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 ثيَشةكى

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل اهلل فال 

أن حممدًا وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد . هادي له
 .عبده ورسوله، وبعد

طرتنةوةى هةموو بوارو  ومانني لة كامَلى ئايينى ئيسالم بةبيَط
مانةوةو زيندوويةتى  كةليَن و اليةنةكانى ذيان بوَية شايستةى

بةتيَثةرِبوونى ضةندةها سةدةو مانةوةى  ياساكانيةتى لةناو ئادةميزاددا
 .وةكو خوَى

ةى هةموو ثيَويستى و اليةنةكان فراوانى و كار ئاسانى و خويَندنةو
خاَلى سةرةكى ياساكانى ئيسالمة، بةتايبةت بوَ كاريَكى بةردةوام و 

 .يةكى زوَرى وةكو نويَذ خاوةن ضةنديَتى و ضوَنيَتى
ت، وة طةر نةيتوانى بة ثيَوة، بة تةيةموم بكريَ بوَية طةر ئاو نةبوو

 .كورت دةكريَتةوةدانيشتنانةوة نويَذ دةكات، وة طةر لة سةفةردا بوو 
هةروةك رِيَطة نادات لةثيَش كاتة ديارى كراوةكان دا نويَذةكان 
بكريَن، رِيَطةش نادات لة كاتةكانى خوَى دةرضيَت، هةروةك رِيَطةى 
داوة كاتة ثيَويستيةكان و طشتييةكانى ئادةميزاد نويَذةكانى تيادا كوَ 
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، رِيَطة نادات (امغريب بوَ عيش)و ( نيوةرِوَ بوَ عةسر)بكاتةوة وةكو 
كوَ ( بةيانى و نيوةرِوَ)وة ( عيشاو بةيانى)وة ( عةسر و مغريب)

بكريَتةوة لةبةر ئةوة لةم كاتانةدا ثيَويستى بة كوَكردنةوة نيية وة 
ئةوةى كاتةكانى ديارى كردووة بة فةرمان و كردار هةر ئةويش كاتى 

 .كوَكردنةوةى نويَذةكانى بةهةمان شيَوة ديارى كردووة
ر بارقورسى و ئةركى سةفةر هوَكارى نويَذ كورت كردنةوة طة

بيَت ئةوا هةمان بارقورسى بطرة زياتر هوَكارة بوَ كوَكردنةوةى 
كاتةكانى بةبىَ كورت كردنةوة، وة طةر رِيَطة بدريَت لةبةر هوَكارى 

ةمةزان بة جيا جيا بطرييَتةوة لةكاتيَك نةخوَشى و سةفةر  رِوَذووى رِ
يةكةوة نةيطرتووة ئةوا كوَكردنةوةى نويَذة جياكانيش خوَى بةسةر  دا

 .رِيَطةى ثىَ دةدريَت
وة طةر ئامادةبوونى خواردن و ثيَويستى سةرئاو هوَكارى رِاطرتنى 

باثاانِ »نويَذ بيَت،  اخر افُِعُه اْلر َلا ُهوا ُيدا اِم، وا  الطَّعا
ةِ ا ْضر ةا بِحا َلا «َلا صا

(1) 
 طةربة نويَذةكة وةكو خوَى  و ماف دان بةدأل ئاطاليَبوونىلةبةر 

لةسةر  هةمان كاريطةرييان ببيَتدروست بوونى سةرقاَلى و ئةركةكان 
 .كوَبكريَنةوة ى بوَلةثيَشرتة نويَذةكان ئةوا نويَذةكان لةكاتى خوَى دا

                                                             

 (.16)، أبوداود (121)، مسلم (276)البخاري  (1)
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لةشويَنى خوَى دا كارى  (رخصة) رِيَطةثيَدراوانة بةآلم دةبيَت ئةم
بوَ كاتى زوَر ثيَويستى و بة مةرجى بةردةوام نةبوون لةسةرى  ثيَبكريَت
 .لةئةجنام دانى فرمانةكان  وةكو خوَى كةم تةرخةمىو بةبىَ 

دا مافى  ةنيَوان زيادة رِةوى و كةم رِةوىدةبينني ئةم كارة ل
، بة دانانى يَطر دةبن لة كوَكردنةوةى نويَذدةخوريَت، هةنديَك رِ

كوَمةَليَك مةرج و هوَكارى مةزهةبى كة هيض بةَلطةيةكيان لةسةر 
نيية، وة لة بةرامبةريش دا ثىَ رِاكيَشان و بة سادة سةيركردن و 

يان لة طرنطى نةدان بة ئةصلَ و بناغةى كارةكة لة كةمرتين باران دا، 
كانى ة لة ثيَويستى بةردةوامة تايبةتييةهةموو كاتةكانى سةفةردا، و

خوَى دا، زوَر بة بيَباكى نويَذةكان كوَدةكاتةوة و بطرة بة سوننةتيشى 
 .دادةنيَت
ثيَويستى بة ثيَداضوونةوةيةكى زانستيانةى ورد هةية بوَ زياتر  ئةمانة

وةكو خواى طةورة  ،بةقةدرو بةها رِاطرتنى كارة عيبادةتييةكان
ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱّلَلِ 3دةفةرمويَت  ِ َٰلَِكَۖ َوَمن ُيَعظ  ۡ َ   َذ ََ َِ  مِن   َّه َِا

 .{26: احلج } 2ٱلُۡ لُ ِب 
بة قةدرو رِيَزو بةها سةيركردنى كارو سيما ئايينيةكان نيشانةى 

 .خاوةن دَليَكى ثرِ خواناسى و لةخوا ترسانة
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 ئةم نوسينة هةوَليَكة بوَ رِوَشنايى زياتر لةسةر ئةم بابةتة، بة ئاواتى
ى رِاست و ثرِكردنةوةى كةليَنيَك و ثيَكاندن و رِةزامةندى ثةروةردطار

 .دروستى تياى دا
 

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

 
                                                                   

 أمحد مال فائق سعيد                                             

                                                               67  /  /1321 هـ 

 م 6113/  11/  61                                                             
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 كاتةكانى نويَذ

بة دوو شيَوة هاتووة، بة شيَوةى : كاتةكانى نويَذ لة قورئان دا -1
 .شيَوةى بةسةر يةكةوةجياجيا و بة 

لة نزيكةى دة ئايةت ) ثيَنج كاتى و سىَ كاتى ئاماذةى ثىَ كراوة
ثيَنجى بوَ كةسانى خاوةن كات و ئيسراحةت، وة سيَييش بوَ  ،(دا

خاوةن ثيَويستى و عوزرةكان، وة سوننةتيش شيكةرةوةى تةواو 
يةك بةم شيَوة بةَلطةى قورئان و سوننةت  ،رِوونى و هوَكارةكانى داوة

 .(1)لةسةر كاتةكان دةطريَت
  ٱلَصلَ َٰةَ ََكنَۡت لََعَ ٱلُۡمۡؤمِننَِي كَِتَٰب   إِنَ 3 :قال اهلل تعاىل -أ

 .{112: النساء } .2 َمۡ قُ ت  
نويَذةكان لةسةر ئيمان داران  فةرز كراوة لةكاتةكانى خوَى دا 

 .(2)ئةو كاتانةى الى موسوَلمانان دياريية

                                                             

 (.6/11)عالم املوقعني إلبن القيم إ (1)

 .613تيسري الكريم الرمحن إلبن السعدي ص (6)
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َُۡمُس َن وَِحنَي  3 :قال اهلل تعاىل -ب َُّسبَۡحََٰن ٱّلَلِ ِحنَي 
ۡرِض وََعِشي    ١٧تُۡصبُِح َن 

َ
  َوََلُ ٱۡۡلَۡمُد ِِف ٱلَسَمََٰوَِٰت َوٱۡۡل

َُۡظُِِروَن   .{11،  17: الروم } .2وَِحنَي 
 ورئان دا،ثيَنج نويَذةكةية لة قئةمة كاتى : وتى (ابن عباس)

 (وحني تصبحون)ويَذى مغريب و عيشا، ـن (فسبحان اهلل حني متسون)
 .(1)نيوةرِوَ (وحني تظهرون) عةسر، (وعشيا)نويَذى بةيانى، 

لُ ِك ٱلَشۡمِس إََِلَٰ َغَسِق ٱََّلِۡل 3 :قال اهلل تعاىل -ج قِِم ٱلَصلَ َٰةَ ِِلُ
َ
أ

ُِ د   : اإلرساء }. 2 اَوقُرَۡءاَن ٱلَۡفۡجرِِۖ إَِن قُرَۡءاَن ٱلَۡفۡجرِ ََكَن َمۡش

71}. 
لدلوك الشمس إىل )ئةم ئايةتة ثيَنج كاتةكانى نويَذى تيَداية لة بةشى 

نويَذى نيوةرِوَو عةسر و مةغريب و عيشاى ىلَ  (غسق الليل
واتة نويَذى بةيانى، هةروةك ثيَغةمبةرى  (ن الفجرءاقر)وةردةطرييَت و 

 .(2)ليَوةى وةرطرياوة بة كردارو طوفتار خوا 
 ردنةوةى نويَذ لةكاتةكانى ثيَويست داـوَكـاية بوَ كـايةتة هيَمـئةم ئ

                                                             

 (.13/12)تفسري القرطبي  (1)

 (.1/112)الكثري بن اتفسري  (6)
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 .بةطويَرةى رِووكةشى دارِشتنى ئايةتةكة
 .زوَر رِوون و ئاشكراية لة سوننةتةكانى ثيَغةمبةريش دا  -2

بةناوبانطة بة ( جابرى كورِى عبداهلل)هةروةك رِيوايةتةكةى 
 ثيَشنويَذى بوَ ثيَغةمبةر كرد  (جربيل عليه السالم)فةرموودةكةى 

رِوَذ، رِوَذى يةكةم سةرةتاى كاتةكانى نويَذ، دووةم رِوَذيش كوَتا  دوو
«هذين الوقتني وقت ما بني»كاتةكانى نويَذو فةرمووى 

وة  ،(1)
كاتةكانيش بةشيَوةى كردارو طوفتار فيَرى هاوةآلنى كردووة وةكو لة 

 النسائيوة ، (296) أبوداودة ، و(216)صحيحى مسلم دا 
فةرموودةكان دا سةرديَرِيَك بةناوى ، هةموو سةرضاوة (622)

نوسراوةتةوةو ضى رِيوايةت لةسةرى هةبيَت تيايدا  كاتةكانى نويَذ
 .توَمار كراوة

وة تةنانةت هةردوو جوَرى كاتةكان ثيَنجى و سيَيي بة وردى 
 .رِوون كراوةتةوة

 
 
 

                                                             

 (.01)، أمحد (622)، النسائي (111)الرتمذي  (1)
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 ثاراستنى كاتةكانى نويَذ
 

َِٰت 3: قال اهلل تعاىل -1 وَٱلَصلَ َٰةِ ٱلۡ ُۡسَطىَٰ َوقُ ُم اْ َحَٰفُِظ اْ لََعَ ٱلَصلََو
َٰنِتنِيَ  ِ َق  .{621: البقرة }. 2 ّلِلَ

 ات بة ثاراستنى نويَذةكان بة طشتخواى ثةروةردطار فةرمان دةد
كاتةكانى و مةرجةكانى، جيَبةجىَ كردنى و ملكةضى تيايدا، بةتايبةت 

بةردةوامى بوَ  و بة ملكةضى وةنويَذى ناوةرِاست كة عةسرة
 .(1)ثةروةردطار بوةسنت

ْ ٱلَصلَ َٰةَ ََّخلََف مِۢن َبۡعِدهِۡم 3: قال اهلل تعاىل -2 َض ُع ا
َ
َخلٌۡف أ

 ْ ََبَُع ا َِٰتِۖ ََّس َۡف يَلَۡ ۡ َن َغيًّ  َوٱ َو َِ  .{10: مريم }. 2ٱلَش
بةكةم سةيركردن و كاريان  ،لةثاش ثيَغةمبةران طةرِانةوة دواوة

بةهوَكارى  ة فةرمانى ثاراستنيان ثيَدرابووك نويَذةكان بوو فةوتانى
ثيَشخستنيان بةسةر مافةكةى  يَنكةوتةى حةزو ئارةزووةكانيانشو

ثةروةردطاردا، بةو هوَكارانة سزاى سةختى ضةند بارةيان لة شيويَكى 
 .(2) دةدريَت بة سةريان دا (غي)دوَزةخ دا وةك 

                                                             

 .117تيسري الكريم الرمحن إلبن السعدي ص (1)

 .176تيسري الكريم الرمحن إلبن السعدي ص (6)
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ٱََّلِيَن ُهۡم َعن َصََلتِِِۡم  ٤ل ِلُۡمَصل نَِي ََّ يۡٞل 3: قال اهلل تعاىل -3
 .{3،1: املاعون }. 2َس ُه نَ 

لةدةست دان و نةكردن و  ربةلةسزاى وةيل بوَ نويَذخويَنان، 
نويَذةكانيان بةشيَوةى خوَى لة مةرج و روكن و  نةهيَنانةدى

 .(1)كاتةكانيان دا وة طرنطى نةدان بة فةرمانةكانى خودا
ّۡلََح ٱلُۡمۡؤمِنُ َن 3: قال اهلل تعاىل -4

َ
ٱََّلِيَن ُهۡم ِِف َصََلتِِِۡم  ١قَۡد أ

َٰتِِِۡم ُُيَ ُِّظ نَ  ...َخَِٰشُع نَ  َٰ َصلََو  1: املؤمنون }. 2َوٱََّلِيَن ُهۡم لََعَ

َٰ َصََلتِِِۡم َدآئُِم نَ 3: وقال اهلل تعاىل ،{0 - . 2ٱََّلِيَن ُهۡم لََعَ

 .{62: املعارج }
دارانةى خاوةنى و كامةرانى و رِزطاربوون بوَ ئةو ئيمان سةركةوتن

بة دلَ لة نويَذةكانيان  و ئامادةبوون نملكةض سيفاتى تةواون، ئةوانةى
وة ئةوانةى بةردةوامن لةسةر ثاراستنى . ..بةرامبةر يةزدان دا

 .(2)بة كات و سنورو مةرجةكانيان نويَذةكانيان

                                                             

 .1113تيسري الكريم الرمحن إلبن السعدي ص (1)

 .220تيسري الكريم الرمحن إلبن السعدي ص (6)
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لةسةر  نةثضرِاو و ئةوانةى بةردةوامن بة شيَوةى تةواو
 .(1)نويَذةكانيان

نر » قال رسول اهلل  -5 ما ، فا
َلا الرِعباادِ تاباُهنَّ اهللَُّ عا اٍت كا لاوا ُس صا ر َخا

انا لاُه ِعنردا اهللَِّ  ، كا ِهنَّ قِّ اًفا بِحا فا تِخر يرًئا اسر يِّعر ِمنرُهنَّ شا ر ُيضا اءا ِِبِنَّ َلا جا

 ، نَّةا ُه اْلرا ِخلا ٌد أانر ُيدر هر «...عا
(2). 

بةندةكانى،  خواى ثةروةردطار ثيَنج نويَذى فةرز كردووة لةسةر
 يان نةكات،بةشيَوةى كةم و سوك سةير و هةركةسيَك ئةجناميان بدات

 ثيَدراوة تايبةتى الى خواى ثةروةردطار ثةميانى هيضيان نةفةوتيَنيَت،
 .بيخاتة بةهةشتةوة

ُب بِِه » قال رسول اهلل  -6 ا ُُيااسا لا ما ِة إِنَّ أاوَّ ما الرِقيااما ور برُد يا الرعا

ة  توبا َلة اْلراكر «...الرصا
(3)

. 

يةكةم كاريَك بةندةى موسوَلمان لةسةرى ليَثرسينةوة دةكريَت 
 (.لة مافةكانى خودا دا. )نويَذة فةرزةكانة

 

                                                             

 .1111إلبن السعدي صتيسري الكريم الرمحن  (1)

 (.161)، الرتمذي (1111)، ابن ماجة (11)مسلم  (6)

 (.626)، والنسائي (311)، والرتمذي (76)بن ماجة اصحيح  (2)
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 انى كوَكردنةوةى نويَذبةلَطةك
 (احلضر)دا  لة شويَنى نيشتةجيَبوون

 

 َل اهللُ صا  اهللِ وُل ُس  را َلَّ صا »: قال cعن عبداهلل بن عباس  -1

ا والعا  را هر الظ   مر لا سا وا  هِ ير لا عا  ِ يف غا  يعاً جا  اءا شا والعِ  با رِ غر واْلا  يعاً جا  صر  ير

 .«فرٍ َل سا وا  ٍف ور خا 

 عباس بنألت اس: مل فعل ذلك؟ فقال: فسألت سعيدًا: قال أبو الزبري
 .(1)رج أحدًا من أمتهأراد أن ال حي: كما سألتين، فقال

نويَذى  ثيَغةمبةرى خوا : عبداهلل ى كورِى عةباس دةَليَت
 نيوةرِوَو عةسرى كوَكردةوة، مةغريب و عيشاشى كوَكردةوة بةبىَ

 .ترس و سةفةر بوونى
ثرسيارم لة سةعيدى كورِى جوبةير كرد بوَ : ئةبو زوبيَر دةَليَت

ئةم كارةى كرد؟ ووتى ئةم ثرسيارةم لة عبداهلل ى كورِى عةباس كرد 
 :ةكو توَ، ووتىو

 .ويستى هيض كةسيَك لة موسوَلمانان توشى نارِةحةتى نةبيَت

                                                             

، والبغوي يف السنة (2/122)، والبيهقي (16/73)، والطرباين (1262)رواه مسلم  (1)

(1133.) 
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ِر »: وعنه أيضًا قال -2 ا الظ هر لَّما بانير سا يرِه وا لا َلَّ اهللَُّ عا ُسوُل اهللِ صا اعا را جا

َلا  ٍف وا ور ِ خا ير اِء بِاْلاِديناِة ِمنر غا الِعشا ِرِب وا ا اْلراغر بانير ، وا ِ العاصر وا

طارٍ  «ما
(1)

. 
و عيشاى  نويَذى نيوةرِوَ و عةسر و مةغريب ثيَغةمبةرى خوا 

 .لة مةدينة بةبىَ ترس و باران كوَكردةوة
 :دوو وشةيةجياوازى ئةم دوو رِيوايةتة 

   (.مطر). 2   (.سفر). 1
ى  (املدينة)لة رِيوايةتى دووةم دا لةبةر ئةوةى باسى شارى مةدينة 

ى  (مطر)ووة ووشةى سةفةرى ىلَ دةركردووة و ووشةى باران كرد
 .باس كردووة

بةبىَ هوَكارةكانى  بوَ دَلنيابوون لةسةر ئةوةى ثيَغةمبةرى خوا 
نويَذ كوَكردنةوة نويَذةكانى كوَكردوةتةوة، تا موسوَلمانان بوَ كاتى 

 .ثيَويست بةبىَ ئةو هوَكارانة بتوانن بيكةن

                                                             

، وابن خزيمة (1172)ربى الك ، والنسائي يف(1611)، وأبوداود (1221)رواه مسلم  (1)

، والطرباين يف الكبري (1/232)، وأمحد (6/112/1)بن أيب شيبة ا، و(076)

 (.170)اإلرواء  برِوانة، (2/00/1)
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ئةم دةكريَت بوَ ( ابن عباس)ثرسيار لة  بةهةمان شيَوةى ثيَشوو
، تاوةكو طةلةكةى نارِةحةت (كي ال حيرج أمته)؟ ووتى كارةى كرد

 .نةبن
يدل على أنه مل يكن  "باملدينة"فقوله ): دةفةرمويَت v ابن تيمية

أوىل بأن يقال  "مجع باملدينة من غري خوف وال مطر"يف السفر، فقوله 
 .(1)"من غري خوف وال سفر"

ئةمة بةَلطةية لةسةر ئةوةى لةسةفةردا ( مةدينة)كاتيَك دةَليَت لة 
كوَى كردوَتةوة بىَ ئةوةى ترس و باران )نةبوو لةبةر ئةوة وتنى 

 (.بةبىَ ترس و سةفةر)لةثيَشرتة تاوةكو ووتنى ( بوبيَت
بةهيَزترو  "من غري خوف وال مطر"دةقى  لةرِووى رِيوايةتةوة وة

يةكيَكة لة ثياوانى  (حبيب بن أبي ثابت)تةواو ترة لةبةر ئةوةى 
 .(2)(البخاري ومسلم: صحيحني) هةردوو رِاويانى

بيَطومان  ة،(مسلم)ة كة رِاويية تاكةكانى (أبي الزبري)بةآلم ئةوى تر 
 .(مسلم)مةرجةكانى خبارى لة رِاوييةكان دا زوَر بةهيَزترة تاوةكو 

بوَ زياتر  باسةوةةضةند رِيوايةتى تر لة عبداهلل ى كورِى ع -3
 :دَلنيابوون، وةكو

                                                             

 (.63/32)جمموع الفتاوى  (1)

 .116فقه اجلمع ملشهور حسن ص (6)
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بَّاسٍ  .أ ِن عا ِن ابر ٍد، عا ير ابِِر برِن زا نر جا َلَّ اهللُ »: c عا أانَّ النَّبِيَّ صا

نًِيا ثاَما برًعا وا َلَّ بِاْلراِديناِة سا لَّما صا سا يرِه وا لا اْلاغرِربا : عا ا وا العاصر را وا الظ هر

اءا  الِعشا «وا
(1)

. 

 هةشت كرد لة مةدينة نويَذى بة حةوت و بة ثيَغةمبةرى خوا 
 .نيوةرِوَو عةسرو مةغريب و عيشا

بَّاسٍ  .ب ِن ابرِن عا ِة، عا أاما ىلا التَّور ور الٍِح، ما نر صا الا  c عا اعا »: ، قا جا

ِرِب  اْلراغر ، وا ِ الرعاصر ِر وا ا الظ هر لَّما بانير سا يرِه وا لا َلَّ اهللُ عا ُسوُل اهللَِّ صا را

اِء يِف  الرِعشا ِ وا ير طارٍ  اْلراِديناِة يِف غا َلا ما ٍف وا ور الا «خا ِقيلا َِلبرِن : ، قا فا

بَّاسٍ  الا : عا ؟ قا لِكا لا ذا عا ا فا تِهِ : َِل َلا ُأمَّ ةا عا ِسعا ادا التَّور أارا
(2). 

نويَذى نيوةرِوَو عةسرو مةغريب و عيشاى  ثيَغةمبةرى خوا 
يان ثرسى ( ابن عباس)بةبىَ ترس و باران، لة ( مةدينة)كوَكردةوة لة 

 .دةيويست بةرفراوانييةك بداتة طةلةكةى: كرد؟ ووتى ئةم كارةىبوَ 

                                                             

 (.132،126)رواه البخاري  (1)

، (6271)، أبو يعىل (3323)عبدالرزاق ، (1/232)، أمحد (6/312)ابن أيب شيبة  (6)

، وصححه شيخ أمحد شاكر يف (2/22)، حسنه األلباين يف اإلرواء (11112)الطرباين   

 (.2621)املسند 
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بَّاسٍ  .ج ِن ابرِن عا اُوٍس، عا نر طا َلَّ اهلُل »: c عا ُسولا اهللِ صا أانَّ را

اِء يِف  الرِعشا ِرِب وا اْلراغر ، وا ِ الرعاصر ِر وا ا الظ هر عا بانير ا لَّما جا سا يرِه وا لا عا

 ِ ْضا اْلرا ِر، وا فا «السَّ
(1)

. 

نويَذى نيوةرِوَو عةسرو مةغريب و عيشاى لة  ثيَغةمبةرى خوا 
 .سةفةرو ماَلةوةدا كوَكردةوة

الا  -4 ِقيٍق، قا برِد اهللِ برِن شا نر عا بَّاٍس : عا طاباناا ابرُن عا ًما ( بالبصة)خا ور يا

لا النَّاُس  عا جا ِت الن ُجوُم، وا بادا ُس، وا مر باِت الشَّ را تَّى غا ِ حا دا الرعاصر عر با

ُقوُلونا  الا : يا ، قا ةا َلا ةا الصَّ َلا ِيٍم، َلا : الصَّ نِي َتا ُجٌل ِمنر با ُه را اءا فاجا

نرثانِي َلا يا ، وا ُُتُ فر بَّاسٍ : يا الا ابرُن عا قا ، فا ةا َلا ةا الصَّ َلا ُمنِي : الصَّ لِّ أاُتعا

الا  نَِّة؟ َلا ُأمَّ لاكا ُثمَّ قا ير »: بِالس  لا َلَّ اهللُ عا ُسولا اهللِ صا ُت را أاير ِه را

اءِ  الرِعشا ِرِب وا اْلراغر ، وا ِ الرعاصر ِر وا ا الظ هر عا بانير ا لَّما جا سا برُد . «وا الا عا قا

ِقيٍق  ا : اهللِ برُن شا يرُت أابا أاتا ٌء، فا ر لِكا َشا ِري ِمنر ذا در اكا يِف صا حا فا

الاتاهُ  قا قا ما دَّ أالرُتُه فاصا ، فاسا ةا را ير ُهرا
(2)

. 

                                                             

 (.2207،2262)، وصححه أمحد شاكر برقم (2/326)أمحد يف املسند  (1)

 (.6/213) أبو عوانة ، وصححه أمحد شاكر،(6620)، وأمحد يف املسند (1223)رواه مسلم  (6)
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عبداهلل ى كورِى عباس لة بةسرِة : عبداهلل ى كورِى شةقيق دةَليَت
ام بوو تاوةكو رِوَذ ئاوا رِوَذيَك دواى عةسر ووتارى بوَ داين، بةردةو

نويَذ نويَذ، ثياويَك لة : ستيَرة دةركةوت، خةَلكى دةيان ووتبوو، ئة
نويَذ نويَذ، عبداهلل ى كورِى : هوَزى بةنى تةميم بةدواى يةك دا دةيوت

بينيم : ثاشان ووتى سوننةمت ئةكةيت؟ئةوة توَ فيَرى : عباس ووتى
نويَذى نيوةرِوَو عةسرو مةغريب و عيشاى  ثيَغةمبةرى خوا 

عبداهلل ى كورِى شةقيق طيَرِةرةوةى ئةم فةرموودةية . كوَكردةوة
لة دَلم دا شتيَك لةسةر ئةمة دروست بوو، ضوومة الى ئةبو : دةَليَت

رِاست داناو ثةسةندى هورةيرة ثرسيارم ليَكرد، قسةو رِيوايةتةكةى بة
 .كرد

رٍ  :دةَليَت v ابن تيمية فا ُكنر يِف سا ر يا بَّاٍس َلا ا ابرُن عا ذا ها َلا يِف  فا وا

ر  اُه َلا وا عا الَِّذي را مر نَّ اْلرا
ُعلِما أا ُه فا لا عا ا فا َلا ما اُه عا وا لَّ بَِما را تادا در اسر قا طاٍر وا ما

بَّاٍس  انا ابرُن عا لاكِنر كا طاٍر وا ُكنر يِف ما لِِمنيا يا ٍر ُمِهمٍّ ِمنر ُأُموِر اْلرُسر يِف أامر

اتاتر  لا فا نازا ُه وا طاعا ُه إنر قا أاى أانَّ را تِِه وا ِرفا عر تااُجونا إىلا ما ر ُطُبُهمر فِيَما ُيا ر َيا

إِنَّ  ُع فا مر ا اْلرا ُوُز فِيها اِت الَّتِي َيا اجا ُه ِمنر اْلرا لِكا ِعنردا انا ذا كا ُتُه فا لاحا صر ما

َلَّ  طاٍر بالر  النَّبِيَّ صا َلا ما ٍف وا ور ِ خا ُع بِاْلراِديناِة لِغاير رما انا َيا لَّما كا سا يرِه وا لا  اهللَُّ عا
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الا  َما قا ِرُض لاُه كا عر ِة تا اجا ُه  ": لِلرحا تا ِرجا ُأمَّ ادا أانر َلا ُُير ."أارا
(1)

 

وة  ،سةفةرو باران دا نيية كاتى ئةوة عبداهلل ى كورِى عةباسة لة
لةسةر كارةكةى، ئةو  ت دةيكات بة بةَلطةئةوةى رِيوايةتى دةكا

ابن عباس  وة باران نةبووة، كاتى دةيطيَرِيَتةوة بوَ كوَكردنةوةنويَذةى
ان دا بووة ووتارى بوَ داون بوَ ئةو نلة كاريَكى طرنطى موسوَلما

كارانةى ثيَويستيان بة شارةزايي بووة، رِاى وابووة طةر ووتارةكة 
سوودمةندانةيان لةدةست دةردةضيَت، ئةمة بثضرِيَنيَت ئةو ثيَويستى و 

دروستة نويَذى بوَ كوَ  وةوة يةكيَكة لةو ثيَويستيانةىبةالى ئة
ى لة مةدينة كوَكردوةتةوة انةنويَذئةو  بكريَتةوة، ثيَغةمبةرى خوا 

بوَ كاتى ترس و باران نةبووة، بةَلكو بوَ ثيَويستييةكى لةثيَش بوو و 
نةيويستووة موسوَلمانان توشى بارقورسى ): كتوثرِ بووة، وةكو دةَليَت

 (.بنب
 
 
 
 

 
                                                             

 (.63/32)جمموع الفتاوى  (1)
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 ووتةو كارةكانى هاوةآلن و تابعني
 لةسةر كوَكردنةوةى نويَذ

 

الا  -1 يرٍم قا انا برِن ُسلا وا فر نر صا ِر »: عا ا الظ هر طَّاِب بانير ُر برُن اْلرا اعا ُعما جا

طِيٍ  ٍم ما ور ِ يِف يا الرعاصر «وا
(1)

. 

نويَذى نيوةرِوَو عةسرى لة رِوَذيَكى  عومةرى كورِى خةتتاب 
 .باراناوى دا كوَكردةوة

را  -2 بردا اهللِ برنا ُعما افٍِع، أانَّ عا نر نا ِرِب  "عا ا اْلراغر اءا بانير را ُما اعا اْلر ا جا انا إِذا كا

ِة اْلراطاِر  اعا ِِبِمر يِف لايرلا اِء جا الرِعشا  "وا
(2)

. 

ئةطةر ئةمريةكان  عبداهلل ى كورِى عومةر  :ع دةَليَتافـن
 .مةغريب وعيشايان كوَكردايةتةوة لةطةَليان نويَذى دةكرد نويَذى

لا اْلراِديناِة كا  -3 افٍِع، أانَّ أاهر نر نا عُ ـعا رما الر ـاُنوا َيا ِرِب وا ا اْلراغر اِء يِف ـونا بانير  ِعشا

                                                             

 (.3331)عبدالرزاق يف املصنف  (1)

، وابن أيب شيبة (260، 1/131)، ومالك (3320، 3321)عبدالرزاق يف املصنف  (6)

، ومعرفة السنن (117)، ويف الصغرى (2/121)، والبيهقي يف الكربى (6/623)

، وجامع (112)، كام يف اإلرواء (1117 ،6/321)، وابن املنذر يف األوسط (2630)

 .اسناده صحيح( 3132)األصول 
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لِكا  ِعيُب ذا را َلا يا ُهُم ابرُن ُعما عا ِّلِّ ما ُيصا ، فا
ةِ ِة اْلراطِيا يرلا يرِهمر اللَّ لا عا

(1)
. 

خةَلكى مةدينة ئةطةر نويَذى مةغريب : نافعى كورِى عبداهلل دةَليَت
و عيشايان كوَكردايةتةوة لة شةويَكى باراناوى دا عبداهلل ى كورِى 

 .عومةر لةطةَليان دا دةيكردو رِةخنةى ىلَ نةدةطرتن
لِكا  -4 لا ذا عا فا انُ  (اْلمع يف اْلْض: أي) قالا ابنر اْلرُنرِذرر وا نا  أابا ُن ُعثرَما بر

اِن برِن  ْحر برِد الرَّ ِر برُن عا أاُبو باكر يِِّب وا ِعيُد برُن اْلرُسا سا ِ وا باير ُة برُن الز  وا ُعرر وا

ِم  كا اُن برُن اْلرا وا رر ما ِن وا ا ْحر برِد الرَّ ةا برُن عا لاما أاُبو سا اٍم وا اِرِث برِن ِهشا اْلرا

ِزيز ُر برُن عبدالرعا ُعما وا
(2)

. 

نويَذيان بة  ئةوانةى ليَيانةوة دةطيَرِنةوة: دةَليَت ابن املنذر
و هاوةأل و تابيعييانةية ئةووة لة ماَلةوة بوَ كاتى باران كوَكردنةوة كرد

 .وةبردو ىناويان
 عثمانىبينيم أبانى كورِى : دةَليَت (هيشامى كورِى عوروة)وة 

كورِى عفان نويَذى مةغريب و عيشاى كوَكردةوة لة شةويَكى 
وى دا، وة عوروةى كورِى زوبيَرو أبو سلمة ى كورِى بارانا

                                                             

 (.3/01)، بدائع الفوائد إلبن القيم (1331)عبدالرزاق يف املصنف  (1)

 (.16/611)، والتمهيد إلبن عبد الرب (6/321)األوسط  (6)
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عبدالرمحن و أبوبكرى كورِى عبدالرمحن ى لةطةأل دا نويَذيان كردو 
 .(1)دذايةتييان نةكرد

عومةرى كورِى عبدالعزيز : وة موساى كورِى عةقةبة دةَليَت
و عيشاى بة كوَكردنةوة دةكرد طةر باران بواية و  نويَذى مةغريب

كورِى موسةيةب و عوروةى كورِى زوبيَرو ئةبوبكرى سةعيدى 
 كورِى عبدالرمحن و ثياوة بةتةمةن و طةورةكان نويَذيان لةطةلَ دا

 .(2)دةكردن و دذايةتييان نةدةكرد
كارثيَكردن و كوَدةنطى دانيشتوانى مةدينة  (عمل أهل املدينة) -5

 .(3)بةَلطةية الى ئيمامى مالك و هةندىَ لة زانايان

                                                             

 ، معرفة(3/101)، رشح السنة (3/71)، عون املعبود (6/623)مصنف ابن أيب شيبة  (1)

( 2/31)، واإلرواء (2/21)، اإلستذكار (16/611)، التمهيد (3/211)السنن 

 .وقال األلباين سنده صحيح

 .وقال األلباين سنده صحيح( 2/31)، اإلرواء (1/623)معامل السنن  (6)

َوَعَمُل َأْهِل املَِْدينَِة الَِّذي ُُيْتَجُّ بِِه َما َكاَن يِف  :دةَليَت( 1/612)زاد املعاد دا  لةابن القيم  (2)

ا َعَمُلُهْم َبْعَد َمْوِِتِْم َوَبْعَد اْنِقَراِض َعْْصِ َمْن َكاَن ِِبَا يِف  اِشِديَن، َوَأمَّ َزَمِن اْْلَُلَفاِء الرَّ

ِهْم، وَ  َحاَبِة، َفاَل َفْرَق َبيْنَُهْم َوَبنْيَ َعَمِل َغرْيِ نَُّة ََتُْكُم َبنْيَ النَّاسالصَّ كارى خةَلكى مةدينة .السُّ
دا بيَت و بةآلم كارى دواى ئةوان (رِاشدين ىخةليفة)كاتيَك دةكريَتة بةَلطة كة لة سةردةمى 

 =بةَلكو     و كوَتا سةردةمى ئةوانةى لة صةحابة مابوون جياواز نيية لةطةأل شويَنيَكى تردا، 
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وقد اختلف الناس يف جواز ): دةَليَت v خةتتابى وة ئيمامى

اْلمع بني الصَلتني للممطور يف اْلْض فأجازه جاعة من السلف، 

روي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة وابن اْلسيب وعمر بن عبد 

العزيز وأبو بكر بن عبد الرْحن وأبو سلمة وعامة فقهاء اْلدينة وهو 

(قول مالك والشافعي وأْحد
(1)

. 

ايان دا هةية لةسةر كوَكردنةوةى نويَذ بوَ يَوان زاناوازى لة نجي
( سةلةف)دا، كوَمةَليَك لة  شويَنى نيشتةجيَبوونباران لة  كاتى

عبداهلل ى كورِى عومةر و عوروة و )وةكو  رِيَطةيان ثىَ داوة هاوةآلن
بدالعزيز و أبو ـسةعيدى كورِى موسةييةب و عومةرى كورِى ع

 و طشت زانايانى شارى مةدينة، وة ئةمةكرو أبو سلمة ـب
 .ة(مالكى و شافعى و أمحد)ئيمامى  رِاى

ثرسيارم لة ئيمامى ئةوزاعى كرد : وةليدى كورِى موسليم دةَليَت
لةسةر كوَكردنةوةى نويَذى مةغريب و عيشا لة شةوى باران دا، 

 نة هةردووـمةديكى ـخةَل (وَن َبْيَنُهَماـْجَمُعـَمِديَنِة َيـَأْهُل اْل): ووىـفةرم

                                                                                                                 
كوَكردنةوةى نويَذيش كارى سةردةمى . )سوننةت ياساية لة نيوان خةَلك دا (حديث)=  

 (.صةحابةية

 (.1/623)معامل السنن  (1)
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 .(1)نويَذةكةيان كوَ دةكردةوة
لةسةر كوَكردنةوةى نويَذ لةكاتى  (ابن املنذر)وة زاناى ناودار 

 .(2)(َوُهَو َأْمٌر َمْشُهوٌر ِباْلَمِديَنِة َمْعُموٌل ِبِه ِفيَها): باران دا دةَليَت
 .ئةوة كاريَكى ئاشكراو بآلو بووة لة مةدينة داو كارى ثيَ كراوة

ن، (صحيح)شيَوةية زانيمان فةرموودةكانى كوَكردنةوةى نويَذبةم 
تر رِوون تيَطةيشتنى وة كارى مةدينةش ثاَلثشتيَكى طةورةية بوَ زيا

وةكو خوَى بة تيَطةيشتنى هاوةآلن و شويَنكةوتوانى  فةرموودةكان
 .بةبىَ هيض ناكوَكييةك و رِةت دانةوةي ناو خوَيان

لة قورئان دا كاتةكانى )نويَذ دا لة كاتةكانى ان كرد ئةوةمشباسى 
، ئةمة هيَمايةكة بوَ كوَكردنةوةى (نويَذ بة دوو شيَوة دارِشنت دارِيَذراوة

لة قورئان دا وةكو لةم ئايةتة دا ئةو نويَذانةى كوَدةكريَنةوة  نويَذ
قِمِ 3: بةسةر يةكةوة ناوى بردوون

َ
لُ ِك ٱلَشۡمِس إََِلَٰ َغَسِق  أ ٱلَصلَ َٰةَ ِِلُ

ُِ د  ٱََّلۡ  : اإلرساء }. 2 اِل َوقُرَۡءاَن ٱلَۡفۡجرِِۖ إَِن قُرَۡءاَن ٱلَۡفۡجرِ ََكَن َمۡش

71}. 
 .نويَذى نيوةرِوَو عةسرو مةغريب و عيشا

                                                             

 (.6/326)األوسط  (1)

 (.2/21)اإلستذكار  (6)
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 ووتةو رِاى زانايان
 

وذهب جاعة من اْلئمة إىل ) :دةَليَت v ئيمامى نةوةوى ۞

ابن جواز اْلمع يف اْلْض للحاجة، ْلن َل يتخذه عادة، وهو قول 

عن القفال والشاَش  الكبي : شهب وحكاه اْلطايبأسيين و

واْلروزي وعن جاعة من أصحاب اْلديث واختاره ابن اْلنذر 

أراد أن َلَيرج أمته فلم يعلله بمرض : ويؤيده ظاهر قول ابن عباس

(وَل غيه واهلل أعلم
(1)

. 

هةية  نويَذكوَمةَليَك لة زانايان رِايان لةسةر دروستى كوَكردنةوةى 
دا بةمةرجيَك بةردةوام نةيكةن، ئةمة رِاى  لة شويَنى نيشتةجيَبوون

حممدى كورِى سريين و ئةشهةب لة ماليكييةكان، وة ئيمامى خةتابي 
لة زانايانى وةك قةفال و شاشى طةورة لة شافعييةكان و ئيمامى 

 مروزى و هةنديَك لة كوَمةَلة زانايانى حةديسةوة دةيطيَرِنةوةو ئيمامى

                                                             

، األوسط (1/621)، معامل السنن للخطايب ("1262"رقم  1/63)رشح مسلم  (1)

، فتح الباري إلبن (6/120)ار ، البحر الزخ(1/311)، روضة الطالبني (6/622)

 (.1/32)، منهاج الطالبني للنووي(6/63)حجر 
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 .ئةبو مونزيريش  ئةم رِايةى هةية
: ثشتطرييان دةكات كة دةَليَت( ابن عباس)رِووكةشى قسةكةى 

تاهُ ) ِرجا ُأمَّ ادا أانر َلا ُُير نةيبةستوَتةوة بة هيض هوَكاريَكةوة، نة بة  (أارا
 .نةخوَشى نة بة هيضى تر

أن َيمع  ْلحد وَل يكون) :دةفةرمويَت vئيمامى شافعي  ۞

(يف وقت اْلوىل منهَم إَل يف مطرالصَلتني  نيـب
(1). 

بيجطة لةكاتى باران دا  نيية كةسيَك هيض بوَ كوَكردنةوةى نويَذ
 .نةبيَت

كوَكردنةوةى نويَذ لة مةزهةبى شافعى دا لة مزطةوت دةكريَت 
 .(2)بوَ كاتى باران

وة هةروةها لة مةزهةبى ماليكيش دا دروستة كوَكردنةوةى نويَذ 
 .(3)شويَنى نيشتةجيَبوونكاتى باران بوَ  بوَ
 ردنةوةى نويَذ لةكاتى بارانـكوَك :دةَليَت v وة ئيمامى خةتابى ۞

                                                             

 (.1/122)، مغني املحتاج (1/32)، منهاج الطالبني (1/00)األم  (1)

، (6/311)ي الكبري و، احلا(31)، اإلقناع (6/326)وسط ، األ(61)خمتْص املذين  (6)

 (.3/271)، املجموع (1/200)روضة الطالبني 

 (.1/111)املدونة  (2)
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رْحهم اهلل تعاىل ه(وهو قول مالك والشافعي وأْحد)دا رِاى  
(1). 

(فأجازه اْلمهور) :دةَليَت v شدابن ر ۞
(2). 

أبو )زانايان كوَدةنطن لة كوَكردنةوةى نويَذدا، بيَجطة لة مةزهةبى 
نةبيَت مةزهةبى شافعى و ماليكى و حةنبةىل رِايان لةسةر  (حنيفة

جياوازى لة ضوَنيةتى  كوَن بة هةندىَ وردةكارى و ىكوَكردنةوة
 .(3)بةَلطةى رِيوايةتةكانى عبداهلل ى كورِى عباس لةسةركردنى دا، 

فحديث ابن عباس يف اْلمع ) :دةفةرمويَت v ابن تيمية ۞

ومما يبني أن ابن عباس َل ... الصحاحباْلدينة صحيح من مشاهي 

فهذه اآلثار ... يرد اْلمع للمطر وإن كان اْلمع للمطر أوىل باْلواز

تدل عَل أن اْلمع للمطر من اْلمر القديم اْلعمول به باْلدينة زمن 

تابعني ـابة والـصحـالصحابة والتابعني مع أنه َل ينقل أن أحدًا من ال

(م بالتواتر جواز ذلكعنده أنكر ذلك فعلم أنه منقول
(4). 

                                                             

 (.1/111)بداية املجتهد  (6) (.2/31)ين ، اإلرواء لأللبا(1/623) السنن معامل (1)

، اإلرشاف (6/611)، َتفة املحتاج (1/01)، الروض املربع (6/611)هناية املحتاج  (2)

(1/316.) 

 (.11-63/36)جمموع الفتاوى إلبن تيمية  (3)
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فةرموودةكةى عبداهلل ى كورِى عباس  لةسةر كوَكردنةوةى نويَذ 
ة ناودارةكانة، وة ئةوةى رِوون بيَت (صحيح)لة مةدينةدا لة فةرموودة 

لة ئينب عباسةوة مةبةستى ثيَى كوَكردنةوةى نويَذ نةبووة بوَ باران، 
طةرضى كوَكردنةوةى نويَذ لةثيَش ترة بوَى، ئةم فةرموودانة بةَلطةية 

ةر ئةوةى كوَكردنةوةى نويَذ بوَ باران كاريَكى كوَنى كارثيَكراوى لةس
دا، لةطةلَ ئةوةش دا ( صحابة و تابعني)شارى مةدينةية لةسةردةمى 

دذايةتى نةكردووة، بةم ثيَية ( و تابعنيصحابة )هيض كةسيَك لة 
 .دروست بونيةتى يانلةوانةوة بةذمارةى رِةهاى زوَر دةزانريَت

 يأن دليل اْلمع للمط) :دةَليَت v القيمن وة هةروةها اب ۞

كان أهل اْلدينة إذا جعوا بني اْلغرب والعشاء صَل : ما رواه نافع

(معهم ابن عمر وروى عن ابن الزبي مثله
(1). 

دةَليَت طةر خةَلكى مةدينة ( نافع)بةَلطةى كوَكردنةوةى نويَذ 
ى عومةر رِنويَذى مةغريب و عيشايان كوَكردايةتةوة عبداهلل ى كو

وة ى زوبةيريشةرد، وة هةروةها لة عبداهلل ى كورِلةطةَليان دا دةيك
 .دةطيَرِنةوة

                                                             

 (.3/116)بدائع الفوائد  (1)
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بة دريَذى ثيَداطرى لة كوَكردنةوةى نويَذ  (زاد املعاد)وة لة 
 .(1)دةكات

دا  (سنن الُتمذي)لة شةرح كردنى  v وة أمحد شاكر ۞
ابن  حديثوهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من ) :دةَليَت

(عباس
(2). 

( ابن عباس)ئةوة رِاى رِاست و دروستة لة فةرموودةكةى 
 .وةردةطرييَت

وقال بعض أهل العلم ) :دةَليَت v الرتمذيوة ئيمامى  ۞

(بجمع بني الصَلتني يف اْلطر وبه يقول الشافعي وأْحد واسحاق
(3). 

لةكاتى باران  ةرِاى هةنديَك لة زانايان لةسةر كوَكردنةوةى نويَذ
 .شافعى و ئيمام أمحد و أبو اسحاقى كورِى رِاهويةئيمامى دا وةكو 

واعلم أن حديث ابن : فائدة) :دةَليَت v لبانيئةشيَخ  ۞

 قاً ـرج وليس مطلـع اْلـرفامة لـمع يف اإلقـواز اْلـاس يدل عَل جـعب

                                                             

 (.1/211)رشح وَتقيق أمحد شاكر  -سنن الرتمذي (6)          (.1/310)املعاد  زاد (1)

 (.1/321)، والفقه عىل مذاهب األربعة (111رقم  -1/610)سنن الرتمذي  (2)
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(فتنبه هلذا فإنه هام 
(1). 

بزانة فةرموودةى عبداهلل ى كورِى عباس دةبيَتة بةَلطة لةسةر 
دا بوَ كارئاسانى  نيشتةجيَبووندروستى كوَكردنةوةى نويَذ لة شويَنى 
رِةها نيية ئاطادار بة  (رخصة)و نةمانى كارقورسى، ئةم كارئاسانيية 

 .بةس بوَ كاتى زوَر ثيَويست دةكريَت: واتة .ئةمة طرنطة

أنه : فحاصل القاعدة فيه) :دةَليَت v العثيمنيوة شيَخ  ۞

(كلَم ْلق اإلنسان مشقة بُتك اْلمع جاز له اْلمع حْضًا وسفراً 
(2). 

يَك ئادةميزاد توشى ئةرك كاتهةر: تةى بنةما ياساييةكةى ئةوةيةكور
وا ى بوو بةهوَى نةكردنى كوَكردنةوةى نويَذةوة، ئةو كارقورس

سةفةردا  نيشتةجيَبوون ياخود لةدروستة كوَكردنةوةى لة شويَنى 
 .بيَت

َيوز اْلمع ْلجل اْلطر ) :دةَليَت v املقدسيابن قدامة  ۞

ن بن عثَمن باأذلك عن ابن عمر وفعله بني اْلغرب والعشاء وُيروى 

 يك واْلوزاعـالـة، ومـسبعـاء الـهـقـفـول الـو قـة، وهـنـل اْلديـيف أه

                                                             

 (.1612)َتت رقم  (2/211)سلسلة الضعيفة  (1)

 (.3/201)الرشح املمتع  (6)
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(والشافعي واسحاق وروى عن مروان وعمر بن عبدالعزيز
(1). 

دروستة كوَكردنةوةى نويَذ بة هوَكارى باران، ئةمة طيَرِدراوةتةوة 
بوَ  (عثمان بن عفان)لة عبداهلل ى كورِى عومةرو ئةبانى كورِى 

خةَلكى مةدينة، ئةمة رِاى حةوت فةقيهةكةى مةدينة و ئيمامى ماليك 
لة مةروان و عومةرى كورِى  ةوةو ئةوزاعى و شافعى و ئيسحاق

 .عبدالعزيز دةطيَرِنةوة

والذي يظهر والعلم ) :دةَليَت v الشنقيطيوة ئيمامى  ۞

عند اهلل مرشوعية اْلمع، سواء أكان جع تقديم أو جع تأخي، 

بني  فقد جع  والسنة يف ذلك صحيحة وثابتة عن النبي 

ا  ا  تقديم و عُ جا  عا الظهر والعص وبني العشائني جا ... تأخي عُ جا  عا جا

(وهذا القول الذي يقول بمرشوعية اْلمع مذهب اْلمهور
(2). 
ئةطةر  ةئةوةى ئاشكراية رِيَطة ثيَدانى كوَكردنةوةى نويَذ

 ىسوننةت بةَلطةى كوَكردنةوةى ثيَشخسنت بيَت ياخود دواخسنت،
نيوةرِوَو عةسرو  نويَذى لة ثيَغةمبةرى خواوة  ى لةسةرة(صحيح)

                                                             

 (.1/601)، وفقه السنة (2/616)املغني  (1)

 (.2/27) "صاحب أضواء البيان"تقنع ملحمد بن حممد املختار الشنقيطي رشح زاد املس (6)
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، ئةمة رِاى ثيَش خستنى و دواخستنى كاتةكانىمةغريب و عيشا بة 
 .لةسةر رِيَطةثيَدانى زوَرى زانايانة

فاْلمر ) :دةَليَت v عبدالعزيز بن عبداهلل بن بازوة شيَخ  ۞

فيه واسع، وقد دل الرشع عَل جوازه يف وقت اْلوىل والثانية أو 

 .(1) (...بينهَم ْلن وقتهَم صار وقتًا واحداً 
وَكردنةوةى نويَذ دا كار تياى دا فراوانة، بةَلطةى شةرعيمان ـلة ك

لةسةر دروستى لةكاتى يةكةم و دووةم دا، ياخود لة نيَوانيان دا،  هةية
 .لةبةر ئةوةى كاتى هةردووكيان يةك كاتة

 لةسةر لة كتيَبى فةرموودةكان دا يش(فةرموودة ناس)وة زانايانةى 
بة دروست بوونى  يَكى تايبةتسةرديَرِ (ابن عباس)فةرموودةكانى 

سنن "هةقى لة كوَكردنةوةى نويَذ رِازاندوةتةوة، وةك ئيمامى بةي
، (6/556)املصنف "، هةروةها عبدالرزاق لة دا(" 2/122)الكربى 

لة  ابن خزميةوة (" 1/692)السنن "لة  النسائيوة ئيمامى 
جامع "لة  الرتمذي، وة هةروةها ئيمامى (6/55)صةحيحةكةى دا 

، (6/222)لة موسنةدةكةى دا  أبو عوانة، وة ("1/253) الرتمذي
 .. .(".3/196) السنة"لة  البغويوة ئيمامى 

                                                             

 (.1/607)، وفتاوى اسالمية (1/112)جمموع فتاوى ابن باز  (1)
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 حوكمى كوَكردنةوةى نويَذ
 

حوكمى نويَذ كوَكردنةوة بة هةموو شيَوةكانيةوة بوَ كاتى ثيَويستى 
و بوونى رِةضاوى شةرعى تياي دا رِاو بوَضوونى بةهيَز لةناو زانايان دا 

واتة  ،(الرخصة واإلباحة)كة ثيَى دةوتريَت  ةيدروستيرِيَطة ثيَدراوو 
لةبةر جياوازى نيَوان  حوكمى سوننةت نادريَت بة سةرى دا،

 .(1)(الرخصة والسنة)
فليس القص كاْلمع بل القص سنة ) :دةَليَت v ابن تيمية ۞

(راتبة وأما اْلمع فإنه رخصة عارضة
(2). 

 وةكو كوَكردنةوة نيية، بةَلكو كورتكورت كردنةوةى نويَذ 
كردنةوة سوننةتيَكى بةردةوامة بةآلم كوَكردنةوة رِيَطةثيَدراويَكة بوَ 

 .كاتى ثيَويستى
اْلحاديث الواردة يف اْلمع ) :دةَليَت vئيمامى نةوةوى  ۞

ليست نصوصًا يف اإلستحباب، بل فيها جواز فعله وَل يلزم منه 

(اإلستحباب
(3). 

                                                             

 (.63/61)جمموع الفتاوى  (6) .(1/373)املوافقات امام الشاطبي  برِوانة (1)

 (.20)األصول والضوابط للنووي  (2)
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دةق نني  ى نويَذفةرموودانةى هاتووة لةسةر كوَكردنةوةئةو 
لةسةر سوننةتيَتى، بةَلكو حوكم تيايدا دروستيةتى، بةَلطة نني لةسةر 

 .سوننةت بوونى

اْلمع بني الصلوات اْلشُتكة ) :دةَليَت v عياضالقاضي  ۞

اْلوقات يكون تارة سنة وتارة رخصة، فالسنة اْلمع بالعرفة 

ذلك، وأما الرخصة فاْلمع يف اْلرض ومزدلفة،وَل خَلف يف 

(والسفر واْلطر
(1). 

كوَكردنةوةى ئةو نويَذانةى كاتةكانيان بةشدارة هةندىَ جار 
، سوننةت كوَكردنةوةى نويَذة لة (رخصة)سوننةتةو هةندىَ جاريش 

 (رخصة)عةرةفةو موزدةليفة، ئةمة كوَدةنطى زانايانة، بةآلم 
 .ةفةر و بارانةكوَكردنةوةى نويَذ بوَ نةخوَشى و س

 v ابن عبدالربهةروةك  :v لة مةزهةبى مالكى دا 
(خَلف اْلوىل إذ اْلوىل إيقاع الصَلة يف وقتها): دةَليَت

(2). 
 ويَذ لةكاتى خوَى داو لةثيَشرت ئةوةية نـثيَضةوانةى لةثيَشرتة، بةَلك

                                                             

 (.2/21)إكامل املعلم  (1)

 (.1/611)، رشح منح اجلليل (1/07)حاشية العدوي  (6)
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 .هةتا دةكريَت بكريَت
ترك ): نةوةوى دةَليَت :v شافعى دا مةزهةبى وة لة 

 .(1)(اجلمع أفضل
َيوز ): ابن مفلح دةَليَت :v حةنبةىل دا مةزهةبى لة 

(اْلمع، وتركه أفضل
(2). 

واتة دةتوانريَت بوَ زوَر ثيَويست نةبيَت نةكريَت، وة طةر كراش 
 بكريَت بة عادةت هةروةكو ابن سريين وتا بة بةردةوامى نةبيَت 

 .(3)هةنديَك دةفةرموون
بة هوَكارى ئةوةى تاكةكةسني يا ثيَويستييةكانى كوَكردنةوةى نويَذ 

نويَذةكة مافى خوَى نادريَتىَ يا لةبريى دةضيَت يا كاتةكةى دةرِوات و 
بوَى ناكريَت، يا ثيَويستييةكى طشتيية وةك باران و سةرماو باو دَلنياية 

 .بومةلةرزة بة هوَكارييةوة نويَذيَكى جةماعةت دةرِوات
 قصـالفر كـالس إن اْلمع ليس من سنة): دةَليَت v ابن تيمية

                                                             

 (.3/271)، املجموع (1/312)روضة الطالبني  (1)

 (.6/21)الفروع  (6)

، رشح صحيح مسلم للنووي (1/367)، أعالم احلديث للخطايب (6/63)فتح الباري  (2)

 (.16/611)، التمهيد (1/621، معامل السنن (610/ 1)
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(بل يفعله للحاجة سواء كان يف السفر أو اْلْض
(1). 

كردنةوة،  كوَكردنةوةى نويَذ سوننةتى سةفةر نيية وةكو كورت
بيَت ياخود  ريَت خوَ ئةطةر لة سةفةردااتى ثيَويست دةكبةَلكو بوَ ك

 .ماَلةوة
 لة رِووة كردارييةكى ثيَغةمبةرى خواوة  v العثيمنيشيَخ 
طةر هوَكارى كردنى هةبوو بةو مانايةى نةكردنى ( سوننةتة)دةَليَت 

لةو كاتةدا ثيَضةوانةى سوننةتة، نةك لة رِووة هةَلسةنطاندنة 
 (.فيقهييةكةيةوة)

 :والصحيح أن اْلمع سنة إذا وجد سببه لوجهني)

 .أنه من رخص اهلل تعاىل :اْلول

ند السبب فإنه كان َيمع ع أن فيه اقتداء برسول  :الثاين

 (.4/386)الرشح اْلمتع .(اْلبيح للجمع
: سوننةتة لةبةر دوو هوَكار نويَذ دروست ئةوةية كوَكردنةوةى

، وة شويَنكةوتةيى ثيَغةمبةرى خواية (رخصة)هوَكارى رِيَطةثيَدراوى 
. 

                                                             

 (.63/21)جمموع الفتاوى  (1)
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وَكردنةوةى دان بةسةر ك(اإلباحةيان  رخصة)اى اسهوَكارى ي
دةطةرِيَتةوة بوَ بارة سروشتييةكةى خوَى كة ثيَغةمبةرى خوا  نويَذدا
  بة كةمى كردوويةتى و رِيوايةتى كةميشى لةسةرة بوَ هةموو

 .شيَوةكانى
بخَلف اْلمع بني الصَلتني فإن ): دةَليَت v ابن تيميةوةك 

َل يفعله إَل مرات قليلة فإهنم يستحبون تركه إَل عند  النبي 

وهلذا كان أهل ... حني جد به السي اْلاجة إليه اقتداًء بالنبي 

السنة جممعني عَل جواز القص يف السفر، خمتلفني يف جواز اإلَتام، 

وجممعني عَل جواز التفريق بني الصَلتني، خمتلفني يف جواز اْلمع 

(بينهَم
(1). 

ى خوا بةثيَضةوانةى كوَكردنةوةى دوو نويَذةوة، لةبةرئةوة ثيَغةمبةر
  نةيكردووة بيَجطة لة ضةند كاتيَكى كةم نةبيَت، زاناكان بةباشى

 ثيَغةمبةر  هةروةكودةزانن نةكريَت بيَجطة لةكاتى ثيَويستى دا 
، ئةهلى سوننة كوَن لةسةر كورت كردوويةتى لة سةفةرى ثةلةدا

لةسةر  جياوازيان هةية رِاى كردنةوةى نويَذ لة سةفةردا، بةآلم

                                                             

 (.63/66)جمموع الفتاوى  (1)
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شويَنةكانى  ردنى نويَذةكان لةا ك، وة كوَن لةسةر بةجيبةتةواوكردنى
 .لة كوَكردنةوةيان دا هةية نياجياوازرِاى خوَيان دا، بةآلم 

 

 تيَبينييةكان
 

كوَكردنةوةى دوو نويَذ بة يةك بانط و دوو قامةت ئةجنام  (1
 .دةدريَت

«بآذان واحد وإقامتني»
(1). 

ثاشى فةرزةكان لةكاتى  كردنى نويَذة سوننةتة رِاتبةكانى ثيَش و (2
 .كوَكردنةوة دا

: والصواب الذي قاله اْلحققون): دةَليَت v ئيمامى نةوةوى

إنه يصِّل سنة الظهر التي قبلها ثم يصِّل الظهر ثم العص ثم سنة 

الظهر التي بعدها ثم  سنة العص، ويف جع العشاء واْلغرب يصِّل 

(الفريضتني ثم سنة اْلغرب ثم سنة العشاء
(2). 

 يَشـسوننةتى ث: ويانةـانى شيتةَلكار وتـيَزو تةواو كة زانايـاى بةهرِ

                                                             

 (.202)، ومسلم (111)البخاري  (1)

 (.1/102)، وفتح اجلواد (1/72)، وفتح الوهاب (1/316)روضة الطالبني  (6)
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نيوةرِوَ دةكريَت ثاشان نويَذى نيوةرِوَو ثاشان عةسر ثاشان سوننةتى 
ثاش نيوةرِوَو ثاشان سوننةتى دواى عةسر، وة لة كوَكردنةوةى 
مةغريب و عيشادا هةردوو فةرزةكة دةكريَت و ثاشان سوننةتى دواى 

 .ةتى دواى عيشامةغريب و سونن
 صِّل سنةله أن يف): تيَدةَل v قدسيدامة املابن قيَوة بةهةمان ش

(منها قبل دخول وقت الثانية يةالثان 
(1). 

نويَذى سوننةتى دووةم نويَذ دةكريَت ثيَش ئةوةى بضيتة 
 .كاتةكةيةوة

نويَذى وةتر كاتةكةى لةدواى نويَذى عيشاوة دةست ثىَ دةكات،  (3
ئةطةر . (2)بانطى عيشاوة، ئةمة رِاى زوَرى زانايانةنةك لةدواى 

بيَت و لةطةأل مةغريب دا كوَكرابيَتةوة، ئةوا دواى نويَذى عيشا 
ك ئةم ياسا كة كاتى مةغريبة دةتوانريَت نويَذى وةتر بكريَت، وة

اْلصل بقاء ما كان عَل ما كان عليه حتى يأيت ) :دةَليَت فيقهيية

 وَيانـو خـانةوةيانة وةككارةكان دا مة ئةصلَ لة ـوات. (دليل آخر

                                                             

 (.6/161)املغني  (1)

، (6/161)، املغني إلبن قدامة (1/316)، روضة الطالبني (1/613)نيل األوطار  (6)

 .التجهدكتاب ( 2/11)فتح الباري 
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 .تاوةكو بةَلطةى تر ديَت لةسةرى
لةسةر ئةم بابةتة رِاى : كوَكردنةوةى نويَذى جومعةو عةسر (4

 :جياواز لةنيَوان زانايان دا هةية
َيوز اْلمع بني صَلة اْلمعة ): دةَليَت v ئيمامى نةوةوى

ز إذا والعص للمطر، إن أراد تأخي اْلمعة إىل وقت العص جا

(جوزنا تأخي الظهر، فيخطب يف وقت العص ويصِّل
(1). 

دروستة نويَذى جومعةو عةسر بوَ باران كوَبكريَتةوة، طةر جومعة 
يَت، ة، وةكو دروستة نيوةرِوَ دوا خبردواخبريَت بوَ كاتى عةسر دروست

 .هةينى دةدريَت و نويَذ دةكريَت لةكاتى عةسردا وتارى
 (722فقه اجلمع بني الصالتني ص)شيَخ مشهور حسن لة كتيَبى 

فيجوز اْلمع بينهَم ... وأما إذا أديت اْلمعة بعد الزوال): دةَليَت

ونص عَل هذا الشافعية وهو وجه اْلحتمل عند اْلنابلة وبه كان 

 .(يفتي شيخنا اْللباين رْحه اهلل
 ناكريَتةوة كوَ ئةوا (2)انطى نيوةرِوَ كراويَذى جومعة ثيَش بـئةطةر ن

                                                             

 (.1/311)روضة الطالبني  (1)

 .ثيَش بانطى نيوةرِوَو دواى بانط: نويَذى جومعة دوو كاتى هةية لة سوننةت دا (6)
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لةطةأل عةسر دا بةآلم لةدواى بانطى نيوةرِوَ كرا ئةوا بوَ كاتى 
ثيَويست كاتى لةطةأل كاتى عةسردا يةكيَكةو دروستة لةطةأل نويَذى 

ى شافعييةكانة و رِويةكة لة رِاكانى رِاعةسردا كوَبكريَتةوة، ئةمة 
و عةسر حةنبةلييةكان، وة بة دروست كوَكردنةوةى نويَذى جومعة

 .شيَخ ئةلبانى فةتواى دةدا
لةبةرامبةر ئةم بوَضوونةدا رِاى بةهيَزى مةزهةبى حةنبةليية خاوةنى 

(َل جتمع يف حمل يبيح اْلمع): دةَليَت (اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد)
(1). 

 .جومعة كوَناكريَتةوة لةطةأل نويَذى تردا
َل ): بةهيَزى دةكات و دةَليَت (العثيمني)وة هةر ئةم رِاية شيَخ 

جتمع العص إىل اْلمعة لعدم ورود ذلك يف السنة وَل يصح قياس 

... ذلك عَل جعها إىل الظهر للفروق الكثية بني اْلمعة والظهر

أن اْلمعة صَلة مستقلة منفردة بأحكام ... وأنه َل قياس يف العبادة

وق نمتنع أن تفُتق مع الظهر بأكثر من عرشين حكًَم وهذه الفر

وقد وقع اْلطر الذي فيه اْلشقة ... تلحق إحدى الصَلتني باْلخرى

وأن اْلصل يف . وَل َيمع فيه بني العص واْلمعة يف عهد النبي 

                                                             

 (.6/61)، وكشف القناع للبهويت (1/110)اإلقناع ملوسى احلجاوي  (1)
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فَل يطالب من منع ( ما الدليل عَل جوازه؟)العبادات اْلنع إَل بدليل 

يطالب التعبد هلل تعاىل بيشء من اْلعَمل الظاهرة أو الباطنة، وإنَم 

(بذلك من تعبد به
(1)

. 

فإنه َل َيمع إليها : وكذلك قال الشيخ ابن باز رْحه اهلل)

 (...العص
(2). 

نويَذى عةسر نابريَت بوَالى نويَذى جومعة بة كوَكردنةوة لةبةر 
يش لةسةرى ناكريَت (قياس)نةبوونى بةَلطةى سوننةت لةسةرى، وة 

ويَذى جومعة لة عيبادات دا نيية، وة ن( قياس)لةبةر ئةوةى 
سةربةخوَيةو تاكةو جياوازة لة نيوةرِوَ بة زياد لة بيست حوكم، ئةم 
جياوازيانة هوَكارة ئةم دوو نويَذة بطةيةنريَت بة يةك، لةسةردةمى 

باران باريوة هوَكارى ئةرك بووة لةطةلَ ئةوةش دا  ثيَغةمبةرى خوا 
كوَ نةكراوةتةوة لةطةأل عةسردا، وة ئةصلَ و بناغة لة عيبادات دا 

ض بةَلطةيةك هةية )نةكردنةو ريَليَطرتنة بيَجطة لة بوونى بةَلطة نةبيَت 
داواى بةَلطة لة كةسيَك ناكريَت كة رِيَطر بيَت لة ( لةسةر دروستى؟

                                                             

 (.3/316)، الرشح املمتع (271 – 11/220)جمموع فتاوى ورسائل  (1)

 .10رقم ( 21/611)باز جمموع فتاوى ابن  (6)
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 دةرةكى، بةَلكو داواى بةَلطة لة يا ىناوةرِوَك يَكىكردنى عيبادةت
 (.ئةمة ياسايةكى ئوسوَليية. )كةسيَك دةكريَت عيبادةتى ثىَ بكات

 .يش هةمان رِاى هةية(بن بازا)وة هةروةها شيَخ 
، وة هيض (حمل اإلجتهاد)ئةم بابةتة شويَنى بريو رِاى زانايانة 

البوونةوةى بيَجطة لة مان نيية بوَ يةك(الصريح والصحيح) بةَلطةيةكى
تيَطةيشنت و نزيكبونةوةى لة ماناو مةبةست و هاوشيَوة ياساكانى 
شةرع نةبيَت، ئةمةش شايانى وةرطرتن و رِةت دانةوةية، وة كاركردن 

 .ايةتىدذايةتى و دووبةرةك نابيَت ببيَتة هوَى يةكرِالةسةر 
ةم بةآلم بيَطومانني حيكمةت و هوَكارى خويَندنةوةى شةرع بوَ ئ

بابةتة زاناى ئةم طةلة عبداهلل ى كورِى عباس خوَى شايةحتاَلى 
، وة هةر ئةويش دةربرِين و دارِشتنى بوَ كارةكةى ثيَغةمبةر بووة 

تاوةكو  (ج أمتهركي َل ُيرج أمته، أراد أن َل ُي)داوةتةوة 
 .ئومةتةكةى توشى ئةرك طرانى و نارِةحةتى نةبن

 بة دَلنيايى( عةسرو جومعة)لةم كوَكردنةوةيةى  نبة رِيَليَطرت
، لةبةر ئةوةى ئةم يَتبار قورسى و نارِةحةتى دةب هوَكارى

ويَذى عةسرى تا رِادةيةكى زوَر ن وةةيدَلنياي بة ثيَويستة كوَكردنةوةية
 ثيَضةوانة شئةم كارة ةغريبةوة،كاتى م كةوتنة دةكةويَتة مةترسى
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كوَكردنةوةى  ى(خمالفة)كةوتنة  ى شةرعى زياترة تاوةكو(خمالفة)
 .لةطةأل جومعةدا

ليس عَل »نةكات ( جومعة)رِيَطةى ثيَبدريَت نويَذى ( مسافر)طةر 

«مسافر جعة
رِيَطرتن لةبةر كارئاسانى و نةهيَشتنى قورسايى، ئةوا  (1)

ةلَ عةسردا كوَيدةكاتةوة دةكات و لةط( جومعة)لة كةسيَك نويَذى 
 .ئةستةمة

(عدم الدليل ليس دليل عدم)وة لةاليةكى تريشةوة 
نةبوونى  (2)

 .نيية لةسةر نةبوون بةَلطة بةَلطة
 :منونةى ضةند كاتيَك نويَذى تيَدا كوَدةكريَتةوة (5
 ،تا طةيشتنى بة شويَنةكة دةكريَتلة سةفةردا بوَ رِيَطة  :سةفةر .أ

لةويَدا بوَ كاتى ثيَويست دةكريَت، وةكو لة سةفةرى حةج دا 
لة رِيَطادا كردوويةتى، وة لة مينا دا  ثيَغةمبةرى خوا 

كة هةر لة سةفةردا  نةيكردووة لةثيَش حةج و دواى حةج دا
ِن  ، بةآلم لة عةرةفةو موزدةليفةدا كردوويةتى،بوون ِن ابر عا

 ، نرُهَما ِِضا اهللَُّ عا بَّاٍس را الا عا يرهِ »: قا لا َلَّ اهللُ عا ُسوُل اهللَِّ صا انا را كا

                                                             

 (.2/263)جمموع الفتاوى  (6)       (.103)، اإلرواء (1311)مع الصغري صحيح اجلا (1)
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 ٍ ير ِر سا هر َلا ظا انا عا ا كا ، إِذا ِ العاصر ِر وا  الظ هر
َلاةِ ا صا ُع بانير ما ر لَّما َيا سا وا

اءِ  الِعشا ِرِب وا ا اْلاغر ُع بانير رما َيا «وا
(1)

. 

نةخوَش لةكاتى نةتوانني و ثيَويستى دا دةتوانيَت  :بوَ نةخوَش .ب
أراد »(: ابن عباس)نويَذةكان كوَ بكاتةوة، لةسةر رِيوايةتةكةى 

بوَ البردنى قورسى و بارطرانى لةسةر  »أن َل ُيرج أمته
ئوممةتةكةى، لةبةر ئةوة بارطرانييةكى تةواوة لةسةر نةخوَش 

سوكةوتى هةَل بةطشتى، بيَجطة لة نةخوَشييةك تواناى
ابن احلجر، ابن ): لةطةَلداية، زانايانيش لةسةر ئةم رِايةن وةك

 .(2)...(تيمية، نووي
كة هوَكار بيَت لة  :بةفرو باى ساردو بةهيَزو قورِو ضَلثاو .ج

نةتوانينى ضوون بوَ مزطةوت و لةدةست ضوونى نويَذى 
جةماعةت، وة طةر رِيَطاكةشى قريتاوو كوَنكريَت بيَت بة 

 ردنةوةىـوَكـيَت هةر دروستة كـوََلةوة بـماو سارى سةرـوَكه

                                                             

 (.712)، ومسلم (1112)، ورواية ابن عمر ريض اهلل عنهام (1117)البخاري  (1)

، (63/11)، جمموع الفتاوى (1/661)، رشح مسلم للنووي (6/63)فتح الباري  (6)

 (.2/121)املغني إلبن قدامة 
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 .(1)نويَذةكان
يِح ): دةَليَت v ابن تيمية الرِّ ِديِد وا ِل الشَّ حر وا ُع لِلر مر ُوُز اْلرا َيا

اِزًَل  ُكنر اْلراطاُر نا ر يا إِنر َلا لِكا وا ِو ذا ناحر ِء وا يرلاِة الظَّلرَما  يِف اللَّ
ةِ  الربااِردا

ةِ ِديدا الشَّ

حِّ  ُك يِف أاصا رر لر تا ل وا يِف ُبُيوِِتِمر با ىلا ِمنر أانر ُيصا لِكا أاور ذا ِء وا ر الرُعلاَما َلا ور قا

نَّة ٌة لِلس  ٌة خُماالِفا عا ةِ يِف الرُبُيوِت بِدر َلا عا الصَّ ِع ما مر ًعا يِف ... اْلرا ر ُة جا َلا الصَّ وا

ةِ يِف  َلا ىلا ِمنر الصَّ اِجِد أاور ًة  اْلراسا قا رَّ ِة الَِّذينا الرُبُيوِت ُمفا ائِمَّ اِق اْلر بِاتِّفا

عا  مر ُزونا اْلرا اد: َُياوِّ أاْحر افِِعيِّ وا الشَّ لٍِك وا َما (كا
(2). 

دروستة كوَكردنةوةى نويَذ بوَ قورِاويَكى زوَرو بايةكى بةهيَزى 
ريَت لةسةر رِاى ، ئةمانة طةر بارانيش نةبا...ساردو شةويَكى تاريك

و نويَذةكانيان لةماَلةوة بكةن، لةثيَش ترة تاوةك بةهيَزى زانايان
لة مزطةوت و  (بة جةماعةت) نةكردنى كوَكردنةوةى نويَذةكان

 (بدعة)كردنى نويَذةكان لة ماَلةوة بةبىَ هاتن بوَ مزطةوت داهيَنراوةو 
ثيَضةوانةى سوننةتة، لةسةر رِاى كوَى طشتى ئةو زانايانةى رِيَطة بة 

 .مالك و شافعى و أمحدئيمامى : كوَكردنةوةى نويَذ دةدةن وةك

                                                             

 .تةنانةت دةَلَيت طةر سةرطرياو بَيت ِرَيطاى مزطةوتيش(. 3/203)الرشح املمتع  (1) 

 (.3/206)، الرشح املمتع (63/61)جمموع الفتاوى  (6)
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طةر  :خويَنى نةخوَشى لة ئافرةتان دا (املستحاضة) .د
ئافرةتيَك لةدواى ماوةى سورِى مانطانة خويَنى بةردةوام بوو 

 :دوو ريَطا هةيةئةوة خويَنى نةخوَشيية، 
هةموو نويَذيَك خوَى ثاك بكاتةوة و دةستنويَذ بطريَت و  .1

 .دا بكاتنويَذةكان لةكاتى خوَى 
خوَى  دةتوانيَت ،رِيَطةى دووةميش كوَكردنةوةى نويَذةوة  .2

بشوات بوَ هةموو دوو نويَذيَك و بة كوَكراوةيى بيانكات، 
كضى ى محنة )فةرمانى داوة بة  وةكو ثيَغةمبةرى خوا 

ا »( جحش العاصر را وا لِّنيا الظ هر ُتصا ، وا تاِسلنِيا ِحنيا تاطرُهِرينا غر تا

ِرينا  خِّ ِيًعا، ُثمَّ ُتؤا ،  جا تاِسلنِيا غر ، ُثمَّ تا اءا لنِيا الِعشا ُتعاجِّ ، وا ِربا اْلراغر

برِح  عا الص  تاِسلنِيا ما غر تا ِِّل، وا عا افر ، فا ِ َلاتانير ا الصَّ ِعنيا بانير ما ر جتا وا

ِِّل  عا افر لِِك فا ذا كا ، وا لِّنيا ُتصا «وا
(1). 

خوَت بشوَو نويَذى نيوةرِوَو عةسر بة كوَكراوةيى بكة، وة 
وَكراوةيى بيان كة، وة بشوَو بة ك ى بوَعيشاو خوَتمةغريب خبةرة الى 

 .خوَت بشوَو نويَذى بةيانى بكة بوَ بةيانيش

                                                             

 (.61311،61111)، وأمحد (631)، وأبوداود (211)، وابن ماجة (306)الرتمذي  (1)
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وجود )ئةو مةرجانةى دانراوة بوَ كوَكردنةوةى دوو نويَذ لة  (6
 يَجطة لةلةسةر نيية ب بةَلطةيان ...(العذر، الرتتيب، املواالة، النية

 .نةبيَت (العذر)
والصحيح ): دةَليَت v (السعديعبد الرمحن ناصر )وةكو شيَخ 

جواز اْلمع إذا وجد العذر وَل يشُتط غي وجود العذر َل مواَلة 

 .(وَل نية

انا ): دةَليَت v ابن تيميةوة  لَّما ْلاَّا كا سا يرِه وا لا َلَّ اهللَُّ عا النَّبِي  صا وا

ًدا  أرُمُر أاحا ُكنر يا ر يا ا َلا ً قاصر ًعا وا ر ابِِه جا حا ِّلِّ بِأاصر ِع ُيصا مر ِمنرُهمر بِنِيَِّة اْلرا

الرقاصر  ِحيُح ... وا الصَّ ة وا اَلا ُط اْلرُوا ا ُتا ُه َلا ُتشر (أانَّ
(1). 

نويَذى بة هاوةآلنى كردووة فةرمانى  كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا 
وة ... نةداوة بة كةس نييةتى كوَكردنةوةو كورت كردنةوة بيَنيَت

 .مةرجى بةدواى يةكدا كردنيشى نيية
بةهةمان  (2)دا(الشرح املمتع)لة  v (العثيمني)وة هةروةها شيَخ 

 .باس دةكات v ابن تيميةشيَوةى 

                                                             

 (.63/26)جمموع الفتاوى  (1)

 (.317 – 3/207)الرشح املمتع  (6)
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من جع بني الصَلتني من »: قال عن ابن عباس، عن النبي  (7

«غي عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
(1)

ضعيف جدًا ) 

 (.ومنكر

دةرطايةك سيَك دوو نويَذ كوَبكاتةوة بةبىَ ثاساو طةيشتوَتة هةركة
 .لة دةرطاكانى تاوانة طةورةكان

لة نامةيةك دا بوَ  ى عومةرى كورِى خةتتابة ئةمة ووتة
باائِرِ ): ئةمريةكانى نوسيوة ٌث ِمنر الركا ِ إَلَّ ِمنر : ثاَلا تانير َلا ا صا ُع بانير مر اْلرا

ُب  النَّهر ِف وا حر اُر ِمنر الزَّ الرِفرا ٍر وا  .(63/11)جمموع الفتاوى . (ُعذر
كوَكردنةوةى نويَذ بةبىَ ثاساو، : تاوانة طةورةكانة سيان لة

 .رِاكردن لة رِوَذى شةرِ دا، تاآلنى
 .(2)ئيمامى عومةر خوَى نويَذى كوَكردوَتةوة لة رِوَذى باران دا

 

 ُب ِإَلْيْكواللَُّهمَّ َوِبَحْمِدْك اَل ِإَلَه ِإاَل َأْنَت اْسَتْغِفُرَك َوَأٌتْبَحاَنَك ُس
                                                             

، ذكر (121)، ضعيف الرتمذي (1123)، ضعيف اجلامع الصغري (3111)الضعيفة  (1)

، (2/120)، وضعفه البيهقي يف سننه (6/111)ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 .(2/10/6)، وضعفه ابن عبدالرب يف التمهيد 21والدارقطني يف الضعفاء ص

 (.6/112)مصنف عبد الرزاق  (6)
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