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 الرتويح يف أحكام الرتوايح 

بسم اهلل الرمحن الرحيم  

املقدهة 
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه ، وكعوذ بوهلل من رشور أكػسـو ومن شقئوت 

أظامفـو ، من هيده اهلل ؾال مضل فه ومن يضؾل ؾال هودي فه وأصفد أن ال إفه إال اهلل 

   ..   وحده ال رشيك فه وأصفد أن حمؿد ظبده ورشوفه 

.   {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }تعوػ ؿول 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } تعوػ ؿول 

.  {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ے ے ۓ ۓ    ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }تعوػ ؿول 

.   {﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

ؾنن فؾصالة مؽوكي ومـزفي ظظؿقي ذم اإلشالم ال ختػى ، ؾوجى أن يـبـي ظذ 

هذه ادؽوكي معرؾي أحؽوم افصالة ومو يتعؾق هبو ، وإن ممو يػرح افؼؾى ويرس اخلوضر 

حرص أخواتـو ادسؾامت ظذ احلضور فؾصالة ذم ادسوجد خوصي فصالة افسوايح ذم 

رمضون ، وفؽن كظرًا فوؿوع بعض األخوات ذم أخطوء تتعؾق بلحؽوم ادسوجد 

وادصوؾي وأحؽوم افصالة مع اإلموم ، وكظرًا فعدم اظتقودهن ظذ احلضور إػ ادسوجد 
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 الرتويح يف أحكام الرتوايح 

فالئتامم يظفر ذفك من خالل ـثرة االتصوالت افواردة حول هذه االحؽوم وخوصي ذم 

. رمضون 

أؿوال كظرًا فوؿوع بعض األخوات ذم مثل هذه االخطوء جوءت ؾؽرة هذه 

افرشوفي وشلذـر بشؽل خمتك ذم هنويي هذه افرشوفي بعضًو من أحؽوم االظتؽوف ظذ 

شبقل االختصور ، كظرًا فتوجه بعض األخوات وحرصفن ظذ االظتؽوف ذم افسـوات 

األخرة ممو يتوجى معه ذـر بعض أحؽوم االظتؽوف ، وػ رجوء ممن يطؾع ظذ هذه 

افرشوفي من أخواتـو افػوضالت ممن أكعم اهلل ظؾقفن بوفعؾم وادعرؾي أن حيتسبن ؿراءة 

هذه األحؽوم ظذ أخواتـو ادصؾقوت وبقوهنو واشتغالل تؾك االجتامظوت ذم ادسوجد ذم 

رمضون خوصي وأن افبعض مـفن ؿد ال حتسن افؼراءة وؿد حتسـفو وفؽن يصعى ظؾقفو 

افػفم أشلل ادوػ أن يـػع هبو ، وأن جيزل األجر وادثوبي فؽل من صورك وأظون ظذ 

. واهلل ادوؾق ... إخراجفو وشوهم ذم تبؾقغفو 

 

 *******
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. حكن خروج املرآة إىل املسجد 
األؾضل أن تصع ادرأة ذم بقتفو ، حتى وفو ـوكً شتؾتزم بوفؼوط افؼظقي حول 

ال متـعوا إموء اهلل مسوجد اهلل وبقوهتن خر هلن ،  ) ؿول خروجفو ، فؼول افـبي 

وفؽن جيوز هلو أن تصع ذم .  أي ؽر متزيـوت وال متطقبوت  (وفقخرجن تػالت 

ادسجد مع اجلامظي صالة افػريضي وصالة افسوايح وكحوهو افصؾوات افتي يؼه هلو 

 وخروج ادرأة إػ – إن صوء اهلل تعوػ –اجلامظي بؼوط شـذـرهو ذم ادسلفي افثوكقي 

:  افصالة ظذ أؿسوم هي 

ويدل فذفك حديٌ أم ظطقي كسقبي : وهو خروجفو فصالة افعقد 1

 أن كخرج ذم افعقدين افعواتق "  تعـي افـبي "أمركو  ): ؿوفً األكصوريي 

.  (وذوات اخلدور ، وأمر احلقض أن يعتزفن مصذ ادسؾؿغ 

واألمر هـو فؾوجوب فؽن افصورف فه ظن افوجوب إػ االشتحبوب أن افـسوء فسن 

. من أهل اجلؿع واجلامظوت 

ومن ذفك افسوايح مع افرجول :  وهو خروج ادرأة فصالة افػريضي 2

وفؽن إذا اشتلذكً ادرأة زوجفو فؾخروج إػ افصالة ؾنكه حيرم ظؾقه أن يؿـعفو ظذ 

افؼول افراجح من أؿوال أهل افعؾم ، فؽن بؼط افتزامفو بوآلداب وافؼوط ذم 

. ادسلفي افتي بعد هذه ادسلفي 
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وممو يدل ظذ حرمي مـع افرجل زوجته إذا اشتلذكته فؾخروج فؾؿسجد فؾصالة حديٌ 

،(ال متـعوا إموء اهلل مسوجد اهلل ، وبقوهتن خر هلن  ):  ؿول ابن ظؿر أن افـبي 

وفؽن ممو جيى أن يعؾم أن ! ؾودسوجد مسوجد اهلل ، واإلموء إموء اهلل ؾؽقف متـعوهن؟

احلرمي مؼتكة ظذ خروجفو فؾؿسجد إػ افصالة ، فؽن إذا اشتلذكً حلضور حمورضة 

وكحو ذفك ؾؾه مـعفو حتى وفو افتزمً ادرأة بآداب ورشوط اخلروج من افبقً ، 

. ؾوحلؽم خوص بخروجفو فؾصالة ؾؼط 

ؾؼوفوا يؽره ذم حق :  وهذا كص ظؾقه افعؾامء ذم صالة االشتسؼوء 3

افشوبي أن خترج مع افـوس ألن ادؼوم مؼوم اشتؽوكي وترضع ، وافشوبي مظـي افػتـي ، وفذا 

ؿوفوا يبوح فؾعجوز افؽبرة دون ؽرهو فؽن األؿرب ذم ذفك أكه يبوح خروجفو فصالة 

االشتسؼوء متى أمـً افػتـي وجيى ظذ ادرأة إذا أرادت اخلروج أال تؽون ؾتـي ذم 

فبوشفو ومشقتفو وخضوظفو ذم افؽالم مع افرجول األجوكى ، ومن ذفك إذا خرجً 

فصالة االشتسؼوء خوصي ، وإن ادؼوم مؼوم اشتؽوكي وترضع وظدم مراظوة ادرأة ذفك 

. مظـي افػتـي فؾرجول األجوكى ممو ؿد يستى ظذ ذفك ظدم ؿبول افدظوء وكزل افغقٌ 

 

 *******
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. شروط خروج املرآة إىل املسجد 
تؼدم معـو حؽم خروج ادرأة إػ ادسجد ، وفؽن ؿد حتتوج ادرأة فؾخروج إػ 

اجلامظي وخوصي ذم صالة افسوايح ، ألهنو إذا صؾً ذم بقتفو ؿد تتؽوشل ظن أدائفو ، 

ـام هو حول ـثر من افـسوء ، ؾلبقح هلن اخلروج ، وفؽن ممو يـبغي ظذ ادرأة ادسؾؿي أن 

تراظي حول خروجفو ظؿومًو وخروجفو إػ ادسوجد خصوصًو افضوابط وافؼوط 

:  اآلتقي 

1
إمو أن يؽون إذكًو ظومًو ـام فو أذن هلو أن خترج إػ صالة افسوايح ـل فقؾي ، أو إذكو 

ؾنن مل تؽن . خوصًو وذفك ؾقام إذا ضؾى مـفو االشتئذان مـفو ـل مو أرادت اخلروج 

 ظنذات زوج ؾال بد من إذن وفقفو ، ويدل فذفك حديٌ ظبداهلل بن ظؿر 

: ؾؼوم : ، ؿول  (إذا اشتلذكً أحدـم امرأته إػ ادسجد ؾال يؿـفو  ):  ؿول افـبي

ؾلؿبل ظؾقه ظبداهلل ؾسبه شبًو شقئًو ، مو شؿعته : بالل بن ظبداهلل واهلل فـؿـعفن ، ؿول 

 ، ؾػي هذا (أخزك ظن رشول اهلل وتؼول واهلل فـؿـعفن : شى مثؾه ؿد ، وؿول 

احلديٌ دفقل ظذ أن ال جيوز فؾؿرأة أن خترج من افبقً إال بنذن زوجفو إن ـوكً ذات 

ؾدل ذفك ظذ أكه  (إذا اشتلذكً  ): زوج ، أو بنذن وفقفو إن مل تؽن ذات زوج ، فؼوفه 

. ال بد من االشئتذان ، ـام ذـر ذفك افـووي 

2
وفقس معـى ذفك أهنو تؾبس ثقوبًو رثي ، بل تؾبس من ادالبس مو ؿوم افعرف أكه فقس 

ويدل . من ثقوب افزيـي فؽن مع احلرص ظذ كظوؾي افثقوب بام يالئم رشف ادؽون 
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 يصع افػجر ؾقشفد معه فؼد ـون رشول اهلل  ): ؿوفً فذفك حديٌ ظوئشي 

.  (كسوء من ادممـوت متعؾػوت ذم مروضفن ، ثم يرجعن إػ بقوهتن مو يعرؾفن أحد 

وممو يمشف فه أن بعض افـسوء حترض إػ ادسجد بعبوءة متزجي أو بـؼوب ؾوتن ، أو 

ببـطول وكحو ذفك من ادخوفػوت ، وأحسن هذا افصـف حوالً من حرضت إػ 

ادسجد وؿد ـشػً ظن ـػقفو وؿدمقفو ؾلصبحن ؾوتـوت مػتوكوت إكـي أؿول هلمالء 

:  افـسوة ومن ظذ صوـؾتفن 

إكام خرجً أيتفو ادممـي ترجغ ثواب اهلل ، أال ؾؾتعؾؿي أن مو ظـداهلل ال يـول إال  )

إن من هذه حوهلو هي إػ افوزر وافذكى أؿرب وفئن ـوكً مثل هذه . بطوظي اهلل 

ادالبس ؿبقحًو بودرأة أن تؾبسفو حول خروجفو إػ أي مؽون ، ؾفي أصد ؿبحًو حغ 

 . (تؾبسفو فؾؼدوم إػ بقوت اهلل 

:  أكـي أكودي همالء بؼول افشوظر 

ؿول فؾؿؾقحي ذم اخلامر األشود   مـــوذا ؾعؾً بـوشــــك متعبد  

ؿـد ــــــون صؿر فؾصالة ثقوبه   حتى ظرضً فه بوب ادسجد  

ردي ظؾقــه صــــالته وصقومه   ال تػتـقــــه بحـق رب مـحؿد  

3
أيام امرأة أصوبً بخورًا ؾال  ):  ؿول  أن افـبي ويدل فذفك حديٌ أيب هريرة 

،  وحيؾق بوفطقى مو ذم معـوه من ادحرـوت فدواظي  (تشفد معـو افعشوء اآلخرة 

افشفوة ـخروجفو بثقوب زيـي ـام تؼدم ، وافتحع افذي يظفر أثرهو وافزيـي افػوخرة ، 
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وفقس معـى ذفك أن ادرأة  (كقل األوضور  ) ذم ـتوبه ـام كص ظذ ذفك افشوـوين 

.  أن صوء اهلل –حترض ؽذ ادسجد برائحي ـرهيي ، ؾفذا خطل ـام شقليت بقون ذفك 

4
ألكه ممو يمشف فه أن بعض افـسوء من بوب حرصفو ظذ اخلر ربام حرصً ظذ 

اخلروج إػ ادسجد مع ترك أوالدهو ؾوفذـورة من األبـوء هيقؿون ظذ وجوهفم ذم 

وأمو افبـوت ؾػي ادـزل مع جفوز اهلوتف واجلواالت وافشبؽي . األشواق وافطرؿوت 

افعـؽبوتقي ، وربام أضقف إػ ذفك وجود افؼـوات ، ؾنذا وجدت أشبوب افػتـي مع 

. ؽقوب افرؿقى ؾنن افـتوئٍ وال صك شتؽون وخقؿي 

ومن هذا ادـطؾق ؾنن ادرأة إذا ترتى ظذ خروجفو من افبقً افتػريط ذم واجى 

حرم خروجفو من افبقً ؾال خترج إال دو هو أوجى مـه ، واخلروج إػ صالة افسوايح 

مبوح ، وجيى ظذ افرجل واحلوفي هذه أن يؿـع زوجته من اخلروج ويؽون هذا األمر 

. من األشبوب افتي تبقح فؾزوج رشظًو مـعفو من اخلروج 

أبؼي بوألجر افعظقم ، ؾنذا ظؾم : ثم إكـو كؼول ألختـو ادبورـي احلريصي ظذ اخلر 

اهلل تعوػ من كقتك أكه فوال خوؾك ظذ أوالدك خلرجً إػ ادسجد ـتى فك األجر 

إذا مرض افعبد أو شوؾر ـتى فه موـون  ) وافذي ؿول ؾقه ـوماًل بـص حديٌ افـبي 

 . (يعؿؾه صحقحًو مؼقاًم 

 هذا فقس ذم ظذر ادرض وافسػر ؾحسى بل هو ذم ـل ظذر يؿـع :قال أهل العلم 

. اإلكسون من أداء ظبودة اظتود ظذ ؾعؾفو ، وفوال هذا افعذر فؼوم هبذه افعبودة 
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5
وهبذا كعؾم خطل من خترج إػ ادسجد مع افسوئق فوحدهو وؿد تصطحى صبقًو أو 

صبقي ال يعؼالن ؾفذا ال جيوز حتى فوـون ذفك داخل افبؾد ، وممو يدل ظذ حرمي ذفك 

، فؽن إذا ـن  (ال خيؾون رجل بومرأة إال ـون ثوفثفام افشقطون  ) ، ؿول ؿول افـبي 

أـثر من امرأة مع شوئق وـن موثوؿوت أمقـوت زافً اخلؾوة مودام ذفك داخل افبؾد 

وفؽن يالحظ أن بعض افـسوء ؿد خيرجن مع افسوئق فؽن ؿد يليت إػ مـزل إحداهن 

ؾسـى معه ثم يذهى إػ بقً األخرى ؾتؽون معه ذم خؾوة مو بغ مـزهلو ومـزل 

ؿريبتفو أو زمقؾتفو ويؼول مثل ذفك ذم افـزول ؾواجى ظذ ادرأة أن تالحظ هذه 

. ادسلفي

 

 *******
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خمالفات تتعلك باملصافة  
هـوك ظدد من ادخوفػوت افتي تؼع ؾقه افـسوء ذم ادصوؾي ؾؽون ال بد من بقوهنو 

:  خوصي وأن هذه ادخوفػوت ؿد تؽون شببًو ذم كؼصون أجر افصالة ومن ذفك 

حقٌ يالحظ أن بعض افـسوء ذم مصؾقوت افـسوء يؼع مـفن اخلطل ذم هذا اجلوكى ، 

ؾتجد ـل جمؿوظي من افـسوء ذم صف ، مع أن افصف افذي ؿبؾه مل يؽتؿل وهذا 

  ؿول رشول اهلل :  ؿول  ، ؾؼد ورد ذم حديٌ أكس بن موفك خالف هدى افـبي 

، وتسويي افصف  (شووا بغ صػوؾؽم ؾنن تسويي افصػوف من متوم افصالة  )

إـامل افصف األول ؾوألول ، بل ورد األمر بذفك رصاحي ـام ذم : يشؿل أمورًا مـفو 

أمتوا افصف ادؼدم ثم افذي يؾقه ؾام ـون  ) ؿول حديٌ أكس بن موفك أن رشول اهلل 

. (من كؼص ؾؾقؽن ذم افصف ادمخر 

 أن رشول اهلل وؿد ورد األمر بذفك ذم ظدة أحوديٌ مـفو مو رواه أبو هريرة 

، وادراد بنؿومي  (أؿقؿوا افصف ذم افصالة ؾنن إؿومي افصف من حسن افصالة  )ؿول 

.  افصػم تسويته وتعديؾه 
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 بل فؼد جوء األمر بودبوفغي ذم افتسويي ، ـام ورد ذفك ذم حديٌ افـعامن بن بشر 

حتى رأى أكو ؿد .  يسوي صػوؾـو حتى ـلكام هبو افؼداح ـون رشول اهلل : ؿول 

 ظؼؾـو ظـه ثم خرج يومًو ؾؼوم حتى ـود يؽز ؾرأى رجاًل بوديًو صدره من افصف ؾؼول 

، ؾال بد من االهتامم  (ظبود اهلل فتسون صػوؾؽم أو فقخوفػن اهلل بغ وجوهؽم  )

بتسويي افصػوف ويـبغي ظذ بعض االخوات احلورضات أن حيتسبن ظذ األخوات ذم 

. مصؾقوت افـسوء فتسويي افصػوف ، خوصي إذا الحظن تػريط بعض افـسوء ذم ذفك

ألن تسويي افصػوف شبى الئتالف افؼؾوب وافعؽس بوفعؽس ، ـام ورد ذفك ذم 

اشتووا  ) يؿسح مـوـبـو ذم افصالة ويؼول ـون افـبي :  ؿول حديٌ ابن مسعود 

. احلديٌ  (... وال ختتؾػوا ؾتختؾف ؿؾوبؽم 

وإذا اختؾف افؼؾوب اختؾػً افوجوه ، ؾحصل من جراء ذفك افتـوحر وافتشوحن 

ظن وافبغضوء ، وتسويي افصف إكام تؽون بودـوـى واألظؼوب ظن ابن ظؿر 

أؿقؿوا افصػوف وحوذوا بغ ادـوـى ، وشدوا اخلؾل ، وفقـوا بليدي  ) ؿول افـبي 

. (إخواكؽم
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 ال يراظغ هذا اجلوكى ، خوصي ذم ادسوجد – هداهن اهلل –حقٌ أن بعض افـسوء 

افتي تؽون مصؾقوت افـسوء ؾقفو متسع وافسـي ذم هذا أن ال يؽون بغ ـل صف ومو 

يؾقه إال مؼدار افسجود ، ؾنذا حصل هذا افتؼورب ـون هذا أدظى الئتالف افؼؾوب 

 ؿول رشول اهلل:  ؿول وتؼورهبو ، ويدل فذفك مو تؼدم من حديٌ أكس بن موفك 

وـام تؼدم أن ادراد بتسويي افصػوف يشؿل ذفك أمورًا مـفو  (..شووا صػوؾؽم  )

. افتؼورب بغ افصػوف 

 

:  ؿول وؿد جوء افسؽقى ذم ذفك ـام ورد ذفك من حديٌ ظن جوبر بن شؿرة 

وـقف : ؿؾـو  (أال تصػون ـام تصف ادالئؽي ظـد رهبم ظزوجل  ) ؿول رشول اهلل

،  (يتؿون افصػوف ادؼدمي ويساصون ذم افصف  )تصف ادالئؽي ظـد رهبم ؟ ؿول 

 ظن رشول وؿد جوء افتحذير من افتفوون ذم ذفك ـام ورد ذم حديٌ أكس بن موفك 

رصوا صػوؾؽم وؿوربوا بقـفو وحوذوا بوألظـوق ، ؾو افذي كػيس بقده إين  ) ؿول اهلل 

.  (  ـلهنو احلذف ألرى افشقطون يدخل من خؾل افصف
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 وفؽن افصحقح أن هذا فقس ظذ شبقل اإلضالق ، ومو ورد ذم حديٌ أيب هريرة

خر صػوف افرجول أوهلو ، ورشهو آخرهو ، وخر صػوف افـسوء  ): ؿول أن افـبي 

ؾفذا حمؿول ظذ إذا مل يؽن هـوك حوجز وؾوصل بغ افرجول . (آخرهو ورشهو أوهلو 

خر صػوف افـسوء آخرهو رشهو أوهلو أمو إذا ـون هـوك ؾوصل : وافـسوء ؾفـو يؼول 

وحوجز  بغ افرجول وافـسوء ـام هو احلول ادسوجد ذم افوؿً احلورض ، ؾنن خر 

صػوف افـسوء أوهلو ـحول صػوف افرجول ، فذا يستحى فؾؿرأة أن حترص ظذ 

. افصف األول ذم هذا احلوفي ـوفرجول متوموً 

 

 *******
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هسائل   
هـوك بعض ادسوئل افتي تشؽل ظذ بعض األخوات حول صالهتو  مع اإلموم 

وبعض هذه ادسوئل إكام هي من ادسوئل افبدهيقي وفؽن كظرًا فعدم اظتقود افـسوء افصالة 

مع اجلامظي فؽوهنن فسن من أهل اجلؿعي واجلامظي أدى إػ حدوث بعض هبذه 

. اإلصؽوالت 

1

ألن حتقي ادسجد فقسً مؼصودة فذاهتو وإكام ادؼصود أن اإلكسون إذا دخل ادسجد 

ؾنكه ال جيؾس حتى يصع رـعتغ وبـوء ظذ هذا ؾنن من دخل ادسجد ووجد اإلموم 

يصذ افػريضي أو صالة افساويح ذم رمضون ؾنكه يدخل مع اإلموم وتؼوم هذه افصالة 

. مع اإلموم مؼوم حتقي ادسجد 

2

واالصح أن تدخل مع اإلموم بـقي افعشوء ، ثم إذا شؾم من افرـعتغ وـوكً ؿد 

ادرـتفام ؾنهنو تؼوم وتليت بوفرـعتغ اآلخريغ ألن صالة ادػسض خؾف ادتـػل 

:  ؿول صحقحي ظذ افؼول افراجح ويدل فذفك مو ورد ذم حديٌ معوذ بن جبل 

 افعشوء ثم أتى  ثم يليت ؾقمم ؿومه ؾصذ فقؾي مع افـبيـون معوذ يصع مع افـبي

ؿومه ؾلمفم ؾوؾتتح بسورة افبؼرة ؾوكحرف رجل ؾسؾم ثم صذ وحده واككف ، 

ال واهلل ، وآلتغ رشول اهلل ؾألخزكه ، ؾليت رشول : أكوؾؼً يو ؾالن ؟ ؾؼول : ؾؼوفوا فه 

يو رشول اهلل إكو أصحوب كواضح كعؿل بوفـفور وأن معوذ صذ معك :  ؾؼول اهلل
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يو معوذا  ):  ظذ معوذ ؾؼول افعشوء ثم أيت ؾوؾتتح بسورة افبؼرة ، ؾلؿبل رشول اهلل 

أن ابن افزبر حدثـو ظن جوبر : ؾؼؾً فعؿر : ؿول شػقون  (أؾتون أكً ؟ اؿرأ بؽذا وـذا 

  ،  { ں ڻ ڻ ڻ} ، و {ڳ ڳ ڳ }  ، و{ٱ ٻ    }اؿرأ : أكه ؿول 

 صالة افعشوء ؾفي  ـون يصع خؾف افـبي ؾؿعوذ . و ؾؼول ظؿرو وكحو هذا 

افػريضي بوفـسبي فه ثم يليت ويمم ؿومه ؾفي كوؾؾي بوفـسبي فه وؾريضي بوفـسبي فؾؿلمومغ 

خؾػه ؾدل ذفك ظذ صحي صالة ادػسض خؾف ادتـػل وبـوء ظذ هذا يؼول دن دخل 

ادسجد واألموم يصع صالة افساويح وهو مل يصل افعشوء بلكه يدخل مع اإلموم بـقي 

. صالة افعشوء ؾنذا شؾم اإلموم ؿوم ادلموم وؿه مو تبؼى من صالته 

3

أكه يثبً تبعًو  ): ؾوفواجى هـو أن دمؾس مع اإلموم متوبعي فإلموم ألن افؼوظدة تؼول 

ؾفذا اجلؾوس إكام ـون دتوبعي اإلموم ، وإال ؾؾو ـوكً تصع  (مو ال يثبً اشتؼالال 

فوحدهو ؾنن جؾوشفو فؾتشفد األول إكام يؽون بعد صالهتو رـعتغ إذا ؾوفصحقح ذم 

هذه احلوفي أهنو دمؾس متوبعي فإلموم ، ألن اإلموم إكام جعل فقمتم به ، ـام ورد ذفك ذم 

إكام جعل اإلموم فقمتم به ؾال ختتؾػوا ظؾقه  ):  ؿول  أن افـبي حديٌ أيب هريرة 

افؾفم ربـو : شؿع اهلل دن محده ؾؼوفوا : ؾنذا ـز ؾؽزوا وإذا رـع ؾورـعوا ، وإذا ؿول 

.  (وفك احلؿد ، وإذا شجد ؾوشجدوا وإذا صذ جوفسًو ؾصؾوا جؾوشًو أمجعون 
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وؿريى من ذفك مو تػعؾه بعض ادصؾقوت أهنو إذا مل تدرك مع اإلموم إال رـعي ؾنذا 

جؾس اإلموم فؾتشفد األخر ؾنهنو تؼوم فؼضوء مو ظؾقفو وال دمؾس مع اإلموم فؾتشفد 

اجؾيس مع اإلموم ، ؾنذا شؾم اإلموم ؾوهنيض فؼضوء مو : وهذا خطًو أيضًو ، بل يؼول هلو 

ؾنذا صؾقً افرـعي افثوكقي ؾوجؾيس فؾتشفد األول ، ألن بعض افـسوء ختطئ . ظؾقك 

خطل آخر وهو أهنو دمؾس مع اإلموم وهذا هو افصحقح ـو تؼدم وفؽفـو إذا صؾً 

افرـعي افثوكقي ؾنهنو ال دمؾس فؾتشفد األول طـًو مـفو أن جؾوشفو مع اإلموم يؽػي ظن 

. افتشفد األول وافصحقح مو ذـركوه 

4

ؾػي هذه احلوفي تلخذ حؽم من شبؼفو اإلموم وحؽم من شبؼه اإلموم أن ـون ختؾف 

:  ادلموم فعذر ـام ذم هذه احلوفي ال خيؾو من أمرين 

ادلموم ؿبل أن : أن خيتؾف ادلموم ظن اإلموم ثم يزول ظذره أي :  

يدرـه اإلموم ذم ادواضع افذي ختؾف ؾقه ؾفذا حؽؿه يؾحق بوإلموم وال يشء ظؾقه ـام 

فو رـع اإلموم وشجد وادلموم واؿف وؿد ختؾف فعذر ؾزال ظذر ادلموم ؿبل أن يصل 

اإلموم ادلموم ذم افرـن افذي ختؾف ؾقه ادلموم ، ؾفذا ادلموم يليت بام شبؼه به اإلموم 

. ويتوبعه وال يشء ظؾقفو وهذه ادسلفي ال تتعؾق بودسلفي افتي معـو 

أن خيتؾف ادلموم ظن اإلموم ثم يصل اإلموم إػ حمل ادلموم ؿبل أن  : 

يزول ظذر ادلموم ـام ذم هذه احلوفي ، ؾودلوم راـع واإلموم شوجد فؾتالوة ؾؼوم اإلموم 

وأدرك ادلموم ذم ادوضع افذي ختؾف ؾقه ادلموم ظن اإلموم ، ؾقؼول هـو بلن ادصع ال 
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يسجد فؾتالوة مودام أن اإلموم ؿوم ؿبل أن يتـبه ادلموم أن اإلموم شوجد فؾتالوة بل 

يتوبع اإلموم وإن ـون ادلموم ؿد ؾوته يشء من افصالة شجد فؾسفو بعد إـامل صالته 

. وإن مل يؽن ؾوته يشء من افصالة ؾنن اإلموم يتحؿل ظـه شجود افسفو واهلل أظؿل 

5

وفؽن ظؾقفو ذم هذه احلوفي أن تؽز ثم تتوبع اإلموم ؾنذا شؾم اإلموم ؿومً وؿضً 

. مو ؾوهتو من افصالة 

6

يؼول ذم هذه احلوفي جيوز فؾؿرأة أن تـوي االكػراد وتؽؿل افصالة فوحدهو ، ؿول ذم 

وفو رد افريح افبوب ذم اثـوء افصالة ؾنن أمؽـه  )مغـي ادحتوج كؼاًل ظن ؾتووى افبغوي 

وفو أن افصوت ظودة مرة  (أي ادلموم ؾتحه حوالً ؾنكه يػتحه ، وتوبع اإلموم وإال ؾورؿه 

أخرى ؾوألوػ أن يعود ادصع فالئتامم مع اإلموم مرة أخرى وفو ؿدر أن اإلموم مل يزل 

ذم افرـعي افتي اكػرد ؾقفو ادلموم ظـه وادلموم صذ رـعي ؾنذا رجع ادلموم وائتم 

 وؿوم اإلموم يؽؿل صالته ، ؾودلموم بوخلقور –ادلموم :  أي –بوإلموم ؾنذا أـؿل صالته 

أمو أن جيؾس ويـتظر اإلموم حتى يسؾم معه وهذا هو ؿول صقخ اإلشالم وهو األرجح 

. أو يـػرد ويسؾم فوحده 
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7

 مرؾوظًو ألن افرـعي ال تدرك إال بندارك افرـوع ، ويدل فذفك حديٌ أيب هريرة 

إذا أتقتم افصالة وكحن شجود اشجدوا وال تعدوهو صقئًو ومن أدرك رـعي ؾؼد أدرك  )

 . (من أدرك افرـوع أدرك افرـعي  )وذم فػظه فه . (افصالة 

 

 *******
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خمالفات تتعلك حبقىق املساجد    

كظرًا فعدم معرؾي بعض افـسوء ألحؽوم ادسوجد ؾؼد يؼع من بعض افـسوء بعض 

:  ادخوفػوت ممو تعد امتفوكًو فبقوت اهلل تعوػ ، ومن هذه ادخوفػوت مو يع 

1
وـم يتلمل ادسؾم حقـام يدخل إػ مصذ افـسوء بعد خروجفن من ادسجد ؾرى مو 

بل رأيً بؼقي . يتػطر فه افؼؾى ـؿدًا ، وفؼد رأيً بلم ظقـي افقء افؽثر من ذفك 

أـقوس بعض احلؾوى وبعضفو حيتوي ظذ صور بؼقً من أضػول ادصؾقوت ظذ 

إن وجود ظامل افـظوؾي يؼومون . األرض بعد خروج افـسوء ذم إحدى مصؾقوت افـسوء 

بـتظقف ادسجد بعد خروج افـسوء من ادسجد فقس مسوؽًو أن متتفن ـرامي ادسجد إػ 

هذا احلد ، بل إكـي أجزم أن افوحدة من همالء ادصؾقوت ال تسؿح هبذا افعبٌ ذم بقتفو  

2
مع أن ال بلس من إحضورهم إػ ادسوجد إذا مل حيصل من حضورهم إػ ادسوجد 

إين ألؿوم ذم  ) ؿول  ظن افـبي  ظن أيب ؿتودة مػسدة ويدل فذفك ؿول افـبي 

افصالة أريد أن أضول ؾقفو ، ؾلشؿع بؽوء افصبي ؾلدموز ذم صاليت ـراهقي أن أصق ظذ 

 يمم افـوس وهو حومل أمومي بـً أيب رأيً رشول اهلل  ) ، وأيضًو ؿول (أمه 

، فؽن افواؿع  (افعوص ظذ ظوتؼه ؾنذا رـع وضعفو وإذا رؾع من شجوده أظودهو 

:  أن إحضور همالء يستى ظؾقه مػوشد مـفو 
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ؾال دموز مصوؾتفم ألن بعض األوفقوء جيعل  : أن مصافة هؤالء قطع للصف- أ

. همالء ذم افصف 
 

 بل ربام امتد إزظوج همالء إػ ادصؾغ من افرجول وكحن :إيذاء ادصليات - ب

 ک ک }كعؾم حرمي إيذاء ادسؾم ، ؾؽقف إذا ـون مصؾقًو وؿد ؿول تعوػ 

.  {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
 

 وواؿع ادسوجد وخوصي ذم مصؾقوت افـسوء يشفد بذفك وؿد :تلويث ادسجد - ج

. شبق اإلصورة إػ ذفك 
 

 وإحسازًا من هذا ـره بعض افعؾامء زراظي افشجر :العبث بادسجد وحمتوياته - د

ادثؿر ذم ادسجد حتى ال يمدي ذفك إػ رجل افصبقون إػ ادسوجد وامتفوهنو ضؾبو 

فؾثؿر ، وؿد شوظد ذم كؼ هذه افظوهرة ومو يستى ظؾقفو من افعبٌ بودسوجد ووضع 

بعض افؼوئؿغ ظذ ادسوجد وخوصي افتي يرتودهو ـثرًا من افـوس كظرًا حلسن صوت 

أؿول وضع همالء أموـن خوصي دن حترض صبقوهنو فذا ـون من افواجى افتـبقه . اإلموم 

هلذه ادسلفي وظدم تسفقل األمور هلمالء افصبقي المتفون حرمي ادسوجد ومؽوكتفو بل 

جيى ظذ وزارة افشمون اإلشالمقي ممثؾي بندارة األوؿوف افتـبقه ظذ ظدم وضع أموـن 

. ذم ادسوجد دن حتػز صبقوهنو فؽون ذفك يدخل ضؿن دائرة اختصوصفو 
 

 افذين يؼػون ظذ :ما قد حيصل هلؤالء الصغار من حترش من بعض الشباب - هـ 

. أظتوب ادسوجد خوصي ذم طل اكشغول األوفقوء بوفصالة مع األموم 
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3
شوظد ظذ ذفك اؿسان خروج افـسوء فؾؿسوجد ذم صفر رمضون ادبورك وافذي 

يؽثر ؾقه تواجد ادرأة ذم افغوفى ذم ادطبخ إلظداد موئدة اإلؾطور وألرسهتو وربام ضوق 

ظؾقفو افوؿً ؾال دمد وؿتًو ـوؾقًو فؼطع رائحي افطبخ بوؽتسول وكحوه ، وادالحظ أن 

 (وحق هلو ذفك  )بعض افـسوء ربام اشتعظؿً خروجفو إػ ادسجد برائحي افطقى 

وفؽن كجد أهنو تستفغ من جوكى آخر ذم حضورهو إػ ادسجد برائحي ـرهيي وهذا 

 ک ک }افصـقع ؾقه اظتداء ظذ ادممـوت ذم ادسوجد وإيذاء هلن ؿول تعوػ 

 ، وؿد ورد {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

افـفي بوظتزال ادسوجد وظدم حضورهو دن ـون به رائحي ـرهيي ، وأدفي ذفك ـثرة 

من أـل ثومو أو بصاًل ؾؾقتعزفـو أو فقعتزل  ) ؿول  أن افـبي مـفو حديٌ جوبر

، وافعؾي ذم ذفك تلذي ادصؾغ ويؼوس ظذ ذفك من به رائحي ـرهيي إمو (مسجدكو 

بسبى أـل أو مالمسي فرائحي ـرهيي أو بؼوء ذم مؽون يمدي إػ أن تعؾق هذه افرائحي 

ذم بدن اإلكسون وإذا ـون افرجل افذي دمى ظؾقه صالة اجلامظي ويلثم يسـفو من ؽر 

ظذر ملمور أن ال حيرض إػ ادسجد برائحي ـرهيي ؾؽقف بودرأة افتي ال دمى ظؾقفو 

صالة اجلامظي أصاًل ، ؾفي من بوب أوػ أن تـفي ظن حضور ادسوجد حتى تؼطع مو 

. هبو من رائحي تمذي مالئؽي ادسجد وادصؾقوت 
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4
 

ؾقصر فؼوؤهن بودسجد ؾرصي فتجوذب أضراف احلديٌ افذي ربام جر إػ افؽالم 

ادحرم من افغقبي وافسخريي وكحو ذفك من افؽالم ادحرم ، وافؽالم ذم ادسجد يـؼسم 

:  إػ أؿسوم هي 

 

إذا ـون ـالمًو حمرمًو ـوفغقبي وافسخريي واالشتفزاء وكحو ذفك ؾفذا ال صك ذم - أ

. حتريؿه ذم ـل مؽون ويتلـد حتريؿه ذم ادسجد 

 

إذا ـون افؽالم مبوحًو ؾفذا األصل أكه ال بلس به فؽن بؼط أال يشوش ظذ - ب

ادصؾقوت وافدفقل ظذ إبوحي افؽالم ادبوح ذم ادسجد مو ثبً من حديٌ جوبر بن 

 إذا صذ افػجر ال يؼوم من مصاله حتى تطؾع افشؿس ـون افـبي  ) ؿول شؿرة  

. (بلمر اجلوهؾقي ؾقضحؽون ويبتسم افـبي (افصحوبي)حسـوء وـوكوا يتحدثون 

 

فؽن يـبغي أن تتـبه األخوات دسلفي مفؿي وهي أن من اإلـثور من افؽالم ادبوح ؿد 

جير إػ ادحرم ، خوصي إذا صوحى ذفك تشويش ظذ ادصؾقوت ـام هو افواؿع احلول 

. حقٌ تشتؽي ـثر من األخوات ادصؾقوت من ذفك 
 

وممو يـبغي افتـبقه ظؾقه هـو هو أن بعض افـسوء جيؾسن فتجوذب أضراف احلديٌ بغ 

ـل تسؾقؿه وأخرى ؾنذا رـع اإلموم ؿؿن ودخؾن معه ذم افصالة وهذا افػعل ظذ 

افؼول بلن ؿراءة افػوحتي رـن ظذ ادلموم ذم افصالة اجلفريي ؾنن هذه افرـعي ال تصح 
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مـفن ألن ختؾػفن ظن اإلموم ـون فغر ظذر ، ؾؾقتـبه هلذه ادسلفي مع مو يصوحى ذفك 

. من تشويش ظذ ادصؾقوت ـام تؼدم ومعؾوم حرمي هذا 

 

إذا ـون افؽالم يتعؾق بلمر افدكقو ـوفبقع وافؼاء واإلجورة وكحو ذفك من - ج

ظؼود ادعووضوت وهي افتي يؼصد هبو افربح ؾفذا أمر حمرم وال جيوز ويدل فذفك ظن 

ال : إذا رأيتم من يبقع أو يبتوع ذم ادسجد ؾؼوفوا  ) ؿول  أن رشول اهلل أيب هريرة 

. (ال رد اهلل ظؾقك : أربح اهلل دمورتك وإذا رايتم من يـشد ؾقه ضوفه ؾؼوفوا 

 

 *******
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هسائل يف االعتكاف  

ال جيوز فؾؿرأة أن تعتؽف إال بنذن وفقفو من زوج أو أب وكحو ذفك وفؾويل مـعفو 

من ذفك حتى وفو مل يستى ظذ اظتؽوؾفو حموذير رشظقي ألن افـفي افوارد ذم حديٌ 

(ال متـعوا كسوءـم ادسوجد وبقوهتن خر هلن) ؿول رشول : ؿول ابن ظؿر 

هذا خوص ؾقام إذا اشتلذكً ادرأة فذهوهبو   إػ ادسجد من أجل افصالة ؾؼط أمو مو ظدا 

. ذفك ؾؾؾويل مـع موفقته إذا اشتلذكً وال يؾحؼه إثم ذم ذفك 

إذا ـون يستى ظذ اظتؽوف ادرأة تضققع حق واجى ـحق افزوج وتربقي األوالد 

أو حق افوافدين ، إذا مل تؽن ادرأة ذات زوج ؾال جيوز اظتؽوؾفو ذم هذه احلوفي ألن 

االظتؽوف شـي وافؼقوم هبذه احلؼوق واجى وافسـي ال تؼدم ظذ افواجى ـام هو مؼرر 

. ذم ؿواظد افؼيعي 

إذا ضرأ ظؾقفو احلقض أثـوء االظتؽوف هل يبؽل اظتؽوؾفو ؟ يؼول ال بد فصحي 

االظتؽوف أال يؽون هـوك مو يوجى افغسل من حقض أو كػوس أو جـوبي وبـوء ظذ 

ذفك ؾال يصح اظتؽوف احلوئض وافـػسوء ويدل فذفك مو ورد ذم حديٌ ظوئشي 

إين حوئض : ؾؼؾً : ؿوفً  (كووفقـي اخلؿرة من ادسجد  ) ؿول يل رشول اهلل: ؿوفً 

.  (إن حقضتك فقسً ذم يدك  )ؾؼول 
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يـبغي ظذ ادرأة ادتعؽػي أن ختػظ فسوهنو حول اظتؽوؾفو من افؽالم افذي ال مـػعي 

مـه ألن اجتامع افـسوء حول االظتؽوف مظـي اإلـثور من افؽالم افذي ؿد يؽون ذم 

أصؾه ذم دائرة ادبوح فؽن مع اإلـثور مـه ربام جر ذفك إػ افؽالم ادحرم ، وؿد يبؼى ذم 

فذا يـبغي ظذ . دائرة ادبوح فؽـه خيوفف ادؼصود من افعبودة وهو افتػرغ فؾعبودة 

ادعؽتػي أن تشغل فسوهنو ذم ضوظي اهلل تعوػ وذفك بوإلـثور من ؿراءة افؼرآن وافذـر 

وافتسبقح وافتفؾقل وكحو ذفك من أكواع افعبودات وؿد تؼدم ذـر أكواع افؽالم ذم 

. ادسجد 

 

:  ؾفـوك حوالت إذا حدثً بطل االظتؽوف وهذه احلوالت هي 
 

 ويدل فؾك أن ادؽٌ ذم ادسجد هو رـن االظتؽوف :اخلروج من ادسجد : أوال 

واخلروج مـه هذا يـوؿض ويـوذم رـن االظتؽوف وخروج ادعتؽف من ادسجد حول 

:  اظتؽوؾه ظذ اؿسوم هي 
 

أن خيرج ادعتؽف ببعض بدكه من ادسجد ؾفذا ال يبطل اظتؽوؾه ويدل فذفك . 1

 ـون خيرج رأشه من ادسجد وهو معتؽف ؾسجؾه أن افـبي  ) حديٌ ظوئشي 

. وألكه إذا أخرج بعض بدكه ال يسؿى خورجًو من ادسجد  (ظوئشي وهي حوئض 
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:  وهذا فه أؿسوم : أن خيرج موضع االظتؽوف بجؿقع بدكه . 2
 

أن خيرج بجؿقع بدكه فغر ظذر ؾفذا يبطل االظتؽوف ألكه يـوذم رـن االظتؽوف - أ

. وهو ادبقً ذم ادسجد 
 

أن خيرج ادعتؽف حلوجته افطبقعقي أو افؼظقي ؾوحلوجي افطبقعقي ـام فو خرج - ب

ادعتؽف فؽي حيرض فه أـاًل أو رشبًو إذا مل جيد من حيرض فه ذفك ، وأمو افؼظقي 

ـخروج ادعتؽف فؾوضوء أو االؽتسول وكحو ذفك ، ؾفذا اخلروج ال يبطل 

 ال يدخل افبقً إال ـون افـبي  )ؿول االظتؽوف ويدل فذفك حديٌ ظوئشي 

.  (حلوجي اإلكسون 

 

أن خيرج فؼربي من افؼرب ، ـلن خيرج فؾصالة ظذ جـوزة أو زيورة ادريض ، أو - ج

حضور درس من افدروس وكحو ذفك ؾفذا ؾقه تػصقل ، إن ـون ؿد اصسط ذفك ؿبل 

دخوفه صح ذفك ؾال خيرج ذم هذه احلوفي إال بؼط إال إذا تعغ ظؾقه ذفك ـتغسقل 

مقً ألكه ال يوجد من يؼوم بوفتغسقل ؽره أمو إذا مل يشسك وخرج ؾنن اظتؽوؾه يبطل 

  ؿول  أن افـبي هبذا اخلروج وأدفي جواز االصساط بوالظتؽوف حديٌ أبو هريرة 

 وؾقه ؿول وأيضو حلديٌ ضبوؽي بـً افزبر(ادسؾؿون ظذ رشوضفم  )

وجه افدالفي ذم  (حجي واصسضي ، ؿويل افؾفم حمع حقٌ حبستـي  ) هلو افـبي

ذفك االحرام أفزم افعبودات بوفؼوظن ومع ذفك جيوز خموفػته بوفؼط واالظتؽوف 

. من بوب أوػ 
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إمو أن يؽون رشضًو ظومًو ـلن يؼول أن وجد درس أو حمورضة  : والرشط عذ نوعني

أو ظرض يل ظورض خرجً ، ؾفذا افراحٍ صحي هذا افؼط يـوذم االظتؽوف ؾنن 

ـون يـوذم االظتؽوف اجلامع أو افػرجي أو افـزهي مل يصح ، وإمو أن يؽون افؼط خوصًو 

ـام فو اصسك أن خيرج حلضور درس وكحو ذفك ممو ال يـوذم االظتؽوف ؾفذا صحقح 

. من بوب أوػ 
 

أن خيرج ألمر يـوذم االظتؽوف ـام فو خرج فؾبقع أو افؼاء وكحو ذفك ممو يـوذم - د

. االظتؽوف ؾفذا يبطل االظتؽوف شواء ـون ذفك بؼط أو بغر رشط 
 

أن خيرج من ادسجد فؾرضورة ـام فو خرج إلكؼوذ معصوم من ؽرق أو حريق - هـ

أو خرج فؾخوف ظذ كػسه من ادؽٌ وكحو ذفك ؾفذا ال يبطل اظتؽوؾه ألن 

.  افرضورات تبقح ادحظورات 

 

:  وبطالن االظتؽوف إذا ـون اخلروج يبطل به االظتؽوف ال بد ؾقه من ثالث رشوط

{ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ }افؼاء مثال ؾال يبطل اظتؽوؾه ؿول تعوػ. 1
 

ؾنن ـون مؽرهو ـام فو أـره ظذ اخلروج من ادسجد ؾال يبطل : أن يؽون خمتورًا . 2

. اظتؽوؾه 
 

ؾلن ـون جوهاًل أي جيفل أن هذا من مبطالت االظتؽوف ؾػعؾه : أن يؽون ظودًو . 3

. ؾنن اظتؽوؾه ال يبطل أمو أن ـون ظودًو ؾنن اظتؽوؾه يبطل 
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:  من مبطالت االعتكاف نية اخلروج وهذه ادسألة عذ قسمني مها : ثانيًا 

افعزم ظذ اخلروج  . 1

افسدد ذم اخلروج  . 2

أمو بوفـسبي فؾعزم ظذ اخلروج ؾفذا يبطل االظتؽوف ؾنذا ظزم اإلكسون ظذ اخلروج 

من معتؽػه بطل اظتؽوؾه حق فو مل خيرج أمو إذا تردد هل خيرج من معتؽػه أم ال ؟ 

. ؾوفصحقح من أؿوال أهل افعؾم أكه يبطل اظتؽوؾه بوفسدد 

 

 ؾودعتؽػي إذا وضئفو زوجفو بطل اظتؽوؾفو وادؼصود بوفوطء الوطء بالػرج: ثالثًا 

تغقى احلشػي وهي رأس افذـر افتي تؽون ظؾقه اجلؾدة افتي تؼطع ظـد اخلتون ويبطل 

. االظتؽوف بذفك حتى وفو مل حيصل اإلكزال 

 

 ؾنن ـوكً ادبورشة بغر صفوة ؾال يبطل االظتؽوف أمو إن مبارشة الزوجة: رابعًا 

:  ـوكً ادبورشة بشفوة ؾنن االظتؽوف ال يبطل ظذ افؼول افراجح إال بوإلكزال 

 

:  من مبطالت االعتكاف إنزال ادني واإلنزال له ست حاالت هي : خامسًا 

إذا أكزل بـظرة واحدة ـام فو كظر إػ زوجته مرة واحدة ؾلكزل مـقًو أو كظرت إفقه . 1

وهي معتؽػي كظرة واحدة ؾلكزفً مـقًو ؾنن االظتؽوف ال يبطل ذم هذه احلوفي ألن 

. افـظرة افواحدة يشق افتحرز مـفو
 

. أن يؽرر ادعتؽف افـظرة حتى يـزل ؾفـو يبطل اظتؽوؾه . 2
 

.  أن يـزل ادعتؽف بوالحتالم ؾفذا ال يبطل االظتؽوف . 3
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ظن ظن أيب هريرة أن يـزل بوفتػؽر ؾفذا ال يبطل اظتؽوؾه فؼول افـبي . 4

.  (أن اهلل دمووز ظن أمتي مو حدثً به أكػسفو مومل تعؿل أو تتؽؾم  ) ؿول افـبي
 

. أن يـزل ادعتؽف بوالشتؿـوء ؾفذا يبطل اظتؽوؾه . 5
 

. أمو بوفـسبي فؾؿذي ؾوفصحقح أن اظتؽوؾه ال يبطل ذم ـل األحوال افستي ادوضقي 

 

  افردة وافسؽر أمو افردة ؾوألمر طوهر ؿول تعوػ من مبطالت االعتكاف: سادسًا 

 وـذفك افسؽران فؽون  { ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ } افسؽران فقس من أهل ادسجد ويدل فذفك ؿول تعوػ

.  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 

   ؾؿن موت وهو معتؽف اكؼطع اظتؽوؾه فؼول افـبيمن ادبطالت ادوت: سابعًا 

.  (... إذا موت ابن آدم اكؼطع ظؿؾه إال ثالث  )
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أؿل مدة فالظتؽوف ؟ ظذ خالف بغ افعؾامء واألؿرب ذم ذفك أن يؼول أن أؿل 

 أن  فعؿر االظتؽوف يوم أو فقؾي وفعؾه يستلكس هلذا افؼول بام ورد من أذكه 

أمو بوفـسبي . يعؽتف فقؾي ذم ادسجد وؾوء فـذره وهذا ممو يدل ظذ صحي اظتؽوف افؾقؾي 

فصحي اظتؽوف افقوم ؾؾام ورد ظن افصحوبي وافسؾف افصوفح ذم اصساط افصوم 

وظدم اصساضه وافصوم ال يؽون أؿل من يوم وفو ـون االظتؽوف بلؿل من يوم 

مؼوظو فورد ذفك ظن افـبي وألمر به افصحوبي والصتفر ظـفم فتؽرار جمقئفم إػ 

ادسجد ؾوفصحوبي رضوان اهلل ظؾقه ـوكوا جيؾسون ذم ادسجد الكتظور افصالة وشامع 

اخلطبي أو افعؾم وؽر ذفك ومل يرد ظـفم ؿصد االظتؽوف ويستى ظذ هذا أكه ال 

يؼع االظتؽوف دن ؿصد ادسوجد مدة فبثه ـام رصح بذفك افشوؾعقي واحلـوبؾي وذم 

، ومل ير أبو افعبوس دن ؿصد ادسجد فؾصالة أو ؽرهو أن يـوي  (االختقورات )ـتوب 

. االظتؽوف مدة فبثه 

. واهلل أعلم 

 *******

 

ـتبه 

خالد بن إبراهيم الصقعيب 

 بريدة –افؼصقم 
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