخذن لسددؽ سددسنغ حدددي     (1)
(384( )1/288. ) 

( ، 4/49سقرهدد   السدددسى )السددؾاعظ واالعتهددار بددو ر الخظددط واآل ددار( )انغددر فددي يددوا : خظددط ال   (2)
( ، اإلبددددداس فددددي مزددددار االبتددددداس لنلددددي محفددددؾ  9الؾسددددائل إلددددى مدددددامرة األوائددددل للددددديؾطي )ص

 ( .157)ص
ويددي مددؽ السدددائل التددي اددج بهددا خرددؾا دعددؾة   بددؽ عهددد الؾيددال رحسددغ هللا، ورمددؾن  النغددائؼ    (3)

ػ، و لفؾا فيهدا السخلفدات  ال يداو  النراقدي قدا  فدي  تا دغ السؾسدؾا بدد )الفجدر حيشسا بدس مؽ فنل ذل
الردداد  فددي الددرد علددى مش ددر  التؾسددل وال رامددات والخددؾار ( : " ومددؽ قهددائق ابددؽ عهددد الؾيددال ... 

فددي السشددابر  نددد األذان" . وانهددرى للددرد عليددغ وعلددى شددههغ  مشددع الشدداس مددؽ الرددبلة علددى الشهددي 
ة ابددؽ سددسحان رحسددغ هللا فددي  تا ددغ الفددو : )الزدديا  الذددار  فددي رد شددههات السدداذ  و راجيفددغ النبلمدد

 السار ( .
 بؾ الفزل  حسد بؽ علدي ال شداني النددقبلني ، ابدؽ حجدر، اإلمداا الحدافظ السدخر خ ال هيدر مدؽ  ئسدة    (4)

ردددحا ة النلدددؼ والتدددارهخ،  ردددانيفغ   يدددرة جليلدددة، مشهدددا: فدددتق الهدددار  واإل دددا ة فدددي  سييددد   سدددسا  ال
 ه . 852و هوي  التهوي  مات سشة 

 (.1/178( األعبلا لل ر لي )1/74( شورات الوي  )2/36الزؾ  البلمع )       
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ليس مؽ جسلة  التدهيق قهل الرهق، وقهل الجسنة، ومؽ الربلة على الشهي 
 .(1)األذان ال ل ة وال شرعا (

رحسغ هللا :)قد  حدث السخذنؾن الربلة  (2)قا  النبلمة ابؽ حجر الس ي
رائض الخسس.. ولقد استفتي مذاضخشا عق  األذان للف والدبلا على رسؾ  هللا 

 ند األذان على ال يفية التي ضفنلها السخذنؾن،  ونيريؼ في الربلة والدبلا عليغ 
 .(3)ف فتؾا   ن األ ل سشة، وال يفية بدعة، ويؾ عاير(

الحشفي رحسغ هللا : )فسا ضفنلغ السخذنؾن اآلن  (4)قا  النبلمة مبل علي قار  
لربلة والدبلا مرارا ،   لغ سشة وال يفية بدعة؛ ألن رفع عق  األذن مؽ اإلعبلن  ا

 .(5)الرؾت في السدجد ولؾ  الو ر فيغ  راية(
رحسغ هللا : )ما ضفنلغ السخذنؾن في   ير مؽ الهبلد مؽ  (6)قا    رشيد راا

 األذ ار ونيريا قهل  ذان الرهق و ذان الجسنة على السشارة  لغ بدس، و ولػ 
 .(7) ند األذان متربل   غ مع رفع الرؾت(  الربلة على الشهي

                                                 

 ( .2/92فتق الهار  )   (1)
 بؾ النهاس  حسد بدؽ   بدؽ علدي الهيتسدي الددند  األنردار ، ذن لدغ  اإلفتدا  والتددرهس وعسدرن دون النذدرهؽ،    (2)

ة ، لددغ  رددانيل   يددرة، مشهددا  حفددة السحتدداج لذددرح السشهدداج والفتدداو  الهيتسيددة ، مددات سددشة وبددرس فددي علددؾا   يددر 
 ه. 974

 (.1/234(، األعبلا لل ر لي )11/541(، شورات الوي  )258الشؾر الدافر )ص        
 ( .1/131الفتاوى الفقهية ال هرى )   (3)
فقيددغ حشفددي، مددؽ  دددور النلددؼ فددي عرددرن  علددي بددؽ سددلظان   نددؾر الددديؽ السددبل الهددرو  القددار     (4)

 ه. 1114 شل  تها   يرة  مشها  فدير القرآن وشرح مذ اة السرابيق مات سشة 
 (.5/12( األعبلا لل ر لي )1/445الهدر الظالع  سحاسؽ مؽ  ند القرن الدا ع )      

 ( .2/328مرقاة السفا يق على مذ اة السرابيق )   (5)
اددددا القلسددددؾني اله ددددداد  األ ددددل الحددددديشي الشددددد ،  حددددد رجددددا  اإل ددددبلح   رشدددديد بددددؽ علددددي ر    (6)

اإلسبلمي، مؽ ال تال والنلسا   الحدي  والتفدير،  شهر آ ارن مجلدة السشدار و فددير القدرآن ال درهؼ، 
 ه .1354مات سشة 

 (.6/126األعبلا لل ر لي )      
 ( .31/51مجلة السشار )   (7)
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 ند األذان لؼ  رحسغ هللا : ) ؼ اعلؼ  ن الربلة على الشهي  (1)قا  الذقير  
  ؽ يون ال يفية السنلؾمة اآلن قظنا ، بل  انة سرا ، وباللفظ الؾارد الو  علسغ لهؼ 

ولؼ  فنل في  .. . فهون ال يفية مهتدعة محد ة لؼ ض مر بها رسؾ  هللا  الشهي 
 .(2)حيا غ وال مرة واحدة( 

رحسغ هللا : )وحا ل يوا  ن األذان مؽ شنائر اإلسبلا  (3)قا  علي محفؾ 
و لسا غ مندودة في  ت  الدشة و ت  الفقغ  السشقؾلة  التؾا ر مؽ عهد الرسؾ  

 مجسع عليها بيؽ  ئسة السدلسيؽ مؽ  يل الدشة والجساعة . 
دليسات في آخرن فهي مؽ بدس السخذنيؽ و ما زهادة الرلؾات والت

 .(4)الست خرهؽ(
رحسغ هللا حي  قا  : )فان  ان السخذن ضقؾ   ويؾ ما  فتى  غ النبلمة ابؽ  از

 ذلػ  خفض  ؾت فولػ مذروس للسخذن ونيرن مسؽ ضجي  السخذن...  ما إن 
 .(5)فان السخذن ضقؾ  ذلػ برفع  ؾت  األذان فولػ بدعة(

 لى بدعية رفع الرؾت  الربلة والدبلا على الشهي واستد   يل النلؼ ع
  ند األذان مؽ السخذنيؽ   دلة مشها:

 وال  :  ن يوا لؼ ض ت  غ دليل شرعي ض مر  غ، ولؼ ضفنلغ السخذنؾن على عهد 
 .(6)، والنهادة مهشايا على التؾقيل واال هاس، ال اإل احة واالبتداس  الشهي 

                                                 

الذقير  الحؾامد ، مخسس الجسنية الدلفية فدي الحؾامدضدة  دالجي ة ،  دان   بؽ  حسد عهد الدبلا    (1)
ا محتده ا داعي ا للددشة، لدغ فتدال الددشؽ والسهتددعات و ح دؼ القدرا ة علدى األمدؾات،  دؾفي:  ندد   الح 

 ي .  1352
 .يشغر: مقدمة  تا غ الدشؽ      

 ( .211الدشؽ والسهتدعات )ص   (2)
ظ شددافني،  خددرج  دداألزير،  ددؼ  ددان مددؽ  عزددا   هددار النلسددا  و سددتاذا علددي محفددؾ  السرددر ، واعدد   (3)

للؾعظ واإلرشاد   لية   ؾ  الديؽ و دشل  تهدا مشهدا يداضدة السرشدديؽ إلدى طدر  الدؾعظ والخظا دة 
 ه. 1361واإلبداس في مزار االبتداس. مات سشة 

 (.4/323األعبلا لل ر لي )      
 . (159اإلبداس في مزار االبتداس )ص   (4)
 ( .1/439مجسؾس فتاوى ابؽ  از )   (5)
 ( .159( ، اإلبداس لنلي محفؾ  )ص211انغر: الدشؽ والسهتدعات للذقير  )ص   (6)
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ي ييئة األذان وزهادة فيغ لؼ ض ت بها الذرس، فسع  انيا  :  ن يوا الفنل   يير ف
 مرور ال مؽ و ناق  األضاا ضنتقد النامة  ن يوا مؽ األذان ، وقد  ان .

و ل ما لؼ ض ت  غ الذرس في  ال النهادة فهؾ بدعة محد ة مردودة على 
 . (1) : )مؽ  حدث في  مرنا يوا ما ليس مشغ فهؾ رد(  احهها قا  الشهي
مؽ الو ر السذروس الو  جا ت  غ  الربلة والدبلا على الشهي   ال ا  :  ن

 سا سهب  قرهرن  –الذرهنة و مرت  غ  ند األذان، واأل ل في الو ر  ن ض ؾن خفيا  
ولؼ ض ت ما يد  على رفع الرؾت  غ في يوا السؾاع، فيهقى على األ ل مؽ  –

ال بدليل يد  عليغ وال اإلسرار  غ، واأل ل  قا  ما  ان على ما  ان ، وال ض ير إ
 دليل يشا .

را نا  :  ن يوا الفنل فتق الهال ل  ير مؽ الهدس واألناشيد واالبتهاالت 
السحد ة وذ ر األوليا  الويؽ ضنتقد فيهؼ على السشائر على مر النرؾر، ويوا فتق 

 .  (2)لهال الهدس، وما  ان  ولػ يشه ي  ن ضدد وال ضفتق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

روان الهخار  في الرحيق  تال الرلق  ال إذا ا ظلحؾا على  لق جؾر فالردلق مدردود حددي     (1)
األح ددداا الهاطلدددة ورد   (، وروان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال األقزدددية  دددال نقدددض2/267( )2697)

 ( .3/1343( )1718محد ات األمؾر حدي  )
 ( .158(   انغر: اإلبداس لنلي محفؾ  )ص2)
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 الست خرهؽ إلى استحهابها بهون ال يفية، مشهؼ عبل  الديؽ  وذي   نض الفقها 
، وابؽ عابديؽ، (4)السظيني  خية ،و (3)والراو  ،(2)والدخاو  ،(1)الحر في
 ، في جساعة آخرهؽ مؽ فقها  السواي  .(5)والدسؾقي

)التدليؼ  ند األذان حدث في ربيع اآلخرة سشة سهنسائة ومحدى قا  الحر في:
  ليلة اال شيؽ،  ؼ يؾا الجسنة  ند عذر سشيؽ حدث في ال ل إال و سانيؽ في عذا

 .(6)الس رل  ؼ فيها مر يؽ، ويؾ بدعة حدشة(
 

قا  الدخاو   ند ذ ر يوا اإلحداث وزمانغ : )والرؾال  نغ بدعة حدشة 
 .(1)يخجر فاعلغ  حدؽ نيتغ(

                                                 

(     بدددؽ علدددى بدددؽ   السلقددد  عدددبل  الدددديؽ الحردددشى اال دددل الدمذدددقى ، السندددروف  الحرددد فى ، 1)
 رددار ومفااددة مفتددى الحشفيددة بدمذددب، فقيددغ، ا ددؾلي ، مددؽ  تهددغ الدددر السختددار فددي شددرح  شددؾهر األ

 ه . 1188األنؾار على   ؾ  السشار، مات سشة 
 (.11/56( منجؼ السخلفيؽ )6/294( األعبلا لل ر لي )4/63خبل ة األ ر )      

 بؾ الخير   بؽ عهدد الدرحسؽ بدؽ   الددخاو  القداير ، الذدافني ، مدخرخ حجدة، وعدالؼ  الحددي     (2)
الزددؾ  البلمددع فددي  عيدان القددرن التاسددع، والقددؾ  الهدددضع والتفددير،  ددشل زيددا  مئتددي  تدال  شددهريا 

 ه .912في  ح اا الربلة على الحهي  الذفيع، مات سشة 
 (.6/194( األعبلا لل ر لي )1/53( ال ؾاف  الدائرة )8/2الزؾ  البلمع )       

لددالػ القدرل  حسد بؽ   الخلؾ ي السرر  السال ي الذهير  الراو  فقيغ مال ي مؽ  تهدغ بل دة ا   (3)
 ه .1241السدالػ وحؾاش على  نض  ت  الذيخ  حسد الدردير في فقغ السال ية، مات سشة 

 (.2/111( منجؼ السخلفيؽ )1/246األعبلا لل ر لي )      
   خيدددة بدددؽ حدددديؽ السظيندددي الحشفدددي، فقيدددغ مذدددارب فدددي علدددؾا ، مفتدددي الددددضار السردددرهة ومدددؽ  هدددار      (4)

لدددضار السرددرهة لددغ  تدد  مشهددا إرشدداد األمددة إلددى  ح دداا  يددل الومددة  و حدددؽ ال ددبلا فقهائهددا ، عدديؽ مفتيددا ل
 ه .1354فيسا يتنلب  الدشة والهدس مؽ األح اا مات سشة 

 (.9/98(  منجؼ السخلفيؽ )6/51األعبلا لل ر لي )        
دسدؾ   سردر،  نلدؼ و قداا    بؽ  حسد بدؽ عرفدة الدسدؾقي  فقيدغ مدال ي ، محقدب عردرن وفرهدد ديدرن مدؽ  يدل     (5)

و دؾفي  القدايرة ، ودرس  داألزير مدؽ  رددانيفغ حاشديتغ علدى الذدرح ال هيدر علددى مختردر خليدل و حاشدية علددى 
 شرح الدشؾسي لسقدمتغ  ا الهراييؽ .

 (.9/292( منجؼ السخلفيؽ ) 242/ 6( األعبلا لل ر لي ) 361شجرة الشؾر ال  ية )ص        
( ، وقدددا   دددغ ابدددؽ عابدددديؽ حيددد   قدددر 56شدددؾهر األ ردددار وجدددامع الهحدددار )صالددددر السختدددار شدددرح     (6)

(، و قددا   ددغ  دولػ مددؽ الحشفيددة  حسددد 3/213السدا ؽ علددى  حددديشغ لهدون الهدعددة  سددا فددي الحاشدية )
 (.129الظحظاو  في حاشيتغ على مراقي الفبلح )ص
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 .(2)دشة( ند األذان فهدعة ح ) ما الربلة على الشهي قا  الدسؾقي رحسغ هللا :
)و ما زهادة الربلة والدبلا عق  األذان السظيني رحسغ هللا : ةي خقا    

... ال يل ا مؽ ذلػ  ن فنلهسا بدعة مومؾمة شرعا  بل فنلها  ولػ سشة  عليغ 
 .(3)حيشئٍو(

 ومحرل ما استدلؾا  غ على استحهال يون ال يفية واألمر بها وجهيؽ ا شيؽ:
 ندددد األذان داخدددل فدددي األمدددر  ردددبلة والددددبلا علدددى الشهدددي :  ن رفدددع الردددؾت  ال األول

  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ): ربلة والدبلا عليغ في قؾلغ  نالى ال
(4).  

، وال     ددؾرة مددؽ  ددؾر الرددبلة علددى الشهدديواألمددر يشددا مظلددب يتحقددب االمت ددا   دد
فددر  فددي ذلدددػ بدديؽ الدددر والجهدددر وبدديؽ م دددان وم ددان وزمددان وزمدددان، وبدديؽ  ن ض دددؾن 

ان  و ال، وعلى السشارة ونيريا، فان  ل ذلػ داخل  حة األمدر السظلدب فدي عق  األذ
 اآلضة .

 ضس ؽ مشاقذة يوا الؾجغ  ندة  مؾر مشها : السشاقذة : 
 

عق  األذان ول ؽ الو  نش رن يؾ  : ال نش ر مذروعية الربلة على الشهي  أول  
ة مهتدعة،  سا قررن  يفييون ال يفية التي يي محل الش اس واإلن ار؛ فاأل ل سشة و ال

 .(5)رحسغ هللا سيتابؽ حجر الهي
:  ن يوا الرشيع  خريص للنهادة السظلقة بهيئة منيشة  حتاج إلى دليل وقد  ثانيا  

  فزة إلى السحغؾر مؽ اعتقاد النامة  ؾنها مؽ  سيؼ األذان .
ا  الراشديؽ وال في عهد الخلف :  ن يون الهيئة وال يفية لؼ   ؽ في عهد الشهي  ثالثا  

وال القرون السفزلة وال في عهد األئسة األخيار، فهي حاد ة في  زمشة مت خرة ولؼ ضقؼ 
 .(1)عليها ما يد  على مذروعيتها والخير في ا هاس الدلل والحور مؽ إحداث الخلل

                                                                                                                                            

الحظددال السددال ي فددي  ( ونقددل قؾلددغ يددوا196القددؾ  الهدددضع فددي الرددبلة علددى الحهيدد  الذددفيع )ص   (1)
 ( .  2/82مؾاي  الجليل مقرا  لغ  حديشغ لهون الهدعة )

(، وقا   غ الراو  في شدرحغ علدى مختردر الددردير 1/193حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير )   (2)
 ( .1/168) قرل السدالػ لسوي  اإلماا مالػ( )

 ( .  44ص حدؽ ال بلا فيسا يتنلب  الدشة والهدعة مؽ األح اا )   (3)
 ( .56سؾرة األح ال )آضة    (4)
 (.77(    انغر : ص )5)
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دعة حدشة إذ ليس  ل الهدس :  ن يوا الفنل ومن  ان محد ا  إال  نغ ب الثاني
 . مومؾمة

 النلؼ يوا الؾجغ  ندة  مؾر مشها :ناقش  يل 
:  ن القؾ  بتحديؽ الهدس يشاقض وهرادا األدلة الذرعية، حي  وردت األدلة  أول  

مة مظلقة لؼ يدخلها بوا الهدس عسؾما ، فشرؾص ذا الهدس والتحوير مشها جا ت عا
جامنة يون ال لسة القا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )وال ضحل ألحد  ن ضقابل ، است شا  قط 

دل  عسؾمها ويؾ  ن ضقا   ية، ويي قؾلغ : )فل بدعة ابللة( ال ل مؽ رسؾ  هللا
 . (2): )ليدة  ل بدعة ابللة( فان يوا إلى مذاقة الرسؾ   قرل مشغ إلى الت وهل( 

قا  الذاطهي رحسغ هللا حيشسا ذ ر  دلة ذا الهدس وعسؾمها : ) نها جا ت 
 است شا  الهتة، ولؼ ض ت فيها شي  مسا ضقتزي  مظلقة عامة على   ر ها، لؼ ضقع فيها

 .  (3) ن مشها ما يؾ يدى، وال جا  فيها:  ل بدعة ابللة إال  وا و وا ...( 
: قا  الذاطهي رحسغ هللا : ) هة في األ ؾ  النلسية  ن  ل قاعدة  لية  ثانيا  

  ؾلية  و دليل شرعي  لي إذا   ررت في مؾااع   يرة و  ي بها شؾايد على مناٍن 
 و فروعية، ولؼ ضقترن بها  قييد وال  خريص مع   راريا ومعادة  قرهريا فولػ دليل 

و حادي  ذا الهدس والتحوير مشها  (4)على  قائها على مقتزى لفغها مؽ النسؾا...(
 داخلة في يوا القهيل ال  خرج عشغ .

 : قا  الذاطهي رحسغ هللا : )إجساس الدلل الرالق مؽ الرحا ة ثالثا  
والتا نيؽ ومؽ يليهؼ على ذمها  ولػ و قهيحها والهرول عشها، وعسؽ ا دؼ  ذي  

إجساس  – حد  االستقرا   -مشها، ولؼ ضقع مشهؼ في ذلػ  ؾقل وال م شؾهة، فهؾ 
 .(5) ابة، فد  على  ن  ل بدعة ليدة  حب بل يي مؽ الهاطل( 

                                                                                                                                            

انغددر فددي  قرهددر يددوا االسددتدال  :  حدددؽ ال ددبلا فيسددا يتنلددب  الدددشة والهدعددة مددؽ األح دداا لسحسددد    (1)
  خية السظيني.

 ( .2/591اقتزا  الرراط السدتقيؼ لسخالفة   حال الجحيؼ )   (2)
 ( .1/241االعتراا )   (3)
 ( .1/241االعتراا )   (4)
 ( .1/242السرجع الدابب )   (5)
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الشقص وعدا : مؽ ادعى حدؽ شي  مؽ السحد ات ل مغ ا هاا الديؽ   رابعا  
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ) ال سا  واقتزان ذلػ مخالفة الخهر السش   مؽ عشد هللا :

: )قد  ر ت ؼ على الهيزا  ليلها  شهاريا ال  والخهر الشاطب  غ رسؾ  هللا  (1) (ڈ
ي ها عشها  ند  إال يالػ، ومؽ ضنش مش ؼ فديرى اختبلفا    يرا ، فنلي ؼ  سا عرفتؼ 

الخلفا  الراشديؽ السهدييؽ، عزؾا عليها  الشؾاجو، وعلي ؼ  الظاعة  مؽ سشتي، وسشة
 .(2)ومن عهدا  حهذيا ، فانسا السخمؽ  الجسل األنل حي سا قيد انقاد( 

ومحدؽ الهدس ضخالل يوا  لغ حيؽ ي عؼ الحدؽ لهنض الهدس، وهل مغ على 
ؾ حدؽ و  حا غ راي هللا عشهؼ قد  ر ؾا النسل  سا ي ذلػ  ن ض ؾن الشهي 

 .(3)محسؾد م ال عليغ، و ر ؾا األمر  غ ولؼ ضفظؽ لغ إال مؽ جا   نديؼ 
: القؾ  بتحديؽ الهدس ضفدد الديؽ وهفتق السجا  للستبلعهيؽ في  ي  ل  خامدا  

مؽ يرهد  سا يرهد  حة ستار الهدعة الحدشة، و تح ؼ حيشئٍو  يؾا  الشاس وعقؾلهؼ 
 .(4)وابلال  مهيشا   و ذواقهؼ في شرس هللا و فى بولػ إ سا  

 
 
 
 
 

 الثالثةالمسألة 
 ألذان بغير األذان )االبتهاالت( رفع الصوت في مواضع ا

التدهيق  سبلمية و نارف عليغ  نض الشاس مسا انتذر في  نض األقظار اإل
 والشذيد ورفع األ ؾات  الدعا  واالبتهاالت قهل األذان  و  ندن .

                                                 

 ( .3سؾرة السائدة آضة )   (1)
( 1/16( )43روان ابؽ ماجة في الدشؽ السقدمة  ال ا هاس سشة الخلفا  الراشدديؽ السهددييؽ حددي  )   (2)

 ( .1/23( )41و ححغ األلهاني رحسغ هللا في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ حدي  )
 ( .2/141و ح امها د/ سنيد بؽ نا ر ال امد  )حقيقة الهدعة    (3)
 ( .2/141حقيقة الهدعة و ح امها د/ سنيد بؽ نا ر ال امد  )   (4)
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، ومسا  (1) ليس لهؼ  شنة سؾان  اسَّ ن  و   ؾن يس  ولغ ق    ،بل   هق ضنرف   سسا 
 ضنرف  غ: التؾشيق  و االبتهاالت الديشية !! 

 وقد   لؼ عليها  يل النلؼ حيشسا انتذرت في  بلد السدلسيؽ .
وهشهى السخذنؾن عسا  حد ؾن مؽ )السال ي رحسغ هللا :  (2)قا  ابؽ الحاج

ل ؽ مؽ السؾااع التي  ر ها  التدهيق  الليل، ومن  ان ذ ر هللا حدشا  سرا  وعلشا ،
 .(3) (الذارس  لؾات هللا عليغ وسبلمغ ولؼ ضنيؽ فيها شيئا  منلؾما  

 خبلف ما  حد ؾن مؽ التدهيق وما ) ؼ ذ ر الدشة في  ذان الفجر وقا  : 
حتى  ن  نزهؼ ليشدل األطبل   رؾت فيغ  ح هؽ ضقرل مؽ الشؾح في  ،ضقؾلؾن فيغ

مؽ  نهؼ ض  ؾن  األذان األو  للرهق الو  قهل طلؾس ف ير مؽ األحيان...  ؼ النج  
الفجر وهخفؾن ذلػ، فاذا فرنؾا مشغ رفنؾا   ؾا هؼ  سا  حد ؾن مؽ التدهيق، فانا هلل 

  . (4)(ومنا إليغ راجنؾن 
وه شهى السخذنؾن )وقا  رحسغ هللا في التو ار يؾا الجسنة : 

عسا  حد ؾن مؽ  (5)
لؼ ضفنلغ وال  مر  غ، وال فنلغ  حد  ندن   ن الشهي التو ار يؾا الجسنة؛ لسا  قدا مؽ 

 .(6)(مؽ الدلل الساايؽ راي هللا عشهؼ  جسنيؽ، بل يؾ قره  النهد  الحدوث
وقد ر يشا مؽ ضقؾا  الليل   يرا  على السشارة )قا  ابؽ الجؾز  رحسغ هللا  نالى : 

الشاس مؽ نؾمهؼ، فينظ وهو ر، ومشهؼ مؽ ضقر  سؾرة مؽ القرآن  رؾت مر فع، فيسشع 
 .(7)(وهخلط على الستهجديؽ قرا  هؼ، و ل ذلػ مؽ السش رات

                                                 

 ومخخرا  خ ررة لغ السؾاقع والرفحات على الذه ة النش هؾ ية .    (1)
ادل  فقدغ فدي   بؽ   بؽ   ابؽ الحاج،  بدؾ عهدد هللا النهددر  السدال ي الفاسدي، ن هدل مردر فا   (2)

 ددبلدن، وقدددا مرددر وحددج و ددف  رددرن فددي آخددر عسددرن و قنددد ، لددغ مدددخل الذددرس الذددرهف وشددسؾس 
 ه.737األنؾار و شؾز األسرار ، مات سشة 

 (.35/ 7( األعبلا لل ر لي )5/517( الدرر ال امشة )2/321الديهاج السوي  )     
 (.2/248السدخل )      (3)
 .( 2/249السرجع الدابب )      (4)
 في السظهؾس : )السخذنيؽ( ويؾ خظ .      (5)
 ( .2/258السدخل البؽ الحاج )     (6)
 (.2/787 لهيس إبليس ألبي الفرج ابؽ الجؾز  )     (7)
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و ما ما سؾى الت ذيؽ قهل الفجر مؽ  دهيق ونذيد )قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : 
ورفع الرؾت بدعا  ونحؾ ذلػ في السآذن، فهوا ليس  سدشؾن عشد األئسة؛ بل قد 

وا مؽ جسلة الهدس الس روية، ذ ر طائل مؽ   حال مالػ والذافني و حسد:  ن ي
ولؼ ضقؼ دليل شرعي على استحها غ، وال حدث سه  ضقتزي إحدا غ، حتى ضقا : إنغ 
مؽ الهدس الل ؾهة التي دلة الذرهنة على استحهابها، وما  ان  ولػ لؼ ض ؽ ألحد  ن 

 .(1)(ض مر  غ وال يش ر على مؽ  ر غ، وال ضنلب استحقا  الرز   غ، ومن شرطغ واقل
 ومؽ الهدس السحرمة ما ضقع بد ة السهل يؽ  القظر السرر  مؽ )رحسغ هللا :  (2)الدرديرقا  

 .(3)(الررهخ على  ؾرة ال شا  والترنيؼ وال يش ر عليهؼ  حد مؽ  يل النلؼ
وما سؾى الت ذيؽ قهل الفجر مؽ التدهيق والشذيد )رحسغ هللا :  (4)قا  الحجاو  

ذان فليس  سدشؾن، وما  حد مؽ والشذيد ورفع الرؾت  الدعا  ونحؾ ذلػ في األ
 .(5)(النلسا  قا : إنغ ضدتح ، بل يؾ مؽ جسلة الهدس الس روية
 :، مشها واستدلؾا على  حرهؼ يون األمؾر وبدعيتها  ندة  دلة 

الدليل األو :  ن النهادة مهشايا على التؾقيل، فلؼ ض ت دليل على مذروعية 
، وال في عهد الرحا ة  في عهد الشهي يوا الفنل واستحها غ، فهون األفنا  لؼ   ؽ 

راؾان هللا عليهؼ، ولؼ ي خ   ر في جيل التا نيؽ لهؼ  احدان، بل يي مؽ إحداث 
 الست خرهؽ وابتداعهؼ، فبل ضذرس فنلها والتنهد بها والحالة يون .

                                                 

( وانغدر: 77-76األخهار النلسية مؽ االختيارات الفقهية لذيخ اإلسدبلا ابدؽ  يسيدة ، للهنلدي )ص     (1)
 (.  2/112ا )شرح النسدة في الفقغ لذيخ اإلسبل

 بؾ الهر ات  حسد بؽ   بؽ  حسد الندو  األزير  الخلؾ ي الذهير  الددردير، النبلمدة  وحدد وقتدغ     (2)
في الفشؾن النقلية والشقلية مؽ فقها  السال ية ، مؽ  تهغ  قرل السددالػ لسدوي  اإلمداا مالدػ و حفدة 

 ه .1211اإلخؾان في علؼ الهيان، مات سشة 
 (.2/67( منجؼ السخلفيؽ )1/244( األعبلا لل ر لي )185ذر )صحلية اله       

 (.1/511الذرح الر ير على  قرل السدالػ إلى موي  اإلماا مالػ )     (3)
مددة مفتددي الحشابلددة بدمذددب،  ددان     (4)  بددؾ الشجددا مؾسددى بددؽ  حسددد بددؽ مؾسددى الحجدداو  السقدسددي، النبل 

سددددتقشع فدددي اختردددار السقشدددع واإلقشددداس، مدددات سدددشة إمامدددا  ارعدددا   دددؾليا فقيهدددا لدددغ  تددد  مشهدددا زاد ال
 ه. 968

 (.7/321( األعبلا لل ر لي )11/472(  شورات الوي  )3/192ال ؾاف  الدائرة )      
 (  حقيب عهد اللظيل الده ي ، دار السنرفة، بيروت.1/79اإلقشاس في فقغ اإلماا  حسد )     (5)
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ما  ر   عليها مؽ مفاسد   يرة ال    ي الذرهنة  س لها، الدليل ال اني: 
لى  حقيب السرالق و   يريا ودر  السفاسد و قليلها، فالشاعر في فالذرهنة مهشايا ع

وقد سهب ذ ر  نزها في  بلا  يل  ،لى   ير مؽ السفاسدإيون الهدس ضجد  نها  دت 
 . (1)النلؼ،  سا في  بلا ابؽ الجؾز  الو  سهب نقلغ

 وبهوا ضنلؼ حرمة يون االبتهاالت والتؾاشيق التي  رفع قهل األذان  و  ندن على
 مشارات السداجد في  قظار السدلسيؽ .

 

                                                 

 (.86(        ص )(1



 76 

 الرابعة المسألة 
 لصوت باألذان عند تغول الغيالنرفع ا

ت ل واألخو مؽ حي  ال ي    درى.ال يبلن جسع نؾ ، وال ؾ  م خؾذ مؽ الخ 
د  علدى ختدٍل ل ديؽ والدؾاو والدبلا   دل  دحيق، يداقا  ابدؽ فدارس رحسدغ هللا : 

 .درى و خٍو مؽ حي  ال ي  
ويددددي عشددددد النددددرل : سددددحرة ،  (1)الدددددنالي: سددددسية ألنهددددا   تددددا ؾ  مددددؽ وال دددد

 .(2)الذياطيؽ، ويوا قؾ  األ سني
ال دؾ  : يدؾ اسدؼ ل دل : )حي  ضقدؾ  (4)ما ذ رن الجاحظ (3)و جؾد  نرهف لل ؾ 

دد ار، وهتلددؾن فددي اددرول الرددؾر وال يددال ذ ددرا   ددان  و ف  شددي  مددؽ الجددؽ، ضنددرض للد 
ا  د عؼ  ن ال دؾ   تدرا ى ألحدديؼ فدي الفدبلة، فيتهنهدا وقد  انة النرل في جايليته.(5)( ن ى

 .(6)فتدتهؾهغ، وربسا ادعى  نغ قابلها وقا لها، و نرل  نزهؼ ف عؼ  نغ   وج مؽ ال ؾ 
دددؾنَّ، لدددؼ  ح سدددغ  (7)قدددا  الق وهشدددي ددداذَّ م ذ  رحسدددغ هللا : )زعسدددؾا  ن ال دددؾ  حيدددؾان ش 

قفار، ويؾ يشاسد  اإلنددان الظهينة، و نغ لسا خرج مفردا  لؼ ضدت نس و ؾحش، وطل  ال

                                                 

 ( مادة )نؾ ( .4/412البؽ فارس ) منجؼ مقاييس الل ة   (1)
 ( .3/151جسهرة الل ة ، البؽ درهد )   (2)
 و  مؽ جسع ما ورد في ال ؾ :   بؽ  حسد بؽ طؾلدؾن رحسدغ هللا فدي )  يدة الددؾ  فيسدا ورد فدي    (3)

( . ولددؼ 31( ص)ال ددؾ ( ذ ددرن حيشسددا  ددرجؼ لشفدددغ فددي )الفلددػ السذددحؾن فددي  حددؾا    بددؽ طؾلددؾن 
ومسؽ جسع في ال ؾ : مذهؾر حدؽ سدلسان فدي )ال دؾ  بديؽ الحددي  الشهدؾ  ، مظهؾعا    قل عليغ

 والسؾروث الذنهي( طهع دار ابؽ القيؼ .
 بدددؾ ع سدددان عسدددرو بدددؽ  حدددر ال شددداني  دددالؾال  الذدددهير  الجددداحظ،  هيدددر  ئسدددة األدل ورئددديس الفرقدددة    (4)

مشهدداالحيؾان والهيددان والتهيدديؽ مددات الجاحغيددة مددؽ السنت لددة ، مددؽ  حددؾر النلددؼ و رددانيفغ   يددرة جدددا 
 ه.  255سشة 

 (.5/74( األعبلا لل ر لي )11/526( سير  عبلا الشهبل  )14/124 ارهخ   داد )      
 ( .  6/158الحيؾان للجاحظ )   (5)
 ( .118-93انغر في يوا : ال ؾ  بيؽ الحدي  الشهؾ  والسؾروث الذنهي )ص   (6)
بددؽ محسددؾد األنرددار  الشجددار  الق وهشددي، مددخرخ ج رافددي، مددؽ القزدداة ،  بددؾ ضحيددى ز رهددا بددؽ      (7)

 ه.682 شل  تها مشها آ ار الهبلد و خهار النهاد وعجائ  السخلؾقات مات سشة 
 (.3/46( األعبلا لل ر لي )14/138( الؾافي  الؾفيات )15/466 ارهخ اإلسبلا )       
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والههيسددة، و نددغ يتددرا ى لسددؽ ضدددافر وحدددن فددي الليددالي و وقددات الخلددؾات، فيتؾيسددؾن  نددغ 
 .(1)(إندان، فيرد السدافر عؽ الظرهب

وقددد وردت األخهددار الرددحيحة الدالددة علددى وجددؾد ال ددؾ  ، فسددؽ ذلددػ :عددؽ  بددي 
فت خدو، فذد ايا  جدي  لدغ، ف اندة ال دؾ   (3) نغ  ان في سدهؾة   (2) يؾل األنرار  

وورد ذ در ال ددؾ  ، (4)(إذا ر يتهددا فقدل:  ددؼ هللا؛  جيهددي رسدؾ  هللافقدا : ) إلدى الشهدي 
فلسددا قظددع  بددؾ  سدديد  سددر وفيددغ: )... الخ رجددي  (5)فددي حدددي   بددي  سدديد الددداعد 

دددر بت غ ، فتددددر   سدددرن، (6)حائظدددغ، جنلهدددا فدددي نرفدددة لدددغ، ف اندددة ال دددؾ   خالفدددغ إلدددى م ذ 

                                                 

 ( .2/176عجائ  السخلؾقات للق وهشي )   (1)
لسدا قددا  خالد بؽ زهد بؽ  ليد  الخ رجدي األنردار ، مندروف  اسدسغ و شيتدغ ، ند   عليدغ الشَّهدي     (2)

السديشة ف قاا عشدن حتى بشى بيؾ غ ومدجدن وآخى بيشغ وبديؽ م ردن  بدؽ ع س يدر، شدهد النقهدة وبددرا 
 ه.52وداوا ال  و وشهد الفتؾح ،  ؾفي سشة 

( اإل ددا ة فدددي  سييدد  الردددحا ة 1/571(  سدددد ال ا ددة )2/424االسددتينال فددي منرفدددة األ ددحال )      
(3/143.) 

هؾة : بية   ير مشحدر في األرض قليبل  شهيغ  السخدس والخ انة .   (3)  الدَّ
(،  اج النروس مدؽ جدؾاير القدامؾس 2/431انغر: الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير ) 

 ( .38/341لل بيد  )
( . والحدددددافؼ فدددددي السددددددتدرب علدددددى 38/563( )23592فدددددي السددددددشد حددددددي  )روان اإلمددددداا  حسدددددد    (4)

حدددي   الرددحيحيؽ  تددال منرفددة الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ ذ ددر مشاقدد   بددي  يددؾل األنرددار  
(6115( )3/563. ) 

د   -وقيدل: يدبل  بددؽ ربيندة-مالدػ بدؽ ربينددة    (5) دده  ابدؽ الهدددن الخ رجدي، األ نردار    ، مذددهؾر   شيتدغ ش 
ر ا و  ا ومددا  نددديا، و دان منددغ راضددة بشددي سداعدة يددؾا الفددتق وقددد ذيد   رددرن ، مددات سددشة ب دد  ددد  ه 61  ح 

 ويؾ آخر الهدرهيؽ مؾ ا. 
( اإل دددا ة فدددي  سييددد  الردددحا ة 5/13(  سدددد ال ا دددة )4/1598االسدددتينال فدددي منرفدددة األ دددحال )     

(9/444.) 
 السذربة : يي ال رفة ألنهؼ ضذربؾن فيها .    (6)
(،  اج النروس مدؽ جدؾاير القدامؾس 2/455ضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )انغر: الشها 

 ( .3/117لل بيد  )
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، فقددددا  : ) لددددػ ال ددددؾ ، ضددددا   ددددا  سدددديد...(  ، فذدددد ا ذلددددػ إلددددى الشهددددي و فددددددن عليددددغ
 فد  يوا على وجؾد ال ؾ ، وم ها ها و نها حقيقة  ائشة .، (1)الحدي 

 سددا فددي حدددي  جددابر بددؽ عهدددهللا  وفددي السقابددل جددا  نفددي ال ددؾ  عددؽ الشهددي 
 .(2)قا  : )ال عدوى وال طيرة وال نؾ ( راي هللا عشهسا  ن الشهي 

جسهؾر النلسا  إلى  ن الشفي في الحدي  ليس مشرها  على وجدؾد عديؽ  وذي 
ال دؾ  و ؾنهدا حقيقددة مذدايدة، ومنسددا فيدغ إ ظددا  مدا اعتقددن  يددل الجايليدة مددؽ  ؾنهدا لددؼ 

 و ن لها    يرا  دون قدر هللا  نالى. (3) ح سها الظهينة
ال ددددؾ  رحسددددغ هللا : )قؾلددددغ )ال نددددؾ ( لدددديس نفيددددا  لندددديؽ  (4)قددددا   بددددؾ الدددددنادات

ووجددؾدن، ومنسددا فيددغ إ ظددا  زعددؼ النددرل فددي  لؾنددغ  الرددؾر السختلفددة، وانتيالددغ، في ددؾن 
 .(5)السنشي  قؾلغ )ال نؾ ( :  نها ال  دتظيع  ن  زل  حدا (

 .(6)وعليغ فقد استح  جسع مؽ الفقها  رفع الرؾت  األذان عشد   ؾ  ال يبلن
                                                 

(، وقدا  الهي سدي : )ورجالدغ و قدؾا  لهدؼ 19/263( )585روان الظهراني في السنجدؼ ال هيدر حددي  )   (1)
خرجدغ (، وقدا  الدديؾطي فدي الخردائص ال هدرى : ) 7/42وفي  نزهؼ ادنل( )مجسدع ال وائدد )

 ( .2/146الظهراني و بؾ ننيؼ  دشد جيد( )
روان مددلؼ فدي  ددحيحغ  تدال الددبلا  ددال ال عددوى وال طيدرة وال يامددة وال  دفر وال ندؾ  وال نددؾ     (2)

 ( .4/1744( )2222وال يؾرد مسرض على مرق حدي  )
 ( .89 سا سهب في  بلا الق وهشي )ص   (3)
ج ر  ، ابؽ األ يدر، السحددث الل دؾ  األ دؾلي، قيدل: إن  ردانيفغ  بؾ الدنادات السهارب بؽ   ال   (4)

 رانيفغ  لها  لفها في زمؽ مراغ إمدبل  علدى طلهتدغ، ويدؼ ضنيشؾندغ  الشددخ والسراجندة ، مدؽ  تهدغ 
 ه. 616الشهاضة في نره  الحدي  وجامع األ ؾ  في  حادي  الرسؾ  مات سشة 

(، طهقدات الذدافنية البدؽ قاادى 8/366 هدرى )( طهقات الذدافنية ال21/488سير  عبلا الشهبل  )       
 ( .2/61شههة )

 (.3/396الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر )   (5)
 (.  2/768وانغر: في يون السد لة :  يدير الن ه  الحسيد لدليسان بؽ عهدهللا آ  الذيخ ) 
وخلددل السدددافر، و ف ددر مددؽ  ؾسددع فددي األذان ل يددر الرددبلة،  ت ددؾ  ال دديبلن، وفددي  ذن السهسددؾا،    (6)

ووقدة الحرهددب فقهدا  الذددافنية، و دوا فقهددا  السال يدة نقلددؾا   يدرا  مسددا ذ درن الذددافنية فدي يددوا الهددال، 
(، و ددوا فنددل 2/86فسدا فنددل الحظددال فددي مؾايد  الجليددل حيدد  نقددل  ددبلا الشدؾو  )مؾايدد  الجليددل 

لددة فلددؼ يددو روا األذان ل يددر فقهددا  الحشفيددة نقلددؾا مددا ذ ددرن الذددافنية ولددؼ ضدددتهندون، و مددا فقهددا  الحشاب
الرددبلة إال فددي مددد لة واحدددة ويددي األذان فددي  ذن السؾلددؾد حدديؽ يؾلددد . انغددر فددي يددوا السؾسددؾعة 

 ( .  2/373الفقهية ال ؾهتية )
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  األذان".وبشؾا ذلػ على حدي  : "إذا   ؾلة ال يبلن فشادوا 
 فاستح  فقها  الذافنية رحسهؼ هللا رفع الرؾت  األذان عشد   ؾ  ال يبلن.

 قا  الهيتسي رحسغ هللا : )قد ضدؽ األذان ل ير الربلة،  سا في آذان 
 .(1)السؾلؾد،... وعشد   ؾ  ال يبلن ،     سرد الجؽ لخهر  حيق فيغ(

علددى السدددافر اسددتح   ن فددرس : )إذا   ؾلددة ال دديبلن  قددا  الشددؾو  رحسددغ هللا :
 . (2)قا  : "إذا   لؾت ال يبلن فشادوا  األذان(  ن الشهي  ضقؾ  ما جا  عؽ جابر

وجنلدددغ الدددديؾطي رحسدددغ هللا ادددا ظا  فدددي  دددال األذان فدددي األشدددهان والشغدددائر حيددد  قدددا : )ال ضددددؽ 
 .(3)..( األذان في نير الرلؾات إال في آذان السؾلؾد، وعشد   ؾ  ال يبلن  سا في الحدي .

 وقد نقل  نض فقها  الحشفية ما ذ رن الذافنية، ولؼ ضدتهندون. 
ور يددة فددي  تدد  الذددافنية  نددغ قددد  (4)رحسددغ هللا : )قددا  الرملددي قددا  ابددؽ عابددديؽ

 ضدؽ األذان ل ير الربلة،  سا في آذان السؾلؾد ... وعشد   ؾ  ال يبلن...(  قؾ  : 
سددتهنادن لهددوا القددؾ  فددي الحاشددية: )   ألن وبدديؽ منشددى عدددا ا،  (5)وال  نددد فيددغ عشدددنا 

 .(6)ما  ق فيغ الخهر  بل منارض فهؾ موي  للسجتهد، ومن لؼ يشص عليغ(
 مددا فقهددا  السال يددة رحسهددؼ هللا، فشقددل  نزددهؼ مددا ذ ددرن فقهددا  الذددافنية،  سددا فنددل الحظددال 

 .(7)ألذ ار رحسغ هللا حيشسا نقل عؽ اإلماا الشؾو  رحسغ هللا في  تابيغ شرح السهول، وا

                                                 

( . وانغددددر فددددي يددددوا عشددددد الذددددافنية : م شددددي 1/461 حفدددة السحتدددداج فددددي شددددرح السشهدددداج البددددؽ حجددددر الهيتسدددي )   (1)
(،  حفددة الحهيدد  علددى شددرح الخظيدد  1/411( ، نهاضددة السحتدداج للرملددي )1/218)السحتدداج للخظيدد  الذددربيشي 

( حاشددية قليددؾبي علددى شددرح السحلددي 2/211)حاشددية الجهيرمددي علددى الخظيدد ( لدددليسان الهجيرمددي السرددر  )
 ( .1/125على السشهاج لذهال الديؽ القليؾبي )

 ( .4/279السجسؾس شرح السهول )   (2)
 (.2/185في قؾاعد وفروس فقغ الذافنية للديؾطي )األشهان والشغائر    (3)
خيددر الددديؽ بددؽ  حسددد بددؽ علددي األيددؾبي النليسددي ، فقيددغ مددؽ  يددل الرملددة ولددد ومددات بهددا ،رحددل إلددى     (4)

مرددر فس دد  فددي األزيددر سددة سددشيؽ وعدداد إلددى بلدددن فدد فتى ودر س ، مددؽ مرددشفا غ الفتدداو  الخيرهددة 
  ؾفي سشة إحدى و سانيؽ  ند األلل.  ومغهر الحقائب حاشية على الهحر الرائب ،

 (.4/132( منجؼ السخلفيؽ )2/327(األعبلا لل ر لي )2/134خبل ة األ ر )      
 ( .1/269مشحة الخالب على الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب البؽ عابديؽ )   (5)
 ( .2/51رد السحتار على الدر السختار )حاشية ابؽ عابديؽ( )   (6)
 ( .2/86جليل لذرح مخترر خليل للحظال )مؾاي  ال   (7)
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وقددددا  رحسددددغ هللا  نددددد ذلددددػ : )ولددددؼ  قددددل علددددى اسددددتحهال ذلددددػ فددددي  ددددبلا  يددددل 
 السوي ، مع  ن القرة التي ذ ريا عؽ  حيق مدلؼ فهي في  تال األذان مشغ، ولؼ 

 .(4)، وهللا  نالى  علؼ( (3)، وال األبي (2)، وال القرطهي(1)يت لؼ عليها القااي عياض
 .(4) علؼ(

األذان  -فيسدا وقفدة عليدغ  –روا فدي  تد  السدوي  و ما فقها  الحشابلة فلدؼ يدو 
 ل ير الربلة إال األذان في  ذن السؾلؾد فقط .

 قا  النبلمة الههؾ ي رحسغ هللا : )وهدؽ  ذان في  ذن مؾلؾد اليسشى، حيؽ 
ولددؼ يدو ر األذان عشدد   دؾ  ال دديبلن ، ، (5)يؾلدد و ن ضقديؼ فدي اليدددرى مدؽ  ذنيدغ  نددن( 

 عشديؼ، وهللا  علؼ. فلنلغ لؼ ي هة الحدي 

                                                 

    في  تا غ : إفسا  السنلؼ شرح  حيق مدلؼ .    (1)
والقااددي يددؾ : بددؾ الفزددل عيدداض بددؽ مؾسددى بددؽ عيدداض اليحرددهي األندلدددي، عددالؼ الس ددرل إمدداا وقتددغ 

ف حقددؾ  فددي الحدددي  وعلؾمددغ، عالسددا   التفدددير وجسيددع علؾمددغ، فقيهددا    ددؾليا  ، مددؽ  رددانيفغ الذددفا بتنرهدد
 ه .544السرظفى و مذار  األنؾار، مات سشة 

 (.5/99( األعبلا لل ر لي )2/46( الديهاج السوي  )21/212سير  عبلا الشهبل  )
    في  تا غ : السفهؼ لسا  ش ل مؽ  لخيص  تال مدلؼ .    (2)

رف  دابؽ السد هؽ مدؽ والقرطهي يؾ :  بدؾ النهداس  حسدد بدؽ عسدر بدؽ إبدراييؼ، األنردار  القرطهدي األندلددي، ضند
 عيددان فقهددا  السال يددة،فان  ارعددا فددي الفقددغ والنربيددة، عارفددا  الحدددي . مددؽ  تهددغ السفهددؼ لسددا  شدد ل مددؽ  لخدديص 

 ه. 656فتال مدلؼ ، مات سشة 
 (.1/186( األعبلا لل ر لي )1/241(، الديهاج السوي  )14/795 ارهخ اإلسبلا )

    في  تا غ : إفسا  إفسا  السنلؼ .   (3)
واأل بي يؾ:   بؽ خلفة بؽ عسر األبي الؾشتاني السدال ي، عدالؼ  الحددي ، و دفغ ابدؽ حجدر   ندغ  

عالؼ الس رل  السنقؾ ، لغ إفسا  إفسا  السنلؼ لفؾائد  تدال مددلؼ جسدع فيدغ بديؽ السدازر  وعيداض 
والقرطهدددي والشدددؾو ، مدددع زهدددادات مدددؽ  دددبلا شددديخغ ابدددؽ عرفدددة، وشدددرح السدوندددة مدددات بتدددؾنس سدددشة 

 ه.827
 (6/115(، األعبلا لل ر لي )2/169الهدر الظالع  سحاسؽ مؽ  ند القرن الدا ع )      

 ( .2/86مؾاي  الجليل للحظال )   (4)
 (.2/42 ذاف القشاس عؽ متؽ اإلقشاس للههؾ ي )   (5)
(، 1/257انغر  ولػ : شرح مشتهى اإلرادات السدسى دقائب  ولي الشهدى لذدرح السشتهدى للههدؾ ي ) 

 ( .  1/286ل   ولي الشهى للرحيهاني )مظا
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واأل دل فددي يددون السددد لة الددو  اعتسدددن الفقهدا  فددي ذ ددر االسددتحهال يددؾ مددا رو  عددؽ 
 : )إذا   ؾلة ال يبلن فشادوا  األذان(. الشهي 

وقددد روى يددوا الحدددي  جساعددة مددؽ الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ ويددؼ : جددابر بددؽ 
  عشهؼ.عهدهللا، و بؾ يرهرة، وابؽ عسر، وسند بؽ  بي وقاص راي هللا

عدددؽ  (1)فقدددد روان اإلمددداا  حسدددد فدددي مددددشدن :  مدددا حددددي  جدددابر بدددؽ عهددددهللا 
ا   ؾلدددددة إذقدددددا  : ) عدددددؽ رسدددددؾ  هللا  الحددددددؽ الهردددددر  عدددددؽ جدددددابر بدددددؽ عهددددددهللا

، (2)و ددوا  خرجددغ الشدددائي رحسددغ هللا فددي عسددل اليددؾا والليلددة، ال دديبلن، فشددادوا  دداألذان(
و بدؾ ضنلدى السؾ دلي رحسدغ هللا فدي ، (4)والليلدةرحسدغ هللا فدي عسدل اليدؾا  (3)وابؽ الدشي

 عؽ يذاا عؽ الحدؽ الهرر   غ. (6)عؽ ي هد بؽ يارون  (5)مدشدن

                                                 

 ( .22/178( مؽ مدشد جابر بؽ عهدهللا )14277حدي  رقؼ )   (1)
 (.529(  ال األمر  األذان إذا   ؾلة ال يبلن )ص955حدي  )   (2)

والشدائي يؾ :  بؾ عهد الدرحسؽ  حسدد بدؽ علدي بدؽ شدني  الخراسداني ،  دان إمداا  يدل عردرن فدي 
ؼ مدددع الفهدددؼ واإل قدددان ونقدددد الرجدددا  وحددددؽ التددد ليل لدددغ الددددشؽ ال هدددرى، الحددددي  ومدددؽ  حدددؾر النلددد

ه. وفيددددات األعيددددان 313والسجتهددددى ويددددؾ الدددددشؽ الردددد رى والزددددنفا  والسترو ددددؾن، مددددات سددددشة 
 (.1/171( األعبلا لل ر لي )14/125( سير  عبلا الشهبل  )1/77)

السذدهؾر  دابؽ الددشي، الحدافظ، ال قدة،  بؾ   ر  حسد بؽ   بدؽ إسدحا  الجنفدر  مدؾاليؼ الدديشؾر     (3)
مددؽ  بلميددو الشدددائي ،  ددشل  تهددا مشهددا عسددل اليددؾا والليلددة والسجتهددى اخترددر  ددغ سددشؽ الشدددائي ، 

 ه. 364ومات فج ة ويؾ ض ت  سشة 
 (.1/219( األعبلا لل ر لي )7/236( الؾافي  الؾفيات )16/255سير  عبلا الشهبل  )      

 ( .  246قؾ  إذا   ؾلة ال يبلن )ص(  ال ما ض523حدي  )   (4)
  (4/153. )( مؽ مدشد جابر بؽ عهدهللا 455حدي  )   (5)
و بؾ ضنلدى يدؾ :  حسدد بدؽ علدي بدؽ الس شدى السؾ دلي، حدافظ مدؽ علسدا  الحددي  ، ننتدغ الدويهي  سحددث  

السؾ دددل ،  قدددة متفدددب عليدددغ،  ددددان مدددؽ  يدددل الردددد  واألماندددة، لددددغ  تددد  مشهدددا السنجدددؼ ومددددشدان  هيددددر 
 ه. 317و  ير، مات سشة 

 (.1/171(، األعبلا لل ر لي )14/174( سير  عبلا الشهبل  )2/619اإلرشاد للخليلي )       
ي هدددد بدددؽ يدددارون بدددؽ زاذان الددددلسي،  بدددؾ خالدددد الؾاسدددظي ، روى عدددؽ :   دددها بدددؽ زهدددد، وحسيدددد     (6)

متددغ وعهاد ددغ، قددا   بددؾ الظؾهددل، وعشددغ :  حسددد بددؽ حشهددل ومسددحا  والهخددار  ، متفددبَّ علددى  قتددغ ومما
 حا ؼ  قة إماا  دو  ال ضد   عؽ م لغ ، روى لغ الجساعة، مات سشة سة ومائتيؽ.

 (.9/358( سير  عبلا الشهبل  )32/261(،  هوي  ال سا  )9/295الجرح والتنديل )       
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والحدي  رجالغ رجدا  الردحيق، ول دؽ فيدغ انقظداس فالحددؽ الهردر  لدؼ ضددسع 
  سا يؾ ر   السحققيؽ مؽ  يل الحدي  . مؽ جابر 

مددؽ جددابر بددؽ عهدددهللا شدديئا   رحسددغ هللا : )الحدددؽ لددؼ ضدددسع (1)قددا  ابددؽ السددديشي
وقددا   بددؾ لقددي جددابر بددؽ عهدددهللا؟ قددا  : ال(، رحسددغ هللا : )الحدددؽ  (2)وسددئل  بددؾ زرعددة

رحسغ هللا عشدما سئل عؽ سساس الحددؽ مدؽ جدابر: )مدا  رى، ول دؽ يذداا بدؽ  (3)حا ؼ
ضقؾ  عؽ الحدؽ : حد شا جابر بؽ عهدهللا، و نا  ن ر يدوا، إنسدا الحددؽ عدؽ  (4)حدان

 .(5) تال، مع  نغ  درب جابرا ( عؽ جابر
فالحدي  انيل، فقدد ادنفغ ابدؽ حجدر رحسدغ هللا حيد  قدا  : )ورجالدغ  قدات 

 .(6)إال  ن الحدؽ الراو  عؽ جابر مؽ طرهقغ لؼ ضدسع مشغ عشد األف ر(
 

                                                 

ي، محددث  بؾ الحدؽ علي بدؽ عهدد هللا بدؽ جنفدر الددند   دالؾال  الهردر ، السندروف  دابؽ السدديش   (1)
مخرخ حدافظ عردرن  بدرس فدي يدوا الذد ن وسداد الحفدا  فدي منرفدة النلدل، لدغ نحدؾ مئتدى مردشل ، 
فان  علؼ مؽ اإلماا  حسد  اختبلف الحدي  ، مؽ  تهدغ  ددسية  والد النذدرة وعلدل الحددي  ومنرفدة 

( 13/421(  ددارهخ   ددداد )6/193ه. الجددرح والتنددديل البددؽ  بددي حددا ؼ )234الرجددا ، مددات سددشة 
 (.11/41ير  عبلا الشهبل  )س

عهيدددهللا بددؽ عهددد ال ددرهؼ بددؽ ي هددد ،  بددؾ زرعددة الددراز  ، روى عشددغ مدددلؼ والترمددو  والشدددائي وابددؽ     (2)
ماجدغ ، زار   ددداد وحدددث بهددا وجددالس  حسددد بددؽ حشهددل ،  ددان ضحفددظ مائددة  لددل حدددي ، حتددى قيددل: 

 يؽ ومائتيؽ .فل حدي  ال ضنرفغ  بؾ زرعة ليس لغ   ل ،  ؾفي سشة  ربع وست
 ( . 7/31(  هوي  التهوي  )13/77( سير  عبلا الشهبل  )1/328الجرح والتنديل )      

  بدددؽ إدرهدددس بدددؽ السشدددور الحشغلدددي الدددراز ،  دددان  حدددد األئسدددة الحفدددا  ، مذدددهؾرا  دددالنلؼ مدددو ؾرا    (3)
ا الشهددؾة،  الفزددل  ددان مددؽ  حددؾر النلددؼ جسددع و ددشل وجددرح وعددد ، لددغ  فدددير القددرآن النغدديؼ و عددبل

 ه. 277مات سشة 
 (.13/247( سير  عبلا الشهبل  )2/414(  ارهخ   داد )7/214الجرح والتنديل )       

(   اإلمدداا الندددالؼ الحدددافظ محددددث الهردددرة  بدددؾ عهدددهللا األزد  القردوسدددي الهردددر ، احدددتج  دددغ   دددحال 4)
 يد .146الرحاح، ولغ  وياا م سؾرة في سنة ما روى، مات سشة 

 (.8/85( األعبلا لل ر لي )6/355(  سير  عبلا الشهبل  )31/181  ال سا  ) هوي    
 ( .37 – 36انغر في يوا : السراسيل البؽ  بي حا ؼ )ص    (5)
(، ولددؼ  جدد  دبلا ابدؽ حجددر 5/161الفتؾحدات الربانيدة علدى األذ دار الشؾوهددة البدؽ عدبلن الذدافني )   (6)

ديدد  األذ ددار، ومسددؽ اددنفغ  ددولػ األلهدداني رحسددغ هللا فيسددا طهددع مددؽ نتددائج األف ددار فددي  خددرهج  حا
 ( .3/277( )1141في الدلدلة الزنيفة حدي  )
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فدي السنجدؼ األوسدط  (1)فقد  خرجغ اإلماا الظهراندي : و ما حدي   بي يرهرة 
عددؽ  بددي  (4)عددؽ  بيددغ (3)عددؽ سددهيل بددؽ  بددي  ددالق (2)مددؽ طرهددب عددد  بددؽ الفزددل

)إذا   ؾلدة ل ددؼ ال دؾ  فشددادوا  داألذان فددان الذدديظان  :قددا : قدا  رسددؾ  هللا يرهدرة 
: لؼ يرو يوا الحدي  عؽ سهيل بدؽ غ  ه  ق  وقا  ع  ، (5)إذا سسع الشدا   دبر ولغ حراص(

                                                 

 بؾ القاسؼ سليسان بؽ  حسد بدؽ  يدؾل اللخسدي الظهراندي الذدامي، مدؽ  هدار السحدد يؽ ،  دان حدافظ    (1)
 – عردددرن ولدددغ  ردددانيل مدددو ؾرة وآ دددار مذدددهؾرة مدددؽ جسلتهدددا  بل دددة منددداجؼ فدددي الحددددي ، )ال هيدددر

 ه. 361الر ير( ، مات سشة  -األوسط 
 ( .16/119( سير  عبلا الشهبل  )2/417( وفيات األعيان )2/49طهقات الحشابلة )       

عد  بؽ الفزل التيسي  بؾ حا ؼ الهرر  مدؾلى بشدي  ديؼ بدؽ مدرة ،روى لدغ ابدؽ ماجدغ حددي ا واحددا    (2)
وقددا  بدددؽ  بددي حددا ؼ عددؽ  بيددغ: متدددروب  فددي الشهددي عددؽ الهددؾ  قائسددا ، قدددا  ابددؽ مندديؽ :لدديس ب قددة

 الحدي  قا : و رب  بؾ زرعة حدي غ،  ؾفي سشة إحدى وسهنيؽ ومائة.
 (.7/169(  هوي  التهوي  )7/4( الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ )4/691 ارهخ اإلسبلا )      

حسدس، منددود فدي سهيل بؽ  بدي  دالق السددني اإلمداا ،  بدؾ ي هدد السددني، مدؾلى جؾهرهدة بشدة األ    (3)
 دد ار التددا نيؽ ، مددؽ  هددار الحفددا ، ل شددغ مددرض مراددة نيددرت مددؽ حفغددغ ، و خددرج لددغ الهخددار  

 مقرونا   يرن ، قا   حسد : ما   لق حدي غ ،  ؾفي سشة  سان و بل يؽ ومائة .
 ( .16/21( الؾافي  الؾفيات )5/458( سير  عبلا الشهبل  )12/226 هوي  ال سا  )       

ان بؽ عهد هللا القدوة الحافظ الحجدة مدؾلى  ا السدخمشيؽ جؾهرهدة ال ظفانيدة ، مدؽ  هدار النلسدا  ذ ؾ      (4)
النلسا   السديشدة، و دان ضجلد  ال هدة والددسؽ إلدى ال ؾفدة ، ولدد فدي خبلفدة عسدر، وشدهد يدؾا الددار 

 وحرر ع سان ،  ؾفي سشة إحدى ومائة.
 ( .5/36 عبلا الشهبل  ) ( سير5/311( الظهقات ال هرى )3/451الجرح والتنديل )       

درَّ   ذنيدغ وهنددو، وقيدل: يدؾ     (5) الحراص : يؾ شدة الندو وحد دغ، وقيدل: يدؾ  ن ضسردع بونهدغ وه ر 
راط .   الزف

( ،  ددداج الندددروس مدددؽ جدددؾاير 1/396انغدددر : الشهاضدددة فدددي نرهددد  الحددددي  واأل دددر البدددؽ األ يدددر ) 
 ( .17/521القامؾس لل بيد  )
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بدؽ الفزدل، ،وفيدغ : عدد   (1)بؽ  بي  الق إال عد  بؽ الفزل،  فرد  غ  بدؾ عدامر 
 : )ال ض ت  حدي غ وال  رامة(.(2)قا  فيغ ابؽ منيؽويؾ متروب ،

عددؽ  بيدددغ: متددروب الحدددي ، وقدددا  ابددؽ حهددان: عهدددرت  (3)وقددا  ابددؽ  بدددي حددا ؼ
 . (4)السشافير في حدي غ فهظل االحتجاج بروايتغ

 
فدي ال امدل فدي  (5)و ما حدي  ابؽ عسر راي هللا عشهسدا : فقدد روان ابدؽ عدد 

   عؽ  (7)عؽ مقا ل بؽ حيان (6)ؽ طرهب عسر بؽ  هقالزنفا  م
                                                 

( ، و وا روان في الددعا   دال القدؾ  عشدد رؤهدة 7/257( )7436ظهراني حدي  )السنجؼ األوسط لل   (1)
 ( .3/1699( )2119ال يبلن حدي  )

 بؾ ز رها ضحيى بؽ منيؽ بؽ السرى  الؾال ، مؽ  ئسة الحددي  ومدخرخي رجالدغ ، ننتدغ الدويهي  دديد    (2)
ة الرجددا  ، و ددؾفي  السديشددة الحفددا  ، قددا  ابددؽ حشهددل:  علسشددا  الرجددا  ، لددغ التددارهخ والنلددل ومنرفدد

 ه. 233حاجا سشة 
 ( .11/71( سير  عبلا الشهبل  )9/192( الجرح والتنديل )7/354الظهقات ال هرى )      

 بددؾ   عهددد الددرحسؽ بددؽ    بددي حددا ؼ التسيسددي الحشغلددي الددراز ، حددافظ للحدددي ،  ددان  حددرا فددي    (3)
 ه. 327ح والتنديل وعلل الحدي ، مات سشة النلؾا ومنرفة الرجا  ، لغ  رانيل مشها الجر 

 (.3/324( األعبلا لل ر لي )13/263سير  عبلا الشهبل  )      
(، الس شددي فددي 3/85(،  هددوي  التهددوي  البددؽ حجددر )7/4انغددر: الجددرح والتنددديل البددؽ  بددي حددا ؼ )   (4)

 ( .  1/611الزنفا  للويهي )
رجداني، عبلمدة  الحددي  ورجالدغ،  ددان ضندرف فدي بلددن  دابؽ القظددان،  بدؾ  حسدد عهدد هللا بدؽ عدد  بددؽ القظدان الج   (5)

القظددان، واشددتهر بدديؽ علسددا  الحدددي   ددابؽ عددد ، جددرح وعددد  و ددحق وعلددل، و قدددا فددي يددون الرددشاعة علددى 
 ه.365لحؽ فيغ، لغ ال امل في منرفة الزنفا  والسترو يؽ وعلل الحدي ، مات سشة 

 (.4/113(، األعبلا لل ر لي )4/344وي  )(، شورات ال16/154سير  عبلا الشهبل  )        
عسددر بددؽ الرددهق بددؽ عسددران التسيسددي الندددو   بددؾ نندديؼ الخراسدداني الدددسرقشد  ، قددا  ابددؽ حهددان :    (6)

ضزع الحدي  على ال قات ال ضحل  ت  حدي غ إال على وجغ التنج  ، وقا   بؾحا ؼ ونيدرن: مش در 
 الحدي  . 

 ( .7/463(  هوي  التهوي  )163/ 4اإلسبلا )(  ارهخ 21/398 هوي  ال سا  )      
مقا ل بؽ حيان الشهظي  بؾ  دظاا الهلخي الخراز مؾلى   ر بؽ وائدل قدا  الشددائي لديس  دغ  د س      (7)

 دد س وقددا  الدددارقظشي  ددالق وذ ددرن بددؽ حهددان فددي ال قددات ،قددا  الحددافظ  دددو  فااددل مددات قهددل 
 الخسديؽ ومائة  قرهها . 

 ( .11/277(  هوي  التهوي  )6/341( سير  عبلا الشهبل  )28/431 هوي  ال سا  )      
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قدا : )الددفر قظندة مددؽ  عدؽ ابدؽ عسدر رادي هللا عشهسددا عدؽ الشهدي  (1)ندافع
الندددوال، ومندددغ لددديس لدددغ دوا  إال سدددرعة الددددير، فددداذا سدددافر ؼ ف سدددرعؾا الددددير، وعلدددي ؼ 

ة لج   الدف
ظرهدب، فانهدا  نرسدؾا علدى ال  فدبل (3)فان األرض  ظؾى  الليل، فاذا عرسدتؼ، (2)

، ومشتال الدهاس، وم وى الحيات، فاذا   ؾلة ل ؼ ال ديبلن، فهدادروا  داألذان  ؽَّ مسر الج 
وقا  : )ويوا الحدي  بهوا اإلسشاد  ندض متشدغ ال ضندرف إال مدؽ طرهدب عسدر ، (4)...(

بدددددؽ  دددددهق عدددددؽ مقا دددددل ، وقدددددا : عامدددددة مدددددا يروهدددددغ نيدددددر محفدددددؾ  ال متشدددددا  وال اعسدددددر 
 .(5)إسشادا (

قدددا  ابدددؽ  بدددي حدددا ؼ: مدددان  ئسدددة الجدددرح والتندددديل  الؾادددع ، ر وعسدددر بدددؽ  دددهق 
 . (6)سسنة  بي ضقؾ : )عسر بؽ  هق الدسرقشد : يؾ مش ر الحدي (

وقددا  ابددؽ حهددان فددي السجددروحيؽ: )فددان مسددؽ ضزددع الحدددي  علددى ال قددات، ال 
 .(7)ضحل  تا ة حدي غ إال على جهة التنج  أليل الرشاعة فقط(

 .(1): متروب (8)وقا  الدارقظشي
                                                 

نددافع الفقيددغ مددؾلى عهددد هللا بددؽ عسددر  بددؾ عهددد هللا، ضقددا  إنددغ  ددان مددؽ  بددر شددهر وهقددا  إنددغ  ددان مددؽ    (1)
ايل الس رل،   ا غ ابؽ عسر في  نض ن وا غ ، قا  الشدائي:  قة ، مات سشة سهع عذدرة ومئدة 

  . 
 (.11/412(  هوي  التهوي  )29/314(  هوي  ال سا  )8/451)الجرح والتنديل       

الدلجددة  : سددير الليددل، ض قددا   ددالتخفيل إذا سددار مددؽ  و  الليددل، وبالتذددديد إذا سددار فددي آخددرن، وقيددل     (2)
 ( .2/129اإلدالج الليل  لغ. انغر: الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )

 آخر الليل ن لة للشؾا واالستراحة.  التنرهس: ن و  السدافر    (3)
 ( .3/216انغر: الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير ) 
(4)   (5/26. ) 
 ( .5/26ال امل في الزنفا  البؽ عد  )   (5)
 ( .6/116الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ )   (6)
(7)   (2/88. ) 
ردرن فدي الحددي ، و و  مدؽ  دشل القدرا ات ،  دان  بؾ الحدؽ علي بؽ عسر الددارقظشي ، إمداا ع   (8)

فان مدؽ  حدؾر النلدؼ انتهدى إليدغ الحفدظ ومنرفدة علدل الحددي  ورجالدغ ، مدؽ  ردانيفغ  تدال الددشؽ 
 ه. 385والنلل الؾاردة في األحادي  الشهؾهة  ؾفي به داد سشة 

 عددبلا الشددهبل   ( سددير13/487(  ددارهخ   ددداد )2/615اإلرشدداد فددي منرفددة علسددا  الحدددي  للخليلددي )      
(16/449. ) 
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ولدددغ )رحسدددغ هللا :  (2)فهددوا اإلسدددشاد ال ضفددرح  دددغ والحالددة يدددون، وقددد قدددا  األلهدداني
 .(3)(شايد ]   لحدي  جابر[ واٍن جدا  مؽ رواضة عسر بؽ  هق

رحسددددغ هللا فددددي  (4):فقددددد  خرجددددغ الهدددد ار و مددددا حدددددي  سددددند بددددؽ  بددددي وقدددداص 
عددؽ  (7)عدؽ الحدددؽ عدؽ سددند، ومدؽ طرهدب  بددي شدهال (6)مدؽ طرهددب يدؾنس (5)مددشدن

إذا ر يشدا  إذا   ؾلدة لشدا ال دؾ   و يؾنس عؽ الحدؽ عؽ سند قا : ) مرنا رسدؾ  هللا
وقددا  عقهددغ : ويددوا الحدددي  ال ننلسددغ يددروى عددؽ سددند إال مددؽ ال ددؾ  نشدداد   دداألذان(، 

 .(8)(يوا الؾجغ... وال ننلؼ سسع الحدؽ مؽ سند شيئا  

                                                                                                                                            

 ( .2/45(، الس شي في الزنفا  للويهي )3/234 هوي  التهوي  )   (1)
 بؾ عهد الرحسؽ   نا ر الدديؽ بدؽ الحداج ندؾح األلهداني، مدؽ  بدرز علسدا  الحددي  السنا درهؽ ،    (2)

حددددي  الشهدددؾ  وقدددد  فددداد  نلسدددغ ال  هدددر ومخلفا دددغ ودروسدددغ عدددددا   هيدددرا  مدددؽ طدددبلل النلدددؼ ودارسدددي ال
الذرهف ، مؽ  تهدغ: إروا  ال ليدل فدي  خدرهج  حاديد  مشدار الددهيل و سلددلة األحاديد  الردحيحة 

 ه.1421،  ؾفي سشة 
 .نقبل عؽ: السؾسؾعة النربية النالسية        

 ( .3/277( )1141سلدلة األحادي  الزنيفة لؤللهاني حدي  )   (3)
ب النت ددي الهرددر  السنددروف  دداله ار،  ددان  قددة حافغددا،  بددؾ   ددر  حسددد بددؽ عسددرو بددؽ عهددد الخددال   (4)

 شل السدشد، و  لؼ على األحاديد  وبديؽ عللهدا، لدغ مددشدان  حدديسا  هيدر سدسان )الهحدر ال اخدر( 
 ه.292وال اني   ير ، مات سشة 

 (.1/189( األعبلا لل ر لي )554/ 13( سير  عبلا الشهبل  )5/548 ارهخ   داد )      
(، ويددؾ آخددر حدددي  فددي مدددشد 4/78( مددؽ مدددشد سددند بددؽ  بددي وقدداص )1247-1246حدددي  )   (5)

 . سند 
يؾنس بؽ عهيد بؽ ديشار النهد    بؾ عهد هللا مؾلى عهدالقيس،  ان  قة   ير الحددي  ، مدات سدشة (   6)

  دع و بل يؽ ومئة . 
 .(11/442(  هوي  التهوي  )32/517(  هوي  ال سا  )9/242الجرح والتنديل )     

عهد ربدغ بدؽ ندافع ال شداني ،  بدؾ شدهال الحشداط ال دؾفي، ن هدل السددائؽ، ويدؾ األ د ر ، قدا  القظدان : لدؼ     (7)
ض دددؽ  بدددؾ شدددهال الحشددداط  الحدددافظ ، قدددا  الشددددائي: لددديس  دددالقؾ  ، وقدددا  ابدددؽ خدددراش:  ددددو  ، روى لدددغ 

 الجساعة، سؾى الترمو  ، مات سشة إحدى  و ا شتيؽ وسهنيؽ ومئة .
 .(6/128(  هوي  التهوي  )16/485(  هوي  ال سا  )6/42رح والتنديل )الج       

 ( .4/78الهحر ال خار لله ار )   (8)
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ت ، إال  ن الحدددؽ الهرددر  وقددا  الهي سددي رحسددغ هللا : )روان الهدد ار ورجالددغ  قددا
 .(1)لؼ ضدسع مؽ سند فيسا  حد (

فالحدي  على يوا ال ضرق، وال  قؾا  غ حجدة فدي إ هدات ح دؼ شدرعي فاعتسداد 
فقهددا  السددواي  األربنددة و تددا نهؼ علددى نقددل الخهددر وم هددات الح ددؼ الذددرعي علددى مجددرد 

 . (2)يوا الخهر نير مراي 
يقدددا  عشدددد وجدددؾد الجدددؽ والذدددياطيؽ، ول دددؽ األذان مدددؽ جسلدددة ذ دددر هللا  ندددالى، ف

 فالو ر ضظرد الذيظان لنسؾا األدلة الذرعية في ذلػ .
ففددي  ددحيق مدددلؼ عددؽ سددهيل قددا :  رسددلشي  بددي إلددى بشددي حار ددة قددا : ومنددي 
ندبلا لشدا  و  داح  لشدا فشدادان مشداد مدؽ حدائط  اسدسغ، قدا : و شدرف الدو  مندي علدى 

لددؾ شددنرت  نددػ  لقددى يددوا لددؼ  رسددلػ، الحددائط فلددؼ يددر شدديئا ، فددو رت ذلددػ ألبددي فقددا : 
ضحدددث عددؽ رسددؾ   ول ددؽ إذا سددسنة  ددؾ ا  فشدداد  الرددبلة فدداني سددسنة   ددا يرهددرة 

 .(3) نغ قا  : )إن الذيظان إذا نؾد   الربلة، ولى ولغ حراص(  هللا
ضقدددؾ  : )إن  وعدددؽ جدددابر بدددؽ عهددددهللا رادددي هللا عشهسدددا قدددا : سدددسنة الشهدددي 

 .(5)( (4)ة، ذي  حتى ض ؾن م ان الروحا الذيظان إذا سسع الشدا   الربل
 
 

                                                 

 (.3/277( ، وانغر: سلدلة األحادي  الزنيفة لؤللهاني )11/191مجسع ال وائد ومشهع الفؾائد )   (1)
وادل ابدؽ السهدارب فدي  ندض وما  حددؽ مدا روان الهدرو  رحسدغ هللا عدؽ ابدؽ السهدارب حيد  قدا : )   (2)

 سددفارن فددي طرهددب، و ددان قددد بل ددغ  ن مددؽ ااددظر إلددى مفددازة فشددادى: ضددا عهدداد هللا  عيشددؾني؛  عدديؽ، 
 قا : فجنلة  طل  الج    نغر إسشادن. 

( قدا  األلهداني رحسدغ هللا : 3/118فلؼ ضدتج   ن يدعؾ بدعا  ال يراى إسشادن( ذا ال دبلا و يلدغ ) 
 ( .2/119لدلة األحادي  الزنيفة والسؾاؾعة و  ريا الديئ في األمة ))ي وا فلي ؽ اال هاس( س

 (.1/291(، )389 تال الربلة،  ال فزل األذان ويرل الذيظان عشد سساعغ، حدي  )   (3)
الروحدا :  فددتق الددرا  و سد ؾن الددؾاو والحددا  السهسلدة علددى زنددة فندبل ، يددي بئددر الروحدا ،  هنددد عددؽ السديشددة    (4)

إلدى بددر، وعلدة محظدة عدامرة علدى   يبل  ذ ريدا ابدؽ إسدحا  فدي مددير الشهدي السديشة خسدةو سهنيؽ 
 ( .143مر النرؾر. انغر: منجؼ السنالؼ الج رافية في الديرة الشهؾهة )ص

(، 388روان مددددلؼ فدددي  تدددال الردددبلة  دددال فزدددل األذان ويدددرل الذددديظان عشدددد سدددساعغ حددددي  )   (5)
(1/291. ) 
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 ديبلن عشدد عسدر قدا : ذ درت ال (2)عؽ ضدير بؽ عسدرو (1)وروى ابؽ  بي شيهغ

 إنغ ليس مؽ شي  ضدتظيع  ن يت ير عؽ خلب هللا الو  خلقغ، رحسغ هللا، فقا :)
 .(3) فاذا ر يتؼ مؽ ذلػ شيئا  ف ذنؾا( ول ؽ لهؼ سحرة  دحر  ؼ،
هللا عسؾمدددا  عشدددد   دددؾ  ال ددديبلن ومدددؽ الدددو ر التددد ذيؽ طدددردا  وعليدددغ فيذدددرس ذ دددر 

للذددياطيؽ ومددرد هؼ، فددالح ؼ  ابددة  نسددؾا الشرددؾص فددي ذ ددر هللا وطرديددا للذدديظان ال 
  خرؾص حدي    ؾ  ال يبلن ، وهللا  علؼ .

 
 

                                                 

بددؽ القااددي  بددي شدديهة إبددراييؼ بددؽ ع سددان  بددؾب ر النهدددي مددؾاليؼ، سدديد عهددد هللا بددؽ   النهدددي ا   (1)
الحفددا   و دداح  ال تدد  ال هددار  دددالسدشد و السرددشل ، و ددان  حددرا مددؽ  حددؾر النلددؼ وبددغ ضزددرل 

 الس ل في قؾة الحفظ ، مات سشة خسديؽ و بل يؽ ومائتيؽ. 
 (.4/117لل ر لي )( األعبلا 6/2(  هوي  التهوي  )11/122سير  عبلا الشهبل  )      

ضدددير بددؽ عسددرو وهقددا  ابددؽ جددابر ال ددؾفي وهقددا   سددير  بددؾ الخهدداز النهددد  وهقددا  السحدداربي وهقددا  إنهسددا      (2)
وهقا   ن لغ رؤهة ، ذ درن ابدؽ حهدان فدي ال قدات ،  دان عرهفدا فدي زمدؽ الحجداج  ا شان  درب زمؽ الشهي 

 ر، ومات سشة خسس و سانيؽ .
 ( .11/378(  هوي  التهوي  )5/483( سد ال ا ة )4/1583االستينال )      

(، 31361السرددشل البددؽ  بددي شدديهة  تددال الدددعا   ددال ال دديبلن إذا رئيددة مددا ضقددؾ  الرجددل   ددر )   (3)
( ، وروان  ددددولػ عهدددددالرزا  الرددددشناني فددددي السرددددشل فددددي  تددددال السشاسددددػ  ددددال ذ ددددر 15/355)

 اد يوا األ ر  حيق . ( ، ومسش5/162( )9249ال يبلن والدير  الليل حدي  )
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 المسألة الخامسة
 رفع الصوت بقراءة القرآن الكريم داخل المسجد

ؾاددنا  لنهاد ددغ، ويددي محددط حزددؾر السبلئ دددة إن السددداجد جنلهددا هللا  نددالى م
 ال راا، و ش   الرحسة، فسا بشية إال لو ر هللا  نالى ومقاا الربلة.

فندؽ  ندس بدؽ مالدػ مدا ضجد  علدى السددلؼ داخدل السددجد ،  ولقد بدي ؽ الشهدي 
   فددي قرددة األعرابددي الددو   ددا  فددي السدددجد قددا  إن يددون السددداجد ال  رددلق( :

ال القددددور، إنسددددا يددددي لددددو ر هللا عدددد  وجددددل، والرددددبلة، وقددددرا ة لذددددي  مددددؽ يددددوا الهددددؾ  و 
قدا  الشدؾو  رحسدغ هللا : )وهددتح   ن   دؾن القدرا ة فدي م دان نغيدل مختدار، ،  (1)القرآن(

ولهددددوا اسددددتح  جساعددددة مددددؽ النلسددددا  القددددرا ة فددددي السدددددجد ل ؾنددددغ جامنددددا  للشغافددددة وشددددرف 
 ال رهؼ داخل السدجد. وعليغ: فهل ضذرس رفع الرؾت  قرا ة القرآن، (2)الهقنة(

ا فب الفقهدا  رحسهدؼ هللا مدؽ السدواي  األربندة الددشية علدى  رايدة رفدع الردؾت 
 .(3) القرا ة داخل السدجد إذا  ان في ذلػ  ذضة و ذؾهش على مر اد  السدجد 
 .(4)قا  ال اساني رحسغ هللا : )وه رن  ن يرفع  ؾ غ  القرآن ألنغ يت ذى  غ نيرن(

رحسغ هللا : )فبل ضجؾز لسؽ  شفل في السدجد وملى جشهغ مؽ ضردلي قا  ابؽ رشد الجد 
 .(5) ن يرفع  ؾ غ  القرا ة؛ ألنغ ضخلط عليغ  بل غ، وفي ذلػ  ذضة لغ(

رحسغ هللا : )ومن نلدط القدرا  السردليؽ فدو ر  داح  الترنيد  ونيدرن  (6)قا  ابؽ مفلق
رحسدغ هللا : )لديس ألحدد  ن  قا  ابؽ  يسية،(7)ض رن، وقا  شيخشا: ليس لهؼ القرا ة إذن(

                                                 

روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الظهددارة  ددال وجددؾل ندددل الهددؾ  ونيددرن مددؽ الشجاسددات إذا حرددلة    (1)
 ( .1/236( )285في السدجد حدي  )

 ( .77التهيان في آدال حسلة القرآن )ص   (2)
 ( .4/161انغر: االستو ار البؽ عهد الهر )   (3)
(، وذ در يدوا رحسدغ هللا فدي حدا  الظدؾاف، ويدؾ متحقدب 2/131ذدرائع )بدائع الرشائع في  ر ي  ال   (4)

 في نيرن مؽ السداجد إذا   ذى  غ  حد داخل السدجد.
 (.1/467الهيان والتحريل )   (5)
 بددؾ عهددد هللا   بددؽ مفلددق بددؽ   بددؽ مفددرج السقدسددي ، شدديخ الحشابلددة فددي وقتددغ و حددد األئسددة األعددبلا  ددان    (6)

ششدددا وال سددديسا فدددي علدددؼ الفدددروس،  علدددؼ  يددل عردددرن  سدددوي  اإلمددداا  حسدددد بدددؽ حشهدددل ، مدددؽ  ارعددا فاادددبل متف
 ه. 763 رانيفغ الفروس واآلدال الذرعية ال هرى، مات سشة 

 (.7/117(، األعبلا لل ر لي )2/517(، السقرد االرشد )6/14الدرر ال امشة )       
 ( .2/386الفروس )   (7)
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 ن ضجهر  القرا ة ال في الربلة وال في نير الربلة إذا  ان في السدجد ويدؾ يدخذيهؼ 
 .(1) جهرن(

 وقد استد  الفقها  رحسهؼ هللا  نالى على يوا الح ؼ  ندة  دلة، مشها:
فددددي  قددددا : )اعت ددددل رسددددؾ  هللا  الددددليل األو : عددددؽ  بددددي سددددنيد الخددددر  

هرون  القرا ة، ويؾ في قهة لدغ، ف ذدل الددتر ، وقدا : )إن  ل دؼ السدجد، فدسنهؼ ضج
مشدداج ربددغ، فددبل يددخذيؽ  نزدد ؼ  نزددا ، وال يددرفنؽ  نزدد ؼ علددى  نددض فددي القددرا ة،  و 

 .(2)قا : في الربلة( 
وجغ الداللة :التررهق في الحدي   الشهي عؽ رفع الرؾت  القرا ة داخل السددجد إذا 

  دههة في  ذضة اآلخرهؽ .
خدددرج   ن رسدددؾ  هللا   (3)ل ال ددداني : عدددؽ فدددروة بدددؽ عسدددرو الهيااددديالددددلي

على الشاس ويؼ ضرلؾن، وقد علة   ؾا هؼ  القرا ة، فقا : )إن السرلي يشاجي ربغ، 
 .(4)فليشغر  سا يشاجيغ  غ، وال ضجهر  نز ؼ على  نض  القرآن(

 اآلخرهؽ.لسؽ علة   ؾا هؼ عؽ الجهر  القرآن  حزرة  وجغ الداللة :نهي الشهي 

                                                 

 ( .23/61مجسؾس الفتاوى )   (1)
(، وروان  بددؾ 18/392( )11896روان اإلمدداا  حسددد فددي السدددشد مدددشد  بددي سددنيد الخدددر  حدددي  )   (2)

داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  بددؾال قيدداا الليددل،  ددالَّ فددي رفددع الرددؾت  ددالقرا ة فددي  ددبلة الليددل 
(، وروان الحافؼ في السدتدرب على الرحيحيؽ مؽ  تدال  دبلة التظدؾس 2/494( )1332حدي  )
(، و قددرن 1/446(؛ وقددا  : يددوا حدددي   ددحيق علددى شددرط الذدديخيؽ ولددؼ ضخرجددان )1171) حدددي 

 ( .4/134األلهاني في الدلدلة الرحيحة )
بيشدغ وبديؽ عهدد   فروة بؽ عسرو بؽ ودقة األنرار  الهيااي ، شهد بدرا والنقهدة ، آخدى الشهدي     (3)

 سب .عهد هَّ بؽ مخرمة ، و ان يترد  في  ل عاا مؽ نخلغ   لل و 
 ( .5/278( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )4/341(  سد ال ا ة )3/1259االستينال )       

(، ومدؽ 1/131( )213روان اإلماا مالػ في السؾط   تال الربلة  دال النسدل فدي القدرا ة حددي  )   (4)
( 19122ومدددؽ طرهقدددغ روان اإلمددداا  حسدددد فدددي السددددشد  و  مددددشد ال دددؾفييؽ حددددي  الهياادددي رقدددؼ )

: )ال  (، و الشددددائي فدددي الددددشؽ ال هدددرى  تدددال فزدددائل القدددرآن  دددال ذ دددر قدددؾ  الشهدددي 31/363)
(، و ددحق إسددشادن األلهدداني فددي 7/288( )8137ضجهددر  نزدد ؼ علددى  نددض فددي القددرآن( حدددي  )

(، وهذددهد لددغ حدددي   بددي سددنيد الدددابب، قددا  ابددؽ عهددد 1/271( )856مذدد اة السرددابيق حدددي  )
 بددي سددنيد  ابتددان  ددحيحان وهللا  علددؼ( التسهيددد لسددا فددي السؾطدد  الهددر: )وحدددي  الهيااددي، وحدددي  

 (.23/319مؽ السناني واألسانيد )
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 مددا إذا  ددان القددارئ ال يتدد ذى برفددع  ددؾ غ  ددالقرا ة داخددل السدددجد  حددد، وهدد مؽ 
 على نفدغ مؽ الرها  وطل  الذهرة فبل  اس  جهرن.

بل قد يت فد الجهر ورفع الرؾت إذا  دان علدى سدهيل التنلديؼ، فندؽ عا دؼ بدؽ 
قددا : فددي السدددجد،  حدددهغ  فددان علددي بددؽ  بددي طالدد  )قددا :  (2)عددؽ  بيددغ (1)فليدد 

مدددجد ال ؾفددة، فدددسع اددجة شددديدة، فددد   مددا يددخال ؟ فقددالؾا: قددؾا ضقددرؤون القددرآن  و 
 .) (3)يتلؾن القرآن، فقا :  ما إنهؼ  انؾا  ح  الشاس إلى رسؾ  هللا 

 ومسدددا يدددد  علدددى يدددوا: حددددي  عائذدددة رادددي هللا عشهدددا قالدددة:  دددان الشهدددي 
يت ها(ضدتسع قرا ة رجل في السدجد، فقا : )رحسغ هللا، لقد    .(4)ذ رني آضة   شة   ن د 

وبهدددوا ننلدددؼ حرمدددة مدددا ضفنلدددغ  ندددض القدددرا  فدددي  ندددض األقظدددار اإلسدددبلمية مدددؽ 
 خردديص مدددا  نددد األذان إلدددى إقامددة الردددبلة فددي  زمشدددة منيشددة لقدددرا ة القددرآن  ردددؾت 

 مر فع داخل السدجد .

                                                 

عا دؼ بدؽ  ليدد  الجرمدي ال ددؾفي  دان فااددبل عابددا ، قدا  اإلمدداا  حسدد : ال  دد س  حدي دغ وقددا       (1)
رجدددا  ابددؽ مندديؽ والشدددائي :  قدددة ،  ددؾفي سددشة سدددهع و بل دديؽ ومائددة . هددوي  ال سدددا  فددي  سددسا  ال

 (.16/326( الؾافي  الؾفيات )5/56(  هوي  التهوي  )13/537)
فلي  بؽ شدهال الجرمدي والدد عا دؼ ، لدغ  دحهة ، روى لدغ الهخدار  فدي  تدال رفدع اليدديؽ فدي      (2)

 الربلة ، والهاقؾن سؾى مدلؼ. 
 ( .  24/213(  هوي  ال سا  )5/495( اإل ا ة )3/1329االستينال )       

(، وقدددد ذ دددرن الهي سدددي فدددي  ذدددل 2/95( )874لهددد ار فدددي مددددشدن )الهحدددر ال خدددار( حددددي  )روان ا   (3)
(، وقا  عشدغ: روان الهد ار، وفيدغ إسدحا  بدؽ 3/94( )2324األستار،  ال في قرا ة القرآن حدي  )

 ( .7/337إبراييؼ ال قفي ويؾ انيل. انغر: مجسع ال وائد )
( ضقرددد بدولػ السردداحل 117ان ابددؽ  بدي داود( )صوذ در الشدؾو  رحسددغ هللا فدي التهيددان : ) ندغ رو  

البدؽ  بددي داود، وقددد رجنددة ل تا ددغ السردداحل فلددؼ  جددن فددي السظهددؾس مشددغ بتحقيددب د/ محدد  الددديؽ 
 عهد الدهحان واعظ، فاهلل  علؼ .

روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال  ددبلة السدددافرهؽ وقرددريا  ددال فزددائل القددرآن ومددا يتنلددب  ددغ  ددال    (4)
دددديت ها( حدددددي  )األمددددر بتنهددددد ا ( 225لقددددرآن و رايددددة قددددؾ  )ندددددية آضددددة  ددددوا( ، وجددددؾاز قددددؾ  : )  ن د 

(، ويدددؾ فدددي  دددحيق الهخدددار  بددددون قؾلدددغ )فدددي السددددجد( فدددي  تدددال فزدددائل القدددرآن  دددال 1/543)
حددي   (   ٴۇ ې ې ۉ ېۉ ې ڭ ڭ)نديان القرآن ويل ضقؾ  : ندية آضة  وا و وا؟ وقؾ  هللا  ندالى : 

(5138( )3/348-349. ) 
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، ومددؽ  ندددن (1)وقددد نهددغ علددى يددون السخالفددة ابددؽ الحدداج رحسددغ هللا فددي السدددخل
 . (3)رحسغ هللا في إ بلح السداجد مؽ الهدس والنؾائد  (2)سا  الديؽ القاسسيج

                                                 

 ( .2/216السدخل )   (1)
جسددا  الددديؽ  و   جسددا  الددديؽ ابددؽ   سددنيد بددؽ قاسددؼ السنددروف  ددالحبل ، مددؽ سددبللة الحددديؽ الدددهط،    (2)

إمدداا الذدداا فددي عرددرن ،  ددان سددلفي النقيدددة ال ضقددؾ   التقليددد ، مددؽ مرددشفا غ إ ددبلح السددداجد مددؽ الهدددس 
 ه. 1332والنؾائد  ومحاسؽ الت وهل ، مات سشة 

( منجددددؼ السددددخلفيؽ 2/135( األعددددبلا لل ر لددددي )435حليددددة الهذددددر فددددي  ددددارهخ القددددرن ال الدددد  عذددددر )ص       
(3/157.) 

 ( .115إ بلح السداجد )ص    (3)
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  السادسةالمسألة 
 رفع اإلمام صوته ببعض القراءة في الصالة السرية

 جسددددع الفقهددددا  علددددى اإلسددددرار فددددي  ددددبل ي الغهددددر والنرددددر و ال ددددة الس ددددرل 
 . (2)األمة عشغ تغالو  واع  عليغ ونقل ويؾ فنل الشهي ، (1)واألخرهيؽ مؽ النذا 

 ن اإلسدددددرار  دددددالقرا ة فدددددي الردددددبلة الددددددرهة علدددددى الفقهدددددا  رحسهدددددؼ هللا   فدددددبوا
لددؾ جهددر اإلمدداا  ددالقرا ة ورفددع  ددؾ غ  اآلضددة واآليتدديؽ فددبل حددرج عليددغ فددي و مدددتح ، 

ويؾ قؾ  جسهدؾر الفقهدا  مدؽ السال يدة والذدافنية ذلػ، وال يؾج  ذلػ سجؾدا  للدهؾ ، 
 والحشابلة والغايرهة .

وجهر  قلغ  ن ضدسع نفدغ ومدؽ يليدغ  ]الربلة[...قا  النبلمة خليل : )وسششها 
رحسدددغ هللا : )الجهدددر  دددالقرا ة فدددي  (4)قدددا    بدددؽ يؾسدددل السدددؾا و  (3)وسدددر  سحلهسدددا( 

 .(5)مؾاع الجهر واإلسرار بها في مؾاع اإلسرار سشتان(
 دددالقرا ة  و  قدددا  الذدددافني رحسدددغ هللا : )ومن خافدددة  دددالقرا ة... مسدددا ضجهدددر فيدددغ

جهر  القرا ة فيسا ضخافة فيغ  القرا ة مؽ الربلة  رية ذلدػ لدغ، وال إعدادة وال سدجؾد 
 .(6)للدهؾ عليغ( 

سدر فيسددا ؾ خدالل السرددلي فجهدر فيسدا ضددر  و  قدا  السداورد  رحسدغ هللا : )فلد
 .   (7)ضجهر  انة  بل غ مج ئة وال سجؾد للدهؾ عليغ(

                                                 

 ( .4/115انغر في ح اضة اإلجساس : شرح الشؾو  على مدلؼ )   (1)
   (2/171الس شي )    (2)
 ( .  21مخترر خليل )ص   (3)
 بددؽ يؾسددل النهدددر  ال رندداطي ، السددؾا ، فقيددغ مددال ي،  ددان عددالؼ نرناطددة وممامهددا  بددؾ عهددد هللا     (4)

و الحها في وقتغ ، لغ التاج واإلفليل في شرح مخترر خليل وسشؽ السهتديؽ في مقامدات الدديؽ، 
 ه. 897مات سشة 

 (.7/154(، األعبلا لل ر لي )11/98الزؾ  البلمع أليل القرن التاسع )      
 ( .  5/525ج واإلفليل لسخترر خليل )التا   (5)
 ( .  1/275( شرح مخترر خليل للخرشي )2/222وانغر: مؾاي  الجليل للحظال ) 
 ( .2/424األا )   (6)
 ( .  2/151الحاو  ال هير )   (7)
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فدددي سدددشؽ الهيئدددات جهدددر... بشحدددؾ قدددرا ة فدددي قدددا  الههدددؾ ي رحسدددغ هللا : )فددددخل 
 .(1) ولتي جهرهة، ودخل إخفات بشحؾ.. قرا ة في نير محل جهر(

ي مؾادع فسر  قا  ابؽ قدامة رحسغ هللا : )فان جهر في مؾاع اإلسرار،  و 
 .(2)الجهر  رب الدشة، و حة  بل غ(

لنردر قا  ابؽ ح ا رحسغ هللا : )وهدتح  ... اإلسرار فدي الغهدر  لهدا وفدي ا
فلهدددا، وفدددي ال ال دددة مدددؽ الس دددرل، وفدددي اآلخدددر يؽ مدددؽ النتسدددة، فدددان فندددل خدددبلف ذلدددػ 

 .(3)فريشان ، و ج  ن( 
واسدددتد  جسهدددؾر الفقهدددا  علدددى إ احدددة رفدددع اإلمددداا  دددؾ غ بدددهنض القدددرا ة فدددي 

:  فندؽ  بدي قتدادة األنردار  ،  الربلة الدرهة و نغ ال يؾج  سهؾا :  فنل الشهدي 
 ددد ا ال تدددال وسدددؾرة منهدددا فدددي الدددر نتيؽ األوليددديؽ مدددؽ  دددبلة   دددان ضقدددر  ) ن الشهدددي 

 .(4)الغهر و النرر وهدسنشا اآلضة  حيانا ، و ان ضظيل في الر نة األولى(
الغهددر فشدددسع  قددا : )فشددا نرددلي خلددل الشهددي   (5)وعددؽ الهددرا  بددؽ عددازل

 .(6)مشغ اآلضة  ند اآلضات مؽ سؾرة لقسان والوارهات(

                                                 

 (.2/121( اإلنراف )2/457( وانغر:  ذاف القشاس  )1/451شرح مشتهى اإلرادات )   (1)
 ( .  2/271الس شي )   (2)
 ( .4/118السحلى  اآل ار )   (3)
(. وروان مدددلؼ فددي 1/253( )778روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال األذان  ددال إذا  سددسع اإلمدداا اآلضددة حدددي  )   (4)

 ( .1/333( )451في الرحيق  تال الربلة  ال القرا ة في الغهر والنرر حدي  )
،  بدؾ     (5) خسدس  عسدارة، لدغ وألبيدغ  دحهة، ند ا مدع الشهدي   الهرا  بؽ عازل بؽ الحارث األنردار  األوسديف

(  سدددد 4/364الظهقدددات ال هدددرى ) خسدددس عذدددرة نددد وة، نددد   ال ؾفدددة، ومدددات بهدددا سدددشة ا شتددديؽ وسدددهنيؽ.
 (.1/142( اإل ا ة )3/194( سير  عبلا الشهبل )1/362ال ا ة)

اآلضة في  بلة روان ابؽ ماجغ في الدشؽ  تال إقامة الربلة والدشة فيها  ال الهجر  حيانا      (6)
(وروان الشدائي في الدشؽ  تال االفتتاح  ال القرا ة في 1/271( )831الغهر والنرر وحدي  )

( ومسشادن انيل، فيغ  بؾ إسحا  الدهيني مدلس لؼ ضررح 2/163( )971الغهر حدي  )
.  الدساس وقد اختلط  آخرن وياشؼ بؽ الهرهد ال ضنلؼ سساعغ مشغ  فان قهل االختبلط  ا  ندن 

 (.2/412انغر: انيل سشؽ ابؽ ماجغ لؤللهاني )
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 : )لسددا  ددان الدددر والجهددر مددؽ سددشؽ الرددبلة و ددان رحسددغ هللا (1)قددا  ابددؽ  ظددا 
عليغ الدبلا قد جهر في  نض  بلة الددر ولدؼ ضددجد لدولػ  دان  دولػ ح دؼ الردبلة 

 .(2)إذا جهر فيها؛ ألنغ لؾ اختلل الح ؼ في ذلػ لهيشغ عليغ الدبلا(
قددا  ابددؽ حجددر رحسددغ هللا : )واسددتد   ددغ علددى جددؾاز الجهددر فددي الدددرهة و نددغ ال 

 .(3)على مؽ فنل ذلػ( سجؾد سهؾ
 فنؽ  بي ع سان و ولػ يؾ فنل الرحا ة راي هللا عشهؼ  ند الشهي 

 رحسغ هللا قا : سسنة مؽ عسر ن سة مؽ ) ( في الغهر. (4)الشهد 
 .( ن  ندا  جهر في الغهر والنرر، فلؼ ضدجد) : تادة رحسغ هللاوعؽ ق

 .(5)ضجهر  القرا ة في الغهر والنرر و ان خهال بؽ األرت 
 

                                                 

 السرجع الدابب.    (1)
 (.2/378شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )   (2)
 (.2/245فتق الهار  )   (3)
اإلمدداا الحجددة شدديخ الؾقددة  بددؾ ع سددان عهددد الددرحسؽ بددؽ مددل الشهددد  الهرددر ، مخزددرا منسددر، و قددغ ابددؽ     (4)

 قؾمغ ، مات سشة خسس و دنيؽ . السديشي و بؾ زرعة ، و ان عرهف
 .(6/277(  هوي  التهوي  )4/175( سير  عبلا الشهبل  )5/283الجرح والتنديل )        

 ( .245-3/243انغر في يون اآل ار : مرشل ابؽ  بي شيهة )   (5)



 96 

 المسألة السابعة
 رفع الصوت بالبسملة لإلمام في الصالة الجهرية

يدددون السدددد لة مدددؽ السددددائل السذدددهؾرة التدددي  فددداض فيهدددا  يدددل النلدددؼ، و فردويدددا 
 .(1) الترشيل

رحسددغ هللا : )فددان الجهددر  الهدددسلة مددؽ  عددبلا السدددائل ومنزددبلت  قددا  ال هلنددي
 .(2)ؾالنا  في السرشفات(الفقغ، ومؽ  فهريا دورانا  في السشاعرة، وج

وقدددد اختلدددل الفقهدددا  رحسهدددؼ هللا فدددي ح دددؼ رفدددع الردددؾت  الهددددسلة لئلمددداا فدددي 
 الربلة الجهرهة على  بل ة  قؾا  :

القدددؾ  األو  :ال ضذدددرس الجهدددر بهدددا، بدددل  قدددر  سدددرا ، ويدددؾ السدددرو  عدددؽ الخلفدددا  
 .(3)الراشديؽ، وجسع نفير مؽ الرحا ة والتا نيؽ

،  واختيدار شديخ اإلسدبلا (4)سد في مذهؾر الرواضة عشدغويؾ قؾ   بي حشيفة و ح
 .(5)ابؽ  يسية رحسهؼ هللا

 .وال جهرا  وهرى مالػ رحسغ هللا  نها ال  قر  في الربلة ال سرا  
رحسدددغ هللا : )والنسدددل علدددى يددوا عشدددد  يدددل النلدددؼ مدددؽ   دددحال  (6)قددا  الترمدددو 

 .(1)()الحسد هلل رل النالسيؽ(را ة بد والتا نيؽ ومؽ  نديؼ،  انؾا ضفتتحؾن الق الشهي 
 .(1)(النالسيؽ(

                                                 

  يدر.  مشهؼ ابؽ خ هسة وابؽ حهان والدارقظشي والهيهقي وابدؽ عهدد الهدر والخظيد  اله دداد  ونيدريؼ   (1)
 ( .1/335انغر: نر  الراضة )

 ( .1/356نر  الراضة ألحادي  الهداضة )   (2)
 (3/127لدددشؽ واإلجسدداس واالخددتبلف )األوسددط فددي ا (3/371: السرددشل البددؽ  بددي شدديهة )انغددر   (3)

 ( .4/217االستو ار الجامع لسواي  فقها  األمرار )
 ( .2/16سشؽ الترمو  )   (4)
مددة رحسددغ هللا :)ال  ختلددل الرواضددة عددؽ  حسددد  ن الجهددر بهددا نيددر مدددشؾن(، الس شددي بددل قددا  ابددؽ قدا   (5)

(2/149.) 
 بددؾ عيدددى   بددؽ عيدددى بددؽ سددؾرة الترمددو  الزددرهر، مددؽ  ئسددة علسددا  الحدددي  وحفاعددغ،  تلسددو (   6)

للهخددار  وشددار غ فددي  نددض شدديؾخغ ،  ددان ضزددرل  ددغ الس ددل فددي الحفددظ ، مددؽ  رددانيفغ الجددامع 
 ه. 279لحدي  والذسائل الشهؾهة والنلل ، مات سشة ال هير في ا



 97 

 .(3)رحسغ هللا : ) ؼ ضفتتق القرا ة وهخفي "بسم ميحرلا نمحرلا هللا"(  (2)قا    بؽ الحدؽ
 رحسغ هللا فقا  : )وهخفي  دؼ هللا الرحسؽ  (4)وس لغ  بؾ سليسان الجؾزجاني

 .(5)الرحيؼ وآميؽ واللهؼ ربشا ولػ الحسد؟ قا : ننؼ(
غ هللا )وهقر  بسم ميحرلا نمحرلا هللا ي وا نقل فدي السذدايير قا  ابؽ الهساا رحس

 .(6)وهدر بهسا( : )    التنؾذ والتدسية(
قا  عهد هللا بؽ اإلماا  حسد : )قا   بي :  دؼ ضقدؾ : بسدم ميحرلا نمحرلا هللا  دؼ 

 .(7)ضقر   فا حة ال تال، وال ضجهر بسم ميحرلا نمحرلا هللا(
وال ضددددؽ جهدددر  ذدددي  مدددؽ ذلدددػ    : االسدددتفتاح، قدددا  الههدددؾ ي رحسدددغ هللا  : )

 .(8)والتنؾذ، والهدسلة في الربلة(

                                                                                                                                            

 (.6/322( األعبلا لل ر لي )13/271( سير  عبلا الشهبل  )4/278وفيات األعيان )      
 ( .171-1/171انغر: الفروس البؽ مفلق )   (1)
ي يؾسدل   بؽ الحدؽ بؽ فرقد ندهتغ إلى بشي شيهان  الؾال  ،  داني   دحال  بدي حشيفدة  ندد  بد    (2)

، نذدددر علدددؼ  بدددي حشيفدددة بتردددانيفغ ال  يدددرة ، ولدددي القزدددا  للرشددديد ، مدددؽ  ردددانيفغ الجدددامع ال هيدددر 
 والر ير والسهدؾط وال هادات و  دسى عشد الحشفية  ت  عاير الرواضة. 

 . ( 6/319( األعبلا لل ر لي )163( الفؾائد الههية )ص11/212الهداضة والشهاضة )      
 ( .1/29سنروف  السهدؾط ) تال األ ل ال   (3)
النبلمدددة  بدددؾ سدددليسان مؾسدددى بدددؽ سدددليسان الجؾزجددداني الحشفدددي،  ددداح   بدددي يؾسدددل و ،  دددان     (4)

 دددوقا، محهؾبددا إلدددى  يددل الحدددي  ، مدددؽ  رددانيفغ الددددير الردد ير والرددبلة والدددريؽ ،  ددؾفي  ندددد 
 ال سانيؽ .

 (.2/186الجؾاير السزية )( 11/194( سير  عبلا الشهبل  )5/469 ارهخ اإلسبلا )       
 ( .1/35السهدؾط للذيهاني )   (5)
 (.1/528(الهحر الرائب البؽ نجيؼ )1/213(وانغر: بدائع الرشائع  )1/297فتق القدير)   (6)
( ، ومسؽ نقدل السدد لة عدؽ اإلمداا :  دالق 75مدائل اإلماا  حسد رواضة ابؽ عهدهللا بؽ  حسد )ص   (7)

(، 47( ، و بددددؾ داود فددددي مدددددائلغ )ص1/52يددددانئ فددددي مدددددائلغ ) ( ، وابددددؽ1/481فددددي مدددددائلغ )
 ( .2/536وال ؾسج في مدائلغ )

( ، الفدددددددروس البدددددددؽ مفلدددددددق 1/298(، وانغدددددددر:  ذددددددداف القشددددددداس )1/379شدددددددرح مشتهدددددددى اإلرادات )   (8)
 ( .1/428(، مظال   ولي الشهى للرحيهاني )1/171)
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قددا  اإلمدداا مالددػ رحسددغ هللا : )ال ضقددر  فددي الرددبلة بسددم ميحرلا نمحرلا هللا فددي 
 .(1)الس تؾبة ال سرا  في نفدغ وال جهرا (

 .(2): )وعلى ذلػ األمر عشدنا( وقا   ند حدي   نس 
 القؾ  ال اني : 
، وبدددددغ قدددددا  اإلمددددداا (3)ع الردددددؾت  الهددددددسلة فدددددي الردددددبلة الجهرهدددددة سدددددشة ن رفددددد

 .(4)الذافني، والذافنية مؽ  ندن، ويي رواضة عؽ اإلماا  حسد
قا  الذافني رحسغ هللا : )ضجهر بهدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ قهدل  ا ال تدال، وقهدل 

 .(5)الدؾرة(
[ بددد الحسددد هلل و ن الهدددسلة   : ]قددا  الذددربيشي رحسددغ هللا : )والدددشة  ن ضرددلها 

 .(6)ضجهر بها حي  ضذرس الجهر  القرا ة(
ويددددؾ قددددؾ  إسددددحا  بددددؽ ييددددر بدددديؽ رفددددع الرددددؾت بهددددا واإلسددددرار ،القددددؾ  ال الدددد  : التخ

 ، واختيار ابؽ ح ا الغاير  .(1)(7)رايؾهغ

                                                 

 ( .1/162السدونة )   (1)
 ( .  2/176غر: الوخيرة للقرافي )(، وان1/164السدونة )   (2)
بل قا  الخظي  اله داد : ويؾ مدوي  الردحا ة الدويؽ  دانؾا  السديشدة لسدا  دلى بهدؼ مناوهدة، قدا     (3)

الويهي رحسغ هللا منقها  على قؾلدغ : )والخهدر فدي قردة مناوهدة ال ضردق، فدبل ض دؾن دلديبل  علدى  ن 
 تدددال الجهدددر  الهددددسلة للدددويهي ، ص  مدددوي  الردددحا ة فدددي السديشدددة  دددان الجهدددر بهدددا( )مختردددر

(44. ) ) 
 ( .2/49( ، اإلنراف للسرداو  )1/413انغر: الفروس البؽ مفلق )   (4)
 ( .2/139انغر:  حر السوي  للروهاني )   (5)
( ، نهاضددة السحتدداج 1/242( ، وانغددر: رواددة الظددالهيؽ وعسدددة السفتدديؽ )1/242م شددي السحتدداج )    (6)

 ( .1/478للرملي )
اإلماا ال هير شيخ السذر   بؾ ضنقؾل إسحا  بؽ رايؾهغ ، إمداا عردرن فدي الحفدظ والفتدؾى، سد ؽ     (7)

س ؽ نيدابؾر ومات بها ، قدا   حسدد بدؽ حشهدل لدؼ ضنهدر الجددر إلدى خراسدان م دل إسدحا  ،  دؾفي 
 ليلة نرل شنهان سشة  سان و بل يؽ ومائتيؽ. 

 (.  3/172( شورات الوي  )11/358)( سير  عبلا الشهبل  2/373 هوي  ال سا  )       
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قا  ابؽ ح ا رحسغ هللا : )والحب مدؽ يدوا  ن الدشص قدد  دق بؾجدؾل قدرا ة  ا 
سلة فددي الفا حددة إذ  لهددا حددب ]   القددرا ات التددي   هددة الهدددالقددرآن فراددا ... فقددد وجدد  

فنددل اإلندددان فددي قرا  ددغ    ذلددػ شددا ، و ددارت )بسددم  والتددي  دددهقها[  نددى
هللا الرحسؽ الرحيؼ( في قرا ة  حيحة آضة مدؽ القدرآن، وفدي قدرا ة  دحيحة ليددة آضدة 

 .(2)مؽ القرآن(
الجهددر  الهدددسلة وقددد اسددتد    ددحال القددؾ  األو  مسددؽ ضقددؾ   ندددا مذددروعية 

  ندة  دلة، مشها:
و  دددا   دددر وعسدددر  دددانؾا  : ) ن الشهدددي  الددددليل األو  :عدددؽ  ندددس بدددؽ مالدددػ 
وفي رواضة : )فلؼ اسدسع  حددا  مدشهؼ ضقدر  :  (3)ضفتتحؾن الربلة  الحسد هلل رل النالسيؽ(

  )بسدددم ميحرلا نمحرلا هللا(وفدددي رواضدددة : )ال يدددو رون )بسدددم ميحرلا نمحرلا هللا( فدددي  و 
 .(4)قرا ة وال في آخريا(

 ي يدوا الحددي  برواضا دغ  د ن الشهديف االستدال  :  رح الرحابي الجليل وجغ   
 .(5)ن، فالدشة عدا الجهر بها و و احهيغ مؽ  ندن ال يو رون الهدسلة فيسا ضقرؤ 

 السشاقذة : نؾقش يوا الدليل  ندة مشاقذات، مؽ  يسها :
 .(6)شغ  وال  : دعؾى ااظرال الحدي  في مت

 ، (1) غاعة مؽ  يل النلؼ على يوا الحدي  بدعؾى ااظر افقد اعترض جس
                                                                                                                                            

: )و دولػ قدا  إسدحا  بدؽ   –لسدا ذ در القدؾ   دالتخيير  –ع ان لدغ ابدؽ السشدور رحسدغ هللا، حيد  قدا    (1)
 (.3/128رايؾهغ و ان ضسيل إلى الجهر بها(. انغر: األوسط في الدشؽ واإلجساس واالختبلف )

 ( .3/253السحلى  اآل ار )   (2)
( 1/242( )743في الرحيق  تال  فة الربلة  ال ما ضقؾ   ندد الت هيدر حددي  ) روان الهخار     (3)

وروان مدلؼ في الرحيق  تال الربلة،  ال  درب قدرا ة بسدم ميحرلا نمحرلا هللا فدي الردبلة حددي  
(399( )1/299. ) 

  بليسا في  حيق مدلؼ السؾاع الدابب.   (4)
 ( .164-4/163و ار البؽ عهد الهر )االست( 2/149غر: الس شي البؽ قدامة )ان   (5)
)ويددوا   ددق الرواضددات عددؽ  نددس.... وقددد ا فددب زمي رحسددغ هللا إلددى يددوا حيدد  قددا  :وقددد  شددار الحددا   (6)

بيدددان الشاسدددخ  الهخدددار  ومددددلؼ علدددى إخدددراج يدددون الرواضدددة لددددبلمتها مدددؽ االادددظرال( االعتهدددار فدددي
 ( .81)صوالسشدؾخ مؽ اآل ار
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 . (2)القرا ة  الحسد هلل رل النالسيؽ(ولؼ ي هتؾا إال رواضة الرحيحيؽ )ضفتتحؾن 

مدددشهؼ اإلمددداا ابدددؽ عهددددالهر رحسدددغ هللا حيددد  قدددا  : )اختلدددل علددديهؼ فدددي لفغدددغ 
ضقدددؾ  فيدددغ : )فدددانؾا ال ضقدددرؤون  ددددؼ هللا  هؼ مدددؽسدددشاختبلفدددا    يدددرا  مزدددظربا ، متددددافنا ، ف

الدرحسؽ الددرحيؼ( ومددشهؼ مددؽ ضقددؾ :  دانؾا ال ضجهددرون بهدددؼ هللا الددرحسؽ الددرحيؼ ( ومددشهؼ 
مؽ قا  : )فانؾا ال يتر ؾن بسم ميحرلا نمحرلا هللا(، ومدشهؼ مدؽ قدا  : )فدانؾا ضفتتحدؾن 

 .(3)الفقها (  الحسد هلل رل النالسيؽ( ويوا ااظرال ال ضقؾا منغ حجة ألحد مؽ
)مددؽ زعددؼ  ن  لفددا  الحدددي  متشاقزددة، فددبل ضجددؾز االحتجدداج  (4)قددا  ابددؽ رجدد السشاقذددة : 

 دددغ فقدددد   ظدددل، وخدددالل مدددا عليدددغ  ئسدددة اإلسدددبلا قددددضسا  وحددددي ا  فدددي االحتجددداج بهدددوا الحددددي  
 .(5)والنسل  غ(

 وقد ناقش النلسا  دعؾى االاظرال يون مؽ عدة  وجغ، مشها:
فلؼ  سسع  حدا  مشهؼ ضقدر  بسدم ميحرلا نمحرلا هللا( ال  : رواضة )  وال              

 رحسغ هللا ألنغ روايا عشغ (1)ااظرال مؽ شنهة يدعى  نها

                                                                                                                                            

ر الهيتسددي رحسددغ هللا  تا ددا  وسددسغ بددد )إلرددا  عددؾار الهددؾس  سددؽ   ددحَّق حدددي  بددل رقددؼ فددي ذلددػ ابددؽ حجدد   (1)
 الهدسلة عؽ  نس( ولؼ  قل عليغ فهؾ ال ي ا  مخظؾطا  بدار ال ت  السررهة .

قدا  الحدافظ ،  ضس دل  دغ فدي الستدؾن النلسيدة -ية الشتهارن عشد الذدافن -حتى  ار يوا االعتراض    (2)

 .إذ عؽ راٍو نفيها فشقلغوعلة الستؽ  شفي الهدسلة ( :111ة والتو رة()صالنراقي في  لفيتغ )التهرر 

( ، وانغددر: اإلنردداف فيسددا بدديؽ علسددا  السدددلسيؽ 2/231التسهيددد لسددا فددي السؾطدد  مددؽ السندداني واألسددانيد )   (3)

(، و طدا  الددشفس فددي 231-213فدي قددرا ة بسدم ميحرلا نمحرلا هللا فددي فا حددة ال تدال مددؽ االخددتبلف ص )

 ن ااظرال الحدي  في متشغ حتى قا  : )وال حجة عشد  في شي  مشها(.بيا

 بددؾ الفددرج عهددد الددرحسؽ بددؽ  حسددد بددؽ رجدد  بددؽ الحددديؽ الدمذددقي الحشهلددي، حددافظ للحدددي ، مددؽ     (4)

فقهددا  الحشابلددة، مددؽ  تهددغ شددرح جددامع الترمددو  وجددامع النلددؾا والح ددؼ والقؾاعددد الفقهيددة، مددات سددشة 

 (.3/295( األعبلا لل ر لي )2/81( السقرد االرشد )3/118الدرر ال امشة ) ه.795

 ( .6/394فتق الهار  )   (5)
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و  بددددؽ جنفددددر و بددددؾ عسددددر الدددددور  ويددددؼ مددددؽ   هددددة  (2) بددددؾ داود الظيالدددددي 
   حال شنهة . 

قدد روان  قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : )وال ضقا  يوا ااظرال مؽ شنهة ألنا نقدؾ 
 .(3)جساعة مؽ   حال قتادة عشغ  اللفغيؽ(

 ضقددددا   ن فيهددددا الجهددددرون بهدددددؼ هللا الددددرحسؽ الددددرحيؼ( ورواضددددة : )فلددددؼ ض ؾنددددؾا ض
 .(4))ألنا نقؾ  : قد روان جساعة مؽ   حال  نس عشغ  ولػ(ااظرال مؽ قتادة ، 

قا  ابدؽ حجدر : )فظرهدب الجسدع بديؽ يدون األلفدا  حسدل نفدي القدرا ة علدى نفدي 
الدددساس، ونفددي الدددساس علددى نفددي الجهددر... فاندددفع بهددوا  نليددل مددؽ  علددغ  االاددظرال 

 . (5)فابؽ عهدالهر ألن الجسع إذا  م ؽ  نيؽ السرير إليغ(
 انيا  : ما ذ رون مؽ اختبلف األلفا  إنسا يد  علدى  نهدؼ  دانؾا يدروون الحددي  

احتسا  فيدغ، علدؼ  نهدؼ زادوا  السنشى، فاذا  ان  حد األلفا  محتسبل  واآلخر  رهحا  ال 
ال ل ددان الددرواة قددد رووا الحدددي  الؾاحددد سحتسددل مددا د  عليددغ اللفددظ الرددرهق وم دداللفظ ال

 .(6)  لفا  مختلفة متشاقزة، وال ضغؽ ذلػ بهؼ مع علسهؼ وفقههؼ وعدالتهؼ 

                                                                                                                                            

، متفددب      (1) ، مددؾاليؼ،  بددؾ  دددظاا الؾاسددظي  ددؼ الهرددر   ت  دديف األزد ف ددنهة بددؽ الحجدداج بددؽ الددؾرد الن  ش 
ميدددر علدددى جبللتدددغ وم قاندددغ وممامتدددغ، ولدددغ  ندددض األويددداا فدددي  سدددسا  الرجدددا ، قدددا  سدددفيان : شدددنهة  

 السخمشيؽ في الحدي  روى لغ الجساعة، مات سشة ستيؽ ومائة.
 ( .  7/212( سير  عبلا الشهبل  )12/479(  هوي  ال سا  )1/126الجرح والتنديل )      

سدددليسان بدددؽ داود بدددؽ الجدددارود الحدددافظ ال هيدددر،  ددداح  السددددشد ،  بدددؾ داود الفارسدددي،  دددؼ ال بيدددر      (2)
قدددا  عهدددد الدددرحسؽ بدددؽ مهدددد :  بدددؾ داود يدددؾ   دددد  الشددداس ،  دددؾفي  مددؾلى آ  ال بيدددر بدددؽ الندددؾاا ،
  الهررة سشة  بلث ومائتيؽ .

 (.4/182(  هوي  التهوي  )9/378( سير  عبلا الشهبل  )4/111الجرح والتنديل )     
 ( .2/227فتق الهار  )   (3)
 السرجع الدابب  .   (4)
 ( .2/228فتق الهار  )   (5)
 ( .6/393ر  البؽ رج  )انغر: فتق الها   (6)
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 ال ددا  : زاد  نددض الددرواة زهددادة  شفددي  ددل احتسددا ، ويددي رواضددة عدددا ذ ددر قددرا ة 
لقرا ة، ويي زهادة مؽ  قات عدو  حفا ،  قزدي علدى  دل لفدظ محتسدل، الهدسلة في ا
 ل؟ هقف يل ال    

السدددديسا ومسددددؽ زاد يددددون الرواضددددة فقيددددغ الذدددداا وعددددالسهؼ الهليددددا الفردددديق اإلمدددداا 
 . (1)األوزاعي

ضددتفتق الردبلة  عدؽ عائذدة رادي هللا عشهدا قالدة:  دان رسدؾ  هللا  الدليل ال اني :
 .(2)سد هلل رل النالسيؽ(، والقرا ة  الح الت هير

ذ ددرت مددا  حيشسددا و ددفة  ددبلة الشهددي  راددي هللا عشهددا وجددغ الداللددة :  ن عائذددة
ضجهددر  ددغ، فددو رت الت هيددر والقددرا ة  الفا حددة ولددؼ  ددو ر الهدددسلة مسددا يددد  علددى  نددغ لددؼ 

 .(3)ضجهر بها ض ؽ 
السدراد  السشاقذة : مسا نؾقش  غ حدي  عائذة راي هللا عشها وحدي   نس الدابب  ن

 بهسا  نهؼ  انؾا ضفتتحؾن  دؾرة الفا حة ال  دؾرة نيريا .
قددددا  الشددددؾو  رحسددددغ هللا : )ويددددوا الت وهددددل متندددديؽ، للجسيددددع بدددديؽ الرواضددددات ألن الهدددددسلة 

... فد  علدى  ن مدراديؼ  مروهة عؽ عائذة راي هللا عشها فنبل  ورواضة عؽ الشهي 
 هددة  ن  و  الفا حدددة الهدددسلة فتنددديؽ  جسددينهؼ اسددؼ الددددؾرة فهددؾ  قؾلددغ  الفا حدددة ، وقددد

 .(4)االبتدا  بها( 
الددرد : قددا  ابددؽ رجدد  رحسددغ هللا : )لدديس السددراد اإلخهددار  دد نهؼ  ددانؾا ضقددرؤون  ا القددرآن 
قهددل سددؾر سددؾايا، فددان يددوا ال فائدددة فيددغ، إنسددا السددراد :  نهددؼ  ددانؾا ال ضقددرؤون قهددل  ا 

 . (5)ػ الهدسلة ( القرآن شيئا  ضجهرون  غ في الربلة فتدخل في ذل

                                                 

 السرجع الدابب .   (1)
روان مدلؼ في الرحيق  تال الربلة ،  دال مدا ضجسدع  دفة الردبلة ومدا ضفتدتق  دغ وهدتح ؼ  دغ ...    (2)

 ( .1/357( )498حدي  )
 ( .6/418انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (3)
 ( .3/317السجسؾس شرح السهول )   (4)
 ( .6/396  )فتق الهار  البؽ رج   (5)
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و ضزا  لؾ سلسشا بهوا الت وهل في حدي  عائذة راي هللا عشهدا فدبل ضددلؼ بدولػ 
فدددي حددددي   ندددس ، فقدددد ورد الدددشص فدددي  لفدددا  حددددي   ندددس  اإلسدددرار و دددرب الجهدددر، 

 واالبتدا   الحسد دون  دسلة.
قدا  ال هلنددي رحسددغ هللا : )و ضزدا  فحسددل االفتتدداح  الحسدد هلل رل النددالسيؽ علددى 
الددددؾرة ال اآلضدددة مسدددا  ددددتهندن القرهحدددة و سجدددغ األفهددداا الردددحيحة؛ ألن يدددوا مدددؽ النلدددؼ 
الغاير الدو  ضنرفدغ النداا والخداص،  سدا ضنلسدؾن  ن الفجدر ر نتدان... فلديس فدي نقدل 

 ...ؼ بهوا، و نهؼ س لؾن عشغم ل يوا فائدة، ف يل ضجؾز  ن ضغؽ  ن  ندا  قرد  نرهفه
دؾرة الحسد لقيل:  انؾا ضفتتحؾن القدرا ة  د ا القدرآن، و ضزا  : فلؾ  رهد االفتتاح  

 و  فا حدددة ال تدددال،  و  ددددؾرة الحسدددد، يدددوا يدددؾ السندددروف فدددي  ددددسيتها عشدددديؼ، و مدددا 
وال عددؽ الرددحا ة والتددا نيؽ،   دددسيتها  الحسددد هلل رل النددالسيؽ فلددؼ يشقددل عددؽ الشهددي 

ر ضقؾلدؾن : فددبلن قددر  وال عدؽ  حددد ضحدتج  قؾلددغ، و مددا  ددسيتها  الحسددد فقدط فنددرف متدد خ
)الحسد( و يؽ يوا مؽ قؾلغ :  انؾا ضدتفتحؾن القرا ة  الحسد هلل رل النالسيؽ، فان يدوا 

 .(1)ال ضجؾز  ن يراد  غ الدؾرة إال بدليل  حيق، و نى للسخالل ذلػ؟( 
)سدددسنشي  بدددي و ندددا فدددي  قدددا  : (3)بدددؽ عهددددهللا بدددؽ م فدددل (2)الددددليل ال الددد  : عدددؽ ي هدددد

بسددم ميحرلا نمحرلا هللا( فقدددا  لددي :    بشدددي محدددث، إضددداب والحددددث، : )الرددبلة  قدددؾ 
 ددان    ددض إليددغ الحدددث، ضنشددي مشددغ،  قددا : ولددؼ  ر  حدددا  مددؽ   ددحال رسددؾ  هللا 

مدشهؼ ضقؾلهدا  ، ومع  بي   ر وعسر وع سان فلؼ  سسع  حددا   وقا :  لية مع الشهي 
 .(4)(ؽ( ة فقل : )الحسد هلل رل النالسيفبل  قلها، إذا  نة  لي

                                                 

 ( .  1/331نر  الراضة لتخرهج  حادي  الهداضة )   (1)
 لؼ  ع ر على  رجستغ في  ت  الرجا  والدير .    (2)
عهدددد هللا بدددؽ م فدددل بدددؽ عهدددد نهدددؼ الس ندددي ،  دددحابي جليدددل ،  دددان مدددؽ اله دددائيؽ ، مدددؽ  يدددل بيندددة    (3)

 ستيؽ. الراؾان ، س ؽ السديشة،  ؼ الهررة، ولغ عدة  حادي ،   ؾفي سشة
 (.4/216( اإل ا ة )2/483( سير  عبلا الشهبل  )3/996االستينال )      

روان الترمو  في الدشؽ  تال الربلة عؽ رسؾ  هللا  ال ما جا  في  رب الجهر بدد )بسدم    (4)
 (.2/12( ، وقا : حدي  عهدهللا بؽ م فل حدي  حدؽ )244هللا الرحسؽ الرحيؼ( حدي  )
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 ن الردددحابي الجليدددل عهددددهللا بدددؽ م فدددل بددديؽ  ن الجهدددر  الهددددسلة  مدددر  وجدددغ الداللدددة :
، ونهدى خلفا  الراشدديؽ رادي هللا عدشهؼوال عؽ ال محدث لؼ ض ؽ منهؾدا  عؽ الشهي 

 .(1)ولدن عؽ الجهر بها و مرن إذا  لى  ن ضذرس في سؾرة الفا حة  بل جهر  الهدسلة 
 

  ندة  وجغ ، مشها:   عهدهللا بؽ م فل نؾقش حدي السشاقذة :
 الؾجغ األو  : ن الحدي  انيل ، ال ضرلق االحتجاج  غ .

قددددا  الشددددؾو  رحسددددغ هللا : )يددددؾ حدددددي  اددددنيل ؛ ألن ابددددؽ عهدددددهللا بددددؽ م فددددل 
وقددا  فددي خبل ددة األح دداا عددؽ قددؾ  الترمددو  حدددي  حدددؽ : )ول ددؽ ،  (2)مجهددؾ ( 

نيل ألن مددارن علدى ابدؽ عهددهللا بدؽ م فدل،  ن رن عليغ الحفا ، وقالؾا: يدؾ حددي  اد
،  (3) ويددؾ مجهددؾ  ومسددؽ  ددرح بهددوا ابددؽ خ هسددة وابددؽ عهدددالهر، والخظيدد  اله ددداد 

 .(4)الترمو  فيغ إلى التدايل(    د  وآخرون، ون  
، وقد روى عشغ ا شدان ، فخدرج بدولػ (5)ابؽ عهدهللا بؽ م فل، اسسغ ي هد الرد : 

 . (6)لحدي عؽ الجهالة عشد   ير مؽ  يل ا
 .(7)فقد روان اإلماا  حسد في السدشد مؽ حدي   بي ننامة عؽ ي هد

                                                 

(،  حفددددة األحددددؾذ   ذدددرح جددددامع الترمددددو  للسهددددار فؾر  6/417ر  البدددؽ رجدددد  )انغدددر: فددددتق الهددددا   (1)
(2/48.) 

 ( .3/311السجسؾس شرح السهول )   (2)
اإلمدداا  بددؾ   ددر  حسددد بددؽ علددي بددؽ  ابددة اله ددداد ،  دداح  الترددانيل وخا سددة الحفددا  ، انتهددى     (3)

شدهر مردشفا غ   دارهخ   دداد إليغ الحفظ و وقل  تهغ واحتر    ير مشها  نددن  خسدديؽ سدشة ، مدؽ  
 والجامع ألخبل  الراو  وآدال الدامع ،  ؾفي سشة  بلث وستيؽ و ربنسائة .

 (.1/93( وفيات األعيان )1/38( شورات الوي  )18/271سير  عبلا الشهبل  )       
 ( .1/356خبل ة األح اا في مهسات الدشؽ وقؾاعد االسبلا )   (4)
 ( .27/342( )16787ماا  حسد في السدشد حدي  )سسي بولػ في رواضة اإل   (5)
 ( .6/416انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (6)
( 16787حددي  ) مدشد اإلماا  حسد مدشد السدنييؽ حددي  عهددهللا بدؽ م فدل الس ندي عدؽ الشهدي    (7)

(16787( )27/342. ) 
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وروان الظهراني في منجسغ عؽ عهدهللا بؽ برهدة عؽ ابؽ عهدهللا بؽ م فدل م لدغ 
 (3)بؽ شهال عؽ ي هد بؽ عهدهللا عدؽ  بيدغ (2)وروان  ضزا  عؽ  بي سفيان طرهف،  (1)

بل دة رووا يدوا الحددي  عدؽ ابدؽ عهددهللا بدؽ قا  ال هلني رحسغ هللا : )فهخال   ،  (3) بيغ
م فل عؽ  بيغ... وقد ار فنة الجهالة عدؽ ابدؽ عهددهللا بدؽ م فدل برواضدة يدخال  ال بل دة 

ن لدؼ ض دؽ مدؽ هق فدي عددا الجهدر  التددسية، ويدؾ ومعشغ... وبالجسلدة فهدوا حددي   در 
حدددؽ  قددداا الرددحيق، فددبل يشدد   عددؽ درجددة الحدددؽ، وقددد حدددشغ الترمددو ، والحدددي  ال

ضحددددتج  ددددغ، السدددديسا إذا  نددددددت شددددؾايدن و  ددددرت متا نا ددددغ، والددددويؽ   لسددددؾا فيددددغ و ر ددددؾا 
االحتجدداج  ددغ لجهالددة عهدددهللا بددؽ م فددل قددد احتجددؾا فددي يددون السددد لة  سددا يددؾ  اددنل 

 .(4)مشغ( 
إذا نهددض مددؽ الر نددة  ضقددؾ  : )فددان رسددؾ  هللا  الدددليل الرا ددع : عددؽ  بددي يرهددرة 

 .(5) الحسد هلل رل النالسيؽ ولؼ ضد ة(ال انية استفتق القرا ة 
لؼ يو ر في يوا الحددي   ندغ جهدر  الهددسلة فقدد اسدتفتق القدرا ة  الحسدد  وجغ الداللة :

 .  (6)لو ريا  بؾ يرهرة  هلل رل النالسيؽ ولؼ ضد ة، فلؾ جهر بها الشهي 
 السشاقذة : مس ؽ  ن يشاقش  س ل ما سدهب فدي مشاقذدة حددي   ندس وعائذدة رادي هللا

 عشهسا، والجؾال  س ل ما سهب في الرد .
 

                                                 

 اجؼ الظهراني.(ولؼ  ع ر عليغ في من1/332انغر: نر  الراضة لتخرهج  حادي  الهداضة )   (1)
طرهف بؽ شهال وقيل ابؽ سند ،  بؾ سفيان الدند  األشل ، وهقا  األعددؼ ، روى عدؽ الحددؽ     (2)

 الهرر  ، قا   حسد: ال ض ت  حدي غ ، وقا  الشدائي : انيل . 
 ( .5/11(  هوي  التهوي  )3/911(  ارهخ اإلسبلا )4/492الجرح والتنديل )      

 ( .1/332ني )نر  الراضة لل هل   (3)
 السرجع الدابب .   (4)
روان مدلؼ فدي الردحيق  تدال السدداجد ومؾاادع الردبلة  دال مدا ضقدا  بديؽ   هيدرة اإلحدراا والقدرا ة    (5)

 (.1/419( )599حدي  )
 ( .6/419انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (6)



 116 

: )قددسة الردبلة بيشدي وبديؽ عهدد   وهنزد يوا الددليل حددي   بدي يرهدرة 
 .(2)، وذ ر سؾرة الفا حة   سالها، فلؼ يو ر فيها الهدسلة (1)نرفيؽ( 

الدليل الخامس :  ن اإلسرار  الهدسلة في الربلة الجهرهة وعدا رفع الرؾت بهدا يدؾ 
 . (3)ف ر  يل النلؼ مؽ   حال الشهي ما عليغ  

 .ضجهرون بهدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ(: )فانؾا ال رحسغ هللا قا  (4)فنؽ  بي وائل
 .الرحيؼ(

ا ة إال  الحسدد هلل : ) در دة األئسدة ومدا ضددتفتحؾن القدر (5)وقا  عروة بدؽ ال بيدر
رحسؽ ضجهددر بهدددؼ هللا الدد وقددا  الشخنددي رحسددغ هللا : )مددا  در ددة  حدددا  رل النددالسيؽ( ، 

 .(6)الرحيؼ(
 
 

واسدددتد    دددحال القدددؾ  ال ددداني مسدددؽ يدددرى اسدددتحهال رفدددع الردددؾت  الهددددسلة 
 لئلماا في الربلة الجهرهة  ندة  دلة مشها:

                                                 

( 395ر ندددة حددددي  ) روان مدددلؼ فدددي الرددحيق  تدددال الرددبلة  دددال وجددؾل قدددرا ة الفا حددة فدددي  ددل   (1)
(1/296. ) 

 ( .6/418( ، الس شي البؽ قدامة )2/151انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (2)
-2/88( ، مردشل عهددالرزا  )376-3/371انغر في يون اآل دار : السردشل البدؽ  بدي شديهة )   (3)

 ( .  6/421( ، فتق الهار  البؽ رج  )76-2/73( ، الدشؽ ال هرى للهيهقي )89
شقيب بؽ سلسة  بؾ وائل األسد  ال ؾفي اإلماا ال هير،  بؾ وائدل األسدد ؛  سدد خ هسدة، مخزدرا ،    (4)

 ،  ان مؽ  ئسة الديؽ ،مات في زمؽ الحجاج  ند الجساجؼ سشة ا شتيؽ و سانيؽ .
 (.16/111( الؾافي  الؾفيات )3/311( اإل ا ة )4/161سير  عبلا الشهبل  )

خؾهلدد بدؽ  سدد القرشدي ،  بدؾ عهدد هللا السددني، متفدبَّ علدى  ؾ يقدغ وفقهدغ عروة بؽ ال بيدر بدؽ الندؾاا    (5)
وعلسددغ، قددا  ابددؽ سددند:  ددان  قددة    يددر الحدددي  فقيهددا عالسددا م مؾنددا  هتددا ، روى لددغ الجساعددة، مددات 

 سشة  ربع و دنيؽ على الرحيق.
 (. 389(  قره  التهوي  )ص21/11(  هوي  ال سا  )5/179الظهقات  )      

 ( .1/214نغر: شرح مناني اآل ار )ا    (6)
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 رحسددغ هللا  نددغ  ددلى ورا   بددي يرهددرة  (1)الدددليل األو  : عددؽ نندديؼ السجسددر
سددددلؼ : )إنددددي قددددا : فقددددر  : )بسددددم ميحرلا نمحرلا هللا(  ددددؼ قددددر   دددد ا القددددرآن،  ددددؼ قددددا  لسددددا 

 .)(2)ألشهه ؼ  بلة برسؾ  هللا 
وهفندل  يتحدرى االقتددا   ردبلة رسدؾ  هللا  فان  بؾ يرهدرة  وجغ الداللة :

ضفنددل  ددؼ ضقددؾ  لسددؽ خلفددغ مددؽ التددا نيؽ : )فسددا  سددسنشا  فددي  ددبل غ  سددا  ددان الشهددي
  سسنشافؼ وما  خفى مشا  خفيشان مش ؼ(. رسؾ  هللا 

جسر يرفع  دؾ غ  الهددسلة وهقر يدا قهدل الددؾرة مسدا ويؾ يشا في حدي  ننيؼ الس
ل عليددغ الشدددائي  يددد  علددى  نددغ سددسع الجهددر بهددا مددؽ رسددؾ  هللا  رحسددغ  -، وقددد بددؾ 

ويدؾ   دق حددي  ورد  (3)في الدشؽ  قؾلغ : )الجهر بهدؼ هللا الدرحسؽ الدرحيؼ(   -هللا 
فددي القددرا ة  ح سهددا ح ددؼ الفا حددةو ن فددي ذلددػ فهددؾ مخهددد لؤل ددل، ويددؾ قددؾ  الهدددسلة 

  .(4)جهرا  ومسرارا  
 وال  : يدوا الحددي  لديس  درهحا  فدي الجهدر  الهددسلة، إنسدا فيدغ  ندغ  السشاقذة :

قر   الهدسلة، ويوا ضرد   قرا  ها سرا ، وقد  خرجغ اإلماا الشدائي في سششغ في  دال: 
 .(5) رب الجهر  الهدسلة 

                                                 

 بدددؾ عهدددد هللا ننددديؼ بدددؽ عهدددد هللا السجسدددر السددددني الفقيدددغ، مدددؾلى آ  عسدددر بدددؽ الخظدددال،  دددان يهخدددر    (1)
جالس   ا يرهرة مدة ، و ان مؽ  قاضا النلسا  ، و قغ  بؾ حا ؼ ونيدرن ، عداش  -  -مدجد الشهي 

 إلى قره  سشة عذرهؽ ومائة . 
 (.5/227( سير  عبلا الشهبل  )29/487(  هوي  ال سا  )8/461يل )الجرح والتند      

( وروان الشدددائي 16/277( )11449حدددي  ) روان اإلمدداا  حسددد فددي السدددشد مدددشد  بددي يرهددرة     (2)
( وروان ابددؽ 2/134( )915فددي الدددشؽ  تددال االفتتدداح  ددال قددرا ة بسددم ميحرلا نمحرلا هللا حدددي  )

ة  دددال ذ دددر الددددليل علدددى  ن الجهدددر بهددددؼ هللا الدددرحسؽ الدددرحيؼ خ هسدددة فدددي  دددحيحغ  تدددال الردددبل
( وروان ابدددؽ حهدددان فدددي الردددحيق  تدددال 1/251( )499والسخافتدددة  دددغ جسيندددا  مدددؽ السهددداح حددددي  )

 ( .5/111( )1797الربلة ذ ر ما ضدتح  لئلماا  ن ضجهر بهدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ حدي  )
 ( .2/133انغر: سشؽ الشدائي الر رى )    (3)
 ( .2/367انغر : فتق الهار  البؽ حجر ، )    (4)
 ( .2/134الدشؽ الر رى )    (5)
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 ؾن جهدر بهدا لدينلؼ الشداس  انيا  : على  قدير  ن ض ؾن جهر بها، فيحتسل  ن ض
 .(1) التنؾذ لولػ  استحهال قرا  ها في الربلة،  سا جهر عسر 

فدي يدون الردبلة   ال ا  : ليس في الحدي   ررهق   ن جسيع ما فنلدغ  بدؾ يرهدرة 
 .(2)مؽ نيرن ومنسا فيغ  ن  بل غ  شهغ  ربلة الشهي   رهحا  عؽ الشهي 

:  يدددل  قدددا : سددد لة  ندددس بدددؽ مالدددػ  الددددليل ال ددداني: عدددؽ قتدددادة رحسدددغ هللا
؟ قددا : )فانددة مدددا ،  ددؼ قددر  :  دددؼ هللا الددرحؼ الددرحيؼ، ضسددد  فانددة قددرا ة رسددؾ  هللا 

 .(3)بهدؼ هللا، وهسد  الرحسؽ، وهسد  الرحيؼ(
لسدا سدئل عدؽ قدرا ة الشهدي  وجغ الداللة: ن الرحابي الجليل  نس بدؽ مالدػ 

 ن الشهدي  رفع  ؾ غ  قدرا ة الهددسلة مسدا يدد  علدى   دان يرفدع  دؾ غ  الهددسلة 
 .(4)سؾا  داخل الربلة  و خارجها 

السشاقذددة :يددوا االسددتدال   عددؼ مددؽ مددؾطؽ الشدد اس، فربسددا احتسددل  ؾنددغ سدد   عددؽ 
 قرا  غ خارج الربلة، فبل يتؼ االستدال   غ .

وعلددددى  قدددددير  ددددحتغ، فلدددديس فيددددغ الترددددرهق  قرا  ددددغ فددددي الرددددبلة، فقددددد ض ددددؾن 
 .(5)ر الربلة و ل قرا  غ في ني

وهحتسل:  ن ض ؾن  نس  و قتادة قر  )بسم ميحرلا نمحرلا هللا( على يدوا الؾجدغ، 
و راد  س يددل قرا  ددغ  السددد، ولددؼ يددرد  ددغ ح اضددة عدديؽ قرا  ددغ  الهدددسلة  سددا فددي حدددي   ا 

 .(6)سلسة راي هللا عشها 
 
 

                                                 

 ( .6/418(، فتق الهار  البؽ رج  )2/151انغر: الس شي البؽ قدامة )    (1)
 ( . 6/418انغر: فتق الهار  البؽ رج  )    (2)
 (.3/351( )5146ي  )روان الهخار  في الرحيق  تال فزائل القرآن  ال مد القرا ة حد    (3)
 ( .3/314انغر: السجسؾس شرح السهول للشؾو  )    (4)
 ( .6/398انغر: فتق الهار  البؽ رج  )    (5)
 السرجع الدابب .    (6)
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بهدؼ  قدا السديشة فرلى  ن مناوهة  (1) الدليل ال ال  : عؽ عهيد بؽ رفاعة
ولدددؼ ضقدددر  )بسدددم ميحرلا نمحرلا هللا( ولدددؼ ض هدددر إذا خفدددض ومذا رفدددع، فشدددادان السهددداجرون 

 و يددؽ حدديؽ سددلؼ واألنرددار  ن ضددا مناوهددة سددرقة  ددبل ػ،  يددؽ بسددم ميحرلا نمحرلا هللا
 .(2)(الت هير؟

يدوا فدي إ هدات  اعتسد الذافني رحسغ هللا على حدي  مناوهة  وجغ الداللة :
 .(3)الجهر 

 .(4)الخظي  اله داد  رحسغ هللا : ) جؾد ما ضنتسد عليغ في يوا الهال( وقا  
(4). 

فقددد  ن ددر الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ  ر ددغ للجهددر  الهدددسلة مسددا يددد  علددى  نهددا 
 . (5)مذهؾرة لديهؼ ضجهرون بها في  بل هؼ 

ناقش  يل النلؼ استدال  الذافنية بهوا الحدي  مؽ عدة  وجدغ مشهدا  السشاقذة :
 :  ن مدار يوا الحدي  على عهدهللا بؽ ع سان بؽ خ يؼ، ويدؾ ومن  دان مدؽ األو  :(6)

 .غ مع ااظرال الحدي  سشدا  ومتشا  مؽ رجا  مدلؼ، ل شغ مت لؼ فيغ ال ضقهل ما  فرد  

                                                 

عهيد بؽ رفاعة بدؽ رافدع بدؽ مالدػ األنردار  ال رقدي السددني ، ذ درن ابدؽ حهدان فدي ال قدات ، روى     (1)
فددي اليددؾا والليلددة ، والهدداقؾن سددؾى مدددلؼ ، ذ ددرن مدددلؼ فددي الظهقددة لددغ الهخددار  فددي األدل، والشدددائي 

 األولى مؽ التا نيؽ وقا  النجلي مدني  ا ني  قة .
 (.7/65(  هوي  التهوي  )19/215(  هوي  ال سا  )5/416الجرح والتنديل )       

لردبلة  ددؼ هللا الدرحؼ روان الهيهقي في الدشؽ ال هرى  تدال  دفة الردبلة  دال افتتداح القدرا ة فدي ا    (2)
 ( .2/72( )2411الرحيؼ حدي  )

 ( .247-2/245األا )    (3)
( ، مخترددر  تددال الجهددر  الهدددسلة 5/289انغددر: عسدددة القددار  شددرح  ددحيق الهخددار  للنيشددي )    (4)

 ( .44للويهي )ص
 ( .5/289عسدة القار  شرح  حيق الهخار  )    (5)
(، عسددة القدار  شدرح 22/431لفتداوى لذديخ اإلسدبلا ابدؽ  يسيدة )انغر في يون األوجغ : مجسؾس ا    (6)

 ( .5/423شرح  حيق الهخار  )
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ال دداني: مددؽ شددرط الرددحة للحدددي   ن ال ض ددؾن شدداذا  وال منلددبل ، ويددوا الحدددي  شدداذ 
ت عدددؽ  ندددس و يدددل يدددرو   ندددس م دددل حددددي  ومنلدددل، فاندددغ مخدددالل لسدددا روان ال قدددات األ هدددا

 ، وعؽ خلفائغ الراشديؽ؟. مناوهة يوا محتجا   غ ويؾ مخالل لسا روان عؽ الشهي 
 ددان مقيسددا   الهرددرة،   ن  ندددا   ال الدد  : مسددا يشدداقش  ددغ حدددي  مناوهددة 

 لسا قدا السديشة لؼ ي و ر  ن  ندا   ان منغ بل الغاير  نغ لؼ ض ؽ منغ. ومناوهة
، ومددشهؼ مددؽ ال  ن مددوي   يددل السديشددة قدددضسا  وحدددي ا   ددرب الجهددر بهددا ع :الرا دد

قدا  عدروة رحسدغ هللا : ) در دة األئسدة، ومدا ضددتفتحؾن القدرا ة إال يرى قرا  هدا   دبل ، 
 . (2) )ما سسنة القاسؼ ضقر  بها( وقا  ابؽ القاسؼ : ، (1) الحسد هلل رل النالسيؽ(

 اسددشاد  ددحيق  نددغ  ددان ضجهددر بهددا، ويددوا وال ضحفددظ عددؽ  حددد مددؽ  يددل السديشددة 
 علسهؼ يتؾار غ آخريؼ عؽ  ولهؼ، ف يل يش رون على مناوهة ما يؾ سشتهؼ ؟

ن مناوهددددة لددددؾ رجددددع إلددددى الجهددددر  الهدددددسلة،  سددددا نقلددددؾن ل ددددان يددددوا  الخددددامس : 
منروفددا  مددؽ  مددرن عشددد  يددل الذدداا الددويؽ  ددحهؾن، ولددؼ يشقددل ذلددػ عددشهؼ، بددل الذدداميؾن 

 لساؤيؼ  ان مويههؼ  رب الجهر بها.فلهؼ خلفاؤيؼ وع
الددادس: مددؽ السددتهند  ن ض ددؾن يدوا حددا  مناوهدة فددي  دبل غ ال ضدد  ي  ذددي  

 ، فلدؾ سدسع الشهدي  قد  لى مدع الشهدي  ومنلؾا  ن مناوهة ،   ى  غ الشهي
 ضجهر بها لسا  ر ها.

ع ضقظد الدليل الرا ع : عؽ  ا سلسة راي هللا عشها قالة : )فدان رسدؾ  هللا 
 .(3)قرا  غ بسم ميحرلا نمحرلا هللا الحسد هلل رل النالسيؽ مالػ يؾا الديؽ( 

 وجددغ الداللددة : ن  ا سددلسة راددي هللا عشهددا حيشسددا و ددفة قددرا ة رسددؾ  هللا 
ذ دددرت الهددددسلة فدددي قرا  دددغ، مسدددا يدددد  علدددى  ندددغ  دددان ضجهدددر بهدددا، ومال لدددؼ  دددو ريا فدددي 

 قرا  غ.
                                                 

 ( .6/421(، فتق الهار  البؽ رج  )1/214انغر: شرح مناني اآل ار للظحاو  )    (1)
 ( .1/214انغر: شرح مناني اآل ار للظحاو  )    (2)
( ، وروان الدددارقظشي 6/124( )4111حدددي  )روان  بدؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الحدروف والقددرا ات     (3)

( 1191في الدشؽ ،  تدال الردبلة  دال وجدؾل قدرا ة بسدم ميحرلا نمحرلا هللا فدي الردبلة حددي  )
 (، واللفظ لغ، ويؾ  حيق . 2/86)
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 .   (1)ن اختبلف شادغ وفي إسالحدي  مت لؼ في السشاقذة :
ولدديس فيهددا  نهددا قددرا ة  ناضددة مددا فددي يددوا الحدددي   نهددا ننتددة قددرا ة الشهددي و 
 .(2)داخل الربلة  الشهي 

و ددولػ  ف ددر مددا فددي يددوا الحدددي   نددغ قر يددا ونحددؽ  ددولػ نقددؾ  ، وال داللددة فيددغ 
 .(3)على جهر وال إخفا  

ولػ، وهحتسددل  ن  خهريددا   يفيددة قرا  ددغ، فدد خهرت بدد وجددائ   ن ض ددؾن الشهددي 
  ؾن سسنتغ ضقر  نير جاير بهدا فددسنتغ لقربهدا مشدغ، ومسدا يدد  عليدغ  نهدا ذ درت  ندغ 

 .(4)فان ضرلي في بيتها 
واسددددتد    ددددحال القددددؾ  ال الدددد  مسددددؽ يددددرى التخييددددر بدددديؽ رفددددع الرددددؾت بهددددا 
واإلسددرار  ندديؽ  دلددة   ددحال القددؾ  األو  الددويؽ يددرون اإلسددرار بهددا، و ن مددا ورد مددؽ 

 يؾ على التخيير بيؽ الجهر واإلسرار . جهر بها
 الترجيق :

الددراجق وهللا  علددؼ  ن الدددشة يددؾ اإلسددرار  الهدددسلة فددي الرددبلة الجهرهددة وعدددا 
رفع الرؾت بها لرحة األدلة في اإلسرار بها و راحتها، وانل  دلة القائليؽ برفع 

 الرؾت بها .
 

 

                                                 

 ( .6/398انغر : فتق الهار  البؽ رج  )    (1)
 ( .6/398انغر: فتق الهار  البؽ رج  )    (2)
 ابب .السرجع الد    (3)
 (.6/398انغر: فتق الهار  البؽ رج  )    (4)
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 المسألة الثامنة
 ريةرفع الصوت بالتأمين في الصالة الجه

    قا : آميؽ. – التذديد  –الت ميؽ : مردر  مَّؽ 
 .(1)وآميؽ يي  السد والتخفيل في جسيع الرواضات للحدي ، وعؽ جسيع القرا 

 ومشغ قؾ  الذاعر : 
ل هش  ي حهَّها  بدا     *     وهرحؼ هللا عهدا  قا  آميشا  ضا رل ال  د 
(2). 

 الذاعر:رحسغ هللا القرر، ومشغ قؾ   (3)وقد ح ى  نل 
 هاعد مشي ف ظ ح لَّ إذ ر يتغ     *      ميؽ ف اد هللا ما بيششا   ندا  
(4) 

رحسغ هللا  ن الذاعر إنسا قرر يشا للزدرورة، وقدد رو   (5)وذ ر ابؽ درستؾهغ
 .(6)الهية على الجادة  السد 

ويدددي مدددؽ  سدددسا  األفندددا  م دددل " دددغ" للدددد ؾت، ومنشايدددا: اللهدددؼ اسدددتج  عشدددد 
 .(8)، وقيل نير ذلػ مسا يرجع جسينغ إلى يوا السنشى(7)لؼجسايير  يل الن

                                                 

 ( .2/262انغر: فتق الهار  البؽ حجر )   (1)
 ( .31يوا الهية لسجشؾن ليلى قيس بؽ السلؾح النامر  في ديؾانغ )ص   (2)
 بدؾ النهداس  حسدد بدؽ ضحيدى الذديهاني  ددالؾال  الشحدؾ  السندروف ب نلد  ، إمداا ال دؾفييؽ فدى الشحددؾ     (3)

 ة ،  ان  قة حجة محد ا  الحا دي شا مذهؾرا  الحفظ و د  اللهجدة والسنرفدة  ال رهد  ورواضدة والل
 ه.291الذنر القدضؼ، مؽ  تهغ الفريق ومجالس  نل ، مات سشة 

 (.1/267( األعبلا لل ر لي )14/5( سير  عبلا الشهبل  )1/173إنهان الرواة )      
(، و دددوا 244لدددغ بدددؽ يذددداا اللخسدددي فدددي شدددرح الفرددديق )صيدددوا الهيدددة لجهيدددر بدددؽ األعدددهط، عددد ان    (4)

 ( .131الهرو  في التلؾهق في شرح الفريق )ص
 بددؾ   عهددد هللا بددؽ جنفددر بددؽ   بددؽ درسددتؾهغ الفارسددي ، بددرس فددي النربيددة، و ددشل الترددانيل،    (5)

دة فددان  قددة شدددديد االنترددار لسددوي  الهردددرهيؽ فددى الل ددة والشحدددؾ ، ولددغ  رددانيل فدددي ناضددة الجدددؾ 
 ه.347واإل قان مشها  رحيق الفريق واإلرشاد في الشحؾ، مات سشة 

 (.4/76( األعبلا لل ر لي )15/531( سير  عبلا الشهبل  )2/113إنهان الرواة )        
 ( .467-466انغر:  رحيق الفريق وشرحغ البؽ درستؾهغ )ص   (6)
 (.3/331هللا في السجسؾس شرح السهول )مؽ  يل الل ة وال ره  والفقغ،  سا قالغ الشؾو  رحسغ    (7)
 ( .2/262انغر: فتق الهار  البؽ حجر )   (8)
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والتددد ميؽ فدددي الردددبلة مدددؽ فزدددائل يدددون األمدددة، و ذدددرهف هللا  ندددالى لهدددا، فندددؽ 
علدددى شدددي  مدددا  (1)قدددا  : )مدددا حددددد  ؼ اليهدددؾد عائذدددة رادددي هللا عشهدددا عدددؽ الشهدددي 

يدون  لسدة : ) رحسدغ هللا (3)قدا  اإلمداا ابدؽ النربدي،  (2)حدد  ؼ علدى الددبلا والتد ميؽ(
 .(4)(فلسة لؼ   ؽ لسؽ قهلشا، خرشا هللا سهحانغ بها

و   مدددؽ حددددي   ندددس بدددؽ مالدددػ ف عدددؽ   ندددغ رحسدددغ هللا ضذدددير بدددولػ إلدددى مدددا ر 
قددا  : )إن هللا  عظدداني خردداال   بل ددة... و عظدداني التدد ميؽ ولددؼ ضنظددغ  حدددا   الشهددي 

 .(5)يارون( مؽ الشهييؽ قهل إال  ن ض ؾن هللا  عظى يارون، يدعؾ مؾسى وهخمؽ
                                                 

وقد ذ ر إماا األئسة ابؽ خ هسدة رحسدغ هللا فدي  دحيحغ  ا دا   نشدؾان: )ذ در حددد اليهدؾد والسدخمشيؽ    (1)
مدؽ على الت ميؽ  ن ض دؾن زجدر  ندض الجهدا  األئسدة والسد مؾميؽ التد ميؽ عشدد قدرا ة اإلمداا شدنهة 

 ( .( )1/287فنل اليهؾد، وحدد مشهؼ لستهني الشهي 
ومدددؽ النجيددد   ن الرافزدددة ال  دددرى  سذدددروعية التددد ميؽ والجهدددر  دددغ، بدددل وهدددرون  ندددغ مهظدددل للردددبلة،  سدددا  

 (.1/514( والرشناني في سهل الدبلا )2/265ح ان عشهؼ ابؽ حجر في الفتق )
اليهددؾد، وال ندرو فسخسددس يددون الشحلددة يددؾ ويدوا مددؽ لظيددل الدددالئل علدى  ن الرافزددة يددديشؾن بددديؽ  

 يهؾد  ابؽ يهؾدضة ، وداخلتهؼ اليؾا  ذهد بولػ قهحهؼ هللا و راح مشهؼ الهبلد والنهاد.
( 1/278( )856روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال إقامددة الرددبلة والدددشة فيهددا،  ددال الجهددر  ددآميؽ حدددي  )   (2)

(، والسشدددور  فدددي الترنيدددد  11/167( و دددححغ ابدددؽ خ هسدددة  سدددا ذ دددرن ابددددؽ حجدددر فدددي الفدددتق )1/278)
(، وقدددددا  الهؾ دددددير : )يدددددوا إسدددددشاد  دددددحيق ، احدددددتج مددددددلؼ  جسيدددددع روا دددددغ( مردددددهاح 1/178والترييددددد  )
 ( .1/411(، و ححغ األلهاني  سا في  حيق الجامع الر ير )1/563ال جاجة )

الحددي  ، بدرس فدي  بدؾ   در   بدؽ عهدد هللا السندافر  األندلددي السدال ي، ابدؽ النربدي ، مدؽ حفدا     (3)
األدل وبلددا ر هددة االجتهدداد فددي علددؾا الددديؽ ،  ددان مددؽ  يددل التفددشؽ فددي النلددؾا ، مددؽ  تهددغ عاراددة 

 ه. 453األحؾذ  في شرح الترمو  و ح اا القرآن ، مات سشة 
 (.6/231( األعبلا لل ر لي )2/252( الديهاج السوي  )21/197سير  عبلا الشهبل  )       

 ( .1/12) ح اا القرآن    (4)
روان ابؽ خ هسة في  حيحغ  تال اإلمامة في الربلة  ال ذ ر مدا  دان هللا عد  وجدل خدص نهيدغ    (5)

(، ومسشادن ادنيل  سدا  شدار إلدى ذلدػ 3/39( )1586 الت ميؽ .. إن  هة الخهر حدي  ) نهيغ 
يدرو  في  هؾههغ، فان فيغ زربي مؾلى آ  مهل ، قا  ابؽ حهان : )مش ر الحدي  على قلة روايتغ، 

(، وقدددا  األلهددداني: 1/312عدددؽ  ندددس مدددا ال   دددل لدددغ ، فدددبل ضجدددؾز االحتجددداج  دددغ( السجدددروحيؽ )
( واددنيل الترنيدد  و الترييدد  4/25( )1516اددنيل جدددا ، انغددر: الدلدددلة الزددنيفة حدددي  )

(1/71. ) 
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وقد اجتسنة األمة على  ن السشفدرد يدخمؽ فدي  دبل غ، و دولػ اإلمداا والسد مؾا 
 .(1)في الربلة الدرهة

واختلددل الفقهددا  مددؽ السددواي  األربنددة الدددشية فددي رفددع الرددؾت بددد )آمدديؽ( فددي 
 الربلة الجهرهة على قؾليؽ ا شيؽ:

وقا   غ نير واحدد القؾ  األو  :قالؾا  سذروعية رفع الرؾت لئلماا والس مؾا، 
 .(2)والتا نيؽ مؽ  يل النلؼ مؽ   حال رسؾ  هللا 

 (3)الذافني في القدضؼ وعليدغ فتيدا السدوي  ، و حسدد، واختيدار الهخدار    ويؾ قؾ 
 وقالة  غ الذافنية والحشابلة . (4)وعامة  يل الحدي  

 ؽ،قدددا  الذدددافني رحسدددغ هللا : )فددداذا فدددرغ اإلمددداا مدددؽ قدددرا ة  ا القدددرآن قدددا : آمدددي
 .(5)ورفع بها  ؾ غ، ليقتد   غ مؽ  ان خلفغ(

)نير الس زددؾل علدديهؼ وال سدد لة الذددافني عددؽ اإلمدداا إذا قددا  : (6)قددا  الربيددع
 .(7)وهرفع بها مؽ خلفغ   ؾا هؼ( ،)ننؼاليؽ( يل يرفع  ؾ غ  آميؽ؟ قا  :الز

 . حتى ضدسع  ل مؽ في  السدجد( )ضجهر اإلماارحسغ هللا : دقا  اإلماا  حس

                                                 

 ( .4/131انغر في يوا اإلجساس : السشهاج في شرح  حيق مدلؼ بؽ الحجاج للشؾو  )   (1)
(، األوسدددط 5/312(، مردددشل ابدددؽ  بدددي شددديهة )2/28غدددر: الجدددامع الردددحيق لئلمددداا الترمدددو  )ان   (2)

(3/132.) 
 حي  بؾل لهون السد لة في الرحيق بهابيؽ قا :    (3)

  ال جهر اإلماا  الت ميؽ  -      
  ال جهر الس مؾا  الت ميؽ . -      

 ( .4/493فتق الهار  البؽ رج  )   (4)
 . (2/249األا )   (5)
 (   الربيع بؽ سليسان بؽ عهدالجهار السراد  مؾاليؼ، السرر ، السحدث الفقيغ ال هير،  قية    6)

 األعبلا  اح  الذافني وناقل علسغ وشيخ السخذنيؽ  جامع الفدظاط ولؼ ض ؽ  اح          
 رحلة،  ؾفي سشة سهنيؽ ومائتيؽ.      
 ( .12/587)( سير  عبلا الشهبل  9/87 هوي  ال سا )       

 (.8/546األا )   (7)
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ويددي مددؽ السدددائل التددي حلددل عليهددا ،(1)   بددؾ داود : و ددان مدددجدن  دد يرا  قددا
)   لنسددر  اإلمدداا :: قلددة ألحسددد:  جهددر  ددآميؽ؟ قددا (3)قددا  ال ؾسددج، (2)اإلمدداا  حسددد
 .(4)ونير اإلماا(

 .(6): )وهجهر  غ الس مؾا في الجهرهة، في األعهر  هنا إلمامغ((5)ا  الرمليق
 .(6) هنا إلمامغ(

 .(7)هر بها    آميؽ إماا وم مؾا منا  استحها ا (قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )وهج
 .(7)استحها ا (

 القؾ  ال اني : قالؾا ضخفيها اإلماا ومؽ خلفغ مؽ الس مؾميؽ .
 ، (8)ويؾ السرو  عؽ علي بؽ  بي طال  وابؽ مدنؾد راي هللا عشهسا

وقدددؾ   بدددي حشيفدددة و  دددحا غ، ومحددددى الدددروايتيؽ عدددؽ اإلمددداا مالدددػ رحسدددغ هللا ، 
 ، ويؾ قؾ  اإلماا الذافني في الجديد عشغ.مؽ  ندن وقؾ  السال ية 

                                                 

 (.4/494(،وانغر : فتق الهار ، البؽ رج  )49مدائل اإلماا  حسد رواضة  بي داود )ص   (1)
 (.58ج   في السدائل التي حلل عليها  حسد رحسغ هللا ألبي الحديؽ الفرا )ص   (2)
مدؽ رجدا  الحددي   دان   بؾ ضنقؾل إسحا  بؽ مشردؾر السدروز  مندروف  ال ؾسدج، فقيدغ حشهلدي،    (3)

ه. طهقددددددات 251عالسدددددا فقيهددددددا لدددددغ السدددددددائل فدددددي الفقددددددغ دونهدددددا عددددددؽ اإلمددددداا  حسددددددد مدددددات سددددددشة 
 (.1/297( األعبلا لل ر لي )12/258( سير  عبلا الشهبل  )1/113الحشابلة)

 ( .1/138مدائل اإلماا  حسد بؽ حشهل ومسحا  بؽ رايؾهغ ، رواضة ال ؾسج )    (4)
بؽ حس ة، فقيغ الدضار السررهة ومرجنها في الفتؾى ضقا  لغ الذافني الر ير (      بؽ  حسد 5)

 شل شروحا   يرة مشها نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج وناضة الهيان شرح زبد ابؽ رسبلن ، 
 يد . 1114 ؾفي سشة 

 (.2/112( الهدر الظالع )6/235( األعبلا )3/343خبل ة األ ر )      
( ، 1/173وانغددددر فددددي مددددوي  الذددددافنية: حاشددددية إعانددددة الظددددالهيؽ ) (،1/491) نهاضة السحتاج   (6)

 ( .2/49(، حؾاشي الذرواني، والنهاد  على  حفة السحتاج )1/248م شي السحتاج )
(، الفددروس 2/318( .وانغددر فددي مددوي  الحشابلددة :  ذدداف القشدداس )1/382شددرح مشتهددى اإلرادات )   (7)

(2/175. ) 
 ( .3/264آل ار البؽ ح ا )انغر: السحلى  ا   (8)
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قددا    بددؽ الحدددؽ رحسددغ هللا : ).... يشه ددي إذا فددرغ اإلمدداا مددؽ  ا ال تددال  ن 
 .(1)يخمؽ اإلماا، وهخمؽ مؽ خلفغ، وال ضجهرون بولػ(

 .(2)قا  ال اساني رحسغ هللا : ) ؼ الدشة فيغ السخافتة عشدنا( 
 .(4)اإلماا والس مؾا سرا (  رحسغ هللا : )و مؽ (3)وقا  ابؽ نجيؼ

قا  اإلماا مالػ رحسغ هللا : )وهخفدي مدؽ خلدل اإلمداا )آمديؽ( وال ضقدؾ  اإلمداا 
 .(5)آميؽ، وال  اس للرجل إذا  لى وحدن  ن ضقؾ  آميؽ(

 نيددددرنؽ طلدددد  مشددددغ التدددد ميؽ إمامددددا   ددددان  و قددددا  الخرشددددي رحسددددغ هللا : )و ددددل مدددد
 .(6)ضدتح  لغ اإلسرار  غ( 
 ل القؾ  األو  مؽ الذافنية والحشابلة  ندة  دلة، ومشها:وقد استد    حا

قددددا  : )إذا  مددددؽ اإلمدددداا   ن رسددددؾ  هللا  الدددددليل األو : عددددؽ  بددددي يرهددددرة 
 .(7)ف مشؾا، فانغ مؽ وافب   ميشغ   ميؽ السبلئ ة نفر لغ ما  قدا مؽ ذنهغ( 

 م ؽ السد مؾا  قا  ابؽ القيؼ رحسغ هللا : )ولؾال جهرن  الت ميؽ لسا وجغ الداللة :
  ن يخمؽ 

                                                 

 (.63مؾط  اإلماا مالػ برواضة   بؽ الحدؽ الذيهاني )ص   (1)
 (.1/217بدائع الرشائع )   (2)
زهؽ الديؽ بؽ إبراييؼ بؽ   بؽ  ، الذدهير  دابؽ نجديؼ الحشفدي،  دان إمامدا  فقهيدا ، عالسدا  عدامبل ،     (3)

والشغائر والهحر الرائب في شدرح  شد  الددقائب مدات  عامبل ، مخلفا  م رشفا ، لغ  رانيل مشها األشهان
( 11/523( شدددددورات الدددددوي  )3/137ه. ال ؾافددددد  الددددددائرة   عيدددددان السئدددددة الناشدددددرة )971سدددددشة 

 (.3/64األعبلا لل ر لي )
(، وانغدددددر فدددددي مدددددوي  الحشفيدددددة :  هيددددديؽ الحقدددددائب لل هلندددددي 1/331الهحدددددر الرائدددددب شدددددرح  شددددد  الددددددقائب )   (4)

 (.1/32(، السهدؾط للدرخدي )1/295ح الهداضة للهابر ي )(، النشاضة شر 1/113)
 ( .1/167السدونة ال هرى رواضة سحشؾن عؽ ابؽ القاسؼ )   (5)
 (.1/282شرح مخترر خليل )   (6)
(، الدوخيرة 1/538وانغر في موي  السال ية: التاج واإلفليل لسحسد بؽ يؾسدل النهددر  )السدؾا ( ) 

 ( .2/223للقرافي )
(، وروان مدددددلؼ فددددي 4/172( )6412الهخددددار  فددددي الرددددحيق  تددددال الدددددعؾات  ددددال التدددد ميؽ حدددددي  )روان    (7)

 (.1/317( )411الرحيق  تال الربلة  ال التدسيع والتحسيد والت ميؽ حدي  )
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 .(1)منغ وهؾافقغ في الت ميؽ( 
إذا قددا  :  قددا : )فددان رسددؾ  هللا   (2)عددؽ وائددل بددؽ حجددر الدددليل ال دداني :

 .(3))وال الزاليؽ( قا : آميؽ ورفع بها  ؾ غ(
 .(4)فجهر  آميؽ( : ) نغ  لى خلل رسؾ  هللا  وعشغ 

ا  ددؾ غ  التدد ميؽ،  سددا قالددغ ويددوا الحدددي   ددرهق فددي رفددع اإلمددا :وجددغ الداللددة 
 .(5)ابؽ القيؼ رحسغ هللا

إذا فدرغ مدؽ قدرا ة  قا  : )فان رسؾ  هللا  الدليل ال ال  : عؽ  بي يرهرة 
 .(6) ا القرآن رفع  ؾ غ  آميؽ(

 وجغ الداللة :التررهق مؽ  بي يرهرة   ن الشهي رفع  ؾ غ  الت ميؽ.

                                                 

 ( .4/273 عبلا السؾقنيؽ )   (1)
ة و ددحهة وائددل بددؽ حجددر بددؽ سددند  بددؾ يشيدددة الحزددرمي  حددد األشددراف،  ددان سدديد قؾمددغ ، لددغ وفدداد   (2)

، واسدتقظنغ  رادا ف قظندغ إضايدا، وبند   ورواضة  ان  بؾن مؽ  قيا  اليسؽ، ووفد يؾ على الشهدي  
 منغ مناوهة ليتدلسها ، مات وائل في خبلفة مناوهة. 

 .(6/466( اإل ا ة )2/572( سير  عبلا الشهبل )5/415(  سد ال ا ة )4/1562االستينال )      
( وروان 2/195( )932ددددشؽ  تددال الردددبلة  ددال التددد ميؽ ورا  اإلمدداا حددددي  )روان  بددؾ داود فددي ال   (3)

( بلفددظ )ومددد بهددا 248الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال  بددؾال الرددبلة  ددال مددا جددا  فددي التدد ميؽ حدددي  )
(؛ وروان الشددددائي فدددي الددددشؽ 2/27 دددؾ غ( ، وقدددا  عقهدددغ: حددددي  وائدددل بدددؽ حجدددر حددددي  حددددؽ )

(. والحدددددي   ددددححغ 2/122( )879األذندددديؽ حدددددي  ) فتددددال االفتتدددداح  ددددال رفددددع اليددددديؽ حيددددا 
 (.4/91( ()863األلهاني في  حيق سشؽ  بي داود حدي  )

(، ويددؾ 2/195( )933روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال التدد ميؽ ورا  اإلمدداا حدددي  )   (4)
 ( .1/427حدي   حيق ،  ححغ ابؽ حجر في التلخيص الحهير )

 ( .2/273قنيؽ )انغر: إعبلا السؾ    (5)
( وقددا : يددوا حدددي   ددحيق 815روان الحددافؼ فددي السدددتدرب  تددال الرددبلة  ددال التدد ميؽ حدددي  )   (6)

( وروان ابدؽ حهدان فدي  دحيحغ  تدال الردبلة 1/233على شرط الذيخيؽ ولؼ ضخرجان بهوا اللفظ )
( 1816)  ال ذ ر ما ضدتح  للسرلي  ن ضجهر  آميؽ عشد فرانغ مؽ قرا ة فا حة ال تدال حددي 

 ( .2/134( وقا  الدارقظشي في الدشؽ : )يوا إسشاد حدؽ( )5/111)
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ؾت  ددددغ مددددؽ عسددددل الرددددحا ة الدددددليل الرا ددددع :  ن الجهددددر  التدددد ميؽ ورفددددع الردددد
بهددا  ددؾ غ إمامددا   ددان والتدا نيؽ مددؽ  نددديؼ فقددد  ددان ابددؽ عسددر رادي هللا عشهسددا يرفددع 

 . و م مؾما  
فدي يدوا السددجد،  قا  عظا  رحسغ هللا : ) در ة مئتيؽ مؽ   اح  الشهي 

 .(1)إذا قا  اإلماا نير الس زؾل عليهؼ وال الزاليؽ، سسنة لهؼ رجة  آميؽ( 
خلفهددؼ  ؽاألئسددة ابددؽ ال بيددر ومددؽ  ندددن ضقؾلددؾن آمدديؽ، ومدد عة اسددسوقددا  : )فشدد

 .(2)لسدجد للجة( لآميؽ، حتى إن 
مسددا يددد  داللددة وااددحة علددى عسددل الرددحا ة بهددون الدددشة، وانتذدداريا فدديهؼ  ددبل 

 ن ير، و خو التا نيؽ لهؼ  احدان لهون الدشة وعدا مخالفتها.
، وعدديا ابدؽ (3)ن الجهدر بهدا وقد  ان اإلماا  حسد رحسغ هللا ض لظ علدى مدؽ  در 

 .(4)القيؼ رحسغ هللا مؽ السدائل التي   ر ب السح ؼ فيها للستذا غ 
السشاقذدددة :لدددؼ  شددداقش  دلدددة القدددائليؽ  سذدددروعية رفدددع الردددؾت  التددد ميؽ سدددؾى مدددا ذ دددرن 
الدرخدددددي رحسددددغ هللا فددددي السهدددددؾط حيدددد  قددددا  : )و  وهددددل حدددددي هؼ  نددددغ قددددا  ا فاقددددا  ال 

 .(5)ؼ الشاس  ن اإلماا يخمؽ  سا يخمؽ القؾا( قردا ،  و  ان لتنلي
الددرد : األ ددل فددي األدلددة القرددد ومرادة األمددر ، وال ضرددار لدددعؾى اال فددا  إال 

 بدليل ناقل عؽ األ ل .
و وا الدعؾى   نغ للتنليؼ ، فاأل ل التذدرهع ال التنلديؼ، فدبل ض ردار ل ؾندغ فنلدغ 

ليل يشا، بدل األدلدة الست دا رة علدى الجهدر  نليسا  إال بدليل مانع مؽ إرادة األ ل، وال د
 ورفع الرؾت  التاميؽ فاألخو بها  ولى مؽ دعؾى ال دليل عليها.

                                                 

 (.2/86( )2455انغر: الدشؽ ال هرى  تال الربلة  ال جهر الس مؾا  الت ميؽ ا ر )   (1)
روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق منلقددددا  مج ومددددا   ددددغ فددددي  تددددال الرددددبلة  ددددال يجددددر اإلمدددداا  التدددد ميؽ    (2)

( 2643-264ا  فددددي السرددددشل  تددددال الرددددبلة ،  ددددال آمدددديؽ   ددددر )( وو ددددلغ عهدددددالرز 1/253)
(2/97.) 

 (.7/15انغر: التسهيد البؽ عهد الهر )   (3)
 ( .4/273انغر: إعبلا السؾقنيؽ البؽ القيؼ )   (4)
 ( .1/32السهدؾط للدرخدي )   (5)
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وقد استد    حال القدؾ  ال داني مدؽ الحشفيدة والسال يدة علدى اإلسدرار  التد ميؽ 
  ندة  دلة، مشها :

 الدليل األو  : 
(   ہ ہ ھ ھ ھ)قؾ  هللا  نالى : 

(1)
   

رحسددغ هللا  : )اسدتد    ددحال  بددي حشيفددة  (2)  ال يدا الهراسدديوجدغ الداللددة : قددا
 رحسغ هللا بولػ على  ن إخفا  آميؽ  ولى مؽ الجهر بها، ألنها دعا  .

قدا :  دان مؾسدى  (  ٱ ڦ ڦ ڦ)والدليل عليغ ما رو  في   وهل قؾلدغ  ندالى : 
 .(3)يدعؾ ويارون يخمؽ، فدسايسا هللا  نالى داعييؽ( 

خيدر الددعا  : )  ولى ،  سا في اآلضدة، وفدي قدؾ  الشهدي  واإلخفا  في الدعا 
 .(5)((4)ما ض في رز  الخفي، وخير ال

ال اعتددراض علددى  ددؾن )آمدديؽ( دعددا ،  سددا قالددغ عظددا  رحسددغ هللا،  السشاقذددة :
و سددا سددهب  قرهددرن فددي ابتدددا  السددد لة، فهددي اسددؼ فنددل  سنشددى اللهددؼ اسددتج ، فسنشايددا 

ؾهدددة اإلسدددرار بهدددا، ومن  دددان الددددعا  السذدددروس فيدددغ الددددعا ، ول دددؽ االعتدددراض علدددى  ول

                                                 

 . 55سؾرة األعراف : آضة    (1)
سنددروف  ال يددا الهراسددي،  حددد فحددؾ  النلسددا  ورؤوس  بددؾ الحدددؽ علددي بددؽ   الظهددر  الذددافني، ال   (2)

األئسددة فقهددا و  ددؾال ،  فقددغ  امدداا الحددرميؽ، وبددرس فددي السددوي  و  ددؾلغ، لددغ  رددانيل مشهددا  ح دداا 
 ه. 514القرآن، مات سشة 

( طهقددات الذددافنية البددؽ قااددى 7/231( طهقددات الذددافنية ال هددرى )19/351سددير  عددبلا الشددهبل  )      
 (.1/288شههة )

 ( .3/141 ح اا القرآن )   (3)
( 1477حدددددي  ) روان اإلمدددداا  حسددددد فددددي السدددددشد مدددددشد  بددددي إسددددحا  سددددند بددددؽ  بددددي و قدددداص    (4)

(، ويؾ حدي  إسدشادن ادنيل، فيدغ   بدؽ عهددالرحسؽ بدؽ  بدي لهيهدة، قدا  فيدغ ابدؽ منديؽ: 3/76)
:  هددوي  ال سددا  لدديس  ذددي ، واددنفغ الدددارقظشي وروايتددغ عددؽ سددند مرسددلة حيدد  لددؼ يدر ددغ، انغددر

( ، وقددد اددنل إسددشاد الحدددي  األلهدداني 3/627(،  هددوي  التهددوي  البددؽ حجددر )25/621للسدد   )
 (.424(، )ص2887فسا في انيل الجامع الر ير وزهاد غ حدي  )

 (.1/217( ، بدائع الرشائع لل اساني )1/33انغر : السهدؾط للدرخدي )   (5)
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اإلخفددا ، ل ددؽ التدد ميؽ فددي الرددبلة الجهرهددة ورد فيددغ مددا ضخرددغ مددؽ عسددؾا مذددروعية 
   .اإلسرار  الدعا ،  سا في  دلة القؾ  األو 

الدددددعا ( ومنسددددا بلفددددظ )خيددددر  و مددددا الحدددددي  ، فلفددددظ الحدددددي  لدددديس قددددؾ  )خيددددر
حجددة واالسددتدال   ددغ  عددؼ مددؽ محددل الشدد اس، ، ويددؾ حدددي  اددنيل ال  قددؾا  ددغ الالددو ر(

 وهللا  علؼ.
و ددوا مددا ذ ددرون مددؽ  ؾنددغ دعددا  يهظددل  ددآخر الفا حددة فانددغ دعددا  و ضجهددر  ددغ، 

 .(1)ودعا  التذهد  ا ع لغ فيتهنغ في اإلخفا  ويوا  ا ع للقرا ة فيتهنها في الجهر 
إلمدداا : قددا  : )إذا قددا  ا  ن رسددؾ  هللا  الدددليل ال دداني : عددؽ  بددي يرهددرة 

آميؽ، فانغ مؽ وافب قؾلغ قدؾ  السبلئ دة ؾل عليهؼ وال الزاليؽ( فقؾلؾا : )نير الس ز
 .(2)نفر لغ ما  قدا مؽ ذنهغ( 

 ددغ، ال  قؾلددغ : لددؾ  ددان   ميشددغ عددايرا  لنلددب   ميششددا الغدداير  نددغ  وجددغ الداللددة :
ي  ن وقدددا  شدددسس األئسدددة الدرخددددي رحسدددغ هللا : )القددددسة  قتزددد،  (3))وال الزددداليؽ(

 .(4)اإلماا ال ضقؾلها( 
قالؾا: وهخهد ما قلشدا : رواضدة )ومن اإلمداا ضقدؾ  آمديؽ( فهدوا يدد  علدى  ن اإلمداا 

 .(5)ضقؾلها سرا ، ومال ال يهقى لهوا القؾ  فائدة(
يدددوا الحددددي  ال حجدددة فيدددغ لنددددا  ددد ميؽ اإلمددداا  و   ميشدددغ  ردددؾت  السشاقذدددة :

مداا  حددي  وائددل بدؽ حجدر راددي هللا مدشخفض؛ ألندغ قددد وردت  حاديد  فدي  دد ميؽ اإل
 .(6) ان إذا قا  : )وال الزاليؽ(، قا : آميؽ ورفع بها  ؾ غ عشغ  ن الشهي

 : )ال  دهقشي  آميؽ( . للشهي  وقد قا   بل  

                                                 

 . (2/162انغر: الس شي البؽ قدامة )   (1)
 ( .1/782( )782روان الهخار  في الرحيق  تال األذان ،  ال جهر الس مؾا  الت ميؽ حدي  )   (2)
 (.1/161السشتقى في شرح السؾط  ألبي الؾليد الهاجي )   (3)
 (.1/217( ، و انغر: بدائع الرشائع لل اساني )1/32السهدؾط )   (4)
 ( .3/155ر فؾر  )مرعاة السفا يق شرح مذ اة السرابيق للسها   (5)
 ( .2/161الس شي البؽ قدامة )   (6)
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ويددوا الحدددي  ال حجددة لهددؼ فيددغ، ومنسددا قرددد  ددغ  نددرهفهؼ مؾاددع  دد ميشهؼ، ويددؾ 
 د ميؽ اإلمداا والسد مؾميؽ فدي لي دؾن  عق  قدؾ  اإلمداا : )وال الزداليؽ( ، ألندغ مؾادع

 ن  وقدة واحدد مؾافقدا  لتدد ميؽ السبلئ دة، وقدد جددا  يدوا مردرحا   ددغ، فندؽ  بدي يرهددرة 
وال الزداليؽ( قؾلدؾا : آمديؽ، قا  : )إذا قا  اإلماا : )نير الس زؾل علديهؼ  الشهي 
يؽ السبلئ دة لسبلئ ة  قؾ : آميؽ، ومن اإلمداا ضقدؾ  : آمديؽ، فسدؽ وافدب   مشيدغ  د مفان ا

 .(1)نفر لغ ما  قدا مؽ ذنهغ(
في اللفظ اآلخر : )إذا  مدؽ اإلمداا( ضنشدي إذا شدرس فدي التد ميؽ ورفدع  دؾ غ  وقؾ  الشهي 

 .(2) غ ألنغ قد علب   ميؽ الس مؾا بت ميؽ اإلماا، فلؾ لؼ ضجهر  غ لؼ ضنلب عليغ
فلسدددا قدددر  :  ، قدددا :  دددلى بشدددا رسدددؾ  هللا  عدددؽ وائدددل بدددؽ حجدددر  الددددليل ال الددد  :

 .(3))نير الس زؾل عليهؼ وال الزاليؽ( قا  : )آميؽ( و خفى بها  ؾ غ( الحدي 
 دان ضخفيهدا وهخفدض بهدا  دؾ غ  علدى  ن الشهدي  ندص الردحابي  وجغ الداللة :

 ولؼ يرفع  ؾ غ  التاميؽ .
 

حدي  وائل يوا ال ضرلق لبلستدال   غ علدى اإلسدرار  التد ميؽ، فدان شدنهة  السشاقذة :
بهدا  دؾ غ( و)وخفدض بهدا  دؾ غ(، بدل الحددي   غ هللا قد  فرد بهدوا اللفدظ )و خفدىحسر 

   .مزظرل مؽ جهة اإلسشاد والستؽ
  ما ااظرا غ في اإلسشاد فغاير لسؽ   مل في طر  الحدي  .

سا عشد الهيهقي، وقا  مدرة : و ما ااظرال الستؽ فقد قا  شنهة مرة : )رافنا   ؾ غ(  
مدددرة )خفدددض بهدددا  دددؾ غ( ويدددون األلفدددا  متهايشدددة السفددداييؼ،  بهدددا  دددؾ غ( وقدددا  ) خفدددى

 متخالفة السناني.
و ددولػ : لددؾ سددلسشا   نددغ ال ااددظرال فيددغ و ن شددنهة جددا   ددغ علددى الجددادة فهددي لفغددة 

 ة ق حد ال   ا، ولؼ يتا نغ عليه(1)شاذة، قد  فرد بها شنهة عؽ شيخغ سلسة بؽ  هيل
                                                 

(، قددددا  محقددددب 12/112( )7187حدددددي  ) روان اإلمددداا  حسددددد فددددي السدددددشد، مدددددشد  بددددي يرهددددرة    (1)
 ( .2(، يامش )12/112السدشد: إسشادن  حيق على شرط الذيخيؽ )

 (.3/155فؾر  )( ، مرعاة السفا يق للسهار 162-2/161انغر: الس شي البؽ قدامة )   (2)
( ويدددؾ حددددي  31/146( )18854روان اإلمددداا  حسدددد فدددي السددددشد مددددشد وائدددل بدددؽ حجدددر حددددي  )   (3)

  حيق دون قؾلغ )و خفى  غ  ؾ غ( فقد  خظ  فيها شنهة  سا في مشاقذة االستدال   غ .
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 :، ويؼ (2)  حال سلسة بؽ  هيلوال انيل، بل خالل فيغ  قتيؽ وانيفا  مؽ 
ورواضددة سددفيان ا هددة عشددد الحفددا  مددؽ شددنهة، بددل شددنهة قددا :  األو  : سددفيان ال ددؾر :

 . (3)سفيان  حفظ مشي
: لدديس  حددد  حدد  إلدديَّ مددؽ شددنهة وال ضندلددغ عشددد ، ومذا خالفددغ (4) وقددا  ضحيددى القظددان

 .(5)سفيان  خوت  قؾ  سفيان 
اختبلفددا  بدديؽ  يددل النلددؼ  الحدددي   ن سددفيان  قددا  الهيهقددي رحسددغ هللا : )ال  علددؼ

 .(6)(وشنهة إذا اختلفا فالقؾ  قؾ  سفيان
 .(8)فقد روان عؽ سلسة بلفظ )فجهر  آميؽ( :(7)ال اني: النبل  بؽ  الق

 .(1)روان عؽ سلسة بلفظ )ورفع  ؾ غ  آميؽ( :ال ال  :   بؽ سلسة بؽ  هيل

                                                                                                                                            

د بدؽ سلسة بدؽ  هيدل بدؽ حرديؽ الحزدرمي ، اإلمداا ال هدة الحدافظ  بدؾ ضحيدى ال دؾفي ، قدا   حسد    (1)
حشهددل:  ددان متقشددا للحدددي  ، روى لددغ الجساعددة ، مددات سددشة ا شتدديؽ وعذددرهؽ ومائددة . سددير  عددبلا 

 (.15/211( الؾافي  الؾفيات )4/155(  هوي  التهوي  )5/298الشهبل  )
 (.2/67انغر:  حفة األحؾذ  شرح سشؽ الترمو  )   (2)
 ( ( .318داود لئلماا  حسد )ص روان  بؾ داود عؽ اإلماا  حسد عؽ و يع  غ)سخاالت  بي   (3)
اإلمداا  ميددر السدخمشيؽ فددي الحددي ،  بددؾ سدنيد ضحيددى بدؽ سددنيد بدؽ فددروخ القظدان التسيسددي مددؾاليؼ      (4)

الهردددر  األحدددؾ   قدددا  ابدددؽ السدددديشي : مدددا ر يدددة  حددددا  علدددؼ  الرجدددا  مشدددغ ، مدددات فدددي سدددشة  سدددان 
 و دنيؽ ومائة .

 (.11/216(  هوي  التهوي  )9/175لشهبل  )( سير  عبلا ا31/329 هوي  ال سا  )      
 ( .11/165انغر:  هوي  ال سا  في  سسا  الرجا  للس   )   (5)
 (.4274انغر: إعبلا السؾقنيؽ عؽ رل النالسيؽ البؽ القيؼ )   (6)
النبل  بؽ  الق التيسدي ، وهقدا : األسدد  ال دؾفي ، قدا  ابدؽ منديؽ و بدؾ حدا ؼ : ال  د س  دغ وقدا     (7)

لسدددديشي : روى  حاديددد  مشدددافير، وقدددا  ضنقدددؾل بدددؽ شددديهغ : مذدددهؾر ، وذ دددرن ابدددؽ حهدددان فدددي ابدددؽ ا
 ال قات .

 ( .8/184(  هوي  التهوي  )22/511(  هوي  ال سا  )6/356الجرح والتنديل )       
(، وروايدا 2/195( )933روايا  بؾ داود في الدشؽ  تال الربلة  ال الت ميؽ ورا  اإلمداا حددي  )   (8)

(، قا  ابدؽ حجدر 2/29( )249رمو  في الدشؽ  تال الربلة  ال ما جا  في الت ميؽ حدي  )الت
 (.1/427: )وسشدن  حيق(  لخيص الحهير )
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سددفيان  ستا نددة ا شدديؽ لددغ  خددبلف قددا  الحددافظ رحسددغ هللا : )وقددد رجحددة رواضددة 
 .(2)(شنهة؛ فلولػ ج ا الشقاد   ن روايتغ   ق، وهللا  علؼ

قددا  الترمددو  رحسددغ هللا : )وسددسنة  ا  ]الهخددار [ ضقددؾ : حدددي  سددفيان   ددق 
مددؽ حدددي  شدددنهة فددي يددوا، و خظددد  شددنهة فددي مؾاادددع مددؽ يددوا الحددددي . فقددا : عدددؽ 

، وزاد فيدغ: عدؽ  ، وه شدى   دا الدد ؽ (3)حجر  بي النشهس، ومنسا يؾ حجدر بدؽ عشدهس
عددؽ وائددل بددؽ  سعلقسددة بددؽ وائددل، ولدديس فيددغ: عددؽ علقسددة، ومنسددا يددؾ : حجددر بددؽ عشدده

 حجر، وقا  : )خفض بها  ؾ غ( ومنسا يؾ : )ومد بها  ؾ غ(.
قددا   بددؾ عيدددى: وسدد لة   ددا زرعددة عددؽ يددوا الحدددي  فقددا : حدددي  سددفيان فددي 

بل  بددؽ  ددالق األسددد  عددؽ سددلسة بدددؽ يددوا   ددق مددؽ حدددي  شددنهة، قددا : وروى النددد
 .(4)(فهيل نحؾ رواضة سفيان

  ن الرؾال و  ،قا  الشؾو  رحسغ هللا : )وا فب الحفا  على نلظغ  ]شنهة[ فيها
 .(5)ورفع بها  ؾ غ" (  ،السنروف : "مد

 
                                                                                                                                            

حيدد  قددا  : )وهقددا : إنددغ ويددؼ فيددغ ألن سددفيان ال ددؾر  و  بددؽ سددلسة بددؽ  هيددل ونيريسددا روون عددؽ    (1)
(، ولدؼ  ع در عليهدا مددشدة فيسدا 2/129شي )سلسة فقالؾا: )ورفع  ؾ غ  آميؽ( ،انغر: سشؽ الدارقظ

 بيؽ يد  مؽ ال ت  السدشدة.
 (.1/429 لخيص الحهير في  خرهج  حادي  الرافني ال هير )   (2)
حجددر بددؽ النشددهس الحزددرمي  بددؾ النشددهس وهقددا   بددؾ الددد ؽ ال ددؾفي ،  ددان  قددة  خرجددؾا لددغ حدددي ا    (3)

ت في التا نيؽ ، وذ در الترمدو  عدؽ الهخدار   ن واحدا في الجهر  آميؽ ، ذ رن ابؽ حهان في ال قا
 شنهة  خظ  فيغ فقا  : حجر  بؾ النشهس ومنسا يؾ  بؾ الد ؽ.

 ( .2/214(  هوي  التهوي  )2/927(  ارهخ اإلسبلا )3/266الجرح والتنديل )     
 ( .2/29سشؽ الترمو  )   (4)
 ( .1/381خبل ة األح اا في مهسات الدشؽ وقؾاعد اإلسبلا )   (5)
(، التحقيدب فدي مدددائل 2/83(، الددشؽ ال هدرى للهيهقدي )2/129وانغدر فدي يدوا: سدشؽ الددارقظشي ) 

(، 3/374(، بيان الؾيؼ واإليهداا فدي  تدال األح داا البدؽ القظدان )2/247الخبلف البؽ الجؾز  )
سيؽ (، إعدبلا السدؾقنيؽ عدؽ رل الندال2/211 شقيق التحقيب في  حادي  التنليب البؽ عهد الهاد  )

(، الدلددددلة الردددحيحة 1/371( ؛ نرددد  الراضدددة ألحاديددد  الهداضدددة لل هلندددي )4/273البدددؽ القددديؼ )
 (.1/833لؤللهاني )
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  نددددغ حفددددظ عددددؽ رسددددؾ  هللا   (1)الدددددليل الرا ددددع : عددددؽ سددددسرة بددددؽ جشدددددل 
إذا فددددرغ مددددؽ قددددرا ة )نيددددر الس زددددؾل علدددديهؼ وال سدددد تتيؽ : سدددد تة إذا  هددددر، وسدددد تة 

 .(2)الزاليؽ( 
 .(3)األعهر  ن الد تة ال انية  انة للت ميؽ سرا  وجغ الداللة :

وعلدددى  (4)السشاقذددة :الحددددي  ال ي هددة فالحددددؽ لددؼ ضردددرح  الدددساس مدددؽ سددسرة 
 دددان ضجهددر  التدد ميؽ، ولدددؼ  فددرض  هؾ ددغ فالددد تة ال انيدددة لددؼ   ددؽ للتددد ميؽ سددرا  ألنددغ 

نها  انة للتد ميؽ سدرا ، بدل الدد تة ال انيدة إاإلسرار  التاميؽ، ف يل ضقا   ي هة عشغ 
 . (5)فانة ألن يتراد إليغ نفدغ  سا  رح  غ قتادة في  نض رواضا غ 

فقد قا  سنيد لقتادة : ما يا ان الد تتان؟ قا : إذا دخل في  بل غ، ومذا فدرس 
ال الزدداليؽ( قددا : و ددان ضنجهددغ إذا فددرغ مددؽ مددؽ القددرا ة،  ددؼ قددا   نددد ذلددػ: ومذا قددر  )و 

 .(6)القرا ة  ن ضد ة حتى يتراد إليغ نفدغ
وم ان يون الد تة  ند الفراغ مؽ القرا ة  لها قهل الر ؾس  سا رجحدغ السحققدؾن 

 فبل وجغ للت ميؽ يشا .،  (7)مؽ  يل النلؼ
 

                                                 

ددددل بدددؽ يدددبل  الفددد  ار ،  بدددؾ سدددليسان، حليدددل األنردددار،  دددحابي مذدددهؾر، مدددات      (1) ش  سدددسرة بدددؽ ج 
  الهررة سشة  سان وخسديؽ.

 (. 256(  قره  التهوي  )ص2/78اإل ا ة )
(، وروان 2/85( )779روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال الددد تة عشددد االفتتدداح حدددي  )   (2)

( وقددا  251الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال مددا جددا  فددي الددد تتيؽ فددي الرددبلة حدددي  )
( ، وروان ابدؽ ماجدغ فدي الددشؽ  تدال إقامدة الردبلة والددشة فيهدا 2/31حدي  سدسرة حددي  حددؽ )

( ويدددؾ حددددي  ادددنيل ألن الحددددؽ لدددؼ ضردددرح 1/275( )845اإلمددداا حددددي  )  دددال فدددي سددد تتي
 (.1/299( )135 الدساس مؽ سسرة . انغر: انيل سشؽ  بي داود حدي  )

 ( .  2/62انغر:  حفة األحؾذ  للسهار فؾر  )   (3)
 ( .1/299( ، انيل سشؽ  بي داود )4/217انغر:  ح اا القرآن للجراص )   (4)
 (.3/154(، مرعاة السفا يق شرح مذ اة السرابيق للسهار فؾر  )2/62ألحؾذ  )انغر:  حفة ا   (5)
 ( .  2/31سشؽ الترمو  )   (6)
 ( .135-134الربلة وح ؼ  ار ها )ص   (7)
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 الدليل الخامس : 
 ددار فددي إخفددا  التدد ميؽ مددا رو  عددؽ الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ والتددا نيؽ مددؽ آ

عددؽ  بددي وائددل قددا  : )فددان عسددر وعلددي راددي هللا  وعدددا رفددع الرددؾت  ددغ ومددؽ ذلددػ :
 .(1)عشهسا ال ضجهران بهدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ، وال  التنؾذ، وال  آميؽ(

قا  :  دبلث ضخفديهؽ اإلمداا : )االسدتناذة وبددؼ هللا  وعؽ عهدهللا بؽ مدنؾد 
 .(2)الرحسؽ الرحيؼ، وآميؽ(

وعددددؽ إبددددراييؼ الشخنددددي رحسددددغ هللا قددددا : ) ربددددع ضخفدددديهؽ اإلمدددداا: بسددددم 
هللا الرحسؽ الرحيؼ، واالستناذة، وآميؽ، ومذا قا : سسع هللا لسؽ حسدن، قا  : ربشا ولدػ 

 .(3)الحسد(
 .(4) ة راي هللا عشهؼ ايون اآل ار ال   هة عؽ الرح السشاقذة :

ن فدددي سدددشدن سدددنيد بدددؽ فددد  ر عسدددر وعلدددي رادددي هللا عشهسدددا: ادددنيل جددددا ، فدددا
لقظان  ن الهخدار  ، وقد نقل ابؽ ا(6)ويؾ مش ر الحدي   سا قالغ الهخار   (5)السرزبان

و  ددر ابددؽ ،  (7)قلددة فيددغ مش ددر الحدددي  فددبل  حددل الرواضددة عشددغ  الهخددار  قددا :  ددل مددؽ

                                                 

روان الظحاو  في شرح مناني اآل دار  تدال الردبلة  دال قدرا ة بسدم ميحرلا نمحرلا هللا فدي الردبلة    (1)
 ( .1/213( )1218  ر )

(، وفيدددغ  بدددؾحس ة 3/249روان ابدددؽ حددد ا فدددي السحلدددى  اآل دددار مدددا ورد فدددي االسدددتناذة فدددي الردددبلة )   (2)
 ميسؾن األعؾر القرال ال ؾفي ويؾ انيل متروب الحدي  .

 (.1/162( )83روان   بؽ الحدؽ في  تال اآل ار  ال الجهر بهدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ رقؼ )   (3)
 ( .  2/62ار فؾر  )انغر:  حفة األحؾذ  للسه   (4)
يددؾ سددنيد بددؽ السرزبددان النهددددي  بددؾ سددند الهقددا  ال ددؾفي األعدددؾر مددؾلى حوضفددة بددؽ اليسددان . قدددا     (5)

 الهخار : مش ر الحدي ، وقا   بؾ حا ؼ: ال ضحتج  حدي غ، مات سشة  زع و ربنيؽ ومئة. 
 ( .1/266)(، الس شي في الزنفا  4/81( ،  هوي  التهوي  )11/52 هوي  ال سا  )      

 ( .3/383انغر: ال امل في الزنفا  البؽ عد  )   (6)
( وانغر: فدتق الس يد   ذدرح  لفيدة الحددي  2/264بيان الؾيؼ واإليهاا الؾاقنيؽ في  تال األح اا )   (7)

 (.2/295الحدي  للدخاو  )
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، وقدا  ابدؽ حجدر: لدؼ  جددن ي دوا  (1): قا  فيغ ال هلني رحسغ هللا: نرهد   مدنؾد 
(2). 

رحسدددغ هللا مخدددالل لؤلحاديددد  السرفؾعدددة الردددحيحة فدددبل يلتفدددة وقدددؾ  الشخندددي 
 .(3)إليغ

 
 الترجيق :

لقدؾة مدا اسدتدلؾا والسد مؾا الراجق وهللا  علؼ يؾ مذدروعية رفدع الردؾت  التد ميؽ لئلمداا 
 ة وادنل  دلدة القدؾ  ال داني  سدا مدر فدي غ في  ؾندغ الددشة وعسدل الردحا غ و راحت

 مشاقذة األدلة .

                                                 

 ( .1/325نر  الراضة ألحادي  الهداضة )   (1)
 ( .1/131الدراضة في  خرهج  حادي  الهداضة )   (2)
 ( .2/62 حفة األحؾذ  شرح سشؽ الترمو  للسهار فؾر  )   (3)
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 المسألة التاسعة
 رفع الصوت بالبكاء أثناء الصالة

ا فب جسهؾر الفقها  رحسهدؼ هللا فدي السدواي  األربندة علدى  ن اله دا  إذا نلد  
 على السرلي ولؼ ض ؽ  استدعائغ فان  بل غ ال  هظل.

لد   عليدغ السردلي مدؽ عظداس وب دا  و قا  ابؽ  يسية رحسدغ هللا : )ف مدا مدا ض    
 .(1)ظل(   اؤل فالرحيق عشد الجسهؾر  نغ ال يه

  ما إذا لؼ ض ل  اله ا  على السرلي فلغ حالتان :
 الحا  األولى :إن  ان  اع  اله ا  خذية هللا  نالى وذ ر الجشة  و الشار .

 الحا  ال انية :إن لؼ ض ؽ  اع  اله ا  خذية هللا  نالى وذ ر الجشة  و الشار.       
 وذكر الجشة أو الشار . لحال األولى :إن كان باعث البكاء خذية هللا تعالىا

 في يون الحا  على قؾليؽ :اختلل الفقها  رحسهؼ هللا  نالى 
القدؾ  األو  : ن  ددبل غ ال  هظددل إن رفددع  ددؾ غ  اله ددا  مددؽ خذددية هللا  نددالى 

 ويؾ قؾ  جسهؾر الفقها  مؽ الحشفية والسال ية والحشابلة . 
ار فددع   داؤن فددان  ددان قدا  ال اسدداني رحسدغ هللا : )ولددؾ  نَّ فددي  دبل غ  و   ددى و 

 ،  (2)ذلػ مؽ ذ ر الجشة  و الشار ال  فدد  بل غ(
قا  النبلمة خليل رحسغ هللا في السخترر عشد  ندادن لسا يؾج  سجؾد الددهؾ 

)قدددددا  ، وقدددددا  السدددددؾا  رحسدددددغ هللا : (3)ال بلا(  دددددومدددددا ال يؾجهدددددغ: )وب دددددا   خذدددددع ومال ف
 .(5)ذؾس فبل شي  عليغ(: ا فب الشاس  ن اله ا ... إن  ان مؽ الخ(4)سشد

                                                 

 ( .22/623مجسؾس الفتاوى )   (1)
(، 2/6( ، وانغددر: الهحددر الرائددب شددرح  شدد  الدددقائب )1/235بدددائع الرددشائع فددي  ر يدد  الذددرائع )   (2)

 ( .1/397النشاضة شرح الهداضة للهابر ي )
 ( .25ص )   (3)
ؽ عشان األسد  السرر  اإلماا الفقيغ الفاادل ،  فقدغ  د بي   در الظرطؾشدي،  لدل  بؾ علي سشد ب   (4)

الظراز  تال حدؽ مفيد شرح  دغ السدوندة نحدؾ ال بل ديؽ سدفرا ، و دؾفي قهدل إفسالغ،اعتسددن الحظدال 
 و ف ر مؽ الشقل عشغ في شرح السخترر ،  ؾفي  االس شدرهة سشة إحدى و ربنيؽ وخسدسائة . 

 (.4/283( منجؼ السخلفيؽ )125( شجرة الشؾر ال  ية )ص1/399لسوي  )الديهاج ا      
 ( .2/141الوخيرة للقرافي ) (2/316ال )وانغر: مؾاي  الجليل للحظ( 2/33اج واإلفليل )الت   (5)
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 .(1)قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )وال  هظل إن انتح  مرٍل خذية مؽ هللا  نالى(
إن  ان مؽ   ائغ حرفان  ظلة  بل غ، ويدؾ قدؾ  الذدافنية فدي  القؾ  ال اني :

 ، وعليغ  ف ريؼ.(2)السرحَّق عشديؼ
 .(3)وذ ر ابؽ قدامة رحسغ هللا  نغ األشهغ    ؾ   حسد

از  رحسدددغ هللا : )ومن   لدددؼ فدددي  دددبل غ ...  و شدددهب  اله دددا  ويدددؾ قدددا  الذدددير 
 .(4)ذافر للربلة عالؼ  التحرهؼ  ظلة  بل غ(

وعشددد  نددداد فقهددا  الذددافنية لسددهظبلت الرددبلة قددالؾا: )و هظددل  ددالشظب واله ددا  
 .(5)ولؾ ألمر اآلخرة(

 دغ،  قا  الهي سي رحسغ هللا: )واأل ق  ن التشحشق والزحػ واله دا .. إن عهدر
 .(6)     ل مسا ذ ر حرفان  ظلة ومال فبل ج ما (

 واستد    حال القؾ  األو  مسؽ يرى  حة  بل غ  ندة  دلة، مشها:
( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ) قؾ  هللا  هارب و نالى : الدليل األو  : 

(7) . 
في يون اآلضدة دليدل علدى  ن اله دا  فدي الردبلة مدؽ خدؾف هللا  ندالى ال  وجغ الداللة :

ولددؼ ضفددر  بدديؽ سددجؾد  الدددجؾد،ضقظنهددا؛ ألن هللا  هددارب و نددالى قددد مدددحهؼ  اله ددا  فددي 
 .(8)الربلة وسجؾد التبلوة وسجدة الذ ر

                                                 

 ( .1/462شرح مشتهى اإلرادات )   (1)
 ( .1/462( ، السهدس شرح السقشع البؽ مفلق )2/481وانغر:  ذاف القشاس ) 
 ( .2/216انغر: فتق الهار  البؽ حجر )   (2)
 ( .  2/453الس شي )   (3)
 ( .1/289السهول في فقغ اإلماا الذافني )   (4)
 ( .32مشهاج الظالهيؽ للشؾو  )ص   (5)
( ، نهاضددددة السحتدددداج للرملددددي 1/299(انغددددر: م شددددي السحتدددداج للذددددربيشي )2/141 حفددددة السحتدددداج )   (6)

 (.1/328)( ، اإلقشاس للذربيشي 2/37)
 ( .58سؾرة مرهؼ : آضة )   (7)
 ( .38-5/37انغر:  ح اا القرآن للجراص )   (8)
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ضردلي وفدي  قدا  : )ر يدة رسدؾ  هللا   (1)الدليل ال اني : عدؽ عهددهللا بدؽ الذدخير
 . )(2) درن  زه    زه  الرحى مؽ اله ا  

 .(3)في الربلة ال ضفدديا  ن اله ا فيغ مؽ الفقغ  وجغ الداللة : 
)مدا  دان فيشدا فدارس يدؾا بددر نيددر قدا  : الددليل ال الد  : عدؽ علدي بدؽ  بدي طالد  

 حدة شدجرة ضردلي وهه دي حتددى  ، ولقدد ر يتشدا ومدا فيشدا قدائؼ إال رسدؾ  هللا (4)السقدداد
 .(5)  هق(

غ حرفدان  ا ال، وجغ الداللة :فيغ دليل على  ن اله ا  ال يهظدل الردبلة سدؾا  عهدر مشد
قددا  الذددؾ اني رحسددغ هللا : )وقددد قيددل: إن  ددان اله ددا  مددؽ خذددية هللا لددؼ يهظددل، ويددوا 

 . (6)الحدي  يد  عليغ( 

                                                 

عهددد هللا بددؽ الذددخير بددؽ عددؾف الحرشددي النددامر  ، وعدددادن فددي  يددل الهرددرة ، ذ ددرن ابددؽ سددند فددي طهقددة    (1)
 مدلسة الفتق ، وقا  ابؽ مشدة : وفد في وفد بشي عامر.

 (.5/251(   هوي  التهوي  )4/111ا ة )( اإل 3/275 سد ال ا ة )       
(، وروان اإلمدداا 2/173( )914روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال اله ددا  فددي الرددبلة حدددي  )   (2)

( 16313 حسدددددد فدددددي السددددددشد حددددددي  مظدددددرف بدددددؽ عهددددددهللا بدددددؽ  بيدددددغ بلفدددددظ )فددددد زه  السرجدددددل( حددددددي  )
(، 3/13( )1214اله دا  فددي الرددبلة حدددي  ) ( ، وروان الشددائي فددي الدددشؽ  تدال الدددهؾ  ددال26/239)

( ، وقددا : يددوا حدددي   ددحيق علددى شددرط مدددلؼ ولددؼ 974والحددافؼ فددي السدددتدرب  تددال الرددبلة حدددي  )
 ( .2/216(، وقؾى إسشادن الحافظ في الفتق )1/385ضخرجان )

 ( .1/215منالؼ الدشؽ للحظابي )    (3)
ا  لدغ: السقدداد بدؽ األسدؾد ؛ ألندغ ربدي فدي حجدر األسدؾد السقداد بؽ عسرو بؽ  نلهة ال شد  ، وهق     (4)

و حدددد الددددا قيؽ األولددديؽ ،عددداش نحدددؾا مدددؽ  -  -األسدددؾد بدددؽ عهدددد ض دددؾث ،  ددداح  رسدددؾ  هللا 
سدددهنيؽ سدددشة ،مدددات فدددي سدددشة  دددبلث و بل دددديؽ، و دددلى عليدددغ ع سدددان بدددؽ عفدددان، وقهدددرن  ددددالهقيع . 

( األعدددبلا لل ر لدددي 1/385( سدددير  عدددبلا الشدددهبل  )4/1481االسدددتينال فدددي منرفدددة األ دددحال )
(7/282  . ) 

روان ابدددؽ خ هسدددة فدددي  دددحيحغ  تدددال الردددبلة  دددال الددددليل علدددى  ن اله دددا  فدددي الردددبلة ال ضقظدددع    (5)
( ، وروان ابدددؽ حهدددان فدددي  دددحيحغ 2/52( )899الردددبلة مدددع إ احدددة اله دددا  فدددي الردددبلة حددددي  )

فددي  ددبل غ إذا لددؼ ض ددؽ  فتددال الرددبلة  ددال مددا ض ددرن للسرددلي ومددا ال ض ددرن، ذ ددر إ احددة   ددا  السددر 
(، وروان اإلمدداا  حسددد فددي السدددشد مدددشد علددي بددؽ  بددي 6/32( )2257ذلددػ ألسددهال الدددنيا حدددي  )

( ويؾ حددي   دحيق 2/299( بلفظ : )وما فيشا إال نائؼ إال رسؾ  هللا( )1123حدي  ) طال  
 رجالغ رجا  الذيخيؽ إال حار ة بؽ مزرل مؽ رجا  الدشؽ ويؾ  قة.

 (.  3/351ألوطار )نيل ا   (6)
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قدا  فددي مراددغ : )مددروا  الددليل الرا ددع : عددؽ عائذدة راددي هللا عشهددا  ن رسددؾ  هللا 
قدداا فددي إن   ددا  ر إذا )  ددا  ر ضرددلي  الشدداس(، قالددة عائذددة راددي هللا عشهددا : قلددة: 

 . (1)مقامػ لؼ ضدسع الشاس مؽ اله ا ( الحدي  
وجدغ الداللدة :فدي يددوا الحددي  دليدل علدى  ن اله ددا  فدي الردبلة ال يهظلهدا وال ضزددريا 

 .(2)إذا  ان مؽ خؾف هللا  نالى  و مريهة في ديؽ هللا
لسدددا  دددسؼ علدددى اسدددتخبلف  بدددي   دددر  ندددد  ن  قدددا  الذدددؾ اني : ) ن الشهدددي 

 .(3)نلهغ اله ا  د  ذلػ على الجؾاز(  خهر  نغ إذا قر 
رحسدغ هللا قدا  : )سدسنة نذديج عسدر و ندا فدي  (4)الدليل الخامس :عؽ عهدهللا بؽ شداد

( ىئ ىئ ىئ ڈ ڈ ی)آخدر الردفؾف، ضقدر  : 
قدا  : )فه ددى  (6)وفدي لفدظ عدؽ  بدي رافدع(5)
 .(7))فه ى حتى انقظنة قرا  غ وسسنة نذيجغ(

                                                 

( 1/236( )716روان الهخار  في الرحيق  تال األذان  ال إذا   ى اإلمداا فدي الردبلة حددي  )   (1)
وروان مدلؼ في الرحيق  تال الربلة  ال استخبلف اإلماا إذا عرض لغ عور مدؽ مدرض وسدفر 

 ( .1/313( )418حدي  )
 ( .122/134انغر: التسهيد البؽ عهدالهر    (2)
 ( .2/141(، وانغر: الوخيرة للقرافي )3/352نيل األوطار )   (3)
يؾ عهد هللا بؽ شداد بؽ الهاد ، الل ي ي حليل بشي ياشؼ، سدئل  حسدد:  سدسع عهدد هَّ بدؽ شدداد مدؽ    (4)

شيئا؟ قا  ال ،مؽ  هار التا نيؽ و قا هؼ، و  قغ الجساعة ، فقد في وقنة الجسداجؼ سدشة  مؽ الشهي 
 سانيؽ.إحدى  و ا شتيؽ و 

 (.5/12( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )3/276(  سد ال ا ة )5/61الظهقات ال هرى )      
روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال األذان  دددال إذا   دددى اإلمددداا فدددي الردددبلة منلقدددا   ردددي ة الجددد ا    (5)

( ، وو لغ سنيد بؽ مشردؾر فدي الددشؽ  تدال التفددير  فددير سدؾرة يؾسدل عليدغ الددبلا 1/236)
(،وابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال ال يددد  ددال مددا قددالؾا فددي اله ددا  مددؽ 5/415( )1138  ددر )

 ( وسشدن  حيق رجالغ  قات.19/454( )36676خذية هللا   ر )
(    بددؾ رافددع الرددائا السدددني  ددؼ الهرددر  ، اسددسغ نفيددع ، مددؽ  ئسددة التددا نيؽ، ويددؾ مددؾلى آ   عسددر ، 6)

ؾ حددا ؼ: لديس  ددغ  د س  وو قددغ النجلددي ،  دؾفي سددشة نيددل حددث عددؽ: عسدر وجساعددة سددؾان ، قدا   بدد
 و دنيؽ .

 (.11/472(  هوي  التهوي  )4/414( سير  عبلا الشهبل  )31/14 هوي  ال سا  )       
 ( .6/261(   انغر: فتق الهار  البؽ رج  )7)
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 .(1)الشذيج :  ؾت منغ  ؾجع وب ا  
رحسدغ هللا : )الشذديج م دل   دا  الردهي  (2)لداللة : قا   بؾ عهيد القاسؼ بؽ سبلاوجغ ا

ن ورددن فددي  دددرن... ومنسددا يددراد مددؽ يددوا الحدددي   ن يرفددع  ددر ل  فلددؼ ض خددر ج    ددا   إذا ا 
رفدع  فنسدر ،  (3)الرؾت  اله ا  فدي الردبلة حتدى ضددسع فدبل ضقظدع ذلدػ الردبلة( 

 ندالى، وقدد  قدرن الردحا ة رادؾان هللا علديهؼ علدى ذلدػ   ؾ غ  اله ا     را    تال هللا
 .(4)ولؼ يش ر عليغ  حد، مسا يد  على  ن اله ا  في الربلة ال يهظلها 

 دلددة وقددد اسددتد  القددائلؾن بددهظبلن الرددبلة  اله ددا  إن  ددان مشددغ حرفددان  نسددؾا 
فددي قددا :  شددا نددت لؼ   (5)ومشهددا :عددؽ زهددد بددؽ  رقددؼ الشهددي عددؽ ال ددبلا فددي الرددبلة ، 

 (   پ پ پ)الرددبلة، ض لددؼ الرجددل  دداحهغ، ويددؾ إلددى جشهددغ فددي الرددبلة، حتددى ن لددة : 
 .(6)ف مرنا  الد ؾت ونهيشا عؽ ال بلا( 

فددي قرددتغ السذددهؾرة فددي  بلمددغ فددي -  (7)وعددؽ مناوهددة بددؽ الح ددؼ الدددلسي
إن يددون الرددبلة ال ضرددلق فيهددا شددي  مددؽ  ددبلا الشدداس ):  - قددا  الشهددي –الرددبلة 

                                                 

ن الندرل البدؽ ( ؛ لددا5/53انغر: الشهاضدة فدي نرهد  الحددي  واأل در البدؽ األ يدر مدادة )نذديج(  )   (1)
 ( .  2/377مشغؾر مادة )نذيج( )

القاسددؼ بددؽ سددبلا بددؽ عهددد هللا الهددرو  الخ اعددي  ددالؾال ، مددؽ  هددار النلسددا   الحدددي  واألدل ، قددا     (2)
الجاحظ: لؼ ض ت  الشاس   ق مؽ  تهغ، وال  ف ر، مؽ  تهغ ال رهد  السردشل فدي نرهد  الحددي  

 ه. 224لغ ودرجا غ مات سشة والظهؾر واالضسان ومنالسغ وسششغ واست سا
 ( .11/491( سير  عبلا الشهبل  )3/12(، إنهان الرواة )7/355الظهقات ال هرى )       

 ( .3/337نره  الحدي  )   (3)
 ( .5/38انغر:  ح اا القرآن للجراص )   (4)
، مدددؽ زهدددد بدددؽ  رقدددؼ بدددؽ زهدددد األنردددار  األندددر ،  بدددؾ عسدددرو األنردددار  الخ رجدددي، ن هدددل ال ؾفدددة(    5)

 ، ولغ عدة  حادي  ، مات  ال ؾفة سشة  سان وستيؽ .الرحا ة ، شهد ن وة مخ ة ونيريا مذايير
 (.2/342(  سد ال ا ة )3/165( سير  عبلا الشهبل  )2/535االستينال )        

روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال  بددؾال النسددل فددي الرددبلة  ددال مددا يشهددى عددؽ ال ددبلا فددي الرددبلة    (6)
(، وروان مدلؼ في الرحيق  تال السداجد ومؾااع الردبلة  دال  حدرهؼ 1/371( )1211حدي  )

 ( .1/383( )539ال بلا في الربلة حدي  )
: لدغ  دحهة، ضندد  فدي 7) (   مناوهة بؽ الح ؼ الدلسي   ان ضد ؽ بشي سدليؼ وهشد   السديشدة ، قدا  الهخدار  

: س ؽ السديشة ، وروى عؽ ال  حدي ا.  شهي  يل الحجاز ، وقا  اله ؾ  
 (.6/118( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )5/199(  سد ال ا ة )3/1414االستينال )      
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قدا  :   ن الشهدي  وعدؽ ابدؽ مددنؾد  .(1)دهيق والت هير وقرا ة القدرآن( إنسا يؾ الت
 .(2))إن في الربلة ش بل ( 

وجددغ الداللددة :جنددل فقهددا  الذددافنية رحسهددؼ هللا رفددع الرددؾت  اله ددا  مددؽ جددشس 
اله دا  ال بلا، إن  ان مشغ حرفان  ان  بلما  يهظل الربلة، وال يشغدر فدي ذلدػ لسهديج 

الرملدددي رحسدددغ هللا : )إن عهدددر  دددغ ]اله دددا [ حرفدددان  ظلدددة  دددبل غ  قدددا والددددافع لدددغ  ، 
 .(4)ضقرد بؾجؾد مشافيها ال بلا ، (3)لؾجؾد مشافيها(

قا  ابدؽ  يسيدة : )و مدا الذدافني فجدرى علدى   دلغ... ويدؾ  ن مدا   دان حدرفيؽ 
 .(5)مؽ يون األ ؾات  ان  بلما  مهظبل ( 

لديس مددؽ جدشس ال ددبلا السهظدل للرددبلة  وهشدداقش يدوا االسددتدال   د ن اله ددا  السشاقذدة :
والردحا ة والتدا نؾن مدؽ  نددن  فبل ض خو ح سغ مؽ إ ظدا  الردبلة، وقدد فنلدغ الشهدي 

 ف يل ض ؾن مهظبل  للربلة . – سا مر  قرهرن  –
) ن يدد   -حيشسدا عددد  ندؾاس األلفدا   -اإلسبلا ابدؽ  يسيدة رحسدغ هللا قا  شيخ 

واله ددا  ونحددؾ ذلددػ... وال ددبلا ال بددد فيددغ مددؽ لفددظ علددى منشددى  ددالظهع  التدد ون واألندديؽ 
ف ما مجرد األ ؾات الدالة على  حدؾا   ،دا  على السنشى داللة وانية  نرف  النقل

السرددؾ يؽ فهددؾ داللددة طهنيددة حدددية فهددؾ ومن شددارب ال ددبلا السظلددب فددي الداللددة فلدديس 
  . (6)فل ما د  مشهيا عشغ في الربلة (

 

                                                 

روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال السددداجد ومؾااددع الرددبلة  ددال  حددرهؼ ال ددبلا فددي الرددبلة حدددي     (1)
(537( )1/381. ) 

يشهددى عددؽ ال ددبلا فددي الرددبلة روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال  بددؾال النسددل فددي الرددبلة  ددال مددا    (2)
(، وروان مدلؼ في الرحيق  تال السداجد ومؾااع الردبلة  دال  حدرهؼ 1/372( )1199حدي  )

 ( .1/382( )538ال بلا في الربلة ، حدي  )
 ( .2/37نهاضة السحتاج )   (3)
 ( .2/184( ، الحاو  ال هير للساورد  )1/291انغر: رواة الظالهيؽ وعسدة السفتيؽ )   (4)
 ( .22/622مجسؾس الفتاوى )   (5)
 ( .616/ 22(       مجسؾس الفتاوى )6)
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 الترجيق :
 ن رفدددع الردددؾت  اله دددا  مدددؽ خذدددية هللا  ندددالى ال يهظدددل  -علدددؼوهللا   –الدددراجق 

الرددبلة لقددؾة  دلددة القددائليؽ بهددوا القددؾ  و ددراحتها و ددولػ ألن اله ددا  لدديس مددؽ جددشس 
 ال بلا السهظل للربلة.

 الحال الثانية :إن لم يكن باعث البكاء خذية هللا تعالى وذكر الجشة أو الشار.
 يون الحا  على قؾليؽ : اختلل الفقها  رحسهؼ هللا  نالى في

القدددددؾ  األو  :  ن رفدددددع الردددددؾت  اله دددددا  إن لدددددؼ ض دددددؽ مدددددؽ خذدددددية هللا  ندددددالى 
 فربل غ  اطلة، وعليغ جسهؾر الفقها  مؽ الحشفية والسال ية والذافنية والحشابلة . 
 .(1)قا  ال اساني رحسغ هللا : )ومن  ان ]اله ا [ مؽ وجع  و مريهة ضفدديا(

: )و مدددا اله دددا  السددددسؾس إذا  دددان ال يتنلدددب  الردددبلة  قدددا  الخرشدددي رحسدددغ هللا
 .(2)والخذؾس يلحب  ال بلا فيهظل عسدن وهدجد لدهؾن( 

قدددا  الشدددؾو  رحسدددغ هللا : )و مدددا الزدددحػ واله دددا  والدددشفخ واألنددديؽ فدددان  دددان مشدددغ 
 . (3)حرفان  ظلة ومال فبل وسؾا    ى للدنيا  و لآلخرة( 

     رفدع  دؾ غ  اله دا  ال مدؽ خذدية هللا قا  الههدؾ ي رحسدغ هللا : )ومن انتحد
 .(4)فهان حرفان ف  بلا( 

ويددؾ  مددؽ نيددر خذدية هللا ال يهظددل الرددبلة،القدؾ  ال دداني :  ن اله ددا  ولدؾ  ددان 
قؾ   بي يؾسل ورواضة عؽ اإلماا مالػ، ورواضدة عدؽ اإلمداا  حسدد، ويدي اختيدار شديخ 

 اإلسبلا ابؽ  يسية .
)وعددؽ  بددي يؾسددل  نددغ إذا قددا  آن لددؼ  فدددد فددي :   -رحسددغ هللا  -قددا  الهددابر ي 

 .(5)ن ال  فدد( ة  و الشار،  و مؽ وجع ومريهة و و لجشاالحاليؽ، سؾا   ان مؽ ذ ر 
(5). 

                                                 

 (.1/235بدائع الرشائع )   (1)
 ( .1/325شرح مخترر خليل )   (2)
 ( .1/291رواة الظالهيؽ وعسدة السفتيؽ )   (3)
 ( .2/481 ذاف القشاس )   (4)
 ( .1/397النشاضة شرح الهداضة )   (5)



 134 

: )والشفخ فدي الردبلة عدؽ مالدػ م درون، وال   -رحسغ هللا  -قا  ابؽ عهد الهر 
 .(1)ضقظع الربلة، و ولػ األنيؽ، ذ رن ابؽ عهدالح ؼ عشغ، ويي رواضة ابؽ وي (

: )وعشددغ ]اإلمدداا  حسدد[ : ال  هظددل، اختددارن ابددؽ   -رحسدغ هللا  -قدا  ابددؽ مفلددق 
 .(2) يسيةرحسغ هللا( 

مدددؽ رفدددع  دددؾ غ  اله دددا  ل يدددر خذدددية هللا  وقدددد اسدددتد  القدددائلؾن بدددهظبلن  دددبلة
 نددالى   حاديدد  الشهددي عددؽ ال ددبلا فددي الرددبلة وقددد سددهب ذ ددر طددرف مشهددا مددع وجددغ 

 .(3)ى االستدال  في الحا  األول
واستد  القائلؾن  رحة  بل غ  نسؾا األدلة الؾاردة في اله دا    شدا  الردبلة ، 

 . (4)وجغ االستدال   معوقد سهب ذ ريا 
 الترجيق :
مدؽ رفدع  يؾ القؾ  ال داني القاادي  ردحة  دبلة –وهللا  نالى  علؼ  -الراجق 

استدلؾا  دغ، ولؾجايدة  ن لؼ ض ؽ لخذية هللا  نالى لقؾة مام ؾ غ  اله ا    شا  الربلة و 
 ما ذ روا مؽ  ؾن اله ا  ال ضند مؽ جشس ال بلا السهظل للربلة . 

 
 

                                                 

 ( .67 يل السديشة )صال افي في فقغ     (1)
 ( .2/287الفروس )    (2)
 انغر : ص )   ( .    (3)
 انغر : ص )   ( .    (4)
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 العاشرة المسألة 
 رفع الصوت بالتبليغ خلف اإلمام

األ ل في  بلة الجساعة  ن الجهر مؽ ش ن اإلماا، فيجهر  الت هير 
 .(1)والتدسيع والدبلا  قدر الحاجة ليدسع الس مؾميؽ

حب اإلماا الجهر  الت هير والتدسيع والدبلا، ل ي ضدسنغ  فالدشة وردت في
 مؽ خلفغ مؽ الس مؾميؽ، وقد د  على يوا األ ل عدة  دلة ومليػ طرفا  مشها :

فجهر  الت هير   لى لشا  بؾ سنيد ) :رحسغ هللا قا  (2)عؽ سنيد بؽ الحارث
وقا   حيؽ رفع ر سغ مؽ الدجؾد وحيؽ سجد وحيؽ رفع وحيؽ قاا مؽ الر نتيؽ

 . )(3)ي وا ر ية الشهي
إذا قاا إلى الربلة ض هر حيؽ ضقؾا،  فان رسؾ  هللا )قا  :  عؽ  بي يرهرة 

 ؼ ض هر حيؽ ير ع،  ؼ ضقؾ  سسع هللا لسؽ حسدن حيؽ يرفع  لهغ مؽ الر ؾس،  ؼ 
ضقؾ  ويؾ قائؼ: ربشا ولػ الحسد،  ؼ ض هر حيؽ يهؾ  ساجدا   ؼ ض هر حيؽ يرفع 

هر حيؽ ضدجد  ؼ ض هر حيؽ يرفع ر سغ،  ؼ ضفنل ذلػ في الربلة ر سغ،  ؼ ض 
 .(4)(حيؽ ضقؾا مؽ ال شتيؽ  ند الجلؾسفلها حتى ضقزيها وه هر 

                                                 

( 2/232(، مؾايدد  الجليددل للحظددال )1/117انغددر :  هدديؽ الحقددائب شددرح  شدد  الدددقائب لل هلنددي )    (1)
تؽ (  ذددداف القشددداس عدددؽ مددد1/233م شدددي السحتددداج إلدددى منرفدددة منددداني  لفدددا  السشهددداج للذدددربيشي )

 (.2/287اإلقشاس للههؾ ي )
سدنيد بددؽ الحددارث بددؽ  بددي سددنيد األنرددار  الفقيددغ، قااددي السديشددة ، مجسددع علددى االحتجدداج  ددغ ،     (2)

 وذ رن ابؽ حهان في ال قات، مات في حدود سشة عذرهؽ ومائة، وقد شاخ .
 ( .4/15(  هوي  التهوي  )5/164( سير  عبلا الشهبل  )11/379 هوي  ال سا  )       

( 825روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال األذان  دددال ض هدددر ويدددؾ يدددشهض مدددؽ الددددجد يؽ حددددي  )   (3)
(1/266.) 

(، 1/256( )789روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق  تددددال األذان  ددددال الت هيددددر إذا قدددداا مددددؽ الدددددجؾد حدددددي  )   (4)
الرددبلة إال رفنددغ  وروان مدددلؼ فددي الرددحيق،  تددال الرددبلة،  ددال إ هددات الت هيددر فددي  ددل خفددض ورفددع فددي

 ( .  1/293( )392مؽ الر ؾس فيقؾ  فيغ سسع هللا لسؽ حسدن حدي  )
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فاذا  هر ف هروا ومذا  ،)إنسا جنل اإلماا ليخ ؼ  غ قا : قا  الشهي  عؽ  بي يرهرة 
ولػ الحسد ومذا  لى اللهؼ ربشا  :سسع هللا لسؽ حسدن فقؾلؾا: ومذا قا   ،ر ع فار نؾا

 .(1)قائسا  فرلؾا قياما  ومذا  لى قاعدا  فرلؾا قنؾدا   جسنؾن(
 )وهج  على اإلماا  ن ض هر   هيرا  مدسؾعا  ضدسنغ مؽ خلفغ : قا  الن يسيؽ رحسغ هللا:
، فانغ لؾ  ان األمر نير واج  لؼ ض ؽ يشاب داٍس إلى  ن  وال  : لفنل الشهي 

 . ير لسؽ خلل الشهي الت ه ي ه ل  ا  بؾب ر
 انيا  : ألنغ ال يتؼف اقتدا  الس مؾميؽ  اإلماا إال  دساس الت هير، وما ال يتؼف 
الؾاج  إال  غ فهؾ واج ، ولؾ  نَّ اإلماا إذا قاا مؽ الدجؾد لؼ يرفع  ؾ غ  الت هير 

 .(2)فستى ضقؾا الشاس ؟ ال ضقؾمؾن إال إذا شرس في الفا حة وجهر بها(
 على مد لة  –رحسهؼ هللا  نالى  – (3)  لؼ الفقها وعليغ فقد 

                                                 

( 722روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الرددبلة  ددال إقامددة الرددل مددؽ  سدداا الرددبلة حدددي  )     (1)
(، 1/311( )417(،  حيق مدلؼ  ال الشهي عدؽ مهدادرة اإلمداا  دالت هير ونيدرن حددي  )1/237)

 واللفظ لغ .
 ( .3/33الذرح السستع على زاد السدتشقع )     (2)
قا  ابؽ  يسية : )فجسيع النلسدا  مدؽ الظؾائدل قدد ذ دروا ذلدػ فدي  تدههؼ، حتدى فدي السختردرات(      (3)

 ( بل قد  فرديا جساعة مؽ  يل النلؼ  الهح  مشهؼ:2/331الفتاوى ال هرى)
غ ذو  األفهداا علدى  ح داا التهليدا خلدل فدي رسدالة سدسايا "  شهيد –رحسدغ هللا  –اإلماا ابؽ عابدديؽ  -

اإلمددداا " ، و قدددع فدددي ا شتدددي عذدددرة  دددحيفة، ويدددي مظهؾعدددة ادددسؽ مجسؾعدددة رسدددائل ابدددؽ عابدددديؽ 
(1/137-149.) 

 دداح  نسدد  عيددؾن الهرددائر علددى محاسددؽ األشددهان  – حسددد بددؽ   الحسددؾ  الحشفددي رحسددغ هللا  -
ؼ التهليدددا"،  ؾجدددة بتحقيدددب مددددا ع فدددي رسدددالة مختردددرة سدددسايا "القدددؾ  الهليددددا فدددي ح ددد –والشغدددائر 

 للد تؾر/ فهد بؽ عهدهللا النرهشي .
عهدددهللا بددؽ  حسددد الذددهير  الظدداير مددؽ علسددا  السال يددة فددي رسددالة سددسايا "القددؾ  الهدددضع فددي بيددان  -

 ح دداا التدددسيع" ويددي مخظؾطددة، مشهددا مرددؾرة فددي مر دد  السلددػ فيرددل للهحددؾث والدراسددات بددرقؼ 
(2169/8.) 

ظرهقددي فددي  حدد   نشددؾان "التهليددا خلددل اإلمدداا ومددا فيددغ مددؽ السحدداذير" طهنددغ فددي عهدددهللا بددؽ   ال -
 ( .148-128يد )1411( لناا 31مجلة الهحؾث اإلسبلمية عدد )
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الو  يؾ: إضرا   ؾت اإلماا للس مؾميؽ  الت هير  (1)اإلماا التهليا خلل
، وذلػ برفع  ؾت  حد الس مؾميؽ  الدخؾ  في الربلة والخروج (2)والتحسيد والتدليؼ 

جؾد الحاجة لسؽ الحا  األولى : عشد و  مشها واالنتقا  إلى  ج ائها، وذلػ في حالتيؽ:
  ن  ان  ؾت اإلماا ال يهلا السرليؽ، إما لزنل  يهلا الس مؾميؽ  ؾت اإلماا :

في  ؾ غ،  و ل  رة السرليؽ وبنديؼ عؽ اإلماا، فهشا ضدؽ  ن ضجهر  حد الس مؾميؽ 
ش يَّة   .(3)خلفغ  الت هير والتدسيع والتدليؼ، وذلػ  ا فا  السواي  األربنة الد 

هللا : )قؾلها )و بؾ   ر ضدسع الشاس( فيغ جؾاز رفع الرؾت قا  الشؾو  رحسغ 
 الت هير ليدسنغ وهتهنؾن، و نغ ضجؾز للسقتد  ا هاس  ؾت الس هر، ويوا مويهشا 
وموي  الجسهؾر، ونقلؾا فيغ اإلجساس، وما   ر ان  ضرق اإلجساس فيغ، فقد نقل القااي 

ظل  بلة السقتد ، ومشهؼ :  نَّ مشهؼ مؽ   (4)عؽ مويههؼ  –رحسغ هللا  –عياض 
مؽ لؼ يهظلها ومشهؼ مؽ قا : إن   لل  ؾ ا   ظلة  بل غ، و بلة مؽ ار هط 
ة  بلة السدسع   ربل غ، و ل يوا انيل، والرحيق جؾاز  ل ذلػ، و حَّ

 . (5()والدامع، وال ضنتهر إذن اإلماا وهللا  علؼ
ض ؾن السراد : )على  نغ ال يهند  ن  -رحسغ هللا  – (6)قا  ابؽ  مير حاج

تغ، وال ضقدح في    اإلجساس السو ؾر إجساس الرحا ة والتا نيؽ، وحيشئٍو فالغَّاير  حَّ
 

                                                 

"التددسيع"  خدوا  مدؽ حددي  : "و بدؾ   در ضددسنهؼ  –رحسهدؼ هللا  –و دسى في  ت  علسا  السال ية     (1)
 الت هير"، وفي سائر السواي : "التهليا" .

(، القددؾ  الهدددضع، مخظددؾط  سر دد  السلددػ فيرددل للهحددؾث والدراسددات 1/319حاشددية ابددؽ عابددديؽ )    (2)
 ( .2169/8-1اإلسبلمية )ورقة 

( ، الفتدداوى ال هددرى البددؽ  يسيددة 3/256انغددر فددي يددوا اال فددا  : السجسددؾس شددرح السهددول للشددؾو  )    (3)
(5/324. ) 

 ( .2/314قااي عياض )انغر: إفسا  السنلؼ  فؾائد مدلؼ لل   (4)
 ( .4/144السشهاج شرح الرحيق مدلؼ بؽ الحجاج للشؾو  )    (5)
 بؾ عهد هللا   بدؽ   بدؽ   الحلهدي السندروف  دابؽ  ميدر حداج، فقيدغ مدؽ علسدا  الحشفيدة ،  دان    (6)

مددة مرددش فا ،  ددش ل الترددانيل الفدداخرة الذددهيرة مشهددا التقرهددر والتحهيددر فددي شددرح التحرهددر  إمامددا عبل 
 ه.879وحلية السجلي مات سشة 

 (.7/49األعبلا لل ر لي ) (9/491شورات الوي  ) (9/211مع )الزؾ  البل       
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 . (1()نقلغ اختبلف م ؽ سؾايؼ م سَّؽ حدث  نديؼ مؽ الفقها 
: )في قرر اإلجساس  -رحسغ هللا  – (2)قا   حسد بؽ   الحسؾ  الحشفي 

واقع  ضزا  مسؽ  ند التا نيؽ مؽ األئسة على الرحا ة والتا نيؽ قرؾر، بل اإلجساس 
 .(3)السجتهديؽ، وال ضقدح في نقلغ اختبلف  نض فقها  السال ية(

 واأل ل في مذروعية التهليا خلل اإلماا ما ورد في مرض الشهي 
س ع  و بل غ  الشاس جالدا ، و بؾ   ر  جؾارن ، فاذا  هر   هر الرديب خلفغ لي د 

 الشاس.
ا احتاجؾا  ن ضدتدلؾا على غ هللا : )والنلسا  السرشفؾن لسَّ قا  ابؽ  يسية رحس

إال يوا، ويوا ضنلسغ علسا   جؾاز التهليا لحاجة لؼ ض ؽ عشديؼ سشة عؽ رسؾ  هللا 
 .)(4)ضقيشيا  مؽ لغ خهرة  دشة رسؾ  هللا 

ومليػ طرفا  مؽ نرؾص الدشة الدالة على سشية التهليا خلل اإلماا عشد 
فرليشا ورا ن ويؾ  قا : )اشت ى رسؾ  هللا  ر بؽ عهدهللا عؽ جاب- الحاجة :

ع  الشاس   هيرن، فالتفة إليشا فرا نا قياما  ف شار إليشا فقندنا، فرليشا  س  قاعد و بؾب ر ض د 
 ربل غ قنؾدا ، فلسا سلَّؼ قا : )إن  د ؼ آنفا  لتفنلؾن فنل فارس والروا، ضقؾمؾن على 

ائتسؾا   ئست ؼ إن  لى قائسا  فرلؾا قياما  ومن  لى  ملؾ هؼ ويؼ قنؾد، فبل  فنلؾا،
خلفغ  و بؾ   ر  قا : ) لى بشا رسؾ  هللا   غعش، و (5)قاعدا  فرلؾا قنؾدا (
عؽ عائذة راي هللا عشها قالة: و  (6) هر  بؾب ر ليدسنشا( فاذا  هر رسؾ  هللا 
ا  ر فليرل  الشاس( جا   بل  يخذنغ  الربلة فقا  مروا    )لسا  قل رسؾ  هللا 

                                                 

)  شهيغ ذو  األفهاا على  ح اا التهليدا خلدل اإلمداا ( يوا الشص ابؽ عابديؽ في رسالتغ: نقل عشغ    (1)
 ( .1/139مجسؾعة رسائل ابؽ عابديؽ )

، الحسدددؾ ، السردددر ، الحشفدددي، فقيدددغ مذدددارب فدددي  ندددؾاس مدددؽ النلدددؾا ، مدددؽ  ردددانيفغ   حسدددد بدددؽ     (2)
 حاشية على الدرر وال رر و ذل الرم  عؽ خهاضا ال ش  والقؾ  الهليا في ح ؼ التهليا  . 

 ( .2/93( ومنجؼ السخلفيؽ )1/164( ويدضة النارفيؽ )1/122 ارهخ الجهر ي )       
 ( .6القؾ  الهليا ورقسغ )     (3)
 ( .  2/331الفتاوى ال هرى )     (4)
 ( .1/319( )413روان مدلؼ في الرحيق  تال الربلة  ال ائتساا الس مؾا  اإلماا حدي  )     (5)
 السرجع الدابب .      (6)
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 حتى جلس عؽ ضدار  بي   ر، قالة : ف ان رسؾ  هللا وفيغ : )فجا  رسؾ  هللا 
، وهقتد  ضرلي  الشاس جالدا ، و بؾ   ر قائسا ، ضقتد   بؾ   ر  ربلة الشهي 

 .(1)الشاس  ربلة  بي   ر، و بؾ   ر ضدسع الشاس" 
ل الهخار   ة  قؾلغ : " ال مؽ  سسع على حدي  عائذ –رحسغ هللا  –وقد بؾ 

 .(2)"الشاس   هير اإلماا
 ان ضدسنهؼ  قا  ابؽ رج  رحسغ هللا : )فقالة طائفة: السنشى  ن   ا   ر 

حيشئٍو ، ف ان اقتداؤيؼ  رؾت  بي   ر، و ان مهل ا   الت هير لزنل  ؾت الشهي 
، ان  الشهي ، لؼ ض ؽ إماما  للشاس، فاقتدا   بي   ر والشاس  لهؼ إنسا  عؽ الشهي

وقا   ضزا  ،   (3)الت هير ؛ ليتس شؾا مؽ االقتدا ( ومنسا  ان  بؾ   ر يهلا عؽ الشهي
ويوا يد  : )و بؾ   ر ضدسع الشاس الت هير(  : -راي هللا عشها  -عشد قؾ  عائذة 

في  حتغ لؼ ض ؽ مؽ عادا غ  ن ي ه ل  ا   حدَّ  على شيئيؽ :  حديسا :  ن الشهي 
 ير؛ بل  ان يؾ ضدسع  يل السدجد   هيرة، فبل ضحتاج إلى مؽ ي ه ل  ا  عشغ .ورا ن الت ه
لسا مرض انل  ؾ غ عؽ إسساس  يل السدجد، ف ان  بؾ   ن الشهي وال اني : 

ماا   ؾ غ انيفا  لسرض  و    ر  ع    هيرن، وههلا عشغ... فستى  ان اإل  س  حيشئٍو ض د 
ر س  نيرن، ولؼ يهلا الس مؾميؽ  ؾ غ، و ان  السدجد  هيرا  ال يهل غ  ؾت اإلماا، ش 

لهنض الس مؾميؽ  ن يهلا الهاقيؽ الت هير جهرا ، وه ؾن الجهر على قدر الحاجة إليغ، 
 .(4)مؽ نير زهادة على ذلػ

قا  اإلماا الشؾو  رحسغ هللا : )ضدؽ لئلماا الجهر بت هيرات الربلة  لها، 
ن انتقالغ، فان  ان انيل الرؾت وهقؾ : سسع هللا لسؽ حسدن، لينلؼ الس مؾمؾ 

                                                 

( 712روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق  تددددال األذان  ددددال مددددؽ  سددددسع الشدددداس   هيددددر اإلمدددداا حدددددي  )    (1)
ي الرددحيق  تددال الرددبلة  ددال اسددتخبلف اإلمدداا إذا عددرض لددغ عددور مددؽ ( وروان مدددلؼ فدد1/235)

 ( واللفظ يشا لسدلؼ رحسغ هللا .1/261( )318مرض وسفر ونيريسا حدي  )
 ( .1/235( )67 حيق الهخار   ال رقؼ )     (2)
 ( .6/253فتق الهار  البؽ رج  )     (3)
 ( .249-6/248فتق الهار  البؽ رج  )    (4)
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لسرض ونيرن فالدشة  ن ضجهر السخذن  و نيرن مؽ الس مؾميؽ جهرا  ضدسع الشاس، 
 .(1)ويوا ال خبلف فيغ(

.... و ما عشد  (2): )وفي الديرة الحلهية  -رحسغ هللا  –قا  ابؽ عابديؽ 
 .(3)االحتياج إليغ فسدتح (

س  عَّ وا قتدا َّ  غ ( -رحسغ هللا  – وعشد قؾ  النبلمة خليل بؽ إسحا  الجشد  م د  : )و 
(4) ،

: )قا  الهرزلي  ند  ن ذ ر  ن موي  الجسهؾر جؾاز  -رحسغ هللا  –قا  الحظال 
 .(5) بل غ واالقتدا   غ، و نغ جرى عليغ النسل في األمرار والنلسا  متؾافرون(

سدسع وقا  الخرشي رحسغ هللا : )وجازت  بلة مدسع واالقتدا   غ  رؾت ال
 .(6)واألفزل  ن يرفع اإلماا  ؾ غ وهدت شي عؽ السدسع فانغ مؽ وعائل اإلماا(

: )و ن ضجهر بت هيرة اإلحراا و  هيرات االنتقا   -رحسغ هللا  –قا  الذربيشي 
اإلماا ليدسع الس مؾميؽ فينلسؾا  بل غ،  خبلف نيرن مؽ م مؾا ومشفرد فالدشة في 

ر   نزهؼ واحدَّ  و  ننؼ إن لؼ يهلا  ؾت، حقغ اإلسرار ه  اإلماا جسيع الس مؾميؽ ج 
 .(7)( ف ر  حد  الحاجة ليهلا عشغ

: )وه رن جهر م مؾا في الربلة  ذي  مؽ  -رحسغ هللا  –قا  الههؾ ي 
 قؾالها؛ ألنغ ضخلط على نيرن ، إال بت هير و حسيد وسبلا لحاجة،   ن  ان اإلماا ال 

                                                 

 ( .3/366سؾس شرح السهول للشؾو  )السج   (1)
لهريدان الدديؽ علدي بدؽ  مؾسؼ بد)إندان النيؾن في سيرة األميؽ السد مؾن   تال في سيرة الشهي    (2)

يددد( اشددتهر  الددديرة الحلهيددة مظهددؾس فددي  ددبلث مجلدددات، انغددر: األعددبلا 1144إبددراييؼ الحلهددي )ت:
 (.2/386( منجؼ السخلفيؽ لنسر راا  حالة )4/251لل ر لي )

 ( .2/172رد السحتار على الدر السختار البؽ عابديؽ )     (3)
 ( .31مخترر خليل )ص    (4)
 ( .2/456مؾاي  الجليل لذرح مخترر خليل للحظال)    (5)
( حاشددية الدسددؾقي 1/226( وانغددر: مددشق الجليددل لنلددؾش )2/37شددرح مخترددر خليددل للخرشددي )    (6)

 ( .1/337على الذرح ال هير للدسؾقي )
 ( .1/233م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج للذربيشي )     (7)
 ( .1/461وانغر: نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج للرملي ) 
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الجهر بولػ لدعا  الحاجة إليغ فيدؽ ألحد ضدسع جسينهؼ ولؾ  بل إذن اإلماا لغ في 
 .(1)الس مؾميؽ(

 الحال الثانية : عشد عدم وجهد الحاجة لسن ُيْبم ُِّغ السأمهمين صهت اإلمام :
  ن لؼ ض ؽ  ؾت اإلماا انيفا  والس مؾمؾن يهل هؼ  ؾت اإلماا ولؼ ض ؽ 

 –خبلف األ ل  حاجة داعية للتهليا خلل اإلماا، فبل ضذرس التهليا خلل اإلماا ألنغ
وما ورد في مذروعية التهليا خلل اإلماا مؽ األدلة إنسا يؾ في  –فسا مر منشا 

( ، )لسا حا  الحاجة، فالشرؾص ورد فيها )اشت ى رسؾ  هللا( )لسا مرض الشهي 
 قل الشهي واشتد وجنغ( في ؾن التهليا خلل اإلماا ل ير حاجة مؽ الهدس السحد ة 

 النلسا  .التي ال   ل لها  ا فا  
في بيتغ ويؾ شاب، و لى ورا ن قؾا قياما ، ولؼ يو ر في  ولقد  لى الشهي 

  لػ الحا   ن  حدا  مؽ الرحا ة قاا  التهليا خلفغ، وذلػ لندا الحاجة. 
ي هللا عشها اروى الهخار  رحسغ هللا في  حيحغ عؽ  ا السخمشيؽ عائذة ر 

ب، فرلى قؾا قياما ، ف شار إليهؼ في بيتغ ويؾ شا  نها قالة : ) لى رسؾ  هللا 
 -ما سنة بية الشهي لى بهؼ في بيتغ، وال ضخفاب  فالشهي، (2)اجلدؾا( الحدي 
لسؽ خلفغ  ، ويؼ جسع قليل مسا يد  على بلؾغ  ؾت الشهي  -  بي يؾ و مي

فبل حاجة والحالة  لػ، وفنل شي   ر غ الشهي ، وال مانع مؽ فنلغ ضند مؽ 
 .(3)ل اال فا  على  رايتغ   ير مؽ  يل النلؼالسحد ات، وقد نق

: )ال ضذرس الجهر  الت هير خلل اإلماا الو   -رحسغ هللا  –قا  ابؽ  يسية 
يؾ وال  يؾ السهلا ل ير حاجة  ا فا  األئسة، فان  بلال  لؼ ض ؽ يهلا خلل الشهي 

                                                 

(، وانغر: شرح مشتهدى اإلرادات السددسى دقدائب 2/288 ذاف القشاس عؽ متؽ اإلقشاس للههؾ ي )     (1)
(، اإلنراف في منرفة الراجق مدؽ الخدبلف للسدرداو  1/374 ولي الشهي الذرح السشتهى للههؾ ي )

(2/44. ) 
 ( .1/229(، )688 تال األذان  ال إنسا جنل اإلماا ليخ ؼ  غ، حدي  )     (2)
( بددل ح ددى 1/475( حاشددية ابدؽ عابددديؽ )2/331انغدر فددي ح اضددة يددوا اال فدا  الفتدداوى ال هددرى )    (3)

( مخظؾطددة مر دد  السلددػ 5هدددضع اإلجسدداس عليددغ )ورقددة اإلمدداا الحسددؾ  الحشفددي فددي رسددالة القددؾ  ال
 ( .2169/8فيرل للهحؾث والدراسات اإلسبلمية )
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الشاس  لى   نيرن، ولؼ ض ؽ يهلا خلل الخلفا  الراشديؽ، ل ؽ لسا مرض الشهي 
 .(1)(ضرلي إلى جشهغ ضدسع الشاس الت هير مرة و ؾ غ انيل، و ان  بؾ   ر 

وقا  : )وال ره   ن التهليا ل ير حاجة بدعة، ومؽ اعتقدن قربة مظلقة فبل 
 . (2)ره   نغ إما جايل، ومما مناند( 

:  (4)  بي الدنؾد(3)في حاشيتغ : )وفي حاشية –رحسغ هللا  –قا  ابؽ عابديؽ 
 ن التهليا عشد عدا الحاجة إليغ   ن بل هؼ  ؾت اإلماا م رون، وفي الديرة  واعلؼ

 .(6)(–(5)   : م روية –الحلهية: ا فب األئسة األربنة على  ن التهليا حيشئٍو بدعة مش رة 
وال يشه ي فنلغ مؽ نير حاجة إليغ، وال إش ا  حيشئٍو ): (7)وقا  الؾنذرهدي

 .(8) ابتدا ...( عؽ اإلقداا عليغفي  ؾنغ مشهيا  

                                                 

 ( .331-2/331الفتاوى ال هرى )     (1)
 السرجع الدابب .     (2)
حاشية على األشهان والشغائر البؽ نجيؼ مؾسؾمة بدد )عسددة الشداعر علدى األشدهان والشغدائر( لسحسدد (    3)

يدد( جسنهدا مدؽ حاشدية ال د   والحسدؾ  والهيدر  ونيدريؼ، 1172ؽ علدي الحدديشي )ت بي الدنؾد بد
( انغدر:  حقيدب 136-3و ل فيها إلى آخر الفؽ ال اني ، ويدي مخظؾطدة فدي الخ اندة التيسؾرهدة )

 (.6/296األعبلا لل ر لي ) –( 12األشهان والشغائر البؽ نجيؼ للسحقب   مظيع الحافظ )ص
س شدر الحديشي الحشفي السرر   بؾ الدنؾد فقيغ،   ؾلي ،مدؽ آ دارن عسددة الشداعر (      بؽ علي ا4)

على االشهان والشغائر واؾ  السرهاح في شرح نؾر االضزاح في فروس الفقغ الحشفدي ،  دؾفي سدشة 
 يد .1172

 . (11/317( منجؼ السخلفيؽ )6/296األعبلا لل ر لي )      
  نهدا م رويدة ال وجدغ لدغ، وال يؾافدب عليدغ قظندا ، فالهدعدة فدي دائدرة ما ذ رن مدؽ  فددير الهدعدة يشدا    (5)

السحدرا ويدي مدؽ  شدد درجا دغ؛ فهدي محددادة للذدرهنة ومزداييةَّ لهدا، والس درون ال يهلدا ذلدػ، فذددتان 
 ما بيؽ الهدعة والس رون حدا  و  را ، انغر: الهدعة و ح امها د/ سنيد بؽ نا ر ال امد  .

(6)     (2/172. ) 
 بددؾ النهدداس  حسددد بددؽ ضحيددى الؾنذرهدددي التلسددداني ، فقيددغ مددال ي،  خددو عددؽ علسددا   لسدددان، مددؽ     (7)

فتهغ إضزاح السدالػ إلى قؾاعد اإلماا مالدػ والسنيدار السندرل عدؽ فتداو  علسدا  إفرهقيدة واألنددلس 
 ه.914وببلد الس رل ، مات سشة 

 (.2/215(، منجؼ السخلفيؽ )1/269األعبلا لل ر لي )       
 (.1/152السنيار السنرل والجامع الس رل عؽ فتاوى علسا  إفرهقية واألندلس والس رل)     (8)



 143 

قا   نزهؼ : إن التهليا بدعة مش رة  ا فا  األئسة )وفي  حفة السحتاج : 
األربنة حي  بلا الس مؾميؽ  ؾت اإلماا؛ ألن الدشة في حقغ حيشئٍو  ن يتؾالن 

 .(1)(ومرادن   ؾنغ بدعة مش رة   نغ م رون ،بشفدغ
ال يترب في  عادة   إذا  قرر يوا فسؽ السدتش ر  ن ضرهق التهليا خلل اإلماا

ف ير مؽ السداجد، مع   ير الحا  اليؾا عسا  ان عليغ في األزمة الدالفة، فلقد  ننؼ 
س ع  ؾت اإلماا مؽ خارج السدجد بل داخلغ،  غهللا عليشا  س هرات الرؾت في د 

تر غ عشد عدا الحاجة إليغ، والقياا  غ عشد الحاجة بفالؾاج  االلت اا  الدشة في التهليا 
مع الحور عشد فنلغ مسا يدخل عليغ مؽ السخالفات التي ير  هها السهل ؾن ،  ،إليغ

 .(2)والتي  ومر مشها النلسا  قدضسا  وحدي ا  
 ومؽ  ل ؼ السخالفات :

 .(3)الجهر بت هيرة اإلحراا مؽ السهلا بشية اإلعبلا ال بشية اإلحراا  -
 .(4)اللحؽ  الت هير والتدسيع  -
 .(5)ومخراجها عؽ محالها لت هير  و في  سظيط الحروف  خر الس ه ل  ا في  دا  ا -

 .(5)محالها

                                                 

 ( وسهب التشهيغ على خظ   فدير الهدعة  الس رون . 2/142)     (1)
للؾقددؾف علددى مخالفددات السهل دديؽ فددي القدددضؼ والحدددي  انغددر: السدددخل إلددى  شسيددة األعسددا  بتحددديؽ     (2)

علددى  نددض الهدددس والنؾائددد التددي انتحلددة وبيددان شددشاعتها وقهحهددا، السذددهؾر   تددال الشيددات والتشهيددغ 
( القددددؾ  الهليدددا فدددي ح دددؼ التهليددددا لئلمددداا  حسدددد بدددؽ   الحسددددؾ  2/219)السددددخل البدددؽ الحددداج( )

الحشفددي، رسددالة  شهيددغ ذو  األفهدداا علددى  ح دداا التهليددا خلددل اإلمدداا البددؽ عابددديؽ الرسددالة الدادسددة 
(  حددد : التهليدددا خلدددل اإلمددداا ومدددا فيدددغ مدددؽ 149-1/137ائل ابدددؽ عابدددديؽ )ادددسؽ مجسؾعدددة رسددد

يدد 1411( لنداا 31السحاذير لنهدهللا بؽ   الظرهقدي طهدع ادسؽ مجلدة الهحدؾث اإلسدبلمية عددد )
(127-148. ) 

 ( .1/141 شهيغ ذو  االفهاا اسؽ مجسؾعة رسائل ابؽ عابديؽ )     (3)
(  شهيدددغ ذو  األفهددداا ادددسؽ مجسؾعدددة رسدددائل ابدددؽ عابدددديؽ 2/129( الس شدددي )3/256السجسدددؾس )     (4)

(1/143.) 
 ( .2/219السدخل البؽ الحاج )     (5)
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  ةالمسألة الحادية عشر
 رفع الصوت بالفتح على اإلمام

ح ى جسع مؽ  يل النلؼ رحسهؼ هللا  نالى إجساس  يل النلؼ على  ظبلن 
 مع النلؼ  حرمتغ . ،الربلة  ال بلا األجشهي الستنسد فيها

ع  يل النلؼ على  ن مؽ   لؼ في ) جس: -رحسغ هللا  – (1)قا  ابؽ السشور
 .(2) بل غ عامدا ، ويؾ ال يرهد إ بلح  بل غ  ن  بل غ فاسدة(

قا  ابؽ قدامة رحسغ هللا : ) ما ال بلا عسدا ، ويؾ  ن يت لؼ عالسا   نغ في 
الربلة، مع علسغ بتحرهؼ ذلػ ل ير مرلحة الربلة، وال ألمر يؾج  ال بلا فتهظل 

 .(3)الربلة إجساعا (
 ن   دلة يوا الح ؼ اإلجساعي :حدي  مناوهة بؽ الح ؼ الدلسي  ومؽ

قا : )إن يون الربلة ال ضرلق فيها شي  مؽ  بلا الشاس، إنسا يؾ  الشهي 
حي  قا :  شا  وحدي  عهدهللا بؽ مدنؾد ، (4)التدهيق والت هير وقرا ة القرآن( 

د الشجاشي، سلسشا عليغ ويؾ ضرلي فيرد عليشا، فلسا رجنشا مؽ عش ندلؼ على الشهي 
ن في إفلؼ يرد عليشا، فقلشا: ضا رسؾ  هللا: إنا  شا ندلؼ عليػ فترد عليشا؟ قا : )

 .(5)الربلة ش بل ( 

                                                 

 بؾ   ر   بؽ إبراييؼ بؽ السشور الشيدابؾرى،  ان إماما ورعا فقيها عالسدا مظلندا، علدى نهاضدة مدؽ    (1)
فددددي الدددددشؽ واإلجسدددداس منرفددددة الحدددددي  واالخددددتبلف، مددددؽ  رددددانيفغ السهدددددؾط فددددي الفقددددغ واألوسددددط 

 ه.319واالختبلف واإلشراف على مواي   يل النلؼ، مات سشة 
 ( .3/112( طهقات الذافنية )14/491( سير  عبلا الشهبل  )4/217وفيات األعيان )       

 (.43( )ص62( ، وذ رن في  تال اإلجساس رقؼ )3/234األوسط في الدشؽ واإلجساس واالختبلف )     (2)
 ( .2/444شي في شرح مخترر الخرقي )الس      (3)
روان مدلؼ في الرحيق  تال السداجد ومؾااع الربلة  ال  حرهؼ ال بلا فدي الردبلة ونددخ مدا      (4)

 ( .1/381( )537فان مؽ إ احة حدي  )
روان الهخار  في الرحيق  تال النسل في الردبلة  دال مدا يشهدى مدؽ ال دبلا فدي الردبلة حددي       (5)

(، وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال السددداجد ومؾااددع الرددبلة  ددال فددي  حددرهؼ 1/371( )1199)
 ( .1/382( )538ال بلا في الربلة حدي  )
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وفي رواضة : )إن هللا ضحدث مؽ  مرن ما ضذا ، ومن مسا  حدث  ن ال   لسؾا 
 .(1)في الربلة(

للربلة  ا  نغ وعليغ: يل ضند فتق الس مؾا على إمامغ مؽ ال بلا السفدد 
 وال يهظل الربلة ؟ ،مذروس ال حرج فيغ

 اختلل الفقها  رحسهؼ هللا في فتق الس مؾا على إمامغ على قؾليؽ :
القؾ  األو  : مذروعية الفتق على اإلماا ، و نغ ال يهظل الربلة، ويوا القؾ  
مرو  عؽ جسع مؽ الرحا ة  ن سان بؽ عفان وعلي بؽ  بي طال ، وابؽ عسر، 

 .(2)راي هللا عشهؼل ونيريؼ فَّ    بؽ مالػ، وعهدهللا بؽ م  نس  و 
، (3)ويؾ قؾ  جساعة مؽ التا نيؽ  نظا  وال ير  وابؽ سيرهؽ والحدؽ الهرر  

 . ، رحسهؼ هللا ويؾ قؾ  اإلماا مالػ، والرحيق عؽ الذافني، وقؾ   حسد بؽ حشهل 
جل حدؽ ال يال   ية السقاا فاذا ر )رحسغ هللا قا  :  (4)عؽ عهيدة بؽ ربينة

طي  الرهق ضرلي، فقر  ورجل إلى جشهغ ضفتق عليغ، فقلة: مؽ يوا؟ قالؾا: 
 .(5)( سانع

 
 

                                                 

روايددا الهخددار   نليقددا   رددي ة الجدد ا فددي الرددحيق  تددال التؾحيددد  ددال قددؾ  هللا  نددالى : )فددل يددؾا يددؾ فددي     (1)
 ددال رد الدددبلا ويددؾ فددي الرددبلة حدددي   ( وقددد و ددلها  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة4/411شدد ن( )

( 857( ويددؾ حدددي   ددحيق  ددححغ األلهدداني  سددا فددي  ددحيق سددشؽ  بددي داود حدددي  )2/187( )924)
(4/79. ) 

( ؛ شدددرح الددددشة 3/239( ، األوسدددط البدددؽ السشدددور )3/531انغدددر: السردددشل البدددؽ  بدددي شددديهة )     (2)
 ( .  3/211(، الدشؽ ال هرى للهيهقي )3/159لله ؾ  )

 السراجع الدا قة .     (3)
عهيدددة بددؽ ربينددة النهددد   ددؾفي روى عددؽ ابددؽ مدددنؾد وع سددان بددؽ عفددان وعشددغ الذددنهي و بؾمسددحا     (4)

 الدهيني ، ذ رن ابؽ حهان في ال قات وقا  النجلي  ا ني  قة . 
 (.7/83(  هوي  التهوي  )6/231(الظهقات ال هرى)6/91الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ)      

روان ابدددؽ  بدددي شددديهة فدددي السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال مدددؽ رخدددص فدددي الفدددتق علدددى اإلمددداا   دددر      (5)
(4828( )3/531.) 
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قا  : )إذا استظنسػ اإلماا  عؽ علي  –رحسغ هللا  – (1)وعؽ  بي عهدالرحسؽ الدلسي
 :  شا نفتق على األئسة على عهد رسؾ  هللا  وقا   نس بؽ مالػ ،  (2)ف طنسغ( 

 .(3)يلقؽ  نزهؼ  نزا  في الربلة( فان   حال رسؾ  هللا ، وقا  : )
ؽ في الربلة، و  حال قَّ ل  ي   (4)فان مروان):  -رحسغ هللا  –قا  ال ير  

 .(5)(في السديشة رسؾ  هللا 
فيسؽ  ان خلل اإلماا، فؾقل اإلماا في  –رحسغ هللا  –قا  اإلماا مالػ 

 .(6)قرا  غ : )فليفتق عليغ مؽ يؾ خلفغ(
: )ومن حرر  -رحسغ هللا  –في رواضة الس ني  –رحسغ هللا  –  الذافني قا

 .(8)قا  الربيع : قا  الذافني : )وال  اس بتلقيؽ اإلماا في الربلة(و  (7)اإلماا لقؽ(

                                                 

 -عهد هللا بؽ حهي  بؽ ربينة مقرئ ال ؾفة، اإلماا النلؼ مؽ  والد الرحا ة، مؾلدن في حيداة الشهدي    (1)
 - رج فدي ال تد  الددتة ، قر  القرآن وجؾدن وعرض على ع سان وعلي وابؽ مدنؾد ، حدي دغ مخد

 قا  الشدائي:  قة، ضقا :  ؾفي سشة  ربع وسهنيؽ . 
 . (1/413(ناضة الشهاضة )4/267( سير  عبلا الشهبل  )14/419 هوي  ال سا  )      

روان ابدددؽ  بدددي شددديهة فدددي السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال مدددؽ رخدددص فدددي الفدددتق علدددى اإلمددداا   دددر      (2)
(4829( )3/531. ) 

( وقدا  : يدوا حددي   دحيق ولدغ شدؾايد 1125الحافؼ في السدتدرب  تال الردبلة حددي  ) روان      (3)
( وروان الهيهقددي فددي الدددشؽ ال هددرى  تددال الجسنددة  ددال إذا حرددر اإلمدداا لقددؽ 1/411ولددؼ ضخرجددان )

( . واأل ر انيل فيدغ جارهدة بدؽ يدرا، قدا  الدويهي: )يالدػ( انغدر:   دل 3/311( )5785  ر )
 ( .2/599لؤللهاني )  فة  بلة الشهي 

مروان بؽ الح ؼ بؽ  بي النداص األمدؾ   بدؾ عهددالسلػ القرشدي، قيدل لدغ رؤهدة وذلدػ محتسدل، روى    (4)
عؽ عسر وعلي وع سان،  ان  ا   ع سان ومليغ الخا ؼ،  ؼ خانغ و جلهؾا  دههغ على ع سدان،  دان 

(،  هدوي  3/1387نال )يتتهع قزا  عسر، مات خشقا  سشة خسس وستيؽ وقيل  الظداعؾن. االسدتي
 ( .3/476(، سير  عبلا الشهبل  )27/387ال سا  )

روان ابدددؽ  بدددي شددديهة فدددي السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال مدددؽ رخدددص فدددي الفدددتق علدددى اإلمددداا   دددر      (5)
(4831( )3/531.) 

 ( .1/196السدونة )     (6)
 ( .4/266منرفة الدؽ واآل ار للهيهقي )  (   7)
 . (     السرجع الدابب8)
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: قلة ألحسد:  لقيؽ اإلماا ؟ قا : ) رجؾ  ن ال  -رحسغ هللا  –قا   بؾ داود 
 .(1)ض ؾن  غ   س(

 .(2) –رحسغ هللا  –لل عليها اإلماا  حسد ويي مؽ السدائل التي ح
: قلة: ضفتق على اإلماا ؟ قا : )   وهللا ضفتق  -رحسغ هللا  –قا  ال ؾسج 

 ويوا القؾ  يؾ السنتسد في السواي  الدشية األربنة قاطهة .، (3)على اإلماا(
: )الحا ل  ن الرحيق مؽ السوي   ن الفتق  -رحسغ هللا  –قا  ابؽ نجيؼ 

 .(4)غ ال يؾج  فداد  بلة  حد ال الفا ق وال اآلخو مظلقا  في  ل حا (مامإعلى 
وفي النشاضة شرح الهداضة )ومن فتق على إمامغ لؼ ض ؽ  بلما  مفددا ، 

 .(5)استحدانا ؛ ألنغ مزظر إلى إ بلح  بل غ ف ان يوا مؽ  عسا   بل غ منشى(
 يرن: ومن : )وفتق على إمامغ إن وقل ، عا -رحسغ هللا  –قا  الحظال 

 : إنغ ضفتق على إمامغ في  -رحسغ هللا  – (6)فانة نافلة، ويؾ  ولػ، قا  ابؽ حهي 
 .(7)ل ولؼ ضقيدن(فالفرض والش

.. فيهاقا  الخظي  الذربيشي رحسغ هللا : )والفتق يؾ  لقيؽ اآلضة عشد التؾقل 
 .(8)فبل ضقظع السؾاالة في األ ق لشدل ذلػ للس مؾا في األ ق(

                                                 

 ( .49مدائل اإلماا  حسد برواضة  بي داود )ص     (1)
 ( .59ج   في السدائل التي حلل عليها اإلماا  حسد ألبي الحديؽ   بؽ  بي ضنلى الفرا )ص     (2)

. 
 ( .2/617مدائل اإلماا  حسد بؽ حشهل ومسحا  بؽ رايؾهغ برواضة إسحا  بؽ مشرؾر )     (3)
( 1/193( ، وانغدددر: السهددددؾط الدرخددددي )2/11  الددددقائب البدددؽ نجددديؼ )الهحدددر الرائدددب شدددرح  شددد     (4)

 ( .2/381( رد السحتار البؽ عابديؽ )1/236بدائع الرشائع لل اساني )
(5)     (1/399. ) 
 بددؾ مددروان عهددد السلددػ بددؽ حهيدد  الدددلسي النهاسددي القرطهددي ،  ددان عالسددا  التدد رهخ ، ر سددا فددي فقددغ    (6)

 الحو  في الفقغ، إال  نغ في  ال الرواضة لديس  سدتقؽ، لدغ  ردانيل مشهدا  السال ية ، و ان مؾ ؾفا
 ه. 238 فدير مؾط  مالػ والؾااحة في الدشؽ والفقغ، مات سشة 

 ( .8/ 2(، الديهاج السوي  )12/112( سير  عبلا الشهبل  )4/122 ر ي  السدارب )      
(؛ 1/327لخرشدي علدى مختردر خليدل )( وانغدر: ا2/317مؾاي  الجليل شرح مخترر خليل )     (7)

 ( .1/281( ، حاشية الدسؾقي )2/27(؛ التاج واإلفليل للنهدر  )1/327)
(، حاشددددددية 1/483( ، وانغدددددر : نهاضددددددة السحتدددددداج )1/87م شدددددي السحتدددددداج للخظيدددددد  الذددددددربيشي )    (8)

 ( .1/483الذهراملدي والس ربي على نهاضة السحتاج )
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سرلي  ن ضفتق على إمامغ إذا : )ولغ    ال -رحسغ هللا  –ي قا  الههؾ 
 ... عليغ    اإلماا،  و نلط في قرا ة الدؾرة فراا   انة الربلة  و نفبل ( .ار ج

وقا  رحسغ هللا : )وهج  الفتق على إمامغ إذا ار ج عليغ  و نلط في الفا حة 
 .(1)لتؾقل  حة  بل غ على ذلػ(
ق على اإلماا، ويؾ السرو  عؽ ابؽ مدنؾد و وا رو  القؾ  ال اني : ض رن الفت

  (2)، ويؾ قؾ  إبراييؼ الشخني وشرهقراي هللا عشهسا عؽ علي بؽ  بي طال 
 .(4)دون   هاعغ  –رحسغ هللا  –وذي  إليغ اإلماا  بؾ حشيفة رحسهؼ هللا  (3)والذنهي 

(4). 
 ويؾ اختهار ابؽ ح ا مؽ الغايرهة .

ورو  ،  (5)ماا : )إنسا يؾ  بلا يلقيغ إليغ( في  لقيؽ اإل قا  ابؽ مدنؾد 
،  (6)وقا  : )يؾ  بلا( ، اإلماا فقد   لؼ ( ى نغ قا  : )مؽ فتق عل عؽ علي 

 . (7)اإلماا  لىوعؽ إبراييؼ الشخني :  نغ  رن  ن ضفتق ع

                                                 

( اإلنرددددداف للسدددددرداو  2/271( وانغدددددر: الفدددددروس )1/355 ذددددداف القشددددداس عدددددؽ مدددددتؽ اإلقشددددداس )    (1)
(2/111.) 

ولدؼ ضددسع  شرهق بؽ الحارث بؽ قيس ال شد   بدؾ  ميدة ال دؾفي القاادي،  دان فدي زمدؽ الشهدي      (2)
مشددغ استقزددان عسددر علددى ال ؾفددة و قددرن علددي و قدداا علددى القزددا  بهددا سددتيؽ سددشة ، مددات سددشة  سددان 

 وسهنيؽ زمؽ مرن  بؽ ال بير. 
 . (4/326(  هوي  التهوي  )4/116( سير  عبلا الشهبل  )12/435هوي  ال سا  )       

 بدددؾعسرو ال دددؾفي، متفدددب علدددى  ؾ يقدددغ وجبللتدددغ  - فدددتق السنجسدددة -عدددامر بدددؽ شدددراحيل الذدددنهي      (3)
وفقهدددغ، قدددا  م حدددؾ : مدددا ر يدددة  فقدددغ مشدددغ ، روى لدددغ الجساعدددة، مدددات  ندددد السائدددة.  هدددوي  ال سدددا  

 (. 287لتهوي   )ص(،  قره  ا 14/28)
 ( .2/141( ، مرشل عهد الرزا  )531-3/529انغر في يوا: السرشل البؽ  بي شيهة )     (4)
( 4823روان ابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال الرددبلة  ددال مددؽ  ددرن الفددتق علددى اإلمدداا   ددر )     (5)

(3/529.) 
إلمامدددغ إذا وقدددل فدددي قرا  دددغ رقدددؼ  روان الددددارقظشي فدددي الددددشؽ  تدددال الردددبلة  دددال  لقددديؽ السددد مؾا     (6)

، فيدغ :   بدؽ سدالؼ قدا  الددارقظشي: متدروب ( ويؾ   ر ال ضردق عدؽ علدي 2/254( )1489)
 ( وفيغ الحارث األعؾر  وال على ما سي  ي بيانغ إن شا  هللا  نالى . 2/254)

 ( .3/529( )4822السرشل البؽ  بي شيهة   ر )     (7)
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)قلة :  قا    بؽ الحدؽ رحسغ هللا : –رحسغ هللا  –وعؽ موي   بي حشيفة 
اإلماا  ن ضفتق على اإلماا؟ قا : ال ول ؽ يشه ي لئلماا إذا  خظا  فيشه ي لسؽ خلل 

 .(1) ن ير ع عشد ذلػ  و ض خو في آضة نيريا  و ض خو في سؾرة( 
: فتى اإلماا ال ضخلؾ مؽ  حد وجهيؽقا  ابؽ ح ا رحسغ هللا : )فؾج   ن مؽ  

 ان قرد  غ إما  ن ض ؾن قرد  غ قرا ة القرآن،  و لؼ ضقرد  غ قرا ة القرآن، فان 
نهى  ن ضقر  الس مؾا شيئا  مؽ القرآن  ن رسؾ  هللا قرا ة القرآن فهوا ال ضجؾز؛ أل

حاشا  ا القرآن، ومن  ان لؼ ضقرد  غ قرا ة القرآن فهوا ال ضجؾز ؛ ألنغ  بلا في 
 .(2)الربلة، وقد  خهر عليغ الدبلا  نغ ال ضرلق فيها شي  مؽ  بلا الشاس( 

 الفقها  على مذروعية الفتق على اإلماا  ندة  دلة مشها: وقد استد  الجسهؾر مؽ
 قا    ن رسؾ  هللا ) بؽ ي هد األسد   (3)عؽ السدؾرالدليل األو  : 

ضقر  في الربلة ، فترب شيئا  لؼ ضقر ن،  : وربسا قا : شهدت رسؾ  هللا  (4)ضحيى
: يبل  فقا  لغ رجل: ضا رسؾ  هللا  ر ة آضة  وا و وا، فقا  رسؾ  هللا 

،  لى  بلة، فقر    ن الشهي )وعؽ ابؽ عسر راي هللا عشهسا ،   (5) ذ ر شيها(

                                                 

( وذ دددر لدددغ  فرددديبل  فدددي التفرهدددب بددديؽ الفدددتق مرهددددا  الدددتبلوة  و الفدددتق 1/191) السهددددؾط للذددديهاني     (1)
لقرددد الددرد علددى اإلمدداا فجنددل ال دداني مددهظبل  دون األو  ح ددى فيددغ ال رايددة ، وقددد عدد ى الظحدداو  
رحسغ هللا ال راية ألبي حشيفة، فيسا نقلغ عشغ حافظ الس رل اإلماا ابؽ عهد الهدر رحسدغ هللا  سدا فدي 

 ( .2/118التسهيد )
 ( .4/3السحلى البؽ ح ا )     (2)
ابؽ ي هدد األسدد   - زؼ السيؼ وفتق الديؽ السهسلة و ذديد الؾاو وفتحها، قالغ ابؽ مافؾال -السدؾر    (3)

ضرددددلي . االسددددتينال  األسددددد   ددددؼ السددددال ي ، ضنددددد فددددي ال ددددؾفييؽ ، لددددغ  ددددحهة، شددددهد الشهددددي 
 ( .6/95ا ة )(اإل ا ة في  سيي  الرح4/411(  سد ال ا ة )3/1411)

يدددؾ ضحيدددى بدددؽ   يدددر ال دددايلي، الدددراو  عدددؽ السددددؾر بدددؽ ي هدددد ، انغدددر :  دددحيق سدددشؽ  بدددي داود   (   4)
 ( .4/61لؤللهاني )

( 917(     روان  بدددؾ داود فددددي الدددددشؽ  تدددال الرددددبلة  ددددال الفدددتق علددددى اإلمدددداا فدددي الرددددبلة حدددددي  )5)
 ( .  4/61) (842(، وحدشغ األلهاني في  حيق سشؽ  بي داود حدي  )2/175)
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:   لية منشا؟ قا : ننؼ، قا : فسا (1)عليغ س  ه  ل  فيها ف   ، فلسا انررف، قا  أل ب يٍ 
 .(2)مشنػ( 

هسا الشص على مذروعية الفتق على اإلماا يوجغ الداللة : يوان الحدي ان ف
: )وفيغ دليل  -رحسغ هللا  – (3)قا  الخظابي،  عليغ  س  ه  غ  و ل  إذا ندي في قرا  

: )ويوا فيغ  ررهق على  -رحسغ هللا  –قا  النيشي ، و  (4)على جؾاز  لقيؽ اإلماا( 
: )والحدي ان يدالن على  -رحسغ هللا  – (6)قا  الذؾ انيو ،  (5)جؾاز الفتق على إمامغ(

 .(7)على مذروعية الفتق على اإلماا(
قا  : )التدهيق   ن رسؾ  هللا  عؽ سهل بؽ سند الداعد  ال اني :  الدليل

 .(8)نا غ شي  في  بل غ فليدهق( ؽا ( وفي رواضة : مدشوالترفيب لل للرجا 
 

                                                 

فلهس عليغ:  زؼ البلا و در الها  السخففة مؽ اللهس  فتق البلا يؾ الخلدط. انغدر: لددان الندرل  (   1)
 ( .4/225(، الشهاضة في نره  الحدي  مادة )لهس( )6/212مادة )لهس( )

( 918روان  بدددؾ داود فددددي الدددددشؽ  تدددال الرددددبلة  ددددال الفدددتق علددددى اإلمدددداا فدددي الرددددبلة حدددددي  )     (2)
( و ددححغ األلهدداني فددي 3/358( وقددا  الذددؾ اني )ورجددا  إسددشادن  قددات( نيددل األوطددار )2/175)

 ( .  4/62( )843 حيق سشؽ  بي داود حدي  )
 بؾ سليسان حسد بؽ   الخظابي الهدتي،  ان إماما فدى الفقدغ والحددي  والل دة، لدغ مندالؼ الددشؽ      (3)

ه. طهقدات 388بلح نلط السحدد يؽ ، مدات سدشة في شرح سشؽ  بي داود وبيان إعجاز القرآن وم 
( طهقدددددات الذدددددافنية ال هدددددرى للدددددده ي 17/23( سدددددير  عدددددبلا الشدددددهبل  )1/467الفقهدددددا  الذدددددافنية )

(3/282. ) 
 ( .1/215منالؼ الدشؽ )     (4)
 ( .4/131شرح سشؽ  بي داود )     (5)
ؽ  هار علسا  اليسؽ،ولي قزا   بؾ عهد هللا   بؽ علي الذؾ اني الرشناني، فقيغ مجتهد م   (6)

ه مؽ مرشفا غ نيل األوطار مؽ  سرار مشتقى األخهار وفتق القدير في 1229 شنا  سشة 
 ه. 1251التفدير، مات سشة 

 (.11/53( منجؼ السخلفيؽ )6/298( األعبلا لل ر لي )2/214الهدر الظالع )      
 ( .3/358نيل األوطار مؽ  سرار مشتقى األخهار )     (7)
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال  بددؾال النسددل فددي الرددبلة  ددال رفددع األيددد  فددي الرددبلة ألمددر      (8)

( وروان مدددلؼ فددي الردحيق  تددال الرددبلة  دال  قدددضؼ الجساعددة 1/376( )1218يشتد    ددغ حددي  )
 ( .1/316( )112مؽ ضرلي بهؼ إذا   خر اإلماا ولؼ ضخافؾا حدي  )
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رحسغ هللا : )في يوا الحدي  دليل  (1)فظ ابؽ عهد الهرا  الحاوجغ الداللة :ق
قا  القااي ،  (2)التبلوة( على جؾاز الفتق على اإلماا... فاذا جاز التدهيق جازت

ناضا؛ ألنغ إذا جؾز لغ  عياض رحسغ هللا : )وفيغ حجة للفتق على اإلماا  القرآن إذا 
 .(3)غ  القرآن لدهؾن فيغ  ولى(يهتشهوال فلة، والتشهيغ بو ر هللا ف التدهيق عشد الدهؾ

: )ول ؽ إنسا  نا  قا : قا  رسؾ  هللا  عؽ ابؽ مدنؾد الدليل ال ال  : 
 . (4) ذر م ل ؼ،  ندى  سا  شدؾن، فاذا ندية فو روني(

 مر بتو يرن حيشسا سهى في الربلة، ومؽ جسلة  وجغ الداللة : ن الشهي 
 .(5)و ار ج عليغ  ن التو ير  ن ضفتق عليغ إذا  رب شيئا  لؼ ضقر  

اشيا  ف ن يوا عسل الرحا ة راي هللا عشهؼ قاطهة، بل  ان يوا الدليل الرا ع : 
يلقؽ  نزهؼ  نزا  في  : )فان   حال رسؾ  هللا قا   نس بؽ مالػ  ،فيهؼ

 .(7)(وقا  : )فشا نفتق على األئسة على عهد رسؾ  هللا ، (6)الربلة(

                                                 

 الشسر  القرطهي السال ي، شيخ علسا  األندلس ،  ان إماما ديشدا،  قدة،  بؾ عسر يؾسل بؽ عهد هللا   (1)
متقشدددا، عبلمدددة، متهحدددرا، مددددؽ  تهدددغ االسدددتينال والتسهيددددد لسدددا فدددي السؾطدددد  مدددؽ السنددداني واألسددددانيد 

 ه.463واالستو ار، مات سشة 
 . (2/367( الديهاج السوي  )18/153( سير  عبلا الشهبل  )8/127 ر ي  السدارب )      

 ( .21/118التسهيد لسا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد )     (2)
 (.3/191( ، وانغر: شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )2/332إفسا  السنلؼ شرح  حيق مدلؼ )     (3)
 (.1/148( )411روان الهخدددار  فددددي الرددددحيق  تددددال الرددددبلة  ددددال التؾجددددغ نحددددؾ القهلددددة حيدددد   ددددان حدددددي  )     (4)

فددي الرددحيق  تددال السددداجد ومؾااددع الرددبلة  ددال الدددهؾ فددي الرددبلة والدددجؾد لددغ  وروان مدددلؼ
 ( .1/411( )89حدي  )

 (.3/251الن يسيؽ رحسغ هللا في الذرح السستع على زاد السدتشقع) ستد  بهوا الحدي  النبلمة ا     (5)
 (.3/251السدتشقع)

 ( .1/411( )1126روان الحافؼ في السدتدرب مؽ  تال الربلة حدي  )     (6)
وان الددددارقظشي فدددي الددددشؽ  تدددال الردددبلة  دددال  لقددديؽ السددد مؾا إلمامدددغ إذا وقدددل فدددي قرا  دددغ   دددر ور  

( ويددؾ حدددي  اددنيل فيددغ جارهددة بددؽ يددرا اددنفغ  بددؾ حددا ؼ الددراز ، وقددا  ابددؽ 2/254( )1488)
(، والحددي  2/413عد :  حادي غ  لها ال يتا نغ عليها ال قات. انغر: لددان السيد ان البدؽ حجدر )

 ( .2/599اني في   ل  فة الربلة )انفغ األله
(، وقددا  يددوا حدددي   ددحيق ولددغ 1125روان الحددافؼ فددي السدددتدرب فددي  تددال الرددبلة ، حدددي  )     (7)

(، والحدددي  اددنيل فيددغ عهدددهللا بددؽ ب هددا ليشددغ الدددارقظشي، وقددا  ابددؽ 1/411شددؾايد ولددؼ ضخرجددان )
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ر مؽ األمؾر التي ا فب تهنضف سا  رى في يوا األ ر  ن الفتق على اإلماا 
 راية فيغ، بل قد ، وال يتفقؾن إال على ما يؾ مذروس ال عليها  حا ة رسؾ  هللا 

 سا في   ر  ،، ويؾ عسل الخليفة الراشد ع سان بؽ عفان  قريؼ عليغ الشهي 
: )إذا  وقد قا  علي بؽ  بي طال  ،  (1)عهيدة بؽ ربينة الو  سهب ذ رن

وقا  نافع رحسغ هللا :  شة  لقؽ ابؽ عسر في الربلة، ،  (2)استظنس ؼ اإلماا ف طنسؾن(
الس رل، فلسا قر  )نير الس زؾل عليهؼ وال   لى ابؽ عسر  فبل ضقؾ  شيئا ، وقا :

ايا، فلسا الزاليؽ( جنل ضقر  بسم ميحرلا نمحرلا هللا مرارا  يردديا، فقلة : )إذا زل لة( فقر 
إذا قاا  فان  نس )رحسغ هللا :  (3)وقا   ابة الهشاني،  فرغ لؼ ضن  ذلػ عليَّ 

وعؽ  بي ، عليغ(  ضا في شي  فتقنا ضرلي قاا خلفغ نبلا منغ مرحل، فاذا 
 .(5)(ضفتق على مروان في الربلة  ا يرهرة  ر ية )قا :  (4)جنفر القارئ 

مناراة ألدلة الجسهؾر على أليل القؾ  ال اني   قل:لؼ سهؾرمشاقذة  دلة الج
 و مشاقذة إال ما  ان مؽ  بي   بؽ ح ا رحسغ هللا حي  قا  عؽ حدي  السدؾر 

)فان يوا مؾافب لسنهؾد األ ل مؽ إ احة القرا ة في الربلة،  بؽ ي هد األسد :

                                                                                                                                            

لحدددي  اددنفغ األلهدداني فددي (، وا4/441عددد  : لدديس  حجددة. انغددر: لدددان السيدد ان البددؽ حجددر )
 (.2/598  ل  فة الربلة )

 ( .171سهب ذ رن )ص    (1)
روان الدددارقظشي فددي الدددشؽ  تددال الرددبلة  ددال  لقدديؽ السدد مؾا إلمامددغ إذا وقددل فددي قرا  ددغ    ددر      (2)

 ( .1/513( و ححغ الحافظ في  لخيص الحهير )2/255( )1491)
ؾاليؼ الهرددر  ،اإلمدداا القدددوة وبشانددة يددؼ بشددؾ سددند بددؽ لددخ  ، ولددد  ابددة بددؽ  سددلؼ  بددؾ   الهشدداني مدد    (3)

في خبلفة مناوهة ،  دان مدؽ  ئسدة النلدؼ والنسدل ، قدا   بدؾ حدا ؼ :   هدة   دحال  ندس بدؽ مالدػ: 
 ال ير   ؼ  ابة  ؼ قتادة ، مات  سشة سهع وعذرهؽ ومائة .

 .(5/221( سير  عبلا الشهبل  )2/449الجرح والتنديل )       
ي هد بؽ القنقاس السدني ،   ا ني مذهؾر  هير القددر ، حدد األئسدة النذدرة فدي حدروف القدرا ات ،      (4)

لسا ندل  بؾ جنفر نغروا ما بيؽ نحرن إلدى فدخادن  ؾرقدة السردحل، فسدا شدػ مدؽ حزدرن  ندغ ندؾر 
 القرآن ، مات سشة سهع وعذرهؽ ومائة. 

 ( .8/186( األعبلا لل ر لي )2/382) ( ناضة الشهاضة5/287سير  عبلا الشهبل  )       
 ( .3/212( ، الدشؽ ال هرى للهيهقي )3/531انغر في يون اآل ار : السرشل البؽ  بي شيهة )    (5)
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 ن ضقر  خلفغ إال   ا القرآن فشاسخ لولػ ومانع مشغ، وال  وبيقيؽ ندر   ن نهي الشهي 
 .(1)بدعؾى  اذ ة في عؾديها(  ةمشدؾخ ضجؾز النؾد إلى حا ٍ 

 مشها :الرد :دعؾى الشدخ فيسا ذ رن ابؽ ح ا رحسغ هللا ال ضدلؼ لها ألمؾر 
عؽ القرا ة خلفغ  ذي  مؽ القرآن يؾ مع قرا  غ عليغ   وال  : ن نهي الشهي 

 لى )قا :  الربلة والدبلا حتى ال يشازس القرا ة ، ففي الحدي  عؽ عهادة 
 .(3))فالتهدة عليغ القرا ة( وفي رواضة :،(2)الرهق ف ق لة عليغ القرا ة( رسؾ  هللا 

ي حالة خا ة حي  يتردد اإلماا في قرا  غ  و و ما الفتق على اإلماا فهؾ ف
ير ج عليغ وهقل، فبل  نارض يشا بيؽ الفتق على اإلماا والشهي عؽ القرا ة خلفغ، 
فالفتق عليغ مؽ مرلحة الربلة ال محوور فيغ والقرا ة خلفغ   شا  قرا  غ مؽ التلهيس 

بيؽ الدليليؽ، فبل   قا  لقرا  غ ال مرلحة فيها، فاذا لؼ ض ؽ  َّؼ   نارضعليغ واإل
 ضرار للشدخ .
ن ادعا  الشدخ في األدلة الذرعية يؾج  رفع ح ؼ دليل مؽ    انيا  :

الستنارايؽ ومضقاف النسل  غ، فبل ضرار إليغ إال  ند منرفة الدابب مؽ البلحب،    
شدخ لؽ الستقدا وال سهيل إلى النلؼ  غ يشا فبل ضرار إلى ام  ند النلؼ بتارهخ الست خر

 التؾجيغ الرحيق لسا ي عؼ  نهسا متناراان . ف  ر  وقد ع   فيل
بل  ؾن الفتق على اإلماا مت خرا  عؽ الشهي عؽ القرا ة خلل اإلماا  ولى 
 القهؾ  مؽ  ؾنغ سا قا  على الشهي، وذلػ : بداللة فنل جسايير الرحا ة راي هللا 

يشا  ن ابؽ ح ا عشهؼ حي   ان الفتق على األئسة عايرا  فيهؼ  بل ن ير، وحدهشا 
 رحسغ هللا لؼ يؾافقغ  حد مؽ األئسة في دعؾى الشدخ يون .

                                                 

 ( .4/3السحلى  اآل ار البؽ ح ا )     (1)
 (311روان الترمو  في الدشؽ  تال  بؾال الربلة  ال ما جا  في القرا ة خلدل اإلمداا حددي  )     (2)

( وروان  بدؾ داود فدي الددشؽ  تدال  فرهدع  بدؾال الردبلة 2/116وقا  : حدي  عهادن حدي  حدؽ )
( وحدددشغ ابددؽ حجددر فددي نتددائج األف ددار فددي  خددرهج 823 ددال مددؽ  ددرب القددرا ة فددي  ددبل غ حدددي  )

 ( .1/328(، و وا األلهاني في   ل  فة الربلة )1/426 حادي  األذ ار )
لدددشؽ  تددال  فرهددع  بددؾال الرددبلة  ددال مددؽ  ددرب القددرا ة فددي  ددبل غ حدددي  روايددا  بددؾ داود فددي ا     (3)

(824. ) 
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ندة   ا    راية فتق الس مؾا على إمامغمسؽ ق   حال القؾ  ال انيواستد  
  دلة مشها :

: )ضا علي ال  قا : قا  رسؾ  هللا  حدي  علي بؽ  بي طال  الدليل األو  : 
 .(1) فتق على اإلماا في الربلة(

ففيغ الحارث األعؾر انيل، قا   بؾ  اقذة : يوا الحدي  ال ضرق عؽ الشهي السش
ا  لؼ ضدسع مؽ الحارث إال  ربنة حسفي الحدي  : ) بؾ إ  -رحسغ هللا  -داود 

و  عؽ  مير السخمشيؽ علي بؽ  بي طال  ،  (2) حادي ، ليس يوا مشها(  و ضزا  ر 
 -قا  الذؾ اني تق على اإلماا ، للفما ضناراغ ، وقد سهب ذ رن في  دلة السجي هؽ 

: )ويوا الحدي  ال يشتهض لسناراة األحادي  القااية  سذروعية  -رحسغ هللا 
 . (3)الفتق(

 وابؽ مدنؾد مؽ الشهي عؽ  لقيؽ اإلماا.  ما ا ر عؽ علي الدليل ال اني : 
شخني وقا  ال، (5): ) نغ  رن الفتق على اإلماا( عؽ علي  (4)قا  الحارث األعؾر

 .(6)عؽ ابؽ مدنؾد في  لقيؽ اإلماا : )إنسا يؾ  بلا يلقيغ إليغ(

                                                 

( ، ويدوا 2/177( )918روان  بؾ داود في الددشؽ  تدال الردبلة  دال الشهدي عدؽ التلقديؽ حددي  )     (1)
، قدا   بدؾ داود عقهدغ:  بدؾ إسدحا  لدؼ ضددسع مدؽ الحدارث إال  ربندة  حدي  ال ضرق رفندغ للشهدي 

يدددوا مشهدددا، وفيدددغ  دددولػ: الحدددارث األعدددؾر  و دددغ  ئسدددة الحددددي   سدددا سدددي  ي بياندددغ،  حاديددد ، لددديس 
 فالحدي  انيل .

 ( .2/177سشؽ  بي داود )    (2)
 ( .3/359نيل األوطار )    (3)
ددددداني     (4) س  ،  بددددؾ زييددددر ال ددددؾفي، اددددنيل رمددددي - ددددد ؾن السدددديؼ -الحددددارث بددددؽ عهددددد هللا األعددددؾر اله 

فدي رواضدة الددارمي، و نقد  الددارميف ابدؽ  منديؽ –ضغ، و قغ ابؽ منديؽ  الرفض، و و غ الذنهي  في ر 
 فقا  ال يتا ع عليغ ، والجسهؾر على  زنيفغ، روى لغ األربنة، مات في خبلفة ابؽ ال بير. 

 ( .2/614( ال امل في الزنفا  ) 5/244(  هوي  ال سا  )3/78الجرح والتنديل )       
( 4827لسرددشل  تددال الرددبلة  ددال مددؽ  ددرن الفددتق علددى اإلمدداا   ددر )روان ابددؽ  بددي شدديهغ فددي ا     (5)

(3/531.) 
 ( .4823السرجع الدابب   ر )     (6)
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ال ضرق عشغ ، ففيغ الحارث األعؾر انيل  السشاقذة :   ر علي بؽ  بي طال  
فبل ضنارض  و ما   ر ابؽ مدنؾد عشغ مذروعية الفتق على اإلماا ،  وال ابة

 ة عليغ .األحادي  الرحاح  سذروعية الفتق على اإلماا فهي مقدم
 ومؽ  دلتهؼ مؽ السنقؾ  :  ن الفتق على اإلماا  بلا نير جائ  .الدليل ال ال  : 

،    التلقيؽ (1)قا  إبراييؼ الشخني رحسغ هللا : )ما   الي لقشتغ  و قلة : ضا  هيرة( 
 داخل الربلة وال بلا النسد  بل حاجة عشد  سؾا  .

جؾازن فسنارض   دلة الجؾاز ال ابتة،  يؾ  بلا ال خبلف في ذلػ،  ما عداالسشاقذة : 
 وقد سهب  قرهريا في  دلة   حال القؾ  األو  . 

 
 الترجيق : 

الراجق وهللا  نالى  علؼ يؾ القؾ  األو  القااي  سذروعية الفتق على اإلماا و نغ ال 
 يهظل الربلة لقؾة ما استدلؾا  غ وانل  دلة السخالفيؽ .

 

                                                 

 ( .4823السرجع الدابب   ر )     (1)
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 المسألة الثانية عشر
 ت بالذكر بعد انقضاء الصالةرفع الصو

الدو ر  تدغ، ومدؽ جسل(1)للو ر فزائل جسة ورد ذ ريا في الدؾحي مظلقدة ومقيددة
  ند انقزا  الربلة .

ورند  فيدغ قدؾال  وعسدبل ،  فللو ر  ند انقزا  الردبلة شد ن عغديؼ، حد   عليدغ الشهدي 
( ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ)وقد د  علدى ذلدػ مجسدل قؾلدغ  ندالى : 

ي ، قدا  ابدؽ عهداس راد (2)
 .(3)هللا عشهسا : ) مرن  ن ضدهق في  د ار الرلؾات  لها(

(   ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) وقا   نالى :
، ويوا الو ر جدا  بياندغ  (4)

قا  الشؾو  رحسغ هللا : ) جسع النلسا  على اسدتحهال الدو ر  ندد الردبلة، ، (5) الدشة 
 . (6)وجا  فيغ  حادي    يرة  حيحة في  نؾاس مشغ متنددة(

 ل في مذروعية ذ ر هللا  نالى  ن ال يرفع الوافر  دؾ غ فدؾ  مدا ضددسع األو 
(ى ى ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) نفددددغ فلقدددد قدددا  هللا جدددل وعدددبل :

وقدددا  ،(7)
(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)سهحانغ:

فشدا مدع )قدا  :  وعؽ  بي مؾسى األشنر  ، (8)
رسؾ  هللا 

، وفدي رواضدة (وار فندة   دؾا شا ف شا إذا  شرقشا علدى واد يللشدا و هرندا، (9)
ضدا  يهدا الشداس  ربندؾا علدى ):  لسدلؼ : فجنل الشاس ضجهرون  الت هير ، فقا  الشهدي 

 نفدددد ؼ فدددان ؼ ال  ددددعؾن   دددؼ وال نائهدددا ، إندددغ من دددؼ إندددغ سدددسيع قرهددد  ،  هدددارب اسدددسغ 
                                                 

 انغر في فزائل الو ر وآدا غ: الؾابل الري  ورافع ال لؼ الظي  البؽ قيؼ الجؾزهة .   (1)
 ( .41سؾرة   : آضة )   (2)
الهخددار  فددي الرددحيق  تددال  فدددير القددرآن  ددال )وسددهق  حسددد ربددػ قهددل طلددؾس الذددسس وقهددل  روان    (3)

 ( .3/297( )4852ال رول(   ر )
 ( .113سؾرة الشدا  : آضة )   (4)
 ( .3/184انغر: مشحة النبلا للفؾزان )   (5)
 ( .57األذ ار )ص   (6)
 ( .215سؾرة األعراف: آضة )   (7)
 ( .55) سؾرة األعراف: آضة   (8)
ذ ر اله ؾ  رواضة  هيؽ  نغ  ان ذلػ في ن اة خيهر ، شرح الددشة ،  تدال الددعؾات،  دال فزدل ال    (9)

 ( .5/66ال حؾ  وال قؾة إال  اهلل )
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ض ريدؾن  فدان   دحال رسدؾ  هللا )قدا :  (2)وعؽ قديس بدؽ عهدادة،  (1)(و نالى جدن
 .(3)الرؾت عشد  بل ة مؾاطؽ: عشد الو ر، وعشد القتا ، وعشد الجشائ ( ض ريؾن رفع

قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا : )إن رفددع الرددؾت فددي الددو ر السذددروس ال ضجددؾز إال 
حي  جا ت  غ الدشة، األذان والتلهية ونحؾ ذلػ، فالدشة للدوافرهؽ والدداعيؽ  ال يرفندؾا 

 .(4)  ؾا هؼ رفنا  شديدا (
السدددؾاطؽ رفدددع الرددؾت  الدددو ر، ومدددؽ  ل دددؼ السدددؾاطؽ:  ندددد  وقددد ورد فدددي  ندددض
 انقزا  الرلؾات الس تؾبة .

وعليددغ فقددد اختلددل الفقهددا  فددي رفددع الرددؾت  نددد الرددبلة الس تؾبددة علددى  بل ددة 
  قؾا :

القدددؾ  األو  :السددددتح   ن الدددوافر ضددددر  األذ دددار دبدددر الردددبلة الس تؾبدددة، وال 
 ط.يرفع بها  ؾ غ إال عشد التنليؼ ل يرن فق

وعليددددددغ  ف ددددددر علسدددددددا  السددددددواي  األربنددددددة مدددددددؽ الحشفيددددددة والسال يددددددة والذدددددددافنية 
 .(5)والحشابلة

                                                 

روان الهخار  في الردحيق  تدال الجهداد والددير  دال مدا ض درن مدؽ رفدع الردؾت فدي الت هيدر حددي     (1)
(2992( )2/356. ) 

ق  تددال الددو ر والدددعا  والتؾبددة واالسددت فار  ددال اسددتحهال خفددض الرددؾت روان مدددلؼ فددي الرددحي 
 ( .2176( )2714 الو ر حدي  )

 ذ رن ابؽ مشدة وقا : ال  رق لغ  حهة، و هنغ  بؾ ننيؼ.     (2)
 . (369/ 5اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )

شدديهة فددي السرددشل  ( ومددؽ طرهقددغ روان ابددؽ  بددي83( )ص247روان ابددؽ السهددارب فددي ال يددد   ددر )   (3)
(، وابدؽ السشدور فدي 29568فتال فزدائل القدرآن، مدؽ  درن رفدع الردؾت واللفدظ عشدد قدرا ة القدرآن )

األوسط  تال الجشائ  جسداس  بدؾال ا هداس الجشدائ ، ذ در خفدض الردؾت عشدد حسدل الجشدازة حددي  
 دال  راييدة (، والهيهقي في الدشؽ ال هرى  تال الجشائ  جسداس  بدؾال اله دا  علدى السيدة، 2974)

(، قدددا  األلهددداني فدددي  ح ددداا 6771رفدددع الردددؾت فدددي الجشدددائ  والقددددر الدددو  ال ض دددرن مشدددغ حددددي  )
 ( .92الجشائ : ) دشد رجالغ  قات( )ص

 ( .1/322االستقامة لذيخ اإلسبلا )   (4)
(،  ذددداف القشددداس 5/84انغدددر : قدددؾ  اإلمددداا ابدددؽ  ظدددا  رحسدددغ هللا فدددي شدددرح الشدددؾو  علدددى مددددلؼ )   (5)

 ( .2/492(، الفؾافغ الدواني )1/366)
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ويددوا ]   رفددع الرددؾت  الددو ر دبددر الرددبلة )قددا  اإلمدداا الذددافني رحسددغ هللا : 
، و   إمداا ذ در هللا  سدا و دفة جهدرا   و سدرا  اإلمااالس تؾبة[ مؽ السهاح لئلماا ونير 

مددداا والسددد مؾا  ن يدددو را هللا  ندددد االنردددراف مدددؽ الردددبلة، ختدددار لئل  و   يدددرن فحددددؽ، و 
 ن يددتنلؼ مشددغ ، فيجهدر حتددى يدرى  نددغ قددد  (1)وهخفيدان الددو ر إال  ن ض دؾن إمامددا  ضحد  

وهللا  ندالى  علدؼ  –ضنشدي  (2) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) نلؼ مشغ،  ؼ ضددر، فدان هللا ضقدؾ  : 
قدا  : و حدد  مدا روى ،  دػالدعا ، وال  جهر  رفع ، وال  خافة حتى ال  دسع نف –
قدددا  ى ابدددؽ عهددداس مدددؽ   هيدددرن  سدددا روهشدددان ،، ومدددا رو بدددؽ ال بيدددر مدددؽ  هليدددل الشهدددي ا

و حدهغ إنسا جهر قليبل  ليتنلؼ الشاس مشدغ، وذلدػ ألن عامدة الرواضدات التدي  تهشايدا مدع 
 .(3)(يوا ونيريا، ليس يو ر فيها  ند التدليؼ  هليل وال   هير

رددؾت  الددو ر عقدد  الرددلؾات الس تؾبددة سددشة، وعليددغ القددؾ  ال دداني:  ن رفددع ال
 ف ير مؽ الدلل والخلل مؽ الرحا ة والتا نيؽ .

وعليدددغ فتيدددا اللجشدددة  ،وقدددؾ  الغايرهدددة يدددؾ قدددؾ  اإلمددداا  حسدددد فدددي رواضدددة عشدددغ،و 
 رحسهسا هللا . (6)وابؽ الن يسيؽ (5)والذيخيؽ الجليليؽ ابؽ  از (4) الدائسة

قااددي  بددؾ ضنلددى فددي الجددامع ال هيددر: عدداير قددا  ابددؽ رجدد  رحسددغ هللا :)قددا  ال
فدددبلا  حسدددد  ندددغ لددديس لئلمددداا الجهدددر  الدددو ر والددددعا  عقددد  الردددلؾات،  حيددد  ضددددسع 

ن ضجهدر بدهنض الس مؾا وال ي هد على ذلػ، وذ ر عؽ  حسد نرؾ ا   د  على  نغ  ا
 .(7)ويوا يؾ األعهر، و نغ ال ضختص ذلػ  اإلماا( الو ر، وهدر الدعا  ، 

 .(8)ا رحسغ هللا : )ورفع الرؾت  الت هير إ ر  ل  بلة حدؽ(قا  ابؽ ح  

                                                 

 في السظهؾعة )ضج ( واألولى ما   هتشان وهللا  علؼ .   (1)
 ( .111سؾرة اإلسرا ، آضة )   (2)
 ( .2/288األا لئلماا   بؽ إدرهس الذافني )   (3)
 ( .5/419فتاوى اللجشة الدائسة، السجسؾعة ال انية )   (4)
 (.11/191مجسؾس فتاوى ابؽ  از )   (5)
 ( .272-13/271مجسؾس فتاوى ورسائل ابؽ ع يسيؽ )   (6)
 ( .7/399انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (7)
 ( .4/261السحلى  اآل ار )   (8)
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 دقدددا  الههدددؾ ي: )قدددا  الذددديخ ]ابدددؽ  يسيدددة[ وهددددتح  الجهدددر  التددددهيق والتحسيددد
 . (1)والت هير عق   ل  بلة( 

وقددددد اسددددتد  جسهددددؾر الفقهددددا  علددددى اسددددتحهال اإلسددددرار  الددددو ر  نددددد انقزددددا  
 الس تؾبة  ندة  دلة، مشها :

(   ى ى ې ې ې ې)   هللا  ندددالى:الددددليل األو : قدددؾ 
(   ہ ہ ھ ھ ھ )وقؾلدددغ  ندددالى:، (2)

فها يؽ اآليتيؽ  هيشان  يل يدعؾ السدلؼ ربغ وهو رن  ن ال يرفع  دؾ غ بدل ض دؾن ،  (3)
 .(4)ض ؾن ذ را  خفيا ، فينؼ  ل ذ ر 

السشاقذة : األ ل فدي عسدؾا الدو ر  ن ض دؾن  خفدض الردؾت  سدا دلدة عليدغ 
خددص مشهددا مؾااددع للددو ر ضذددرس فيهددا رفددع الرددؾت،  الددو ر اآلضددات واألحاديدد ، وقددد 
و دددولػ رو  رفدددع لددددليل السخردددص لدددغ عدددؽ سدددائر األذ دددار ، عقددد  الردددبلة لدددؾرود ا

الرددؾت  الددو ر فددي مؾااددع  خددر  ددالخروج إلددى النيددديؽ، و ضدداا النذددر، و ضدداا التذددرهب 
 .(5) سشى

، ف شددا  قددا :  شددا مددع رسددؾ  هللا  الدددليل ال دداني:عؽ  بددي مؾسددى األشددنر  
ضدا  يهدا الشداس، ):  إذا  شرفشا علدى واد يللشدا و هرندا، وار فندة   دؾا شا، فقدا  الشهدي 

 ربنددؾا علددى  نفددد ؼ، فددان ؼ ال  دددعؾن   ددؼ وال نائهددا ، إنددغ من ددؼ ، إنددغ سددسيع قرهدد ، 
 . (6)( هارب اسسغ و نالى جدن

سدا يدد  رفندؾا   دؾا هؼ  الدو ر محيشسدا   دحا غ  وجغ الداللة:فقد نهى الشهي 
 على  نغ ال ضذرس رفع الرؾت  الو ر .

 ددد ن الدددو ر عقددد  الردددلؾات ورد فيدددغ مدددا ضخردددغ مدددؽ :  وال  : السشاقذدددة :ضقدددا  
 مذروعية رفع الرؾت دون سائر األذ ار السظلقة.

                                                 

 (.1/469(، وانغر: مظال   ولي الشهى في شرح السشتهى للرحيهاني )2/388 ذاف القشاس )   (1)
 ( .215سؾرة األعراف ، آضة )   (2)
 ( .55األعراف : آضة )سؾرة    (3)
 ( .7/398انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (4)
 ( .7/412انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (5)
 ( .183سهب  خرهجغ ص )   (6)
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و انيدا  : ضحتسددل  ن السددراد  دالشهي عددؽ رفددع الردؾت فيسددا إذا  ددان الرفدع مهال ددا  فيددغ، 
 مدا الشهدي عدؽ رفدع الردؾت  الدو ر، فانسدا السدراد  دغ: السهال دة قا  ابؽ رج  رحسغ هللا : )و 

فددي رفددع الرددؾت؛ فددان  حددديؼ  ددان يشدداد   دد على  ددؾ غ : )ال إلددغ إال هللا وهللا  فهددر( فقددا  
 : ) ربنؾا على  نفد ؼ...( و شار إليهؼ بيدن ضد شهؼ وهخفزهؼ. لهؼ الشهي 

لنيددددديؽ، و ضدددداا وقددددد رو  رفددددع الرددددؾت  الددددو ر فددددي مؾااددددع،  ددددالخروج إلددددى ا
 .(1)النذر، و ضاا التذرهب  سشى(

مذددروعية رفددع الرددؾت  الددو ر  نددد تد    ددحال القددؾ  ال دداني مسددؽ يددرى واسدد
ن ابددؽ عهدداس راددي هللا عشهسددا قددا :   انقزددا  الرددبلة  ندددة  دلددة مشها:الدددليل األو  :

 (3)وعددؽ عسددرو  ن   ددا منهددد،  (2) ددالت هير( فشددا ننددرف انقزددا   ددبلة رسددؾ  هللا )
مدددؾلى ابدددؽ عهددداس رادددي هللا عشهسدددا  خهدددرن  ن ابدددؽ عهددداس  خهدددرن : ) ن رفدددع الردددؾت 

( قددا  ابدددؽ   الددو ر حدديؽ يشردددرف الشدداس مدددؽ الس تؾبددة  ددان علدددى عهددد رسدددؾ  هللا 
 .(4)عهاس : )فشة  علؼ إذا انررفؾا بولػ إذا سسنتغ(

وجددغ الداللددة :د  حدددي  ابددؽ عهدداس  ددالشص علددى رفددع الرددؾت  الددو ر عقدد  
السفرواة ويؾ السنهؾد زمؽ رسؾ  هللا الربلة 

(5). 
الدليل ال اني : عؽ  بي ال بيدر قدا :  دان ابدؽ ال بيدر ضقدؾ  فدي دبدر  دل  دبلة 
حدديؽ ضدددلؼ : )ال إلددغ إال هللا وحدددن ال شددرهػ لددغ، لددغ السلددػ، ولددغ الحسددد، ويددؾ علددى  ددل 

                                                 

 ( .412-7/411انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (1)
(، وروان 1/271( )841روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال األذان  ددال الددو ر  نددد الرددبلة حدددي  )   (2)

( 583مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال السدددداجد ومؾاادددع الردددبلة  دددال الدددو ر  ندددد الردددبلة حددددي  )
 (، واللفظ لسدلؼ.1/411)

نافو  بؾ منهد مدؾلى ابدؽ عهداس حجداز  ، قدا   حسدد وابدؽ منديؽ و بدؾ زرعدة  قدة وذ درن ابدؽ حهدان     (3)
 في ال قات ، روى لغ الجساعة، مات  السديشة سشة  ربع ومائة  .

   ( .11/414(  هوي  التهوي  )29/271(  هوي  ال سا  )8/517الجرح والتنديل )       
(، وروان 1/271( )841روان الهخار  في الرحيق  تال األذان،  ال الو ر  ندد الردبلة، حددي  )   (4)

( 583وروان مدلؼ فدي الردحيق  تدال السدداجد ومؾاادع الردبلة  دال الدو ر  ندد الردبلة حددي  )
(1/411.) 

 (.5/84(، شرح الشؾو  على مدلؼ )7/397انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (5)
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ان، لددغ الشنسددة ولددغ شددي  قدددير، ال حددؾ  وال قددؾة إال  دداهلل، ال إلددغ إال هللا، وال ننهددد إال إضدد
الفزل ولغ ال شا  الحدؽ، ال إلغ إال هللا مخلرديؽ لدغ الدديؽ ولدؾ  درن ال دافرون( وقدا : 

 .(1)يهلل بهؽ دبر  ل  بلة( )فان رسؾ  هللا 
 دددان يرفدددع  دددؾ غ  الدددو ر  ندددد  وجدددغ الداللدددة :ندددص الحددددي  علدددى  ن الشهدددي 

" : يرفددع  ددؾ غ،ومنشددى "يهددرددبلة حيدد  قددا  ابددؽ ال بيددر "يهلددل"  ، انقزددا  ال ومشددغ  لف
 .(2)اإليبل  في الحج: ويؾ رفع الرؾت  التلهية

السشاقذددة :حسددل الذددافني رحسددغ هللا حدددي  ابددؽ عهدداس وابددؽ ال بيددر راددي هللا 
 عشهسا على  نغ جهر  غ وقتا  ضديرا  حتى ضنلسهؼ  فة الو ر، ال  نهؼ جهروا دائسا .

ى ، ومددا رو  هليددل الشهددي قددا  رحسددغ هللا : )و حددد  مددا روى ابددؽ ال بيددر مددؽ 
وقا  : و حددهغ إنسدا جهدر قلديبل  ليدتنلؼ الشداس مشدغ، ابؽ عهاس مؽ   هيرن  سا روهشان ، 

وذلددػ ألن عامددة الرواضددات التددي  تهشايددا مددع يددوا ونيريددا، لدديس يددو ر فيهددا  نددد التدددليؼ 
 .(3) هليل وال   هير(

لددؼ  نددغ  ددان ضجهددر الددرد : قددا  الن يسدديؽ رحسددغ هللا : )و مددا مددؽ زعددؼ مددؽ  يددل الن
للتنلديؼ، و ندغ ال ضددؽ الجهدر  دغ اآلن، فدان يدوا فدي الحقيقدة مهدد    غ في عهد الشهي 

س ل يوا األمر قلشا إنها للتنليؼ، و ن الشاس قد  نلسدؾا  خظير، لؾ  شا  لسا جا ت سشة 
قددؾ  : الرسددؾ  ناآلن فددبل  ذددرس يددون الدددشة لهظددل   يددر مددؽ الدددشؽ بهددون الظرهقددة،  ددؼ 

ربلة والدبلا قدد  علسهدؼ  سدا ضذدرس  ندد الردبلة،  سدا فدي قردة الفقدرا ... فقدد عليغ ال
 . )(4)علسهؼ  القؾ  

                                                 

روان مددلؼ فدي الردحيق  تدال السددداجد ومؾاادع الردبلة  دال اسددتحهال الدو ر  ندد الردبلة وبيددان    (1)
 ( .1/415( )594 فتغ حدي  )

اإليددبل :  ( ، وفددي منشددى1/468انغددر: مظالدد   ولددي الشهددى فددي شددرح ناضددة السشتهددى للرحيهدداني )   (2)
 ( .5/241(،  هوي  الل ة لؤلزير  )3/261انغر: نره  الحدي  ألبي عهيد )

 ( .2/288األا )   (3)
 ( .13/245مجسؾس فتاوى ورسائل ابؽ ع يسيؽ )   (4)
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 ريؼ الشهددي ؼ:  ن الرددحا ة قددد داومددؾا عليددغ و قددو ضزددا  ضقددا  فددي دعددؾى التنلددي
ر مسددا يدد  علددى مذددروعية رفدع الرددؾت  الددو ر  ندد الرددبلة و نددغ يدد نعلدى ذلددػ   يدر 

 .(1)مجرد التنليؼ  على السذروعية والدواا ال
ضجهددرون  الددو ر عقدد  الرددلؾات  الدددليل ال الدد  :  ددان   ددحال رسددؾ  هللا 

قدددا :  دددلى رجدددل إلدددى جشددد   (3)فندددؽ عدددؾن بدددؽ عهددددهللا، (2)حتدددى ضددددسنهؼ مدددؽ يلددديهؼ
عهدهللا بؽ عسرو بؽ الناص فدسنغ حيؽ سلؼ ضقؾ :  ندة الددبلا ومشدػ الددبلا  هدارب 

ى جشدد  عهدددهللا بددؽ عسددر حدديؽ سددلؼ فدددسنغ ضقددؾ  ضددا ذا الجددبل  واإلفددراا،  ددؼ  ددلى إلدد
م ددل ذلددػ، فزددحػ الرجددل، فقددا  لددغ ابددؽ عسددر مددا  اددح ػ قددا : إنددي  ددلية علددى 

 جشدد  عهدددهللا بددؽ عسددرو فدددسنتغ ضقددؾ  م ددل ذلددػ، قددا  ابددؽ عسددر:  ددان رسددؾ  هللا 
 .(4)ضقؾ  ذلػ 
 

 الترجيق :
  الرددلؾات مذددروعية رفددع الرددؾت  الددو ر  نددد انقزددا –وهللا  علددؼ  –والددراجق 

الس تؾبددة و نددغ مددؽ الدددشة لقددؾة األدلددة فددي ذلددػ و ددراحتها واددنل  دلددة مددؽ قددا   ندددا 
 السذروعية و نيؽ اإلسرار .

 يؽ:تو ت فد سشية رفع الرؾت  الو ر  ند انقزا  الرلؾات الس تؾبة في حال
 الحا  األولى : عشد مؽ ضجهلها مؽ السدلسيؽ، ليتنلؼ الدشة وهحافظ عليها.

                                                 

( ، رسدددالة فدددي الجهدددر  الدددو ر  ندددد الردددبلة، 4/263انغدددر:  عدددبلا السدددؾقنيؽ عدددؽ رل الندددالسيؽ )   (1)
 (.3/316مرعاة السفا يق شرح مذ اة السرابيق )( ، 67لدليسان بؽ سحسان )ص

(، رسدددالة فدددي الجهدددر  الدددو ر  ندددد الردددبلة لددددليسان بدددؽ 7/411انغدددر: فدددتق الهدددار  البدددؽ رجددد  )   (2)
 ( .67سحسان )ص

عؾن بؽ عهد هللا بؽ عتهة بؽ مدنؾد الهدولي  بدؾ عهدد هللا ال دؾفي ال ايدد ، قدا   حسدد وابدؽ منديؽ      (3)
األ سني عدؽ  بدي ندؾف الهدولي عدؽ  بيدغ  دان مدؽ   دل  يدل السديشدة و وقفهدؼ  والشدائي  قة ، قا 

 و ان مرجئا  ؼ رجع عؽ ذلػ ،  ؾفي سشة  زع عذرة ومائة.
 ( .8/171(  هوي  التهوي  )5/115( سير  عبلا الشهبل  )22/453 هوي  ال سا  )       

( 365تهددى إلددى قددؾا فجلددس إلدديهؼ حدددي  )روان الشدددائي فددي عسددل اليددؾا والليلددة  ددال مددا ضقددؾ  إذا ان   (4)
 ( .297)ص
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 .(1)نية : إذا يجرت يون الدشة، لتحيا و شتذر بيؽ السدلسيؽالحا  ال ا
 

                                                 

 ( .221انغر:  حقيب ال بلا في  ذ ار الربلة  ند الدبلا لوضال ال امد  )ص   (1)
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 ةعشرانثبنثت انمسأنت 

 رفع انصٌث ببنخصٌمت فً انمسجذ

خردددؾمة فدددي السددددجد علدددى قدددؾليؽ اختلدددل الفقهدددا  فدددي ح دددؼ رفدددع الردددؾت  ال
 القؾ  األو  :قالؾا   رايية رفع الرؾت في السدجد  الخرؾمة . :ا شيؽ

   رحسغ هللا .نية والحشابلة واختيار الشؾو الذافويؾ قؾ  السال ية و 
قددا  السال يددة رحسهددؼ هللا : )رفددع الرددؾت فددي السدددجد مسشددؾس إال مددا البددد مشددغ 
فالجهر  القرا ة في الربلة والخظهة والخرؾمة مؽ الجساعدة عشدد الددلظان فدبل  د س 

ا ة  غ، والبد لهؼ مشغ، ومنسا ض ؾن في القرا ة علدى وجدغ مخردؾص  جهدر اإلمداا  دالقر 
ألن مال دا  سدئل عدؽ ، (1)والستشفل  الليل وحدن، و ما جهر  نزهؼ على  ندض فسسشدؾس(

رفع الرؾت  النلؼ في السدجد ف ن ر ذلدػ وقدا  : )علدؼ ورفدع  دؾت فد ن ر  ن ض دؾن 
قا  الشؾو  رحسغ هللا : )وهددتح   ن ال يتخدو السددجد مجلددا  ،(2)علؼ فيغ رفع  ؾت(

ق؛ ألندغ يشد ن عدؽ رفدع األ دؾات... و رايدة ا خداذن للقزا ، فدان ا خدو  درن علدى األ د
الخردؾا مدؽ االجتسداس فيدغ لسذدا سة  ؽ     دس  مجلدا  للقزاة  راية  ش هغ، فان ار  هها لؼ ض  

 .(3)ونحؾيا، بل ضقندون خارجغ(
ات فددي السدددجد ألنددغ القددؾ  ال دداني: قددالؾا ال حددرج فددي رفددع الرددؾت  الخرددؾم

  نض الحشابلة. اماا  حسد عليهاضة لئلويؾ قؾ  الحشفية ورو البد لهؼ مشها ،
قدا  للسدديؾن : قدؼ  قا  ابؽ نجديؼ رحسدغ هللا : )وهقزدي فدي السددجد... ألندغ 

 .(4)فاقزغ،  ند  مر الدائؽ بؾاع الذظر، و انا في السدجد وقد ار فنة   ؾا هسا(

                                                 

 ( .8/92مشق الجليل شرح مخترر خليل لسحسد عليش )   (1)
 ( .4/71(، حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير )2/362وانغر: مؾاي  الجليل للحظال ) 
 (.1/536ؾادر وال هادات على ما في السدونة مؽ نيريا مؽ األمهات البؽ  بي زهد القيرواني )الش   (2)
 ( .  11/138رواة الظالهيؽ وعسدة السفتيؽ )   (3)
 ( .6/467الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )   (4)
 (.8/47(، حاشية ابؽ عابديؽ )3/221وانغر : مجسع األنهر في شرح ملتقى األ حر ) 
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:   ددددرن  ن  -سددددا فددددي مدددددائل ال ؾسددددج   –وقددددد سددددئل اإلمدددداا  حسددددد رحسددددغ هللا 
قدا  ابدؽ قدامدة ، (1)جد؟ قا : )ما زا  السددلسؾن ضقزدؾن فدي السددجد(قزي في السدض

ضظالد   نزدهؼ  نزدا   دالحقؾ  فدي  –راي هللا عدشهؼ  –رحسغ هللا : )و ان   حا غ 
 .(2)السدجد، وربسا رفنؾا   ؾا هؼ(

وقددد اسددتد  القددائلؾن   رايددة رفددع الرددؾت  الخرددؾمة فددي السدددجد  ندددة  دلددة، 
: )ليليشدي مدش ؼ  ولدؾ  قدا : قدا  رسدؾ  هللا  بدؽ مددنؾد الدليل األو : عدؽ ا مشها:

 . (3)ات األسؾا ( الويؽ يلؾنهؼ  بل ا ، ومضافؼ وييذاألحبلا والشهى،  ؼ 
نهدددى عدددؽ ييذدددات األسدددؾا  ويدددؾ ضددددؾ   دددحابتغ  وجدددغ الداللدددة : ن الشهدددي 

قيددل : إن ال ددبلا ع فددي األسددؾا  ، نؾا فددي بيددؾت هللا  سددا ضرددشرددشللرددبلة،    : ال ض
والهيذددددات: يددددي الفتشددددة ، (4)يتنلددددب  الدددددابب والشهددددي عددددؽ رفددددع الرددددؾت فددددي السدددددجد

، قددا  الخظددابي رحسددغ هللا :)ييذددات األسددؾا  مددا ض ددؾن فيهددا مددؽ الجلهددة (5)واالخددتبلط
 .(6)وار فاس األ ؾات وما ضحدث فيها مؽ الفتؽ(

قددددددا  الشددددددؾو  رحسددددددغ هللا : )   اختبلطهددددددا والسشازعددددددة والخرددددددؾمات وار فدددددداس 
 .(7)ات والل ط والفتؽ( األ ؾ 

 : )جشهؾا  قا : قا  رسؾ  هللا   (8)الدليل ال اني : عؽ وا لة بؽ األسقع 

                                                 

 ( .7/3714مدائل اإلماا  حسد ومسحا  بؽ رايؾهغ )   (1)
 ( .14/21الس شي )   (2)
 (.1/271( )432روان مدلؼ في الرحيق  تال الربلة  ال  دؾهة الرفؾف ومقامتها حدي  )   (3)
 ( .1/238النرف الذو  شرح سشؽ الترمو  لل ذسير  )   (4)
 ( .2/273عياض مادة )يد و ش( ) انغر : مذار  األنؾار على  حاح اآل ار للقااي   (5)
 ( .1/185منالؼ الدشؽ )   (6)
 ( .4/411شرح الشؾو  على مدلؼ )   (7)
وا لة بؽ األسقع بؽ  ن  اللي ي،  بؾ األسقع وقيل  بؾ   ،  حابي مذهؾر، ن   الذداا، وعداش     (8)

وعددداش إلدددى سدددشة خسدددس و سدددانيؽ، ولدددغ مائدددة وخسدددس سدددشيؽ، ويدددؾ آخدددر مدددؽ مدددات بدمذدددب مدددؽ 
 حا ة. الر

 . ( 579( التقره  ) ص3/262اإل ا ة )      



 166 

مددددددددداجد ؼ  ددددددددهيان ؼ، ومجددددددددانيش ؼ، وخرددددددددؾما  ؼ، ورفددددددددع   ددددددددؾا  ؼ، وسددددددددل 
 .(1)سيؾف ؼ(

 .(2)وجغ الداللة :األمر الررهق بتجشي  السدجد الخرؾمة ورفع األ ؾات 
ل:  دد ن يددوا الحدددي  اددنيل جدددا  ال  قددؾا  ددغ حجددة، وال السشاقذددة :وهشدداقش يددوا الدددلي

 ضرلق لبلستدال   غ على إ هات ح ؼ شرعي، فبل داعي لو رن واالعتساد عليغ .
رحسدددغ هللا قدددا :  شدددة قائسدددا  فدددي السددددجد،  (3)الددددليل ال الددد  : عدددؽ الددددائ  بدددؽ ي هدددد 
جئتددغ فالخظددال، فقددا : اذيدد  فدد  شي بهددويؽ، فحرددهشي رجددل، فشغددرت فدداذا عسددر بددؽ 

قددا : لددؾ  شتسددا مددؽ  يددؽ  نتسددا؟ قدداال: مددؽ  يددل الظددائل،  بهسددا، قددا : مددؽ  نتسددا،  و مددؽ
 . (4) يل الهلد ألوجنت سا،  رفنان   ؾا  سا في مدجد رسؾ  هللا 

وجغ الداللة :قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : )قؾلغ )لؾ  شتسا( يد  على  نغ  دان  قددا نهيدغ 
 : )جلدددا (، ومددؽ يددون رحسددغ هللا (5) اإلسددساعيليعددؽ ذلددػ...، وقؾلددغ )ألوجنت سددا( زاد 

                                                 

( 751روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال السددداجد والجساعددات  ددال مددا ض ددرن فددي السدددجد حدددي  : )   (1)
(، والحددددي  ادددنيل جددددا ، ا فدددب األئسدددة علدددى  زدددنيفغ ، ففيدددغ الندددبل  بدددؽ   يدددر الذدددامي 1/247)

ة. انغددر:  خددرهج األحاديدد  واآل ددار الؾاقنددة فددي مش ددر الحدددي ، وم حددؾ  لددؼ ي هددة سددساعغ مددؽ وا لدد
(، 1/288(، الدراضة فدي  خدرهج  حاديد  الهداضدة البدؽ حجدر )3/1163 فدير ال مخذر  لل هلني )

 ( .111إ بلح السداجد للقاسسي  خرهج األلهاني )ص
 وقددد قددا  الحددافظ رحسددغ هللا  سددا ضس ددل قاعدددة فددي يددوا الهددال : )وردت  حاديدد  فددي الشهددي عددؽ رفددع 

 ( .1/561الرؾت في السداجد ل شها انيفة( فتق الهار  )
 (.16/31الحاو  ال هير للساورد  ) –( 17/388انغر:الهيان والتحريل البؽ رشد الجد )   (2)
الدددائ  بددؽ ي هددد بددؽ سددنيد  بددؾ ي هددد ال شددد  السدددني ابددؽ  خددة نسددر، وذلددػ شددي  عرفددؾا  ددغ ، قددا :    (3)

ابدؽ سددهع سدشيؽ ، لدغ نردي  مدؽ  دحهة ورواضدة ،  دؾفي سددشة و ندا  -  -حدج بدي  بدي مدع الشهدي 
إحددددى و ددددنيؽ ، وقدددا  ابدددؽ  بدددي داود: يدددؾ آخدددر مدددؽ مدددات  السديشدددة مدددؽ الردددحا ة . االسدددتينال 

 (.23/ 3( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )169/ 2(  سد ال ا ة)2/576)
 .(1/168( )471دي )ؾت في السدجد حروان الهخار  في الرحيق  تال الربلة  ال رفع الر    (4)

(1/168). 
(   اإلمداا الحدافظ  بددؾ   در  حسددد بدؽ إبددراييؼ الجرجداني اإلسددساعيلي الذدافني ،  ددشل  ردانيل  ذددهد 5)

لددغ  اإلمامددة فددي الفقددغ والحدددي  ، مشهددا :مدددشد عسددر ، السدددتخرج علددى الرددحيق ، مددات فددي نددرة 
 رج  سشة إحدى وسهنيؽ و بلث مائة، عؽ  ربع و دنيؽ سشة .
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ؽ  ددؾن يددوا الحدددي  لددغ ح ددؼ الرفددع ألن عسددر ال يتؾعددديسا  الجلددد إال علددى الجهددة  هددي
 .(1)مخالفة  مر  ؾقيفي ( 

فدبل  السشاقذة : ضس دؽ مشاقذدة يدوا االسدتدال    ندغ خداص  سددجد رسدؾ  هللا 
  رفع فيغ األ ؾات دون نيرن .
وال دليددددل يشددددا علددددى  خردددديص  ، ددددية  فتقددددر إلددددى دليددددلالددددرد : دعددددؾى الخرؾ 

دون نيدددرن  دددالشهي عدددؽ رفدددع األ دددؾات، فيهقدددى االسدددتدال  علدددى  مددددجد رسدددؾ  هللا 
 عسؾمغ في الشهي عؽ رفع الرؾت في السداجد  لها.

خددرج علددى الشدداس ويددؼ ضرددلؾن وقددد   ن رسددؾ  هللا  الدددليل الرا ددع :عددؽ الهيااددي 
لسرددلي يشدداجي ربددغ فليشغددر  ددؼ يشاجيددغ، وال ضجهددر إن اعلددة   ددؾا هؼ  ددالقرا ة فقددا : )

 .(2) نز ؼ على  نض  القرآن(
وجغ الداللة :قدا  ابدؽ عهدد الهدر رحسدغ هللا : )ومذا لدؼ ضجد  للتدالي السردلي رفدع  دؾ غ 
لدددئبل ض لدددط وهخلدددط علدددى مردددل إلدددى جشهدددغ، فالحددددي  فدددي السددددجد مسدددا ضخلدددط علدددى 

ومذا نهددي السدددلؼ عددؽ  ذضددة  خيددغ ،   علددؼالسرددلي  ولددى بددولػ و لدد ا و مشددع و حددرا وهللا
قدا  الهداجي ، (3)السدلؼ في عسل الهر و بلوة ال تال ف ذان فدي نيدر ذلدػ  شدد  حرهسدا ( 

ي ذلدددػ اسدددتخفافا   السدددداجد، ومطراحدددا  لتؾقيريدددا و ش هههدددا الؾاجددد ، فدددرحسدددغ هللا : )وألن 
(  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)ومفراديدددا لسدددا بشيدددة لدددغ مدددؽ ذ دددر هللا  ندددالى، قدددا  هللا النغددديؼ : 

).(4)   
مؽ آ ار  شهى عدؽ  الدليل الخامس : ما ورد عؽ  مير السخمشيؽ عسر بؽ الخظال 

 رفع الرؾت في السداجد.

                                                                                                                                            

 (.4/379( شورات الوي  )3/7( طهقات الذافنية ال هرى )16/292ا الشهبل  )سير  عبل      
 ( .1/561فتق الهار  )   (1)
 ( .115سهب  خرهجغ )ص   (2)
 ( .23/319التسهيد لسا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد )   (3)
 ( .2/43السشتقى شرح السؾط  )   (4)
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 فسددؽ ذلددػ :عددؽ عهدددهللا بددؽ عسددر راددي هللا عشهسددا  ن عسددر بددؽ الخظددال 
 (2)وعدؽ سدند بدؽ إبدراييؼ، (1) فان إذا خرج إلى نداٍد فدي السددجد قدا  : )إضدافؼ والل دط(

رجبل  رافنا   ؾ غ فدي السددجد فقدا :  قا : سسع عسر بؽ الخظال   (3)عؽ  بيغ
 .(4) )  در   يؽ  نة(

األ ددؾات فددي السددداجد ومن ددار ذلددػ وجددغ الداللددة :الترددرهق  ددالشهي عددؽ الل ددط ورفددع 
 مؽ فنلغ، والخرؾمات مؽ جسلتها  . على

 ة مشها:واستد  القائلؾن  جؾاز رفع الرؾت  الخرؾمة في السدجد   دل
 خهدددرن  ندددغ   ن  ندد  بدددؽ مالددػ  (5)الدددليل األو  : عدددؽ عهدددهللا بدددؽ  ندد  بدددؽ مالدددػ

فدي السددجد فار فندة  يشدا  لدغ عليدغ فدي عهدد رسدؾ  هللا حددرد دابدؽ  بدي مؽ  قااى 
 حتى  ويؾ في بيتغ، فخرج إليهسا رسؾ  هللا    ؾا هسا حتى سسنها رسؾ  هللا 

                                                 

( 7992ردبلة  ددال فدي رفددع الردؾت فددي السدداجد   ددر )روان ابدؽ  بددي شديهة فددي السردشل  تددال ال   (1)
(. وروان عهددددالرزا  الردددشناني فدددي السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال الل دددط ورفدددع الردددؾت 5/294)

 ( .  1/438( )1713ومنذاد الذنر في السدجد   ر )
 بددؾ إسددحا  سددند بددؽ إبددراييؼ بددؽ عهددد الددرحسؽ بددؽ عددؾف ال يددر  اإلمدداا الحجددة قااددي السديشددة ،      (2)

 ان  قة فاابل   ير الحدي  ، مات سشة خسس وعذرهؽ ومائة .ف
 (.2/119( شورات الوي  )3/462(  هوي  التهوي  )5/418سير  عبلا الشهبل  )       

إبراييؼ بؽ عهد الرحسؽ بؽ عؾف ال ير   بؾ إسحا  السدني،  مغ  ا  ل ؾا بشة عقهدة  دان  قدة ضندد    (3)
 ذ ر في عداد الرحا ة فاهلل  علؼ ،  ؾفي سشة خسس وسهنيؽ . في الظهقة األولى مؽ التا نيؽ ، و 

 . (1/139(  هوي  التهوي  )2/111( الجرح والتنديل )1/158 سد ال ا ة )       
( 7986روان ابدؽ  بددي شديهة فددي السردشل  تددال الردبلة  ددال فدي رفددع الردؾت فددي السدداجد   ددر )   (4)

الددشؽ ال هدرى فدي السدؾاعظ انغدر:  حفدة األشدراف (، وع ان الس   فدي التحفدة للشددائي فدي 5/293)
 .(6/65  ير رحسغ هللا في  فديرن )(، و ححغ ابؽ 8/4( )11382في منرفة األطراف حدي  )

عهدد هللا بدؽ  ندد  بدؽ مالدػ األنرددار  الددلسي السدددني  دان قائدد  بيددغ حديؽ عسدي ، ولددد علدى عهددد    (5)
ال قدات وقدا  مدات فدي والضدة سدليسان سدشة سدهع  ، قا   بؾ زرعدة  قدة وذ درن ابدؽ حهدان فدي الشهي 

  و  سان و دنيؽ .
 .(5/369(  هوي  التهوي  )5/273(  الظهقات ال هرى )5/142الجرح والتنديل )       
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قا : لهيدػ ضدا رسدؾ  هللا، مالػ قا : ضا  ن  حجر غ، ونادى  ن  بؽ  (1)فذل سجل
نلدة ضدا رسدؾ  هللا، قدا  رسدؾ  قدد ف ف شار بيدن  ن اع الذظر مؽ ديشدػ، قدا   ند :

 . (2) : قؼ ف قزغ( هللا
وجددغ الداللددة :قددا  الحددافظ رحسددغ هللا : )وفددي الحدددي  جددؾاز رفددع الرددؾت فددي 

فدع الردؾت فدي السددجد السدجد، ويؾ  ولػ ما لؼ يتفاحش... قا  السهلد : لدؾ  دان ر 
 .(3)، ولهيؽ لهسا ذلػ(ا الشهي سال ضجؾز لسا  ر ه

وهس ددؽ مشاقذددة يددوا االسددتدال  :  سددا قالددغ الحددافظ رحسددغ هللا : )ولسددؽ مشددع  ن 
ضقؾ : لنلغ  قدا نهيغ عؽ ذلػ فافتفى  غ واقترر على التؾ ل  دالظرهب السخدضدة إلدى 

 .(4)ة لرفع الرؾت(  رب ذلػ  الرلق السقتزي لترب السخا سة السؾجه
الدددددليل ال دددداني : ورد فددددي النديددددد مددددؽ اآل ددددار قزددددا  الرددددحا ة والتددددا نيؽ فددددي 

، وقزدى  العدؽ عشدد مشهدر الشهدي  السدجد فقد روى الهخدار  رحسدغ هللا  ن عسدر 
 داليسيؽ عشدد السشهدر. وقزدى شدرهق والذدنهي وهحيدى بدؽ  مروان على زهد بؽ  ابدة 

 .(5)ضنسر في السدجد 

                                                 

الدددتران السقرونددان بيشهسددا فرجددة والجسددع سددجؾف و سددجاف ،  - فددتق الددديؽ و دددريا -(    الدددجل : 1)
 لدجل سجافا وبية مدجل إذا  ان  ولػ وربسا سسي ا

( الرحاح  داج الل دة و دحاح 474/ 1( جسهرة الل ة )343/ 2الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر )
 (.1371/ 4النربية )

(، 1/168( )471روان الهخار  في الرحيق  تال الربلة  ال رفع الردؾت فدي السددجد حددي  )   (2)
( 1558لددددديؽ حدددددي  )وروان مدددددلؼ فددددي الرددددحيق  تددددال السددددداقاة  ددددال اسددددتحهال الؾاددددع مددددؽ ا

(3/966. ) 
 ( .1/552فتق الهار  )    (3)
 ( .1/552فتق الهار  )   (4)
 ( .4/334روايا منلقة في الرحيق  تال األح اا  ال مؽ قزى والعؽ في السدجد )   (5)
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جدددر رحسدددغ هللا : و خدددرج ال رابيددددي فدددي  دل القزدددا  مدددؽ طرهدددب  بدددي قدددا  ابدددؽ ح
بددؽ حد ا وابشددغ و  بددؽ  إبددراييؼ و بدؾ   ددر بدؽ   بددؽ عسدروقددا :  دان سددند بدؽ  (1)ال نداد 
 .ضقزؾن في مدجد رسؾ  هللا (3)و  بؽ مرن  بؽ شرحهيل  (2) فؾان

لددى التددا نؾن ع وجددغ الداللددة : ؾاطددخا الرددحا ة راددؾان هللا علدديهؼ ومددؽ  نددديؼ
والتذدداجر  ةوالقزددا  عددادة ال يشفددػ عددؽ الخرددؾمالقزددا  فددي السدددجد وعدددا إن ددارن ، 

 ورفع األ ؾات، فاقراريؼ لهوا دليل على جؾاز ذلػ  بل ن ير.
السشاقذددددة :وهس ددددؽ مشاقذددددة يددددوا االسددددتدال  بؾقددددؾس الخددددبلف فددددي جددددؾاز القزددددا  فددددي 

ددجد  اإلمداا الذدافني رحسدغ هللا، السدجد، فسؽ  يل النلؼ مؽ ال ضجي  القزا  في الس
فددبل ضدددتقيؼ ، (4)وهنلددل ذلددػ :  دد ن الخرددؾمات    ددر بدديؽ يدضددغ والسددداجد  جشدد  ذلددػ 

 االستدال   سا يؾ محط خبلف .
 
 

 الترجيق :
والدراجق وهللا  علدؼ يدؾ القدؾ  األو  القائدل   رايدة رفدع الردؾت  الخردؾمة فددي 

تدلؾا  دددغ، ومدددا ورد مدددؽ رفدددع   دددؾات السددددجد لحرمدددة بيدددؾت هللا و نغيسهدددا وقدددؾة مدددا اسددد
فانسدا يدؾ لندارض ومدا البدد مشدغ فدي  – سا في حدي   ن  بؽ مالدػ  –الستخا سيؽ 

 مظالهتغ بديشغ وهللا  علؼ .

                                                 

ددؾان القرشددي،  بددؾ عهددد الددرحسؽ السدددني، السنددروف  دد بي ال   ندداد، مددؾلى رملددة بشددة     (1) عهددد هللا بددؽ ذ ف 
يهة، قددا  الهخددار  :   ددق  سددانيد  بددي يرهددرة  بددؾ ال ندداد عددؽ األعددرج عددؽ  بددي يرهددرة ، روى لددغ شدد

 الجساعة، مات سشة إحدى و بل يؽ ومائة.
 (.14/476(  هوي  ال سا  )28/44(  ارهخ دمذب )111السراسيل )ص      

نيد بددؽ السدددي    بددؽ  ددفؾان القرشددي الجسحددي السدددني قااددي السديشددة  ضدداا يذدداا روى عددؽ سدد   (2)
 ويذاا بؽ عروة وروى عشغ مالػ و  بؽ عسرو والدراورد  ، ذ رن ابؽ حهان في  تال ال قات .

 (.9/232(  هوي  التهوي  )25/395(   هوي  ال سا  )7/287الجرح والتنديل )      
 .لؼ  جد لغ  رجسة     (3)
 ( .8/241انغر: شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )   (4)
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 ةت عشربعارانمسأنت ان

رفع انصٌث ببنسؤال داخم انمسجذ 
(1)

 

  نالى لؼ  هؽ إال إلقامة ذ رن وعهاد غ سدهحانغ ال لذدي  مدؽالسداجد بيؾت هللا 
 حظاا الدنيا ال ائل.

الشداس مدؽ نيدر ادرورة وقد وردت نرؾص الذرهنة ال درا   دالشهي عدؽ سدخا  
: )مدا يد ا   فنؽ ابؽ عسر راي هللا عشهسدا قدا : قدا  رسدؾ  هللا  و حاجة ملحة ، 

وعدؽ  بددي ، (2)الرجدل ضددا  الشداس حتدى ضد  ي يدؾا القيامددة لديس فدي وجهدغ م عدة لحدؼ( 
: )مدؽ سدد   الشدداس  مدؾالهؼ    ددرا  فانسدا ضدددا  جسددرا    قددا : قدا  رسددؾ  هللا يرهدرة 

 .(3)فليدتقل  و ليدت  ر( 
 ن  وقد ورد جدؾاز إعظدا  الفقيدر )فدي السددجد( مدؽ نيدر سدخا ، فندؽ  ندس 

    ددي   سددا  مددؽ الهحدرهؽ  رسدؾ  هللا 
فقددا : ) ن ددرون فددي السددجد، و ددان  ف ددر مددا   (4)

إلدى الردبلة ولدؼ يلتفدة إليدغ، فلسدا قزدى  ، فخدرج رسدؾ  هللا    ي  غ رسدؾ  هللا 
 .(5)الربلة جا  فجلس إليغ، فسا  ان يرى  حدا  إال  عظان( الحدي  

 مدددا إذا سددد   الفقيدددر فدددي السددددجد ورفدددع  دددؾ غ  الددددخا ، فقدددد اختلدددل الفقهدددا  
 رحسهؼ هللا في ح سغ على  بل ة  قؾا  :

                                                 

دخ ا      (1)  لل الديؾطي رحسغ هللا رسالة   يرة في خرؾص يدون السددالة  نشدؾان : ) بدو  النددجد لد 
 ( .1/87السدجد( ويي مظهؾعة اسؽ الحاو  للفتاوى )

(، 1/457( )1474روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال ال  دداة  ددال مددؽ سدد   الشدداس    ددرا  حدددي  )    (2)
 ( .2/721( )1141راية السد لة للشاس حدي  )وروان مدلؼ في الرحيق  تال ال  اة  ال  

 (.2/721()1141روان مدلؼ في الرحيق  تال ال  اة  ال  راية السد لة للشاس حدي  )    (3)
(    الهحددرهؽ :  م شددى  حددر:  ددان اسددسا لدددؾاحل نجددد بدديؽ قظددر وال ؾهددة، و انددة يجددر قرددهتغ، ويددي 4)

قلديؼ اسدؼ األحددا  . منجدؼ السندالؼ الج رافيدة الهفؾف اليؾا وقد  دسى الحدا  ؼ  طلدب علدى يدوا اإل
 (41في الديرة الشهؾهة )ص: 

( 421(    روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الرددبلة  ددال القدددسة و نليددب القشددؾ فددي السدددجد حدددي  )5)
(1/152.) 
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مداا مالدػ و  دحا غ ض رن الدخا  في السدجد مظلقدا ، ويدؾ قدؾ  اإل القؾ  األو :
 مؽ  ندن، والذافنية والحشابلة واختيار الديؾطي رحسهؼ هللا .

دد قددا  ابددؽ و  (1)ا  عددؽ الدددخا  فددي السدددجد( خَّقددا  مالددػ رحسددغ هللا : )وهشهددى الد 
خَّا  الويؽ ضد لؾن في السددجد وهلحدؾن فدي  رشد الجد رحسغ هللا : )وسئل مالػ عؽ الد 

ه دؾن؟ قدا :  رى  ن ا مشدو يدؾميؽ وهدو رون حداجتهؼ وهالسد لة وهقؾلؾن للشاس: قد وقفشد
قدددا    بدددؽ رشدددد : السنشدددى فدددي يدددوا بددديؽ، ألن السدددداجد إنسدددا وادددنة يشهدددؾا عدددؽ ذلدددػ ، 

للربلة و بلوة القرآن وذ ر هللا والدعا  هلل ع  وجل، فيشه ي  ن يشهى فيهدا عسدا سدؾى ذلدػ 
دددخَّا  الدددويؽ يلحدددؾن ألن  ذلدددػ ضذددد ل السردددليؽ وبددداهلل مدددؽ الل دددط ورفدددع الردددؾت وسدددخا  الد 

 .(2)التؾفيب( 
قدا  الرملددي رحسدغ هللا نقددبل  عدؽ الددديؾطي : )الددخا  فددي السددجد م ددرون  رايددة 

 .  (3) ش هغ... يوا حي  لؼ  دس إليغ ارورة ومال انتفة ال راية( 
، (4)قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : )وه ددرن الدددخا     سددخا  الردددقة فددي السدددجد( 

هللا : )وأل دددحابشا وجدددغ ض دددرن الددددخا   والتردددد  فدددي السددددجد قدددا  ابدددؽ رجددد  رحسدددغ و 
 .(5)مظلقا (

القدؾ  ال دداني :جددؾاز السددد لة فددي السدددجد  ددبل  رايددة مظلقددا ، وذيدد  إليددغ  نددض 
 فقها  السال ية، وبنض فقها  الحشابلة .

                                                 

 ( .13/348الوخيرة للقرافي )    (1)
(، 7/616مؾايدد  الجليددل للحظددال )(، وانغددر فددي مددوي  السال يددة: 18/161الهيددان والتحردديل )    (2)

(، التددداج واإلفليدددل لسختردددر خليدددل 16/413مدددشق الجليدددل لذدددرح مختردددر خليدددل لسحسدددد علددديش )
 ( .11/284للنهدر  السؾا  )

(، وانغددر فددي مددوي  الذددافنية: حاشددية الجسددل علددى 6/147نهاضددة السحتدداج إلددى شددرح السشهدداج )    (3)
 ( .7/179)(، حؾاشي الذرواني والنهاد  4/112السشهج )

( ، وانغددر فددي مددوي  الحشابلددة: مظالدد   ولددي الشهددى للرحيهدداني 6/271 ذدداف القشدداس للههددؾ ي )    (4)
(6/23. ) 

 ( .2/365فتق الهار  )    (5)
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قددا  ابددؽ رشددد رحسددغ هللا : )ل ددؽ اختددار  نددض الذدديؾخ الساادديؽ إ احددة الدددخا  
دددعلدددى اإلطدددبل ، ل لهددد ا  فدددي يدددون األوقدددات، ومذدددايد الردددلؾات مغشدددة خَّة الحرمدددان للد 

، (1)الرحسددات ورقددة القلددؾل الهاع ددة علددى الردددقات، فدد بيق للزددرورة مخافددة الزددينة(
قدا  ابدؽ مفلدق رحسدغ هللا : ، (2)قا  الذارح عشد الحشابلة: )وهجؾز الددخا  فدي السددجد(

علددى  ن مددؽ سدد   قهددل خظهددة ال رايددة، وقددد نددص  حسددد رحسددغ هللا  )و ف ددريؼ لددؼ يددو ر
 .(3)الجسنة  ؼ جلس لها  جؾز الردقة عليغ(

القددددؾ  ال الدددد  :جددددؾاز السدددددالة فددددي السدددددجد ول ددددؽ  قيددددؾد ذ رويددددا، ويددددؾ قددددؾ  
 الحشفية، واختيار شيخ اإلسبلا وفتيا اللجشة الدائسة.

قا  ابؽ نجيؼ رحسغ هللا : )قا  الردر الذهيد: السختدار  ن الددائل إذا  دان ال 
يؽ يد  السردلي وال يتخظدى رقدال الشداس وال ضدد   إلحافدا  وهدد   ألمدر البدد لدغ ضسر ب

قددددا  ابددددؽ عابددددديؽ رحسددددغ هللا : )قؾلددددغ وه ددددرن ،  (4)مشددددغ ال  دددد س  الدددددخا  واإلعظددددا ( 
دددد ا ( قددددا  فددددي الشهددددر: والسختددددار  ن الدددددائل إن  ددددان ال ضسددددر بدددديؽ يددددد  خَّالتخظددددي للد 

فددا  بدددل ألمدددر البددد مشدددغ فددبل  ددداس  الددددخا  السرددلي وال يتخظدددى الرقددال، وال ضدددد   إلحا
 . (5)واإلعظا  (

قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )  ل الدخا  محرا في السدجد وخدارج السددجد إال 
 زرورة فان  ان  غ ارورة وس   في السدجد ولؼ يخذ  حددا  بتخظيدغ رقدال الشداس وال 

ا  ضزددر  الشدداس نيددر  خظيددغ، ولددؼ ض ددول فيسددا يروهددغ وهددو ر مددؽ حالددغ، ولددؼ ضجهددر جهددر 
م ددل  ن ضددد   والخظيدد  ضخظدد   و ويددؼ ضدددسنؾن علسددا  ضذدد لهؼ  ددغ ونحددؾ ذلددػ جدداز، 

 .(6)وهللا  علؼ(
                                                 

السنيدددددار السندددددرل والجدددددامع الس دددددرل عدددددؽ فتددددداوى  يدددددل  فرهقيدددددة واألنددددددلس والس دددددرل للؾنذرهددددددي     (1)
(1/147.) 

 ( .1/423قشع لنهدالرحسؽ بؽ  بي عسر السقدسي )الذرح ال هير على الس    (2)
 ( .3/394اآلدال الذرعية )    (3)
 ( .2/275الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (4)
 ( .3/42رد السحتار على الدر السختار )    (5)
 ( .22/216مجسؾس الفتاوى )    (6)
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وقددد اسددتد    ددحال القددؾ  األو  مسددؽ قددا    رايددة الدددخا  فددي السدددجد مظلقددا  
  ندة  دلة مشها:

: )مددؽ سددسع رجددبل   قددا : قددا  رسددؾ  هللا  الدددليل األو  :عددؽ  بددي يرهددرة 
يا هللا عليػ، فان السداجد لؼ  هؽ لهوا(يشذد اال  .(1)ة في السدجد فليقل: ال ردَّ

وجدددغ الداللدددة: ن السدددداجد إنسدددا بشيدددة لنهدددادة هللا  ندددالى ولدددؼ  دددهؽ للددددخا  فيهدددا، 
 والدخا  ضذؾش على مؽ ضنهد هللا فيها خا ة إذا رفع  ؾ غ  السد لة .

مدؽ حددي  الشهدي عدؽ نذدد قا  الديؾطي رحسغ هللا : )ومنسا قلشا  ال رايدة  خدوا  
 .(2)الزالة في السدجد(

السشاقذددة :يددوا قيدداس  ددحيق إذا  ددان يددخذ  السرددليؽ  دددخالغ  رفددع الرددؾت ويددؼ فددي 
عهدادة ضذدؾش علدديهؼ،  مدا إذا سدد    دبل رفددع  دؾت و ذددؾهش علدى السرددليؽ فدبل حددرج 

 وبدخالغ  شدفع حاجتغ  بل ارر . – سا سي  ي  –فقد جا   غ الدليل 
 .(3): )مؽ س   في السدجد فاحرمؾن( ي : يروى عؽ الشهي الدليل ال ان

وجغ الداللة :الشص على عدا إعظا  الدائل وحرمانغ مسا يد  على  راييدة مدا 
   ى مؽ السد لة في السدجد.

ومسددؽ اسددتد  بهددوا ابددؽ الحدداج فددي السدددخل حيدد  قددا  رحسددغ هللا : )وهشه ددي لددغ 
 .(4)ي  ... وذ رن( ن ضسشع مؽ ضد   في السدجد لسا ورد في الحد

السشاقذددددة :يددددوا السددددرو  ال   ددددل لددددغ فددددي دواوهددددؽ اإلسددددبلا،  سددددا ذ ددددر ذلددددػ 
الدديؾطي رحسددغ هللا حيدد  قددا : )ومدا وقددع فددي السدددخل البدؽ الحدداج مددؽ حدددي  : )مددؽ 

 .(5)سا  في السدجد فاحرمؾن( فانغ ال   ل لغ(
 

                                                 

لزددالة فددي السدددجد ومددا ضقؾلددغ مددؽ روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال السددداجد  ددال الشهددي عددؽ نذددد ا    (1)
 ( .2/82( )1288سسع الشاشد حدي  )

 ( .1/88بو  الندجد لدخا  السدجد اسؽ الحاو  للفتاوى )    (2)
 (.3/653ال يؾجد في شي  مؽ دواوهؽ الدشة، انغر: الدلدلة الزنيفة لؤللهاني )    (3)
 ( .1/311السدخل )    (4)
 ( .1/88ؽ الحاو  للفتاوى )بو  الندجد لدخا  السدجد اس    (5)
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شدع الفقيدر مددؽ قدا  النبلمدة ابددؽ  داز رحسدغ هللا : )ال  علددؼ دلديبل  شدرعيا  يؾجدد  م
 .(1)الدخا  في السدجد(

وعليدددددغ فدددددبل حجدددددة فيدددددغ ، وال ضذدددددرس االسدددددتدال   دددددغ فدددددي  قرهدددددر ح دددددؼ شدددددرعي، 
 فالسؾاؾس وما ال   ل لغ ال ضنتسد عليغ في  قرهر األح اا الذرعية.

 واستد  القائلؾن  الجؾاز مظلقا  مؽ   حال القؾ  ال اني  ندة  دلة مشها:
راددي هللا عشهسددا قددا : قددا   (2)بددؽ  بددي   ددر الدددليل األو  : عددؽ عهدددالرحسؽ 

: دخلدددة  : )يدددل مدددش ؼ  حدددد  طندددؼ اليدددؾا مدددد يشا ؟( فقدددا   بدددؾ   دددر  رسدددؾ  هللا 
السددددجد فددداذا  ندددا  ددددائل ضدددد   فؾجددددت  ددددرة خهددد  فدددي يدددد عهددددالرحسؽ ف خدددو ها مشدددغ 

 .(3)فدفنتها إليغ( 
يهدديؽ لهددؼ لددؼ يشددغ عددؽ الدددخا  فددي السدددجد ، ولددؼ   ن الشهددي  وجددغ الداللددة :

حرمتغ لدؾ  دان، و د خير الهيدان عدؽ وقدة الحاجدة مسشدؾس، فدد  علدى جدؾاز الددخا  فدي 
 السدجد  بل  راية.

يدوا الحددي    دلغ فدي  دحيق اإلمداا مددلؼ رحسدغ هللا بددون قردة الددائل  السشاقذة :
و ندددغ  دددان فدددي السددددجد، وال هدددادة يدددون نيدددر  دددحيحة فدددبل حجدددة فدددي االسدددتدال  بهدددا، 

 ة عسد ها األحادي  الرحاح ال الزناف .فاألح اا الذرعي
عددؽ عسددار بددؽ ضاسددر راددي هللا عشهسددا قددا : )وقددل علددى علددي  الدددليل ال دداني :

سدددائل ويدددؾ رافدددع فدددي  ظدددؾس، فشددد س خا سدددغ ف عظدددان الددددائل، فددد  ى  بدددؽ  بدددي طالددد  
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) يدون اآلضدة: ف علسغ بولػ فش لدة علدى الشهدي رسؾ  هللا 

(  وئ ۇئ ۇئ
(4()1) . 

                                                 

 ( .31/172مجسؾس فتاوى ابؽ  از )    (1)
عهددد الددرحسؽ بددؽ  بددي   ددر الرددديب ، حزددر بدددرا مددع السذددر يؽ ،  ددؼ  سددلؼ، ويدداجر قهيددل الفددتق ،    (2)

 سؽ  والد الرديب،  ان مؽ الرماة السدو ؾرهؽ، والذدجنان قتدل يدؾا اليسامدة سدهنة مدؽ  هداريؼ ، لدؼ 
 ط ، مات سشة  سان . ضجرل عليغ  و ة ق

 (.4/274( اإل ا ة )2/471( سير  عبلا الشهبل  )2/824االستينال )      
(، 3/112( )1671روان  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال ال  ددداة  دددال السدددد لة فدددي السددددجد حدددددي  )    (3)

والحدي    لغ في مدلؼ بدون قرة الدائل ويي زهادة حدشة، ومهارب بدؽ فزدالة ومن  دان مدلددا  
 وروايتغ عؽ ا شيؽ مؽ التا نيؽ، فبل ضغؽ  دليدغ . إال  نغ ر ى  نس بؽ مالػ 

 ( .55سؾرة السائدة: آضة )    (4)
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 ن هللا جددل وعددبل   شددى علددى الددويؽ يخ ددؾن ال  دداة ويددؼ رافنددؾن،  وجددغ الداللددة :
واأل ر بيؽ سه  ن ولها و ن الردقة  انة على الدائل في السدجد حا  الر دؾس، مسدا 

 يد  على جؾاز الدخا  في السداجد.
السشاقذدددة : دددالشغر فدددي سدددشد يدددوا الحددددي   هددديؽ  ندددغ ال ضددددلؼ للقدددائليؽ  دددالجؾاز 

ؽ فدي  دحتغ جسدع مدؽ لهؼ  غ، و نغ سه  لش و  اآلضة ، وذلدػ لهظبلندغ فقدد طنداستدال
قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )وهو رون الحددي  السؾادؾس  اجسداس  يدل ،  األئسة األ هات

قدا  ابدؽ   يدر رحسدغ هللا : )فقدد  دؾيؼ  ندض و (2)النلؼ ويؾ  ردقغ  خا سغ في الردبلة(
   فدي حدا  ر دؾعهؼ، ولدؾ  (وئ وئ)ؽ قؾلدغ الشاس  ن يون الجسلة في مؾاع الحا  م

فان يوا  ولػ ل ان دفع ال  اة في حا  الر ؾس  فزدل مدؽ نيدرن، ألندغ مسددوح، ولديس 
األمر  ولػ عشد  حد مؽ النلسا  مسؽ ننلسغ مؽ  ئسة الفتؾى، وحتدى  ن  نزدهؼ ذ در 

 ن يددون اآلضددة ن لددة فيددغ... ولدديس ضرددق  فددي يددوا   ددرا  عددؽ علددي ابددؽ  بددي طالدد  
 .(3)مشها  ال لية، لزنل  سانيديا وجهل رجالها(شي  

واستد    حال القؾ  ال ال  مسؽ يرى جدؾاز الددخا  فدي السددجد  قيدؾد   دلدة 
 القائليؽ  الجؾاز مظلقا  .

و مدددا القيدددؾد التدددي ذ رويدددا، فهدددي مددد خؾذة مدددؽ  دلدددة  خدددرى جدددا ت بهدددا الذدددرهنة 
  وال  :  ن ال يتخظى الرقال وهخذ  السرليؽ . ويي:

لسدددؽ يتخظدددى رقدددال  ا القيدددد مشهدددي عشدددغ  دددل داخدددل للسددددجد، فقدددد قدددا  ويدددو
 .(4)الشاس في السدجد: )اجلس فقد آذية(

                                                                                                                                            

( وروان ابدؽ  بدي حدا ؼ فدي  فدديرن رقدؼ 6/218( )6232روان الظهراني في السنجؼ األوسط حدي  )    (1)
 بدي الذديخ األ دههاني ( عؽ سلسة بؽ  هيل، وندهغ الديؾطي البدؽ مردوهدغ و 4/1162( )6551)

( ، وقدؾان فدي لهدال الشقدؾ  حيد  قدا   ندد ذ درن وذ ددر 5/359وابدؽ عددافر  سدا فدي الددر السش دؾر )
(، والحددب  نددغ  اطددل ال ضرددق، فقددد قددا  ابددؽ 81شددؾايدن: )فهددون شددؾايد ضقددؾ   نزددها  نزددا ( )ص

 ( .13/359 يسية رحسغ هللا : )حدي  مؾاؾس  اجساس  يل النلؼ( مجسؾس الفتاوى )
 ( .13/359مجسؾس الفتاوى )    (2)
 ( .3/139 فدير القرآن النغيؼ )    (3)
( 1118روان  بؾ داود فدي الددشؽ   تدال الجسندة  دال  خظدي رقدال الشداس يدؾا الجسندة ، حددي  )    (4)

(، وروان الشدددائي فددي الدددشؽ  تددال الجسنددة،  ددال الشهددي عددؽ  خظددي رقددال الشدداس واإلمدداا 2/333)
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 انيدددا  :  ن ض دددؾن سدددخالغ لحاجدددة ماسدددة  ددددعؾن للسدددد لة وبدددبل  دددول فدددي و دددل 
حالدغ، وقدد سددهب ذ در األدلددة السانندة للسددد لة إال لزدرورة وحاجددة ملحدة فددي بداضدة يددون 

 السد لة.
مددددؽ  السدددددجد مددددؽ ال يرفددددع  ددددؾ غ  السددددد لة وهجهددددر جهددددرا  يددددخذ   ال ددددا  :  ن 

وقددددد د  عليددددغ حدددددي   بددددي سددددنيد الخدددددر  وفددددروة بددددؽ عسددددرو السرددددليؽ والددددوافرهؽ ، 
 .(1)الهيااي وسهب ذ ريسا في مد لة رفع الرؾت  قرا ة القرآن ال رهؼ داخل السدجد

 الترجيق :
السددد لة  قيددؾد، ومشهددا  رايددة  يددؾ القددؾ  ال الدد  القااددي  جددؾاز –وهللا  علددؼ  –الددراجق 

رفع الرؾت  السد لة إذا  ان يخذ  مؽ  ان  السدجد مؽ مردليؽ و داليؽ ل تدال هللا، 
يددا، واددنل  دلددة الجددؾاز واعتهددار القيددؾد التددي ذ رو  وذلددػ لقددؾة مددا اسددتدلؾا  ددغ مددؽ  دلددة

 القائليؽ  السشع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالخامسة عشرلمسألة ا
 مسجد رفع الصوت بالشعر داخل ال 

( يؾ النلؼ وزنا  ومنشى ن ر  الذنر في الل ة م خؾذ مؽ )ش 
(2) . 

                                                                                                                                            

(، ويدؾ حددي   دحيق،  دححغ األلهداني فدي 3/113( ، )1399لجسنة حددي  )على السشهر يؾا ا
 (.4/281( )1124 حيق سشؽ  بي داود حدي  )

 ( . 115انغر: ص )     (1)
 ( .12/178انغر:  اج النروس مؽ جؾاير القامؾس لل بيد  مادة )شنر( )   (2)
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 . (1)وفي اال ظبلح : يؾ ال بلا السؾزون السقفى قردا  
 .(2)وقا  األزير  رحسغ هللا: )يؾ القرهض السحدود  نبلمات ال ضجاوزيا(

للذدددددنر  ، فقددددد اسددددتسع الشهددددي (3)وللذددددنر  يسيددددة  ال ددددة فددددي حيدددداة السدددددلسيؽ
قا : ردفة رسدؾ   (5)عؽ  بيغ (4)، ففي  حيق مدلؼ عؽ عسرو بؽ الذرهدواستشذدن 

قلددة: ننددؼ، قددا :  شدديئا ؟  (6)يؾمددا ، فقددا : يددل منددػ مددؽ شددنر  ميددة بددؽ الرددلة هللا
 .(7)ييغ، ف نذد غ بيتا ، فقا : ييغ،  ؼ  نذد غ بيتا ، فقا : ييغ، حتى  نذد غ مئة بية 

 .(8)ذنر ح سة(: )إن مؽ ال  ن مشغ ح سة، قا   وبيؽ 
ويؾ مؽ الروافد السهسة لفهؼ  تال هللا  ندالى و فدديرن ، قدا  ابدؽ عهداس رادي 
هللا عشهسا : )إذا قر   حدد ؼ شديئا  مدؽ القدرآن فلدؼ يددر مدا  فدديرن، فليلتسددغ فدي الذدنر، 

                                                 

 ( .11/538(، وانغر فتق الهار  البؽ حجر )132التنرهفات للجرجاني )ص   (1)
 ( .1/268 هوي  الل ة لؤلزير  مادة )شنر( )   (2)
انغر:  حرهرا  ما نا  لئلماا الساورد  عؽ الذدنر وح سدغ، ويدل ضخدرا الندالدة وهؾجد  رد الذدهادة  ا    (3)

ال؟ فددي الحدداو  ال هيددر  تددال الذددهادات  حقيددب   األف دداني ، مخظددؾط مرقددؾا  اآللددة ال ا هددة جدد   
 ( .612-584ص ) 22

 عسرو بؽ الذرهد بؽ سؾهد ال قفي  بؾ الؾليد الظائفي ،روى عؽ  بيغ و بي رافع مؾلى الشهي     (4)
        ، وسند بؽ  بي وقاص ، روى عشغ عسرو بؽ شني  ومبراييؼ بؽ ميدرة ، و قغ النجلي 
   ؾفي عاا إحدى و دنيؽ.      
 ( .8/47(  هوي  التهوي )22/63 هوي  ال سا  )      

الذرهد بؽ سؾهد ال قفي  ، لغ  حهة ، حدي غ فدي  يدل الحجداز، سد ؽ الظ دائل ، ضقدا  إندغ حزدرمي    (5)
حالل  قيفا و د و ج آمشدة بشدة  بدي النداص،  دان اسدسغ مال دا فددس ي الذدرهد، ألندغ شدرد مدؽ الس يدرة 

رهد . لسا قتل رفقتغ ، شهد بينة الر اؾان، ووفد على الش هي    فدسان الذ 
 ( .275/ 3( اإل ا ة )369/ 2(  سد ال ا ة )718/ 2االستينال )

 ميدددة بدددؽ  بدددي الردددلة عهدددد هللا بدددؽ  بدددي ابدددؽ  قيدددل ،  بدددؾ ع سدددان شددداعر جدددايلي ذ دددرن ابدددؽ الدددد ؽ فدددي     (6)
قغ الشهدي  فدي  ندض شدنرن، وقدا : قدد  داد  ميدة  ن ضددلؼ ،  الرحا ة وقا : لؼ يدر دغ اإلسدبلا، وقدد  دد 

ش حتدى ر دى  يدل بددر، مدات سدشة  ددع مدؽ الهجدرة  الظدائل  دافرا قهدل فان  شنر  قيدل ، و دق   ندغ عدا
  ن ضدلؼ ال قفيؾن.

 (.2/23( األعبلا لل ر لي )1/384( اإل ا ة )9/255 ارهخ دمذب)        
 ( .55-26/51( وانغر: االستو ار البؽ عهد الهر )4/1767( ،)2255 تال الذنر حدي  )   (7)
(، مدؽ 6145تدال األدل  دال مدا ضجدؾز مدؽ الذدنر ومدا ض درن حددي  )روان الهخار  فدي الردحيق     (8)

 ( .  4/118حدي   بي بؽ  ن  )
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حا ة راددؾان هللا علدديهؼ ضحفغددؾن الذددنر و ددان جلددة مددؽ الردد، (1)فانددغ ديددؾان النددرل(
نروة بؽ ال بير رحسغ هللا: ما  رواب للذنر! فقا : )وما روايتي مدؽ وهتس لؾن  غ، قيل ل

 .(2)رواضة عائذة راي هللا عشها لغ! وما  ان يش   بها شي  إال  نذدت فيغ شنرا (
 . (3)واإلنذاد : )  لغ رفع الرؾت(، فانذاد الذنر: رفع الرؾت  غ
دول إليدغ: يددل وقدد وقدع الخدبلف بديؽ فقهدا  اإلسددبلا فدي الذدنر السهداح  و السشد

 ضذرس إنذادن في السدجد  ا ال ؟ على قؾليؽ ا شيؽ :
القددؾ  األو  : جددؾاز إنذدداد الذددنر فددي السدددجد، ويددؾ مددوي  جسهددؾر النلسددا  

 .(4)مؽ السواي  األربنة الدشية، وعليغ   ير مؽ الدلل
قيدددل لددددنيد بدددؽ السددددي : إن قؾمدددا  ض ريدددؾن إنذددداد الذدددنر فدددي السددددجد. فقدددا : 

 قا  ابؽ نجيؼ الحشفي رحسدغ هللا : )وفدي شدرح اآل دار، (5)ند ا   عجسيا ( )يخال  يشد ؾن 

 ن الهيع وخرل الشنا  ومنذاد الذدنر، مسدا  دان ال ضندؼ السددجد مدؽ يدوا نيدر  اآل ار
 .(6)م رون(

و  بدؽ سدبلا  (7)وقا  ابؽ حهي  السدال ي رحسدغ هللا : )ر يدة ابدؽ الساجذدؾن 
بددؽ  (1)وقددد  ددان اليربددؾس والزددحاب سددبلا يشذدددان فيددغ الذددنر، وهددو ران  ضدداا النددرل، 

                                                 

( وروان 11/241( )21654روان الهيهقدددي فدددي الددددشؽ ال هدددرى  تدددال الذدددهادات  دددال شدددهادة الذدددنرا    دددر )   (1)
 ( .2/295( )1661الخظي  اله داد  في الجامع ألخبل  الراو  وآدال الدامع )

(، وانغدددر:  هدددوي  اآل دددار البدددؽ جرهدددر 1/37ة السجدددالس البدددؽ عهدددد الهدددر الشسدددر  رحسدددغ هللا )بهجددد   (2)
 ( .2/623الظهر  مدشد عسر بؽ الخظال الدفر ال اني )

( وانغددر :  دداج النددروس مددؽ جددؾاير 2/28مذددار  األنددؾار علددى  ددحاح اآل ددار للقااددي عيدداض )   (3)
 (.11/221مادة )نذد( ) ( ،  هوي  الل ة لؤلزير  9/222القامؾس لل بيد  )

 ( .2/513انغر: فتق الهار  البؽ رج  )   (4)
مددؽ األخهددار مدددشد  روان ابددؽ جرهددر الظهددر  فددي  هددوي  اآل ددار و فردديل ال ابددة عددؽ رسددؾ  هللا    (5)

 ( .2/638( )945  ر رقؼ ) عسر بؽ الخظال 
 (.5/271الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )   (6)
دالن ه  بددؽ  بددي سددلسة بددؽ الساجذددؾن التيسددي مددؾاليؼ، السدددني، السددال ي النبلمددة عهدددالسلػ بددؽ عهدد   (7)

الفقيغ، مفتي السديشة،  بؾ مروان   لسيو اإلماا مالػ ، دارت عليدغ الفتيدا فدي زماندغ، و دان ادرهرا ، 
 قا  ابؽ  ف ؼ:  ان  حرا ال   درن الدال  ، ؾفي سشة  بلث عذرة ومائتيؽ.

 (.19/121( الؾافي  الؾفيات )11/359( سير  عبلا الشهبل  )3/136 ر ي  السدارب )      
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قدددا  الخظيددد  ، و (2)ع سدددان يشذددددان مال دددا  وهحد اندددغ   خهدددار الندددرل فيرددد ي إليهسدددا( 
الذدربيشي رحسدغ هللا : )وال  دد س  انذداد الذددنر فيدغ إذا  دان مدددحا  للشهدؾة  و لئلسددبلا  و 

هللا : قدا  الههدؾ ي رحسدغ و  (3)فان ح سة  و فدي م دارا األخدبل   و ال يدد ونحدؾ ذلدػ( 
 . (4))وههاح فيغ ]السدجد[ عقد الش اح... ومنذاد الذنر السهاح(

،  القددؾ  ال ددداني :فرايددة إنذددداد الذددنر فدددي السدددجد، ويدددؾ قددؾ  ابدددؽ مددددنؾد 
 .(7()6)عهدالسلػ الهؾني السال يي ، واختيار  ب(5)وقؾ  عشد السال ية

ا الحددود، ض رن  ن  رفع األ ؾات في السدجد،  و  قاا فيه فان ابؽ مدنؾد 
 .(8)ا الزالةو يشذد فيها األشنار،  و  شذد فيه 

 مشها: ،وقد استد    حال القؾ  األو    دلة عدة
، ويدؾ يشذدد مدر  حددان بدؽ  ابدة  الدليل األو  :  ن عسر بدؽ الخظدال 

الذددنر فددي السدددجد، فلحددظ إليددغ شدد را ، فقددا : قددد  شددة  نذددد فيددغ، وفيددغ مددؽ يددؾ خيددر 

                                                                                                                                            

الزددحاب بددؽ ع سددان بددؽ الزددحاب الح امددي األ دد ر  ددان عبلمددة قددرهش  السديشددة   خهددار النددرل،    (1)
و ضامها، و شناريا، و حادي  الشاس،مؽ  هرا    دحال مالدػ ، مدات  س دة مشردرفغ مدؽ الديسؽ يدؾا 

  قاا  اليسؽ سشة . التروهة سشة  سانيؽ ومائة  ندما
 .(4/448(  هوي  التهوي )2/325( مي ان االعتدا  )13/275 هوي  ال سا  )      

(، 37(، وانغر: القؾانيؽ الفقهية البؽ جد   ال لهدي )ص2/113شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )   (2)
 ( .356-6/355االستو ار البؽ عهد الهر )

 (  .  2/168فة السحتاج )(، وانغر:  ح1/312م شي السحتاج )   (3)
 ( .2/258( وانغر: مظال   ولي الشهى للرحيهاني )411-5/411 ذاف القشاس )   (4)
 ( .37انغر: القؾانيؽ الفقهية البؽ ج   ال لهي )ص   (5)
مدروان بدؽ علدي القظدان  ندلددي األ دل، سد ؽ بؾندة مدؽ  دبلد  فرهقيدة و دان مدؽ الفقهدا  الستفششدديؽ،    (6)

 سؾط   تا ا  مذهؾرا  حدشا ، مات قهل األربنيؽ و ربنسائة. و لل في شرح ال
 ( .2/339( ؛ الديهاج السوي  )7/259 ر ي  السدارب )

 ( .1/549ح ان عشغ الحافظ ابؽ حجر في الفتق )   (7)
(، ولددؼ  جدددن فددي  تددال ال يددد 2/513ذ ددرن ابددؽ رجدد   نددغ مددؽ رواضددة و يددع فددي  تا ددغ فددتق الهددار  )   (8)

  علؼ . لؾ يع ، وهللا
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ضقدددؾ  :  فقدددا :  نذددددب هللا  سدددسنة رسدددؾ  هللا  ي يرهدددرة مشدددػ،  دددؼ التفدددة إلدددى  بددد
 .(1): )اللهؼ ننؼ(  ) ج  عشي، اللهؼ  يدن بروح القدس( ؟ فقا   بؾ يرهرة 

  نددغ  ددان يشذددد فددي السدددجد بدديؽ يددد   وجددغ الداللددة :الترددرهق مددؽ حدددان 
 .(2)ضقرن على ذلػ، بل وهحزغ عليغ ، والرسؾ  رسؾ  هللا 

 ف در مدؽ مئدة  )جالددة الشهدي قدا  : عؽ جدابر بدؽ سدسرة  الدليل ال اني :
مرة ف ان   حا غ يتشاشدون الذنر ، وهتوافرون  شيا  مؽ  مر الجايلية ويؾ سافة، 

 .(3)فربسا يتهدؼ(
للرددحا ة ال ددراا راددؾان هللا علدديهؼ فددي  ددوافريؼ  إقددرار الشهددي  وجددغ الداللددة :

را  مش ددرا  لسدددا  هدددؼ مددؽ  دددشينهؼ للذددنر فددي السدددجد، و هددددسغ مددؽ ذلددػ، ولدددؾ  ددان  مدد
 وألن رن عليهؼ ونهايؼ عشغ .

ضرددشع  الدددليل ال الدد  : عددؽ عائذددة راددي هللا عشهددا قالددة:  ددان رسددؾ  هللا 
 ،  و يشدافق ، والرسدؾ  لحدان مشهرا  في السدجد ضقؾا عليغ ضفداخر عدؽ رسدؾ  هللا 

 . (4)(ضقؾ  : )إن هللا يخهد حدان بروح القدس ما نافق عؽ رسؾ  هللا
 .(5)ق عشغ  الذنر(واع لحدان مشهرا  في السدجد يشاف وفي رواضة : ) ن رسؾ  هللا 

                                                 

( 1/163( )453روان الهخدددار  فدددي  دددحيحغ  تدددال الردددبلة،  دددال الذدددنر فدددي السددددجد حددددي  )   (1)
( ؛ 2/425( )3212واللفددظ السددو ؾر  خرجددغ فددي  تددال بددد  الخلددب ،  ددال ذ ددر السبلئ ددة حدددي  )

 (2485 )وروان مدددددلؼ فددددي  ددددحيحغ  تددددال فزددددائل الرددددحا ة  ددددال فزددددائل حدددددان بددددؽ  ابددددة
(4/1932  . ) 

 (.  2/577(؛ نيل األوطار للذؾ اني )1/448انغر: سهل الدبلا للرشناني )   (2)
(، وقددا : يددوا 2851روان الترمدو  فددي الدددشؽ  تددال األدل  ددال مددا جددا  فددي إنذدداد الذددنر حدددي  )   (3)

( 2851(، و ددححغ األلهدداني فددي  ددحيق سددشؽ الترمددو  حدددي  )5/141حدددي  حدددؽ  ددحيق )
(3/137. ) 

( وقددا  : يددوا 2846الدددشؽ  تددال األدل  ددال مددا جددا  فددي إنذدداد الذددنر حدددي  )روان الترمدو  فددي    (4)
(، وحدددددشغ األلهدددداني فددددي  ددددحيق سددددشؽ الترمددددو  حدددددي  5/138حدددددي  حدددددؽ  ددددحيق نرهدددد  )

(2846( )3/135. ) 
(، 41/495( )24437روايددددا اإلمدددداا  حسددددد فددددي السدددددشد مدددددشد عائذددددة راددددي هللا عشهددددا حدددددي  )   (5)

  بي ال ناد لتفردن بهون اللفغة، ويؾ مسؽ ال ضحتسل  فردن.ومسشاديا انيل لزنل ابؽ 
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وجددغ الداللددة :الترددرهق  دد ن واددع السشهددر فددي السدددجد حتددى ضقددؾا عليددغ حدددان 
إلنذداد الذدنر   الذنر، ويوا إقرار مؽ الشهدي  ضفاخر عؽ رسؾ  هللا  بؽ  ابة 

 قردا  لئلنذاد . في السدجد، بل ومشهارن بؾاع السشهر
 واستد  القائلؾن بتحرهؼ إنذاد الذنر في السدجد  ندة  دلة، مشها:

 : ) ن الشهددي (3)عددؽ جدددن(2)عددؽ  بيددغ(1)الدددليل األو  : عددؽ عسددرو بددؽ شددني 
 .(4)نهى عؽ  شاشد األشنار في السدجد(

 عؽ مشاشدة األشنار في السدجد. وجغ الداللة :الشهي الررهق مؽ الشهي 

                                                 

عهدد هللا  (    اإلماا السحددث  بدؾ إبدراييؼ عسدرو بدؽ شدني  بدؽ   الددهسي ابدؽ  داح  رسدؾ  هللا 1)
بؽ عسرو ، فقيغ  يل الظائل ومحدد هؼ،  دان يتدردد   يدرا إلدى م دة، وهشذدر النلدؼ، قدا   بدؾ زرعدة: 

روايتدغ عدؽ  بيدغ عدؽ جددن ، إنسدا سدسع  حاديد  ضدديرة، و خدو  دحيفة  اندة إنسا  ن دروا عليدغ ل  درة 
عشدددن فروايددا، ومددا  قددل مددا  رددي  عشددغ مسددا روى عددؽ نيددر  بيددغ مددؽ السش ددر، وعامددة يددون السشددافير 
التي  روى عشغ إنسدا يدي عدؽ الس شدى بدؽ الردهاح وابدؽ لهيندة والزدنفا ، ويدؾ  قدة فدي نفددغ ،قدا  

دي ددغ وهتحايدددد مدددا جدددا  مشددغ مش دددرا، وهدددروى مدددا عدددا ذلدددػ فدددي الددددشؽ الددويهي : فيشه دددي  ن يت مدددل ح
واألح اا محدشيؽ إلسشادن، فقد احتج  غ  ئسة  هدار، وو قدؾن فدي الجسلدة، و ؾقدل فيدغ آخدرون قلديبل، 

 وما علسة  ن  حدا  ر غ ،مات سشة  ساني عذرة ومئة  الظائل.
 ( .8/48لتهوي  )(  هوي  ا5/165( سير  عبلا الشهبل  )22/74 هوي  ال سا  )

(     شني  بؽ   بؽ عهد هللا بؽ عسرو بؽ الناص بؽ وائل الحجاز  القرشي الددهسي ، وقدد يشدد  2)
إلدى جدددن ،ذ ددرن ابددؽ حهددان فددي ال قددات ، ذ ددر الهخددار   نددغ سددسع مددؽ جدددن ، ولددؼ ننلددؼ متددى  ددؾفي ، 

 فلنلغ مات  ند ال سانيؽ، في دولة عهد السلػ.
 ( .4/356(  هوي  التهوي  )5/181سير  عبلا الشهبل  )( 2/942 ارهخ اإلسبلا )

 (     يؾ عهد هللا بؽ عسرو بؽ الناص جد شني  بؽ   على الرحيق عشد السحد يؽ .3)
 ( .8/51(  هوي  التهوي  )5/181سير  عبلا الشهبل  ) 

اييدددة الهيدددع  دددال مدددا جدددا  فدددي  ر  روان الترمدددو  فدددي الددددشؽ  تدددال  بدددؾال الردددبلة عدددؽ رسدددؾ  هللا    (4)
( . وروان الشدددائي فددي الدددشؽ 2/139( )322والذددرا  ومنذدداد الزددالة والذددنر فددي السدددجد حدددي  )

( ، وروان ابددؽ 2/48( )715فتددال السددداجد  ددال الشهددي عددؽ  شاشددد األشددنار فددي السدددجد حدددي  )
( 1/247( )749ماجدغ فددي الدددشؽ  تددال السددداجد والجساعددات  دال مددا ض ددرن فددي السددداجد حدددي  )

 (.1/191( )322شغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )وحد



 183 

:يوا الحدي  ال ضرق، فهؾ مؽ رواضة عسدرو بدؽ شدني ، وقدد ادنفغ السشاقذة 
قددا  ابددؽ ، (1) نددض  يددل النلددؼ، قددا  ابددؽ القظددان: حدددي  عسددرو بددؽ شددني  عشدددنا وانٍ 

 . (2)حجر : )وفي السنشى عدة  حادي  ل ؽ في  سانيديا مقا (
وعلدددى فدددرض  دددحتغ: فدددبل ضندددارض مدددا يدددؾ   دددق مشدددغ مسدددا يدددؾ مخدددرج فددددي 

 ؽ دواوهؽ اإلسبلا الرحاح، فالسقدا يشا  حادي  الجؾاز.الرحيحيؽ ونيريسا م
 و ضحسدل الشهددي الدؾارد يشددا علدى حالددة منيشدة ويددي : اإلف دار مددؽ إنذداد الذددنر 

مسدددا ضخدددرج السددددجد عدددؽ  فدددي السددددجد  حيددد  ضردددهق  دددفة نالهدددة علدددى  يدددل السددددجد
 و ضحسددددل الشهددددي علددددى إنذدددداد األشددددنار السحرمددددة  ددددال    الفدددداحش السقرددددؾد مشددددغ ، 

قددا  ابددؽ حجدر رحسددغ هللا : )فددالجسع لددداقظة الستزدسشة للددرد  مددؽ القدؾ  ، شدنار اواأل
بيشهسددا وبددديؽ حدددي  الهدددال  ن ضحسدددل الشهددي علدددى  شاشدددد  شددنار الجايليدددة والسهظلددديؽ، 
والس ذون فيغ ما سلؼ مؽ ذلػ، وقيل الشهي عشغ ما إذا  ان التشاشد نالها  على السددجد 

 . (3)حتى يتذانل  غ مؽ فيغ( 
 ن ضددددتقاد فدددي  قدددا : )نهدددى الشهدددي  ليل ال ددداني : عدددؽ ح ددديؼ بدددؽ حددد اا الدددد

 . (4)السدجد، و ن  شذد فيغ األشنار، و ن  قاا فيغ الحدود( 
وجددغ الداللددة :فيددغ مددا ورد فددي الحدددي  الدددابب مددؽ الترددرهق  ددالشهي عددؽ إنذدداد الذددنر 

 في السدجد.
   .(5)دي  انيل السشاقذة :ضس ؽ مشاقذة يوا الدليل  سا في سا قغ، فهؾ ح

 و ضحسل على الحاالت الستفب على الشهي عشهدا مدؽ إنذداد األشدنار الجايليدة و شدنار 
 السهظليؽ  و اإلف ار حتى   ؾن شنارا  أليل السدجد .

                                                 

 ( .2/139سشؽ الترمو  )   (1)
 ( .1/549فتق الهار  )   (2)
 ( .1/549فتق الهار  )   (3)
( 6/541( )4491روان  بؾ داود في الدشؽ  تال الحدود  ال في إقامدة الحدد فدي السددجد حددي  )   (4)

 (.7/361( )2327ي  )وحدشغ األلهاني في إروا  ال ليل حد
 (.74(    انفغ الحافظ ابؽ حجر رحسغ هللا في بلؾغ السراا مؽ  دلة األح اا)ص5)
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)مددؽ شددى رحهددة فددي ناحيددة السدددجد، وقددا  :ب الدددليل ال الدد :  ن عسددر بددؽ الخظددال 
 .(1)ليخرج إلى يون الرحهة(فان يرهد  ن يل ط  و يشذد شنرا ،  و يرفع  ؾ غ ف

بل حيشسا مر  حددان بدؽ  ابدة ويدؾ يشذدد الذدنر فدي السددجد  ن در عليدغ فنلدغ 
، وفددددي رواضددددة للظهرانددددي (2))فلحظ إليددددغ شدددد را (ففددددي الرددددحيحيؽ:– سددددا سددددهب ذ ددددرن  –

 التررهق  اإلن ار، فنؽ ابؽ السدي  قا :  نذد حدان في السدجد ، فسدر  دغ عسدر
 .(3)جد؟  في السدجد؟ فلحغغ ، فقا :  في السد

لسددجد،  دان ض درن إنذداد الذدنر فدي ا وجغ الداللة :يدوا يدد  علدى  ن عسدر 
قدددا  القرطهدددي رحسدددغ هللا : )فلحدددظ إليدددغ     ومددد  إليدددغ ولدددولػ بشدددى الهظيحدددا  خارجدددغ ، 

 ددددددان ض ددددددرن إنذدددددداد الذددددددنر فددددددي   نيشددددددغ؛  ن اسدددددد ة، ويددددددوا يددددددد  علددددددى  ن عسددددددر 
 .(4)السدجد(

علدى  راييتدغ لئلف دار مدؽ الذدنر فدي  –إن  دق  –يدوا األ در السشاقذة : ضس دؽ حسدل 
 السدجد،  و خؾفغ مؽ انفتاح الهال والتؾسع في ح اضة  شنار الجايلية والسهظليؽ. 

 واألحادي  السررحة  الجؾاز مقدمة عليغ ،  سا سهب  قرهرن . 

                                                 

( ، فددي  تددال الرددبلة النسددل فددي جددامع 484روان اإلمدداا مالددػ بددؽ  نددس فددي السؾطدد   بلنددا  بددرقؼ )   (1)
ؽ  بدي ( فهدؾ مشقظدع اإلسدشاد، وقدد و دلغ ابدؽ األعرابدي فدي منجسدغ عدؽ مالدػ عد1/248الربلة )

( وو لغ  بؾ مردن  ال يدر  1/352( )681الشزر عؽ سالؼ بؽ عهدهللا  ن عسر... وذ رن   ر )
 ( .1/226( )581في روايتغ لسؾط  مالػ   ر )

 الشغر الذ ر يتزسؽ منشى اإلن ار وال رايية لسا يرى ، قا   رهع ال ؾاني مدلؼ بؽ الؾليد األنرار  :    (2)
ر ×    ات  السددددددددددددؾدة  بيششا       جنلددددة  عددددددبلمدددددد  ح  ف ى مؽ الد    مرددددددددددددددددددائد  لحٍظ ي ؽَّ  خ 
ل  في ليؽ  طرفها         ر  ×    ف عرف  مشها الؾ   دددد    و عرف مشها الهجر في الشغر الذَّ

 ( .2/214انغر في يوا : النقد الفرهد البؽ عهدربغ )
 ( .4/41( )3585) السنجؼ ال هير حدي    (3)
( وانغددر: مددشق الجليددل شددرح علددى مخترددر 6/418السفهددؼ لسددا  شدد ل مددؽ  لخدديص  تددال مدددلؼ )   (4)

 ( .8/91النبلمة خليل )
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(1)الدددليل الرا ددع : عددؽ  ؾبددان
  قددا  : قددا  رسددؾ  هللا  مددؽ ر يتسددؾن يشذددد( :

 . (2)نرا  في السدجد، فقؾلؾا: فض هللا فاب،  بلث مرات...(ش
 رشدد مدؽ ر ى مشذددا  للذدنر فدي السددجد  د ن يددعؾا  وجغ الداللة : ن الشهدي 

هللا فان وه در  سشانغ وهش ريا، وه درر ذلدػ  دبلث مدرات   ليغدا  لل جدر  ضفعليغ   ن ض
 عؽ فنلغ ذلػ.

ة إليددغ، فاألح دداا مهشايددا علددى السشافدددة :يددوا الحدددي  اددنيل جدددا ، فددبل يلتفدد
 الرحاح مؽ األحادي  ال الزناف .

وعلى التدليؼ  رحتغ ضحسل على اإلف ار مدؽ إنذداد الذدنر واالنذد ا   دغ عدؽ 
 الهاطلة الستزسشة للفجؾر والخشا. السقرؾد مؽ بيؾت هللا،  و ضحسل على األشنار

د الذددنر فددي وقددد قددا  ابددؽ رجدد  رحسددغ هللا  نددد ذ ددر  دلددة السدداننيؽ مددؽ إنذددا 
السددددجد : )والردددحيق فدددي الجدددؾال:  ن  حاديددد  الرخردددة  دددحيحة   يدددرة، فدددبل  قددداوا 

   . (3) حادي  ال راية في  سانيديا و حتها(
 

 الترجيق : 
    يؾ القؾ  األو  السجي  إلنذاد الذنر في السدجد، لقؾة  –وهللا  علؼ  –الراجق 

 ساننيؽ مؽ اإلنذاد للذنر ما استدلؾا  غ مؽ  دلة، وفي السقابل انل  دلة ال
 في السدجد، ول ؽ يتشهغ ألمرهؽ ا شيؽ عشد إنذاد الذنر في السدجد :

 اإلف ار مشغ و ذضة مؽ في السدجد مؽ السرليؽ والقارهؽ . -
 التؾسع فيغ وح اضة  شنار الجايلية والسهظليؽ . -

                                                 

،   دلغ مدؽ الديسؽ   دا غ سدها  فاشدتران الشهدي   ؾبان بؽ  جدد  بؾ عهد هللا الهاشسي مؾلى الشهي    (1)
 إلى الذاا فش   الرملة  ؼ حسدص وابتشدى بهدا دارا  ف عتقغ ولؼ ي   منغ في سفرن وحزرن  ؼ خرج

 ومات بها في إمارة عهد هللا بؽ قرط  سشة  ربع وخسديؽ.
 (2/31(  هوي  التهوي  )1/481(  سد ال ا ة )1/218االستينال )        

(، قدا  الهي سدي فدي مجسدع ال وائدد: )لدؼ 2/113( )1454روان الظهراني في السنجؼ ال هيدر حددي  )   (2)
( فالحددي  ادنيل جددا ، انغدر: الدلددلة الزددنيفة 2/139د مدؽ  درجؼ عهددالرحسؽ بدؽ  ؾبددان( ) جد

 ( .5/152( )2131حدي  )
 ( .2/514فتق الهار  البؽ رج  )    (3)
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 المسألة السادسة عشرة 
  رفع الصوت بالبدع داخل المسجد

إلسدبلا  ن هللا جدل وعددبل  فسدل لشدا الدديؽ و  دؼ عليشدا الشنسددة، مدؽ عغديؼ شدرعة ا
(  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ) ضقددددددؾ  جددددددل وعددددددبل :

: )قددددددد  وهقددددددؾ  نهيشددددددا ،  (1)
 ددر ت ؼ علددى الهيزددا  ليلهددا  شهاريددا ال ي هددا عشهددا  نددد  إال يالددػ، ومددؽ ضنددش مددش ؼ 

 .(2)فديرى اختبلفا    يرا ( الحدي 
ملددة شداملة لذددتى مجداالت الحيدداة، ال نقدص فيهددا وال فذدرهنة اإلسددبلا شدرهنة  ا

و دددل مدددا لدددؼ ضددد ت  دددغ  تدددال  و سدددشة فالتنهدددد  دددغ ابتدددداس وخدددروج عدددؽ  سدددا  ،  (3)خلدددل
 الذرهنة وشسؾلها.

لوا فالهدعة يي : )طرهقة في الديؽ مخترعة  زايي الذرعية، ضقرد  الددلؾب 
 .(4)عليها السهال ة في التنهد هلل سهحانغ( 

ظدرا  مددؽ السنرددية، قدا  سددفيان رحسددغ هللا : )والهدعدة  حدد  إلددى والهدعدة  شددد خ
 .(5)إبليس مؽ السنرية، فان السنرية ي تال مشها، والهدعة ال ي تال مشها(

ول  ددرة األيددؾا ، وقلددة النلددؼ  الذددرس السشدد  ، وا هدداس النؾائددد والتنردد  للسددواي  
السددددددلسيؽ  انتذددددرت الهددددددس فددددي   يدددددر مددددؽ دضدددددار (6)والظؾائددددل ونيريدددددا مددددؽ األسدددددهال

 عليددغ الرد ير  وههددرا عليدغ ال هيددر، و  دهحة ديشددا  راسدخا  ونهجددا  ال ض حداد عشددغ، ضذد 

                                                 

 ( .3سؾرة السائدة )آضة   (1)
( 43روان ابددؽ ماجددة فددي الدددشؽ فدددي السقدمددة  ددال ا هدداس سدددشة الخلفددا  الراشددديؽ السهدددييؽ حددددي  )   (2)

( 28/367( )17142حدددي  ) ( واإلمدداا  حسددد فددي السدددشد حدددي  النربدداض بددؽ سددارهة 1/16)
 (.1/31( )41ويؾ حدي   حيق  ححغ األلهاني في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ حدي  )

 انغر في يوا  ح  "ال هات والذسؾ  في الذرهنة اإلسبلمية" د. عابد بؽ   الدفياني.   (3)
(، حقيقدددددة الهدعدددددة و ح امهدددددا لددددددنيد بدددددؽ نا دددددر ال امدددددد  1/43هي )انغدددددر : االعترددددداا للذددددداط   (4)

(1/254.) 
 تدال  -زهادة على ما قالغ سدفيان رحسدغ هللا-انغر في  وجغ  ؾن الهدعة  شد خظرا  مؽ السنا ي    (5)

 ( .79-1/71حقيقة الهدعة و ح امها )
(، شدددرح   ددؾ  اعتقدداد  يدددل 1/172انغددر فددي  سددهال عهدددؾر الهدددس وانتذدداريا: حقيقدددة الهدعددة و ح امهددا )   (6)

 (.44-1/37الدشة والجساعة لبلل ائي ، مقدمة السحقب د.  حسد سند حسدان )
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وقددددد  قيسددددة   يددددر مددددؽ الهدددددس فدددددي بيددددؾت هللا، وجسنددددة لهددددا الجسددددؾس، وار فنددددة بهدددددا 
 األ ؾات.

مسددا نددص عليددغ  يددل  –فسددؽ الهدددس التددي  قدداا فددي السدددجد وهر فددع بهددا الرددؾت 
 جنلؾيا شرعة مدلؾ ة وديشا  ال ي ش ر :و لجهلة و  هحة منتادة عشد ا –النلؼ 
 جلؾس مقرئ ضقر   سشا  مؽ القرآن  رؾت مر فع  ند األذان وقهل إقامة الربلة. -
 .ال شا  في السدجد مرحؾبا  برقص وع ف، واعتهارن  سجيدا  للشهي  -
إقامددة االحتفدددا   السؾلددد الشهدددؾ  فدددي السدددجد، ومدددا ضردددح  ذلددػ االحتفدددا  مدددؽ  -

ات  األذ ددار السهتدعددة واألناشدديد الهدعيددة الذددر ية التددي ضدددت اث ار فدداس األ ددؾ 
وهددددددددعى مدددددددؽ دون هللا عددددددد  وجدددددددل،  سدددددددا يدددددددؾ حدددددددا  بدددددددردة  فيهدددددددا  دددددددالشهي 

 .(1)الهؾ ير  
 قرا ة الدعا  السخترس ليلتي الدشة،  و  ليلة فيها، وآخر لياليها. -
 نذيد وداس رمزان. -
  السيدة للسددجد ومندغ نني السية في السشارة، ورفع الرؾت   ناشيد قهل دخدؾ  -

وبندددن، ور ددا  السيددة فددي السدددجد وقددرا ة حدددهغ وندددهغ، وذلددػ   ناشدديد وقرددائد 
 محرمة ومقامة  ناشيد ليلة ال ال  مؽ وفا غ  السدجد.

قرا ة  حيق الهخدار  مؾزعدا  علدى  جد ا  علدى طلهدة ضقرؤوندغ، وهنيشدؾن لختسدغ  -
 لو  قد حرل  الهبلد.يؾما  ضجتسنؾن فيغ  جامع الهلد للدعا  برفع الؾبا  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  بددؽ سددنيد بددؽ حسدداد الهؾ ددير  السرددر ، شدداعر حدددؽ الديهاجددة ملدديق السندداني، ندددهتغ إلددى     (1)
، الشهدي  بؾ ير)مؽ  عسا  بشي سؾهف(وفا غ  اإلس شدرهة لغ ديؾان شنر،اشتهر بهرد غ فدي مددح

 مذحؾنة  الهدس وال لؾ والذرب ،  جارنا هللا مؽ الذرب والهدس .
(منجددددددددؼ  عددددددددبلا شددددددددنرا  السدددددددددح 6/139( األعددددددددبلا لل ر لددددددددي)336الؾفيددددددددات البددددددددؽ قشفددددددددو)ص       

 (.353الشهؾ )ص
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 بلة الليل لها مش لة في اإلسبلا عغيسة، فهدي  فزدل الردبلة  ندد الس تؾبدة، 
قددددا  : ) فزددددل الرددددياا  نددددد رمزددددان شددددهر هللا  عددددؽ الشهددددي  فنددددؽ  بددددي يرهددددرة 

ولهددا فزددائل جسددة ضرددن  ،  (1)السحددرا، و فزددل الرددبلة  نددد الس تؾبددة  ددبلة الليددل(
فدددي حددددي   حردددريا ومدددؽ  عغسهدددا  نهدددا سددده  فدددي دخدددؾ  الجشدددة، فقدددد قدددا  الشهدددي 

دددلؾا   (2)عهددددهللا بدددؽ سدددبلا : )ضدددا  يهدددا الشددداس:  فذدددؾا الددددبلا، و طنسدددؾا الظنددداا، و  
لفؾا  الليل والشاس نياا،  دخلؾا الجشة  دبلا(  .(3)األرحاا، و  

قياا الليل سشة مدشؾنة، ال يشه ي  ر هدا، فظدؾبى قا  ابؽ عهدالهر رحسغ هللا : )
ر لها، و  عيؽ عليها، فان رسؾ  هللا   .(4)قد عسل بها، وندل إليها( لسؽ ض د  

 ومذا وفب النهد لربلة الليل يل ضذرس لغ رفع الرؾت  القرا ة  ا ال ؟
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) األ ددل فددي عسددؾا القددرا ة فددي الرددبلة قددؾ  هللا  نددالى :

(ں ڻ ڻ
(5). 

وقددد ورد فددي سدده  ن ولهددا  نهددا فددي قددرا ة الرددبلة، فنددؽ ابددؽ عهدداس راددي هللا 
مختدل  س دة،  قا  : ن لة ورسؾ  هللا (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)عشهسا في قؾلغ  نالى : 

فدان إذا  ددلى    ددحا غ رفددع  ددؾ غ  ددالقرآن، فددان سددسنغ السذددر ؾن سددهؾا القددرآن ومددؽ 

                                                 

 (.2/821( )1163روان مدلؼ في الرحيق ،  تال الرياا  ال فزل  ؾا السحرا حدي  )   (1)
هر السذهؾد لغ  الجشة  بؾ الحدارث عهدد هللا بدؽ سدبلا اإلسدرائيلي، حليدل األنردار ، ضقدا  (   اإلماا الح2)

-، مدؽ ولدد يؾسدل بدؽ ضنقدؾل ، مؽ خؾاص   دحال الشهدي فان اسسغ الحريؽ، ف ي رن الشهي  
السديشة، ويدؾ مدؽ  حهدار  عليهسا الدبلا، ويؾ حليل القؾاقلة ، ولغ إسبلا قدضؼ  ند  ن قدا الشهي 

 ،  ؾفي سشة  بلث و ربنيؽ. اليهؾد
 (112/ 4( اإل ا ة )265/ 3(  سد ال ا ة )921/ 3االستينال )       

(، 4/652( )2485روان الترمو  في الدشؽ  تال  دفة القيامدة  دال حددي   فذدؾا الددبلا حددي  )   (3)
(، و دححغ 2/1183( )3251وابؽ ماجغ في الددشؽ  تدال األطنسدة  دال إطنداا الظنداا حددي  )

 ( .3/115( )2648لهاني في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ، حدي  )األ
 ( .13/219التسهيد لسا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد )   (4)
 ( .111سؾرة اإلسرا  : آضة )   (5)
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    قرا  ددددػ، فيدددددسع (   ڳ ڳ ڱ):   ن لددددغ ومددددؽ جددددا   ددددغ، فقددددا  هللا  نددددالى لشهيددددغ 
 ( ں ں ڻ ڻ)عدددؽ   دددحا ػ فدددبل   ددددسنهؼ  (   ڱ ڱ ڱ)السذدددر ؾن فيددددهؾا القدددرآن، 

وفددي خرددؾص  ددبلة الليددل حدددي  عائذددة راددي هللا عشهددا، فنددؽ عهدددهللا بددؽ ،  (2()1)
 هللا عشهدا  يدل  اندة قدرا ة الشهدي رحسغ هللا قا  : سد لة عائذدة رادي (3) بي قيس

القرآن  ا ضجهر؟ قالة: )فل ذلدػ قدد  دان ضفندل، ربَّسدا جهدر ، وربَّسدا  الليل  فان ضدر  
 .(4) سر( قا : قلة: الحسد هلل الو  جنل في األمر سنة

                                                 

( 4722روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال التفددددير  دددال )وال  جهدددر  ردددبل ػ وال  خافدددة بهدددا( حدددددي  )   (1)
الرددحيق  تدددال الردددبلة،  ددال التؾسدددط فددي القدددرا ة فدددي الرددبلة الجهرهدددة بددديؽ ( وروان مدددلؼ فدددي 3/253)

 (.1/329( )446الجهر واإلسرار إذا خاف مؽ الجهر مفددة، حدي  )
وقدددد ورد فدددي الردددحيحيؽ  دددولػ عدددؽ عائذدددة رادددي هللا عشهدددا  نهدددا قالدددة: ) ن لدددة فدددي الددددعا (،  دددحيق    (2)

(، و دددحيق مددددلؼ  تدددال 4/158( )6327ي  )الهخدددار   تدددال الددددعؾات  دددال الددددعا  فدددي الردددبلة حدددد
(، قددددا  الشددددؾو  رحسددددغ هللا : )ل ددددؽ السختددددار 1/329( )337الردددبلة  ددددال التؾسددددط فددددي القددددرا ة، حدددددي  )

 (.4/165األعهر ما قالغ ابؽ عهاس راي هللا عشهسا( شرح الشؾو  على مدلؼ )
  ندالى نهدى عدؽ الجهدر ويؾ القؾ  الرحيق في سه  ن و  اآلضة:  نهدا فدي قدرا ة الردبلة؛ ألن هللا 

والسخافتدة، ولددؾ  دان السددراد  الردبلة الدددعا  لسدا نهددى عدؽ السخافتددة  دغ؛ ألن يددوا يدؾ السذددروس فيددغ 
 (.55سؾرة األعراف: آضة )( ھ ھ ھ ہ ہ) لقؾلغ  نالى :

قا  ابؽ النربي رحسغ هللا : )عهَّر هللا يهشا  الربلة عؽ القرا ة،  سا عهَّر  دالقرآن عدؽ الردبلة فدي  
( ألن  دددل واحدددد مشهسدددا مدددر هط  ددداآلخر، الردددبلة 78سدددؾرة اإلسدددرا :آضة )( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)ؾلدددغ : ق

 ذددتسل علددى قددرا ة ور ددؾس وسددجؾد، فهددي مددؽ جسلددة  ج ائهددا، فينهَّددر  ددالج   عددؽ الجسلددة، وبالجسلددة 
 ( .3/218عؽ الج  (.  ح اا القرآن )

التدددنة دراسددة األسددهال رواضددة  وانغددر فددي يددوا: السحددرر فددي  سددهال ندد و  القددرآن مددؽ خددبل  ال تدد  
 ودراضة .   ليل / د. خالد بؽ سليسان الس هشي .

(   عهد هللا بؽ  بي قيس  بؾ األسؾد الشرر  الذدامي الحسردي، مدؾلى عظيدة بدؽ عدازل، وهقدا : ابدؽ 3)
عفيفددا ،قددا  النجلددي والشدددائي:  قددة  عفيددل الشرددر  قيددل:  ددان اسددسغ عددازل فدددسان رسددؾ  هللا 

 ؼ :  الق الحدي  ،وذ رن ابؽ حهان في  تال ال قات .،وقا   بؾ حا 
 (365/ 5(  هوي  التهوي  )15/461(  هوي  ال سا  )5/141الجرح والتنديل )      

( وقدددا : يدددوا 449روان الترمددو  فدددي الددددشؽ  تددال الردددبلة  دددال مدددا جددا  فدددي قدددرا ة الليددل حددددي  )   (4)
لدددشؽ ال هددرى  تددال الرددبلة  ددال مددؽ (، وروان الهيهقددي فددي ا2/312حدددي  حدددؽ  ددحيق نرهدد  )
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فاألمر في قرا ة  بلة الليل واسع،  سا يؾ ندص الحددي  إن شدا  جهدر ورفدع 
بل  ددؾ غ  ددالقرآن، ومن شددا   سددر بهددا، وال يرفددع  ددؾ غ رفنددا  قؾهددا  فيخذضددغ  و ضدددر  ددغ فدد

قدا  ألبدي   در: )مدررت  دػ و ندة   ن الشهدي  ضدسع قرا  دغ  حدد، فندؽ  بدي قتدادة 
  قددر ، و نددة  خفددض مددؽ  ددؾ ػ( قددا : إنددي  سددسنة مددؽ ناجيددة، قددا : )ارفددع قلدديبل (،
وقددا  لنسددر : )مددررت  ددػ و نددة  قددر ، و نددة  رفددع  ددؾ ػ( قددا : إنددي  وقددظ الؾسددشان، 

 .(1)و طرد الذيظان، قا  : )اخفض قليبل (
قدد ا فدب الفقهددا  رحسهدؼ هللا فددي السدواي  األربنددة علدى  خييددر السردلي  الليددل و 

 بيؽ الجهر واإلسرار، وهشغر في ذلػ إلى السرلحة في ذلػ ودفع السفددة .
ومن  ان ضردلي   يدرن فدالجهر فدي حقدغ متنديؽ ليددسنغ مدؽ ضد  ؼ  دغ  سدا وردت 

ذات ليلدددة فدددافتتق  قدددا : ) دددلية مدددع الشهدددي   دددغ الددددشة، فندددؽ حوضفدددة بدددؽ اليسدددان 
الهقدددرة، فقلدددة: ير دددع عشدددد السئدددة،  دددؼ مزدددى، فقلدددة: ضردددلي بهدددا فدددي ر ندددة، فسزدددى، 
فقلددة: ير ددع بهددا،  ددؼ افتددتق الشدددا ، فقر يددا،  ددؼ افتددتق آ  عسددران، فقر يددا، ضقددر  مترسددبل ، 
إذا مدددددر  آضدددددة فيهدددددا  ددددددهيق سدددددهق، ومذا مدددددر  ددددددخا  سددددد  ، ومذا مدددددر بتندددددؾذ  ندددددؾذ...( 

 .(2)الحدي 
زاعي رحسغ هللا فديسؽ  دلى فدي بيتدغ  دبلة الليدل: )إن شدا  جهدر ومن قا  األو 

 .(3)شا   سر( 

                                                                                                                                            

(، ويدددؾ حددددي   دددحيق 3/19( )4711جهدددر بهدددا إذا  دددان مدددؽ حؾلدددغ ال يتددد ذى  قرا  دددغ حددددي  )
 ( .1/255( )449 ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدث )

روان  بؾ داود في الدشؽ  تال  فرهع  بؾال  بلة الدفر  ال رفع الردؾت  دالقرا ة فدي  دبلة الليدل    (1)
(، وروان الترمدو  فدي الددشؽ  تدال الردبلة  دال مدا جدا  فدي قدرا ة الليدل 2/491( )1327ي  )حد

(، و ححغ األلهاني في  حيق سدشؽ الترمدو  2/311(، وقا  : يوا حدي  نره  )447حدي  )
 ( .1/255( )447حدي  )

فددي  ددبلة  روان مددلؼ فددي الردحيق  تددال  ددبلة السددافرهؽ وقرددريا  دال اسددتحهال  ظؾهددل القدرا ة   (2)
 ( .1/536( )772الليل حدي  )

 ( .1/245مخترر اختبلف النلسا  للظحاو  )   (3)
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قا  ال اساني رحسغ هللا : )ومن  ان في الليدل فهدؾ  الخيدار إن شدا  خافدة ومن 
شددا  جهددر، والجهددر  فزددل؛ ألن الشؾافددل ا هدداس الفددرائض، والح ددؼ فددي الفددرائض  ددولػ، 

 .(1)الجهر، وال يتخير في الفرائض(حتى لؾ  ان  جساعة  سا في التراوهق ضج  
الجهدددددر  دددددالقرا ة فدددددي  دددددبلة  قددددا  الذدددددافني رحسدددددغ هللا : )وقدددددد سدددددؽ الشهدددددي 

قا  الذربيشي رحسدغ هللا : )و مدا الشؾافدل السظلقدة فيددر فيهدا نهدارا  وهتؾسدط ، و  (2)الليل(
ة فيها ليبل  بيؽ اإلسرار والجهدر إن لدؼ ضذدؾش علدى ندائؼ  و مردل  و نحدؾن، ومال فالددش

 .(3)اإلسرار(
قددا  ابددؽ قدامددة رحسددغ هللا : )ويددؾ مخيددر بدديؽ الجهددر  ددالقرا ة اإلسددرار بهددا، إال 
 نغ إن  ان الجهر  نذط لدغ فدي القدرا ة،  و  دان  حزدر غ مدؽ ضددتسع قرا  دغ، و يشتفدع 
بهدددا، فدددالجهر  فزدددل، ومن  دددان قرههدددا  مشدددغ مدددؽ يتهجدددد  و مدددؽ ضدتزدددر برفدددع  دددؾ غ، 

قدا  الههدؾ ي رحسدغ هللا ،  (4)ال يوا وال يوا فليفنل مدا شدا ( فاإلسرار  ولى ومن لؼ ض ؽ
والستظددؾس لدديبل  يراعددي السرددلحة، فددان  ددان الجهددر  نذددط فددي القددرا ة،  و  حزددر غ  : )

مدؽ ضدددتسع قرا  ددغ،  و يشتفددع بهددا، فددالجهر  فزددل لسددا يتر دد  عليددغ مددؽ يددون السرددالق، 
ئؼ  و نيدرن،  و خداف رهدا ، ومن  ان  قربغ مؽ يتهجد ،  و ضدتزر برفع  ؾ غ مؽ ندا

 .(5)فاإلسرار  فزل دفنا  لتلػ السفددة(

                                                 

 (.1/311( وانغر: السحيط الهرياني لهريان الديؽ الهخار  )1/161بدائع الرشائع )   (1)
 (.2/531األا )   (2)
(،  سددشى 1/143(، وانغدر: اإلقشدداس فددي حدل  لفددا   بددي شدجاس للذددربيشي )1/251م شدي السحتدداج )   (3)

 (.1/156السظال  في شرح روض الظال  ل  رها األنرار  )
 ( .2/562الس شي )   (4)
 ( .3/99 ذاف القشاس )   (5)
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 ةالثامنة عشرالمسألة 
 وت بالخطبة زيادة على الجهر بهارفع الص

الخظهة لها م انة جليلة في اإلسبلا، فهي مجا  عغيؼ للدعؾة إلدى هللا  ندالى، 
، ومددا (1)ا ومدددائلهاولقددد اعتشددى بهددا  ئسددة اإلسددبلا  ضسددا عشاضددة، و لفددؾا فددي بيددان  ح امهدد

 ضج  فيها وما ضحرا، وما ضدؽ وما ض رن .
 ومؽ ذلػ: رفع الرؾت  الخظهة زهادة على الجهر بها . 

وقددد ذيدد   ئسددة السددواي  األربنددة الدددشية إلددى  ن رفددع الرددؾت  الخظهددة زهددادة 
)ومؽ السددتح   ن يرفدع الخظيد  قا  ابؽ نجديؼ: الخظهة ،  على الجهر بها مؽ سشؽ

 .(3)((2)ي الدراج الؾياج ؾ غ  سا ف
 .(4)قا  في مشق الجليل : )وندل رفع  ؾ غ بها للسهال ة في اإلسساس( 

و ح   ن يرفع  ؾ غ حتى ض دسع  قردى مدؽ )قا  الذافني رحسغ هللا  نالى : 
قددددا  ابددددؽ حجددددر الهيتسددددي: )وهشدددددل رفددددع  ددددؾ غ    ، و (5)(حزددددرن إن قدددددر علددددى ذلددددػ

 .(6) الخظهة زهادة على الؾاج  لبل هاس(
 .(7)قا  الههؾ ي رحسغ هللا  نالى : )وهدؽ رفع  ؾ غ حد  طاقتغ ألنغ  بلا في اإلعبلا(

 .(7)اإلعبلا(
                                                 

انغدددر فدددي يدددوا الدراسدددة السؾسدددنة لفقدددغ الخظهدددة  تدددال الذدددامل فدددي فقدددغ الخظيددد  والخظهدددة لددددنؾد    (1)
 ن . الذرهؼ، خظهة الجسنة و ح امها الفقهية لنهد الن ه  الحجيبل

 (   الدراج الؾياج : شرح لسخترر القدور  ضدسى  الدراج الؾياج السؾاق ل ل طال    2)
 محتاج ألبي   ر بؽ علي الحداد ال بيد  ، ويؾ  تال في  سان مجلدات ال ي ا          
 مخظؾطا.        
 (3/67( منجؼ السخلفيؽ )2/67انغر : األعبلا لل ر لي )       

 ( .2/161ب شرح  ش  الدقائب )الهحر الرائ   (3)
 (.2/172(، التاج واإلفليل)2/539( انغر: مؾاي  الجليل للحظال )1/364)   (4)
 ( .2/419األا )   (5)
 (.2/461 حفة السحتاج )   (6)
(، دار 2/318(، دار السنرفدة، نهاضددة السحتداج للرملددي )1/429وانغدر: م شددي السحتداج للذددربيشي ) 

 ال ت  النلسية .
 ( .  2/22شرح مشتهى اإلرادات )   (7)
 ( .3/177( ، الفروس البؽ مفلق )3/355وانغر موي  الحشابلة :  ذاف القشاس ) 
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وقددد اسددتدلؾا علددى القددؾ   سذددروعية رفددع الخظيدد   ددؾ غ  الخظهددة زهددادة علددى 
 الجهر بها  ندة  دلة ، مشها:

 )فدان رسدؾ  هللاالدليل األو  : عؽ جابر بدؽ عهددهللا رادي هللا عشهسدا قدا : 
ضقددؾ  :  احسددرت عيشددان وعددبل  ددؾ غ واشددتد نزددهغ حتددى   نددغ مشددور جدديش إذا خظدد 

 دددهنيغ الددددها ة وهقدددرن بددديؽ     دددهح ؼ ومددددافؼ، وهقدددؾ :  ن دددة  ندددا والدددداعة  هدددا يؽ 
 مدددا  ندددد: فدددان خيدددر الحددددي   تدددال هللا، وخيدددر الهدددد  يدددد   ، والؾسدددظى، وهقدددؾ : 

 .(1)(وشر األمؾر محد ا ها، و ل بدعة ابللة
 ضنلؾ  ؾ غ إذا خظ  . الشص في الحدي  على  ن الشهي  وجغ الداللة :

ضخظدد   قددا : سددسنة رسددؾ  هللا  الدددليل ال دداني : عددؽ الشنسددان بددؽ  ذددير 
ضقددؾ  : ) نددور  ؼ الشددار،  نددور  ؼ الشددار( حتددى لددؾ  ددان رجددل فددي  قرددى الدددؾ  سددسنغ، 

 .(2)وسسع  يل الدؾ   ؾ غ، ويؾ على السشهر( 
  شدددا  الخظهدددة و ندددغ يرفدددع  لحدددا  الشهدددي   وجدددغ الداللدددة : بيدددان الردددحابي

  ؾ غ، حتى لؾ  ن الرجل  الدؾ  لدسع خظهتغ ويؾ على السشهر .
: ومؽ السنقدؾ  : ن رفدع الردؾت  الخظهدة ض دؾن  بلدا فدي إعدبلا  الدليل ال ال 

قددا  الشددؾو  رحسددغ هللا حيشسددا ى لتفخدديؼ  مددر الخظهددة ، الشدداس و وقددع فددي نفؾسددهؼ و دعدد
الخظهدة  سدا فددي حددي  جابر:)يدوا  لدغ مدؽ مددتحهات الخظهددة  ذ در رفدع الردؾت فدي

 .(3)ألنغ  وقع في الشفؾس و بلا في الؾعظ( 
 .  فهان بهوا  ن السذروس للخظي   ن يرفع  ؾ غ  الخظهة  سا  ان يد  الشهي

  

                                                 

(، 867روان مددددددلؼ فدددددي  دددددحيحغ  تدددددال الجسندددددة ،  دددددال  خفيدددددل الردددددبلة والخظهدددددة ، حددددددي  )   (1)
(2/592. ) 

( 18399دي  )حدددددد روان اإلمدددددداا  حسددددددد فددددددي السدددددددشد حدددددددي  الشنسددددددان بددددددؽ  ذددددددير عددددددؽ الشهددددددي    (2)
(، وقدا  : يدوا حددي  1158(، وروان الحافؼ في السددتدرب فدي  تدال الجسندة، حددي  )31/349)

(، وروان الهيهقددي فددي الدددشؽ ال هددرى  تددال الجسنددة 1/287 ددحيق علددى شددرط مدددلؼ ولددؼ ضخرجددان )
( .قدا  الهي سدي 3/293( )5756جساس  بؾال آدال الجسندة،  دال رفدع الردؾت  الخظهدة حددي  )

 (.2/413هللا : )رجالغ رجا  الرحيق( ، مجسع ال وائد )رحسغ 
 ( .4/387السجسؾس شرح السهول )   (3)
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  ةالمسألة التاسعة عشر
 ةوالتأمين على الدعاء أثناء الخطب رفع المأموم صوته بالصالة على النبي 

السذددروس فددي حددب السدد مؾا   شددا  خظهددة الجسنددة  ن يشرددة، وهدددتسع للخظيدد  
 علددددى  حددددرهؼ ال ددددبلا حددددا  وجسهددددؾر النلسددددا  رحسهددددؼ هللا ( 1)إذا  ددددان ضدددددسع الخظهددددة 

 .(2)ونقل ابؽ عهدالهر اإلجساس على وجؾل اإلنرات على مؽ سسنها الخظهة ، 
ضذدرس للسد مؾميؽ    شدا  خظهتدغ؛ فهدل وعليغ: إذا  دلى الخظيد  علدى الشهدي 

الردددبلة عليدددغ برفدددع   دددؾا هؼ  ا ضددددرون ذلدددػ؟ ويدددل ضذدددرس لهدددؼ التددد ميؽ علدددى دعدددا  
 الخظي  إذا دعا جهرا   ا سرا  ؟

 :  قؾا اختلل الفقها  رحسهؼ هللا في ذلػ على  بل ة 
إذا ذ دددرن  القدددؾ  األو  :ض دددرن للسددد مؾا   شدددا  الخظهدددة  ن ضردددلي علدددى الشهدددي 

و دوا ض درن   ميشدغ علدى الددعا ، وهشه دي لدغ  (چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)اإلماا،  و قر  آضدة.. 
 االستساس للخظهة .

 قا  بهوا  بؾ حشيفة و احهغ   بؽ الحدؽ و  هاعغ مؽ  ندن .
قددددا   بددددؾ حشيفددددة رحسددددغ هللا : )إن سددددساس الخظهددددة  فزددددل مددددؽ الرددددبلة علددددى 

قددا  ، و (3)، فيشه ددي  ن ضدددتسع وال ضرددلي عليددغ عشددد سددساس اسددسغ فددي الخظهددة(الشهددي
  بدددؽ الحددددؽ رحسدددغ هللا ألبدددي حشيفدددة : ) ر يدددة إن خظددد  اإلمددداا يدددؾا الجسندددة يدددل 

قلددة:  فت دددرن  ن يددو روا هللا  ندددالى إذا مددع اإلمددداا  ن يت لسددؾا؟ قدددا  : ال ،  يشه ددي لسدددؽ
إذا  لى عليغ اإلماا؟ قدا :  حد  إلديَّ  ن ضددتسنؾا  ذ رن اإلماا وهرلؾا على الشهي 

                                                 

 ( .186انغر : جامع السدائل لذيخ اإلسبلا ابؽ  يسية ، السجسؾعة األولى )ص   (1)
(، وقد خفدل رحسدغ هللا قهدل ذلدػ نقدل اإلجسداس  قؾلدغ فدي التسهيدد : 5/43االستو ار البؽ عهدالهر )   (2)

)وال خبلف علستغ بيؽ فقها  األمرار في وجؾل اإلنرات للخظهة على مؽ سدسنها فدي الجسندة( 
(،  ؼ قا  رحسغ هللا  ند نقلغ لؤلحادي  واآل ار عؽ التا نيؽ : )وعلى يدوا جساعدة الفقهدا  19/32)

مددؽ  يددل الددر   واأل ددر وجساعددة  يددل الشغددر ال ضختلفددؾن فددي ذلددػ، وحدددهػ بهددوا   ددبل  ومجساعددا ( 
( قددا  ابددؽ حجددر رحسددغ هللا عددؽ نقددل ابددؽ عهدددالهر يددوا اإلجسدداس: )و نددرل ابددؽ عهدددالهر 19/237)

 ( .2/481فشقل اإلجساس...،  ؼ ذ ر الخبلف بيؽ األئسة في يون السد لة( فتق الهار  )
 (.1/264بدائع الرشائع لل اساني )   (3)
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ت شى  ضزدددا  ]مدددؽ مدددؾاطؽ اسدددتحهال ددددبدددؽ عابدددديؽ رحسدددغ هللا : )وهقدددا  ا، (1)وهشردددتؾا( 
[ مددا لددؾ ذ ددرن  و سددسنغ فددي القددرا ة  و وقددة الخظهددة، لؾجددؾل  الرددبلة علددى الشهددي 

 .(2)اإلنرات واالستساس فيهسا( 
إذا ذ ددرن  ضذددرس للسدد مؾا   شددا  الخظهددة  ن ضرددلي علددى الشهددي  القددؾ  ال دداني :

 .عا، وه ؾن ذلػ سرا  اإلماا، وهخمؽ على دعائغ إذا د
وقدددا  بهدددوا فقهدددا  السال يدددة، ويدددؾ رواضدددة عدددؽ اإلمددداا  حسدددد، وقدددؾ   بدددي يؾسدددل 

فدددي مختردددر خليدددل  . ددداح   بدددي حشيفدددة، واختيدددار الظحددداو  وابدددؽ  يسيدددة رحسهدددؼ هللا
سدددرا :  تددد ميؽ و ندددؾذ عشدددد ذ دددر  الجشدددد  رحسدددغ هللا : )وجددداز... ومقهدددا  علدددى ذ دددر قدددلَّ 

...  ن القدؾ   اسدرار ذلدػ (4)غ هللا : )وذ ر في التؾايققا  الحظال رحس، (3)الده (
 .(5)لسالػ، و ححغ  نزهؼ(

قا : يدؾا الجسندة، : )سئل سفيان عؽ اإلماا إذا  لى علدى الشهدي قا  ال ؾسج
 .(6)فيسا بيشغ وبيؽ نفدغ( رلي على الشهي )ما   س  ن ضقا   حسد: ، الد ؾت

رحسدددددغ هللا  ندددددالى  ن وفدددددي السهددددددؾط للدرخددددددي : )ورو  عدددددؽ  بدددددي يؾسدددددل 
يشه ددددي  ن ضرددددلؾا عليددددغ، ويددددؾ اختيددددار  (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)الخظيدددد  إذا قددددا  : 

 .(7)الظحاو ؛ ألنغ يهل هؼ  مرا  فنليهؼ االمت ا ( 

                                                 

 ( .1/318األ ل السدسى بد )السهدؾط( لسحسد بؽ الحدؽ )   (1)
( ، وانغددددر: الهحددددر الرائددددب البددددؽ نجدددديؼ 2/231رد السحتددددار علددددى الدددددر السختددددار البددددؽ عابددددديؽ )   (2)

 ( .1/147(، الفتاوى الهشدضة )2/28( ، السهدؾط للدرخدي )1/611)
 ( .2/547مؾاي  الجليل )   (3)
 (    التؾايق : للنبلمة خليل بؽ إسحا  الجشد  شرح فيغ جامع األمهات البؽ الحاج  ،   4)

 ويؾ شرح حدؽ انتقان مؽ شرح ابؽ عهدالدبلا ،وزاد عليغ ع و األقؾا  ومضزاح مافيغ           
 مؽ إش ا  ،ويؾ مؽ  نفع شروح جامع األمهات ، وال ي ا  مخظؾطا.        
 (.114(نيل االبتهاج)ص2/86(الدرر ال امشة)1/375انغر : الديهاج السوي  )       

 ( .34مخترر خليل )ص   (5)
 ( .2/885مدائل اإلماا  حسد بؽ حشهل ومسحا  بؽ رايؾهة )   (6)
 ( .1/264( ، وانغر: بدائع الرشائع )2/29السهدؾط للدرخدي )   (7)
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ردلي عليدغ  ن ض قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )والددشة فدي الردبلة علدى الشهدي 
 .(1)سرا   الدعا (

إذا ذ رن اإلماا وهرفع  ؾ غ  على الشهي القؾ  ال ال :ضذرس للس مؾا الربلة 
 بولػ، وهخمؽ على دعائغ جهرا .

وقدددا  بهدددوا الذدددافنية وابدددؽ حهيددد  مدددؽ السال يدددة واختيدددار ابدددؽ حددد ا رحسهدددؼ هللا 
  نالى.

قدددددا  الذدددددربيشي رحسدددددغ هللا : )فدددددي الروادددددة: وللسددددددتسع للخظيددددد   ن ضردددددلي علدددددى 
قددا  الرملددي رحسددغ ، و (2)(( ڃ ڃ چ چ چ چ ڃ) ،وهرفددع بهددا  ددؾ غ إذا قددر  الخظيدد :الشهدي

عشددد سددساس ذ ددرن برفددع الرددؾت مددؽ نيددر مهال ددة فهددؾ  هللا ) مددا ح ددؼ الرددبلة عليددغ 
قددا  الحظددال رحسددغ هللا : )والقددؾ   ددالجهر البددؽ ،  (3)جددائ   ددبل  رايددة بددل يددؾ سددشة( 

: ال  د س  ن يددعؾ اإلمداا (4)حهي ... ونص قؾ  ابدؽ حهيد  علدى مدا نقدل فدي الظدراز
السرة  ند السرة، وهخمؽ الشاس وهجهروا بولػ جهدرا  لديس  الندالي وال ض  دروا  في الخظهة
 .(5)مشغ. انتهى(

قدددا  ابدددؽ حددد ا رحسدددغ هللا : )وفدددرض علدددى  دددل مدددؽ حزدددر الجسندددة ...  ن ال 
 إذا  مر الخظي   يت لؼ مدة خظهة اإلماا  ذي   لهتة إال... والربلة على الشهي 

 .(6)غ(  الربلة عليغ، والت ميؽ على دعائ
 

                                                 

 ( .121االختيارات الفقهية )ص   (1)
(،  سدشى السظالد  فدي 1/182( وانغر: اإلقشاس في حل  لفا   بي شجاس، )1/29م شي السحتاج )   (2)

 ( .1/271) شرح روض الظال 
 ( .1/248الفتاوى الفقهية ال هرى )   (3)
 (   الظراز : طراز السجالس للقااي  بؾعلي سشد بؽ عشان األزد  شرح  غ السدونةفي نحؾ 4)

  بل يؽ سفرا ، ؾفي قهل إفسالغ ، ويؾ  تال حدؽ ،اعتسدن الحظال و ف ر مؽ الشقل عشغ       
 في شرح مخترر خليل .      
 (.331(ا ظبلح السوي  عشد السال ية)ص1/399الديهاج السوي  البؽ فرحؾن)انغر :      

 ( .2/547مؾاي  الجليل لذرح مخترر خليل )   (5)
 ( .62-5/61السحلى  اآل ار )   (6)
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وقددددد اسددددتد    ددددحال القددددؾ  األو  مسددددؽ قددددا   ال رايددددة،  نسددددؾا  دلددددة وجددددؾل 
 ن رسددؾ  هللا  ال ددبلا   شددا  الخظهددة، ومشهددا: عددؽ  بددي يرهددرة  اإلنرددات والشهددي عددؽ

 )(1)قا  : )إذا قلة لراحهػ:  نرة يؾا الجسنة واإلماا ضخظ  فقد ل ؾت. 
ب" فددو رنا   ضدداا لجسنددة " هددار قددر  يددؾا ا  ن رسددؾ  هللا  بددؽ  ندد   وعددؽ  بدديَّ 
س ني، فقا : متى  ن لة يون الدؾرة، فاني لؼ  سسنها إال اآلن؟ ف شدار هللا، و بؾ ذر ض 

: إليددغ  ن اسدد ة، فلسددا انرددرفؾا، قددا : سدد لتػ متددى  ن لددة يددون فلددؼ  خهرنددي، قددا   بددي  
 ، فدو ر لدغ و خهدرن ليس لػ مدؽ  دبل ػ اليدؾا إال مدا ل دؾت، فدوي  إلدى رسدؾ  هللا 

وعدؽ ابدؽ عهداس رادي هللا عشهسددا  (2)(  بدي   : ) دد  ، فقدا  رسدؾ  هللا  سدا قدا   بدي  
: )مددؽ   لددؼ يددؾا الجسنددة واإلمدداا ضخظدد  فهددؾ  س ددل الحسددار ضحسددل  قددا : قددا  رسددؾ  هللا 

 .(3) سفارا ، والو  ضقؾ  لغ :  نرة ليس لغ جسنة(
يؽ فدددي الشهدددي عدددؽ ومسدددا اسدددتدلؾا  دددغ : اآل دددار الست دددا رة عدددؽ الردددحا ة والتدددا ن

 ال بلا   شا  الخظهة .

                                                 

( 934روان الهخار  في الرحيق  تال الجسنة  ال اإلنرات يؾا الجسنة واإلماا ضخظد  حددي  )   (1)
ردددحيق  تددال الجسندددة  ددال فددي اإلنردددات يددؾا الجسندددة فددي الخظهدددة (،وروان مدددلؼ فددي ال1/295)

 (.2/583( )851حدي  )
روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال إقامددة الرددبلة والدددشة فيهددا  ددال مددا جددا  فددي االسددتساس للخظهددة    (2)

 ( وروان اإلمدداا  حسدد فددي السددشد مدددشد  بديَّ بددؽ  ندد  1/352( )1111واإلنردات لهددا حددي  )
(، قددددا  الهؾ ددددير  : )يددددوا إسددددشاد  ددددحيق رجالددددغ  قددددات( مرددددهاح 35/218)( 21287حدددددي  )

(، 1/183( )912( و دددححغ األلهددداني فدددي  دددحيق سدددشؽ ابدددؽ ماجدددغ حددددي  )2/691ال جاجدددة )
 ( .  81-3/81ومروا  ال ليل )

(، وابدددؽ 3/475( )2133روان اإلمدداا  حسددد فدددي السدددشد مددددشد ابددؽ عهدداس ر  هللا عشهسدددا حدددي  )   (3)
السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال فدددي ال دددبلا إذا  دددند اإلمددداا السشهدددر وخظددد  حددددي    بدددي شددديهة فدددي

( وقددا  : ال ننلسدغ بهددوا اللفددظ 644( والهد ار )فسددا فدي  ذددل األسددتار( حددي  )4/115( )5348)
 ( .1/319ال بهوا اإلسشاد  فرد  غ ابؽ نسير عؽ مجالد )

 ( .2/418قا  الهي سي : )فيغ مجالد وقد انفغ الشاس( مجسع ال وائد ) 
 ( .1/441( )1397وقد انفغ األلهاني في  خرهج مذ اة السرابيق حدي  ) 
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فسؽ ذلػ : عؽ ابؽ عهداس وابدؽ عسدر رادي هللا عشهسدا : ) نهسدا  اندا ض ريدان 
وعؽ ابؽ السددي  رحسدغ هللا قدا  : ، (1)الربلة وال بلا يؾا الجسنة  ند خروج اإلماا( 

 . (2))خروج اإلماا ضقظع الربلة، و بلمغ ضقظع ال بلا(
والتدد ميؽ علددى الدددعا  مددؽ ال ددبلا ويددؾ مشهددي  علددى الشهددي  ن الرددبلة وجددغ الداللددة:

 عدؽ جسيدع  ندؾاس ال دبلا حدا  الخظهدة، رهق يون األدلدة، فهدي  دد  علدى الشهدي رعشغ  
قا  النيشي رحسغ هللا : )ونهغ بهوا ]    نرة[ عسا سؾان؛ ألنغ إذا قا :  نردة، ويدؾ 

 .(3)( في األ ل  مر  سنروف وسسان ل ؾا ، ف يرن مؽ ال بلا  ولى
 ن االسددتدال   نسددؾا األدلددة التددي  شهددى عددؽ ال ددبلا   شددا  الخظهددة  عددؼ مددؽ السشاقذددة : 

والتدددد ميؽ علددددى  محددددل االسددددتدال ، فقددددد وردت األدلددددة  دددداألمر  الرددددبلة علددددى الشهددددي 
والتدد ميؽ  في ددؾن مشرددتا  لددؼ يددت لؼ قددد   ددى  فزدديلة الرددبلة علددى الشهددي  ا  الدددعا  سددر 

 على الدعا .
ة فدي السشدع مدؽ ال دبلا، ف سدا  غ :  ن حالة الخظهدة  حالدة الردبلومسا استدلؾا 

إلماا لؾ قر  يون اآلضة في  بل غ لؼ ضذت ل القؾا  الربلة عليدغ، ف دولػ إذا قر يدا  ن ا
 .(4)في خظهتغ 
قيداس  نيدد ، قددا  ابدؽ حد ا رحسددغ  دؾن حددا  الخظهدة  حدا  الرددبلة  قيداسالسشاقذدة : 

 .(5)لؼ يؾجهغ قرآن وال سشة وال إجساس(  ة  اطل، إذقياس للخظهة على الربل)والهللا :
 

                                                 

روان ابؽ  بي شيهة في السرشل  تال الجسنة،  ال في ال بلا إذا  ند اإلماا السشهر وخظد    در    (1)
(5341( )4/112. ) 

ا السشهدر وخظد    در روان ابؽ  بي شيهة في السرشل  تال الجسنة  ال في ال دبلا إذا  دند اإلمدا   (2)
 ( .4/112( ويؾ مرو   ولػ عؽ ال ير  )5342)

 ( .4/455شرح سشؽ  بي داود للنيشي )   (3)
 ( .2/29انغر : السهدؾط للدرخدي )   (4)
 ( .341انغر: خظهة الجسنة و ح امها الفقهية لنهد الن ه  بؽ   الحجيبلن )ص:    (5)
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فلدديس حددا  الخظهددة  حددا  الرددبلة فددي السشددع مددؽ ال ددبلا ، بددل الخظهددة  خددل 
حي  ضجؾز فيها مخاطهة اإلمداا لحاجدة ، ومدا  دان لزدرورة مدؽ  حدوير ادرهر ونحدؾن 

 .(1)وال يخ ر ذلػ في  حتها  خبلف الربلة 
مسدا ضس دؽ فدي  دل  الردبلة علدى الشهدي  ومسا استدلؾا  غ :  ن إحدراز فزديلة

 .(2)وقة ومحراز  ؾال سساس الخظهة ضختص بهون الحالة، ف ان الدساس  فزل
حددا  الخظهددة، فددان فددي  و مددا  فزدديل الدددساس علددى الرددبلة علددى الشهددي  السشاقذددة :

فدي نفددغ عشدد سدساس اسدسغ ال  الرد سرا  جسنا  بيؽ األمرهؽ فان الردبلة علدى الشهدي 
 .(3)ؽ سساس الخظهة فاحراز الفزيلتيؽ  حب،  سا قالغ  بؾ يؾسل ضذ لغ ع

والتد ميؽ علدى  واستد    حال القؾ  ال داني مسدؽ يدرى الردبلة علدى الشهدي 
 دعا  الخظي  سرا   ندة  دلة، مشها: 

يشه ددي لهددؼ  ن  (ضددا  يهددا الددويؽ آمشدؾا  ددلؾا عليددغ) ن الخظيد  إذا قددا  :  -
چ چ چ چ ڃ )مدر هللا  ندالى فدي  تا دغ حيد  قدا  : وذلػ امت اال  أل، (4)ضرلؾا عليغ

( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
بؾجدددؾل اإلنردددات وه دددؾن سدددرا  لدددئبل ضخدددالل األمدددر ،  (5)

والتدد ميؽ علددى الدددعا  سددرا  ال  و ددولػ الرددبلة علددى الشهددي والشهددي عددؽ ال ددبلا ، 
ضذدد ل عددؽ سددساس الخظهددة، ففددي فنلددغ إحددراز للفزدديلتيؽ فزدديلة االسددتساس للخظهددة 

 .(6)ة والت ميؽوالربل
عشدد ذ درن  واستد    حال القؾ  ال ال  مسؽ يدرى الجهدر  الردبلة علدى الشهدي 

والتدد ميؽ علددى دعددا  الخظيدد    دلددة   ددحال القددؾ  ال دداني وهددرون ذلددػ جهددرا   ددبل 
 إسرار .

                                                 

 ( .1/264انغر: بدائع الرشائع لل اساني )   (1)
 ( .1/264انغر: بدائع الرشائع لل اساني )   (2)
 ( .5/65السحلى )   (3)
 ( .2/29انغر : السهدؾط للدرخدي )   (4)
 ( .56سؾرة األح ال )آضة    (5)
 ( .2/66فتق القدير ) –( 1/264انغر: بدائع الرشائع )   (6)
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ضس دددؽ مشاقذدددة  دلدددة يدددوا القدددؾ   ددد ن الجهدددر مندددارض  األدلدددة التدددي  ددد مر  السشاقذدددة :
 بلا حا  الخظهة فبل يهقى إال اإلسرار جسنا  بيؽ األدلة . اإلنرات و شهى عؽ ال 

 
 الترجيق :

يدددؾ القدددؾ  ال ددداني القاادددي  جدددؾاز الردددبلة علدددى  –وهللا  علدددؼ  -لندددل الدددراجق 
عشددد ذ ددرن، والتدد ميؽ علددى دعددا  اإلمدداا سددرا ، لقددؾة مددا اسددتدلؾا  ددغ؛ وألن فدددي  الشهددي 

ا   شدا  الخظهدة والتدي فيهدا األمدر القؾ   غ جسع بيؽ األدلدة التدي فيهدا الشهدي عدؽ ال دبل
 .    الربلة على الشهي 
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 المسألة العشرون 
 رفع الصوت بالقنوت في الصالة

م خؾذ مؽ قشة، والقاف والشؾن والتا    ل  حيق يد  على القشهت في المغة :
رحسغ هللا : والسذهؾر  (2)قا  ال جاج،  (1)طاعة وخير في ديؽ، واأل ل فيغ الظاعة 

قا  األزير  رحسغ هللا  ند  ن سا  مناني القشؾت ، و  (3)ة  ن القشؾت الدعا  في الل 
: )فحقيقة القشؾت النهادة والدعا  هلل في حا  القياا ، وهجؾز  ن ضقع في  (4)في الل ة 

 .(5)في سائر الظاعة، ألنغ إن لؼ ض ؽ قياا  الرجليؽ فهؾ قياا  الذي   الشية( 
 محل مخرؾص مؽ الربلة. والقشؾت في الربلة: يؾ الدعا  في
 يؽ :تيؽ ا شتوال ضخلؾ القشؾت في الربلة مؽ حال

 الحا  األولى : القشؾت في  بلة الفرهزة في الشؾاز  .
 الحا  ال انية : القشؾت في الؾ ر .

 . القشهت في صالة الفريزة في الشهازلأما الحال األولى : 

                                                 

 دداج النددروس مددؽ جددؾاير القددامؾس  (،5/31انغددر: منجددؼ مقدداييس الل ددة البددؽ فددارس مددادة )قشددة( )   (1)
 ( .5/45لل بيد  مادة )قشة( )

 بددؾ إسدددحا  إبدددراييؼ بددؽ الددددر  بدددؽ سدددهل اله ددداد ، ال جددداج، عدددالؼ  دددالشحؾ والل ددة،  دددان مدددؽ  يدددل    (2)
الفزدددل والدددديؽ، حددددؽ االعتقددداد، جسيدددل السدددوي ، ولدددغ مردددشفات حددددان فدددي األدل، مدددؽ  تهدددغ: 

 ه.311لقرآن( مات سشة )مناني القرآن(و)االشتقا (و)إعرال ا
 (.14/361(، سير  عبلا الشهبل  )1/194(، إنهان الرواة )6/613 ارهخ   داد )       

 ( .  9/61 هوي  الل ة لؤلزير  )   (3)
قا  ابؽ األ ير رحسغ هللا : )وقد   رر ذ ر القشدؾت فدي الحددي ، وهدراد لسندان متندددة ... فيردرف    (4)

لدى مدا ضحتسلدغ لفدظ الحددي  الدؾارد فيدغ( الشهاضدة فدي نرهد  فيررف في  ل واحد مؽ يون السناني إ
( ، وقدد ذ ددر ابددؽ النربددي  ن للقشدؾت عذددرة مندداٍن، وقددا  ابددؽ 4/111الحددي  واأل ددر مددادة )قشددة( )

 حجر : نغسها شيخشا زهؽ الديؽ في بيتيؽ :
 ولفددددظ القشددددؾت اعدددددد منانيددددغ  جدددددن
 دعدددددددددا  خذدددددددددؾس والنهدددددددددادة طاعدددددددددة
 سدددددددد ؾت  ددددددددبلة والقيدددددددداا وطؾلددددددددغ

 

  هددددددا  علدددددى عذدددددر منددددداني مراددددديةم 
 إقامتهدددددددددددددددددددددا إقرارندددددددددددددددددددددا  النهؾدضدددددددددددددددددددددة
 فددددددددواب دواا الظاعددددددددة الددددددددرا ق القشيددددددددة

 ( .  2/491فتق الهار  )  
 ( .9/66 هوي  الل ة )   (5)
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، (1)قشؾت عشد الشؾاز فقد ا فب جسايير النلسا  على استحهال رفع الرؾت  ال
قا  ابؽ نجيؼ رحسغ هللا : )واختار مذاضخشا  سا ورا  الشهر اإلخفا  في دعا  القشؾت 

) .... وهخفي رحسغ هللا : (3)شبلليهنالذر قا  ، و (2)في حب اإلماا والس مؾا جسينا ( 
يى  بؽ ضحوسئل اإلماا مالػ رحسغ هللا في رواضة  ، (4)اإلماا والقؾا على الرحيق( 

؟ ]   قشؾت الشؾاز [ فقا : )فان يدعؾ في الشرل  يل  ان ذلػ  (5)الدهائي 
اآلخر مؽ رمزان في الؾ ر على ال فرة وهلنشهؼ، وهدتشرر للسدلسيؽ ضجهر بولػ( 

 .(7)وفي نهاضة السحتاج : )وهدؽ الجهر  غ مظلقا  لئلماا و السشفرد، ولؾ سرهة(،  (6)
 .(7)سرهة(

، (8)غ    القشؾت للشازلة في  بلة جهرهة  القرا ة(قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )وهجهر  
 .(9)قا  إبراييؼ بؽ مفلق رحسغ هللا : )وهرفع  ؾ غ في  بلة جهرهة، وعاير  بلمهؼ مظلقا (و

واستد  الفقها  رحسهؼ هللا في السواي  األربنة الدشية على سشية رفع الرؾت 
 ن رسؾ  هللا  عؽ  بي يرهرة  الدليل األو  :  القشؾت في الشؾاز   ندة  دلة ومشها :

                                                 

(، ابددؽ حجدر الندددقبلني فددي 4/112مسدؽ ح ددى يدوا اال فددا  : ابددؽ قديؼ الجؾزهددة فددي بددائع الفؾائددد )   (1)
 ( .2/48لحشفي في الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )(، ابؽ نجيؼ ا2/571فتق الهار  )

 (.  1/66( ، وانغر: الهداضة شرح الهداضة للسرنيشاني )2/76الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب)   (2)
 بددؾ اإلخددبلص حدددؽ بددؽ عسددار بددؽ علددي الذددرنهبللي السرددر  الحشفددي، م  ددر مددؽ الترددشيل فقيددغ    (3)

إلضزدددداح( وشددددرحغ )مراقددددي الفددددبلح(، و)نشيددددة ذو  مذددددارب فددددي  نددددض النلددددؾا، مددددؽ  تهددددغ:)نؾر ا
 ه.1169األح اا( حاشية على )درر الح اا( لسبل خدرو.  ؾفي في القايرة سشة 

 (.3/265( منجؼ السخلفيؽ )218/ 2( األعبلا لل ر لي )2/38خبل ة األ ر )       
ني ، مددع حاشددية الظحدداو  مراقددي الفددبلح  امددداد الفتدداح شددرح نددؾر اإلضزدداح ونجدداة األرواح للذددرنهبل   (4)

 (.382)ص
  بددؽ ضحيددى الدددهائي مددؽ  يددل قرطهددة ، ض شددى   ددا عهددد هللا.  ددان ضنددرف  فظدديس بددؽ  ا نازهددة ،      (5)

روى عدؽ مالددػ بدؽ  نددس السؾطد  ،  ددؾفي فدي  دددر  ضدداا األميدر عهددد الدرحسؽ بددؽ الح دؼ،  نددد سددة 
 (.345/ 3 ر ي  السدارب و قره  السدالػ ) ومائتيؽ .

 ( .17/293الهيان والتحريل البؽ رشد )   (6)
(7)   (1/518-519. ) 
 ( .1/499شرح مشتهى اإلرادات )   (8)
 ( .2/17السهدس شرح السقشع )   (9)
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  ان إذا  راد  ن يدعؾ ألحد،  و يدعؾ على  حد قشة  ند الر ؾس، وفيغ : )ضجهر 
 .(1)بولػ(

 ان ضجهر بولػ القشؾت    ن الشهي  التررهق مؽ الراو   وجغ الداللة :
 .(2)وهرفع  ؾ غ  غ

  الدليل ال اني : عؽ ابؽ عهاس راي هللا عشهسا قا : )قشة رسؾ  هللا
شهرا  متتا نا  في دبر الغهر والنرر والس رل والنذا  والرهق، في دبر  ل  بلة، 

قا : سسع هللا لسؽ حسدن، في الر نة األخيرة، يدعؾ على  حيا  مؽ بشي سليؼ،  اإذ
 .(3)على رعل وذ ؾان وعرية، وهخمؽ مؽ خلفغ(

ميؽ يد   الت  وجغ الداللة : ن جهر الرحا ة راي هللا عشهؼ خلل الشهي 
قا    الن يسيؽ رحسغ هللا : )فسا  هتة  القشؾت ورفنغ الرؾت  غ ،  على جهرن 

 غ الدشة  نغ  ان ضقشة وهخمؽ الشاس ورا ن، وال ضس ؽ  ن يخمشؾا إال إذا  ان 
 .(4)ضجهر(

 ر بؽ الخظال نغ عسل الخلفا  الراشديؽ راي هللا عشهؼ، حي   ان عسالدليل ال ال :
فنؽ  بي ،  مؾميؽ وهتندايؼ إلى خارج السدجدشة في  بلة الرهق ضدسع السث ضقدَّ ح  الس  

وعؽ  بي ع سان الشهد  ، (5)رافع رحسغ هللا قا : قشة عسر في الرهق و سسنشا ذلػ 
ه نان ر الشهد   حسغ هللا قا :  ان عسر ضقشة بشا  ند الر ؾس وهرفع يدضغ حتى يهدو ا 

 .(1)، وهدسع  ؾ غ مؽ ورا  السدجد  (6)

                                                 

وروان ( 3/21( )4561روان الهخدار  فددي الردحيق  تددال التفددير  ددال لديس لددػ مدؽ األمددر شدي  حدددي  )   (1)
لقشددددؾت فددددي جسيددددع الرددددبلة إذا ن لددددة وروان مدددددلؼ فددددي الرددددحيق  تددددال الرددددبلة  ددددال اسددددتحهال ا

 )ضجهر بولػ(. ( بدون قؾ   بي يرهرة 1/466()294 السدلسيؽ نازلة حدي  )
 ( .  4/314انغر: مرقاة السفا يق شرح مذ اة السرابيق ألبي الحدؽ السهار فؾر  )   (2)
( ويدددؾ 2/577( )1443روان  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال الدددؾ ر  دددال القشدددؾت فدددي الردددبلة حددددي  )   (3)

 ( . 5/187( )1297حدي  حدؽ، حدشغ األلهاني في  حيق سشؽ  بي داود حدي  )
 ( .4/47الذرح السستع على زاد السدتشقع )   (4)
 ( .1/349( )584روان الظهر  في  هوي  اآل ار مدشد ابؽ عهاس راي هللا عشهسا   ر )   (5)
     نزدضغ، ض ؾن لئلندان ونيرن . الزه ع:  د ؾن الها  يؾ النزد،  قؾ   خو  زه نيغ    (6)
 ( .8/216لدان النرل مادة )اهع( ) (1/317ل ة مادة )اهع( )انغر:  هوي  ال 
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الرا ع : السظلؾل مؽ قشؾت الشازلة  ن ضذارب الس مؾا  اإلماا  في الدعا  الدليل 
ولؾ  الت ميؽ ف ان األشهغ رفع اإلماا  ؾ غ  القشؾت ليتدشى للس مؾميؽ السذار ة 

 .(2) الت ميؽ على دعائغ 
 الحال الثانية : القشهت في الهتر :

لرؾت  قشؾت فقد اختلل  يل النلؼ مؽ السواي  األربنة الدشية في رفع ا
 الؾ ر على قؾليؽ ا شيؽ :

القؾ  األو  : ال يرفع الرؾت بدعا  القشؾت، سؾا   ان اإلماا  و السشفرد، 
الذافنية، السرحق خبلفغ ، ويؾ موي  الحشفية، والسذهؾر عشد السال ية، ووجغ عشد 

قا  الدرخدي رحسغ هللا : )واالختيار اإلخفا  في دعا  القشؾت في حب اإلماا 
قا  الهابر ي رحسغ هللا : )والسختار في القشؾت اإلخفا  مظلقا  سؾا   ان ، و (3)ا(والقؾ 

 .(4)القانة إماما   و مقتدضا   و مشفردا ( 
قا  سحشؾن رحسغ هللا : قلة البؽ القاسؼ رحسغ هللا : فهل ضجهر  الدعا  في القشؾت 

، (5): يؾ ر ييإماما   ان  و نير إماا؟ قا : ال ضجهر، قلة: ويؾ قؾ  مالػ؟ قا 
قا  الحظَّال رحسغ هللا : )وقؾلغ "سرا " : ضنشي  ن السظلؾل في القشؾت اإلسرار  غ، و 

 .(6)ويوا يؾ السذهؾر(
 .... لرحيق  ن اإلماا ضجهر  غ لبل هاسقا  الخظي  الذربيشي رحسغ هللا : )وا

 .(7)وال اني ال  دائر األدعية السذروعة في الربلة(

                                                                                                                                            

روان ابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال الرددبلة  ددال مددؽ  ددان يرفددع يدضددغ فددي قشددؾت الفجددر   ددر    (1)
(7114( )5/39  . ) 

 ( .1/517سحتاج للرملي )( ، نهاضة ال2/491انغر : فتق الهار  البؽ حجر )   (2)
 ( .  1/166السهدؾط )   (3)
 ( .1/471النشاضة شرح الهداضة، وانغر في يوا : السحيط الهرياني في الفقغ الشنساني )   (4)
 ( .1/192السدونة )   (5)
 ( .2/243مؾاي  الجليل لذرح مخترر خليل )   (6)
 ( .511،  3/481للشؾو  ) (، وانغر: السجسؾس شرح السهول1/258م شي السحتاج )   (7)
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رفع الرؾت  القشؾت لئلماا، واإلسرار في حب  القؾ  ال اني : ضدتح 
السشفرد، ويؾ موي   نض الحشفية والسال ية و  ق الؾجهيؽ عشد الذافنية وموي  

 الحشابلة .
قا  ال اساني رحسغ هللا : )ذ ر القااي في شرحغ مخترر الظحاو  ... إن 

 .(1)تا نؾنغ(فان إماما  ضجهر  القشؾت ل ؽ دون الجهر  القرا ة في الربلة والقؾا ي
وقا  ابؽ الهساا رحسغ هللا : ) ؼ يل ضجهر  غ اإلماا ]   القشؾت[ ؟ اختارن 

 .(3)في رواضة ... ذ ر في الفتاوى خبلفا  بيؽ  بي يؾسل و ( (2) بؾ يؾسل
قا  الحظال رحسغ هللا : )قؾلغ "سرا " ضنشي  ن السظلؾل في القشؾت اإلسرار 

 .(4)ضجهر  غ( غ، ويوا يؾ السذهؾر، وقيل: إنغ 
قا  الرملي رحسغ هللا : )والرحيق  ن اإلماا ضجهر  غ استحها ا  في 

 رحسغ هللا في شرحغ على مشهاج الظالهيؽ : (6)قا  جبل  الديؽ السحلي، و (5)الدرهة(
 .(7))والرحيق  ن اإلماا ضجهر  غ لبل هاس( :

                                                 

 ( .  1/274بدائع الرشائع )   (1)
ضنقددؾل بددؽ إبددراييؼ بددؽ حهيدد  األنرددار  ال ددؾفي اله ددداد ، القااددي  دداح   بددي حشيفددة، و لسيددون،    (2)

و و  مددؽ نذددر مويهددغ،  ددان فقيهددا عبلمددة مددؽ حفددا  الحدددي  واسددع النلددؼ  التفدددير والس دداز  و ضدداا 
 ه.182 ارويؾ مدشد  بي حشيفة،مات سشة النرل ، مؽ  تهغ الخراج واآل

 (.315(  اج التراجؼ )ص2/221( الجؾاير السزية )8/535سير  عبلا الشهبل  )      
( ، السحددددديط 1/166(، وانغدددددر: السهددددددؾط للدرخددددددي )1/454شدددددرح فدددددتق القددددددير البدددددؽ الهسددددداا )   (3)

 ( .  1/472الهرياني لهريان الديؽ محسؾد الهخار  )
(، وانغدر فدي يدوا : حاشدية النددو  علدى شدرح  فاضدة 2/243يل لذرح مخترر خليدل )مؾاي  الجل   (4)

 (.1/515ففاضة الظال  )
 ( .1/516نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج )   (5)
 بؾعهدددد هللا   بدددؽ  حسدددد بدددؽ   بدددؽ إبدددراييؼ السحلدددي الذدددافني،   دددؾلي، مفددددر، بدددرس فدددي الفشدددؾن فقهدددا     (6)

 تا دددا فدددي التفددددير   سدددغ الجدددبل  الدددديؾطي، فددددسي ) فددددير الجبللددديؽ(  و  دددؾال و بلمدددا ونحدددؾا ،  دددشل
 ه. 864و)فش  الرانهيؽ( في شرح السشهاج في فقغ الذافنية ، مات سشة 

 (.5/333( األعبلا لل ر لي )2/84( طهقات السفدرهؽ للداوود  )7/39الزؾ  البلمع )       
 ( .  1/158شرح جبل  الديؽ السحلي على مشهاج الظالهيؽ )   (7)

( ، السجسدددؾس شدددرح السهدددول للشدددؾو  1/158وانغدددر: حاشددديتا قليدددؾبي وعسيدددرة علدددى شدددرح السحلدددي )
 ( .2/154( ، الحاو  للساورد  )3/481)
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 عليغ، وقيل:  قا  ابؽ مفلق رحسغ هللا : )وهقؾ  اإلماا جهرا ... وهجهر مشفرد، نص
 .(2)، ويؾ  عهر((1)وم مؾا، وعاير  بلا جساعة: اإلماا فقط، وقالغ في الخبلف

سرار  القشؾت وعدا رفع الرؾت واستد    حال القؾ  األو  مسؽ يرى  اإل
  ندة  دلة مشها :   غ

(ہ ہ ھ ھ ھ) الدليل األو  : قؾ  هللا  نالى :
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) وقؾلغ سهحانغ :(3)

 .  (4) (ڱ
والدعا  ورد األمر  اخفائغ وعدا رفع ،القشؾت في الؾ ر دعا غ الداللة :وج

 .(5)الرؾت  غ 
السشاقذة : الجهر في القشؾت وردت  غ الدشة، واآلضة في عسؾا الدعا  

 فيخرص  األدلة الؾاردة  سذروعية الجهر  القشؾت .
 .(6): )خير الو ر الخفي(  الدليل ال اني :قؾ  الشهي 

الدعا  مؽ الو ر هلل  نالى فيخفي اإلماا القشؾت وال ضجهر  غ :وجغ الداللة 
(7). 

،  سا سهب  قرهرن فبل يتؼ االستدال   السشاقذة : يوا الحدي  ال ضرق عؽ الشهي 
  غ؛ ألن األح اا ال  قرر   دلة انيفة .

 الدليل ال ال  :القشؾت دعا ، ومؾاؾس الدعا  اإلسرار  غ حورا  مؽ الرها  . 
                                                 

يدددد( السددددسى بدددد)التنليقة ال هيدددرة فدددي 458الخدددبلف:  تدددال الخدددبلف للقاادددي  بدددي ضنلدددى الفدددرا  )ت   (1)
دددائل مددؽ االعت دداف والحددج والهيددؾس بل ددة مدددائل الخددبلف( ولددؼ ضظهددع مشددغ سددؾى قظنددة  تزددسؽ م
  بلث مئة ومحدى و بل يؽ مد لة، طهنتغ دار الشؾادر . 

 ( .  2/172( وانغر: اإلنراف للسرداو  )2/362الفروس )   (2)
 ( .  55سؾرة األعراف )آضة    (3)
 ( .111سؾرة اإلسرا  آضة )   (4)
( ، بددددائع 1/217ا  لندددبل  الدددديؽ الددددسرقشد  )انغدددر فدددي االسدددتدال  بهدددا يؽ اآليتددديؽ :  حفدددة الفقهددد   (5)

 ( .2/76( ،الهحر الرائب شرح  ش   الدقائب البؽ نجيؼ )1/274الرشائع لل اساني )
 سهب  خرهجغ )ص  ( .    (6)
 انغر في االستدال  بهوا الحدي  :    (7)
(، النشاضددة 2/76(، الهحددر الرائددب شددرح  شدد  الدددقائب البددؽ نجدديؼ )1/274بدددائع الرددشائع لل اسدداني ) 

 ( . 1/438شرح الهداضة للهابر ي )
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 .(1)ال ضجهر في التذهد وسائر الدعؾات، ف ولػ القشؾت  و ولػ :
السشاقذة : الدشة وردت في يون األذ ار  اإلسرار، وقد وردت في القشؾت 

  الجهر ورفع الرؾت، فيخخو بها جسينا  .
واستد    اح  القؾ  ال اني مسؽ يرى استحهال رفع الرؾت  القشؾت في 

إذ ال  (2)ذ رن مؽ  دلة الجهر  قشؾت الشؾاز الؾ ر لئلماا  ندة  دلة مشها : ما سهب 
فر  بيؽ القشؾت للشازلة والقشؾت في الؾ ر في   ل السذروعية ولوا قا  اإلماا 
الشؾو  رحسغ هللا حيشسا فرَّس للحدي  عؽ الجهر في قشؾت الؾ ر مؽ رمزان : )ح ؼ 

هللا :  وذ ر الحدؽ الهرر  رحسغ، (3)الجهر  القشؾت...  سا سهب في قشؾت الرهق(
 اَّ الشاس في رمزان ف ان ضقشة في الشرل اآلخر حتى  بؽ  ن   بيَّ :  ن    

و ان الحدؽ الهرر  رحسغ هللا يرى  ن يدعؾ اإلماا في القشؾت ، (4)ضدسنهؼ الدعا 
وهخمؽ مؽ خلفغ، و ان ال ضنجهغ رفع األ ؾات، فقد قيل لغ : إنهؼ ضزجؾن في 

 . (5)شة وهخمؽ مؽ خلفغالقشؾت فقا : اخظئؾا الدشة  ان عسر ضق
 الترجيق :
في يون السد لة يؾ  ن ضجهر اإلماا وهرفع  ؾ غ  –وهللا  علؼ –الراجق 

 القشؾت في الؾ ر، وال يهالا في رفع الرؾت، فهؾ مؽ االعتدا  في الدعا  الو  نهى 
(   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) هللا عشغ،  سا قا  سهحانغ :

(6) . 
  الدعا  والسهال ة فيغ اعتدا . ؾتفدسى هللا جل وعبل رفع الر

ومسا يخسل لغ  ن  جد  نض األئسة في دعا  القشؾت في الؾ ر مؽ رمزان  
يهالا في رفع  ؾ غ  الدعا  حتى ضرل في  نض األحؾا  إلى الرراخ والرياح 

 السدت رن، وهللا السدتنان .
                                                 

( حاشددية الندددو  علددى 1/283انغددر فددي االسددتدال  بهددوا الشغددر: شددرح مخترددر خليددل للخرشددي )   (1)
 (.  1/587( ، الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب البؽ نجيؼ)1/515شرح  فاضة الظال  )

 انغر األدلة ) ص  ( .    (2)
 ( .3/511)السجسؾس شرح السهول    (3)
 ( .326مخترر قياا الليل لسحسد بؽ نرر السروز  )ص   (4)
 ( .326مخترر قياا الليل لسحسد بؽ نرر السروز  )ص   (5)
 ( .55سؾرة األعراف )آضة    (6)
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 والعشرونالحادية المسألة 
 ( ب المالئكة والروحسبحان الملك القدوس، ر)رفع الصوت بقول : 

 بعد السالم من الوتر في المرة الثالثة
 

 ن ضقؾ  السرلي  ند فرانغ مؽ الؾ ر  مؽ الدشة الفنلية ال ابتة عؽ الشهي 
الو ر الؾارد، ويؾ قؾ  : )سهحان السلػ القدوس(  بلث مرات، وهرفع  ؾ غ بها في 

 السرة ال ال ة وه هد )رل السبلئ ة والروح( .
ؼ في الؾ ر قا  : لَّ إذا س   قا  :  ان رسؾ  هللا  بؽ  ن   بي   فنؽ    

فاذا فرغ قا  : )سهحان السلػ القدوس( ):وفي لفظ ، (1))سهحان السلػ القدوس( 
وفي ، (3)وفي رواضة : )وهرفع  ؾ غ  ال ال ة(، (2)( بلث مرات، ضظيل في آخريؽ

وفي رواضة  (5)ها  بل ا (، وفي رواضة : )ضظؾل(4)رواضة في السدشد : )ورفع بها  ؾ غ(
د بها  ؾ غ في اآلخرة سوفي سشؽ الدارقظشي رحسغ هللا : )ض، (6))يرفع  ؾ غ  اآلخرة(

)و ان ضقؾ  إذا سلؼ : سهحان وفي رواضة ، (7)اآلخرة ضقؾ : رل السبلئ ة والروح(
 .(8)هسد بها  ؾ غ(و وال ال ة ضجهر بها السلػ القدوس مر يؽ ضدريسا، 

                                                 

(، 2/569( )1431روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الددؾ ر ،  ددال فددي الدددعا   نددد الددؾ ر حدددي  )     (1)
ق سدددشؽ  بدددي داود حيددد  قدددا : )إسدددشادن  دددحيق علدددى شدددرط مددددلؼ، و دددححغ األلهددداني فدددي  دددحي
 ( .5/173( )1284و ححغ ابؽ حهان حدي  )

روان الشدائي في الدشؽ  تال قياا الليل و ظؾس الشهار ذ ر اخدتبلف  لفدا  الشداقليؽ لخهدر  بدي بدؽ      (2)
 ( .3/235( )1699فن  في الؾ ر حدي  )

قيدداا الليددل و ظددؾس الشهددار ،  ددال نددؾس آخددر مددؽ القددرا ة فددي الددؾ ر روايددا الشدددائي فددي الدددشؽ  تددال      (3)
 ( .3/244( )1732حدي  )

 ( .24/72( )15354حدي  )   (4)
 ( .24/74( )15355حدي  )   (5)
 ( .24/76( )15358حدي  )   (6)
 ( .2/354( )1661 تال الؾ ر  ال ما ضقر  في ر نات الؾ ر والقشؾت فيغ حدي  )     (7)
( 1659شؽ الدددددارقظشي  تددددال الددددؾ ر  دددال مددددا ضقددددر  فددددي ر ندددات الددددؾ ر والقشددددؾت فيددددغ حدددددي  )سددد     (8)

 (، وقا  األرنخوط : ويؾ حدي   حيق . 2/354)
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 ،هون الدشة ورفع الرؾت بهوا الو ر في السرة ال ال ةفالسذروس للسدلؼ النسل ب
 . (1)في األحادي  الرحاح التي مر ذ ريا ل هؾت ذلػ عؽ الشهي 

قا  الخظي  الذربيشي رحسغ هللا : )وهدؽ  ن ضقؾ   ند الؾ ر  بلث مرات : 
)سهحان السلػ القدوس( روان  بؾداود  اسشاد  حيق، وجا  في رواضة  حسد والشدائي: 

 ؽَّ وقا  الههؾ ي رحسغ هللا : )ومذا سلؼ مؽ الؾ ر س  ، (2)  ان يرفع  ؾ غ  ال ال ة(  نغ
 .(3)ر(هي ال ال ة، للخفقؾلغ : )سهحان السلػ القدوس(  بل ا  يرفع  ؾ غ 

                                                 

 ( .2/368( و)1/337انغر: زاد السناد في يد  خير النهاد )    (1)
ة إعاندددة ( . حاشدددي1/214( وانغدددر:  سدددشى السظالددد  ل  رهدددا األنردددار  )1/399م شددي السحتددداج )    (2)

 (.1/291يد( )1312الظالهيؽ ألبي   ر الدمياطي )
( ، مظالد  2/11(؛ وانغدر فدي يدوا: السهددس شدرح السقشدع )3/39 ذاف القشداس عدؽ مدتؽ اإلقشداس )   (3)

 ( .1/562 ولي الشهى )
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 المسألة الثانية والعشرون 
 استخدام مكبرات الصوت في زيادة رفع الصوت في المساجد 

 –السي رفدددؾن  –تددد خرة إلددى م هددرات الرددؾت احتدداج السدددلسؾن فددي األزمشددة الس
نغرا  ال داس رقنة بيؾت هللا، و  رة السرليؽ، و  رة النسران مسدا ضسشدع و دؾ   دؾت 

 السخذن ل  ير مؽ الهيؾت .
ولوا   لدؼ  يدل النلدؼ فدي مذدروعية اسدتخدامغ للتد ذيؽ مسدا ضحقدب زهدادة فدي رفدع 

 .الرؾت، وبلؾنغ ل  ير مؽ السدلسيؽ 
و نددغ ال حددرج فددي  (1)علسددا  النرددر علددى مذددروعية اسددتخدامغوا فددب   يددر مددؽ 

 ها:شذلػ ، مدتشديؽ لندة  دلة م
فسددا -الدددليل األو  :  ن الذددرس الح دديؼ جددا   سذددروعية رفددع الرددؾت  دداألذان 

لتؾليددددة مددددؽ  ددددان  ندددددى  ددددؾ ا  ومددددؽ  ددددفات السددددخذن التددددي  ، و ذددددؾف-سددددهب  قرهددددرن 
ضحقددب يددون  -السي رفددؾن -هددر الرددؾت وم الفقهددا   ن ض ددؾن  دديتا  جهؾرهددا  ، اسددتحهها

 الرفة فهؾ ي هد  ؾت السخذن ار فاعا  وقؾة ، فبل حرج في استخدامغ .
في ذا غ ال حدرج فيدغ  -السي رفؾن -م هر الرؾت الدليل ال اني :  ن استخداا 

:  وال محغددؾر إذ يددؾ مسددا خلددب هللا لشددا فددي يددون األرض، وهللا ضقددؾ  مستشددا  علددى عهددادن
 حت حت حت حت حت حت حت حت حت) :سدددددهحانغ وهقدددددؾ  ، (2)(ۆئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)

ومددؽ القؾاعددد الفقهيدددة السنتهددرة :  ن األ دددل فددي األعيدددان والسشددافع الحدددل ،  (3)(حت حت
 -م هدددر الردددؾت وال دليدددل ضحدددرا اسدددتخداا ة إال مدددا قددداا الددددليل علدددى  حرهسدددغ، واإل احددد

 .(4)في زهادة رفع الرؾت  األذان -السي رفؾن 
ؾاعددد الذددرعية السقددررة  ن الؾسددائل لهددا  ح دداا السقا ددد، الدددليل ال الدد  : مددؽ الق

وسدديلة عددايرة إلددى إسددساس الشدداس األذان والدددعؾة إلددى  -السي رفددؾن -م هددر الرددؾت و 
                                                 

غ انغددر: فتيددا للنبلمددة   بددؽ إبددراييؼ آ  الذدديخ رحسددغ هللا فددي اسددتنسا  السي رفددؾن فددي الرددبلة و ندد   (1)
(، مجسدؾس فتداوى ورسدائل فزديلة الذديخ   64ليس مؽ الهدس في مجلدة الهحدؾث اإلسدبلمية النددد )

 ( .12/171الن يسيؽ )
 ( .29سؾرة الهقرة: آضة )   (2)
 ( .13سؾرة الجا ية ، آضة )   (3)
 ( .12/168انغر: مجسؾس رسائل وفتاوى ابؽ ع يسيؽ رحسغ هللا )   (4)
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لدى إالربلة وم بلنهؼ ما يلقى فيغ مؽ خظد  ومدؾاعظ، ومسدساس الشداس األذان والددعؾة 
فسدا  سداس  يدل النلدؼ،الربلة، وم بلنهؼ السؾاعظ و الخظ  مؽ األمؾر الس مؾر بها  اج

 .(1)ن م مؾرا   غ  ضزا  الى الشاس  إمضرالها فان وسيلة إلى  نسيسها و 
 دددان يتحدددرى مدددؽ  دددان عدددالي الردددؾت فدددي إ دددبلغ  الددددليل الرا دددع :  ن الشهدددي 

إن هللا ورسدددؾلغ يشهيدددان ؼ عدددؽ  ن يشددداد  يدددؾا خيهدددر : ) الشددداس  سدددا  مدددر   دددا طلحدددة 
و سددا  مددر النهدداس  ن يشدداد  فددي الشدداس  دد على ، (2)(لحددؾا الحسددر األيليددة فانهددا رجددس

لددسرة، ضدا الرجدؾس )ضدا   دحال ا إلدىددتح ا  لهدؼ  ؾ غ حيؽ انررفؾا في حشيؽ ضقؾ  م
ويدوا يدد  علدى التسداس مدا يدؾ  بلدا فدي إضردا  ،  (3)  حال سؾرة الهقدرة  و ضدا  يدل(

علدددى  ضخظددد  الشددداس ولقدددد  دددان الشهدددي لذدددرعية والددددعؾة إلدددى هللا  ندددالى ، األح ددداا ا
 -وعليدددغ فيذدددرس اسدددتخداا م هدددر الردددؾت ، (4)راحلتدددغ لي دددؾن  بلدددا فدددي سدددساس  دددؾ غ

و دددوا ال  ددد س  اسدددتنسا  م هدددرات فدددي زهدددادة رفدددع الردددؾت عشدددد التددد ذيؽ،  -لسي رفدددؾن ا
لددددى ذلددددػ  دددددنة فددددي السدددددجد  و   ددددرة فددددي إالرددددؾت ]السي رفددددؾن[ إذا احتدددداج اإلمدددداا 

 . حاجة فتر غ  حدؽ السرليؽ  و انل في  ؾت اإلماا خلقة، و ما  بل
 ومؽ استنسلغ فنليغ  ن يراعي عدة  مؾر حتى ال ضقع في محوور:

 وال  :  ن ضحددور مددؽ التذددؾهش علددى السددداجد والهيددؾت السجدداورة، ويددؾ ضحرددل 
: ) ال إن  ل دؼ مشداج   فتق الرؾت علدى الس هدرات فدي السشدارة، وقدد قدا  رسدؾ  هللا 

 و قدا : )فدي   نز ؼ على  نض في القرا ة(فبل يخذيؽ  نز ؼ  نزا ، وال يرفع  ،ربغ
 .(5) الربلة(

                                                 

 (.12/171سيؽ )مجسؾس رسائل الن ي   (1)
( 2991(   روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق،  تددددال الجهدددداد والدددددير  ددددال الت هيددددر عشددددد الحددددرل حدددددي  )2)

( . وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الردديد والددو ائق  ددال  حددرهؼ  فددل لحددؼ الحسددر اإلندددية 2/356)
 ( .3/1541( )1941حدي  )

 ( .3/1398( )1775ن وة حشيؽ حدي  )(    روان مدلؼ في الرحيق  تال الجهاد والدير  ال في 3)
 ( .12/171مجسؾس فتاوى الن يسيؽ )   (4)
 ( .  115سهب  خرهجغ)ص   (5)
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 انيددا  :  ن اإلمدداا إنسدددا ضرددلي  سدددؽ  ددان داخدددل السدددجد ال  سدددؽ  ددان خارجدددغ، 
وحيشئٍو ض ؾن إعهار الرؾت مؽ م هرات السشارة عددضؼ الفائددة، ويدوا و دل يشه دي  ن 

  ش ن عشغ الربلة .
ة الرددؾت فيجنلهددا مقابددل  ال ددا  :  ن  نددض األئسددة يهددالا فددي القددرل مددؽ القظدد

والدددجؾد والقيدداا ليهتنددد عشهددا، ويددي  سفسددغ، ويددوا يددخد  إلددى حر ددات   يددرة عشددد الر ددؾ 
 . (1)حر ات متؾالية ليدة الربلة  حاجة إليها

                                                 

انغددر فددي يددوا : فتيددا البددؽ ع يسدديؽ رحسددغ هللا فددي محددوورات اسددتنسا  م هددرات الرددؾت الخارجيددة    (1)
هللا لدغ ولؾالدضدغ خبل  الربلة. )مجسؾس فتاوى ورسدائل فزديلة الذديخ   بدؽ  دالق الن يسديؽ نفدر 

 ( .2/7( ، فقغ الدليل شرح التدهيل لنهد هللا بؽ  الق الفؾزان )97-12/74وللسدلسيؽ( )
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 ادلثحث انثانث
 أحكاو رفع انصىخ يف اجلُائش

 

 /ف ه أربل مسعئ  :

 

 المر  . المسألة ا /لى : رفل ال /ي بع د ن عدد                

 المسألة الثعد ة : رفل ال /ي عدد حل/  الم  بة الد عحة".                

 المسألة الثعلثة : رفل ال /ي بعلدداء بعلجدعزة "دع  الم ي  .                

 .رفل ال /ي أثدعء ت   ل الجدعزة المسألة الرابعة :                
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 المسألة األولى
 صوت باألنين عند المرضرفع ال

األنيؽ مؽ  نَّ الرجل، قا  ابدؽ فدارس رحسدغ هللا : ) مدا الهسد ة والشدؾن مزداعفة 
ف  ل واحد، ويؾ  دؾت بتؾجدع، قدا  الخليدل رحسدغ هللا : ) قدؾ :  نَّ الرجدل يدئؽ  نيشدا  

 قا  ذو الرمة :، (2)، وذلػ  ؾ غ بتؾجع( (1)و نَّة و نا  
 (3)سا       نَّ السرهض إلى عؾادن الؾ   دنتيؽ   ذ ؾ الخذاش ومجرى الش

 .(4)فاألنيؽ يؾ :  ؾت الست لؼ لؤللؼ 
 ورفع الرؾت  األنيؽ عشد السرض لغ حالتان :

 الحا  األولى : رفع الرؾت  األنيؽ عشد السرض داخل الربلة.
 الحالة ال انية : رفع الرؾت  األنيؽ عشد السرض خارج الربلة .

 باألنين عشد السرض داخل الرالة :الحال األولى :رفع الرهت 
  جسع الفقها  رحسهؼ هللا على  راية األنيؽ داخل الربلة. 

ومسددؽ ح ددى يددوا اإلجسدداس حددافظ الس ددرل اإلمدداا  بددؾ عسددر بددؽ عهدددالهر رحسددغ 
   (5)هللا، حي  قا  : )و ولػ  جسنؾا على  راية األنيؽ والت ون في الربلة( 

 .(6)إذا نل  السرلي فان  بل غ ال  هظلوا فب جسهؾر الفقها  على  ن األنيؽ 
ل دد   عليددغ السرددلي مددؽ عظدداس وب ددا  و  دداؤل  قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا : )ف مددا مددا ض   

 .(7)فالرحيق عشد الجسهؾر  نغ ال يهظل... ألن يون  مؾر منتادة ال ضس ؽ دفنها( 

                                                 

 ( .8/398النيؽ  ال اللفيل مؽ الشؾن )   (1)
 ( .1/31منجؼ مقاييس الل ة )   (2)
 ( .13ديؾان ذ  الرمة )ص   (3)
 ( .57انغر: التنرهفات للجرجاني )ص   (4)
 ( .14/157سا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد )التسهيد ل   (5)
قددا  بريددان الددديؽ بددؽ مفلددق رحسددغ هللا : )قددا  فددي الس شددي والشهاضددة: إنددغ إذا نلدد   دداحهغ لددؼ ضزددرن    (6)

 (.1/466ل ؾنغ نير داخل في وسنغ، ولؼ ضح يا فيغ خبلفا (.  السهدس شرح السقشع )
 ( .2/287( الفروس )2/141)( الوخيرة للقرافي 2/7وانغر: الهحر الرائب ) 
 (.22/623مجسؾس الفتاوى )   (7)
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هدا   ما إذا لؼ ض ل  األنيؽ على السرلي، و ان ضدتظيع دفنغ، فقد اختلل الفق
 في ح ؼ  بل غ على قؾليؽ :

القدددددؾ  األو  :  ن  دددددبل غ  هظدددددل، ويدددددؾ السددددد  ؾر عدددددؽ جساعدددددة مدددددؽ الددددددلل 
، وقؾ   بدي حشيفدة و داحهغ   بدؽ الحددؽ، ورواضدة عدؽ (1)فالذنهي والشخني وال ؾر  

 اإلماا مالػ، وقؾ  الذافني ورواضة عؽ اإلماا  حسد يي السوي .
ؽ وجددددع  و مرددددديهة فهدددددؾ دا  علدددددى )ومن  دددددان مدددددقددددا  ابدددددؽ نجددددديؼ رحسددددغ هللا :

إعهاريسددا، ف  نددغ قددا : إنددي مرددال، والداللددة  نسددل عسددل الرددرهق إذا لددؼ ض ددؽ يشدداب 
 .(2) رهق ضخالفها، ويوا  لغ عشديسا(

قا  ابؽ القاسدؼ رحسدغ هللا : )قدا  مالدػ فدي الدشفخ فدي الردبلة قدا : ال ضنجهشدي 
 .(3)ف ران  سش لة ال بلا(

رنددددا  ن مددددويهشا  نددددغ إن  ددددان مشددددغ حرفددددان  ظلددددة قددددا  الشددددؾو  رحسددددغ هللا : )ذ 
 .(4) بل غ ومال فبل(

)ولددؼ  ر عددؽ  حسددد فددي التدد ون شدديئا ، وال فددي األندديؽ، قددا  ابددؽ قدامددة رحسددغ هللا :
واألشددهغ    ددؾلغ:  نددغ متددى فنلددغ مختددارا   فدددد  ددبل غ؛ فانددغ قددا  فددي رواضددة مهشددا فددي 

الح دددؼ ال ي هدددة إال بدددشص  و اله دددا  الدددو  ال ضفددددد الردددبلة مدددا  دددان مدددؽ نلهدددة؛ وألن 
قيداس  و إجسدداس، والشرددؾص النامددة  سشددع مددؽ ال دبلا  لددغ، ولددؼ يددرد فددي التدد ون واألندديؽ 

 .(5)ما ضخرهسا وهخرجهسا مؽ النسؾا(

                                                 

 (.2/344(، شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )3/257انغر: األوسط البؽ السشور )   (1)
 ( .2/6الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )   (2)
ا   داألنيؽ ( ، واإل ظد67(، وانغر ال افي في فقغ  يدل السديشدة البدؽ عهددالهر )ص1/194السدونة )   (3)

 (.67 األنيؽ يي رواضة ابؽ عهدالح ؼ عشغ )انغر ال افي 
 (.  22-4/21السجسؾس شرح السهول )   (4)
 (.2/453الس شي )   (5)
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قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : ) و شحددشق مددؽ نيددر حاجددة فهددان حرفددان ف  ددبلا؛ ألنددغ 
 .(1)( إذا   انها  ان مت لسا   شهغ ما لؾ   ون ل ير خذية هللا

القؾ  ال اني:  ن  بل غ ال  هظدل  داألنيؽ، ويدؾ قدؾ   بدي يؾسدل مدؽ الحشفيدة، 
 ورواضة عؽ اإلماا مالػ، ورواضة عؽ اإلماا  حسد واختيار شيخ اإلسبلا.

قددا  السرنيشدداني : )فددان  نَّ فيهددا  و  دد و ن  و   ددى فددار فع   دداؤن... ومن  ددان مددؽ 
 .(2)  آن ال ضفدد في الحاليؽ(وجع ومريهة قظنها... وعؽ  بي يؾسل  ن قؾ 

قا  ابؽ عهد الهر رحسغ هللا : )والدشفخ فدي الردبلة عدؽ مالدػ م درون، وال ضقظدع 
 .(3)الربلة، و ولػ األنيؽ، ذ رن ابؽ عهدالح ؼ عشغ، ويي رواضة ابؽ وي (

فددي حاشدديتغ عشددد قددؾ  الذددارح : )والسددوي   ن األندديؽ لؾجددع ال  (4)وقددا  الندددو  
 .(5)ن ومن  ان مؽ األ ؾات السلحقة  ال بلا ألنغ محل ارورةيهظل الربلة( : عاير 

 .(5)ارورة
 .(6)قا  ابؽ مفلق رحسغ هللا: )وعشغ: ال  هظل، اختارن الذيخ ]ابؽ  يسية[(

ددئل يددل األندديؽ ضقظددع  قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا  نددد ذ ددرن لهددوا القددؾ  حيشسددا س 
 .(1)الربلة: )ويؾ   ق األقؾا  في يون السد لة(

                                                 

(، وانغر: السحرر فدي الفقدغ علدى مدوي  اإلمداا  حسدد بدؽ 2/481 ذاف القشاس عؽ متؽ اإلقشاس )   (1)
(، السهدددددس البددددؽ مفلددددق 2/287)(، الفددددروس البددددؽ مفلددددق 1/72حشهددددل لسجددددد الددددديؽ  بددددي الهر ددددات )

(1/463. ) 
 ( .1/62الهداضة شرح الهداضة )   (2)
 (.2/141(، وانغر: الوخيرة للقرافي )67ال افي في فقغ  يل السديشة )ص   (3)
علدي بددؽ  حسدد بددؽ م درا السشدفيدددي الندددو  السدال ي األزيددر ، الذدهير  الرددنيد ،  حدد الذدديؾخ األعددبلا،    (4)

ت لؼ مشظقددي مددؽ  تهددغ: )حاشددية علددى شددرح زهددد القيروانددي( و)حاشددية علددى شددرح فقيددغ محدددث   ددؾلي مدد
 ه. 1189الن هة لل رقاني( مات سشة 

( منجدددددؼ السدددددخلفيؽ 4/261( األعدددددبلا لل ر لدددددي )3/216سدددددلػ الددددددرر فدددددي  عيدددددان القدددددرن ال ددددداني عذدددددر)        
(7/29.) 

(، 1/239ابدؽ  بدي زهدد القيروانددي ) (، وانغدر: الفؾافدغ الددواني علدى رسدالة1/331حاشدية النددو  )   (5)
 (.1/353حاشية الراو  على الذرح الر ير )

 ( .2/287الفروس )   (6)
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القؾ  األو  مسؽ يرى  ظبلن الربلة  األنيؽ في السدرض  وقد استد    حال
  ندة  دلة ، مشها:

عدؽ مناوهدة بدؽ  الدليل األو  :  حادي  الشهي عدؽ ال دبلا فدي الردبلة، ومشهدا:
قا  : )إن يون الردبلة ال ضردلق فيهدا شدي  مدؽ  دبلا   ن الشهي  الح ؼ الدلسي 

قدا : )فشدا ندت لؼ  وعدؽ زهدد بدؽ  رقدؼ ، (2)الشاس، إنسا يؾ التدهيق والت هير وقرا ة القدرآن(
(   پ پ پ) فدددي الردددبلة، ض لدددؼ الرجدددل  ددداحهغ، ويدددؾ إلدددى جشهدددغ فدددي الردددبلة حتدددى ن لدددة :

(3) 
قددا  :  شددا ندددلؼ علددى الشهددي   مدددنؾدابددؽ وعددؽ ، (4)ف مرنددا  الددد ؾت ونهيشددا عددؽ ال ددبلا(

 عليدغ، فلدؼ يدرد  سدلسشا (5)ويؾ في الربلة فيرد عليشا، فلسا رجنشا مدؽ عشدد الشجاشدي
)إن هللا ضحددددث مدددؽ  مدددرن مدددا وفدددي رواضدددة :، (6)عليشدددا، وقدددا  :)إن فدددي الردددبلة شددد بل (

 .(7)ضذا ، ومن هللا ع  وجل  حدث مؽ  مرن  ن ال   لسؾا في الربلة(
                                                                                                                                            

 ( .22/621مجسؾس الفتاوى )   (1)
( ،وروان 3/213( )4534حددددي  )(  پ پپ )روان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال  فددددير القدددرآن  دددال    (2)

حدرهؼ ال دبلا فدي الردبلة ونددخ مدا  دان مدلؼ في الرحيق  تال السدداجد ومؾاادع الردبلة  دال  
 ( .1/381( )537مؽ إ احتغ حدي  )

 (.238سؾرة الهقرة، آضة )   (3)
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال السددداجد ومؾااددع الرددبلة  ددال  حددرهؼ ال ددبلا فددي الرددبلة وندددخ    (4)

 ( .1/383( )539ما  ان مؽ إ احتغ حدي  )
ػ الحهذددة ، واسددسغ  النربيددة عظي ددة ، والشجاشددي  لقدد  لددغ ،  سددلؼ علددى عهددد (       ددحسة بددؽ   حددر الشجاشددي  ، ملدد5)

، ولدددؼ يهددداجر إليدددغ ، و دددان رد ا للسددددلسيؽ نافندددا، وقردددتغ مذدددهؾرة فدددي إحددددانغ إلدددى السددددلسيؽ الدددويؽ  الشهددي 
ددحيق قرددة  ددبل غ  :  ددان  يدداجروا إليددغ فددي  دددر اإلسددبلا ،و خددرج   ددحال الر   ددبلة ال ائدد  قددا  الظ هددر  

ي رجدد  سددشة  دددع، وقددا  نيددرن:  ددان قهددل الفددتق ، قالددة عائذددة: لسددا مددات الشجاشددي   ش ددا نتحدددث  نددغ ال ذلددػ فدد
 ي ا  يرى على قهرن نؾر.

 (1/347( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )1/19(  سد ال ا ة )1/612 ارهخ اإلسبلا )       
ال دبلا فددي الرددبلة حدددي   روان الهخدار  فددي الرددحيق  تدال النسددل فددي الرددبلة  دال مددا يشهددى عددؽ   (6)

( وروان مدلؼ فدي الردحيق  تدال السدداجد ومؾاادع الردبلة  دال  حدرهؼ ال دبلا 1/371( )1199)
 (.1/382( )538في الربلة، وندخ ما  ان مؽ إ احتغ حدي  )

منلقدة  ردي ة (   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)روان الهخار  في الرحيق  تدال التؾحيدد،  دال قدؾ  هللا  ندالى :   (7)
( 1221يا الشدائي في الدشؽ الر رى،  تال الدهؾ،  ال ال بلا في الردبلة حددي  )الج ا، وروا 

( وروايدددددا  بدددددؾ داود فدددددي الددددددشؽ  تدددددال الردددددبلة،  دددددال رد الددددددبلا فدددددي الردددددبلة، حددددددي  3/19)
(2924/2/187. ) 
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دلة يون األحادي  نرا  علدى  حدرهؼ ال دبلا داخدل الردبلة، واألنديؽ إذا وجغ الداللة : 
قددا  ابددؽ قدامددة ؼ يددرد مددا ضخرددغ مددؽ عسددؾا الشهددي ، ، ولددفددان  رددؾت فهددؾ مددؽ ال ددبلا

رحسددغ هللا : )والشرددؾص النامددة  سشددع مددؽ ال ددبلا  لددغ، ولددؼ يددرد فددي التدد ون واألندديؽ مددا 
قا  ابؽ عهدالهر رحسدغ هللا : )وال   دل فدي يدوا ، و (1)ضخرهسا وهخرجهسا مؽ النسؾا(

 .(2)الهال إال إجساعهؼ على  حرهؼ ال بلا في الربلة(
قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا عدؽ الدشفخ فدي الردبلة : )فدان يدوا ال ضددسى  بلمدا  :لسشاقذة ا

، فددددبل يتشاولددددغ عسددددؾا الشهددددي عددددؽ ال ددددبلا فددددي  فددددي الل ددددة التددددي خاطهشددددا بهددددا الشهددددي 
الرددبلة... وال ددبلا البددد فيددغ مددؽ لفددظ دا  علددى السنشددى داللددة واددنية  نددرف  النقددل، 

يؽ فهدؾ داللدة طهنيدة حددية، فهدؾ ومن ف ما مجرد األ ؾات الدالة علدى  حدؾا  السردؾ 
شدارب ال دبلا السظلدب فدي الداللدة، فلديس  ددل مدا د  مشهيدا  عشدغ فدي الردبلة،  اإلشددارة 
فانها  د  و قدؾا مقداا النهدارة، بدل  دد   قردد السذدير ويدي  ددسى  بلمدا ، ومدع يدوا ال 

عدؽ  دل مدا  ان إذا سلسؾا عليغ رد عليهؼ  اإلشارة فنلؼ  نغ لؼ يشغ   هظل فان الشهي 
يدددد  وهفهدددؼ... فددداذا  دددان قدددد قردددد إفهددداا السددددتسع ومدددع يدددوا لدددؼ  هظدددل ف يدددل  سدددا د  

 دؼ قدا  رحسدغ هللا   الظهع ويؾ لؼ ضقرد  غ إفهاا  حد ول ؽ السدتسع ضنلدؼ مشدغ حالدغ...
: )و مدددا الددددنا  والنظددداس والت ددداؤل واله دددا  الدددو  ضس دددؽ دفندددغ والتددد ون واألنددديؽ فهدددون 

نهدددا  دددد  علددى السنشدددى طهنددا ، ويدددي  ولدددى  دد ن ال  هظدددل، فدددان األشدديا  يدددي  ددالشفخ، فا
 .(3)الشفخ  شهغ  ال بلا مؽ يون(

:  ن السرددلي إذا  نَّ فددي  ددبل غ مددؽ وجددع  و مردديهة فهددؾ دا  الدددليل ال دداني
على إعهارن ف  نغ قا : إني مرال، قدا  بريدان الدديؽ رحسدغ هللا : )ف مدا مدا  دان مدؽ 

جسلددددة  ددددبلا الشدددداس لؾجددددؾد  حددددديسا فتقظددددع وجددددع  و مردددديهة فهددددؾ جدددد س فيرددددير مددددؽ 
 .(5)والداللة  نسل عسل الررهق إذا لؼ ض ؽ يشاب  رهق ضخالفها ، (4)الربلة(

                                                 

 (.2/453الس شي )   (1)
 ( .14/157التسهيد لسا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد )   (2)
 ( .621-22/619الفتاوى ) مجسؾس   (3)
 ( .1/387السحيط الهرياني )   (4)
 ( .2/378( حاشية ابؽ عابديؽ )2/6انغر: الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب البؽ نجيؼ )   (5)
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األنيؽ مؽ األ ؾات الظهينية  التشفس، ومنلؾا  نغ لدؾ زاد فدي التدشفس علدى السشاقذة :
ة قدددر الحاجددة لددؼ  هظددل  ددبل غ، ومنسددا  فددار  الددشفس  دد ن فيهددا  ددؾ ا ، وم ظددا  الرددبل

 . (1) سجرد الرؾت إ هات ح ؼ  بل   ل وال نغير 
 

 الترجيق : 
الددراجق وهللا  نددالى  علددؼ  ن األندديؽ إذا لددؼ ض لدد  علددى السرددلي و ددان ضدددتظيع 

و دددحة مشاقذدددة  دلدددة السهظلددديؽ لردددبل غ دفندددغ ال يهظدددل  دددبل غ لقدددؾة مدددا اسدددتدلؾا  دددغ 
 ي الربلة.فاألنيؽ ال ضدسى  بلما  فبل يتشاولغ عسؾا الشهي عؽ ال بلا ف

 
 الحال الثانية : رفع الصوت باألنين عند المرض خارج الصالة :

اختلددل الفقهددا  رحسهددؼ هللا فددي ح ددؼ رفددع الرددؾت  دداألنيؽ حددا  السددرض خددارج 
 الربلة على قؾليؽ :

القددؾ  األو  :  ن األندديؽ م ددرون للسددرهض مظلقددا ، ويددؾ قددؾ  طدداووس ومجايددد، 
 شغ، و  هاعغ مؽ  ندن، وبنض الذافنية.وقؾ  اإلماا  حسد في إحدى الروايتيؽ ع

فنددؽ ليدد  قددا : قلددة لظلحددة إن طاووسددا   ددان ض ددرن األندديؽ، قددا  : فسددا سددسع لددغ 
قا  مجايد:  ل شدي  ض تد  علدى ابدؽ آدا مسدا يدت لؼ، حتدى  نيشدغ فدي  ،(2) نيؽ حتى مات

وقد بلا اإلماا  حسدد رحسدغ هللا فدي مرادغ عدؽ طداووس  ندغ  دان ض درن  نديؽ ، (3)مراغ
 .(4)سرهض فترب األنيؽال

                                                 

 ( .22/632انغر: مجسؾس الفتاوى لذيخ اإلسبلا ابؽ  يسية )   (1)
(، و بدؾ ننديؼ األ دههاني 19/422( )36561روان ابؽ  بدي شديهة فدي السردشل  تدال ال يدد بدرقؼ )   (2)

 (.5/18في حلية األوليا   رجسة طلحة بؽ مررف )
ذ رن الديؾطي فدي الددر السش دؾر فدي التفددير  السد  ؾر و ندغ  خرجدغ ابدؽ السشدور ولدؼ  جددن فدي شدي     (3)

 (.13/627مؽ  ت  ابؽ السشور السدشدة حد  الجهد. انغر: الدر السش ؾر )
 ( .415برهؽ وذخيرة الذافرهؽ البؽ قيؼ الجؾزهة )ص:انغر : عدة الرا   (4)
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 .(1)قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )وه رن األنيؽ ألنغ يترجؼ عؽ الذ ؾى ما لؼ ض لهغ(
قدا  الشدؾو  رحسدغ هللا : ،(3)رحسغ هللا : )وه رن للسرهض األنديؽ( (2)قا  النسراني

، و داح   (5): وه رن لغ الت ون واألنيؽ، و دوا قدا  القاادي  بدؾ الظيد (4))قا  الستؾلي
 .(7)ونيريسا مؽ   حابشا  نغ ض رن لغ األنيؽ( (6)ملالذا

القددؾ  ال دداني :  نددغ ال  رايددة فددي  ندديؽ السددرهض، ومن  ددان االشددت ا   التدددهيق 
 والو ر  ولى مشغ .

                                                 

(، اإلنرددداف 2/71(، وانغدددر فدددي مدددوي  الحشابلدددة: شدددرح مشتهدددى اإلرادات )4/24 ذددداف القشددداس )   (1)
(2/464.) 

 بددؾ الحددديؽ ضحيددى بددؽ  بددي الخيددر النسرانددي اليسدداني ،  ددان شدديخ الذددافنية فددي  ددبلد الدديسؽ ، و ددان  (2)
رفدا  الفقدغ واأل دؾ  وال دبلا والشحدؾ، لدغ  ردانيل، مشهدا الهيدان فدي فدروس زايدا ورعدا عالسدا خيدرا عا

 ه.558الذافنية واالنترار في الرد على القدرهة، مات سشة 
 (.1/327( طهقات الذافنية البؽ قااى شههة )7/336طهقات الذافنية ال هرى )       

 (.3/9الهيان في موي  اإلماا الذافني )   (3)
يدد( فقيدغ مشداعر عدالؼ 478ؽ بؽ م مؾن الشيدابؾر ،  بؾ سند، السنروف  الستؾلي )تيؾ عهدالرحس   (4)

 األ ؾ ، ولد بشيدابؾر، و نلؼ  سرو، و ؾلى التدرهس  الشغامية به دداد، و دؾفي بهدا،  دشل التتسدة 
 . انة( بلا فيها إلى  تال الدرقة) تسة اإلاني مع زهادة  ح اا عليها وسسايا لخيرا  مع إ انة الفؾر 

 ( .4/98( األعبلا لل ر لي )176طهقات الذافنية للحديشي ص)       
يددؾ القااددي طدداير بددؽ عهدددهللا بددؽ طدداير الظهددر ، جسددع علددؾا فقهددا  الذددافنية فددي  ددبلدن  ددؼ انتقددل    (5)

إلددى   ددداد والزا الذدديخ   ددا حامددد اإلسددفراييشي، و ددشل فددي الخددبلف والسددوي  و األ ددؾ  والجددد  
 ( .128-127يد( . طهقات الفقها  الذافنية للذيراز  )451ه داد عاا )فتها    يرة،   ؾفي ب

 يد( .477عهدالديد بؽ   بؽ عهدالؾاحد اله داد  السنروف بد )ابؽ الرهاغ( )تيؾ  بؾ نرر     (6)
 (.3/355( شورات الوي  )3/231انغر  رجستغ في: طهقات الذافنية ال هرى للده ي )       

روس الذافنية( قا  ابدؽ قاادي شدههة )لدغ  تدال الذدامل ويدؾ مدؽ   دق  تد  و تا غ )الذامل في ف 
( وقدد ندص  عليدغ الشدؾو  فدي السجسدؾس فدي 1/269  حابشا( طهقات الذدافنية البدؽ قاادي شدههة )

ق ددددب  فددددي مجسؾعددددة مددددؽ الرسددددائل النلسيددددة  الدراسددددات النليددددا  الجامنددددة 1/147فتددددال الظهددددارة ) ( ح 
 اإلسبلمية  السديشة الشهؾهة.

 ( .5/112السجسؾس شرح السهول )   (7)
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رحسددغ هللا، وبنددض فقهددا  ويددي رواضددة لئلمدداا  حسددد رحسددغ هللا، واختيددار الشددؾو  
فيدغ روايتدان  فهدل ضقددح فدي الردهر؟ قا  ابؽ القيؼ رحسغ هللا : )و مدا األنديؽالذافنية ، 

 .(1)عؽ اإلماا  حسد، قا   بؾ الحديؽ:   حهسا ال راية(
قا  الشؾو  رحسغ هللا : )فالردؾال  ندغ ال  رايدة فيدغ، ول دؽ االشدت ا   التددهيق 

)و درب قدا  الخظيد  الذدربيشي رحسدغ هللا :، (2)ونحؾن  ولى، فلنلهؼ  رادوا  ال رايدة يدوا(
 .(3)ال ض رن  سا في السجسؾس ومن  رح جساعة   رايتغ(األنيؽ مشغ جهدن، و 

واسددتد    ددحال القددؾ  األو  مسددؽ يددرى  رايددة األندديؽ  سددا روان ابددؽ  بددي شدديهة 
رحسددغ هللا عددؽ ليدد  رحسددغ هللا قددا : قلددة لظلحددة: إن طاووسددا   ددان ض ددرن األندديؽ. قددا : 

 .(5)افي الرهرو ولػ األنيؽ ش ؾى بلدان الحا ، فيش، (4)فسا سسع لغ  نيؽ حتى مات
 .(5)الرهر

السشاقذة :ال راية ح دؼ شدرعي مفتقدرة إلدى دليدل، فبلبدد مدؽ  هدؾت نهدي مقردؾد 
 .(6)فيها وال نهي يشا، فتهقى على   ل اإل احة

واسددتد    ددال القددؾ  ال دداني  دد ن األ ددل فيددغ اإل احددة ولددؼ يددرد مددا ضسشددع مشددغ 
ي مقردؾد، ولدؼ فاألنيؽ لؼ يرد فيغ دليل شدرعي علدى  رايتدغ، والس درون مدا  هدة فيدغ نهد

ي هة يشا دليل، فيهقى على األ دل مدؽ اإل احدة، وفدي الردحيق عدؽ القاسدؼ رحسدغ هللا 
 .(7): )بل  نا وار سان( سان( فقا  الشهي  قا : قالة عائذة راي هللا عشها: )وا ر 

 

                                                 

(، وانغددر فددي إ هددات يددون الرواضددة: التسدداا لسددا  ددق فددي 414عدددة الرددابرهؽ وذخيددرة الذددافرهؽ )ص   (1)
 (.2/464(، اإلنراف للسرداو  )1/255الروايتيؽ وال بلث واألربع عؽ اإلماا )

 (.5/112السجسؾس )   (2)
(  حفددددة السحتددددداج للهيتسدددددي 2/435السحتددددداج للرملدددددي )( وانغدددددر: نهاضددددة 1/491م شددددي السحتددددداج )   (3)

(3/91. ) 
 سهب  خرهجغ )ص   ( .   (4)
 ( .1/341(، شرح مشتهى اإلرادات للههؾ ي )414انغر: عدة الرابرهؽ )ص   (5)
 (.5/112انغر: السجسؾس للشؾو  )   (6)
 ( .4/346( )7217روان الهخار  في الرحيق  تال األح اا  ال االستخبلف حدي  )   (7)
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 الترجيق :

 الراجق وهللا  علؼ  ن األنيؽ عشد السرض خارج الربلة على نؾعيؽ:
 ويؾ م رون لسشافا غ للرهر.األو  :  نيؽ ش ؾى 

 ال اني :  نيؽ استراحة و فرهج فبل ض رن.
قدددا  ابدددؽ القددديؼ رحسددددغ هللا : )والتحقيدددب  ن األنددديؽ علددددى قددددسيؽ:  نددديؽ شدددد ؾى 

 .(1)في رن، و نيؽ استراحة و فرهج فبل ض رن، وهللا  علؼ(

                                                 

 ( .414عدة الرابرهؽ وذخيرة الذافرهؽ )ص   (1)
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 المسألة الثانية
 صوت عند حلول المصيبة )النياحة(رفع ال

 

 وعددددبل  ح ستددددغ السددددؾت علددددى جسيددددع الخلددددب، قددددا   نددددالى :  لقددددد  تدددد  هللا جددددل
( وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)

(1)
مددؽ  – نددد مرددال الددديؽ  –، وال مردديهة  عغددؼ  

ڳ ڱ )مؽ مريهة السؾت ولقد سدسان هللا  هدارب و ندالى مرديهة  سدا فدي قؾلدغ  ندالى : 

 (ڱ
وا هداس  ،(4)والؾاج  عشد حلؾ  السريهة الردهر عليهدا،  ا فدا   يدل النلدؼ ،  (3()2)

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ )وا هاس السذروس حيا  السريهة قؾال  وفندبل ،  سدا قدا  هللا  ندالى :  ،(4)

 ( ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ 
(5) . 

ضقدددؾ  : )مدددا مدددؽ  وعدددؽ  ا سدددلسة رادددي هللا عشهدددا قالدددة: سدددسنة رسدددؾ  هللا 
عهدددد  رددديهغ مرددديهة فيقدددؾ  : إندددا هلل ومندددا إليدددغ راجندددؾن ، اللهدددؼ  جرندددي فدددي مرددديهتي 

 . (6)(إال آجرن هللا في مريهتغ، و خلل لغ خيرا  مشها واخلل لي خيرا  مشها،
ويشددداب مدددؽ األقدددؾا  واألفندددا  مدددا ضندددارض الردددهر علدددى السرددديهة وه هلدددغ مدددؽ 

   لغ  و ضزنفغ  لظؼ الخدود وشب الجيؾل وح ي الترال على الرؤوس.
ومددؽ يددون األمددؾر السناراددة للرددهر رفددع الرددؾت  اله ددا  عشددد حددؾ  السردديهة 

 احة" .السنروف بد "الشي
والشياحة يي : فدي الل دة : مد خؾذة مدؽ الشدؾح، والتشداوح التقابدل، ومشدغ تعريف الشياحة :

 شدددداوح الجهلدددديؽ، وناحددددة السددددر ة علددددى  زوجهددددا  شددددؾح نؾحددددا ، واالسددددؼ الش ياحددددة  ال دددددر، 
 .   (7)والشؾائق: اسؼ ضقع على الشدا  ضجتسنؽ في مشاحة 

                                                 

 ( .34(   األنهيا : )آضة 1)
 (.  116(   السائدة: )آضة2)
 (.1/624(  الهحر السحيط )27/411(   التحرهر والتشؾهر )3)
 (.  5/146( السحلى )61( عدة الرابرهؽ )ص2/443(   نوا  األلهال شرح مشغؾمة اآلدال)4)
 ( .156-155ة (   الهقرة: )آض5)
 (.632-2/631)(918ما ضقا  عشد السريهة حدي  ) روان مدلؼ في  حيحغ  تال الجشائ ،  ال(  6)

632.) 
(،  دداج النددروس مددؽ جددؾاير القددامؾس 5/165انغددر فددي يددوا :  هددوي  الل ددة لؤلزيددر  مددادة )نددؾح( )   (7)

 (.2/865(، السرهاح السشير للفيؾمي )7/198القامؾس لل بيد  مادة )نؾح( )
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ألن  اوح  سنشدددددى التقابدددددل ؛وجندددددل ال مخذدددددر  ونيدددددرن الشدددددؾائق مجدددددازا  مدددددؽ التشددددد
 : (1)قا  ذو الرمة نزهؽ ضقابل  نزا  إذا نحؽ ، 

   شدددددددددداخ ي عشددددددددددد خيددددددددددر فتددددددددددى ضسددددددددددان
 

 (2)إذا الش هددددددددددددددددا  ناوحددددددددددددددددة الذددددددددددددددددساال  
ل للسيدددة و دددوا رفندددغ يدددي رفدددع الردددؾت  الشدددد وفدددي اال دددظبلح :ابلتهدددا ،   ق 

ل وم لدغ إفدراط )والشؾح ويؾ رفع الرؾت  ا لشدقا  ابؽ حجر الهيتسي : اله ا  عليغ ، 
)الشددؾح : رحسددغ هللا : (4)قددا  اإلمدداا الرددشناني، و  (3)رفنددغ  اله ددا  ومن لددؼ ضقتددرن بشدددل(

وقددد عددد النلسددا  الشياحددة ،  (5)يددؾ رفددع الرددؾت بتنديددد شددسائل السيددة ومحاسددؽ  فنالددغ(
 .(6)مؽ  هائر الونؾل

                                                 

الحارث نيبلن بؽ عقهة بؽ بهيش بؽ مدنؾد الندو ، ذو الرمة،  حد فحؾلدة الذدنرا ، قدا   بدؾ  بؾ    (1)
عسرو بؽ النبل : فتق الذنر  امرئ القيس وختؼ بو  الرمة، وامتداز  اجدادة التذدهيغ، وعذدب " ميدة 

 ه. 117" السشقرهة واشتهر بها، لغ ديؾان شنر، مات سشة 
 (.5/124( األعبلا لل ر لي )5/267بلا الشهبل  )( سير  ع4/11وفيات األعيان )      

فدي شدرحغ لهدوا الهيدة : )فدل رهدق بديؽ رهحديؽ فهدي "ن هدا " وناوحدة: قابلدة  قا  الخظي  التهره      (2)
(، وانغدددر شدددرح 521و دددشنة م دددل  دددشينها(. ديدددؾان ذ  الرمدددة  ذدددرح الخظيددد  التهرهددد   ، )ص

 ( . 3/1537ح  األ سني برواضة  نل  )ديؾان ذ  الرمة لئلماا  بي نرر  حسد الهايلي  ا
( 1/529للشياحدة : م شدي السحتداج ) وانغدر : فدي  نرهدف، (1/168واجدر عدؽ اقتدراف ال هدائر )ال     (3)

 ( .5/394( الذرح السستع على زاد السدتشقع للن يسيؽ )4/289فذاف القشاس للههؾ ي )
ي، ال حبلنددي  ددؼ الرددشناني، عدد  الدددديؽ،  بددؾ إبددراييؼ   بددؽ إسددساعيل بددؽ  ددبلح بددؽ   الحدددش   (4)

السنددروف   سددبلفغ  دداألمير: مجتهددد، محدددث، فقيددغ،   ددؾلي، مددت لؼ، مددؽ  ئسددة الدديسؽ. مددؽ  تهددغ: 
ه. 1182) ؾايق األف دار، شدرح  شقديق األنغدار(، و)سدهل الددبلا، شدرح بلدؾغ السدراا(، مدات سدشة 

 (.9/56(، منجؼ السخلفيؽ )6/38)(، األعبلا2/133)الهدر الظالع 
 ( .2/329سهل الدبلا للرشناني )   (5)
 (.131ذ ريا الويهي اسؽ ال هيرة الدادسة واألربنيؽ مؽ  تا غ )ال هائر و هييؽ السحارا( ص)   (6)

و وا ابؽ حجر الهي سي في  تا غ )ال واجر عؽ اقتدراف ال هدائر( ادسؽ ال هيدرة الدادسدة عذدر  ندد 
فددي الددنيا  و وعيدد فدي اآلخدرة، وزاد شديخ اإلسددبلا ( ، وال هدائر يدي مدا فيهدا حدد 1/154السئدة )ص

  و نفي إضسان  و لنؽ مهند ؛ قا  الحجاو  في مشغؾمة في ال هائر :
 فسدددددددددا فيدددددددددغ حدددددددددد فدددددددددي الددددددددددنا  و  ؾعدددددددددد
 وزاد حفيددددددددددددد السجددددددددددددد  و جددددددددددددا وعيددددددددددددددن

  

   خددددددى فددددددؼ  هدددددرى علدددددى ندددددص  حسدددددد 
 بشفددددددددددددددددددي إلضسددددددددددددددددددان ولنددددددددددددددددددؽ لسهنددددددددددددددددددد

 (.1/287رهشي،  حقيب:   الخالد  )نوا  األلهال شرح مشغؾمة اآلدال للدفا  
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 وح ى جساعة مؽ  يل النلؼ اإلجساس على  حرهؼ الشياحة.
ر رحسددددغ هللا : )و جسددددع النلسددددا  علددددى  ن الشياحددددة ال  جددددؾز قددددا  ابددددؽ عهددددد الهدددد

 (2)قا  فدي الهحدر الرائدب : )مدع  ن الشياحدة  هيدرة للتؾعدد عليهدا(،و (1)للرجا  وال للشدا (
، 

 .(3)وفي قرة عيؾن األخيار:)وال شػ  ن الشياحة ولؾ في مريهة نفدها منرية(
مسدا يدد  ، (4)قدا  ال يشفدو ذلدػو جال ابؽ القاسؼ رحسغ هللا فيسؽ  و ى  سشاحة ميدة؟ 

يد  على  حرهسها؛ ألن إنفاد الؾ ية  الحراا حراا، ولوا قا  ابدؽ رشدد الجدد رحسدغ هللا 
قددا  ابددؽ عهددد الهددر رحسددغ هللا : )وال  حددل ، (5): )ألن الشياحددة علددى السددؾ ى محددرا  الدددشة(

ا   السدد فهدؾ وفي حاشية الدسؾقي: )و ما اله د،  (6)الشياحة ، و جرة الشائحة و دهها حراا(
قددا  الذددافني رحسددغ هللا  ندددالى : ، (7)فهددؾ النؾهددل والرددراخ ويددؾ حددراا فندمدددغ واجدد (

 .(9)الشياحة على السية  ند مؾ غ، و ن  شد غ الشائحة على االنفراد(  (8))و فرن

                                                 

( 8/122( عسددة القدار  )168( وانغر: عدة الرابرهؽ وذخيدرة الذدافرهؽ )ص8/314االستو ار )   (1)
 (.2/329سهل الدبلا )

(2)   (7/87  ) 
 ( .7/411(، وانغر: شرح فتق القدير )11/186)   (3)
 . (6/368التاج واإلفليل لسخترر خليل البؽ السؾا  )   (4)
 ( .13/139الهيان والتحريل )   (5)
 (.87ال افي في فقغ  يل السديشة )ص    (6)
(7)   (1/414. ) 
 قددا  ال  الددي: ) ف  يددرا  مددا ضقددؾ  الذددافني رحسددغ هللا )و فددرن  ددوا( ويددؾ يرهددد التحددرهؼ، ويددوا السددؾطؽ    (8)

رحسددغ هللا : ) وقددد نلددط وقددد قدا  ابددؽ القدديؼ  (،1/216( ، السدترددفى فددي   ددؾ  الفقددغ )مشهدا  ددبل رهدد 
ف يدددر مدددؽ الستددد خرهؽ مدددؽ   هددداس األئسدددة علدددى  ئسدددتهؼ  دددده  ذلدددػ، حيددد   دددؾرس األئسدددة عدددؽ إطدددبل  لفدددظ 
التحددرهؼ، و طلقددؾا لفددظ ال رايددة، فشفددى الستدد خرون التحددرهؼ عسددا  طلددب عليددغ األئسددة ال رايددة،  ددؼ سددهل علدديهؼ 

، و جددداوز  دددغ آخدددرون إلدددى  رايدددة  دددرب لفدددظ ال رايدددة وخفدددة مخنتدددغ علددديهؼ؛ فحسلدددغ  نزدددهؼ علدددى التشدددد هغ
إعددبلا األولددى ويددوا   يددر جدددا  فددي  رددرفا هؼ؛ فحرددل  دددههغ نلددط عغدديؼ علددى الذددرهنة وعلددى األئسددة (.

 (.2/75السؾقنيؽ عؽ رل النالسيؽ )
 ( .2/638األا )   (9)
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 ، (1)قا  الشؾو  رحسغ هللا:)و ما الشياحة والرياح ورا  الجشازة فحراا شديد التحرهؼ(
وقدد ندص ، (2)هللا : )وهحرا الشؾح ويؾ رفع الرؾت  الشددل( شي رحسغيقا  الذرب

ويددؾ مددوي  ، (3)نددص اإلمدداا  حسددد علددى  حددرهؼ الشياحددة،وقا  فددي رواضددة حشهل:)الشياحددة منرددية(
وال  جددؾز )قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا  نددالى : ، (4)الحشابلددة مظلقددا  وعليددغ  ف ددر األ ددحال

قدا  ابدؽ حد ا رحسدغ هللا : )واله دا  و ، (5)(الشياحة ويي رفع الرؾت بولػ ]الشددل[ برندة
 .(6)مهاح ، ما لؼ ض ؽ نؾح ، فان الشؾح حراا والرياح( 

 وقد استد   يل النلؼ على  حرهؼ الشياحة   دلة عدة مشها :
ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ )الددددليل األو  : قؾلدددغ  ندددالى : 

( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
(7) . 

قددا  ابددؽ جرهددر الظهددر  رحسددغ هللا : )وذ ف ددر   ن ذلددػ السنددروف  وجددغ الداللددة :
ر ط  علديهؽ  ن ال ضنرديؽ رسدؾ  هللا  ندؽ إسدساعيل بدؽ ، ف(8)فيدغ يدؾ الشياحدة الو  ش 

السديشددة  ، عددؽ جد ددغ  ا عظيددة قالددة: لسددا قدددا رسددؾ  هللا (9)عهددد الددرحسؽ بددؽ عظيددة
جدد ي عدؽ قدؾ  هللا  ندالى  سساعيل: فد لة  جسع بيؽ ندا  األنرار في بية... قا  إ

                                                 

 ( .2/116رواة الظالهيؽ )   (1)
 ( .1/529م شي السحتاج )   (2)
 ( .6/281وانغر: اإلنراف للسرداو  ) (168عدة الرابرهؽ )ص   (3)
 ( .6/281اإلنراف للسرداو  )   (4)
( ؛ الفدددروس البدددؽ 2/156(، وانغدددر: شدددرح مشتهدددى اإلرادات )4/289 ذددداف القشددداس عدددؽ اإلقشددداس )   (5)

 ( .3/411مفلق )
 ( .5/146السحلى )   (6)
 . 12سؾرة السستحشة : آضة    (7)
( 13/533( وانغدر:  فددير القدرآن النغديؼ البدؽ   يدر )22/594  )جامع الهيان البؽ جرهر الظهر    (8)

 ( .857( ،  فدير الدند  )ص13/533)
لسدا قددا  إسساعيل بؽ عهد الرحسؽ بؽ عظية الهردر  ، روى عدؽ جد دغ  ا عظيدة  ن رسدؾ  هللا   ( 9)

قدددا السديشددة جسددع ندددا  األنرددار فددي بيددة ف رسددل إليشددا عسددر بددؽ الخظددال فقددا  : إنددي رسددؾ  هللا 
 . الحدي  روى عشغ : إسحا  بؽ ع سان ، روى لغ  بؾ داود يوا الحدي  الؾاحد . إلي ؽ ..

 (.1/313(  هوي  التهوي  )3/131(  هوي  ال سا  )2/185الجرح والتنديل )      
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: )وقدؾ   ا عظيدة (2)وقدا  ابدؽ  ظدا ، (1): )وال ضنريشػ فدي مندروف( قالدة: الشياحدة 
عظيددة ... يهدديؽ  ن الشددؾح بدددعؾى الجايليددة محددرا، ألنددغ لددؼ ضقددع فددي الهينددة شددي  نيددر 

وفددي  ددحيق مدددلؼ عددؽ  ا عظيددة راددي هللا عشهددا قالددة: لسددا ن لددة يددون اآلضددة ، (3)فددرض(
قالدددة:  دددان  (   پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .(5)مع الهينة،  ال نشؾح( وفي رواضة : ) خو عليشا رسؾ  هللا الحدي ، (4)مشغ الشياحة(
قدا  : )ا شتدان مدؽ الشداس يسدا  عؽ الشهدي  الدليل ال اني : عؽ  بي يرهرة 

 . (7)على السية(: الظنؽ في الشد ، والشياحة  (6)بهؼ  فر
يدوا الفنددل  وجدغ الداللدة :يدوا الحددي  مدؽ  لفددا  الؾعيدد حيد  و دل الشهدي 

قددا  الشددؾو  رحسددغ هللا : )وفددي يددوا الحدددي    لدديظ   نددغ  فددر واقددع  الشدداس ال يتر ؾنددغ، 
 .(8) حرهؼ الظنؽ في الشد  والشياحة، وقد جا  في  ل واحد مشهسا نرؾص منروفة(

 .(8)منروفة(

                                                 

( وقددا   ددغ جسددع مددؽ الرددحا ة 22/611روان ابددؽ جرهددر فددي  فدددير سددؾرة السستحشددة مددؽ جامنددغ )   (1)
 والتا نيؽ.

علددي بدددؽ خلددل بددؽ عهددد السلدددػ بددؽ  ظددا  اله ددر  القرطهدددي  ددؼ الهلشدددي وهنددرف  دددابؽ   بددؾ الحدددؽ   (2)
اللجاا، عالؼ  الحدي ،  ان مدؽ  يدل النلدؼ والسنرفدة، عشدي  الحددي  النشاضدة التامدة؛ مدؽ مردشفا غ: 

 ه. 449)شرح الهخار (. ولغ  تال في ال يد والرقائب، مات سشة 
 (.18/47( سير  عبلا الشهبل  )2/115وي  )( الديهاج الس8/161 ر ي  السدارب )      

 ( .3/291شرح  حيق الهخار  )   (3)
 ( .2/537( )937 تال الجشائ ،  ال التذديد في الشياحة حدي  )   (4)
 ( .2/537( )936 تال الجشائ   ال التذديد في الشياحة حدي  )   (5)
شداس، فددشفس الخرددلتيؽ  فدر، حيدد   انتددا قدا  ابددؽ  يسيدة : )   يا ددان الخرددلتان يسدا  فددر قددائؼ  ال   (6)

مدؽ  عسددا  ال فدار ويسددا قائستدان  الشدداس، ل ددؽ لديس  ددل مدؽ قدداا  ددغ شدنهة مددؽ شدن  ال فددر ضرددير 
فددافرا  ال فددر السظلددب حتددى  قددؾا  ددغ حقيقددة ال فددر،  سددا  نددغ لدديس  ددل مددؽ قدداا  ددغ شددنهة مددؽ شددن  

السنددرف  ددالبلا... وبدديؽ  فددر اإلضسددان ضرددير مخمشددا  حتددى ضقددؾا  ددغ   ددل اإلضسددان وفددر  بدديؽ ال فددر 
 (.1/211مش ر في اإل هات(. اقتزا  الرراط السدتقيؼ لسخالفة   حال الجحيؼ )

روان مددلؼ فددي  ددحيحغ  تددال اإلضسدان  ددال إطددبل  اسددؼ ال فددر علدى الظنددؽ فددي الشددد  والشياحددة ،    (7)
 ( .  1/82( )67حدي  )

 ( .1/257للقرطهي )( وانغر السفهؼ 2/57شرح الشؾو  على  حيق مدلؼ )   (8)
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:  قدددا : قدددا  رسدددؾ  هللا  األشدددنر   (1) مالدددػالددددليل ال الددد  : عدددؽ  بدددي 
) ربددع فددي  متددي مددؽ  مددر الجايليددة، ال يتر ددؾنهؽ: الفخددر فددي األحدددال، والظنددؽ فددي 

إذا لدؼ  تد  قهدل مؾ هدا،  قداا  (2)األندال، واالستدقا   الشجؾا، والشياحة، وقا : الشائحدة
 .(3)( قاا يؾا القيامة وعليها سربا  مؽ قظران، ودرس مؽ جرل

يون الخردا  بؾ دفها   نهدا مدؽ  مدر الجايليدة،  فقد ذا  الشهي  اللة :وجغ الد
 فسا  ان مؽ  مر الجايلية فهؾ محرا والشػ، ومؽ جسلتغ الشياحة.

 ن  ندض  مدر الجايليدة ال يتر دغ الشداس  قا  ابؽ  يسيدة رحسدغ هللا : )و خهدر 
ة وفنلهدؼ فهدؾ فلهؼ ذمدا  لسدؽ لدؼ يتر دغ، ويدوا  لدغ ضقتزدي  ن مدا  دان مدؽ  مدر الجايليد

مومؾا في ديدؽ اإلسدبلا، ومال لدؼ ض دؽ فدي إادافة يدون السش درات إلدى الجايليدة ذا لهدا، 
 . (4)ومنلؾا  ن إاافتها إلى الجايلية خرج مخرج الوا...(

 قددا  : )لسددا مددات إبددراييؼ بددؽ رسددؾ  هللا  الدددليل الرا ددع : عددؽ  بددي يرهددرة 
ا مشدي، ولديس لردائٍق حدب، القلد  : لديس يدو  اح  سامة بؽ زهد، فقا  رسدؾ  هللا 
 . (5)ضح ن والنيؽ  دمع وال ض ز  الرل(

مددؽ فاعددل يددوا السش ددر، وبا فددا  النلسددا   ن قددؾ   بددرا ة الشهددي  وجددغ الداللددة :
لدديس مشددي(  و )لدديس مشددا( مددؽ  لفددا  الؾعيددد الستر هددة علددى ار  ددال  هددائر )  الشهددي 

 الونؾل.

                                                 

(    بؾمالػ األشنر  قيل اسسغ الحارث بؽ الحارث وقيل عهيد هللا وقيل عسدرو وقيدل  ند  بدؽ عا دؼ 1)
 ، لغ  حهة ، وعدادن في  يل الذاا، وقيل: س ؽ مرر، و ان مؽ   حال الدقيفة.

 ( .12/218(  هوي  التهوي  )4/454(  سد ال ا ة )3/1321االستينال )      
نسددا خددص الشائحددة ؛ ألن الشياحددة نالهددا  فددي الشدددا  لزددنفهؽ، ومال فالرجددا  مدد لهؽ إذا ندداحؾا علددى (   وم2)

 ( .  5/394السية. انغر: الذرح السستع للن يسيؽ )
 (.2/644( )934روان مدلؼ في  حيحغ  تال الجشائ   ال التذديد في الشياحة ، حدي  )   (3)
 ( .1/219اقتزا  الرراط السدتقيؼ )   (4)
روان ابؽ حهان في  حيحغ  تال الجشائ   ال ذ ر الخهر الدا  على  ن مدؽ  درح  سدا ال يرادي    (5)

( ،  ددحيق ابددؽ حهددان 3161يرادي هللا عشددد مردديهة ضسدتحؽ بهددا ال ض ددؾن لدغ عليهددا  جددر حددي  )
(، 1411(، وروان الحددددافؼ فددددي السدددددتدرب  تددددال الجشددددائ ، حدددددي  )7/431بتر يدددد  ابددددؽ بلهددددان )

 ( .41شادن األلهاني في  ح اا الجشائ  )ص( . وحدؽ إس1/533)
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، و دددولػ قؾلدددغ )ولددديس لردددائق (2)(: )ولفدددظ لددديس مشدددا للشهدددي (1)قدددا  ال رمددداني
حب(، فدالحب مدا   دة الذدرهنة  داقرارن، والهاطدل مدا   دة الذدرعية  ان دارن، فداذا لدؼ ض دؽ 

 للرائق حب فهؾ يتخؾض في الهاطل الو   ن ر غ الذرهنة .
بددؽ  بددي مؾسددى األشددنر  قددا : وجددع  بددؾ  (3)الدددليل الخددامس : عددؽ  بددي بددردة
ر امر ة مؽ  يلغ، فراحة امر ة مدؽ  يلدغ، فلدؼ مؾسى وجنا  ف ذي عليغ ور سغ في حج

ضدتظع  ن يرد عليها شيئا ، فلسا  فا  قا : ) نا بر  َّ مسؽ برئ مشغ رسدؾ  هللا 
(4)  ،

 . (7)((6)والذاقة (5)برئ مؽ الرالقة والحالقة   ، فان رسؾ  هللا

                                                 

 بددؾ عهددد هللا   بددؽ يؾسددل ، ال رمدداني اله ددداد ، عددالؼ  الحدددي  ، لددغ ال ؾافدد  الدددرار  فددي شددرح    (1)
 حيق الهخار ، وشرح لسخترر ابؽ الحاج  سسان )الددهنة الدديارة( ألندغ جسدع فيدغ سدهنة شدروح 

ه. طهقددات الذددافنية البددؽ 786دفددؽ فيهددا سددشة ، مددات راجنددا مددؽ الحددج فددي طرهقددغ إلددى   ددداد، و 
 (.7/153( األعبلا )66/ 6(الدرر ال امشة)3/181قااى شههة )

 ( .8/136عسدة القار  شرح  حيق الهخار  )   (2)
الفقيدددغ النبلمدددة قاادددي ال ؾفدددة  بدددؾ بدددردة بدددؽ  بدددي مؾسدددى األشدددنر  عهدددد هللا بدددؽ قددديس بدددؽ حزدددار    (3)

 جة  ا فا  ، مات سشة  بلث ومائة .األشنر ، و ان مؽ  وعية النلؼ، ح
 ( .12/18(  هوي  التهوي  )5/ 5( سير  عبلا الشهبل  )66/ 33 هوي  ال سا  )

قا  ابؽ حجر : )ح ي عؽ سفيان  نغ  دان ض درن الخدؾض فدي   وهلدغ وهقدؾ : يشه دي  ن ضسددػ عدؽ    (4)
يددوا مؾقددل  يددل الدددشة ( ؛ و 3/164ذلددػ لي ددؾن  وقددع فددي الشفددؾس و بلددا فددي ال جددر( . فددتق الهددار  )

حيا  نرؾص الؾعيد، انغر في يوا: ال تدال السدا ع )مؾاندع إنفداذ الؾعيدد للذديخ عيددى بدؽ عهددهللا 
 ( .  21الدند  وفقغ هللا )ص

 الحالقة يي : التي  حلب شنريا عشد السريهة .   (5)
واأل دددر البدددؽ  ( ، الشهاضدددة فدددي نرهددد  الحددددي 373انغدددر : إح ددداا األح ددداا البدددؽ دقيدددب النيدددد )ص       

 ( .25/188(،  اج النروس مؽ جؾاير القامؾس )1/427األ ير )
  الذاقة يي : التي  ذب  ؾبها عشد السريهة .   (6)

 ( .373انغر: إح اا األح اا البؽ دقيب النيد )ص       
روان الهخدددار  فددددي الرددددحيق ،  تددددال الجشددددائ ،  ددددال مددددا يشهددددى مددددؽ الحلددددب عشددددد السردددديهة حدددددي     (7)

( ؛ وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال اإلضسددان،  ددال  حددرهؼ اددرل الخدددود وشددب 1/399( )1296)
 ( .1/111( )114الجيؾل والدعا  بدعؾى الجايلية ، حدي  )



 231 

 .(1)فع  ؾ ها عشد الفجينة  السؾتوالرالقة يي : التي  ر 
رحسغ هللا : )فيدغ دليدل علدى  حدرهؼ يدون األفندا ...  2بؽ دقيب النيدقا  ا وجغ الداللة :

 . (3)و ل يون األفنا  مذنر  ندا الراى  القزا  والتدخط لغ فامتشنؽ لولػ(
: )لديس مشدا مدؽ ادرل  قدا  : قدا  رسدؾ  هللا  عؽ ابؽ مددنؾد الدليل الدادس :

 . (4)الخدود  و شب الجيؾل  و دعى بدعؾى الجايلية(
داللددة :قددا  ابددؽ دقيددب النيددد: )حدددي  ابددؽ مدددنؾد يددد  علددى السشددع مسددا وجددغ ال

ذ ددر فيددغ.... ودعددؾى الجايليددة ضظلددب علددى  مددرهؽ :  حددديسا : مددا  انددة النددرل  فنلددغ 
فدي القتدا  مددؽ الددعؾى. وال دداني : ويدؾ الددو  يشه دي  ن ضحسددل عليدغ يددوا الحددي  ويددؾ 

بلن، واسددددشدان، وا سدددديدان مددددا  انددددة النددددرل  قؾلددددغ عشددددد مددددؾت السيددددة،  قددددؾلهؼ : واجدددده
قددددا  ابددددؽ حجددددر : )بدددددعؾى الجايليددددة فددددي رواضددددة لسدددددلؼ بدددددعؾى  يددددل ،  (5)(و شددددهايها

قدا  الددديؾطي: )ودعدا بدددعؾى الجايليدة : يددؾ ،  (6)الجايليدة    مددؽ الشياحدة ونحؾيددا( 
 . (7)الشياحة وندل السية والدعا   الؾهل(

                                                 

(، الشهاضة في نرهد  الحددي  واأل در البدؽ األ يدر 373انغر: إح اا األح اا البؽ دقيب النيد )ص    (1)
(3/48. ) 

القذير  السشفلؾطي السرر  السال ي الذافني، السنروف   بيغ وجدن  ابؽ (     بؾ الفتق   بؽ علي 2)
دقيب النيد،  ان إماما  متفششا  محد ا  مجؾدا  فقيها  ، قل  ن  رى النيؾن م لغ لغ  رانيل مشها: 

 ه. 712إح اا األح اا ، واإللساا   حادي  األح اا ، واإلماا في شرح اإللساا ، مات سشة 
 (.283/ 6( األعبلا لل ر لي )217/ 9(طهقات الذافنية ال هرى )442/ 3يات )فؾات الؾف      

( وانغددددر: عسدددددة القددددار  شددددرح  ددددحيق الهخددددار  1/371إح دددداا األح دددداا شددددرح عسدددددة األح دددداا )   (3)
(8/135  . ) 

( 1294روان الهخددددار  فددددي  ددددحيحغ،  تددددال الجشددددائ   ددددال لدددديس مشددددا مددددؽ شددددب الجيددددؾل حدددددي  )   (4)
ددددلؼ فدددي  دددحيحغ  تدددال اإلضسدددان  دددال  حدددرهؼ ادددرل الخددددود وشدددب الجيدددؾل (، وروان م1/398)

 ( .1/99( )113والدعا  بدعؾى الجايلية حدي  )
 ( .1/373إح اا األح اا )   (5)
 ( .3/164فتق الهار  شرح  حيق الهخار  )   (6)
 ( .  1/115الديهاج على  حيق مدلؼ بؽ الحجاج )   (7)
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 المسألة الثالثة
 ي الميت(ت بالنداء بالجنازة )نعرفع الصو

الشني في ل ة الندرل: يدؾ  فدتق الشدؾن وسد ؾن النديؽ السهسلدة، و خفيدل اليدا ، 
قدددا  ابدددؽ فدددارس رحسدددغ هللا: الشدددؾن والنددديؽ والحدددرف السنتدددل   دددل  دددحيق يدددد  علدددى 

دع ( ، (1)إشاعة الذي ، مشغ الشني: خهر السؾت   قؾ  : ننية السية ننيا ، مؽ  دال )ن ف 
 . (2):  خهرت  سؾ غ، فهؾ مشني  

 قا  الذاعر : 
 (3)األرض فرط الح ن وانقظع الغهربي     ولسا ننى الشاعي برهدا    ؾلة    

قددا  ابددؽ عابددديؽ رحسددغ هللا : سيددة ، وفددي اال ددظبلح : يددؾ اإلخهددار  سددؾت ال
قدا  الرسدلي ، (5)قا  الحظال رحسغ هللا : والشني: خهر السدؾت، (4)يؾ اإلخهار  السؾت
وفدددي  تددد  ،  (7)ؼ  ن الشندددي يدددؾ اإلخهدددار  دددالسؾترحسدددغ هللا: اعلددد (6)الرسدددلي )عسيدددرة(

فقها  الحشابلة رحسهؼ هللا عرفؾن فقط  سا يؾ مخدتص بشندي الجايليدة، حيد  قدالؾا: يدؾ 

                                                 

 (.5/447منجؼ مقاييس الل ة )   (1)
 ( .3/138( ،  هوي  الل ة )15/333انغر في مادة )ننى(: لدان النرل ) 
 (.41/118(،  اج النروس لل بيد  )2/844السرهاح السشير للفيؾمي )   (2)
 (.447انغر: شرح ديؾان الحساسة للتهره   )ص    (3)

 والهية لؤلبيرد اليهروعي في قريدة ير ي فيها  خان برهدا  . 
 ( .26د  )صانغر:  مالي الي ه

 (.4/179رد السحتار على الدر السختار )   (4)
 ( .5/511مؾاي  الجليل في شرح مخترر الذيخ خليل )   (5)
 حسددد الرسددلي السردددر  الذددافني، شدددهال الددديؽ السلقددد   نسيددرة، فقيدددغ،  ددان عالسدددا، زايدددا، ورعدددا،    (6)

ي ، لددغ )حاشددية علددى شددرح حدددؽ األخددبل ، يدددر س وهفتددي، وانتهددة إليددغ الرئاسددة فددي  حقيددب السددو
 ه. 957مشهاج الظالهيؽ للسحلي(، مات سشة 

 (.1/113( األعبلا لل ر لي )11/454( شورات الوي  )2/121ال ؾاف  الدائرة )      
 (.1/413حاشية عسيرة على شرح مشهاج الظالهيؽ )   (7)
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قدا  ابدؽ قدامدة رحسدغ هللا : )ويدؾ  ن يهند  مشادضدا  يشداد  فدي الشداس: ، (1)الشدا   سؾ غ 
 .(2)إن فبلنا  مات ليذهدوا جشاز غ(

  (5)والذافنية  (4)والسال ية  (3)مؽ الحشفية  جسهؾر الفقها ا فب وقد 
لددى جددؾاز اإلعددبلا  ددالسؾت مددؽ نيددر ندددا ؛ ألجددل القيدداا  حددب السيددة مددؽ ع (6)والحشابلدة

   ديلغ و  فيشغ والربلة عليغ .
 مدددا الشندددي برفدددع الردددؾت والشددددا   دددغ فدددي األسدددؾا  ومدددآذن السدددداجد و جسندددات 

 : الشاس، فقد اختلل الفقها  في ذلػ على قؾليؽ
القدددؾ  األو  :  راييدددة الشددددا  ورفدددع األ دددؾات  ددداإلعبلا  ددداألمؾات، وقدددا  بهدددوا 

 جسهؾر الفقها  مؽ الحشفية والسال ية والذافنية والحشابلة .
 وال راية يشا محسؾلة على التحرهؼ  سا يؾ  شيع األئسة الستقدميؽ.

خذن قا    بؽ يؾسل النهدر : )سدسع ابدؽ القاسدؼ: سدئل مالدػ عدؽ الجشدائ  يد
بها على  بؾال السداجد ف رن ذلػ، و رن  ضزا   ن ضرداح فدي السددجد  الجشدازة وهدخذن 

 .(7)بها وقا  : ال خير فيغ(
قا  ابدؽ رشدد الجدد: )وسدئل مالدػ عدؽ الجشدائ  يدخذن بهدا علدى  بدؾال السدداجد 
ف رن ذلػ( قا   ند ذلػ: ) ما الشدا  بها على  بؾال السدداجد ف ريدغ مالدػ يايشدا، ورآن 

 .(8)الشني السشهي عشغ( مؽ

                                                 

(، الفدروس البدؽ 2/77 ي )(، شرح مشتهى اإلرادات للههدؾ 1/212انغر في يوا : اإلقشاس للحجاو  )   (1)
 (.3/273مفلق )

 (.3/524الس شي البؽ قدامة )   (2)
 ( .2/127فتق القدير البؽ الهساا )   (3)
 (.2/241(، التاج واإلفليل لسخترر خليل )1/424حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير )   (4)
 ( .3/21نهاضة السحتاج للرملي )   (5)
 . (1/331اإلقشاس للحجاو  )   (6)
(، شددددرح 2/457(، وانغددددر: الددددوخيرة للقرافددددي )2/241التدددداج واإلفليددددل لسخترددددر خليددددل للنهدددددر  )   (7)

 (.73-7/72الخرشي على مخترر خليل )
 (.2/217الهيان والتحريل )   (8)
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رحسغ هللا عشد قؾ  خليل رحسدغ هللا فدي السختردر حيشسدا عددد مدا  (1)قا  عليش
يشهدددى عدددؽ فنلدددغ  السددددجد : )ويتدددل  سيدددة( : )    دددياح فدددي اإلخهدددار  سدددؾت ميدددة 
 سددددجد  و  ا دددغ،  و مدددا ضفنلدددغ الشدددوير  سردددر وزعقدددات السدددخذنيؽ فسدددؽ الشندددي السشهدددي 

 .(2)عشغ(
 .(3)هللا : )وه رن نني السية للشاس والشدا  عليغ للربلة( قا  الذيراز  رحسغ

رحسغ هللا : )ويؾ الشددا   سدؾت الذدخص وذ در مدآ رن ومفداخرن  (4)قا  الهجيرمي
 .(5)فانغ ض رن(

 .(6)قا  الرملي: ومنشان: ).... الشدا  بو ر مفاخر السية ومآ رن فانغ ض رن( 
قددا  إسددحا  بددؽ ، شدددا   الجشددازةهللا علددى  راييددة الوقددد نددص اإلمدداا  حسددد رحسددغ 

مشرؾر : قلة :   رن اإلذن  الجشازة؟ قا : )إذا آذن إخؾانغ و  حا غ، و مدا  ن يشداد  
قدا  : )سد لتغ عدؽ الرجدل ضسدؾت  (8)وفدي مددائل ابدؽ يدانئ، (7)عليغ فدبل  در  مدا يدوا(

                                                 

 بؾعهد هللا   بؽ  حسد عليش السال ي األزير ، فقيغ مت لؼ نحؾى، مؽ  رانيفغ فتق النلدي السالدػ    (1)
فتؾى على موي  اإلماا مالػ ومشق الجليل علدى مختردر خليدل ويداضدة الددالػ حاشدية علدى في ال

 ه. 1299الذرح الر ير للدردير، مات سشة 
 (.9/12( منجؼ السخلفيؽ)6/19األعبلا لل ر لي )      

 ( .8/92مشق الجليل شرح على مخترر خليل )   (2)
 ( .1/431السهول في فقغ اإلماا الذافني )   (3)
سليسان بؽ   بؽ عسر الهجيرمي الذافني األزير ، فقيدغ مردر ، مدؽ  تهدغ التجرهدد حاشدية علدى    (4)

على شرح السشهج في فقغ الذافنية ، و حفة الحهي  حاشية علدى شدرح الخظيد ، السددسى  اإلقشداس 
 يد . 1221في حل  لفا   بي شجاس،مات سشة 

 (.4/275منجؼ السخلفيؽ ) (3/133( األعبلا لل ر لي )694حلية الهذر )ص      
 ( .2/524حاشية الهجيرمي على الخظي  )   (5)
 ( .  3/21نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج )   (6)
 (.3/1413مدائل اإلماا  حسد بؽ حشهل ومسحا  بؽ رايؾهغ برواضة ال ؾسج )   (7)
حشهدل ونقدل عشدغ مددائل   بؾ ضنقؾل إسحا  بؽ إبراييؼ بدؽ يدانئ الشيددابؾرى، خددا اإلمداا  حسدد بدؽ   (8)

ه. طهقدات الحشابلدة 275ف يرة، ذ رن  بؾ   در الخدبل  فقدا :  دان  خدا ديدؽ ورس، مدات به دداد سدشة 
 (.1/241( السقرد االرشد )1/118)
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فيددخذن  ددغ الشدداس؟ قددا : إذا  دداح إن فبلنددا  قددد مددات فددبل ضنجهشددي، و مددا  ن ضخهددر فددي 
 .(1)رفب فبل   س  غ(

قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : )وه ددرن الشنددي، ويددؾ الشدددا   سؾ ددغ، نددص عليددغ، ونقددل 
 .   (2) الق: ال ضنجهشي(

القددؾ  ال دداني : جددؾاز رفددع الرددؾت  دداإلعبلا  سددؾت السيددة  ددبل  رايددة، بددل مددؽ 
 .(3)الفقها  مؽ نص على استحها غ، وذي  إلى يوا  نض فقها  الحشفية الست خرهؽ

رحسددغ هللا : )و ددرن  ن يشددادى عليددغ فددي األزقددة واألسددؾا  ؛ ألنددغ  (4)ال هلنددي قددا 
ننددي  يددل الجايليددة، ويددؾ م ددرون، واأل ددق  نددغ ال ض ددرن؛ ألن فيددغ    يددر الجساعددة مددؽ 
السردددددليؽ عليدددددغ والسددددددت فرهؽ لدددددغ، و حدددددرهض الشددددداس علدددددى الظهدددددارة واالعتهدددددار  دددددغ، 

ابددؽ عابددديؽ رحسددغ هللا : )واأل ددق  قددا ، و  (5)واالسددتنداد، ولدديس ذلددػ ننددي الجايليددة(
 نغ ال ض رن إذا لؼ ض ؽ منغ  شؾهغ بو رن و فخيؼ... فان نني الجايلية ما  ان فيغ قردد 

 .(6)الدوران مع الزجيج والشياحة، ويؾ السراد بدعؾى الجايلية(
عددددؽ الددددليل األو  : وقدددد اسدددتد  الفقهدددا  علدددى  راييددددة الشندددي  نددددة  دلدددة مشها:

قدا  : )إذا مدة فدبل  خذندؾا بدي  حددا ، إندي  خداف  ن ض دؾن ننيدا ،  حوضفة بدؽ اليسدان 

                                                 

 ( .1/191مدائل اإلماا  حسد بؽ حشهل رواضة إسحا  بؽ يانئ الشيدابؾر  )   (1)
(، 6/24(، اإلنرددداف للسدددرداو  )2/77رادات )(، وانغدددر: شدددرح مشتهدددى اإل4/44 ذددداف القشددداس )   (2)

 ( .1/841مظال   ولي الشهى )
قددا  الهددابر ي: )وقددد استحدددؽ  نددض الستدد خرهؽ الشدددا  فددي األسددؾا  للجشددازة التددي يرندد  الشدداس فددي    (3)

 ( .  128-2/127الربلة عليها  ال ياد والنلسا ( النشاضة على الهداضة )
لني مؽ  يل زهلع  الرؾما ، فقيدغ حشفي،قددا القدايرة ودرس و فتدى (    ع سان بؽ علي بؽ محجؽ ال ه4)

و فتددى وقددرر ونذددر الفقددغ،فان مذددهؾرا  سنرفددة الشحددؾ والفقددغ والفددرائض،مؽ  رددانيفغ  هيدديؽ الحقددائب 
 شرح  ش  الدقائب والذرح على الجامع ال هير. 

 .( 2/446( الدرر ال امشة )115( الفؾائد الههية )ص1/345الجؾاير السزية)      
 ( .1/241 هييؽ الحقائب شرح  ش  الدقائب )   (5)
 ( .  3/147حاشية ابؽ عابديؽ )   (6)
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 عدؽ الشهدي  عدؽ  بدي مددنؾد و ، (1)يشهدى عدؽ الشندي(  فاني سسنة رسدؾ  هللا 
 .(2)قا  : )إضافؼ والشني، فان الشني مؽ عسل الجايلية(

قددا  ابددؽ  ظددا   ددالشهي عددؽ الشنددي، والتحددوير مشددغ  ،  وجددغ الداللددة : الترددرهق
 .(3)فهؾ نني الجايلية و فنالها(   : )ومنسا الو  نهي عشغ رحسغ هللا

مددؽ السنقددؾ : ن يددوا  ذددهغ   يددل الجايليددة فددي  ددشينهؼ، حيدد  الدددليل ال دداني : 
سدؾا ، وههن دؾن بدولػ فانؾا يرسلؾن مؽ ضنلؼ  خهر مدؾت السيدة علدى  بدؾال الددور واأل

 بدددي رافدددع اليهدددؾد ، قدددا  ففدددي  دددحيق الهخدددار  رحسدددغ هللا فدددي قردددة مقتدددل إلدددى القهائدددل ، 
، فدداني ال  : )فقلددة: انظلقددؾا فهذددروا رسددؾ  هللا  الرددحابي الجليددل عهددد هللا بددؽ  ندديس 
فدددي وجدددغ الردددهق  دددند الشاعيدددة، فقدددا :  نندددى   دددا   بدددرح حتدددى  سدددسع الشاعيدددة، فلسدددا  دددان

قا  الرشناني رحسدغ هللا  ندالى ، (5)وفي رواضة : )حتى سسنة نناضا   ا رافع(، (4)رافع(
: )وقيددل السحددرا مددا  انددة  فنلددغ الجايليددة،  ددانؾا يرسددلؾن مددؽ ضنلددؼ  خهددر مددؾت  نددالى 

وبهدوا ننلدؼ  ن ننددي الجايليدة علددى  نحدا  ولددغ ، (6)السيدة علدى  بددؾال الددور واألسددؾا (
قدا  ابددؽ األ يددر ت  دداإلعبلا  سدؾت السيددة ذ  الذدد ن ،  دؾر عديدددة مشهددا: رفدع الرددؾ 

ندددرل  دددانؾا إذا مدددات مدددشهؼ شدددرهف  و قتدددل، رحسدددغ هللا : )والسذدددهؾر فدددي النربيدددة  ن ال

                                                 

(، وقدا : يدوا 98روان الترمو  في الدشؽ ،  تال الجشائ ،  ال ما جا  في  راييدة الشندي، حددي  )   (1)
(، وروان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال مددا جددا  فددي الجشددائ ،  ددال مددا 3/314حدددي  حدددؽ  ددحيق )

 (.1/474( )1476في الشهي عؽ الشني، حدي  )جا  
(، و وردن 984روان الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الجشددائ  ،  ددال مددا جددا  فددي  راييددة الشنددي، حدددي  )   (2)

 (.3/313مؾقؾفا  على ابؽ مدنؾد وقا : ويوا   ق مؽ حدي   بي حس ة، ويؾ حدؽ نره  )
 ( .3/244شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )   (3)
 (، 4141فتددددددددال الس ددددددددداز ،  دددددددددال قتدددددددددل  بدددددددددي رافدددددددددع عهددددددددددهللا بدددددددددؽ  بدددددددددي الحقيدددددددددب ، حددددددددددي  )   (4)

(3/111-112.) 
 (.2/365( )3122 تال الجهاد والدير  ال قتل الشائؼ السذرب ، حدي  )   (5)
 ( .  2/294سهل الدبلا )   (6)
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ف بلندا ،  و ضدا نندا  الندرل:    يلدػ  (1) ن ؾا رافهدا  إلدى القهائدل يشندان إلديهؼ، ضقدؾ : ن ندا   
 .(2)فبلن  و يل ة النرل  سؾت فبلن(

إذا  قددددرر يددددوا علسشددددا  ن رفددددع الرددددؾت  دددداإلعبلا  السيددددة مددددؽ  ددددؾر التذددددهغ 
ليددة مددؽ محرمددات اإلسددبلا و هددائر الددونؾل، قددا   الجايليددة و يلهددا، والتذددهغ   يددل الجاي

 .(3)في حدي  ابؽ عسر راي هللا عشهسا: )مؽ  ذهغ  قؾا فهؾ مشهؼ( الشهي 
قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا  سددا ح ددان عشددغ ابددؽ مفلددق رحسددغ هللا: ) قددل  حؾالددغ  ن 

 . (4)ضقتزي  حرهؼ التذهغ(
بدل واسدتحها غ فلدؼ  ما مؽ ذي  إلى جؾاز رفع الرؾت  اإلعبلا  سدؾت السيدة 

ضنزددوا مدا ذيهدؾا إليدغ   دلدة وااددحة، سدؾى  نلديلهؼ  السردلحة الستر هدة علدى اإلعددبلا 
برفددع الرددؾت، و نددغ سدده  لت  يددر الجساعددة مددؽ السرددليؽ عليددغ والسدددت فرهؽ لددغ، و ددوا 

 .(5)سه  للح  على الظهارة واالستنداد للسؾت
دة  تحقددددب بهددددوا السشاقذددددة : الشددددػ  ن فددددي اإلخهددددار  سددددؾت السيددددة مرددددالق عدددد

اإلخهدار، قددا  ابددؽ عهددد الهددر رحسددغ هللا : )شدهؾد الجشددائ   جددر و قددؾى وبددر، واإلذن بهددا 
 ندداون علددى الهددر والتقددؾى، ومدخددا  األجددر علددى الذددايد وعلددى الستددؾفى،  ال  ددرى إلددى 

: )ما مؽ مدلؼ ضسؾت فيرلي عليغ  مدة مدؽ السددلسيؽ يهل دؾن  ن ض ؾندؾا مئدة  قؾلغ 

                                                 

، منشددان: انددع فبلنددا ،  سددا  قددؾ : د     (1) ر اب  ي ددة  ( ، م ددل ن غ ددار  ود  ر اب  فبلنددا ،     در ددغ، انغددر: مددؽ ) ن ن 
 ( .5/86الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )

 (.5/86الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير  ال الشؾن مع النيؽ )   (2)
( وابدؽ 6/144( ، )3531روان  بؾ داود في الدشؽ ،  تال اللهاس  ال في لدهس الذدهرة ، حددي  )   (3)

فدددي السردددشل  تدددال الددددير  دددال: مدددا قدددالؾا فيسدددا ذ دددر مدددؽ الرمددداح و ا خاذيدددا، حددددي   بدددي شددديهة 
(، ويدؾ حددي   دحيق ،  دححغ ابدؽ حهدان،  سدا ذ درن ابدؽ حجدر فدي بلدؾغ 17/524( )33687)

(، و دححغ األلهداني فدي إروا  11/98( وحدؽ إسشادن ابؽ حجر في فتق الهار  )447السراا )ص
 (.5/119( )1269هيل حدي  )ال ليل في  خرهج  حادي  مشار الد

 ( .2/85انغر: الفروس )   (4)
 (.3/147(، حاشية ابؽ عابديؽ )2/127انغر: شرح فتق القدير للديؾاسي )   (5)
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... ومنلددؾا  ن يددوا الندددد وم لددغ ال ضجتسنددؾن لذددهؾد  (1)شددفنؾا فيددغ(ضدددت فرون لددغ إال 
 .(2)يخذنؾا لها وباهلل التؾفيب( ن جشازة إال 

ول دؽ  ل ددؼ السرددالق والنؾائدد  تحقددب  سجددرد اإلعددبلا السحدض الددؾارد فددي الدددشة 
 بل رفع لؤل ؾات واعتبل  للسشائر و رخات في م هرات الرؾت، فالسقردؾد ضحردل 

فدددي نندددي السيدددة، و جشددد  مدددا ضخرجدددغ إلدددى مذدددابهة الجايليدددة فدددي ننيهدددا   ا هددداس الددددشة
 السش ر .
 
 الترجيق:

يددددؾ مدددا ذيددد  إليددددغ جسهدددؾر الفقهدددا  مددددؽ حرمدددة رفددددع  –وهللا  علدددؼ  -والدددراجق 
الرؾت  اإلعبلا  سؾت السية، و نغ مؽ الشني السشهي عشغ، لقؾة و راحة مدا اسدتدلؾا 

  غ مؽ األحادي ، وال منارض لها  و مدفع.
فسددا ضفنددل فددي يددون األزمددان مددؽ رفددع األ ددؾات  دداإلعبلا  سددؾت السيددة يددؾ مددؽ الهدددس 

 السحد ة ومذابهة  يل الجايلية في ننيهؼ األمؾات ضج  الهند عشغ والتحوير مشغ.

 

 

                                                 

(، ويدؾ حددي   دحيق، انغدر: 43/114( )25951روان اإلماا  حسد فدي الحددؽ مددشد ، حددي  )   (1)
 ( .126 ح اا الجشائ  لؤللهاني ص )

(، 3/525(، وانغددر: الس شدي البددؽ قدامددة )6/253ا فدي السؾطدد  مدؽ السندداني واألسدانيد )التسهيدد لسدد   (2)
 ( .4/45فذاف القشاس )
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 المسألة الرابعة
 رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة

فزددل  إن ا هدداس الجشددائ  فددي اإلسددبلا مددؽ حددب السدددلؼ علددى  خيددغ السدددلؼ، ولددغ
قددا  : )مددؽ شددهد الجشددازة حتددى   ن الشهددي  عغدديؼ فددي اإلسددبلا، فنددؽ  بددي يرهددرة 

ضرلى عليها فلغ قيدراط، ومدؽ شدهديا حتدى  ددفؽ فلدغ قيراطدان، قيدل: ومدا القيراطدان ضدا 
 . (1)رسؾ  هللا؟ قا : م ل الجهليؽ النغيسيؽ(

 حددددوثو ذدددييع الجشدددازة والددددير منهدددا إلدددى القهدددر محدددل  ف دددر فدددي فشدددا  الددددنيا و 
قالة النلسدا : ضددتح  لستهدع الجشدازة  ن ض دؾن السؾت وما يتهنغ مؽ  يؾا  و نال ، 

يتحددث   حاديد   متخذنا  متف را  في مآلغ، متنغا   السؾت وبسا ضرير إليدغ السيدة، وال
: )مددا  هندة جشدازة فحدد ة نفددي   يدر مددا  قدا  سدند بدؽ منداذ الددنيا وال ضزدحػ ، 

لدددلل رجددبل  ضزددحػ فددي جشددازة فقددا :   زددحػ و نددة يددؾ مفنددؾ  بهددا(، ور ى  نددض ا
 .(2) تهع الجشازة؟ )ال  لستػ  بدا (

وعليدددغ: يدددل ضذدددرس رفدددع األ دددؾات   شدددا   ذدددييع الجشدددازة سدددؾا  بدددو ر هللا  ندددالى 
 وقرا ة القرآن  و نيرن مؽ ال بلا  ا ال؟ 

ا فب فقها  السدواي  األربندة علدى  راييدة رفدع الردؾت  الدو ر  و قدرا ة القدرآن 
قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا : )وال ضدددتح  ييع الجشددازة، ونيددرن مددؽ  ددال  ولددى ، عشددد  ذدد

رفع الرؾت مع الجشازة، ال  قرا ة وال ذ ر، وال نير ذلػ، يوا موي  األئسة األربندة، 
 .(3)ويؾ الس  ؾر عؽ الدلل مؽ الرحا ة والتا نيؽ، وال  علؼ فيغ مخالفا ( 

                                                 

(، وروان 1/32(، )47روان الهخار  في الرحيق  تال : ،  ال ا هاس الجشائ  مدؽ اإلضسدان حددي  )   (1)
( 945  )مدددددلؼ فددددي الرددددحيق  تددددال الجشددددائ   ددددال فزددددل الرددددبلة علددددى الجشددددازة وا هاعهددددا حدددددي

 (، واللفظ لسدلؼ .2/652)
(، األذ دددار 2/23(، شدددرح السحلدددي علدددى السشهددداج )3/396انغدددر فدددي يدددوا : الس شدددي البدددؽ قدامدددة )   (2)

 ( .137الشؾوهة لئلماا الشؾو  )ص
(، وانغدددر: األخهدددار النلسيدددة مدددؽ االختيدددارات الفقهيدددة لذددديخ 24/294مجسدددؾس الفتددداوى البدددؽ  يسيدددة )   (3)

 ( .1332ة ،   ليل/ الهنلي )صاإلسبلا ابؽ  يسي
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ه ي لسؽ  هع الجشازة  ن ضظيدل الردسة، وفيدغ قا  ابؽ عابديؽ رحسغ هللا : )وهش
وفدددي شدددرح فدددتق ، (2): فدددان  راد  ن يدددو ر هللا  ندددالى يدددو رن فدددي نفددددغ((1)عدددؽ الغهيرهدددة

 قدا  سدشد،  (3)القدير: )وه رن لسذينها رفدع الردؾت  الدو ر والقدرا ة، وهدو ر فدي نفددغ(
قددا  ، و (4)هددا( رحسددغ هللا : )و ددرن مالددػ الشدددا  لهددا علددى  بددؾال السددداجد والرددياح خلف

الخرشي رحسغ هللا عشد قؾ  السا ؽ رحسدغ هللا : )و دياح خلفهدا وقدؾ : اسدت فروا لهدا(: 
يرهد  نغ ض رن الرياح خلل الجشدازة،    مدؽ نيدر قدؾ  قهديق، ومال حدرا، وقدؾ  القائدل: 

 . (5)است فروا لها لسخالفتغ فنل الدلل(
اس األ ؾات في الددير مدع قا  الذربيشي رحسغ هللا : )وه رن الل ط... ويؾ ار ف

 .(6)الجشازة(
قدددا  الههدددؾ ي رحسدددغ هللا : )وه دددرن الردددؾت والزدددجة عشدددد رفنهدددا ألندددغ محددددث، 

 .(7)و وا رفع الرؾت منها    مع الجشازة ولؾ  قرا ة وذ ر(
وقدددد اسدددتد  الفقهدددا  رحسهدددؼ هللا علدددى  حدددرهؼ رفدددع الردددؾت عشدددد  ذدددييع الجشدددازة 

 وا هاعها  ندة  دلة، مشها:

                                                 

الغهيرهددة : مدددؽ  تدد  الفتددداوى فددي مدددوي  الحشفيددة لغهيدددر الددديؽ  بدددي   ددر   بدددؽ  حسددد الهخدددار     (1)
يدد( جسدع فيدغ مدا ضذدتد االفتقدار إليدغ مدؽ الشدؾاز  والؾاقندات، و تا دغ منتهدر متزدسؽ للفؾائدد 619)ت

 ال  يرة. 
السدخل إلدى مدوي   بدي حشيفدة ألحسدد  -( 156 شؾ  )صانغر: الفؾائد الههية في  راجؼ الحشفية لل 

 ( .381حؾى )ص
(، وانغدددددر: حاشدددددية الظحظددددداو  علدددددى مراقدددددي الفدددددبلح 3/138رد السحتدددددار علدددددى الددددددر السختدددددار )   (2)

 ( .616)ص
 (.1/311( وانغر: بدائع الرشائع لل اساني )2/136شرح فتق القدير للديؾاسي )   (3)
 .(2/457الوخيرة للقرافي )   (4)
 ( .1/423(، وانغر: الذرح ال هير للدردير )2/137شرح مخترر خليل للخرشي )   (5)
(، وانغددددر: نهاضددددة السحتدددداج للرملددددي 1/534م شددددي السحتدددداج إلددددى منرفددددة مندددداني  لفددددا  السشهدددداج )   (6)

 (.2/559(، حاشية الهجيرمي على الخظي  السدسى ) حفة الحهي  على شرح الخظي  )3/23)
(، 2/464( وانغددددر: شددددرح مشتهددددى اإلرادات للههددددؾ ي )4/181اس عددددؽ مددددتؽ اإلقشدددداس ) ذدددداف القشدددد   (7)

 ( .4/417الس شي البؽ قدامة )
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األو  : عؽ عهدهللا بؽ عسر بؽ الخظال رادي هللا عشهسدا قدا  : )نهدى رسدؾ  الدليل 
 . (1) ن  تهع جشازة منها رانة( هللا 

 .(2): )ال  تهع الجشازة  رؾت وال نار( قا  : قا  رسؾ  هللا  وعؽ  بي يرهرة 
التررهق في الحدي   الشهي عؽ ا هاس الجشدازة  ردؾت، ويدوا الشهدي ضندؼ وجغ الداللة :

 سيع األ ؾات سؾا  بو ر هللا  و نيرن، والشهي ضقتزي التحرهؼ .ج
 الدليل ال اني :  راية الرحا ة راؾان هللا عليهؼ  جسنيؽ لرفع الرؾت عشد الجشائ .

ض ريددؾن رفددع  رحسددغ هللا  نددغ قددا  : )فددان   ددحال رسددؾ  هللا  (3)فنددؽ قدديس بددؽ ع ه دداد
 .(4)د الو ر(الرؾت عشد  بلث عشد القتا ، وعشد الجشائ ، وعش

ويدددؼ  وعدددؽ الحددددؽ الهردددر  رحسدددغ هللا قدددا  : ) در دددة   دددحال رسدددؾ  هللا 
 .(5)ضدتحهؾن خفض الرؾت عشد الجشائ ، وعشد قرا ة القرآن، وعشد القتا (

                                                 

(. وقدددا  1/514( )1583روان ابدددؽ ماجدددغ فدددي الددددشؽ  تدددال الجشدددائ ،  دددال الشهدددي عدددؽ الشياحدددة حددددي  )   (1)
 (.91األلهاني رحسغ هللا : )ويؾ حدؽ  سجسؾس الظرهقيؽ(  ح اا الجشائ  )ص

( 5/81( )3171روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال الجشددائ ،  ددال فددي الشددار يتهددع بهددا السيددة حدددي  )   (2)
( 11831حددي  ) وفي سدشدن مدؽ لدؼ ضددؼ، وروان اإلمداا  حسدد فدي السددشد مدؽ مددشد  بدي يرهدرة 

( ، قددددا  األلهدددداني : )ل ددددؽ بتقددددؾى  ذددددؾايدن السرفؾعددددة وبنددددض اآل ددددار السؾقؾفددددة(  ح دددداا 16/485)
 ( .91ائ  )صالجش

قا  الشدؾو  رحسدغ هللا : )ع هَّداد(  لدغ  دالفتق والتذدديد؛ إال قديس بدؽ ع ه داد فهالزدؼ والتخفيدل . )شدرح    (3)
(، وقيس بؽ ع ه اد يؾ  بؾ عهدهللا النيدى الزهيني، ذ رن ابؽ مشدن وقدا : ال  ردق لدغ 1/41مدلؼ 

راددي هللا عددشهؼ،  ددان  قددة  ددحهة، و هنددغ  بددؾ نندديؼ، روى عددؽ عسددر وعلددي وسددند بددؽ  بددي وقدداص 
قليل الحدي ، ذ رن النجلي في  هار التا نيؽ  ان ير د  الخيدل وهر هظهدا، و دا ندة لدغ فدرس يربيدغ 

( منرفدددددددددة ال قدددددددددات 24/66 هدددددددددوي  ال امدددددددددل ) ف لسا نتجة مهرا  ف درب حسل عليغ في سهيل هللا . 
 ( .5/369( اإل ا ة )2/221)

 سهب  خرهجغ ص )    ( .    (4)
( 11313ن ابؽ  بي شيهة عدؽ الحددؽ مرسدبل   تدال الجشدائ  فدي رفدع الردؾت فدي الجشدازة   در )روا    (5)

( وروان عهددددالرزا  فدددي السردددشل  تدددال الجشدددائ   دددال خفدددض الردددؾت عشدددد الجشدددازة   دددر 7/211)
( وروان ابددؽ السشددور فددي األوسددط  تددال الجشددائ  ذ ددر خفددض الرددؾت عشددد حسددل 3/453( )6281)

 . (5/389( )3157الجشازة )
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فالردددددحا ة رادددددي هللا عدددددشهؼ ض ريدددددؾن رفدددددع الردددددؾت عشدددددد الجشدددددائ ، وال ض دددددرن 
دون الددويؽ  مرنددا  ا هدداس ومددشهؼ الخلفددا  الراشدد-راددي هللا عددشهؼ   ددحا ة رسددؾ  هللا 

 إال ما  ريتغ الذرهنة .-سشتهؼ 
  ددددالشهي عددددؽ ا هدددداس جشددددائ يؼ الدددددليل ال الدددد  : و ددددية  نددددض  ددددحا ة رسددددؾ  هللا 

قددا : )إذا  نددا مددة فددبل  رددحهشي نائحددة  فهددوا عسددرو بددؽ الندداص  الرددؾت السش ددر، 
رخة وال  و ددى  قؾلددغ : )ال  تهنددؾني  رددا ويددوا  بددؾ مؾسددى األشددنر  ،  (1)وال نددار(
 .(2)مجسرة(

مسددا يددد  داللددة وااددحة  ن يددوا  ددان منروفددا  بدديؽ الرددحا ة ال ضدددتش رن مدددشهؼ 
 نهؼ قالؾا لغ : )سسنة فيغ شديئا ؟ قدا :   حد، بل ورد في رواضة لؾ ية  بي مؾسى 

 . )(3)ننؼ مؽ رسؾ  هللا 
ويوا ما درج عليغ الدلل مؽ القرون السفزدلة رادؾان هللا علديهؼ فندؽ األسدؾد 

، فقدددا   (5) رحسدددغ هللا قدددا : )فدددان الحددددؽ فدددي جشدددازة الشزدددر بدددؽ  ندددس (4)بدددؽ شددديهان 

                                                 

روان مدلؼ فدي الردحيق  تدال اإلضسدان  دال  دؾن اإلسدبلا يهددا مدا قهلدغ و دوا الهجدرة والحدج حددي     (1)
(121( )1/112  . ) 

ذ ددرن الرملددي فددي نهاضددة السحتدداج، وعدد ان للهيهقددي ، ولددؼ  قددل عليددغ فددي السدددشد مددؽ  تهددغ بهددوا اللفددظ،    (2)
   مدؽ  دل حالقدة  و سدالقة  و خارقدة...( والسؾجؾد في الدشؽ ال هرى بلفدظ ).... و شدهد ؼ  ندي بدر 

(، ولددديس فيدددغ اال هددداس، ويدددؾ 3/554( )6654فتدددال الجشدددائ ،  دددال ال يتهدددع السيدددة بشدددار حددددي  )
 سنشان فالدالقة  سا قا  ابؽ األ ير : )سلب: رفع  ؾ غ عشدد السرديهة( الشهاضدة فدي نرهد  الحددي  

 ( .2/391واأل ر )
 ( .3/554( )6654 تال الجشائ   ال ال يتهع السية بشار حدي  ) روان الهيهقي في الدشؽ ال هرى    (3)
األسؾد بؽ شيهان الددوسي الهرر   بؾ شيهان ، قا  ابؽ منديؽ:  قدة وقدا  األ درا عدؽ  حسدد "  قدة    (4)

" ، و ددوا قددا  الشدددائي وقددا   بددؾ حددا ؼ:  ددالق الحدددي  ، وقددا  النجلددي  قددة وذ ددرن ابددؽ حهددان فددي 
 ا نة ،  مات سشة خسس وستيؽ ومائة.ال قات في الظهقة الر 

 . (1/339(  هوي  التهوي  )3/224(  هوي  ال سا  )2/293الجرح والتنديل )
الشزر بؽ  نس بؽ مالػ األنرار   بؾ مالػ الهرر  روى عؽ  بيغ، قا  الشدائي  قة وذ درن ابدؽ     (5)

ؼ ضقددا  مددات قهددل ابددؽ حهددان فددي ال قددات وقددا  اآلجددر  عددؽ  بددي داود:  ددان فدديسؽ خددرج إلددى الجسدداج
  خيغ مؾسى ، قا  ابؽ سند  ان  قة لغ  حادي  ومات قهل الحدؽ .

 ( .11/435(  هوي  التهوي  )7/191(الظهقات ال هرى )8/473الجرح والتنديل )
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: ضدددا   دددا سدددنيد إندددغ لينجهشدددي  ندددي ال  سدددسع فدددي الجشدددائ   (1) شدددن  بدددؽ سدددليؼ النجلدددي
قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا : )وقددد ا فددب  يددل النلددؼ ، (2) ددؾ ا ! فقددا : إن للخيددر  يلدديؽ(

 .(3)عهد القرون ال بل ة السفزلة(  الحدي  واآل ار  ن يوا لؼ ض ؽ على
 ومسا ضدتد   غ على عدا مذروعية رفع األ ؾات حا   ذييع الجشائ : الدليل الرا ع:

ؼ السرذولدة فدي  ن رفع الرؾت مع الجشدائ  مدؽ سدشؽ ويدد   يدل ال تدال وعدادا ه
 . (4)فقد ورد في الذروط النسرهة: )وال نرفع   ؾا شا مع مؾ انا( الذرهنة السحسدضة ، 

، ونحدددؽ مددد مؾرون فدددي  (5)فرفدددع الردددؾت مدددع الجشدددائ  مدددؽ سددديسا  يدددل ال تدددال 
: )مدؽ  ذدهغ  قدؾا فهدؾ  شرهنتشا ال درا   سخدالفتهؼ وعددا التذدهغ بهدؼ،  سدا قدا  الشهدي 

 والسذابهة في الغاير  ؾرث السذابهة في الهاطؽ . (6)مشهؼ(
  ومدددددا يدددددؾ حا دددددل فدددددي يدددددون األزمدددددان مدددددؽ ا هددددداس الجشدددددائ   ال نارهدددددد ومطدددددبل

الر اص والجلهة، بل ومنذاد األشنار  الهردة للهؾ ير ، والند ف  داآلالت السؾسديقية 
 فل ذلػ مؽ الهدس السش رة، التي ال    ي الذرهنة  س لغ، قا  ابؽ عابديؽ رحسغ هللا:

 .(7))إذا  ان يوا في الدعا  والو ر، فسا عشػ  ال شا  الحادث في زمانشا(
قدددددهق مدددددؽ ذلدددددػ  ذددددديينها  دددددالن ف علدددددى اآلالت قدددددا  األلهددددداني رحسدددددغ هللا : )و 

السؾسيقية  مامها ع فا  ح هشدا   سدا ضفندل فدي  ندض الدهبلد اإلسدبلمية  قليددا  لل فدار وهللا 
 . (8)السدتنان( 

                                                 

وب دة ، 1) يد ب دؽ   ب دي عر  ن  ى روى ع شغ  س  (     شن  بؽ  سلؼ النجلي الهرر  يرو  ع ؽ   ب يغ ع ؽ  بي م ؾس 
 يؽ :  قة .قا  ابؽ من

 ( .36(  ارهخ  سسا  ال قات )ص6/63( ال قات )4/119)-رواضة الدور  - ارهخ ابؽ منيؽ
روان الهيهقددددي فددددي الدددددشؽ ال هددددرى  تددددال الجشددددائ  ،  ددددال  رايددددة رفددددع الرددددؾت فددددي الجشددددائ  ،   ددددر    (2)

(7183( )4/125. ) 
 ( .4/74مجسؾس الفتاوى )   (3)
 (.3/1242القيؼ لها في  حافؼ  يل الومة ) انغر: الذروط النسرهة وشرح ابؽ   (4)
 ( .1/311انغر : بدائع الرشائع لل اساني )   (5)
 سهب  خرهجغ ) ص    ( .    (6)
 ( .3/138رد السحتار على الدر السختار )   (7)
 ( .92 ح اا الجشائ  وبدعها )ص   (8)
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 ادلثحث انزاتع
 

 أحكاو رفع انصىخ يف انصٍاو
 

 وفيو مدألتان :

 خب(.السدألة األولى :رفع الرائم صهتو بالرياح والخرهمة )الر

 السدألة الثانية : رفع الرهت لمرائم بقهلو لسن سابَّو أو قاتمو )إني صائم( .
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 المسألة األولى
 (الصخب)رفع الصائم صوته بالصياح والخصومة 

الرائؼ مذت ل  نهادة عغيسة   هدن في الخلب حدشا ، و هول سلؾ غ و ناملغ 
 مع اآلخرهؽ . مع الشاس، فنليغ استذنار يون النهادة و  ريا في  ناملغ

في والح سة النغيسة مؽ الرياا  حقيب التقؾى، فالؾاج  عليغ مبلحغتها 
ومسا ضحقب للرائؼ يون الح سة مؽ  يامغ الت امغ ،  ؾمغ مع هللا  نالى ومع خلقغ 

ال يرفع  ؾ غ رفنا  مدتش را    ن :ومؽ  ل ؼ اآلدال،   اآلدال الشهؾهة حا   يامغ
ود  ، ،  و عشد مذاجر غ ل يرن و بلحيغ غ وعظذغ رياح وخراا، سؾا   ده  جؾع

: قا  هللا : حي  قا : قا  رسؾ  هللا على يوا الخلب الرفيع حدي   بي يرهرة 
)فل عسل ابؽ آدا لغ إال الرياا فانغ لي و نا  ج    غ، و الرياا جشة، ومذا  ان يؾا 

ني امرؤ  ائؼ،  ؾا  حد ؼ فبل يرف  وال ضرخ ، فان سا غ  حد  و قا لغ فليقل: إ
والو  نفس محسٍد بيدن لخلؾف  فؼ الرائؼ  طي  عشد هللا مؽ رهق السدػ، للرائؼ 

 .(1)فرحتان ضفرحهسا: إذا  فظر فرح، ومذا لقي ربغ فرح  رؾمغ(
 .(2):)وال ضرخ (والذايد مؽ الحدي  على يوا األدل الرفيع يؾ قؾ  الشهي

راد والخا  والها    ل قا  ابؽ فارس رحسغ هللا : )ال ومنشى )الرخ (:
 .(3) حيق يد  على  ؾت عا (

  (4)فيغ الزفادس والنيدان  رظخ  قا  ذو الرمة :
 .(5)وا ظخ  القؾا و راخهؾا إذا  راضحؾا و زاربؾا

                                                 

( 1914)إذا شدددتؼ حددددي  يدددل ضقدددؾ :إني  دددائؼروان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال الردددؾا  دددال      (1)
(2/31.) 

قا  الحافظ ابؽ حجدر رحسدغ هللا : )فدوا لؤلف در  السهسلدة الددافشة  ندديا خدا  منجسدة، ولهنزدهؼ      (2)
(، وانل يوا الخليدل، ذ در يدوا القاادي 4/118 الديؽ بد  الراد، ويؾ  سنشان( . فتق الهار  )

 هتها ل ة اإلماا األزير  رحسدغ هللا فدي (، ولؼ  جدن في  تا غ النيؽ، و 2/41عياض في السذار  )
 ( .7/71 هوي  الل ة )

 ( .3/336منجؼ مقاييس الل ة مادة  خ  )     (3)
 عج  بية لو  الرمة، و درن : )عيشا  مظحلهة األزجا  طامية( ديؾان ذ  الرمة نيبلن     (4)

 ( .1/63بؽ عقهة الندو  )       
 ( .7/71ة ) خ ( )انغر :  هوي  الل ة لؤلزير  ماد   (5)
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قا  ابؽ سند  ،  (1)فالرخ  يؾ الرياح والجلهة وشدة الرؾت واختبلطغ
يدس النهد فيغ شيئيؽ: رحسغ هللا : )د  الحدي  على  ن الرياا ال امل يؾ الو  

السفظرات الحدية مؽ طناا وشرال ون اح و ؾا نها، والسشقرات النسلية فبل يرف  
وال ضرخ  وال ضنسل عسبل  محرما  وال يت لؼ   بلا محرا، بل ضجتش  جسيع السنا ي 
وجسيع السخا سات والسشازعات السحد ة للذحشا ، ولهوا قا  : )فبل يرف (    ال 

 .(2)يق، )وال ضرخ (  ال بلا السحدث للفتؽ والسخا سات(يت لؼ   بلا قه
ويوا ما درج عليغ الرحا ة والتا نؾن و  هاعهؼ مؽ الت اا الد يشة والؾقار 

ي هللا عشهسا افنؽ جابر بؽ عهد هللا ر ، لهند عؽ الجهل والرخ  والسخا سة وا
ذى قا  : )إذا  سة فليرؼ سسنػ وبررب ولدانػ عؽ ال ول والسحارا، ودس  

الخادا، ولي ؽ عليػ وقار وس يشة يؾا  ؾمػ، وال  جنل يؾا فظرب و ؾمػ 
 .(3)سؾا (

و ان الدلل الرالق رحسهؼ هللا إذا  امؾا قندوا في السداجد، وقالؾا: نحفظ 
 .(4) ؾمشا 

وقد ذ ر  يل النلؼ يوا األدل الرفيع في آدال ومدتحهات الرياا، وح ؾا 
ي يؾا الرياا، قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : فخا ة على االلت اا  غ في سائر األضاا 

السراد  الشهي عؽ ذلػ   فيدن حالة الرؾا، ومال ف ير  .)الرخ  الخراا والرياح..
 .(5)الرائؼ مشهي عؽ ذلػ  ضزا ( 

 

                                                 

( ، الشهاضدة فدي 3/189انغر في يوا :  اج النروس مؽ جدؾاير القدامؾس لل بيدد  مدادة ) دخ ( )   (1)
 ( .3/14نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير مادة ) خ ( )

 ( .84بهجة قلؾل األبرار )ص   (2)
غ مدؽ الل دط والسذدا سة ومدا روان الهيهقي في شن  اإلضسان ،  تال الرياا  دال الردائؼ يشد ن  ديام   (3)

 ( .5/247( )3374ال يليب  غ   ر )
 (.4/447ذ رن اإلماا ابؽ قدامة السقدسي رحسغ هللا في الس شي )   (4)
 ( .4/118فتق الهار  )     (5)
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 المسألة الثانية
 لمن سابَّه أو قاتله )إني صائم(رفع الصوت للصائم بقوله 

حدددد  و قا لدددغ  ن  دددؾمغ إذا سدددا َّغ   للردددائؼ فدددي يدددؾا ورد فدددي إرشددداد الشهدددي 
: ).... ومذا  ددان  قددا : قددا  رسددؾ  هللا  فنددؽ  بددي يرهددرة ضقددؾ : )إنددي  ددائؼ( ، 

يددؾا  ددؾا  حددد ؼ فددبل يرفددد  وال ضرددخ ، فددان سددا َّغ  حدددد  و قا لددغ فليقددل: إنددي امدددرؤ 
 .(1) ائؼ(

ويددل ضقددؾ  ذلددػ فددي نفدددغ  ا يرفددع بهددا  ددؾ غ مؾاجهددا  بهددا مددؽ ضخا ددسغ، قددد 
 لل  يل النلؼ في ذلػ على  ربنة  قؾا  :اخت

القدددؾ  األو : ن الردددائؼ إذا جهدددل عليدددغ فذدددا سغ  حدددد  و خا دددسغ ضقدددؾ : )إندددي 
ووجدغ ،  ائؼ( وهرفع بها  ؾ غ مخاطها  بها مؽ جهل عليغ، ويؾ قؾ  اإلمداا الذدافني

 . (3)، وعاير  بلا ابؽ حهي  مؽ السال ية(2)في موي  الحشابلة 
 الشؾو  في األذ ار وابؽ  يسية وابؽ سند  رحسهؼ هللا .ويؾ اختيار اإلماا 

قددا  الذددافني رحسددغ هللا فددي األا : )و حدد  للرددائؼ  ن يشدد ن  دديامغ عددؽ الل ددط 
 . (4)القهيق والسذا سة ومن شؾ ؼ  ن ضقؾ  : )إني  ائؼ( (

قا  الشؾو  رحسغ هللا : )قلة: قيل: إنغ ضقؾ  بلدانغ، وهدسع الدو  شدا سغ لنلدغ 
يل: ضقؾلغ  قلهغ ليش ل عدؽ السددافهة، وهحدافظ علدى  ديانة  دؾمغ، واألو  يش جر، وق

 .(5) عهر(
قدددا  شددديخ اإلسدددبلا رحسدددغ هللا : )ومذا شدددتؼ الردددائؼ اسدددتح   ن ضجيددد   قؾلدددغ : 

 . (6))إني  ائؼ( وسؾا   ان الرؾا فراا   و نفبل ( 
ددقددا  ابددؽ سددند  رحسددغ هللا: )    ستغ الرددائؼ إذا عددرض لددغ  حددد يرهددد مخا دد د  رش  

ومذا ستغ  ن ضقؾ  بلدانغ : )إني  دائؼ(، وفائددة ذلدػ :  ن يرهدد   نَّدغ ضقدؾ : اعلدؼ  ندغ 
                                                 

 سهب  خرهجغ ص )    ( .   (1)
 ( .5/376الفتاوى ال هرى )   (2)
 ( .3/314مؾاي  الجليل )    (3)
 ( . 2/255األا )   (4)
 ( .161األذ ار الشؾوهة )ص   (5)
 ( .5/376الفتاوى ال هرى )   (6)
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لددديس بدددي عجددد  عدددؽ مقابلتدددػ علدددى مدددا  قدددؾ ، ول شدددي  دددائؼ  حتدددرا  ددديامي، و راعدددي 
فسالددغ، و مددر هللا ورسددؾلغ، و علددؼ  ن الرددياا يدددعؾني إلددى  ددرب السقابلددة، وهح شددي علددى 

 .(1)لى مسا عسلتغ مني  يها السخا ؼ(الرهر، فسا عسلتغ  نا خير و ع
: )إنددددي  ددددائؼ(  قلهددددغ دون القددددؾ  ال دددداني :  ن الرددددائؼ إذا جهددددل عليددددغ ضقددددؾ  

واختيدار الهددتي رحسدغ هللا، والقاادي عيداض، قدا  بهدوا اإلمداا ابدؽ حهدان الشظب  دغ ، 
 (3)وجدد ا  ددغ الستددؾلي مددؽ الذددافنية، ونقلددغ الرافندديوالشفددراو  مددؽ السال يددة ،  (2)القرافددي

 .(4)عؽ األئسة الذافنية 
بددؾل اإلمدداا ابددؽ حهددان فددي  ددحيحغ  ا ددا   ومدد  فيددغ إلددى يددوا القددؾ  حيدد  قددا : 
ذ ر الخهر الدا  على  ن قؾ  الرائؼ لسؽ جهل عليغ )إني  ائؼ( إنسا  مر  ن ضقدؾ  

 .(5) قلهغ دون الشظب  غ
دن قا  القااي عياض رحسغ هللا : )ضقؾ  ذلدػ لشفددغ وهدو ريا  دؾمغ لدئبل ضفدد

 دالفحش والخشددا مددؽ القددؾ ، وقيدل منشددى القددؾ  يشددا النلدؼ   : لي ددل ولددينلؼ  نددغ  ددائؼ، 
قددا  القرافددي رحسددغ هللا : )قيددل منشددان ضقددؾ  بلدددان الحددا  ، و  (6)ويددؾ قرهدد  مددؽ األو ( 

 .(7)ال  السقا (

                                                 

 ( .195-194بهجة قلؾل األبرار وقرة عيؾن األخيار في شرح جؾامع األخهار )ص   (1)
 بؾ النهاس  حسد بؽ إدرهس بؽ عهد الرحسؽ، الرشهاجي الههشددي القرافدي،  حدد السذدهؾرهؽ انتهدة    (2)

مددوي  مالددػ،  ددان إمامددا فددي   ددؾ  الفقددغ و  ددؾ  الددديؽ ، مددؽ مرددشفا غ  إليددغ رئاسددة الفقددغ علددى
ه. الدؾافي  الؾفيدات 684 نؾار الهرو  في  نؾا  الفرو  والدوخيرة وشدرح  شقديق الفردؾ ، مدات سدشة 

 (.1/94(، األعبلا )1/236( الديهاج السوي  )6/146)
غ مؽ  هار الذافنية،  ان متزدلنا  مدؽ علدؾا  بؾ القاسؼ عهد ال رهؼ بؽ   الرافني ، إماا الديؽ فقي   (3)

الذرهنة  فديرا  وحدي ا  وفقها  و  ؾال ، لغ التددوهؽ فدي ذ درن  خهدار قد وهؽ والسحدرر وفدتق الن هد  فدي 
 ه. 623شرح الؾجي  لل  الي وشرح مدشد الذافني مات سشة 

لذددافنية البددؽ قااددى (طهقددات ا8/281( طهقددات الذددافنية ال هددرى )22/252سددير  عددبلا الشددهبل  )       
 ( .2/75شههة )

 ( .4/115فتق الهار  البؽ حجر الندقبلني )   (4)
 ( .8/259 حيق ابؽ حهان بتر ي  ابؽ بلهان الفارسي رحسغ هللا )   (5)
 ( .  2/194(، وانغر: )2/52مذار  األنؾار على  حق اآل ار )   (6)
 ( .2/511الوخيرة )   (7)
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: )وقؾلدددغ :  (1)قدددا  الشفدددراو  فدددي شدددرحغ علدددى رسدددالة ابدددؽ  بدددي زهدددد القيرواندددي
 . (2)   بلدان حالغ ال بلدان مقالغ( )فليقل إني  ائؼ(

القدؾ  ال الد  : ضجسددع بديؽ قؾلهدا  قلهددغ وقؾلهدا بلددانغ لي ددل نفددغ حيشسدا ضقؾلهددا 
  قلهغ، وه ل مذا سغ حيشسا ضقؾلها بلدانغ.

 والخظابي،  (4)رحسغ هللا مؽ الذافنية (3)وملى يوا ذي  اإلماا ال ر ذي
)وعشددد الذددافني ضجدد  الحسددل علددى  ددبل  وندددهغ النيشددي للذددافني رحسددغ هللا حيدد  قددا  :

السنشييؽ(، ولنلغ ضقرد بولػ موي  الذافنية لسا سهب نقلغ عدؽ الذدافني فدي األا  ندغ 
 . (5)ضقؾلها لسؽ شا سغ

قددددا  الخظددددابي رحسددددغ هللا : )يتدددد و  علددددى وجهدددديؽ:  حددددديسا: فليقددددل ذلددددػ لردددداحهغ نظقددددا  
لددػ فددي نفدددغ،    لددينلؼ  نددغ  ددائؼ فددبل  اللددان يددردن بددولػ عددؽ نفدددغ، والؾجددغ اآلخددر :  ن ضقدؾ  ذ

 .(6)ضخؾض منغ وال ض افئغ على شتسغ، لئبل ضفدد  ؾمغ وال ضحهط  جر عسلغ(
وقدددددد حددددددؽ القدددددؾليؽ اإلمددددداا الشدددددؾو  فدددددي شدددددرحغ للسهدددددول حيشسدددددا ذ دددددر يدددددويؽ 

 .(7)الت وهليؽ، حي  قا  : )والت وهبلن حدشان، واألو   قؾى ولؾ جسنهسا  ان حدشا (
                                                 

 عهددد هللا بددؽ  بدي زهددد القيروانددي، وهقددا  لددغ: مالدػ الردد ير ، و ددان  حددد مددؽ اإلمداا النبلمددة  بددؾ     (1)
بددرز فددي النلددؼ والنسددل ، قددا  عيدداض: حدداز رئاسددة الددديؽ والدددنيا، ورحددل إليددغ مددؽ األقظددار ونجدد  
  دددحا غ، و  دددر اآلخدددوون عشدددغ، ويدددؾ الدددو  لخدددص السدددوي ، ومدددؤل الدددهبلد مدددؽ  ؾاليفدددغ ، ومشهدددا : 

السائة ج   ، واخترر السدونة ، وعلى يدويؽ ال تدابيؽ السندؾ  فدي الفتيدا  الشؾادر وال هادات في نحؾ
 الس رل، والنتهية  واالقتدا   سوي  مالدػ والرسدالة ، قيدل: إندغ  دشع )رسدالتغ( السذدهؾرة ولدغ سدهع 

 عذرة سشة ،  ؾفي سشة  دع و سانيؽ و بلث مائة .
 (.1/427اج السوي  )( الديه17/11(  سير  عبلا الشهبل  )6/215 ر ي  السدارب )

 ( .1/486الفؾافغ الدواني على رسالة ابؽ  بي زهد القيرواني )   (2)
 بددؾ عهددد هللا   بددؽ بهددادر بددؽ عهددد هللا ال ر ذددي، الذددافني، بدددر الددديؽ،  ددان فقيهددا    ددؾليا   ديهددا     (3)

اا السددداجد فااددبل  فددي جسيددع ذلددػ. لددغ  رددانيل   يددرة، مشهددا الهحددر السحدديط ومعددبلا الددداجد   ح دد
 ه. 794والديهاج في  ؾايق السشهاج ، مات سشة 

 (.6/61( األعبلا )5/133(الدرر ال امشة )167/ 3طهقات الذافنية البؽ قااى شههة )      
 ( .4/115انغر: فتق الهار  البؽ حجر )   (4)
 ( .11/368عسدة القار  شرح  حيق الهخار  )   (5)
 ( .2/118منالؼ الدشؽ )   (6)
 ( .6/398السجسؾس شرح السهول )   (7)
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ن  ان رمزدان فلدغ قؾلهدا بلددانغ، ومال ففدي نفددغ، ويدؾ مدوي  القؾ  الرا ع : إ
 .   (4)في السحرر (3)والسجد (2)رحسغ هللا مؽ الذافنية (1)وقؾ  الروهاني، الحشابلة 

ويددؾ مددوي  الحشابلددة، قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : )ومن شددتؼ سددؽ قؾلددغ جهددرا  فددي 
 قة: )إني  ائؼ( وفي رمزان ألمشغ مؽ الرها  وفيغ زجر مؽ شا سغ؛ ألجل حرمة الؾ 

 .(5)نيرن    : نير رمزان ضقؾلغ سرا  ي جر نفدغ بولػ خؾف الرها (
 

 الترجيق : 
 ن ضقؾلها الرائؼ بلدانغ رافنا  بهدا  دؾ غ مخاطهدا   -وهللا  نالى  علؼ-واألقرل 

 : )فليقل: إني  ائؼ( . لسؽ ضجهل عليغ؛ ألن يوا يؾ الغاير مؽ قؾلغ 
 إلندان؛ فبلبد مؽ الشظب  سا يؾ منهؾد في ل ة النرل.والقؾ   ل لفظ نظب  غ ا

 .(6)قا  ابؽ مالػ رحسغ هللا : )فبلمشا لفظ مفيد  استقؼ ... واحدة  لسة والقؾ  عؼ(
 .(7)قا  األشسؾني رحسغ هللا : )والقؾ  : يؾ على الرحيق لفظ د  على منشى(

                                                 

عهدالؾاحددد بددؽ إسددساعيل بددؽ  حسددد الروهدداني ، قااددي مددؽ  هددار فقهددا  الذددافنية، ولددد فددي روهددان،    (1)
النلؼ عؽ والدن، و ار فدي السدوي  حتدى قدا  : )لدؾ احترقدة  تد  الذدافني ألمليتهدا مدؽ حفغدي( 

ة وبددغ ضنددرف ) دداح  الهحددر(، قتلددغ لددغ  رددانيل، مشهددا )  حددر السددوي ( مددؽ  طددؾ   تدد  الذددافني
 ه. 512السبلحدة شهيدا   جامع آمل طهرستان عاا

 ( .4/234( ، األعبلا لل ر لي )191طهقات الذافنية للحديشي ص)       
 ( .4/115فتق الهار  )   (2)
يدددغ  بدددؾ الهر دددات عهدددد الددددبلا بدددؽ عهدددد هللا بدددؽ  بدددي القاسدددؼ الخزدددر بدددؽ   ابدددؽ  يسيدددة الحراندددي، فق   (3)

حشهلددي، محدددث مفدددر،  ددان فددرد زمانددغ فددي منرفددة السددوي  الحشهلددي. و ددان ابددؽ مالددػ ضقددؾ  للذدديخ 
مجددد الددديؽ:  لدديؽ لددػ الفقددغ  سددا  لدديؽ لددداود الحديددد، مددؽ  تهددغ  فدددير القددرآن النغدديؼ والسشتقددى فددي 

 ه. 652 حادي  األح اا والسحر في الفقغ ، مات سشة 
 (.4/6( األعبلا لل ر لي )2/162لسقرد االرشد )( ا23/291سير  عبلا الشهبل  )       

 ( .5/298الفروس البؽ مفلق )   (4)
 ( .5/288 ذاف القشاس )   (5)
 ( .9 لفية ابؽ مالػ في الشحؾ والررف ألبي عهدهللا جسا  الديؽ   بؽ مالػ األندلدي )ص   (6)
 ( .1/165حاشية الرهان على شرح األشسؾني على  لفية ابؽ مالػ )   (7)
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لددشفس إال فبلبددد مددؽ الرددؾت حتددى ض ددؾن قددؾال ، وال يشرددرف القددؾ  إلددى حدددي  ا
وال ضفددر  فدددي ذلددػ بدديؽ  دددياا ،  (1) قرهشددة  ددد  علددى  خريردددغ  ددالشفس دون الشظددب 

د ؼ( فلؼ ضخدص : )ومذا  ان يؾا  ؾا  ح رمزان و ياا التظؾس لنسؾا قؾ  الشهي 
ل ددؽ إن خدداف علددى نفدددغ الرهددا  و نددرهض عسلددغ للسددهظبلت  ددغ رمزددان دون نيددرن ، 

وا ض ددؾن نالهددا  فددي  ددياا التظددؾس ألن  ددياا فيدددر بهددا در ا  لسفددددة إ ظددا  النسددل، ويدد
رمزان ضذترب الشاس في  يامغ، فدبل مددعاة للسدرا اة  الردياا فدي وقدة ض دؾن جسيدع 

 الشاس متلهدؾن م لغ بهون القربة . وهللا  علؼ .

                                                 

انغددر فددي يددوا مهحدد  )حقيقددة ال ددبلا( مددؽ  تددال النقيدددة الدددلفية فددي  ددبلا رل الهرهددة لنهددد هللا ابددؽ    (1)
 ( .  55يؾسل الجدضع )ص
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 أحكاو رفع انصىخ يف احلج
 

 وفيو خسس مدائل :

 ة لمحاج .رفع الرهت بالتمبي: السدألة األولى 

 والدعاء أثشاء الطهاف . القراءةبالسدألة الثانية : رفع الرهت 

 وعشد قبره . السدألة الثالثة : رفع الرهت في مدجد الشبي 

 السدألة الرابعة : رفع الرهت بالتكبير في العيدين.
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 ادلثحث اخلايض 
 أحكاو رفع انصىخ يف احلج 

 المسألة األولى 
رفع الصوت بالتلبية
(1)

 لحاجل 

حي  قا  جهرهل عليغ  زهد بؽ خالد الجهشي   التلهية شنار الحج  سا في حدي
ويي زهشة الحج، فنؽ  يؾل رحسغ هللا قا  ،(2))فانها مؽ شنار الحج(: الدبلا للشهي

: ر ية سنيد بؽ جهير رحسغ هللا يؾقظ  ناسا  مؽ  يل اليسؽ في السدجد وهقؾ : 
ويي سه  في م فرة الونؾل والديئات، فنؽ ، (3)(تلهيةؾا، فان زهشة الحج الهف قؾمؾا ل  )

)ما مؽ محرا ضزحي هلل : جابر بؽ عهدهللا راي هللا عشهسا قا : قا  رسؾ  هللا 
ويي مؽ سشؽ ،(4)يلهي حتى   ي  الذسس إال نابة بونؾبغ، وعاد  سا ولد غ  مغ(

ى   ني  نغر ) ما مؾس:ابؽ عهاس راي هللا عشهسا وفيغ ،  سا في حدي (5)السرسليؽ

                                                 

منشددى التلهيددة ومددا  ذددتسل عليددغ مددؽ قؾاعددد عغيسددة وفؾائددد جليلددة، حيدد  ذ ددر  ذ ددر ابددؽ قدديؼ الجؾزهددة (1)
 ( .  181-5/178شؽ  بي داود رحسغ هللا )في  هويهغ لد -م جؾرا   – دنة عذر فائدة، فانغريا 

( 2/975( )2923روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال السشاسددػ  ددال رفددع الرددؾت  التلهيددة حدددي  ) (2)
 ( .3/16( )2382و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ حدي  )

( 15289)روان ابدؽ  بددي شديهة فددي السرددشل  تدال السشاسددػ  ددال مدؽ قددا : التلهيددة زهشدة الحددج   ددر  (3)
 (، وقا  بهوا  ولػ ابؽ عهاس وابؽ ال بير  سا في السرشل .8/613)

( ويددؾ 2/976( )2925روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال السشاسددػ  ددال الغددبل  للسحددرا حدددي  ) (4)
حدددي  اددنيل اددنفغ الهؾ ددير  فددي مرددهاح ال جاجددة حيدد  قددا  : )يددوا إسددشاد اددنيل لزددنل 

( وانفغ األلهاني في انيل سدشؽ ابدؽ ماجدغ 3/191( )عا ؼ بؽ عسرو بؽ عا ؼ بؽ عهيد هللا
 ( .237( )ص/581حدي  )

قددا  الحددافظ رحسددغ هللا عشددد يددوا الحدددي  : )وفددي الحدددي   ن التلهيددة فددي  ظددؾن األودضددة مددؽ سددشؽ  (5)
 ( .  3/415السرسليؽ( فتق الهار  )
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إلى  (1)إليغ إذ انحدر في الؾاد  يلهي( وفي رواضة لسدلؼ : )يا ظا  مؽ ال شية ولغ جخار
 .(2)هللا  التلهية(

 :  بل ة فروس وهتنلب برفع الرؾت  التلهية
 الفرس األو  : رفع الرؾت  التلهية للرجا  .
 الفرس ال اني : رفع الرؾت  التلهية للشدا  .

 الرؾت  التلهية في السداجد . الفرس ال ال  : رفع
 

                                                 

( ،  دداج 4/112جدد ر( )(   الجددخار : يددؾ رفددع الرددؾت إلددى هللا  الدددعا ، انغددر: لدددان النددرل مددادة )1)
 ( .  11/347النروس مؽ جؾاير القامؾس مادة )ج ر( )

( 1555فددددي الددددؾاد  حدددددي  ) روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق  تددددال الحددددج  ددددال التلهيددددة إذا انحدددددر (2)
إلددى الدددساوات  وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال اإلضسددان  ددال اإلسددرا  برسددؾ  هللا ، ( 1/479)

 ( .1/152( )166وفرض الرلؾات حدي  )
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 الفرع األول : رفع الرهت بالتمبية لمرجال :
ذي  جسايير  يل النلؼ مؽ السواي  األربنة الدشية إلى  ن رفع الرؾت 

قا  ابؽ نجيؼ رحسغ هللا : )وهرفع  ؾ غ  التلهية، ويؾ ، (1) التلهية للرجا  مدتح 
الرؾت  التلهية؟ قا : ننؼ يرفع  : قلة لسالػ : )نرفع (3)قا   شه ، و  (2)سشة(

ق جدا  حتى ضنقر حلقغ، ووسط مؽ ذلػ ضج هغ إن ي ؾ غ  التلهية، وال  رى  ن ضر
  .شا  هللا

إنغ ليس عليغ  ن ضريق  التلهية جدا  حتى : ويوا  سا قا  مالػ )قا    بؽ رشد: 
سا فيغ  ن يرفع بها ضنقر  ؾ غ حلقغ، إذ ليس في الحدي   ن ضريق  التلهية   على  ؾ غ، ومن

 .(4) ؾ غ: فيج هغ مؽ رفع  ؾ غ بها ما ض ؾن إذا فنلغ ضدسى رافنا  لرؾ غ(
ويوا ما قررن  ئسة السوي  مؽ   هاس مالػ رحسغ هللا  ن السشدول يؾ التؾسط، 
فبل ضدر بها حتى ال ضدسنها مؽ يليغ، وال يهالا في رفع الرؾت بها حتى ضنقرن، قا  

و ؾسط في علؾ  ؾ غ: ضنشي  ن السلهي ضدؽ لغ  ن يتؾسط في الخرشي رحسغ هللا : )
 .(5)علؾ  ؾ غ فبل يرفنغ جدا  حتى ضنقرن، وال ضخفزغ حتى ال ضدسنغ مؽ يليغ(

 .(6)قا  الذافني رحسغ هللا : )وه  ر مؽ التلهية، وهجهر بها الرجل  ؾ غ ما لؼ ضفدحغ(
                                                 

ح ددى ا فددا  السددواي  علددى مذددروعية رفددع الرددؾت  التلهيددة دون إضجددال ابددؽ عهدددالهر فددي التسهيددد  (1)
 (.1/382( والجراص في  ح اا القرآن )11/121( واالستو ار )17/241)

( بددائع الردشائع 4/6( وانغر في  قرهر مدوي  الحشفيدة: السهددؾط للدرخددي )2/454فتق القدير ) (2)
 ( .2/14(  هييؽ الحقائب شرح  ش  الدقائب لل هلني )2/145لل اساني )

 بؾ عسرو  شده  بدؽ عهدد الن هد  بدؽ داود القيددي السندافر  الجندد ، قيدل: اسدسغ مدد يؽ و شده   (3)
لقدد  لددغ، فقيددغ الدددضار السرددرهة فددي عرددرن.  ددان  دداح  اإلمدداا مالددػ. قددا  الذددافني: مددا  خرجددة 

 ه. 214ر سشة مرر  فقغ مؽ  شه  لؾال طيش فيغ. مات  سر
 ( .1/317( الديهاج السوي  )9/511( سير  عبلا الشهبل  )3/262 ر ي  السدارب )      

 ( .21-4/21الهيان والتحريل البؽ رشد الجد ) (4)
 ( .2/324شرح مخترر خليل للخرشي ) (5)
 ( الهيدددان2/263وانغدددر فدددي  قرهدددر مدددوي  السال يدددة: مدددشق الجليدددل شدددرح مختردددر خليدددل لسحسدددد علددديش ) 

( السشتقددددى شددددرح السؾطدددد  ألبددددي الؾليددددد 3/53( الددددوخيرة للقرافددددي )18/115والتحردددديل البددددؽ رشددددد الجددددد )
 ( .2/211الهاجي )

 ( .3/572األا ) (6)
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 .(1)ورفع الرؾت بها()وهدتح  إف ار التلهية لبل هاس، قا  في  حفة السحتاج:
ول ؽ  ...وفي موي  الحشابلة قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )ضدؽ رفع الرؾت بها

 .(2)ال ضجهد نفدغ في رفنغ زهادة عؽ الظاقة خذية ارر ضريهغ( 
واستد  جسايير  يل النلؼ على مذروعية رفع الرؾت  التلهية للرجا   ندة 

  دلة، مشها:
:  هللاعؽ  بيغ قا : قا  رسؾ   (3)بؽ خبلَّدالدائ  د بؽ حدي  خبلَّ الدليل األو  : 

 .(4))  اني جهرهل ف مرني  ن آمر   حابي  ن يرفنؾا   ؾا هؼ  اإليبل  والتلهية(
 سئل :    الحج  فزل ؟   ن الشهي  حدي   بي   ر الرديب الدليل ال اني : 

 :  (7)قا  ورقة، (6)لتلهيةرؾت  اليؾ : رفع ا جف ن  وال  ،  (5)(جف  َّ وال   جف ن  قا  : )ال  
                                                 

 (.2/237م شي السحتاج ) (3/273ج )( وانغر في  قرهر موي  الذافنية : نهاضة السحتا4/61) (1)
(، 1/536لحشابلدددة: شدددرح مشتهدددى اإلرادات )( ، وانغدددر فدددي  قرهددر مدددوي  ا6/113فذدداف القشددداس ) (2)

 ( .3/329الفروس البؽ مفلق )
ددائ  بددؽ خددبلد بددؽ سددؾهد بددؽ  نلهددة بددؽ عسددرو بددؽ حار ددة بددؽ امددرئ القدديس األنرددار  (   3) خددبلد بددؽ الد 

 الخ رجي ، لغ  حهة ، روى عؽ  بيغ وزهد بؽ خالد الجهشي .
 (.3/172(  هوي  التهوي )2/285( اإل ا ة)2/452(االستينال)5/271الظهقات ال هرى)

( والترمددو  3/221( )1814روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال السشاسددػ  ددال  يددل التلهيددة؟ حدددي  ) (4)
ا : حددي   دحيق ( وقد829في الدشؽ  تال الحج  ال ما جا  فدي رفدع الردؾت  التلهيدة حددي  )

( 2753ت اإليددددبل  حدددددي  )الشدددددائي فددددي الدددددشؽ  تددددال السشاسددددػ  ددددال رفددددع الرددددؾ و ( 3/182)
( 2922 التلهيددددة حدددددي  ) وابددددؽ ماجددددغ فددددي الدددددشؽ  تددددال السشاسددددػ  ددددال رفددددع الرددددؾت( 5/162)
 ( .1/432( )829 ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  ) (2/975)

( 827روان الترمددددو  فددددي الدددددشؽ  تددددال الحددددج  ددددال مددددا جددددا  فددددي فزددددل التلهيددددة والشحددددر حدددددي  ) (5)
( 2924السشاسددددػ  ددددال رفنددددغ الرددددؾت  التلهيددددة حدددددي  )(، وروان ابددددؽ ماجددددغ فددددي  تددددال 3/181)
 ( .1/431( )827( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )2/975)

 ( .3/184انغر: الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير مادة )عجج( ) (6)
 رسؾ   (    ورقة بؽ نؾفل بؽ  سد بؽ عهد الن ى ابؽ عؼ خدضجة ويؾ الو   خهر خدضجة  ن7)

 نهي يون األمة، ويؾ  حد مؽ اعت   عهادة األو ان وطل  الديؽ وقر  ال ت  وامتشع        هللا       
 مؽ  فل ذ ائق األو ان ، قا  الشؾو  وحدي  خدضجة في قدومها عليغ  الشهي عاير فى          
 إسبلمغ وا هاعغ و ردضقغ .           
 . (27/257( الؾافي  الؾفيات )2/143ألسسا  والل ات)(  هوي  ا5/416 سد ال ا ة)       
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اج  ي  ج  ها ع   َّت   س   ولؾ ع جَّة         رهشَّ ق   ية  ر  ول ؾجا  في الو     
(1)  

وجغ الداللة مؽ الحدي يؽ :قا  الرشناني رحسغ هللا : )فل ذلػ دا  على 
 .(2)استحهال رفع الرؾت  التلهية(

ة راي هللا  ن رفع الرؾت  التلهية للرجا  يؾ فنل الرحا :  الدليل ال اني
فنؽ  نس بؽ مالػ ، رفع الرؾت بها حتى  هق   ؾا هؼ  عشهؼ، بل  انؾا يهال ؾن في

  قا  : ) لى الشهي ر نتيؽ،  ة  ف  ي  ل  ح  ر  ربنا  والنرر بو  الغه السديشة ال
قا  :  (4) ظ  ش  وعؽ السظل  بؽ عهدهللا بؽ ح  ،  (3)وسسنتهؼ ضررخؾن بها جسينا (

 .(5)  ؾا هؼ( ق  ه  يرفنؾن   ؾا هؼ  التلهية حتى     )فان   حال رسؾ  هللا 
قا  ابؽ ح ا رحسغ هللا : ،ة إلى إضجال رفع الرؾت  التلهية الغايره ةوذيه

وقا  رحسغ هللا : )فلؾ ،(6)ويؾ فرض ولؾ مرة(،)وهرفع الرجل والسر ة  ؾ هسا بها والبد
 .(7))فلؾ لهى ولؼ يرفع  ؾ غ فبل حج لغ وال عسرة(

 
 

                                                 

 ( .1/192مؽ  بيات لغ ذ ريا ابؽ يذاا في سير غ ) (1)
 ( .2/521سهل الدبلا ) (2)
( . 1/478( )1548روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الحددج  ددال رفددع الرددؾت  دداإليبل  حدددي  ) (3)

رفنهدؼ الردؾت  التلهيدة: السردشل البدؽ  وانغر م هدا  مؽ اآل ار عؽ الرحا ة راي هللا عدشهؼ فدي
(، الددددشؽ ال هدددرى للهيهقدددي 8/618 بدددي شددديهة  تدددال الحدددج  دددال مدددؽ  دددان يرفدددع  دددؾ غ  التلهيدددة )

(5/64.) 
السظل  بؽ عهدد هللا بدؽ السظلد  بدؽ حشظد  السخ ومدي ، قدا   بدؾ حدا ؼ: لدؼ يددرب عائذدة وعامدة     (4)

يس ضحدتج  حدي دغ ألنددغ يرسدل   يدرا ولديس لددغ حدي دغ مراسديل ، قدا  ابددؽ سدند  دان   يدر الحدددي  ولد
 لقي وعامة   حا غ يدلدؾن ،  قي إلى حدود النذرهؽ ومائة .

 (.11/178( هوي  التهوي  )3/314(  ارهخ اإلسبلا )28/81 هوي  ال سا  )       
( 15284 غ  التلهيدددددة   دددددر)روان ابدددددؽ  بدددددي شددددديهة فدددددي  تدددددال الحدددددج   دددددال مدددددؽ  دددددان يرفدددددع  دددددؾ  (5)

 ( .17واأللهاني في مشاسػ الحج والنسرة )ص(3/418ابؽ حجر في الفتق ) (و ححغ8/613)
 ( .7/93السحلى  اآل ار )  (6)
 ( .7/196السرجع الدابب )  (7)



 257 

هؼ مش، و نغ موي  لغ، (1)األ هات يوا القؾ  عؽ داود الغاير   وقد نقل األئسة
، والشؾو  في (4)وابؽ عهد الهر في التسهيد،(3)في بداضة السجتهد(2)ابؽ رشد الحفيد

فنليهؼ السنتسد في ندهة الؾجؾل لداود ،  (6)، والذؾ اني في نيل األوطار(5)السجسؾس
)وجسهؾر  يل النلؼ حسغ هللا : وقا  مؽ  ندن اإلماا الذشقيظي ر ،  لداود رحسغ هللا 

على  ن يوا األمر السو ؾر في الحدي  ]حدي  خبلد بؽ الدائ  عؽ  بيغ[ 
لبلستحهال، وذي  الغايرهة إلى  نغ للؾجؾل، والقاعدة السقررة في األ ؾ  مع 

 .(7)الغايرهة، ويي  ن األمر ضقتزي الؾجؾل إال لدليل  ارف عشغ( 
لرؾت  التلهية  األمر الؾارد في حدي  واستد  الغايرهة في إضجال رفع ا

: )  اني جهرهل ف مرني  ن آمر  خبلد بؽ الدائ  عؽ  بيغ وفيغ قؾ  الشهي 
، والستقرر في الذرعية  ن األ ل في األمر (8)  حابي  ن يرفنؾا   ؾا هؼ  التلهية(
قا  ابؽ ح ا رحسغ هللا : )فلؾ لهى ولؼ يرفع شا ، الؾجؾل إال لرارف وال  ارف ي

عؽ هللا ع  وجل   ن ض مر   ؾ غ فبل حج لغ وال عسرة، ألمر جهرهل رسؾ  هللا 
، فسؽ لؼ يل    بل   و لهى ولؼ يرفع  ؾ غ ويؾ حا غ  ن يرفنؾا   ؾا هؼ  التلهية  

                                                 

 بددددؾ سددددليسان داود بددددؽ علددددي بددددؽ خلددددل اله ددددداد  األ ددددههاني، السلقدددد   الغدددداير ،  حددددد األئسددددة  (1)
ويددؾ إمدداا   ددحال الغدداير، و ددان ورعددا السجتهددديؽ فددي اإلسددبلا ،  شددد  إليددغ الظائفددة الغايرهددة، 

 ه .271ناس ا زايدا ،  ؾفي في   داد سشة 
 (.13/97( سير  عبلا الشهبل  )92( طهقات الفقها  )ص9/342 ارهخ   داد )       

  بددؽ  حسددد بددؽ   بددؽ رشددد،  بددؾ الؾليددد ، فقيددغ مددال ي فيلدددؾف طهيدد  مددؽ  يددل األندددلس عشددي      (2)
إلى النربية وزاد عليغ ، ا هؼ  ال ندقة فشفي إلى مدرافش و حرقدة  ندض  تهدغ    بلا  رسظؾ و رجسغ

، مددا  ددرب االشددت ا  مددو عقددل سددؾى ليلتدديؽ: ليلددة مددؾت  بيددغ ، وليلددة عرسددغ ، مددؽ  رددانيفغ  هافددة 
 التهافة وبداضة السجتهد ، مات سشة خسس و دنيؽ وخسس مائة .

 ( .2/82الؾافي  الؾفيات )( 6/522( شورات الوي  )21/317سير  عبلا الشهبل  )
(3)  (1/337. ) 
(4)  (17/241. ) 
(5)  (7/236. ) 
(6)  (6/111. ) 
 ( .5/381 اؾا  الهيان في إضزاح القرآن  القرآن )  (7)
 (    سهب  خرهجغ ) ص ( .8)
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قادر على ذلػ فلؼ ضحج وال اعتسر  سا  مرن هللا  نالى، وقد قا  عليغ الدبلا : )مؽ 
(،عسبل  ليس عليغ  مرنا فهؾ  عسل ولؾ  نهؼ راي هللا عشهؼ إذ  مريؼ عليغ الدبلا رد 

 .(1)برفع   ؾا هؼ  التلهية  بؾا ل انؾا عراة  بل شػ( 
فيسا وقفة عليغ مؽ مرادر على مشاقذة للجسهؾر فيسا ذيهة  –لؼ  ع ر السشاقذة : 

ولوا قا  ؤلمر مؽ حدي  الدائ  بؽ خبلد ، إليغ الغايرهة، ولؼ يو روا  ارفا  ل
لذؾ اني : )وذي  داود إلى  ن رفع الرؾت واج ، ويؾ عاير قؾلغ : اإلماا ا

"ف مرني آمر   حابي"؛ ال سيَّسا و فنا  الحج و قؾالغ بيان لسجسل واج  يؾ قؾ  هللا 
 .(2): )خووا عشي مشاس  ؼ(وقؾلغ  (  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)  نالى :

 
 الترجيق :

غ الغايرهة مؽ القؾ  بؾجؾل يؾ ما ذي  إلي –وهللا  نالى  علؼ  –والراجق 
رفع الرؾت  التلهية ولؾ مرة واحدة؛ ألن الدليل ورد  األمر برفع الرؾت  التلهية، 
واأل ل في األمر الؾجؾل إن لؼ ض ؽ  ارف، وال  ارف يشا ويؾ ما عسل  غ 

 الرحا ة راؾان هللا عليهؼ مؽ رفع الرؾت بها والسهال ة في ذلػ .

                                                 

 ( .7/196(   السحلى البؽ ح ا )1)
الجسددار واسددتغبل  السحددرا حدددي   (     روان الشددائي فددي الدددشؽ  تددال مشاسددػ الحددج  دال الر ددؾل إلددى2)

( 1115( ويددددؾ حدددددي   ددددحيق،  ددددححغ األلهدددداني فددددي إروا  ال ليددددل حدددددي  )5/271( )3162)
(4/315. ) 
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 التمبية لمشداء :الفرع الثاني: رفع الرهت ب
 ا فب جسايير  يل النلؼ في السواي  األربنة الدشية على  ن السر ة ال  رفع

وقد ح ان ابؽ السشور رحسغ هللا إجساعا  حي  ،   ؾ ها  التلهية، بل  دسع نفدها 
ومؽ  ندن ،  (1)قا : ) جسع النلسا  على  ن الدشة في السر ة  ن ال  رفع  ؾ ها(

الهر رحسغ هللا حي  قا  : ) جسع النلسا  على  ن الدشة في حافظ الس رل ابؽ عهد 
ومؽ الشقؾ  عؽ السواي  ،(2)السر ة  ن ال  رفع  ؾ ها ، ومنسا عليها  ن  دسع نفدها(

بنة :قا    بؽ الحدؽ الذيهاني رحسغ هللا : )والسر ة  سش لة الرجل في التلهية ر األ
لػ رحسغ هللا  نغ سسع  يل النلؼ ضقؾلؾن وعؽ اإلماا ما،  (3)نير  نها ال  رفع  ؾ ها(

 .(4): )ليس على الشدا  رفع الرؾت  التلهية، لتدسع السر ة نفدها(
رحسغ هللا : قلة البؽ القاسؼ رحسغ هللا : ما حد ما  رفع السر ة  (5)قا  سحشؾن 

 . (6)قدر ما  دسع نفدها()السحرمة  ؾ ها عشد مالػ في التلهية؟ قا : 
 : )و ما السر ة فانها  دسع نفدها؛ ألن  ؾ ها عؾرة قا  الخرشي رحسغ هللا

 .(7)ضخاف مشغ الفتشة(
)وليس على السر ة رفع الرؾت  التلهية، لتدسع قا  الذافني رحسغ هللا :

 .(8)نفدها(

                                                 

 ( .  6/118نقلغ عشغ الههؾ ي رحسغ هللا في  ذاف القشاس ) (1)
 ( .17/242التسهيد لسا في السؾط  مؽ السناني واألسانيد ) (2)
(، الهحدددر الرائدددب شدددرح  شددد  4/187انغدددر: السهددددؾط للدرخددددي )( و 2/457السهددددؾط للذددديهاني ) (3)

 ( .1/153(، الهداضة للسرنيشاني )2/622الدقائب )
 ( .1/451السؾط  برواضة ضحيى اللي ي ) (4)
 بؾ سنيد عهد الدبلا بؽ سدنيد التشدؾخي القيرواندي، السدال ي، السلقد   ددحشؾن، قداض فقيدغ، انتهدة  (5)

،  ددان زايدددا ال يهددال سددلظانا فددي حددب ضقؾلددغ ، روى )السدونددة( فددي إليددغ رهاسددة النلددؼ فددي الس ددرل 
 ه. 241فروس السال ية، عؽ ابؽ القاسؼ عؽ اإلماا مالػ، مات سشة 

 ( .2/31( الديهاج السوي  )12/63( سير  عبلا الشهبل  )4/45 ر ي  السدارب )      
 ( .1/398السدونة ) (6)
 ( .2/324شرح مخترر خليل ) (7)
 ( .3/525األا ) (8)
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قا  الخظي  الذربيشي رحسغ هللا : ) ما السر ة فتخفض  ؾ ها  حي   قترر 
 .(1)على سساس نفدها(

هر نت   : )و لهي السر ة استحها ا ، لدخؾلها في النسؾمات وه  قا  الههؾ ي رحسغ هللا
نفدها التلهية؛ ألنها ال   ؾن متلفغة بولػ إال  ولػ، وه رن جهريا بها  ف ر  ع  دس   ن    

 .(2)مؽ سساس رفيقتها(
وخالل ابؽ ح ا جسايير الفقها  حي  قا : )وهرفع الرجل والسر ة  ؾ ها بها 

 .(3)والبد، ويؾ فرض ولؾ مرة(
وقد استد  جسايير  يل النلؼ على القؾ    ن السر ة ال  رفع  ؾ ها  التلهية بل 

  دسع نفدها  ندة  دلة، مشها :
( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ) : قؾ  هللا  نالى :الدليل األو 

(4). 
رحسغ هللا : )فيغ داللة على  ن السر ة مشهية عؽ رفع  (5)وجغ الداللة :قا  الجراص

ي  ضدسع ذلػ األجان ، إذ  ان  ؾ ها  قرل إلى الفتشة مؽ  ؾ ها  ال بلا  ح
 .(6) ؾت خلخالها(

:  ن رسؾ   خبلد بؽ الدائ  األنرار  عؽ  بيغ: حدي  الدليل ال اني 
قا :   اني جهرهل ف مرني  ن آمر   حابي  و مؽ مني  ن يرفنؾا   ؾا هؼ  هللا 

 .(7) التلهية  و اإليبل (
 ن   حا غ يؼ الرجا  على رحسغ هللا: )وفيغ داللة  قا  الذافني وجغ الداللة:

دون الشدا ...( وقا  رحسغ هللا: )ومذا  ان الحدي  يد  على  ن الس مؾرهؽ برفع 
                                                 

 ( .3/273( نهاضة السحتاج )4/61( وانغر في يوا:  حفة السحتاج )1/711م شي السحتاج ) (1)
 (.2/461( وانغر في يوا: شرح مشتهى اإلرادات للههؾ ي )6/118فذاف القشاس ) (2)
 ( .7/93السحلى  اآل ار ) (3)
 ( .31سؾرة الشؾر )آضة  (4)
ص الحشفي، انتهة إليغ رئاسة الحشفيدة، وخؾطد  فدي  ن يلدي  بؾ   ر  حسد بؽ علي الراز  الجرا (5)

 ه.371القزا  فامتشع و لل  تال ) ح اا القرآن( و تا ا في )  ؾ  الفقغ( مات سشة 
 (.1/171( األعبلا لل ر لي )96(  اج التراجؼ البؽ قظلؾب ا )ص1/84الجؾاير السزية ) 
 ( .5/177 ح اا القرآن ) (6)
 سهب  خرهجغ )ص ( . (7)
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ن ال ضدسع  ؾت السر ة  األ ؾات  التلهية الرجا ، ف ان الشدا  م مؾرات  الدتر، ف
 . (1) دسع نفدها( حد  ولى بها و ستر لها، فبل  رفع السر ة  ؾ ها  التلهية ، و  

: )التدهيق  قا  : قا  رسؾ  هللا  : حدي  سهل بؽ سند الدليل ال ال 
 .(2)للرجا  والترفيب للشدا ( 

قا  ابؽ عهد الهر: )قا   نض  يل النلؼ إنسا  رن التدهيق  وجغ الداللة :
للشدا  و بيق لهؽ الترفيب مؽ  جل  ن  ؾت السر ة رخيؼ في  ف ر الشدا  ، وربسا 

ا  ان )فالسر ة لسَّ قا  ابؽ القيؼ رحسغ هللا:،  (3) لة  رؾ ها الرجا  السرليؽ منها(ش
رحسغ (5)قا  النراقي، و (4) ؾ ها عؾرة مشنة مؽ التدهيق وجنل لها الترفيب(

 .(6))التنليل  خؾف االفتتان  ولى  سا فنلغ ابؽ عهد الهر(:هللا
، فقد  انة السر ة ال  رفع السنهؾد في الردر األو يؾ :  ن يوا الدليل الرا ع

رحسغ هللا عالؼ السديشة  (7) ؾ ها  التلهية، بل  دسع نفدها، قا  سليسان بؽ ضدار

                                                 

 ( .393-3/392األا ) (1)
( 1213روان الهخار  في الرحيق  تال  بؾال النسل في الربلة ،  ال التردفيب للشددا  حددي  ) (2)

(، وروان مددلؼ فددي الردحيق  تددال الرددبلة:  دال  دددهيق الرجددل و ردفيب السددر ة إذا نابهسددا 1/372)
 ( .1/318( )422شي  في الربلة حدي  )

 ( .21/118ؽ السناني واألسانيد )التسهيد لسا في السؾط  م (3)
(، عدؾن السنهدؾد شدرح 2/56وانغر في يوا : السفهؼ لسا  ش ل مؽ  لخيص  تدال مددلؼ للقرطهدي ) 

 ( .3/216سشؽ  بي داود ألبي الظي  )
 ( .6/156حاشية ابؽ القيؼ على  هوي  الدشؽ ) (4)
نروف  الحافظ النراقي، مدؽ  هدار  بؾ الفزل عهد الرحيؼ بؽ الحديؽ ال رد  السهراني الذافني الس (5)

حفددا  الحدددي  ، مددؽ  تهددغ األلفيددة فددي السرددظلق وشددرحها فددتق الس يدد  وطددرح الت رهدد  فددي شددرح 
 ه. 816التقره  وشرح الترمو  ونير ذلػ، مات سشة 

 (.171/ 4( الزؾ  البلمع أليل القرن التاسع )4/29طهقات الذافنية البؽ قااى شههة)       
 ( .2/251ي شرح التقره  )طرح الت ره  ف (6)
سليسان بؽ ضدار السدني مؾلى  ا السخمشيؽ ميسؾنة الفقيغ اإلماا، عالؼ السديشة ومفتيها،  بؾ يؾل (     7)

 بؾ يؾل و خؾ: عظا  بؽ ضدار، ولد في خبلفة ع سان ، و ان مؽ  وعية النلؼ  حي  إن  نزهؼ 
 قد فزلغ على سنيد بؽ السدي  ، مات سشة سهع ومائة .

 (.4/444( سير  عبلا الشهبل  )12/111(  هوي  ال سا  )2/384هقات ال هرى )الظ      
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، وعاش بيشهؼ و ان مؽ  وعية النلؼ، بل ومفتيها، الو  لقي  حا ة رسؾ  هللا
 عشديؼ  ن السر ة ال  رفع  ؾ ها ة  شَّ ، قا : )الد     يَّ د  لغ  نزهؼ على سنيد بؽ الس  فزَّ 

ويؾ األمر الو  درج عليغ  يل السديشة والسنروف لديهؼ، فنؽ مالػ ،  (1) اإليبل (
مالػ بؽ  نس رحسغ هللا : ) نغ سسع  يل النلؼ ضقؾلؾن : ليس على الشدا  رفع 

قا  ابؽ عهاس راي هللا عشهسا : )ال  رفع السر ة ،  (2)الرؾت  التلهية لتدسع نفدها(
راي هللا عشهسا : )ليس على الشدا   ن  وقا  ابؽ عسر،  (3)السر ة  ؾ ها  التلهية( 

 .(4) ن يرفنؽ   ؾا هؽ  التلهية(
:  ن  ؾت السر ة ومن لؼ ض ؽ عؾرة على الرحيق ؛ إال  نغ  الدليل الخامس

 ا لبلفتتان بها، فبل  رفع  ؾ ها  التلهية بل لتدسع نفدها خذية الفتشة بها.ه  ا  ر   ن  ض  
لرجل في التلهية، نير  نها ال  رفع قا  الدرخدي رحسغ هللا : )والسر ة  سش لة ا

عشد قؾ   رحسغ هللا (6)قا   بؾ الؾليد الهاجي،  (5)لسا بيشا  ن  ؾ ها فتشة( ، ؾ ها
ألن الشدا  ليس ش نهؽ ) (:: )ليس على الشدا  رفع الرؾت  التلهيةقؾ  اإلماا مالػ

وما  الجهر؛ ألن  ؾت السراة عؾرة، فليس عليها مؽ الجهر إال  قدر ما  سدع نفدها،
 .(7)زاد على ذلػ مؽ إسساس نيريا فليس مؽ ح سها( 

                                                 

( 173عدد ان لدددنيد بددؽ مشرددؾر فددي سددششغ محدد  الددديؽ الظهددر  فددي )القددرى لقا ددد  ا القددرى( )ص (1)
 ( .2/597و وا ابؽ  يسية في شرح النسدة )

 ( .1/451السؾط  برواضة ضحيى اللي ي ) (2)
لسرددددشل  تددددال السشاسددددػ  ددددال فددددي السددددر ة  رفددددع  ددددؾ ها  التلهيددددة   ددددر روان ابددددؽ  بددددي شدددديهة فددددي ا (3)

(14882( )8/517. ) 
 ( .8/518( )14886نفس السرجع الدابب   ر ) (4)
 ( .4/188السهدؾط ) (5)
 بدددؾ الؾليدددد سدددليسان بدددؽ خلدددل بدددؽ سدددند التجيهدددي القرطهدددي، الهددداجي فقيدددغ مدددال ي  هيدددر، مدددؽ رجدددا   (6)

ح مؾطدد  مالددػ والتنددديل والتجددرهق لسددؽ روى عشددغ الهخددار  فددي الحدددي  ، مددؽ  تهددغ السشتقددى فددي شددر 
 ه. 474الرحيق ، مات سشة 

 ( .1/377( الديهاج السوي  )18/535( سير  عبلا الشهبل  )8/117 ر ي  السدارب )       
 ( .3/354السشتقى شرح السؾط  ) (7)
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قا  النسراني رحسغ هللا : )ومن  انة امر ة... ال  رفع  ؾ ها ألنغ ضخاف 
 .(1)االفتتان بها( 

 .(2)قا  ابؽ قدامة رحسغ هللا : )ومنسا  رن لها رفع الرؾت مخافة الفتشة بها(
 .(2)بها(

الرخيسة الرؾت، فبل شػ  ن قا  الذشقيظي رحسغ هللا : ) ما السر ة الذا ة 
 ؾ ها مؽ مفا ؽ الشدا ، وال ضجؾز لها رفنغ  حا ، ومؽ السنلؾا  ن الرؾت الرخيؼ 
مؽ محاسؽ الشدا  ومفا شها، وألجل ذلػ ض  ر ذ رن في التذهي   الشدا ،  قؾ  

 نيبلن ذ  الرمة :
ددددددددددلهددددددددددا     ددددددددددمش  و   رهددددددددددر  الح   م ددددددددددل   رَّ ذ   بَّ ظ 

 قدددددددددددددا  هللا :  ؾندددددددددددددا ف انتدددددددددددددا وعيشدددددددددددددان  
 
 
 

 ر     وال ن دددددددددد را َّ ؾاشددددددددددي ال ي ددددددددددالح   خدددددددددديؼ  ر   
دددددف  مدددددا     لهدددددال   األ   ندددددؾالن  ف   دددددالخ   ل  ن  ر  س 

(3) 
 

الشاعسة والنيشيؽ فتران جنل الرؾت الرخيؼ مؽ محاسؽ الشدا ،  الهذرة 
 : (4)و قؾ  قنش  بؽ  ا  اح ،   الحدشتيؽ

 جامنددددددددةَّ  الدددددددددار   نَّ ا   ؾ  ور ل ددددددددخدددددددددفددددددددي الو 

 
دددددد بدددددديضَّ   دددددد س   وان   (5)ؽش  فددددددي   ددددددؾا ها ن 

 
ؽ مؽ جسلة السحاسؽ ، ويوا  مر منروف ال ضس ؽ نفتران جنل الرؾت األ

ويؽ خير  سؾة لشدا   وقد قا  جل وعبل مخاطها  لشدا  الشهي ،  ف فيغالخبل

                                                 

 ( .4/141الهيان في موي  اإلماا الذافني ) (1)
 ( .5/161الخرقي )الس شي شرح مخترر  (2)
 ( .1/577ديؾان ذ  الرمة نيبلن بؽ عقهة الندو  ) (3)
قنشدد  بددؽ اددسرة مددؽ بشددي عهددد هللا بددؽ نظفددان، مددؽ شددنرا  النرددر األمددؾ  ، ضقددا  لددغ " ابدددؽ  ا    (4)

 اح  "  ان في  ضاا الؾليد بؽ عهد السلػ، مؽ شنرن األبيات التدي  ولهدا: إن ضددسنؾا رههدة طداروا 
 وما سسنؾا مؽ  الق دفشؾا .بها فرحا عشي، 

 (.5/212( األعبلا لل ر لي )49/357 ارهخ دمذب البؽ عدافر )
ذ ددرن ابددؽ الذددجر  فددي مختارا ددغ فددي قردديدة طؾهلددة لقنشدد  بددؽ  ا  دداح  . انغددر: مختددارات ابددؽ  (5)

 (.7-1/6الذجر  )
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(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ)السدلسيؽ : 
ألن  لييؽ الرؾت و رخيسغ يد  على  (1)

 للرجا ،  سا قا  الذاعر :االيتساا  الرههة  ابدا  نيرن مؽ محاسؽ السر ة 
دددددددددددددددددح  ض   ددددددددددددددددد ؽ  ه  د  دددددددددددددددددم   يدددددددددددددددددا  وان  ز   بلا  ؽ ال  

 
ددددددددوه    ددددددددشددددددددا اإل  عددددددددؽ الخ   ؽَّ ي  دف ر  بلا  س 

(2))(3) 
وقد استد  ابؽ ح ا رحسغ هللا على وجؾل رفع السر ة لرؾ ها    ر القاسؼ بؽ  

ر فدسع  ؾت  لهية، فقا : مؽ يوا؟ ليلة الشف   قا : خرج مناوهة رحسغ هللا   
 .(4)نيؼ، فو ر ذلػ لنائذة، فقالة: لؾ س لشي ألخهر غشعائذة، اعتسرت مؽ الت قالؾا:

السشاقذة :ضس ؽ  ن ضجال عسا ذي  إليغ ابؽ ح ا مؽ وجؾل رفع السر ة 
ة لرؾ ها  ن يوا األ ر خاص   مشا عائذة راي هللا عشها، فالفتشة  رؾ ها م مؾن

ا  حد مؽ الرجا  األجان  إنسا  و لؼ ض ؽ برفقته،  فهي  ا السخمشيؽ راي هللا عشها
يؼ نداؤيا ومحارمها  القاسؼ بؽ   بؽ  بي   ر ويؾ ابؽ  خيها  ، فرفنة  ؾ ها 
ل وا  السفددة و حقب السرلحة برفع الرؾت  التلهية إعهارا  لذنار الحج وزهشتغ، 

 وهللا  علؼ . ،والدليل إذا  ظر  إليغ االحتسا  سقط  غ االستدال  في ال ال 
 ترجيق :ال

يؾ قؾ  الجسهؾر، لسا  قرر مؽ  ن الذرهنة دلة على  –وهللا  علؼ  –الراجق 
ن وقرا ة القرآن ا األذ - ن السر ة ال  رفع  ؾ ها  حزرة األجان  في النهادة 

 –واأل ل السداواة  –ا الذرس  الرجل فيسا يشؾبها في الربلة ي  ؾ   د  فلؼ ض   –والربلة 
 ب ألن  ؾ ها فتشة .فند  عؽ التدهيق إلى الترفي

                                                 

 ( .32سؾرة األح ال )آضة  (1)
بددؽ  بدددي الفددرج الهرددر  فددي الحساسددة الهردددرهة  الهيددة لنددروة بددؽ  ذيشددة عدد ان لدددغ  بددؾ الحدددؽ علددي (2)

(، انغر: شدنر عدروة بدؽ  ذيشدة 1/276( وع ان الجاحظ في الهيان والتهييؽ لهذار بؽ برد )2/521)
 ( .374للد تؾر ضحيى الجهؾر  )ص

 ( .5/382 اؾا  الهيان في إضزاح القرآن  القرآن ) (3)
فددددي السددددر ة  رفددددع  ددددؾ ها  التلهيددددة   ددددر روان ابددددؽ  بددددي شدددديهة فددددي السرددددشل  تددددال السشاسددددػ  ددددال  (4)

( 9/245( ومسشادن  دحيق قدا  فيدغ النيشدي: )الددشد  الذدسس( )عسددة القدار  8/518( )14885)
و ححغ األلهاني في مشاسػ الحج والنسرة فدي ال تدال والددشة وآ دار الددلل وسدرد مدا  لحدب الشداس 

 ( .18بها مؽ الهدس )ص
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مؽ األ ر في مناراة  دلة ولندا قياا ما استد   غ ابؽ ح ا رحسغ هللا 
ولحرؾ  السفددة الستر هة على رفع السر ة لرؾ ها  التلهية مؽ فتشة مؽ ،  الجسهؾر

حؾلها مؽ الرجا ، ويون السفددة  عغؼ مؽ  حريل مرلحة األجر برفع  ؾ ها 
 على جل  السرلحة . التلهية ، ودر  السفددة مقدا 

مشة الفتشة   ن   ؾن السر ة طاعشة في الدؽ، وليس لرؾ ها   ر في   ما إذا 
نفؾس الرجا   و  انة  نيدة عؽ الرجا  األجان  ال ضذهديا إال الشدا   و محارمها 
فبل حرج مؽ رفع  ؾ ها  التلهية إعهارا  لذنار الحج وزهشتغ وا هاعا  للنسؾا في حدي  

 لتلهية.رفع الرؾت  ا
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 : جدارفع الرهت بالتمبية في السدالفرع الثالث : 
بيؽ مؽ ضنتد  دغ مدؽ  يدل النلدؼ  ن السحدرا يلهدي فدي السددجد الحدراا،  ال خبلف
 .(3) قرل عرفات؛ ألنها مؾااع ندػ (2) سشى، ومدجد نسرة (1)ومدجد الخيل

لدػ مدؽ وقد اختلل  ئسة السواي  األربنة في رفع الردؾت  التلهيدة فيسدا سدؾى ذ
 السداجد، على قؾليؽ :

  ن السحرا ال يرفع  ؾ غ  التلهية في السداجد. القؾ  األو :
ويدددؾ قدددؾ  اإلمددداا مالدددػ رحسدددغ هللا فدددي السذدددهؾر عشدددغ، وعليدددغ ا هاعدددغ، والقدددؾ  

 القدضؼ لئلماا الذافني رحسغ هللا، وقؾ  الحشابلة.
فددي مددداجد  قددا  اإلمدداا مالددػ فددي السؾطدد  : )ال يرفددع السحددرا  ددؾ غ  دداإليبل 

وفدددي  هدددوي  السدوندددة : )وال  رفدددع األ دددؾات ، (4)الجساعدددات ليددددسع نفددددغ ومدددؽ يليدددغ(
 ما عدؽ مدوي  الذدافني رحسدغ هللا فدي القددضؼ فقدد ،  (5) التلهية في شي  مؽ السداجد(

قا  اإلماا الساورد  رحسغ هللا : )فدان الذدافني رحسدغ هللا  درن فدي القددضؼ رفدع الردؾت 
قددا   بددؾ داود رحسددغ هللا: سددسنة  حسددد سددئل : يلهددي الرجددل فددي ، و   (6) التلهيددة فيهددا( 

                                                 

و انحدر عؽ نلدظ الجهدل، ومددجد مشدى ضددسى مددجد الخيدل  الخيل: ما ار فع مؽ مجرى الديل    (1)
ألندغ فدي سدفق جهلهدا ، فهدؾ  خيدل مشدى فالذدهرة للسددجد وقدد ورد فيدغ  ن ابدؽ عهداس قدا : ) دلى 

 ( .  5/177( )11121فيغ سهنؾن نهيا (  سا عشد الهيهقي في الدشؽ ال هرى حدي  )
( منجدؼ السندالؼ 2/93حددي  واأل در )( الشهاضدة فدي نرهد  ال2/412انغر: منجؼ الهلدان للحسدؾ  )

 (.118الج رافية في الديرة الشهؾهة )ص
وخظدد  الشدداس فيددغ خظهدددة  نسددرة:  فددتق  ولددغ و دددر  انيددغ ونسددرة مؾاددع  نرفددة ندد    ددغ الشهددي     (2)

 الؾداس، ويؾ الجهل الو  عليغ  نرال الحرا  نرفات، ومهشي فيغ مدجد ضنرف  سدجد نسرة . 
 ( .5/118( الشهاضة في نره  الحدي  )5/314انغر: منجؼ الهلدان )

 ( .5/385انغر:  اؾا  الهيان في إضزاح القرآن  القرآن للذشقيظي )    (3)
 (.1/451( )941السؾط  برواضة ضحيى اللي ي  تال الحج  ال رفع الرؾت  اإليبل  خهر )    (4)
قدددى شدددرح السؾطددد  ألبدددي الؾليدددد ( وانغدددر: السشت1/498التهدددوي  فدددي اختردددار السدوندددة للهراذعدددي )    (5)

 (.2/325( شرح مخترر خليل للخرشي )3/354الهاجي )
( وذ دددر ذلدددػ عشدددغ اإلمددداا الشدددؾو   سدددا فدددي السجسدددؾس شدددرح السهدددول 91-4/89الحددداو  ال هيدددر )    (6)

 (.17/242(، ومؽ قهلغ ابؽ عهدالهر  سا في التسهيد )7/241)
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قددددا  الههددددؾ ي رحسددددغ هللا عددددؽ مددددوي  ،  (1)م ددددل   ددددداد؟ قددددا : ال ضنجهشددددي حتددددى يهددددرز
 .(2)الحشابلة : )وال ضدتح  إعهاريا... في مداجد الحل و مرارن(

 ويدؾ مدوي الردؾت  التلهيدة فدي السدداجد  لهدا ،  القؾ  ال اني :مذدروعية رفدع
  بي حشيفة والذافني في القؾ  الجديد.

قا  ال اساني رحسدغ هللا : )وه  در التلهيدة  ندد ذلدػ فدي  د دار الردلؾات فدرائض 
فانة  و نؾافل، وذ ر الظحداو  رحسدغ هللا  ندغ ض  در فدي  د دار الس تؾبدات دون الشؾافدل 

ة فددي والفؾائددة و جرايددا مجددرى الت هيددر فددي  ضدداا التذددرهب، والسددو ؾر فددي عدداير الرواضدد
 .(3) د ار الرلؾات عاما  مؽ نير  خريص ... وهرفع  ؾ غ  التلهية( 

وعدددؽ الربيدددع رحسدددغ هللا قدددا  :  خهرندددا الذدددافني رحسدددغ هللا قدددا : )وهرفدددع  دددؾ غ 
 التلهيدددددة فدددددي جسيدددددع السدددددداجد، مدددددداجد الجساعدددددات ونيريدددددا، وفدددددي  دددددل مؾادددددع مدددددؽ 

 .(4)السؾااع( 
ي األمردددار ومدددداجد الحدددل واسدددتد  القدددائلؾن  سشدددع السحدددرا مدددؽ رفدددع  دددؾ غ فددد

  دلدددة مشها:الدددددليل األو  :مددددا ورد فددددي الشهددددي عدددؽ رفددددع الرددددؾت فددددي السددددداجد و ذضددددة 
 .(5)السرليؽ  الجهر  القرا ة، وقد سهب ذ ر طرف مشها 

الدددليل ال دداني:عؽ عظددا  رحسددغ هللا  ن ابددؽ عهدداس راددي هللا عشهسددا سددسع رجددبل  يلهددي 
 .(6)لهية في الهيؾت، إنسا التلهية إذا برزت(  السديشة فقا : )إن يوا لسجشؾن ليدة الت

قا  ابؽ قدامة رحسدغ هللا : )وألن السدداجد إنسدا بشيدة للردبلة، وجدا ت ال رايدة 
لرفددع الرددؾت فيهددا عامددا  إال اإلمدداا خا ددة، فؾجدد  إ قاؤيددا علددى عسؾمهددا، ف مددا م ددة 

 .(7)فتدتح  التلهية فيها؛ ألنها محل الشدػ( 
                                                 

 ( .172مدائل اإلماا  حسد رواضة  بي داود ص )    (1)
 ( .461-2/459( وانغر:شرح مشتهى اإلرادات )6/113 ذاف القشاس )    (2)
 ( .  2/145بدائع الرشائع )    (3)
 (.7/131منرفة الدشؽ واآل ار للهيهقي )    (4)
 انغر: ص )   ( .     (5)
 ( .142( ص )684روان  بؾ داود في مدائلغ عؽ اإلماا  حسد   ر )    (6)
 ( .5/117الس شي )    (7)
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يددل : قددا  القااددي  بددؾ ضنلددى رحسددغ هللا : )إن إخفددا  مددؽ التنلالدددليل ال الدد  : 
التظددددؾس  ولددددى خددددؾف الرهددددا  علددددى مددددؽ ال ضذددددار غ فددددي  لددددػ النهددددادة  خددددبلف الهددددرار  

 .(1)وعرفات والحرا وم ة( 
واسدددتد  القدددائلؾن  سذدددروعية رفدددع الردددؾت  التلهيدددة فدددي السدددداجد  نسدددؾا  دلدددة 

 مذروعية رفع الرؾت  التلهية التي سهب  قرهريا.
الذددافني رحسددغ هللا : )فستددى  انددة التلهيددة مددؽ الرجددل فيشه ددي لددغ  ن يرفددع قددا  

 غ بها، ولؾ جاز ألحد  ن ضقؾ : يرفنها في حدا  دون حدا ، جداز عليدغ  ن ضقدؾ : ؾ  
يرفنهددا حيدد  زعسددة  نددغ ضخفزددها وهخفزددها حيدد  زعسددة  نددغ يرفنهددا، ويددوا ال ضجددؾز 

 .(2)عشدنا ألحد(
]الذددددافني[ رفددددع الرددددؾت بهددددا فددددي  ددددل  قددددا  السدددداورد  رحسددددغ هللا : )واسددددتح 

: )إنسدا بشيدة  مدجد؛ ألندغ ذ در هلل  ندالى، ف اندة السدداجد  ولدى الهقداس  دغ، لقؾلدغ 
ورو :  ن سنيد بؽ جهير رحسغ هللا  دان يدؾقظ الشداس ، (3)السداجد لو ر هللا والربلة(

الشدداس فدددي السدددجد وهقدددؾ  : )لهددؾا فددداني سددسنة ابدددؽ عهدداس رادددي هللا عشهسددا ضقدددؾ : 
 . (5()4)ة زهشة الحج(التلهي

السشاقذة :ال خدبلف فدي  دؾن التلهيدة مدؽ جسلدة الدو ر و ندغ ضذدرس رفدع الردؾت 
بها للرجل، ول ؽ األمر في رفع الرؾت بهدا فدي السدداجد نيدر مدداجد م دة، فقدد ورد 
مددؽ األدلددة مددا ضسشددع مددؽ رفددع الرددؾت داخددل السدددجد  ددالقرآن ويددؾ  عغددؼ الددو ر، ف يددرن 

ات الحددد  علدددى رفدددع الردددؾت ، فهدددي مخرردددة لنسؾمدددمدددؽ األذ دددار مدددؽ  دددال  ولدددى
مدددا   دددر سدددنيد بدددؽ جهيدددر رحسدددغ هللا ، فينارادددغ مدددا ورد عدددؽ ابدددؽ عهددداس  و  التلهيدددة  ، 

 مؽ عدا إجاز غ لرفع الرؾت  التلهية داخل األمرار.راي هللا عشهسا 

                                                 

 ( .5/392انغر: الفروس البؽ مفلق )    (1)
 ( .3/394األا )    (2)
 سهب  خرهجغ ص )    ( .    (3)
 سهب  خرهجغ ص )    ( .    (4)
 ( .4/91الحاو  ال هير )    (5)
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و وا ضحتسل  ن سنيد رحسغ هللا  دان ضفنلدغ فدي مدداجد السشاسدػ فدبل ضددتد   دغ 
 رفع الرؾت في مداجد الحل والحالة يون .على مذروعية 

 
 الترجيق :
يددؾ القددؾ  األو  القااددي  ندددا مذددروعية رفددع الرددؾت  –وهللا  علددؼ  –الددراجق 

 التلهيدددة فدددي مدددداجد الحدددل لقدددؾة مدددا اسدددتدلؾا  دددغ وال مندددارض لهدددا، وادددنل  دلدددة القدددؾ  
 ال اني.
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 انثبنٍتانمسأنت 

رفع انصٌث ببنقراءة ًانذعبء أثنبء انطٌاف 
(1)

  

: هللا بهدا فدي  تا دغ ، قدا   ندالىالظؾاف  الهية مؽ النهادات الجليلة التي  مدر 
فندؽ ابدؽ عسدر غ  نغ م فر للخظاضدا رافدع للددرجات، ؼ فزليومؽ عغ (2) (  ۓ ڭ ڭ)

ة  سددددهؾعا  ضقددددؾ  : )مددددؽ طدددداف بهددددوا الهيدددد راددددي هللا عشهسددددا قددددا : سددددسنة الشهددددي 
زدع قددما  وال يرفدع  خدرى إال حدط هللا وسدسنتغ ضقدؾ : )ال ضف حران  دان  نتدب رقهدة(، 

 .(3)عشغ خظيئة و ت  لغ بها حدشة(
 هدؽ للظائل  ن ض  ر مؽ ذ ر هللا  نالى ودعائغ حا  طؾافغ .و 

: )إنسددا جنددل الظددؾاف  فنددؽ عائذددة راددي هللا عشهددا قالددة : قددا  رسددؾ  هللا 
 .(4) الهية وبيؽ الرفا والسروة، ورمي الجسار إلقامة ذ ر هللا( 

بددددؽ  يسيددددة رحسددددغ هللا : )وهدددددتح  لددددغ فددددي الظددددؾاف  ن يددددو ر هللا  نددددالى قددددا  ا
 .(5)وهدعؾن  سا ضذرس(

                                                 

اإلمددداا  بدددؾ   دددر   بدددؽ الحدددديؽ  –حدددد  النلدددؼ القا دددر  – و  مدددؽ  دددشل فدددي يدددون السدددد لة     (1)
ي جدد  : )مددد لة الجهددر  ددالقرآن فددي الظددؾاف( وجنلددغ لدد بلث مدددائل : )فتيددا يددد( فدد361اآلجددر  )ت

ذ در مدا ضقؾلدغ الظدائل بديؽ  –فيسؽ ضجهرون  القرا ة في الظؾاف، فتيا فيسؽ يتحدد ؾن فدي الظدؾاف 
الددددر شيؽ( ويددددؾ مظهددددؾس بتحقيددددب مدددددند الدددددندني، دار الرددددحا ة للتددددراث  ظشظددددا الظهنددددة األولددددى 

 يد.1412
 ( .29آضة ) سؾرة الحج :    (2)
( وقددا : يددوا حدددي  959روان الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الحددج  ددال مددا جددا  فددي اسددتبلا الددر شيؽ حدددي  )    (3)

 (.1/491( )959( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )3/283حدؽ )
ي  (، ويدؾ حدد3/271( )1887روان  بؾ داود في الددشؽ  تدال السشاسدػ  دال فدي الرسدل حددي  )    (4)

(. 86( )ص221انيل فيغ عهيد هللا بؽ  بي زهاد، ذ رن الهخدار  فدي الزدنفا  الرد ير  رجسدغ )
وقا  ابؽ حهان : )فان مسؽ يشفرد عؽ القاسؼ  سا ال يتا ع عليغ، و دان رد   الحفدظ،   يدر الدؾيؼ، 

ب ال قدات( ، لؼ ض ؽ  اال فا   الحا  التي ضقهدل مدا انفدرد  دغ وال ضجدؾز االحتجداج   خهدارن إال  سدا وافد
(. والرددحيق وقفددغ علددى عائذددة راددي هللا عشهددا  سددا عشددد ابددؽ  بددي شدديهة فددي 2/66السجددروحيؽ )

 (، ومسشادن حدؽ .8/676( )15571السرشل   ر )
 ( .26/121مجسؾس الفتاوى )    (5)
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وقدددد ا فدددب الفقهدددا  رحسهدددؼ هللا مدددؽ السدددواي  األربندددة الددددشية علدددى  رايدددة رفدددع 
 الرؾت  قرا ة القرآن والدعا    شا  الظؾاف.

ألن  قدددا  الدرخددددي رحسدددغ هللا: )وه دددرن لدددغ  ن يرفدددع  دددؾ غ  قدددرا ة القدددرآن فيدددغ؛
قدا  ال اسداني ، و  (1)الشاس ضذت لؾن فيغ  الو ر وال شا .... وال  اس  قرا  دغ فدي نفددغ(

رحسددغ هللا : )وه ددرن  ن يرفددع  ددؾ غ  ددالقرآن؛ ألنددغ يتدد ذى  ددغ نيددرن لسددا ضذدد لغ ذلددػ عددؽ 
قا  الحظال رحسدغ هللا : )وال ضقدر  ... ، و (2)ضقر  القرآن في نفدغ( الدعا ، وال   س   ن

قدددا  الخظيددد  الذدددربيشي ، و  (3)يددددر القدددرا ة لدددئبل ضذددد ل نيدددرن عدددؽ الدددو ر(فدددان فندددل فل
قددا  الههددؾ ي ، و  (4)رحسددغ هللا : )وهدددؽ اإلسددرار  الددو ر والقددرا ة ألنددغ  جسددع للخذددؾس(

رحسددددغ هللا : )ولددددغ القددددرا ة فددددي الظددددؾاف.... وال ضدددددتح  الجهددددر بهددددا    القددددرا ة فددددي 
 .(5)ؽ، قلة:  و الظائفيؽ(الظؾاف، وه رن الجهر  القرا ة إن نلط السرلي

وقد اسدتد  الفقهدا  فدي ا فداقهؼ علدى  رايدة رفدع الردؾت  قدرا ة القدرآن والددعا  
   شا  الظؾاف  ندة  دلة مشها :

خددددرج علددددى الشدددداس ويددددؼ   ن رسددددؾ  هللا  الدددددليل األو  :عددددؽ الهيااددددي 
 السردددلي يشددداجي ربدددغ، فليشغدددر  سدددا ضردددلؾن، وقدددد علدددة   دددؾا هؼ  دددالقرا ة فقدددا : )إن
 .(6)يشاجيغ  غ، وال ضجهر  نز ؼ على  نض  القرآن(

وجدددغ الداللدددة:إذا  دددان السددددلؼ مشهيدددا  عدددؽ رفدددع  دددؾ غ  قدددرا ة القدددرآن ويدددؾ فدددي 
 السدجد لئبل يخذ نيرن مؽ السرليؽ والقارئيؽ ف ولػ األمر حا  الظؾاف وال فر .

                                                 

 ( .4/48السهدؾط )    (1)
 (.2/354بؽ نجيؼ )( وانغر: الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب ال2/131بدائع الرشائع )    (2)
(، شددددرح مخترددددر خليددددل للخرشددددي 3/244( وانغددددر: الددددوخيرة للقرافددددي )4/154مؾايدددد  الجليددددل )    (3)

(2/326.) 
 (.2/251م شي السحتاج إلى منرفة مناني  لفا  السشهاج )    (4)
(، حاشددية 3/286(، نهاضددة السحتدداج إلددى شددرح السشهدداج للرملددي )8/61وانغددر: السجسددؾس للشددؾو  ) 

 ( .2/439على شرح السشهج )الجسل 
(، 2/537(، وانغدددر: شدددرح مشتهدددى اإلرادات للههدددؾ ي )6/252 ذددداف القشددداس عدددؽ مدددتؽ اإلقشددداس )    (5)

 ( .5/223الس شي البؽ قدامة )
 سهب  خرهجغ ص )   ( .     (6)
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رحسدددغ هللا : )و دددانؾا فدددي سدددائر الددددشة ضردددلؾن ألنفددددهؼ بددديؽ  (1)قدددا  اآلجدددر  
الس رل والنذا  التظدؾس فيجهدر  نزدهؼ علدى  ندض فشهدؾا عدؽ ذلدػ ألندغ ض لدط نيدرن، 

 .(2)وقيل لهؼ: اسسنؾا  نفد ؼ، و ولػ الظؾاف عهادة ويؾ  بلة(
:  الدددددليل ال دددداني :عددددؽ ابددددؽ عهدددداس راددددي هللا عشهسددددا قددددا  : قددددا  الشهددددي 

فدبل يدت لؼ إال )الظؾاف حؾ  الهية م ل الربلة، إال  ن دؼ  ت لسدؾن فيدغ، فسدؽ   لدؼ فيدغ 
 .(3) خير( 

مدؽ الخيدر  ن ال يرفدع الظدائل  دؾ غ  دالقرا ة والددعا  لدئبل يدخذ  نيدرن، وجغ الداللة : 
ف ذضدددة الظدددائفيؽ حدددؾ  بيدددة هللا الحدددراا ليددددة مدددؽ الخيدددر الدددو    احدددغ الذدددارس فدددي ال دددبلا   شددددا  

 .(4)الظؾاف 
يدددؾ حدددا   الددددليل ال الددد  : ن خفدددض الردددؾت  دددالقرا ة والددددعا    شدددا  الظدددؾاف

رفدددع  دددؾت   شدددا   ؼالردددحا ة رادددي هللا عدددشهؼ والتدددا نيؽ مدددؽ  ندددديؼ، ال ضندددرف مدددشه
قدا   -رحسدغ هللا  -(5)عهدالسجيدد بدؽ  بدي رواد اف وال ل ط وال إف ار مدؽ ال دبلا ، فندؽالظؾ 

قا  : )فانؾا ضظؾفؾن  الهية خاشدنيؽ ذافدرهؽ  د ن علدى رؤوسدهؼ الظيدر وقدع ، ضددتهيؽ لسدؽ رآيدؼ 
                                                 

ليدل مشهدا: اإلماا السحدث شيخ الحدرا الذدرهف  بدؾ   در   بدؽ الحدديؽ اله دداد  اآلجدر ،  داح  التؾا   ( 1)
فتددال الذددرهنة و تددال الرؤهددة و تددال مددد لة الظددائفيؽ ، و ددان  دددوقا خيددرا عابدددا  دداح  سددشة وا هدداس 

 ،مات  س ة في السحرا سشة ستيؽ و بلث مائة و ان مؽ  بشا  ال سانيؽ .
 (.149/ 3(طهقات الذافنية ال هرى)4/316(شورات الوي )16/133سير  عبلا الشهبل )

 (.36قرآن في الظؾاف )ج   الجهر  ال    (2)
( وقدا : ) 961روان الترمو  في الدشؽ  تال الحدج  دال مدا جدا  فدي ال دبلا فدي الظدؾاف حددي  )    (3)

وقد رو  يوا الحدي  عؽ ابؽ طاوس ونيرن عؽ طاوس عؽ ابؽ عهاس مؾقؾفدا ، وال ننرفدغ مرفؾعدا  
(، وروان 3/284( )إال مدددؽ حددددي  عظدددا  بدددؽ الددددائ  ، والنسدددل علدددى يدددوا عشدددد  ف دددر  يدددل النلدددؼ
( 5/222( )2923الشدائي في الدشؽ  تال مشاسدػ الحدج  دال إ احدة ال دبلا فدي الظدؾاف حددي  )

 ، والرحيق  نغ مؾقؾف على ابؽ عهاس وال ضرق رفنغ .
 ( .1/492( )961انغر :  حيق سشؽ الترمو  لؤللهاني حدي  ) 
 ( .63انغر: ج   الجهر  القرآن في الظؾاف لآلجر  )ص    (4)
النالؼ القدوة الحافظ شيخ الحرا  بدؾ عهدالحسيدد عهدالسجيدد بدؽ اإلمداا عهددالن ه  بدؽ رواد،  دان مدؽ    (5)

مدؽ السرجئددة، ومددع يدوا و قددغ  حسددد وهحيدى بددؽ مندديؽ، و دان  علددؼ الشدداس  حددي  ابددؽ جددرهج،  ددؾفي 
 سشة سة ومئتيؽ. 

 (.6/381وي  )(  هوي  الته9/434( سير  عبلا الشهبل  )18/271ال سا  )  هوي       
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وعددؽ عظددا  قددا  : )طفددة ورا  ابددؽ عسددر وابددؽ عهدداس فلددؼ ،  (1)دة( نهددؼ فددي ندددػ وعهددا
 .(2) سسع  حدا  مشهسا يت لؼ في الظؾاف(

وعليددغ فسددا يددؾ مشتذددر فددي يددون األزمشددة مددؽ   يددر مددؽ الظددائفيؽ حددؾ  بيددة هللا 
ومؽ اجتسداس جساعدات مدشهؼ علدى قائدد ضظدؾف بهدؼ  ،مؽ رفع الرؾت  الدعا  والقرا ة

فدع فيتهندغ الجساعدة  ردؾت واحدد فتنلدؾا   دؾا هؼ و حردل وهلقشهؼ الدعا   ردؾت مر 
الفؾادددى وهتذدددؾش  قيدددة الظدددائفيؽ،  دددل يدددوا مدددؽ السش دددرات السخالفدددة لسدددا ا فدددب عليدددغ 

 الفقها  مؽ  رايية رفع الرؾت  القرا ة والدعا  حا  الظؾاف.
خلفددغ،  و عددؽ  عا  مددؽ شددخٍص يتهنددغ فيددغ نفددرقددا  الن يسدديؽ رحسددغ هللا : )و مددا الددد

و عددؽ شددسالغ فددبل   ددل لددغ  ضزددا  مددؽ عسددل الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ، و مددا رفددع ضسيشددغ  
 .(3)الرؾت  غ فان  ان فيغ  ذؾهش على الظائفيؽ ومزعاج لهؼ في ؾن مشهيا  عشغ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( .63ج   الجهر  القرآن في الظؾاف لآلجر  )ص    (1)
روان ابددددؽ  بددددي شدددديهة فددددي السرددددشل  تددددال الحددددج  ددددال فددددي ال ددددبلا مددددؽ  ريددددغ فددددي الظددددؾاف   ددددر     (2)

(12811( )3/137. ) 
 ( .22/336مجسؾس فتاوى ورسائل الن يسيؽ )    (3)
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 انثبنثتانمسأنت 

 ًعنذ قبره رفع انصٌث فً مسجذ اننبً 

 سس على التقؾى  لغ مش لة عغيسة في اإلسبلا فهؾ السدجد الو  مدجد الشهي 
وعؽ  بي سنيد الخدر  ، (1) (  ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) فسا قا  هللا  نالى فيغ :

 ترى رجل مؽ بشي خدرة ورجل مؽ بشي عؾف في السدجد الو   سس مقا : ا
 ،، وقا  اآلخر: يؾ مدجد قها  على التقؾى، فقا  الخدر : يؾ مدجد رسؾ  هللا 

فقا : يؾ يوا، ضنشي مدجدن، وفي ذلػ خيرَّ   ير(  في ذلػ، ف  يا رسؾ  هللا 
(2)  ،

 عؽ الشهي وهدتح  شد الرحا  إليغ  قربا  إلى هللا  نالى و دا   للنهادة فيغ، فنؽ  بي يرهرة 
ومدجد  قا  : )ال  ذد الرحا  إال إلى  بل ة مداجد: السدجد الحراا، ومدجد الرسؾ  

 بلة فيسا سؾان مؽ السداجد إال السدجد والربلة فغ  فزل مؽ  لل ،  (3)األقرى(
: ) بلة في مدجد  يوا خير  قا : قا  رسؾ  هللا  الحراا، عؽ  بي يرهرة 

 .(4)مؽ  لل  بلة في نيرن مؽ السداجد إال السدجد الحراا(

                                                 

 . 118سؾرة التؾبة ، آضة      (1)
مددو  فددي الدددشؽ  تددال  بددؾال الرددبلة  ددال مددا جددا  فددي السدددجد الددو   سددس علددى التقددؾى روان التر     (2)

(، وقددددا : يددددوا حدددددي  حدددددؽ  ددددحيق وروان الشدددددائي فددددي الدددددشؽ  تددددال 2/144( )323حدددددي  )
( ، والحددي    دلغ فدي 2/39( )696السداجد  ال ذ ر السدجد الو   سس علدى التقدؾى حددي  )

 ن السددجد الدو   سدس علدى التقدؾى يدؾ مددجد الشهدي  حيق مدلؼ فدي  تدال الحدج  دال بيدان  
 ( .2/1115( )514 السديشة حدي  )

روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال فزددل الرددبلة،  ددال فزددل الرددبلة فددي مدددجد م ددة والسديشددة      (3)
( وروان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال الحدددج  دددال ال  ذدددد الرحدددا  إال إلدددى 1/367( )1189حددددي  )

 ( .2/1114( )511 بل ة مداجد حدي  )
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال فزددل الرددبلة ،  ددال فزددل الرددبلة فددي مدددجد م ددة والسديشددة     (4)

( وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تدددال الحددج  ددال فزددل الرددبلة  سددددجد  1/367( )1191حدددي  )
 (.2/1112( )516م ة والسديشة حدي  )
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قا  : )ما   ن رسؾ  هللا  وفيغ رواة مؽ رهاض الجشة، فنؽ  بي يرهرة 
 .(1)لجشة، ومشهر  على حؾاي(بيؽ بيتي ومشهر  رواة مؽ رهاض ا

فسدجد بهون الس ا ة حقيب   ن ضنغؼ وهخص  س هد عشاضة، ومؽ ذلػ حرمة 
 . رفع الرؾت فيغ و وا عشد قهرن 

   ر عسر بؽ  وقد استد  النلسا  على حرمة رفع الرؾت في مدجد الشهي 
فنؽ ،   في زجر الرجليؽ اللويؽ رفنا   ؾا هسا في مدجد الشهي  الخظال 

الدائ  بؽ ي هد قا  :  شة قائسا  في السدجد فحرهشي رجل فشغرت فاذا عسر بؽ 
الخظال، فقا : اذي  ف  شي بهويؽ، فجئتغ بهسا، قا : مؽ  نتسا؟  و مؽ  يؽ  نتسا؟ 
قاال: مؽ  يل الظائل، قا : لؾ  شتسا مؽ  يل الهلد ألوجنت سا،  رفنان   ؾا  سا في 

: قا : سسع   (3)ييؼ بؽ عهدالرحسؽ بؽ عؾفوعؽ إبرا ،   (2)مدجد رسؾ  هللا 
ويوا الح ؼ ليس ،  (4) ؾت رجل في السدجد فقا :   در   يؽ  نة ؟ عسر 

إال  (5) – سا سهب  قرهرن  -خا ا   السدجد الشهؾ  بل يؾ عاا في جسيع السداجد 
  نغ يت فد في السدجد الشهؾ  لنغيؼ م انتغ في اإلسبلا .

                                                 

( 1196فزدددل مدددا بددديؽ القهدددر والسشهدددر حددددي  ) روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال فزدددل الردددبلة  دددال     (1)
وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الحددج  ددال مددا بدديؽ القهددر والسشهددر رواددة مددؽ رهدداض  ( .1/368)

 ( .2/1111( )512الجشة حدي  )
 سهب  خرهجغ ص )    ( .     (2)
بددؽ  بددي  إبددراييؼ بددؽ عهددد الددرحسؽ بددؽ عددؾف ال يددر   بددؾ إسددحا  السدددني،  مددغ  ا  ل ددؾا بشددة عقهددة   (3)

منيط ،  ان  قة ضند في الظهقة األولى مؽ التا نيؽ ، وذ ر فدي عدداد الردحا ة فداهلل  علدؼ ،  دؾفي 
 سشة خسس وسهنيؽ .

 (1/139(  هوي  التهوي  )2/111( الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ )1/158 سد ال ا ة )        
( و دددددححغ 11/414( )11848)روان الشددددددائي فدددددي الددددددشؽ ال هدددددرى ،  تدددددال السدددددؾاعظ حددددددي       (4)

 ( .6/65الحافظ ابؽ   ير في  فدير القرآن النغيؼ في  فدير سؾرة الشؾر )
انغدددر: السدددد لة الدادسدددة عذدددر : رفدددع الردددؾت  الخردددؾمة فدددي السددددجد مدددؽ السهحددد  ال ددداني :      (5)

  ح اا رفع الرؾت في الربلة في الفرل األو  )ص    ( .
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لَّغ  مؽ  يل النل ،  (1)ؼ إلى  راية رفع الرؾت عشد قهر الشهي وذي  ج 
ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ )واستدلؾا على ذلػ  آضة الحجرات، ويي قؾ  هللا  نالى : 

إجبلال  لغ و نغيسا ،  ، فبل يرفع الرؾت عشد قهرن و نها  ذسل ما  ند وفا غ ،(2)(ہ
 . فسا  ان ال يرفع  حزر غ حا  حيا غ   بي يؾ و مي 

 .(3)ميتا   حرمتغ حيا (  رحسغ هللا : )حرمة الشهي  قا  ابؽ النربي
رحسغ هللا : )واستد  النلسا   اآلضة ]آضة الحجرات[ على السشع  (4)قا  اآللؾسي

، وعشد قرا ة حدي غ عليغ الربلة والدبلا ألن مؽ رفع الرؾت عشد قهرن الذرهف 
 .(5)حرمتغ ميتا   حرمتغ حيا ( 

عشد دخؾ  السدجد يشه ي لغ  ن  هي لوا مؽ رن  في الدبلا على الش
 . يت دل بهوا األدل وهخفض مؽ  ؾ غ إجبلال  لشهي هللا 

و احهيغ  قا  النبلمة ابؽ ع يسيؽ رحسغ هللا : )ولي ؽ سبلمغ على الشهي 
  دل، وخفض  ؾت، فان رفع الرؾت في السداجد مشهي عشغ، السيسا في مدجد 

 .(6)، وعشد قهرن( رسؾ  هللا 
نبلمة ابؽ  از رحسغ هللا في مشد غ : )و ما ما ضفنلغ  نض ال وار مؽ وقا  ال

وطؾ  القياا يشاب فهؾ خبلف السذروس... وألن طؾ  القياا  رفع الرؾت عشد قهرن 
                                                 

(   سدشى السظالد  3/249( مشق الجليدل )3/162ر خليل للخرشي )انغر في يوا : شرح مختر     (1)
 ( .2/442( مظال   ولي الشهى )3/115)

 ( .2سؾرة الحجرات )آضة      (2)
 ( .4/146 ح اا القرآن )     (3)
 بؾ ال شا  محسؾد بؽ عهد هللا الحديشي اآللؾسي اله داد ، مفدر، محدث، فقيدغ،  ديد ،  دان سدلفي    (4)

جتهدا، و ان  حدد  فدراد الددنيا ضقدؾ  الحدب وال ضحيدد عدؽ الردد ، متسدد ا   الددشؽ متجشهدا  االعتقاد م
 ه. 1271عؽ الفتؽ، مؽ  تهغ روح السناني وحاشية على شرح القظر، مات سشة 

( منجدؼ السدخلفيؽ 7/176( األعدبلا لل ر لدي )1451حلية الهذر في  ارهخ القدرن ال الد  عذدر )ص      
(12/175.) 

 ( .16/317 فدير القرطهي رحسغ هللا الجامع في  ح اا القرآن )وانغر:  
 ( .13/291روح السناني في  فدير القرآن النغيؼ والدهع الس اني )     (5)
 ( .16/317وانغر:  فدير القرطهي رحسغ هللا الجامع في  ح اا القرآن ) 
 ( .17/191مجسؾس فتاو  ورسائل ابؽ ع يسيؽ )     (6)
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واإلف ار مؽ   رار الدبلا ضفزي إلى ال حاا و  رة الزجيج وار فاس  عشد قهرن 
محترا حيا   للسدلسيؽ.... ويؾ ، وذلػ ضخالل ما شرعغ هللا  األ ؾات عشد قهرن 

 .(1)وميتا ، فبل يشه ي للسخمؽ  ن ضفنل عشد قهرن ما ضخالل األدل الذرعي(
 
 

                                                 

 ( .98ب واإلضزاح ل  ير مؽ مدائل الحج والنسرة وال هارة على اؾ  ال تال والدشة )صالتحقي     (1)
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 المسألة الرابعة
 رفع الصوت بالتكبير في العيدين

  هير هللا جل وعبل مذروس في عيد  الفظر واألاحى، بداللة قدؾ  هللا  هدارب 
(  ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې) و نالى:

(1). 
مدددة ابدددؽ   يدددر رحسدددغ هللا : )ولهدددوا  خدددو   يدددر مدددؽ النلسدددا  مذدددروعية قدددا  النبل

(ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې) :ت هير في عيد الفظر مؽ يون اآلضةال
ڳ ) :،وداللة قؾلغ  ندالى(2)

(ڱ ڱ ڱ ڱ ں
قددددا  ابددددؽ عهدددداس راددددي هللا عشهسددددا : )األضدددداا السندددددودات:  ضدددداا  (3)

: )يدددؾا عرفدددة وهدددؾا  قدددا : قدددا  رسدددؾ  هللا   (5)وعدددؽ عقهدددة بدددؽ عدددامر، (4)النذدددر(
 .(6)الشحر و ضاا التذرهب عيدنا  يل اإلسبلا ويي  ضاا  فل وشرل وذ ر هلل(

 فبل خبلف بيؽ  يل النلؼ في مذروعية الت هير في عيد  الفظر واألاحى.

                                                 

 ( .185سؾرة الهقرة ، آضة )   (1)
 ( .1/515 فدير القرآن النغيؼ )   (2)
 ( .28سؾرة الحج ، آضة )   (3)
النسددل  روان الهخدار  منلقددا  فدي الرددحيق عدؽ ابددؽ عهداس  رددي ة الجد ا  تددال النيدديؽ،  ددال فزدل   (4)

( وو دلغ الهيهقدي فدي الددشؽ ال هدرى  تدال الحدج  دال األضداا السنلؾمدات 1/316في  ضاا التذرهب )
( وهدروى م لدغ 8/351( و حيق إسشادن الشؾو  في السجسدؾس )5/373()11145والسندودات   ر )

عؽ  بي مؾسى األشنر  ومجايد وعظا  وسدنيد بدؽ جهيدر  والحددؽ وقتدادة، ويدؾ مدوي  الذدافني 
( وادنل القدؾ   د ن السدراد 1/415ذهؾر عؽ  حسدد، انغدر  فددير القدرآن النغديؼ البدؽ   يدر )والس

( 3/283 األضددداا السنلؾمدددات  ضددداا النذددددر جسدددع مدددؽ السحققددديؽ  ددددابؽ النربدددي فدددي  ح ددداا القددددرآن )
 حي  ذ ر  ن السراد  األضاا السنلؾمات يي  ضاا الشحر .( ،5/545شقيظي في  اؾا  الهيان )والذ

 الة فرهق الهبل  في  فدير قؾلغ  نالى )وهو روا اسؼ هللا في اضاا منلؾمات( .انغر: رس 
،  دان عالسدا مقرئدا  بؾ عهس عقهة بدؽ عدامر الجهشدي السردر  ، اإلمداا السقدرئ  داح  الشهدي     (5)

فريحا فقيهدا فراديا شداعرا  هيدر الذد ن، و دان الهرهدد إلدى عسدر  فدتق دمذدب ، ولدي إمدرة مردر ، 
 وخسديؽ. مات سشة  سان

 ( .4/429( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )2/467( سير  عبلا الشهبل )4/51 سد ال ا ة)      
( وروان 4/88( )2419روان  بددؾ داود فدددي الدددشؽ  تدددال الرددؾا  دددال  ددياا  ضددداا التذددرهب حددددي  )   (6)

( 773الترمو  في الدشؽ  تال الرؾا  دال مدا جدا  فدي  راييدة الردؾا فدي  ضداا التذدرهب حددي  )
 (، وقا  حدي  حدؽ  حيق .4/134)
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فقددددد اختلدددل الفقهدددا  فددددي ار، و مدددا فدددي  ددددفتغ مدددؽ رفدددع الرددددؾت  دددغ  و اإلسدددر 
 :السواي  األربنة الدشية في ذلػ على قؾليؽ

سددداجد القددؾ  األو  : مذددروعية رفددع الرددؾت  ددالت هير ومشددهارن فددي السشدداز  وال
وعليدددغ جسهدددؾر الفقهدددا  مدددؽ الحشفيدددة فدددي السردددحق واألسدددؾا  وفدددي طرهدددب السردددلى ، 

والسال يدددة والذدددافنية والحشابلدددة، ويدددؾ قدددؾ   بدددي يؾسدددل و  بدددؽ الحددددؽ مدددؽ عشدددديؼ، 
 الحشفية. 

خدددرج لردددبلة النيدددديؽ ض هدددر حددديؽ ضخدددرج إلدددى قدددا  مالدددػ رحسدددغ هللا : )والت هيدددر إذا 
 .(1)السرلى، وذلػ عشد طلؾس الذسس، في هر في الظرهب   هيرا  ضدسع نفدغ ومؽ يليغ(

)وهدتح  الجهر  دالت هير ل دل  :(2)ؽ )وجهر  غ(الخرشي رحسغ هللا عشد قؾ  السا  قا 
 .(3)للذنيرة(  حد نير الشدا   قدر ما ضدسع نفدغ ومؽ يليغ، وفؾ  ذلػ قليبل  إعهارا  

قددددا  الذددددافني رحسددددغ هللا : )فدددداذا ر وا يددددبل  شددددؾا ،  حههددددة  ن ض هددددر الشدددداس 
جساعدة، وفددرادى فدي السدددجد، واألسدؾا ، والظددر ، والسشداز ، ومدددافرهؽ، ومقيسديؽ فددي 
فل حا ، و يؽ  انؾا، و يؽ ضغهروا الت هير... و دولػ  حد  فدي ليلدة األادحى لسدؽ لدؼ 

غ هللا: )يشدددددل الت هيددددر لحااددددر ومدددددافر...   ددددرول قددددا  الذددددربيشي رحسدددد، و  (4)ضحددددج(
 .(5)الذسس ليلتي النيد... في السشاز  والظر  والسداجد واألسؾا .. برفع الرؾت(

                                                 

 ( .35مخترر خليل رحسغ هللا )ص   (1)
(، 2/582(.وانغددددر: مؾايدددد  الجليددددل للحظددددال )2/113شددددرح الخرشددددي علددددى مخترددددر خليددددل )    (2)

 ( .184القؾانيؽ الفقهية البؽ ج   )ص
 ( .  1/245السدونة )   (3)
في عيد األاحى... و ما فدي عيدد الفظدر فدبل  قا  ال اساني ) ن ض دو إلى السرلى جايرا   الت هير 

ضجهر  الت هير عشد  بي حشيفة وعشد  بي يؾسل و  ضجهر وذ ر الظحاو   ندغ ضجهدر فدي النيدديؽ 
 ( .1/279جسنا ( . بدائع الرشائع )

 ( .2/486األا )   (4)
( 2/397ملدددي )( وانغدددر : نهاضدددة السحتددداج للر 1/468م شدددي السحتددداج إلدددى منرفدددة  لفدددا  السشهددداج )   (5)

 ( .3/51 حفة السحتاج )
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قددددا  الههددددؾ ي رحسددددغ هللا : )وهدددددؽ إعهددددارن    الت هيددددر فددددي السددددداجد والظددددر  
 وعشدددد  بدددي يؾسدددل و )قدددا  ال اسددداني : ، و  (1)حزدددرا  وسدددفرا ... وهددددؽ الجهدددر  دددغ(

قددا  ابددؽ  يسيددة رحسددغ هللا: ) مددا الت هيددر فانددغ مذددروس فددي ، و  (2)ضجهددر ]    ددالت هير[(
عيدددد األادددحى  اال فدددا ، و دددولػ يدددؾ مذدددروس فدددي عيدددد الفظدددر عشدددد مالدددػ والذدددافني 
 ،و حسددد، وذ ددر ذلددػ الظحدداو  مددويها  ألبددي حشيفددة و  ددحا غ، والسذددهؾر عشددديؼ خبلفددغ

 .(3)ة راؾان هللا عليهؼ(ل ؽ الت هير فيغ يؾ الس  ؾر عؽ الرحا 
القؾ  ال اني : ال ضذرس رفع الرؾت  دالت هير فدي عيدد الفظدر خا دة بدل ض هدر 

 ويي مذهؾر السوي  . (4)سرا  ويؾ قؾ   بي حشيفة رحسغ هللا في رواضة 
قدددا  ابدددؽ نجددديؼ رحسدددغ هللا : )فدددي ناضدددة الهيدددان السدددراد مدددؽ نفدددي الت هيدددر  ردددفة 

وفدددي ، ؾازن  ردددفة اإلخفدددا (  يددددجددد خدددبلف فدددي الجهدددر، ألن الت هيدددر خيدددر مؾادددؾس، ال
وعشدديسا : ض هدر وهخافدة، ويدؾ إحددى ، الخبل ة ما ضخالفغ قا : وال ض هدر يدؾا الفظدر

 .(5)الروايتيؽ عؽ  بي حشيفة، واأل ق ما ذ رنا:  نغ ال ض هر في عيد الفظر(
قددا  ال اسدداني رحسددغ هللا : )و مددا فددي عيددد الفظددر فددبل ضجهددر  ددالت هير عشددد  بددي 

واختار ابؽ الهساا رحسغ هللا  ن قؾ  اإلماا  بدي حشيفدة رحسدغ هللا يدؾ عددا ،  (6)شيفة(ح
 مذروعيتغ في   لغ. مع عدا مذروعية رفع الرؾت  غ
                                                 

 (.3/413 ذاف القشاس )   (1)
( 2/435( اإلنردددداف فددددي منرفددددة الددددراجق مددددؽ الخددددبلف )2/46وانغددددر: شددددرح مشتهددددى اإلرادات ) 

 (.  1/813مظال   ولي الشهى في شرح ناضة السشتهى )
يدددان الدددديؽ الهخدددار  ( وانغدددر: السحددديط الهريددداني فدددي الفقدددغ الشنسددداني لهر 1/279بددددائع الردددشائع )   (2)

(2/124. ) 
 ( .24/221مجسؾس الفتاوى )   (3)
وعشغ رواضة  قؾ   احهيغ  سذروعية رفدع الردؾت  دالت هير فدي النيدديؽ . انغدر: فدتق القددير البدؽ    (4)

 ( .1/69الهساا )
( وقا  ابؽ عابدديؽ عشدد  ردحيق  داح  الخبل دة:) نرل 2/278الهحر الرائب في  ش  الدقائب )   (5)

عدد ا إلددى  بددي حشيفددة  نددغ ال ض هددر فددي الفظددر   ددبل ( . حاشددية ابددؽ عابددديؽ  الخبل ددة:) نرل مددؽ
(3/51. ) 

 (.1/279بدائع الرشائع )   (6)
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قا  رحسغ هللا : )وفي الخبل ة مدا ضفيدد  ن الخدبلف فدي   دل الت هيدر، ولديس 
إضقاعددغ  ذددي  إذ ال ضسشددع مددؽ ذ ددر هللا  دددائر األلفددا  فددي شددي  مددؽ األوقددات بددل مددؽ 

 .(1)على وجغ الهدعة، فقا   بؾ حشيفة: رفع الرؾت  الو ر بدعة( 
وقد استد  الجسهؾر على مذدروعية رفدع الردؾت  دالت هير فدي النيدديؽ  اآل دار 

 الست ا رة الؾاردة عؽ الرحا ة راي هللا عشهؼ والتا نيؽ في رفع الرؾت  الت هير.
ض هدرون مدؽ حيد  ضخرجدؾن فسؽ ذلػ:عؽ ال ير  رحسغ هللا قا  : )فان الشداس 

مدددؽ بيدددؾ هؼ ضددد  ؾا السردددلى، حتدددى ضخدددرج اإلمددداا، فددداذا خدددرج اإلمددداا سددد تؾا، فددداذا  هدددر 
وعدددؽ  بدددي ،  (3). وعشدددغ قدددا : ) عهدددروا الت هيدددر يدددؾا الفظدددر فاندددغ يدددؾا   هيدددر((2)فهدددروا(

قددا   ؾا فددي الفظددر  شددد مددشهؼ فددي األاددحى(عهدددالرحسؽ الدددلسي رحسددغ هللا قددا : )فددان
 ددان ابددؽ عسددر و بددؾ يرهددرة ضخرجددان إلددى الدددؾ  فددي و ،  (5)فددي الت هيددر: ضنشددي (4)و يددع

ض هددر فددي قهتددغ  سشددى،   ددان عسددر و ،  (6) ضدداا النذددر ض هددروا وه هددر الشدداس بت هيريسددا
 .(7)وهدسنغ  يل السدجد في هرون وه هر  يل األسؾا ، حتى  ر ج مشى   هيرا  

                                                 

 ( .1/69شرح فتق القدير )   (1)
روان ابدددؽ  بددددي شدددديهة فددددي السرددددشل  تددددال  ددددبلة النيددددديؽ  ددددال فددددي الت هيددددر إذا خددددرج إلددددى النيددددد    (2)

 ( .3/121ا  ال ليل )(، و ححغ االلهاني في إرو 4/192( )5667)
روان الفرهابي في  ح اا النيديؽ  ال مدؽ ض هدر يدؾا النيدد إذا نددا إلدى السردلى فدي طرهقدغ وملدى  ن    (3)

 ( .  111( )ص42يؾافي اإلماا برقؼ )
و يع بؽ الجراح بؽ مليق بؽ عد  بؽ فرس ،اإلمداا الحدافظ  محددث الندرا  ،  بدؾ سدفيان الرؤاسدي    (4)

ا ، قا  ابؽ منيؽ: و يع في زمانغ  داألوزاعي فدي زماندغ، وقدا   حسدد: الرؤاسي ال ؾفي  حد األعبل
 ما ر ية  حدا  وعى للنلؼ وال  حفظ مؽ و يع ،مات سشغ سهع و دنيؽ ومئة . 

 (9/141( سير  عبلا الشهبل  )31/484(  هوي  ال سا  )9/37الجرح والتنديل )
( والدددارقظشي فددي الدددشؽ  تددال 1/429) (1118روان الحددافؼ فددي السدددتدرب  تددال  ددبلة النيددديؽ )   (5)

 ( .2/381( )1713النيديؽ   ر )
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال النيددديؽ  ددال فزددل النسددل فددي  ضدداا التذددرهب منلقددا  مج ومددا   ددغ    (6)

 (، وو لغ عهد بؽ حسيد مؽ طرهب عسرو بؽ ديشار . 1/317)
 ( .3/124انغر: إروا  ال ليل لؤللهاني ) 
( 1/317لهخددار  فددي الرددحيق  تددال النيددديؽ  ددال الت هيددر  ضدداا مشددى ، ومذا ندددا إلددى عرفددة )روان ا   (7)

(،  تدال  دبلة النيدديؽ  دال مدؽ اسدتح   ن يهتددئ 6273و لغ الهيهقي في الددشؽ ال هدرى   در )
 (.3/438 الت هير خلل  بلة الرهق مؽ يؾا عرفة )
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ا يددؾا األاددحى عددؽ نددافع عددؽ ابددؽ عسددر راددي هللا عشهسددا : ) نددغ  ددان إذا نددد
 .(1)وهؾا الفظر ضجهر  الت هير حتى ض  ي السرلى  ؼ ض هر حتى ض  ي اإلماا(

رحسغ هللا قا  : )خدرج ابدؽ ال بيدر يدؾا الشحدر، فلدؼ يدريؼ  (2)عؽ  سيؼ بؽ سلسة 
ذ فنلددؾا ذلددػ فقددد ر يتشددا فددي النددد ر مددا إض هددرون، فقددا : مددا لهددؼ ال ض هددرون؟  مددا وهللا 

ن بيدددش ؼ مل، في هدددر الدددو  يليددغ، حتدددى يدددر جَّ الندددد ر   هيدددرا ، و ي ددرى طرفدددان، في هدددر الرجددد
 .(3)وبيشهؼ  سا بيؽ األرض الدفلى والدسا  النليا(

قدددا  ابددددؽ رجدددد  رحسددددغ هللا : )ولددددولػ ضذددددرس إعهددددار الت هيددددر فددددي الخددددروج إلددددى 
النيديؽ في األمرار، وقد روى عؽ عسدر، وعلدي، وابدؽ عسدر،  بدي قتدادة، وعدؽ خلدب 

إجساس مدؽ النلسدا  ال ضنلدؼ بيدشهؼ فيدغ خدبلف فدي عيدد الشحدر إال مدا  مؽ التا نيؽ، ويؾ
روى األ ددرا عددؽ  حسددد  نددغ ال ضجهددر  ددغ فددي عيددد الشحددر، وهجهددر  ددغ فددي عيددد الفظددر، 
ولنل مرادن  نغ ضجهر  دغ فدي عيدد الشحدر دون الجهدر فدي عيدد الفظدر؛ فدان   هيدر عيدد 

 .(4)الفظر عشدن آفد( 
دا مذدروعية رفدع الردؾت  دالت هير فدي الفظدر واستد   بؾ حشيفة و  هاعغ في ع

 خا ة  ندة  دلة مشها:

                                                 

( وروان الهيهقدي فدي الددشؽ ال هدرى 2/381( )1716روان الدارقظشي فدي الددشؽ  تدال النيدديؽ   در )   (1)
( 6129فتدددال النيدددديؽ  دددال الت هيدددر ليلدددة الفظدددر وهدددؾا الفظدددر ومذا نددددا إلدددى  دددبلة النيدددديؽ   دددر )

 (.3/122( )651( و ححغ األلهاني في إروا  ال ليل   ر)3/395و ححغ )
سان بدددؽ  دددرد وشدددرهق  سددديؼ بدددؽ سدددلسة الددددلسي ال دددؾفي ر ى عهدددد هللا بدددؽ ال بيدددر، وروى عدددؽ سدددلي   (2)

القااي ، قا  ضحيدى بدؽ منديؽ والشددائي:  قدة ، استذدهد  دغ الهخدار  فدي الردحيق ، وروى لدغ فدي 
 األدل ، وروى لغ الهاقؾن سؾى الترمو  ، مات سشة مئة .

 ( .1/512(  هوي  التهوي  )4/331(  هوي  ال سا  )2/441الجرح والتنديل )
تدال  دبلة النيدديؽ  دال الت هيدر ليلدة الفظدر وهدؾا الفظدر ومذا نددا روان الهيهقي في الددشؽ ال هدرى     (3)

( وانغددددر فددددي يددددون اآل ددددار:  ح دددداا النيددددديؽ للفرهددددابي 3/395( )6133إلددددى  ددددبلة النيددددديؽ   ددددر )
(111-121. ) 

 ( .9/31فتق الهار  )   (4)
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)خيددددددددر الددددددددو ر : وقؾلددددددددغ    (ى ى ې ې)قددددددددؾ  هللا  نددددددددالى : الدددددددددليل األو  :
 .(1)الخفي(

مؾلى ابؽ عهاس راي هللا عشهسا قا :  شدة  قدؾد  (2)عؽ شنهةالدليل ال اني :
الشدداس؟ قلددة: ض هددرون، ابددؽ عهدداس يددؾا النيددد، فيدددسع الشدداس ض هددرون، فقددا : مددا شدد ن 
 . (3)قا : ض هرون! قا : ض هر اإلماا؟ قلة: ال، قا :  مجانيؽ الشاس

وجددغ الداللددة:قا  ال اسدداني رحسددغ هللا : ولددؾ  ددان الجهددر  ددالت هير سددشة لددؼ ض ددؽ 
 .(4)لهوا اإلن ار منشى 

السشاقذة : يدوا األ در ادنيل ال ضردق االحتجداج  دغ فدي رد اآل دار الردحيحة 
وقددد قددا  ابددؽ رجدد   نددد بددو رن لهددوا ي الجهددر  ددالت هير فددي النيددديؽ ،  ة فددعددؽ الرددحا

 .(5)األ ر: )وشنهة يوا مت لؼ فيغ، ولنلغ  راد الت هير في حا  الخظهة(
 ن األ ددل فددي األذ ددار يددؾ اإلخفددا  إال فيسددا ورد التخردديص الدددليل ال الدد  :

 .(6)ر في عيد الفظر على األ لموقد ورد في عيد األاحى، فهقي األ ،فيغ

                                                 

 .(1/334انغر في االستدال   اآلضة والحدي  :  هييؽ الحقائب شرح  ش  الدقائب )   (1)
شددنهة بددؽ ديشددار القرشددي الهاشددسي ،  بددؾ عهددد هللا، وهقددا   بددؾهحيى، السدددني مددؾلى ابددؽ عهدداس قددا      (2)

 حسد بؽ حشهل : ما  رى  غ   سا ، وقا  ابؽ منيؽ ليس  غ   س، ويؾ  ح  إلي مدؽ  دالق مدؾلى 
 التؾ مة ، مات في وسط خبلفة يذاا بؽ عهد السلػ .

(  ددارهخ اإلسددبلا 12/497(  هددوي  ال سددا  )4/367تنددديل )( الجددرح وال5/294الظهقددات ال هددرى )
(3 /61. ) 

روان ابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال  ددبلة النيددديؽ  ددال فددي الت هيددر إذا خددرج إلددى النيددد   ددر    (3)
( ويددؾ   ددر 4/251( )2114( ومددؽ طرهقددغ روان ابددؽ السشددور فددي األوسددط   ددر )4/194( )5676)

ي مدددؾلى ابدددؽ عهددداس سدددي  الحفدددظ ضحددددث عدددؽ ابدددؽ عهددداس ادددنيل فيدددغ شدددنهة بدددؽ ديشدددار الهاشدددس
  حاديدد  ال يروههددا عشددغ ال قددات، قددا  ابددؽ حهددان: روى عددؽ ابددؽ عهدداس مددا ال   ددل لددغ حتددى   نددغ 

 ( .2/171(  هوي  التهوي  )1/361ابؽ عهاس آخر )انغر: السجروحيؽ البؽ حهان )
 ( .1/281بدائع الرشائع )   (4)
 . (9/31انغر: فتق الهار  )   (5)
ضدة شدرح الهداضدة للهدابرقي (، النشا224ا11(،  هييؽ الحقائب لل هلندي 1/281انغر: بدائع الرشائع )   (6)

 ( .3/51(، حاشية ابؽ عابديؽ )2/278الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب ) (2/72للهابرقي )
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السشاقذدددة :يدددوا األ دددل فدددي  دددؾن الدددو ر خفيدددا  جدددا  مدددا يشقدددل عشدددغ مدددؽ اآل دددار 
الست ددا رة عددؽ الرددحا ة راددي هللا عددشهؼ والتددا نيؽ فددي رفددع الرددؾت  ددالت هير فيرددار 

 ، وال مش ر لهؼ.(1)فهي  اإلجساس  سا قالغ ابؽ رج  ،ليهاإ
 

 الترجيق :
ر في النيديؽ ومعهارن فدي مذروعية رفع الرؾت  الت هي –وهللا  علؼ  –الراجق 

السدداجد والظرقدات والهيدؾت واألسدؾا ، لردحة اآل دار عدؽ الردحا ة فدي رفدع الردؾت 
  الت هير وعدا ما ضناراها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .9/31فتق الهار  )   (1)
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 ادلثحث انظادص
 

 أحكاو رفع انصىخ يف اجلهاد
 

 وفيو مدألة واحدة :

 رفع الرهت عشد التقاء الرفهف  .
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  ادلثحث انظادص
 رفع انصىخ يف اجلهاد

 
 وفيه مسألة واحدة : رفع الصوت عند التقاء الصفوف 

ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)قددددا   نددددالى : 

(  ڤ ڤ
 .(2)فهون اآلضة ال رهسة  جسع شي  جا  في آدال القتا  ،   (1)

حدددداا ومددددؽ  دل القتددددا  الددددو  وردت  ددددغ الذددددرهنة عدددددا رفددددع الرددددؾت عشددددد الت
 الرفؾف و قابل الجيؾش .

وقددد ا فقددة  لسددة الفقهددا  علددى  راييددة رفددع الرددؾت والحالددة يددون، وعليددغ عامددة 
  يل النلؼ مؽ الرحا ة والتا نيؽ و ئسة الفقها  .

قا    بؽ الحدؽ الذيهاني رحسغ هللا : )وال ضدتح  رفع الردؾت فدي الحدرل 
وفدي الهحدر الرائدب ،  (4)ل شغ فذل(، و (3)مؽ نير  ن ض ؾن ذلػ م رويا  مؽ جهة الديؽ

وفدي  سدشى السظالد : ، (5)قا : )وفي الغهيرهة: وال ضددتح  رفدع الردؾت فدي الحدرل(
،  (6)()و ن ض هددر  ددبل إسددراف فددي رفددع الرددؾت و ددل ذلددػ مذددهؾر فددي سددير الشهددي 

 .(7)وعؽ  بي السنلى عؽ سنيد بؽ جهير  نغ  رن رفع الرؾت عشد القتا 
  سا سي  ي . سؾ  هللا ويؾ قؾ  عامة  حا ة ر 

 وقد استد   يل النلؼ على  راية رفع الرؾت عشد التقا  الرفؾف  ندة  دلة، مشها:

                                                 

 ( .46-45األنفا : )آضة    (1)
( قدا  الحليسدي رحسدغ هللا : )وهشه دي  ن  ندرف ال د اة اآلدال التدي 178انغر: األذ ار للشدؾو  )ص   (2)

 ضحتاجؾن إليها، وما ضحل مشها، وما ضحرا( .
 يددل ض ددؾن نيددر م ددرون مددؽ جهددة الددديؽ وقددد ح ددؼ عليددغ  الفذددل، والفذددل جنلددغ هللا نتيجددة لسددا نهددى    (3)

 شغ.عشغ مؽ التشازس و رب الظاعة ، وما  ان نتيجة للسشهي عشغ فهؾ مشهي ع
 ( .91-1/89شرح الدير ال هير )   (4)
(5)   (5/81. ) 
(6)   (4/188. ) 
( 34115روان ابدددؽ  بدددي شددديهة فدددي السردددشل  تدددال الددددير  دددال رفدددع الردددؾت فدددي الحدددرل   دددر )   (7)

(18/118. ) 
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الدددددليل األو  : عددددؽ عهددددد هللا بددددؽ عسددددرو راددددي هللا عشهسددددا قددددا : قددددا  رسددددؾ  
: )ال  سشدددؾا لقدددا  النددددو وسدددلؾا هللا النافيدددة، فدددان لقيتسدددؾيؼ فدددا هتؾا واذ دددروا هللا فدددان هللا

 .(1)و  يحؾا فنلي ؼ  الرسة(  جلهؾا  
 مر عشد جلهة الندو و ياحغ بل وا الردسة، فتهديؽ  وجغ الداللة : ن الشهي 

  ن رفع الرؾت مشهي عشغ ألنغ يخد  إلى  رب ل وا الرسة الس مؾر  غ .
ض ريددؾن  عددؽ قدديس بددؽ ع ه دداد قددا : )فددان   ددحال رسددؾ  هللا  الدددليل ال دداني:

 . (2)ا ، وعشد الجشائ ، وعشد الو ر(رفع الرؾت عشد  بلث: عشد القت
، ضح دددي فيدددغ التدددا ني مدددا  وجدددغ الداللدددة :يدددوا األ دددر عدددؽ  دددحا ة رسدددؾ  هللا 

 شايدن مؽ الرحا ة راؾان هللا عليهؼ و نهؼ  انؾا ض ريؾن رفع الرؾت عشد القتا . 
ويدددوا مدددا و دددفهؼ  دددغ مدددؽ رآ يدددؼ عشدددد القتدددا  مدددؽ األعددددا   سدددا قدددا  عتهدددة بدددؽ 

 ج يا  على  - ضنشي   حال رسؾ  هللا  –ر أل حا غ: ) ال  رونهؼ يؾا بد (3)ربينة
 على 

 .(5) لسظ الحيات( (4)الر     نهؼ خرس يتلسغؾن 

                                                 

( 34116روان ابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال الدددير  ددال رفددع الرددؾت فددي الحددرل حدددي  )   (1)
الهيهقددددي فددددي الدددددشؽ ال هددددرى  تددددال الدددددير ،  ددددال الرددددسة عشددددد اللقددددا  حدددددي   ( وروان 18/118)
(18469( )9/258  . ) 

 سهب  خرهجغ ) ص   ( .   (2)
عتهة بؽ ربينة بدؽ عهدد شدسس،  بدؾ الؾليدد  هيدر قدرهش و حدد سدادا ها فدي الجايليدة ،  درب اإلسدبلا    (3)

امدة، طلد  خدؾذة يلهددها يدؾا بددر  وط ى فذهد بدرا مع السذدر يؽ ، و دان ادخؼ الج دة، عغديؼ اله
فلددؼ ضجددد مددا ضدددع يامتددغ فدداعتجر علددى ر سددغ ب ددؾل لددغ وقا ددل قتدداال شددديدا ف حدداط  ددغ علددي بددؽ  بددي 

 طال  وحس ة وعهيدة بؽ الحارث، فقتلؾن .
 . (4/211( األعبلا لل ر لي )1/241( بلؾغ األرل )2/235الروض األنل )

األفل، ويؾ األخدو  اللددان مسدا يهقدى فدي الفدؼ واألسدشان، قدا  اللسظ: ما  لسظ  غ بلدانػ على   ر     (4)
 قا  ابؽ فارس: ف ما التلسظ: فاخراج  نض اللدان، ضقا :  لسظ الحية . 

(، منجدؼ مقداييس 8/164انغر: النيؽ للخليدل مدادة )لسدظ( مدؽ  دال ال بل دي الردحيق مدؽ الغدا  ) 
 ( .5/211الل ة مادة )لسظ( )

( ، و دوا ذ درن ابدؽ عهدربدغ فدي النقدد 38/248هخ دمذدب إلدى األوزاعدي ) سشدن ابؽ عددافر فدي  دار    (5)
 ( .1/89الفرهد )
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: ) نفددو  (1)لنلددي بددؽ  بددي طالدد  عشددد فددتق خيهددر الدددليل ال الدد  :قددؾ  الشهددي 
 .(2)على رسلػ حتى  ش    داحتهؼ  ؼ ادعهؼ إلى اإلسبلا( 

ػ( :    فددي  ددخدة ولدديؽ مددؽ نيددر عجلددة وال )علددى رسددل وجددغ الداللددة : قؾلددغ 
 طيش ومؽ الظيش رفع األ ؾات الس عجة والجلهة .

 الدليل الرا ع : ن رفع الرؾت عشد التقا  الرفؾف ذرهنة وسه  للفذل . 
والفذدددل مدددومؾا فدددي الذدددرهنة، جنلدددغ هللا  ندددالى نتيجدددة لسدددا حرمدددغ مدددؽ األسدددهال 

زس ، و دددولػ رفدددع ب الظاعدددة والتشدددا، و دددر السفزدددية إليدددغ، نحدددؾ منردددية هللا ورسدددؾلغ 
رحسدددددغ هللا : )لسدددددا  دددددان يدددددؾا  (3)ففدددددي مردددددشل عهدددددد الدددددرزا الردددددؾت عشدددددد القتدددددا  ، 

لسددا قدداا رجددل رافنددا   ددؾ غ  ددالت هير: إجلددس  ... قددا  الس يددرة بددؽ شددنهة (4)القادسددية
 .(5)فان القياا وال بلا عشد القتا  فذل(

                                                 

خيهر: بلد   ير السا  وال رس واأليدل،  دان ضددسى رهدف الحجداز، و ف در محردؾال غ التسدر وقددضسا    (   1)
 قا  حدان: فانا ومؽ يهد  القرائد نحؾنا        سدتهزع  سرا  إلى  يل خيهرا 

 (  يبل  شساال  على طرهب الذاا .165ديشة ) هند عؽ الس
 ( .118انغر : منجؼ السنالؼ الج رافية في الديرة الشهؾهة لنا ب الهبلد  )ص

( 3119روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الجهدداد والدددير  ددال مددؽ  سددلؼ علددى يدضددغ رجددل حدددي  )   (2)
ئل علدي بدؽ  بدي طالد  ( ،وروان مدلؼ في الرحيق  تال فزائل الرحا ة  ال مؽ فزدا2/361)
 (  4/1872( )2416حدي. ) 

، روى عدؽ:  دؾر بدؽ     (3) ،  بدؾ   در الردشنانيف ، مدؾاليؼ اليسدانيف يدر ف س  زا  بؽ يساا بدؽ ندافع الح  عهد الرَّ
ب ر ، وهحيدى بددؽ  ي هدد، وابدؽ جدرهج، ومنسدر بددؽ راشدد ونيدريؼ، وعشدغ:  حسدد بددؽ حشهدل، ومسدحا  الددَّ

 ساعة، مات سشة إحدى عذرة ومائتيؽ.منيؽ ونيريؼ ، روى لغ الج
 ( . 18/52(  هوي  ال سا  ) 6/38( الجرح والتنديل )5/548الظهقات ال هرى)

القادسددية قرهددة قددرل ال ؾفددة مددؽ جهددة الهددر بيشهددا وبدديؽ ال ؾفددة خسدددة عذددر فرسددخا ، وفيهددا منر ددة     (4)
ليفدة الراشدد عسددر عغيسدة مدؽ مندارب عغيدة مددؽ مندارب السددلسيؽ مدع الفدرس، وقنددة فدي زمدؽ الخ

فدددي الددددشة الخامددددة عذدددر مدددؽ الهجدددرة،  دددان قائدددد السددددلسيؽ فيهدددا سدددند بدددؽ  بدددي  بدددؽ الخظدددال 
وقددداص، وقائدددد الفدددرس رسدددتؼ واسدددتسرت رحدددى السنر دددة  بل دددة  ضددداا ونردددل اليدددؾا انتهدددة  انتردددار 

( فتدددددؾح الهلددددددان 1/131انغدددددر:  دددددارهخ خليفدددددة بدددددؽ خيددددداط ) السدلسيؽ وقتل رستؼ في السنر ة . 
 ( .3/479(  ارهخ الظهر  )251بلذر  )صلله

 ( .5/484( )9781 تال الس از ،  ال ن وة القادسية ونيريا   ر )   (5)
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ولػ  ن الترؾهة في ذلػ الؾقة ربسدا قا  الذؾ اني رحسغ هللا : )ولنل وجغ  رايتهؼ ل
 .(1)فان مذنرا   الف س والفذل،  خبلف الرسة فانغ دليل ال هات ورباط الج ش(

   ر عشغ  نغ  (2)ويوا  مر منروف للنرل في جايليتها؛ فهوا  ف ؼ بؽ  يفي
 .(3)و ل النسل في الحرل فقا  : )... واعلسؾا  ن   رة الرياح مؽ الفذل(

  ن رفع الرؾت والجلهة   شا  القتا  مؽ ز  األعاجؼ .الدليل الخامس: 
قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )و ان السدلسؾن على عهد نهديهؼ، وبنددن ال ضنرفدؾن 

ويدددؾ مدددؽ  هدددار  –وقدددة الحدددرل إال الدددد يشة وذ دددر هللا سدددهحانغ، قدددا  قددديس بدددؽ عهددداد 
وعشددددد : )و ددددانؾا ضدددددتحهؾن خفددددض الرددددؾت: عشددددد الددددو ر، وعشددددد القتددددا ،  -التددددا نيؽ 

الجشدائ (، و دولػ سدائر اآل دار  قتزدي  نهددؼ  اندة علديهؼ الدد يشة، فدي يدون السددؾاطؽ، 
مددددع امددددتبل  القلددددؾل بددددو ر هللا، ومجبللددددغ ومفرامددددغ، ... و ددددان رفددددع الرددددؾت فددددي يددددون 
السؾاطؽ ال بلث مؽ عادة  يل ال تال واألعاجؼ،  ؼ قد ابتلي بها   ير مؽ يون األمدة( 

(4). 
رؾت في الجهاد يؾ مختص  سا ذ در سدا قا  عشدد التقدا  واعلؼ  ن  راية رفع ال

 الرفؾف والتحاا الجيذيؽ عشد  ناطي القتا  ل ير حاجة .
قا  ابؽ حجر رحسغ هللا عشد قؾ  الهخار  رحسغ هللا : ) ال الرج  في الحدرل 

:و ددد ن السردددشل رحسدددغ هللا  شدددار فدددي الترجسدددة  (5) ورفدددع الردددؾت فدددي حفدددر الخشدددد (

                                                 

 ( .8/51نيل األوطار )   (1)
يؾ  ف ر بؽ  ديفي بدؽ رهداح التسيسدي، ح ديؼ الندرل فدي الجايليدة و حدد السنسدرهؽ،  درب اإلسدبلا،    (2)

، قيدل ن لدة فيدغ إٍلالا فسات فدي الظرهدب، ولدؼ يدر الشهديفقرد السديشة في مئة مؽ قؾمغ يرهدون ا
 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى  ې ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې)يدددددددددددون اآلضدددددددددددة : 

 قا   بؾ حا ؼ : عاش  ف ؼ  بل سائة و بل يؽ سشة وهقا  : بل مئة و دنيؽ سشة، وهشذد لغ : ( ېئ
 ومن امدددددددددددددر  قدددددددددددددد عددددددددددددداش  ددددددددددددددنيؽ حجدددددددددددددة

 هددددددددددددددا  ددددددددددددددة مائتددددددددددددددان نيددددددددددددددر عذددددددددددددددر وفائ
 

 إلددددددددددددى مئددددددددددددة لددددددددددددؼ ضددددددددددددد ا الندددددددددددديش جايددددددددددددل 
 وذلدددددددددددددددددػ مدددددددددددددددددؽ مدددددددددددددددددر الليدددددددددددددددددالي قبلئدددددددددددددددددل

 (.2/6( اإلعبلا )1/272(  سد ال ا ة )1/353انغر: اإل ا ة في  سيي  الرحا ة )  
 ( .1/118عيؾن األخهار البؽ قتيهة )   (3)
 .(1/324( وانغر : االستقامة )1/321اقتزا  الرراط السدتقيؼ لسخالفة   حال الجحيؼ )   (4)
 (.3/367 حيق الهخار  ،  تال الجهاد والدير )   (5)
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ر الخشددد ( إلدددى  ن  رايددة رفدددع الرددؾت فدددي الحددرل مختردددة )ورفددع الردددؾت فددي حفددد
فقد ض ؾن مدتحها  إذا  ر هة السرلحة على رفنغ، وقدد عقدد الشدؾو  ،  (1)  حالة القتا (

  ا ا  في  ذ ارن قائبل  : ) ال الشهي عؽ رفع الرؾت عشد القتا  ل ير حاجة(. 
 ومؽ  ؾر الحاجة التي  دعؾ إلى رفع الرؾت  بل  راية :

 فع الرؾت  ذنار يتنارف عليغ الجيش، ليفيئؾا إليغ  لسا عؽَّ لهؼ  مر.د ر 1
 ويوا  مر منروف وردت  غ م از  السدلسيؽ وذ ر في سيريؼ في الحرل .

)ضدددا حددد ل هللا(، قدددا  ن شدددنار خالدددد بدددؽ الؾليدددد ومدددؽ مندددغ :فدددا (2)وفدددي اليرمدددؾب
عليشدا  ن  ر   مَّد –مدع  بدي   در  :  ان شنارنا ليلة ب يَّت ش ا يؾازن (4)عؽ  بيغ (3)إضاس بؽ سلسة

 . (6)، وشنار  بي عهيدة : ) مة  مة(  (5): )  مة   مة( - رسؾ  هللا 
ددددد رجددددؾس السقددددا ليؽ والتفددددافهؼ حددددؾ  القائددددد ،  نددددد  ذددددرذمهؼ و فددددرقهؼ مسددددا فيددددغ 2

 مرلحة بتقؾهتهؼ ،  سا حرل للسدلسيؽ في قتا  يؾازن .
ندددو و هييتددغ للسدددلسيؽ حيدد   ددرهحا  فددي حالددة يجددؾا ال بددل ورد  مددر الشهددي 

قا  )إن بيتؼ فلي ؽ شنار ؼ : حؼ ال ي شررون(
(7). 

                                                 

 ( .6/161فتق الهار  )   (1)
واد  دداألردن فيددغ وقنددة منر ددة اليرمددؾب فددي خبلفددة عسددر بددؽ الخظددال فددي الدددشة الخامدددة عذددر     (2)

، وقائددد الددروا  للهجددرة بدديؽ السدددلسيؽ والددروا، وقائددد السدددلسيؽ فيهددا  بددؾ عهيدددة عددامر بددؽ الجددراح 
 بلل، فه ا هللا الروا شر ي هسة وفروا و داقظؾا في الؾاد  حتى ردمؾن . الق

 (.3/139(  ارهخ اإلسبلا )3/394(  ارهخ الظهر  )1/148فتؾح الذاا) 
يؾ إضداس بدؽ سدلسة بدؽ األفدؾس اأٍللسدي السددني مذدهؾر وال ضندرف  الرواضدة عدؽ نيدر  بيدغ، قدا  ابدؽ    (3)

 ذرة ومئة .منيؽ  قة،  ؾفي  السديشة سشة  دع ع
 ( .5/244( سير  عبلا الشهبل  )3/413(  هوي  ال سا  )2/279الجرح والتنديل ) 
 .  سلسة بؽ األفؾس الرحابي السذهؾر     (4)
( وروان  بدؾ داود فدي الددشؽ  تدال الجهدداد 27/24( )16498روان اإلمداا  حسدد فدي السددشد حدددي  )   (5)

 ( .4/238)( 2596 ال في الرجل يشاد   الذنار حدي  )
(  دددارهخ 3/29(  دددارهخ الرسدددل والسلدددؾب البدددؽ جرهدددر الظهدددر  )2/611انغدددر : سددديرة ابدددؽ يذددداا )   (6)

 ( .5/413اإلسبلا ووفيات السذايير واألعبلا للويهي )
 (.4/238( )2597روان  بؾ داود في الدشؽ  تال الجهاد  ال في الرجل يشاد   الذنار حدي  )   (7)

(4/238.) 
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ددد عشددد الذدددة علددى الندددو وابتدددا  الهجددؾا ،  حرهزددا  للسهددارزهؽ وشددحوا  للهسددؼ 3
قددا    بدؽ الحددؽ رحسدغ هللا : )فدان  دان فيددغ ي  دد  الحسلدة، ومريا دا  لؤلعددا   ، فد

نشدددي  ن السهدددارزهؽ يددد دادون نذددداطا  برفدددع  حدددرهض ومشفندددة للسددددلسيؽ فدددبل  ددد س  دددغ، ض
األندلدددي رحسددغ هللا  (2)قددا   بددؾ حيددان،  (1)الرددؾت ، وربسددا ض ددؾن فيددغ إريددال للندددو(

(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)عشدددد قدددؾ  هللا  ندددالى : 
)وح دددؼ يدددوا الدددو ر  ن ض دددؾن : (3)

خفيددا  إال إن  ددان مددؽ الجسيددع وقددة الحسلددة فحدددؽ رفددع الرددؾت  ددغ ؛ ألنددغ ضفددة فددي 
 .(4)عزاد ال فار(  

دد دعددا  هللا ومشاشددد غ الشرددر علددى األعددداد؛  سددا ح ددى هللا عددؽ السددخمشيؽ مددع 4
(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)طدددددالؾت ، قددددددا   ندددددالى :

فلددددددؾ رفددددددع  (5)
فددي ند وة بدددر )فسدا زا  يهتددل بربددغ   دؾ غ  الدددعا  فدبل  رايددة ؛  سدا حرددل للشهدي 

ف ددان  ددؾت الشهددي ، (7)لهتدداف يددؾ الرددؾت الندداليوا، (6)مددادا  يدضددغ حتددى سددقط رداؤن( 
 .  في دعائغ لربغ   شا  السنر ة عاليا 

 

                                                 

 ( .1/89) شرح الدير ال هير   (1)
  بدددؽ يؾسدددل بدددؽ حيدددان ال رنددداطي األندلددددي الجيددداني، الشفددد  ،   يدددر الدددديؽ، مدددؽ  هدددار النلسدددا     (2)

 النربية والتفدير والحدي  والتراجؼ والل ات ، اشتهرت  رانيفغ في حيا غ وقرئدة عليدغ ، مدؽ  تهدغ 
لزدددرل مدددؽ لددددان الهحدددر السحددديط ومدددشهج الددددالػ فدددي ال دددبلا علدددى  لفيدددة ابدددؽ مالدددػ، و)ار ذددداف ا

 ه. 745النرل، مات سشة 
( األعدبلا لل ر لدي 3/67( طهقدات الذدافنية البدؽ قاادى شدههة )9/276طهقات الذافنية ال هرى )       
(7/152.) 

 (.  45األنفا  )آضة    (3)
 ( .  4/499الهحر السحيط )   (4)
 (.251الهقرة )آضة   (5)
،  ال اإلمداد  السبلئ دة فدي ند وة بددر وم احدة ال شدائؼ روان مدلؼ في  حيحغ،  تال الجهاد والدير   (6)

 ( .12/84( شرح الشؾو  )3/1383( )1763ال شائؼ حدي  )
(، لدددان النددرل البددؽ 5/243انغدر: الشهاضددة فددي نرهدد  الحددي  واأل ددر البددؽ األ يددر مدادة )يتددل( )   (7)

 ( .9/344مشغؾر مادة )يتل()
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 انفصم انثاًَ 
 

 أحكاو رفع انصىخ يف غري انعثاداخ 
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 انفصم انثاًَ
 أحكاو رفع انصىخ يف غري انعثاداخ

 
 وفيو ثالثة مباحث :

 وفيو مدألة واحدة : السبحث األول  / أحكام رفع الرهت في الشكاح :
 رفع الرهت بالذكر الهارد عشد دخهل الرجل بزوجتو

 السبحث الثاني / أحكام رفع الرهت في القزاء : وفيو مدألتان :
 . رفع الخصوم أصواتهم في مجلس القضاء السدألة األولى : 

 السدألة الثانية : رفع الرهت لمقاضي عمى الخرهم .
 هت في كتاب اآلداب : وفيو أربعة عذر مدألة :أحكام رفع الر / الثالثالسبحث 

 .  السدألة األولى : رفع الرهت فهق صهت الشبي 
 بعد مهتو.   لثانية : رفع الرهت عمى حديثو االسدألة 

 السدألة الثالثة : رفع الرهت عشد سساع القرآن .
 السدألة الرابعة : رفع الرهت بالدعاء.

 الم .السدألة الخامدة : رفع الرهت بالد
 السدألة الدادسة : رفع الرهت بالقرآن في األسهاق.

 وذوي الييئة  السدألة الدابعة : : رفع الرهت عمى أىل الفزل
 األمراء( . -العمساء  –)الهالدين 

 السدألة الثامشة :   رفع الرهت بإنكار السشكر .
 السدألة التاسعة : رفع الرهت بالرقية الذرعية .

 ع الرهت لمسرأة بحزرة األجانب.السدألة العاشرة : رف
 : رفع الرهت بالزغاريد لمسرأة . ةالسدألة الحادية عذر 
 : رفع الرهت بالتكبير والدعاء في الدفر. ةالسدألة الثانية عذر 
 : رفع الرهت بالعطاس والتثاؤب. ةالسدألة الثالثة عذر 
 : رفع الرهت بالزحك. ةالسدألة الرابعة عذر 

 رفع الرهت بالذكر الهارد عشد رؤية السبتمى . : ةالسدألة الخامدة عذر 
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 ادلثحث األول
 

 أحكاو رفع انصىخ يف انُكاح
 

 وفيو مدألة واحدة :
 

 رفع الرهت بالذكر الهارد عشد دخهل الرجل بزوجتو
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 رفع الصوت بالذكر الوارد عن دخول الرجل بزوجته

و  ؼ التددليؼ  ن الرجدل عشدد ورد في الدشة الشهؾهة على  احهها  فزل الربلة 
فنددؽ عسددرو بددؽ شددني  عددؽ  بيددغ خددو بشا دديتها وهقددؾ  الددو ر الددؾارد ، دخؾلددغ ب وجتددغ ض 

قددا  : )إذا  دد وج  حددد ؼ امددر ة  و اشددترى خادمددا  فليقددل : اللهددؼ  عددؽ جدددن عددؽ الشهددي 
إنددي  سدد لػ خيريددا وخيددر مددا جهلتهددا عليددغ، و عددؾذ  ددػ مددؽ شددريا ومددؽ شددر مددا جهلتهددا 

 .(1)اشترى  نيرا  فلي خو بوروة سشامغ وليقل م ل ذلػ( عليغ، ومذا
وعليغ: فهل ضقؾ  يوا الو ر الؾارد جهرا  برفع  ؾ غ  ددسنغ السدر ة  ا ضددرن فدبل 

  دسع ما ضقؾ  .
األ دددل فدددي الدددو ر  ن ض دددؾن جهدددرا ، فيرفدددع  دددؾ غ بدددولػ ؛ ألن الحددددي  ندددص 

، فيرفع  دؾ غ بهدوا (2)تعلى ذلػ، حي  قا  : )فليقل( والقؾ  البد  ن ض ؾن فيغ  ؾ 
وار زدى  ندض  يدل النلدؼ التفردديل فدي ذلدػ، قدا    الن يسديؽ رحسددغ هللا : الدو ر  ، 

)نرى التفريل في يوا، إن  انة امدر ة متنلسدة  ددر   ن يدوا مدؽ السذدروس فليقدل ذلدػ 
جهددددرا ، وربسددددا  ددددخمؽ علددددى دعائددددغ، ومن  انددددة جايلددددة ف خذددددى إن  قددددا  ذلددددػ  ن  شفددددر 

ا  رحسدددغ هللا : )ضقدددؾ  ذلدددػ سدددرا  لدددئبل  شفدددر مشدددغ؛ ألنهدددا مدتؾحذدددة مشدددغ؛ وقددد’ ، (3)مشددغ(
 .(4)رجل  جشهي نره  عليها. في خو بشا يتها وهقؾ  يوا سرا (

فالسذددددروس  ن ضقددددؾ  الددددو ر الددددؾارد برفددددع  ددددؾت لي دددددسع السددددر ة عسددددبل   الدددددشة 
 ولسرلحة   ميؽ السر ة فهؾ دعا  ضذرس الت ميؽ عليغ. 

                                                 

( ، 3/488( )2161جددددامع الش دددداح حدددددي  ) روان  بددددؾ داود فددددي الدددددشؽ  تددددال الش دددداح  ددددال فددددي   (1)
( ، واأللهدداني فددي  ددحيق سددشؽ  بددي داود 242و ددححغ الشددؾو  رحسددغ هللا فددي  تددال األذ ددار )ص

 ( .6/373( ، )1876حدي  )
فددالقؾ  فددي ل ددة النددرل يددؾ : اللفددظ الدددا  علددى منشددى ، واللفددظ يددؾ الرددؾت السذددتسل علددى  نددض    (2)

. انغددر فددي يددوا : شددرح األشددسؾني علددى  لفيددة ابددؽ مالددػ  الحددروف، فددالقؾ  البددد  ن ض ددؾن  رددؾت
(1/25. ) 

 ( . 12/35الذرح السستع على زاد السدتشقع )   (3)
 السشهاج في  ح اا ال واج للن يسيؽ رحسغ هللا .   (4)
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ر ة مؽ ذلػ لجهلها وعدا منرفتها بهدون الددشة فدالستنيؽ ومن خذي استيحاش الس
فددي حقددغ يددؾ  نليسهددا يددون الدددشة وذ ددر الددؾارد فددي ذلددػ، فددبل ضدددر  ددغ بددل ضنلسهددا الدددشة 

 وهو ر الؾارد جهرا ، وهللا  نالى  علؼ.
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 ادلثحث انثاًَ
 

 أحكاو رفع انصىخ يف انقضاء
 

 وفيو مدألتان :
 . رهم أصهاتيم في مجمس القزاء رفع الخالسدألة األولى : 

 السدألة الثانية : رفع الرهت لمقاضي عمى الخرهم .      
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 المسألة األولى 
 رفع الخصوم أصواتهم في مجلس القضاء 

ذ ر الفقها  رحسهؼ هللا في  دل القزا   ن ض ؾن م دان القزدا  مهيهدا  يشاسد  
 حيشسدددا   لدددؼ عدددؽ م دددان قدددا  الرملدددي رحسدددغ هللا،  (1)ة القزدددا  هدددمشرددد  القاادددي ور 

والئقا  بؾعيفة القزا  التي يي  عغؼ السشا   و جدل يغ : )...القااي الو  ضقزي ف
 .(2)على ناضة مؽ الحرمة والجبللة واألبهة( ن السرا     ن ض ؾ 

 ومؽ ذلػ :  ن ال يرفع الخرؾا   ؾا هؼ في مجلس القزا  .
 دؾا هؼ فدي مجلدس ا مدؽ رفدع  وقد ندص الفقهدا  رحسهدؼ هللا علدى مشدع الخردؾ 

قددا  ابددؽ نجدديؼ رحسددغ هللا فددي  دل مجلددس القزددا  : )وه ددؾن  نددديسا عشددغ القزددا  ، 
 (4)قدددا  ابدددؽ فرحدددؾن ، و  (3)قددددر ذراعددديؽ  و نحدددؾ ذلدددػ، مدددؽ نيدددر  ن يرفندددا   دددؾا هسا(

 .(5)رحسغ هللا حيشسا عدد آدال مجلس القااي: )وهسشع مؽ رفع الرؾت عشدن(
أل دددؾات فدددي مجلدددس القزدددا  مدددؽ رفدددع اواسدددتد  الفقهدددا  علدددى مشدددع الخردددؾا 

  التنليل :
 .(6) ن في مشنهؼ مؽ رفع األ ؾات لحفظ ييهة السجلس مؽ االبتوا  -1
 ن رفع الخرؾا أل دؾا هؼ فدي مجلدس القزدا  ربسدا  ادجر القاادي وشدؾش  -2

 عليغ في ح سغ.

                                                 

( نغدداا القزددا  1/248(  دل القااددي للسدداورد  )1/314انغددر: شددرح  دل القااددي للخردداف )   (1)
 ( .117ية لنهد ال رهؼ زهدان )صفي الذرهنة اإلسبلم

 ( .8/353نهاضة السحتاج إلى شرح السشهاج )   (2)
( ، منديؽ 7/276( وانغر: النشاضدة شدرح الهداضدة للهدابر ي )6/474الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )   (3)

 ( .19الح اا فيسا يتردد بيؽ الخرسيؽ مؽ  ح اا لنبل  الديؽ الحشفي )ص
بددؽ  ، ابدؽ فرحدؾن، بريدان الددديؽ الينسدر ، عدالؼ مدؽ شدديؾخ السال يدة، لدغ الددديهاج  إبدراييؼ بدؽ علدي   (4)

السددوي  فددي  ددراجؼ  عيددان السددوي  السددال ي و هرددرة الح دداا فددي   ددؾ  األقزددية ومشددايج األح دداا 
 ه.799ودرة ال ؾاص في محاارة الخؾاص وطهقات علسا  ال رل مات سشة 

 (.1/52( األعبلا لل ر لي )1/52ال امشة ) الدرر ال امشة في  عيان السائة       
 ( .1/33 هررة الح اا في   ؾ  األقزية ومشايج األح اا )   (5)
 (.6/474انغر: الهحر الرائب )   (6)
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قا  ابؽ فرحؾن رحسغ هللا : )يشه ي لغ  ن ضسشع مؽ رفدع الردؾت عشددن، فدان ذلدػ مسدا 
 .(1)وهزجرن وهحيرن(يهرمغ 

: )ال ضقزددددي الح ددددؼ بدددديؽ ا شدددديؽ ويددددؾ  قددددا  الذددددافني رحسددددغ هللا عشددددد قددددؾ  الشهددددي 
يدددد  علدددى  ن ال ضقزدددي الرجدددل ويدددؾ نزدددهان،  : )حددددي  رسدددؾ  هللا  (2)نزدددهان(

و ددان منقددؾال  فددي ال زدد    يددر النقددل والفهددؼ، فدد   حددا  جددا ت عليددغ ضنلددؼ يددؾ مددؽ 
 .(3)القزا  فيها(نفدغ   ير عقلغ  و فهسغ امتشع مؽ 

ورفددع الرددؾت مددؽ جددشس ال زدد  قددد ضسشددع مددؽ اسددتيفا  حجددج الخرددؾا وهددخد  إلددى 
 الجؾر في الح ؼ.

 
 

                                                 

 (.1/45 هررة الح اا في   ؾ  األقزية ومشايج األح اا )   (1)
 ضفتي ويؾ نزهان (    روان الهخار  في الرحيق  تال األح اا  ال يل ضقزي القااي  و 2)

 ( وروان مدلؼ في الرحيق  تال األقزية  ال  راية قزا  4/332( )7158حدي  )      
 (.3/1343( )1717القااي ويؾ نزهان حدي  )      

 (.5/186(، وانغر: السشتقى شرح السؾط  للهاجي )7/491األا )   (3)
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 المسألة الثانية
 رفع الصوت للقاضي على الخصوم

 ن ض ددؾن القااددي  –التددي قيددديا الفقهددا   –مددؽ الذددروط السنتهددرة فددي القااددي 
 روهدغ عشدغ  ا سدلسة فيسدا  شهدي واأل ل في ذلػ يدؾ : قدؾ  الال  بيؽ الخرؾا  ، عد

: )إذا ابتلددددي  حددددد ؼ  القزددددا  ، فليدددددؾ   بيددددشهؼ فددددي السجلددددس واإلشددددارة راددددي هللا عشهددددا
و دددولػ  تدددال ،  (1)والشغدددر، وال يرفدددع  دددؾ غ علدددى  حدددد الخردددسيؽ  ف دددر مدددؽ اآلخدددر(

بيؽ الشاس فدي  (2)آسوفيغ : ).... إلى  بي مؾسى األشنر   عسر بؽ الخظال 
عدددلػ، حتدددى ال ضظسددع شددرهف فددي حيفدددػ، وال ضخدداف اددنيل مدددؽ وجهددػ ومجلدددػ و 

 . (3)جؾرب(
يددددرة، واأل ددددل فيهددددا  تددددال سدددديدنا قدددا  ال اسدددداني رحسددددغ هللا : )و مددددا آدال القزددددا  ف  

 .(4)سسان   رحسغ هللا  تال الدياسة( إلى  بي مؾسى األشنر   عسر
لدى الخردؾا ؽ رفدع  دؾ غ عوقد ا فب الفقها  رحسهؼ هللا على نهي القااي عد

 شرعي يهيق لغ رفع  ؾ غ عليهؼ .  بل مقتض

                                                 

(. وروان الهيهقدي فدي 5/366( )4467)روان الدارقظشي في الددشؽ  تدال األقزدية واألح داا حددي     (1)
الدددشؽ ال هددرى جسدداس  بددؾال مددا علددى القااددي والخرددؾا والذددهؾد ،  ددال إنردداف الخرددسيؽ فددي 
السدخل عليغ واالستساس مشهسا واإلنراف ل ل واحد مشهسا حتى  شفو حجتدغ وحددؽ اإلقهدا  عليهسدا 

ل قفددددي متددددروب ( ويددددؾ حدددددي  اددددنيل جدددددا ، فيددددغ عهدددداد بددددؽ   يددددر ا11/229( )21459حدددددي  )
الحدي ، ا هسدغ اإلمداا  حسدد  ال دول، وفيدغ :  بدؾ عهددهللا السردر  ويدؾ مدؾلى إسدساعيل بدؽ عهيدد، 

 قا  الويهي: ال ضنرف.
 ( .8/241( إروا  ال ليل لؤللهاني )9/475لدان السي ان البؽ حجر ) 
 آس : مؽ السخاساة    اجنل  ل واحد مشهؼ  سؾة خرسغ .    (2)
( لدددددان النددددرل البددددؽ مشغددددؾر 1/51نرهدددد  الحدددددي   واأل ددددر البددددؽ األ يددددر ) انغددددر: الشهاضددددة فددددي 

(14/35. ) 
( 2/158 تدددال القزدددا  يدددوا  وردن ابدددؽ القددديؼ رحسدددغ هللا فدددي إعدددبلا السدددؾقنيؽ عدددؽ رل الندددالسيؽ )   (3)

وشددرحغ شددرحا  مظددؾال  وقددا  : )يددوا  تددال جليدددل  لقددان النلسددا   ددالقهؾ ، وبشددؾا عليددغ   ددؾ  الح دددؼ 
 .   والذهادة(

 ( .7/9بدائع الرشائع في  ر ي  الذرائع )   (4)
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قدددا  الدرخددددي رحسدددغ هللا : )وال يدددش ص الخردددؾا فدددي اسدددتنجالغ لينجددد  عدددؽ 
 .(1)إقامتغ حجتغ، وفي رفع الرؾت عليغ(

وقدددا  ابدددؽ عابدددديؽ رحسدددغ هللا : )وهددددؾ  وجؾبدددا  بددديؽ الخردددسيؽ جلؾسدددا  ومقهددداال  
 .(2)واإلشارة إليغ ورفع  ؾ غ عليغ(ومشارة ونغرا ، وهستشع مؽ مدارة  حديسا 

ومسددا اسددتدلؾا  ددغ مددؽ التنليددل :  ن رفددع  ددؾ غ علددى  حددديسا دون اآلخددر ربسددا 
  دى إلى حرر اآلخر وان دارن ، ولربسا لؼ  قؼ حجتغ فيخد  ذلػ إلى علسغ .

قا  النسراني رحسدغ هللا : )وال ضجدؾز للقاادي  ن يشتهدر الخردسيؽ  و  حدديسا، 
ألندددغ إذا فندددل ذلدددػ ان ددددر قلددد  مدددؽ انتهدددرن، وربسدددا مشندددغ ذلدددػ مدددؽ وال ضرددديق عليهسدددا 

 .(3)استيفا  حجتغ(

                                                 

 (.7/275(، وانغر: فتق القدير البؽ الهساا )16/66السهدؾط )   (1)
 (.8/52الدر السختار على  شؾهر األ رار مع حاشية ابؽ عابديؽ )   (2)
 .(76-15/75(شرح مشتهى اإلرادات )5/516( وانغر: السهول للذيراز  )13/81الهيان )   (3)
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 ثامشة :   رفع الرهت بإنكار السشكر .السدألة ال
 السدألة التاسعة : رفع الرهت بالرقية الذرعية .

 السدألة العاشرة : رفع الرهت لمسرأة بحزرة األجانب.
 : رفع الرهت بالزغاريد لمسرأة . ةالسدألة الحادية عذر 
 : رفع الرهت بالتكبير والدعاء في الدفر. ةالسدألة الثانية عذر 
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 : رفع الرهت بالذكر الهارد عشد رؤية السبتمى . ةالسدألة الخامدة عذر 
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 انمسأنت األًنى

 رفع انصٌث فٌق صٌث اننبً 

، (1) جسلدة وافدرة مدؽ الخردائص النغيسدة خص  هللا  هارب و نالى نهيدغ  ا  
 التي اخترغ بها دون سائر الهذر .

:  ن ال يرفدددع الستحددددث  ومدددؽ  ل دددؼ الخردددائص التدددي اخدددتص هللا بهدددا نهيدددغ 
حدددا   وقدددد عدددديا النلسدددا  مدددؽ خردددائص الشهدددي ،    دددؾ غ فدددؾ   دددؾت الشهدددي 

رحسغ هللا : )السد لة الرا نة والنذرون : ال ضجدؾز ألحدد رفدع  (2)حيا غ، قا  ابؽ السلقؽ
حرمدددة سمدددؽ األمدددؾر ال فرفدددع الردددؾت فدددؾ   دددؾت الشهدددي ،  (3)( دددؾ غ فدددؾ   دددؾ غ

 (ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ) قا  هللا  نالى :،  بشص ال تال 
(4) . 

وجغ الداللة : الشهدي الدؾارد فدي يدون اآلضدة، والشهدي ضقتزدي التحدرهؼ فدي   دلغ، 
 إال  ن ضررفغ  ارف وال  ارف يشا. 

 دد  يددوا الشهددي ورفددع  ددؾ غ و ددولػ ورد الؾعيددد الذددديد  حهددؾط النسددل لسددؽ ار 
علددى مددا يددؾ محددرا  حرهسددا   الذددديد إال الؾعيددد، وال ض ددؾن يددوا  فددؾ   ددؾت الشهددي 

                                                 

وامتداز بهدا إمدا عدؽ إخؾاندغ مدؽ  الخرائص الشهؾهة : يي الفزائل واألمؾر التي انفرد بها الشهي    (1)
 األنهيا ، ومما عؽ سائر الهذر.

بديؽ  البدؽ السلقدؽ رحسدغ هللا، خردائص السردظفى انغر: ناضة الدؾ  في خرائص الرسدؾ   
 الل ؾ والجفا  للراد  بؽ   .

علددي بددؽ  حسددد األنرددار  األندلدددي الذددافني ، ابددؽ الشحددؾ ، السنددروف  ددابؽ  بددؾ حفددص عسددر بددؽ    (2)
السلقؽ ، مؽ  فابر النلسدا   الحددي  والفقدغ و دارهخ الرجدا  ، مدؽ مردشفا غ التؾاديق لذدرح الجدامع 
الرددحيق والهدددر السشيددر فددي  خددرهج  حاديدد  الذددرح ال هيددر وعجالددة السحتدداج علددى السشهدداج ، مددات 

 ه. 814سشة 
( األعدبلا 6/111( الزؾ  البلمع أليل القدرن التاسدع )4/43قات الذافنية البؽ قااى شههة )طه       

 (.5/57لل ر لي )
 ( .273البؽ السلقؽ )ص ناضة الدؾ  في خرائص الرسؾ     (3)
 ( .2سؾرة الحجرات )آضة    (4)
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قدددا  ابدددؽ حجدددر رحسدددغ هللا : )وجدددغ الداللدددة :  ندددغ  ؾعدددد علدددى ذلدددػ  احهددداط ،  نليغدددا  
 .(1)النسل، فد  على التحرهؼ، بل على  نغ مؽ  نلظ التحرهؼ(

(  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ھ ھ) ومؽ األدلة : قؾلغ  نالى :
(2) . 

وجدددغ الداللدددة :قدددا  القرطهدددي رحسدددغ هللا : )   ال  جهدددروا لدددغ جهدددرا  م دددل جهدددر 
 نز ؼ لدهنض، وفدي يدوا دليدل علدى  نهدؼ لدؼ يشهدؾا عدؽ الجهدر مظلقدا ، حتدى ال ضددؾغ 
لهددؼ إال  ن ض لسددؾن  دددالهسس والسخافتددة، ومنسددا نهدددؾا عددؽ جهددر مخردددؾص مقيددد  ردددفة 

ت  سسا لدة مددا قدد اعتددادون مدشهؼ فيسدا بيددشهؼ، ويدؾ الخلددؾ مدؽ مراعدداة  عشدي الجهدر السشنددؾ 
 بهدددة الشهدددؾة وجبللدددة مقدددداريا وانحظددداط سدددائر الر ددد  ومن جلدددة عدددؽ ر هتهدددا... ومنشدددى 

و دددددؾقيرن ، وخفدددددض الردددددؾت  حزدددددر غ، وعشدددددد  اآلضدددددة : األمدددددر بتنغددددديؼ رسدددددؾ  هللا 
ورا  الحددد الددو  يهل ددغ  مخاطهتددغ،    إذا نظددب ونظقددتؼ فنلددي ؼ  ن ال  هل ددؾا    ددؾا  ؼ

 رددؾ غ، و ن   زددؾا مشهددا  حيدد  ض ددؾن  بلمددغ نالهددا  ل بلم ددؼ، وجهددرن  ددايرا  لجهددر ؼ ، 
حتددددى   ددددؾن م هتددددغ علددددي ؼ الئحددددة وسددددا قتغ وااددددحة، وامتيددددازن عددددؽ جسهددددؾر ؼ  ذددددية 

 .(4)، ال  ن   سروا  ؾ غ بل ظ ؼ و ههروا مشظقغ  رخه ؼ( (3)األبلب
لحا ددددل  ن الشهددددي يشددددا وقددددع عددددؽ  مددددؾر: ... قددددا  الذددددؾ اني رحسددددغ هللا : )وا

وال دداني عددؽ رفددع الرددؾت الهددالا إلددى حدددٍ  ض ددؾن فددؾ   ددؾ غ سددؾا   ددان فددي خظا ددغ  و 
(  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) قددا  ابددؽ عاشددؾر رحسددغ هللا : )وقؾلددغ :، و  (5)فددي خظددال نيددرن(

لؾجدددؾل  نهدددي عدددؽ جهدددر آخدددر، ويدددؾ الجهدددر  الردددؾت عشدددد خظدددابهؼ الرسدددؾ   (6)
(ہ ھ ھ ھ)ومقتزى:  (ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)قتزى قؾلغ الت اير بيؽ م

(7) . 

                                                 

 ( .3/297 لخيص الحهير في  خرهج  حادي  الرافني ال هير )   (1)
 ( .2حجرات : آضة )سؾرة ال   (2)
 ( .19/361الجامع ألح اا القرآن )   (3)
 شية األبلب : الذية يي اللؾن الو  ضخالل منغؼ لؾن الفرس ونيرن .    (4)
 ( . 6/2524( ، الرحاح للجؾير  )11/214انغر:  هوي  الل ة لؤلزير  ) 
 ( .5/79فتق القدير الجامع بيؽ فشي الرواضة والدراضة مؽ علؼ التفدير )   (5)
 ( .2(   سؾرة الحجرات )آضة 6)
 ( .7/652( وانغر:  اؾا  الهيان لؤلميؽ الذشقيظي )26/221(   التحرهر والتشؾهر )7)
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(  ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې ې ې ى ى)ومؽ األدلة : قؾلغ  نالى : 
(1) . 

و نغيسغ   ض الرؾت  وجغ الداللة : بيؽ سهحانغ و نالى  ن  ؾقير الشهي 
 جرا  ن لهؼ عشدن م فرة و  عشدن ال ض ؾن إال مؽ الويؽ امتحؽ هللا قلؾبهؼ للتقؾى و 

 ،قا  ابؽ   ير رحسغ هللا : )ندل هللا ع  وجل إلى خفض الرؾت عشدن،  عغيسا  
 .(2)وح  على ذلػ، و رشد إليغ ورن  فيغ(

ومؽ األدلة :ما  ان سهها  في ن و  اآلضات الدا قة مؽ سؾرة الحجرات،  سا في 
ل ا  بؾ   ر  ن يه ران  ي   قا  :  اد الخ   –رحسغ هللا  – (3)الرحيق عؽ ابؽ  بي ملي ة

حيؽ قدا عليغ ر   بشي  سيؼ،  وعسر راي هللا عشهسا رفنا   ؾا هسا عشد الشهي 
 خي بشي مجاشع، و شار اآلخر برجل آخر، قا   (4)ف شار  حديسا  االقرس بؽ حا س

قا  نافع: ال  حفظ اسسغ، فقا   بؾ   ر لنسر: ما  ردت إال خبلفي، قا : ما  ردت 
اآلضة، قا  (   ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ):ذلػ، ف ن   هللا  نالىؾا هسا في خبلفػ، فار فنة   

س ع  رسؾ  هللا   ند يون اآلضة حتى ضدتفهسغ، ولؼ  ابؽ ال بير: فسا  ان عسر ض د 
 . (5)يو ر ذلػ عؽ  بيغ ، ضنشي   ا   ر

                                                 

 ( .3(   سؾرة الحجرات )آضة 1)
 .(799ال رهؼ الرحسؽ )ص يدير ( 13/142ن النغيؼ ) فدير القرآ     (2)
 ابدؽ  بدي ملي دة زييدر بدؽ عهدد هللا بدؽ جددعان القرشدي اإلماا الحافظ،  بؾ   ر عهد هللا بؽ عهيد هللا   (3)

القرشي التيسي الس دي القاادي األحدؾ  السدخذن ، ولدد فدي خبلفدة علدي ،  دان عالسدا مفتيدا  داح  
حدي  وم قان، مندود في طهقة عظدا  ، وقدد ولدي القزدا  البدؽ ال بيدر، واألذان  ضزدا ، و قدغ:  بدؾ 

 سهع عذرة ومائة.  زرعة و بؾ حا ؼ، قا  الهخار  وجساعة: مات سشة
 ( .5/316(  هوي  التهوي  )5/88( سير  عبلا الشهبل  )15/256 هوي  ال سا  )      

، إنسدا قيدل لدغ األقدرس لقدرس  ددان    (4) األقدرس بدؽ حدا س  بدؽ عقدا  بدؽ   بدؽ سددفيان التسيسدي السجاشدني 
لظدائل، ويدؾ مدؽ السخلفدة بر سغ ، وفد علدى الشهدي  دل ى هَّ عليدغ وسدلؼ، وشدهد فدتق م دة وحشيشدا وا

قلددؾبهؼ وقددد حدددؽ إسددبلمغ ، شددهد األقددرس مددع خالددد حددرل  يددل النددرا  و ددان علددى السقدمددة ، قيددل 
: ؾفي  السديشة في خبلفة عسر ، وقيل :استنسلغ عهد هَّ ابؽ عامر علدى جديش سدي رن إلدى خراسدان 

ة األ ددددحال ، ف  دددي   الجؾزجددددان يددددؾ والجددديش، وذلددددػ فددددي زمددددؽ ع سان.االسدددتينال فددددي منرفدددد
( اإل دددا ة فدددي  سييددد  الردددحا ة 137( سدددير  عدددبلا الشدددهبل  سددديرة الخلفدددا  الراشدددديؽ )ص1/113)
(1/252. ) 

 ( .3/295( )4845روان الهخار  في الرحيق  تال التفدير سؾرة الحجرات ، حدي  )     (5)
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الونؾل مؽ  هائر  ولقد عد  يل النلؼ رفع الرؾت فؾ   ؾت الشهي 
هللا في  تا غ الفو )اإلضسان( : )ذ ر ما يد  على رحسغ  (1)قا  ابؽ مشدن،  والسؾبقات 

 ان مؽ ال هائر( ، و ورد اآلضة مؽ سؾرة الحجرات،   ن رفع الرؾت على الشهي
قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )فاذا  هة و  (3)عشد يون اآلضة( (2)وحدي   ابة بؽ قيس 

ر  احهغ والجهر لغ  القؾ  ضخاف مشغ  ن ض ف  ن رفع الرؾت فؾ   ؾت الشهي 
ويؾ ال ضذنر، وهحهط عسلغ بولػ، و نغ مغشة لولػ، وسه  فيغ، فسؽ السنلؾا  ن ذلػ 

 .(4)لسا يشه ي لغ مؽ التن هر والتؾقير والتذرهف والتنغيؼ واإلفراا واإلجبل (
 ولقد ارل الرحا ة راؾان هللا عليهؼ  روس األم لة في  نغيسهؼ للشهي 

ى  ديذؾا األعدا ،  سا في حدي   لق و ؾقيرن، وبل ؾا في ذلػ ال اضة، حت
 نيشيغ، ...  جنل يرمب   حال الشهي  (6)فيغ:  ؼ إن عروةحي  ورد ،  (5)الحديهية

                                                 

حفدددا  الحددددي  ،   بدددؾ عهدددد هللا   بدددؽ إسدددحا  بدددؽ   بدددؽ مشددددن، النهدددد  األ دددههاني، مدددؽ  هدددار   (1)
الس  رهؽ مؽ الترشيل فيغ، قا  الويهي: ولؼ  علؼ  حدا  دان  وسدع رحلدة مشدغ، وال  ف در حددي ا مشدغ 
مع الحفظ وال قة، مؽ  تهغ اإلضسان ومنرفدة الردحا ة والتؾحيدد ومنرفدة  سدسا  هللا ع وجدل و دفا غ 

 ه. 395على اال فا  والتفرد، مات سشة 
 (.6/29( األعبلا لل ر لي )17/28( سير  عبلا الشهبل  )2/167طهقات الحشابلة )       

 ابدددة بدددؽ قددديس بدددؽ شدددساس بدددؽ زييدددر بدددؽ مالدددػ األنردددار  ابدددؽ امدددرئ القددديس  بدددؾ   ، خظيددد     (2)
األنردددار،  دددان مدددؽ نجهدددا  الردددحا ة ولدددؼ ضذدددهد بددددرا ، شدددهد  حددددا وبيندددة الرادددؾان ،  دددان جهيدددر 

 بلفة الرديب. الرؾت خظيها بلي ا  استذهد يؾا اليسامة في خ
 (.1/318( سير  عبلا الشهبل  )1/275(  سد ال ا ة  )1/211االستينال )       

 ( .2/587اإلضسان البؽ مشدن )     (3)
  (2/114. )الرارا السدلؾ  على شا ؼ الرسؾ       (4)
م دة علدى الحديهية :  زؼ الحا  السهسلدة و ذدديد ضاؤيدا و خفدل ، علدى ا شديؽ وعذدرهؽ  ديبل  ندرل    (5)

طرهددب جدددة القدددضؼ، وبنزددها فددي الحددل وبنزددها فددي الحددرا، ويددي   نددد الحددل مددؽ الهيددة. منجددؼ 
 ( .94( السنالؼ الج رافية الؾاردة في الديرة الشهؾهة )ص2/229الهلدان )

يؾ عروة بدؽ مددنؾد ال قفدي ، الردحابي السذدهؾر والدد الس يدرة بدؽ شدنهة، قيدل يدؾ السدراد  قدؾ  هللا    (6)
:)ور يددة عيدددى  لددغ اليددد الهيزددا  فددي  قرهددر  ددلق الحديهيددة، قددا  فيددغ الشهددي  (ې ڭ ڭ ڭ) نددالى 

لسددا انرددرف مددؽ الظددائل  فدداذا  قددرل مددؽ ر يددة  ددغ شددهها  عددروة بددؽ مدددنؾد(، ا هددع ا ددر الشهددي 
 ف سلؼ، ورجع إلى قؾمغ داعيا  فقتلؾن . 

 (.4/38( اإل ا ة )3/528 سد ال ا ة ) 
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... فرجع عروة إلى   حا غ، فقا :    قؾا، وهللا لقد وفدت على السلؾب، ووفدت 
ضنغسغ   حا غ ما ضنغؼ على قيرر و درى والشجاشي، وهللا إن  ر ية مل ا  قط 

 ا ، وهللا إن  شخؼ نخامة إال  وقنة في  ف رجل مشهؼ، فدلػ بها    حال  
، ومذا  مريؼ ابتدروا  مرن، ومذا  ؾا   ادوا ضقتتلؾن على واؾئغ، ومذا (1)وجهغ وجلدن 

دفون إليغ الشغر  نغيسا  لغ(   .(2)  لسؾا خفزؾا   ؾا هؼ عشدن، وما ض ح 
 انة  قرس  ل الشهي : ) ن  بؾا ومؽ ذلػ : قؾ   نس بؽ مالػ 

ومشو  ن ن لة آضات الحجرات والرحا ة ال راا راي هللا عشهؼ ،  (3) األعافر( 
ملت مؾن بها ال يرفنؾن   ؾا هؼ فؾ   ؾت الشهي وال ضجهرون لغ  القؾ ، بل يتهؼ 

  حديؼ نفدغ وهخذى على إضسانغ مؽ وعيد يون اآلضات .
إلى  (  ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ةقا  : لسا ن لة يون اآلض فنؽ  نس بؽ مالػ 

آخر اآلضة، جلس  ابة بؽ قيس في بيتغ، وقا :  نا مؽ  يل الشار، واحتهس عؽ 
سند بؽ مناذ، فقا : )ضا   ا عسرو، ما ش ن  ابة؟  ، فدا  الشهي  الشهي 

اشت ى؟ قا  سند: إنغ لجار ، وما علسة لغ  ذ ؾى، قا : ف  ان سند فو ر لغ قؾ  
   ابة:   ن لة يون اآلضة، ولقد علستؼ  ني مؽ  رفن ؼ  ؾ ا  على ، فقا رسؾ  هللا 

: )بل يؾ  رسؾ  هللا، ف نا مؽ  يل الشار، فو ر ذلػ سند للشهي، فقا  رسؾ  هللا 
قا   (ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ) قا  : لسا  ن لة وعؽ  بي يرهرة ،  (4)مؽ  يل الجشة(

                                                 

، ال السشفردددلة عدددؽ جدددددن الذدددرهف ويدددؾ خددداص  دددغ  س  آ دددار الشهدددي يدددوا مدددؽ التهدددرب السذدددرو    (1)
ضذدر غ فيددغ  حدد مددؽ الرددالحيؽ سددا  لورهنددة ال لددؾ، خبلفدا  لسددا زعسدغ  قددؾاا فددانفتق بد عسهؼ يددوا  ددال 

 ال لؾ على مرراعيغ.
( فددددتق السجيددددد لنهددددد الددددرحسؽ بددددؽ حدددددؽ 2/286انغددددر فددددي  قرهددددر يددددوا : االعتردددداا للذدددداطهي ) 

 ( .267-261نؾاعغ و ح امغ نا ر الجدضع )ص( التهرب  162)ص
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الرددلق،  ددال الذددروط فددي الجهدداد والسرددالحة مددع  يددل الحددرل      (2)

 ( .2/279( )2731و تا ة الذروط حدي  )
( ، و دددددححغ 2/616( )1181روان الهخدددددار  فدددددي األدل السفدددددرد ،  دددددال قدددددرس الهدددددال حددددددي  )     (3)

 ( .5/127( )2192لدلدلة الرحيحة حدي  )األلهاني في ا
( 119روان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال اإلضسدددان،  دددال مخافدددة السدددخمؽ  ن ضحدددهط عسلدددغ حددددي  )     (4)

(1/113. ) 



 318 

 ال  فلسػ إال   خي الدرار  بؾب ر الرديب: )والو   ن   عليػ ال تال ضا رسؾ  هللا
 . (1)حتى  لقى هللا ع  وجل(
س ع  رسؾ  هللا  قا  ابؽ ال بير   ند يون اآلضة حتى  : )فسا  ان عسر ض د 

و  حا غ   نسا  : )  ية رسؾ  هللا   (3)قا   سامة بؽ شرهػ، و (2)ضدتفهسغ(
 . (4)على رؤوسهؼ الظير(

 و حدي ا    إذا ذ ر عشديؼ الشهي وعلى يوا سار الدلل الرالق رحسهؼ هللا
 مامهؼ  مؽ  حادي غ عهر عليهؼ مؽ الهيهة واإلجبل  والت ون  سا لؾ  ان الشهي 

 . (5)حتى إن  نزهؼ  ان يه ي عشد ذ رن 
ولقد ا فب فقها  اإلسبلا و ئسة السواي  األربنة الدشية على  حرهؼ رفع 

 لؤل ر . ا هاعا  لل تال وقفؾا   الرؾت فؾ   ؾت الشهي 
 –رحسغ هللا  –فنشد السال ية رحسهؼ هللا  سا في شرح مخترر خليل للخرشي 

قالؾا: )ومؽ خرائرغ عليغ الربلة والدبلا  نغ  حيشسا عدوا خرائص الشهي 
اآلضة،  (  ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ضحرا عليشا  ن نرفع   ؾا شا عليغ لقؾلغ  نالى : 

                                                 

روان الحددددافؼ فددددي السدددددتدرب علددددى الرددددحيحيؽ  تددددال التفدددددير،  فدددددير سددددؾرة الحجددددرات، وقددددا :      (1)
وان الهيهقي في شن  اإلضسدان فدي  دال  نغديؼ ( ، ور 2/462 حيق على شرط مدلؼ ولؼ ضخرجان )

 ( .3/111( )1431  ر ) ومجبللغ و ؾقيرن  الشهي 
 سهب  خرهجغ ) ص   ( .     (2)
 سامة بؽ شرهػ الوبياني ال نلهي،مؽ بشي  نلهة بؽ سند ، وهقا  مؽ بشي  نلهة بؽ   در بدؽ وا دل،    ( 3)

 فؾفي لغ  حهة ورواضة روى حدي غ   حال الدشؽ. 
 (.1/29( اإل ا ة في  سيي  الرحا ة البؽ حجر )1/81سد ال ا ة البؽ األ ير ) 

(، وروان 6/5( )3855روان  بدددؾ داود فدددي الددددشؽ  تدددال الظددد   دددال فدددي الرجدددل يتدددداوى حددددي  )     (4)
( ولددؼ يددؾرد 4/383( )2138الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الظدد   ددال الدددوا  والحدد  عليددغ حدددي  )

ؽ شرهػ، ويؾ حدي   حيق،  ححغ األلهاني في  دحيق سدشؽ الترمدو  الذايد مؽ قؾ   سامة ب
 (.2/396( )2138حدي  )

 ( )ص ( . سا سي  ي  قرهرن في السد لة ال انية : )رفع الرؾت عشد قرا ة حدي غ    (5)
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عشد الذافنية رحسهؼ هللا قا  اإلماا ز رها و  (1)والشهي يد  على فداد السشهي عشغ(
(  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ): )وهحرا رفع الرؾت فؾ   ؾ غ آلضة  -رحسغ هللا  – (2)األنرار  

)(3) . 
: )وال ضحل ألحد  ن  -رحسغ هللا  –وعشد الحشابلة رحسهؼ هللا قا  الههؾ ي 

  ن وال(  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)يرفع  ؾ غ فؾ   ؾ غ لقؾلغ  نالى : 
 . (4)((  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)يشادضغ مؽ ورا  الحجرات لقؾلغ  نالى : 

 واعلؼ  ن يوا الح ؼ الو  قررن  يل النلؼ مؽ حرمة رفع الرؾت  حزر غ 
مختص   ير السؾااع التي يخمر فيها السدلؼ برفع الرؾت نحؾ األذان،  سا  ذن 

لهية في الحج فقد  ان رافنا   ؾ غ  األذان، و الت بيؽ يد  الشهي   بل  
 . الرحا ة راؾان هللا عليهؼ يرفنؾن   ؾا هؼ بها بيؽ يدضغ 

لنسغ النهاس بؽ  إذنا  خا ا   قؾلغ  و وا مختص   ير ما  ذن فيغ الشهي 
: )ناد ضا   حال الدسرة( قا  (1)حيؽ انه ا السدلسؾن يؾا حشيؽ  (5)عهدالسظل 

                                                 

( ، 1/778( ، مددشق الجليددل )4/211( وانغددر: مؾايدد  الجليددل فددي شددرح مخترددر خليددل )3/162)   (1)
رؾص ألئسة الحشفية في يون السد لة حد  الجهد القا در فدي الهحد  فدي  تدههؼ ولؼ  ع ر على ن

 السنتسدة ونيريا مؽ الحؾاشي والذروح .
اإلمددداا النبلمدددة شددديخ اإلسدددبلا ز رهدددا بدددؽ   بدددؽ  حسدددد بدددؽ ز رهدددا األنردددار  الددددشي ي الذدددافني،    (2)

ض الظالدد  ومددشهج القااددي السفدددر مددؽ حفددا  الحدددي ، مددؽ  رددانيفغ:  سددشى السظالدد  شددرح رو 
 الظبلل وال رر الههية ،  ؾفي سشة  ربع وعذرهؽ  ند التدنسئة.

 (.3/46( األعبلا )11/186( شورات الوي  )1/111الشؾر الدافر ) 
 ( .2/96( ، وانغر: فتاوى الرملي رحسغ هللا )3/115 سشى السظال  في شرح روض الظال  )     (3)
( ، وانغددر: مظالدد   ولددي الشهددى فددي شددرح ناضددة السشتهددى 12/224 ذدداف القشدداس عددؽ اإلقشدداس )     (4)

 ( .5/43للرحيهاني )
 ددشتيؽ،  ،  بدؾ الفزدل، ولدد قهدل الشهدي  يؾ النهداس بدؽ عهددالسظل  بدؽ ياشدؼ عدؼ رسدؾ  هللا    (5)

و ان إليغ في الجايليدة الددقاضة والنسدارة، حزدر بيندة النقهدة مدع وشدهد بددرا  مدع السذدر يؽ م ريدا ، 
دددر    وافتددددى نفددددغ ورجدددع إلدددى م دددة، فيقدددا   سدددلؼ و دددتؼ إسدددبلمغ ، و دددار ض تددد  إلدددى الشهدددي ف  س 

ضجلدغ إجددبل    األخهدار،  دؼ يدداجر قهدل الفددتق  قليدل، وشدهد الفددتق و هدة يددؾا حشديؽ ، و دان الشهددي 
 يد( .32 السديشة في رج  عاا ) الؾلد والدن،  ؾفي 

 (.  2/271 ة )( اإل ا3/119(  سد ال ا ة )2/811االستينال )      
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على  ؾ ي:  يؽ   حال الدسرة( ، فقلة   (2)النهاس: و شة رجبل   يتا  
 .(3)الحدي 

ؾ  حرهؼ رفع الرؾت فؾ   ؾت ويدددد  وقد ورد ما ضذ ل على يوا الح ؼ
، ويؽ   ؾا هؽ على  ؾت رسؾ  هللا  (4)فقد رفع ندا  مؽ قرهشددددد  الشهي

 قا : )است ذن عسر بؽ الخظال  سند بؽ  بي وقاص نؽ ف،  ضد لشغ وهدت  رنغ
، وعشدن ندؾة مؽ قرهش ض لسشغ وهدت  رنغ، عالية   ؾا هؽ على على رسؾ  هللا 

 . (5)  ؾ غ، فلسا است ذن عسر بؽ الخظال قسؽ فهادرن الحجال(
وقد  جال  يل النلؼ رحسهؼ هللا عسا ورد في يوا الحدي  مؽ رفع الشدا  

  ندة  جؾبغ، مشها :    ؾا هؽ فؾ   ؾت الشهي
،  (  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ن و  قؾلغ  نالى :  قيل : ضحتسل  ن ض ؾن يوا مشهؽ قهل

يؽ وابؽ السلقؽ تو نغ مهاح قهل ذلػ  ؼ حرا  ند ذلػ، بشص يون اآلضة، ذ رن ابؽ ال

                                                                                                                                            

واد مؽ  ودضة م ة، ضقع شرقها  قرا ة  بل ديؽ  ديبل ، ضددسى اليدؾا واد  الذدرائع، اشدتهر  دال  وة التدي    (1)
 وقنة فيغ في الدشة الناشرة  ند الفتق .

 ( .117منجؼ السنالؼ الج رافية للهبلد  )ص      
،  داج النددروس مدادة  ددية  (2/57الردية : شدديد الرددؾت عاليدغ لدددان الندرل، مدادة :  ددؾت )   (2)

(4/598.) 
قا  الشؾو  رحسدغ هللا : ) ذ در الحدازمي رحسدغ هللا فدي السخ لدل :  ن النهداس  دان ضقدل علدى سدلع  

دس ن هؼ ، قدا : وبديؽ سدلع وال ا دة  سانيدة  ميددا (  فيشداد  نلساندغ فدي آخدر الليدل، ويدؼ فدي ال ا ددة، في د 
 ( .12/115شرح الشؾو  على مدلؼ )

 (.248رهجغ )صسهب  خ    (3)
ورد خددارج الرددحيحيؽ  نهددؽ مددؽ ندددا  األنرددار،  سددا فددي سددشؽ الشدددائي ال هددرى  تددال السشاقدد       (4)

 ( .7/313( )8175 ال فزل  بي   ر وعسر راي هللا عشهسا حدي  )
روان الهخار  في الرحيق  تال فزائل الرحا ة مشاقد  عسدر بدؽ الخظدال  بدي حفدص القرشدي      (5)

( وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال فزددائل الرددحا ة راددي هللا 3/15( )3683)حدددي   الندددو  
( بددددون قؾلددغ )علددى  دددؾ غ( 2396 نددالى عددشهؼ  ددال مدددؽ فزددائل عسددر رادددي هللا عشددغ حدددي  )

(4/1485. ) 
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ويؾ اختيار الحافظ ابؽ حجر رحسغ هللا حي  قا  : )و ما  (1)رحسهسا هللا  نالى
:  ن ندؾة  ؽ ض لسشغ عالية   ؾا هؽ، (2)حدي  ابؽ عهاس وجابر في الرحيق

 .(3)غاير  نغ قهل الشهي( فال
وقيل : ضحتسل  ن ض ؾن علؾ الرؾت  ان  الهيئة االجتساعية ال  انفراد  ل 

،  و ض ؾن فيهؽ مؽ يي جهيرة الرؾت ال  قدر على خفض  ؾ ها، (4)واحدة مشهؽ
فسا  ان  ابة بؽ قيس بؽ شساس 

(5). 
 وقيل : الشهي خاص  الرجا ، وقيل في حقهؽ للتش هغ،  و  ؽ في حا 

 .(6)السخا سة فلؼ يتنسدن
 ، حي  قا  :  -رحسغ هللا  –ما ذ رن ابؽ الجؾز   -وهللا  علؼ  –ولنل  قر بها 

 . (7)ومنسا علة   ؾا هؽ لنلسهؽ  رفحغ وحلسغ، فدسحؽ في رفع الرؾت( )
 

                                                 

( وانغدددر: شدددرح الشدددؾو  273)ص ( ناضدددة الددددؾ  فدددي خردددائص الرسدددؾ  7/47فدددتق الهدددار  )     (1)
 ( .6/258سا  ش ل مؽ  لخيص  تال مدلؼ للقرطهي )( ، السفهؼ ل15/164على مدلؼ )

وفدي  دحيق مددلؼ رواضدة عدؽ  السؾجؾد في الرحيحيؽ إنسا يؾ مؽ رواضة سند بؽ  بي وقاص     (2)
 ، ولؼ  ع ر على الحدي  مؽ رواضة ابؽ عهاس وجابر راي هللا عشهسا فليتشهغ ! بي يرهرة 

 ( .5/2229)  لخيص الحهير في  خرهج الرافني ال هير     (3)
( شدددددرح الشدددددؾو  علدددددى مددددددلؼ 7/411انغدددددر : إفسدددددا  السنلدددددؼ  فؾائدددددد مددددددلؼ للقاادددددي عيددددداض )    (4)

 ( .273( ناضة الدؾ  في خرائص الرسؾ  البؽ السلقؽ )ص15/164)
( عسددة القدارئ شدرح  دحيق الهخدار  6/258السفهؼ لسا  ش ل مؽ  لخديص  تدال مددلؼ للقرطهدي )   (5)

 ( .23/67الهخار  للنيشي )
 ( .7/47فتق الهار  البؽ حجر )     (6)
 ( .1/236 ذل السذ ل مؽ حدي  الرحيحيؽ )     (7)
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 انمسأنت انثبنٍت

 رفع انصٌث عنذ قراءة حذٌثو 

  ؼ  سددددا قددددا  هللا  نددددالى :وحددددي  وحددددان هللا إليددددغ  ددددالقرآن ال ددددره حدددددي  الشهددددي 

( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ٿ ٿ ٿ)
ڌ ڌ )ويددؾ الح سددة فددي  تددال هللا  سددا قددا  هللا : ،  (1)

( ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
(  ٹ ٹ ڤ ڤ) ، وقدددددا  سدددددهحانغ و ندددددالى : (2)

وقدددددد ،  (3)
 .(4): ) ال إني  و ية القرآن وم لغ منغ( مهيشا  مش لة حدي غ  قا  الشهي 

ا  و نغيسددمنهددا  ن يشرددة السدددلؼ عشددد  بلو هددا   د ددا  فسددؽ  نغدديؼ الدددشة الشهؾهددة 
ولقددددد  ددددان سددددلفشا الرددددالق علدددديهؼ راددددؾان هللا مددددؽ ،  لقائلهددددا عليددددغ الرددددبلة والدددددبلا 

 .(5)الرحا ة والتا نيؽ و  هاعهؼ يت دبؾن مع حدي  الشهي ناضة األدل
ميتددددا   حرمتددددغ حيددددا ،  قددددا   بددددؾ   ددددر بددددؽ النربددددي رحسددددغ هللا : )حرمددددة الشهددددي 

مغ الس  ؾر  ند مؾ غ فدي الرفندة م دل  بلمدغ السددسؾس مدؽ لفغدغ، فداذا قدرئ ال دبلا و بل
وج  على  ل حاار  ن ال يرفع  دؾ غ عليدغ، وال ضندرض عشدغ  سدا  دان يل مدغ ذلدػ 
في مجلددغ عشدد  لفغدغ  دغ، وقدد نهدغ هللا  ندالى علدى دواا الحرمدة السدو ؾرة علدى مدرور 

مدؽ الدؾحي ، ولدغ  ، و دبلا الشهدي  (6)   ( ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ) األزمشة في قؾلدغ  ندالى :
،  (7)مدؽ الحرمدة م ددل مدا للقددرآن إال منداني مددت شان، بيانهددا فدي  تدد  الفقدغ وهللا  علددؼ( 

قددا  الخرشددي رحسددغ هللا : )ورفددع الرددؾت علددى  بلمددغ  رفنددغ عليددغ؛ ألن حرمتددغ ميتددا  

                                                 

 ( .3سؾرة الشجؼ )آضة    (1)
 ( .34سؾرة األح ال )آضة   (2)
 ( .2( . وسؾرة الجسنة )آضة 164سؾرة آ  عسران )آضة    (3)
ق إسدشادن 7/13( )4614روان  بؾ داود في الدشؽ  تال الدشة  ال في ل وا الدشة حددي  )   (4) ( و دحَّ

 إسشادن السحقب شني  األرنخوط ومؽ منغ .
وسدشتغ  عقد القااي عياض رحسغ هللا فربل  في سيرة الدلل في  نغيؼ رواضة حدي  رسدؾ  هللا    (5)

  (2/43. )وسشتغ في  تا غ الذفا بتنرهف حقؾ  السرظفى 
 ( .214سؾرة األعراف ) آضة    (6)
 ( .4/146 ح اا القرآن البؽ النربي )   (7)
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الردؾت علدى الشهدي عدؽ رفدع  مدؽ ويوا ما درج عليدغ الددلل ال دراا،  (1)فحرمتغ حيا (
 ضقدؾ  فدي قدؾ  هللا (3)قا : سسنة حساد بدؽ زهدد (2)فنؽ سليسان بؽ حرل،  حدي غ 

(ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  نددالى: هللا
قددا  :   ر ى  رفددع الرددؾت عليددغ  نددد مؾ ددغ  رفددع الرددؾت  (4)

وجدد  عليددػ  ن  شرددة لددغ  سددا  شرددة  عليددغ فددي حيا ددغ إذا قددرئ حدددي  رسددؾ  هللا 
ساد إذا حددث فرآندا ندت لؼ لدؼ ضحدد شا، وقدا :  خداف :  ان ح (6)قا  ضنقؾل،   (5)للقرآن

 .(7)اآلضة (ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ) خاف  ن ض ؾن يوا داخبل  في قؾ  هللا ع  وجل : 
خذدع  و ان ابؽ سيرهؽ رحسغ هللا ربسا ضزحػ فاذا ذ ر عشددن حددي  الشهدي 

 مددريؼ  الددد ؾت وقددا  : )ال  إذا قددر  حدددي  الشهددي  (8)و ددان عهدددالرحسؽ بددؽ مهددد 
                                                 

 ( .3/249( وانغر: مشق الجليل شرح مخترر خليل )3/162شرح مخترر خليل )   (1)
،  بددؾ  يددؾل الهرددر ، روى عددؽ األسددؾد بددؽ شدديهان وجرهددر بددؽ     (2) سددليسان بددؽ حددرل األزد ف الؾاشددحي 

داود الدجددتاني و بؾمدددلؼ ال جدي ونيددريؼ،  حدازا وشددنهة بدؽ الحجدداج ونيدريؼ، وعشددغ الهخدار  و بددؾ
فب على جبللتغ وم قانغ وفزلغ، قدا   بدؾ حدا ؼ إمداا مدؽ األئسدة  دان ال يددلس وهدت لؼ فدي الرجدا  مت

 وفي الفقغ، روى لغ الجساعة، مات سشة  ربع وعذرهؽ ومائتيؽ.
 (.11/384(  هوي  ال سا  )4/118الجرح والتنديل )

  جرهر بدؽ حدازا، متفدب حساد بؽ زهد بؽ دريؼ األزد  الجهزسي  بؾ إسساعيل الهرر  مؾلى آ     (3)
متفب على  ؾ يقغ وفقهغ، ويؾ مؽ   هة الشاس في  يؾل ، قا   حسد: حساد بؽ زهدد  حد  إليشدا مدؽ 
عهد الؾارث، حساد مؽ  ئسة السدلسيؽ مؽ  يل الديؽ واإلسبلا ويؾ  ح  إلي مؽ حساد بؽ سدلسة ، 

 روى لغ الجساعة ، مات سشة  دع وسهنيؽ ومائة.
 ( .7/456( سير  عبلا الشهبل  )7/239(  هوي  ال سا  ) 3/137الجرح والتنديل )       

 ( .2سؾرة الحجرات )آضة    (4)
 حادي  في ذا ال بلا و يلغ انتخهها اإلماا  بؾ الفزل السقرئ مؽ رد  بي عهدالرحسؽ الددلسي علدى    (5)

 ( .5/161على  يل ال بلا دراسة و حقيب د. نا ر الجدضع )
د بؽ عهد هللا بؽ  بي إسحا  الحزدرمي مدؾاليؼ  بدؾ   السقدر  الشحدؾ  ضنقؾل بؽ إسحا  بؽ زه     (6)

 الشحؾ  الهرر  قا   حسد و بؾ حا ؼ  دو  مات سشة خسس ومائتيؽ .
 (.11/382(  هوي  التهوي  )11/169( سير  عبلا الشهبل  )9/213الجرح والتنديل )

 ( .5/161 حادي  في ذا ال بلا و يلغ للسقرئ )   (7)
ؽ بؽ مهد  بؽ حددان النشهدر  ،اإلمداا الشاقدد السجدؾد سديد الحفدا ،  بدؾ سدنيد النشهدر  ، عهد الرحس   (8)

و ان إماما حجة قدوة في النلدؼ والنسدل ، قدا  الخليلدي: قدا  الذدافني: ال  عدرف لدغ نغيدرا فدي يدوا 
 الذ ن ،  ؾفي  الهررة في جسادى اآلخرة سشة  سان و دنيؽ ومائة.
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 و   ندددغ ضجددد  لدددغ مدددؽ اإلنردددات عشدددد قدددرا ة هت ددد دددؾا  ؼ فدددؾ   دددؾت الشهدددي( و   رفندددؾا  
 .(1)حدي غ ما ضج  لغ عشد سساس قؾلغ

و نغيسدغ وعددا رفدع الردؾت  فانغر إلى حا  الدلل مع حدي  السرظفى 
ويددؾ يتلددى علدديهؼ بلددغ حر ددهؼ علددى النسددل  ددغ والتدددليؼ التدداا لددغ وعدددا التقدددضؼ عليددغ، 

، ؾا ونددددسنغ جهدددارا  نهدددارا  مدددؽ منارادددة حددددي  رسدددؾ  هللا واعتهدددر يدددوا  سدددا ندددران اليددد
 وسؾ  األدل منغ، بل و فغ  الؾحذية والرجنية، عياذا   اهلل . 

 فالى هللا السذت ى ويؾ السدتنان ومنا هلل ومنا إليغ راجنؾن.
 
 

                                                                                                                                            

 (.9/192( سير  عبلا الشهبل  )7/297الظهقات ال هرى )( 5/288الجرح والتنديل )      
 ( .43-2/42للقااي عياض ) الذفا بتنرهف حقؾ  السرظفى    (1)
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 انمسأنت انثبنثت

 رفع انصٌث عنذ سمبع انقرآن انكرٌم

ؼ ى  ن لددغ لهداضددة الهذددر وال يشتفددع  ددغ السدددلالقددرآن ال ددرهؼ  ددبلا هللا  هددارب و نددال
قدددا  ابدددؽ القددديؼ رحسدددغ هللا : )إذا  ردت االنتفددداس حتدددى يتددد دل  آدا دددغ وهحفدددظ حقؾقدددغ  ، 

 القرآن فاجسع قلهػ عشد  بلو غ وسدساعغ، و لدب سدسنػ، واحزدر حزدؾر مدؽ ضخاطهدغ 
 . )(1)مؽ   لؼ  غ سهحانغ مشغ إليغ، فانغ خظال مشغ لػ على لدان رسؾلغ 

ومددؽ يددون اآلدال السرعيددة اإلنرددات عشددد سددساعغ وعدددا رفددع الرددؾت  حزددرة 
 مؽ يتلؾن.

وقدددد اختلدددل الفقهدددا  فدددي السدددواي  األربندددة فدددي ح دددؼ اإلنردددات عشدددد االسدددتساس 
 للقرآن ال رهؼ وعدا رفع الرؾت  حزرة مؽ يتلؾن على قؾليؽ ا شيؽ:

ع الردؾت القؾ  األو  : ضددتح  اإلنردات عشدد سدساس القدرآن ال درهؼ وعددا رفد
 ويؾ قؾ  جسايير الفقها  مؽ السال ية والذافنية والحشابلة.

ق الجليدددل : )و دددرن قدددرا ة جساعدددة مندددا   ردددؾت واحدددد لسخالفدددة النسدددل... فدددي مدددش
وفددي نهاضددة السحتدداج حيشسددا ذ ددر القددرا ة خلددل  (2)ولندددا اإل دد ا  للقددرآن السدد مؾر  ددغ(

الرددبلة فخارجهدا مددؽ  ددال  اخدليددوا د (3)اإلمداا قددا  : )واالسدتساس مدددتح  ال واجد (
ا  الههددددؾ ي رحسددددغ هللا : )وه ددددرن الحدددددي  عشددددديا    القددددرا ة  سددددا ال فائدددددة  ولددددى  ، قدددد

 .(4)فيغ(
 ضج  اإلنرات وعدا رفع الرؾت عشد سساس القرآن . القؾ  ال اني :

 ويؾ قؾ  فقها  الحشفية رحسهؼ هللا .

                                                 

 ( .5الفؾائد )ص    (1)
 ( .1/333مشق الجليل شرح على مخترر خليل لسحسد عليش )    (2)
 ( .18/349وانغر: الهيان والتحريل البؽ رشد ) 
(3)    (1/493. ) 
 ( .3/73فذاف القشاس )    (4)
 ( .3/262وانغر: مظال   ولي الشهى ) 
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ؾا اللفدظ ال لخردؾص قا  ابؽ نجيؼ رحسغ هللا : )ولسا  ان النهرة إنسدا يدؾ لنسد
 .(1)الده  وج  االستساس لقرا ة القرآن خارج الربلة  ضزا (

وقددد اسددتد  القددائلؾن  اسددتحهال اإلنرددات عشددد سددساس القددرآن ال ددرهؼ وعدددا رفددع 
ٱ )قددا   نددالى : روس فددي  تددال هللا عشددد سددساس آضا ددغ ، الرددؾت،  دد ن يددوا األدل السذدد

(  ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ ) ندددددالى : وقدددددا  (2)

(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ) : سددددهحانغ قددددا و ، (3)

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ
وال دليدددل  دددرهق ضقتزدددي الؾجدددؾل، بدددل يدددؾ علدددى االسدددتحهال ، (4)

قدا  الشدؾو   دؾ غ  دال بلا ، والشد ة  ن يشرة السدلؼ عشد سساعغ آلضات هللا وال يرفع 
مسا ضنتشى  غ وهت فد األمر  غ: احتراا القدرآن مدؽ  مدؾر قدد يتددايل فيهدا رحسغ هللا : )و 

 نددض ال ددافليؽ القددارئيؽ مجتسندديؽ، فسددؽ ذلددػ: اجتشددال الزددحػ والل ددط والحدددي  فددي 
( ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ) خبل  القرا ة؛ إال  بلما  ضزدظر إليدغ، وهتس دل قدؾ  هللا  ندالى :

بددؽ عسددر راددي هللا عشهسددا : ) نددغ  ددان إذا عددؽ ا (6)وليقتددد  سددا روان ابددؽ  بددي داود (5)
قرئ القرآن ال يت لؼ حتى ض فرغ مشغ(
(7()8). 

واستد  القائلؾن بؾجؾل اإلنرات عشد سساس القرآن ال رهؼ وعدا رفدع الردؾت 
( ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ)عشدددد سدددساعغ  قدددؾ  هللا  ندددالى : 

قدددا  ابدددؽ نجددديؼ رحسدددغ هللا :  (9)
                                                 

 ( .1/611الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (1)
 ( .  83السائدة  )آضة     (2)
 ( .118 – 117اإلسرا  )آضة     (3)
 ( .29األحقاف )آضة     (4)
 ( .214األعراف )آضة     (5)
بؾ   ر عهد هللا بؽ سليسان بدؽ األشدن  الدجددتاني ،  داح  اإلماا النبلمة الحافظ  شيخ   داد     (6)

 اح  الترانيل ، رحل  غ  بؾن مؽ سجدتان، ضظؾف  غ شرقا ونربا ضددسع وه تد  ،  دؾفي ويدؾ 
 ابؽ سة و سانيؽ سشة.

 (.4/78( شورات الوي  )13/221( سير  عبلا الشهبل  )2/54طهقات الحشابلة )      
  تال السراحل البؽ  بي داود رحسغ هللا . لؼ  ع ر عليغ في السظهؾس مؽ    (7)
 ( .92التهيان في آدال حسلة القرآن )ص    (8)
 ( .214سؾرة األعراف )آضة     (9)
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فددظ ال  خرددؾص الددده  وجدد  االسددتساس لقددرا ة )ولسددا  ددان النهددرة إنسددا يددؾ لنسددؾا الل
 .(1)القرآن خارج الربلة  ضزا (

يون اآلضة خا ة  حالة منيشة ويدي سدساس القدرآن   شدا  الردبلة فدي  السشاقذة :
قددا  ابددؽ جرهددر رحسددغ هللا : )و ولددى األقددؾا  السدد مؾا، و ددوا حددا  سددساس الخظهددة  ، حددب

قرآن في الربلة إذا قر  اإلماا و دان في ذلػ  الرؾال قؾ  مؽ قا :  مروا  استساس ال
مؽ خلفغ مسؽ ض  ؼ  دغ ضددسنغ، وفدي الخظهدة... و ندغ ال وقدة ضجد  علدى  حدد اسدتساس 
القرآن واإلنرات لدامنغ مؽ قارئغ إال في يدا يؽ الحدالتيؽ علدى اخدتبلف فدي إحددايسا 

ؾا قددا  ابددؽ السشددور رحسددغ هللا : ) جسندد، و  (2)ويددي حالددة  ن ض ددؾن خلددل إمدداا مددخ ؼ  ددغ(
علددى إسددقاط وجددؾل االسددتساس عددؽ  ددل سددامع قارئددا  ضقددر  إال مددؽ الدددامع لقددرا ة اإلمدداا 

 .(3)ويؾ خلفغ، والدامع لخظهة اإلماا(
 

 الترجيق :
الراجق وهللا  علؼ يؾ استحهال اإلنرات وعدا رفع الرؾت عشد سدساس القدرآن 

مؾا خلدل اإلمداا ال رهؼ لقؾة ما استدلؾا  غ واإلجساس علدى حسدل اآلضدة علدى حدالتي السد 
 في الربلة والخظهة.

 
 

                                                 

 ( .1/611الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (1)
 ( .1/666جامع الهيان عؽ   وهل آ  القرآن )    (2)
 ( .3/115األوسط في الدشؽ واإلجساس واالختبلف )    (3)



 318 

 المسألة الرابعة 
 رفع الصوت بالدعاء

 .(1)رن  و دفنغزالدعا  يؾ طل  ما يشفع الداعي، وطل   ذل ما ض
  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ) والدعا  في اإلسبلا طاعة هلل  نالى، وامت ا  ألمرن، قا   نالى :

(  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
: )ف فاد ذلػ  ن الدعا  عهادة،  -رحسغ هللا  –قا  الذؾ اني ،  (2)
است هار وال  قهق مؽ يوا االست هار، و يل ضدت هر  –سهحانغ  –و ن  رب دعا  الرل 

النهد عؽ دعا  مؽ يؾ خالب لغ، ورازقغ، ومؾجدن مؽ الندا، وخالب النالؼ  جسع ورازقغ 
 فران غ ومناقهغ، فبلشػ  ن يوا االست هار طر  مؽ الجشؾن وشنهة مؽ سيتغ ومييومح
 .(3)الشنؼ(

 نغ قا  :  عؽ الشهي  ويؾ  فرا شي  على هللا  نالى، فنؽ  بي يرهرة 
 .(4))ليس شي   فرا على هللا ع  وجل مؽ الدعا (
: ضقؾ  قا : سسنة رسؾ  هللا  و سرة الدعا  مزسؾنغ ، فنؽ  بي يرهرة 

 لغ،ما لؼ يدس )ما مؽ  حد يدعؾ بدعا  إال آ ان هللا ما س  ، و  ف عشغ مؽ سؾٍ  م
قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : )فل داس ضدتجال لغ ل ؽ  تشؾس ،  (5) ا ؼ  و قظينة رحؼ(

 .(6)اإلجا ة، فتارة  قع  نيؽ ما دعا  غ و ارة  نؾاغ(
إذا  ان يوا فزل الدعا ، ويون مش لتغ الرفينة، فحر   السدلؼ  ن يتنلؼ 

 وعؾائدن .شروطغ وآدا غ وهحور مؽ مؾاننغ، ليحؾز  سار الدعا  
                                                 

 ( .3/835قالغ ابؽ القيؼ في بدائع الفؾائد )     (1)
 (. 61سؾرة نافر )آضة      (2)
 ( .28 حفة الوافرهؽ لئلماا الذؾ اني )ص     (3)
( والترمدددو  فدددي الددددشؽ 14/361( )8748حددددي  ) روان اإلمددداا  حسدددد فدددي السددددشد مددددشد  بدددي يرهدددرة     (4)

( وابدؽ ماجدغ فدي الددشؽ  تدال الددعا ،  دال 5/455( )3371فتال الدعؾات  دال فزدل الددعا  حددي  )
( والحددددددي  حددددددشغ األلهددددداني فدددددي  دددددحيق سدددددشؽ الترمدددددو  2/1258( )3829فزدددددل الددددددعا ، حددددددي  )

(3/383. ) 
( والترمدددو  فدددي الددددشؽ  تدددال 23/162( )14879روان اإلمددداا  حسدددد فدددي السددددشد مددددشد حددددي  )    (5)

( ، وحددشغ األلهداني 5/462( )3381تجا ة حددي  )الدعؾات  ال ما جا  في  ن دعؾة السدلؼ مدد
 ( .2/991( )5678رحسغ هللا في  حيق الجامع حدي  )

 ( .96-11/95فتق الهار  )     (6)
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رحسغ هللا : )إن للدعا  آدا ا  وشرائط، ويي  سهال اإلجا ة،  (1)قا  اله ؾ  
فسؽ است سلها  ان مؽ  يل اإلجا ة، ومؽ  خل بها فهؾ مؽ  يل االعتدا  في الدعا  

 .(2)فبل ضدتحب اإلجا ة(
: )خفض رحسهؼ هللا ومؽ آدال الدعا  السرعية التي   لؼ عشها الفقها 

وعدا رفع الرؾت  غ( داخل الربلة  و خارجها إال ما است شي مؽ  الرؾت  الدعا 
 ذلػ للشص السحقب للسرلحة الستر هة على الرفع .

وقد ا فب الفقها  في موايهشا األربنة الدشية على  ن خفض الرؾت  الدعا  
هؾ سشة الشهي فلسدتح ، اوعدا الجهر  غ يؾ 

واستدلؾا على استحهال ،   (3)
   وعدا رفع الرؾت  غ  ندة  دلة مؽ ال تال والدشة والشغر، مشها:السخافتة  الدعا

(  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)قؾ  هللا  نالى: الدليل األو : 
(4). 

قا  الحدؽ الهرر  ،  (5)في يون اآلضة األمر  اإلخفا  للدعا وجغ الداللة : 
ي قؾلغ فرحسغ هللا وعؽ سنيد بؽ جهير ،  (6)رحسغ هللا : )علس ؼ  يل  دعؾن رب ؼ(

ضنشي: في خفض وس ؾن في حاجت ؼ مؽ  مر  (ھ)ضنشي : مدت يشا ،  (ھ):  نالى 
 .(7)الدنيا واآلخرة

بل يرى  يل النلؼ  ن رفع الرؾت  الدعا  مؽ االعتدا  فيغ، الو  ال ضحهغ 
رحسغ هللا : )إن مؽ  جقا  ابؽ جره،  (   ھ ے ے ۓ):  -سهحانغ  –هللا،  سا قا  

                                                 

اإلمدداا النبلمددة  بدددؾ   الحددديؽ بدددؽ مدددنؾد الفددرا  اله دددؾ ، الذددافني السفددددر  دداح  التردددانيل    (1)
لدغ فدي  ردانيفغ، و دان مقترددا فدي لهاسدغ ال يلقدي فدذرح الدشة ومنالؼ التش هل والسرابيق ، بؾرب 

 الدرس إال على طهارة ،  ؾفي سشة سة عذرة وخسس مائة .
 (.259/ 2( األعبلا لل ر لي)7/75(طهقات الذافنية ال هرى)19/439سير عبلا الشهبل )       

 ( .1/216منالؼ التش هل )     (2)
 ( .2/199يسية رحسغ هللا في الفتاوى )مسؽ ح ى يوا اال فا  شيخ اإلسبلا ابؽ       (3)
 ( .55سؾرة األعراف )آضة      (4)
 ( .4/218انغر :  ح اا القرآن للجراص )     (5)
( ولددؼ  جدددن مدددشدا  عددؽ الحدددؽ الهرددر  رحسددغ هللا فيسددا وقفددة 4/218 ح دداا القددرآن للجردداص )     (6)

 عليغ .
 ( .4/1318روان ابؽ  بي حا ؼ في  فديرن )     (7)
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رفع الرؾت والشدا  والرياح  الدعا ، وهخمر  التزرس  الدعا  اعتدا ، ض رن
قا   بؾ حيان األندلدي رحسغ هللا : )قا  النلسا : االعتدا  في ، و  (1)واالست انة(

قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : ،  (2)الدعا  على وجؾن، مشها: الجهر ال  ير والرياح(
قا  الذؾ اني رحسغ و  ،  (3))االعتدا  في الدعا  ضقع ب هادة الرفع فؾ  الحاجة(

 .(4)هللا:)ومؽ االعتدا  في الدعا ... و يرفع  ؾ غ  الدعا   ارخا   غ(
(  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) قؾ  هللا  نالى :الدليل ال اني: 

(5). 
يرى جسع مؽ الرحا ة والتا نيؽ  ن السراد بهون اآلضة ال رهسة وجغ الداللة : 

وحهر األمة ابؽ هللا عشها  راييؾ الدعا ، مشهؼ: الردضقة بشة الرديب عائذة 
رحسغ هللا : سسنة   ا  (7)قا  السروذ  (6)، وعظا  ومجايد رحسهسا هللا عهاس 

يوا : قا   (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)عهدهللا ضقؾ  : )يشه ي  ن ضدر دعا ن، لقؾلغ  نالى : 
 .(8)الدعا ( 

 .(9) (   پ ٹ ٹ ٹ ٹ)قؾ  هللا  نالى عؽ عهدن ز رها : الدليل ال ال  : 

                                                 

( وعدددد ان 11/249ذ ددددرن ابددددؽ جرهددددر الظهددددر  فددددي  فددددديرن جددددامع الهيددددان عددددؽ   وهددددل آ  القددددرآن )     (1)
 ( .6/429الديؾطي في الدر السش ؾر إلى  بي الذيخ )

 ( .4/313الهحر السحيط )     (2)
 ( .8/298فتق الهار  البؽ حجر الندقبلني )     (3)
 ( .2/311دراضة في علؼ التفدير )فتق القدير الجامع بيؽ فتي الرواضة وال     (4)
 ( .111سؾرة اإلسرا  )آضة      (5)
انغددر فددي يددون اآل ددار : السرددشل البددؽ  بددي شدديهة  تددال الرددبلة  ددال قؾلددغ  نددالى : )وال  جهددر      (6)

 ( .5/346 ربل ػ( )
،  بددؾ   ددر  حسددد بددؽ   بددؽ الحجدداج السدددروذ  عددالؼ  الفقددغ والحدددي ،  ددان  جددل   ددحال  حسدددد    (7)

خريرا  خدمتغ، ض نس  غ اإلماا وهقؾ  لدغ:  دل مدا قلدة فهدؾ علدى لدداني و ندا قلتدغ ، وروى عشدغ 
 ه.275مدائل   يرة، وو ل   نغ   ير الترانيل، وفا غ به داد سشة 

 (.1/215( األعبلا لل ر لي )13/173( سير  عبلا الشهبل  )1/56طهقات الحشابلة )       
 ( .2/261مفلق )اآلدال الذرعية البؽ      (8)
 ( .3سؾرة مرهؼ )آضة      (9)
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على  ن إخفا ن فيغ الدليل فمدحغ هللا  نالى  اخفا  الدعا ، وجغ الداللة : 
جل وعبل عليغ   ؾن  نقا  الذشقيظي رحسغ هللا : )و شاؤ ،   فزل مؽ الجهر  غ 

 .(1)دعائغ خفيا  يد  على  ن إخفا  الدعا   فزل مؽ إعهارن ومعبلنغ(
: )خير  ؾ  هللا قا : قا  رس حدي  سند بؽ  بي وقاص الدليل الرا ع : 

 .(2)الو ر الخفي، وخير الرز  ما ض في(
قا   بؾ   ر الجراص رحسغ هللا : )في يوا دليل على  ن  وجغ الداللة :

ويوا الدليل : حدي  ،  (3)إخفا  الدعا   فزل مؽ إعهارن؛ ألن الخفية يي الدر(
ة، ومنسا ، فبل اعتساد عليغ في إ هات األح اا الذرعي انيل ال ضرق عؽ الشهي 

 ال اعتسادا  .  اعتزادا  ب يس
 ن إخفا  الدعا  وعدا رفع الرؾت  غ يؾ عسل القرون الدليل الخامس : 

 السفزلة مؽ الرحا ة والتا نيؽ و  هاعهؼ .
قا  الحدؽ الهرر  رحسغ هللا : )لقد  ان السدلسؾن ضجتهدون في الدعا  وما 

 .(4)ؼ( ضدسع لهؼ  ؾت، إن   ان إال يسدا  بيشهؼ وبيؽ ربه
قا  ابؽ عسر راي هللا عشهسا : ) يها الشاس إن ؼ ال  دعؾن   ؼ وال نائها ، 

وعؽ مجايد رحسغ هللا : ) نغ سسع رجبل  يرفع ،  (5)ضنشي رفع الرؾت في الدعا ( 
 .(6) ؾ غ في الدعا  فرمان  الحرى( 

يع  شورد عؽ  نض الدلل  ن رفع الرؾت  الدعا  مؽ الدليل الدادس : 
بل شي  ن   ا )ونحؽ مشهيؾن عؽ التذهغ بهؼ، فنؽ مالػ رحسغ هللا قا :  اليهؾد،

                                                 

 ( .4/258 اؾا  الهيان في إضزاح القرآن  القرآن )     (1)
 ( .137سهب  خرهجغ ص )     (2)
 ( .4/218 ح اا القرآن )     (3)
 ( .45( )ص141روان ابؽ السهارب في  تال ال يد  ال النسل والو ر الخفي حدي  )     (4)
( 8546 بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال الرددبلة  ددال : فددي رفددع الرددؾت  الدددعا    ددر )روان ابددؽ      (5)

(5/478) 
 ( .8545السرجع الدابب،   ر )     (6)
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ر عليغ، وقا : ال  ؾ وهرفع يدضغ، ف نعر ى رجبل  قائسا  عشد السشهر ويؾ يد (1)سلسة
، فقيل لغ ما  راد  التقليص؟ فقا : رفع الرؾت  الدعا   (2) قلرؾا  قليص اليهؾد

 .(3)(ورفع اليديؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، مختلل في اسسغ، قيل: عهددهللا وقيدل:     (1)  بؾ سلسة بؽ عهدالرحسؽ بؽ عؾف الق رشي ال فير ف السدنيف
األقددؾا  ، قددا   بددؾ زرعددة:  قددةَّ إمدداا، روى لددغ إسددساعيل وقيددل: اسددسغ و شيتددغ واحددد، واألو   شددهر 
 الجساعة، مات سشة  ربع و دنيؽ في خبلفة الؾليد. 

 (.33/371(   هوي  ال سا  )5/93الجرح والتنديل )      
 لؼ  ع ر عليغ مدشدا  عؽ  بي سلسة بؽ عهدالرحسؽ فيسا وقفة عليغ مؽ  ت  مدشدة فاهلل  علؼ.     (2)
 ( .18/15البؽ رشد الجد ) الهيان والتحريل    (3)
والتقليص الو  ذ رن اإلماا مالػ رحسغ هللا لؼ  جدد مدؽ ذ درن مدؽ  يدل الل دة فقدد ذ دروا  ن التقلديص  

في الل ة: مؽ قلص الذي  إذا ار فع ، وقلرة شفتغ إذا ان وت وشسرت وقلدص الغدل إذا انقدهض 
  . 

 ( .2/714مادة قلص ) ( السرهاح السشير2/312انغر: القامؾس السحيط ، مادة قلص ) 
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 ة الخامسةالمسأل
 رفع الصوت بالسالم

هؼ ويدي مددؽ خرددائص ومددآ ر جدا ت شددرهنة اإلسددبلا بتحيدة للسدددلسيؽ فيسددا بيددش
 هدارب و ندالى  –قدا  ابدؽ القديؼ رحسدغ هللا : )فذدرس السلدػ القددوس الددبلا يوا الدديؽ ، 

أليددل اإلسددبلا  حيددتهؼ بيددشهؼ "سددبلا علددي ؼ"، و انددة  ولددى مددؽ جسيددع  حيددات األمددؼ  –
ومدا يدؾ قا در السنشدى  يؾ محا  و ول، نحدؾ قدؾلهؼ:  نديش  لدل سدشة، التي مشها ما

، ومشهدددا مددا ال يشه دددي إال هلل، م دددل: الدددجؾد، ف اندددة التحيدددة م ددل قدددؾلهؼ:  ننددؼ  دددهاحا  
 الدددبلا  ولددى مددؽ ذلددػ  لددغ؛ لتزددسشها الدددبلمة التددي ال حيدداة وال فددبلح إال بهددا، فهددي 

 .(1)األ ل السقدا على  ل شي (
     لؼ  يل النلؼ رحسهؼ هللا عشها.ا ت الذرهنة بتقرهريا، و وللدبلا  ح اا ج

 ومؽ يون األح اا : رفع الرؾت  الدبلا .
ددلَّؼ عليددغ وال  ددس ع  السد  واأل ددل فددي التدددليؼ  ن ضجهددر  ددغ السدددلؼ جهددرا  مشاسددها  ض د 

فدي حددي  طؾهددل  فنددؽ السقدداد بدؽ األسدؾد ذ  نيدرن  جهدرن  ؾجدؾد ندائؼ ونحدؾن ، يدخ 
مددؽ الليددل فيدددلؼ  دددليسا  ال يددؾقظ نائسددا  وهدددسع اليقغددان(  فيجددي  الشهددي وفيددغ : )... 

قا  ابؽ مفلق رحسغ هللا : )والؾاج  مشغ رفع الرؾت  دغ قددر اإل دبلغ... ،  (2)الحدي 
 .(3)يرفع  ؾ غ  الدبلا  بل فائدة( ال وهشه ي  ن

  التدليؼ فا   اإلشارة دون الجهروذ ر  يل النلؼ رحسهؼ هللا  نغ ال ضذرس االفت
 فقد ورد الشهي عؽ اإلشارة  األيد  دون التدليؼ  الرؾت .

فندددددؽ عسدددددرو بدددددؽ شدددددني  عدددددؽ  بيدددددغ عدددددؽ جددددددن يرفندددددغ : )ال  ذدددددههؾا  ددددداليهؾد 
 .(4)والشرارى، فان  دليؼ اليهؾد اإلشارة  اإل هع، و دليؼ الشرارى  األفل(

                                                 

 ( .2/617بدائع الفؾائد )   (1)
( 2155روان مددددددلؼ فدددددي الردددددحيق  تدددددال األشدددددربة  دددددال إفدددددراا الزددددديل وفزدددددل إي دددددارن حددددددي  )   (2)

(3/1625. ) 
 ( .413 – 1/412اآلدال الذرعية )   (3)
ليدد  الددبلا حددي  روان الترمو  في الدشؽ  تال االستئوان واآلدال  ال ما جا  في  راييدة إشدارة ا   (4)

 .( ، وقا  : يوا حدي  إسشادن انيل، وهذهد لغ حدي  جابر5/56( )2695)
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رى، قدددا  : )ال  ددددلسؾا  ددددليؼ اليهدددؾد والشردددا  ن رسدددؾ  هللا  وعدددؽ جدددابر 
 . (1)فان  دليسهؼ  األفل والرؤوس واإلشارة(

 شدار بيددن  التددليؼ فندؽ  سدسا  بشدة ي هدد راددي هللا  وال يدرد عليدغ  ن الشهدي 
مدددر فدددي السددددجد يؾمدددا  وعردددهة مدددؽ الشددددا  قندددؾد،  عشهدددا  حددددث : ) ن رسدددؾ  هللا 

شدارة فقدد جسدع بديؽ اللفدظ واإل ألندغ محسدؾ  علدى  ن الشهدي ،  (2)ف لؾى بيدن  التدليؼ(
 .(4)بلفظ : )فدلؼ عليشا( (3) خرج الحدي   بؾ داود في الدشؽ

)والشهدددي عدددؽ الددددبلا  اإلشدددارة مخردددؾص  سدددؽ ضقددددر علدددى اللفدددظ حددددا  وشدددرعا  ومال فهدددي 
مذروعة لسؽ ض ؾن فدي شد ل ضسشندغ مدؽ الدتلفظ  جدؾال الددبلا  السردلي والهنيدد واألخدرس 

 .  (5)و وا الدبلا على األ ؼ( 
:  قدا : قدا  رسدؾ  هللا  ع الرؾت  الدبلا حدي   بي يرهرة ومؽ  دلة رف

)ال  ددددخلؾن الجشدددة حتدددى  خمشدددؾا، وال  خمشدددؾا حتدددى  حدددابؾا،  وال  دل دددؼ علدددى شدددي  إذا 
قدددا  الحدددافظ رحسدددغ هللا : )واسدددتد   ددداألمر ، (6)فنلتسدددؾن  حدددابهتؼ،  فذدددؾا الددددبلا بيدددش ؼ(

بددل ضذددترط الجهددر، و قلددغ  ن ضدددسع  علددى  نددغ ال ض فددي الدددبلا سددرا ، (7) افذددا  الدددبلا 
 . (8)في االبتدا  وفي الجؾال، وال   في اإلشارة  اليد ونحؾن(

 

                                                 

روان الشددددائي فدددي الددددشؽ ال هدددرى  تدددال عسدددل اليدددؾا والليلدددة  دددال  راييدددة التددددليؼ  ددداألفل والدددرؤوس    (1)
 ( .11/14(، قا  الحافظ : ) خرجغ الشدائي  دشد جيد( )9/134( )11111واإلشارة حدي  )

روان الترمدددو  فدددي الددددشؽ  تدددال االسدددتئوان واآلدال  دددال مدددا جدددا  فدددي التددددليؼ علدددى الشددددا  حددددي     (2)
( ، وقا : )يوا حدي  حددؽ، قدا   حسدد بدؽ حشهدل: ال  داس  حددي  عهدد الحسيدد بدؽ بهدراا 2697)

 ( .  5/58عؽ شهر بؽ حؾش ، وقا    بؽ إسساعيل: شهر حدؽ الحدي  وقؾى  مرن( )
 ( .  7/497( )5214دل  ال الدبلا على الشدا  حدي  ) تال األ   (3)
 ( .11/14انغر: فتق الهار  )   (4)
 السرجع الدابب .    (5)
مدلؼ في الرحيق  تدال اإلضسدان،  دال بيدان  ندغ ال يددخل الجشدة إال السخمشدؾن و ن محهدة السدخمشيؽ    (6)

 . (1/74( )54مؽ اإلضسان، و ن إفذا  الدبلا سه   لحرؾلها، حدي  )
 ( .11/19قا  الحافظ : )األحادي  في إفذا  الدبلا   يرة( فتق الهار  )   (7)
 ( .11/19فتق الهار  )   (8)
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 المسألة السادسة
 رفع الصوت بالقرآن في األسواق

، (1)يددؾ  عغددؼ  تددال  ن لددغ هللا ،  القددرآن ال ددرهؼ  ددبلا هللا السشدد   علددى نهيددغ 
 وجنلغ مهيسشا  على ال تال .
 ت دل  آدال  بلو غ التي ذ ريا  يل النلؼ .ومؽ  نغيؼ القرآن ال
قر  القرآن  رؾت مر فع في  مافؽ الل ط والهيذات  ن ال ض   ومؽ  ل ؼ اآلدال :

 واالنذ ا   الدنيا،  نغيسا  ل تال هللا و ؾنا  لغ عؽ امتهانغ .
قددا  الشددؾو  رحسددغ هللا : )ومسددا ضنتشددى  ددغ وهت فددد األمددر  ددغ: احتددراا القددرآن مددؽ 

 دايل فيها  نض ال افليؽ القارئيؽ مجتسنيؽ. مؾر قد يت
زددظر إليددغ، اجتشددال الزددحػ والل ددط والحدددي  خددبل  القددرا ة إال  بلمددا  ضفسددؽ ذلػ:

(ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ):وليتس ل قؾ  هللا
(2)) (3) . 

 وقد نص فقها  الحشابلة رحسهؼ هللا على  حرهؼ قرا ة القرآن  رؾت مر فع في األسؾا .
 : )وهدددتح  اسددتساس القددرآن، وه ددرن الحدددي  عشددديا  سددا قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا

ال فائدددة فيددغ، وال ضجددؾز رفددع الرددؾت فددي األسددؾا   ددالقرآن مددع اشددت ا   يلهددا بتجددار هؼ 
 .(4)وعدا استساعهؼ لسا فيغ مؽ االمتهان(

 رحسغ هللا القرا ة في األسؾا  ضريق  يلها فيها  الشدا   (5)و رن ابؽ عقيل
ؾن: قدددا  حشهدددل رحسددغ هللا:   يدددر مدددؽ  قدددؾا  و فندددا  ضخدددرج مخدددرج والهيددع، قدددا  فدددي الفشددد

الظاعات عشد النامة، ويي مآ ؼ عشد النلسا ، م ل : القرا ة في األسؾا ، ضرديق فيهدا 
 .(6) يل األسؾا   الشدا  والهيع، وال ضس شهؼ االستساس وذلػ امتهان 

                                                 

 انغر: "عغسة القرآن ال رهؼ" لسحسؾد بؽ  حسد الدوسر .   (1)
 (.214سؾرة األعراف: آضة )   (2)
 (.92التهيان في آدال حسلة القرآن )ص   (3)
 (.1/528) شرح مشتهى اإلرادات   (4)
 بددؾ الؾفددا  علددي بددؽ عقيددل بددؽ   اله ددداد  الحشهلددي، ضنددرف  ددابؽ عقيددل شدديخ الحشابلددة به ددداد فددي    (5)

وقتغ،  ان قؾ  الحجة يتؾقد ذ ا ، و ان  حر منارف و ش  فزائل، لؼ ض ؽ لغ في زماندغ نغيدر ، 
 ه. 513مؽ  رانيفغ  تال الفشؾن والفرؾ  في الفقغ مات سشة 

 (.1/316( ذيل طهقات الحشابلة )19/443( سير  عبلا الشهبل  )2/259لحشابلة )طهقات ا      
 (.1/596( مظال   ولي الشهى )3/77انغر:  ذاف القشاس للههؾ ي )   (6)
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لدددة وقدددد وجدددد فدددي  ندددض دضدددار السددددلسيؽ مدددؽ ضددددتهل يؾمدددغ فدددي الددددؾ   فدددتق آ
التدجيل على  دؾت القدرآن، ويدوا النسدل داخدل فدي السشهدي عشدغ لسدا سدهب  قرهدرن مدؽ 
حرمة رفع الردؾت  دالقرآن فدي األمدافؽ السهتولدة التدي يتذدانل فيهدا الشداس عدؽ سدساس 
القددددرآن و نغيسددددغ مسددددا ضجنلددددغ عراددددة لبلمتهددددان، ولسددددا فيددددغ  ددددولػ مددددؽ  نلددددب الهاعددددة 

ا  فددددي جلدددد  الددددرز ، ويددددوا مددددؽ الذددددرب وجنلهددددا سددددههبهددددون الددددتبلوة و  ددددحال الستدددداجر 
 . (1)األ  ر، ل ؾنغ جنل سهها  لؼ ضذرعغ هللا جل وعبل وال رسؾلغ 

 
 

 

                                                 

 انغر: التهرب  نؾاعغ و ح امغ ، د/ نا ر بؽ عهدالرحسؽ الجدضع.   (1)
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 انمسأنت انسببعت

 األمراء( –العمساء  –)الهالدين  رفع انصٌث عهى أىم انفضم ًرًي انيٍئت
هجدديلهؼ، ور دد  جددا  اإلسددبلا  حفددظ الحقددؾ  لددوو  الفزددل والسش لددة، و قددديريؼ و 

قددددا  : )مددددؽ لددددؼ يددددرحؼ  عددددؽ الشهددددي  فنددددؽ  بددددي يرهددددرة لفزددددل النغدددديؼ  ، عليددددغ ا
ورو  عددددؽ عائذددددة راددددي هللا عشهددددا ،  (1) ددد يرنا، وهنددددرف حددددب  هيرنددددا فلدددديس مشدددا( 

 .(2) ن نش   الشاس مشازلهؼ( قالة: ) مرنا رسؾ  هللا 
والؾالددددان لهسددددا حددددب فددددي اإلسددددبلا ال ضخفدددى، وال  د  علددددى عغددددؼ بددددر الؾالددددديؽ 

دن ليهسا مؽ  ؾن األمر بهريسدا واإلحددان إليهسدا جدا  مقروندا   نهدادة هللا وحدواإلحدان إ
  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قددا   نددالى :ال شددرهػ لددغ فددي   يددر مددؽ اآلضددات ، 

(3) 
قؾ  لهسدا، وعددا رفدع الردؾت عليهسدا ، آلنة الإومؽ  ؾر الهر بهسا واإلحدان إليهسا 

ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ) قدددا   ندددالى :

(  ڭ ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ
(4). 

 .(5)قا  قتادة : )وقل لهسا قؾال   رهسا (    قؾال  ليشا  سهبل  
 .(6)را   ائحا  في  وجههسا( ج  قا  ال جاج رحسغ هللا : )ال   لسهسا ا  

                                                 

، ويؾ حددي   دحيق،  دححغ األلهداني ( 1/183( )353روان الهخار  في األدل السفرد حدي  )    (1)
 ( .142في  حيق األدل السفرد )ص

(، ويددؾ اددنيل ، فيددغ ميسددؾن بددؽ  بددي 57روان  بددؾ نندديؼ فددي السدددتخرج علددى  ددحيق مدددلؼ   ددر )    (2)
شدددددهي  لدددددؼ يلدددددب عائذدددددة رادددددي هللا عشهدددددا، انغدددددر: رهددددداض الردددددالحيؽ للشدددددؾو  بتحقيدددددب األلهددددداني 

 ( .168)ص
 ( .36سؾرة الشدا : آضة )    (3)
 ( .23سؾرة اإلسرا : آضة )    (4)
 ( .14/549روان الظهر  في جامع الهيان في  فدير سؾرة اإلسرا  )    (5)
 ( .3/234مناني القرآن ومعرا غ )    (6)
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: )  فدر  مدؽ اقا : قا  ابؽ عسر رادي هللا عشهسدقا  رحسغ هللا  (1) وعؽ طيدلة بؽ مياس
الشددار و حدد   ن  دددخل الجشددة؟ قلددة:    وهللا. قددا :  حدديَّ والدددب؟ قلددة: عشددد   مددي، قددا : 

 .(2)  هللا لؾ  لشة لها ال بلا و طنستها الظناا لتدخلؽ الجشة ما اجتشهة ال هائر(
والنلسدددا  الربدددانيؾن لهدددؼ فدددي شدددرهنة اإلسدددبلا مش لدددة ليددددة ل يدددريؼ مدددؽ عسدددؾا 

 .  ا نة لظاعة هللا وطاعة رسؾلغ  ويي الشاس، فظاعتهؼ واجهة،
 . (3) (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ڈ ڈ ی ی) قا   نالى :

قددا  ابددؽ عهدداس راددي هللا عشهسددا : )ضنشددي  يددل الفقددغ والددديؽ، و يددل طاعددة هللا 
الددددويؽ ضنلسددددؾن الشدددداس مندددداني ديددددشهؼ، وهدددد مرونهؼ  ددددالسنروف وهشهددددؾنهؼ عددددؽ السش ددددر، 

 .(4)ف وج  هللا طاعتهؼ على عهادن(
مددؽ  ولددي األمددر األمددرا  قددا  ابددؽ   يددر رحسددغ هللا : )والغدداير وهللا  علددؼ  نهددا و 

 .(5)عامة في  ل  ولي األمر مؽ األمرا  والنلسا ( 
وقددد شددرف هللا  يددل النلددؼ وعغَّددؼ قدددريؼ ف شددهديؼ علددى  ؾحيدددن ونفددى  دددؾهتهؼ 

   يريؼ ويؼ  يل الفهؼ عؽ هللا  نالى والخذية لغ سهحانغ.
يددا  علدديهؼ الرددبلة والدددبلا والسفزددلؾن علددى سددائر الهذددر  نددد ويددؼ وراث األنه

 الشهييؽ .
ومددؽ لتدد دل منهددؼ فددي ال ددبلا والسحاد ددة ، ومددؽ  ددؾر  هجدديلهؼ وحفددظ حقددؾقهؼ ا

 ذلػ: عدا رفع األ ؾات عليهؼ  و  حزر هؼ.

                                                 

طيدلة يؾ ابؽ مياس  وهقا  ابؽ علي الههدلي وهقا  الددلسي روى عدؽ ابدؽ عسدر روى عشدغ ضحيدى    (1)
   ، قا  ضحيى بؽ منيؽ: طيدلة الههدلي اليسامى  قة .بؽ  بي   ير وزهاد بؽ مخرا

 .(11/425( طهقات الذافنية ال هرى )4/511الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ )
( ويؾ  حيق ،  دححغ األلهداني فدي   دحيق 1/7( )8روان الهخار  في األدل السفرد ، حدي  )    (2)

 ( .35األدل السفرد )ص
 . (59سؾرة الشدا  : آضة )    (3)
(، والحددافؼ فدي السدددتدرب علدى الرددحيحيؽ 3/989( )5534روان ابدؽ  بدي حددا ؼ فدي  فددديرن   در )    (4)

 ( .1/199( )423  ر )
 ( .4/136 فدير القرآن النغيؼ )    (5)
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قددا  طدداووس رحسددغ هللا : )مددؽ الدددشة  ن يددؾقر  ربنددة: النددالؼ، وذو الذدديهة، والدددلظان، 
وقدا  ابددؽ عهداس رادي هللا عشهسددا : )م  دة سدشيؽ  رهددد  ن  سد   عسدر بددؽ  (1)والؾالدد(

 .(2)عؽ حدي ، ما مشنشي مشغ إال ييهتغ( الخظال 
فظددداعتهؼ  هدددع لظاعدددة هللا ورسدددؾلغ، را  لهدددؼ فدددي اإلسدددبلا م اندددة ودرجدددة ، واألمددد

قددددا  : )مددددؽ  طدددداعشي فقددددد  طدددداس هللا، ومددددؽ   ن رسددددؾ  هللا  فنددددؽ  بددددي يرهددددرة 
عردددى هللا، ومدددؽ  طددداس  ميدددر  فقدددد  طددداعشي، ومدددؽ عردددى  ميدددر  فقدددد عرددداني فقدددد 

 حدة   (5)قدا :  شدة مدع  بدي   درة  (4)وعؽ زهاد بؽ  ددي  النددو  ،  (3)عراني(
ويدؾ ضخظد ، وعليدغ  يدال رقدا ، فقدا   بدؾ  دبل : انغدروا إلدى  ميرندا  مشهر  بي عدامر 

ضقؾ  : )مدؽ  يدان  : اس ة سسنة رسؾ  هللا يلهس  يال الفدا ، فقا   بؾ   رة
 .(6)سلظان هللا في األرض  يانغ هللا( 
: )إن مدؽ إجدبل  هللا  قدا  : قدا  رسدؾ  هللا  وعؽ  بدي مؾسدى األشدنر  

إفدددراا ذ  الذددديهة السددددلؼ، وحامدددل القدددرآن نيدددر ال دددالي فيدددغ والجدددافي عشدددغ، ومفدددراا ذ  

                                                 

روان عهددددددددالرزا  فدددددددي السردددددددشل جدددددددامع منسدددددددر بدددددددؽ راشدددددددد  دددددددال مدددددددؽ يدددددددؾقر ومدددددددا جدددددددا  فيدددددددغ     (1)
 (.11/137()21133  ر)

 (.1/455( )715ؽ عهدالهر في جامع بيان النلؼ وفزلغ  ال ييهة الستنلؼ للنالؼ   ر )روان اب    (2)
روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال األح ددداا  دددال قدددؾ  هللا  ندددالى : )و طيندددؾا هللا و طيندددؾا الرسدددؾ      (3)

(وروان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال اإلمدددارة  دددال : 4/328( )7137و ولدددي األمدددر مدددش ؼ( حددددي  )
 ( .3/1466( )1835ة األمرا  في نير منرية، و حرهسها في السنرية حدي  )وجؾل طاع

زهدداد بددؽ  دددي  الندددو  روى عددؽ  بددي   ددرة روى عشددغ سددنيد ابددؽ  وس النهدددي الهرددر  قددا  ابددؽ     (4)
  بي حا ؼ : وليس  دند ال ا   ال ؾفي سسنة  بى ضقؾ  ذلػ.

 (3/543الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ )
ل دددة  ن فيددع    (5) ال قفددي،  بددؾ   ددرة مددؽ فزددبل  الرددحا ة، مذددهؾر   شيتددغ،  - فتحتدديؽ-بددؽ الحددارث بددؽ   

 مات سشة إحدى،  و ا شتيؽ وخسديؽ  الهررة.
 (.7181رقؼ 565(،  قره  التهوي  )ص3/571اإل ا ة )

وقددددددددا  : يددددددددوا حدددددددددي   (، 2224(، حدي  )47روان الترمو  في الدشؽ  بؾال الفتؽ ،  ال )    (6)
 ( .2/485( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  )4/512ه  )حدؽ نر 
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الشدداس  خيددر مددا رحسددغ هللا : )ال يدد ا   (2)قددا  سددهل التدددتر  ،  (1)الدددلظان السقدددط( 
عغسؾا الدلظان والنلسا ، فاذا عغسؾا يويؽ   لق هللا دنيدايؼ و خدرايؼ.. ومذا اسدتخفؾا 

 .(3)بهويؽ  فدد دنيايؼ و خرايؼ( 
لوا يشه ي مراعاة حقؾ  والة األمر مؽ األمرا  والح اا، وااللتد اا بهدا ومدؽ  ل دؼ 

هؼ األ دددددؾات عشدددددد  رفدددددع علددددديالحقدددددؾ : التلظدددددل منهدددددؼ فدددددي القدددددؾ  ومالنتدددددغ ، و ن ال 
ألن رفددع الرددؾت فددي وجددغ الددؾالة  ددؾرة مددؽ  ددؾر اإليانددة التددي حرمهددا السخاطهددة ، 

 اإلسبلا، وال يد  على  نغيؼ لهؼ ومفراا .

 

                                                 

( 7/212( )4843روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال األدل  ددال فددي  ش هددل الشدداس مشددازلهؼ حدددي  )    (1)
 ( .  1/438( )2199ويؾ حدي  حدؽ، حدشغ األلهاني في  حيق الجامع الر ير )

لذدديخ ال ايددد ، لددغ مددؾاعظ و حددؾا  و رامددات و ددان مددؽ  فهددر  بددؾ   سددهل بددؽ عهددد هللا الت دددتر   ، ا   (2)
 مذاضخ القؾا مات سشة  بلث و سانيؽ ومائتيؽ.

 (.5/311( األعبلا لل ر لي )3/342( شورات الوي  )13/331سير  عبلا الشهبل  )       
 ( .  6/432انغر:  ح اا القرآن للقرطهي )    (3)
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 الثامنةالمسألة 
 رفع الصوت بإنكار المنكر

إن إن دددار السش دددر والشهدددي عشدددغ مدددؽ  دددفات نهيشدددا  دددلؾات هللا وسدددبلمغ عليدددغ، 
 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌچ چ )حي  قا  هللا فيغ : 

(1)
  

ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ )ويددؾ  ددولػ مددؽ  ددفات السددخمشيؽ ، قددا   نددالى : 

(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(2)   

ويددددوا الؾ ددددل يددددؾ مشدددداط الخيرهددددة ألمددددة اإلسددددبلا حيدددد  قددددا  هللا  نددددالى فددددي 
(  ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) و ددددفهؼ: 

قددددا  ابددددؽ  يسيددددة رحسددددغ هللا : )وذلددددػ  (3)
وذلدػ ال يدتؼ إال  بلح السنداش والسنداد إنسدا ض دؾن  ظاعدة هللا وطاعدة رسدؾلغ ألن  

 ددداألمر  دددالسنروف والشهدددي عدددؽ السش دددر، وبدددغ  دددارت يدددون األمدددة خيدددر  مدددة  خرجدددة 
 . (4) للشاس(

: )إن  واأل ددل فددي إن ددار السش ددر  ن ض ددؾن برفددب مددا  م ددؽ، فقددد قددا  الشهددي 
 .(5)عليغ ما ال ضنظي على النشل( هللا رفيب ضح  الرفب في األمر  لغ، وهنظي

قا  ابؽ  يسية رحسغ هللا : )والرفب سهيل األمر  السنروف والشهدي عدؽ السش در، 
 .(6)ولهوا قيل: لي ؽ  مرب  السنروف  السنروف، ونهيػ عؽ السش ر نير مش ر(

ومدددؽ الرفدددب لددديؽ ال دددبلا وخفدددض الردددؾت  دددغ ألن خفدددض الردددؾت  دددغ ضذدددنر 
 السش ر مسا ض ؾن داعيا  لغ لئلقبلس عشغ . الذفقة والر فة على  اح  

إذا مدروا  قا  اإلماا  حسد بؽ حشهل رحسغ هللا : )فان   دحال ابدؽ مددنؾد 
 .  (7) قؾا يرون مشهؼ ما ض ريؾن ضقؾلؾن: مهبل  رحس ؼ هللا(

                                                 

 (.157سؾرة األعراف )آضة   (1)
 (.112التؾبة )آضة سؾرة   (2)
 (.111سؾرة آ  عسران )آضة   (3)
 ( .28/316مجسؾس الفتاوى )   (4)
( 4/1591( )2593روان مدلؼ في الرحيق  تال الهر والرلة واآلدال  ال فزل الرفدب حددي  )   (5)

. 
 (.11األمر  السنروف والشهي عؽ السش ر البؽ  يسية )ص   (6)
 (.35( )ص34سش ر للخبل ،   ر ) األمر  السنروف والشهي عؽ ال   (7)
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وقد ضحتاج الشايي عؽ السش در إلدى ال لغدة فدي اإلن دار ورفدع الردؾت  اإلن دار 
 ر، وذلػ  حد  السرالق والسفاسد الستر هة على اإلن ار.حتى ير دس السر    للسش 

رحسددغ هللا : )وهشه ددي  ن ض ددؾن اآلمددر  ددالسنروف مسيدد ا ، يرفددب  (1)قددا  الحليسددي
في مؾااع الرفب، وهنشل في مؾااع النشل، وه لؼ  ل طهقدة  سدا ضنلدؼ  ندغ  ليدب بهدؼ 

شفدرن بدولػ مدؽ قهدؾ  و نجدع فديهؼ، وال ضخاطد   حددا   فزدل مدؽ ال دبلا ال ضحتداج إليدغ في
مؾعغتددغ، وال يدددخل عليددغ مدددخبل  ضرددير سددهها  لددرد نردديحتغ، و سددا ال يشه ددي لسددؽ ضقددؾا 
بهدددوا األمدددر  ن ضنشدددل فدددي مؾادددع الرفدددب ف دددولػ ال يشه دددي لدددغ  ن يرفدددب فدددي مؾادددع 

 .(2)التنشيل لئبل ضدتخل قدرن وهقزي  مرن(
ورفدددع  وقدددد دلدددة الددددشة علدددى اسدددتخداا ال لغدددة فدددي اإلن دددار  اعهدددار ال زددد 

 الرؾت  اإلن ار حتى يش جر الشاس عؽ فنل السش در وه فدؾن، فندؽ عهددهللا بدؽ عسدرو
فدددي سدددفر سدددافرنان، ف در شدددا وقدددد  ريقشدددا  قدددا :  خلدددل رسدددؾ  هللا  رادددي هللا عشهسدددا

علدددى  رجلشدددا، فشدددادى  ددد على  الردددبلة،  دددبلة النردددر، ونحدددؽ نتؾاددد ، فجنلشدددا نسددددق
قدا  ابدؽ  ظدا  رحسدغ هللا : )فيدغ ،  (3) بل ا   )وهل لؤلعقال مؽ الشار( مر يؽ  و ؾ غ :

                                                                                                                                            

 لى  اإلماا  حسد يؾما  إماا ف ان إذا سجد جسدع  ؾبدغ بيددن اليددرى، قدا  الدراو  : فلسدا  دليشا قدا        
: إذا قداا  حدد ؼ فدي الردبلة فدبل ض دل شدنرا  وال  ؾبدا ( فلسدا  لي وخفض مؽ  ؾ غ : )قا  الشهي 

ة: قا  لي :  وا و دوا ومدا  حدد  السنشدى إال لدػ قسشا قا  لي اإلماا:    شي   ان ضقؾ  لػ؟ قل
 ( .35( )ص36. انغر : األمر  السنروف والشهي عؽ السش ر للخبل    ر )

 بؾ عهد هللا الحديؽ بدؽ الحددؽ بدؽ   بدؽ حلديؼ الحليسدي الهخدار  الجرجداني، القاادي، الذدافني،    (1)
ان متفششدا، سديا  الدويؽ، لدغ السشهداج فددي رئديس السحدد يؽ والست لسديؽ والذدافنييؽ  سدا ورا  الشهدر،  دد

 ه. 413شن  اإلضسان، مات سشة 
( طهقددات الذددافنية البددؽ قااددى 4/333( طهقددات الذددافنية ال هددرى )17/231سددير  عددبلا الشددهبل  )      

 ( .1/178شههة )
 ( .  3/218السشهاج في شن  اإلضسان ألبي عهدهللا الحديؽ الحليسي )   (2)
( 96ي الردددحيق  تدددال النلدددؼ  دددال مدددؽ  عددداد الحددددي   بل دددا  لددديفهؼ عشدددغ حددددي  )روان الهخدددار  فددد   (3)

( وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الظهددارة،  ددال وجددؾل ندددل الددرجليؽ   سالهسددا ، حدددي  1/51)
(227( )1/214. ) 
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مددؽ الفقددغ:  ن للنددالؼ  ن يش ددر مددا رآن مددؽ التزددييع للفددرائض والدددشؽ، و ن ض لددظ القددؾ  
 .(1)في ذلػ، وهرفع  ؾ غ  اإلن ار(

قددددا  ابددددؽ حجددددر رحسددددغ هللا : )وفددددي الحدددددي :  نلدددديؼ الجايددددل، ورفددددع الرددددؾت 
 . (2) اإلن ار(

خفزدددغ  و ال لغدددة ومندددبل  القدددؾ  ورفدددع الردددؾت وعليدددغ فدددالرفب ولددديؽ ال دددبلا و 
 دا دان لئلن ددار و  ييددر السش در، ضختددار السدددلؼ  يهسددا  جددر بتحقيددب السرددلحة و   يريددا 

 ودر  السفددة و قليلها .

                                                 

 ( .1/139شرح  حيق الهخار  البؽ  ظا  )   (1)
 ( .  1/266فتق الهار  البؽ حجر )   (2)
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 التاسعة المسألة 
 رفع الصوت بالرقية الشرعية

ذ ونف  في عؾذ غ  .(1)الرقية في الل ة: مؽ رقى الراقي رق ية ورقيا  إذا عؾَّ
 : قا  عروة

 فسا  ر ا مؽ عؾذة ضنرفانها     *      وال رقية إال بهدددا رقياني 
قددا  ابددؽ األ يددر: الرقيددة  الزددؼ: النددؾذة التددي يرقددى بهددا  دداح  اآلفددة  ددالحسى 

 .(2)والررس ونيريا
 ال  ختلل عؽ منشايا في الل ة، فالرقية يي النؾذة .الرقية في الصطالح الذرعي :

يدددة و نؾهدددوات ضظلددد  فيهدددا الذدددفا  للسدددرهض  و  حرددديؽ  دععدددؽ هدددي عهدددارة ف
 .(3)الدليؼ مؽ هللا ع  وجل

قدا :  ويي مؽ التداو  الو  شرعغ هللا  نالى لنهادن، فنؽ  سامة بؽ شدرهػ 
و  حا غ   نسا على رؤوسهؼ الظير، فددلسة  دؼ قنددت فجدا  األعدرال    ية الشهي 

فقا : ) داووا فان هللا ع  وجدل لدؼ ضزدع  مؽ يشا ويايشا، فقالؾا: ضا رسؾ  هللا  نتداوى؟
وقدددد فنلهدددا جهرهدددل عليدددغ الددددبلا، ،  (4)دا  إال وادددع لدددغ دوا  ، نيدددر دا  واحدددد الهدددرا(

فقدا :   ن جهرهدل   دى الشهدي  و حابتغ ال راا فنؽ  بي سدنيد الخددر   والشهي 
ر  ددل ضدا   اشدت ية؟ فقدا : نندؼ، قددا :  اسدؼ هللا  رقيدػ مدؽ  دل شددي  يخذضدػ، مدؽ شد

 .(5)نفس  و عيؽ حاسد هللا ضذفيػ،  اسؼ هللا  رقيػ( 
                                                 

( لدددددان النددددرل البددددؽ مشغددددؾر مددددادة )رقددددي( 9/224ي  الل ددددة لؤلزيددددر ، مددددادة )رقددددا( )انغدددر:  هددددو   (1)
( القدددددامؾس 6/511( ومددددادة )ر   ى( )2/335( السح ددددؼ البددددؽ سددددديدة مددددادة )عدددددؾذ( )14/331)

 (.4/331السحيط للفيروزآ اد  مادة )رقي( )
 ( .2/254الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير مادة )رقى( )   (2)
لحدافظ  انغر: منارج القهؾ   ذرح سلؼ الؾ ؾ  إلى علؼ األ ؾ  فدي  ؾحيدد هللا وا هداس الرسدؾ     (3)

 (،  ح اا الرقى والتسائؼ د/ فهد الدحيسي .2/623الح سي رحسغ هللا )
( ، وابددؽ 6/5( )3855روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ ،  تددال الظدد ،  ددال فددي الرجددل يتددداوى، حدددي  )   (4)

( 3436 تددددال الظدددد ،  ددددال مددددا  ندددد   هللا دا  إال  ندددد   لددددغ شددددفا ، حدددددي  ) ماجددددغ فددددي الدددددشؽ،
 (.3/158( )2789( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ ، حدي  )2/1137)

( 2185روان مدددددددلؼ فددددددي الرددددددحيق ،  تددددددال الدددددددبلا،  ددددددال الظدددددد  والسددددددرض والرقددددددى، حدددددددي  )   (5)
(4/1718.) 
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ضندؾذ الحددؽ والحدديؽ  وعؽ ابؽ عهداس رادي هللا عشهسدا قدا  :  دان الشهدي 
 دل  إن   افسا  ان ضنؾذ بها إسساعيل ومسحا :  عدؾذ   لسدات هللا التامدة مدؽوهقؾ  : )

 .(1) شيظان ويامة ومؽ  ل عيؽ المة(
 ؾاز الرقى عشد اجتساس  بل ة شروط:وقد  جسع  يل النلؼ على ج

 . د  ن   ؾن   بلا هللا  نالى  و   سسائغ و فا غ  و  بلا رسؾلغ 1
 د  ن   ؾن  اللدان النربي  و  سا ضنرف منشان مؽ نيرن .2
دددد  ن ضنتقدددد  ن الرقيدددة ال  دددخ ر بدددوا ها بدددل  قددددرة هللا  ندددالى، والرقيدددة إنسدددا يدددي 3

 .(2)سه  مؽ األسهال الذرعية 
اسددتشهط  نددض  يددل النلددؼ مددؽ الذددرط ال دداني قيدددا  مهسددا  ويددؾ رفددع الرددؾت  وقددد

 القرا ة   شا  الرقية، وعدا  تسانها  التستسدة ومخفائهدا عدؽ السرقدي؛ وذلدػ ألن الرقيدة ال 
  ؾن مذدروعة إال  سدا يدؾ مفهدؾا السنشدى فالرقيدة  دالسجهؾ  ومدا ال ضندرف منشدان نيدر 

قددا  ابددؽ عابددديؽ رحسددغ هللا : )قددالؾا: ومنسددا نددغ ، ة، خذددية الؾقددؾس فددي الذددرب وذرائجددائ  
  رن النؾذة إذا  انة ل ير لدان النرل، وال يدر  مدا يدؾ، ولنلدغ يددخل سدحر  و  فدر 

قددا  ابددؽ حجددر الهي سددي رحسددغ هللا : ) لفددا  الرقددى مشهددا السذددروس ، و  (3) و نيددر ذلددػ(
 فالفا حة، ونير السذروس  رقى الجايلية، والهشد ، ونيريؼ.

 .(4)سا  ان  فرا ، ولهوا نهى اإلماا مالػ رحسغ هللا عؽ الرقى  النجسية(ورب
وعدا رفع الرؾت  القرا ة   شا  التنؾهو وقدرا ة الرقيدة قدد ض دؾن ذرهندة اللتهداس 
ؾن على الشاس  الراقي  الرقية السذروعة  الداحر وال ايؽ، ف يل الدحر والذنؾذة ي ل ه  د 

                                                 

يد  األنهيددا   دال قدؾ  هللا  نددالى : )وا خدو هللا إبدراييؼ خلدديبل ( روان الهخدار  فدي الرددحيق  تدال  حاد   (1)
 ( .2/467( )3371حدي  )

(  يدددير الن هدد  الحسيددد شددرح  تددال 11/195وانغددر فددي يددون الذددروط: فددتق الهددار  البددؽ حجددر )   (2)
(  ح ددداا الرقدددى 2/637( مندددارج القهدددؾ   ذدددرح سدددلؼ الؾ دددؾ  للحدددافظ الح سدددي )1/325التؾحيدددد )
 ( .36لفهد الدحيسي )صوالتسائؼ 

( وانغدددر  دددولػ: حاشدددية النددددو  9/523رد السحتدددار علدددى الددددر السختدددار ) حاشدددية ابدددؽ عابدددديؽ( )   (3)
( مندالؼ الددشؽ للخظدابي 295( السشهدل الدرو  فدي الظد  الشهدؾ  )ص2/492على رسالة ابؽ زهد )

(4/211. ) 
 (.2/182اإلعبلا  قؾاطع اإلسبلا البؽ حجر الهيتسي )   (4)
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ودعدا  الذدياطيؽ، وال يرفندؾن   دؾا هؼ  سدا ضقؾلدؾن   التستسة ومخفا  شر هؼ وشدنؾذ هؼ
ت ذل  حالهؼ.  لئبل ض   

واشتراط رفع الرؾت  الرقية واعتهارن قد ض دؾن مد خؾذا   دغ إذا شدػ السرقدي فدي الراقدي، 
فبلبددد مددؽ سدددساس مددا يرقددي  دددغ، و ن ضظالهددغ برفدددع  ددؾ غ  ددالقرا ة لدددينلؼ حالددغ وهتزدددق 

 .(1) حة ما يرقي  غ وهللا  علؼ

                                                 

 ( .86انغر: األح اا الفقهية في الرقية الذرعية )ص   (1)
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 ألة العاشرةالمس
 لمرأة بحضرة األجانبالصوت لرفع 

  ى اإلسبلا بت رهؼ السر ة السدلسة و واليا النشاضة الفائقة  سا ضرؾن لهدا عفتهدا، 
وهجنلها ع ه ة الجان  سامية الس انة، وحور مدؽ فتشدة السدر ة، وبدي ؽ خظدؾرة يدون الفتشدة 

 ادر علدى الرجدا  قا  : )ما  ر دة  ندد  فتشدة  عؽ الشهي  فنؽ  سامة بؽ زهد 
قددا  : )إن الدددنيا حلددؾة  عددؽ الشهددي  وعددؽ  بددي سددنيد الخدددر  ،  (1)مددؽ الشدددا (

خزرة، ومن هللا مدتخلف ؼ فيها، فيشغر  يدل  نسلدؾن، فدا قؾا الددنيا وا قدؾا الشددا ، فدان 
 .(2) و  فتشة بشي إسرائيل  انة في الشدا (

هدا ادهظة مؾقدل السدر ة ومؽ  ديانة الذدرهنة للسدر ة السددلسة فدي يدوا الهدال  ن
مددددؽ الرجددددا  األجاندددد  عشهددددا، فهدددديؽ لهددددا مددددا ضحددددل ومددددا ضحددددرا عشددددد الحاجددددة لسقدددداربتهؼ 
والحددددي  منهدددؼ ومال فاأل دددل للسددددلسة مهاعددددة األجانددد  وعددددا مقددداربتهؼ  سدددا قدددا  هللا 

(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) ندددالى : 
: )إنسدددا الشددددا  عدددؾرة،  وقدددا  ابدددؽ مددددنؾد ،  (3)

بيتهدا ومدا بهدا مدؽ  د س فيدتذدرف لهدا الذديظان، فيقدؾ : إندػ ال ومن السر ة لتخدرج مدؽ 
 سدددرهؽ   حدددد إال  عجهتدددغ، ومن السدددر ة لتلدددهس  يابهدددا، فيقدددا :  يدددؽ  رهدددديؽ؟ فتقدددؾ :  عدددؾد 
مرهزددا ،  و اشددهد جشددازة،  و   ددلي فددي مدددجد، ومددا عهدددت امددر ة ربهددا م ددل  ن  نهدددن 

 لها زوجهدا علدي بدؽ  بدي طالد  وقالة فاطسة راي هللا عشها حيشسا سد،  (4)في بيتها(
 )(5): ما خير للسر ة؟ قالة: ) ن ال  رى الرجا  وال يرويا. 

                                                 

( 5196روان الهخددددار  فددددي الرددددحيق،  تددددال الش دددداح،  ددددال مددددا يتقددددى مددددؽ شددددخوا السددددر ة حدددددي  )    (1)
( ، روان مددلؼ فددي الردحيق  تددال الرقددا   دال  ف ددر  يدل الجشددة الفقددرا ، و ف در  يددل الشددار 3/361)

 ( .4/2197( )2741)الشدا  ، وبيان الفتشة  الشدا  حدي  
روان مدلؼ في الرحيق  تال الرقا ،  دال  ف در  يدل الجشدة الفقدرا  و ف در  يدل الشدار الشددا  وبيدان     (2)

 ( .4/2198( )2742الفتشة  الشدا  حدي  )
 ( .  33سؾرة األح ال )آضة     (3)
الدغ رجدا  الرددحيق ، ( وقدا  الهي سددي رج9/185( )8914روان الظهراندي فدي السنجدؼ ال هيددر   در )    (4)

 ( .  1/261( و ححغ األلهاني في  حيق الترني  والتريي  )2/155مجسع ال وائد )
 (، ولؼ  جدن مدشدا  .2/51ذ ر يوا األ ر الهي سي في ال واجر عؽ اقتراف ال هائر )    (5)
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ومدددؽ  ل دددؼ السددددائل الزدددا ظة لسؾقدددل السدددر ة مدددؽ الرجدددا  األجانددد  رفدددع السدددر ة 
 لرؾ ها  حزرة األجان  .

 ويي مد لة مهشية على ح ؼ  ؾت السر ة يل يؾ عؾرة  ا ال ؟
   األربنة في يون السد لة على قؾليؽ ا شيؽ :وقد اختلل الفقها  في السواي

القدددددؾ  األو  :  ن  دددددؾت السددددددر ة عدددددؾرة، ويددددددؾ قدددددؾ  لددددددهنض فقهدددددا  الحشفيددددددة 
 والسال ية، ووجغ في موي  الذافنية نير مرحق، ورواضة عؽ اإلماا  حسد .

رحسددغ هللا : )وهجدد  علددى السددر ة رد سددبلا الرجددل وال  (1)قددا  السؾ ددلي الحشفددي
وال  لهدددي جهدددرا ، بدددل  ددددسع  وقدددا  ال هلندددي رحسدددغ هللا : ) (2)عدددؾرة( رفدددع  دددؾ ها ألندددغ 

قدا  القرافدي رحسددغ ،و  (3)نفددها ال نيدر إلجسداس النلسددا  علدى ذلدػ؛ ألن  دؾ ها عددؾرة(
قددا  الخرشددي رحسددغ ، و  (4)هللا : )والسددر ة  دد  ي   قددل مرا دد  الجهددر؛ ألن  ددؾ ها عددؾرة(

حرل الدشة  اقامتها لهؼ  داألذان؛ ألن هللا : )ال ضجؾز  ن   ؾن مقيسة للجساعة، وال  
 .(6)قا  الديؾطي رحسغ هللا : )و ؾ ها عؾرة في وجٍغ(، و  (5) ؾ ها عؾرة(

قددا  الشددؾو  رحسددغ هللا : )وبددالا القااددي حددديؽ فقددا : يددل  ددؾت السددر ة عددؾرة 
 .(7)فيغ وجهان : األ ق  نغ ليس  نؾرة(

 .(8)عؾرة اختارن ابؽ عقيل(قا  السراد  رحسغ هللا : )وعشغ ]اإلماا  حسد[  نغ 

                                                 

ى دمذدب ، عهد هللا بؽ محسؾد بؽ مؾدود السؾ لي ،  بؾ الفزل فقيغ حشفي، مؽ  هداريؼ ، رحدل إلد   (1)
وولددي قزددا  ال ؾفددة مدددة  ددؼ اسددتقر به ددداد مدرسددا، مددؽ  رددانيفغ السختددار الل ددؾ  و تددال اإلختيددار 

 لتنليل السختار ، مات سشة  بلث و سانيؽ وسة مائة.
 ( .4/135(األعبلا لل ر لي )1/291الجؾاير السزية في طهقات الحشفية )      

 ( .4/165االختيار لتنليل السحتار )    (2)
 ( .2/38 هييؽ الحقائب شرح  ش  الدقائب )    (3)
 ( .2/218الوخيرة )    (4)
 ( .1/237شرح مخترر خليل )    (5)
 ( .237األشهان والشغائر )ص    (6)
 ( .3/356السجسؾس شرح السهول )    (7)
 ( .8/31اال راف في منرفة الراجق مؽ الخبلف )    (8)
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ويؾ القؾ  السرجق لفقها  الحشفيدة  ن  ؾت السر ة ليس  نؾرة  ، القؾ  ال اني :
والسنتسدددد عشدددد السال يدددة، والؾجدددغ السردددحق عشدددد الذدددافنية، ورواضدددة لئلمددداا  حسدددد يدددي 

 عاير السوي  .
قددا  الحردد في رحسددغ هللا حيشسددا عدددد مددا ضدددت شى مددؽ عددؾرة الحددرة : )و ددؾ ها 

قددددا  ابددددؽ نجدددديؼ : )وفددددي شددددرح السشيددددة األشددددهغ  ن  ددددؾ ها لدددديس ، و  (1)الددددراجق(علددددى 
 .(2) نؾرة(

 . (3)قا  الندو  رحسغ هللا : )والسنتسد  ن  ؾ ها ليس  نؾرة(
قدددا  الذدددربيشي رحسدددغ هللا : ) خفدددض  دددؾ ها إن  دددلة  حزدددرة الرجدددا  دفندددا  

 .  (4)للفتشة ومن  ان األ ق  ن  ؾ ها ليس  نؾرة(
النراقددي رحسددغ هللا : )واأل ددق عشددد   ددحابشا  ن  ددؾ ها لدديس  قددا  ولددي الددديؽ

 .(5) نؾرة(
: فيددغ روايتددان مشرؾ ددتان عددؽ  (6)قددا  السددرداو  رحسددغ هللا : )قددا  ال رهرانددي

 .(7)اإلماا  حسد رحسغ هللا، عاير السوي : ليس  نؾرة(

                                                 

 ( .58الدر السختار للحرف ي )ص    (1)
 ( . 1/471الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (2)
 ( .  1/242وانغر: حاشية الظحظاو  على مراقي الفبلح ) 
 ( .1/237حاشية الندو  على شرح مخترر خليل للخرشي )    (3)
 ( .1/195وانغر: حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير للدردير ) 
 ( .1/326اإلقشاس في حل  لفا   بي شجاس )    (4)
 ( .8/21طرح الت ره  في شرح التقره  )    (5)
 بدؾ   ددر عهددهللا بددؽ   بدؽ  بددي   در اله ددداد  فقيدغ النددرا  ومفتدي اآلفددا ، حفدظ القددرآن ولدغ سددهع     (6)

سددشيؽ،  ددان عارفددا   السددوي  والخددبلف والحدددي  طددالع الس شددي للسؾفددب  بل ددا  وعذددرهؽ مددرة، وعلددب 
 غ  دع وعذرهؽ وسهنسائة.عليغ حؾاشي،  ؾفي ليلة الجسنة سشت

 ( .17/219( الؾافي  الؾفيات )8/156( شورات الوي  )2/55السقرد األرشد ) 
 ( .2/187( وانغر:  رحيق الفروس للسرداو  )8/31اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف )    (7)

. 
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وقددد اسددتد    ددحال القددؾ  األو  مسددؽ يددرى  ن  ددؾت السددر ة عددؾرة  ندددة  دلددة 
 مشها :

)السددر ة عددؾرة، قددا  : عددؽ الشهددي  الدددليل األو  : عددؽ عهدددهللا بددؽ مدددنؾد 
 .(1)فاذا خرجة استذرفها الذيظان(

 )السر ة( ويوا ضنؼ بدنها و ؾ ها . وجغ الداللة :النسؾا في قؾ  الشهي 
السشاقذددددة : يددددوا النسددددؾا مخرددددؾص  سددددا ورد مددددؽ األدلددددة فددددي سددددساس  ددددؾت السددددر ة 

الشهددؾة،  سددا سددي  ي فددي  دلددة القددؾ  ال دداني، في ددؾن  ددؾت  ومخاطهتهددا للرجددا  فددي زمددؽ
 السر ة مخرؾ ا  مؽ عسؾا )السر ة عؾرة(.
قدددا  : )التددددهيق للرجدددا   عدددؽ الشهدددي  الددددليل ال ددداني : عدددؽ  بدددي يرهدددرة 

 .(2)والترفيب للشدا (
وجددغ الداللددة :قددا  ابددؽ القدديؼ رحسددغ هللا : )فددالسر ة لسددا  ددان  ددؾ ها عددؾرة مشنددة 

 .(3)، وجنل لها الترفيب، والرجل لسا خالفها في ذلػ شرس لغ التدهيق(مؽ التدهيق
السشاقذدة :يددوا مقيدد  حددا  الردبلة، ومال لسددا  بدديق لهدا مخاطهددة الرجدا   سددا فددي 
زمددؽ الشهددؾة، ومنسددا عددد  عددؽ  شهيددغ اإلمدداا  الرددؾت فددي حددب السددر ة إلددى الترددفيب ألن 

رحسددغ هللا : )ولنلهددؽ إنسددا مددشنؽ  قددا  ابددؽ نجدديؼت السددر ة فيددغ فتشددة ال  ؾنددغ عددؾرة ، ددؾ 
مؽ رفع الرؾت  التدهيق في الربلة لهوا السنشى ] ندغ يدخد  إلدى الفتشدة[ وال يلد ا مدؽ 

 .(4)حرمة رفع  ؾ ها  حزرة األجان   ن ض ؾن عؾرة(
 واستد  القائلؾن   ن  ؾت السر ة ليس  نؾرة  ندة  دلة، مشها : 

                                                 

ؽ نرهد ( ( وقدا  : )يدوا حددي  حدد1173روان الترمو  في الدشؽ،  تدال الراداس  دال حددي  )    (1)
 ( .2/598(، و ححغ األلهاني رحسغ هللا في  حيق سشؽ الترمو  )3/467)

(، 1213روان الهخددار  فددي الرددحيق  تدددال النسددل فددي الرددبلة ،  دددال الترددفيب للشدددا  حددددي  )    (2)
( وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الرددبلة  ددال  دددهيق الرجددل و رددفيب السددر ة إذا نابهسددا 1/372)

 ( .1/318( )422  )شي  في الربلة حدي
 ( .6/156 هوي  سشؽ  بي داود )    (3)
 ( .1/471الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب )    (4)
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ  ڤ ٿ ٿ ٿ) الدددددليل األو  : قددددؾ  هللا  نددددالى :

(  چ چ
(1) . 

 ن هللا جل وعبل لؼ يشغ عؽ مخاطهة السر ة لؤلجاند ، ومنسدا نهدى  وجغ الداللة :
 عؽ  فة لرؾت السر ة عشد مخاطهة األجان  ويؾ الخزؾس  القؾ  و رقيقغ .

قا  ابدؽ   يدر رحسدغ هللا : )ومنشدى يدوا  نهدا  خاطد  األجاند    دبلا لديس فيدغ 
 .(2)  : ال  خاط  السر ة األجان   سا  خاط  زوجها( رخيؼ، 

الدليل ال اني:األدلة الست ا رة في الددشة الشهؾهدة مدؽ مخاطهدة الشددا  واسدتفتائهؽ 
مدددؽ نيدددر ن يددددر، مسدددا يدددد  علددددى  ن  ، ولرددداحهتغ ال دددراا  سذددددهد الشهدددي للشهدددي 

 راا .و حابتغ ال   ؾت السر ة ليس  نؾرة ولؾ  ان  ولػ لسا خاطههؽ الشهي 
: )نلهشددا  قالددة الشددا  للشهددي  ومدؽ يددون األدلدة :عددؽ  بددي سدنيد الخدددر  

عليددددػ الرجددددا ، فاجنددددل لشددددا يؾمددددا  مددددؽ نفدددددػ، فؾعددددديؽ يؾمددددا  لقدددديهؽ فيددددغ، فددددؾعغهؽ 
لدى الشهدي إوعؽ ابؽ عهاس راي هللا عشهسدا  ن امدر ة مدؽ جهيشدة جدا ت ،  (3)و مريؽ(
 ا ددة،  فدد حج عشهددا؟ قددا : )ننددؼ، فقالددة: إن  مددي نددورت  ن  حددج فلددؼ  حددج حتددى م

وعؽ عائذة راي هللا عشها قالدة : )دخدل ريدط مدؽ اليهدؾد ،  (4)حجي عشها( الحدي 
فقددالؾا: الددداا علددي ؼ، قالددة عائذددة، ففهستهددا فقلددة: وعلددي ؼ الددداا  علددى رسددؾ  هللا
 .(5)واللنشة( الحدي 

 
 الترجيق :

                                                 

 ( .32سؾرة األح ال ) ضة     (1)
 ( .6/419 فدير القرآن النغيؼ )    (2)
روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال النلددؼ  ددال يددل ضجنددل للشدددا  يددؾا علددى حدددة فددي النلددؼ حدددي      (3)

(111( )1/53. ) 
روان الهخار  في الرحيق  تال ج ا  الريد  ال الحج والشور عؽ السية والرجل ضحج عدؽ السدر ة     (4)

 ( .18-2/17( )1852حدي  )
 ( .4/95( )6124روان الهخار  في الرحيق  تال األدل  ال الرفب في األمر  لغ حدي  )    (5)
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ما استدلؾا  دغ مدؽ  دلدة،  الراجق وهللا  علؼ يؾ  ن  ؾت السر ة ليس  نؾرة، لقؾة
 وانل االستدال  عشد مؽ ضقؾ    ن  ؾت السر ة عؾرة .

ول دددؽ ال  رفدددع مدددؽ  دددؾ ها  حزدددرة الرجدددا  األجانددد ؛ ألن الرفدددع مشدددغ يدددخد  
 لبلفتتان بها.

وجا ت الذرهنة  الشهي عؽ القياا  نهادات في حب السر ة ل ي ال  رفدع  دؾ ها 
رددؾت  التلهيددة،  و بتؾجيههددا لتددرب الستندديؽ ل يددرن فدداألذان،  و  دد دا  النهددادة  ددبل رفددع لل

حتى ال  رفع  ؾ ها  تشهيغ اإلماا والفتق عليغ  الترفيب دون  بلا مسدا يدد  علدى  ن 
رفع الرؾت للسر ة  النهادة مشهي عشدغ لسدا يدخد  مدؽ االفتتدان بهدا، فسدا  دان دوندغ مدؽ 

  مؾر النادات مؽ  ال  ولى  سخاطهة األجان .
الردددددؾت و رخيسدددددغ  دددددولػ  تدددددرب الرفدددددع للردددددؾت  حزدددددرة  ف سدددددا  تدددددرب  ليددددديؽ

 األجان . وهللا  علؼ.
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 ةالمسألة الحادية عشر
 رفع الصوت بالزغاريد للمرأة

ال نارهددددد : مدددد خؾذة مددددؽ زنددددرد، ضقددددا : زنددددرد الفحددددل إذا يدددددر فددددي نبل ددددسغ 
 فال نردة : داخل الفؼ يي الرؾت السر فع حا   ردد اللدان داخل الفؼ.،  (1)وحلقغ

ؽ شدد ن الشدددا  ، ضفنددل عشددد الفددرح نالهددا  وفددي  نددض الدددضار ضفنددل  ددولػ ويددؾ مدد
 .(2)عشد  ذييع الجشائ  وحسلها 

 وال نارهد مؽ النادات التي انتذرت بيؽ ندا  السدلسيؽ اليؾا.
 انددة مدد خؾذة مددؽ عددادات  إال إذا ، (3)واأل ددل فددي النددادات الحددل واإل احددة 

 . شرعا   غؾر ر   عليها مح مؽ نهيشا عؽ التذهغ بهؼ  و
 وال نارهد ال   ؾن إال برفع الرؾت و رقيقغ .

سسددددا ضزددددهط يددددون النددددادة حتددددى ال  خددددرج إلددددى السحددددرا:  ن   ددددؾن فددددي محدددديط ف
الشدا ، ال ضدتسع لها الرجا  فالسر ة مشهية عدؽ الخزدؾس  دالقؾ   حزدرة األجاند   سدا 

(ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ) قا  هللا  نالى:
 (4) . 

وال نارهدددد فيهدددا الخزدددؾس الشدددتسالها علدددى اإل دددارة والفتشدددة فدددي األعدددؼ األنلددد ، 
 فتحرا والحالة يون  حزرة الرجا  األجان  .

قددا  الندددو  رحسددغ هللا : )قددا  الشا ددر اللقدداني فددي فتاوهددغ: رفددع  ددؾت السددر ة 
، ية ال فدي الجشدازة وال فدي األعدراس التي ضخذى التلوذ  دساعغ ال ضجؾز مؽ يون الحي 

 .(5)(سؾا   ان زنارهد  ا ال 
                                                 

( ، لدددان النددرل 2/1146هددرة الل ددة البددؽ درهددد )( ، جس2/169انغددر : السخرددص البددؽ سدديدن )   (1)
 (.3/195البؽ مشغؾر مادة )زنردة( )

 (.3/57انغر: مؾاي  الجليل لذرح مخترر خليل للحظال )   (2)
إ احتها حي  قدا  : )فدان قلدة: يدل ضقدؾا  –مؽ فقها  السال ية  –(    وقد استحزر الندو  رحسغ هللا 3)

 ددغ فددي زمانشددا مددؽ زنرد ددغ ونحؾيددا  ا ال ؟ قلددة : الغدداير مقدداا الدددف والدددخان مددا ضحرددل القذددؾ 
 (.2/41ننؼ( . حاشية الندو  على  فاضة الظال  الرباني )

 (.19/116ويؾ ما  فتى  غ فقها  اللجشة الدائسة، انغر فتاوى اللجشة الدائسة ) 
 (.32سؾرة األح ال )آضة    (4)
 ( .1/275حاشية الندو  على شرح مخترر خليل )   (5)
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واألحدددؾط للسددددلسة السردددؾنة  ن  جتشددد  يدددون الندددادة لردددنؾبة ادددهظها والتحدددرز مدددؽ 
و ددؾ   ددؾ ها للرجددا  األجاندد  فهددي مهشيددة علددى رفددع الرددؾت و سظيظددغ فدداذا  انددة 
السر ة مشهية عؽ رفع  ؾ ها  النهادة  األذان والتلهية والفدتق علدى اإلمداا فدؤلن  جتشد  

يا على رفع  ؾت و سظيظغ  ولى ولها في الدلل  سؾة حي   انؾا يتر ؾن عادة مهشا
 .(1)سهنيؽ  ا ا  مؽ الحبل  خذية الؾقؾس في  ال واحد مؽ الحراا

 
 

                                                 

 (  19/116انغر في يوا: فتاوى اللجشة الدائسة )   (1)
 فتيا في ح ؼ ال نارهد في األفراح مؾقع اإلسبلا سخا  وجؾال :       

http://islamqa.info/ar/ref/137894. 
   

http://islamqa.info/ar/ref/137894
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 المسألة الثانية عشرة
 رفع الصوت بالتكبير والدعاء في السفر

برعاضة السدلؼ في حلغ و رحالغ، فذرعة لغ مؽ  السهيسشةجا ت الذرهنة 
 واآلدال ما يتنلب  جسيع  حؾالغ، ومؽ ذلػ آدال الدفر وسششغ .األح اا 

 بيشها   ؼ بيان .و  فللدفر جسلة مؽ اآلدال والدشؽ التي جا  بها الشهي 
 ومؽ  ل ؼ اآلدال : الت هير وذ ر هللا  نالى في الدفر .

 وعليغ : يل ضذرس رفع الرؾت  الت هير والدعا  في الدفر .
 ت هير على السر فنات، والتدهيق في األودضة والسشخفزات.الاستحهال ورد في الدشة 

 .(1)ن لشا سهحشا( ذا: )فشا إذا  ندنا  هرنا ، ومقا فنؽ جابر بؽ عهدهللا راي هللا عشهسا 
وجيؾشغ إذا علؾا ال شاضا  هروا،  وعؽ ابؽ عسر راي هللا عشهسا قا : )و ان الشهي 

إذا قفل مؽ ن و  و حج  و  الشهي ويوا ما  ان ضفنلغ ،  (2)ومذا يهظؾا سهحؾا(
 ان إذا قفل مؽ ن و  و   ن رسؾ  هللا : )فنؽ ابؽ عسر راي هللا عشهسا  رةعس

 .(4)الحدي  (.مؽ األرض  بلث   هيرات .. (3)حج  و عسرة ض هر على  ل شرف
  ن رجبل  قا : ضا رسؾ  مؽ  راد سفرا ، فنؽ  بي يرهرة  وقد  و ى  غ 

عليػ بتقؾى هللا والت هير على  ل شرف...( )قا  :،  سافر ف و شيهللا إني  رهد  ن 
 .(5)الحدي 

                                                 

( ، وفددي 2993يق، إذا يددهط وادضددا  حدددي  )روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال الجهدداد،  ددال التددده     (1)
  ال  

بشا سهحشا( حدي  )          ؾَّ ف ا  بلفظ )ومذا   ر  ر   ( .2/357( )2994الت هير إذا عبل ش 
( والحددي  2599روان  بؾ داود في الددشؽ  تدال الجهداد  دال مدا ضقدؾ  الرجدل إذا سدافر حددي  )   (   2)

 ( .7/351( )2339اود ) حيق،  ححغ األلهاني في  حيق سشؽ  بي د
 (    الذرف:  ل نذ  مؽ األرض قد  شرف على ما حؾلغ ومذارف األرض  عاليها .3)

 (.2/249( مذار  األنؾار على  حاح اآل ار )11/234(  هوي  الل ة )6/252النيؽ )      
ال ددد و  روان الهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال النسدددرة  دددال مدددا ضقدددؾ  إذا رجدددع مدددؽ الحدددج  و النسدددرة  و    (4)

 (.1/544( )1797حدي  )
( وقددا : 3445روان الترمددو  فددي الدددشؽ  تددال الدددعؾات،  ددال مددا ضقددؾ  إذا ودس إندددانا  حدددي  )     (5)

( وروان ابدؽ ماجدغ فدي الددشؽ  تدال الجهداد  دال فزدل الحدرس والت هيدر 5/511يوا حدي  حددؽ )
ي رحسدددغ هللا فدددي الدلددددلة ( ، و دددححغ النبلمدددة األلهدددان2/926( )2771فدددي سدددهيل هللا ، حددددي  )

 ( .4/318( )1731الرحيحة حدي  )
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والت هير عشد اعتبل  الذرف و نؾديا ، و ولػ التدهيق عشد يهؾط األودضة 
 . عشغ الشهي  مسا نهىون ولها ال ضذرس رفع الرؾت  غ، فهؾ 

هايؼ فقد رفع الرحا ة راؾان هللا عليهؼ   ؾا هؼ  الت هير في الدفر، فش
في سفر،  فشا مع الشهي )قا  :  فنؽ  بي مؾسى األشنر  ،  ذلػ عؽ الشهي 

، وفي رواضة : (1)(ف شا إذا علؾنا  هرنا)، وفي رواضة : (فجنل الشاس ضجهرون  الت هير
 شرف الشاس على واد   و قا : لسا  ؾجغ رسؾ  هللا  خيهر لسا ن ا رسؾ  هللا )

ن ؼ إ: )ضا  يها الشاس  ربنؾا على  نفد ؼ  ، فقا  الشهي (2)(فرفنؾا   ؾا هؼ  الت هير
 .(3)ليس  دعؾن   ؼ وال نائها ، إن ؼ  دعؾن سسينا  قرهها ، ويؾ من ؼ(

وعليغ: فبل ضذرس رفع الرؾت  الت هير في الدفر عشد علؾ الذرف وال رفنغ 
جهر ورفع  التدهيق عشد يهؾط األودضة، بل ضجهر  غ جهرا  مشاسها  دون مهال ة في ال

 الرؾت.
ها، ههقا  الشؾو  رحسغ هللا : )ضدتح  للسدافر  ن ض هر إذا  ند ال شاضا وش

 .(4)وهدهق إذا يهط األودضة ونحؾيا، وه رن رفع الرؾت بولػ(
 فرس :

، وورد الذرس برفع  عشد الدحرضقؾلها السدافر في سفرن مؽ  ذ ار الدفر التي 
سسَّع سامع  حسد )لغ الفجر في الدفر:ا دإذا بضقؾلغ   ان الشهي ما الرؾت بها، 

 .ئوا   اهلل مؽ الشار(هللا وحدؽ  بلئغ عليشا، ربشا  احهشا و فزل عليشا عا
 و ان عليغ الربلة والدبلا يرفع  ؾ غ بهوا الو ر .

                                                 

 (.4/168( )6384روايا الهخار  في  تال الدعؾات  ال الدعا  إذا عبل عقهة حدي  )     (1)
 (.3/137( )4215روايا الهخار  في  تال الس از   ال ن وة خيهر حدي  )     (2)
( 4/168( )6384الددعا  إذا عدبل عقهدة حددي  ) روان الهخار  في الرحيق  تال الدعؾات  ال     (3)

وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الددو ر والدددعا  والتؾبددة واالسددت فار  ددال اسددتحهال خفددض الرددؾت 
 (.4/2176( )2714 الو ر حدي  )

 (.4/277السجسؾس شرح السهول )     (4)
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سسَّع )سحر، ضقؾ :   ان إذا  ان في سفر و  الشهي   ن بي يرهرة  فنؽ 
ربشا  احهشا و فزل عليشا عائوا   اهلل مؽ سامع  حسد هللا وحدؽ  بلئغ عليشا، 

 . (2)وفي رواضة : )ضقؾ  ذلػ  بلث مرات وهرفع بها  ؾ غ(، (1)(الشار
الو ر في  وسار على يوا الرحا ة راؾان هللا عليهؼ  السحافغة على يوا

فنؽ مجايد رحسغ هللا قا  : سافرت مع ابؽ عسر راي ،  الدفر، ورفع الرؾت  غ 
 ان مؽ الدحر نادى: )سسَّع سامع  حسد هللا وننستغ وحدؽ  بلئغ هللا عشهسا فاذا 

عشدنا اللهؼ  احهشا و فزل عليشا  بل ا  اللهؼ عائوا   ػ مؽ جهشؼ  بل ا ( وفي رواضة: 
 .(3)(ف ان إذا طلع الفجر رفع  ؾ غ ضقؾ ... وذ ر الدعا )

الدفر  وعليغ فيذرس للسدلؼ إذا سافر  ن ضقؾ  ي وا الو ر إذا  سحر ويؾ في
 وهرفع  غ  ؾ غ .

 

                                                 

التنددؾذ مددؽ شددر مددا عسددل  روان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الددو ر والدددعا  والتؾبددة واالسددت فار  ددال  (   1)
 ( .4/2186( )2718ومؽ شر ما لؼ ضنسل حدي  )

( وقددا  : يددوا حدددي   ددحيق علددى 1638روايددا الحددافؼ فددي السدددتدرب  تددال السشاسددػ حدددي  )  (   2)
( وروايدددا ابدددؽ خ هسدددة فدددي  دددحيحغ  تدددال السشاسدددػ  دددال دعدددا  1/616شدددرط مددددلؼ ولدددؼ ضخرجدددان )

( ويددي اددنيفة حيدد   علهددا األلهدداني  الذددووذ فددي 4/152( )512السدددافر عشددد الرددهاح حدددي  )
 (.  6/287سلدلة األحادي  الرحيحة )

روان ابددؽ  بددي شدديهة فددي السرددشل  تددال الدددعا   ددال فددي الرجددل إذا رجددع مددؽ سددفرن مددا يدددعؾ  ددغ (   3)
( وعهددددالرزا  فدددي السردددشل  تدددال الجدددامع  دددال القدددؾ  فدددي الددددفر 15/311( )31227حددددي  )
 ( .11/434( )21929حدي  )
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 ةعشرالثالثة المسألة 
 رفع الصوت بالعطاس والتثاؤب 

النيؽ والظا  والديؽ  لسة ) :س، قا  ابؽ فارس رحسغ هللا ظ  النظاس: مؽ ع  
 .(1) (سظ  ن  ض   س  ظ  واحدة  ؼ  دتنار، ويي النظاس، ضقا : ع  

لت اؤل:  ن ض فل ا)با ، قا  األزير  رحسغ هللا : خ ال ف مؽ والت اؤل :  فاعل 
 .(2)(اإلندان شيئا  ،  و ضذرل شيئا  ض ذان لغ فترة   قلة الشناس مؽ نير نذي عليغ

 .(4))الت اؤل فترة  نتر  الذخص فيفتق عشديا فسغ(رحسغ هللا: (3)قا  السشاو  
؛ لوا  رح  يل النلؼ   راية الت اؤل سؾا  في الت اؤل ه رنو ، النظاسهللا ضح  و

قا  : )إن هللا ضح  النظاس،  عؽ الشهي  لحدي   بي يرهرة ،  (5)الربلة  و خارجها
ومذا عظس السدلؼ  و   ا  ل فنليغ بل وا الهد  الشهؾ  في ،  (6)وه رن الت اؤل( الحدي 

فنؽ  (7)النظاس والت اؤل ومشغ:  ن ال يرفع  ؾ غ  النظاس والت اؤل، بل ضخفزغ
وال  ، ل  حد ؼ فليزع يدن على فيغقا  : )إذا   ا  ن رسؾ  هللا   بي يرهرة 

 .(8)ضنؾ ، فان الذيظان ضزحػ مشغ(
                                                 

 ( .4/354منجؼ مقاييس الل ة البؽ فارس مادة )عظس( )    (1)
 ( .15/114 هوي  الل ة لؤلزير  مادة ) ال( )    (2)
  عهد الرؤوف بؽ  اج النارفيؽ السشاو  القداير  الذدافني ،  دان إمامدا فاادبل جسدع مدؽ النلدؾا     (3)

الر ير وفديض القددير والتؾقيدل علدى  والسنارف الذي  ال  ير، مؽ  تهغ التيدير في شرح الجامع
 ه. 1131مهسات التنارهف، مات سشة 

 (.11/166( منجؼ السخلفيؽ )6/214( األعبلا لل ر لي )2/412خبل ة األ ر )       
 ( .3/367( وانغر  حفة األحؾذ  )159التؾقيل على مهسات التنرهف )ص    (4)
(، 1/318(، م شددي السحتدداج )2/147(، الددوخيرة )2/44انغددر: الهحددر الرائددب شددرح  شدد  الدددقائب )    (5)

 ( .4/269فذاف القشاس )
روان الهخددددددار  فددددددي الرددددددحيق  تددددددال األدل  ددددددال مددددددا ضدددددددتح  مددددددؽ النظدددددداس ومددددددا ض ددددددرن مددددددؽ الت دددددداؤل    (6)

 ( .4/133()6223حدي )
 ( .4/32انغر: السجسؾس شرح السهول )    (7)
( 968الدشة فيهدا  دال مدا ض درن فدي الردبلة حددي  )روان ابؽ ماجغ في الدشؽ  تال إقامة الربلة و    (8)

( وقدددددا  5/1622( وادددددنفغ الحدددددافظ م لظدددددا  فدددددي شدددددرحغ لددددددشؽ ابدددددؽ ماجدددددغ )1/311( )968)
( 5/441( الدلددلة الزدنيفة )2421األلهاني: مؾاؾس ب هادة )وال ضنؾ ( و حيق بدونها حدي  )

. 



 349 

الذيظان، فاذا   ا ل  قا  : )الت اؤل مؽ  ن رسؾ  هللا  وعؽ  بي يرهرة 
وفي رواضة: )فان  حد ؼ إذا قا : يا احػ ،   (1)غؼ ما استظاس(  حد ؼ فلي
: )إذا   اول   قا  : قا  رسؾ  هللا وعؽ  بي سنيد الخدر  ،  (2)الذيظان(

 .(3) حد ؼ فليسدػ بيدن على فيغ، فان الذيظان يدخل(
وهسدػ فسغ  (4))فلي غؼ( :    ليحهدغ مهسا  م شغ قؾلغ وجغ الداللة : 
(5)فاأل ل فيغ اإلمداب

حهدغ واإلمداب  اليد على الفؼ يل ا مشغ عدا رفع  واألمر ،  
  .الرؾت  غ ومشنغ مؽ   لغ بلغ رفع الرؾت  غ

)يا( ح اضة  ؾت فقؾلغ :ة الهخار   رهحة في الشهي عؽ الرؾت ورواض
وفي سشؽ الترمو  رواضة : )... ومذا قا  ،  اؤل، و نغ سه  في احػ الذيظان الت

والسنشى : ال ضرؾت عشد الت اؤل ،  سا ،  (6)آن آن فان الذيظان ضزحػ في جؾفغ(
 .(7)ضفنلغ مؽ ال ضزهط حالغ في الت اؤل

فان رسؾ  )قا : في النظاس الخفض مؽ  ؾ غ فنؽ  بي يرهرة  و ان يد  الشهي 
 .(8)بها  ؾ غ( ضَّ وخفض  و ن   ،و  ؾبغ على فيغ إذا عظس واع يدن  هللا 

                                                 

س ومدددا ض ددرن مدددؽ الت ددداؤل روان الهخددار  فدددي الرددحيق  تدددال األدل  ددال مدددا ضدددتح  مدددؽ النظددا (    1)
( ومدلؼ في الرحيق  تال ال يد والرقائب  ال  ذسية الناطس و رايدة 4/133( )6223حدي  )

 (.4/2293( )2994الت اؤل حدي  )
( 3289روايددددا الهخددددار  فددددي الرددددحيق  تددددال بددددد  الخلددددب  ددددال  ددددفة إبلدددديس وجشددددؾدن حدددددي  )     (2)

(2/441.) 
 يدددد والرقدددائب  دددال  ذدددسية النددداطس و رايدددة الت ددداؤل حددددي  روان مددددلؼ فدددي الردددحيق  تدددال ال     (3)

(2995( )4/2293. ) 
 ( .4/178الشهاضة في نره  الحدي  واأل ر البؽ األ ير )     (4)
 ( .1/341مذار  األنؾار للقااي عياض )     (5)
( 12745(      تال األدل ،  ال ما جا  في خفض الردؾت و حددير الؾجدغ عشدد النظداس حددي  )6)

 ( .5/86   بؾ عيدى: يوا حدي  حدؽ  حيق )( قا12745)
 (.3/353انغر: مرعاة السفا يق على مذ اة السرابيق ألبي الحدؽ عهدهللا السهار فؾر  )     (7)
( والترمددو  7/375( )5129روان  بددؾ داود فددي الدددشؽ  تددال األدل  ددال فددي النظدداس حدددي  )     (8)

و خسيدددر الؾجدددغ عشدددد النظددداس حددددي  فددي الددددشؽ  تدددال األدل  دددال مدددا جدددا  فدددي خفدددض الردددؾت 
 ( .  5/86( وقا  : يوا حدي  حدؽ  حيق )2745)
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في النظاس ما ذ رن  قا  ابؽ القيؼ رحسغ هللا في الهد  : )و ان مؽ يدضغ 
دن  و إذا عظس واع ي : )فان رسؾ  هللا   بؾ داود والترمو  عؽ  بي يرهرة 

قا  الترمو : حدي   حيق، وهو ر  بها  ؾ غ( نض ؾبغ على فيغ وخفض  و 
(1): ) ن الت اؤل الذديد والنظدة الذديدة مؽ الذيظان( عشغ 

وهو ر عشغ : )إن  
 . (3()2)هللا ض رن رفع الرؾت  الت اؤل والنظاس(
هللا ل ألنغ مؽ الذيظان و يدن، وآ نغ     ما الت اؤل: فلؼ ضنهد عؽ الشهي 

في  )ما   ا ل رسؾ  هللا :(5)قا  ي هد األ ؼ،  (4)بر  نهيغ مؽ الذيظان و يدن
 .(6) بلة قط(

                                                 

( 32( )ص264روان ابددؽ الدددشي فددي عسددل اليددؾا و الليلددة  ددال  راييددة النظدددة الذددديدة حدددي  )     (1)
 ( .369( )ص2515ويؾ حدي  انيل، انغر: انيل الجامع الر ير لؤللهاني حدي  )

( 267سددددل اليددددؾا والليلددددة،  ددددال  راييددددة رفددددع الرددددؾت  الت دددداؤل حدددددي  )روان ابددددؽ الدددددشي فددددي ع     (2)
، قا  األلهداني رحسدغ هللا : مؾادؾس آفتدغ : )علدي  ( ، ويؾ حدي  ال ضرق عؽ الشهي 133)ص

بددؽ عددروة؛  و ددغ  ددالق جدد رة، وقددا  ابددؽ حهددان:  ددان ضزددع الحدددي ( )سلدددلة األحاديدد  الزددنيفة 
(7/133. ) 

 ( .2/441خير النهاد البؽ القيؼ )زاد السناد في يد       (3)
 نغ ال يت دا ل، و دوا األنهيدا  فسسدؽ ذ درن  بل ذي  جسع مؽ  يل النلؼ  ن مؽ خرائص الشهي     (4)

 فدي ناضدة الددؾ  فدي خردائص الرسدؾ  –رحسدغ هللا  –ابدؽ السلقدؽ  ذ رن في خرائص الشهي 
 (.114(، والديؾطي في الخرائص ال هرى )ص311)ص

: ) ومؽ الخرائص الشهؾهدة مدا  خرجدغ ابدؽ  بدي شديهة والهخدار  فدي  -رحسغ هللا  – قا  ابؽ حجر       
قددط( و خددرج الخظددابي مددؽ طرهددب  التددارهخ مددؽ مرسددل ي هددد بددؽ األ ددؼ قددا  : )مددا   ددا ل الشهددي 

مدددلسة بددؽ عهدددالسلػ بددؽ مددروان قددا : )مددا   ددا ل نهددي قددط( ، ومدددلسة  درب  نددض الرددحا ة ويددؾ 
 دان  ) ن الت اؤل مؽ الذيظان(، ووقدع فدي الذدقا  البدؽ سدهع:  ندغ   دو  وهخهد ذلػ ما  هة :

 ( .11/613ال يتسظى ألنغ مؽ الذيظان وهللا  علؼ(. فتق الهار  )
ي هددد بددؽ اال دددؼ ابددؽ  خدددة ميسؾنددة زوج الشهدددي   ندد   الرقددة روى عدددؽ ابددؽ عهددداس و بددي يرهدددرة      (5)

 ،سئل  بؾ زرعة عشغ فقا   ؾفى  قة، مات سشة  بلث ومائة. وميسؾنة ، مؽ جلة التا نيؽ  الرقة
 . (4/517( سير  عبلا الشهبل  )7/479( الظهقات ال هرى )9/252الجرح والتنديل )      

( 8165روان ابدددؽ  بدددي شددديهة فدددي السردددشل  تدددال الردددبلة  دددال فدددي الت ددداؤل فدددي الردددبلة   دددر )     (6)
 ( ويؾ مرسل رجالغ  قات.5/317)
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مؽ بدرن الت اؤل  ن ض غؼ ما استظاس و ن ضزع يدن  و  ؾبغ على فيغ وال  وقد  رشد 
 .يرفع  ؾ غ  الت اؤل 

 وقد ا فب الفقها  في السواي  األربنة على يوا األدل .
 : وهش س ر سغ عشد  (1) ؽ عابديؽ رحسغ هللا : )قا  في الذرعةقا  النبلمة اب

قا  ، و (2)النظاس، وهخسر وجهغ وهخفض مؽ  ؾ غ، فان التررخ  النظاس حسب(
واع يد ... وال ضنؾ   ال ل ؛ ألنغ فنل  ...الراو  رحسغ هللا : )وندل لست ائ 

دن  و  ؾبغ  و نحؾن قا  الذربيشي : )و ن ضزع مؽ جا ن النظاس ي، و  (3)قهيق شرعا (
قا  الههؾ ي رحسغ هللا : )ومذا   ا ل  غؼ ، و (4) ؾ غ ما  م ؽ( ضعلى وجهغ وهخف

فغؼ ند ا      مدػ فسغ لئبل يشفتق ما استظاس، فان نلهغ الت اؤل نظى فسغ   سغ 
 ، و نيرن  يدن ... ، ومذا عظس... خسر    نظى وجهغ لئبل يتاذى نيرن بهراقغ

 .(5)ونض    خفض  ؾ غ(

                                                 

يؾ  تال شرعة اإلسبلا لسحسد بؽ  بدي   در الهخدار  السندروف  امداا زادن، مفتدي  يدل لذرعة : (     ا1)
 يد(، ذ ر ال ر لي  نغ مخظؾط لؼ ضظهع .573 خارى )ت

(، األعدبلا لل ر لدي 2/253(،  اج التراجؼ )3/113انغر: )الجؾاير السزيئة في طهقات الحشفية ) 
 ( ( .1/411(، حاشية ابؽ عابديؽ )6/54)

 ( .9/594حاشية ابؽ عابديؽ )     (2)
 ( .4/765حاشية الراو  على الذرح الر ير )     (3)
 ( .4/286م شي السحتاج )     (4)
 ( .268- 4/267 ذاف القشاس عؽ متؽ اإلقشاس للههؾ ي )     (5)
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  ةعشرالرابعة المسألة 
 رفع الصوت بالضحك )القهقهة(

 . (1)القهقهة  التهدؼ و الزحػ اسؼ جشس  حتغ نؾعان : 
 .(3)، فهؾ دون الزحػ(2)دؼ مهادئ الزحػ، وال ض ؾن مدسؾعاوالته

قا  ابؽ حجر رحسغ هللا : )التهدؼ مهادئ الزحػ، والزحػ انهداط الؾجغ 
م ؽ    نٍد فهؾ   ان  رؾت و ان  حي  ضدسعرور، فان حتى  غهر األسشان مؽ الد

 .(4)القهقهة، ومال فهؾ الزحػ، ومن  ان  بل  ؾت فهؾ التهدؼ(
 .(5)فالزحػ إذن  عؼ  مؽ التهدؼ، والتهدؼ  قل الزحػ و حدشغ

لقد خلب هللا جل وعبل في عهادن الزحػ واله ا  وسهههسا ويسا مختلفان لح ؼ 
(   حت حت حت حت) جليلة ضنلسها، قا   نالى :

(6) . 
فالتهدؼ  دقة إن حدشة ة ال را  إلى التهدؼ والسزاح ة ، ولقد ندبة الذرهن
 .(7)و هدسػ في وجغ  خيػ  دقة(يرفنغ قا  :)... فيغ الشية، فنؽ  بي ذر 

)ال  حقرن مؽ السنروف شيئا ؛ ولؾ  ن : قا  : قا  رسؾ  هللا  وعشغ 
 .(8) لقى  خاب بؾجغ طلب(

                                                 

 (.  574انغر: ال ليات لل فؾ  )ص   (1)
 (.52( )صالتنرهفات للذرهف الجرجاني  ال التا  )التهدؼ   (2)
 (.  5/1872انغر: الرحاح في الل ة للجؾير  مادة ) دؼ( )   (3)
 (.11/514فتق الهار  )   (4)
 (.4/79انغر: القامؾس السحيط للفيروزآ اد  )   (5)
( ، ومؽ لظيل ما قيل فدي يدون اآلضدة ال رهسدة : ) ن هللا  ندالى خدص اإلنددان 43سؾرة الشجؼ )آضة    (6)

 ( .21/59سائر الحيؾان( ذ رن القرطهي في  ح اا القرآن ) اإلندان  الزحػ واله ا  مؽ بيؽ
( و ددححغ 2/481( )891روان الهخددار  فددي األدل السفددرد  ددال مددؽ يدددَّ  زقاقددا   و طرهقددا  حدددي  )   (7)

 (.331( )ص684األلهاني في  حيق األدل السفرد حدي  )
بلقدة الؾجدغ عشدد اللقدا  حددي  روان مدلؼ في الردحيق  تدال الهدر والردلة واألدل  دال اسدتحهال ط   (8)

( ، والؾجددغ الظلددب: اددد النهددؾس ويددؾ السشهدددط الستهلددل، الددو  فيددغ الهذاشددة 4/2126( )2626)
 حفددة  –( 3/299والدددرور، انغددر: الشهاضددة فددي نرهدد  الحدددي  واأل ددر البددؽ األ يددر )مددادة طلددب( )

 ( .5/42األحؾذ  للسهار فؾر  )
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حدي  جابر بؽ عهدهللا راي هللا عشهسا لسا   وج امر ة و ما السزاح ة : ففي 
)... فهبل جارهة  بلعهها و بلعهػ و زاح ها :  يها ، قا  لغ رسؾ  هللا 

 . (1)و زاح ػ(
  (2)، فنؽ عهد هللا بؽ الحارث بؽ ج    و ان التهدؼ مؽ يد  الشهي 

ل ورد في طرهب  خرى ب، (3)(  نغ قا : )ما ر ية  حدا   ف ر  هدسا  مؽ رسؾ  هللا 
وقا  جرهر بؽ عهدهللا الهجلي ، (4)إال  هدسا (  نغ قا  : )ما  ان احػ رسؾ  هللا 

  )وقالة عائذة راي هللا عشها في قرة ، (5): )وال رآني إال  هدؼ في وجهي
 .(6)على التهدؼ( طبل  رفاعة القراي المر  غ : )وما ي هد رسؾ  هللا

على  قرة استئوان عسر بؽ الخظال  في وعؽ سند بؽ  بي وقاص 
ضزحػ،  وعشدن ندؾة مؽ قرهش ضد لشغ وهدت  رنغ ... فدخل والشهي  الشهي 
 . (7):  احػ هللا سشػ ضا رسؾ  هللا   بي  نة و مي... ( فقا 

                                                 

( 5367شفقدددات  دددال عدددؾن السدددر ة زوجهدددا فدددي ولددددن حددددي  )روان ا لهخدددار  فدددي الردددحيق  تدددال ال   (1)
( 2742( وروان مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال الرادداس  ددال اسددتحهال ن دداح اله ددر حدددي  )3/428)
(2/1188. ) 

عهددد هللا بدددؽ الحدددارث بدددؽ جدد   ،الردددحابي الندددالؼ السنسدددر شدديخ السردددرهيؽ  بدددؾ الحدددارث ال بيدددد       (2)
خدر الردحا ة بهدا مؾ دا ، لدغ جساعدة  حاديد ، روى عشدغ السرر ، شهد فتق مرر وس شها ف دان آ

  ئسة .
 .  (3/387( سير  عبلا الشهبل )7/497( الظهقات ال هرى )3/883االستينال )       

حدددددي    ددددال فددددي  ذاشددددة الشهددددي  روان الترمددددو  فددددي الدددددشؽ  بددددؾال السشاقدددد  عددددؽ رسددددؾ  هللا    (3)
( 228حددددي  ) ا  فدددي ادددحػ الشهدددي ( وفدددي الذدددسائل السحسدضدددة  دددال مدددا جددد5/611( )3641)

 ( .3/495( )3641( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )186)ص
حدددددي    ددددال فددددي  ذاشددددة الشهددددي  روان الترمددددو  فددددي الدددددشؽ  بددددؾال السشاقدددد  عددددؽ رسددددؾ  هللا    (4)

( 227حددددي  ) (وفدددي الذدددسائل السحسدضدددة  دددال مدددا جدددا  فدددي ادددحػ الشهدددي 5/611( )3642)
 (.3/496( )3642 ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )( و 186)ص

(، وروان 4/118( )6189روان الهخددار  فددي الرددحيق  تددال األدل  ددال التهدددؼ والزددحػ حدددي  )   (5)
مدددلؼ فددي الرددحيق  تددال فزددائل الرددحا ة  راددي هللا عددشهؼ  ددال مددؽ فزددائل جرهددر بددؽ عهدددهللا 

 ( .4/1925( )2475حدي  ) الهجر  
 ( .4/117()6184روان الهخار  في الرحيق  تال األدل  ال التهدؼ والزحػ حدي  )   (6)
 سهب  خرهجغ ص )   ( .    (7)
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رة حرار الظائل ، فقا  رسؾ  وعؽ عهدهللا بؽ عسر راي هللا عشهسا في ق
 .(1)(  هللا، قا : فد تؾا، فزحػ رسؾ  هللا : )إنا قافلؾن ندا  إن شا  هللا

في قرة الرجل الو  وقع على  يلغ في رمزان ، قا   وعؽ  بي يرهرة 
 الرجل: )على  فقر مشي، وهللا ما بيؽ البيتها  يل بية  فقر مشا، فزحػ الشهي 

وعؽ عائذة راي هللا عشها قالة : )ما ، (3)، قا : ف نتؼ إذا ((2)حتى بدت نؾاجون 
 .(6)، إنسا  ان يتهدؼ((5)حتى  رى مشغ لهؾا غ (4)مدتجسنا  قط ااح ا    ية الشهي ر 

 .(6)يتهدؼ(
في  وال مشافاة بيؽ حدي  عائذة راي هللا عشها يوا وحدي   بي يرهرة 

 .(7)حتى بدت نؾاجون( قؾلغ : )فزحػ الشهي 
 وللنلسا  في  ؾجيغ يويؽ الحدي يؽ عدة مدالػ مؽ  قربها :

على حدي   مقدا على الشافي، فيقدا حدي   بي يرهرة األو  : قيل الس هة 
 عائذة راي هللا عشها ، قالغ ابؽ  ظا .

ال اني :ضحتسل  ن يرهد  الشؾاجو األنيال مجازا   و  دامحا ، فقد ورد في لفظ 
 . (1)للحدي : )حتى بدت  نيا غ(

                                                 

( وروان 4/117( )6186روان الهخار  في الرحيق  تال األدل  ال التهدؼ والزحػ حدي  )   (1)
  ( .3/1412( )1778مدلؼ في الرحيق  تال الجهاد والدير  ال ن و الظائل حدي  )

ادحػ حتددى  جسدع  حسدد الردديب ال سدار  جد  ا  فيسدا وقدع لدغ مدؽ األحاديد  التدي ورد فيهدا  ندغ    (2)
حتددى  بدددت نؾاجددون سددسان بددد )شددؾار  األنددؾار السشيفددة( جسددع فيهددا   يددرا  مسددا ورد فيددغ اددحػ الشهددي

 بدت نؾاجون، وفي جسنغ ال   والدسيؽ .
 ( .  4/118()6192التهدؼ والزحػ حدي  )روان الهخار  في الرحيق  تال األدل  ال    (3)
)مدتجسنا  ااح ا ( : )   مهال ا  في الزدحػ لدؼ يتدرب مشدغ شديئا ، ضقدا  اسدتجسع الدديل    اجتسدع    (4)

مددؽ  ددل مؾاددع واسددتجسنة للسددر   مددؾرن اجتسددع لددغ مددا ضحهددغ، وعلددى يددوا قؾلددغ )ادداح ا ( مشرددؾل 
   : مدددا ر يتدددغ مددددتجسنا  مدددؽ جهدددة الزدددحػ، علدددى التسييددد  ومن  دددان مذدددتقا  م دددل )هلل درن فارسدددا ( 

 حيدددد  ضزددددحػ اددددح ا   امددددا  مقددددهبل    ليتددددغ علددددى الزددددحػ( . انغددددر: فددددتق الهددددار  البددددؽ حجددددر 
(11/516. ) 

)اللهدؾات( :  فددتق الدبلا والهددا  جسدع لهدداة، ويدي اللحسددة التدي  دد على الحشجدرة مددؽ  قردى الفددؼ. فددتق    (5)
 ( .11/516الهار  البؽ حجر )

 (.4/118( )6187لهخار  في الرحيق  تال األدل  ال التهدؼ والزحػ حدي  )روان ا   (6)
 ( .11/515انغر: فتق الهار  البؽ حجر )   (7)
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ن  ا ال ال  : الشغر في مجسؾس األحادي  الؾاردة في يوا الهال ضغهر  نغ 
في منغؼ  حؾالغ ال ي هد على التهدؼ، وربسا زاد على ذلػ فزحػ حتى  هدوا 
الشؾاجو.الرا ع : قيل :  ان ال ضزحػ إال في  مر يتنلب  اآلخرة، فان  ان في  مر 

 . (2)الدنيا ال ي هد على التهدؼ
 ان مؽ  وهن ر عليغ حدي   بي يرهرة الدابب، فقد قيل إن سه  اح غ 

حي  جا  خائفا  على نفدغ رانها  في فدائها مهسا  م شغ، فلسا وجد   هايؽ حا  الرجل،
الرخرة طسع في  ن ض فل ما   عظيغ مؽ ال فارة، وقيل احػ مؽ حا  الرجل في 
مقاطع  بلمغ وحدؽ    يغ و لظفغ في الخظال ، وحدؽ  ؾسلغ في  ؾ لغ إلى 

 . (3)مقرؾدة 
 في الزحػ :   الشهي و فؾة القؾ  ما ذ رن ابؽ القيؼ رحسغ هللا في يد

)و ان جل اح غ التهدؼ، بل  لغ التهدؼ، ف ان نهاضة اح غ  ن  هدو نؾاجون... 
ف ان مؽ جشس اح غ، لؼ ض ؽ  ذهيب ورفع  ؾت،  سا لؼ ض ؽ  و ما   اؤن

 .(4)اح غ  قهقهة(
 رسؼ الرحا ة راي هللا عشهؼ، فنؽ قتادة رحسغ هللا  وعلى نهج الشهي 

ضزح ؾن؟  يل  ان   حال رسؾ  هللا )اي هللا عشهسا: قا : سئل ابؽ عسر ر 
 . (5)(قا : ننؼ، واإلضسان في قلؾبهؼ  عغؼ مؽ الجها 

 وعليغ : فالسشهي عشغ في الزحػ عدة  مؾر مشها :
 "القهقهة" . ف ر غ ورفع الرؾت  غ ويؾ ما ضدسى بد

ة : )ال    روا الزحػ، فان   ر  قا  : قا  رسؾ  هللا  فنؽ  بي يرهرة 
 .(1)الزحػ  سية القل ( 

                                                                                                                                            

 السرجع الدابب .    (1)
 السرجع الدابب .   (2)
 ( .4/171فتق الهار  البؽ حجر )   (3)
 ( .1/175البؽ قيؼ الجؾزهة ) زاد السناد في يد  خير النهاد    (4)
( 11/327( )21671روان عهددددالرزا  فدددي السردددشل  تدددال الجدددامع لسنسدددر  دددال اإلمددداا راس   دددر )   (5)

 ( .1/311وروان  بؾ ننيؼ في الحلية في  رجسة ابؽ عسر راي هللا عشهسا )
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رحسغ  (2)وعدَّ  نض  يل النلؼ   رة الزحػ مؽ الر ائر،  سا فنل الشحاس
قا  الساورد  رحسغ هللا : )و ما ، (3)هللا في ) شهيغ ال افليؽ عؽ  عسا  الجايليؽ(

الزحػ فان اعتيادن شانل عؽ الشغر في األمؾر السهسة، مويل عؽ الف ر في 
ر، وال لسؽ و ؼ  غ خظر وال س لسؽ  ف ر مشغ ييهة وال وقاالشؾائ  السلسة ، ولي

:  قا  : قا  رسؾ  هللا  عؽ  بي ذر  (4)روى  بؾ إدرهس الخؾالني مقدار، 
ورو  عؽ ابؽ عهاس ، (5))إضاب والزحػ، فانغ ضسية القل ، وهوي  نؾر الؾجغ( 

ر يرة إن ال (   ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ) راي هللا عشهسا في قؾلغ  نالى :
وقا  علي ،(7))مؽ   ر اح غ قلَّة ييهتغ(: وقا  عسر بؽ الخظال ،(6)الزحػ 

 احػ النالؼ اح ة مج مؽ النلؼ مجة .إذا  :(8)-فرا هللا وجهغ-بؽ  بي طال 
                                                                                                                                            

( و ددححغ 2/1413( )4193روان ابددؽ ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال ال يددد،  ددال الحدد ن واله ددا  حدددي  )  (1)
 ( . 3/369( )4268ماجغ حدي  )األلهاني في سشؽ ابؽ 

 حسد بؽ إبراييؼ ابؽ الش حاس الدمذقي الذافني،  ش ل في الجهاد  تا ا حافبل سس ان مرارس     (2)
النذا  استجال هللا فيغ دعا ن ، واختررن بشفدغ، ولغ  شهيغ ال افليؽ عؽ  عسا  الجايليؽ نفيس 

 اط لسا ديسها الفرنج. في  ا غ،  ف ر السرا ظة والجهاد حتى قتل شهيدا بدمي
 (.1/87( األعبلا لل ر لي )1/213( الزؾ  البلمع )9/157شورات الوي  )       

 (  356)ص    (3)
، روى عدؽ حوضفدة و بدي عائو هللا بؽ عهدهللا بؽ عسدرو الخدؾالني، ولدد عداا حشديؽ فدي حيداة الشهدي   ( 4)

يددر  وم حددؾ  ونيددريؼ ، و قددغ ابددؽ ذر وعهددادة بددؽ الرددامة ونيددريؼ، وعشددغ  دددر بددؽ عهيددد هللا وال  
سددند و بددؾ حددا ؼ والشدددائي ونيددريؼ ، فقيددغ عابددد قددا  سددنيد بددؽ عهدددالن ه  : )فددان عددالؼ الذدداا  نددد 

 الدردا ( روى لغ الجساعة، مات سشة  سانيؽ.  بي
 (.5/277( ال قات )7/37( الجرح والتنديل )7/448الظهقات ال هرى )

لهددددر واإلحدددددان  ددددال مددددا جددددا  فددددي الظاعددددات و ؾابهددددا ذ ددددر روان ابددددؽ حهددددان فددددي  ددددحيحغ  تددددال ا   (5)
 ( .2/76( )361االستحهال للسر   ن ض ؾن لغ مؽ  ل خير حظ حدي  )

 ( .2/249( )817روان الهيهقي في شن  اإلضسان  ال الخؾف مؽ هللا  نالى   ر )   (6)
 ( .  2/371( )2259روان الظهراني في السنجؼ األوسط مدشد  حسد بؽ إسحا    ر )   (7)
بد)فرا هللا وجهغ(  ن رن  يل النلؼ قدا  ابدؽ   يدر رحسدغ هللا: )وقدد نلد  يدوا فدي   خريص علي    (8)

 د ن ضقدا  : عليدغ الددبلا مدؽ دون سدائر الردحا ة  عهارة   ير مؽ الشداخ لل تد   ن ضفدرد علدي 
ا ة فددي ذلددػ  و :  ددرا هللا وجهددغ ؛ يددوا ومن  ددان منشددان  ددحيحا  ل ددؽ يشه ددي  ن ضدددتؾ  بدديؽ الرددح

فددان يددوا مددؽ  ددال التنغدديؼ والت ددرهؼ فالذدديخان و ميددر السددخمشيؽ ع سددان  ولددى بددولػ مشددغ راددي هللا 
 ( .444( وانغر: منجؼ السشايي اللفغية له ر  بؾ زهد )ص6/477عشهؼ  جسنيؽ.  فدير القرآن)
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والقؾ  في الزحػ  القؾ  في الس اح إن  جافان اإلندان ن ف ر  عشغ و وحش 
 . (1)الزحػ عشد اإليشاس  هدسا ( مشغ، ومن  لفغ  انة حالغ ما و فشا، فلي ؽ بد 

رحسغ هللا : )الزحػ اليدير والتهدؼ  فزل، وعدا ذلػ مؽ  (2) قا  الويهي
مذاضخ النلؼ على قدسيؽ: حديسا : ما ض ؾن فاابل  لسؽ  ر غ  د ا ، وخؾفا  مؽ هللا 

 وح نا  على نفدغ السد يشة.
ف ر مؽ الزحػ وال اني : مومؾا فنلغ حسقا  و هرا  و رشنا ،  سا  ن مؽ  

 استخل  غ، وال ره   ن الزحػ في الذهال  خل مشغ و عور مشغ في الذيؾخ .
و ما التهدؼ وطبلقة الؾجغ ف رفع مؽ ذلػ  لغ... فهوا خلب اإلسبلا، ف على 

 .(3)السقامات مؽ  ان   ا   الليل  داما   الشهار( 

                                                 

 ( .313 دل الدنيا والديؽ ص )   (1)
 ساني األ ل الدمذدقي الحدافظ  بدؾ عهدد هللا الدويهي، جسدع   بؽ  حسد بؽ ع سان بؽ قاضساز التر     (2)

جسددع  ددارهخ اإلسددبلا فدد ربى فيددغ علددى مددؽ  قدددا بتحرهددر  خهددار السحددد يؽ خرؾ ددا واخترددر مشددغ 
مخترددرات   يددرة مشهددا النهددر وسددير الشددهبل  وطهقددات الحفددا ، مددات فددي ليلددة ال الدد  مددؽ ذ  القندددة 

 سشة   سان و ربنيؽ وسهنسائة .
 ( .2/112( الهدر الظالع )5/66( الدرر ال امشة )2/114لؾفيات )الؾافي  ا      

ذ در ذلددػ فدي  رجسددة ضحيدى بددؽ حسداد، حيشسددا قددا  فيدغ   بددؽ الشنسدان : )و عشددغ لدؼ ضزددحػ( سددير    (3)
 ( .  11/141 عبلا الشهبل  )
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 ةعشرالخامسة المسألة 
 بتلىبالذكر الوارد عند رؤية المرفع الصوت 

ورد في الدشة السظهدرة  ن السددلؼ إذا ر ى السهتلدى شدرس لدغ  ن ضحسدد هللا  ندالى 
فزددلشي علددى   يددر علددى النافيددة، وهقددؾ  : )الحسددد هلل الددو  عافدداني مسددا ابددتبلب  ددغ، و 

قدددا  : )مدددؽ ر ى   ن رسدددؾ  هللا  فندددؽ عسدددر بدددؽ الخظدددال ، مسدددؽ خلدددب  فزددديبل (
ي مسدا ابدتبلب  دغ، وفزدلشي علدى   يدر مسدؽ  اح   بل  فقا : الحسد هلل الو  عافدان

وعدؽ  بدي يرهدرة ، (1)خلب  فزيبل ، إال عؾفي مؽ ذلػ الهبل ،  ائشدا  مدا  دان مدا عداش(
  قددددا : قددددا  رسددددؾ  هللا  : لحسددددد هلل الددددو  عافدددداني مسددددا ا: )مددددؽ ر ى مهتلددددى فقددددا
ؽ .وعدؽ ابد(2)بتبلب  دغ وفزدلشي علدى   يدر مسدؽ خلدب  فزديبل  لدؼ ضردهغ ذلدػ الدهبل (ا

: )مدددؽ فجئدددغ  ددداح   دددبل ، فقدددا :  عسدددر رادددي هللا عشهسدددا قدددا : قدددا  رسدددؾ  هللا 
الحسد هلل الو  عافاني مسا ابتبلب  غ، وفزلشي على   ير مسؽ خلب  فزديبل ، عدؾفي 

 .(3)مؽ ذلػ الهبل   ائشا  ما  ان( 
 والهبل  شامل للهبل  في  مؾر الديؽ، و مؾر الدنيا، بل يؾ في  مر الديؽ  عغؼ.

ابؽ الحاج رحسغ هللا: )والشػ  ن االبتبل  في الديؽ  عغؼ مؽ االبتبل  فدي  قا 
 .(4)فيغ، فهؾ  عغؼ في االبتبل ( ر  غي الحب الهدن، سيسا إذا انزاف إلى ذلػ  نلب 

 وعليغ في ؾن قؾ  الو ر الؾارد عشد رؤهة السهتلى على اربيؽ ا شيؽ:
لرددؾت  قددؾ  الددو ر الددؾارد، األو : إذا ر ى السهتلددى فددي ديشددغ :ضذددرس لددغ رفددع ا

وحسد هللا على النافية مسا ابتلي  دغ، لي دؾن ذلدػ رادعدا  لدغ عدؽ السش در الدو  يتناطدان، 
وعغدة  لددغ فددي التؾبددة والشدد وس مشددغ، إال إذا  ر د  علددى الجهددر بهددوا الددو ر مفددددة  عغددؼ 

                                                 

( 3431حدددي  )  ددال مددا ضقددؾ  إذا ر ى مهتلددى روان الترمددو  فددي الدددشؽ  بددؾال الدددعؾات عددؽ رسددؾ  هللا    (1)
 (.  3/413( )3431( ، وحدشغ ا أللهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )5/493)

( 3432 ددال مددا ضقددؾ  إذا ر ى مهتلددى حدددي  ) روان الترمددو  فددي الدددشؽ  بددؾال الدددعؾات عددؽ رسددؾ  هللا    (2)
 ( .3/414( )3432( و ححغ األلهاني في  حيق سشؽ الترمو  حدي  )5/493)

ماجددغ فددي الدددشؽ  تددال الدددعا   ددال مددا يدددعؾ  ددغ الرجددل إذا نغددر إلددى  يددل الددهبل  حدددي  روان ابددؽ    (3)
 (.3/272( )3154( وحدشغ األلهاني في  حيق سشؽ ابؽ ماجغ حدي  )2/1281( )3892)

 ( .3/174السدخل البؽ الحاج )   (4)
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ار مؽ السش ر السقيؼ عليدغ، فدبل ضجهدر بهدوا الدو ر، بدل ضددر  دغ،  سامدا   الحدا  فدي إن د
 سائر السش رات، يدور اإلن ار فيها و  ييريا مع  حقب السرلحة وانتفا  السفددة.

ال دداني : إذا ر ى السهتلددى فددي دنيددان،  سددرض  و عايددة فددي جددددن  و  لددل فددي 
مالددددغ، فيذددددرس لددددغ قددددؾ  الددددو ر الددددؾارد وحسددددد هللا علددددى النافيددددة سددددرا ، لددددئبل ضحدددد ن  خيددددغ 

 السهتلى، وهؾقع في نفدغ الؾحذة .
مددا درج عليددغ الدددلل الرددالق مددؽ الرددحا ة والتددا نيؽ و  هدداعهؼ ويددؾ مددا ويددوا 

ة والسفددددة حرددليددويؽ الزددربيؽ والشغددر فددي الس قددررن علسددا  اإلسددبلا مددؽ التفرهددب بدديؽ
فنددؽ عظددا  عددؽ ابددؽ عهدداس راددي هللا علددى الجهددر واإلسددرار بهددوا الددو ر ،  الستر هددة

 .(1)ذلػ غ  سَّ    ض   ال   ن  عشهسا  نغ  رن  ن ضدسع السهتلى االستناذة أل   
و  عددؽ  بددي جنفددر   بددؽ علددي  نددغ قددا :  (2)قددا  الترمددو  رحسددغ هللا : )وقددد ر 

 .(3)إذا ر ى  اح   بل  يتنؾذ ، ضقؾ  ذلػ في نفدغ وال ضدسع  اح  الهبل ( 
قددا  إبددراييؼ الشخنددي رحسددغ هللا : )فددانؾا ض ريددؾن  ن ضددد لؾا هللا النافيددة  حزددرة 

 . (4)السهتلى(
و  رحسددغ هللا : )قددا  النلسددا  مددؽ   ددحابشا ونيددريؼ: يشه ددي  ن ضقددؾ  قددا  الشددؾ 

ددس ن غ السهتلددى لددئبل يتدد لؼ قلهددغ بددولػ، إال  ن  يددوا الددو ر سددرا ،  حيدد  ضدددسع نفدددغ، وال ض د 
ددل  مدددؽ ذلددػ مفدددددة، وهللا  دددس ن غ ذلددػ، إن لدددؼ ض خ    ددؾن بليتدددغ منرددية، فدددبل  دد س  ن ض د 

 .(5) علؼ(
                                                 

( 812 ددددر رقددددؼ )روان الظهرانددددي فددددي  تددددال الدددددعا ،  ددددال  راييددددة  ن ضدددددسع السهتلددددى االسددددتناذة     (1)
( 3828(، وفيددغ نددافع  بددؾ يرمدد  لدديس  ذددي  ) ددارهخ ابددؽ مندديؽ برواضددة الدددور   رجسددة )2/1171)
(2/143.) 

الديد اإلماا  بدؾ جنفدر   بدؽ علدي بدؽ السددني ولدد  فدي حيداة عائذدة و بدي يرهدرة ،  دان  حدد مدؽ    (2)
 للخبلفددة  ددان  اليددا ل تددال هللا جسددع بدديؽ النلددؼ والنسددل والدددخدد والذددرف وال قددة والرزانددة،  ددان  يددبل

 فهير الذ ن  ؾفي سشة  ربع عذرة ومائة  السديشة .
 . (69/ 6( األعبلا لل ر لي )411/ 4( سير  عبلا الشهبل  )174/ 4وفيات األعيان )

(ولددؼ 5/493 ددال مددا ضقددؾ  إذا ر ى مهتلددى ) سددشؽ الترمددو   بددؾال الدددعؾات عددؽ سددشؽ رسددؾ  هللا    (3)
 مدشدا  عؽ  بي جنفر رحسغ هللا فيسا وقفة عليغ مؽ  ت  مدشدة . جد يوا األ ر 

 ( ولؼ  جدن مدشدا .1/385ذ رن ابؽ عهد الهر رحسة هللا عليغ في بهجة السجالس )   (4)
 (.279( وانغر:  حفة الوافرهؽ للذؾ اني )ص258األذ ار الشؾوهة)ص   (5)
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ومددؽ ر ى مهتلددى فددي ديشددغ سددجد  حزددؾرن ونيددرن... قددا  الههددؾ ي رحسددغ هللا : )
وقددددا : )الحسددددد هلل الددددو  عافدددداني مسددددا ابددددتبلب  ددددغ وفزددددلشي علددددى   يددددٍر مسددددؽ خلددددب 

 .(1) فزيبل (، ومن  ان مهتلى في بدنغ سجد، وقا  ذلػ و تسغ مشغ وهد   هللا النافية(
 .(1)النافية(

 قدددا  الهجيرمدددي رحسدددغ هللا : )وهغهريدددا    الددددجدة إن لدددؼ ضخدددل ادددررن... ومال
 خفايدددا، وهقردددد بهدددا التنهيدددر لدددغ لنلدددغ يتدددؾل، فدددان لدددؼ يتجددداير  سنرددديتغ فدددبل سدددجؾد 
لرؤهتددددغ، ال لسهتلددددى لددددئبل يتدددد ذى  اإلعهددددار، وهدددددؽ  ن ضقددددؾ   نددددديا: الحسددددد هلل الددددو  

 .(2)عافاني مسا ابتبلب  غ وفزلشي على   يٍر مسؽ خلب  فزيبل (
 يدل الدهبل  فدبل ضد مؽ وهشه ي عشد رؤهة السهتلدى  ن ضحدور السددلؼ مدؽ الذدسا ة  

قددا  الشخنددي رحسددغ هللا : )إنددي ألرى الذددي   فريددغ فسددا   ن يهتليددغ هللا  سددا ابددتبليؼ  ددغ،
 . (3)ضسشنشي  ن    لؼ فيغ إال مخافة  ن  بتلى  س لغ(

قددا  ابددؽ القددديؼ رحسددغ هللا  ندددالى فددي السيدد ان الردددحيق للشغددر فدددي حددا  الخلدددب 
 ومناملتهؼ :

 واجنددددددددددددل لقلهددددددددددددػ مقلتدددددددددددديؽ  بليسدددددددددددددا
 فدددددددانغر  نددددددديؽ الح دددددددؼ وارحسهدددددددؼ بهدددددددا
 وانغددددددر  ندددددديؽ األمددددددر واحسلهددددددؼ علددددددى
 واجندددددددددددل لؾجهدددددددددددػ مقلتددددددددددديؽ  بليسدددددددددددا
 لدددددددؾ شدددددددا  ربدددددددػ  شدددددددة  ضزدددددددا  مددددددد لهؼ
 واحددددددور  سددددددائؽ نفدددددددػ البل ددددددي متددددددى

  دددددددددددددالحب فدددددددددددددي ذا الخلدددددددددددددب ناعر دددددددددددددان 
 مذدددددددددددددددددددددددددديئة الدددددددددددددددددددددددددددضان إذ ال  ددددددددددددددددددددددددددرد

 نغددددددددددددددددددددددددددران ح امددددددددددددددددددددددددددغ فهسددددددددددددددددددددددددددا إذا  
 مددددددددددددددددؽ خذددددددددددددددددية الددددددددددددددددرحسؽ  افيتددددددددددددددددان

 حسؽفالقلددددددددددددددد  بددددددددددددددديؽ   دددددددددددددددا ع الددددددددددددددددر 
 (4)خرجدددة عليدددػ  ددددرت  ددددر مهسدددان 

                                                 

ال   ولي الشهى في شرح ناضة السشتهى (، وانغر: مظ131-3/129 ذاف القشاس عؽ اإلقشاس )   (1)
 (.1/591السشتهى للرحيهاني )

 ( .2/88 حفة الحهي  على شرح الخظي  )   (2)
روان الهيهقي في شن  اإلضسان فيسا ورد مؽ األخهار في التذديد على مؽ اقترض مؽ عرض  خيغ    (3)

جسؾس (، وحدؽ إسشادن السحقب  س9/118( )6353 خيغ السدلؼ شيئا   د   و نيرن   ر رقؼ )
 طرقغ .
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 ( .21متؽ القريدة الشؾنية )ص   (1)
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 اخلامتح
القاعدة الذدرعية فدي األ دؾات يدي:  ن   دؾن  خفدض و ؾاادع وندض و ن   دؾن  -

دون الجهددر إال لسرددلحة شددرعية  قتزددي الرفددع ، ونددض الرددؾت والخفددض مشدددغ 
 . مش ر  شد الش ارة – بل حاجة شرعية  –مظلؾل شرعا ، ورفنغ 

نض الرؾت والخفدض مشدغ يتحقدب  دغ السدراد فدي النهدادات الذدرعية  والتندامبلت  -
الهذرهة، وال ضظل  رفع الرؾت إال لتحقب السرالق الذرعية الستر هة على الرفدع، 

 ويوا ما وردت  غ الذرهنة.
جايليددددة ، ومخالفددددة خفدددض الرددددؾت ورد األمددددر  دددغ فددددي الذددددرهنة مخالفدددة أليددددل ال -

 . د الذرهنة التي دعة إليها في القرد والقؾ  والنسلمقرد مؽ مقا  الجايلية
رفدددع الردددؾت  الشيدددة عشدددد الذدددروس فدددي الؾادددؾ   مدددر محددددث نيدددر مذدددروس  ا فدددا   -

الفقهددا  ، والقددؾ   اسددتحهال الشظددب  الشيددة سددرا   و جهددرا  بدعددة مذدديشة جددرتَّ علددى 
 النامليؽ بها آ ارا  سيئة، فقد  وقنة   يرا  مؽ الشاس في الؾسؾسة .

وعية رفدددع الرددؾت  ددداألذان للرجددا   قددددر الظاقددة للجساعدددة الحااددرة ، ولسدددؽ مذددر  -
رفدددع الردددؾت  اإلقامدددة لردددبلة  وهذدددرسيدددخذن لشفددددغ  و لسدددؽ  دددان حاادددرا  مندددغ ، 

 الجساعة .
ا فدددب الفقهدددا  علدددى  ن الشددددا  لددديس علددديهؽ  ذان وال إقامدددة ، وههاحدددان للسدددر ة فدددي  -

 .انع مشغألنغ ذ ر مذروس فبل مجساعة الشدا  وبسفرديا؛ 
عقد  األذان  ما ضرشنغ  نض السخذنيؽ مؽ رفع   ؾا هؼ  الردبلة علدى الشهدي  -

 ، وال في زمؽ الرحا ة.مهاشرة  مر حادث لؼ ض ؽ منهؾدا  في زمؽ الشهي 
رفدددع الردددؾت فدددي مؾاادددع األذان   يدددر األذان "االبتهددداالت والتؾاشددديق" التدددي  رفدددع  -

 السداجد في  قظار السدلسيؽ بدعة محرمة . قهل األذان  و  ندن على مشارات
ضذدددرس ذ دددر هللا عسؾمدددا  عشدددد   دددؾ  ال ددديبلن ومدددؽ الدددو ر التددد ذيؽ طدددردا  للذدددياطيؽ  -

ومدددددرد هؼ، فدددددالح ؼ  ابدددددة  نسدددددؾا الشردددددؾص فدددددي ذ دددددر هللا وطرديدددددا للذددددديظان ال 
  خرؾص حدي    ؾ  ال يبلن .
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ة و ذددؾهش علددى فرايددة رفددع الرددؾت  ددالقرا ة داخددل السدددجد إذا  ددان فددي ذلددػ  ذضدد -
مر اد  السدجد ،  ما إذا  ان القارئ ال يت ذى برفع  ؾ غ  القرا ة داخدل السددجد 

  حد، وه مؽ على نفدغ مؽ الرها  وطل  الذهرة فبل  اس  جهرن.
 ن اإلماا إذا رفع  ؾ غ  الذي  اليدير مؽ القرا ة في الربلة الدرهة  ن ذلػ ال  -

 .رحا ة لغدشة ، وفنل اليؾج  سجؾدا  للدهؾ لؾرودن  راحة في ال
الدددشة يددؾ اإلسددرار  الهدددسلة فددي الرددبلة الجهرهددة وعدددا رفددع الرددؾت بهددا لرددحة  -

 األدلة في اإلسرار بها و راحتها، وانل  دلة القائليؽ برفع الرؾت بها .
مذددروعية رفددع الرددؾت  التدد ميؽ لئلمدداا والسدد مؾا لددؾرود الدددليل  ددغ و ددراحتغ فددي  -

 ة . فؾنغ الدشة وعسل الرحا
ال  هظدل  ، والردحيق  ةردبلاللى السرلي ولؼ ض ؽ  استدعائغ فله ا  إذا نل  عا -

 حة  بلة مؽ رفع  ؾ غ  اله دا    شدا  الردبلة سدؾا   دان لخذدية هللا  ندالى  ا 
 ألمر الدنيا .

ضدؽ  ن ضجهر  حدد السد مؾميؽ خلدل اإلمداا  دالت هير والتددسيع والتددليؼ عشدد وجدؾد  -
ل  دا  ت اإلمداايهلا السد مؾميؽ  دؾ الحاجة لسؽ  ،  مدا عشدد عددا وجدؾد الحاجدة لسدؽ ي ه 

الؾاجدد  االلتدد اا  الدددشة فددي التهليددا ف، فددبل ضذددرس التهليددا ،السدد مؾميؽ  ددؾت اإلمدداا
بتر غ عشد عدا الحاجة إليغ، والقياا  غ عشد الحاجة إليغ، مع الحور عشد فنلدغ مسدا 

 يدخل عليغ مؽ السخالفات التي ير  هها السهل ؾن .
فددع الرددؾت  ددالفتق علددى اإلمدداا إذا ار ددج عليددغ  و اسددتظنؼ السدد مؾميؽ، مذددروعية ر  -

 و نغ ال يهظل الربلة .
رفددددع الرددددؾت  الددددو ر عقدددد  الرددددلؾات الس تؾبددددة سددددشة، وعليددددغ   يددددر مددددؽ الدددددلل  -

 والخلل مؽ الرحا ة والتا نيؽ .
فراية رفع الرؾت  الخردؾمة فدي السددجد لحرمدة بيدؾت هللا و نغيسهدا ، ومدا ورد  -

 ؾات الستخا سيؽ فانسا يؾ لنارض وما البد مشغ .مؽ رفع   
جدددؾاز السدددد لة فدددي السددددجد  قيدددؾد، ومشهدددا  رايدددة رفدددع الردددؾت  السدددد لة إذا  دددان  -

 .يخذ  مؽ  ان  السدجد مؽ مرليؽ و اليؽ ل تال هللا
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يهدددداح إنذدددداد الذددددنر الددددو  ال محغددددؾر فيددددغ فددددي السدددددجد، ، ول ددددؽ يتشهددددغ ألمددددرهؽ  -
مؽ في السدجد مؽ السرليؽ والقارهؽ والتؾسدع فيدغ : اإلف ار مشغ و ذضة  محغؾرهؽ

 وح اضة  شنار الجايلية والسهظليؽ .
الحور مؽ الهدس التي  قاا في بيؾت هللا و ر فع بها األ ؾات و جسدع لهدا الجسدؾس،  -

فقددد انتذددرت الهدددس فددي   يددر مددؽ دضددار السدددلسيؽ و  ددهحة ديشددا  راسددخا  ونهجددا  ال 
 هرا عليغ ال هير.ض حاد عشغ، ضذ  عليغ الر ير  وه

، ومن األمر في رفع الرؾت  قرا ة  بلة الليل واسع، إن شا  جهر ورفع  ؾ غ  -
 .شا   سر

عشدددد ذ دددرن، والتددد ميؽ علدددى دعدددا  اإلمددداا سدددرا    شدددا   جدددؾاز الردددبلة علدددى الشهدددي  -
خظهدددة الجسندددة ، والقدددؾ   دددغ جسدددع بددديؽ األدلدددة التدددي فيهدددا الشهدددي عدددؽ ال دددبلا   شدددا  

 . ألمر  الربلة على الشهي الخظهة والتي فيها ا
 .الفقها رفع الرؾت  الخظهة زهادة على الجهر بها مؽ سشؽ الخظهة وعليغ  ئسة  -
فددي  ددبلة الفرهزددة  ، والدددراجق  ن  اسددتحهال رفددع الرددؾت  ددالقشؾت عشددد الشددؾاز  -

لردؾت، فهدؾ مدؽ ضجهر اإلماا وهرفع  ؾ غ  القشؾت في الؾ ر، وال يهالا في رفع ا
 ن ضقددؾ  السرددلي  ، ومددؽ الدددشة الفنليددة ال ابتددة عددؽ الشهددي  االعتدددا  فددي الدددعا

 ندد فراندغ مددؽ الدؾ ر )سددهحان السلدػ القدددوس(  دبلث مددرات، وهرفدع  ددؾ غ بهدا فددي 
 السرة ال ال ة وه هد )رل السبلئ ة والروح(.

ضذرس استخداا م هر الرؾت في زهادة رفع الرؾت عشدد التد ذيؽ، و دوا إذا احتداج  -
فددي السدددجد  و   ددرة فددي السرددليؽ  و اددنل فددي  ددؾت  اإلمدداا إلددى ذلددػ  دددنة

 اإلماا خلقة، و ما  بل حاجة فتر غ حدؽ .
 ، واألنيؽ عشد السرض خارج ال يهظلها نغ فراية األنيؽ داخل الربلة ، والراجق  -

 نددديؽ اسددددتراحة ، و ؽ شددد ؾى ويددددؾ م دددرون لسشافا دددغ للردددهرالردددبلة علدددى ندددؾعيؽ: ني
 و فرهج فبل ض رن.

 مؽ  هائر الونؾل . النلسا  ياهؼ الشياحة ، وقد عداإلجساس على  حر  -
جددؾاز اإلعددبلا  سددؾت السيددة مددؽ نيددر ندددا ؛ ألجددل القيدداا  حددب السيددة ،والددراجق   -

 فرايية الشني برفع الرؾت في األسؾا  ومآذن السداجد و جسنات الشاس .
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 مؽ سديسا  يدلويؾ فرايية رفع الرؾت  الو ر  و قرا ة القرآن عشد  ذييع الجشازة،  -
، ومدددايؾ حا دددل فدددي يدددون األزمدددان مدددؽ ا هددداس الجشدددائ   ال نارهدددد ومطدددبل  ال تدددال

، والند ف  دداآلالت السؾسديقية  ددل ذلدػ مددؽ ر داص والجلهدة، بددل ومنذداد األشددنارال
 الهدس السش رة، التي ال    ي الذرهنة  س لغ .

مؽ اآلدال في الرياا:  نغ ال يرفع الرائؼ  ؾ غ رفنا  مدتش را   رياح وخرداا،  -
األعهدر  ن ضقؾلهدا الردائؼ بلددانغ و  الرائؼ لسؽ سدا غ  و قا لدغ )إندي  دائؼ(وهقؾ  

 .عليغرافنا  بها  ؾ غ مخاطها  لسؽ ضجهل 
النلسددا  الدراجق فدي رفدع الرجددا    دؾا هؼ  التلهيدة الؾجدؾل ولددؾ مدرة واحددة ، وا فدب  -

 على  ن السر ة ال  رفع  ؾ ها  التلهية، بل  دسع نفدها .
رددددؾت  ددددالت هير فددددي النيددددديؽ ومعهددددارن فددددي السددددداجد والظرقددددات مذددددروعية رفددددع ال -

 والهيؾت واألسؾا  ، لرحة اآل ار عؽ الرحا ة في رفع الرؾت  الت هير .
لغ مش لة عغيسة في اإلسبلا ويؾ حقيب  د ن ضنغدؼ وهخدص  س هدد  مدجد الشهي  -

فحرمتدغ ميتدا  حرمتدغ  عشاضة، ومؽ ذلدػ حرمدة رفدع الردؾت فيدغ و دوا عشدد قهدرن 
 . يا ح

مؽ  دل القتا  الو  وردت  غ الذرهنة عدا رفدع الردؾت عشدد التحداا الردفؾف ،  -
ر الجدديش إشددنا: يا مددا عشددد الحاجددة لرفددع الرددؾت فددبل حددرج فددي ذلددػ ، ومددؽ  ددؾر 

عشدد ،و   فدرقهؼرجدؾس السقدا ليؽ والتفدافهؼ حدؾ  القائدد ،  ندد  ذدرذمهؼ و و  ليفيخا إليدغ ،
 .    هللا ومشاشد غ الشرر على األعدادعا ،الذدة على الندو وابتدا  الهجؾا

 . لي دسع السر ة  غ ؾ  السذروس في ذ ر الهشا   ال وجة  ن ضقؾلغ برفع -
مشددع الخرددؾا  مددؽ رفددع األ ددؾات فددي مجلددس القزددا  حفغددا  لهيهددة السجلددس مددؽ  -

القااددي عددؽ  ىشهددوه  اددجر القااددي وشددؾش عليددغ فددي ح سددغ،االبتددوا  ، ولربسددا 
 تض شرعي يهيق لغ رفع  ؾ غ عليهؼ.رفع  ؾ غ على الخرؾا  بل مق

:  ن ال يرفددع الستحدددث  ددؾ غ فددؾ   مددؽ الخرددائص التددي اخددتص هللا بهددا نهيددغ  -
 .  ؾت الشهي 

مددؽ  نغدديؼ الدددشة الشهؾهددة  ن يشرددة السدددلؼ عشددد  بلو هددا   د ددا  مددع حدددي  رسددؾ   -
 .  و نغيسا  لقائلها عليغ الربلة والدبلا ، و ن ال يرفع  ؾ غ حا   بلو ها هللا
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 استحهال اإلنرات وعدا رفع الرؾت عشد سساس القرآن ال رهؼ. -
مؽ آدال الدعا  خفض الرؾت  الدعا  داخل الربلة  و خارجهدا إال مدا اسدت شي  -

 .مؽ ذلػ 
دلَّؼ عليدغ وال يدخذ   - دس ع  السد  األ ل في التدليؼ  ن ضجهر  غ السدلؼ جهدرا  مشاسدها  ض د 

 نيرن  جهرن.
نالى  ن ال ضقر ن السدلؼ  رؾت مر فع في  مدافؽ الل دط مؽ آدال  بلوة  تال هللا   -

والهيذدددات واالنذددد ا   الددددنيا،  نغيسدددا  ل تدددال هللا و دددؾنا  لدددغ عدددؽ امتهاندددغ ، ومدددا 
يؾجد في  نض دضار السدلسيؽ مؽ قيداا  ندض الجهلدة  اسدتهبل  يؾمدغ فدي الددؾ  

  فتق آلة التدجيل على  ؾت القرآن، يؾ مؽ النسل السشهي عشغ .
 ومدددؽ  دددؾر  هجيدددل ذو  الفزدددل ،زدددل والسش لدددة،و هجيلهؼحقدددؾ  لدددوو  الفحفدددظ ال -

 ندا رفع األ ؾات عليهؼ  و  حزر هؼ.ؼ في ال بلا والسحاد ة  الت دل منه
األ دددل فددددي إن ددددار السش ددددر  ن ض ددددؾن برفددددب مددددا  م ددددؽ ، ومددددؽ الرفددددب لدددديؽ ال ددددبلا  -

وخفددض الرددؾت  ددغ ألن خفددض الرددؾت  ددغ ضذددنر  الذددفقة والر فددة علددى  دداح  
ش ر مسا ض ؾن داعيا  لغ لئلقبلس عشغ وقد ضحتاج الشايي عؽ السش ر إلدى ال لغدة الس

فددي اإلن ددار ورفددع الرددؾت  اإلن ددار حتددى ير دددس السر  دد  للسش ددر، وذلددػ  حددد  
 السرالق والسفاسد الستر هة على اإلن ار.

: رفددع الردددؾت  ددالقرا ة   شددا  الرقيددة، وعدددا  تسانهدددا السدددتشهظةمددؽ شددروط الرقيددة  -
تسدددة ومخفائهدددا عدددؽ السرقدددي؛ ألن الرقيدددة ال   دددؾن مذدددروعة إال  سدددا يدددؾ مفهدددؾا  التس

 .السنشى 
الددراجق  ن  ددؾت السددر ة لدديس  نددؾرة ، ول ددؽ ال  رفددع مددؽ  ددؾ ها  حزددرة الرجددا   -

 .ن الرفع مشغ يخد  لبلفتتان بها األجان ؛ أل
ال نارهددددد مددددؽ النددددادات التددددي انتذددددرت بدددديؽ ندددددا  السدددددلسيؽ اليددددؾا، واأل ددددل فددددي  -

، واألحؾط للسدلسة السردؾنة  ن  جتشد  إال إذا  ر   عليها محغؾر نادات الحلال
يددددون النددددادة لرددددنؾبة اددددهظها والتحددددرز مددددؽ و ددددؾ   ددددؾ ها للرجددددا  األجاندددد  

 فال نارهد مهشية على رفع الرؾت و سظيظغ .
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ال ضذرس رفع الرؾت  الت هير في الدفر عشد علدؾ الذدرف وال رفندغ  التددهيق عشدد  -
بل ضجهدر  دغ جهدرا  مشاسدها  دون مهال دة فدي الجهدر ورفدع الردؾت ،  يهؾط األودضة،

، برفع الردؾت )سدسَّع قؾلها السدافر في سفرن عشد الدحرومؽ  ذ ار الدفر التي ض
سددامع  حسددد هللا وحدددؽ  بلئددغ عليشددا، ربشددا  دداحهشا و فزددل عليشددا عائددوا   دداهلل مددؽ 

 الشار( .
لشهؾ  في النظداس والت داؤل ومشدغ: إذا عظس السدلؼ  و   ا  ل عليغ ل وا الهد  ا -

  ن ال يرفع  ؾ غ  النظاس والت اؤل، بل ضخفزغ .
السشهي عشغ في الزحػ عدة  مؾر مشها :   ر غ ورفع الردؾت  دغ ويدؾ مدا ضددسى  -

 بد "القهقهة" .
إذا ر ى السهتلدى فدي ديشدغ  قؾ  الو ر الؾارد عشد رؤهة السهتلدى علدى ادربيؽ ا شديؽ: -

الو ر الدؾارد ، لي دؾن ذلدػ رادعدا  لدغ عدؽ السش در الدو   ضذرس لغ رفع الرؾت  قؾ 
يتناطددان، وعغددة  لددغ فددي التؾبددة والشدد وس مشددغ، إال إذا  ر دد  علددى الجهددر بهددوا الددو ر 

ذا ر ى مو ، فبل ضجهر بهوا الو ر، بل ضدر  دغمفددة  عغؼ مؽ السش ر السقيؼ عليغ، 
فيذددرس لددغ قددؾ  السهتلددى فددي دنيددان،  سددرض  و عايددة فددي جددددن  و  لددل فددي مالددغ، 

الو ر الؾارد وحسد هللا على النافية سرا ، لئبل ضح ن  خيغ السهتلى، وهؾقع فدي نفددغ 
 الؾحذة .

 
 

 واحلًذ هلل انذي تتى تُعًته انصاحلاخ
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 فهــزص اٌَاخ انقزآٍَح 

 ةــاآلي م
الدهرة ورقم 

 اآلية
 الرفحة

 37 3الهقرة:  ڇ ڤ ڤ  ڇ  1
 253 29الهقرة:  ڇ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئڇ  2

 ڇڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڦڦچ چ   چ چ  ڃ    ڃ   ڇ  3
- 155الهقرة:

156 
268 

 336 185الهقرة:  ڇ ۋ ۅ ۅ ى ى ې ېڇ  4

 238الهقرة:  ڇ پ پ پڇ  5
155-
261 

 351 251الهقرة:  ڇ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڇ  6

 ڇ ۓ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓڇ  7
آ  عسران: 

97 
313 

 ڇڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ڇ  8
آ  عسران: 

111 
399 

 394 36الشدا :  ڇ ں ں ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڇ  9
 395 59الشدا :  ڇ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ڈ ڈ یڇ  11
 185 113الشدا :  ڇ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڇ  11
 224-84 3السائدة:  ڇچچ چڇڇڇڇ ڎ ڎ ڌڌڇ 12
 211 55السائدة:  ڇ ائ ائ ەئ ەئ ې ې ې ى ىڇ  13
 379 83السائدة:  ڇ ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڇ  14
 268 116السائدة:  ڇ ڳ ڱ ڱڇ  15

 ڇ ھ       ے ے ۓ ھہ ہ ھ ھڇ  16
األعراف: 

55 

139- 
186-
189-
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248-
251-
383 

 ڇچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ  17
األعراف: 

157 399 

 ڇ ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅڇ  18
األعراف: 

214 

379-
381-
392  

 ڇ ى ى ې ې ې ې ى ى  ائ ائڇ  19
األعراف: 

215 

185-
189-
342- 

 45األنفا :  ڇ ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئڇ  21
345-
351 

 139 89يؾنس:  ڇ ٱ ڦ ڦ ڦڇ  21
 332 118التؾبة:  ڇ ڦ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چڇ  22
 385 112التؾبة:  ڇ ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ   پ ٹ ٹڇ  23
 37 71يؾسل:  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  پ  ٹ ڇ  24
 151 86يؾسل:  ڇ ىئ     ىئ ىئ ڈ ڈ یڇ  25
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 فهزص األحادٌث 
 الرفحة طرف الحدي  ا
 216 اجلس فقد آذية 1
 91 إذا ر يتها فقل:  دؼ هللا؛  جيهي رسؾ  هللا 2
 314-297   اني جهرهل ف مرني  ن آمر   حابي  ن يرفنؾا 3
 265 ا شتان مؽ الشاس يسا بهؼ  فر: الظنؽ في الشد  5
 211  ج  عشي، اللهؼ  يدن بروح القدس 6
 265 مع الهينة،  ال نشؾح  خو عليشا رسؾ  هللا  7
 347 إذا ابتلي  حد ؼ  القزا  ، فليدؾ   بيشهؼ في السجلس 8
 134 ر لغإذا  مؽ اإلماا ف مشؾا، فانغ مؽ وافب   ميشغ   ميؽ السبلئ ة نف 9
 415 إذا   ا ل  حد ؼ فليزع يدن على فيهؽ وال ضنؾ ، 11
 415 إذا   اول  حد ؼ فليسدػ بيدن على فيغ، 11
 342 إذا   وج  حد ؼ امر ة  و اشترى خادما  فليقل 12

13 
-94-91 إذا   ؾلة ال يبلن فشادوا  األذان

97 
 76 إذا سسنتؼ السخذن فقؾلؾا م ل ما ضقؾ ،  ؼ  لؾا 14
 138 إذا قا  اإلماا : )نير الس زؾل عليهؼ وال الزاليؽ( 15
 231 إذا قلة لراحهػ:  نرة يؾا الجسنة واإلماا ضخظ  فقد ل ؾت 16
 266  ربع في  متي مؽ  مر الجايلية، ال يتر ؾنهؽ: الفخر في األحدال 17
 411-359 وعشدن ندؾة مؽ قرهش است ذن عسر بؽ الخظال على رسؾ  هللا  18
 161 فرليشا ورا ن ويؾ قاعد اشت ى رسؾ  هللا  19
 114 في السدجد، فدسنهؼ ضجهرون  اعت ل رسؾ  هللا  21
 219  فزل الرياا  ند رمزان شهر هللا السحرا 21
 23  ال إن القدؾة ونلظ القلؾل في الفداديؽ، عشد   ؾ   ذنال اإلبل 22
 247  ال إن  ل ؼ مشاج ربغ فبل يخذيؽ  نز ؼ  نزا   23
 361  ال إني  و ية القرآن وم لغ منغ 24
 415 الت اؤل مؽ الذيظان، فاذا   ا ل  حد ؼ فلي غؼ ما استظاس 25
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26 
-174 التدهيق للرجا  والترفيب للدشا 

314-396 
 98 الدفر قظنة مؽ النوال، ومنغ ليس لغ دوا  إال سرعة الدير 27
 316  ت لسؾن فيغ، الظؾاف حؾ  الهية م ل الربلة، إال  ن ؼ 28
 399 السر ة عؾرة، فاذا خرجة 29
 44-41 السخذن ض فر لغ مدى  ؾ غ، وهذهد لغ  ل رط  وها س 31
 294  ما مؾسى   ني  نغر إليغ إذ انحدر في الؾاد  يلهي 31
 64  مر  بل   ن ضذفع األذان وهؾ ر اإلقامة 32
 381  ن نش   الشاس مشازلهؼ  مرنا رسؾ  هللا  33
 111 إذا   ؾلة لشا ال ؾ   و إذا ر يشا ال ؾ  نشاد   األذان  مرنا رسؾ  هللا 34
 389 إن   افسا  ان ضنؾذ بها إسساعيل ومسحا :  عؾذ   لسات هللا التامة 35
 416  ن الت اؤل الذديد والنظدة الذديدة مؽ الذيظان 36
 392 إن الدنيا حلؾة خزرة، ومن هللا مدتخلف ؼ فيها 37
 111 إن الذيظان إذا سسع الشدا   الربلة، ذي  حتى ض ؾن م ان الروحا  38
 111 إن الذيظان إذا نؾد   الربلة، ولى ولغ حراص 39
 131 إن هللا  عظاني خراال   بل ة... و عظاني الت ميؽ 41
 385 إن هللا رفيب ضح  الرفب في األمر  لغ 41
 246 األيلية فانها رجس إن هللا ورسؾلغ يشهيان ؼ عؽ لحؾا الحسر 42
 414 إن هللا ضح  النظاس، وه رن الت اؤل 43
 254-168 إن هللا ضحدث مؽ  مرن ما ضذا ، ومن مسا  حدث  ن ال   لسؾا 44
 414 إن هللا ض رن رفع الرؾت  الت اؤل والنظاس 45
 211 إن هللا يخهد حدان بروح القدس ما نافق عؽ رسؾ  هللا 46
 316 جي ربغ، فليشغر  سا يشاجيغ  غ، وال ضجهرإن السرلي يشا 47
ل ه س  عليغ، فلسا انررف  ن الشهي  48  173 ،  لى  بلة، فقر  فيها ف 
 118  ان ضقر    ا ال تال وسؾرة منها في الر نتيؽ األولييؽ  ن الشهي  52
 212 نهى عؽ  شاشد األشنار في السدجد  ن الشهي  53
 114 عسر  انؾا ضفتتحؾن الربلة  الحسد هللو  ا   ر و   ن الشهي  54
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 337 إن بيتؼ فلي ؽ شنار ؼ : حؼ ال ي شررون  55
 389 فقا : ضا   اشت ية؟ فقا : ننؼ  ن جهرهل   ى الشهي  56
 54  قندن و لقى عليغ األذان حرفا  حرفا    ن رسؾ  هللا  57
 149 الشاس(قا  في مراغ : )مروا   ا  ر ضرلي    ن رسؾ  هللا  58
 231 قر  يؾا الجسنة " هارب" فو رنا   ضاا هللا  ن رسؾ  هللا  59
 236  ان إذا  راد  ن يدعؾ ألحد  ن رسؾ  هللا  61
 412  ان إذا قفل مؽ ن و  و حج  و عسرة ض هر   ن رسؾ  هللا  61
 71  ان ي وريا في بيتها وجنل لها مخذنا  يخذن لها  ن رسؾ  هللا  62
 376 مر في السدجد يؾما  وعرهة مؽ الشدا  قنؾد،  ن رسؾ  هللا  63
 211 واع لحدان مشهرا  في السدجد يشافق عشغ  الذنر  ن رسؾ  هللا  64
 152 إن في الربلة ش بل   65
 161 إن  د ؼ آنفا  لتفنلؾن فنل فارس والروا 66
 383 آنإن مؽ إجبل  هللا إفراا ذ  الذيهة السدلؼ، وحامل القر  67
 217 إن مؽ الذنر ح سة 68

-152 إن يون الربلة ال ضرلق فيها شي  مؽ  بلا الشاس 69
167-253 

 313-113 إن يون السداجد ال  رلق لذي  مؽ يوا الهؾ  71
 336  نفو على رسلػ حتى  ش    داحتهؼ  ؼ ادعهؼ إلى اإلسبلا 76
 157 إنسا جنل اإلماا ليخ ؼ  غ، فاذا  هر ف هروا  77
 314 إنسا جنل الظؾاف  الهية وبيؽ الرفا والسروة، 78
 142 س تتيؽ : س تة إذا  هر  نغ حفظ عؽ رسؾ  هللا  79
 135 فجهر  آميؽ  نغ  لى خلل رسؾ  هللا  81
 41 إني  راب  ح  ال شؼ والهادضة، فاذا  شة في نشسػ 81
 414 إضاب والزحػ، فانغ ضسية القل  82
 274 فان الشني مؽ عسل الجايليةإضافؼ والشني،  83
 356 بل يؾ مؽ  يل الجشة 84
 389  داووا فان هللا ع  وجل لؼ ضزع دا  إال واع لغ دوا    85
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 91  لػ ال ؾ ، ضا   ا  سيد 86
 53  ؼ ارجع فسد مؽ  ؾ ػ:  شهد  ن ال إلغ إال هللا 87
 211 نر ف ر مؽ مئة مرة ف ان   حا غ يتشاشدون الذ جالدة الشهي  88
 148 ضرلي وفي  درن  زه    زه  الرحى ر ية رسؾ  هللا  93
يت ها 94  116 رحسغ هللا، لقد  ذ رني آضة   شة   ن د 
 217 يؾما  فقا  يل منػ مؽ شنر  مية بؽ الرلة ردفة رسؾ  هللا 95
 173 ضقر  في الربلة ، فترب شيئا  لؼ ضقر ن  شهدت رسؾ  هللا  96
 319 يوا خير مؽ  لل  بلة في نيرن  بلة في مدجد  97
 139 فلسا قر  :)نير الس زؾل عليهؼ وال الزاليؽ(  لى بشا رسؾ  هللا  98
 177 الرهق ف ق لة عليغ القرا ة  لى رسؾ  هللا  99
 163 في بيتغ ويؾ شاب، فرلى قؾا قياما    لى رسؾ  هللا  111
 298  السديشة الغهر  ربنا  والنرر  لى الشهي  111
 161  هر خلفغ فاذا  هر رسؾ  هللا  و بؾ   ر   لى بشا رسؾ  هللا  112
 222 ذات ليلة فافتتق الهقرة  لية مع الشهي  113
 411 فهبل جارهة  بلعهها و بلعهػ و زاح ها 119
 375 فيجيى الشهي فيدلؼ  دليسا  ال يؾقظ نائسا   111
 83 ريا ال ي ها عشها  ند  إال يالػقد  ر ت ؼ على الهيزا  ليلها  شها 111
 122 قدسة الربلة بيشي وبيؽ عهد  نرفيؽ 112
 41 قؼ مع  بل  ف لب عليغ ما ر ية فليخذن  غ، فانغ  ندى  ؾ ا  مشػ 113
 236 شهرا  متتا نا  في دبر الغهر والنرر قشة رسؾ  هللا  114
 225 اشتد نزهغإذا خظ  احسرت عيشان وعبل  ؾ غ و  فان رسؾ  هللا  115
لَّؼ في الؾ ر قا  : )سهحان السلػ القدوس فان رسؾ  هللا  116  243 إذا س 
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 اَثار هزص ف
 الصفحة القائل األثر م
 356 أسامة بن شريك و  حا غ   نسا على رؤوسهؼ   ية رسؾ  هللا   1
 168 بيدة بن ربيعةع   ية السقاا فاذا رجل حدؽ ال يال  2
 381 ابن عمر   فر  مؽ الشار و ح   ن  دخل الجشة  3
 337 ادلغرية بن شعبة إجلس فان القياا وال بلا عشد القتا  فذل  4
 123 عروة بن الزبري وما ضدتفتحؾن القرا ة  در ة األئسة  5
 335-182 قيس بن عباد ض ريؾن رفع الرؾت  در ة   حال رسؾ  هللا   6
 135 عطاء في يوا السدجد يؽ مؽ   اح  الشهي  در ة مئت  7
 195 عمر بن اخلطاب قا  : )إضافؼ والل ط( إذا خرج إلى ناٍد في السدجد  8
 169 علي بن أيب طالب إذا استظنسػ اإلماا ف طنسغ  9

 417 أبو جعفر دمحم بن علي إذا ر ى  اح   بل  يتنؾذ  11
 286 جابر بن عبدهللا  إذا  سة فليرؼ سسنػ وبررب  11
 414 ابن مسعود  ربع ضخفيهؽ اإلماا  12
 347 عمر بن اخلطاب آس بيؽ الشاس  13
 315 سليمان بن يسار الدشة عشديؼ  ن السر ة ال  رفع  ؾ ها  اإليبل   14
 327 الزهري  عهروا الت هير يؾا الفظر فانغ يؾا   هير  15
 335 عتبة بن ربيعة  ال  رونهؼ ج يا  على الر    16
 117 قتادة غهر والنرر ن  ندا  جهر في ال  17
 186 ابن عباس  ن رفع الرؾت  الو ر حيؽ يشررف الشاس  18
 197 عمر بن اخلطاب  ن عسر بؽ الخظال العؽ عشد مشهر الشهي   19
 268 أبو موسى   نا بر   مسؽ برئ مشغ رسؾ  هللا   21
 377 ابن عمر  يها الشاس إن ؼ ال  دعؾن   ؼ  21
 378 جماهد ا  نغ سسع رجبل  يرفع  ؾ غ في الدع  22
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 385 عائشة  ن نش   الشاس مشازلهؼ  مرنا رسؾ  هللا   23
 64-61 ابن عمر إنسا  ان األذان   24
 171 ابن مسعود إنسا يؾ  بلا يلقيغ إليغ  25
 68 أم ادلؤمنني حفصة  نها  انة  قيؼ إذا  لة  26
 74 أم ادلؤمنني عائشة   نها  انة  خذن و قيؼ و خا الشدا   27
 124 عبيدهللا بن رفاعة ا السديشة فرلى بهؼقد  ن مناوهة   28
   398فاطمة بنت النيب   ن ال  رى الرجا  وال يرويا  29
 178 علي بن أيب طالب  نغ  رن الفتق على اإلماا  31
 179 ابن مسعود إنسا يؾ  بلا يلقيغ إليغ  31
 213 عمر بن اخلطاب  ن عسر بؽ الخظال بشى رحهة في ناحية السدجد  32
 217 سعيد بن ادلسيب يؾن إنذاد الذنر في السدجدإن قؾما  ض ر   33
 375 ابن جريج إن مؽ الدعا  اعتدا ، ض رن رفع الرؾت  34
 274 عبد هللا بن أنيس انظلقؾا فهذروا رسؾ  هللا   35
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 فهزص ادلصادر وادلزاجع 
 

 القرآن الكريم
األح اا  البؽ دقيب النيد   حققها وقدا لها  إح اا اإلح اا شرح عسدة .1

الظهنة األولى   شافر  م تهة الدشة   القايرة  حسد  وراجع نرؾ ها 
 يد  .1414

 نا ر الديؽ األلهاني) تألبي عهد الرحسؽ    ح اا الجشائ  وبدعها  .2
 يد  .  1412لى م تهة  السنارف الظهنة األو  يد(1421

هاب ي )ت ح اا النيديؽ ألبي   ر جنفر بؽ    .3 يد(  حقيب 311الف ر 
 األولى الظهنة  شهؾهةالسديشة ال مداعد سليسان راشد  م تهة النلؾا والح ؼ 

 يد  . 1416
 حقيب   الراد   ه( 371الجراص )ت  ح اا القرآن ألبي   ر .4

لتارهخ النربي  بيروت ، مخسدة ا سحاو   دار إحيا  التراث النربي ق
 يد . 1412

   يد(  حقيب 543) تابؽ النربي السال ي ألبي   ر   ح اا القرآن  .5
 يد .  1424عهد القادر عظا  دار ال ت  النلسية  بيروت الظهنة ال ال ة 

   مؾسى   على   ع ت عهدن عظية   حقيب   يهراسال ح اا القرآن لل يا  .6
 .  1415ت  ل ت  النلسية   بيرو ا دار

سبلا ابؽ  يسية )ت األخهار النلسية مؽ االختيارات الفقهية لذيخ اإل .7
يد( ومنغ  نليقات 813نبل  الديؽ علي بؽ   الهنلى )تليد( 728

 الق الن يسيؽ حققغ وخرج  حادي غ و رحيحات لفزيلة الذيخ   بؽ  
 الرهاض . نا سة  حسد بؽ   الخليل   دار ال
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ل السختدددار لسجدددد الدددديؽ  بدددي الفزدددل عهدددد هللا بدددؽ محسدددؾد االختيدددار لتنليددد .8
الذدديخ محسددؾد  بددؾ دقيقددة  يددد( عليهددا  نليقددات683الحشفددي )ت  السؾ ددلي

 دار ال ت  النلسية .
يد(  دار 451 دل الدنيا والديؽ ألبي الحدؽ علي بؽ   الساورد  )ت .9

 ا .1986م تهة الحياة  
  الساورد  الهرر   دل القااي ألبي الحدؽ علي بؽ   بؽ حهي .11

ة الناني . محي يبل  الدرحان . مظهن  يد(  حقيب 451الذافني ) ت 
 يد .  1391رئاسة ديؾان األوقاف إحيا  التراث اإلسبلمي   داد 

  بؽ مفلق السقدسي   حقيب  شني  األرناؤوط الاآلدال الذرعية   .11
 ه .1419عسر القياا  مخسدة الرسالة  بيروت الظهنة ال ال ة  

  نا ر  ه( بتنليقات النبلمة 256لهخار  )تلدل السفرد ألا .12
 حقيب : سسير  ميؽ ال يير   دار السنارف  الرهاض   الديؽ األلهاني 
 ه . 1419الظهنة األولى 

األذ ار الشؾوهة = حلية األبرار وشنار األخيار في  لخيص الدعؾات  .13
الديؽ ضحيى بؽ  واألذ ار السدتحهة في الليل والشهار   ألبي ز رها محيي

(  حقيب عهد القادر األرناؤوط  مظهنة السبلح   676شرف الشؾو  )ت
 يد .1391دمذب  طهنة خا ة 

اإلرشاد في منرفة علسا  الحدي  ألبي ضنلى الخليلي، خليل بؽ عهد  .14
يد(  حقيب د   446هللا بؽ  حسد بؽ إبراييؼ بؽ الخليل الق وهشي )ت

 يد .1419لرهاض الظهنة األولى سنيد عسر إدرهس م تهة الرشد  ا
بؽ عهد الهر األبي عسر  ار الجامع لسواي  فقها  األمراراالستو  .15

يد(   حقيب د عهد السنظي  ميؽ قلنجي دار قتيهة دمذب  463الشسر )ت



 398 

جساد  اآلخر األولى القايرة الظهنة بيروت دار الؾعي حل  القايرة 
 ه( . 1414)
)ت بؽ عهد الهر الشسر  ا عسر حال ألبي االستينال في منرفة األ .16

 دار الجيل  بيروت الظهنة األولى يد(  حقيب علي   الهجاو  463
 يد . 1412

ؽ األ ير  سد ال ا ة ألبي الحدؽ علي بؽ  بي ال را   الج ر  اب .17
 يد .1419بيروت  يد(  دار الف ر 631)ت 

لذيخ اإلسبلا / ز رها   سشى السظال  في شرح روض الظال   .18
  يد1422بيروت     امر  دار ال ت  النلسية    ار    حقيب األنر

 األولى  .الظهنة 
(  911لدددديؾطي  )ت لذدددافنية األشدددهان والشغدددائر فدددي قؾاعدددد وفدددروس ال .19

مر دد  الدراسددات  س تهددة معددداد و مراجنددة   طهنددة محققددة ومشقحددة ومراجنددة 
 ،  1418س رمة   الظهنة ال انية  ن ار الهاز  م ة ال

 يد .1411خرى : ال ت  النلسية  الظهنة األولى طهنة  
اإل ا ة في  سيي  الرحا ة ألبي الفزل  حسد بؽ علي بؽ حجر  .21

 يد (  حقيب مر   يجر للهحؾث  دار يجر. 852الندقبلني ) ت
األ ل = السهدؾط  ألبي عهد هللا   بؽ الحدؽ بؽ فرقد الذيهاني  .21

ؼ ال ت   بيؾت  الظهنة ه(  حقيب  بؾ الؾفا األف اني  دار عال189)ت
 ه .  1411األولى 

  عهد يد(  حقيب 281تابؽ  بي الدنيا)إ بلح السا  ألبي   ر  .22
 يد .  1414بيروت الظهنة األولى  مخسدة ال ت  ال قافية  ر عظا القاد
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ؽ   نا ر الديؽ ألبي عهد الرحس بلة الشهي     ل  فة  .23
 1427األولى  الرهاض الظهنة  هة السنارفم ت يد( 1421األلهاني )ت

 .يد 
لسحسد جسا  الديؽ القاسسي  إ بلح السداجد مؽ الهدس والنؾائد  .24

 يد .  1399الس ت  اإلسبلمي  بيروت الظهنة الرا نة  
سامة علي مرظفى الفقير      السحافسات الذرعية  الج ائية  ؾ  .25

لقزاة دار الشفائس نؾج ا   إشراف    ننيؼ ضاسيؽ   قدضؼ   الربا نة
 ه . 1425عسان الظهنة األولى 

الذشقيظي )ت لسحسد األميؽ لهيان في إضزاح القرآن  القرآن  اؾا  ا .26
يد(   حقيب علي   النسران إشراف   ر بؽ عهد هللا  بؾ زهد دار 1393

خيرهة الظهنة الراجحي ال م ة الس رمة وقل مخسدة سليسان  عالؼ الفؾائد
 ه .  1426 األولى

عهيدة  ي حقيب  ب ه( 791ت الذاطهي )االعتراا  ألبي إسحا   .27
 ه .  1421السشامة الظهنة األولى تؾحيد م تهة ال مذهؾر حدؽ سلسان 

األعبلا قامؾس  راجؼ ألشهر الرجا  والشدا  مؽ النرل والسدتنربيؽ  .28
والسدتذرقيؽ لخير الديؽ ال ر لي دار النلؼ للسبلييؽ بيروت  الظهنة 

 ة  .الخامدة عذر 
( يد 751إعبلا السؾقنيؽ عؽ رل النالسيؽ  البؽ قيؼ الجؾزهة ) ت .29

مذهؾر حدؽ سلسان دار قر ن وقدا لغ وعلب عليغ وخرج  حادي غ وآ ارن  
 يد . 1423الدماا الظهنة األولى  ابؽ الجؾز  

ه(  751بؽ قيؼ الجؾزهة ) تالاللهفان في مرائد الذيظان  إنا ة .31
 .األولى ر ابؽ الجؾز  الدنؾدضة  الظهنةداعلي حدؽ عهد الحسيد  حقيب 
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 يد ( دراسة و حقيب728) ت بؽ  يسية اقتزا  الرراط السدتقيؼ  ال .31
 .  نا ر النقل م تهة الرشد الرهاض خالية مؽ الظهاعة و ارهخها

 ىضحييد(  حقيب 544) تعياض  للقاايإفسا  السنلؼ  فؾائد مدلؼ  .32
 ه . 1419 األولى الظهنةإسساعيل دار الؾفا  السشرؾرة 

ه ( .   977لخظي  الذربيشي ) ل  اإلقشاس في حل  لفا   بي شجاس .33
اد   حسد عهد السؾجؾد  قدضؼ      ر ع  حقيب علي   منؾض

 ه .1425بيروت  الظهنة ال ال ة   إسساعيل دار ال ت  النلسية 
ألبي الشجا الحجاو  )ت  حسد بؽ حشهل   اإلقشاس في فقغ اإلماا .34

 عهد اللظيل الده ي   دار السنرفة بيروت .يد(  حقيب 961
نة فؾز   حقيب  رف ه(  214سحسد بؽ إدرهس الذافني )تل  األا  .35

 ه .  1422السشرؾرة   الظهنة األولى  عهد السظل   دار الؾفا 
وزارة يد( 728بؽ  يسية )ت  الاألمر  السنروف والشهي عؽ السش ر   .36

السسل ة النربية الدنؾدضة  اد مية واألوقاف والدعؾة واإلرشالذئؾن اإلسبل
 يد1418 لى األو  الظهنة

 والشهي عؽ السش ر   ألبي   ر الخبل      حقيباألمر  السنروف  .37
مذهؾر حدؽ سلسان و يذاا الدقا   الس ت  اإلسبلمي   بيروت دار 

 يد . 1411عسار عسان  الظهنة  األولى 
القفظي )ت  ؽإنهان الرواة على  نهان الشحاة لجسا  الديؽ  بي الحد .38

 . يد 1424الس تهة النشررهة  بيروت الظهنة األولى يد( 646
وي  اإلماا السهجل اإلنراف في منرفة الراجق مؽ الخبلف على م .39

   يد(  حقيب885رداو  الدمذقي )ت لنبل  الديؽ الس  حسد بؽ حشهل 
 يد1374مظهنة الدشة السحسدضة القايرة  الظهنة األولىحامد الفقي 
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ا ة  بسم ميحرلا نمحرلا هللا  فيسا بيؽ علسا  السدلسيؽ في قر اإلنراف  .41
 بؽ عهد الهر بؽألبي عسر يؾسل  في فا حة ال تال مؽ االختبلف 

هد اللظيل   الجيبلني الس ربي  اؾا  ع يد (  حقيب463)تالشسر  
 .يد  1417الدلل الرهاض الظهنة األولى 

)ت  ر   بؽ السشور ألبي  ط في الدشؽ واإلجساس واالختبلف األوس .41
ؾ حساد   ير  حسد بؽ   حشيل دار طيهة الرهاض   بيد(  حقيب 319
 .يد  1415 األولى الظهنة

(  ه 97الهحر الرائب شرح  ش  الدقائب ل هؽ الديؽ ابؽ نجيؼ ) ت  .42
 ومنغ مشحة الخالب  على الهحر الرائب البؽ عابديؽ  . 

يد(     292له ار )ت األبي   ر = مدشد اله ار   الهحر ال خار .43
محفؾ  الرحسؽ زهؽ هللا  و عاد  بؽ سند   و هر  عهد الخالب     حقيب 

 . يد1414م تهة النلؾا والح ؼ  السديشة    الظهنة  األولى  
ه(  حقيب عاد   حسد  745ت حيان األندلدي )ألبي السحيط الهحر  .44

السجيد  ز رها عهد عهد السؾجؾد  علي   منؾض  شارب في التحقيب  د
بيروت الظهنة   حسد الشجؾلي الجسل  دار ال ت  النلسية  الشؾقي  د

 يد  . 1413 األولى
ألبي الؾليد   بؽ  حسد بؽ رشد بداضة السجتهد ونهاضة السقترد  .45

 ه .  1412الظهنة الدادسة  ه( دار السنرفة بيروت 595ت )القرطهي 
ه(  587ني )تال اساألبي   ر  ي  الذرائع بدائع الرشائع في  ر  .46

 ه   . 1416الظهنة ال انية دار ال ت  النلسية 
الهدر الظالع  سحاسؽ مؽ  ند القرن الدا ع لسحسد بؽ علي بؽ    .47

 بيروت . يد(  دار السنرفة 1251 اني  ) ت الذؾ 
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يد( 862برنامج السجار  ألبي عهد هللا   السجار  األندلدي )ت .48
السبلمي بيروت  الظهنة األولى  حقيب    بؾ االجفان  دار ال رل ا

 يد . 1411
  ية الؾعاة في طهقات الل ؾهيؽ والشحاة لجبل  الديؽ الديؾطي )ت  .49

 يد(  حقيب     بؾ الفزل إبراييؼ الس تهة النررهة لهشان .911
بل ة الدالػ على  قرل السدالػ = حاشية الراو  على الذرح  .51

س و ي     قرل السدالػ ل  الر ير ) شرح الذيخ الدردير ل تا غ السدسى 
م اا  م ال ٍػ(  بي النهاس  حسد بؽ  الراو  السال ي دار السنارف ألاإل  

 خالية مؽ الظهاعة والتارهخ  .
 حجر الندقبلنياألح اا  ألبي الفزل  حسد بلؾغ السراا مؽ  دلة  .51

سسير بؽ  ميؽ ال يير    دار الفلب   يد(   حقيب و خرهج و نليب 852)ت
 يد 1424الظهنة الدا نة   الرهاض  

ابؽ بيان الؾيؼ واإليهاا الؾاقنيؽ في  تال األح اا لنلي بؽ    .52
الرهاض  يد(   حقيب الحديؽ آية سنيد  دار طيهة 628القظان )ت 

 ه . 1418الظهنة األولى  
ألبي عسر بهجة السجالس و نس السجالس وشحو الوايؽ والهاجس   .53

 مرسي الخؾلي   دار ال ت  (  حقيب  463)ت يؾسل بؽ عهد الهر
 النلسية بيروت  الظهنة ال انية .

بهجة قلؾل األبرار وقرة عيؾن األخيار في شرح جؾامع األخهار  .54
(  اهط نرغ وقدا لغ 1376للنبلمة عهد الرحسؽ بؽ نا ر الدند  )ت

وعلب عليغ وخرج  حادي غ نادر بؽ سنيد آ  مهارب  دار ابؽ ح ا  
 .1431بيروت الظهنة ال انية 
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النسراني ) ت الهيان في موي  اإلماا الذافني . ألبي الحديؽ ضحي  .55
األولى   (  اعتشى  غ قاسؼ   الشؾر   دار السشهاج بيروت   الظهنة 558

 ه . 1421
ه (  255عسرو بؽ  حر الجاحظ )  الهيان والتهيؽ ألبي ع سان .56

 ة الدا نة الظهن  حقيب عهد الدبلا   يارون م تهة الخانجي القايرة 
 ه . 1418

والذرح والتؾجيغ والتنليل في مدا  السدتخرجة . الهيان والتحريل  .57
دار    حقيب   حجيه (  521ألبي الؾليد ابؽ رشد القرطهي ) ت 

 ه .  1418الظهنة ال انية  ال رل اإلسبلمي بيروت
رسالة د تؾران  مخظؾط والذسؾ  في الذرهنة اإلسبلمية  ال هات .58

حديؽ حامد  قرى  لنابد   عؾهض الدفياني  إشراف د لجامنة  ا ال
 ( .  1417حدان عاا ) 

 اج التراجؼ ألبي الفدا  زهؽ الديؽ  بي الند  قاسؼ بؽ ق ظل ؾب ا  .59
يد(  حقيب   خير رمزان يؾسل دار القلؼ  دمذب 879الحشفي )ت 

 يد . 1413الظهنة: األولى، 
 محس د مر زى  ؽ اج النروس مؽ جؾاير القامؾس  لسحس د ب .61

بيد     حقيب مجسؾعة مؽ الهاح يؽ مراجنة لجشة فشية مؽ وزارة  ال َّ
 يد .1417اإلعبلا  ال ؾهة مظهنة ح ؾمة ال ؾهة الظهنة ال انية  

التاج واإلفليل لسخترر خليل ألبي عهد هللا   بؽ يؾسل النهدر   .61
 يد . 1398يد(  دار الف ر  بيروت   897)ت 

يات السذايير واألعبلا ألبي عهد هللا   بؽ  حسد  ارهخ اإلسبلا ووف .62
نربي (  حقيب عسر عهد الدبلا  دمر  دار ال تال اله 748الويهي )ت 

 ه . 1411ال انية  بيروت الظهنة
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 حقيب  ذار عؾ اد منروف   دار ال رل اإلسبلمي  طهنة  خرى : 
 ا . 2113الظهنة األولى 

فر   بؽ جرهر الظهر  نألبي ج ارهخ األمؼ والرسل والسلؾب   .63
 الظهنة ال انية .  ب    بؾ الفزل  دار السنارف  مرر (  حقيه 311)
ه( برواضة الدور   حقيب  حسد   نؾر  233 ارهخ ابؽ منيؽ  )ت  .64

سيل  مر   الهح  النلسي ومحيا  التراث اإلسبلمي  م ة الس رمة 
 يد . 1399

يد( 463  اله داد  )ت ارهخ   داد ألبي   ر  حسد بؽ علي الخظي .65
 حقب  ذار عؾاد منروف  دار ال رل اإلسبلمي  بيروت الظهنة األولى 

 يد  .1422
هريان الديؽ ل ي   ؾ  األقزية ومشايج األح اا  هررة الح اا ف .66

لؼ دار عا السال ي   حقيب جسا  مرعذلي  بي الؾفا  إبراييؼ بؽ فرحؾن 
 ه .  1413طهنة خا ة  ال ت  الرهاض 

لحقائب شرح  ش  الدقائب لن سان بؽ علي ال هلني الحشفي )ت  هييؽ ا .67
ل ه يف )ت  743 ل ه ي   لذهال الديؽ  حسد بؽ   الذ   يد( ومنها : حاشية الذ  

بؾال  القايرة  الظهنة األولى  -يد(  السظهنة ال هرى األميرهة  1121
 يد . 1313

(  الدار يد1394التحرهر والتشؾهر  لسحسد الظاير ابؽ عاشؾر )ت  .68
 . 1984التؾندية   ؾنس 

 حفة الحهي  على شرح الخظي  ) الهجيرمي على الخظي  (  .69
ه (   دار ال ت   1221لدليسان بؽ   بؽ عسر الهجيرمي   ) ت 

 يد . 1417النلسية بيروت . الظهنة  األولى  
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 حفة الوافرهؽ  ندة الحرؽ الحريؽ مؽ  بلا سيد السرسليؽ  لى  .71
ه (  طهنة  1251لسحسد بؽ علي بؽ   الذؾ اني )   هللا عليغ وسلؼ .

مرححة ومشقحة   مخسدة ال ت  ال قافية   بيروت   الظهنة األولى    
1418 . 

يد (  دار ال ت  539لنبل  الديؽ الدسرقشد  ) ت   حفة الفقها   .71
 يد .  1415النلسية  بيروت الظهنة األولى 

 بؽ حجر الهيتسي  حفة السحتاج في شرح السشهاج ألحسد بؽ   .72
الس تهة التجارهة ال هرى  سرر لراحهها مرظفى    بدون طهنة 

يد ومنغ :حاشية اإلماا عهد الحسيد الذرواني  وحاشية اإلماا  1357
 .  حسد بؽ قاسؼ النهاد 

 بؽ الجؾز  )تلجسا  الديؽ  بؾ الفرج التحقيب في  حادي  الخبلف  .73
ه (  748لديؽ الويهي ) ت  شقيق التحقيب لذسس ا :يد( ومنغ597

عهد السنظي  ميؽ قلنجي  دار الؾعي النربي حل   القايرة  حقيب :
 يد . 1419 م تهة ابؽ عهد الهر حل   دمذب  الظهنة األولى 

لجسا   اقنة في ال ذاف لل مخذر   خرهج األحادي  واآل ار الؾ  .74
ى ه( مؽ سؾرة الفا حة خت 816ال هلني  )ت الديؽ عهد هللا بؽ يؾسل 

ف عهد إشراالسائدة  رسالة د تؾران جامنة  ا القرى  لنلي عسر  ادحدح 
 ه ( .  1417ه .  1416) السجيد محسؾد عهد السجيد 

اليحرهي )ت لقااي عياض سدالػ ل ر ي  السدارب و قره  ال .75
السحسدضة الس رل   حقيب مجسؾعة  اح يؽ مظهنة فزالة  يد( 544

 الظهنة األولى .
يؼ ألبي الفدا  إسساعيل بؽ عسر بؽ   ير القرشي   فدير القرآن النغ .76

(  حقيب مرظفى الديد     فزل النجساو    الديد رشاد  774)ت
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علي  حسد عهد الهاقي  حدؽ عهاس قظ  .م تهة قرطهة م تهة  والد 
 ه . 1421الذيخ  الجي ة الظهنة األولى  

للشذر والتؾزهع   حقيب  سامي بؽ   سبلمة  دار طيهة ندخة  خرى : 
 . 1421الرهاض  الظهنة ال انية 

 فدير الظهر  = جامع الهيان في   وهل القرآن  ألبي جنفر   بؽ  .77
يد(  حقيب عهد هللا بؽ عهد السحدؽ التر ي   311جرهر الظهر  ، )ت 

 ه  . 1422دار يجر  الظهنة األولى 
م تهة ه (  816التنرهفات . لنلي بؽ   بؽ علي الجرجاني ) ت  .78

 ا .  1985بيروت . الظهنة عاا  –لهشان 
يد( 597 لرحسؽ بؽ الجؾز  )تالفرج عهد ا   بؾ  لهيس إبليس أل .79

ترل   حقيب  حسد ع سان الس هد رسالة د تؾران مؽ  و  ال تال حتى السش
 يد .1422  دار الؾطؽ  الرهاض 

 بؽألبي الفزل  حسد حهير في  حادي  الرافني ال هير  لخيص ال .81
حدؽ بؽ عهاس قظ    حقيب  بي عا ؼ ه( 852ت)دقبلني حجر الن

 ه .  1416الظهنة األولى  مخسدة قرطهة  دار السذ اة
ا ر  ساا السشة في التنليب على فقغ الدشة ألبي عهد الرحسؽ   ن .81

 الرهاض    الظهنة الرا نة .  يد( دار الراضة  1421الديؽ األلهاني )ت 
ي واألسانيد ألبي عسر بؽ عهد الهر التسهيد لسا في السؾط  مؽ السنان .82

النلؾى و   عهد ال هير مرظفى بؽ  حسد  ه( حققغ463الشسر  )ت
 . ه 1387اله رى 

ير الدال يؽ مؽ  فنا   شهيغ ال افليؽ عؽ  عسا  الجايليؽ و حو .83
( ه 814ؽ إبراييؼ ابؽ الشحاس السذقي )تألبي ز رها  حسد ب الهال يؽ 
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 دار ال ت  إشراف الس ت  الدلفي  هاس سنيد حقيب عساد الديؽ ع
 ه .   1417 النلسية بيروت  الظهنة األولى 

 هوي  اآل ار و فريل ال ابة عؽ رسؾ  هللا   مؽ األخهار  ألبي  .84
يد(  حقيب محسؾد   شافر  م تهة 311جنفر   بؽ جرهر الظهر  )ت

 الخانجي القايرة  مظهنة السدني .
  والل ات  لئلماا النبلمة الفقيغ الحافظ  بى ز رها  هوي  األسسا .85

 ( دار ال ت  النلسية بيروت .676محيي الديؽ بؽ شرف الشؾو  )ت 
 هوي  التهوي  ألبي الفزل  حسد بؽ علي بؽ حجر  شهال الديؽ  .86

ه ( اعتشا  إبراييؼ ال ههب . عاد  مرشد ، مخسدة  852الندقبلني )ت
 رهخها . الرسالة . خالية مؽ الظهنة و ا

 هوي  ال سا  في  سسا  الرجا  . ألبي الحجاج جسا  الديؽ يؾسل  .87
ه (  حقيب : د.  ذار عؾاد  742بؽ ال  ي عهد الرحسؽ الس   ) ت 

 ه . 1413 بيروت  الظهنة ال انية  منروف  مخسدة الرسالة 
   رؾر   بؽ  حسد األزير   حقيب مش يبأل هوي  الل ة   .88

   التراث النربي  بيروت . عؾض مرع   دار إحيا
 يدير الن ه  الحسيد في شرح  تال التؾحيد    لدليسان بؽ عهد هللا  .89

يد(  حقيب  سامة بؽ عظاضا  1233بؽ   بؽ عهد الؾيال آ  الذيخ  )ت
النتيهي    دار الرسيني للشذر والتؾزهع الرهاض   الظهنة األولى 

 يد . 1428
سد بؽ الحديؽ الهيهقي )ت: ألبي   ر  ح الجامع لذن  اإلضسان  .91

يد(   حقيب مختار  حسد الشدو  م تهة الرشد  الرهاض   الظهنة: 458
 يد 1423 األولى
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ة مجلس ( مظهن327الجرح والتنديل البؽ  بي حا ؼ  الراز   )ت .91
 . 1372الظهنة األولى  دائرة السنارف الن سانية  حيد   اد  الد ؽ  الهشد 

ه(  حقيب  321الحدؽ بؽ درهد )ت جسهرة الل ة ألبي   ر   بؽ .92
 ا .1987رم   مشير  نله ي دار النلؼ للسبلييؽ  بيروت الظهنة األولى  

ألبي   عهد القادر بؽ   جؾاير السزية في طهقات الحشفية ال .93
   حقيب عهد الفتاح الحلؾ  دار يجر جي ة   يد  755القرشي الحشفي 
 يد . 1413الظهنة ال انية   

 حاشيتان : .94
ه(.    ال انية : 1169األولى : لذهال الديؽ القليؾبي السرر  )ت 

ه( على شرح  957لذهال الديؽ  حسد الهرلدي السلق   نسيرة ) ت 
ه(على مشهاج الظالهيؽ ألبي ز رها الشؾو   864جبل  الديؽ السحلي )ت

 يد .1375ه( م تهة مرظفى الهابي الحلهي . مرر  676)ت
بؽ قيؼ ألبي عهد هللا      بي داودشية ابؽ القيؼ على سشؽ حا .95

 يد .1415الجؾزهة  دار ال ت  النلسية بيروت  الظهنة ال انية 
حاشية ابؽ عابديؽ = رد السحتار على الدر السختار شرح  شؾهر  .96

يد(  حقيب د عاد  عهد السؾجؾد و 1252اال رار البؽ عابديؽ )ت 
  الرهاض   تعلي منؾض  قدضؼ د     ر إسساعيل دار عالؼ ال

 .يد 1423
 حقيب  ز رها عسيرات دار ال ت  النلسية بيروت   الظهنة ندخة  خرى : 

 ه .  1418األولى 
بؽ   شظا  -السذهؾر  اله ر   -حاشية إعانة الظالهيؽ ألبي   ر  .97

 يد( .1312الدمياطي )ت :  ند 
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حاشية الهجيرمي على الخظي  =  حفة الحهي  على شرح الخظي   .98
يد( دار ال ت   1221ن بؽ   بؽ عسر الهجيرمي )ت للذيخ سليسا

 يد . 1417النلسية بيروت الظهنة األولى 
غ الدسؾقي   حاشية الدسؾقي على الذرح ال هير للدردير   لسحسد عرف .99

  عليش  ندخة مرؾرة بدار إحيا  ال ت  النربية   مع  قرهرات النبلمة 
 عيدى الهابي الحلهي   بدون  ارهخ طهاعة .

حاشية الظحظاو  على مراقي الفبلح شرح نؾر اإلضزاح ألحسد بؽ  .111
يد  ( على مراقي  1231  بؽ إسساعيل الظحظاو  الحشفي ) ت  

الفبلح شرح نؾر اإلضزاح لحدؽ بؽ عسار بؽ علي الذرنهبللي ) ت 
ه ( .  حقيب   عهد الن ه  الخالد   دار ال ت  النلسية بيروت  1169

 يد . 1418الظهنة األولى 
 957حاشية عسيرة لذهال الديؽ  حسد الرلدلي السلق   نسيرة )ت  .111

 يد1419يد(  حقيب م ت  الهحؾث والدراسات بدار الف ر  بيروت 
حقيقة الهدعة  لدنيد بؽ نا ر ال امد   م تهة الرشد  الرهاض   .112

 خالية مؽ  ارهخ الظهنة . 
الساورد   الحدؽ علي بؽ   ياو  ال هير في فقغ الذافني . ألبالح .113

علي   منؾض  قدا لغ    يد(  حقيب عاد   حسد عهد السؾجؾد 451)ت
بيروت   ر إسساعيل   دار ال ت  النلسية     عهد الفتاح  بؾ سشة  د د

 يد  . 1414األولى   الظهنة 
 يد( 431ألبي ننيؼ األ ههاني )ت  حلية األوليا  وطهقات األ فيا  .114

 يد .1419الظهنة األولى   دار ال ت  النلسية   بيروت 
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حلية الهذر في  ارهخ القرن ال ال  عذر لنهد الرزا  الهيظار )ت  .115
يد( حققغ وندقغ وعلب عليغ حفيدن   بهجة الهيظار دار  ادر 1335

 يد . 1413بيروت الظهنة ال انية 
الحدؽ علي بؽ  بي الفرج بؽ  يالحساسة الهررهة  لردر الديؽ  ب .116

وزارة   ه (  حقيب عاد  سليسان جسا  656الحدؽ الهرر  ) ت 
 ه ( .  1418)  األوقاف  القايرة 

 911ألبي الفزل جبل  الديؽ الديؾطي ) ت  الخرائص ال هرى  .117
 يد .1415ه ( دار ال ت  النلسية  بيروت 

  بؽ   بؽ عهد هللا عهد الن ه خظهة الجسنة و ح امها الفقهية  .118
ر   م وقاف والدعؾة واإلرشاد مية واألوزارة الذخون اإلسبل الحجيبلن 

 .يد 1423الهحؾث والدراسات اإلسبلمية  الظهنة األولى 
خبل ة األ ر في  عيان القرن الحاد  عذر لسحسد  ميؽ الحسؾ   .119

 بيروت . –يد( دار  ادر 1111)ت 
الدر السختار شرح  شؾهر األ رار وجامع الهحار لسحسد بؽ علي  .111

نؼ خليل إبراييؼ  دار ال ت  يد(   حقيب عهد السش1188الحر في )ت
 يد . 1423النلسية بيروت الظهنة األولى 

( ه911لجبل  الديؽ الديؾطي)ت السش ؾر في التفدير  الس  ؾر درال .111
الظهنة األولى  قيب عهد هللا عهد السحدؽ التر ي  يجر  القايرة  ح

 ه .  1424
ألبي الفزل  حسد بؽ حجر  لدراضة في  خرهج  حادي  الهداضة ا .112
يد(  حقيب عهد هللا ياشؼ اليساني السدني دار السنرفة 852دقبلني )ت الن

 بيروت .  
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الدرر ال امشة في  عيان السائة ال امشة ألبي الفزل  حسد بؽ حجر  .113
ن مجلس دائرة مراقهة    عهد السنيد اا يد(852الندقبلني )ت 

 يد .1392الظهنة ال انية  الهشد   السنارف الن سانية   يدر ا اد
ه (        361لدعا  للحافظ  بي القاسؼ سليسان بؽ  حسد الظهراني )تا .114

دراسة و حقيب و خرهج   سنيد الهخار   دار الهذائر اإلسبلمية  بيروت   
 . 1417الظهنة األولى 

ه (  911لديؾطي ) ت . للديهاج على  حيق مدلؼ بؽ الحجاج  ا .115
الظهنة االولى  خهر حب الحؾهشي اال ر  دار ابؽ عفان  ال حقيب  بي اس

 ه  .  1416
الديهاج السوي  في منرفة  عيان علسا  السوي  لهريان الديؽ ابؽ  .116

يد(  حقيب و نليب   األحسد   بؾ الشؾر  دار التراث 799فرحؾن )ت 
 للظهع والشذر القايرة .

ه (  114ديؾان جرهر   بي ح رة جرهر بؽ عظية الخظفي ) ت  .117
 ه .  1416دار بيروت 

عسرو بؽ النهد اله ر   شرح و قدضؼ مهد    طرفة بؽ النهد ديؾان  .118
 ه . 1423لسية  بيروت الظهنة ال ال ة نا ر الديؽ  دار ال ت  الن

(  حقيب   بؾ ه 481ألبي إسساعيل الهرو  )ت  ذا ال بلا و يلغ .119
جابر عهد هللا بؽ   بؽ ع سان األنرار   م تهة ال ربا  األ رهة  خالية 

  ارهخها . مؽ الظهنة و 
  حجي    ؽ  حسد بؽ إدرهس القرافي   حقيب الوخيرة  لذهال الدي .121

 يد . 1994دار ال رل   بيروت  الظهنة األولى  
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الحشهلي )ت  بؽ رج ذيل طهقات الحشابلة  ل هؽ الديؽ عهد الرحسؽ  .121
يد(  حقيب د عهد الرحسؽ بؽ سليسان الن يسيؽ م تهة النهي ان  795

 يد . 1425لى الرهاض الظهنة األو 
ه ( خالية مؽ  1252رسائل ابؽ عابديؽ  لسحسد  ميؽ عابديؽ ) ت  .122

 الدار الشذر والظهاعة و ارهخها. 
ه (  1392رسائل الهاشسي  ألبي   عهد الحب الهاشسي ) ت  .123

 بلث رسائل  مؽ مدؾدات ابشغ  بؾ خالد عهد الؾ يل  قر    ؾلها  بؾ 
  رال الغاير  والسقابلة جسيل سسان .

الروض األنل في شرح الديرة الشهؾهة ألبي القاسؼ الدهيلي )ت  .124
 يد . 1412يد( دار إحيا  التراث النربي  بيروت الظهنة األولى 581

رواة الظالهيؽ وعسدة السفتيؽ ألبي ز رها ضحي بؽ شرف الديؽ  .125
ه( إشراف زيير الذاوهش  الس ت  اإلسبلمي  بيروت 676الشؾو   )ت

 . ه 1412الظهنة ال ال ة  
يد(  حقيب 751بؽ قيؼ الجؾزهة )تالزاد السناد في يد  خير النهاد  .126

شني  األرنخوط عهد القادر األرنخوط  مخسدة الرسالة بيروت  م تهة 
 يد .1415السشار اإلسبلمية ال ؾهة الظهنة الدا نة والنذرون  

ال يد وهليغ الرقائب  لنهد هللا بؽ السهارب بؽ وااق السرزو  ) ت   .127
حقيب حهي  الرحسؽ األعغسي  الشاشر دار ال ت  النلسية ه (   181

 بيروت . 
ه (   حقيب عهد الرحسؽ عهد  197ال يد  لؾ يع بؽ الجراح  ) ت  .128

 الجهار الفرهؾائي  دار الرسيني  مؽ نير   ارهخ الظهع . 
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 بؽ على بؽ ألبي النهاس  حسد بؽ  ال واجر عؽ اقتراف ال هائر  .129
ه ( ندخة خالية مؽ السظهنة و ارهخ  974) ت حجر الس ي الهيتسي 

 الظهع .
(  نليب 1182سهل الدبلا لسحسد بؽ إسساعيل األمير الرشناني )ت .131

النبلمة السحدث   نا ر الديؽ األلهاني  م تهة السنارف للشذر والتؾزهع  
 . 1427الرهاض الظهنة : األولى 

لديؽ ر اشا الرحيحة وشي  مؽ فقهها وفؾائديا لاألحادي  سلدلة  .131
 . ه 1416ة األولى الظهن ه( م تهة السنارف الرهاض1421األلهاني) ت

عة و  ريا الديئ في األمة  سلدلة األحادي  الزنيفة والسؾاؾ  .132
ه( دار السنارف الرهاض  الظهنة 1421شا ر الديؽ األلهاني )تل

 ه . 1412األولى   
سلػ الدرر في  عيان القرن ال اني عذر ألبي الفزل   خليل  .133
يد( دار الهذائر اإلسبلمية دار ابؽ ح ا الظهنة 1216لحديشي )ت ا

 يد . 1418ال ال ة 
ترب وداللتها على  ح اا الذرعية  لسحسد بؽ حديؽ الجي اني  سشة ال .134

 ه .  1421الظهنة األولى  دار ابؽ الجؾز   الدماا 
ه (  275سشؽ ابؽ ماجغ ألبي عهد هللا   بؽ ي هد ابؽ ماجغ )ت .135

 يؼ   فخاد عهد الهاقي . مظهنة دار إحيا  ال ت  النربية . حقيب و رق
سشؽ  بي داود  ألبي داود سليسان بؽ االشن  الدجدتاني  .136

ه(  حقيب شني  األرنؾوط     امل قرن بللي و خرون   دار 275)ت
 ه .1431الرسالة النالسية  دمذب   الظهنة األولى  
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 ه( 458لهيهقي )ت األبي   ر  حسد بؽ  سشؽ الهيهقي ال هرى  .137
 1424 حقيب    عهد القادر عظا  دار ال ت  النلسية  الظهنة ال ال ة 

 ه . 
ه(   385)تسشؽ الدارقظشي  ألبي الحدؽ علي بؽ عسر الدارقظشي  .138

ناا عهد السذرف ال  حقيب شني  األرنخوط وآخرون  السؾسؾعة الحدي ية 
الرسالة  د الن ه  متن  بؽ عههللا عهد السحدؽ التر ي  ؾزهع األمير 

 .ه  1424بيروت  الظهنة األولى 
الدشؽ ال هرى ألبي عهد الرحسؽ  حسد بؽ شني  الشدائي )ت  .139

يد(      حقيب حدؽ عهد السشنؼ شلهي  شرف عليغ  شني  313
األرناؤوط  قدا لغ عهد هللا بؽ عهد السحدؽ التر ي مخسدة الرسالة  

 يد 1421بيروت الظهنة األولى 
يد(  حقب   عهد 458ى ألحسد بؽ الحديؽ الهيهقي )ت الدشؽ ال هر  .141

 يد . 1424القادر عظا  دار ال ت  النلسية بيروت الظهنة ال ال ة 
سشؽ الشدائي الر رى = السجتهى ألبي عهد الرحسؽ  حسد بؽ شني   .141

الشدائي   حقيب عهدالفتاح  بؾ ندة  م ت  السظهؾعات اإلسبلمية  حل   
 د .ي 1416الظهنة ال انية  

يد(  حقيب 748سير  عبلا الشهبل  لذسس الديؽ الويهي ) ت  .142
مجسؾعة مؽ السحققيؽ  اشراف شني  األرناؤوط  مخسدة الرسالة الظهنة 

 يد . 1415ال ال ة 
ه (  حقيب  213الديرة الشهؾهة ألبي   عهد السلػ  بؽ يذاا ) ت  .143

السظهنة  مرظفى الدقا  إبراييؼ األبيار   عهد الحفيظ شلهي  خالية مؽ
 و ارهخ الظهع . 
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شورات الوي  في  خهار مؽ ذي  ألبي الفبلح عهد الحي ابؽ النساد  .144
يد(  حقيب محسؾد األرناؤوط خرج  حادي غ  عهد القادر 1189الحشهلي )ت 

 يد . 1416األرناؤوط دار ابؽ   ير دمذب  بيروت الظهنة األولى 
 الخرشي شرح الخرشي على مخترر سيد  خليل  ألبي عهد هللا   .145

 يد 1317السظهنة األميرهة بهؾال  مرر الظهنة ال انية 
يد(   516شرح الدشة  ألبي   الحديؽ بؽ مدنؾد اله ؾ  )ت  .146

 حقيب شني  األرناؤوط    زيير الذاوهش  الس ت  اإلسبلمي دمذب 
 يد .1413دهيروت د الظهنة ال انية 

 لظا  شرح سشؽ ابؽ ماجغ ألبي عهد هللا عبل  الديؽ م .147
يد(  حقيب  امل عؾهزة  م تهة ن ار مرظفى الهاز م ة 762الحشفي)ت

 يد . 1419الس رمة  الظهنة األولى 
شرح  حيق الهخارى ألبي الحدؽ علي بؽ  ظا  القرطهي اهط  .148

نرغ وعلب عليغ  بؾ  سيؼ ضاسر بؽ إبراييؼ . م تهة الرشد الرهاض . 
 يد . 1423الظهنة  ال انية 

 قرل السدالػ إلى موي  مالػ  ألبي الهر ات الذرح الر ير على  .149
ه( بهامذغ حاشية الراو    حقيب  1211 حسد بؽ   الدردير)ت 

 مرظفى  سا  و في  دار السنرف  مؽ نير  ارهخ الظهع . 
شرح فتق القدير . ل سا  الديؽ   بؽ عهد الؾاحد الديؾاسي ابؽ  .151

ة السهتد  . بريان على الهداضة شرح بداض د( ي 861الهساا الحشفي)ت 
.  نليب عهد الرزا  ه (   593الديؽ علي بؽ  بي   ر السرنيشاني ) ت 

 ه .  1424 نال  لسهد   دار ال ت  النلسية  بيروت   الظهنة األولى 
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شرح مذ ل اآل ار ألبي جنفر  حسد بؽ   بؽ سبلمة الظحاو  )ت  .151
ضؼ ومراجنة يد(  حقيب   زير  الشجار   سيد جاد الحب  قد321

 ه .  1414يؾسل عهد الرحسؽ السرعذلي عالؼ ال ت  الظهنة األولى 
شرح السنلقات الدهع  ألبي عهدهلل الحديؽ بؽ  حسد ال وزنى  لجشغ  .152

 ا .  1993التحقهب فى الدار النالسيغ  الدار النالسيغ    الظهنة  
   بؽ  الق بؽ الذرح السستع على زاد السدتقشع .ألبي عهد هللا   .153

يد( خرج  حادي غ . عسر بؽ سليسان الحفيان . دار 1421 الن يسيؽ )ت 
 ه .  1422الشذر : دار ابؽ الجؾز  . الدماا . الظهنة األولى : 

ه (  776شرح مشق الخليل على مخترر النبلمة خليل ) ت  .154
ه ( وبهامذغ حاشية السدسان  دهيل مشق  1299لسحسد عليش ) ت 

 ابلس  ليهيا  خالية مؽ الظهنة و ارهخها . الخليل م تهة الشجاح طر 
شرح مشتهى اإلرادات )دقائب  ولي الشهى لذرح السشهى(  لسشرؾر بؽ  .155

يد(   حقيب د/ عهد هللا بؽ عهد 1151يؾنس بؽ إدرهس الههؾ ي )ت
 يد .1421السحدؽ التر ي   مخسدة الرسالة  ناشرون الظهنة األولى 

يد(  حقيب عهد 458)ت  شن  اإلضسان ألحسد بؽ الحديؽ الهيهقي .156
النلي عهد الحسيد حامد  إشراف مختار  حسد الشدو   اح  الدار 

الدلفية بهؾمها   م تهة الرشد للشذر والتؾزهع  الرهاض  التناون مع الدار 
 يد . 1423الدلفية بهؾمها   الهشد الظهنة األولى 

ب شؾار  األنؾار السشيفة  غهؾر الشؾاجو الذرهفة ألحسد   الردي .157
 خالية النشاوهؽ الجانهية  ساما  .

ألبي نرر إسساعيل بؽ حساد  الرحاح  اج الل ة و حاح النربية  .158
ه (  و  نديا   حقيب  حسد عهد ال فؾر  393الفارابي ) ت  الجؾير  

 .  ه 1399  عظار  دار النلؼ للسبلييؽ  بيروت   الظهنة: ال انية 
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 ر لسحسد نا ه (  256فرد لئلماا الهخار  ) ت  حيق األدل الس .159
مؽ نير  ه (  دار الدليل  الجهيل الرشاعية  1421الديؽ األلهاني ) ت 
  ارهخ وال طهاعة . 

الهدتي) ت ألبي حا ؼ   بؽ ق ابؽ حهان بتر ي  ابؽ بلهان   حي .161
 بؽ بلهان الفارسي ن   بي الحدؽ عبل  الديؽبؽ بلهاالتر ي  الو ه( 354
الظهنة قيب شني  األرنخوط ه( مخسدة الرسالة بيروت   ح739)ت

 ه .  1414ال انية 
ه(  311)تألبي   ر   بؽ إسحا  بؽ خ هسة  حيق ابؽ خ هسة  .161

 ه .  1411بيروت    إلسبلميالس ت  ا   مرظفى األعغسي    حقيب
م تهة  ه(  1421)ت  شا ر الديؽ األلهانيق سشؽ ابؽ ماجغ ل حي .162
 ه .  1417األولى   الظهنةسنارف للشذر والتؾزهع  الرهاض   ال
ق يه ( الرح 275داود الدجدتاني ) ت  حيق سشؽ  بي  .163

يد(   مخسدة نراس  1421د نا ر الديؽ األلهاني )توالزنيل لسحس
 يد . 1423 ال ؾهة  الظهنة  األولى 

ه (  1421 حيق سشؽ الترمو  لسحسد نا ر الديؽ األلهاني ) ت  .164
 ه .  1421لظهنة األولى  ا  السنارف للشذر والتؾزهع  الرهاض . م تهة 

  الشيدابؾر  )  حيق مدلؼ ألبي الحديؽ مدلؼ بؽ الحجاج القذير  .165
هاقي  دار إحيا  التراث النربي    فخاد عهد ال ه (  حقيب  261ت 

 خالية مؽ الظهاعة و ارهخها .  بيروت 
لسحسد  ه (  911 حيق الجامع الر ير وزهاد غ  للديؾطي ) ت  .166

خالية مؽ   الس ت  اإلسبلمي ه ( 1421) ت  نا ر الديؽ األلهاني
 التارهخ والظهاعة .  



 418 

ألبي عهد الرحسؽ   نا ر  يق األدل السفرد لئلماا الهخار   ح .167
يل الجهيل الرشاعية  الظهنة : ه ( دار الدل1421) ت الديؽ األلهاني

 .يد 1418 الرا نة 
  يرة الهخار  ل بؽ إبراييؼ بؽ السالزنفا  ألبي عهدهللا   بؽ إسساعي .168

النيشديؽ  م تهدة  يد( حقيب  بؾ عهد هللا  حسدد بدؽ إبدراييؼ بدؽ  بدي 256)ت 
 يد 1426األولى  ابؽ عهاس الظهنة

ييؼ بدؽ الس يدرة الهخدار  سحسد بؽ إسساعيل بؽ إبرا لالزنفا  الر ير  .169
دار الددؾعي  الشاشددرمحسددؾد إبددراييؼ زايددد  السحقددب يددد(256 ت بددؾ عهددد هللا )

 يد 1396 األولى الظهنةحل  
ر لسحسد نا  ه (  256فرد لئلماا الهخار  ) ت انيل األدل الس .171

الظهنة  ه ( دار الدليل الجهيل الرشاعية  1421الديؽ األلهاني ) ت 
 ه .  1419الرا نة 

 نا ر الديؽ األلهاني     انيل الترني  والتريي   السخلل .171
 الرهاض  .الشاشر م تهة السنارف 

لسحسد  ه ( 911هاد غ للديؾطي ) ت انيل الجامع الر ير وز  .172
الظهنة ال ال ة   ه ( الس ت  اإلسبلمي 1421ر الديؽ األلهاني ) ت نا 

 .ه  1418
الزؾ  البلمع أليل القرن التاسع لذسس الديؽ  بي الخير   بؽ  .173

 .مشذؾرات دار م تهة الحياة  بيروتيد(  912عهد الرحسؽ الدخاو  )ت 
    ت بؽ   ابؽ  بي ضنلى ) طهقات الحشابلة ألبي الحديؽ  .174

  حقب   حامد الفقي دار السنرفة بيروت . (  ه526
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يد(  حقب 851طهقات الذافنية ألبي   ر بؽ قااي شههة )ت .175
رف الن سانية  حيدر   اد  الد ؽ الحافظ عهد النليؼ خان دائرة السنا

ى عالؼ ال ت   بيروت الظهنة األول يد  وطههة 1398الظهنة األولى 
 يد . 1417

يد(  حقيب د 771طهقات الذافنية ال هرى لتاج الديؽ الده ي )ت .176
محسؾد   الظشاحي د عهد الفتاح   الحلؾ  يجر للظهاعة والشذر 

 يد .1413والتؾزهع الظهنة ال انية 
طهقات الفقها  الذافنية لتقي الديؽ  بي عسرو ع سان بؽ عهد  .177

(  حقيب محيي الديؽ علي يد643الرحسؽ  السنروف  ابؽ الربلح )ت
 نجي   دار الهذائر اإلسبلمية  بيروت الظهنة األولى . 

يد(  476طهقات الفقها  ألبي إسحا  إبراييؼ بؽ علي الذيراز  )ت  .178
يد(   حقيب إحدان عهاس دار 711يو غ    بؽ م را ابؽ مشغؾر )ت 
 الرائد النربي بيروت الظهنة األولى .

يد(  حقيب 231)تهللا   بؽ سند الظهقات ال هرى ألبي عهد  .179
 بيروت الظهنة األولى . إحدان عهاس دار  ادر

مذايير علسا  نجد ونيريؼ لنهد الرحسؽ بؽ عهد اللظيل بؽ عهد هللا  .181
بؽ عهد اللظيل بؽ عهد الرحسؽ بؽ حدؽ بؽ   بؽ عهد الؾيال  طهع 

لرهاض على نفقة السخلل  اشراف دار اليسامة للهح  والترجسة والشذر ا
 يد .1392الظهنة األولى 

يد(   231الظهقات ال هرى ألبي عهد هللا   بؽ سند بؽ مشيع )ت .181
  حقيب إحدان عهاس دار  ادر   بيروت الظهنة األولى .

يد( راجع الشدخة واهط 945طهقات السفدرهؽ للداوود  )ت  .182
  عبلمها  لجشة مؽ النلسا   اشراف الشاشر دار ال ت  النلسية  بيروت.
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رائب الح ؼ في الذرهنة اإلسبلمية  سنيد بؽ دروهش ال يراني  ط .183
 ه .  1414م تهة الرحا ة جدة  م تهة التا نيؽ القايرة  الظهنة األولى  

طرح الت ره  في شرح التقره  )  قره  األسانيد و ر ي  السدانيد(  .184
 يد( إ سامغ البشغ816النراقي )ت  ألبي الفزل زهؽ الديؽ عهد الرحيؼ

يد(  دار 826عهد الرحيؼ  بي زرعة ولي الديؽ ابؽ النراقي )ت   حسد بؽ
 إحيا  التراث بيروت .

ه( 682)ت ل  رها بؽ   بؽ محسؾد الق وهشي عجائ  السخلؾقات .185
 إشراف  سسير سرحان .  حقيب عهد الحليؼ مشترر

  بؽ  بي   ر ابؽ ؽ وذخيرة الذافرهؽ ألبي عهد هللا عدة الرابره .186
(  حقب نرؾ غ واهظها وخرج  حادي غ وآ ارن 751قيؼ الجؾزهة )ت

الدماا  محرا لي دار ابؽ الجؾز  وعلب عليغ  سليؼ بؽ عيد الهبل
 يد .1421

غددؼ شددان سحسددد  نددؾر شددان بددؽ منل النددرف الذددو  شددرح سددشؽ الترمددو  .187
دار  الذدددديخ محسددددؾد شددددافر  رددددحيق يددددد( 1353 تال ذددددسير  الهشددددد  )

 . يد 1425 األولى الظهنة  بيروت التراث النربي 
عسدة القار  شرح  حيق الهخار  ألبي   بدر الديؽ النيشى )ت  .188

يد( اهظغ عهد هللا محسؾد   عسر  دار ال ت  النلسية  بيروت   855
 ه. 1421الظهنة األولى 

عسل اليؾا والليلة  ألبي عهد الرحسؽ  حسد بؽ شني  الشدائي ) ت  .189
الرسالة  بيروت  الظهنة ه(  دراسة و حقيب فارو  حسادن  مخسدة  313

 يد . 1416ال انية   
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عسل اليؾا والليلة  للحافظ  بي   ر  حسد بؽ   ابؽ الدشي  .191
(   حققغ وخرج  حادي غ وعلب عليغ  ذير   عيؾن   م تهة دار 364)ت

 . يد1417الهيان  دمذب   الظهنة األولى 
دار الف ر يد(  786بر ي )ت الهاسحسد بؽ   لالنشاضة شرح الهداضة  .191

 .  تارهخالو  خالية مؽ الظهنة
ه د( 171النيؽ  ألبي عهد الرحسؽ الخليل بؽ  حسد الفراييد  ) ت  .192

  حقيب مهد  السخ ومي  إبراييؼ االمرائي  م تهة الهبل  .
يد(   276عيؾن األخهار ألبي    عهد هللا بؽ مدلؼ بؽ قتيهة )ت  .193

لسررهة  القايرة  الظهنة  حقيب لجشة بدار ال ت  السررهة  دار ال ت  ا
 .  ال انية

يد( م تهة ابؽ  يسية  833ناضة الشهاضة في طهقات البؽ الج ر  )ت .194
 يد ج. برجدتراسر1351عشي بشذرن ألو  مرة عاا 

نوا  األلهال شرح مشغؾمة اآلدال  لسحسد بؽ  حسد الدفارهشي  .195
روت  الحشهلي   حقيب    عهد الن ه  الخالد   دار ال ت  النلسية  بي

 ه .  1417الظهنة األولى 
السحقب د   يد(224)تنره  الحدي  ألبي ع هيد القاسؼ بؽ سبل ا بؽ  .196

 - سانية، حيدر آ ادمظهنة دائرة السنارف الن   عهد السنيد خان الشاشر
 .يد  1384 الد ؽ الظهنة األولى

ه ( = السدائل  676فتاوى اإلماا   بي ز رها  الشؾو   ) ت  .197
 ي   لسيون عبل  الديؽ علي بؽ إبراييؼ بؽ داود بؽ النظار السش ؾرة   ر 

ظي  .يدضة ه( إعداد  حسد حدؽ جابر رج   علي احسد الخ 724)ت
 ه . 1411مجلة األزير  



 422 

يد( 728 يسية )تلتقي الديؽ  بؾ النهاس  حسد بؽ  الفتاوى ال هرى  .198
 سية مرظفى عهدالقادر عظا دار ال ت  النل  قادر عظا   عهدال  حقيب 

 يد .1418الظهنة األولى 
الف ر . دار  علسا  برئاسة نغاا الديؽ الهلخي لجشة  الفتاوى الهشدضة  .199

 . يد 1311 بيروت  الظهنة: ال انية
) الندقبلني بؽ حجر ا    ذرح  حيق الهخار   للحافظ فتق الهار  .211

 رقيؼ   فخاد   يد(  بتنليقات عهد الن ه  بؽ عهد هللا بؽ  از  852ت 
الهاقي   رحيق مح  الديؽ الخظي   دار السنرفة بيروت  مؽ نير  عهد

  ارهخ طهاعة .
فتق الهار  شرح  حيق الهخار  ألبي الفرج عهد الرحسؽ بؽ رج   .211

يد(   حقيب محسؾد بؽ شنهان بؽ عهد السقرؾد وآخرون  795الحشهلي )ت
ظهنة م تهة ال ربا  األ رهة  السديشة الشهؾهة  دار الحرميؽ  القايرة  ال

 يد . 1417األولى 
يد(   حقيب عهد 1251فتق القدير  لسحسد بؽ علي الذؾ اني )ت  .212

 الرحسؽ عسيرة  دار الؾفا   خالية مؽ الظهاعة و ارهخها . 
فتؾحات الؾيال بتؾايق شرح مشهج الظبلل = حاشية الجسل  .213

 يد( دار الف ر 1214لدليسان بؽ عسر األزير  السنروف  الجسل )ت
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