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 المقدمة 
اف الحمػػػد  ح هحػػػدع نه ػػػتغفهه نه ػػػت برع ح نهغػػػنذ سػػػو  مػػػف  ػػػرنر اهب ػػػهو نمػػػف 
 فئوت اعمولهو ح نمف فهدفه ا  فال فضؿ له ح نمف فظؿ فال هودي له ح نا هد 

 اف ال اله اال ا  نحدع ال  رفؾ له ح نا هد اف محمدًا عسدع نر نله 
 (المََّه َحؽَّ ُتَقوِتِه َناَل َتُمنُتفَّ ِإالَّ َنَأهتـُ مُّْ ِمُمنفَ َأفَُّهو الَِّذفَف آَمُهنا اتَُّقنا )

 صدؽ ا  الغظفـ                                                
 (ٕٓٔ نرة اؿ عمراف آفة )

 .... امو سغد
فهذع ر ولة متناضغة كتستهو إلخػناه  نأخػنات  فػ  ا  يُسػفف ففهػو فضػؿ صػالة  

نائد التم ؾ سهو نالمناظهة عمفهو ح نال  فمو نقػد كػوف قوئػدهو نحسفسهػو اال تخورة نف
محمػػد ) صػػم  ا  عمفػػه ن ػػمـ( فهػػتـ سهػػو نفغطفهػػو حقهػػو مػػف المدرا ػػة نالمػػذاكرة 
ك أهه مع القػراف الكػرفـ ان كأههػو  ػنرة مػف القراهبػنذا كػوف هػذا صػف ه صػم  ا  

مر نالهه  ناالر ود نالهدافو مػع عمفه ن مـ ح نالنح  فهزؿ عمفهو سولبرقوف ففه اال
قمسػػأت الػ  فوهػػو الماسػرن اهػػو ال ػنث ناهػػ  هػذا لػػـ فقػؿ لهػػـ اذا هػـ احػػدكـ سػوالمر 

اصغد ال  ال موء ناحضر دفناف الترسنفة ناغفر مف االقدار مو ارفد فكػوف سػذلؾ 
فغمؽ ف  قمنسهـ سخولقكـ نمدفر  ؤههـ نقوض  حنائاهـ كـ انصرى اسف عسػوس 

 .....ه ) اذا  ئمت ف أؿ ا  ناذا ا تغهت مو  تغف سو  ( نهن غالـ سقنل

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث االول 
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 االستخارة في المغة واالصطالح 
 المطمب االول

  االستخارة في المغة
مصدر ا تخور نه  مف مودة ) خ ي ر ( التػ  تػدؿ عمػ  الغطػؼ االستخارة : 

 .ف كؿ أحد فمفؿ إلفه نفغطؼ عم  صوحسه ح يفولخفر خالؼ ال ر ح نالمفؿ 
 ٔ.: الخفور ناال تخورة أف ت أؿ خفر ايمرفف لؾ والخيرة 

ح نايصػػؿ فػػ  ذلػػؾ ا ػػتخورة ضػػسع ح نتػػدؿ اال ػػتخورة أفضػػو عمػػ  اإل ػػتغطوؼ 
نهن أف تاغؿ خ سة ف  ثقسة سفتهو حت  تخرج مف مكوف إل  آخػر ثػـ ا ػتغممت 

نهن ا تبغوؿ مهه نتقػنؿ : خػور ا  لػؾ ح اال تخورة ف  طمب الخفر ف  ال  ء 
نخور ا  له : أعطوع مو ح ناغؿ لؾ ففه الخفرة ح : أي أعطوؾ مو هن خفر لؾ 

نخفرته سفف ال فئفف أي فنضت ح نا تخور ا  : طمب مهه الخفرة ح هن خفر له 
 نفقوؿ : ا تخر ا  فخر لؾ نا  فخفر لمغسد إذا ا تخورع .ح إلفه الخفور 

نا ػػتخور الراػػؿ : أي ا ػػتغطبه ح نأمػػو قنلػػؾ : ا ػػتخور المهػػزؿ : أي ا ػػتهظبه 
 " .السفغوف سولخفور مو لـ فتبرقو " ندعوع إلفه نف  الحدفث : 

نهػػن طمػػب خفػػر ايمػػرفف : إمػػو إمضػػوء السفػػع أن ح الخفػػور اإل ػػـ مػػف اإلختفػػور ن 

خفػر المهػوك  فمغهػوع اطمسػنا مػو هػن " ح تخفػرنا لػهطبكـ : "  فصػمه ح أمػو قنلػه 

 . ٕنأزكوهو 

                                                        

محمد سف مكـر سف عم ح أسن البضؿح اموؿ الدفف اسف مهظنر ايهصوري الرنفبغ  ح  ل وف الغرب 1  
( ٖٓٓٔ – ٜٕٛٔ/ٖ)  ػه ٗٔٗٔح  ٖح ط  سفرنت -دار صودر ح   هػ(ٔٔٚ: تاإلفرفق  )  

ٕ
ح  عسد ال الـ محمد هورنفح تحقفؽ :  أحمد سف فورس سف زكرفو أسن الح ففح  مغاـ مقوففس الم ة   

 . ٜٜٚٔ – ٜٜٖٔدار البكر ح دم ؽ ح 
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 المطمب الثاني

 االستخارة في االصطالح 
ُفمكف تغرفؼ صالة اال تخورة ف  االصطالح ال رع  سأهَّهو: راوء اإله وف 

نطمسه مف ا  تغول  أف فختور له مو ففه خفرح سدعوٍء مخصٍَّص فدعن سه عقب 

 ٔ. أف فقـن سصالة ركغتفف

ناينلػػػ  ح طمػػػب االختفػػػور أي طمػػػب صػػػرؼ الهمػػػة لمػػػو هػػػن المختػػػور عهػػػد ا  

 ٕسولصالة أن الدعوء النارد ف  اال تخورة .

 ٖ. نقوؿ اسف حار :اال تخورة : طمب خفر ايمرفف لمف احتوج إل  أحدهمو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث 
                                                                                                                                                               

ح  هػ(ٔٓٔٔ تمحمد سف عسد ا  الخر   المولك  أسن عسد ا  )ح  شرح مختصر خلٌل للخرشً ٕ
 .  ٖٙ/ٔح سال طسغة ح سال تورفخ ح  سفرنت –دار البكر لمطسوعة 

دار ح  أحمد سف عم  سف حار أسن البضؿ الغ قاله  ال وفغ ح   فت  السوري  رح صحف  السخوري ٖ
 .(  ٚٛٔ/ٔٔ)  هػ حٜٖٚٔسفرنتح  -المغرفة 
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 االدلة الشرعية لالستخارة
مقهع عم  تحرفـ اال تخورةح فأت  الػدنر   رعّفة اال تخورة سغد عدـ ههنض دلفؿٍ 

لممرحمة الثوهفةح نه  هؿ ههػوؾ دلفػٌؿ عمػ   ػرعفة اال ػتخورة نانازهػو مػف حفػث 
المسػػػدأ أـ اله نهػػػؿ فممػػػؾ الػػػرأي الم ػػػهنر فػػػ  البقػػػه اإل ػػػالم  ههػػػو دلػػػفاًل مقهغػػػًو 

 أفضًوه
ض لقػػد أقػػوـ الم ػػتدّلنف عمػػ  اػػناز اال ػػتخورة سغػػض ايدلّػػةح هحػػونؿ ههػػو التغػػرّ 

 يهّمهو نأسرزهو عم  الطرفقة التولفة:
 االستخارة ممارسة في والترخيص البراءة، قانون مقتضيات -1

الػػػدلفؿ ايّنؿ الػػػذي فمكػػػف طرحػػػه ههػػػو لصػػػول   ػػػرعّفة اال ػػػتخورة هػػػن أّف اػػػناز 
اال تخورة هن مقتضػ  أصػولة السػراءةح سغػد عػدـ ههػنض دلفػٍؿ عمػ  الحرمػة كمػو 

سمػو هػ  فغػٌؿ مػف ايفغػوؿ ػ اػوئزًةح نفكػنف ترتفػب ايثػر تقّدـح فتكنف اال ػتخورة ػ 
عمفهو اوئزًاح مو لـ فتضػّمف محّرمػًو مػف المحّرمػوت نلػن سػولغهناف الثػوهنيح نتكػنف 

 مخولبتهو ػ سمو ه  مخولبة لهو ػ أفضًو اوئزة.
هغـح ه سة هتفاتهو إل  ا  تغول  تكنف محّرمًة؛ يّف أصؿ السراءة ال فبفد صػّحة 

هػػن تقػػّنٌؿ عمػػ  ا  تغػػول  نم ػػمنٌؿ لحرمػػة التقػػّنؿ عمفػػه سػػال دلفػػؿح ن ذلػػؾح سػػؿ 
أصػػؿ السػػراءة لػػفس سػػدلفٍؿ ههػػو عمػػ  هػػذا الم ػػتنى كمػػو هػػن ناضػػ ؛ يّف مهّمتػػه 
تغفػػفف النظفبػػة الغممّفػػة عهػػد عػػدـ الػػدلفؿح ال تػػنففَر دلفػػٍؿ محػػرز أن أمػػورة  ػػرعّفة 

 البقه.مف ايمورات المغتسرة كمو هن المغرنؼ ف  عمـ أصنؿ 
كمو أّف هذا الدلفؿ ػ أي أصؿ السراءة ػ ال ُفثست ا تحسوب اال تخورةح سؿ غوفة مػو 
فثست انازهو سمو ه  فغؿح دنف ه ػستهو   نال اّدعػوء ا ػتحسوسهوح فضػاًل عػف أّي 

 ٔ حكـٍ  رع  آخر ف  حّقهو.
_____________________ 

 .ٖٖػ  ٕٖ: ٕ ح دار البقه لمطسوعة ناله رح  ٕح سوقر االفرنه  ح ط درنس تمهفدفة ف  القناعد البقهّفة ٔ

 االستخارة ومرجعّية نصوص الدعاء والتضّرع -2
الػػػدلفؿ الثػػػوه  ههػػػو هػػػن مػػػو ذكػػػرع سغػػػض المتػػػأّخرفف مػػػف اال ػػػتهود إلػػػ  عمنمػػػوت 
نمطمقػػػػػوت أدلّػػػػػة الػػػػػدعوء نم ػػػػػرنعّفتهح سػػػػػؿ الحػػػػػث عمفهحفتبفػػػػػد هػػػػػذع الغمنمػػػػػوت 
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اال ػػػػتخورةح سػػػػؿ نا ػػػػتحسوسهو نالترغفػػػػب ففهػػػػوح كفػػػػؼ نتكػػػػنف نالمطمقػػػػوت  ػػػػرعّفَة 
ـُ اْدُعنِه  َأْ َتِاْب  اال تخورة عهد ذلؾ مف الغسوداتح حفث قوؿ تغول :﴿َنَقوَؿ َرسُُّك
ـَ َداِخػػػػػػػػػػِرفَف  ـْ ِإفَّ الَّػػػػػػػػػػِذفَف َفْ ػػػػػػػػػػَتْكِسُرنَف َعػػػػػػػػػػْف ِعَسػػػػػػػػػػوَدِت  َ ػػػػػػػػػػَفْدُخُمنَف َاَهػػػػػػػػػػهَّ              َلُكػػػػػػػػػػ

تسر الدعوَء ف  هػذع ايفػة الكرفمػة عسػودًةح فتكػنف اال ػتخورة (ح فقد اعٓٙ)غوفر: 
مػػف الغسػػودات المرغنسػػةح نذلػػؾ كمّػػه فهطمػػؽ مػػف أّف الم ػػتخفر فػػ  مختمػػؼ أهػػناع 
اال تخورة فتنّاه إل  ا  تغػول  نفػدعنع سػأف فسػّفف لػه الر ػد فػ  فغمػه أن فسػّفف لػه 

 الناقع الماهنؿ نفحّدد له المصمحة مف المب دة.
عم  ذلؾ عدـ اهحصور طرفقة التغّرؼ عم  الر د أن الم تقسؿ سول سحة  نفترّتب

أن المصحؼ أن الرقوعح سؿ فمكف ذلؾ سأّي ن فمة أخػرىح مػو داـ مبهػـن الػدعوء 
 ػػػػوماًل لكػػػػّؿ الن ػػػػوئؿ نالطػػػػرؽ. هغػػػػـ هػػػػذع الن ػػػػوئؿ الخوّصػػػػة )ال ػػػػسحة نالرقػػػػوع 

 . تهو الخوّصةنالمصحؼ ن..( فمكف ترافحهو عم  غفرهو عم  تقدفر ثسنت أدلّ 
 وقفات نقدّية مع االستناد لعمومات الدعاء في تشريع االستخارة -3

نهذا الدلفؿ لغّمه مف أفضؿ ايدّلة الغوّمة عم  إثسوت  رعّفة اال تخورة نُح ههوح 
إال أهه فهس   التأّمؿ ههو ف  أطراؼ المنضنعح فبغؿ اال تخورة الدعوئّفػة ال  ػؾ 

نصدؽ أدّلة الدعوء نُح ف الظّف نالتنكؿ ففهح نهػذا ف  تمّحضه سغهصر الدعوء 
ناض ح إال أّف الكالـ ف  اال تخورة اال ت ورفةح فهؿ ه  فقط فغُؿ دعوٍء أـ ه  

 ٔ   ء مرّكب مف عّدة أمنره
 
 

____________________ 
  . ٕٖالمصدر ال وسؽ ح ص  ٔ
 

 المبحث الثاني 
 حكم االستخارة 
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كوف الغرب قسؿ اإل الـ إذا أراد الناحد مههـ أف فبغؿ أمرا مف  بر أن تاورة أن 
فنف اتاه هوحفة الف ور ترااػع عػف فغػؿ مػو هػن عػوـز عمفػه ح غفرهمو زار طوئرا 

 .نهذا مف اهمهـ ن نء أحنالهـ ح نت وءـ 
 قوؿ القرطس  : نال   ء أضر سولرأي نال أف د سولتدسفر مف اعتقود الطفرة ح نمف

 .ظف أف خنار سقرة أن هغفب غراب فرد قضوء أن فدفع مقدنرا فقد اهؿ
فػػة نكػػذلؾ اال تق ػػوـ سػػويزالـ نت ػػم  القػػداح نهػػ   ػػهوـ كوهػػت لػػدفهـ فػػ  الاوهم

مكتنب عم  أحدهو أمره  رس  نعم  ايخػر ههػوه  رسػ  نالثولػث لػـ فكتػب عمفػه 
صهوـ نأخذنا يال  سفت ا اح فنذا أرادنا  برا أن تاورة أن حرسو أن غفرهو أتن   ء 

ف فػػػنف خػػػرج ايمػػػر أقػػػدمنا عمػػػ  ايمػػػر ح القػػػداح نحركنهػػػو فػػػ   ػػػ ء  خػػػرج ح نا 
ف الهػػوه  أم ػػكنا عهػػه  ثوهفػػو حتػػ  فخػػرج لػػه ايمػػر أن خػػرج الثولػػث أعودنهػػو ح نا 

الهه  ح فممو اوء اإل الـ حـر ذلؾ كمه نأسدلهو خفرا مهه فكوهت صالة اال تخورة 
التػػ  ه ػػمـ ايمػػر ففهػػو   تغػػول  نحػػدع ح الػػذي فغمػػـ ال ػػر نأخبػػ  ح فهخػػرج سهػػذع 
الصالة مف حنلهو نقنتهو إل  حنله نقنته نمف اهمهو نضػغبهو إلػ  عممػه نقدرتػه 

لػػ  ا  تغػػول  إنفنضػػه ح ورة فػػ  ايمػػنر لمػػف تػػرؾ التػػدسفر فػػ  أمػػرع فوإل ػػتخ" . 
فأهؿ الفقفف عرفػنا هػذا فػنذا هػوسهـ أمػر ح نلألمنر الذي قهر نقدر مف قسؿ خمقه 

قػػولنا : المهػػـ خػػر لهػػو فهػػذا مػػف  ػػغودتهـ فػػنذا خػػور ا  لػػه رضػػ  سػػذلؾ نافقػػه أن 
تػرؾ اال ػتخورة فػنذا حػّؿ سػػه  نايخػر ل ػػنء ُخٌمِقػهِ ح لح ػف ُخٌمِقػِه مػع رسػه ح خولبػه 

 ٔقضوؤع  خط نحهؽ نال هاوة نال فوئدة فمف خط عم  هب ه التػ  أسغدتػه عػف رسػه
 .                            

                                                        

ٔ
ح تحقفؽ  هنر الدفف مال عم  سف  مطوف محمد الهرني القوري )عم  القوري(ح  رح الحصف الحصفف  
 . ٖ٘ٙص  ح  ٔطح  محمد إ حوؽ محمد آؿ إسراهفـح 
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ح نأنمػػػأ ال ػػػنكوه  فػػػ  هفػػػؿ ٔأامػػػع الغممػػػوء عمػػػ  أف صػػػالة اال ػػػتخورة  ػػػهة    
مػػػػذهب اينطػػػػور إلػػػػ  الناػػػػنب نلػػػػـ فاػػػػـز سػػػػهح نالقػػػػنؿ سػػػػولنانب متاػػػػه عمػػػػ  

الظوهرفةح لصراحة ايمػر فػ  قنلػه: )فمفركػع ركغتػفف(ح نلكػف فػرد عمفػه أهػه أمػر 
 مغمؽ سقنله: )إذا هـ أحدكـ سويمر( فمفس هن أمرا مطمقو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 ٕٚٗٔ –ـ ٗٓٗٔالمن نعة الكنفتفة ح صودرة عف نزارة االنقوؼ نال ؤنف اال المفة ح الكنفت مف ) ٔ

 . ٕٕٗ/ ٖهػ ( ح 
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 المطمب الثاني 

 وقت االستخارة

إّف اال تخورة م تحسة لإله وف ف  حوؿ اّد عمفه أمر مػف أمػنر الػّدهفو مّمػو      

فسػػوح لػػه فغمػػهح أّمػػو ايمػػنر النااسػػة فػػال ا ػػتخورة ففهػػوح أن ايمػػنر المهدنسػػةح يّف 

اإله وف مأمنر سبغمهوح نال ا تخورة ف  ايمنر المحّرمة كذلؾ أن المكرنهةح يّف 

خفر. نفمكػػػف لإله ػػػوف أف فصػػػم  صػػػالة اإله ػػػوف مػػػأمنر ستركهمػػػو دنف أف ف ػػػت

اال ػػتخورة فػػ  أّي نقػػت  ػػوءح  ػػرط أف فستغػػد عػػف اينقػػوت المكرنهػػة لمصػػالةح 

نهػػ : سغػػد صػػالة الغصػػر إلػػ  صػػالة الم ػػربح نسغػػد صػػالة الباػػر إلػػ  طمػػنع 

الّ مسح نقسؿ الظهر سمقدار رسع  وعة تقرفسًوح نالذي فغتسر نقت زناؿ الّ مس. 

لتػ  فضػطّر ففهػو اإله ػوف أف فصػم  اال ػتخورة سحفػث نذلؾ ال ف مؿ الحػوالت ا

ـّ سغد أف فصم  الركغتفف فدعن ا  عّز ناّؿ  ال فمكهه تأافمهوح فمه أف فصمفهو ث

  ٔسدعوء اال تخورةح نفمكف له أف فدعن قسؿ أف ف مـ مف الّركغتفف. 

 
 

____________________ 
دار كهنز إ سفمفو لمه ر ح  عقفؿ سف  ولـ ال مريح  صالة اال تخورة م وئؿ فقهفة نفنائد ترسنفة ٔ

 .  ٕٕ/ٔح  ـ ٕٓٔٓ -هػ  ٖٔٗٔح  ٔح ط المممكة الغرسفة ال غندفة -نالتنزفعح الرفوض 
 اتبؽ الغمموء عم  ثالثة أمنر ه :
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صػم  ا  عمفػه  اينؿ: اتبقنا عم  أههو ال تص  سركغة ناحدةح نذلؾ لقنؿ الهسػ 
 : )فمفركع ركغتفف(. ن مـ

الثوه : اتبقنا عمػ  أف ايفضػؿ أف تكػنف راغتػوفح نذلػؾ يف لبػظ الحػدفث هػص 
 . عمفهو

الثولػػػث: اتبقػػػنا عمػػػ  أههػػػو ال تكػػػنف نتػػػرةح يف الحػػػدفث هػػػص عمػػػ  ال ػػػبع سقنلػػػه 
 )فمفركع ركغتفف(.

 :عم  قنلفف - وً كأف فصم  أرسغ - ناختمبنا ففهو زاد عم  الركغتفف نلـ فكف نتراً 
ز الزفػودة عمػ  الػركغتففح نهػن قػنؿ الامهػنرح نا ػتدلنا سمػو القنؿ اينؿ: ال تاػن 

 : فم 
 أف الحدفث هص عؿ الركغتفف فال تانز الزفودة عم  الحدفث -ٔ
ؼح نقد نرد الدلفؿ سأههػو ركغتػوف فقػط. القػنؿ فهوهو عم  التنقسأف الغسودات م -۲

 : فم  سمو . نا تدلنأ الثوه : اناز الزفودة عم  ركغتففح نهن قنؿ ال وفغفة
احتاػػػوج سمبهػػػـن الغػػػددح ن  اهػػػه غوفتػػػهأف القػػػنؿ سوالقتصػػػور عمػػػ  الػػػركغتفف  -ٔ

 . و ف  عمـ أصنؿ البقهمؼ افمبهـن الغدد ضغ
ههػو المػػراد مهػه سػوف أقػػؿ ذ -۲ كػر الػركغتفف فػػ  الحػدفث ال فغهػ  عػػدـ الزفػودةح نا 

 عدد مف صالة اال تخورة ؛ سحفث أهه ال فانز الهقصوف عف ذلؾح نلفس المػراد
 . مهع الزفودة

 
____________________ 

الػػػدفف الخػػػولص ان ار ػػػود الخمػػػؽ الػػػ  دفػػػف الحػػػؽ ح عهػػػ  ستبتفحػػػه نتصػػػحفحه نته ػػػفقه نالتغمفػػػؽ عمفػػػه  ٔ
  نضسط االفوت ناالحودفث نترقفمهػو نسفػوف حولهػو نغرفسهػو نمرااغهػو خمفبػة ال ػفخ : أمػفف محمػند خطػوب ح

 .  ٕ٘٘/ٔـ  ح  ٜٓٛٔهػ ح ٔٓٗٔ/ٖط
 : نا  أعمـ -نالراا  
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هن االقتصور عم  الركغتفف نخدـ الزفودة عمفهوح نذلؾ نقنفػ  مػع ال ػهة الهسنفػةح 

ه امػو سنالت  اقة ف  مقوـ تغمفـح خوصػة أف صػالة اال ػتخورة كػوف فغممهػو أصػحو

 . ففغد مع ذلؾ انازهو سوكثر مف ذلؾ نلـ سفههو هـح فغممهـ ال نرة مف القرآف 

لػه مػف سػوب مبهػـن الغػددح  رضػ  ا  عهػه حدفث اػوسرنلفس ذكر الركغتفف ف  

همػو حػدفث اػوسرٔ يف مبهػـن الغػدد أف فغمػؽ الحكػـ عمػ  عػػدد مغػفف رضػػ   ح نا 

 . التقففد سهففمـز  مف سفوف الصبه ا  عهه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
ال ػنكوه ح تحقفػؽ : ال ػفخ إر ود البحنؿ إل  تحقفؽ الحؽ مف عمـ ايصػنؿح محمػد سػف عمػ  سػف محمػد ٔ

ابػػر سطهػػوح قػػدـ لػػه: ال ػػفخ خمفػػؿ المػػفس نالػػدكتنر نلػػ  الػػدفف صػػول  فرفػػنرح  -أحمػػد عػػزن عهوفػػةح دم ػػؽ 
 .  ٗٗ/ٕ ـ۹۱۱۱ -هػ ٜٔٗٔ /ٔح ط الهو ر: دار الكتوب الغرس 

 طمب الثالث الم
 االستخارةالخاص بدعاء ال
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صػػمَّ  اُ  عمفػػه  -الهسػػ ُّ عػػف اػػوسر سػػف عسػػد ا  رضػػ  ا  عهػػه قػػوؿ:" كػػوف     

ّـَ أحػُدكـ  -ن مَّـ  ُفَغمُِّمهو اال ػتخورَة فػ  ايمػنِر كمِّهػوح كولّ ػنرِة مػف القػرآِف : إذا َهػ

ـّ فقنُؿ: المهـ إّه  أ تخفُرؾ سِغمِمؾح نأ ػتقِدُرؾ سقػدرِتؾح  سويمِر فمفرَكْع ركغتفِفح ث

ح فنّهػػؾ تقػػِدُر نال أقػػِدُرح ن  ـُ نأ ػػأُلؾ مػػف فضػػِمؾ الغظػػفـِ ـُح نأهػػت عػػالَّ ـُ نال َأْعَمػػ َتْغَمػػ

ـُ أفَّ هذا ايمَر خفٌر ل  ف  ِدفهػ ح نَمغو ػ ح نعوقسػِة  الُ فنِبح المهـ إْف كهَت َتْغَم

ـُ أفَّ هػذا  -أن قػوؿ : فػ  عواػِؿ أمػري نآِاِمػه  -أمػري  ف كهػَت َتْغَمػ فوقػُدْرع لػ ح نا 

فػػ  عوِاػػِؿ أمػػري  أن قػػوؿ : -ايمػػَر  ػػر  لػػ  فػػ  دِفهػػ  نَمغو ػػ  نعوقسػػِة أمػػري 

ػه   -نآِاِمه  فوصِرْفه عهػ  ناصػِرْفه  عهػهح ناقػُدْر لػَ  الخفػَر حفػُث كػوفح ثػـ َرضِّ

 . ٔ ِسهح نُفَ مِّ  حوَاَته "ح رناع السخوري

 

 

 

 
 

____________________ 
دار ح  أحمد سف عم  سف حار أسن البضؿ الغ قاله  ال وفغ ح  فت  السوري  رح صحف  السخوري ٔ

 .  ٜٛٔ/ٔٔح  ٜٖٚٔسفرنتح  -المغرفة 
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صػّم  ا  عمفػه  -نالم تبود مف هذا الّدعوء لاوسر رض  ا  عهه أّف ر نؿ ا  

عّمـ الّصحوسة رضػناف ا  عمػفهـ أف ف ػتخفرنا فػ  امفػع أمػرهـح نلػفس  -ن ّمـ 

فقػػػط لألمػػػنر الكسفػػػرة نالُمغ ػػػرة. نلػػػفس مػػػف الّضػػػرنري أف فػػػرى الُم ػػػتخفر رؤفػػػو 

ء عمفه أف فختػورح سػؿ عمفػه أف فمضػ  متػنّكاًل عمػ  ا  ففمػو تنّض  له أّي   

ف تغّ ر تنقؼ عهه.   اختورح فنف تفّ ر أمرع أكمؿ ففهح نا 

نفػػ  حػػدفث اسػػف م ػػغند رضػػ  ا  عهػػهح عػػف عسػػد ا  قػػوؿ:" عّممهػػو ر ػػنؿ ا   

اال ػتخورةح قػػوؿ:" إذا أراد أحػػدكـ أمػػًرا فمفقػػؿ: المهػـ إّهػػ  أ ػػتخفرؾ سغممػػؾ فػػذكرعح 

لـ فقؿ: الغظفـح نقّدـ قنله: نتغمـ عم  قنله: نتقدرح نقوؿ: فنف كوف هذا الذي ن 

ف كػوف غفػر ذلػؾ خفػًرا لػ  فوقػدر  أرفد خفًرا ف  دفه ح نعوقسة أمري ففّ رع لػ ح نا 

ـّ فغـز "ح أخراه الطسراه   . ٔ ل  الخفر حفث كوفح فقنؿ: ث

 

 
 
 
 
 

__________________ 
: تأحمد سف أفنب سف مطفر المخم  ال وم ح أسن القو ـ الطسراه  ) مفموف سف ح  الكبير المعجم ٔ

 .  القوهرة –مكتسة اسف تفمفة ح  حمدي سف عسد المافد ال مب ح المحقؽ :  هػ(ٖٓٙ
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نعػػف  ػػغد سػػف أسػػ  نقّػػوص رضػػ  ا  عهػػه قػػوؿ: قػػوؿ ر ػػنؿ ا  صػػّم  ا  عمفػػه 
آدـ رضػوع سمػو قضػوع  ن ّمـ:" مف  غودة اسػف آدـ ا ػتخورته ا ح نمػف  ػغودة اسػف

ا ح نمف  قنة اسف آدـ تركه ا تخورة ا ح نمف  قنة اسف آدـ  خطه سمػو قضػ  
 ا  عّز ناّؿ "ح أخراه الترمذيح نأحمدح نالحوكـ. 

م رنعفة صالة اال تخورة  رع ا   سحوهه نتغول  صالة اال تخورة لمم ممففح   
نتبػػنفض امفػػع ايمػػنر إلفػػهح  نذلػػؾ لمػػو ففهمػػو مػػف الّتنكػػؿ عمػػ  ا  عػػّز ناػػّؿح

ـّ الم ػػمـ سػػأمر نأراد أف فغػػـز  نالّرضػػو نالّت ػػمفـ سقػػدرع نقضػػوئه عػػّز ناػػّؿ. فػػنذا هػػ
عمفػػػػه سغػػػػد ا ت ػػػػورة الّهػػػػوس الثّقػػػػوتح فنّهػػػػه ف ػػػػتخفر. نمػػػػف الغممػػػػوء مػػػػف ف ػػػػتقس  
اال ػػػتخورة قسػػػؿ اال ت ػػػورةح نذلػػػؾ يّف اإله ػػػوف إذا ا ػػػتخور ا  عػػػّز ناػػػّؿ فػػػال 

سغػػدعح نلػػذلؾ فػػنّف اال ػػتخورة تكػػنف فػػ  آخػػر ايمػػر. نفػػدعـ هػػذا ف ت ػػفر أحػػدًا 
ـّ أحػدكـ سػويمر "ح أي: أف فكػنف عهػدع  الكالـ قنله صّم  ا  عمفه ن ّمـ:" إذا هػ
االهتموـح نمغه  ذلؾ أّهه قد ناد مف م نرة الّهوس نمف حدفث الّهبس مو فاغمه 

ّدمت عم  ا ت ورة الّهوس. فترّدد. نلكّف هذا ال فغه  عدـ صّحة اال تخورة إذا تق
ٔ 
داللػػػة قسػػػنؿ اال ػػػتخورة تغػػػّد اال ػػػتخورة دعػػػوًء ك ػػػوئر ايدعفػػػة التػػػ  فػػػدعن سهػػػو  

صّم  ا   -الم مـح نقد تحتمؿ إاوستهو أحد ايمنر الّثالثةح نه  مو ذكرع الّهس  
ح  ف  قنله:" َمو ِمْف ُمْ ِمـٍ َفْدُعن ِسَدْعَنٍة َلْفَس ِففَهو ِإْثـٌ  -عمفه ن ّمـ  َناَل َقِطفَغُة َرِحـٍ

مَّو َأْف َفػدَِّخَرَهو َلػُه ِفػ   َؿ َلُه َدْعَنُتُهح َناِ  ِإالَّ َأْعَطوُع اُ  ِسَهو ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّو َأْف ُتَغاَّ
مَّو َأْف َفْصِرَؼ َعْهُه ِمَف ال ُّنِء ِمْثَمَهو. َقوُلنا: ِإًذا ُهْكِثُرح َقوَؿ: اُ  َأْكثَػ ُر "ح اْيِخَرِةح َناِ 

  ٕ . رناع اإلموـ أحمد
____________________ 

دار كهنز إ سفمفو لمه ر ح  عقفؿ سف  ولـ ال مريح  صالة اال تخورة م وئؿ فقهفة نفنائد ترسنفة ٔ
 .  ٕٕ/ٔح  ـ ٕٓٔٓ -هػ  ٖٔٗٔح  ٔح ط المممكة الغرسفة ال غندفة -نالتنزفعح الرفوض 

دار  حدار الحدفث سولقوهرة  حمؤ  ة الر ولة ح  نحمزة الزففأحمد  وكر المحقؽ : ح  أحمد سف حهسؿ  ٕ
 . ـ ٜٜٙٔح  المههوج
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 اختمؼ الغمموء ف  ذلؾ عم  ثالثة أقناؿ:
 القنؿ اينؿ: أف الدعوء فقوؿ قسؿ ال الـح نا تدلنا سمو فم :

 ػفوؽ الحػدفثح فنهػه ذكػر صػالة الػػركغتفف ثػـ قػوؿ: "ثػـ لفقػؿ" نهػذع الصػػف ة  -ٔ
 عم  اتصوؿ سفف الدعوء نالصالة.  ف  ايحودفث تدؿ

أف مػػػو قسػػػؿ ال ػػػالـ مػػػنطف مػػػف مػػػناطف الػػػدعوءح كمػػػو دؿ عمفػػػه حػػػدفث اسػػػف  -۲
 ٔ نففه: )ثـ لفتخفر مف الدعوء أعاسه إلفه ففدعن((. رض  ا  عهه م غند

 القنؿ الثوه : أف الدعوء فقوؿ سغد ال الـح نا تدؿ سهو فم :
مػػػف غفػػػر البرفضػػػة ثػػػـ لفقػػػؿ( فهػػػذا  : )فمفركػػػع ركغتػػػفف رضػػػ  ا  عهػػػه قنلػػػه -

الصػػف ة تبفػػد التراخػػ ح فػػدؿ عمػػ  أف الػػدعوء سغػػد ال ػػالـح سداللػػة حػػرؼ التراخػػ  
 )ثـ(.

 ٕ.  القنؿ الثولث: أف ايمر ف  ذلؾ نا عح نراحه اسف تفمفة
 نا  أعمـ: -نالراا  

ف كػوف اينلػ  أف  أف ايمر ف  ذلؾ نا ع الحتموؿ الدلفؿح فويمراف متاهوفح نا 
فكػػنف قسػػؿ ال ػػالـح لغمػػـن ايحودفػػث الدالػػة عمػػ  أف مػػو قسػػؿ ال ػػالـ مػػنطف مػػف 

 مناطف الدعوء.
 
 

____________________ 
فػػت  السػػوري  ػػرح صػػحف  السخػػوري ح احمػػد سػػف عمػػ  سػػف حاػػر اسػػن البضػػؿ الغ ػػقاله  ال ػػوفغ  ح دار  ٔ

 ـ  .  ٜٖٚٔالمغرفة ح سفرنت ح 
نتحقفػػػؽ : عسػػػدالرحمف سػػػف محمػػػد سػػػف قو ػػػـ ح مامػػػع الممػػػؾ فهػػػط مامنعػػػة فتػػػوني اسػػػف تفمػػػة ح درا ػػػة  ٕ

ح   ٜٜ٘ٔ -هػػػػػػ ٙٔٗٔلطسوعػػػػػة المصػػػػػحؼ ال ػػػػػرفؼ ح المدفهػػػػػة المهػػػػػنرة ح المممكػػػػػة الغرسفػػػػػة ال ػػػػػغندفة ح 
ٕ/ٕٙ٘ . 
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 والتي يرجى فيها القبول :  من األوقات المفضمة لمدعاء
 وقت ما بين االذان واالقامة .  - 1

 : " الدعوء ال فرد سفف االذاف ناالقومة لقنله صم  ا  عمفه ن مـ
1

 

 ساعة نزول الغيث .  - 2
لقنله صم  ا  عمفه ن مـ : " ثهتوف ال ترداف : الدعوء عهد الهداء ننقت المطر 

 " نف  رنافة : " تحت المطر "
2

 

ف الدعوء عهد هزنؿ ال فث م تاوب نف  صحف  إنقد قفؿ :  قوؿ اسف القفـ
  عههو اف الهس  ص كوف اذا راى المطر قوؿ السخوري عف عوئ ة رض  ا

رض  ا  عهه قوؿ اصوسهو نهحف مع أهس  نف  صحف  م مـ عفح صفسو هوفغو 
ر نؿ ا  ص مطر فح ر ر نؿ ا  ثنسه حت  اصوسه المطر فقمهو فور نؿ ا  

 . لـ صهغت هذا قوؿ الهه حدفث عهد سرسه
 الثمث االخير من الميل .- 3

عمفه ن مـ : " فهزؿ رسهو تسورؾ نتغول  كؿ لفمة ال  ال موء الدهفو  لقنله صم  ا 
 مف ف أله  فأعطفه ففقنؿ مف فدعنه  فأ تافب له حفف فسق  ثمث المفؿ االخر

  مف ف ت بره  فأغبر له "
 الساعة االخيرة من يوم الجمعة .  – 4

قوئـ فصم   لقنله صم  ا  عمفه ن مـ : " إف ف  الامغة ل وعة ال فنافقهو م مـ
 ف أؿ ا  خفرا إال أعطوع إفوع"

3
 

____________________ 
الاومع الصحف  ح  هف الترمفذي ح محمد سف عف   اسن عف   الترمذي ح تحقفؽ : محمد احمد  1

 .  وكر نآخرنف ح دار احفوء الثراث الغرس  سفرنت 
هللا بن محمد بن حمدوٌه بن ُنعٌم بن بو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد ,   الم تدرؾ عم  الصحفحفف 2

مصطفى عبد القادر , تحقٌق :  هـ(415: تالحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروف بابن البٌع )
 .  1991  - 1411, 1, ط بٌروت –دار الكتب العلمٌة ,  عطا

قفـ الانزفة محمد سف أس  سكر سف أفنب سف  غد  مس الدفف اسف ح   الناسؿ الصفب مف الكمـ الطفب 3
 . ٘ٚٔص ـ ح  ٜٜٜٔح ٖح ط القوهرة –دار الحدفث ح   فد إسراهفـح تحقفؽ :   هػ(ٔ٘ٚ: ت)
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 خر  وعة لقنله صم  ا  عمفه ن مـ : آنامهنر أهؿ الغمـ عم  أههو 

 " التمسوها آخر ساعة بعد العصر ".

 نال فسغد اف تكنف الصالة ههو سمغهوهو الم ني نهن الدعوء نا  أعمـ .  

 في حالة السفر .  - 5

لقنله صم  ا  عمفه ن مـ " ثالث دعنات م تاوسوت ال  ؾ ففهف : دعنة النالد 
 .  ٔندعنة المظمـن "  ندعنى الم وفر عم  نلدع

 ليمة القدر . – 6

 .   ٕ  ليلة القدر خير من ألف شهر    لقنله تغول  :

 . ٖنقنله صم  ا  عمفه ن مـ " التم نهو ف  الغ ر االناخر مف رمضوف " 

 

 

 

 
____________________ 

1
الحهب  سدر   رح  هف اس  داند ح اسن محمد محمند سف احمد سف من   سف احمد سف ح فف ال فتوس  

ـ ٕٓٗٔح ٔالرفوض ح ط –الدفف الغفه  ح تحقفؽ : اس  المهذر خولد سف اسراهفـ المصري ح مكتسة الر فد 
 ـ . ٜٜٜٔ –
 .(  ٖ ح ايفة )القدر  نرة  ٕ
: ت )الاومع الصحف  ح صحف  م مـ ح اسن الح فف سف الحاوج سف م مـ الق فري الهف وسنري  ٖ

 دار االفوؽ الادفدة سفرنت ح دار الافؿ سفرنت ح ن  هػ(٘٘ٛ
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 المطمب الرابع
 آداب االستخارة

ُ رنط صالة اال تخورة  ّطر الغمموء ف  كتب البقه عّدة أمنر فهس   أف ُتراع  
 ٔ اال تخورةح مف ذلؾ:قسؿ نسغد أداء صالة 

اّتبؽ البقهوء عم  أّف صالة اال تخورة إّهمو تكنُف سويمنر الُمسوحػة نالتػ  ال   -ٔ
ػػػػناب ففهػػػوح أّمػػػو مػػػػو ُفغػػػرؼ خفػػػرع مػػػػف  ػػػّرعح فػػػال محػػػػّؿ فػػػدري  الم ػػػمـ ناػػػه الصَّ

ػػػدؽ نُح ػػػف المغوممػػػة نح ػػػف ايخػػػالؽ  لال ػػػتخورة ففهػػػوح نذلػػػؾ كولغسػػػودات نالصَّ
نالمغوصػػ ح إال إذا أراد الم ػػمـ خصػػػنص النقػػت كػػأف ف ػػػتخفر فػػ  نقػػػت أداءع 

  .لمُغمرةح أن أف ُفرافؽ فالف مف الّهوس ف  الحج
مـ أف فكػنف صػػوف  الػػذهف غفػر عػػوـز أمػػرع عمػ  أحػػد الخفػػورففح فهس ػ  لمم ػػ -ٕ

ـّ..( ف ػػفر إلػػػ  أّف اال ػػػتخورة  فبػػ  حػػػدفث الّهسػػ  صػػػّم  ا  عمفػػػه ن ػػّمـ: )إذا هػػػ
تكنف ف  سدافة إرادة القمبح "فولهـّ" هن عقد القمب عم  فغػؿ  ػ ء خفػر أن  ػر 

" فهػػػػػن اإلرادة المؤكػػػػػدةح نالقصػػػػػد الم                     ؤكػػػػػد فػػػػػ قسػػػػػؿ أف فبغػػػػػؿح سخػػػػػالؼ "الغػػػػػـز
 ٕالبغؿ. 

ُفْ ػَتَحبُّ " :ُفحسَّذ أف ف ت فر الم مـ َمف فثؽ سه نسخسرتهح قوؿ اإلموـ الهَّػنني  -ٖ
ـُ َمػػْف َحوِلػػِه الهَِّصػػفَحَة َنال َّػػَبَقَة َناْلِخْسػػَرَةح َنَفِثػػُؽ  َأْف َفْ َتِ ػػفَر َقْسػػؿ ااِلْ ػػِتَخوَرِة َمػػْف َفْغَمػػ

ـْ ِفػػػ  اَيْ ْمػػػِر(  ػػػنرة آؿ عمػػػرافِسِدفِهػػػِه  َذا  ٖ . َنَمْغِرَفِتػػػِه َقػػػوؿ َتَغػػػوَل : )َنَ ػػػوِنْرُه َناِ 
اْ َتَ وَر َنَظَهَر َأهَُّه َمْصَمَحٌةح اْ َتَخوَر المََّه َتَغوَل  ِف  َذِلػَؾ". نقػوؿ اسػف تفمفػة: "مػو 

 ."هدـ مف ا تخور الخولؽ ح ن ونر المخمنقفف نثست ف  أمرع

____________________ 
-ٕٔٗح صٔالمن نعة البقهفة الكنفتفةح نزارة اينقوؼ نال ؤنف نالمقد وت اإل المفة ف  الكنفتح جٔ

 .ٕح طٕٚٗ
 ٕٚ٘ - ٓ٘ٔص ح  ٖٜٛٔح ٔالتغرفبوتح ال رفؼ الاراوه ح دار الكتب الغممفةح سفرنتح طٕ
 ( .ٜ٘ٔ نرة اؿ عمراف ح ايفة ) ٖ
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اينقػوت المههػّ  عههػو كنقػت طمػػنع ُف ػترط أف ُتصػّم  اال ػتخورة فػػ  غفػر   -ٗ
ال ػػمس ننقػػت غرنسهػػو نسغػػد أداء صػػالة الباػػر إلػػ  طمػػنع ال ػػمس نسغػػد صػػالة 

فهس ػػ   .الغصػػر إلػػ  ال ػػرنب نعهػػد ا ػػتناء ال ػػمس نقػػت الظهػػر إلػػ  أف تػػزنؿ
ف ػػتغاؿ فػػ  هتفاػػة اال ػػتخورةح فػػذلؾ مكػػرنعح نذلػػؾ لقػػنؿ الّهسػػ   لمم ػػتخفر أال 

اوب يحػػػِدُكـ مػػػو َلػػػـ َفغَاػػػْؿ ح فقػػػنُؿ : َدعػػػنُت فَمػػػـ صػػػّم  ا  عمفػػػه ن ػػػّمـ: )ُف ػػػتَ 
. كمػػو ُٖٓٗٙف ػػَتَاْب لػػ (. رناع السخػػوري فػػ  صػػحفحهح عػػف أسػػ  هرفػػرةح رقػػـ: 

 فهس   لمم تخفر أف فرض  سقضوء ا  ناختفورع له. 
أّمػػو قسفػػؿ أداء صػػالة اال ػػتخورةح فُف ػػترط لصػػّحتهو مػػو ُف ػػترط لصػػّحة أّي صػػالة 

  ٔأخرىح نه :

(ح نطهػػورة متنضػػ الطَّهػػورةح نت ػػمؿ طهػػورة الا ػػـ مػػف الَحػػَدث )أف فكػػنَف  -ٔ 
السػػدف مػػف الهَّاو ػػةح نطهػػورة الثفػػوب نالمكػػوف مػػف الهَّاو ػػة. قػػوؿ الهَّسػػ  صػػّم  ا  
عمفه ن ّمـ: )ال ُتقسُؿ صالٌة س فِر ُطهنٍر(. رناع م مـ فػ  صػحفحهح عػف عسػدا  

 . ٕٕٗسف ُعمرح رقـ: 
ندهو سوله سة لمراؿ: مو سفف ال رة نالركسةح نسوله سة لممرأة:  تر الغنرةح نحد -ٕ

 كؿ السدف مو عدا الناه نالكبَّفف. 
ا تقسوؿ الِقسمػةح لقػنؿ ا  تغػول : )فػنّؿ ناهػؾ  ػطر الم ػاد الحػراـ نحفثمػو  -ٖ

 ٕ .فنلنا نانهكـ  طرع(  نرة السقرة كهتـ
 

 
 
 

____________________ 
ح دار القمـ  البقه المهها  عم  فقه اإلموـ ال وفغ ح ُمصطب  الِخفح نُمصطب  الُس وح نعم  ال رسا ٔ

 .  ٕٛٔ-ٕٔٔح صٔج ٕٜٜٔح ٗلمطسوعة ناله رح دم ؽح ط
 ( . ٓ٘ٔ نرة السقرة ح ايفة )ٕ
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 الخاتمة
الحمد   الذي ف ر البراغ مف هذا السحث نفد تسػفف أهػه لػـ فصػ  فػ  اال ػتخورة 
إال حػػدفث ناحػػد مػػرني فػػ  الصػػحوح نال ػػهف عػػف اػػوسر سػػف عسػػد ا  رضػػ  ا  

 عههمو قوؿ: 

" كوف ر نؿ ا  صم  ا  عمفه ن مـ فغممهو اال تخورة ف  ايمنر كمهو كول ػنرة 
فمفركع ركغتفف مف غفر البرفضة ح ثػـ لفقػؿ : مف القرآف : إذا هـ أحدكـ سويمر 

المهـ إه  أ تخفرؾ سغممؾ نأ تقدرؾ سقدرتؾ ح نأ ألؾ مف فضمؾ الغظفـ ح فنهؾ 
تقػدر نال أقػػدر ح نتغمػػـ نال أعمػـ ح نأهػػت عػػالـ ال فػنب . المهػػـ إف كهػػت تغمػػـ أف 

أن قوؿ عواؿ أمري نآامه  –هذا ايمر خفر ل  ف  دفه  نمغو   نعوقسة أمري 
ف كهػت تغمػـ أف هػذا ايمػر  ػر لػ   – فوقدرع ل  نف رع ل  ثـ سػورؾ لػ  ففػه ح نا 

فوصػرفه عهػ   –أن قػوؿ عواػؿ أمػري نآامػه  –ف  دفه  نمغو ػ  نعوقسػة أمػري 
ناصػػرفه  عهػػه ح ناقػػدر لػػ  الخفػػر حفػػث كػػوف ثػػـ رضػػفه  سػػه . قػػوؿ : نف ػػم  

 حواته " .

 نقد خمصهو مف السحث سويت  : 

 اموع .أف اال تخورة  هة سوإل .ٔ

 أههو ركغتوف مف دنف البرفضة كمو أت  الحدفث سذلؾ . .ٕ

هػػؿ فقػػدـ اال ػػتخورة أن اال ت ػػورة ه قػػوؿ سغضػػهـ اال ػػتخورة ثػػـ اال ت ػػورة  .ٖ
 نعكس سغضهـ نالتحقفؽ اناز ايمرفف .
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 الدعوء قسؿ ال الـ أن سغدع كمه اوئز ناينل  أف فكنف قسؿ ال الـ . .ٗ

 فدفه .مف دعو سغد ال الـ فال موهع أف فرفع  .٘

ال تكنف اال تخورة إال ف  ال ػ ء المتػردد ففػه نمػو كػوف متػفقف ال ا ػتخورة  .ٙ
 ففه .

 إذا لـ فظهر له   ء سغد اال تخورة فال موهع مف تكرارهو مرتفف أن أكثر. .ٚ

 ال ا تخورة ف  النااسوت . .ٛ

 ال ف تخفر أحد عف أحد . .ٜ

هوفمػة  إذا  ؾ ف  أمرع ن رع ف  الصالة ثـ تفقف نهن فػ  الصػالة ففهنفهػو .ٓٔ
 مطمقة .

إذا تغددت اي فوء فهؿ تكب  ففهو ا تخورة ناحدة أن لكؿ ناحدة ا تخورة ه  .ٔٔ
ف امغهو فال سأس .  اينل  نايفضؿ لكؿ ناحدة  ا تخورة نا 

 مف سوب أنل  المحرموت .ن ال ا تخورة ف  المكرنهوت  .ٕٔ

 تسدى صالة اال تخورة ف  كؿ منضع تص  ففه الصالة . .ٖٔ

قت الهه  ه قنالف : ال فصم  نفكتب  سولػدعوء هؿ فصم  اال تخورة ف  ن  .ٗٔ
 ح نالثوه  : مف اغمهو مف ذنات اي سوب .

اال ػػػتخورة قػػػد  ػػػوستهو أمػػػنر سدعفػػػة كو ػػػتخورة الرمػػػؿ نالحصػػػ  نالحصػػػفر  .٘ٔ
 ع ال تمت إل  ال هة سصمة .دالمصحؼ نالرقوع نال سحة نه  كمهو س
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ؿ لمو أراد فنف ال فهظر المرء سغد اال تخورة اله راح صدرع سؿ فسو ر الغم .ٙٔ
ف لػػـ فت ػػفر فقػػد صػػرؼ ا  عهػػه  تف ػػفرت أمػػنرع فهػػن الػػذي اختػػورع ا  لػػه نا 
ال ر يف الغسد حػفف الػدعوء فقػنؿ : المهػـ إف كهػت تغمػـ أف هػذا ايمػر خفػر 

ف كهػػػت تغمػػػػـ  …فف ػػػػرع لػػػ  ناقػػػػدرع لػػػػ   …لػػػ  فػػػػ   فوصػػػػرفه عهػػػػ   …نا 
 ناصرفه  عهه " .

ف فاغػػػؿ هػػػذا الغمػػػنا  أ ػػػأؿ أف فكتػػػب لهػػػو اياػػػر نالثػػػنا خولصػػػو لناهػػػه  ؿب نا 
 الكرفـ نصم  ا  عم   فدهو محمد نعم  آله نصحسه ن مـ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 

 القراف الكرفـ  (ٔ
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أحمد سف حهسؿ ح المحقؽ : أحمد  وكر نحمزة الزفف ح مؤ  ة الر ولة ح دار  (ٕ
 ـ . ٜٜٙٔالحدفث سولقوهرة ح دار المههوج ح 

ر ود البحنؿ إل  تحقفؽ الحؽ مف عمـ ايصنؿح محمد سػف عمػ  سػف محمػد أ (ٖ
ابػر سطهػوح قػدـ لػه:  -ال نكوه ح تحقفؽ : ال ػفخ أحمػد عػزن عهوفػةح دم ػؽ 

ال فخ خمفػؿ المػفس نالػدكتنر نلػ  الػدفف صػول  فرفػنرح الهو ػر: دار الكتػوب 
 .  ٗٗ/ٕـ ۹۱۱۱ -هػ ٜٔٗٔ/ ٔالغرس  ح ط

ح  ٖٜٛٔح ٔح دار الكتػػب الغممفػةح سفػػرنتح طلتغرفبػوتح ال ػػرفؼ الاراػوه أ (ٗ
 ٕٚ٘ - ٓ٘ٔص 

لاومع الصحف  ح  هف الترمفػذي ح محمػد سػف عف ػ  اسػن عف ػ  الترمػذي ح أ (٘
 تحقفؽ : محمد احمد  وكر نآخرنف ح دار احفوء الثراث الغرس  سفرنت  .

لاػػػػومع الصػػػػحف  ح صػػػػحف  م ػػػػمـ ح اسػػػػن الح ػػػػفف سػػػػف الحاػػػػوج سػػػػف م ػػػػمـ أ (ٙ
هػػػػػػ( ح دار الافػػػػػؿ سفػػػػػرنت ح ندار االفػػػػػوؽ ٘٘ٛت : الق ػػػػػفري الهف ػػػػػوسنري )

 الادفدة سفرنت 
لػػدفف الخػػولص ان ار ػػود الخمػػؽ الػػ  دفػػف الحػػؽ ح عهػػ  ستبتفحػػه نتصػػحفحه أ (ٚ

نته ػػػفقه نالتغمفػػػػؽ عمفػػػػه نضػػػػسط االفػػػوت ناالحودفػػػػث نترقفمهػػػػو نسفػػػػوف حولهػػػػو 
هػػػ ح ٔٓٗٔ/ٖنغرفسهػػو نمرااغهػػو خمفبػػة ال ػػفخ : أمػػفف محمػػند خطػػوب ح  ط

 .  ٕ٘٘/ٔح ـ   ٜٓٛٔ
لبقه المهها  عمػ  فقػه اإلمػوـ ال ػوفغ ح ُمصػطب  الِخػفح نُمصػطب  الُس ػوح أ (ٛ

ح ٔج ٕٜٜٔح ٗنعمػػػػ  ال ػػػػرسا  ح دار القمػػػػـ لمطسوعػػػػة ناله ػػػػرح دم ػػػػؽح ط
 . ٕٛٔ-ٕٔٔص
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لم ػػػتدرؾ عمػػػ  الصػػػحفحفف  ح سػػػن عسػػػد ا  الحػػػوكـ محمػػػد سػػػف عسػػػد ا  سػػػف أ (ٜ
هموه  الهف وسنري المغػرنؼ محمد سف حمدنفه سف ُهغفـ سف الحكـ الضس  الط

هػ( ح تحقفؽ : مصطب  عسد القػودر عطػو ح دار الكتػب ٘ٓٗسوسف السفع )ت: 
 .  ٜٜٓٔ  - ٔٔٗٔح ٔسفرنت ح ط –الغممفة 

لمغاـ الكسفػر ح  ػمفموف سػف أحمػد سػف أفػنب سػف مطفػر المخمػ  ال ػوم ح أ (ٓٔ
  هػ( ح المحقؽ : حمدي سف عسد المافد ال مبٖٓٙأسن القو ـ الطسراه  )ت: 

 القوهرة .  –ح مكتسة اسف تفمفة 
لمن ػػػنعة الكنفتفػػػة ح صػػػودرة عػػػف نزارة االنقػػػوؼ نال ػػػؤنف اال ػػػالمفة ح أ (ٔٔ

 . ٕٕٗ/ ٖهػ ( ح  ٕٚٗٔ –ـ ٗٓٗٔالكنفت مف )
لناسؿ الصفب مف الكمـ الطفب  ح محمد سف أس  سكر سػف أفػنب سػف  ػغد أ (ٕٔ

ـ ح دار هػػػ(  ح تحقفػػؽ :  ػػفد إسػػراهفٔ٘ٚ ػمس الػػدفف اسػػف قػػفـ الانزفػػة )ت: 
 . ٘ٚٔـ ح  ص ٜٜٜٔح ٖالقوهرة ح ط –الحدفث 

 رح  هف اس  داند ح اسن محمد محمند سف احمد سف من   سف احمد سف  (ٖٔ
ح ػػفف ال فتػػوس  الحهبػػ  سػػدر الػػدفف الغفهػػ  ح تحقفػػؽ : اسػػ  المهػػذر خولػػد سػػف 

 ـ . ٜٜٜٔ –ـ ٕٓٗٔح ٔالرفوض ح ط –اسراهفـ المصري ح مكتسة الر فد 
ئؿ فقهفػة نفنائػد ترسنفػة ح عقفػؿ سػف  ػولـ ال ػمري ح صالة اال ػتخورة م ػو (ٗٔ

 ٔالمممكة الغرسفة ال غندفة ح ط -دار كهنز إ سفمفو لمه ر نالتنزفعح الرفوض 
 .  ٕٕ/ٔـ ح  ٕٓٔٓ -هػ  ٖٔٗٔح 
فت  السوري  رح صحف  السخػوري ح أحمػد سػف عمػ  سػف حاػر أسػن البضػؿ  (٘ٔ

 .  ٜٛٔ/ٔٔح  ٜٖٚٔسفرنتح  -الغ قاله  ال وفغ  ح دار المغرفة 
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مامنعػػة فتػػوني اسػػف تفمػػة ح درا ػػة نتحقفػػؽ : عسػػدالرحمف سػػف محمػػد سػػف  (ٙٔ
قو ػػـ ح مامػػػع الممػػػؾ فهػػػط لطسوعػػة المصػػػحؼ ال ػػػرفؼ ح المدفهػػػة المهػػػنرة ح 

 . ٕ٘ٙ/ٕح   ٜٜ٘ٔ -هػ ٙٔٗٔالمممكة الغرسفة ال غندفة ح 

 
 

 


