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 دقمة: امل

احلمػػػ  ب اب املنيػػػددلٌن  يػػػ اً ق بػػػدً وج ػػػل انيهموػػػي وأػػػ ؿ  ػػػج د ي و  ػػػج  و  ػػػج  
أةػ   عج ػي وعجػى هملػي و ػابي امل  بػٌن  عجى اذلددي األمٌن   ب ند وق وتند زلم   جى هللا

 بعم 
زمنػمل فجق  ا وشرت يف وقوند ادلنيد ر كثًن من األمػراض املنسيػ مل ت ت ػن منيروفػمل يف  

وااػو  ادلتووػرف اب ػدف  عرا ػطد وقػرؽ ع أطػد    قروبمل  وتني دت  ػرااد  وميػم د د
  ومنطػد اػ  شػت رلومنيدتنػد اي ػ م مل توق     ب هبد شرائح مليت قج جمل من اجملومنيد

 املرقدومل واملي ممل   -تنيدىل- يأؿ هللا 

 أبرز املسائل الفقهية

املتعلقة بالعبادة يف مرض 

 لقهريالوسواس ا
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رقػػػ   ػػػًن إف األمػػػراض املنسيػػػ مل تػػػملصر عجػػػى ادلوػػػدب تػػػأصًناً قروػػػدً وني ػػػ  موػػػدحلي ووني
تراز ػػػي  واملوػػػأصًن األعهػػػ   اػػػر تأصًناػػػد عجػػػى عبددتػػػي  فقػػػ  وشػػػ   عج ػػػي  ح دتػػػي  ووسقػػػ  

شػػ ٌ  مػػن  اكدأػػد   و  ػػسمل  دائطػػد ف قػػو يف ادلنط ػػدت وحتونػػب ادلػػأمراات  ػػت تػػأصًن مػػد 
   داي من مرض 

ملػاا  حببػػت يف اػاا املباػػأ عػرض  اػػ  ادليػدئ  املسقط ػػمل ادلونيجقػمل ادملنيبػػددة واملػ  قػػ  
جموػػدب ضػػرض املر ػػرار املقطػػري   هػػراً ني وشػػدا   اػػٌن فوػػدت مػػن املنػػدر  ومليػػت تقػػو مل

 دعػػػ  ايحدقػػػمل ا ػػػ  مػػػد وونيجػػػل اػػػاملت مػػػن ميػػػدئ   وإاػػػد اػػػر ا و ػػػدا ألكثراػػػد واوداً  
 و ظطراد وقرعدً  
" أبرز املس ئل الفدقهي: املتعلدق: ب لعب دة يف ةرض الوسواس الدقهريوق  ومسوي اػ "

 ض  اديحيدف  املقبرؿ وايفددة  ار املريل وعج ي املو  ف ادلوس -تنيدىل-  أؿ هللا 
 أواًل  أمهي: البحث 

توجتص  مه وي يف عر ي ألا  ادليدئ  املسقط ػمل ادلونيجقػمل ضػرض املر ػرار املقطػري يف 
 -تنيػػدىلايطػػ  هللا  -اػػدب املنيبػػددات  ومملػػت مػػن  ػػ ؿ عػػرض ألقػػراؿ املسقطػػد  األاانيػػمل

 ف طد  وا دف املراأح منطد 
 ؼ البحث  ث ني ً  ىم

وطػػػ ؼ املباػػػأ إىل ا ػػػدف ألاػػػرز ادليػػػدئ  املسقط ػػػمل مات املوػػػجمل ادملر ػػػرار املقطػػػري 
 وزلدوململ إ سد  احل   املشرع   عجى مد وو ا عنط  يف تجت ادليدئ   

 ث لث ً  أسب ب اختي ره  
 ؛حدأمل ادلر رع إىل امل اا مل املسقط ػمل  ح ػأ ونيوػن مػن ادلر ػرعدت ادلنيد ػرة أواًل 

 مل ح وثمل املهطرا يف رلومنيند اي  م  ألف األمراض املنسي 
 إاراز ادليدئ  املسقط مل ادلونيجقمل ضرض املر رار املقطري  وا دف احل   ف طد  ث ني ً 



 أحباخ

 املتعلقة أبرز املسائل الفقوية

  آمية بيت علي الوثالند.                  بالعبادة يف مرض الوسواس القوري 
 

 -545- 

ااػػػأل األقػػػراؿ املسقط ػػػمل يف ادليػػػدئ  ادل روحػػػمل ملجباػػػأ ،دملػػػمل ادلػػػرو  املنسيػػػ مل   ث لثػػػ ً 
 وا و دا ادلند ب منطد ختس سدً عج ي  وافنيدً ملجارج عني 

مر ػػػى املر ػػػرار املقطػػػري اػػػدحل   املشػػػرع  املسقطػػػ  ذلػػػا  ادليػػػدئ    تبوػػػًن رابعػػػ ً 
 م عمد ضد مكر  املسقطد  من  دململ مد  م ن مملت  

 ا دف عهممل املوشروو اي  م  ومند بوي دلد حت  من  ح دـ وميدئ   خ ةس ً 
 رابع ً  المراس ت الس بدق: 

ا ػػػدت ظطػػػرت داا ػػػدت مونيػػػ دة تونػػػدوؿ ادلػػػرض املنسيػػػ   واػػػ  مونرعػػػمل مػػػد اػػػٌن دا 
مل رتو  ػػػمل  مل  ومقػػػدنيت يف املوػػػاا وادلراقػػػو ايعجم ػػػمل شػػػرع مل   و،ػػػرث قب ػػػمل  و  سيػػػ 

واملاي ونين ند اند تندوؿ  ارز ادليػدئ  املسقط ػمل  ادلونيجقػمل ادملنيبػددة ملجمػرض مر ػرع املباػأ 
 وار املر رار املقطري  

 .خ ةس ً  ةنهج البحث
 اعوم ت ادلنطج اني وقرائ  واملواج ج  ادخل رات املودمل مل: 
 امليرا ختروج اآلودت املقره  مل امل رديمل وعزواد إىل مرا نيطد من  -8
ختروج األحددوأ املشروسمل  وانياومدـ ااكر احل   عج طد  ػامًل  و  ػنيسدً كمػد  -2

ار ماكرا يف كوب احل وأ  فإف كدف احل وأ عن  املبتػداي  و ميػج  اكوس ػت هبمػد  
 وإف كدف عن  غًنمهد  املومس خترحتي مث امكر ح   املنيجمد  عج ي مد  م ن  

ضػػػرض املر ػػػرار املقطػػػري يف املنيبػػػددات  عػػػرض  اػػػرز ادليػػػدئ  املسقط ػػػمل ادلونيجقػػػمل  -3
ومملت ادملباأ عنطد يف كوب املسقطد  األاانيمل ادلنيوم ة مل ى ادلاااب  وترص ل مػااابط  

 ف طد  واملرتأ ح اٌن  قراذل  عن  اني و ؼ  
انياومػػػدـ اػػػاكر  دملػػػمل ادلػػػاااب األاانيػػػمل مػػػد  م ػػػن  مػػػو مكػػػر وأػػػي امل نيملػػػمل مػػػن  -4

 اآلودت امل رديمل  واألحددوأ املشروسمل  
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انياومػػدـ اػػػراأل ادليػػػدئ  انيػػػ  املرتأػػػ ح ضػػػرض املر ػػػرار املقطػػػري إ دمػػػد ملجسدئػػػ ة  -5
 وتنب طدً دلد ق  وقو من سلدملسدت شرع مل  

عنػ  مكػر ادلرأػو ألوؿ مػػرة تػاكر ا د دتػي كدمجػمل يف اذلػػدما عػ ا كوػب املوتػػروج  -6
 واملرتاأ   مث إما ت را اني  مملت تاكر ا ووداا  تسددودً يصقدؿ احلدش مل  

 ترمجمل األع ـ غًن ادلشطراون إف وأ   -7
 س دس ً  خط: البحث 

 وقو املباأ يف مق ممل  و ط    و اانيمل م دملب  و د مل عجى املنار املوديل:
 وف طد مكر ألمه مل املباأ  وا في و  بدب ا و دا  وتقي مدتي  أواًل  املدقمة:،

أػػرا ات ووشػػوم  عجػػى تنيروػػا املر ػػرار املقطػػري  وا ػػدف  اػػ  اي ث نيػػ ً  التيهيػػم 
 ادلوبنيمل ملني أي 

  ارز ميدئ  امل طداة  جمل ادملر رار املقطري  ث لث ً  املطلب األول 
  ارز ميدئ  املو ة  جمل ضرض املر رار املقطري  رابع ً  املطلب الث ين 

  ارز ميدئ  املوـر  جمل ادملر رار املقطري  خ ةس ً  املطلب الث لث 
 دملر رار املقطري  ارز ميدئ  احلج  جمل ا س دس   املطلب الرابع 

 وتشوم  عجى  ا   ودئج املباأ   س بع ً  اخل مت:،
 

 وعج ي املو  ف   عج  وار ادليونيدف -تنيدىل-ااا وهللا                             
 و جى هللا عجى  ب ند زلم  وعجى هملي و ابي  مجنيٌن                             
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 التنويد

 تعريف الوسواس القوري

 اإلدراءات املتبعة لعالدىوبيان أهه 

املرقػرؼ  (8)حيين اند قب  املونيرؼ عجى مسطـر "املر ػرار املقطػري"  كمػرض  سيػ 
 عجى منيىن املر ر مل يف املجغمل  

 أواًل  تعريف الوسوس: لغً: 
املر ر ػػمل: حػػ وأ املػػنسس  وقػػدؿ: و ر ػػت إمل ػػي  سيػػي و ر ػػمًل  وو را ػػدً ا يػػر 

 ػػػ  املشػػػ  دف وت جػػػل املر ر ػػػمل عجػػػى املػػػراو   واملر ػػػرار اػػػدملسوح: اني ػػػ   واملر ػػػرار: ا
 اخل رة املردوومل  

وفػػ ٌف ادلر ػػرر ادمل يػػر: املػػاي ونيرتوػػي املر ػػرار وو ػػرر إمل ػػي  وملػػي: ح صػػي ضػػد ني 
  (2) سو ف ي وني  ًن وار مرض حي ث من غجبمل امليردا  خيوجأل منيي املاان

                                                 

(   ك  ائ س املقي  املنسي  يف ميوشس  ادلجت فط  ادخلن د/ مط ي  ني    ار م وين  ف  هرة املندر 8)
 املنسي   وق  ادلوشدئممل ملج ب املنسي  تغًنت إىل إحتدا مل  و  بح املندر  كثر وع ًد وقبرنًي ملس ر ة ادلنيدجل

 عجنت وزااة املوامل عن تر و   مدت امل ب املنسي  و و ح د  ار م وين  ف املوطرب من مراأنيمل 
امل ب املنسي  يف املب اودت ورأو إىل املثقدفمل املنيدممل امل  ترااصوطد األأ دؿ  مل ن مو ظطرا املرقت ظطر 

ى املنيدممل و دمهت يف  شر  قبد   كسد  ا  وا و وبرف يف املواا ووق مرف ارامج اددفمل  ع ت املثقمل مل 
املرع   وترى األ ودئ مل املنسي مل األ ودمة / افنيمل ادل ًني  ف اآلصدا ادلونيجقمل اددلرو  املنسي   و جمل  هرة 
اجملومو إمل ي  هرة  جب مل ا  ا  شت  و   حد   ملجب ومل امل  وني ا  ف طد ادلرو  شلد حتنيجي مننيزنًي عن 

 مو ُمطومدً ادمل ب املنسي  وب احلم   املنيدت مل ن يف املسرتة األ ًنة ادت اجملو
   www.alsharg.net.saا هر:  ا سمل املشرؽ انيمل رتو  مل )األمراض املنسي مل يف املينيردومل(         

انيمل ط املرا –اًنوت  –(  داا املنيج  ملجم وٌن 3/988 ار  ور  إمسدع   اجلراري ) –( ا هر: املوادح 2)
 -( ت: عب  احلم   ان اوي8/539عج  ان إمسدع   ان      ) –اػ واحمل   واحمل أل األعه  8447

إاراا    –رلمو املجغمل املنيرا مل  –اػ  وادلنيج  املر  أل 8428ط األوىل  –اًنوت  –داا امل وب املنيجم مل 
زون امل ون  –( داا امل عرة  واملورق ا عجى مطمدت املونيداوا 2/8433مو س  و ي  املزودت وه روف )

http://www.alsharg.net.sa/
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 ث ني ً  تعريف الوسواس الدقهري  
  -ري موقداامل إىل حٍ  اني    ومنطد:املونيروسدت املراادة ملب دف مسطـر املر رار املقط

اػػر مػػرض  سيػػ  ووم ػػز ارأػػرد  ف ػػدا  و ا ػػ فدعدت  و دوافػػو حرك ػػمل مو ػػراة  -8
  (8)غي  امل  ون مودت ادلرات  واخلرؼ من ادل  روادت واألمراض :و دقومل مث 

 تعريف آخر   -2
واود  ف ػػدا و ػػراقر عجػػى ماػػن اي يػػدف اغمػػدً عنػػي مػػو عجمػػي اػػأف تجػػت األف ػػدا 

  (2)ت من ق مل إني  أد تيومر يف غزو ماني  شلد ويبب اني زعدج املش و مل ي
ومملت مل قمل تنيبًن  عن حدململ ادلرو   ومد ووػ ا عنػي  ؛واملونيروا األوؿ ار ادلتودا 
  من  فنيدؿ ت ويو و كباطد 

شػػ و ة مل نػػي وقػػـر هبػػا  األفنيػػدؿ  ةومػػرو  املر ػػرار املقطػػري ونيػػ ا يف قجػػل ومنيد ػػد
دا ادليػػ  رة عج ػػي  مػػو عجمػػي ووق نػػي انيػػ ـ منيقرمل وطػػد ومػػو   ػػي ملجوتس ػػا مػػن هنيـ األف ػػ

حيػػػدوؿ مقدوموطػػػد وعػػػ ـ اني ويػػػ ـ ذلػػػد  إني  ف زلدوملوػػػي قػػػ  تضػػػنيا  هػػػراً مل ػػػرؿ مػػػ ة 
 ادلرض  شلد ونوج عني شججي انيأومدع  وإحيد ي ادألت املنسي   

قطػري  مػو واجل ور ادملاكر  ف املنيدم  املرااص  وجنيب دوااً مطمدً يف  شأة املر رار امل
  (3)وأرد عرام    رى مطممل كدملنيدم  املب و 

                                                                                                                                  

امل بنيمل األوىل  –املقدارة  –عدت امل وب  –( 337زلم  ادل عر انيب  املرؤوؼ ان تدج املنيدافٌن )
 اػ  8484

( م وبمل األصلجر ادلورومل 387(  ا هر: عج  املنسس املسي رملرأ     د   ي  ع دشمل و  د  قداؽ ع دشمل )8)
 ط: احلددومل عشرة   –

ادلر رعمل املشدمجمل ملألمراض املنسي مل  –(  ا هر: مرقو  كدددي مل عج  املنسس 2)
www.acofps.com/vb/    ومرقو إأدادت قرقejabat.google.com    

 –( م وبمل األصلجر ادلورومل 869  د   ي  ع دش و  د  قداؽ ع دشمل ) –( ا هر: امل ب املنسي  ادلنيد ر 3)
 ط: امليدد مل عشرة  

http://www.acofps.com/vb/
http://www.acofps.com/vb/
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و ف  يػػػػبمل كبػػػػًنة مػػػػن مر ػػػػى املر ػػػػرار املقطػػػػري ونيػػػػد رف مػػػػن و ػػػػدور ذلػػػػد ع قػػػػمل 
  (8)ادملر ر   واملو ة  واملنجد مل  وامل طداة

 أىم اإلجراءات املتبع: لعالجو   ث لث ً 
  العالج النفسي  -8

 شػػا عػػن املنيرامػػ  امل ف نػػمل ووطػػ ؼ إىل تسيػػًن قب نيػػمل األعػػراض ملػػ ى ادلػػرو  وامل
 امل   دت اي إىل ادلرض  

 العالج البيئي واالجتي عي   -2
ووطػػػػ ؼ إىل إانيػػػػدد ادلػػػػػرو  عػػػػن موػػػػػ ا املر ػػػػرار مثػػػػ  تغ ػػػػػًن م ػػػػدف املنيمػػػػػ   و 

 املي ن  
  العالج الكيي ئي  -3

ظطػػػػػرت حػػػػػ وثدً املنيقػػػػػدقًن ادلضػػػػػددة ملجر ػػػػػرار املقطػػػػػري  وتق ػػػػػ  يف ا وسػػػػػد  املوػػػػػرتر 
 مراا يف املنشدط انيأومدع  واملو  ا مو ظروؼ ادلرض  وادليدع ة عجى اني و

 العالج الكهرب ئي  -4
ني تس ػػ  اجلجيػػدت امل طرادئ ػػمل يف عػػ ج املر ػػرار املقطػػري مل نطػػد  يػػن األعػػراض 

 ادلودحبمل ملي 
 العالج السلوكي  -5

وووجح ااا املني ج يف حدململ ادلتدوؼ املش و ة ادلودحبمل  ووني ػ  ادلػرو  مػد اػٌن 
را ػػػػ مل  حػػػ  ادلوتووػػػػٌن يف املنيػػػ ج امليػػػػجرك  و ودئجػػػي  دأاػػػػمل أجيػػػمل ا 86 – 82

  د مًل تجت املر دور ادلونيجقمل ادملر ر  واملغي   وا  موشدهبمل مو املني ج امل وائ   

                                                 

 (  345: عج  املنسس  املسي رملرأ  )(  ا هر8)
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 العالج اجلراحي  -6
مػػو فشػػػ   ػػب  املنيػػػ ج امليػػػداقمل و ػػرف املوػػػ    اجلراحػػػ  مو  مه ػػمل فد ػػػجمل ملشػػػسد  

   (8)ادلرو   ووو  ارا  مل امل   امل طرادئ  ادملج زا
 األولاملطلب 

 أبرز مسائل الطوارة

صلة بالوسواس القوري

(2)

 

تنيػػ  ميػػدئ  امل طػػداة مػػن  اػػ  ادليػػدئ  املسقط ػػمل املػػ  حيوػػدج إمل طػػد مر ػػى املر ػػرار 
  ومملػت املقطري ومن مملت  ح دـ املو طر  وإزاململ املنجد مل  و ح دـ املر ر  وانيغويدؿ

مػػػن و ػػػدور و  ػػػدنيت  دلنيرفػػػمل احل ػػػ  املشػػػرع  ف طػػػد  وملق ػػػو مػػػد حت و ػػػي يف  سر ػػػط 
املر ر مل  وت فو هب  قطراً إىل مبدشػرة  فنيػدؿ مو ػراة ورقنػرف  ػدـ امل قػٌن  ترقنيط  يف اا 

انيػػػ ـ شػػػرع وطد  وسلدملسوطػػػد ملجيػػػنمل املنبروػػػمل املثداوػػػمل  وتػػػأي تجػػػت األمه ػػػمل يف كػػػرف ادلػػػرو  
                                                 

 (  886(  ا هر: امل ب املنسي  ادلنيد ر )8)
 –( عدت امل وب 583  د  حدم  عب  املي ـ زاراف ) –وا هر  وضد : املوامل املنسي مل واملني ج املنسي        

 اػ  8426امل بنيمل املراانيمل 

 يف كشا األ راا فاكر  ف (    ث اني  املنيجمد  األ رمل ٌن عن املر ر مل ومنط  ايمدـ املبزدوي ايي هللا2)
ُموَّوسًد ادنيعو اؿ و ببطد ا و    املش  دف  املر ر مل  مر عداض عجى     املنيق   املاي  جقي هللا 

عجى املنيق  ف جنيجي ووت   اخل دنيت املسد  ة وني حتمو ماني مو   ممل يف زل  املنيق   جقي واقدئي عجى 
 قجبي  وونيدجل ادملونيدووا واملرقى وني حي   ازواؿ انيعو اؿ وويمى مر ر د يملقد  املش  دف املر ر مل يف

( داا امل ودب 4/264عب  املنيزوز املبتداي احلنس  ) –املنيق   ا هر كشا األ راا شرح   رؿ املبزدوي 
مشس امل ون زلم  ادلنيروؼ  –اي  م   وا هر   وضدً: املوقرور  واملوابًن عجى  رور امل مدؿ ان اذلمدـ 

 اػ  8443ط: املثد  مل  –داا امل وب املنيجم مل ( 2/873) –ادان  مًن احلدج 
وور ا ت راا  املسني  ادلأمرا اي ادملر ر مل  ألف   غمل األمر يف املشرع ني ترأب املو راا وني  ومجي        

مشس  –واألمر ادملسني  وقوض   دىن مد و رف من أنيي وني جترز املزوددة عج ي  ا هر:   رؿ املير ي  
املقد    ار ونيجى  –واملني ة يف   رؿ املسقي  –اًنوت  –داا ادلنيرفمل ( 8/24األئممل زلم  املير ي  )

ط: املثد  مل  –أدمنيمل ايمدـ زلم  ان  نيرد اي  م مل  –(  ق ل : د/  ي  ادلبداك  2/482املسرا   )
 اػ  8484
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وقػو ف ػي أل ػبدب تونيجػل ادجلطػ   واػاا وااد  وووػ قي مػد وشػدا   ادملر رار املقطري ق 
من  حراؿ اني  املندر يف  دا  عبدد    وملني  ا دف تجت ادليدئ  مو فدئ ة مرأػرة عنػ  
مػػػػن ااوجػػػػ  اػػػػي ني ػػػػ مد مػػػػو إفػػػػددة ادلتووػػػػٌن يف املشػػػػملوف املنسيػػػػ مل اػػػػأف  كثػػػػر حػػػػدنيت 

  (8)املر ر مل تونيجل ادمل طداة واملو ة
ايػ را املقػرؿ يف  -تنيػدىلايطػ  هللا  -إىل  ف املسقطػد  ادلوقػ مٌن وجت ا ايشداة انػد

يف كثػػػًن مػػػن  اػػػراب املسقػػػي ومملػػػت إدااكػػػد مػػػنط  ملنيهػػػ   صػػػر  يف ح ػػػدة  (2)ميػػػدئ  املشػػػت
ادل جػػػا  واػػػاملت دي ػػػن املرقػػػرؼ عجػػػى  قػػػراذل  و دملػػػوط  املػػػراادة ف طػػػد و ػػػرحرا اػػػأف مػػػن 

ادلػػرو  ادملر ػػرار املقطػػري ونيػػرض ملػػي املشػػت كثػػًناً و ػػرف مر ر ػػدً واػػاملت دي ػػن تنػػػزو  
 عجى مد مكرو  مل أ ا ح مي 

 املسأل: األوىل  التًّطهر ةن النج س ت  
وتهطر  مه مل اا  ادليأململ يف كرف ادليج  مأمرا ادمل طداة واأوندب املنجد دت قػ ا 
ادليػػو دع  اػػ  إف امل طػػداة واأونػػدب املنجد ػػمل يف املبػػ ف  واملثػػرب  واملبقنيػػمل شػػرط موسػػل 

ملوػػامل  ػػ تي وامل ػػ ـ انػػد يف املو طػػر  -تنيػػدىلايطػػ  هللا  -قطػػد عنػػ  مج ػػو املس (3)عج ػػي

                                                 

 (  5(  تق مت ايشداة إىل مملت ص )8)

وا ه ر: ار املرتدد اٌن املنق ضٌن ا  (  املشت وادت ملي تنيروسدت موقداامل منطد: مد ا ورى قرفد   تنير 2)
ترأح ألح مهد عجى اآل ر عن  املشدؾ  فإما ترأح  ح مهد عجى اآل ر فطر ظن  ومن املونيروسدت:  ف 
املشت   ؼ امل قٌن وااا عن  املسقطد  ويف كوب األ رؿ إما تيدوى انيحومدنيف فطر شت وإني 

 فدملراأح ظن  وادلرأرح وا   
داا  –(  ق ل: مجدعمل من املنيجمد  اإشراؼ املندشر 828عج  اجلرأدين ) –ملونيروسدت ا هر  تنيروسي يف: ا       

( 42زلم  املبنيج  ) –اػ  وادل جو عجى  اراب ادلقنو 8443ط: األوىل  –اًنوت  –امل وب املنيجم مل 
اػ  واحل ود  األ  قمل واملونيروسدت امل ق قمل 8423ط: األوىل  –م وبمل امليرادي  – ق ل: زلم  األا دؤوط 

 اػ  8488اًنوت ط األوىل  –( داا املس ر ادلنيد ر 68زكرود  املين    ) –

 اػ  8445ط األوىل  –اًنوت  –( داا امل وب املنيجم مل 3ايمدـ اان ادلناا ) –(  ا هر: ايمجدع 3)
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ألف كثػًناً مػن   و صراي  و م د ي املاي ووػج  ف ػي؛ من املنجد مل إما   دات ا ف ادليج 
املندر وو بط  املشت يف املو طر منطد وتنيه  املبجػرى إما كػدف ادلوػج  موػدادً ادملر ر ػمل 

و رف ا دف اا  ادليػأململ دافنيػدً عنػي مػد قػ  املقطرومل امل  حت  يف م افنيوطد مشقمل كبًنة وق  
 حت   من حرج وو ر مل ملني ـ زواؿ املنجد دت  

 يف التطهر ةن النج س ت   -تع ىلرمحهم هللا  -رأي الفدقه ء*
 ا وجا املسقطد  يف اا  ادليأململ عجى قرملٌن:

 الدقول األول  
مل مػدئو غػًن إف املو طر من املنجد مل ني حيو  إني اددلد   فجر ا ونيم  يزاململ املنجد ػ

مػن ادلدمل  ػمل  واملشػدفني مل  واػر مػػااب  (8)ادلػد  ت  وػ  اػي امل طػداة واػاا قػػرؿ اجلمطػرا
 احلنداجمل 

 األدل: 
 :ا و ؿ اجلمطرا عجى ماابط  ضد وأي

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   چ : -تنيػػػػػػػػػػػػػػػدىل-قرملػػػػػػػػػػػػػػػي  -8

  (2) چڇ  
 وأي امل نيململ: 
م ػػػراً مػػػن امليػػػمد    :ٌن وػػػـر اػػػ ا مػػػدً   ي  ػػػي   ػػػزؿ عجػػػى ادلػػػملمن -تنيػػػدىل-  ػػػن هللا 
مػػػن حػػػ ث   ػػػغر و كػػػن  واػػػر ت طػػػًن  : ي  مػػػن األحػػػ اث - ػػػباد ي -ف طػػػرا  اػػػي

                                                 

( ت: زلم  حج  8/892شطدب امل ون  ي  ان إداوس ادلدمل   املشطًن ادملقرايف ) –(  ا هر: املا ًنة 8)
ـ  واحلدوي امل بًن يف 8994ط األوىل :  –اًنوت  –داا املغرب اي  م   –ه روف و ني    عراب و 

( ت: املش خ عج  8/43 ار احلين عج  ان زلم  املشطًن اددلدوادي ) –فقي مااب ايمدـ املشدفني  
اػ  وادلغين  ار زلم  مرفل 8489ط األوىل:  –اًنوت  –داا امل وب املنيجم مل  –منيرض وعددؿ  ي  

 اػ  8388( م وبمل املقدارة : 8/8 ان  ي  ان ق اممل املشطًن ادان ق اممل ادلق    )امل ون عب  هللا

 (  88(   راة األ سدؿ   اآلومل )2)
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و ر وي ومد وُجق ػي مػن  ػدقر  ػ   واػر  : ي  املهدار و ماب اي عنط  اأز املش  دف
 مملت عجى  ف امل طداة إاد ت رف اددلد   فطر األ   يف املو طػًن ف ؿ     (8)ت طًن املبدقن
  ف اآلومل امل رديمل ويو ؿ هبد من وأطٌن: و ورا عجى
  ػػرج اػػاا سلػػرج املسضػػ جمل ملجمػػد  وانيمونػػدف اػػي  فجػػر شػػداكي  -تنيػػدىل- ف هللا  األوؿ:

 ف ي غًن  ملب جت فدئ ة انيموندف  
  ي ملر  ااد ادملنص عجى ادلد  املونب ي عجى مػد  ػرا  ملػنص عجػى  دوف ادلدئنيػدت  املثدين:

عجػػى ادلػػد  واػػر  عجػػى ادلدئنيػػدت  عجػػ  ا وود ػػي مل  ػرف تنب طػػد عجػػى  ع اػػد  فجمػػد  ػػص 
  (2)ادحل  
قػػدؿ ألمسػػد  انػػت  ر ا ػػر ا ػػ   مػػن امليػػنمل املنبروػػمل مػػد اوى  ف ا ػػرؿ هللا  -2

إذا أص ب ثوب إحماكن المم ةػن اييةػ: تلتدقرصػو ت لتنةػحو مثػ ء ت هللا عنطمػد )
  (3) (لتصل تيو

 وجو المالل: 
 ف تػػػػػ ملت املػػػػػ ـ اػػػػػأقراؼ  -عنطمػػػػػد ا ػػػػػ  هللا -ألمسػػػػػد  انػػػػػت  ر ا ػػػػػر  مػػػػػر  

تغيػػػجي اددلػػػد   : ي    ػػػدانيطد مل واجػػػ  اػػػاملت وخيػػػرج مػػػد شػػػراي املثػػػرب منػػػي  مث تنضػػػاي

                                                 

داا امل وب  –( ت: زلم  حيٌن 4/28 ار املس ا  إمسدع   ان كثًن ) –(  ا هر: تسيًن املقرهف ملنيه   8)
ت املونزو  يف تسيًن املقرهف (  ار زلم  اػ  وتسيًن املبغري )منيد8489ط: املراانيمل  –اًنوت  –املنيجم مل 

داا ق بمل ملجنشر  –( حققي و رج  حددووي: زلم  املنمر وه روف 3/334احليٌن ان مينيرد املبغري )
 اػ  8487ط: املراانيمل :  –واملورزوو 

 ( 8/44(  ا هر: احلدوي امل بًن )2)

(  وميج  كودب 347)( اق  احل وأ 8/69كودب احل   ادب غي  دـ احل   )  –(    رأي املبتداي 3)
 ( 298( اق  احل وأ )8/244وك س مل غيجي ) –امل طداة  ادب صلد مل امل ـ 



 (88املني د ) ة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديميةمجل
 

 
-555- 

ومكػر   (8)واحل وأ دمل   عجى صلد مل دـ احل    وعجى وأرب غيػجي وادلبدملغػمل يف إزاملوػي
 ادلد  يف املغي  دمل ٌ  عجى  ف غًن  ني وقـر مقدمي  

حل ث  ا نيململ  ف من كدف زلػ صدً وعجػى ا  ػي  عجى من افو ا ملإف إزاململ املنجد  -3
صلد ػػػمل ووأػػػ  مػػػػد و سػػػ   حػػػ مهد  ملزمػػػػي ا ػػػونيمدملي يف املنجد ػػػمل دوف احلػػػػ ث فجػػػ  حيػػػػز 
ا ػػػػونيمدؿ ادلدئنيػػػػدت يف افػػػػو احلػػػػ ث واػػػػر   ػػػػا حػػػػدنًي  فػػػػدألوىل  ف ني حتػػػػرز يف إزاملػػػػمل 

  (2)ألأد  غجهطمد حدنيً  ؛املنجد مل
  (3)اغًن ادلد  ك طداة احل ث أد قطداة شرع مل تراد ملجو ة ف   و   -4
 ف غًن ادلد  من ادلدئنيدت ني ورفو احل ث  فرأب  ف ني وزو  املنجس كدمل ان  -5
  (4)وادلرؽ

 الدقول الث ين 
إف املو طػػػًن مػػػن املنجد ػػػدت حيوػػػ  اددلػػػد   وا ػػػ  مػػػدئو قػػػدار مزوػػػ  كدخلػػػ  ومػػػد  

ايػػي  -اػػر حن سػػمل  واشػػرتط  (6)  واواوػػمل عػػن ايمػػدـ  يػػ (5)املػػراد  واػػاا قػػرؿ  ر حن سػػمل

                                                 

( داا احل وأ   8/54زلم  ان إمسدع   املوننيدين ) –(  ا هر:  ب  املي ـ شرح اجرغ ادلراـ نيان حجر 8)
 ط: ا وف  

 (  8/45(  ا هر: احلدوي امل بًن )2)

 ( 8/84(  ا هر: ادلغين )3)

 ( 8/45احلدوي  ) (  ا هر:4)

ط  –اًنوت  –( داا امل وب املنيجم مل 8/66زلم  ان  ي   ار ا ر امليمرقن ي ) –(  ا هر:  سمل املسقطد  5)
 اػ  8484املثد  مل 

( وا هر  وضد: ا و ؼ األئممل املنيجمد  حي  ان ابًنة املااج  املش بدين  ت املي   2/275(  ا هر: ادلغين )6)
 اػ  8423ط األوىل  –ملبندف  –جم مل (  داا امل وب املني8/29ور ا  ي )
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 ف و رف ادلػدئو وننيوػر ادملنيوػر  مػد إما كػدف ني وننيوػر مثػ  امليػمن واملنييػ   -تنيدىل هللا
  (8)وامل ان فإ ي ني وزو 

 استملوا على ةذىبهم 
ألف ادلػػد  إاػػد   ؛اػػأف املراأػػب اػػر املو طػػًن  واػػا  ادلدئنيػػدت تشػػداؾ ادلػػد  يف املو طػػًن

ف جػدوز  أػزا  املنجد ػمل فًنققطػد إف كد ػت   كدف ُم  طراً مل ر ي مدئنيدً اق قدً وػ ا   املثػرب
كث سػػمل  واػػا  ادلدئنيػػدت يف ادل ا جػػمل واجملػػدواة واملرتق ػػل مثػػ  ادلػػد   ف د ػػت مثجػػي يف إفػػددة 

  (2)امل طداة ا   وىل  واملشرع واد ادملو طًن اددلد  تنيب اً 
 املن قش: والرتجيح  

ن املقػػرؿ اػػأف اػػدملنهر يف األقػػراؿ امليػػداقمل ووضػػح ملنػػد قػػرة مػػد ماػػب إمل ػػي اجلمطػػرا مػػ
املنجد مل ني ت طر إني اددلد   وهباا و رف املقرؿ املػراأح يف ادليػأململ اػر قػرذل   ومملػت دلػد 

 وج : 
 إف قرذل  ونيض   امل مل   املوا ح املثدات من امل ودب واملينمل   -8
مرافقمل قرذل  دلد ار ااأح صدات ا نيململ احلس وادلشػدا ة  فددلػد  ني ديدصجػي غػًن   -2

ني وقدر عج ي غًن  ني و ؼ ادلقػ س وادلقػ س عج ػي  واػاا ااأػح يف إزاململ املنجد دت  و 
 إىل      جقوي 

ع ـ ا وندد املقرؿ ادلتدملا إىل امل مل    ف ق ـ مد ويون  عجػى املػ مل   عجػى مػد  -3
  عج    -تنيدىل-خيجر مني وهللا 

 
 

                                                 

(  داا امل وب املنيجم مل 8/84ع   امل ون  ار ا ر امل د دين ) –(  ا هر: ا ائو املوندئو يف ترت ب املشرائو 8)
 اػ  8446ط: املثد  مل  –

 (  8/84(  ا هر: ا ائو املوندئو )2)
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 ربط املسأل: مثرض الوسواس الدقهري 
د  ملجنجد ػػدت املػػ  قػػ  توػػ ب ملقػػ  تبػػٌن منيػػد يف ادليػػأململ امليػػداقمل صبػػرت ت طػػًن ادلػػ

املبػػػ ف واملثػػػرب واملبقنيػػػمل  دوف غػػػًن  مػػػن ادلدئنيػػػدت  وعج ػػػي فػػػإف ادلبدملغػػػمل يف غيػػػ  م ػػػدف 
املنجد مل واملر ر مل يف عػ ـ زواذلػد شلػد وػ فو ادلػرو  ادملر ػرار املقطػري إىل ت ػراا غيػ  
املنجد ػػػػمل  و م دأػػػػد مػػػػرات ع وػػػػ ة وقػػػػ  وشػػػػل عجػػػػى  سيػػػػي  جػػػػب ادلػػػػراد ادل طػػػػرة   و 

ادلوننيمل ،جمل املوأك  من زواذلد واضد فدتػي ايػبب مملػت وقػت  ػ ة املسروضػمل  ادلنهسدت 
وار و را املغي  واملسرؾ  وااا ني شت مػن مػ ا   املشػ  دف وتزو نػي  وف ػي مػن إاػ اا 
املرقت واجلط  واضد ادلدؿ ف مد ني قدئ   وي  وني فدئ ة تُرأى مني  ملاا كدف من املراأب 

ننيطػػد مػػن املرقػػرع يف و ر ػػمل املشػػ  دف وانيقووػػدا عجػػى مػػن ااوجػػ  اػػاملت رلداػػ ة  سيػػي دل
 يف إزاململ املنجد مل عجى غيجطد اددلد   مد ت تت احلدأمل داع مل إىل مملت 

 املسأل: الث ني:  بي ن ة  حيصل بو الوضوء والغسل ةن امل ء 
تهطر  مه مل ادليأململ نياتبدقطد ا طداة ادليج  احلد جمل ادملر ر  وانيغويػدؿ  فبطمػد ورتسػو 

 ػػغر واألكػػن  وني وج ػػل اجلطػػ  اأح دمطمػػد مػػن فػػروض و ػػنن وم رواػػدت  ألف احلػػ ث األ
مملت ق  و رف م  ً  ملرتؾ املينمل  ورلد بوطد واملرقرع يف ادل رو   وادل اوممل عج ي  إمد أطً   
 و قطػراً كمػػد يف حدملػمل ادلػػرو  ادملر ػرار املقطػػري  ف قػػو يف املر ر ػمل واػػر عجػى وقػػٌن مػػن  ف 

 رع  فنيجي ني وقر  عق  وني ش
ف مػػد  -تنيػػدىلايطػػ  هللا  -ا ػػدف مػػاااب املسقطػػد  -تنيػػدىلاػػإمف هللا  -ف ػػدف مػػن ادلس ػػ 

   حيو  اي املر ر  واملغي  ا د د توضح مني املينمل املراادة عني 
 يف املسأل:  -رمحهم هللا -رأي الفدقه ء*

عجػػػى  ف املر ػػػر  حتػػػرز مػػػرة مػػػرة   ومػػػرتٌن  -تنيػػػدىل-ايطػػػ  هللا   (8)اتسػػػل املسقطػػػد 
   وص صدً ص صدً  واملينمل املوثج أ  ي غي   عضد  املر ر  ص صدً ص صدً  مرتٌن

                                                 

ت:  ر  –عب  املرادب املبغ ادي   ار زلم  –(  واملوجقٌن يف املسقي ادلدمل   8/22(  ا هر: ا ائو املوندئو )8)
اػ   واملونب ي يف املسقي املشدفني  8425ط األوىل  –اًنوت  –( داا امل وب املنيجم مل 8/28 ووس املو راين )
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 را عجى مملت اأحددوأ كثًنة  منطد:وا و مل
  (8) (ةرًة ةرةً  توضأ النيب قدؿ: ) -ا   هللا عنطمد -عن اان عبدر -8

 وجو المالل:  
 مرًة مرة  شلد و ؿ عجى املوامل وايأزا   -عج ي املو ة واملي ـ - ؤ صبرت و ر 

  (3)  وتر أ ص صدً ص صدً (2)  ي تر أ مرتٌن مرتٌن مد صبت عن املنيب  -2
: واػػاا مشػػروع مل املضػػر  مػػرتٌن مػػرتٌن  وص صػػدً ص صػػدً اػػ مل   فنيجػػي  وجػػو الماللػػ:  

 و ؿ عجى املوامل وايأزا   
 :تر ػػأ ص صػػدً   مث قػػدؿ اوى عمػػرو اػػن شػػني ب عػػن  ا ػػي عػػن أػػ    ف املنػػيب -3

  (4)د عجى ااا  و  قص فق    د  وظج ااا املر ر  فمن زا

                                                                                                                                  

عب  املرين ان  –واملشرح امل بًن عجى منت ادلقنو  -( عدت امل وب42 ار إ ادؽ إاراا   املشًنازي ) –
ملنيرر ملجنشر واملورزوو   شرؼ عجى قبدعوي: زلم  اش   ( داا امل ودب ا8/844زلم  ان ق اممل ادلق    )

 ا د  

 (  857( اق  احل وأ )8/43(    رأي املبتداي كودب املر ر  ادب املر ر  مرة مرة )8)

 (  857( اق  احل وأ ) 8/43(    رأي املبتداي كودب املر ر   ادب املر ر  مرة مرة )2)

( اق  احل وأ 8/43) ص صًد عن عثمدف ان عسدف  (    رأي املبتداي كودب املر ر  ادب املر ر  ص صدً 3)
( اق  8/244(   وميج   كودب امل طداة  ادب  سمل املر ر  وكمدملي  عن عثمدف ان عسدف )859)

 (  226احل وأ )

( قدؿ احملقل: 835( اق  احل وأ )8/95(    رأي  ار داود كودب امل طداة  ادب املر ر  ص صًد ص صًد )4)
دٌد  حين إني  ف قرملي  و  قص" زوددة شدمة  و  رأي املنيدئ   كودب امل طداة  ا ح ملغًن  وااا إ ن

(  و  رأي اان مدأمل يف  اراب امل طداة و ننطد  89( اق  احل وأ )8/846ادب انيعو ا  يف املر ر  )
 ( قدؿ احملقل: إ ندد  حين  422( اق  احل وأ )8/278ادب املقو  يف املر ر  وكراا مل املوني ي ف ي )

ومكر اان حجر يف املوجت ص احلبًن  ف احل وأ اوا   ار داود واملنيدئ  واان مدأمل من قرؽ  ا امل         
 عن عمرو ان شني ب عن  ا ي عن أ    م رنًي وسلووراً  

 (  8/842ا هر: املوجت ص احلبًن )        



 (88املني د ) ة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديميةمجل
 

 
-554- 

 وجو المالل: 
اػػػػأف مػػػػن زاد  يف املر ػػػػر  فقػػػػ  وقػػػػو يف املهجػػػػ  واي ػػػػد ة  دلػػػػد ف ػػػػي مػػػػن  إ بػػػػدا  

  (8)اي راؼ  وااا املرع   ملني ـ اؤووي  نمل
 ي  عضد  املر ػر   وت طًناػد مػرة  وملػي  ف وغيػجطد  –واملسرض يف غي  األعضد  
املػػػث ث  فػػػ   وػػػ  اػػػي املسضػػػ جمل  اػػػ  وقػػػو فدعجػػػي يف  مػػػرتٌن  و ص صػػػدً   مػػػد مػػػد زاد عػػػن

امل رااػػمل  ومملػػت دلػػد ف ػػي مػػن اي ػػراؼ يف ادلػػد   واػػر منطػػ  عنػػي وملػػر كػػدف عجػػى شػػدق  
فقػػدؿ وػػد ا ػػرؿ  (4)واػػر وور ػػأ فقػػدؿ "ني تيػػرؼ" (3)ايػػني  فقػػ  مػػر املنػػيب   (2)املباػػر

  (5) هللا  يف املر ر   رؼ  قدؿ  ني   وإف كنت عجى أر أدا (
                                                 

اا إح د  املرتاث د –( ت: ق ؿ ور ا 8/86عجى ادلرغ ندين ) –(  ا هر: اذل اومل يف شرح ا اومل ادلنو ي 8)
 ملبندف   –اًنوت  –املنيرر 

 –( ادل بنيمل امل نى األمًنومل 8/5عثمدف ان عج  املزوجني  ) –(  ا هر: تبٌن احلقدئل شرح كنز امل قدئل 2)
 ار زلم  عب  املرادب املبغ ادي  –اػ  وادلنير مل عجى مااب عدت ادل ونمل 8383ط األوىل  –املقدارة 
مو س  املبدز م مل ادل روممل  واملجبدب يف  –ادل وبمل املوجداومل  –( ت: ي ا عب  احلل 829ادلدمل   )

 (   62 ي  ان املقد   املضيب  احملدمج  ) –املسقي املشدفني  
 –ط األويل  –ادلمج مل املنيرا مل املينيردومل  –ادل ونمل ادلنراة  –داا املبتداي  –ت: عب  امل رًن املنيمري        

 (  845واملشرح امل بًن عجى ادلقنو )

وا    ر وقدص مدملت ان وا ب    ج  وار اان  بو عشرة  نمل  وار    ان  ر وقدص (  ار  ني3)
 ح  ادلبشرون ادجلنمل و ح   ددات املوادامل  و ح  امليومل   ادب املشراى شط  ا اًا واح ًا واخلن ؽ 

 وار  وؿ من امى ايط  يف  ب   هللا  
 (  3/3)(  ومنيج  املوادامل 452ا هر: ترمجمل يف     املغدامل )/         

(  اي راؼ ار: اني ونيمدؿ فرؽ احلدأمل املشرع مل وإف كدف عجى شأل أر أدا   هر: املبار املرائل شرح كنز  4)
   ط: املثد  مل –(  داا امل ودب اي  م  8/34زون امل ون إاراا   ادلنيروؼ ادان صل   ادلوري ) –امل قدئل 

(  8/272يف املر ر  وكراا مل املوني ي ف ي ) (    رأي اان مدأمل  كودب امل طداة  ادب مد أد  يف املقو 5)
( قدؿ احملقل  : إ ندد   ني ا ملضنيا عب  هللا ان ذل نيمل وح   ادلنيدمري  و  رأي 425اق  احل وأ )

(  وقدؿ: وااا إ ندٌد حين وق  3292( اق  )7/864األملبدين يف  جيجمل  األحددوأ املوا امل )
 اأنيت عن تضني ا احل وأ إىل  ي ني   
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 مالل: وجو ال
عن اي راؼ عن  املر ر   مو مد ف ػي مػن ت طػًن وتنه ػا  ومػد مملػت إني  أ ي 

مل ر ػػػي ورقػػػو فدعجػػػي يف املونيػػػ ي واجملػػػدوزة وإاػػػ اا  نيمػػػمل ادلػػػد  مػػػو عػػػ ـ حوػػػرؿ األأػػػر 
 دلتدملسمل امليًّنمل 

ويػػػونيمجي يف و ػػػرئي   مقػػػ اا ادلػػػد  املػػػاي كػػػدف املنػػػيب  –وشلػػػد حييػػػن ا د ػػػي انػػػد 
 واغويدملي 

ُػ     فق  صبت عنػي
ومػن مملػت حػ وأ   ػس  (2)  واغويػ  ادملوػدع(8)  ػي تر ػأ اددل

  كدف املنيب( قدؿ ) (3) وغوي  ادملودع إىل مخيمل  م اد ووور أ اددل  
 

                                                                                                                                  

 : امليجيجمل املوا امل ملجش خ األملبدين  ا هر        

ُ  : وح ة ك   وقدر هبد حج  مد ور و ف طد كمد ار احلدؿ يف املودع وق  عم  امل ثًن من املنيجمد  إىل 8)
(  ادل

ادألاقدؿ فقدملرا : ويدوى   – ي ادل  املنبري  –  و    ادملرزف مل اسظ مق اا   وونق  وق  ا  املسقطد  
 اق  وصجأ  

ي  اانيمل  م اد عن   ا  ادل ونمل  وعن   ا  احلجدز ويدوى  ادملرق : مخيمل  اقدؿ وصجأ  (  املودع: ويدو 2)
 ك جرأرامدت تقروبد   3وعن   ا  امل رفمل ويدوي  مثد  مل  اقدؿ   واملودع ويدوي يف وقوند احلد ر 

دلتوـر  مثد  مل   ندؼ ا : املودع  وادل   واملسرؽ واملقيأل  وادل ى  وا وكد ت ادل دو   يف عط           
 واملغسًن  وادل رؾ 

داا امل ودب املنيرر   ط:  –( ت: إاراا   األا داي 8/29زلم  اخلراام ) –ا هر: مسدت ح املنيجـر         
اًنوت   –داا املس ر  –( ت:  ج   ارار 687 ار عب   املقد   ان   ـ ) –املثد  مل  وكودب األمراؿ 

املرودض  –( داا ادل مدف 96عب  هللا ااملغس ج  ) –ملزكدة داا مل فقط مل تأ  ج مل دليوج ات ا –و رازؿ املزكدة 
 اػ 8434ط: األوىل  –ادلمج مل املنيرا مل املينيردومل  –

(3(   ُ
(  وميج  كودب 248( اق  احل وأ )8/58(    رأي املبتداي كودب املر ر    ادب املر ر  اددل

( 8/258 إ د  واح  )احل    ادب املق ا ادليواب من ادلد  يف غي  اجلندامل وغي  املرأ  وادلر ة يف
 (  325اق  احل وأ )
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 وجو المالل:  
ضقػػػػػ اا مػػػػػ  يف املر ػػػػػر   و ػػػػػدع يف انيغويػػػػػدؿ واػػػػػر  شػػػػػرؼ اخلجػػػػػل    ؤ اكوسػػػػػد

وعػػػػ ـ  عجػػػػى وأػػػػرب املقوػػػػ  مملػػػػت  ؿ ػػػػف -تنيػػػػدىل-و قطػػػػرا   و عجمطػػػػ  اشػػػػرونيمل هللا 
 اي راؼ ف ي  

 ربط املسأل: مثرض الوسواس الدقهري  
إف شلػػػػد اُاوجػػػػ  اػػػػي انيػػػػ  مر ػػػػى املر ػػػػرار املقطػػػػري  املر ر ػػػػمل يف غيػػػػ   عضػػػػػد  
املر ػػر   ومملػػت او ػػراا غيػػػجطد مػػرات ومػػرات  واضػػد م ػػػأ  حػػ ا  املػػزمن امل روػػػ  يف 

أفنيػػدؿ فنيػ  اػاا  واػر عجػى وقػػٌن انيػ ـ مشػروع وي وقػ  تسرتػػي  ػ ة اجلمدعػمل ني شػغدملي ا
املر ػػر    و خيػػرج وقػػت املوػػ ة ادل وراػػمل  ف وػػج طد قضػػد  ني  دا   واػػاا اػػ  شػػت مػػن 
املر دور امل  وجق طد عج ي املش  دف مل اػزف قجبػي ووشػغجي عػن  ػ تي  فإ ػي ور ػرر إمل ػي 
اػػػأف و ػػػرئي  ػػػدقص  و  ف ادلػػػد  ت وبجػػػا  ػػػدـ املنيضػػػر املراأػػػب غيػػػجي   و   ػػػي ت ويػػػبا 

وقػو يف موػ  ة املشػ  دف فػ  دي نػي انيػ  مملػت  ف ووغجػب املر ر   ف جوسػت ملر ر ػوي  و 
عج ػي  وووػبح حدملػي  قػرب إىل ادلػرو   وقػ  ويػري إىل  سيػي احلػزف وونق ػو عػن املنػػدر 
وانيضػػط  وشػػ د عجػػى  سيػػي وويػػرؼ يف ادلػػد   اػػ  حتػػدوز اػػي ادلنيقػػرؿ ملػػاملت وأػػب عجػػى 

نيملوسػػدت مػػن كػػدف اػػاا حدملػػي   ف ويػػداع إىل م افنيػػمل املر ر ػػمل ومملػػت اق نيطػػد  وعػػ ـ ا
إمل طػػػػػد  وامليػػػػػب   يف املر ر ػػػػػمل ق نيطػػػػػد  أل ػػػػػي ملػػػػػر اشػػػػػوغ  هبػػػػػد ألدى مملػػػػػت إىل  ػػػػػ دع 

 املراأبدت 
وألف انيملوسػػػػدت إمل طػػػػد ور ػػػػ  إىل تػػػػرؾ  دا  املوػػػػ ة ف جمػػػػد قػػػػدـ إمل طػػػػد وبوجػػػػ  هبػػػػاا 

  (8)املشت
                                                 

( 8/86زلم  ان  ي  مشس امل ون املير ي  ) –ادلبيرط   -(  ا هر: املنط  عن املر ر مل يف املر ر  يف:8)
( داا 8/36 ار عب  هللا زلم  املشطًن ادان احلدج ) –اػ  وادل    8484 –اًنوت  –داا ادلنيرفمل 

( 8/73عب  ادلجت ان عب  هللا اجلروين ادلجقب اإمدـ احلرمٌن ) –املرتاث  وأدومل ادل جب يف دااومل ادلااب 
 ( 8/85اػ  وادلغين )8428ط: األوىل  –داا ادلنطدج  –حققي   د  عب  املنيه   امل وب 
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 ىيالجااملطلب 

 أبرز مسائل الصالة

 صلة مبرض الوسواس القوري

إف مػػػػن  ػػػػدـ املوػػػػ ة  وتنيهػػػػ   قػػػػ ااد  عنػػػػ  ادليػػػػج   ف ونيوػػػػين اشػػػػروقطد و اكدأػػػػد 
وواأبد د احلي مل وادلنينرومل كدمل طداة  وا واضػدا اخلشػرع  ا ػوني اداً ملجرقػرؼ اػٌن وػ ي 

ف نورؼ ا   أرااحي إىل تأدومل مد  مػر ف طػد مػن ت بػًن ودعػد  وقػرا ة وتيػب ح  هللا 
مندأػػدة  فواوػػ  ملػػي اػػاملت املراحػػمل وامل مأ  نػػمل وووػػبح قجبػػي منيجػػل هبػػد  ك ػػا ني ومكػػر و 

واق دمػي انيبػددة مػن  -تنيػدىل-وار حت  ااحوي املنسي مل  وا شػراحي و ػنيددتي اقراػي مػن هللا 
  عه  املنيبددات إمل ي أ  أ ملي  

ملاملت كدف من ادلط    ف وسر غ ادليج  قجبي وماني من ك  مشدغجي ملػو  تسيػ  عج ػي 
ي وقمأ  نوػػػػي وني و ػػػػرف مملػػػػت إني  طػػػػ  ورلداػػػػ ة  و ػػػػن  وشلد نيػػػػمل  وإني فػػػػإف  شػػػػرع

املش  دف   ج  ملػي مػ   ً ونسػا منػي إىل قجبػي  وعقجػي  ف سيػ  عج ػي  ػ تي   و ووػرفي 
عػػن حيػػن  دائطػػد  ومػػن و ػػدئجي املر ػػدور واخلػػراقر امليػػ ومل املػػ  وشػػغجي هبػػد عػػن تس ػػر  

د ػػب  مكػػر  اػػ  ادليػػدئ  املسقط ػػمل وقرعػػدً اوػػ تي  و شػػرعي  ومندأدتػػي  ملػػاا كػػدمن ادلن
  -تنيدىلايط  هللا  -دلر ى املر رار املقطري  وا دف ح مطد عن  املسقطد 

 املسأل: األوىل  التلفظ ب لني: قبل الشروع يف الصالة 
يف ميػػػػأململ املػػػػوجسظ ادملن ػػػػمل قبػػػػ  املشػػػػروع يف ت بػػػػًنة  -ايطػػػػ  هللا -ا وجػػػػا املسقطػػػػد 
 ايحراـ عجى قرملٌن: 

إف املن ػػمل ني حتػػرز اجلطػػر هبػػد يف املوػػ ة  وزلجطػػد املقجػػب واجلطػػر هبػػد ا عػػمل  الدقػػول األول 
 من ادلدمل  مل  واملشدفني مل  واحلنداجمل  (8)واحل   عدـ ملإلمدـ وادلأمـر  وااا قرؿ اجلمطرا 

                                                 

 ار زكرود زل  امل ون حي  ان شرؼ املنروي  –(  واو مل امل دملبٌن وعم ة ادلسوٌن 2/275(  ا هر: ادل     )8)
اػ  واملشرح ادلموو 8482املثدملثمل  -ط –اًنوت  –ادل وب اي  م   –ا ( ت: زاًن املشدوو8/228)
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 األدل: 
ت و ر ػػػػرا ون قػػػػرف ادملن ػػػػمل  وت  -ا ػػػػراف هللا عجػػػػ ط  -و  ػػػػاداي  ف املنػػػػيب  -8

عجػػى مليػػدف ا ػػرملي  -تنيػػدىل- مملػػت مشػػروعد ا  نػػي هللا حُيسػػظ عػػنط  اجلطػػر هبػػد  وملػػر كػػدف

(8)  

إف أنيػػ  املن ػػمل يف املقجػػب مل يػػت  ػػنيبمل وإف كد ػػت عنػػ  انيػػ   اػػ  املر ػػرار  -2
  (2) نيبمل ألف ك  عدق  سلودا ونيم  عم ً ف ا   ف و رف ميبرقد ادملن مل 

 الدقول الث ين 
كثػر فقطػد  احلنس ػمل إف اجلطر ادملن مل عن  إاادة املو ة  نمل   و ميوابمل واػاا قػرؿ  

  (3)وار ادلتودا عن ا 
اأف املن مل إاد شرعت ملوني ٌن املنيم  ادملنيبددة ومملت إاد حيودج  واستملوا على ذلك 

إمل ي حدململ األدا  وحدململ املشروع وااا  يف  دئر املنيبػددات  ف ايػن املػوجسظ هبػد نيأومػدع 
  (4)عزديوي
 
 

                                                                                                                                  

 – 8422ط األوىل  –( داا اان اجلرزي 8/894املش خ زلم  ان  دحل املنيث مٌن ) –عجى زاد ادليوقنو 
 اػ 8428

 ( 8/894(  ا هر: املشرح ادلموو )8)

 (  ادلرأو امليدال  2)

 ار ادلنيديل  ادين يف املسقي املننيمدين يف فقي ايمدـ  ر حن سمل ( واحمل أل املن 8/99(  ا هر : تبٌن احلقدئل )3)
 –داا امل وب املنيجم مل  –( ت: عب  امل رًن اجلن ي 8/289ارادف امل ون زلمرد ان مدزة املبتداي )

 اػ  8424ط األوىل  –ملبندف  –اًنوت 

زون امل ون  ار عب  هللا  –ننيمدف (  و سمل ادلجرؾ يف فقي ايمدـ  ر حن سمل امل8/289(  ا هر: احمل أل املنادين )4)
اػػ  وتبٌن 8487ط: األوىل  –اًنوت  –داا املبشدئر اي  م مل  –( ت:د  عب  هللا  اور 66املرازي )

 (  8/99احلقدئل  )
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 املن قش: والرتجيح 
ميػأململ اجلطػر ادملن ػمل  ووضػح اأاػدف قػرؿ اجلمطػرا ادملنهر إىل قرؿ ك  املسروقٌن يف 

 يف ع ـ  امل اجلطر واعوبدا  ا عمل ومملت دلد وج : 
 قرة مد ا ون وا إمل ي  ح أ إف قرذل  و عمي امل مل   واػر اني ػو نيؿ اسنيجػي  -8

 ملُنق  مملت عنط   –كمد مكروا   –وقرملي  و اداوي امل راـ من اني    وملر كدف مشروعدً 
نيض    امل مل   وق ـ عجى مػد خيجػر منػي  فرأػب اػاملت تقػ ًن إف املقرؿ املاي و -2

 قرذل   واعوبدا     ً وورأو إمل ي  
إف ادلنيقػػرؿ ويػػن  ادلنقػػرؿ ف مػػد ماػػب إمل ػػي اجلمطػػرا  ألف املػػاي وملوػػ   املنيقػػ    -3

 ووشط  اي  ع ـ  جر املنيم  من املن مل  وإني كدف املنيم  عبثد  ني قدئ  مني  
ألدا   -تنيػدىل-د   مل  ػا امل   دملوػمل ملرأػي هللا داـ  ف عبددة ادل جا تيبقط فمد

املنيبددة  فمد احلدأمل إىل   قطد ادملجيدف  ع ا مد واد  املشرع احل   اوجروز  مث  املن ػل 
 ان مل املنيت 

  عج   -تنيدىل-وااملت و رف املراأح يف ادليأململ ار قرؿ اجلمطرا وهللا 
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 ربط املسأل: مثرض الوسواس الدقهري 
ملقطػػري يف املر ر ػػمل عنػػ  إاادة  املبػػ   ادملنيبػػددة عدمػػمل  وقػػو انيػػ  مر ػػى املر ػػرار ا

ومن مملت املو ة ف جطز ادملن مل عن  املشروع يف املو ة وورفو  رتي هبد كأف وقرؿ مث ً 
 روت  ف   ج  املنيور  ااو اكنيػدت وقػ  و ػرا أطػر  ادملن ػمل مػرات ومػرات  ف شػل عجػى 

حتداػػػػ   سيػػػػي ملػػػػ فو   سيػػػي وو جسطػػػػد مػػػػد ت تػػػػملمر اػػػػي  وونيهػػػػ  األمػػػر إما  ملػػػػا فنيجػػػػي وت
و ر ػػػمل املشػػػ  دف  واضػػػد  دى مملػػػت إىل  ف وػػػملمي مػػػن منيػػػي مػػػن ادلوػػػجٌن يف ادليػػػج   

ايػػي هللا  -فضػػ جمل املشػػ خ املني مػػمل ااػػن عث مػػٌن –ووشػػر ش عجػػ ط   ػػ     كمػػد مكػػر 
ادملػػػ عد   -تنيػػػدىل-  و ػػػًن عػػػ ج دلػػػن كد ػػػت اػػػا  حدملػػػي   ف وجوجػػػ  إىل هللا (8)-تنيػػػدىل

ج ػػي اقجػػب  ػػددؽ   ػدملص  ف و شػػا  ػػر   ووني نػػي عجػػى دفػػو واني ػوغسدا  وايقبػػدؿ ع
و ػػدور  سيػػي  و ف وبػػ ؿ حز ػػي وشػػودت قجبػػي  ا مأ  نػػمل ايديػػدف وااحػػمل امل قػػٌن مػػو مػػد 
حتب عج ي من عزديمل  وقرة إاادة يف م افنيمل ش  د ي ادملونيرم مني  وعػ ـ اني رت ػدؿ ف مػد 

ى تػػرؾ ت ػػراا اجلطػػر ادملن ػػمل و فنيػػي إمل ػػي مػػن قػػرؿ ني قدئػػ  منػػي  وني مثراػػمل ف ػػي  ف نيػػـز عجػػ
م ج ػػػو عجػػػى  حراملػػػي ومػػػد ووػػػ ا عنػػػي مػػػن  -تنيػػػدىل-وووػػػرؼ قجبػػػي إىل ا وشػػػنيدا  ف هللا 

 عبددة  فوي ن  سيي  وووغجب عجى ش  د ي 
 يف الصالة  (2)املسأل: الث ني:  الشك

اٌن املش ت  واملر ر مل وفر قرا اٌن من و ر  عج ي  -تنيدىلايط  هللا -(3)ااأل املسقطد 
 و ونيػػرض عج ػػي يف  وؿ  مػػر  وني و ػػرف مملػػت منيوػػدداً ملػػي  وإاػػد و ػػرف اػػٌن حػػٌن  املشػػت 
 وه ر  

                                                 

 (  8/895(  ا هر: املشرح ادلموو )8)

 ( 7(  ا هر: تنيروسي ص )2)

 –( داا امل وب املنيجم مل 8/822 با  )مدملت ان   س األ –(  وادل و مل 8/33(  ا هر: ا ائو املوندئو )3)
( داا املس ر  4/846 ار زكرود حي  ان شرؼ املنروي ) –اػ  واجملمرع شرح ادلطاب 8485ط: األوىل 
 (  8/85وادلغين )
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واٌن من و ثر عج ي املشت  ، أ ني و رف ُم اكدً حلدملػي يف املوػ ة واػر ادلػراد انػد 
واػر قروػٌب مػن مػرو  املر ػرار املقطػري وهللا  (8)وق  مسد : فقطد  ادلدمل  مل "اددليون ح"

  وتغجغجطػد يف املػنسس ، ػأ وػزوؿ هبػد مػد عنػ   مػن وقػػٌن  و  عجػ    ػدمو كثػرة املر ر ػمل
 ظن ااأح  

املرأػػػرع إىل قدعػػػ ة )امل قػػػٌن ني وػػػزوؿ ادملشػػػت(  -املسقطػػػد   : ي –وادلقػػػرا عنػػػ ا  
واػ  مػػن املقراعػ  املسقط ػػمل امل ػنى وادلػػراد هبػد ا ووػػادب األ ػ  ادلوػػ قن ، ػأ ني وزوجػػي 

  (2)املشت امل دائ عج ي
إذا وجػػػم أحػػمكم يف بطنػػػو كػػيئ  تأكػػػكل عليػػػو ) :ودمل ػػ  اػػا  املقدعػػػ ة قرملػػي 

  (3) (أخرج ةنو كيء أم ال؟ تال خيرجنًّ ةن املسجم حىت يسيع صوت ً أو جيم رحي ً 
 وأي امل نيململ:

                                                 

(  ادليون ح: املاي دا جي املشت  وداـ اي  ألف املن دح د رؿ املش   يف املش    وقدؿ ا ون ح املننيدر 8)
 ع ن ي:  ي غجب عج طمد 

 –داا املغرب اي  م   –( ت: زلم  زلسرظ 8/83اجُليب  ) –ا هر: شرح غروب  ملسدظ ادل و مل         
د   ي  سلودا عب  احلم   ضيدع ة فرول  –اػ  ومنيج  املجغمل املنيرا مل ادلنيد رة 8425ط املثد  مل  –اًنوت 
 اػ  8429ط األوىل  –( عدت امل وب 3/2279عم  )

زون امل ون ان إاراا   ادلنيروؼ ادان صل    –ى مااب  ر حن سمل املننيمدف (  ا هر: األشبد  واملنهدئر عج2)
 –اًنوت  –داا امل وب املنيجم مل  –(  و و حراش ي و رج  حددوثي: املش خ زكرود عمرات 47ادلوري )
( داا مل وب 8/83تدج امل ون عب  املرادب امليب   ) –اػ واألشبد  واملنهدئر 8489ط: األوىل  –ملبندف 
 54عب  املرين ان  ر ا ر أ ؿ امل ون املي رق  ) –اػ  واألشبد  واملنهدئر 8488وىل ط األ –املنيجم مل 

 اػ  8488ط: األوىل  –( داا امل وب املنيجم مل 58 –

(    رأي ميج  كودب احل    ادب امل مل   عجى  ف من ت قن امل طداة مث شت يف احل ث فجي  ف ووج  3)
 ( 362(  اق  احل وأ )8/276ا طداتي تجت )

واوى املبتداي ضلر  اجسظ )ف  ونورؼ حىت ويمو  رتًد  و حت  احيدً( كودب املر ر   ادب من ت ور        
 (  877(  اق  احل وأ )8/46املر ر  إني من ادلترأٌن املقب  وامل ار )
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عػػن انيملوسػػدت إىل و ر ػػمل املشػػ  دف و  دنيتػػي املػػ  وجق طػػد يف اوع ادلوػػج   أ ػػي 
وػػ ع وقػػٌن قطداتػػي  إني مل سيػػ  عج ػػي  ػػ تي  وحيمجػػي عجػػى اخلػػروج منطػػد  ومملػػت اػػأف ني 

 اقٌن مثجي خبروج احل ث 
عجى  ف مػن كػدف املشػ  دف ونيػرض ملػي  -تنيدىل ايط  هللا-(8)وق  اتسل قرؿ املسقطد 

كثًناً يف  ػ تي  ف جقػ  عج ػي املشػت يف قطداتػي  و يف عػ د املركنيػدت املػ   ػ اد  فإ ػي 
   عج ي ديض  يف   تي وني وجزمي املر ر  وني ايعددة  ووو    تي وني ش 

)وف من شت يف اني  و رئي ونيرض ملي ااا كثًنا: ديضػ   : قدؿ ايمدـ مدملت 
وني ش   عج ي وار ضنزملػمل املوػ ة  وقػدؿ: فإ ػي وجغػ  املشػت: وإف كػدف مملػت ويػون اي  

  (2)كثًنا فطر عجى و رئي وكاملت ك  ميون ح مبوجى يف املر ر  واملو ة"  اػ
 وعللوا ذلك بأسب ب قوي: ةنه  

ملػػر قجنػػد وني ػ   ػػ تي  فػػإف املشػػت  ػ قو ملػػي صد  ػػد  وصدملثػدً حػػىت ووػػًن مملػػت   نػد  -8
  (3)عددة ملي  ووونياا عج ي ادلض  يف املو ة

 ف ادليػػون ح ا ثػػرة املشػػت ني وبػػين عجػػى امل قػػٌن  أل ػػي قػػ  وزوػػ  يف  ػػ تي مػػو  -2
  (4)املشت
  (5) ف ااا   ح يف املنهر  و قرى من قرول األصر -3

                                                 

 (  8/845( وادلغين )8/224(  واو مل امل دملبٌن )8/822(  وادل و مل )8/527(  ا هر: ا ائو املوندئو )8)

 (  8/822ادل و مل ) (  ا هر:2)

 ( 8/523(  ا هر: املب ائو )3)

(  ا هر: املب دف واملواو   واملشرح واملورأ ي واملونيج   دليدئ  ادليوترأمل  ار املرمل    زلم  ان اش  املقرقيب 4)
 اػ 8448ط املثد  مل :  –اًنوت  –داا املغرب اي  م   –( حققي د  زلم  حج  وه روف 8/342)

( ت: زلم  8/222 ار عمر ور ا ان عب  املن املقرقيب ) – ا  ادل ونمل ادلدمل   (  ا هر: امل ديف يف فقي 5)
 اػ  8444ط: املثد  مل  –ادلمج مل املنيرا مل املينيردومل  –م وبمل املرودض احل وثمل  – ح   ومل  مددوت ادلراوودين 
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  فػ  مبػدنية -تنيدىل-ادلر رر  وق  وقو يف ايديدف ادب  إف مملت شلد وبوجى اي -4
  (8)اي

  (2)إف املر رار   كدملرا  املاي حتب  ف و رحي وني وجوست إمل ي -5
 ربط املسأل: ب لوسواس الدقهري  

إف مػػػن املراقػػػو وادلشػػػدا  مػػػد ونيد  ػػػي انيػػػ  مر ػػػى املر ػػػرار املقطػػػري مػػػن ا ػػػو اممل 
فوجػػ ا  ونوػػرفرف إىل اني رت ػػدؿ مػػو  املشػػت وشػػ ة وقأتػػي حػػدؿ املشػػروع يف املوػػ ة 

اػػاا املشػػت ووػػ عرف مػػد حتػػب عجػػ ط  يف  ػػ    مػػن  شػػرع  وتػػ ار  ودعػػد  ومػػد اػػاا 
إني ا ػػػوجدامل ملر ػػػدور املشػػػ  دف و  دنيتػػػي املسد ػػػ ة   وقػػػ  ونوػػػرؼ ادلبوجػػػى اػػػاملت مػػػن 
  تي مل ني   املر ر    و وق نيطد مرات  مل ني   ت بًنة ايحػراـ  وف ػي مػن احلػرج واملضػ ل 

شقمل املش  و ة مدني حُيومػ   واضػد تػرؾ املوػ ة مػو اجلمدعػمل ني شػغدملي اإ ػ ح حدملػي  وادل
وا ػػػوا دً  مػػػن املنػػػدر  ومثػػػ  اػػػاا حػػػرٌي اػػػي  ف ورأػػػو إىل قػػػرؿ  اػػػ  املنيجػػػ  املرا ػػػتٌن  
وديض  يف  ػ تي وحتداػ   سيػي عجػى ا ػو مدذلد كمػد اػ  ق نيػدً ملجر ر ػمل و ػ اً دلندفػا 

 املش  دف 

                                                 

 ( 8/224( ا هر: او مل امل دملبٌن )8)

( ت: 8/836ن حنب  مر   ان  ي  احلجدوي )(  وايقندع يف فقي ايمدـ  ي  ا8/85( ا هر: ادلغين )2)
 ملبندف   –اًنوت  –داا ادلنيرفمل  –عب  املج  ا امليب   
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 املطلب الجالح

 ائل الصووأبرز مس

 صلة بالوسواس القوري

  قمنيػدً -تنيػدىل-املوـر من املنيبددات املنيه ممل  اي ووججى منيىن املوقػرى ومراقبػمل هللا 
يف صرااػػي واموثػػدنيً ألمػػر   واغبػػمًل ف مػػد عنػػ    وملػػي مػػن املسرائػػ  احليػػ مل وادلنينروػػمل مػػدني وويػػو 

 ادلقدـ ملاكر   
ئي عجػى املرأػي األكمػ   وحرٌي اددليج   ف حيرص عجى   دمي ووور ي  ومملت اأدا

 ادفرتا ي  واملر ا األمث   مل اقل احل ممل امل   ااداد ادلرىل 
  ومػػػػدداـ امل ػػػػ ـ انػػػػد عػػػػن مػػػػرض (8)ومػػػػن ادليػػػػدئ  ادلطمػػػػمل ادلونيجقػػػػمل ادملوػػػػـر  املن ػػػػمل

املرقػػرؼ عجػػى ميػػأململ قػػ  تنيػػرض  -تنيػػدىلاػػإمف هللا  -املر ػػرار املقطػػري  فػػإف مػػن ادلس ػػ  
(  ملجمبوجى هباا ادلرض وا  ميأململ  )املرتد د يف   مل املوـر

مملت  ف ادلرو  ادملر ر ػمل قػ  تويػجأل عج ػي املر ػدور انيػ ـ عقػ   املن ػمل   ػً    و  
 املشت يف ق نيطد ف ت   إمل ي   ي ق و املن مل  و  ف   وي غًن أدزممل  وهللا ادليونيدف  

 
                                                 

( املن مل: شرٌط ملوامل املوـر  و دئر املنيبددات  وني ووح  ـر امضدف وني غًن  من املو دـ واأبًد كدف  و 8)
 ت رعدً إني ادملن مل 

األعمدؿ ادملن دت وإاد مل    مرئ  مد  رى(  يف احل وأ املوا ح )إاد وا و ملرا عجى مملت اقرملي       
واحل وأ موسل عج ي  وار   ٌ  عه ٌ  يف اداي واأل   ف طد  ي املن مل:  ف ت رف مقدا مل ملجنيم   ي عن  

املسجر  فإف    املوـر من املن مل  ملاملوجبس ادمل دعمل ويف املوـر ت رف من املج    و  وقت ايميدؾ عن  اؤو
 ت ووح  

( ت: د   ي  2/7338عج  املراني  ادلنيروؼ ادملجتم  ) –(  واملوًّبورة 2/277ملرائل )ا هر: املبار ا       
اػ   ومغين احملودج إىل منيرفمل 8432ط : األوىل  –ق ر  –وزااة األوقدؼ واملشملوف اي  م مل  –صل ب 

(   داا امل وب املنيجم مل  2/846مشس امل ون زلم  اخل  ب املشرا ين املشدفني  ) –منيدين  ملسدظ ادلنطدج 
( ت: د  عب  هللا ان 845زلم  املشروا  املبغ ادي ) –اػ واياشدد إىل  ب   املرشدد 8485ط: األوىل 

 اػ   8489ط: األوىل  –ممل يمل املر دململ  –عب  احملين املرتك  
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  يف ةسأل: الرتدد يف ني: الصوم -تع ىلرمحهم هللا  -* بي ن ةذىب الفدقه ء
عجػى  ف املن ػمل ملوػـر امضػدف حتػب  ف ت ػرف منجػزة  -ايطػ  هللا- (8)د اتسل املسقط

فػإف تػردد يف املن ػمل   و  -تنيػدىل-أدزممل  ومملت اأف ونري اقجبي   ي  دئ  غ اً قدعػمل ب 
  رى  ف وس ر  فدحل   يف مملت عجى املوسو   املوديل: 

 أن يرتدد يف الني:، وال جيزم أىو ص ئم أو ال ت يكم  اي ل: األوىل 
   ومملت دلد وج :(2)    رمي اتسدقدوب 
  (3) ف املرتدد وقو يف     املن مل ف  ووًن  دئمد -8
  (4)  ي ت وني   دئمدً ألف إميدكي غًن منري ف  فدئ ة ي دـ املوـر -2
  (5) ف املرتدد وسي  املوـر أل ي ت حتـز ادملن مل  وو رف مملت مس را -3

 ن الصوم أن ينوي الفطر أو اخلروج ة اي ل: الث ني: 
 وف مد وج  ا دف مملت: وق  ا وجا املسقطد  يف اا  ادليأململ   عجى قرملٌن 

 الدقول األول  

                                                 

اجلدمو املوغًن حملم  ان احلين املش بدين واملندفو امل بًن  –(  ا هر: اجلدمو املوغًن وشرحي املندفو امل بًن 8)
اػ  ومرااب 8446ط: األوىل  –اًنوت  –( عدت امل وب 837احل  املج نري اذلن ي )حملم  عب  

ط:  –( داا املس ر 2/488 ار عب  هللا زلم  ادلنيروؼ ادحل دب ) –اجلج   يف شرح سلوور  ج   
مو سى اان  –(  وم دملب  ويل املنط  يف شرح غدومل ادلنوطى 2/858اتػ  ومغين احملودج )8482املثدملثمل 

 اػ  8485ط: املثد  مل  –( ادل وب اي  م  2/885  احلنبج  ) ني  املي رق

 (  ادلراأو امليداقمل  2)

 (  837(  ا هر: اجلدمو املوغًن )3)

 (   2/489(  ا هر: مرااب اجلج   )4)

( 8/223املش خ إاراا   ان زلم  ان  رودف ) –( ومندا امليب   يف شرح امل مل   3/882( ا هر: ادلغين )5)
 اػ  8449ط: امليدانيمل  –ادل وب اي  م  ت: زاًن املشدووا 
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إف املودئ  إما  رى املس ػر  ت وس ػر حػىت وأكػ    و وشػرب  فػإف اػ ا ملػي انيػ    وػي 
  (2)  وادلدمل  ػػمل(8)تجػػت  ف وػػو   ػػرمي   أػػز   مملػػت و ػػرمي  ػػا ح واػػاا قػػرؿ احلنس ػػمل

  (3)وار وأي عن  املشدفني مل
وا ػػو ملرا عجػػى مملػػت اػػأف املوػػدئ   ػػرى  ف وسنيػػ  شػػ ودً وس ػػر اػػي  فجػػ  وسنيجػػي واقػػ  

  وألأػػػد عبػػػددة جتػػػب امل سػػػداة  نيػػػطد فػػػ  تب ػػػ  ان ػػػمل اخلػػػروج منطػػػد  (4)عجػػػى   ػػػمل املقراػػػمل
  (5)كدحلج

 الدقول الث ين  
إف  ػػرى املوػػدئ  اخلػػروج مػػن املوػػـر  فإ ػػي وس ػػر  ووب ػػ   ػػرمي  واػػاا املقػػرؿ اػػر 

  (7)  وار مااب احلنداجمل(6)ملجشدفني ملاملرأي املثدين 
 وا و ملرا عجى مملت ضد وج :

  (8)املوـر   مل ومل س ش ود وسني  كمد ملر  رى ق و املو ة فإأد تنق و

                                                 

 (  2/282(  ا هر: املبار املرائل )8)

( داا امل وب املنيجم مل  ط: 3/368زلم  ان ور ا ادلراؽ) –(  ا هر: املودج وايكج   دلتوور   ج   2)
 اػ 8486األوىل 

   زلم  املنراي ( ت: قد3/494 ار حليٌن حي  املنيمراين ) –(  ا هر: املب دف يف مااب ايمدـ املشدفني  3)
 اػ  8428أ ة   ط األوىل  –داا ادلنطدج  –

 ( 3/368(  ا هر: املودج وايكج   )4)

 ( 3/494(  ا هر: املب دف )5)

 ( 3/494(  ا هر: املب دف )6)

 ( 6/363(  ا هر: املشرح ادلموو )7)

 (  6/363(  واملشرح ادلموو )3/494(  ا هر: املب دف )8)
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 املن قش: والرتجيح  
امليػػػػداقمل  ووضػػػػح ملنػػػػد  -تنيػػػػدىلايطػػػػ  هللا  -انيػػػػ  املنهػػػػر واملوأمػػػػ  يف  قػػػػراؿ املسقطػػػػد 
 مهػد ويػون  إىل   ػمل املوػدئ  إني  ف  املسروػل تيدوي املقػرملٌن يف اني ػو نيؿ واملورأ ػي  ف 

األوؿ ورى  ف   وي ادق مل إف عدد و ميت  واملثدين ورى  ف   وي ا ق نيت وملر ت وأك   و 
 وشرب 

وهللا  عجػػػ  ادملوػػػراب  مػػػد ماػػػب إمل ػػػي   ػػػادب املقػػػرؿ األوؿ مػػػن   واملػػػاي وػػػرتأح
 :ومملت دلد وأي امل  رمي  مد داـ ق  عدد وأ د   وي وت و ني  ش ودً  

إف قػػرذل  وورافػػل مػػو مػػػد أػػد ت اػػي املشػػرونيمل اي ػػػ م مل امليػػمامل مػػن املو يػػػًن  -8
 واملوتس ا  وافو احلرج  

م ئممل قرذل  أل ادب األعااا كددلرو   وادليػدفر وغًنمهػد فقػ  و ػر  يف اػدؿ  -2
 ح ا   ف وس ر دلرض   داي   و كر ي عجى  سر  مث وني ؿ عن   وػي  وو مػ   ػرمي  

 ف  وواقو يف اني  األح دف وااا مشدا  ادملني د
 * ربط املسأل: عرض الوسواس الدقهري 

إف مػػػػن املر ػػػػدور املػػػػ  قػػػػ  تنطػػػػت مػػػػرو  املر ػػػػرار املقطػػػػري املوشػػػػ  ت يف   وػػػػي 
ملجوػػـر  فقػػ  تويػػجأل عج ػػي تجػػت املر ػػدور  فوشػػغجي عػػن  ػػ دمي املراأػػب ومػػد ونبغػػ  ملػػي 

ووػػػػ وا يف فجػػػػت مػػػػن املوسػػػػرغ ملجنيبػػػػددة كدملػػػػاكر واملػػػػ عد  وقػػػػرا ة  املقػػػػرهف ف قػػػػو يف احلػػػػزف  
  دنيتػػي و وادمػػي اػػأف   وػػي غػػًن أدزمػػمل  و   ػػي  ػػرى ايف ػػدا قبػػ   ػػدعمل  و  ػػدعوٌن فطػػر 
مس ػػر  وني ووػػػح  ػػرمي وكػػػ  اػػاا مػػػن هصػػدا عػػػ ـ م افنيوػػي ذلػػػد  فػػإف كػػػدف اػػاا حدملػػػي  
فجػػػ نيج  ووػػػرقن  ف  ػػػ دمي تػػػدـ  وني  صػػػر ملر ر ػػػمل املشػػػ  دف يف   وػػػي  ومل  مػػػون قجبػػػي أل ػػػي 

  ف  وجوست دلد وجق ي املش  دف -تنيدىل-زـٌ عجى إ دمي ،رؿ هللا د   يف   دمي وار عد
 من و دور و وادـ  
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 املطلب الرابع

 أبرز مسائل احلج

 صلة بالوسواس القوري

ملنيبػدد  ادلػملمنٌن شػرائو عه مػمل  وعبػددات أج جػمل ف طػد  ػ حط   -تنيػدىل-شػرع هللا 
وتبػدون  و ػدفطد إني  ف اجلػدمو يف امل   د  وف حط  يف ُ  راا  ومنيػددا   ومػو ا و فطػد 

 ف كجطػػػد قراػػػدت وعبػػػدداُت وقبػػػ  عج طػػػد املنيبػػػ  ادل  ػػػو ملراػػػي  ػػػباد ي  ف نػػػدؿ مػػػن  ًناػػػد 
وهصدااد احلينمل مد حت   يف ح دتي من  نيددة  واقموندف  و جي خبدملقي ووقب  عجى ادلزو  

ف ػػػي قمنيػػػد يف ادلثراػػػمل واملغسػػػراف  ومنطػػػد عبػػػددة احلػػػج مملػػػت املنيػػػت املنيهػػػ   املػػػاي جتومػػػو 
 عمػػدؿ اجلػػرااح واملقجػػرب وني حتبػػب إني عجػػى ادليػػو  و اب  ػػي ومدملػػي  ايػػمل منػػي  ػػباد ي 

 انيبدد  ادلملمنٌن  
وكمػػػػد ووسػػػػدوت املنػػػػدر يف املو ػػػػامل  فػػػػإأ  ووسػػػػدوترف كػػػػاملت يف ادلػػػػرض  ػػػػرا  كػػػػدف 
عضػػرودً  و  سيػػ دً وقػػ  وقػػ ا ادلػػرو  عجػػى  دا   يػػت احلػػج  ف قػػـر اأاكد ػػي وواأبدتػػي وني 

طد   هراً مل ب نيمل مر ي غػًن احلرأػمل  وا ػوقراا حدملوػي اونػدوؿ األدووػمل  ومػن خي  اش   من
مطمػػمل قػػ   (8)اػملني  مػػرو  املر ػرار املقطػػري  ملػاا كػػدف مػن ادلند ػػب انػد عػػرض ميػدئ 

وقػػػػو ف طػػػػد مػػػػرو  املر ػػػػرار املقطػػػػري واػػػػ  املشػػػػت يف عػػػػ د األشػػػػراط يف امل ػػػػراؼ  و 
 امليني    و يف اجلمرات 

 يف الطواؼ  (2)األكواط املسأل: األوىل  الشك يف عمد 

                                                 

املقرؿ يف ميدئ  املشت ادلرتب مل ادحلج ع ا اني  ادليدئ  كمد  -تنيدىل-هللا  (  ت وبيأل املسقطد  ايط 8)
   وضح اإمف هللا يف املوسادت املقددممل  وق  ُتاكر ادليأململ عن  انيضط  دوف اني   

(  األشراط: مجو شرط  واملراأب عجى امل دئا  ف و رؼ ادملب ت حرؿ امل نيبمل  بنيمل  شراط  ي  بو 2)
 ار زلم  زلمرد  –  وااا صدات قرنًي وفنيً  )ا هر: املبندومل شرح اذل اومل مرات و ف حتني  املب ت عن ويدا 

اػ  و   مل اجلراار 8424ط األويل  –اًنوت  –( داا امل وب املنيجم مل 4/895ا ا امل ون املني ين )
اجملومو املثقديف  ار قيب  –( مراأنيمل حين احلسندوي 47 ي  ادلنشج ج  ادلدمل   ) –املزك مل يف فقي ادلدمل  مل 
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إما شػػػت امل ػػػدئا يف عػػػ د  شػػػراط امل ػػػراؼ  فإ ػػػي وبػػػين عجػػػى امل قػػػٌن  واػػػاا قػػػرؿ 
وقػ  فيػروا  (2)من ادلدمل  مل واملشدفني مل  واحلنداجمل وار املاي  مجو عج ي املنيجمد  (8)اجلمطرا

مملت اػأف وبػين عجػى األقػ  ادلوػ قن عنػ    ووػأي ادألشػراط ادلوبق ػمل  واػاا احل ػ  إف قػر  
واػػر املػػاي ويػػم ي ادلدمل  ػػمل "ادليػػون ح" مر ر ػػدً ي املشػػت وت ونيوػػدد    مػػد مػػن كػػدف عج ػػ

 ي املاي د   ف ي املشت وغجب عج ي فإ ي وبين عجى األكثر  وونيمػ  اإ بػدا غػًن  وملػر 
  (3)واح اً ح أ كدف ع نيً 

 * ربط املسأل: مثرض الوسواس الدقهري  
اط  وار مورا   ف بػددا ق  ونيرض دلرو  املر رار املشت اأ ي ت و ا  بنيمل  شر 

اني  قرافي إىل املزوددة عجى امليبنيمل ووأي اأشراٍط و مػ  هبػد املػنقص  واػاا قػ  ورقنيػي يف 
ػػػقمل واضػػػد  دى اػػػي املشػػػت إىل  قػػػ  مػػػد قدفػػػي  ف يػػػوأ ا قرافػػػي مػػػن املب اوػػػمل  ومػػػن  ادلش 
احلين مد مكر  فقطد  ادلدمل  مل من كر ي ونيم  اإ بدا ع ؿ صقمل شلن حرملي  فطػاا   ويػر 

 ملي  و قرب إىل اقموندف  سيي ا مدؿ األشراط  حلد

                                                                                                                                  

 –( داا ادلنيرفمل 2/894زلم  ان إداوس املشدفني  ) –ـ  واألـ 2442ادلوا ة  –يمداات املنيرا مل ا –
 اًنوت ط ا وف  

ط األوىل  –اًنوت  –( داا امل وب املنيجم مل 8/896إاراا   ان مسجح ) –وادلب ع يف شرح ادلقنو        
 اػ  8488

( 8/538ار احلين عج  ان م ـر املوني  ي )  –( ا هر: حدش مل املني وي عجى شرح كسدومل امل دملب املرادين 8)
 (  3/344(  وادلغين )3/98اػ  واو مل امل دملبٌن )8484اًنوت  –داا املس ر  –ت: ور ا املبقدع  

 وت  أ  مكراً ملجميأململ عن  فقطد  احلنس مل ف مد اقجنيت عج ي من كوبط          

من شتَّ يف قرافي اىن عجى امل قٌن  ا هر:  (   ق  ايمجدع اان ادلناا ايي هللا ح أ قدؿ ) مجنيرا عجى  ف2)
 (  24اان ادلناا ) –ايمجدع 

زلم  م داة ادلدمل    ت: عب  هللا  –(    وامل ا املثمٌن وادلراد ادلنيٌن 8/538(  ا هر : حدش مل املني وي )3)
 اػ   8489املقدارة  –داا احل وأ  –ادلنشدوي 
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 * ةسأل:  الشك يف السعي 
عجى  ف امليني  اٌن املوسد وادلروة و رف اإ دـ  ني ي  بنيدً  و  ػي ني  (8) مجو املنيجمد 

 ونق و ادملو ة ادل ورامل ا  ووج  فإما فرغ اىن عجى مد  بل من  ني ي  
يػػنيى اػػٌن املوػػسد وادلػػروة )وإف  ق مػػت املوػػ ة واػػر و:  وقػػرؿ ايمػػدـ املشػػدفني  

  فإف شت يف ع د مد  ػنيى  فػدحل   (2)د   فوجى مُثَّ اأو فبىن من ح أ ق و(  اػ
  (3)ف ي كدحل   يف املشت يف امل راؼ

  (4)وني  صر ذلاا املشت اني  فراغي من املنيبددة  وني حتب  ف وجوست إمل ي
 * ربط املسأل: مثرض السواس الدقهري  

 ي  فػػدحل   يف مملػػت كػػدحل   يف املشػػت يف عػػ د إف وقػػو ملػػي املر ػػرار يف عػػ د  ػػني
امل ػػػراؼ  وني وجوػػػا إمل ػػػي انيػػػ  اني وطػػػد  منػػػي وإف كػػػدف منيػػػي عػػػ ؿ حيضػػػر    ػػػا اقرملػػػي  

 مل  مون وني و را  ني ي  
 *ةسأل:   الشك يف اجليرات  

إف مػػػن املػػػرااد حوػػػرؿ املشػػػت يف امػػػ  اجلمػػػرات واػػػاا املشػػػت حتػػػب دفنيػػػي وعػػػ ـ 
"ألف  ؛  وجق طػػد املشػػ  دف  وحُيػػزف هبػػد عبػػدد املػػرينانيملوسػػدت إمل ػػي  فطػػر مػػن املر ر ػػمل املػػ

  (5)امل قٌن ني وزوؿ ادملشت"

                                                 

 ( 24اان ادلناا  ) –(  ا هر: ايمجدع 8)

 ( 2/238: األـ )(  ا هر2)

 ( 24(  ا هر  ادليأململ ص )3)

 (  3/344(  ا هر: ادلغين )4)

 ( 88(  تق ـ امل  ـ عن املقدع ة ص )5)
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وق  ور رر ملي انجد مل اجلمرات  و ف عج ي غيػجطد  واػاا ني ووػح اػ  اػر ا عػمل 
  (2)   مد   ا اجلمرات من مزدملسمل  فد وابي املشدفني مل(8)ت وأمر اغيجطد ألف املنيب 

مػػػػػػن عػػػػػػ ـ  -ايػػػػػػي هللا -اػػػػػػن عث مػػػػػػٌنوادلتوػػػػػػدا مػػػػػػد اه   فضػػػػػػ جمل املشػػػػػػ خ زلمػػػػػػ  
  (3)ا وابداي

: )إف مراعػدة -ايي هللا -وف مد وونيجل ادملر ر مل يف املرم  وقرؿ املش خ اان عث مٌن
مات املنيبددة   وىل من مراعدة م دأد ملاملت ونبغػ  ملإل يػدف  ني وشػو  يف املرمػ  وو سػ  

مل املهػػػن وألف غجبػػػمل املهػػػن يف  ف تقػػػو يف ادلرمػػػى ألف غدملػػػب املنيبػػػددات مبنداػػػد عجػػػى غجبػػػ
  (4)امل قٌن يف عور د  نيب وااا من املو يًن   (  اػ
 * ربط املسأل: مثرض الوسواس الدقهري  

إما كػػػػدف مػػػػرو  املر ػػػػرار املقطػػػػري قػػػػ  ااوجػػػػ  اوجػػػػت املر ػػػػدور ف مػػػػد وونيجػػػػل ارمػػػػ  
اجلمػػػرات  وتيػػػج ت عج ػػػي األواػػػدـ انيػػػ ـ مشػػػروع مل   ػػػا اجلمػػػرات مػػػن غػػػًن مزدملسػػػمل  و 

و عػ ـ وقػػرع اجلمػػرات يف مر ػػرعطد مػن ادلرمػػى ف وقػػٌن عج ػػي انجد ػوطد وملػػزـو غيػػجطد   
مػػ افنيوطد  وني وشػػل عجػػى  سيػػي ضػػد ت ُوشػػرع   و ضػػد ني و  ػػل  ومل ػػرقن  ف ا رت ػػدملي مػػو 
اػػػػا  املر ػػػػدور ملػػػػ س ع أػػػػد ذلػػػػد وني و سػػػػ  ملق نيطػػػػد  اػػػػ  قروػػػػل ور ػػػػ  إىل   نطػػػػد 

 ووقرفي عجى مد واد شرعد مو ا ونيدمتي واملنيـز عجى  رفطد  ًن دوا  ذلد و   ر د  
 

                                                 

 (  7/388(  ا هر: املشرح ادلموو )8)

 ( 3/99(  ا هر: او مل امل دملبٌن )2)

 ( 7/387(  ا هر: املشرح ادلموو )3)

 ( 7/325(  ا هر: املشرح ادلموو )4)
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 اخلامتة

  وعجػى هملػي و ػاداوي  مجنيػٌن احلم  ملي وح    واملو ة وامليػ ـ عجػى مػن ني  ػيب انيػ  
 واني :

  ارز  ودئجي  و ا  فرائ   وا  كدملوديل:فإ ي يف  ودـ ااا املباأ حيين  رد 
 مل وا وشدااد اٌن فودت سلوجسمل من اجملومػو وُرأػب املنيندوػمل إف ظطرا األمراض املنسي أواًل 

 ا اا وطد من املندح مل املشرع مل املسقط مل  
ووم ز مرض املر رار املقطري ارأرد  ف دا  و ا  فدعدت  و دوافو حرك مل مو راة  ث ني ً 

 ني ويو  و ادلرو  مقدوموطد  و إوقدفطد شلد ويبب ملي املض ل واني زعدج املش و ون  
نيوػػن ميػػدئ  امل طػػداة واملوػػ ة مػػن  اػػ  مػػد حيوػػدج إىل منيرفوػػي ادلػػرو  ادملر ػػرار ت ث لثػػ ً 

 املقطري ألف  كثر حدنيت املر ر مل تونيجل هبمد 
ملاا كدف  ؛أل ي األ   ؛املقرؿ املراأح يف ت طًن املنجد دت  أد ني ت طر إني اددلد  رابع ً 

ت طًناػد اددلػد  واػاا مػن عجى ادلرو  ع ـ ادلبدملغمل يف ا ونيمدؿ ادلنهسدت وادل طػرات وو س ػي 
 وير املشرونيمل ومسدحوطد  

عجػػػى مشػػػروع مل املر ػػػر  مػػػرًة مػػػرة ومػػػرتٌن  -تنيػػػدىل ايطػػػ  هللا-اتسػػػل املسقطػػػد   خ ةسػػػ  
 مرتٌن  وص صدً ص صدً  واملينمل املوثج أ 

صبت املنط  شرعدً عن اي راؼ يف ادلد  عن  إاادة املر ر   و انيغويدؿ  تأ  دً  س دس  
ُ   ووغوي  ادملودع  وار  شرؼ اخلجل و عجمطػ  اشػرونيمل ح أ ك ار رؿ هللا 

دف وور أ اددل
  -تنيدىل-هللا 

م افنيػمل  حتب عجى مػن اُاوجػى ادملر ر ػمل يف ت ػراا املر ػر  واملغيػ  ادليػداعمل إىل س بع ً 
 ملو  وملدي اي األمر إىل تسروت  وقدت املو ة وتض  نيطد  ؛املش  دف وق و و ر وي

يف مشػروع مل املػوجسظ ادملن ػمل قبػ  املوػ ة  واملػراأح  -ايطػ  هللا -ا وجا املسقطػد  ث ةن ً 
ع ـ  امل اجلطر هبد مل ر ي ا عػمل  وعج ػي ني ُوشػرع مملػت  ني ملإلمػدـ وني ملجمػأمـر ومػن ااوجػى 
هباا األمػر  ملزمػي م افنيػمل املشػ  دف  وتنيروػ   سيػي عجػى ا واضػدا املن ػمل يف قجبػي فقػأل وملػ نيج  

 شرع   ي اضد همى ادلوجٌن ادملوشروا عج ط  ضد ت و
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ااأل املسقطد  اٌن املشَّت واملر ر مل   وفرقرا اٌن من و ر  عج ي املشت وني ونيوػدد    ت سع ً 
واػػٌن مػػن ونيوػػدد   وو ثػػر عج ػػي  وويػػم ي ادلدمل  ػػمل "اددليػػون ح" واػػر املػػاي د ػػ  اػػي املشػػت 

 وغجب عج ي 
مػػػػػػن املقراعػػػػػػ  املسقط ػػػػػػمل امل ػػػػػػنى  ف ) امل قػػػػػػٌن ني وػػػػػػزوؿ ادملشػػػػػػت ( ومنينداػػػػػػد  ع كػػػػػػرًا 
    ، أ ني وزوجي املشت امل دائ ا ووادب األ

عجػى  ف مػن كػدف املشػ  دف ونيػرض ملػي كثػًناً  -ايطػ  هللا -اتسل املسقطد  اي دي عشر 
يف   تي ووُجق  عج ي املشَّػت يف قطداتػي  و عػ د اكنيدتػي فإ ػي ديضػ  وني شػ   عج ػي و ػ تي 

  ا امل  
وتػػػرؾ ت ػػػراا عجػػػى مػػن ااوجػػػى ادملر ر ػػػمل يف املوػػ ة عػػػ ـ انيملوسػػػدت ذلػػد   الثػػ ين عشػػػر 

 األفنيدؿ  و األقراؿ غًن ادلشروعمل ق نيدً ملجر ر مل و  اً دلندفا املش  دف  
عجػى  ف   ػمل املوػـر حتػب  ف ت ػرف ُمن جػزة  -ايطػ  هللا -اتسػل املسقطػد  الث لػث عشػر 

أدزممل من غًن تردد  وق  تنيرض دلرو  املر رار املقطػري األواػدـ واخل ػدنيت املسد ػ ة انيػ ـ 
 نورؼ عن املنيبددة وونشغ  ااملت فإف كدف ااا حدملػي وأػب عج ػي  امل   وي   و ق نيطد  ف

-مل ر ػػي د ػػ  يف املوػػ دـ واػػر عػػدـز  عجػػى إ دمػػي قدعػػمل ب  ؛إ ػػدـ  ػػرمي  وقػػرح و دو ػػي
  -تنيدىل

اتسل اجلمطرا عجػى  ف مػن شػت يف عػ د األشػراط يف امل ػراؼ فإ ػي وبػين  الرابع عشر 
قػػ   ػػر ح فقطػػد  ادلدمل  ػػمل   ػػي وبػػين عجػػى عجػػى امل قػػٌن مػػد ت و ػػن مر ر ػػدً  فػػإف كػػدف كػػاملت ف
 األكثر وااا  وير حلدملي  ومثجي املشت يف امليني   

ق  وُبوجى اني  مر ػى املر ػرار املقطػري ادملر ر ػمل يف امػ  اجلمػرات   اخل ةس عشر 
 ووشل عجى  سيي يف مملت  وادلشروع ع ـ املوش د يف املرم  وو س ي غجبمل املهن  

 ني.دعوان  أن اييم هلل رب الع ملوآخر 
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 اػ  8422ط األوىل  –داا قرؽ املنجدة  – د ر 
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 ق ل زلم  فػملاد عبػ   –ميج  ان احلجدج املقشًني املن يداراي  – صحيح ةسلم  43
 اًنوت   –داا إح د  املرتاث املنيرر  –املبدق  
  د   يػ  ع دشػمل و  د  قػداؽ ع دشػمل م وبػمل األصلجػر  – الطب النفسي املع صػر  44
 ط امليدد مل عشرة    –دلورومل 
 – ق ػػل د   يػػ  ادلبػػداك   –املقد ػػ   اػػر ونيجػػ  املسػػرا   – العػػمة يف أصػػول الفدقػػو  45

 اػ  8484 –ط املثد  مل  –أدمنيمل ايمدـ زلم  ان  نيرد اي  م مل 
م وبػػػمل  – د   يػػػ  ع دشػػػمل و  د  قػػػداؽ ع دشػػػمل  - علػػػم الػػػنفس الفسػػػيولوجي  46

 ط احلددومل عشرة   –األصلجر ادلورومل 
 ار عمر ور ا ان عب  املػن املقػرقيب  ق ػل  – امل لكيالك يف يف تدقو أىل املمين:   47

 اػ  8444ط املثد  مل  –م وبمل املرودض احل وثمل  –زلم   ح   ومل  مددوت ادلراوودين 
 ق ػػػػل عبػػػ  امل ػػػػرًن  – يػػػػ  اػػػن املقد ػػػػ  احملػػػدمج   – اللبػػػ ب يف الفدقػػػػو الشػػػ تعي  48
 ط األوىل   –ومل ادلمج مل املنيرا مل املينيرد –ادل ونمل ادلنراة  –داا املبتداي  –املنيمري 
ط  –اػًنوت  –داا امل وػب املنيجم ػمل  –إاراا   ان مسجػح  – املبمع يف كر  املدقنع  49
 اػ  8488األوىل 
 –اػػػًنوت  –داا ادلنيرفػػػمل  –زلمػػػ  اػػػن  يػػػ  مشػػػس األئمػػػمل املير يػػػ   – املبسػػػوط  54
 اػ 8484

 داا املس ر  – ار زكري حي  ان  شرؼ املنروي  – اجمليوع كر  املهذب  58
 ار ادلنيديل اراػدف  -   الفدقو النعي ين يف تدقو اإلة م أي حنيف:احمليط ال ى ين يف  52

ط  –اػًنوت  –داا امل وػب املنيجم ػمل  – ق ل عبػ  امل ػرًن اجلنػ ي  –امل ون زلمرد املبتداي 
 اػ  8424األوىل 
 ق ػػػل عبػػػ  احلم ػػػ   –عجػػػ  اػػػن إمسدع ػػػ  اػػػن  ػػػ     – احملكػػػم واحملػػػيط األعاػػػم  53
 اػ 8428ط األوىل –ت اًنو  –داا امل وب املنيجم مل  –ان اوي 

 داا املرتاث  - ار عب هللا زلم  املشطًن ادان احلدج - املمخل  54
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 اػ  8485ط األوىل  –داا امل وب املنيجم مل  –مدملت ان   س األ با   – املمون:  55
مو س  ان  ني   امليػ رق  احلنبجػ   – ةط لب أويل النهي يف كر  غ ي: املنتهي  56

 اػ  8485ط املثد  مل  –ادل وب اي  م   –
م وبػػػمل  – ق ػػػل زلمػػ  األا ػػػدؤوط  –زلمػػ  املبغجػػػ   – ملطلػػع علػػػى أبػػػواب املدقنػػػعا  57

 اػ  8423ط األوىل  –امليرادي 
 – ق ػل زلمػ  األمػٌن  – ار املقد   عب  هللا ان زلم  املبغري  – ةعجم الصح ب:  58
 اػ  8428ط األويل  –امل روت  –م وبمل داا املب دف  –املندشر 
 –إاراا   مو س  و ي  املزودت وه روف  –مل رلمو املجغمل املنيرا  – املعجم الوسيط  59

 داا امل عرة  
 – اػر زلمػ  عبػ  املراػدب املبغػ ادي  ادلػدمل    – املعون: علػى ةػذىب عػ مل املمينػ:  64

 م مل ادل رممل  –مو س  املبدز  –ادل وبمل املوجداومل  – ق ل ي س عب  احلل 
روػل عمػػ   د   يػ  سلوػدا عبػ  احلم ػ  ضيػدع ة ف – ةعجػم اللغػ: العػري املع صػرة  68

 اػ  8429ط األوىل  –عدت امل وب 
 – ار زلمػ  مرفػل املػ ون عبػ  هللا اػن ق امػمل املشػطًن اػدان ق امػمل ادلق  ػ   – املغين  62

 اػ  8388 ةم وبمل املقدار 
داا امل وػدب املغػرر  – ق ل إاػراا   األا ػداي  –زلم  اخلراازم   – ةف تيح العلوم  63

 ط املثد  مل  –
 ق ل زاًن  –ملش خ إاراا   ان زلم  ان  رودف ا – ةن ر السبيل يف كر  المليل  64

 اػ  8449ط امليدانيمل  –ادل وب اي  م   –املشدووا 
 – ار عبػ  هللا زلمػ  ادلنيػروؼ ادحل ػدب  – ةواىب اجلليل يف كر  خمتصر خليل  65

 اػ 8482ط املثدملأ  –اًنوت  –داا املس ر 
داا  – املغس جػ  عبػ  هللا –داا مل فقط مل تأ ػ ج مل دليػوج ات املزكػدة  – نوازل الزك ة  66
 اػ 8434ط األوىل  –ادلمج مل املنيرا مل املينيردومل  –املرودض  –ادل مدف 
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 –عبػػػ  ادلجػػػت اجلػػػروين ادلجقػػػب اإمػػػدـ احلػػػرمٌن  – هن يػػػ: املطلػػػب يف درايػػػ: املػػػذىب  67
 اػ 8428ط األوىل  –داا ادلنطدج  –حققي   د  عب  املنيه   امل ون 

 – ق ػل قػ ؿ ور ػا  – نػدين عج  ان  ر ا ػر ادلرغ – اهلماي: يف كر  املبتم   68
 اًنوت  –داا إح د  املرتاث املنيرر 
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