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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 كتاُب الطََّهارَة  

 هارة لغة وشرعاً ؟تعريف الط 
: النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية واملعنوية ، فاألقذار احلسية: كالبول وحنوه ، واملعنوية: كالشرك وكل ُخلق  الطهارة يف اللغة

 رذيل .
 ارتفاع احلدث وما يف معناه ، وزوال اخلبث . وشرعاً :

مما تشرتط له الطهارة ، ويدخل يف هذا الوصف البول والريح وأكل احلدث : هو الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة وحنوها 
 حلم اإلبل وحنو ذلك .

o . قولنا ) ما يف معناه ( أي : يف معىن ارتفاع احلدث ، كتجديد الوضوء ، فهو طهارة ، وكذا األغسال املسنونة 
o ه تسمى طهارة .وقولنا ) زوال اخلبث ( أي : النجاسة ، فإذا وقعت على ثوبه جناسه فطهرها ، هذ 
o . فالطهارة : ارتفاع احلدث ، وزوال اخلبث 
o  . احلدث أمر معنوي؛ لذا يعَّبَّ معه بالرفع، أما اخلبث فأمر حسي؛ لذا يعَّب معه باإلزالة 
o : الفرق بني طهارة احلدث وإزالة النجاسة 

على ثوبه بول ، مث جاءت األمطار  طهارة احلدث تشرتط هلا النية على الصحيح خبالف إزالة النجاسة. ) رجل جاء أواًل :
 ونظفته ، وهو مل ينوي فانه يطهر ( .

 طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان ، ألنه من باب األوامر ، خبالف طهارة اخلبث ألنه من باب الرتوك . ثانياً :
 يعيد الصالة .مث صلى ، وبعد الصالة علم ، فإنه جيب أن  –وهو ال يعلم  –فلو أن رجاًل أكل حلم جزور 

 طهارة احلدث طهارة تعبدية غري معقولة املعىن ، خبالف طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية. ثالثاً :
 طهارة احلدث البد من املاء خبالف طهارة اخلبث على القول الراجح كما سيأيت إن شاء هللا . رابعاً :

  ألمور :يبدأ العلماء مصنفاهتم بكتاب الطهارة 
) ال يقبل هللا  : ألن الطهارة شرط لصحة الصالة لقوله تعاىل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ... ( ، ولقوله  أوالً 

 صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ ( متفق عليه .
 : أن الطهارة ختلية وتنظيف ، والتخلية قبل التحلية . ثانياً 
  بدنه تطهري نيته وقلبه  هل عز وجل .: ألجل أن يتذكر املتعلم بتطهري ثالثاً 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  - 1 َا اأَلْعَماُل بِالنِ يَّاِت يـَُقوُل :  قَاَل : َسَِ َا  -َويف ِرَوايٍَة : بِالنِ يَِّة  -) إَّنَّ َوِإَّنَّ
 اَّللَِّ َوَرُسوِلِه , َفِهْجَرتُُه إَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه , َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل ُدنـَْيا ُيِصيبُـَها َأْو ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما نـََوى , َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل 

 ( .تُُه إَل َما َهاَجَر إلَْيِه اْمَرَأٍة يـَتَـَزوَُّجَها , َفِهْجرَ 
---------- 

نفْيل القرشي العـدوي ، أمري املؤمنني ، وثاين اخللفاء الراشدين ،  ( هو أبو حفص عمر بن اخلطاب بن ) عن ُعَمر ْبَن اْْلَطَّابِ 
ودفن مع ه   23أسلم يف السنة اخلامسة أو السادسة بعد البعثة ، فكان يف إسالمه عز للمسلمني ، قتله أبو لؤلؤة اجملوسي عام: 

 وأيب بكر، وكانت خالفته عشر سنني وستة أشهر وأياماً . النيب 
َا األَ   َا ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما نـََوى () ِإَّنَّ  اختلف العلماء يف معناها ، هل مها مجلتان مبعىن واحد أو خمتلفتان ؟ ْعَماُل بِالنِ يَّاِت , َوِإَّنَّ
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 والراجـح أن األوىل غري الثانية :
ل يعمله اإلنسان وهو فيها أن كل عمل ال بد فيه من نية ، كل عم : ) إمنا األعمال بالنيات ( سبب ، بنين النيب  األول 

: ) وإمنا لكل امرئ ما نوى ( نتيجـة  الثانيةعاقل خمتار ال بد فيه من نية ، وال ميكن ألي عاقل خمتار أن يعمل عماًل بغري نية ، و
 هذا العمل : إذا نويت هذا العمل  هل والدار اآلخرة حصل لك ذلك ، وإذا نويت الدنيا فليس لك إال ما نويت .

 األعمال بالنيات ( جاءت متعلقة حبكم الشريعة على العمل . فجملة ) إمنا
 ومجلة ) وإمنا لكل امرئ ما نوى ( جاءت متعلقة حبكم الشريعة على العامل .

 أما العمل : ال شيء من العمل يقبل ويكون مشروعاً إال بنية .
وعمله وإذا فسدت نيته ضاع ثوابه وفسد أما العامل : فإن حظ العامل من عمله على قدر نيته .فإذا صحت نيته صح ثوابه 

 عمله .
 ومن هنا عظمت عناية السلف بالنية ، قال ابن املبارك ) كـم من عمل صغري كَّبته النية ، وكـم من عمل كبري صغرته النية ( .

َا اأَلْعَماُل )   ( واملراد ) باألعمال ( ما يصدر من املكلف ويدخل فيها األقوال .ِإَّنَّ
 ( نية وقصداً . ْت هجرته إل هللا ورسوله) َفَمْن َكانَ 

 ( ثواباً وأجراً . ) فهجرته إل هللا ورسوله
َيا ُيِصيبُـَها (  حقيقتها ما على األرض من اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة . ) وَمْن َكاَنْت ِهْجـَرتُُه ِإَل ُدنـْ

 هبا وإال فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( . نص عليه لشدة االفتتان) َأْو ِإَل اْمَرَأٍة يـَْنِكُحَها ( 
 . : من حيث أنه ال ثواب له فيها وال أجر، وقد يكون عليه فيها وزرأي ) َفِهْجَرتُُه ِإَل َما َهاَجَر ِإلَْيِه ( 

 واهلجرة هنا : االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . 
 تصح الطهارة بدوهنا .احلديث دليل على أن النية شرط لصحة الطهارة ، فال -1

 وهذا قول مجاهري العلماء .
ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ -أ ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل لقوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس  رَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 

 اْلَكْعبَـنْي  ( .
آلية معىن النية ، لقوله ) إذا قمتم ( أي : أردمت القيام للصالة ، ففيه استحضار ملعىن القيام ألجل الصالة ، وهذا هو ففي هذه ا
 معىن النية .

) إمنا األعمال بالنيات ( فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات ، فقد أثبت أن العمل ال يكون شرعياً   ولقوله -ب
 قاب إال بالنية .يتعلق به ثواب أو ع

أن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشرُتط فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما -ج
 يثبت كوهنا عبادة .

اَلٍف ارمحه هللا :  قال النووي حَّة  اْلُوُضوء  َواْلُغْسل  َوالتـََّيمُّم  ب ال خ  ع ْنَدنَا ، َوب ه  قَاَل َمال ٌك َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َوَأمْحَُد لنن يََّة َشْرٌط يف  ص 
نَي لَُه  الدن يَن ( َواإل ْخالُص َعَمُل اْلَقْلب  َوُهَو النن يَُّة ْبُن َحْنَبٍل َوَداُود ، َواْحَتجُّوا ب َقْول  اَّللَّ  تـََعاىَل : ) َوَما أُم ُروا إال ل يَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمْل ص 

ي اْلُوُجوبَ َواألَ   . ْمُر ب ه  يـَْقَتض 
َا( ل ْلَحْصر  . َواْلُمرَاُد َأنَّ ُحْكَم اْلَعَمل  ال يـَْثُبُت  َوم ْن السُّنَّة  : قـَْولُُه  َا اأَلْعَماُل ب النن يَّات  ( أَلنَّ َلْفَظَة )إمنَّ   إال ب النن يَّة  ) إمنَّ

 .    ) اجملموع ( .ا ل ُكلن  اْمر ٍئ َما نـََوى ( َوَهَذا ملَْ يـَْنو  اْلُوُضوَء َفال َيُكوُن لَُه . . . إخل ) َوإ منََّ  َوَدل يٌل آَخُر : َوُهَو قـَْولُُه 
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 وقت النية . -2
األكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسري ، حىت تكون النية شاملة جلميع أجزاء الوضوء ، أما الواجب من ذلك فهو 

 . اجباتأن ينوي مع أول الو 
يع َها ، قال ابن قدامة : َد َشْيٌء م ْن  َوجيَ ُب تـَْقد مُي النن يَّة  َعَلى الطََّهارَة  ُكلن َها ؛ ألَنَـَّها َشْرٌط هَلَا ، فـَيُـْعَتبَـُر ُوُجوُدَها يف  مجَ  فَإ ْن ُوج 

َبات  الطََّهارَة  قـَْبَل النن يَّة  ملَْ يـُْعَتدُّ ب ه  . َوُيْسَتَحبُّ أَ  ْن يـَْنو َي قـَْبَل َغْسل  َكفَّْيه  ، ل َتْشَمَل النن يَُّة َمْسُنوَن الطََّهارَة  َوَمْفُروَضَها . فَإ ْن َواج 
ْلُهَما . َوجَيُوُز تـَقْ  ري  .ــــــَغَسَل َكفَّْيه  قـَْبَل النن يَّة  َكاَن َكَمْن ملَْ يـَْغس  ُل ملَْ جُيْز ه  ـــــاَل اْلَفصْ ـــــــ. . َوإ ْن طَ  د مُي النن يَّة  َعَلى الطََّهارَة  ب الزََّمن  اْلَيس 

 َذل ك .    ) املغين ( .
 : : والنية هلا حمالن وقال الشيخ ابن عثيمني

 . األول : تكون فيه سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب
 الثاين : تكون فيه واجبة عند أول الواجبات .           ) الشرح املمتع ( .

 : هل تصح طهارته ؟ على قولني : سيا حدثه ، مث تذكر أنه كان حمدثاً اختلف أهل العلم فيمن توضأ ينوي جتديد الطهارة نا -3
 قيل : تصح .

 وقيل : ال تصح .
 ألنه مل ينو  رفع احلدث .

َ أَنَُّه َكانَ  قال ابن قدامة حُّ ؛  رمحه هللا : َوإ ْن نـََوى جَتْد يَد الطََّهارَة  ، فـََتبَـنيَّ حُمْد ثًا، فـََهْل َتص حُّ َطَهارَتُُه ؟ َعَلى ر َوايـَتَـنْي : إْحَدامُهَا َتص 
َنَُّه َطَهارٌَة َشْرع يٌَّة ، فـَيَـْنَبغ ي َأْن ََيُْصَل لَُه َما نـََواُه ، َول ْلَخََّب ، َوق َياًسا َعَلى َما َلْو نـََوى  حُّ طَ أل  ، َوالثَّان َيُة اَل َتص  َنَُّه َرْفَع احلََْدث  َهارَتُُه ؛ أل 

 ملَْ يـَْنو  َرْفَع احلََْدث  َواَل َما َتَضمََّنُه ، َأْشَبَه َما َلْو نـََوى التَّبَـرَُّد .
  رمحه هللا : َلْو تـََوضََّأ اْحت َياطًا ، مُثَّ بَاَن أَنَُّه َكاَن حُمْد ثًا : فـََهْل جُيْز يه  َذل َك اْلُوُضوُء ؟ وقال النووي

َنَُّه تـََوضََّأ ُمتَـَردن ًدا يف  النن يَّة  ، إف يه  َوْجَها ذ ليس هو جازما ب احلََْدث  ، َوالتـََّردُُّد يف  ن  َمْشُهورَان  ع ْنَد اخْلُرَاَسان ين نَي : َأَصحُُّهَما اَل جُيْز يه  ، أل 
حَّة  يف  َغرْي  الضَُّرورَة    . النن يَّة  َمان ٌع م ْن الصن 

َا ، َصاَدَفْت احلََْدَث فـََرفـََعْتُه ، َواْلُمْخَتاُر اأْلَوَّل .   ) اجملموع َواْلَوْجُه الثَّاين   َنَـَّها َطَهارٌَة َمْأُموٌر هب   ( .: جُيْز يه  أل 
رجل صلَّى الظُّهر بُوُضوء ، مث نقضه بعد الصَّالة ، مث جدَّد الُوُضوء للعصر ناسياً أنه أحدث رمحه هللا :  وقال الشيخ ابن عثيمني

فإ ذا كان ذاكرًا حلدثه ، فال يرتفع ؛ ألنَّه حينئٍذ يكون متالعباً، ى جتديدًا مسنونًا ، ناسيًا حدثَه ، فهذا يرتفع حدثُه ؛ ألنه نو ؛ 
 يكون إال واإل نسان على طهارة .              ) الشرح املمتع ( .فكيف ينوي التجديَد وهو ليس على ُوُضوء ؛ ألن التَّجديد ال 

إذا صلى بالوضوء األول صالة مث بعد ذلك أحدث ، مث جاءت الصالة الثانية ، فقال : أجدد :  خ خالد املشيقحوقال الشي
 ك اآلن ، ألن هذا التجديد مشروع .الوضوء ، فتوضأ جمدداً للوضوء ، مث بعد ذلك تذكر أنه حمدث ، نقول : ارتفع حدث

له من عمله إال بقدر نيته ، وأن األجور يف األعمال الصاحلة احلديث دليل على وجوب اإلخالص ، وأن اإلنسان ليس  -4
 تعظم بعظيم ما يف قلب العبد من سالمة القصد وصحة النية .

 : تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني . واإلخالص
 واألدلة على وجوب اإلخالص كثرية :

نَي لَُه الدن يَن َكَما بََدَأُكْم تـَُعوُدوَن (  قال تعاىل ) ُقْل أََمَر َريبن  ب اْلق ْسط  َوأَق يُموا ُوُجوَهُكمْ  ٍد َواْدُعوُه خُمْل ص   ع ْنَد ُكلن  َمْسج 
نَي لَُه الدن يَن َوَلْو َكر َه اْلَكاف ُروَن ( .  وقال تعاىل )فَاْدُعوا اَّللََّ خُمْل ص 



 5 

  خُمْل صاً َلُه الدن يَن ( .وقال تعاىل ) إ نَّا أَنـَْزْلَنا إ لَْيَك اْلك َتاَب ب احلَْقن  فَاْعُبد  اَّللََّ 
 وقال تعاىل ) ُقل  اَّللََّ أَْعُبُد خُمْل صاً َلُه د يين  ( .

 ُقْل إين أُم ْرُت َأْن أَْعُبَد هللا خُمْل صاً لَُّه الدين ( .وقال تعاىل ) 
نَي لَُه الدن يَن ا  حلَْْمُد َّلل َّ  َربن  اْلَعاَلم نَي ( .وقال تعاىل ) ُهَو احلَْيُّ ال إ لََه إ الَّ ُهَو فَاْدُعوُه خُمْل ص 

 ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( متفق عليه . وقال 
 ) إن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي به وجه هللا ( رواه النسائي . وقال 
 رَكه ( رواه مسلم .. قال تعاىل ) من عم ل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وش وقال 

قال ) إن أخوَف ما أخاف عليكم الشرك األصغر ؟ قالوا : وما الشرك األصغر ؟ قال :  وعن حممود بن لبيد . أن رسول هللا 
الرياء ، يقول هللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم : اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء ( 

 أمحد .رواه 
 احلديث دليل على أن العمل ال يقبل إال إذا كان خالصاً  هل تعاىل، والعمل الصاحل ال يقبل إال بشرطني: -5

 : أن يكون خالصاً  هل . األول
 حلديث الباب .

 . : أن يكون موافقاً لسنة النيب  الثاين
 ) من عم ل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله 
 ض العلماء : حديث ) إمنا األعمال بالنيات ... ( ميزان لألعمال الباطنة .قال بع

 وحديث ) من أحدث يف أمرنا ... ( ميزان لألعمال الظاهرة .
ٌن ( .وقد قال تعاىل )   َوَمْن َأْحَسُن د يًنا ممن َّْن َأْسَلَم َوْجَهُه  هل َوُهَو حُمْس 

َوُهَو ( أخلص العمـل لربه ، عز وجل ، فعمل إميانًا واحتسابًا )ِديًنا ِمَّْن َأْسـَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ  َوَمْن َأْحَسنُ قال ابن كثري : قوله تعاىل )
 ( أي : اتبع يف عمله ما شرعه هللا له ، وما أرسل به رسوله من اهلدى ودين احلق حُمِْسن  

اخلالص أن يكون  هل ، والصواب أن يكون متبًعا وهذان الشرطان ال يصح عمل عامل بدوهنما ، أي : يكون خالًصا صوابًا ، و  
للشريعة فيصح ظاهره باملتابعة ، وباطنه باإلخالص ، فمن فقد العمل أحد هذين الشرطني فسد ، فمن فقد اإلخالص كان 

ُهْم منافًقا ، وهم الذين يراءون الناس ، ومن فقد املتابعة كان ضااًل جاهاًل ، ومىت مجعهما فهو عمل املؤمنني ) الَّ  ذ يَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ
ْدق  الَّذ ي َكانُوا يُوَعُدون (   .َأْحَسَن َما َعم ُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسين َئاِت  ْم يف  َأْصَحاب  اجْلَنَّة  َوْعَد الصن 

 لإلخالص فضائل كثرية : -6
 : أنه سبب ملغفرة الذنوب .أواًل 

 غفر هللا هلا ، والقصة عند البخاري ومسلم.والدليل : قصة املرأة الزانية اليت سقت الكلب ف
رمحه هللا : فتأمل ما قام يف قلبها من حقائق اإلميان والعبودية يف هذه اللحظة ، فمنها :  أهنا مل تعمله ابتغاء  قال ابن القيم

أهنا   -عليه ظاهر احلديث  وأنه مل يرها أحد إال هللا وهذا يدل -األجر من أحد ألهنا تعطي كلبًا فال تنتظر منه جزاء أو شيئًا 
أتعبت نفسها يف سقايتها هلذا الكلب فنزلت يف البئر مع أهنا امرأة مث مألت خفها باملاء ومحلته بفيها مث سقت هذا الكلب احلقري 

تقدم ، فتأمل ما قام يف قلبها من أسرار اإلخالص فعندما متت هذه احلقائق يف قلبها) أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما 
 منها من البقاء والزنا فغفر هللا هلا( .
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 عن القلب .والفحشاء أنه يصرف الفتنه ثانياً : 
 ( : فال تزول الفتـنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كلنه  هل عز وجل .1/60قال اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى )

ىل ) كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ما جنى من فتنة املرأة إال باإلخالص  هل تعاىل قال تعا ويوسف 
 املخلصني ( .

وخشيته من هللا عز وجل كان أقوى من مجال امرأة  ( : فإن قوة إخالص يوسف 261/ 10) قال ابن تيمية يف الفتاوى
 العزيز وحسنها وحبه هلا .

ت ه  َّلل َّ  َوحَمَبَّت ه  َلُه ملَْ َيُكْن َشْيٌء َأَحبَّ إلَْيه  م ْن َذل َك َحىتَّ يـَُقدن َمُه َعَلْيه  َوب َذل َك َوَذل َك أَنَّ اْلَقْلَب إَذا َذاَق َحاَلَوَة ُعُبود يَّ  وقال : ...
( م ْن ع َباد نَا اْلُمْخَلص نيَ  َء إنَّهُ َواْلَفْحَشاُيْصَرُف َعْن أَْهل  اإْل ْخاَلص  َّلل َّ  السُّوُء َواْلَفْحَشاُء َكَما قَاَل تـََعاىَل ) َكَذل َك ل َنْصر َف َعْنُه السُّوَء 

َحاَلَوة  حَمَبَّت ه  َّلل َّ  َما مَيْنَـُعُه َعْن حَمَبَّة  َغرْي ه  إْذ لَْيَس ع ْنَد فَإ نَّ اْلُمْخل َص َّلل َّ  َذاَق م ْن َحاَلَوة  ُعُبود يَّت ه  َّلل َّ  َما مَيْنَـُعُه َعْن ُعُبود يَّت ه  ل َغرْي ه  َوم ْن 
ميَان  اْلُمَتَضمن ن  ُعُبو الْ  د يَـَّتُه َّلل َّ  َوحَمَبََّتُه لَُه َوإ ْخاَلَصُه الدن يَن َلُه َوَذل َك َقْلب  اَل َأْحَلى َواَل أََلذَّ َواَل َأْطَيَب َواَل أَْلنَيَ َواَل أَنـَْعَم م ْن َحاَلَوة  اإْل 

رُي الْ  ي اجنْ َذاَب اْلَقْلب  إىَل اَّللَّ  فـََيص  ًبا .يـَْقَتض  ْنُه رَاغ ًبا رَاه   َقْلُب ُمن يًبا إىَل اَّللَّ  َخائ ًفا م 
ْرك  َوإ الَّ  وقال : ... ْعرَاض  َعْن اإْل ْخاَلص  َّلل َّ  الَّذ يَن ف يه ْم نـَْوٌع م ْن الشن  َا يـُْبتَـَلى ب ه  أَْهُل اإْل  فََأْهُل اإْل ْخاَلص  َكَما قَاَل اَّللَُّ  َوَهَذا إمنَّ

   فَاْمَرأَُة اْلَعز يز  َكاَنْت ُمْشر َكًة  َحقن  يُوُسَف َعَلْيه  السَّاَلُم   َكَذل َك ل َنْصر َف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إنَُّه م ْن ع َباد نَا اْلُمْخَلص نيَ تـََعاىَل يف  
َها ف يَما َوقـََعْت ف يه  م ْن السُّوء  َويُوُسُف َعَلْيه  ا َا لَُه َواْست َعانَت َها َعَلْيه  ب النن ْسَوة  َوُعُقوبَت َها لَُه فـََوقـََعْت َمَع تـََزوُّج  لسَّاَلُم َمَع ُعُزوبَت ه  َوُمرَاَوَدِت 

ه  َّلل َّ  ََتْق يًقا ل َقْول ه  ) أَلُْغو يـَنـَُّهْم َأمْجَع نَي ( نَي ( قَاَل تـََعاىَل ) إنَّ ) إالَّ ع َباَدَك م   ب احْلَْبس  َعَلى اْلع فَّة  : َعَصَمُه اَّللَُّ ب إ ْخاَلص  ُهُم اْلُمْخَلص  نـْ
 ع َباد ي لَْيَس َلَك َعَلْيه ْم ُسْلطَاٌن إالَّ َمن  اتَـّبَـَعَك م َن اْلَغاو يَن ( و " اْلَغيُّ " ُهَو اتن َباُع اهْلََوى .

اْجَتَذبَُه إلَْيه  فـَيَـْنَصر ُف َعْنُه َما ُيَضادُّ َذل َك م ْن السُّوء  َواْلَفْحَشاء  َوََيَاُف وقال : َوإ َذا َكاَن اْلَعْبُد خُمْل ًصا لَُه اْجَتَباُه رَبُُّه فـَُيْحي ي قـَْلَبُه وَ 
دن  َذل َك ؛ خب  اَلف  اْلَقْلب  الَّذ ي ملَْ َُيْل ْص َّلل َّ  فَإ نَُّه يف  طََلٍب َوإ رَاَدٍة َوُحبٍن ُمْطلَ  َا ٍق فـَيَـْهَوى َما َيْسَنُح َلُه وَ م ْن ُحُصول  ض  يـََتَشبَُّث مب 

ُر الْ  يٍم َمرَّ ب ع ْطف ه  أََماَلُه . فـََتارًَة جَتَْتذ بُُه الصَُّوُر اْلُمَحرََّمُة َوَغيـْ ريًا َعْبًدا ل َمْن َلْو اختَََّذُه ُهَو َعْبًدا يـَْهَواُه َكاْلُغْصن  َأيُّ َنس  َقى َأس  ُمَحرََّمة  ؛ فـََيبـْ
ُبُه اْلَكل َمُة َوَيْستَـْعب ُدهُ َلُه َلَكاَن َذل َك َعْيًبا َونـَْقصً  يه  اْلَكل َمُة َوتـُْغض   َمْن يـُْثين  َعَلْيه  َوَلْو ا َوَذمًّا . َوتَارًَة جَيَْتذ بُُه الشََّرُف َوالرن ئَاَسُة فـَتُـْرض 

لدن يَناُر َوأَْمثَاُل َذل َك م ْن اأْلُُمور  الَّيت  َتْستَـْعب ُد اْلُقُلوَب َواْلُقُلوُب ب اْلَباط ل  َويـَُعاد ي َمْن يَُذمُُّه َوَلْو ب احلَْقن  . َوتَارًَة َيْستَـْعب ُدُه الدن ْرَهُم َوا
َذ إهَلَُه َهَواُه َويـَتَّب َع َهَواُه ب َغرْي  ُهًدى م ْن اَّللَّ .    تـَْهَواَها فـََيتَّخ 

 أنه به تكمل العبودية  هل تعاىل .ثالثاً : 
 ( : وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته . 10/198قال اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى )

ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إىل هللا ، وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند هللا تعاىل لذلك العبد ، وهلذا كان من 
 أصبحوا يف أعايل عليني .أبرز صفات املقربني والسابقني عند هللا هو ) إخالصهم  هل ( فباإلخالص ارتفـعوا عن الناس و 

 أنه سبب الستغناء القلب عن الناس .اً : رابع
قال اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى : ال يستغين القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد إال إياه ، وال 

 يستعني إال به ، وال َيب إال له ، وال يبغض إال له .
 ب ملضاعفة احلسنات .أنه سبخامساً : 

اَئُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَضاع ُف ل َمْن قال تعاىل )َمَثُل الَّذ يَن يـُْنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم يف  َسب يل  اَّللَّ  َكَمَثل  َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناب َل يف  كُ   لن  ُسْنبُـَلٍة م 
 َيَشاُء ( .
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ُ ُيضَ قال ابن كثري   اع ُف ل َمْن َيَشاُء ( أي : حبسب إخالصه يف عمله .: وقوله ههنا )َواَّللَّ
 ) واحلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف .... ( رواه البخاري . وقال 

 : ومضاعفة األجر حبسب كمال اإلسالم ، وبكمال وقوة اإلخالص يف ذلك العمل . قال ابن رجب
ه على أعني الناس خبمس وعشرين درجه ( رواه ابن ماجة ) صالة الرجل تطوعًا حيث ال يراه الناس تعدل صالت وقال 

 وصححه األلباين .
 أنه سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب .سادساً : 

وفيها أهنم قالوا : اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما حنن  والدليل على ذلك : قصة الثالثة الذين دخلوا الغار
 قصة معروفه وهي عند البخاري ومسلم .فيه ففرج هللا عنهم ، وال

 أنه سبب للنصر على األعداء .سابعاً : 
 ) إمنا ينصر هللا هذه األمة بضعيفها،بدعوِتم وصالِتم وإخالصهم ( . قال: قال  حلديث سعد 

 أنه ينجي العبد من النار يوم القيامة . ثامناً :
 له إال هللا يبتغي هبا وجه هللا ( رواه البخاري .) فإن هللا حرم على النار من قال ال إ لقوله النيب 

( : فإن اإلخالص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلني ال إله إال هللا ، 10/261قال ابن تيمية يف الفتاوى )
 فإن ذلك دليل على أنه مل َيقق إخالصها احملرم له على النار .

 حمبة هللا للعبد . تاسعاً :
 ) إن هللا َيب العبد التقي الغين اخلفي ( رواه مسلم . عد . قال : قال رسول هللا حلديث س

 الفوز بنعيم اجلنة . عاشرًا :
نَي . أُْولَئ َك هَلُْم ر ْزٌق مَّْعُلوٌم . فـََواك ُه َوُهم مُّْكَرُموَن . يف    َجنَّات  النَّع يم  ( .قال تعاىل ) إ الَّ ع َباَد اَّللَّ  اْلُمْخَلص 

 ) من قال : ال إله إال هللا خالصاً من قلبه دخل اجلنة ( . وقال 
 سبب إلظالل هللا للعبد يوم القيامة . احلادي عشر :

 ففي حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله ) ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ( متفق عليه .
 لشيطان .سبب للحفظ من كيد ا الثاين عشر :

نَي ( .39قال تعاىل عن إبليس ) .... َوألُْغو يـَنـَُّهْم َأمْجَع نَي ) ُهُم اْلُمْخَلص  نـْ  ( إ الَّ ع َباَدَك م 
 طمأنينة القلب وسعادته وراحته . يف اإلخالص الثالث عشر :

ُ َمْن َعَرَف النَّاَس اْستَـرَاَح . َُه اَّللَّ  قَاَل اْلُفَضْيل ْبُن ع َياٍض َرمح 
َفُعوَن َواَل َيُضرُّون -َوَاَّللَُّ أَْعَلُم  -ابن تيمية :  يُر يُد قال   أَنَـُّهْم اَل يـَنـْ

 . بينه وبني الناس كفاية هللا ما  الرابع عشر :
 بينه وبني الناس . قال عمر بن اخلطاب : من خُلصت نيته يف احلق ولو على نفسه ؛كفاه هللا ما

 سبب لنزول السكينة . اْلامس عشر :
َي اَّللَُّ َعن  اْلُمْؤم ن نَي إ ْذ يـَُباي ُعوَنَك ََتَْت الشََّجرَة  فـََعل  تعاىل )قال   .(ر يًباـْم فـَْتًحا قَ ك يَنَة َعَلْيه ْم َوأَثَابـَهُ َما يف  قـُُلوهب  ْم فَأَنَزَل السَّ  مَ ـَلَقْد َرض 

 فـََعل َم َما يف  قـُُلوهب  ْم ( من الصدق واإلخالص .) 
 احبه ُيسدد وتنبع احلكمة يف قلبه، وتصدر على لسانه .أن صالسادس عشر : 
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 كما قال أحد علماء التابعني رمحة هللا تعاىل : ما أخلص عبٌد قط أربعني يوماً إال ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه .  
 ا ودواَءها .وقد قال سفيان بن عيينة رمحه هللا حنواً من هذا، وزاد عليه : وبصَّره عيوَب الدنيا: داَءه 

 من أقوال السلف يف اإلخالص يف العلم :-7
 على أن ال ينسب إيلن حرف منه .   -يقصد علمه  -قال الشافعي : وددت أن اخللق تعلموا هذا العلم 

 ليس هلا فيه نصيب . قال: اإلخالص إذ : أي شيء أشد على النفس؟ -رمحه هللا  -قيل لسهل التسرتي 
والكسل ، وزينت هلا الشهوات ولذلك قيل : ختليص النيات على  ح والرياسة ، ومتيل إىل البطالةفالنفس َتب الظهور واملد 

 . األعمال العمال أشد عليهم من مجيع
 وقال بعضهم : إخالص ساعة جناة األبد ، ولكن اإلخالص عزيز .

 . بعضهم لنفسه : أخلصي تتخلصي وقال
 . هللا وجهوقال : طوىب ملن صحت له خطوة مل يرد هبا إال 

 . إذا نويت العمل به ، وإال فهـو وبال عليك يوم القيامة كان سفيان الثوري يقول : قالت يل والديت : يا ُبين ال تتعلم العلم إال
 وقال إبراهيم النخعي : من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي به وجه هللا آتاه هللا منه ما يكفيه .

لعلم  هل ال يريد به إال ما عند هللا لكنت أنا الذي آتيه يف منزله فأحدثه مبا عندي مما أرجو وقال الثوري : لو أعلم بالذي يطلب ا
 أن ينفعه هللا به .

وقال أبو داود الطيالسي رمحه هللا : ينبغي للعامل إذا حرنر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين ال مدحه بني األقران حلسن 
 التأليف . 

قال : كان الفقهاء يتواصون بينهم بثالث وكتب بذلك بعضهم إىل بعض : من عمل آلخرته كفاه هللا وعن عون بن عبد هللا 
 دنياه ، ومن أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته ، ومن أصلح ما بينه وبني هللا أصلح هللا ما بينه وبني الناس . 

قط أنوي فيه أن أتواضع إال مل أقم حىت أعُلوهم ، ومل  وقال أبو يوسف : يا قوم ، أريدوا هللا بعلمكم ، فإين مل أجلس جملساً 
 أجلس جملساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إال مل أقم حىت أُفتضح .

 قال األعمش : إن يل عشرين سنة ما رأيت خملصاً يف علمه إمنا صار العلم حرفة للمفاليس . 
 لرجل على قدر نيته فعلى قدر صدق اإلنسان وإخالصه َيفظ ، قال ابن عباس : إمنا َيفظ ا

 فعلى طالب العلم أن َيذر من الرياء وطلب الرياسة واملنزلة :
 قال محد بن سلمة : من طلب احلديث لغري هللا مكر به .

 وقال إسرائيل بن يونس : من طلب هذا العلم  هل شُرف وسُعد يف الدنيا واآلخرة ، ومن مل يطلبه  هل خسر يف الدنيا واآلخرة .
 اخلطاب يقول : اللهم اجعل عملي صاحلاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، وال جتعل ألحد فيه شيئاً . وكان عمر بن 

 وقال ابن تيمية : فكلما قوي إخالص حبه ودينه  هل ، كملت عبوديته واستغناؤه عن املخلوقات .
 باطل . وقال رمحه هللا : وكل حمبة ال تكون  هل فهي باطلة ، وكل عمل ال يراد به وجه هللا فهو

وقال ابن قدامة : اعلم أن من غلب على قلبه حب اجلاه ، صار مقصور اهلمن على مراعاة اخللق ، مشغوفًا بالرتدد إليهم واملراءاة 
 هلم .        

وقال : واعلم أن أكثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاِتم كلها على ما يوافق رضى الناس، 
 ملدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من املهلكات .  رجاء ا
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وقال : ومل يزل املخلصون خائفني من الرياء اخلفي ، جيتهدون يف خمادعة الناس عن أعماهلم الصاحلة ، وَيرصون على إخفائها 
 إخالصهم .     أعظم ما َيرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن َيلص عملهم ليجازيهم هللا تعاىل يف القيامة ب

وقال : ومن الدواء النافع ) يف عالج الرياء ( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغالق األبواب دوهنا ، كما نغلق األبواب دون 
 الفواحش ، فإنه ال دواء يف الرياء مثل إخفاء األعمال .

ن ظهور عباداِتم، وسفيان الثوري كان يقول: ال أعتد وقال ابن اجلوزي : ما أقل من يعمل  هل تعاىل خالصاً، ألن أكثر الناس َيبو 
 مبا ظهر من عملي ، وكانوا يسرتون أنفسهم .

 وقال : فاعلم أن ترك النظر إىل اخللق ، وحمو اجلاه من قلوهبم بالعمل ، وإخالص القصد ، وسرت احلال ، هو الذي رفع من رفع .
 ص ممن ال يُراد .وقال : إمنا يتعثر من مل َيلص ، وإمنا ميتنع اإلخال

وقال رمحه هللا : وعالمة املخلص: أن يكون يف جلوته كخلوته، ورمبا تكلف بني الناس التبسم واالنبساط، لينمحي عنه اسم 
 ) صيد اخلاطر ( .   الزاهد .

 وقال الذهيب : ينبغي للعامل أن ال يفرت عن حماسبة نفسه ، فإهنا َتب الظهور والثناء .
 هلل : عالمة كون العلم -8

 ذلك ازداد به فجوراً أو فخراً . قال مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علُمُه ، وإذا طلبه لغري
 .  هل العلُم وخشع َكَسَره قال الذهيب : َفَمن طلَب العلَم لآلخرة

 من ازداد علما ومل يزدد خشية فليتهم علمه . قال بعض السلف :
 الغين املقدسي :ُسئ َل احلافظ عبد 

َ ال تقرأ من غري كتاب ؟ قال : أخاف  [ . 21/449العجب .      ] السري  مل 
يف الطاعة ، وأحب  فقال: إذا بذل اجملهود : مىت يعلم العبد أنه من املخلصني ؟ -رمحه هللا تعاىل  - وقد قيل لذي النون املصري

 . سقوط املنزلة عند الناس
 من مدحه أو ذمه. ، ال يبايلفقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع ؟تعاىل ـ: مىت يكون العبد خملصاً  هللاوقيل ليحىي بن معاذ ـ رمحه 

قال النووي : من عالمة املخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على حماسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه ، فإن فرح 
 عاصي . النفس بذلك معصية ورمبا كان الرياء أشد من كثري من امل

قال ابن مجاعة : حسن النية يف طلب العلم بأن يقصد به وجه هللا تعاىل والعمل به ، وتنوير قلبه، وَتلية باطنه، والقرب من هللا 
 تعاىل يوم القيامة ، والتعرض ملا أعد ألهله من رضوانه ، وعظيم فضله .

 ثة : املخلص يف تعلمه ، املتعلم ما ينفعه ، العامل مبا عل َمه .ال يكون املتعلم ناجياً إال هبذه األمور الثال وقال ابن القيم :
 قوله ) َفَمْن َكاَنْت ه ْجَرتُُه إىَل اَّللَّ  َوَرُسول ه  َفه ْجَرتُُه إىَل اَّللَّ  َوَرُسول ه  ( . -9

 ( ثواباً وحكماً .  اَّللَِّ َوَرُسولِهِ ) َفِهْجَرتُُه إَل  نية وقصداً  ) َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه إَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه (معناها  
 للعمل الذي يراد به وجه هللا والذي يراد به غري هللا ، وذلك باهلجرة :  وهذا مثل ضربه الرسول 

فبعض الناس يهاجر ويدع بلده  هل تعاىل ، وابتغاء مرضاته ، فهذا هجرته  هل ويؤجر عليها كاماًل ، ويكون أدرك ما نوى ، وبعض 
يهاجر ألغراض دنيوية  ، كمن هاجر من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم من أجل املال ، أو من أجل امرأة يتزوجها ، فهذا الناس 

 هاجر لكنه مل يهاجر  هل ، وهلذا قال الرسول : فهجرته إىل ما هاجر إليه .
  وقوله يبُـَها أَْو اْمَرأٍَة يـَْنك ُحَها مهاجر  هل للناس أنه َفه ْجَرتُُه إىَل َما َهاَجَر ( أي : هو أظهر  )ومن َكاَنْت ه ْجَرتُُه ل ُدنـَْيا ُيص 
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 لكن يف نيته أنه هاجر من أجل امرأة يتزوجها أو من أجل دنيا يصيبها .
 قال ابن امللقن : إن قلت مل ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح ال ذم فيه وال مدح ؟

 نيا ، وإمنا خرج يف صورة طالب فضيلة اهلجرة فأبطن خالف ما أظهر .قلت : إمنا ذم لكونه مل َيرج يف الظاهر لطلب الد
 هبا مثاًل يف هذا األصل األصيل من قواعد الدين . احلديث دليل على فضل اهلجرة  هل ، حيث ضرب النيب  -10

 : ترك ما ال َيبه هللا ويرضاه إىل ما َيبه هللا ويرضاه . وشرعاً واهلجرة لغة : الرتك ،  
  فضلها عظيم :واهلجرة 

ْر يف  َسب يل  اَّللَّ  جيَ ْد يف  اأْلَْرض  ُمرَاَغماً َكث رياً َوَسَعًة ( .  قال تعاىل )َوَمْن يـَُهاج 
 ففي هذه اآلية وعد هللا تعاىل أن من هاجر يف سبيله سيجد أمرين :

 مراغماً كثرياً . أوهلما : 
 سعة . وثانيهما :

ي : ) مراغمًا ( ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر جيد يف أرض ذلك البلد من اخلري واملراد باألمر األول كما يقول الراز 
 والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية .

 واملراد باألمر الثاين ) سعة ( السعة يف الرزق .
  أنواع : 3وهي 

 ملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه ( رواه البخاري .) وا هجرة ترك املعاصي ، كما قال  األول :
 مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إىل بلد اإلسالم . والثاين :

 باملتابعة . وهي أعظمها ؛ هجرة القلوب : وهي اهلجرة العظيمة ، وهي إىل هللا باإلخالص وإىل رسوله  والثالث :
 ليل على أن األعمال قد تتفق صورة وختتلف قصداً وثواباً وأجراً .احلديث د -11
 التحذير من الدنيا وفتنتها .احلديث دليل على  -12

نـَْيا َوال يـَُغرَّنَُّكْم ب    .اَّللَّ  اْلَغُروُر ( قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها النَّاُس إ نَّ َوْعَد اَّللَّ  َحقٌّ َفال تـَُغرَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ
 : ) إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ( . متفق عليه   وقال 

 :  من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . قال ابن احلنفية
قيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما أصف من دار ؟ أوهلا عناء ، وآخرها فناء ، حالهلا حساب ، وحرامها عقاب ، من 

 فيها فنت ، ومن افتقر فيها َحزن .استغىن 
 قال ابن القيم : الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج ، إمنا ختطب األزواج ليستحسنوا إليها ، فال ترضى إال بالدياثة .

 وقال : الدنيا ال تساوي نقل أقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفها .
 ثاقله عن طاعة هللا وطلب اآلخرة .وقال : على قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه هبا يكون ت

 وقال بعض الزهاد : دع الدنيا ألهلها كما تركوا هم اآلخرة ألهلها .
 وقال احلسن البصري : من نافسك يف دينك فنافسه ، ومن نافسك يف دنياك فألقها يف حنره .

 قال الشاعر يف وصف الدنيا :
 ها ال َيدع  أحالُم نوٍم أو كظٍل زائٍل          إن اللبيَب مبثل
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 وقال آخر :
 الدنيا ساعـْه                      فاجعلها طـاعـْه  

 والنفس طماعْه                      عوندها القناعــْه  
 التحذير من فتنة النساء لقوله ) أو امرأة .. ( وخصها بالذكر لشدة االفتتان هبا . -13
 من النساء ( متفق عليه .) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال  قال 

 ) .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ( . رواه مسلم  وقال 
اط ري  اْلُمَقْنَطَرة   َواْلَقنَ ومما يدل على خطورة هذه الفتنة أن هللا بدأ هبا يف قوله تعاىل ) زُين َن ل لنَّاس  ُحبُّ الشََّهَوات  م َن النن َساء  َواْلَبن نيَ 

نـَْيا ( .  م َن الذََّهب  َواْلف ضَّة  َواخْلَْيل  اْلُمَسوََّمة  َواأْلَنـَْعام  َواحلَْْرث  َذل َك َمَتاُع احْلََياة  الدُّ
 قال ابن كثري : فبدأ بالنساء ألن الفتنة هبن أشد .

 النساء .قال سعيد بن املسيب : ما يئس الشيطان من شيء إال أتاه من ق َبل 
 وقال أبو صاحل السمان : بلغين أن أكثر ذنوب أهل النار يف النساء .

 هذا احلديث من األحاديث اهلامة اليت عليها مدار اإلسالم . فائدة :
 أمجع وأغىن فائدة من هذا احلديث  . قال أبو عبد هللا : ليس يف أخبار النيب 

 لعلم .وقال الشافعي : يدخل يف سبعني باباً من أبواب ا
 وألمهيته ابتدأ به اإلمام البخاري صحيحه .

 واألربعني نووية . -ورياض الصاحلني  -وبدأ به اإلمام النووي يف كتبه : األذكار 
 : اإلخالص  هل من عالمات الزهد . فائدة أخرى

 ه وذامُّه يف احلقن  .يف عالمات الزهد  : أْن يستوي عنَد العبد حامدُ رمحه هللا شارحاً قول بعض السلف  قال ابن رجب
نيا ، واحتقارها ، وقلَّة  الرَّغبة فيها : فإنَّ   من عُظمت  الدُّنيا عنده أحبَّ املدَح وكر َه الذَّمَّ ، فرمبا  وهذا من عالمات الزُّهد يف الدُّ

استوى عنده حامُده وذامُّه يف  فمن كثرٍي م َن احلق خشيَة الذَّمن  ، وعلى فعل  كثرٍي م َن الباطل  رجاَء املدح ، محله ذلك على ترك  
 وامتالئه م ْن حمبَّة احلقن  ، وما فيه رضا مـواله ، كما قال ابن مسعود : اليقني أنْ  احلقن  ، دلَّ على ُسقوط منزلة املخلوقني من قلبه ،

 الئم ، ... مث قال رمحه هللا :  وال َيافون لومة ال تُرضي النَّاَس بسخط هللا ... وقد مدح هللا الذين جُياهدون يف سبيل هللا ،
فُّع فيها على الناس،  الرن ياسة أشدُّ منه يف الذهب والفضة، فمن أخرج م ْن قلبه حبَّ الرياسة يف وهلذا يقال : الزهد يف الدُّنيا، والرتَّ

زهد يف الدُّنيا أْن ال تأسى على عنده حامُده وذامُّه يف احلقن  ، وكقول وهيب بن الورد: ال فهو الزاهد حقاً ، وهذا هو الذي يستوي
 املَّبز يف زهد . ما فات منها، وال تفرح مبا آتاك منها، قال ابن السماك: هذا هو الزاهد

 وزيادِتا ونقُصها ، وهو مثُل استواء  املصيبة وعدمها كما سبق . وهذا يرجع إىل أنَّه يستوي عند العبد إدبارها وإقباهلا
يفرح بزيادته وال َيزن بنقصه ، أو   عمَّن معه ماٌل : هل يكون زاهدًا ؟ قال : إْن كان ال -أمحد  أظنُّه اإلمام -بعُضهم  وسئل

 كما قال .
 . : )) ال يـَْقَبُل اَّللَُّ َصالَة َأَحدُِكْم إَذا َأْحَدَث َحَّتَّ يـَتَـَوضََّأ (( قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 2

---------  
، فكان من أكثر  هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، مشهور بكنيته ، أسلم عام خيَّب ، والزم النيب  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة () 

( حديثًا ، كان يسبح كل يوم اثنيت عشرة ألف تسبيحة ، كان من أوعية العلم ، ومن  5374الصحابة رواية للحديث ، روى ) 
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 ( هـ . 57لعبادة والتواضع ، مات سنة ) كبار أئمة الفتوى ، مع اجلاللة وا
 :نفي القبول  ال يـَْقَبُل اَّللَُّ َصالَة َأَحدُِكْم () 

 وذلك إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع . تارة يراد به نفي الصحة :
 .كحديث الباب ، وكحديث ) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ( وكحديث ) ال يقبل هللا صدقة من غلول ( 

 د نفي الثواب املرتتب على العمل .وأحيانا يرا
كحديث ) من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صباحًا ( وكحديث ) من أتى كاهنًا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة 

 أربعني يوماً ( 
 كحديث ) إذا أبق العبد مل تقبل له صالة ( .. وتارة يكون مرتدداً بينهما 

 نكرة يف سياق النفي فيعم كل صالة : صالة احلضر والسفر ، وصالة اجلنازة . ( ) َصالَة َأَحدُِكمْ 
 إذا خرج منه ما ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والريح . (إَذا َأْحَدَث ) 
 غاية لنفي القبول ، واملعىن : حىت يتوضأ باملاء ، أو ما يقوم مقامه . َحَّتَّ يـَتَـَوضََّأ () 
 الطهارة شرط لصحة الصالة .احلديث دليل على أن  -1

 األدلة على ذلك :
ُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ  أواًل : ُكْم َوأَْرجُ قوله تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوْا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فاْغس  َلُكْم َراف ق  َواْمَسُحوْا ب ُرُؤوس 

 ( . إ ىَل اْلَكْعَبني  ...
 حديث الباب ، ولفظ مسلم ) الَ تـُْقَبُل َصالَُة َأَحد ُكْم إ َذا َأْحَدَث َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ ( . نياً :ثا

 يـَُقوُل ) الَ تـُْقَبُل َصالٌَة ب َغرْي  ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة م ْن ُغُلوٍل ( رواه مسلم . عن اْبَن ُعَمر . قَاَل  َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   ثالثاً :
ن   اً :رابع ىٍن َعن  النَّيب 

ْفَتاُح الصَّالَة  الطُُّهوُر َوََتْر ميَُها التَّْكب رُي َوََتْل يُلَها التَّْسل يُم ( رواه الرتمذي .  َعْن َعل   قَاَل ) م 
حَّة الصَّاَلة .: احلَْد يث َنصن يف  ُوُجوب الطََّهارَة ل لصَّاَلة  ، َوَقْد َأمْجََعْت اأْلُمَّة َعَلى أَنَّ القال النووي   طََّهارَة َشْرط يف  ص 

 أمجعت األمة على َترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة والنافلة . وقال رمحه هللا :
ة وكذلك جتب الطهارة لصالة اجلنازة ، قال النووي : إال ما حكي عن الشعيب وحممد بن جرير الطَّبي من قوهلما جتوز صال

 اجلنازة بغري طهارة ، وهذا مذهب باطل وأمجع العلماء على خالفه .
 احلديث دليل على بطالن الصالة باحلدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً . -2
 احلديث دليل على أن من  أحدث أثناء الصالة جيب أن َيرج ويتوضأ ويعيدها . -3

 وهذا قول مجاهري العلماء .
) إ َذا َفَسا َأَحدُُكْم يف  اَلصَّاَلة  فـَْليَـْنَصر ْف ، َوْلَيتَـَوضَّْأ ، َوْلُيع ْد اَلصَّاَلَة ( َرَواُه  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   ْلق حلديث َعل ي ْبن طَ -أ

بَّاَن .  َاخْلَْمَسُة ، َوَصحََّحُه ا ْبُن ح 
ث حىت يتوضأ( فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل ، وهذا وقد يستدل حبديث أيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحد كم إذا أحد-ب

 مل يفرق بني حدث وحدث . يعم ما قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطراراً ، ألنه 
 وقد ذهب بعض العلماء إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على ما مضى .

 . وهذا مذهب احلنفية
) من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته  حلديث  عائشة قالت : قال رسول هللا 
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 وهو يف ذلك ال يتكلم ( ، لكن هذا احلديث ضعيف .
 من صلى وهو حمدث متعمداً بال عذر فهو آمث ، ولكن هل يكفر ؟-3

 : ال يكفر . قيل
 ونسبه النووي للجمهور .

ل النووي رمحه هللا : إن كان عاملًا باحلدث وَترمي الصالة مع احلدث فقد ارتكب معصيًة عظيمًة ، وال يكفر عندنا بذلك ، يقو 
 إال أن يستحله ، وقال أبو حنيفة : يكفر الستهزائه.
 دليلنا : أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه . انتهى .

 ه .: يكفر ونسبه النووي أليب حنيفة ، لتالعب وقيل
 خرى وهو على طهارته ، فإنه ال جيب عليه أن يعيد الوضوء .اً لصالة ، مث دخل وقت الصالة األأن اإلنسان إذا توض -4

 .. ( .لقوله ) ...إذا احدث .
 فيجوز أن يصلي الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل َيدث . 

 قال النووي : وهذا جائز بإمجاع من يعتد به .
و جعفر الطحاوي وأبو احلسن بن بطال يف شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أهنم قالوا جيب الوضوء لكل وحكى أب

 صالة وان كان متطهراً .
 واحتجوا بقول هللا تعاىل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم  ... ( .
 ء عند كل صالة .وما أظن هذا املذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب جتديد الوضو 

 ودليل اجلمهور األحاديث الصحيحة منها :
ٍد ... ( رواه مسلم . حديث عمر ) َأنَّ النَّيبَّ -أ  َصلَّى الصََّلَوات  يـَْوَم اْلَفْتح  ب ُوُضوٍء َواح 

ُّ  -ب ْم َتْصنَـُعوَن قَاَل جُيْز ُئ َأَحَدنَا اْلُوُضوُء َما ملَْ َُيْد ْث يـَتَـَوضَُّأ ع ْنَد ُكلن  َصالٍَة . قـُْلُت َكْيَف ُكْنتُ  وحديث أََنٍس قَاَل ) َكاَن النَّيب 
 ( رواه مسلم .

َفَصلَّى  -َوه َى أَْدََن َخْيبَـَر  -َعاَم َخْيبَـَر ، َحىتَّ إ َذا َكانُوا ب الصَّْهَباء   وحديث سويد بن النعمان ) أَنَُّه َخرََج َمَع َرُسول  اَّللَّ  -ج
 َوَأَكْلَنا ، مُثَّ قَاَم إ ىَل اْلَمْغر ب  ... ( . َعا ب اأَلْزَواد  ، فـََلْم يـُْؤَت إ الَّ ب السَّو يق  ، فََأَمَر ب ه  فـَثـُرن َى ، فََأَكَل َرُسوُل اَّللَّ  اْلَعْصَر ، مُثْ دَ 

الصلوات الفائتات يوم ويف معناه أحاديث كثرية : كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار ، واجلمع بني -د
 اخلندق وغري ذلك .

 ( )شرح مسلموهذا القول ضعيف.   ، وقيل إهنا منسوخـة بفعل النيب إذا قمتم حمدثني -وهللا أعلم  -وأما اآلية الكرمية فاملراد هبا 
حق غريهم على  وميكن جياب عن اآلية أيضًا على ظاهرها من غري نسخ ، ويكون األمر يف حق احملدثني على الوجوب ، ويف

 الندب .
قال ابن كثري : وقال آخرون بل املعىن أعم من ذلك ، فاآلية آمرة بالوضوء عند القيام إىل الصالة ، ولكن هو يف حق احملدث 

 على سبيل االستحباب ، ويف حق املتطهر على سبيل الندب .
 . لكن يسن جتديد الوضوء 
 ضَّأُ ع ْنَد ُكلن  َصالٍَة .. ( .يـَتَـوَ  حلديث أنس السابق ) َكاَن النَّيبُّ -أ

ٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيه  فـََقاَل لَُه ُعَمُر َلَقْد َصنَـْعَت اْليَـْومَ  وحلديث  بـَُرْيَدة ) َأنَّ النَّيبَّ -ب  َصلَّى الصََّلَوات  يـَْوَم اْلَفْتح  ب ُوُضوٍء َواح 
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 ُتُه يَا ُعَمُر ( رواه مسلم .َشْيئاً ملَْ َتُكْن َتْصنَـُعُه . قَاَل : َعْمداً َصنَـعْ 
 وجاء يف حديث ضعيف ) من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات ( رواه أبو داود .-ج
  : لكن ما معىن جتديد الوضوء 

مث دخل وقت الصالة األخرى فإنه يسن أن  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األول
 لوضوء وإن كان على طهارةجيدد ا

صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب  أيضًا رمحه هللا :  وجتديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلى بالوضوء الذي قبله ، فإذا وقال
 أن يتوضأ للصالة اجلديدة .

للوضوء ، ألنه  أ جتديداً الظهر وصلى الظهر مث حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوض مثاله : توضأ لصالة
توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل هبذا  صلى بالوضوء السابق ، فكان جتديد الوضوء للعصر مشروعًا ، فإن مل يصل به بأن

 فهذا ليس مبشروع ألنه مل يصل بالوضوء األول . الوضوء مث ملا أذن العصر جدد هذا الوضوء
 جيوز له أن يكمل صالته ، بل جيب أن يقطعها ، وإن  أكملها فهو آمث . من انتقض وضوءه أثناء الصالة فإنه ال-5
أن من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه جيب أن َيرج من صالته ، وال جيوز أن يكمل صالته ، ويقدم أحد املأمومني ليكمل -6

 باملصلني .
 اختلف العلماء يف سجود الشكر والتالوة هل ال بد من وضوء أم ال ؟-7

  بد من وضوء .: ال قيل
 وهذا املذهب ، ألهنا صالة .

 : ال يشرتط هلما طهارة . وقيل
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه ، وابن القيم ، والشوكاين .

 أنه تطهر لسجود التالوة ، ومل ينقل أنه أمر بذلك . مل ينقل عن النيب -أ
شركون ومل ينقل أنه أمر أحدًا من املسلمني الذين كانوا معه سجد بالنجم وسجد معه املسلمون وامل وأيضًا فإن النيب  -ب

 بالوضوء.
 أنه كان يسجد على غري طهارة . روي عن ابن عمر  -ج
 الصحيح .  وهذا هو القول 

 وأما قول أصحاب القول األول أن سجود الشكر والتالوة صالة ، فهذا غري مسلَّم فيه .
: ) مفتاح الصالة الطهور ، وَترميها التكبري ، وَتليلها التسليم ( فهذا احلديث يبني  ألن املرجع يف مسمى الصالة قول النيب 

 أن الصالة اليت مفتاحها الطهور وَترميها التكبري وَتليلها التسليم 
 وهذه األمور منتفية يف سجود التالوة والشكر .

 اغ من الصالة على أقوال :اختلف العلماء يف حكم صالة املأموم إذا تبني له حدث إمامه بعد الفر  -8
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

 : يعيد املأموم صالته . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية .

 : إن كان اإلمام يعلم حدثه لزمت املأموم اإلعادة، وإن كان ال يعلم حدثه صحت صالة املأموم . القول الثاين
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 الصحيح . يعيدها ، وهذا القول هو : تصح صالة املأموم فال القول الثالث
 يف الصالة خلف أئمة اجلور ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري . لقوله -أ

وألن احلدث مما َيفى ، وال سبيل للمأموم إىل معرفة حدث اإلمام فكان معذورًا يف االقتداء به ، ألنه مل يكلف علم ما -ب
 عنه من أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صالته فال يعيدها . غاب

 وكذلك على القول الراجح لو أحدث اإلمام يف أثناء الصالة، فصالة املأمومني صحيحة ، وَيرج اإلمام ويقدم من يكمل هبم.
 اختلف العلماء إذا مل جيد اإلنسان ماًء وال تراباً كيف يصلي ؟-9

 حاله وجيب أن يعيد . جيب أن يصلي على القول األول :
 :  َيرم عليه أن يصلي وجيب القضاء . القول الثاين

 يصلي على حسب حاله .  القول الثالث :
 لقوله تعاىل ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( .-أ

 ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( . متفق عليه   ولقول الرسول -ب
 وى األقوال دلياًل . واختار هذا القول النووي وقال : هو أق

 واختاره شيخ اإلسالم ابن تيميه . 
 من صلى مث تذكر بعد فرتة أن صالته هذه على غري طهارة فإنه جيب أن يعيدها .  -10
 يف احلديث الرد على من قال : إذا سبقه احلدث يف الصالة يتوضأ ويبين على صالته . -11
 ( . 1436/  5/  26) الثالثاء :                 الة .ن الوضوء ال جيب مباشرة إال إذا حانت الصأ -12
َرَة َوَعاِئَشَة  - 3  ( .ل  ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر ) َويْ  قَاُلوا : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَأِب ُهَريـْ

---------- 
بن وائل القرشي السهمي ، أسلم قبل أبيه ، كان كثري العبادة ، اختلف يف وفاته ، فقيل  ِن اْلَعاِص () َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو بْ 

 هـــ . 63سنة : 
أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق ، كانت على جانب كبري من الفضل والعلم والعقل والفهم ، قال فيها النيب  ) َوَعاِئَشَة (

 هــ 58ء كفضل الثريد على سائر الطعام ( ماتت يف املدينة سنة : ) فضل عائشة على النسا . 
واد يف جهنم ، وقد جاء يف ذلك حديث )ويل واد يف جهنم(  وقيل :كلمة ِتديد ووعيد ،   فقيل :اختلف يف معناها ،  ) َوْيل  (

 رواه ابن حبان لكنه ضعيف .
 ، وهو ُمَؤخَُّر الَقَدم  . واملراُد َأصحاهُبا . اأَلعقاب : مجُع َعق بٍ ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر (  )
1-  ُّ َنا الصَّالَُة َوحَنُْن  احلديث له قصة : َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمرٍو قَاَل )خَتَلََّف َعنَّا النَّيب  يف  َسْفَرٍة َسافـَْرنَاَها ، فَأَْدرََكَنا َوَقْد أَْرَهَقتـْ

 َوْيٌل ل أَلْعَقاب  م َن النَّار  ( . َمرَّتـَنْي  أَْو َثالَثاً .» َعَلى أَْرُجل َنا ، فـََناَدى ب َأْعَلى َصْوت ه   نـَتَـَوضَّأُ ، َفَجَعْلَنا مَنَْسحُ 
 احلديث دليل على وجوب غسل الرجلني إذا مل يكن عليها خف . -2

 للماء عليها . على الصحابة مسحهم أرجلهم مسحاً سريعاً من غري غسل وإجراء نأخذ ذلك من إنكار النيب 
 وهذا احلكم متفق عليه بني مذاهب املسلمني األربعة . 
 ولذلك بوب عليه اإلمام البخاري بقوله ) باب غسل الرجلني وال ميسح على القدمني ( . 

 . وقال اإلمام الرتمذي رمحه هللا : وفقه هذا احلديث أنه ال جيوز املسح على القدمني إذا مل يكن عليهما خفان أو جوربان
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 ( .باب إجياب غسل الرجلني ) وبوب عليه النسائي بقوله  
 ( .باب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزئ  )كما بوب عليه البيهقي رمحه هللا بقوله   

ل القدمني ال باب التغليظ يف ترك غسل العقبني يف الوضوء ، والدليل على أن الفرض غس) وبوب عليه اإلمام ابن خزمية بقوله 
مسحهما إذا كانتا غري مغطيتني باخلف أو ما يقوم مقام اخلف ، ال على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمني ال 

 ( .غسلهما ، إذ لو كان املاسح على القدمني مؤديا للفرض ملا جاز أن يقال لتارٍك فضيلًة : ويل له 
 على غسل القدمني ( رواه سعيد بن منصور . هللا قال عبد الرمحن بن أيب ليلى ) أمجع أصحاب رسول 

 توعد من مل يستوعب . ن النيب تيعاب أعضاء الوضوء بالتطهري ، ألوجوب اس -3
 قال البغوي معناه : ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف غسلها، وقيل: أراد أن األعقاب ختتص بالعذاب إذا قصر يف غسلها.

ر لصورة السبب ، فيلتحق هبا ما يف معناها من مجيع األعضاء اليت قد َيصل التساهل يف قال احلافظ : وإمنا خصت بالذك
 إسباغها .

 أن من ترك جزءاً يسرياً مما جيب تطهريه ال تصح طهارته .-4
 وهذا متفق عليه . قال النووي :

 رواه مسلم  .(وءك فرجع مث صلىفقال )ارجع فأحسن وض أن رجاًل توضأ فرتك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب  عن عمر 

 فيجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل ، وذلك بإيصال املاء إىل مجيع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي حمل منها .
يف احلديث  ) ويل لألعقاب من النار ( فتخصيصه ذكر األعقاب ألهنا يف مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم  جند ذلك يف قوله  

 ها ملن مل يتعاهدها بذلك ، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء يف حمل الفرض .وصول املاء إلي
وقد استنبط اإلمام البخاري رمحه هللا هذه الفائدة من احلديث يف إحدى املواضع اليت أخرجه فيها ، فقال ) باب غسل الرجلني  

 وال ميسح على القدمني ( .
 يف ) شرح مسلم ( بقوله ) باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما .وبوب النووي رمحه هللا على هذا احلديث  
 وبوب عليه أبو داود يف سننه ) باب يف إسباغ الوضوء ( . 

جيب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهري ، وما ال يتم  –كما تقدم   –وجوب إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة ، ألنه  -5
 جني ( .ع –الواجب إال به فهو واجب . ) بوية 

 أن الكثري من الناس يتساهلون يف غسل مؤخرة األعضاء وهذا خطأ جيب التنبيه عليه . -6
 إنكار املنكر وعدم السكوت عليه . -7
 مشروعية تعليم اجلاهل . -8
 أن العامل ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن ويُغلنظ القول يف ذلك ويرفع صوته لإلنكار ) ابن امللقن ( . -9

 ليس كل مريد اخلري يدركه ويصيبه . -10
 أن صحة القصد ال تكفي لقبول العمل حىت يكون خالصاً صواباً . -11
 الرد على الروافض الذين يقولون باملسح على القدمني . -12
 استحباب تكرار العلم ليحفظ ويفهم . -13
 فل من الكعبني من اإلزار ففي النار ( .) ما أس يف احلديث أن هللا قد يعذب بعض أجزاء اإلنسان كقوله  -14
على أصحابه ، حيث كان يتأخر عن القافلة وميشي آخرها كي يعني ضعيفهم وَيمل عاجزهم ويتفقد  شفقة النيب  -15
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 . أحواهلم
 . صبحرص الصحابة رضوان هللا عليهم على أداء الصالة وعدم تأخريها عن وقتها ولو كانوا يف حال السفر والتعب والن  -16
 عن اخلطأ إن وقع  ، وعدم سكوته  ن احلكم الشرعي عند حاجتهم إليهاعلى تعليم أصحابه وبيا حرص النيب   -17

  . منهم
 : ومنهالقد جاء التهديد بالويل على بعض األعمال ،  -18

 املكذبني بالبعث . -أ 
 قال تعاىل ) ويل للمكذبني ( .

 الكافرين . -ب 
 من مشهد يوم عظيم ( . قال تعاىل ) فويل للذين كفروا

 القاسية قلوهبم . -ج 
 قال تعاىل : ) فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا ( .

 املغتاب والنمام . -د 
 قال تعاىل : ) ويل لكل مهزٍة ملزة ( .

 املصلون الذين يؤخرون الصالة عن وقتها . -ه 
 قال تعاىل : ) فويل للمصلني الذين هم عن صالِتم ساهون ( .

 حك الناس .الذي يكذب ليض -و 
 : ) ويل للذي َيدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ( . رواه أبو داود قال رسول هللا 

 املكثر من املال غري املنفق . -ز 
 : ) ويل للمكثرين ، إال من قال باملال هكذا وهكذا ( . رواه ابن ماجه قال رسول هللا 

 فائدة :
يف صحيحه ، على رفع الصوت بالعلم لقوله ) فنادى بأعلى صوته ( وإمنا يتم  –رمحه هللا  –استدل باحلديث اإلمام البخاري 

االستدالل بذلك حيث تدعو احلاجة إليه لبعد أو كثرة مجع أو غري ذلك ، ويلحق بذلك ما إذا كان يف موعظة كما ثبت ذلك 
محد من حديث النعمان يف معناه يف حديث جابر ) كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعال صوته ( أخرجه مسلم، وأل

 وزاد ) حىت لو أن رجاًل بالسوق لسمعه ( .  ) فتح الباري ( .
) إَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء , ُثَّ لِيَـْنَتِثْر , َوَمْن اْسَتْجَمَر قال :  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 4

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه قـَْبَل َأْن يُْدِخَلُهَما يف اإِلنَاِء َثالثًا , فَ فـَْلُيو  بَاَتْت  ِإنَّ َأَحدَُكْم ال َيْدِري أَْينَ تِْر , َوِإَذا اْستَـيـْ
 ( .َيُدُه 

 (ِبِْنَخَرْيِه ِمَن اْلَماِء  ) فـَْلَيْستَـْنِشقْ َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم : 
 ( .ْن تـََوضََّأ فـَْلَيْستَـْنِشْق ) مَ َويف َلْفٍظ : 

--------- 
 ( هذا االستنشاق ، وهو جذب املاء بالنفس إىل باطن األنف .) فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء 

 االستنثار : هو إخراج املاء من األنف .ُثَّ لِيَـْنَتِثْر ( 
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 هذا احلديث متضمن لثالث مسائل : -1
( ففيه دليل على األمر باالستنشاق ، وقد اختلف العلماء يف  إَذا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل يف أَْنِفِه َماًء , ُثَّ لِيَـْنَتِثرْ  األوىل : )

 حكم االستنشاق وكذلك املضمضة يف الوضوء على أقوال :
 املضمضة واالستنشاق فرضان يف الوضوء . القول األول :

 .وهذا مذهب احلنابلة 
 : وهو مذهب ابن أيب ليلى ومحاد وإسحاق . قال النووي 
 ) وإذا توضأت فمضمض ( رواه أبو داود . حلديث لقيط بن صَّبة . قال : قال  -أ

 وهذا أمر باملضمضة فدل على وجوهبا .
 حلديث الباب  )إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينتثر( .-ب

 وهذا أمر ، واألمر للوجوب . 
 ذكر أنه فعلهما ومل يرتكهما . عليهما ، فكل من وصف وضوء النيب  مداومة النيب  -ج

ًيا ذََكَر أَنَُّه مَتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق ، َوُمَداَوَمُتُه َعَلْيه َما َتُدلُّ َعَلى  قال ابن قدامة  : ُكلَّ َمْن َوَصَف ُوُضوَء َرُسول  اَّللَّ   ُمْستَـْقص 
َنَّ  ياًل ل ْلُوُضوء  اْلَمْأُمور  ب ه  يف  ك َتاب  اَّللَّ  " انتهى ُوُجوهب  َما ؛ أل   . ف ْعَلُه َيْصُلُح َأْن َيُكوَن بـََيانًا َوتـَْفص 
ْست ْنَشاَق . َوَهَذا اْلَمْذَهُب ُمْطَلًقا "قال املرداوي : َبان  يف  الطََّهارَتـَنْي  ( يـَْعين  اْلَمْضَمَضَة َواال  . َوَعَلْيه  اأْلَْصَحاُب ،  قـَْولُُه ) َومُهَا َواج 

يُّ : َحْيُث ق يَل ب اْلُوُجوب  ، فـَتَـْر  ُكُهَما أَْو َأَحَدمُهَا ، َوَلْو َسْهًوا : ملَْ ... َوَهْل َيْسُقطَان  َسْهًوا أَْم اَل ؟ َعَلى ر َوايـَتَـنْي  ... َوقَاَل الزَّرَْكش 
حَّ ُوُضوُءُه . قَالَُه اجلُْْمُهوُر قَاَل يف  ال  رن َعايَة  اْلُكبـَْرى : َواَل َيْسُقطَان  َسْهًوا َعَلى اأْلَْشَهر  ، َوَقدََّمُه يف  الصُّْغَرى .َيص 

 قال ابن القيم : ومل يتوضأ إال متضمض واستنشق ، ومل َيفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة .
 أن الفم واألنف من الوجه ، بدليل دخوهلما يف حده . -د

 واالستنشاق سنتان من سنن الوضوء .املضمضة  القول الثاين :
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .

 واختار هذا القول ابن املنذر . 
ُلوا ُوُجوَهُكْم ( . -أ   لقوله تعاىل )فَاْغس 

ضيتهما ، وجه الداللة : أن هللا عدن فروض الوضوء اليت جيب فعلها ، ومل يذكر منها املضمضة وال االستنشاق ، فدل على عدم فر 
 عليهما يف وضوئه . وإمنا على سنيتهما ملواظبة النيب 

أن هللا أمر بغسل الوجه يف الوضوء ، وهو ما َتصل به املواجهة دون باطن الفم واألنف ، فال َتصل هبما املواجهة ، وهذا -ب
 يدل على أن املضمضة واالستنشاق غري واجبني ، إذ أهنما غري داخلني يف مسمى الوجه .

)عشـر من الفطرة : ... وذكر منها املضمضة واالستنشاق( رواه مسلم ، قالوا :  ديث عائشة قالت . قال رسول هللا وحل -ب 
 والفطرة هي السنة ، ويؤيد ذلك أنه جاء يف رواية ) عشر من السنة ( .

  ) املضمضة واالستنشاق سنة ( رواه الدارقطين وهو ضعيف . ما ورد عن ابن عباس . قال : قال  -ج 
 جيب االستنشاق وحده يف الوضوء دون املضمضة . القول الثالث :

 وهذا قول مجاعة من أهل الظاهر ، منهم ابن حزم ، وهو قول أيب ثور .
 وفعله . واستدلوا : أن االستنشاق نُق ل من قوله 
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 .توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينتثر ( وهذا أمر ، واألمر للوجوب ) إذا  كما قال 
 . ومن فعله كما يف األحاديث الكثرية اليت نقلت صفة وضوء النيب 

 وأما املضمضة فقد نقلْت من فعله فقط ، ومل تنقل من أمره ] لعلهم يضعفون رواية : وإذا توضأت فمضمض [ .
 هو القول األول وهو وجوب املضمضة واالستنشاق . والراجح

: فإن كان يف أثناء  عضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغرياً سان غسل عضو من أقال علماء اللجنة لإلفتاء : إذا نسي اإلن-2
 فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط . ،الوضوء أو بعده مباشرة وال زالت آثار املاء على أعضائه مل جتف من املاء 

من املاء ، أو يف أثناء الصالة أو بعد أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه  
فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع هللا ويعيد الصالة كاملة النتفاء املواالة يف هذه احلالة وطول الفصل ،  -أداء الصالة 

 له .ولو يسرياً من أعضاء الوضوء فكأمنا ترك غسله ك الوضوء ، فمن ترك جزءاً  وهللا سبحانه أوجب غسل مجيع أعضاء
توضأ فرتك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد رجاًل  قال : )رأى رسول هللا  ويدل لذلك ما رواه عمر بن اخلطاب  

  .الوضوء والصالة . قال : فرجع فصلى( رواه مسلم 
 لغري الصائم . يف االستنشاق تسن املبالغة  -3

َرَة،  ، إ الَّ أَْن َتُكوَن  َاَّللَّ   قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َعْن َلق يط  ْبُن َصبـْ ْست ْنَشاق  ، َوبَال ْغ يف  َاال  ) َأْسب ْغ اَْلُوُضوَء، َوَخلن ْل بـَنْيَ َاأْلََصاب ع 
 رواه أبو داود .َصائ ًما ( 

 وتسن املبالغة أيضاً يف املضمضة . 
 قال النووي: املبالغة يف املضمضة واالستنشاق سنة بال خالف .

 ضة : أن يصل املاء أقصى احللق .املبالغة يف املضم 
 واملبالغة يف االستنشاق : جذب املاء إىل أقصى األنف .

 فاملبالغة مستحبة وليست بواجبة ، بل مىت وضع املاء يف فمه ، وأداره : كفى
 َواْلَمْضَمَضُة: إَدارَُة اْلَماء  يف  اْلَفم  . " قال ابن قدامة رمحه هللا

ْست ْنَشاُق: اْجت َذا  . ُب اْلَماء  ب النـََّفس  إىَل بَاط ن  اأْلَْنف  َواال 
؛ ل َكْون ه  م نْ  ْست ْنَشاق  ْست ْنثَار  َعْن اال  ْست ْنثَاُر: إْخرَاُج اْلَماء  م ْن أَْنف ه . َوَلك ْن يـَُعبـَُّر ب اال   . َلَواز م ه  َواال 

، َواَل إيَصاَل ا يع  اْلَفم  َا َذل َك ُمَباَلَغٌة ُمْسَتَحبَّةٌ َواَل جيَ ُب إَدارَُة اْلَماء  يف  مجَ  ، َوإ منَّ يع  بَاط ن  اأْلَْنف   ( )املغينيف  َحق ن َغرْي  الصَّائم.  ْلَماء  إىَل مجَ 

 وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : ويكفي يف الواجب أن يديَر املاء يف فمه أدَن إدارة .   ) املمتع ( .
 وهللا أعلم .ال املاء إىل حلقه، بل فعله مستحاء يف فمه كفاه ذلك وال يلزم إيص، وحرك املوعليه : فلو متضمض اإلنسان

 (  َوَمْن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِرْ  ) اجلملة الثانية
 فيه أنه يشرع ملن استجمر أن يوتر . -1

 أي: استعمل اجلمار ، وهي احلجارة الصغرية يف االستنجاء .) َوَمِن اْسَتْجَمَر ( 
 أي: فليجعل احلجارة اليت يستنجي هبا وتراً ثالثاً ال أقل ، ملا ورد من النهي عن االستنجاء بأقل من ثالث كما تقدم. ) فـَْلُيوتِْر (

 .فاحلديث دليل على استحباب الوتر يف االستجمار 
 وهذا فيما فوق الثالث ، وأما دون الثالث فيجب اإليتار مجعاً بني األدلة . 

 ب الثالث ، وَترمي أقل من الثالث .فقد جاءت أحاديث تدل على وجو 
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َي  َلَقْد نـََهانَا َرُسوُل َاَّللَّ  )  كحديث سلمان قال -أ ، أَْو َأْن َنْستَـْنج  َي ب اْلَيم ني  َلَة ب َغائ ٍط أَْو بـَْوٍل، أَْو أَْن َنْستَـْنج  َأْن َنْستَـْقب َل اَْلق بـْ
 ب أََقلَّ م ْن َثاَلثَة  َأْحَجاٍر ( رواه مسلم .

 الداللة : قوله ) هنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ( واألصل يف النهي التحرمي وال صارف له . وجه
) إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها  وحلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب

 ثالثة أحجار ( رواه أبو داود .وال تستدبروها ، وال يستنجي بيمينه ، وكان يأمر ب
 وجه الداللة : ) وكان يأمر بثالثة أحجار ( واألصل يف األمر الوجوب ، وال صارف له عنه .

ُّ -ب الثَّال َث فـََلْم  اْلَغائ َط ، فََأَمَرَن  أَْن آت َيُه ب َثالَثَة  َأْحَجاٍر ، فـََوَجْدُت َحَجَرْين  ، َواْلَتَمْستُ  وحلديث ابن مسعود قال ) أََتى النَِّب 
َا ، فََأَخَذ احلََْجَرْين  َوأَْلَقى الرَّْوثََة َوقَاَل : َهَذا ر ْكٌس ( ر  ْدُه ، فََأَخْذُت َرْوثًَة ، فَأَتـَْيُتُه هب   . ، زاد أمحد ) ائتين بغريها ( واه البخاري َأج 

 فهذه األحاديث تدل على أنه يشرتط أن يكون االستجمار بثالثة أحجار .
 زاد على الثالث فيستحب أن تقطعه على وتر . وما

 : أنقى بأربع يستحب أن يزيد خامسة . مثال
 أنقى بست يستحب أن يزيد سابعة .        
 أنقى بثمان يستحب أن يزيد تاسعة .        

 احلديث دليل على جواز االستجمار باحلجارة ، ويدل لذلك أيضاً األحاديث السابقة . -2
  .قيم رمحه هللا يف ) إغاثة اللهفان ( إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيفوقد نقل ابن ال

 أيهما أفضل االستنجاء باملاء أم االستجمار باألحجار ؟-3
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : االستنجاء باملاء أفضل . القول األول
 عة .وهذا مذهب األئمة األرب

 قالوا : إن املاء قالع للنجاسة ، واحلجر خمفف هلا ، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل . -أ
قال  ) نزلت هذه اآلية يف أهل قباء ) فيه رجال َيبون أن يتطهروا ( قال كانوا يستنجون  عن النيب  -وحلديث أيب هريرة  -ب

 باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية (
أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل ؛ ملا روينا من احلديث ؛ وألنه يطهر احملل ، ويزيل العني واألثر ،  قال ابن قدامة : وإن
 . وهو أبلغ يف التنظيف

 ) املغين ( .  ؛ وإلمجاع الصحابة ؛ ملا ذكرنا من األخبار، بغري خالف بني أهل العلم وإن اقتصر على احلجر أجزأه
 باحلجر أفضل .االستجمار القول الثاين : 

 وهو قول بعض السلف .
 قال يف املغين : وحكي عن سعد بن أيب وقاص وابن الزبري أهنما أنكرا االستنجاء باملاء .

 قالوا : إن املاء مطعوم فيجب تكرميه ، واالستنجاء به إهانة له .-أ
 أن يف االستنجاء باملاء تلفاً للماء .-ب
 . أنه يبقى يف اليد ننت بعد االستنجاء-ج

 القول األول .والراجح 



 21 

فلو مسح مرة أو يشرتط يف االستجمار باحلجارة أن يكون بثالثة أحجار فما فوق ، فال جيزىء أقل من ثالثة أحجار ،  -4
 لألحاديث السابقة .مرتني فزالت عني النجاسة ، وجب مسحة ثالثة ، 

 هل جيزئ حجر واحد له ثالث شعب أم ال ؟-5
 ملسألة على قولني :اختلف العلماء يف هذه ا

 : أنه ال جيزئ ، وأنه ال بد من ثالثة أحجار . القول األول
 لظاهر النص .

 : أنه جيزئ حجر له شعب ثالث . القول الثاين
 : ألنه َيصل بالشعب الثالث ما َيصل باألحجار الثالثة من كل وجه فال فرق . قالوا

الراجح يف ذلك ، ألن العلة معلومة ، فإذا كان احلجر ذا شعب ، :وهذا هو  وقالورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ، 
 واستجمر بكل جهة منه صح .

 مىت جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار ؟-6
 قال بعض العلماء : جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار إذا أراد أن يتبعه باملاء .

 نس .قالوا : ألن املاء وحده كاٍف كما سبق يف حديث أ
 أنه ال جيوز، واألخذ بظـاهر احلديث أقوى؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة أحجار حىت لو أراد أن يتبع ذلك باملاء . الصحيحلكن 

 هل يقوم غري احلجر مقامه كاخلشب واملناديل واخلرق ؟-7
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : يقوم غري احلجر مقامه .  القول األول
 يث سلمان ) وأن ال نستنجي بعظم أو روث ( .حلد-أ

 ختصيص هذين النوعني بالنهي يدل على أنه أراد احلجارة وما قام مقامها .وجه الداللة : 
 عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً . : ويدل على عدم تعيني احلجر : هنيه  قال النووي

بشيء ملعىن معقول وجب تعديته إىل ما وجد فيه املعىن ، واملعىن هاهنا إزالة عني النجاسة ، وهذا َيصل وألنه مىت ورد النص -ب
 بغري األحجار كحصوله هبا .

 : ال جيزئ إال األحجار . القول الثاين
 ونسبه النووي لبعض الظاهرية .

 عليها ، فال جيزئ غريها . : إن احلجر متعني لنصه  قالوا
 اجلمهور .مذهب  والصحيح

 ما األشياء اليت ال جيوز االستجمار هبا ؟-8
 العظم ، والروث .

 أن نستنجي برجيع أو عظم ( . رواه مسلم حلديث الباب ) هنانا رسول هللا -أ
 أن يُتمسح بعظم أو بعر ( . رواه مسلم وعن جابر قال : ) هنى رسول هللا -ب
وال تأتين بعظم  –أو حنوه  –حلاجته ، فقال : أتبعين أحجاراً استنفض هبا وخرج  قال : ) انبعث النيب  وعن أيب هريرة -ج

 وال روث ( . رواه البخاري 
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: ) يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي ، ... فأخَّب الناس أن من  وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال يل رسول هللا -د
 واه أبو داوداستنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن حممداً منه بريء ( . ر 

 ما احلكمة من النهي عنها ؟-9
 أما العظم فإنه طعام اجلن .

 : ) فإهنا طعام إخوانكم من اجلن ( . لقوله 
 وأما الروث :

 فإن كانت روث غري مأكول اللحم فلنجاسته .
 وإن كانت روث مأكول اللحم فألنه طعام دواب اجلن .

ألوه الزاد ، فقال هلم : ) كل عظم ذكر اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما ففي صحيح مسلم ملا ذكر جميء اجلن له ، وأهنم س
 يكون حلماً ، وكل بعرة علف لدوابكم ( .  

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه قـَْبَل َأْن يُْدِخَلُهَما يف اإِلنَاِء َثالثًا , فِإنَّ احلديث الثالث )  َحدَُكْم ال يَْدِري أَْيَن أَ َوِإَذا اْستَـيـْ
 بَاَتْت َيُدُه ( .

ويدل لذلك قوله تعاىل : )َوالسَّار ُق َوالسَّار قَُة فَاْقَطُعوا أَْيد يـَُهَما ( واملراد باليد املراد باليد عند اإلطالق الكف ، ) فـَْليَـْغِسْل َيَدْيِه ( 
 هنا الكف ، ألن القطع إمنا يكون من الكف .

 للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثالثاً قبل أن يدخلها يف اإلناء . ْمر النيب يف هذا احلديث أ-1
 وقد اختلف العلماء  هل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب ؟

 أن ذلك واجب .  : القول األول
 وهذا مذهب أمحد وداود .

 ألن احلديث فيه أمر ، واألمر يقتضي الوجوب .
 . األمر لالستحباب  : القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .                    ] الفتح [ .
واستدلوا بعدم الوجوب ، بالتعليل املذكور باحلديث  ) فإن أحدكم ال يدري ... ( ألن التعليل بأمر يقتضي الشك ، فهذه -أ

 قرينة صارفة عن الوجوب إىل الندب .
التها ال جيب العد يف غسلها ، فذكر العدد يف احلديث يدل على أن قالوا النجاسة املقيد إز (  فليغسلها ثالثًا ...)  وبقوله-ب

 األمر لالستحباب .
 توضأ من الشن املعلق بعد قيامه من النوم، ومل يرو أنه غسل يده يف حديث ابن عباس . ]نيل األوطار[ . وحلديث أنه -ج

 لظاهر األمر .والراجح األول , 
َقَظ َأَحدُُكْم م ْن نـَْوم ه   وله )اختلف العلماء يف املراد بالنوم يف ق-2  ( على قولني : إ َذا ا ْستَـيـْ

 املراد كل نوم ، فال فرق بني نوم الليل ونوم النهار ، ورجحه الشيخ ابن باز .القول األول : 
 لقوله : ) من نومه ( . -أ

 :  أخذ بعمومه الشافعي واجلمهور فاستحبوه عقب كل نوم . قال ابن حجر
فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده ( فإن ذلك يقتضي بإحلاق نوم النهار بنوم الليل ، وإمنا خص نوم الليل وللتعليل )  -ب
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 بالذكر للغلبة .
 املراد نوم الليل خاصة .القول الثاين : 

 وهذا مذهب أمحد وداود . 
 ... ( . نوم الليلملا جاء يف رواية أيب داود ) إذا استيقظ أحدكم من  -أ

 ) أين باتت يده ... ( والبيتوتة ال تكون إال بالليل .ولقوله   -ب
 الراجح . وهذا القول هو

 اختلف العلماء يف  احلكمة من غسل اليدين ثالثاً بعد االستيقاظ من النوم قبل إدخاهلا يف اإلناء ؟-3
 : أن احلكمة معقولة ومدركة وليست معنوية .قيل 

 فقد تالمس أمكنة من بدنه مل يتم تطهريها باملاء ، فتعلق هبا النجاسة . وهي جوالن اليد يف بدن النائم بدون إحساس ،
 : أن هذا تعبد ال يعقل معناه .وقيل 

واستدلوا على ذلك بأن األحكام ال تبىن على الشك، وذلك أن اليقني يف اليد أهنا طاهرة، وجناستها أثناء النوم مشكوك فيها، 
ال يُزال بالشك ، فيكون األمر يف ذلك تعبديًا .] فالشارع ال يأمر بالتطهر من تنجس  فال يؤمر بغسلها لنجاستها ، ألن اليقني

 مشكوك [ .
من تعليل االستنثار بأن الشيطان يبيت على  –ما تقدم  –أن ما ورد يف هذا احلديث يشبه  –وهو اختيار ابن تيمية  -:  وقيل

عبث الشيطان بيد اإلنسان ومالمستها ، مما قد يؤثر على  خيشوم اإلنسان ، فيمكن أن املراد هبذا احلديث ما خشي من
 اإلنسان ، وقد تكون هذه العلة من العلل املؤثرة اليت شهد هلا النص باالعتبار .

 حكم املاء إذا غمس يده يف اإلناء قبل غسلها ؟ -4
 ال ينجس ، وهو باق على طهوريته ، وهذا قول مجهور العلماء .

 اليد ، ومل يتعرض للماء .هنى عن غمس  ألن النيب 
 وحكي عن احلسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل ، وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية وحممد بن جرير الطَّبي . 

 : وهو ضعيف جداً، فإن األصل يف اليد واملاء الطهارة، فال ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك . قال النووي
َرَة َعْن َأِب  - 5  ( .ِري , ُثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنُه ) ال يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الدَّاِئِم الَِّذي ال يَْ قَاَل :  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُهَريـْ

 ( .َماِء الدَّاِئِم َوُهَو ُجُنب  ) ال يـَْغَتِسُل َأَحدُُكْم يف الْ َوِلُمْسِلٍم : 
----------   

 يف الرواية األخرى )الذي ال جيري( كمياه الَّبك اليت يف البساتني . ( أي : الراكد املستقر كما فسره النيب اِء اَلدَّاِئِم يف اَْلمَ ) 
 ) ُثَّ يـَْغَتِسُل ِمْنُه ( 

 أي : ذو جنابة ، وهو من وجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين .(  َوُهَو ُجُنب   )
 ألن املاء جانب حملَّه .   وقيل: جملانبته الناس حىت يتطهر ،  وقيله هنَي أن يقرب الصالة ، : ألن و َسي اجلنب جنباً ؟ قيل :

 ] كشاف القناع [ .
َنَُّه جَيْتَ  قال النووي : َوَأْصل اجْلََنابَة يف  اللَُّغة اْلبُـْعد ، َوُتْطَلق َعَلى الَّذ ي َوَجَب َعَلْيه  ُغْسٌل ِب  َماٍع أَْو ُخُروج ن أل  ن ب الصَّاَلة َواْلق رَاَءة َمين 

َها . ] شرح مسلم [ . د َويـََتَباَعد َعنـْ  َواْلَمْسج 
قالوا : يا أبا هريرة ، كيف يفـعل ؟ قال : يتناوله تناواًل ( أي : يغرتف من ..( جـاءت زيادة )  ) اَل يـَْغَتِسُل َأَحدُُكْم يف اَْلَماءِ  
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 هذا املاء ويفيض على جسده .
 ته األوىل يدل على النهي عن البول يف املاء الراكد ؟ وهذا النهي للتحرمي .احلديث برواي -1
 اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف  اَْلَماء  اَلدَّائ م  اَلَّذ ي اَل جَيْر ي ... ( . لظاهر حديث الباب ) -أ

 أن يبال يف املاء الراكد ( رواه مسلم . وحلديث جابر ) هنى رسول هللا  -ب
 ن َترمي البول فيه ، ألن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة واألمراض اليت قد َيملها البول .احلكمة م-2
ع املاء وال مفهوم احلديث ) اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف  اَْلَماء  اَلدَّائ م  ...( يدل على جواز البول يف املاء اجلاري ، ألن البول جيري م -3

 يستقر .
  أن يكون املاء الدائم قلياًل أو كثرياً ألمرين :ظاهر احلديث أنه ال فرق بني-4

 ألن هذا هو ظاهر احلديث ، فاحلديث يقتضي التحرمي ولو كان املاء كثرياً . أواًل :
 سداً للذريعة ، حىت ال يتساهل الناس هبذا األمر .ثانياً : 

 يد االتفاق على أن ماء البحر ال فائدة : لكن العلماء استثنوا املاء املستبحر )ماء البحر( ونقل ابن دقيق الع
 يدخل يف النهي.

 هل يلحق بالبول ما يف معناه كالتغوط ؟-5
 نعم .

: والتغوط يف املاء كالبول فيه وأقبح ، وكذلك إذا بال يف إناء مث صبه يف املاء ، وكذا إذا بال بقرب النهر حبيث  قال النووي 
 جيري إليه البول ، فكله مذموم قبيح منهي عنه . 

ََذا الطَّر يق يـُْعَلم أَنَُّه إ َذا َكاَن  وقال ابن القيم : َهى َعْن  َوهب  َقْد نـََهى َعْن اْلبَـْول يف  اْلَماء الدَّائ م ، َمَع أَنَُّه َقْد َُيَْتاج إ لَْيه  ، َفأَلَْن يـَنـْ
ْكَمة الشَّر يَعة ، َوَما ا ْشَتَمَلْت َعَلْيه  م ْن َمَصال ح اْلع َباد اْلبَـْول  يف  إ نَاء مُثَّ َيُصبنُه ف يه  ب َطر يق  اأْلَْوىَل . َواَل َيْسرَت ي ب يف  َهَذا َمْن َعل َم ح 

ن الشَّر   ي اْلُقُلوب ، َوََتُْجبَها َعْن َرو يَّة حَمَاس  ْتُه م ْن احلْ َكم يَعة َوبـَْهَجتَها ، َوَما أُود عَ َوَنَصائ حهْم . َودَْع الظَّاه ر يَّة اْلَبْحَتة ، فَإ نَـَّها تـُْقس 
 َواْلَمَصال ح َواْلَعْدل َوالرَّمْحَة .                   ) ِتذيب السنن ( .

 يدل على النهي أن يغتسل ) أي ينغمس ( اجلنب يف املاء الراكد . –بروايته الثانية  –احلديث -6
 للتحرمي أو للكراهة  على قولني : وقد اختلف العلماء هل هذا النهي

 أنه حرام . : ولالقول األ
 وذهب إليه احلنفية والظاهرية .

 لظاهر احلديث . 
 فاحلديث فيه هني ، والنهي يقتضي التحرمي وال صارف للتحرمي .

 أنه مكروه .  : القول الثاين
 وهو مذهب اجلمهور .

قال  )كنت جنباً  هريرة  : ألن االغتسال يف املاء الراكد ال ينجسه، ألن بدن اجلنب كما هو معلوم طاهر حلديث أيب قالوا 
 : سبحان هللا إن املؤمن ال ينجس ( . ... فقال رسول هللا 

 لظاهر احلديث . القول األولوالصحيح 
 احلكمة من النهي عن اغتسال اجلنب يف الراكد ؟-7
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o . إما حلفظ املاء من االستخباث واالستقذار 
o . وإما العلة التعبد ، وأهنا غري معقولة املعىن 

وهنيه عن االغتسال يف املاء الدائم يتعلق مبسألة املاء املستعمل ، وهذا ملا فيه من تقذير املاء على غريه ، ال اإلسالم :  قال شيخ
 أنه قال : إن املاء ال جينب . ألجل جناسته ، وال لصريورته مستعماًل ، فإنه قد ثبت يف الصحيح عنه 

 كد فإنه يتناول منه بإناء أو بيده .من أراد أن يغتسل من اجلنابة يف املاء الرا  -8
ل َأَحدُكْم يف  اْلَماء الدَّائ م َوُهَو ُجُنب . فـََقاَل : َكْيف يـَْفـَعل يَا أَبَا ُهَريـَْرة (  يـَتَـَناَولُه تـََناُواًل ؟ قَاَل :  كما يف رواية مسلم ) اَل يـَْغَتس 

 أي : يغرتف من هذا املاء ويفيض على جسده .
  املاء الراكد فهل يرتفع حدثه ؟لو انغمس اجلنب يف-9

 نعم ، يرتفع حدثه .
 ألن هذا املاء طهور مل ينجسه شيء ومل َيرج عن مسمى املاء .

 ال يرتفع حدثه . : وقيل
 وهذا قول من يقسمون املاء إىل ثالثة أقسام ، ويعتَّبون هذا املاء طاهراً غري مطهر ألنه مستعمل . 

انغمس فيه طهور يرفع احلدث . وأما النهي يف احلديث فليس له عالقة بنجاسة املاء ، وقد األول ، وأن املاء بعدما  والصحيح
 سبقت احلكمة من النهي .

 االغتسال من اجلنابة يف املاء اجلاري ؟ احلديث يدل على جواز-10
 ملفهوم احلديث .-أ

 وألن املعىن املذكور يف املاء الدائم غري موجود يف املاء اجلاري .-ب
 ( .دُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسْبعاً ) إَذا َشـــــــِرَب اْلَكْلُب يف إنَاِء َأَحــــــقَاَل :  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ْن َأِب ُهَريـَْرَة عَ  - 6

 ( .َوِلُمْسِلٍم : ) ُأوالُهنَّ بِالتـَُّراِب 
وُه الثَّاِمَنَة ) إَذا َوَلَغ اْلَكْلُب يف اإِلناِء فَاْغِسُلوُه َسْبعًا َوَعفِ رُ قَاَل :   َوَلُه يف َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 ( .بِالتـَُّراِب 
---------- 

,  ـــــهن ر إناء أحدكمأي : ُمطَ ,  ُطُهوُر إ نَاء  َأَحد ُكْم إ ْذ َوَلَغ ف يه  اَْلَكْلُب ...( بضم الطاء)  ويف رواية أخرى) إَذا َشـــــــِرَب اْلَكْلُب ( 
 و ) الولوغ ( هو أن يدخل الكلب لسانه يف املاء وَيركه فيه ، سواء شرب أم مل يشرب من املاء .

 ) ُأْخرَاُهنَّ، أَْو أُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب  ( .وللرتمذي ويف رواية ملسلم أيضاً ) فلريقــه ( ) َوِلُمْسِلٍم : ُأوالُهنَّ بِالتـَُّراب ( 
 دليل على  وجوب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات . احلديث-1
 ويؤخذ هذا احلكم من احلديث من وجهني : 

 ور إناء حدكم ... ( ولفظ الطهور ال يكون إال من حدث أو جناسة .هقوله ) طُ  األول :
 بإراقته كما يف الرواية ) فـَْلرُي ْقُه ( . ألنه أمر  الثاين :

 علم .وهذا قول أكثر أهل ال
قال النووي : وقد اختلف العلماء يف ولوغ الكلب ، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، وجيب غسل إنائه سبع مرات إحداهن 
بالرتاب ، وهبذا قال أكثر العلماء . حكى ابن املنذر وجوب الغسل سبعاً عن أيب هريرة ، وابن عباس ، وعروة بن الزبري ، وطاوس 
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 واألوزاعي ، وأمحد ، وإسحاق ، وأيب عبيد ، وأيب ثور . قال ابن املنذر : وبه أقول .   ) اجملموع ( . وعمرو بن دينار ، ومالك ،
 وقال ابن قدامة :  ال َيتلف املذهب أن جناسة الكلب جيب غسلها سبعاً ، إحداهن بالرتاب ، وهو قول الشافعي . ) املغين ( .

 بعاً ( وهذا أمر ، واألمر للوجوب .وبالوجوب قال مجهور العلماء لقوله ) فليغسله س
 يلي ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثالث مرات، واحتج له أصحابه مبا: 
 روي عن أيب هريرة موقوفاً ) أنه يغسل من ولوغه ثالث مرات ( رواه الدارقطين . -أ
  مبا روى َتسيناً للظن عن خمالفة النص .رأى ال قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعَّبة مبا 

 .واألثر رواه الدارقطين وقال: هذا موقوٌف ، ومل يروه هكذا غري عبد امللك عن عطاء، وهللا أعلم 
 احلافظ يف اجلواب عن ذلك : وقال

عن ابن سريين عنه. وهذا من  رواية محاد بن زيد عن أيوب َوَرَدْت من -أي : موافقة رأي أيب هريرة ملا رواه من السبع  -فاملوافقة
 فمن رواية عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عنه، وهو دون األول يف القوة بكثري ) الفتح ( . :أصح األسانيد وأما املخالفة

 مبا روى ال مبا رأى . –كما هو مذهب اجلمهور   –رأى ال مبا روي ( فالعَّبة  وأما قوهلم )العَّبة مبا 
ومل  غريه، وهو القصد يف هذا الباب: بأنَّ احلديَث إذا صحَّ عن رسول هللا  لذي نَديُن هللا به، وال َيَسُعناالقيم : وا قال ابن 

وترك كل ما خالفه، وال نرتكه خلالف أحٍد من الناس   يصحَّ عنه حديٌث آخر ينسخه ، أنَّ الفرض علينا وعلى األمَّة األخذ حبديثه
على  إذ من املمكن أْن ينسى الراوي احلديث، أو ال َيضره وقت الفتيا، أو ال يتفطن لداللته كائنًا من كان ال راويه وال غريه،

يكون معارضاً يف نفس األمر ، أو يقلد غريه يف فتواه  تلك املسألـة ، أو يتأول فيه تأوياًل مرجوحاً ، أو يقوم يف ظنن ه ما يعارضه وال
العلم بانتفائه وال  وال سبيل إىل-إمنا خالفه ملا هو أقوى منه ، ولو ُقدن ر انتفاء ذلك كله أو أنَّه  خبالفه العتقاده أنَّه أعلم منه ، 

عدالته حىت تغلب سيئاتُه حسنات ه، وخبالف هذا احلديث الواحد  مل يكن الراوي معصوماً، ومل توجب خمالفته ملا رواه سقوط -ظنه
 ال َيصل له حجة . ) إعالم املوقعني ( .

  ()نيل األوطار عليها. ، من الغرائب اليت ال يُدَرى ما احلاملورواية غريه النَّيبن   : وترجيح رأي الصحايب على روايته عنالشوكاين وقال
بعض طرق حديث أيب هريرة مرفوعاً ) يف الكلب يلغ يف اإلناء يغسله ثالثاً أو مخساً  واحتجوا أليب حنيفة أيضاً بأنه جاء يف -ب
 رقطين .سبعاً ( رواه الدا أو

وفيها  -كما قال الدارقطين نفسه بعد تلك الرواية-وهي روايٌة ضعيفٌة جدناً، ألنَّ فيها عبد الوهاب ابن الضحاك وهو مرتوك 
 عروة . إَساعيل ابن عياش وروايته عن احلجازيني ضعيفٌة وهي هنا عن واحٍد منهم وهو هشام بن

 .األوىل ن سؤر الكلب ومل يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك م ن بابالعذرة أشد يف النجاسة م   واستدل بعضهم: بأنَّ  -هـ
ال يكون أشـد منها يف تغليظ احلكم ، وبأنَّه قياٌس يف مقابلة  قال احلافظ ابن حجر : ال يلزم م ن كوهنا أشد منه يف االستقذار أن

 االعتبار .  ) الفتح ( . النَّص وهو فاسد
 ريها ، فيجب غسل اإلناء أو الثوب سبع مرات .مل يفرق العلماء بني اآلنية وغ-2

 . وقال العراقي : ذكر اإلناء خرج خمرج األغلب 
 .احلديث دليل على وجوب استعمال الرتاب يف تطهري جناسة الكلب -3

 أُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب  ( . لرواية مسلم )
 وهذا قول مجاهري العلماء .

األوىل )َسْبـَع م رَاٍر( و)َسْبعاً( ويرد عليه بثبوت  له حجـٌة إال عدم ذكر الرتاب يف الروايةفليس  -كبعض املالكية-وَمن مل يُقْل به 
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( وكالمها يف ) مسلم ( وعن أيب هريرة َنَة ب التـُّرَاب   .)أُوالُهنَّ ب التـُّرَاب ( ) وعفن ُروُه الثَّام 
(مسلم )أُواَلُهنَّ  غسلة بالرتاب ، ففيجاء عدة روايات يف موضع ال-4 ( وعند الرتمذي )ُأْخرَاُهنَّ، أَْو أُواَلُهنَّ ب التـُّرَاب   ب التـُّرَاب 

 وعند الدارقطين )إحداهن(.
 ألمور :وأرجح هذه الروايات رواية ) أوالهن ( ، 

 أهنا أصح إسناداً وأكثر رواة . أواًل :
 ا إلزالة الرتاب .أن الغسل بالرتاب لو كانت هي األخرية لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعده ثانياً :
 ختريج أحد الشيخني هلا ، ومها من وجوه الرتجيح عند التعارض . ثالثاً :

 األفضل أن يكون الرتاب يف غري الغسلة األخرية ليأيت عليه ما ينظفه، واألفضل أن يكون يف األوىل .قال النووي: 
 وقد نص الشافعي على أن األوىل أوىل .قال الشوكاين : 
 رواية أوالهن أرجح لكثرة رواِتا بإخراج الشيخني هلا ، وذلك من وجوه الرتجيح عن التعارض .:وقال الصنعاين 

 ألن األوىل إذا كانت بالرتاب صارت الغسالت الثانية واليت بعدها تزيده طهرة ونظافة .وقال الشيخ حممد رمحه هللا : 
 على قولني :اختلف العلماء هل يقوم غري الرتاب مقامه أم ال -5
 : يشرتط الرتاب وال يقوم غريه مقامه . لقول األولا

 ألن النص ورد يف الرتاب ، وألنه أحد الطهورين .
 شنان وما أشبههما مقام الرتاب على األصح . ] شرح مسلم [ .وال يقوم الصابون واإل قال النووي :

 : يقوم غريه مقامه . وقيل
 واختاره بعض العلماء . 

 احلصول عليه .اب لتوفره وسهولة وإمنا نص على الرت قالوا : 
 والراجح األول ، واختاره الشيخ ابن عثيمني . 

 قال الشيخ ابن عثيمني  عن القول بأنه جيزئ عن الرتاب غريه  قال : وهذا فيه نظر ملا يلي :
 أن الشارع نص على الرتاب ، فالواجب اتباع النص . أواًل :
 ومل يشر إليهما .  يف عهد النيب شنان كانت موجودة أن السدر واإل ثانياً :
 لعل يف الرتاب مادة تقتل اجلراثيم اليت خترج من لعاب الكلب . ثالثاً :
 )وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً(. أن الرتاب أحد الطهورين، ألنه يقوم مقام املاء يف باب التيمم إذا عدم. وقال  رابعاً :

شنان ، مال بعيد ، فإن استعمال اإلب ، لكن لو فرض عدم وجود الرتاب وهذا احت: أنه ال جيزئ عن استعمال الرتا فالصحيح
 أو الصابون خري من عدمه .   ) الشرح املمتع ( .

 ذهب بعض العلماء إىل أن جناسة اخلنزير تغسل سبعاً كالكلب .-6
رميه وأمجع املسلمون على ذلك وحرم قالوا : ألن النص وقع يف الكلب ، واخلنزير شر منه وأغلظ ، ألن هللا تعاىل نص على َت

 اقتناؤه . ] املغين [ .
 أنه ال يقاس على الكلب وذلك ألمور : الصحيح ولكن
 ألن النص ورد يف الكلب . أواًل :
 ومل يرد إحلاقه . وألن اخلنزير مذكور يف القرآن ، وموجود يف زمن النيب  ثانياً :
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ل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة : واعلم أن الراجح من حيث الدلي قال النووي
 ألن األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع ال سيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد . ] اجملموع [ .، اخلنزير وهذا هو املختار 

 ىل غسله سبعاً وهو قول الشافعي . ] شرح مسلم [ .وذهب أكثر العلماء إىل أن اخلنزير ال يفتقر إ أيضاً :وقال رمحه هللا 
 أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه جيب غسله سبعاً كولوغه .-7

 على الولوغ ألنه هو الغالب ، وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له . قالوا : وإمنا نص النيب 
 الرتاب .وعلى هذا القول : لو بال كلب يف إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها ب

 وذهب بعض العلماء إىل أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات .
 وهذا قول الظاهرية .

 لقوله ) إذا ولغ .... ( . -أ
 على ذلك . الكالب كانت تبول يف أمكنة الناس وجمالسهم ومل ينبنه الرسول وألن  -ب

متجه وقوي من حيث الدليل ألن األمر بالغسل سبعا من الولوغ إمنا كان لينفرهم عن مواكلة الكلب  : وهذا الوجه قال النووي
 وهذا مفقود يف غري الولوغ . ] اجملموع [ .

: وهذا حكم خمتص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على جناسة ذاته كلها حلمًا وعظمًا ودمًا وشعرًا وعرقًا وإحلاق  قال الشوكاين
 اس على الولوغ بعيد جداً . ] السيل اجلرار [ .هذه بالقي

 لو أدخل الكلب يده أو رجله يف اإلناء فهل يغسل سبعاً كالولوغ أم ال ؟ -8
 ال يسبع ، وإمنا يغسل كسائر النجاسات .نقول : 

 .ألن النص جاء يف الولوغ وهذا ال يسمى ولوغاً 
 بعاً أم ال ؟لو ولغ الكلب يف غري اإلناء كالثوب فهل جيب غسله س -9

 إن ولوغ الكلب يف غري اإلناء ال يضر . قيل :
 ألنه خص الولوغ يف اإلناء .  

 وقيل : جيب التسبيع فيه .
إن ذ كر اإلناء خرج خمرج الغالب ؛ ألن الكلب غالبًا ما يلغ يف اإلناء ، وإذا كان خرج خمرج الغالب فال مفهوم له وال قالوا : 

 َيصص احلكم .
  .أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو األرض وجب فيه التسبيع بناًء على هذا القول الثاين  إذا بناًء عليه

 . الراجحوهذا القول هو 
 :صحة لفظة ) فـَْلرُيِْقُه (  فائدة : 

 هذه الرواية رواها مسلم وانفرد هبا ) علي بن مسهر عن األعمش ( .
 بالشذوذ . وقد تكلم بعض العلماء يف هذه الزيادة وحكموا عليها

 كالنسائي ، ومحزة الكناين ، وابن عبد الَّب ، وابن مندة. 
رُ  قال احلافظ ابن حجر : َلك ْن قَاَل النََّسائ يُّ اَل أَْعَلُم َأَحًدا تَابََع َعل يَّ ْبَن ُمْسه رٍ  ُّ إ نَـَّها َغيـْ  َعَلى ز يَاَدة  فـَْلرُي ْقُه َوقَاَل مَحَْزُة اْلك َناين 

ن   اأْلَْعَمش َكأيب ُمَعاو يَة َوشْعَبة َوقَاَل بن َمْنَدْه اَل تـُْعَرُف َعن   بن َعْبد  اْلبَـرن  ملَْ َيْذُكْرَها احْلُفَّاُظ م ْن َأْصَحاب  حمفوظه َوقَاَل   النَّيب 
ْسَناد . ب َوْجٍه م َن اْلُوُجو ه  إ الَّ  ََذا اإْل  ين  ْبن  ُمْسـه ٍر هب 

 الباري ( . ح) فت                   َعْن َعل 
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 واإلمام البخاري مل َيرج هذه اللفظة يف صحيحه .
 :وقد صحح هذه الزيادة بعض األئمة منهم

يف إناء أحدكم  ) إذا ولغ الكلب  قال رسول هللا: احلديث بسنده إىل أيب هريرة، قال اإلمام الدارقطين، فإنه قال بعد أن ساق
 .ثقات يح، رواته كلهمفليهرقه، وليغسله سبع مرات ( صحيح: إسناده صح

 .ن خزمية يف صحيحه وكذلك ابن حبانبوقد أورده ا
فإن زيادة الثقة  بعد أن نقل أقوال بعض األئمة يف تعليل زيادة ) فلريقه ( قلت وهذا غري قادح فيه - رمحه هللا -وقال العراقي 

أمحد بن حنبل، وَيىي بن معني، والعجلي، وغريهم ، قد وثقه  مقبولة عند العلماء والفقهاء واألصوليني واحملدثني، وعلي بن مسهر
 هبم الشيخان، وما علمت أحداً تكلم فيه، فال يضره تفرده به . وهو أحد احلفاظ الذين احتج

 .الزيادة أيضاً اإلمام الشوكاين يف النيل وقد صحح هذه
 .األحكام وابن دقيق العيد يف شرحه على عمدة

 .فالراوي املتفرد هبا ثقة فتقبل زيادته يف تصحيح هذه الزيادة على ظاهر اإلسنادونالحظ أن هؤالء األئمة اعتمدوا 
هلذا فاملعىن فيها صحيح، إذ احلكم بنجاسة اإلناء يستلزم  على زيادة )فلرُي ْقه( عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، وال داعي 

األعمش وهو ثقٌة احتج به البخاري  هو: )علي بن ُمسه ر( عن ( وراوي هذه الزيادة...: )ُطُهوُر إ نَاء  اإلراقة، ويؤيده قوله 
 .يضر تفرُّده ومسلم، ووثقه أمحد وابن معني والعجلي وغريهم فال

ْن إنَائِِه , أَنَُّه رََأى ُعْثَماَن َدَعا ِبَوُضوٍء , فََأفْـَرَغ َعَلى َيَدْيِه مِ )ِن َعفَّاَن رضي هللُا عنهما : َعْن مُحَْراَن َمْوَل ُعْثَماَن بْ  - 7
 َغَسَل َوْجَهُه َثالثًا , َوَيَدْيِه إَل فـََغَسَلُهَما َثالَث َمرَّاٍت , ُثَّ َأْدَخَل ََيِيَنُه يف اْلَوُضوِء , ُثَّ ََتَْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـْنثـََر , ُثَّ 

َو ُوُضوِئي َهَذا , َوقَاَل : يـَتَـَوضَُّأ نَْ  رِْجَلْيِه َثالثًا , ُثَّ قَاَل : رَأَْيُت النَِّبَّ اْلِمْرفـََقنْيِ َثالثًا , ُثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه , ُثَّ َغَسَل ِكْلَتا 
 . (ْن َذْنِبهِ َمْن تـََوضََّأ َنَْو ُوُضوِئي َهَذا , ُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ , ال ُُيَدِ ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم مِ )

---------- 
 هو مُحران بن أبان بن خالد، ثقة من التابعني ، مات سنة مخس وسبعني، رمحه هللا.) َعْن مُحَْراَن ( 

 ول إليه .ؤ َسي موىل ، ألنه إذا مات ومل يكن له وارثاً فإن ماله ي أي : عتيقه ،(  ) َمْوَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ 
يب العاص بن أمية القرشي األموي، أمري املؤمنني، وثالث خلفاء املسلمني، أسلم هو عثمان بن عفان بن أ ( ) أَنَُّه رََأى ُعْثَمانَ 

رقية، فلما توفيت زونجه أختها أم كلثوم، فسمي ذا النورين،  ، وهاجر اهلجرتني، وتزوج ابنة النيب قدميًا على يد أيب بكر 
 . هــ ، ودفن بالبقيع35، قتل شهيداً سنة :  باجلنة َبشََّرُه النيب 

 بفتح الواو ، وهو املاء الذي يتوضأ به ، أي : طلب ماء يتوضأ به .) َدَعا ِبَوُضوٍء ( 
 كفيه : مثىن كف ، وهي الراحة مع األصابع ، َسيت بذلك ألهنا تكف األذى عن البدن .) فـََغَسَل َكفَّْيِه َثاَلَث َمرَّاٍت ( 

 والَغْسل : جريان املاء على العضو .
 أدار املاء يف فمه .أي : ( َتََْضَمضَ  )

 االستنشاق : جذب املاء بالنفس إىل باطن األنف .) َواْستَـْنَشَق ( 
 االستنثار : هو إخراج املاء من األنف .) َواْستَـْنثـََر ( 

من اللحية الوجه مأخوذ من املواجهة ، َسي بذلك ألنه يواجه به ، وحده من منابت الشعر املعتاد إىل ما نزل ) ُثَّ َغَسَل َوْجَهُه ( 
 ، ومن األذن إىل األُذن عرضاً .
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املرفق بكسر امليم وفتح الفاء، وهو مفصل العضد من الذراع، َسي بذلك ألنه يُرتفق به يف اإلتكاء وحنوه، أي : ) ِإَل اَْلِمْرَفِق ( 
 يستعان به .

 ق ، ألن املاسح يلصق يده باملمسوح .أي : أمرَّ يده عليه مبلولة باملاء ، والباء لإللصا) ُثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه ( 
 مثىن كعب ، والكعبان : عظمان ناتئان يف أسفل الساق .) ِإَل اَْلَكْعبَـنْيِ ( 

أي : شبه وضوئي ، وهو بضم الواو ، ألن املراد به فعل الوضوء ، وقد ورد عند أيب داود ) توضأ ) تـََوضََّأ َنَْو ُوُضوِئي َهَذا ( 
 مثل وضوئي هذا ( .

 حلديث دليل على استحباب غسل الكفني يف بداية الوضوء .ا-1
 وهو كذلك باتفاق العلماء . قال النووي :

 : ألهنا آلة املاء . قال الشيخ ابن عثيمني
 ملاذا ال يقال بوجوب ذلك ؟ 

 وبدأ بغسل الوجه ، ومل يذكر غسل الكفني . –كما يف آية املائدة   –ألن هللا ذكر الوضوء يف القرآن 
 بن قدامة : وليس غسلهما بواجب عند غري القيام من النوم ، بغري خالف نعلمه .قال ا

 ( . ) وليس املقصود غسل الكفني هاهنا غسلهما بعد االستيقاظ من النوم وقبل إدخاهلما يف اإلناء ألن هذه مسألة أخرى
 ضوء .احلديث دليل على مشروعية املضمضة واالستنشاق ، وقد تقدم أهنما من فروض الو  -2
لقوله )مُثَّ َمْضَمَض، َواْستَـْنَشَق ( وهذا مذهب مجهور العلماء ، تقدمي املضمضة على االستنشاق  احلديث دليل على استحباب-3

 ، فلو خالف فال بأس .
 احلديث دليل على فروض الوضوء وهي كالتايل : -4

 غسل الوجه . أواًل :
 غسل اليدين إىل املرفقني . ثانياً :
 سح الرأس .م ثالثاً :
 غسل الرجلني إىل الكعبني . رابعاً :

ُلوا ُوُجوَهكُ  ْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  وهذه األربعة تدل عليها اآلية ، قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 
ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل   اْلَكْعبَـنْي  ( .َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 

 الرتتيب .  خامساً :
 وقد اختلف العلماء فيه على قولني :

 أنه واجب . القول األول :
 وهذا قول الشافعي ، وأمحد .

ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلمَ  -أ  ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل  رَاف ق  لقوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 
 اْلَكْعبَـنْي  ( وجه الداللة منها :

 أن هللا رتبها ، فيجب أن ترتب كما يف اآلية . أواًل :
 يف اآلية قرينة تدل على أنه أريد هبا الرتتيب ، فإنه أدخل ممسوحًا بني مغسولني ، والعرب ال تقطع النظري من نظريه إال ثانيًا :

 لفائدة ، والفائدة ها هنا الرتتيب . ] قاله ابن قدامة [ .
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: اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب ، وهلذا مل يذكر فيها شيء من السنن ، وألنه مىت  قلنا : فائدته استحباب الرتتيب ، فِإن قيل
حكاه مرتباً ، وهو مفسر  ل هللا اقتضى اللفظ الرتتيب كان مأموراً به، واألمر يقتضي الوجوب، وألن كل من حكى وضوء رسو 

 ملا يف كتاب هللا .
، حيث كان يواظب على الرتتيب يف الوضوء ، ومل ينقل عنه نقاًل صحيحًا يف صفة وضوئه أنه توضأ غري مرتب مع   فعله  -ب 

 كثرة من رووا صفة وضوئه .
مث غسل رجليه ، فكان هذا بيانًا للوضوء بدأ يف وضوئه مبا بدأ هللا به ، فغسل وجهه مث يديه مث مسح رأسه  أن الرسول  -ج 

 املأمور به يف القرآن ، كما قال يف حجته ) نبدأ مبا بدأ هللا به ( .
 وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر مل يصح وضوءه .

 أن الرتتيب غري واجب . القول الثاين :
 وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي .

األعضاء ، وعطف بعضها على بعض بواو اجلمع ، وهي ال تقتضي الرتتيب، فكيف ما غسل   قالوا : ألن هللا تعاىل أمر بغسل-أ
 كان ممتثالً .

قال  يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكيب يل وضوءاً، فذكر وضوء النيب  وحلديث الرُّبـَين ع بنت ُمعوذ قالت )كان رسول هللا -ب
 . ( .يه ثالثاً ثالثاً، ومسح برأسه ..واستنشق مرة، ووضأ يدفيه : فغسل كفيه ثالثاً، ووضأ وجهه ثالثاً، ومضمض 

 األول . والصحيح
 . ) ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ) الرتتيب غري واجب 
بفعله أن الواو يف اآلية  قوهلم : إن هللا أمر بغسل األعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح ، لكن بنين النيب -أ

 طلق اجلمع .للرتتيب ، ال مل
وأما حديث الربيع ، فحديث معلول ، وعلى فرض صحته فتقدمي املضمضة واالستنشاق تقدمي مسنون على واجب ،  -ب

 واجلمهور على جوازه .
 ) الرتتيب : هو أن يأيت بفروض الوضوء مرتبة : يبدأ بالوجه ، مث غسل اليدين ، مث مسح الرأس ، مث غسل الرجلني ( .

 ة . املواال سادساً :
واملواالة يعين التتابع ، واملراد: متابعة غسل األعضاء بعضها إثر بعض حبيث يُغسل العضو قبل أن جيف الذي قبله يف زمن 

 معتدل.
 وقد اختلف العلماء يف حكم املواالة يف الوضوء ؟

 : ال خالف بني الفقهاء أن التأخري اليسري ال يؤثر يف صحة الوضوء مطلقاً . أوالً 
أنه توضأ وعليه جبة  ل إحدى رجليه يف مكان وانتقل إىل مكان قريب فغسل األخرى ، ألنه قد ثبت عن النيب كما لو غس

 شامية ضيقة الُكم ، فرتك وضوءه وأخرج يديه من كميه من َتت ذيلها وغسل يديه .
 وألنه يشق االحرتاز منه .

 واالة مشروع وسنة يستحب فعلها .أن اإلتيان بالوضوء على امل –أيضاً  –: ال خالف بينهم  ثانياً 
 : اختلف العلماء هل املواالة واجبة أم ال ؟ ثالثاً 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
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 أهنا واجبة ، فمن تركها لزمه إعادة وضوئه . القول األول :
 وهذا مذهب احلنابلة .

ُّ  َعْن أََنٍس -أ ْن ُوُضوَءَك( َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد، َرُجاًل، َويف   قَاَل )رََأى اَلنَّيب  ْع فََأْحس  ْبُه اَْلَماُء. فـََقاَل: ا ْرج  ْثُل اَلظُّْفر  ملَْ ُيص  َقَدم ه  م 
.  ُ  َوالنََّسائ ين

ْن ُوُضوَءك ( ؟ ْع فََأْحس   ومعىن ) ا ْرج 
 أي ائت به على أمت الوجوه وأكملها ، فيكون أمرَه بغسل ما ترك . ُيتمل :
 معناه : استأنف وضوءك من أوله  ، قال اخلطايب : إن هذا هو ظاهر معناه . أن وُيتمل

رأى رجاًل يصلي ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل  ) أن النيب  ويؤيده حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النيب 
 أن يعيد الوضوء والصالة ( رواه أبو داود . يصبها املاء ، فأمره النيب 

: ارجع  أبصر رجاًل توضأ وعلى ظهر قدمـه مثل الظفر مل يصبها املاء ، فقال له النيب  مر ) أن النيب وحلديث ع-ب
 فأحسن وضوءك ، فرجع فتوضأ مث صلى ( رواه مسلم .

] أحسن وضوءك [ ومل يقل : اغسل  يف هذا احلديث دليل على وجوب املواالة يف الوضوء لقوله   قال القاضي عياض :
 ع الذي تركته .ذلك املوض

رأى رجاًل يصلي ، ويف ظهر قدمه ملعة قدر  ) أن رسول هللا   وعن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النيب -ج
 وهو حديث خمتلف يف صحته أن يعيد الوضوء ( رواه أبو داود  الدرهم مل يصبها املاء ، فأمره رسول هللا 

 بة ألمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء .وجه الداللة ظاهر ، إذ لو مل تكن املواالة واج
 مل يتوضأ إال مرتباً متوالياً . ، فإنه  فعله  -د
 وألن الوضوء عبادة واحدة ، فال يُبىن بعضها على بعض مع تفرق أجزائها ، بل جيب أن يكون بعضها متصالً ببعض . -ه

 أهنا سنة غري واجبة . القول الثاين :
 والشافعية .وهذا مذهب احلنفية ، 

ُلوا ُوُجوَهُكْم  ... ( فا هل أمر بتطهري هذ ه األعضاء من غري اشرتاط لقوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 
 املواالة يف الَغْسل بينها ، فكيفما حصل الغسل أجزأ .

 أهنا واجبة وتسقط مع العذر . القول الثالث :
 وهذا مذهب املالكية ، واختاره ابن تيمية .

 ( : 21/135يف جمموع الفتاوى )  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هذا القول الثالث هو األظهر واألشبه بأصول الشريعة ، وذلك أن أدلة الوجوب ال تتناول إال املفرط ، ال تتناول العاجز  : قلت 

لة الذي رواه أبو داود وغريه املأمور باإلعادة مفرط ، ألنه كان قادراً على غسل تلك عن املواالة ، واحلديث الذي هو عمدة املسأ
 اللمعة ، كما هو قادر على غسل غريها .
 وهذا القول الثالث هو القول الصحيح .

َوْجَهُه  َغَسلَ  أن يكون ثالث مرات ، لقوله ) مُثَّ  -ما عدا الرأس  –احلديث دليل على أن السنة يف غسل أعضاء الوضوء -5
 .مُثَّ َغَسَل ك ْلَتا ر ْجَلْيه  َثالثًا ( .اْلم ْرفـََقنْي  َثالثًا ، .. ، َويََدْيه  إىَل  َثالثاً ...

 وأما الواجب يف عدد غسل أعضاء الوضوء فمرة واحدة .



 33 

ضاء مرة مرة ، :  هذا احلديث أصل عظيم يف صفة الوضوء ، وقد أمجع املسلمون على أن الواجب يف غسل األع قال النووي
 وعلى أن الثالث سنة .
ُّ وقد ثبت يف البخاري :   َمرًَّة َمرًَّة ( . َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل ) تـََوضََّأ النَّيب 

 َّ  تـََوضََّأ َمرَّتـَنْي  َمرَّتـَنْي  ( . وَعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  زَْيٍد ) َأنَّ النَّيب 
 ل اليد لقوله )، َويََدْيه  إىَل اْلم ْرفـََقنْي  َثالثًا ( .احلديث دليل على دخول املرفق يف غس -12

 فيجب غسل املرفق مع اليد يف الوضوء ، وهذا مذهب األئمة األربعة .
 لقوله تعاىل  ) َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  ( أي مع املرافق .-أ

الوضوء ، مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد ، مث  وعن نـَُعْيم اجملمر قال ) رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ -ب
 يتوضأ ( رواه مسلم . يده اليسرى حىت أشرع يف العضد ، مث مسح رأسه ، ....مث قال : هكذا رأيت رسول هللا 

 جاءت عدة أحاديث تدل على دخول املرفق مع اليد وإن كان يف إسنادها ضعف .-ج
 ديث عثمان يف صفة الوضوء )فغسل كفيه إىل املرفقني حىت مس أطراف العضدين(.جاء عند الدار قطين بإسناد حسن من ح

 إذا توضأ أدار املاء على مرفقه ( لكن يف إسناده ضعف . وكما يف حديث جابر قال ) كان رسول هللا 
 وجاء عند البزار والطَّباين من حديث وائل بن حجر يف صفة الوضوء ) وغسل ذراعيه حىت جاوز املرفق ( .

 وجاء عند الطحاوي والطَّباين من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ) مث غسل يديه حىت يسيل املاء على مرفقيه ( .
 فهذه األحاديث يقوي بعضها بعضاً ] قاله احلافظ [ .

 وقد ذهب بعض العلماء إىل أن إدخال املرفقني يف غسل اليدين يف الوضوء ال جيب .
 ة ، وداود الظاهري ، وهو قول الطَّبي .قال بذلك زفر من احلنفي

 أنه أخل به ولو مرة واحدة فرتك غسل املرفقني . ومما يدل على دخوهلما أنه مل ينقل عنه  -ج
 ، سيأيت ذكرها إن شاء هللا .وحاالت االستعانة بالغري يف الوضوء تنقسم إىل أمور جواز االستعانة يف الوضوء ،  -13

 على الوضوء لزمه َتصيل من يوضئه إما متَّبعاً وإما بأجرة املثل إذا وجدها ، وهذا ال خالف فيه . قال النووي : إذا مل يقدر
 جيوز الزيادة يف الوضوء على ثالث مرات ؟ ال-14

 كله مل يزد على ثالث .  ألن فعل النيب -أ
يف الطهور؟ فدعاء مباء يف إناء فقال يا رسول هللا ك وحلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أن رجاًل أتى النيب -ب

فغسل كفيه ثالثًا ، مث غسل وجهه ثالثًا ، مث غسل ذراعيه ثالثًا ، مث مسح برأسه ... مث غسل رجليه ثالثًا ثالثًا مث قال : هكذا 
 الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم ( رواه أبو داود .

 . قال أمحد وإسحاق : ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى
 وقال ابن املبارك : ال آمن إذا زاد يف الوضوء على الثالث أن يأمث .

من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث صلى ركعتني ال ، لقوله ) ... احلديث دليل على استحباب صالة ركعتني بعد الوضوء -15
 َيدث فيهما نفسه إال غفر له ما تقدم من ذنبه ( .

 رين :وهذا الثواب املوعود به مرتب على األم
 وضوؤه على الكيفية املذكورة . األول :
صالة ركعتني عقب الوضوء بالوصف املذكور ) ال َيدث فيهما نفسه ( أي : ال يسرتسل مع النفس مع إمكان دفعه  الثاين :
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 وقطعه ، أما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه .
 فائدة : حديث النفس ينقسم إل قسمني :

 هم على اإلنسان فيدفعه فهذا ال يضره .حديث نفس ي -أ 
 حديث نفس يستمر ويسرتسل معه فهذا َيرمه من فضل الوضوء وفضل هاتني الركعتني بعده وما يرتتب على ذلك من املغفرة . -ب 

 احلث دليل على االعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك .-16
 فضل نشر العلم وتبليغه .-17
 ق الفعل أوىل من طريق التعليم بالقول ، وهذا أبلغ ألمرين :التعليم عن طري -18

 أنه ال ينسى . أوال :
 أقرب لفهم املعىن . ثانياً :

 فضل عثمان .19
املنَّب وقال : إمنا فعلت  صلى ذات يوم على جواز فعل العبادة مع قصد التعليم ، وهذا ال يقدح يف إخالصه . والنيب -20

 اليت .ذلك لتأمتوا يب ولتعلموا ص
؟  َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِب َحَسٍن َسَأَل َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد َعْن ُوُضوِء النَِّبِ   اِزين ِ َعْن أَبِيِه قَاَل : )َعْن َعْمِرو ْبِن َُيََْي اْلمَ  - 8

َعَلى َيَدْيِه ِمْن التـَّْوِر , فـََغَسَل َيَدْيِه َثالثًا , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف  فََأْكَفأَ  َفَدَعا بِتَـْوٍر ِمْن َماٍء , فـَتَـَوضََّأ هَلُْم ُوُضوَء َرُسوِل اَّللَِّ 
ًا , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف التـَّْوِر , التـَّْوِر , َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـْنثـََر َثالثًا بَِثالِث َغْرفَاٍت , ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه فـََغَسَل َوْجَهُه َثالث

 ْدبـََر َمرًَّة َواِحَدًة , ُثَّ َغَسَل رِْجَلْيِه ( .َغَسَلُهَما َمرَّتـَنْيِ إَل اْلِمْرفـََقنْيِ ُثَّ َأْدَخَل َيَدُه يف التـَّْوِر , َفَمَسَح رَْأَسُه , فََأقْـَبَل هِبَِما َوأَ فَـ 
َُُا َحَّتَّ رََجَع إَل اْلَمكَ َويف ِرَوايٍَة : ) َبَدَأ ِبَُقدَِّم رَْأِسِه , َحَّتَّ َذَهَب هِبَِما إَل   ( . اِن الَِّذي َبَدَأ ِمْنُه  قـََفاُه , ُثَّ َردَّ

 ( . التـَّْوُر : ِشْبُه الطَّْسِت . أهـَماًء يف تـَْوٍر ِمْن ُصْفٍر  فََأْخَرْجَنا لَهُ  ) أَتَانَا َرُسوُل اَّللَِّ َوايٍَة َويف رِ 
---------- 

 ؟؟؟ اْلَماِزين ِ ( )َعْن َعْمِرو ْبِن َُيََْي 
 ؟؟؟ ) َعْن أَبِيِه (

 ؟؟؟ ) َشِهْدُت َعْمَرو ْبَن َأِب َحَسٍن (
 هــ . 63، شهد غزوة أحد وما بعدها ، قتل يوم احلرة سنة : األنصاري ، صحايب جليل  َسَأَل َعْبَد اَّللَِّ ْبَن زَْيٍد () 

 التور إناء صغري .) َفَدَعا بِتَـْوٍر ِمْن َماٍء ( 
 ديث دليل على استحباب غسل الكفني يف بداية الوضوء ثالثاً .احل-1
 احلديث دليل على استحباب اجلمـع بني املضمضمة واالستنشاق يف الوضوء .-2

قال النووي : يف احلديث داللة واضحة على املذهب الصحيح املختار : أن السنة يف املضمضة واالستنشاق أن يكون بثالث 
 ن كل واحدة منها .غرفات يتمضمض ويستنشق م

 : استدل به على استحباب اجلمع بني املضمضة واالستنشاق من كل غرفة . وقال احلافظ ابن حجر
 : ومل جييء الفصل بني املضمضة واالستنشاق يف حديث صحيح البتة . قال ابن القيم

 رفة ثانية يفعل هبا كذلك ، مث كما اختاره النووي : أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها مث يستنشق ، مث يأخذ غ  وصفة اجلمع
 ثالثة كذلك .
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يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتني وتارة بثالث ، وكان يصل بني املضمضة واالستنشاق  قال ابن القيم : وكان 
 فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه .

 الفصل ، وهذا مذهب احلنفية .وذهب بعض العلماء إل السنة 
ْست ْنَشاق  ( َأْخَرَجُه  طَْلَحَة ْبن  ُمَصرن ٍف، َعْن أَب يه ، َعْن َجدن ه  قَاَل ) رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ  ث واستدلوا حبدي ُل بـَنْيَ اَْلَمْضَمَضة  َواال  يـَْفص 

  أَبُو َداُوَد ب إ ْسَناد  َضع يف
احد ماًء جديدًا ، ليكون أبلغ يف اإلسباغ فهو يدل على استحباب الفصل بني املضمضة واالستنشاق ، وذلك بأن يأخذ لكل و 

 واإلنقاء .
 لكن حديث طلحة بن ُمَصرن ف حديث ضعيف وفيه عدة علل .

 منها : أن يف إسناده ليث بن أيب سليم ، قال احلافظ : ضعيف . 
 وصفة اجلمع ؟

 هبا كذلك ، مث ثالثة كذلك .كما اختاره النووي : أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها مث يستنشق ، مث يأخذ غرفة ثانية يفعل 
يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتني وتارة بثالث ، وكان يصل بني املضمضة واالستنشاق  : وكان  قال ابن القيم

 فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه .
 أن يغسل بعض األعضاء مرة وبعضها مرتني وبعضها ثالثاً .احلديث دليل على أنه جيوز -3

 ــــَل يََدُه يف  التَّـــــــْور  ، فـََغَسَلُهَما َمرَّتـَنْي  إىَل اْلم ْرفـََقنْي ... ( .ـــله يف حديث الباب )  مُثَّ أَْدَخــــــَل يََدُه فـََغَسَل َوْجَهـــــُه َثالثاً ، مُثَّ أَْدخَ لقو 
 عضها مرتني وبعضها مرة .قال النووي : فيه داللة على جواز خمالفة األعضاء ، وغسل بعضها ثالثاً وب

وقد كر ه بعض العلماء أن َيالف بني األعضاء يف العدد ، فإذا غسلت الوجه مرة، فال تغسل اليدين  : وقال الشيخ ابن عثيمني
خالف فغسل الوجه ثالثًا ، واليدين مرتني ، واألفضل أن يأيت  مرتني وهكذا ، والصواب أنه ال يكره ، فإنه ثبت أن الرسول 

 مرة ، وهبذا مرة .  هبذا
احلديث دليل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة حيث مل يذكر العدد يف مسح الرأس ، وهذا ما ذهب إليه مجاهري  -7

 العلماء .
 قال ) ومسح برأسه واحدة ( رواه أبو داود . - يف صفة وضوء النيب  –حلديث علي -أ

َدةمُثَّ أَْدَخَل يَدَ . .. وحلديث الباب وفيه )-ب  ( . ُه يف  التـَّْور  ، َفَمَسَح رَْأَسُه ، فَأَقْـَبَل هب  َما َوأَْدبـََر َمرًَّة َواح 
وكذلك حديث عثمان السابق وغريه من األحاديث الصحيحة ، فإنه مل يُذكر هبا التثليث يف مسح الرأس كما ذكر يف غريه -ج

 من األعضاء .
فغسل وجهه ثالثاً، وغسل يديه ثالثاً،  عن الوضوء، فتوضأ النيب  النيب وحلديث عبد هللا بن عمرو ) أن أعرابيًا سأل -د

 ومسح برأسه ، وغسل رجليه ثالثاً ، مث قال : هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم ( . رواه أبو داود .
 وقد جاء عند سعيد بن منصور يف هذا احلديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة . 

 األعرايب هبذه الكيفية ، فدل أن الرأس خارج عن بقية األعضاء بالعدد . فالرسول توضأ أمام
 وألن الرأس مبين على التخفيف ، فال يقاس على الغسل املراد منه املبالغة يف اإلسباغ . -ه
 احلكمة يف أن الرأس ميسح وال يغسل ؟ -8

ألن الغسل يشق على اإلنسان ، وال سيما إذا كثر  إمنا أوجب هللا يف الرأس املسح دون الغسل ،قال الشيخ ابن عثيمني : و
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 الشعر وكان يف أيام الشتاء .
 احلديث دليل على أن املشروع يف الرأس هو املسح ال الَغسل لقوله ) ومسح رأسه .. ( . -9

 هبا رأسه . والفرق بني املسح والغسل ، أن املسح ال َيتاج إىل جريان املاء ، بل يكفي أن يغمس يده يف اإلناء مث ميسح
 وأما الغسل فال بد من جريان املاء .

 واختلف العلماء يف احلكم لو غسل رأسه بداًل من مسحه على أقوال :
 : أنه جيزئ . القول األول

 ألن هللا أسقط الَغسل ختفيفاً ، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ .
 : جيزئ مع الكراهة . القول الثاين

 وهذا املذهب .
 : أنه ال جيزئ . الثالث القول

 ألنه خالف أمر هللا ورسوله .
 أنه مكروه جداً . والصحيح

ه   يف احلديث صفة مسح الرأس -10 َُقدَّم  رَْأس   .اْلَمَكان  الَّذ ي بََدأَ م ْنه(، مُثَّ َردَّمُهَا َحىتَّ َرَجَع إىَل  َذَهَب هب  َما إىَل قـََفاهُ ، َحىتَّ )بََدأَ مب 
 دأ مبقدم رأسه ، فيذهب بيديه إىل قفاه مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه .املشروع : أن يب

 وقد ذكر النووي رمحه هللا يف ) شرح مسلم ( اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .
 وهذه الصفة جاءت :

ه  ، َحىتَّ َذَهَب هب  َما إ ىَل قـَفَ   -أ َُقدَّم  رَْأس  ْنُه ( . ياُه ، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اْلَمَكان  الَّذ  كما يف حديث الباب ) بََدأَ مب   بََدأَ م 
َمال ه  َحىتَّ  أنه تـََوضََّأ ل لنَّاس  َكَما رََأى َرُسوَل اَّللَّ  ) وعن ُمَعاو يََة  -ب يـَتَـَوضَُّأ ، فـََلمَّا بـََلَغ رَْأَسُه َغَرَف َغْرَفًة م ْن َماٍء فـَتَـَلقَّاَها ب ش 

ه  َحىتَّ َقَطَر اْلَماُء أَْو كَ َوَضَعَها َعلَ   رواه أبو داود  .، َوم ْن ُمَؤخَّر ه  إ ىَل ُمَقدَّم ه (ُمَقدَّم ه  إ ىَل ُمَؤخَّر ه   ، مُثَّ َمَسَح م نْ اَد يـَْقطُرُ ى َوَسط  رَْأس 
ْقَدام  ْبن  َمْعد ي َكر َب  -ج ه  تـََوضََّأ ، فَـ  قَاَل ) رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ   َعْن اْلم  ه  َوَضَع َكفَّْيه  َعَلى ُمَقدَّم  رَْأس  َلمَّا بـََلَغ َمْسَح رَْأس 

ْنُه ( رواه أبو داود .  فََأَمرَّمُهَا َحىتَّ بـََلَغ اْلَقَفا ، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اْلَمَكان  الَّذ ي بََدأَ م 
 : هذه الكيفية ليست واجبة 

ء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة لألعضاء املغسولة، قال ابن قدامة: كيفية الغسل أو املسح يف الوضو 
 أفضل وأكمل. وحصول املسح لألعضاء املمسوحة، بأي كيفية كانت، لكن ال شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النيب 

  ِبؤخر رأسه ؟فِإن قيل : ما اجلواب عن رواية ) فََأقْـَبَل هِبَِما َوَأْدبـََر ( فِإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ 
 اجلواب عن هذه الرواية من وجوه :

 أن ) الواو ( ال تقتضي الرتتيب ، ويكون التقدير ) أدبر وأقبل ( . أواًل :
 ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بالل بلفظ ) فمسح رأسه ، فأدبر به وأقبل ( .

 ه  )أدبر( البداءة بالدبر، فيكون من تسميته الفعل بابتدائه . ] نيل األوطار [ َيمل قوله )أقبل( على البداءة بالفعل، وقولثانياً : 
 : أو َيمل على بيان اجلواز . ثالثاً 
 . احلكمة من مسح الرأس على هذه اجلهة : استيعاب جهيت الرأس باملسح 
   الرجال ثبت يف حق النساء وكذا املرأة كالرجل يف صفة مسح الرأس ، ألن األصل يف األحكام الشرعية : أن ما ثبت يف حق
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 العكس إال بدليل َيصص .
 اختلف العلماء هل جيب تعميم الرأس باملسح أم يكفي بعضه ، بعد اتفاقهم على مشروعية مسح مجيع الرأس  على أقوال :-11

 جيزئ مسح بعض الرأس .القول األول : 
 وهذا مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي .

 الباء للتبعيض .قالوا : وا برؤوسكم (  لقوله تعاىل ) وامسح -أ
 مسح بناصيته وعلى العمامة ( رواه مسلم . وحلديث املغرية بن شعبة : ) أن النيب -ب

مسح على ناصيته ، هذا دليل على أنه ال جيب تعميم الرأس ، إذ لو وجب مسح مجيع الرأس ملا  وجه الداللة : فكون النيب 
 اكتفى بالعمامة عن الباقي .

يتوضأ وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده من َتت العمامة فمسح مقدم رأسه ومل  وحلديث أنس قال ) رأيت رسول هللا  -ج
 ينقض العمامة ( رواه أبو داود .

 وجه الداللة : أنه نص صريح يف اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز االقتصار على بعض الرأس يف املسح .
 ب استيعاب مجيع الرأس .جيالقول الثاين : 

 وهذا مذهب مالك أمحد .
ه ، َحىتَّ َذَهَب هب  َما إ ىَل قـََفاُه، مُثَّ َردَّمُهَا إ ىَل اَْلَمَكان  اَلَّذ ي بََدأَ م ْنه(.  ...حلديث الباب ) -أ َُقدَّم  رَْأس   بََدأَ مب 

يف كتاب ربنا من قوله تعاىل )وامسحوا برؤوسكم( فهو دليل يف صفة وضوئه فيه بيان ملا أنزل إلينا  وجه الداللة: أن فعل النيب 
 على وجوب مسح مجيع الرأس .

 ، ومل ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس . أن هذا هو الذي ثبت عن النيب  -ب
 اقتصر على مسح بعض الرأس . : مل ينقل عن أحد أنه  قال ابن تيمية
 ه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة .: مل يصح عنه حديث واحد أن قال ابن القيم

 وألن هللا سبحانه وتعاىل ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو مجيع الرأس، فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس . -ج
 الصحيح . وهذا القول هو

  ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ) يكفي مسح بعضه ( ؟ 
 لصاق .فليست الباء للتبعيض وإمنا هي لإل : أما اآلية

: فنقول أنه ورد مع العمامة ، فال يتم االستدالل به ، ألن املسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو  وأما احلديث
 مذهب أهل احلديث .

حَّ َعْنُه 1/193قال ابن القيم رمحه هللا يف ) زاد املعاد ( ) ٍد أَنَُّه اقْـَتَصَر عَ  ( : ملَْ َيص  ه  أَْلَبتََّة ، يف  َحد يٍث َواح  َلى َمْسح  بـَْعض  رَْأس 
َيت ه  أَْكَمَل َعَلى اْلع َماَمة   .  َوَلك ْن َكاَن إَذا َمَسَح ب َناص 

نَّه ال جيزئه؛ لقوله تعاىل: : ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإ(1/187ثيمني يف "الشرح املمتع" )وقال الشيخ ابن ع
 قل  ) ببعض رؤوسكم ( .(  ومل ي)وامسحوا برءوسكم

 احلديث دليل على جواز اختاذ مجيع األواين واستعماهلا .-12
فجميع األواين من خشب ، أو جلود ، أو ُصفر ، أو حديد ، أو خزف ، يباح اختاذها واستعماهلا ، ويستثىن من ذلك آنية 

 الذهب والفضة لورود النص يف ذلك .
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 .ورِِه , َويف َشْأنِِه ُكلِ ِه(يـُْعِجُبُه التـََّيمُُّن يف تـَنَـعُِّلِه , َوتـََرجُِّلِه , َوُطهُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )ْت : ِئَشَة رضي هللا عنها قَالَ َعْن َعا - 9
---------- 

 أي : يسره ويرضيه ، ويف لفظ ) َيب التيمن ( .) يـُْعِجُبُه ( 
 ( أي : االبتداء باليمني قبل الشمال .) اَلتـََّيمُُّن 

 ال يف خلعه . أي : يف لبس نعلهعُِّلِه ( ) تـَنَـ 
 أي : تسريح شعره ودهنه وجتميله .) َوتـََرجُِّلِه (  

 بضم الطاء ، أي : فعل الطهارة يف الوضوء والغسل .) َوُطُهورِِه ( 
  ذلك مما يستقبح.هذا تعميم بعد ختصيص، لكن هذا العموم خمصوص مبثل دخول اخلالء واالستنجاء وغري(  َويف َشْأنِِه ُكلِ هِ  )
 احلديث دليل على استحباب البداءة باليمني يف الوضوء .-1

 : أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل ومت وضوؤه . قال النووي
على أنه ال إعادة على من بدأ  : ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة باليمني وأمجعوا وقال يف املغين

 بيساره قبل ميينه .
 حلديث الباب . -أ

ََيام ن ُكْم ( رواه أبو داود . قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   وحلديث َأيب  ُهَريـَْرَة -ب  ) إ َذا تـََوضَّْأمُتْ فابدأوا مب 
 . ، وحديث أيب هريرة من قوله  فحديث عائشة : من فعله 

ْثَل . وفيه ) .. –السابق  –عثمان ن موىل وحلديث محرا-ج مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمىَن إ ىَل اْلم ْرَفق  َثاَلَث َمرَّاٍت مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْسَرى م 
 ( . ... َذل َك مُثَّ َمَسَح رَْأَسُه مُثَّ َغَسَل ر ْجَلُه اْلُيْمىَن إ ىَل اْلَكْعبَـنْي  

 عضاء األربعة فقط ، ومها : اليدان والرجالن .التيامن بالوضوء خاص باأل -2
: أما الوجه فالنصوص تدل على أنه ال تيامن فيه ... واألذنان ميسحان مرة واحدة ، ألهنما عضوان  قال الشيخ حممد رمحه هللا

 من عضو واحد .
 فإن قيل : كيف علمت عائشة حببه للتيمن ؟-3

 علمت بإخباره هلا ، أو بالقرائن .
كان يبدأ باليمني يف كل شيء ، لكن هذا الظاهر غري مراد ، وإمنا املراد البداءة باليمني فيما كان   ديث أن النيب ظاهر احل-4

من باب التكرمي ، كاألخذ واإلعطاء ، ولبس الثوب ، ودخول املسجد ، ولبس النعال وحنوها ، وما كان خبالف ذلك فإنه يبدأ 
 ملسجد ، واالستنجاء ، وخلع الثوب وحنوها .باليسار كدخول اخلالء ، واخلروج من ا

 والقاعدة يف ذلك :
: هذه قاعدة مستمرة يف الشرع ، وهي أن ما كان من باب التكرمي والتشريف ، كلبس الثوب وتقليم األظافر وقص  قال النووي

كدخول اخلالء واخلروج من   الشارب وترجيل الشعر ... وغري ذلك مما هو يف فعله يستحب التيامن فيه ، وأما ما كان بضده ،
 املسجد واالمتخاط واالستنجاء وخلع الثوب ... فيستحب التياسر فيه.

 أمثلة : اخلروج من اخلالء ، ولبس النعال ، ولبس الثوب وحنو ذلك باليمني .
 ودخول اخلالء ، واالستنجاء ، وخلع الثوب ، هذه بالشمال .

  .بعض األحاديث اليت وردت يف البداءة باليمني-5
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 إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني ، وإذا انتزع فيبدأ بالشمال ( متفق عليه .) قال 
 كما يف حديث أيب هريرة السابق ) إذا توضأمت وإذا لبستم فابدؤوا باليمني ( .  وقال 
 ) إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه ( متفق عليه . وقال 

رمى مجرة العقبة ، مث انصرف إىل الُبدن فنحَرها ، واحلجام جالس ، وقال بيده عن رأسه ، فحلق   وعن أنس ) أن رسول هللا
 شقه األمين فَقَسمه فيمن يليه ( رواه مسلم .

 ويف رواية ) ... قال للحالق : خذ ، وأشار إىل جانبه األمين ، مث األيسر ... ( .
 فظة على ذلك ما مل مينع مانع .احملا ما استطاع (  نستفيد من قوهلا ) ...-6
َّ جواز التنعل ،  -7 ْعُت النَّيب  َغْزَوٍة َغَزْونَاَها ) اْسَتْكث ُروا م َن النن َعال  فَإ نَّ  يـَُقوُل يف    وقد جاء يف صحيح مسلم َعْن َجاب ٍر قَاَل َسَ 

 الرَُّجَل اَل يـَزَاُل رَاك ًبا َما انـْتَـَعَل ( .
 تنظيفه .مشروعية تسريح السعر و  -8
 جواز اختاذ الشعر . -9

ِلنَي ِمْن آثَاِر ) إنَّ ُأمَِِّت يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغر ًا حُمَجَّ أَنَُّه قَاَل : َعْن النَِّبِ   َعْن نـَُعْيٍم اْلُمْجِمِر َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 10
 . َتُه فـَْليَـْفَعلْ ( . َفَمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرَّ اْلُوُضوِء 

ُلُغ اْلَمْنِكبَـنْيِ , ُثَّ َغَسَل رِ َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم :  َرَة يـَتَـَوضَُّأ , فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َحَّتَّ َكاَد يـَبـْ ْجَلْيِه َحَّتَّ رََفَع إَل ) رَأَْيُت أَبَا ُهَريـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َفَمْن اْسَتطَاَع  ِلنَي ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء (يـَُقوُل : إنَّ ُأمَِِّت يُْدَعْوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًَّا حُمَجَّ السَّاقـَنْيِ , ُثَّ قَاَل : َسَِ
 ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرََّتُه َوََتِْجيَلُه فـَْليَـْفَعْل .

ْعُت َخِليِلي  ُلُغ احْلِْلَيةُ يـَُقوُل:  َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: َسَِ ُلُغ اْلُوُضوُء ِمْن اْلُمْؤمِ  ) تـَبـْ  ( .ِن َحْيُث يـَبـْ
---------- 

ْجمر   -بضم النون  -هو نُعيم  () َعْن نـَُعْيٍم اْلُمْجِمِر 
ُ
بضم امليم وسكون اجليم وكسر امليم وبالراء، ويقال:  -بن عبد هللا امل

، أي: يبخره ، روي عنه أنه  جُيَمن ُر مسجد رسول هللا  لُقن َب هو وأبوه باجملمر، ألن كل واحد منهما كان -بتشديد امليم الثانية 
 عشرين سنة . قال : جالست أبا هريرة 

 أمة اإلجابة ، وهم املسلمون ، وقد تطلق أمة ويراد هبا أمة الدعوة ، وليست مرادة هنا . ( ِإنَّ ُأمَِِّت ) 
هة الفرس، مث استعملت يف اجلمال والشهرة وطيب الذكر، مجع أغر ، أي ذو غرة، وأصل الغرة ملعة بيضاء تكون يف جب (ُغرًّا  )

، أي أهنم إذا دعوا على رؤوس األشهاد نودوا هبذا الوصف ، وكانوا على هذه  النور الكائن يف وجوه أمة حممد واملراد هنا : 
 الصفة .

 النور .د هنا : واملرامن التحجيل ، وهو بياض يكون يف ثالث قوائم من قوائم الفرس ،  (حُمَجَِّلنَي  )
 ( ) من ( للتعليل ، وأثر الشيء : ما يعقبه ناشئاً عنه . ) ِمْن أَثَِر اَْلُوُضوءِ 

ُلُغ اْلُوُضوُء (  ُلُغ احْلِْلَيُة ِمْن اْلُمْؤِمِن َحْيُث يـَبـْ ويف لفظ النسائي ) تبلغ حلية املؤمن ( ولفظ ابن حبان ) تبلغ حلية أهل اجلنة ) تـَبـْ
 مبلغ الوضوء ( .

ضوء ملعىن : أن زينة املؤمن اليت يُزيننه هللا تعاىل هبا يف القيامة تبلغ حيث يبلغ الوضوء ، أي : املواضع اليت كان يبلغ إليها ماء الو وا
 .يف الدنيا 

 احلديث دليل على فضل الوضوء ، وقد جاءت أحاديث كثرية يف فضله :-1
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يدعون يوم القيامة من بني األمم ، ووجوههم وأيديهم  َياَمة  ُغرًّا حُمَجَّل ني ( أي : أهنمحديث الباب ) إ نَّ أُمَّيت  يَْأُتوَن يـَْوَم اَْلق  -أ
 تتألأل نوراً وبياضاً من آثار الوضوء .

 ) الطهور شطر اإلميان ( رواه مسلم . وقال -ب
ُن ُوُضوءَ  وقال -ج َلَها م َن ) َما م ن  اْمر ٍئ ُمْسل ٍم ََتُْضرُُه َصالٌَة َمْكُتوبٌَة فـَُيْحس  َها َوُخُشوَعَها َورُُكوَعَها إ الَّ َكاَنْت َكفَّارًَة ل َما قـَبـْ

 الذُّنُوب  َما ملَْ يـُْؤت  َكب ريًَة َوَذل َك الدَّْهَر ُكلَُّه ( رواه مسلم .
نَـْيه  َمَع اْلَماء  فـََغَسَل َوْجَهُه َخرََج م ْن وَ  -أَو  اْلُمْؤم ُن  -)إ َذا تـََوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسل ُم  وقال -د َها ب َعيـْ أَْو  -ْجه ه  ُكلُّ َخط يَئٍة َنَظَر إ لَيـْ

ر  َقْطر  اْلَماء   َها يََداُه َمَع اْلَماء   -َمَع آخ  ر  َقْطر  اْلَماء   -فَإ َذا َغَسَل يََدْيه  َخرََج م ْن يََدْيه  ُكلُّ َخط يَئٍة َكاَن َبَطَشتـْ فَإ َذا  -أَْو َمَع آخ 
َها ر ْجالَُه َمَع اْلَماء  َغَسَل  ر  َقْطر  اْلَماء   -ر ْجَلْيه  َخَرَجْت ُكلُّ َخط يَئٍة َمَشتـْ ( رواه مسلم . -أَْو َمَع آخ   َحىتَّ ََيْرَُج نَق يًّا م َن الذُّنُوب 

 هل الوضوء من خصائص هذه األمة أم كان موجوداً يف األمم السابقة  على قولني :اختلف العلماء -2
 : أن الوضوء من خصائص هذه األمة . األولالقول 

 حلديث الباب .
 خص الغرة والتحجيل هبذه األمة ، ولو كان الوضوء لغريهم لثبت هلم ما ثبت هلذه األمة . وجه االستدالل : أن النيب 

 ( رواه مسلم . واية ) ... سيما ليست ألحدكم ...وأيضاً جاء يف ر 
 صائص هذه األمة ، وإمنا املخصوص هبا الغرة والتحجيل .أن الوضوء ليس من خ القول الثاين :

 ورجح هذا القول احلافظ ابن حجر .
)هاجر إبراهيم بسارة، ودخل هبا قرية، فيها ملك من امللوك أو جبار من اجلبابرة،  حلديث أيب هريرة قال: قال رسول هللا  -أ

 ( رواه البخاري .ت تتوضأ وتصلي ...فقامفأرسل إليه أن أرسل إيلن هبا، فأرسل هبا، فقام إليها، 
ته أمه فدعته فأىب ) كان رجل يف بين إسرائيل يقال له ُجَرْيج يصلي ، فجاء وحلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب

 احلديث وفيه : فتوضأ وصلى ، مث أتى الغالم ، فقال: من أبوك ؟ قال: الراعي ( رواه البخاري . أن جييبها ...
 ) هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ( رواه ابن ماجه وهو ضعيف . له ج ولقو 

 وإمنا خصت به هذه األمة الغرة والتحجيل .الراجح , وهذا القول هو 
اختلف العلماء يف ، وقد إطالة الغرة والتحجيل ] جماوزة احملل املفروض [ يف الوضوء  استدل حبديث الباب من قال باستحباب-3

 ى قولني :عل هذه املسألة
 أن ذلك مستحب .القول األول : 

 والرواية املشهورة عن أمحد .، واحلنفية ، وهذا مذهب الشافعي 
ْنُكْم َأْن يُط يَل ُغرََّتُه فـَْليَـْفَعل ( .حلديث الباب )  -أ  َفَمْن ا ْسَتطَاَع م 

 ولفعل أيب هريرة كما ثبت عنه ذلك . -ب
 ن والساقني . رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال احلافظ ابن حجر .كان يغسل العضدي ولفعل ابن عمر فقد –ج 

 : أن ذلك ال يشرع .القول الثاين 
 واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والسعدي .، وأمحد يف رواية ، وهذا مذهب مالك 

يدل عليها ، وإمنا يدل على نور أعضاء أن جماوزة حمل الفرض بدعوى أهنا عبادة دعوى َتتاج إىل دليل ،وحديث الباب ال -أ
 الوضوء يوم القيامة .
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مل يذكروا إال أنه يغسل الوجه واليدين إىل املرفقني والرجلني إىل الكعبني ، وما كان ليرتك  أن كل الواصفني لوضوء النيب -ب
 الفاضل يف كل مرنة من وضوئه .
وزة حمل الفرض يف طهارة املاء ، ألن هللا تعاىل ذكر حدن الوضوء إىل : الصحيح أنه ال يستحب جما قال الشيخ السعدي رمحه هللا

 مل يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك وال رغب فيه . املرفقني والكعبني ، وكل الواصفني لوضوء النيب 
 أن الزيادة تؤدي إىل كون غري املأمور به مأموراً به ، كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء .-ج
  ميكن إطالتها ، فإهنا خمتصة بالوجه ، فإذا دخلت يف الرأس ال تسمى غرة .أن الغرة ال -د

 الراجح . وهذا القول هو
 ما اجلواب عن أدلة القول األول ) مشروعية الغرة والتحجيل ( ؟وأ 

 قيم .كما رجـح ذلك ابن حجر وابن ال  أما قوله )فمن استطاع ...( فهي مدرجة من كالم أيب هريرة ال من كالم النيب 
أنه جتاوز املرفقني والكعبني ، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك  وأما فعل أيب هريرة ، فقد قال ابن القيم : مل يثبت عن النيب 

 ويتأول حديث إطالة الغرة . 
هو إمنا أنه غسل يديه حىت أشرع يف العضدين ، ورجليه حىت أشرع يف الساقني ، ف وأما حديث أيب هريرة يف صفة وضوء النيب 

 .يدل على مسألة اإلطالة يدل على إدخال املرفقني والكعبني يف الوضوء ، وال 
 َسي يوم القيامة بذلك ؟قوله ) يوم القيامة (  -4
 ألن الناس يقومون من قبورهم .-أ

 قال تعاىل )يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ل َربن  اْلَعاَلم نَي ( .
 لقيام األشهاد .-ب

 َم يـَُقوُم اأْلَْشَهاُد ( .قال تعاىل  ) َويـَوْ 
 لقيام املالئكة .-ج

 ( . فناً ...قال تعاىل ) يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمالئ َكُة صَ 
 يف القرآن على عدة معان : أطلقت األمةقوله ) إن أميت ... ( -5
 ئفة .طا -أ

 كما قال تعاىل ) َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف  ُكلن  أُمٍَّة َرُسوالً ... ( .
 وكما يف هذا احلديث . 

 مبعىن اإلمام .-ب
 كما قال تعاىل ) إ نَّ إ بـْرَاه يَم َكاَن أُمًَّة قَان تاً َّلل َّ  َحن يفاً ( .

 مبعىن امللة .-ج
 كقوله تعاىل عن املشركني ) إ نَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة ... ( .

 مبعىن الزمن .-د
 أُمٍَّة ... ( . كما قال تعاىل )َوادََّكَر بـَْعدَ 

 فضل هذه األمة . -6
 قرن احلكم مبا يرغب إليه ، حثاً على فعله . -7
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 باُب دخوِل اْلالِء واالستطابةِ 
 ( املكان اخلايل املعد لقضاء احلاجة . اْلالء) 

 وَسي خالًء :
 اإلنسان َيلو به عن غريه . ألن قيل :
 ألنه يتخلى فيه عن املؤذي من بول أو غائط . قيل :

 ألن مريد قضاء احلاجة يطلب مكان خالياً . قيل :و 
وقوله ) االستطابة ( هو طلب الطيب، واملراد هبا هنا: تطهري القبل والدبر من أثر البول أو الغائط حبجر أو ماء؛ ألنه طيب احملل 

 من اخلبث الطارئ عليه.
 ويف احلديث ) هنى أن يستطيب بيمينه ( .

 ( .ِمْن اْْلُُبِث َواْْلََباِئِث  ) اللَُّهمَّ إين ِ َأُعوُذ ِبكَ إَذا َدَخَل اْْلَالَء قَاَل :  َكانَ   : َأنَّ النَِّبَّ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  - 11
---------- 
فرد عن أنس ( أي : عند إرادة الدخول ال بعده ، وقد صرح هبذا البخاري يف األدب املِإَذا َدَخَل َاْْلَاَلَء  ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ 
 إذا أراد أن يدخل ... ( . قال : ) كان النيب 

( اخلُبث  بضم الباء مجع خبيث ، وهم ذكران الشياطني ، واخلبائث مجع خبيثة ، وهن إناث الشياطني ،  اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ )  
 فكأنه استعاذ من ذكران الشياطني وإناثهم .

 اخلبائث : الذوات الشريرة ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله .وقيل: اخلْبث : بإسكان الباء ، الشر ، و 
 قال اخلطايب : اخلُبث بضم الباء ، وعامة احملدثني يقولون : اخلْبث بإسكان الباء ، وهو غلط والصواب الضم 

م أبو عبْيد إمام قال النووي : وهذا الذي غلنطهم فيه ليس بغلط ، وقد صرح مجاعة من أهل املعرفة بأن الباء هنا ساكنة ، منه
 هذا الفن ، والعمدة فيه .

 احلديث دليل على استحباب  قول هذا الدعاء ) اَللَُّهمَّ إ ينن  أَُعوُذ ب َك م ْن َاخْلُُبث  َواخْلََبائ ث  ( عند دخول اخلالء .-1
 : وهذا األدب متفق على استحبابه ، ويستوي فيه الصحراء والبنيان . قال النووي

 يقال عند إرادة الدخول يف األماكن املعدة لذلك .هذا الدعاء -2
. شمري الثياب، وهذا مذهب اجلمهوريقال هذا الدعاء إذا كان يف غري األماكن املعدة لذلك كالصحراء يف أول الشروع عند ت-3

 ) قاله يف الفتح ( .
قضاء احلاجة ، وال يشرتط أن يكون معداً لقوله ) كان إذا دخل اخلالء ... ( واخلالء هو املوضع الذي َيلو اإلنسان بنفسه ل

 لقضاء احلاجة .
 أن هذه األماكن َتضرها الشياطني .: احلكمة من االستعاذة من الشياطني قبل دخول اخلالء -4

) إن هذه احلشـوش حمتَضرة ، فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل : أعوذ با هل من اخلبث  كما يف حديث زيد بن أرقم . قال: قال 
 بائث ( رواه أبو داود .واخل

 : َتضرها الشياطني .  حمتضرة: أماكن قضاء احلاجة .        احلشوش
 ( : قال احلطناب : وخصن هذا املوضع باالستعاذة لوجهني :4/10جاء يف املوسوعة الفقهية )

 .بأننه خالٌء ، وللشنياطني بقدرة اَّللن تعاىل تسلنٌط باخلالء ما ليس هلم يف املأل  األو ل :
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أنن موضع اخلالء قذٌر ينزنه ذكر اَّللن تعاىل فيه عن جريانه على اللنسان ، فيغتنم الشنيطان عدم ذكره ، ألنن ذكر اَّللن تعاىل  الث اين :
 يطرده ، فأمر باالستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمًة بينه وبني الشنيطان حىتن َيرج .

لتجاء إىل هللا عز وجل من اخلبث واخلبائث ألن هذا املكان خبيث ، وقال الشيخ ابن عثيمني : فائدة هذه االستعاذة : اال
واخلبيث مأوى اخلبثاء فهو مأوى الشياطني ، فصار من املناسب إذا أراد دخول اخلالء أن يقول : أعوذ با هل من اخلبث واخلبائث 

 تع ( .حىت ال يصيبه اخلبث وهو الشر ، وال اخلبائث وهو النفوس الشريرة .  ) الشرح املم
فإن العلة تقتضي من املسلم أن َيافظ على االستعاذة عند كل ، حىت لو دخل اخلالء لغري قضاء احلاجة هذا الدعاء يقال -5

دخول للخالء ، سواء كان بقصد قضاء احلاجة ، أو كان لغري ذلك من األمور اليت يستعمل الناس اليوم هلا دورات املياه من أمور 
 ذلك َيفظ املسلم نفسه من أذى الشياطني .النظافة املتنوعة ، وب

تَـَوضَّأ ]يعين، : أعوذ با هل من اخلبث واخلبائث(  قال أمحد : يقول إذا دخل اخلالء1/190جاء يف "املغين" )
ُ
: وما دخلت قط امل

 مكان الوضوء[ ومل أقلها إال أصابين ما أكره .
 أن يقول هذا الذكر ؟اختلف العلماء لو نسي -6
 ويقوله . يرجع قيل :ف

 أرجح .إنه سنة فات حملها ، وهذا  وقيل :
 فال يكفي إمراره بنفسه .، البد من هذا الذكر النطق باللسان  -7
 دعية أخرى تقال قبل دخول اخلالء لكن ال يصح منها شيء .وردت أ-8
ديث مجاعة عن عبد العزيز بن وردت التسمية )بسم هللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث ...( وهي شاذة ال تصح، فقد روى احل-أ

صهيب دون ذكر التسمية ، منهم شعبة ، ومحاد بن زيد ، وهشْيم بن َبشري ، وإَساعيل بن ُعبينة ، ومحاد بن سلمة ، وعبد 
 الوارث ، ومحاد بن واقد .

أن يقول : بسم ) سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء  ووردت يف حديث علي . قال : قال النيب -ب
 هللا ( رواه الرتمذي ، وهو ضعيف .

قال : ) ال يعجز أحكم إذا دخل مرفَقه أن يقول : اللهم إين أعوذ بك من الرجس  ما جاء عن أيب أمامة أن رسول هللا -ج
 النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم ( . لكنه حديث ضعيف 

 رجله اليسرى دخواًل واليمىن خروجاً . دمي، وهو تقهناك أدب آخر يفعل قبل دخول اخلالء -9
، واليسار ضد هو من باب التكرمي، ألن القاعدة أن اليمني تقدم يف كل ما دخوالً  فيسن ملن دخل اخلالء أن يقدم رجله اليسرى

 ذلك .
 ويدل هلذه القاعدة :

 كله ( . متفق عليه  يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه حديث عائشة قالت ) كان النيب -أ
 ) إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني وإذا خلع فليبدأ بالشمال ( متفق عليه . وحديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب
 داود . ) إذا توضأمت وإذا لبستم فابدؤا مبيامنكم ( رواه أبو وحديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ج

مي اليمني يف كل ما هو من باب التكرمي ؛ كالوضوء والغسل واخلروج من اخلالء ، ويستحب تقدمي يستحب تقد قال النووي :
 اليسار ضد ذلك ؛ كاالستنجاء ودخول اخلالء .... .
 فعند اخلروج يقدم اليمين ، ألن اخلروج أكمل وأفضل .
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 يستعيذ إظهاراً للعبودية ، وجيهر هبا للتعليم . كان -10
 احلاجة هي أماكن الشياطني . أن أماكن قضاء -11
 أن الذكر من أعظم األسباب اليت تنجي من الشيطان .-12
 إثبات وجود اجلن .-13
َلَة ِبَغاِئٍط َوال بـَْولٍ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب أَيُّوَب األَْنَصاِريِ   - 12 ْيُتْم اْلَغاِئَط , َفال َتْستَـْقِبُلوا اْلِقبـْ , َوال  ) إَذا أَتـَ

 ( .وا َتْسَتْدِبُروَها , َوَلِكْن َشر ُِقوا َأْو َغر ِبُ 
َها , َوَنْستَـْغِفُر اَّللََّ  قَاَل أَبُو أَيُّوَب :    . َعزَّ َوَجلَّ فـََقِدْمَنا الشَّاَم , فـََوَجْدنَا َمَراِحيَض َقْد بُِنَيْت َنَْو اْلَكْعَبِة , فـَنَـْنَحِرُف َعنـْ

يـَْقِضي  ) رَِقْيُت يـَْومًا َعَلى بـَْيِت َحْفَصَة , فـََرأَْيُت النَِّبَّ طَّاِب رضي هللا عنهما قَاَل :  ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَْ َعْن َعْبِد اَّللَِّ  - 13
 ( .ْستَـْقِباًل بـَْيَت اْلَمْقِدِس ) مُ اَم , ُمْسَتْدِبَر اْلَكْعَبَة ( . َويف ِرَوايٍَة َحاَجَتُه ُمْستَـْقِبَل الشَّ 

--------- 
ْيُتْم اْلَغاِئطَ )   أي : مكان قضاء احلاجة .(  إَذا أَتـَ

َلَة (   أي : الكعبة .) اَل َتْستَـْقِبُلوا اَْلِقبـْ
قال العلماء : هذا خطاب ألهل املدينة ومن يف معناهم ، حبيث إذا شرق أو غرب ال  ) َوَلِكْن َشر ُِقوا َأْو َغر ِبُوا( قال النووي :

 ها .يستقبل الكعبة وال يستدبر 
وجاء عند ابن خزمية ) دخلت (  ( وجاء يف الرواية الثانية ) َلَقْد َظَهْرُت َذاَت يـَْوٍم َعَلى َظْهر  بـَْيت َنا ) رَِقْيُت يـَْوماً َعَلى بـَْيِت َحْفَصةَ 

 على حفصة بنت عمر فصع دُت على ظهر البيت ( ؟
بيت إليه على سبيل اجملاز لكوهنا أخته فله منه سبب ، وطريق اجلمع أن يقال : إضافته ال وطريق اجلمع : قال ابن حجر :

فيه ، واستمر يف يدها إىل أن ماتت فورثه عنها ، وحيث  وحيث أضافه إىل حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنهـا النيب 
، ومل ترتك من َيجبه عن  أضافه إىل نفسه كان باعتبار ما آل إليه احلال ، ألنه ور ث حفصة دون إخوته ، لكوهنا كانت شقيقته

 االستيعاب .
يف حديث أيب أيوب أدب من آداب قضاء احلاجـة ، وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجــة ، وقد -1

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
 َيرم يف الصحراء ويف البنيان االستقبال واالستدبار . القول األول :

 قول أيب أيوب األنصاري ، وجماهد ، والنخعي ، والثوري ، وابن حزم ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاين .وهذا 
َلَة ب َغائ ٍط َواَل بـَْوٍل، َوَلك ْن َشرن قُوا أَْو َغرن بُوا ( . حلديث الباب )-أ  اَل َتْستَـْقب ُلوا اَْلق بـْ

َلَة ب َغائ ٍط أَْو بـَْوٍل ( رواه مسلم . ُسوُل َاَّللَّ  لََقْد نـََهانَا رَ  وحلديث سلمان . قال   )-ب  َأْن َنْستَـْقب َل اَْلق بـْ
) إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل  وحلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ج

 القبلة وال يستدبرها ( رواه أبو داود .
َلَة َوالَ يَ اَجت ه  َفالَ َيْستَـْقب ل  الْ ـــ)إ َذا َجَلَس َأَحدُُكْم َعَلى حَ  : قال رسول هللا .قال وحلديث أيب هريرة -د  رواه مسلم  .(ْسَتْدب ْرَهاق بـْ

 فهذه األحاديث صرَية يف النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، واألصل يف النهي التحرمي ، وهو عام يف الفضاء والبنيان .
 : جواز االستقبال واالستدبار مطلقاً يف البنيان دون الفضاء . ثاينالقول ال

 :  هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق . وقالوهذا مذهب اجلمهور ، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم ، 
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 ورجحه النووي وابن حجر .
قضي حاجته مستقبل الشام ي قال : ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النيب  -حديث الباب الثاين  –حلديث ابن عمر -أ

 مستدبر الكعبة ( .
 .رواه الرتمذي ته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( أن نستقبل القبلة ببول ، فرأي وحلديث جابر قال : ) هنى رسول هللا -ب
رمحن، أليس رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، مث جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد ال مروان األصفر قال )وعن -ج

 قد هني عن هذا؟ قال: بلى، إمنا هني عن هذا يف الفضاء، فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال بأس( رواه أبو داود .
 العام ، وفيه مجع بني األحاديث فيتعني املصري إليه . وجه الداللة : أنه تفسري من الصحايب )ابن عمر( لنهي رسول هللا 

 از .: اجلو  القول الثالث
 : وهذا مذهب عروة بن الزبري ، وربيعة شيخ مالك ، وداود الظاهري . قال النووي

 واستدلوا بنفس أدلة القول الثاين :
 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( . حديث ابن عمر السابق قال ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النيب 

 .نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( رواه الرتمذي  أن حديث جابر السابق قال ) هنى رسول هللا 
 وجه الداللة من احلديثني : أهنما ناسخان ألحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة .

 القول األول ، وهو التحرمي مطلقاً .والراجح 
ال يستدبرها ببول وال بغائط ، فإنه هنى عن ذلك يف حديث أيب أيوب وسلمان ال يستقبل القبلة و  : وكان قال ابن القيم 

 وأيب هريرة ، وعامة هذه األحاديث صحيحة وسائرها حسن ، واملعارض هلا إما معلول السند ، وإما ضعيف الداللة .
 ما اجلواب عن حديث ابن عمر )ارتقيت يوماً بيت حفصة ...( ؟وأ 
 قول ، والقول أقوى من الفعل . أنه فعل ، وحديث النيب -أ

 أن الفعل َيتمل اخلصوصية أو غريها .-ب
 أن هذا الفعل لو كان شرعاً ملا تسرت به .-ج
 حكم استقبال النريين ) الشمس والقمر ( حال قضاء احلاجة ؟ اختلف العلماء يف -2
 ذهب بعض الفقهاء إىل أنه يكره استقبال النريين .ف
 ملا فيها من نور هللا .-أ

 هنى أن يبول الرجل وفرجه باٍد إىل الشمس أو القمر ( . وحلديث ورد  ) أن رسول هللا -ب
 أنه ال يكره .والصحيح 

 التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب .-أ
 : هذا حديث باطل . وقال النووي: هذا حديث باطل ال أصل له ،  قال ابن حجروأما احلديث فباطل ، -ب

هنى عند قضاء احلاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارمها، واحتج  ه هللا: وأما استدالله بأن النيب قال ابن القيم رمح
مل ينقل عنه ذلك يف كلمة واحدة، ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل وال  باحلديث، فهذا من أبطل الباطل، فإن النيب 

وها من الفقهاء: منهم من قال: العلة أن اسم هللا مكتوب عليهما، ومنهم متصل، وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع. والذين ذكر 
 من قال: ألن نورمها من نور هللا، ومنهم من قال: إن التنكب عن استقباهلما واستدبارمها أبلغ يف التسرت وعدم ظهور الفرجني .

عليل الذي ذكروه ، وهو ملا فيهما من نور هللا والصحيح أنه ال يكره استقبال النريين وقت قضاء احلاجة ، والت قال السعدي :و
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 تعاىل ، منقوض بسائر الكواكب ، وعلة غري معتَّبة .
 تعظيم الكعبة . -3
 استقبال القبلة يكون : -4

 شرطاً : يف الصالة .
 ويكون حراماً : عند قضاء حاجة .

 لقبلة بعد سالمه من الصالة .ويكون مكروهاً : للخطيب يوم اجلمعة ، ويكره لإلمام إطالة قعوده مستقبلة ا
 ويكون مستحباً : عند الدعاء ، وعند األذان .

 جواز استقبال القبلة حال االستنجاء . -5
 جواز استقبال بيت املقدس حال قضاء احلاجة . -6
 . ما كان عليه ابن عمر من شدة احلرص على تتبع آثار النيب  -7
 ما ُخص به .        كلها للتشريع إال  بيان أن أفعال النيب  -8
 وهو يف تلك احلالة ، وال جيوز له ذلك ؟ فإن قيل : كيف نظر ابن عمر إىل النيب -9

يف تلك احلالة، وإمنا صعد السطح لضرورة له كما يف الرواية اآلتية  مل يقصد ابن عمر اإلشراف على النيب  قال ابن حجر :
ريق نافع عن ابن عمر ، نعم ملا اتفقت له رؤيته يف تلك احلالة عن غري قصـد )فحانت منه التفاتة( كما يف رواية للبيهقي من ط

أحب أن ال َيلي ذلك من فائدة ، فحفظ هذا احلكم الشرعي ، وقد دل ذلك على شدة حرص الصحايبن على تتبع أحوال النيب 
  ليتبعها ، وكذلك كان . 

 قصد لذلك ، فنَقَل ما رآه .وقال يف العمدة : وقعت منه تلك الرؤية اتفاقاً من غري 
وقال الكرماين : َيتمل أن يكون ابن عمر َقصَد ذلك ، ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه ، مث تأمل قعـوده ، فعرف كيف هو 

 جالس ليستفيد فعله ، فنقل ما شاهد .
 وهي خطأ تعد من قسم املقلوب  :قال احلافظ ابن حجر فائدة : جاء يف رواية البن حبان ) مستقبل القبلة مستدبر الشام ( ، 

ُل أَنَا َوُغالم  َنِْوي إَداَوًة ِمْن َماٍء َوَعنَـزَ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ أَنَُّه قَاَل :  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 14 , ةً َيْدُخُل اْْلَالَء , فََأمحِْ
 ( .فـََيْستَـْنِجي بِاْلَماِء 

 . واإِلداوُة : ِإناء  صغري  مْن جلٍد .الَعنَـَزُة : احلَْربَُة الَصِغريَُة 
--------- 

 (  املراد باخلالء الفضاء ، ويدل لذلك : ...َيْدُخُل اْْلالَء  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )
 قوله يف الرواية األخرى  ) كان إذا خرج حلاجته ( .-أ

 وقرينة محل العنزة مع املاء .-ب
 ه فيها متعلقة بأهله .وأيضاً يف األخلية يف البيوت كان خدمت-ج
 ( مقارب يل يف السن . ) َوُغاَلم  َنِْوي 
 اختلف ما املراد بالغالم :و

) أليس فيكم صاحب النعلني والطهور عند هذا احلديث قول أيب الدرداء : ابن مسعود ، ورجحه البخاري حيث ذكر  فقيل
 .، ويشكل على هذا رواية : ) من األنصار ( خدمة النيب  ، ألنه كان يتوىلملراد بصاحب النعلني: ابن مسعودوالوساد ( ، وا
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 : أبو هريرة . وقيل
 إذا أتى اخلالء أتيته مباء يف ركـوة فاستنجى ( . فقد روى أبو داود من حديث أيب هريرة قال : ) كان النيب 

 لوضوئه وحاجته ( .اإلداوة  وأيضاً جاء يف قصة ذكر اجلن من حديث أيب هريرة : ) أنه كان َيمل مع النيب 
 : جابر . وقيل

 انطلق حلاجته فأتبعه جابر بإداوة ( . ألنه جاء عند مسلم يف حديث جابر الطويل الذي يف آخر الكتاب : ) أن النيب 
 إناء صغري من جلد .) ِإَداَوًة ِمْن َماٍء (   

 ( عصا أقصر من الرمح ، وقيل : احلربة الصغرية . ) َوَعنَـَزةً 
 ( أي : يتطهر باملاء ما أصاب السبيلني من أثر البول أو الغائط . ِجي بِاْلَماءِ ) فـََيْستَـنْ 

 وقد كان هناك خالف لبعض السلف بكراهته .، االقتصار على املاء باالستنجاء  احلديث دليل على جواز -1
 ومما يدل على جواز االستنجاء باملاء :

 رواه أبو داود كان يفعل ذلك(.   يستنجوا باملاء فإين أستحييهم فإن النيب  حديث عائشة أهنا قالت لنسوة  )مرن أزواجكنن أن-ب

 ثالث حاالت : لهقاضي احلاجة من حيث استعمال املاء واحلجارة  -2
 أن يقتصر على املاء . األول :

 .وهذا جائز 
 حلديث الباب .

 وحلديث عائشة السابق .
 : أن يقتصر على احلجارة فقط .الثانية 

 ز .وهذا جائ
 وقد نقل ابن القيم رمحه هللا : إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيف .

 ومن أدلة اجلواز :
 أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ( رواه مسلم . حديث سلمان ) هنانا رسول هللا -أ

ُّ -ب َرين  أَْن آت َيُه ب َثالَثَة  َأْحَجاٍر ، فـََوَجْدُت َحَجَرْين  ، َواْلَتَمْسُت الثَّال َث فـََلْم اْلَغائ َط ، فََأمَ  وحديث ابن مسعود قال ) أََتى النَّيب 
َا ، فََأَخَذ احلََْجَرْين  َوأَْلَقى الرَّْوثََة َوقَاَل :  َهَذا ر ْكٌس ( ْدُه ، فََأَخْذُت َرْوثًَة ، فَأَتـَْيتُـُه هب   رواه البخاري . َأج 

 رواه أمحد (. ر بثالثة أحجار) إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، ... وكان يأم يرة . قال : قال رسول هللا وحديث أيب هر  -ج
 أن جيمع بني احلجارة واملاء . الثالثة :

 وهذا أفضل عند أكثر العلماء .
 ألنه أبلغ يف النظافة .أواًل : 
 ت مباشرِتا باليد .وألنه إذا استعمل احلجر أواًل خفف النجاسة وقلَّ ثانياً : 

: فالذي عليه اجلماهري من السلف واخللف وأمجع عليه أهل الفتوى وأئمة األمصار ، أن األفضل أن جيمع بني املاء  قال النووي
 واحلجر ، فيستعمل احلجر أوالً لتخف النجاسة وتقل مباشرِتا بيده ، مث يستعمل املاء .

ي أمجع عليه أهل الفتوى من أهل األمصار ، أن األفضل أن جيمع بني املاء : مذهب مجهور السلف واخللف الذ وقال العيين
 واحلجر .
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 . وقد ورد يف ذلك حديث لكنه ال يصح 
 للعنَزة ؟ احلكمة من استصحاب النيب اختلف العلماء يف -3

 : ليسترت هبا عند احلاجة . فقيل
 : يركزها لتكون إشارة إىل منع من يروم املرور بقربه . وقيل

 : كان َيملها ألنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى . يلوق
  . ورجحه النووي .  الصحيح وهذا هو

 جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه يف حاجته .-4
يف احلديث أن خدمة العامل شرفًا للمتعلم ، وقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقال : ) أليس فيكم صاحب النعلني والطهور -5

 والوساد ( .
 . ألن ابن مسعود كان يتوىل خدمة النيب 

 . منقبة ألنس خلدمته النيب  -6
 واالستعانة بالغري بالوضوء هلا ثالث حاالت :جواز االستعانة بالغري بالطهارة ،  -7

 : استعانة يف إحضار املاء ، وهذا جائز ما مل يكن هناك مننة . احلالة األول
 نة يف صب املاء ، وهذا جائز  .: استعا احلالة الثانية

يف سفر فقال : يا مغرية خذ اإلَداوة فأخذِتا ، فانطلق حىت توارى عين  حلديث املغرية بن شعبة . قال ) كنُت مع النيب -أ
 فقضى حاجته ، مث جاء ... فصببُت عليه فتوضأ ( متفق عليه .

إىل الشعب فقضى حاجته ، قال أسامة : فجعلت أصب  ملا أفاض من عرفة عدل وعن أسامة بن زيد ) أن رسول هللا -ب
 عليه ويتوضأ ( متفق عليه .

ذا احلديث دليل على جواز االستعانة يف الوضوء ، وقد ثبت أيضًا يف حديث أسامة بن هعن حديث املغرية : ويف  قال النووي
 يف وضوئه حني انصرف من عرفة ( . زيد  ) أنه صب على رسول هللا 

بوضوء فقال :  روى احلاكم يف املستدرك من حديث الربينع بنت ُمعونذ أهنا قالت ) أتيت النيب يف الفتح :  قال احلافظ-ج
 اسكيب ، فسكبت عليه ( .

 قال احلافظ : وهذا أصرح يف عدم الكراهة من احلديثني املذكورين لكونه يف احلضر ، ولكونه بصيغة الطلب 
 انة بأحد ، لكنه قول ضعيف .وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهة االستع

 : استعانة يف الوضوء يف فعله ، كأن يوضئه ، فيقول اغسل رجلي ، فهذا مكروه إال حلاجة ، كرجل مريض احلالة الثالثة
ُكْم ذََكَرُه بَِيِميِنِه َوُهَو يـَُبوُل َوال ) ال َُيِْسَكنَّ َأَحدُ قَاَل :  : َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َأِب قـََتاَدَة احْلَاِرِث ْبِن رِْبِعيٍ  األَْنَصاِريِ   - 15

 ( .َوال يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلنَاِء يـََتَمسَّْح ِمْن اْْلَالِء بَِيِميِنِه 
---------- 

،  ، شهد غزوة ُأحد وما بعدها، وكان يقال له: فارس رسول هللا احلارث بن ربعي األنصاري اخلزرجي   ( َعْن َأِب قـََتاَدةَ )
 هـ .54املدينة سنة :  تويف يف

هنى أن يتنفس يف اإلناء ، ....  أي : ال يستنج  حبجر وال ماء بيده اليمىن ، وعند مسلم ) أن النيب  ) َواَل يـََتَمسَّْح بيمينه ( 
خوذ من وأن يستطيَب بيمينه ( أي : أن يستنجي ، قال ابن امللقن : االستطابة : إزالة األذى عن املخرجني حبجر وحنوه ، أو مأ
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 الطيب ، ألن إزالة الفضلة ُتطين ب احملل ، وُتذهب عنه القذر .
 ال َيرج النفس من جوفه يف الوعاء الذي يشرب فيه . أي :) واَل يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلنَاِء ( 

 احلديث دليل على أنه يكره للبائل أن ميسك ذكره بيمينه حال البول . -1
 اء .والقول بالكراهة هو قول مجهور العلم

 قالوا : ألنه من باب اآلداب والتوجيه واإلرشاد .
 وألنه من باب تنزيه اليمني ، وذلك ال يصل النهي فيه إىل التحرمي .

 فائدة : وحمل النهي إذا مل تكن ضرورة ، فإن كان مَثن ضرورة جاز من غري كراهة .
جيعل ميناه  ضو الذي يكون منه األذى واحلدث ، وكان قال اخلطايب : إمنا كره مس الذكر باليمني تنزيها هلا عن مباشرة الع

 لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه ملا عداها من مهنة البدن .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : ألن اإلنسان يف حال البول قد َيصل منه رشاش ، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون 

ًا قد يضطر اإلنسان إىل ذلك فإذا اضطر إىل هذا فال بأس مثل أن تكون األرض على اليد اليسرى دون اليمىن ، ولكن أحيان
 س به، أما بدون حاجة فان النيب طيع أن َيركها فحينئذ يكون حمتاجاً إىل مسك ذكره بيمينه فال باً صلبة ويده اليسرى ال يست

 هنى عن ذلك قال  ) ال ميسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ( .
 لماء هل يكره مس الذكر باليمني مطلقاً أم حال البول فقط على قولني :اختلف الع -2

 : يكره حال البول فقط . القول األول
 (  فال يتعدى النهي إىل غريها . حلديث الباب ) إ َذا بَاَل َأَحدُُكْم َفاَل يَْأُخَذنَّ ذََكَرُه ب َيم ين ه  

 إن كان ال يبول جاز حلديث ) هل هو إال بضعة منك ( .وألنه رمبا تتلوث يده اليمىن إذا مس ذكرها هبا ، ف
 : باب ال ميسك ذكره بيمينه إذا بال . بخاري رمحه هللا يف صحيحهوبوب ال

قال احلافظ ابن حجر : أشار هبذه الرتمجة إىل أن النهي املطلق عن مس الذكر باليمني كما يف الباب قبله حممول على املقيد حبالة 
 اه مباحاً . ) الفتح ( .البول، فيكون ما عد

 وبوب أبو داود رمحه هللا يف سننه باب : كراهية مس الذكر باليمني يف االستَّباء .
 : يكره مطلقاً حال البول وغريه . القول الثاين

  .قالوا : إذا هني عن مس الذكر حال البول مع مظنة احلاجة يف تلك احلالة ، فيكون النهي يف غريها مع احلاجة من باب أوىل
 القول األول وأن النهي حال البول فقط . والراجح

 احلديث دليل على كراهة االستنجاء باليمني ، وهذا قول مجاهري العلماء . -3
 حلديث الباب ) َواَل يـََتَمسَّْح م ْن َاخلَْاَلء  ب َيم ين ه  ( .-أ

 وحديث سلمان قال ) هنانا النيب أن نستنجي باليمني ( رواه مسلم .-ب
 )إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، ... وال يستنجي بيمينه ( رواه أبو داود . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا و  -ج

 : وقد أمجع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء باليمني . قال النووي
 : اجلماهري على أنه هني تنزيه وأدب ال هني َترمي . وقال

نه هني َترمي، ومال إليه الشوكاين حيث قال: وهو احلق، ألن النهي يقتضي التحرمي، وال صارف له، وذهب بعض العلماء إىل أ
 فال وجه للحكم بالكراهة فقط .
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 حلديث الباب ، وحلديث سلمان ، والنهي يقتضي التحرمي .
 احلديث دليل على كراهة أن يتنفس الشراب .-4

ن طريق األدب خمافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم واألنف فيه وحنو : النهي عن التنفس يف اإلناء هو مقال النووي 
 ذلك .

: وهذا النهي للتأدب إلرادة املبالغة يف النظافة ، إذ قد َيرج مع النفس بصاق ، أو خماط ، أو خبار رديء  قال احلافظ ابن حجر
 ، فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر هبا هو أو غريه عن شربه .

 : والنهي عن التنفس يف اإلناء لئال يقذره على غريه أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغري . اينوقال الصنع
 إذاً : حماذير التنفس يف اإلناء ؟ 
 أنه يقذر الشراب على من بعده . -أ

 أن النفس رمبا محل أمراضاً يتلوث هبا اإلناء . -ب
 أنه َيشى عليه من الشنَرق .-ج
 أال يشرب يف نـََفس واحد ، بل يشرب يف نَفسني أو ثالثة مع فصل القدح عن فيه . السنة لإلنسان -5

 .يتنفس يف الشراب ثالثاً ( رواه مسلم  عن أنس قال ) كان رسول هللا 
َرْيِن , فـََقاَل : )) إنَـّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : ) َمرَّ النَِّبُّ  - 16 ُهَما لَيُـَعذَّبَاِن , َوَما يـَُعذَّبَاِن يف  ِبَقبـْ

َُُا : َفَكاَن ال َيْسَترِتُ ِمْن اْلبَـْوِل , َوَأمَّا اآلَخُر : َفَكاَن ََيِْشي بِالنَِّميَمِة فََأَخذَ   َجرِيَدًة َرْطَبًة , َفَشقََّها ِنْصَفنْيِ , َكِبرٍي َأمَّا َأَحُد
ُهَما َما َِلْ يـَْيَبَسا  فـََقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , ِلَ فـََعْلَت َهَذا ؟ قَاَل : َلَعلَُّه ُُيَفَّفُ فـََغَرَز يف ُكلِ  قـَْْبٍ َواِحَدًة ,   ( .َعنـْ

--------- 
َرْينِ  َمرَّ النَِّبُّ ) ُّ ( ِبَقبـْ يطَان  اْلَمد يَنة  أَْو َمكََّة  ويف رواية ) َمرَّ النَّيب  َائ ٍط م ْن ح  من  ويف رواية ) مر النيب  ( أي : بستان ،حب 

 بعض حيطان املدينة ( ويف الرواية األخرى ) مر بقَّبين ( عند ابن ماجة  ) جديدين ( .
 أي : ملا َسع صوتاً من داخلهما .(  ) فـََقاَل النَِّبُّ 

 أي : يعاقبان .( إنَـُّهَما لَيُـَعذَّبَاِن )
اري يف كتاب األدب ) وإنه لكبري ( فقد ثبت أن فعل هذين املقبورين من الكبائر ، وأما ويف رواية للبخ) َوَما يـَُعذَّبَاِن يف َكِبرٍي ( 

 قوله ) وما يعذبان يف كبري ( فتأوهلا العلماء على أقوال ستأيت إن شاء هللا 
َُُا اَل َيْسَترِتُ ِمْن بـَْولِِه (  روى ثالث روايات ، يسترت بتائني  وجاء يف رواية عند مسلم ) ال يستنزه ( ، قال النووي :) َكاَن َأَحُد

مثناتني ، ويستنزه بالزاي واهلاء ، ويستَّبئ بالباء املوحدة واهلمزة ، وهذه الثالثة يف البخاري وغريه وكلها صحيحة ومعناها ال 
 يتجنبه ويتحرز منه .

 وقى ( وهي مفسرة للمراد .قال احلافظ : وقد وقع عند أيب نعيم يف ) املستخرج ( من طريق وكيع عن األعمش ) كان ال يت
أي: يسعى باإلفساد بني القوم، بأن ينقل لكل واحد منهم ما يقوله اآلخر من الشتم (  َوَأمَّا اآلَخُر : َفَكاَن ََيِْشي بِالنَِّميَمةِ  )

 واألذى.
يب رطب ( قال النووي : العسيب اجل(  فََأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبةً )   ريد والغصن من النخل .ويف الرواية األخرى ) فدعا بعس 
ُهَما َما َِلْ يـَْيَبَسا)   أي : مدة عدم يبس الشقني .(  َلَعلَُّه ُُيَفَُّف َعنـْ
 احلديث يدل على جناسة البول من اإلنسان وهو إمجاع ، وسيأيت حديث األعرايب والكالم عليه إن شاء هللا . -1
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 احلديث دليل وجوب التنزه من البول .-2
 ى أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القَّب .احلديث دليل عل-3

 ولذلك استحب الفقهاء ملن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً ألنه أسلم من الرشاش .   
 يرتاد لبوله املوضع الدمث ، وهو اللني الرخو من األرض  . :  وكان  قال ابن القيم

 لف العلماء يف املراد بقوله ) وما يعذبان يف كبري ( :قوله ) وما يعذبان يف كبري بلى إنه كبري (  اخت-4
 : ليس بكبري يف زعمهما . فقيل
 : ليس بكبري يف مشقة االحرتاز منه ، أي كان ال يشق عليهما االحرتاز من ذلك . وقيل

 الراجح . ورجحه البغوي وابن دقيق العيد ومجاعة ، وهذا هو
باملواظبة عليه ، ويرشد إىل ذلك السياق ، فإنه وصف كاًل منهما مبا يدل على جتدد  : ليس بكبري مبجرده ، وإمنا صار كبرياً وقيل 

 ذلك منه واستمراره عليه .
قال النووي : سبب كوهنما كبريين ، أن عدم التنزه من البول ، يلزم منه بطالن الصالة ، فرتكه كبرية بال شك ، واملشي -5

 .بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح 
 مل يعرف اسم املقبورين وال أحدمها ، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد السرت عليهما .-6

 ينبغي ذكره إال مقروناً : وما حكاه القرطيب يف التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدمها سعد بن معاذ فهو قول باطل القال احلافظ
، كما ثبت يف احلديث الصحيح ، وأما قصة حضر دفن سعد بن معاذ أن النيب  ،يدل على بطالن احلكاية املذكورة ، ومماببيانه

 ] قاله احلافظ[قال هلم: من دفنتم اليوم ههنا؟ فدل على أنه مل َيضرمها.  املقبورين ففي حديث أيب أمامة عند أمحد أنه 
 اختلف يف املقبورين :-7

 : كانا كافرين . فقيل
 صحيح  ، ويدل لذلك :: كانا مسلمني  وهذا هو ال وقيل

مر بالبقيع فقال : من دفنتم هنا ؟ ( فهذا يدل على أهنما كانا مسلمني ألن البقيع مقَّبة  أنه جاء عند أمحد ) أن الرسول 
 املسلمني .

 عظم أمر النميمة وأهنا من كبائر الذنوب .-8
 ) ال يدخل اجلنة منام ( متفق عليه . وقد قال 

 كالم بني الناس على وجه اإلفساد من أسباب عذاب القَّب .أن النميمة وهي  نقل ال-9
 اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القَّب ؟-10

 . ذهب بعض العلماء إىل أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن احلصيب 
 أنه ال جيوز ذلك .والصحيح 

  بأمر مغيب وهو قوله  ) ليعذبان ( .: ألنه عـلل غرزمهـا على القَّبوقال ورجح ذلك اخلطايب والقاضي عياض 
 ومما يدل على أنه ال جيوز ذلك أمور : 
حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم وفيه ) إين مررت بقَّبين يعذبان فأحببت بشفاعيت أن يَّبد عليهما مادام الغصنان -أ

 رطبني ( .
 . أنه مل يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب خبالف النيب -ب
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 ا ذلك فقد أسأنا الظن بامليت ، ألننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم أننا إذا فعلن-ج
 أن هذا مل يفعله السلف الصاحل .-د

 إثبات عذاب القَّب .-11
 وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة .  

 عون أشد العذاب ( .قال تعاىل ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فر 
 ومن السنة أدلة كثرية ومتواترة :

 حديث الباب .-أ
) إذا تشهد أحدكم التشهد اآلخر فليتعوذ با هل من أربع . . . وذكر منها  قال رسول هللا  -قال  وحديث أيب هريرة -ب

 عذاب القَّب ( رواه مسلم .
عاهلم ع يف قَّبه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع ن) إن العبد إذا وض  قال رسول هللا  –قال  وحديث  أنس -ج

. وأما الكافر أو املنافق فيقول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يضرب مبطرقة من حديد أتاه ملكان فيقوالن له ..
 ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني ( متفق عليه

 . ) لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القَّب الذي أَسع ( رواه مسلم  ول هللا وعنه قال : قال رس -هـ 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من   ) أن رسول هللا  و_ وعن ابن عباس 

 عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القَّب ... ( . متفق عليه
 يقول: اللهم إين أعـوذ بك من عذاب القَّب، ومن عذاب النار ...(. متفق عليه قال )كان رسـول هللا  وعن أيب هريرة  -ز

 بعض أسباب عذاب القَّب :-12
 النميمة وعدم التنزه من البول .أواًل : 

 ] حديث الباب [ حلديث ابن عباس 
 رواه ابن ماجه .: ) أكثر عذاب القَّب من البول ( .  وقال رسول هللا 

 الغيبة.ثانياً : 
 فقد جاء يف رواية عند ابن ماجه ) وأما اآلخر فيعذب بالغيبة ( .

 الغلول من الغنيمة .ثالثاً : 
إىل خيَّب ، فلم نغنم ذهباً وال ورقاً ، غنمنا املتاع والطعام والشراب ، مث انطلقنا  قال ) خرجنا مع رسول هللا  عن أيب هريرة 

َيل رحله ، فُرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا : هنيئاً  عبد له ... فلما نزلنا قام عبُد رسول هللا  ومع رسول هللا إىل الوادي 
له الشهادة يا رسول هللا ! فقال: كال ، والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا ، أخذها من الغنائم يوم خيَّب مل 

 . ( متفق عليه .تصبها املقاسم ، ففزع الناس ..
 استحب بعض العلماء قراءة القرآن عند القَّب هلذا احلديث ، لكن هذا قول ضعيف وأن قراءة القرآن عند القَّب بدعة .-13
 حيث أطلعه على تعذيب املقبورين مع أن الذين كانوا معه مل يسمعوا . إثبات املعجزة -14
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 باُب السواكِ 
َواِك ِعْنَد ُكلِ  صَ قَاَل :  النَِّبِ   َعنْ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 17  ( .الةٍ ) َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِِّت أَلَمْرتـُُهْم بِالسِ 

---------- 
 حرف امتناع لوجود ، أي : إهنا تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر .  ) َلْواَل (

 أي : أثقل . ) َأْن َأُشقَّ ( 
 م أمة اإلجابة ، وهم من آمن به واتبعه .املراد هب ) َعَلى ُأمَِِّت (

 أي : أللزمتهم . أَلََمْرتـُُهْم ()  
َواِك (  اسم للعود الذي يستاك به من األراك وغريه ، واملراد هنا الفعل . ) بِالسِ 

َواِك (   ) َيُشوُص فَاُه بِالسِ 
 احلديث دليل على استحباب السواك  وليس بواجب .-1

 ( كلمة متنع الشيء لوقوع غريه ، فصار الوجوب هبا ممنوعاً .السواك غري واجب، وذلك أن )لوالفقه أن : فيه من ال قال اْلطاِب
 : هو سنة ليس بواجب يف حال من األحوال ال يف الصالة وال يف غريها بإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع . قال النووي

 يتأكد السواك يف مواضع : -2
 عند دخول املنزل . -أ 

 إذا دخل بيته بدأ بالسواك ( . رواه مسلم الت : ) كان رسول هللا عن عائشة . ق
 عند دخول املنزل أدب  يتمثل يف حسن معاشرته األهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته ( . ) يف تسوكه 

 عند الصالة . -ب 
 حلديث الباب ) لوال أن أشق على أميت ألمرِتم بالسواك عند كل صالة ( .

 ة فرض أو نفل .وهذا شامل لكل صال
 عند قيام الليل . -ج 

 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ( متفق عليه حلديث حذيفة . قال ) كان رسول هللا 
 يعين لصالة التهجد ، وتدل عليه رواية ملسلم ) إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ( . ) إذا قام من الليل (

 عند تغري رائحة الفم . -د 
 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( . رواه النسائي ل النيب عن عائشة .قالت : قا

وتغريه يكون بأشياء منها : ترك األكل والشرب ، ومنها : أكل ماله رائحة كريهة ، ومنها : طول السكوت ، ومنها : كثرة الكالم 
. 
 عند الوضوء . -ه 

َواك  َمَع ُكلن  ُوُضوٍء ( َأْخَرَجُه َمال ٌك، قَاَل ) َلوْ  َعْن َرُسول  َاَّللَّ   كما يف حديث َأيب  ُهَريـَْرَة  اَل أَْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيت  أَلََمْرتـُُهْم ب السن 
 وَأمْحَُد، َوالنََّسائ يُّ، َوَصحََّحُه ا ْبُن ُخَزمْيَةَ .

 اختلف العلماء يف َتديد مكان السواك عند الوضوء ؟-3
 قبل الوضوء ، فيستاك مث يتوضأ . القول األول :

 لرواية ) عند كل وضوء ( .
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 يف أثناء الوضوء ، وذلك عند املضمضة .القول الثاين : 
 لرواية ) مع كل وضوء ( ، فإن ) مع ( تفيد املصاحبة .

 األول ألمرين :والراجح 
 أنه تسوك أثناء الوضوء . ألنه مل َيفظ عنه  أواًل :
لصالة الليل وفيه ) فاستيقظ وتسوك وتوضأ  ة ووصف قيام النيب جاء يف حديث ابن عباس ملا بات عند خالته ميمون ثانيًا :
 ) منحة العالم ( .  ...( .

 حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ -4
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني ؟

 أنه مكروه . القول األول :
 وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف املشهور وإسحاق .

 ) خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك(. متفق عليه  ال رسول هللا قال: ق أيب هريرة  حلديث-أ
 وجه الداللة : أن السواك يزيل هذه الرائحة اليت نشأت عن عبادة هللا ، واخللوف ال يكون إال بعد الزوال غالباً .

اه البيهقي والدارقطين ، وضعفه )إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي(. رو  وحلديث علي . قال: قال -ب
 الدارقطين والبيهقي ، وقال احلافظ : إسناده ضعيف .

 : أنه غري مكروه وأنه سنة يف كل وقت . القول الثاين
 وبه قال أبو حنيفة ومالك واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

فهذه األحاديث مل تقيند ذلك بوقت معني ال للصائم وال ) مع كل وضوء ( وأيضًا يف حديث ) مع كل صالة (  لقوله  -أ
 لغريه .

 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( . ولعموم قوله -ب
 : وقد أطلق السواك ومل َيصه بوقت معني ، وال حبالة خمصوصة ، فأشعر مبطلق شرعيته . قال الشوكاين

 صي يتسوك وهو صائم ( . رواه أبو داود والرتمذي .ماال أح قال : ) رأيت رسول هللا  وعن ربيعة بن عامر -ج
 وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السالم ، والنووي واملزين . هو الراجحوهذا القول 

 ما اجلواب عن أدلة القول األول ) أنه مكروه ( ؟ 
 اجلواب :

 أما حديث ) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ( فحديث ضعيف .
 ئم ... ( فال يسلم االستدالل به : وأما حديث ) خللوف فم الصا

 ألن خلوف فم الصائم ليس سببه األسنان بل خلو املعدة من الطعام . أواًل :
 أننا لسنا مبتعبدين هبذه الرائحة ، فال يرتك السواك ألجل إبقاء رائحة الفم .  ثانياً :

 هل َيصل على السنة من يتسوك بغري السواك ؟ -5
 فيه خالف :

 السنة من استاك بأصبعه أو خبرقة . ال يصيب قيل :
 ألن الشرع مل يرد به وال َيصل به اإلنقاء .
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 يصيب السنة . : وقيل
 يصيب السنة بقدر ما َيصل من اإلنقاء ، وال يرتك القليل من السنة للعجز عن كثريها . ] قاله يف املغين [ .وقيل : 

 الراجح . وهذا القول هو
 ليد اليمىن ؟هل يستاك باليد اليسرى أم با-6

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 باليمىن . القول األول :

 واختيار ابن قدامة وغريه من احلنابلة، وبعض الشافعية كابن امللقن . 
 ألنَّه سنَّة ، والسَّنَّة طاعة  هل عزَّ وجلَّ فال تكون باليسرى . 
 عله وترجله وطهوره ويف شأنه كلن ه ( متفق عليه .كان يعجبه التيامن يف تن   ففي حديث عائشة )أنَّ النيب  
 .وزاد أبو داود ) وسواكه (  

 أنه يستاك باليسرى . القول الثاين :
وهذا مذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة، وقال به شيخ اإلسالم والعالمة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ باجلهة اليمىن 

 من الفم.
 ذى .ألنه من باب إزالة األ

وهل يسوغ اإلنكار   ؟ هل هو باليد اليسرى أويل من اليد اليمين أو بالعكس  : وقد ُسئ َل شيخ االسالم ـ َرمحه هللا ـ عن السواك 
  ؟ وأميا أفضل  ؟ على من يستاك باليسرى

َسج، ذكره عنه يف مسائله احلمد  هل رب العاملني، األفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور الَكوْ 
وما علمنا أحًدا من األئمة خالف يف ذلك؛ وذلك ألن االستياك من باب إماطة األذى، فهو كاالستنثار واالمتخاط؛ وحنو ذلك 
مما فيه إزالة األذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كاالستجمار وحنوه باليسرى، وإزالة األذي واجبها ومستحبها 

 . باليسرى
 : إن تسوك لتطهري الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمىن . القول الثالث

 وهذا قول بعض املالكية .
 وهللا أعلم .

 كان جيعله بني أصابعه أثناء الصالة .  جعل السواك يف يده أثناء الصالة هذا خطأ ومل يرد أن النيب فائدة :
 بأمته ؟ ه ، وحرصه عليهم ، اذكر بعض صور شفقته ورمحته بأمت يف احلديث شدة شفقته -7
 أن األصل يف األمر الوجوب ما مل يرد دليل يصرفه .-8
 املشقة جتلب التيسري .-9

 على أمته يوم القيامة . حرصه -10
 : ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم يف بعض ـ مث ذكر جميئهم إىل األنبياء ـ فقال :  قال 

تونين فأقول : أنا هلا ، فاستأذن على ريب فيؤذن يل ويلهمين حمامد أمحده هبا ال َتضرين اآلن فأمحده بتلك احملامد وأخر له فيأ
ساجداً ، فيقال : يا حممد ، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشـفع تشـفع ، فأقول : يا رب ، أميت أميت ... احلديث ( . 

 رواه البخاري ومسلم
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 نبياء يومئذ : اللهم سلم سلم .ودعوى األ
o . حرصه على هداية أمته 

: ) إن  ملا تال قول هللا عز وجل يف إبراهيم : ) ربن  إهننَّ أضللن كثرياً من الناس فمن تبعين فإنه مين ( وقول عيسى  قال 
يت أميت وبكى ، فقال هللا عز وجل : تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم ( فرفع يديه وقال : ) اللهم أم

مبا قال وهو أعلم  فسأله ، فأخَّبه رسول هللا  يا جَّبيل اذهب إىل حممد ـ وربك أعلم ـ فسله : ما يبكيك ؟ فأتاه جَّبيل 
 ، فقال : يا جَّبيل اذهب إىل حممد فقل : إننا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك ( . رواه مسلم 

o . شفقته بنساء أمته 
) إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن أطول فيها، فأَسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه (.  : قال 

 رواه البخاري
o : وقال يف احلج 

) أيها الناس ، قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول هللا ؟ فسكت حىت قاهلا ثالثًا ، فقال رسول 
لو قلت نعم لوجبت ، وملا استطعتم ، مث قال : ذروين ما تركتكم ، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم  : هللا 

 على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ( . رواه مسلم 
o : وقال يف الصيام 

، ترك القيام يف الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد مث وملا صلى يف رمضان ، وصلى ناس بصالته 
 قال : ) أما بعد ، فإنه مل َيف علي مكانكم لكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ( . متفق عليه 

 بأمته ، وحرصه عليهم . هذه أمثلة ال يراد هبا احلصر ، وال شك أهنا تدل على شفقته 
َفَة ْبِن الْ  - 18  ( .ِل َيُشوُص فَاُه بِالسِ َواِك إَذا قَاَم ِمْن اللَّيْ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َيَماِن رضي هللا عنهما قَاَل : َعْن ُحَذيـْ

---------- 
 اك ( .يعين لصالة التهجد ، وتدل عليه رواية ملسلم ) إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسو إَذا قَاَم ِمْن اللَّْيِل (  

 ( أي : يدلك ورجحه النووي .) َيُشوُص 
 احلديث دليل على مشروعية السواك عند القيام من الليل . -1

 قال ابن دقيق العيد : وعلته ، أن النوم مقتض لتغري الفم ، والسواك هو آلة التنظيف للفم ، فيسن عند مقتضي التغري .
 تمل أن َيص مبا إذا قام إىل الصالة .ظاهر قوله ) من الليل ( عام يف كل حاله ، وَي -2

 يف الصالة بلفظ ) إذا قام للتهجد ( وملسلم حنوه . –رمحه هللا  –ويدل عليه رواية املصنف 
 وحديث ابن عباس يشهد له .

 نة يف كل وقت ، ويتأكد يف مواضع وقد تقدمت .السواك س -3
 ن علة السواك عند القيام من النوم هو تغري رائحة الفم .احلديث دليل على استحباب التسوك عند تغري رائحة الفم ، أل-4

 ويؤيده حديث ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( .
  مشروعية قيام الليل ، وقد جاءت الفضائل الكثرية يف فضل قيام الليل : -5

 أواًل : أن هللا تبارك وتعال مدح أهله .
ع  يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َومم َّا َرَزقْـَناُهْم يُنف ُقوَن . َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخف َي هَلُم من  قال تعاىل ) تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعن  اْلمَ  ن َضاج 
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َا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .  قـُرَّة  أَْعنُيٍ َجزَاء مب 
 م واالضطجاع على الفرش الوطيئة .: تتجايف جنوهبم عن املضاجع : يعين بذلك قيام الليل وترك النو  قال ابن كثري

 يدعون رهبم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابه  وطمعاً يف جزيل ثوابه  . 
 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بني فعل القربات الالزمة واملتعدية .

 ثانيا : قيام الليل  من عالمات املتقني .
ن نَي . َكانُوا قَل ياًل من َن اللَّْيل  مَ  قال تعاىل ) إنَّ اْلُمتَّق نَي يف  َجنَّاتٍ  ذ يَن َما آتَاُهْم رَبُـُّهْم إ نَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذل َك حُمْس  ا َوُعُيوٍن . آخ 

 يـَْهَجُعوَن . َوب اأَلْسَحار  ُهْم َيْستَـْغف ُروَن . َويف  أَْمَواهل  ْم َحقٌّ لن لسَّائ ل  َواْلَمْحُروم  ( .
 يف اآلية : ال ينامون من الليل إال أقله ، كابدوا قيام الليل .قال احلسن البصري 

ن أن ويف قوله سبحانه ) َوب اأَلْسَحار  ُهْم َيْستَـْغف ُروَن ( قال الرازي يف اآلية : إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون مث يريدو 
سرية الكرمي : يأيت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، فيستغفرون من التقصري ، وهذه 

 ويعتذر من التقصري ، واللئيم يأيت بالقليل ويستكثره ومين به .
 ثالثاً : قيام الليل  من صفات عباد الرمحن . أولياء هللا ومن أسباب دخول اجلنة .

ا َوق َياًما َوالَّذ يَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصـر ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إ نَّ َعَذابـََها  يقول تعاىل يف وصف عباد الرمحن ) َوالَّذ يَن يَب يُتوَن ل َرهبن  ْم ُسجَّـدً 
َا َصبَـُروا َويـَُلقنـَْوَن ف يَها َتَ يًَّة َوَسـاَلًما َخال د يَن ف يهَ   ا ( .ا َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقامً َكاَن َغرَاًما ... أولَئ َك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مب 

 رابعاً : وفرق تعال بني من قام الليل ومن ِل يقمه , ِمتدحاً صاحب القيام .
َرَة َويـَْرُجـو َرمْحََة رَبن ه  ُقْل َهْل َيْسَتو ي  ) فقال تعاىل دًا َوقَائ مًا ََيَْذُر اآْلخ  الَّذ يَن يـَْعَلُموَن َوالَّذ يَن اَل أَمَّْن ُهَو قَان ٌت آنَاء اللَّْيل  َساج 

 ْعَلُموَن ( .يَـ 
 خامساً : قيام الليل  أفضل الصالة بعد الفريضة .

 ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم . عن أيب هريرة . قال : قال 
: وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار ، ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص ، وألن صالة الليل  قال ابن رجب

على النفوس ، فإن الليَل حمل النوم  والراحة من التعب بالنهار ، فرْتك النوم مع ميل النفس إليه جماهدٌة عظيمٌة ، وألن القراءة أشق 
يف صالة الليل أقرب إىل التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، وَيضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعاىل ) 

 أشد وطئاً وأقوم قيالً ( . إن ناشئة الليل هي
 سادساً : من أسباب دخول اجلنة .

) أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة  عبد هللا بن سالم . قال : قال  عن
 بسالم ( رواه الرتمذي .

 سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفنت .
 ، وصالة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفنت . فالصالة عموماً 

 ُّ َقَظ النَّيب  َلَة م َن اْلف نَت  َوَماَذا فُت َح م َن اخْلَزَائ ن  أَْيق   َعْن أُمن  َسَلَمَة قَاَلت  ) اْستَـيـْ َلٍة فـََقاَل : ُسْبَحاَن اَّللَّ  َماَذا أُْنز َل اللَّيـْ ُظوا َذاَت لَيـْ
َبات  احلُْ  َرة  ( رواه البخاري .َصَواح  نـَْيا َعار يٍَة يف  اآلخ  َيٍة يف  الدُّ  َجر  ، فـَُربَّ َكاس 

 ففي هذا احلديث دليل وتنبيه على أثر الصالة بالليل يف الوقاية من الفنت .
 ثامناً : أنه شرف للمؤمن .
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ئت فإنك جمزي به ، ... واعلم أن ) جاءين جَّبيل ! فقال يا حممد ! اعمل ما ش فقد جاء يف احلديث عن سهل قال : قال 
 شرف املؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( رواه الطَّباين وحسنه األلباين .

فقيام الليل شرف للمؤمن ، ألنه دليل على إخالصه ، ودليل على ثقته بربه ، ودليل على قوة إميانه ، فريفعه هللا ويعزه ويرفع 
 ى با هل تعاىل .مكانته ويعلي درجته ألنه خل
 تاسعاً : هلم غرف يف اجلنة .

) إن يف اجلنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها هللا ملن أطعم الطعام ، وأفشى السالم ،  قال 
 وصلى بالليل والناس نيام ( رواه أبو داود .

 عاشرًا  : بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلهلي .
) ينزل ربنا كلَّ ليلة إىل َساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين  أيب هريرة . قال : قال رسول هللا عن 

 فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ( متفق عليه 
 من يقوم الليل بِنعم الرجل . احلادي عشر :وصف النِب 

ن    َعْن َساملٍ  َعْن أَب يه   فـََتَمنـَّْيُت َأْن أََرى ُرْؤيَا فَأَُقصََّها  إ َذا رََأى ُرْؤيَا َقصََّها َعَلى َرُسول  اَّللَّ   قَاَل ) َكاَن الرَُّجُل يف  َحَياة  النَّيب 
د  َعَلى َعْهد  َرُسول   َعَلى َرُسول  اَّللَّ   فـََرأَْيُت يف  النـَّْوم  َكَأنَّ َمَلَكنْي  َأَخَذاين   اَّللَّ   وَُكْنُت ُغالَمًا َشابًّا ، وَُكْنُت أَنَاُم يف  اْلَمْسج 

 -ر  ْد َعَرفْـتُـُهْم َفَجَعْلُت أَُقوُل أَُعوُذ ب اَّللَّ  م َن النَّاَفَذَهَبا يب  إ ىَل النَّار  فَإ َذا ه َي َمْطو يٌَّة َكَطين  اْلب ْئر  ، َوإ َذا هَلَا قـَْرنَان  ، َوإ َذا ف يَها أُنَاٌس قَ 
َها َحْفَصُة َعَلى َرُسول  اَّللَّ   -قَاَل  فـََقاَل : ن ْعَم الرَُّجُل َعْبُد  فـََلق يَـَنا َمَلٌك آَخُر فـََقاَل يل ملَْ تـُرَْع ، فـََقَصْصتُـَها َعَلى َحْفَصَة فـََقصَّتـْ

 ْيل  إ الَّ قَل ياًل ( رواه البخاري .اَّللَّ  ، َلْو َكاَن ُيَصلن ى م َن اللَّْيل  ، َفَكاَن بـَْعُد الَ يـََناُم م َن اللَّ 
 قال احلافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه ن عم الرجل .

 : قيام الليل من أسباب املغفرة والرمحة .الثاين عشر 
َم اَّللَُّ َرُجاًل قَاَم م َن  َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا   اللَّْيل  َفَصلَّى ، َوأَيـَْقَظ اْمَرأََتُه َفَصلَّْت ، فَإ ْن أََبْت َنَضَح يف  : َرح 

َم اَّللَُّ اْمَرأًَة قَاَمْت م َن اللَّْيل  َفَصلَّْت ، َوأَيـَْقَظْت َزْوَجَها ، فَإ ْن َأىَب َنَضحَ   ْت يف  َوْجه ه  اْلَماَء ( رواه أبو داود .َوْجه َها اْلَماَء ، َرح 
 عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان اإلجابة . الثالث 

) إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة اال أعطاه  عن جابر . قال : قال رسول هللا 
 وذلك كل ليلة ( متفق عليه .

 السلف وقيام الليل .-3
 متفق عليه .كان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد(، و ما كان يدعه ل ، فإن النيب ! ال تدع قيام الليقالت عائشة )يا عبد هللا

وجاء يف موطأ اإلمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي يف الليل حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : َوْأُمْر أَْهَلَك 
َها اَل َنْسأَُلَك ر ْزقاً حنَّْ  ْ َعَليـْ  ُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاق َبُة ل لتـَّْقَوى ( .ب الصَّاَلة  َواْصَطَّب 

وقال أبو عثمان النْهدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام ] أي نزلت عليه ضيفاً [ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثالثاً، 
 الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً .

 ليل أثالثاً .وكان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون ال
واحلسن بن صاحل كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثالثاً ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه فقام الليل 

 بنفسه .
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 وكان حممد بن واسع إذا جنن عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا مجيعاً .
و سليمان الداراين يقول : وهللا لوال قيام الليل ما أحببت الدنيا ، ووهللا إن أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو وكان اإلمام أب

يف هلوهم ، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طربًا بذكر هللا فأقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل ما أنا فيه من النعيم إهنم لفي 
 نعيم عظيم .
حبيب بن حممد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبني أيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصاحلني وكانت امرأة 

 ُقدنامنا وحنن قد بقينا ، وكانت تقول :
 يا راقَد الليل  كم ترقُد             قم يا حبييب قد دنا املوعدُ                                      

 وخذ من الليل  وأوقاته              وْرداً إذا ما هجَع الرُّقـدُ                                      
 من ناَم حىت ينقضي ليلُه           مل يبلـغ املنزَل أو جيهـدُ                                      
 قَنطرُة الَعْرض  لكم موعدُ      قل ألويل األلباب  أهل  التقى                                       

 وقال أبو الدرداء : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .
 وقال أمحد بن حرب : عجبت ملن يعلم أن اجلنة تزين فوَقه ، والنار تضرم َتته ، كيف ينام بينهما .

لهم إن النار أذهبت النوم، فيقوم فيصلي حىت وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم، فيقول: ال
 يصبح .

 وحني سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون وال أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباك  َياف السيئات .
 يف السحر .ويروى أن طاووساً جاء يف السحر يطلب رجالً ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام 

 وكان عبد هللا بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعني سنة طوى فراشه ، كان ال ينام الليل .
وذكر أن عامرًا ملا احتضر جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعًا من املوت وال حرصًا على الدنيا ، 

 ولكين أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام الشتاء .
 وقال حممد بن املنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام الليل ، ولقاء اإلخوان ، والصالة يف مجاعــة .

 وقال احلسن البصري : ما نعلم عماًل أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل
يِق قَاَلْت : ِئَشَة رضي هللا عنها َعْن َعا - 19 َوأَنَا ُمْسِنَدتُُه إَل   َعَلى النَِّبِ   ) َدَخَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأِب َبْكٍر الصِ دِ 

َواَك فـََقَضْمُتهُ  َصْدِري , َوَمَع َعْبِد الرَّمْحَِن ِسَواك  َرْطب  َيْسنَتُّ ِبِه فَأَبَدَُّه َرُسوُل اَّللَِّ  , َفطَيَّْبُتُه , ُثَّ  َبَصَرُه . فََأَخْذُت السِ 
: رََفَع  اْسنَتَّ اْسِتَنانًا َأْحَسَن ِمْنُه , َفَما َعَدا َأْن فـََرَغ َرُسوُل اَّللَِّ   فَاْسنَتَّ بِِه َفَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  َدفـَْعُتُه إَل النَِّبِ  

 ( .بـَنْيَ َحاِقَنِِت َوَذاِقَنِِت ُثَّ َقَضى . وََكاَنْت تـَُقوُل : َماَت  -َثالثاً  -َلى ُثَّ قَاَل : يف الرَِّفيِق اأَلعْ  -َأْو إْصبَـَعُه  -َيَدُه 
َواَك فـَُقْلُت : آُخُذُه َلَك ؟ فََأَشاَر بِ  ُتُه يـَْنُظُر إلَْيِه , َوَعَرْفُت : أَنَُّه ُيُِبُّ السِ  َرْأِسِه : َأْن نـََعْم (( َهَذا َلْفُظ َويف َلْفٍظ )) فـََرأَيـْ

 اْلُبَخاِريِ  َوِلُمْسِلٍم َنُْوُه .
 : طرُف احلُْلقوِم فَأَبََّدُه : مدَّ ِإليِه بصَرُه وَأطاَلُه , بني حاقنِت وذاقنِت : احلاقنُة : مابني التـَّْرقـَُوتـَنْيِ وحبِل العاتِق , والذاقنةُ 

 اأَلعلى .
--------- 

 يف مرضه .(  َعَلى النَِّب  ) 
ويف رواية ) ومر عبدالرمحن ويف يده جريدة رطبة ، فنظر إليه ، فظننت أن له هبا حاجــة ، ِن ِسَواك  َرْطب  ( ) َوَمَع َعْبِد الرَّمحَْ 



 60 

 ( . فأخذِتا فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه
 أي : يستاك .َيْسنَتُّ بِِه ( ) 
 ليه .بتشديد الدال ، أي : مد نظره إَبَصَرُه (  فَأََبدَُّه َرُسوُل اَّللَِّ ) 
َواَك فـََقَضْمُتُه ( )   . أي : مضغته ، والقضم األخذ بطرف اللسانفََأَخْذُت السِ 
 أي : باملاء ، وَيتمل أن يكون ) طيبته ( تأكيداً للينته . ويف رواية ) مث لينته مث طيبته (َفطَيَّْبُتُه ( )  

واألوىل فيه : أنه الذي دلَّ عليه قوله تعاىل ) فأولئك معىن الرفيق األعلى ، اختلف يف  ( -َثالثاً  -ُثَّ قَاَل : يف الرَِّفيِق اأَلْعَلى ) 
مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا ( ، وختيري هللا لألنبياء عند املوت مبالغة 

 منهم شدَّة شوقهم ، وحمبتهم له تعاىل ، وملا عنده .يف إكرامهم ، ويف ترفيع مكانتهم عند هللا تعاىل ، وليستخرج 
يح الَّذ ي َعَلْيه  اجلُْْمُهور َأنَّ اْلُمرَاد ب الرَّف يق  اأْلَْعَلى اأْلَ   نْب َياء السَّاك ُنوَن أَْعَلى َعل ين نَي .وقال النووي : قوله ) الرَّف يق اأْلَْعَلى ( الصَّح 

 أي : مات .) ُثَّ َقَضى ( 
 : طرف احللقوم . ذاقنِت: ما  سفل من الذقن .  حاقنِتاَنْت تـَُقوُل : َماَت بـَنْيَ َحاِقَنِِت َوَذاِقَنِِت ( ) وَكَ  

 : الرئة ، أي مات وهو مستند إىل صدرها . السحر: موضع النحر .  النحرويف رواية ) بني سحري وحنري ( 
 مع ما هو فيه من شاغل املرض .مل َيل به  احلديث دليل على تأكد أمر السواك ، لكونه  -1
 :وذلك من وجوه  احلديث دليل على فضل عائشة ، -2

 كان يقول يف مرضه أين أنا غداً ، استبطاء ليوم عائشة .  أنه  أواًل :
َها ) َأنَّ َرُسوَل هللا   َي اَّللَُّ َعنـْ ه  الَّذ ي َماَت ف يه  يَـ   َعْن َعائ َشَة ، َرض  ُقوَل أَْيَن أَنَا َغًدا أَْيَن أَنَا َغًدا يُر يُد يـَْوَم َكاَن َيْسَأُل يف  َمَرض 

 َفَماَت يف  اْليَـْوم  الَّذ ي َكاَن يَُدوُر َعائ َشَة فََأذ َن َلُه أَْزَواُجُه َيُكوُن َحْيُث َشاَء َفَكاَن يف  بـَْيت  َعائ َشَة َحىتَّ َماَت ع ْنَدَها قَاَلْت َعائ َشةُ 
ُ َوإ نَّ رَْأَسُه لَبَـنْيَ حَنْر ي َوَسْحر ي َوَخاَلَط ر يُقُه ر يق ي ( متفق عليه .َعَليَّ ف يه  يف  بـَْييت    فـََقَبَضُه اَّللَّ

 وهذا دليل على شدة حبه لعائشة .
 مات يف اليوم الذي كان يدور عليها فيه . أنه  ثانياً :

 َليَّ ف يه  يف  بـَْييت  ( .كما يف احلديث السابق ) َفَماَت يف  اْليَـْوم  الَّذ ي َكاَن يَُدوُر عَ 
 ورأسه بني سحرها وحنرها . كانت   ثالثاً :

 كما يف احلديث السابق ) َوإ نَّ رَْأَسُه لَبَـنْيَ حَنْر ي َوَسْحر ي َوَخاَلَط ر يُقُه ر يق ي ( .
 قال ابن األثري : النحر أعلى الصدر ، وقال احلافظ : املواد موضع النحر .

 حر : الرئة .قال ابن األثري : السَّ 
 قبل وفاته وذلك ألهنا مضغت السواك بفيها مث أعطته الرسول ز فتسوك به . خمالطة ريقها ريقه رابعاً : 

 فضل أيب بكر وآله .-3
 : أربعة تناسلوا ، رأوا رسول هللا : أبو قحافة ، وابنه أبو بكر ، وابنه عبد الرمحن ، وابنه حممد قال ابن اجلوزي

 .ك ب الزوجة بيت الزوج إذا كان ال يكره ذلجواز دخول أقار -4
 جواز استياك الرجلني بالسواك الواحد . -5
 مشروعية تطهري السواك إذا استعمله شخص آخر .-6
 خدمة الزوجة لزوجها .-7
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 جواز العمل باإلشارات املفهمة .-8
 وقد كان الصحابة يعملون مبقتضى اإلشارة املفهمة .

يف بيته وهو شاك ، فصلى جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً  أهنا قالت ) صلى رسول هللا  ففي الصحيحني من حديث عائشة
 ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا  ( .

 على السواك حىت مات . على  السنة والتزامها حىت مات ، فقد حرص  حرصه -9
 ، ورووا يف ذلك أحاديث ال تصح . مات ورأسه يف حجر على  بيان خطأ الروافض الذين زعموا أن النيب -10
 . بيان شدة ذكاء عائشة وقوة فطنتها وعلمها التام بأحوال النيب -11
 له وحرصه على استعماله حىت وهو يف املوت . يف احلديث بيان لفضيلة السواك وشدة حمبة النيب -12
 ن التوحيد والذكر بالقلب .: واحلكمة يف اختتام املصطفى هبذه الكلمة كوهنا تتضم قال بعض العلماء-13
حممول على حالة احلياة  ( ألن النهي عن متين املوت)يف الرفيق األعلى( ال يعارض قوله )ال يتمنني أحدكم املوت قوله -14

 ( .)من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ، بل يدخل َتت قوله ار واملعاينة فال يدخل َتت النهي، أما عند االحتضاملستمرة
 إىل لقاء هللا والدار اآلخرة ورؤية إخوانه من األنبياء واملرسلني . ديث دليل لبيان شدة شوق النيب احل-15

 فائدة :
 : ال خالف أنه تويف يوم االثنني . وفاة النِب 

 وكانت وفاته يوم االثنني بال خالف من ربيع األول  .  قال ابن حجر :
 وأكثر العلماء على أنه اليوم الثاين عشر منه . م من ذلك الشهر .إال أن العلماء اختلفوا يف َتديد ذلك اليو 

 سنه . 63وعمره  وتويف 
 مكث مبكة ثالث عشرة ، وتويف وهو ابن ثالث وستني ( . رواه البخاري  : ) أن رسول هللا  عن ابن عباس 

َواِك َعَلى ِلَسانِِه َوهُ  قَاَل : ) أَتـَْيُت النَِّبَّ  َعْن َأِب ُموَسى اأَلْشَعِريِ   -20 َو َيْسَتاُك ِبِسَواٍك َرْطٍب , قَاَل : َوَطَرُف السِ 
 ( . , َوُهَو يـَُقوُل : ُأْع , ُأْع , َوالسِ َواُك يف ِفيِه , َكأَنَُّه يـَتَـَهوَُّع 

---------- 
 وطرف السواك على لسانه ( . النيب  ( يف رواية ملسلم ) دخلت علىفـََوَجْدتُُه َيْسنَتُّ ِبِسَواٍك  ) أَتـَْيُت النَِّبَّ 

بضم اهلمزة وسكون العني ، وجاء يف رواية ] عأ عأ [ عند النسائي ، وجاء ] أَه أَه [ عند أيب داود ، وكلها عبارة عن ) أْع ُأْع ( 
 إبالغ السواك إىل أقاصي احللق .

 ( أي يتقيأ ، أي له صوت كصوت التهوع . ) كأنه يتهوع
 شروعية السواك على اللسان .احلديث دليل على م -1
 احلديث دليل على تأكيد السواك . -2
ومعي رجالن من  قال ) أقبلت إىل النيب  جواز استياك اإلمام حبضرة رعيته حيث جاء يف احلديث أن أبا موسى  -3

 األشعريني ... وكأين أنظر إىل سواكه َتت شفته ... ( .
 في هذا الرد على من كره السواك أمام الناس .ف

  يصح حديث يف كيفية السواك هل يستاك عرضا أم طواًل .ال -4
 مشروعية التسوك بالعود الرطب . -5
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 باُب املسِح على اْلفنيِ 
 تعريف اْلف :

 ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق ، مجعه خفاف .اْلف لغة : 
 وشرعاً : هو الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه .

 (  عثيمني جل من قطن وحنوه ، وهو ما يعرف بالشراب . ) الشيخ ابنواملقصود باجلوارب : ما يلبس على الر 
يف َسَفٍر , فََأْهَوْيُت ألَْنزَِع ُخفَّْيِه , فـََقاَل : َدْعُهَما , فِإين ِ  قَاَل : ) ُكْنُت َمَع النَِّبِ   َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  - 21

 َعَلْيِهَما ( .َأْدَخْلتُـُهَما طَاِهَرتـَنْيِ , َفَمَسَح 
َفَة ْبِن اْلَيَماِن رضَي هللُا عنهما قَاَل : ) ُكْنُت َمَع النَِّبِ   - 22  فـََباَل , َوتـََوضَّأَ , َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه( . َعْن ُحَذيـْ

---------- 
 أي : أخذ يف الوضوء ، ال أنه استكمله .يف سفر فـَتَـَوضََّأ (  ) ُكْنُت َمَع اَلنَِّبِ  

 ( أي : احننيت ماداً يدي . فََأْهَوْيتُ  )
 ( أي : ألخلع . أِلَْنزِعَ ) 

 أي : اتركهما ، والضمري يعود على اخلفني .) َدْعُهَما ( 
 ( أي : القدمني ، بدليل رواية أيب داود ) دع اخلفني ، فإين أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان ( .) أدخلتهما 

 سح : إمرار اليد مبلولة على العضو .( امل ) َفَمَسَح َعَلْيِهَما
يف سفر فقال : يا مغرية ، خذ اإلداوة ، فأخذِتا مث خرجت  عن املغرية بن شعبة قال  ) كنت مع النيب : احلديث له قصة و 

حىت توارى عين فقضى حاجته ، مث جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمني ، فذهب َُيرج يده من   معه ، فانطلق رسول هللا 
مها فضاققت عليه ، فأخرج يده من أسفلها ، فصببُت عليه فتـوضأ وضوءه للصالة ، فغسل ذراعيه ، ومسح برأسه ، مث ك

أهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني ، ومسح عليهما ، مث ركب وركبت ، فانتهينا إىل القوم وقد أقاموا يف 
ذهب يتأخر ، فأومأ إليه ، فصلى هبم ،  د ركع هبم ركعة ، فلما أحس بالنيب الصالة ، يصلي هبم عبد الرمحن بن عوف وق

 وقمت ، فركعنا الركعة اليت سبقتنا  ( . فلما سلم قام النيب 
 جاء عند مسلم أن ذلك يف صالة الفجر ، وجاء عند البخاري أن ذلك يف غزوة تبوك .

ن  َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل ): ( لفظ احلديث كامالً  َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِ فـََباَل , َوتـََوضََّأ ,  ُكْنُت َمَع النَِّبِ  )  فَانـْتَـَهى   ُكْنُت َمَع النَّيب 
 هذا لفظ مسلم  .(ه  ضََّأ َفَمَسَح َعَلى ُخفَّيْ َفَدنـَْوُت َحىتَّ ُقْمُت ع ْنَد َعق بَـْيه  فـَتَـوَ «. اْدنُْه » إ ىَل ُسَباَطة  قـَْوٍم فـََباَل قَائ ًما فـَتَـَنحَّْيُت فـََقاَل 

 احلديث دليل على جواز املسح على اخلفني  . -1
 : املسح على اخلفني جائز عند عامة أهل العلم . قال ابن قدامة

 : ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف . قالونقل ابن املنذر عن ابن املبارك ، 
ء السلف إنكاره ، إال عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة :  ال أعلم من روى عن أحد من فقها وقال ابن عبد الْب

 عنه بإثباته .
 أنه مسح على خفيه . : حدثين سبعون من أصحاب النيب  وقال احلسن البصري

 األدلة على جوازه كثرية منها :و
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 ْدَخْلتُـُهَما طَاه َرتـَنْي  ، َفَمَسَح َعَلْيه َما ( .فََأْهَوْيُت ألَْنز َع ُخفَّْيه  ، فـََقاَل : َدْعُهَما ، فَإ ينن  أَ حديث الباب ) ...-أ
ن  )  –حذيفة  –جديث الباب -ب  فـََباَل ، َوتـََوضََّأ ، َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيه ( . ُكْنُت َمَع النَّيب 
، فقال :  وروى مهام بن احلارث قال ) رأيت جرير بن عبد هللا بال ، مث توضأ ومسح على خفيه ، مث قام فصلى ، فسئل-ج

 صنع مثل هذا ( قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، ألن جريراً كان من آخر من أسلم . متفق عليه  رأيت رسول هللا 
ُلوا ُوُجوهَ  قال النووي ُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل : معناه أن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس 

ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعبَـنْي ( فلو كان إسالم جرير متقدمًا على نزول املائدة الحتمل كون حديثه يف مسح   اْلَمرَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 
ملراد بآية املائدة غري صاحب اخلف، اخلف منسوخاً بآية املائدة، فلما كان إسالمه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبني أن ا

 فتكون السنة خمصصة لآلية .
َّ  -د  مَيَْسُح َعَلى اخْلُفَّنْي  ( رواه البخاري . وَعْمر و ْبن  أَُميََّة الضَّْمر ين  ) أَنَُّه رََأى النَّيب 
ن   -هـ  فَّنْي  ( رواه البخاري .) أَنَُّه َمَسَح َعَلى اخلُْ  وَعْن َسْعد  ْبن  َأىب  َوقَّاٍص َعن  النَّيب 
َفافـََنا َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، إ الَّ م ْن  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   َوَعْن َصْفَواَن ْبن  َعسَّاٍل  -و يَْأُمرُنَا إ َذا ُكنَّا َسْفرًا أَْن اَل نـَْنز َع خ 

ْم ذ يُّ َواللَّْفُظ َلُه، َواْبُن ُخَزمْيََة َوَصحََّحاهُ  .   َجَنابٍَة َوَلك ْن م ْن َغائ ٍط، َوبـَْوٍل، َونـَْوم  ( َأْخَرَجُه النََّسائ يُّ، َواَلرتن 
ين  ْبن  َأيب  طَال ٍب  -ز

ُّ  َوَعْن َعل  . يَـ  قَال ) َجَعَل اَلنَّيب  َلًة ل ْلُمق يم  : يف  اَْلَمْسح  َعَلى َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ ل ْلُمَساف ر ، َويـَْوًما َولَيـْ ْعين 
 َاخْلُفَّنْي (  َأْخَرَجُه ُمْسل م ٌ 

 اتفق الفقهاء على أن املسح على اخلفني يف السفر جائز . -2
 واختلفوا يف املسح يف احلضر على قولني ، والصحيح أنه جيوز املسح على اخلفني يف احلضر كما جيوز يف السفر .

 ل أبو حنيفـة والشافعي وأمحد وهي الرواية الراجحـة عند مالك ، وهو اختيار ابن عبد الَّب .وهبذا قال مجاهري العلماء ، وبه قا
فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائمًا ، فتنحيت ، فقال : ادنه ،  قال ) كنت مع النيب  -حديث الباب  –حلديث حذيفة  -أ

 فدنوت حىت قمت عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه ( متفق عليه .
 قد جاء يف رواية ) يف املدينة ( عند البيهقي ، واحلديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة .ف

َاَجت ه  ، مُثَّ َخرََج قَاَل ُأَساَمُة : َفَسأَْلُت ب اَلاًل َما  وحلديث ُأَساَمَة ْبن زَْيد قَاَل ) َدَخَل َرُسوُل هللا  -ب َوب اَلٌل اأَلْسَواَق َفَذَهَب حل 
ُّ َصَنَع ؟ فـَقَ  ه  َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْي  ، مُثَّ َصلَّى ( اَل ب اَلٌل : َذَهَب النَّيب  َاَجت ه  ، مُثَّ تـََوضََّأ فـََغَسَل َوْجَهُه َويََدْيه  ، َوَمَسَح ب َرْأس  رواه  حل 

 النسائي واحلاكم .
 مكان باملدينة واملسح إمنا كان فيه . ( سواقمسح على خفيه يف احلضر ، إذ أن ) األ وهذا احلديث يدل صراحة على أنه 

 حديث املغرية دليل على شرط من شروط املسح على اخلفني ، وهو :  أن يلبسهما على طهارة . -3
 وهذا شرط متفق عليه . 
 : ال نعلم يف اشرتاط تقدم الطهارة جلواز املسح على اخلفني . قال يف املغين 

 ط الطهارة املائية للمسح على اخلف .: أمجع العلماء على اشرتا وقال الشنقيطي
  وهل يشرتط كمال الطهارة , كمن غسل رجله اليمىن فأدخلها يف اْلف قبل أن يغسل رجله اليسرى , ُث غسل رجله

 ؟اليسرى فأدخلها أيضاً يف اْلف 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 

 ى كمال الطهارة .بل ال بد من لبس اخلفني عل ال جيزئ ،القول األول : 
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 ] كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة [ .وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأمحد يف رواية .                      
 األدلة :ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز .  
 اخلفني ومها طاهرتان ( .حلديث املغرية ) أدخلتهما طاهرتني (  ويف رواية أيب داود ) دع اخلفني فإين أدخلت القدمني -أ

 : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعاً وقت إدخاهلما . قال ابن قدامة
وحلديث أنس عند الدار قطين ) إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلن فيهما إن شاء وال َيلعهما إال من -ب

                    جنابة ( . 
 شعر بشرطية الوضوء .فقوله ) إذا توضأ أحدكم ( ي

فاجلمهور محلوا الطهارة يف قوله ) أدخلتهما طاهرتني ( على كماهلا ، ألنه إذا غسل رجله اليمىن مث ألبسها اخلف ، فقد لبس 
 اخلف وهو حمدث .

 ال يشرتط كمال الطهارة .القول الثاين :  
 ] ذكر ذلك النووي [ .       وهذا مذهب أيب حنيفة واملزين وسفيان الثوري وابن املنذر .          

 قالوا : ألن الطهارة كملت بعد لبس اخلف .
 وأحوط . أصح والقول األول

 ما احلكم إذا تيمم لفقد املاء ، مث لبس اخلف ، فهل إذا وجد املاء ميسح على اخلف ؟-4
 الصحيح أنه ال ميسح عليه إذا وجد املاء .

 ، واحلنابلة .وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية 
يف حديث أيب ذر ) إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجد املاء فليمسه بشرته ،  لقوله -أ

 فإن ذلك خري ( رواه عبد الرزاق .
ان غساًل عن فقوله )فليمسه بشرته( هذا أمر بوجوب مس املاء للبشرة ، وكلمة )بشرته( مفرد مضاف يعم مجيع البشرة إن ك

 جنابة ، ويعم مجيع األعضاء األربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى .
وأيضًا بوجود املاء رجع املتيمم حدثه السابق ، مبا ذلك القدمان ، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها ، فكأنه لبس -ب

 اخلفني على غري طهارة . ) أحكام املسح على احلائل للدبيان ( .
 ديث قيدت ذلك بطهارة املاء .ألن األحا -ج

) أدخلتهما طاهرتني ( املراد خصوص طهارة املاء وال يدخل يف ذلك طهارة التيمم ، فال جيوز أن ميسح على اجلوربني  فقوله 
 إذا لبسهما على طهارة تيمم .

 –عا البد أن يستعمل املاء طب -مثال : إنسان يف الَّب ومل يكن عنده ماء وتيمم ، ولبس اخلف ، مث وجد املاء بعد ذلك ،  
 فالراجح أنه ال جيوز أن ميسح على اخلف اذا لبسه على طهارة تيمم .

 وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :إذا تطهَّر اإلنسان بالتيمم ولبس اخلفني ، فهل جيوز له أن ميسح عليهما إذا وجد املاء ؟
) فإين أدخلتهما طاهرتني ( وطهارة التيمم  لطهارة طهارة تيمم ، لقوله فأجاب :ال جيوز له أن ميسح على اخلفني إذا كانت ا

ال تتعلق بالرن جل ، إمنا هي يف الوجه والكفني فقط ، وعلى هذا أيضًا لو أن إنسانًا ليس عنده ماء ، أو كان مريضًا ال يستطيع 
وتبقيان عليه بال مدة حمدودة حىت جيد املاء إن كان استعمال املاء يف الوضوء ، فإنه يلبس اخلفني ، ولو كان على غري طهارة ، 

 عاد ماً له ، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، ألن الرن جل ال عالقة هلا بطهارة التيمم .
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ظاهر األحاديث أن اإلنسان ميسح على اخلف ولو كان خمرقًا مادام يطلق عليه اسم اخلف وميكن املشي فيه ، وقد اختلف -5
 ذه املسألة على أقوال :العلماء يف ه

 ال جيوز املسح على اخلف إذا كان فيه خرق ولو يسرياً . القول األول :
 وهذا مذهب احلنابلة .

 قالوا : ألنه غري ساتر للقدم .-أ
ل حكمه الَغسل ، واملستور حكمه املسح ، واجلمع بني املسح والغْسل ال جيوز .-ب  وقالوا : إن املنكشف من الرج 

 إن كان اخلرق قدر ثالث أصابع مل جيز وإن كان أقل جيوز .  :القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 جيوز املسح على مجيع اخلفاف وإن خترقت مادام ميكن متابعة املشي فيها . القول الثالث :
 نقله ابن املنذر : عن سفيان الثوري وإسحاق وأيب ثور .

به رجلك ، وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة (  : ) امسح عليهما ما تعلقت قال سفيان الثوري
 رواه عبد الرزاق ، واستدلوا :

 أن نصوص املسح على اخلفني مطلقة غري مقيدة مبثل هذه القيود ، وما أطلقه هللا ورسوله فليس ألحد تقييده . -أ 
ذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم ، وال سيما أن احلكمة من مشروعية املسح التيسري على الناس ورفع احلرج ، و  -ب 

 املسافر إذا اخنرق خفه ، وال ميكنه إصالحه يف السفر ، فلو مل جيز املسح عليه مل َيصل مقصود الرخصة .
أن أكثر الصحابة فقراء ، وغالب الفقراء ال ختلوا خفافهم من شق وفتق ، وال سيما يف األسفار ، فإذا كان هذا غالبًا يف  -ج 

 هلم دل على أنه ليس بشرط . حابة ومل يبني الرسول الص
رواه عبد . واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة ، وهل كانت خفاف املهاجرينامسح عليهما ما تعلقت به رجلكقال سفيان الثوري: 

 .الرزاق 
 الصحيح .وهذا القول اختيار ابن تيمية ، وهذا القول هو 

نه ال جيتمع مسح وغسل يف عضو واحد ، قال : هذا منتقض باجلبرية إذا كانت يف نصف وقال ابن تيمية عن قول من قال : إ
 . الذراع ، فإنك تغسل الذراع ، ومتسح املوضع الذي فيه اجلبرية ، فاجتمع مسح وغسل يف عضو واحد

 على قولني : اختلف العلماء أيهما أفضل املسح أو الَغسل -6
  . أن الَغسل أفضلالقول األول 

 ]ذكر ذلك النووي[ .بنه عبد هللا وأبو أيوب األنصاري، وذهب إليه مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وامذهب الشافعي وهذا

 ألنه املفروض يف كتاب هللا .-أ
 ]ذكر ذلك ابن قدامة[                         . وألنه الغالب من فعل رسول هللا -ب 

 القول الثاين : أن املسح أفضل .
 هذا مذهب أمحد . و 

 وذهب إليه احلكم ومحاد . قال النووي :
: والذي أختاره أن املسح أفضل ، ألجل من طعن فيه من أهل البدع من اخلوارج والروافض ، قال :  وقالواختاره ابن املنذر ، 

 وإحياء ما طعن به املخالفون من السنن أفضل من تركه .
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 كما يكره أن تؤتى معاصيه ( رواه أمحد .  ) إن هللا َيب أن تؤتى رخصه لقوله  -أ
 أن يف املسح على اخلفني خمالفة ألهل البدع الذين ينكرونه ، كاخلوارج والروافض . -ب
َ َرُسوُل اَّللَّ   -ج ْنُه(. بـَنْيَ أَْمَرْين  إ ال َأَخَذ أَْيَسَرمُهَا َما ملَْ َيُكْن إ ْْثًا، فَإ ْن َكاَن إ ْثًْ  أنه أيسر، حلديث )َما ُخرين  ا َكاَن أَبـَْعَد النَّاس  م 

 متفق عليه .

ن موافقًا للحال اليت عليها اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن األفضل يف حق كل واحد ما كاما  والراجح
من أجـل أن  يلبس اخلف ، وال نت قدماه مكشوفتني فاألفضل الغسل، وإن كا ن كان البسًا للخف فاألفضل املسح، فإقدمه

 . ميسح عليه
)َدْعُهَما ، فَإ ينن   ليغسل قدميه يف الوضوء فقال له النيب  ملا أراد أن ينزع خفي النيب  ويدل هلذا حديث املغرية بن شعبة 

 أَْدَخْلتُـُهَما طَاه َرتـَنْي  ، َفَمَسَح َعَلْيه َما(  فهذا يدل على أن املسح أفضل يف حق من كان يلبس اخلفني
: وفصل اخلطاب : أن األفضل يف حق كل واحد ما هو املوافق حلال قدمه . فاألفضل ملن قدماه شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال

مكشوفتان : غسلهما وال يتحرى لبس اخلف ليمسح عليه ، كما كان عليه أفضل الصالة والسالم يغسل قدميه إذا كانتا 
 إلنصاف ( .مكشوفتني ، وميسح قدميه إذا كان البسا للخف ) ا

: ومل يكن يتكلف ضدن حاله اليت عليها قدماه ، بل إن كانت يف اخلف مسح عليهما ومل وقالواختاره ابن القيم يف زاد املعاد، 
ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني ، ومل يلبس اخلف ليمسح عليه ، وهذا أعدل األقوال يف مسألة األفضل من 

 املسح والغسل .
 فمسح على خفيه .. ( دليل على أن السنة مسح أعلى اخلف .قوله ) -7

فن  أَْوىَل ب اْلَمْسح  م ْن أَْعاَلُه، َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ  لقول علي  مَيَْسُح َعَلى ظَاه ر  ُخفَّْيه (   ) َلْو َكاَن اَلدن يُن ب الرَّْأي  َلَكاَن َأْسَفُل َاخلُْ
 إ ْسَناٍد َحَسن .  َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ب  

 أما أسفل اخلف فال يشرع .
 : مل يصح عنه أنه مسح أسفلهما ، وإمنا جاء يف حديث منقطع ، واألحاديث الصحيحة على خالفه . قال ابن القيم

 األول . والصحيحوقد ذهب بعض العلماء إىل استحباب مسح أسفل اخلف ، 
 اخلف ، فلذلك يكفي املسلم واملسلمة إمرار اليد على القدم اليمىن مل يرد حديث تقوم به احلجة يف كيفية املسح على و

 واليسرى حبيث يصدق عليه أنه مسح ، كما هو قول الشافعي وأيب ثور وغريمها .
: مل يرد يف الكيفية وال الكمية حديث يُعتمد عليه إال حديث علي يف بيان املسح ، والظاهر أنه إذا فعل املكلف  قال الصنعاين

 ى مسحاً على اخلف لغة أجزأه .ما يسم
ل اليمىن، واليسرى كذلك ، ويكون املسح مرة واحدة،  وصفة املسح : أن ميُ رن اليد اليمىن مبلولة باملاء مفرجة األصابع على الرج 

 وال يشرع تكراره .
 : منهاوجاءت بعض األحاديث يف بيان اجملزئ من املسح ، ولكن ال يصح منها شيء ، 

 ميسح على ظهر اخلف خطوطاً باألصابع ( . نه رأى النيب حديث علي : ) أ
برجل يتوضأ ، فغسل خفيه ، فنخسه برجله وقال : ليس هكذا السنة أمرنا باملسح  وحديث جابر قال : ) مرَّ رسول هللا 

 هكذا ، وأمرَّ بيديه على خفيه ( .
 قدم اليمني على قولني :اختلف العلماء يف مسح اخلفني هل ميسحان كاألذنني مجيعاً ، أم ت-8
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 تقدم اليمني .القول األول  : 
ألن املسح بدل من الغسل ، والبدل له حكـم املبدل ، فكما أنه يشرع تقدمي غسل اليمىن يف الرجلني واليدين ، فكذلك يشرع 

 تقدمي مسح اليمىن على اليسرى .
 ميسحان مجيعاً .القول الثاين : 

 واليد اليسرى متسح الرجل اليسرى يف نفس اللحظة . اليد اليمىن متسح الرجل اليمىن ،
ألن يف حديث املغرية قال : ) فمسح عليهما ( ومل يقل : بدأ باليمني ، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة وحفظت ، ألنه -أ

 من شرع هللا سبحانه وتعاىل .
ضوان مستقالن، ومع ذلك مل يشرع التيمن فيهما ، القياس على األذنني، فطهارة املسح ال تيمن فيها، فكما أن األذنني ع -ب

 فكذلك الرجالن يف حالة املسح .
 وهللا أعلم . وهذا أرجح

قال الشيخ ابن عثيمني : وكثري من الناس ميسح بكال يديه على اليمني ، وكال يديـه على اليسرى ، وهذا ال أصل له فيما فائدة : 
 أعلم .

 ون يف الضوء دون الغسل .من شروط املسح على اخلفني أن يك -9
َفافـََنا َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، إ الَّ م ْن َجَنابٍَة  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   َصْفَوان ْبن َعسَّاٍل حلديث  يَْأُمرُنَا إ َذا ُكنَّا َسْفرًا َأْن اَل نـَْنز َع خ 

ْم ذ يُّ َواللَّْفُظ َلُه، َواْبُن ُخَزمْيََة َوَصحََّحاه .َوَلك ْن م ْن َغائ ٍط، َوبـَْوٍل، َونـَْوم ( َأْخرَ  ، َواَلرتن   َجُه النََّسائ يُّ
( أي  ) ِإالَّ ِمْن َجَنابَةٍ بفتح السني وإسكان الفاء ، أي : مسافرين ) ِإَذا ُكنَّا َسْفرًا ( ( أي : يبيح لنا  يَْأُمُرنَا ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ 

أي : ولكن ال ننزعها من غائط ) َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط, َوبـَْوٍل, َونـَْوم  ( مرور ثالثة أيام ، واجلنابة : إنزال املين : فننزعها ولو قبل 
 وبول ونوم إال إذا مرت املدة املقررة .

 : وال جيزئ املسح يف جنابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم يف هذا خالفاً . قال ابن قدامة
 : املسح على اخلفني خاص بالوضوء ال مدخل للغسل فيه بإمجاع . حجروقال احلافظ ابن 

 أن يكون يف املدة احملددة : ثالثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم .ومن شروطه أيضاً :  -10
ُّ حلديث علي قال  -أ َلًة ل ْلُمق يم  ( رواه مسلم .َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ ل ْلُمَساف ر ، َويَـ  ) َجَعَل اَلنَّيب   ْوًما َولَيـْ

 وحلديث  صفوان السابق . -ب
َلًة، إ َذا َتَطهََّر فـََلب   َعْن اَلنَّيب   وحلديث  َأيب  َبْكَرَة  -ج َس ُخفَّْيه : ) أَنَُّه َرخََّص ل ْلُمَساف ر  َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيال يَـُهنَّ، َول ْلُمق يم  يـَْوًما َولَيـْ
ُّ، َوَصحََّحُه ا ْبُن ُخَزمْيَة . َأنْ   مَيَْسَح َعَلْيه َما ( َأْخَرَجُه اَلدَّاَرُقْطين 

 والقول بأن املسح على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن ؛ هو مذهب اجلمهور .
 له النووي [  .] قافهو مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء .             

 وممن قال به من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة .
 وممن قال به من التابعني : شريح القاضي ، وعطاء بن أيب رباح ، والشعيب ، وعمر بن عبد العزيز .

 :  وأكثر التابعني والفقهاء على ذلك ، وهو األحوط عندي . قال ابن عبد الْب
 التوقيت قول عامة الفقهاء . ] قاله النووي [ . : قال اْلطاِب

 ال توقيت يف املسح على اخلفني ، فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له . القول الثاين :



 68 

 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ .وإليه ذهب اإلمام مالك والليث بن سعد .                     
) أمسح على  ول ما أخرجه أبو داود من حديث أيبن بن عمارة أنه قال للرسول : ولعل متمسك أهل هذا الق قال الشوكاين

 اخلفني ؟ قال : نعم . قال : يوماً ؟ قال : نعم ، ويومني ، وثالثة أيام ؟ قال : نعم ، وما شئت ( . 
 : هذا إسناد ال يثبت .  قال الدار قطينوهذا احلديث ال يصح . 

 يس له إسناد قائم .:  ال يثبت ول وقال ابن عبد الْب
 قول اجلمهور . والراجح

 اختلف العلماء مىت تبدأ مدة املسح على اخلف على أقوال : -11
 من أول حدث يقع بعد اللبس .القول األول  : 

 ] ذكر ذلك الشنقيطي [ .وهذا مذهب اجلمهور .                                                  
 : وهي زيادة غريبة ليست ثابتة . قال النووي حديث صفوان ) من احلدث إىل احلدث ( ، واستدل هؤالء بزيادة يف-أ

 وقالوا : إن احلدث سبب للمسح على اخلفني ، فعلق احلكم به . -ب
 من حني لبس اخلف .  القول الثاين :

 وهذا حمكي عن احلسن البصري .
 من أول مسح بعد احلدث .القول الثالث : 
 وزاعي ، وأيب ثور ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد وداود ، ورجح هذا القول النووي واختاره ابن املنذر .وممن قال هبذا األ

 ووجه احتجاجهم هبا :واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املسح ، 
ن ابتداء املدة من ) ميسح املسافر ثالثة أيام ( صريح يف أن الثالثة كلها ظرف للمسح ، وال يتحقق ذلك إال إذا كا  أن قوله 

 الراجح . املسح ، وهذا القول هو
 مثال يوضح ذلك : 

( ضحًى ، مث أحدث ومل يتوضأ ، وتوضأ يف  9رجل توضأ لصالة الفجر ، ولبس اخلفني ، وبقي على طهارته إىل الساعة ) 
 ( . 12الساعة ) 

 ( . ] الشرح املمتع [ 12عة ) ( ، وعلى القول الراجح تبتدئ من السا 9املذهب تبتدئ املدة من الساعة ) 
  على القول الراجح كما سبق , إذا مسح بدأت املدة , لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء , هل تبدأ

 به املدة أم ال ؟
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني : 

 تبتدئ به املدة من املسح ولو لتجديد وضوء . فقيل :
 ح لوضوء واجب . وهللا أعلم .ال بد أن يكون املس وقيل :

 من مسح وهو مقيم مث سافر فإنه يتم مسح مسافر .-12
 هذا مذهب األحناف .

 فلو مسح يوماً مث سافر ، فإنه ميسح يومني زيادة على اليوم ، فيكون قد مسح ثالثة أيام .
 ألن رخص السفر قد حلت له .

 وذهب بعض العلماء إىل أنه ميسح مسح مقيم .
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 ألهنا عبادة اجتمع فيها احلضر والسفر ، فغلب جانب احلضر . قالوا : -أ
 الصالة ، فإنه يتمها صالة ، فسارت وفارقت البلد وهو يف أحرم بالصالة يف سفينة يف البلد، فلو أنه  قياسًا على الصالة -ب

 .حضر 
 . أصح واألول

 من مسح وهو مسافر مث أقام ، فإنه ميسح مسح مقيم .و 
 د انتهت بالوصول إىل بلده .ألن رخص السفر ق 

 وهذا قول مجهور العلماء .
 فلو مسح املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن فيه ، فال جيـوز له يف هذه احلالة املسح على اخلفني بل ينزعهما .

 دمه ( ؟اختلف العلماء يف حكم املسح على اللفافة على قولني ) وهي اليت يلفها اإلنسان على ق -13
 : ال جيوز مطلقاً . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 وذلك ألن اللفائف ال تثبت بنفسها .  ) قاله ابن قدامة ( . -أ

أن املسح إمنا ورد على اخلف ، وما هو يف معناه ، وأما اللفائف واخل َرق اليت تلف على األرجل فال تسمى خفاً ، وال هي يف -ب
 سح عليها إال بدليل .معناه ، فال مي
: لو لفن على رجله  قطعة من أََدم واستوثق شده بالرباط ...مل جيز املسح عليه ، ألنه ال يسمى خفًا ، وال هو يف قال النووي 

 معناه .
 حكي اإلمجاع على عدم اجلواز . -ج

 : جيوز املسح عليها . القول الثاين
 . واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

: اَْلَعَمائ َم  -َسر يًَّة، فََأَمَرُهْم أَْن مَيَْسُحوا َعَلى اَْلَعَصائ ب   قَال )بـََعَث َرُسوُل َاَّللَّ   ثـَْوبَاَن حلديث -أ ني  -يـَْعين  :  -َوالتََّساخ  يـَْعين 
مجع عصابة ، وهي العمامة ، َسيت بذلك ألن الرأس يعصب  ( اَْلَعَصاِئبِ )  َاخلْ َفاف( َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، َوَصحََّحُه َاحْلَاك م .

 هي اخلفاف . ( َوالتََّساِخنيِ ) هبا .
 باملسح على التساخني ، وهي كل ما يلف على الَقَدم ، ويشد عليها خفاً كان أو غريه . حيث أمرهم رسول هللا 

 وألن الغرض املوجود يف املسح على اخلفاف موجود يف لبس اللفافة .-ب
 أن اللفائف أوىل باجلواز من اخلفاف واجلوارب ، ألن نزعها أشق . -ج

 . الصحيح وهذا القول هو
والصواب أنه ميسح على اللفائف ، وهي باملسح أوىل من اخلف واجلورب ، فإن تلك اللفائف  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

د ، وإما التأذي باحلفاء ، وإما التأذي باجلرح ، فإذا جاز املسح إمنا تستعمل للحاجة يف العادة ، ويف نزعها ضرر ، إما إصابة الَّب 
 على اخلفني واجلوربني فعلى اللفائف بطريق األوىل .

 فائدة :
 فبال قائماً ( . قول حذيفة ) ...

 قائماً . حيث بال  لى جواز البول قائماً ،دليل ع
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 ثبت عن كثري من الصحابة أهنم بالوا قياماً .و 
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغريهم أهنم بالوا قيامًا ، وهو دال على اجلواز من غري كراهة إذا أمن  قال ابن حجر :

 يف النهي عنه شيء ) الفتح ( . الرشاش ، ومل يثبت عن النيب 
 قال النووي : وقد روى يف النهى عن البول قائما أحاديث ال تثبت . 

 لكن هذا اجلواز مقيد بشرطني :
 : أن يأمن الرشاش ] ألن التنزه من البول واجب [ . األول

 الثاين : أن يأمن الناظر .
كان يبول قائماً فال تصدقوه ، ما كان يبول إال قاعداً (   وأما حديث عائشة رضي هللا عنها قالت ) من حدثكم أن رسول هللا 

 رواه الرتمذي وهو حديث صحيح .
 فاجلواب عنه :

 . فيحمل على ما وقع منه يف البيـوت، وأما يف غري البيوت فلم تطلع هي عليه ، وقد حفظه حذيفة  أن هذا مسـتند إىل علمها
 قال ابن املنذر : وكرهه بن مسعود والشعيب وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد ال جييز شهادة من بال قائما .

 و مكروه ، فإن كان ال يتطاير فال بأس به وهذا قـول مالك .وفيه قول ثالث أنه إن كان يف مكان يتطاير إليه من البول شيء فه
 . قال ابن املنذر : البول جالسا أحب إىل وقائماً مباح وكل ذلك ثابت عن رسول هللا 

 باب  يف املذِي وغريِهِ 
 .: هو ماء رقيق أبيض لزج َيرج عند الشهوة وبال دفق وال يعقبه فتور ، ورمبا ال َيس خبروجه  تعريف املذي

َنِتِه ِمينِ  , فََأَمْرُت  قَاَل: ) ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء , فَاْسَتْحيَـْيُت َأْن َأْسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب  -23 ِلَمَكاِن ابـْ
 اْلِمْقَداَد ْبَن اأَلْسَوِد َفَسأَلَُه , فـََقاَل : يـَْغِسُل ذََكَرُه , َويـَتَـَوضَّأُ ( .

 ْلُبَخاِريِ  )) اْغِسْل ذََكَرَك َوتـََوضَّْأ (( . َوِلُمْسِلٍم )) تـََوضَّْأ َواْنَضْح فـَْرَجَك (( .َولِ 
--------- 

ويف رواية أليب داود والنسائي بإسناد صحيح بعد ) مذاء ( ) فجعلت أغتسل يف الشتاء ,  أي : كثري املذي) ُكْنُت رَُجاًل َمذَّاًء ( 
فقال : ال تفعل ، إذا رأيت املذي ، فاغسل ذكرك وتوضأ  –أو ذُكر له  - ذلك لرسول هللا  حىت تشقق ظهري ، فذكرت

 وضوءك للصالة ( .
َنِتِه ِمينِ  )  ملكان ابنته، فأمرت املقداد( ويف رواية ) من  ويف رواية ملسلم )قال علي: وكنت أستحيي أن أسأل النيب (  ِلَمَكاِن ابـْ

 َتيت ، فاستحييت أن أسأله ( . ئي ) وكانت فاطمة ابنة النيب أجل فاطمة ( ويف رواية النسا
 هـ . 33( واملقداد هو ابن األسود صحايب مشهور ، من السابقني إىل اإلسالم ، مات سنة : ) فََأَمْرُت اْلِمْقــَداَد  
  يف هذا احلديث أن علياً أمر املقداد أن يسأل الرسول رواية أنه أمر عماراً أن يسأل ،  ، ويف رواية أنه هو الذي سأل ، ويف

 فكيف اجلمع ؟
 مجع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ، مث أمر املقداد بذلك ، مث سأل بنفسه .

ومجع احلافظ ابن حجر أنه أمر املقداد أن يسأل ، وكذلك أمر عمارًا أن يسأل ، وأما علي فأسند السؤال إىل نفسه ألنه هو 
 هم بالسؤال ، وهذا اجلمع رجحه أيضاً النووي .صاحبه فهو الذي أمر 

 احلديث دليل على أن املذي جنس ، وهو إمجاع .-1
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 قال النووي رمحه هللا : أمجعت األمة على جناسة املذي والودي .   ) اجملموع ( .
 ألنه أمره بغسل ذكره ، وأمره بالوضوء ، فدل هذا على أن حكم املذي كحكم البول يف النجاسة .

 حلديث دليل على أن خروج املذي يوجب الوضوء .ا -2
 ( إمجاع العلماء على أن خروج املذي ناقض للوضوء .1/168وقد نقل ابن قدامة رمحه هللا يف " املغين " )

 لقوله كما يف الرواية ) اغسل ذكرك وتوضأ ( .
 ويف الرواية اليت ذكرها املصنف ) فقال : فيه الوضوء ( .

 اعاً كما حكاه ابن عبد الَّب ، ونقله ابن قدامة عن ابن املنذر .فهو ال يوجب الغسل إمج
 اختلف العلماء هل جيب غسل الذكر كله أم ال ؟ -3

 : أنه يكتَفى بغسل رأس الذكر أو املوضع الذي أصابته النجاسة منه . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور .

 غسل منه إال املخرج .إحلاقاً له بسائر النجاسات ، فهو حدث من األحداث فال ي
 : أنه جيب . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ) يغسل ذكره ويتوضأ ( .  لقوله 

 : يغسل مجيع الذكر واألنثيني . القول الثالث
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 فقد جاء عند أيب عوانة  ) يغسل ذكره وأنثييه ( ، قال احلافظ : إسناده ال مطعن فيه .
 الصحيح .هذا القول هو و 

 احلكمة من األمر بغسل الذكر واألنثيني ؟-4
 إن املذي فيه لزوجة ، فرمبا انتشر على الذكر واألنثيني ومل يشعر به اإلنسان ، قاله اخلطايب . قيل :

 ستمرار خروجه .إن ذلك َيفف املذي أو يقطعه، وال سيما إذا كان غسله باملاء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم ا وقيل :
 اختلف العلماء يف كيفية تطهري الثوب الذي أصابه املذي على قولني : -5

 فيه إال الَغسل . جيزئ: أنه ال  القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 حلديث الباب ، وفيه األمر بغسله .
 : يكفي فيه النضح . القول الثاين

 ابن تيمية . ، وهو اختيار شيخ اإلسالمالصحيح وهذا هو 
حلديث سهل بن حنيف قال  ) كنت ألقى من املذي شدة ... فقلت : يا رسول هللا ، كيف مبا يصيب ثويب منه ؟ قال :  -أ

 يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ( . رواه أبو داود 
 َأنَّ اْلَمْذَي إ َذا َأَصاَب الثَـّْوَب َيْكف ي َنْضُحُه َوَرشُّ اْلَماء  َعَلْيه  ، َواَل جيَ ُب َغْسُله .:  َواْسُتد لَّ ب ه  َعَلى بارك فوري رمحه هللا قال امل

 وألن الغسل ورد يف الفرج ال يف الثوب ، ورواية نضح الثوب ال معارض هلا .-ب
الذي أصابه املاء بدون عصر وبدون فرك ،  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : املذي يكفي فيه النضح ، وهو أن يعم احملل
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 وكذلك جيب فيه غسل الذكر كله واألنثيني وإن مل يصبهما .
 أنه ال يكفي يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة كالبول ، بل ال بد من املاء .-6
 املشقة جتلب التيسري ( .) هذا احلديث من أدلة القاعدة -7
 جواز االستنابة يف الفتوى .-8
 سؤال أهل العلم عما استشكل .-9

 فائدة : أنواع احلياء :
 فأما حياء اجلناية : فمنه حياء آدم عليه السالم ملا فر هاربا يف اجلنة قال هللا تعاىل : أفرارا مين يا آدم قال : ال يا رب بل حياء

 منك .
كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق وحياء التقصري : كحياء املالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفرتون فإذا  

 عبادتك .
 وحياء اإلجالل : هو حياء املعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه .

من القوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب وطولوا اجللوس عنده فقام واستحىي أن يقول هلم :  وحياء الكرم : كحياء النيب 
 انصرفوا .

 عن املذي ملكان ابنته منه . أن يسأل رسول هللا  احلشمة : كحياء علي بن طالب وحياء 
 وحياء االستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عز و جل حني يسأله حوائجه احتقار الشأن نفسه واستصـغارا هلا .

الرَُّجُل ُُيَيَُّل إلَْيِه أَنَُّه يَُِد  قَاَل : ) ُشِكَي إَل النَِّبِ   َعاِصٍم اْلَماِزين ِ َعْن َعبَّاِد ْبِن ََتِيٍم َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد ْبِن  -24
 الشَّْيَء يف الصَّالِة, فـََقاَل: ال يـَْنَصِرُف َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتاً, َأْو يََِد ِرُياً ( .

---------- 
 ي املازين املدين .بن غزينة األنصار  َعْن َعبَّاِد ْبِن ََتِيٍم () 
 هـ .63الصحايب املشهور ، صاحب صفة الوضوء ، مات :  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد ْبِن َعاِصٍم اْلَماِزين ِ () 
به اإلَساعيلي ولفظه ) أي: احلَدث خارجًا منه، وصرح الرَُّجُل ُُيَيَُّل إلَْيِه أَنَُّه يَُِد الشَّْيَء يف الصَّالِة (  ) ُشِكَي إَل النَِّبِ   

  َُييل إليه يف صالته أنه َيرج منه شيء (.
 من الدبر .(  ال يـَْنَصِرُف َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتاً ) 
 ) أو ( للتنويع ، وعَّب بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو ملس احملل مث شم يده . َأْو يََِد ِرُياً (  )
قال النووي : معناه وجود أحدمها وال يشرتط السماع والشم بإمجاع املسلمني . و ) أو (  ًُيا () َحَّتَّ َيْسَمَع َصْوتًا, َأْو يََِد رِ  

 للتنويع .
 احلديث يدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء ، فمن األدلة :-1
 حديث الباب . -أ

َأْحَدَث َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ( قَاَل َرُجٌل م ْن َحْضَرَمْوَت : َما احلََْدُث يَا  )اَل تـُْقَبُل َصاَلُة َمنْ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   وعْن أيب ُهَريـَْرة  -ب
 أَبَا ُهَريـَْرَة ؟ قَاَل : ُفَساٌء أَْو ُضرَاٌط ( رواه البخاري ومسلم .

ًئا، فََأْشَكَل َعَلْيه : َأَخرََج م ْنُه َشْيٌء، أَْم اَل؟ َفاَل ) إ َذا َوَجَد َأَحدُُكْم يف  َبْطن ه  َشيْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َوَعْن َأيب  ُهَريـْرََة  -ج
د  َحىتَّ َيْسَمَع َصْوتًا، أَْو جيَ َد ر ًَيا ( َأْخَرَجُه ُمْسل م  ََيُْرَجنَّ م ْن اَْلَمْسج 
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د ناقض َعَلْيِه (  ) فََأْشَكلَ أي : إذا حسن برتدد الريح يف بطنه .) ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم يف َبْطِنِه َشْيًئا (  أي : التبس عليه األمر أُوج 
 أي : ألجل أن يتوضأ .) َفاَل َُيُْرَجنَّ ِمْن اَْلَمْسِجِد ( أم ال .

 رر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء .هذا احلديث يق-2
كم ببقائها على :  هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن األشياء َي قال النووي

 أصوهلا حىت يتعني خالف ذلك ، وال يضر الشك الطارئ كلياً ... .
 فهذا احلديث يقرر قاعدة يذكرها أهل األصول : ) اليقني ال يزول بالشك ( .

 من أمثلة ذلك مسألة الباب اليت ورد فيها احلديث ، وهي أن من يتيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم ببقائه على الطهارة 
 ومن ذلك : فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة ، وال

 لو أن إنساناً تيقن احلدث وشك يف الطهارة فاألصل احلدث ، فيلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني . ] قاله النووي [ 
 وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم ال ، فاألصل الطهارة .

 وهذا باإلمجاع . ال توجب استنجاء ، خروج الريح-3
 قال النووي : أمجع العلماء على أنه ال جيب االستنجاء من الريح والنوم وملس النساء والذكر .

 وقال ابن قدامة : ليس على من نام ، أو خرجت منه ريح استنجاء ، وال نعلم يف هذا خالفاً .
 ث أثراً يف احملل فال جيب أن يُغسل .  ] الشرح املمتع [ألهنا ال َُتدث أثراً فهي هواء فقط ، وإذا مل َُتد

 هل َساع الصوت أو وجدان الريح شرطاً يف النقض ؟-4
 ال ، ليس السمع أو وجدان الريح شرطاً يف ذلك ، بل املراد حصول اليقني .

وجود أحدمها ، وال يشرتط السماع  قال العيين : مث اعلم أن حقيقة املعىن يف قوله ) حىت يسمع صوتًا أو جيد رَيًا ( حىت يعلم
 ال يشم أصاًل . –الذي راحت حاسة مشه  –والشم باإلمجاع ، فإن األصم ال يسمع صوتاً ، واألخشم 

 احلديث عام ملن كان يف الصالة أو خارجها ، وهو قول اجلماهري .هذا -5
 ا دليل .وللمالكية تفاصيل وفروق بني من كان داخل الصالة أو خارجها ال ينتهض عليه

 ما حكم خروج الريح باستمرار من الشخص ؟ -6
يتوضأ لكل صالة عند إرادة ، لكن إذا كان َيرج من شخص باستمرار وجب عليه أن األصل أن خروج الريح ينقض الوضوء

لعباده ورفعاً  تعاىل ، مث إذا خرج منه وهو يف الصالة ال يبطلها وعليه أن يستمر يف صالته حىت يتمها ، تيسرًا من هللاالصالة
 ( .للحرج عنهم، كما قال تعاىل: )يريد هللا بكم اليسر( وقال: )ما جعل عليكم يف الدين من حرج( )اللجنة الدائمة للبحو

 احلكم املذكور يف احلديث  فيه سد لباب الوسوسة اليت تأيت كثرياً من الناس . هذا-7
 َيرم اخلروج من الصالة مبجرد الشك . -8
 م .فال يسلن  بسبب احلدثف من صالته انصر أن من  -9

 :  وهي( :أحد القواعد الكلية اخلمس ،  اليقني ال يزول بالشكقاعدة ) -11
o . العادة حمكمة 
o . املشقة جتلب التيسري 
o . األمور مبقاصدها 
o . ال ضرر وال ضرار 
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, فََأْجَلَسُه يف ِحْجرِهِ   , ِلَْ يَْأُكِل الطََّعاَم إَل َرُسوِل اَّللَِّ ا َصِغريٍ ا أََتْت بِاْبٍن هلََ َعْن ُأمِ  قـَْيِس بِْنِت حِمَْصٍن اأَلَسِديَِّة ) أَنَـّهَ  -25
 فـََباَل َعَلى ثـَْوِبِه , َفَدَعا ِبَاٍء فـََنَضَحُه َعَلى ثـَْوِبِه , َوَِلْ يـَْغِسْلُه ( .

ُأِتَ ِبَصِبٍ  , فـََباَل َعَلى ثـَْوِبِه , َفَدَعا ِبَاٍء , فَأَتْـبَـَعُه إيَّاُه (  َوَعْن َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِننَي رضي هللا عنها ) َأنَّ النَِّبَّ  -26
 َوِلُمْسِلٍم : ) فَأَتْـبَـَعُه بـَْوَلُه , َوَِلْ يـَْغِسْلُه ( .

---------- 
ة ال يبلغ جريان املاء وتردده : هو أن يغمر ويكاثر باملاء مكاثر النضح ,  الفرق بني النضح والغسل) فـََنَضَحُه َوِلَْ يـَْغِسْلُه ( 

 وتقاطره ، ورجحه النووي .
يف احلديث التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية يف التطهري ، وقد اختلف العلماء يف كيفية تطهري بول الغالم واجلارية على -1

 قولني :
 أن بول الغالم يكفي فيه النضح ، وبول اجلارية يغسل .القول األول : 
 لشافعي وأمحد .وهذا مذهب ا

قال النووي : وممن قال بالفرق : علي بن أىب طالب وعطاء بن أىب رباح واحلسن البصري وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 
 ومجاعة من السلف وأصحاب احلديث وبن وهب من أصحاب مالك .

 يث الباب ، أم قيس ، وحديث عائشة .دألحا -أ
ُّ قَاَل:  َعْن َأيب  اَلسَّْمح  و  -ب ) يـُْغَسُل م ْن بـَْول  َاجْلَار يَة ، َويـَُرشُّ م ْن بـَْول  اَْلُغاَلم  ( َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد، َوالنََّسائ يُّ،  قَاَل اَلنَّيب 

 َوَصحََّحُه َاحْلَاك م .
 ، أعطين ثوبك فقلت : يا رســول هللا وعن أم الفضل لبابة بنت احلارث قالت  ) بال احلسني بن علي يف حجر النيب  -ج

 واه أمحد وأبو داود .والبس ثوباً غريه حىت أغسله ، فقال : إمنا ينضح من بـول الذكر ، ويغسل من بول األنثى (. 
بالنضح يف بول الغالم ،  فهذه األحاديث فيها التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ، فاألحاديث السابقة بعضها يفعل النيب 

 القول بني بول الغالم وبول اجلارية .  وبعضها فرق بصـريح 
 فثبت هبذه األحاديث أن حكمهما خمتلف ، فحكم بول الغالم النضح ، وحكم بول اجلارية الغسل .

 مها سواء يف وجوب الغسل .القول الثاين : 
 واملالكية . ، وهذا مذهب احلنفية 

 استدلوا بالعمومات اليت جاءت يف غسل البول .
 مرن بقَّبين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ، أما أحدمها فكان ال يستنزه من  ) أن النيب  كحديث ابن عباس-أ

 بوله ... ( .
 وحديث األعرايب الذي بال يف املسجد وقد سبق .-ب

 القول األول وهو التفريق لصحة األحاديث بذلك . والراجح
 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ؟ 

 اجلواب :
 ه األدلة عامة ، وأحاديث الباب خاصة ، واخلاص يقضي على العام .أن هذ

وأما احلنفية واملالكية فاستدلوا ملا ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا املراد بقوله  ) ومل يغسله ( أي غساًل مبالغاً فيه، وهو  قال الشوكاين :
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 م واجلارية.خالف الظاهر، ويبعده ما ورد من األحاديث يف التفرقة بني بول الغال
 اختلف العلماء يف املراد بالغالم الذي مل يأكل الطعام ؟-2

 ما عدا اللنب فقط . : فقيل
 مل يأكل شيئاً . : وقيل
املراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرضعه ، والتمر الذي َينك به ، والعسل الذي يلعقه للمداواة ، ورجحه احلافظ ابن  : وقيل

 حجر .  ) الفتح ( .
 ابن القيم رمحه هللا : إمنا يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به . ) َتفة املودود ( .قال 

وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا : " ليس املراد امتصاصه ما يوضع يف فمه وابتالعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله 
 ( ، أو يصيح أو يشري إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ( .ويشرئب إليه )أي : يتطلع إليه ويطلبه

 احلكمة من التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ؟ -3
 أن بول األنثى أننت وأثقل من بول الغالم . : قيل

 : أن بول الغالم جيتمع فيكتفى برشه ، وأما بول اجلارية فينتشر فال بد من غسله . وقيل
 .كثرة محل الرجال والنساء للذكور ، فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليه غسله وقيل :

وأقوى ما قيل يف ذلك : أن النفوس أعلق بالذكور منها باإلناث ، يعين فحصلت الرخصة يف  ورجحه احلافظ ابن حجر وقال : 
 الذكور لكثرة املشقة .

 البول جنس ، ال فرق بني بول الكبري والصغري .-4
: واعلم أن هذا اخلالف يف كيفية الشيء الذي بال عليه الصيب ، وال خالف يف جناسته ، وقد نقل بعض أصحابنا  ويقال النو 

إمجاع العلماء على جناسة بول الصيب ، وأنه مل َيالف فيه إال داود الظاهري ، قال اخلطايب وغريه : وليس جتويز من جوز النضح 
 لكنه من أجل التخفيف يف إزالته فهذا هو الصواب .يف الصيب من أجل أن بوله ليس بنجس ، و 

 الفرق بني النضح والغسل ؟-5
 : هو أن يغمر ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتردده وتقاطره ، ورجحه النووي .النضح 

 ه .وقال الشيخ ابن عثيمني : والنَّضح: أن تـُْتب َعُه املاء دون فـَْرٍك، أو َعْصٍر حىت يشمله كلَّ 
 وأما الَغْسل : فهو أن يغسله ويغمره باملاء .

 إذا أكل الصيب الطعام على جهة التغذية فإنه جيب الغسل بال خالف . ] قاله النووي [ .-6
 قوله ) بول الغالم ( َيرج الغائط ، فال بد من غسله .-7
 احلديث دليل على سهولة الشرع وَساحته .-8
 والتواضع والرفق بالصغار .الندب إىل حسن املعاشرة واللني -9

 من كمال الشفقة والرأفة . بيان ما كان عليه النيب -10
 املبادرة إىل تطهري النجاسة . -11
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فـََلمَّا   قَاَل : ) َجاَء َأْعَراِبٌّ , فـََباَل يف طَائَِفِة اْلَمْسِجِد , فـََزَجَرُه النَّاُس , فـَنَـَهاُهُم النَِّبُّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -27
 ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء , فَُأْهرِيَق َعَلْيِه ( . َقَضى بـَْوَلُه َأَمَر النَِّبُّ 

---------- 
رة اليماين ، ذكره أبو موسى قال يف الفتح : هو الذي يسكن البادية ،  ( َجاَء َأْعَراِبٌّ ) واألعرايب املذكور قيل : هو ذو اخلَُوْيص 

قرع بن حابس التميمي ، حكاه التارَيي عن عبد هللا بن نافع املدين ، وقيل : هو عيينة بن حصن ، قاله املديين ، وقيل : هو األ
 أبو احلسني بن فارس .

يف رواية للبخاري : ) فقام إليه الناس ليقعوا به ( ، ويف رواية عند البخاري : ) فزجره الناس ( ، ويف أخرى : )  ( فزجره الناس) 
، ويف أخرى له أيضًا : ) فتناوله الناس ( ، وله أيضًا من حديث أنس :)فقال الصحابة : مه مه( وللبيهقي )  فثار إليه الناس (

 فصاح به الناس ( .
 بفتح الذال وضم النون ، هي الدلو اململوءة باملاء ] قاله النووي [ .الذنوب :  ( فأمر بذنوب من ماء) 
األرض فتطهر بصب املاء على املكان النجس بدون تكرار ، سواء كانت احلديث دليل على أنه إذا وقعت جناسة على -1

 األرض صلبة أم رخوة .
 وهذا مذهب مجاهري العلماء كما حكاه النووي عنهم  . 

 ... فَُأْهر يَق َعَلْيه ... ( ومل َيفر املكان أو ينقل ترابه بل اكتفى بصب املاء .حلديث الباب وفيه )
 ة أو دم جفن ، فال بد من إزالة ذلك قبل تطهريها باملاء .فإن كان للنجاسة جرم كعذر 

 ذهب احلنفية إىل أن األرض الصلبة َتفر .و
 واستدلوا بروايات جاءت يف هذا احلديث لكنها ضعيفة ال تصح . 

 فقد جاء عند الدار قطين من حديث أنس بلفظ  ) احفروا مكانه مث صبوا عليه ( .
 ال عليه من الرتاب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماًء ( .وعند سعيد بن منصور ) خذوا ما ب

 احلديث دليل على وجوب صيانة املساجد عن األقذار ؟-2
 قررهم على اإلنكار ، وإمنا أمرهم بالرفق . ألن النيب 

قال : إن هذه  . ال تُزرموه ، دعوه ، فرتكوه حىت بال ، مث إن رسول هللا دعاه مث.وملا جاء عند مسلم يف هذا احلديث : ) .
  املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر ، إمنا هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن ( . 

) دعوه ، فرتكوه حىت بال ... (   يؤخذ من احلديث قاعدة فقهية وهي ) دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما ( لقوله -3  
 أهنا مفسدة ، يف مقابل مفاسد أعظم . الصحابة أن يرتكوه مع أمر النيب 

 من املفاسد اليت ميكن أن تقع لو قاموا على األعرايب وزجروه ومنعوه : 
 أنه لو قطع عليه بوله تضرر ، وأصل التنجيس قد حصل ، فكان احتمال زيادته أوىل من إيقاع الضرر به . أواًل :
فلو أقاموه يف أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثرية من أن التنجيس قد حصل يف جزء يسري من املسجد ،  ثانيًا :

 املسجد .
 تنفري األعرايب عن الدين ، حىت أنه جاء يف بعض الروايات  ) اللهم ارمحين وحممداً وال ترحـم معنا أحداً أبداً ( . ثالثاً :

 اختلف العلماء هل تزول النجاسة بغري املاء  على قولني :-4
 أنه البد من املاء . القول األول :
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 وهذا مذهب مالك والشافعي واحلنابلة واختاره ابن املنذر .
 حلديث الباب ) فأمر بذنوب من ماء ( .-أ

 ومل يأمر باملاء .  وجه الداللة : لو كان اجلفاف مطهراً الكتفى به النيب 
 : أنه ال يشرتط املاء . القول الثاين

 ية .وهذا قول احلنفية ، واختاره ابن تيم
قال ابن تيمية رمحه هللا : ... فإن العلماء اختلفوا يف النجاسة إذا أصابت األرض وذهبت بالشمس أو الريح أو االستحالة ، هل 

 تطهر األرض على قولني : أحدمها : تطهر ، وهو مذهب أيب حنيفة .. وهو الصحيح يف الدليل .
مل يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ( رواه  يف مسجد رسول هللا حلديث ابن عمر ) أن الكالب كانت تقبل وتدبر وتبول -أ

 البخاري دون ذكر ) البول ( .
 وقالوا : إن النجاسة عني خبيثة ، فإذا زالت زال حكمها . -ب

 هو الراجح .وهذا القول 
ُّ واجلواب  ل تطهري املسجد ، إذ لو تركه حىت أن املقصود بذلك تعجي؟  ب َذنُوٍب م ْن َماء ... ( عن حديث الباب )أََمَر اَلنَّيب 

 تطهره الشمس لتأخر تطهريه ، فليس يف احلديث حصر التطهري باملاء . ] ابن تيمية [ .
 احلديث دليل على أن بول اآلدمي جنس .-5

 .وهو جممع عليه ، وال فرق بني الكبري والصغري بإمجاع من يعتد به ، ولكن بول الصغري يكفي فيه النضح قال النووي : 
 حلديث الباب .

 بقَّبين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري : أما أحدمها فكان ال يستنزه من بوله ...(. متفق عليه  وحلديث ) مر النيب 
 وحلديث ) استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القَّب منه ( رواه الدارقطين .

 فيشرتط إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن .، ة من شروط الصالة إزالة النجاساحلديث دليل على أن -6
 حلديث الباب . : يف البقعة 

 لقوله تعاىل ) َوث َياَبَك َفَطهن ْر ( على أحد التفسريين . : ويف الثوب
يتنزه من حلديث ابن عباس  ) مر النيب بقَّبين فقال : إهنما يعذبان وما يعذبان يف كبري ... أما أحدمها فكان ال  : ويف البدن

 بوله ... ( متفق عليه .
 وجوب إنكار املنكر ، وقد اختلف العلماء يف حكمه ، والصحيح أنه فرض كفاية ، وهذا مذهب مجاهري العلماء .-7

َهْوَن َعن  اْلُمْنكَ  ْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن إ ىَل اخلَْرْي  َويَْأُمُروَن ب اْلَمْعُروف  َويـَنـْ  ر  ( .لقوله تعاىل ) َوْلَتُكْن م 
 .أنه فرض على الكفاية ال فرض عني، ألنه قال )ولتكن منكم( ومل يقل كونوا آمرين باملعروف يف هذه اآلية بيان :قال ابن قدامة

 وألن النجاسة قد َيفى مكاهنا، وقد يصَلى عليها ..( له ..فلما قضى بو طهري املساجد من النجاسة لقوله )وجوب املبادرة بت-8
اهل وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف وال إيذاء إذا مل يأت باملخالفة استخفافًا أو عنادًا ، ولذلك جاء يف رواية فيه الرفق باجل-9

 إذا أرسل أحداً يقول  ) يسروا وال تعسروا ( . البخاري ) فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين ( ، وكان 
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ْعتُ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 28 يـَُقوُل : ) اْلِفْطَرُة ََخْس  : اْْلَِتاُن , َواالْسِتْحَداُد , َوَقصُّ الشَّاِرِب ,  َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل : َسَِ
 َوتـَْقِليُم اأَلْظَفاِر , َونـَْتُف اإِلِبِط ( .

---------- 
:  تفسري الفطرة هنا بالسنة هو  يقال النوو ( قيل املراد هبا : السنة ، ونسبه اخلطايب للجمهور . وقيل : هي الدين ،  ) اْلِفْطَرةُ 

: قص الشارب ، ونتف اإلبط ، وتقليم السنة قال : ) من  عن النيب  الصواب ، ففي حديث البخاري عن ابن عمر 
 . األظافر (
 ( ليس املراد احلصر ، فقد ثبت بأحاديث أخرى زيادة على ذلك كما يف حديث ) عشر من الفطرة ... ( وغريها ، فدل) ََخْس  

 على أن احلصر غري مراد .
( بالنسبة للذكر قطع اجللدة اليت فوق احلشفة ، ولألنثى قطع حلمة زائدة فوق حمل اإليالج . قال الفقهاء أهنا تشبه ) اْْلَِتاُن 

 عرف الديك .
 الستعمال احلديدة . ( تعريفه : هو حلق العانة ] الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج املرأة [ ، َسي استحداداً  ) واالْسِتْحَدادُ 

 ( أي : قطع الشعر النابت على الشفة العليا . ) َوَقصُّ الشَّاِربِ 
 ( أي تقطيع ما طال منها . ) وتقليم األظفار

 ( أي نزع شعرها  ) ونتف اإلبط
 احلديث دليل على أن هذه اخلصال اخلمس الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها . -1
طيب : وهذه اخلصال جمتمعة يف أهنا حمافظة على ُحسن اهليئة والنظافة ، وكالمها َيصل به البقاء َسيت هذه فطرة ، قال القر -2

على أصل كمال اخل لقة اليت ُخلَق اإلنسان عليها ، وبقاء هذه األمور وترك إزالتها يشوه اإلنسان ويقبحه ، حبيث ُيستقذر وجُيتنب 
 ، فيخرج عما تقتضيه الفطرة األوىل .

س ( ليس املراد احلصر كما سبق ، لثبوت خصال أخرى يف أحاديث أخرى ، واختلف يف احلكمة يف اإلتيان هبذه قوله ) مخ-3
 الصيغة :

 فقيل : أُْعلَم أوالً باخلمس مث أعلم بالزيادة ، وقيل : أريد باحلصر املبالغة لتأكيد أمر اخلمس املذكورة .
 : ختلف يف حكمهاو احلديث دليل على أن اخلتان من خصال الفطرة ، -4

 : سنة للرجال والنساء . القول األول
 وهذا مذهب مالك ، وأيب حنيفة .

 حلديث : ) اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء ( . رواه أمحد وهو ضعيف 
 : واجب للرجال دون النساء . القول الثاين

 ه هللا .وهذا اختيار ابن قدامة ، ومجاعة من العلماء ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمح
 ويدل لوجوبه على الرجال :

 وإبراهيم اختنت وهو ابن ْثانني سنة . أن اتبع ملة إبراهيم  قوله تعاىل : -أ
 لرجل أسلم : ) ألق  عنك شعر الكفر واختنت ( . رواه أبو داود  وقال -ب
 حديث الباب : ) مخس من الفطرة ... وذكر منها : اخلتان ( .-ج
 ، فلوال أن اخلتان واجب مل جيز هتك حرمة املختون بالنظر إىل عورته من أجله .أن سرت العورة واجب -د
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 وألنه شعار املسلمني ، فكان واجباً كسائر شعارهم . -هـ
 وهذا القول هو الراجــــح .

لذكر ، ألنه :  ال جيب على األنثى لعدم األمر به يف حقها ، ولعدم املعىن املوجود يف ختان ا قال الشيخ السعدي رمحه هللا
 يتوصل إىل الطهارة .

 أول من اختنت إبراهيم . -5
 : ) أول من اختنت إبراهيم وهو ابن ْثانني سنة بالقدوم ( . متفق عليه  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

 ) القدوم : بالتشديد هو اسم مكان بالشام ، وبالتخفيف آلة النجار ( 
 التمييز ، ألنه أسرع برءاً لينشأ على أكمل األحوال .اخلتان زمن الصغر أفضل إىل  -6
 جيب اخلتان عند البلوغ . -7

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :  ال َيتنت أحد بعد املوت . فائدة :
 احلديث دليل على أن االستحداد من خصال الفطرة ، وحكم حلقه سنة .-8
سى يف حق الرجل واملرأة معًا ، وقد ثبت احلديث الصحيح عن جابر يف قال النووي : السنة يف إزالة شعر العانة احللق باملو  -

 النهي عن طرق النساء ليالً حىت متتشط الشعثة ، وتستحدن املغيبة ، لكن يتأدى أصل السنة باإلزالة بكل مزيل .
 وحكمه سنة . ن تقليم األظافر من خصال الفطرة ،احلديث دليل على أ-9
 نه سنة ، وسواء يف الرجل واملرأة واليدان والرجالن  .قال النووي :  جممع على أ -
 قال ابن حجر : مل يثبت يف استحباب قص الظفر يوم اخلميس حديث . -
وقال ابن حجر : مل يثبت يف ترتيب األصابع عند القص شيء من األحاديث لكن جزم النووي يف شرح مسلم بأنه يستحب  -

 البنصر ، مث اخلنصر ، مث اإلهبام ، ويف اليسرى البداءة خبنصرها إىل اإلهبام ، ويبدأ يف البداءة مبسبحة اليمىن ، مث الوسطى ، مث
 الرجلني خبنصر اليمىن إىل اإلهبام ، ويف اليسرى بإهبامها إىل اخلنصر ، ومل يذكر لالستحباب ُمستَـَنداً 

به مبن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشبه احلكمة يف ذلك : النظافة ملا يكون َتتها من األوساخ ، والرتفع عن التش -10
 بذوات املخالب واألظفار من احليوانات .

قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :  ذكر بعض أهل العلم أن دفن الشعر واألظافر أحسن وأوىل ، وقد أُث َر ذلك عن  -11
 ما يوجب إْثاً فال .بعض الصحابة كابن عمر ، وأما كون بقائه يف العراء أو إلقائه يف مكان 

 احلديث دليل على أن قص الشارب من خصال الفطرة . -12
 . ) ... السنة هو القص ، كما يف حديث الباب ، ويف حديث : ) جزوا الشوارب 
 . أن حلقه ليس من السنة ، وكان اإلمام مالك يرى تأديب من حلقه 
: ) من مل يأخذ من شاربه فليس مننا ( .  ال رسول هللا قال : ق جاء التحذير من عدم األخذ منه : عن زيد بن أرقم و 

 رواه الرتمذي 
 احلديث دليل على أن نتف اإلبط من خصال الفطرة ، وحكمه سنة . -13
 . حكمه : قال النووي :  سنة باالتفاق 

 األفضل فيه النتف ملن قوي عليه ، وَيصل أيضاً باحللق . -14
 صاص اإلبط بالنتف والعانة باحللق على وجه األفضلية ، أن اإلبط حمل الرائحة الكريهة ، قال احلافظ العراقي : احلكمة يف اخت
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 والنتف يضعف الشعر ، فتخف الرائحة الكريهة ، واحللق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة .
جيوز أن يتعاطاه األجنيب  قال احلافظ ابن حجر : يفرتق احلكم يف نتف اإلبط ، وحلق العانة ، بأن نتف اإلبط وحلقه -15

 خبالف حلق العانة فيحرم إال يف حق من يباح له املس والنظر ، كالزوج والزوجة .
  حلديث ) كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ( وكذلك يستحب أن  األمينقال الشوكاين : يستحب االبتداء باإلبط

 يف قص الشارب باجلانب األمين هلذا احلديث . يبدأ
 [ يوماً . 40أقصى مدة هلذه األشياء ، هي ]  حدد النيب  -16

 قال النووي : معناه : ال نرتك تركاً نتجاوز به أربعني ، ال أنه وقنت هلم الرتك أربعني 
 . هذه هي أقصى املدة وغايتها ، لكن لو طالت األظافر أو كثر الشعر يف اإلبط والشارب قبل األربعني فإنه يقص 
 بن حجر : لكن ال مينع من التفقد يوم اجلمعة فإن املبالغة يف التنظيف فيه مشروع .قال احلافظ ا 

 من اجلنابة باب الغسل
َلِقَيُه يف بْعِض ُطُرِق املديَنِة وهو ُجُنب  , قاَل : فَاْْنََنْسُت ِمْنُه , َفَذَهْبُت فَاْغَتَسْلُت  ) َأنَّ النَِّبَّ  عْن َأِب ُهَريـَْرَة  -29
أَبا ُهَريـَْرَة ؟ قَاَل : ُكْنُت ُجُنَبًا َفَكرِْهُت َأْن ُأجاِلَسَك على َغرْيِ َطهارٍَة , فـََقاَل : ُسْبحاَن هللِا ,  ْئُت , فَقاَل : أَْيَن ُكْنَت ياُثَّ جِ 

 ِإنَّ املُْؤِمَن اليـَْنُجُس ( .
---------- 

 . يعين نفسه ، ويف رواية أيب داود ) وأنا جنب () َوْهَو ُجُنب  ( 
 ( أي : مضيت عنه مستخفياً ، ولذلك وصف الشيطان باخلناس .) فَاْْنََنْسُت ِمْنُه 

 ( . ( وعند النسائي ) ففقده النيب  َفَذَهْبُت فَاْغَتَسْلتُ  )
مثل : اجلنب هو من عليه حدث أكَّب إما بإنزال أو مجاع ، وَسي اجلنب جنبًا ، ألنه جيتنب العبادات ، ) قَاَل ُكْنُت ُجُنبًا ( 

 الصالة وغريها .
كان إذا لقي أحدًا من   وإمنا كره أبو هريرة جمالسته على تلك احلالة ، ألنه ) َفَكرِْهُت َأْن ُأَجاِلَسَك َوأَنَا َعَلى َغرْيِ َطَهارٍَة ( 

ودعا له،  إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه أصحابه ماسحه ودعا له، فقد أخرج النسائي عن حذيفة قال: كان رسول هللا 
 فظن أنه سيفعل به ذلك ، وهو على غري طهارة يف ظنه .

 أي : ال تصري ذاته جنسة بسبب هذا احلدث الذي حلن يف بدنه .) ِإنَّ اْلُمْؤِمَن اَل يـَْنُجُس ( 
 احلديث دليل على طهارة املسلم .-1

ي فطاهر بإمجاع املسلمني ، وأما امليت فطاهر على : هذا احلديث أصل عظيم يف طهارة املسلم حيناً وميتاً ، فأما احل قال النووي
 الراجح  .

 احلديث دليل على جواز مماسة اجلنب وجمالسته . -2
استدل مبفهوم قوله ) إن املؤمن ال ينجس ( أهل الظاهر على جناسة الكافر جناسة حسية، ونقل هذا عن احلسن البصري أنه -2

 قال : من صافح كافراً فليتوضأ  .
َا اْلُمْشر ُكوَن جَنَس ( . واستدلوا  أيضاً بقوله تعاىل ) إ منَّ

 وذهب أكثر العلماء إىل أن املشرك ليس جنس جناسة عني ، وإمنا جناسته جناسة معنوية ، واستدلوا :
 أكل من الشاة املسمومة اليت وضعتها له اليهودية يوم خيَّب ( . متفق عليه  ) أن النيب  -أ
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 ْثامة بن أثال يف املسجد ( . رواه مسلم أمر بربط  ) أن النيب -ب
 والصحابة كانوا يلبسون الثياب اليت نسجها املشركون ( . ) أن النيب -ج
 وأصحابه كانوا يعيشون إىل جوار اليهود يف املدينة ، ومل ينقل أهنم كانوا يتوقون شـيئاً من اللمس أو غريه ( . ) أن النيب -د

 .  الراجح وهذا القول هو
 اجلواب عن اآلية ، فاملراد : أن املراد بالنجاسة جناسة االعتقاد .وأما 

 ) سبحان هللا ( تعجب من اعتقاد أيب هريرة التنجس باجلنابة ، أي كيف َيفى عليه هذا الظاهر ؟ قول النيب -3
 جواز خروج اجلنب إىل الشارع قبل االغتسال بشرط عدم فوات وقت الصالة .-4
 : عند التعجب ، وقد تكرر ذلك من النيب قول ] سبحان هللا [ -5

 : ) سبحان هللا ، ما ذا أنزل هللا الليلة من الفنت ( . فقال 
 : ) سبحان هللا ، إهنا السنن ، قلتم كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا آهلة ... ( . وقال 

 أكمل اهليئات وأحسن الصفات .استحباب احرتام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبيه ، فيكون على -7
 أن العامل إذا رأى من تابعه أمر َياف عليه فيه خـالف الصواب سأله عنه وقال صـوابه وبني له حكمه .-8
 جواز جمالسة اجلنب ومصافحته ومالمسته ، ألنه طاهر .-9

 ) يا أبا هريرة ( ويف رواية ) يا أبا هـر ( . قوله -10
األدب : باب من دعا صاحبه فنقص من اَسه حرفًا ، وقال أبو حازم عن أيب هريرة قال يل النيب  قال اإلمام البخاري يف كتاب

 . يا أبا هر : 
 لعائشة رضي هللا عنها : يا عائش .  وهذا ُيسمى ترخيم ، وقد قال النيب 

 ، سواء مع أهله أو مع أصحابه . وهذا من تلطفه 
على أن املسلم ال ينجس جناسة معنوية ، خبالف الكافر الذي جناسته جناسة  قوله ) إن املؤمن ال ينجس ( وهو يدلن  -11

 معنوية .
َد احلَْرَ  َا اْلُمْشر ُكوَن جَنٌَس َفاَل يـَْقَربُوْا اْلَمْسج   اَم بـَْعَد َعام ه ْم َهـَذا (قال هللا تبارك وتعاىل : ) يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوْا إ منَّ

 نجس حياً وال ميتاً .وأما املسلم فإنه ال ي
 قال ابن عباس رضي هللا عنهما : املسلم ال ينجس حيا وال ميتا . رواه البخاري تعليقاً.

 وعليه فـََعرق اجلُُنب طاهر .
 واملقصود به هنا : طهارة العني بالنسبة للمسلم ، ال أنه ال يتنجس لو تلبس بالنجاسة أو أصابته .
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إَذا اْغَتَسَل ِمَن اجْلََنابَِة َغَسَل َيَدْيِه , ُثَّ تـََوضََّأ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة , ُثَّ  َكاَن النَِّبُّ    عنها قَاَلْت : )َشَة رضي هللاَعْن َعائِ  - 30
َماَء َثالَث َمرَّاٍت , ُثَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه , اْغَتَسَل , ُثَّ ُُيَلِ ُل بَِيَدْيِه َشْعَرُه , َحَّتَّ إَذا َظنَّ أَنَُّه َقْد َأْرَوى َبَشَرَتُه , َأفَاَض َعَلْيِه الْ 

يعاً  ِمْن إنَاٍء َواِحدٍ  وََكاَنْت تـَُقوُل : ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَِّ   ( ., نـَْغرَتُِف ِمْنُه َجَِ
َوُضوَء اجْلََنابَِة , فََأْكَفَأ  قَاَلْت : ) َوَضْعُت ِلَرُسوِل اَّللَِّ  أَنَـَّها َعْن َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث رضي هللا عنها َزْوِج النَِّبِ   - 31

ُثَّ  -َأْو َثالثًا  -ُثَّ َغَسَل فـَْرَجُه , ُثَّ َضَرَب َيَدُه بِاأَلْرِض , َأْو احْلَاِئِط , َمرَّتـَنْيِ  -َأْو َثالثًا  -بَِيِميِنِه َعَلى َيَسارِِه َمرَّتـَنْيِ 
ى , فـََغَسَل رِْجَلْيِه , اْستَـْنَشَق , َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذرَاَعْيِه , ُثَّ َأفَاَض َعَلى رَْأِسِه اْلَماَء , ُثَّ َغَسَل َجَسَدُه , ُثَّ تـََنحَّ َتََْضَمَض وَ 

ُفُض اْلَماَء بَِيِدِه ( . ْيُتُه ِبِْرَقٍة فـََلْم يُرِْدَها , َفَجَعَل يـَنـْ  فَأَتـَ
---------- 

 أي : أراد االغتسال .ْغَتَسَل ( ) ِإَذا اِ  
 : غسل اجلنابة على حديث عائشة . قال أمحد

 : هو أحسن حديث يروى يف الباب .وقال ابن عبد الْب 
 . من : للسببية ، أي : بسبب حدوث اجلنابة له ، واجلنابة : إنزال املين) ِمْن َاجْلََنابَِة (  

 قبل إدخاهلم يف اإلناء . أي : كفيه ، واملراد ) فـَيَـْغِسُل َيَدْيِه (
 أي : يصب بيده اليمىن على يده اليسرى .) بَِيِميِنِه َعَلى ِِشَاِلِه ( 

 . لفظ مسلم ) مث يتوضأ وضوءه للصالة () ُثَّ يـَتَـَوضَّأُ ( 
أصول شعره ، وهي أسافله مما يلي بشرة أي : يدخل أصابعه مفرقة يف ) ُثَّ يَْأُخُذ اَْلَماَء, فـَُيْدِخُل َأَصاِبَعُه يف ُأُصوِل اَلشَّْعِر ( 

 الرأس ، وإمنا فعل ذلك لُيلنين الشعر ويرطبه ، فيسهل مرور املاء عليه ويف رواية للرتمذي ) مث ُيشرن ب شعره املاء ( .
 أي : أخذ املاء بيديه مجيعاً ، واحلْفنة : ملء الكفني .) ُثَّ َحَفَن َعَلى رَْأِسِه ( 

 أي : على بقية جسده . .َسائِِر َجَسِدِه (  ) ُثَّ َأفَاَض َعَلى
 أي : مسح بيده األرض ودلكها ليزيل ما َعل َق بعد غسل الفرج .) ُثَّ َضَرَب هِبَا َاأْلَْرَض ( 

ْيُتُه ِبِْرَقٍة فـََلْم يُرِْدَها )   . فـََردَُّه ( ُه ب اْلم ْند يل  ) مُثَّ أَتـَْيتُ أي : مل يأخذها . ويف رواية ( فَأَتـَ
 الغسل من اجلنابة ينقسم إىل قسمني :-1

 الغسل الكامل املسنون ، والغسل اجملزئ .
 صفة الغسل اجملزئ ؟

 أن ينوي ، مث يعمم بدنه باملاء مع املضمضة واالستنشاق .صفة الغسل اجملزئ : 
 والدليل على أن هذا جمزئ :

  مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر .، ومن عمم بدنه بالغسل قوله تعاىل ) وإن كنتم جنبًا فاطهروا ( ومل يذكر شيئًا سوى ذلك 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 النية يف الغسل شرط لصحة الطهارة ، فال تصح الطهارة بدوهنا . -2
 وهذا قول مجاهري العلماء .

ُلوا ُوجُ -أ ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل لقوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّالة  فَاْغس  وَهُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  َواْمَسُحوا ب ُرُؤوس 
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 اْلَكْعبَـنْي  ( .
ففي هذه اآلية معىن النية ، لقوله ) إذا قمتم ( أي : أردمت القيام للصالة ، ففيه استحضار ملعىن القيام ألجل الصالة ، وهذا هو 

 معىن النية .
إمنا األعمال بالنيات ( فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات ، فقد أثبت أن العمل ال يكون شرعياً )   ولقوله -ب

 يتعلق به ثواب أو عقاب إال بالنية .
أن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشرُتط فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما -ج

 وهنا عبادة .يثبت ك
 والنية حملها القلب والتلفظ هبا بدعة .

حكم التسمية قبل الغسل ؟ حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء ، وقد سبق أن القول باستحباهبا فيه نظر ،  فائدة :
 واألحاديث الواردة يف ذلك ال تصح .

ولو كانت مشروعة ملا أغفل  –وميمونة كحديث عائشة   –وأيضًا أحاديث االغتسال من اجلنابة ليس فيها ذكر التسمية 
 الصحابة ذكرها .

 احلديث دليل على أن السنة يف ابتداء الغسل أن يغسل كفيه ثالثاً .-3
ُل يََدْيه  ( . حلديث عائشة ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    إ َذا ا ْغَتَسَل م ْن َاجْلََنابَة  يـَْبَدأُ فـَيَـْغس 

 .وهو يغتسل من اجلنابة فغسل يديه (  وعن ميمونة . قالت ) سرتت النيب 
 ويبدأ بالكفني ألهنما أداة غرف املاء ، فينبغي طهارِتما .

 احلديث دليل على أنه بعد غسل اليدين يغسل فرجه .-4
ُل فـَْرَجُه ( . –حديث الباب  –حلديث عائشة  َال ه ، فـَيَـْغس   ) ... مُثَّ يـُْفر ُغ ب َيم ين ه  َعَلى مش 

وهو يغتسل من اجلنابة ، فغسل يديه ، مث صب بيمينه على مشاله ، فغسل فرجه وما  قالت ) سرتت النيب وحلديث ميمونة 
 أصابه ... ( رواه البخاري .

 واحلكمة من غسل الفرج قبل الغسل ؟-5
 إلزالة الذي عليه . -أ 
 ألن بتقدمي غسله َيصل األمن من مس فرجه يف أثناء الغسل . -ب 

 أم إذا كان فيه أذى ؟ هل غسل الفرج مستحب مطلقاً -6
 قيل : إن مل يكن هناك أذى فال حاجة إىل غسل فرجه .

 وهذا مذهب الشافعية .
 حلديث ميمونة ) ... ، مث صب بيمينه على مشاله ، فغسل فرجه وما أصابه من أذى ( .

 وقيل : مستحب مطلقاً .
 وهذا مذهب احلنفية .

 عقب االستنجاء هبا ، كأن يدلكها باألرض ، أو الرتاب ، أو الصابون . يستحب بعد غسل الفرج ، أن يغسل  اليد مبنظف -7
 حلديث ميمونة : ) ... مث أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، مث ضرب هبا األرض ( .

 الوضوء قبل االغتسال ؟احلديث دليل على استحباب -8
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 وهو مذهب مجاهري العلماء واختيار ابن حزم . 
 مث يتوضأ ... ( .حلديث عائشة قالت : ) ... 

ل له صورة الطهارتني الصغرى ـــتشريفًا هلا ، ولتحصقبل االغتســــــــال ، احلكمة من تقدمي الوضوء ) غسل أعضاء الوضوء ( و -9
 والكَّبى .

يف هذا الوضوء الذي قبل الغسل ، هل يشرع أن يكون وضوءًا كاماًل مع غسل القدمني ، أم يتوضأ وال يغسل قدميه بل -10
 خرمها إىل األخري ؟يؤ 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : يتوضأ وضوءه كاماًل مع رجليه . القول األول

 وهذا املذهب .
 ألن هذا هو املتبادر عند إطالق لفظ الوضوء .

 : أنه يستحب تأخري غسل الرجلني يف الغسل . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلمهور .

  أفاض على رأسه ، مث غسل سائر جسده ، مث تنحى فغسل رجليه ... ( .حلديث ميمونة  ) ... مث
 أنه يتوضأ وضوءاً كاماًل مع الرجلني . والصحيح

 للجنابة على سبيل الدوام . ، ألن عائشة ذكرت غسل النيب  ألن هذا الغالب من فعل الرسول 
 طبة ، ألنه لو غسلهما لتلوثت رجاله بالطني .وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان حلاجة ، كما لو كانت األرض ر 

 وهذا مذهب مالك .
 بعد الوضوء  أن َيلل شعر رأسه .يستحب  -11

 حلديث عائشة : ) ... مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر ... ( .
 صفته : أن يدخل األصابع فيما بني أجزاء الشعر .و

 فائدة التخليل : -12
 تخليل ثالث فوائد :قال ابن امللقن : لل

 تسهيل إيصال املاء إىل الشعر والبشرة . األول :
 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه . ثانياً :

 تأنيس البشرة ، خشية أن ُيصيب بصبه دفعة آفة يف رأسه . ثالثها :
 بعد التخليل َيثي على رأسه ثالث حثيات . مث -13

 ( . َقْد أَْرَوى َبَشَرَتُه ، أَفَاَض َعَلْيه  اْلَماَء َثالَث َمرَّاتٍ  حلديث عائشة ) َحىتَّ إَذا َظنَّ أَنَّهُ 
 ) ... مث حفن على رأسه ثالث حفنات ... ( . ويف رواية

 هل يستحب التثليث يف بقية البدن كالرأس ؟-14
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : أنه يستحب غسل البدن ثالثاً . القول األول
 ال أبو حنيفة والشافعي وأمحد .وبه ق
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 قياساً على الوضوء ، فإذا استحب التكرار يف الوضوء فالغسل أوىل . -أ
 وقياساً على غسل الرأس ، فكما ثبت تثليث غسل الرأس يف الغسل فكذلك البدن وال فرق . -ب

 : ال يستحب ذلك ، بل االقتصار على مرة واحدة . القول الثاين
 اره ابن تيمية .وبه قال مالك ، واخت

 لقوله عائشة وفيه )...  مُثَّ أَفَاَض َعَلى َسائ ر  َجَسد ه  ( .
أفاض املاء على جسده كله ومل يكرره عليه ، فدل على أن التكرار يف غسل البدن غري مشروع ، وهذا هو  وجه الداللة : أنه 

 الصحيح .
 أن يبدأ بشقه األمين . يستحب له بعد ذلك  مث -15

إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء من احلالب ، فأخذ بكفيه مث بدأ بشق رأسه  ائشة قالت : ) كان رسول هللا حلديث ع
 األمين مث األيسر ( . متفق عليه   احلالب : إناء يسع قدر حلب ناقة .

 مث يعمم جسده باملاء . -16
 ( . ) مُثَّ َغَسَل َسائ َر َجَسد ه   حلديث عائشة :

 . مث أفاض على سائر جسده ... ( .) ..ويف رواية  
 هذه صفة الغسل الكامل املسنون .

 تنشيف األعضاء بعد الوضوء أو الغسل ؟ اختلف العلماء يف حكم -17
 مكروه . قيل :

ُفُض اْلَماَء ب َيد   -فـََردَُّه، َوف يه :  -) ... مُثَّ أَتـَْيُتُه ب اْلم ْند يل   –ميمونة  -حلديث الباب    ه  ( .َوَجَعَل يـَنـْ
ْرَقٍة فلم يُر ْدها ، فجعل ينقض املاء بيده ( رواه البخاري .  ويف رواية ) ... قالت : فأتيُتُه خب 

 مستحب . وقيل :
 خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( رواه الرتمذي وهو ضعيف . حلديث عائشة قالت ) كان لرسول -أ

ت عليه ، فمسح هبا وجهه ( رواه ابن ماجه ، وهو توضأ فقلب جبة صوف كان وحلديث سلمان ) أن رسول هللا  -ب
 ضعيف .

 كانت له خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( رواه البيهقي .  وحلديث أيب بكر الصديق ) أن النيب  -ج
 يف هذا الباب شيء . وكل هذه األحاديث ال يثبت منها شيء ، وقد قال الرتمذي : ال يصح عن النيب 

 باح ( .أنه جائز ) يعين م والراجح
 .رواه ابن املنذر  سح وجهه باملنديل بعد الوضوء (وقد صح عن أنس  ) أنه كان مي

يف  أَْعَضائ ه  ب اْلم ْند يل  م ْن بـََلل  اْلُوُضوء  َواْلُغْسل  ؛ وهو املنقول عن اإلمام أمحد ،  قال ابن قدامه رمحه هللا يف ) املغين ( اَل بَْأَس ب تَـْنش 
يٍن َوأََنس ، وََكث رٍي م ْن أَْهل  اْلع ْلم  ، وهو األصح ، ألن وقد ُرو َي َأْخُذ ا

األصل ْلم ْند يل  بـَْعَد اْلُوُضوء  عن ُعْثَمان َواحلََْسن ْبن َعل 
 اإلباحة .

  وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء . فأجاب :  تنشيف األعضاء ال بأس به ؛ ألن
 نع ، واألصل فيما عدا العبادات من العقود واألفعال واألعيان احلل واإلباحة حىت يقود دليل على املنع .األصل عدم امل

اغتسل ، قالت : فأتيته باملنديل فرده  فإن قال قائل : كيف جتيب عن حديث ميمونة رضي هللا عنها ، حينما ذكرت أن النيب 
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 وجعل ينفض املاء بيده ؟
قضية َعنْي َتتمل عدة أمور : إما ألنه لسبب يف املنديل ، أو لعدم نظافته ، أو َيشى أن  من النيب  فاجلواب : أن هذا الفعل

يبله باملاء ، وبلله باملاء غري مناسب ، فهناك احتماالت ولكن إتياهنا باملنديل قد يكون دلياًل على أن من عادته أن ينشف 
 موع فتاوى ابن عثيمني ( ..                ) جمأعضاءه ، وإال ملا أتت به 

 جواز نفض اليدين من ماء الغسل .منه : ) وجعل ينفض املاء بيديه ( نستفيد  قوهلا-18
 فضعيف .  الوضوء فإهنا مراوح الشيطان ( وأما حديث  ) ال تنفضوا أيديكم يف

ألعضاء يف الغسل، والوضوء مثله، قال ابن دقيق العيد يف شرح )عمدة األحكام( وهذا احلديث دليل على جواز نفض املاء عن ا
وهو ما ورد ) التنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطان ( حديث ضعيف ال يقاوم هذا  -وما استدل به على كراهة النفض 
 الصحيح .  ) إحكام األحكام ( .

فهو حديث ضعيف، ومن ) ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء فإهنا مراوح الشيطان (  عن النيب  احلديث من رواية أيب هريرة 
أهل العلم من صرح بوضعه، ويف إسناده البخرتي بن عبيد وهو متهم بوضع احلديث، وقد حكم مجاعة من أهل العلم بنكارة هذا 

 احلديث، منهم : أبو حامت الرازي، وابن عدي، والذهيب. 
مل يكن صاحلًا ألن  -عين حديث ميمونةي-لذا قال احلافظ بن حجر يف ) فتح الباري ( ولو مل يعارضه هذا احلديث الصحيح 

 َيتج به.
 ... ( . قوهلا ) كنت أغتسل أنا ورسول هللا  -19
قَاَل : ) يَا َرُسوَل اَّللَِّ , أَيـَْرُقُد َأَحُدنَا َوُهَو ُجُنب  ؟ قَاَل : نـََعْم , إَذا  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر : َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب  - 32

 ضََّأ َأَحدُُكْم فـَْليَـْرُقْد ( .تـَوَ 
---------- 

 أينام .) أَيـَْرُقُد َأَحُدنَا ( أي : 
 ( أي : ذو جنابة .) َوْهَو ُجُنب  

 احلديث دليل على جواز مكث اجلنب يف بيته ولو مل يغتسل . -1
 احلديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .-2

 .وهذا مذهب أكثر العلماء 
 وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية .

 : حديث الباب ) أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلريقد ( .القولية 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام(. رواه   كما يف حديث عائشة )أن رسول هللا   والفعلية :

 مسلم
 والصارف عن الوجوب : 

 يف رواية عند ابن حبان  ) يتوضأ إن شاء ( .أنه جاء 
ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء( . رواه أبو داود ]ولكن خمتلف يف صحته ، واألقرب  وحديث عائشة )كان رسول هللا 

 أنه ضعيف[ 
األسود عن قال يف الفتح : ونقل الطحاوي عن أيب يوسف أنه ذهب إىل عدم االستحباب ، ومتسك مبا رواه أبو إسحاق عن 
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 كان جُينب ، مث ينام وال ميس ماء ( رواه أبو داود .  عائشة ) أنه 
 وتـُُعقنب بأن احلفاظ قالوا : بأن أبا إسحاق غلط فيه ، وبأنه لو صح مح ل على أنه ترك الوضوء لبيان اجلواز ، لئال يعتقد وجوبه .

 أو أن معىن قوله ) ال ميس ماء ( أي : للغسل .
 وء : احلكمة من الوض-3

 : أنه َيفف احلدث . قيل
 : أنه إحدى الطهارتني . وقيل
 : أنه ينشط إىل الَعْود أو إىل الغسل . وقيل

 ويستحب للجنب إذا أراد أن يعود إىل اجلماع أن يتوضأ .-4
 ( رواه مسلم . ) إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً  حلديث أيب سعيد اخلدري قال : قال رسول هللا 

 : والصارف عن الوجوبوهذا أمر لكنه ليس للوجوب ، 
 أنه جاء يف رواية احلاكم : ) فإنه أنشط للَعْود ( .

 حرص الصحابة على العلم . -5
 أن الوضوء َيفف اجلنابة . -6

 إَل َرُسوِل اَّللَِّ  -َلْيٍم اْمَرَأُة َأِب طَْلَحَة قَاَلْت : ) َجاَءْت ُأمُّ سُ  َزْوِج النَِّبِ   -َعْن ُأمِ  َسَلَمَة رضي هللا عنها  - 33
 اْحتَـَلَمْت ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ فـََقاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَّ اَّللََّ ال َيْسَتْحِيي ِمْن احْلَقِ  , فـََهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل إَذا ِهَي 

 . : نـََعْم , إَذا رََأِت اْلَماَء  (
---------- 
هي أم املؤمنني أم سلمة هند بنت أيب أمية حذيفة بن املغرية، القرشية املخزومية رضي هللا عنها مشهورة  () َعْن ُأمِ  َسَلَمَة 

توفيت يف  يف السنة الرابعة من اهلجرة بعد وفاة زوجها ،  تزوجها سلمة ، بكنيتها، معروفة باَسها، أسلمت قدمياً، وزوجها أبو 
 . موتاً  خر زوجات النيب ، وهي آ62: دينة سنة امل

 ( هي بنت م لحان والدة أنس بن مالك . ) َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيمٍ 
 ( وإمنا قدمت هذا القول متهيداً بعذرها يف ذكر ما يستحىي منه . ) ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحَي ِمَن احْلَق ِ 

( أي: رأت يف منامها أهنا جُتامع، ويف رواية أمحد من حديث أم سليم، أهنا قالت :  اْحتَـَلَمتْ  فـََهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا) 
 يا رسول هللا ! إذا رأت املرأة أن زوجها جيامعها يف املنام أتغتسل ؟ 

 جميباً هلا .(  ) قَاَل النَِّبُّ 
 اء وهو املين ، واملراد من ذلك َتقق وقوعه .أي : نعم عليها الغسل إذا أبصرت امل ) نعم ِإَذا رََأِت اْلَماَء (

 احلديث دليل على أنه جيب  على املرأة الغسل إذا احتلمت ورأت املاء . -1
: اعلم أن املرأة إذا خرج منها املين وجب عليها الغسل ، كما جيب على الرجل خبروجه ، وقد أمجع املسلمون على  قال النووي

 خبروج املين .وجوب الغسل على الرجل واملرأة 
 اختلف العلماء إذا َترك املين ومل َيرج هل جيب الغسل أم ال على قولني : -2

 : جيب الغسل بانتقاله ولو مل َيرج . القول األول
 وهذا املذهب .
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د . -أ   ألن اجلنابة تُباع د املاء عن حمله ، وقد وج 
 ظهر . ) املغين ( .وألن الغسل تراعى فيه الشهوة ، وقد حصلت بانتقاله ، فأشبه ما لو  -ب 

 : أنه ال غسل عليه . القول الثاين
 وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية .

 علق االغتسال على الرؤية بقوله  ) إذا رأت املاء ( فال يثبت احلكم بدونه . ألن النيب -أ
 لدعاء احلاجة إىل بيانه . ولو وجب الغسل باالنتقال لبينه النيب  -ب

 الصحيح .وهذا القول هو 
قال ابن قدامة رمحه هللا : إن أحس بانتقال املين عند الشهوة فأمسك ذكره ، فلم َيرج فال غسل عليه .. )وهذا ( قول أكثر 

 الفقهاء . 
بدونه .  علق االغتسال على الرؤية وفضخ املاء، بقوله: إذا رأت املاء و إذا فضخت املاء فاغتسـل فال يثبت احلكم  ألن النيب 

 ) املغين ( . 
وقال النووي رمحه هللا : لو قبل امرأة فأحس بانتقال املين ونزوله فأمسك ذكره فلم َيرج منه يف احلال شيء ، وال علم خروجه بعد 

ال جيب الغسل ، قال : و  -يف أشهر الروايتني عنه  -ذلك ، فال غسل عليه عندنا ، وبه قال العلماء كافة إال أمحد ، فإنه قال 
: ) إمنا املاء من املاء ( وألن العلماء جممعون على أن من أحس باحلدث كالقرقرة والريح ، ومل  يتصور رجوع املين . دليلنا قوله 

 َيرج منه شيء ال وضوء عليه ، فكذا هنا .     ) اجملموع ( .
 اء ( .احلديث دليل على أن من احتلم ومل جيد ماء ال غسل عليه لقوله ) إذا رأت امل -3
 له ثالث حاالت :؛ حاالت احملتلم بعد استيقاظه -4

 أن يذكر االحتالم ويرى املين . األول :
 فهذا جيب عليه الغسل ، كما يدل عليه حديث الباب ، وحىت لو مل يذكر احتالماً ، فإنه جيب الغسل إذا رأى املاء .

 يرى املاء ( .أن يرى الفعل ومل ير املاء ) يعين أنه جيامع وال الثانية : 
 فهذا ال غسل عليه ملفهوم قوله ) نعم إذا رأت املاء ( .

 أن يرى املاء وجيهل هل هو مين أم ال ؟ الثالثة :
 فهذا إن سبق نومه تفكري يف اجلماع جعله منياً .

 وإن مل يسبق نومه تفكري :
 فقيل : يغتسل احتياطاً .

 وقيل : ال غسل عليه .
ه ) إذا رأت املاء ( يعين بذلك املين، وهنا مل يتيقن املنتبه أن البلل مينن، فال جيب الغسل مع الشك ، وهذا اختيار ابن تيمية لقول

 ألن األصل براءة الذمة .
 ينبغي أن يكون مانعاً من العلم . أن احلياء ال-5

 أَة  م ْن ُغْسٍل ... ( .. إ نَّ اَّللََّ اَل َيْسَتْحىي  م َن احلَْقن  ، فـََهْل َعَلى اْلَمرْ .. حديث الباب )ففي 
: وإمنا قالت هذا اعتذارًا بني يدي سؤاهلا عما دعت احلاجة إليه ، مما تستحي النساء يف العادة من السؤال عنه ،  قال النووي

وذكره  حبضرة الرجال ، ففيه أنه ينبغي ملن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ، وال ميتنع من السؤال حياء من ذكرها ، فإن ذلك 



 89 

ليس حبياء حقيقي ، ألن احلياء خري كله ، واحلياء ال يأيت إال خبري، واإلمساك عن السؤال يف هذه احلال ليس خبري، بل هو شر، 
 فكيف يكون حياء ؟ 

 قالت عائشة ) نعم النساء نساء األنصار ، مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين ( . رواه مسلم و 
 ي وال مستكَّب .قال جماهد : ال ينال العلم مستح

 وقال عمر بن عبد العزيز : ما شيء إال وقد علمت منه ، إال أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها ، فكَّبُت ويفن جهالتها .
 وقال علي : قرنت اهليبة باخليبة ، واحلياء باحلرمان .

 هو دونه . وعمن هو مثله وعمن وكيع : ال ينبل الرجل من أصحاب احلديث حىت يكتب عمـن هو فوقه وقال
 وقال اخلليل بن أمحد : اجلهل منزلة بني احلياء واألنفة .

 وكان يقال : من رق وجهه عند السؤال ، رق علمه عند اجتماع الرجال .
 فيه دليل على أن اإلنسان إذا أراد سؤاالً يستحي منه يقدم بني سؤاله متهيداً لسؤاله كما فعلت أم سليم .-6
 وجل إثباتاً يليق ِبالله . إثبات صفة احلياء  هل عز-7

فـََيْخُرُج إَل الصَّالِة , َوِإنَّ بـَُقَع  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : ) ُكْنت َأْغِسُل اجْلََنابََة ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ  - 34
 اْلَماِء يف ثـَْوِبِه ( .

 فـَرْكاً, فـَُيَصلِ ي ِفيِه ( . ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم ) َلَقْد ُكْنُت َأفْـرُُكُه ِمْن 
---------- 

َّ، مُثَّ ََيْرُُج إ ىَل اَلصَّاَلة  يف  َذل َك  ويف لفظ ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  (  ُكْنت َأْغِسُل اجْلََنابََة ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ )  ُل اَْلَمين  يـَْغس 
 اَلثَـّْوب  ( .

 املاء الدافق الذي َيرج من اإلنسان بشهوة ويعقبه فتور وارختاء .املين : هو و
 : وهي ثالثخواصه اليت عليها االعتماد يف معرفته ، قال النووي : ... 

 اخلروج بشهوة مع الفتور عقيبه . : إحداها
 الرائحة اليت تشبه الطلع أو العجني . : والثانية
 اخلروج بتزريق ودفع يف دفعات . : والثالثة

   []اجملموعكم بكوهنا منياً. فكل واحدة من هذه الثـالثـة كافية يف كونه منياً، وال يشرتط اجتماعها، فإن مل يوجد منها شيء، مل َي
 ( الفرك أن َتكه بيدك حىت يتفتت ويتقشر ما علق به . ُكْنُت َأفْـرُُكهُ )  

 اختلف العلماء يف حكم املين ، هل هو طاهر أم جنس على قولني :-1
 أنه طاهر . القول األول :

 وهو مذهب الشافعي ، وأمحد ، وداود الظاهري . 
ونسبه النووي إىل الكثريين وأهل احلديث ، قال : وروي ذلك عن علي بن أيب طالب ، وسعد بن أيب وقاص ، وابن عمر ،  

 وعائشـة ، قال : وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته .
 كانت تفركه ، فلو كان جنساً ما اكتفت بفركه .رواية الفرك ، وأن عائشة   -أ 
عن املين يصيب الثوب، فقال: إمنا هو مبنزلة املخاط والبصاق، وإمنا يكفيك أن  حديث ابن عباس قال : ) سئل النيب  -ب 

“ املوقوف  الصحيح” متسحه خبرقة أو بأذخرة ( . رواه الدار قطين والبيهقي .قال ابن القيم : إسناده صحيح ، وقال البيهقي : 
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. 
 : أن الرسول قرنه باملخاط والبصاق ، وهذه األشياء طاهرة باإلمجاع . وجه الداللة

 أن األصل الطهارة ، فال ننتقل عنها إال بدليل . -ج 
 القول الثاين: أنه جنس .

 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
 وسعيد بن املسيب .:  وروينا غسله عن عمر بن اخلطاب ، وأيب هريرة ، وأنس ،  قال ابن حزم

( والغسل ال يكون إال للشيء مث َيرج إىل الصالة ... كنت أغسله من ثوب رسول هللا غسله يف قول عائشة ) لرواية -أ 
 النجس .

حديث عمار مرفوعًا : ) إمنا يغسل الثوب من الغائط والبول واملذي واملين والدم والقيء ( . أخرجه البزار وأبو يعلى وابن  -ب 
 ل والدار قطين والبيهقي ، وهو حديث ال يصح ، قال البيهقي :  هذا حديث باطل .عدي يف الكام

 جمموعة من اآلثار عن بعض الصحابة أهنم كانوا يغسلون املين . -ج 
  وأنه طاهر ، وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مين فصالته صحيحة . والصحيح األول

  ََِّكاَن َرُسوُل َاَّلل( ما اجلواب عن رواية  ْ؟يـَغ ) .... َِّسُل اَْلَميِن 
ال معارضة بني حديث الغسل والفرك ، ألن اجلمع بينهما واضح على القول بطهارة املين ، بأن َيمل الغسل على االستحباب 

 للتنظف ال على الوجوب ، وهذه طريقة الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث . ] الفتح [ .
 اذكرها وما حكمها ؟هناك أربعة أشياء خترج من قـُُبل اإلنسان ، -2
 املذي : وهو ماء رقيق لزج َيرج عند الشهوة واالنتشار كما َيصل عند املالعبة وتذكر اجلماع ، وهو جنس إمجاعاً . -أ

 البول : وهو جنس إمجاعاً . -ب
 الودي : وهو ماء أبيض كد ر ثخني ، َيرج عقب البول ، وهو جنس إمجاعاً . -ج
 طاهر على القول الراجح . املين ، وسبق تعريفه ، وهو -د
 اخلارج من اإلنسان ثالثة أشياء اذكرها وحكمها ؟-3

 وهو الدمع والريق واملخاط والبصاق والعرق . , طاهر بال نزاع -أ 
 وهو البول والغائط واملذي والودي . , جنس بال نزاع -ب 
 خمتلف فيه ، وهو املين . -ج 

: ) إَذا َجَلَس بـَنْيَ ُشَعِبَها اأَلْرَبِع , ُثَّ َجَهَدَها , فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل ( , َويف لَْفٍظ   قَالَ  َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 35
 ) َوِإْن َِلْ يـُْنِزْل ( .
---------- 

 أي : الرجل ، وهو مفهوم من السياق .) ِإَذا َجَلَس (  
 واملراد هنا: يداها ورجالها، وهو كناية عن مكان الرجل من املرأة حال اجلماع . أي : شعب املرأة األربع،) بـَنْيَ ُشَعِبَها َاأْلَْرَبِع ( 

 . أي : بلغ املشقة ، واملعىن : بلغ جهده فيها ، وذلك بإيالج ذكره يف فرجها) ُثَّ َجَهَدَها ( 
 أي : عليهما مجيعاً .) فـََقْد َوَجَب اَْلُغْسُل ( 

 وجب الغسل وإن مل ينزل .احلديث دليل على اإليالج ) اجلماع ( ي-1
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وهذا احلكم ذهب إليه اجلمهور ، بل حكاه بعضهم إمجاعًا للصحابة ، حكى ذلك النووي وابن العريب : أن الصحابة أمجعوا 
 على وجوب الغسل من اإليالج ولو مل ينزل هلذا احلديث الصحيح الصريح .

 افع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه ال جيب الغسل إال باإلنزال.وقد كان فيه خالفاً لبعض الصحابة كأيب سعيد وزيد بن خالد ور 
ن ، َبْل َمىَت َغاَبْت احلََْشَفة يف  اْلفَ  قال النووي رْج َوَجَب اْلُغْسل : َوَمْعىَن احلَْد يث : َأنَّ إ جَياب اْلُغْسل ال يـَتَـَوقَّف َعَلى نـُُزول اْلَمين 

مْجَاع َعَلى َما َعَلى الرَُّجل َواْلَمْرأَة ، َوَهَذا ال خ   اَلف ل بَـْعض  الصََّحابَة َوَمْن بـَْعدهْم ، مُثَّ ا نـَْعَقَد اإْل  الف ف يه  اْليَـْوم ، َوَقْد َكاَن ف يه  خ 
 ذََكْرنَاُه " انتهى . 

: وهذا صريح يف وجوب الغسل ، وإن مل ينزل وهذا َيفى على كثري من الناس ، فتجد  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
الزوجني َيصل منهما هذا الشيء ، وال يغتسالن ، ال سيما إذا كانا صغريين ومل يتعلما ، وهذا بناء عندهم على عدم وجوب 

 الغسل إال باإلنزال ، وهذا خطأ .                  ) الشرح املمتع ( .
 اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل  على قولني :-2

 : جيب الغسل . القول األول
 لعموم احلديث .

 : ال جيب الغسل . القول الثاين
 حلديث ) إذا التقى اخلتانان .. ( ويف لفظ ) إذا مس اخلتان اخلتان .. ( ومع احلايل ال َيصل مس .

 أرجح .واألول 
ُه َكاَن ُهَو َوأَبُوُه ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ , ) أَنَّ  َعْن َأِب َجْعَفٍر حُمَمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب  - 36

 : َكاَن َيْكِفي َمْن ُهَو َأْوََ َوِعْنَدُه قـَْوم  , َفَسأَُلوُه َعْن اْلُغْسِل ؟ فـََقاَل : َصاع  َيْكِفيَك , فـََقاَل رَُجل  : َما َيْكِفييِن , فـََقاَل َجاِبر  
يـُْفرُِغ اْلَماَء َعَلى رَْأِسِه  ُثَّ َأمََّنا يف ثـَْوٍب ( , َويف َلْفٍظ ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  يُرِيُد َرُسوَل اَّللَِّ  - ِمْنك َشَعَرًا , َوَخرْيًا ِمْنكَ 

 ( . َثالثاً 
---------- 
 م ، أي شقه .حممد بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب ، تابعي يعرف بالباقر ، ألنه بقر العل هو) عن َأُِب َجْعَفٍر ( 

 هو علي زين العابدين ، قيل له ذلك لكثرة عبادته ، وهو تابعي جليل .) ُهَو َوأَبُوُه ( 
( هذا هو احلسن بن حممد بن علي كما عند مسلم يف صحيحه ولفظه ) فقال احلسن بن حممد : إن ) فـََقاَل رَُجل  َما َيْكِفييِن 

 شعري كثري ( .
 َيتمل الصفة واملقدار ، أي : أطول وأكثر .ََ ِمْنَك َشَعرًا ( ) َكاَن َيْكِفى َمْن ُهَو َأوْ 

 وهو صاع ، وقد تقدم ذلك . احلديث دليل على مقدار غسل النيب -1
 كان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد ( .  : ) أن رسول هللا  وقد جاء يف الصحيحني عن أنس 

 أصواع ( . 3) والفرق = من إناء هو الَفَرق ( .  هي والنيب وورد عن عائشة كما يف صحيح مسلم  ) أهنا كانت تغتسل 
 أقل ما ورد يف الغسل ثالثة أمداد .فعلى حسب الروايات : 

 وأكثر ما اغتسل به صاع إىل صاع ومد .
 قال العيين : مث اعلم أن الروايات خمتلفة يف هذا الباب :

كان يغتسل بالصـاع ويتوضأ باملد ( ومن حديث جابر    ) أن النيب ففي رواية أيب داود من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها 
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 كذلك .
 توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثي املد ( . ومن حديث أم عمارة ) أن النيب 
 يتوضأ بإناء يسع رطلني ويغتسل الصاع ( . ويف روايته عن أنس ) كان النيب 

أيت  ستدركه ( من حديث عبد هللا بن زيد رضي هللا تعاىل عنه ) أن النيب ويف رواية ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف ) م 
 بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ( وقال احلاكم هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخني ومل َيرجاه .

 ثة أمداد( .يف إناء واحد يسع ثال ويف رواية مسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها )كانت تغتسل هي والنيب  
 ويف رواية ) من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه ( .

 ويف رواية ) فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه ويف آخره كانت تغتسل خبمسة مكاكيك وتتوضأ مبكوك ( .
 ويف أخرى ) تغسله بالصاع وتوضئه باملد( .

ة البخاري بنحو من صاع ويف لفظ )من قدح يقال له الفرق( ويف أخرى ) يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ( ويف رواي
 وعند النسائي يف كتاب )التمييز( حنو ْثانية أرطال ويف )مسند( أمحد بن منيع ) حزرته ْثانية أو تسعة أو عشرة أرطال ( .

من الوضوء مد ومن )جيزئ  وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن أبيه عن جده قال رسول هللا  
الغسل صاع( وكذا رواه الطَّباين يف )األوسط( من حديث ابن عباس وعند أيب نعيم يف )معرفة الصحابة( من حديث أم سعد 

 بنت زيد بن ثابت ترفعه الوضوء مد والغسل صاع .
 ما يكفي .وقال الشافعي وأمحد ليس معىن احلديث على التوقيت أنه ال جيوز أكثر من وال أقل ، بل هو قدر 

وقال النووي : قال الشافعي وغريه من العلماء اجلمع بني هذه الروايات أهنا كانت اغتساالت يف أحوال وجد فيها أكثر ما 
 استعمله وأقله ، فدل على أنه ال حد يف قدر ماء الطهارة جيب استيفاؤه . 

 فضيلة االقتصاد يف ماء الغسل .-2
 . اإلنكار على من َيالف سنة النيب -3
 املباحثة يف العلم والسؤال عنه وإن كان السائل أشرف نسباً .-4
 ( ) قاله يف الفتحعني من مثل ذلك .ح احلق، وَتذير الساما إذا قصـد الراد إيضـفيه جواز الرد بعنف على من مياري بغري علم -5

د  َفال مَيْنَـُعَها . قَاَل : فـََقاَل ب الُل  قَاَل ) إَذا َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر رضي هللا عنهما َعن  النَّيبن   اْسَتْأَذَنْت َأَحدَُكْم اْمَرأَتُُه إىَل اْلَمْسج 
ثْـَلُه َقطُّ ْبُن َعْبد  اَّللَّ  : َوَاَّللَُّ لََنْمنَـَعُهنَّ . قَاَل : فَأَقْـَبَل َعَلْيه  َعْبُد اَّللَّ  ، َفَسبَُّه َسبنًا َسين ئًا ، مَ  ْعُتُه َسبَُّه م  َُك َعْن َرُسول   ا َسَ  ، َوقَاَل : ُأْخَّب 

ُ لََنْمنَـَعُهنَّ؟ ( . اَّللَّ    َوتـَُقوُل : َوَاَّللَّ
، وقاَل : )) إنَُّه الَ يـَْقُتُل الصَّْيَد ، َواَل يـَْنَكأُ الَعُدوَّ ،  َعن  اخلَْذف   ، قَاَل : نـََهى َرُسول هللا  وعن َأيب سعيد عبد هللا بن ُمَغفٍَّل 

نَّ (( ُمتـََّفٌق َعَليه  .وإنَُّه يَـ  ُر السن   ْفَقأُ الَعنْيَ ، َوَيْكس 
يُد َصيداً (( مُثَّ  ويف رواية : أنَّ َقريباً الْبن  ُمَغفَّل َخَذَف فـَنَـَهاُه ، َوقاَل : إنَّ َرُسول هللا  نـََهى َعن اخلَْذف  ، َوقَاَل : )) إنَـَّها اَل َتص 

 نـََهى َعْنُه ، مُثَّ ُعْدَت خَتذُف !؟ ال ُأَكلن ُمَك أَبَداً ( .  وَل هللا عاَد ، فـََقاَل : ُأَحدن ُثَك أنَّ رس
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 باُب التـََّيمُّمِ 
 التيمم لغة : القصد ، يقال : تيمم الشيء ومينمه ، أي : قصده .

 التعبد  هل بقصد الصعيد الطيب ملسح الوجه واليدين .وشرعاً : 
 ديث إن شاء هللا .وهو من خصائص هذه األمة كما سيأيت يف احل

 وهو مشروع عند فقد املاء أو العجز عن استعماله كما سيأيت إن شاء هللا .
رََأى رَُجاًل ُمْعَتزاًل , ِلَْ ُيَصلِ  يف اْلَقْوِم ؟ فـََقاَل : يَا ُفالُن , َما َمنَـَعَك  : ) َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ  - 37

 ( . َيْكِفَيَك يف اْلَقْوِم ؟ فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأَصابـَْتيِن َجَنابَة  , َوال َماَء , فـََقاَل : َعَلْيك بِالصَِّعيِد , فِإنَّهُ  َأْن ُتَصلِ يَ 
---------- 

زاعة عام الفتح، ، وكان صاحب راية خ ، أسلم عام خيَّب هو عمران بن حصني بن عبيد اخلزاعي  ( ) َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
 ، ومات فيها  إىل البصرة ليفقه أهلها ، بعثه عمر بن اخلطاب  : كان من فضالء الصحابة وفقهائهم قال ابن عبد الَّب

 . 52سنة : 
 احلديث دليل على مشروعية التيمم عند فقد املاء . -1

 َسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوأَْيد يُكْم ( .قال تعاىل ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصع يداً طَين باً فَامْ 
 ومن السنة : أحاديث كثرية : حديث الباب واألحاديث اآلتية .

 وأمجعت األمة على جواز التيمم من حيث اجلملة . ] نقل اإلمجاع النووي وابن قدامة [ .
 وهو من خصائص هذه األمة كما سيأيت يف حديث جابر .

 .سبب مشروعيته ضياع عقد عائشة  -2
ن   انـَْقَطَع  -أَْو ب َذات  اجْلَْيش   -يف  بـَْعض  َأْسَفار ه  ، َحىتَّ إ َذا ُكنَّا ب اْلبَـْيَداء   قَاَلْت ) َخَرْجَنا َمَع َرُسول  اَّللَّ   َعْن َعائ َشَة َزْوج  النَّيب 

ه  ، َوأَقَاَم النَّاسُ  ع ْقٌد يل  ، فَأَقَاَم َرُسوُل اَّللَّ   دن يق  فـََقاُلوا َأالَ  َعَلى اْلت َماس  َمَعُه ، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، فَأََتى النَّاُس إ ىَل َأىب  َبْكٍر الصن 
  َوالنَّاس  ، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء . َفَجاَء أَبُو َبْكٍر َوَرُسوُل اَّللَّ   تـََرى َما َصنَـَعْت َعائ َشُة أَقَاَمْت ب َرُسول  اَّللَّ  

ذ ي َقْد نَاَم فـََقاَل َحَبْست  َرُسوَل اَّللَّ   ٌع رَْأَسُه َعَلى َفخ  َوالنَّاَس، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء . فـََقاَلْت َعائ َشُة  َواض 
، َفاَل مَيْنَـُعين  م َن التََّحرُّك  إ الَّ َمَكاُن َرُسول  اَّللَّ   فـََعاتـََبين  أَبُو َبْكٍر ، َوقَاَل َما َشاَء اَّللَُّ أَْن يـَُقوَل، َوَجَعَل َيْطُعُنين   َريت   ب َيد ه  يف  َخاص 

ذ ي، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَّ   نَي َأْصَبَح َعَلى َغرْي  َماٍء ، فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـََّيمُّم  فـَتَـَيمَُّموا ، فـََقاَل ُأَسْيُد ْبُن احلَُْضرْي   َعَلى َفخ   : َما ه َي ح 
َنا اْلع ْقَد   ََتَْتُه ( متفق عليه .ب َأوَّل  بـَرََكت ُكْم يَا آَل َأىب  َبْكٍر . قَاَلْت فـَبَـَعثْـَنا اْلَبع رَي الَّذ ي ُكْنُت َعَلْيه  ، فََأَصبـْ

أي : ليسوا نازلني على وا َعَلى َماٍء ( , ) َولَْيسُ أي : ألجل طلب ذلك العقد الضائع َعَلى اْلِتَماِسِه (  ) فََأقَاَم َرُسوُل اَّللَِّ 
) فَأَنـَْزَل اَّللَُّ آيََة التـََّيمُِّم أي : وليسوا أيضًا حاملني معهم ماء من حمل آخر ، َولَْيَس َمَعُهْم َماء  ( حمل يوجد فيه ماء ، ) 

فنزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل وهي آية املائدة على الراجح ، فقد جاء يف رواية للحديث عند املصنف ) فـَتَـَيمَُّموا ( 
 الصالة ... إىل قوله : تشكرون ( وهي صرَية يف أن اآلية نزلت كاملة يف قوت واحد يف تلك السفرة .

 احلديث دليل على مشروعية التيمم  عند فقد املاء . -3
 قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم . فإذا كان غري واجد للماء ال يف بيته ، وال يف رحله إن كان مسافراً ، وال ما

 لقوله تعاىل : ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا ( .-أ
 وحلديث ُحَذيـَْفَة ع ْنَد ُمْسل ٍم ) َوُجع َلْت تـُْربـَتُـَها لََنا َطُهورًا، إ َذا ملَْ جنَ د  اَْلَماَء ( .        -ب
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 شر سنني ، فإذا وجده فليمسه بشرته ( .وحلديث ) الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء ع-ج
 جيب على فاقد املاء أن يطلب املاء يف رحله وبقربه وبداللة . -4

 لقوله تعاىل )فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا ( وال يقال : مل جيد املاء إال بعد الطلب .
 واختلف العلماء إذا وجد املاء لكن بثمن زائد  على قولني : -5

 عدل إىل التيمم ولو معه قيمته .ي فقيل :
 وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة جتعله يف حكم املعدوم .

 إن كان قادراً على شرائه لوجود ْثنه عنده ؛ فإنه يشرتيه إذا مل يكن عليه ضرر . وقيل :
 ألن هللا يقول : ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء (  واملاء هنا موجود .

 . الصحيح وهذا القول هو
   كان غري واجد الثمن ، أو ليس معه إال بعضه ؛ فهو عادم للماء ، وال يلزمه االقرتاض ، ملا يف ذلك من املنة .لكن إن 
 ما احلكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره ؟-6

 إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط .مثال : 
 جيب أن يستعمل املاء أواًل مث يتيمم .فقيل : 

 تَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواَْسَُعوا ( .لقوله تعاىل  )فَا-أ
 ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( . متفق عليه ولقوله -ب
 وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم .-ج

 يتيمم وال يلزم استعماله .وقيل : 
 أرجح . واألول

 ء أنه يتيمم ، فالتيمم يكون عن احلدث األكَّب وعن احلدث األصغر .احلديث دليل على أن من أجنب ومل جيد املا-7
 وهذا مذهب أكثر العلماء ، وهو مذهب األئمة األربعة .

 حلديث الباب .-أ
 وحلديث عمار اآليت .   -ب

ثله عن : ومل َيالف فيه أحد من اخللف وال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر وعبد هللا بن مسعود ، وحكي م قال النووي
 إبراهيم النخعي التابعي ، وقيل إن عمر وعبد هللا رجعا عنه .

حديث عمرو بن العاص . قال  ) احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك  -ج
ته بالذي فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخَّب  فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب 

 ومل يقل شيئاً(. رواه أبو داود  منعين من االغتسال وقلت: إين َسعت هللا يقول )وال تقتلوا أنفسكم( فضحك رسول هللا 
 : يف قصة عمرو بن العاص فوائد 

 أواًل : فيه دليل على جواز التيمم إذا خاف اإلنسان من شدة الَّبد أو املرض إن استعمل املاء .
 على اجلواز ، ألنه ال يقر على اخلطأ ، وألنه خائف على نفسه ، فأبيح له التيمم كاجلريح واملريض .يدل  وسكوت النيب 

 جواز إمامة املتيمم باملتوضئني ، وهذا مذهب اجلمهور . ثانياً :
لنَي ، والغ اسُل املاسحنَي ؛ ألن كلَّ واحٍد قال ابن حزم : وجـائٌز أن يؤمَّ املتيمُم املتوضئنَي ، واملتوضُئ املتيممنَي ، واملاسُح الغاس 
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إذا  ممن ذكرنا قد أدَّى فرَضه ، وليس أحُدمها بأطهَر من اآلخر ، وال أحُدمها أمتَّ صالًة من اآلخر ، وقد أمر رسول هللا 
اشا لبيَّنه وال أمهله ، ح غري ذلك ، ولو كان ههنا واجٌب غري ما ذكره  حضرت الصـالة أن يؤمَّهم أقرؤهم ، ومل َيص 

 هل من ذلك ، وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأمحد وإسحاق وأيب ثور ، وروي ذلك عن ابن 
 ، وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن وعطـاء والزهري ومحاد بن أيب سليمان . عباس وعمار بن ياسر ومجاعة من الصحابة 

 الَّبد . جواز التيمم إذا خشي اإلنسان ثالثاً :
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعمال املاء اهلالك سواء كان ألجل برد أو غريه ، 

 وجواز صالة املتيمم باملتوضئني . 
 دليل يعمل به . أن إقرار النيب  رابعاً : 
 مل يأمره باإلعادة ، ألنه أتى مبا أمر به . : أنه ال يلزمه اإلعادة فيما بعد ، ألن النيب خامساً 

: فيه دليل على جــــــواز التيمم عند شدة الَّبد من -يف شرح حديث عمرو بن العاص  -رمحه هللا  -قال مشس احلق آبادي 
 وجهني :

 : التبسم واالستبشار . األول 
 ستبشار أقوى داللة من السكوت على اجلواز . ال يقر على باطل ، والتبسم واال : عدم اإلنكار ؛ ألن النيب  والثاين 

جعل عدم إمكان استعمال املاء ، كعدم عني املاء ، وجعله مبنزلة من َياف العطش ومعه  وقال اخلطايب : فيه من الفقه أنه 
 ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف .

مكنه أن يسخن املاء أو يستعمله على درجة يأمن الضرر ، مثل قال ابن رسالن يف ) شرح السنن ( :  ال يتيمم لشدة الَّبد َمن أ
 أن يغسل عضواً ويسرته، وكلما غسل عضواً سرته ودفَّاه م ن الَّبد: لزمه ذلك، وإن مل يقدر: تيمم وصلَّى يف قول أكثر العلماء .

َمن خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن  على ذلك ومل يأمره باإلعادة ؛ ألن وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني : فأقره النيب 
 بشرط أن يكون اخلوف غالباً أو قاطعاً، أما جمرد الوهم فهذا ليس بشيء . ) جمموع فتاوى الشيخ العثيمني ( .

 احلديث دليل على أن  التيمم صفته واحدة يف احلدث األصغر واألكَّب .-8
 ألصحابه . تفقد النيب -9

 فر كما تشرع يف احلضر .مشروعية صالة اجلماعة يف الس-10
 التثبت قبل االنكار . -11
 يسر الشريعة اإلسالمية . -12
يف َحاَجٍة , فََأْجَنْبُت , فـََلْم َأِجِد اْلَماَء , فـََتَمرَّْغُت يف  َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر رضي هللا عنهما قَاَل : ) بـََعَثيِن النَِّبُّ  - 38

َا َيْكِفَيَك َأْن تـَُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا  الدَّابَُّة , ُثَّ أَتـَْيُت النَِّبَّ  الصَِّعيِد , َكَما ََتَرَّغُ  ُثَّ َضَرَب  -َفذََكْرُت َذِلَك َلُه , فـََقاَل : إَّنَّ
 ُه ( .بَِيَدْيِه اأَلْرَض َضْربًَة َواِحَدًة , ُثَّ َمَسَح الشِ َماَل َعَلى اْلَيِمنِي , َوظَاِهَر َكفَّْيِه َوَوْجهَ 

---------- 
( أي تقلبت ، وكأن عمار استعمل القياس يف هذه املسألة ، ألنه رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة  فتمرغت) 

 الوضوء ، رأى أن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل .
 د مفسراً عند أيب داود .أي : مسح ظاهر كل منهما براحة اليد األخرى كما ور ) َوظَاِهَر َكفَّْيه ( 

، ويف رواية ) ومسح وجهه وكفيه ( بتقدمي الوجه على اليدين ، ألن هذا ظاهر القرآن ، وألن أي : ومسح وجهه ) َوَوْجَهُه ( 
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 أكثر الروايات يف حديث عمار تقدمي مسح الوجه على مسح اليدين ، وألن هذا موافق لرتتيب الوضوء .
 إذا مل جيد املاء فإنه يتيمم . احلديث دليل على أن اجلنب-1
 التيمم صفته واحدة يف احلدث األصغر واألكَّب .احلديث دليل على أن -2
 قوله ) إمنا يكفيك ... ( دليل على أن الواجب يف التيمم هي الصفة املشروحة يف هذا احلديث . -3

بكفيك ، مث متسح الكفني بعضهما  وصفته : هو أن تضرب بيديك األرض ضربة واحدة بال تفريج لألصابع ومتسح وجهك
 ببعض .

كيفية التيمم : أن يضرب األرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة ميسح هبما مجيع وجهه ، مث ميسح  : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 كفيه بعضهما ببعض .

 قوله ) َوظَاه َر َكفَّْيه  َوَوْجَهه ( دليل على أن املسح يكون إىل الكوع .-4
 على أقوال :هل التيمم يكون إىل الكوع أو إىل املرفقني لف العلماء : وقد اخت

 : أن املسح إىل الكوع . القول األول
 : وبه أقول . قال ابن املنذروأمحد ، ، واألوزاعي ، وعطاء ، وهذا مذهب مكحول 

 وحكاه اخلطايب عن عامة أصحاب احلديث .
َا َكاَن َيْكف يَك َأْن  حلديث الباب ) َماَل َعَلى اَْلَيم ني  إ منَّ َدًة، مُثَّ َمَسَح اَلشن  ، تـَُقوَل ب َيَدْيَك َهَكَذا" مُثَّ َضَرَب ب َيَدْيه  َاأْلَْرَض َضْربًَة َواح 

 ( . َوظَاه َر َكفَّْيه  َوَوْجَهه
 : أنه إىل املرفقني . القول الثاين

 وأبو حنيفة .، والشافعي ، وهذا مذهب مالك 
 حيث أن هللا أمر بغسل اليد إىل املرفق يف الوضوء .قياساً على الوضوء ، 

: وأما ما استدل به من اشرتط بلوغ املسح إىل املرفقني من أن ذلك مشروط يف الوضوء ، فجوابه أنه  قال ابن حجر يف الفتح
 قياس يف مقابلة النص ، فهو فاسد االعتبار .

 األول . والراجح
 فائدة: 

 ملاوردي وغريه عن الزهري أنه جيب مسـحهما إىل اإلبطني، وما أظن هذا يصح عنه.قال النووي يف اجملموع: وحكى ا
 وهو أن يبدأ بالوجه مث باليدين .تيب يف التيمم يف احلدث األصغر ، الرت  الراجح من أقوال العلماء أنه جيب-5
 : ) أبدأ مبا بدأ هللا به ( . ين ، وقد قال النيب لقوله تعاىل : ) فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوأَْيد يُكْم ( فبدأ بالوجه قبل اليد-أ

 وحلديث الباب ،  حيث فعل التيمم مرتباً . -ب
 وألن التيمم مبين على الطهارة باملاء ، والرتتيب فرض فيها ) وقد تقدم أن الرتتيب واجب يف الوضوء ( .-ج

 وذهب بعض العلماء إىل أن الرتتيب يف احلدث األصغر سنة ليس بواجب .
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

 األول . والراجح
 العلماء أنه سنة ليس واجب . فجمهور, حكم الرتتيب يف التيمم عن احلدث األكْب  وأما 

قياسًا على األصل وهو الغسل باملاء ، فإن بدن اجلنب يف الغسل مبنزلة عضو واحد ، وال ترتيب يف العضو الواحد ، فإذا مل 
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 األصل وهو االغتسال باملاء ، فألن ال يفرتض يف بدله وهو التيمم من باب أوىل .يفرتض الرتتيب يف 
 الرتتيب فرض يف التيمم عن احلدث األكَّب ، وهو مذهب الشافعية .وقيل : 

 :فروض التيمم  -6
 النية . أواًل :

 ال نعلم خالفاً يف أن التيمم ال يصح إال بنية .  قال ابن قدامة :
 واليدين . مسح الوجهثانياً : 

 لقوله تعاىل ) فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوأَْيد يُكْم ( .
 وحلديث الباب ) َوَضَرَب ب َكفَّْيه  َاأْلَْرَض، َونـََفَخ ف يه َما، مُثَّ َمَسَح هب  َما َوْجَهُه وََكفَّْيه ( .

 البيان بالفعل وأنه أبلغ يف الفهم من القول .-7
 جتهاد ، فإن عماراً راجع فيما اجتهد فيه .مراجعة العلماء يف العلم واال-8
أنه إذا تطهر اجلنب بالتيمم مث وجد املاء وجب عليه االغتسال بإمجاع العلماء ، إال ما حكي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن -9

 ورة يف أمره اإلمام التابعي أنه قال : ال يلزمه ، وهو مذهب مرتوك بإمجاع من قبله ومن بعده ، واألحاديث الصحيحة املشه
 [   57/  4للجنب بغسل بدنه إذا وجد املاء .   ] قاله النووي : 

 أبطل قياس عمار . أنه ال قياس مع النص ، ألن النيب -13
 وجوب طلب املاء قبل التيمم . -4
 أن التيمم ال يشرع إال عند عدم املاء . -5
 جواز التصريح مبا يستحى من ذكره للحاجة . -7
 هد واخطأ فال إعادة عليه .أن من اجت -8

قَاَل : ) ُأْعِطيُت ََخْساً, ِلَْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد  ِمْن األَنِْبَياِء قـَْبِلي :  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما : َأنَّ النَِّبَّ  - 39
َا رَُجل  ِمْن ُأمَِِّت َأْدرََكْتُه الصَّالُة فـَْلُيَصلِ  , َوُأِحلَّْت ِل ُنِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر , َوُجِعَلْت ِل اأَلْرُض َمْسِجًدا  َوَطُهورًا , فََأَيُّ

َعُث إَل قـَْوِمِه َخاصَّةً   ًة ( ., َوبُِعْثُت إَل النَّاِس َعامَّ  اْلَمَغاِِنُ , َوَِلْ َتَِلَّ أَلَحٍد قـَْبِلي , َوُأْعِطيُت الشََّفاَعَة , وََكاَن النَِّبُّ يـُبـْ
---------- 

 أي : أعطاين هللا مخس خصال ، وهذا ليس على سبيل احلصر .) ُأْعِطيُت ََخًْسا ( 
 ( . ويف رواية للبخاري ومسلم ) أحد من األنبياء) َِلْ يـُْعَطُهنَّ َأَحد  قـَْبِلي ( 

 يف قلوب األعداء . الرعب : اخلوف والذعر ، واملراد هنا : حصول اخلوف والوجل ) ُنِصْرُت بِالرُّْعِب (
 أي : مسافة شهر ، واملعىن : أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر .) َمِسريََة َشْهٍر ( 

أي : صرين هللا يل مجيع األرض مكاناً للسجود ، أي : للصالة ، خبالف األمم السابقة فإهنم ال ) َوُجِعَلْت ِل َاأْلَْرُض َمْسِجًدا ( 
 أماكن معينة كالكنائس . يصلون إال يف

( أي : جعلها هللا يل حالاًل ، واملراد هبا : ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد ، وكانت يف األمم السابقة  َوُأِحلَّْت ِلَ اْلَمَغاِِنُ )  
 جتمع يف مكان ، مث تنزل عليهم نار من السماء فتحرقها 

 إىل هللا تعاىل يف أهل املوقف أن يُقَضى بينهم . شفاعة العظمى ، وهي شفاعته ( املراد هبا : ال َوُأْعِطيُت الشََّفاَعةَ ) 
 التيمم من خصائص هذه األمة .احلديث دليل على أن -1
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 لقوله ) وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصلن ( .
  :اختلف العلماء : هل التيمم مبيح أو رافع ؟ على قولني-2

 : أنه مبيح ال رافع . القول األول
 وبه قال مالك والشافعي وأمحد ، ونسبه النووي للجمهور .

) الصعيد طهـور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجده فليمسه بشرته (  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب ذر 
 رواه الرتمذي  .

سه بشرته( فأمره إذا وجد املاء أن ميسه بشرته، وهذا يدل على أن التيمم مل يرفع حدثه، وجه الداللة : يف قوله )فإذا وجده فليم 
 وإمنا أباح له فعل ما ُشرعْت الطهارة له، ولو رفع احلدث مل َيتج إىل املاء إذا وجده .

 أنه رافع ويقوم مقام املاء . القول الثاين :
 ة .وهذا مذهب أيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمي

ْنُه َما يُر يدُ -أ َوَلِكْن  اَّللَُّ ل َيْجَعَل َعَلْيُكْم م ْن َحرٍَج لقوله تعاىل ) فـََلْم جتَ ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصع يدًا طَين بًا فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوأَْيد يُكْم م 
 ْشُكُروَن ( .َول ُيت مَّ ن ْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم تَ  يُرِيُد لُِيَطهِ رَُكمْ 

 وجه الداللة : أن هللا سبحانه أخَّب أنه يريد أن يطهرنا بالرتاب كما يطهرنا باملاء .
 وحلديث الباب ) وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ( .-ب

 وجه الداللة من وجهني :
 األول : أن هللا جعل األرض طهوراً كما جعل املاء طهوراً .

 الطَّهور بالفتح : ما يُتطهر به .الثاين : قوله ) .. وَطهوراً ( و 
 ) إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ( . ولقوله  –ج 

 َساه وضوءاً ، فدل على أنه إذا عدم املاء طهور مبنزلة املاء . وجه الداللة : أن النيب 
 ملبدل ( .وألنه بدل عن طهارة املاء ، والقاعدة الشرعية ) أن البدل له حكم ا-د

 الصحيح .وهذا القول هو 
  إذا قلنا أنه مبيح ) القول املرجوح ( : ,فائدة اْلالف 
o . فإنه إذا تيمم لنافلة مل يصلن به فريضة ، ألن الفريضة أعلى 
o . إذا تيمم ملس املصحف مل يصلن به نافلة ، ألن الوضوء للنافلة أعلى 
o لى قدر الضرورة .وإذا خرج الوقت بطل التيمم ، ألن املبيح يقتصر ع 
 وأما على القول أنه رافع ) وهو الصحيح ( : 
o  فإنه من تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغريها من الصلوات ، وال يبطل خبروج الوقت ، ألنه يقوم مقام املاء ، ) وسبق أن

 هذا هو الصحيح ( .
 ذلك . أكثر من ، فما أعطيه النيب ال مفهوم له ) أعطيت مخساً (  قوله -3

 غري موجودة يف هذا احلديث : وقد ذكر احلافظ ابن حجر بعض اخلصائص للنيب 
 عند مسلم ) وأعطيت جوامع الكلم ، وختم يب النبيون ( .

 وعنده أيضاً من حديث حذيفة ) جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ( .
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 ( . وعند النسائي ) وأعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة من كنز َتت العرش
وعند البزار عن أيب هريرة ) وغفر يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر ، وأعطيت الكوثر ، وإن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم 

 القيامة ( .
 وعند البزار عن ابن عباس ) وكان شيطاين كافراً فأعانين هللا عليه فأسلم ( .

 نه مل يكن بني بلده وبني أحد من أعدائه أكثر منه .) نصرت بالرعب مسرية شهر ( إمنا جعل الغاية شهر أل قوله -4
 وهذه اخلاصية حاصلة له على اإلطالق حىت لو كان وحده بغري عسكر .

  هل هذا الرعب خاص بالنِب و ؟ أم ألمته 
 وألمته . الذي يظهر أنه عام للنيب 

 معظمها عام ، كإحالل الغنائم . أن معظم اخلصائص اليت ذكرها النيب  -أ 
 ألَيق برمحة هللا تعاىل هبذه األمة . أن هذا -ب 

 فلها ذلك .  : إذا كانت األمة تسري على منهج النيب  وقيل: ليس عام لألمة ،  وقيل
 داً وطهوراً ( .) وجعلت يل األرض مسج قوله -5

 قوله ) مسجداً ( أي موضع سجود ، وال َيتص السجود فيها مبوضع دون غريه .
 : أن من قبله إمنا أبيحت هلم الصلوات يف أماكن خمصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيـده رواية عمرو قال اخلطايبووجه اْلصوصية : 

 بن شعيب بلفـظ ) وكان من قبلي إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم ( .
 وهذا نص يف موضع النزاع فثبتت اخلصوصية .

 مل يكن أحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ حمرابه ( .ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس حنو حديث الباب ، وفيه ) و 
 :) وجعلت يل األرض مسجداً ( يدل على أن األصل جواز الصالة يف مجيع األماكن ، لكن يستثىن من ذلك مواضع  قوله-6
 املقْبة .-أ

 .رواه الرتمذي ها مسجد إال املقَّبة واحلمام ( ) األرض كل  لقوله 
 .احلمام ) مكان املغتسل ( -ب

 للحديث السابق .
 وألن احلمام مكان يكشف فيه العورات .

 احلش ) مكان قضاء احلاجة ( .-ج
 ألنه أوىل من احلمام .

 وألنه جنس خبيث ومأوى للشياطني .
 أعطان اإلبل ) املكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ( .-د

 .فقال: ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني(رواه أمحد  عن الصالة يف مبارك اإلبل حلديث الَّباء بن عازب قال )سئل رسول هللا 
 حال األمم املاضية إذا غنموا ؟ ، وأما هذا من خصائص النيب ) وأحلت يل الغنائم (  قوله -7

 قال اخلطايب :  كان من تقدم على ضربني :فقد 
 منهم من مل يؤذن له يف اجلهاد فلم تكن هلم غنائم .

 كانوا إذا غنموا شيئاً مل َيل هلم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته .   ومنهم من أذن له فيه ، لكن
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َعُث إىَل قـَْوم ه  َخاصًَّة ، َوبُع ْثُت إىَل النَّاس  َعامًَّة قوله )-8 ُّ يـُبـْ عامة جلميع الناس ،  أن دعوة ورسالة النيب  ( دليل علىوََكاَن النَّيب 
 وكثرت األدلة اليت تدل على ذلك :

 ) كان النيب يبعث إىل قومه خاصة ، وبعثت إىل الناس كافة ( . حديث الباب 
ريًا َونَذ يرًا ( .  وقال تعاىل ) َوَما أَْرَسْلَناَك إ الَّ َكافًَّة لن لنَّاس  َبش 

يًعا ( .  وقال تعاىل ) ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس إ ينن  َرُسوُل اَّللَّ  إ لَْيُكْم مجَ 
 ذ ي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبد ه  ل َيُكوَن ل ْلَعاَلم نَي نَذ يرًا ( .وقال سبحانه ) تـََباَرَك الَّ 

) والذي نفس حممد بيده ، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال   وقال 
 كان من أصحاب النار ( . رواه مسلم 

 فة ( رواه مسلم ، ويف رواية ) وبعثت إىل كل أمحر وأسود ( .: ) وأرسلت إىل اخللق كا وقال 
 : األمحر اإلنس ، واألسود اجلن . وقيل: املراد باألمحر العجم ، واألسود العرب ،  قيل
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 باُب احليضِ 
 : تعريف احليض

 السيالن ، يقال : حاض الوادي إذا سال .:  لغة
ذا بلغت املرأة ، مث يعتادها يف أوقات معلومة ؛ حلكمة تربية الولد ، فإذا محلت انصرف ذلك الدم : دم يرخيه الرحم إ وشرعاً 

بإذن هللا إىل تغذيته ؛ ولذلك ال َتيض احلامل ، فإذا وضعت الولد قلبه هللا تعاىل حبكمته لبنا يتغذى به الطفل ؛ ولذلك قلما 
 َتيض املرضع .

فـََقاَلْت : إين ِ ُأْسَتَحاُض َفال َأْطُهُر , َأفََأدَُع  ) َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأِب ُحبَـْيٍش : َسأََلِت النَِّبَّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها  -40
 ( .ِسِلي َوَصلِ ي ا , ُثَّ اْغتَ الصَّالَة ؟ قَاَل : ال , إنَّ َذِلَك ِعْرق  , َوَلِكْن َدِعي الصَّالَة َقْدَر األَيَّاِم الَِِّت ُكْنِت َتَِيِضنَي ِفيهَ 

  .(ْغِسِلي َعْنك الدََّم َوَصلِ ي , فِإَذا َذَهَب َقْدرَُها فَافِإَذا َأقْـبَـَلْت احْلَْيَضُة: فَاتْـرُِكي الصَّالَة ِفيَها ,) َولَْيَسْت بِاحْلَْيَضةِ َويف ِرَوايٍَة 
---------- 

حديث االستحاضة ، وهي  ت عن النيب األسدية ، مهاجرة جليلة ، رو  طلببن قيس بن امل) َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأِب ُحبَـْيٍش ( 
 غري فاطمة بنت قيس .

 . استمرار الدم على املرأة حبيث ال ينقطع عنها أبداً ، أو ينقطع عنها مدة يسرية:  االستحاضة () إين ِ ُأْسَتَحاُض 
 قال احلافظ : هو جريان الدم من فرج املرأة يف غري أوانه .

 طبيعي كما يف احلديث : ) إن ذلك عرق ( فهو َيتلف عن دم احليض يف طبيعته ويف أحكامه .وهو دم 
 فال أنظف من الدم . أي :) َفاَل َأْطُهُر ( 

 أي : بسببه .) َأفََأدَُع الصَّالَة ؟ ( 
 ال تدعي الصالة ، ألن االستحاضة ال متنع منها . أي :) قَاَل: اَل ( 

َا َذِلِك ِعْرق    بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة .( ) ِإَّنَّ
 أي : جاء وقت عادتك فدعي الصالة .) فِإَذا َأقْـبَـَلْت َحْيَضُتِك ( 

 ( ألن احلائض ال تصلي . فَاتْـرُِكي الصَّالَة ِفيَها
ف حيضها اليت ترتك منه الصالة ، فردها كيف تعر   ( بني هلا النيب  َوَلِكْن َدِعي الصَّالَة َقْدَر األَيَّاِم الَِِّت ُكْنِت َتَِيِضنَي ِفيَها) 

 إىل عادِتا ، فال تصلي أيام عادِتا .
 احلديث دليل على أن املستحاضة حكمها حكم الطاهرات ال ترتك الصالة . -1
 :أحوال املستحاضة  -2

 املستحاضة املبتدأة : القسم األول :
الدم عليها ( فهذه ترجع إىل التمييز بكل حال ، ألنه ليس هلا أن املستحاضة املبتدأة ) يعين من أول ما بدأت احليض و  أواًل :

 عادة ترجع إليها .
 : فإذا كانت ليس هلا متييز، ودمها على وترية واحدة، فهنا جتلس غالب عادة النســـاء ســتة أو سبعة أيام مث تغتسل وتصلي.  ثانياً 

 املستحاضة املعتادة ] هلا ثالثة أحوال [ : القسم الثاين :
أن يكون هلا حيض معلوم قبل االستحاضة ، فهذه ترجع إىل حيضها املعلوم السابق ، فتجلس فيها ويثبت هلا أحكام  واًل :أ
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 احليض وما عداها استحاضة .
الدم ، فقال : امكثي قـدر ما كنت َتبسك حيضتك ،  حلديث عائشة ) أن أم حبيبة بنت جحش شكت إىل رسول هللا  -أ

 تغتسل لكل صالة ( . رواه مسلم مث اغتسلي ، فكانت 
ويف رواية قال لفاطمة بنت أيب حبيش ) ... ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت  َتيضني فيها ، مث اغتسلي وصلي (  -ب

 متفق عليه .
رار ، فيكون مثال : امرأة كان يأتيها احليض ستة أيام من أول كل شهر ، مث طرأت عليها االستحاضة ، فصار الدم يأتيها باستم

 حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة .
 أن ال يكون حيض معلوم قبل االستحاضة ، فهذه تعمل بالتمييز . ثانياً :

 حلديث الباب  ) ... فإنه دم أسود يعرف ... ( .
 أن ال يكون حيض معلوم وال متييز صاحل ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء . ثالثاً :

 يث محنة بنت جحش اآليت  ) ... فتحيضي ستة أيام أو سبعة يف علم هللا تعاىل ... ( .ففي حد
 ما احلكم لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان ) عادة وَتييز ( ؟ 

 إما أن تكون عادِتا موافقة لتمييزها ، فهذا ال إشكال فيه . أواًل :
عادِتا ستة أيام من أول الشهر ، والتمييز خمتلف ( فهنا اختلف العلماء  أن يكون عندها متييز لكنه خمتلف عن عادِتا ) ثانيًا :

 أيهما تقدم على قولني :
 : تعمل بالتمييز . القول األول

 :  وهو ظاهر مذهب الشافعي . قال يف املعين
 حلديث الباب ) ... فإنه دم أسود يعرف ... ( .-أ

 وألن صفة الدم أمارة قائمة به . -ب
 أهنا تعمل بالعادة . القول الثاين :

 وهذا املذهب .
 حلديث أم حبيبة : ) ... امكثي قدر ما كانت َتبسك حيضتك ... ( .-أ

 فردها إىل العادة بدون استفصال ، وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال .وجه الداللة : 
الدم األسود رمبا يضطرب ويتغري وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع  وألنه أسهل على املرأة ، وأبعد عن االضطراب ، ألن -ب

 فيكون يوماً أسود ويوم أمحر ، فجلوسها أيام عادِتا أسهل عليها وأضبط هلا ، ألن العادة ال تبطل داللتها أبداً .
 الراجح .وهذا القول هو 

 اختلف العلماء هل االستحاضة توجب الوضوء أم ال على قولني :-2
 : جيب أن تتوضأ لكل صالة . قول األولال

 وهذا قول مجهور العلماء .
قال ابن رجب : وقد روى األمر للمستحاضة بالوضوء لكل صالة عن مجاعة من الصحابة ، منهم علي ، ومعاذ ، وابن عباس ، 

 وعائشة .
 ي .وهذه اللفظة عند البخار مُثَّ تـََوضَّئ ي ل ُكلن  َصاَلة ( لقوله يف هذا احلديث ) 
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 ال جيب عليها أن تتوضأ لكل صالة . القول الثاين :
 وهذا قول املالكية واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمني أخرياً .

قال ابن عبد الَّب : إن صاحب احلدث الدائم كاالستحاضة وسلس البول ال يرتفع حدثه بالوضوء ، فيكون يف حقه مستحبًا ال 
 واجباً .

فهي  مُثَّ تـََوضَّئ ي ل ُكلن  َصاَلة (أنه ال يلزمها الوضوء لكل صالة ، ما مل تنتقض وضوءها ، وأما حديث ) وأفىت الشيخ ابن عثيمني
 غري حمفوظة ومثلها من عنده استطالق ريح وقال : ليس عليه دليل وال يفيدمها شيئاً .

 قوله ) مُثَّ تـََوضَّئ ي ل ُكلن  َصالٍَة ( معناه ، أي : لوقت كل صالة .-3
يف حديث جابر ) فأينما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ( أي :  نه جاء إطالق الصالة على الوقت ، كما يف قوله أل

 أدركه وقت الصالة .
 فإن كانت الصالة مؤقتة ] كالصلوات اخلمس [ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل وقت الصالة مث تصلي .

 حى مثالً [ فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها .أما إذا كانت الصالة غري مؤقتة ] كصالة الض
 احلديث دليل على أنه جيب على املستحاضة أن تتحفظ من الدم .-4
 .كيف تعرف حيضها اليت ترتك منه الصالة ، فردها إىل عادِتا ، فال تصلي أيام عادِتا   بني هلا النيب -5
 لي عنك الدم ( .) فاغس  أن الدم اخلارج من السبيلني ناقض للوضوء ، لقوله -6
 أن احلائض َيرم عليها الصالة .-7
 وجوب الغسل على املرأة إذا طهرت من احليض .-8

َعْن َذِلَك ؟ فََأَمَرَها َأْن  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة ُاْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِننَي , َفَسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّ  - 41
 اَلْت : َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ِلُكلِ  َصالٍة ( .تـَْغَتِسَل , قَ 

---------- 
 بنت جحش ، وهي أخت زينب .) َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة (  

 أي : استمر معها الدم يف غري أيام احليض . ِننَي (ُاْسُتِحيَضْت َسْبَع سِ ) 
 حيضها .زمن أي : عند انقطاع (  ؟ فََأَمَرَها َأْن تـَْغَتِسلَ  َعْن َذِلكَ  َفَسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّ ) 
 أي : عند إرادة الصالة . قَاَلْت : َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ِلُكلِ  َصالٍة () 
 لى املستحاضة أن تغتسل لكل صالة أم ال ؟هل جيب عاختلف العلماء -1

زمن احليض ، وإن كان الدم البد من العلم أنه ال خالف بني أهل العلم يف وجوب الغسل على املستحاضة عند انقضاء  أواًل :
) ...دعي الصالة قدر األيام اليت كنت  جاريًا ، وهذا أمر جممع عليه حلديث فاطمة بنت أيب حبيش ، حيث قال هلا النيب 

 َتيضني فيها ، مث اغتسلي وصلي( متفق عليه.
 الدم جارياً، وهذا جممع عليه. دليل على وجوب الغسل على املستحاضة إذا انقضى زمن احليض، وإن كانقال النووي : فيه 

 غسلها لكل صالة . ثانياً :
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 ال جيب عليها الغسل لكل صالة . ) فقط تغتسل غساًل واحداً عند انقضاء حيضها ( القول األول :
 وهذا مذهب مجهور العلماء .
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 ف واخللف .:  وهبذا قال مجهور العلماء من السل قال النووي
 الَّباءة األصلية .-أ

 مل يأمر املستحاضات بذلك . أن النيب -ب
 أن هذا هو املتناسب مع يسر الشريعة اإلسالمية وختفيفها على العباد .-ج

 جيب عليها الغسل لكل صالة .:  القول الثاين
 ( رواه أبو داود . : اغتسلي لكل صالة حلديث عائشة قالت : ) استحيضت زينب بنت جحش فقال هلا النيب 

 وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي والشوكاين .
َدة يف  َوْقت قال النووي : َواْعَلْم أَنَُّه اَل جيَ ب َعَلى اْلُمْسَتَحاَضة اْلُغْسل ل َشْيٍء م ْن الصَّاَلة َواَل يف  َوْقت م ْن اأْلَْوقَ  ات إ الَّ َمرَّة َواح 

 ا ْنق طَاع َحْيضَها .
ََذا قَا ين َواْبن َمْسُعود ، َواْبن َعبَّاس ، َوَعائ َشة َوهب 

ُهْم .َل مُجُْهور اْلُعَلَماء م ْن السََّلف َواخْلََلف ، َوُهَو َمْرو ين َعْن َعل  َي اَّللَّ َعنـْ  َرض 
َوَأمْحَد ، َوُرو َي َعْن ا ْبن ُعَمر ، َواْبن الزُّبـَرْي ، َوَعطَاء َوُهَو قـَْول ُعْرَوة ْبن الزُّبـَرْي ، َوَأيب  َسَلَمة ْبن َعْبد الرَّمْحَن ، َوَمالك ، َوَأيب  َحن يَفة ، 

 ْبن َأيب  رَبَاح أَنَـُّهْم .
ين ، َواْبن َعبَّاس ، َوُرو َي َعنْ 

ل ل ُكلن  َصاَلة ، َوُرو َي َهَذا أَْيًضا َعْن َعل  َها َأْن تـَْغَتس  ل ُكلن َعائ َشة أَنَـَّها قَاَلْت : تـَغْ  قَاُلوا : جيَ ب َعَليـْ َتس 
ل م ْن َصاَلة الظُّْهر إ ىَل َصاَلة الظُّْهر َدائ ًما ًدا ، َوَعْن اْلُمَسين ب َواحلََْسن قَااَل : تـَْغَتس   . َوَاَّللَّ أَْعَلم . يـَْوم ُغْساًل َواح 

ن : أَنَّ اأْلَْصل َعَدم اْلُوُجوب َفاَل جيَ ب إ الَّ َما َوَرَد الشَّرْع ب إ   َوَدلِيل اجْلُْمُهور حن َعْن النَّيب  أَنَُّه أََمَرَها ب اْلُغْسل  إ الَّ َمرَّة  جَياب ه  ، وملَْ َيص 
َدة ع ْند ا ْنق طَاع َحْيضَها َوُهَو قـَْوله  ل ي ( .َولَْيَس يف  َهَذا َما يـَْقَتض ي  َواح  ) إ َذا أَقْـبَـَلْت احْلَْيَضة َفَدع ي الصَّاَلة ، َوإ َذا أَْدبـََرْت فَاْغَتس 

 ْكرَار اْلُغْسل . تَ 
ن  ين َوَغرْيمهَا َأنَّ النَّيب 

َهق  َهق يُّ  َوأَمَّا اأْلََحاد يث اْلَوار َدة يف  ُسَنن َأيب  َداُوَد َواْلبَـيـْ َ اْلبَـيـْ أََمَرَها ب اْلُغْسل  ، فـََلْيَس ف يَها َشْيء ثَاب ت ، َوَقْد بـَنيَّ
 َوَمْن قـَْبله َضْعفَها .

َا َصحَّ يف    يَضتْ َوإ منَّ َها ُاْسُتح  َي اَّللَّ َعنـْ يحهَما ) أَنَّ أُمن َحب يَبة ب ْنت َجْحش َرض  فـََقاَل هَلَا  َهَذا َما َرَواُه اْلُبَخار ين َوُمْسل م يف  َصح 
ل ع ْند ُكلن َصاَلة . َرُسول اَّللَّ  ل ي مُثَّ َصلن ي ( َفَكاَنْت تـَْغَتس  َا َذل َك ع ْرق فَاْغَتس   :  إ منَّ

َا أََمَرَها َرُسول اَّللَّ قَاَل   َُه اَّللَّ تـََعاىَل : إ منَّ ل ل ُكلن  َصاَلة قَاَل : َواَل  الشَّاف ع ين َرمح  ل َوُتَصلن ي َولَْيَس ف يه  أَنَُّه أََمَرَها أَْن تـَْغَتس  َأْن تـَْغَتس 
ع هَلَا . َهَذا َكاَلم الشَّاف ع ين ب َلْفظ ه  ، وََكَذا قَاَل َشْيخه َشكن إ ْن َشاَء اَّللَّ تـََعاىَل أَنَّ ُغْسلَها َكاَن َتَطوًُّعا َغرْي َما أُم   َرْت ب ه  ، َوَذل َك َواس 

َنَة ، َواللَّْيث ْبن َسْعد ، َوَغرْيمهَا ، َوع َبارَاِتْم ُمتَـَقار بَة َوَاَّللَّ أَْعَلم .   ) شرح مسلم (  . ُسْفَيان ْبن ُعيَـيـْ
 فيها األوامر بالغسل لكل صالة منسوخ حبديث فاطمة بنت أيب حبيش .: أن األحاديث اليت القول الثالث 

 وهذا ما نزع إليه العالمة الطحاوي يف )شرح معاين اآلثار(. 
قال السفاريين يف )كشف اللثام شرح عمدة األحكام( وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ حبديث فاطمة بنت أيب حبيش، 

 دون الغسل. ألن فيه األمر بالوضوء لكل صالة
 و هللا أعلم . و اجلمع بني احلديثني حبمل األمر بالغسل على الندب أوىل ، و هلذا استحبه سيدنا اإلمام أمحد 

و ال َيفى أن القول هبذا فيه ضعف ، ذلك أن القول بالنسخ َيتاج إىل معرفة الالحق من السابق ، وإىل تعذر اجلمع بني 
 وىل من القول بالنسخ.النصوص ، و اجلمع هنا ممكن فهو أ

 . -كما سبق  –أن الغسل لكل صالة مستحب وليس بواجب ، و هبذا جيمع بني األدلة القول الرابع : 
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 )تدع الصالة أيام أقرائها مث تغتسل وتصلي( : قال املوفق ابن قدامة : يف قوله 
ٍب ، َواْلُغْسُل ل ُكلن  َصاَلٍة أَْفَضُل ؛ ل َما ف يه  م ْن اخْلُُروج  َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى أَنَّ اْلُغْسَل اْلَمْأُموَر ب ه  يف  َسائ ر  اأْلَ  ُر َواج  َحاد يث  ُمْسَتَحبُّ َغيـْ

ْحت َياط  ، َوُهَو َأَشدُّ َما ق يَل ، مُثَّ يَل يه  يف  اْلَفْضل  َواْلَمَشقَّ  ٍد ، ة  اجلَْْمُع بـَنْيَ كُ م ْن اخلْ اَلف  ، َواأْلَْخذ  ب الثن َقة  َواال  لن  َصاَلتـَنْي  ب ُغْسٍل َواح 
 ُّ ْغت َساُل ل لصُّْبح  ، َول َذل َك قَاَل النَّيب  ء  ف يه  :  َوُهَو أَْعَجُب اأْلَْمَرْين  إيَلَّ ( مُثَّ يَل يه  اْلُغْسُل ُكلَّ يـَْوٍم َمرًَّة بـَْعَد اْلُغْسُل ع ْنَد اْنق َضا َواال 

 لن  َصاَلٍة ، َوُهَو أََقلُّ اأْلُُمور  َوجُيْز ئـَُها ، َوَاَّللَُّ أَْعَلُم "احْلَْيض  ، مُثَّ تـَتَـَوضَّأُ ل كُ 
 كذا قال إسحاق .إن اغتسلت لكل صالة فهو أحوط ، و قال اإلمام أمحد : ال السفناريين يف )كشف اللثام( و قو 
) حبث  هللا أعلم .و ا اإلمام أمحد هلذا استحبه سيدناألمر بالغسل على الندب أوىل ، و قال : و اجلمع بني احلديثني حبمل و 

 يف ملتقى األلوكة ( .
 اختلف العلماء يف حكم وطء املستحاضة على قولني : -2

 : يكره وطؤها إال أن َياف العنت .القول األول 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 لقول عائشة  ) املستحاضة ال يغشاها زوجها ( .-أ
 وألن هبا أذى فيحرم وطؤها كاحلائض .-ب

 : جيوز وطؤها مطلقاً . لقول الثاينا
 وهذا قول أكثر الفقهاء .

 ملا روى أبو داود عن عكرمة عن محنة بنت جحش : ) أهنا كانت مستحاضة ، وكان زوجها جيامعها ( . -أ
 قال النووي : إسناده حسن .

 وقال عكرمة :  كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها  .-ب
) إمنا ذلك عرق وليس باحليضة ( وعلى ذلك فال يأخذ شيئًا من أحكام  حيض قطعًا لقول النيب أن هذا الدم ليس دم  -ج

 احليض .
 أن العبادات أعظم حرمة من اجلماع، فاملستحاضة يف لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك يف مسألة اجلماع . -د
ستحاضات ، وألن االستحاضة دم عرق فال مينع مل مينع عبد الرمحن بن عوف وغريه من وطء زوجاِتم امل ألن النيب  -هـ

 الوطء ، وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء فكذلك يف حل الوطء .  ) قاله السعدي ( .
 الراجح .وهذا القول هو 

ها قال النووي : مرجحًا مذهب اجلمهور : ... وقال أمحد ال جيوز املوطئ إال أن َياف زوجها العنت ، واحتج للمانعني بأن دم
 جيرى فأشبهت احلائض .

يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ  َحىتَّ َيطْـُهْرَن ( واحتج أصحابنا مبا احتج به الشافعي يف األم ، وهو قول هللا تعاىل ) فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 
 وهذه قد تطهرت من احليض .

هنا كانت مستحاضة وكان زوجها جيامعها ( رواه أبو داود واحتجوا أيضا مبا رواه عكرمة عن محنة بنت جحش رضى هللا عنها ) أ
 وغريه هبذا اللفظ بإسناد حسن .

 وَف صحيح البخاري قال: قال ابن عباس )املستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصالة أعظم ( .
 وألن املستحاضة كالطاهر يف الصالة والصوم واالعتكاف والقراءة وغريها ، فكذا يف املوطأ .
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 ه دم عرق فلم مينع الوطء كالناسور .وألن
 وألن التحرمي، بالشرع ومل يرد بالتحرمي، بل ورد بإباحة الصالة اليت هي أعظم كما قال ابن عباس .  
 واجلواب عن قياسهم على احلائض ، أنه قياس َيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم يقبل .

 ) اجملموع ( .ي ال يشـاركه يف شيء، فوجب إحلاقه بنظائره ال باحليض الذحمل النزاعحكم الطاهـرات يف غري وألن املستحاضة هلا 
ِمْن إنَاٍء َواِحٍد , ِكالنا ُجُنب  . وََكاَن يَْأُمُرين  ) ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَِّ ِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : َعْن َعا - 42

 ( ., فََأْغِسُلُه َوأَنَا َحاِئض  أَنَا َحاِئض  . وََكاَن ُُيِْرُج رَْأَسُه إَِلَّ , َوُهَو ُمْعَتِكف  فَأَتَِّزُر , فـَُيَباِشُرين وَ 
---------- 

 قال القرطيب : االئتزار : شد اإلزار على الوسط إىل الركبة . فَأَتَِّزُر () 
ميس بشرته بشرِتا ، وليس املراد به اجلماع ، ألن مجاع احلائض حرام املراد باملباشرة هنا أن ميس اجللد اجللد ، أي :  فـَُيَباِشُرين () 

 ، قال القرطيب : يعين بذلك االستمتاع مبا فوق اإلزار واملضاجعة .
 احلديث دليل على جواز اغتسال الزوجني مجيعاً . -1

  .مجيعاً فال اختالف فيه ...  فأما غسل الرجل واملرأة ووضوءمها قال الشوكاين : 
ُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَّ    ديث الباب )حل-أ ٍد ، ك النا ُجُنبٌ  ُكْنُت أَْغَتس   ... ( . م ْن إنَاٍء َواح 

ُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللَّ  ويف لفظ ) َنُه  بـَْيين   -م ْن إ نَاٍء  ُكْنُت أَْغَتس  ٍد فـَُيَباد ُرين   -َوبـَيـْ (. قَاَلْت وَ دَْع يل   َحىتَّ أَُقوَل دَْع يل   َواح   .مُهَا ُجُنَبان 
اَلن  يف   َوَرُسوُل اَّللَّ   يَ َكاَنْت ه    )  قَاَلتْ  َسَلَمَة . وعن  أُمَ  -ب د  م َن اجْلََنابَة   يـَْغَتس  نَاء  اْلَواح   ( متفق عليه . اإل 
 مجيعاً ( رواه البخاري . قال ) كان الرجال والنساء يتوضؤون يف زمان رسول هللا  وعن ابن عمر -ج

 ن ماجه : ) من إناء واحد ( ، وزاد أبو داود : ) نديل فيه أيدينا ( .زاد اب
قال احلافظ : ونقل الطحاوي ، مث القرطيب ، والنووي االتفاق على جـواز اغتسال الرجل واملرأة من اإلناء الواحد ، وفيه نظر ، ملا 

 َّب عن قوم ، وهذا احلديث حجة عليهم .حكاه ابن املنذر عن أيب هريرة أنه كان ينهى عنه ، وكذا حكاه ابن عبد ال
يعاً ( ؟ فائدة : اختلف العلماء يف معىن قوله )... يـَتَـَوضَُّئوَن يف  َزَمان  َرُسول  اَّللَّ    مجَ 

 أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون مجيعاً يف موضع واحد ، هؤالء على حدة ، وهؤالء على حدة . فقيل :
 دة املتقدمة يف قوله ) من إناء واحد ( ترد عليه .قال احلافظ : والزيا

 أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون مث تأيت النسائي فيتوضأن . وقيل :
 قال احلافظ : وهو خالف الظاهر من قوله ) مجيعاً ( .

 الصحيح .: املراد مع الزوجات واحملارم ، وهذا  وقيل
 ني أن ينظر إىل عورة اآلخر .احلديث دليل على أنه جيوز لكل من الزوج-2
 حلديث الباب . -أ

 ) احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك ( رواه أبو داود . وحلديث حكيم بن حزام . قال : قال  -ب
 قط ( فهو ضعيف ال يصح ؟ وأما حديث عائشة ) ما رأيت عورة رسول هللا 

 حاالت مباشرة الرجل لزوجتـه احلائض ؟ -3
 لرجل لزوجته احلائض ينقسم إىل ثالثة أقسام :مباشرة ا

 أواًل : أن يامعها بالفرج .



 107 

 فهذا حرام بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة ، ] قاله النووي [ .
يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن ( .-أ  قال تعاىل ) فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 

 أي : اجلماع . رواه مسلم ،  () ا ْصنَـُعوا ُكلَّ َشْيٍء إ الَّ اَلنن َكاَح  حديث أنس  . قال : قال  -ب
( رواه  ) من أتى حائضـًا أو امـرأة يف دبرهـا فقد كـفر مبا أنزل على حممد  قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة -ج

 الرتمذي .
 ، وهو معلوم من ضرورة الدين  . :  وال خالف بني أهل العلم يف َترمي وطء احلائض قال الشوكاين

 ثانياً : املباشرة فيما فوق السرة وَتت الركبة .
 فهذا جائز .
 : وهو حالل باتفاق املسلمني  . قال النووي

 ثالثاً : املباشرة فيما بني السرة والركبة ما عدا القبل والدبر .
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

 .: اجلواز  القول األول
 وهو املذهب ، وقال به عكرمة وجماهد والشعيب والنخعي والثوري وابن املنذر .

 قال النووي : هو األقوى دليالً َوُهَو اْلُمْخَتار .
يض  َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ يَْطُهْرَن ( . -أ  لقوله تعاىل )فَاْعَتز ُلوا النن َساَء يف  اْلَمح 

 صه موضع الدم باالعتزال دليل على إباحته فيما عداه .قال ابن قدامة يف ) املغين ( فتخصي
 ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( ، فهذا يدل على إباحة مجيع جسد احلائض إال موضع األذى .  لقوله -ب

 فاحلديث فيه دليل على أنه ال جيتنب من احلائض إال املوضع الذي فيه احليضة وحده وهو الفرج .
 احلائض منع لألذى ، فاختص مبحله كالدبر . قالوا : إن َترمي وطء -ب

 : أنه حرام . القول الثاين
 وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم : سعيد بن املسيب ، وشريح وطاووس . ] قاله النووي [ 

ُرين  َوأَنَا َحائ ٌض ( . –حديث عائشة  –حلديث الباب  -أ  )... فَأَتَّز ُر، فـَيَُباش 
 يباشر نساءه فوق اإلزار وهن ُحينض ( رواه مسلم . وعن ميمونة قالت ) كان رسول هللا  -ب

 وجه الداللة : يفهم من احلديثني َترمي االستمتاع مبا بني السرة والركبة بوطء وغريه .
 واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها ال ختلو من اعرتاضات عليها . 

 فمن ذلك : 
زَار ،  ْن ُمَعاذ  ْبن  َجَبٍل قَاَل )َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّ  ما رواه أبو داود  عَ  َعمَّا َيَ لُّ ل لرَُّجل  م ْن اْمَرأَت ه  َوه َي َحائ ٌض؟ فـََقاَل: َما فـَْوَق اإل 

 َوالتـََّعفُُّف َعْن َذل َك أَْفَضُل ( .
 . وهذا احلديث ضعيف ، ال يثبت عن النيب 

 و ين  ا.هـ . وضعفه العراقي كما يف "عون املعبود" . وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود . قال أبو داود : لَْيَس ب اْلقَ 
:  : َما َيْصُلُح للرَُّجل  م ْن اْمَرأَت ه  إ َذا َكاَنْت َحائ ًضا ؟ فـََقاَل : َرُسوُل اَّللَّ   وروى أمحد  عن ُعَمَر ْبن اخلَْطَّاب  ) أنه سأل النيب 

زَا  ر ( .َما فـَْوَق اإل 
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 قال أمحد شاكر يف َتقيق املسند  إسناده ضعيف النقطاعه .
َما َيَ لُّ يل  م ْن اْمَرَأيت  َوه َي َحائ ٌض ؟ قَاَل : َلَك َما  وروى أبو داود أيضاً  َعْن َحرَام  ْبن  َحك يٍم َعْن َعمن ه  ) أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  

زَار  ( .  فـَْوَق اإل 
تلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم يف "ِتذيب السنن" تضعيفه عن بعض احلفاظ وأقره على ذلك ، وصححه وهذا احلديث اخ

 األلباين يف صحيح أيب داود  . 
مث لو صح احلديث مل يكن دلياًل على َترمي االستمتاع باحلائض فيما بني السرة والركبة ، ألنه ميكن اجلمع بينه وبني األدلة الدالة 

 لك بأحد أوجه اجلمع اآلتية : على جواز ذ
 أنه على سبيل االستحباب والتنزه واالبتعاد عن مكان احليض ، وليس على سبيل الوجوب . أواًل : 
أنه حممول على من ال ميلك نفسه ، ألنه لو ُمكن َن من االستمتاع بني الفخذين مثاًل رمبا ال ميلك نفسه فيجامع يف الفرج ، ثانياً : 

، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون األحاديث الدالة على اجلواز فيمن ميلك نفسه ، واألحاديث الدالة على  فيقع يف احلرام
 املنع فيمن َيشى على نفسه الوقوع يف احملرم. ا.هـ   ) الشرح املمتع ( .

:  وهذا  قال النوويوإال فال ،  ولذلك ذهب بعض العلماء  إىل أنه إذا كان املباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه جاز
 الوجه حسن  .

األوىل للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوبًا تسرت به ما بني السرة والركبة ، مث يباشرها فيما -4
 سوى ذلك . 

َرَها أََمَرَها أَْن تـَتَّز َر يف  فـَْور  َحْيَضت َها مُثَّ  ُسوُل اَّللَّ  حلديث َعائ َشَة قَاَلْت )َكاَنْت إ ْحَدانَا إ َذا َكاَنْت َحائ ًضا فََأرَاَد رَ   َأْن يـَُباش 
ُرها( .  يـَُباش 

زَار  َوُهنَّ ُحيٌَّض ( . وحلديث َعْن َمْيُمونََة قَاَلْت ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   ُر ن َساَءُه فـَْوَق اإل   يـَُباش 
ُّ .  ) يف  فـَْور َحْيَضتَها ( أي : أَوَّله  َوُمْعَظمه . قَالَه اخلَْطَّايب 

 احلائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل ، فال بد من اغتساهلا .جيوز مجاع ال -5
 لقوله تعاىل ) َوالَ تـَْقَربُوُهنَّ َحىتََّ يَْطُهْرَن فَإ َذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ م ْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللُن ( .

قد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال َتل حىت تغتسل باملاء أو تتيمم، إن تعذر ذلك قال ابن كثري رمحه هللا : و  
عليها بشرطه، إال َيىي بن بكري من املالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إىل إباحة وطء املرأة مبجرد انقطاع دم احليض، 

القرطيب عن جماهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم ، إال أن أبا حنيفة رمحه  ومنهم من ينقله عن ابن عبد احلكم أيضاً، وقد حكاه
هللا يقول فيما إذا انقطع دمها ألكثر احليض وهو عشرة أيام عنده: إهنا َتل مبجرد االنقطاع وال تفتقر إىل غسل وال يصح ألقل 

 من ذلك. 
 ب اْلَماء  ، َوإ لَْيه  َذَهَب َمال ك َومُجُْهور اْلُعَلَماء ، َوَأنَّ الطُّْهر الَّذ ي َيَ لن ب ه  يـَْعين  فَإ َذا َتَطهَّْرَن ( قال القرطيب يف تفسريه : قوله تعاىل )

َها الدَّم ُهَو َتَطهُّرَها ب اْلَماء  َكُطْهر  اجْلُُنب ، َواَل جُيْز ئ م ْن َذل َك تـَيَ  َاع احْلَائ ض الَّذ ي يَْذَهب َعنـْ قَاَل َمال ك مُّم َواَل َغرْيه ، َوب ه  مج 
 َوالشَّاف ع ين َوالطَََّّب ين َوحُمَمَّد ْبن َمْسَلَمة َوأَْهل اْلَمد يَنة َوَغرْيهم .

 َأْكَثر  أَْهل  اْلع ْلم  . وقال ابن قدامة يف املغين: َومُجَْلُتُه َأنَّ َوْطَء احْلَائ ض  قـَْبَل اْلُغْسل  َحرَاٌم ، َوإ ْن انـَْقَطَع َدُمَها يف  قـَْول  
ُهْم .قَا نـْ مْجَاع  م   َل اْبُن اْلُمْنذ ر  : َهَذا َكاإْل 

اَلفًا .  َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمرُّوذ يُّ : اَل أَْعَلُم يف  َهَذا خ 
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وُهنَّ م ْن َحْيُث أََمرَُكْم اَّللَُّ ( يـَْعين  إَذا اْغَتَسْلَن ، إىل أن قال : ... َولََنا ، قـَْوُل اَّللَّ  تـََعاىَل ) َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإ َذا َتَطهَّْرَن فَْأتُ 
 َهَكَذا َفسََّرُه اْبُن َعبَّاٍس ؛ َوأل َنَّ اَّللََّ تـََعاىَل قَاَل يف  اآْليَة  ) َوَيُ بُّ اْلُمَتَطهن ر يَن ( .

ُهْم أَثـْىَن َعلَ  نـْ بَاَحة  اْلَوْطء  َشْرَطنْي  فَأَثـْىَن َعَلْيه ْم ، فـََيُدلُّ َعَلى أَنَُّه ف ْعٌل م  ْغت َساُل ُدوَن اْنق طَاع  الدَّم  ، َفَشَرَط إل   ْيه ْم ب ه  ، َوف ْعُلُهْم ُهَو اال 
ْغت َساَل ، َفاَل يـَُباُح إالَّ هب  َما .  : اْنق طَاَع الدَّم  ، َواال 

َدث  احْلَْيض  ، فـََلْم  َنَـَّها مَمُْنوَعٌة م ْن الصَّاَلة  حلَ  ََقلن  احْلَْيض  .َوأل   يـَُبْح َوْطُؤَها َكَما َلْو انـَْقَطَع أل 
 طهارة بدن احلائض وعَرقها .-6
 أمر الرجل زوجته احلائض أن تتزر وهذا أفضل .-7
 جواز النوم مع احلائض يف ثياهبا ، واالضطجاع معها .-8

 ( .َرأُ اْلُقْرآَن َوأَنَا َحاِئض  يف ِحْجِري , فـَيَـقْ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ : َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت  - 43
---------- 

 . ) َكاَن يـَتَّك ُئ ( أي : يعتمد ،  ) كان يقرأ القرآن ورأسه يف حجري ، وأنا حائض (ويف رواية ) يف ِحْجِري ( 
 احلديث دليل على طهارة بدن احلائض . -1
 احلديث دليل على جواز مالمسة احلائض .-2
 ز القراءة مضطجعاً ، ومتكئاً على احلائض ، وبقرب حمل النجاسة ، قاله النووي .جوا-3
 أن احلائض ال ينُجس منها شيء ، وال جُيتنب منها إال موضع األذى فحسب .-4
 جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض ، ألهنا طاهرة البدن والثوب .-5

َة رضي هللا عنها فـََقلُت : َما بَاُل احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم , َوال تـَْقِضي الصَّالَة ؟ ) َسأَْلُت َعاِئشَ َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت :  - 44
َنا َذلِ  , َوال َك , فـَنُـَؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّْوِم فـََقاَلْت : َأَحُرورِيَّة  أَْنِت ؟ فـَُقْلُت : َلْسُت ِبَُرورِيٍَّة , َوَلِكينِ  َأْسَأُل . فـََقاَلْت : َكاَن ُيِصيبـُ

 ( .نـَُؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة 
---------- 

 بنت عبد هللا العدوية ، معدودة يف فقهاء التابعني .) عن ُمَعاَذة ( 
ن : ُهَو ُهَو ب َفْتح  احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوَضمن الرَّاء اأْلُوىَل َوه َي ن ْسَبة إ ىَل َحُرورَاء ، َوه َي قـَْريَة ب قُ ) َأَحُرورِيَّة  أَْنِت (   ْرب  اْلُكوَفة قَاَل السَّْمَعاين 

ع َعَلى م يَلنْي  م ْن اْلُكوَفة ، َكاَن أَوَّل ا ْجت َماع اخْلََوار ج ب ه  . قَاَل اهْلََرو يُّ : تـََعاَقُدوا يف  َهذ   َها . َفَمْعىَن قـَْول َمْوض  ه  اْلَقْريَة فـََنَسُبوا إ لَيـْ
َها إ نَّ  َي اَّللَّ َعنـْ اَلف إ مْجَاع َعائ َشة َرض  ُبوَن َعَلى احْلَائ ض َقَضاء الصَّاَلة اْلَفائ َتة يف  َزَمن احْلَْيض ، َوُهَو خ   طَائ َفة م ْن اخْلََوار ج يُوج 

ْست ْفَهام الَّذ ي ا ْستَـْفَهَمْتُه َعائ َشة ُهَو ا ْست ْفَهام إ ْنَكار َأْي َهذ ه  َطر يَقة احلَْ   ُرور يَّة ، َوب ْئَس الطَّر يَقة . ) نووي ( .اْلُمْسل م نَي ، َوَهَذا اال 
ويف رواية ) قْد َكاَنْت إ ْحَدانَا َتَ يُض َعَلى َعْهد  َرُسول  ) َكاَن ُيِصيبُـَنا َذِلَك , فـَنُـَؤمَُّر بَِقَضاِء الصَّْوِم , َوال نـَُؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّالِة ( 

 ُمطلعاً على حال النساء من احليض وتركهن الصالة يف أيامــه . منه بيان أنه كان  مُثَّ الَ تـُْؤَمُر ب َقَضاٍء ( والغرض اَّللَّ  
 احلديث دليل على  َترمي الصالة والصوم على حائض ، وأن احلائض تقضي الصوم دون الصالة . -1

َوالنـَُّفَساء اَل جتَ ب َعَلْيه َما الصَّاَلة َواَل الصَّْوم يف  احْلَال ، قال النووي : َهَذا احلُْْكم ُمتـََّفق َعَلْيه  َأمْجَع اْلُمْسل ُموَن َعَلى َأنَّ احْلَائ ض 
 اء الصَّْوم .َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه اَل جيَ ب َعَلْيه َما َقَضاء الصَّاَلة ، َوَأمْجَُعـــــــــوا َعَلى أَنَُّه جيَ ب َعَلْيه َما َقضَ 

 األدلة على ذلك :
 د ) أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ( متفق عليه .يف حديث أيب سعي قوله -أ
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 لفاطمة بنت أيب حبيش ) ... فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ( متفق عليه . وقوله  -ب
يبُـَنا َذل َك فـُنُـْؤَمُر ب َقَضاء  الصَّْوم  َوالَ نـُْؤَمُر ب َقَضاء  الصَّالَة  ( .-ج  وحلديث الباب )قَاَلْت َكاَن ُيص 

 جب : وقد أمجع العلماء على أن احلائض ال جيوز هلا الصالة يف حال حيضها .قال ابن ر 
 احلكمة من قضاء الصوم دون الصالة . -2

َدة . ) قاله ُه جيَ ب يف  السَّ قَاَل اْلُعَلَماء َواْلَفْرق بـَْينهَما َأنَّ الصَّاَلة َكث ريَة ُمَتَكرن رَة فـََيُشقن َقَضاُؤَها خب  اَلف  الصَّْوم ، فَإ نَّ  قيل : َنة َمرَّة َواح 
 النووي ( .

وال يعلم ما احلكمة ولذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر  : احلكمة تعبدية ، وهي أمر الرسول  وقيل
 بقضاء الصالة .

اليت كان يعملها يف  اختلف العلماء هل تثاب احلائض على تركها الصالة أثناء احليض ، كما يثاب املريض على ترك النوافل-3
 صحته وشغل باملرض عنها ؟

 : ال تثاب على الرتك . قيل
 بنقصان الدين برتك الصالة زمن احليض يقتضي ذلك . ألن وصفه هلا 

 وهذا القول أقرب .: تثاب ، إذا قصدت امتثال قول الشارع يف تركه ،  وقيل
 أوقات الصالة بداًل عنها ، لكن هذا قول ضعيف ، ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيب على احلائض وضوء وتسبيح يف -3

ولذلك ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيب على احلائض الوضوء ، وال التسبيح والتهليل والذكر يف أوقات الصلوات بداًل عن 
 الصالة .

يح وال ذكر يف أوقات قال النووي : مذهبنا ومذهب مجهور العلماء من السلف واخللف أنه ليس علي احلائض وضوء وال تسب
 الصلوات وال يف غريها وممن قال هبذا االوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة .

 مشروعية سؤال أهل العلم . -4
 أن أمر الشارع وهنيه حجة مبجرده ، وال يفتقر إىل معرفة سره وحكمته أو علته .-5

 هـــ1436/  7/  26اجلمعـة : 
 الساعة الثانية ظهراً .
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 الصالة  
ُ
 كتاب

اء :  لاث  ة  كان ت  : الث  داي  ان  /  1الب  عث 
 هـــ1436/ ش 

 : مقدمة 

 أواًل : تعريف الصالة ؟
 الصالة لغة : الدعاء باخلري .

َا َوَصلن  َعَلْيه ْم قال تعاىل )  ( أي : ادع هلم . ُخْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَقًة ُتَطهن ُرُهْم َوتـُزَكن يه ْم هب 
ْب فَإ ْن َكاَن َصائ ماً فـَْلُيَصلن  َوإ ْن َكاَن ُمْفط راً فـَْلَيْطَعْم  يَ إ َذا ُدع   ) وقال   ( رواه مسلم .َأَحدُُكْم فـَْلُيج 

 ] فليصل [ أي : فليدع ألهل الطعام باملغفرة والَّبكة .
 شرعاً : هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم .و

 .قبل اهلجرة بثالث سنني ) ليلة اإلسراء واملعراج ( الة الصفرضت ثانياً : 
يصليها ركعتني ركعتني إال املغرب فثالث ركعات ، فلما هاجر إىل املدينة بقيت الركعتان للسفر ، وزيدت صالة  وكان النيب  

 املقيم إىل أربع ركعات ، إال الفجر فبقيت ركعتني .
) فََأْوَحى اَّللَُّ إ يَلَّ َما أَْوَحى قَاَل  حديث اإلسراء املشهور ، وفيه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ل ٍك َعْن أََنس  ْبن  َما روى البخاري ومسلم

َلٍة ، فـَنَـَزْلُت إ ىَل ُموَسى  نَي َصاَلًة يف  ُكلن  يـَْوٍم َولَيـْ نيَ فـََقاَل : َما فـََرَض رَبَُّك َعَلى أُمَّت   فـََفَرَض َعَليَّ مَخْس  ،  َصاَلًة َك؟ قـُْلُت مَخْس 
ْع إ ىَل رَبن َك فَا ُع بـَنْيَ َريبن  تـََباَرَك َوتـََعاىَل َوبـَنْيَ ُموَسى ْسأَْلُه التَّْخف يَف... قَالَ قَاَل اْرج  إ نَـُّهنَّ ! : يَا حُمَمَُّد َحىتَّ قَالَ  : فـََلْم أََزْل أَْرج 

َلٍة ، ل ُكلن  َصاَلٍة َعشْ   ٌر ، َفَذل َك مَخُْسوَن َصاَلًة ( .مَخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم َولَيـْ
 .وقد أمجع العلماء على أن الصلوات اخلمس مل تفرض إال يف هذه الليلة 

الصلوات اخلمس ،  فلما كان ليلة اإلسراء قبل اهلجرة بسنة ونصف ، فرض هللا على رسوله  قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا :
 ) تفسري ابن كثري ( .اً . لك ، شيئا فشيئتعلق هبا بعد ذوفصل شروطها وأركاهنا وما ي

 أوقات الصالة : وعلم النيب  مث نزل جَّبيل 
َهاٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبد  اْلَعز يز  َأخََّر الصَّاَلَة يـَْوًما ، َفَدَخَل َعَلْيه  ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَرْي  فروى البخاري ومسلم  ريََة  فََأْخبَـرَُه أَنَّ اْلُمغ  َعْن اْبن  ش 

َّْب يَل ْبَن ُشْعَبَة َأخََّر الصَّاَلَة يـَْوًما َوُهَو ب اْلُكوَفة  َفَدَخَل َعَلْيه  أَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصار يُّ فـََقاَل : َما  َهَذا يَا ُمغ ريَُة ؟ أَلَْيَس َقْد َعل ْمَت َأنَّ ج 
، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   ى َرُسوُل اَّللَّ  ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّ  نـََزَل َفَصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  

   َّمُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّلل ،  َََّذا أُم ْرت ( فـََقاَل ُعَمُر ل ُعْرَوَة : اْنُظْر َما َُتَدن ُث يَا ُعْرَوُة ؟ أََو إ ن َّْب يَل  ، مُثَّ قَاَل : ) هب   ج 
رُي ْبُن َأيب  َمْسُعوٍد َُيَدن ُث َعْن أَب يه  .  ُهَو أَقَاَم ل َرُسول  اَّللَّ    َوْقَت الصَّاَلة  ؟ فـََقاَل ُعْرَوُة : َكَذل َك َكاَن َبش 

َّْب يُل َعَلْيه  السَّاَلم )اَّللَّ  رضي هللا عنهما قَاَل  عن َجاب ر ْبن َعْبد  وروى النسائي  ن  َجاَء ج  نَي زَاَلْت الشَّْمُس فـََقالَ  إ ىَل النَّيب  : ُقْم ح 
نَي َماَلْت الشَّْمسُ يَا حُمَمَُّد َفَصلن  الظُّ  ثْـَلُه َجاَءُه ل ْلَعْصر   ،ْهَر ح   ،ا حُمَمَُّد َفَصلن  اْلَعْصرَ : ُقْم يَ فـََقالَ مُثَّ َمَكَث َحىتَّ إ َذا َكاَن يفَُْء الرَُّجل  م 

َها  ،َفَصلن  اْلَمْغر بَ : ُقْم اَبْت الشَّْمُس َجاَءُه فـََقالَ  إ َذا غَ مُثَّ َمَكَث َحىتَّ  نَي َغاَبْت الشَّْمُس َسَواءً فـََقاَم َفَصالَّ ، مُثَّ َمَكَث َحىتَّ إ َذا ح 
َها...َذَهَب الشََّفُق َجاَءُه فـََقا  ( .بـَنْيَ َهَذْين  َوْقٌت ُكلُّهُ  َما) - جَّبيليعين-: فـََقاَل وفيه ، احلديثَل: ُقْم َفَصلن  اْلع َشاَء. فـََقاَم َفَصالَّ

( أن ذلك كان صبيحة الليلة اليت فرضت 2/285، كما يف فتح الباري )تهوابن إسحاق يف سري  (مصنفه)ى عبد الرزاق يف ورو 
 فيها الصالة .

 ا .الصالة ومواقيته لم النيب هبط صبيحة ليلة اإلسراء عند الزوال فع ومل َيتلفوا يف أن جَّبيل : هللاقال القرطيب رمحه  
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 (148/  4) شرح العمدة) . كان صبيحة ليلة اإلسراء وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : بيان جَّبيل للمواقيت  

 كافر إمجاعاً .  حكم تارك الصالة جاحداً لوجوهبا ، فهذا ثالثاً : 
 ألنه مكذب  هل ولرسوله وإلمجاع املسلمني.

نَي لَُه الدن يَن ُحنَـَفاَء َويُق يُموا الصَّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة  َوَما أُم ُرواىل ) قال تعا                                                                 ( .إ الَّ ل يَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمْل ص 
 متفق عليه .(  .....  ة: وإقامة الصال بين اإلسالم على مخس:  وذكر منها) ه قولل لرسول لكذب مو 

 .حكم تارك الصالة ِتاوناً وكسالً رابعاً : 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : أنه كافر . القول األول 
 وهذا مذهب احلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اجلميع .

 . رواه مسلم الصالة ( وبني الشرك والكفر ترك) بني الرجل  ديث جابر قال : قال حل-أ
 . رواه الرتمذيالة فمن تركها فقد كفر( ـالعهد الذي بيننا وبينهم الص ) قال :  قال رسول هللا  ديث بريدة وحل-ب
 رواه الرتمذي (. يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة مل يكن أصحاب حممد بد هللا بن شقيق العقيلي قال )وعن ع-ج

 أنه ال يكفر . : القول الثاين
 واملالكية ونسبه النووي لألكثر من السلف واخللف .، وبه قال احلنفية 

) أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصًا من قلبه (  قال : قال رسول هللا  ديث أيب هريرة حل-أ
 رواه البخاري .

  هللا دخل اجلنة ( رواه مسلم .إال) من مات وهو يعلم أنه ال إله   قوله ول-ب
 أن من قال ال إله إال هللا فقد استحق دخول اجلنة . فقد صرح النيب 

 . إ نَّ اَّللََّ ال يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء ( ) لقوله تعاىل و -ج
 القول األول أنه كافر . والراجح

 يوز أن َتمل النصوص الدالة على كفر تارك الصالة على من تركها جاحدًا لوجوهبا ؟ قال قائل : أال ذافِإ 
 قلنا : ال جيوز ذلك ألن فيه حمذورين :

ورتب ، فإن الشارع علق احلكم بالكفر على الرتك دون اجلحود ، ذي اعتَّبه الشارع وعلق احلكم به : إلغاء الوصف الاألول 
:  ، ومل يقل النيب ة دون اإلقرار بوجوهبا، فلم يقل هللا تعاىل: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصالةخوة يف الدين على إقام الصالاأل

العهد الذي بيننا وبينهم اإلقرار بوجوب الصالة، فمن جحد وجوهبا  بني الرجل وبني الشرك والكفر جحد وجوب الصالة . أو
 فقد كفر.

َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك ) ل عنه خالف البيان الذي جاء به القرآن الكرمي ، قال هللا تعاىل ولو كان هذا مراد هللا تعاىل ورسوله لكان العدو 
َياناً ل ُكلن  َشْيءٍ  َ ل لنَّاس  َما نـُزن َل إ لَْيه م )  . وقال تعاىل خماطباً نبيه(  اْلك َتاَب ت بـْ  ( . َوأَنـَْزْلَنا إ لَْيَك الذن ْكَر ل ُتبَـنين 

  جيعله الشارع مناطاً للحكم :اعتبار وصف مل : الثاين
 فإن جحود وجوب الصلوات اخلمس موجب لكفر من ال يعذر ِبهله فيه سواء صلى أم ترك .

فلو صلى شخص الصلوات اخلمس وأتى بكل ما يعتَّب هلا من شروط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوهبا 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .  . بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه مل يرتكها
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 فِإن قال قائل:ما هو اجلواب عن األدلة الِت استدل هبا من ال يرى كفر تارك الصالة؟ 
قلنا : اجلواب : أن هذه األدلة مل يأت فيها أن تارك الصالة ال يكفر، أو أنه مؤمن ، أو أنه ال يدخل النار، أو أنه يف اجلنة . 

 وحنو ذلك .
 :ر تعارض أدلة القائلني بأنه كافال ومن تأملها وجدها 

 ما ال دليل فيه أصاًل للمسألة . : القسم األول
 ( . إ نَّ اَّللََّ ال يـَْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َويـَْغف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاء) مثل استدالل بعضهم بقوله تعاىل 

، وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذب مبا أخَّب هللا به  فإن معىن قوله تعاىل )َما ُدوَن َذل َك( ما هو أقل من ذلك 
َما ُدوَن َذل َك( ما سوى ذلك ، لكان هذا من  ولو سلمنا أن معىن )، ... راً ال يغفر وليس ذنبه من الشرك ورسوله ، فهو كافر كف

امللة من الذنب الذي ال يغفر وإن مل باب العام املخصوص بالنصوص الدالة على الكفر مبا سوى الشرك ، والكفر املخرج عن 
 يكن شركاً .
 . عام خمصوص باألحاديث الدالة على كفر تارك الصالة : ينالقسم الثا
 (. رما من عبد يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً عبده ورسوله إال حرمه هللا على النا ) يف حديث معاذ بن جبل مثل قوله 

 فر ؟ماذا يرتتب على قولنا بأنه كا 
 وإذا تبني أن تارك الصالة كافر كفر ردة فإنه يرتتب على كفره أحكام املرتدين ومنها : : قال الشيخ حممد بن عثيمني

 : أنه ال يصح أن يزوج ، فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل . أوالً 
 : أنه إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته . ثانياً 
 : ال يرث وال يورث . ثالثاً 
 ا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني .: إذ رابعاً 

 .: أنه َيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف  خامساً 
  اختلف العلماء القائلون بتكفري تارك الصالة هل يكفر برتك صالة واحدة؟ أو برتك صالتني؟ أو ثالث؟ أو بالرتك

 اذكر اْلالف ؟ الكلي, فال يسجد هلل سجدة ؟
 ز .اختاره الشيخ ابن باو : يكفر برتك صالة واحدة ،  القول األول

أن من ترك  وقد جاء عن عمر ، وعبد الرمحن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأيب هريرة ، وغريهم من الصحابة قال ابن حزم : 
 (  2/15): احمللى ) . حىت َيرج وقتها فهو كافر مرتد  اً صالة فرض واحدة متعمد

 .ال يكفر حىت يرتك ثالث صلوات وتضايق وقت الرابعة  أنه القول الثاين :
 ، واختاره الشيخ ابن عثيمني .تارك الصالة، ال يكفر إال بالرتك الكلي  هأن القول الثالث :

 .ترك الصالة ( ، فمن كان يصلي أحياناً مل يصدق عليه أنه  بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ) قال ألن النيب 
 على من جتب الصالة ؟خامساً : 

 :على الصالة جتب 
 ة ( .وهو من جاء بالشهاد. ) املسلم  -أ
فإن هم ،  هللا : شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول فليكن أول ما تدعوهم إليهن ) اليمملا بعث معاذ إىل  لقول الرسول  

 هم مخس صلوات يف اليوم والليلة .... ( متفق عليه .أطاعوك لذلك فأخَّبهم أن هللا افرتض علي
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ُهْم نـََفَقاتـُُهْم إ الَّ أَنَـُّهْم َكَفُروا ب اَّللَّ  َوب َرُسول ه  تعاىل ) أما الكافر فال جتب عليه حال كفره لقوله و  نـْ  ... ( .َوَما َمنَـَعُهْم أَْن تـُْقَبَل م 
 .البالغ -ب
 . العاقل-ج

 ن .فال جتب على اجملنو  : العاقل ، ريفال جتب على الصغ : البالغ
  رواه الرتمذييق ( يف عن الصغري حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت: القلم عن ثالثة)رفع  رسول هللا  قال :قال  حلديث علي-أ

 وألهنما ليسا أهاًل للتكليف.-ب
 هل يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضي الصالة ؟ 

 وذلك ألمور :الكافر إذا أسلم أن يقضيها ،  ال يلزم
 ( . ُقْل ل لَّذ يَن َكَفُروا إ ْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلفَ  لقوله تعاىل ) أواًل :
 ) اإلسالُم يهدم ما قبَله ( رواه مسلم . لقوله  ثانياً :
 ) الشرح املمتع ( .  م .ألن يف إلزامه بقضائها بعد إسالمه مشقة وتنفري عن اإلسال ثالثاً :

 حكم الصيب إذا بلغ الصيب يف أثناء الوقت ؟ادساً : س
 هذه املسألة تنقسم إىل حالتني :

 أن يبلغ الصيب ومل يكن قد صلى ، فهنا جيب عليه أن يصلي ، وهذا ال نزاع فيه . احلالة األول :
 يف أثناء الصالة أو بعد الصالة . أن يبلغاحلالة الثانية : 

 :على قولني  أم ال ؟فهنا اختلف العلماء هل يقضيها 
 : جيب عليه أن يعيدها .القول األول 

 د ، وداود .وأمح، ومالك ، وهذا مذهب أيب حنيفة 
 ة .أن الصالة اليت صالها قبل البلوغ نافلة يف حقه فال جتزئ عن الفريض-أ

 جتزئه عن الفريضة ، فكذا الصيب إذا إذا نوى صالة نافلة مل –بالغاً أو غري بالغ  –وقالوا : القياس على النافلة ، فإن املصلي -ب
 صلى قبل البلوغ فصالته نافلة فال تنقلب فرضاً .

 : ال يلزمه إعادِتا . القول الثاين
 وهو قول الشافعي ، اختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .

 ؤمر بإعادة الصالة مرة ثانية .) مروا أبناءكم بالصالة لسبع ... ( قالوا : إن الصيب قد صلى كما أمر ، فال ي لقوله -أ
 وقالوا : قياساً على الصيام إذا بلغ يف أثنائه ، فكما ال يعيده كذلك ال يعيد الصالة إذا بلغ يف أثنائها .-ب

 وهللا أعلم . الصحيحوهذا القول هو 
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 باُب املواقيتِ 
 . املواقيت مجع ميقات ، واملراد به هنا : الزمن احملدد ألداء الصالة فيه

 ألهنا سبب للوجوب ، وشرط لألداء ، فهي أهم شروط الصالة .,  وبدأ املصنف باملواقيت
َوَأَشاَر بَِيِدِه إَل َداِر َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  -قَاَل : َحدََّثيِن َصاِحُب َهِذِه الدَّاِر  -َعْن َأِب َعْمٍرو الشَّْيَباين ِ َواَْسُُه َسْعُد ْبُن إيَاٍس  -45

َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ إَل اَّللَِّ ؟ قَاَل : الصَّالُة َعَلى َوْقِتَها . قـُْلُت : ُثَّ َأيُّ ؟ قَاَل : ِبرُّ :  قَاَل : ) َسأَْلُت النَِّبَّ   َمْسُعودٍ 
 . َوَلْو اْستَـَزْدتُُه َلَزاَدين ( َرُسوُل اَّللَِّ : ُثَّ َأيُّ ؟ قَاَل : اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ , قَاَل : َحدََّثيِن هِبِنَّ ْلتُ اْلَواِلَدْيِن , قُـ 

---------- 
 الكويف ، ثقة خمضرم . (َواَْسُُه َسْعُد ْبُن إيَاٍس  َعْن َأِب َعْمٍرو الشَّْيَباين ِ ) 
 . الصحايب اجلليل (وٍد َوَأَشاَر بَِيِدِه إَل َداِر َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسعُ  -قَاَل : َحدََّثيِن َصاِحُب َهِذِه الدَّاِر  )
 ( ويف الرواية األخرى ) قلت يا نيب هللا ، أي األعمال أقرب إىل اجلنة ( .َمِل َأَحبُّ ِإَل اَّللَِّ اْلع يُّ أَ   َسأَْلُت النَِّبَّ  :قَاَل  )

 واملراد باألعمال هنا األعمال البدنيــة .
هنا بالنظر إىل إرادة االستعالء على الوقت  ( على) قال العيين: واستعمال لفظة ا ، أي : يف وقته( َلى َوْقِتَها الصَّاَلُة عَ  :قَاَل ) 

 والتمكن من أدائها يف أين جزء من أجزائها.
 وجاء يف رواية عند البيهقي ) الصالة يف أول وقتها ( لكنها ضعيفة ال تصح كما قال النووي وغريه .

 قوقهما ، واإلحسان إليهما ، وفعل اجلميل معهما ، وفعل ما يسرمها ، والرفق هبما .أي : القيام حب( ُثَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن ) 
 أي : حماربة الكفار إلعالء كلمة هللا تعاىل .(  َسِبيِل اَّللَِّ  اجلَِْهاُد يف ) 
 احلديث دليل على أن من أفضل األعمال الصالة على وقتها . -1

 قولني :وقد اختلف يف معىن قوله ) على وقتها ( على 
 ها .: أي أول وقت فقيل

 قطين ) الصالة يف أول وقتها ( لكنها ضعيفة . ألنه جاء يف رواية عند الدار
 كان يبادر الصالة يف أول وقتها .  ن النيب وأل

 : على وقتها أي أدائها يف الوقت ، ال خارجه . وقيل
 أخرى . وأما استحباب الصالة يف أول وقتها فيؤخذ من أدلة وهذا الصحيح , 

 مما يدل على استحباب الصالة يف أول وقتها :ف
 .. ( .. َوَسار ُعوا إ ىَل َمْغف َرٍة م ْن رَبن ُكْم َوَجنَّةٍ قوله تعاىل )

 . ( ... َساب ُقوا إ ىَل َمْغف رٍَة م ْن رَبن ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرض  السََّماء  َواأْلَْرض  وقوله تعاىل )
 ) الصالة يف أول وقتها ( عند من صححها .رواية يف وحلديث الباب 

 ومما يدل تفضيل ذلك ، ما يعرض لآلدميني من األشغال والنسيان والعلل .
 كان يبادر بالصالة بعد األذان ، بعد وقت يتوضأ فيه املتوضئ ويتهيأ فيه .  والنيب 

 : وأما األدلة اخلاصة على استحباب الصالة يف أول الوقت فعل النيب 
 صالة الفجر .ففي 

 كان يصليها بغلس كما سيأيت يف احلديث القادم إن شاء هللا .  كان النيب 
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 صالة الظهر .ويف 
 رواه مسلم . ُيَصلن ي الظُّْهر إ َذا َدَحَضْت الشَّْمس ( َكاَن َرُسول اَّللَّ   عن جابر بن َسرة . قال )

 َذا زَاَلْت . ُهَو ب َفْتح  الدَّال َواحْلَاء َأْي إ  ( َدَحَضْت ) 
 َوف يه  : َدل يل َعَلى ا ْست ْحَباب تـَْقد ميَها ، َوب ه  قَاَل الشَّاف ع يُّ َواجلُْْمُهوُر .قال النووي : 

 صالة العصر .ويف 
َ  فـََيْأيت   َهُب الذَّاه ُب إ ىَل اْلَعَوايل  َكاَن ُيَصلن ى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتف َعٌة َحيٌَّة فـََيذْ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  )  .ْبن  َمال ٍك َعْن أََنس    اْلَعَوايل 

 ة ( رواه مسلم .َوالشَّْمُس ُمْرَتف عَ 
ْنَساُن إ ىَل َبين  ) َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل  ُدُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصَر  ُكنَّا ُنَصلن ى اْلَعْصَر مُثَّ ََيْرُُج اإل   سلم .( رواه مَعْمر و ْبن  َعْوٍف فـََيج 

َذ ه  اأْلََحاد يث َوَما بـَْعدَها اْلُمَباَدرَة ل َصاَلة  اْلَعْصر أَوَّل َوْقتَها قال النووي :    .َواْلُمرَاد هب 
 صالة املغرب .ويف 
ن  ) َخد يٍج قَالَ  رَاف ع  ْبن عن  ُر َمَواق  ُدنَا َوإ نَُّه لَُيبْ ـفـَيَـْنَصر ُف َأحَ  ُكنَّا ُنَصلن ي اَْلَمْغر َب َمَع اَلنَّيب   ُمتـََّفٌق َعَلْيه  (  َع نـَْبل ه  ـص 

َُجرَّد  ُغُروب الشَّْمس ، َحىتَّ نـَْنَصر ف َويـَْرم ي َأَحدنَا النَّ قال النووي :  َا يف  أَوَّل َوْقتَها مب  ر ل بَـَقاء  َمْعَناُه : أَنَُّه يـَُبكن ر هب  ْبل َعْن قـَْوسه َويـُْبص 
 ثـَنْي  َأنَّ اْلَمْغر ب تـَُعجَّل َعق ب ُغُروب الشَّْمس َوَهَذا جُمَْمع َعَلْيه  .الضَّْوء . َويف  َهَذْين  احلَْد ي

 : عن أفضل وقت تؤدى فيه الصالة ؟ وهل أول الوقت هو األفضل ؟ ة الشيخ ابن عثيمنيسئل فضيل: فائدة 
من سأله أي العمل أحب إىل هللا  يف جواب فأجاب قائاًل : األكمل أن تكون على وقتها املطلوب شرعًا ، وهلذا قال النيب 

ومل يقل ) الصالة يف أول وقتها ( وذلك ألن الصلوات منها ما يسن تقدميه ، ومنها ما  (الصالة على وقتها ) عز وجل ؟ قال 
أصلي يسن تأخريه ، فصالة العشاء مثاًل يسن تأخريها إىل ثلث الليل ، وهلذا لو كانت امرأة يف البيت وقالت أيهما أفضل يل أن 

 صالة العشاء من حني أذان العشاء أو أؤخرها إىل ثلث الليل ؟
تأخر ذات ليلة حىت قالوا : يا رسول هللا رقد النساء والصبيان . فخرج  قلنا : األفضل أن تؤخرها إىل ثلث الليل ؛ ألن النيب 

نت يف بيتها أن تؤخرها .وكذلك لو فرض أن . فاألفضل للمرأة إذا كا (إن هذا لوقتها لوال أن أشق على أميت  )وصلى هبم وقال 
رجااًل حمصورين ، يعين رجااًل معينني يف سفر فقالوا : نؤخر الصالة أو نقدم ؟ فنقول : األفضل أن تؤخروا . وكذلك لو أن مجاعة 

إذا كان يف ذلك خرجوا يف نزهة وحان وقت العشاء فهل األفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها ؟ نقول:األفضل أن يؤخروها إال 
 ) جمموع الفتاوى (.   مشقة .

َعْن َمَواق يت   أَنَُّه أَتَاُه َسائ ٌل َيْسأَلُهُ  والصالة يف آخر وقتها جائزة ، ملا رواه مسلم  عن َأيب  ُموَسى األشعري َعْن َرُسول  اَّللَّ  
 ن ( .بـَنْيَ َهَذيْ  اْلَوْقتُ أول وقت كل صالة وآخره مث قال : ) . فبني له النيب الصَّالة  ..

لكن لو ترتب على تأخري الصالة تضييع الصالة مجاعة فيصليها يف آخر وقتها منفردًا ، كان ذلك حرامًا من أجل ترك الصالة 
 . مجاعة . ما مل يكن معذوراً يف ترك الصالة مع اجلماعة

اشتداد احلر فاألفضل فعلهما قريبًا من آخر واألفضل هو فعل الصالة يف أول وقتها ، إال صالة العشاء ، وصالة الظهر عند 
 ت .الوق
 َترمي تأخري الصالة عن وقتها . -2

 قال ابن قدامة : أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة حمددة .
 ي .اتفق الفقهاء على َترمي تأخري الصالة حىت َيرج وقتها بال عذر شرعة  يف املوسوعة الفقهي جاء



 117 

 .إ نَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤم ن نَي ك َتاباً َمْوُقوتاً( ال تعاىل ) ق-أ
ُرونـََها َعْن َوْقت َها . ( الَّذ يَن ُهْم َعْن َصاَلِت  ْم َساُهوَن . فـََوْيٌل ل ْلُمَصلن نَي ) قَاَل تـََعاىَل و -ب  قَاَل طَائ َفٌة م ْن السََّلف  ُهْم الَّذ يَن يـَُؤخن 
ريَُها َعْن ( َفَخَلَف م ْن بـَْعد ه ْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَوات   )تـََعاىَل  قَالَ و -ج قَاَل طَائ َفٌة م ْن السََّلف  : إَضاَعتُـَها تَْأخ 

 َوْقت َها ، َوَلْو تـَرَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّارًا .
وقََّت أوقاَت الصَّالة،  معنيَّ فتأخريُها عن وقتها حراٌم. وكذلك النَّيبُّ كانت مفروضًة يف وقت قال الشيخ ابن عثيمني : وإذا  

 وهذا يقتضي وجوَب فعلها يف وقتها.
ر الصَّالة حىتَّ إذا مل يبَق إالَّ مقداُر ركعٍة صلَّى، فإنَّه حراٌم علا وتأخريه يه؛ يشَمُل تأخريها بالكلن يَّة؛ أو تأخرَي بعضها، حبيث يؤخن 
 جَب أن تقع مجيُعها يف الوقت.ألنَّ الوا

َر صَ قال ابن تيمية:  ََحد  أَْن يـَُؤخن  َر َصاَلَة اللَّْيل  إىَل النـَّهَ اَلَة النـََّهار  إىَل اللَّْيلَ اَل جَيُوُز أل  ْصد  َواَل ار  ل ُشْغل  م ْن اأْلَْشَغال  ، َواَل يـَُؤخن  ، اَل حلَ 
ْرث  َواَل  ََنابَة  حلَ  ؛ َبْل اْلُمْسل ُموَن ُكلُُّهْم ُمتَّف ُقوَن ع ٍب َواَل خل  ْدَمة  ُأْسَتاٍذ، َواَل َغرْي  َذل كَ . َواَل جَنَاَسٍة َواَل َصْيٍد َواَل هَلٍْو َواَل لَ  ل َصَناَعٍة َواَل جل 

ُرَك َذل كَ الشَّْمس   َفْجَر قـَْبَل طُُلوع  ، َوُيَصلن َي الْ َر َواْلَعْصَر ب النـََّهار  ُيَصلن َي الظُّهْ  َعَلى َأنَّ َعَلْيه  أَنْ  َناَعات   ، َواَل يـَتـْ ، َواَل ل َصَناَعٍة م ْن الصن 
رَي م ْن الصَّاَلة  يف  َوْقت َها .ال ك  َأْن مَيَْنَع مَمُْلوَكهُ ل لَّْهو  َواَل ل َغرْي  َذل َك م ْن اأْلَْشَغال  َولَْيَس ل ْلمَ  ر  َأْن مَيَْنَع اأْلَج   ، َواَل ل ْلُمْسَتْأج 

ََنابَة  َواَل َحَدٍث َواَل جَنَاَسٍة َواَل َغرْي  َذل َك ، بَْل ُيَصلن  رمحه هللا : وقال  رُي الصَّاَلة  َعْن َوْقت َها جل  ََسب  َحال ه  ، َفاَل جَيُوُز تَْأخ  ي يف  اْلَوْقت  حب 
وََكَذل َك اجْلُُنُب يـَتَـَيمَُّم َوُيَصلن ي إَذا َعد َم اْلَماَء أَْو َخاَف ، تـََيمََّم َوَصلَّى فَإ ْن َكاَن حُمْد ثًا َوَقْد َعد َم اْلَماَء أَْو َخاَف الضََّرَر ب اْست ْعَمال ه  

َد اْلَوْقت  يف  ث َياب ه  . ُر الصَّاَلَة َحىتَّ ُيَصلن َي بـَعْ الضََّرَر ب اْست ْعَمال ه  ل َمَرض  أَْو ل بَـْرد  . وََكَذل َك اْلُعْريَاُن ُيَصلن ي يف  اْلَوْقت  ُعْريَانَا ، َواَل يـَُؤخن  
ََسب  َحال ه  . َوَهَكَذا  اْلَمر يُض ُيَصلن ي َعَلى َحَسب  َحال ه  يف  وََكَذل َك إَذا َكاَن َعَلْيه  جَنَاَسٌة اَل يـَْقد ُر َأْن يُز يَلَها فـَُيَصلن َي يف  اْلَوْقت  حب 

 ُّ فَاْلَمر يُض  (ملَْ َتْسَتط ْع فـََعَلى َجْنبٍ  َصلن  قَائ ًما ، فَإ ْن ملَْ َتْسَتط ْع فـََقاع ًدا ، فَإ نْ )َصنْيٍ : ل ع ْمرَاَن ْبن  حُ  اْلَوْقت  ، َكَما قَاَل النَّيب 
ه  ، َواَل  َد ُخُروج  اْلَوْقت  قَائ ًما . َوَهَذا   ُيَصلن ي بـَعْ ب اتن َفاق  اْلُعَلَماء  ُيَصلن ي يف  اْلَوْقت  قَاع ًدا أَْو َعَلى َجْنٍب ، إَذا َكاَن اْلق َياُم يَز يُد يف  َمَرض 

َنَّ ف ْعَل الصَّاَلة  يف  َوْقت َها فـَْرضٌ   ( . 30/  22) جمموع الفتاوى : .   َواْلَوْقُت َأوَْكُد فـََراِئِض الصَّاَلةِ ,  ُكلُُّه أل 
 أن األعمال تتفاوت يف فضلها ، وأن بعضها أفضل من بعض  . -3
 ألعمال :وقد اختلف العلماء يف أفضل ا 

 فقيل : الصالة .
 وهذا مذهب اجلمهور . 

 حلديث الباب ولغريه من األحاديث األخرى اليت تدل على منزلة الصالة .
 وقيل : اجلهاد . 

 . متفق عليه) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها (  حلديث 
 وقيل : الصيام .
 .الَّب  ورجحه ابن  عبد

 . رواه النسائي قال : ) قلت يا رسول هللا دلين على عمل ؟ فقال : عليك بالصيام فإنه ال عدل له ( حلديث أيب أمامة 
 . رواه أمحد: ) الصيام جنة من النار (  قال : قال رسول هللا  وحلديث أيب هريرة 

 وقيل : العلم .
 للنصوص الواردة الكثرية يف فضله ولنفعه املتعدي .
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لشخص : األفضل يف حقك  والصحيح أنه َيتلف باختالف الفاعل ، وباختالف الزمن ، فقد نقول : ابن عثيمنيقال الشيخ 
اجلهاد ، واآلخر : األفضل يف حقك العلم ، فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطاً ، وليس بذاك الذكي فاألفضل له اجلهاد ، ألنه أليق به 

 م ، وهذا باعتبار الفاعل .. وإذا كان ذكياً حافظاً قوي احلجة ، فاألفضل له العل
وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا يف زمن تفشى فيه اجلهل والبدع ، وكثر من يفيت بال علم  ، فالعلم أفضل من اجلهاد ، وإن كنا يف 

يكن مرجح ، زمن كثر فيه العلماء ، واحتاجت الثغور إىل مرابطني يدافعون عن البالد اإلسالمية ، فهنا األفضل اجلهاد . فإن مل 
 .ال هلذا وال هلذا ، فاألفضل العلم  

 ومن ذلك :عن أفضل األعمال ، فأجاب بإجابات متعددة خمتلفة ،  سئل النيب -4
   متفق عليهأي اإلسالم خري فقال : ) تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف (  سئل  - أ

ورسوله ، قيل مث ماذا ، قال : اجلهاد يف سبيل هللا ، قيل مث ماذا ، قال : أي العمل أفضل فقال : ) إميان با هل  وسئل  - ب
 . متفق عليهحج مَّبور ( 

 . متفق عليهأي اإلسالم أفضل فقال : ) من سلم املسلمون من لسانه ويده (  وسئل  - ج
 أجاب العلماء عن اختالف األجوبة مع اَتاد السؤال أن ذلك يرجع :

ون إليه أو مبا هلم فيه رغبة أو مبا هو الئق ــــــم كل قوم مبا َيتاجــاختالف أحوال السائلني ، بأن أعلأن اجلواب َيتلف ب أواًل :
 معهم .
 أو كان االختالف باختالف األوقات بأن يكون العمل يف ذلك الوقت أفضل من غريه . ثانياً :
 أو أن املراد ) من أفضل ( . ثالثاً :

 .فضل بر الوالدين -5
 بحان بر الوالدين بتوحيده سبحانه وهذا يدل على شدة تأكد اإلحسان إليهما وأنه بعد حق هللا  .فقد قرن س

 ( .ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشر ُكوْا ب ه  َشْيئاً َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَساناً كما قال تعاىل )
 ( . َوالَ ُتْشر ُكوْا ب ه  َشْيئاً َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَساناً َواْعُبُدوْا اَّللنَ وقال تعاىل )

 ( . َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوْا إ الَّ إ يَّاُه َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَساناً وقال تعاىل ) 
 : ًوأوصى تعاىل بالوالدين إحسانا 

نَساَن ب َوال َدْيه  ُحْسناً قال تعاىل ) َنا اإْل   ( .َوَوصَّيـْ
نَساَن ب َوال َدْيه  مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعَلى َوْهٍن َوف َصالُُه يف  َعاَمنْي  وقال تعاىل ) َنا اإْل   ( . َوَوصَّيـْ

 وحلديث الباب .
فاستأذنه يف اجلهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما  نيب الوعن عبد هللا بن عمرو قال ) جاء رجل إىل 

 هد ( متفق عليه .فجا
 وملسلم ) فارجع إىل والديك فأحسن صحبَتهما ( .

قال: مث من ؟ قال: أمك . : أمك ؟ من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال حلديث أيب هريرة . ) أن رجاًل قال يا رسول هللا !و 
 ( .قال: مث من ؟ قال: أمك . قال: مث من ؟ قال: أبوك 

 :ل كيفية اإلحسان هلما :بالقول والفع
 يف حياِتما : بالَّب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .
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 بعد موِتما : الدعاء هلما ، وإنفاذ عهدمها ، وإكرام صديقهما .
 هذا الْب ال ُيتص باألبوين املسلمني , بل ولو كانا على الشرك .

َهاُكُم اَّللَُّ َعن  الَّذ يَن ملَْ يـَُقات ُلوُكْم يف  قال تعاىل  ُطوا إ لَْيه ْم إ نَّ اَّللََّ َيُ بُّ )ال يـَنـْ  الدن ين  وملَْ َُيْر ُجوُكْم م ْن د يَار ُكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقس 
ط نيَ   ( اْلُمْقس 

ُهَما يف  الدُّنْـ وقال تعاىل  بـْ  . (َيا َمْعُروفاً )َوإ ْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشر َك يب  َما لَْيَس َلَك ب ه  ع ْلٌم َفال ُتط ْعُهَما َوَصاح 
 أي بالعطاء .راغبة :  ( . ، أفأصلها ؟ قال : نعموعن أَساء قالت ) قدمت أمي وهي راغبة 

 ومن اإلحسان أال ياهد إال بِإذهنما .
 للحديث السابق .

 يزور قْب أمه : وهذا حممد 
  رواه مسلم .(فزوروا القبور فإهنا تذكر اآلخرة، يلفأذن ، واستأذنته أن أزور قَّبها ر هلا فلم يأذن يلاستأذنت ريب أن أستغف) قال 

 وهذا إبراهيم خليل الرمحن ُياطب أباه بلطف وإشفاق :
رَاطاً َسو يناً )  ( .يَا أََبت  إ ينن  َقْد َجاءين  م َن اْلع ْلم  َما ملَْ يَْأت َك فَاتَّب ْعين  أَْهد َك ص 

 وهذا ُيي يثين عليه هللا بوصفه برًا بوالديه :
يناً ل تعاىل )قا  ( .َوبـَرناً ب َوال َدْيه  وملَْ َيُكن َجبَّاراً َعص 

 وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر هللا يف كتابه قوله :
 ( .َوبـَرناً ب َوال َديت  وملَْ جَيَْعْلين  َجبَّاراً َشق يناً )

 َّناذج من سلف األمة :
 ألمه : قومي ضعي قدمك على خدي . عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول

 وعن ابن عون املزين : أن أمه نادته فأجاهبا ، فعال صوته صوِتا فأعتق رقبتني .
ما مشى معي هنارًا إال كان خلفي،  :؟ قال، أنه ملا مات ابنه قيل له : كيف كان بره بكابن اجلوزي: بلغنا عن عمر بن ذرقال 

 لى سطح أنا َتته .، وال رقد عوال ليالً إال كان أمامي
ورمحة هللا وبركاته ، فتقول :  –يا أماه  –كان أبو هريرة إذا أراد أن َيرج من بيته وقف على باب أمن ه فقال : السالم عليك 

َك هللا كما ربيتين صغرياً ، فتقول : رمحك هللا كما بررتين كبرياً .  وعليك السالم يا ولدي ورمحة هللا وبركاته ، فيقول : رمح 
، ل مع أمه، وكان أبرَّ الناس هبا، فقيل له يف ذلك ، فقال: أخاف أن آكل معها: كان احلسن بن علي ال يأكعن الزهري قالو 

 ، فأكون قد عققتها .يء من الطعام وأنا ال أدري فآكلهفتسبق عينها إىل ش
 ، وللجهاد يف سبيل هللا فضائل :فضل اجلهاد يف سبيل هللا -6

 سبيل هللا خري من الدنيا مبا فيها . : أن الروحة يف أوالً 
 حلديث ) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها ( متفق عليه .

 : أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي َيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ألنفقها يف طاعة هللا تعاىل   معىن احلديث
 ضل األعمال .: أنه من أف ثانياً 

 حلديث الباب .
 .متفق عليه  با هل ، واجلهاد يف سبيل هللا (أيب ذر قال : ) قلت يا رسول هللا ، أي العمل أفضل؟ قال: اإلميان وحلديث 
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 : أن اجملاهد أفضل الناس . ثالثاً 
 متفق عليه  فسه وماله يف سبيل هللا(.فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن جياهد بن عن أيب سعيد اخلدري قال: )أتى رجل رسول هللا 

  : اجلهاد ال يعدله شيء . رابعاً 
قال : ) قيل : يا رسول هللا ، ما يعدل اجلهاد يف سبيل هللا ؟ قال : ال تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتني أو  عن أيب هريرة 

مثل الصائم القائم ، القانت بآيات هللا ، ال يفرت من ثالثًا كل ذلك يقول : ال تستطيعونه ، مث قال : مثل اجملاهد يف سبيل هللا ك
 متفق عليه صيام وال صالة حىت يرجع اجملاهد يف سبيل هللا ( . 

 : للمجاهدين مائة درجة يف اجلنة . خامساً 
 واه البخارير : )إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض(  قال 

 : اجلهاد سبب للنجاة من النار . سادساً 
 .رواه البخاري  عبد يف سبيل هللا فتمسه النار (: ) ما اغَّبت قدما  قال 

للقدم َيرم عليها النار ، ذا كان جمرد مسن الغبار إويف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف يف سبيل هللا ، فقال احلافظ ابن حجر : 
 . جهده واستنفذ وسعه ؟ فكيف مبن سعى وبذل

 : من أسباب دخول اجلنة . سابعاً 
 .َّللَّ  ( )إ نَّ اَّللََّ اْشتَـَرى م َن اْلُمْؤم ن نَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم ب َأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقات ُلوَن يف  َسب يل  اقال تعاىل : 

 : اجملاهد يكون هللا يف عونه . ثامناً 
 رواه أمحد على هللا عوهنم: اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف(. :)ثالثة حق  قال 

 : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم . تاسعاً 
 : ) وذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللا ( . رواه الرتمذي  قال 

 ذروة الشيء : أعاله .
 ني املؤمنني اجملاهدين وغري اجملاهدين .: نفى سبحانه التسوية ب عاشراً 

ُر أُويل  الضََّرر  َواْلُمَجاه ُدوَن يف  َسب يل  اَّللَّ  ب َأْمَواهل  مْ قال تعاىل :  ه ْم َفضََّل اَّللَُّ  )ال َيْسَتو ي اْلَقاع ُدوَن م َن اْلُمْؤم ن نَي َغيـْ َوأَنـُْفس 
ه ْم عَ  ً َوَعَد اَّللَُّ احلُْْسىَن َوَفضََّل اَّللَُّ اْلُمَجاه د يَن َعَلى اْلَقاع د يَن َأْجراً عَ اْلُمَجاه د يَن ب َأْمَواهل  ْم َوأَنـُْفس   .ظ يماً( َلى اْلَقاع د يَن َدَرَجًة وَُكالن

 : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب . احلادي عشر
يُكم من ْن َعَذاٍب أَل يٍم )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جت َارَ قال تعاىل : )  ( تـُْؤم ُنوَن ب اَّللَّ  َوَرُسول ه  َوجُتَاه ُدوَن يف  َسب يل  10ٍة تُنج 

ٌر لَُّكْم إ ن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ) ُكْم َذل ُكْم َخيـْ ْلُكْم َجنَّاٍت جَتْر ي م ن 11اَّللَّ  ب َأْمَوال ُكْم َوأَنُفس  ََتْت َها اأْلَنـَْهاُر ( يـَْغف ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدخ 
  ( .َوَمَساك َن طَين َبًة يف  َجنَّات  َعْدٍن َذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم 

 قال العلماء : إمنا أخر اجلهاد عن بر الوالدين ألن اجلهاد يف سبيل هللا متوقف على إذن الوالدين ] هذا إذا كان تطوعاً [ .-7
ياء الثالثة بالذكر، قلت: هذه الثالثة أفضل األعمال بعد اإلميان، فمن َضيَّع إن قلت: ما احلكمة يف ختصيص هذه األشف -8

الصالة اليت هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغريها من أمر الدين أشد تضييًعا، وأشد ِتاونًا واستخفافًا، وكذا من ترك بر 
بيل هللا؛ من تركه مع قدرته عليه عند تعينه عليه، فهو لغري والديه فهو لغري ذلك من حقوق الناس أشد ترًكا، وكذا اجلهاد يف س

 ( . عمدة القارياً .    ) هبا إىل هللا تعاىل أشد ترك ذلك من األعمال اليت يتقرب
الصَّب على احملافظة على  : الذي يقتضيه النظر تقدمي اجلهاد على مجيع أعمال البدن ألن فيه بذل النفس، إال أن قال ابن بزيزة
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وأدائها يف أوقاِتا، واحملافظة على بر الوالدين أمر الزم متكرر دائم، ال يصَّب على مراقبة أمر هللا فيه إال الصديقون، ،  واتالصل
 ح ( .الفت) وهللا أعلم. قاله يف 

 إثبات احملبة  هل تعاىل إثباتاً يليق ِبالله من غري َتريف وال متثيل وال تشبيه وال تعطيل .-9
  ( .هللا َيب احملسننيإن  ) قال تعاىل

  ( .إن هللا َيب املتقني ) وقال تعاىل
 ) ألعطني الراية رجالً َيب هللا ورسوله وَيبه هللا ورسوله ( .:  وقال 

إىل هذا احلد خشية أن تكثر عليه األعمال فال يستطيع اإلتيان هبا  حيث وقف عن سؤال رسول هللا فقه ابن مسعود  -10
 حىت ال يثقل عليه يف السؤال . الرسول  أو أدباً مع مجيعاً ،

 والتطبيق . ملجل العأالسؤال من  -11
 أن األعمال تتفاضل . -12
 أن هللا َيب األعمال الصاحلة . -13
 الرفق بالعامل . -12
 االزدياد من العلم عند العلماء . -13
 ألمته وتعليمهم ما َيتاجونه . نصح النيب  -14
 . عليه خشية إماللهوالتوقف عن اإلكثار  -15
 . والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد املسرتشدين ولو شق عليه ما كان عليه الصحابة من تعظيم النيب  -16
 وفيه أن اإلشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت ُمَعين نًة للمشار إليه مُمَين َزًة له عن غريه. -17
ُيَصلِ ي اْلَفْجَر , فـََيْشَهُد َمَعُه ِنَساء  ِمْن اْلُمْؤِمَناِت ,  ) َلَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  تْ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَالَ  -46

 . (ُمتَـَلفِ َعاٍت ِبُُروِطِهنَّ ُثَّ يـَْرِجْعَن إَل بـُُيوهِتِنَّ َما يـَْعرِفـُُهنَّ َأَحد  , ِمْن اْلَغَلِس 
 ات .( أي : متجلالت ومتلفنف ُمتَـَلفِ َعاتٍ ) 

---------- 
 ( مجع مرط ، وهو كساء خمطط يشبه العباءة . ُمُروِطِهنَّ  يف ) 
 ( قيل : ما يعرفن أنساء هن أم رجال ] ورجحه النووي [ ، قيل : ما يعرف أعياهنن . َما يـَْعرِفـُُهنَّ َأَحد  ) 
 اُه َما يـُْعَرْفَن أَن َساء ُهنَّ أَْم ر َجال .قَاَل الدَّاُود ين : َمْعنَ قال النووي : هو بقايا ظالم الليل ، (   من الغلس) 

 ر .الَغَلس : ظلمة آخر الليل ، كما يف القاموس ، وهو أول الفجوقال يف سبل السالم : 
 وقال الشيخ الفوزان : هو اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة .

 :لعلماء يف هذا املسألة على قولنيوقد اختلف ا( كر فيهاكان يصلي الصبح بغلس )أي: يب  احلديث دليل على أن النيب -1
 : األفضل صالِتا بغلس . القول األول

 وهذا مذهب اجلمهور .
ََذا قَاَل َمال ٌك َوالشَّاف ع يُّ َوإ ْسَحاُق . َوُرو َي َعنْ  : قال ابن قدامة  َا أَْفَضُل ، َوهب  َبْكٍر َوُعَمَر َواْبن   َأيب   َوأَمَّا َصالُة الصُّْبح  فَالتـَّْغل يُس هب 

 ك .ا يَُدلُّ َعَلى َذل  َمْسُعوٍد َوَأيب  ُموَسى َواْبن  الزُّبـَرْي  َوُعَمَر ْبن  َعْبد  اْلَعز يز  مَ 
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وَن ، َوحُمَاٌل أَْن يـَتـْرُُكوا اأْلَْفَضَل ، َويَْأُتوا َوَعْن َأيب  َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن ، أَنَـُّهْم َكانُوا يـَُغلن سُ  قَاَل اْبُن َعْبد  اْلبَـرن  : َصحَّ َعْن َرُسول  اَّللَّ  
 ) املغين ( .   الدُّوَن ، َوُهْم النن َهايَُة يف  إتْـَيان  اْلَفَضائ ل  .

 وقال النووي : وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .
 حلديث الباب .-أ

 متفق عليه .يصليها ] أي الصبح [ بغلس (  قال ) كان النيب  ديث جابر حلو  -ب
نَي ا ْنشَ ) أيب موسى وحلديث -ب  رواه مسلم .( قَّ اَْلَفْجُر، َوالنَّاُس اَل َيَكاُد يـَْعر ُف بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ـفَأَقَاَم اَْلَفْجَر ح 

 أفضل .اإلسفار  أن القول الثاين :
 وهذا قول أيب حنيفة .

   .رواه أبو داود  ر فإنه أعظم ألجوركم (روا بالفج) أسف قال رسول هللا  -رافع بن خديج قال حلديث 
 القول األول وأنه يستحب التغليس بصالة الفجر . والصحيح

 وأجابوا عن حديث ) أسفروا ... ( بأجوبة :
 َتقق طلوع الفجر .: أنه حممول على أن املراد بذلك  اجلواب األول

 .ن باز الشافعي وأمحد وإسحاق ، واختاره الشيخ ابوهذا حكاه الرتمذي عن  
قال الرتمذي يف جامعه : وقال الشافعي أمحد وإسحاق : معىن اإلسفار : أن يضح الفجر فال ُيشك فيه ، ومل يروا أن معىن 

 اإلسفار تأخري الصالة .
ْسَفاُر اْلَمْذُكورُ وقال ابن قدامة :  َ  فََأمَّا اإْل  ريَُها َحىتَّ يـََتبَـنيَّ َف يَق يًنا م ْن قـَْوهل  ْم : يف  َحد يث ه ْم ، فَاْلُمرَاُد ب ه  تَْأخ   طُُلوُع اْلَفْجر  ، َويـَْنَكش 

 َأْسَفَرْت اْلَمْرأَُة ، إَذا َكَشَفْت َوْجَهَها .
وإمنا معناه عند مجهور أهل العلم : تأخري صالة الفجر إىل أن يتضح الفجر ، مث تؤدى قبل زوال الغلس ،   وقال الشيخ ابن باز :

 .ا يؤديه كما كان النيب 
 : أن املراد تطويل القراءة حىت َيرج من الصالة مسفراً .اجلواب الثاين 

 وهذا قول الطحاوي .
وهذا خالف قول عائشة ، ألهنا حكت أن انصراف النساء كان وُهنَّ ال يعرفن من الغلس ولو قرأ :  , فقالوهذا رده الشوكاين 

 .دخلوا يف اإلسفار جداً بالسور الطوال ما انصرف إال وهم قد أسفروا و  رسول هللا 
كان   : أنه شاذ ، ألنه خمالف لألحاديث الصحيحة املستفيضة املشهورة يف الصحيحني وغريمها أن النيب  اجلواب الثالث

 يصلي الفجر بغلس .
ْم ذ يُّ َوَهَذا احلَْد يُث َلْو َكاَن ُمَعار ًضا ملَْ قال ابن تيمية ) أسفروا بالصبح (  يَحنْي   ، يـَُقاو ْمَها َوَقْد َصحََّحُه الرتن  َنَّ ت ْلَك يف  الصَّح  أل 

ُد إَذا َخاَلَف اْلَمْشُهوَر اْلُمْسَتف يَض َكاَن َشاذًّا،َوه َي َمْشُهورٌَة ُمْسَتف يَضٌة   . َواخْلَبَـُر اْلَواح 
 : أنه منسوخ . اجلواب الرابع

 د .رواه أبو داو مل يـَُعد إىل اإلسفار حىت مات ( غلنس بالصبح ، مث أسفر ، مث ) أن النيب  ويؤيده حديث أيب مسعود
د يَن بـَْعَدهُ قال ابن تيمية :  َنَّ التـَّْغل يَس ُهَو ف ْعُلُه َحىتَّ َماَت َوف ْعُل اخْلَُلَفاء  الرَّاش   .  َوَقْد َيُكوُن َمْنُسوًخا ؛ أل 

 .جواز حضور النساء للمسجد على احلديث دليل -2
 ) ستأيت إن شاء هللا يف حديث : ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا ( د عدة شروط ويشرتط حلضور النساء املسج
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 صالِتا يف بيتها .للمرأة األفضل  -3
دَ )  َعن  اْبن  ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا   ٌر هلَُ  اَل مَتْنَـُعوا ن َساءَُكُم اْلَمَساج   ن ( رواه أبو داود .، َوبـُُيوتـُُهنَّ َخيـْ

د  )  َرَوى َأمْحَُد َعْن أُمن  َسَلَمَة َعْنُه  َوَقدْ  ُر َمَساج   ( . النن َساء  قـَْعُر بـُُيوِت  نن  َخيـْ
ن   َد النَّيب  ُد َمْسج  َواُه إ الَّ )  َوب ه  تـَْعَلُم َأنَّ قـَْوَلُه  َوَلْو َكاَن اْلَمْسج  ٌر م ْن أَْلف  َصاَلٍة ف يَما س  د ي َهَذا َخيـْ َد  َصاَلٌة يف  َمْسج  اْلَمْسج 

ٌر هَلُنَّ م َن الصَّاَلة  يف  اجلََْماَعة  يف  ا ( احلَْرَامَ  د  .َخاصٌّ ب الرن َجال  ، أَمَّا النن َساُء َفَصاَلتـُُهنَّ يف  بـُُيوِت  نَّ َخيـْ  ْلَمْسج 
 جواز إمامة الرجل للنساء .-4

 وهذه املسألة ال ختلو من أربع حاالت :
 ساء يف املسجد مع الرجال ، فهذا جائز .أن يكون الن احلالة األول :

 حلديث الباب .
 أن يؤم النساء ومعهن أحد حمارمه أو رجل آخر فهذا جائز . احلالة الثانية :
 متفق عليه  ز من ورائنا فصلى لنا ركعتني ( وصففت أنا واليتيم وراءه والعجو  وسيأيت : وفيه ) فقام رسول هللا  –حلديث أنس 

 أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه ، فهذا ال جيوز . احلالة الثالثة :
 : ) ال َيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم ( . متفق عليه   لقوله 

 أن يؤم نساء أجانب عنه وال رجل معهن غريه وال أحد حمارمه . احلالة الرابعة :
 فهذه احلالة أختلف العلماء على قولني :

 قيل : يكره . وقيل : جيوز .
 أنه يكره . اجحوالر 

 َتت باب :حديث الباب  –رمحه هللا البخاري  ذكر املصنففائدة : 
 ليستدل به على لباس املرأة يف الصالة .

فالواجب يف لباس املرأة يف الصالة : أن تصلي يف الدرع واخلمار ، فالدرع وهو القميص يغطي بدهنا وقدميها ، واخلمار يغطي 
 رأسها .

 تصلي املرأة يف درع ومخار وملحفة .أن  :واألكمل واألفضل 
 ملا ورد عن ابن عمر قال : إذا صلت املرأة فلتصل يف ثياهبا كلها : الدرع واخلمار وامللحفة . أخرجه ابن أيب شيبة .

ن  ة ) أهنَعْن أُمن  َسَلمَ وقد جاء َ  َاٍر ، ب َغرْي   ) ا َسأََلْت اَلنَّيب   إ زَاٍر ؟ قَاَل : "إ َذا َكاَن اَلدن رُْع َساب ًغا يـَُغطن ي أَُتَصلن ي اَْلَمْرأَُة يف  د رٍْع َومخ 
َها   َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوَصحََّح َاأْلَئ مَُّة َوقْـَفُه .  (ُظُهوَر َقَدَميـْ

 قميصها إزار وال سراويل .أي : ليس َتت ( ِبَغرْيِ ِإزَاٍر ) الدرع بكسر الدال وهو هنا قميص املرأة .( ُتَصلِ ي اَْلَمْرَأُة يف ِدرٍْع ) َ 

 صحح األئمة وقفه . –رمحه هللا  –واحلديث ضعيف وال يصح ، وكما قال احلافظ ابن حجر 
 ومع ذلك اختلف يف هذا املوقوف هل هو صحيح أم ضعيف .

 بعض العلماء ضعف هذا املوقوف ، ألن يف اإلسناد امرأة جمهولة ال تعرف .
 وبعضهم صححه ألمرين :

يف  فه املرأة وإن كانت جمهولة؛ لكنها من التابعيات وقد َسعت من أم سلمة، وتقدم مرارًا أن اجملهول ال يُتكلأن هذ:  األول
 م .بعني لغلبة الثقات عليهاأمره إذا كان من الت
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فتابعت ،  الفتوىهذه روت عن أم سلمة نفس ، أن هذه املرأة الفاضلة توب عت من امرأٍة أخرى وهي أم احلسن البصري  : اً ثاني
 ة . ] الشيخ أمحد اخلليل [ .هذه املرأ

 أن املرأة إذا خرجت للصالة يف املسجد خترج متسرتة . -4
 أن املرأة إذا صلت املسجد فإهنا تبادر باخلروج والرجوع للبيت وعدم االنتظار إذا انقضت من صالِتا . -5

ُيَصلِ ي الظُّْهَر بِاهْلَاِجَرِة , َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيَّة  َواْلَمْغِرَب إَذا  َكاَن َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل )   - 47
 .(ا ِبَغَلٍس ُيَصلِ يهَ  , َوالصُّْبُح َكاَن النَِّبُّ َذا رَآُهْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ َوَجَبْت , َواْلِعَشاَء َأْحَياناً َوَأْحَياناً إَذا رَآُهْم اْجَتَمُعوا َعجََّل . َوإِ 

َهاِل َسيَّاِر ْبِن َسالَمَة قَاَل ) َدَخْلُت أَنَا َوَأِب َعَلى َأِب بـَْرزََة اأَلْسَلِميِ  , فـََقاَل لَ  - 48  ُه َأِب : َكْيَف َكاَن النَِّبُّ َعْن َأِب اْلِمنـْ
ِحنَي َتْدَحُض الشَّْمُس , َوُيَصلِ ي اْلَعْصَر , ُثَّ يـَْرِجُع  -ْدُعونـََها اأُلوَل الَِِّت تَ  -ُيَصلِ ي اْلَمْكُتوبََة ؟ فـََقاَل : َكاَن ُيَصلِ ي اهْلَِجرَي 

ْسَتَحبُّ َأْن يـَُؤخِ َر ِمْن اْلِعَشاِء الَِِّت اَل يف اْلَمْغِرِب . وََكاَن يَأَحُدنَا إَل رَْحِلِه يف َأْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيَّة  . َوَنِسيُت َما قَ 
َفِتُل ِمْن َصالِة اْلغَ تَ  َلَها , َواحْلَِديُث بـَْعَدَها . وََكاَن يـَنـْ َداِة ِحنَي يـَْعِرُف الرَُّجَل َجِليَسُه . ْدُعونـََها اْلَعَتَمَة . وََكاَن َيْكَرُه النـَّْوَم قـَبـْ

تِ نَي إَل اْلِماَئِة   . (وََكاَن يـَْقَرُأ بِالسِ 
---------- 

احلر، واملراد هذا نصف النهار بعد الزوال، َسيت هبا ألن اهلجرة هي الرتك، والناس يرتكون التصرف حينئذ هي شدة ( َرِة بِاهْلَاجِ ) 
 . لشدة احلر؛ ألجل القيلولة وغريها

س بيضاء زاد النسائي ) والشم,  ، مل يدخلها بـَْعُد صفرة، وال تغري. أفاده العيين خالصة صافيةأي :  (َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيَّة   )
 نقية ( .

 . ، واملراد سقوط قرص الشمس ، وأصل الوجوب السقوط غابت: أي  (َواْلَمْغِرَب إَذا َوَجَبْت ) 
 أي : رأى الصحابة .(  إَذا رَآُهمْ ) 
 يف املسجد .( اْجَتَمُعوا  )

 صالة العشاء .( َعجََّل ) 
 . ( أي : تأخروا عن احلضورَوِإَذا رَآُهْم أَْبطَُئوا  )

 صالة العشاء .( خََّر أَ ) 
 تقدم معناها يف احلديث السابق . (ِبَغَلٍس ) 

َهاِل َسيَّاِر ْبِن َسالَمَة ) عَ  َهال ( ْن َأِب اْلِمنـْ بفتح السني وتشديد الياء من سيار، وفتح السني، وختفيف الالم من سالمة، أبو املنـْ
 .129الرن ياحي البصري، ثقة، تويف سنة 

 سالمة بتخفيف الالم .وأِب ( نَا َدَخْلُت أَ : قَاَل ) 
 . َنْضَلُة بن ُعَبيد، صاحب النيب ( ى َأِب بـَْرزََة اأَلْسَلِميِ  َعلَ  )

 األوقات اليت كان يصلي فيها املكتوبة، ويداوم عليها.املراد ( ُيَصلِ ي اْلَمْكُتوبََة ؟ َكْيَف َكاَن النَِّبُّ ) 
 ول عن وسط السماء .أي : تز ( ِحنَي َتْدَحُض الشَّْمُس ) 
 أي : منزله ومسكنه .( َوُيَصلِ ي اْلَعْصَر , ُثَّ يـَْرِجُع َأَحُدنَا إَل رَْحِلِه  )

أي : بيضاء نقية حارة ، فحياِتا وصف مستعار لبقاء ضوئها وشدة حرارِتا ، وقد أخرج أبو داود بسنده عن ( َوالشَّْمُس َحيَّة  ) 
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 أن جتد حرها ( . خيثمة بن عبدالرمحن قال ) حياِتا
َفِتُل )   أي : ينصرف .( وََكاَن يـَنـْ
 ( أي : الفجر .ِمْن َصالِة اْلَغَداِة ) 
 احلديث دليل على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس .-1
(  َكُطول ه   َما ملَْ ََيُْضْر اَْلَعْصرُ   ْهر  إ َذا زَاَلْت اَلشَّْمُس،  وََكاَن ظ لُّ اَلرَُّجل  ـَوْقُت اَلظُّ )  حلديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال -أ

 رواه مسلم .
ْنََّب  ، َفذََكَر السَّاَعَة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) أََنس ْبن َمال ٍك وعن  -ب نَي زَاَغت  الشَّْمُس َفَصلَّى الظُّْهَر ، فـََقاَم َعَلى اْلم  ( متفق َخرََج ح 

 عليه .
 .متفق عليه  يصلي الظهر إذا زالت الشمس ( ان ك  وحلديث أيب هريرة ) أن النيب -ب
 .ملا زالت الشمس أمر بالالً فأذن مث أمره فأقام الصالة ( . رواه مسلم  وحلديث بريدة  ) أن النيب -ج
 يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ( رواه مسلم . وعن جابر بن َسرة قال ) كان رسول هللا  -د
ُّ َكاَن النَّ ) َعْن َأىب  بـَْرزََة و  -هـ  ( متفق عليه . ُيَصلن ى الظُّْهَر إ َذا زَاَلت  الشَّْمسُ  َ  يب 

َرْت قَالَُه اْبُن اْلُمْنذ ر  ، َواْبُن َعْبد  اْلبَـرن  َوَقْد َتظَاهَ ، َوَأمْجََع أَْهُل اْلع ْلم  َعَلى َأنَّ أَوََّل َوْقت  الظُّْهر  : إَذا زَاَلْت الشَّْمُس قال ابن قدامة : 
 . ) املغين ( .اُر ب َذل َك اأْلَْخبَ 

 يصلي الظهر يف أول وقتها ، ومما يدل على ذلك أيضاً : ( دليل على أن النيب  ُيَصلِ ي الظُّْهَر بِاهْلَاِجَرةِ  َكاَن )قوله  -2
رَي )  -أيب برزة  –حديث الباب -أ نَي َتْدَحُض ا -الَّيت  َتْدُعونـََها اأُلوىَل  -َكاَن ُيَصلن ي اهْلَج   ( .لشَّْمُس ح 

 يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ( رواه مسلم . جابر بن َسرة قال ) كان رسول هللا حلديث و -ب
 َوف يه  : َدل يل َعَلى ا ْست ْحَباب تـَْقد ميَها ، َوب ه  قَاَل الشَّاف ع يُّ َواجلُْْمُهوُر .قال النووي : 

َنا َخْلَف َرُسول  اَّللَّ  ُكنَّا إ َذا َصلَّ ) أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل وعن  -ج  (ب الظََّهائ ر  َفَسَجْدنَا َعَلى ث َياب َنا اتن َقاَء احلَْرن   يـْ
 فإن قال قائل : ما اجلواب عن حديث األمر باإلبراد ؟،  (َفَسَجْدنَا َعَلى ث َياب َنا اتن َقاَء احلَْرن  قوله ) فائدة :

 فضل .   ) الفتح ( .قيل : إن هذا لبيان اجلواز وإن كان اإلبراد أ
َوُيَصلِ ي اْلَعْصَر , ُثَّ يـَْرِجُع َأَحُدنَا إَل رَْحِلِه يف َأْقَصى اْلَمِديَنِة ( ويف حديث أيب برزة )  َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيَّة  قوله )  -3

 تعجيل صالة العصر يف أول وقتها .استحباب دليل على  (  َوالشَّْمُس َحيَّة  
 مث يرجع الرجل إىل منزله يف أقصى املدينة ، والشمس مل تزل َتتفظ بضوئها وحرارِتا . كانوا يصلوهنا مع النيب   ألن الصحابة

 ومما يدل على ذلك أيضاً :
 فـََيْأيت   ُب الذَّاه ُب إ ىَل اْلَعَوايل  َكاَن ُيَصلن ى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتف َعٌة َحيٌَّة فـََيْذهَ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ) َعْن أََنس  ْبن  َمال كٍ ما ورد -أ

 َ  ] قال الزهري : وبعض العوايل من املدينة على أربعة أميال أو حنوه [ .( متفق عليه .  َوالشَّْمُس ُمْرَتف َعةٌ  اْلَعَوايل 

 ( متفق عليه . قـَُباٍء فـََيْأت يه ْم َوالشَّْمُس ُمْرَتف َعةٌ  ُكنَّا ُنَصلن ى اْلَعْصَر مُثَّ يَْذَهُب الذَّاه ُب إ ىَل ) َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل و  -ب
ن  . بـَُرْيَدة عن و  -ج يـَْعىن  اْليَـْوَمنْي  فـََلمَّا زَاَلت  «. َصلن  َمَعَنا َهَذْين  » َأنَّ َرُجاًل َسأََلُه َعْن َوْقت  الصَّالَة  فـََقاَل لَُه )   َعن  النَّيب 

 ( رواه مسلم . َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعة  بـَْيَضاُء نَِقيَّة  ذََّن مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلَعْصَر الشَّْمُس أََمَر ب اَلالً فَأَ 
ْنَساُن إ ىَل َبين  ) َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل و  -د ُدُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصَر  َعْمر و ْبن  َعْوفٍ  ُكنَّا ُنَصلن ى اْلَعْصَر مُثَّ ََيْرُُج اإل   .رواه مسلم ( فـََيج 

َنَُّه اَل مُيْك ن َأنْ قال النووي :  َذ ه  اأْلََحاد يث َوَما بـَْعدَها اْلُمَباَدرَة ل َصاَلة  اْلَعْصر أَوَّل َوْقتَها ؛ أل   يَْذَهب بـَْعد َصاَلة اْلَعْصر َواْلُمرَاد هب 
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ْثله ، َواَل َيَكاد ََيُْصل م يَلنْي  َوَثاَلثَة َوالشَّْمس بـَعْ  ني َصاَر ظ لن الشَّْيء م  َهَذا إ الَّ يف  ُد ملَْ تـَتَـَغريَّ ب ُصْفَرٍة َوحَنْوَها إ الَّ إ َذا َصلَّى اْلَعْصر ح 
ْنَسان إ ىَل َبين  َعْمرو ْبن عَ  دُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصر ْوف فَـ اأْلَيَّام الطَّو يَلة . َوقـَْوله : ُكنَّا ُنَصلن ي اْلَعْصر ، مُثَّ ََيْرُج اإْل   .َيج 

يَلنْي  م ْن اْلَمد يَنة ، َوَهَذا يَُدلن َعَلى اْلُمَباَلَغة يف   يل َصاَلة َرُسول اَّللَّ  قَاَل اْلُعَلَماء : َمَناز ل َبين  َعْمرو ْبن َعْوف َعَلى م   تـَْعج 
ري َبين  َعْمرو ل َكْوهن  ْم َكانُوا أَْهل أَْعَمال يف   وََكاَنْت َصاَلة َبين  َعْمرو يف  َوَسط اْلَوْقت ، َوَلْواَل  َهَذا ملَْ َيُكْن ف يه  ُحجَّة ، َوَلَعلَّ تَْأخ 

َسط ا ، فـََتَتَأخَّر َصاَلِتْم إ ىَل وَ ا مُثَّ ا ْجَتَمُعوا هلََ ُحُروث ه ْم َوُزُروع ه ْم َوَحَواط يه ْم ، فَإ َذا فـََرُغوا م ْن أَْعَماهلْم تََأهَُّبوا ل لصَّاَلة  ب الطََّهارَة  َوَغرْيهَ 
ََذا اْلَمْعىَن    . ) شرح مسلم ( .اْلَوْقت هل 

 . وقت أفضل، وبه قال مجهور العلماءوأما العصر فتقدميها يف أول الوقال يف اجملموع : 
 . تأخريها أفضل ما مل تتغري الشمسوقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه:  
 ( . َوأَق م  الصَّاَلَة َطَريفَ  النـََّهار  )  واحتجوا بقول هللا تعاىل 
 ( . فكان يؤخر العصر مادامت الشمس نقية َقد ْمُت على رسول هللا ل ) قا يث علي بن شيبان وحبد 
 (.بتأخري العصر أمر رسول هللا ل ) د يج، عن أبيه رضي هللا عنه، قاوعن عبد الواحد بن نافع، عن ابن رافع بن خَ  
 إذا أخرت اتسع وقت النافلة.وألهنا   

 مث ذكر رمحه هللا اجلواب عن هذه األدلة فقال :
 وأما اجلواب عن احتجاجهم باآلية، فقال أصحابنا: قال أهل اللغة: الطََّرُف ما بعد النصف.

 . أنه باطل، ال يعرفوعن حديث علي بن شيبان: 
عفاه، وبينا ضعفه، ونقل البيهقي عن البخاري أنه ضعفه، ، وض ، والبيهقي وعن حديث رافع: أنه ضعيف، رواه الدارقطين 

 ، وأبو القاسم الاللكائي، وغريهم.  وضعفه أيًضا أبو زرعة الرازي
 ) اجملموع ( .  وعن قوهلم. يتسع وقت النافلة أجيب بأن هذه فائدة ال تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت. 

 لى أن وقت صالة املغرب يدخل إذا غربت الشمس .( دليل ع َواْلَمْغِرَب إَذا َوَجَبتْ قوله )  -4
 قال ابن قدامة : أما دخول وقت املغرب بغروب الشمس ، فإمجاع أهل العلم ، ال نعلم بينهم خالفاً فيه .

: فأول وقت املغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروهبا ، وهذا ال خالف فيه ، نقل ابن املنذر وخالئق ال َيصون  وقال النووي
 اع فيه .اإلمج

َرة  ، َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَق يٌَّة َواْلَمْغر َب إَذا َوَجَبتْ  َكاَن ) -جابر  -الباب حلديث -أ  .... ( ,  ُيَصلن ي الظُّْهَر ب اهْلَاج 
 .رواه مسلم صلى املغرب حني وقعت الشمس (  وحلديث أيب موسى  ) أنه -ب
 األفضل يف صالة املغرب التبكري .-5
كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب ( متفق عليه .                                  ث سَلمة بن األكوع ) أن رسول هللا حلدي-أ

ري ل آْلَخر  قال النووي : )  َْعىًن ، َوَأَحدمهَا تـَْفس   ( .اللَّْفظَان  مب 
ن  ُكنَّا ُنَصلن ي اَْلَمْغر  ) وحلديث رافع بن خديج . قال -ب ُر َمَواق َع نـَْبل ه   َب َمَع اَلنَّيب   متفق عليه .(  فـَيَـْنَصر ُف َأَحُدنَا َوإ نَُّه لَيُْبص 

َُجرَّد  ُغُروب الشَّْمس ، َحىتَّ نـَْنَصر ف َويـَْرم ي َأَحدنَا النَّ  : قال النووي َا يف  أَوَّل َوْقتَها مب  ر يـُبْ ْبل َعْن قـَْوسه وَ َمْعَناُه : أَنَُّه يـَُبكن ر هب  ص 
يَعة ف يه  ، شَّْمس َوَهَذا جُمَْمع َعَلْيه  َويف  َهَذْين  احلَْد يثـَنْي  َأنَّ اْلَمْغر ب تـَُعجَّل َعق ب ُغُروب ال، موقعه ل بَـَقاء  الضَّْوء َوَقْد ُحك َي َعْن الشن 

ري اْلَمْغر ب إ ىَل َقر يب ُسُقوط الشََّفق َفَكانَ . َوأَمَّا اأْلََحاد يث السَّاب َقة َفات إ لَْيه  َواَل َأْصل لَهُ َشْيء اَل ا ْلت   رييف  تَْأخ  ،  ْت ل بَـَيان  َجَواز التَّْأخ 
َب اْلُمَتَكرن رَة الَّيت  َواظَ  اَّللَّ َكَما َسَبَق إ يَضاحه ؛ فَإ نَـَّها َكاَنْت َجَواب َسائ ل َعْن اْلَوْقت ، َوَهَذان  احلَْد يثَان  إ ْخَبار َعْن َعاَدة َرُسول 
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َها  ْعت َماد َعَليـْ َها إ الَّ ل ُعْذٍر فَاال   ) شرح مسلم ( ..   َعَليـْ
وقال يف العمدة : معىن احلديث ، أنه يبكنر باملغرب يف أول وقتها مبجرد غروب الشمس ، حىت ينصرف أحدنا ، ويرمى النبل عن 

 قوسه ، ويبصر موقعه لبقاء الضوء .
املغرب، مث نرجع فنرتامى،  ناس من األنصار ، قالوا )كنا نصلي مع رسول هللا  وروى أمحد من طريق علي بن بالل، عن -ج

 حىت نأيت ديارنا، فما َيفى علينا مواقع سهامنا( .
 قال احلافظ ابن حجر : ومقتضاه املبادرة باملغرب يف أول وقتها ، حبيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق .

لصالة املغرب ، وهلذا كانت  وهذا كله يدل على شدة تعجيل النيب ذلك :  وقال ابن رجب بعد ذكره لعدة أحاديث يف
حني جاء خَّب أهل الطائف   النيب كنت مع  )كما خرجه اإلمام أمحد من رواية أيب طريف اهلذيل ، قال ،  تسمى صالة البصر 

 . أمحد : صالة البصر : هي صالة املغربقال اإلمام ( الً رمي لرأى موقع نبله ـ، فكان يصلي بنا صالة البصر ، حىت لو أن رج
َر ِمْن اْلِعَشاِء الَِِّت َتْدُعونـََها اْلَعَتَمَة )  قوله -6  دليل على أنه يستحب تأخري صالة العشاء . (وََكاَن ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَُؤخِ 

 وهذا مذهب مالك وأمحد وأيب حنيفة ، ونسبه الرتمذي ألكثر أهل العلم .
َر م ْن اَْلع َشاءَو ) حلديث الباب -أ بُّ َأْن يـَُؤخن   ( . َكاَن َيْسَتح 

 ذات ليلة بالعشاء حىت ذهب عامة الليل ( . ) أعتم النيب  وحلديث ابن عباس  -ب
وألخرت العشاء  ،ميت ألمرِتم بالسواك عند كل صالة) لوال أن أشق على أ : قال رسول هللا وحلديث زيد بن خالد قال-ج

 .الرتمذي  رواه إىل ثلث الليل (
 .لكن هذا مقيد مبا مل يشق على الناس 

 . ( َواْلع َشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَيانًا: إ َذا َرآُهْم ا ْجَتَمُعوا َعجََّل، َوإ َذا َرآُهْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ ) مقيد حبديث جابر و
جتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر كما يف صالة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم ا ولذلك الغالب من فعل النيب 
 يف حديث جابر وقد سبق . 

ُّ أَْعَتَم ) َعْن َعائ َشَة قَاَلْت  د  مُثَّ َخرََج َفَصلَّ   النَّيب  َلٍة َحىتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيل  َوَحىتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسج  إ نَُّه َلَوقْـتُـَها : ى فـََقاَل َذاَت لَيـْ
 ( رواه مسلم . ُشقَّ َعَلى أُمَّيت  اَل أَْن أَ َلوْ 
 أي : كثري الليل ال أكثره . [حىت ذهب عامة الليل  ]، وقوله أي : الفاضل   [إنه لوقتها  ]قوله  

َلٍة نـَْنَتظ ُر َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر قَاَل  َرة  َفخَ  َمَكثْـَنا َذاَت لَيـْ نَي َذَهَب ثـُُلُث اللَّْيل  أَ ل َصالَة  اْلع َشاء  اآلخ  َنا ح  ْو رََج إ لَيـْ
نَي خَ  ٌء َشَغَلُه يف  يْ بـَْعَدُه َفاَل نَْدر ى َأشَ  ُر َذل َك فـََقاَل ح  رُُكْم َوَلوْ  :رََج أَْهل ه  أَْو َغيـْ اَل أَْن إ نَُّكْم لَتَـْنَتظ ُروَن َصالًَة َما يـَْنَتظ ُرَها أَْهُل د يٍن َغيـْ

 ى ( رواه مسلم .مُثَّ أََمَر اْلُمَؤذن َن فَأَقَاَم الصَّالََة َوَصلَّ  ،ْم َهذ ه  السَّاَعَة َلَصلَّْيُت هب    يت  يـَثْـُقَل َعَلى أُمَّ 
 … ( .ويف حديث ابن عباس ) أن عمر قال : يا رسول هللا رقد النساء والصبيان 

 تأخري العشاء أفضل ألمرين : -7

 ديث ) وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة ( .: أن فيه انتظاراً للصالة ، ويف احل أوالً 
 : أن تأخريها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إىل اخلشوع . ثانياً 

 وقت صالة العشاء : فائدة :
 يبدأ وقتها من مغيب الشفق .
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 وهذا بإمجاع املسلمني . 
 قال ابن قدامة : ال خالف يف دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق .

 أمر فأقام العشاء حني غاب الشفق ( رواه مسلم . أنه  حلديث أيب موسى )
 مَّت ينتهي وقتها ؟ 

 على قولني : اختلف العلماء يف هنايته 
 : ينتهي إىل منتصف الليل . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
 ل ( فهو نص صريح .) ووقت صالة العشاء إىل نصف اللي  حلديث عبدهللا بن عمرو وفيه قوله 

 :  أنه ينتهي بطلوع الفجر . القول الثاين
 هذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

َا التـَّْفر يُط َعَلى َمْن ملَْ ُيَصلن  الصَّالََة َحىتَّ جيَ   أََما إ نَُّه لَْيَس يف  )  أيب قتادة . قال : قال رسول هللا حلديث  َء يالنـَّْوم  تـَْفر يٌط إ منَّ
 ... ( رواه مسلم .صَّالَة  اأُلْخَرى َوْقُت ال

 القول األول .والراجح 
 ما اجلواب عن حديث أِب قتادة ؟ 

بيان إمث من يؤخر الصالة حىت َيرجها عن وقتها  وال سيق من أجل ذلك ، وإمنا فيه أنه ليس فيه بيان أوقات الصالة ،اجلواب : 
 غرب ، أو ال ، مثل الصبح مع الظهر .مطلقاً سواء كان يعقبها صالة أخرى ، مثل العصر مع امل

o . فائدة اخلالف : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح ال تصلي العشاء ، وعلى القول األول تصلي العشاء 
 كيف معرفة منتصف الليل ؟ 

 العشاء . من أجل معرفة نصف الليل : حنسب من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت صالة
دليل على أن األفضل يف صالة الصبح التغليس ، وهذا مذهب اجلماهري ،  (ُيَصلِ يَها ِبَغَلٍس  َوالصُّْبُح َكاَن النَِّبُّ  قوله ) -8

 وتقدمت املسألة .
َلَها , َواحْلَِديُث بـَْعَدَها  قوله )-9  صالة العشاء .دليل على أنه يكره النوم قبل  (وََكاَن َيْكَرُه النـَّْوَم قـَبـْ

املختار  باستغراق النوم ، أو لفوات وقتها قال العلماء : وسبب كراهية النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها:  قال النووي
 لئال يتساهل الناس يف ذلك فيناموا عن صالِتا مجاعة .و  واألفضل ،

 الة العشاء .( دليل على أنه يكره احلديث بعد ص َواحْلَِديُث بـَْعَدَهاقوله )  -10
 ) نووي ( .ا قال العلماء : واملكروه من احلديث بعد العشاء هو ما كان يف األمور اليت ال مصلحة فيه

أنه يؤدي إىل السهر ، وَياف فيه غلبة النوم عن صالة الفجر ، أو قيام الليل ، وألن السهر بالليل سبب للكسل يف والسبب : 
  .ن الطاعات ومصاحل الدين النهار عما يتوجب من حقوق الوالدين م

، ال كراهة فيه، كمدارسة العلم، وحكايات الصاحلني، وحمادثة الضيف، فما فيه مصلحة وخري يستثىن من ذلك شيء ،-11
 ]قاله النووي[ . .والعروس للتأنيس

 ] باب السهر يف الفقه واخلري بعد العشاء [ . بوب البخاري  ولذلك
 .فقال: أرأيتكم ليلتكم ...( صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام النيب  النيب صلى مث ذكر حديث ابن عمر قال: )
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 .] باب السهر مع الضيف واألهل [  وبوب أيضاً 
 وذكر حديث أيب بكر مع أضيافه .

 .كان يسهر هو وأبو بكر يف األمر من أمور املسلمني وأنا معهما (   ) أن النيب الرتمذي من حديث عمر وقد روى 
 . ( َواحلَْد يَث بـَْعَدَها)  قوله فائدة : 

 املراد احلديث املباح ، ألن احملرنم ال اختصاص لكراهته مبا بعد صـالة العشاء ، بل هو حرام يف األوقات كلها .
 دليل على مشروعية القراءة يف صالة الصبح .  (َويـَْقَرُأ بِالسِ تِ نَي ِإَل اَْلِماَئِة قوله ) -12

: أنه كاَن يقرأ بالستني إىل املائة يف الركعتني كلتيهما ؛ فإنه كاَن ينصرف حني يعرف  -وهللا أعلم  -والظاهر رجب قال ابن 
 ] فتح الباري [ .  الرجل جليسه ، ولو كاَن يقرأ يف كل ركعة مبائة آية مل ينصرف حىت يقارب طلوع الشمس .

َفِتُل ِمْن َصالِة اْلَغدَ  ه )قول-13 فيه دليل على استحباب التعجيل بصالة الصبح، ألن ( اِة ِحنَي يـَْعِرُف الرَُّجَل َجِليَسُه وََكاَن يـَنـْ
 الصالة، ومن املعلوم من عادته  ابتداء معرفة اإلنسان وجه جليسه يكون يف أواخر الغلس، وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ

 ه ُمَغلن ًسا.فمقتضى ذلك أنه كان يدخل في ترتيل القراءة، وتعديل األركان،
ُيصلني الفجر ، فيشهُد معه نساٌء من  لقد كان رسول هللا  )بني هذا احلديث وبني حديث عائشة هل هناك تعارض س : 

ُُروط هنن ، مث يرجعن إىل بيوِتن ،   ؟ (ما يَعرفـُُهنن أحٌد من الَغَلس  املؤمنات متلفعاٌت مب 
يفتتح الصالة بغلس ، فإذا أطال القراءة انصرفوا والرجل يعرف  النيب اجلواب : ال يوجد تعارض بني احلديثني ، فقد كان 

 جليسه ، وإذا مل يُط ل القراءة انصرفوا وال يعرف أحد اآلخر من الغلس .
ه ، وذلك إخبار عن رؤية النساء م ن بُـعـد . اهـ .أجاب ابن امللقن عن ذلك بقوله : و   هذا إخبار عن رؤية جليس 

َر ِمْن اْلِعَشاِء الَِِّت َتْدُعونـََها اْلَعَتَمةَ  وََكانَ قوله )  -14  ( اختلف العلماء يف تسمية العشاء بالعتمة على أقوال: ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَُؤخِ 
 اجلواز . القول األول :

 ) لو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبواً ( متفق عليه . حلديث أيب هريرة . قال : قال 
 الكراهة .  :القول الثاين

ب ل  ـــالَ تـَْغل بَـنَُّكُم اأَلْعرَاُب َعَلى اْسم  صَ )  . قال : قال حلديث ابن  ُعَمَر   ( رواه مسلم  الَت ُكْم َأالَ إ نَـَّها اْلع َشاُء َوُهْم يـُْعت ُموَن ب اإل 
 م .ورجح هذا ابن القي، اجلواز بشرط عدم هجران االسم الشرعي وهو العشاء  القول الثالث :
: والتحقيق : كراهية هجر االسم املشروع وهو العشاء ، واالستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان املستعمل هو  قال ابن القيم

 [ 99االسم الشرعي ومل يهجر ، وأطلق اآلخر أحياناً فال بأس وعلى هذا تتفق األحاديث  . ] َتفة الودود 

ومنهم من أطلق جوازه نقله بن ، لك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي احلديث واختلف السلف يف ذقال احلافظ ابن حجر : 
املنذر عن  ومنهم من جعله خالف األوىل وهو الراجح وسيأيت للمصنف وكذلك نقله بن، أيب شيبة عن أيب بكر الصديق وغريه 

 ه .مالك والشافعي واختار 
يحَ وقال النووي :  َيتَها ب اْلَعَتَمة  َكَحد يث  : ) َلْو يـَْعَلُموَن َما يف  الصُّْبح َواْلَعَتَمة أَلَتـَْومُهَا َوَلْو َوَقْد َجاَء يف  اأْلََحاد يث الصَّح  ة َتْسم 

ًوا ( َوَغرْي َذل َك . َواجلََْواب َعْنُه م ْن َوْجَهنْي  :  َحبـْ
َُا   َعَتَمة ل لتـَّْنز يه  اَل ل لتَّْحر مي  . أَنَُّه ُاْستُـْعم َل ل بَـَيان  اجلََْواز ، َوَأنَّ النـَّْهي َعْن الْ :  َأَحد

َا يـَْعر فهُ َــ : ََيَْتم ل أَنَُّه ُخوط َب ب اْلَعَتَمة  َمْن اَل يـَْعر ف اْلع شَوالثَّاين  َنَُّه َأْشَهر ع ْند اْلَعرَ )اْلَعَتَمة( ، َواْستَـْعَمَل َلْفظاء َفُخوط َب مب   ب.؛ أل 
واألعراب ، االسم الذي ذكر هللا تعاىل يف كتابه هلذه الصالة اسم العشاء : أي ( اخل ...ال تغلبنكم األعراب وقال السندي : )
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بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة ، فال تكثروا استعمال ذلك االسم ملا فيه من غلبة األعراب عليكم ، يسموهنا العتمة 
 . لتنايف بني أحاديث البابفاندفع ما يتوهم من ا ، الً اسم العتمة ال عن استعماله أص إكثارفاملراد النهي عن ، للقرآن 

 قَاَل يـَْوَم اْْلَْنَدِق ) َمأَل اَّللَُّ قـُُبورَُهْم َوبـُُيوتـَُهْم نَارًا , َكَما َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َحَّتَّ َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َعِليٍ   - 49
 َغاَبْت الشَّْمُس ( . 

 . (ُثَّ َصالَها بـَنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء  -َصالِة اْلَعْصِر  -ْسِلٍم ) َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى َويف َلْفٍظ ِلمُ 
َأْو اْصَفرَّْت ,  َعِن اْلَعْصِر , َحَّتَّ امْحَرَِّت الشَّْمسُ  ) َحَبَس اْلُمْشرُِكوَن َرُسوَل اَّللَِّ  َولَُه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ  - 50

َمأَل اَّللَُّ َأْجَوافـَُهْم َوقـُُبورَُهْم نَارًا , َأْو َحَشا اَّللَُّ َأْجَوافـَُهْم  -َصالِة اْلَعْصِر  -َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
 . (َوقـُُبورَُهْم نَارًا 

---------- 
 هــ .40: مات سنة  عم النيب بن أيب طالب ابن ( َعْن َعِليٍ  ) 
يوم اخلندق وهو يوُم األحزاب، وكان يف شوال سنة أربع من اهلجرة، كما قال موسى بن ُعْقَبَة،  (قَاَل يـَْوَم اْْلَْنَدِق  َأنَّ النَِّبَّ ) 

 .واختاره البخاري، وقيل: سنة مخس، وعليه كثريون
، فإنه من مكائد الُفْرس حوَل املدينة َلمَّا أشار به سلماُن الفارسيُّ  َر بأمره َُسن َيت الغزوُة باخلندق ألجل اخلندق الذي ُحف  

بنفسه ترغيًبا للمسلمني، فإهنم قَاَسوا يف َحْفر ه  شدائَد، منها شدُة اجلوع والَّبد، وكثرُة احلفر،  دون العرب، وعم َل فيه النيبُّ 
 سة عشر يوًما، أو أربًعا وعشرين، أو أشهرًا، على أقوال.والتعب، وأقاموا يف عمل احلفر عشرين ليلة، أو مخ

وَسيت باألحزاب الجتماع َطَوائ َف من املشركني، قريٍش، وغطفاَن، وبين أسد، وبين سليم، وبين سعد، واليهود على حرب 
 اً .أربعة وعشرين ألفاملسلمني، وهم كانوا ثالثة آالف، واملشركون عشرة آالف، وقيل: 

 دعاء عليهم .(  ) َمأَل اَّللَُّ 
 دعاء عليهم بعذاب الدارين .( ُبورَُهْم َوبـُُيوتـَُهْم نَارًا قُـ ) 
 أي : منعونا .( َكَما َشَغُلونَا   ) 
 العصر .( َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى ) 
 اية حلبسهم وشغلهم .غالشَّْمُس (  َحَّتَّ َغاَبتْ ) 
  باحملافظة عليها هي صالة العصر .احلديث دليل على أن الصالة الوسطى اليت خصصها با هل -1

 أصحها أهنا صالة العصر .وقد اختلف العلماء يف َتديد الوسطى على أقوال : 
 وهذا قول مجاهري العلماء .

َقاَل مَجَاَعة : ه َي اْلَعْصر ؛ َفَمْن بـَْعدهْم يف  الصَّاَلة اْلُوْسَطى اْلَمْذُكورَة يف  اْلُقْرآن فَـ  ْختَـَلَف اْلُعَلَماء م ْن الصََّحابَة قال النووي : ا  
ين ْبن َأيب  طَال ب َواْبن َمْسُعود َوأَبُو أَيُّوب َواْبن ُعَمر َواْبن َعبَّاس َوأَبُو َسع  

يد اخْلُْدر ين  َوأَبُو ُهَريـَْرة َوَعب يَدة مم َّْن نُق َل َهَذا َعْنُه : َعل 
ن َواحلََْسن اْلَبْصر ين َوإ بـْرَاه يم ن َوُمَقات ل َوأَبُو َحن يَفة َوَأمْحَد َوَداُود َواْبن اْلُمْنذ ر َوَغرْيهمْ  السَّْلَماين  .   النََّخع يُّ َوقـََتاَدة َوالضَّحَّاك َواْلَكْليب 

ْم ذ ين : ُهَو قـَْول َأْكَثر اْلُعَلَماء م ْن الصََّحابَة َفَمْن بـَْعدهْم   -ابَنا : َهَذا َمْذَهب الشَّاف ع ين . َوقَاَل اْلَماَوْرد ين م ْن َأْصحَ  قَاَل الرتن 
َُه اَّللَّ  ُلغُه اأْلََحاد يث الصَّح   -َرمح  َنَُّه ملَْ يـَبـْ َا َنصَّ َعَلى أَنَـَّها الصُّْبح أل  حَّة  اأْلََحاد يث ف يه  . قَاَل : َوإ منَّ يَحة يف  اْلَعْصر َوَمْذَهبه ا تن َباع ل ص 

 ) شرح مسلم ( .    احلَْد يث .
 ني .هو قول مجهور التابعاوردي : قال امل
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 ر .عبد الَّب : هو قول أكثر أهل األثوقال ابن 
 ( .فتح الباري  )" انتهى من وبه قال من املالكية ابن حبيب وابن العريب وابن عطية

 ع ( .اجملمو  ر .  )أهنا العصر ، وهو املختا ذي تقتضيه األحاديث الصحيحةال : وقال النووي رمحه هللا
 :الة العصر فضل ص-2

 .أواًل : أن احملافظة عليهما من أسباب دخول اجلنة 
 ) من صلى الَّبدين دخل اجلنة ( متفق عليه  حلديث أيب موسى . قال : قال 
 ثانياً : سبب للنجاة من النار .

 ( متفق عليه .يعين الفجر والعصر ، لى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا : ) لن يلج النار أحد ص قال 
 ثاً : املالئكة يتمعون يف هاتني الصالتني .ثال

: ) يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ، وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر ، مث يعرج الذين باتوا  قال 
 .متفق عليه  ون (م يصلون ، وأتيناهم وهم يصلفيكم ، فيسأهلم هللا وهو أعلم هبم ، كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وه

سم بعد صالة الصبح ، وأن األعمال ترفع آخر النهار ، فمن كان حينئذ يف طاعة بورك يف ققال احلافظ : وقد ورد أن الرزق يُ 
 رزقه ، ويف عمله .

 ( اختلف يف املراد هبؤالء املالئكة :َمالَئ َكٌة ب اللَّْيل  َوَمالَئ َكٌة ب النـََّهار  قوله )فائدة : 
 املراد هبم احلفظة .:  فقيل

 واحلافظ ابن حجر .، : بل غريهم ، ورجحه القرطيب وقيل 
 أن حفظة الليل غري حفظة النهارقال احلافظ ابن حجر : ويقونيه أنه مل يُنقل أن احلفظة يفارقون العبد ، وال 

 رابعاً : سبب لرؤية هللا يف اآلخرة .
وع ال تضامون يف رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طل : ) إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ، قال 

 ه .متفق علي الشمس وقبل غروهبا فافعلوا (
 خامساً : خصصها هللا باحملافظة عليها .

ف ُظوْا َعَلى ٱلصََّلوََٰت  َوٱلصََّلوَٰة  ٱلُوسَطىَٰ َوُقوُموْا َّلل َّ  قََٰن ت ني ) قال تعاىل   ( .حََٰ
 ي صالة العصر كما هو قول مجاهري العلماء .والصالة الوسطى ه

 سادساً : جاء يف الرتهيب يف تركها ما ِل يرد يف غريها .
َّ  . قال : قال بـَُرْيَدةَ  عن  ( .َمْن تـََرَك َصالََة اْلَعْصر  فـََقْد َحب َط َعَمُلُه  )قَاَل   النَّيب 

َا ُوت َر أَْهَلُه َوَمالَهُ الَّذ ي تـَُفوتُُه َصاَلُة اْلعَ » وعن ابن عمر . قال : قال   .«ْصر ، َفَكأمنَّ
تفويت العصر  وحبوط العمل ال يتوعد به إال على ما هو من أعظم الكبائر، وكذلك:  يف الفتاوى -هللا  رمحه -قال ابن تيمية 

 ا :أعظم من تفويت غريه
 .عليها فإهنا الصالة الوسطى املخصوصة باألمر باحملافظة

 .مرتني كان قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها، فله األجر نوهى اليت فرضت على م

 .فعل باخليل ما فعل  وهى اليت ملا فاتت سليمان
. واملوتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له  [وماله  من فاتته صالة العصر فكأمنا َوت َر أهله ]أنه قال :  عن النيب  وَف الصحيح
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 ه .عمل مبنزلة الذي حبطوهو  ما ينتفع به من األهل واملال،
 وقد ذكر احلافظ الدمياطي بعض اخلصائص والفضائل اليت اختصت هبا صالة العصر : 

 ه(.صالة العصر فكأمنا وتر أهل ومال : )من فاتتهغلظ املصيبة يف فوِتا بذهاب األهل واملال يف قوله  : أن رسول هللا فمنها
 . : حبوط عمل تاركهاومنها
 . حب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأمواهلم: أهنا كانت أومنها
 . : أهنا أول صالة شرعت فيها صالة اخلوفومنها
 . إىل الكعبة : أهنا أول صالة توجه فيها النيب ومنها
اد بعد صالة : )ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف با هل .. احلديث( . وقد عظم هللا األميان اليت َيلف هبا العب : قوله ومنها

 . العصر
 . : أن سليمان عليه الصالة والسالم أتلف مااًل عظيماً من اخليل ملا شغله عرضها عن صالة العصر إىل أن غابت الشمسومنها

نَساَن َلف ي ُخسْ : ما جاء يف قوله تعاىل : )َواْلَعْصر  ومنها   ر ( .* إ نَّ اإْل 
فكانت العصر هي الوسطى يف  ت وجوبا كانت الفجر ، وآخرها العشاء ،: أهنا وسطى يف الوجوب ، ألن أول الصلواومنها
 ى ( .كشف املغط "ب .             )الوجو 

 . عن العصر فقط يقتضي أن األحزاب َشَغُلوا النيب  حديث علي  -3
د هوين من الليل، وذلك عن الظهر والعصر واملغرب، وَصلَّوا بع أهنم َشَغُلوه )  وأخرج أمحد والنسائي من حديث أيب سعيد 

 ( . فَر َجااًل أَْو رُْكَبانًا) قبل أن يـَُنزَل هللُا يف صالة اخلوف 
ندق حىت ذهب من الليل ما شاء أهنم شغلوه عن أربع صلوات يوم اخل)  وأخرج الرتمذي والنسائي من حديث ابن مسعود 

  ( .هللا
 : كيف جُيَمُع بني هذا االختالف؟فِإن قيل

 ر .بعض األيام، وذلك يف بعضها اآلخ ي رمحه هللا بأن َوقْـَعة اخلَْنَدق دامت أياًما، فكان هذا يفمَجََع النوو  
، َغرْيَها ره أَنَُّه ملَْ يـَُفتْ ، َوظَاه  ائ َتة َكاَنْت َصاَلة اْلَعْصرَلْم أَنَُّه َوَقَع يف  َهَذا احلَْد يث ُهَنا َويف  اْلُبَخار ين أَنَّ الصَّاَلة اْلفَ قال النووي : واع

 .  َذَهَب َهو ين م ْن اللَّْيل، َويف  َغرْيه أَنَُّه َأخََّر أَْربَع َصَلَوات الظُّْهر َواْلَعْصر َواْلَمْغر ب َواْلع َشاء َحىتَّ أ أَنَـَّها الظُّْهر َواْلَعْصرَويف  اْلُمَوطَّ 
 ) شرح مسلم ( .. بَق َيْت أَيَّاًما ، َفَكاَن َهَذا يف  بـَْعض اأْلَيَّام َوَهَذا يف  بـَْعضَهاَوَطر يق اجلَْْمع بـَنْي َهذ ه  الرن َوايَات َأنَّ َوقْـَعة اخْلَْنَدق 

 اختلف العلماء يف حكم تأخري الصالة عن وقتها يف شدة احلرب على قولني :-4
 أنه ال جيوز أن يؤخرها بل يصلي يف وقتها . القول األول :

 وهذا قول اجلمهور .
ن َوأَمَّ قال النووي :  ري النَّيب  َصاَلة اْلَعْصر َحىتَّ َغَرَبْت الشَّْمس َفَكاَن قـَْبل نـُُزول َصاَلة اخْلَْوف . قَاَل اْلُعَلَماء : ََيَْتم ل أَنَُّه  ا تَْأخ 

ْشت َغال ب َأْمر  اْلَعُدون ، َوََيَْتم ل أَ  ْشت َغال  ب اْلَعُدون  ، وََكاَن َهَذا َأخََّرَها ن ْسَيانًا اَل َعْمًدا وََكاَن السََّبب يف  النن ْسَيان اال  نَُّه َأخََّرَها َعْمًدا ل ال 
ري الصَّاَلة َعْن َوْقتَها ري الصَّاَلة قـَْبل نـُُزول َصاَلة اخْلَْوف ، َوأَمَّا اْليَـْوم َفاَل ََيُوز تَْأخ  ب َسَبب  اْلَعُدون َواْلق َتال ، َبْل ُيَصلن ي  ُعْذرًا يف  تَْأخ 

 . ف َعَلى َحْسب احْلَالَصاَلة اخْلَوْ 
َفَما أَْمَكنَـُهْم ؛ ر َجااًل َورُْكَبانًا ، إ ة :قال ابن قدامو  َلة  إْن أَْمَكنَـُهْم ، إَذا اْشَتدَّ اخلَْْوُف ، َواْلَتَحَم اْلق َتاُل ، فـََلُهْم َأْن ُيَصلُّوا َكيـْ ىَل اْلق بـْ

ُهْم ، يُوم ُئوَن ب   الرُُّكوع  َوالسُُّجود  َعَلى َقْدر  الطَّاقَة  ، َوجَيَْعُلوَن السُُّجوَد َأْخَفَض م ْن الرُُّكوع  ، َويـَتَـَقدَُّموَن َوإ ىَل َغرْي َها إْن ملَْ مُيْك نـْ
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 م .َأْكثَر  أَْهل  اْلع لْ َهَذا قـَْوُل ه ، و ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقت  َويـََتَأخَُّروَن ، َوَيْضر بُوَن َوَيْطَعُنوَن ، َوَيُكرُّوَن َويَف رُّوَن ، َواَل يـَُؤخ ن 
 : جيوز تأخريها عن وقتها . القول الثاين

 حلديث الباب .
 وهذا أصح .

خلوف له حاالت متنوعة ، وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها : فالصواب أنه ال حرج يف  : اقال الشيخ ابن باز رمحه هللا
أهنم يف بعض األيام اليت القوا فيها العدو  ال الفرس ، كما ذكر أنس يوم األحزاب، وقد فعله الصحابة يف قت ذلك ؛ لفعله 

الفرس عند فتح تسرت ، فتحوها عند طلوع الفجر يف وقت صالة الفجر ، وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار على 
ا من صالة الفجر ، فأخروها حىت السور ، وبعضهم على األبواب ، وبعضهم نزلوا يف البلد ، فاشتد القتال واحلصار ، فلم يتمكنو 

ورة ، : فما أحب أن أعطى هبا كذا وكذا ، يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي ، وحاجة شديدة وضر  صلوها ضحى ، قال أنس 
 ( . فتاوى نور على الدربح . ) فال حرج يف هذا على الصحي

صلى املغرب ، وليس بصحيح بدليل أنه صلى العصر املرتوكة بعد أن  اهر هذاظ(  ) ُثَّ َصالَها بـَنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ  قوله -5
وهذا نص ، وإمنا أراد ( العصر بعد ما غربت الشمس ، مث صلى بعدها املغرب  فصلى رسول هللا ) ما يف حديث جابر ، قال 

توضأ ، مث أوقعها بعد الغروب قبل  بني وقيت العشاءين ، فإن تأخريها كان منه إىل أن غربت الشمس ، مث( بني العشاءين ) بقوله 
 ب .أن يصلي املغر 

 من فوات الصالة عن وقتها املختار . تأثر النيب -5
 الوقت املختار لصالة العصر قبل اصفرار الشمس .-6
 جواز الدعاء على املشركني .-7
 املبادرة بقضاء الفائتة . -8

 ( . اِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا َّلِلِ  قَانِِتنيَ َحاِفُظوْا َعَلى الصََّلوَ تفسري قوله تعاىل )  فائدة :
 .أوقاِتا. وحفظ حدودها وآداهبا أمر هللا تعاىل عباده باحملافظة على الصلوات بأدائها يف( ت َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَوا( 
 .لُوْسَطىباجلر عطًفا على الصلوات، أي وحافظوا على أداء الصالة ا(  ىَوالصَّاَلِة اْلُوْسط) 

: فـُْعَلى، مؤنثة األوسط، وهي من الوَسَط الذي هو اخل َياُر، وليست من الَوَسط الذي معناه متوسط بني شيئني، ألن والُوْسطى
ا خبالف التوسط بني مالعدل واخليار يقبله فـُْعلى معناها التفضيل، وال يـُبـْىَن للتفضيل إال ما يـَْقَبُل الزيادة والنقص، واَلوسط مبعىن

 يقبلهما ، فال ينبين منه أفعل التفضيل . لشيئني، فإنه الا
خطاب جلميع األمة، واآلية أمر باحملافظة على إقامة الصلوات يف أوقاِتا  (َحاِفُظوا)وقال العالمة القرطيب رمحه هللا: قوله تعاىل: 

 .ِبميع شروطها. واحملافظة هي املداومة على الشيء، واملواظبة عليه
[، وقال 143]البقرة:  (وََكَذل َك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا)يث األوسط، وَوَسُط الشيء خريه وأعدله، ومنه قوله تعاىل: والُوْسَطى تأن

 :( )من البسيط أعرايب ميدح النيب 
ره ْم ... وأْكَرَم النَّاس  أمًّا بـَرنًة َوأبَا  يَا أْوَسَط النَّاس  طُرًّا يف  َمَفاخ 

ُطُهم، أي صار يف وسطهموَوَسَط ُفالٌن ال  .قوَم َيس 
َوإ ْذ َأَخْذنَا م َن النَّب ين نَي م يثَاقـَُهْم َوم ْنَك )  وأفرد الصالة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل يف عموم الصلوات تشريًفا هلا، كقوله تعاىل

 ( . ف يه َما فَاك َهٌة َوخَنٌْل َورُمَّانٌ )  وقوله (  َوم ْن نُوحٍ 
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بِاْلِعَشاِء . َفَخَرَج ُعَمُر , فـََقاَل : الصَّالُة , يَا َرُسوَل  اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َأْعَتَم النَِّبُّ  َعْن َعْبدِ  - 51
َياُن . َفَخَرَج َورَْأُسُه يـَْقُطُر يـَُقوُل : َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِِّت  أَلَمْرتـُُهْم هِبَِذِه الصَّالِة  -َأْو َعَلى النَّاِس  -اَّللَِّ . رََقَد النِ َساُء َوالصِ بـْ

 . َهِذِه السَّاَعِة (
---------- 

 أَعتم : دخل يف العَتَمة  وهي ظلمُة الليل  ، واملقصوُد أَنه َأخَر صالَة العشاء  بعَد َذهاب  الشََّفق  .( بِاْلِعَشاِء  َأْعَتَم النَِّبُّ ) 
َيانُ رََقَد النِ َساُء َوالص ِ )   إمنا تأخر عن الصالة ناسياً هلا أو لوقتها . إمنا قال عمر ) نام النساء والصبيان ( ألنه ظن أن النيب  ( بـْ
 التأخري .يف صالة العشاء األفضل احلديث دليل على أن  -1
 وهذا مذهب مالك وأمحد وأيب حنيفة ، ونسبه الرتمذي ألكثر أهل العلم . 

 وقد تقدمت املسألة .
َر م ْن اَْلع َشاء)  م حديث أيب برزةوتقد بُّ َأْن يـَُؤخن   ( . وََكاَن َيْسَتح 

ُّ أَْعَتَم ) َعْن َعائ َشَة قَاَلْت و  د  مُثَّ َخرََج َفَصلَّ   النَّيب  َلٍة َحىتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيل  َوَحىتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسج  إ نَُّه َلَوقْـتُـَها : ى فـََقاَل َذاَت لَيـْ
 ( رواه مسلم . اَل أَْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيت  وْ لَ 
 ، وقوله ) حىت ذهب عامة الليل ( أي : كثري الليل ال أكثره .أي : الفاضل  قوله ) إنه لوقتها (  
َلٍة نـَْنَتظ ُر َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر قَاَل و  نَي َذَهَب ثـُُلُث اللَّْيل  أَ  ل َصالَة  اْلع َشاء   َمَكثْـَنا َذاَت لَيـْ َنا ح  َرة  َفَخرََج إ لَيـْ ْو اآلخ 

نَي خَ  ٌء َشَغَلُه يف  يْ بـَْعَدُه َفاَل نَْدر ى َأشَ  ُر َذل َك فـََقاَل ح  رُُكْم َوَلوْ  :رََج أَْهل ه  أَْو َغيـْ اَل أَْن إ نَُّكْم لَتَـْنَتظ ُروَن َصالًَة َما يـَْنَتظ ُرَها أَْهُل د يٍن َغيـْ
 ى ( رواه مسلم .مُثَّ أََمَر اْلُمَؤذن َن فَأَقَاَم الصَّالََة َوَصلَّ  ،ْم َهذ ه  السَّاَعَة َلَصلَّْيُت هب    ُقَل َعَلى أُمَّيت  يـَثْـ 

وألخرت العشاء إىل ثلث  ،ميت ألمرِتم بالسواك عند كل صالة) لوال أن أشق على أ : قال رسول هللا وعن زيد بن خالد قال
 .مذي رواه الرت  الليل (

َواْلع َشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَيانًا: إ َذا رَآُهْم ا ْجَتَمُعوا َعجََّل، َوإ َذا َرآُهْم ) مقيد حبديث جابر و، لكن هذا مقيد مبا مل يشق على الناس 
 . ( أَْبطَُئوا َأخَّرَ 

 م .عوا عجل وإذا رآهيف صالة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتم ولذلك الغالب من فعل النيب  
 بأمته ورأفته هبم ، ولذلك قال يف هذا احلديث : لوال أن أشق على أميت شفقة النيب  -2
فضل تأخري صالة العشاء ملن مل يشقن عليه ، ومل َيش غلبة النوم ، فإن كان منفردا فتأخريها أفضل ما مل يتجاوز نصف  -3

 الليل ، وإن كان إماماً راعى حال الناس .
 ء .يه دليل على جواز حضور النساء والصبيان للمساجد ، وحضور صالة العشاف-4

 وقد جاءت عدة أحاديث تدل على حضور الصبيان املسجد .
 كحديث الباب .

دَّة  َوْجد  أُمن ه  أَلْدُخُل الصَّالََة أُر يُد إ طَالَتَـَها فََأَْسَُع ُبَكاَء  إ ينن  )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َمال ك قَالَ  أََنس ْبنوحديث  ن  فَُأَخفن ُف م ْن ش  الصَِّب 
 ( متفق عليه .ب ه  

ْنُه َحَدث .قال النووي  : ...  د َعمَّْن اَل يـُْؤَمن م  د َوإ ْن َكاَن اأْلَْوىَل تـَْنز يه اْلَمْسج  ن جَيُوز إ ْدَخاله اْلَمْسج   َوأَنَّ الصَّيب 
 د .ساججواُز إدخال الصبيان  امل  : فيهقال الشوكاينو 
َوأَلىب  اْلَعاص  ْبن  الرَّب يع  فَإ َذا قَاَم  َكاَن ُيَصلن ى َوُهَو َحام ٌل أَُماَمَة ب ْنَت زَيـَْنَب ب ْنت  َرُسول  اَّللَّ   أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن َأىب  قـََتاَدَة و 
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 ( متفق عليه .مَحََلَها َوإ َذا َسَجَد َوَضَعَها 
 د .به .. على جواز إدخال الصبيان إىل املساج واسُتد لن  :قال احلافظ 

وقال بعضهم: فيه نظر الحتمال أن يكون  .جواز إدخال الصيب يف املسجد قال القاضي العيين رمحه هللا: استدل به بعضهم على
باً. وفيه داللة الظاهر أن الصيب ال يفارق أمه غال الصيب كان خملفًا يف بيت يقرب من املسجد. قلت: ليس هذا موضع النظر ألن

  .كمال شفقة النيب على أصحابه ومراعاة أحوال الكبري منهم والصغري على جواز صالة النساء مع الرجال. وفيه داللة على
صلى وهو  املساجد ، وال َيرم ذلك ؛ فإن النيب  -الذين ال مييزون  -وقالوا : يكره إدخال اجملانني والصبيان وقال ابن رجب : 

 وفعله لبيان اجلواز . حامل أمامة ،
 وال يصح يف املنع حديث ، وأما حديث ) جنبوا صبيانكم مساجدكم ( فضعيف .

وقد سئل اإلمام مالك رمحه هللا عن الصبيان يؤتى هبم إىل املساجد ؟ فقال : "إن كان ال يعبث لصغره ، وُيَكُف إذا هُني فال أرى 
  .(1/195به إىل املسجد " انتهى من املدونة ) هبذا بأسا ، وإن كان يعبث لصغره فال أرى أن يؤتى

 سئل رمحه هللا: هل يوز إبعاد الصِب عن مكانه يف الصف؟فائدة : 
 .فأجاب بقوله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصيب عن مكانه يف الصف 

 ( . هلرجل ،الرجل من مقعده مث جيلس فيال يقيم اقال )  أن النيب  –رضي هللا عنهما  –حلديث ابن عمر 
 .، وزرعاً للبغضاء واحلقد يف قلبه ، وتنفرياً له عن الصالة ، وكسراً لقلبه فيه اعتداء على حق الصيب وألنه

وألننا لو قلنا ِبواز تأخري الصبيان إىل آخر الصفوف الجتمعوا يف صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث يف الصالة، لكن ال 
 .خيف منهم اللعب بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا

 فيه دليل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء ، وقد تقدنمت هذه املسألة بشيء من التفصيل .-5
 جواز حضور الصبيان للمسجد بشرط عدم األذية . -6
 . يف احلق ، وهذا معروف يف سريته  فيه اإلشارة إىل قوة عمر  -7

فجعل ُيكَّبن  ، كما يف الصحيحني من حديث عمران  اظه ، حىت استيقظ عمر مل جيرؤ أحد على إيق ولذلك ملا نام النيب 
 . بن حصني 

 مراسلة اإلمام إذا تأخر .-8
 فيه دليل على أن األصل يف األمر الوجوب . -9

 أن املشقة جتلب التيسري . -10
 ( .اُء , فَاْبَدُءوا بِاْلَعَشاِء الصَّالُة , َوَحَضَر اْلَعشَ قَاَل ) إَذا ُأِقيَمْت  َعْن عاِئَشَة رضي هللا عنها : َأنَّ النَِّبَّ  - 52
 َوَعْن اْبِن ُعَمَر َنُْوُه . - 53
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  - 54 يُقوُل ) ال َصالَة ِبَْضَرِة َطَعاٍم , َوال َوُهَو يَُداِفُعُه  َوِلُمْسِلٍم َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : َسَِ

 . (اِن اأَلْخَبثَ 
----------- 
: وضعه  قال العراقي رمحه هللا: املراد حبضوره،  بالفتح، واملد: الطعام يـُتَـَعشَّى به وقت الع َشاء. قاله الفينومي( اُء َوَحَضَر اْلَعشَ ) 

إذا )  رسول هللا ملتفق عليه، قال: قال ا ابني يدي اآلكل، ال استواؤه، وال َغْرفه يف األوعية، حلديث ابن عمر رضي هللا عنهم
وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يوضع له  ( وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدأوا بالعشاء، وال يعجل حىت يفرغ منه
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مام.   )َتفة األحوذي ( .  الطعام، وتقام الصالة، فال يأِتا حىت يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة اإل 
َع َعَشاُء َأَحد ُكْم َوأُق يَمت  الصَّالَُة فَاْبَدُءوا ب اْلَعَشاء  َواَل يـَْعَجَلنَّ َحىتَّ يـَْفرَُغ ) عندمها مرفوعًا  ولفظه( َوَعْن اْبِن ُعَمَر َنُْوُه  ) إ َذا ُوض 

ْنُه   زاد البخاري: وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصالة، فال يأتيها حىت يفرغ، وإنه ليسمع قراءة اإلمام.( م 
أي : البول والغائط ، وقد ورد التصريح هبما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه ) ال يقوم ن ( يَُداِفُعُه اأْلَْخَبثَا َواَل ُهوَ  )

أحدكم إىل الصالة وهو حبضرة الطعام ، وال وهو يدافعه األخبثان الغائط والبول ( ، ومعىن يدافعه : أن يدفعهما عن اخلروج ، 
 مها ليخرجا .ومها يدفعانه عن الشغل بغري 

 هذه األحاديث دليل على أنه إذا حضرت الصالة ، وقدنم العشاء ، فإنه يُبدأ بالعشاء .-1
 إَذا أُق يَمْت الصَّالُة ، َوَحَضَر اْلَعَشاُء ، فَاْبَدُءوا ب اْلَعَشاء  ( .) 

َْضَرة  َطَعامٍ   ... ( . ) ال َصالَة حب 
 ُمتـََّفٌق َعَلْيه  . (إ َذا ُقدن َم اَْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ب ه  قـَْبَل أَْن ُتَصلُّوا اَْلَمْغر َب  )اَل قَ  أََنس َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ  يف حديث و 

 فتكره الصالة عند حضور الطعام لقوله ) ال صالة حبضرة طعام ... ( .
 وهذا مذهب اجلمهور ، أن الصالة مكروهة ، وأن املستحب أن يبدأ بالطعام .

 وأفرط ابن حزٍم فقال: تبطل الصنالة.،  له )فابدءوا بالعشاء( محل اجلمهور هذا األمر على النندبقو قال ابن حجر : 
م ، وجزم ببطالن الصالة :  وقد ذهب إىل األخذ بظاهر األحاديث ابن حزم الظاهري ، فقالوا : جيب تقدمي الطعا قال الشوكاين
 إذا قدمت .

 الصحيح .ومذهب اجلمهور هو 
 . وضعه بني يدي اآلكل، ال استواؤه، وال َغْرفه يف األوعية( املراد  َضَر اْلَعَشاءُ َوحَ قوله )  -2
إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدأوا )  ملتفق عليه، قال: قال رسول هللا ا احلديث ابن عمر رضي هللا عنهم 

له الطعام، وتقام الصالة، فال يأِتا حىت يفرغ منه، وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يوضع  ( بالعشاء، وال يعجل حىت يفرغ منه
مام.   )َتفة األحوذي ( .  وإنه ليسمع قراءة اإل 

إذا قدم )  ويؤيد ما قاله العراقي عن أن املراد حبضوره: وضعه بني يدي اآلكل، حديث أنس رضي هللا عنه، عند البخاري بلفظ
، كما لو مل  نه مل يقرب لألكل، لك ال يناط احلكم مبا إذا حضر العشاء، ف وعلى هذا (  إذا قرب العشاءم ) وملسل ( العشاء

 ( . الفتحب .    ) يقر 
 .... ( هل احلديث خاص بصالة املغرب ؟فَاْبَدُءوا ب ه  قـَْبَل أَْن ُتَصلُّوا اَْلَمْغر َب قوله يف حديث أنس )-3

 . ى املغربويرتجح محله عل( ...  وأقيمت الصالةقال ابن دقيق العيد قوله ) 
 واحلديث يفسر بعضه بعًضا.  ( فابدؤوا به قبل أن تصلوا املغرب)  لقوله يف الرواية األخرى 

 رواه ابن حبان (. إذا أقيمت الصالة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صالة املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم) ويف رواية صحيحة

 عام لكل الصلوات .خاصاً بصالة املغرب ، بل  أنه  ليس والصواب
 ال صالة حبضرة طعام ( .)   حلديث عائشة . قال : قال -أ

 .( إ َذا أُق يَمت  الصَّالَُة َوَحَضَر اْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ب اْلَعَشاء   وحلديث الباب )-ب
 متساوية يف هذا. ، وذهاب كمال اخلشوع يف الصالة عند حضوره ، والصلوات القلب بالطعاماشتغال  وللعلة يف ذلك وهي-ج

نكرة يف سياق النفي، (  صالة)  عند مسلم وغريه، ولفظ(  ال صالة حلضرة طعام)  حديثقال الشوكاين مرجحًا العموم : ... 
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، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر املغرب من التنصيص على بعض أفراد العام،  ، وإلطالق الطعام وال شك أهنا من صيغ العموم
ن العلة اليت ذكرها شرناح احلديث لألمر بتقدمي الَعَشاء، كالنووي وغريه لعدم االختصاص ببعض وليس بتخصيص، على أ

 الصلوات، فإهنم قالوا: إهنا اشتغال القلب بالطعام، وذهاب كمال اخلشوع عند حضوره، والصلوات متساوية اإلقدام يف هذا.
 هور العلماء اشرتطوا شروطاً لذلك :ظاهر احلديث أنه يقدم الطعام مطلقاً على الصالة ، لكن مج -4
 أن يكون الطعام حاضراً . -أ

 وأن تكون نفسه تتوق إليه . - ب

 وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً .-ج
كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صالة العصر والرجل جائع جدًا ، فنقول هنا : يصلي وال فان  كان ِمنوع منه شرعا : 

 يؤخر الصالة .
كما لو قدنم له طعام حار وال يستطيع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي وال تكره صالته ألن انتظاره ال كان ِمنوع منه حسًا :   وان

 فائدة فيه .   
 هل يأكل حىت يشبع أو يأكل ما يسد رمقه ؟-5

 أن له أن يشبع ويدل لذلك : والصحيحقال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه ، 
 ) ... وال تعجلوا عن عشائكم ( . رواية 
 ويف رواية ) ... وال يعجل حىت يفرغ منه ( . 

: يف هذا دليل على أنه يأكل حاجته من األكل بكماله هذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه  قال النووي
 يأكل لقماً يكسر هبا شدة اجلوع فليس بصحيح وهذا احلديث صريح يف إبطاله .

 كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصالة فال يأتيها حىت يفرغ وأنه ليسمع قراءة اإلمام .و 
َم اَْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ِبهِ قوله ) -6 على ختصيص ذلك مبن مل يشرع يف (  فابدؤواه ) واستدل بعض الشافعية واحلنابلة بقول  ( ِإَذا ُقدِ 

 ال يتمادى، بل يقوم إىل الصالة.األكل، وأما من شرع، مث أقيمت الصالة، ف
قال النووي رمحه هللا: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإال فالنظر إىل املعىن 
 يقتضي ما ذكروه؛ ألنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية رضي هللا عنه، قال:

 ) الفتح ( . يأكل ذراًعا َيتزن منها، فدعي إىل الصالة، فقام، فطرح السكني، فصلى، ومل يتوضأ. -رأيت رسول هللا 
 .يمن بدأ باألكل، ومن مل يبدأ بهتعميم احلكم فوالراجح 

 ه ( .ا بالعشاء، وال يعجل حىت يفرغ منإذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصالة، فابدؤو )  لقوله  
،  نص واضح فيمن بدأ فهذا ة (يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصالإذا كان أحدكم على الطعام، فال يعجل حىت )  وقوله 

 أ .ومن مل يبد
 قال ابن اجلوزي : ظن قوم أن هذا من باب تقدمي حق العبد على حق هللا ، وليس كذلك ، وإمنا هو صيانة حلق احلق ،-7

 .ة ليدخل اخللق يف عبادته بقلوب مقبل
 :احلكمة من ذلك  -8

 قلب وَتول دون اخلشوع يف الصالة .أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ، واحلاجة إىل الطعام تشغل ال
كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله، ملا فيه من ذهاب    -يعين أحاديث الباب-ال النووي رمحه هللا: يف هذه األحاديث ق
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 ما يف معناه مما يشغل القلب. كمال اخلشوع، ويلتحق به 
 وعليه : ينبغي إبعاد كل ما يشغل املصلي عن اخلشوع .

 ويف هذا دليل على أمهية اخلشوع .
ع نيَ )قال تعاىل   .(  َواْسَتع يُنوا ب الصََّّْب  َوالصَّالة  َوإ نَـَّها َلَكب ريٌَة إ الَّ َعَلى اخْلَاش 

ُعونَ  . َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤم ُنونَ ) وقال تعاىل  ن(.ْرَدْوَس ُهْم ف يَها َخال ُدو يَر ثُوَن اْلف  الَّذ يَن  أُولَئ َك ُهُم اْلَوار ثُونَ ...الَّذ يَن ُهْم يف  َصالِت  ْم َخاش 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  - 54 َوال َوُهَو يَُداِفُعُه يُقوُل ) ال َصالَة ِبَْضَرِة َطَعاٍم ,  َوِلُمْسِلٍم َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : َسَِ

 . (اأَلْخَبثَاِن 
---------- 

 . هذا النفي للكمال عند مجهور العلماء ، وأنه يكره أن يصلي يف هذه احلال( ال َصالَة ) 
 .أي : وضعه وتقدميه لألكل (  ْضَرِة َطَعامٍ ) ِبَ 
دافعه : أنه يدفعهما عن اخلروج ، ومها يدفعانه عن الشغل بغريمها أي : البول والغائط ، ومعىن ي (َوال َوُهَو يَُداِفُعُه اأَلْخَبثَاِن ) 

 ليخرجا .
 احلديث دليل على النهي عن الصالة حال حضور الطعام ، وقد تقدم ذلك . -1
 احلديث دليل على النهي عن الصالة حال مدافعة البول أو الغائط . -2

 الصالة فليبدأ باخلالء ( .) إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء وأقيمت  وقد قال 
 ولو صلى اإلنسان وهو يدافع األخبثان فصالته مكروهة عند أكثر العلماء .

 وقال بعض العلماء ببطالهنا .
 . اختلفوا يف صالة احلاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن قال ابن رشد :

 ة ( .حدكم الغائط فليبدأ به قبل الصالإذا أراد أ) : يقول ملا روي من حديث زيد بن أرقم قال: َسعت رسول هللا  
 يعين الغائط والبول. ( ال يصلي أحدكم حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان)  قال ملا روي عن عائشة عن النيب و  
 اً .ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضوملا  

 جملتهد ( .د .    ) بداية اقوم إىل أن صالته فاسدة وأنه يعيوذهب 
ي ع َياٌض وقال النووي :  حَُّة َصاَلت ه  َمَع اْلَكرَاَهة  َوَحَكى اْلَقاض  عن أهل الظاهر بطالهنا َواْلَمْشُهوُر م ْن َمْذَهب َنا َوَمَذاه ب  اْلُعَلَماء  ص 

 م .   ) اجملموع ( .وهللا أعل
 ) تيسري العالم ( .   ى هذه احلال.وذهب مجهور العلماء إىل صحة الصالة مع كراهتها علوقال البسام : 

 وقالوا: إن نـَْفى الصالة يف هذا احلديث، نَفٌي لكماهلا، ال لصحتها.
 :احلكمة من النهي عن ذلك  -3

 ألن مدافعة اإلنسان للحدث متنع حضور قلبه يف الصالة وإقباله عليها .
ذهب لقضاء حاجته . فال يكون مقباًل على صالته ألنه وأيضًا متنع خشوعه فيها ، وجتعله مهتمًا بإهنائها بأسرع وقت حىت ي

 . مشغول

إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح ، فإذا قضى حاجته مل يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل تقول : أقضي  -4
 حاجتك وتيمم للصالة ، أو تقول صل وأنت مدافع األخبثني ؟
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صل وأنت تدافع األخبثني ، ألن الصالة بالتيمم ال تكره باإلمجاع ، أما الصالة مع اجلواب نقول : أقضي حاجتك وتيمم وال ت
 مدافعة األخبثني مكروهة ومن العلماء من حرمها .

ما احلكم إذا كان اإلنسان حاقن وَيشى إن قضى حاجته أن تفوته صالة اجلماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك اجلماعة، أو  -5
 ماعة ؟يقضي حاجته ولو فاتته اجل

 اجلواب : يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته اجلماعة ، ألن هذا عذر .
 ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت على قولني :اختلف العلماء إذا  -6

 يصلي ولو مع مدافعة األخبثني . القول األول :
 وهذا قول اجلمهور .
 حفاظاً على الوقت .

إن ضاق صلَّى على حاله حمافظة على حرمة الوقت، وال جيوز التأخري، وحكى ف،  وهذا إذا كان يف الوقت سعةقال النووي : 
 املتويل وجها أنه يبدأ باألكل، وإن خرج الوقت؛ ألن مقصود الصالة اخلشوع، فال يفوته. انتهى.

 :فـََلْو َخاَف فـَْوَت اْلَوْقت  فـََوْجَهان  وقال يف اجملموع : ... 
يُح الَّذ ي َقَطَع ب ه  مجََ   .اه رُي اأْلَْصَحاب  أَنَُّه ُيَصلن ي َمَع اْلَعار ض  حُمَاَفظًَة َعَلى ُحْرَمة  اْلَوْقت  الصَّح 

 .َذا احلَْد يث  َوالثَّاين  َحَكاُه اْلُمتَـَويلن  أَنَُّه يُز يُل اْلَعار َض فـََيتَـَوضَّأُ َويَْأُكُل َوإ ْن خرج الوقت مث يقضيها ل ظَاه ر  هَ 
ُشوُع فـَيَـْنَبغ ي َأْن َُيَاف َظ َعَلْيه   َوأل َنَّ اْلُمرَادَ   . م ْن الصَّاَلة  اخلُْ

 : أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت . القول الثاين
 وهذا قول ابن حزم .

 وهللا أعلم .
  أحلق العلماء مبدافعة األخبثني كل ما يشغل بال املصلي من ريح يف جوفه ، أو حر أو برد شديدين ، أو جوع أو عطش -7

 كذلك .
 ألن املعىن املراد موجود يف اجلميع ، وهو حضور القلب .

نـََهى َعِن الصَّاَلِة بـَْعَد الصُّْبِح  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َشِهَد ِعْنِدي رَِجال  َمْرِضيُّوَن َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر ) َأنَّ النَِّبَّ  -49
 ْصِر َحَّتَّ تـَْغُرَب ( .َحَّتَّ َتْشُرَق الشَّْمُس َوبـَْعَد اْلعَ 

ْعُت َرُسوَل هللِا قال َسِعيٍد اْْلُْدِري  وَعن أِب -50 اَل َصاَلَة بـَْعَد الصُّْبِح َحَّتَّ تـَْرَتِفَع الشَّْمُس , َواَل َصالََة  )يـَُقوُل  : َسَِ
 ( . بـَْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ َتِغيَب الشَّْمسُ 

---------- 
قال احلافظ رمحه هللا: مل يقع لنا تسمية الرجال الذين َحدَّثوا ابن عباس  ( ْرِضيُّوَن َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمرُ َشِهَد ِعْنِدي رَِجال  مَ ) 

: ويف الباب عن  وزعم أهنم املذكورون فيها عند قول مصنفها ، ، وبلغين أن بعض من تكلم على العمدة جتاسر هبذا احلديث
  .، فال حول وال قوة إال با هل سر خطأ بـَيـنًناولقد أخطأ هذا املتجا ، فالن، وفالن

 س ( .َصالََة بـَْعَد َصالَة  اْلَفْجر  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّم َوالَ وعند مسلم ) ( َحَّتَّ تـَْرتَِفَع الشَّْمُس  اَل َصالََة بـَْعَد الصُّْبحِ ) 
 الشمس ، وبعد العصر حىت تغرب الشمس . يف هذه األحاديث النهي عن الصالة يف هذين الوقتني : بعد الفجر حىت تطلع -1

 ثالثة باالختصار ومخسة بالبسط  وأوقات النهي
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 : من صالة الفجر إىل طلوع الشمس ، ومن طلوعها إىل ارتفاعها . أوالً 
 : من صالة العصر إىل غروب الشمس ، ومن غروهبا إىل أن يتم . الثاين

 : إذا قامت الشمس يف وسط السماء . الثالث
 . تاألحاديث اليت ذكرها املصنف على هذه األوقا وقد دلت
َهانَا أَْن ُنَصلن ي ف يه نَّ، َوأَْن  نـَْقبُـَر ف يه نَّ َمْوتَانَا:  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   ) . قال : قال  ُعْقَبة ْبن َعام روحديث  يـَنـْ

نَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس بَاز َغًة َحىتَّ تـَْرَتف َع، نَي تـََتَضيَُّف اَلشَّْمُس ل ْلُغُروب   ح  نَي يـَُقوُم قَائ ُم اَلظَّه ريَة  َحىتَّ تـَُزوَل اَلشَّْمُس، َوح   .( َوح 
دل على األوقات القصرية )ومن طلوع الشمس إىل ارتفاعها . ومن غروب الشمس إىل أن يتم . وإذا قامت الشمس يف وسط 

 السماء ( .
 ة يف هذه األوقات .األدلة على النهي عن الصال -2
ْعَت َرُسوَل َاَّللَّ   َعْن َأيب  َسع يٍد َاخْلُْدر ين   -أ  اَل َصاَلَة بـَْعَد اَلصُّْبح  َحىتَّ َتْطُلَع اَلشَّْمُس َواَل َصاَلَة بـَْعَد اَْلَعْصر   )يـَُقوُل  قَاَل: َسَ 

 ُمتـََّفٌق َعَلْيه . (َحىتَّ َتغ يَب اَلشَّْمُس 
 س ( .الَ َصالََة بـَْعَد َصالَة  اْلَعْصر  َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس َواَل َصالََة بـَْعَد َصالَة  اْلَفْجر  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّم)  مَوَلْفُظ ُمْسل  

ٍد م ْن َأْصَحاب  َرُسول  اَّللَّ   :َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَالَ و  -ب َر َواح  ُهْم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاب  َو  َسَ ْعُت َغيـْ نـْ َأنَّ َرُسوَل )  َكاَن َأَحبـَُّهْم إ يَلَّ م 
  متفق عليه.  س (نـََهى َعن  الصَّالَة  بـَْعَد اْلَفْجر  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َوبـَْعَد اْلَعْصر  َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّمْ  اَّللَّ  
اْلَعْصر  َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس َوَعن  الصَّالَة  بـَْعَد الصُّْبح  َحىتَّ َتْطُلَع نـََهى َعن  الصَّالَة  بـَْعَد  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة و -ج

  متفق عليه.  س (الشَّمْ 
  متفق عليهن(. ْيطَاشَ  الَ ََتَرَّْوا ب َصالَت ُكْم طُُلوَع الشَّْمس  َوالَ ُغُروبـََها فَإ نَـَّها َتْطُلُع ب َقْرينَْ ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َعن  اْبن  ُعَمَر قَالَ و  -د
نَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  )َعْن ُعْقَبَة ْبن  َعام ٍر: و  -هـ َهانَا َأْن ُنَصلن ي ف يه نَّ، َوَأْن  نـَْقبُـَر ف يه نَّ َمْوتَانَا: ح  يـَنـْ

نَي يـَُقوُم قَائ ُم اَ  نَي تـََتَضيَُّف اَلشَّْمُس ل ْلُغُروب  بَاز َغًة َحىتَّ تـَْرَتف َع، َوح   . رواه مسلم. (لظَّه ريَة  َحىتَّ تـَُزوَل اَلشَّْمُس، َوح 
  :أثبت ثالثة أوقات للنهي وهي حديث عقبة

  .وقت طلوع الشمس
 ل .وقت استواء الشمس قبل الزوا

  .وقت تضيف الشمس للغروب حىت تغرب الشمس 
أثبت  لع الشمس (العصر حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة الصبح حىت تطال صالة بعد صالة )حديث أِب سعيد و 

ا   :وقتني آخرين من أوقات النهي ُو
  .بعد صالة العصر حىت الغروب 
  .بعد صالة الصبح حىت طلوع الشمسو 
  عن صالة التطوع يف هذه األوقات ، وهذا قول مجاهري العلماء .النهي ففي هذه األحاديث 

ن أحاديث قالوا : إ . قال احلافظ : وبه قال داود وغريه من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم ، علماء باجلواز وقال بعض ال
 النهي منسوخة ، والراجح قول اجلمهور .

 هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصالة ؟، مىت يبدأ النهي  -3
 أما العصر فيبدأ بعد الصالة بال خالف .
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 صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس ( . حلديث أيب سعيد ) ال
رُُه .قال ابن قدامة : َوالنـَّْهُي َعْن الصَّاَلة  بـَْعَد اْلَعْصر  ُمتَـَعلن ٌق ب ف ْعل  الصَّاَلة  ، َفَمْن ملَْ ُيَصلن  أُب يَح لَ   ُه التـَّنَـفُُّل ، َوإ ْن َصلَّى َغيـْ

َواُه َوَمْن َصلَّى اْلَعْصَر فـََلْيَس لَُه التـَّنَـفُّ  اَلفًا ع ْنَد َمْن مَيَْنُع الصَّاَلَة بـَْعَد اْلَعْصر  .، ُل َوإ ْن ملَْ ُيَصلن  َأَحٌد س   اَل نـَْعَلُم يف  َهَذا خ 
 وأما الفجر فقد اختلف العلماء :

 : أن النهي يبدأ بطلوع الفجر . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .
 لفجر إال سجدتني ( رواه أبو داود .ال صالة بعد ا)  حلديث ابن عمر . قال : قال 

 : أن النهي يبدأ بعد صالة الفجر .القول الثاين 
 وهذا مذهب الشافعي .

َّ  َأيب حلديث  -أ ة  اْلَفْجر  َحىتَّ اَل َصاَلة  بـَْعَد َصاَلة  اْلَعْصر  َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس ، َواَل َصاَلَة بـَْعَد َصاَل  )قَاَل  َسع يٍد ، أَنَّ النَّيب 
 .ْسل ٌم َرَواُه مُ ( َتْطُلَع الشَّْمُس 

ْر َعْن الصَّاَلة  ، َكَذا ) َويف  َحد يث  َعْمر و ْبن  َعَبَسَة قَاَل  -ب  َرَواُه ُمْسل ٌم . (َصلن  َصاَلَة الصُّْبح  مُثَّ أَْقص 
ن   -ج  .ْقت َها ، َفَكَذل َك اْلَفْجُر اَلة  ُدوَن وَ يف  اْلَعْصر  ُعلن َق َعَلى الصَّ  َوأل َنَّ َلْفَظ النَّيب 
َنَُّه َوْقُت نـَْهٍي بـَْعَد َصاَلٍة ، فـََيتَـَعلَُّق ب ف ْعل َها ، َكبَـْعد  اْلَعْصر  . -د  َوأل 

 لكن بني األذان واإلقامة ال يشرع سوى ركعيت الفجر . الصحيحوهذا القول هو 
 :وقد ذكر النووي هذه املسألة وفصل فيها فقال 

َقْد َيْسَتد لن ب ه  َمْن يـَُقول : ُتْكَره الصَّاَلة م ْن طُُلوع اْلَفْجر إ الَّ ُسنَّة (  َكاَن ِإَذا َطَلَع اْلَفْجر اَل ُيَصلِ ي ِإالَّ رَْكَعتَـنْيِ َخِفيَفتَـنْي ) له قوْ 
َْصَحاب َنا يف  اْلَمْسأَلَة َثاَلثَة أَْوُجه   : الصُّْبح ، َوَما لَُه َسَبٌب ، َوأل 

ي َعْن َمال ك َواجلُْْمُهور . َأَحدَها :   َهَذا ، َونـََقَلُه اْلَقاض 
 اَل َتْدُخل اْلَكرَاَهة َحىتَّ ُيَصلن ي ُسنَّة الصُّْبح .َوالثَّاين : 

يح ع ْند َأْصَحاب َوالثَّاِلث :  َنا ، َولَْيَس يف  َهَذا احلَْد يث َدل يل ظَاه ر اَل َتْدُخل اْلَكرَاَهة َحىتَّ ُيَصلن ي َفر يَضة الصُّْبح ، َوَهَذا ُهَو الصَّح 
ْخَبار ب أَنَُّه َكاَن  َا ف يه  اإْل   ) شرح مسلم ( .  اَل ُيَصلن ي َغرْي رَْكَعيَتْ السُّنَّة وملَْ يـَْنَه َعْن َغرْيَها . َعَلى اْلَكرَاَهة إ منَّ

َها ، وأما ما بني  ل الصحيحالقو ولكن  الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف الشرح املمتع :قال  : أن النهي يتعلَُّق بصالة  الفجر  نفس 
 األذان واإلقامة، فليس وقت ، لكن ال ُيشرع فيه سوى ركعيت الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح ؛ فما اجلواب عن

 ) ال صالة الفجر إال سجدتني ( ؟احلديث الذي استدلَّ به املؤلف 
 ني :اجلواب عن ذلك من وجه

 : أنَّ احلديث ضعيف. أحدُا
على نفي املشروعية، أي: ال ُيشرع لإلنسان   (ال صالَة بعَد طُلوع الفجر   )احلديث صحيٌح ؛ َُيمل قولُه:  : على تقدير أنَّ  الثاين

لفجر أْن يتطوَّع بغري ركعيت أْن يتطوََّع بنافلٍة بعد طُلوع الفجر إال ركعيت الفجر، وهذا حقٌّ ؛ فإنه ال ينبغي لإلنسان بعد طُلوع  ا
 الفجر ، فلو دخلت املسجَد وصلَّيَت ركعيت الفجر، ومل َيَ ْن وقُت الصَّالة وقلَت : سأتطوَُّع ؟ قلنا لك : ال تفعل ؛ ألنَّ هذا غريُ 

ني بعد طُلوع  الفجر . إمنا كان ُيصلن ي ركعتني خفيفت مشروع ، لكن لو فعلَت مل تأمث ، وإمنا قلنا : غرُي مشروع ؛ ألنَّ الرسول 
 .  ) الشرح املمتع ( .روع وهي ُسنَُّة الفجر  فقط ، يعين: بل حىت تطويل الرَّكعتني ليس مبش
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 احلكمة من النهي عن الصالة يف هذه األوقات ؟-4
وقت سداً وكان من حكمة ذلك أهنا وقت سجود املشركني للشمس ، وكان النهي عن الصالة  هل يف ذلك ال... قال ابن القيم :

 “ .للذريعة املشاركة الظاهرة 
عن عمرو بن عبسة قال : ) قلت : يا نيب هللا أخَّبين عن الصالة ؟ قال : صلن صالة الصبح مث اقصر عن الصالة حىت تطلع 

 .رواه مسلم الشمس وترتفع ، فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان وحينئٍذ يسجد هلا الكفار ... ( 
، : غلبة أتباعه وانتشار فساده وقيل، اد بقرين الشيطان: حزبه وأتباعهقيل املر :  قال النوويبني قرين شيطان (  قوله ) فإهنا تطلع

نه على ظاهره ، وقال : وهذا األقوى ، ومعناه : أنه يدين رأسه إىل الشمس يف هذه األوقات : القرنان ناحيتا الرأس وأ وقيل
 ينئٍذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر .ن له يف الصورة ، وحليكون الساجدون هلا من الكفار كالساجدي

 هناك صلوات مستثناة تفعل يف هذه األوقات ؟ -5
 أواًل : الفرائض .

 كأن ينسى اإلنسان الصالة الفريضة ويتذكرها وقت النهي ، فإنه جيب أن يصليها .
 .متفق عليه ها إذا ذكرها ( ) من نام عن صالة أو نسيها فليصل  لقوله -أ

 وألن الفرائض من أوجب الواجبات ، وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حني أن يعلم به . -ب
من أهل احلديث والفقه من نام عن  -وهو قول عامة العلماء  -قال ابن عبد الَّب : وقال مالك والثوري والشافعي واألوزاعي 

 -ع الشمس واستوائها أو غروهبا أو بعد الصبح أو العصر صالة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت مث ذكرها عند طلو 
 ا .صالها أبداً مىت ذكره

 ثانياً : إعادة اجلماعة .
 حبيث إذا أتى مسجد مجاعة ووجدهم يصلون وقد صلى ، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت هني .

د  ، وَ  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسول  هللا   )ْبن اأَلْسَود يَز يَد حلديث  َية  اْلَمْسج  ُهَو ُغاَلٌم َشابٌّ ، فـََلمَّا َصلَّى إ َذا َرُجاَلن  ملَْ ُيَصلن َيا يف  نَاح 
َئ هب  َما تـُْرَعُد فـَرَائ ُصُهَما ، فـََقاَل : َما َمنَـَعُكَما أَْن ُتَصلن َيا َمَعَنا ؟ قَااَل : َقْد صَ  َنا يف  ر َحال َنا ، فـََقالَ َفَدَعا هب  َما َفج  : اَل تـَْفَعُلوا ، إ َذا  لَّيـْ

َماَم وملَْ ُيَصلن  ، فـَْلُيَصلن    ة ( رواه أبو داود .َمَعُه فَإ نَـَّها لَُه نَاف لَ َصلَّى َأَحدُُكْم يف  َرْحل ه  مُثَّ أَْدَرَك اإل 
 .إذا مل يكن عند الطلوع وعند الغروب (  يعين )تفعل يف أوقات النهي الطويلة ،  ثالثاً : صالة اجلنازة

اَلَف ف يه  ، أَمَّا الصَّاَلُة َعَلى اجلْ َنازَة  بـَْعَد الصُّْبح  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ، َوبـَْعَد اْلَعْصر  َحىتَّ متَ يَل ل ْلُغُرو قال ابن قدامة :  ب  ، َفاَل خ 
َها يف  اأْلَْوقَات  الثَّاَلثَة  الَّيت  يف  قَاَل اْبُن اْلُمْنذ ر  : إمْجَاُع اْلُمْسل م نَي يف  الصَّاَلة  َعَلى اجلْ َنازَة  بَـ  ْعَد اْلَعْصر  َوالصُّْبح  ، َوأَمَّا الصَّاَلُة َعَليـْ

 . ) املغين ( .  َحد يث  ُعْقَبَة ْبن  َعام ٍر َفاَل جَيُوزُ 
 . ركعتا الطوافرابعاً : 

َّ  َعْن ُجبَـرْي  ْبن  ُمْطع ٍم   ََذا اْلبَـْيت  َوَصلَّى أَيََّة َساَعٍة َشاَء ، م ْن لَْيٍل )يَا َبين  َعبْ قَاَل  َأنَّ النَّيب  د  َمَناٍف ، اَل مَتْنَـُعوا َأَحًدا طَاَف هب 
 رواه الرتمذي .أَْو نـََهاٍر( 

لَّى رَْكَعتَـنْي  اْبُن ُعَمَر ، َواْبُن الزُّبـَرْي  ، ، َومم َّْن طَاَف بـَْعَد الصُّْبح  َواْلَعْصر  َوصَ يـَْعين  يف  أَْوقَات  النـَّْهي  ( )َويـَرَْكُع ل لطََّواف  قال ابن قدامة : 
ُم ْبُن حُمَمٍَّد ، َوفـََعَلُه ُعْرَوُة بـَْعَد الصُّْبح  ، َوَهَذا  َوَعطَاٌء ، َوطَاُوٌس ، َوفـََعَلُه اْبُن َعبَّاٍس ، َواحلََْسُن ، َواحلَُْسنْيُ ، َوجُمَاه ٌد ، َواْلَقاس 

 ف ع ين  ، َوَأيب  ثـَْوٍر .َمْذَهُب َعطَاٍء ، َوالشَّا
ُهْم أَبُو َحن يَفَة ، َوَمال ٌك . نـْ  َوأَْنَكَرْت طَائ َفٌة َذل َك ، م 
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 َواْحَتجُّوا ب ُعُموم  َأَحاد يث  النـَّْهي  .
ُر ْبُن ُمْطع ٍم  َولََنا ، َما ََذا اْلبَـْيت  ، َوَصلَّى يف  َأين  يَا َبين  َعْبد  َمَناٍف ، اَل متَْ  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  . َرَوى ُجبَـيـْ نَـُعوا َأَحًدا طَاَف هب 

يٌح .( َساَعٍة َشاَء ، م ْن لَْيٍل أَْو نـََهاٍر  ْم ذ يُّ ، َوقَاَل : َحد يٌث َصح   َرَواُه اأْلَثـَْرُم ، َوالرتن 
َنا م ْن الصََّحابَة  ، َوأل َنَّ رَْكَعيَتْ الطََّوا َنَُّه قـَْوُل َمْن ََسَّيـْ ف  تَاب َعٌة لَُه ، فَإ َذا أُب يَح اْلَمْتُبوُع يـَْنَبغ ي أَْن يـَُباَح التََّبُع ، َوَحد يثـُُهْم خَمُْصوٌص َوأل 
يَص ف يه  ، فـََيُكوُن أَْوىَل .  ) املغين ( .  ب اْلَفَوائ ت  ، َوَحد يثـَُنا اَل خَتْص 

هل تفعل  ، والكسوف(ة املسجد، وصالة االستخارةلوات ذات السبب يف أوقات النهي )كتحيالعلماء يف فعل الص فاختل -6
 يف وقت النهي أم ال ؟ على قولني :

 : أنه ال جيوز التطوع مطلقاً يف أوقات النهي . القول األول
 احلنفية واملالكية واحلنابلة .وهذا مذهب 

 .. ( األدلة  ) ال صالة بعد الصبح .. لعموم-أ
نَي َتْطُلُع اَلشَّْمُس  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    َثاَلُث َساَعاتٍ  )وحديث عقبة بن عامر -ب َهانَا أَْن ُنَصلن ي ف يه نَّ، َوأَْن  نـَْقبُـَر ف يه نَّ َمْوتَانَا: ح  يـَنـْ

 ( . ... بَاز َغًة َحىتَّ تـَْرتَف عَ 
 ففي هذه احلديث النهي عام عن مجيع الصلوات ، فتدخل ذوات األسباب يف هذا العموم .

 وز يف أوقات النهي فعل ماله سبب ، كتحية املسجد .: جي القول الثاين
 .والشيخ ابن عثيمني وابن باز ، وابن القيم ، وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه كثري من احملققني كابن تيمية 

 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . حلديث أنس . قال : قال  -أ
دليل على جواز قضاء الصالة املنسية أو الفائتة يف أي وقت من األوقات ، ومنه يعلم أن املراد وجه الداللة : أن احلديث 

 بالصالة املنهي عن أدائها يف أوقات النهي إمنا هي التطوع املطلق دون ماله سبب كما يف الصالة املقضية .
 لي ركعتني ( متفق عليه ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يص حديث أيب قتادة . قال : قال -ب

وجه الداللة : أن األمر بصالة َتية املسجد عام فيشمل مجيع األوقات مبا فيها أوقات النهي ، ومنه يستفاد أن ذوات األسباب 
 غري داخلة يف عموم النهي عن الصالة يف أوقات النهي .

عليك أمامي يف اجلنة ؟ ، فإين َسعت دف ن حدثين بأرجى عمل عملته يف اإلسالمقال له )  أن النيب حلديث بالل . -ج
. ال صليت هبذا الطهور ما شاء هللا(: ما عملت يف اإلسالم عماًل أرجى عندي من أين أتطهر طهوراً من ليل أو هنار إفقال بالل

 متفق عليه 
 فدل على أنه يصلي ركعيت الوضوء يف أي وقت ، ومل ينكر عليه .

 رواه مسلم َتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا( .  قال )ال عن ابن عمر أن النيب  -د
وجه االستدالل: أن النهي جاء عن َتري الصالة، والتحري هو التعمد وقصد الصالة يف هذا الوقت، وهذا ال يكون إال يف 

يفسر سائر األلفاظ، التطوع املطلق، وأما ماله سبب فلم يتحره املصلي بل فعله ألجل سببه، وهذا اللفظ املقيد يف هذا احلديث 
 ( 23/211: جمموع الفتاوى)ولو كان النهي عن النوعني مل يكن لتخصيص التحري فائدة، وكان احلكم قد علق بوصف عدمي التأثري. 

 أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، واخلاص مقدم على العام .-هـ
ع فيها االشتباه يف مشاهبة املشركني ، ألن النهي عن الصالة قبل طلوع أن الصلوات ذات السبب مقرونة بسبب فيبعد أن يق-و

 الشمس وقبل غروهبا لئال يتشبه املصلي املسلم باملشركني ، فإذا كانت الصالة هلا سبب معلوم ، كانت املشاهبة بعيدة .
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ند الطلوع وعند الغروب ) وقد نقل استدلوا باإلمجاع على جواز الصالة على اجلنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا مل يكن ع-ك
 اإلمجاع : الشافعي ، وابن املنذر ، والنووي ، وابن قدامة ( .

 وهذا القول هو الصحيح .
 اختلف العلماء هل هناك وقت هني قبل الزوال يوم اجلمعة أم ال على قولني :-7

 الزوال وقت هني إال يوم اجلمعة فتجوز الصالة فيه . : أن وقت القول األول
 وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .

رواه  ) أنه كره الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة ( حلديث أيب قتادة عن النيب -أ
 وفيه انقطاع .، فيه ليث بن أيب سليم ، وهو حديث ضعيف ، أبو داود 

هنى عن الصالة نصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة ( رواه الشافعي ، وهو  هريرة ) أن النيب وحلديث أيب -ب
 حديث ضعيف ال يصح .

ُّ : قَاَل ي َسْلَمان اْلَفار س   وحلديث-ج ُل َرُجٌل يـَْوَم اجلُُْمَعة  ، َويـََتَطهَُّر َما اْسَتطَاَع م ْن ُطْهرٍ  )  قَاَل النَّيب  ْن  اَل يـَْغَتس  ، َويَدَّه ُن م 
َماُم ، إ الَّ  يمُثَّ ََيْرُُج ، َفاَل يـَُفرن ُق بـَنْيَ اثـْنَـنْي  ، مُثَّ ُيَصلن   ُدْهن ه  ، أَْو مَيَسُّ م ْن ط يب  بـَْيت ه   ُت إ َذا َتَكلََّم اإل  ُغف َر لَُه َما  َما ُكت َب لَُه ، مُثَّ يـُْنص 

َنُه َوبـَنْيَ اجلُُْمَعة  اأُلْخرَ   رواه اجلمعة . ى (بـَيـْ
 يدل على استمرار الصالة إىل الزوال .( ... َما ُكت َب لَُه  يمُثَّ ُيَصلن  ) فقولهوجه الداللة : 

رُ قال ابن القيم :  ََذا قَاَل َغيـْ َمام  َوهل  َها إالن يف  َوْقت  ُخُروج  اإْل  ُهْم َواح   فـََنَدبَُه إىَل الصناَلة  َما ُكت َب لَُه وملَْ مَيْنَـْعُه َعنـْ نـْ ٍد م ْن السنَلف  م 
َمام  مَيَْنُع الصناَلَة َوُخْطَبُتُه مَتَْنُع اْلَكاَلمَ  ُعَمُر ْبُن اخلَْطناب   َماُم َأمْحَُد ْبُن َحْنَبٍل : ُخُروُج اإْل  َفَجَعُلوا اْلَمان َع م ْن ،  َوتَب َعُه َعَلْيه  اإْل 

َمام  اَل انْت َصاَف النـنهَ   ) زاد املعاد ( .  ار  .الصناَلة  ُخُروَج اإْل 
د  ََتَْت السنُقوف  َواَل َيْشُعُروَن ب َوْقت  الزنَوال  َوالرنُجُل َيُكوُن ُمَتَشاغ اًل : َوأَْيًضا  -د  ب الصناَلة  اَل يَْدر ي فَإ نن النناَس َيُكونُوَن يف  اْلَمْسج 

ُع َواَل ُيْشرَُع لَُه َذل َك ب َوْقت  الزنَوال  َواَل مُيْك ُنُه أَْن ََيْرَُج َويـََتَخطنى ر    .قَاَب النناس  َويـَْنظَُر إىَل الشنْمس  َويـَْرج 
استدل بأن األحاديث الواردة يف الباب واليت فيها استثناء يوم اجلمعة وإن كان فيها مقال ، لكن باجتماعها  بعض العلماء  -هـ

 شيخ ابن باز .يقوي بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده احلافظ ابن حجر وال
قال احلافظ ابن حجر يف حديث أيب قتادة السابق: ويف إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة، إذا ضمت قوي 

 اخلَّب .
 : أن وقت الزوال وقت هني مطلقاً يوم اجلمعة كغريه . القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة وأمحد ، وعزاه ابن حجر للجمهور .
نَي َتْطُلُع  َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   ) قال َبة ْبن َعام رُعقْ حلديث -أ َهانَا َأْن ُنَصلن ي ف يه نَّ، َوأَْن  نـَْقبُـَر ف يه نَّ َمْوتَانَا: ح  يـَنـْ

نَي يـَُقوُم قَائ ُم اَلظَّه ريَة  َحىتَّ تـَُزوَل اَلشَّْمسُ   ... ( . اَلشَّْمُس بَاز َغًة َحىتَّ تـَْرَتف َع، َوح 
ْين   حلديث عمرو بن َعَبسة قال ) قلت يا رسول هللا ! وَ  -ب  َصلن  َصالََة الصُّْبح   :اَل َعن  الصَّالَة  قَ  َأْخَّب 

نَي َتْطُلُع بـَنْيَ قـَْرينَْ   ْر َعن  الصَّالَة  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َحىتَّ تـَْرَتف َع فَإ نَـَّها َتْطُلُع ح  يَنئ ٍذ َيْسُجُد هَلَا اْلُكفَّاُر  َشْيطَانٍ  مُثَّ أَْقص  مُثَّ َصلن  ، َوح 
ي ْر َعن  الصَّالَة  فَإ نَّ ح  ، َفَصلن   يءُ َل اْلفَ فَإ َذا أَقْـبَ ، َنئ ٍذ ُتْسَجُر َجَهنَُّم فَإ نَّ الصَّالََة َمْشُهوَدٌة حَمُْضورٌَة َحىتَّ َيْسَتق لَّ الظن لُّ ب الرُّْمح  مُثَّ أَْقص 

ْر َعن  الصَّالَة  َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس فَإ نَـَّها فَإ نَّ الصَّ  يَنئ ٍذ  تـَْغُرُب بـَنْيَ قـَْرينَْ الََة َمْشُهوَدٌة حَمُْضورٌَة َحىتَّ ُتَصلن َى اْلَعْصَر مُثَّ أَْقص  َشْيطَاٍن َوح 
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 ( رواه مسلم .َيْسُجُد هَلَا اْلُكفَّاُر 
 ود يف األوقات املنهي عن الصالة فيها ، ومل يفرق بني يوم وآخر .وجه الداللة من احلديثني : أن وقت الزوال معد

 الصحيح . هذا القول هوو 
 أم ال ؟ فتصلى يف وقت النهي اختلف العلماء يف صالة االستخارة هل تعتَّب من ذوات األسباب  -8

تصلى يف وقت النهي ، كما لو  يف هذا : أن االستخارة إذا كانت ألمر يفوت حبيث ال ميكن من تأجيل الصالة فإهنا والصواب
عرض له السفر بعد صالة العصر ، وأما إن كانت ألمر ال يفوت حبيث ميكن تأجيل الصالة إىل ما بعد انتهاء وقت النهي فإهنا 

 ال تصلى يف وقت النهي . 
الروايتني عن أمحد ،  وتقضى السنن الراتبة ، ويفعل ما له سبب يف أوقات النهي ، وهو إحدى: ة قال شيخ اإلسالم ابن تيمي

 يفوت بالتأخري إىل وقت اإلباحة واختيار مجاعة من أصحابنا وغريهم ، ويصلي صالة االستخارة وقت النهي يف أمر 
 ويستحب أن يصلي ركعتني عقب الوضوء ولو كان وقت النهي ، وقاله الشافعية " انتهى . 

 ة االستخارة يف وقت النهي ؟ وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : هل يصلي اإلنسان صال
تأخر فأجاب : صالة االستخارة إن كانت ألمر مستعجل ال يتأخر حىت يزول النهي فإهنا تفعل ، وإن كانت لسبب ميكن أن ي

 ( .14/275 : فتاوى ابن عثيمني) ر .           فإنه جيب أن تؤخ
 األصل أن صالة التطوع مشروعة يف كل وقت . -9
َر َلَعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن( . لعموم قوله تعاىل-أ  )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اخْلَيـْ

سل . فقلت: أسألك مرافقتـك يف اجلنة؟ قال: أو غري ذلك؟ قلت:  قال ) قال يل رسول هللا  وعن ربيعة بن كعب -ب
 نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .هو ذاك . قال : فأعين على 

عن سعيد بن املسيب ) أنه رأى رجاًل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : فائدة : 
 يا أبا حممد ، يعذبين هللا على الصالة ، قال : ال ، ولكن يعذبك على خالف السنة ( رواه الدارقطين .

 : 1فائدة : 
 ل ابن قدامة : َفْصٌل : َواَل فـَْرَق بـَنْيَ َمكََّة َوَغرْي َها يف  اْلَمْنع  م ْن التََّطوُّع  يف  أَْوقَات  النـَّْهي  .قا

ن   ََذا اْلبَـْيت  َوَصلَّى يف  َأين  سَ  َوقَاَل الشَّاف ع يُّ : اَل مُيَْنُع ف يَها ، ل َقْول  النَّيب   اَعٍة َشاَء م ْن لَْيٍل أَْو نـََهاٍر ( .اَل مَتْنَـُعوا َأَحًدا طَاَف هب 
) اَل ُيَصلن نَيَّ َأَحٌد بـَْعَد الصُّْبح  إىَل طُُلوع  الشَّْمس  ، َواَل بـَْعَد اْلَعْصر  إىَل أَْن تـَْغُرَب  َوَعْن َأيب  َذرٍن ، قَاَل : َسَ ْعت َرُسوَل اَّللَّ  

َكََّة يـَُقوُل : قَاَل َذل كَ  ن . الشَّْمُس ، إالَّ مب   َثاَلثًا ( َرَواُه الدَّاَرُقْطين 
ُرَها ، َكاحْلَْيض  ، َوحَ  د يثـُُهْم أَرَاَد ب ه  رَْكَعيَتْ الطََّواف  ، فـََيْخَتصُّ َولََنا ُعُموُم النـَّْهي  ، َوأَنَُّه َمْعىًن مَيَْنُع الصَّاَلَة ، فَاْستَـَوْت ف يه  َمكَُّة َوَغيـْ

 َضع يٌف ، يـَْرو يه  َعْبُد اَّللَّ  ْبُن اْلُمَؤمَّل  ، َوُهَو َضع يٌف ، قَالَُه ََيْىَي ْبُن َمع نٍي . هب  َما ، َوَحد يُث َأيب  َذرنٍ 
 : 2فائدة : 

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: نعم، جيوز سجود التالوة يف أوقات النهي عن الصالة، على الصحيح من قويل العلماء ؛ ألنه ليس 
أن له حكم الصالة جاز فعله يف وقت النهي ؛ ألنه من ذوات األسباب ، كصالة الكسوف وركعيت  له حكم الصالة، ولو فرضنا

 الطواف ملن طاف يف وقت النهي .
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ُكفَّاَر قـَُرْيٍش قَاَل   َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َجاَء يـَْوَم اْْلَْنَدِق بـَْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس َفَجَعَل َيُسبُّ ) َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا و  -61
َواَّللَِّ َما َصلَّْيتُـَها فـَُقْمَنا ِإَل بُْطَحاَن فـَتَـَوضَّأَ  يَا َرُسوَل هللِا َما ِكْدُت ُأَصلِ ي اْلَعْصَر َحَّتَّ َكاَدِت الشَّْمُس تـَْغُرُب قَاَل النَِّبُّ 

 ( .  َرَبِت الشَّْمُس ُثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغِربَ ِللصَّاَلِة َوتـََوضَّْأنَا هَلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بـَْعَد َما غَ 
---------- 

أراد بـ"يوم اخلندق" غزوة اخلندق، وتسمَّى "األحزاب"، فأما تسميتها باخلندق، فألجل اخلندق  الذي ُحفر  (يـَْوَم اْْلَْنَدِق ) 
تسميتها بـ"األحزاب" فالجتماع طوائَف من  ما، وأ وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي  حول املدينة بأمر النيب 

املشركني على حرب املسلمني، وهم قُريش، وَغَطَفان، واليهود، ومن تبعهم، وقد أنزل هللا تعاىل يف هذه القصنة صدر سورة 
 ب .األحزا

رضي -ها، إمنا املختار، كما وقع لعمر وإمنا سبنهم ألهنم كانوا السبَب يف تأخريهم الصالة عن وقت (َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قـَُرْيٍش ) 
 .، وأما مطلقاً، كما وقع لغريه-هللا عنه

أي صالها هبم مجاعًة، كما وقع التصريح بذلك يف رواية  (فـَتَـَوضََّأ ِللصَّاَلِة َوتـََوضَّْأنَا هَلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بـَْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس ) 
 ع، عن هشام، بلفظ: "فصلنى بنا العصر".اإلَساعيلين من طريق يزيد بن ُزري

وهذا يقتضي أن الذي فاِتم من الصالة العصر ، ويف املوطأ أن الذي فاِتم الظهر والعصر ، ويف حديث أيب سعيد أنه الظهر 
لوات عن أربع ص والعصر واملغرب ، وأهنم صلوا بعد هوين من الليل ، ويف حديث ابن مسعود : أن املشركني شغلوا رسول هللا 

 يوم اخلندق ، حىت ذهب من الليل ما شاء هللا .
) شغلونا  فمن العلماء من رجح أن الذي فاِتم صالة العصر ، ألنه الذي يف الصحيحني ، ويؤيد هذا حديث علي يف قوله 

 عن الصالة الوسطى صالة العصر ( .
 خمتلفة يف تلك األيام . ومن العلماء من مجع بأن اخلندق كانت وقعته أياماً ، فكان ذلك يف أوقات

رُُه أَنَُّه ملَْ يـَُفْت َغيـُْرَها ، َواْعَلْم أَنَُّه َوَقَع يف  َهَذا احلَْد يث  ُهَنا َويف  اْلُبَخار ي ن َأنَّ الصَّاَلَة اْلَفائ َتَة َكاَنْت َصاَلَة اْلَعصْ قال النووي :  ر  ، َوظَاه 
َر أَْرَبَع َصَلَواٍت الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغر َب َواْلع َشاَء َحىتَّ َذَهَب ُهو يٌ َويف  اْلُمَوطَّأ  أَنَـَّها الظُّْهُر َواْلعَ   م َن اللَّْيل  ، َوَطر يُق ْصُر ، َويف  َغرْي ه  أَنَُّه َأخَّ

هَ اجلَْْمع  بـَنْيَ َهذ ه  الر نَوايَات  : َأنَّ َوقْـَعَة اخْلَْنَدق  بَق َيْت أَيَّاًما َفَكاَن َهَذا يف    ا . بـَْعض  اأْلَيَّام  ، َوَهَذا يف  بـَْعض 
 قال النووي : ظاهره أنه صالمها يف مجاعة .(  ُثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغِربَ ) 
 احلديث دليل على عدم كراهة قول القائل : ما صليت .-1

 وروي عن حممد بن سريين أنه كره قول الرجل : فاتتنا الصالة .
 لكراهة .والصواب اجلواز وعدم ا

 ا ... ( .: وهللا ما صليته فقال النيب ... حلديث الباب )
 .  وحلديث أيب قتادة يف قصة نومهم عن الصالة ) فقلت يا رسول هللا فاتتنا الصالة ( ومل ينكر عليه النيب 

 الفتح طلعت الشمس(.   سهونا فلم نصل حىت: يا رسول هللاث جندب يف قصة النوم عن الصالة )فقالوا وعند الطَّباين من حدي
: كان عمداً  وقيل، عد أن يقع ذلك من اجلميع : كان نسيانًا ، واسُتبْ  فقيل، الصالة ذلك اليوم  تأخري النيب  اختلف يف-2

 ) الفتح ( .   وهو أقرب .، لكوهنم شغلوه فلم ميكنوه من ذلك 
 وقد اختلف العلماء يف تأخري الصالة عن وقتها يف شدة احلرب ؟

 مطلقاً .ال جيوز  : فقيل
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 يوم اخلندق قبل نزول صالة اخلوف . وأن ما حصل للنيب 
 وهذا قول أكثر العلماء .

َفَما أَْمَكنَـُهْم ؛ ر َجااًل َورُْكَبانًا ، إ: قال ابن قدامة  َلة  إنْ إَذا اْشَتدَّ اخْلَْوُف ، َواْلَتَحَم اْلق َتاُل ، فـََلُهْم َأْن ُيَصلُّوا َكيـْ أَْمَكنَـُهْم ، َوإ ىَل  ىَل اْلق بـْ
ُئوَن ب الرُُّكوع  َوالسُُّجود  َعَلى َقْدر  الطَّاَقة  ، َوجَيَْعُلوَن السُُّجوَد َأخْ  ُروَن ، َغرْي َها إْن ملَْ مُيْك نـُْهْم ، يُوم  ُموَن َويـََتَأخَّ َفَض م ْن الرُُّكوع  ، َويـَتَـَقدَّ

ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقت هَ َوَيْضر بُوَن َوَيْطَعُنوَن ، َوَيُكرُّوَن َويَ   ) املغين ( . م .َوَهَذا قـَْوُل َأْكَثر  َأْهل  اْلع لْ ا ، ف رُّوَن ، َواَل يـَُؤخ ن
رُي النَّيب  ن : قال النووي رمحه هللا  قَاَل اْلُعَلَماُء : ََيَْتم ُل  َصاَلَة اْلَعْصر  َحىتَّ َغرََبت  الشَّْمُس ، َفَكاَن قـَْبَل نـُُزول  َصاَلة  اخْلَْوف  ، َوأَمَّا تَْأخ 

ْشت َغاُل ب َأْمر  اْلَعُدو ن ، َوََيَْتم   َرَها ن ْسَيانًا اَل َعْمًدا ، وََكاَن السََّبُب يف  الن نْسَيان  اال  ْشت َغال  ب اْلَعُدو ن ، وََكاَن َهَذا أَنَُّه َأخَّ َرَها َعْمًدا ل ال  ُل أَنَُّه َأخَّ
ري  ال رُي الصَّاَلة  َعْن َوْقت َها ب َسَبب  الْ ُعْذًرا يف  تَْأخ  َعُدو ن َواْلق َتال  ؛ َبْل ُيَصل ني َصاَلَة صَّاَلة  قـَْبَل نـُُزول  َصاَلة  اخْلَْوف  ، َوأَمَّا اْليَـْوَم َفاَل جَيُوُز تَْأخ 

 وهللا أعلم .   .ه اخْلَْوف  َعَلى َحَسب  احْلَال  ، َوهَلَا أَنـَْواٌع َمْعُروَفٌة يف  ُكُتب  اْلف قْ 
 جيوز تأخريها يف شدة احلرب حبيث ال يعقل ما يقول .وقيل : 

 ورجح هذا القول ابن عثيمني .
،  ، وألنه يدافع املوت ه لو صلى فإنه ال يدري ما يقول وما يفعلأنه جيوز له تأخري الصالة يف هذه احلال، ألنفالصحيح ، إذا كان اإلنسان ال يتمكن من الصالة بوجه من الوجوه ال بقلبه وال ِبوارحه لشدة اخلوف قال الشيخ ابن عثيمني : 

 .يف فتح تسرت، فإهنم أخنروا الصالة عن وقتها إىل الضحى حىت فتح هللا  وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم كما يف حديث أنس 
، وغزوة ذات الرقاع كانت يف السنة الرابعة على املشهور، وقد صلى  ة العصر إىل أن غربت الشمس كما يف حديث جابر ، وغزوة اخلندق كانت يف السنة اخلامسةالصالة عن وقتها يوم اخلندق حينما ُشغل عن صال وعليه َُيمل تأخري النيب 

 ) انتهى ( .  ف .فيها صالة اخلوف فتبني أنه أخرها يف اخلندق لشدة اخلو 

أنه ال حرج  فالصوابمتنوعة ، وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها :  وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا : اخلوف له حاالت
أهنم يف بعض األيام اليت القوا فيها  يوم األحزاب، وقد فعله الصحابة يف قتال الفرس ، كما ذكر أنس  يف ذلك ؛ لفعله 

لناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار العدو الفرس عند فتح تسرت ، فتحوها عند طلوع الفجر يف وقت صالة الفجر ، وشغل ا
على السور ، وبعضهم على األبواب ، وبعضهم نزلوا يف البلد ، فاشتد القتال واحلصار ، فلم يتمكنوا من صالة الفجر ، فأخروها 

: فما أحب أن أعطى هبا كذا وكذا ، يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي ، وحاجة شديدة  حىت صلوها ضحى ، قال أنس 
 ح .  ) نور على الدرب ( .فال حرج يف هذا على الصحي وضرورة ،

 .الصالة الفائتة احلديث دليل على وجوب قضاء  -3
 : مباحث قضاء الفوائت 

 كالوتر ، أو فرضاً كالصلوات اخلمس .   الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفالً أواًل : 
 وَسي قضاًء ألنه فعل العبادة بعد خروج وقتها .

 نياً : يب قضاء الصالة الفائتة : ثا 
 عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . ب: )  حلديث أنس قال : قال رسول هللا -أ

والالم لألمر واألمر للوجوب ، فدل على وجوب املبادرة بقضاء الصالة الفائتة . ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل ) وأقم الصالة 
 ي .لذكري ( أي لتذكر 

 َفَصلَّى اْلَعْصَر بـَْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس مُثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغر َب ( .وحلديث الباب ) -ب
 وألن هذا اإلنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته هبا فوجب عليه قضاؤها ، ألهنا كانت ديناً عليه . -ج
 قضى صالة الفجر حني نام عنها يف السفر . والنيب -هـ

 .احلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إمجاع :  قال الشوكاين
 ثالثاً : الصالة الفائتة تقضى على صفتها .
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 ألن القضاء َيكي األداء .  
 . رواه مسلم قال ) فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ( -والصحابة عن صالة الفجر  نوم النيب  –ففي حديث -أ

 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصالة وكيفيتها . ولقوله -ب
 فإذا قضى صالة الليل يف النهار جهر هبا بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار يف ليل أسر فيها بالقراءة .

َفة َقَضاء اْلَفا ْوله : ) َكَما َكاَن َيْصَنع ُكلن يـَْوم (قَـ  قال النووي :  َفة  أََدائ هَ ف يه  : إ َشارَة إ ىَل َأنَّ ص   ا .ئ َتة َكص 
 ل :لقراءة يف قضاء الفوائت على أحواصفة ا فائدة :

 .كأن يصلي املغرب يف وقت العشاء   أن يقضي فائتة الليل يف وقت الليل ، احلال األول :
 . ففي هذه احلال : جيهر بالقراءة 

 .، كأن يصلي الظهر يف وقت العصر  أن يقضي فائتة النهار يف وقت النهار احلال الثانية :
 . ففي هذه احلال : تكون قراءته يف الصالة سراً  

 .أن يقضي فائتة الليل يف النهار  أن يقضي فائتة النهار يف الليل ، أو احلال الثالثة :
 م .فهذا حمل خالف بني أهل العل 

ة بوقت القضاء ، فإذا صلى صالة جهرية يف النهار ، فإنه يسر بالقراءة ، وإذا صلى صالة سرية فمن أهل العلم من يرى أن العَّب 
 . يف الليل ، فإنه جيهر بالقراءة

العَّبة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصالة تصلى يف وقتها جهرًا ، فإنه يصليها عند القضاء جهرًا ، وإذا كانت  ومنهم من قال :
  . فإنه يصليها عند القضاء سراً  ُتصلى يف وقتها سراً ،

قال النووي رمحه هللا : " وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل ، جهر بال خالف ، وإن قضى فائتة النهار بالنهار ، أسر بال 
ثاين: والواجلهر، ر بوقت القضاء يف اإلسرار أن االعتباا أصحهم، فوجهان :  أو الليل هناراً  يالً خالف ، وإن قضى فائتة النهار ل

 .  ) اجملموع ( . "تاالعتبار بوقت الفوا
، ول الثاين ، فمن فاتته صالة سرية، كالظهر مثاًل، فإنه يقرأ يف قضائها سراً، ولو كان القضاء ليالً الق –وهللا أعلم  – والراجح

  . ؛ وذلك ألن القضاء َيكي األداءاراً مثاًل، فإنه يقرأ يف قضائها جهراً، ولو كان القضاء هنومن فاتته صالة جهرية كاملغرب 
قال أبو قتادة وأصحابه عن صالة الفجر يف السفر حىت طلعت الشمس ،  يف قصة نوم النيب  ويدل على ذلك ما رواه مسلم 

  :  مث أذن بالل بالصالة ، فصلى رسول هللا يوم .لغداة ، فصنع كما كان يصنع كل ركعتني ، مث صلى ا 
وقوله : ) كما كان يصنع كل يوم ( فيه : إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها .. ، وقد َيتج به  ه هللا :قال النووي رمح

من يقول : جيهر يف الصبح اليت يقضيها بعد طلوع الشمس ، وهذا أحد الوجهني ألصحابنا ، وأصحهما : أنه يسر هبا ، وَيمل 
 ) شرح مسلم ( .   .  قوله : كما كان يصنع ، أي يف األفعال 

 وقد سئل الشيخ ابن باز : من فاتته صالة الفجر ، فصالها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصالته أم جيهر هبا ؟
، ملا نام هو أصحابه عن صالة الفجر يف بعض  النيب  ،صالها بعد طلوع الشمس جيهر هبا  جيهر ، إذافأجاب رمحه هللا : 

عد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصالة والسالم ، فالسنة اجلهر بالقراءة ، القضاء الليايل يف بعض األسفار صالها ب
 ز .ن " فتاوى نور على الدرب البن باَيكي األداء " انتهى م

ضاء وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : " وقوله : ) قضاء الفوائت ( يستفاد منه أنه يقضي الصالة الفائتة على صفتها ؛ ألن الق
َيكي األداء ، هذه القاعدة املعروفة ، فعلى هذا إذا قضى صالة ليل يف النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار يف 
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والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصالة والسالم : ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها ة ، ليل أسر فيها بالقراء
أن األمر عائد إىل ذات الصالة ، فهو عائد إىل صفة الصالة أيضًا ، ومن صفاِتا اجلهر بالقراءة إذا كانت إذا ذكرها ( ، فكما 

 ( .الشرح املمتع )  إذا كانت الصالة هنارية ... الصالة ليلية ، واإلسرار بالقراءة
 رابعاً : يب قضاء الفائتة مباشرة من حني أن يتذكرها .

 يصلها إذا ذكرها ( ، فهذا يدل على أهنا تقضى فور الذكر .حلديث أنس السابق  ) ... فل
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة :

أن من فاتته الصالة لعذر يقضيها على الرتاخي ويستحب أن يقضي  -الصحيح عند الشافعية  وهو –ذهب بعض العلماء ف
  .على الفور

 .أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر مبا ال َيصل له به ضرروذهب اجلمهور إىل وجوب القضاء على الفور بكل حال إال 
والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما مل يتضرر يف  ًا ،جيب قضاء الفوائت فور : أي ( حاشية الروض املربع قال يف ) 

ألن بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص يف بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب 
مل يتضرر وال يؤخرها ليصلي  ما ًا ،جالسالنصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إىل القدرة بال ضرر، واملريض يقضيها وإن كان 

 .اً قائم
من نام )  أي جيب يف أول اإلمكان حبيث يلحقه اإلمث بالتأخري عنه قضاء الفرائض الفوائت ما مل يلحقه ضرر، لقوله  وقال :

ولغريه من األحاديث املستفيضة يف األمر بالصالة عند الذكر واألمر يقتضي الوجوب،  ا (ا فليصلها إذا ذكرهعن صالة أو نسيه
يصلها يف املكان الذي مل  وحجة من رأى التأخري أن النيب .. . قول َجهور الفقهاء,فتجب املبادرة إىل فعلها على الفور وهو 

سري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرًضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصالة، ومن ناموا فيه، وهو ال يدل إال على التأخري الي
 . ) احلاشية ( . اختيار بقعة

نام وأصحابه عن صالة الفجر ومل يستيقظوا إال بعد طلوع  : ما اجلواب عن احلديث الذي فيه : أن النيب  فِإن قال قائل
عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ( ويف رواية : ) أمر باالرَتال وقال :  مباشرة بل قال  ) َتولوا الشمس ، فلم يصلها 

 فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( .

: أن هذا ليس فيه داللة على التأخري املستمر ، ألن حديث أنس : ) من نام عن صالة ... ( نص صريح يف الوجوب  واجلواب
لتأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرضاً عن القضاء ، وخاصة أنه جاء على الفور ، وأما هذا احلديث فمحمول على ا

 يف احلديث بيان السبب ، هو : ) أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ( .
قوله ) لزمه قضاؤها على الفور ( مقيد مبا إذا مل يتضرر يف بدنه أو يف معيشة َيتاجها ؛ فإن تضرر بسبب ذلك : : قال املرداوي

 ة .طت الفوريسق
 خامساً : يب قضاء الفوائت مرتبـــــــة .

 فإذا كان عليه مخس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، مث العصر ، مث املغرب ، مث العشاء ، مث الفجر .
 ومجلة ذلك أن الرتتيب واجب يف قضاء الفوائت . : مة قال ابن قدا

بيعة ، وَيىي األنصاري ، ومالك ، والليث ، وأيب حنيفة ، نص عليه أمحد يف مواضع ... وحنوه عن النخعي ، والزهري ، ور 
 وإسحاق . 

 وقال الشافعي : ال جيب ؛ ألن قضاء الفريضة فائتة ، فال جيب الرتتيب فيه ، كالصيام ...
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 إذا ثبت هذا ، فإنه جيب الرتتيب فيها وإن كثرت ، وقد نص عليه أمحد .  
 أكثر من صالة يوم وليلة ؛ وألن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ، ويفضي إىل وقال مالك ، وأبو حنيفة : ال جيب الرتتيب يف

 .                ) املغين ( .تيب يف قضاء صيام رمضان الدخول يف التكرار ، فسقط ، كالرت 
ال يوجبونه إذا زادت فتحصل من ذلك أن الرتتيب واجب عند اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، إال أن احلنفية واملالكية 

 الفوائت على صلوات يوم وليلة . 
 والدليل على وجوب ذلك :

حديث أنس السابق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( فهذا يشمل عني الصالة وكيفية الصالة ، وكذلك يشمل مكان الصالة ،  -أ
 ني الفجر والعصر وإذا مشل مكاهنا لزم أن يكون يف موضعها الرتتييب ، فمثالً الظهر يصليها ما ب

 ( . بـَْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس مثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغر بَ  -فـَتَـَوضَّأَ مُثَّ َصلَّى ، يـَْعين  اْلَعْصَر  ) وحلديث الباب . -ب
 لي ( .يف اجلمع جيمع بني الصالتني ، فيبدأ باألوىل . وميكن أن يستدل حبديث ) صلوا كما رأيتموين أص وكان النيب  -ج

 سادساً : يب الرتتيب بني الفوائت والصالة احلاضرة .
ات  اْلَفائ َتة  ، مُجُْهوُر اْلُفَقَهاء  م َن احْلََنف يَّة  َواْلَمال ك يَّة  َواحْلََناب َلة  قَاُلوا ب ُوُجوب  التـَّْرت يب  بـَنْيَ الصََّلوَ : املوسوعة الفقهية الكويتية جاء يف 

نَـَها َوبـَنْيَ  َلْيه  أَْن يـَْبَدَأ ب َقَضاء  اْلَفَوائ ت  الصَّالَة  اْلَوْقت يَّة  إ َذا اتََّسَع اْلَوْقُت . َفَمْن فَاتـَْتُه َصالٌَة أَْو َصَلَواٌت َوُهَو يف  َوْقت  ُأْخَرى ، فـَعَ  َوبـَيـْ
ُع أل   ْقتُ ُمَرتَـَّبًة ، مُثَّ يـَُؤدن َي الصَّالََة اْلَوْقت يََّة ، إ الَّ إ َذا َكاَن اْلوَ  ي اْلَفَوائ َت َعَلى َضين ًقا اَل يـَتَّس  َرة  فـَيُـَقدن ُمَها ، مُثَّ يـَْقض  ْكثـََر م َن احْلَاض 

َرٍة ، َوإ نْ ، التـَّْرت يب   ري  اْلَفَوائ ت  َمَع َصالٍَة َحاض   .تُـَها  َخرََج َوقْـ َعَلى َأنَّ اْلَمال ك يََّة يـَُقولُوَن ب ُوُجوب  التـَّْرت يب  يف  َقَضاء  َيس 
 ؟سابعاً : مَّت يسقط الرتتيب 

 يف حالة النسيان .أواًل : 
 مثال : إنسان عليه قضاء صالة الظهر والعصر واملغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء .

 . (ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  )لقوله تعاىل 
 .َوالنن ْسَياَن َوَما اْسُتْكر ُهوا َعَلْيه ( رواه ابن ماجه  إ نَّ اَّللََّ جَتَاَوَز َعْن أُمَّيت  اخلَْطَأَ  ) ه لقولو 
 .وهو مذهب اإلمامني أيب حنيفة وأمحد رمحه هللا  

 اجلهل .ثانياً : 

 إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر مث املغرب مث العصر مث العشاء مث الفجر جاهاًل بذلك فقضاؤه صحيح .مثال : 
 روج وقت احلاضرة .إذا خشي خثالثاً : 

 رجل ذكر أن عليه فائتة ، وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة احلاضرة ]صالة الفجر [مثال : 
 فنقول له : قدم احلاضرة وهي الفجر . مث بعد ذلك صل  الفائتة .

، ألنك إذا قدمت الفائتة صارت  : ألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئًا ، بل تضررت  رمحه هللاقال الشيخ حممد بن عثيمني 
 كلتا الصالتني قضاء ، وإذا بدأت باحلاضرة صارت احلاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أوىل بال شك  .

 :ثامناً : حكم من نسي صالة ُث تذكرها وهو يصلي 
 : من نسي الصالة حىت دخل وقت الصالة الثانية ، مث ذكرها فله ثالثة أحوال

الصالة الفائتة قبل أن يبدأ يف الصالة احلاضرة ، فيجب عليه حينئٍذ أن يبدأ بالصالة الفائتة، مث ُيصلي الصالة أن يتذكر  :أواًل 
 . احلاضرة
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أن يصلي الصالة احلاضرة ويتمها مث يتذكر أن عليه صالة فائتة مل يصلها ، فإن الصالة احلاضرة صحيحة ويصلي الصالة  ثانيًا :
 .  عدم الرتتيب بالنسيانالفائتة فقط . وهو معذور يف

 .(  الفائتة أن يتذكر أثناء الصالة احلاضرة أنه مل يصلن  الصالة السابقة ) ثالثاً :
 فإنه يتم احلاضرة وتكون نفاًل، مث يصلي الفائتة ، مث يعيد بعدها احلاضرة حمافظة على الرتتيب .

 وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا .  
 ر رضي هللا عنهما .وهو قول عبد هللا بن عم 
َمام   روى مالك يف املوطأ  َي َصالًة فـََلْم يَْذُكْرَها إ ال َوُهَو َمَع اإل   ، فَإ َذا َسلََّم َعْن نَاف ٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَّ  ْبَن ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل : َمْن َنس 

َي مُثَّ ل ُيَصلن  بـَْعَدَها َماُم فـَْلُيَصلن  الصَّالَة الَّيت  َنس   اأُلْخَرى .  اإل 
وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : ) ومىت ذكر الفائتة يف أثناء الصالة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو مل يذكر الفائتة حىت 

 .فرغت احلاضرة فإن احلاضرة جتزئة عند مجهور العلماء كأيب حنيفة والشافعي وأمحد . . . ( 
 ( .سبيل االستحباب ال الوجوب ، فإذا قطعها مث صلى الصالة الفائتة مث احلاضرة بعدها كان ذلك جائزاً وكونه يتم الصالة اليت هو فيها على ) 

 .ادة احلاضرة مرة أخرى وذهب بعض العلماء إىل أنه يتم الصالة )احلاضرة( اليت هو فيها مث يصلي الفائتة ، وال يلزمه إع
 .ه هللاوهو مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن عثيمني رمح 

    ة اليت خرج وقتها .روعية اجلماعة للصالة الفائتمش-4
يَُّة م ْن اْلَمْكُتوبَات  : فـََلْيَسْت اجلََْماَعُة ف يَها فـَْرَض َعنْيٍ ، َواَل ك   :لنووي قال ا اَل اْلَمْقض   ف . ) اجملموع ( .َفايٍَة ، ب اَل خ 

يوم اخلندق فاتته أربع صلوات فقضاهن يف مجاعة ،  ن النيب ويستحب قضاء الفوائت يف مجاعة ؛ فإ :ل ابن قدامة وقا
 ة .يوم اخلندق عن صالة الفجر هو وأصحابه ، فصلى هبم مجاع وحديث أيب قتادة وغريه ، حني قام رسول هللا 

 م .العلاعة ، وهو قول أكثر أهل ويف قصة اخلندق ونومهم ، استحباب قضاء الفوائت مج ع (حاشية الروض املرب) وجاء يف 
 جواز احللف من غري استحالف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية . -5
 احلديث دليل على أن من فاتته صالة أو صلوات فإنه يبدأ هبا مث يصلي احلاضرة .-6

 عليه من مكارم األخالق وحسن التأين مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي االقتداء به يف ذلك. وفيه ما كان النيب -7
 .أيضاً ليتأسى ويتسلى به بأنه مل يصليها هو ، ألنه ملا شق عليه تأخريها أخَّبه تطييباً لقلب عمر : إمنا حلف قيلفائدة : 

 باب فضل صالة اجلماعــة
 ( .َن َدرََجًة َصالَُة اجْلََماَعِة َأْفَضُل ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ  ِبَسْبٍع َوِعْشرِي )قَاَل  َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -62

---------- 
 ( أفضل التفضيل ، وصيغ على هذا الوزن لداللة على أن شيئني اشرتكا يف صيغة وزاد أحدمها على اآلخر . ) أفضل

 (  أي : صالة املنفرد الذي مل يصل مع اجلماعة . ) صالة الفذ
 ( جزء ، مبعىن واحد . ) درجة

 ا تفضل صالة املنفرد بسبع وعشرين درجة .احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة ، وأهن-1
 اختلف يف  املراد باجلماعة يف احلديث ؟-2

 املراد مطلق اجلماعة يف أي مكان .:  فقيل
 ألن اجلماعة وصٌف علنَق عليه احلكم ، فيؤخذ به .
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 .: بل املراد مجاعة املسجد ال مجاعة البيوت  وقيل
 مر ... ( .للحديث اآليت إن شاء هللا ) لقد مهمت أن آ-أ

 وحلديث األعمى وسيأيت .-ب
 وحلديث ) ... وذلك أنه إذا توضأ مث خرج إىل الصالة ال َيرجه ... ( .-ج

 ، وأنه البد من فعلها يف املسجد ورجحه ابن القيم ، والسعدي .الصحيح وهذا القول هو 
َْمٍس َوع ْشر يَن ُجْزًءا) َأيب  ُهَريـَْرةَ  جاء يف رواية عن -2 اجلمع بني رواييت )سبع وعشرين( ورواية )مخس ف العلماء يف ( وقد اختلخب 

 :( وعشرين

 لكثرة رواِتا .تـَُقدنم : رواية اخلمس وعشرين  قيلف
  من عدٍل حافظ .، ألن فيها زيادة تقدم : رواية السبع والعشرين  وقيل
 ن ذكر القليل ال ينايف ذكر الكثري .إ:  وقيل
 .  وهذا أرجحها أعلمه هللا بزيادة الفضل بالسبع وعشرين ، نه أخَّب باخلمس وعشرين ، مثإ:  وقيل
 : السبع وعشرين خمتصة باجلهرية ، واخلمس وعشرين خمتصة بالسرية .  وقيل
 : السبع وعشرين خمتصة بالفجر والعشاء واخلمس وعشرين بغريها .  وقيل
 : بإدراكها كلها أو بعضها . وقيل
 )فتح الباري ( .         ن أعلم أو أخشع .: الفرق حبال املصلي ، كأن يكو  وقيل

 استدل حبديث الباب من قال : إن صالة اجلماعة سنة ، وهو قول أكثر املالكية . -3

أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد ، فدل على أن صالة املنفرد صحيحة  وا : ألن احلديث فيه املفاضلة بني: قال ووجه الداللة
 اخلالف واجلواب عن هذا احلديث [ . ويثاب عليها .       ] وسيأيت

 احلديث دليل على أن أقل اجلماعة اثنان : إمام ومأموم . -5

 .:  ال نعلم فيه خالفاً  قال ابن قدامة
 حلديث الباب .-أ

 وابن مسعود مرنة . ابن عباس مرنة ، وأمن حذيفة مرنة ، وأمن -ب
رواه  .َرُجٌل يـََتَصدَُّق َعَلى َهَذا، فـَُيَصلن َي َمَعُه( َأال ال ُيَصلن ي َوْحَدُه فـََقاَل:أَْبَصَر َرجُ  اَّللَّ  َأنَّ َرُسوَل ) َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  -ج

 أبو داود .
 . ليحصل له ثواب اجلماعة ، فيكون كأنه أعطاه صدقة اهـ (عون املعبود)قال يف 

َصالُة الرَُّجل  َمَع الرَُّجل  أَزَْكى م ْن َصالت ه  َوْحَدُه ، َوَصالُة الرَُّجل  َمَع  َ )... قال أن رسول هللا  وَعْن ُأيَبن  ْبن  َكْعٍب ،  -د
 رواه أبوداود.الرَُّجَلنْي  أَزَْكى م ْن َصالت ه  َمَع الرَُّجل  ، َوَما َكانُوا َأْكثـََر فـَُهَو َأَحبُّ إ ىَل اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ ( 

ن   مث روى فيه حديث َمال ك  ْبن  احلَُْوْير ث   (باب اثنان فما فوقهما مجاعة) قال اإلمام البخاري رمحه هللا:  إ َذا قَاَل: ) َعْن النَّيب 
 .( بـَرُُكَماَحَضَرْت الصَّالُة فََأذن نَا َوأَق يَما مُثَّ ل يَـُؤمَُّكَما َأكْ 

 .( َهذ ه  التـَّْرمَجَة َلْفظ َحد يث َوَرَد م ْن طُُرق َضع يَفة ُهَما مَجَاَعةان  َفَما فـَْوقَـ بَاب ا ثـْنَ بن حجر رمحه هللا : " قـَْوله : )قال احلافظ ا
( َعَلى أَنَّ أََقلَّ اجلََْماَعة إ َمام َوَمْأُموم ، ] وهو [ أََعمُّ م ْن أَْن َيُكون َواْسُتد لَّ ب ه  )يعين حديث مالك بن احلوريث ًا : وقال أيض

 . ا أَْو ا ْمَرأًَة . انتهى كالم احلافظاْلَمْأُموم َرُجاًل أَْو َصب يًّ 
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ويغىن عنه ، ...  اً سناد ضعيف جدإاحلديث رواه ابن ماجه والبيهقي بهذا قال النووي: حديث )اثنان فما فوقهما مجاعة( 
ذنا أعنده قال لنا إذا حضرت الصالة ف قفال منفلما أردنا اإل،  أنا وصاحب يل أتيت النيب )حديث مالك بن احلويرث قال 

 .    ) اجملموع ( .رواه البخاري ومسلم ا ( كَّبكمأمث أقيما وليؤمكما 
َصاَلُة الرَُّجِل يف اجْلََماَعِة ُتَضعَُّف َعَلى َصالَتِِه يف بـَْيِتِه َويف ُسوِقِه ََخًْسا )  : قَاَل َرُسوُل هللِا  قالُهَريـَْرَة  َأَِب وعن  -63

ِإالَّ رُِفَعْت  ُه ِإَذا تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثَّ َخَرَج ِإَل اْلَمْسِجِد اَل ُُيْرُِجُه ِإالَّ الصَّاَلُة ِلَْ َُيُْط َخْطَوةً َوِعْشرِيَن ِضْعًفا , َوَذِلَك أَنَّ 
ا َداَم يف ُمَصالَُّه اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلْيِه اللَُّهمَّ اْرمَحُْه , َلُه هِبَا َدرََجة  َوُحطَّ َعْنُه هِبَا َخِطيَئة  فِإَذا َصلَّى ِلَْ تـََزِل اْلَمالَِئَكُة ُتَصلِ ي َعَلْيِه مَ 

 ( . َواَل يـََزاُل َأَحدُُكْم يف َصالٍَة َما انـَْتَظَر الصَّاَلةَ 
---------- 
 أي : ثواب صالته .) َصاَلُة الرَُّجِل ( 

 أي : معهم .) يف َجاعٍة ( 
: املراد صالته يف بيته وسوقه منفرداً، هذا هو الصواب ،  قال النوويِتِه بْضعًا وِعْشريَن َدرََجًة ( ) تزيُد َعَلى َصالَتِِه يف ُسوِقِه َوبـَيْ 

 وقيل فيه غري هذا ، وهو قول باطل ، نبهت عليه لئال يُغرت به .
عمر )صالة الرجل يف  الب ضع بكسر الباء، وهو من الثالثة إىل العشرة، وجاء يف رواية حديث ابن) بْضعًا وِعْشريَن َدرََجًة ( 

 ( .تعدل مخساً وعشرين من صالة الفذ الة اجلماعةـصاً وعشرين( ويف حديث أيب هريرة )اجلماعة ، تزيد على صالته وحده سبع
َهُزُه ِإالَّ الصَّاَلُة (   بفتح الياء واهلاء أي : َيرجه ويُنهضه .) ال يـَنـْ

 وبة يف مجاعة ، يعين مل ينو خبروجه من بيته غري الصالة من أمور الدنيا .( أي : إال إرادة الصالة املكت ) ِإالَّ الصَّاَلةُ 
 سم ملا بني اخلطوتني .ا: اخلطوة (  ) خطوة

 أي : بتلك اخلطوة عند هللا .) َِلْ َُيُط ُخطَوًة ِإالَّ رُِفَع َلُه هِبا َدرجة  ( 
 ( أي حمي عنه ذنب . ) َوُحطَّ َعْنُه هِبَا َخطيَئة   

 ( أي : مدة كون الصالة متنعه عن اخلروج من املسجد . ِت الصَّالُة ِهَي الِت َتِبُسهُ ) َما َكانَ 
 ( أي : تدعو له باخلري  ) َواْلَمالِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُكمْ 

تمراً على نية انتظار ( كأنه خرج خمرج الغالب ، وإال فلو قام إىل بقعة أخرى من املسجد مس ) ما دام يف جَمِْلسِه الَّذي َصلَّى ِفيهِ 
 الصالة كان كذلك .

 أي : يف املسجد أي ما مل يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم من قول أو فعل .) ما َِلْ يـُْؤِذ ِفيِه (  
 : املراد باحلدث هنا أعم من ذلك، أي : وقيل: املراد باحلدث احلدث الناقض للوضوء، مثل الريح،  قيل(  )  َما ِلَْ ُُيِْدْث ِفيهِ 

 ( .َيدث سوءاً، ويؤيده رواية مسلم )ما مل َيدث فيه ما مل يؤذ( ويف رواية للبخاري )ما مل يؤذ فيه حبدث فيهما مل 
، من لذي صلى فيه أحدًا بقوله أو فعله، أو َيدث فيه: ما مل يؤذ يف جملسه اواملعىن ؛يف عود املعبود: ما مل يؤذ فيه وقال

 ه .، أي: مامل يبطل وضوءحداث مبعىن احلدث ال من التحديثاإل
ا َدرجٌة ، َوحُ ـملَْ ََيُط ُخط...احلديث دليل على اعتبار اإلخالص يف حصول هذا األجر ) -1 َا  طَّ ـَوًة إ الَّ رُف َع َلُه هب   َعْنُه هب 

 ( .... َخطيَئةٌ 
 احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة على املنفرد بسبع وعشرين درجة .-2
) ... على صالته يف بيته وسوقه ( يقتضي صحة صالته  ن قال بشرطية صالة اجلماعة ، ألن قوله احلديث رد على م -3
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منفردًا ، القتضاء صيغة أفعل االشرتاك يف أصل التفاضل ، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة يف صالة املنفرد ، وما ال يصح ال 
 فضيلة له .

 ث القادم حكمها إن شاء هللا .، وسيأيت يف احلديوالصحيح أن صالة اجلماعة واجبة 
 إحسان الوضوء ، وهو إكماله وإمتامه ، وقد جاءت أحاديث يف ذلك :فضل احلديث دليل على  -4
ضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء تـَوَ   اَّللَّ  حديث مُحْرَاَن َمْوىَل ُعْثَماَن قَاَل تـََوضََّأ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن يـَْومًا ُوُضوءًا َحَسنًا مُثَّ قَاَل رَأَْيُت َرُسولَ  -أ

َهزُُه إ الَّ الصَّالَُة ُغف َر َلُه َما َخالَ م ْن َذنْب ه ( ر » مُثَّ قَاَل  د  اَل يـَنـْ  واه مسلم .َمْن تـََوضََّأ َهَكَذا مُثَّ َخرََج إ ىَل اْلَمْسج 
ب ل  َفجَ -ب َنا ر َعايَُة اإل  يٍن فََأْدرَْكُت َرُسوَل اَّللَّ  وَعْن ُعْقَبَة ْبن  َعام ٍر قَاَل َكاَنْت َعَليـْ قَائ مًا َُيَدن ُث النَّاَس  اَءْت نـَْوَبيت  فـََروَّْحتُـَها ب َعش 

ُن ُوُضوَءُه مُثَّ يـَُقوُم فـَُيَصلن ى رَْكَعتَـنْي  ُمْقب لٌ  ه ه  إ الَّ َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة (  َعَلْيه َما ب َقْلب ه  َوَوجْ فََأْدرَْكُت م ْن قـَْول ه  ) َما م ْن ُمْسل ٍم يـَتَـَوضَُّأ فـَُيْحس 
 رواه مسلم .

ثـُْتُكْم إ ينن  َسَ ْعتُ -ج يـَُقوُل ) اَل يـَتَـَوضَّأُ َرُجٌل   َرُسوَل اَّللَّ  وعن ُعْثَماَن قَاَل ) َواَّللَّ  أُلَحدن ثـَنَُّكْم َحد يثاً َلْواَل آيٌَة يف  ك َتاب  اَّللَّ  َما َحدَّ
ُن اْلوُ  َنُه َوبـَنْيَ الصَّالَة  الَّيت  تَل يَها ( رواه مسلم .ُمْسل ٌم فـَُيْحس   ُضوَء فـَُيَصلن ى َصالًَة إ الَّ َغَفَر اَّللَُّ لَُه َما بـَيـْ

ُن ُوُضوَءَها يـَُقول )  وعن ُعْثَماَن . قال :  َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  -د َوُخُشوَعَها َما م ن  اْمر ٍئ ُمْسل ٍم ََتُْضرُُه َصالٌَة َمْكُتوبٌَة فـَُيْحس 
َلَها م َن الذُّنُوب  َما ملَْ يـُْؤت  َكب ريًَة َوَذل َك الدَّْهَر ُكلَُّه (  رواه مسلم . َورُُكوَعَها إ الَّ َكاَنْت َكفَّارًَة ل َما قـَبـْ

 مشروط بأمرين :. ( أن هذا األجر ) مل َيط خطوة .. -5
 إحسان الوضوء . األول :
 نية خالصة .أن يقصد صالة اجلماعة ب الثاين :

 بعض األحاديث يف فضل املشي إىل املساجد .احلديث دليل على فضل املشي إىل املساجد ، وقد جاءت -6
،  ت هللا ليقض فريضة من فرائض هللامن تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيو : ) قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة -أ

 . رواه مسلمع درجة ( كانت خطواته إحدامها َتط خطيئة واألخرى ترف
: بلى يا رسول هللا قال  به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا:أال أدلكم على ما ميحوا هللا):  وعنه قال : قال رسول هللا  -ب

 . مرواه مسل( فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لصالة وانتظار الصالة بعد ا، وكثرة اخلطا إىل املساجد ، إسباغ الوضوء على املكاره 
وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة(  سالمى من الناس عليه صدقة، .. )كل وعن أيب هريرة . قال: قال رسول هللا  -ج

 متفق عليه .
 ) بشر املشائني بالظلم بالنور التام يوم القيامة ( رواه أبو داود . كما قال   ؛وخاصة بالظلم -د

 ويكتب له أجر ذهابه ورجوعه :
) من راح إىل مسجد اجلماعة ، فخطوة متحو سيئة ، وخطوة تكتب له حسنة  ن عمرو . قال : قال رسول هللا عن عبد هللا ب

 ذاهباً وراجعاً ( رواه أمحد .
ْنُه ، وََكاَن اَل خُتْط    )، قَاَل  أيب املنذ ر ُأيبن  بن  َكْعب  ويف حديث د  م  ْسج 

َ
ُئُه َصالٌة ، َفقيَل لَُه َكاَن َرُجٌل ال أْعَلُم َرجاًل أبـَْعَد م َن امل

َاراً تـَرَْكُبُه يف الظَْلَماء ويف الرَّْمَضاء ؟ فـََقاَل : َما َيُسرُّين  أنَّ َمْنز   د  إينن  أريُد أْن ُيْكَتَب أَْو فـَُقْلُت لَُه : َلو  اْشتَـَرْيَت مح  ْسج 
َ
يل إ ىَل َجْنب  امل

د  َوُرُجوع ي إ َذا َرجَ  ْسج 
َ
 . رواه مسلم ( َقْد مَجََع هللاُ َلَك ذل َك ُكلَُّه  ):  ْعُت إ ىَل أْهل ي ، فـََقاَل َرُسول هللا يل  مَمَشاَي إ ىَل امل

 .وهذا يدل على أنه يثاب على املشي يف رجوعه من املسجد إىل منزله 
  ًعنه .وليس املعىن أن يتقصد أن يسكن يف مكان بعيد عن املسجد ، وإمنا املعىن إذا صادف وكان املسجد بعيدا 
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  ال يستحب أن يقارب بني خطاياه يف ذهابه ، ألن النيب . مل يأمر بذلك 
يف حديث الباب  ) ... مل َيط ُخطوة إال رفعت له هبا درجة وُحط عنه هبا خطيئة ( وظاهر هذا احلديث أن اخلطوة توجب  -7

 شيئني اثنني : رفعة الدرجة وحط اخلطيئة .
َى َفر يَضًة  ة أن النيب لكن جاء يف مسلم من حديث أيب هرير  قال ) َمْن َتَطهََّر َف  بـَْيت ه  مُثَّ َمَشى إ ىَل بـَْيٍت م ْن بـُُيوت  اَّللَّ  ل يَـْقض 

 م ْن فـَرَائ ض  اَّللَّ  َكاَنْت َخْطَوتَاُه إ ْحَدامُهَا ََتُطُّ َخط يَئًة َواأُلْخَرى تـَْرَفُع َدَرَجة ( .
 .قال ) .. إال كتب له هبا حسنة أو ُحط عنه هبا خطيئة (  وفيه أيضاً من حديث عائشة أن الرسول 

 :وهذه األحاديث فيه إشكال 
إما أن تكون عليه خطيئة أو ال تكون عليه خطيئة ، فإذا  ، خطا خطوة ذا ا استظهر ابن حجر : أن العبد إهو م اجلمع بينها

 هبا حسنة توجب رفعة درجة . كانت عليه خطيئة حميت تلك اخلطيئة ، وإن مل تكن عليه خطيئة كتب له
 احلديث دليل على فضل اجللوس يف املسجد وانتظار الصالة وأن املالئكة تستغفر له وتدعو له . -8

َد كاَن يف الصَّالَة  َما َكاَنت  الصَّالُة ه َي اليت َتب ُسُه ... ( طال الوقت أو قصر .لقوله )   فَإ َذا دخل اْلَمْسج 
: ال يزال أحدكم يف  ، ألنه معلوم أن قوله لى فضل منتظر الصالة كفضل املصليا احلديث دليل ع: يف هذقال ابن عبد الَّب

. ، مل يرد به أن ينتظر الصالة قائم ، وال أنه راكع وساجد ، وإمنا أراد أن فضل انتظار الصالة بالقصد إىل ذلك وبالنية صالة ..
 فيه كفضل الصالة ، وأن منتظرها كاملصلي يف الفضل .

وقال رمحه هللا : هذا احلديث من أفضل ما يروى يف فضل املنتظر للصالة ، ألن املالئكة تستغفر له ، ويف استغفارهم له دليل 
ألن املالئكة  –وهللا أعلم  –أال ترى أن طلب العلم من أفضل األعمال ، وإمنا صار كذلك  –إن شاء هللا  –على أنه يغفر له 

 ستغفار .ها له بالدعاء واالتضع أجنحت
واجلالس قبل الصالة يف املسجد النتظار تلك الصالة خاصة فهو يف صالة حىت يصلي ، ففي الصحيحني عن أنس . عن النيب 

 . ) أنه ملا أخر صالة العشاء اآلخرة مث خرج فصلى هبم ، قال هلم : إنكم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة ( 
 حدكم يف صالة ما كانت الصالة َتبسه ( .ويف حديث الباب ) ... وال يزال أ

 وانتظار الصالة ينقسم إىل قسمني :
 اجللوس النتظار صالة أخرى .، و اجللوس قبل الصالة النتظارها 

: وهذا ) أي : اجللوس النتظار صالة أخرى ( أفضل من اجللوس قبل الصالة النتظارها ، فإن اجلالس النتظار قال ابن رجب 
يذهب تقصر مدة انتظاره ، خبالف من صلى صـالة مث جلس ينتظر أخرى ، فإن مدته تطول ، فإن كان كلما  الصالة ليؤديها مث

 صلى صالة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة، وكان ذلك مبنزلة الرباط يف سبيل هللا عز وجل .
يوطن رجل املساجد ال  مرفوعًا :حديث أيب هريرة ظيم، ويف وقال رمحه هللا : وباجلملة فاجللوس يف املسجد للطاعات له فضل ع

  للصالة والذكر إال تبشبش هللا عز وجل كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم .
 وقال سعيد بن املسيب: من جلس يف املسجد فإمنا جيالس هللا عز وجل .

رجل قلبه معلنق باملسجد إذا خرج منه حىت ه : و ظل إال ظل  يف ظلنه يوم الوصحن عن النيب ) أنه عدن من السبعة الذين يظلهم هللا
  يعود ( .

ألن فيه جماهدة للنفس، وكفناً هلا عن أهوائها ، فإهنا ال متيل إال إىل االنتشار يف األرض ، وإمنا كان مالزمة املسجد مكفراً للذنوب 
نيقة واملساكن احلسنة ومواطن الننزه وحنو ذلك، فمن حبس الناس وحمادثتهم ، أو للتنزه يف الدور األ جملالسةالبتغاء الكسب ، أو 
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 ل أنواع الصَّب واجلهاد .ـوذلك من أفض، ، خمالف هلواها  نفسه يف املساجد على الطاعة فهو مرابط هلا يف سبيل هللا
 فضل التبكري إىل احلضور إىل املسجد . -9

بيان ما إذا كان يشرتط مكث املصلي يف املكان الذي ،  ديثالعلماء يف شرح هذا احل ( اختلف ما دام يف مصالهقوله ) -10
ن األجر يشمل كل من بقي يف املسجد ينتظر الصالة يف أي بقعة أإىل أي موضع آخر يف املسجد ، أم صلى فيه وال ينتقل عنه 

 منه .
 والذي يظهر أن األجر يشمل من بقي يف املسجد وإن انتقل من موضعه ، وذلك ألدلة :

ن املقصود إعمار املساجد ، واملرابطة فيها ، وحبس النفس يف أماكن العبادة وقطعها عن املشاغل الدنيوية ، وذلك أمر أ أواًل :
 متحقق فيمن بقي يف املسجد وانتقل من موضع صالته .

درس علم  أن االنتقال عن موضع الصالة داخل املسجد فيه مصلحة لذلك املتعبد ، فقد َيتاج إىل مصحف أو حضور ثانيًا :
 أو ينتقل إىل مكان َيلو فيه مع ربه ، ومن املستبعد أن ينقص األجر بسبب الوقوع يف أمر هو من مصلحة العبادة . 

كان جيلس يف مصاله بعد صالة الفجر ، ولكن بعد أن يغري موضعه فيتوجه إىل أصحابه بوجهه ، وال    مث إن النيب : ثالثاً 
انه وجلسته بعد الصالة إىل الصالة األخرى أو إىل طلوع الشمس ، بل كان ينصرف عن يعرف أنه كان َيرص على التزام مك

 القبلة كي ينصرف أصحابه من بعده .
 وقد نص غري واحد من أهل العلم على ترجيح هذا االحتمال يف معىن احلديث . 

، أو املسجد الَّذ ي صلى ف يه  كله مصلى لَُه ؟ َهَذا قال ابن رجب رمحه هللا : هل املراد بـ ) ُمصاله ( نفس املوضع الَّذ ي صلى ف يه  
 ف يه  تردد .

ن   . َكاَن إذا صلى الفجر جلس يف  مصاله َحىتَّ تطلع الشمس حسناء ( ويف صحيح ُمْسل م َعن جابر بن َسرة ) أن النَّيب 
ن ) ويف ر َوايَة لَُه   (بح أو الغداة َحىتَّ تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قامصال يقوم من ُمصاله الَّذ ي يصلي ف يه  ال َكاَن النَّيب 
 ألنه َكاَن ينفتل إىل أصحابه عقب الصالة ويقبل عليهم بوجهه ...، يف  املوضع الَّذ ي صلى ف يه   ملَْ يكن جلوسه ومعلوم أَنَُّه 

 . فهذا احَلد ْيث يدل َعَلى أن املراد بـ ) مصاله الَّذ ي جيلس ف يه  ( : املسجد كله
 . ) الفتح البن رجب ( .وإىل َهَذا ذهب طائفة من العلماء ، منهم : ابن بطة من أصحابنا وغريه 

وقال اإلمام زين الدين العراقي رمحه هللا :  ما املراد مبصاله ؟ هل البقعة اليت صلى فيها من املسجد حىت لو انتقل إىل بقعة أخرى 
يه ، أو املراد مبصاله مجيع املسجد الذي صلى فيه ؟ َيتمل كال األمرين ، يف املسجد مل يكن له هذا الثواب املرتتب عل

 ( .طرح التثريب  ح .  )واالحتمال الثاين أظهر وأرج
قوله  ) يف مصاله ( أي : يف املكان الذي أوقع فيه الصالة من املسجد ، وكأنه خرج خمرج  وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :

 ك .  ) الفتح ( .على نية انتظار الصالة كان كذل اً  بقعة أخرى من املسجد مستمر م إىلالغالب ، وإال فلو قا
مصاله هل املعىن : ما دام يف صالته ، أو املعىن : ما دام يف مكان صالته ، مبعىن : أنه انتهى  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :

من مكان صالته ؟ كل هذا حمتمل ، ونرجو هللا سبحانه وتعاىل  من الصالة وجلس ، أو املعىن : ما دام يف املسجد الذي هو أعم
 ح ( .لقاءات الباب املفتو  ع .   )أن يكون األخري ، أي : ما دام يف املسجد ، وفضل هللا واس

اإلحداث يف املسجد يقطع األجر اخلاص ، ودعاء املالئكة ، إىل حني الوضوء ورفع  قوله ) ما مل َيدث ( فيه بيان أن-11
مث دخل املسجد مرة أخرى رجع إىل  -ولو خارج املسجد  -دث مرة أخرى ، وذلك صريح احلديث الشريف ، فإذا توضأ احل

 عبادة انتظار الصالة ، وكان من املرابطني يف سبيل هللا.
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جلوسه ، وعلى مجيع األحوال : فإن أجر اجللوس يف املساجد بعد الصلوات أجر عظيم ، يناله العاكفون يف املسجد كل حسب 
 ) َذل َك َفْضُل اَّللَّ  يـُْؤت يه  َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو بقدره ، قال تعاىل اً نال أجر  كامالً   اً بقدرها ، ومن جلس هنار  اً نال أجر  فمن جلس ساعة
 .اْلَفْضل  اْلَعظ يم  ( 

 .ملشي إىل املسجد أفضل من الركوب احلديث دليل على أن ا -12
 وهلذا جاء يف احلديث 

إ ْسَباُغ  ))قَالُوا : بـََلى ، يَا رسوَل هللا  ، قَاَل :  ((أال أَُدلُُّكْم َعَلى َما مَيُْحو هللُا ب ه  اخَلطَايَا َويـَْرَفُع ب ه  الدََّرَجات  ؟  )):  اَل َرُسول هللا قَ 
َكار ه  

َ
د  ، َوانْت ظَاُر الصَّ  الُوُضوء  َعَلى امل َساج 

َ
 رواه مسلم . ((الة  بـَْعَد الصَّالة  َفذل ُكُم الرن بَاُط ، وََكثْـرَُة اخلُطَا إ ىَل امل

 املشي على األقدام إىل اجلماعات وإىل اجُلمعات ( .… يف حديث معاذ ) الكفارات : و 
) من غسل يوم اجلمعة واغتسل ، وبكر وابتكر ، ومشى ومل يركب ، ودنا من اإلمام ،  ويف حديث أوس . قال : قال 

 كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها ( رواه أبو داود .  واستمع ومل يلغ ،
 احلديث دليل على فضل الصالة على غريها من العبادات ، لدعاء املالئكة للمصلي .-13
 احلديث دليل على جواز الصالة يف السوق . -14
 احلديث دليل على أن من عمل املالئكة الدعاء للمؤمنني .-15
 وإن منع دعاء املالئكة ال مينع جواز اجللوس يف املسجد .أن احلدث األصغر -16
َرَة قَالَ و  -64 َوَلْو يـَْعَلُموَن , ِإنَّ أَثـَْقَل َصاَلٍة َعَلى اْلُمَناِفِقنَي َصاَلُة اْلِعَشاِء َوَصاَلُة اْلَفْجِر )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :َعْن َأِِب ُهَريـْ

َُُا َوَلْو َحبْـ  ََُْمُت َأْن آُمَر بِالصَّاَلِة فـَتُـَقاَم ُثَّ آُمَر رَُجاًل فـَُيَصلِ َى بِالنَّاِس ُثَّ أَْنَطِلَق َمعِ , ًوا َما ِفيِهَما ألَتـَْو ِبرَِجاٍل َمَعُهْم  يَوَلَقْد 
 ( .ُحَزم  ِمْن َحَطٍب ِإَل قـَْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحرِ َق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم بِالنَّاِر 

---------- 
ًوا( ُة اْلَفْجرِ الَ ـالَُة اْلِعَشاِء َوصَ ـالٍَة َعَلى اْلُمَناِفِقنَي صَ َــ ِإنَّ أَثـَْقَل صشرح قوله ) -1 َُُا َوَلْو َحبـْ  :, َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما ألَتـَْو
 أي أشدمها ثقالً ، واملراد بثقل الصالة : شهودها مع اجلماعة .(  أَثـَْقلَ ) 

جاء يف رواية ( أي : علم يقني وإميان ما يف فضلهما مع اجلماعة يف املسجـد من الثواب والفضل ، وقد  ْعَلُموَن َما ِفيِهَماَوَلْو يَـ  )
 ) ولو علم أحدهم أنه جيد عظماً َسيناً لشهدها ( .

ًوا )  يب شيبة ) ولو حبواً على املرافق جاء عند ابن أ( أي : يزحفون إذا منعهم مانع من املشي كما يزحف الصغري ، وقد  َوَلْو َحبـْ
 والركب ( .

 يف مجاعة .والفجر احلديث دليل على فضل شهود العشاء  -1
َا قَامَ  َمْن َصلَّى اْلع َشاَء يف   )يـَُقوُل  َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   . قال :َعفَّاَن  ُعْثَمان ْبن : حديثأيضاً  هعلى فضل ويدل  مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ

َا َصلَّى اللَّْيَل ُكلَّ  ْيل  َوَمْن َصلَّى الصُّْبَح يف  ن ْصَف اللَّ   ه ( رواه مسلم .مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ
 صالة الفجر والعشاء أثقل من غريها من الصلوات على املنافقني ، وذلك لسببني : -2

، ألن العشاء وقت السكون والراحة  وإمنا كانت العشاء والفجر أثقل عليهما من غريمها لقوة الداعي إىل تركهماقال ابن حجر : 
 والصبح وقت لذة النوم .

 وألن املراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث ال يراهم الناس يف الظالم ، فال يُفقد املتخلف عنهما .-ب
َْمَرْين  :وقال العراقي :  َا َكاَنْت َهاتَان  الصَّاَلتَان  ثَق يَلتَـنْي  َعَلى اْلُمَناف ق نَي أل   َوإ منَّ
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د  ف يه َما م ْن الظُّْلَمة  وََكْون  َوْقت ه َما َوْقَت رَاَحٍة أَْو َغلَ  :َأَحُدَها   َبَة نـَْوٍم أَْو َخْلَوٍة ب َأَهال ي ه ْم َفاَل ل ْلَمَشقَّة  اْلَمْوُجوَدة  يف  ُحُضور  اْلَمَساج 
 َعاىَل َواْلُمَناف ُق إمَّا َشاكٌّ يف  َذل َك أَْو اَل ُيَصدن ُق فـََيُشقُّ َعَلْيه  َذل َك .يـََتَجشَُّم ت ْلَك اْلَمَشاقَّ إالَّ َمْن ُوفن َق ب ثـََواب  اَّللَّ  تَـ 

َا َخف َي َوَهاتَان  الصَّاَلتَ  (يـُرَاُءوَن النَّاَس َواَل يَْذُكُروَن اَّللََّ إالَّ قَل ياًل ) أَنَّ اْلُمَناف ق نَي َكَما قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل :  َواْلَمْعىَن الثَّاين  ان  يف  لَْيٍل فـَُرمبَّ
َْيُث يـَرَاُه النَّاُس َويـَتَـَفقَُّدوَن  ُهَما َواْسَتتَـَر َحالُُه خب  اَلف  بَاق ي الصََّلَوات  فَإ نَـَّها حب  َغْيَبَتُه َفَكاَن ر يَاُؤُه ََيُضُُّه َعَلى ُحُضور َها َمْن َغاَب َعنـْ

َواَل َمان َع َأْن َيُكوَن اأْلَْمرَان   (َوإ َذا قَاُموا إىَل الصَّاَلة  قَاُموا ُكَساىَل  )َأْظَهُر ل َقْول ه  تـََعاىَل يف  أَوَّل  اآْليَة   ل يَـرَاُه النَّاُس َواْلَمْعىَن اأْلَوَّلُ 
 تـَنْي  َوَاَّللَُّ أَْعَلُم .اْلَمْذُكورَان  يف  اآْليَة  ك اَلمُهَا َحام ٌل هَلُْم َعَلى تـَْرك  اجلََْماَعة  يف  الصَّاَلتـَنْي  اْلَمْذُكورَ 

 .صالة الفجر أسأنا به الظن ( يف صالة العشاء أو يف ) كنا إذا فقدنا الرجل قد قال ابن عمر و 
 .:إسناده صحيح   قال احلافظ ابن رجب

وأثقلها صالة ( ة  قَاُموا ُكَساىَل وا إىَل الصَّاَل ـــــــَوإ َذا قَامُ  احلديث يدل على أن كل الصـلوات ثقيلة على املنافقني كما قال تعاىل )-3
 الفجر والعشاء .

 وقال ابن مسعود ) ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض ( .
إذا صلى الفجر قال: أحاضر فالن،  واملراد بالثقل: من حيث عدم احلضور للمسجد حلديث أيب بن كعب قال )كان النيب 

 : إن أثقل الصالة على املنافقني صالة الفجر والعشاء ...( ن؟ قالوا: ال، مث قال قالوا: ال، أحاضر فال
 احلديث دليل على أن احملافظة على الصلوات كلها  أمان من النفاق .-4
 احلديث دليل على أن التخلف عن صالة الفجر والعشاء من صفات املنافقني . -5
 :بعض صفات املنافقني  -6

  .قلة ذكر هللاأواًل : 

 َوإ َذا قَاُموْا إ ىَل ٱلصََّلوَٰة  قَاُمواْ ُكَساىَلَٰ يـُرَاُءوَن ٱلنَّاَس َواَل يَذُكُروَن ٱَّللََّ إ الَّ قَل ياًل ( .قال تعاىل ) 
 التخلف عن صاليت الفجر والعشاء .ثانياً : 

 حلديث الباب .

 الكسل عن الصالة .ثالثاً : 

 ( . َلوَٰة  قَاُمواْ ُكَساىَلَٰ َوإ َذا قَاُموْا إ ىَل ٱلصَّ قال تعاىل ) 
 رياء .ال رابعاً :

 يـُرَاُءوَن ٱلنَّاَس َواَل يَذُكُروَن ٱَّللََّ إ الَّ قَل ياًل ( . قال تعاىل )
 الكذب ، وإخالف الوعد .خامساً : 

 خان ( . : ) آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 

 األمر باملنكر والنهي عن املعروف .سادساً : 

 ف ( .املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعرو  ) قال تعاىل

 التكذيب لوعد هللا ورسوله .سابعاً : 

نََٰف ُقوَن َوٱلَّذ يَن يف  قـُُلوهب  م مََّرض مَّا َوَعدَ قال تعاىل ) 
ُ
 إ الَّ ُغُروراً ( . ۥٓنَا ٱَّللَُّ َوَرُسولُهُ َوإ ذ يـَُقوُل ٱمل

 . عدم الفقه يف الدينثامناً : 

نََٰف ق نَي اَل يَفَقُهون ( . قال تعاىل )
ُ
 َولََٰك نَّ ٱمل
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 التخذيل واالعرتاض على القدر .تاسعاً : 

 ا ( .َلو َأطَاُعونَا َما قُت ُلو  قال تعاىل عنهم )
 لباطن .االهتمام بالظاهر وإمهال اعاشرًا : 

ُبَك َأجَساُمُهمقال تعاىل )   َوإ ن يـَُقوُلوْا َتسَمع ل َقوهل  م َكأَنَـُّهم ُخُشب مَُّسنََّدة ( . َوإ َذا رَأَيتَـُهم تُعج 
 أن ترك العمل عند عدم رؤية الناس من عالمات الرياء والنفاق .-7
 لوات يف املساجد من عالمات النفاق وضعف اإلميانأن التكاسل عن الص -8
 إذا متكن من ذلك لقوله ) ولو حبواً ( .يف املسجد أن يستحب للمريض حضور الصالة -9

ن ) يهادى بـَنْي رجلني قال ابن رجب :   ( .وخروج املريض إىل املسجد وحماملته أفضل ، كما خرج النَّيب 
 ( .صف ولقد َكاَن الرَُّجُل يهادي بـَنْي رجلني َحىتَّ يقام يف  ال) وقد قَاَل ابن َمْسُعود 

ََُْمُت َأْن آُمَر بِالصَّاَلِة فـَتُـَقاَم ُثَّ آُمَر رَُجاًل فـَُيَصلِ َى بِالنَّاِس ُثَّ أَْنَطِلَق َمعِ شرح قوله )  ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزم  ِمْن َحَطٍب  يَوَلَقْد 
 ( .اِر ِإَل قـَْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحرِ َق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم بِالنَّ 

 أي : نفوس العباد بيد هللا ، أي بتقديره وتدبريه . ( َواَلَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ ) 
ََُْمُت )   اهلم العزم .( َلَقْد 
 أي : آتيهم من خلفهم .(  ُثَّ ُأَخاِلُف ِإَل رَِجالٍ  ) ويف الرواية الثانية(  ِإَل قـَْومٍ  )

ة عند مسلم فقط ، واملعىن : ال َيضرون ، وفيها بيان سبب ذلك ، وهو أن العقوبة على هذه اللفظ(  اَل َيْشَهُدوَن اَلصَّاَلةَ ) 
 ذنب ظاهر ، وهو ختلفهم عن الصالة يف املسجد ال على أهنا لنفاقهم كما قيل .

يًنا َأْو ِمْرَماتـَنْيِ َحَسَنتَـنْيِ َواَلَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه )  –رمحه هللا  –هناك زيادة ِل يذكرها املصنف  يَُِد َعْرقًا َسَِ
 . (َلَشِهَد اَْلِعَشاَء 

 ( بفتح العني وسكون الراء ، العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم . ) َعْرقاً 
، : سهمان يرمى هبما وقيل، الشاة : ما بني ظلفي وقيل، : ظلف الشاة قيل، ( بكسر امليم من الرماة َأْو ِمْرَماتـَنْيِ َحَسَنتَـنْيِ ) 

 ذكر العرق معه .تفسري املرماة بالسهم ليس بوجيه ، ويدفعه  :  وقاللكن هذا ضعفه الزخمشري ، 
 احلديث دليل على وجوب صالة اجلماعة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :-1

 : أنه فرض عني . القول األول
 موسى . روي هذا القول عن ابن مسعود وأيب

 وهو مذهب احلنابلة ، ورجحه ابن خزمية ، وابن املنذر ، وابن حبان .
ُهْم َمَعك ( .-أ نـْ  لقوله تعاىل ) َوإ َذا ُكْنَت ف يه ْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـُقْم طَائ َفٌة م 

كانت اجلماعة سنة كما يقول بعضهم لكان : أن هللا أمر بإقامة صالة اجلماعة وهم يف حالة احلرب واخلوف ، ولو   وجه الداللة
 جبت يف حال اخلوف ، ففي حال األمن من باب أوىل .عذار بسقوطها عند اخلوف ، وإذا و أوىل األ

 وحلديث الباب ) ... فأحرق عليهم بيوِتم ... ( .-ب
قيل بأهنا فرض كفاية فقد كان هذا : فمن قال بأهنا واجبة على األعيان ، قد َيتج هبذا احلديث ، فإنه إن  قال ابن دقيق العيد

 ومن معه ، وإن قيل : إهنا سنة ، فال يقتل تارك السنن ، فيتعني أن تكون فرضاً على األعيان . الفرض قائماً بفعل رسول هللا 
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َّ ) َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة قَاَل و  -ج د . َفَسَأَل َرُسوَل اَّللَّ   قَائ ٌد يـَُقوُدين   ْيَس يل  َرُجٌل أَْعَمى فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَّ  إ نَُّه لَ  - أََتى النَّيب  إ ىَل اْلَمْسج 
   َص لَُه فـَُيَصلن َى يف ْب » فـََقاَل نـََعْم. قَاَل «. َهْل َتْسَمُع النن َداَء ب الصَّالَة  » بـَْيت ه  فـََرخََّص لَُه فـََلمَّا َوىلَّ َدَعاُه فـََقاَل  أَْن يـَُرخن  ( فََأج 

 رواه مسلم .
 فإذا مل يرخص لألعمى يف تركها ، فالبصري ومن ال عذر له من باب أوىل يف عدم تركها .مل يرخص له ،  فالرسول 

 .:  وإذا مل يرخص لألعمى الذي مل جيد قائداً ، فغريه من باب أوىل  قال ابن قدامة
 ة له إال من عذر ( رواه ابن ماجه .يأت  فال صال ) من َسع النداء فلم  وحلديث ابن عباس . قال : قال رسول هللا -د
اَّللََّ َشرََع َمْن َسرَُّه أَْن يـَْلَقى اَّللََّ َغًدا ُمْسل ًما فـَْلُيَحاف ْظ َعَلى َهُؤالَء  الصََّلَوات  َحْيُث يـَُناَدى هب  نَّ فَإ نَّ )اَل ابن مسعود . قَ َعْن و  -ه

بـَْيت ه  لَتـَرَْكُتْم ُسنََّة نَب ين ُكْم  بـُُيوت ُكْم َكَما ُيَصلن ى َهَذا اْلُمَتَخلن ُف يف   ن  اهْلَُدى َوَلْو أَنَُّكْم َصلَّْيُتْم يف  ُسَنَن اهْلَُدى َوإ نَـُّهنَّ م ْن ُسنَ  ل َنب ين ُكْم 
َها إ الَّ ُمَنا، ... َوَلْو تـَرَْكُتْم ُسنََّة نَب ين ُكْم َلَضَلْلُتْم  ف ٌق َمْعُلوُم النن َفاق  َوَلَقْد َكاَن الرَُّجُل يـُْؤَتى ب ه  يـَُهاَدى بـَنْيَ َوَلَقْد رَأَيـْتُـَنا َوَما يـََتَخلَُّف َعنـْ

 م .رواه مسل(  الصَّفن   الرَُّجَلنْي  َحىتَّ يـَُقاَم يف  
 فهذا الصحايب َيكي إمجاع الصحابة على أن من ترك صالة اجلماعة يف املسجد من عالمات النفاق .

 : أنه سنة . القول الثاين
 ب املالكية .وهو مذه

 ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ( . حلديث ابن عمر السابق 
 .: فيه دليل على عدم وجوهبا  قال الصنعاين
: ألن احلديث فيه املفاضلة بني أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد ، فدل على أن صالة املنفرد صحيحة ويثاب  وجه الداللة

 عليها .
 : فرض كفاية . لثالقول الثا

اجلماعة تفضل  إىل فرض الكفاية حديث ابن عمر ) صالة واستدلوا بأدلة القائلني بالوجوب العيين ، وصرفها من فرض العني
 صالة الفذ بسبع عشرين درجة ( . فإنه يفيد صحة صالة املنفرد ، فيبقى الوجوب املستفاد منها وجوباً كفائياً .

 فرض عني ، وأن من صلى يف بيته من غري عذر فصالته صحيحة مع اإلمث . القول األول ، أهنا والراجح
 لقد ُمت أن آمر ... ( ؟م الوجوب العيين عن حديث الباب ماذا أجاب القائلون بعد ( 

 أجابوا بأجوبة :
 ديد والزجر ، وحقيقته غري واردة .: أن اخلَّب ورد مورد الته قيل

 وهذا ضعيف . 
 ومل يفعل ، ولو كانت فرض عني ملا تركهم .همن  : أن الرسول  وقيل

ال يهم إال مبا جيوز له فعله لو فعله ، وأما الرتك فال يدل على  : وهذا ضعيف ، ألنه وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بقوله 
 ه .عدم الوجوب الحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسبب

 كوا الصالة رأساً ال جمرد اجلماعة .: املراد بالتهديد قوم تر  وقيل
 ) ال يشهدون الصالة ( أي ال َيضرون .و ضعيف ، فقد جاء يف رواية مسلم وه

 وعند ابن ماجه : ) لينتهني أقوام عن تركهم اجلماعات أو ألحرقنن بيوِتم ( .
 : أن احلديث ورد يف حق املنافقني . وقيل
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) ال  ، وقد قال معرضًا عنهم وعن عقوبتهم   على نفاقهم ، وكان ال يعاقب املنافقني وهذا ضعيف ، ألن النيب 
 يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ( .
) ليس صالة  يف املنافقني ، لقوله يف احلديث : والذي يظهر يل أن احلديث ورد  وقاللكن احلافظ ابن حجر رجح هذا القول ، 

) لو يعلم أحدهم ... ( ألن هذا الوصف الئق باملنافقني ال باملؤمن الكامل   له أثقل على املنافقني من العشاء والفجر ( ولقو 
 ) ال يشهدون العشاء اجلميع ( أي اجلماعة ، وقوله يف رواية  ، لكن املراد به نفاق املعصية ال نفاق الكفر ، بدليل قوله 

) مث  ألصم عن أيب هريرة عند أيب داود ية يزيد بن ايف روا يف حديث أسامة : ) ال يشهدون اجلماعة ( وأصرح من ذلك قوله 
آيت قومًا يصلون يف بيوِتم ليست هبم علة ( فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية ال كفر ، ألن الكافر ال يصلي يف بيته وإمنا 

 .يصلي يف املسجد رياء وَسعة 
 على قولني : بد من املسجد اختلف القائلون بوجوب اجلماعة ، هل تصلى مجاعة يف أي مكان أم ال-2

 : جيوز فعلها يف غري املسجد . القول األول
 ورواية عن أمحد .، والشافعي ، وهذا قول مالك 

 .: وجيوز فعلها يف البيت والصحراء  قال ابن قدامة
رجل من أميت أدركته ) أعطيت مخساً مل يعطهن ... ذكر منها : وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ، فأميا  حلديث جابر مرفوعاً 

 .متفق عليه  لصالة فليصل (ا
 : ال جيوز فعلها إال يف املسجد . القول الثاين

 ورجح هذا القول ابن القيم .
 .: والذي ندين هللا به أنه ال جيوز ألحـد التخلف عن اجلماعة يف املسجد إال من عذر ، وهللا أعلم بالصواب  قال رمحه هللا

همن بتحريق املتخلفني عنها ومل  صواب وجوب فعلها يف املسجد ، ألن املسجد شعارها ، وألنه : وال وقال الشيخ السعدي
يستفصل ، هل كانوا يصلون يف بيوِتم مجاعة أم ال ، وألنه لو جاز يف غري املسجد لغري حاجة ، لتمكن املتخلف عنها والتارك 

 .هلا من الرتك ، وهذا حمذور عظيم 
 .ات اخلمس ، حىت ولو كانت مقضية اجلماعة مشروعية للصلو -3
 لعموم األدلة .-أ

ملا نام عن صالة الفجر هو وأصحابه يف سفر كما يف حديث أيب قتادة ، أمر بالاًل فأذن مث صلى سنة الفجر  وألن النيب -ب
 مث صلى الفجر كما يصليها عادة مجاعة ، وجهر بالقراءة .

نَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاب  َجاَء يـَْوَم اخْلَْنَدق  بـَْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قـَُرْيٍش أَ ) َعْبد  هللا   َجاب ر ْبنوتقدم حديث  -ج
 ُّ ْمَنا إ ىَل بُْطَحاَن فـَتَـَوضَّأَ َواَّللَّ  َما َصلَّْيتُـَها فـَقُ  قَاَل يَا َرُسوَل هللا  َما ك ْدُت ُأَصلن ي اْلَعْصَر َحىتَّ َكاَدت  الشَّْمُس تـَْغُرُب قَاَل النَّيب 

 ( . ل لصَّالَة  َوتـََوضَّْأنَا هَلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بـَْعَد َما َغَرَبت  الشَّْمُس مُثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغر بَ 
 ظاهره أنه صالمها يف مجاعة . ( مثَّ َصلَّى بـَْعَدَها اْلَمْغر بَ قال النووي : قوله ) 

 قوم يف السفر ، ومل يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس ، فإهنم يفعلون كما يفعلون يف العادة متاماً . وعلى هذا فإذا نام
يَُّة م ْن اْلَمْكُتوبَات  : فـََلْيَسْت اجلََْماَعُة ف يَها فـَْرَض َعنْيٍ ، َواَل ك   : قال النووي اَل اْلَمْقض   ف . ) اجملموع ( .َفايٍَة ، ب اَل خ 

يوم اخلندق فاتته أربع صلوات فقضاهن يف مجاعة ،  يستحب قضاء الفوائت يف مجاعة ؛ فإن النيب و  :ل ابن قدامة وقا
 ة .يوم اخلندق عن صالة الفجر هو وأصحابه ، فصلى هبم مجاع وحديث أيب قتادة وغريه ، حني قام رسول هللا 
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 م .اعة ، وهو قول أكثر أهل العللفوائت مجويف قصة اخلندق ونومهم ، استحباب قضاء ا ع (حاشية الروض املرب) وجاء يف 
 ال جتب على النساء .صالة اجلماعة  -4

 دليل على أن صالة اجلماعة واجبة على الرجال دون النساء ، وهذا باإلمجاع .فهذا ) إىل رجال ( يف احلديث  لقوله 

 لكن اختلفوا يف حكمها للمرأة :
 : سنة . فقيل

 واحلنابلة .، وبه قال الشافعية 
كان يقول : ) انطلقوا إىل الشهيدة فزوروها ، وأمر أن يؤذن هلا وتقام وتؤم أهل دارها يف   حلديث أم ورقة : أن رسول هللا 

 . رواه أبو داودالفرائض ( 
 : مكروهة . وقيل

 وهو قول احلنفية .
 : ألن املرأة ليست من أهل االجتماع ، وألن هذا غري معهود يف أمهات املؤمنني . قالوا

 أهنا مباحة . والصحيح
 اجلماعة للسنن . -5

 النوافل من حيث مسنونية اجلماعة هلا وعدم مسنونيتها قسمان :
 : ما تسن له اجلماعة . القسم األول

 وهي صالة الكسوف ، واالستسقاء ، والعيد .
 ال تسن له اجلماعة .: ما يفعل على االنفراد  القسم الثاين

 افل املطلقة وهي ما يتطوع به يف الليل والنهار .كالراتبة مع الفرائض ، والنو 
 لكن ال بأس أن يفعلها يف مجاعة أحياناً ، لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادة .

 صلى مع ابن عباس ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وذلك يف قيام الليل . ألنه ثبت أن النيب 
 حديث ابن عباس :

ن  قَاَل ) ب تُّ يف  بـَْيت  َخالَ  .ابن عباس عن  ُّ  يت  َمْيُمونََة ب ْنت  احْلَار ث  َزْوج  النَّيب  ُّ  وََكاَن النَّيب  َلت َها ، َفَصلَّى النَّيب   ع ْنَدَها يف  لَيـْ
 . اْلع َشاَء ، مُثَّ َجاَء إ ىَل َمْنز ل ه  ،  ... مُثَّ قَاَم فـَُقْمُت َعْن َيَسار ه  ، َفَجَعَلين  َعْن ميَ ين ه  ( متفق عليه

 ديث ابن مسعود :وح
لَيَلًة ، فََأطَاَل الق ياَم َحىتَّ مَهَْمُت بأْمر  ُسوٍء ! قيل : َوَما مَهَْمَت ب ه  ؟ قَاَل :  ، قَاَل : َصلَّْيُت َمَع النَّيبن  عن ابن مسعود 

 مَهَْمُت أْن أْجل َس َوأََدَعُه . ُمتـََّفٌق َعَليه  
 حذيفة :وحديث 

. فـَُقْلُت: يـَرَْكُع ع ْنَد املَئة ، مُثَّ َمَضى ،لَيَلٍة فَافْـَتَتَح البَقَرةَ  َذاتَ  : َصلَّْيُت َمَع النَّيبن هللا عنهما، قَالَ  يَفة بن  اليمان  رضيُحذَ عن 
َا يف ركَعة َفَمَضى، فُقْلتُ : ُيَصلن ي فـَُقْلتُ  : يـَرَْكعُ هب 

َا  الً َتَح آ، مُثَّ افْـتَ فْـَتَتَح النن َساَء فـََقَرأََها، مُثَّ اهب  : إ َذا َمرَّ بآية َل ع ْمرَاَن فـََقَرأََها، يَقَرأُ ُمتَـَرسن 
َ الَعظ يم  )): مُثَّ رََكَع، َفَجَعَل يـَُقولُ ، إَذا َمرَّ بتَـَعوٍُّذ تـََعوَّذَ ، وَ ، َوإَذا َمرَّ بُسَؤاٍل َسَألَ ف يَها َتسبيٌح َسبَّحَ  َفَكاَن رُُكوُعُه حَنواً م ْن  ((ُسْبَحاَن َريبن 

َدهُ ))، مُثَّ قَاَل :  ق َيام ه   َ اأَلْعَلى)): َطوياًل َقريباً مم َّا رََكَع، مُثَّ َسَجَد، فـََقالَ  مُثَّ قَامَ  ((، رَبَـَّنا َلَك احَلْمدُ َسَ َع هللُا ل َمْن محَ  َفَكاَن  ((ُسْبَحاَن َريبن 
 ُسُجوُدُه َقريباً م ْن ق َيام ه  . رواه مسلم .
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 ه هللا : صالة التطوع يف مجاعة نوعان :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح
 .كما مضت به السنة   اً ضان ، فهذا يفعل يف اجلماعة دائمما تسن له اجلماعة الراتبة كالكسوف واالستسقاء وقيام رم أحدُا : 
فهذا إذا فعل ذلك .  ما ال تسن له اجلماعة الراتبة كقيام الليل ، والسنن الرواتب ، وصالة الضحى ، وَتية املسجد وحنو الثاين : 

والصحابة والتابعني مل يكونوا  وأما اجلماعة الراتبة يف ذلك فغري مشروعة بل بدعة مكروهة ، فإن النيب ، مجاعة أحيانا جاز 
 ،فإنه كان يقوم الليل وحده ،  اً طوع يف ذلك يف مجاعة قليلة أحيانإمنا ت والنيب  ،الجتماع للرواتب على ما دون هذا يعتادون ا

لكن ملا بات ابن عباس عنده صلى معه ، وليلة أخرى صلى معه حذيفة ، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود ، وكذلك صلى 
عند عتبان بن مالك األنصاري يف مكان يتخذه مصلى صلى معه ، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إمنا كان 

 اً .                         يصليها منفرد
واحلاصل : أنه ال بأس أن يصلي اجلماعة بعض النوافل مجاعة ، ولكن ال تكون هذه سنة راتبة كلما وقال الشيخ ابن عثيمني : 

 ع .صلوا السنة صلوها مجاعة ؛ ألن هذا غري مشرو 
 التعزير باملال ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : استدل باحلديث من قال ِبواز-6

 : جواز التعزير باملال . ألولالقول ا
 وهذا القول رجحه ابن القيم .

وعن أصحابه بذلك  : وقد جاءت السنة بذلك عن النيب  فقالومن أصحابه ،  واستدل له بأدلة كثرية ومتنوعة من النيب 
 يف مواضع :

 : أمره لعبد هللا بن عمر بأن َيرق الثوبني املعصفرين . منها
  بكسر القدور اليت طبخ فيها حلم احلمر اإلنسية .يوم خيَّب : أمره  ومنها
 : هدم مسجد الضرار . ومنها
 : َتريق متاع الغال . ومنها

 ومنها : أخذ شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعاىل .
 ألنس بطرحه خامت الذهب ، فطرحه فلم يعرض له أحد . : أمره  ومنها
 : قطع خنل اليهود ، إغاظة هلم . ومنها

 .: َتريق عمر وعلي املكان الذي يباع فيه اخلمر ومنها 
 : عدم جواز التعزير باملال . القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .
 : بأن التعزيرات املالية منسوخة . قالوا

 .الصواب عدم النسخ ، ألدلة كثرية ، منها حديث الباب ، وإمنا املنسوخ التعذيب بالنار فقط  : قال الشيخ ابن باز
 الصحيح . وهذا القول هو

 مل َيرق بيوت هؤالء املتخلفني ؟ ملاذا النيب  -7
 : لوجود النساء والذرية . قيل

 وقد جاء يف مسند أمحد : ) لوال ما فيها من النساء والذرية ( . وهي زيادة ضعيفة .
 : ألنه ال يعذب بالنار إال رب النار . وقيل
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 .الصحيح وهذا القول هو 
من رفيع  ب به ، مع التفريط فيما َيصل ن الصالة بوصفهم احلرص على الشيء احلقري من مطعوم أو ملعو ذم املتخلفني ع -8

 الدرجات ومنازل الكرامة .

 به عن األعلى من العقوبة . يتقدمي الوعيد والتهديد على العقوبة ، ألن املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزجر اكتف -9

 ت هبم علة ( دليل على أن األعذار تبيح التخلف عن اجلماعة .) ليسيف قوله يف رواية أيب داود  -10

 فيه الرخصة لإلمام أو نائبه يف ترك اجلماعة ألجل إخراج من يستخفي يف بيته ويرتكها . -11
 إثبات صفة اليد  هل إثباتاً يليق ِبالله . -12

 حديث ضعيف .هو ، و  رواه الدار قطينحديث : ) ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ( .  فائدة :
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َعْبَد اَّللَِّ ْبن ُعَمر وعن -65 قَاَل ا ( ,  اْلَمْسِجِد َفاَل ََيْنَـْعهَ ِإَذا اْسَتْأَذَنْت َأَحدَُكُم اْمَرأَتُُه ِإَل ) يـَُقوُل  قَاَل َسَِ

ْعُتُه َسبَُّه ِمثْـَلُه َقطُّ  فََأقْـَبلَ  :فـََقاَل ِباَلُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َواَّللَِّ َلَنْمنَـُعُهنَّ. قَالَ  َوقَاَل ُأْخِْبَُك َعْن  ؛َعَلْيِه َعْبُد اَّللَِّ َفَسبَُّه َسبًّا َسيِ ًئا َما َسَِ
 ( . َوتـَُقوُل َواَّللَِّ لََنْمنَـُعُهنَّ  َرُسوِل اَّللَِّ 

 ( .الَ ََتْنَـُعوا ِإَماَء اَّللَِّ َمَساِجَد اَّللَِّ ويف لفظ ملسلم ) 
---------- 

 االستئذان طلب اإلذن .(  َذا اْسَتْأَذَنتْ إِ ) 
 أي : فال يردها .ا ( َفالَ ََيْنَـْعهَ ) 
 هو أحد أبناء عبد هللا بن عمر .( قَاَل فـََقاَل ِباَلُل ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ) 
 .عن اخلروج إىل املساجد  ( َواَّللَِّ لََنْمنَـُعُهنَّ ) 

املضادة  ه( وهذا الكالم ظاهر  وهللا لنمنعهن ) يقول لوبال(  ال متنعوا)  يقول الرسول يقول ،  أقسم على ضد ما النيب 
  .فقصده أن مينعهن لفساد الناس وكثرة الفنت غري املتبادر من لفظه، لولكن قصد بال،  واملخالفة لكالم رسول هللا 

 يعين عبد هللا بن عمر .( قَاَل فََأقْـَبَل َعَلْيِه َعْبُد اَّللَِّ ) 
ْعُتُه َسبَُّه ِمثْـَلُه َقطُّ  َفَسبَّهُ )   . ألن ظاهر كالم بالل خمالفة أمر النيب (  َسبًّا َسيِ ًئا َما َسَِ
 احلديث دليل على أن املرأة ال خترج للمسجد إال بإذن من زوجها . -1
َد اَّللَّ  ( هني الرجل أن مينع امرأته إذا ) يف قوله  -2  استأذنته باخلروج للمسجد  اَل مَتْنَـُعوا إ َماَء اَّللَّ  َمَساج 

 :لى قولنيد عاخَتلف أهُل الع لم  يف إذن  الزوج  لزوجت ه إذا استأذنْته للخروج  إىل املسج  وقد 
منَـَعها مل َيُرْم  ُيستحبُّ للزوج  أن يأذَن لزوجت ه إذا استأذنْته يف اخلروج  إىل املسجد  للصالة  إذا أُم نت  الفتنُة، فإنْ  القول األوَّل:

 .   ) يكره منعها ( .  ليه منُعهاع
 ء .وُحكي أنَّه قوُل عامَّة العلما ة ،واحلنابلية ، والشافع،  ةوهو مذهُب املالكي 

د َلك ْن ب ُشُروٍط ذََكَرَها اْلُعَلمَ قال النووي :  ا النـَّْهي َعْن َوَهذَ  ء ...اَهَذا َوَشَبهه م ْن َأَحاد يث اْلَباب ظَاه ر يف  أَنَـَّها اَل مُتَْنع اْلَمْسج 
َدْت الشُُّروط اْلَمْذُكورَ َمْنعهنَّ م ْن اخْلُُروج حَمُْمول َعَلى َكرَاَهة التـَّْنز يه إ َذا َكاَنْت اْلَمْرأَة َذات َزْوج أَْو َسين د وَ   ة .ُوج 

َد هللا حلديث الباب ) ال   ( .مَتْنعوا إماَء هللا  مساج 
 :وذلك ِلَما يلي النهَي للتَّنزيه .و 

ا يتحقَّق إذا كان املستأذُن خميـَّرًا يف اإلجابة  أو الردن  : أواًل  ؛ ألنَّ ذلك إمنَّ  . لو كان إذُن الزَّوج  واجًبا النْتَفى معىن االستئذان 
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 ة .أنَّ حقَّ الزوج  يف مالزمة  املسكن  واجٌب؛ فال ترتكه للفضيل : ثانًيا
ها، شاَء أو أىَب  لو كان املنُع حراًما لكان من حقن  الزوجة   : ثالثًا   .أن خترَُج إىل املسجد  دون إذن  َزوج 

 ة ، وَيرم منعها .جيُب على الزوج  أْن يأذَن لزوجت ه إذا استأذنْته إىل املسجد  للصالة ، إذا أُم نت الفتن القول الثَّاين:
نقيطين   ،والشوكاين م ،وابن  حز  َّب ،وهو قوُل ابن  عبد ال   ني .ن  ُعثَيمواب ز ، وابن  با،  والشن 

قال: فأقْـَبَل عليه عبُد هللا  فَسبَّه سبًّا سين ًئا ما َسعُته سبَّ م ثَله قطُّ، (  وهللا  لنمنعهنن  حلديث الباب حينما قال بالل )  - أ
ُُك عن رسول  هللا    ؟  وتقول: وهللا  لنمنعهن وقال: ُأخَّب 

 ع .ذا الف عُل م ن ابن  ُعمَر يدلُّ على َترمي  املنهف

  .نَّ النَّهي يف احلديث  للتحرمياقالوا :  ( ال مَتنعوا إماَء هللا  مساجَد هللاوحلديث الباب أيضاً )  -ب
وقال بعُض العلماء : إنَّ هذا احلديث هنٌي، واألصُل يف النَّهي  التحرمُي، وعلى هذا؛ فيحرُم على الَويل  أْن قال الشيخ ابن عثيمني : 

 هاَب إىل املسجد  لتصلن ي مع املسلمني، وهذا القول هو الصَّحيُح.أرادت الذن   مينَع املرأَة إذا
أقبَل إليه عبُد هللا فسبَُّه سبًّا شديداً ،  ملا قال له ابُنه بالٌل حينما َحدََّث هبذا احلديث: وهللا  لََنْمنَـُعُهنَّ  ويدلُّ هلذا: أنَّ ابَن ُعمَر 

فـََهَجَرُه. ألنَّ هذا  (  وهللا لََنْمنَـُعُهنَّ »وتقول: « ال متنعوا إماَء هللا  : »رسوُل هللا   ما سبَُّه مثَله قطُّ، وقال له: أقوُل لك: قال
. مضادٌَّة لكالم  الرَّسول    )الشرح املمتع(  وهذا أمٌر عظيٌم، وتعظيُم كالم  هللا  ورسول ه  عند السَّلف  ال مياثُله تعظيُم أحٍد م ن اخلََلف 

 ما هو قول اجلمهور .كراهة منعها ك  والراجح

 ل .لكن صالة املرأة يف بيتها أفض -3

دَ )  َعن  اْبن  ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا   -أ ٌر هلَُ  الَ مَتْنَـُعوا ن َساءَُكُم اْلَمَساج   ن ( رواه أبو داود .، َوبـُُيوتـُُهنَّ َخيـْ
د  خَ )  َوَقْد َرَوى َأمْحَُد َعْن أُمن  َسَلَمَة َعْنُه  -ب ُر َمَساج   ( . النن َساء  قـَْعُر بـُُيوِت  نن  يـْ
ن   وعن -ج َا ، َوَصالَتـَُها يف  خَمَْدع َها أَْفَضُل م ْن  )قَاَل  َعْبد  هللا  ، َعن  النَّيب  َا يف  ُحْجَرِت  َصالَُة اْلَمْرأَة  يف  بـَْيت َها أَْفَضُل م ْن َصاَلِت 

َا يف  بـَْيت َها  د .( رواه أبو داو  َصاَلِت 
 يف صالة املرأة يف بيتها األمن من الفتنة ، فيكون أفضل ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التَّبج . -د

ن   قال الشنقيطي : َد النَّيب  ُد َمْسج  ٌر م ْن أَْلف  َصاَل )  َوب ه  تـَْعَلُم أَنَّ قـَْولَُه  َوَلْو َكاَن اْلَمْسج  د ي َهَذا َخيـْ ٍة ف يَما َصاَلٌة يف  َمْسج 
َد احلَْرَامَ  َواُه إ الَّ اْلَمْسج  ٌر هَلُنَّ م َن الصَّاَلة  يف  اجلََْماَعة  يف  ا ( س  د  .َخاصٌّ ب الرن َجال  ، أَمَّا النن َساُء َفَصاَلتـُُهنَّ يف  بـُُيوِت  نَّ َخيـْ  ْلَمْسج 

 . رواه أمحد(  . وصالتك يف دارك خري لك من صالتك يف مسجد قومكوجاء يف حديث آخر ) ..

اتفق الفقهاء على أن صالة الرجل يف املسجد مجاعة أفضل من صالته منفرداً يف البيت ، حلديث (  ةاملوسوعة الفقهي )يف جاء 
الة أحدكم وحده خبمس وعشرين درجة( ويف رواية: )بسبع صالة اجلماعة أفضل من ص) قال : قال رسول هللا  أيب هريرة 

 ليه متفق ع .(وعشرين درجة
 رواه أمحد  . (أما يف حق النساء فإن صالِتن يف البيت أفضل ؛ حلديث أم سلمة مرفوعاً : ) خري مساجد النساء قعر بيوِتن 

 شروط خروج املرأة للمسجد . -4
 : األمن من الفتنة عليهن أو هبن . األول
 : عدم التزين والتطيب . الثاين

َرَة )  ُسوُل اَّللَّ  قَاَل رَ  : َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة قَالَ  -أ َا اْمَرأٍَة َأَصاَبْت خَبُورًا َفاَل َتْشَهْد َمَعَنا اْلع َشاَء اآلخ   ( رواه مسلم .أميُّ
َد َفاَل مَتَسَّ ط يبإ َذا َشه َدْت إ ْحَداُكنَّ ا)  َعْن زَيـَْنَب اْمَرأَة  َعْبد  اَّللَّ  قَاَلْت قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَّ  و  -ب  اً ( متفق عليه .ْلَمْسج 
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َد هللا  ، َوَلك ْن ل َيْخُرْجَن َوُهنَّ َتف اَلتٌ ) قَاَل  َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللا  و  -ج  ( رواه أبو داود .                               اَل مَتْنَـُعوا إ َماَء هللا  َمَساج 
 .ت ( : غري متطيبا تفالت 

يٍح َعَلى َشْرط  اْلُبَخار ين  َوُمْسل ٍم ، َوَتف اَلٌت ب َفْتح  ا : َشرْح  اْلُمَهذَّب  قَاَل النـََّوو يُّ يف   لتَّاء  يف  َهَذا احلَْد يث  َرَواُه أَبُو َداُوَد ب إ ْسَناٍد َصح 
 . اْلُمثـَنَّاة  فـَْوَق وََكْسر  اْلَفاء  ، َأْي : تَار َكاٌت الطن يب  

َنَـَّها َتَُ َوإ َذا َعل مْ قال الشنقيطي :  د  ؛ أل  رن ُك َشْهَوَة الرن َجال  َت َأنَّ َهذ ه  اأْلََحاد يَث َدلَّْت َعَلى َأنَّ اْلُمَتطَين َبَة لَْيَس هَلَا اخْلُُروُج إ ىَل اْلَمْسج 
ْخت اَلط   فَاْعَلْم َأنَّ أَْهَل اْلع ْلم  َأحلَُْقوا ب الطن يب  َما يف  َمْعَناُه َكالزن يَنة  ، ب ر يح  ط يب َها  َرة  ، َواال  الظَّاه َرة  ، َوَصْوت  اخْلَْلَخال  َوالثن َياب  اْلَفاخ 

َنة  ب َتْحر يك  َشْهَوة  الرن َجال  ، َوَوْجُهُه ظَا َام ع  َأنَّ اجلَْم يَع َسَبُب اْلف تـْ  ه ٌر َكَما تـََرى .ب الرن َجال  ، َوحَنْو  َذل َك ِب 
: ويلحق بالطيب ما يف معناه؛ ألن سبب املنع منه ما فيه من َتريك داعية الشهوة كحسن - رمحه هللا -وقال احلافظ ابن حجر 

امللبس واحللي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا االختالط بالرجال، وفرق كثري من الفقهاء املالكية وغريهم بني الشابة وغريها وفيه 
 ر .نظ

 إذن الزوج . الثالث :
َد اَّللَّ  الَ متَْ  ) حلديث الباب  ( متفق عليه .نَـُعوا إ َماَء اَّللَّ  َمَساج 

د  ب اللَّْيل  ويف رواية )   ( .الَ مَتْنَـُعوا النن َساَء م َن اخْلُُروج  إ ىَل اْلَمَساج 
 اخلروج خاص بالعجوز دون الشابة .أن  الرابع :

َنَّ الشَّابن  َنة   ةَ أل   . َمظ نَُّة اْلف تـْ
َنة  َأنَّ َواأْلَْظَهُر َأنَّ الشَّ  َر ُمَتطَين َبٍة ، َواَل ُمتَـَلبن َسٍة ب َشْيٍء آَخَر م ْن َأْسَباب  اْلف تـْ ًَة َغيـْ د  ل ُعُموم   ابََّة إ َذا َخَرَجْت ُمْسَترت  هَلَا اخْلُُروَج إ ىَل اْلَمْسج 

 .النُُّصوص  اْلُمتَـَقدن َمة  
 اشرتط بعضهم أن خترج لياًل ال هناراً . اْلامس :
د  ب اللَّْيل  )  –السابق  –ن عمر حلديث اب  ( حيث فيه التقييد بالليل .اَل مَتْنَـُعوا النن َساَء م َن اخْلُُروج  إ ىَل اْلَمَساج 

 وذهب بعض العلماء إىل أن هذا ليس بشرط .
ْطاَلُق َوَعَدُم التـَّْقي يد  ب اللَّْيل  ، َكَما َأَشاَر لَُه  ألن أكثر روايات حديث ابن عمر   اْبُن َحَجٍر يف  اْلَفْتح  .اإْل 

يَحة  ا قال الشنقيطي : ْطاَلق  َوَعَدُم التـَّْقي يد  ب اللَّْيل  ل َكثْـَرة  اأْلََحاد يث  الصَّح  الدَّالَّة  َعَلى ُحُضور  أْلَْظَهُر ع ْند ي تـَْقد مُي ر َوايَات  اإْل 
الصُّْبَح ، َوه َي  يث  َعائ َشَة اْلُمتَّف ق  َعَلْيه  اْلَمْذُكور  آن ًفا الدَّالن  َعَلى ُحُضور ه نَّ َمَعُه يف  َغرْي  اللَّْيل  ، َكَحد   النن َساء  الصَّاَلَة َمَعُه 

ْعَن ل بُـُيوِت  نَّ ،  َنَّ َذل َك اْلَوْقَت  اَل يـُْعَرْفَن م نَ َصاَلُة نـََهاٍر اَل لَْيٍل ، َواَل َيُكوُن هَلَا ُحْكُم َصاَلة  اللَّْيل  ، ب َسَبب  َكْوهن  نَّ يـَْرج  اْلَغَلس  ؛ أل 
د  ُيْشتَـَرُط ف يه  ع ْنَد . م َن التـَّْقي يد  ب اللَّْيل  م َن النـََّهار  َقْطًعا ، اَل م َن اللَّْيل  ، وََكْونُُه م َن النـََّهار  َمان ٌع  اْعَلْم َأنَّ ُخُروَج اْلَمْرأَة  إ ىَل اْلَمْسج 

َا أَْهل  اْلع ْلم  ُشُروٌط يـَرْ  د  لَْيَسْت ُمتَـَلبن َسًة مب  َها ل ْلَمْسج  ٍد ، َوُهَو َكْوُن اْلَمْرأَة  َوْقَت ُخُروج  يُعَها إ ىَل َشْيٍء َواح  ُع مجَ  َنة  َمَع ج  يَْدُعو إ ىَل اْلف تـْ
 اأْلَْمن  م َن اْلَفَساد  .

َد اَّللَّ  ) قَاَل النـََّوو يُّ يف  َشرْح  ُمْسل ٍم يف  اْلَكاَلم  َعَلى قـَْول ه   : َهَذا َوَما َأْشبَـَهُه م ْن َأَحاد يث  اْلَباب  َما َنصُّهُ ( اَل مَتْنَـُعوا إ َماَء اَّللَّ  َمَساج 
دَ ظَاه ٌر يف  أَ  ، َواَل َتطَين َبًة، َواَل ُمتَـَزين َنةً َي َأالَّ َتُكوَن مُ ، َوه  َذٌة م َن اأْلََحاد يث  ، َوَلك ْن ب ُشُروٍط ذََكَرَها اْلُعَلَماُء َمْأُخو نَـَّها اَل مُتَْنُع اْلَمْسج 

َل ُيْسَمُع َصوْ  َرةٍ َذاَت َخاَلخ  َا، تـَُها، َواَل ث َياٍب فَاخ  ، َواَل َشابًَّة َوحَنَْوَها، مم َّْن يـُْفنَتُ هب  ، َوَأالَّ َيُكوَن يف  الطَّر يق  َما َواَل خُمَْتل َطًة ب الرن َجال 
ْنُه َمْفَسَدٌة َوحَنْوُ  َُيَافُ   . َهام 

 الشدة على من عارض السنة .-5
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  موقف سلف األمة مم َّن عارض السُّـنة
، وإنَُّه الَعُدوَّ  ، َواَل يـَْنَكأُ إنَُّه اَل يـَْقُتُل الصَّْيدَ )): ، وقالَ َعن  اخلَْذف   : نـََهى َرُسول هللا قَالَ  عن َأيب سعيد عبد هللا بن ُمَغفٍَّل  -أ

يـَْفَقأُ 
رُ الَعنْيَ   نَّ  ، َوَيْكس   ُمتـََّفٌق َعَليه  . ((السن 

يُد َصيداً  ))نـََهى َعن اخَلْذف  ، َوقَاَل :  ويف رواية : أنَّ َقريبًا الْبن  ُمَغفَّل َخَذَف فـَنَـَهاُه ، َوقاَل : إنَّ َرُسول هللا  مُثَّ  ((إنَـَّها اَل َتص 
 متفق عليه .(  ال ُأَكلِ ُمَك أََبداً ُعْدَت خَتذُف !؟  نـََهى َعْنُه ، مُثَّ  عاَد ، فـََقاَل : ُأَحدن ُثَك أنَّ رسوَل هللا 

وأنه جيوز هجرانه دائمًا والنهى عن اهلجران فوق ثالثة ، فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم قال النووي : 
 ماً.وأما أهل البدع وحنوهم فهجراهنم دائ، أيام إمنا هو فيمن هجر حلظ نفسه ومعايش الدنيا 

ثـََنا ع ْمرَاُن يـَْوَمئ ٍذ قَالَ  ُكنَّا ع ْنَد ع ْمرَاَن ْبن  ُحَصنْيٍ يف  ) قَاَل  قـََتاَدةَ يب أَ عن  -ب ُر ْبُن َكْعٍب َفَحدَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َرْهٍط م نَّا َوف يَنا ُبَشيـْ
  : ٌر ُكلُُّه ُد يف  «. ٌر احْلََياُء ُكلُُّه َخيْـ » قَاَل أَْو قَاَل ، احْلََياُء َخيـْ ُر ْبُن َكْعٍب إ نَّا لََنج  ْنُه  فـََقاَل ُبَشيـْ بـَْعض  اْلُكُتب  أَو  احلْ ْكَمة  َأنَّ م 

ْنُه َضْعٌف. قَاَل  َناهُ َسك يَنًة َوَوقَارًا َّلل َّ  َوم  (  َوتـَُعار ُض ف يه    ُأَحدن ُثَك َعْن َرُسول  اَّللَّ   َوقَاَل َأاَل أُرَاين   فـََغِضَب ِعْمَراُن َحَّتَّ امْحَرَّتَا َعيـْ
 رواه مسلم .

َّ  ذََكَر ُعَباَدُة ْبُن الصَّام ت   )َعْن َأيب  اْلُمَخار ق  قَاَل و  -ج ََذا بَْأًسا يًَدا  َأنَّ النَّيب  نـََهى َعْن د ْرمَهَنْي  ب د ْرَهٍم فـََقاَل ُفاَلٌن َما أََرى هب 
 ُّ  ( رواه الدارمي . َواَّللَِّ اَل يُِظلُّيِن َوِإيَّاَك َسْقف  أََبًداَوتـَُقوُل اَل أََرى ب ه  بَْأًسا   ب َيٍد فـََقاَل ُعَباَدُة أَُقوُل قَاَل النَّيب 

ثْـَلُه َقطُّ َوقَاَل ُأخْ  َفَسبَُّه َسبًّا َسيِ ًئافَأَقْـَبَل َعَلْيه  َعْبُد اَّللَّ  )ويف حديث الباب ، قال ابن عمر البنه  -د ْعُتُه َسبَُّه م  َُك َعْن َرُسول  َما َسَ  َّب 
 ( . َوتـَُقوُل َواَّللَّ  لََنْمنَـُعُهنَّ  اَّللَّ  

 فيه تعزير املعرتض على السُّنة واملعارض هلا برأيه . ي :قال النوو 
ذ من إنكار عبد هللا على ولده تأديب املعرت ض على السُّنن برأيه، وجواز التأديب باهلجران، فقد وقع يف رواية  قال ابن حجر: ُأخ 

َُيتمل أن يكون أحدمها مات عقب  –إن كان حمفوظًا  –أيب جنيح عن جماهد عند أمحد ) فما كلَّمه عبد هللا حىت مات ( وهذا 
 هذه القصة بيسري .

ن  و  -د َد يٍث َعن  النَّيب  ري يَن َرُجاًل حب  ري يَن ُأَحدن ُثَك َعن  فـََقاَل َرُجٌل قَاَل ُفاَلٌن َكَذا وَكَ  َعْن قـََتاَدَة قَاَل : َحدََّث اْبُن س  َذا فـََقاَل اْبُن س 
ن    اَل ُأَكلِ ُمَك أََبًدا.َوتـَُقوُل قَاَل ُفاَلٌن  النَّيب 

برأٍي أو قياٍس أو     قال ابن القيم:  وقد كان السلف الطيب يشتدُّ نكريهم وغضبهم على من عارض حديث رسول هللا
ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من ُيضرب له األمثال، وال يسوغون غري  استحساٍن أو قول أحٍد من الناس كائًنا من كان،

 االنقياد له والتسليم والتلقن ي بالسمع والطاعة، وال َيطر بقلوهبم التوقف يف قبوله .
ُهَما , قَاَل وع -66 تَـنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد الظُّْهِر رَْكعَ  َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللِا  )ْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر , َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

 ( . َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اجْلُُمَعِة َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلَمْغِرِب َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلِعَشاءِ 
 ( . ْيِتهِ بَـ  يف   فََأمَّا اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء َواجْلُُمَعُة َفَصلَّْيُت َمَع النَِّب ِ ويف لفظ ) 

َكاَن ُيَصلِ ي َسْجَدتـَنْيِ َخِفيَفتَـنْيِ بـَْعَد َما َيْطُلُع  َأنَّ النَِّبَّ ) ْخِِت َحْفَصُة ويف لفٍظ للبخاري : أن ابن عمر قال : حدثتين أ
 ا ( .ِفيهَ  ِبِ  اْلَفْجُر وََكاَنْت َساَعًة اَل َأْدُخُل َعَلى النَّ 

---------- 
 السنن عددها عشر ركعات ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :احلديث دليل على أن -1

 : أهنا عشر . ) اخلالف يف الركعتني قبل الظهر هل هي أربع أم اثنتني ( . القول األول
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 وركعتني قبل الظهر ... ( . قال ) ... –حديث ابن عمر  –حلديث الباب 
 ذا هو املشهور عند احلنابلة .وهذا القول يكون قبل الظهر ركعتني ، فعلى ه

 : أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة . ) بزيادة ركعتني قبل الظهر فتكون أربعاً ( . القول الثاين
 واختاره ابن تيمية .،  وهذا قول احلنفية 

َّ  حلديث -أ َ َلُه هب  نَّ بـَْيٌت يف  َاجْلَنَّة   َمْن َصلَّى ا ثـَْنَتا َعْشَرةَ ) يـَُقوُل  أُم َحب يَبة قَاَلْت : َسَ ْعَت اَلنَّيب  َلٍة ُبين  َرَواُه   (رَْكَعًة يف  يـَْوٍم َولَيـْ
 ( . َتَطوًُّعا) ٍة . َويف  ر َوايَ ُمْسل ٌم 

َّ  )وحلديث عائشة . قالت -ب   رواه البخاري .( َكاَن اَل يَدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظُّْهر  َورَْكَعتَـنْي  قـَْبَل اَْلَغَداة   َأنَّ اَلنَّيب 
 الصحيح .وهذا هو 

 ( . َكاَن اَل يَدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظُّْهر  )ويف حديث عائشة ....(  رَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ قوله )...  -2
من األربع. قال  وهو حممول على أن كلن واحد منهما وصف ما رأى، قال: وَيتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتني قال احلافظ :

َُه اَّللَُّ -احلافظ   : هذا االحتمال بعيد، واألوىل أن َُيَْمل على حالني، فكان تارة يصلي ثنتني، وتارة يصلي أربًعا.-َرمح 
وقيل: هو حممول على أنه كان يف املسجد يقتصر على ركعتني، ويف بيته يصلي أربًعا، وَيتمل أن يكون يصلي إذا كان يف بيته  

 َيرج إىل املسجد، فيصلي ركعتني، فرأى ابن عمر ما يف املسجد، دون ما يف بيته، واطلعت عائشة على األمرين، ركعتني، مث
: "كان يصلي يف بيته قبل الظهر أربًعا، مث َيرج". -رضي اَّللَّ عنها  -ويقوني األول ما رواه أمحد، وأبو داود من حديث عائشة 

َُه اَّللَُّ -قال أبو جعفر الطحاوين   ا .: األربع كانت يف كثري من أحواله، والركعتان يف قليله-َرمح 
 ( دليل على أن راتبة الظهر البعدية ركعتان . رَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد الظُّْهرِ قوله ) َ  -3

 وذهب بعض العلماء إىل أهنا أربع ركعات .
رواه أبوداود ، لكنه ( ر  َوأَْربٍَع بـَْعَدَها َحرََّمُه َاَّللَُّ َعَلى اَلنَّار  َمْن َحاَفَظ َعَلى أَْربٍَع قـَْبَل اَلظُّهْ )  حلديث أم حبيبة . قالت : قال 

 حديث ضعيف .
 فتكون هاتني الركعتني غري مؤكدتني . وعلى فرض صحته :

 له بيت يف اجلنة ، وأن ذلك من أسباب دخول اجلنة .بين ورد احلديث يف فضل السنن الرواتب ، وأن من حافظ عليها  -3
ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   قالت .م َحب يَبة أُ عن  َ لَُه هب  نَّ بـَْيٌت يف   َعْشَرَة رَْكَعًة يف   َمْن َصلَّى اثـَْنيَتْ  )يـَُقوُل  َسَ  َلٍة ُبىن   ( . اجْلَنَّة   يـَْوٍم َولَيـْ

ْعتُـُهنَّ م ْن َرُسول  اَّللَّ     رواه مسلم .(   قَاَلْت أُمُّ َحب يَبَة َفَما تـَرَْكتُـُهنَّ ُمْنُذ َسَ 
 اختلف العلماء : هل هذا األجر ملن فعلها بصفة دائمة ، أم كل يوم له أجره ؟-4

َ لَُه هب  نَّ بـَْيٌت يف  اجْلَنَّة  لفظ حديث أم حبيبة ) َلٍة ُبين  اتب االثنيت أن من صلى الرو ( أي :  َمْن َصلَّى اثـَْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف  يـَْوٍم َولَيـْ
يف اجلنة ، وأن من حافظ عليها أليام كثرية كان له من البيوت يف اجلنة  اً بىن هللا له بيت -من عمره  اً واحد اً و يومول -عشرة ركعة 

 .بعدد تلك األيام اليت حافظ عليها 

نة( اجل من صلى أول النهار ثنيت عشرة ركعة بين له بيت يفيبدو من قول عائشة رضي هللا عنها )واألخذ بظاهر هذا اللفظ هو ما 
 ( .املصنف ) رواه ابن أيب شيبة يف 

( إال بين له بيت يف اجلنة اً يصلي يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعما من عبد مسلم قال ) وكذلك هو ما يظهر من قول أيب هريرة 
 رواه أمحد .
  ( على هذا احلديث بقوله :1/537ما يبدو من تبويب اإلمام الرتمذي رمحه هللا يف جامعه ) وهو أيضاً 
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  ( .لسنة ما له فيه من الفضل باب ما جاء فيمن صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة ركعة من ا )

 ( بقوله : 6/204وبوب عليه ابن حبان يف " صحيحه " )

 . ( يت عشرة ركعة سوى الفريضة يف اجلنة ملن صلى يف اليوم والليلة اثن اً ذكر بناء هللا جل وعال بيت ) 

احملافظة على هذه الرواتب يف يوم  ة املطلق ) يف يوم وليلة اثنيت عشرة ركعة (، وهذا يدل على أنفكل هذه النقول جاءت بصيغ
 واحد فقط كاف لبناء بيت يف اجلنة.

سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :هل من صالها وداوم عليها يف اليوم الذي يصلى فيه يبىن له هذا البيت يف اجلنة ، أم أنه لو 
 أيام يبىن له ثالثة بيوت ، أم ماذا ؟ صلى مثال ثالثة

 فأجاب رمحه هللا :

يف اجلنة على اجلميع ، فإذا حافظ عليها ، صار كلَّ يوم ميضي يُبىَن له ًا يف يوم وليلة بىن هللا له بيت " َمن صلى اثنيت عشرة ركعة
 بيت يف اجلنة " انتهى باختصار. 

واحداً : بىن هللا له  اً عات ، وأن اإلنسان إذا صالها يومرتط احملافظة على هذه الركوظاهر احلديث أنه ال تش:  رمحه هللا وقال أيضاً 
 .بيتاً يف اجلنة 

َر َفر يَضٍة إ الَّ بـَىَن اَّللَُّ  وجاء حديث أم حبية بلفظ آخر ) َلُه بـَْيًتا يف   َما م ْن َعْبٍد ُمْسل ٍم ُيَصلن ي َّلل َّ  ُكلَّ يـَْوٍم ث ْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َتَطوًُّعا َغيـْ
َ لَُه بـَْيٌت يف  اجْلَنَّة  (   اجْلَنَّة  أَْو إ الَّ ُبين 

على اشرتاط احملافظة على هذه الرواتب االثنيت عشرة ركعة يف كل يوم كي يثاب صاحبها عليها ببناء بيت واحد وهذا اللفظ يدل 
 .يف اجلنة 

  .( َلُه بـَْيًتا يف  اجْلَنَّة  َمْن ثَابـََر َعَلى ث ْنيَتْ َعْشرََة رَْكَعًة م ْن السُّنَّة  بـَىَن اَّللَُّ ) قال بل وأصرح منه حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

وقال: حديث غريب من هذا الوجه ، ومغرية بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وصحح  رواه الرتمذي
 احلديث الشيخ األلباين يف " صحيح الرتمذي ".

 ( حيث بوب عليه بقوله : 2/108)( املصنف ) ما يذهب إليه ابن أيب شيبة يف  وهو ظاهر

 وع ( .اثين عشرة ركعة من التطعلى يف ثواب من ثابر ) 

 والنسائي يف " السنن الكَّبى "  حيث يقول : 

 . ( يف ذلك  ف ألفاظ الناقلنيباب ثواب من ثابر على اثنيت عشرة ركعة يف اليوم والليلة ، وذكر اختال) 

 وهللا أعلم .
 على أن األفضل يف السنن الرواتب وبقية التطوعات أن تفعل يف البيت . دليل(  بـَْيِتهِ  يف   َفَصلَّْيُت َمَع النَِّب ِ قوله ) -5

 ومما يدل على ذلك :
يًبا م ْن َصالَت ه  فَإ نَّ اَّللََّ َجاع ٌل يف   إ َذا َقَضى َأَحدُُكُم الصَّالََة يف  )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َعْن َجاب ٍر قَالَ  -أ د ه  فـَْلَيْجَعْل ل بَـْيت ه  َنص   َمْسج 

رًا   ( رواه مسلم .بـَْيت ه  م ْن َصالَت ه  َخيـْ
َر َصالَة  اْلَمْرء   فـََعَلْيُكْم ب الصَّالَة  يف   ) ... . قال  َعْن زَْيد  ْبن  ثَاب ٍت قَالَ و  -ب ة ( الَّ الصَّالََة اْلَمْكُتوبَ بـَْيت ه  إ   يف   بـُُيوت ُكْم فَإ نَّ َخيـْ

 متفق عليه .
ن  و  -ج ُذوَها قـُُبور بـُُيوت كُ  اْجَعُلوا م ْن َصالَت ُكْم يف   قال )  َعن  اْبن  ُعَمَر َعن  النَّيب   اً ( متفق عليه .ْم َواَل تـَتَّخ 
افل بدليل حديث جابر ) إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صالته ( . وقال النووي : الصواب أن قال القرطيب : ) من ( للتبعيض ، واملراد النو ( ِمْن َصالَِتُكْم ) 

 الة .أي : ال تصريوها كالقبور اليت ليست فيها ص( َواَل تـَتَِّخُذوَها قـُُبورًا ) املراد النافلة ، ومجيع أحاديث الباب تقتضيه ، وال جيوز محله على الفريضة .
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 عن مكان راتبة الفجر وكذا الظهر. أن راتبة اجلمعة واملغرب والعشاء األفضل أن تصلى يف البيت ، وسكت لكن ظاهر احلديث
خفيفتني بعدما يطلع الفجر ،  كان يصلي سجدتني  لكن وقع يف رواية للبخاري عن ابن عمر قال ) وحدثتين حفصة أن النيب 

 فيها ( . وكانت ساعة ال أدخل على النيب 
قال ) كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعاً ، مث َيرج  وأما راتبة الظهر : فقد ورد يف حديث عائشة ملا سئلت عن تطوع النيب 

 فيصلي بالناس ...( رواه مسلم .
 باملدينة . أو هذا احلكم حىت لو كان اإلنسان يف مكة أو املدينة ، فاألفضل أن يصلي التطوع يف بيته حىت لو كان يف مكة -6
 :احلكمة يف أن صالة النافلة يف البيت أفضل  -7

  مبيناً احلكمة :قال النووي 
 لكونه أخفى وأبعد من الرياء . -أ

 وأصون من احملبطات . -ب
 وليتَّبك البيت بذلك . -ج
 وتنزل فيه الرمحة واملالئكة .-د
 . ) انتهى كالم النووي ( .وينفر منه الشيطان  -ه
 يف املنزل َيرج البيت عن كونه مقَّبة .أن فعلها -و
 . امتثال أمر الرسول -ز

د من الرياء ، وهو من عمل ـالة يف البيت أقرب إىل اإلخالص ، وأبعـوألن الص… : والتطوع يف البيت أفضل  قال ابن قدامة
 ( . 340/  3) املغين :        السر ، وفعله يف املسجد عالنية والسر أفضل . 

  يف األجر: التبكري إل املسجد وحضور الصف األول, أم صالة السنة الراتبة يف البيت, وبذلك يفوت أيهما أفضل
 الصف األول؟

الذي يظهر يل أن األفضل أن تصلي يف البيت؛ ألن خماطبتك بالراتبة قبل خماطبتك بالصف، ويُبدأ باألول فاألول، فصلن  الراتبة 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( . ن .كاإىل املسجد، وكن حيثما جتد املمث اذهب 

 وقت السنة الراتبة ؟ -8
كل سنة قبل الصالة فوقتها من دخول وقتها إىل فعل الصالة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصالة إىل : قال ابن قدامة 

 .خروج وقتها 
 الفائتة ؟ما احلكم إذا فاتته سنة الظهر القبلية ، فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أوالً أو -9

 .إذا كان للصالة سنتان قبلها وبعدها ، وفاتته األوىل ، فإنه يبدأ أوالً بالبعدية ، مث ما فاتته  : قال الشيخ ابن عثيمني

فإذا انتهت الصالة يصلي أواًل الركعتني اللتني بعد الصالة مث  –وهو مل يصلن راتبة الظهر  –: دخل واإلمام يصلي الظهر  مثال
 ليت قبلها .يقضي األربع ا

 اختلف العلماء : هل هذه السنن الرواتب تفعل يف السفر أم ال على قولني :-10
 : أهنا مستحبة يف السفر . القول األول

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .
 لعموم األحاديث اليت َتث عليها .-أ
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 عشر ركعات ... ( . كحديث ابن عمر قال ) حفظت من رسول هللا 
 يقول ) من صلى  هل ثنيت عشرة ركعة ... ( . وحديث أم حبيبة . قالت : َسعت رسول هللا 

 وجه الداللة : أن الرتغيب يف هذه النوافل مطلق ، فيشمل احلضر والسفر .
ارد يف  القياس على النوافل املطلقة ، فكما استحب للمسافر صالِتا ، فإنه يستحب له صالة الرواتب ، ِبامع الرتغيب الو  -ب

 كل منهما .
 : أن راتبة الظهر واملغرب والعشاء ال تفعل ، وتفعل مجيع التطوعات والنوافل يف السفر . القول الثاين

 وهذا اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 . (كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  لقدفلم أره يسبح يف السفر( وقال تعاىل ) صحبت النيب ) حلديث ابن عمر قال :-أ

 لو كنت مسبحاً ألمتمت ( .و  ) قول ابن عمر  -ب
: ومراد ابن عمر بقوله : ) لو كنت مسبحاً ألمتمت ( يعين أنه لو كان خمرياً بني اإلمتام وصالة الراتبة لكان اإلمتام  قال ابن حجر

 ) مسبحاً ( املسبح هنا املتنفل .       .      أحب إليهم 
 لى املكلف ، فرتك التنفل بالرواتب من باب أوىل .أي : فإذا قصرت الفريضة ختفيفاً ع

 الصحيح .وهذا القول هو 
الذي تبني لنا من السنة أن الذي يسقط يف السفر ثالثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، :  قال الشيخ ابن عثيمني

ي افعله كما تشاء، حىت الظهر لو شئت أن تصلي والثالث هي: سنة الظهر الراتبة، وراتبة املغرب، وراتبة العشاء، ثالثة، والباق
تطوعًا بدون راتبة فال بأس، إذاً: سنة الضحى مشروعة، التهجد يف الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، َتية 

الذي دلت عليه العشاء، هذا املسجد مشروعة، كل النوافل باقية على أصلها إال ثالث، هي: راتبة الظهر، وراتبة املغرب، وراتبة 
 ة .السن
 فإهنا تفعل يف السفر .بقية التطوعات أما -11

أنه صلى الضحى يف سفر وكان  اتفق العلماء على استحباب النوافل املطلقة يف السفر ، فقد ثبت عن النيب :  قال النووي 
 ه .يصلي الوتر على بعري 

 حيث توجهت به ( متفق عليه .كان يصلي على راحلته يف السفر   عن ابن عمر ) أن رسول هللا 
 صلى يف بيتها يوم الفتح ْثان ركعات ( متفق عليه . وعن أم هانئ ) أن رسول هللا 

 . الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوٍم فإهنا تـُْقَضى-9
 ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (. نيب لدخوهلا يف عموم قول ال -أ

إهنم َصلَّوا الراتبة قبل وقام وقام الصحابة معه ف ، الصبح حىت طلعت الشمس حني نام عن صالة وألن النيب صلى -ب
 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .ة .                 الفريض
  : ما الفرق بني سنة الضحى فال تقضى ، والوتر والسنن الرواتب تقضى ؟فِإن قيل 

لكن الرواتب ملا كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى،  ، ضحى مقيدة هبذافاتت؛ ألن سنة ال سنة الضحى إذا فات حملها
 يقضى إذا غلبه النوم أو املرض يف الليل صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة، فالوتر  وكذلك الوتر ملا ثبت يف السنة أن النيب 

 ) قاله الشيخ ابن عثيمني ( .اً .    أيض
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َهاِئَشَة , َرِضَي اَّللَُّ َعْن َعاو  -67  ( . َعَلى َشْيٍء ِمَن النـََّواِفِل َأَشدَّ ِمْنُه تـََعاُهًدا َعَلى رَْكَعِتَِ اْلَفْجرِ  َِلْ َيُكِن النَِّبُّ  ) قَاَلتْ   َعنـْ
َيا َوَما ِفيهَ رَْكَعَتا اْلَفْجِر َخيْـ ويف لفٍظ ملسلم ) نـْ  ا ( .ر  ِمَن الدُّ
---------- 

 فجر .أي : سنة ال(  رَْكَعَتا اْلَفْجرِ ) 
َيا َوَما ِفيهَ َخيْـ )  نـْ  . التَعبإمنا كانتا خريًا منها، ألن الدنيا فانية، ونعيمها ال َيلو عن َكَدر النََّصب و ا ( ر  ِمَن الدُّ
 احلديث دليل على فضل ركعيت سنة الفجر .-1

يًعا هَلَُما أَ  )َشْأن  الرَّْكَعتَـنْي  ع ْنَد طُُلوع  اْلَفْجر   أَنَُّه قَاَل يف   وقد جاء نـَْيا مجَ   ( متفق عليه .َحبُّ إ ىَلَّ م َن الدُّ
َها قَاَلْت  ُّ )َوَعنـْ ْنُه َعَلى رَْكَعيَتْ اَْلَفْجر   ملَْ َيُكْن اَلنَّيب   ( متفق عليه . َعَلى َشْيٍء م ْن اَلنـََّواف ل  َأَشدَّ تـََعاُهًدا م 

َبتَـنْي  ، َوب ه  قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء ، َوَحَكى اْلَقاض ي ع َياض َعْن ف يه  َدل يل َعَلى ع َظم َفْضلهَما ، َوأَنَـّ قال النووي :  ُهَما ُسنَّة لَْيَسَتا َواج 
َُهَما اَّللَّ تـََعاىَل  -احلََْسن اْلَبْصر ين  َا : َعَلى َشْيء م ْن النـََّواف ل َمَع قـَْوله  - َرمح  : ) مَخْس  ُوُجوهبَما . َوالصََّواب: َعَدم اْلُوُجوب، ل َقْوهل 

ََحد  اْلَقْوَلنْي   يح ُسنَّة الصُّْبح َعَلى اْلو ْتر، َصَلَوات ( قَاَل : َهْل َعَليَّ َغرْيَها ؟ قَاَل : اَل إ الَّ َأْن َتَطوََّع ( َوَقْد ُيْسَتَدلن ب ه  أل  ع ْندنَا يف  تـَْرج 
ًبا َعَلى َنَّ اْلو ْتر َكاَن َواج  ختتص راتبة الفجر عن بقية الرواتب  -2َفاَل يـَتَـَناَولُه َهَذا احلَْد يث  َرُسول اَّللَّ  َلك ْن اَل َداَلَلة ف يه  : أل 

 خبصائص :
 أواًل : أنه أفضل الرواتب .

 لألحاديث السابقة .
 ثانياً : يسن ختفيفها .

 متفق عليه . لقرآن (يصلي ركعيت الفجر فيخفف حىت أين أقول هل قرأ فيهما بأم ا حلديث  عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 . رواه مسلم  (إذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني وعن حفصة قالت ) كان رسول هللا 

 هلا قراءة خاصة . ثالثاً :
 يف الركعة األوىل : الكافرون ويف الثانية : اإلخالص .

  رواه مسلموقل هو هللا أحد ( قرأ يف ركعيت الفجر قل يا أيها الكافرون  ) أن رسول هللا  عن أيب هريرة 
 . رواه مسلمأو يقرأ يف األوىل ) قولوا آمنا با هل ( و ) قل يا أهل الكتاب تعالوا (  

 رابعاً : أهنا آكد السنن , ولذلك تفعل حَّت يف السفر .
 يدعها ال حضراً وال سفراً . مل يكن النيب 

 فر مع أصحابه قضى سنة الفجر .أنه ملا نام عن صالة الفجر يف الس وقد ثبت عن النيب 
 خبالف بقية الرواتب فإهنا ال تفعل يف السفر .

 خامساً : يسن االضطجاع بعدُا .
 . رواه البخاريإذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين (  عن عائشة قالت ) كان النيب 

 سنن وليست واجبة .دليل على أهنا من ال.. ( . َعَلى َشْيٍء ِمَن النـََّواِفلِ  قوله ) -3
 وقد نقل عن بعض السلف القول بوجوهبا .

 .وهو منقول عن احلسن البصري :  قال احلافظ ابن حجر
 . أي سفراً وحضراً رواه البخاري  داً ( ) ... ومل يكن يدعهما أبلقول عائشة ـ رضي هللا عنها 
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 على شيء من النوافل ... ( .  ) مل يكن النيب أهنما غري واجبتني ، لقول عائشة وذهب اجلمهور إىل 
َبتَـنْي  ، َوب ه  قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء : فيه دليل ...  قال النوويو   .َوأَنَـُّهَما ُسنَّة لَْيَسَتا َواج 
َُهَما اَّللَّ تـََعاىَل  -َوَحَكى اْلَقاض ي ع َياض َعْن احلََْسن اْلَبْصر ين    ُوُجوهبَما .  -َرمح 

 .اْلُوُجوب  َوالصََّواب : َعَدم
َا    ( .َعَلى َشْيء م ْن النـََّواف ل ) ل َقْوهل 

 .) مَخْس َصَلَوات ( قَاَل : َهْل َعَليَّ َغرْيَها ؟ قَاَل : اَل إ الَّ أَْن َتَطوََّع (  َمَع قـَْوله 
 على قولني :أيهما أفضل راتبة الفجر أم الوتر اختلف العلماء -4

 : الوتر . القول األول
 عليه . النيب حملافظة -أ
 ) الوتر حق ( .  ولقوله -ب 

 : أن ركعيت الفجر أفضل . القول الثاين
 ) مل يدعهما أبداً ( . لقول عائشة -أ

 ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها ( .  ولقوله -ب
العمل ، والوتر خامتته ، ولذلك  وَسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول : سنة الفجر جتري جمرى بداية  قال ابن القيم رمحه هللا :

يصلي سنة الفجر والوتر بسوريت اإلخالص ، ومها اجلامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد املعرفة واإلرادة ، وتوحيد  كان 
 . االعتقاد والقصد

 حقارة الدنيا . -5
 ول .أن العمل الصاحل خري من الدنيا ، ألن العمل الصاحل يبقى والدنيا ومتاعها يز  -6

ٌر أََمالً قال تعاىل ) املاُل  ٌر ع نَد رَبن َك ثـََوابًا َوَخيـْ َاُت َخيـْ نـَْيا َواْلَباق َياُت الصَّاحل   ( .َواْلبَـُنوَن ز يَنُة احْلََياة  الدُّ
 بعض األعمال الصاحلة اليت هي خري من الدنيا وما فيها : -7
 ( .حديث الباب  ) ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها  -أ

َّ حديث -ب ْعُت النَّيب  نـَْيا َوَما ف يَها) يـَُقوُل  َسْهٍل قَاَل : َسَ  ٌر م َن الدُّ ُع َسْوٍط يف  اجْلَنَّة  َخيـْ  ( . َمْوض 
نـَْيا َوَما ف يَها َ ) وعنه . قال : قال  -ج ٌر م َن الدُّ  ( لََغْدَوٌة يف  َسب يل  هللا  ، أَْو َرْوَحٌة َخيـْ
َها ( َأنَّ َرُسوَل هللا   َسْعٍد السَّاع د ين   َعْن َسْهل  ْبن   -د نـَْيا َوَما َعَليـْ ٌر م ن الدُّ  . قَاَل ) ر بَاُط يـَْوٍم يف  َسب يل  هللا  َخيـْ

 باب األذان
 . تعريف األذان 

 ورسوله .... ( أي : إعالم من هللا  َوأََذاٌن م َن اَّللَّ  َوَرُسول ه  : اإلعالم ، ومنه قوله تعاىل )  األذان لغة
 : إعالم حبلول فعل الصالة . وشرعاً 

 . وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع 
 ( . َوإ َذا نَاَديـُْتْم إ ىَل الصَّالة  اختََُّذوَها ُهُزواً قال تعاىل ) 
 ( . إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ  َوَذُروا اْلبَـْيعَ يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّالة  م ْن يـَْوم  اجلُُْمَعة  فَاَسَعْوا ) وقال تعاىل 
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 أحاديث كثرية ستأيت إن شاء هللا .والسنة 
 . ] قاله ابن قدامة [ .وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس 

 ملاذا هذا التعريف أول من التعريف بقولنا : اإلعالم بدخول وقت الصالة ؟ 
كان يف   أخريها فإنه يؤنخر األذان ، دليل ذلك ما ثبت يف صحيح البخاري ) أن النيب ألنه إذا كانت الصالة مما يستحب ت

( حىت رأوا يفء التلول ، مث أذ َن له ال ) أبرد ( مث قام ليؤذن فقال )أبردسفر ، فقام بالل ليؤذن ، فقال ) أبرد ( مث قام ليؤذن فق
 ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .فأذن . 

 مَّت شرع األذان ؟ 
 لصحيح أنه شرع يف املدينة يف السنة األوىل ومل يكن قد ُشرع مبكة .ا

نَي َقد ُموا اْلَمد يَنَة جَيَْتم ُعوَن فـََيَتَحيـَُّنوَن الصََّلَوات  َولَْيَس يـَُناد ى )  ُعَمر ْبنويدل لذلك : حديث ا َا َأَحٌد أَنَُّه قَاَل َكاَن اْلُمْسل ُموَن ح  هب 
ْثَل نَاُقوس  النََّصاَرى َوقَاَل بـَْعُضُهْم قـَْرنًا م ْثَل قـَْرن  اْليَـُهود   فـََتَكلَُّموا يـَْوًما يف    فـََقاَل ُعَمُر أََوالَ َذل َك فـََقاَل بـَْعُضُهُم اختَّ ُذوا نَاُقوًسا م 

َعُثوَن َرُجالً يـَُناد ى ب الصَّالَة  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ    ( متفق عليه . ةَناد  ب الصَّالَ يَا ب اَلُل ُقْم فَـ  : تـَبـْ
 ان مشروًعا، ما فعل الصحابة ذلك .ألنَّه لو كيكن قد شرع يف مكَّة قبل اهلجرة ، ان مل ذوهذا يدلُّ على: أنَّ األ

 ما حكم األذان واإلقامة ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم األذان واإلقامة  على قولني :

 : أنه سنة . القول األول
 لوا :وهو مذهب احلنفية والشافعية . واستد

أمر األعرايب باستكمال شروط وأركان الصالة وواجباِتا ، ومل يذكر معها األذان  ديث املسيء يف صالته ، قالوا : فالنيب حب-أ
 واإلقامة .

فات الواجبات ، وإمنا هو من صفات وأن األذان ثبت عن مشورة حىت تقرر برؤيا عبد هللا بن زيد ، وليس هذا من ص-ب
 املندوبات .

 : أهنا فرض كفاية . الثاينالقول 
 وهذا مذهب بعض الشافعية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية .

 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .ملالك بن احلويرث  لقوله -أ
ذَُّن وال تُقام فيه م الصالة ، إال استحوذ عليهم ) ما من ثالثة يف قرية ال يؤَ  وحلديث أيب الدرداء . قال : قال رسول هللا -ب

 فرتك األذان استحواذ من الشيطان فيجب جتنبه . الشيطان ( رواه أبو داود .
َذانًا أَْمَسَك َوإ الَّ أََغاَر يُغ رُي إ َذا طََلَع اْلَفْجُر وََكاَن َيْسَتم ُع اأَلَذاَن َفإ ْن َسَ َع أَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  )  َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل و -ج

مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَْن اَل إ لََه « . َعَلى اْلف ْطَرة  »  َفَسم َع َرُجاًل يـَُقوُل اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ  
 ى ( رواه مسلم .إ َذا ُهَو رَاع ى م ْعزً فـََنَظُروا فَ « . َخَرْجَت م َن النَّار  »   إ الَّ اَّللَُّ . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ  

 فدل احلديث على أن األذان هو العالمة الدالة املفرقة بني دار اإلسالم ودار الكفر .
 ( .وم هبم الكفاية ، فإن هذا يكفي فإذا كانوا يف بلد وأذن بعض الناس الذين تق، وهو أنه فرض كفاية ، )  الصحيحوهذا القول هو 

: فإهنم كانوا مجاعة واحدة ، وإذا مل يكن يف البلد أو الصحراء إال مجاعة واحدة فإن الكفاية ال تتحقق إال  وأما حديث مالك
 أن يؤذن أحدهم .
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 فضل األذان ؟ يف اذكر بعض األحاديث 
 ة ( رواه مسلم .وَن َأْطَوُل النَّاس  أَْعَناقاً يـَْوَم اْلق َيامَ ُـ اْلُمَؤذن ن)  ولُ يـَقُ  َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  . قال : ُمَعاو يَُة عن -أ

َّ  َعنْ و -ب ْعُت النَّيب  َع النن َداَء ب الصَّالَة  َذَهَب َحىتَّ َيُكوَن مَ )يـَُقوُل   َجاب ٍر قَاَل َسَ   ( متفق عليه.َكاَن الرَّْوَحاء  إ نَّ الشَّْيطَاَن إ َذا َسَ 
إ الَّ أَْن َيْسَته ُموا َعَلْيه   النن َداء  َوالصَّفن  اأَلوَّل  مُثَّ ملَْ جيَ ُدوا َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما يف  ) قَاَل  أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ  . َأىب  ُهَريـَْرَة ْن عو -ج

 ا ( متفق عليه .اَلْستَـَهُمو 
َغَنم َك أَْو بَاد يَت َك فََأذَّْنَت ب الصَّالَة  فَاْرَفْع َصْوَتَك ب النن َداء  ، فَإ نَُّه الَ  ْنَت يف  فَإ َذا كُ  ) ... . قال : قال  يَّ َسع يٍد اخْلُْدر  وعن أيب -د

نٌّ َواَل إ ْنٌس َوالَ شَ َيْسَمُع َمَدى َصْوت  اْلُمَؤذن    ي .( رواه البخار  ةٌء إ الَّ َشه َد لَُه يـَْوَم اْلق َيامَ يْ ن  ج 

 ( نَّاِس َأْعَناقاً يـَْوَم اْلِقَيامَ َأْطَوُل الما معىن قوله) ؟ ة 
 : أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة هللا . قيل

 : إذا أجلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك الكرب والعرق . وقيل
 ] شرح النووي [ .ق . ساء والعرب تصف السادة بطول العنمعناه أهنم سادة ورؤ  :وقيل 

 شيطان عند َساع األذان ؟ملاذا يهرب ال 
 : لئال يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة . قيل

 : إمنا يُدبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه . وقيل
 ] شرح النووي [ . : ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيد . وقيل
 ألذان للمنفرد ؟ما حكم ا 

  .األذان للمنفرد سنة ، ويشرع فعله للصالة املقضية ، ويؤتى به على صفته كامالً 
خْلُْدر يَّ قَاَل لَُه: َسع يٍد ابَـَرُه أَنَّ أَبَا َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأيب  َصْعَصَعَة اأْلَْنَصار ين  َعْن أَب يه  أَنَُّه َأخْ  حلديث  -أ
ْع َصْوَتَك ب النن َداء  فَإ نَُّه اَل َيْسَمُع َمَدى َصْوت  إ ينن  أَرَاَك َتُ بُّ اْلَغَنَم َواْلَباد يََة فَإ َذا ُكْنَت يف  َغَنم َك أَْو بَاد يَت َك فََأذَّْنَت ب الصَّاَلة  فَاْرفَ )

نٌّ َواَل إ ْنٌس َواَل َشْيٌء  ْعُتُه م ْن َرُسول  اَّللَّ  َشه َد لَُه يـَْوَم اْلق َياَمة  إ الَّ اْلُمَؤذن ن  ج   .( قَاَل أَبُو َسع يٍد : َسَ 
ْعُت َرُسوَل هللا  . ُعْقَبة ْبن َعام ر وحلديث  -ب ََبٍل ، يـَُؤذن ُن  )يـَُقوُل  قَاَل : َسَ  يـَْعَجُب رَبُُّكْم م ْن رَاع ي َغَنٍم يف  رَْأس  َشظ يٍَّة ِب 

ْبد ي َوأَْدَخْلُتُه ُف م ينن  ، َقْد َغَفْرُت ل عَ الَة  ، َوُيَصلن ي ، فـَيَـُقوُل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ : اْنظُُروا إ ىَل َعْبد ي َهَذا يـَُؤذن ُن ، َويُق يُم الصَّالََة ، ََيَاب الصَّ 
 ة ( رواه أبو داود .اجْلَنَّ 

، وليسا بواجب ؛ ألنه ليس لديه من يناديه باألذان ، ولكن نظرًا ألن  األذان واإلقامة للمنفرد سنةقال الشيخ ابن عثيمني : 
 ح .وة لنفسه إىل الصالة وإىل الفالاألذان ذكر  هل عز وجل ، وتعظيم ، ودع

 ما احلكمة من األذان ؟ 
، االة ومبكاهنعالم بدخول وقت الصواإل، وكلمة التوحيد، اإلسالمظهار شعار : إشياء أر العلماء يف حكمة األذان أربعة ذك

 ] شرح النووي [ .. والدعاء إىل اجلماعة 
 أيهما أفضل اإلمامة أو األذان ؟ 

 على قولني ؟يف هذه املسألة اختلف العلماء 
 : أن األذان أفضل . القول األول
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 ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني . وهو مذهب الشافعية واحلنابلة
 ث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان .باألحاديواستدلوا  -أ

 وألن األذان أشق .-ب
 : أن اإلمامة أفضل . القول الثاين

 وهو مذهب احلنفية واملالكية .
 : ) فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكَّبكم ( . لقول النيب -أ

 ألفضل .توالها بنفسه ، وكذلك خلفاؤه ، ومل يتولوا األذان ، وال َيتارون إال ا أن النيب -ب
 وألن اإلمامة َُيتار هلا من هو أكمل حاالً وأفضل .-ج
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاين ؟ 

مل يقم مبهمة األذان وال خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه ، النشغاهلم مبصاحل املسلمني  قالوا : كون النيب 
 . م يتفرغوا لألذان ، ومراعاة أوقاتهاليت ال يقوم هبا غريهم ، فل

 ) املوسوعة الفقهية ( .   : لوال اخلالفة ألذَّنُت . وقال عمر بن اخلطاب  
وخلفاؤه الراشدون ؛ ألهنم اشتغلوا بأهم من املهم ، ألن اإلمام يتعلق به  وإمنا مل يؤذن رسول هللا :  وقال الشيخ ابن عثيمني

 . الوقت النشغل عن مهمات املسلمنيمجيع الناس فلو تفرغ ملراقبة 
  هل أذن النِب  ؟ 

 : أذن مرة يف السفر . قيل
يف سفر فانتهوا إىل مضيق فحضرت الصالة فمطروا ، السماء من فوقهم والبلة  حلديث يعلى بن بسرة : ) أهنم كانوا مع النيب 

 الرتمذي رواه وهو على راحلته وأقام ... ( .  من أسفل منهم ، فأذن رسول هللا 
 : مل يباشر األذان . وقيل

 الصحيح . وهذا القول هو
 ) فأمر املؤذن فأذن وأقام ( . صرة ، وقد جاءت رواية أخرى بلفظ وأما احلديث السابق فهي رواية خمت

 فعرف أن معىن قوله ) فأذن ( أمر به .
 ة ( .يُوتَِر اإِلقَامَ  اَن , َوَأنْ ُأِمَر ِباَلل  َأْن َيْشَفَع اأَلذَ ) َعْن أََنٍس قَاَل  -68

---------- 
 ( هو ابن رباح احلبشي ، أسلم مبكة قدمياً ، شهد بدراً وما بعدها ، وتوىل األذان يف املدينة يف مسجد رسول هللا ) ُأِمَر ِباَلل   

 هـ . 20ومات بالشام عام  باجلنة ، ترك األذان بعد موت النيب  بالتناوب مع ابن أم مكتوم ، شهد له النيب 
 ( أي أن يأيت به مثىن .  أن َيْشَفَع َاآْلَذانَ ) 

قَاَمةَ ) جاء يف رواية البخاري   ( : يعين إال لفظ : قد قامت الصالة ، فإنه ال يوترها بل يثنيها . ِإالَّ َاإْلِ
 ، ويدل لذلك : قول أنس ) أم َر بالل .. ( الذي أمره الرسول  -1
ُّ رواية النسائي ) أََمَر اَلنَّ -أ  ب اَلاًل ... ( . يب 

 أن هذه الصيغة ) أمر ، أمرنا ، هنينا ( هلا حكم الرفع .-ب
: هذا هو الصواب الذي عليه مجهور العلماء من الفقهاء وأصحاب األصول ومجيع احملدثني، وشذ بعضهم فقال:  قال النووي
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خطأ ، والصواب أنه مرفوع ، ألن إطالق ذلك  ، وهذا هذا اللفظ وشبهه موقوف الحتمال أن يكون اآلمر غري رسول هللا 
 ، ومثل هذا اللفظ قول الصحايب : أمرنا بكذا وهنينا عن كذا . ينصرف إىل صاحب األمر والنهي ، وهو رسول هللا 

 احلديث دليل على أن املشروع يف النداء : هو أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة . -2
 أن يأيت به مثىن .  ( أي أن َيْشَفَع َاآْلَذانَ فقوله ) 

قال احلافظ : لكن مل َيتلف أن كلمة التوحيد اليت يف آخره مفردة ، فيحمل قوله : مثىن ، على ما سواها ، فتكون أحاديث 
 تشفيع األذان وتثنيته خمصصة باألحاديث اليت ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد هللا بن زيد .

قَ وقوله )  ( أي يأيت هبا وترًا . وقد استشكل: عدم استثناء التكبري يف اإلقامة فإنه يثىن كما يف حديث عبد هللا بن  اَمةَ َويُوتَِر َاإْلِ
 : بأنه وتر بالنسبة إىل تكبري األذان ، فإن التكبري يف أول األذان أربع . وأجيبزيد، 

 اختلف العلماء يف عدد مجل األذان على أقوال : -3
 وهذا مذهب أمحد . مجلة . 15األذان :  : أن ألفاظ القول األول

ْمع  الصَّالَة  طَاَف يب  َوأَنَا نَائ ٌم َرُجٌل  حلديث َعْبد  هللا  ْبُن زَْيٍد ، قَاَل ) َلمَّا أََمَر َرُسوُل هللا   ب النَّاقُوس  يـُْعَمُل ل ُيْضَرَب ب ه  ل لنَّاس  جلَ 
 َعْبَد هللا  أَتَب يُع النَّاُقوَس ؟ قَاَل : َوَما َتْصَنُع ب ه  ؟ فـَُقْلُت : نَْدُعو ب ه  إ ىَل الصَّالَة  ، قَاَل : أََفالَ  ََيْم ُل نَاُقوًسا يف  يَد ه  ، فـَُقْلُت : يَا

ٌر م ْن َذل َك ؟ فـَُقْلُت لَُه : بـََلى ، قَاَل : فـََقاَل : تـَُقوُل : اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَّللَُّ  بَـُر ، اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَّللَُّ َأْكبَـُر ، َأْشَهُد َأكْ أَُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخيـْ
َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ، َحيَّ َعَلى الصَّالَة  ، َحيَّ  َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ، َأْشَهدُ 

َر بَع يٍد ، ة  ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  ، اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، قَ َعَلى الصَّالَ  اَل : مُثَّ اْسَتْأَخَر َعينن  َغيـْ
ْكبَـُر ، َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ، َحيَّ َعَلى مُثَّ ، قَاَل : َوتـَُقوُل : إ َذا أََقْمَت الصَّالََة ، اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ أَ 

، فـََلمَّا َأْصَبْحُت ، أَتـَْيُت  اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ  الصَّالَة  ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  ، َقْد قَاَمت  الصَّالَُة ، َقْد قَاَمت  الصَّالَُة ، اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ،
َا رَأَْيُت فـََقاَل : إ نَـَّها َلُرْؤيَا َحقٌّ إ ْن َشاَء اَّللَُّ ، فـَُقْم َمَع ب اَلٍل فَأَْلق  َعَليْ  َرُسوَل هللا   ه  َما رَأَْيَت ، فـَْليُـَؤذن ْن ب ه  ، فَإ نَُّه ، فََأْخبَـْرتُُه ، مب 

 بـَْيت ه  َفَخرََج َمَع ب اَلٍل ، َفَجَعْلُت أُْلق يه  َعَلْيه  ، َويـَُؤذن ُن ب ه  ، قَاَل : َفَسم َع َذل َك ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاب  ، َوُهَو يف  أَْنَدى َصْوتًا م ْنَك فـَُقْمُت 
ْثَل َما رَ   : فَل لَّه  احلَْْمد ( . َأى ، فـََقاَل َرُسوُل هللا  جَيُرُّ ر َداَءُه ، َويـَُقوُل : َوالَّذ ي بـََعَثَك ب احلَْقن  يَا َرُسوَل هللا  ، َلَقْد رَأَْيُت م 

 أمر بالل أن يلقيه . مجلة يسمى أذان بالل ، ألن النيب  15فإن فيه األذان :  
 مجلة بالتكبري يف أوله أربعاً مع الرتجيع . 19: أنه  القول الثاين

قَاَمَة َسْبَع َعْشَرَة َكل َمًة : اأَلَذاُن: اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر، َعلََّمُه اأَلذَ  حلديث أيب حَمُْذورََة ) أَنَّ َرُسوَل هللا   اَن ت ْسَع َعْشرََة َكل َمًة، َواإل 
مًَّدا َرُسوُل هللا  ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ، ُد َأنَّ حمَُ اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ، َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشهَ 

َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ، َحيَّ َعَلى الصَّالَة   َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد أَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا  ،
ُ َحيَّ َعَلى الصَّالَة  ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح  ، اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَل إ لََه إ الَّ  قَاَمُة : اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ، اَّللَّ  اَّللَُّ ، َواإل 

، َأْشَهُد أَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل  َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ، َأْشَهُد أَْن اَل إ لََه إ الَّ  ، َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ هللا ، َحيَّ اَّللَُّ
، َقْد قَاَمت  الصَّالَُة، َقدْ ، َحيَّ َعَلى الْ ة  َحيَّ َعَلى الصَّالَة  َعَلى الصَّالَ  ، الَ  َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـرُ ، اَّللَُّ قَاَمت  الصَّالَةُ  َفاَلح  َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح 

 إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ( رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظه ) برتبيع التكبري يف أوله ( .
 وهذا مذهب مالك . مجلة . 17: أنه  القول الثالث

 التكبري مرتني يف أوله مع الرتجيع . 
َّ اَّللَّ   -سلم عند م –حلديث َأىب  حَمُْذورََة   َعلََّمُه َهَذا اأَلَذاَن ) اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل إ لَهَ  َأنَّ َنيب 
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َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ  -مُثَّ يـَُعوُد فـَيَـُقوُل  -إ الَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَّ  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَّ  
زَاَد إ ْسَحاُق ، « . َمرَّتـَنْي   -َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح   -َمرَّتـَنْي   -َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَّ  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَّ  َحيَّ َعَلى الصَّالَة  

ُ ( رواه مسلم .  اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر اَل إ لََه إ الَّ اَّللَّ
 وألن التثنية عمل أهل املدينة وهم أعرف بالسنن .-ب

 أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن هبذا مرة وهبذا مرة إن مل َيصل تشويش . والراجح
 العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع ، ففيها :فالقاعدة : أن 

 حفظاً للسنة ، وحضوراً للقلب ، وحفظاً للشريعة .
 اختلف العلماء يف عدد مجل اإلقامة على أقوال :-4
 .[ىن، فهي مثدا التكبري يف أوهلا وآخرها وقول: قد قامت الصالةما ع]( أن عدد ألفاظ اإلقامة )إحدى عشرة مجلة :ول األولالق

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
َر بَع يٍد، مُثَّ  حلديث عبد هللا بن زيد يف رؤيا األذان وفيه ) ... مُثَّ اْسَتْأَخرَ -أ ُ ، اَّللَُّ : َوتـَُقوُل: إ َذا أََقْمَت الصَّالَةَ ، قَالَ َعينن  َغيـْ  َأْكبَـُر اَّللَّ

، َقْد قَاَمت  الصَّالَةُ ، َحيَّ َعَلى اْلفَ َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللا ، َحيَّ َعَلى الصَّالَة   ْشَهدُ ، أَ َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ َأْكبَـرُ  ، َقْد قَاَمت  اَلح 
ُ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ، الَ إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ .. ( .  الصَّالَُة ، اَّللَّ

قَاَمَة ...( . أُم َر ب اَلٌل أَْن َيْشَفَع اَ ) حلديث الباب  -ب  آْلَذاَن، َويُوت َر َاإْل 
قَاَمَة ( معناه : يأيت هبا وتراً وال يثين خبالف األذان .  فقوله ) َويُوت َر َاإْل 

 : أن عدد ألفاظها ) سبع عشرة مجلة ( ] التكبري يف أوهلا أربعاً ، وبقية ألفاظها مثىن ما عدا : ال إله إال هللا [ .القول الثاين 
 احلنفية .وهذا قول 

قَاَمَة َسْبَع عَ َذاَن ت ْسَع َعْشَرَة َكل َمةً اأْلَ  َعلََّمين  َرُسوُل اَّللَّ  عن َأيب  حَمُْذورََة قَاَل ) ُ : اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ ْشَرَة َكل َمةً ، َواإْل   َأْكبَـُر اَّللَّ
، َحيَّ َعَلى ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّ  نَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَّ  ، َأْشَهُد أَ أَْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ  ْشَهدُ ، أَ أَْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ َأْكبَـرُ 
، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحالصَّ   َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر، اَل ، اَّللَُّ ْت الصَّاَلةُ اَلُة ، َقْد قَامَ ، َقْد قَاَمْت الصَّ اَلة ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلح 

 ( رواه أبو داود .إ َلَه إ الَّ اَّللَّ 
 هذا مذهب مالك . ( . ] كلها مفردة ما عدا التكبري يف أوهلا وآخرها [ . 10أن عدد ألفاظها )  القول الثالث :

قَاَمة ... ( .  حلديث الباب )... َويُوت َر َاإْل 
 بأن اإلقامة وتر ، فدل على أن قول ) قد قامت الصالة ( يكون مفرداً .فاحلديث صرح 

واجلواب عن هذا : بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله ) إال اإلقامة ( وهذا يدل على أهنا 
 مستثناة من اإليتار لكوهنا تثىن .

اين كالمها صحيح، وأن االختالف فيهما حممول على اإلباحة والتخيري،  أن يقال بأن القول األول والث –وهللا أعلم  – والراجح
 كاالختالف يف الرتجيع ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعاين ، والشوكاين .

 :احلكمة من إفراد اإلقامة وتثنية األذان -5
ة للحاضرين، فال حاجة إىل تكرارها، وهلذا قال العلماء : ألن األذان إلعالم الغائبني، فيكرر ليكون أبلغ يف إعالمهم، واإلقام 

 يكون رفع الصوت يف اإلقامة دونه يف األذان . ] قاله النووي [ .
: ومن مَثَّ استحب أن يكون األذان يف مكان عال خبالف اإلقامة ، وأن يكون الصوت يف األذان أرفع  قال احلافظ ابن حجر
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 ن مرتاًل واإلقامة مسرعة .منه يف اإلقامة ، وأن يكون األذا
 احلكمة من تكرار لفظ اإلقامة ) قد قامت الصالة ( ؟-6
 إمنا كرر لفظ اإلقامة خاصة ألنه مقصود اإلقامة . ] قاله النووي [ . 

 اختلف العلماء هل السنة أن يقرن يف األذان بني التكبري بنَفس واحد ، أم يقول كل مجلة لوحدها ؟-7
 قوال :اختلفوا يف ذلك على أ

 : السنة أن يقرن بني التكبريتني ، فيصل كل تكبريتني بصوت واحد وبنفس واحد . القول األول
 وهذا قول احلنفية الشافعية ورجحه األلباين .

 أُم َر ب اَلٌل َأْن َيْشَفَع َاآْلَذاَن ... ( . حلديث الباب )-أ
) إ َذا قَاَل اْلُمَؤذن ُن اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . فـََقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر   وحلديث ُعَمر ْبن  اخلَْطَّاب قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  -ب

دًا َرُسوُل اَّللَّ  . قَاَل َأْشَهُد أَنَّ حُمَمَّدًا َرُسوُل نَّ حُمَمَّ . مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَ 
اَل اَلح  . قَاَل اَل َحْوَل َوالَ قـُوََّة إ الَّ ب اَّللَّ  . مُثَّ قَ اَّللَّ  . مُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى الصَّالَة  . قَاَل الَ َحْوَل َوالَ قـُوََّة إ الَّ ب اَّللَّ  . مُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلفَ 

ُ . م ْن قـَْلب ه  َدَخَل اجْلَنَّة (. رواه مسلم اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . قَاَل اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ قَاَل الَ إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ . قَاَل الَ    إ لََه إ الَّ اَّللَّ
 جييبه كذلك .فهذا ظاهره أن املؤذن جيمع بني كل تكبريتني ، وأن السامع 

 : السنة أن يقف املؤذن على كل تكبرية ويؤديها بنَـَفس واحد . القول الثاين
 هذا مذهب احلنابلة .

 قال لبالل ) إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر ( رواه الرتمذي وهو ضعيف . حلديث جابر . أن رسول هللا -أ
 هذا ال يكون إال بالوقف بعد هناية كل مجلة .وجه الداللة : قالوا : إن الرتسل هو التأين والتمهل ، و 

التأذين هو بنفسه فقال قل : هللا أكَّب ، هللا أكَّب ، هللا أكَّب ، هللا أكَّب  وحلديث أيب حمذورة قال ) ألقَى علين رسول هللا -ب
 ... ( رواه أبو داود .

 : هللا أعلم . والراجح
َفَة قَاَل ) أَتـَْيُت النَّ  -69 َفَخَرَج ِباَلل  ِبَوُضوئِِه  -قَاَل  -قـُبٍَّة لَُه مَحَْراَء ِمْن َأَدٍم  ِبَكََّة َوُهَو بِاألَْبَطِح يف   ِبَّ وعن َأِِب ُجَحيـْ

 -َوضََّأ َوَأذََّن ِباَلل  فـَتَـ  -قَاَل  -َعَلْيِه ُحلَّة  مَحَْراُء َكَأّنِ  أَْنُظُر ِإَل بـََياِض َساقـَْيِه   َفَخَرَج النَِّبُّ  -قَاَل  -َفِمْن نَاِئٍل َونَاِضٍح 
ُثَّ  -قَاَل  -َعَلى اْلَفاَلِح  يَّ َعَلى الصَّالَِة حَ  يَّ يـَُقوُل حَ  -يـَُقوُل ََيِيًنا َوِِشَااًل  -َفَجَعْلُت أَتـََتبَُّع فَاُه َها ُهَنا َوَها ُهَنا  -قَاَل 

 ( . ُثَّ َِلْ يـََزْل ُيَصلِ ى رَْكَعتَـنْيِ َحَّتَّ رََجَع ِإَل اْلَمِديَنةِ رُِكَزْت َلُه َعنَـَزة  فـَتَـَقدََّم َفَصلَّى الظُّْهَر رَْكَعتَـنْيِ 
---------- 

َفةَ )  َب علًيا ( وعن َأِِب ُجَحيـْ  صحايب معروف مشهور بكنيته، وَصح 
 قال النووي : هو املوضع املعروف على باب مكة .  ( َوُهَو بِاألَْبَطحِ )  

 .لك الوضوء ( أي : آخذ من ذ َفِمْن نَاِئلٍ ) 
 . ( أي : متمسح مبا أصابه من يد صاحبه َونَاِضحٍ ) 
 عصا أقصر من الرمح ، وقيل : احلربة الصغرية .(  َعنَـَزة  ) 
 .احلديث استحباب االلتفات يف احليعلتني مييناً ومشاالً  يف-1

 وهذا قول مجاهري العلماء .
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 ه : حي على الصالة ، حي على الفالح بفمه ال ببدنه كله .باب احنراف املؤذن عند قول فقال :وقد بوب له ابن خزمية 
َاالً وملَْ َيْسَتد ْر  ) َوأل َيب  َداُودَ   . (َلَوى ُعنُـَقُه، َلمَّا بـََلَغ "َحيَّ َعَلى اَلصَّاَلة  " ميَ يًنا َومش 

 ورواية أيب داود فيها فوائد :
 هو اليمني والشمال .هنا ( و  هنا ها ألهنا بيننت املراد من قوله ) ها أواًل :
 ) حي على الصالة ، حي على الفالح ( . يوألهنا بيننت موضع االلتفات وه ثانياً :
 : وكذلك بيننت أن االلتفات يكون بالرأس فقط لقوله ) لوى عنقه ( .ثالثاً 

علتني جيعل وجهه ميينًا ومشااًل ، اتفق مجهور الفقهاء والقائلون بسنية االلتفات يف احليعلتني على أن املؤذن إذا التفت يف احلي-2
 واختلفوا يف كيفية ذلك على صيغتني :

 : أنه يقول ) حي على الصالة ( مرتني عن ميينه ، مث يقول عن يساره مرتني ) حي على الفالح ( . األول
 وهذا مذهب احلنابلة .

 ] شرح مسلم [ .قال النووي : إنه قول اجلمهور ، وهو األصح عند الشافعية .  
 ] شرح العمدة [ .وقال ابن دقيق العيد : إنه األقرب عندي . 

 ( . َعَلى اْلَفاَلح   يَّ الَة  حَ َـ َعَلى الصن  يَّ يـَُقوُل حَ  االً ـيـَُقوُل ميَ يناً َومش َ هذه الصيغة أقرب إىل لفظ احلديث لقوله ) و 
 .مرة عن ميينه، مث مرة عن يساره ()حي على الفالح: يقول عن ميينه )حي على الصالة( مرة، مث مرة عن يساره، مث يقول  الثانية

 : ليكون لكل جهة نصيب منهما . قالوا 
 واألمر يف ذلك واسع ، واملعمول به اآلن هو األول .

 اختلف العلماء هل يلتفت اآلن مع وجود مكَّبات الصوت ؟-3
 .ال يلتفت ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني  قيل :

 املدعوين ، ومع املكرفون رمبا لو التفت اخنفض الصوت . ألن احلكمة من االلتفات إبالغ 
، أنه ال يلتفت مييناً وال مشاالً، ال يف حي على الصالة فالذي أرى يف مسألة مكَّب الصوت اآلنقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: 

يف املنارة َساعة على اليمني وَساعة  وال يف حي على الفالح ، ويكون االلتفات اآلن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه جيعل مثالً 
 ) لقاء الباب املفتوح ( .ل .   على الشما

 يلتفت . وقيل :
 وهذا قول من يقول : إن االلتفات سنة يف األذان مطلقاً .

 وألنه رمبا يكون هناك مقاصد أخرى غري التبليغ .
 .يستحب وضع اإلصبعني يف األذن يف األذان وهذا مذهب مجاهري العلماء -4

 .قال الرتمذي : وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل املؤذن إصبعيه يف أذنيه يف األذان 
وقال ابن قدامة: املشهور عن أمحد أنه جيعل إصبعه يف أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن جيعل املؤذن إصبعيه يف 

 أذنيه .
لي يف اجملموع عن عامة أهل ، وهذا متفق عليه ، ونقله احملامصماخي أذنيه أصبعيه يفالسنة أن جيعل وقال النووي رمحه هللا: 

 . العلم
 قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى ، وهي أنه رمبا مل يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غريمها ، فيستدل بأصبعيه على أذانه . 
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 رى يف صماخه . فإن كان يف إحدى يديه علة متنعه من ذلك ، جعل األصبع األخ
 ) اجملموع ( .ه . به الروياين يف احللية وغري  وال يستحب وضع األصبع يف األذن يف اإلقامة ، صرح

َفَة فقد جاء عند الرتمذي :  َرَواُه َأمْحَُد،  (ه  رَأَْيُت ب اَلاًل يـَُؤذن ُن َوأَتـََتبَُّع فَاُه، َهاُهَنا َوَهاُهَنا، َوإ ْصبَـَعاُه يف  أُُذنـَيْ  )قَاَل:  َعْن َأيب  ُجَحيـْ
ْم ذ يُّ َوَصحََّحُه   .َواَلرتن 

ْبن  َماَجْه: َوَجَعَل إ ْصبَـَعْيه  يف  أُُذنـَْيه    .َوال 
 احلكمة من جعل اإلصبعني يف األذنني ، قال العلماء : يف ذلك فائدتان :-5

 : أنه قد يكون أرفع لصوته . أحدُا
 على بـُْعد أو كان به صمم أنه يؤذن . : أنه عالمة للمؤذن ليعرف من رآه ثانيهما

 مل يرد تعيني اإلصبع اليت يستحب وضعها ، وقد جزم النووي أهنا املسبحة وإطالق األصابع : قال ابن حجر املراد باإلصبع ؟
 جماز عن األمنلة .

 .[ ر بدنه فيزيل قدميه ويتحركت بسائهو أن يلتف ]املقصود باالستدارة:؟ اختلف العلماء هل للمؤذن أن يدور حال األذان أم ال -6
 : أنه ال يدور إال أن يكون على منارة . القول األول

 وهو قول احلنفية واملالكية .
ه ... ( ويف إسناده احلجاج فاستـدار يف أذان ة عند أمحد وابن ماجه ) ... فخرج بالل فأذنـجاء يف رواية يف حديث أيب جحيف-أ

 بن أرطاة وهو ضعيف .
 ارة أبلغ يف اإلعالم ، وقد ال َيصل اإلعالم بدوهنا إذا كانت املنارة غري متسعة .وألن االستد-ب

 : أنه ال يدور مطلقاً . القول الثاين
 وهو مذهب الشافعي .

َاالً وملَْ َيْسَتد ْر لرواية أيب داود )...   ( .َلَوى ُعنُـَقُه، َلمَّا بـََلَغ "َحيَّ َعَلى اَلصَّاَلة  " ميَ يًنا َومش 
َيمل ما ورد من االستدارة ) فاستدار ( على استدارة الرأس ، أي : االلتفات ، و ا القول هو الصحيح وأنه ال يدور مطلقًا ، وهذ

 استدارة اجلسد . ين َ عَ ومن نفاها 
 :اختلف العلماء يف حكم الطهارة لألذان على أقوال  -7

 بة لألذان واإلقامة ، وتتأكد يف اإلقامة أكثر التصاهلا بالصالة . اتفق الفقهاء على أن الطهارة من احلدثني األصغر واألكَّب مطلو 
َّ  َأيب  ُهَريـَْرَة حلديث -أ ٌئ  )قَاَل :  َأنَّ اَلنَّيب   رواه الرتمذي وهو ضعيف . (اَل يـَُؤذن ُن إ الَّ ُمتَـَوضن 

 د .داو رواه أبو ارة ( لى طهإين كرهت أن أذكر هللا إال ع)   : قال رسول هللا وحلديث املهاجر بن قنفذ قال-ب
 ن األذان ذكر مشروع معظم ، فأداه مع الطهارة أقرب إىل التعظيم .وأل-ج
 لكن لو أذن وهو حمدث حدثاً أصغر هل يكره أم ال ؟ 

 اتفق الفقهاء على صحة األذان واإلقامة من احملدث حدثاً أصغر ، وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن هبرية .
 ن احملدث حدثاً أصغر :واختلف يف كراهة أذا

 : ال يكره . فقيل
 : يكره . وقيل

 حلديث )  إين كرهت أن أذكر هللا على غري طهارة ( .
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 وهذا هو الراجح .
 ما حكم أذان وإقامة اجلنب ؟-8

 اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال :
 : أنه يصح مع الكراهة . القول األول

 كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة احملدث حدثاً أصغر . واستدلوا :  علماء ، واعتَّبواوهذا مذهب مجهور ال
 أن األذان ذكر ، واجلنب ال مينع من األذكار اتفاقاً غري القرآن ، فكذا ال مينع من األذان . -أ

 أن املقصود من األذان اإلعالم ، وهو حاصل مع اجلنابة . -ب
 : ال يصح أذان وال إقامة اجلنب . القول الثاين

 : َيرم األذان واإلقامة للجنب ، ويعاد األذان دون اإلقامة .القول الثالث 
 :للعنَزة  اختلف يف  احلكمة من استصحاب النيب (  ُثَّ رُِكَزْت َلُه َعنَـَزة  )  قوله-9

 : ليسترت هبا عند احلاجة . فقيل
 : يركزها لتكون إشارة إىل منع من يروم املرور بقربه . وقيل
 َيملها ألنه كان إذا استنجى توضأ ، وإذا توضأ صلى .: كان  وقيل

  . ورجحه النووي .  وهذا هو الصحيح
 ومن تراجم البخاري يف صحيحه :  -10

َرة  َفَصلَّى ب اْلَبْطَحاء  الظُّْهَر َواْلعَ  َخرََج َرُسوُل هللا   ، مث أورد َتتها حديث أيب جحيفة قال ) باب السرتة مبكة وغريها ْصَر ب اهْلَاج 
 ( . رَْكَعتَـنْي  َوَنَصَب بـَنْيَ يََدْيه  َعنَـَزًة َوتـََوضََّأ َفَجَعَل النَّاُس يـََتَمسَُّحوَن ب َوُضوئ ه  

فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا احلديث وأن ال فرق بني مكة وغريها يف مشروعية السرتة واستدل : ...  قال ابن حجر
ا وجه الداللة منه وهذا هو املعروف عند الشافعية وأن ال فرق يف منع املرور بني يدي على ذلك حبديث أيب جحيفة وقد قدمن

 ة .عض احلنابلة جواز ذلك يف مجيع مكاملصلي بني مكة وغريها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفني دون غريهم للضرورة وعن ب
 مشروعية السرتة . -11
 جواز االستتار بعنزة . -12

 بالَعنَـزَة . استتاره  ثالثاً :
ُّ ) َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل و  ا ( يـْهَ يـَْغُدو إ ىَل اْلُمَصلَّى ، َواْلَعنَـزَُة بـَنْيَ يََدْيه  ، َُتَْمُل َوتـُْنَصُب ب اْلُمَصلَّى بـَنْيَ يََدْيه  فـَُيَصلن ى إ لَ   َكاَن النَّيب 

 رواه البخاري .
 لى يعين العنَـَزة ( رواه ابن خزمية .يصلي إليها باملص وعن أنس قال ) رأيت رسول هللا 

 احلديث دليل على جواز لبس الثوب األمحر ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : -13
 اجلواز . القول األول :

 من الصحابة وعن سعيد بن وهو مروي عن مجع من الصحابة جاء عن علي ، وطلحة ، وعبد هللا بن جعفر ، والَّباء وغري واحد
 التابعني . املسيب ، والنخعي ، والشعيب ، وأيب قالبة ، وأيب وائل ، ومجاعة من

 وهو قول املالكية ، والشافعية .
 يف حلٍة محراء ما رأيت شيئاً أحسن منه ( متفق عليه . حلديث الَّباء قال ) رأيت رسول هللا  -أ

 ة فتقدم ... ( .وحلديث الباب ) خرج رسول هللا يف حلة محراء مث ركزت له عَنز -ب
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وجه الداللة : فهذا احلديثان وما جاء يف معنامها يدالن على جواز لبس ما كان أمحر اللون من اللباس ، إذ لو كان لبسه مكروهاً 
 . ملا لبسه النيب 

يف الثوب  خرج يف حلة محراء مشمنرًا ، وصلى بالناس ، يدل على جواز الصالة قال ابن رجب : واملقصود هاهنا : أن النيب 
 األمحر ، وإذا جاز لبسه يف الصالة جاز يف غريها من باب أوىل .

ُ عنه(. رواه أبو داود  عن عامر بن عمرو . قال )رأيت رسول هللا -ج  مبىن َيطب على بغلة وعليه بُرٌد أمحر، وعلٌي أمامه يُعَّبن 
 ) يعَّب عنه : أي يبلغ ويردند عنه كالمه ليسمعه احلجيج ( .

يكره للرجل لبس الثياب احلمراء إذا كانت ُمْصَمتة ) محراء كلها ( مشبَّعة باحلمرة أم ال ، وأما ما فيه لون آخر غري اين : القول الث
 األمحر من بياض وسواء وغريمها فال كراهة فيه .

 وهذا مذهب احلنابلة واحلنفية ، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
 رواه النسائي ( عهنيت عن الثوب األمحر، وخامت الذهب، وأن أقرأ وأنا راك) قال عنهما، أن النيب ابن عباس رضي هللا حلديث -أ

 رواه أبو داود( رجل عليه ثوبان أمحران ، فسلم عليه فلم يرد عليه النيب  مر على النيب وحلديث عبد هللا بن عمرو قال ) -ب
 ( .احلافظ : وهو حديث ضعيف اإلسناد قال)

 رواه الطَّباين يف األوسط وهو ضعيف .(قال )إن الشيطان َيب احلمرة، فإياكم واحلمرة فع بن يزيد . أن رسول هللا عن را -ج
 وأجاب هؤالء عن أدلة اجلواز :

 ُحلة محراء، واحللة: إزار ورداء، وال تكون احلُلة إال اَسًا للثوبني معاً، وغلط من ظن أهنا كانت محراء ولبس قال ابن القيم : 
ا حبتًا ال َُيالطها غريه، وإمنا احللُة احلمراء: بردان ميانيان منسوجان خبطوط محر مع األسود، كسائر الَّبود اليمنية، وهي معروفة هبذ

( دداً من األدلة على املنع مث قالمث ساق ع) االسم باعتبار ما فيها من اخلطوط احلمر، وإال فاألمحر البحُت منهي عنه أشد النهي
أنه لبس األمحر القاين،   لبس األمحر من الثياب واجلوخ وغريها نظر. وأما كراهته، فشديدة جداً، فكيف يُظن بالنيب  ويف جواز

 . كال لقد أعاذه هللُا منه، وإمنا وقعت الشبهُة م ن لفظ احللة احلمراء
  ورجح احلافظ يف الفتح القول بكراهته وقد ذكر احلافظ ابن حجر األقوال يف هذه املسألة وأوصلها إىل سبعة أو ْثانية أقوال ،

إن كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان يف البيوت واملهنة، ونسب هذا القول إىل ابن عباس رضي هللا عنهما، وكذا نسبه إىل 
 . اإلمام مالك رمحه هللا

 وأما الثوب األمحر الذي خالطه غريه فقد اتفق العلماء على جوازه . فائدة :
 ( . ِإنَّ ِباَلاًل يـَُؤذِ ُن ِبَلْيٍل َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يـَُناِدَي اْبُن ُأمِ  َمْكُتومٍ  )قَاَل  , َأنَّ َرُسوَل هللِا  عمر  وعن ابن-70

---------- 
 وهو ابن رباح ، أسلم قدمياً .(  ِإنَّ ِباَلالً ) 
 املعروف يف الشرع . األذان(  يـَُؤذِ ُن بَِلْيلٍ  )
 األمر لإلباحة واخلطاب للصائمني .(  اْشَربُواَفُكُلوا وَ  )

يكرمه ويستخلفه على  هو عمرو بن قيس القرشي العامري ، منسوب إىل أمه ، كان النيب  ( َحَّتَّ يـَُناِدَي اْبُن ُأمِ  َمْكُتومٍ ) 
 هـ 14املدينة يف عامة غزواته يصلي بالناس ، شهد القادسية يف خالفة عمر فاستشهد فيها سنة 

ذكر احلافظ أنه عمي بعد بدر بسنتني ، قال الشيخ ابن باز : هذا فيه نظر ، ألن ظاهر ( وََكاَن رَُجاًل َأْعَمى ويف رواية ) ) 
 القرآن يدل على أنه عمي قبل اهلجرة ، ألن سورة عبس النازلة فيه مكية ، وقد وصفه هللا فيها بأنه أعمى .

أي : دخلت يف وقت الصباح ، وهذا اجلملة مدرجة ، قيل : إهنا من الزهري  (  ْحَت َأْصَبْحتَ اَل يـَُناِدي َحَّتَّ يـَُقاَل َلُه َأْصبَ ) 
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كما روى ذلك الطحاوي يف ) شرح املعاين ( وغريه باإلسناد الصحيح ، وقيل : إن القائل هو ابن عمر ، كما جزم بذلك ابن 
 قدامة يف املغين .

 .وجد من َيَّبه بدخول وقت األذان  احلديث دليل على جواز كون املؤذن أعمى إذا-1
 . ( ُمَؤذن نَان  ب اَلٌل َواْبُن أُمن  َمْكُتوٍم اأَلْعَمى َكاَن ل َرُسول  اَّللَّ  ) اْبن  ُعَمَر قَاَل  ولذلك جاء يف حديث

 . ( ىَوُهَو أَْعمَ  َكاَن اْبُن أُمن  َمْكُتوٍم يـَُؤذن ُن ل َرُسول  اَّللَّ  ) َعائ َشَة قَاَلْت ويف حديث 
بقوله ) باب أذان األعمى إذا كان له من َيَّبه ( ، وهذا حمل اتفاق بني أهل العلم ، وقالت طائفة  هناولذلك بوب البخاري 

 يكره أذان األعمى ، ولعل ذلك حممول على ما إذا مل يكن معه من َيَّبه بالوقت .
 ومن املعقول :

 ى .أن اإلعالم َيصل بصوت األعم

 ه .إلمكان الوقوف على املواقيت من قبل غريه ممن يثق به ويتثبت يف أمر ؛ مل يف األمور الدينية فيكون ملز أن قول األعمى مقبو 

 ه .أن األعمى ال يوجد العيب يف دينه، وإمنا العيب يف عيني 

من املؤذنني اختلف الفقهاء يف كراهة أذان األعمى إذا مل يكن معه من َيَّبه بدخول األوقات، أو مل يكن مقلندًا لغريه -2
  :وذلك على قولني -كما تقدم-املبصرين، مع اتفاقهم على صحته

 . أنه ال يكره  القول األول :
 ة .واملالكي، وهو قول احلنفية 

استدلنوا باألدلنة الدالَّة على صحة أذان األعمى، وعدم كراهته إذا كان معه من َيَّبه باألوقات أو أذنن بعد أذان بصري كحديث و 
 ه .ملتقدم وغري ابن عمر ا

 . أنه يكره :  القول الثاين
 ة .واحلنابل، وهو قول الشافعية 

بُّ َأن َيكوَن ُمَؤذن نُوُكْم ُعْميانكُ )  أننه قال-عنهرضي هللا -روي عن عبد هللا بن مسعودملا   م ( .َما ُأح 

 ى .أنه كره إقامة األعم روي عن ابن عباسو 

 ى .املؤذنن وهو أعم كان يكره أن يؤذن  روي أن ابن الزبري ما

 من املعقول:  
 ة .اهدة دخول الوقت، وهو يف األصل مبينن على املشاهدـــــــأن األعمى ال علم له بدخول الوقت لعدم قدرته على مش 

 ت .أنه رمبا غلط يف الوق

 ك .ذلأن األعمى يفونت على الناس فضيلة أول الوقت وذلك الشتغاله مبعرفة دخول الوقت بسؤال غريه وحنو 

احلديث دليل على جواز اختاذ ُمَؤذن نـَنْي يف مسجد واحد ، إذا أذن أحدمها يف وقت ، واآلخر يف وقت آخر ، وأما أذاهنما معاً -3
 بصوت واحد فهو من البدع .

ل دخول اتفق الفقهاء على أنه يشرتط لصحة األذان واإلقامة دخول وقت الصالة املفروضة ، فال يصح األذان وال اإلقامة قب-4
 الوقت ، كما اتفقوا على أنه إذا أذنن قبل وقت الصالة أعاد األذان بعد دخول الوقت .

 ؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكَّبكم ( .. فإذا حضرت الصالة ، فليقال ) .. حلديث مالك بن احلويرث . أن النيب -أ
 ها .األمر باألذان على حضور الصالة ، وحضورها يكون بدخول وقت فعلق النيب 
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 وألن األذان شرع لإلعالم بوقت الصالة ، فال يشرع قبل الوقت ، لئال يذهب مقصوده .-ب
 ذهب مجاهري العلماء . ] فتح الباري [ .ــــــذا مــــــــــــوهللفجر ) الذي يكون قبل الوقت ( ،  األذان األول مشروعية-5

 أي : قبل طلوع الفجر . (...  إ نَّ ب اَلاًل يـَُؤذن ُن ب َلْيلٍ  فقوله )، حلديث الباب 
 إنه ال يشرع . وقال بعض العلماء :
 وهذا مذهب احلنفية .

ُّ )  –ابن عمر  حلديث -أ  ( . َأاَل إ نَّ اَْلَعْبَد نَامَ : َع، فـَيُـَناد يَ ـَأْن يـَْرج   إ نَّ ب اَلاًل أَذََّن قـَْبَل اَْلَفْجر ، فََأَمَرُه اَلنَّيب 
على بالل األذان بالليل قبل الوقت وعاتبه على ذلك ، ولو كان مشروعًا ملا أنكر عليه وال عاتبه ، وفيه  أنكر قالوا : إن النيب 

 داللة على أن عادِتم أهنم ال يعرفون أذاناً قبل الفجر .
 وقياساً على بقية الصلوات ، فكما أن سائر الصلوات ال َيل األذان هلا قبل دخول الوقت ، فكذلك الفجر . -ب

 إنه مشروع يف رمضان خاصة . بعض العلماء : وقال
 م ( .َربُوا َحىتَّ يـَُناد َي ا ْبُن أُمن  َمْكُتو ـَؤذن ُن ب َلْيٍل، َفُكُلوا َواشْ ـإ نَّ ب اَلاًل يُ ) حلديث الباب 

حور، قالوا : ظاهر احلديث يدل على أن األذان للصبح قبل الوقت مشروع يف رمضان فقط، ألنه ذكر األكل والشرب والس
 واألصل أنه يف رمضان .

 القول األول . والراجح
  اجلواب عن أدلة القول الثاين و:  

 .( حديث ضعيف َأاَل إ نَّ اَْلَعْبَد نَاَم :  فـَيُـَناد يَ . ) ..حديث ابن عمر  أواًل : ياب :
 ص .وأما قياسهم على بقية الصلوات ، فهذا قياس فاسد االعتبار ، ألنه يف مقابلة الن ثانياً :
 واجلواب عن دليل القول الثالث ) يف رمضان خاصة ( ؟ 

ليس يف احلديث تصريح بأن ذلك يف رمضان دون غريه ، فإن عدم منع األكل والشرب والسحور واقع يف مجيع العام ملن أواًل : 
 أراد الصوم .

أن الصبح تأيت غالباً عقب النوم ، فناسب أن أن احلاجة داعية إىل مشروعية هذا األذان قبل الفجر يف رمضان وغريه ، إذ ثانيًا : 
 ينصب من يوقظ الناس قبل دخول الوقت ليتأهبوا للصالة .

 احلكمة من األذان األول .ْبن  َمْسُعوٍد اجاء يف   -6
ْنُكْم  الَ  ) قال  لِيَـْرِجَع قَائَِمُكْم َولِيُـَنبِ َه  ب َلْيلٍ  -ُن ، أَْو يـَُناد ي َسُحور ه  ، فَإ نَُّه يـَُؤذن   أََذاُن ب اَلٍل م ن -مَيْنَـَعنَّ َأَحدَُكْم ، أَْو َأَحًدا م 

 ( . نَائَِمُكمْ 
 م ( .َظ نَائ َمكُ ــــــَع قَائ َمُكْم َويُوق  ــــــب َلْيٍل ل يَـْرج   يـَُناد ىلقوله ) احلكمة من األذان األول الذي قبل الفجر يف احلديث 

َع قَائ َمُكْم ) قوله  َا يـَُؤذن ن ب َلْيٍل ل يُـْعل َمُكْم ب َأنَّ اْلَفْجر لَْيَس ب َبع يٍد ، فـَيَـُردن اْلَقائ م ( قال النووي : َ  مَظ نَائ َمكُ َويُوق  ، ل يَـْرج  َمْعَناُه أَنَُّه إ منَّ
د إ ىَل  يطًا ، أَْو يُوت َر إ ْن ملَْ َيُكْن أَْوتـََر ، أَ  هرَاَحت اْلُمتَـَهجن  ْو يـََتَأهَّب ل لصُّْبح  إ ْن ا ْحَتاَج إ ىَل َطَهارٍَة ُأْخَرى ، أَْو حَنْو ل يَـَناَم َغْفَوًة ل ُيْصب َح َنش 

ه اْلُمتَـَرتن َبة َعَلى ع ْلمه ب ُقْرب  الصُّْبح   .َذل َك م ْن َمَصاحل 
ٍد قَل يٍل ، أَْو إ يَتاٍر إ ْن ملَْ َيُكْن أَْوتـََر ، أَْو َسُحور إ ْن ) َويُوق ظ نَائ َمُكْم ( َأْي ل َيَتَأهَّب ل لصُّْبح  أَْيًضا ب ف ْعل  َما أَرَاَد م ْن تـََهجُّ  َوقـَْوله  

 وء أَْو َغرْي َذل َك مم َّا َُيَْتاج إ لَْيه  قـَْبل اْلَفْجر .ـأَرَاَد الصَّْوم ، أَْو ا ْغت َسال أَْو ُوضُ 
 جر ؟اختلف العلماء هل جيزئ هذا األذان ) الذي قبل الفجر ( عن األذان عند طلوع الف-7



 186 

 ذلك ألمور :و الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال جيزئ ، وأنه جيب األذان عند طلوع الفجر ، 
) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( وهذا عام ال يستثىن  أن األصل وجوب األذان عند دخول الوقت ، لقوله أواًل : 

 منه شيء .
 .لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم(...) ى جاء التصريح هبا كما تقدمأخر ، بل حلكمة أن األذان األول ليس للصالةثانياً: 

من أجل أن يتأهَّبوا لصالة الفجر، ؛ لذي يكون يف آخر الليل ليس للفجر، ولكنه إليقاظ النـُّوَّم  األذان ا :ل الشيخ ابن عثيمني قا
يا ، وإلرجاع القائمنيوَيتموا صالة الليل بالوتر  م .الذين يريدون الصن 

 واز العمل خبَّب الواحد .ج -8
 جواز األكل مع الشك بطلوع الفجر ، ألن األصل بقاء الليل . -9

 جواز ذكر الرجل مبا فيه من العاهة للتعريف وال يكون ذك غيبة . -10
 جواز نسبة الرجل ألمه إذا اشتهر بذلك . -11
ْعُتُم النِ َداَء فـَُقوُلوا  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ي ِ َعْن َأِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ و  -71  ن ( .ِمْثَل َما يـَُقوُل اْلُمَؤذ ِ ِإَذا َسَِ

---------- 
ْعُتُم النِ َداَء  (  أي : صوت املؤذن باألذان . ) ِإَذا َسَِ

 من أذكار األذان .( أي : مثل كل مجلة يقوهلا ، واملراد : تلفظوا مبثل ما يتلفظ به املؤذن  ) فقولوا ِمْثَل َما يـَُقوُل اَْلُمَؤذِ نُ 
 وقد اختلف العلماء يف حكم إجابته على قولني :، واستحباب متابعة املؤن يف أذانه احلديث دليل على مشروعية  -1

 : أنه واجب . القول األول
 وهذا مذهب الظاهرية .

 . فقولوا ... ( ..حلديث الباب ) .-أ
ْعتُ  وحلديث عبد هللا بن عمرو. قال: قال  -ب ْثَل َما يـَُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعلَ )إ َذا َسَ  َصالًَة  يَّ فَإ نَُّه َمْن َصلَّى َعلَ  يَّ ُم اْلُمَؤذن َن فـَُقوُلوا م 

َا َعْشراً مُثَّ َسُلوا يل الوسيلة ... ( رواه مسلم .  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  هب 
 فقوله  ) ... فقولوا ... ( هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .

 أنه سنة غري واجب .  القول الثاين :
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 والصارف عن الوجوب :
َع أََذانًا أَْمَسَك َوإ الَّ أََغاَر َفَسم َع َرُجالً  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   أََنسحلديث  -أ  يُغ رُي إ َذا طََلَع اْلَفْجُر وََكاَن َيْسَتم ُع اأَلَذاَن فَإ ْن َسَ 

مُثَّ قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ . فـََقاَل « . َعَلى اْلف ْطَرة  »  َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ  يـَُقوُل اَّللَُّ 
 ى م ْعًزى (  رواه مسلم  .فـََنَظُروا فَإ َذا ُهَو رَاع  « . َخَرْجَت م َن النَّار  »  َرُسوُل اَّللَّ  

 مل يتابع املؤذن . قالوا : إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  
 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( . ولقوله -ب

 وجه الداللة : أن املقام مقام تعليم ، واحلاجة تدعوا إىل بيان كل ما َيتاج إليه ، وهؤالء وفد قد ال يكون عندهم علم مبا قاله
التنبيه على ذلك مع دعاء احلاجة إليه ، دلَّ على أن اإلجابة ليست واجبة .    يف متابعة املؤذن ، فلما ترك النيب  النيب 

 ]الشرح املمتع [ .
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أهنم كانوا يف زمان عمر ه : أنه أخَّب  القرظي ثعلبة بن أيب مالك عن ابن شهاب يف املوطأ عن مالك عمل السلف، فقد روى -ج
،  ثعلبة: جلسنا نتحدثب ُيَصلُّون يوم اجلمعة حىت َيرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على املنَّب وأذن املؤذنون قال بن اخلطا

م يقطع الصالة وكالمه يقطع فخروج اإلما ابن شهاب: قال،  َيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد فإذا سكت املؤذنون وقام عمر
 م ( .الكال

ُث الناس حبضرته، واملؤذُن يؤذن ويف املسجد مجٌع من أكابر الصحابة، مث ال يقع من أمر منهم يتحد  عمر فهذا أمري املؤمنني 
 . نكرٌي على من يرتك متابعة املؤذن

، جلريان العمل يف عهد عمر على التحدث  هذا األثر دليل على عدم وجوب إجابة املؤذنة : رمحه هللا يف متام املن األلباين قال 
 ا .وب ؟ فأجبت هبذوسكوت عمر عليه، وكثريا ما سئلت عن الدليل الصارف لألمر بإجابة املؤذن عن الوجيف أثناء األذان، 
 الراجح . وهذا القول هو

  وأجاب أصحاب القول األول عن حديث صاحب املعزى: 
 قالوا : جياب عنه من وجهني :

 له الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد .ليس يف احلديث أنه مل يقل مثل ما قال، فقد يكون قاله ومل ينق األول :
 َيتمل أن يكون األمر باإلجابة بعد هذه القضـية ، أو أن يكـون قاله لكن بصوت منخفض مل يسمع . الثاين:

 ) مثل ما يقول املؤذن ( .املؤذن يف كل مجل األذان لقوله  ظاهر احلديث أن السامع جييب-2
 اجمليب يقول كما يقول املؤذن إال يف احليعلتني فإنه يقول : ال حول وال قوة إال با هل.لكن ذهب مجهور العلماء إىل أن 

َأْشَهُد أَْن َل إ َذا قَاَل اْلُمَؤذن ُن اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . فـََقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ قَا)  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   رحلديث عم-أ
. ُثَّ قَاَل َحيَّ  . قَاَل َأْشَهُد أَنَّ حُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَّ  اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَنَّ حُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَّ  

َة ِإالَّ بِاَّللَِّ َعَلى الصَّاَلِة . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُـ  َة ِإالَّ بِاَّللَِّ . ُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ . مُثَّ قَاَل اَّللَُّ َأْكبَـُر  وَّ
ُ . قَاَل اَل إ لَ  ُ . م ْن قـَْلب ه اَّللَُّ َأْكبَـُر . قَاَل اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ قَاَل الَ إ لََه إ الَّ اَّللَّ  رواه مسلم (. َه إ الَّ اَّللَّ

 وهذا احلديث صريح يف القول مثل ما يقول املؤذن إىل آخر األذان ، إال عند احليعلة فال يقـوهلا ، وإمنا َيوقل .
ء على هللا ، وأما وألن املعىن مناسب إلجابة احليعلة باحلوقلة ، فإن السامع جييب املؤذن مبثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثنا-ب

يف النداء إىل حضور الصالة بـ) حي على الصالة حي على الفالح ( فهذا دعاء ونداء ، فاملناسب أن يظهر العبد أنه عاجز عن 
حضور اجلماعة والقيام هبا إال إذا قوناه هللا تعاىل وأعانه ، فهو يقول : أنا أجيب هذا النداء وأحضر اجلماعة ولكن حبول هللا وقوته 

 وإعانته وتوفيقه .
 احلكمة من إبدال احليعلة بـ ) ال حول وال قوة إال با هل ( ؟  -3

) حي على الصالة ( نداء ودعاء من املؤذن للناس ، يعين : هلموا وتعالوا ، فناسب أن يقول املستمع : ال حول وال قوة إال  ألن
 با هل ، يستعني با هل تعاىل على إجابة هذا الدعاء . 

 :األذان أدعية -4
 أواًل : متابعة املؤذن يف كل َجلة يقوهلا :

ْثَل َما يـَُقوُل اَْلُمَؤذن ُن )   -حديث الباب –أيب سعيد حلديث -أ ْعُتْم اَلنن َداَء، فـَُقولُوا م   . (إ َذا َسَ 
َّ َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعْمر و ْبن  وحلديث  -ب ْعُتُم اْلُمَؤذن َن فـَُقوُلوا م ْثَل َما يـَُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَإ نَُّه َمْن ذَ ) إ  يـَُقوُل   اْلَعاص  أَنَُّه َسَ َع النَّيب  ا َسَ 

َا  َ َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  هب  ٍد م ْن ع َباد  اَّللَّ  َوأَْرُجو أَْن إ الَّ ل َعبْ  ياجْلَنَّة  اَل تـَْنَبغ   يَلَة فَإ نَـَّها َمْنز َلٌة يف  اْلَوس   َعْشرًا مُثَّ َسُلوا اَّللََّ يل 
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 َ يَلَة َحلَّْت َلُه الشََّفاعَ  َأُكوَن أَنَا ُهَو َفَمْن َسَأَل يل   ة ( رواه مسلم اْلَوس 
 قول : ال حول وال قوة إال با هل ، حلديث عمر وقد سبق .إال يف احليعلتني فإنه ي

 ثانياً : الدعاء بعد الشهادتني بالدعاء الوارد .
، ال إله إال هللا وحده ال شريك لهقال : ) من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن  عن رسول هللا  د بن أيب وقاص عن سع

 رواه مسلم وأن حممداً عبده ورسوله ، رضيت با هل رباً ومبحمد رسوالً ، وباإلسالم ديناً ، غفر له ذنبه ( . 
 ويف رواية : ) وأنا أشهد ... ( .

 بعد األذان . النِب  ثالثاً : الصالة على
ْثَل َما يـَُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَإ نَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى ا) إ   –السابق  –حلديث عبد هللا بن عمرو  ْعُتُم اْلُمَؤذن َن فـَُقوُلوا م  َّللَُّ َذا َسَ 

َا َعْشراً   ... ( . َعَلْيه  هب 
 . عوة ... أخلرابعاً : قول : اللهم ربِ  هذه الد

نَي َيْسَمُع اَلنن َداَء : اَللَُّهمَّ َربَّ َهذ ه  اَلدَّْعَوة  اَلتَّامَّة  ، َوالصَّاَلة  اَْلَقائ َمة  ، آت   )قَاَل :  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   َعْن َجاب رٍ   َمْن قَاَل ح 
يَلَة ، َوابـَْعْثُه َمَقاًما حمَْ  يَلَة َواْلَفض   رواه البخاري . (ُموًدا اَلَّذ ي َوَعْدَتُه ، َحلَّْت لَُه َشَفاَعيت  يـَْوَم اَْلق َياَمة  حُمَمًَّدا اَْلَوس 

  قوله ( نَي َيْسَمُع اَلنن َداَء : اَللَُّهمَّ َربن هذه ...( ظاهره أنه يقوله حال َساع النداء ، ولكن  ليس هذا مراداً ، بل  َمْن قَاَل ح 
 ء .يقول هذا الدعاء بعد إمتام الندا

 لوا علين ، مث سلوا يل الوسيلة ... ( رواه مسلم .ـفقولوا مثل ما يقول ، مث ص )... يف قوله  عبد هللا عمروويؤيد هذا حديث 
  : نستفيد من قوله فائدة  ( نَي َيْسَمُع اَلنن َداَء : اَللَُّهمَّ َربن أن من مل يسمع النداء ، فإنه ال يقول هذا  ( ... هذه َمْن قَاَل ح 

الدعاء ، يعين لو فرض أن إنسانًا استيقظ من النوم بعد إكمال املؤذنني أذاهنم ، ودعا هبذا الدعاء ، فإننا نقول : هذا ليس 
 [ .]قاله ابن عثيمنيرتب هذا على من َسع النداء .  مبشروع ، ألنه مل يسمع النداء ، والنيب 

 ) وف عن بقية الرواة .شاذة ، لتفرد حممد بن ع زيادة ) إنك ال ختلف امليعاد 
   ) قال ابن حجر : وليس يف شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة .زيادة ) والدرجة الرفيعة 
 فإنه جييب املؤذن . من كان يف ذكر أو دعاء أو طواف يدخل يف احلديث ) فقولوا مثل ما يقول ... (-5

 ر والدعاء ، فإن وقتها ال يفوت .ألن إجابة املؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها ، خبالف القراءة والذك
 على ثالثة أقوال : صلي إذا َسع املؤذن جييبه أم الهل املاختلف العلماء  -6

 أنه ال جييبه سواء كانت الصالة فرضاً أم نفالً . القول األول :
 .واحلنابلة ، والشافعية ،  نفيةوهذا قول مجهور الفقهاء من احل

 قال ) إن يف الصالة شغاًل ( متفق عليه . حلديث ابن مسعود . أن رسول هللا 
 أنه جييبه إن كان يف نافلة ، وال جييبه إن كان يف فرض . القول الثاين :

 وهو قول املالكية .
 .قالوا : إن النافلة األمر فيها أخف من الفريضة -أ

 لقبلة وحنوه .وألن النافلة جيوز فيها ما ال جيوز يف الفريضة ، كالصالة على الراحلة إىل غري ا-ب
 : أنه جييبه يف الفرض والنفل . القول الثالث

 وهو رأي لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
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 حلديث الباب ) فقولوا مثل ما يقول ( فاحلديث عام ، فُيجاب املؤذن يف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه .
 القول األول وأن املصلي ال جييب املؤذن . والراجح

 :جييب نفسه ال املؤذن  الراجح : أن-6
 ) إذا َسعتم النداء ... ( فإنه يدل بظاهره على التفريق بني املؤذن والسامع ، فال يدخل املؤذن يف ذلك . لقوله -أ

 وألن املؤذن أتى بألفاظ األذان ، فال معىن لكونه جييب نفسه ، ورجحه ابن رجب .-ب
أن متابعة املؤذن مشروطة بسماع األذان ، فمن شاهد املؤذن ومل يسمعه فإنه ملؤذن ... ( ) إذا َسعتم ا نستفيد من قوله  -7

 فإنه يتابعه لقوله ) إذا َسعتم ( فعلق األمر بالسماع . –كما يف هذا الزمان   –ال يقول شيئاً ، ومن َسعه ومل يره 
أو صمم : الظاهر أنه ال ُتشرع له املتابعة ؛ ألن املتابعة  قال النووي : َمن رأى املؤذن ، وعل م أنه يؤذن ، ومل يسمعه ، لُبعد ،

 معلقة بالسماع ، واحلديث مصرح باشرتاطه ، وقياساً على تشميت العاطس ، فإنه ال يشرع ملن يسمع َتميده .   ) اجملموع ( 
 أم ال على قولني :هل جييب املقيم اختلف العلماء : -8

 ن يقول مثل ما يقول املؤذن إال يف احليعلة .: يستحب لسامع اإلقامة أ القول األول
وهذا مذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والشافعية ، وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ 

 األلباين .
واحلنابلة أن يستحبن أن يقول يف  ( : وكذلك بالننسبة للمقيم فقد صرنح احلنفينة والشنافعينة18/250جاء يف "املوسوعة الفقهية" )

 اإلقامة: مثل ما يقول يف األذان" انتهى .
 قال الشريازي الشافعي رمحه هللا : ويستحب ملن َسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .

وجه الشاذ الذي وشرحه النووي رمحه هللا بقوله : واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته يف اإلقامة كما قال املصنف ، إال ال
 قدمناه عن " البسيط . ) اجملموع ( .

 وقال ابن قدامة : ويستحب أن يقول يف اإلقامة مثل ما يقول .
وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : السنَّة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألهنا أذان ثان ، فتجاب كما جياب 

 األذان .
 أذاناً يف قوله  ) بني كل أذانني صالة ( فسماها أذاناً . النيب  ألنه نداء ، وقد َساه-أ

: أقامها هللا وأدامها ،  وحلديث أيب أمامة ) أن بالاًل أخذ يف اإلقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصالة ، قال النيب  -ب
 يف ال يصح .ديث ضعــــوقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان ( رواه أبو داود وهو ح

 : أنه ال يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول . القول الثاين
 وهو ظاهر مذهب املالكية ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني .

 ألنه ال يوجد دليل صحيح يدل على ذلك ، واالستحباب حكم شرعي َيتاج إىل دليل .-أ
إلقامة أذاناً، فهذا من باب التغليب، ورجحه الشيخ حممد بن إبراهيم، ) بني كل أذانني صالة ( فسمى ا وأما قول النيب  -ب

 الصحيح . وهذا هو
 وقد سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا عن املتابعة يف اإلقامة .

 تابع .فأجاب : املتابعة يف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف ال تقوم به احلجة ، والراجح : أنه ال يُ 
 ة .، وال يؤخر عن فراغه من الكلميف كل كلمة عقب فراغ املؤذن منها ، وال يقارنه  تكون متابعة املؤذن -9
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 لقوله )إذا َسعتم املؤذن فقولوا ... ( والفاء تقتضي التعقيب .-أ
فـََقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ قَاَل َأْشَهُد َأْن َذا قَاَل اْلُمَؤذن ُن اَّللَُّ َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر . ) إ -عند مسلم  –وحلديث عمر -ب

ُ . قَاَل َأْشَهُد أَْن الَ إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ... ( .  اَل إ لََه إ الَّ اَّللَّ
 كل األذان .  فدل هذا احلديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ املؤذن منها ، وال ينتظر فراغه من

 ما احلكم إذا َسع األذان يف منتصفه ؟-10
 . -ما َسع منه وما مل يسمعه  -يستحب له أن جييبه يف مجيع األذان  قيل :

 يستحب له أن جييبه فيما َسع فقط . وقيل :
 لقوله ) إذا َسعتم ... ( .

 وألن ما فات قد مضى حمله .
 األول . والراجح

  املذياع أو التلفاز ؟هل جييب من يسمع األذان يف-11
 األذان ال َيلو من حالني :

) إذا َسعتم  أن يكون على اهلواء أي أن األذان كان لوقت الصالة من املؤذن ، فهذا جياب لعموم أمر النيب  احلال األول :
 اليت يؤذن هلا فال جييب .املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( ، إال أن الفقهاء رمحهم هللا قالوا : إذا كان قد أدى الصالة 

إذا كان األذان مسجاًل ، وليس أذانًا على الوقت ، فإنه ال جييبه ؛ ألن هـذا ليس أذانًا حقيقيًا ، أي أن الرجل مل  احلال الثانية :
ن يقال يرفعه حني أمر برفعه ، وإمنا هو شيء مسموع ألذان سابق ، وإن كان لنا َتفظ على كلمة : يرفع األذان ، ولذا نرى أ

 أذن فالن ، ال رفَع األذان . ) فتاوى ابن عثيمني ( .
 ماذا يقول املستمع إذا قال املؤذن يف صالة الفجر ) الصالة خري من النوم ( ؟-12

 ظاهر احلديث ) فقولوا مثل ما يقول .. ( أنه جييبه مبثل ما يقول ، فيقول اجمليب ) الصالة خري من النوم ( .
 ثناء من هذا العموم إال يف احليعلتني .فلم يرد يف السنة است

 وأما ما ذكره بعض علماء احلنابلة والشافعية وغريهم من أنه يقول ) صدقت وبررت ( فليس عليه دليل ، وال يصح .
 ما احلكم إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األوىل أن أصلي َتية املسجد أو أتابع املؤذن ؟ -13

هنا نقول : بادر بتحية املسجد،  واملؤذن يؤذن لصالة اجلمعة، األذان الذي بني يدي اخلطيب، فها ، إذا دخلت هذا فيه تفصيل
وال تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع اخلطبة أوىل من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع اخلطبة واجب، وإجابة املؤذن 

 غري واجبة . 
غري صالة اجلمعة( فاألفضل أن تبقى قائمًا حىت جتيب املؤذن ، وتدعو بالدعاء املعروف وأما إذا كان األذان لغري ذلك )يعين : ل

اللهم صل على حممد ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت حممدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه  د األذان :بع
 لك تأيت بتحية املسجد .  ) فتاوى ابن عثيمني ( .املقام احملمود الذي وعدته ، إنك ال ختلف امليعاد " ، مث بعد ذ

  .إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن ، فأذن املؤذن ، فاألفضل يف حقه أن يرتك القراءة ، ويشتغل مبتابعة املؤذن -14
ْثَل َما يَـ  لعموم قوله عليه الصالة والسالم وذلك امتثااًل -أ ْعُتْم اْلُمَؤذن َن ، فـَُقولُوا م   ُقوُل ( .) إ َذا َسَ 

 وألن األذان يفوت وقته . -ب
ق قال اإلمام النووي رمحه هللا : ولو َسع املؤذن قطع القراءة وأجابه مبتابعته يف ألفاظ األذان واإلقامة مث يعود إىل قراءته وهذا متف
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 عليه عند أصحابنا .   ) التبيان ( .
، ه أن يرجع معه فيقول مثل ما يقولإلنسان يقرأ القرآن، فهل األفضل ل: إذا أذن املؤذن واشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللاسئل ال

 أم إن اشتغاله بالقرآن يعتَّب أفضل باعتبار تقدمي الفاضل على املفضول ؟
)إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث  السنة إذا كان يقرأ وَسع األذان : أن جييب املؤذن ؛ امتثااًل لقول النيب  فأجاب :

اجلميع . )جمموع ، والقراءة ال تفوت، وقتها واسع، وفق هللا  ا علي ...( وألن إجابة املؤذن سنة تفوت إذا استمر يف القراءةصلو 
 ز .فتاوى ابن با

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : قد يعرض للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل ، مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ، 
ل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ وَسع املؤذن يؤذن ، فهل األفضل أن يستمر يف قراءته أو أن جييب املؤذن ؟ هنا نقول : والقرآن أفض

إن األفضل أن جييب املؤذن ، وإن كان القرآن أفضل من الذكر ، لكن الذكر يف مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ ألن قراءة القرآن 
 كن إجابة املؤذن مربوطة بسماع املؤذن .  ) لقاء الباب املفتوح ( .غري مقيدة بوقت مىت شئت فاقرأ ، ل

 هل يكفي تشغيل األذان عَّب املسجل يف مكَّب الصوت عند دخول الوقت ؟-15
األذان الذي يذاع من املسجل : ال يكفي عن األذان الشرعي املشروع لإلعالم بدخول الوقت ؛ ألنه ليس أذانًا حقيقينًا ، وإمنا 

 )إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى( . لقول النيب  ، بد فيها من عمل ونية زون، واألذان عبادة الهو صوت خم
وعليه : فال بد من األذان عند دخول الوقت يف املكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إىل مكَّب الصوت ألجل إبالغ الناس 

 .للحضور للصالة : فحسن .   ) فتاوى اللجنة ( 
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا : نقل األذان بواسطة التسجيل : ال جيزئ عن األذان الشـرعي ؛ وذلك ألن األذان 
الشرعي ذ كر وثناء على هللا ، وال بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا َسعت املسجل ال يعين ذلك أن املسجل 

هللا ، وإمنا هو َساع صوت شخص ، رمبا يكون قد مات أيضًا ، فال جيزئ عن األذان الشرعي ، فال يعمل عبادة يتقرب هبا إىل 
بد من أذان شرعي يقوم به املكلف يكَّب هللا ، ويشهد له بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إىل الصالة ، وإىل الفالح ، ال بد 

 فإنه ال تشرع إجابته ، أي : ال يشرع لإلنسان أن يتابعه ، لقول النيب  من هذا ، وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع :
 )إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( وحنن يف احلقيقة مل نسمع املؤذن ، وإمنا َسعنا صوتاً مسجَّاًل سابقاً .

فالفرق ظاهر ؛ ألن ما نقل على اهلواء : فهو  وأما قول السائل : ما الفرق بني ما نقل على اهلواء وما نقل بواسطة التسجيل :
صوت املؤذن الذي يؤذن األذان الشرعي ، فهذا جياب ، ويتابع ، ويدعو بعد املتابعة مبا وردت به السنَّة ، وأما األذان املسجل : 

 فليس أذاناً يف الواقع ، كما أشرنا إليه . ) فتاوى نور على الدرب ( .
 م املؤذن وحصل عذر وتأخر اإلمام لفرتة ؟هل تعاد اإلقامة إذا أقا-16

 السنة : أن َيرم اإلمام بالصالة بعد فراغ املؤذن وال يتأخر عن ذلك إال مبقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .
ىل إعادة إقامة فإن أقام املؤذن الصالة مث حصل عذر أدى إىل تأخري دخول اإلمام يف الصالة فال حرج يف ذلك ، وال َيتاج إ

 الصالة .
 وقد دل على ذلك حديثان :

فـَتَـَقدََّم َوُهَو ُجُنٌب ،  قال : ) أُق يَمْت الصَّاَلُة ، َفَسوَّى النَّاُس ُصُفوفـَُهْم ، َفَخرََج َرُسوُل اَّللَّ   احلديث األول : عن أيب هريرة 
 َخرََج َورَْأُسُه يـَْقطُُر َماًء َفَصلَّى هب  ْم ( رواه البخاري . مُثَّ قَاَل : َعَلى َمَكان ُكْم ، فـََرَجَع فَاْغَتَسَل ، مُثَّ 

 فقال ) إين كنت جنباً فنسيت أن أغتسـل ( . زاد الدار قطين يف سننه  من وجه آخر عن أيب هريرة 
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مل تُعد ... )الفتح(  قال احلافظ ابن حجر: يف احلديث جواز الفصل بني اإلقامة والصالة؛ ألن قوله )فصلى( ظاهر يف أن اإلقامة
وقال بدر الدين العيين : فإن قلت : هل اقتصر على اإلقامة األوىل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : مل يصح فيه نقل ، ولو فعله 

 لنقل .   ) عمدة القاري ( .
يزيل حدثه، أي حدث كان، وقال رمحه هللا أيضاً : ويستفاد من احلديث : أن اإلمام إذا أقام الصالة، مث ظهر أنه حمدث ومضى ل

 وأتى ال َيتاج إىل جتديد إقامة ثانية؛ ألن ظاهر احلديث مل يدل على هذا .
ُّ  احلديث الثاين : َعْن أََنٍس  يه  ، َحىتَّ نَاَم اْلَقْوُم أَْو  قَاَل: ) أُق يَمْت َصاَلُة اْلع َشاء  فـََقاَل َرُجٌل : يل  َحاَجٌة ، فـََقاَم النَّيب  يـَُناج 

، مُثَّ َصلَّْوا( متفق عليه .بَـ   ْعُض اْلَقْوم 
قال الشيخ ابن عثيمني : يف هذا احلديث : دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة ، وأن طول املناجاة أيضًا ال يضر ، وأنه 

الفصل بني اإلقامة  ناموا ، مث قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الة بني اإلقامة والصالة ، ألن الصحابة اال تشرتط املو 
والصالة ال بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة ، يعين : أنه ال يقيم ويعلم أنه لن يصلي إال بعد مدة ، 

 ولكن يقيم مث إذا حصل ما مينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة ـ فهذا ال بأس به ـ ولو طال الفصل .
 مث َسع آخر ؟ ما احلكم لو َسع املؤذن ،-17

 ) إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( . جييب األول ، وجييب الثاين ، لعموم قوله 
 ولكن لو صلى مث َسع مؤذناً بعد الصالة فظاهر احلديث أنه جييب لعمومه .

ن آخر بعد أن تؤدى الصالة ، وقال بعض العلماء : إنه ال جييب ألنه غري مدعو هبذا األذان فال يتابعه ، وال ميكن أن يؤذ
وأنه ال تكرار يف األذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم احلديث وقال : إنه ذ ْكٌر وما  فيحمل احلديث على املعهود يف عهد النيب 

 دام احلديث عاماً فال مانع من أن أذكر هللا عز وجل فهو على خري . ) فتاوى ابن عثيمني (  
 باب استقبال القبلة

 القبلة شرط من شروط الصالة . استقبال
 ة .اتفق املسلمون على أن التوجه حنو البيت شرط من شروط صحة الصال :قال ابن رشد 
د  احلَْرَام  َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوجُ لقوله تعاىل )   .وَهُكْم َشْطَرُه ( ـَوم ْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولن  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسج 

 متفق عليه الوضوء مث استقبل القبلة فكَّب (لمسيء يف صالته ) إذا قمت إىل الصالة فأسبغ ل وقال 
 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الَّب ، والقرطيب .

 ن املصلي يقابلها وهي تقابله .والقبلة هي اجلهة اليت يستقبلها املصلي ، وَسيت قبلة إلقبال الناس عليها ، أو أل 
  ( هـ . 2كانت القبلة أواًل إىل بيت املقدس ، مث نسخت إىل الكعبة  ، وكان َتويل القبلة يف شعبان يف السنة ) و 

ُهَما  -72 َكاَن َوْجُهُه يُوِمُئ ِبَرْأِسِه ,   َكاَن ُيَسبِ ُح َعَلى َظْهِر رَاِحَلِتِه َحْيثُ  َأنَّ َرُسوَل هللِا ) َعِن اْبِن ُعَمَر , َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
 ( . وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَْفَعُلهُ 

 ويف رواية ) كاَن يُوتُِر َعلى بعريِه ( .
َها اْلَمْكُتوبَةَ وملسلم )  َر أَنَُّه الَ ُيَصلِ ى َعَليـْ  ( . َغيـْ

 وللبخاري ) إال الفرائض ( .
---------- 

من باب صلي النافلة ، والتسبيح حقيقة يف قول : سبحان هللا ، فإذا أطلق على الصالة فهو أي ي :  قال احلافظ ( َكاَن ُيَسبِ حُ ) 
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 ل .إطالق اسم البعض على الك
أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة الناقة اليت تصلح أن تـَُرحََّل، ومجعها  هي املركب من اإلبل ذكرًا كان (َعَلى َظْهِر رَاِحَلِتِه ) 

ل. قاله يف امل  صباحَرَواح 
 .اء أكان إىل القبلة أم إىل غريها، سو أي: إىل أين جهت توجهت به دابته (حيث توجهت به)يف رواية هلما  ( َحْيُث َكاَن َوْجُههُ ) 
 وسيأيت التفريق بينهما .أي : يشري به للركوع والسجود ،  (يُوِمُئ ِبَرْأِسِه  )
 السفر حيث كان وجهه وال يلزم استقبال القبلة . احلديث دليل على جواز صالة النافلة على الراحلة يف -1
 حلديث الباب . -أ

َلت ه  َحْيُث تـََوجََّهْت ب ه   رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ   )قَاَل :  َوَعْن َعام ر ْبن رَب يَعَة  -ب  ُمتـََّفٌق َعَلْيه  .  (ُيَصلن ي َعَلى رَاح 
ه  ، وَ  )زَاَد اَْلُبَخار يُّ :   . (ملَْ َيُكْن َيْصنَـُعُه يف  اَْلَمْكُتوبَة  يُوم ُئ ب َرْأس 

َلةَ  َكاَن َرُسوُل هللا    )َعْن َجاب ٍر ، قَاَل و  -ج َلت ه  َحْيُث تـََوجََّهْت فَإ َذا أَرَاَد اْلَفر يَضَة نـََزَل فَاْستَـْقَبَل اْلق بـْ ( رواه  ُيَصلن ي َعَلى رَاح 
 البخاري .

، وهو إمجاع كما قاله النووي  ق َبَل جهة مقصودة ،التطوع على الراحلة للمسافر  احلديث يدل على جواز:  قال الشوكاين
 .واحلافظ ، والعراقي 

  .ت به جائز بإمجاع املسلمنيجواز التنفل على الراحلة يف السفر حيث توجه :  وقال النووي
 . ى الراحلة حيثما توجهت بهاتفق الفقهاء على أنه جيوز للمسافر صالة النفل عل ة (املوسوعة الفقهي) يف جاء 

 :احلكمة من هذا التخفيف  -2

ن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة يف السفر َتصيل النوافل على العباد وتكثريها تعظيماً أك:  قال املباركفوري
 .ألجورهم رمحة من هللا هبم 

 ن السفر .: حىت ال ينقطع املسافر عن العبادة ، وال املتعبد ع فاحلكمة إذاً 
 وسبب سقوط استقبال القبلة يف هذه احلالة : مشقة االستقبال ، ولعلة السفر .

 :كيفية صالة املسافر النافلة على راحلته   -3
 يومئ برأسه جيعل السجود أخفض من الركوع .

 ففي حديث الباب  ) يومئ برأسه ( .
 ويكون سجوده أخفض من ركوعــه ألمرين :

 ) جيعل السجود أخفض من الركوع ( . عند الرتمذي  جاء يف رواية األول : 
احلديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، وال يلزمه وضع اجلبهة على :  قال الشوكاين

 قدار يفرتق به السجود عن الركوع .االحنناء ، بل َيفض سجوده مبالسرج ، وال بذل غاية الوسع يف 
 ) الصالة يكون السجود فيها أخفض من الركوع ( .هو املتوافق مع وضع الصالة يف األصل . أن هذا  الثاين :

 اختلف العلماء : هل جيب أن يستقبل القبلة عند تكبرية اإلحرام أم ال على قولني :-4
 : جيب ذلك . القول األول

 وهذا مذهب احلنابلة .
َلة  ، َفَكبـََّر ، مُثَّ َصلَّى َحْيُث َكاَن َوْجَه إ َذا َسافـََر فََأرَاَد َأْن يـَتَ َكاَن )حلديث  أنس   رواه أبو داود .(  ر َكاب ه  َطوََّع ا ْستَـْقَبَل ب َناقَت ه  اَْلق بـْ
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 : أنه ال جيب . القول الثاين
 وهذا مذهب مجاهري العلماء . 

 قالوا : حديث أنس فعل ، والفعل يدل على االستحباب .
 كما قال ابن قدامة يف املغين .  فيحمل حديث أنس على االستحباب

على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي  : ويف احلديث نظر ، وسائر من وصف صالته  قال ابن القيم بعد ذكره حلديث أنس
عليها قبل أي جهة توجهت به ، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام ، وال غريها كعامر بن ربيعة ، وعبد هللا بن عمر ، وجابر بن 

 د هللا ، وحديثهم أصح من حديث أنس هذا .عب
َلة  ، َفَكبـََّر َكاَن فحديث أنس ) ... ( خمالف لألحاديث الصحيحة الواردة يف إ َذا َسافـََر فََأرَاَد َأْن يـََتَطوََّع ا ْستَـْقَبَل ب َناقَت ه  اَْلق بـْ

 القبلة ، كما قال ابن القيم .الصحيحني ، فإن هذه األحاديث ليس فيه استثناء تكبرية اإلحرام وأهنا إىل 
احلال يف السفر ، أم إن  هل جيوز الصالة يف السيارة السائرة جالسًا لغري اجتاه القبلة يف احلضر ، كما هواختلف العلماء : -5

 ل للمصلي ال تصلح إال يف السفر  على قولني :تلك احلا
 عدم اجلواز . القول األول :

 وهو قول اجلمهور . 
 اجلواز. : القول الثاين

، الشافعية، وهو رواية عن اإلمام أمحد ، وأبو سعيد االصطخري منأبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة وذهب إىل هذا القول 
 هو قول الطَّبي، واألوزاعي، وابن حزم .و 

كان يصل ني على   أنه  الصحيح بل استفاض عن النيب  وأما الصالة على الراحلة : فقد ثبت يفقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 
وهل يسوغ ذلك يف احلضر ؟ فيه  يصل ني عليها املكتوبة ، أنه ال راحلته يف السفر قَبل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غري

 وغريه  قوالن يف مذهب أمحد
ووي والعراقي الن واحلديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إمجاع كما قالوقال الشوكاين :
وأبو سعيد االصطخري من أصحاب الشافعي وأهل  وإمنا اخلالف يف جواز ذلك يف احلضر فجوزه أبو يوسف، واحلافظ وغريهم 

 ر .الظاه

 –جالساً  –والنوافل  وغريها من الرواتب –جيوز ملن يركب السيارة السائرة يف الشارع أن يصلي فيها الضحى  فعند هؤالء العلماء
 يف سجوده أخفض من إميائه يف ركوعه .إمياؤه  ويومئ املصلي يف ركوعه وسجوده ، ويكون -ل ذلك للسائق وال يفضَّ 

السائرة ، ويف  وهو أن صالة النافلة جالسًا ، ولغري القبلة ، إمنا هي ملن كان راكبًا على الراحلة واألظهر يف ذلك قول اجلمهور ،
ما يرجحه من املعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمني رمحهما  ، وهو السفر دون احلضر ، وهو الذي ثبت عن النيب 

 .) اإلسالم سؤال وجواب ( كثري .    هللا ، وغريمها
َها اْلَمْكُتوبَةَ ) قوله -6 َر أَنَُّه اَل ُيَصلِ ى َعَليـْ  البد أن ينزل علىأن تصلى الفريضة على الراحلة ، بل  ال جيوزدليل على أنه (  َغيـْ

 وذلك :األرض ويصليها ، 
 وألهنا آكد . لقلتها بالنسبة إىل النافلة .

ال جيوز للمسلم أن يصلي الفريضة على الدابة إال من عذر ، ألنه على الدابة سيرتك بعض أركان الصالة ، كالقيام والركوع ف
  .والسجود
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 ة(.، فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل فاستقبل القبلكان يصلي على راحلته حنو املشرق أن النيب : ) وعن جابر بن عبد هللا 
وألن أداء الفرائض على الدابة ،  الفريضة على الدابة من غري عذر : أمجع العلماء على أنه ال جيوز ألحد أن يصلي قال ابن بطال

قرًا يف مجيعها، فال تصح من مع القدرة على النزول ال جيوز. وألن شرط الفريضة املكتوبة أن يكون املصلي مستقبل القبلة مست
 ة ( .املوسوعة الفقهيل .      ) اكب املخل بقيام أو استقباالر 

 فائدة : مىت جتوز الفريضة على الراحلة :
شرط الفريضة املكتوبة أن يكون مصليًا مستقبل القبلة مستقرًا يف مجيعها فال تصح إىل غري القبلة يف غري  : قال النووي رمحه هللا

فلو استقبل القبلة وأمت األركان ،  وال تصح من املاشي املستقبل وال من الراكب املخل بقيام أو استقبال بال خالف شدة اخلوف
شرح ) .. يف هودج أو سرير أو حنومها على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان " أصحهما " تصح، وبه قطع األكثرون 

 ب ( .املهذ
إذا كانت صالة الفرض على الراحلة ال جتوز إال لعذر؛ ألن شرط الفريضة املكتوبة أن يكون و ( املوسوعة الفقهية ) وجاء يف 

املصلي مستقبل القبلة مستقرًا يف مجيعها ومستوفيًا شروطها وأركاهنا، فإن من أمكنه صالة الفريضة على الراحلة مع اإلتيان بكل 
  . وهو الراجح املعتمد عند املالكية " انتهى -لشافعية واحلنابلة شروطها وأركاهنا، ولو بال عذر صحت صالته وذلك كما يقول ا

 العلماء : فيما يصلي من النوافل ، على ثالثة أقوال : مشروعية التنفل يف السفر ، وقد اختلفاحلديث دليل -7
 : املنع مطلقاً . القول األول
 : اجلواز مطلقاً . القول الثاين

 تب وغريها .وار : التفريق بني ال القول الثالث
 أن املسافر يصلي مجيع الرواتب إال راتبة الظهر واملغرب والعشاء . الصحيح وهذا هو

 وهذا مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح .
 األدلة على مشروعية الرواتب يف السفر :ومن 

o  ثبت أن النيب  . كان يصلي الوتر على بعريه يف السفر 
o  وثبت أن النيب ى عام الفتح سبحة الضحى .صل 
o  وثبت أنه  . ًكان ال يدع سنة الفجر ال حضراً وال سفرا 
 حاالت أخرى يسقط فيها استقبال القبلة ؟ -8

 حالة  العاجز .
كأن يكون مريضًا ال يستطيع احلركة ، وليس عنده أحد يوجهه إىل القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله املأسور 

  القبلة .واملصلوب إىل غري
 لقوله تعاىل ) فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتم ( .

 ولقوله تعاىل ) ال ُيَكلن ُف اَّللَُّ نـَْفساً إ الَّ ُوْسَعَها ( .
 وحالة اْلائف .

 فإذا قاتل العدو ، أو هرب منه ، أو من سيل ، ووجهته إىل غري القبلة ، صلى حسب ما توجه .
ْفتُ   ْم َفر َجاالً أَْو رُْكَباناً ( .لقوله تعاىل ) فَإ ْن خ 

 اً .ملا جاز راكب اً ، إذ لو كان واجب دليل على أن الوتر غري واجباحلديث  -8
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 . وبه قال اجلمهور مالك، والشافعي، وأمحد 
 وهو مروي عن علي، وابن عمر، وعطاء بن أيب ربَاح، واحلسن البصري رضي هللا عنهم. 

 ال جيوز الوتر إال على األرض، كما يف الفرائض، وأحاديث الباب ترد عليهموخالف يف ذلك احلنفية، فقالوا: 
 املشقة جتلب التيسري .-9

 يسر الشريعة اإلسالمية .-10
 جواز التنفل للراكب املسافر إىل غري القبلة ولو كان يف حممل .-11
 حرص ابن عمر على تطبيق السنة . -12

 حكم استقبال القبلة أنواع : فائدة :
 : يف الصالة . شرطاً  يكون

 : عند قضاء احلاجة . ويكون حمرماً 
 : للخطيب يوم اجلمعة ، وإطالة القعود لإلمام بعد السالم مستقبل القبلة . ويكون مكروهاً 
 : عند الدعاء ، وعند الذبح . ويكون مستحباً 

 ل .ال لدليويتجه يف كل طاعة إوذكر بعضهم أنه يستحب عند فعل طاعة ، وقد قال صاحب الفروع : 
 وقد جاء يف ذلك أحاديث ال تصح كحديث ) إن سيد اجملالس ما استقبل به القبلة ( .

 : فيما سوى ذلك . ويكون مباحاً 
 2فائدة : 

ة أنن ابن عمر كان ُيصلن ي على الرناحل )قوله ) وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَْفَعُلُه ( ال يعارض ما رواه أمحد بإسناٍد صحيح عن سعيد بن جبري 
 ( . تطونعاً، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على األرض

 ألننه حممول على أننه فعل ُكاًل من األمرين.
ا أنكر عليه   -مع كونه كان يفعله  -ويؤيند رواية الباب ما رواه البخاري ، أننه أنكر على سعيد بن يسار نزوله األرض ليوتر ، وإمنن

 س حبتٍم.ألننه أراد أن يبنين له أنن الننزول لي
 وَيتمل: أن يتنزنل فعل ابن عمر على حالني:

 األوىل: حيث أوتر على الرناحلة كان جمدناً يف السنري.
 ) فتح الباري ( .   الثانية: حيث نزل فأوتر على األرض كان خبالف ذلك.

َنَما النَّاُس يف ) َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل  -73 َلةَ  َقدْ  اَءُهْم آٍت فـََقاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصاَلِة الصُّْبِح ِبُقَباٍء ِإْذ جَ  بـَيـْ  , أُْنِزَل َعَلْيِه اللَّيـْ
 ( . ْعَبةِ َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْستَـْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَـْقِبُلوَها. وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإَل الشَّاِم فَاْسَتَداُروا ِإَل اْلكَ 

----------- 
 . من جهة اجلَُنوب حنو ميلني دينة النيب موضع بقرب م (ِبُقَباٍء ) 
ُهَما ، قَاَل  َعن  اْلبَـرَاء ْبن( ويف حديث الَّباء أهنا صالة العصر ، ف َصالَِة الصُّْبحِ  يف )  َي اَّللَُّ َعنـْ  َكاَن َرُسوُل هللا    )َعاز ٍب ، َرض 

َعَة َعشَ  تََّة َعَشَر ، أَْو َسبـْ َقْد نـََرى )َيُ بُّ َأْن يـَُوجََّه إ ىَل اْلَكْعَبة  فَأَنـَْزَل اَّللَُّ :  َر َشْهرًا ، وََكاَن َرُسوُل هللا  َصلَّى حَنَْو بـَْيت  اْلَمْقد س  س 
ن  ...  فـَتَـَوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبة   (تـََقلَُّب َوْجه َك يف  السََّماء   َعَلى قـَْوٍم م َن األَْنَصار  يف  َرُجٌل مُثَّ َخرََج بـَْعَد َما َصلَّى َفَمرَّ   َفَصلَّى َمَع النَّيب 

َوأَنَُّه تـََوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبة  فـََتَحرََّف اْلَقْوُم َحىتَّ تـََوجَُّهوا   َصالَة  اْلَعْصر  حَنَْو بـَْيت  اْلَمْقد س  فـََقاَل ُهَو َيْشَهُد أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسول  هللا  
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 ( . حَنَْو اْلَكْعَبة  
نافاة بني اخلَّبين، ألن اخلَّب وصل وقت العصر إىل من هو داخَل املدينة، وهم بنو حارثة، وذلك يف حديث واجلواب أنه ال م

، وهم بنو عمرو بن عوف، أهُل قباء، وذلك يف حديث ابن عمر هذا.  الَّباء، ووصل اخلَّب وقت الصبح إىل من هو خارَج املدينة
 أفاده يف الفتح.

الفتح": ومل ُيَسمَّ اآليت بذلك إليهم، وإن كان ابن طاهر وغريُه نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر، ألن قال يف " (ِإْذ َجاَءُهْم آٍت ) 
ذلك إمنا ورد يف حق بين حارثة يف صالة العصر، فإن كان ما نقلوا حمفوظًا، فيحتمل أن يكون عباٌد أتى بين حارثة أوَّاًل يف وقت 

علمهم بذلك يف وقت الصبح، ومما يدل على تعددمها أن مسلًما َرَوى من حديث أنس "أن إىل أهل قباء، فأ،  العصر، مث تـََوجَّهَ 
، وهم راكعون يف صالة الفجر" فهذا موافق لرواية ابن عمر يف تعيني الصالة، وبنو َسل َمَة غرُي بين حارث  ة.رجاًل من بين َسل َمَة َمرَّ

لَ أُْنِزَل عَ  َقدْ  فـََقاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ )  قال يف الفتح: فيه (  قد أْنز َل عليه الليلَة قرآن) عند البخاري  يف رواية أخرىو  ة (َلْيِه اللَّيـْ
َقْد نـََرى )  تعاىل إطالق الليلة  على بعض اليوم املاضي والليلة اليت تليه جمازًا، والتنكرُي يف قوله "قرآن" إلرادة البعضية، واملراد قوله

 ( .لسََّماء  ...تـََقلَُّب َوْجه َك يف  ا
َزَلة عليه:أي  ( َوَقْد ُأِمرَ )   ُنـْ

 . أمره هللا يف تلك اآليات امل
 . َُسن َي البيت احلرام كعبة الرتفاعه، وقيل: لرتبيعه (َأْن َيْستَـْقِبَل اْلَكْعَبَة  )

ح، وأشهر، وهو الذي يقتضيه متام بكسر الباء، وفتحها، والكسر أص -قال النووي رمحه هللا: "فاستقبلوها" ( فَاْستَـْقِبُلوَها) 
 الكالم بعده. اهـ.

بصيغة األمر، ويأيت يف ضمري "وجوههم"  -بكسر املوحدة-( فاستقبلوها) قال احلافظ رمحه هللا تعاىل: ويف رواية األصيلي 
واية سليمان بن بالل االحتماالن املذكوران، وعوده إىل أهل قباء أظهر، ويرجح رواية الكسر أنه عند البخاري يف التفسري من ر 

عن عبد هللا بن دينار يف هذا احلديث بلفظ "وقد أم َر أن يستقبَل الكعبَة، أال فاستقبُلوها"، فدخول حرف االستفتاح يشعر بأن 
 م .الذي بعده أمر، ال أنه بقية اخلَّب الذي قبله. وهللا أعل

وقد وقع بيان كيفية (  َفَداُروا َكَما ُهْم ق َبَل اْلبَـْيت   ويف حديث الَّباء )(  اْلَكْعَبةِ وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإَل الشَّاِم فَاْسَتَداُروا ِإَل )  
التحويل يف حديث تـَُويْلة بنت أسلم عند ابن أيب حامت، وفيه قالت: )فتحول النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، 

 فصلينا السجدتني الباقيتني إىل البيت احلرام ( .
حلافظ : وتصويره أن اإلمام َتول من مكانه يف مَقدَّم املسجد إىل مؤخر املسجد ، ألن من استقبل الكعبة استدبر بيت قال ا

املقدس، وهو لو دار كما هو يف مكانه مل يكن خلفه مكان يسع الصفوف، وملا َتول اإلمام َتولت الرجال حىت صاروا خلفه، 
رَن خلف الرجال ، و  هذا يستدعي عماًل كثريًا يف الصالة ، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل َترمي العمل وَتولت النساء حىت ص 

الكثري ، كما كان قبل َترمي الكالم ، وَيتمل أن يكون اغتفر العمل املذكور من أجل املصلحة املذكورة ، أو مل تتواىل اخلطا عند 
 ) الفتح ( .  التحويل ، بل وقعت مفرقة .

 ( دليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصالة . َأْن َيْستَـْقِبَل اْلَكْعَبةَ ْد ُأِمَر وقَ قوله ) -1
 ة .اتفق املسلمون على أن التوجه حنو البيت شرط من شروط صحة الصال :قال ابن رشد 

د  احلَْرَام  َوَحْيُث َمالقوله تعاىل )  -أ  .وَهُكْم َشْطَرُه ( ـُكْنُتْم فـََولُّوا ُوجُ   َوم ْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولن  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسج 
 وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة .

 ( . ْد أُم َر أَْن َيْستَـْقب َل اْلَكْعَبةَ قَ و )وحلديث الباب  -ب
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فلوال أن  فقوله ) أم ر ( أمر يفيد وجوب االستقبال ، وكذا أهل قباء استداروا يف صالِتم واستقبلوا القبلة ، وهذه حركة كثرية ،
 استقبال القبلة شرط لصحة الصالة ملا اغُتف ر ذلك .

 متفق عليه الوضوء مث استقبل القبلة فكَّب (للمسيء يف صالته ) إذا قمت إىل الصالة فأسبغ  وقال  -ج
 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الَّب ، والقرطيب .

  جتهد وبذل وسعه يف معرفة القبلة مث ظهر خطؤه فله حالتان:من ا-2
 ة .ن ظهر خطؤه وهو يف الصالاألول : م

 ه .وقول للشافعية إىل أنه يستدير ويبين على ما مضى يف صالت، واحلنابلة ، من احلنفية  فذهب مجهور أهل العلم
 . ةيقطع صالته ويعيدها الجتاه القبل،  والشافعية، وقال املالكية 

 . هو رأي مجهور أهل العلم القائل باالستدارة جلهة القبلة مع إمتام الصالةوالراجح 
 ه .وذلك ألنه يف أول صالته قد أدى ما عليه واجتهد قدر وسعه فال تثريب عليه فيه فلما ظهر له الصواب أتى مبا علي -أ

َنَما النَّاُس يف  ديث الباب ) حلو  -ب  . ( ... اٍء إ ْذ َجاَءُهْم آتٍ َصالَة  الصُّْبح  ب ُقبَ  بـَيـْ
 باإلعادة.  مل يأمرهم النيب وجه الداللة : 

 ة .ن ظهر خطؤه بعد أداء الصالالثانية : م

 ة .وقول للشافعية إىل أنه قد أدى ما عليه وليس عليه إعاد، واملالكية ، فذهب مجهور أهل العلم من احلنفية 

 ب .وال جت وقال املالكية يستحب له إعادِتا يف الوقت 
 أنه ال تلزمه اإلعادة وال تستحب يف حقه؛ ألنه قد أدى الواجب عليه من االجتهاد. والراجح

  ( .َوَّلل َّ  اْلَمْشر ُق َواْلَمْغر ُب فَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه هللا ) ألنه داخل يف عموم قول هللا تعاىل -أ
 هة َتريه ، فخرج من عهدته كاملصيب .ألنه أتى مبا أمر به وهو يف الصالة إىل ج-ب
 أن استقبال القبلة شرط لصحة الصالة يف حال القدرة ، فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها .-ج

 : جيب أن يعيد مطلقاً يف الوقت وبعده . وقيل
 وهذا مذهب الشافعي .

 ه أن صلى قبل الوقت أو بغري طهارة أو ستارة .أنه بان له اخلطأ يف شرط من شروط الصالة فلزمته اإلعادة ، كما لو بان ل -أ
أنه تعني له يقني اخلطأ فيمن يأمن مثله يف الفعل مرة أخرى فلزمته اإلعادة ، كاحلاكم إذا حكم مث وجد النص خبالفه فيلزمه  -ب

 الرجوع إليه .
 يعيد يف الوقت وال يعيد بعد الوقت . وقيل :

 وهذا مذهب مالك .
لكن يستحب له أن يأيت هبا على وجه الكمال استدراكًا يف الوقت، كمن صلى منفردًا مث وجد مجاعة، قالوا : صالته صحيحة، 

 فإنه يصلي معهم يف وقتها .
 القول األول .والراجح 

 ،ة عن القبلة ، فإن كان االحنراف قلياًل فإن هذا ال يضر وال تبطل به الصال اً إذا صلى اإلنسان مث تبني له أنه كان منحرف فائدة :
 .أن يكون اجتاهه إىل عني الكعبة  عن الكعبة أن يتجه إىل جهتها ، وال يشرتط يف حقه اً ألن الواجب على من كان بعيد

َلٌة ( قال : قال رسول هللا  ملا رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة    رواه الرتمذي . ) َما بـَنْيَ اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  ق بـْ
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  .ديث دليل على أن الواجب استقبال اجلهة ، ال العني يف حق من تعذرت عليه العنيواحل: قال الصنعاين 
[ حماذاةأي : ] ةعن مسامت اً يسري  اً يصلي منحرف اً ، فلو رأينا شخصف أن األمر واسعوهبذا نعر : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 متع ( .ة .  ) الشرح املالقبلة ، فإن ذلك ال يضر ، ألنه متجه إىل اجله
 علم بالقبلة أثناء الصالة ، فإنه جيب أن يتجه إليها وهو يف الصالة .من احلديث دليل على أن  -3
 حلديث الباب ، وهو واضح الداللة . -أ

ُهَما ، قَاَل  اْلبَـرَاء ْبنوحلديث  -ب َي اَّللَُّ َعنـْ َعَة َعَشَر  َصلَّى حَنَْو بـَْيت  اْلَمْقد س   َكاَن َرُسوُل هللا  )َعاز ٍب ، َرض  تََّة َعَشَر ، أَْو َسبـْ س 
...  فـَتَـَوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبة   (َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجه َك يف  السََّماء  )َيُ بُّ َأْن يـَُوجََّه إ ىَل اْلَكْعَبة  فَأَنـَْزَل اَّللَُّ :  َشْهرًا ، وََكاَن َرُسوُل هللا  

ن   َو َيْشَهُد  َخرََج بـَْعَد َما َصلَّى َفَمرَّ َعَلى قـَْوٍم م َن األَْنَصار  يف  َصالَة  اْلَعْصر  حَنَْو بـَْيت  اْلَمْقد س  فـََقاَل هُ َرُجٌل مُثَّ   َفَصلَّى َمَع النَّيب 
 ( .َو اْلَكْعَبة  َوأَنَُّه تـََوجََّه حَنَْو اْلَكْعَبة  فـََتَحرََّف اْلَقْوُم َحىتَّ تـََوجَُّهوا حنَْ   أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسول  هللا  

 ري أو سؤال ثقة مث بان له خطؤه :من صلى بغري اجتهاد وال َت -4
 فعليه أن يقطع صالته ويعيدها إىل جهة القبلة.:  ظهر خطؤه وهو يف الصالة فِإن

 .سؤال فإنه يعيدها إىل جهة القبلة الصحيحة؛ ألنه مفرط برتك االجتهاد وال:  إن ظهر له اْلطأ بعد أداء الصالة وكذلك
أن صالته ، مث بان له أنه مل يستقبل جهتها يف صالته ، وأمجعوا أن من صلى من غري اجتهاد وال طلب للقبلة :  قال ابن عبد الَّب

ويف هذا املعىن حكم من صلى إىل غري القبلة يف مسجد ميكنه فيه طلب  ، غري طهارة يعيدها يف الوقت وغريهفاسدة، كمن صلى ب
 ا .دها باحملراب وشبهه ومل يفعل وصلى إىل غريهالقبلة وعلمها ووجو 

 لكن لو أصاب القبلة فهل يعيد ؟
 .إذا صلى بغري اجتهاد وال تقليد ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب مل يُعد على الصحيح  :قال الشيخ ابن عثيمني 

 احلديث دليل على جواز احلركة ملصلحة الصالة . -5
 الة إل أقسام :وقد قسم بعض العلماء احلركة يف الص

 : احلركة الواجبة . أوالً 
 هي اليت يتوقف عليها صحة الصالة ، هذا هو الضابط هلا والصور كثرية :

منها : لو أن رجاًل ابتدأ الصالة إىل غري القبلة بعد أن اجتهد ، مث جاءه شخص وقال له القبلة على ميينك ، فهنا احلركة واجبة ، 
 . فيجب أن يتحرك إىل جهة اليمني

 ولو ذكر أن يف غرتته جناسة وهو يصلي وجب عليه خلعها ، إلزالة النجاسة .
 : احلركة املستحبة . ثانياً 

 هي اليت يتوقف عليها كمال الصالة ، وهلا صور عديدة :
 منها :لو تبني له أنه متقدم على جريانه يف الصف ، فتأخره سنة .

 فرجة ، فاحلركة هنا سنة .ومنها : ولو تقلص الصف حىت صار بينه وبني جاره 
 : احلركة املباحة . ثالثاً 

 هي احلركة اليسرية للحاجة ، أو الكثرية للضرورة .
 : رجل يصلي يف الظل فأحس بَّبودة فتقدم ، أو تأخر ، أو تيامن ، أو تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة . مثال
 : احلركة املكروهة . رابعاً 



 200 

 ، وأخذ القلم. ،كما يوجد يف كثري من الناس اآلن كالنظر إىل الساعة توقف عليها كمال الصالةوال ي ، هي اليسرية لغري حاجة
 : احلركة احملرمة . خامساً 

 هي الكثرية املتوالية لغري ضرورة .
 املشهور من مذهب احلنابلة أن من أخطاً يف احلضر فإنه يعيد مطلقاً . -6

أنه أخطأ، وكان يف احلضر، أعاد، ألن ذلك ال يكون إال لتفريط، وإن كان مسافراً،  وإن أتى بفرضه فبان : يف الكايف املوفق قال
 .انتهى .مل يعده، ألنه أتى مبا أمر من غري تفريط فلم تلزمه إعادة

 ب .الصحيح من املذهب أن البصري إذا صلى يف احلضر فأخطأ عليه اإلعادة مطلقا وعليه األصحا : قال يف اإلنصافو 
 فإن اإلعادة تلزمه عند الشافعية واحلنابلة، سواء ذكر يف الوقت أو بعده.  القبلة ناسياً من صلى لغري -7

مل يضر  اً كراه وال نسيان، فلو استدبر ناسيوذكر الشافعية أنه ال يسقط استقباهلا ِبهل وال غفلة وال إ جاء يف املوسوعة الفقهية:
.. وأطلق احلنابلة القول بأن من مبطالت د االستدبار مبطل.للسهو ألن تعم لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد

اً أو سهو  اً ة على أن هذه الشروط ال تسقط عمدكما نصوا يف باب شروط الصال،  دبار القبلة حيث شرط استقباهلا الصالة است
 انتهى. . أو جهالً 

 .هللا  رمحه أبو حممد ابن حزم نص فقيه الظاهرية اً وعلى البطالن ولزوم اإلعادة أبد 
،  وقت، ويعيد ما كان يف ال بطلت صالته اً أو ناسي اً ة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدفمن صلى إىل غري القبل فقال يف احمللى:

 . اً إن كان ناسي اً ويعيد أبد اً ،إن كان عامد
 قبول خَّب الواحد . -8
 احلديث دليل على جواز النسخ يف األحكام الشرعية . -9

 ل أن احلكم ال يلزم املكلف إال بعد بلوغه .احلديث دلي -10
 فائدة :

 قال ابن عبد الَّب : أمجع العلماء على أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن ، وأمجعوا أن ذلك كان باملدينة .
د صحيح قال احلافظ : والتحويل كان يف نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم اجلمهور ، ورواه احلاكم بسن

 عن ابن عباس .
  اختلف العلماء يف كيفية استقباله : بيت املقدس على ثالثة أقوال 

 أنه كان باجتهاد منه ، وبه قال احلسن وعكرمة . األول :
 أنه كان خمرياً بينه وبني الكعبة ، فاختار القدس طمعاً يف إميان اليهود ، قاله الطَّبي . الثاين :

 ذلك، وأمره أن ، مث نسخ هللابأمر هللا تعاىل ووحيه ال حمالة ، أنه وجب عليه استقبالهابن عباس وغريه ما عليه اجلمهور، الثالث :
َها إ الَّ ل نَـْعَلَم َمن يـَتَّب ُع الرَُّسوَل مم َّن يَنَقل ُب َعَلى َعق  ، واستدلوا بقوله تعاىل )يستقبل الكعبة َلَة الَّيت  ُكنَت َعَليـْ ( ... بَـْيه  َوَما َجَعْلَنا اْلق بـْ

 وهذا القول هو الصحيح .
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ُتُه ُيَصلِ ى َعَلى مِحَارٍ ) قَاَل .  أََنس ْبن ِسريِينوعن  -74 َناُه ِبَعنْيِ التَّْمِر فـََرأَيـْ َنا أََنَس ْبَن َماِلٍك ِحنَي َقِدَم الشَّاَم فـَتَـَلقَّيـْ  تـََلقَّيـْ
ََُّام  َعنْ  -َوَوْجُهُه َذِلَك اجْلَاِنَب  َلِة  َوَأْوَمَأ  َلِة. قَاَل َلْواَل َأّنِ  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  -َيَساِر اْلِقبـْ  فـَُقْلُت َلُه رَأَيـُْتَك ُتَصلِ ى لَِغرْيِ اْلِقبـْ

 ( . يـَْفَعُلُه َِلْ َأفْـَعْلهُ 
---------- 

 ذلك يف أوائل كتاب الصالة ،  من اً ، وقد ذكرت طرف احلجاج يشكو من الشام قد توجه إىل أنسكان م ( ِحنَي َقِدَم الشَّا)  
 ابن فخرج الشام إمنا تلقاه ملا رجع من بن سريين أنس وغلطوه ألن " الشام حني قدم" مسلم ووقع يف رواية

جمرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك كما  الشام وميكن توجيهه بأن يكون املراد بقوله حني قدم ، ليتلقاه  البصرة من سريين
  . الشام صحيحة ومعناه تلقيناه يف رجوعه حني قدم مسلم رواية : النووي ا حججت ، قالتقول فعلت كذا مل

  خالد بن  بني أيب بكر وكانت به وقعة شهرية يف آخر خالفة الشام مما يلي العراق هو موضع بطريقر ( ِبَعنْيِ التَّمْ ) 
 م .واألعاج الوليد

ُّ  ) ُيَصلِ ي َعَلى مِحَار ( ن قَاَل الدَّارَُقْطين  َا اْلَمْعُروف يف  َصاَلة النَّيب  ن ، قَالُوا : َوإ منَّ َعَلى   َوَغرْيه : َهَذا َغَلط م ْن َعْمرو ْبن ََيْىَي اْلَماز ين 
َلته أَْو َعَلى اْلَبع ري ، َوالصََّواب َأنَّ الصَّاَلة َعَلى احلْ َمار م ْن ف ْعل أََنس َكَما ذََكرَُه ُمْسل م بـَْعد هَ  ََذا ملَْ يَْذُكر اْلُبَخار ين ذَ رَاح  ا ، َوهل 

َنَُّه  ن  َوُمَتاب ع يه  ، َويف  احلُْْكم ب تَـْغل يط  ر َوايَة َعْمرو َنَظر ؛ أل  ث َقة نـََقَل َشْيًئا حُمَْتَماًل ، فـََلَعلَُّه َكاَن َحد يث َعْمرو . َهَذا َكاَلم الدَّاَرُقْطين 
َلة ، َوالاحلْ َمار َمرَّة َواْلَبع ري َمرَّة أَ  شَّاذن َمْرُدود ، َوُهَو ْو َمرَّات ، َلك ْن َقْد يـَُقال : إ نَُّه َشاذن فَإ نَُّه خُمَال ف ل ر َوايَة  اجلُْْمُهور يف  اْلَبع ري َوالرَّاح 

 ) شرح مسلم ( .  . اْلُمَخال ف ل ْلَجَماَعة  ، َواَّللَُّ أَْعَلم
َلةِ )  ُتَك ُتَصلِ ى ِلَغرْيِ اْلِقبـْ ا أنكر عدم يف ذلك ، وإمن أنس فيه إشعار بأنه مل ينكر الصالة على احلمار وال غري ذلك من هيئة(  رَأَيـْ

 .استقبال القبلة فقط 
 . استقبال القبلة للمتنفل على الدابة يعين ترك( يفعله  لوال أين رأيت النيب  س )أن ويف قول 

 .الدواب كاجلمل وحنوه  جواز الصالة على احلمار، ومثله سائر احلديث دليل على -1
وهو يصلي على محار وهو  اً طأ عن َيىي بن سعيد قال رأيت أنسمل يبني يف هذه الرواية كيفية صالة أنس وذكره يف املو :فائدة 

 ع جبهته على شيء .  ) الفتح ( .ة يركع ويسجد إمياء من غري أن يضمتوجه إىل غري القبل
َلةِ فـَُقْلُت لَُه رَأَيـُْتَك ُتصَ قوله ) -2  . استقبال القبلة للمتنفل على الدابة يعين ترك(  لِ ى ِلَغرْيِ اْلِقبـْ

 .صلى على محار ؟ فيه احتمال  وهل يؤخذ منه أن النيب 
لغري القبلة ، فإفراد الرتمجة يف احلمار من  اً تطوع اً راكب صالة النيب  إمنا هو يف أنس فقال : خَّب اإلَساعيلي وقد نازع يف ذلك 

 جهة السنة ال وجه له عندي اهـ .
 .إسناده حسن  خيَّب يصلي على محار وهو ذاهب إىل أنه رأى النيب  أنس عن َيىي بن سعيد من طريق السراج وقد روى 
 وهو محار على يصلي  النيب رأيت ( ابن عمر  عنيسار  بن سعيد عن عمرو بن َيىي املازين من طريق مسلم وله شاهد عند 
 .  البخاري فهذا يرجح االحتمال الذي أشار إليه  ( خيَّب إىل توجهم
ال ختلو من جناسة ولو على ألن الدابة ، الته صحيحة ــــأن من صلى على موضع فيه جناسة ال يباشرها بشيء منه أن ص -3

 . امنفذه
 .كالرجوع إىل أقواله من غري عرضة لالعرتاض عليه   عليه الصالة والسالم وفيه الرجوع إىل أفعاله-4
 .وفيه تلقى املسافر -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11839
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11839
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2034&idto=2035&bk_no=52&ID=713#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070


 202 

 .وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله واجلواب بالدليل -6
 .وفيه التلطف يف السؤال  -7
 ( . من ذا اجلانب) والعمل باإلشارة لقوله -8

 باب الصفوف
 ( .َسوُّوا ُصُفوَفُكْم فِإنَّ َتْسوِيََة الصَّفِ  ِمْن ََتَاِم الصَّاَلِة )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ عَ  -75
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  النـُّْعَمان ْبن َبِشري وعن -76  م ( . بـَنْيَ ُوُجوِهكُ لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَُّ  )يـَُقوُل  قَاَل َسَِ

َا ُيَسوِ ى هِبَا اْلِقَداَح َحَّتَّ رََأى أَنَّا َقْد َعَقْلَنا َعْنُه ُثَّ َخَرَج يـَْومً  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ وملسلم )   ا فـََقاَم َحَّتَّ  ُيَسوِ ى ُصُفوفـََنا َحَّتَّ َكَأَّنَّ
 م ( .ِعَباَد اَّللَِّ لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَُّ بـَنْيَ ُوُجوِهكُ » الصَّفِ  فـََقاَل  َكاَد ُيَكْبِ ُ فـََرَأى رَُجالً بَاِديًا َصْدرُُه ِمنَ 

---------- 
وألن تقدم ، ألن التسوية للصفوف من شأن املالئكة ، أي : اعتدلوا يف الصالة بأن تقوموا على َست واحد  (َسوُّوا ُصُفوَفُكْم ) 

( أي ال يتقدم بعضكم على بعض يف  وال ختتلفوا ر صدور الباقني وشوش خشوعهم كما أشار إليه بقوله )البعض رمبا أوغ
 فيض القدير ( .) ف .      الصفو 

 ويف حديث النعمان :
 ويف احلديث اآلخر ) أقيموا صفوفكم ( أي : سونوه ، وعدنلوه ، وتراصوا فيه .(  لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكمْ ) 

 ف .: املراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمني هبا على َست واحد ، أو يراد هبا سد اخللل الذي يف الصقال ابن عالن 
أَق يُموا )  من حديث أيب هريرة  بلفظ وعند مسلم من إقامة الصالة (ويف رواية ) ... ( فِإنَّ َتْسوِيََة الصَّفِ  ِمْن ََتَاِم الصَّاَلِة )  

أَق يُموا ُصُفوَفُكْم فَإ نَّ م ْن ُحْسن   ) أمحد من حديث أنس  بلفظوعند ( ، صَّفن  م ْن ُحْسن  الصَّالَة  إ نَّ إ قَاَمَة الالصَّالَة  فَ  الصَّفَّ يف  
 ف ( .لصَّالَة  إ قَاَمَة الصَّ ا

 ( اختلف يف معناها . َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَُّ بـَنْيَ ُوُجوِهُكم) 
 صورها .: معناه ميسخها وَيوهلا عن  قيلف

 . الصحيح وهذا هو: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب ،  وقيل
 ويؤيده رواية أيب داود  ) أو ليخالفن هللا بني قلوبكم ( .

، كما يقال تغري وجه فالن على أي ظهر يل من وجهه كراهة  قال النووي : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب
 ن .لظواهر سبب الختالف البواط، وتغري قلبه علي ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف ظواهرهم، واختالف ايل
َا ُيَسوِ ى هِبَا اْلِقَداَح )  دَها )ق ْدح( ب َكْسر  اْلَقافاْلق َداح ب َكْسر  اْلَقاف ه َي َخَشب ا (َحَّتَّ َكَأَّنَّ ني تـُْنَحت َوتـُبـَْرى، َواح  َهام ح  ، لسن 
دَّة  ا ْست َوائ َها َواْعت َداهلَا .َمعْ  َهام ل ش  َا السن  َا يـَُقوم هب  ري َكَأمنَّ  َناُه يـَُبال غ يف  َتْسو يَتَها َحىتَّ َتص 

 الصَّالَة  َويـَُقوُل : اْستَـُووا ( . مَيَْسُح َمَناك بَـَنا يف    َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ويف حديث ابن مسعود )
مناكبنا يف الصالة( أي يسوينها بيده الكرمية حىت ال َيرج بعضها عن بعض )ويقول( حال التسوية  ميسح قال ابن عالن : قوله )

كما هو ظاهر السياق )استووا وال ختتلفوا( بأن يتقدم منكب بعضكم على منكب بعض ، يؤخذ منه أن اإلمام إذا سونى 
نا، واقتصاره على القول فقط كما يف أحاديث أخر الصفوف باليد يسن له أن يقول ما ذكر، ومجعه بني الفعل والقول كما ه

خمتلف باعتبار حال املخاطبني، فإذا علم اكتفاءهم بالقول لفقههم وسرعة امتثاهلم اقتصر عليه، وإال لكثرِتم أو الختالطهم 
 حبديثي اإلسالم حمتاجني ملزيد العلم مجع بينهما .
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 امتها وَتسينها .هذه األحاديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف وإق -1
 ومن األحاديث أيضاً :

ن   ي ب َيد ه  إ ينن  أَلَرى الشَّْيطَاَن يَ )  قَالَ  حديث  أََنس َعْن اَلنَّيب  نَـَها َوَحاُذوا ب اأَلْعَناق  ، فـََوالَّذ ي نـَْفس  ْدُخُل ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَار بُوا بـَيـْ
 . َواُه أَبُو َداُودَ رَ  (  م ْن َخَلل  الصَّفن  َكأَنَـَّها احلََْذفُ 

 .( غنم سود صغار حجازية  ) احلََذف( اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم . ) خلل( مجع عنق ، واملراد به الرقبة . َوَحاُذوا بِاأْلَْعَناقِ ) 
ن   وعنه .  ي ( متفق عليه .َظْهر  أَق يُموا ُصُفوَفُكْم فَإ ينن  أَرَاُكْم م ْن َورَاء   )قَاَل  َعن  النَّيب 

ْنُكْم أُوُلو  ين  ياْستَـُووا َواَل خَتَْتل ُفوا فـََتْخَتل َف قـُُلوُبُكْم ل َيل   )الصَّالَة  َويـَُقوُل  مَيَْسُح َمَناك بَـَنا يف   َعْن َأىب  َمْسُعوٍد قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  و  م 
 قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد فَأَنـُْتُم اْليَـْوَم َأَشدُّ اْخت الَفًا. (مُثَّ الَّذ يَن يـَُلونـَُهْم اأَلْحاَلم  َوالنـَُّهى مُثَّ الَّذ يَن يـَُلونـَُهْم 

 : ولتسوية الصفوف فضائل 

 : أهنا من تسوية الصالة وكماهلا . أوالً 
 ) سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة ( . قال 
 صلة هللا .: ثالثاً 

 . رواه أبو داود ه هللا () من وصل صفاً وصل كما قال 
 على قولني : حكم تسويف الصفوف وقد اختلف العلماء يف  -2

 : أهنا واجبة . القول األول
 والشيخ ابن عثيمني .، وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية 

 .(  الصَّالَة   إ قَاَمة  متام الصالة ( ويف رواية ) فَإ نَّ َتْسو يََة الصُُّفوف  م ْن  ... ) البابحلديث  -أ
 قال ابن حزم : تسوية الصف إذا كان من إقامة الصالة، فهو فرض ، ألن إقامة الصالة فرض وما كان من الفرض ، فهو فرض . 

 وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .) رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها (  حلديث أنس . قال : قال  -ب
 ( .لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم ، أَْو لَُيَخال َفنَّ اَّللَُّ بـَنْيَ ُوُجوه ُكمْ ) قال : قال  -النعمان  -وحلديث الباب  -ج

 .:  فإن هذا التهديد ال يقال فيما ليس بواجب كما ال َيفى  قال األلباين
 ... ( . تَـُووااسْ  :الصَّالَة  َويـَُقوُل  بَـَنا يف  مَيَْسُح َمَناك     َكاَن َرُسوُل اَّللَّ وحلديث أيب مسعود السابق قال ) -د

 . ( باب إمث من مل يتم الصفوف)  قال ابن حجر يف ترمجة البخاري :
صلوا كما رأيتموين )  ومن عموم قوله ( ، سووا صفوفكم ) وَيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر يف قوله 

وإن كان اإلنكار قد ، إمنا وقع على ترك الواجب ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده هبذه القرائن أن إنكار أنس ( أصلي 
ويؤيد ذلك أن ، ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو صحيحة الختالف اجلهتني ، يقع على ترك السنن 

 ة .أنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصال
 : أنه سنة مؤكدة غري واجب . القول الثاين

 لعلماء .وهذا مذهب مجهور ا
 .) ... فإن تسوية الصفوف من متام الصالة ( ويف رواية : ) من كمال الصالة (   لقوله 

وجه الداللة : حيث مل يذكر احلديث أن تسوية الصفوف من أركان الصالة ، وال من واجباِتا ، وإمنا من متامها وحسنها ، وهذا 
 غايته االستحباب ليس إال .
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على كالم ابن حزم السابق ، بقوله : وال َيفى ما فيه وال سيما وقد بينا أن الرواة مل يتفقوا على هذه  وقد عقنب احلافظ يف الفتح
العبارة ، ومتسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أيب هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال ألن حسن الشيء زيادة على متامه 

 وأورد عليه رواية من متام الصالة. 
،ألن ذلك (  فإنه من ُحسن الصالة)  قولهدعوى ابن حزم ، فقال:  -رمحه هللا  -العيين وردَّ البدر  يدل على أهنا لْيست بفرض 

 م .أمر زائد، فافه -أيضاً  -من متام كمال الصالة، وهو(  من متام الصالة)  أمر رائد على نفس الصالة، ومعىن قوله
 . والقول بالوجوب قوي 

 تبطل الصالة ؟إذا مل تسو الصفوف هل  -3
 قال ابن عثيمني : قد يقال : إهنا تبطل ، ألهنم تركوا الواجب ، ولكن احتمال عدم البطالن مع اإلمث أقوى .

ويؤيد ذلك أن ، صحيحة الختالف اجلهتني  ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو  وقال احلافظ ابن حجر : 
 .  ) الفتح ( . إعادة الصالة وأفرط بن حزم فجزم بالبطالنأنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم ب

قَاَل : َما أَْنَكْرُت َشْيًئا إ الَّ  أَنَُّه َقد َم اْلَمد يَنَة َفق يَل َلُه َما أَْنَكْرَت م نَّا ُمْنُذ يـَْوم  َعه ْدَت َرُسوَل هللا  ) َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك فائدة : 
 ( رواه البخاري .لصُُّفوَف أَنَُّكْم اَل تُق يُموَن ا

وا ذلك بعده . انتهى قال ابن رجب  : ويف هذا احلديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفًا يف عهد النيب  وأن الناس غريَّ
 الساق، ليس هَو يف ظهر القدم، كما قاله قوم . يف أسفل ئويف هذا احلديث: داللة على أن الكعب هَو العظم الناتوقال : 

مطابقة هذا األثر للرتمجة من حيث إن أنسًا حصل منه اإلنكار على عدم إقامتهم الصفوف ، وإنكاره يدل على :  ل العيينوقا
 أنه يرى تسوية الصفوف واجبة ، فتارك الواجب آمث .

 يف معىن إقامة الصالة أمورًا: وقد ذكر العلماء:  العراقي قالفَإ نَّ َتْسو يََة الصُُّفوف  م ْن إ قَاَمة  الصَّالَة  ( .) قوله  -3
 حصول االستقامة واالعتدال ظاهرًا كما هو املطلوب باطًنا . : أحدها
 لئال يتخللهم الشيطان ، فيفسد صالِتم بالوسوسة كما جاء يف ذلك احلديث. : ثانيها

 ما يف ذلك من حسن اهليئة . ثالثها :
 ، فإذا تراصوا وسع مجيعهم املسجد ، وإذا مل يفعلوا ذلك ضاق عنهم .أن يف ذلك متكنهم من صالِتم مع كثرة مجعهم  : رابعها

أن ال يشغل بعضهم بعًضا بالنظر إىل ما يشغله منه إذا كانوا خمتلفني، وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض  : خامسها
 وكثري من حركاِتم وإمنا يلي بعضهم من بعض ظهورهم . انتهى

 :ساوي ، حبيث ال يتقدَّم أحٌد على أحد سوية الصَّفن  تكون بالتت -4
 أسفل الَبَدن ال أطراف األصابع .يف  املعتَّب املناكب يف أعلى الَبَدن ، واألكُعبو 

  .وذلك ألن أطراف األصابع تتفاوت ب تفاوت طول الَقَدم ، بينما ال تتفاوت الكعوب وال األعقاب طوالً 
.باب إ ْلزَاق  اْلَمنْ  -: قال اإلمام البخاري   ك ب  ب اْلَمْنك ب  َواْلَقَدم  ب اْلَقَدم  يف  الصَّفن 

ب ه . رٍي رَأَْيُت الرَُّجَل م نَّا يـُْلز ُق َكْعَبُه ب َكْعب  َصاح   َوقَاَل النـُّْعَماُن ْبُن َبش 
ن  َعْن أََنسٍ و  َْنك ب   أَق يُموا ُصُفوَفُكْم فَإ ينن  أَرَاُكْم م ْن َورَاء  َظْهر ي )قَاَل  ، َعن  النَّيب  ب ه  َوَقَدَمُه  ، وََكاَن َأَحُدنَا يـُْلز ُق َمْنك َبُه مب  َصاح 

 ه ( .ب َقَدم  
ب: قال ) ظ : ــــــرواه اإلمام أمحد بلف وما ذََكره البخاري عن النعمان بن بشري   ورواه  ه (فرأيت الرجل يُلزق َكْعبه ب َكْعب َصاح 

 . أبو داود ب نحوه
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 م .بالَكْعب ، وهو العظم البارز يف جنب الَقدَ  فاملعتَّب هو اْلُمحاذاة 
وليس التساوي بأطراف األصابع بل باألكعب، أكرر ذلك ألين رأيت كثريًا من الناس جيعلون مناط التسوية قال ابن عثيمني : 

 .رؤوس األصابع وهذا غلط
: ) َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَُّه َواْستَـَوى ( أي :  تعاىل هللا ، كما قالستواء مبعىن الكمال: االوهناك تسوية أخرى مبعىن الكمال؛ يعين -5

 بل يشَمل ع دَّة أشياء :،  فإذا قلنا : استواُء الصَّفن  مبعىن كماله ؛ مل يكن ذلك مقتصراً على تسوية احملاذاة َكُمَل ،

 . أواًل : تسويَة احملاذاة
 وهذه تقدمت وقد قال بعض العلماء بوجوهبا . 

اصَّ  , وعدم جعل فرج .  يف ثانياً : الرتَّ  الصَّفِ 

َنا َرُسوُل اَّللَّ   فـََقاَل قَاَل َخرََج َعلَ ) َعْن َجاب ر  ْبن  ََسَُرَة  َا  :يـْ فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَّ  وََكْيَف « . َأاَل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمالَئ َكُة ع ْنَد َرهبن 
َا قَ َتُصفُّ اْلَمالَ   ( رواه مسلم . فيُِتمُّوَن الصُُّفوَف اأُلَوَل َويـَتَـَراصُّوَن َِ الصَّ  :اَل ئ َكُة ع ْنَد َرهبن 

َواَل َتَذُروا فـُُرَجاٍت  ،يُموا الصُُّفوَف َوَحاُذوا بـَنْيَ اْلَمَناك ب  َوُسدُّوا اخْلََلَل َول يُنوا ب أَْيد ي إ ْخَوان ُكْم ) أق   وعن ابن عمر . قال : قال 
  ( رواه أبوداود .َقَطَع َصفًّا َقَطَعُه اَّللَّ  ْن َوَصَل َصفًّا َوَصَلُه اَّللَُّ ، َوَمنْ َومَ ،  ِللشَّْيطَانِ 

ن  وعن  ي ب َيد ه  إ ينن  أَلَرى الشَّْيطَاَن يَ )  قَالَ  أََنس َعْن اَلنَّيب  نَـَها َوَحاُذوا ب اأَلْعَناق  ، فـََوالَّذ ي نـَْفس  ُخُل م ْن دْ ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَار بُوا بـَيـْ
 . َرَواُه أَبُو َداُودَ  (  َخَلل  الصَّفن  َكأَنَـَّها احلََْذفُ 

 .( غنم سود صغار حجازية  ) احلََذف( اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم . ) خلل( مجع عنق ، واملراد به الرقبة . َوَحاُذوا بِاأْلَْعَناقِ ) 
 قوله تعاىل ( : الرتاص أن يلصق بعضهم ببعض حىت ال يكون بينهم خلل، ومنه1/161قال الكسائي كما يف غريب احلديث )

 ص( .َكأَنَـُّهم بُنَياٌن مَّْرُصو   إ نَّ اَّللََّ َيُ بُّ الَّذ يَن يـَُقات ُلوَن يف  َسب يل ه  َصفناً )
واعلْم أنَّ الصفوَف يف الصالة  ممَّا خصَّ اَّللَُّ به ( ن َوإ نَّا لََنْحُن الصَّافُّو  ) يف تفسري قوله تعاىل -رمحه هللا تعاىل  -قال ابن رجب 

فإهنم أَشْبهوا بذلك ُصفوَف املالئكة  يف السَّماء ، كما أخَّب اَّلَلُ عنهم أنَّه قالوا: )َوإ نَّا لََنْحُن الصَّاُفوَن( ، ،  هذه األمَة وشرَّفها به
 وأْقَسَم بالصافنات  صفًّا، وُهم املالئكة.

 ... ( . ُفضلنا على الناس  بثالٍث: ُجعلت ُصفوفُنا كصفوف  املالئكة)  قال عن  حذيفَة عن النيبن  م مسلويف "صحيح 
ا؟ فقلنا: يا )  فقال عن جابر  بن  ََسُرَة، قال: خرََج علينا رسول اَّللَّ   -أيًضا  -وفيه  أال تصفون كما تصفُّ املالئكُة ع نَد رهبن 

، وكيف تصفُّ املالئك ا؟ قالرسول اَّللَّ  ف ( .الصيُتمُّون الصفوَف األوىَل، ويرتاصُّون يف : ُة ع نَد رهبن 
اصن   اص التَّزاحم ؛ ألن هناك ولكن املراد بالرتَّ اصن  والتَّزاحم ؛ وهلذا ك أن ال يََدُعوا فـَُرجاً للشياطني ، وليس املراد بالرتَّ ان فـَْرقاً بني الرتَّ

بينكم فـُرَج تدخل منها  أي : ال يكون ،بني املناكب ... وال تذروا فـُُرَجات للشيطان أقيموا الصفوف ، وحاذوا  يقول : النيب 
غار  ؛ من أجل  الشياطني ؛ ألن الشياط ني يدخلون بني الصُّفوف  كأوالد الضأن  أن ُيشون شوا على املصلني صالَِتم .الصن 

 .فاألول  إكماَل األول ثالثاً :
 لثالث حىت َيكُمَل الثاين وهكذا .َيكُمَل الصَّفُّ األول ، وال ُيشرع يف ا فال ُيشرع يف الصَّفن  الثاين حىت 
ُّوا الصَّفَّ اْلُمَقدََّم مُثَّ الَّذ ى يَل يه  َفَما َكاَن م ْن نـَْقٍص فـَْلَيكُ  )قَاَل   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َعْن أََنس  ْبن  َمال كٍ  -أ  ر ( الصَّفن  اْلُمَؤخَّ  ْن يف  أمت 

َنا َرُسوُل اَّللَّ  ْن جَ وع َا ) فـََقاَل  اب ر  ْبن  ََسَُرَة قَاَل َخرََج َعَليـْ فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَّ  وََكْيَف «. َأاَل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمالَئ َكُة ع ْنَد َرهبن 
َا قَاَل   ( رواه مسلم . الصَّفن   يـَتَـرَاصُّوَن يف  وَ  يُِتمُّوَن الصُُّفوَف اأُلَولَ  :َتُصفُّ اْلَمالَئ َكُة ع ْنَد َرهبن 

الثَّال ث َحىتَّ يَت من الثَّاين  ، َواَل َوَمْعىَن إ مْتَام الصُُّفوف اأْلَوَّل أَْن يَت من اأْلَوَّل َواَل َيْشرَع يف  الثَّاين  َحىتَّ يَت من اأْلَوَّل ، َواَل يف  قال النووي : 
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ر ثَّال  يف  الرَّاب ع َحىتَّ يَت من ال  ه .ث ، َوَهَكَذا إ ىَل آخ 
 ؛ ألهنم َجاعة  . التقارُب فيما بينها , وفيما بينها وبني اإِلمام رابعاً :

نَـَهاللحديث السابق )   ( . ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَار بُوا بـَيـْ
 يعين اجعلوا صفوفكم يقرتب بعضها من بعض 

مام   لتباعد ،واجلماعُة مأخوذٌة م ن االجتماع : وال اجتماع كامل مع ا فكلما قـَرَُبت الصُّفوُف بعضها إىل بعض ، وقـَرَُبت إىل اإل 
 .كان أفضل وأمجل 

 . الُقرب : أن يكون بينهما مقدار ما َيَسُع للسُّجود  وزيادة يسرية وَحدُّ 
 أن يدنَو اإِلنساُن ِمن اإِلماِم . خامساً :

 ( .َهى ين  منكم أوُلو األْحالم  والنـُّ يل َيل  )  لقول النيب  
 هل تؤخر صفوف الصبيان حبيث تلي صفوف الرجال ؟ – 5

 يرى بعض العلماء ذلك ، وأن ذلك من تسوية الصفوف .
ن  حلديث أيب  َماَن ، مُثَّ فَأَقَاَم الصَّالََة ، َوَصفَّ الرن َجاَل َوَصفَّ َخْلَفُهُم اْلغ لْ  )قَاَل  َمال ٍك اأَلْشَعر يُّ : َأاَل ُأَحدن ُثُكْم ب َصالَة  النَّيب 
 ... ( رواه أبوداود ، ولكنه حديث ضعيف .ذََكَر َصالَتَُه َصلَّى هب  ْم فَ 

 وذهب بعض العلماء إىل وقوف الصبيان مع الرجال ، وأن من سبق من الصبيان إىل مكان فال يؤخر  .
 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمني .

أهنم إذا  ولكن هذا القول فيه نظر , واألصحصبيان أن يصفوا وراء الرجال ، قال ابن عثيمني : يرى بعض العلماء أن األوىل بال
تقدموا ال جيوز تأخريهم ، فإذا سبقوا إىل الصف األول أو إىل الصف الثاين فال يقيمهم من جاء بعدهم ، ألهنم سبقوا إىل حق 

هم تنفرياً هلم من الصالة ، ومن املسابقة إليها فال مل يسبق إليه غريهم فلم جيز تأخريهم لعموم األحاديث يف ذلك ، ألن يف تأخري 
  .يليق ذلك

ا هو يف ابتداء  األمر ، أما إذا َسَبَق املفضوُل إىل وقال رمحه هللا :  ، مث الصبيان، مث النساء، إمنَّ وهذا الذي ذكرنا يف تقدمي الرن جال 
؛ بأْن جاَء الصَّيبُّ مبكن راً وتقدََّم وصار يف  ، املكان الفاضل  الذي اختاره بعُض أهل  الع لم ـ ومنهم  فِإن القوَل الرَّاجحَ الصَّفن  األول 

 . ه ال يُقاُم املفضوُل م ن مكان هَجدُّ شيخ  اإل سالم  ابن  تيمية، وهو جَمُْد الدن ين عبد السالم ـ أن
هذا العموُم يشَمُل كلَّ شيٍء اجتمع استحقاُق النَّاس  و  ه (سبْقُه إليه مسلٌم فهو لَمن َسَبَق إىل ما مل يَ )  وذلك لقول  النَّيبن   -أ 

 فيه، فإنَّ َمن َسَبَق إليه يكون أحقَّ به. 
ه مث جَيلُس فيه)  قال وألنَّ النَّيبَّ  -ب  ( . ال يُق يُم الرَُّجُل الرَُّجَل م ن جمل س 

 وألنَّ هذا عدوان عليه. -ج 
 د .لنسبة للمسجهؤالء الصبيان با ألنَّ فيه مفسدَة تنفري  و  -د
 وكذلك م ن مفاسده أنَّ هذا الصَّيبَّ إذا أخرجه شخٌص بعينه فإنه ال يزال يَذكرُه بسوٍء، وكلَّما تذكَّره بسوٍء َحَقَد عليه، ألنَّ  -هــ

 ) الشرح للممتع ( .   الصَّغرَي عادًة ال يَنسى ما فُع َل به.
 قوله : ) فإين أراكم من ورائي ظهري ( . -8

من ورائه ، و لكن ينبغي أن  ، و هي رؤيته  اين : قوله ) أراكم من وراء ظهري ( يف احلديث معجزة ظاهرة للنيب قال األلب
 يف الصالة ، إذ مل يرد يف شيء من السنة ، أنه كان يرى كذلك خارج الصالة أيضاً . يعلم أهنا خاصة يف حالة كونه 
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 س بوجهه فقال : أمتوا صفوفكم ... ( .على النا جاء يف رواية : ) أقبل رسول هللا -9
دليل على أن شروع اإلمام يف تكبرية اإلحرام عند قول املؤذن : قد قامت الصالة بدعة ، ملخالفتها للسنة الصحيحة ، ألن 

 احلديث يدل على أن اإلمام بعد إقامة الصالة أمر الناس بتسوية الصف 
قَاَمة َوالدُُّخول يف  الصَّاَلة ، َوَهَذا َمْذَهبَنا َوَمْذَهب مَجَاه ري ف يه  احلَْثن َعَلى َتْسو يَ قال النووي :  -10 تَها ، َوف يه  َجَواز اْلَكاَلم بـَنْي اإْل 

 . اَل ل َمْصَلَحةٍ  رْي َها أَوْ اْلُعَلَماء ، َوَمنَـَعُه بـَْعض اْلُعَلَماء ، َوالصََّواب اجلََْواز ، َوَسَواء َكاَن اْلَكاَلم ل َمْصَلَحة  الصَّاَلة أَْو ل غَ 
 ئمة أن يسووا بني الصفوف ، فعلى اإلمام أن يتفقد الصف الذي يليه .األعلى  -11

َيٍة مَيَْسُح ُصُدورَنَا َوَمَناك بَـَنا َويـَُقوُل : الَ  َكاَن َرُسوُل هللا    )َعن  اْلبَـرَاء  ْبن  َعاز ٍب ، قَاَل  َيٍة إ ىَل نَاح   خَتَْتل ُفوا يـََتَخلَُّل الصَّفَّ م ْن نَاح 
 ( . فـََتْخَتل َف قـُُلوُبُكمْ 

 : أحاديث ضعيفة يف هذا الباب : فائدة
 إن هللا ال ينظر إىل الصف األعوج .
 من عمر مياسر الصف فله أجران .

 إن هللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف .
َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرسُ ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -77 «. ُقوُموا فَُأَصلِ َى َلُكْم » ِلَطَعاٍم َصنَـَعْتُه فََأَكَل ِمْنُه ُثَّ قَاَل  وَل اَّللَِّ َأنَّ َجدَّ

ا َوَصَفْفُت أَنَ  ِه َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك فـَُقْمُت ِإَل َحِصرٍي لََنا َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُِبَس فـََنَضْحُتُه ِبَاٍء فـََقاَم َعَليْ 
 ( . رَْكَعتَـنْيِ ُثَّ اْنَصَرفَ  َواْلَيِتيُم َورَاَءُه َواْلَعُجوُز ِمْن َورَائَِنا َفَصلَّى لََنا َرُسوُل اَّللَِّ 

 َصلَّى ِبِه َوبِأُمِ ِه فََأقَاَميِن َعْن ََيِيِنِه , َوَأقَاَم اْلَمْرَأَة َخْلَفَنا ( . َوِلُمْسِلٍم ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
---------- 

َتُه ُمَلْيَكَة )  والضمري يف "جدته" يعود على إسحاق، كما جزم به ابن عبد الَّب، وعبد احلق، وعياض، ،  بصيغة التصغري (َأنَّ َجدَّ
 وصححه النووي.

ومن  وجزم ابن سعد، وابن منده، وابن احلصار بأهنا جدة أنس، والدة أمه، أم سليم، وهو مقتضى كالم إمام احلرمني يف "النهاية"،
 تبعه، وكالم عبد الغين يف "العمدة"، وهو ظاهر السياق.

قال احلافظ رمحه هللا: ويؤيده ما رويناه يف فوائد العراقيني أليب الشيخ من طريق القاسم بن َيىي املقدمي، عن عبيد هللا بن عمر، 
 .... احلديث ءنا، فحضرت الصالةواَسها مليكة، فجا أرسلتين جديت إىل النيب : عن إسحاق بن أيب طلحة، عن أنس، قال

ال ليصلي هبم، ليتخذوا مكان  ، كان لذلك ألجل تناول طعام، قال احلافظ رمحه هللا: وهو مشعر بأن جميئه: أي (  لطعام) 
، وهنا  صالته ُمصلنى هلم، كما يف قصة عتبان بن مالك اآلتية، وهذا هو السر يف كونه بدأ يف قصة عتبان بالصالة قبل الطعام

 . ، فبدأ يف كل منهما بأصل ما دعي ألجله بالطعام قبل الصالة
 م .أي قوموا ألصلي إماماً لك (ُقوُموا فَُأَصلِ َى َلُكْم  )

 وهو كناية عن كثرة استعماله.،  من طول لبسهأي  (ِإَل َحِصرٍي لََنا َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُِبَس ) 
 وهذا النضح َيتمل أن يكون لتليني احلصري، أو لتنظيفه .،  وهو الرشمن النضح،  فـََنَضْحُتُه ِبَاٍء ()
 احلديث دليل  على أنه إذا كان مع اإلمام اثنان أن يقفا خلف اإلمام .-1

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 ( . َوَصَفْفُت أَنَا َواْلَيت يُم َورَاَءهُ  )لقول أنس -أ
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 أن االثنني موقفهما خلف اإلمام . تقدم على أنس واليتيم ، فدل على فالرسول 
ْئُت َحىتَّ ُقْمُت َعْن َيَسار  َرُسول  اَّللَّ  وحلديث جابر ) ...  -ب َعْن ميَ ين ه  مُثَّ َجاَء َجبَّاُر  َحىتَّ أَقَاَمين   فََأَداَرين   يفََأَخَذ ب َيد   مُثَّ ج 

يًعا َفَدفـََعَنا َحَّتَّ َأقَاَمَنا َخْلَفهُ  فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّ  ول  اَّللَّ  ْبُن َصْخٍر فـَتَـَوضََّأ مُثَّ َجاَء فـََقاَم َعْن َيَسار  َرسُ  َنا َجَِ  رواه مسلم(.  بَِيَديـْ

 أقام جابر وجبار خلفه ، فدل على أن موقف االثنني وراء اإلمام . فالرسول 
 وذهب بعض السلف إىل أن اإلمام يقف بينهما .

 وهو قول ابن مسعود .
نَـُهَما َوَجَعَل َأَحَدمهَُ ) بـْرَاه يَم َعْن َعْلَقَمَة َواأَلْسَود  َعْن إ    ا َعْن أَنَـُّهَما َدَخاَل َعَلى َعْبد  اَّللَّ  فـََقاَل َأَصلَّى َمْن َخْلَفُكْم قَااَل نـََعْم . فـََقاَم بـَيـْ

َال ه  مُثَّ رََكْعَنا فـََوَضْعَنا أَْيد يـََنا َعلَ  َذْيه  فـََلمَّا َصلَّى قَاَل ميَ ين ه  َواآلَخَر َعْن مش  ى رَُكب َنا َفَضَرَب أَْيد يـََنا مُثَّ طَبََّق بـَنْيَ يََدْيه  مُثَّ َجَعَلُهَما بـَنْيَ َفخ 
 ( . َهَكَذا فـََعَل َرُسوُل اَّللَّ  

 واجلواب عن فعل ابن مسعود :والصحيح األول , 
 : أن هذا احلديث منسوخ . قيل

فيه التطبيق وقد نسخ باملدينة ، وحديث جابر وجبار باملدينة ، ألن جابر إمنا شهد املشاهد بعد فخَّب ابن مسعود مبكة ، ألن  
إال  بدر وحديث أنس بن مالك فإنه كان باملدينة ، وغاية ما فيه خفاية الناسخ على عبد هللا ، وليس ببعيد ، إذ مل يكن دأبه 

 أنس وهو يف داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد هللا على خالف ما علمه .إمامة اجلمع الكثري إال يف الندرة كهذه القصة وحديث 
 .ئتمام ( ) انظر أحكام اإلمامة واالكما قاله إبراهيم النخعي وابن سريين .  : حممول على ضيق املكان ،   وقيل

 . احلديث دليل على صحة مصافة الصيب يف صالة النفل-2
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 . ( َوَصَفْفُت أَنَا َواْلَيت يُم َورَاَءهُ  ...)لقول أنس 
 . واليتيم هو من مات أبوه وهو مل يبلغ ، وقد صف هذا اليتيم مع أنس خلف النيب 

 على قولني :  مصافة الصيب يف صالة الفرض  واختلف العلماء يف حكم -3
 : ال تصح . القول األول

 وهذا املذهب .
 فال تصح مصافته . قالوا : ألن الصيب ال تصح إمامته-أ

 وقالوا : َيشى أن ال يكون متطهراً فيصري البالغ فذاً . -ب
 : تصح مصافته . القول الثاين

 هب املالكية ، واحلنفية ، والشافعية واختاره من احلنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مفلح وهو أظهر .وهذا مذ
 ( . فـَُقْمُت َويَت يٌم َخْلَفهُ حلديث الباب )  -أ

: أن ما ثبت يف النفل ثبت يف  والقاعدة،  صف مع أنس خلف النيب  -وهو الذي مات أبوه ومل يبلغ  -وجه الداللة : أن اليتيم 
 الفرض إال بدليل يفرق ، وال دليل .

، َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآنًا ،  فَإ َذا َحَضَرت  الصَّالَُة ، فـَْليُـَؤذن ْن َأَحدُُكمْ قال ألبيه )  وحلديث عمرو بن سل مة . أن النيب  -ب
 ( . َوأَنَا اْبُن ِستٍ  , َأْو َسْبِع ِسِننيَ ْيد يه ْم ، فـََنَظُروا فـََلْم َيُكْن َأَحٌد َأْكثـََر قـُْرآنًا م ينن  ، ل َما ُكْنُت أَتـََلقَّى م َن الرُّْكَبان  ، فـََقدَُّموين  بـَنْيَ أَ 

 لى جواز إمامة الصيب ، فإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أوىل .وجه الداللة : أن احلديث دل ع
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 علل ابن قدامة بقوله : أن الصيب مبنزلة املتنفل ، واملتنفل يصح أن يصاف املفرتض كذا ها هنا . -ج
 الصحيح .وهذا القول هو 

 هذا غري صحيح ، ألن السنة وردت ن الصيب ال تصح إمامته ، فقوهلم : إيف ما اجلواب عن تعليل أصحاب القول األول أ
 خبالفه ، وأن الصيب تصح إمامته .

 احلديث دليل أن املرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم ، سواء كانت لوحدها أو معها نساء ، وسواء كانت-4
 مع رجل من حمارمها أو ال ، فموقفها خلف الرجال .

 ( . ئ َناَواْلَعُجوُز م ْن َورَالقول أنس ) ... 
 ويف حديثه اآلخر ) وأقاَم املرأَة خلفنا ( رواه مسلم .

  تصح صالِتا وصالة الرجل .إذا وقفت يف صف الرجال فوأما 
 وعند احلنفية تفسد صالة الرجل دون املرأة .

واألمر  : قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن هللا،، حيث قال قائلهم: وهو عجيب، ويف توجيهه تعسف قال ابن لقيم
 .فإذا حاذت الرجل فسدت صالة الرجل، ألنه ترك ما أمر به من تأخريها، قال: وحكاية هذا تغين عن جوابه، للوجوب

 لو صلت املرأة مع مجاعة النساء، فالصحيح أهنا كالرجال مع مجاعة الرجال، يعين ال يصح أن تقف خلف صف النساء -5
 ذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .، وهمنفردة، بل جيب عليها أن تكون يف الصف

  [وسبق  ]جواز صالة النافلة مجاعة ، بشرط أال يتخذ ذلك عادة .  -6
 أكل طعام مث قام وصلى ومل يتوضأ فهذا يدل على أن الوضوء مما مست النار غري واجب . أن النيب  -7

 وِما يدل على ذلك :
 متفق عليه .ملَْ يـَتَـَوضَّْأ( ، مُثَّ َصلَّى وَ َأَكَل َكت َف َشاةٍ  وَل اَّللَّ  َأنَّ َرسُ ْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس . )َعْن عَ  

كن نيَ ََيْتَـزُّ م ْن َكت ف  َشاةٍ  أَنَُّه رََأى َرُسوَل اَّللَّ  وعن َعْمر و ْبن  أَُميََّة )  ه متفق علي .َفَصلَّى وملَْ يـَتَـَوضَّْأ( ، َفُدع َي إ ىَل الصَّالَة  فَأَْلَقى السن 
َى َأْدََن َخْيبَـَر  -، َحىتَّ إ َذا َكانُوا ب الصَّْهَباء  َعاَم َخْيبَـرَ أَنَُّه َخرََج َمَع َرُسول  اَّللَّ  عن ُسَوْيد ْبَن النـُّْعَمان  )و  َفَصلَّى اْلَعْصَر، مُثْ َدَعا  -َوه 

، فََأَمَر ب ه  فـَثـُرن ىَ ، فَـ ب اأَلْزَواد   ، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا فََأَكَل َرُسوُل اَّللَّ   ،َلْم يـُْؤَت إ الَّ ب السَّو يق  َصلَّى  ، مُثَّ َوَأَكْلَنا، مُثَّ قَاَم إ ىَل اْلَمْغر ب 
 متفق عليه .وملَْ يـَتَـَوضَّْأ( 

 َّ  متفق عليه .َأَكَل ع ْنَدَها َكت فاً ، مُثَّ َصلَّى وملَْ يـَتَـَوضَّْأ (  وَعْن َمْيُمونََة ) َأنَّ النَّيب 
مم َّْن َذَهَب إ لَْيه  أَبُو َبْكر َذَهَب مَجَاه ري اْلُعَلَماء م ْن السََّلف َواخْلََلف إ ىَل أَنَُّه اَل يـُْنتَـَقض اْلُوُضوء ب َأْكل  َما َمسَّْتُه النَّار . ال النووي : ق

دن يق  ين ْبن َأيب  طَ  الصن 
ْرَداء، َواْبن َعبَّاس، َوَعْبد َوُعَمر ْبن اخلَْطَّاب، َوُعْثَمان ْبن َعفَّاَن، َوَعل  ال ب، َوَعْبد اَّللَّ ْبن َمْسُعود، َوأَبُو الدَّ

ن َكْعب َوأَبُو طَْلَحة، َوَعام ر ْبن اَّللَّ ْبن ُعَمر َوأََنس ْبن َمال ك، َوَجاب ر ْبن ََسَُرة، َوزَْيد ْبن ثَاب ت، َوأَبُو ُموَسى، َوأَبُو ُهَريـَْرة، َوُأيَبن بْ 
 .. َوَهُؤاَلء  ُكلنهْم َصَحابَة َوَذَهَب إ لَْيه  مَجَاه ري التَّاب ع نَي  بُو أَُماَمة، َوَعائ َشة رَب يَعة، َوأَ 

 .    ) شرح مسلم ( .َوُهَو َمْذَهب َمال ك ، َوَأيب  َحن يَفة . َوالشَّاف ع ين ، َوَأمْحَد ، َوإ ْسَحاق ْبن رَاْهَوْيه  
ََوابـَنْي  :َوَأَجابُوا َعْن َحد يث اْلُوُضوء   مم َّا َمسَّْت النَّار ِب 

َد يث  َجاب ر  : َأَحدمهَا  ر اأْلَْمَرْين  م ْن َرُسول اَّللَّ  أَنَُّه َمْنُسوخ حب  تـَْرك اْلُوُضوء مم َّا َمسَّْت النَّار ، َوُهَو َحد يث  قَاَل : َكاَن آخ 
يح َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنََّسائ ين َوَغرْيمهَا   .َصح 

 . اجلََْواب الثَّاين  َأنَّ اْلُمرَاد ب اْلُوُضوء  َغْسل اْلَفم َواْلَكفَّنْي  وَ 
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َناُه َكاَن يف  الصَّْدر اأْلَوَّل ، مُثَّ َأمْجََع اْلُعَلَماء بـَْعد َذل َك َعَلى    أَنَُّه اَل جيَ ب اْلُوُضوء ب َأْكل  َما َمسَّْتهُ مُثَّ إ نَّ َهَذا اخلْ اَلف الَّذ ي َحَكيـْ
 ار .  ) شرح مسلم ( .النَّ 

وقد ذهب بعضهم إىل اجلمع بني األحاديث بأن أحاديث األمر بالوضـوء حممولة على االستحباب ، وهذا ما جنح إليه اخلطايب ، 
 واجملد ابن تيمية .

 . تواضع النيب -8
 مشروعية إجابة الدعوة، ولو مل تكن ُعْرساً، ولو كان الداعي امرأة.-9

 طعام الدعوة.األكل من  -10
من حسن اخللق، والتواضع، حيث كان يزور أصحابه، ويصلي على البساط الذي عندهم، ولو كان  ما كان عليه النيب  -11

أحسن الناس ُخُلقاً، فرمبا َتضر الصالة، وهو يف  رسول هللا  أنه قال: كان  ممتهناً، وقد أخرج مسلم يف صحيحه عن أنس
ونقوم خلفه، فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد  َتته، فُيَكنس، مث يُنضح، مث يؤم رسول هللا  بيتنا، فيأمر بالبساط الذي

 .النخل 
 تأخري النساء عن صفوف الرجال.-12
 ومنها: أن بعضهم استدل به على جواز صالة املنفرد خلف الصفن وحده. وفيه نظر.-13
 . يب حنيفةأن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتني، خالفاً أل -13
ُيَصلِ ي ِمْن اللَّْيِل . فـَُقْمُت  ) ِبتُّ ِعْنَد َخاَلِِت َمْيُمونََة . فـََقاَم النَِّبُّ اٍس رضي هللا عنهما : قَاَل َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّ  - 78

 . (ي فَأَقَاَميِن َعْن ََيِيِنِه َعْن َيَسارِِه . فََأَخَذ ِبَرْأسِ 
---------- 

 . بنت احلارث أم املؤمنني (ُمونََة ْنَد َخاَلِِت َميْ ِبتُّ عِ ) 
 أي : لعدم علمه بالسنة يف موقف املأموم الواحد .(  فـَُقْمُت َعْن َيَسارِهِ ) 
زاد حممند بن الوليد عن  ا(رأسي، وأخذ بأذين اليمىن يفتله يده اليمىن على فوضع رسول هللا )ويف رواية هلما (  يفََأَخَذ ِبَرْأسِ  )
ا صنع)ن نصر يف روايته اب فجعلت م )واية الضنحناك بن عثمان عند مسلويف ر ل( ذلك ليؤنسين بيده يف ظلمة اللي فعرفت أننه إمنن

 ( .إذا أغفيت أخذ بشحمة أذين
 احلديث دليل على أن موقف املأموم الواحد عن ميني اإلمام . -1

 ن يقف عن ميني اإلمام رجالً كان أو غالماً .:  وإذا كان املأموم واحداً ذكراً فالسنة أ قال ابن قدامة
مْجَاع ف يه  ، َونـََقَل اوقال النووي :  َمام ع ْند اْلُعَلَماء َكافَّة ، َونـََقَل مَجَاَعة اإْل  د فـََيق ف َعْن ميَ ني اإْل  َُه اَّللَّ  -ْلَقاض ي ع َياض َوأَمَّا اْلَواح  َرمح 

ُلغُه َحد يث ا ْبن َعبَّاس ، وََكْيف كَ  َعْن ا ْبن اْلُمَسين ب أَنَّهُ  -تـََعاىَل  حن َعْنُه ، َوإ ْن َصحَّ فـََلَعلَُّه ملَْ يـَبـْ اَن يَق ف َعْن َيَساره ، َواَل َأظُننُه َيص 
 ) شرح مسلم ( .    فـَُهْم اْليَـْوم جُمْم ُعوَن َعَلى أَنَُّه يَق ف َعْن ميَ ينه .

ي فَأَقَامَ ) حلديث الباب  -أ  ( . ين  َعْن ميَ ين ه  فََأَخَذ ب َرْأس 
ْئُت َحىتَّ قُْمُت َعْن َيَسار  َرُسول  اَّللَّ  ... مثَّ قال ) -وقد تقدم  –ديث جابر وحل -ب َعْن  َحَّتَّ َأقَاَميِن  فََأَداَرين يفََأَخَذ ب َيد    ج 

 ( رواه مسلم . ََيِيِنهِ 
 ، َوأَقَاَم اْلَمْرأََة َخْلَفَنا ( . فَأَقَاَميِن َعْن ََيِيِنهِ ى ب ه  َوب أُمن ه  َصلَّ  ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ   قال -وقد تقدم  –وحلديث أنس  -ج
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 اختلف العلماء لو وقف املأموم الواحد عن يسار اإلمام  على قولني :-2

 : ال تصح صالته . القول األول

 وهذا املذهب .

 ه ( ، فدل على أن اليسار غري موقف للمأموم الواحد .أدار ابن عباس من يساره إىل ميين حلديث الباب قالوا ) إن النيب 
 : صالته صحيحة مع الكراهة . القول الثاين

 السعدي .، والشافعية واختاره واملالكية ، وهذا مذهب احلنفية 
 حلديثي ابن عباس وحديث جابر .

 .باستئناف الصالة  ا الرسول مل يأمرمها باستئناف الصالة ، ولو مل يكن موقفاً ألمرمه أن الرسول وجه الداللة : 
 الراجح .وهذا القول هو  

 استدل باحلديث من قال بصحة صالة املنفرد خلف الصف ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : -3
 : تصح صالته بعذر أو بغري عذر . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ن   أَنَّهُ  ) َأيب  َبْكَرَة حلديث -أ ُّ  ا نـْتَـَهى إ ىَل اَلنَّيب  ، فـََقاَل َلُه اَلنَّيب  َل إ ىَل اَلصَّفن  ْرًصا  َوُهَو رَاك ٌع، فـَرََكَع قـَْبَل َأْن َيص  زَاَدَك َاَّللَُّ ح 

 َرَواُه اَْلُبَخار يُّ  (َواَل تـَُعْد 
 إلعادة ، مما يدل على صحة صالته .با وجه الداللة : أن أبا بكرة أتى ِبزء من الصالة خلف الصف ومل يأمره النيب 

 السابق  ) والعجوز من ورائنا ( .حلديث أنس و  -ب
 جونز صالة املرأة منفردة خلف الصف ، فيقاس عليها الرجل . وجه الداللة : أن النيب 

 . ( َعْن ميَ ين ه  ي فَأَقَاَمين  فـَُقْمُت َعْن َيَسار ه  . فََأَخَذ ب َرْأس  )  ...   -حديث ابن عباس  –الباب وحلديث  -ج
يف حال اإلدارة ، وذلك كحال املنفرد خلف الصف ، ومل يأمره باإلعادة ،  وجه الداللة : أن ابن عباس صار خلف النيب 

 فدل على صحة صالة املنفرد خلف الصف .
 : أن صالته باطلة سواء وجد فرجة أم ال . القول الثاين

ية ، وابن املنذر ، وابن يم النخعي ، واحلسن بن صاحل ، وأمحد ، وإسحاق بن راهو وهذا مذهب اإلمام أمحد ، وبه قال إبراه
 خزمية .

َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو (  رََأى َرُجاًل ُيَصلن ي َخْلَف اَلصَّفن  َوْحَدُه، فََأَمَرُه أَْن يُع يَد اَلصَّاَلةَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّ  )  َواب َصة ْبن  َمْعَبدحلديث  -أ
بَّاَن .دَ  ْم ذ يُّ َوَحسََّنُه، َوَصحََّحُه ا ْبُن ح   اُوَد، َواَلرتن 

 وحلديث علي بن شيبان ) ال صالة ملنفرد خلف الصف ( رواه أبو داود . -ب
 حني أمر الرجل أن يعيد الصالة مل يستفصل هل وجد فرجة أم ال . وألن النيب  -ج

 الصحيح .وهذا القول هو 
 وف مكتملة ؟ما احلكم لو وجد الصف-4

 إذا جاء ووجد الصفوف مكتملة ، فإنه جيوز أن يصلي وحده .أنه الراجح 
 واستدلوا على صحتها يف حالة العذر بأدلة :

 ( . نـَْفساً إ الَّ ُوْسَعَهاال ُيَكلن ُف اَّللَُّ ( وقوله تعاىل )ُقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ فَاتَـّ قوله تعاىل ) -أ
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: أن من مل جيد فرجة يف الصف ، ومل جيد من يصف معه ، فوقف وحده ، فإنه معذور قد أتى مبا يف وجه الداللة من اآليتني 
 وسعه ، فتصح صالته لعدم التكليف مبا ليس يف الوسع والقدرة .

 أن واجبات الصالة تسقط بالعجز .-ب
فيه نزاع ، بني املبطلني لصالة املنفرد ، ، فهذا ذلك أن ال جيد الرجل موقفًا إال خلف الصف  : ونظري وقال، ورجحه ابن تيمية

 مجيع واجبات الصالة تسقط بالعجز . واألظهر صحة صالته يف هذا املوضع ، ألن
إن الرجل إذا مل جيد خلف الصف من يقوم معه ، وتعذر عليه الدخول يف الصف ، ووقف فذاً صحت صالته :  وقال ابن القيم

 .اجبات الصالة تسقط بالعجز عنها للحاجة ، وهذا هو القياس احملض ، فإن و 
 . وهذا القول هو املوافق ألصول الشريعة وقواعدها  :  وقالواختاره الشيخ السعدي ، 
لى م إىل الصف فصلى وحده ، األرجح الصحة ، واألمر حممول عضإذا مل يستطع الرجل أن ين:  وقالواختاره الشيخ األلباين ، 

 .  من مل يستطع القيام بواجب االنضمام
وأن من صلى وحده خلف الصف فصالته  ، وهبذا تبني أن القول الراجح وجوب املصافةاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : واخت

أو بالعجز عنه عجزاً  ولكن هذا الواجب كغريه من الواجبات يسقط بفوات حمله، لرتكه واجب املصافة، وعليه أن يعيدها؛ باطلة،
فيجب ( ،  بأمر فأتوا منه ما استطعتم )إذا أمرتكم وقول النيب (  له تعاىل: )فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمحسيًا لقو  أو عجزاً  شرعياً،

وكذلك إن مل يكن له مكان شرعًا فإنه  فإن مل جيد مكانًا سقط عنه هذا الواجب، أن يكون يف الصف حيث وجد مكانًا فيه،
 . يسقط عنه الواجب

 :ة صَّالاالنفراد املبطل لل-5
ماُم م ن الركوع  ومل يدخل مع املسبوق  أحٌد، فإْن َدَخَل معه أحٌد قبل أن يرفَع اإل م اُم رأَسه م ن االنفراُد املبطُل للصَّالة  أْن يرفَع اإل 

، فإنَّه ماُم م ن الركوع  ، أو انفتح مكاٌن يف الصَّفن  فدخَل فيه قبل أن يرفَع اإل   ) الشرح املمتع ( ة . عن الفرديَّ  يف هذه احلال  يزول الرُّكوع 

 اختلف العلماء : هل يشرع أن يسحب أحداً من الصف على قولني :-6
 : أنه يشرع أن جيذب من الصف من يقوم معه . القول األول

 وهو قول للشافعي ، وصححه ابن قدامة .
 . اًل ؟ ( وهو حديث ضعيفا ْجتَـَرْرَت َرجُ  َأاَل َدَخْلَت َمَعُهْم أَوْ  ) ... -يف رواية للطَّباين  – َواب َصةَ  حلديث-أ

قال ) إن جاء فلم جيد أحدًا فليختلج إليه رجاًل من الصف فليقم معه فما أعظم  ن النيب أوحلديث مقاتل بن حيان .  -ب
 أجر املختلج ( وهو حديث ضعيف ال يصح .

 : أنه ال يشرع . القول الثاين
 تيمية ، وذلك ألمور : وبه قال أبو حنيفة ومالك ، واختاره ابن

 أن احلديث ضعيف ال يصح .أواًل : 

 ظلم للرجل اجملذوب . ثانياً :

 ) من قطع صفاً قطعه هللا ( . قطع الصف ، وقد قال النيب  ثالثاً :

 التشويش على الصف . رابعاً :
 . الصحيحوهذا القول هو 

 هل يشرع أن يقف عن ميني اإلمام ؟-7
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 جيوز أن يقف عن ميني اإلمام .ذهب بعض العلماء إىل أنه 

هو اإلمام ، وأبو بكر  يف مرضه ، حني وجد يف نفسه خفة ، خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر ميينه ، فالنيب  ألن النيب 
 ، والناس يصلون بصالة أيب بكر . يصلي بصالة الرسول 

 :  ألموروذهب بعض العلماء إىل أنه ال ينبغي ، 
 إىل ختطي الرقاب ، وخاصة إذا كثرت الصفوف .أنه يؤدي أواًل : 
 ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني .أن يف ذلك خالف للسنة يف انفراد اإلمام وحده ثانياً : 

احلديث دليل على أن املنفرد إذا صلى مع إمامه ، فإنه ال يشرع لإلمام أن يتقدم قلياًل ، لقوله كما جاء يف رواية ) مث ذهبت  -8
 فقول بعض العلماء إنه يسن لإلمام أن يتقدم قلياًل ليس بصحيح . فقمت إىل جنبه (

 .، ومل ينقل أنه أخنره قلياًل (  رأسه من ورائه وجعله عن ميينه فإن ابن عباس رضي هللا عنهما ) أخذ النيب -أ
ية الصف تكون بالتساوي حبيث مث إن اإلمام واملأموم يعتَّبان صفًا ، فإذا اعتَّبنامها صفاً كان املشروع تسوية الصف ، وتسو  -ب

 ( . 3انظر الشرح املمتع البن عثيمني ج/)       ال يتقدم أحد على أحد .
ر   أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  )مسنده عن اْبَن َعبَّاٍس قَاَل وروى اإلمام أمحد يف  َفَجَعَليِن ، فََأَخَذ ب َيد ي َفَجرَّين  اللَّْيل  َفَصلَّْيُت َخْلَفهُ  م ْن آخ 

: )فَـ  ، َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  َخَنْستُ  َعَلى َصالت ه   ، فـََلمَّا أَقْـَبَل َرُسوُل اَّللَّ  ِحَذاَءهُ  َذائ ي  َما َشْأين  َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل يل  َأْجَعُلَك ح 
َذاَءَك َوأَ فـََتْخن ُس؟( فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اَّللَّ    .؟  الَّذ ي أَْعطَاَك اَّللَُّ ْنَت َرُسوُل اَّللَّ  : أََو يـَْنَبغ ي أَلَحٍد َأْن ُيَصلن َي ح 

 قال األلباين رمحه هللا : وفيه فائدة فقهية هامة ...وهي : أن السنة أن يقتدي املصلن ي مع اإلمام عن ميينه وحذاءه غري متقدن م عليه 
ر عن قلياًل ، حبيث جيعل أصابع رجليه حذاء عقيب اإلمام ينبغي أن يََأخَّر عن اإلمام  نهأ، ه ، خالفاً ملا يف بعض املذاهب وال متأخن 

 ترى خالف هذا احلديث الصحيح .أو حنوه ، وهذا كما 
 احلديث دليل على أنه ال يشرتط لصحة اإلمامة أن ينوي اإلمامة قبل الدخول يف الصالة .-9

 وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني :  

 أنه ال يشرتط ذلك . القول األول :
 مذهب الشافعي .وهذا 

ن   َكاَن َرُسوُل هللا    )قَاَلْت  .َعائ َشَة  حلديث  -أ رٌي فـََرَأى النَّاُس َشْخَص النَّيب  َداُر احلُْْجَرة  َقص   ُيَصلن ي م َن اللَّْيل  يف  ُحْجَرت ه  َوج 
َلتَـنْي  ، أَْو  فـََقاَم أُنَاٌس ُيَصلُّوَن ب َصالَت ه  فََأْصَبُحوا فـََتَحدَّثُوا ب َذل َك فـََقامَ  َلَة الثَّان َية  فـََقاَم َمَعُه أُنَاٌس ُيَصلُّوَن ب َصالَت ه  َصنَـُعوا َذل َك لَيـْ لَيـْ

يُت أَنْ  َثالَثًَة َحىتَّ إ َذا َكاَن بـَْعَد َذل َك َجَلَس َرُسوُل هللا   َب َعَلْيُكْم ُتْكتَ  فـََلْم ََيْرُْج فـََلمَّا َأْصَبَح ذََكَر َذل َك النَّاُس فـََقاَل إ ينن  َخش 
 رواه البخاري. ل (َصالَُة اللَّيْ 

 وحلديث الباب . -ب
،  أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أبصر رجاًل يصلي وحده فقال:  أن رسول هللا  )أيب سعيد اخلدري  وحلديث -ج

  ه ( رواه أبو داود .فقام رجل فصلى مع

 .  ينو  إمامتهم، ومل ينكر عليهمومل صلوا مع رسول هللا  ووجه االستدالل يف احلديث األول: أن الصحابة
أثناء الصالة بعدما أحرم، ومل ينكر عليه، فدل ذلك على أن نية اإلمام  : أن ابن عباس قام يصلي مع النيب  واحلديث الثاين

 اإلمامة غري مشروطة.
ألن الذي قام معه قام بعد أن أحرم بالصالة، ،  مامةة حيث أن الرجل مل ينو  اإل: فهو واضح يف الدالل وأما احلديث الثالث 
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 والنية ال تكون إال قبل تكبرية اإلحرام.

 : أهنا تشرتط . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

؟ وجهان: أصحهما: ال يناهلا، ألنه مل  لكن هل تكون صالته صالة مجاعة إذا مل ينوها : يف روضة الطالبنيقال النووي  فائدة:
ها، وقال القاضي حسني: فيمن صلى منفرداً، فاقتدى به مجع ومل يعلم هبم، ينال فضيلة اجلماعة، ألهنم نالوها بسببه، وهذا  ينو 

 . كالتوسط بني الوجهني
 احلديث دليل على جواز نوم  الصيب عند حمارمه مثل خالته وعمته .-10
 . احلديث دليل على استحباب قيام الليل لفعل النيب  -11
حىت انتصف الليل أو قبله أو  احلديث دليل على استحباب النوم بعد العشاء ، وقد جاء يف رواية ) فنام رسول هللا  -12

 ( . بعده بقليل ، مث استيقظ رسول هللا 
 احلديث دليل على مراقبة من يُقتدى هبم يف أفعاهلم لتعلم أفعاهلم احلسنة .-13
 م الواحد عن يسار اإلمام فإنه يشرع أن جيعله عن ميينه .أنه لو وقف املأمو احلديث دليل على -14

 السنة إذا أراد اإلمام أن َيرك من وقف عن يساره أن َيركه من وراءه وليس من األمام .-15
 جواز احلركة يف الصالة ملصلحتها .-16
 حياناً .مستمرة بل أ احلديث دليل على جواز صالة النافلة مجاعة لكن بشرط أال تتخذ ذلك عادة -17

 باب اإلمـــامة
َأْو َيَْعَل  قَاَل ) َأَما َُيَْشى الَِّذي يـَْرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل اإِلَماِم َأْن ُُيَوِ َل اَّللَُّ رَْأَسُه رَْأَس مِحَارٍ  َعْن النَِّبِ   َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 79

 . ُصورََتُه ُصورََة مِحَاٍر؟ (
---------- 

لفظه  -وهو كما قال العالمة الصنعاين رمحه هللا-مبعىن َياف،  ( َيشى) االستفهام هنا للتوبيخ، واإلنكار، و ( َأَما َُيَْشى) 
 ي .خَّب، ومعناه هن

الذي يرفع رأسه واإلمام ) ويف رواية أيب داود عن حفص بن عمر  ( يف صالتهزاد مسلم )  ( الَِّذي يـَْرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل اإِلَمامِ  )
 د .قال يف "الفتح": فتبني أن املراد الرفع من السجو ( ،  ساجد

ا هو نصٌّ  ففيه تعقنٌب على َمن قال: إنن احلديث نصٌّ يف املنع من تقدنم املأموم على اإلمام يف الرنفع من الرنكوع والسنجود معاً  ، وإمنن
 السنجود، ويلتحق به الرنكوع لكونه يف معناه. يف
بالشك، قال يف "الفتح": الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي  َأْو َيَْعَل ُصورََتُه ُصورََة مِحَاٍر؟ ( ُه رَْأَس مِحَارٍ َأْن ُُيَوِ َل اَّللَُّ رَْأسَ ) 

عن محاد بن سلمة، وابن خزمية من رواية محاد بن زيد، ومسلٌم من رواية يونس بن عبيد، والربيع بن مسلم، كلهم عن حممد بن 
دان، فقاال: "رأس"، وأما يونس فقال: "صورة"، وأما الربيع، فقال: "وجه"، والظاهر أنه من تصرف زياد بغري تردد، فأما احلما

 الرواة.
ومعظم الصورة فيه. قال احلافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيًضا، وأما  قال عياض: هذه الروايات متفقة؛ ألن الوجه يف الرأس

 ل .؛ ألن هبا وقعت اجلناية، وهي أمش، وخص وقوع الوعيد عليهاالرأس فرواِتا أكثر، وهي أمشل، فهي املعتمدة
 احلديث دليل على َترمي مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود وغريمها .-1
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 قال ابن قدامة : وال جيوز أن يسبق إمامه .
 .رفع قبله وال يسجد قبله أما مسابقة اإلمام فحرام باتفاق األئمة ال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه وال ي : وقال ابن تيمية

وفيه : دليل صريح َعَلى َترمي تعمد رفع املأموم رأسه قـَْبَل اإلمام يف  ركوعه وسجوده ؛ فإنه توعد َعل يه  باملسخ ، وقال ابن رجب : 
 َوُهَو من أشد العقوبات .

 ومما يدل على َترمي مسابقة اإلمام :
َنا ب َوْجه ه  فـََقاَل   ْن أََنٍس قَاَل َصلَّى ب َنا َرُسوُل اَّللَّ  ع  إ َماُمُكْم َفاَل َتْسب ُقوين   أَيُـَّها النَّاُس إ ينن   )َذاَت يـَْوٍم فـََلمَّا َقَضى الصَّالََة أَقْـَبَل َعَليـْ

رَاف  فَإ ينن   َوالَّذ ى نـَْفُس حُمَمٍَّد ب َيد ه  َلْو رَأَيـُْتْم َما  -مُثَّ قَاَل  - يَوم ْن َخْلف   يأَرَاُكْم أََمام   ب الرُُّكوع  َواَل ب السُُّجود  َواَل ب اْلق َيام  َواَل ب اال ْنص 
ْكُتْم قَل ياًل َولََبَكْيُتْم َكث ريًا   ( رواه مسلم .رَأَْيُت َلَضح 

 ( أي : بالسالم . َواَل بِااِلْنِصَرافِ ) 
 أقسام :، وهذه املسألة تنقسم إىل ثالثة وقد اختلف العلماء يف حكم صالة من سبق إمامه -2

 : أن يسبقه بتكبرية اإلحرام . القسم األول
 فهذا ال تنعقد صالته .

 قال الشافعي : من أحرم قبل اإلمام فصالته باطلة .
 احلنابلة .ة ، الشافعيَّ ة ، و املالكين ة ، و وهذا باتن فاق  املذاهب  الفقهيَّة األربعة: احلنفي

نـَْها مَلْ تـَنـَْعق د َصاَلتفـَُيَكَّبن  َتْكب ريَة اإْل حْ قال النووي : ...  َمام م  نـَْها ، فَإ ْن َشرََع ف يَها قـَْبل فـَرَاغ اإْل  َمام م   ه .َرام بـَْعد فـَرَاغ اإْل 

وا ( .)  لقوله -أ ا ُجع َل اإلماُم ليؤمتَّ به، فإذا كَّبَّ فكَّبن   إمنَّ
االئتماَم ال يتحقَّق إذا مل ُيكَّبن   اإلماُم، أو إذا مل ينته  من التكبري؛  على أنَّ  ه ( دلن ُجع َل اإلماُم ليؤمتَّ ب ه ) إمناأنَّ قول: وجه  الداللة

ْر إماًما بل مبَن سيصرُي إماًما إذا فرَغ م ن التَّكب ري َنَُّه نـََوى االْقت داء مبَن مل َيص    .أل 

وا (ولقوله ) ف-ب  م .ايه أمُر املأموم بأن يكوَن تكبريُه عقَب تكبري  اإلمف إذا كَّبَّ فكَّبن 
 ل .ألنَّ معىن االقتداء ، وهو البناء، ال يُتصوَّر هاهنا؛ ألنَّ البناَء على العدم  حُماو  -ج

 : أن يسبق اإلمام إىل ركن من األركان كالركوع والسجود عمداً عاملاً باحلكم . القسم الثاين
 فهذه اختلف العلماء يف صحة الصالة على قولني :

 : أهنا باطلة . القول األول
 ورجحه الشيخ ابن عثيمني .محد يف رواية عنه ، وأهل الظاهر ، ل ببطالهنا أقا
 حلديث الباب ، فلو كانت له صالة لرجى له الثواب ومل َيف عليه العقاب أن َيول هللا رأسه رأس محار . -أ

 اً فإن الصالة تبطل بال ريب.علل ابن تيمية: أن هذا زاد يف الصالة عمداً فتبطل، كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمد -ب
 : تصح صالته مع اإلمث . القول الثاين

 وهذا قول اجلمهور .
 َوُهَو قـَْول  أكثر الفقهاء .:  قال ابن رجب

 اجلمهور على أنن فاعله يأمث وجتزئ صالته.:  وقال ابن حجر
 علل النووي ذلك بقوله : بأهنا خمالفة يسرية فال تبطل الصالة هبا .

 ول .األ والراجح
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 أو جاهالً . يسبق إمامه ساهياً  أنالقسم الثالث: 
 . فصالته صحيحة

 ه أم يستحب ؟جيب عليه أن يرجع ليأيت به بعدهل لكن  
 قوالن : أصحهما أنه جيب أن يرجع ليأيت به بعد اإلمام .

 وهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة .
اً لفعل املأموم ، فصار مبنزلة من صلى قبل الوقت ، أو مبنزلة من كَّب قبل ألنه فعله يف غري حمله ، ألن ما قبل فعل اإلمام ليس وقت

 ) أحكام اإلمام واالئتمام ( .تكبري اإلمام .    ) ابن تيمية ( .       
 حاالت املأموم مع إمامه :-3

 األول : املسابقة .
 وسبق أهنا حرام .
 الثانية : املتابعة .

 الة بعد إمامه مباشرة .وهي أن يشرع اإلنسان يف أفعال الص
 وهذه هي السنة .

 ) .... وإذا ركع فاركعوا ... ( أي : بعد ركوعه . لقوله 
 .الثالثة : املوافقة ) املقارنة ( 

 وهذه تنقسم إىل قسمني :
 أن يوافقه يف تكبرية اإلحرام . أواًل :

 ته .مجهور  العلماء على أن من وافق اإلمام يف تكبرية اإلحرام مل تنعقد صال
 .األول والصحيح ، وذهب احلنفية إىل انعقاد صالته

 : أن يوافقه يف غري تكبرية اإلحرام ، كأن يركع مع إمامه أو يسجد معه .الثاين 
 وهذه مكروهة .

 وهذا قول أكثر العلماء .
ُوا وَ ( ) وقد جاء عند أيب داود زيادة يف حديث ) فإذا ركع فاركعوا ...  ُوا َحىتَّ ُيَكَّبن َ فَإ َذا َكبـََّر َفَكَّبن  ، وََكَذا قَاَل يف  الرُُّكوع  « اَل ُتَكَّبن 

 « .َواَل َتْسُجُدوا َحىتَّ َيْسُجدَ »َوقَاَل يف  السُُّجود  « َواَل تـَرَْكُعوا َحىتَّ يـَرَْكعَ »
  ْلُمَقارَنَة  َوفَائ َدُة َهذ ه  الزن يَاَدة  ع ْنَد َأيب  َداُود نـَْفُي اْحت َمال  إرَاَدة  اقال العراقي :  

اْحت َماَل إ رَاَدة  زَاَد أَبُو َداُوَد  )َواَل تـَرَْكُعوا َحىتَّ يـَرَْكَع ، َواَل َتْسُجُدوا َحىتَّ َيْسُجَد( َوه َي ز يَاَدٌة َحَسَنٌة تـَْنف ي   "وقال ابن حجر رمحه هللا
 وا .... ( .إ َذا كَّب فكَّب  اْلُمَقارَنَة  م ْن قـَْول ه  )

 م .   ) الفتح ( .يََة َأيب  َداُوَد َهذ ه  َصر ََيٌة يف  انْت َفاء التـََّقدُّم  َواْلُمَقارَنَة  َواَّللَُّ أَْعلَ َلك نَّ ر َوا
 ة .ور َوايَة أيب َداُود تصرح ب انْت َفاء التـََّقدُّم واملقارن ي (عمدة القار ) ويف 

م يف أفعال الصالة ؛ من الرفع والوضع ، بعد فراغ اإلمام منه ، املستحب أن يكون شروع املأمو  : و قال ابن قدامة رمحه هللا تعاىل
 م .ويكره فعله معه يف قول أكثر أهل العل

الُف السُّنَّة ، ولكن األقرُب الكراهةُ  : املوقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  .وافقُة يف األفعال  وهي مكروهٌة، وقيل: إهنا خ 
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ماُم:  ، وَشرََع يف اهلوي هويَت أنت واإل ماُم سواء، فهذا مكروٌه؛ ألنَّ الرسوَل عليه « هللا أكَّب»مثال املوافقة: ملا قاَل اإل  للرُّكوع 
ويف السُّجود  ملا كبـََّر للسجود  سجدَت، ووصلَت إىل األرض  أنت « إذا رَكع فاركعوا، وال تركعوا حىت يركعَ »الصالة والسالم قال: 

إذا   قال الَّباُء بن َعازب: كان النيب  «ال تسجدوا حىت يسجدَ »هنى عنه، فقال:  وهو سواء، فهذا مكروٌه؛ ألن الرَّسول 
َده»قال:   ع ( .الشرح املمته . )َساجداً، مث نـََقُع سجوداً بعدَ  مل ََيْن  أحٌد منَّا ظهَرُه حىت يقَع النَّيبُّ « َسَ َع هللُا ل َمْن محَ 

ديث دال مبنطوقه على عدم املسابقة ، ومبفهومه على جواز املقارنة ، وال شك ذا احليف شرح حديث الباب  : هقال ابن امللقن 
 ة .ن يكره ، ويفوت به فضيلة اجلماعفيه لك

 الرابعة : التخلف .
 ختلف بغري عذر . -2ختلف بعذر .                -1وهو ينقسم إىل قسمني :        

 إذا كان بعذر : -أ
إلمام ، إال أن يصل اإلمام إىل املكان الذي هو فيه فإنه ال يأيت به ويبقى مع اإلمام وتصبـح له ركعة فإنه يأيت مبا ختلف به ويتابع ا

 الركعة اليت وصـل إليها اإلمام وهـو يف مكانه ( . –ملفقة من ركعيت إمامـه ) الركعة اليت ختلف فيها 
 التخلف لغري عذر : -ب

 اختلف العلماء على قولني :
 .ته ال تبطل صال قيل :

 تبطل . وقيل :
 ه ( .ُجع َل اإلماُم ليؤمتَّ ب) إمنا  لقوله 

 ورجحه الشيخ ابن عثيمني ..  معناه: أنَّ االئتماَم يَقتضي متابعَة املأموم  إلمام ه؛ فال جيوُز له املقارنُة واملسابقُة واملخالفةُ و 
 . وع الثاين : التخلُّف لغري  ُعذرٍ قال الشيخ ابن عثيمني : الن

 . أن يكون ختلُّفاً يف الرُّكن  ، أو ختلُّفاً برُكنٍ  إما
ماُم يف الرُّكن  الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركَع اإل   ماُم وقد بقَي فالتخلُُّف يف الرُّكن  معناه : أن تتأخَّر عن املتابعة  ، لكن تدرُك اإل 

ماَم يف الرُّكوع  ، فالرَّكعُة هنا عليك آيٌة أو آيتان م ن السُّورة  ، وبقيَت قائمًا تكمُل ما بقي عل يك ، لكنك ركعَت وأدركَت اإل 
ف ؛ صحيحٌة ، لكن الفعَل خمالٌف للسُّنَّة  ؛ ألنَّ املشروَع أن َتْشرََع يف الرُّكوع  من حني أن يصَل إمامك إىل الرُّكوع  ، وال تتخلَّ 

 ا ( .إذا رََكَع فاركعو )  لقول النيب 
 : إذا ختلَّفَت بالرُّكوع  . فالفقهاُء رمحهم هللا يقولون: أن يرَكَع ويرفَع قبل أن تركعَ ماَم يسبقك برُكٍن، أي: أنَّ اإل  اهوالتخلُُّف بالرُّكن  معن

 . ؛ ألنه خَتلٌُّف برُكٍن غري  الرُّكوع  ُتك على ما قال الفقهاُء صحيحةٌ ، وإْن ختلَّفَت بالسُّجود  فصالفصالُتك باطلٌة كما لو سبقته به
أنَّه إذا ختلََّف عنه برُكٍن لغري  ُعذٍر فصالتُه باطلٌة ، سواٌء كان الرُّكُن ركوعاً أم غري ركوع . وعلى هذا ؛ لو أنَّ  القوَل الراجحَ ولكن 

ماُم السجدَة ال ماَم َرَفَع م ن السجدة  األوىل ، وكان هذا املأموُم يدعو هللَا يف السُّجود  فبقَي يدعو هللَا حىت سجَد اإل  ثانيَة فصالتُه اإل 
ماُم بركٍن فأين املتابعة ؟  باطلٌة ؛ ألنه ختلٌُّف بركٍن ، وإذا سبقه اإل 

 . تضرُّ إال يف تكبرية  اإل حرام  والسالم  ال املوافقُة يف األقوال   فائدة :
ماُم تكبريَة اإل حرام مل تنعقْد  َت قبَل أن يُتمَّ اإل  صالُتك أصاًل؛ ألنه ال بُدَّ أن تأيَت بتكبرية  أما يف تكبرية  اإل حرام  ؛ فإنك لو َكَّبَّ

مام  منها هنائياً   . اإل حرام  بعد انتهاء  اإل 
مَة األوىل بعَد ، وأما إذا سلَّمت التسليام ك التسليمَة اأُلوىل والثانية: إنه ُيكره أن تسلن َم مع إموأما املوافقُة بالسَّالم، فقال العلماءُ 
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 . ل أن ال تسلن َم إال بعد التسليمتنيـ، لكن األفضالثانية بعد التسليمة  الثانية، فإنَّ هذا ال بأس به ، والتسليمةَ التسليمة األوىل
ماَم يتشهَّ  ماَم ، أو تتقدَّم عليه ، أو تتأخََّر عنه ، فلو فُر َض أنك تسمُع اإل  ُد ، وسبقَته وأما بقيُة األقوال  : فال يؤثن ُر أن توافق اإل 

اً لو سبقَته بالفاَتة فهذا ال يضرُّ ألن السَّْبَق باألقوال  ما عدا التَّحرمية  والتسَّليم  ليس مبؤثٍر وال يضرُّ ، وكذلك أيض أنت بالتشهُّد  ،
يف صالة  الظُّهر  مثاًل ، ألنه ُيشرُع لإل مام  يف صالة  الظُّهر والعصر   ( اك نعبد وإياك نستعني إي)  وهو يقرأ(  وال الضالني) فقرأت 

 ) ابن عثيمني ( . . يفعلُ  ن ُيسم َع النَّاَس اآليَة أحياناً كما كان الرسول أ
 ملا خص احلمار ؟ -4

احلمار من  ألن -وهللا أعلم  -حة املشهورة وإمنا اختص احلمار بالذكر دون سائر احليوانات َعَلى الرواية الصحيقال ابن رجب : 
) َمَثُل  العلم وال ينتفع ب ه  يف  قوله  اجلهل ؛ وهلذا مثل هللا ب ه  عامل السوء الذي َيمل أبلد احليوانات وأجهلها ، وبه يضرب املثل يف  

 اً ( .ُل َأْسَفار الَّذ يَن مُحن ُلوا التـَّْورَاَة مُثَّ ملَْ ََيْم ُلوَها َكَمَثل  احلْ َمار  ََيْم  
فضه لغري معىن ، فشبه من يرفع رأسه قـَْبَل إمامه باحلمار ، فكذلك املتعبد باجلهل يشبه احلمار ، فإن احلمار َيرك رأسه ويرفعه وَي

 كاحلمار يف  املعىن . وهللا أعلم  وكذلك شبه من يتكلم وإمامه َيطب باحلمار َيمل أسفاراً ؛ ألنه ملَْ ينتفع بسماع الذكر ، فصار
َا) قوله -5 ُ رَْأَسُه رَْأَس مح   ك :اختلف العلماء يف ذلر ( َأْن َُيَون َل اَّللَّ

 : قد يقع على احلقيقة . فقيل
: َيتمل أمر معنوي كالبالدة ورجحه ابن دقيق العيد وقال : ومما يرجح هذا اجملاز أن التحويل بالصورة مل يقع مع كثرة رفع  وقيل

 املأمومني قبل اإلمام .
َيول هللا رأسه رأس   د ) أنبن زيا من وجه آخر عن حممد قال احلافظ رمحه هللا: ويقوي محله على ظاهره أن يف رواية ابن حبان

ومما يبعده أيًضا إيراد الوعيد باألمر املستقبل، وباللفظ  ، سبة اليت ذكروها من بالدة احلمارفهذا يبعد اجملاز، النتفاء املنا ب (كل
وإمنا قلت ذلك؛ ألن ،  دة لقال مثاًل: فرأسه رأس محارعلى تغيري اهليئة احلاصلة، ولو أريد تشبيهه باحلمار ألجل البال الدالن 

الصفة املذكورة، وهي البالدة حاصلة يف فاعل ذلك عند فعله املذكور، فال َيسن أن يقال له: َُيَشى إذا فعلت ذلك أن تصري 
 بليًدا، مع أن فعله املذكور إمنا نشأ عن البالدة.

َا ُجِعَل اإلِ  َعْن النَِّبِ   َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  – 77 ُوا , َوِإَذا رََكَع قَاَل ) إَّنَّ َماُم لِيُـْؤََتَّ بِِه . َفال خَتَْتِلُفوا َعَلْيِه . فِإَذا َكبـََّر َفَكْبِ 
َدُه , فـَُقوُلوا : رَبَـَّنا َوَلَك احْلَْمُد . َوِإَذا َسَجَد فَاْسجُ  َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ َصلُّوا ُدوا . َوِإَذا َصلَّى َجاِلسًا فَ فَارَْكُعوا . َوِإَذا قَاَل : َسَِ

 ُجُلوساً َأَْجَُعوَن ( .
يف بـَْيِتِه َوُهَو َشاٍك , َصلَّى َجاِلساً َوَصلَّى  َوَما يف َمْعَناُه ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  - 78

َا ُجِعَل اإِلَماُم لِيـُْؤََتَّ ِبِه , فِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا , َوِإَذا رََفَع َورَاَءُه قـَْوم  ِقَيامًا , فََأَشاَر إلَْيِهْم : َأْن اْجِلُسوا َلمَّا  اْنَصَرَف قَاَل إَّنَّ
َدُه فـَُقوُلوا : رَبَـَّنا َلَك احْلَْمُد , َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً فَ  َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ  ( . َصلُّوا ُجُلوساً َأَْجَُعونَ فَاْرفـَُعوا , َوِإَذا قَاَل : َسَِ

---------- 
) فال ختتلفوا عليه ( واملراد االقتداء به باألفعال الظاهرة ال النيات ) وسيأيت  به ، كما جاء عند البخاري  ( أي يقتدى ) ليؤَت به

 شرح ذلك ( .
بع أن ال يسبق متبوعه وال قال البيضاوين وغريه: االئتمام االقتداء واالتنباع. أي جعل اإلمام إماماً ليقتدى به ويتنبع، ومن شأن التنا

 يساويه وال يتقدنم عليه يف موقفه، بل يراقب أحواله ويأيت على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن ال َيالفه يف شيء من األحوال.
 ) وال تكَّبوا حىت يكَّب ( . يف رواية أيب داودأي بعد تكبريه ، كما  ) كْب فكْبوا (
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ُّ ويف حديث (  ِتِه َوُهَو َشاكٍ يف بـَيْ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ ) قُُّه اأَلمْيَُن   أََنس ْبن َمال ك . قال ) َسَقَط النَّيب  َش ش  َعْن فـََرٍس َفُجح 
َنا َورَاَءُه قـُُعوًدا فـََلمَّا َقَضى ا َماُم ل يُـْؤمَتَّ ب ه  فَإ َذا   »لصَّالََة قَاَل َفَدَخْلَنا َعَلْيه  نـَُعوُدُه َفَحَضَرت  الصَّالَُة َفَصلَّى ب َنا قَاع ًدا َفَصلَّيـْ َا ُجع َل اإل  إ منَّ

َدُه. فـَُقو  ُوا َوإ َذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوإ َذا َرَفَع فَاْرفـَُعوا َوإ َذا قَاَل َسَ َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  ا َفَصلُّوا ُلوا رَبَـَّنا َوَلَك احلَْْمُد. َوإ َذا َصلَّى قَاع دً َكبـََّر َفَكَّبن 
 ن ( متفق عليه .عُ قـُُعوًدا َأمجَْ 

 س .سقط عن فر  بتخفيف الكاف بوزن قاٍض من الشنكاية وهي املرض، وكان سبب ذلك ما يف حديث أنس أنه(  ) َوُهَو َشاكٍ 
 باالقتداء على قولني :) ليؤمت به ( اختلف يف املراد  قوله  -1

 : ليقتدى به يف األفعال والنيات . فقيل
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 ليقتدى به يف األفعال الظاهرة دون النية .:  وقيل
 وهذا مذهب الشافعي .

 الصحيح . وهذا هو
 لالقتداء . ) فإذا ركعوا فاركعوا ... ( فهذا تفسري من النيب  : لقوله  أوالً 
 االختالف يف النية بني اإلمام واملأموم : : أنه ثبت يف وقائع عن النيب  ثانياً 

 ، مث يذهب ويصلي بقومه . ن يصلي مع النيب حيث كا، حديث معاذ  منها :
ُع إ ىَل قـَْوم ه  فـَُيَصلن ى هب  ْم ت ْلَك الصَّاَلةَ  َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َكاَن ُيَصلن ى َمَع َرُسول  اَّللَّ  ) َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ   َرَة مُثَّ يـَْرج   اْلع َشاَء اآلخ 

 ي له تطوع وهلم فريضة ( .( متفق عليه ، وللدراقطين ) ه
بطائفة ركعتني ، مث ذهبت ، مث جاءت الطائفة األخرى اليت مل تصلن ،  يف إحدى صيغ صالة اخلوف صلى النيب  ومنها :

 ، وهذا اختالف بالنية . فصلى هبا النيب 
، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل َاَّللَّ  َصاَلَة  أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسول  َاَّللَّ   حديث يزبد بن األسود السابق ) ومنها : إ َذا ُهَو ب َرُجَلنْي  ملَْ  اَلصُّْبح 

يَء هب  َما تـَْرَعُد فـَرَائ ُصُهَما، فـََقاَل هَلَُما: "َما َمنَـَعُكَما َأْن ُتَصلن َيا َمَعنَ  َنا يف  ر َحال َنا. قَاَل: "فَ ُيَصلن َيا، َفَدَعا هب  َما، َفج  اَل ا؟" قَااَل: َقْد َصلَّيـْ
، َفَصلن َيا َمَعُه، فَإ نَـَّها لَ  َماَم وملَْ ُيَصلن   ُكْم نَاف َلة ( .تـَْفَعاَل، إ َذا َصلَّْيُتَما يف  ر َحال ُكْم، مُثَّ أَْدرَْكُتْم َاإْل 

ا َمَعُهْم َفَصلن  فَإ نَـَّها َلَك نَاف َلٌة ( يف أئمة اجلْور الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ) َصلن  الصَّالََة ل َوْقت َها فَإ ْن أَْدرَْكتَـهَ  قوله  ومنها :
 متفق عليه .

ومتابعته ، وبناء على ذلك فإن املأموم منهي عن االختالف عليه ، احلكمة من اإلمام االقتداء به   احلديث دليل على أن-2
 ويكون ذلك بواحد من أمور ثالثة وهي :

 قدم ذلك ( .مسابقته ، أو موافقته ، أو التأخر عنه .   ) وقد ت
 فيه أمر املأموم بأن يكون تكبريه عقب تكبري اإلمام، ويتضمن مسألتني:: قال النووي (  فإ ذا كَّب، فكَّبوا )قال النووي : قوله 

إ حدامها: أنه ال يكَّب قبله، وال معه، بل بعده، فلو شرع املأموم يف تكبرية اإلحرام ناويًا االقتداء باإلمام، وقد بقي لإلمام منها 
 حرف، مل يصح إحرام املأموم بال خالف، ألنه نوى االقتداء مبن مل يصر إماًما، بل مبن سيصري إماًما إذا فرغ من التكبري.

 والثانية: أنه يستحب كون تكبرية املأموم عقب تكبرية اإلمام، وال يتأخر، فلو تأخر جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبري. 
 دليل على وجوب تكبريات االنتقال ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : قوله ) فإذا كَّب فكَّبوا ( -3
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 : أهنا واجبة . القول األول
 وهذا مذهب أمحد وفقهاء احلديث .

 والدليل على وجوهبا :
 ( . ) صـلوا كما رأيتموين أصلي واظب عليها ، ومل َيفظ عنه أنه ترك التكبري أبداً ، مع قوله  أن النيب -أ

 ) وإذا كَّب فكَّبوا ( . وقال -ب
ل على أن الصالة ال ختلو من التكبري كما ال ختلو من ( فدإمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن يف الصالة )   وقال-ج

 ح .قراءة القرآن ، وكذلك التسبي
 وألهنا شعار االنتقال من ركن إىل ركن .-د

 . : أهنا سنة وليست واجبة القول الثاين
 وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية ، والشافعية ، واملالكية .

قال ابن املنذر : وهبذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب واألوزاعي وسعيد 
 العزيز وعوام أهل العلم . بن عبد

 يف صالته إال بتكبرية اإلحرام. مل يأمر املسيء واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  

 ة .األدل فمحمول على االستحباب مجعا بني وأما فعله ي : النوو قال  
 األول . والراجح

 : يستثىن من التكبريات 
 تكبرية اإلحرام ، فهي ركن إمجاعاً .-أ 

 التكبريات الزوائد يف صالة العيد واالستسقاء سنة . -ب 

 تكبريات اجلنازة ، فهي أركان . -ج 

 ات الركوع ملن دخل واإلمام راكعاً ، فإهنا سنة .تكبري  -د 

 كمة من التكبري يف كل خفض ورفع .احل-4
قيل : إن املكلف أم ر بالنية يف أول الصالة مقرونة بالتكبري ، وكان من حقه أن يستصحب النية إىل آخر الصالة ، فأم ر أن جيدد 

 العهد يف أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية .
احلكمة يف شرعية تكرار التكبري ، تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني يديه يناجيه أكَّب من كل كبري ، وأعظم من كل  وقيل :

 عظيم ، فال ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء .

 تكبريات االنتقال تكون ما بني الركنني ، ال يبدأ هبا قبل وال يؤخرها إىل ما بعد .-5
 رتط استيعاب ما بني الركنني ، ألن ذلك مشقة ، فاملشرتط أن يكون هذا الذكر بني الركنني .وال يش

َماُم ل يُـْؤمَتَّ ب ه  َفال خَتَْتل ُفوا َعَليْ  -6 َا ُجع َل اإل  يف  ه ( دليل ملن قال ال جيوز اقتداء املفرتض باملتنفل ، وقد اختلف العلماءقوله ) إمنَّ
 هذه املسألة على قولني :

 : أنه ال جيوز . القول األول
 واحلنابلة .، واملالكية ، مذهب احلنفية وهذا 
 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ( . لقوله 
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 .هنى عن االختالف على اإلمام، وكون املأموم مفرتض، واإلمام متنفل، اختالف بينهما فال جيوز : أن النيب وجه االستدالل
 أنه جيوز . :القول الثاين 

 وبه قال طاووس ، وعطاء ، واألوزاعي .
 وابن تيمية .، وهو مذهب الشافعي ، واختاره ابن قدامة  
ن  ...  حلديث جابر )-أ ن   مُثَّ يَْأيت    َكاَن ُمَعاٌذ ُيَصلن ى َمَع النَّيب  َلًة َمَع النَّيب   ... ( .اْلع َشاَء   فـَيَـُؤمُّ قـَْوَمُه َفَصلَّى لَيـْ

 يف رواية عند الدار قطين : ) هي له نافلة ، وهلم فريضة ( . وقد جاء
يت الطائفة أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم هبم ، مث تأصلى يف بعض أنواع صالة اخلوف ،  أن النيب )وألنه ثبت -ب

 .رواه النسائي  الثانية فيصلي هبم (
 فالً .فرضاً ، والثانية ن وهنا تكون الصالة األوىل للرسول 

قال ألبيه ) وليؤمكم أكثركم قرآناً ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو سبع  وحلديث عمرو بن سل مة . أن النيب -ج
 سنني ( رواه البخاري .

 وجه الداللة : أن احلديث يدل على جواز إمامة الصيب بالبالغني ، ومن املعلوم أن الصيب غري مكلف فتكون صالته نفاًل ، فدل
 على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

لو أن رجاًل يريد أن يصلي السنة ركعتني ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلمام السنة ، وصلى املأموم وعليه : 
 الفجر ، فإن هذا يصح .

سألة ، وكذلك قصة عمرو بن : والصحيح أنه جيوز ائتمام املفرتض خلف املتنفل لقصة معاذ ، وذلك صريح يف املقال السعدي 
سل َمة اجَلرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صيب ، دليل على صحة ائتمام املفرتض باملتنفل ، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصيب يف 

 الفرض والنفل .
 ِباذا أجاب اصحاب القول الثاين عن حديث ) فال ختتلفوا عليه ( ؟ 

  األفعال الظاهرة ال النيات ، كما سبق شرحه يف حديث سبق .املقصود ال ختتلفوا عليه يفأجابوا : 
 : وأما تعليل املانعني بأن املأموم إذا نوى صالته فرض واإلمام نواها نفاًل ، أن ذلك اختالف يدخل َتت قوله  قال السعدي

 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا ( فليس األمر كما ذكروا لوجهني :
باالختالف املكور خمالفٌة باألفعال، كمسابقة اإلمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك خمالفته النية،  راده : أن مأحدُا 

وبقية احلديث يوضحه جدًا ، فإنه قال فيه بعد قوله ) فال ختتلفوا علي ( : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد 
 فاسجدوا ... وهذا ظاهر .

 : أهنم أجازوا النفل خلف الفرض ، وهذا خمالفة يف النية ، فدل على أن هذا املعىن غري معتَّب . الوجه الثاين
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث معاذ , اذكر أجوبتهم مع الرد عليها ؟ 

 :أجابوا بأجوبة ضعيفة 
 مل يعلم بذلك . أن النيب  منها :

 من وجهني :على هذا اجلواب و 
 كان قد علم فهو املطلوب .  إن أواًل :
) الشرح املمتع (   ره على فعله .ـذا أمراً ال يرضاه هللا مل يقــره ، ولو كان هـلم فأقـوإن مل يعلم فإن هللا تعاىل قد ع ثانياً :
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 ن اآلخر .فريضة وَيتمل أنه يصلي نافلة ، وليس أحد االحتمالني أوىل م : أنه َيتمل أن معاذاً كان يصلي مع النيب  ومنها
 واجلواب على هذا :

 أواًل : أن هذا خمالف لصريح الرواية ) هي له تطوع وهلم مكتوبة ( .
ويف مسجده ، واجلمع الكثري  ثانيًا : أنه ال جيوز أن يظنن مبعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يرتك فعل فريضة مع رسول هللا 

 األنصار ويؤديها يف موضع آخر ، ويستبدل هبا نافلة .وعلى كبار املهاجرين و  املشتمل على رسول هللا 
 وهذه أجوبة ضعيفة غري ناهضة .

 قال النووي : وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل هلا ، فال يرتك ظاهر احلديث هبا .
 وقال ابن رجب : ومل يظهر عنه ) يعين حديث معاذ ( جواب قوي ، فاألقوى جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

 ئدة : فا
 وأما اقتداء متنفل مبفرتض فهي جائزة عند عامة أهل العلم . 

، َفَصلن َيا َمَعُه، فَإ نَـَّها َلُكْم ...إ   ) الذي سبق ، حديث يزيد بن األسودللحديث -أ َماَم وملَْ ُيَصلن  َذا َصلَّْيُتَما يف  ر َحال ُكْم، مُثَّ أَْدرَْكُتْم َاإْل 
 نَاف َلة ( .

  رجل يتصدق على هذا ( .) أال وحلديث -ب
املسألة على  استدل به من قال ال جيوز اقتداء مفرتض مبفرتض آخر ، وقد اختلف العلماء يف هذه ه (َفال خَتَْتِلُفوا َعَليْ قوله ) -5

 قولني :
 : أنه ال جيوز . القول األول

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .
 عليه ( . حلديث الباب ) ... فال ختتلفوا

 . وجه الداللة : أن صالة املفرتض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختالف عليه ، وقد هنى عنه النيب 
 : جواز اقتداء املفرتض مبفرتض يصلي فرضاً غري فرضه . القول الثاين

 وهذا مذهب الشافعية ، واختاره ابن تيمية .
بالطائفة الثانية يف صالة  إمامة املتنفل باملفرتض ، كما يف إمامة النيب  واستدل هؤالء باألدلة اليت استدل هبا القائلون ِبواز

 . اخلوف ، وإمامة معاذ بقومه بعد صالته مع النيب 
وجه الداللة : أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل مبن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض مبن يصلي فرضاً آخر من 

 باب أوىل .
 الراجح .و وهذا القول ه

َدُه , فـَُقوُلوا : رَبَـَّنا َوَلَك احْلَْمدُ  قوله -6 َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ دليل ملن قال إن املأموم يقتصر على قول : ربنا ولك  ( ) َوِإَذا قَاَل : َسَِ
 احلمد .

 لى قولني :هل جيمع بني التسميع والتحميد أم يقتصر على : ربنا ولك احلمد عاختلف العلماء يف املأموم وقد 
 : أنه جيمع بينهما . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
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نَي  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    ) قَاَل  َأيب  ُهَريـَْرَة  كما يف حديث  لفعل النيب -أ ُ ح  نَي يـَُقوُم ، مُثَّ ُيَكَّبن  ُ ح  إ َذا قَاَم إ ىَل اَلصَّاَلة  ُيَكَّبن 
َع اَ  نَي يـَْرَفُع ُصْلَبُه م ْن اَلرُُّكوع  ، مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائ ٌم : رَبَـَّنا َوَلَك َاحلَْْمدُ يـَرَْكُع ، مُثَّ يـَُقوُل: َسَ  َدُه" ح    ... ( متفق عليه . َّللَُّ ل َمْن محَ 

 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل جيمع بينهما . وقد قال النيب 
 ام فُيشرع للمأمور كسائر األذكار .وألنه ذْكٌر ُشرع لإلم-ب

 يقتصر على ربنا ولك احلمد .أنه  القول الثاين : 
 وهذا مذهب أمحد .

 . (وإذا قال : َسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلمد ) حلديث الباب 
 الراجح .وهذا القول هو 

  ما اجلواب عن فعل النِب ؟ 
 املأموم . خمصوص منه اجلواب عنه : أنه يكون عام

  ( والتحميد ) ربنا ولك احلمد ( ؟ َسع هللا ملن محدهالتسميع )  من الذي يمع بني 
 وكذلك املنفرد .اإلمام حلديث الباب 

 إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ؟ دليل ملن قال ِبواز(  َوِإَذا َصلَّى َجاِلساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأَْجَُعونَ )  قوله-7
 لف العلماء يف هذه املسألة على قولني :وقد اخت

 : جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه . القول األول
 وهذا قول مجهور العلماء ، واستدلوا :

 متفق عليه ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( .  قوله  -أ
َنا َورَاَءُه قـُُعودًا فـََلمَّا َقَضى الصَّالََة قَاَل َفَصلَّى ب َنا قَاع دًا َفصَ ...  قال ) -السابق  -وحلديث حديث أنس  -ب َا ُجع َل » لَّيـْ إ منَّ

ُوا َوإ َذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوإ َذا َرَفَع فَاْرفـَُعوا َوإ َذا قَاَل َسَ   َماُم ل يُـْؤمَتَّ ب ه  فَإ َذا َكبـََّر َفَكَّبن  َدُه . فـَُقوُلوا رَبَـَّنا وَ اإل  َوِإَذا  َلَك احلَْْمُد .َع اَّللَُّ ل َمْن محَ 
 ( متفق عليه .ن َصلَّى قَاِعدًا َفَصلُّوا قـُُعودًا َأَْجَُعو 

 لعموم ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ( رواه مسلم .و  -ج
 وللقاعدة : من صحت صالته صحت إمامته . -د

 : أن الصالة ال تصح خلفه . القول الثاين
 وهذا مذهب مالك .

  يؤمنن أحد بعدي جالساً ( رواه البيهقي وهو ضعيف .) ال عن الشعيب قال -أ
إمنا صلى هبم قاعدًا ، ألنه ال يصح التقدم بني يديه لنهي هللا عن ذلك ، وألن األئمة شفعاء ، وال يكون  قالوا بأنه  -ب

 أحداً شافعاً له .
 األول . والصحيح

 واجلواب عن أدلة أصحاب القول الثاين :
 : ألمرينال يصح ، ( ؤمنن أحد بعدي جالساً ال يأما أثر الشعيب ) 

 : ألنه مرسل . أوالً 
 : ألنه من رواية جابر اجلعفي ال َيتج به . ثانياً 
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 نهي هللا عن ذلك .. ( .إمنا صلى هبم قاعداً ، ألنه ال يصح التقدم بني يديه ل وأما قوهلم )
 ف .خلف عبد الرمحن بن عوف ، وهو ثابت بال خال بصالته  فهذا متعقب

 وصح أيضاً أنه صلى خلف أيب بكر .
 املراد مبنع التقدم بني يديه يف غري اإلمامة .أن و 

 اختلف العلماء إذا صلى اإلمام جالساً ، فكيف يصلي من خلفه  على أقوال :  -8
 : أهنم يصلون وراءه قياماً . القول األول

  والشافعي .، وهذا مذهب أيب حنيفة 
َها يف  ق صَّة  َصاَلة  َرُسول  َاَّللَّ   َعائ َشة َرض يَ حلديث -أ ، َوُهَو َمر يٌض قَاَلْت:  َاَّللَُّ َعنـْ َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس َعْن َيَسار  َأيب  َبْكٍر، )ب النَّاس 

ن    ُمتـََّفٌق َعَلْيه (لنَّاُس ب َصاَلة  َأيب  َبْكرٍ ْقَتد ي اَ َويَـ  َفَكاَن ُيَصلن ي ب النَّاس  َجال ًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائ ًما، يـَْقَتد ي أَبُو َبْكٍر ب َصاَلة  اَلنَّيب 
 صلى قاعداً ، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً . فإن النيب  

 : ويدل على ذلك أمرين،  ة هو النيب يف هذه القصواإلمام 
 وقف عن يسار أيب بكر ، وهذا موقف اإلمام . : أن النيب  األول
 ة أيب بكر ( .، ويقتدي الناس بصال ي أبو بكر بصالة النيب ) يقتد : قوله  الثاين

 : ) صلن قائماً ... ( فالقيام ركن على القادر عليه ، وهؤالء قادرون على القيام ، فيكون القيام يف حقهم ركن . قوله ول-ب
ُهَو َشاٍك ، َصلَّى َجال ساً َوَصلَّى َورَاَءُه قـَْوٌم ق َياماً يف  بـَْيت ه  وَ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   ) باب ناسخ حلديث عائشةقالوا : إن حديث ال-ج

 ن ( .َوإ َذا َصلَّى َجال ساً َفَصلُّوا ُجُلوساً َأمْجَُعو ... ، فََأَشاَر إلَْيه ْم : َأْن اْجل ُسوا 
 فهو ناسخ . فإن حديث الباب يف مرض موته 

 درين على القيام .: أهنم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قا القول الثاين
 وإسحاق .، واألوزاعي ، وهذا مذهب الظاهرية 

 ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب . لقوله 
 : أن اإلمام إذا ابتدأ هبم الصالة جالساً ، مث اعتل يف أثنائها فجلس ، أمتوا خلفه قياماً .القول الثالث 

َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس َعْن َيَسار  َأيب  َبْكٍر، َفَكاَن ُيَصلن ي ب النَّاس  َجال ًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائ ًما، ... )  رض موته عماًل حبديث عائشة  يف م
ن    َويـَْقَتد ي اَلنَّاُس ب َصاَلة  َأيب  َبْكرٍ  يـَْقَتد ي أَبُو َبْكٍر ب َصاَلة  اَلنَّيب 

 ) وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ( .وداً ، حلديث هبم الصالة قاعداً صلوا قع وإذا ابتدأ 
 ، ألن فيه مجعاً بني األدلة . الصحيحوهذا القول هو 
ُّ فحديث أنس )  قُُّه اأَلمْيَُن َفَدَخْلَنا َعَلْيه  نـَُعوُدُه َفَحَضَرت  الصَّالَُة َفَصلَّى ب َنا قَاع داً َفَصلَّيْـ   َسَقَط النَّيب  َش ش  َنا َورَاَءُه َعْن فـََرٍس َفُجح 

 ن ( متفق عليه .َوإ َذا َصلَّى قَاع داً َفَصلُّوا قـُُعوداً َأمْجَُعو  ، ... مث قال قـُُعوداً 
 قد ابتدأ الصالة قاعداً . قاعداً وصلى من خلفه قعوداً ، وكان  ففي هذا احلديث صلى النيب 

َسار  َأيب  َبْكٍر، َفَكاَن ُيَصلن ي ب النَّاس  َجال ًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائ ًما، َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس َعْن يَ ) ...  – يف مرض موته  –وحديث عائشة 
ن    .ر ( د ي اَلنَّاُس ب َصاَلة  َأيب  َبكْ ـَويـَْقتَ  يـَْقَتد ي أَبُو َبْكٍر ب َصاَلة  اَلنَّيب 

أبو بكر ، فصلى قاعدًا والصحابة صلوا  فصلى هبم من حيث انتهى فيه أن أبا بكر ابتدأ هبم الصالة قائمًا ، مث جاء النيب 
 خلفه قياماً ، فدل على أن اإلمام إذا ابتدأ الصالة قائماً مث عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .
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 وهذا قول أمحد .
 ن .وابن حبا، وابن املنذر  ، : وقد قال بقول أمحد مجاعة من حمدثي الشافعية ، كابن خزمية قال احلافظ

 : واألفضل أن ال يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خالف من يقول ببطالهنا.  فائدة
قال الشافعي واألصحاب: يستحب لإلمام إذا مل يستطع القيام استخالف من يصلي باجلماعة قائماً، كما :  قال النووي

 ة.ئم أكمل وأقرب إىل إكمال هيئات الصال؛ ألن القاالقتداء بالقاعد، وألن فيه خروجاً من خالف من منع ااستخلف النيب 
املستحب لإلمام إذا مرض، وعجز عن القيام ، أن يستخلف ؛ ألن الناس اختلفوا يف صحة إمامته ، فيخرج  : ةوقال ابن قدام

 ة .    ) املغين ( .ون اإلمام كامل الصالــــــم أكمل ، فيستحب أن يكــــــــالة القائـــــــمن اخلالف ، وألن ص
  قوله  إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ... ( دليل على أنه جيب على اإلمام أن يرفع صوته بالتكبري ، ألنه ال يتم ائتمام ... (

 املأمومني باإلمام إال بذلك ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
ُر َكُذوٍب  -َحدََّثيِن اْلبَـَراُء  قَاَل : َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلِْْطِميِ  األَْنَصاِريِ    -82  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )  قَاَل  -َوُهَو َغيـْ

َدُه : َِلْ َُيِْن َأَحد  ِمنَّا َظْهَرُه َحَّتَّ يـََقَع َرُسوُل اَّللَِّ  َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ  . َساِجًدا , ُثَّ نـََقُع ُسُجوًدا بـَْعَدُه ( إَذا قَاَل : َسَِ
---------- 

هو عبد هللا بن يزيد اخلطمي األنصاري من األوس ، شهد بيعة الرضوان وهو  ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد اْلِْْطِميِ  األَْنَصاِريِ  () عَ 
 صغري ، وكان كثري الصالة .

عشر سفراً ،  ْثانية  هو الَّباء بن عازب بن احلارث األوسي ، شهد غزوة أحد وما بعدها ، وسافر مع النيب  ) اْلبَـَراُء (
 هـ . 72ومل َيضر بدراً لصغر سنه مات عام 

ُر َكُذوٍب )  ، َغرْي  ه َأنَّ َعْبد اَّللَّ ْبن يَز يد: َوُمرَادالَ ( ُهَو أَبُو إ ْسَحاق قَ اَل ََيْىَي ْبن َمع ني: اْلَقائ ل: )َوُهَو َغرْي َكُذوبق(  َوُهَو َغيـْ
ن ُذوبْلُمرَاد اْلبَـرَاء َغرْي كَ َكُذوب َولَْيَس ا َنَّ اْلبَـرَاء َصَحايب  . َوَهَذا الَّذ ي قَالَُه ا ْبن  ََيُْسن ف يه  َهَذا اْلَقْول، َواَل  اَل ََيَْتاج إ ىَل تـَزْك َية، أل 

، َوَمْعَناُه نَّ اْلبَـَراء َغرْي َكُذوبده أَ ، َوُمَراْل الصََّواب َأنَّ اْلَقائ ل )َوُهَو َغرْي َكُذوب( ُهَو َعْبد اَّللَّ ْبن يَز يد، بَ َلَماءَمع ني َخطَأ ع ْند اْلعُ 
يمه َواْلُمَباَلَغة يف  مَتْك ينه م ْن النـَّْفس اَل التـَّزْك َية الَّيت  َتُكون  ثـََنا  ، َوَنظ ريه قـَْول ا ْبن َعبَّاس يف  َمْشُكوك ف يه  تـَْقو يَة احلَْد يث َوتـَْفخ  َحدَّ

ْثلهَوُهَو الصَّاد ق اْلَمْصُدوق َرُسول اَّللَّ  ن  َحدََّثين  احْلَب يب اأْلَم ني ، َوَعْن َأيب  ُهَريـَْرة م  يح ُمْسل م َعْن َأيب  ُمْسل م اخْلَْواَلين  ، َويف  َصح 
، َوَنظَائ ره َكث ريَةَعْوف ْبن َمال ك اأْلَْشجَ  َا ُأْخَّب ُكْم َعْنهُ ، َفَمْعىَن اْلَكاَلم َحدََّثين  اْلبَـرَاء َوُهَو َغرْي ُمتـََّهم َكَما َعل ْمُتْم فَ ع ين  )شرح مسلم(  .ث ُقوا مب 

َدهُ  :إَذا قَالَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ  اً(.مل نزل قيامفإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: "َسع هللا ملن محده" م )وملسل (َسَِ
 مل يثن  . (َِلْ َُيْن ) 
 ( يصل إىل األرض . حَّت يقع) 
وحنوه ملسلٍم من رواية زهري عن أيب إسحق، ( حىتن يضع جبهته على األرض  )وللبخاري (  َساِجًدا َرُسوُل اَّللَِّ  َحَّتَّ يـََقعَ ) 

 جبهته ( . ويف الرواية الثانية ) حىت يضع رسول هللا  ( .حىتن يسجد مثن يسجدون  )وألمحد عن غندر عن شعبة 
يتابع إمامه ، فال يسبقه وال يوافقه وال يتأخر عنه ، بل يفعل األمر عقب  احلديث دليل على أن املشروع يف حق املأموم أن-1

 ة .فعل إمامه مباشر 
ويف هذا احلديث هذا األدب من آداب الصالة ، وهو أن السنة أال ينحين املأموم للسجود حىت يضع اإلمام جبهته :  قال النووي

 رض .على األ
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أن املأموم يتابع اإلمام ، وتكون أفعاله بعد أفعال اإلمام ؛ فإن الَّباء أخَّب أهنم كانوا  ويف احَلد ْيث : دليل َعَلى:  وقال ابن رجب
 اجداً ، مُثَّ يسجدون بعده .س  هم ظهره َحىتَّ يقع النَّيب  إذا رفعوا من الركوع ملَْ َين أحد من

فإذا رفع رأسه من الركوع ملَْ نر أحدًا َيين ظهره َحىتَّ يضع   وا يصلون َمَع َرُسول هللاويف ر َوايَة ملسلم يف  َهَذا احَلد ْيث : أهنم كان
 جبهته َعَلى األرض ، مُثَّ خنر من ورائه سجداً .  َرُسول هللا

ن   .  وهذه صرَية يف  أهنم كانوا ال يشرعون يف  السجود َحىتَّ ينهيه النَّيب 
د فاسجدوا (  يدل َعَلى أن تكبري املأمومني من ركوعهم وسجودهم إذا كَّب فكَّبوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سج )  وقول النَّيب  

 يكون عقيب تكبري اإلمام وركوعه وسجوده ، وال َمَعُه وال قبله .
 ) فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ، فتلك بتلك ( خرجه ُمْسل م ، وقد سبق ذكره .  ويف َحد ْيث َأيب  موسى ، َعن النَّيب  

َلى أن األفضل للمأموم أن يتابع اإلمام ، فريكع ويرفع ويسجد وجيلس بعد اإلمام يف  َذل َك ، وكذلك َكاَن يفعل وأكثر العلماء عَ 
 ) فتح الباري ( .   أبو قالبة وغريه من السلف .

نظر ألن اإلمام  واستدل به ابن اجلوزي على أن املأموم ال يشرع يف الركن حىت يتمه اإلمام وفيهي ( عمدة القار ) قال العيين يف و 
ن إذا أمت الركن مث شرع املأموم فيه ال يكون متابعا لإلمام وال يعتد مبا فعله ومعىن احلديث أن املأموم يشرع بعد شروع اإلمام يف الرك

 ة .وقبل فراغه منه حىت توجد املتابع
 واملتابعة له يف الصالة . فيه ما كان عليه الصحابة من االقتداء برسول هللا -2

 أهنم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد . ومن متابعة رسول هللا -3
 ة ( .قَاَل ) إَذا َأمََّن اإِلَماُم فََأمِ ُنوا , فِإنَُّه َمْن َواَفَق تَْأِميُنُه تَْأِمنَي اْلَمالِئكَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 83

---------- 
 ( . ئويف رواية النسائي ) إذا أمنن القار ( اإِلَماُم  إَذا َأمَّنَ ) 
استدلن به على تأخري تأمني املأموم عن تأمني اإلمام؛ ألنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم يف اجلمع أي : فقولوا آمني ، ( فََأمِ ُنوا ) 

 بني الروايتني أن املراد املقارنة، وبذلك قال اجلمهور.
 ه .اإلمام يف شيء من الصالة غري   تستحب مقارنةوقال أبو حممد اجلويين: ال

 .خص العلماء ذلك بالصغائر  ( ُغِفَر لَُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ )  
 مشروعية تأمني اإلمام واجلهر بذلك . -1
 حلديث الباب ) إذا أمن اإلمام فأمنــوا ... ( . -أ

ُّ َوَحسََّنُه ،  ( إ َذا فـَرََغ م ْن ق رَاَءة  أُمن  اَْلُقْرآن  َرَفَع َصْوَتُه َوقَاَل :آم نيَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  ) قَاَل : وعن أيب هريرة .  -ب َرَواُه اَلدَّاَرُقْطين 
 َواحْلَاك ُم َوَصحََّحُه . 

ْم ذ ين  م ْن َحد يث  َوائ ل  ْبن  ُحْجٍر حَنُْوُه.    َوأل َيب  َداُوَد َواَلرتن 
 سنة لكل مصلن إماماً أو مأموماً . ة أن التأمني بعد الفاَت -2

 وهذا مذهب اجلمهور ، واختيار ابن عبد الَّب .
 ( . إ َذا فـَرََغ م ْن ق رَاَءة  أُمن  اَْلُقْرآن  َرَفَع َصْوتَُه َوقَاَل :آم نيَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  حلديث أيب هريرة السابق ) -أ

 ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( . لقوله  -ب
 الداللة : ففي هذين احلديثني داللة صرَية على قول اإلمام ) آمني ( وجيهر هبا .وجه 
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 ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يشرع لإلمام أن يؤمن . -3
 وهذا مذهب مالك .

 .( إذا قال اإلمام وال الضالني ، فقولوا : آمني ... )  واستدلوا بقوله 
 دليل على أن التأمني للمأموم فقط . ( إذا قال اإلمام وال الضالني ... )فقوله :  

 . (إذا أمن اإلمام فأمنوا  )لكن هذا القول ضعيف ، ويدفعه رواية  
ليكون  ،  ، ألنه موضع تأمني اإلمام وإمنا قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول اإلمام وال الضالني : قال ابن قدامة

 ة .ا لتأمني املالئكوقت واحد موافق تأمني اإلمام واملأمومني يف
 ختلف العلماء يف اجلهر بالتأمني على أقوال :ا -4

 : يستحب اجلهر يف الصالة اجلهرية لإلمام واملأموم . القول األول
 وأمحد .، وهذا مذهب الشافعي 

 ( . َفَع َصْوتَُه َوقَاَل :آم نيَ إ َذا فـَرََغ م ْن ق رَاَءة  أُمن  اَْلُقْرآن  رَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  حلديث أيب هريرة السابق )-أ
 فهو دليل على مشروعية تأمني اإلمام بعد قراءة الفاَتة ، ورفعه صوته هبا .

فتعليقه تأمني املأموم على تأمني اإلمام دليل على أهنم يسمعونه وإال مل يكن لتعليقهم  (إذا أمن اإلمام فأمنوا  ) ولقوله  -ب
 عليه معىن .
 ة إخفاء التأمني .: السن القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة . 
 : ألن آمني دعاء ، والسنة إخفاء الدعاء .قالوا 

 األول .والصحيح 
 : والقول الثاين ضعيف ألمور 

 والصحابة . ألنه ثبت جهر النيب  أواًل :
 وقياسهم يف مقابلة النص فهو باطل . ثانياً :
 اذة .فهي ش (وخفض هبا صوته  ) وأما رواية ثالثاً :

 اختلف العلماء مىت يقول آمني : -5

 وكذلك املنفرد .بعد قوله : ) وال الضالني ( ، أما اإلمام فيقول آمني : 
 وأما املأموم فاختلفوا .

 : يقول آمني إذا فرغ اإلمام من قول آمني . قال بعض العلماء
 . ( .له ) إذا أمنن اإلمام فأمنوا ..واستدلوا بظاهر قو 

 .ضعيف لكن هذا القول 
 : أنه يقول آمني بعد قول اإلمام : وال الضالني . والصحيح

ويكون وا: آمني ( فقول )إذا قال اإلمام : غري املغضوب عليهم وال الضالني، قال . قال نه جاء يف احلديث عن أيب هريرة أل
 ال الضالني .: معىن ) إذا أمنن ( أي بلغ ما يؤمن عليه وهو 

فيه داللة ظاهرة ملا قاله أصحابنا وغريهم: إن  (فقولوا: آمني ( َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه ْم َواَل الضَّالن نيَ :ذا قال وإ  : قوله )  قال النووي
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 . ون مع تأمني اإلمام ال بعدهتأمني املأموم يك
 .فمعناها : إذا أراد التأمني  (إذا أمن اإلمام فأمنوا  ) وأما رواية  وقال رمحه هللا :

 . (فإن من وافق قوله قول املالئكة  )قوله   -6

 .ويدل عليه قوله قبله )فإن املالئكة تؤمن( وهذا هو الصحيح، م يف وقت التأمني فأمن مع تأمينهممعناه من وافقه: قال النووي
 فقهم يف الصفة واخلشوع واإلخالص ، وإليه مال ابن حبان .: وا وقيل

 وابن دقيق العيد ، واحلافظ يف الفتح . واألول هو الذي رجحه األكثرون ، كالقرطيب ،
ال قال ابن املنري : احلكمة يف إيثار املوافقة يف القول والزمان أن يكون املأموم على يقظة لإلتيان بالوظيفة يف حملها ، ألن املالئكة 

 غفلة عندهم ، فمن وافقهم كان متيقظاً .
 اختلف العلماء يف هؤالء املالئكة :-7

 . : هم احلفظة فقيل
 . (فوافق قوله قول أهل السماء  )لقوله يف رواية : غريهم ،  وقيل

قال احلافظ رمحه هللا: والذي يظهر أن املراد هبم من يشهد تلك الصالة من املالئكة، ممن يف األرض، أو يف السماء، ففي رواية 
آمني، وقالت املالئكة يف السماء: آمني، ا قال أحدكم: ل ) إذقا البخاري، من طريق األعرج عن أيب هريرة، أن رسول هللا 

وقد علق البخاري عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن (  فوافقت إحدامها األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه
ه عند وحنوه لسهيل بن أيب صاحل، عن أبي ( فوافق ذلك قول أهل السماء)  ووصله أمحد، والدارمي، وابن خزمية، وفيه النيب 

 األرض آمني يف صفوف أهل األرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمني يف)  مسلم، وروى عبد الرزاق، عن عكرمة، قال
 قال احلافظ: ومثله ال يقال بالرأي، فاملصري إليه أوىل. بد ( السماء غفر للع

وأشباهه  لذنوب املاضية كبائرها وصغائرها، وقد خص العلماء هذاظاهره غفران مجيع ا  ُغف َر َلُه َما تـََقدََّم م ْن َذنْب ه  (قوله ) -8
يف غريها بتكفري الصغائر فقط، وقالوا: إمنا يكفر الكبائر التوبة، وكأهنم ملا رأوا التقييد يف بعض ذلك بالصغائر محلوا ما أطلق 

 ر(.اجتنبت الكبائفنارات ملا بينهن ما الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان ك)عليها، كاحلديث الصحيح 
 هل جتهر املرأة بالتأمني ؟ -9

 يف صالة اجلهر ، وإن كان مَثَّ رجال ال جتهر ، إال أن يكونوا من حمارمها فال بأس اهـ .  -يعين املرأة–وجتهر  :قال ابن قدامة 

َْضَرة  ن َساٍء أَْو ر َجاٍل حَمَار َم َجَهَرْت ب اْلق َراَءة  ، َسَواٌء َأَصلَّْت   َوأَمَّا اْلَمْرأَُة فـََقاَل َأْكثـَُر َأْصَحاب َنا : إنْ : قال النووي  َكاَنْت ُتَصلن ي َخال َيًة أَْو حب 
ٍن َأَسرن  َْضَرة  َأْجَنيب   ْت . ) اجملموع ( .ب ن ْسَوٍة أَْم ُمنـَْفر َدًة ، َوإ ْن َصلَّْت حب 

 فضل التأمني : فائدة :
 ابة الدعاء، وحمبة هللا لقائله.من فضائله أنه يوجب إج

، وإذا  ، فإذا كَّب فكَّبوا إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، مث ليؤمكم أحدكم) قال  روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن رسول هللا 
 ومعىن جيبكم: جييب دعاءكم. ( وا: آمني، جيبكم هللاقال: غري املغضوب عليهم وال الضالني. فقول

  ( .: آمني جيبكم هللا فقولوال ) أنه قا وأمحد عن النيب وروى أبو داود والنسائي 
قال ابن ه ، م من ذنبإذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقد)   ًا : قولهومن فضائله أيض

 رواه البخاري ومسلم.(  يقول: آمني  شهاب: وكان
 رواه مسلم(. األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبهاملالئكة يف السماء: آمني، فوافقت إحدامها إذا قال أحدكم آمني، قالت ) ويف لفظ 
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رواه ابن (  على آمني، فأكثروا من قول آمني ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم)  ومما يدل على مزيته أيضاً: قوله  
 ماجه، وصححه العراقي وغريه.

 قولكم يف الصالة وعقب الدعاء آمني.: ( أي  ليهود على شيء ما حسدتكم على آمنيما حسدتكم ا ) قال اإلمام املناوي 
كما يف سنن أيب داود ) إن ختم بآمني   كما يستحب أن َيتم الدعاء بالتأمني، وأن يكثر منه فإنه من أسباب اإلجابة، لقوله   

 فقد أوجب ( .
غري زيادة عليه اتباًعا للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث  أن املستحب االقتصار على التأمني عقب الفاَتة من فائدة :

رَاَط الَّذ يَن أَنـَْعْمَت َعَلْيه ْم َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه ْم َواَل الضَّالن نَي )  حني قال وائل بن حجر أنه َسع رسول هللا  قال: رب  (ص 
 ف.فإن يف إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعي(  اغفر يل آمني

قَاَل ) إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِللنَّاِس فـَْلُيَخفِ ْف فِإنَّ ِفيِهْم الضَِّعيَف َوالسَِّقيَم َوَذا  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 84
 احْلَاَجِة , َوِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِنَـْفِسِه فـَْلُيَطوِ ْل َما َشاَء (

فـََقاَل : إين ِ ألَتََأخَُّر َعْن َصالِة  قَاَل ) َجاَء رَُجل  إَل َرُسوِل اَّللَِّ  اُه ِمْن َحِديِث َأِب َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِ  َوَما يف َمْعنَ  - 85
دَّ ِمَّا َغِضَب يـَْوَمِئٍذ , فـََقاَل : يَا َغِضَب يف َمْوِعَظٍة َقطُّ َأشَ  الصُّْبِح ِمْن َأْجِل ُفالٍن , ِمَّا يُِطيُل بَِنا , قَاَل : َفَما رَأَْيُت النَِّبَّ 

 . ْز , فِإنَّ ِمْن َورَائِِه اْلَكِبرَي َوالضَِّعيَف َوَذا احْلَاَجِة (ـأَيُـَّها النَّاُس , إنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِ رِيَن , فَأَيُُّكْم َأمَّ النَّاَس فـَْلُيوجِ 
---------- 

 ك .أمنا املنفرد فال حجر عليه يف ذلم األمر بالتنخفيف خمتصن باألئمنة، فعمو ( إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِلنَّاِس ) 
 أي القراءة والركوع والسجود وغري ذلك مما ال يصل إىل حد اإلخالل بالصالة . ( فـَْلُيَخفِ فْ ) 
كن فيهم متنصٌف بصفٍة من وهو تعليل األمر املذكور، ومقتضاه أننه مىت مَل ي( فإنن خلفه ) يف رواية سفيان (  فِإنَّ ِفيِهمْ ) 

 مَل يضرن التنطويل، وقد قدنمت ما يردن عليه يف الباب الذي قبله من إمكان جميء من يتنصف بإحداها. املذكورات
 ( ويف رواية مسلم ) واملريض ( ، فيكون معىن الضعيف ، أي : الضعيف يف خلقت ه كالنحيف والسمني . الضَِّعيفَ  )

( املراد بالضنعيف هنا ضعيف اخللقة ، وبالسنقيم من به مرٌض، زاد مسلم من وجٍه  عيف والسنقيمالضن  قوله ) قال ابن حجر :
وله من حديث  (واحلامل واملرضع  )وزاد الطنَّباينن من حديث عثمان بن أيب العاص  ( ، والصنغري والكبري) آخر عن أيب الزنناد 

 وهي أمشل األوصاف املذكورة.( وذا احلاجة  )مسعود اآليت وقوله يف حديث أيب ( والعابر السنبيل ) عدين بن حامت 
 ( وهذا من عطف العام على اخلاص ، ألن ذا احلاجة يعم الكبري والضعيف وغريمها . َوَذا َاحْلَاَجةِ ) 
 قال احلافظ : مل أقف على اَسه .(   َجاَء رَُجل  إَل َرُسوِل اَّللَّ  )
( ويف لفظ للبخاري ) إين ألتأخـر عن صالة الغداة ( أي : اَل َأَكاُد أُْدر ُك الصَّالََة ويف رواية ) (  ْبحِ إين ِ ألَتََأخَُّر َعْن َصالِة الصُّ )

 . فال أحضرها مع اجلماعة ، ألجل التطويل
من أجل التطويل،  ( قيل : أي ال أقُرب من الصالة يف اجلماعة، بل أتأخر عنها أحياناً  اَل َأَكاُد أُْدر ُك الصَّالَةَ واختلف يف معىن ) 

وَيتمل أن يكون املراد أن الذي ألَفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن اجمليء يف أول الوقت وثوقاً بتطويله ، خبالف ما إذا مل 
 يكن يطول ، فإنه كان َيتاج إىل املبادرة إليه أول الوقت .

هو : أيبن بن كعب ، ووه َم من فسر اإلمام املبهم هنا مبعاذ ، بل املراد به  قال احلافظ : املراد بفالن هنا (بَِنا ُفاَلن   يلا يُطَ ِمَّ )  
 أيبن بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن .

 قال احلافظ : قوله ) إن منكم منفرين ( فيه تفسري للمراد بالفتنة يف قوله يف حديث معاذ ) أفتان أنت ( . ( إنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِ رِينَ  )
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 ( ويف رواية ) فليوجز ( من اإلجياز وهو االختصار .َصلَّى بِالنَّاِس فـَْلُيَخفِ ْف َفَمْن ) 
 احلديث دليل على أن اإلمام مأمور بأن َيفف الصالة بالناس مراعاة لذوي األعذار .-1

 على قولني : فف ( هل هو للوجوب أم لالستحباب قوله ) فليخ وقد اختلف العلماء يف األمر يف قوله 

 : أنه للوجوب والتطويل حرام . ل األولالقو 
 وهذا مذهب ابن حزم .

 قال رمحه هللا : جيب على اإلمام التخفيف إذا أمن مجاعة ال يدري كيف طاقتهم .
 الوجوب . ي) فليخفف ( وهذا أمر وهو يقتض لقوله -أ

فـََقاَل : إينن  ألَتََأخَُّر َعْن َصالة   ول  اَّللَّ  َجاَء َرُجٌل إىَل َرسُ ...  من التطويل كما يف حديث أيب مسعود ) وغضب النيب -ب
 َّ َب يـَْوَمئ ذٍ  الصُّْبح  م ْن َأْجل  ُفالٍن ، مم َّا يُط يُل ب َنا ، قَاَل : َفَما رَأَْيُت النَّيب  َب يف  َمْوع ظٍَة َقطُّ َأَشدَّ مم َّا َغض   ( . َغض 

ل معاذ بأصحابه بالصالة، وقال : أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ . أي منفر غضب غضبًا شديداً ملا أطاأيضًا  وألن النيب  -ج
 عن الدين وصاد عنه . 

 : أنه مستحب . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي .

 األول .والراجح 
 ماء يف ضابط التخفيف املأمور به .اختلف العل-2

 : أن ال يزيد عن أدَن الكمال ) وهو ثالث تسبيحات ( . قيل
 وابن حجر .، ورجحه ابن حزم : أن يراعي أضعفهم ،  يلوق

 . رواه أبو داود أنت إمامهم ، واقتد  بأضعفهم ( ) ... لعثمان بن أيب العاص لقوله 
َذ حد التخفيف من احلديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أيب العاص أن النيب   قال ابن حجر : وأوىل ما أخ 

 مامهم ، واقتد بأضعفهم ( .أنت إ قال له )
 ، لكن عليه أن يراعي أن ال يصل التخفيف إىل حد اإلخالل بالصالة ، أو أن يسرع سرعة زائدة . الصحيح وهذا هو

 التخفيف مع اإلمتام . على ضوء ما سبق ، يلزم اإلمام -3
ُّ ) أََنٍس قَاَل  حلديث-أ ُلَها َكاَن النَّيب  ُز الصَّالََة َوُيْكم   ( . يُوج 

 ( . ) ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت من النيب  وقال -ب
 يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا بالصافات ( متفق عليه . وعنه قال ) كان رسول هللا -ج
ز يف الصالة ويُت م ( رواه مسلم .  ويف رواية عنه قال ) أن النيب  -د   كان يُوج 

 وإمتام أركاهنا ، فليس بتطويل منهي َعْنُه . فأما إكمال الصالةقال ابن رجب : ...
ُّ )وقال ابن حجر يف قوله   ُلَها َكاَن النَّيب  ُز الصَّالََة َوُيْكم  ( املراد باإلجيـــاز مع اإلكمال ، واإلتيان بأقل ما ميكن من األركان  يُوج 

 واألبعاض .
 فالتخفيف هو ما وافق السنة وليس ما وافق أذواق الناس .

 إذا قرأ اإلمام يف صالة اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني فليس مطواًل ، ألنه موافق السنة .: أمثلة 
 وكذلك إذا قرأ يف صالة الصبح من يوم اجلمعة ) السجدة ( و ) اإلنسان ( فإنه ال يعتَّب مطوالً ، ألنه موافق للسنة .
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  ملعاذ ملا طونل ) أفتان ... ( قوله -4

َهى َعْنُه َوإ ْن   ) أَفـَتَّان أَْنَت يَا ُمَعاذ (  قـَْولهقال النووي :  ْنَكار َعَلى َمْن ا ْرَتَكَب َما يـُنـْ َأْي ُمنَـفن ر َعْن الدن ين َوَصادن َعْنُه . َفف يه  اإْل 
 . ) شرح مسلم ( . َكاَن َمْكُروًها َغرْي حُمَرَّم

هنا : صرف النَّاس َعن الدين ، ومحلهم َعَلى الضالل . قَاَل والفتنة َعَلى وجوه ، ومعناها هاوقال ابن رجب : قال اخلطايب ، 
 أي : مضلني .( تعاىل ) َما أَنـُْتْم َعَلْيه  ب َفات ن نَي 

باإلضالل بعيد ، واألظهر : أن املراد بالفتنة هاهنا : الشغل َعن الصالة ؛ فإن من طول َعَلى من شق  -هاهنا  -وتفسريه الفتنة 
ن َعل يه  التطويل يف  ص َها ، كما أن النَّيب  ْ    الته ، فإنه يشغله َعن اخلشوع يف  صالته ، ويلهيه َعنـْ ملا نظر إىل أعالم اخلميصة الَّيت 

 ( . كادت تفتنين ) َكاَنْت َعل يه  يف  الصالة نزعها ، َوقَاَل 
 ( .رض يل  يف  صاليت ال يزال تصاويره تع )وأمر َعائ َشة أن متيط قرامها الَّذ ي ف يه  تصاوير ، َوقَاَل  

 ( .ومنه : ختفيفه ) الصالة ملا َسَ َع بكاء الصيب خمافة أن تفتنت أمه 
مايل َهَذا  ومنه : قـَْول  َأيب  طلحة ، ملا نظر إىل الطائر يف  صالته َوُهَو يصلي يف  حائطه َحىتَّ اشتغل ب ه  َعن صالته : َلَقْد أصابين يف  

 فتنة .
 إن شاء هللا تعاىل . -، سوى َحد ْيث بكاء الصيب ؛ فإنه سيأيت قريباً وقد سبق ذكر َذل َك كله 

 وسبق َحد ْيث آخر يف  الصالة َعَلى اخلمرة يف  َهَذا املعىن .
َها .  ) الفتح البن رجب ( .  والفتنة يف  هذه املواضع كلها ، ُهَو : االشتغال َعن الصالة ، وااللتهاء َعنـْ

 :التخفيف ينقسم إىل قسمني  -5
 التخفيف الالزم الدائم . األول :

 . وهو غالب فعل النيب 
 حلديث الباب .

 ختفيف عارض : الثاين : 
 وهو أن يكون هناك سبب يقتضي اإلجياز عما جاءت به السنة ، يعين َيفف أكثر مما جاءت به السنة .

ن  فَُأَخفن ُف م   أَلْدُخلُ  إ ينن  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َمال ٍك قَالَ  َعْن أََنس ْبنف دَّة  َوْجد  أُمن ه  ب ه  الصَّالََة أُر يُد إ طَالَتَـَها فََأَْسَُع ُبَكاَء الصَِّب  ( ْن ش 
 متفق عليه .

 فاملعىن : أَنَُّه يريد إمتامها وإكماهلا َعَلى الوجه املعتاد ، وليس املراد : اإلطالة الَّيت ْ  ا (أريد أن أطول فيه قال ابن رجب : قوله ) ...
َها األئمة .  هنى َعنـْ

 جيوز لإلنسان إذا صلى لوحده أن يطول ، ألنه ال يشق على أحد ، لكن بشرط أن ال َيرج الوقت . -6
 ما احلكم لو كان اجلماعة حمصورين وآثروا التطويل ؟ -7

 النتفاء العلة اليت من أجلها أمر بالتخفيف .ال بأس أن يطونل هلم ، 
وهو األمر بالتخفيف مذكور مع علته ، وهو كون املأمومني فيهم السقيم والضعيف والكبري ، فإن  قال العراقي : هذا احلكم ،

 انتفت هذه العلة ، فلم يكن يف املأمومني أحد من هؤالء ، وكانوا حمصورين ، ورُضوا بالتطويل طونل .
َعَلى جواز انتظار اإلمام للداخل يف  الركوع قدراً ال يشق (  نَا أُر يُد إ طَالَتَـَهاإ ينن  أَلْدُخُل يف  الصَّاَلة  َوأَ )استدل اخلطايب وغريه هبذا احَلد ْيث  -8

 َعَلى بقية املأمومني ؛ ألنه مراعاة حلال أحد املأمومني .
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فهذا ال  فإن الداخل ملَْ يدخل بعد يف  االئتمام باإلمام ، ويف االنتظار تطويل َعَلى املأمومني ملراعاة من ليس مبؤمت ،، وفيه نظر 
 ) فتح الباري البن رجب ( .  يشبه ختفيف الصالة ألجل أم الصيب ، بل ُهَو عكسه يف  املعىن .

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
 مستحب مامل يشق على املأمومني ، واختاره الشيخ ابن عثيمني . وقيل :مستحب ،  وقيل :مكروه   فقيل :

املعامل: فيه دليل على أن اإلمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصالة معه ، كان له أن ينتظره راكعاً  قال اإلمام اخلطايب يف
ليدرك فضيلة الركعة يف مجاعة ، ألنه إذا كان له أن َيذف من طول الصالة حلاجة النساء يف بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد 

 . فيها لعبادة هللا تعاىل، بل هو أحق بذلك وأوىل
وقال يف فيض القدير: وفيه أن اإلمام إذا أحس بداخل وهو يف ركوعه أو تشهده األخري ، له انتظار حلوقه راكعاً ليدرك الركعة، أو 

 قاعدا ليدرك اجلماعة.
وقال اإلمام الشوكاين : وقد حكى استحباب ذلك )انتظار الداخل ليدرك اجلماعة( ابن املنذر ، والشعيب ، والنخعي ونقل 

 ستحباب أبو الطيب الطَّبي عن الشافعي يف اجلديد.اال
وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، واألوزاعي إىل كراهة االنتظار، واستحسنه ابن املنذر ، وشدد يف ذلك بعضهم وقال: أخاف أن 

 يكون شركاً وهو قول حممد بن احلسن .
ر باملأمومني، جاز، وإن كان مما يضر، ففيه اخلالف. وقال أمحد ، وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان االنتظار ال يض

 ) نيل األوطار ( .
وقال ابن قدامة : إذا أحس بداخل ، وهو يف الركوع ، يريد الصالة معه ، وكانت اجلماعة كثرية ، كره انتظاره ؛ ألنه يبعد أن 

م ، كره أيضًا ؛ ألن الذين معه أعظم حرمة يكون فيهم من ال يشق عليه ، وإن كانت اجلماعة يسرية ، وكان انتظاره يشق عليه
 . من الداخل ، فال يشق عليهم لنفعه ، وإن مل يشق لكونه يسرياً ، فقد قال أمحد : ينتظره ما مل يشق على من خلفه

 . وهذا مذهب أيب جملز ، والشعيب ، والنخعي ، وعبد الرمحن بن أيب ليلى ، وإسحاق ، وأيب ثور
 . ي ، وأبو حنيفة : ال ينتظره ؛ ألن انتظاره تشريك يف العبادة ، فال يشرع ، كالرياءوقال األوزاعي ، والشافع

كان يطيل الركعة األوىل حىت ال   ولنا ، أنه انتظار ينفع وال يشق ، فشرع ، كتطويل الركعة وختفيف الصالة ، وقد ثبت أن النيب 
 . يسمع وقع قدم

 ل ) إن ابين هذا ارَتلين فكرهت أن أعجله ( .وأطال السجود حني ركب احلسن على ظهره ، وقا
 وقال ) إين ألَسع بكاء الصيب وأنا يف الصالة فأخففها كراهة أن أشق على أمه ( .

 وقال ) من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبري والضعيف وذا احلاجة ( .
ينتظر اجلماعة ، فقال   صالة ، وقد كان النيب وشرع االنتظار يف صالة اخلوف لتدركه الطائفة الثانية ، وألن منتظر الصالة يف

يصلي العشاء أحياناً ، وأحياناً إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ( وهبذا كله يبطل ما  جابر ) كان النيب 
 ذكروه من التشريك .              ) املغين ( .

 ام .قوله : ) فليخفف .. ( دليل على أن التطويل حر -9

 : ) فإن هبم الضعيف ... ( أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . يف قوله -10

 وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب احلاجات .-11

 ينبغي على اإلنسان أن يسهل على الناس طريق اخلري وَيببه إليهم .-12
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  .جواز الـتأخر عن صالة اجلماعة إذا علم من عادة اإلمام التطويل الكثري -13
 جواز الغضب ملا يُنكر من أمور الدين ، والغضب يف املوعظـة . -14
 اإلنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه . -15
 أن من قصد يف الصالة اإلتيان بشيء مستحب ال جيب عليه الوفاء به . ) الفتح ( .-16
 التخفيف أن ال َيل بشيء من أركان الصالة .-17

 ه ال يعتَّب غيبة له فهي مستثناة .أن املأموم إذا اشتكى إمام-18

اعلم أن الغيبة وإن كانت حمرمة فإهنا تباح يف أحوال للمصلحة واجملوز هلذا غرض صحيح  قال اإلمام النووي يف األذكار  :
 وهو أحد ستة أسباب :شرعي ال ميكن الوصول إليه إال هبا ، 

مها ممن له والية أو له قدرة على إنصافه من ظامله فيذكر أن : فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغري  التظلم -أ 
 فالناً ظلمين وفعل يب كذا وأخذ يل كذا وحنو ذلك .

: فيقول ملن يرجوا قدرته على إزالة املنكر : فالن يعمل كذا فازجره عنه  االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إل صوابه -ب 
 إزالة املنكر فإن مل يقصد ذلك كان حراماً .وحنو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إىل 

: بأن يقول للمفيت : ظلمين أيب أو أخي أو فالن بكذا فهل له ذلك أم ال ؟ وما طريقيت يف اخلالص منه وَتصيل  االستفتاء -ج 
 حقي ودفع الظلم عين ، وحنو ذلك .

 : وذلك من وجوه منها : َتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم -د 

 الرواة للحديث والشهود وذلك جائز بإمجاع املسلمني بل واجب للحاجة .جرح اجملروحني من 
ومنها إذا استشارك إنسان يف مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه ما تعلمه منه على جهة النصيحة فإن حصل الغرض مبجرد قولك ال 

ساوئ وإن مل َيصل الغرض إال بالتصريح تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو ال تفعل هذا أو حنو ذلك مل جتزئه الزيادة بذكر امل
 بعينه فاذكره بصرَيه .

: كاجملاهر بشرب اخلمر أو مصادرة الناس وأخذ املكس وجباية األموال ظلماً وتويل األمور  أن يكون جماهرًا بفسقه أو يدعته -ه 
 ر مما ذكرناه .الباطلة فيجوز ذكره مبا جياهر به وَيرم ذكره بغريه من العيوب إال أن يكون جلوازه سبب آخ

: فإذا كان اإلنسان معروفًا بلقب كاألعمش واألعرج واألصم واألعمى واألحول واألفطس وغريهم جاز تعريفه  التعريف -و 
 بذلك بنية التعريف وَيرم إطالقه على جهة النقص ، ولو أمكن التعريف بغريه كان أوىل .

 . آ هـ   “ذكرناه  فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح هبا الغيبة على ما
 باب صفة صالة النِب 

َهًة قـَْبَل َأْن يـَْقَرَأ , فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ,  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  -86 إَذا َكبـََّر يف الصَّالِة َسَكَت ُهنَـيـْ
لتَّْكِبرِي َواْلِقَراَءِة : َما تـَُقوُل ؟ قَاَل : َأُقوُل : اللَُّهمَّ بَاِعْد بـَْييِن َوبـَنْيَ َخطَايَاَي َكَما بَِأِب أَْنَت َوُأمِ ي , َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بـَنْيَ ا

اْغِسْليِن ِمْن  َنِس . اللَُّهمَّ بَاَعْدَت بـَنْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب . اللَُّهمَّ نـَقِ يِن ِمْن َخطَايَاَي َكَما يـُنَـقَّى الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمْن الدَّ 
 . َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثَـّْلِج َواْلبَـَرِد (

-------------- 
املقصود هبا عدم اجلهر ، وإال فلم يكن يسكت مبعىن ال يتكلم البتة ، وإمنا كان يقرأ (  َأرَأَْيَت ُسُكوَتَك بـَنْيَ التَّْكِبرِي َواْلِقَراَءةِ  )

 هريرة ما تقول ، فعرف أنه يقول ولكنه يسر . هذا الدعاء سراً ، ولذلك سأله أبو
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 فيه دليل على أن املصلي يبدأ صالته بتكبرية اإلحرام  إَذا َكبـََّر يف الصَّالة ( قوله ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
 وتكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة .

ْ ، مُثَّ ا قْـَرْأ َما تـََيسََّر إ َذا ُقْمُت إ ىَل اَلصَّاَل  ) يف حديث املسيء يف صالته لقوله  -أ َلَة ، َفَكَّبن  ة  فََأْسب غ  اَْلُوُضوَء ، مُثَّ ا ْستَـْقب ل  اَْلق بـْ
 .... ( متفق عليه . َمَعَك م ْن اَْلُقْرآن  

 ) وَترميها التكبري ( رواه أبو داود . ولقوله  -ب
مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجهور السلف  هذا ،تصح إال هبا  اإلحرام ركن من أركان الصالة ال  : فتكبريةقال النووي رمحه هللا

أنه قال : تنعقد الصالة مبجرد النية بال تكبري . قال ابن املنذر : ومل يقل به  وحكى ابن املنذر وأصحابنا عن الزهري، واخللف 
 ي .الزهر  غري

مل تنعقد صالته ، وال  اً أو عمدًا ا اإلمام أو املأموم سهو فلو تركه مث قال : قد ذكرنا أن تكبرية اإلحرام ال تصح الصالة إال هبا ،
 ر . ) اجملموع ( .الركوع وال غريها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود واجلمهو  جتزئ عنها تكبرية

 : مباحث 

 أواًل : هل يزئ للمصلي أن يكْب بغري لفظ : هللا أكْب ؟
 بغري لفظ هللا أكَّب على قولني : اختلف العلماء هل جيزئ أن يكَّب 

 : ال بد من لفظ هللا أكَّب . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور .

 قال : َترميها التكبري . : ولنا أن النيب  قال ابن قدامة
 وقال للمسيء يف صالته : إذا قمت إىل الصالة فكَّب . 
 ىت يضع الوضوء مواضعه مث يستقبل القبلة فيقول : هللا أكَّب .قال : ال يقبل هللا صالة امرئ ح ويف حديث رفاعة : أن النيب  

 يفتتح الصالة بقوله : هللا أكَّب . وكان النيب 
 ومل ينقل عنه عدول عن ذلك حىت فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه ال جيوز العدول عنه . 

 : أهنا تنعقد بكل اسم  هل تعاىل على وجه التعظيم . القول الثاين
 ب أيب حنيفة .وهذا مذه

 ألنه ذكر  هل تعاىل على وجه التعظيم أشبه قوله هللا أكَّب .
 أصح .وقول اجلمهور 

 َجلة من النصوص واآلثار . ثانياً :  ورد يف فضل من أدرك تكبرية اإلحرام مع اإلمام 
 أَْربَع نَي يـَْوًما يف  مَجَاَعٍة يُْدر ُك التَّْكب ريََة اأْلُوىَل ، ُكت َبْت لَُه )َمْن َصلَّى َّلل َّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   ومن ذلك : َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك 

 )  رواه الرتمذي .بـَرَاَءتَان  : بـَرَاَءٌة م ْن النَّار  ، َوبـَرَاَءٌة م ْن النن َفاق 

والدارقطين وقفه ، واختار الشيخ ، وقد رجح الرتمذي  إىل النيب  ، ومرفوعاً  على أنس بن مالك  وهذا احلديث يروى موقوفاً 
 اً .األلباين َتسينه مرفوع

اجتهاداً من عند نفسه ، فالظاهر أنه علم  فله حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا احلكم ال يقوله أنس  اً أو موقوف اً وسواء صح مرفوع
 . ذلك من النيب 

 لو من ضعف .وقد ورد يف فضل إدراك تكبرية اإلحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها ال خت
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 وأما اآلثار عن السلف يف احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام فكثرية جداً ، ومنها :

قال البنه : أدركت الصالة معنا ؟ قال :  -اً شهد بدر   ال أعلمه إال ممن - عن جماهد قال : َسعت رجال من أصحاب النيب 
 ق (مصنف عبد الرزا) َما فاتك منها خري من مئة ناقة كلها سود العني . قال : لَ  قال : ال . قال : أدركت التكبرية األوىل ؟،  نعم

 ( . حلية األولياء) قال سعيد بن املسيب : ما فاتتين التكبرية األوىل منذ مخسني سنة . و 

) ته يقضي ركعة . من سنتني، فما رأياً قال وكيع : كان األعمش قريبا من سبعني سنة، مل تفته التكبرية األوىل، واختلفت إليه قريبو 
 عد ( .مسند ابن اجل

 ء ( .حلية األوليا) وعن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه ]يعين : ال خري فيه[ .

 . ) شعب اإلميان ( .قال َيىي بن معني : َسعت وكيعاً ، يقول  )من مل يدرك التكبرية األوىل فال ترج خريه( و 

ُقوُل َعْن السََّلف  يف  َفْضل  التَّْكب ريَة  اأْلُوىَل آثَاٌر َكث ريٌَة " . قال ا   ( .التلخيص احلبري) بن حجر:  َواْلَمنـْ

 ) اإلسالم سؤال وجواب ( .          فينبغي احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام .

 ِباذا يدرك املأموم فضل تكبرية اإلحرام؟ ثالثاً : 

 ء يف ذلك عدة أقوال:للعلما

 : أن املأموم يدرك فضلها حبضوره تكبرية إحرام إمامه ، وتكبريه بعده دون تأخري . األول

 : أنه يدركها ما مل يشرع اإلمام يف الفاَتة .  الثاين

ألوىل ، فقال : ما : يدركها إذا أدرك اإلمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاَتة ، وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبرية ا الثالث
 ( .3/219)( طبقات احملدثني" لألصبهاين )  مل َيتم اإلمام بفاَتة الكتاب  . 

 ك القيام مع اإلمام ألنه حمل تكبرية اإلحرام . ا: أهنا ُتدرك بإدر  الرابع

 : أهنا َتصل بإدراك الركوع األول مع اإلمام ، وهو مذهب احلنفية . اْلامس

 ( .206/ 4( ، " اجملموع " )11/ 3( ، " الفتاوى اهلندية " )4/131ينظر: "رد احملتار" )

 والقول األول هو األقرب ، وهو مذهب مجهور العلماء من الشافعية واحلنابلة وغريهم .

قال النووي :  يستحب احملافظة على إدراك التكبرية األوىل مع اإلمام ، وفيما يدركها به أوجه : أصحها بأن يشهد تكبرية اإلمام 
 ا .ويشتغل عقبها بعقد صالته ، فإن أخر مل يدركه

يدرك التكبرية  وقال ابن رجب : " ونص ]اإلمام[ أمحد يف  ر َوايَة إ بـْرَاه ْيم ْبن احلارث َعَلى أَنَُّه إذا ملَْ يدرك التكبرية َمَع اإلمام ملَْ 
  .األوىل

 معه فضيلة تكبرية اإلحرام.وقال أيضاً : " وقد قال وكيع : من أدرك آمني مع إمامه فقد أدرك 

 وأنكر اإلمام أمحد ذلك ، وقال : ال ُتدرك فضيلة تكبرية اإلحرام إال بإدراكها مع اإلمام " .

مَ  يَلُة التَّْكب ريَة  اأْلُوىَل اَل ََتُْصُل إالَّ ب ُشُهود  ََتْر مي  اإْل    )1/521بن مفلح )ام  . "الفروع" الوقال ابن مفلح رمحه هللا: قَاَل مَجَاَعٌة: َوَفض 

وقال احلجاوي : " وإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضيلة، وإمنا َتصل باالشتغال بالتحرم عقب َترم إمامه مع حضوره تكبرية 
 ( .151/  1إحرامه". " اإلقناع " )

أنه  ، وقد ثبت عن النيب : إذا كَّب اإلمام أن تبادر وتكَّب حىت تدرك فضل تكبرية اإلحرام وقال الشيخ ابن عثيمني : "السنة
( فكَّب اء بقوله: )هللا أكَّب: من حني أن يكَّب وينقطع صوته من الر والفاء تدل على الرتتيب والتعقيب، يعين( قال: )إذا كَّب فكَّبوا

 ح( اب املفتو لقاء الب) م .، فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تكبرية اإلحراوال بتسوك وال مبخاطبة من ِبانبكأنت وال تشتغل ال بدعاء 
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 ) اإلسالم سؤال وجواب ( . م .ويف "امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان : وال َتصل فضيلتها املنصوصة إال بشهود َترمي اإلما

َهًة قـَْبَل َأْن يـَْقَرأَ ) قوله  -2  ( فيه دليل على أن يشرع لإلمام أن يسكت سكنة خفيفة لقراءة دعاء االستفتاح . َسَكَت ُهنَـيـْ
 : السكتات املشروعة ثالثة : عض العلماءقال ب

 بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة . .1
 بعد الفاَتة ليتمكن املأموم من قراءة الفاَتة . .2

 بعد القراءة وقيل الركوع ، سكتة يسرية يرد إليه نفسه . .3

 : إىل أن السكتات املشروعة سكتتان : وذهب بعض العلماء
 بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة . .1
 بعد القراءة ، وقبل الركوع . .2

 وأما السكتة من أجل أن يقرأ املأموم الفاَتة فليست مشروعة .

 احلديث دليل على مشروعية دعاء االستفتاح .-3

 قال يف املغين :  وهو من سنن الصالة يف قول أكثر أهل العلم  .

 وقال مالك : إن دعاء االستفتاح غري مشروع .

 يستفتح القراءة باحلمد  هل رب العاملني ( . رسول هللا حلديث عائشة قالت  ) كان 
 واألحاديث ترد عليه .

 وأما قول : ) يستفتح القراءة ... ( أي القراءة اجلهرية .
 احلديث دليل على أن دعاء االستفتاح يقال سراً . -4
 .مل جيهر به قال يف املغين : وعليه عامة أهل العلم ألن النيب  

 لى دعاء االستفتاح يكون يف الركعة األوىل فقط .احلديث دليل ع-5
 : ختتلف الركعة األول عن الثانية بأمور فائدة : 

 : االستفتاح يف الركعة األوىل . أوالً 
 : تكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل . ثانياً 
 : التعوذ يف الركعة األوىل على القول الراجح . ثالثاً 
 وىل أطول من الركعة الثانية .: القراءة يف الركعة األ رابعاً 

 دعاء االستفتاح يكون يف الفرض والنفل .-6
 ورد عدة أدعية لالستفتاح . -7

 : حديث علي :  أوالً 
ىن  ْبن  َأىب  طَال ٍب َعْن َرُسول  اَّللَّ  

َطَر السََّمَوات  َواألَْرَض فَ  يَوجَّْهُت َوْجه َى ل لَّذ   :أَنَُّه َكاَن إ َذا قَاَم إ ىَل الصَّالَة  قَاَل )  َعْن َعل 
َّلل ن  َربن  اْلَعاَلم نَي اَل َشر يَك لَُه َوب َذل َك أُم ْرُت َوأَنَا م َن اْلُمْسل م نَي  َومَمَايت   يَ َوحَمَْيا يَوُنُسك   َحن يفًا َوَما أَنَا م َن اْلُمْشر ك نَي إ نَّ َصاَليت  

ى َواْعتَـَرْفُت ب َذْنيب  اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمل ُك اَل إ َلَه إ الَّ  يعاً إ نَُّه اَل يـَْغف ُر الذُّنُوَب  ُذنُويب   فَاْغف ْر يل   أَْنَت . أَْنَت َرىبن  َوأَنَا َعْبُدَك ظََلْمُت نـَْفس  مجَ 
ا اَل َيْصر ُف َعىنن  َسين ئَـَها إ الَّ أَْنَت لَبـَّْيَك أَلْحَسن  اأَلْخاَلق  اَل يـَْهد ى أَلْحَسن َها إ الَّ أَْنَت َواْصر ْف َعىنن  َسين ئَـهَ  إ الَّ أَْنَت َواْهد ين  

ُر ُكلُُّه يف    ك ( رواه مسلم .يََدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس إ لَْيَك أَنَا ب َك َوإ لَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأْستَـْغف ُرَك َوأَُتوُب إ لَيْ  َوَسْعَدْيَك َواخْلَيـْ
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 ) اللهم باعد بيين وبني خطاياي ... ( متفق عليه .-الباب  حديث –: حديث أيب هريرة  ثانياً 
ُركَ  ثالثاً : حديث عمر )  َْمد َك ، تـََباَرَك ا َْسَُك ، َوتـََعاىَل َجدَُّك ، َواَل إ َلُه َغيـْ  ( رواه مسلم . ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ َوحب 

يالً  اَّللَُّ َأْكبَـُر َكب رياً َواحلَْْمُد َّلل َّ  َكث رياً :  رابعاً   . َوُسْبَحاَن اَّللَّ  ُبْكَرًة َوَأص 
َنَما حَنُْن ُنَصلن ى َمَع َرُسول  اَّللَّ   اَّللَُّ َأْكبَـُر َكب ريًا َواحلَْْمُد َّلل َّ  َكث ريًا َوُسْبَحاَن اَّللَّ  ُبْكَرًة : إ ْذ قَاَل َرُجٌل م َن اْلَقْوم   َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل بـَيـْ

ياًل . فـََقالَ  ْبُت هَلَا فُت َحْت » قَاَل َرُجٌل م َن اْلَقْوم  أَنَا يَا َرُسوَل اَّللَّ  . قَاَل « . َمن  اْلَقائ ُل َكل َمَة َكَذا وََكَذا »  َرُسوُل اَّللَّ   َوَأص  َعج 
 ( رواه مسلم .هَلَا أَبـَْواُب السََّماء  

 . ف يه  احلَْْمُد َّلل َّ  مَحْداً َكث رياً طَين باً ُمَبارَكاً :  خامساً 
  ف يه  . فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَّ  َأنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّفَّ َوَقْد َحَفَزُه النـََّفُس فـََقاَل احلَْْمُد َّلل َّ  مَحْدًا َكث ريًا طَين بًا ُمَبارَكاً ) َعْن أََنٍس 

َا فَإ نَُّه ملَْ يـَُقْل بَْأسًا » َرمَّ اْلَقْوُم فـََقاَل فَأَ « . أَيُُّكُم اْلُمَتَكلن ُم ب اْلَكل َمات  » َصالََتُه قَاَل  ْئُت َوَقْد « . أَيُُّكُم اْلُمَتَكلن ُم هب  فـََقاَل َرُجٌل ج 
 ( رواه مسلم . َلَقْد رَأَْيُت اثـْىَنْ َعَشَر َمَلكاً يـَْبَتد ُرونـََها أَيُـُّهْم يـَْرفـَُعَها» النـََّفُس فـَُقْلتُـَها . فـََقاَل  َحَفَزين  
رَائ يَل َوم يَكائ يَل َوإ ْسرَاف يَل فَاط َر السََّمَوات  َواأَلْرض  َعامل َ اْلَغْيب  َوالشََّهاَدة  أَ  : سادساً  بـْ ْنَت ََتُْكُم بـَنْيَ ع َباد َك ف يَما َكانُوا اللَُّهمَّ َربَّ ج 

رَاٍط ُمْسَتق يمٍ  ل َما اْخُتل َف ف يه  م َن احلَْقن  ب إ ْذن كَ  ف يه  ََيَْتل ُفوَن اْهد ين    . إ نََّك تـَْهد ى َمْن َتَشاُء إ ىَل ص 
رَائ يَل َوم يَكائ يَل َوإ ْسرَاف يَل فَاط َر السَّ ) عن َعائ َشة . قَاَلْت  بـْ َ َكاَن إ َذا قَاَم م َن اللَّْيل  افْـَتَتَح َصالَتَُه : اللَُّهمَّ َربَّ ج  َمَوات  َواأَلْرض  َعامل 

ل َما اْخُتل َف ف يه  م َن احلَْقن  ب إ ْذن َك إ نََّك تـَْهد ى َمْن َتَشاُء إ ىَل  َدة  أَْنَت ََتُْكُم بـَنْيَ ع َباد َك ف يَما َكانُوا ف يه  ََيَْتل ُفوَن اْهد ين  اْلَغْيب  َوالشََّها
رَاٍط ُمْسَتق ي  م ( رواه مسلم .ص 

 وهذا يف صالة الليل .
 عية ؟اختلف العلماء ما األفضل يف هذه األد -8

 اختار بعض العلماء دعاء  ) سبحانك اللهم ... ( .
 .من االستفتاح لكان حسناً  : أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر، ولو أن رجاًل استفتح ببعض ما روي عن النيب قال أمحد

 : وإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه : قال ابن القيم
 : جهر عمر به يعلمه الصحابة . منها

 : اشتماله على أفضل الكالم بعد القرآن ، وأفضل الكالم بعد القرآن : سبحان هللا واحلمد  هل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكَّب  منهاو 
 : أنه استفتاح أخلص للثناء على هللا ، وغريه يتضمن للدعاء ، والثناء أفضل من الدعاء . ومنها

  وبني خطاياي .: دعاء : اللهم باعد بيينواختار بعض العلماء 
أوىل باإليثار واالختيار ، وأصح ما روي يف االستفتاح حديث أيب هريرة مث  :  وال َيفى أن ما صح عن النيب  قال الشوكاين
 .حديث علي 

 : ويف ذلك فوائدواختار شيخ اإلسالم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة ، 
 .حفظ السنة فال ِتجر   -أ 

 أحضر للقلب .  -ب 

 . متام التأسي بالنيب   -ج 

 احلديث دليل على دعاء االستفتاح يكون بني التكبري والقراءة . -9
 ( .إ َذا َكبـََّر ل لصَّاَلة  َسَكَت ُهنَـيًَّة ، قـَْبل  أَْن يـَْقَرأَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    لقوله )
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 ال يشرع اجلهر بدعاء االستفتاح . -10
 ( .إ َذا َكبـََّر ل لصَّاَلة  َسَكَت ُهنَـيًَّة ، قـَْبل  أَْن يـَْقَرأَ  ُسوُل َاَّللَّ  َكاَن رَ   لقوله )

 هل جيمع بني أكثر من دعاء استفتاح يف صالة واحدة ؟ -11
 ال يشرع أن جيمع بني أكثر من دعاء من أدعية االستفتاح يف صالة واحدة .

 ة اجلنازة أم ال على قولني :اختلف العلماء هل يشرع دعاء االستفتاح يف صال -12
 .: أن دعاء االستفتاح ال يسن يف صالة اجلنازة  القول األول

 واحلنابلة .، والشافعية ، وهو قول اجلمهور من املالكية  
 أنه استفتح يف صالة اجلنازة . مل يرد عن النيب ألنه -أ

 اح فيها .قالوا : إن صالة اجلنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك االستفت-ب
ْست ْفَتاح  َفف يه  َوْجَهان  ، واتفق األصحاب على َأنَّ اْلُمْسَتَحبَّ تـَرُْكُه  :قال النووي   .َوأَمَّا ُدَعاُء اال 

 .: ) أسرعوا باجلنازة (  أما االستفتاح فال بأس بفعله وال بأس برتكه ، وتركه أفضل أخذا بقول النيب  وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا :
 د سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : هل يشرع دعاء االستفتاح يف الصالة على اجلنازة ؟وق

فأجاب :  ذكر العلماء أنه ال يستحب ، وعللوا ذلك بأن صالة اجلنازة مبناها على التخفيف ، وإذا كان مبناها على التخفيف ، 
 ح .فإنه ال استفتا 

 .الة اجلنازة : أن دعاء االستفتاح يسن يف صالقول الثاين 
 وهو قول األحناف . 

 عللوا : بأهنا صالة ، فيستفتح هلا ، كما يستفتح لسائر الصلوات .
 أنه ال استفتاح هلا .  –كالطحاوي رمحه هللا   –واختار بعض األحناف 

يف ، وهلذا ال ركوع ، وألهنا مبناها على التخف لعدم وروده عن النيب ، واألقرب : عدم مشروعية االستفتاح يف صالة اجلنازة 
 فيها وال سجود ، وال يقرأ فيها سوى الفاَتة .

اَللَُّهمَّ بَاع ْد بـَْيين  َوبـَنْيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَنْيَ اَْلَمْشر ق  يشرع لإلنسان أن يدعو ربه أن يباعد بينه وبني اخلطايا لقوله )  -13
 ( .َواْلَمْغر ب  

َّ َأْن نـَْعُبَد اأْلَْصَنامَ َوا وقال تعاىل عن إبراهيم )  ( . ْجُنْبين  َوَبين 
ْجُن َأَحبُّ إ يَلَّ مم َّا يَْدُعوَنين  إ لَْيه  َوإ الَّ َتْصر ْف َعينن  َكْيَدُهنَّ َأْصُب إ لَْيه نَّ وَ وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم ) َأُكْن م َن قَاَل َربن  السن 

 ( . اجْلَاه ل نيَ 
  ه عَّبتان :قال ابن تيمية : في

 : اختيار السجن والبالء على الذنوب واملعاصي . إحداُا
: طلب سؤال هللا ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إىل طاعته ، وإال فإذا مل يثبت القلب وإال صبا إىل اآلمرين  والثانية 

 بالذنوب وصار من اجلاهلني .     
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َيْستَـْفِتُح الصَّالَة بِالتَّْكِبرِي , َواْلِقَراَءَة بـ " احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ   اَلْت ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَ  - 87
ُكوِع َِلْ َيْسُجْد َحَّتَّ َيْسَتِوَي ْأَسُه ِمْن الرُّ اْلَعاَلِمنَي " وََكاَن إَذا رََكَع َِلْ ُيْشِخْص رَْأَسُه َوَِلْ ُيَصو ِْبُه َوَلِكْن بـَنْيَ َذِلَك , وََكاَن إَذا رََفَع رَ 

 رَْكَعتَـنْيِ التَِّحيََّة , وََكاَن يـَْفِرُش قَائِمًا , وََكاَن إَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن السَّْجَدِة ِلَْ َيْسُجْد , َحَّتَّ َيْسَتِوَي قَاِعدًا , وََكاَن يـَُقوُل يف ُكل ِ 
َهى َأْن يـَْفرَتَِش الرَُّجُل ِذرَاَعْيِه اْفرِتَاَش السَُّبِع ,رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنِصُب رِْجَلُه الْ  َهى َعْن ُعْقَبِة الشَّْيطَاِن , َويـَنـْ  ُيْمىَن , وََكاَن يـَنـْ

 م ( .وََكاَن َُيِْتُم الصَّالَة بِالتَّْسِلي
---------- 

 ( هو : هللا أكَّب . ) بالتكبري 
 :مل يرفْعه .(  أي  ِإَذا رََكَع َِلْ ُيْشِخْص رَْأَسهُ )

 ( أي : مل َيفضه ومل يُنكنْسه . َوَِلْ ُيَصو ِْبهُ  )
 (  أي التشهد األول . ) يف كل ركعتني التحية 

 فائدة : احلديث من أفراد مسلم دون البخاري ، ومل َيرجه له البخاري لعلة فيه .
 تبدأ بالتكبري .احلديث دليل على أن الصالة -1

 ( . َيْستَـْفت ُح اَلصَّاَلَة ب التَّْكب ري    َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  لقوهلا )
يف من ال يعرف األذكار إال بلغته ، هل يأيت هبا بلغته ، أو ُيكلَّف أن يتعلمها بالعربية ؟  –رمحهم هللا  –اختلف العلماء فائدة : 

 والصواب جواز أن يأيت هبا بلغته ، وهللا عز وجل يعلم لغة كل قوم . ) ابن عثيمني ( .
 أي : اجلهـــــر بذلك ، وليس معىن ذلك أنه ال يقول االستفتاح وال البسملة . َواْلِقَراَءَة : بِـ )َاحْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اَْلَعاَلِمنَي ( قوهلا ) -2
يشرع اجلهر بالبسملة . )وستأيت  على أنه ال ، َواْلق رَاَءَة: بـ  )َاحلَْْمُد َّلل َّ  َربن  اَْلَعاَلم نَي()... استدل بعض العلماء بقول عائشة -3

 املسألة إن شاء الل ( .
ْص رَْأَسهُ أي ) ك ( وََكاَن ِإَذا رََكَع َِلْ ُيْشِخْص رَْأَسُه , َوَِلْ ُيَصو ِْبُه , َوَلِكْن بـَنْيَ َذلِ قوهلا )  -4 (  أي :مل يرفْعه ،  إ َذا رََكَع ملَْ ُيْشخ 
ك ( أي : بني التصويب واإلشخاص ، حبيث يستوي ظهره وعنقه  َوَلك ْن بـَنْيَ َذل  ) يُنكنْسه ( أي : مل َيفضه ومل وملَْ ُيَصون ْبهُ  )

 كالصفحة الواحدة .
سن اجلهر نستفيد أنه ال يَيْستَـْفِتُح اَلصَّاَلَة بِالتَّْكِبرِي , َواْلِقَراَءَة بِـ )َاحْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اَْلَعاَلِمنَي (   اَن َرُسوُل َاَّللَّ قوهلا ) كَ -5

 بالتعوذ وال باالستفتاح .
 كان يتشهد يف كل ركعتني بقوله ) التحيات  هل ... ( .  املعىن : أنه ( ة وََكاَن يـَُقوُل يف ُكلِ  رَْكَعتَـنْيِ اَلتَِّحيَّ قوهلا ) -6

 تني .وَسي هذا الذكر َتية ، الشتماله على التحية ، وهو الثناء احلسن ، وتشهداً : الشتماله على الشهاد
 احلديث دليل على مشروعية التشهد يف كل ركعتني ، وقد واختلف العلماء يف حكم التشهد األول :-7

 : أنه واجب . القول األول
 وهذا املذهب .

 جَّبه بسجود سهو ملا تركه ومل يأت به ، فعلم أنه واجب وليس بركن . ألن النيب 
 : أنه سنة . القول الثاين

 وهذا مذهب األكثر .
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 مل يعلمه املسيء يف صالته . النيب  ألن
 الراجح . والقول األول هو

أن السنة يف اجللوس يف الصالة هو االفرتاش : أن  دليل علىقوهلا ) وََكاَن يـَْفِرُش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنِصُب رِْجَلُه اْلُيْمىَن (  -8
 جللوس بني السجدتني .يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن ، وهذا يشمل التشهد األول ، وا

 وقد اختلف العلماء يف صفة اجللوس يف التشهد يف الصالة  على أقوال :
 : التورك يف التشهدين . القول األول

 وهذا مذهب مالك .
كان إذا قعد يف الصالة جعل رجله اليسرى بني فخذه وساقه   واستدلوا حبديث عبد هللا بن الزبري يف صحيح مسلم  ) أن النيب 

 اليمىن ( . قوله : ) للتشهد ( أي التشهد الثاين . وفرش
 : االفرتاش يف التشهدين . القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 .حلديث الباب ) وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمىن ( 

 : التفصيل : جيلس املصلي يف التشهد األول مفرتشاً ويف التشهد الثاين متوركاً . القول الثالث
 ا مذهب أمحد والشافعي وأهل احلديث .وهذ

َّ  )قَاَل  َأيب  مُحَْيد اَلسَّاع د ين   حلديث َوإ َذا َجَلَس يف  اَلرَّْكَعتَـنْي  َجَلَس َعَلى ... إ َذا َكبـََّر َجَعَل يََدْيه  َحْذَو َمْنك بَـْيه  ،  رَأَْيُت اَلنَّيب 
ريَة  َقدََّم ر ْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب َاأْلُْخَرى ، َوقـََعَد َعَلى َمْقَعَدت ه  ر ْجل ه  اَْلُيْسَرى َوَنَصَب اَْلُيْمىَن ، َوإ   َأْخَرَجُه  (َذا َجَلَس يف  اَلرَّْكَعة  َاأْلَخ 

 ي .اَْلُبَخار  
 فهو حديث صريح يف التفريق بني التشهدين .

 ؟ ما احلكمة من التفريق بني التشهدين 

 د َيدث للمصلي .: إزالة الشك واللبس الذي ق قيل
 : أن التشهد األول قصري ، خبالف التشهد الثاين فهو طويل . وقيل

 كان إذا جلس يف التشهد األول فكأنه على الرضف ( وهي احلجارة احملمية .  وجاء يف حديث فيه نظر ) أن النيب 
 : أن التشهد األول يعقبه حركة . وقيل

 إذا كانت الصالة ذات تشهد واحد كاجلمعة والعيد والنوافل  على قولني :  اختلف العلماء يف كيفية اجللوس يف التشهد-9
 : يتورك . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
ريَة  َقدََّم ر ْجَلهُ لعموم حديث أيب محيد السابق  ) -أ  ... ( . َوإ َذا َجَلَس يف  اَلرَّْكَعة  َاأْلَخ 

ري م ْن َغرْيه ؛ ل ُعُموم  قـَْولُُه ) يف  الرَّْكَعةَواْسَتَدلَّ ب ه  : قال ابن حجر رمحه هللا   الشَّاف ع ين أَْيًضا َعَلى َأنَّ َتَشهُّد الصُّْبح َكالتََّشهُّد  اأْلَخ 
ري   ة ( .اأْلَخ 

الثَّاين  ُمتَـَورن ًكا ، فَإ ْن َكاَنْت الصَّاَلُة رَْكَعتَـنْي   َمْذَهبُـَنا أَنَُّه ُيْسَتَحبُّ َأْن جَيْل َس يف  التََّشهُّد  اأْلَوَّل  ُمْفرَت ًشا َويف   :وقال النووي رمحه هللا 
 اً .   ) اجملموع ( .َجَلَس ُمتَـَورن كً 

 وألنه يسن تطويله .-ب
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 : ال يشرع التورك بل جيلس مفرتشاً . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

ُب ر ْجَلُه اْلُيْمىَن ( يدل على أن األصل يف اجللوس يف )  وََكاَن يـَْفر ُش ر ْجَلُه الْ  –حديث الباب  –ألن حديث عائشة  ُيْسَرى َويـَْنص 
 .التشهد يف الصالة هو االفرتاش ، وأخرجنا التشهد األخري حلديث أيب محيد 

 الصحيح .وهذا هو 
يُع َجَلَسات  الصَّاَلة  اَل يـُتَـَورَُّك ف يَها إالَّ يف  َتَشهٍُّد : قال ابن قدامة رمحه هللا  َّ مجَ  َلمَّا   ثَاٍن . حَلد يُث َوائ ل  ْبن  ُحْجٍر ) أَنَّ النَّيب 

 ه  َوَما اَل ُيَسلن ُم . َجَلَس ل لتََّشهُّد  افْـتَـَرَش ر ْجَلُه اْلُيْسَرى ، َوَنَصَب ر ْجَلُه اْلُيْمىَن(. وملَْ يـَُفرن ْق بـَنْيَ َما ُيَسلن ُم ف ي
ُب اْلُيْمىَن ( َرَواُه ُمْسل ٌم . َّللَّ  َوقَاَلْت َعائ َشُة : ) َكاَن َرُسوُل ا يََّة ، وََكاَن يـَْفر ُش ر ْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنص   يـَُقوُل يف  ُكلن  رَْكَعتَـنْي  التَّح 

د يث  َأيب  مُحَْيٍد يف  التَّ  ْنُه ، حلَ  َاش  ، إالَّ َما َخرََج م  ْفرت  َيان  َعَلى ُكلن  َتَشهٍُّد ب اال  يَّة  َوَهَذان  يـَْقض  َقى ف يَما َعَداُه َعَلى َقض  َشهُّد  الثَّاين  ، فـََيبـْ
َنَّ التََّشهَُّد ال َا تـََورََّك ف يه  ل ْلَفْرق  بـَنْيَ التََّشهَُّدْين  اأْلَْصل  ، َوأل َنَّ َهَذا لَْيَس ب َتَشهٍُّد ثَاٍن ، َفاَل يـَتَـَورَُّك ف يه  َكاأْلَوَّل  ، َوَهَذا أل  َ ، إمنَّ ،  ثَّاين 

ٌد اَل اْشت َباَه ف يه  ، َفاَل َحاَجَة إىَل اْلَفر   ق .    ) املغين ( .َوَما لَْيَس ف يه  إالَّ َتَشهٌُّد َواح 
 أن يفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وجيعل اليمىن منصوبة . االفرتاش : 

 صفة التورك يف الصالة ، ورد له عدة صفات : -10

ريَة  َقدََّم ر ْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب اأَْلُْخَرى ، َوقـََعَد َعَلى َمْقَعَدت ه  ) د : ما ورد يف حديث أيب محيْ  األول  ( .إ َذا َجَلَس يف  اَلرَّْكَعة  َاأْلَخ 
 رواه أبو داود .: أن يفرش القدمني مجيعاً ، وَيرجهما من اجلانب األمين .  الثانية

، لكن الصواب رواية أيب داود ) َتت رواه مسلم  فخذ وساق الرجل اليمىن . : أن يفرش اليمىن ، ويدخل اليسرى من بني الثالثة
 فخذه وساقه ( .

َهى َعْن ُعْقَبِة اَلشَّْيطَانِ  ) قوهلا-11  اختلف العلماء يف تفسري االقعاء .( واملراد به االقعاء , وقد  وََكاَن يـَنـْ
 عقبيه . : أنه يفرش قدميه ، فيجعل ظهورمها حنو األرض وجيلس على قيل

: أن عقبة الشيطان هي اإلقعاء ، وهي أن جيلس اإلنسان على إليتيه باألرض وينصب فخذيه وساقيه ، ويضع يديه على  وقيل
 األرض ، وهذا من معاين اإلقعاء ، وهذا تفسري أهل اللغة .

 وهذا التفسري ذكره النووي يف شرحه على مسلم .
 وتفسري أهل اللغة متفق على كراهته .

 ابن قدامة بعد أن ذكر تفسري أهل اللغة : وال أعلم أحداً قال باستحباب اإلقعاء على هذه الصفة .قال 
 وقيل يف تفسري اإلقعاء : أن جيعل إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على األرض .

 ى قولني :: أن ينصب قدميه وجيلس على عقبيه ، وهذا موضع خالف بني العلماء عل االقعاء الذي وقع فيه خالف هو
 : أنه مكروه . القول األول

 وهبذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي يف رواية ، وأمحد بن حنبل .
  رواه ابن ماجه وهو ضعيف)إذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي الكلب( .  عن أنس قال: قال يل رسول هللا -أ

 الصالة ( رواه البيهقي . ) وفيه ضعف ( .هنى عن اإلقعاء والتورك يف  وعنه ) أن النيب -ب
 ) يا علي ال تقع إقعاء الكلب ( رواه ابن ماجه . ) وهو ضعيف ( . وعن علي قال : قال النيب  -ج
َهى َعْن ُعْقَبة  اَلشَّْيطَان  وحلديث الباب )  -د  . ( وََكاَن يـَنـْ
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 أنه سنة .  القول الثاين :
 وهو قول للشافعي يف اجللوس بني السجدتني ، اختاره النووي ، وابن الصالح .وقال به : ابن عباس ، وابن الزبري ، 

ْبن  َعبَّاٍس يف  -أ قْـَعاء  َعَلى اْلَقَدَمنْي  فـََقاَل ه   عن طَاُوس قال )  قـُْلَنا ال  السُّنَُّة . فـَُقْلَنا لَُه إ نَّا لَنَـرَاُه َجَفاًء ب الرَُّجل  . فـََقاَل اْبُن  يَ اإل 
 ( رواه مسلم . ُسنَُّة نَب ين ك  يَ ْل ه  َعبَّاٍس بَ 

 أنه ورد عن مجاعة من الصحابة أهنم فعلوه .-ب
من أنه يفرتش رجله اليسرى وينصب  وذهب أصحاب القول األول إىل أنه منسوخ باألحاديث الثابتة يف صفة صالة النيب 

 اليمىن .
 يفرتش أو يتورك ، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني . كون النيب لعل ابن عباس مل يعلم أنه منســــــوخ من  قال ابن عثيمني : 

قْـَعاء َوَرَد ف يه  َحد يثَان  : َفف ي َهَذا احلَْد يث أَنَُّه ُسنَّة ، َويف  َحد يث آَخر النـَّْهي َعْنهُ قال النووي :  ْم ذ ين َوَغرْيه  ا ْعَلْم َأنَّ اإْل  ، َرَواُه الرتن 
ين ، وَ 

َُه اَّللَّ تـََعاىَل  -اْبن َماَجْه م ْن ر َوايَة أََنس ، َوَأمْحَد ْبن َحْنَبل م ْن ر َوايَة َعل  ين م ْن ر َوايَة  -َرمح 
َهق  م ْن ر َوايَة ََسُرَة َوَأيب  ُهَريـْرَة ، َواْلبَـيـْ

َذ ه  اأْلََحاد يث ، ََسَُرة َوأََنس ، َوَأَسان يدَها ُكلنَها َضع يَفة . َوَقْد ا ْختَـَلَف اْلُعَلَماء يف  ُحْكم اإْل   ريه ا ْخت اَلفًا َكث ريًا هل  قْـَعاء َويف  تـَْفس 
قْـَعاء نـَْوَعان  . َوالصََّواب الَِّذي اَل َمْعِدل َعْنهُ   أَنَّ اإْل 

َُا   ق أَْلَيتَـْيه  ب اأْلَْرض  ، َويـَْنص ب َساقـَْيه  ، َوَيَضع يََدْيه  َعَلى اأْلَْرض َكإ قْـَعاء   :َأَحد  .اْلَكْلب  َأْن يـُْلص 
م ْبن َساَلم َوآَخُروَن م ْن أَْهل   به أَبُو ُعبَـْيد اْلَقاس  اللَُّغة ، َوَهَذا النـَّْوع ُهَو اْلَمْكُروه َهَكَذا َفسَّرَُه أَبُو ُعبَـْيَدة َمْعَمر ْبن اْلُمثـَىنَّ َوَصاح 

 . الَّذ ي َوَرَد ف يه  النـَّْهي
 .تَـْيه  َعَلى َعق بَـْيه  بـَنْي السَّْجَدتـَنْي  : أَْن جَيَْعل أَْليَ  َوالنـَّْوع الثَّاين 

 . م َوَهَذا ُهَو ُمرَاد ا ْبن َعبَّاس ب َقْول ه  : ُسنَّة نَب ينك 
ْماَلء َعَلى ا ْست ْحَبابه يف  اجْلُُلوس بـَنْي السَّْجَدتـَنْي  ، َومَحََل َحد يث ا ْبن َوَقْد َنصَّ الشَّاف ع ين  َي اَّللَّ  -َعبَّاس  يف  اْلبُـَوْيط ين َواإْل  َرض 

ُهَما  َُهْم اَّللَّ تـََعاىَل .  -َعنـْ ي ع َياض َوآَخُروَن َرمح  َهق يُّ َواْلَقاض  ُهْم اْلبَـيـْ نـْ  َعَلْيه  مَجَاَعات م ْن اْلُمَحقن ق نَي م 
ي : َوَقْد ُرو َي َعْن مَجَاَعة م ْن الصََّحابَة َوالسََّلف أَنَـُّهْم َكانُوا يـَفْ  َي  -َعُلونَُه ، قَاَل : وََكَذا َجاَء ُمَفسَّرًا َعْن ا ْبن َعبَّاس قَاَل اْلَقاض  َرض 

ُهَما   . َوَقْد ذََكْرنَا َأنَّ الشَّاف ع ين  ُهَو الصََّواب يف تـَْفِسري َحِديث ِاْبن َعبَّاسم ْن السُّنَّة َأْن مَتَسن َعق بَـْيك أَْليَـْيَك ، َهَذا  -اَّللَّ َعنـْ
له َعَلى ا ْست ْحَباب َاش ، َوَحاص  ْفرت  أَنَـُّهَما ُسنََّتان  ، َوأَينهَما ه يف  اجْلُُلوس بـَنْي السَّْجَدتـَنْي  ، َولَُه َنصٌّ آَخر َوُهَو اأْلَْشَهر : َأنَّ السُّنَّة ف يه  اال 

 ن .   ) شرح مسلم ( .أَْفَضل ؟ ف يه  قـَْواَل 
 ]فرع[ يف اإلقعاء: ) اجملموع ( وقال يف 

ألحاديث الواردة يف النهي عنه مع كثرِتا ليس فيها شيء ثابت، وبيَـننا رواِتا، وثبت عن طاوس، قال: قلنا البن قد ذكرنا أن ا
 رواه مسلم يف "صحيحه".  ك .عباس يف اإلقعاء على القدمني، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبي

  ( .من سنة الصالة أن مَتسَّ أليتاك عقبيك بني السجدتني)  ، قال-ي هللا عنهما رض -ويف رواية للبيهقي عن ابن عباس 
أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة األوىل يقعد  -رضي هللا عنهما  -وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا، مث روى عن ابن عمر 

أهنما كانا يُقعيان، مث روى عن طاوس أنه كان  على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة، مث روى عن ابن عمر وابن عباس 
 . يُقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبري 

قال البيهقي: فهذا اإلقعاء املرضي فيه واملسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على 
 ) اجملموع ( .    ألرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على األرض.ا
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 احلديث دليل على النهي عن افرتاش الذراعني أثناء السجود ، وقد اختلف العلماء يف حكمه على قولني :-12
 : أنه مكروه . القول األول

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 حلديث الباب .

 انبساط الكلب ( متفق عليه . ه) اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعي وحلديث أنس . قال : قال 
 : أنه حمرم . القول الثاين

 وإليه ذهب ابن حزم .
 لظاهر النص ) وال يبسط ... ( .

 والراجح األول . 
 احلكمة من النهي من افرتاش الذراعني : -13

لغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض ، وأبعد من هيئات الكساىل فإن : واحلكمة يف هذا أنه أشبه بالتواضع ، وأب قال النووي
 املنبسط كشبه الكالب ، ويشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة االعتناء هبا واإلقبال عليها 

َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموين  : َع قـَْوله ف يه  َدل يل َعَلى ُوُجوب التَّْسل يم فَإ نَُّه ثـََبَت َهَذا مَ قوهلا ) وكان َيتم بالتسليم ( قال النووي : -14
 . ُأَصلن ي 

 :َواْختَـَلَف اْلُعَلَماء ف يه  
َُهْم اَّللَّ تـََعاىَل َومُجُْهور اْلُعَلَماء م ْن السََّلف َواخْلََلف :   فـََقاَل َمال ك َوالشَّاف ع ين َوَأمْحَد َرمح 
حن الصَّاَلة إ الَّ ب ه     .السَّاَلم فـَْرض َواَل َتص 
 : ُهَو ُسنَّة َلْو تـَرََكُه َصحَّْت َصاَلته . قَاَل أَبُو َحن يَفة َوالثَـّْور ين َواأْلَْوزَاع ين  و
رَها َصحَّتْ   َُه اَّللَّ تـََعاىَل : َلْو فـََعَل ُمَناف ًيا ل لصَّاَلة  م ْن َحَدث أَْو َغرْيه يف  آخ   .َصاَلته  قَاَل أَبُو َحن يَفة َرمح 
ن َواْحَتجَّ ب أَ   َبات الصَّاَلة  نَّ النَّيب  ني َعلََّمُه َواج  َبات الصَّاَلة ح  َّ يف  َواج   .ملَْ يـَُعلن مُه اأْلَْعرَايب 
ْفَتاح الصَّاَلة   ْم ذ ين " م  َا ذََكْرنَاُه َوب احلَْد يث  اآْلَخر يف  ُسَنن َأيب  َداُوَد َوالرتن   م .َها التَّْسل يالطَُّهور َوََتْل يلَواْحَتجَّ اجلُْْمُهور مب 

 اْلالصة : خالف العلماء يف حكم التسليم :
 : أن التسليم غري واجب . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 . حلديث املسيء يف صالته ، حيث مل يذكره النيب -أ

، وفعلت هذا ، فقد  أخذ بيده فعلمه التشهد يف الصالة ، مث قال : إذا قلت هذا وحلديث ابن مسعود  ) أن رسول هللا -ب
 قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فقعد ( رواه أبو أمحد وداود . 

 لكن قوله ) إذا فعلت هذا فقد قضيت ... ( الصواب أنه موقوف على ابن مسعود .
 .ملعاد كما قال ابن القيم يف زاد احديث : ) ... من أحدث قبل أن يسلم فقد متت صالته ( حديث باطل -ج

 : األوىل واجبة دون الثانية . القول الثاين
 وهذا مذهب األكثر .

 قال ابن املنذر : أمجع كل من حنفظ من أهل العلم أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة  .
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بن املنذر : أمجع كلهم . قال ا قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة ، وال جتب الثانية وبه قال مجهور العلماء أوو 
العلماء على أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن احلسن بن 

 ، وهي رواية عن أمحد وهبما قال بعض أصحاب مالك وهللا أعلم " انتهى باختصار .اً صاحل أنه أوجب التسليمتني مجيع
 ان يسلم تسليمة واحدة ( رواه أبو داود .ك  حلديث عائشة  ) أن النيب -أ

 وكذلك حديث أنس يف االقتصار على تسليمة واحدة ، وغريمها . -ب
 ) مفتاح الصالة الطهور ، َتليلها التسليم ( . ولقوله -ج
 : هذا مطلق ، وَيصل بالتسليمة األوىل . فقالواَيتم بالتسليم (  وحديث عائشة ) كان -د

 ض الصحابة االقتصار على تسليمة واحدة .وألنه ورد عن بع-هـــ
 : أنه ال بد من التسليمتني . القول الثالث

 :  واستدلواوهي رواية عن أمحد واختارها الشيخ ابن باز ، ابن عثيمني .
 مشاله .وكان يسلم عن ميينه وعن  ) وَتليلها التسليم ( فقالوا املقصود بالتسليم التسليم املعهود من فعل النيب  لقوله  -أ

قال : ) إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم عن ميينه : السالم عليكم  وحلديث جابر بن َسرة أن النيب -ب
 ورمحة هللا ، وعن مشاله : السالم عليكم ورمحة هللا ( رواه مسلم .

 قوله : ) يكفي ( دليل على أنه ال يكفي أقل من ذلك .
 يمتني حضراً وسفراً .على التسل حمافظة النيب -ج

 : ) وَتليلها التسليم ( ( يف بيان أركان الصالة : الثالث عشر : ) التسليمتان ( لقوله 1/388قال يف "كشاف القناع" )
َيتم صالته بالتسليم ( ... ، إال يف صالة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة ، وإال يف نافلة  وقالت عائشة ) كان النيب 

 ة واحدة على ما اختاره مجع منهم اجملد عبد السالم بن تيمية . تسليم ئفتجز 
 ة .قال يف املغين والشرح : ال خالف أنه َيرج من النفل بتسليمة واحد

 وعلى هذا القول فال جيوز للمسبوق أن يقوم إال بعد تسليم اإلمام التسليمة الثانية .
تسليمة إمامه الثانية ومل يرجع انقلبت نفاًل ، لرتكه العود الواجب ملتابعة ( : وإن قام املسبوق قبل 1/119قال يف "منار السبيل" )

 إمامه بال عذر ، فيخرح عن االئتمام ويبطل فرضه .
( :  لرتكه الواجب بال عذر يبيح املفارقة ، ففسد فرضه بذلك ، ذاكرًا أو ناسًيا ، عامًدا 2/277وقال يف "حاشية الروض املربع" )

 .على القول بوجوب التسليمة الثانية يف الفرض أو جاهالً ، وهذا 
 مذهب اجلمهور ، واألحوط أن يسلم تسليمتني .والراجح 

 بعض صيغ التسليم الواردة :  -15

 : السالم عليكم ورمحة هللا ، السالم عليكم ورمحة هللا . الصيغة األول
م عليكم ورمحة هللا ، السالم عليكم ورمحة هللا ، حىت كان يسلم عن ميينه وعن يساره : السال  عن ابن مسعود : ) أن النيب 

 يرى بياض خده (  رواه أمحد والرتمذي .
 وهذا أكثر ما نقل .

 وقال ابن القيم : هذا كان فعله وقد رواه عنه مخسة عشر صحابياً .
 بركاته ( يف األوىل .) و   زيادة ، السالم عليكم ورمحة هللا . وبركاته: السالم عليكم ورمحة هللا  الصيغة الثانية
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 وقد اختلف العلماء فيها : 
 : األفضل عدم زيادِتا . فقيل

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ألن أكثر الرواة مل يذكروها .

 : ال بأس بزيادِتا أحياناً . وقيل
 حلديث وائل بن حجر عند أيب داود .

 واألظهر شذوذها .
 : السالم عليكم ، والسالم عليكم . الصيغة الثالثة

فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السالم عليكم ، السالم  وقد جاء يف مسلم عن جابر بن َسرة قال : ) صليت مع رسول هللا 
 عليكم ... ( .
 : االقتصار على تسليمة واحدة .الصيغة الثالثة 

 بن عبد الَّب ، وغريهم .هذا جاء يف أحاديث عن عائشة ، وسهل بن سعد ، لكن ضعفها مجع من احملققني : ابن القيم ، وا
 لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة .

 واألحوط أال يفعل ذلك .
 مل يأت التشبه باحليوانات إال يف مقام الذم . -16

 ( . َمَثُل الَّذ يَن مُحن ُلوا التـَّْورَاَة مُثَّ ملَْ ََيْم ُلوَها َكَمَثل  احلْ َمار  ََيْم ُل َأْسَفاراً قال تعاىل )
َا َوَلك نَُّه َأْخَلَد إ ىَل اأْلَْرض  َواتَـَّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثل  اْلَكْلب  إ ْن َتَْ وقال تعاىل )و  َنا َلَرفـَْعَناُه هب  ئـْ  ( .م ْل َعَلْيه  يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهثْ َلْو ش 

 . وقال تعاىل ) اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ( متفق عليه
 ) ال يَّبك أحدكم كَّبوك البعري ( رواه أبو داود . وقال 
 ) مثل الذي يتكلم اإلمام َيطب كاحلمار َيمل أسفاراً ( رواه أمحد . وقال 

 عن التفات كالتفات الثعلب ( . ) وهنى 
 َكبـَّرَ ْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه إَذا افْـَتَتَح الصَّالَة , َوِإَذا  يـَْرَفُع َيدَ  َكانَ  النَِّبَّ  َأنَّ ُعَمَر رضي هللا عنهما )  ْبنِ َعْبِد اَّللَِّ  َعنْ -88

َدُه , رَبَـَّنا َوَلَك احْلَْمُد . وََكاَن ال يـَْفَعُل َذِلَك يف  َكَذِلكَ ِللرُُّكوِع , َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع رَفـََعُهَما   َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ , َوقَاَل : َسَِ
 ( . السُُّجودِ 

---------- 
 احلديث دليل على أنه يستحب رفع اليدين يف الصالة يف هذه املواضع : -1

 : عند تكبرية اإلحرام . املوضع األول
 وهذا مستحب عند اجلميع .

 .أمجعت األمة على ذلك عند تكبرية اإلحرام :  قال النووي
 ) لكن قال بعض العلماء بالوجوب ، كداود وابن حزم ومجاعة ( .

 : عند الركوع وعند الرفع منه .  املوضع الثاين والثالث
 حلديث الباب ، فهو واضح الداللة على ذلك ، وهذا قول مجاهري العلماء .
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 إىل أنه ال يشرع رفع اليدين فيهما يف غري تكبرية اإلحرام .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 رواه أبو داود .إذا افتتح الصــــــــالة رفــــــــع يديه إىل قريب أذنيه مث مل يعد (  ــول هللا حلديث الَّباء بن عازب قال ) رأيت رســ-أ
وهو من رواية يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، وقد اتفق احلفاظ أن قوله ) مل يعد ( مدرجًا يف اخلَّب من قول يزيد 

 بن أيب زياد .
، والدارمي ، وَيىي بن معني ، وأمحد بن حنبل ، واحلميدي شيخ البخاري ، والشافعي ، عيينة سفيان بن واحلديث ضعفه : 

 والبخاري وغريهم .

 رواه أبو داود .... فلم يرفع يديه إال مرة واحدة (   وحلديث ابن مسعود قال ) ألصلني لكم صالة رسول هللا  -ب
 وهذا احلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن حزم .

 ) اجملموع ( . . ضعفه : عبد هللا بن املبارك ، وأمحد بن حنبل ، والبخاري ، والبيهقي ، والدارقطين وغريهم واحلديث

لكن عارض هذا التحسني والتصحيح قول ابن املبارك : مل يثبت عندي ، وقول ابن أيب حامت : هذا :  ولذلك قال الشوكاين
 .ليس بصحيح ، وقول الدار قطين : أنه مل يثبت حديث خطأ ، وتضعيف أمحد ، وتصريح أيب داود بأنه 

 الصحيح . والقول األول هو
 هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين ، وهو عند القيام من التشهد األول .-2

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : يشرع ذلك . القول األول

 هقي ، ورجحه ابن تيمية ، وهو مذهب أمري املؤمنني يف احلديث البخاري .واختار هذا القول ابن املنذر ، والنووي ، والبي
َدُه . َرَفَع  أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إ َذا َدَخَل يف  ) َعْن نَاف ٍع -أ ه ، يََديْ الصَّالَة  َكبـََّر َوَرَفَع يََدْيه ، َوإ َذا رََكَع َرَفَع يََدْيه  ، َوإ َذا قَاَل َسَ َع اَّللَُّ ل َمْن محَ 

ن    ( رواه البخاري .  اَّللَّ  َوإ َذا قَاَم م َن الرَّْكَعتَـنْي  َرَفَع يََدْيه  . َوَرَفَع َذل َك اْبُن ُعَمَر إ ىَل َنيب 
ك بَـْيه  َكَما َكبـََّر ع ْنَد إ َذا قَاَم م َن الرَّْكَعتَـنْي  َكبـََّر َوَرَفَع يََدْيه  َحىتَّ َُيَاذ َي هب  َما َمنْ  جاء عند أيب داود من حديث أيب محيد قال )-ب

 ( رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح . اْفت َتاح  الصَّالَة  
ين  ْبن  َأيب  طَال ٍب عَ  -ج 

ْيه  ، أَنَُّه َكاَن إ َذا قَاَم إ ىَل الصَّالَة  اْلَمْكُتوبَة  َكبـََّر َوَرَفَع يََدْيه  َحْذَو َمْنك بَـ )  ، َعْن َرُسول  هللا   ْن َعل 
ْثَل َذل َك إ َذا َقَضى ق رَاَءَتُه َوأَرَاَد َأْن يـَرَْكَع ، َوَيْصنَـُعُه إ َذا رََفَع م َن الرُُّكوع  َواَل يَـ  ْرَفُع يََدْيه  يف  َشْيٍء م ْن َصالَت ه  َوُهَو قَاع ٌد ، َوإ َذا َوَيْصَنُع م 

 ( رواه أبو داود والرتمذي وقال : حسن صحيح . قَاَم م َن السَّْجَدتـَنْي  َرَفَع يََدْيه  َكَذل َك وََكَّبَّ 
أنه كان يفعله ، رواه البخاري ، وصح  عن النيب وهذا القول هو الصواب ، فقد صح يف حديث ابن عمر : قال النووي 

 أيضاً من حديث أيب محيد الساعدي ، رواه أبو داود ، والرتمذي بأسانيد صحيحة .
 .ع عند القيام من الركعتني ثبت الرف: قال  ابن دقيق العيد 

 : أنه ال يشرع . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة .

َّ )  –حديث الباب  –حلديث ابن عمر  َع َكاَن يـَْرَفُع يََدْيه  َحْذَو َمْنك بَـْيه  إ َذا ا فْـَتَتَح اَلصَّاَلَة ، َوإ َذا َكبـََّر ل لرُُّكوع  ، َوإ َذا رَفَ  أَنَّ اَلنَّيب 
 ( . رَْأَسُه م ْن اَلرُُّكوع  

 وجه الداللة : أنه صريح يف رفع اليدين يف ثالثة مواضع فقط وهي : عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه .
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 القول األول . والراجح
 رفع اليدين يف هذه املواضع سنة من سنن الصالة الفعلية .-3
 ي حال السجود أم ال ؟ على قولني : اختلف العلماء  هل ترفع األيد-4

 : أهنا ترفع . القول األول
 وهذا القول قول ابن حزم ، ورجحه ابن املنذر ومجاعة ، واختاره األلباين .

َّ ) َعْن َمال ك  ْبن  احلَُْوْير ث   ْأَسُه م َن الرُُّكوع  ، َوإ َذا َسَجَد ، َوإ َذا رََفَع َرَفَع يََدْيه  يف  َصالَت ه  ، َوإ َذا رََكَع ، َوإ َذا َرَفَع رَ  أَنَُّه رََأى النَّيب 
 ه ( رواه النسائي .رَْأَسُه م َن السُُّجود  َحىتَّ َُيَاذ َي هب  َما فـُُروَع أُُذنـَيْ 

 : ال يستحب . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلماهري .

 ) وال يفعل ذلك يف السجود ( . -حديث الباب  –حلديث ابن عمر 
 الصحيح .ول هو وهذا الق

 ل .ويف الباب أحاديث عن مجاعة من الصحابة وال َيلو شيء منها من مقا وقد قال احلافظ ابن حجر : 
 إىل أين ترفع األيدي ؟-5

 يف حديث ابن عمر  ) إىل حذو منكبيه ( .
 وهبذا قال مجهور العلماء .

 ويف حديث مالك  ) إىل فروع أذنيه ( .
ا َكاَن إ َذا َكبـََّر َرَفَع يََدْيه  َحىتَّ َُيَاذ َى هب  َما أُُذنـَْيه  َوإ َذا رََكَع َرَفَع يََدْيه  َحىتَّ َُيَاذ َى هب  مَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) ر ث  َعْن َمال ك  ْبن  احلَُْويْ 

َدُه » أُُذنـَْيه  َوإ َذا َرَفَع رَْأَسُه م َن الرُُّكوع  فـََقاَل  ْثَل َذل كَ فَـ «. َسَ َع اَّللَُّ ل َمْن محَ   ( رواه مسلم . َعَل م 
 ( . َحىتَّ َُيَاذ َى هب  َما فـُُروَع أُُذنـَْيه  ويف رواية ) 

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 وكال الصفتني من العبادات اليت تفعل هذه مرة وهذه مرة .

 احلكمة من رفع اليدين : -6

 : إعظام  هل ، واتباع لرسوله . قيل
 : استكانة وانقياد . وقيل

 : هو إشارة إىل استعظام ما دخل فيه . قيلو 
 : إشارة إىل طرح أمور الدنيا واإلقبال بكليته على صالته ومناجاته ربه . وقيل

 .ويف أكثرها نظر :  قال النووي
 : قيل : فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله ) هللا أكَّب ( لفعله . وقال القرطِب

 . االفتتاح وغريه خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم  هل واتباع لسنة رسول هللا وقال ابن عبد الَّب : معىن رفع اليدين عند 
 هل هذه السنة خاصة بالرجال دون النساء أم عامة ؟-7

ا ، واألصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام إال هذه السنة تشرتك فيها الرجال والنساء ومل يرد ما يدل على الفرق بينهما فيه
 يه .ما دل الدليل عل



 248 

 ورد الرفع مع التكبري ، وورد قبله ، وورد بعده . -8

 ، كحديث ابن عمر  ) رفع يديه حىت يكونا حبذو منكبيه ، مث كَّب ( . ورد قبله
 ، كما يف حديث مالك بن احلويرث عند مسلم بلفظ  ) كَّب مث رفع يديه ( . وورد بعد الرفع

 إذا دخل يف الصالة كَّب مث رفع يديه ( . ، كحديث ابن عمر  ) كان وورد ما يدل على املقارنة
 : فائدة 

جيوز إذا كان اإلمام معروفاً بعلمه ودينه وتطبيقه للسنة ، فإنه ينظر إليه ليقتدي به ، لكن بشرط أن ال يؤدي ذلك إىل االلتفات ،  
 كأن يكون اإلمام بعيداً ، ألن األصل يف االلتفات يف الصالة مكروه .

 ومما يدل على اجلواز :
َبَّاٍب َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ) َعْن َأىب  َمْعَمٍر قَاَل  الظُّْهر  َواْلَعْصر  قَاَل نـََعْم . قـُْلَنا ِب َ ُكْنُتْم تـَْعر ُفوَن َذاَك قَاَل ب اْضط َراب   يـَْقَرُأ يف   قـُْلَنا خل 

 رواه البخاري .(  حل َْيت ه  
نَي رَأَيـُْتُموين   ُتين  َلَقْد رَأَيْـ )  –كما يف صالة الكسوف   - وقوله   يُّ َوقَاَل اْلُمَراد   -َجَعْلُت أَُقدن ُم  أُر يُد َأْن آُخَذ ق ْطفًا م َن اجْلَنَّة  ح 
نَي رَأَيـُْتُموين   -أَتـََقدَُّم   .رواه مسلم (  تََأخَّْرتُ  َوَلَقْد رَأَْيُت َجَهنََّم ََيْط ُم بـَْعُضَها بـَْعضاً ح 

 ( رواه مسلم ، َول تَـَعلَُّموا َصاَليت   َصنَـْعُت َهَذا ل َتْأمَتُّوا يب   يَا أُيُـَّها النَّاُس إ ينن  املنَّب أول ما ُصنع قال ) حينما صلى على  وقال النيب 
 وهذا يدل على أهنم ينظرون إليه .   ) ابن عثيمني ( .

َهِة ) ُأِمرْ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  - 89 َعِة َأْعُظٍم : َعَلى اجْلَبـْ  -ُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسبـْ
 . َواْلَيَدْيِن , َوالرُّْكَبتَـنْيِ , َوَأْطَراِف اْلَقَدَمنْيِ ( -َوَأَشاَر بَِيِدِه إَل أَْنِفِه 

----------  
 ( .نا أمر ) ، وهو أمر ألمته ، وقد جاء يف رواية   هذا أمر من هللا لرسوله (  ُأِمْرتُ ) 
َعِة َأْعُظمٍ )  إمجااًل ، مث فصلها ليكون أبلغ يف حفظها وأشوق إىل  ويف رواية للبخاري ) أعضاء ( ، وقد ذكرها النيب (  َسبـْ

 تلقيها .
َهِة   (  ومل يقل : واألنف .ه َوَأَشاَر بَِيِدِه إَل أَْنفِ  -) َعَلى اجْلَبـْ

تابع للجبهة وأهنما عضو واحد ، وإال لكانت األعضاء ْثانية ، وقد ورد يف قال ذلك إشارة إىل أنه ليس عضوًا مستقاًل ، بل 
 حديث العباس بن عبد املطلب عند مسلم ) اجلبهة واألنف ( .

 املراد باليدين : أي الكفني ، لثالثة أمور :  َواْلَيَدْين () 

 وجهه وكفاه ، ...( .أنه جاء يف رواية عند مسلم ) إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف :  األول :

 أن اليد إذا أطلقت فاملراد هبا الكف ، والدليل قوله تعاىل ) السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...(  والثاين :

 : أنه هنى عن افرتاش الذراع حال السجود .والثالث 

يها مجيعًا فال جيزئ السجود احلديث دليل على أن السجود  على هذه األعضاء السبعة واجب ، وأنه ال بد من السجود عل-1
 على بعضها .

 وهذا مذهب احلنابلة .
 بذلك ، واألمر يقتضي الوجوب ، واألمة تبع له يف هذا ، ويؤيده رواية ) أُمْرنا ( . ألن هللا تعاىل أمر نبيه 

َها ملَْ َتص حن َصالته قال النووي   . : َلْو َأَخلَّ ب ُعْضٍو م نـْ
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َعة  ق  ألن النيب،  جيوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة ال : وقال الشيخ ابن عثيمني  ال )أُم ْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسبـْ
َهة  َوَأَشاَر ب َيد ه  َعَلى أَْنف ه  َواْلَيَدْين   و إحدامها، أو رفع رجليه أو إحدامها، أو يديه أ َوالرُّْكَبتَـنْي  َوَأْطرَاف  اْلَقَدَمنْي ( فإن أَْعُظٍم َعَلى اجْلَبـْ

 ) لقاء الباب املفتوح ( . سجوده يبطل وال يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن
 وذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف .

  وهذا مذهب الشافعي ومجاعة .
 هو وضع اجلبهة على األرض ( . أن هذا هو السجود اللغوي ) السجود يف اللغة :-أ

 وهو ضعيف . (كان يسجد على أعلى اجلبهة   أن النيب  )وجاء يف حديث : -ب
 يف دعاء السجود ) سجد لك وجهي ... ( رواه مسلم . قول النيب  -ج

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيزئ السجود على األنف فقط .
 .ث الصحيح قال ابن املنذر رداً عليه : وهو قول َيالف احلدي

 من رفع أحد أعضاء السجود عن األرض مجيع السجود ، ومل يسجد عليه ، مل تصح صالته .فوعلى هذا ، 
 وأما من رفعه وقتاً يسرياً فصالته صحيحة إن شاء هللا تعاىل .

 وقد سئل الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صالته وهو ساجد؟
فسجوده باطل، وإذا بطل  -أي: ما زال ساجدًا وهو رافٌع أحد األعضاء  - : الظاهر أنه إن رفع يف مجيع السجودفأجاب

السجود بطلت الصالة، وأما إذا كان رفعه ملدة يسرية مثل أن َيك رجله باألخرى مث أعادها فأرجو أال يكون عليه بأس . ) لقاء 
 الباب املفتوح ( .

 .سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله  الكمال أن يستوعب يف-2
َلَة . رواه البخاري  ألن النيب    .كان إذا سجد اْستَـْقَبَل ب َأْطرَاف  َأَصاب ع  ر ْجَلْيه  الق بـْ

أنه قال للمسيء صالته ) وإذا سجدت فمكن لسجودك (  عن النيب  وملا رواه أبو داود  من حديث رفاعة بن رافع 
 السجود من متكني السجود . واستيعاب العضو يف

 وجيزئ السجود على بعض العضو املأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية واحلنابلة .
السجود علي اجلبهة واجب بال خالف عندنا، واألوىل أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر علي ما يقع عليه االسم : قال النووي

 ) اجملموع (   .نص عليه الشافعي يف األم وقطع به مجهور األصحاب  يزيه ، هذا هو الصواب الذمنها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تن

يح  م ْن اْلَمْذَهب  ، قَاَل اْبُن متَ يٍم : َوجَيُوُز : وقال املرداوي   جُيْز ُئ السُُّجوُد َعَلى بـَْعض  اْلُعْضو  ، َعَلى الصَّح 

، َوَلْو عَ  َهة  السُُّجوُد ب بَـْعض  اْلَكفن   )اإلنصاف(  . َلى َظْهر ه  أَْو َأْطرَاف  َأَصاب ع ه ، وََكَذا َعَلى بـَْعض  َأْطرَاف  َأَصاب ع  َقَدَمْيه ، َوبـَْعض  اجْلَبـْ

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسن ببعض أطراف أصابعه األرض فصالته صحيحة ، والسنة : أن ميكن ألعضاء السجود 
 .على قدر استطاعته 

مة من السجود على هذه األعضاء ألجل أن يشمل السجود أعايل اجلسد وأسافله ، وأعضاء كسبه وسعيه ، فيكمل ذل احلك-3
 العبد وعبادته  هل تعاىل ، ألن السجود عليها إذالل  هل رب العاملني .

 إذا عجز عن السجود عن بعض األعضاء فإنه يسجد على بقيتها .-4
 ( .َما اْسَتَطْعُتْم  فَاتَـُّقوا اَّللََّ لقوله تعاىل )

 ) ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ( متفق عليه . ولقوله 
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 السجود على حايل : -5
 السجود على حائل ينقسم إىل قسمني :

 : أن يسجد على حايل منفصل منه ، فهذا جائز . األول
 كأن يسجد على فرشة أو سجادة .

 . (على اخلمرة يسجد  كان رسول هللا   )حلديث ميمونة قالت 
 اخلمرة : هي السجادة ، وَسيت مخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه .

 : أن يسجد على حائل متصل به ، فهذا يكره إال حلاجة . الثاين
 كأن يسجد على مشاغه أو ثوبه .

دَّة  احلَْرن   َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلن ي َمَع َرُسول  اَّللَّ   َهَتُه م َن اأَلْرض  : َبَسَط يف  ش  . فَإ َذا ملَْ َيْسَتط ْع َأَحُدنَا أَْن مُيَكن َن َجبـْ
 متفق عليه . ثـَْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيه  (

 دليل على أهنم ال يفعلون ذلك مع االستطاعة . (فإذا مل يستطع أحدنا  )فقوله : 
 كون مستوراً بشراب اليدين ( ؟هل جيب كشف شيء من هذه األعضاء إذا كان مستوراً ) كأن ي-6

 ال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني، 
 : ألمرين

 : أن مسمى السجود َيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها . األول
: يعين (ويداه يف كمه –القلنسوة  –القوم يسجدون على العمامة  كان): ما ذكره البخاري يف صحيحه عن احلسن قال:  الثاين

 ال يباشر األرض يف كمه .
 فائدة : حكم السجود ملن عليه نظـــــارة :

إن كانت متنع من وصول طرف األنف إىل األرض فإن السجود ال جيزئ ، وذلك ألن الذي َيمل  قال الشيخ ابن عثيمني :
يستا على طرف األنف بل مها حبذاء العينني وعلى هذا فال يصح السجود ، وجيب على من عليه الوجه مها النظارتان ، ومها ل

 د .نظارة متنعه من وصول أنفه إىل مكان السجود أن ينزعها يف حال السجو 
وُم , ُثَّ ُيَكْبِ ُ ِحنَي يـَرَْكُع ,  ُثَّ يـَُقوُل : إَذا قَاَم إَل الصَّالِة ُيَكْبِ ُ ِحنَي يـَقُ  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 90

َدُه , ِحنَي يـَْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن الرَّْكَعِة , ُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَاِئم  : رَبَـَّنا َوَلَك احلَْ  َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ ْمُد , ُثَّ ُيَكْبِ ُ ِحنَي يـَْهِوي , ُثَّ ُيَكْبِ ُ َسَِ
ا , َحَّتَّ يـَْقِضيَـَها , َوُيَكْبِ ُ ْأَسُه , ُثَّ ُيَكْبِ ُ ِحنَي َيْسُجُد , ُثَّ ُيَكْبِ ُ ِحنَي يـَْرَفع رَْأَسُه , ُثَّ يـَْفَعُل َذِلَك يف َصالتِِه ُكلِ هَ ِحنَي يـَْرَفُع رَ 

 ِحنَي يـَُقوُم ِمْن الثِ ْنتَـنْيِ بـَْعَد اجْلُُلوِس ( .
قَاَل ) َصلَّْيُت أَنَا َوِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َخْلَف َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب . َفَكاَن إَذا َسَجَد َكبـََّر َوِإَذا  َعْن ُمَطرِ ِف ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  - 91

 , َوقَاَل : َقْد ذَكََّرين َهَذا  ُحَصنْيٍ رََفَع رَْأَسُه َكبـََّر , َوِإَذا نـََهَض ِمْن الرَّْكَعتَـنْيِ َكبـََّر , فـََلمَّا َقَضى الصَّالَة َأَخَذ بَِيِدي ِعْمَراُن ْبنُ 
 . ( َأْو قَاَل : َصلَّى بَِنا َصالَة حُمَمٍَّد  - َصالَة حُمَمٍَّد 

---------- 
 أي يقول : هللا أكَّب ، حني قيامه للصالة . م (ُيَكْبِ ُ ِحنَي يـَُقو ) 

 ( أي : استجاب هللا ملن محده . ) َسع هللا ملن محده
َنتَـنْيِ بـَْعَد َاجْلُُلو  َوُيَكْبِ ُ ِحنيَ )   .  أي : لقراءة التشهد األولس ( يـَُقوُم ِمْن ِاثـْ
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نَي يـَُقومُ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  احلديث دليل على أن الصالة تبدأ بتكبرية اإلحرام لقوله )  -1 ُ ح   ( . إ َذا قَاَم إ ىَل اَلصَّاَلة  ُيَكَّبن 
 وقد سبق أهنا ركن من أركان الصالة .

 َفات  اْلَكَمال َوَاَّللَّ أَْعَلم .َواحلْ ْكَمة يف  ا بْت َداء الصَّاَلة ب التَّْكب ري  ا ْفت َتاحَها ب التـَّْنز يه  َوالتـَّْعظ يم َّلل َّ  تـََعاىَل َونـَْعته ب ص  :  نوويقال ال
 احلديث دليل على أن القيام ركن يف الصالة الفريضة للقادر .-2

 ل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً ... ( رواه البخاري .لعمران بن حصني ) ص وقد قال 

 كان يقوهلا وواظب عليها .  احلديث دليل على مشروعية تكبريات االنتقال ، وأن النيب -3
 وقد اختلف العلماء يف حكمها : على قولني :

 ود السهود( .: أهنا واجبة . )يعين من تعمد تركها فال صالة له ، ومن نسيها جَّب ذلك بسج القول األول
 وهذا مذهب أمحد وفقهاء احلديث .

 والدليل على وجوهبا :
 ) صـلوا كما رأيتموين أصلي ( . واظب عليها ، ومل َيفظ عنه أنه ترك التكبري أبداً ، مع قوله  أن النيب -أ

 ) وإذا كَّب فكَّبوا ( . وقال -ب
ل على أن الصالة ال ختلو من التكبري كما ال ختلو من ( فدآن إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القر يف الصالة )  وقال -ج

 ح .قراءة القرآن ، وكذلك التسبي
 وألهنا شعار االنتقال من ركن إىل ركن .-د

 أهنا ليست بواجبة بل مستحبة . القول الثاين :
 وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية ، والشافعية ، واملالكية .

ال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب واألوزاعي وسعيد قال ابن املنذر : وهبذا ق
 العزيز وعوام أهل العلم . بن عبد

 مل يأمر املسيء يف صالته إال بتكبرية اإلحرام. واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  

 ة .األدل بني فمحمول على االستحباب مجعاً  وأما فعله ي : قال النوو  
 األول . والراجح

 ماذا يستثىن من التكبريات ؟ 
 يستثىن :

 تكبرية اإلحرام ، فهي ركن إمجاعاً . -أ 

 التكبريات الزوائد يف صالة العيد واالستسقاء سنة . -ب 

 تكبريات اجلنازة ، فهي أركان . -ج 

 تكبريات الركوع ملن دخل واإلمام راكعاً ، فإهنا سنة . -د 

 كل خفض ورفع .احلكمة من التكبري يف   -4
قيل : إن املكلف أم ر بالنية يف أول الصالة مقرونة بالتكبري ، وكان من حقه أن يستصحب النية إىل آخر الصالة ، فأم ر أن جيدد 

 العهد يف أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية .
يديه يناجيه أكَّب من كل كبري ، وأعظم من كل  وقيل : احلكمة يف شرعية تكرار التكبري ، تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني
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 عظيم ، فال ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء .

 تكبريات االنتقال تكون ما بني الركنني ، ال يبدأ هبا قبل وال يؤخرها إىل ما بعد .-5
 ر بني الركنني .ال يشرتط استيعاب ما بني الركنني ، ألن ذلك مشقة ، فاملشرتط أن يكون هذا الذك-6
 احلديث دليل على أن اإلمام جيمع بني  التسميع ) َسع هللا ملن محده ( والتحميد ) ربنا ولك احلمد ( ، ويف حكمه املنفرد .-7
 اختلف العلماء يف املأموم هل جيمع بينهما أم يقتصر على : ربنا ولك احلمد على قولني :و 

 : أنه جيمع بينهما . القول األول
 ب الشافعي .وهذا مذه

نَي يـَْرَفُع ُصْلَبُه م ْن اَلرُُّكوع  ، مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائ ٌم : رَ كما يف حديث الباب )   لفعل النيب -أ َدُه" ح  بَـَّنا مُثَّ يـَُقوُل : َسَ َع َاَّللَُّ ل َمْن محَ 
 د ( .َوَلَك َاحلَْمْ 

 ما قبله أن كل مصل جيمع بينهما . ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( فيقتضي هذا مع وقد قال النيب 
 وألنه ذْكٌر ُشرع لإلمام فُيشرع للمأمور كسائر األذكار .-ب

 أنه يقتصر على ربنا ولك احلمد . القول الثاين : 
 وهذا مذهب أمحد .

 . (وإذا قال : َسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلمد )  لقوله 
 الراجح .وهذا القول هو 

  عن فعل النِب ما اجلواب ؟ 
 اجلواب عنه : أنه يكون عام خمصوص منه املأموم .

 جيب على اإلمام أن يسمع من خلفه بالتكبري .-8

 . لفعل النيب -أ
 وألنه ال يتم اقتداء املأمومني باإلمام إال بسماع التكبري ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .-ب
 ربنا ولك احلمد .   الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع :-9

 . (وإذا قال : َسع هللا ملن محده ، فقولوا : ربنا ولك احلمد  ):  لقوله  وحكمه : هذا واجب .
 وقد وردت على عدة صيغ :

o . ربنا ولك احلمد . يف الصحيحني كما هنا 
o . ربنا لك احلمد . عند البخاري عن أيب هريرة ، وعند مسلم عن أيب سعيد 

o مد . عند البخاري .اللهم ربنا ولك احل 

o اللهم ربنا لك احلمد . يف الصحيحني 
نَي يـَْرَفُع ُصْلَبُه م ْن اَلرُُّكو نستفيد من قوله ) -10 َدُه" ح   ع (  أن التسميع ذكر القيام من الركوع .مُثَّ يـَُقوُل : "َسَ َع َاَّللَُّ ل َمْن محَ 
 د ( أن التحميد ذكر االعتدال .بَـَّنا َوَلَك َاحلَْمْ مُثَّ يـَُقوُل َوُهَو قَائ ٌم : رَ  .. )نستفيد من قوله -11
نَي يـَُقوُم م ْن ا ثـَْنتَـنْي  بـَْعَد َاجْلُُلوس  نستفيد من قوله ) ... -12 ُ ح  ( أنه َيشرَع يف التكبري حني َيشرع يف القيام من التشهد َويَُكَّبن 

ز وبه قال مالك : أنه ال يكَّب للقيام من الركعتني حىت األول ، وهو مذهب العلماء كافة ، إال ما روي عن عمر بن عبد العزي
 يستوي قائماً ، ودليل اجلمهور ظاهر هذا احلديث . ) قاله النووي ( .
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َلُه بـَْعَد فـََوَجْدُت ِقَياَمُه , فـَرَْكَعَتُه فَاْعِتَدا َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب رضي هللا عنهما قَاَل ) رََمْقُت الصَّالَة َمَع حُمَمٍَّد  - 92
َويف  .اِف : َقرِيبًا ِمْن السََّواِء (رُُكوِعِه , َفَسْجَدَتُه , َفِجْلَسَتُه بـَنْيَ السَّْجَدتـَنْيِ , َفَسْجَدتَُه َفِجْلَسَتُه َما بـَنْيَ التَّْسِليِم َواالْنِصرَ 

 َواِء ( .ِرَوايَِة اْلُبَخاِريِ  ) َما َخال اْلِقَياَم َواْلُقُعوَد َقرِيباً ِمْن السَّ 
---------- 

 ( أي : نظرِتا نظر تعرف ، وإخبار جلملتها وتفصيلها . َمْقُت الصَّالةَ ر  قال الصنعاين : )(  رََمْقُت الصَّالةَ ) 
 . وقال ابن امللقن : معىن ) رمقت ( هنا املبالغة يف النظر ، وشدة التتبع ألفعاله وأقواله 

 املراد به الركوع .( فـَرَْكَعَتُه ) 
قيل : املراد بالقيام االعتدال ، وبالقعود اجللوس بني السحدتني ، وجزم به بعضهم ، ومتسك به يف ان ( َما َخاَل اْلِقَياَم َواْلُقُعوَد ) 

 االعتدال واجللوس بني السجدتني ال يطونالن ، ورده ابن القيم على حاشية السنن ، فقال : هذا سوء فهم من قائله .) الفتح ( 
 واجللوس للتنشهند ، ألنن القيام للقراءة أطول من مجيع األركان يف الغالب.، القيام للقراءة : أي  اد بالقيام والقعوداملر  وقيل:

فأخَّب أن قيامه وركوعه واعتداله بعد ركوعه وكذلك سجوده وجلوسه للتشهد كلها  يصف الَّباء بن عازب صالة النيب -1
 متقاربة .

فـََوَجْدُت ق َياَمُه ، فـَرَْكَعَتُه فَاْعت َدالَُه  َرَمْقُت الصَّالَة َمَع حُمَمٍَّد  )اء  ْبن  َعاز ٍب رضي هللا عنهما قَاَل َعْن اْلبَـرَ وقد جاء عند مسلم 
ْلَسَتُه َما بـَنْيَ التَّْسل يم  َوا ْلَسَتُه بـَنْيَ السَّْجَدتـَنْي  ، َفَسْجَدَتُه َفج  رَاف  : َقر يباً م ْن السََّواء  (النْ بـَْعَد رُُكوع ه  ، َفَسْجَدَتُه ، َفج   . ص 

 فاختلف العلماء يف املراد باحلديث :
 : أنه حممول على بعض األحوال . فقال بعضهم

و يل  اْلق َيام َوأَنَُّه اْعَلْم أَنَّ َهَذا احلَْد يث حَمُْمول َعَلى بـَْعض اأْلَْحَوال َوإ الَّ فـََقْد ثـََبَتْت اأْلََحاد يث السَّاب َقة ب َتطْ :  وقالورجحه النووي؛ 
  اَئة ، َويف  الظُّْهر بـ  امل تـَْنز يل السَّْجَدة ، َوأَنَُّه َكاَن تـَُقا تن نَي إ ىَل اْلم  م الصَّاَلة فـََيْذَهب الذَّاه ب إ ىَل اْلَبق يع َكاَن يـَْقَرأ يف  الصُّْبح ب السن 

ع فـََيتَـَوضَّأ مُثَّ يَأْ  ي َحاَجته مُثَّ يـَْرج  د فـَُيْدر ك الرَّْكَعة اأْلُوىَل، َوأَنَُّه قـََرأَ ُسورَة اْلُمْؤم ن نَي َحىتَّ بـََلَغ ذََكَر ُموَسى َوَهاُرون فـَيَـْقض  ، يت  اْلَمْسج 
َكاَنْت لَُه يف  إ طَاَلة اْلق َيام   لن َعَلى أَنَُّه يَدُ َوأَنَُّه قـَرََأ يف  اْلَمْغر ب ب الطُّور  َوب اْلُمْرَساَلت  ، َويف  اْلُبَخار ين ب اأْلَْعرَاف  َوَأْشَباه َهَذا ، وَُكلنه 

ََسب  اأْلَْوقَات َوَهَذا احلَْد يث الَّذ ي حَنُْن ف يه  َجَرى يف  بـَْعض اأْلَْوقَات  . َأْحَوال حب 
 : أن املراد أهنا متناسبة متقاربة فيكون طول الركوع والسجود مناسباً لطول القيام . القول الثاين

 طال القيام أطال الركوع والسجود ، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ، وهذا ما رجحه ابن القيم يف زاد املعاد .أنه إذا أ
أن كل ركن قريب من مثله فالقيام ( من السواء  اً قريب) قال بعض شيوخ شيوخنا معىن قوله :  قال ابن حجرالقول الثالث : 

ىل قريب من الثانية واملراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا االعتدال واجللوس بني السجدتني األول قريب من الثاين والركوع يف األو 
 . وال َيفى تكلفه

 أن املشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود واجللوس بني السجدتني يف الطول والقصر .-2

 املستحب أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة .-3
:  أن االعتدال ركن طويل كالركوع، خالفا للمرجح عند أصحاب الشافعي من أنه ركن قصري، بل قالوا احلديث دليل على  -4

 إن تعمد تطويله بطلت صالته.
يعين قوله:  قال احلافظ: قال ابن دقيق العيد رمحه هللا تعاىل: هذا احلديث يدل على أن االعتدال ركن طويل، وحديث أنس 

أصرح يف الداللة على ذلك، بل هو نص فيه، فال ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف،  -قد نسي" "فإذا رفع رأسه قام حىت نقول:
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فالذكر  ووجه ضعفه أنه قياس يف مقابلة النص، وهو فاسد، وأيضا ، وهو قوهلم: مل يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود
"سبحان ريب العظيم" ثالثا جييء قدَر قوله: "اللَّهم ربنا ولك املشروع يف االعتدال أطول من الذكر املشروع يف الركوع، فتكرير 

فيه، وقد شرع يف االعتدال ذكر أطول، كما أخرجه مسلم من حديث عبد هللا بن أيب أوَف"، وأيب  اً مبارك اً طيبًا كثري   اً احلمد، محد
ء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد قوله: "محدا كثريا طيبا" ملء السموات، ومل سعيد اخلدري، وعبد هللا بن عباس 

بيض من بعد". زاد يف رواية ابن أيب أوَف: "اللَّهم طهرين بالثلج، والَّبد، واملاء البارد، اللَّهم طهرين من الذنوب كما يـُنَـقَّى الثوب األ
 الوسخ"، وزاد يف حديث اآلخرين: "أهل الثناء واجملد" اخل.

جواز تطويل الركن  -رمحه هللا-االعتدال ذكرا غري مأثور، ومن مث اختار النووي  على من زاد يف وقد تقدم ترك إنكار النيب  
 القصري بالذكر، خالفا للمرجح يف املذهب.

قرأ يف ركعة بالبقرة، أو غريها، مث ركع حنوا مما قرأ، مث قام بعد أن قال: "ربنا  حبديث حذيفة يف مسلم أنه  واستدل لذلك أيضاً 
  قريبا مما ركع، قال النووي: اجلواب عن هذا احلديث صعب، واألقوى جواز اإلطالة بالذكر. انتهى.لك احلمد" قياما طوياًل 

ُيَصلِ ي بَِنا قَاَل  قَاَل ) إين ِ ال آُلو َأْن ُأَصلِ َي ِبُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن ثَاِبٍت اْلبُـَناين ِ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 93
َتَصَب قَائِمًا َحَّتَّ ثَاِبت  َفكَ   يـَُقوَل اْلَقاِئُل : َقْد اَن أََنس  َيْصَنُع َشْيئًا ال َأرَاُكْم َتْصنَـُعونَُه . َكاَن إَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع : انـْ

 . (َنِسَي , َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن السَّْجَدِة : َمَكَث , َحَّتَّ يـَُقوَل اْلَقاِئُل : َقْد َنِسَي 
---------- 

 ر .هبمزٍة ممدودة بعد حرف الننفي والم مضمومة بعدها واو خفيفة ، أي: ال أقصن (  إين ِ ال آُلو)  
 كان أنس ينَعت لنا صالة النيب   )وللبخاري من رواية شعبة عن ثابت (  ُيَصلِ ي بَِنا َأْن ُأَصلِ َي ِبُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) 

 وينعت: بفتح املهملة، أي يصف.( فكان يصلي .. 
 ، فيه إشعار بأنن من خاطبهم كانوا ال يطيلون اجللوس بني السنجدتني ( قَاَل ثَاِبت  َفَكاَن أََنس  َيْصَنُع َشْيئاً ال َأرَاُكْم َتْصنَـُعونَهُ ) 

 ولكنن السنننة إذا ثبتت ال يبايل من متسنك هبا مبخالفة من خالفها.
 نسي وجوب اهلوين إىل السنجود ، قاله الكرماينن. أي:(  َقْد َنِسيَ )  

وَيتمل: أن يكون املراد أننه نسي أننه يف صالة، أو ظنن أننه وقت القنوت حيث كان معتداًل ، أو وقت التنشهند حيث كان 
 جالساً.

 .ول قيامه ووقع عند اإلَساعيلين من طريق غندر عن شعبة عن ثابت ، قلنا: قد نسي من طول القيام. أي: ألجل ط
 .احلديث دليل على أن املشروع إطالة ركن الرفع من الركوع وأنه يكون بقدر الركوع ، وكذلك ركن اجللوس بني السجدتني -1

 .يدل على مشروعية تطويل االعتدال من الركوع واجللسة بني السجدتني  : قال الشوكاين
دري وما أ، بأن طوهلما ينفي املواالة اً اجللوس بني السجدتني حمتجوقد ذهب بعض الشافعية إىل بطالن الصالة بتطويل االعتدال و 

وسجوده  أنه كان ركوعه وعن حديث الَّباء املتفق عليه )، دهوعن حديث حذيفة اآليت بع ،ما يكون جوابه عن حديث الباب
ه( احلديث. ويف لفظ للبخاري: ع وبني السجدتني قريبا من السواء( ولفظ مسلم )وجدت قيامه فركعته فاعتدالوإذا رفع من الركو 

 ( )نيل األوطار(. وسجوده وبني السجدتني وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعود قريبا من السواء كان ركوع النيب )
 هيعين قول قال ابن دقيق العيد رمحه هللا تعاىل: هذا احلديث يدل على أن االعتدال ركن طويل، وحديث أنس  قال احلافظ:و 

أصرح يف الداللة على ذلك، بل هو نص فيه، فال ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف،  ( فإذا رفع رأسه قام حىت نقول: قد نسي) 
وهو قوهلم: مل يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس يف مقابلة النص، وهو فاسد، وأيضا فالذكر 
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 . ) انتهى ( . ذكر املشروع يف الركوعاملشروع يف االعتدال أطول من ال
فتطويل اجللسة بني السجدتني بالذكر، وكذا تطويل االعتدال بعد الركوع بالذكر منعه كثري من الشافعية وذهبوا إىل أن هذه 

ل هذه وهو من كبار حمققي الشافعية كما هو معلوم جواز تطوي لنوويا األركان أركان قصرية يبطل تعمد تطويلها الصالة، ورجح
 .رمحه هللا هو املوافق للدليل النووي األركان بالذكر، وأن تعمد ذلك ال تبطل به الصالة، وما رجحه

 أن السرعة يف هذين الركنني خالف املشروع ، فكثري من املصلني ال يطمئنون يف هذين الركنني .-2

الصالة وأحدثوه فيه كما أحدثوا فيها ترك إمتام التكبري  : إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف قال ابن القيم
 وُريَب يف ذلك من ريبن حىت ظن أنه من السنة .  وكما أحدثوا التأخري الشديد كما أحدثوا غري ذلك مما َيالف هديه 

وهكذا الثابت عنه  إطالة هذا الركن بقدر السجود  : وكان هديه  وقال رمحه هللا عن إطالة ركن اجللوس بني السجدتني قال
يقعد بني السجدتني حىت تقول قد وهم ، وهذه السنة تركها أكثر الناس  يف مجيع األحاديث ، ويف الصحيح  كان رسول هللا 

من بعد انقراض عصر الصحابة ، وهلذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئًا ال أراكم تصنعونه ميكث بني السجدتني حىت نقول 
 وأما من حكنم السـنة ومل يلتفت إىل أنه خالفها فإنه ال يعبأ مبا خالف هذا اهلدي . قد نسي أو قد وهم ،

يفعل ، ليدل السامعني على التحفظ واالهتمام به ولتحقق املراقبة  إمنا قدم أنس هذا القول على روايته ملا رأى رسول هللا -3
 التباع أفعاله .

 خمالفة السنة .فضل إحياء السنن إذا أميتت ، واإلنكار على -4

 فيه البيان بالفعل ، والتنبيه عليه بالقول .-5
 . ( قَاَل ) َما َصلَّْيُت َخْلَف إَماٍم َقطُّ َأَخفَّ َصالًة َوال َأََتَّ ص الًة ِمَن النَِّبِ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -94

---------- 
 إلكمال .احلديث دليل على أنه يلزم اإلمام التخفيف مع اإلمتام وا -1

َّ ) َعْن أََنٍس  ُز يف    َأنَّ النَّيب   ( متفق عليه . الصَّالَة  َويُت مُّ  َكاَن يُوج 
 ( متفق عليه .مَتَامٍ  َكاَن م ْن َأَخفن  النَّاس  َصالًَة يف   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  وعنه )

ُّ ) قَاَل  وللبخاري عنه . ُز الصَّالََة َوُيْكم لُ  َكاَن النَّيب   ( . َهايُوج 
 املراد باإلجياز مع اإلكمال اإلتيان بأقل ما ميكن من األركان واألبعاض.:  قال احلافظ ابن حجر

نَـُهَما .، اإلجياز : ُهَو التخفيف واالختصار  وقال ابن رجب :  واإلكمال : ُهَو إمتام أركاهنا من الركوع والسجود واالنتصاب بـَيـْ
باب ، فائدته : أَنَُّه بـَنْي ب ه  قدر التخفيف املأمور ب ه  ، وأنه إمنا يشكى اإلمام إذا زاد َعل يه  زيادة وإدخال َهَذا احَلد ْيث يف  َهَذا ال

 ) الفتح ( .   فاحشة ، فأما إكمال الصالة وإمتام أركاهنا ، فليس بتطويل منهي َعْنُه .
 على اإلمام أن يمع يف صالته بالناس : فينبغي

 راحة املصلني .: التخفيف الذي به  أوالً 
 : اإلمتام الذي به كمال الصالة . ثانياً 

 ينبغي على اإلمام أن جيعل صـالته على التمام ألنه يتصرف لغريه ، والواجب على من تصرف لغريه أن يفعل ما هو أحسن .-2

 إذا حصل عارض يقتضي التخفيف الزائد عن السنة فإنه حينئذ َيفف ألن هذا من السنة .-3

 : )إين ألدخل يف الصالة فأَسع بكاء الصيب فأخفف خمافة أن أشق على أمه(.  قال : قال رسول هللا  ة عن أيب قتاد
 ، ختتص حبال اإلمامة ، وأما حال اإلنفراد فإنه يطول .  أن الصفة املذكورة يف احلديث من صالته -4
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ْلَبْصِريِ  قَاَل ) َجاَءنَا َماِلُك ْبُن احْلَُوْيِرِث يف َمْسِجِدنَا َهَذا , فـََقاَل : إين ِ َعْن َأِب ِقالبََة َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد اجْلَْرِميِ  ا - 95
ُيَصلِ ي , فـَُقْلُت أَلِب ِقالبََة : َكْيَف َكاَن ُيَصلِ ي ؟ فـََقاَل :  أُلَصلِ ي ِبُكْم , َوَما ُأرِيُد الصَّالَة , ُأَصلِ ي َكْيَف رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ 

َهَض ( . َأراَد بشيِخهمْ   , أَبا يزيَد , َعمَرو بَن ِمْثَل َصالِة َشْيِخَنا َهَذا , وََكاَن َيِْلُس إَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن السُُّجوِد قـَْبَل َأْن يـَنـْ
 َسَلَمة اجلَْرميَّ .

---------- 
ضل صـاحل من التابعني تويف يف الشام هاربًا من القضاء هو عبد هللا بن زيد بن عمرو اجلرمي البصري ثقة فا( َعْن َأِب ِقالبََة ) 

 هـ .104سنة 

وهو متجهز لتبوك وكانوا شببة متقاربون فأقاموا عنده عشرين   الليثي قدم مع نفر من قومه على النيب  ( َماِلُك ْبُن احْلَُوْيِرثِ ) 
ىل أهلنا وسألنا عمن تركنا يف أهلنا فأخَّبناه قال : ارجعوا إىل رحيماً رفيقاً حىت رأى أننا قد اشتقنا إ ليلة قال : وكان رسول هللا 

 هـ .94أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموين أصلي ، سكن البصرة مات سنة 
 ؟ . ومثلها ال يصحن استشكل نفي هذه اإلرادة ل َما يلزم عليها من وجود صالة غري قربةٍ ( إين ِ أُلَصلِ ي ِبُكْم , َوَما ُأرِيُد الصَّالَة ) 

ا أراد بيان السنبب الباعث له على الصنالة يف غري وقت صالة معيننة مجاعًة، وكأننه قال: لي س وأجيب: بأننه مَل يرد نفي القربة ، وإمنن
ا الباعث يل عليه قصد التنعليم، وك ، الباعث يل على هذا الفعل حضور صالة معيننٍة من أداء أو إعادة أو غري ذلك أننه كان وإمنن

ورأى أنن التنعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل  (صلنوا كما رأيتموين أصلي  )تعنين عليه حينئٍذ ألننه أحد من خوطب بقوله 
 ) الفتح ( .   على جواز مثل ذلك ، وأننه ليس من باب التنشريك يف العبادة.

 .  وهو الذي كان يؤم قومه يف عهد النيب  هو عمرو بن سلمة اجلرمي ( ِمْثَل َصالِة َشْيِخَنا َهَذا) 
َهضَ  ) وللبخاري من رواية خالد احلذاء عن أيب قالبة عن مالك بن (  وََكاَن َيِْلُس إَذا رََفَع رَْأَسُه ِمْن السُُّجوِد قـَْبَل َأْن يـَنـْ

 اً ( .اعدُيصلن ي، فإذا كان يف وتر من صالته مَل ينهض حىتن يستوي ق أنه رأى النيب )  احلويرث 
 احلديث مل يروه مسلم ، بل انفرد بإخراجه البخاري . فائدة :

 احلديث دليل على استحباب جلسة االسرتاحة .-1
، وبعد الركعة للثانية  هي جلسة خفيفة يفرتش رجله اليسرى وينصب اليمىن بعد الركعة األوىل قبل أن ينهض: وجلسة االسرتاحة 

 . الثالثة قبل أن ينهض للرابعة

 قد اختلف العلماء يف حكمها على أقوال :و 
 : أهنا مستحبة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
: مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة، وبه قال مالك بن احلويرث ، وأبو محيد ، وأبو قتادة ، ومجاعة من  قال النووي

 الصحابة، وأبو قالبة، وغريه من التابعني .
فذكرها، وهو الذي قال  واأللباين . حلديث الباب ، حيث أن مالك بن احلويرث وصف صالة النيب  ورجحه الشيخ ابن باز،

 .( صلوا كما رأيتموين أصلي ) له النيب 
 : أهنا غري مشروعة . القول الثاين

 وهذا مذهب اجلمهور .
ض ، حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود ،  : وقال كثريون أو األكثرون ال يستحب ، بل إذا رفع رأسه من السجود هن قال النووي



 257 

 وابن عباس ، وأيب الزناد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأمحد ، وإسحاق .
 .: وأكثر األحاديث على هذا  قال أمحد

 ألهنا مل تذكر يف أكثر األحاديث .-أ
 أنه ليس هلا ذكر خاص .-ب
 إمنا فعلها عندما كَّب وحطمه الناس . أن النيب -ج
 : سنة عند احلاجة وإال فال . لقول الثالثا

 وهذا اختيار ابن قدامة ، والشيخ السعدي رمحه هللا ، والشيخ ابن عثيمني .
 تركها عند عدم احلاجة إليها .أصح األقوال الثالثة يف جلسة االسرتاحة استحباهبا للحاجة إليها ، واستحباب  : قال السعدي

 تمع األدلة .:  وهبذا القول جت قال ابن قدامة 
 ويؤيد القول باستحباهبا أمران :

 .أنه كان يفعلها تشريعاً لُيقتدي به  أن األصل يف فعل النيب  أحدُا :
يف ثبوت هذه اجللسة يف حديث أيب محيد الساعدي الذي رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد ، وفيه وصف صالة  واألمر الثاين :

 دقوه يف ذلك .فص يف عشرة من الصحابة  النيب 
وأمنا قول بعضهم: لو كانت سننة لذكرها كلن من وصف صالته، فيقوني أننه فعلها للحاجة ففيه نظٌر، فائدة : قال ابن حجر : 

ا أخذ جمموعها عن جمموعهم.  فإنن السننن املتنفق عليها مَل يستوعبها كلن واحد ممنن وصف، وإمنن
بأنن األصل عدم العلة ، وبأنن مالك بن احلويرث هو راوي حديث " صلنوا   ، قال فعلها لعلة  وقال يف رده على من قال إنه 

 ة .كما رأيتموين أصلي " فحكايته لصفات صال
لالسرتاحة أم ال؟ وسبب اخلالف يف املسألة هو : هل جلوس املأموم يف هذه  اختلف العلماء هل األفضل للمأموم أن جيلس-2

  ال ؟ أم تابعة اليت أمر هبا النيب عن اإلمام ينايف امل احلال وتأخره
  . اإلمام ، وتأخر املأمـــــوم يف هذه احلال يسري ال يضر : أن املأموم جيلس لالسرتاحة ولو مل جيلسها القول األول
َا قال النووي : َاَحة  أََتى هب  َماُم جْلَسَة االْسرت  ريٌَة .  الشافعية( : أَلنَّ اْلُمَخاَلَفَة ف يَهااْلَمْأُموُم ، قَاَل َأْصَحابـَُنا )يعين َوإ ْن تـََرَك اإل   َيس 
  . : أنه ال جيلسها القول الثاين

 واختار هذا الشيخ ابن عثيمني .
هذا اجللوس  وقال الشيخ ابن عثيمني يف ) الشرح املمتع (مسألة : إذا كان اإلنسان مأمومًا فهل ُيسن له أن جيلس إذا كان يرى

  ضل؟سنة أو متابعة اإلمام أف
األول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك اإلمام يف الركعة الثانية فإنه  اجلواب : أن متابعة اإلمام أفضل ، وهلذا يرتك الواجب وهو التشهد

اإلمام ، فقد قال  ركعة فيأيت بتشهد زائد من أجل متابعة اإلمام ، بل يرتك اإلنسان الركن من أجل متابعة سوف يتشهد يف أول
)فيرتك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس يف موضع القيام، ويومئ يف موضع الركوع،   إذا صلى قاعدًا فصلوا قعوداً : ) النيب 

  . هذا من أجل متابعة اإلمام كل
  . فإن قال قائل : هذه اجللسة يسرية ال َيصل هبا ختلف عن اإلمام

ا وإذا كَّبن فكَّبوا ( فأتى بالفاء الدالة على الرتتيب والتعقيب وإذا سجد فاسجدو  قال : ) إذا ركع فاركعوا فاجلواب : أن النيب 
يبادر باملتابعة، فال يوافق ، وال  مهلة ، وهذا يدل على أن األفضل يف حق املأموم أال يتأخر عن اإلمام ولو يسريًا ، بل بدون
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 هـ.ا. يسابق ، وال يتأخر ، وهذا هو حقيقة االئتمام 
مأمومًا وجيلس بني الركعات جلسة االسرتاحة  ( عن رجل يصلي1/135يف "الفتاوى الكَّبى" ) سئل شيخ اإلسالم كما فائدة :

  ومل يفعل ذلك اإلمام فهل جيوز ذلك له ؟
جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كَّب السن للحاجة أو  فأجاب : جلسة االسرتاحة قد ثبت يف الصحيح أن النيب 

قال باألول مل  فمن قال بالثاين استحبها ، كقول الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني ، ومن الصالة ؟ فعل ذلك ألنه من سنة
األخرى . ومن فعلها مل ينكر عليه وإن كان مأمومًا ، لكون  يستحبها إال عند احلاجة كقول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف الرواية

قد تعارض  باستحباهبا . وهل هذا إال فعل يف حمل اجتهاد ؟ فإنهعنه عند من يقول  يالتخلف املنه التأخر مبقدارها ليس هو من
لكنه يسري ، فصار مثلما إذا قام من التشهد األول  فعل هذه السنة عنده واملبادرة إىل موافقة اإلمام ، فإن ذلك أوىل من التخلف

ومثل  ري من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟يرى أنه مستحب ، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يس قبل أن يكمله املأموم ، واملأموم
    هـ.ا . لفعل مستحب وهللا أعلم هذه املسائل هي من مسائل االجتهاد واألقوى أن متابعة اإلمام أوىل من التخلف

 حكى بعض العلماء اإلمجاع على أهنا ليست بواجبة . -3

 بخاري ، لكنها شاذة .جاء ذكر جلسة االسرتاحة يف حديث املسيء يف صالته يف بعض روايات ال-4

 هذه اجللسة ليس هلا ذكر خاص وليس هلا تكبري .-5
 جواز التعلم بالفعل ، ليكون أنقى يف ذهن املتعلم .-6
 جواز فعل العبادة ألجل التعلم .-7

َنَة  - 96  . نْيَ َيَدْيِه , َحَّتَّ يـَْبُدَو بـََياُض إْبطَْيِه (َكاَن إَذا َصلَّى فـَرََّج بَـ   :) َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َماِلٍك ْبِن ُِبَيـْ
---------- 

نَ )  وهو  -بكسر القاف وسكون املعجمة بعدها موحندٌة  -وهو عبد هللا بن مالك بن القشب ة ( َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َماِلٍك ْبِن ُِبَيـْ
 لقب ، واَسه جندب بن نضلة بن عبد هللا.

فحالف بين املطنلب بن عبد مناٍف ، وتزونج حبينة بنت احلارث  -يعين يف اجلاهلينة  -ن القشب مكنة قال ابن سعد: قدم مالك ب
َبْت، وأسلم ابنها عبد هللا قدمياً.  بن املطنلب واَسها عبدة، وحبينة لقٌب، وأدركْت حبينة اإلسالم فأسلمْت وصح 

 ، أو أمن مالك؟وحكى ابن عبد الَّبن. اختالفاً يف حبينة. هل هي أمن عبد هللا 
ا أمن عبد هللا، فينبغي أن يكتب ابن حبينة بزيادة ألف ، ويعرب إعراب عبد هللا كما يف عبد هللا بن أيبن بن سلوٍل  والصنواب أهنن

 ) الفتح ( .ة .    وحممند بن علين ابن احلنفين 
 أي : إذا سجد . (َكاَن ِإَذا َصلَّى )  

 كلن يد عن اجلنب الذي يليها.  أي: حننى( فـَرََّج بـَنْيَ َيَدْيِه ) 
 أي : حىت يظهر .( َحَّتَّ يـَْبُدَو بـََياُض ِإِبطَْيِه )  

 عن األرض .(  َواْرَفْع ِمْرفـََقْيكَ ) 
 بعض صفات السجود املوافقة للسنة : -1

 : ما جاء يف حديث الباب : إبعاد العضدين عن اجلنبني ، واملبالغة يف ذلك . الصفة األول
 حلديث الباب .

 . (لو أن هبمة شاءت أن متر ملرت  )وجاء عن ميمونة قالت  
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  ما احلكمة من هذه الصفة ؟ 
 ألجل أن تنال اليدان حظهما من االعتماد واالعتدال يف السجود . أواًل :

 أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور . ثانياً :

 . أن السجود على هذه اهليئة دليل على النشاط والقوة ثالثاً :
َيفن هبا اعتماده عن وجهه وال يتأثنر أنفه وال جبهته، وال  أننهد : : احلكمة يف استحباب هذه اهليئة يف السنجو  قال القرطِب  

 يتأذنى مبالقاة األرض.
 مع مغايرته هليئة الكسالن.،  وقال غريه: هو أشبه بالتنواضع وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض

ن املنري يف احلاشية: احلكمة فيه أن يظهر كلن عضو بنفسه ويتمينز حىتن يكون اإلنسان الواحد يف سجوده كأننه وقال ناصر الدنين ب
عدد، ومقتضى هذا أن يستقلن كلن عضو بنفسه ، وال يعتمد بعض األعضاء على بعض يف سجوده، وهذا ضدن ما ورد يف 

م جسد واحد. الصنفوف من التصاق بعضهم ببعٍض ألنن املقصود هناك إظهار ُصلن ني حىتن كأهنن
اد بني امل  االَتن

 : وضع الكفني على األرض . الصفة الثانية
ُهَما-اَْلبَـرَاء ْبن  َعاز ٍب حلديث  ُ َعنـْ َي َاَّللَّ  م .َرَواُه ُمْسل  ( إ َذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّْيَك ، َواْرَفْع م ْرفـََقْيَك )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   -َرض 

 هذه واجبة كما سبق .و 
 . (يف حديث ابن عباس : ) أمرت أن اسجد ... 

 : رفع الذراعني عن األرض . الصفة الثالثة
 . (وارفع مرفقيك  )حلديث الَّباء  السابق -أ

 . (اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب  ):  ويف حديث أنس قال : قال رسول هللا -ب
 صفة الكسالن ، وتشبه باحليوان .ألن هذه الصفة 
 أن يضع كفيه على األرض مبسوطتني . مضمومتني األصابع . الصفة الرابعة :

َّ  ) َوائ ل ْبن  ُحْجر حلديث   م .َرَواُه َاحْلَاك   (َكاَن إ َذا رََكَع فـَرََّج بـَنْيَ َأَصاب ع ه  ، َوإ َذا َسَجَد َضمَّ َأَصاب َعُه  َأنَّ اَلنَّيب 
 كمة من هذه الصفة يف السجود: ليحصل بذلك متام االستقبال للقبلة، وألن ذلك أعون على َتملها يف أثناء السجود .احل-2
 يستثىن من مسألة إبعاد العضدين  مسألتني :-3

 : إذا طال السجود ومل يستطع اإلنسان أن يستمر على اجملافاة ، فهنا يعتمد على ركبتيه . األول
مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا،  إىل رسول هللا  شكى أصحاب النيب  )نه من حديث أيب هريرة قال روى أبو داود يف سن

 . (: استعينوا بالركب  فقال هلم النيب 
 : يعين باعدوا العضدين عن اجلنبني . تفرجوا

 .  (أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود  )قال ابن عجالن أحد رواة احلديث : 
 موم ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( .ولع

 . إذا كان يف صالة مجاعة وخشي أن يؤذي غريه ، فهنا ال يستحب فعلها ، ملا َيصل فيها من اإليذاء ملن ِبانبهالثانية : 
 ( . هَكاَن إَذا َصلَّى فـَرََّج بـَنْيَ َيَديْ   َأنَّ النَِّبَّ  قوله ) -4

 ك ( . َفَضْع َكفَّْيَك ، َواْرَفْع م ْرفـََقيْ إ َذا َسَجْدَت وحديث الَّباء السابق ) 
جيايف يديه، فلو أنن هبيمة أرادت أن مترن َلمرنت " مع  هذه األحاديث ، مع حديث ميمونة عند مسلم: كان الننيبن قال احلافظ :
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 حديث ابن حبينة ، ظاهرها وجوب التنفريج املذكور.
له مشقنة السنجود عليهم إذا  ، وهو حديث أيب هريرة: شكا أصحاب الننيبن لكن أخرج أبو داود ما يدلن على أننه لالستحباب 

 انفرجوا، فقال: استعينوا بالرنكب. وترجم له " الرنخصة يف ذلك " أي: يف ترك التنفريج.
 قال ابن عجالن أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السنجود وأْعيا.

مذين احلديث  املذكور ، ومَل يقع يف روايته " إذا انفرجوا " فرتجم له " ما جاء يف االعتماد إذا قام من السنجود ". وقد أخرج الرتن
 فجعل حملن االستعانة بالرنكب ملن يرفع من السنجود طالباً للقيام.

 ) الفتح ( .   واللفظ حمتمل ما قال، لكنن الزنيادة اليت أخرجها أبو داود تعنين املراد.
 ماء هل املرأة كالرجل يف هذا الصفة أم ال ؟ على قولني :اختلف العل-5

 : أن املرأة ليست كالرجل يف هذه الصفة فإهنا تضم نفسها حال السجود . القول األول
 وهذا مذهب احلنابلة 

 ألن املطلوب منها التجمع والتصون .
 : أن املرأة كالرجل يف كل شيء . القول الثاين

 وهذا قول إبراهيم النخعي .
: ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( وهذا خطاب   ألنه مل يرد يف السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك وخاصة قوله 

 عام للرجال والنساء .
 وهذا القول هو الصحيح .

 والغالب أن املرأة تصلي لوحدها . 

 أنه يستحب إظهار كل ما يدعوا إىل الرغبة يف العبادة .-6

 ُيَصلِ ي يف نـَْعَلْيِه ؟ قَاَل : نـََعْم ( . َمْسَلَمَة َسِعيِد ْبِن يَزِيَد قَاَل ) َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك : َأَكاَن النَِّبُّ َعْن َأِب  - 97
---------- 

 احلديث دليل على استحباب الصالة بالنعال ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :-1
 ة .: أنه سنالقول األول 

 وهذا ورد عن مجاعة من الصحابة منهم : ابن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وأنس ، وسلمة .
 وورد عن مجاعة من التابعني منهم : شريح القاضي ، واألسود بن يزيد ، والنخعي ، والقاسم بن حممد .

 وهو قول أكثر العلماء .
ُّ  حلديث الباب )-أ  م ( .َلْيه  ؟ قَاَل : نـَعَ  نـَعْ ُيَصلن ي يف   َأَكاَن النَّيب 

َفاف ه  ) َشدَّاد  ْبن  أَْوٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا  وحلديث  -ب  رواه أبو داود م( . َخال ُفوا اْليَـُهوَد فَإ نَـُّهْم اَل ُيَصلُّوَن يف  ن َعاهل  ْم، َوالَ خ 
َنَما َرُسوُل هللا  وحلديث  -ج ُيَصلن ي ب َأْصَحاب ه  إ ْذ َخَلَع نـَْعَلْيه  فـََوَضَعُهَما َعْن َيَسار ه  ، فـََلمَّا رََأى   َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  ، قَاَل ) بـَيـْ

أَْلَقْيَت نـَْعَلْيَك َصالَتَُه ، قَاَل: َما مَحََلُكْم َعَلى إ ْلَقاء  ن َعال ُكْم ، قَاُلوا: رَأَيـَْناَك  َذل َك اْلَقْوُم أَْلَقْوا ن َعاهَلُْم ، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل هللا  
َنا ن َعالََنا، فـََقاَل َرُسوُل هللا   َّْب يَل  فَأَْلَقيـْ َوقَاَل : إ َذا َجاَء َأَحدُُكْم إ ىَل -أَْو قَاَل : أًَذى  -أَتَاين  فََأْخبَـَرين  َأنَّ ف يه َما َقَذرًا  : إ نَّ ج 

د  فـَْليَـْنظُْر : فَإ ْن رََأى يف  نـَْعَلْيه  قَ   رواه أبو داود .َذرًا أَْو أًَذى فـَْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلن  ف يه َما ( اْلَمْسج 
 فهذا احلديث يدل على أن الصالة بالنعال أمر مشهور معروف .



 261 

 : أنه مباح . القول الثاين
 وذهب إليه بعض العلماء ، ورجحه ابن دقيق العيد .

 حافياً . كان يصلي أحياناً   واستدلوا باألحاديث الدالة على أن النيب 
 رواه النسائي .صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره (  كحديث عبد هللا بن السائب : ) أن رسول هللا 

 . القول األولوالصحيح 
  و اجلواب عن صالة النِب  أن صالة النيب أحيانًا حافيًا ؟  بعض األحيان حافيًا مع حثه على الصالة بالنعال

 استحباب ذلك العمل ، بل ليبني عدم وجوبه . وأمره به ، ال يدل على عدم
 جيب عند الصالة بالنعال مراعاة ما يلي :-2

 تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصالة هبما، حىت ال يصلي هبما وعليهما جناسة . -أ 

 حلديث أيب سعيد السابق . 

 أن ال يصلي هبما يف املساجد املفروشة . -ب 

 إىل مفسدة وفتنة .أن ال يؤدي صالته يف نعليه أو خفيه  -ج 

 فوائد بالنعال :
وورد يف كون الصنالة يف الننعال من الزنينة املأمور بأخذها يف اآلية حديث ضعيف جدناً. أورده ابن عديٍن قال ابن حجر :  أواًل :

 يف " الكامل " وابن مردويه يف " تفسريه " من حديث أيب هريرة ، والعقيلين من حديث أنس.
 ي .َأْن يـَْنَتع َل الرَُّجُل َوُهَو قَائ ٌم( رواه الرتمذ قال : )نـََهى َرُسوُل اَّللَّ   يرة عن أيب هر  ثانياً :

رمحه هللا : يشبه أن يكون إمنا هنى عن لبس النعل قائمًا ؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له ورمبا كان ذلك  قال اْلطاِب
 م .   ) معامل السنن ( .ود له واالستعانة باليد ليأمن غائلته . وهللا أعلسبباً النقالبه إذا لبسها قائماً ، فأمر بالقع

رمحه هللا : " واألمر لإلرشاد؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن ومنه أخذ الطييب وغريه ختصيص النهي مبا يف لبسه  وقال املناوي
 ر ( فيض القديف .  ) قائماً تعب كاخل

ـــ يف النهي عن االنتعال قائمًا ـــ : هذا يف نعل َيتاج إىل معاجلة يف إدخاله يف الرجل؛ ألن رمحه هللا  وقال الشيخ ابن عثيمني
 اإلنسان لو انتعل قائماً والنعل َيتاج إىل معاجلة فرمبا يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال املعروفة اآلن فال بأس أن ينتعل

 ق .ألن نعالنا املوجودة يسهل خلعها ولبسها وهللا املوفاإلنسان وهو قائم وال يدخل ذلك يف النهي؛ 
يع َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة  ثالثاً : يًعا، أَْو ل يُـْنع ْلُهَما مجَ  َدٍة، ل ُيْحف ه َما مجَ  ي َأَحدُُكْم يف  نـَْعٍل َواح   متفق عليه اً(. قَاَل )اَل مَيْش 

ْسَعُه ، َواَل  اَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  قَ  وروى مسلم َعْن َجاب ٍر  َدٍة َحىتَّ ُيْصل َح ش  ْسُع نـَْعل ه  َفاَل مَيْش  يف  نـَْعٍل َواح  )َمْن انـَْقَطَع ش 
دٍ    .والشسع : السري الذي يوضع فيه أصبع الرن جل من النعل( .      مَيْش  يف  ُخفٍن َواح 

 . ومجهور العلماء على كراهة املشي بنعل واحدة
 اختلف يف احلكمة من النهي :

ُّ : احلْ ْكَمة يف  النـَّْهي : َأنَّ النـَّْعل ُشر َعْت ل و قَايَة  الرن ْجل َعمَّا َيُكون يف   قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح  :  قَاَل اخلَْطَّايب 
ي أَْن يـَتَـَوقَّى إل  ْحَدى ر ْجَلْيه  َما اَل يـَتَـَوقَّى ل أْلُْخَرى ، فـََيْخرُج اأْلَْرض م ْن َشْوك أَْو حَنْوه ، فَإ َذا ا نـَْفَرَدْت إ ْحَدى الرن ْجلَ  نْي  ا ْحَتاَج اْلَماش 
يَّة َمْشيه ، َواَل يَْأَمن َمَع َذل َك م ْن اْلع ثَار   . ب َذل َك َعْن َسج 
َب فَاع ل َا ُنس  َنَُّه ملَْ يـَْعد ل بـَنْي َجَوار حه ، َوُرمبَّ   . َذل َك إ ىَل ا ْخت اَلل الرَّْأي أَْو َضْعفه َوق يَل : أل 
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ْعت دَ  َنَـَّها َخار َجة َعْن اال  ن: ق يَل: اْلع لَّة ف يَها أَنَـَّها م ْشَية الشَّْيطَان، َوق يَل: أل  : اْلَكرَاَهة ف يه  ل لشُّْهرَة  َوقَاَل ا ْبن اْلَعَريب  َهق يُّ ال. َوقَاَل اْلبَـيـْ
به ُشْهَرة َفَحقن فـََتْمَتدن اأْلَْبَصار   )الفتح( ب.ه َأْن جَيَْتن  ل َمْن تـََرى َذل َك م ْنُه، َوَقْد َوَرَد النـَّْهي َعْن الشُّْهَرة يف  اللن َباس، َفُكلن َشْيء َصيـََّر َصاح 

د اَل ل ُعْذٍر ، وَ وقال النووي :  َدة أَْو َمَداس َواح  َدة أَْو ُخفن َواح  َدل يله َهذ ه  اأْلََحاد يث الَّيت  ذََكَرَها ُمْسل م . ُيْكَره اْلَمْشي يف  نـَْعل َواح 
ري أَْرفَ  ْثله ، َوخُمَال ف ل ْلَوقَار  ، َوأل َنَّ اْلُمْنَتع َلة َتص  َا َكاَن قَاَل اْلُعَلَماء : َوَسَببه َأنَّ َذل َك َتْشو يه َوم  ع م ْن اأْلُْخَرى ، فـَيَـْعُسر َمْشيه ، َوُرمبَّ

 . َسَبًبا ل ْلع ثَار  
 أخرجه الطحاوي ة(. إن الشيطان ميشي يف النعل الواحدل )قا عن أيب هريرة أن رسول هللا ة( السلسلة الصحيح)قال األلباين يف و 

 املرادي و هو ثقة . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري الربيع بن سليمان
، الزناد عن األعرج به بلفظ" ال ميش أحدكم يف نعل واحدة ، لينعلهما مجيعاً  و احلديث يف "الصحيحني "و غريمها من طريق أيب

 أو ليخلعهما مجيعا " .
 ( و غريمها .322/  3( وأمحد )154/  6أخرجه مسلم )( ال متش يف نعل واحدة  )وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ 

الطحاوي هذا لتضمنه علة النهي ،  ، و إمنا خرجت حديثقلت : فاحلديث يف النهي عن املشي يف نعل واحدة صحيح مشهور 
 .... فذكر ما تقدم من الفتح ، مث قال األلباين : َتديدها ، فجاء يف " الفتح " من األقوال اليت قيلت يف اً واحد فهو يرجح قوالً 

ياه بقوله : " قيل " مما يشعر وتصديره إ، فأقول : الصحيح من هذه األقوال ، هو الذي حكاه ابن العريب أهنا مشية الشيطان 
به .  هذا احلديث الصحيح املؤيد هلذا " القيل " ، و لو وقف عليه ملا وسعه إال اجلزم بتضعيفه ، و ذلك معناه أنه مل يقف على

اسبة طريقته يف مجع األحاديث وذكر أطرافها املن ، و إال لذكره على اً وكذلك سكوت احلافظ عليه يشعرنا أنه مل يقف عليه أيض
 العلة و َتديدها سواه . للباب ، السيما و ليس يف تعيني

إىل اإلمام أيب جعفر الطحاوي ، فهو الذي حفظها  فخذها فائدة نفيسة عزيزة رمبا ال تراها يف غري هذا املكان ، يعود الفضل فيها
 ) السلسلة الصحيحة ( .   عشرات الكتب األخرى لغريه . لنا بإسناد صحيح يف كتابه دون

 : ) تنبيه (
 ( .يف نعل واحدة  رمبا مشى النيب  )قالت .  أما احلديث الذي رواه ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة

 ي .أخرجه الرتمذ، فهو ضعيف ال َيتج به 
َنَب بِْنِت َرُسوِل اَّللَِّ َكاَن ُيَصلِ ي َوُهَو َحامِ   ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب قـََتاَدَة األَْنَصاِريِ   – 98 َوأَلِب  ل  ُأَماَمَة بِْنَت زَيـْ

 . اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع ْبِن َعْبِد َِشٍْس , فِإَذا َسَجَد َوَضَعَها , َوِإَذا قَاَم مَحََلَها (
---------- 

 الة الظـهر أو العصر ( .أي : صالة الفريضة كما يف رواية مسلم ، وقد جاء عند أيب داود ) ص(  َكاَن ُيَصلِ ي) 
( وهي بنت أيب العاص بن الربيع ، وقد جاء عند أيب داود ) بينما حنن يف املسجد جلوساً خرج علينا رسول  ُهَو َحاِمل  ُأَماَمةَ ) وَ 
 َيمل أمامة ... وهي صبية ( . هللا 

ن أباها كان مشركًا آنذاك ، وزينب هي ابنة رسول ، وقيل: أل ( نسبها إىل أمها لشرف نسبها إىل رسول هللا  بِْنِت زَيـَْنبَ )  
 كَّبى بناته .  هللا 
... ( جاء عند أيب داود ) حىت إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ، مث ركع وسجد ، حىت إذا فرغ من  فِإَذا َسَجَد َوَضَعَها) 

 سجوده مث قام ، أخذها فردها يف مكاهنا ... ( .
 ل الصيب والصبية يف الصالة ، وهذا الفعل ال يبطل الصالة ، ألنه قليل وحلاجة .احلديث دليل على أنه جيوز مح-1
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 ومحل أكثر أهل العلم هذا احلديث على أننه عمٌل غري متواٍل لوجود الطنمأنينة يف أركان صالته.:  قال ابن حجر
 وقد أنكر املالكية محل الصيب يف الفريضة ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :

 قالوا : إن هذا يف النفل .ب األول : اجلوا
 وهذا التأويل فاسد ، ألن قوله : يؤم الناس ، صريح أو كالصريح يف أنه كان يف الفريضة .  :  قال النووي

 فإنن ظاهر األحاديث أننه كان يف فريضة.،  وهو تأويٌل بعيدٌ :  وقال القرطِب
 ه ( .يؤمن النناس. وأمامة على عاتق رأيت الننيبن م ) مسل وسبقه إىل استبعاد ذلك املازرين وعياض، ل َما ثبت يف

يف الظنهر أو العصر ، وقد  بينما حنن ننتظر رسول هللا ) وأليب داود ،  : إمامته بالنناس يف الننافلة ليست مبعهودةٍ  قال املازرين 
نا وهي يف مكاهنادعاه بالل إىل الصنالة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه ، فقام يف مصاله فقمنا خ  ( . لفه ، فكَّبن فكَّبن

 نه منسوخ .إ قالوا :اجلواب الثاين : 
 وهذا قول ضعيف ، ألن النسخ ال يثبت باالحتمال .

" إنن يف الصنالة لشغاًل "؛ ألنن  وتُعقنب: بأنن الننسخ ال يثبت باالحتمال ، وبأنن هذه القصنة كانت بعد قوله قال ابن حجر : 
 رة، وهذه القصنة كانت بعد اهلجرة قطعاً مبدنٍة مديدٍة.ذلك كان قبل اهلج

 قالوا : هي اليت تعلقت به .اجلواب الثالث : 
 سجد وضعها ، وإذا قام محلها ( وعند أيب داود  ) مث أخذها فردها يف مكاهنا ( . إذاوهذا غري صحيح ، ففي احلديث  ) 

أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة ال دليل عليها  ، وبعضهم :  وادعى بعضهم أنه خاص بالنيب  قال النووي
وال ضرورة إليها ، بل احلديث صحيح صريح يف جواز ذلك ، وليس فيه ما َيالف قواعد الشرع ، ألن اآلدمي طاهر وما يف جوفه 

 من النجاسة معفو عنه لكونه يف معدته .
حىتن إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها مثن ركع وسجد، حىتن  )مرو بن سليم وأليب داود من طريق املقَّبين عن ع: وقال ابن حجر

وهذا صريح يف أنن فعل احلمل والوضع كان منه ال منها خبالف ما أونله  ا (إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردنها يف مكاهن
 . اخلطنايبن 

 أنواع احلركة يف الصالة :-2
 أواًل : حركة واجبة .

 ليها صحة الصالة .وهي اليت تتوقف ع
: لو أن رجاًل ابتدأ الصالة لغري القبلة بعد أن اجتهد مث جاءه شخص وأخَّبه أن القبلة على ميينه ، فهنا جيب أن يستدير  مثال

 ويتحرك ناحية القبلة .
 وكذلك لو ذكر أن يف مشاغه جناسة وهو يصلي فإنه جيب عليه أن َيلعه إلزالة النجاسة .

 ة .ثانياً : حركة مستحب
 وهي اليت تتوقف عليها كمال الصالة .

 : لو تبني أنه متقدم على جريانه يف الصالة ، فتأخره هنا سنة . مثال
 ثالثاً : احلركة املباحة .

 وهي احلركة اليسرية للحاجة ، أو الكثرية للضرورة .
 : رجل يصلي يف الظل فأحس بَّبودة فتقدم أو تأخر من أجل الشمس فهذه مباحة . مثال
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 ابعاً : احلركة احملرمة .ر 
 الكثرية ، لغري ضرورة ، متوالية 

 فإذا اجتمعت هذه الشروط الثالثة يف الفعل صار حمرماً مبطاًل للصالة .

 أن الفعل القليل ال يبطل الصالة .-3

 مع الصبيان وسائر الضعفة ومالطفتهم . تواضع النيب -4

 ث ذلك ، ومل يثبت هني يف منعهم من املساجد .جواز إدخال الصبيان يف املساجد ، وقد تقدم حب-5

 .  حسن تواضع النيب -6

  . حسن خلق النيب -7

 قَاَل ) اْعَتِدُلوا يف السُُّجوِد َوال يـَْبُسْط َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه اْنِبَساَط اْلَكْلِب (. َعْن النَِّبِ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 99
---------- 

، قال ابن دقيق العيد : لعل االعتدال هنا حممول على أمر كونوا فيه على العدل واالستقامة   ( أي :السجود  اعتدلوا يف) 
 معنوي ، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع .

: ال جيعل ذراعيه على األرض كالبساط والفراش ، والذراع من اإلنسان من طرف املرفق إىل طرف أن ( ذراعيه ...وال يبسط ) 
 صبع الوسطى .اإل
 احلديث دليل على النهي أن يبسط املصلي ذراعيه أثناء السجود ، وقد اختلف العلماء يف حكمه على قولني : -1

 : أنه مكروه . القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

َي َاَّللَُّ َعنـَْها-َعائ َشة حلديث -أ اَلصَّاَلَة ب التَّْكب ري ، َواْلق رَاَءَة: بـ  )َاحلَْْمُد َّلل َّ  َربن  اَْلَعاَلم نَي( َيْستَـْفت ُح  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  )قَاَلْت  -َرض 
ْص رَْأَسُه ، وملَْ ُيَصون ْبُه  َهى َأْن يـَْفرَتَِش اَلرَُّجُل ، وََكاَن إ َذا رََكَع ملَْ ُيْشخ   ( رواه مسلم . رَاَعْيِه ِاْفرِتَاَش اَلسَُّبعِ ذَويـَنـْ

 ب ) وال يبسط أحدكم ذراعية انبساط الكلب ( .وحلديث البا -ب
 : أنه حمرم . القول الثاين

 وإليه ذهب ابن حزم .
 لظاهر النص ) وال يبسط ... ( .

 والراجح األول . 
 احلكمة من النهي عن افرتاش الذراعني :-2

ألرض ، وأبعد من هيئات الكساىل فإن : واحلكمة يف هذا أنه أشبه بالتواضع ، وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من ا قال النووي
 املنبسط كشبه الكالب ، ويشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة االعتناء هبا واإلقبال عليها .

، فإنن التنشبيه باألشياء اخلسيسة يناسب تركه يف الصنالة.  قد ذكر احلكَم هنا مقرونًا بعلتهابن دقيق العيد: قال : وقال ابن حجر
 انتهى.
 ) الفتح ( .     املنهين عنها أيضاً مشعرة بالتنهاون وقلة االعتناء بالصنالة.واهليئة 

 السنة يف السجود رفع املرفقني : -3
 ) إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ( رواه مسلم . كما قال 
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 ويدل لذلك :يستفاد من احلديث كراهة مشاهبة احليوانات خصوصاً يف أداء العبادات ، -4
 قياس األوىل . :  أوالً 

وذلك أنه قد ورد النهي عن التشبه ببعض اآلدميني كاألعراب ، واألعاجم يف خصائصهم ، لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم 
 النقص ويدعو إليه ، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أوىل أن يكون مذموماً ومنهياً عنه .

 ء ، والعكس . : القياس على مسألة تشبه الرجال بالنسا ثانياً 
بل هو  –فإذا كان كل واحد منهما قد هُني عن التشبه باآلخر فيما َيتص به اآلخر برغم القدر املشرتك الكبري بينهما فكذلك 

 أن يُنهى اإلنسان عن التشبه بالبهائم . –من باب أوىل 
ن صفات مذمومة هلذه احليوانات ، وهذا يستلزم : أنه قد ورد ذم أهل اجلفاء كالكالبني ، واجلمالني ، وذلك ملا اكتسبوه م ثالثاً 

 .النهي عن مشاهبة احليوانات نفسها يف هذه الصفات املذمومة 
 بعض األمور اليت هني عن فعلها ألنه تشبه باحليوان :-5

 : حديث الباب ) ... وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ( . أوالً 
عن ثالث : نقر كنقر الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب(   : عن أيب هريرة قال )هنى رسول هللا ثانياً 

 . رواه أمحد
 . متفق عليه) العائد يف هبته كالكلب يقئ مث يعود يف قيئه (  : قوله  ثالثاً 
وطن املكان كما يوطن وأن ي، وافرتاش السبع ، عن نقر كنقر الغراب  : عن عبد الرمحن بن شبل قال ) هنى رسول هللا  رابعاً 

 البعري ( رواه أبو داود .
 ) الذي يتكلم واإلمام َيطب كمثل احلمار َيمل أسفاراً ( رواه أمحد . : قال  خامساً 

 ) ال يَّبك أحدكم كما يَّبك البعري ( . قال  سادساً :
 باب وجوب الطمأنينة يف الركوع والسجود

فـََقاَل :  َدَخَل اْلَمْسِجَد , َفَدَخَل رَُجل  َفَصلَّى , ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبِ   ِبَّ ) َأنَّ النَّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 100
ك ِلَْ ُتَصلِ  فـََقاَل : اْرِجْع َفَصلِ  , فِإنَّ  اْرِجْع َفَصلِ  , فِإنَّك ِلَْ ُتَصلِ  . فـََرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى , ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبِ  

َرُه , فـََعلِ ْميِن , فـََقاَل : إَذا ُقْمَت إَل الصَّالِة َفَكْبِ ْ  -َثالثًا  - , ُثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر  فـََقاَل : َواَلَِّذي بـََعَثَك بِاحْلَقِ  ال ُأْحِسُن َغيـْ
َفْع َحَّتَّ تـَْعَتِدَل قَائِمًا , ُثَّ ُاْسُجْد َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجدًا, ُثَّ اْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ ِمْن اْلُقْرآِن , ُثَّ ارَْكْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ  رَاِكعًا , ُثَّ ارْ 

 ا ( .َجاِلساً . َوافْـَعْل َذِلَك يف َصالِتَك ُكلِ هَ 
---------- 

من رواية إسحاق بن أيب طلحة ) بينما  جالس يف ناحية املسجد ( وللنسائى يف رواية ) ورسول هللا جاء (  َفَدَخَل رَُجل  ) 
 .جالس، وحنن حوله ( ، وهذا الرجل هو خالد بن رافع كما عند ابن أيب شيبة  رسول هللا 

 . زاد النسائي : ركعتني ، وفيه إشعار بأنه صلى نفاًل ، قال احلافظ : واألقرب أهنا َتية املسجد (  َفَصلَّى ) 
ويف رواية خ ، وهي أوىل، ألنه مل يكن بني صالته وجميئه ترا م ( فجاء فسل) ويف رواية أيب أسامة (   نَِّب ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى ال) 

 للبخاري ومسلم ) فقال : وعليك السالم ( .
نَـرين  حيث قال: فيه أن املوعظة يف وقت احلاجة أهم من ردن السالم، وألَنه لعله مل ي ابن حجر :قال 

ُ
رد عليه وفيه ردن على ابن امل

 السالم تأديًبا على جهله، فيؤخذ منه التأديب باهلجر وترك السالم. اهـ.
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قال احلافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحني ثبوت الرد يف هذا املوضع وغريه، إال الذي يف األميان والنذور، وقد ساق 
ابن املنري اعتمد على النسخة اليت اعتمد عليها  فلعل،  احلديث صاحب "العمدة" بلفظ الباب إال أنه حذف منه "فرد النيب 

 صاحب "العمدة". انتهى.
 ( ويف رواية ) أعد صالتك ( .اْرِجْع َفَصلِ   )
ْد حقيقة الصالة، فهو نفي للحقيقة، النتفاء الطمأنينة اليت هي ( ا فِإنَّك ِلَْ ُتَصل ِ  ) لفاء للتعليل؛ أي ألنك مل تصل، أي مل تُوج 

، أو أن املراد مل تصح صالتك، فيكون النفي راجًعا للصفة، خالفًا ملن قال: إنه نفي للكمال، ألن النفي يتوجه ركن من أركاهنا
 ل .   ) الفتح ( .للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإال يتوجه ألقرب صفة للحقيقة، كالصحة، ال الكما

َرهُ )  والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، )  يف حديث رفاعة و  ( , فـََعلِ ْميِن  فـََقاَل : َواَلَِّذي بـََعَثَك بِاحْلَقِ  ال ُأْحِسُن َغيـْ
والذي أكرمك يا رسول هللا، لقد جهدت، )  ويف رواية ( قد جهدت، وَحَرصُت، فأرين، وعلمين) ل ويف لفظ ( فعلمين، وأرين

 ل ( .ال: أج. فقئفقال الرجل: فأرين وعلمين، فإمنا أَنا بشر أصيب وأخط)  ويف رواية ( فعلمين
َلَة ، َفَكَّبن ْ ( ويف رواية )  إَذا ُقْمَت إَل الصَّالِة َفَكْبِ ْ )   ( . إ َذا ُقْمُت إ ىَل اَلصَّاَلة  فََأْسب غ  اَْلُوُضوَء ، مُثَّ ا ْستَـْقب ل  اَْلق بـْ
بأم الكتاب ( والبن حبان ) مث اقرأ بأم القرآن ، مث ( وعند أيب داود  من حديث رفاعة ) مث اقرأ  ُثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر ِمْن اْلُقْرآنِ ) 

 اقرأ مبا شئت ( فهذه الروايات تبني أن معىن : ما تيسر : أي الفاَتة .
 . (  فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومتكن لركوعك) يف رواية أمحد ( و  ُثَّ ارَْكْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ  رَاِكعاً ) 
أخرجه ابن أيب شيبة عنه، وقد أخرج  ( حىت تطمئن قائًما)  رواية ابن منري عند ابن ماجه( ويف  ْرَفْع َحَّتَّ تـَْعَتِدَل قَائِماً ُثَّ ا) 

مسلم إسناده بعينه يف هذا احلديث لكن مل يسق لفظه، فهو على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده، عن أيب 
 عيم" من طريقه، وكذا أخرجه السرناج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أيب أسامة.أسامة، وهو يف "مستخرج أيب ن

قال احلافظ رمحه هللا بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنينة يف االعتدال على شرط الشيخني، ومثله يف حديث رفاعة عند 
وعرف هبذا أن قول إمام احلرمني: يف القلب (  اصلهافأقم صلبك حىت ترجع العظام إىل مف)  أمحد، وابن حبان، ويف لفظ ألمحد

شيء ألهنا مل تذكر يف حديث املسيء صالته، دالن على أنه مل يقف على هذه  -أي الطمأنينة يف الرفع من الركوع-من إجياهبا 
  .الطرق الصحيحة. انتهى كالم احلافظ رمحه هللا تعاىل

فإذا )  ويف حديث رفاعة (  مث اصنع ذلك يف كل ركعة وسجدة) يف رواية حممد بن عمروو َوافْـَعْل َذِلَك يف َصالِتَك ُكلِ َها (  )
فإذا أمتمت صالتك على ة ) ويف رواي ( صنعت ذلك، فقد قضيت صالتك، وما انتقصت من ذلك، فإمنا تنقصه من صالتك

 ك ( .هذا، فقد متت، وما انتقصت من هذا فإمنا تنتقصه من صالت
 جوب  الطمأنينة يف الصالة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة  على قولني :احلديث دليل على و -1

 : أهنا ركن . القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 أنكر على الصحايب سرعته وقال ) إنك مل تصلن ( وأمره باإلعادة وأخَّبه بأنه مل يصل  مع أنه كان جاهالً . ألن النيب -أ
 رواه أمحد .: )أسوأ الناس سرقة الذي يسرق يف صالته ال يتم ركوعها وال سجودها وال خشوعها ( قال  وحلديث أيب مسعود-ب

وعن حذيفة  ) أنه رأى رجاًل ال يتم ركوعه وال سجوده ، فلما قضى صالته دعاه ، فقال له حذيفة : ما صليت ، لو مت -ج
 .بخاري رواه المت على غري الفطرة اليت فطر هللا عليها حممداً ( 

 زاد أمحد  بعد قوله : ) فقال له حذيفة منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعني سنة ( .
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 : أهنا سنة . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 فهذا أمر مبطلق الركوع والسجود .)يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا ( لقوله تعاىل : 
 آلية فهي مطلقة بينت السنة املراد هبا .وأما ا , والصحيح األول

 اختلف العلماء يف حد االطمئنان املطلوب على قولني :  -2
 هي  استقراٌر بقدر اإلتيان بالواجب . القول األول :

 مثال : يف الركوع يطمئن بقدر سبحان ريب العظيم .
 : أهنا السكون وإن قل .القول الثاين 

 األول . والصحيح 
 فيه دليل على وجوب القيام يف صالة الفرض ، وهو ركن من أركان الصالة .( ا ُقْمَت إَل الصَّالِة إذَ )  قوله -3
 وهذا دليل على وجوب استقبال القبلة يف الصالة ، وتقدم ذلك .) ُث استقبل القبلة (  جاء يف رواية -4
 .دليل على أن تكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة  (َفَكْبِ ْ  ) قوله-5
 ( . ... َفَكَّبن ْ لقوله )...  -أ

 ) وَترميها التكبري ( رواه أبو داود . ولقوله  -ب
مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجهور السلف  اإلحرام ركن من أركان الصالة ال تصح إال هبا . هذا  : فتكبريةقال النووي رمحه هللا

عقد الصالة مبجرد النية بال تكبري . قال ابن املنذر : ومل يقل به أنه قال : تن وحكى ابن املنذر وأصحابنا عن الزهري، واخللف 
 ي .الزهر  غري

فلو تركها اإلمام أو املأموم سهوا أو عمدا مل تنعقد صالته ، وال  مث قال : قد ذكرنا أن تكبرية اإلحرام ال تصح الصالة إال هبا ،
 ر . ) اجملموع ( .حنيفة ومالك وأمحد وداود واجلمهو  الركوع وال غريها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو جتزئ عنها تكبرية

 استدل بقوله : ) مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ( احلنفية على عدم وجوب قراءة الفاَتة ، والرد عليهم : -6
 أن املراد بقوله ) مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ( هو قراءة الفاَتة . 

 لكتاب ( .لرواية أيب داود  ) مث اقرأ بأم ا
 والبن حبان ) مث اقرأ بأم القرآن ، مث اقرأ مبا شئت ( .
 فهذه الروايات تبني أن معىن : ما تيسر : أي الفاَتة .

 أركان الصالة .-7
 :القيام 

 ( .إ َذا ُقْمُت إ ىَل اَلصَّاَلة  فََأْسب غ  اَْلُوُضوَء لقوله )  
 يف النفل فسنة .واملراد القيام يف الفرض مع القدرة ، أما القيام 

 :تكبرية اإلحرام 
ْ لقوله )    ( .َفَكَّبن 

 قراءة الفاَتة :
)ال  –إن شاء هللا  –( ويف رواية أيب داود )مث اقرأ بأم القرآن( . وحلديث عبادة وسيأيت مُثَّ ا قْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك م ْن اَْلُقْرآن  لقوله ) 
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 صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب( .
 الركوع :

 ( .مُثَّ ا رَْكْع لقوله )  
 الطمأنينة :

 ( .َحىتَّ َتْطَمئ نَّ رَاك ًعا لقوله )  
 :  الرفع من الركوع

 ( .مُثَّ ا ْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتد َل قَائ ًما  لقوله )
  السجود :

ًدا  لقوله )  ( .مُثَّ ُاْسُجْد َحىتَّ َتْطَمئ نَّ َساج 
 اجللسة بني السجدتني :

 . ( ا ْرَفْع َحىتَّ َتْطَمئ نَّ َجال ًسا مُثَّ لقوله )  
  الرتتيب :
 ذكرها مرتبة وقال ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . ألن النيب 

 نستفيد من قوله ) مث اقرأ ... ( أنه البد من قراءة ، يعين البد من النطق ، وعلى هذا فلو قرأ بقلبه مل يصح ، ألنه مل يقرأ .-8
 أن يسمع نفسه أم يكفي أن يبني احلروف ؟ لكن  هل يشرتط يف القراءة 

 البد أن يسم ع نفَسه . قيل :
 الصواب .وهذا هو ال يشرتط بذلك ، بل يكفي أن ينطق باحلروف ،  وقيل :

 احلديث دليل على أن األحكام ال تثبت إال بعد العلم .-9
 . اَل يـَْثُبُت اخلْ طَاُب إالَّ بـَْعَد اْلَباَلغ  قال ابن تيمية : 

ُْنذ رَُكْم ب ه  َوَمْن بـَلَ )  ْول ه  تـََعاىَل ل قَ   غ ( .أل 
َعَث َرُسوالً لقوله تعاىل ) وَ    ( .َوَما ُكنَّا ُمَعذن ب نَي َحىتَّ نـَبـْ

 ل ( .ل َئالَّ َيُكوَن ل لنَّاس  َعَلى اَّللَّ  ُحجٌَّة بـَْعَد الرُّسُ تعاىل )  َول َقْول ه  
ْثُل َهَذا يف  اْلُقْرآن  ُمتَـَعدن دٌ  َ ُسْبَحانَُه أَنَُّه اَل يـَُعاق ُب َأَحًدا َحىتَّ يـُبَـلن َغُه َما َجاَء ب ه  الرَُّسوُل.َوم   ، بـَنيَّ

 اْلُمْسَتف يَضة  َعْنُه يف  أَْمثَال  َذل َك. َوَهذ ه  ُسنَُّة َرُسول  اَّللَّ  
َحاح   ُهَو احْلَْبُل اأْلَبـَْيُض م ْن  (اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض م ْن اخْلَْيط  اأْلَْسَود  )وا أَنَّ قـَْوله تـََعاىَل: أَنَّ طَائ َفًة م ْن َأْصَحاب ه  ظَنُّ ) فَإ نَُّه َقْد ثـََبَت يف  الصن 

ُّ ،  َفَكاَن َأَحُدُهْم يـَْرب ُط يف  ر ْجل ه  َحْباًل ، احْلَْبل  اأْلَْسَود   َ النَّيب  َ َهَذا م ْن َهَذا فـَبَـنيَّ أَنَّ اْلُمرَاَد بـََياُض النـََّهار ،  مُثَّ يَْأُكُل َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
َعاَدة . ، وملَْ يَْأُمْرُهْم ب اإْل   َوَسَواُد اللَّْيل 

ُل إىَل َحْيثُ ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاب  َوَعمَّاٌر َأْجَنَبا، فـََلْم ُيَصلن  ُعَمُر َحىتَّ أَْدَرَك اْلَماَء ؛ َوَظنَّ َعمَّاٌر َأنَّ التـُّرَ ) وََكَذل َك  ُل اْلَماُء  اَب َيص  َيص 
ُهْم ب اْلَقَضاء   نـْ ًدا م   ( . فـََتَمرََّغ َكَما مَتَرَُّغ الدَّابَُّة وملَْ يَْأُمْر َواح 

، وملَْ يَْأُمْرُه ب اْلَقَضاء ، َبْل أََمَرُه ب التـََّيمُّم  يف    .وََكَذل َك أَبُو َذرٍن بَق َي ُمدًَّة ُجُنًبا ملَْ ُيَصلن   اْلُمْستَـْقَبل 
ْست َحاَضة  اْلُمْسَتَحاَضُة قَاَلْت: إينن  ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َشد يَدًة مَتْنَـُعين  الصَّاَلَة َوالصَّْوَم، فََأَمَرَها ب الصَّاَلة  زَ ) ل َك وََكذَ  وملَْ (  َمَن َدم  اال 

 يَْأُمْرَها ب اْلَقَضاء .
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، فـََقاَل َلُه: إنَّ َصاَلتـََنا َهذ  َتَكلََّم ُمَعاو يَ )َوَلمَّا َحُرَم اْلَكاَلُم يف  الصَّاَلة   ه  ُة ْبُن احلََْكم  السَُّلم يُّ يف  الصَّاَلة  بـَْعَد التَّْحر مي  َجاه اًل ب التَّْحر مي 
 وملَْ يَْأُمْرُه ب إ َعاَدة  الصَّاَلة . (اَل َيْصُلُح ف يَها َشْيٌء م ْن َكاَلم  اآْلَدم ين نيَ 

َكََّة، َوب َأْرض  احْلََبَشة  َوَلمَّا ز يَد يف  َصاَلة  احلَْ  ْثُل َمْن َكاَن مب  نَي َهاَجَر إىَل اْلَمد يَنة ، َكاَن َمْن َكاَن بَع يًدا َعْنُه م  ُيَصلُّوَن رَْكَعتَـنْي ، وملَْ َضر  ح 
ُّ ب إ َعاَدة  الصَّاَلة .  يَْأُمْرُهْم النَّيب 

ُلْغ اخْلَبَـُر إىَل م ْن َكاَن ب َأْرض  احْلََبَشة  م ْن اْلُمْسل م نَي، َحىتَّ فَاَت ذَ َوَلمَّا فُر َض َشْهُر َرَمَضاَن يف  السََّنة  الثَّ  ل َك ان َية  م ْن اهلْ ْجَرة ، وملَْ يـَبـْ
. َيام   الشَّْهُر، ملَْ يَْأُمْرُهْم ب إ َعاَدة  الصن 

يَحنْي  أَنَُّه  ن  الْ ) َوثـََبَت َعْنُه يف  الصَّح  يء  يف  َصاَلت ه : َصلن  فَإ نَّك ملَْ ُتَصلن  قَاَل ل أْلَْعرَايب  فـََقاَل: َواَلَّذ ي بـََعَثك  -َمرَّتـَنْي  أَْو َثاَلثًا  -ُمس 
َر َهَذا، فـََعلن ْمين  َما جُيْز يين  يف  الصَّاَلة   ُن َغيـْ  َما َصلَّى قـَْبَل َذل َك. وملَْ يَْأُمْرُه ب إ َعاَدةٍ  (فـََعلََّمُه الصَّاَلَة اْلُمْجز يَةَ  ب احلَْقن  َما ُأْحس 

َنَّ َوقْـتَـَها بَاٍق، فـَُهوَ  َا أََمرَُه أَْن يُع يَد ت ْلَك الصَّاَلَة ؛ أل  َر َهَذا، َوإ منَّ ُن َغيـْ َا الذن مَُّة،  َمَع قـَْول ه  َما ُأْحس  رَْأ هب  َها ملَْ تـَبـْ َا، َواَلَّيت  َصالَّ خُمَاَطٌب هب 
 َوَوْقُت الصَّاَلة  بَاٍق.

أخر البيان هلذا الرجل ثالث مرات ، وأرجعه ثالث مرات حىت يعرف  خري البيان عن وقته إذا كان حلاجة ، فالنيب تأ-10
 الرجل خطاه بنفسه .

 أقر هذا الرجل على السالم . مشروعية السالم وتكراره ، ولو مل يطل الفصل ، ألن النيب -11

 عليه إال إذا كان وقت يطالب به . أن من ترك شيئاً من الواجبات جاهاًل فال إعادة-12
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -13
 عامله بالرفق فيما أمره به، وحسن التعليم بغري تعنيف، وإيضاح الرفق يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن النيب  -14

 املسألة .
 سيما الصالة.طلب املتعلم من العامل أن يعلمه ما جيهله من أمر دينه، وال -15
 جلوس اإلمام يف املسجد، وجلوس أصحابه معه. -16

  ملاذا النِب ِل يعلمه أواًل ؟ 
 قال النووي : وإمنا مل يعلمه أوالً ليكون أبلغ يف تعريفه ، وتعريف غريه بصفة الصالة اجملزئة .

 لوقت مل يفته .وقال ابن اجلوزي : َيتمل أن يكون ترديده لتفخيم األمر ، وتعظيمه عليه ، ورأى ا
 باُب القراءِة يف الصَّالةِ 

 ( .قَاَل ) ال َصالَة ِلَمْن َِلْ يـَْقَرْأ ِبَفاَِتَِة اْلِكَتاِب   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  - 101
---------- 

 أي : ال صالة صحيحة .( ال َصالَة ) 
 .الفاَتة ، َسيت بذلك ألن القرآن افتتح هبا ، وألن القراءة يف الصالة تفتتح هبا  اسم من أَساءب ( ِبَفاَِتَِة اْلِكَتا )
 اختلف العلماء يف هذه املسألة اختالفاً كثرياً على ثالثة أقوال ؟، وقد احلديث دليل على أنه البد من قراءة الفاَتــة يف الصالة -1

 . : ال جتب مطلقاً ال يف السرية وال اجلهرية القول األول
 وهذا مذهب احلنفية . 

 .) فَاقْـَرأُوا َما تـََيسََّر م َن اْلُقْرآن  ( لقوله تعاىل  -أ
 متفق عليه .للمسيء يف صالته ) مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن (  ولقوله -ب
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 : أنه واجب يف السرية واجلهرية . القول الثاين
 الشوكاين . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، واختاره البخاري ، و 

 ب ( .َرْأ ب َفاَت َة  اْلك َتاال َصالَة ل َمْن ملَْ يـَقْ حلديث الباب ) -أ
 ( .اَل جَتْز ي َصاَلٌة اَل يـُْقَرأُ ف يَها ب َفاَت َة  اَْلك َتاب   وعند ابن حبان والدار قطين )

، فـَثـَُقَلْت َعَلْيه    َصالَة  اْلَفْجر  فـََقرََأ َرُسوُل هللا  يف   ُكنَّا َخْلَف َرُسول  هللا    )قَاَل  وحلديث عبادة اآلخر عند أيب داود .-ب
الَ  قَاَل : اَل تـَْفَعُلوا إ الَّ ب َفاَت َة  اْلك َتاب  فَإ نَّهُ  اْلق رَاَءُة ، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل : َلَعلَُّكْم تـَْقَرُءوَن َخْلَف إ َمام ُكْم قـُْلَنا : نـََعْم َهذًّا يَا َرُسوَل هللا  ،

َا  ( رواه أبوداود . َصالََة ل َمْن ملَْ يـَْقَرْأ هب 
 كان يف صالة جهرية ، مث ملا انتهى قال: ال تفعلوا إال بفاَتة الكتاب، فإنه ال صالة..(.  فإن النيب 

 رواه مسلم .) كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (  وحلديث أيب هريرة قال : قال رسول هللا -جد

 ناقصة ، واخلداج يف اللغة النقصان ، يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غري تام .أي  
 : واجبة يف السرية دون اجلهرية . القول الثالث

 وهذا قول اإلمام مالك ، وهو قول سعيد بن املسيب والزهري ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية . 
ُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن( )َوإ َذا قُر َئ اْلُقْرآُن فَ لقوله تعاىل : -أ  .اْسَتم ُعوا لَُه َوأَْنص 

 قالوا : هذا أمر باالستماع واإلنصات ملن يقــــــرأ القرآن ، وقد ذكر اإلمام أمحد اإلمجاع على أهنا نزلت يف الصالة .
 .اجه وأمحد رواه ابن م) من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة (  وعن جابر قال : قال رسول هللا -ب

 قال البخاري : هذا خَّب مل يثبت عند أهل العلم .
 وقال ابن حجر : كل طرقه معلولة . 

قالوا : كيف يلزم املأموم بقراءة الفاَتة يف اجلهرية وقد َسعها من اإلمام وأمنن عليها ، والسامع املؤمن كالفاعل ، بدليل قوله  -ج 
فرعون ومأله زينة وأموااًل يف احلياة الدنيا ... قد أجيبت دعوتكما ( ومعلوم أن  تعاىل يف قصة موسى وهارون ) ربنا إنك آتيت

 الداعي موسى بنص القرآن ، وهارون كان يؤمنن ، فجعل هللا دعوة موسى دعوة هلارون .
 : اجلواب عن أدلة احلنفية 
 يأمر بقراءة الفاَتة فخصص .قوله تعاىل ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. ( فهذا عام ، وجاء احلديث الذي  أما

 مل يعلمها املسيء يف صــــــــالته ، نقول : جاء يف رواية عند أيب داود ) مث اقرأ بأم القرآن ... ( . قوهلم : أن النيب  وأما
 وأما اجلواب عن أدلة القول الثالث ) أهنا واجبة يف السرية دون اجلهرية ( ؟ 

 عبادة األمر بالفاَتة خاص ، واخلاص يقضي على العام . اآلية فهي عامة ، وحديث اجلواب : أما
 حديث ) من كان له إمام فقراءة اإلمام ... ( فهذا حديث ال يصح . وأما
 قوهلم إن ذلك عبث ، نقول : ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاَتة فيلزم أن يقرأها مث ينصت . وأما
 وب مطلقاً ؟ِباذا أجاب أصحاب الثالث عن أدلة القائلني بالوج 

 أجابوا : أما حديث عبادة ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاَتة الكتاب ( فهذا حممول على الصالة السرية .

 وأما حديث عبادة الثاين ) لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ( فقالوا هو ضعيف .
 ، وابن تيمية ، وابن رجب . ضعفه مجاعة من أهل العلم كاإلمام أمحد ، وابن املديين ، وابن عبد الَّب ، وابن حبان

 ورجح كثري من العلماء أنه موقوف على عبادة .
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ويف رواية أهنا  –انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة  ومنهم من قال : إنه منسوخ ، وناسخه حديث أيب هريرة ) أن النيب 
 ، فقال : إين أقول مايل أنازع القرآن . قال فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ فقال رجل : نعم ، أنا يا رسول هللا –الصبح 

رواه بالقراءة حني َسعوا ذلك من رسول هللا (  فيما جهر فيه رسول هللا  أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول هللا 
 أبو داود .

 تسقط الفاَتة يف حق املسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .-2

فقال : زادك هللا  وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف ، فذكر ذلك إىل النيب   النيب حلديث أيب بكرة ) أنه انتهى إىل
 بقضاء الركعة . ومل يأمره النيب رواه البخاري ،  حرصاً وال تعد ( 

ل اليد ومن النظر : أن هذا الرجل مل يدرك القيام الذي هو حمل قراءة الفاَتة ، فسقط عنه الذكر لسقوط حمله ، كما يسقط غس
 يف الوضوء إذا قطعت يده من املرفق لفوات احملل . ) ابن عثيمني ( .

 هل البد من الفاَتة يف كل ركعة ؟-3
 للمسيء يف صالته ) مث افعل ذلك يف صالتك كلها ( . نعم ، ال بد من الفاَتة يف كل ركعة ، لقوله 

يح الَّذ ي َعَلْيه  مُجُْهور اْلُعَلمَ :  قال النووي ن  " مُثَّ ا فْـَعْل  اء م ْن السََّلف َواخْلََلف ُوُجوب اْلَفاَت َة يف  ُكلن رَْكَعة ل َقْول ه  َوالصَّح  ل أْلَْعرَايب 
 ا .َذل َك يف  َصاَلتك ُكلنهَ 

 أن للفاَتة أَساء :-4

 . فاَتة الكتاب -
 ألنه يفتتح هبا القرآن كتابة وقراءة .

 . أم القرآن -

 ألنه مجع فيها مجيع القرآن .
 . صالةال -

 . ”قسمت الصالة بيين وبني عبدي ...  “قال تعاىل  يف احلديث القدسي : 
 . السبع املثاين -

 . ”أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم  “حلديث : 
 . الرقية -

 ألن أبا سعيد رقا هبا .
 قال العلماء : كثرة األَساء يدل على شرف املسمى .

يـَْقَرُأ يف الرَّْكَعتَـنْيِ اأُلولَيَـنْيِ ِمْن َصالِة الظُّْهِر ِبَفاَِتَِة اْلِكَتاِب   ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  ْنَصاِريِ  َعْن َأِب قـََتاَدَة األَ  -102
 اْلَعْصِر ِبَفاَِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورَتـَنْيِ يَُطوِ ُل َوُسورَتـَنْيِ , يَُطوِ ُل يف اأُلوَل , َويـَُقصِ ُر يف الثَّانَِيِة , َوُيْسِمُع اآليََة َأْحَيانًا , وََكاَن يـَْقَرُأ يف 

لرَّْكَعِة اأُلوَل ِمْن َصالِة الصُّْبِح , َويـَُقصِ ُر يف اأُلوَل , َويـَُقصِ ُر يف الثَّانَِيِة َويف الرَّْكَعتَـنْيِ اأُلْخَريـَنْيِ بِأُمِ  اْلِكَتاِب . وََكاَن ُيَطوِ ُل يف ا
 . ( يف الثَّانَِيةِ 

---------- 
 املراد الركعة األوىل والثانية . ( يف اَلرَّْكَعتَـنْيِ َاأْلُولَيَـنْيِ ) 
أي: يف الركعتني، يف كل ركعة سورة، وقد جاء يف البخاري )بفاَتة الكتاب وسـورة سورة( وَسيت  ( ِبَفاَِتَِة اَْلِكَتاِب َوُسورَتـَنْيِ )
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 ها وارتفاعها، كما يقال ملا ارتفع من األرض سورة، وقيل: ألهنا قطعة من القرآن.سورة، النفصاهلا عن أختها، وقيل: لشرف
 أي : جيهر هبا حىت ُيسمعها من خلفه .اً ( َوُيْسِمُعَنا َاآْليََة َأْحَيان)
 احلديث دليل على استحباب القراءة بعد الفاَتة يف الركعتني األوليني من صالة الظهر والعصر .-1

 ( .أُ يف  الرَّْكَعتَـنْي  اأُلولَيَـنْي  م ْن َصالة  الظُّْهر  ب َفاَت َة  اْلك َتاب  َوُسورَتـَنْي  يـَْقرَ ..  لقوله )
 ة .ال نعلم خالفاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاَتة يف الركعتني األوليني من كل صالقال ابن قدامة  : 

 نية .احلديث دليل على استحباب  تطويل الركعة األوىل أطول من الثا-2
  ( .َويَُطون ُل اَلرَّْكَعَة َاأْلُوىَل لقوله ) 

ُد ل لصَّاَلة  :  قال ابن قدامة  .َوُيْسَتَحبُّ َأْن يُط يَل الرَّْكَعَة اأْلُوىَل م ْن ُكلن  َصاَلٍة ؛ ل يَـْلَحَقُه اْلَقاص 
د يث  َأيب   يف  الرَّْكَعتَـنْي  اأْلُولَيَـنْي  م ْن الظُّْهر  َقْدَر  َحَزْرنَا ق َياَم َرُسول  اَّللَّ   ) َسع يٍد َوقَاَل الشَّاف ع يُّ : َيُكوُن اأْلُولََيان  ُمَتَساو يـَنْي  ؛ حلَ 

 ( .الثَّاَلث نَي آيًَة 
 َوأل َنَّ اأْلُْخَريـَنْي  ُمَتَساو يـََتان  َفَكَذل َك اأْلُولََيان  . 

 َّ  ، َكاَن يـَْقَرُأ يف  الرَّْكَعتَـنْي  اأْلُولَيَـنْي  م ْن الظُّْهر  ب َفاَت َة  اْلك َتاب  َوُسورَتـَنْي  ، يَُطون ُل يف  اأْلُوىَل )  َولََنا ، َما َرَوى أَبُو قـََتاَدَة ، َأنَّ النَّيب 
ُر يف  الثَّان َية  ، َوُيْسم ُع اآْليََة َأْحَيانًا ، وََكاَن يـَْقرَُأ يف  اْلَعْصر  يف  الرَّْكَعتَـنْي  اأْلُولَ  يَـنْي  ب َفاَت َة  اْلك َتاب  َوُسورَتـَنْي  ، يَُطون ُل يف  اأْلُوىَل َويـَُقصن 

ُر يف  الثَّان يَ  ُر يف  الثَّان َية  ، وََكاَن يَُطون ُل يف  الرَّْكَعة  اأْلُوىَل م ْن َصاَلة  الصُّْبح  ، َويـَُقصن   ( .ة  َويـَُقصن 
 يَث ، َوف يه  قَاَل : َفظَنَـنَّا أَنَُّه يُر يُد ب َذل َك َأْن يُْدر َك النَّاُس الرَّْكَعَة اأْلُوىَل .ُمتـََّفٌق َعَلْيه  َوَرَوى أَبُو َداُود َهَذا احلَْد  

َّ  )َوَعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َأيب  أَْوََف   ( .َقَدٍم  َكاَن يـَُقوُم يف  الرَّْكَعة  اأْلُوىَل م ْن َصاَلة  الظُّْهر  َحىتَّ اَل ُيْسَمَع َوْقعُ  َأنَّ النَّيب 
 َوَحد يُث َأيب  َسع يٍد َقْد َرَواُه اْبُن َماَجْه : َويف  الرَّْكَعة  اأْلُْخَرى َقْدَر النن ْصف  م ْن َذل َك . 

يَحَة، مُثَّ َلْو َقدَّْرنَا التـََّعاُرَض َوَجَب تـَْقد مُي َحد يث   َنَُّه يـَُواف ُق اأْلََحاد يَث الصَّح  َنَُّه َأَصحُّ، َويـََتَضمَُّن ز يَاَدًة، َأيب   َوَهَذا أَْوىَل ؛ أل   قـََتاَدَة؛ أل 
 َوه َي َضْبُط التـَّْفر يق  بـَنْيَ الرَّْكَعتَـنْي  .

َمام  يَُطون ُل يف  الثَّان َية  ، يـَْعين  َأْكثـََر م ْن اأْلُوىَل : يـَُقاُل لَهُ  َُه اَّللَُّ ، يف  اإْل   . يف  َهَذا تـََعلٌُّم قَاَل َأمْحَُد ، َرمح 
ُر يف   َمام  يـَُقصن  َرة  : اَل يـَْنَبغ ي َهَذا ، يـَُقاُل َلُه ، َويـُْؤَمُر . َوقَاَل أَْيًضا، يف  اإْل   ) املغين ( .  اأْلُوىَل َويَُطون ُل يف  اآْلخ 

َلَف اْلُعَلَماء يف  اْلَعَمل ب ظَاه ر ه  َومُهَا َوْجَهان  َهَذا مم َّا ا ْختَـ  َوقـَْوله ) وََكاَن يَُطون ل الرَّْكَعة اأْلُوىَل َويـَْقُصر الثَّان َية (وقال النووي : 
ْفت َتاح َوالتـَّعَ  َْصَحاب َنا َأْشَهرمهَا ع ْندهْم اَل يَُطون ل ، َواحلَْد يث ُمَتَأون ل َعَلى أَنَُّه ُطول ب ُدَعاء  اال  ل يف  الصَّاَلة أل  وُّذ ، أَْو ل َسَماع  ُدُخول َداخ 

يح اْلُمْخَتار اْلمُ َوحَنْوه اَل يف  الْ  َواف ق ل ظَاه ر  السُّنَّة ، َوَمْن ق رَاَءة ، َوالثَّاين  أَنَُّه ُيْسَتَحبن َتْطو يل اْلق َراَءة يف  اأْلُوىَل َقْصًدا َهَذا َوُهَو الصَّح 
َها يف  ا  .) شرح مسلم ( .أْلُولَيَـنْي  قَاَل ب ق رَاَءة  السُّورَة يف  اأْلُْخَريـَنْي  ا تَـَّفُقوا َعَلى أَنَـَّها َأَخفن م نـْ

: والصحيح استحباب تطويل األوىل كما قاله القاضي أبو الطيب  يف اجملموع بعد أن ذكر اخلالف يف املسألة رمحه هللا قالو 
 ا .    ) اجملموع ( .يف هذاً ونقله وقد وافقه غريه، وممن قال به احلافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمد

 :مة يف مشروعية تطويل الركعة األوىل عن الثانية احلك -3
 إن املصلي يكون يف أول الصالة نشيطاً مقباًل على صالته . قيل :

 حىت يدرك الناس الركعة الثانية . وقيل :
َا طَاَلْت َعَلى الثَّان َية ب الزن يَادَ (  عون املعبودقال يف )  بَّان َأنَّ اأْلُوىَل إ منَّ ة  يف  التـَّْرت يل ف يَها َمَع ا ْست َواء اْلَمْقُروء ف يه َما . َوَقْد َوادََّعى ا ْبن ح 

َها . ذََكرَُه احْلَاف ظ  َرَوى ُمْسل م م ْن َحد يث َحْفَصة أَنَُّه  نـْ  . َكاَن يـَُرتن ل السُّورَة َحىتَّ َتُكون َأْطَول م ْن َأْطَول م 
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 الركعة .احلديث دليل على أن األفضل قراءة سورة كاملة يف -4
 بفاَتة الكتاب وسورة سورة ( ، ففيه أن قراءة سورة كاملة يف الركعة أفضل من قراءة ما يعادهلا من سورة أخرى طويلة . )لقوله 

وزاد البغوين: ولو قصرت ،  واستدل به على أنن قراءة سورٍة أفضل من قراءة قدرها من طويلٍة ، قاله الننووين :  قال ابن حجر
ا تدلن على الدنوام أو الغالب.السنورة عن امل  قروء، كأننه مأخوٌذ من قوله كان يفعل؛ ألهنن

 ما احلكم لو خالف وقرأ مقدار ما يعادهلا من سورة طويلة ؟ -5
 يكره ذلك .. قيل :

 لكن الصواب أهنا غري مكروهة .
 .) فَاقْـَرأُوا َما تـََيسََّر م َن اْلُقْرآن  ( لعموم قوله تعاىل  -أ

 مسيء يف صالته  ) مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( .لل وقال -ب
َنا كان يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األوىل   ) أن رسول هللا   وملا رواه مسلم عن أيب هريرة -ج )ُقوُلوا آَمنَّا ب اَّللَّ  َوَما أُْنز َل إ لَيـْ

َنُكْم ـاَلْوا إ ىَل َكل َمٍة سَ ـُقْل يَا أَْهَل اْلك َتاب  تـَعَ  )ويف الركعة الثانية ... البقرة ( َوَما أُْنز َل إ ىَل إ بـْرَاه يَم َوإ َْسَاع يَل  نَـَنا َوبـَيـْ ... آل َواٍء بـَيـْ
 عمران ( وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل .

 احلديث دليل على أنه ينبغي لإلمام أن يسمع اآلية أحياناً يف قراءة الظهر والعصر . -6

ُعَنا َاآْليََة َأْحَيانًاوَ لقوله )   .(  ُيْسم 
  كننا ُنصلن ي خلف الننيبن   ) وللننسائين من حديث الَّباء (ويسمعنا  )( يف رواية هلما  وُيسمع اآلية أحياناً  قوله )قال ابن حجر : 

لكن قال: بسبنح اسم ربنك والبن خزمية من حديث أنس حنوه ،  (الظنهر ، فنسمع منه اآلية بعد اآلية من سورة لقمان والذناريات 
 األعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية.

واستدل به على جواز اجلهر يف السنرنينة ، وأننه ال سجود على من فعل ذلك ، خالفًا ل َمن قال ذلك من احلنفينة وغريهم ، سواء 
 قلنا كان يفعل ذلك عمداً لبيان اجلواز ، أو بغري قصٍد لالستغراق يف التندبنر.

على أنه يقتصر على الفاَتة يف الركعتني األخريني من الظهر والعصر وثالثة  ( دليل بَويـَْقَرُأ يف َاأْلُْخَريـَنْيِ ِبَفاَِتَِة اَْلِكَتا )قوله -7
 املغرب .

َواْلَعْصر  ، َفَحَزْرنَا ق َياَمُه يف   يف  اَلظُّْهر   ُكنَّا حَنُْزُر ق َياَم َرُسول  َاَّللَّ  ) قَاَل ما اجلمع بني هذا احلديث وحديث أيب سعيد  فِإن قيل :
ْصف  م ْن َذل َك . َويف  َاأْلُولَيَـنْي  م ْن اَْلَعْصر  َعَلى َقْدر  اَلرَّْكَعتَـنْي  َاأْلُولَيَـنْي  م ْن اَلظُّْهر  َقْدَر : )امل تـَْنز يُل( اَلسَّْجَدة  . َويف  اأَْلُْخَريـَنْي  َقْدَر اَلنن  

 بفتح النون وسكون احلاء وضم الزاي ، ومعناه خنرص ونقدر ونقيس ( .كنا نزر : )   َرَواُه ُمْسل ٌم . (ْن اَلظُّْهر  ، َواأْلُْخَريـَنْي  م ْن اَلظُّْهر  َاأْلُْخَريـَنْي  م  
لفاَتة ومعها آية ، إذًا بقدر سورة ا [ 15 ]آية ، إذًا ظاهره أنه يقرأ يف الركعتني األخريني مقدار :  [ 30 ]ومعلوم أن السجدة 

 سورة قدر ْثان آيات .
 أجاب العلماء باجلمع من أوجه : 

 :بعض العلماء رجح حديث أيب قتادة على حديث أيب سعيد اجلمع األول : 
 .ألنه يف الصحيحني ، وحديث أيب سعيد يف صحيح مسلم -أ

وفرق بني اجلزم بالشيء وبني حزره وألن حديث أيب قتادة جاء بصيغة اجلزم ، وحديث أيب سعيد قال ) حزرنا قيامه ( -ب
 وتقديره .
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 بعض العلماء ذهب إىل أن قراءة سورة بعد الفاَتة يف الركعتني األخريني سنة ، وهذا مذهب الشافعي .اجلمع الثاين :
لصحيح وهذا ايفعل هذا أحيانًا ويفعل هذا أحيانًا ،  من مجع بني احلديثني ؛ وهو أن الرسول ومن العلماء :اجلمع الثالث 

 :ألمرين 
 أن القاعدة يف األصول أنه مىت أمكن اجلمع بني الدليلني فهو أوىل من الرتجيح ، ألن اجلمع عمل بكال الدليلني . أواًل :

أن الصالة تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات ، وقد تنوعت كثري من أقواهلا وأفعاهلا ، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا ثانيًا : 
 .الباب 

 وسنته . أن ما ذكر يف حديث أيب قتادة هو عادة النيب -8

 استحباب تطويل صالة الظهر وقراءِتا ، على صالة العصر وقراءِتا .-9

 ( فيه جواز تسمية الصنالة بوقتها. صالة الظنهر قوله )-10
ْعُت النَِّبَّ  قَالَ  َعْن ُجبَـرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  - 103  . َمْغِرِب بِالطُّوِر (يـَْقَرأُ يف الْ  ) َسَِ

---------- 
 ( .قرأ  )كذا يف رواية ابن عساكر " يقرأ " وكذا هو يف املوطنأ وعند مسلم ، وللبخاري يف رواية  يـَْقَرُأ يف اْلَمْغِرِب بِالطُّوِر () 

ريق حممند بن عمرو عن والبن حبنان من ط (وكان جاء يف أسارى بدر  )وزاد البخاري من طريق حممند بن عمرو عن الزنهرين 
 ك ( .وهو يومئٍذ مشر  )وزاد اإلَساعيلين من طريق معمر  (يف فداء أهل بدر  )الزنهرين 

وللطنَّباينن من رواية أسامة بن زيد عن ( وذلك أونل ما وقر اإلميان يف قليب  ) وللبخاري أيضًا من طريق معمر أيضًا يف آخره قال
ا صدع قليب حني َسعت  ) هشيٍم عن الزنهرين  ولسعيد بن منصور عن( اءته الكرب فأخذين من قر ) الزنهرين حنوه. وزاد  فكأمنن

 ( . القرآن
 احلديث دليل على أنه يسن أحياناً أن يقرأ باملغرب بطوال املفصل .-1
 أن السنة يف القراءة يف صالة املغرب أن يقرأ بقصار املفصل ، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء . -2
 ويدل لذلك : 
 اَْلُمَفصَّل  قَاَل : ) َكاَن ُفاَلٍن يُط يُل َاأْلُولَيَـنْي  م ْن اَلظُّْهر ، َوَُيَفن ُف اَْلَعْصَر، َويـَْقَرأُ يف  اَْلَمْغر ب  ب ق َصار   حديث ُسَلْيَمان ْبن َيَسار -أ

م ْن َهَذا( َأْخَرَجُه  "َما َصلَّْيُت َورَاء  َأَحٍد َأْشَبَه َصاَلة  ب َرُسول  َاَّللَّ   َويف  اَْلع َشاء  ب َوَسط ه  َويف  اَلصُّْبح  ب ُطول ه  . فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة :
يٍح .  النََّسائ يُّ ب إ ْسَناٍد َصح 

 متفق عليه .حديث رافع بن خديج : ) ... مث ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله ( -ب
 ه .لكن يسن أحياناً أن يقرأ فيها من أواسط املفصل وطوال

  فقد ثبت عنه . أنه قرأ بالطور ، كما يف حديث الباب ، وهي من طوال املفصل 
 . وثبت عنه أنه قرأ باملرسالت ، وهي من طوال املفصل 

َعْتُه َوُهَو يـَْقَرُأ ) َواْلُمْرَساَلت  ُعْرفًا( فـََقالَ ) َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل  ب ق رَاَءت َك َهذ ه   ْت يَا بـُىَنَّ َلَقْد ذَكَّْرَتين  إ نَّ أُمَّ اْلَفْضل  ب ْنَت احْلَار ث  َسَ 
ُر َما َسَ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   َا يف   السُّورََة إ نَـَّها آلخ   ( متفق عليه . اْلَمْغر ب   يـَْقَرأُ هب 

 . وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ باألعراف 
لقراءة يف صالة املغرب إما لبيان اجلواز وإما لعلمه بعدم كان يطيل ا  : وطريق اجلمع بني هذه األحاديث أنه  قال ابن حجر

 املشقة على املأمومني .
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: أما املداومة على قصار املفصل دائمًا فهو من فعل مروان بن احلكم ، وهلذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال : ما  قال ابن القيم
 .بطـوىل الطوليني األعراف  يقــرأ يف املغرب لك تقرأ بقصار املفصل ، وقد رأيت رسول هللا 

 إىل الناس على القول الصحيح . [ق  ]املفصل هو من املراد ب -3

 عم . -طواله : من ق 
 الضحى . -وأواسطه : من عم 

 الناس . -وقصاره : من الضحى  
 ملاذا َسي باملفصل ؟ 

 .قال النووي :  َسي بذلك لقصر سوره ، وقرب انفصال بعضه من بعض 
ن حجر رمحه هللا : أول املفصل من ق إىل آخر القرآن على الصحيح ، وَسي مفصال لكثرة الفصل بني سوره قال احلافظ ابو 

 ح .بالبسملة على الصحي

  ة ــــــبني الصحابة ، وردت به أحاديث كثرية منوع اً شائع اً فقد كان هذا االسم معلوم ,) املفصل ( أصل يف السنة وهذا االسم
 عن عدد من الصحابة . 

ْعر  ؟! َلَقْد َعَرْفُت النَّظَائ َر الَّيت  َكاَن  قـََرْأُت اْلُمَفصَّلَ َجاَء َرُجٌل إ ىَل اْبن  َمْسُعوٍد فـََقاَل : -أ َلَة يف  رَْكَعٍة ؟ فـََقاَل : َهذًّا َكَهذن  الشن  اللَّيـْ
 ُّ نَـُهنَّ ؛ َفذََكَر ع ْشر يَن ُسورًَة م ْن اْلُمَفصَّل   النَّيب   ة .رواه البخاري ومسلم .، ُسورَتـَنْي  يف  ُكلن  رَْكعَ يـَْقُرُن بـَيـْ

ن   -ب ُع فـَيَـُؤمُّ قـَْوَمُه ، َفَصلَّى اْلع َشاَء  وعن َجاب ر ْبن  َعْبد  اَّللَّ  رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ُيَصلن ي َمَع النَّيب  مُثَّ يـَْرج 
َّ  فـََقَرَأ ب اْلبَـَقَرة  ، فَاْنَصَرفَ  ْنُه . فـَبَـَلَغ النَّيب  فـََقاَل  ) فـَتَّاٌن ، فـَتَّاٌن ، فـَتَّاٌن ( َثاَلَث م رَاٍر ، َوأََمرَُه  الرَُّجُل ، َفَكَأنَّ ُمَعاًذا تـََناَوَل م 

 سلم .ب ُسورَتـَنْي  م ْن أَْوَسط  اْلُمَفصَّل  . قَاَل َعْمٌرو ـ راوي احلديث ـ : اَل َأْحَفُظُهَما ( رواه البخاري وم
 واستدل به على صحنة أداء ما َتمنله الرناوي يف حال الكفر، وكذا الفسق إذا أدناه يف حال العدالة.-4
 اجلهر بالقراءة يف املغرب والعشاء مع الفجر ، وهذا إمجاع . -5

روى عن النَّيبن ) القراءة  واألحاديث املذكورة يف الباب املاضي تدل على اجلهر بالقراءة يف املغرب ؛ فإن عامة منقال ابن رجب : 
 يقرأ هبا ، ويف َذل َك دليل اجلهر . يف ] املغرب [ بسورة ذكر أنه َسعه

 مل يزل املسلمون يتداولونه بينهم ، من عهد نيبهم ) حىت اآلن .،واجلهر بالقراءة يف املغرب إمجاع  املسلمني  رأياً وعمال به 
 ) فتح الباري ( .  حابنا والشافعية وغريهم .وأدَن اجلهر : أن يسمع من يليه ، هذا قول أص

َكاَن يف َسَفٍر , َفَصلَّى اْلِعَشاَء اآلِخَرَة , فـََقَرَأ يف إْحَدى الرَّْكَعتَـنْيِ   َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب رضي هللا عنهما ) َأنَّ النَِّبَّ  -104
ْعُت َأَحداً َأْحَسنَ  ُتوِن َفَما َسَِ  َصْوتاً َأْو ِقَراَءًة ِمْنُه ( . بِالتِ نِي َوالزَّيـْ

قَاَل ِلُمَعاٍذ ) فـََلْوال َصلَّْيَت ِبَسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى ,  َعْن َجاِبِر بِن عبِد هللِا رضي هللا عنهما : َأنَّ النَِّبَّ  -105
 ة ( .اْلَكِبرُي َوالضَِّعيُف َوُذو احْلَاجَ  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َواللَّْيِل إَذا يـَْغَشى ؟ فِإنَُّه ُيَصلِ ي َورَاَءكَ 

---------- 
 احلديث دليل على ما يقرأ يف صالة العشاء ، وأنه يقرأ بأواسط املفصل . -1
 حلديث الباب . -أ

فن ُف اَْلَعْصَر، َويـَْقَرُأ يف  اَْلَمْغر ب  َكاَن ُفاَلٍن يُط يُل َاأْلُولَيَـنْي  م ْن اَلظُّْهر ، َوَيَُ ) قَاَل :   -السابق  –ار ُسَلْيَمان ْبن َيسَ  وحلديث -ب
 ... ( .ب ق َصار  اَْلُمَفصَّل  َويف  اَْلع َشاء  ب َوَسط ه  َويف  اَلصُّْبح  ب ُطول ه  
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 وأما بقية الصلوات :
 يقرأ بأواسط املفصل .صالة الظهر : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
يف الظهر والعصر ) والسماء والطارق ( و ) والسماء ذات الَّبوج ( وحنومها كان يقرأ   حلديث جابر بن َسرة ) أن رسول هللا 

 من السور ( رواه أبو داود .
 : بل يقرأ بطوال املفصل .وقيل 

 وهذا قول اجلمهور .
 قدر كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية ، ويف األخريني  حلديث أيب سعيد ) أن النيب 

 مخس عشرة آية ( رواه مسلم .
يف  وعنه قال ) لقد كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضي حاجته ، مث يتوضأ ، مث يأيت ورسول هللا 

 الركعة األوىل مما يطيلها ( رواه مسلم .
إىل البقيع فيقضي حاجته مث يتوضأ  يطيل الركعة األوىل من صالة الظهر حبيث يذهب الذاهب ففي هذا احلديث أن النيب 

 ويدركها معه ، وهذا يدل على أنه كان يطيل القراءة فيها ، فيقرأ بطوال املفصل .
 يقرأ فيها بأواسط املفصل .صالة العصر : 

 وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة .
ء والطارق ( و ) والسماء ذات الَّبوج ( وحنومها كان يقرأ يف الظهر والعصر ) والسما  حلديث جابر بن َسرة ) أن رسول هللا 

 من السور ( رواه أبو داود .
 يقرأ فيه بطوال املفصل .صالة الفجر : 

 ( . َويف  اَلصُّْبح  ب ُطول ه   للحديث السابق )-أ
 وحلديث أيب برزة : ) ... وكان يقرأ فيها بالستني إىل املائة ( .-ب
 بالتني والزيتون فيها يف السفر . فصل ، حيث قرأ النيب جواز أن يقرأ بالعشاء من قصار امل -2

: أي منفر عن الدين  قال النوويقال ملعاذ : ) أفتان يا معاذ ( .  َترمي تطويل اإلمام بالناس يف الصالة ، ألن النيب -3
 وصاد عنه .

 أنه يشرع لإلمام أن يراعي من خلفه .-4

 لته ليعرف وجه احلكمة ويزداد املؤمن طمأنينة .، حيث يقرن احلكم بع حسن تعليم النيب -5

 استحباب َتسني الصوت يف القراءة .-6

 الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم . -7
ُهَو اَّللَُّ  َصاَلهِتِْم فـََيْخِتُم ِب )ُقلْ  بـََعَث رَُجاًل َعَلى َسرِيٍَّة وََكاَن يـَْقَرُأ أَلْصَحاِبِه يف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َعاِئَشَة و  -108

َفَسأَُلوُه فـََقاَل ألَنَـَّها ِصَفُة الرَّمْحَِن فَأَنَا «. ٍء َيْصَنُع َذِلَك يْ َسُلوُه أَلىِ  شَ » فـََقاَل  َأَحد ( فـََلمَّا رََجُعوا ذُِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ 
 ه ( .اَّللََّ ُيُِبُّ  َأْخِْبُوُه َأنَّ :  ُأِحبُّ َأْن َأقْـَرَأ هِبَا. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

---------- 
ال يعرف اَسه ، قال ابن حجر : وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدًا ، فإن يف  (بـََعَث رَُجاًل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) 
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 سئل عن ذلك ، وال ُبشنر . قصة قتادة أنه كان يقرؤها يف الليل يرددها ، ليس فيه أنه أمن هبا ، ال يف سفر وال يف حضر ، وال أنه
، َسو بذلك : قيل : لكوهنم خالصة العسكر  40السرية : الطائفة اليت يبعثها اإلمام من اجليش يبلغ أقصاها (  َعَلى َسرِيَّةٍ ) 

 وخياره ، مأخوذ من التسري وهو النفيس . وقيل : ألهنم يبعثون سرناً وخفية .
 أي : حني يصلي هبم إماماً .(  هِتِمْ َصالَ  وََكاَن يـَْقَرُأ أَلْصَحاِبِه يف ) 
 من غزوهم .( فـََلمَّا رََجُعوا ) 
 ة .ما يفعله أمريهم من ختم قراءته هبذه السور  : أي ( ذُِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ ) 
 إمنا أفعل ذلك ألهنا صفة الرمحن عز وجل.: أي  ( فـََقاَل ألَنَـَّها ِصَفُة الرَّمْحَنِ  ) 

 ه :وقال غري ،  ح": قال ابن التني: إمنا قال: إهنا صفة الرمحن، ألن فيها أَساءه وصفاته، وأَساؤه مشتقة من صفاتهقال يف "الفت
 ، إما بطريق النصوصية، وإما بطريق االستنباط.أن يكون الصحايب املذكور، قال ذلك مستنًدا لشيء َسعه من النيب  َيتمل

فقالوا:  أن اليهود أتوا النيب ا ) فات" بسند حسن عن ابن عباس رضي هللا عنهموقد أخرج البيهقي يف "كتاب األَساء والص
 ل .إىل آخرها، فقال: هذه صفة ريب عز وج ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) أنزل هللا َعزَّ َوَجلَّ فصف لنا ربك الذي تعبده، 

 ربك، فنزلت "سورة اإلخالص" ... احلديث.انسب لنا :  وعن أيب بن كعب رضي هللا عنه، قال: قال املشركون للنيب  
وهو عند ابن خزمية يف "كتاب التوحيد"، وصححه احلاكم. وفيه: أنه ليس شيء يولد إال ميوت، وليس شيء ميوت إال يورث، 

 وهللا ال ميوت، وال يورث، ومل يكن له شبه وال عدل، وليس كمثله شيء.
َيتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرمحن، كما لو ذكر وصف،  ( فة الرمحنألهنا ص)  وقال ابن دقيق العيد رمحه هللا: قوله

فعَّب عن الذكر بأنه الوصف، وإن مل يكن نفس الوصف. وَيتمل غري ذلك، إال أنه ال َيتص ذلك هبذه السورة، لكن لعل 
 ختصيصها بذلك ألنه ليس فيها إال صفات هللا سبحانه وتعاىل، فاختصت بذلك دون غريها. 

 ل .أقرأ هذه السورة اليت هي صفة الرمحن عز وج: أي (  فَأَنَا ُأِحبُّ َأْن َأقْـَرَأ هِبَا) 
قال ابن دقيق العيد رمحه هللا: َيتمل أن يكون سبب حمبة هللا له حمبته هلذه ه ( َأْخِْبُوُه َأنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ :  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ) 

 .ا دل عليه كالمه؛ ألن حمبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقادهأن يكون مل: السورة، وَيتمل 
 اختلف يف معىن قوله : ) فيختم بـ : قل هو هللا أحد ( على معنيني :-1

 أنه َيتم قراءة كل ركعة . املعىن األول :
 أنه َيتم قراءة الصالة عموماً . املعىن الثاين :

 على أنه كان يقرأ بغريها، مث يقرؤها يف كل ركعة، وهذا هو الظاهر.قال ابن دقيق العيد رمحه هللا: هذا يدلن 
وَيتمل أن يكون املراد أنه َيتم هبا آخر قراءته، فيختص بالركعة األخرية، وعلى األول فيؤخذ منه جواز اجلمع بني سورتني يف  

 ) إحكام األحكام ( .ركعة. 
يقرأ قل هو هللا أحد أربع مرات ، وعلى االحتمال الثاين يقرؤها مرة واحدة فعلى االحتمال األول إذا كانت الصالة رباعية ، فإنه 

 احلديث دليل على جواز مجع سورتني فأكثر يف الركعة الواحدة . فعلى القول األول :

 ومما يدل لذلك أيضاً :
ن  حديث حذيفة  -أ َلٍة فَافْـَتَتَح اْلبَـَقَرةَ   قَاَل )َصلَّْيُت َمَع النَّيب  َا يف   َذاَت لَيـْ اَئة . مُثَّ َمَضى فـَُقْلُت ُيَصلن ى هب  رَْكَعٍة  فـَُقْلُت يـَرَْكُع ع ْنَد اْلم 

َا. مُثَّ افْـَتَتَح النن َساَء فـََقَرأََها مُثَّ افْـَتَتَح آَل ع ْمرَاَن فـََقَرأََها يـَْقرَأُ مُ  اًل إ َذا َمرَّ ب آيٍَة ف يَها َتْسب  َفَمَضى فـَُقْلُت يـَرَْكُع هب   م .رواه مسل يٌح َسبَّح(تَـَرسن 

َا هَلُْم يف  قال )   أََنس وحديث  -ب د  قـَُباٍء ، وََكاَن ُكلََّما افْـَتَتَح ُسورًَة يـَْقَرأُ هب  الصَّالَة  مم َّا  َكاَن َرُجٌل م َن األَْنَصار  يـَُؤمُُّهْم يف  َمْسج 
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َها مُثَّ يـَْقَرُأ ُسورًَة ُأْخَرى َمَعَها ، وََكاَن َيْصَنُع َذل َك يف  ُكلن  رَْكَعٍة َفَكلََّمُه َحىتَّ  ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )  –يـَْقَرُأ ب ه  افْـَتَتَح ب   نـْ يـَْفرَُغ م 
َذ ه  السُّورَة   َا َوإ مَّا أَْن َتَدَعَها َوتـَْقَرأَ ب ُأْخَرى فـََقاَل مُثَّ اَل تـََرى أَنَـَّها جُتْز ُئَك َحىتَّ تـَْقرَأَ ب ُأْخَرى فَإ مَّا أَْن تـَْقرَ  َأْصَحابُُه فـََقالُوا إ نََّك تـَْفَتت ُح هب  أَ هب 

رُُه فـََلمَّ  َما أَنَا ب َتار ك َها إ ْن َأْحَبْبُتْم َأْن أَُؤمَُّكْم ب َذل َك فـََعْلُت َوإ ْن َكر ْهُتْم تـَرَْكُتُكْم وََكانُوا يـََرْونَ  ا أَنَُّه م ْن أَْفَضل ه ْم وََكر ُهوا َأْن يـَُؤمَُّهْم َغيـْ
 ُّ لُُزوم  َهذ ه  السُّورَة  يف  ُكلن   َأْخبَـُروُه اخْلَبَـَر فـََقاَل يَا ُفاَلُن َما مَيْنَـُعَك َأْن تـَْفَعَل َما يَْأُمُرَك ب ه  َأْصَحاُبَك َوَما ََيْم ُلَك َعَلى أَتَاُهُم النَّيب 

بـَُّها فـََقاَل ُحبَُّك إ يَّاَها أَْدخَ   ة ( رواه البخاري .َلَك اجْلَنَّ رَْكَعٍة فـََقاَل إ ينن  ُأح 
 وما جاز يف النفل جاز يف الفرض إال بدليل َيصص .

وقد جاء يف األحاديث  (النظائر ) كثري من الصلوات ، وَسيت هذه السور بـ  قراءة سورتني بعد الفاَتة يف وقد ثبت عن النيب 
  . ذ كرها وبياهنا الصحيحة

فقال : قرأُت املفصَّل الليلة يف ركعة ، فقال : َهذًّا كهذن   قال : جاء رجل إىل ابن مسعودعن عمرو بن مرة قال : َسعت أبا وائل 
 ة . متفق عليه .املفصَّل سورتني يف كل ركع يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من النظائر اليت كان النيب  الشعر ؟ لقد عرفت

  . الركعةوبوَّب عليه البخاري بقوله : باب اجلمع بني السورتني يف 
  . واهلذن : سرعة القراءة

كنثر الدقل ؟   املفصل يف ركعة ، فقال: أهذنًا كهذ الشعر ونثراً  أتى ابَن مسعود رجٌل فقال: إين أقرأ : وعن علقمة واألسود قاال
طور والذاريات يف ركعة واحلاقة يف ركعة ، وال كان يقرأ النظائر السورتني يف ركعة : النجم والرمحن يف ركعة ، واقرتبت لكن النيب 

 والنازعات يف ركعة ، وويل للمطففني وعبس يف ركعة ، واملدثر واملزمل يف ركعة ، وهل ، وإذا وقعت ونون يف ركعة ، وسأل سائل
 ة. رواه أبو داود .وإذا الشمس كورت يف ركع أتى وال أقسم بيوم القيامة يف ركعة ، وعم يتساءلون واملرسالت يف ركعة ، والدخان

  . والدقل : رديء التمر
يقتصر على سورة واحدة ، أو  وجيوز لإلنسان أن يقرأ بعد الفاَتة سورتني ، أو ثالثًا ، وله أن : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

) مث اقرأ ما تيسر  ولقول النيب  ن (اقْـَرأُوا َما تـََيسََّر م َن اْلُقْرآ ) فيقسم السورة إىل نصفني ، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعاىل
 آن ( .معك من القر 

مل يفعله ، ومل يداوم عليه ، وخري  وهذا احلديث : يدل على جواز هذا الفعل ، وأما االستحباب فال يستحب ، ألن النيب 
  . اهلدي هدي حممد 

هي أمنية كل قاصد، ورغبة  فضل سورة اإلخالص؛ حيث كان حمبتها موجًبا حملبة هللا سبحانه وتعاىل اليت  احلديث دليل على -2
 راغب . فمن فضائلها : كل

ا صفة الرمحن   . أهنَّ
 كما يف حديث الباب .

 . ومنها: أن حبها يوجب حمبة هللا
 حلديث الباب .

  .ومنه قول ابن مسعود: "من كان َيبُّ القرآن فهو َيبُّ هللا
 . ومنها: أن حبها يوجب دخول اجلنة

بـَُّها فـََقاَل ُحبَُّك إ يَّاَها أَْدَخَلَك اجْلَنَّ فـََقاَل حلديث أنس السابق )...   ة ( رواه البخاريإ ينن  ُأح 
أن رجاًل قال: يا رسول هللا، إين أحبن هذه السورة: "قل هو هللا أحد" فـََقاَل: إ نَّ حبك إياها ) عن أنس  :خرنجه الرتمذي و 
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 ة ( .أدخلك اجلن
 .ومنها: أهنا تعدل ثلث القرآن 

َنا َرُسوُل اَّللَّ  )َريـَْرَة قَاَل َعْن َأىب  هُ  (  فـََقَرَأ )ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد اَّللَُّ الصََّمُد( َحىتَّ َخَتَمَها«. أَقْـَرأُ َعَلْيُكْم ثـُُلَث اْلُقْرآن  »فـََقاَل  َخرََج إ لَيـْ
 رواه مسلم .

َفذََكَر َذل َك لَُه  يـَُردن ُدَها فـََلمَّا َأْصَبَح َجاَء إ ىَل َرُسول  هللا   ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) أُ أَنَّ َرُجاًل َسَ َع َرُجاًل يـَْقرَ ) َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  و  
ي ب َيد ه  إ نَـَّها لَتَـْعد ُل ثـُُلَث اْلُقْرآن:  وََكَأنَّ الرَُّجَل يـَتَـَقاهلَُّا ، فـََقاَل َرُسوُل هللا    ( رواه البخاري . َوالَّذ ي نـَْفس 

ن  و  ْرَداء  َعن  النَّيب  ُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ يف  ) قَاَل   َعْن َأىب  الدَّ َلٍة ثـُُلَث اْلُقْرآن   أَيـَْعج  )ُقْل ُهَو » قَاُلوا وََكْيَف يـَْقَرأُ ثـُُلَث اْلُقْرآن  قَاَل «. لَيـْ
 ن ( رواه مسلم .اَّللَُّ َأَحٌد( يـَْعد ُل ثـُُلَث اْلُقْرآ

 ب .هبا مستجاومنها: أن الدعاء 
َسع رجاًل يصلي يدعو يقول: اللهم إين أسالك بأين أشهد أن ال إله إال أنت األحد الصمد الَّذ ي مل  أن النيب بريدة . ) عن  

قال: والذي نفسي بيده، لقد سأله باَسه األعظم، الَّذ ي إذا ُسئل به أعطى، وإذا ُدعي به ،  يلد ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد
 ( رواه أبو داود . بأجا

 واختلف يف معىن ) تعدل ثلث القرآن ( :
 : ألن القرآن ثالثة : توحيد ، وقصص ، وأحكام ، وهذه السورة صفة الرمحن فيها التوحيد وحده . قال العلماء

 وهذا اختيار ابن تيمية .
ن  قال رمحه هللا : ا َوأَنَـَّها تـَْعد ُل ثـُُلَث اْلُقْرآن  م ْن َأَصحن  اأْلََحاد يث   (ْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ قُ )يف  َفْضل   أْلََحاد يُث اْلَمْأثُورَُة َعْن النَّيب 

ن   حَّ َعْن النَّيب  ْضل  يف  َفْضل  ُسورٍَة م ْن اْلُقْرآن  َأْكثـَُر مم َّا َصحَّ َعْنُه يف  فَ  َوَأْشَهر َها َحىتَّ قَاَل طَائ َفٌة م ْن احْلُفَّاظ  كالدارقطين: ملَْ َيص 
: إنَّ اْلُقْرآَن ب اْعت َبار  َمَعان يه  َثاَلثَُة ( ... ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ ) يُه َذل َك: فـََقْد قَاَلْت طَائ َفٌة م ْن أَْهل  اْلع ْلم  يٌد َوأَمَّا تـَْوج  أَْثاَلٍث: ثـُُلٌث تـَْوح 

َنٌة ثـُُلَث اْلُقْرآن  ( َحدٌ ُقْل ُهَو اَّللَُّ أَ ) َوثـُُلٌث َقَصٌص َوثـُُلٌث أَْمٌر َونـَْهٌي. و  َفُة الرَّمْحَن  َوَنَسُبُه َوه َي ُمَتَضمن   . ه َي ص 
 قوله : ) تعدل ثلث القرآن ( أي من قرأها فله أجر من قرأ ثلث القرآن ، وليس معناه أهنا تغين عن قراءة القرآن .فائدة : 

 . ا جتزئ عن قراءة ثلث القرآنهلا جزاء قراءة ثلث القرآن ، ال أهن (قل هو هللا أحد ) فقراءة 
ألهنا تعدل ثلث القرآن يف اجلزاء والثواب ال يف  (قل هو هللا أحد  )أن يقرأ ثلث القرآن ، فال جيزئه قراءة  –مثاًل  –فمن نذر 

 . اإلجزاء واإلغناء عن قراءة ثلث القرآن
قراءة يف الصالة ويف خارجها ، حيث إن اإلخالل برتتيب السُّور يف املصحف حال الاحلديث دليل على أنه جيوز   -3

 من يقرأ وَيتم بـ " ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد " سوف َُيلن بالرتتيب ، سواء يف الركعة نفسها أو يف الركعة اليت تليها 

 على أقوال : : الناس ( التنكيس يف سور القرآن  كأن يقرأ يف الركعة األول : اإلخالص , ويف الثانية) وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة 
 : جيوز بال كراهة . القول األول

 وبه قال الشافعي ، واختار هذا القول املوفق ، وابن تيمية ، وابن باز .
ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند املائة ، مث مضى ، فقلت : يصلي  قال  ) صليت مع النيب  حلديث حذيفة 

ت : يركع هبا ، مث افتتح النساء فقرأها ، مث افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مرتساًل ، إذا مرن بآية فيها هبا يف ركعة ، فمضى ، فقل
تسبيح سبح ، وإذا مرن بسؤال سأل ، وإذا مرن بتعوذ تعوذ ، مث ركع فجعل يقول : سبحان ريب العظيم ، فكان ركوعه حنوًا من 

طوياًل ، قريبًا مما ركع ، مث سجد فقال : سبحان ريب األعلى ، فكان سجوده قريباً  قيامه ، مث قال : َسع هللا ملن محده ، مث قام
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 من قيامه ( . 

 البقرة مث النساء مث آل عمران . حيث قرأ النيب 
 : يكره . القول الثاين

 وبه قال مالك ، وأمحد ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
 ألن ذلك خالف ترتيب املصحف الذي وضعوه الصحابة .

 .ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ، وقال عن حديث حذيفة : لعله قبل العرضة األخرية 
 يكره التنكيس يف صالة الفرض وال يكره يف صالة النفل . القول الثالث :

 القول األول . –وهللا أعلم  – والراجح
 احلديث دليل على إثبات الصفات  هل تعاىل .-4
 صفة احملبة  هل تعاىل ، إثباتاً يليق ِبالله سبحانه وتعاىل .احلديث دليل على -5
 َتَضمُّن هذه السورة لصفات هللا عز وجل .-6
 على ذلك. ، وقد أقرنهم النيب ويف احلديث دليل ألهل السنة على إثبات صفات هللا عز وجل، وأنه مذهب الصحابة  -7
ف " َسُلوُه أَلين  َشْيٍء َيصَنع َذل َك ؟ " وهذا يف املسائل اليت يسوغ فيها فيه االستفصال قبل اإلنكار فيما يسوغ فيه اخلال -8

 اخلالف ، وليس يف إنكار املنكر .
 غري القصة اليت جاءت يف حديث أنس عند البخاري . –حديث الباب  –القصة يف هذا احلديث  فائدة :

َا هَلُْم يف  الصَّالَة  مم َّا يـَْقَرُأ ب ه  َكاَن َرُجٌل م َن األَْنَصار  يـَُؤمُُّهْم يف  قال )   أََنس عن  د  قـَُباٍء ، وََكاَن ُكلََّما افْـَتَتَح ُسورًَة يـَْقَرُأ هب   َمْسج 
َها مُثَّ يـَْقرَأُ ُسورًَة ُأْخَرى َمَعَها ، وََكاَن َيْصَنُع َذل َك يف  ُكلن   ( ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ )  –افْـَتَتَح ب   نـْ  ... ( . رَْكَعٍة  َحىتَّ يـَْفرَُغ م 

 : وعلى هذا فالذي كان يؤم يف مسجد قباء غري أمري السرية ويدل على تغايرمهاقال ابن حجر : 
 .أنه كان يبدأ بقل هو هللا أحد وأمري السرية كان َيتم هبا ) حديث أنس ( أن يف رواية الباب  

 .ر ويف هذا أنه كان يصنع ذلك يف كل ركعة ومل يصرح بذلك يف قصة اآلخ
 .وأمري السرية أمر أصحابه أن يسألوه ، سأله  ويف هذا أن النيب 

 .وأمري السرية قال إهنا صفة الرمحن فبشره بان هللا ، ويف هذا إنه قال إنه َيبها فبشره باجلنة 
 باب ترك اجلهر بـ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  ) كٍر وعمَر رضي هللا عنهما: كانوا يفتِتُحوَن الصَّالَة بـ: وأبا ب أن النِبَّ  ) عن أنس بن مالك  - 110
 ( . اْلَعاَلِمنيَ 

 ( . ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ) صلَّيُت مع أِب بكر وعمَر وُعثماَن, فلم أَسْع أحًدا منهم يقرأ:  ) ويف رواية -
)  ال يذكرون ( احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ )  بكٍر وعمَر وعثماَن, فكانوا يستفتُحوَن بـوأِب  صليت خلَف النِب )  وملسلمٍ  -

 ا ( .يف أول قراءٍة, وال آخرِه(  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
---------- 

 ذه املسألة على قولني :احلديث دليل على أنه ال يشرع اجلهر بالبسملة يف الصالة ، وقد اختلف العلماء يف ه -1
 السنة اإلسرار . القول األول :
 وهذا املذهب .
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 وال َيتلف الرواية عن أمحد أن اجلهر هبا غري مسنون . قال يف املغين :
 : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . قال الرتمذي

 وذكره ابن املنذر عن ابن مسعود ، وابن الزبري ، وعمار ، وأصحاب الرأي .
 ( . احلَْْمُد َّلل َّ  َربن  اْلَعاَلم نيَ ) كانوا يفتت ُحوَن الصَّالَة بـ: ث الباب ) ...  حلدي-أ

 يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد  هل ربن العاملني ( رواه مسلم . وحلديث عائشة قالت ) كان رسول هللا -ب

( فـََقاَل يل   َأىب  َوأَنَا يف   ين  َسَ عَ ) َعن  اْبن  َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُمَغفٍَّل قَاَل و  -ج يم  بـُىَنَّ حُمَْدٌث إ يَّاَك  يْ أَ  الصَّالَة  أَُقوُل )ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 
ن  : قَاَل ...  َواحلََْدثَ  ُهْم يـَُقوهُلَا َفاَل تـَُقْلَها إ َذا أَْنَت َوَمَع َأىب  َبْكٍر َوَمَع ُعَمَر َوَمَع ُعْثَماَن فـََلْم َأَْسَْع َأَحدً   َوَقْد َصلَّْيُت َمَع النَّيب  نـْ ا م 

 (  رواه الرتمذي . َصلَّْيَت فـَُقل  )احلَْْمُد َّلل َّ  َربن  اْلَعاَلم نَي (
ن   م  قَاَل أَبُو ع يَسى َحد يُث َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُمَغفٍَّل َحد يٌث َحَسٌن. َواْلَعَمُل َعَلْيه  ع ْنَد َأْكَثر  أَْهل  اْلع ْلم   ُهْم أَبُو َبْكٍر   ْن َأْصَحاب  النَّيب  نـْ م 

ُرُهْم َوَمْن بـَْعَدُهْم م َن التَّاب ع نَي َوب ه  يـَُقوُل ُسْفَياُن الثَـّْور   َواْبُن اْلُمَباَرك  َوَأمْحَُد َوإ ْسَحاُق اَل يـََرْوَن َأْن جَيَْهَر ب   يُّ َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعل ىٌّ َوَغيـْ
( قَاُلوا َويـَُقوهُلَا يف   )ب ْسم  اَّللَّ   يم  ه . الرَّمْحَن  الرَّح   نـَْفس 

 يتعوذ جهراً ، بل قال ابن قدامة :  ُيَسرُّ التعوذ ، ال أعلم فيه خالفاً . أن البسملة تقاس على التعوذ ،مل يثبت أنه كان -د

 : أن املستحب اجلهر هبا . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي .

( . مُثَّ قـََرَأ ب أُمن  اَْلُقْرآن  ، )قَاَل  ْلُمَجمن ر  نـَُعْيم اَ  حلديث-أ يم  َحىتَّ إ َذا بـََلَغ :  َصلَّْيُت َورَاَء َأيب  ُهَريـَْرَة فـََقَرَأ : )ب ْسم  َاَّللَّ  اَلرَّمْحَن  اَلرَّح 
ي ب َيد ه  إ ينن   )َواَل اَلضَّالن نَي( ، قَاَل : "آم نَي" َويـَُقوُل ُكلََّما َسَجَد ، َوإ َذا قَاَم م نْ  َاجْلُُلوس  : َاَّللَُّ َأْكبَـُر . مُثَّ يـَُقوُل إ َذا َسلََّم : َواَلَّذ ي نـَْفس 

 . َرَواُه النََّسائ يُّ َواْبُن ُخَزمْيَةَ (   أَلَْشبَـُهُكْم َصاَلًة ب َرُسول  َاَّللَّ  
 قال ابن حجر : هو أصح حديث ورد يف الباب .

 حيحه وثبوته عن الدار قطين ، وابن خزمية ، واحلاكم ، والبيهقي .ونقل النووي يف اجملموع تص
 جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ( رواه احلاكم وهو ضعيف . وحلديث ابن عباس قال ) كان النيب -ب
 رواه احلاكم  احلمد  هل رب العاملني( -مث يسكت-كان يقطع قراءته يقول: بسم هللا الرمحن الرحيم   وعن أم سلمة: )أن النيب -ج

 لكن ال بأس أن جيهر هبا أحياناً .,  القول األولوالصحيح 
: كان جيهر بـ : بسم هللا الرمحن الرحيم ، تارة وَيفيها تارة أكثر مما جيهر هبا ، وال ريب أنه مل يكن جيهر هبا دائماً  قال ابن القيم

ه الراشدين وعلى مجهور أصحابه أهل بلده يف األعصار يف كل يوم وليلة مخس مرات حضرًا وسفرًا ، وَيفى ذلك على خلفائ
 .الفاضلة ، هذا من أحمل احملال 

 .، واألحاديث املصرحة يف اجلهر كلها موضوعة  : املداومة على اجلهر هبا بدعة خمالفة لسنة رسـول هللا  قال ابن تيمية
  اجلواب عن حديث نعْيم اجملمر عن أِب هريرة ؟ 
 شاذة . م هللا الرمحن الرحيم (قيل : أن لفظة ) بس-أ

وقيل : إن احلديث ليس صرَيًا باجلهر ، ألنه قال ) قرأ ...( فقد يكون جهر أحيانًا ، فإن اإلمام ال بأس أن جيهر بالقراءة -ب
 أحياناً .

وهلذا أقسم يف وقيل : أنه لو فرض أنه جهر ، فإن هذه ليست عادته الدائمة ، وإمنا جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصالة ، -ج
 . آخر احلديث أنه أشبه الناس صالة بصالة رسول هللا 
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ومع هذا : فالصواب : أن ما ال جُيهر به ، قد يشرع اجلهر به ملصلحة راجحة ، فيشرع : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية فائدة :
أن يرتك اإلنسان  اً ، ويسوغ أيض اً سرية أحيانملثل تعليم املأمومني ، ويسوغ للمصلني أن جيهروا بالكلمات الي - اً أحيان -لإلمام 

بناء البيت على قواعد إبراهيم ؛  األفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة ، خوفًا من التنفري عما يصلح ، كما ترك النيب 
مصلحة  لكون قريش كانوا حديثي عهد باجلاهلية ، وخشي تنفريهم بذلك ، ورأى أن مصلحة االجتماع واالئتالف مقدمة على

البناء على قواعد إبراهيم ، وقال ابن مسعود ، ملا أكمل الصالة خلف عثمان وأنكر عليه ، فقيل له يف ذلك ، فقال :  اخلالف 
وهلذا نص األئمة كأمحد وغريه على ذلك بالبسملة ، ويف وصل الوتر ، وغري ذلك مما فيه العدول عن األفضل إىل اجلائز ، شر 

 .ف املأمومني أو لتعريفهم السنَّة وأمثال ذلك املفضول ؛ مراعاة ائتال
فرتك األفضل عنده لئال ينفر الناس ، وكذلك لو كان رجل يرى اجلهر بالبسملة فأمَّ بقوم ال  -أيضًا  –رمحه هللا  -وقال 

 ى ( .جمموع الفتاو ن .     ) يستحبونه أو بالعكس ووافقهم : كان قد أحس
 ما حكم اجلهر بالبسملة ؟ . -رمحه هللا  -مني وسئل الشيخ حممد بن صاحل العثي -

فأجاب :  الراجح : أن اجلهر بالبسملة ال ينبغي ، وأن السنَّة اإلسرار هبا ؛ ألهنا ليست من الفاَتة ، ولكن لو جهر هبا أحياناً : 
ولكن ، أنه كان جيهر هبا  :نه قد روي ع فال حرج ؛ بل قد قال بعض أهل العلم :  إنه ينبغي أن جيهر هبا أحياناً ؛ ألن النيب 

ولكن لو جهر هبا تأليفاً لقوم مذهبهم اجلهر : فأرجو أن ، وهذا هو األوىل : أن ال جيهر هبا   أنه كان ال جيهر هبا الثابت عنه 
 س .ال يكون به بأ

 باب سجود السهو
َرَة قَاَل  – 111 قَاَل اْبُن ِسريِيَن ََسَّاَها أَبُو  -ِإْحَدى َصاَلِتَِ اْلَعِشي ِ  وُل هللِا َصلَّى بَِنا َرسُ ) َعِن اْبِن ِسريِيَن , َعْن َأِب ُهَريـْ

َرَة َوَلِكْن َنِسيُت أَنَا َها َكأَنَّ  -ُهَريـْ ُه َغْضَباُن قَاَل َفَصلَّى بَِنا رَْكَعتَـنْيِ ُثَّ َسلََّم فـََقاَم ِإَل َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة يف اْلَمْسِجِد فَاتََّكَأ َعَليـْ
ِت السََّرَعاُن ِمْن أَبـَْواِب اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى َوَشبََّك بـَنْيَ َأَصاِبِعِه َوَوَضَع َخدَُّه اأَلَْيََن َعَلى َظْهِر َكفِ ِه اْلُيْسَرى َوَخَرجَ  َوَضَع َيَدهُ وَ 

بَا َأْن يَُكلِ َماُه َويف اْلَقْوِم رَُجل  يف َيَدْيِه ُطول  يـَُقاُل َلُه ُذو اْلَيَدْيِن اْلَمْسِجِد فـََقاُلوا َقُصَرِت الصَّاَلُة َويف اْلَقْوِم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فـََها
َصلَّى َما َدْيِن فـََقاُلوا نـََعْم فـَتَـَقدََّم فَ قَاَل يَا َرُسوَل هللِا أََنِسيَت َأْم َقُصَرِت الصَّاَلُة قَاَل َِلْ أَْنَس َوَِلْ تـُْقَصْر فـََقاَل َأَكَما يـَُقوُل ُذو اْليَ 

َسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه , َأْو َأْطَوَل ُثَّ رََفَع رَْأَسُه تـََرَك ُثَّ َسلََّم ُثَّ َكبـََّر َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه , َأْو َأْطَوَل ُثَّ رََفَع رَْأَسُه وََكبـََّر ُثَّ َكبـََّر وَ 
َا َسأَُلوُه ُثَّ َسلََّم فـَيَـُقوُل , وََكبـََّر   م ( .نـُبِ ْئُت َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ قَاَل ُثَّ َسلَّ فـَُرِبَّ

---------- 
 ، قال األزهري : العشي عند العرب ما بني زوال الشمس وغروهبا .هو بفتح العني وكسر الشني  ) العشي ( قال النووي : 

 : )يف عتبة املسجد( ويف رواية: )مث أتى جذعاً يف قبلة املسجد(.( جاء يف رواية ملسلم فـََقاَم ِإَل َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة يف اْلَمْسِجدِ ) 
َها َكأَنَُّه َغْضَبانُ )  ( املراد من قول الراوي : كأنه غضبان : انقباضه وتشوش فكره ، والظاهر أن السبب يف ذلك أنه  فَاتََّكَأ َعَليـْ

 سلم قبل انقضاء الصالة .
لراء، ومنهم من يسكن الراء ، واملراد هبم أول الناس خروجًا من املسجد، وهم أهل ( بفتح السني واَوَخَرَجِت السََّرَعانُ )  

 احلاجات غالباً .
اعتقدوا ذلك ألهنم يف زمن الوحي ، ويف رواية للبخاري )وخرجت السرعان من أبواب املسجد ، (  فـََقاُلوا َقُصَرِت الصَّاَلةُ ) 

رْت الصالة ( .  فقالوا : ُقص 
 ( اَسه : اخلرباق بن عمرو . رَُجل  يف َيَدْيِه ُطول  يـَُقاُل َلُه ُذو اْلَيَدْينِ  َويف اْلَقْومِ ) 
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( هذا سؤال ذي اليدين ، تكلم حلرصه على تعلم الصالة والعناية هبا ، وأما أبو بكر وعمر فغلب  أََنِسيَت َأْم َقُصَرِت الصَّاَلةُ ) 
 األمر سيبني .واحرتامه ، مع اعتقادمها أن  عليهما مهابة النيب 

( نفي النسيان بناء على ظنه ، ومل تقصر بناء على يقينه أن الصالة مل َيدث فيها تغيري ، فلما انتفى القصر   أَْنَس َوَِلْ تـُْقَصرْ ) ِلَْ 
 تعني النسيان ، ولذلك قال ذو اليدين : بلى نسيت ، وجاء يف رواية : ) أصدق ذو اليدين ( فقالوا : نعم .

 ِل يأخذ النِب   : بقول ذي اليدين 
 ألن قوله يعارض ما كان يظنه من متام صالته .

 ما هي الصالة الِت وقعت فيها القصة املذكورة يف احلديث ؟ 
 الظهر أو العصر ( . ) صلى بنا النيب   جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

 الظهر ركعتني ( . ل ) صلى بنا النيب وجاء يف رواية عند البخاري من طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة قا

 صالة العصر (  من غري شك . وعند مسلم قال ) صلى لنا النيب 
 والظاهر أن االختالف  فيه من الرواة . قال يف الفتح : 

مث قال  وأبعد من قال َيمل على أن القصة وقعت مرتني بل روى النسائي من طريق ابن عوف عن ابن سريين : أن الشك فيه 
 إحدى صاليت العشي قال أبو هريرة : لكين نسيت .  من أيب هريرة ، والقصة : صلى 

يف هذا احلكم حكم من سلم قبل إمتام الصالة ناسيًا ، وأنه جيب أن يأيت مبا ترك ويسجد للسهو بعد السالم كما يف  -1
 حديث الباب .

 أحوال من سلم قبل إمتام صالته ناسياً :-2
 داً فصالته باطلة .: أن يسلم عام أوالً 
 : أن يسلم ناسياً ، فإن ذكر قريباً ، فإنه يأيت مبا تركه مث يسجد للسهو بعد السالم . ثانياً 
 : أن يسلم ناسياً ، ويتذكر بعد فاصل طويل ، فهنا يعيد الصالة كاملة . ثالثاً 
 . مثال الفصل القصري والطويل ، هذا يرجع للعرف 

، فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس ، وخرج  ول الفصل كطول الفصل يف صالة الرسول مثال الفصل القصري : أن يكون ط
 سرعان الناس ، فما كان مثل هذا كثالث دقائق أو أربع دقائق ، فهذا ال مينع من بناء بعضها على بعض .

، فهنا جيب عليهم إعادة الصالة مثال طول الفصل : كساعة أو ساعتني ، أو خرجوا من املسجد ، فإن هذا يعتَّب فاصاًل طوياًل 
 من أوهلا .  ) الشيخ ابن عثيمني ( .

ملا سلم من ركعتني ،  احلديث دليل على أن سجود السهو إذا سلم املصلي قبل إمتام صالته يكون بعد السالم ، فإن النيب -3
 قام وجاء بالركعتني مث سلم مث سجد للسهو مث سلم .

 إمتامها ناسياً ؟ فهل يتابعه املأموم ؟إذا سلم اإلمام من صالته قبل -4
اجلواب : إذا تيقن املأموم أن اإلمام قد سها وأن الصالة مل تتم ، فإنه يبقى يف حمل اجللوس ، وال يتكلم وال ينصرف ، كما لو زاد 

 اإلمام ونبهوه ومل يرجع ، فإهنم ال يتابعونه يف الزيادة .
ون : بني أن جيلسوا وينتظرون ح  ىت يسلم هبم ، أو يسلمون قبله ، واالنتظار أحسن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .مث هم خمرين

 وسلموا معه ؟ ملاذا الصحابة تابعوا النيب  فِإن قال قائل :
فاجلواب : أن الصحابة التبس عليهم األمر فخشوا أن يكون قد جاء تغيري يف احلكم ، فلذا سلموا معه وخرج من خرج ، ألن 
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 وحي ونسخ ، وأما اآلن فقد انتهى األمر فلم يبق إال السهو . الزمان زمان
 يف حديث الباب سهو عن زيادة : زيادة السالم . السهو الذي وقع من النيب -5

 قال بعض العلماء : ومن احلكمة أن يكون السجود للزيادة بعد السالم ، حىت ال جتتمع زيادتان يف الصالة .
 ، فإن هذا الكالم ال يبطل الصالة ، ألنه ال يعتقد أنه يف صالة ، فهو مل يتعمد الكالم .إذا تكلم بعد سالمه ناسياً -6

 وذهب بعض العلماء إىل تقسيم الكالم :
 : مثال: أن يتكلم لغري مصلحة الصالة ، فهنا صالته تبطل بكل حال .  أوالً 

 أن يقول بعد أن يسلم ناسياً : يا فالن ، أغلق املكيف .
حني قال : أصدق ذو اليدين ، فهذا ال تبطل صالته ، ألنه  تكلم ملصلحة الصالة بكالم يسري ، كفعل الرسول : أن ي ثانياً 

 يسري ملصلحة الصالة .
 : أن يكون كثرياً ملصلحة الصالة ، فهنا تبطل . ثالثاً 
 أهنا ال تبطل مطلقاً ، وهذا اختيار الشيخ السعدي .الصحيح  لكن

 د أنه يف صالة .ألن هذا املتكلم ال يعتق 
 وقد قال تعاىل ) َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ف يَما َأْخطَْأمُتْ ب ه  َوَلك ْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكم ( .

 حالة احلدث، ألن احلدث ال ميكن معه بناء بعض الصالة على  احلالة الوحيدة الِت تبطل هبا الصالة يف هذه احلالة, هي
 بعض .

  موقع سجود السهو ، هل يكون قبل السالم أم بعده على أقوال :اختلف العلماء يف-7
 السجود للسهو حمله قبل السالم . القول األول : 

 وهبذا قال : مكحول ، والزهري ، وابن املسيب ، وهذا مذهب الشافعي .
 سهو قبل السالم ( .ترك التشـهد األول وسجد لل ، الذي فيه : ) أن النيب  -اآليت  –حلديث عبد هللا بن حبينة -أ

قال : ) إذا شك أحدكم يف صالته ، فلم يدر كم صلى ... فليطرح الشك ولينب  على ما  وحلديث أيب سعيد أن النيب -ب
 استيقن ، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم ( .

 وقالوا : إن سجود السهو إمتام للصالة ، وجَّب للنقص احلاصل هبا ، فكان قبل السالم ال بعده .-ج
 : أن سجود السهو كله بعد السالم . لقول الثاينا

 وهبذا قال : احلسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وهذا مذهب أيب حنيفة .
سهـا فسلم قبل متام الصالة ، فأمتها مث سلم مث سجد للسهو وسلم ( فكل سهو مثله  واستدلوا حبديث الباب ) حيث أنه -أ

 الصالة . يكون سجوده بعد السالم من
 : ) إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب ... فليتم مث يسلم مث يسجد ( . وحلديث ابن مسعود يف قوله -ب
 ) لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ( رواه أبو داود ، وضعفه البيهقي والنووي وابن تيمية . وحلديث ثوبان . قال : قال -ج

 إذا سلم قبل متام الصالة . : أنه كله قبل السالم إال القول الثالث
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 من الصالة قبل إمتامها ، فأمتها وسجد للسهو بعد السالم . حلديث الباب يف قصة ذي اليدين ، حيث سلم النيب 
الصور على األصل ، قالوا : فيقتصر السجود بعد السالم على هذه الصورة وهي السالم قبل متام الصالة ، ويبقى ما عداها من 
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 وهو السجود قبل السالم .
 التفريق ، فما كان عن نقص قبل السالم ، وما كان عن زيادة فبعد السالم . القول الرابع :

 وهذا مذهب مالك .
 .: واستعمال األخبار على وجهها أوىل من ادعاء النسخ  وقال: وبه يصح استعمال اخلَّبين مجيعاً ،  قال ابن عبد الْب

 م على سجود السهو من زيادة يكون بعد السالم :أدلته
سلم من ركعتني ، فلما ذكره ذو اليدين أمت صالته مث سلم مث سجد للسهو  حديث الباب يف قصة ذي اليدين ، فإن النيب -أ

 مث سلم .
 ا .زاد يف الصالة حيث سلم قبل متامها ، والسالم قبل متام الصالة من الزيادة فيه وجه الداللة : أنه 

 صلى الظهر مخساً ، فسجد سجدتني بعدما سلم ( رواه مسلم . حديث ابن مسعود ) أن النيب  -ب
 وجه الداللة : أنه نص صريح يف أن من زاد يف صالته سهواً ، فإنه يسجد له بعد السالم .

 وأدلتهم على أن سجود السهو من نقص يكون قبل السالم :
 التشهد األول نسياناً سجد للسهو قبل السالم ( . رك النيب حديث عبد هللا بن حبْينة ) ملا ت -أ

 وجه الداللة : أنه نص صحيح صريح يف أن من نقص يف صالته فإنه يسجد للسهو قبل السالم .
: أن حمل السجود للسهو قبل السالم إال يف ثالثة مواضع : إذا زاد يف صالته ، أو سلم قبل متامها ، أو شك  القول اْلامس

 على غالب ظنه .فبىن 
 وهبذا قال ابن املنذر ، واختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .

 مجعاً بني األحاديث .
 وهذا القول هو الراجح .

 اختلف العلماء : هل يرجع إذا سبح به ثقة واحد أم ال بد من ثقتني ؟-8
 فإنه ال يرجع . ال يرجع إال لقول ثقتني وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من املأمومني قيل :

 وهذا املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا .
 مل يرجع إىل قول ذي اليدين حىت سأل الصحابة واستدلوا حبديث الباب ، حيث إن النيب  

 : إنه يرجع إىل قول ثقة واحد .وقيل 
مع النيب عليه الصالة والسالم ومع  بانفراده به ، كون الصحابة رجع إىل قول ذي اليدين ، وإمنا شك النيب  ألن النيب  

شيء من الشك فسأل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهما ، وهذا هو  ذلك مل ينبه إال ذي اليدين ، هذا حصل عند النيب 
 الصواب .

 : السهو أصالً باطل لوجوه  السهو ، فقول من يقول : إنه ال جيوز على النيب  احلديث دليل على أنه جيوز على النيب -9
 صرح عن نفســـــه بالنسيان ، فقال يف حديث ابن مسعود ) إمنا أنا بشـر أنسى كما تنسـون ... ( . : أنه  أوالً 
 : أن األفعال العمدية تبطل الصالة . ثانياً 
 : أن البيان كاٍف بالقول ، فال ضرورة إىل تعمد الفعل . ثالثاً 
، وهذا على ظاهره وحقيقته وأنه كان تعمداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل  ) مل أنس (  : ويدل على عدم نسيانه قوله  قالوا

 لكونه أبلغ من القول .
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 : ) إين ال أنسى ولكن أنسنى ألسن ( ، فهذا يدل على عدم صدور النسيان منه  بعضهم استدل بقوله فائدة : 
، فإنه من بالغات مالك اليت مل توجد موصولة بعد مبا قاله احلافظ ابن حجر : أن هذا احلديث ال أصل له  والرد على هذا
 .البحث الشديد 

 جواز السهو يف األفعال على األنبياء . -10
 : ) نسي آدم فنسيت ذريته ( . أن النسيان ال يعصم فيه أحد ، نبياً كان أم غري نيب ، قال -11
 ال يوجب بطالهنا .أن نية اخلروج من الصالة وقطعها إذا كانت بناء على ظنن التمام ، -12
 أن كالم الناسي ال يبطلها .-13

 أن سجود السهو سجدتان كسجود الصالة .-14

 أن التكبري يف سجود السهو كما يف سجود الصالة .-15

 وهيبته يف قلوب أصحابه . عظمة النيب -16

 جواز ذكر اإلنسان بلقبه إذا كان ال يكرهه .-17

َنةَ  عن -112 َصلَّى هِبُِم الظُّْهَر فـََقاَم يف الرَّْكَعتَـنْيِ اأُلولَيَـنْيِ  َأنَّ النَِّبَّ )  - وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِ   - َعْبَد هللِا اْبن ُِبَيـْ
َتَظَر النَّاُس َتْسِليَمُه َكبـََّر َوْهَو َجاِلس  فَ  َجَد َسْجَدتـَنْيِ قـَْبَل َأْن ُيَسلِ َم ُثَّ سَ ِلَْ َيِْلْس فـََقاَم النَّاُس َمَعُه َحَّتَّ ِإَذا َقَضى الصَّاَلَة َوانـْ

 ( . َسلَّمَ 
---------- 

 عند ابن خزمية ) فسبحـــــــوا به فمضى حىت قضى من صالته ( .( جاء فـََقاَم يف اَلرَّْكَعتَـنْيِ َاأْلُولَيَـنْيِ , َوَِلْ َيِْلْس ) 
 . لفعله ( أي : إىل الثالثة ، اتباعاً  فـََقاَم اَلنَّاُس َمَعهُ ) 
 لظنهم أنه ال يسجد للسهو ، لعدم تقدم علمهم بذلك .( َر اَلنَّاُس َتْسِليَمُه ـــَحَّتَّ ِإَذا َقَضى اَلصَّاَلَة , َوانـَْتظَ ) 
 أي : للسهو بعد التشهد . ( َكبـََّر َوُهَو َجاِلس  . َوَسَجَد َسْجَدتـَنْي ) 

ناسيًا فإنه جيَّبه بسجود السهو ، ويكون سجوده للسهو قبل السالم ، احلديث دليل على أن املصلي إذا ترك التشهد األول -1
 حلديث الباب .

صلى هبم صالة الظهر فنسي التشهد األول ، وقام على الثالثة ، وقد سبح  ففي هذا احلديث َيَّب عبد هللا بن حبينة أن النيب 
سلم جَّباً للنقص الذي حصل برتك التشهد األول مث به الناس ولكنه مضى يف صالته، مث أمتها وسجد سجدتني للسهو قبل أن ي

 سلم .

 اإلمام إذا ترك التشهد األول ، فإنه ال َيلو من حالتني : -2

 : أن يستتم قائماً فال يرجع ، وجيَّبه بسجود السهو قبل السالم سواء شرع بالقراءة أو مل يشرع . األول
 ركن إىل ركن ، فال يرجع . ألنه إذا استتم قائماً فإنه يصدق عليه أنه انتقل من

فإنه جيلس ويتشهد وليس عليه سجود يف هذه احلالة ألنه  [أي قبل أن تنفصل فخذيه عن ساقيه  ]: إن ذكر قبل أن يقوم  الثانية
 مل َيصل فيه قيام .

 لكن : ما احلكم إن رجع ) سها عن التشهد األول حَّت قام إل الثالثة ؟ ُث رجع  ( ؟
 فلو تعمد ورجع بعد تلبسه بالركن :  -كما تقدم   –الثالثة فإنه ال يرجع إذا سها وقام إىل  

 تبطل صالته ، وهذا مذهب الشافعي . قيل :
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 ال تبطل صالته ، وهذا مذهب اجلمهور . وقيل :
األعلى يف  يقاس على التشهد األول بقية الواجبات نسياناً ) كمن ترك سبحان ريب العظيم يف الركوع نسياناً ، أو سبحان ريب -3

 السجود نسياناً ( .
احلديث دليل على أن سجود السهو ملن ترك التشهد األول ناسيًا يكون قبل السالم ، وهكذا يف مجيع ترك واجبات الصالة -4

 يكون السجود قبل السالم . 
 ؟ يف الظهر أو العصر أو العشاء نسياناً  –مثالً  –هل مثل هذا احلكم ، لو قام اإلمام إىل خامسة -5

 ال ، ألن هذه زيادة ، فال جيوز للمأمومني متابعته ، وجيب على اإلمام إذا عل م وهو يف هذه الركعة الزائدة أنه يرجع مباشرة .
 حكم سجود السهو واجب عند وجود سببه . -6

 ) وإذا نسيت فذكروين ( . لقوله -أ
أربعًا ) فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر  كم صلى ، ثالثًا أم  ولقوله -ب

 سجدتني قبل أن يسلم ( رواه مسلم عن أيب سعيد .
) إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلَبَس عليه ، حىت ال يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم  ولقوله -ج

 فليسجد سجدتني وهو جالس ( رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة .
 قوله يف رواية مسلم  ) ... مكان ما نسي من اجللوس ( دليل على أن سجود السهو يشرع للسهو ال للعمد .-7
 احلديث دليل على أنه يكَّب لسجود السهو ،  وهذا باإلمجاع .-8

 حلديث الباب .
 وألن حكمه حكم سجود الصالة .

 ب على املأموم متابعته ، وإن مل يكن املأموم ناسياً .احلديث دليل على أن اإلمام إذا قام عن التشهد األول ، فإنه جي-9
 احلديث دليل على أنه جيب أن يسلم بعد سجديت السهو .-10

 حلديث الباب ) ... فسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم ( .

 استدل هبا احلديث بعض العلماء على أن التشهد األول من واجبات الصالة . -11

 تركه جَّبه بسجود السهو ، ولو كان ركناً ألتى به ، ولو كان سنة مل يسجد له .ملا  وجه ذلك :أن النيب 
 احلديث دليل على أن املأموم يسجد للسهو مع إمامه وإن مل يسُه املأموم ، ونقل ابن حزم فيه اإلمجاع .-12
 يشرع سجود السهو يف صالة النفل كما يشرع يف الفرض .-13

 وهذا قول أكثر أهل العلم .
 ) إذا سها أحدكم فليسجد سجدتني ( وهذا يشمل ما إذا سها يف الفرض أو سها يف النفل . وم األدلة  كقول النيب لعم-أ

) فإذا زاد الرجل أو نقص يف صالته فليسجد سجدتني ( وهذا يشمل ما إذا كان يف صالة الفرض أو كان يف  ولقوله -ب
 صالة النفل .

 النفل إال بدليل . ولقاعدة : ما ثبت يف الفرض ثبت يف-ج
 هل يستثىن من ذلك شيء ؟ 

يف صالة  نعم ، يستثىن من ذلك صالة اجلنازة ، فصالة اجلنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثاًل الصالة على النيب 
على التخفيف  اجلنازة أو نسي تكبرية من التكبريات وحنو ذلك ، فال نقول بأنه يسجد للسهو ، ألن صالة اجلنازة صالة مبنية
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 ليس فيها ركوع وال سجود ، هي شفاعة للميت فقط ، فال يشرع فيها سجود للسهو .
 فِإن قال : كيف توجبون شيئاً يف صالة نفل , وصالة النفل أصاًل غري واجبة ؟ 

 نقول : إنه ملا تلبس هبا وجب عليه أن يأيت هبا على وفق الشريعة .  ) الشرح املمتع ( .
 ترك املصلي ركناً من أركان الصالة نسياناً وتذكر بعد السالم :فائدة : حكم إذا 

 إذا ترك ركناً من أركان الصالة ناسياً وتذكره بعد السالم فهذا ال َيلو من أمرين :
 أن يكون املرتوك يف غري الركعة األخرية . األمر األول :

 فهنا حكمه : كرتك ركعة ، فيأيت بركعة .
 الركعة األخرية . أن يكون يف األمر الثاين :

 فهنا ال نقول يأيت بركعة وإمنا نقول يأيت به ومبا بعده ما مل يطل الفصل .
مثال ذلك : إنسان نسي الركوع مث سلنم مث تذكر فنقول : ارجع وأيت بالركوع وما بعده ، لكي َيصل الرتتيب وألن ما صار بعده 

 هذا يف غري موضعه ويسجد للسهو بعد السالم .
 ا مل يطل الفصل يف األمرين لكن إذا طال الفصل يستأنف الصالة من أوهلا .هذا مقيد مب 

شخص نسي السجدة الثانية من إحدى الركعات، ومل يعلم بذلك إال بعد أن تفرق الناس، وخرجوا من املسجد، وَتدثوا  مثال:
هلم ذلك وأخَّبوا اإلمام، فهنا  مضي وقت طويل، وذكر بعضهم لبعض أهنم نسوا سجدة من الصالة، فتأكدخارج املسجد بعد 

 يعيد الصالة كلها، وَيَّب مجاعة املسجد يف وقت الحق ليعيدوا صالِتم.
 : حكم إذا ترك املصلي ركناً من أركان الصالة نسياناً أثناء الصالة : 2فائدة 

 إذا ترك ركناً من أركان الصالة فله حالتان :
 ركعة اليت تليها فإنه يرجع .إن تذكره قبل أن يصل إىل موضعه من ال األول :

 وإن تذكره بعد أن وصل إىل موضعه من الركعة اليت تليها فإنه ال يرجع وتقوم اليت تليها مقام اليت قبلها . الثانية : 
ال له : رجل قام إىل الرابعة يف الظهر ، مث ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع يف القراءة ، فهنا يقمثال : 

 ارجع واجلس بني السجدتني واسجد مث أكمل ، وذلك ألن ما بعد الركن املرتوك يقع يف غري حمله الشرتاط الرتتيب بني األركان .
فإن وصل إىل حمله من الركعة الثانية ؛ فإنه ال يرجع ، ألن رجوعه ليس له فائدة ، ألنه إذا رجع فسريجع على نفس احملل ، فتكون 

 ة هي األوىل ، وتكون له ركعة ملفقة من األوىل ومن الثانية .الركعة الثاني
يف الصالة من متام نعمة هللا على أمته، وإكمال دينهم ، ليقتدوا به فيما يشرعه هلم  قال ابن القيم: كان سهوه  : 3فائدة 

 عند السهو .
 : ال يشرع سجود السهو حلديث النفس . 4فائدة 

 لعدم ورود السجود له . - أ
 مما ال ميكن التحرز منه .وألنه  - ب

 وال تكاد ختلو منه صالة . - ت
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 باب املرور بني يدي املصلي
 هي ما جيعله املصلي بني يديه ملنع املار .تعريف السرتة : 
 واحلكمة منها :

 . االقتداء بالنيب  -أ
 .) فليصل إىل سرتة ( . امتثال أمره النيب -ب
 عالمة على أن هذا الشخص يصلي .-ج
 متنع روغان بصر املصلي . أهنا -د
 أهنا متنع قطع الصالة أو نقصاهنا . -هـ

) َلْو يـَْعَلُم اْلَمارُّ بـَنْيَ َيَدْي اْلُمَصلِ ي قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُجَهْيِم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الصِ مَِّة األَْنَصاِريِ   - 113
ًرا لَُه ِمْن َأْن ََيُرَّ بـَنْيَ َيَدْيِه ( .َماَذا َعَلْيِه ِمْن اإِلُثِْ ؟ َلكَ   اَن َأْن يَِقَف َأْربَِعنَي َخيـْ

 قَاَل أَبُو النَّْضِر : ال َأْدِري : قَاَل َأْربَِعنَي يـَْوماً َأْو َشْهرًا َأْو َسَنًة . 
----------- 

وعَّب باليدين لكون أكثر الشغل يقع هبما، ، أي أمامه بالقرب منهد: ( قال يف عون املعبو  َلْو يـَْعَلُم اَْلَمارُّ بـَنْيَ َيَدِي اَْلُمَصلِ ي )
 :واختلف يف َتديد ذلك 

 ر. بينه وبني قدر رمية حبج: وقيل، ينه وبني قدر ثالثة أذرع: وقيلإذا مر بينه وبني مقدار سجوده، : فقيل
 ( أي من اإلمث والعقوبة . ) ماذا عليه

جر : ليست هذه الزيادة يف شيء من الروايات عند غريه ، وقد عزاها احملب الطَّبي يف األحكام قال احلافظ ابن ح(  ِمْن َاإْلُِثِْ )
 للبخاري وأطلق ، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة يف اِتامه أهنا يف الصحيحني 

 ربعني خرياً له من أن مير .( يعين أن املار لو علم مقدار اإلمث الذي يلحقه ، لكان أن يقف أ َأْربَِعنيَ  َلَكاَن َأْن يَِقفَ ) 
 احلديث دليل على  َترمي املرور بني يدي املصلي .-1

 َوَمْعىَن احلَْد يث النـَّْهي اأْلَك يد َواْلَوع يد الشَّد يد يف  َذل َك .قال النووي : 
الفرق بني صالة الفريضة  احلديث يدل على أن املرور بني يدي املصلي من الكبائر املوجبة للنار ، وظاهره عدموقال الشوكاين : 

 والنافلة .
 مَّت ُيرم ذلك ؟ 

وهنا ال فرق بني أن إذا مرن بني يدي املصلي ، فالتحرمي مقيد فيما إذا مر بني يديه ) يعين يف املنطقة اليت بني سجوده ووقوفه ( ، 
 يكون له سرتة أو ال يكون له سرتة .

 ذه هلا حاالن :هفاملنطقة اليت من بعد موضع سجوده ، إن مـرن يف  -2
 .أن يكون املصلي يتخذ سرتة ، فهنا جيوز املرور من خلف السرتة  األول :

مث ال  اً ، فإن مل جيد فلينصب عصا ، فإن مل يكن فليخط خط اً إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئ)  لقول النيب  -أ
 رواه أمحد .يضره من مر بني يديه ( 

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يبايل من مر وراء ذلك( ) هللا  قال : قال رسول وعن طلحة  -ب
 رواه مسلم .
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أن ال يتخذ سرتة ، فهنا ليس له إال موضع سجوده ، وهذا األقرب من أقوال أهل العلم ، وجيوز ملن أراد أن جيتاز أن مير  الثانية :
يف احلديث إمنا هو يف املرور بني يدي املصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس  فيما يلي موضع سجوده ، وذلك ألن النهي الوارد

 بني يدي املصلي .
 ... ( اختلف يف معناه :بـَنْيَ يََدي  اَْلُمَصلن ي )  قوله -3

 فقيل : املراد من قدميه إىل منتهى موضع سجوده .
 : إىل ثالثة أذرع . وقيل
 ه إال بالتقدم .: إذا بعد عرفاً ، حبيث ال ميكن دفع وقيل

 ، ألن هذا هو الذي َيتاجه املصلي . واألقرب األول
 وهذا إذا مل يتخذ املصلي سرتة ، فإن اختذ سرتة فإنه مير وراءها وال حرج .

... ( ظاهر احلديث يشمل بني يدي اإلمام واملنفرد واملأموم ، لكن دلت السنة على أن  بـَنْيَ يََدي  اَْلُمَصلن ي ... قوله ) -4
 ملأموم مستثىن ، وأن النهي خاص باإلمام واملنفرد .ا

ُيَصلن ى ب النَّاس  مب  ىًن َفَمَرْرُت  أَقْـبَـْلُت رَاك بًا َعَلى أَتَاٍن َوأَنَا يـَْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت اال ْحت اَلَم َوَرُسوُل اَّللَّ  )  قَال.  اْبن  َعبَّاس حلديث-أ
 د ( متفق عليه .الصَّفن  فـََلْم يـُْنك ْر َذل َك َعَلىَّ َأحَ  َأْرَسْلُت األَتَاَن تـَْرَتُع َوَدَخْلُت يف  الصَّفن  فـَنَـَزْلُت فَ  ي  بـَنْيَ يَدَ 

 ألن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه .-ب
 نستفيد من قوله ) لو يعلم املار ... ( أن غري املار ) اجلالس أو الواقف ( ال يضر .-5

ورجالي يف قبلته ، فإذا سجد غمزين ،  ت ) كنت أنام بني يدي رسول هللا قال -اآليت  –ويدل لذلك حديث عائشة 
 فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطتهما ( .

 جيوز أن جيعل إنساناً سرتة له .-6
 ورجالي يف قبلته ... ( . حلديث عائشة السابق  ) كنت أنام بني يدي رسول هللا 

َرة  فَإ ْن اْسَتتَـَر ب إ ْنَساٍن فَ  قال ابن قدامة:  َوَقْد ُرو َي َعْن مُحَْيٍد ْبن  ه اَلٍل، قَاَل: رََأى ُعَمُر ْبُن ، اَل بَْأَس، فَإ نَُّه يـَُقوُم َمَقاَم َغرْي ه  م ْن السُّتـْ
ُه َظْهَرُه، َوقَاَل ب ثـَْوب ه  َهَكَذا، َوَبسَ  ْل .؛ َط يََدْيه  َهَكَذااخلَْطَّاب  َرُجاًل ُيَصلن ي، َوالنَّاُس مَيُرُّوَن بـَنْيَ يََدْيه ، فـََوالَّ ، َواَل تـَُعجن   َوقَاَل: َصلن 

د  ، قَاَل : َولن    ين  َظْهَرَك .َوَعْن نَاف ٍع ، قَاَل : َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ملَْ جيَ ْد َسب ياًل إىَل َسار يٍَة م ْن َسَوار ي اْلَمْسج 
 َرَوامُهَا النَّجَّاُد ب إ ْسَناد ه  .

 َيرم املرور بني يدي املصلي يف احلرم أم ال  على قولني : اختلف العلماء : هل-7
 : أنه حرام حىت يف املسجد احلرام . القول األول

 وهذا مذهب الشافعية .
 لعموم حديث الباب ، وليس هناك دليل َيص مكة أو املسجد احلرام . -أ

 ه وبني البيت ( .ملا صلى ركعيت الطواف جعل املقام بين وقد ثبت يف حديث جابر ) أن النيب 
 َخرََج َرُسوُل هللا   ومن تراجم البخاري يف صحيحه : باب السرتة مبكة وغريها ، مث أورد َتتها حديث أيب جحيفة قال )

َرة  َفَصلَّى ب اْلَبْطَحاء  الظُّْهَر َواْلَعْصَر رَْكَعتَـنْي  َوَنَصَب بـَنْيَ يََدْيه  َعنَـَزًة َوتـََوضََّأ َفَجعَ   ( . النَّاُس يـََتَمسَُّحوَن ب َوُضوئ ه   لَ ب اهْلَاج 
واستدل ، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا احلديث وأن ال فرق بني مكة وغريها يف مشروعية السرتة : ...  قال ابن حجر

ر بني يدي على ذلك حبديث أيب جحيفة وقد قدمنا وجه الداللة منه وهذا هو املعروف عند الشافعية وأن ال فرق يف منع املرو 
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وعن بعض احلنابلة جواز ذلك يف مجيع ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفني دون غريهم للضرورة ، املصلي بني مكة وغريها 
 ة .مك

 أن احلرم مستثىن . القول الثاين :
سرتة ( رواه أبو  –أي الناس  –يف املسجد احلرام ليس بينه وبينهم  حلديث املطلب بن أيب وداعة بلفظ ) رأيت رسول هللا -أ

 داود وهو ضعيف ، ضعفه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري .
 وللمشقة الشديدة من الزحام . -ب

 وال بأس أن يصلي مبكة إىل غري سرتة ، وروي ذلك عن ابن الزبري وعطاء وجماهد . :قال ابن قدامة 
أنه صلى مث ليس بينه وبني  ل : قد روي عن النيب قال األثرم : قيل ألمحد : الرجل يصلي مبكة ، وال يسترت بشيء ؟ فقا 

 .  ة.ة ليست كغريها ، كأنن مكة خمصوصـالطُّوَّاف سرتة . قال أمحد : ألن مك
 وقال ابن أيب عمار : رأيت ابن الزبري جاء يصلي ، والطُّوَّاف بينه وبني القبلة ، متر املرأة بني يديه ، فينتظرها حىت متر ، مث يضع

 ضع قدمها . رواه حنبل يف كتاب "املناسك" . جبهته يف مو 
فيمر بني يديه الرجل واملرأة ؟ فإذا هو يرى أن هلذا البلد حاال ليس  -يعين مبكة  -وقال املعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي 

من جيتاز بني يديه  لغريه من البلدان ، وذلك ألن الناس يكثرون مبكة ألجل قضاء نسكهم ، ويزدمحون فيها ، فلو َمَنع املصلي
 س .لضاق على النا

 أصح .واألول 
 اختلف العلماء يف مقدار املساقة بني املصلي وسرتته على أقوال :-8

 : أن املسافة تكون مبقدار ممر شاة . القول األول
ْنََّب  َما َكاَدت  الشَّاُة جَتُوُزهَ ) َعْن َسَلَمَة قَاَل   د  ع ْنَد اْلم  َداُر اْلَمْسج   ا ( .َكاَن ج 

ع السُُّجود ، َوف يه    اة (َوبـَنْي اجلْ َدار مَمَرن الشَّ   قال النووي رمحه هللا : قـَْوله : ) َكاَن بـَنْي ُمَصلَّى َرُسول اَّللَّ  يـَْعين  ب اْلُمَصلَّى : َمْوض 
رَت َأنَّ السُّنَّة  ه .قـُْرب اْلُمَصلَّى م ْن ُستـْ

 صلي .إىل ثالثة أذرع من قدمي امل القول الثاين :
يَ  يملا روى البخار  ُهما ) َكاَن إ َذا َدَخَل اْلَكْعَبَة َمَشى ق َبَل َوْجه ه   عن نَاف ٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَّ  ْبَن ُعَمَر َرض  نَي يَْدُخُل َوَجَعَل  هللُا َعنـْ ح 

َنُه َوبـَنْيَ اجلْ َدار  الَّذ ي ق   اْلَباَب ق َبَل َظْهر ه  ، َفَمَشى َحىتَّ  َأْخبَـَرُه  م ْن َثاَلثَة  أَْذرٍُع ، َصلَّى يـَتَـَوخَّى اْلَمَكاَن الَّذ ي َبَل َوْجه ه  َقر يًباَيُكوَن بـَيـْ
 َّ  ه ( .َصلَّى ف ي ب ه  ب اَلٌل َأنَّ النَّيب 

يزيد يقرب منها حنو ثالثة أذرع من قدميه ، وال  ( : يسن ملن أراد أن يصلي إىل سرتة أن24/184جاء يف "املوسوعة الفقهية" )
عند احلنفية والشافعية واحلنابلة ، وهو  صلى يف الكعبة وبينه وبني اجلدار ثالثة أذرع( ، وهذا  أن النيب على ذلك ؛ حلديث )

 ه .الفاصل بني املصلي ، والسرتة يكون مبقدار ما َيتاجه لقيامه وركوعه وسجود املفهوم من كالم املالكية ؛ ألن
ثالثة  مجيعًا ، فحمل حديث ابن عمر ) مجع بني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد من العلماء من  القول الثالث :

 ، على حال السجود .  ( ممر الشاة ( ، على حال القيام ، وحديث سهل ) أذرع

 و بنيمن السرتة ، فكان بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع ،  يقف قريباً  وكان ( صفة الصالة) قال الشيخ األلباين رمحه هللا يف 

 . موضع سجوده ، واجلدار ممر شاة " انتهى
 إىل منتهى موضع سجوده . القول الرابع :
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 ألن هذا هو الذي َيتاجه املصلي .
 يستحب الدنو من السرتة . -9

 : ) إذا صلى أحدكم إىل سرتة ، فليدن منها فإن الشيطان ميرن بينه وبينها ( رواه ابن حبان . لقوله 
 ل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السرتة  .:  والعم قال البغوي

 ) إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها ، ال يقطع الشيطان عليه صالته ( رواه أبو داود . وقد ورد احلكمة من ذلك يف قوله 
ريه من حديث سهل بن أيب : وقد ورد األمر بالدنو منها ، وفيه بيان احلكمة يف ذلك ، وهو ما رواه أبو داود وغ قال احلافظ

 حثمة مرفوعاً ) إذا صلى أحـدكم إىل سرتة فليدن منها ال يقطـع الشيطان عليه صالته ( .
 : واحلكمة يف األمر بالدنو أن ال يقطع الشيطان عليه صالته . وقال الشوكاين

قال احلافظ : وأْخذه من ذلك فيه بُعد ، استنبط ابن بطال من قوله ) لو يعلم ( أن اإلمث َيتص مبن يعلم بالنهي وارتكبه ، -10
 لكن هو معروف من أدلة أخرى .

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 114 يـَُقوُل ) إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم إَل َشْيٍء َيْستـُُرُه ِمْن النَّاِس ,  قَاَل : َسَِ
َا ُهَو َشْيطَان  ( .فََأرَاَد َأَحد  َأْن َيَْتاَز بـَنْيَ َيدَ  ْليُـَقاتِْلُه . فِإَّنَّ  ْيِه فـَْلَيْدفـَْعُه . فِإْن َأَِب فـَ

---------- 
 أي : جعل شيئاً أمامه يف صالته َيول بينه وبني الناس . (ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَل َشْيٍء ) 
 أي : قريباً منه بينه وبني سرتته . (َأْن َيَْتاَز بـَنْيَ َيَدْيِه ) 
 وعند مسلم ) فليدفع يف حنره ( . (فـَْلَيْدفـَْعُه ) 
َا ُهَو َشْيطَان   ) أي : فعله شيطان ، ألنه عات ومتمرد ، فكل شيطان من كل جنس فهو متمرده (  فِإْن َأَِب فـَْليُـَقاتِْلُه , فِإَّنَّ

 ويؤزه .وعاتيه ويف رواية ) القرين ( أي احلامل له على املرور هو القرين ، هو الذي َيثه 
 احلديث دليل على مشروعية دفع املار بني يدي املصلي وبني سرتته، وقد اختلف العلماء يف حكم دفع املار على ثالثة أقوال:-1

 : أنه مستحب ال واجب . القول األول
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

، بل صرح أصحابنا وغريهم بأنه مندوب غري  األمر بالدفع أمر ندب متأكد ، وال أعلم أحدًا من العلماء أوجبه:  قال النووي
 واجب .

 : أنه واجب . القول الثاين
 وهو قول أهل الظاهر ، ورجحه الشوكاين .

 قال احلافظ ابن حجر بعد أن نقل كالم النووي السابق : وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر  .
حق واجب على املصلي لظاهر احلديث ، فإنه أمر  –إن أىب  –قال ابن حزم : ودفع املار بني يدي املصلي وسرتته ومقاتلته 

 واألمر يقتضي الوجوب .
 وقال الشوكاين : وظاهر احلديث مع من أوجب الدفع .

 : التفريق بني ما يقطع الصالة وبني ما ال يقطعها . القول الثالث
 ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
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 القول بالوجوب .والراجح 
نقل القاضي عياض ، والقرطيب ، وابن عبد الَّب اإلمجاع على أن املقاتلة يف قوله ) فليقاتله ( ال تكون ( , فـَْليُـَقاتِْلُه  )  قوله-2

 بالسيف وال بالسالح وال باخلطاب ، وال يبلغ به املصلي مبلغاً يفسد به صالته ملخالفة ذلك لقاعدة الصالة واالشتغال هبا .
َا ََيُوز فـََهَلَك م ْن َذل  : َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَّ  اْلَقاِضي ِعَياضقال  اَلح  ، َواَل َما يـَُؤدن ي إ ىَل َهاَلكه ، فَإ ْن َدفـََعُه مب  َك ُه اَل يـَْلَزمُه ُمَقاتـََلته ب السن 

 .  ) شرح مسلم ( . َفاَل قـََود َعَلْيه  ب اتن َفاق  اْلُعَلَماء
 الدفع بالقهر ال جواز القتل، واملقصود املبالغة يف كراهة املرور . : اختلفوا يف معىن )فليقاتله( واجلمهور على أن معناه وقال العيين

 : املراد من املقاتلة الدفع بالعنف ال القتل ، فإنه يروى يف حديث أيب سعيد ) وليدرءه ما استطاع ( . وقال البغوي
 ته .: ويعدل عن ظاهر املقاتلة باإلمجاع على أنه ال جيوز املقاتلة اليت تفسد صال وقال الباجي

 احلكمة من دفع املار :-3

:  وقد اختلف يف احلكمة املقتضية لألمر بالدفع ، فقيل : لدفع اإلمث عن املار ، وقيل : لدفع اخللل الواقع باملرور  قال الصنعاين
 يف الصالة ، ألن عناية املصلي بصيانة صالته أهم من دفعه اإلمث عن غريه .

 يب شيبة عن ابن مسعود ) أن املرور بني يدي املصلي يقطع نصف صالته ( .: وقد روى ابن أ قال احلافظ ابن حجر
وروى أبو نعيم عن عمر ) لو يعلم املصلي ما ينقص من صالته باملرور بني يديه ما صلى إال إىل شيء يســـرته من الناس ( . 

ومها وإن كانا موقوفني لفظًا فحكمهما حكم فهذان األثران مقتضامها أن الدفع خللل يتعلق بصالة املصلي ، وال َيتص باملار ، 
 الرفع ، ألن مثلهما ال يقال بالرأي .    ) الفتح ( .

 كيفية دفع املار :  -4
 يشرع دفع املار باألسهل فاألسهل ، باإلشارة ولطيف املنع ، أو بوضع اليد يف حنر املار كما يف رواية مسلم ) فليدفعه يف حنره ( .

  أنه إذا مرن ومل يدفعه فال ينبغي له أن يرده ، ألن فيه إعادة للمرور .ذهب مجهور العلماء إىل-5

 ذهب بعض العلماء إىل أن الدفع مقيد بوضع السرتة ، فإن فرط ومل يضع سرتة فليس له دفع املار .-6

تفاق على ذلك ، فقال : منهم اإلمام اخلطايب ، والبغوي ، والنووي ، وابن القيم ، والصنعاين ، والشوكاين ، بل حكى النووي اال
 واتفقوا على أن هذا كله ملن مل يفرط يف صالته ، بل احتاط وصلى إىل سرتة أو يف مكان يأمن املرور بني يديه .

 واستدلوا مبفهوم  ) إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته ( .
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يشرع رد املار مطلقاً .

دكم يصلي فال يدع أحدًا مير ... ( .فهذا احلديث مطلق ومل يقيد بوضع السرتة ، واختاره لعموم حديث ابن عمر ) إذا كان أح
 الشيخ ابن باز .

نَاَهْزُت االْحِتالَم , َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َأقْـبَـْلُت رَاِكبًا َعَلى مِحَاٍر أَتَاٍن , َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ َقْد  - 115
تـَْرَتُع . َوَدَخْلُت ُيَصلِ ي بِالنَّاِس ِِبِىًن إَل َغرْيِ ِجَداٍر . َمَرْرُت بـَنْيَ َيَدْي بـَْعِض الصَّفِ  فـَنَـَزْلُت , فََأْرَسْلُت األَتَاَن  ُسوُل اَّللَِّ َورَ 

 يف الصَّفِ  , فـََلْم يـُْنِكْر َذِلَك َعَليَّ َأَحد  ( .
---------- 

 األنثى من احلمري .( وهي  مِحَاٍر أَتَانٍ ) 
 ( أي : قاربت البلوغ الشرعي . َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ َقْد نَاَهْزُت ااِلْحِتالَمَ ) 
( كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة ) بعرفة (  ُيَصلِ ي بِالنَّاِس ِبِىًن  َوَرُسوُل اَّللَِّ ) 
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ما قضيتان ، وتعقب بأن األصل عدم التعدد ال سيما مع اختاذ خمرج احلديث ، فاحلق أن قول قال النووي : َيمل ذلك على أهن
 ابن عيينة ) بعرفة ( شاذة .

( أي: إىل غري سرتة، قاله الشافعي ، وسياق الكالم يدل على ذلك، ألن ابن عباس أورده يف معرض االستدالل  ِإَل َغرْيِ ِجَدارٍ ) 
 يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته( . صلي ال يقطع صالته، ويؤيده رواية البزار بلفظ )والنيب على أن املرور بني يدي امل

 زاد البخاري يف احلج ) حىت سرت بني يدي بعض الصف األول (.( َفَمَرْرُت بـَنْيَ َيَدْي بـَْعِض الصَّفِ  ) 
 فيه أن ترك اإلنكار حجة .(  فـََلْم يـُْنِكْر َذِلَك َعَليَّ َأَحد  ) 
 احلديث دليل على أن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه . -1

، فال يسن للمأموم أن يتخذ فإن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه ، نص عليه أمحد ، وهو قول أكثر أهل العلم :  قال ابن قدامة
 ومل يتخذ أحد منهم شيء . سرتة ، ألن الصحابة كانوا يصلون مع النيب 

 مام سرتة من خلفه.باب سرتة اإل :  وقد بوب البخاري
 مث ذكر ثالثة أحاديث :

َاٍر أَتَاٍن َوأَنَا يـَْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت اال ْحت اَلَم َوَرُسوُل هللا  ) َعبَّاٍس أَنَُّه قَاَل  حديث ابن ُيَصلن ي ب النَّاس  مب  ىًن إ ىَل  أَقْـبَـْلُت رَاك ًبا َعَلى مح 
َداٍر َفَمَرْرُت بـَنْيَ يََديْ   ( . بـَْعض  الصَّفن  فـَنَـَزْلُت َوأَْرَسْلُت األَتَاَن تـَْرَتُع َوَدَخْلُت يف  الصَّفن  فـََلْم يـُْنك ْر َذل َك َعَليَّ َأَحدٌ  َغرْي  ج 

َها َوالنَّاُس َورَاَءُه ، وََكاَن َكاَن إ َذا َخرََج يـَْوَم اْلع يد  أََمَر ب احلَْْربَة  فـَُتوَضُع بـَنْيَ يََدْيه  فـَُيَصلن    أَنَّ َرُسوَل هللا  )  ُعَمر ابن وحديث ي إ لَيـْ
 ( . يـَْفَعُل َذل َك يف  السََّفر  َفم ْن مَثَّ اختَََّذَها األَُمرَاءُ 

َفَة  وحديث  َّ  )َأيب  ُجَحيـْ ْكَعتَـنْي  مَتُرُّ بـَنْيَ يََدْيه  اْلَمْرأَُة الظُّْهَر رَْكَعتَـنْي  َواْلَعْصَر َر  -َوبـَنْيَ يََدْيه  َعنَـَزٌة  -َصلَّى هب  ْم ب اْلَبْطَحاء   أَنَّ النَّيب 
 ( . َواحلْ َمارُ 

مل يأمر  الثاين والثالث منها مطابقان للرتمجة لكونه ، ثالثة أحاديث ) أي البخاري ( أورد فيه قال احلافظ ابن حجر : 
صلى إىل  ألنه ليس فيه أنه ، نظر وأما األول وهو حديث بن عباس ففي االستدالل به ، أصحابه أن يتخذوا سرتة غري سرتته 

وقد تقدم يف كتاب العلم يف الكالم على هذا احلديث يف باب ، باب من صلى إىل غري سرتة : وقد بوب عليه البيهقي ، سرتة 
ة وذكرنا تأييد ذلك من رواي، إىل غري سرتة : مىت يصح َساع الصغري قول الشافعي أن املراد بقول بن عباس إىل غري جدار أي 

 .  ) الفتح ( .البزار 
 لكن هل سرتِتم سرتة اإلمام أم سرتِتم اإلمام نفسه ؟ 

 إن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه من املأمومني . فقيل :
 إن اإلمام سرتة للمأمومني . وقيل :

 واألول قول األكثر .
ل إن سرتة اإلمام سرتة من خلفه يضر من يقو  ويظهر أثر اخلالف الذي نقله عياض فيما لو مر بني يدي اإلمام أحد فعلى قول

 م .صالته وصالِتم معا وعلى قول من يقول أن اإلمام نفسه سرتة من خلفه يضر صالته وال يضر صالِت
َداٍر قوله )  -2  ( استدل هبا من قال بعدم وجوب السرتة ، وقد اختلف العلماء هل السرتة واجبة أم ال على قولني :إىَل َغرْي  ج 

 : أهنا واجبة . القول األول
 وهذا مذهب ابن خزمية ، ورجحه ابن حزم ، والشوكاين .

ن  -أ َرَة ْبن  َمْعَبٍد َاجلَُْهين  ْ َأَحدُُكْم يف  َصاَلت ه  َوَلْو ب َسْهٍم (  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َعْن َسبـْ  . َأْخَرَجُه َاحْلَاك مُ ) ل َيْسَترت 
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 رواه أبو داود .) إذا صلى أحدكم فليصلن إىل سرتة وليدن منها (  رسول هللا وحلديث أيب سعيد قال : قال  -ب
 : فيه أن اختاذ السرتة واجب . قال الشوكاين

 ورجحه األلباين ، وقال : القول باالستحباب ينايف األمر بالسرتة يف عدة أحاديث .
 رواه ابن خزمية .(  ) إذا صلى أحدكم فليسترت  وعن سهل بن سعد قال : قال رسول هللا  -ج

 : أهنا غري واجبة . القول الثاين
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

دار ( .ُيَصلن ى ب النَّاس  مب  ىًن  َوَرُسوُل اَّللَّ  الباب )  حلديث -أ  إىل َغري  ج 
سياق الكالم يدل على وجه الداللة : قوله ) إىل غري جدار ( قال احلافظ ابن حجر :  أي إىل غري سرتة ، قاله الشافعي ، و 

ــظ ذلك ، ألن ابن عباس أورده يف معرض االستدالل على أن املرور بني يدي املصلي ال يقطــــــع صالته ، ويؤيــــــده رواية البزار بلفــ
 يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته ( . ) والنيب 

 ن الناس فأراد أن جيتاز بني يديه ... ( .) إذا صلى أحدكـم إىل شيء يسـرته م -السابق  -وحلديث أيب سعيد  -ب
 فقوله ) إذا صلى أحدكم ... ( يدل على أن املصلي قد يصلي إىل شيء يسرته وقد ال يصلي .

 الراجح . وهذا القول هو
 للشيء دليل على جوازه . أن إقرار النيب -3

 جواز املرور بني صفوف املصلني ، ألن سرتة إمامهم سرتة هلم .-4
َلِتِه  ُكْنُت أَنَاُم بـَنْيَ يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ ت )  َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَالَ  َعنْ  - 110 فِإَذا َسَجَد َغَمَزين ,  -َورِْجالَي يف ِقبـْ

 . فـََقَبْضُت رِْجَليَّ . فِإَذا قَاَم َبَسْطتُـُهَما . َواْلبُـُيوُت يـَْوَمِئٍذ لَْيَس ِفيَها َمَصابِيُح (
----------  

َلِتهِ  ُكْنُت أَنَاُم بـَنْيَ يََدْي َرُسوِل اَّللَِّ  ) : يف مكان سجوده، ويتبنين ذلك من الرنواية األخرى يف ( أي  َورِْجالَي يف ِقبـْ
كان ُيصلن ي ، وهي بينه وبني القبلة على فراش أهله اعرتاض  أنَّ رسول هللا  ) الصحيحني من رواية الزهري عن عروة عنها ،

 ( .فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت ) ادا يف رواية هلما ز (  اجلنازة
 ء .اسُتدل به على أنن ملس املرأة ال ينقض الوضو  (فِإَذا َسَجَد َغَمَزين ) 
ا أرادت به االعتذار عن نومها على تلك الصنفة.َواْلبُـُيوُت يـَْوَمِئٍذ لَْيَس ِفيَها َمَصابِيُح ( )  كأهنن

م صاروا بعد ذلك يستصبحون. انتهى.قال ابن بطناٍل: وفيه إش  عاٌر بأهنن
استدل باحلديث من قال : إن مرور املرأة بني يدي املصلي ال يقطع الصالة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة ، هل  -1

 يقطع الصالة شيء أم ال على أقوال :
 مار ، والكلب األسود .: يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة : املرأة البالغ ، واحل القول األول

 واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم ، وابن املنذر ، والشوكاين ، واأللباين .
رَة  الرَّْحل  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   : َأىب  َذر قَالَ حلديث  -أ فَإ َذا ملَْ َيُكْن  إ َذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلن ى فَإ نَُّه َيْستُـرُُه إ َذا َكاَن بـَنْيَ يََدْيه  م ْثُل آخ 

َرة  الرَّْحل  فَإ نَُّه يـَْقَطُع َصالََتُه احلْ َماُر َواْلَمْرأَُة َواْلَكْلُب اأَلْسَودُ  . قـُْلُت يَا أَبَا َذرٍن َما بَاُل اْلَكْلب  اأَلْسَود  م َن اْلَكْلب   (بـَنْيَ يََدْيه  م ْثُل آخ 
 ( رواه مسلم .اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَانٌ )فـََقاَل  َكَما َسأَْلَتين    َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّ   يا اْبَن َأخ  اأَلمْحَر  م َن اْلَكْلب  اأَلْصَفر  قَاَل يَ 

ْثُل ُمْؤخ   ييـَْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة َواحلْ َماُر َواْلَكْلُب َويَق   ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  : َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة قَاَل  -ب  ( رواه مسلم .َرة  الرَّْحل  َذل َك م 
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 ( رواه أبو داود . يـَْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة احْلَائ ُض َواْلَكْلبُ )  قال : قال َعن  اْبن  َعبَّاٍس و  -ج
وهو ...  وأما حجة من قال يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة، فظاهر خَّب عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر: قال ابن املنذر 

إال التسليم له وحدنك أن َيمل على قياس أو  خَّب صحيح ال علة له ، فالقول بظاهره جيب ، وليس مما يثبت عن رسول هللا 
 نظر .

املراد بقطع الصالة إبطاهلا ، وقد ذهب إىل ذلك مجاعة من الصحابة منهم : أبو هريرة ، وأنس ، وابن عباس ،  : وقال الشوكاين
ال به من التابعني يقطع الثالثة املذكورة : احلسن البصري ، وأبو األحوص صاحب ابن مسعود ، ومن يف رواية عنه ... وممن ق

 األئمة : أمحد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري  .
 : أنه ال يقطع الصالة شيء . القول الثاين

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
مجهور العلماء من السلف واخللف ، ال تبطل الصالة مبرور شيء من هؤالء وال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي و قال النووي : 

 .من غريهم 
 .رواه أبو داود وهو ضعيف ) ال يقطع الصالة شيء (  حلديث أيب سعيد قال : قال رسول هللا -أ

العصر ، ومها  صلى النيب عباسًا يف بادية لنا ، ولنا كلبة ومحار يرعى ، ف حلديث الفضيل بن عباس قال ) زار النيب  -ب
 بني يديه ، فلم يؤخرا ومل يزجرا ( رواه أبو داود ، وهو ضعيف .

 رواه مسلم ورجالي يف قبلته ، فإذا سجد غمزين(.  ) كنت أنام بني يدي رسول هللا   -حديث الباب  –وحلديث عائشة  -ج
ُيَصلن ى ب النَّاس   َعَلى أَتَاٍن َوأَنَا يـَْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت اال ْحت اَلَم َوَرُسوُل اَّللَّ  أَقْـبَـْلُت رَاك بًا ) قَال -الذي تقدم- اْبن  َعبَّاس وحلديث -د

دار، مب  ىًن   متفق عليه د( َأحَ  الصَّفن  فـََلْم يـُْنك ْر َذل َك َعَلىَّ  الصَّفن  فـَنَـَزْلُت فََأْرَسْلُت األَتَاَن تـَْرَتُع َوَدَخْلُت يف   ي  َفَمَرْرُت بـَنْيَ يَدَ إىل َغري  ج 

 أنه يقطع الصالة الكلب األسود خاصة .القول الثالث : 
 وهذا قول أمحد وإسحاق .

 وحجة هذا القول : أن الكلب مل جييء يف الرتخيص فيه شيء يعارض األحاديث املذكورة وهي حديث أيب ذر وأيب هريرة .
 ب واحلمري ( .وأما املرأة فقد ورد عن عائشة أهنا قالت ) شبهتمونا بالكال

 ورجالي يف قبلته ، فإذا سجد غمزين ( . وقالت )كنت أنام بني يدي رسول هللا 
َاٍر أَتَاٍن ، َوأَنَا يـَْوَمئ ٍذ َقْد نَاَهْزُت االْحت الَم ، َوَرُسوُل اَّللَّ  ) قَاَل وأما احلمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس   أَقْـبَـْلُت رَاك باً َعَلى مح 

َداٍر . َمَرْرُت بـَنْيَ يََدْي  بـَْعض  الصَّفن  فـَنَـزَْلُت ، فََأْرَسْلُت األَتَاَن تـَْرَتُع .ُيَصلن ي ب   َوَدَخْلُت يف  الصَّفن  ، فـََلْم  النَّاس  مب  ىًن إىَل َغرْي  ج 
 متفق عليه .  يـُْنك ْر َذل َك َعَليَّ َأَحٌد (

 الثالثة املذكورة باحلديث . القول األول ، وأنه يقطع الصالة هذه األشياءوالراجح 
َرٌة فَإ ننُه َصحن َعْنُه أَننُه يـَْقَطُع َصاَلَتُه " اْلَمْرأَُة َواحلْ َماُر َواْلَكْلُب اأْلَْسَودُ قال ابن القيم : ...  " . َوثـََبَت َذل َك َعْنُه م ْن  فَإ ْن ملَْ َيُكْن ُستـْ

ُر َصر يٍح َوَصر يٌح َغيـُْر ر َوايَة  َأيب  َذرن َوَأيب  ُهَريـْرَةَ  َواْبن  عَ  يٌح َغيـْ بناٍس َوَعْبد  اَّللن  ْبن  ُمَغفنٍل . َوُمَعار ُض َهذ ه  اأْلََحاد يث  ق ْسَمان  َصح 
َا ل ُمَعار ٍض َهَذا َشْأنُُه . َرُك اْلَعَمُل هب  يٍح َفاَل يـُتـْ  َصح 

 أجاب اجلمهور عن األحاديث الِت فيها قطع الصالة بأجوبه : -
 إن املراد بالقطع نقص الصالة . قالوا  -أ

قال النووي : وتأول هؤالء حديث القطع على أن املراد به ينقص الصالة لشغل القلب هبذه األشياء ، وليس املراد إبطاهلا . )شرح 
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 مسلم( .

 أنه منسوخ .  -ب
 :احتجوا هبا فمن وجهني  حاديث الصحيحة اليتما اجلواب عن األأو :  قال النووي

ن املراد بالقطع القطع عن اخلشوع : أواحملققون من الفقهاء واحملدثني  جاب به الشافعي واخلطايبأما : سنهما حأصحهما و أ
صحابنا وغريهم من أما ما يدعيه أو ، نعتمده  يفهذا اجلواب هو الذ، هنا تفسد الصالة أال ، والذكر للشغل هبا وااللتفات إليها 

يكون  أن مروال يلزم من كون حديث ابن عباس يف حجة الوداع وهى يف آخر األ، إذ ال دليل عليه ، النسخ فليس مبقبول 
نه لو احتمل أمع  اً ن مثل هذا ال يكون ناسخ، أصول وقد علم وتقرر يف األ، حاديث القطع بعده أإذ ميكن كون ،  اً ناسخ

 ة .     ) اجملموع ( .قاعدة معروف اً ضيأوهذه ، منها  يءإذ ليس فيه رد ش، عليه  اً حاديث مقدمالنسخ لكان اجلمع بني األ
 ال الطنحاوين وغريه إىل أنن حديث أيب ذرٍن وما وافقه ، منسوخ حبديث عائشة وغريها.م : وقال ابن حجر

 وتعقنب: بأنن الننسخ ال يصار إليه إالَّ إذا علم التناريخ وتعذنر اجلمع، والتناريخ هنا مَل يتحقنق ، واجلمع مَل يتعذنر.

 ن أدلة القول الثاين ) وهم اجلمهور ( :اجلواب ع 
 أيب سعيد ) ال يقطع الصالة شيء ( فحديث ضعيف فال حجة فيه .  أما حديث

 ضعفه ابن حزم يف احمللي ، وقال النووي : هو ضعيف ، وضعفه ابن قدامة يف املغين ، وابن حجر .
الكلب األسود ، فتخص هذه الثالثة من عموم هذا من قطع املرأة واحلمار و  ولو صح فهو عام خمصوص مبا ثبت عن النيب 

 احلديث .
عباسًا ... ( فحديث ضعيف ، فقد ضعفه ابن حزم يف احمللى ، مث مل يبني لون  الفضيل ابن عباس ) زار النيب  وأما حديث

 هذه الكليبة ، فقد يكون لوهنا ليس أسود ، وال يقطع الصالة من الكالب إال األسود .
 يقول إذا مرن ، وفرق بني املرور واالضطجاع . ة ، فهذا ليس مبرور ، والنيب عائش وأما حديث

يصلي وعائشة نائمة يف قبلته ، وكأن ذلك ليس كاملار ، فإن الرجل حمرنم عليه املرور بني  وكان رسول هللا قال ابن القيم : 
 مرورها الصالة دون لبثها .يدي املصلي وال يكره له أن يكون البثاً بني يديه ، وهكذا املرأة يقطع 

... ( فهو غري صريح يف املسألة ، فال حجة فيه ، إذ ليس فيه إال أن أَقْـبَـْلُت رَاك بًا َعَلى أَتَاٍن )  قَالابن عباس ) وأما حديث
 احلمار مرن بني يدي بعض الصف ، وهذا ال يؤثر ، إذ سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه .

يقطع الصالة كالرجل ؟ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحكام إال ما دلن الدليل على مرور املرأة من أمام املرأة -2
 ختصيصـــــه .

 .) لقاء الباب املفتوح ( . املرأة تقطع صالة املرأة كما تقطع صالة الرجل   قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
) نقاًل من موقع ة . ت املصلية امرأة واملارة امرأة ؛ ألن اخلطاب جلميع األمالصالة تنقطع ولو كان وقال الشيخ األلباين رمحه هللا :

 اإلسالم سؤال وجواب ( .
 فائدة : 

الصَّاَلة  يـََتَساَوى ْبط اَلت  َواَل فـَْرَق يف  بُْطاَلن  الصَّاَلة  بـَنْيَ اْلَفْرض  َوالتََّطوُّع  ؛ ل ُعُموم  احلَْد يث  يف  ُكلن  َصاَلٍة ، َوأل َنَّ مُ  قال ابن قدامة :
 .ف يَها اْلَفْرُض َوالتََّطوُُّع يف  َغرْي  َهَذا ، َفَكَذل َك َهَذا 

 املراد باملرأة اليت تقطع الصالة ، املرأة البالغة ألمرين :-3
 حلديث ابن عباس فيه التقييد ) .. املرأة احلائض ... ( . األول :
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 هنا امرأة .وألن غري البالغة ال يصدق عليها أ والثاين :
 اختلف يف املراد باحلمار الذي يقطع الصالة ؟-4

 يشمل مجيع احلمري األهلي والوحشي . فقيل :
 .. ( فيشمل مجيع احلمري . يـَْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة َواحلْ َماُر َواْلَكْلبُ لظاهر احلديث )

 املراد احلمار األهلي .وقيل : 
 ينصرف إىل املعهود املألوف يف االستعمال وهو األهلي .قالوا : ألن اسم احلمار إذا أطلق 

 أرجح .واألول 
 املراد بالكلب الذي يقطع الصالة ، األسود .-5

فقد جاء يف حديث أيب ذر تقييده باألسود ، وجاء يف حديث أيب هريرة مطلق غري مقيد ، فيحمل املطلق على املقيد ، فال 
قـُْلُت يَا أَبَا َذرٍن َما بَاُل اْلَكْلب  اأَلْسَود  م َن اْلَكْلب  اأَلمْحَر  حديث أيب ذر السابق ) ... يقطع الصالة إال الكلب األسود ، بدليل 

 ( رواه مسلم .اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَاٌن » فـََقاَل  َكَما َسأَْلَتين    َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّ   يم َن اْلَكْلب  اأَلْصَفر  قَاَل يَا اْبَن َأخ  
 لو مر أحد هذه الثالثة أمام املأموم ، فإهنا ال تقطع صالته ، ألن سرتة اإلمام تعتَّب سرتة ملن خلفه ، ويدل لذلك : -6

يصلي بالناس مبىن  أقبلت على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم ، ورسول هللا )  -وقد تقدم  -حديث ابن عباس  
 ) وقد تقدم ذلك ( . متفق عليه .ف ومل ينكر ذلك علي أحد ( إىل غري جدار ، فمررت بني يدي بعض الص

لو مر أحد هذه الثالثة بني اإلمام وسرتته ، قطعت صالته وصالة املأمومني ، وهذه هي املسألة الوحيدة اليت تبطل فيها  -7
 صالة املأموم ببطالن صالة اإلمام .

 اختلف العلماء يف  حكم الصالة إىل النائم على قولني :-8
 : أنه مكروه . القول األول

 وذهب إليه جماهد ، وطاووس ، ومالك ، كما ذكر ذلك الشوكاين ، خشية ما يبدو منه مما يلهي املصلي عن صالته .
 .طرقه كلها ضعيفة رواه أبو داود وقال : ) ال تصلوا خلف النائم املتحدث ( .  وحلديث ابن عباس قال : قال رسول هللا 

 نه ال يكره .: أ القول الثاين
 مث ذكر حديث عائشة . .: باب الصالة خلف النائم  قالوهو ظاهر تبويب البخاري ، حيث ، 

 الصحيح .وهذا القول هو 
 احلديث دليل على جواز اعرتاض املرأة بني املصلي وبني القبلة ، وأن ذلك ليس من املرور املمنوع .-9

َهاقال النووي :  ن  َوف يه  َجَواز َصاَلته إ لَيـْ َها ل َغرْي  النَّيب  ُهْم الصَّاَلة إ لَيـْ نـْ َا َوَتذَكُّرَها ،  ، وََكر َه اْلُعَلَماء أَْو مَجَاَعة م  َنة هب  َْوف  اْلف تـْ خل 
ن  َها ، َوأَمَّا النَّيب  َا ب النََّظر  إ لَيـْ يف  اللَّْيل ، َواْلبُـُيوت يـَْومئ ٍذ لَْيَس ف يَها  َفُمنَـزَّه َعْن َهَذا ُكلنه َوَصاَلته َمَع أَنَُّه َكانَ  َوإ ْشَغال اْلَقْلب هب 

 ) نووي ( . َمَصاب يح .
 اجلواز . والصحيح

 احلديث دليل على أنه جيوز للمصلي أن جيعل إنساناً أمامه سرتة له .-10
 يه بصوت أو حركة.موليه ظهره فال بأس من اختاذه سرتة، إذا كان ال يشوش عل اً فإذا صلى وأمامه إنسان جالس: فإن كان جالس

 ك .قال الشيخ ابن باز رمحه هللا لو صلى إنسان إىل إنسان قدامه جالس أو مضطجع مل يضره ذل
َرة   وقال ابن قدامة :  ٍل ، قَاَل : رََأى َوَقْد ُرو َي َعْن مُحَْيٍد ْبن  ه اَل ، فَإ ْن اْسَتتَـَر ب إ ْنَساٍن َفاَل بَْأَس ، فَإ نَُّه يـَُقوُم َمَقاَم َغرْي ه  م ْن السُّتـْ
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ُه َظْهَرُه ، َوقَاَل ب ثـَْوب ه  هَ   َكَذا ، َوَبَسَط يََدْيه  َهَكَذا .ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاب  َرُجاًل ُيَصلن ي ، َوالنَّاُس مَيُرُّوَن بـَنْيَ يََدْيه  ، فـََوالَّ
ْل .  َوقَاَل : َصلن  ، َواَل تـَُعجن 

د  ، قَاَل : َولن ين  َظْهَرَك .َوَعْن نَاف ٍع ، قَاَل : َكاَن اْبُن عُ   َمَر إَذا ملَْ جيَ ْد َسب ياًل إىَل َسار يٍَة م ْن َسَوار ي اْلَمْسج 
 َرَوامُهَا النَّجَّاُد ب إ ْسَناد ه  .

  أما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصالة إليه ، ويستحب له اختاذ سرتة أخرى بعيدة عنه . و 
َّ  يُْكَرُه أَنْ : قال ابن قدامة  َنَّ ُعَمَر أَدََّب َعَلى َذل َك . َويف  َحد يث  َعائ َشَة )َأنَّ النَّيب  َكاَن ُيَصلن ي   ُيَصلن َي ُمْستَـْقب اًل َوْجَه إْنَساٍن ؛ أل 

َلة ، َتُكوُن يل  احْلَاَجُة فََأْكَرُه أَ  َنُه َوبـَنْيَ اْلق بـْ َعٌة بـَيـْ َذاَء َوَسط  السَّر ير ، َوأَنَا ُمْضَطج  اَلاًل(. ُمتـََّفٌق َعَلْيه  ح   ْن أَُقوَم فََأْستَـْقب َلُه ، فَأَْنَسلَّ اْنس 
ْبُه السُُّجود  ل َذل َك الشَّْخص   َنَُّه ش   . ) املغين ( . َوأل 

َا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ   َنُه َوبـَنْيَ  ويف لفظ عند أمحد ) ُرمبَّ َلة  فـََتُكوُن يل  احْلَاَجُة فَأَْنَسلُّ م ْن ق َبل   ُيَصلن ي ب اللَّْيل  َوأَنَا َعَلى السَّر ير  بـَيـْ اْلق بـْ
َيَة َأْن َأْستَـْقب َلُه ب َوْجه ي ( .   ر ْجل  السَّر ير  َكرَاه 

،  كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي ، وكان ذلك ليالً   وهذا يدل على أهنا كانت تعلم أن النيب :  قال ابن رجب
 ن .مصابيح ، كما صرحت به عائشة يف حديثها اآلخر ، فدل على كراهة استقبال املصلي وجه إنسا ومل يكن يف البيوت

د  ، قَاَل يل  : َولن ين  وروى ابن أيب شيبة بسند حسن َعْن نَاف ٍع قَاَل ) َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا ملَْ جيَ ْد َسب ياًل إىَل َسار يٍَة م ْن َسَوار ي الْ  َمْسج 
 َظْهَرك ( .

 ه .وقال ابن بطال رمحه هللا: ذهبت طائفة من العلماء إىل أن الرجل يسرت الرجل إذا صلى، إال أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجه
ْست َتار  َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاء  : احْلََنف يَُّة َواْلَمال ك يَّة َواحْلََناب َلُة ، َوُهَو قـَْوٌل ع ْنَد الشَّا(  املوسوعة الفقهية) وجاء يف  حَّة  اال  ف ع يَّة  إ ىَل ص 

يل   .ب اآْلَدم ين  يف  الصَّالَة  ، َوَذل َك يف  اجلُْْمَلة  ، َلك نـَُّهُم اْختَـَلُفوا يف  التـََّفاص 
 . َوأَمَّا الصَّالَُة إ ىَل َوْجه  اإْلْنَسان  فـَُتْكَرُه ع ْنَد اجلَْم يع  

لوضوء ، لقوهلا ) فإذا سجد غمزين .. ( وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة احلديث دليل على أن مس املرأة ال ينقض ا-11
 على ثالثة أقوال :

 : أنه ينقض الوضوء . القول األول
 وإىل ذلك ذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وهو مذهب الشافعي .

 ( .أَْو الَمْسُتُم النن َساَء لقوله تعاىل ) -أ
اللمس من مجلة األحداث املوجبة للوضوء وهو حقيقة يف ملس اليد ، ويؤيد بقاؤه على معناه احلقيقي : اآلية صرحت بأن  قالوا 

 قراءة ) أو ملستم ( فإهنا ظاهرة يف جمرد اللمس من دون مجاع .
ملاعز   وقد جاء يف األحاديث استعمال اللمس مبعىن ملس اليد ، كما يف قول النيب، واألصل يف معىن اللمس أنه اللمس باليد 

  َلَعلََّك قـَبـَّْلَت أَْو َلَمْسَت ( رواه أمحد ( :. 
 .) َواْلَيُد ز نَاَها اللَّْمُس ( رواه أمحد  وقوله 

 : أنه ال ينقض الوضوء . القول الثاين
 وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس ، وهو مذهب أيب حنيفة . 

َي َاَّللَُّ َعنـَْها حلديث-أ َّ أَ ) َعائ َشة َرض   ي َأْخَرَجُه َأمْحَُد، َوَضعََّفُه اَْلُبَخار   (قـَبََّل بـَْعَض ن َسائ ه ، مُثَّ َخرََج إ ىَل اَلصَّاَلة  وملَْ يـَتَـَوضَّأْ  نَّ اَلنَّيب 
 وحلديث الباب قالت )... فإذا سجد غمزين، فقبضت وصلى... ( .-ب
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نه وبني القبلة اعرتاض اجلنازة ، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله ( كان يصلي وهي معرتضـة بي  وعند النسائي عنها ) أن النيب 
 متفق عليه .

يومًا ، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة احلب له ... فذهبت تلتمسه فوجدته يف  وعنها أيضاً قالت  ) فقدت رسول هللا -ج
جد يقول : اللهم إين أعوذ برضاك املسجد يصلي وهو ساجد ، وقدماه منصوبتان ، قالت : فوقعت يدي على قدميه وهو سا

 من سخطك ... ( . رواه مسلم .
ٌد ..( وهي عند  ويف رواية للبيهقي بإسناد صحيح ) َفَجَعْلُت َأْطُلُبُه ب َيد ي فـََوقـََعْت يَد ي َعَلى َقَدَمْيه  َومُهَا َمْنُصوبـََتان  َوُهوَ  َساج 

 اً .النسائي أيض
من صالته النتقاض  وهو يف الصالة ، ولو كان املس ينقض الوضوء ، خلرج النيب   وجه الداللة : ملس عائشة لقدمي النيب

 يف الصالة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء مبجرد مس املرأة. وضوئه مبجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره 

 : أنه ينقض إذا كان لشهوة . القول الثالث
 وهذا مذهب مالك وأمحد .

اولوا اجلمع بني النصوص ، اآلية  ) أَْو اَلَمْسُتُم النن َساء ( وهي دالة على نقض الوضوء مبس املرأة عندهم ، واألحاديث وهؤالء ح
 اليت استدل هبا من رأى عدم النقض . 

ة : أن ولكن الصحيح يف معىن اآلي -كما ذهبوا إليه   -وهذا املسلك صحيح لو كانت اآلية دالة على نقض الوضوء مبطلق املس 
مقدم على تفسريه غريه ،  املراد هبا اجلماع ، كذا فسرها عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ، واختاره ابن جرير ، وتفسريه 

      ) اللهم فقنهه يف الدين وعلمنه التأويل ( رواه أمحد وأصله يف البخاري ، وصححه األلباين يف َتقيق الطحاوية .  لدعاء النيب 
 سؤال وجواب ( . ) اإلسالم
  أنه ال ينقض مطلقاً .والراجح 

  ( ؟َأْو الَمْسُتُم النِ َساَء ما اجلواب عن اآلية ) 
 وأما اآلية فاملراد هبا اجلماع ، فقد ذهب إىل ذلك كثري من السلف .

 فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها باجلماع .
 ه قال ذلك .قال ابن كثري : وقد صح من غري وجه عن عبد هللا بن عباس أن

 وذهب إليه أيضاً علي بن أيب طالب كما رواه عبد الرزاق يف املصنف وابن جرير يف التفسري .
أَْو الَمْسُتُم وقد رجح ذلك أيضًا ابن جرير فقال يف تفسريه : وأوىل القولني يف ذلك بالصواب قول من قال : عىن هللا بقوله ) 

 ( اجلماع دون غريه .النن َساَء 
( املراد به اجلماع كما قاله ابن عباس وغريه من العرب ، وهو يروى عن علي وغريه أَْو الَمْسُتُم النن َساءَ تيمية : قوله تعاىل )وقال ابن 

 وهو الصحيح يف معىن اآلية ، وليس يف نقض الوضوء من مس النساء ، ال كتاب وال سنة .
 مل أنه ِبائل أو خاص به قول بعض العلماء يف قول عائشة ) ... فِإذا سجد غمزين ( ُيت  غري صحيح ومْحل قول

 متكلف .
قال الزيلعي : واخلصوم َيملون هذا احلديث على أن املس وقع حبائل ، وهذا التأويل مع شدة بـُْعده يدفعه بعض ألفاظه ، ... مث 

 ساق بعضاً من ألفاظ احلديث .
ا ذكره ابن حجر يف ) الفتح ( من أن اللمس َيتمل أنه كان مب وقال الشوكاين : واالعتذار عن حديث عائشة يف ملسها لقدمه 



 301 

 حبائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ، وخمالفة للظاهر .
(: وأما وجوب الوضوء من جمرد مس املرأة لغري شهوة فهو أضعف األقوال ، وال يعرف هذا  21/236قال رمحه هللا يف الفتاوى ) 

أنه أمر املسلمني أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا األمر غالب ال  عن النيب  القول عن أحد من الصحابة ، وال روى أحد
يكاد يسلم فيه أحد يف عموم األحوال ؛ فإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئًا وتأخذه بيدها ، وأمثال ذلك مما يكثر ابتالء الناس 

يشيع ذلك ، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار اآلحاد ، يأمر بذلك مرة و  به ، فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النيب 
 فلما مل ينقل عنه أحد من املسلمني أنه أمر أحداً من املسلمني بشيء من ذلك ـ مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غري واجب .

 صحة صالة الرجل إذا أصابه بعض جسد املرأة .-12
 م .لعلاحلديث دليل على أن العامل قد َيفاه بعض ا -13

 باب  جامع  
إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسِجَد َفال َيِْلْس َحَّتَّ ُيَصلِ َي )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل  َعْن َأِب قـََتاَدَة ْبِن رِْبِعيٍ  األَْنَصاِريِ   - 111

 . رَْكَعتَـنْيِ (
---------- 

 ا ، ذكرها مسلم عن أيب قتادة قال : )دخلت املسجد ورسول هللا ( احلديث له قصة يف أوهل إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسِجدَ ) 
: ما منعك أن تركــــــع ركعتني قبل أن جتلس، قال: فقلت: يا رسول جالس بني ظهراين الناس قال : فجلست فقال رسول هللا 

 هللا، رأيتك جالساً والناس جلوس ... فذكره ... ( . 
 ملسجد ، وقد اختلف العلماء هل هي واجبة أم ال على قولني :احلديث دليل على مشروعية َتية ا-1

 : أهنا واجبة . القول األول
 ونسب لداود الظاهري ، ورجحه الشوكاين واأللباين .

 حلديث الباب ، وجاء يف رواية : ) فلريكع ( وهذا أمر ، واألمر يقتضي الوجوب .-أ
ُّ َجاَء ) َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  قَاَل -ب يَا ُسَلْيُك ُقْم فَارَْكْع » ََيُْطُب َفَجَلَس فـََقاَل َلُه  يـَْوَم اجلُُْمَعة  َوَرُسوُل اَّللَّ   ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاين 

َماُم ََيُْطُب فـَْليَـرَْكْع رَْكعَ  -مُثَّ قَاَل  -رَْكَعتَـنْي  َوجَتَوَّْز ف يه َما   ( رواه مسلم .تَـنْي  َوْلَيَتَجوَّْز ف يه َما إ َذا َجاَء َأَحدُُكْم يـَْوَم اجلُُْمَعة  َواإل 

 : أهنا سنة غري واجبة . القول الثاين 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 .: وعليه إمجاع املسلمني بل قال النووي 
قتادة  قال النووي رمحه هللا : أمجع العلماء على استحباب َتية املسجد ، ويكره أن جيلس من غري َتية بال عذر؛ حلديث أيب

 ( . 3/544املصرح بالنهي..." انتهى من "اجملموع" )

، َونـََقَل ا ْبن َبطَّ  َوى َعَلى َأنَّ اأْلَْمر يف  َذل َك ل لنَّْدب  اٍل َعْن َأْهل الظَّاه ر وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:  َواتَـَّفَق أَئ مَّة اْلَفتـْ
 . َدمهاْلُوُجوب، َواَلَّذ ي َصرََّح ب ه  ا ْبن َحْزم عَ 

 بأن عليه مخس صلوات ، فقال : هل علين غريها ؟ قال : ) ال إال أن تطوع ( . حلديث األعرايب ملا أخَّبه النيب -أ
 .رواه أبو داود يعظ الناس فقال : ) اجلس فقد آذيت وآنيت (  حديث عبد هللا بن بسر : أن رجالً دخل املسجد والنيب -ب

 اليمن ، وهو يف الصحيحني .حديث ابن عباس يف بعث معاذ إىل -ج

 يف حلقة جالس مع أصحابه ، فإن أحدهم جلس يف احللقة ، وأما الثاين فجلس  وبقصة الثالثة الذين جاؤوا والنيب -د



 302 

 خلفهم ... ( متفق عليه .

 الصحيح . وهذا القول هو
ومن باب أوىل من دخل املسجد  قوله ) فال جيلس ( نص على اجللوس ، فهو يشمل من دخل املسجد بنية اجللوس فيه ، -2

 للنوم .

 ظاهره ال يتناول من مل يرد اجللوس ، كمن دخل ماراً باملسجد ، أو دخل ليعمل عماًل وهو واقف .وأيضاً : 

 قوله ) إذا دخل أحدكم .. ( عام يشمل مجيع املساجد حىت املسجد احلرام . -3

الطواف ملن أراد أن يطوف ، أما إذا دخل املسجد احلرام للصالة أو لكن يستثىن املسجد احلرام يف حالة واحدة : فإن َتيته 
 لغرض آخر غري الطواف ، فإن له َتية  كغريه من املساجد .

 ) أما حديث : َتية البيت الطواف ، فإنه ال يصح ( .
ن ختصيص مسجد عن آخر، اآلمرة بالتحية دو  َتية املسجد احلرام هي ركعتان كغريه من املساجد لعموم األدلة:  قال األلباين

أما من دخل  د ،فإنه يصلي ركعيت املسج آنالصالة أو حلضور درس أو لقراءة القر  رفمن دخل املسجد احلرام وأراد القعود النتظا
بأن َتية املسجد احلرام الطواف  احلرام يريد الطواف فإنه يطوف وجيزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتني ، وأما القول املسجد

 كل داخل ففيه نظر :ل
 ر .عفه ابن حجف ( ضمن أتى البيت فليحييه بالطواوهو )لضعف احلديث الوارد  أواًل : 
 ج .املسلمني السيما إذا تكرر دخول املسجد وخصوًصا أيام املواسم كرمضان واحل ملا فيه من حرج عظيم على : اً ثاني 

، ولكن َتية الطواف ملن  َتية املسجد احلرام الطواف، وليس كذلكاشتهر عند كثري من الناس أن :  وقال الشيخ ابن عثيمني
أراد أن يطوف، فإذا دخلت املسجد احلرام تريد الطواف فإن طوافك يغين عن َتية املسجد، لكن إذا دخلت املسجد احلرام بنية 

إذا دخل ) املساجد لقول النيب  انتظار الصالة، أو حضور جملس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن َتيته أن تصلي ركعتني كغريه من
وهذا يشمل املسجد احلرام، وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغين عن  ( أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

 ة .دخل املسجد احلرام للطواف فلم يصل التحي التحية؛ ألن النيب 

ألة خالفية ، وقد سبق أن الصلوات ذات السبب تفعل ظاهر احلديث أنك تصلي ركعتني حىت ولو يف وقت هني ، وهذه مس-4
 يف وقت النهي .

 حكم َتية املسجد إذا تكرر دخوله :-5
 تستحب لكل مرة إذا تكرر دخوله . قيل :

 قال النووي : وهو األقوى واألقرب لظاهر احلديث .
 ال تكرر إذا عاد للمسجد من قرب . وقيل :

رج من املسجد ويعود عن قرب فال يصلي َتية املسجد؛ ألنه مل َيرج خروجًا منقطعاً، أما الذي َي: ... قال الشيخ ابن عثيمني
أنه كان إذا خرج لبيته حلاجة وهو معتكف مث عاد أنه كان يصلي ركعتني، وأيضاً فإن هذا اخلروج  وهلذا مل ينقل عن رسول هللا 

ه يعتَّب مفارقة للمسجد لقطع االعتكاف به، وهلذا لو ال يعد خروجاً، بدليل أنه ال يقطع اعتكاف املعتكف، ولو كان خروج
خرج شخص من املسجد على نية أنه لن يرجع إال يف وقت الفرض التايل، وبعد أن خطا خطوة رجع إىل املسجد ليتحدث مع 

 شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتني؛ ألنه خرج بنية اخلروج املنقطع.
  يصل َتية املسجد وطال جلوسه ؟: ما احلكم إذا جلس وِل1فائدة  
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 ا .وكذلك َتية املسجد إذا جلس اإلنسان وطال اجللوس فإنه ال يقضيها ألهنا فاتت عن وقتهقال الشيخ ابن عثيمني : ... 
  عن َتية املسجد ؟ ئما احلكم لو دخل املسجد ووجدهم يصلون صالة اجلنازة , فصلى معهم فهل جتز : 2فائدة 

 : ال جيلس حىت يصلي ركعتني ؛ ألن صالة اجلنازة ليست من جنس صالة الركعتني ، فال جتزئه عن قال الشيخ ابن عثيمني
 ( .17/156جمموع فتاوى ابن عثيمني" )             َتية املسجد .

  ما حكم من دخل املسجد بعد العشاء وصلى الوتر ركعة , فهل ئ عن َتية املسجد أم ال ؟3فائدة : 
 .قهاء أن التحية ال تسقط بفعل ركعة واحدة عليه مجهور الفالذي 

 . ه عدم إجزاء الواحدةمو هركعتني ( فمف فال جيلس حىت يصلي ركعتني ) ألن احلديث نص على
قال احلافظ ابن حجر قوله ) ركعتني ( هذا العدد ال مفهوم ألكثره باتفاق ، واختلف يف أقله ، والصحيح اعتباره ، فال تتأدى 

 ركعتني .هذه السنة بأقل من 

الصَّالِة , َحَّتَّ نـََزَلْت "  َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم قَاَل ) ُكنَّا نـََتَكلَُّم يف الصَّالِة , ُيَكلِ ُم الرَُّجُل َصاِحَبُه , َوُهَو إَل َجْنِبِه يف  - 112
 . َوُقوُموا َّلِلَِّ قَانِِتنَي " فَأُِمْرنَا بِالسُُّكوِت َوهُنِيَنا َعْن اْلَكالِم (

----------- 
 . أي : خلف النيب  (ِإْن ُكنَّا لََنَتَكلَُّم يف اَلصَّاَلِة ) 
تفسري لقوله ) نتكلم ( والذي يظهر أهنم كانوا ال يتكلمـون فيها بكل شيء ، وإمنا يقتصرون  (ُيَكلِ ُم َأَحُدنَا َصاِحَبُه ِبَاَجِتِه ) 

 على احلاجة ، من ردن السالم وحنوه .
 أي : عن الكالم املتقدم ذكره ال مطلقاً، فإن الصالة ليس يف حال سكوت حقيقة . (ا بِالسُُّكوِت فَأُِمْرنَ ) 
 القنوت له معان كثرية : منها الطاعة، ومنها القيام، ومنها الصمت واالطمئنان كما هو هنا. ( قَانِِتنيَ ) 
 احلديث دليل على َترمي الكالم يف الصالة .-1

 والكالم يف الصالة ينقسم إىل أقسام :

 أن يتكلم عامداً عاملاً لغري مصلحة الصالة ، فهنا تبطل صالته .القسم األول : 
 .: أمجع العلماء على أن الكالم فيها عامداً عاملاً بتحرميه بغري مصلحتها ، وبغري انقاذها ، وشبهه ، مبطل للصالة  قال النووي

وا على أن الكالم يف الصالة ، من عامل بالتحرمي عامد لغري مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل : أمجع قال احلافظ ابن حجر
 للصالة .

 ديث الباب .حل-أ
َنا أَنَا ُأَصلن  ) قَاَل  ين  ُمَعاو يََة ْبن  احلََْكم  السَُّلم  عن  -ب  َك اَّللَُّ . فـََرَماين  إ ْذ َعَطَس َرُجٌل م َن اْلَقْوم  فـَُقْلُت يـَْرمحَُ  َمَع َرُسول  اَّللَّ   يبـَيـْ

 َلك ينن   ه ْم َعَلى أَْفَخاذ ه ْم فـََلمَّا رَأَيـْتُـُهْم ُيَصمن ُتوَنين  اْلَقْوُم ب أَْبَصار ه ْم فـَُقْلُت َواُثْكَل أُمن َياْه َما َشْأُنُكْم تـَْنظُُروَن إ ىَلَّ . َفَجَعُلوا َيْضر بُوَن ب أَْيد ي
ْنهُ  يُهَو َوأُمن   فَب َأيب   اَّللَّ  َسَكتُّ فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل  َلُه َواَل بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَْعل يماً م  َوالَ  َواَل َضَرَبين   فـََواَّللَّ  َما َكَهَرين   ،َما رَأَْيُت ُمَعلن مًا قـَبـْ

 رواه مسلم ...(  ا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبرُي َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ ء  ِمْن َكاَلِم النَّاِس ِإَّنََّ يْ ِإنَّ َهِذِه الصَّاَلَة الَ َيْصُلُح ِفيَها شَ  :قَاَل  َشَتَمين  
 أن يتكلم وهو جاهل أن الكالم يبطل الصالة .القسم الثاين : 

 اختلف العلماء على قولني :
 : أن صالته صحيحة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .
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 أمره باإلعادة . ق ، حيث تكلم معاوية يف الصالة جاهاًل ومل يرد أن النيب حلديث معاوية الساب-أ
 ولقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( .-ب

 الشرائع ال تلزم إال بعد العلم هبا ، فال يقضي ما مل يعلم وجوبه . :  قال شيخ اإلسالم
 : أن صالته باطلة . القول الثاين

 حنيفة . وهذا مذهب أيب
 : ) إن يف الصالة شغالً ( . واستدلوا بقوله 

 القول األول .والراجح 
 أن يتكلم يف الصالة ناسياً . القسم الثالث :

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : أهنا تبطل . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 : ال تبطل . القول الثاين

 ك ، واجلمهور .وهذا مذهب الشافعي ، ومال
 لقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( .-أ

 رواه ابن ماجه .: ) إن هللا عفا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( .  ولقوله -ب
 :  فهناأن يتكلم ملصلحة الصالة ، مثل أن يرتبك اإلمام ،  القسم الرابع :

 لكن هل تبطل صالته ؟ينوي لفظ القرآن ، فيقول ) واركعوا ..( فإن مل ميكن فحينئذ يتكلم ، أواًل : ينبهه بالقرآن ، بأن 
 : ال تبطل صالته . فقيل
 وهو األحوط .الصحيح  هذاو: تبطل ،  وقيل

 : أن يتكلم وهو نائم .القسم اْلامس 
 النائم حىت م : وذكر منه:  عن ثالثةرفع القلم )   ، لقوله أرجح قويل العلماء من تكلم وهو نائم ال تبطل صالته يف

 ظ ...( .يستيق
القلم مرفوع عنه، وال حكم  أن ينام فيتكلم، فتوقف أمحد عن اجلواب فيه، وينبغي أن ال تبطل صالته، ألنة : قدام قال ابن

 لك .ذ عتق، مل يلزمه حكمألكالمه، فإنه لو طلَّق، أو أقر، أو 

 ه من كالم الناس الذي َيرم يف الصالة .َيرم  تشميت العاطس يف الصالة ، ألن-2
 يستحب للعاطس يف الصالة أن َيمد هللا .لكن 

 لكن اختلفوا هل يهر بذلك أم يسر ؟ 
 : جيهر به . قيل

 وهو قول ابن عمر والنخعي وأمحد . ] قاله النووي [ 
 : يسر به . وقيل

 وهو مذهب الشافعي ومالك ورجحه النووي .
 من حديث معاوية بن احلكم السابق :بعض الفوائد العامة  -3
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o . جواز الفعل القليل يف الصالة وأنه ال تبطل به الصالة وأنه ال كراهة فيه إذا كان حلاجة 

o  بيان ما كان عليه . من عظيم اخللق 

o . الرفق باجلاهل وحسن تعليمه من اللطف به وتقريب الصواب إىل فهمه 

o . ًأن الكالم يف أول اإلسالم كان مباحا 

o  از التسبيح يف األحكام الشرعية .جو 

o . ) أن القرآن منزل من عند هللا ، لقوله ) حىت نزلت 

أَنَُّه قَاَل ) إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ فَأَْبرُِدوا بِالصَّالِة . فِإنَّ ِشدََّة احْلَرِ   َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َوَأِب ُهَريـَْرَة  - 113
 . ْن فـَْيِح َجَهنََّم (مِ 

---------- 
 أي : قوي ، واحلر ضد الَّبد .(  إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ ) 
ْي : أي : أخروها حىت يَّبد اجلو ، قال اخلطايب : اإلبراد : انكسار شدة حر الظهرية ، قال النووي : أَ  ( فَأَْبرُِدوا بِالصَّاَلةِ )

ُروَها إ ىَل اْلبَـْرد َواْطُلُبوا ا  ْلبَـْرد هَلَا .َأخن 
 مجلة تعليلية ملشروعية التأخري املذكور، وفيح جهنم : أي من وهـج حرها وسعة انتشارها . (ِمْن فـَْيِح َجَهنََّم ) 

 احلديث دليل على استحباب اإلبراد بصالة الظهر يف شدة احلر .-1
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

دََّة َاحلَْرن  م ْن فـَْيح  َجَهنَّ فَأَ  إ َذا ا ْشَتدَّ َاحلَْرُّ حلديث الباب )   م ( .ْبر ُدوا ب الصَّاَلة ، فَإ نَّ ش 
 ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يستحب اإلبراد ، استدالاًل باألدلة العامة اليت َتث على التبكري .و

 . وقالوا : عن حديث الباب : أن معناها : صلوها يف أول وقتها ، أْخذاً من بْرد النهار ، وهو أوله
 واجلواب عن ذلك : 
 أن األحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة ، وحديث اإلبراد خاص أو مقيد . 

 وقالوا .
وأما تأويلهم حلديث الباب على بْرد النهار ، فتأويل بعيد ، قال اخلطايب : ومن تأول احلديث على برد النهار ، فقد خرج من 

 . مجلة قول األئمة
بذلك يدل على أن املطلوب  من فيح جهنم ( إذ التعليل شدة احلر قوله ) فإن وقال احلافظ ابن حجر : وهو تأويل بعيد ، ويرده

 اآليت صريح يف ذلك حيث قال : انتظر انتظر . أيب ذر التأخري ، وحديث
ق إال إذا ُأخنرْت صالة الظهر إىل قريب من صالة العصر، ( قال الشيخ ابن عثيمني: اإلبراد ال يتحق فَأَْبرُِدوا بِالصَّاَلةِ قوله ) -2

ألنه حينئذ َيصل اإلبراد، أما ما يفعله الناس من كوهنم يَّبدون هبا فيؤخنروهنا بعد األذان بنصف ساعة أو إىل ساعة أحياناً، فهذا 
 ليس بإبراد .

 املراد صالة الظهر .(  فَأَْبر ُدوا ب الصَّاَلة  قوله )  -3
 لصالة اليت يشتد احلر غالباً يف أول وقتها .ألهنا ا -أ

 وقد ورد صرَياً يف حديث أيب سعيد ) أبردوا بالظهر ، فإن شدة احلر من فيح جهنم ( رواه البخاري .-ب
 ال يشرع اإلبراد يف صالة العصر . -4
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َا ُيْشرَع يف  الظُّْهر ، َواَل ُيْشرَ قال النووي :  بـْرَاد إ منَّ ع يف  اْلَعْصر ع ْند َأَحد م ْن اْلُعَلَماء إ الَّ َأْشَهب اْلَمال ك ين ، َواَل ُيْشرَع َواْعَلْم َأنَّ اإْل 
 يف  َصاَلة اجلُُْمَعة ع ْند اجلُْْمُهور . َوقَاَل بـَْعض َأْصَحابَنا : ُيْشرَع ف يَها . 

 وقال احلافظ ابن حجر : ومل يقل أحد به يف املغرب ، وال يف الصبح ، لضيق وقتهما . 
 ما معىن : شدة احلرن من فيح جهنم ؟-5

 : إن يف الكالم تشبيهاً ، واملعىن أن شدة احلر تشبه نار جهنم ، وهذا ضعيف . قيل
 : إن الشمس هي شعلة من النار أخرجها هللا منها شرارة مث استقرت يف املكان الذي هي فيه ملصلحة العباد . وقيل

 فهو من حر جهنم ، وسبب طبيعي : من الشمس .إن لشدة احلر سببني : سبب شرعي :  وقيل :
 وهذا هو الصحيح وأنه على ظاهره .

َا فـََقاَلْت يَا َربن  َأَكَل بـَْعض  )  ويؤيد هذا قوله  َتاء  َونـََفٍس يف   بـَْعضًا . فََأذ َن هَلَا ب نَـَفَسنْي  نـََفٍس يف   ياْشَتَكت  النَّاُر إ ىَل َرهبن   الشن 
 ( متفق عليه .َما جتَ ُدوَن م َن احلَْرن  َوَأَشدُّ َما جتَ ُدوَن م َن الزَّْمَهر ير   الصَّْيف  فـَُهَو َأَشدُّ 

 ( .فتح الباري  ة . ) واملراد بالزمهرير : شدة الَّبد ، واستشكل وجوده يف النار ، وال إشكال ؛ ألن املراد بالنار: حملها ، وفيها طبقة زمهريري

  فائدة :
تَ ) قوله يف احلديث السابق  اء ا ْشَتَكْت النَّار إ ىَل رَبـنَها فـََقاَلْت : يَا َربن َأَكَل بـَْعض ي بـَْعًضا ، فََأذ َن هَلَا ب نَـَفَسنْي  ، نـََفس يف  الشن 

 هل كان كالم النار ، وشكوِتا ، بلسان املقال أم بلسان احلال ؟ َونـََفس يف  الصَّْيف (
 نه كان بلسان املقال .على أ - وهو الصواب بال ريب -أكثر العلماء  

 ه .هو الصواب ، ألنه ظاهر احلديث وال مانع من محله على حقيقت:  قال النووي
قال احلافظ ابن عبد الَّب رمحه هللا :وأما قوله يف هذا احلديث )اشتكت النار إىل رهبا فقالت : يا رب ، أكل بعضي بعضًا .... 

 .أنطقها الذي أنطق كل شيء فإن قوماً محلوه على احلقيقة ، وأهنا (  احلديث
َنتُـُهْم َوأَْيد يه ْم َوأَْرُجُلُهم َْمد ه (  ( ، واحتجوا بقول هللا عز وجل )يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيه ْم أَْلس  ، وبقوله : )َوإ ْن م ْن َشْيٍء إ الَّ ُيَسبن ُح حب 

َباُل أَون يب  َمَعُه(  ين  َواإْل  أي : سبن حي معه ، وقال  )ُيَسبن   ،وبقوله  )يَا ج  ( ْحَن ب اْلَعش  َهنََّم َهل  اْمَتأْلت  ، ْشرَاق  وبقوله  )يـَْوَم نـَُقوُل جلَ 
وما كان من مثل هذا ، وهو يف القرآن كثري ، محلوا ذلك كله على احلقيقة ، ال على اجملاز ، وكذلك قالوا ، َوتـَُقوُل َهْل م ْن َمز يٍد( 

ُعوا هَلَا تـََغيُّظاً َوَزف رياً(  يف قوله عز وجل )إ َذا رَأَتْـُهْم م نْ  (  ،َمَكاٍن بَع يٍد َسَ   وما كان مثل هذا كله . ،و )تَكاُد مَتَيـَُّز م َن اْلَغْيظ 
( : هذا تعظيم لشأهنا ، و  ُعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزف رياً( و )تَكاُد مَتَيـَُّز م َن اْلَغْيظ  ز مثل ذلك قوله عوقال آخرون يف قوله عز وجل : )َسَ 

 ) َداراً يُر يُد َأْن يـَنـَْقضَّ فأضاف إليه اإلرادة جمازاً ، وجعلوا ذلك من باب اجملاز ، والتمثيل يف كل ما تقدم ذكره ، على  ،وجل : )ج 
 معىن أن هذه األشياء لو كانت مما تنطق ، أو تعقل : لكان هذا نطقها وفعلها .

ا ، ومن محل ذلك على احلقيقة : قال : جائز أن يُنطقها هللا ، كما فَمن محل قول النار وشكواها على هذا : احتج مبا وصفن
َهنََّم َهل  اْمَتأْلت  َوتَـ  ُقوُل َهْل تنطق األيدي ، واجللود ، واألرجل يوم القيامة ، وهو الظاهر من قول هللا عز وجل : )يـَْوَم نـَُقوُل جلَ 

وقال : قوله عز  ، و)قَاَلْت مَنَْلٌة يَا أَيُـَّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساك َنُكْم( ،ْمد ه ( ـُح حب َ ـ  َسبن ومن قوله : )َوإ ْن م ْن َشْيٍء إ الَّ يُ  ، م ْن َمز يٍد(
( : أي : تتقطع عليهم غيظًا ، كما تقول : فالن يتقد عليك غيظًا ، وقال عز وجل : )إ َذا رَ  أَتْـُهْم وجل : )َتَكاُد مَتَيـَُّز م َن اْلَغْيظ 

ُعوا هَلَا تـََغيُّظاً َوَزف رياً(م ْن َمَكاٍن بَ   فأضاف إليها الرؤية، والتغيظ، إضافة حقيقية، وكذلك كل ما يف القرآن من مثل ذلك . ،ع يٍد َسَ 
ْنُه َوتـَْنَشقُّ  ،ومن هذا الباب عندهم قوله : )َفَما َبَكْت َعَلْيه ُم السََّماُء َواأْلَْرُض(  َوختَ رُّ اجلْ َباُل   اأْلَْرضُ  و)َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن م 

َنا طَائ ع نَي(  ، َهدناً( َها َلَما يـَْهب ُط م ْن َخْشَية  اَّللَّ   ) ،و)قَالََتا أَتـَيـْ نـْ قالوا : وجائز أن تكون للجلود إرادة ال تشبه إرادتنا ،   ،(  َوإ نَّ م 
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 جودنا .كما للجمادات تسبيح وليس كتسبيحنا ، وللجبال ، والشجر سجود وليس كس
على احلقيقة : أوىل بذوي  واالحتجاج لكال القولني يطول ، وليس هذا موضع ذ كره ، ومْحل كالم هللا تعاىل ، وكالم نبيه 

 .  ) التمهيد ( . الدن ين ، واحلق ؛ ألنه يقص احلق ، وقوله احلق ، تبارك وتعاىل علوناً كبرياً 
( حقيقة ، بلسان املقال ، كما رجحه من فحول الرجال : ابن عبد الَّب ،  رهبا أن النار اشتكت إىل وقال الزرقاين رمحه هللا )

 ل .وعياض ، والقرطيب ، والنووي ، وابن املنري ، والتوربشيت ، وال مانع منه سوى ما َيطر للواهم من اخليا
 احلكمة من اإلبراد يف شدة احلر :-6

 من أجله أمر باإلبراد :اختلف يف السبب الذي  قال ابن رجب يف شرح البخاري : 
 فمنهم من قال : هو حصول اخلشوع فيها ، فال فرق بني من يصلي وحده أو يف مجاعة .

 ومنهم من قال : هو خشية املشقة على من بـَُعَد من املسجد مبشيه يف احلرن .
 ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم ، فال فرق بني من يصلي وحده أو مجاعة .

 .لكوهنا قد تسلب اخلشوع ، دفع املشقة حجر : أن احلكمة ورجح احلافظ ابن 
( تعليل ملشروعينة التنأخري املذكور.: ق قال ابن حجر  له: )فإنن شدنة احلرن

 وهذا أظهر.؟  وهل احلكمة فيه دفع املشقنة لكوهنا قد تسلب اخلشوع
مسلم حيث قال له: أقصر عن الصنالة عند استواء أو كوهنا احلالة اليت ينتشر فيها العذاب؟ ويؤينده حديث عمرو بن عبسة عند 

ا ساعة تسجنر فيها جهننم.  ) الفتح ( .  الشنمس ، فإهنن
 يصلي الظهر باهلاجرة ( : اجلمع بني حديث اإلبراد وحديث جابر ) كان النيب  -7

عد ذلك ، وهذا جواب اإلمام أمحد، كان يصليها أواًل باهلاجرة مث أمر باإلبراد ب  أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرها، أن النيب 
 ( . فإنه قال ) هذا آخر األمرين من رسول هللا 

: أبردوا بالصالة ، فإن  صالة الظهر باهلاجرة ، فقال لنا  ويدل لذلك حديث املغرية بن شعبة قال ) كنا نصلي مع النيب 
 شدة احلر من فيح جهنم ( .

حرن الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ،  ال  ) شكونا إىل رسول هللا اختلف العلماء يف اجلواب عن حديث خباب ق-8
 رواه مسلم . أي مل يعذرنا ومل يزل شكوانا (

 والطحاوي .، إنه منسوخ ، وهذا ذهب إليه األثرم  فقيل  :
احلديث (  الظهر باهلاجرة ، مث قال لنا أبردوا بالصالة النيب  قال ) كنا نصلي مع بن شعبة املغرية حبديث الطحاوي واستدل له

من  أنه قال : هذا آخر األمرين أمحد عن اخلالل ونقل . ابن حبان وصححه وابن ماجه أمحد ثقات رواه وهو حديث رجاله
 ) الفتح ( .   . رسول هللا 

 اإلبراد . ومما يدل على النسخ حديث املغرية : كان آخر األمرين من رسول هللا 

 اإلبراد . أذن لنا يف إن قوله ) فلم يشكنا ( أي فلم َيوجنا إىل شكوى بل وقيل :
 ن حديث خباب حممول على أهنم طلبوا تأخرياً زائداً على وقت اإلبراد .وقيل : إ

 اجلواز . إن اإلبراد أفضل ، وحديث خباب يدل على وقيل :
 
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053
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َكرَها , َوال َكفَّارََة هَلَا إالَّ َذِلَك " َأِقْم َمْن َنِسَي َصالًة فـَْلُيَصلِ َها إَذا ذَ )  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  - 114
 . الصَّالَة ِلذِْكِري (

َها . َفَكفَّارَتـَُها : َأْن ُيَصلِ يَـَها إَذا ذََكَرَها (  . َوِلُمْسِلٍم ) َمْن َنِسَي َصالًة , َأْو نَاَم َعنـْ
-----------  

 نسيان . احلديث دليل على وجوب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو  -1
 قال الشوكاين : أمجع العلماء على وجوب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان .  

 حلديث الباب ) من نام عن صالة . . . ( . -أ
 قضى صالة الفجر ملا نام عنها يف السفر . وألن النيب -ب

ركه الكرى قال لبالل : اكأل لنا الليل حني قفل من غزوة خيَّب سار ليلة حىت إذا أد ) أن رسول هللا  وعن أيب هريرة -ج
وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر فغلبت بالاًل عيناه  فصلى بالل ما قدر له ونام رسول هللا 

قال وفيه :  -وال بالل وال أحد من أصحابه حىت ضربتهم الشمس ... احلديث   وهو مستند إىل راحلته فلم يستيقظ رسول 
وأمر بالاًل فأقام الصالة فصلى الصبح فلما قضى الصالة  اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئًا مث توضأ رسول هللا  رسول هللا 

 قال: من نسي الصالة فليصليها إذا ذكرها ( .
مث دعا باملاء فتوضأ مث  : ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ، قال ففعلنا ويف رواية ) فقال النيب 

 سجد سجدتني . مث أقيمت الصالة فصلى الغداة ( .
 ملا أستيقظ أمرهم أن يرَتلوا من مكاهنم إل مكان آخر ؟  فائدة : إن قال قائل : أليس النِب 

 شياطني .علل بقوله ) هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( ، فال ينبغي أن يصلى يف أماكن حضور ال أن النيب فاجلواب : 
: أخذ هبذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صالة فائتة يف سفر ، فليتحول عن موضعه ، وإن كان وادياً  قال القرطِب

 فيخرج عنه ، وقيل : إمنا يلزم يف ذلك الوادي بعينه . 
لناعس يف َساع اخلطبة يوم اجلمعة : يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة يف مكان استحب له التحول عنه ، ومنه أمر ا وقال غريه

 بالتحول من مكانه إىل مكان آخر .
 احلديث دليل على أنه جيب قضاء الفوائت مرتبة .-2

 ولقوله ) فليصلها ( وهذا أمر يشمل قضاء الصالة ، ويشمل أيضاً مكاهنا .-أ
 حلديث جابر ) حديث عمر حيث صلى العصر مث املغرب ( .-ب
 صالتني يبدأ باألوىل مث الثانية .إذا مجع بني ال وكان -ج

 إنسان فاتته صالة الظهر والعصر واملغرب ، فإنه جيب عليه أن يقضيها مرتبة ، يبدأ بالظهر مث العصر مث املغرب  مثال : 

 مىت يسقط الرتتيب ؟-3

 أواًل : يف حالة النسيان .

 . (ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  )لقوله تعاىل 
 ن عليه قضاء صالة الظهر والعصر واملغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء .مثال : إنسا

 ثانياً : اجلهل .

 إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر مث املغرب مث العصر مث العشاء مث الفجر جاهاًل بذلك فقضاؤه صحيح .مثال : 
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 ثالثاً : إذا خشي خروج وقت احلاضرة .

 [صالة الفجر ]ليه فائتة ، وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة احلاضرة رجل ذكر أن عمثال : 
 فنقول له : قدم احلاضرة وهي الفجر . مث بعد ذلك صل  الفائتة .

: ألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئًا ، بل تضررت ، ألنك إذا قدمت الفائتة صارت   رمحه هللاقال الشيخ حممد بن عثيمني 
 التني قضاء ، وإذا بدأت باحلاضرة صارت احلاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أوىل بال شك  .كلتا الص

 اختلف العلماء لو فاتت الصالة بغري عذر ؛ هل تقضى أم ال مع اتفاق أنه آمث ؟ على قولني :-4

 : أنه يقضيها . القول األول
 ورده ابن رجب وابن القيم . وبه قال أكثر العلماء ، منهم األئمة األربعة ، وحكي إمجاعاً 

 ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ( . لقوله -أ
كنوم ونسيان أم بغري عذر ، وإمنا قيد يف احلديث بالنسيان فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر   :  قال النووي

 وجوب ، وهو من باب التنبيه باألدَن على األعلى .خلروجه على سبب ، ألنه إذا وجب القضاء على املعذور ، فغريه أوىل بال
 ) مخس صلوات افرتضهن هللا ... ( . قوله تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( وقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة ( وقوله  -ب

 إمجاع .وجه الداللة : أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الصالة ، فال جيوز إسقاطها إال بَّبهان نص أو 
أمر من أفطر باجلماع يف رمضان عمداً أن يقضي يومًا مكانه )كما عند أيب داود( ويقاس عليه الصالة، ِبامع  أن النيب  -ج

 أن كالً منهما أخنر عبادة عظيمة من أركان اإلسالم عن وقتها احملدد عمداً، فإذا جاز القضاء ألحدمها جاز لآلخر وال فرق. 
مع  -لصالة خلف األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، مما يدل على أن صالِتم صحيحة جمزئة أمر با أن النيب  -د

 عن قتاهلم ما أقاموا الصالة، فسمى صالِتم صالة. وإن كانوا آْثني بالتأخري، وقد هنى النيب  -إيقاعهم للصالة يف غري وقتها 
 : أنه ال يقضي . القول الثاين

و مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمني ، ومال إليه ابن وبه قال بعض السلف ، وه
 رجب وابن القيم .

 ( .الَّذ يَن ُهْم َعْن َصاَلِت  ْم َساُهوَن . فـََوْيٌل ل ْلُمَصلن نَي لقوله تعاىل )  -أ
 ( .الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَوات   َفَخَلَف م ْن بـَْعد ه ْم َخْلٌف َأَضاُعوا )تـََعاىَل  هلولقو  -ب

وجه الداللة : أن تأخريها عن وقتها من السهو عنها ، وهو أيضًا من إضاعتها ، فتوعد هللا سبحانه من فونت الصالة عن وقتها 
، كما ال ويل وال غي ملن  بوعيد تاركها ، ولو كان العامد لرتك الصالة مدركاً هلا بعد خروج وقتها ملا كان له الويل ، وال لقي الغين 

 أخرها إىل آخر وقتها الذي يكون مدركاً هلا .
 ) من ترك صالة العصر فقد حبط عمله ( رواه البخاري . قوله  -ج
 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . قوله  -د

فيكون مردودًا ، وإذا ثبت أن هذه الصالة  ول وجه الداللة : أن تأخري الصالة عن وقتها إحداث عمل ليس عليه أمر الرس
 مردودة فليست بصحيحة وال مقبولة .

القياس على من صالها قبل الوقت ، إذ ال فرق بني من صالها قبل الوقت وبني من صالها بعده ، فكالمها صلى يف غري  -هـ
 وقتني ( .        وهللا أعلم .) الصالة ما بني هذين ال الوقت ، فكما ال تصح قبله ال تصح بعده ، لقوله 

 اختلف العلماء  يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسياناً على أقوال :-5
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 يشرع قضاء مجيع النوافل . القول األول :
 لعموم احلديث السابق ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( .-أ

وم، فيشمل هذا اللفظ السَنن الرَّواتب فهي داخلة يف عموم هذا ) صالة ( نكرة فهي تقيد العم أنَّ قوله وجه الداللة : 
 احلديث اآلم ر بالقضاء، فإنَّ السَنن الرَّواتب هلا وقت حمدَّد، فال تسُقط بفوات هذا الوقت إىل غري بَدل كالفرائض .

باملاء فتوضأ مث سجد سجدتني. ففي حديث أيب هريرة )... قال ففعلنا مث دعا صلى الراتبة مث صلى الفريضة،  وألن النيب -ب
 مث أقيمت الصالة فصلى الغداة( .

 وهذا القول هو الراجح ، لكن يشرتط أن تكون النافلة فاتت لعذر .
 قال الشيخ ابن عثيمني : َمن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه ُيسنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر .

 كعيت الظهر هي اليت تقضى فقط .أن راتبة الفجر ، ور  القول الثاين :
 وهو قول عند احلنابلة .

 أن راتبة الفجر تقضى فقط . القول الثالث :
 وهذا قول احلنفية واملالكية .

 أهنا ال تقضى . القول الرابع :
 القضاء َيكي األداء ،  فالفائتة تقضى على صفتها . -6

 ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصالة وكيفيتها .) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها  لقوله 
 ( .رَْكَعتَـنْي  مُثَّ َصلَّى اْلَغَداَة َفَصَنَع َكَما َكاَن َيْصَنُع ُكلَّ يـَْوٍم  ويف حديث أيب قتادة )...مُثَّ أَذََّن ب اَلٌل ب الصَّالَة  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  

 لقراءة ، وإذا قضى صالة هنار يف ليل أسر فيها بالقراءة .فإذا قضى صالة الليل يف النهار جهر هبا با
َفة  أَدَ  َفة َقَضاء اْلَفائ َتة َكص   ائ َها .قال النووي :  قـَْوله : ) َكَما َكاَن َيْصَنع ُكلن يـَْوم ( ف يه  : إ َشارَة إ ىَل َأنَّ ص 

 فائدة :
 ليصلن إذا ذكرها وال يعيد إالَّ تلك الصالة ".واحلديث بونب عليه البخاري " باب من نسي صالة فقال ابن حجر : 

قال علين بن املنري: صرنح البخارين بإثبات هذا احلكم مع كونه ممنا اختلف فيه لقونة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب 
الشنارع " فليصلها " مخس صلوات ال أكثر فمن قضى الفائتة كمنل العدد املأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر اخلطاب لقول 

ومَل يذكر زيادة. وقال أيضًا " ال كفنارة هلا إالَّ ذلك " فاستفيد من هذا احلصر أن ال جيب غري إعادِتا. وذهب مالك إىل أنن من 
تي  ب. انتهى.ذكر بعد أن صلَّى صالة أننه مَل يصلن  اليت قبلها ، فإننه ُيصلن ي اليت ذكر مثن ُيصلن ي اليت كان صالها مراعاًة للرتن

إىل تضعيف ما وقع يف بعض طرق حديث أيب قتادة عند (  وال يعيد إالَّ تلك الص الة )وَيتمل: أن يكون البخارين أشار بقوله 
فإنن بعضهم زعم: أنن ظاهره إعادة املقضينة  (فإذا كان الغد فليصلن ها عند وقتها  )مسلم يف قصنة الننوم عن الصنالة حيث قال 

 ها وعند حضور مثلها من الوقت اآليت.مرنتني عند ذكر 
ال أننه يريد ،  عند وقتها. أي: الصنالة اليت َتضر (فليصلها ) ولكنن اللفظ املذكور ليس نصناً يف ذلك ، ألننه َيتمل أن يريد بقوله 

 أن يعيد اليت صالها بعد خروج وقتها.
من أدرك منكم صالة الغداة من غٍد صاحلًا ، فليقض ) القصنة  لكن يف رواية أيب داود من حديث عمران بن حصنٍي يف هذه

 ( .معها مثلها 
 ال أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون األمر فيه لالستحباب ليحوز فضيلة الوقت يف القضاء. :  قال اخلطنايبن 
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مذين وغريه عن البخارين.ومَل يقل أحٌد من السنلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدنوا احلديث غلطاً من راويه.   وحكى ذلك الرتن
م قالوا: يا رسوَل هللا : أال نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال  ،ويؤيند ذلك ما رواه الننسائين من حديث عمران بن حصنٍي أيضاً، أهنن

 م .         ) الفتح ( .ال ينهاكم هللا عن الرنبا ويأخذه منك
ِعَشاَء اآلِخَرِة . ُثَّ يـَْرِجُع إَل قـَْوِمِه ,  ) َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل : َكاَن ُيَصلِ ي َمَع َرُسوِل هللِا  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  - 115

 . فـَُيَصلِ ي هِبِْم تِْلَك الصَّالَة (
----------- 

 م فريضة ( .جاء يف رواية عند الدار قطين ) هي له نافلة ، وهل  فـَُيَصلِ ي هِبِْم تِْلَك الصَّالَة () 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :احلديث دليل على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل ، وقد -1

 : أنه ال جيوز . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة .

 ) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه ( . لقوله 
 هنى عن االختالف على اإلمام، وكون املأموم مفرتض، واإلمام متنفل، اختالف بينهما فال جيوز. يب : أن النوجه االستدالل

 : أنه جيوز .القول الثاين 
 وبه قال طاووس ، وعطاء ، واألوزاعي .

 وهو مذهب الشافعي ، واختاره ابن قدامة ، وابن تيمية . 
 عشاء ، مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالة ( .ال حلديث الباب ) فإن معاذاً كان يصلي مع النيب -أ

 وقد جاء يف رواية عند الدار قطين : ) هي له نافلة ، وهلم فريضة ( .
أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم هبم ، مث تأيت الطائفة صلى يف بعض أنواع صالة اخلوف ،  وألنه ثبت )أن النيب -ب

 .ئي رواه النساالثانية فيصلي هبم ( 
 فرضاً ، والثانية نفالً . وهنا تكون الصالة األوىل للرسول 

قال ألبيه ) وليؤمكم أكثركم قرآناً ، قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو سبع  وحلديث عمرو بن سل مة . أن النيب -ج
 سنني ( رواه البخاري .

، ومن املعلوم أن الصيب غري مكلف فتكون صالته نفاًل ، فدل  وجه الداللة : أن احلديث يدل على جواز إمامة الصيب بالبالغني
 على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .

لو أن رجاًل يريد أن يصلي السنة ركعتني ، فجاء آخر وقال : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلمام السنة ، وصلى املأموم وعليه : 
 الفجر ، فإن هذا يصح .

ز ائتمام املفرتض خلف املتنفل لقصة معاذ ، وذلك صريح يف املسألة ، وكذلك قصة عمرو بن : والصحيح أنه جيو قال السعدي 
سل َمة اجَلرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صيب ، دليل على صحة ائتمام املفرتض باملتنفل ، ودليل أيضاً على صحة إمامة الصيب يف 

 الفرض والنفل .
 املقصود ال ختتلفوا عليه يف األفعال الظاهرة ال النيات ،   ختتلفوا عليه ( ، أنأصحاب القول الثاين عن حديث ) فال  وأجاب

 كما سبق شرحه يف حديث سبق .
 : وأما تعليل املانعني بأن املأموم إذا نوى صالته فرض واإلمام نواها نفاًل ، أن ذلك اختالف يدخل َتت قوله  قال السعدي
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 ( فليس األمر كما ذكروا لوجهني :) إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا 
باالختالف املذكور خمالفٌة باألفعال، كمسابقة اإلمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك خمالفته النية،  : أن مراده أحدُا 

ا ، وإذا سجد وبقية احلديث يوضحه جدًا ، فإنه قال فيه بعد قوله )فال ختتلفوا عليه( قال:)فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعو 
 فاسجدوا ...( وهذا ظاهر .

 : أهنم أجازوا النفل خلف الفرض ، وهذا خمالفة يف النية ، فدل على أن هذا املعىن غري معتَّب . الوجه الثاين
 أصحاب القول األول عن حديث معاذ بأجوبة ضعيفة : وأجاب 

 مل يعلم بذلك . واجلواب على هذا من وجهني : أن النيب  منها :
 إن كان قد علم فهو املطلوب . : أوالً 

) الشرح املمتع ( وإن مل يعلم فإن هللا تعاىل قد عـلم فأقـره ، ولو كان هــذا أمراً ال يرضاه هللا مل يقـره على فعله .   ثانياً :

 أوىل من اآلخر .فريضة وَيتمل أنه يصلي نافلة ، وليس أحد االحتمالني  : أنه َيتمل أن معاذاً كان يصلي مع النيب  ومنها
 واجلواب على هذا :

 أن هذا خمالف لصريح الرواية ) هي له تطوع وهلم مكتوبة ( . أواًل :
ويف مسجده ، واجلمع الكثري  أنه ال جيوز أن يظنن مبعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يرتك فعل فريضة مع رسول هللا  ثانيًا :

 جرين واألنصار ويؤديها يف موضع آخر ، ويستبدل هبا نافلة .وعلى كبار املها املشتمل على رسول هللا 
 وهذه أجوبة ضعيفة غري ناهضة .

 قال النووي : وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل هلا ، فال يرتك ظاهر احلديث هبا .
 ل .وقال ابن رجب : ومل يظهر عنه ) يعين حديث معاذ ( جواب قوي ، فاألقوى جواز اقتداء املفرتض باملتنف

 وأما اقتداء متنفل مبفرتض فهي جائزة عند عامة أهل العلم .  فائدة :
للحديث الذي سبق ، حديث يزيد بن األسود ) ... إذا صليتما يف رحالكما ، مث أدركتما مسجد مجاعة ... ( وحلديث : ) أال 

 رجل يتصدق على هذا ( .
 لني :اختلف العلماء يف حكم اقتداء مفرتض مبفرتض آخر  على قو -2

 : أنه ال جيوز . القول األول
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .

 حلديث ) ... فال ختتلفوا عليه ( .
 . وجه الداللة : أن صالة املفرتض خلف من يصلي فرضاً آخر هو اختالف عليه ، وقد هنى عنه النيب 

  فرضه .: جواز اقتداء املفرتض مبفرتض يصلي فرضاً غري القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعية ، واختاره ابن تيمية .

بالطائفة الثانية يف صالة  واستدل هؤالء باألدلة اليت استدل هبا القائلون ِبواز إمامة املتنفل باملفرتض ، كما يف إمامة النيب 
 . اخلوف ، وإمامة معاذ بقومه بعد صالته مع النيب 

يصلي النفل مبن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض مبن يصلي فرضاً آخر من  وجه الداللة : أنه إذا جازت إمامة من
 باب أوىل .

 الراجح .وهذا القول هو 
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 جيوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه إذا كان لعذر ، وإال فال جيوز . -3
َ ُمَعاٌذ َعْنُه أَلْصَحاب ه  اْلع   يُّ َصلَّى ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل األَْنَصار  ) َجاب ر قَاَل حلديث  َشاَء َفَطوََّل َعَلْيه ْم فَاْنَصَرَف َرُجٌل م نَّا َفَصلَّى فَُأْخَّب 

ُّ  فـََقاَل إ نَُّه ُمَناف ٌق . فـََلمَّا بـََلَغ َذل َك الرَُّجَل َدَخَل َعَلى َرُسول  اَّللَّ   ُكوَن فـَتَّاناً يَا أَتُر يُد َأْن تَ »   فََأْخبَـَرُه َما قَاَل ُمَعاٌذ فـََقاَل لَُه النَّيب 
 ى ( .َك . َواللَّْيل  إ َذا يـَْغشَ ُمَعاُذ إ َذا أمََمَْت النَّاَس فَاقْـَرْأ ب الشَّْمس  َوُضَحاَها . َوَسبن ح  اْسَم رَبن َك اأَلْعَلى . َواقْـَرْأ ب اْسم  رَبن  

، ، وهذا يـَُعَّبَّ عنه باالنتقال من ائتمام إىل انفراد(ُعْذٍر َبطَلتْ  َوإ ْن انـَْفَرَد ُمْؤمَتٌّ بالقال الشيخ ابن عثيمني يف الشرح املمتع: قوله )
 ويف هذا تفصيل: إن كان هناك ُعْذر جاز، وإن مل يكن ُعْذر مل جَيُْز.

ح، : دخل املأموم مع اإلمام يف الصَّالة؛ مث طرأ عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأمتَّ صالته منفرداً، فنقول: إذا كان لُعذر فصحي مثال ذلك
 ح .وإن كان لغري ُعْذٍر فغري صحي

 . مثال الُعْذر: تطويل اإلمام تطوياًل زائداً على السُّنَّة، فإنه جيوز للمأموم أن ينفرد
العشاَء، مث يرجع إىل قومه فُيصلن ي هبم تلك  وكان معاذ ُيصلن ي مع النيبن   ودليل ذلك: قصَّة الرَُّجل الذي َصلَّى مع معاذ 

قال: إنه قد  فانفرد َرُجٌل وَصلَّى وحده، فلما َعل َم به معاذ « البقرة»ل ذات ليلة يف الصَّالة فابتدأ ُسورًة طويلة الصَّالة، فدخ
أتريُد أْن تكون فتَّاناً )  ملعاذ فقال النيبُّ  نافق، يعين: حيث خرج عن مجاعة املسلمني، ولكن الرَُّجل شكا ذلك إىل النيبن  

َفدلَّ هذا على جواز انفراد املأموم؛ لتطويل اإلمام، لكن بشرط أن يكون تطوياًل خارجاً عن السُّنَّة؛ ال  ، بن خ  الرَُّجلَ ومل يو  ( يا ُمَعاذُ 
 خارجاً عن العادة.

ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ على اإلنسان قـَْيٌئ يف أثناء الصَّالة؛ ال يستطيع أن يبقى حىت يكمل اإلمام؛ فيخفن ف يف الصَّالة 
 وينصرف.

 َيُشقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد وَيفن ف وينصرف.« رياح يف بطنه»ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ على اإلنسان غازاٌت 
 ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتباُس البول أو الغائط فُيحصر ببول أو غائط.

مام، مثل: أن ُيصلن ي املغرب خلف من يصلن ي العشاء على القول ومن األعذار أيضاً: أن تكون صالة املأموم أقلَّ من صالة اإل
باجلواز؛ فإنه يف هذه احلال له أن ينفرد ويقرأ التشهد وُيَسلن َم وينصرف، أو يدخل مع اإلمام إذا كان يريد أن جيمع مع اإلمام فيما 

 د رمحه هللا.بقي من صالة العشاء، مث يُتمُّ بعد سالمه. وهذا القوُل رواية عن اإلمام أمح
 جواز إعادة الفريضة لغرض صحيح . -4
 فضيلة معاذ حلرصه على العلم . -5

 فائدة : االنتقاالت :
 :أن ينتقل املنفرد إل إمامةأواًل :  يوز 

 : شخص صلى منفرداً مث حضر شخص أو أكثر فصلوا معه فهذا يصح يف الفرض والنفل.مثال
 يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النيب   ام النيب فق حلديث ابن عباس )أنه بات ليلة عند النيب 

 برأسه من ورائه فجعله عن ميينه(. متفق عليه.
 .أن ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال ما دل الدليل على إخراجه  وهذا يف النفل ، والقاعدة:

 ثانياً : أن ينتقل من معني إل معني : فهذا ال يصح .
نسانًا دخل يف صالة العصر مث ذكر أنه صلى الظهر بال وضوء، ففي أثناء الصالة قلب العصر ظهرًا فهذا ال يصح، فال لو أن إ

 تصح العصر ألنه قطع نيته بانتقاله إىل الظهر، وال تصح الظهر ألنه مل ينوها من أوهلا.
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 ثالثاً : أن ينتقل من مطلق إل معني : فهذا أيضاً ال يصح .
ي ركعتني تطوعاً  هل تعاىل، مث ذكر أنه مل يصل الفجر، فنواها عن صالة الفجر، فال يصح ألنه انتقل من مطلق إىل رجل قام يصل

 معني، واملعني ال بد أن ينويه من أوله.
 رابعاً : أن ينتقل من معني إل مطلق , فهذا يصح .

 [(2/239فتاوى احلرم للشيخ ابن عثيمني)] رجل دخل يصلي بنية الفجر، مث بدا له أن جيعلها سنة مطلقة، فهذا يصح.
 جيوز أن يقلب املنفرد فرضه نفاًل .فائدة : 

 : دخل رجل يف صالة الظهر منفرد ، ويف أثناء الصالة قلب الفرض إىل نفل . مثال
 هذا العمل جائز بشرط :

ت ، فإن هذا االنتقال ال يصح ، ألن أن يكون الوقت متسعًا للصالة ، فإن كان ضيقًا حبيث مل يبق منه إال مقدار أربع ركعا
 الوقت الباقي تعني للفريضة ، وإذا تعني للفريضة مل يصح أن يشغله بغريها .

 لكن هل هذا العلم مستحب أو مكروه ؟
مستحب يف بعض األمور ، وذلك فيما إذا شرع يف الفريضة منفرداً ، مث حضرت مجاعة ، ففي هذه احلال يستحب له أن يقطعها 

 َيصنل اجلماعة . ألجل أن
 فإن قيل: هل قـَْلُب الفرض إىل نـَْفل، مستحبٌّ أم مكروه؟ أم مستوي الطرفني؟قال الشيخ ابن عثيمني : 

فاجلواب: أنه مستحبٌّ يف بعض الصُّور، وذلك فيما إذا َشرَع يف الفريضة منفردًا مث حضر مجاعة؛ ففي هذه احلال هو بني أمور 
الته يؤدن يها فريضة منفرداً، وال ُيصلن ي مع اجلماعة الذين حضروا، وإمَّا أن يقطعها وُيصلن ي مع اجلماعة، ثالثة: إمَّا أن يستمرَّ يف ص

وإما أن يقلبها نـَْفاًل فيكمل ركعتني، وإن كان َصلَّى ركعتني، وهو يف التشهد األوَّل فإنه يتمُّه وُيسلن م، وَيُصل على نافلة، مث 
خاف أن  ، فإنال من الفرض إىل النـَّْفل مستحبٌّ من أجل َتصيل اجلماعة، مع إمتام الصالة نـَْفالً يدخل مع اجلماعة، فهنا االنتق

 تفوته اجلماعة فاألفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك اجلماعة.
 وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل يف فريضة، وقطع الفريضة حرام؟

 ه .قطعها لينتقل إىل أفضل، فإنه ال يكون حراماً، بل قد يكون مأموراً ب فنقول: هو حراٌم إذا قطعها ليرتَُكَها، أما إذا
َهَتُه ِمَن  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلِ ي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  - 116 َن َجبـْ يف ِشدَِّة احْلَرِ  . فِإَذا ِلَْ َيْسَتِطْع َأَحُدنَا َأْن َُيَكِ 

 بَُه َفَسَجَد َعَلْيِه ( .اأَلْرِض : َبَسَط ثـَوْ 
---------- 

وله من طريق خالد بن  (فيضع أحدنا طرف الثنوب ) للبخاري من رواية بشر بن املفضل عن غالب َبَسَط ثـَْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيِه ( ) 
 ( . سجدنا على ثيابنا اتنقاء احلرن )  عبد الرنمحن عن غالب

 وقد يطلق على املخيط جمازاً.والثنوب يف األصل يطلق على غري املخيط. 
احلديث دليل على جواز السجود على الثياب وغريها يف احليلولة بني املصلي وبني األرض ، التقائه بذلك حر األرض وكذا  -1

 بردها .
 سجود املصلي على حائل ينقسم إىل أقسام : -2

 . : أن يكون متَّصالً باملصلن يالقسم األول
 . ه إال م ْن َحاجٍة مثل: الثَّوب امللبوس، واملشلح امللبوس، والغرتة، وما أشبههافهذا ُيكره أن يسجَد علي 
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 ( . فإذا مل يستطع أحُدنا أن مُيكن َن جبهَته م ن األرض؛ َبَسَط ثوبَه َفَسَجَد عليهحلديث الباب  ) ...  
م ال يفعلون ذلك مع(  إذا مل يستطع أحُدنا أن مُيكن نَ ه ) فقول  . االستطاعة َدلَّ على أهنَّ

 يدلُّ على أنه مكروه، ال يُفعل إال عند احلاجة.(  إذا مل يستطع)  مث التعبري بـ 
 . : أن يكون منفصالً القسم الثاين

 . ) الشرح املمتع ( . فهذا ال بأس به وال كراهة
 ودليل اجلواز من غري كراهة :

 راش .على اخلمرة ، وعلى احلصري ، وعلى الف ما تقدم من سجود النيب 
 متفق عليه . (يسجد على اخلمرة  كان رسول هللا   )عن ميمونة قالت 

 اخلمرة : هي السجادة ، وَسيت مخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه .
 م .وعلَّلوا ذلك: بأن هذا يشابه ف ْعَل الرافضة يف صالِت  ، ولكن قال أهل الع لم: ُيكره أن َيصَّ جبهته فقط مبا يسجد عليه

 الصحيحة الفرق بني احلائل يف السجود، وهي ثالثة: قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي: ومن الفروقعبد هللا البسام:  قال الشيخ

 فال جيزئ . إن كان من أعضاء السجود ، األول :

 إن كان حائال منفصالً ، فال بأس به . الثاين :
 حر وشوك وحنومها . يتصل باملصلي ، فيكره إال لعذر من إن كان على حائل مما الثالث :

 يف احلديث إشارة إىل أن مباشرة األرض عند السجود هو األصل ، ألنه علق بســـط الثوب بعدم االستطاعة . -3
االختيار كانوا يباشرون االرض باجلباه، وعند احلاجة ـ   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : فاألحاديث واآلثار تدل على أهنم يف حال

 هبم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ، وهلذا كان أعدل االقوال يف هذه املسألة أنه يرخص يف مبا يتصل كاحلر وحنوه ، يتقون

 وتفصيل ليس هذا موضعه . ذلك عند احلاجة ، ويكره السجود على العمامة وحنوها عند عدم احلاجة ، ويف املسالة نزاع
 جواز العمل القليل يف الصالة . -4
 ألعضاء إذا كان مستوراً ) كأن يكون مستوراً بشراب اليدين ( ؟هل جيب كشف شيء من هذه ا-5

 :ألمرينال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني 

 : أن مسمى السجود َيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها . األول
: يعين (ويداه يف كمه –القلنسوة  –كان القوم يسجدون على العمامة )يف صحيحه عن احلسن قال: : ما ذكره البخاري  الثاين

 ال يباشر األرض يف كمه .
 حكم السجود ملن عليه نظـــــارة :فائدة : 

إن كانت متنع من وصول طرف األنف إىل األرض فإن السجود ال جيزئ ، وذلك ألن الذي َيمل  قال الشيخ ابن عثيمني :
لوجه مها النظارتان ، ومها ليستا على طرف األنف بل مها حبذاء العينني وعلى هذا فال يصح السجود ، وجيب على من عليه ا

 د .نظارة متنعه من وصول أنفه إىل مكان السجود أن ينزعها يف حال السجو 
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 . (َعَلى َعاتِِقِه ِمْنُه َشْيء   َأَحدُُكْم يف الثَـّْوِب اْلَواِحِد , لَْيسَ  ال ُيَصلِ ي)  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 117
---------- 

اإلزار الذي يكسوا أسفل جسم اإلنسان ، أو الرداء الذي يكسو املراد بالثوب :  ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ... (
أعاله ، ليس املراد به القميص .

 العاتق : ما بني املنكب والعنق .شيء (  ِمْنهُ  لَْيَس َعَلى َعاتِِقهِ )  
 احلديث دليل على مشروعية سرت العاتق يف الصالة . -1

 َترير حمل اْلالف :
 ال خالف بينهم يف مشروعية سرت العاتقني يف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل يف حق املصلي .أواًل : 
 عاتقني داخل الصالة .وإمنا اخلالف بينهم يف حكم سرت الثانياً : 

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : 
 أنه جيب أن يضع املصلي على عاتقه شيئاً من اللباس فرضاً كانت الصالة أم نفاًل .القول األول : 

، وابن بطال، وابن حجر، وهذا ذهب إليه املالكية ، واحلنابلة يف رواية ، ورجح هذا القول مجع من العلماء : ابن املنذر، والبخاري
 وابن رجب ، وابن قدامة . 

 حلديث الباب ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( .
هنى عن الصالة يف الثـوب الواحد إذا مل يكن على العاتق منه شيء هنياً مؤكداً ، واألصل يف النهي  :أن النيب  وجه االستدالل

 وب سرت العاتق يف الصالة .التحرمي ، فدل على وج
 احلديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، ألنه ما ثبت يف الفرض ثبت يف النفل إال بدليل .و قالوا : 

 أنه جيب يف الفرض .القول الثاين : 
 وهذا املذهب ، وذكر بعض احلنابلة أهنا من املفردات . 

 حلديث الباب . )ال يصلي أحدكم يف الثوب ... ( .-أ
 : هذا حممول على صالة الفريضة ، ألن الفرض هو املكلف به .  قالوا 

 صلى يف ثوب واحد بعضه علي ( رواه أبو داود .  وحلديث عائشة : ) أن النيب  -ب
 قالوا : ظاهر هذا احلديث أنه كان يف صالة نفل . 

 وقالوا : إن صالة النفل مبناها على التخفيف . -ج
 اجب .أنه مستحب ال و القول الثالث : 

 وإليه ذهب مجهور العلماء : احلنفية ، وأكثر املالكية ، والشافعية .
 واستدلوا على االستحباب حبديث الباب ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ... ( . 
عراء واستدلوا على عدم الوجوب : حبديث جابر : ) ... وإذا كان ضيقًا فاتزر به ( فدل ذلك على أن الصالة بإزار واحد مع إ 

 املنكبني صحيحة . 
 واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقني ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن .
 .  [وهذا اإلمجاع فيه نظر  ]واستدلوا : باإلمجاع احملكي على جواز الصالة مع ترك سرت العاتقني 

 . ديث جابر جتتمع به األدلةويكون ح قول قوي ,: القول بوجوب سرت أحد العاتقني يف الصالة إن تيسر  والراجح
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 . ال خالف بني العلماء يف جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصالة

  وإمنا اخلالف يف الوجوب كما سبق [ ال خالف بينهم يف مشروعية سرت العاتقني يف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل يف حق املصلي [

 ما هي عورة الرجل يف الصالة ؟ 
 بني العلماء يف أن ما فوق سرة الرجل وما َتت ركبتيه ليس بعورة .ال خالف  : أوالً 

 ال خالف بينهم يف أن القبل والدبر عورة .ثانياً : 
 وإمنا اخلالف فيما عدا الفرجني مما َتت السرة وفوق الركبة .ثالثاً : 

 اختلف العلماء على أقوال :
 أن عورة الرجل من السرة إىل الركبة .القول األول : 

 ذا مذهب أكثر العلماء : من املالكية ، واحلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .    وه
 رواه أبو داود والرتمذي : )غط فخذك فإهنا من العورة(.مرن به وهو كاشف عن فخذه، فقال النيب  عن جرهد األسلمي أن النيب -أ

ذاه مكشوفتان ، فقال : ) يا معمر ، غط فخذيك على مْعمر وفخ -وأنا معه  - وعن حممد بن جحش قال : مرن النيب -ب
 رواه أمحد والبخاري تعليقاً فإن الفخذين عورة ( . 

 وهذه األحاديث صححها مجع من العلماء : كابن حبان ، واحلاكم ، والذهيب ، وابن حجر ، واأللباين .
 رواه أبو داود  ميت ( . قال : ) ال تَّبز فخذك ، وال تنظر إىل فخذ حي وال أن رسول هللا  وعن علي -ج

 أن عورة الرجل الفرجان فقط . : القول الثاين
 وهذا مذهب الظاهرية .

... فأجرى نيب هللا يف زقاق  غزا خيَّب فصليا عندها صالة الغداة بغلس ، فركب نيب هللا  حلديث أنس : ) أن رسول هللا 
       متفق عليه ذه حىت إين ألنظر إىل بياض فخذ نيب هللا ... ( . مكة ، وإن ركبيت لتمس فخذ نيب هللا ، مث حسر اإلزار عن فخ

 .    أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول هللا وجه الداللة : 
 : واجلواب عنه  

ة واجلري تعمد كشفه ، بل انكشف لضرورة اإلغار  أن احلديث حممول على أن اإلزار انكشف واحنسر بنفسه ، ال أن النيب 
 والزحام ، وعلى هذا تدل رواية مسلم : ) فاحنسر اإلزار ( .  

 والرد على هذا :   
ال فرق بني الروايتني : ) حسر ، واحنسر ( يف الداللة على احلكم ، فعلى التسليم يكون قد احنسر بنفسه فإن   : قال ابن حجر

، وملا أقرَّ عليه ، ولنبه عليه كما كان يفعل ،  لك ملا تركه النيب مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كان كذبقاءه 
 .فاستوى احلال يف كون اإلزار احنسر بنفسه أو بفعله 

وطريق اجلمع بني هذه األحاديث ، ما ذكر غري واحد من أصحاب أمحد وغريه ، أن العورة قال : وهناك مجع آخر البن القيم ، 
غلظة السوأتان، واملخففة الفخذان، وال تنايف بني األمر بغض البصر عن الفخذين، لكوهنا عورة، عورتان : خمففة، ومغلظة، فامل

 عورة خمففة .لكوهنا ، وبني كشفها 
مضطجعاً يف بييت كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر،  حبديث عائشة قالت: ) كان رسول هللا واستدلوا أيضًا : 

ال فتحدث ، مث استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، مث استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه فأذن له وهو على تلك احل
 .     رواه مسلم فدخل ... ( . 
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 أليب بكر وعمر بالدخول عليه وفخذه مكشوفة ، يدل على أن الفخذ ليست بعورة . أن إذن النيب  : وجه الداللة
 واجلواب عن هذا احلديث :

جة فيه ، مشكوك يف املكشوف هل مها الساقان أو الفخذان ، حيث جاء يف رواية مسلم الرتدد يف كون أن هذا احلديث ال ح
 كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، والساق ليس بعورة إمجاعاً .  النيب 

 : هل السرة والركبة من العورة ؟1فائدة 
 اختلف العلماء يف السرة والركبة :

 مها من العورة . : فقيل
 ما ليسا من العورة ، وهو مذهب مجهور الصحابة والتابعني ومن بعدهم ، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة .أهن : وقيل
 الركبة من العورة دون السرة . : وقيل

 وهو مذهب احلنفية .
 السرة من العورة دون الركبة . : وقيل

 استدل اجلمهور على أن الركبة ليست من العورة :
 رواه البخاري .كان قاعداً يف مكان فيه، قد انكشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها(  وسى: )أن النيب مبا رواه أبو م-أ

ومبا رواه علي يف قصة محزة : ) ملا شرب اخلمر قبل أن ينزل التحرمي األبدي واعتدى على ناقة رجل من األنصار ، وهو -ب
ومعه علي وزيد بن حارثة ، حىت جاء البيت الذي فيه مخره ،  ق النيب بذلك ، فانطل سكران ال يشعر مبا يفعل ، فعلم النيب 
، مث صعند النظر ،  يلوم محزة ... فإذا محزة ْثل حممر عيناه ، فنظر محزة إىل النيب  فاستأذن عليه فأذن له ، فطفق النيب 

 رواه البخاري .محزة : وهل أنتم إال عبيد أيب ( فنظر إىل ركبتيه ، مث صعند النظر إىل سرته ، مث صعند النظر إىل وجهه ، مث قال
إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه ، حىت أبدى عن ركبتيه ، فقال  وما رواه أبو الدرداء قال : ) كنت جالسًا عند النيب -ج

 رواه البخاري .: أما صاحبكم فقد غامر (   النيب 
 لباين .صححه األ: ) ما بني السرة والركبة عورة (  وقال -د

 استدلوا بأدلة ال تصح . أدلة من قال بأهنا من العورة :
 وهو ضعيف: ) السرة من العورة ( .  وكقوله ،  رواه البيهقي وهو ال يصح : ) الركبة من العورة ( .  كقوله 

 أهنما ليسا من العورة .والراجح 
 : هل األفضل تغطية الرأس يف الصالة أم ال ؟2فائدة 
دٍ قال تعاىل ) قال رمحه هللا:ف البلد، واختاره الشيخ ابن عثيمني، حسب عر  قيل : ( فإن  يَا َبين  آَدَم ُخُذوا ز يَنَتُكْم ع ْنَد ُكلن  َمْسج 

كان من قوم ال يتم أخذ زينتهم إال بغطاء الرأس ، قلنا : غطاء الرأس مستحب ، وإذا كان من قوم ال يهتمون هبذا وال جيعلون 
 . ] الشيخ ابن عثيمني [ .نة ، قلنا : ال يستحب ، ألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً غطاء الرأس من الزي

والذي أراه يف هذه املسألة أن الصالة حاسر  :قال رمحه هللا، وهذا اختيار األلباين رمحه هللا ،ر الرأسيكره الصالة حاس وقيل :
سالمية للحديث املتقدم يف الكتاب: م يف الصالة يف أكمل هيئة إاستحباب دخول املسل الرأس مكروهة ذلك أنه من املسلم به

الرأس والسري كذلك يف الطرقات والدخول   ، وليس من اهليئة احلسنة يف عرف السلف اعتياد حسرفإن هللا أحق أن يتزين له
 الكفار وجلبوا إليها عاداِتم تسربت إىل كثري من البالد اإلسالمية حينما دخلها كذلك يف أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية

 الفاسدة .
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ْليَـْعَتزِْلَنا َأْو لِيَـْعَتِزْل  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما َعِن النَِّبِ   - 118 أَنَُّه قَاَل ) َمْن َأَكَل ثُومًا َأْو َبَصاًل . فـَ
ِفيِه َخِضَرات  ِمْن بـُُقوٍل . فـََوَجَد هَلَا ِرُياً, َفَسَأَل؟ فَُأْخِْبَ ِبَا ِفيَها ِمْن اْلبُـُقوِل . فـََقاَل:  َمْسِجَدنَا , َوْليَـْقُعْد يف بـَْيِتِه . َوُأِتَ ِبِقْدرٍ 

 قـَر ِبُوَها إَل بـَْعِض َأْصَحاِب . فـََلمَّا رَآُه َكرَِه َأْكَلَها . قَاَل : ُكْل . فِإين ِ أُنَاِجي َمْن ال تـَُناِجي ( .
قَاَل ) َمْن َأَكَل الثُّوَم َواْلَبَصَل َواْلُكرَّاَث َفال يـَْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا ,  ِر بِن عبِد هللِا رضي هللُا عنهما َأنَّ النَِّبَّ َعْن َجابِ  - 119

 . فِإنَّ اْلَمالِئَكَة تـََتَأذَّى ِمَّا يـََتَأذَّى ِمْنُه اإِلْنَساُن ( . ويف روايٍة ) بين آدَم (
----------  

 بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه .(  ِتَ ِبِقْدرٍ أُ  )
 املراد الريح الكريهة .(  فـََوَجَد هَلَا ِرًُيا) 
 قال احلافظ : املراد بالبعض أبو أيوب األنصاري كما جاء يف مسلم .(  فـََقاَل قـَر ِبُوَها ِإَل بـَْعِض َأْصَحاِبِه َكاَن َمَعهُ ) 
 أي : ألين .(  ُكْل فِإين ِ ) 
 ُأسار من ال ُتسار ، وهم املالئكة .(  ِجي َمْن الَ تـَُناِجيأُنَا )
 النهي عن إتيان املسجد ملن أكل ثوماً أو بصاًل أو كراثاً ، وهل هذا النهي للتحرمي أو للكراهة ؟ يف هذه األحاديث  -1 

إليذاء املصلني وكذلك املالئكة، فإن  اً للمسجد عما يستقذر ودرء اً ذهب مجهور الفقهاء إىل أن هذا النهي للكراهة التنزيهية صون
 م .املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آد

 . وذهب بعض أهل العلم إىل أن النهي للتحرمي 
 . الراجحوهذا هو القول 

إذا وجد رَيها من الرجل يف املسجد  لقد رأيت النيب  ) قال ويدل عليه ما راه مسلم يف صحيحه أن عمر بن اخلطاب 
 ع ( .رج إىل البقيأمر به فأخ
 وممن أفىت بذلك من املعاصرين الشيخ ابن باز رمحه هللا.، إذ األصل فيه املنع والتحرمي عن ظاهر هنيه  هذا فضالً 

 . وعلى ذلك فال جيوز ملن أكلهما أو أحدمها أو ما شاهبهما مما له رائحة مؤذية وكريهة أن يدخل املساجد

 ألنه يؤذي الناس بذلك والنيب  أو البصل أو الكراث ال جيوز له الذهاب إىل املسجد؛قال الشيخ ابن باز : من يأكل الثوم 
أمر بإخراج من  أو بصاًل فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وليقعد يف بيته(، وثبت أنه  )من أكل ثوماً  هنى عن ذلك، وقال 

، فال جيوز للمسلم أن يتعاطى الكراث أو (  بنو آدم إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه تعاطى هذه األمور عن املسجد، وقال )
 ألنه يؤذيهم بذلك . الثوم أو البصل أن يصلي مع املسلمني

) مسجدنا ( لكن الصحيح أنه عام يف كل  ، لقوله ذهب بعض العلماء إىل أن النهي خاص مبسجد رسول هللا -2
 مسجد.

 ويؤيده رواية أمحد ) فال يقربن املساجد ( .
د (: قوله )  ويقال النو  َهى َمْن َأَكَل الثَـّْوم َوحَنْوه َعْن  َمْن َأَكَل م ْن َهذ ه  الشََّجَرة يـَْعين  الثَـّْوم َفاَل يـَْقَرَبنَّ اْلَمَساج  َهَذا َتْصر يح يـَنـْ

ي ع َياض َعْن بـَعْ  د ، َوَهَذا َمْذَهب اْلُعَلَماء َكافَّة إ الَّ َما َحَكاُه اْلَقاض  د ُدُخول ُكلن َمْسج  ض اْلُعَلَماء : أَنَّ النـَّْهي َخاصن يف  َمْسج 
ن  دنَا  ل َقْول ه   النَّيب  د (( يف  بـَْعض ر َوايَات ُمْسل م  ) َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسج   . َوُحجَّة اجلُْْمُهور : ) َفاَل يـَْقَرَبنَّ اْلَمَساج 

ورمبا يتأكد ذلك بأنه كان ، لنهي خمصوص مبسجد الرسولتعلق به بعضهم يف أن هذا اا( مسجدن)قوله وقال ابن دقيق العيد: 
ويكون مسجدنا للجنس ( مساجدنا)وأنه عام ملا جاء يف بعض الروايات ، والصحيح املشهور خالف ذلك، مهبط امللك بالوحي
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 ا.يف املساجد كلهوذلك يوجد ، ذا النهي معلل: إما بتأذي اآلدميني أو بتأذي املالئكة احلاضرينــــــفإن ه، أو لضرب املثال
 قوله لبعض أصحابه  ) كل فإين أناجي من ال تناجي ( املراد املالئكة .-3

 قال ) أستحي من مالئكة هللا وليس مبحرم ( . وقد جاء عند ابن خزمية وابن حبان أن النيب 
 ويف رواية  ) فإين لست كأحد منكم ، إين أخاف أن أوذي صاحيب ( .

يان املسجد ملن أكل من هذه األشياء ، الرائحة الكريهة اليت تصدر عنها ، فإن فيها إيذاء للمصلني أن العلة يف النهي عن إت-4
 واملالئكة تتأذى مما يتأذى منه املصلون ، كما يف الرواية األخرى .

ن    -َوقَاَل َمرًَّة َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاثَ -الثُّوم   َمْن َأَكَل م ْن َهذ ه  اْلبَـْقَلة  )قَاَل   كما يف حديث َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  َعن  النَّيب 
ْنُه بـَُنو آَدمَ  َدنَا فَإ نَّ اْلَمالَئ َكَة تـََتَأذَّى مم َّا يـََتَأذَّى م   ( .َفاَل يـَْقَرَبنَّ َمْسج 

د قَاَل اْلُعَلَماء : َويف  َهَذا احلَْد يث َدل يل َعَلى َمْنع آك  قال النووي :  َنَُّه حَمَلن  -َوإ ْن َكاَن َخال ًيا  -ل الثَـّْوم َوحَنْوه م ْن ُدُخول اْلَمْسج  أل 
 اْلَماَلئ َكة ، َول ُعُموم  اأْلََحاد يث .

 . ) أَيـنَها النَّاس إ نَُّه لَْيَس يل  ََتْر مي َما َأَحلَّ اَّللَّ يل  ، َوَلك نـََّها َشَجرَة َأْكَرُه ر َيَها ( قـَْوله -5
َرَاٍم ، َوُهَو إ مْجَاع َمْن يـُْعَتدُّ ب ه  َكَما َسَبَق ، َوَقْد ا ْختَـَلَف َأصْ النووي :  قال َحابَنا يف  الثَـّْوم َهْل َكاَن ف يه  َدل يل َعَلى َأنَّ الثَـّْوم لَْيَس حب 

َُحرٍَّم َعَلْيه   أَْم َكاَن يـَتـْرُكُه تـَنَـزًُّها؟ َوظَاه ر َهَذا احلَْد يث َحرَاًما َعَلى َرُسول اَّللَّ  َوَمْن قَاَل ب التَّْحر مي  يـَُقول : اْلُمرَاد لَْيَس  أَنَُّه لَْيَس مب 
 ) نووي ( . يل  َأْن ُأَحرن م َعَلى أُمَّيت  َما َأَحلَّ اَّللَّ هَلَا .

 ) من أكل ثوماً أو بصاًل ... ( . لقوله 

 يف احلديث  ) ... وليس مبحرم ... ( . ولقوله 

 لبعض أصحابه ) كل فإين أناجي من ال تناجي ( . ولقوله 

يف  َكاَلم ) َمْن َأَكَل م ْن َهذ ه  الشََّجَرة اخْلَب يَثة (ََسَّاَها َخب يَثة ل ُقْبح  رَائ َحتَها . قَاَل أَْهل اللَُّغة : اخْلَب يث  قـَْوله قال النووي :  -6
 ال أَْو َطَعام أَْو َشرَاب أَْو َشْخص .اْلَعَرب اْلَمْكُروه م ْن قـَْول أَْو ف ْعل أَْو مَ 

 يلحق هبذه األشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون .-7
أنه قال ) من أكل ثومًا أو بصاًل فال يقربن مسجدنا وليصل يف بيته ( وثبت عنه  ثبت عن رسول هللا قال الشيخ ابن باز : 

 ى مما يتأذى منه بنو اإلنسان ( وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب أنه قال : ) إن املالئكة لتتأذ
الدخان ومن له رائحة كريهة يف إبطه أو غريمها مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع اجلماعة . وينهى عن ذلك حىت 

حىت يؤدي ما أوجب هللا عليه من الصالة يف اجلماعة ،  يستعمل ما يزيل هذه الرائحة وجيب عليه أن يفعل ذلك مع االستطاعة
 أما التدخني فهو حمرم مطلقاً وجيب عليه تركه يف مجيع األوقات ملا فيه من املضار الكثرية يف الدين والبدن واملال . 

وبوب عليه  اً(ثالثمن أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا )وقع يف حديث حذيفة عند بن خزمية قال ابن حجر:  -8
بل  اً(ثالث)أي قال ذلك ، يتعلق بالقولاً( ثالث)ون قوله ـــــالحتمال أن يك، توقيت النهى عن إتيان اجلماعة آلكل الثوم وفيه نظر

 ة .هذا هو الظاهر ألن علة املنع وجود الرائحة وهي ال تستمر هذه املد

 ألذيته . أن من أكل البصل أو الثوم ال َيضر اجلماعة ، دفعاً -9

فالفرق بينه وبني املريض الذي ال يستطيع أن َيضر ، أن املريض معذور ويكتب له أجر اجلماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع 
 اجلماعة ، وأما آكل البصل والثوم فال يكتب له أجر اجلماعة ، ألنه ال َيضر للجماعة دفعاً ألذيته .

إذا وجد رَيها يف املسجد أمر بإخراج من  ولذلك كان ، رب منها حكمه حكم رحبة املسجد وما ققال احلافظ :  -10
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 . وجدت منه إىل البقيع كما ثبت يف مسلم عن عمر 
إ َذا  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ   دْ مُثَّ إ نَُّكْم أَيُـَّها النَّاُس تَْأُكُلوَن َشَجَرتـَنْي  اَل أَرَامُهَا إ الَّ َخب يثَتَـنْي  َهَذا اْلَبَصَل َوالثُّوَم َلقَ . عن عمر قال ) ..

ُهَما طَْبخاً  َوَجَد ر ََيُهَما م َن الرَُّجل  يف   تـْ د  أََمَر ب ه  فَُأْخر َج إ ىَل اْلَبق يع  َفَمْن َأَكَلُهَما فـَْلُيم   ( .اْلَمْسج 
 ( . َمَعَنا َمْن َأَكَل م ْن َهذ ه  الشََّجَرة  َفالَ يـَْقَربـَْنا ، أَْو الَ ُيَصلن نَيَّ قوله ) -11

د ، َويـُْؤَخذ قال النووي :  ْنُه النـَّْهي َعْن ف يه  : نـَْهي َمْن َأَكَل الثَـّْوم َوحَنْوه َعْن ُحُضور جَمَْمع اْلُمَصلن نَي ، َوإ ْن َكانُوا يف  َغرْي َمْسج  م 
 َسائ ر جَمَام ع اْلع َباَدات َوحَنْوَها َكَما َسَبَق .

أكل َمن  تمع الناس حيث كان لصالة أو غريها ؛ كمجالس العلم والوالئم وما أشبهها ، ال يقرهبايدل على أن جموقال القرطيب : 
 ر .الثوم وما يف معناه ؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس ، ولذلك مجع بني الثوم والبصل والكراث يف حديث جاب

 باب التشهد
َكَما يـَُعلِ ُميِن السُّورََة ِمْن   -َكفِ ي بـَنْيَ َكفَّْيِه   -التََّشهَُّد  َميِن َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل ) َعلَّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ بِن َمْسُعوٍد  - 120

َنا َوَعَلى ِعَباِد اَّللَِّ  َوبـَرََكاتُُه . السَّالُم اْلُقْرآِن : التَِّحيَّاُت َّلِلَِّ , َوالصََّلَواُت َوالطَّيِ َباُت , السَّالُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّ  َعَليـْ
ا قـََعَد َأَحدُُكْم يف الصَّالِة فـَْليَـُقْل : الصَّاحِلِنَي . َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه (( َويف َلْفٍظ : )) إذَ 

 -َوِفيِه  -ُكْم إَذا فـََعْلُتْم َذِلَك فـََقْد َسلَّْمُتْم َعَلى ُكلِ  َعْبٍد َصاِلٍح يف السََّماِء َواأَلْرِض َوِفيِه : فِإنَّ  -َوذََكَرُه  -التَِّحيَّاُت هلِل 
ْلَيَتَخيـَّْر ِمْن اْلَمْسأََلِة َما َشاَء ((  . فـَ

---------- 
ُكَنا )َول لنََّسائين  ( َعلََّمُه التََّشهَُّد، َوأََمَرُه َأْن يـَُعلن َمُه النَّاسَ  أَنَّ النَّيبَّ ) َوألمْحَدَ (  َكفِ ي بـَنْيَ َكفَّْيهِ   -التََّشهَُّد  َعلََّميِن َرُسوُل اَّللَِّ ) 

َنا التََّشهُّدُ  يَّاُت  هل  ( ويف رواية )نـَُقوُل قـَْبَل َأْن يـُْفَرَض َعَليـْ : التَّح   ...( . إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْليَـُقل 
كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني وأن ) وللنسائي من طريق أيب األحوص عن عبد هللا  فليقل ...  ( ُكمْ إَذا َصلَّى َأَحدُ وقوله )

ولوا يف كل ــــــــفق) وله من طريق األسود عن عبد هللا ( إذا قعدمت يف كل ركعتني فقولوا : علم فواتح اخلري وخوامته فقال  اً حممد
وزاد ( التشهد يف وسط الصالة ويف آخرها  علمين رسول هللا ) سود عن عبد هللا والبن خزمية من وجه آخر عن األ( جلسة 

وللمصنف يف االستئذان من طريق ( ولقننيه كلمة كلمة  وأخذت التشهد من يف رسول هللا ) الطحاوي من هذا الوجه يف أوله 
 ( . ين السورة من القرآنالتشهد وكفى بني كفيه كما يعلم علمين رسول هللا ) أيب معمر عن بن مسعود 

وقال اخلطايب والبغوي : املراد  ،( مجع َتية . قال احلافظ :  معناه السالم ، وقيل : التحية ، وقيل : العظمة  التَِّحيَّاُت َّلِلَِّ ) 
 .بالتحيات أنواع التعظيمات 

 ي: مجيع الصلوات  هل تعاىل ال أحد يستحقها، فرضها ونفلها.( أ َوالصََّلَواتُ ) 
أي: مجيع األقوال واألفعال له تعاىل، وكل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت  هل تعاىل، ألن هللا طيب (  والطيبات )

 اً ( .ال يقبل هللا إال طيب)  وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، وله ـ أيضاً ـ من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، كما قال النيب 
 ( الدعاء للنيب بالسالمة من كل آفة ومكروه ، وهذا شامل من خماوف الدنيا واآلخرة .أيها النِب ) السالم عليك  

 ( دعاء له بالرمحة ، وهو يتضمن الدعاء حبصول كل أمر مرغوب فيه . ) ورمحة هللا
 حال مماته .( مجع بركة ، والَّبكة اخلري الكثري املستمر ، وبركات هللا على نبيه تشمل حال حياته و  ) وبركاته

 ( أي علينا معشر املصلني ، وقيل : املصلون ومعهم املالئكة ، وقيل : املراد مجيع األمة احملمدية وهذا أقرب . ) السالم علينا
: األشهر يف تعريف الصاحل أنه القائم مبا جيب عليه من حقوق هللا وحقوق قال ابن حجر( هذا تعميم .  ) عباد هللا الصاحلني
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 .عباده 
 ( أي : ليتخري من الدعاء ما َيب . عجبه إليه) أ

 فوق قدره . ( رد على من رفع النيب  ) عبده
 ( رد على من كذب بالرسول . ) ورسوله

 وأنه ركن . حلديث دليل على وجوب التشهد يف آخر الصالة-1
 ... ( . إ َذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْليَـُقلْ ) لقوله -أ

 أن يفرض علينا التشهد ... ( .) كنا نقول قبل  ولقوله   -ب
 علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس . وألن النيب  -ج

 لكن استثين من ذلك التشهد األول فليس بركن .
ملا تركه جَّبه بسجود السهو ، ومعلوم أن الركن ال بد أن يأيت به وال يكفي أن جيَّب بسجود سهو ، فلذلك كان  ألن النيب 

 واجباً . التشهد األول
 وقد ذهب بعض العلماء إىل أن التشهد األول سنة ، وهذا مذهب مالك والشافعي .

 تركه ومل يرجع إليه . قالوا : ألن النيب 
 مل يعلمه املسيء يف صالته . وألن النيب 
 مذهب احلنابلة . والصحيح

 ورد يف السنة عدة صيغ للتشهد .-2
 ) حديث ابن مسعود ( .: ما جاء يف حديث الباب  الصيغة األول

 وقد اختار هذا التشهد أمحد ، وأيب حنيفة ، والثوري .
 .قال الرتمذي :  عليه العمل عند أكثر أهل العلم والصحابة والتابعني 

 .قال البزار :  إنه متفق عليه 
ات ، املباركات الصلوات يعلمنا التشهد : التحي : تشهد ابن عباس ، كما عند مسلم قال ) كان رسول هللا الصفة الثانية 

 الطيبات  هل ... ( .
 : تشهد عمر ، ولفظه : ) التحيات  هل ... ( . الصفة الثالثة

وقد اختلف العلماء ما أفضل هذه التشهدات :

 تشهد ابن عباس . فقيل :
 وهذا مذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك .

 لزيادة لفظ ) املباركات ( فيه .
 .تشهد ابن مسعود  وقيل : 

 وبه قال أبو حنيفة ، وأمحد ، ومجهور الفقهاء وأهل احلديث .
 .قال البزار :  هو أصح حديث يف التشهد ، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً 

 .وقال مسلم :  إمنا أمجع الناس على تشهد ابن مسعود 
 وهو متفق عليه دون غريه .
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ى صفة واحدة .وأن رواته مل َيتلفوا يف حرف فيه ، بل نقلوه مرفوعاً عل

 . تشهد عمروقيل : 
 وهو قول مالك .

 .ألنه علمه الناس على املنَّب ومل ينازعه أحد 
 واتفق العلماء على جوازها كلها ، يعين التشهدات الثابتة من وجه صحيح  قال النووي  :. 
بالعبودية يف أعلى املواقع : فضل أن يوصف اإلنسان بالعبودية ، وقد وصف النيب -3

 .)ُسْبَحاَن الَّذ ي َأْسَرى ب َعْبد ه  لَْياًل ( :  إلسراءعند ا
 ... ( .)َوإ ْن ُكْنُتْم يف  رَْيٍب مم َّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبد نَا :  وعند التحدي
 .)َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَّ  يَْدُعوُه (  : وعند الدعوة

 .الرد على من كذب رسالة النيب -4

 فوق قدره . ن رفع النيب الرد على م-5
 .حسن تعلم النيب -6

وجوب تعلم العلم ونشره .-7

أن هللا ال يقبل من األعمال إال أطيبها .-8

 : ) إذا تصدق أحدكم بعدل مترة من كسب طيب ، فإن هللا يربيها له كما يريب أحدكم فلوه ... ( . كما قال 
 جيب إخالص العبادة  هل .-9

يف التشهد األول أم ال على قولني : هل يصلى على النيب اختلف العلماء -10

 يف التشهد األول . : أنه يصلى على النيب القول األول 
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن باز رمحه هللا .

 . لعموم أحاديث األمر بالصالة على النيب -أ
 . وألنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصالة على النيب -ب

 : ال تشرع . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، وحكي عن عطاء ، والشعيب ، والنخعي ، والثوري ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني .

 . حلديث ابن مسعود املتقدم يف التشهد األول ، وليس فيه ذكر الصالة على النيب 
 وأيدوا هذا بأمرين :

إن كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده ، وإن كان يف آخرها دعا بعد  : رواية جاءت يف املسند : ) ... مث األول
 تشهده مبا شاء هللا أن يدعو مث يسلم ( . رواه أمحد وسنده صحيح 

 : أن التشهد األول مبين على التخفيف ، والثاين مبين على التطويل . الثاين
 :ويؤيد هذابدليل أنه كان ال يدعو .  ال يصلي على النيب  إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه فإذا كان الرسول 

 كان َيفف التشهد األول حىت كأنه على الرضف ، وهي احلجارة احملماة .  أن النيب 
 وهذا احلديث وإن كان فيه من ضعف ، لكن جاء عن أيب بكر أنه كان جيلس كأنه على الرضف . رواه أمحد 

 ألول ، لكن آكديتها يف الثاين أكثر .أهنا مشروعة يف التشهد ا والظاهر
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وال يسكت كما يفعل  : املأموم إذا فرغ من التشهد األول ومل يقم إمامه ، فإنه ينبغي له أن يأيت بالصالة على النيب  فائدة
 بعض العامة ، ألن الصالة ال سكوت فيها .

َلى قَاَل ) َلِقَييِن  - 121 َنا ,   َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فـََقاَل َأال ُأْهِدي َلَك َهِديًَّة ؟ َأنَّ النَِّبَّ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب لَيـْ َخَرَج َعَليـْ
حُمَمٍَّد  ُقوُلوا : اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلىفـَُقْلَنا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َقْد َعلََّمَنا اَّللَُّ َكْيَف ُنَسلِ ُم َعَلْيَك : َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيَك ؟ فـََقاَل : 
يد  جمَِيد  , َوبَاِرْك َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حمَُ  َراِهيَم إنََّك محَِ َراِهيَم َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد , َكَما َصلَّْيَت َعَلى إبـْ مٍَّد , َكَما بَارَْكَت َعَلى إبـْ

يد  جمَِيد  (  . إنََّك محَِ
---------- 

َنا َعَلْيَك يف  َصالَت َنا؟بن خزمية ) جاء عند ا(  َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيكَ )   ( . َفَكْيَف ُنَصلن ي َعَلْيَك، إَذا حَنُُن َصلَّيـْ
رُي ْبُن َسْعٍد: يَا َرُسوَل َاَّللَّ ! أََمَرنَا َاَّللَُّ َأْن ُنَصلن َي َعَلْيَك، َفَكْيَف ُنَصلن ي َعلَ )قَاَل  َأيب  َمْسُعود َاأْلَْنَصار ين  ويف حديث  ْيَك؟ قَاَل َبش 

يَم، َوبَار ْك َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آل  َفَسَكَت، مُثَّ قَاَل: "ُقوُلوا: اَللَُّهمَّ َصلن  َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آل  حُمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آل  إ بـْرَاه  
 َرَواُه ُمْسل ٌم .  (يٌد جمَ يٌد. َوالسَّاَلُم َكَما َعلَّْمُتُكمْ حُمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى آل  إ بـْرَاه يَم يف  اَْلَعاَلم نَي إ نََّك محَ  

اخُتل َف يف املراد بقوله: "كيف"، فقيل: املراد السؤال عن معىن الصالة املأمور هبا بأين لفظ  فقوله )َفَكْيَف ُنَصلن ي َعَلْيَك ؟(
 يـَُؤدَّى. وقيل: عن صفتها.

صفتها، ال عن جنسها. قال يف "الفتح": وهو األظهر، ألن لفظ "كيف" ظاهر يف الصفة، ورجنح الباجين أن السؤال إمنا وقع عن 
وأما اجلنس، فُيسأل عنه بلفظ "ما"، وبه جزم القرطيب، فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفينة ما ُفهم أصُلُه، وذلك أهنم عرفوا 

 ا .املراد بالصالة، فسألوا عن الصفة اليت تليق هبا، ليستعملوه
واحلامل هلم على ذلك أن السالم ملنا تقدنم بلفظ خمصوص، وهو "السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته" فهموا منه أن الصالة 

، والسينما يف ألفاظ األذكار، فإهنا جتيء خارجَة عن  أيضًا تقع بلفظ خمصوص، وعَدلُوا عن القياس إلمكان الوقوف على النصن
 ا .ألمر كما فهمو القياس غالباً، فوقع ا

 . أي : أثن عليه بالذكر اجلميل يف املأل األعلى( اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد ) 
( هم أتباعه الذين على دينه ، وهذا قول الثوري ، ورواه البيهقي عن جابر بن عبد هللا الصحايب . قال النووي يف  )آل حممد
 : أزواجه وعشريته ممن آمن . وقيل : أهل بيته ، وقيل، : وهو أظهرها  شرح مسلم

 أثبت له، وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة، وزده من الكماالت ما يليق بك وبه.: أي (  ) وبارك على حممد
قال يف "الفتح": املراد بالَّبكة هنا الزيادة من اخلري والكرامة، وقيل: التطهري من العيوب والتزكية، وقيل: املراد إثبات ذلك، 

 إلقامة املاء فيها. -بكسر أوله، وسكون ثانيه-تمراره، من قوهلم: بركت اإلبل: أي ثبتت على األرض، وبه َسنيت ب رَْكة املاء واس
 واحلاصل أن املطلوب أن يـُْعَطْوا من اخلري أَْوفَاه، وأن يثبت ذلك، ويستمرن دائماً. 

 هنم علم على خالقهم .( مجع عامل ، وهو كل من سوى هللا ، َسوا بذلك أل ) العاملني 
 قال اخلطايب : احلميد هو احملمود الذي استحق احلمد بفعاله .) محيد ( 

 ( اجملد كمال العظمة والسلطان . ) جميد
، وثناؤه عليه، والتنويه به، وزيادة تقريبه، وذلك ومناسبة ختم الدعاء هبذين االَسني العظيمني أن املطلوب تكرمي هللا تعاىل لنبيه 

يستلزم طلب احلمد واجملد، ففي ذلك إشارة إىل أهنما كالتعليل املطلوب، أو هو كالتذييل له، واملعىن: إنك فاعل ما تستوجب مما 
 .به احلمد من النعم املرتادفة، كرمٌي بكثرة اإلحسان إىل مجيع عبادك. قاله يف "الفتح" 



 325 

النووي رمحه هللا تعاىل: معناه قد أمركم هللا تعاىل بالصالة والسالم علين،  قال(  َوالسَّاَلُم َكَما َعلَّْمُتُكمْ  ويف حديث أيب مسعود )
 فأما الصالة فهذه صفتها، وأما السالم فكما علمتم يف التشهد، وهو قوهلم: "السالم عليك أيها النيبن ورمحة هللا وبركاته".

 قوال : اختلف العلماء يف حكم الصالة على النيب يف التشهد األخري على ثالثة أ-1
 : أهنا واجبة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي وإسحاق .
 .: إىل ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعيب  قال الشوكاين

 واختاره ابن العريب ، واأللباين ، والصنعاين .
ن  يَا  ) لقوله تعاىل -أ  .(  أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيه  َوَسلن ُموا َتْسل يماً إ نَّ اَّللََّ َوَمالئ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيب 

 ، وأمره املطلق يقيد الوجوب . وجه الداللة : أن هللا سبحانه أمر املؤمنني بالصالة والتسليم على رسوله 
حديث الباب : ) قولوا : اللهم صلن على حممد ... ( وهذا أمر ، واألمر للوجوب .-ب

) إذا أنتم صليتم علين فقولوا : اللهم صلن على حممد ... ( .   ولقوله-ج

ن   َسَ َع َرُسوُل َاَّللَّ   )َفَضالَة ْبن  ُعبَـْيد قَاَل  وحلديث -د فـََقاَل :  رْجاًل يَْدُعو يف  َصاَلت ه  ، ملَْ ََيَْمد   َاَّللََّ ، وملَْ ُيَصلن  َعَلى اَلنَّيب 
َل َهَذا " مُثَّ َدَعا ن  ُه ، فـََقاَل : إ َذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ ب َتْحم يد  . رَبن ه  َوالثَـَّناء  َعَلْيه  ، مُثَّ ُيَصلن ي َعَلى اَلنَّ َعج  َا َشاَء   يب  ( مُثَّ يَْدُعو مب 
. َرَواُه َأمْحَُد ، َوالثَّاَلثَةُ 

يه فرضاً حيث مل يأمر تاركها باإلعادة :  إن يف حديث فضالة حجة ملن ال يرى الصالة عل وقال الشوكاين

: ال يتم االستدالل على وجوب الصالة بعد التشهد هلذه  فقال رمحه هللاوقد رد الشوكاين على كل أدلة من يقول بالوجوب ، 
 ، وهو يقتضي الوجوب يف اجلملة بإيقاع فروضها خارج الصالة .النصوص ، ألن غايتها األمر مبطلق الصالة عليه 

 : أهنا سنة وليست بواجبة . ل الثاينالقو 
 .قال الشوكاين : وذهب اجلمهور إىل عدم الوجوب 

 ورجحه الشوكاين ، وابن املنذر .
 لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب .-أ

ن  رْجاًل يَْدُعو يف  َصاَلت ه  ، ملَْ ََيْمَ  َسَ َع َرُسوُل َاَّللَّ   )َفَضالَة ْبن  ُعبَـْيد قَاَل : حلديث وَ -ب فـََقاَل :  د   َاَّللََّ ، وملَْ ُيَصلن  َعَلى اَلنَّيب 
َل َهَذا " مُثَّ َدَعاُه ، فـََقاَل : إ َذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ ب َتْحم يد  . رَبن ه  َوالثَـَّناء  َعَلْيه  ، مُثَّ  ن  َعج  َا َشاَء    ُيَصلن ي َعَلى اَلنَّيب  ( مُثَّ يَْدُعو مب 

ْم ذ يُّ  َرَواهُ   .َأمْحَُد ، َوالثَّاَلثَُة ، َوَصحََّحُه اَلرتن 
 بإعادة الصالة . ومل يأمره النيب  حيث مل يصل على النيب 

التشهد مث قال : مث ليتخري من الدعاء أعجبه ، ولو   وحلديث ابن مسعود املتقدم يف بيان التشهد ، حيث علمهم النيب  -ج
 واجبة لعلمهم إياها ، ومل يرتكهم حىت يسألوا عنها . بعد التشهد كانت الصالة عليه 

 هبا . وحلديث املسيء يف صالته حيث مل يأمره النيب -د
 : أهنا ركن . القول الثالث

 وهذا مذهب احلنابلة 
 األول وهللا أعلم .والراجح 

 وب , ألن هذا أمر ِبطلق فِإن قال قائل : ليس يف حديث الباب ) قولوا : اللهم صل على حممد ... ( دليل على الوج
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 الصالة عليه , وهو يقتضي الوجوب يف اجلملة , فيحصـل االمتثال ولو خارج الصالة ؟
 . واجلواب : بأن رواية ابن خزمية املذكورة تعنين فيها حمل الصالة عليه 

 فِإن قال قائل : إن رواية ابن خزَية ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد ؟ 
يف التشهد ،  بيهقي فقال : قوله يف احلديث : قد علمنا كيف نسلم عليك ، إشارة إىل السالم على النيب أجاب عن ذلك ال

 فقوله ) كيف نصلي عليك ، أيضاً يكون املراد به يف القعود للتشهد ( .
 وكذا قال ابن القيم .

ة، فإن أمكن للمصلي أن يأيت هبذه أحاديث اشتملت على صيغ متنوع يف الصالة  كيفية الصالة على النيب ورد يف   -2
الصيغ وينوع يف صالته فيأيت هبذه الصفة تارة وبغريها تارة أخرى فهذا أفضل، ملا تقدم يف قاعدة العبادات الواردة على وجوه 

قيم متعددة، وإن اقتصر على صيغة واحدة فال بأس، لكن على املسلم أن يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان، وقد نقل ابن ال
 ا .هو أهم مواطن الصالة وآكدهل : يف التشهد األخري، وقا إمجاع املسلمني على مشروعية الصالة على النيب 

ْن َيْدُعو : اللَُّهمَّ إين ِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْْبِ , َوَعَذاِب النَّاِر , َومِ  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 122
َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل ( . َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت , َوِمْن ِفتـْ  ِفتـْ

ْلَيْسَتِعْذ بَِاَّللَِّ ِمْن َأْرَبٍع , يـَُقوُل : اللَُّهمَّ إين ِ َأعُ   . وُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم (َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم ) إَذا َتَشهََّد َأَحدُُكْم فـَ
---------- 

( أي قرأ التشهد . ذا تشهد) إ

 ( يطلب العوذ من أربع ، وأصل العوذ التحصن وااللتجاء . ) أعوذ
 ( اسم من أَساء النار ، وَسيت بذلك لبعد قعرها ، وقيل : لغلظ أمرها . ) جهنم

 ما بني املوت وقيام الساعة . ( مدفن امليت ، ومراد النيب  ) والقْب 
َنِة اْلَمْحَيا )  ( احمليا : ما َيصل يف حياة اإلنسان من شهوات وشبهات ،  املمات : قيل : ما يكون عند  َواْلَمَماتِ  َوِمْن ِفتـْ

 االحتضار . وقيل : ما َيصل بعد املوت من سؤال العبد يف قَّبه .
:  وقيليح . : ألنه ميسح األرض بسرعة، ألنه إذا خرج فإنه كالسحاب إذا استدبرته الر قيل(  َسي املسيح:  ) املسيح الدجال

 ألنه ممسوح العني اليمىن ، كما ثبت يف الصحيحني .
 : الكذاب . الدجال

 احلديث دليل على مشروعية الدعاء هبذا الدعاء يف الصالة .-1
ري   ويكون يف التشهد األخري قبل السالم لرواية مسلم )  ... ( .إ َذا فـَرََغ َأَحدُُكْم م ْن اَلتََّشهُّد  َاأْلَخ 

 العلماء يف حكمه على قولني :وقد اختلف 
 : أنه واجب . القول األول

 وهذا مذهب الظاهرية . 
 ) فليستعذ ... ( وهذا أمر ، واألمر يقتضي الوجوب . لقوله 

 : سنة غري واجب . القول الثاين
 وهذا مذهب اجلماهري .

أل هللا اجلنة ، وأعوذ به من النار ، أما إين قال لرجل : ) ما تقول يف صالتك ؟ قال : أس حلديث أيب هريرة . أن رسول هللا 
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 .رواه أبو داود : حوهلا ندندن (  ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ، فقال رسول هللا 
 : صوت ال يفهم معناه ( . الدندنة)    

ة الصالة ، هذا كله يدل على رمحه هللا تعاىل أمر ابنه حني مل يدع هبذا الدعاء فيها بإعاد وإن طاوساً  -رمحه هللا  – قال النووي
تأكيد هذا الدعاء ، والتعوذ ، واحلث الشديد عليه ، وظاهر كالم طاوس رمحه هللا تعاىل أنه محل األمر به على الوجوب ، 

 ي ( شرح النوو  .     )واته ، ومجهور العلماء على أنه مستحب ، ليس بواجب ــــــفأوجب إعادة الصالة لف

بل قد ذهب طائفة من السلف ، واخللف ، إىل أن الدعاء يف آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء : تيمية وقال شيخ اإلسالم ابن 
آخر الصالة بقوله : ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ با هل من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القَّب ومن  الذي أمر به النيب 

، وغريه ، وكان طاووس يأمر من مل يدع به أن يعيد الصالة ، وهو قول فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال ( رواه مسلم 
 اوى ( جمموع الفت د . )بعض أصحاب أمح

على توكيد هذا االستحباب ؛ حيث إن أمره  –إن صح عنه  –واألرجح هو قول اجلمهور ، وَُيمل فعل طاوس رمحه هللا 
، وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطيب ، وارتضاه مجع من األئمة ، باإلعادة كان البنه يف سياق تعليمه ، ال لعامة املصلني 

وَيتمل : أن يكون ذلك إمنا أمره باإلعادة تغليظًا عليه ؛ لئال يتهاون بتلك الدعوات ، فيرتكها ، فُيْحَرم فائدِتا ،  حيث قال :
 .    ) املفهم ( .وثواهبا 

 وهذا من صفات عباد الرمحن .احلديث دليل على مشروعية االستعاذة من جهنم ، -2
 قال تعاىل ) َوالَّذ يَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصر ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إ نَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاماً ( . 

 ) اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ( رواه مسلم . وقال 
 م أعذه من النار ( رواه الرتمذي .) من استعاذ با هل من النار ثالثاً ، قالت النار : الله  وقال 

 واالستعاذة من جهنم تشمل أمرين  : العذاب نفسه ، واألسباب املوصلة إليها .
 احلديث دليل على ثبوت عذاب القَّب ، وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .-3

يناً ( .  َها ُغُدوناً َوَعش   قال تعاىل ) النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 عيذوا با هل من عذاب القَّب ( . ) است وقال 
) إن العبد إذا وضع يف قَّبه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له : ما كنت  وقال 

به مقعداً من ؟ فيقول : أشهد أنه عبد هللا ورسوله ، فيقال : انظر إىل مقعدك من النار ، أبدله هللا  تقول يف هذا الرجل حممد 
اجلنة ، وأما الكافر أو املنافق فيقول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه ، 

 متفق عليهفيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلني ( . 
 ليهمتفق ععن القَّب ؟ قال : ) نعم ، عذاب القَّب حق ( .  وعن عائشة أهنا سألت رسول 

على قَّبين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ، أما أحدمها  قال : مرن النيب  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عباس 
 متفق عليهفكان ميشي بالنميمة ، وأما اآلخر فكان ال يستنزه من البول ( . 

ء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : ) اللهم كان يعلمهم هذا الدعـا  أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عباس  
إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القَّب ، ونعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ، ونعوذ بك من فتنة احمليا 

 متفق عليهواملمات ( . 
 رواه مسلم .عذاب القَّب .. (  : ) لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من قال : قال رسول هللا  وعن أيب أيوب 
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 وأمجع املسلمون على ثبوته .
 ) تعوذوا با هل من الفنت ما ظهر منها وما بطن ( . احلديث دليل على مشروعية التعوذ من الفنت ، وقد قال -4
 أسباب النجاة من فتنة املسيح الدجال ؟-5

 االستعاذة منه يف الصالة .أواًل : 
كما يف حديث الباب .

قراءة فواتح سورة الكهف . : ثانياً 

 ) من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال ( . لقوله 
 ) .. فواتح سورة الكهف ( رواه مسلم . وقال 

اهلروب منه .ثالثاً : 

 ) من َسع بالدجال فلينأ عنه ( . قال 
سكىن مكة واملدينة .رابعاً : 

 ينة ( .: ) إن الدجال ال يدخل مكة واملد قال 
 وقد جاء ما يدل على شدة فتنة املسيح الدجال .

 ) ما بعث هللا نبياً إال وأنذر أمته األعور الكذاب ، أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ( . متفق عليه  قال 
 . رواه ابن ماجه) يا أيها الناس ، إهنا مل تكن فتنة على وجه األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال (  وقال 

التحذير من فنت الشهوات والشبهات .-6

وجوب االلتجاء إىل هللا يف النجاة من الفنت .-7

خطورة فتنة املسيح الدجال .-8

مشروعية االستعاذة من هذه الفتنة .-9

يِق  - 123 َعلِ ْميِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يف  قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ أَنَُّه  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن َأِب َبْكٍر الصِ دِ 
ْنِدَك . اللَُّهمَّ إين ِ َظَلْمُت نـَْفِسي ظُْلمًا َكِثريًَا . َوال يـَْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أَْنَت . فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن عِ ) َصالِت . قَاَل : ُقْل 

 . ُفوُر الرَِّحيُم (َواْرمَحْيِن , إنََّك أَْنَت اْلغَ 
---------- 

( أي أرشدين . َعلِ ْميِن )  

 : أي مبالبسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص احلظ . ( قال ابن حجر َظَلْمُت نـَْفِسي) 
 ( ويف رواية : كبرياً . رواية كثرياً ، يعين بالعدد ، ورواية كبرياً ، أي بالغلظة . َكِثريًا) 
: اإلشارة إىل التوحيد املذكور ، كأنه قال ال يفعل هذا إال أنت ،  أحدُادقيق العيد : َيتمل وجهني :  ( قال ابن ِمْن ِعْنِدكَ ) 

أنه إشارة إىل طلب املغفرة متفضل هبا ال يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن  –وهو أحسن  -:  والثاينفافعله يل أنت . 
 املعىن هب يل املغفرة تفضالً ، وإن مل أكن أهالً بعملي  .:  فقالوال غريه ، وهبذا الثاين جزم ابن اجلوزي ، 

 احلديث يدل على أنه يستحب قول الدعاء يف الصالة .-1
اختلف العلماء يف موضع هذا الدعاء ، مىت يقال يف الصالة ، ألن أبا بكر قال ) علمين دعاء أدعو به يف صاليت ( مل َيدد وقد 

 املكان .
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 لسالم .عقب التشهد وقبل ا فقيل : 
 وهذا ظاهر صنيع احلافظ ابن حجر يف البلوغ . 

 باب  الدعاء قبل السالم  ، مث ذكر حديث أيب بكر هذا .وإىل ذلك جنح البخاري يف صحيحه فقال : 
 ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( . : يقال يف السجود ، لقوله  وقيل

 د .أنه يقال إما يف السجود أو بعد التشه والصحيح
 بعض األدعية األخرى الِت تقال قبل السالم ؟ 

َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل عن علي قال ) ... وكان آخر ما يقول بني التشهد والتسليم : 
ُر اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنْ َوَما َأْسَرْفُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمىنِ  أَْنَت اْلُمَقد ِ   ( رواه مسلم . تُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِ 

َّ وعن عائشة  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل  اللَُّهمَّ ِإين ِ  )الصَّالَة   َكاَن يَْدُعو يف     أَنَّ النَّيب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْْبِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ
نَ  قَاَلْت فـََقاَل َلُه قَائ ٌل َما َأْكثـََر َما َتْسَتع يُذ م َن « .  َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأُثَِ َواْلَمْغَرمِ  ِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت اللَُّهمَّ ِإين ِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

 ف ( متفق عليه .َأْخلَ إ نَّ الرَُّجَل إ َذا َغر َم َحدََّث َفَكَذَب َوَوَعَد فَ » اْلَمْغَرم  يَا َرُسوَل اَّللَّ  . فـََقاَل 
اللهم إين أسألك اجلنة , وأعوذ قال لرجل : كيف تقول يف صالتك ؟ قال : أتشهد وأقول :  وعن أيب هريرة ) أن رسول هللا 

 : حوهَلا ندندن ( رواه أبو داود . ، أما إين ال أحسن دندنـََتك وال دندنَة معاذ ، فقال النيب  بك من النار
 ( . رواه أمحد بين حساباً يسرياً اللهم حاس)  وقال 

: اللهم أعين على قال له  ) يا معاذ ، إين أحبك يف هللا ، فال تدعن دبر كل صـالة مكتوبة أن تقول  عن معاذ أن رسول هللا 
 ( . رواه أبو داود ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 واية ملسلم  ) يف صاليت وبييت ( .هناك موضع آخر يستحب قول هذا الدعاء فيه ، وهو البيت ، فقد جاء يف ر -2
 وهذا الدعاء شأنه عظيم ؛ ألنه مجع أنواعاً من التوسل :-3

 : االعرتاف بالذنب العظيم . أوالً 
 : معرفة أنه ال يغفر الذنوب إال هللا . ثانياً 
 : توسل إىل هللا بأَسائه احلسىن . ثالثاً 

 وحدانية ، واستجالب للمغفرة .قوله : ) وال يغفر الذنوب إال أنت ( فيه إقرار بال-4

 استحباب طلب التعليم من العامل .-5

 . حرص الصديق -6
 هذا الدعاء من أمجع األدعية ، ألنه من االعرتاف بالذنب ، وإظهار االفتقار إىل هللا ، والثناء على هللا .-7
 إثبات اَسني من أَساء هللا : الغفور ، والرحيم .-8

إالَّ  (إَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح ) بـَْعَد َأْن نـََزَلْت َعَلْيِه   عنها قَاَلْت ) َما َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا-124
 يـَُقوُل ِفيَها : ُسْبَحاَنَك رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك , اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل ( .

 ْن يـَُقوَل يف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه : ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك , اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل (ُيْكِثُر أَ  َويف َلْفٍظ ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
---------- 

 ( أي : يا هللا اغفر يل ، واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه . اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِل ) 
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َْمد َك َأْستَـْغف ُرَك َوأَُتوُب إ لَْيَك » ُيْكث ُر أَْن يـَُقوَل قـَْبَل أَْن مَيُوَت   قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  وجاء يف لفظ للحديث :  « . ُسْبَحاَنَك َوحب 
إ َذا رَأَيـْتُـَها قـُْلتُـَها إ َذا َجاَء  أُمَّيت   َعاَلَمٌة يف   ُجع َلْت يل  : أَرَاَك َأْحَدثـْتَـَها تـَُقوهُلَا قَاَل  قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اَّللَّ  َما َهذ ه  اْلَكل َماُت الَّيت  

ر  السُّورَة  .( َنْصُر اَّللَّ  َواْلَفْتُح   رواه مسلم . إ ىَل آخ 
 احلديث دليل على أنه يشرع هذا الدعاء يف الركوع والسجود .-1

بح باسم ربك األعلى( ملا نزلت )فس مذهب احلنابلة، لقول ذا هأما الذكر الواجب يف السجود فهو: سبحان ريب األعلى، و 
 قال: اجعلوها يف سجودكم .

 وقد وردت  بعض األدعية املستحبة اليت تقال يف السجود :
 ( . رَبَـَّنا[  َوِبَْمِدَك , اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِل ]ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ ما جاء يف حديث الباب ) -أ

 ( رواه مسلم  وس رب املالئكة والروحسبوح قدكان يقول )   ما جاء يف حديث عائشة . أن النيب -ب
ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه َوَأوََّلُه َوآِخَرُه   َذْنِب  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل  )ُسُجود ه   َكاَن يـَُقوُل يف    َأىب  ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ما جاء يف حديث -ج

 ( رواه مسلم .َوَعالَنَِيَتُه َوِسرَُّه 
َلًة ، فـََقاَم فـََقَرَأ ُسورََة اْلبَـَقَرة  ، َعْوف  ْبن  َمال ٍك اأَلْشَجع ين  ، قَاَل : ُقْمُت َمَع َرُسول  هللا   ديثما جاء يف ح-د يـَُقوُل يف  ... لَيـْ

ْثَل َذل كَ  ، مُثَّ َسَجَد مُثَّ قَاَل يف  ُسْبَحاَن ِذي اجْلَبَـُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْْبِيَاِء َواْلَعَظَمِة رُُكوع ه  :   ( رواه أبو داود .ُسُجود ه  م 
 يلِلَّذِ  ياللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجهِ  :َوإ َذا َسَجَد قَاَل ما جاء يف حديث علي قال ) ...  -هـ

 ( رواه مسلم . اْْلَاِلِقنيَخَلَقُه َوَصوَّرَُه َوَشقَّ ََسَْعُه َوَبَصَرُه تـََباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن 
 احلديث دليل على استحباب قول هذا الذكر يف الركوع أيضاً .-2

 ، ويكون بالصيغة الواردة ) سبحان ريب العظيم ( كما يف حديث حذيفة . أما الذكر الواجب هو : سبحان ريب العظيم
ن  ) ُحَذيـَْفَة قَاَل  فقد روى مسلم يف صحيحه عن اَئة  . مُثَّ َمَضى   َصلَّْيُت َمَع النَّيب  َلٍة فَافْـَتَتَح اْلبَـَقَرَة فـَُقْلُت يـَرَْكُع ع ْنَد اْلم  َذاَت لَيـْ

َا يف   َا . مُثَّ افْـَتَتَح النن َساَء فـََقَرأََها مُثَّ افْـَتَتَح آَل ع ْمرَاَن فـََقَرأََها يَـ  فـَُقْلُت ُيَصلن ى هب  اًل إ َذا َمرَّ ب آيٍَة ف يَها ْقرَأُ مُ رَْكَعٍة َفَمَضى فـَُقْلُت يـَرَْكُع هب  تَـَرسن 
َ اْلَعظ يم  » َتْسب يٌح َسبََّح َوإ َذا َمرَّ ب ُسَؤاٍل َسَأَل َوإ َذا َمرَّ ب تَـَعوٍُّذ تـََعوََّذ مُثَّ رََكَع َفَجَعَل يـَُقوُل  َفَكاَن رُُكوُعُه حَنْواً م ْن ق َيام ه  « . ُسْبَحاَن َرىبن 

َدُه َسَ َع اَّللَُّ » مُثَّ قَاَل  َ اأَلْعَلى » َطو ياًل َقر يبًا مم َّا رََكَع مُثَّ َسَجَد فـََقاَل  مُثَّ قَامَ « .  ل َمْن محَ  َفَكاَن ُسُجوُدُه َقر يبًا م ْن « . ُسْبَحاَن َرىبن 
 ( .ق َيام ه  

 وقد اختلف العلماء يف  قول ) سبحان ريب العظيم ( يف الركوع  على قولني :
 واجب .: أنه  القول األول

 قال النووي : وأوجبه أمحد وطائفة من أهل احلديث .
 ب ... ( وهذا أمر واألمر للوجوب .فََأمَّا اَلرُُّكوُع فـََعظن ُموا ف يه  اَلرَّ   ) لقوله -أ

َ اْلَعظ يم   :مُثَّ رََكَع َفَجَعَل يـَُقولُ وحلديث حذيفة السابق )... -ب  لوا كما رأيتموين أصلي(.)ص ...( وقد قال النيب ُسْبَحاَن َرىبن 
: اجعلوها يف ركوعكم ، فلما نزلت  م [ قال رسول هللا َسبن ْح ب اْسم  رَبن َك اْلَعظ يوحلديث عقبة بن عامر قال ) ملا نزلت ] ف -ج
 [ قال : اجعلوها يف سجودكم ( رواه أبو داود . َسبن ح  اْسَم رَبن َك اأْلَْعَلى]

 أن ذلك سنة . القول الثاين :
 هذا مذهب مجاهري العلماء كما قال النووي .و 

 مل يعلمه التسبيح ، ولو كان واجباً ألمره به . حلديث املسيء يف صالته ، حيث إن الرسول 
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 ، وهللا أعلم الصحيح والقول األول هو
 وقد وردت بعض األدعية املستحبة الِت تقال يف الركوع :

  .ْمد َك ، اَللَُّهمَّ ا ْغف ْر يل  رَبَـَّنا[  َوحب َ ]ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ -أ
 سبوح قدوس رب املالئكة والروح . -ب
 يَوَبَصرِ  ياللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك ََسْعِ  :َوإ َذا رََكَع قَاَل  قال )...ما جاء يف حديث علي  -ج

 ( رواه مسلم . ِبَوَعصَ  يَوَعْظمِ  يَوخُم ِ 
َلًة ، فـََقاَم فـََقَرَأ ُسورََة اْلبَـَقَرة  ، َعْوف  ْبن  َمال ٍك اأَلْشَجع ين  ، قَاَل : ُقْمُت َمَع َرُسول  هللا   ما جاء يف حديث-د يـَُقوُل يف  ...  لَيـْ

ْثَل َذل كَ ، مُثَّ َسَجَد مُثَّ ُسْبَحاَن ِذي اجْلَبَـُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْْبِيَاِء َواْلَعَظَمِة رُُكوع ه  :   ( رواه أبو داود . قَاَل يف  ُسُجود ه  م 
ل يَـْغف َر َلَك اَّللَُّ َما تـََقدََّم .  إ نَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتحًا ُمب يناً من ربه املغفرة مع أن هللا أنزل على نبيه )  فإن قيل : كيف طلب النيب -3

 ( ؟ َلْيكَ م ْن َذنْب َك َوَما تََأخََّر َويُت مَّ ن ْعَمَتُه عَ 
 إن هذا من باب تأكيد املغفرة .قيل : 

 حمض عبادة . إن هذا االستغفار منه وقيل : 
 إن هذا من تواضعه .وقيل : 

 لربه ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني . : إن هذا من باب كمال التذلل من رسول هللا وقيل 
 ما رأيك ِبن يقول : إن هذا من باب تعليم األمة ؟ 

 )ابن عثيمني( شيئاً يف صالته من أجل التعليم مع أنه ميكن أن يعلم الناس بالقول .  ، إذ كيف يشرع النيب هذا جواب ضعيف
وهي : كل ما ينايف كمال  قد يقع منه ما َيتاج إىل املغفرة ، لكن هناك ذنوبًا ال ميكن أن تقع من النيب  أن النيب -4

 ] كالكذب ، واخليانة [ .أو كمال الرسالة به ذلك [  ] كالزنا ، واللواط ، والسرقة وما أشاملروءة 

 لربه . عبودية النيب -5

 فضل تسبيح هللا .-6

 استحباب طلب املغفرة .-7

 قال تعاىل عن نوح ) َربن  اْغف ْر يل  َول َوال َدي ( . 

ر يَن( . وقال تعاىل عن األبوين ) قَاال رَبَـَّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوإ ْن ملَْ تـَْغف ْر لَ   َنا َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ م َن اخْلَاس 

يُم ( .  ي فَاْغف ْر يل  فـََغَفَر لَُه إ نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّح   وقال تعاىل عن موسى ) قَاَل َربن  إ ينن  ظََلْمُت نـَْفس 

 وذكر عن نبيه داود أنه ) فَاْستَـْغَفَر رَبَُّه َوَخرَّ رَاك عاً َوأَنَاَب ( . 

ََحٍد م ْن بـَْعد ي إ نََّك أَنْ   َت اْلَوهَّاب ( .وذكر تعاىل عن نبيه سليمان أنه قال ) قَاَل َربن  اْغف ْر يل  َوَهْب يل  ُمْلكاً ال يـَْنَبغ ي أل 
 احلديث دليل على مشروعية االستغفار واإلنابة يف آخر العمر . -8

 وقد أمر هللا باالستغفار يف خواتيم األعمال .
مُثَّ  أمر هللا وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل املواقف وأفضلها ، فقال )ن القيم : قال اب

يٌم ( .  أَف يُضوا م ْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَـْغف ُروا اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرح 
 . وقال تعاىل )َواْلُمْستَـْغف ر يَن ب اأْلَْسَحار  ( 

 كان إذا سلم من الصالة استغفر ثالثاً ... ( .  ويف الصحيح ) أن النيب 
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أَْيَت النَّاَس وأمره باالستغفار بعد أداء الرسالة ، واقرتاب أجله ، فقال يف آخر سورة أنزلت عليه )إ َذا َجاَء َنْصُر اَّللَّ  َواْلَفْتُح . َورَ  
َْمد  رَبن َك َواْستَـْغف ْرُه إ نَُّه َكاَن تـَوَّاباً ( .يَْدُخُلوَن يف  د ين  اَّللَّ  أَفْـَواجاً .   َفَسبن ْح حب 

لشهودهم تقصريهم فيها ، وتْرك القيام  هل هبا كما يليق ِبالله ُث قال ابن القيم مبينًا سبب ذلك االستغفار بعد الطاعات : 
 وكَّبيائه . 

تغفر هللا عن التقصري، ويشكره على التوفيق، ال كمن يرى أنه : وهكذا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة، أن يس وقال السعدي
قد أكمل العبادة، وَمنَّ هبا على ربه، وجعلت له حماًل ومنزلة رفيعة ، فهذا حقيق باملقت، ورد الفعل. كما أن األول، حقيق 

 بالقبول والتوفيق ألعمال أخر .
؛ كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة يرجى له أن  : كان السلف يرون : أن من مات عقب عمل صاحل وقال ابن رجب

 الصحة يف األعمال الصاحلة جيددون التوبة واالستغفار عند املوت وَيتمون أعماهلم يدخل اجلنة ، وكانوا مع اجتهادهم يف
 باالستغفار وكلمة التوحيد .

أن أستقبل املوت بتوبة قالوا : فافعل رمحك هللا كنت وهللا أحبُّ  : ملا احتضر العالء بن زياد بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال 
 مث دعا بثوب جديد فلبسه مث استقبل القبلة فأومأ برأسه مرتني أو حنو ذلك مث اضطجع ومات . فدعا بطهور فتطهر

وأتوب  اللهم إين أستغفرك من تقصريي وتفريطي : وملا احتضر عامر بن عبد هللا بكى وقال: ملثل هذا املصرع فليعمل العاملون 
 مث مل يزل يرددها حىت مات رمحه هللا . إليك من مجيع ذنويب ال إله إال هللا

حىت مات .    اللهم أمرتنا فعصينا وهنيتنا فركبنا وال يسعنا إال عفوك ال إله إال هللا مث رددها : عند موته وقال عمرو بن العاص  
 ) لطائف املعارف ( .

ال َيص هذا الذكر يف الصالة فقط ، ويؤيد  ُر أْن يـَُقوَل قَبَل أْن مَيُوَت ( هذا يدل على أنه ُيكث   قوهلا )َكاَن َرُسول هللا -9
يف آخر أمره ال يقوم ، وال يقعد ، وال يذهب ، وال  هذا ما أخرجه ابن جرير الطَّبي عن أم سلمة قالت ) كان رسول هللا 

هللا ! رأيتك تكثر من سبحان هللا وحبمده ، ال تذهب وال جتيء وال جييء ، إال قال : سبحان هللا وحبمده ، فقلت : يا رسول 
 تقوم وال تقعد إال قلت : سبحان هللا وحبمده ، قال : أين أم رُت هبا ، فقال ) إذا جاء نصر هللا والفتح ( إىل آخر السورة .

 فائدة :
 يستحب اإلكثار من الدعاء يف السجود :

ُة يـَرَاَها اْلُمْسل ُم أَ  سول هللا قال ر َعن  اْبن  َعبَّاٍس قَاَل :  رَات  النُّبُـوَّة  إ الَّ الرُّْؤيَا الصَّاحلَ  ْو تـَُرى َلُه َأاَل ) أَيُـَّها النَّاُس إ نَُّه ملَْ يـَْبَق م ْن ُمَبشن 
دًا فََأمَّا الرُُّكوُع فـََعظن ُموا ف ي َوإ ينن   الدَُّعاء  فـََقم ٌن َأْن  ه  الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَمَّا السُُّجوُد فَاْجَته ُدوا يف  هنُ يُت أَْن أَقْـَرَأ اْلُقْرآَن رَاك عًا أَْو َساج 

 ُيْسَتَجاَب َلُكم ( رواه مسلم .
ٌد فََأْكث ُروا الدُّ  )قَاَل  َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   -26  ( رواه مسلم .َعاَء أَقْـَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد م ْن رَبن ه  َوُهَو َساج 
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 باب الوتر
َما تـََرى يف َصالِة اللَّْيِل ؟  -َوُهَو َعَلى اْلِمْنَْبِ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َسَأَل رَُجل  النَِّبَّ  - 125

. فََأْوتـََرْت َلُه َما َصلَّى . َوِإنَُّه َكاَن يـَُقوُل : اْجَعُلوا آِخَر  قَاَل: َمثْـىَن , َمثْـىَن . فِإَذا َخِشَي َأَحدُُكْم الصُّْبَح َصلَّى َواِحَدةً 
 . َصالِتُكْم بِاللَّْيِل ِوْترًا (

---------- 
 ( أي كيف صالة الليل .) صالة الليل 

 ( أي اثنتني اثنتني يسلم من كل ركعتني .مثىن مثىن )  
 يل أن تكون مثىن مثىن ، أي يسلم من كل ركعتني ، وهذا قول اجلمهور .احلديث دليل على أن األفضل يف صالة الل-1

 حبديث الباب من قال: يتعني الفصل بني كل ركعتني من صالة الليل.بعض العلماء استدل وقد 
 وأجاب اجلمهور:

 خبالفه. أن ذلك لبيان األفضل، ملا صح من فعله -أ
كل ركعتني أخف على املصلي من األربع فما فوقها، ملا فيه من الراحة غالباً   أو أن يكون لإلرشاد إىل األخف، إذ السالم بني-ب

 وقضاء ما يعرض من أمر مهم.
 اختلف العلماء : هل صالة النهار كصالة الليل تكون ركعتني ركعتني على قولني : -2

 : األفضل أن تكون أربعاً . القول األول
 قدامة ، والصنعاين .وهذا مذهب إسحاق ، وأيب حنيفة ، واختيار ابن 

 ملفهوم احلديث . -أ
 ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً .    -ب

 : أن صالة النهار كالليل . ) مثىن مثىن ( . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

 لزيادة  ) والنهار ( .-أ
 . وهذا الغالب من فعل النيب -ب

 فائدة :
 حتها .، اختلف العلماء يف ص والنهار: زيادة 

 واأللباين. ، ، وابن حبان ، وابن خزمية صحهها: كالبخاري فبعضهم
 كاإلمام أمحد، والدار قطين، واحلاكم، وابن معني، والطحاوي، وابن تيمية، وهذا الراجح.ضعفها :   بعضهم

ظ، كنافع، وسامل، وعبد ألنه انفرد به: ]علي البارقي عن ابن عمر[، وقد روى احلديث عن ابن عمر أكثر من عشرة، ومنهم احلفا
 هللا بن دينار، ومل يذكروها.

 . وألنه ال تتناسب مع احلديث، ألن احلديث يقول )فإذا خشي أحدكم الصبح ... (
استدل حبديث الباب على أنه ال جيوز االقتصار على أقل من ركعتني يف النافلة ما عدا الوتر .-3

 فال جيوز أن يتطوع بركعة واحدة يف غري الوتر .
احلديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر .-4
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 قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن ما بني العشاء إىل طلوع الفجر وقت للوتر.
 ( رواه مسلم. أوتروا قبل أن تصبحوا ) قال -أ

 ( رواه مسلم. ى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صل )صالة الليل مثىن مثىن وقال -ب
 : فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، وألنه صالة ختتم به صالة الليل فال تكون بعد انتهائه" اهـ قال الشيخ ابن عثيمني

 ( رواه مسلم. بَاد ُروا الصُّْبَح ب اْلو ْتر ) وقال  -ج
ر  اللَّْيل ) وقال  -د  ( رواه مسلم. اْلو تْـُر رَْكَعٌة م ْن آخ 
 ( رواه الرتمذي. إ َذا طََلَع اْلَفْجُر فـََقْد َذَهَب ُكلُّ َصاَلة  اللَّْيل  َواْلو تْـُر، فََأْوت ُروا قـَْبَل طُُلوع  اْلَفْجر ) وقال -ه
إن هللا زادكم صالة، وهي  قال ) وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم مجعة فقال: إن أبا بصرة حدثين أن النيب -و 

 د .وقال عنه ابن رجب: إسناده جي ، وها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الفجر ... ( إسناده صحيحالوتر، فصل
ٌر َلُكْم م ْن مُحُر  اَلنـََّعم  " قـُْلَنا: َوَما ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َوَعْن َخار َجَة ْبن  ُحَذاَفَة -ز ه َي يَا  إ نَّ َاَّللََّ أََمدَُّكْم ب َصاَلٍة ه َي َخيـْ

 أبو داود .َرُسوَل َاَّللَّ  ؟ قَاَل: " اَْلو تْـُر ، َما بـَنْيَ َصاَلة  اَْلع َشاء  إ ىَل طُُلوع  اَْلَفْجر ( َرَواُه 
كان يأمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد   وعن ابن عمر قال ) من صلى من الليل فليجعل آخر صالته وتراً فإن رسول هللا  -ك

 والوتر ( رواه أبو داود .ذهب كل صالة الليل 
 إىل أن هناية وقته ميتد إىل صالة الصبح. وقد ذهب بعض العلماء

 وهو قول املالكية.
 واستدلوا بآثار عن السلف من الصحابة أهنم أوتروا بعد طلوع الفجر كابن عباس وابن عمر وعبادة.

من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا  ) احلديث قال  ه كما يفــــلكن هذه اآلثار لعلها حممولة على من نام عن وتره أو نسي
 .(  ذكره

 على قولني : لو مجعت العشاء مع املغرب، مىت يصلي الوتر واختلف العلماء  -5
 : يصليه بعد العشاء ولو مجعت مجع تقدمي. القول األول

 وهذا مذهب احلنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم.
 وقت العشاء. ال يدخل إال بعد القول الثاين :

 . األولوالراجح 
( استدل به على أنه ال صالة بعد الوتر . قوله ) اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً -6

يصلي ثالث عشرة ركعة ، يصلي ْثان ركعات مث يوتر ، مث يصلي  لكن جاء عند مسلم عن عائشة قالت : ) كان النيب 
 ركعتني وهو جالس ( .

 أجوبة :وقد أجاب العلماء عن هذا ب
 : فعل ذلك بياناً جلواز الصالة بعد الوتر . فقيل

بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصالة بعد الوتر ، وبيان جواز  :  الصواب أن هاتني الركعتني فعلهما  وقالورجح هذا النووي ، 
: وإمنا تأولنا حديث الركعتني جالساً ، النفل جالساً ، ومل يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرتني أو مرات قليلة ، ... مث قال 

ألن الروايات املشهورة يف الصحيحني وغريمها عن عائشة ، مع روايات خالئق من الصحابة يف الصحيحني ، مصرحة بأن آخر 
مع هذه األحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتني بعد الوتر وجيعلهما  يف الليل كان وترًا ... فكيف يظن به  صالته 



 335 

 .آخر صالة الليل 
وذهب بعض العلماء إىل العمل باحلديث ، وجعلوا األمر يف قوله : ) اجعلوا آخر صالتكم من الليل وترًا ( خمتصًا مبن أوتر آخر 

 الليل .
 وأنكر مالك هاتني الركعتني .

مستقلة ، وال سيما إن قيل بوجوبه ، : إن هاتني الركعتني جتريان جمرى السنة ، وتكميل الوتر ، فإن الوتر عبادة  وقال ابن القيم
 فتجري الركعتان بعده جمرى سنة املغرب ، فإهنا وتر النهار ، والركعتان بعدها تكميل هلا ، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل .

تَـَهى  ِمْن َأوَّلِ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) ِمْن ُكلِ  اللَّْيِل َأْوتـََر َرُسوُل اَّللَِّ  - 126 اللَّْيِل , َوَأْوَسِطِه , َوآِخرِِه . َوانـْ
 . ِوتْـُرُه إَل السََّحِر (
---------- 

 احلديث دليل على أنه جيوز أن يوتر يف أين وقت من الليل ، فالليل كله وقت للوتر .-1
 فله حالتان:: ما األفضل ؟  فِإن قيل

 له أن يوتر أوله. أن من َيشى أن ال يقوم من آخر الليل فاألفضل : األول
 من طمع أن يقوم آخر الليل، فاألفضل أن جيعله آخر الليل. : الثانية

رَ  ) َعْن َجاب ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َرُه فـَْلُيوت ْر آخ  ر  اَللَّْيل  فـَْلُيوت ْر أَوََّلُه، َوَمْن َطم َع َأْن يـَُقوَم آخ   َمْن َخاَف َأْن اَل يـَُقوَم م ْن آخ 
ر  اَللَّْيل  َمْشُهوَدٌة، َوَذل َك أَْفَضلُ اَ  ، فَإ نَّ َصاَلَة آخ   ( َرَواُه ُمْسل ٌم. للَّْيل 

ألنن األونل  (وانتهى وتره إىل السنحر)وال معارضة بني وصينة أيب هريرة بالوتر قبل الننوم وبني قول عائشة ...  قال ابن حجر :
ة، كما ورد يف حديث جابر عند مسلم ولفظه: من َطم ع منكم أن يقوم آخر الليل إلرادة االحتياط، واآلخر ملن علم من نفسه قون 

 ومن خاف منكم أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر من أونله.، وذلك أفضل،  صالة آخر الليل مشهودة فليوتر من آخره، فإنن 
 )الفتح( 

 الوتر ملن طمع أن يقوم آخر الليل أفضل ألمور:ف
 ر الليل مشهودة، تشهدها املالئكة.ألن صالة آخ : أوالً 
 . أن الصالة يف آخر الليل هي وقت النزول اإلهلي وإجابة الدعاء : ثانياً 
 َلَك وألن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره هللا تعاىل يف كتابه الكرمي كما قال تعاىل )َوم َن اللَّْيل  فـَتَـَهجَّْد ب ه  نَاف َلةً  : ثالثاً 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً حَمُْموداً(، قال ابن كثري: التهجد: ما كان بعد نوم.َعَسى َأْن يَـ   بـْ
َئَة اللَّْيل  ه َي َأَشدُّ َوْطئاً َوأَقْـَوُم ق يالً( وناشئة الليل: قيام الليل.  وقال تعاىل )إ نَّ نَاش 
عد نوم، وليس هو أول الليل، وهذا هو الصواب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ناشئة الليل عند أكثر العلماء، هو إذا قام الرجل ب

 هكذا كان يفعل. ألن النيب 
مذين  إىل السنحر) ...  قوله -2  وَيتمل: أن يكون اختالف وقت الوتر باختالف األحوال.( حني مات ) ( زاد أبو داود والرتن

 فحيث أوتر يف أونله لعله كان وجعاً.
 وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً.

 ) الفتح ( .وتره يف آخره ، فكأننه كان غالب أحواله ل َما عرف من مواظبته على الصنالة يف أكثر الليل.  وأمنا
 قُبيل الصنبح.:  والسنحر
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 اختلف العلماء يف حكم الوتر على قولني:احلديث دليل على مشروعية الوتر ، وقد  -3
 : أنه واجب.القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة.
َْمٍس فـَْليَـْفَعْل ،  قَاَل ) َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ    أَيُّوَب َاأْلَْنَصار ين  َأيب   حلديث -أ اَْلو تْـُر َحقٌّ َعَلى ُكلن  ُمْسل ٍم ، َمْن َأَحبَّ َأْن يُوت َر خب 

 ... ( رواه أبو داود وأعل بالوقف .َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوت َر ب َثاَلٍث فـَْليَـْفَعْل 
 . اَْلو تْـُر َحقٌّ، َفَمْن ملَْ يُوت ْر فـََلْيَس م نَّا( َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ب َسَند َلنين  )  قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ  :  قَالَ  ةَوَعْن بـَُرْيدَ  -ب

 أنه سنة غري وجب. القول الثاين:
 . وهذا مذهب مجاهري العلماء

م ْن أَْهل  جَنٍْد ثَائ ُر الرَّْأس  َنْسَمُع َدو ىَّ َصْوت ه  َواَل نـَْفَقُه َما يـَُقوُل  َرُسول  اَّللَّ  َجاَء َرُجٌل إ ىَل  قال )طَْلَحة ْبن ُعبَـْيد  اَّللَّ  حلديث  -أ
َلة   مَخُْس َصَلَواٍت يف  :  فَإ َذا ُهَو َيْسَأُل َعن  اإل ْسالَم  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ   َحىتَّ َدنَا م ْن َرُسول  اَّللَّ   فـََقاَل َهْل َعَلىَّ «. اْليَـْوم  َواللَّيـْ

ُرُهنَّ قَاَل   ... ( متفق عليه .اَل. إ الَّ أَْن َتطَّوََّع » َغيـْ
( وهو دال على أن ما عدا اخلمس  إال أن تطوع وجوب غري الصلوات اخلمس، مث أكد النفي بقوله ) ففي هذا احلديث نفى 

 معدود يف التطوع ومنه الوتر.
 ة .، ولو كان الوتر فرضاً ألخَّبه به يف موطن احلاج فروضة مخس يف اليوم والليلةأخَّبه بأن الصلوات املاً : وأيض

 وحلديث بعث معاذ إىل اليمن، وفيه )... فإن أطاعوك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ...(.-ب
 بيسري. : وهذا من أحسن ما يستدل به، ألن بعث معاذ كان قبل وفاته  قال الشوكاين

ين  ْبن  َأيب  طَال ٍب  -ج
َْتٍم َكَهْيَئة  اَْلَمْكُتوبَة  ، َوَلك ْن ُسنٌَّة َسنـََّها َرُسوُل َاَّللَّ   قَاَل ) َوَعْن َعل  َرَواُه النََّسائ يُّ ( .  لَْيَس اَْلو تْـُر حب 

ْم ذ يُّ َوَحسََّنُه َواحْلَاك ُم َوَصحََّحُه.  َواَلرتن 
 ه ( متفق عليه .كان يوتر على بعري  )أن النيب وحلديث ابن عمر: -د

 إذ لو كان واجباً مل يصله على الراحلة. ة : وجه الدالل
 هو الصحيح.وهذا القول 

  ِبوابني: من قال بالوجوبأجاب اجلمهور عن أدلة و 
من هذا التأويل للجمع بينها ، وال بد  قال النووي: وأما األحاديث اليت احتجوا هبا فمحمولة على االستحباب والندب املتأكد-أ

 وبني األحاديث اليت استدللنا هبا.
 بأن أكثرها ضعيف، وبقيتها ال يثبت هبا املطلوب. -ب
 على قولني : هل جيوز اإليتار بركعة إذا مل يتقدمها صالةاختلف العلماء : -4

 ه .أنه جايز غري مكرو  القول األول:
مثىن مثىن، والوتر ركعة من آخر الليل( : عن صالة الليل فقال سأل رسول هللا  حلديث ابن عمر )أن رجاًل من أهل البادية -أ

 رواه النسائي.
 ( رواه مسلم. الوتر ركعة من آخر الليل)  وعنه قال: قال رسول هللا  -ب
 ة ( رواه النسائي .، والوتر ركعة واحد صالة الليل مثىن مثىن ) وعنه قال: قال رسول هللا  -ج
َْمٍس فـَْليَـْفَعْل ،  قَاَل ) أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   يب  أَيُّوَب َاأْلَْنَصار ين  أَ  وحلديث-د اَْلو تْـُر َحقٌّ َعَلى ُكلن  ُمْسل ٍم ، َمْن َأَحبَّ أَْن يُوت َر خب 
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َدٍة فـَْليَـفْ   َوَرجََّح النََّسائ يُّ َوقْـَفُه. أبوداود ،( َرَواُه  َعلْ َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوت َر ب َثاَلٍث فـَْليَـْفَعْل ، َوَمْن َأَحبَّ أَْن يُوت َر ب َواح 
 وثبت عن بعض الصحابة أهنم أوتروا بركعة واحدة مل يتقدمها صالة. -ه

 ال جيوز الوتر بركعة واحدة مل يتقدمها صالة. : القول الثاين
 وهبذا قال أبو حنيفة.

لكن الصحيح أنه موقوف ، ( رواه الدارقطين  لنهار، صالة املغربوتر الليل ثالث كوتر ا) ال حلديث ابن مسعود قال: قال -أ
 وليس مبرفوع.

( رواه ابن عبد الَّب يف التمهيد  هنى عن البترياء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر هبا وحلديث أيب سعيد )أن رسول هللا -ب
 وال يصح.
 األول. والراجح

َها ب وَ  قال النووي: قول عائشة ) نـْ َدةٍ َويُوت ر م  يَحة، َوُهَو َمْذَهبَنا  اح  ( َدل يل َعَلى َأنَّ أََقلن اْلو ْتر رَْكَعة، َوَأنَّ الرَّْكَعة اْلَفْرَدة َصاَلة َصح 
َدة َصاَلة قَ  َدٍة َواَل َتُكون الرَّْكَعة اْلَواح  يَتار ب َواح  حن اإْل  يَحة تـَُردن طُّ، َواأْلَ َوَمْذَهب اجلُْْمُهور، َوقَاَل أَبُو َحن يَفة: اَل َيص  َحاد يث الصَّح 

 َعَلْيه .
 كيفية اإليتار بثالث : -5

، واألصل اجلواز، لكن ملا  قال الشيخ األلباين: أما صالة الثالث بقعود بني كل ركعتني بدون تسليم، فلم جنده ثابتًا عن النيب 
 رب( رواه الدار قطينقد هنى عن اإليتار بثالث، وعلل ذلك بقوله )وال تشبهوا بصالة املغ كان النيب 

 فحينئذ ال بد ملن صلى الوتر ثالثاً اخلروج عن هذه املشاهبة، وذلك يكون بوجهني:
 التسليم بني الشفع والوتر، وهو األقوى واألفضل. األول :
 أن ال يقعد بني الشفع والوتر. الثاين :

ْعَت َرُسوَل َاَّللَّ   طَْلق ْبن  َعل يجاء يف حديث -6 َلٍة( َرَواُه يَـ  قَاَل: َسَ   أبو داود .ُقوُل: )اَل و تْـرَان  يف  لَيـْ
 أن الوتر ال يتكرر، وأن من أوتر فإنه ال يعيد وتره مرة أخرى، وال ينقض وتره. فهذا احلديث : فيه

 وإىل ذلك ذهب أكثر العلماء.
 : أن من أوتر وأراد الصالة بعد ذلك ال ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً. وقالوا

 العلماء إىل نقض الوتر. وذهب بعض
 وقالوا: يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له، مث يوتر يف آخره.

أوترت قبل أن أنام، مث أردت أن أصلي الليل،  أنه كان إذا سئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو واستدلوا مبا جاء عن ابن عمر )
أمرنا أن جنعل آخر   أوترت بواحدة، ألن رسول هللا شفعت بواحدة ما ينقض وتري، مث صليت مثىن مثىن، فإذا قضيت صاليت

 صالة الليل الوتر( رواه أمحد.
 ، ويدل عليه:هو الصحيحواألول 

 صلى بعد وتره ركعتني. حديث أن النيب 
 كان يركع ركعتني بعد الوتر(. رواه الرتمذي وحبديث أم سلمة: )أن النيب 
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ُيَصلِ ي ِمْن اللَّْيِل َثالَث َعْشَرَة رَْكَعًة يُوتُِر ِمْن َذِلَك ِبَْمٍس ,  : ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ  - 127
 . َيِْلُس يف َشْيٍء إالَّ يف آِخرَِها ( ال

---------- 
األول ركعتني ركعتني  يف الليل ، بأنه يصلي ثالث عشرة ركعة ، فيصلن الثمان يف هذا احلديث تصف عائشة صالة النيب  -1

 ، مث مخساً يف سالم واحد .  ) تيسري العالم ( .
يف  اختلفت الروايات عن عائشة يف كيفية صالة النيب (  ُيَصلن ي م ْن اللَّْيل  َثالَث َعْشرََة رَْكَعةً  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  قوهلا )   -2

 رة، وغري ذلك. وإحدى عشرة، وثالث عش اً ،فقد روى: سبعاً، وتسعالليل ، 
 ( .ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة ) وروي عنها يف الصحيحني أنه 

، وقد يزيد وقد ينقص، حسب  وأحسن ما جيمع بينهن، أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو األغلب من صالته 
 النشاط وعدمه، أو لقصد التعليم وبيان اجلواز.

 فمن هذه األحاديث :
ُيَصلن ي  عَلى إْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة,يَز يُد يف  َرَمَضاَن َواَل يف  َغرْي ه   َما َكاَن َرُسوُل هللا )  َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ  حديث-أ

وهل  نَّ، مثَّ ُيَصلن ي َثالَثاً، قَاَلْت َعائ َشُة: فُقْلُت: يَا أْربَعاً، َفاَل َتْسَأْل عْن ُحْسن ه نَّ َوُطوهل  نَّ، مثَّ ُيَصلن ي أَْربَعاً، َفاَل َتْسَأْل َعْن ُحْسن ه نَّ َوطُ 
يَنَّ تـََناَمان  َواَل يـََناُم قـَْليب  »َرُسوَل هللا ، أَتـََناُم قـَْبَل أَْن ُتوت َر؟ قَاَل:   ُمتـََّفٌق َعَلْيه .«. يَا َعائ َشُة، إنَّ َعيـْ

 ( متفق عليه  رََكَعاٍت، َويُوت ُر ب َسْجَدٍة، َويرَْكُع رَْكَعيَت اْلَفْجر ، فَت ْلَك َثاَلَث َعْشَرةَ  َكاَن ُيَصلن ي م َن الليل َعْشرَ وعنها : قالت )   -ب
ال يعارض قوهلا املتقدم: )ما كان يزيد على إحدى عشرة...(، ألهنا أضافت إىل صالة الليل ركعيت (  فَِتْلَك َثاَلَث َعْشَرةَ فقوهلا ) 

 ر .الفج
َع النن َداَء ب الصُّْبح  رَْكَعتَـنْي  َخف يَفتَـنْي   َكاَن َرُسوُل هللا  ) قَاَلْت  وعنها-ج ( رواه  ُيَصلن ي ب اللَّْيل  َثاَلَث َعْشرََة رَْكَعًة مُثَّ ُيَصلن ي إ َذا َسَ 

 البخاري .
 ، ... مث ذكرت الركعتني اخلفيفتني ( . ثالث عشرة ركعة: لقوهلا ) يصلي  وهذا فيه إشكال

 . لعلها ذكرت الركعتني اللتني كان يفتتح هبما صالة الليلأنه  واجلواب :
إ َذا قَاَم م َن اللَّْيل  ل ُيَصلن َى افْـَتَتَح َصالََتُه ب رَْكَعتَـنْي   َكاَن َرُسوُل اَّللَّ    )  َعْن َعائ َشَة قَاَلتْ م : لقوهلا كما يف حديثها عند مسل 

 ( . َخف يَفتَـنْي  
 ي .وهذا حممل قو 

كان ُيصلن ي بالليل ثالث عشرة ركعة، مثن ُيصلن ي إذا َسع الننداء بالصنبح ركعتني   )أمنا ما رواه الزنهرين عن عروة عنها  بن حجرقال ا
  ( .خفيفتني

 فيحتمل: أن تكون أضافت إىل صالة الليل سننة العشاء ، لكونه كان ُيصلن يها يف بيته.
 ند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها ، أننه كان يفتتحها بركعتني خفيفتني.أو: ما كان يفتتح به صالة الليل ، فقد ثبت ع

، ألنن رواية أيب سلمة اليت دلَّت على احلصر يف إحدى عشرة جاء يف صفتها عند البخاري وغريه: ُيصلن ي  وهذا أرجح يف نظري
ا مَل تتعرنض للرنكعتني اخلفي،  أربعاً مثن أربعاً مثن ثالثاً  والزنيادة من احلافظ مقبولة، ،  فتني ، وتعرنضت هلما يف رواية الزنهرين فدلَّ على أهنن

 ت .               ) الفتح ( .وهبذا جيمع بني الرنوايا
 َوُهَو َجال ٌس فَإ َذا أَرَاَد َأْن َكاَن ُيَصلن ى َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة ُيَصلن ى َْثَاَن رََكَعاٍت مُثَّ يُوت ُر مُثَّ ُيَصلن ى رَْكَعتَـنْي    . قالت ) َعائ َشَة وعنها  -د
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قَاَمة  م ْن َصالَة  الصُّبْ   ح ( رواه مسلم .يـَرَْكَع قَاَم فـَرََكَع مُثَّ ُيَصلن ى رَْكَعتَـنْي  بـَنْيَ النن َداء  َواإل 
 ر .الركعتني اللتني بعد الوت يف هذا احلديث ذكرت

 ة .الته كانت إحدى عشرة ركعوأكثر اآلثار على أن ص-رمحه هللا-ال ابن عبد الَّب ق

ع يف صالة الليل ثالث عشرة ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صالته بالليل تس وقال الرتمذي: وأكثر ما روي عن النيب 
 ركعات .

ذََكَر اْلُبَخار ين َوُمْسل م بـَْعد ب اللَّْيل  َسْبع َوت ْسع . وَ  نـَْها يف  اْلُبَخار ين : َأنَّ َصاَلته وقال النووي : قال القاضي عياض : ورد عنها 
م ْن اللَّْيل َثاَلث َعْشَرة رَْكَعة ، َورَْكَعتَـنْي  بـَْعد اْلَفْجر : ُسنَّة الصُّْبح ، َويف  َحد يث زَْيد ْبن  َهَذا م ْن َحد يث ا ْبن َعبَّاس َأنَّ َصاَلته 

ره : فَت ْلَك َثاَلث َعْشَرة . قَاَل اْلَقاض ي : قَاَل َصلَّى رَْكَعتَـنْي  َخف يَفتَـنْي  مُثَّ َطو   َخال د أَنَُّه  يَلتَـنْي  َوذََكَر احلَْد يث ، َوقَاَل يف  آخ 
َا َشاَهَدُه . َوأَمَّا اال   د م ْن ا ْبن َعبَّاس َوزَْيد َوَعائ َشة مب  َفق يَل :  ْخت اَلف يف  َحد يث َعائ َشةاْلُعَلَماء يف  َهذ ه  اأْلََحاد يث إ ْخَبار ُكلن َواح 
َها ، فـََيْحَتم ل َأنَّ إ ْخَبارَها ب َأَحد َعْشَرة ُهَو اأْلَْغَلب ، َوبَاق ي ر   َها ، َوق يَل : م ْن الرَُّواة َعنـْ نـْ َا َكاَن يـََقع نَاد رًا ُهَو م  َها مب  نـْ َوايَاِتَا إ ْخَبار م 

يقه يف  بـَْعض اأْلَْوقَات ، فََأْكَثره مَخْس َعْشَرة ب رَْكَعيَتْ الْ  َْسب َما َكاَن ََيُْصل م ْن ا تن َساع اْلَوْقت أَْو ض  َفْجر ، َوأَقـَلنه َسْبع ، َوَذل َك حب 
نن  ب ُطول  ق َراَءة ، َكَما َجاَء يف  َحد يث ُحَذيـَْفة َواْبن َمْسُعود ، أَْو ل نَـْوٍم أَْو ُعْذر َمَرض أَْو َغرْيه أَْو يف  بـَعْ  َكَما ض اأْلَْوقَات ع ْند ك ََّب السن 

اللَّْيل ، َكَما َرَواُه زَْيد ْبن َخال د ، َوَرَوتْـَها قَاَلْت : ) فـََلمَّا َأَسنَّ َصلَّى َسْبع رََكَعات ( ، أَْو تَارَة تـَُعدن الرَّْكَعتَـنْي  اخْلَف يَفتَـنْي  يف  أَوَّل ق َيام 
تَارَة َوََتْذ فُهَما تَارَة أَْو تـَُعدن إ ْحَدامُهَا ، َوَقْد َتُكون َعدَّْت رَات َبة اْلع َشاء َمَع َذل َك َعائ َشة بـَْعدَها ، َهَذا يف  ُمْسل م ، َوتـَُعدن رَْكَعيَتْ اْلَفْجر 

اَلف أَنَُّه لَْيَس يف  َذل َك َحدن اَل يـُزَاد َعَلْيه  َواَل يـَنـُْقص َها تَارَة . قَاَل اْلَقاض ي : َواَل خ  ْنُه ، َوَأنَّ َصاَل  تَارَة َوَحَذفـَتـْ ة اللَّْيل م ْن الطَّاَعات م 
ن  َا اخلْ اَلف يف  ف ْعل النَّيب  ه  . َواَّللَُّ أَْعَلُم . الَّيت  ُكلََّما زَاَد ف يَها زَاَد اأْلَْجر ، َوإ منَّ  َوَما ا ْخَتارَُه ل نَـْفس 

ا يتمن لو  أْشكَلْت روايات عائشة على كثري من أهل العلم ، حىتن نسب بعضهم حديثها إىل : قال القرطِب  و   االضطراب، وهذا إمنن
كان الرناوي عنها واحدًا أو أخَّبت عن وقت واحد: والصنواب أنن كلن شيء ذكرته من ذلك حممول على أوقات متعدندة وأحوال 

 لم .خمتلفة حبسب الننشاط وبيان اجلواز. وهللا أع
 على عدة صفات : ورد وتر النيب -3

 أن يوتر بثالث . -أ
 : فله صفتان كلتامها مشروعةفإن أوتر بثالث 

 : أن يسرد الثالث بتشهد واحد .  األول
ال يسلنم يف ركعيت الوتر "، ويف لفظ " كان يوتر بثالث ال يقعد إال يف  كان النيب ) حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت 

 .ن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـرواه النسائي بإسناد حس :قال النووي يف اجملموع  ،آخرهن " رواه النسائي  والبيهقي 
 أن يسلنم من ركعتني مث يوتر بواحدة . الثانية :

كان يفعل ذلك . رواه ابن   ملا ورد عن ابن عمر رضي هللا عنهما : أنه كان يفصل بني شفعه ووتره بتسليمة ، وأخَّب أن النيب  
 إسناده قوي .  : وقال ابن حجر يف الفتح ، حبان

 فيسردها سرداً ال يتشهد إال يف آخرها . أن يوتر خبمس ، -ب
 كما يف حديث الباب .

 أن يوتر بسبع فيسردها سرداً ال يتشهد إال يف آخرها . -ج
وقال  ،رواه أمحد  (يوتر خبمس وبسبع وال يفصل بينهن بسالم وال كالم  كان النيب ت )  أم سلمة رضي هللا عنها قال عن 
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  يف صحيح النسائيوصححه األلباين، النووي : سنده جيد 
 أن يوتر بتسع ، فيسردها سرداً لكن يتشهد بعد الثامنة وال يسلم ، مث يصلي التاسعة ويسلم . -د

َنة  فـََيْذُكُر اَّللََّ َوََيَْمُدُه وَ   عن  عائشة رضي هللا عنها قالت )  أن النيب  يَْدُعوُه كانَ ُيَصلن ي ت ْسَع رََكَعاٍت ال جَيْل ُس ف يَها إ ال يف  الثَّام 
َعَة مُثَّ يـَْقُعُد فـََيْذُكُر اَّللََّ َوََيَْمُدُه َويَْدُعوهُ  َهُض َوال ُيَسلن ُم مُثَّ يـَُقوُم فـَُيَصلن  التَّاس   ا ( رواه مسلم .مُثَّ ُيَسلن ُم َتْسل يًما ُيْسم ُعن مُثَّ يـَنـْ

 أن يوتر بإحدى عشرة ركعة ، فيسلم من كل ركعتني ، ويوتر بواحدة . -هـ
 باُب الذكِر َعِقَب الصَّالةِ 

ْكُتوبَِة َكاَن َعَلى َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما :) َأنَّ رَْفَع الصَّْوِت بِالذ ِْكِر , ِحنَي يـَْنَصِرُف النَّاُس ِمْن اْلمَ  - 128
 ( . َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 

ْعُتُه . قَاَل اْبُن َعبَّاٍس :  ُكْنُت َأْعَلُم إَذا  اْنَصَرُفوا ِبَذِلَك إَذا َسَِ
  .بِالتَّْكِبريإال  َما ُكنَّا نـَْعِرُف اْنِقَضاَء َصالِة َرُسوِل اَّللَِّ  :َويف َلْفٍظ 

----------  
قد وافقه مسلم فيه أنن مثل هذا عند البخارين َُيكم له بالرنفع خالفًا ملن شذن ومنع ذلك، و (  ) َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 

 واجلمهور على ذلك.
 احلديث دليل على استحباب الذكر والتسبيح عقب الصالة .-1

 وقد كثرة األحاديث يف ذلك .
 ومن ذلك :
ُهمَّ أَْنَت اَلسَّاَلُم َوم ْنَك اَلسَّاَلُم . إ َذا ا ْنَصَرَف م ْن َصاَلت ه  ا ْستَـْغَفَر َاَّللََّ َثاَلثًا ، َوقَاَل : اَللَّ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    )قَاَل :  َعْن ثـَْوبَاَن 

 َرَواُه ُمْسل ٌم .  (تـََبارَْكَت يَا َذا َاجلَْاَلل  َواإْل ْكرَام  
 اختلف العلماء يف حكم اجلهر بالذكر بعد السالم من الصالة على قولني :-2

 : مستحب . القول األول
 وابن تيمية ، وابن حزم .وهذا قال به مجاعة من الفقهاء ، واختاره الطَّبي ، 

 ة .وفيه دليل على جواز اجلهر بالذنكر عقب الصنالقال ابن حجر : 
 م .لو قال " شرعية اجلهر " لكان أصح. وهللا أعل قال الشيخ ابن باز معلقاً : 

 .متفق عليه بالتكبري (  حلديث الباب  ) كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا 
 ن .فع الصوت بالتكبري إثر كل صالة حسقال ابن حزم رمحه هللا : ور 

استحباب اجلهر: ) قال الشيخ ]أي ابن تيمية[ :  ( عن شيخ اإلسالم ابن تيمية1/366ونقل البهويت يف "كشاف القناع" )
 ة .والتكبري عقب كل صال ويستحب اجلهر بالتسبيح والتحميد

 : ال يستحب اجلهر .القول الثاين 
 وهو قول الشافعي واجلمهور .

اربعوا على أنفسكم ، إنكم ال تدعون أصم :  وكانوا إذا علوا رفعوا أصواِتم ، فقال النيب  عن أيب موسى قال ) كنا مع النيب 
 .متفق عليه وال غائباً (  

 ك .مل يداوم عليه وإمنا فعله للتعليم مث تر  : إن النيب عن حديث ابن عباس  واوقال
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ْكر  ال َوآَخُروَن َأنَّ َأْصَحاب اْلَمَذاه ب اْلَمْتُبوَعة َوَغرْيهْم ُمتَّف ُقوَن َعَلى َعَدم ا ْست ْحَباب َرْفع الصَّْوت ب الذن  َونـََقَل ا ْبن َبطَّ قال النووي : 
َُه اَّللَّ تـََعاىَل  -َوالتَّْكب ري ، َومَحََل الشَّاف ع ين  ريًا َحىتَّ  -َرمح  َفة الذن ْكر ، اَل أَنَـُّهْم َجَهُروا َهَذا احلَْد يث َعَلى أَنَُّه َجَهَر َوقْـًتا َيس   يـُْعل مُهْم ص 

َمام  َواْلَمْأُموم َأْن يَْذُكرَا اَّللَّ تـََعاىَل بـَْعد اْلَفرَاغ م ْن الصَّاَلة َوَُيْف يَ  ان  َذل َك ، إ الَّ َأْن َيُكون إ َماًما يُر يد َأْن يـُتَـَعلَّم َدائ ًما قَاَل : فَاْخَتاَر ل إْل 
ْنُه فـَيَ  َل احلَْد يث َعَلى َهَذا .م  رُّ ، َومحُ  ْنُه ، مُثَّ ُيس   ْجَهر َحىتَّ يـَْعَلم أَنَُّه َقْد تـُُعلن َم م 

، وهلذا يشرع اجلهر بالذكر بعد الصالة املكتوبة؛ ألن هذا هو املعروف يف عهد النيب ورجح ابن عثيمني استحباب اجلهر فقال: 
أفضل، وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم فإن فيه نظراً، وذلك ألن وأما قول بعض أهل العلم: إن اإلسرار به 

تسبحون وَتمدون ) قد علم فقراء املهاجرين ماذا يقولونه دبر الصالة، قال  التعليم َيصل بدون هذا، فإن الرسول 
يف كل صالة، أو  َيافظ عليه النيب مث إن التعليم َيصل باملرة الواحدة، ال بأن  (وتكَّبون دبر كل صالة ثالثًا وثالثني

مث نقول: سلمنا أنه للتعليم، فهو يف التعليم يف أصل الذكر ويف صفته، مبعىن:  ،يف كل صالة َيافظون عليه يف عهد الرسول 
، وهذا هو أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال يف أدبار الصلوات، وما كيفية تالوة هذا الذكر واإلتيان به أنه يكون جهراً 

 ي .القول الذي يؤيده حديث ابن عباس املذكور، وهو يف صحيح البخار 
 فوائد :

 َيص من هذا اجلهر آية الكرسي ، فإهنا تكون سراً باالتفاق ، فإن القائلني باجلهر يرون قراءة آية الكرسي تكون سراً .-أ
 جيهر ما مل يؤذ أحد يصلي ِبنبه إذا كان يصلي ، فإنه يسر . -ب
 لذكر اجلماعي بدعــة .ا-ج
صيغة احلصر كذا أخرجه مسلم ، وللبخاري: كنت أعرف ب ( بِالتَّْكِبريإال  َما ُكنَّا نـَْعِرُف اْنِقَضاَء َصالِة َرُسوِل اَّللَِّ ) قوله  -2

 بالتنكبري. انقضاء صالة الننيبن 
 .اختلف يف كون ابن عبناٍس قال ذلكو 

ضر اجلماعة ، ألننه كان صغريًا ممنن ال يواظب على ذلك وال يلزم به، فكان يعرف انقضاء فقال عياض: الظناهر أننه مَل يكن َي
 الصنالة مبا ذكر.

ا كان يعرفه بالتنكبري.  وقال غريه: َيتمل أن يكون حاضراً يف أواخر الصنفوف ، فكان ال يعرف انقضاءها بالتنسليم، وإمنن
 ) الفتح ( .    ناك مبلن غ جهري الصنوت ُيسمع من بُعد.وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أننه مَل يكن ه

 ( دليل على أن هذه األذكار خاصة بالفريضة دون النافلة . م ْن اْلَمْكُتوبَة  قوله ) -3
َكاَن يـَُقوُل   َل ُمَعاِويََة ) إنَّ النَِّبَّ َعْن َورَّاٍد َمْوَل اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة قَاَل : َأْمَلى َعَليَّ اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة ِمْن ِكَتاٍب إ - 129

ُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٍر . اللَُّهمَّ ال يف ُدبُِر ُكلِ  َصالٍة َمْكُتوبٍَة : " ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه , لَُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد , وَ 
َفُع َذا اجْلَدِ  ِمْنَك اجْلَدُّ ( . ُثَّ َوَفْدُت بـَْعَد َذِلَك َعَلى ُمَعاِويََة َفَسِمعْ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت َوال مُ  ُتُه يَْأُمُر ْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت , َوال يـَنـْ

 النَّاَس ِبَذِلَك .
َهى َعْن ِقيَل َوقَاَل , َوِإَضاَعِة اْلَماِل , وََكثْـَرِة السَُّؤاِل وَ  َهى َعْن ُعُقوِق األُمََّهاِت , َوَوْأِد اْلبَـَناِت , َويف َلْفٍظ ) َكاَن يـَنـْ َكاَن يـَنـْ

 . َوَمْنٍع َوَهاِت (
---------- 

كان املغرية إذ ذاك أمرياً على الكوفة من ق َبل معاوية ، وللبخاري من وجه (  َأْمَلى َعَليَّ اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة ِمْن ِكَتاٍب إَل ُمَعاِويَةَ  )
وللبخاري يف القدر ،  د بيان السنبب يف ذلك، وهو أنن معاوية كتب إليه: اكتب يل حبديٍث َسعته من رسول هللا آخر عن ورنا
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قد قيندها  ( يقول خلف الصنالة كتب معاوية إىل املغرية: اكتب إيلن ما َسعت الننيبن   )من رواية عبدة بن أيب لبابة عن ورناد قال
 السنؤال. املغرية فهم ذلك من قرينة يف يف رواية الباب باملكتوبة ، فكأنن 

ا أراد استثبات املغرية.   وزعم بعضهم: أنن معاوية كان قد َسع احلديث املذكور، وإمنن
واَسه صخر ، ويكىن أيضاً أبا حنظلة بن حرب بن أمية بن عبد مشس، أسلم قبل الفتح، وأسلم ،  أي ابن أيب سفيان(  ُمَعاِويَةَ ) 

 أبواه بعده.
وكتب له. وويل إمرَة دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أيب سفيان سنة تسع عشرة ، واستمر عليها بعد  نيب وصحب ال

خالفة عثمان، مث زمان حماربته لعلي وللحسن، مث اجتمع عليه الناس يف سنة إحدى وأربعني إىل أن مات سنة ستني.  ذلك إىل
 ن أربعني سنة متوالية.فكانت واليته بني إمارة وحماربة ومملكة أكثر م

 جاء يف رواية ملسلم  ) كان إذا فرغ من الصالة وسلم ... ( .(  َكاَن يـَُقوُل يف ُدبُِر ُكلِ  َصاَلِة َمْكُتوبَةٍ  َأنَّ اَلنَِّبَّ ) 

 ( أي ملك مجيع األشياء . ) له امللك
 دح .( الثناء باللسان على اجلميل على قصد التبجيل ، وهلذا فارق امل ) احلمد

َفُع َذا اجْلَدِ  ِمْنَك اجْلَدُّ )   اجَلد: احلظ والغىن والبخت. منك: من: أي عند.(  َوال يـَنـْ
 واملعىن: أي ال ينفع صاحب الغىن عندك غناه، وال حظه، وإمنا ينفعه العمل بطاعتك.

يح اْلَمْشُهور اجلَْدن ب اْلَفْتح  َوُهَو احلَْظن َواْلغ ىَن :  قال النووي نـَْيا ب اْلَمال   َوالصَّح  َفع َذا احلَْظن يف  الدُّ َواْلَعَظَمة َوالسُّْلطَان ، َأْي اَل يـَنـْ
يه اْلَعَمل الصَّ  َفعُه َويـُْنج  َا يـَنـْ يه َحظنه م ْنك َوإ منَّ ال ح ، َكَقْول ه  تـََعاىَل :   اْلَمال َواْلَوَلد َواْلَعَظَمة َوالسُّْلطَان م ْنك َحظنه َأْي اَل يـُْنج 

َات َخرْي ع ْند رَبنك   َوَاَّللَّ تـََعاىَل أَْعلَ َواْلبَـ  نـَْيا َواْلَباق َيات الصَّاحل   م .ُنوَن ز يَنة احْلََياة الدُّ
 احلديث دليل على استحباب هذا الذكر بعد السالم من الصالة املكتوبة .-1
   من الصالة وسلم قال : ال إله إال هللا ... ( املراد بالدبر يف هذا احلديث ما بعد السالم ، بدليل رواية مسلم ) كان إذا فرغ 
 ظاهر احلديث أن هذا الذكر يقال مرة واحدة .-2

 لكن جاء يف رواية عند النسائي وأمحد ) ثالث مرات ( لكن قال احلافظ ابن رجب : هذه زيادة غريبة .
لدعاء يقال عقب الصالة املفروضة وال يقال عقب الصالة ة ( نستفيد أن هذا اَكاَن يـَُقوُل يف  ُدبُر  ُكلن  َصاَلة  َمْكُتوبَ قوله ) -3

 النافلة .
 هناك ذكر آخر يقال مع هذا الذكر :-4

نَي ُيَسلن ُم  َعْن َأىب  الزُّبـَرْي  قَاَل َكاَن اْبُن الزُّبـَرْي  يـَُقوُل يف   اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو  اَل إ لََه إ الَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشر يَك َلُه َلهُ  )ُدبُر  ُكلن  َصالٍَة ح 
ُ ٍء َقد يٌر اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة إ الَّ ب اَّللَّ  اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َواَل نـَْعُبُد إ الَّ إ يَّاُه َلُه النن ْعَمةُ يْ َعَلى ُكلن  شَ   َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الثَـَّناُء احلََْسُن اَل إ َلَه إ الَّ اَّللَّ

 ( رواه مسلم . يـَُهلن ُل هب  نَّ ُدبـَُر ُكلن  َصالَةٍ  َوقَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   ( نَي لَُه الدن يَن َوَلْو َكر َه اْلَكاف ُروَن خُمْل ص  
 اذكر بعض الزيادات الِت جاءت يف حديث الباب ؟ 

 الطَّباين ، وال تثبت هذه الزيادة . زيادة ) َييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري ( بعد قوله ) وله احلمد ... ( وهي
 زيادة ) وال راد ملا قضيت ( بعد قوله ) ال مانع ملا أعطيت ( عند الطَّباين يف الدعاء ، قال الشيخ ابن باز : هذا سند جيد .
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َرَة  َعْن َُسَيٍ  َمْوَل َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َعنْ  - 130 ) َأنَّ فـَُقَراَء  َأِب َصاِلٍح السَّمَّاِن َعْن َأِب ُهَريـْ
ا فـََقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َقْد َذَهَب َأْهُل الدُّثُوِر بِالدَّرََجاِت اْلُعَلى َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم . قَاَل : َومَ  اْلُمْسِلِمنَي أَتـَْوا َرُسوَل اَّللَِّ 

َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِ ي , َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم , َويـََتَصدَُّقوَن َوال نـََتَصدَُّق . َويـُْعِتُقوَن َوال نـُْعِتُق . فَـ  َذاَك ؟ قَاُلوا :
  : ُوُن َأَحد  َأْفَضَل ِمْنُكْم , إالَّ َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َأَفال ُأَعلِ ُمُكْم َشْيًئا ُتْدرُِكوَن ِبِه َمْن َسبَـَقُكْم , َوَتْسِبُقوَن َمْن بـَْعدَُكْم . َوال َيك

ُوَن َوََتَْمُدوَن ُدبـَُر ُكلِ  َصالٍة :  َثالثًا َوَثالِثنَي َمرًَّة . قَاَل أَبُو َصنَـْعُتْم ؟ قَاُلوا : بـََلى , يَا َرُسوَل اَّللَِّ . قَاَل : ُتَسبِ ُحوَن َوُتَكْبِ 
َع إْخَوانـَُنا َأْهُل اأَلْمَواِل ِبَا فـََعْلَنا , فـََفَعُلوا ِمثْـَلُه . فـََقاَل َرُسوُل ا َصاِلٍح : فـََرَجَع فـَُقَراءُ  َذِلَك :  َّللَِّ اْلُمَهاِجرِيَن , فـََقاُلوا : َسَِ

 َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ( .
---------- 

 .بلفظ التصغري. وأبو بكر أحد الفقهاء السبعة بضم أوله(  َعْن َُسَيٍ  َمْوَل َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ) 
 هو ذكوان السمان.(  َعْن َأِب َصاِلٍح السَّمَّانِ ) 
َُسن َي منهم يف رواية حممند بن أيب عائشة عن أيب هريرة. أبو ذرن الغفارين. أخرجه أبو (  َأنَّ فـَُقَراَء اْلُمْسِلِمنَي أَتـَْوا َرُسوَل اَّللَِّ )  

، وأخرجه جعفر الفريايبن يف كتاب " الذنكر " له من حديث أيب ذرن نفسه، وَُسن َي منهم أبو الدنرداء عند الننسائين وغريه من  داود
م قالوا: يا رسوَل هللا. فذكر احلديث، والظناهر أنن أبا ،  طرق عنه وملسلٍم من رواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أهنن

يف رواية الننسائين عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبنح. احلديث كما سيأيت لفظه، وهذا ميكن أن يقال فيه إنن و ،  هريرة منهم
زيد بن ثابت كان منهم، وال يعارضه قوله يف رواية ابن عجالن عن َسيٍن عند مسلم " جاء فقراء املهاجرين " لكون زيد بن ثابت 

 من األنصار الحتمال التنغليب.
 مجع دثر ) بفتح مث سكون ( هو املال الكثري .( َأْهُل الدُّثُوِر  َذَهبَ ) 
ضمن العني مجع العلياء وهي تأنيث األعلى، وَيتمل: أن تكون حسنينة، واملراد درجات اجلننات، أو معنوينة ، ب(  بِالدَّرََجاِت اْلُعالَ ) 

 واملراد علون القدر عند هللا.
ويف ، فإنه قل ما يصفو وإن صفا فهو بصدد الزوال ، اإلقامة إشارة إىل ضده وهو النعيم العاجل وصفه ب ( َوالنَِّعيِم اْلُمِقيمِ  )

 ر .وكذا ملسلم من حديث أيب ذر ( جو ذهب أصحاب الدثور باأل) رواية حممد بن أيب عائشة املذكورة 
صدَّقوا ) وللبزنار من حديث ابن عمر  ( ،نذكر ويذكرون كما ) زاد يف حديث أيب الدنرداء املذكور (  َوَيُصوُموَن َكَما َنُصومُ ) 

 ا ( .تصديقنا، وآمنوا إميانن
وللبخاري " فقال: أال أحدنثكم مبا إن أخذمت به " ، يف رواية األصيلين " بأمٍر إن أخذمت " ، وكذا  ( َأَفال ُأَعلِ ُمُكْم َشْيًئا) 

.  لإلَساعيلين
والسبقية هنا ، من أهل األموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة : أي  ... (ُقوَن َمْن بـَْعدَُكْم ُتْدرُِكوَن ِبِه َمْن َسبَـَقُكْم , َوَتْسبِ  )

 . قال الشيخ تقى الدين واألول أقرب، وأن تكون حسية ، َيتمل أن تكون معنوية 
 . لننون وسكون التنحتاينن بفتح ا (وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيهم  )وللبخاري (  َوال َيُكوُن َأَحد  َأْفَضَل ِمْنُكمْ ) 
املراد بعد الصالة املفروضة، لرواية مسلم حيث بيننت أنه بعد الفريضة، ففي حديث كعب بن عجرة قال : (  ُدبـَُر ُكلِ  َصالةٍ )  

 ) معقبات ال َييب قائلهن بعد كل فريضة ... ( .  قال رسول هللا 
فإذا وزنع كان لكل واحد إحدى عشرة، وهو الذي فهمه سهيل بن أيب ،  موع للجميعَيتمل: أن يكون اجمل (َثالثاً َوَثالِثنَي َمرًَّة ) 

 صاحل. كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه.
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لكن مَل يتابع سهيل على ذلك، بل مَل أر يف شيء من طرق احلديث كلنها التنصريح بإحدى عشرة إالَّ يف حديث ابن عمر عند 
 البزنار. وإسناده ضعيف.

فعلى هذا ففيه تنازع أفعال يف ظرف ومصدر ، والتنقدير تسبنحون خلف كلن صالة  ، أنن املراد أنن اجملموع لكل فرد فرد األظهر:و 
ون كذلك. ثالثاً وثالثني وَتمدون وتكَّبن

 احلديث دليل على أنه يشرع بعد السالم من الصالة قول هذا الذكر .-1
 واردة الِت تقال بعد الصالة :بعض صفات التسبيح والتحميد والتكبري ال

[ ومتام املائة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله 33[ وهللا أكَّب ]33[ واحلمد  هل ]33سبحان هللا ]الصفة األول : 
 احلمد ... .

َد َاَّللَّ  َثاَلثًا َوَثاَلث نَي ، وََكبـََّر َاَّللَُّ  َمْن َسبََّح َاَّللََّ ُدبـَُر ُكلن   )قَاَل :  َعْن َرُسول  َاَّللَّ   َأيب  ُهَريـَْرَة حلديث  َصاَلٍة َثاَلثًا َوَثاَلث نَي ، َومحَ 
اَئة  : اَل إ لََه إ الَّ َاَّللَُّ َوْحَدُه اَل شَ  ُه َاحلَْْمُد ، َوُهَو َعَلى  ر يَك َلُه ، لَُه اَْلُمْلُك ، َولَ َثاَلثًا َوَثاَلث نَي ، فَت ْلَك ت ْسٌع َوت ْسُعوَن ، َوقَاَل مَتَاَم اَْلم 

ْثَل زَبَد  اَْلَبْحر    رواه مسلم . (ُكلن  َشْيٍء َقد يٌر ، ُغف َرْت لَُه َخطَايَاُه ، َوإ ْن َكاَنْت م 
 [ .34[ وهللا أكَّب ]33[ واحلمد  هل ]33: سبحان هللا ]الصفة الثانية 

َثاَلٌث َوَثالَثُوَن َتْسب يَحًة  -أَْو فَاع ُلُهنَّ  -اَل ) ُمَعقن َباٌت اَل َيَ يُب قَائ ُلُهنَّ قَ  حديث َكْعب  ْبن  ُعْجرََة َعْن َرُسول  اَّللَّ  كما يف 
 ُدبُر  ُكلن  َصالَة ( رواه مسلم . َوَثاَلٌث َوَثالَثُوَن ََتْم يَدًة َوأَْربٌَع َوَثالَثُوَن َتْكب ريًَة يف  

 [ .33وهللا أكَّب ] [33[ واحلمد  هل ]33: سبحان هللا ] الصفة الثالثة
فقالوا: ذهب أهل الثور من األموال بالدرجات العلى... أال أخَّبكم  كما يف حديث أن فقراء املهاجرين جاءوا إىل رسول هللا 

بأمر إن أخذمت به أدركتم من سبقكم ، ومل يدركم أحد بعدكم ، وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه إال من عمل مثله ؟ تسبحون هللا 
 رواه البخاري ون خلف كل صالة ، ثالثاً وثالثني ... (  وتكَّب 

 [  .25[ وال إله إال هللا ]25[ وهللا أكَّب ]25[ واحلمد  هل ]25: سبحان هللا ] الصفة الرابعة
ال: قال )أُمرنا أن نسبح دبر كل صالة ثالثًا وثالثني، وحنمده ثالثًا وثالثني، قال: فرأى رجل يف املنام فق عن زيد بن ثابت 
أن تسبحوا يف دبر كل صالة ثالثًا وثالثني، وَتمدوا هللا ثالثًا وثالثني، وتكَّبوا أربعًا وثالثني، قال: نعم،  أمركم رسول هللا 

 رواه الرتمذي .فحدثه فقال، افعلوا (   قال: فاجعلوا مخساً وعشرين، واجعلوا التهليل معهن، فغدا على النيب 
 [ .10[ وهللا أكَّب ]10[ واحلمد  هل ]10]: سبحان هللا  الصفة اْلامسة

: ) خصلتان ال َيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة ، ومها يسري ومن يعمل هبما قليل ،  حلديث عبد هللا بن عمر قال 
 يعقدها بيده ، فتلك مخسون قال : فرأيت رسول هللا  تسبح هللا يف دبر كل صالة عشرًا , وتكْبه عشرًا , وَتمده عشرًا ,

 .رواه الرتمذي ومائة باللسان ، وألف ومخسمائة يف امليزان ( 
وذلك ألن بعد كل صالة من الصلوات اخلمس ثالثون تسبيحة وَتميدة وتكبرية وبعد مجيع مخس الصلوات مائة ومخسون ، وقد صرح  قوله  ) فتلك َخسون ومائة باللسان (

يب وقاص بلفظ : ) ما مينع أحدكم أن يسبح دبر كل صالة عشرًا ، ويكَّب عشرًا ، وَيمد عشرًا ، فذلك يف مخس هبذا النسائي يف عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أ
 صلوات مخسون ومائة ( .

 وذلك ألن احلسنة بعشر أمثاهلا ، فيحصل من تضعيف املائة واخلمسني عشر مرات ألف ومخسمائة . قوله  ) وألف وَخسمائة يف امليزان (
وبينوا  الشديدة يف اخلري ، وتنافسهم باألعمال الصاحلة ، ففي هذا احلديث أن الفقراء جاءوا إىل النيب   رغبة الصحابة-2

له أن إخواهنم األغنياء قد سبقوهم ببعض األعمال الصاحلة ، وذلك أن عندهم فضل من مال ، فيحجون ويعتمرون ويتصدقون 
 اق هبم ؟ وجياهدون ، وهم ال يستطيعون ذلك ، فما السبيل للح
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 وهذا هو التنافس الشريف .
 قال تعاىل ) ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ( .

 وقال تعاىل ) ملثل هذا فليعمل العاملون ( .
يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه ، بل َيض  : ... كما كان أصحاب رسول هللا  قال ابن القيم

 سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض . قة ، وقد قال تعاىل : بعضهم بعضاً ، وهي نوع من املساب
 احلزن على ما فات من األعمال الصاحلة ، وهذا كان دأب الصحابة رضوان هللا عليهم .-3

 أمثلة تدل على ذلك :
 اخلري مما يقدر عليه غريهم . : ما جاء يف حديث الباب : حيث كان الفقراء َيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من أوالً 
 : احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته . ثانياً 

كما قال تعاىل ) وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أال 
 جيدوا ما ينفقون ( .

 الطاعة .: التأسف على فعل  ثالثاً 
فإن ابن عمر ملا بلغـه حديث ) من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط ، ومن شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطان ( قال : لقد 

 فرطنا يف قراريط كثرية .
 ينبغي على املسلم املسارعة إىل اخلريات واألعمال الصاحلات .-4

 ضها السموات واألرض ( .وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عر  )كما قال تعاىل 
 وقال تعاىل ) فاستبقوا اخلريات ( .

 وقال تعاىل ) يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون ( .
 ) إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها ( رواه أمحد . وقال 

 احلث على علو اهلمة .-5
 األمور ويكره سفسافها ( رواه الطَّباين . ) إن هللا َيب معايل قال 

 ) لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ( متفق عليه . وقال 
 ) إذا سأل أحدكم فليكثر ، فإمنا يسأل ربه ( رواه ابن حبان . وقال 
 رواه البخاري . ) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس األعلى ( وقال 
) ألعطني الراية غدًا رجاًل َيب هللا ورسوله وَيبه هللا ورسوله ، يفتح هللا على يديه ، قال عمر : ما أحببت اإلمارة إال  وقال 

 يومئذ ( رواه البخاري .
سألك مرافقتك فأتيته بوضوئه وحاجته ، فقال يل : سلين ، فقلت : أ وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول هللا 

 يف اجلنة ، قال : فأعين على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .
ر يَن إ ىَل َرُسول  اَّللَّ  ....  جاء يف رواية مسلم ) -5 َا فـََعْلَنا  قَاَل أَبُو َصال ٍح فـََرَجَع فـَُقرَاُء اْلُمَهاج  فـََقالُوا َسَ َع إ ْخَوانـَُنا أَْهُل اأَلْمَوال  مب 

 (( .َذل َك َفْضُل اَّللَّ  يـُْؤت يه  َمْن َيَشاُء )  : ثْـَلُه . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ  فـََفَعُلوا م  
 استدل هبذا من قال إن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر ، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولني :

 : أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر . القول األول
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 ) ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ( . حلديث السابق
 : الفقري الصابر . القول الثاين

 ) يدخل الفقراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ( . لقوله 
 ) اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ( رواه مسلم . ولقوله 

 واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من كان تقياً فهــو أفضل .
 ورمحته حيث جعل أبواب اخلري كثرية . سعة فضل هللا -6
 فضل الصدقة باملال . -7

 ) كل معروف صدقة ( . أن العمل الصاحل صدقة ، وقد قال  -8

وجاء يف روايات للحديث ) تبسمك يف وجه أخيك صدقة ، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ، وإرشادك الرجل يف 
 لشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة ( .أرض الضالل لك صدقة ، وإماطتك احلجر وا

وعند ابن حبان ) ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة ، يف كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل : يا رسول هللا : ومن أين لنا 
والنهي عن املنكر ومتيط األذى عن صدقة نتصدق هبا ؟ قال : إن أبواب اجلنة لكثرية ، التسبيح والتحميد واألمر باملعروف 

الطريق ، وتسمع األصم ، وِتدي األعمى ، وتدل املستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث ، وَتمل 
 بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك ( .

 والصدقة بغري املال نوعان : ”:  قال ابن رجب رمحه هللا
 ما فيه تعدية اإلحسان إىل اخللق فتكون صدقة عليهم ، ورمبا كان أفضل من الصدقة باملال . : أحدُا

وهذا كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ، فإنه دعا إىل طاعة هللا ، وكف عن معاصيه ، وذلك خري  من النفع باملال ، وكذلك 
 طريق ، والسعي يف جلب النفع للناس ، ودفع األذى عنهم .تعليم العلم النافع ، وإقراء القرآن ، وإزالة األذى عن ال

 : من الصدقة اليت ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله ، كأنواع الذكر من التكبري والتحميد والتهليل واالستغفار .  الثاين
 فضل ذكر هللا وأنه صدقة على النفس .-9

 احثه إن شاء هللا ( .فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) وستأيت مب-10

يَصٍة هَلَا َأْعالم  . فـََنَظَر إَل َأْعالِمَها َنْظَرًة . فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل:  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ النَِّبَّ  - 131 َصلَّى يف َخَِ
  ( .َأِب َجْهٍم . فِإنَـَّها َأهْلَْتيِن آنًِفا َعْن َصالِت  اْذَهُبوا ِبَِميَصِِت َهِذِه إَل َأِب َجْهٍم , َوْأُتوين بِأَْنِبَجانِيَّةِ 

---------- 
يَصٍة )    اخلميصة : ثوب خمطط من حرير أو صوف.( يف َخَِ
  األعالم : نقوش وزخارف.( هَلَا َأْعالم  ) 
 األنبجانية : كساء غليظ ال نقوش فيه وال تطريز.( بِأَْنِبَجانِيَِّة ) 
 . بإرسال اخلميصة ألنه كان أهداها للنيب  ( خصه  إل أِب جهم)  

 ( ويف رواية هلما ) شغلتين ( . أهلتين) 
 أي : قريباً .( آنًِفا  )

والطنريق اليت علَّقها البخاري عقب احلديث ، وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النيب قال ابن حجر :  ( َعْن َصالِت ) 
  (،وأنا يف الصالة فأخاف أن تفتنين كنت أنظر إىل عل مها )  ا خشي أن يقع تدلن على أننه مَل يقع له شيء من ذلك ، وإمنن
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 فلتؤونل الرنواية األوىل.( فكاد ) وكذا يف رواية مالك  (فأخاف ) لقوله 
 ينبغي للمصلي أن يزيل كل ما يشغله عن صالته .احلديث دليل على أنه -1

َها-لت ) َكاَن ق رَاٌم ل َعائ َشَة وقد جاء يف البخاري عنها أهنا قا َي َاَّللَُّ َعنـْ ُّ  -َرض  أَم يط ي َعنَّا  َستَـَرْت ب ه  َجان َب بـَْيت َها فـََقاَل اَلنَّيب 
 ق رَاَمك  َهَذا ، فَإ نَُّه اَل تـَزَاُل َتَصاو يرُُه تـَْعر ُض يل  يف  َصاَليت  ( َرَواُه اَْلُبَخار يُّ .

 . أي : تلوح وتظهر  ( تـَْعِرُض ِل يف َصاَلِت  )أي : أزيلي .(  َأِميِطي) الق رام : سرت رقيق من صوف ذو ألوان .( َشَة َكاَن ِقَرام  ِلَعائِ ) 
 احلديث دليل على مشروعية اخلشوع يف الصالة ، وفعل األسباب اجلالبة له ، واالبتعاد عن كل ما يشغل املصلي يف صالته .-2

 ل للمصلي أن يقصد األماكن اليت ال يكون هبا ما يلهيه أو يشغله عن صالته .احلديث دليل على أن األفض-3
 أن يذهبوا باخلميصة أليب جهم ؟ ملاذا أمر النيب -4

كما رواه مالك يف املوطأ عن عائشة قالت  ) أهدى   أن يذهبوا باخلميصة أليب جهم ، ألنه كان أهداها للنيب  أمر النيب 
 مخيصة هلا أعالم ، فشهد فيها الصالة ... ( . ول هللا أبو جهم بن حذيفة إىل رس

 : إمنا طلب منه ثوباً غريها ليعلمه أنه مل يرد عليه هديته استخفافاً به . قال ابن بطالأن يأتوه باألنبجانية ،  وطلب 

 باخلميصة أليب جهم أال ميكن أن تشغله وتلهيه ؟ إذا قال قائل : ملاذا بعث -5

 فاجلواب :  
 أنه ال يلزم أن يستعملها يف الصالة . : أوالً 

 : وَيتمل أن يكون ذلك من باب قوله ) كل فإين أناجي من ال تناجي ( . ثانياً 

 رعاية اإلنسان حلال أصحابه وخواطرهم .-6
ا وجوب صيانة املساجد عما يشوش على املصلني من الزخرفة أو كتابة شيء من اآليات أو تعليق الساعات وحنو ذلك مم-7

 يكون يف قبلة املصلي .
 باُب قصِر الصالة يف السفرِ 

َفَكاَن ال يَزِيُد يف السََّفِر َعَلى رَْكَعتَـنْيِ , َوأَبَا  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل : ) َصِحْبُت َرُسوَل اَّللَِّ -133
 ك ( .َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َكَذلِ 

---------- 
 ديث دليل على مشروعية قصر الصالة يف السفر .احل-1

 ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع :وقصر الصالة يف السفر 
ْفُتْم أَْن يَـ -أ  ْفت َنُكُم الَّذ يَن َكَفُروا ( .قال تعاىل ) َوإ َذا َضَربـُْتْم يف  اأْلَْرض  فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَْقُصُروا م َن الصَّالة  إ ْن خ 

وظاهر اآلية أن القصر مقيد حبال اخلوف ، إال أن السنة بينت املراد من اآلية ، وهو أن القصر مشروع يف األمن واخلوف يف حال 
 السفر .

ْفُتْم َأنْ  ت َنُكُم  يـَفْ ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال : ) قلت لعمر ) فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا م َن الصَّالة  إ ْن خ 
عن ذلك فقال : صدقة تصدق هللا هبا  الَّذ يَن َكَفُروا ( وقد أمن الناس ، فقال : عجبُت مما عجبَت منه ، فسألت رسول هللا 

 عليكم ، فاقبلوا صدقته ( . رواه مسلم 
وعمر، وعثمان  فكان ال يزيد يف السفر على ركعتني، وأبا بكر،  وعن ابن عمر قال )صحبت رسول هللا حديث الباب  -ب

 ك ( .كذل
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ْبُت َرُسوَل اَّللَّ  عن ابن عمر قال ) ويف لفظ مسلم  ْبُت أَبَا َبْكٍر فـََلْم  يف   َصح  السََّفر  فـََلْم يَز ْد َعَلى رَْكَعتَـنْي  َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَُّ َوَصح 
ْبُت ُعَمَر فـََلْم  ْبُت ُعْثَماَن فـََلْم يَز ْد َعَلى رَْكَعتَـنْي  َحىتَّ يَز ْد َعَلى رَْكَعتَـنْي  َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَُّ َوَصح  يَز ْد َعَلى رَْكَعتَـنْي  َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَُّ مُثَّ َصح 

 َرُسول  اَّللَّ  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة (. قـََبَضُه اَّللَُّ َوَقْد قَاَل اَّللَُّ )َلَقْد َكاَن َلُكْم يف  
الَفَت ه  مُثَّ إ نَّ عُ  َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  ) قَاَل  وعنه -ج ْثَماَن مب  ىًن رَْكَعتَـنْي  َوأَبُو َبْكٍر بـَْعَدُه َوُعَمُر بـَْعَد َأىب  َبْكٍر َوُعْثَماُن َصْدرًا م ْن خ 

َمام  َصلَّى أَْربـًَعا َوإ َذا َصالََّها َوْحَدُه َصلَّ   ( رواه مسلم . ى رَْكَعتَـنْي  َصلَّى بـَْعُد أَْربـًَعا. َفَكاَن اْبُن ُعَمَر إ َذا َصلَّى َمَع اإل 
 مل يتم يف سفره قط . والنيب 

قريبًا من ثالثني سفرة، وكان يصلي ركعتني يف أسفاره، ومل  قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: وأما يف السفر فقد سافر رسول هللا 
آخر أسفاره كان يصلي باملسلمني مبىن ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى يف السفر أربعًا قط، حىت يف حجة الوداع، وهي 

 ركعتني ركعتني، وهذا من العلم العام املستفيض املتواتر الذي اتفق على نقله مجيع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم .
مل يثُبت عنه أنه وقال ابن القيم رمحه هللا : وكان يَقُصر الرُّبَاعية، فيصليها ركعتني م ن حني َيرُج مسافرًا إىل أن يرجع إىل املدينة، و 

 أمتَّ الرُّباعية يف سفره البتة .
 وأمجع أهل العلم على مشروعية القصر يف السفر الطويل .

 على أقوال :يف حكم القصر هل هو واجب أم ال  اختلف العلماء-2
 أنه واجب .القول األول : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعاين .
َها ) أَوَُّل َما فُر َضت  اَلصَّاَلُة رَْكَعتَـنْي  ، فَأُق رَّْت َصاَلُة اَلسََّفر  َوأمت َّْت َصاَل لقول َعائ شَ -أ ُ َعنـْ َي َاَّللَّ  ُة َاحلََْضر  ( ُمتـََّفٌق َعَلْيه   .َة َرض 

 َاأْلَوَّل  ( .َول ْلُبَخار ين  ) مُثَّ َهاَجَر، فـَُفر َضْت أَْربـًَعا، َوأُق رَّْت َصاَلُة اَلسََّفر  َعَلى 
 فهذا يدل على أن صالة السفر مفروضة ركعتني.

وهو دليل ناهض على الوجوب ، ألن صالة السفر إذا كانت مفروضة ركعتني ، مل جيز الزيادة عليها ، كما أهنا  : قال الشوكاين
 ال جتوز الزيادة على أربع يف احلضر .

ق هللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته ( فقوله ) فاقبلوا ( هذا أمر ، واألمر وحلديث يعلى ابن أمية السابق ، وفيه ) صدقة تصد -ب
 يقتضي الوجوب .

ْبُت َرُسوَل اَّللَّ  السابق وحلديث ابن عمر  -ج ْبُت أَبَا َبْكٍر فـََلْم  يف   ) َصح  ، َوَصح  السََّفر  فـََلْم يَز ْد َعَلى رَْكَعتَـنْي  َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَُّ
 ... ( . ْكَعتَـنْي  َحىتَّ قـََبَضُه اَّللَُّ يَز ْد َعَلى َر 

 على قصر الصالة يف السفر ، فلم ينقل عنه أنه أمت يف سفره ، فمداومته دليل على الوجوب . وجه الداللة : مداومة النيب 
 رواه مسلم ( رَْكَعتَـنْي  َوَعَلى اْلُمق يم  أَْربـًَعا َوَف  اخْلَْوف  رَْكَعةً  َعَلى اْلُمَساف ر   إ نَّ اَّللََّ فـََرَض الصَّالََة َعَلى ل َسان  نَب ين ُكْم )َعبَّاٍس ولقول ابن -د

فهذا الصحايب اجلليل ، قد حكى عن هللا عز وجل أنه فرض صالة السفر ركعتني ، وهو أتقى وأخشى من أن قال الشوكاين : 
 َيكي أن هللا فرض ذلك بال برهان .

 غري واجب .أن القصر سنة مؤكدة القول الثاين : 
 وهذا قول اجلمهور : مالك ، والشافعي ، وأمحد .

 لقوله تعاىل ) فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ( . -أ
 وجه الداللة : قالوا : إن نفي اجلناح يفيد أنه رخصة . 
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ْفُتْم أَْن  قَاَل قـُْلُت ل ُعَمَر ْبن  اخلَْطَّاب  ) -السابق  –يـَْعَلى ْبن أَُميَّة  ثوحلدي -ب لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَْقُصُروا م َن الصَّالَة  إ ْن خ 
ْبَت م ْنُه َفَسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّ   ْبُت مم َّا َعج  ُ » َعْن َذل َك. فـََقاَل  يـَْفت َنُكُم الَّذ يَن َكَفُروا( فـََقْد أَم َن النَّاُس فـََقاَل َعج  َصَدقٌَة َتَصدََّق اَّللَّ

 «.ا َعَلْيُكْم فَاقْـبَـُلوا َصَدقـََتُه هب َ 
 وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزمية ، وأمت عثمان يف آخر حياته وصلى معه الصحابة ، ومل ينكر .:  قال ابن قدامة

 أن قصر الرباعية سنة مؤكدة وأن اإلمتام مكروه .القول الثالث : 
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 الدائم . : إن القصر سنة ، واإلمتام مكروه ، ألنه خالف هدي النيب  قال رمحه هللا
 مل يصلن يف السفر إال ركعتني ، ومل ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط . املسلمون نقلوا بالتواتر أن النيب وقال ابن تيمية : 

 الراجح .وهذا القول هو 
 الرباعية فقط . هيالصلوات اليت تقصر  -3

 إلمجاع يف ذلك ابن حزم يف احمللى ، وابن قدامة يف املغين نقاًل عن ابن املنذر .وقد نقل ا
فاملغرب ال تقصر ألهنا وتر النهار ، فلو قصرت منها ركعة مل يبق منها وترًا ، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحـــــاف هبا بذهاب 

 إجحاف هبا .أكثرها ، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه ، ألن قصرها إىل واحدة 
 :هناك حاالت يتم هبا املسافر  -4

 إذا ذكر صالة حضر يف سفر .احلالة األول : 
 رجل مسافر ، ويف أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر يف بلده من غري وضوء ، فإنه جيب أن يعيدها أربعاً .مثال : 

 ة تعني عليه فعلها أربعاً، فلم جيز له النقصان من عددها.باإلمجاع حكاه اإلمام أمحد، وابن املنذر، ألن الصـالقال ابن قدامة : 
 ما احلكم لو نسي صالة سفر فذكرها يف حضر ؟فائدة : 
 رجل مسافر ، وصلى الظهر ركعتني ، فلما وصل إىل بلده ، ذكر أنه صالها بغري وضوء .مثال : 

 فاملشهور من املذهب أنه جيب أن يعيدها أربعاً ، وهو قول الشافعي .
 قالوا : ألن القصر رخصة من رخص السفر ، يبطل بزواله . -أ

 وألهنا وجبت عليه يف احلضر .-ب
 وذهب بعض العلماء إىل أنه يصليها ركعتني .

 وهو قول احلنفية ، واملالكية .
 قالوا : ألن القضاء َيكي األداء .

 ، واألول أحوط .الصحيح وهذا هو 
 قيم .إذا صلى املسافر خلف املاحلالة الثانية : 

 املسافر مىت ائتم مبقيم وجب عليه اإلمتام ، سواء أدرك مجيع الصالة أو ركعة ، أو أقل  . قال ابن قدامة :
ملا روي عن ابن عباس : ) أنه قيل له : ما بال املسافر يصلي ركعتني يف حال االنفراد ، وأربعًا إذا ائتم مبقيم ؟ فقال : تلك  -أ

يف مسلم بلفظ : ) كيف أصلي إذا كنت مبكة إذا مل أصلن  مع اإلمام ، فقال : ركعتني ، سنة أيب السنة ( . رواه أمحد ، وأصله 
 ( . القاسم 

 وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أنه كان إذا صلى مع اإلمام صلى أربعاً، وإذا صالها وحده صلى ركعتني . -ب
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 فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجلمعة .ألن : هذه صالة مردودة من أربع إىل ركعتني  -ج
 ألنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم هبا يف السفر مث أقام . -د

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
م ليؤمت به ( ، وألن ) إمنا جعل اإلما فقال رمحه هللا : الواجب على املسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم ، لعموم قوله 

 الصحابة كانوا يصلون خلف أمري املؤمنني عثمان يف احلج يف مين ، فكان يصلي هبم أربعاً فيصلون معه أربعاً .
وهذا واضح إذا ما دخل املسافر مع اإلمام من أول الصالة، لكن لو أدرك معه الركعتني األخريتني فهل يسلم؛ ألنه صلى ركعتني 

) فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا (؛ وألن   مبا بقي؟ نقول: يأيت مبا بقي، فيتم أربعًا لعموم قوله وفرضه ركعتان أو يأيت
 املأموم يف هذه احلال ارتبطت صالته باإلمام فلزم أن يتابعه حىت فيما فاته . ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 ته ركعة فأكثر ، ويقصر إذا أدرك معه  أقل من ركعة .: يتم املسافر الصالة خلف املقيم إذا أدرك من صال القول الثاين
 وهو قول احلسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، وقول لألوزاعي ، وهو مذهب مالك .

 رواه عبد الرزاق عن الزهري وقتادة يف مسافر يدرك من صالة املقيمني ركعة، قاال: يصلي بصالِتم، فإن أدركهم جلوساً صلى ركعتني. 

 رواه عبد الرزاق وقال احلسن يف مسافر أدرك ركعة من صالة املقيمني يف الظهر قال: يزيد إليها ثالثاً، وإن أدركهم جلوساً صلى ركعتني . 

 ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك ( . لقوله -أ
وفضلها، فدلَّ ذلك على أن من دلَّ هذا احلديث على أن من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة، أي: حكمها ووقتها 

 أدرك أقل من ركعة مل يدرك شيئاً من ذلك، وأن الركعة حد أدَن إلدراك تلك الفضائل .
 وألن من أدرك من اجلمعة ركعة أمتها مجعة ، ومن أدرك أقل من ذلك ال يلزمه فرضها .-ب
يئًا منها ، وإذا مل يدرك شيئًا من صالة املقيم أن املسافر إذا مل يدرك ركعة من الصالة كاملة فهو يف حكم من مل يدرك ش-ج

 صلى ركعتني بإمجاع .
 : املسافر يقصر الصالة سواء خلف مقيم أو غريه . القول الثالث

 وهو قول إسحاق ، والشعيب ، وطاووس ، وهو مذهب الظاهرية .
 اَلُة اَلسََّفر  َوأمت َّْت َصاَلُة َاحلََْضر  ... ( .) أَوَُّل َما فُر َضْت اَلصَّاَلُة رَْكَعتَـنْي  ، فَأُق رَّْت صَ  عائشةحلديث 

 فدل هذا احلديث على أن صالة السفر هي األصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فال يتغري حكمها باالئتمام .
 إذا نوى اإلقامة أكثر من أربع أيام .احلالة الثالثة : 

 يها إن شاء هللا ( .) وهذه مسألة خالفية سيأيت ذكر اخلالف ف
 أم ال على قولني :جيوز القصر يف سفر املعصية اختلف العلماء : هل -5

 جيوز له القصر .القول األول : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، واختاره ابن تيمية .

 ية وغريه .قال النووي : وذهب احلنفية ، والثوري ، واألوزاعي ، واملزين من أصحاب الشافعي ِبواز القصر يف سفر املعص
 ألن فرض السفر ركعتان ، وألنه داخل َتت النصوص املطلقة .: قالوا 

 ال جيوز له القصر .القول الثاين : 
 وهذا مذهب اجلمهور : مالك ، والشافعي ، وأمحد .

صيالً للمفسدة ، ألن الرتخيص شرع لإلعانة على َتصيل املقصد املباح توصالً للمصلحة ، فلو شرع هنا لشرع إعانة على احملرنم َت
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 والشرع منزه عن هذا .
 ف .فإن الرخصة سهولة من هللا لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره ال يناسب حاله التخفي قال السعدي:

 . القول األولوالراجح 
 اختلف العلماء يف ما املسافة اليت يعتَّب هبا املسافر إذا قطعها مسافراً على أقوال :-6
 ثالثة أميال .قول األول : ال

 وهذا مذهب الظاهرية .
َخ، َصلَّى رَْكَعتَـنْي  ( قَاَل )  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ   حلديث أََنٍس  ريََة َثاَلثَة  أَْمَيالٍ أَْو فـَرَاس   م .َرَواُه ُمْسل   إ َذا َخرََج َمس 

 ميل واحد .القول الثاين : 
 وهذا مذهب ابن حزم .

 ق السفر يف كتاب هللا تعاىل ، كقوله ) َوإ َذا َضَربـُْتْم يف  اأْلَْرض ( .واحتج له بإطال-أ
 مل َيص هللا وال رسوله وال املسلمون بأمجعهم سفراً من سفر . -ب
 وثبت ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح كما عند ابن أيب شيبة .-ج

 [كيلو   83أربعة برد ، تقريباً  ]. أن أقل مسافة للقصر هي مرحلتان لسري اإلبل احململة القول الثالث : 
 وهذا مذهب األكثر .

 فهو قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 واستدلوا باآلثار املروية عن بعض الصحابة يف َتديد السفر الذي تقصر فيه الصالة ، وأنه ما كان على مسافة أربعة برد .

ني ويفطران يف أربعة برد فما فوق .( رواه البخاري تعليقًا والبيهقي ، قال فعن عطاء ) أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعت
 النووي : بإسناد صحيح .

وعنه قال ) قلت البن عباس : أأقصر إىل عرفة ؟ فقال : ال ، قلت : أأقصر إىل مىن ؟ قال : ال ، قلت : أأقصر إىل الطائف 
وابن أيب شيبة ، قال احلافظ يف التلخيص : ، وعقده بيده ( رواه البيهقي  وإىل عسفان ؟ قال : نعم ، وذلك ْثانية ، أربعون ميالً 

 إسناده صحيح .
 أن أقل مدة تقصر فيها الصالة هي ثالثة أيام .القول الرابع : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 أو ذو حمرم منها( متفق عليه . قال )ال تسافر املرأة فـوق ثالثة أيام ولياليهن إال ومعها زوجها حلديث ابن عمر . أن النيب  -أ

ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ( وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، وألن الثالثة  وحلديث علي قال ) جعل رسول هللا  -ب
 متفق عليها وليس يف أقل من ذلك توقيف وال اتفاق .

  أنه ال حد للسفر باملسافة ، فكل ما عد سفراً فهو سفر .القول اْلامس : 
 واختار هذا ابن تيمية ، وابن قدامة يف املغين .

َوإ َذا َضَربـُْتْم يف  اأْلَْرض ( فا هل علق مشروعية قصر الصالة على مطلق الضرب يف األرض ، فيصدق ذلك على كل لقوله تعاىل )-أ
 على إطالقه . مسافر ، قصرياً كان سفره أو طوياًل ، وحيث ال دليل يدل على تقييد هذا املطلق فيجب العمل به

 أن التقدير بابه التوقيف فال جيوز املصري إليه برأي جمرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه وال نظري يقاس عليه  -ب
قال ابن قدامة بعد ذكره األقوال : وال أرى ملا صار إليه األئمة حجة ، ألن أقوال الصحابة متعارضة خمتلفة ، وال حجة فيها مع 
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 لوجهني :تثبت أقواهلم ، امتنع احلصر إىل التقدير الذي ذكروه ،  االختالف ، وإذا مل
 اليت رويناها ، ولظاهر القرآن ، فإن ظاهره إباحة القصر ملن ضرب يف األرض  أنه خمالف لسنة النيب األول : 
 نظري يقاس عليه ، واحلجة مع من أن التقدير بابه التوقيف ، فال جيوز املصري إليه برأي جمرد سيما وال أصل يرد إليه ، والالثاين : 

 أباح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلمجاع على خالفه .
، بل األحكام اليت علقها  قال ابن تيمية : الفرق بني السفر الطويل والقصر ، ال أصل له يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا 

  هللا بالسفر مطلقة .
 قول اجلمهور . واألحوط

  معىن قوله يف حديث أنس السابق  ) كان إذا خرج ثالثة أميال ... ( فائدة ما: 
وأما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثالثة أميال ، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويالً فقيل : قال النووي : 

 .  [اجلمهور  ]فتباعد ثالثة أميال قصر 
 سافة قصر الصالة .إىل هذه امل إذا خرج رسول هللا وقيل : 

 فعلى هذا القول الثالثة فراسخ هي كل املسافة .
 وقد أخذ هبذا الظاهرية ، فقالوا : أن أقل مسافة القصر ثالثة أميال .

  يبدأ املسافر بالقصر إذا فارق عمران بلده . -7
 وهذا مذهب مجاهري العلماء : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأمحد .

 أمجعوا على أن املريد للسفر أن يقصر إذا خرج من مجيع القرية اليت َيرج منها . قال ابن املنذر:
 وقال احلافظ : وهذا مذهب مجهور أهل العلم، أن املسافر إذا أراد سفراً تقصر يف مثله الصالة ال يقصر حىت يفارق مجيع البيوت.

 ضارباً يف األرض حىت َيرج ، وقبل مفارقته ال يكون ضارباً فيها .، وال يكون لقوله تعاىل ) َوإ َذا َضَربـُْتْم يف  اأْلَْرض (  -أ
 .إمنا كان يقصر إذا ارَتل  وألن النيب -ب
 ه .متفق عليالظهر باملدينة أربعاً ، وبذي احلليفة ركعتني (  ويف حديث أنس قال ) صليت مع النيب -ج

عنهما أنه كان إذا خرج حاجاً، أو معتمراً قصر الصالة بذي عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا وروى مالك بإسناد صحيح 
 احلليفة .

 ومن املعقول : فإنه ال يطلق على الشخص مسافراً إال إذا باشر السفر وفعله ، وال يكون ذلك إال خبروجه من بلده .-د
املفارقة بالرؤية ، بل املفارقة بالبدن حىت لو   قال الشيخ ابن عثيمني : املسافر ال يعد مسافراً إال إذا فارق العمران ، لكن ليس املراد

 كان بينه وبني البلد ذراعاً واحداً، فله أن يرتخص برخص السفر.
قال النووي : وقال جماهد ال يقصر املسافر هنارًا حىت يدخل الليل ، قال ابن املنذر : ال نعلم أحدًا وافقه ، وعن عطاء  فائدة :

 : فهذان املذهبان فاسدانه القصر ، أنه قال إذا جاوز حيطان داره فل
احلليفة حني خرج من املدينة ، ومذهب عطاء وموافقيه منابذ  يبذ فمذهب جماهد منابذ لألحاديث الصحيحة يف قصر النيب 

 .   ) اجملموع شرح املهذب ( .السم السفر 
 فقط .السفر  هوسبب قصر الصالة  -8

 ْرض  فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن تـَْقُصُروا م َن الصَّالة  ... ( .قال تعاىل ) َوإ َذا َضَربـُْتْم يف  اأْلَ 
 ما احلكم يف رجل دخل عليه وقت صالة الظهر وسافر فهل له القصر؟ -9
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 إذا دخل عليه وقت الصالة وخرج من البلد فإنه يصلي صالة مسافر .
 مام أمحد .وهو قول اجلمهور كأيب حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ورواية عن اإل

 ألن احلكم للمكان ال للزمان . 
 وقيل : ليس له القصر .

 ألهنا وجبت عليه يف احلضر فلزمه إمتامها وهذا أحد القولني يف مذهب اإلمام أمحد .
وهذا القول فيه ضعف ، وينتقض مبا لو دخل عليه الوقت يف السفر ومل يصل حىت رجع إىل بلده فإنه يصلي صالة مقيم عند 

لة وغريهم ، فبان أن احلكم للمكان ال للزمان ، فحيثما صلى اعتَّب مكانه ، فإن صلى يف السفر فإنه يصلي صالة مسافر احلناب

 .وإن صلى يف احلضر صلى صالة مقيم 
: إذا سافر اإلنسان بعد دخول الوقت وصلى يف مسريه ، فإنه يقصر صالته كما أنه لو دخل عليه  قال الشيخ ابن عثيمني

،  ، فمىت فعل الصالة يف السفر قصرها و يف السفر مث وصل بلده فإنه يتم الصالة؛ ألن العَّبة بفعل الصالة ال بوقتهاالوقت وه
 ومىت فعلها يف احلضر أمت .

 اختلف العلماء ، ما هي املدة اليت إذا أقامها املسافر يعتَّب مقيماً ؟ على أقوال كثرية :-10
 ربعة أيام ، فإذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه .أن أقل مدة اإلقامة أالقول األول : 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء ، وبه قال املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز رمحه هللا .
والسابع ، قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة ، فأقام هبا الرابع واخلامس والسادس  حلديث أنس ، حيث أن النيب -أ

 وصلى الصبح يف يوم الثامن مث خرج إىل مىن .
 أن يقصر الصالة . قالوا : فيجوز ملن كانت إقامته كإقامة النيب 

 باألبطح يف عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية . قالوا : وإقامة النيب 
وبني إقامته مبكة عام حجة الوداع ، ويظــــــهر الفرق من مبكة عام الفتح وبتبوك ،  وقالوا : إن هناك فرقًا كبريًا بني إقامته 

 : وجهني
عام الفتح ، ويف إقامة تبوك إقامة طارئة ، وغري مقصودة من قبل ، بل اقتضتها مصاحل اجلهاد  إن إقامة النيب أواًل : 

من أجل اجلهاد ومنازلة األعداء والكر  ومتطلبات الفتح ، فهي إقامة غري معلومة البداية ، وغري حمددة النهاية ، ألن هذا السفر
والفر ، ال من أجل املكث واإلقامة ، ومن املعلوم أن من كانت هذه حاله ، فإنه ال يدري ما سيواجهه من أوضاع ، لذا فإنه ال 

، وعدم نقله يصح أن يقال قد بيت اإلقامة ، أو أنه قد حدد موعد الرحيل ، حىت تكون النهاية معلومة إذ لو فعله لنقل إلينا 
 دليل على عدم فعله .

 عام الفتح ، ويف عام تبوك ملا علم من معرفة النيب  مبكة عام حجة الوداع ختتلف عن إقامته  إن إقامة النيب ثانيًا : 
ريش إىل قد طرقه قبل اهلجرة وبعدها ، كما أنه طريق ق بعدد األيام اليت َيتاجها من أراد الرحلة من املدينة إىل مكة ، ألنه 

رحلة الصيف ، مث إنه كان طريقًا آمنًا عام حجة الوداع ، كما أن اليوم الذي يبدأ به احلج معلوم ملا عرف من أن مشروعية احلج  
 كانت يف السنة التاسعة فمشروعيته سابقة على حجة الوداع .

 لبداية والنهاية .باألبطح قبل احلج إقامة مقصودة ، وهي معلومة ا هلذه األسباب كلها فإن إقامته 
 م .رواه مسل) ميكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثاً (  واستدلوا بقوله -ب
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 يستنبط من ذلك أن إقامة ثالثة أيام ال خترج صاحبها من حكم املسافر .:  قال ابن حجر
عليه الرتخص ، وإن نوى دون أن مدة اإلقامة مخسة عشر يومًا ، فإذا نوى إقامة مخسة عشر يومًا فأكثر امتنع القول الثاين : 
 ذلك ترخص .

 وهذا مذهب احلنفية .
ملا روي عن ابن عباس وابن عمر أهنما قاال ) إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ، ويف نفسك أن تقيم مخسة عشر يومًا ، أكمل 

 رواه الطحاوي . الصالة هبا ، وإن كنت ال تدري مىت تظعن فاقصرها ( 
 أقوال الصحابة يف املسائل اليت لالجتهاد فيها مسرح ، وهذه منها .أنه ال حجة يف :  ويرد عليهم

 وأيضاً فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر خالف ما حكي عنهم .
 أن مرجع ذلك إىل العرف ، فإنه يقصر ولو طالت املدة ما مل جيمع اإلقامة .القول الثالث : 

  رمحه هللا .ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختاره الشيخ ابن عثيمني
للمسافر القصر والفطر ما مل جيمع على اإلقامة واالستيطان ، والتمييز بني املقيم واملسافر نية أيام معلومة يقيمها  قال رمحه هللا : 

 ليس هو أمراً معلوماً ال بشرع وال عرف .
 مذهب اجلمهور . واألحوط

 عائشة ، وعثمان .أمت يف السفر : فائدة 
روى البيهقي عن عروة عن عائشة )أهنا كانت تصلي يف السفر أربعاً، فقلت هلا: لو صليت ركعتني ؟ فقالت: يا فقد أما عائشة , 

 ابن أخيت، إنه ال يشق علين( وسنده صحيح .
 وهو دال على أهنا تأولت أن القصر رخصة ، وأن اإلمتام ملن ال يشق عليه أفضل .:  قال احلافظ

 فته ست سنوات .فقد أمت يف آخر خالأما عثمان , 
الَفَت ه  مُثَّ إ نَّ عُ  َعن  اْبن  ُعَمَر قَاَل ) َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   ْثَماَن مب  ىًن رَْكَعتَـنْي  َوأَبُو َبْكٍر بـَْعَدُه َوُعَمُر بـَْعَد َأىب  َبْكٍر َوُعْثَماُن َصْدرًا م ْن خ 

َمام  َصلَّى أَْربَعاً َوإ َذا َصالََّها َوْحَدُه َصلَّى رَْكَعتَـنْي ( رواه مسلم .َصلَّى بـَْعُد أَْربَعاً . َفَكاَن اْبُن ُعَمَر إ َذا َصلَّ   ى َمَع اإل 
  بعض األسباب الِت قيلت يف سبب إَتام عثمان: 

 اختلف العلماء يف سبب إمتام عثمان :
يتومهــــــوا أهنا ركعتان يف احلضر أن األعراب قد حجوا يف تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصالة أربع ، لئال فقيل : 
 والسفر .

، فكانوا حديثي عهد باإلسالم ، والعهد بالصالة قريب ، ومع هذا فلم  بأهنم كانوا أحرى بذلك يف حج النيب ورد هذا : 
 . يـَُربن ع هبم النيب 

 إنه كان إماماً للناس ، واإلمام حيث نزل فهو عمله وحمل واليته .وقيل : 
 كان هو أوىل بذلك ومل يربنع .  بأن إمام اخلالئق على اإلطالق رسول هللا ورد هذا : 

 إنه كان قد عزم على اإلقامة واالستيطان مبىن ، واختاذها داراً للخالفة .وقيل : 
قامة مبكة بعد  من املهاجرين األولني، وقد َمنع  وهذا التأويل أيضًا مما ال يقوى، فإن عثماَن  نسكهم، املهاجرين من اإل 

من ذلك، وإمنا رَخص فيها ثالثًا وذلك ألهنم  ورخَّص هلم فيها ثالثة أيام فقط، فلم يكن ُعثماُن ل يقيم هبا، وقد منع النيبُّ 
، فإنه ال يُعاد فيه، وال ُيسرتجع ، وما تُر َك َّللن  . تركوها َّللن



 355 

 ه ، أو كان له به زوجة ، أمت ، ورجح هذا ابن القيم.إنه كان قد تأهل مبىن ، واملسافر إذا أقام يف موضع ، وتزوج فيوقيل : 
 لورود حديث يف ذلك عند أمحد ) من تأهل ببلدة ، فإنه يصلي صالة مقيم ( .

 ورجح هذا ابن القيم وقال : وهذا أحسن ما اعُتذ ر به عن عثمان.
ن ال َيتج به ، ويرده قول عروة : إن فهذا احلديث ال يصح ، ألنه منقطع ، ويف رواته مفقال : ورد هذا احلافظ ابن حجر ، 

 عائشة تأولت ما تأول عثمان .
أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان  -وهللا تعاىل أعلم  -الذي يظهر يل  والراجح ما قاله الشنقيطي يف أضواء البيان , حيث قال :

، كما ثبت يف صحيح مسلم ، أنه وعائشة يف اإلمتام يف السفر ، أهنما فهما من بعض النصوص أن القصر يف السفر رخصة 
 .صدقة تصدق هللا هبا ، وأنه ال بأس باإلمتام ملن ال يشق عليه ذلك كالصوم يف السفر 

 باُب اجلمِع بني الصالتني يف السفرِ 
 هو ضم إحدى الصالتني إىل األخرى ، والصالتني اليت يصح مجعهما : الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء .: اجلمع 
َيَْمُع يف السََّفِر بـَنْيَ َصالِة الظُّْهِر َواْلَعْصِر , إَذا    ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َعْن عَ -132

 ء ( .َكاَن َعَلى َظْهِر َسرْيٍ , َوَيَْمُع بـَنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشا
---------- 

 بني صاليت الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء يف السفر .احلديث دليل على جواز اجلمع  -1
 ني :قسمينقسم إىل اجلمع و

 قسم متفق عليه بني العلماء ، وهو اجلمع بعرفة ومزدلفة .القسم األول : 
 قال ابن عبد الَّب : وقد أمجع املسلمون على اجلمع بني الصالتني بعرفة ومزدلفة .

 ع للسفر .خمتلف فيه ، وهو اجلمالقسم الثاين : 
 وقد اختلف العلماء فيه :

 ال جيوز اجلمع مطلقاً يف غري عرفات ومزدلفة .القول األول : 
 وهذا قول أيب حنيفة .

 قال احلافظ : وقال قوم ال جيوز اجلمع مطلقاً إال بعرفة ومزدلفة، وهو قول احلسن، والنخعي، وأيب حنيفة وصاحبيه .
ْت َعَلى اْلُمْؤم ن نَي ك َتابًا َمْوُقوتًا ( أي هلا وقت معني له ابتداء فال جيوز التقدم عليه ، وانتهاء فال لقوله تعاىل ) إ نَّ الصَّالَة َكانَ -أ

 جيوز التأخر عنه .
 ولقوله تعاىل ) َحاف ُظوا َعَلى الصََّلَوات ( أي يف أوقاِتا .-ب

أخر املغرب مثاًل إىل آخر وقتها ، وعجل العشاء يف أول  ، وهو أنه ومحلوا الروايات اليت فيها اجلمع يف السفر على اجلمع الصوري
 وقتها .

 جواز اجلمع تقدمياً وتأخرياً .القول الثاين : 
 م .وهو قول أكثر أهل العل:  قال يف املغين

لى وقال اخلطايب: وقال كثري من أهل العلم: جيمع بني الصالتني يف وقت إحدامها، إن شاء قدم العصر، وإن شاء أخر الظهر ع
ظاهر األخبار املروية يف هذا الباب، وهذا قول ابن عباس، وعطاء بن أيب رباح، وسامل بن عبد هللا، وطاوس، وجماهد، وبه قال 

 الفقهاء: الشافعي، وإسحاق ابن راهويه، وقال أمحد بن حنبل: وإن فعل مل يكن به بأس .
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 وقال البغوي : فذهب كثري من أهل العلم إىل جوازه .
 ذهب إىل جوازه كثري من الصحابة والتابعني .: ل األوطار قال يف ني

 أمجعني . اجلمع بني الصالتني بعذر السفر من األمور املشهورة املستعملة ما بني الصحابة والتابعني  وقال البيهقي:
 فهو قول الشافعي وأمحد . 
نَـُهَما،  )إ َذا ا ْرََتََل قـَْبلَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  قال ) أََنسحلديث -أ َأْن َتز يَغ اَلشَّْمُس َأخََّر اَلظُّْهَر إ ىَل َوْقت  اَْلَعْصر ، مُثَّ نـََزَل َفَجَمَع بـَيـْ

 فَإ ْن زَاَغْت اَلشَّْمُس قـَْبَل أَْن يـَْرَتَ َل َصلَّى اَلظُّْهَر، مُثَّ رَك َب ( ُمتـََّفٌق َعَلْيه .
يًعا (  َاَّللَّ  قَاَل ) َخَرْجَنا َمَع َرُسول   ْن ُمَعاٍذ وع -ب يًعا، َواْلَمْغر َب َواْلع َشاَء مجَ  يف  َغْزَوة  تـَُبوَك، َفَكاَن ُيَصلن ي اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر مجَ 

 َرَواُه ُمْسل ٌم . 
 مجع يف عرفة ومزدلفة . وألن النيب -ج
ن غري خوف وال مطر، قيل البن عباس: مجع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء باملدينة م وعن ابن عباس : ) أن النيب -د

 ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن ال َيرج أمته ( رواه مسلم .
 أنه جيوز مجع التأخري دون التقدمي .القول الثالث : 

 وهذا مذهب مالك ، واختاره ابن حزم .
 السابق .حلديث أنس 

 وأما مجع التقدمي فلم يصح فيه حديث .
 ، وهو جواز اجلمع تقدمياً وتأخرياً . مذهب اجلمهور الراجح والقول

 .ما اجلواب عن أدلة أصحاب القول األول وأ
بأن اجلمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من اإلتيان بكل صالة يف وقتها ، ألن أوائل :  قال اخلطايبفقد 

 األوقات وأواخرها مما ال يدركه أكثر اخلاصة فضاًل عن العامة .
وأيضًا فإن األخبار جاءت صرَية باجلمع يف وقت إحدى الصالتني ، وذلك هو املتبادر :   الفتح مؤيدًا ملا قاله اخلطايبوقال يف

 إىل الفهم من لفظ اجلمع .
 : ) مل يصح حديث يف مجع التقدمي (وأما اجلواب عن أصحاب القول الثالث : 

، وصح أيضًا يف احلضر كما يف حديث ابن عباس السابق ) مجع أنه صح التقدمي يف عرفات كما يف صحيح مسلم فاجلواب : 
 بني ... من غري خوف وال مطر ( وإذا صح مجع التقدمي يف احلضر ففي السفر من باب أوىل .

 ذهب بعض العلماء إىل أن اجلمع خاص مبن جدن به السري . -2
 إذا جدن به السري ( .جيمع بني املغرب والعشاء  حلديث ابن عمر ، وفيه ) رأيت رسول هللا 

 وذهب األكثر إىل جوازه للجادن بالسري واملقيم .
 قال الشيخ ابن عثيمني : األفضل للمسافر النازل أن ال جيمع ، وإن مجع فال بأس ، ويف حق السائر مستحب 

 األفضل يف اجلمع فعل األرفق باملسافر من تقدمي وتأخري . -3
 ُم اْلُيْسَر َوال يُر يُد ب ُكُم اْلُعْسر ( .لقوله تعاىل ) يُر يُد اَّللَُّ ب كُ -أ

 واجلمع إمنا شرع رفقاً باملكلف ، فما كان هو أرفق فهو أفضل .-ب
 ما احلكم إذا تساوى األمران عند اإلنسان أي تساوى عنده َجع التقدمي والتأخري فأيهما أفضل؟فائدة : 
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 وىل عن وقتها، والصالة بعد وقتها جائزة جمزئة.األفضل هنا التأخري ،ألن التأخري غاية ما فيه تأخري األ
 أما التقدمي ففيه صالة الثانية قبل دخول وقتها، والصالة قبل دخول الوقت ال تصح ولو جهالً .

 للجمع بني الصالتني شروطاً ذكرها العلماء :-4
 الشرط األول : الرتتيب .
 بأن يبدأ باألوىل مث الثانية .

 ا كما رأيتموين أصلي ( .قال : ) صلو  ألن النيب -أ
 وألن الشرع جاء برتتيب األوقات والصلوات ، فوجب أن تكون كل صالة يف احملل الذي رتبها الشارع فيه .-ب

 الشرط الثاين : النية .
 قالوا : ال بد أن ينوي عند افتتاح األوىل .

 له أن جيمع . : دخل يف الصالة األوىل وهو ال ينوي اجلمع ، مث يف أثناء الصالة بدا مثال
 : إنسان صلى األوىل ، وبعدما سلم نوى اجلمع .اختلف العلماء ، هل يصح أم ال ؟ مثال آخر

 ال يصح اجلمع .القول األول : 
 وهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة فال بد من نية اجلمع .

 ) إمنا األعمال بالنيات ( . حلديث عمر . قال 
 تفعل يف وقت األوىل مجعاً ، وقد تفعل سهواً فال بد من نية متيزها .وجه الداللة : إن الصالة الثانية 

 ال يشرتط للجمع نية .القول الثاين : 
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، ورجحه النووي وابن حجر .

ه سيجمع حىت قضى الصالة ملا مجع بأصحابه مل يعلمهم بأنه سيجمع قبل الدخول ، بل مل يكونوا يعلمون أن ألن الرسول 
 األوىل .

ملا كان يصلي بأصحابه مجعًا وقصرًا مل يكن يأمر أحدًا منهم بنية اجلمع والقصر ، بل خرج من  إن النيب قال ابن تيمية : 
لى هبم املدينة إىل مكة يصلي ركعتني من غري مجع ، مث صلى هبم الظهر بعرفة ومل يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ، مث ص

 العصر ، ومل يكونوا نووا اجلمع ، وهذا مجع تقدمي  .
 أنه ال يشرتط نية اجلمع عند إحرام األوىل ، والذي يشرتط هو وجود سبب اجلمع عند اجلمع . الراجح فهذا القول هو

 ثالثاً : املواالة .
 بأن ال يفرق بني الصالة تفريقاً كثرياً .
 قولني :واختلف العلماء يف هذه املسألة على 

 أنه يشرتط املواالة بني الصالتني يف مجع التقدمي . القول األول :
 وهذا قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

قالوا : بأن اجلمع يصرين الصالتني اجملموعتني كالصالة الواحدة ، فال جيوز التفريق بينهما ، كما ال جيوز التفريق بني ركعات الصالة 
 الواحدة .

 ال يشرتط .الثاين : القول 
 واختاره ابن تيمية . 
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 فيجوز مثاًل أن يصلي الظهر ، مث يتوضأ ويسرتيح ، مث يصلي العصر .
 قالوا : ألن اجلمع هو من باب ضم الصالة إىل األخرى يف الوقت ال يف الفعل ، فإذا جاز اجلمع صار الوقتان وقتاً واحداً .

 واألحوط القول األول .
 ع إال بني الظهرين أو بني العشاءين .ال جيم:  1فائدة 

أمجع املسلمون أنه ليس ملسافر وال مريض وال يف حال املطر ، جيمع بني الصبح والظهر ، وال بني العصر قال ابن عبد الْب : 
 واملغرب ، وال بني العشاء والصبح ، وإمنا اجلمع بني صاليت الظهر والعصر ، وبني صاليت املغرب والعشاء .

 أن الصالة يف اجلمع تصلى بأذان واحد وإقامتني . ] وسبقت املسألة [ :  2فائدة 
 رجل مسافر نوى مجع التأخري ، ولكنه قدم إىل بلده قبل خروج وقت األوىل .:  3فائدة 

 ال جيوز له أن جيمع األوىل إىل الثانية ، ألن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليها يف وقتها .
بني الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال سفر ،  س قال : ) مجع رسول هللا عن ابن عبا:  4فائدة 

 قال سعيد بن جبري : ) قلت البن عباس : مل فعل ذلك ؟ قال : أراد أن ال َيرج أمته ( .
 ويف رواية : ) وال مطر ( اختلف العلماء ، ما سبب اجلمع يف هذا ؟

 مجع بعذر املطر .قيل : 
 وهذا ضعيف بالرواية األخرى : ) من غري خوف وال مطر ( .قال النووي : 

 إنه كان يف غيم ، فصلى الظهر مث انكشف الغيم وبان وقت العصر دخل فصالها .وقيل : 
 وهذا أيضاً باطل ، ألنه وإن كان فيه أدَن احتمال يف الظهر والعصر ، ال احتمال فيه يف املغرب والعشاء .قال النووي : 

: على تأخري األوىل إىل آخر وقتها فصالها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصالها ، فصارت صالته صورة  ومنهم من تأوله
 مجع .

 وهذا أيضاً ضعيف أو باطل ، ألنه خمالف للظاهر خمالفة ال َتتمل  .قال النووي : 
قبله إمام احلرمني ، وجزم به من القدماء ابن املاجشون  وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطيب ، ورجحهقال احلافظ ابن حجر : 

 والطحاوي ، وقواه ابن سيد الناس .
 ورجحه احلافظ ابن حجر .

 هو حممول على اجلمع بعذر املرض أو حنوه مما هو يف معناه من األعذار . وقيل : 
 ديث .وهذا قول أمحد بن حنبل ، واختاره اخلطايب ، وهو املختار يف تأويله لظاهر احل

 باُب اجلُُمعةِ 
 اختلف يف سبب تسمية اجلمعة هبذا االسم :

 ألن هللا تعاىل مجع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أمحد ، ورجحه احلافظ ابن حجر والشوكاين .فقيل : 
 الجتماع الناس فيها يف املكان اجلامع لصالِتم .وقيل : 
 األرض .ألن هللا تعاىل مجع فيه آدم مع حواء يف وقيل : 
 ملا مجع فيه من اخلري .وقيل : 

 قال احلافظ : باالتفاق أنه كان يسمى يف اجلاهلية الَعُروبة .
 . ذهب مجهور العلماء إىل أن اجلمعة إمنا فرضت باملدينة 
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ة  فَاَسَعْوا إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ  ( ، ألن هذه السورة واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّالة  م ْن يـَْوم  اجلُُْمعَ 
 كان يصلي اجلمعة مبكة قبل اهلجرة .  مدنية ، وأنه مل يثبت أن النيب 

 واجلمعة فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع :
ٌر َلُكْم إ ْن ُكْنُتْم قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّالة  م ْن يـَْوم  اجلُُْمَعة  فَا-أ َسَعْوا إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ  َوَذُروا اْلبَـْيَع َذل ُكْم َخيـْ

 تـَْعَلُمون ( .
َعا َرُسوَل َاَّللَّ   وَعْن َعْبد  َاَّللَّ  ْبن  ُعَمَر، َوَأيب  ُهَريـْرََة -ب ْنََّب ه  -يـَُقوُل  أَنَـُّهَما َسَ  اٌم َعْن َوْدع ه ُم ) لَيَـْنَته نَيَّ أَقْـوَ  -َعَلى أَْعَواد  م 

، أَْو لََيْخت َمنَّ َاَّللَُّ َعَلى قـُُلوهب  ْم، مُثَّ لََيُكونُنَّ م َن اَْلَغاف ل نَي ( َرَواُه ُمْسل    م .َاجلُُْمَعات 
ُروَن السَّاب ُقوَن يـَْوَم اْلق َيامَ  أَنَُّه َسَ َع َرُسوَل هللا   عن َأيَب ُهَريـَْرَة  -ج ة  بـَْيَد أَنَـُّهْم أُوُتوا اْلك َتاَب م ْن قـَْبل َنا مُثَّ َهَذا يـَُقوُل ) حَنُْن اآلخ 

 النََّصـــــاَرى بـَْعَد َغٍد ( متفق عليه .يـَْوُمُهُم الَّذ ي فُر َض َعَلْيه ْم فَاْختَـَلُفوا ف يه  فـََهَدانَا اَّللَُّ فَالنَّاُس لََنا ف يه  تـََبٌع اْليَـُهوُد َغًدا وَ 
َّ وحلديث ابن مسعود . -د  قَاَل ل َقْوٍم يـََتَخلَُّفوَن َعن  اجلُُْمَعة  ) َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر َرُجاًل ُيَصلن ى ب النَّاس  مُثَّ ُأَحرن َق َعَلى َأنَّ النَّيب 

 ر َجاٍل يـََتَخلَُّفوَن َعن  اجلُُْمَعة  بـُُيوتـَُهم ( رواه مسلم .
معة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة : عبد مملوك ، أو قال ) اجل وحلديث طارق بن شهاب . عن النيب  -هـ

 امرأة ، أو صيب ، أو مريض ( رواه أبو داود .
 قال ) رواح اجلمعة واجب على كل حمتلم ( رواه أبو داود . وحلديث حفصة . عن النيب  -و

 أمجع املسلمون على وجوب صالة اجلمعة .  قال ابن قدامة :
 اً ابن املنذر .وحكى اإلمجاع أيض 

َفَع رَ  . ُثَّ , َوُهَو َعَلى اْلِمْنَْبِ َر وََكبـََّر النَّاُس َورَاَءهُ َفَكبـَّ  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ قَاَم اِعِديِ  قَاَل )ِن َسْعٍد السَّ َعْن َسْهِل بْ -134
, : أَيُـَّها النَّاسُ , فـََقالَ َّتَّ فـََرَغ ِمْن آِخِر َصالتِِه . ُثَّ َأقْـَبَل َعَلى النَّاسِ , ُثَّ َعاَد حَ  َسَجَد يف َأْصِل اْلِمْنَْبِ , َحَّتَّ فـَنَـَزَل اْلَقْهَقَرى

َا صَ  َها -َويف َلْفظٍ -ْعَلُموا َصالِت , َولِتَـ نَـْعُت َهَذا لَِتْأَتُّوا ِب إَّنَّ َهاَصلَّى َعَليـْ َها. ُثَّ َكبـََّر َعَليـْ  .(ىفـَنَـَزَل اْلَقْهَقرَ  ,. ُثَّ رََكَع َوُهَو َعَليـْ
----------- 

 احلديث مل يذكره املصنف كامالً ، ولفظه كامالً :(  رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ قَاَم  :َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ  قَاَل )  
ْنََّب  م مَّ ُعوُدُه َفَسأَُلوُه َعْن َذل َك فـََقاَل َواَّللَّ  إ ينن  َأنَّ ر َجااًل أَتـَْوا َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاع د يَّ وَ  ) َحاز م ْبن د يَنار َأيبعن  َقد  اْمتَـَرْوا يف  اْلم 

َع َوأَوََّل يـَْوٍم َجَلَس َعَلْيه  َرُسوُل هللا   َرأٍَة َقْد ََسَّاَها امْ  -إ ىَل ُفالَنََة  أَْرَسَل َرُسوُل هللا   أَلْعر ُف مم َّا ُهَو ، َوَلَقْد رَأَيـُْتُه أَوََّل يـَْوٍم ُوض 
َا ُمر ي ُغاَلَمك  النَّجَّاَر أَْن يـَْعَمَل يل  أَْعَواًدا َأْجل ُس َعَلْيه نَّ إ َذا َكلَّْمُت النَّاَس فََأَمَرْتُه فـََعم َلهَ  -َسْهٌل  ا م ْن َطْرفَاء  اْلَغابَة  مُثَّ َجاَء هب 

َا فَـ  فََأْرَسَلْت إ ىَل َرُسول  هللا   َعْت َهاُهَنا مُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللا  فََأَمَر هب  َها مُثَّ  ُوض  َها مُثَّ رََكَع َوْهَو َعَليـْ َها وََكبـََّر َوْهَو َعَليـْ َصلَّى َعَليـْ
ْنََّب  مُثَّ َعاَد فـََلمَّا فـَرََغ أَقْـَبَل َعَلى النَّاس  فـََقاَل أَيُـَّها النَّ  َا َصنَـْعُت َهَذا ل َتْأمَتُّوا َول تَـَعلَُّموا َصاَليت  انـََزَل اْلَقْهَقَرى َفَسَجَد يف  َأْصل  اْلم   (.ُس إ منَّ

 قال ابن حجر : مل أقف على أَسائهم . (َأنَّ رَِجاالً أَتـَْوا َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ ) 
 . جتادلوا: فإن معناه ( أن متاروا ) عند مسلم ، وجاء  من املماراة وهي اجملادلة (َوَقِد اْمتَـَرْوا يف اْلِمْنَْبِ ) 
 ويف رواية مسلم ) من أين  عوٍد هو ؟ ( أي : من أي شيء عود ذلك املنَّب .(  ِممَّ ُعوُدهُ ) 
 . فيه القسم على الشيء إلرادة تأكيده للسامع (فـََقاَل َواَّللَِّ ِإين ِ أَلْعِرُف ِمَّا ُهَو ) 
ُتُه َأوََّل يـَْوٍم ُوِضَع َوَأوَّلَ )  زيادة على السؤال لكن فائدته إعالمهم بقوة معرفته مبا سألوه عنه وقد هذا  (يـَْوٍم َجَلَس َعَلْيِه  َوَلَقْد رَأَيـْ

 . تقدم يف باب الصالة على املنَّب أن سهال قال ما بقي أحد أعلم به مين
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َهَكَذا َرَواُه ُسَهْيل ْبن َسْعد ، َويف  ر َوايَة ال النووي : قمن األنصار ، ( اْمَرَأٍة َقْد ََسَّاَها َسْهل   -ِإَل ُفالَنََة  َأْرَسَل َرُسوُل هللِا  (
يح اْلُبَخار ين َوَغرْيه َأنَّ اْلَمْرأَة قَاَلْت : يَا َرُسول اَّللَّ َأاَل َأْجَعل َلك َشْيًئا تـَْقُعد َعَليْ  ه  ، فَإ نَّ يل  ُغاَلًما جَنَّارًا ؟ قَاَل : إ ْن َجاب ر يف  َصح 

ْئت ؛ فـََعم َلتْ  ْنََّب . َوَهذ ه  الرن َوايَة يف  ظَاه رَها خُمَال َفة ل ر َوايَة  ُسَهْيل ، َواجلَْْمع بـَْينهَما َأنَّ اْلَمْرأَة َعَرضَ  ش  ْت َهَذا أَوَّاًل َعَلى َرُسول اَّللَّ اْلم 
  ن َها النَّيب  يز َذل َك . ، مُثَّ بـََعَث إ لَيـْ  َيْطُلب تـَْنج 

كما تقدم يف أوائل الصالة وال مغايرة بينهما فإن (من أثلة الغابة  ) يف رواية سفيان عن أيب حازم ( اِء اْلَغابَةِ فـََعِمَلَها ِمْن َطْرفَ )  
موضع من عوايل املدينة جهة الشام : باملعجمة وختفيف املوحدة : األثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة 

 . لها كل شجر ملتفوأص اً وهي اسم قرية بالبحرين أيض
(  فََأَمَر هِبَا ويف رواية مسلم ) فعمل له هذا الدرجات الثالث ( ) (  فََأَمَر هِبَا فـَُوِضَعتْ  ُثَّ َجاَء هِبَا فََأْرَسَلْت ِإَل َرُسوِل هللِا  )

 أي : بتلك األعواد املصنوع منها املنَّب .
َها َصلَّى َهاُهَنا ُثَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا )    أي : على األعواد . ( َعَليـْ
َها ُثَّ نـََزَل اْلَقْهَقَرى )   َها ُثَّ رََكَع َوْهَو َعَليـْ مل يذكر القيام بعد الركوع يف هذه الرواية وكذا مل يذكر القراءة بعد  (وََكبـََّر َوْهَو َعَليـْ

والقهقرى بالقصر ( مث رفع رأسه مث رجع القهقري  عكَّب فقرأ ورك)  التكبرية وقد تبني ذلك يف رواية سفيان عن أيب حازم ولفظه 
 ة .واحلامل عليه احملافظة على استقبال القبل ، املشي إىل خلف

 . على األرض إىل جنب الدرجة السفلى منه: أي  (َفَسَجَد يف َأْصِل اْلِمْنَْبِ ) 
أن احلكمة يف صالته يف أعلى املنَّب : وعرف منه (  لتتعلموا) : بكسر الالم وفتح املثناة وتشديد الالم أي (  َولِتَـَعلَُّموا َصاَلِت ) 

 . لرياه من قد َيفى عليه رؤيته إذا صلى على األرض
 احلديث دليل  على مشروعية أن تكون اخلطبة على منَّب ، وقد جاءت نصوص كثرية تدل على ذلك :-1
 حديث الباب . -أ

يد  ( إ الَّ َعْن ل َسان  َرُسول  اَّللَّ   ) لنـُّْعَمان  قَاَلتْ أُمن  ه َشاٍم ب ْنت  َحار ثََة ْبن  ا وحلديث -ب يـَْقَرُؤَها   َوَما َأَخْذُت ) ق َواْلُقْرآن  اْلَمج 
ْنََّب  إ َذا َخَطَب النَّاسَ   ( متفق عليه . ُكلَّ يـَْوم  مُجَُعٍة َعَلى اْلم 

 . فيه استحباب اختاذ املنَّب ، وهو سنة جممع عليهاقال النووي : 
يقول على أعواد منَّبه، لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات ..(  وحلديث ابن عمر وأيب هريرة )أهنما َسعا من رسول هللا  -ج

 رواه مسلم .
 .حباب اختاذ املنَّب تفيه اسقال عنه النووي : 

 . َيطب على املنَّب يوم اجلمعة َيطب ... ( . رواه مسلم وحلديث جابر قال : ) جاء رجل والنيب  -د
ُّ   )َجاب ر ْبن َعْبد  هللا  ، قَاَل عن  و-ه ذٌْع يـَُقوُم إ لَْيه  النَّيب  ْثَل َأْصَوات  اْلع َشار  َحىتَّ  َكاَن ج  ذْع  م  ْعَنا ل ْلج  ْنبَـُر َسَ  َع َلُه اْلم  فـََلمَّا ُوض 

 ُّ  ( رواه البخاري . فـََوَضَع يََدُه َعَلْيه   نـََزَل النَّيب 
 نَّب أبلغ يف إعالم احلاضرين الذي يتحقق به مقصود اخلطبة .وألن اخلطبة على امل

 وألن اإلمام إذا كان على منَّب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم .
 جواز علو اإلمام على املأمومني وخاصة إذا كانت حلاجة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :-2

 إلمام على املأمومني إال حلاجة .يكره علو االقول األول : 
 وبه قال الشافعي .
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 رواه أبو داود .: ) إذا أم الرجل القوم فال يقومن يف مكان أرفع من مقامهم (  حلديث حذيفة قال : قال رسول هللا 
 وجيوز للتعليم ، حلديث الباب .

 يكره مطلقاً .القول الثاين : 
 وهذا مذهب األكثر .

 السابق .  واستدلوا حبديث حذيفة
وعللوا ذلك بأن املأموم َيتاج أن يقتدي بإمامه ، فينظر ركوعه وسجوده ، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده 

 ، وذلك منهي عنه يف الصالة .
 القول األول .والراجح 

 جواز العمل اليسري يف الصالة للمصلحة .-3

 الشرع . على تعليم أمته وتبليغها حرص النيب -4

 تباحث التابعني يف العلم وأدهبم يف الرجوع إىل العلماء الذين أخذوه من قبلهم .-5

 إن من فعل شيئاً َيالف العادة أن يبني حكمته ألصحابه .-6

 .جواز قصد تعليم املأمومني أفعال الصالة بالفعل -7

 . فيه القسم على الشنيء إلرادة تأكيده للسنامع-8
زيادة على السنؤال، لكنن فائدته إعالمهم بقونة معرفته مبا سألوه  (أيته أونل يوم وضع، وأونل يوم جلس عليه ولقد ر )  قوله يف-9

  .عنه، وللبخاري أنن سهالً قال: ما بقي أحد أعلم به مينن 
ْثَل َأْصَوات  اْلع َشار  َحىتَّ نـََزَل قوله يف حديث جابر )  :1فائدة  ذْع  م  ْعَنا ل ْلج   ... ( .َسَ 

ُّ  )  –عند البخاري  –ويف حديث ابن عمر  ْنبَـَر ََتَوََّل إ لَْيه  ، َفَحنَّ اجلْ ذُْع فَأَتَاُه   َكاَن النَّيب  ذٍْع فـََلمَّا اختَََّذ اْلم  ََيُْطُب إ ىَل ج 
 ه ( .َفَمَسَح يََدُه َعَليْ 

ْنََّباً ، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم ا ُّ ويف حديث جابر ) ... َفَجَعُلوا َلُه م  ن  ، مُثَّ نـََزَل النَّيب  َياَح الصَِّب  ْنََّب  ، َفَصاَحت  النَّْخَلُة ص    جلُُْمَعة  ُدف َع إ ىَل اْلم 
ن  ، الَّذ ى ُيَسكَُّن ، قَاَل   . َكاَنْت تـَْبك ى َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع م َن الذن ْكر  ع ْنَدَها (» َفَضمَُّه إ لَْيه  تَئ نُّ أَن نَي الصَِّب 

ُّ و  ُد َمْسُقوفًا َعَلى ُجُذوٍع م ْن خَنٍْل َفَكاَن النَّيب  ْنبَـُر ،   يف رواية ) َكاَن اْلَمْسج  َها ، فـََلمَّا ُصن َع لَُه اْلم  نـْ ذٍْع م  إ َذا َخَطَب يـَُقوُم إ ىَل ج 
ْعَنا ل َذل َك اجلْ ذْع  َصْوتاً َكَصْوت  اْلع َشار  ، َحىتَّ َجاءَ  ُّ  وََكاَن َعَلْيه  َفَسم  َها َفَسَكنَ   النَّيب   ت ( .فـََوَضَع يََدُه َعَليـْ

 ( .لو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة ) يف حديث بن عباس عند الدارمي بلفظ و 
والذي نفسي بيده لو مل ألتزمه ملا زال هكذا إىل يوم القيامة حزنا على رسول ) وأليب عوانة وبن خزمية وأيب نعيم يف حديث أنس 

 ( .مر به فدفن مث أ هللا 
كان احلسن إذا حدث هبذا احلديث يقول يا معشر ) ووقع يف حديث احلسن عن أنس ، وأصله يف الرتمذي دون الزيادة 

 (. إىل لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه اً شوق املسلمني اخلشبة َتن إىل رسول هللا 
 ( .فأمر به أن َيفر له ويدفن ) ويف حديث أيب سعيد عند الدارمي  

فقال أال تعجبون من حنني هذه اخلشبة فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حىت  ) ويف حديث سهل بن سعد عند أيب نعيم 
 م ( .كثر بكاؤه

ْنبَـُر النَّيب  ن ) روى أمحد  َعن  اْبن  َعبَّاٍس قال : 2فائدة  َا ُهَو َثاَلُث َدَرَجاٍت  َكاَن م  ريًا ، إ منَّ  (َقص 
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ْنبَـرًا َصغ ريًا  - يعين النيب  –َفَصلَّى الظُّْهَر ) من حديث جرير وروى مسلم   ( .مُثَّ َصع َد م 
ْنََّب اْلَكر مي َثاَلث َدَرَجات ، َكَما َصرََّح ب ه  ُمْسل م يف  ر َوايَته وقال النووي رمحه هللا :  . قَاَل اْلُعَلَماء : َكاَن اْلم 

 ل ( .قَاَل ) َمْن َجاَء ِمْنُكْم اجْلُُمَعَة فـَْليَـْغَتسِ  رضي هللا عنهما َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر  -135
---------- 

إذا جاء أحدكم اجلمعة ر ) وللبخاري من رواية نافع عن ابن عمأي : من أراد اجمليء أيها املسلمون ، (  َمْن َجاَء ِمْنُكُم اجْلُُمَعةَ ) 
 ل ( .فليغتس

 الغسل تعميم اجلسد باملاء .(  ْغَتِسلْ فـَْليَـ  )
ا التنقدير إذا أراد أحدكم.قال ابن حجر :   الفاء للتنعقيب، وظاهره أنن الغسل يعقب اجمليء، وليس ذلك املراد وإمنن

 وقد جاء مصرنحاً به يف رواية الليث عن نافع عند مسلم. ولفظه " إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل "
 قوله تعاىل )إذا ناجيتم الرنسول فقدنموا بني يدي جنواكم صدقًة( ، فإنن املعىن إذا أردمت املناجاة بال خالف. ونظري ذلك

فهو صريح يف تأخري الرنواح عن الغسل،  ح ( من اغتسل يوم اجلمعة مثن را ظ ) ويقوني رواية الليث حديث أيب هريرة اآليت قريباً بلف
 ظاهره. وعرف هبذا فساد قول من محله على

 احلديث دليل على مشروعية االغتسال للجمعة -1
 وقد اختلف العلماء يف حكم الغسل للجمـعة ؟ على ثالثة أقوال :

 : أنه واجب .القول األول 
 وهو قول طائفة من السلف ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن املنذر عن أيب هريرة وعمار . أدلتهم 

ٌب َعَلى ُكلن  حُمَْتل ٍم ) قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ين  ر  َأىب  َسع يٍد اخْلُدْ حلديث  -أ  ( متفق عليه .اْلُغْسُل يـَْوَم اجلُُْمَعة  َواج 
 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .  –ابن عمر  -وحلديث الباب  -ب
ن  وحلديث  -ج َل يف  َحقٌّ َّلل َّ  َعَلى ُكلن  مُ )قَاَل   َأىب  ُهَريـَْرَة َعن  النَّيب  ُل رَْأَسُه َوَجَسدَ   ْسل ٍم َأْن يـَْغَتس  َعة  أَيَّاٍم يـَْغس   متفق عليه ه(. ُكلن  َسبـْ

وجه االستدالل هبذه األحاديث : أن يف بعضها التصريح بلفظ الوجوب ، ويف بعضها األمر به ، ويف بعضها أنه حق على كل 
 مسلم ، والوجوب يثبت بأقل من هذا .

 ستحب غري واجب .: أنه م القول الثاين
 وهذا مذهب مجهور العلماء من السلف واخللف .

 واستدلوا بعدم الوجوب :
أفضل ( ) من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل   قال : قال رسول هللا  حبديث َسرة بن جندب  -أ

 رواه اخلمسة وحسنه الرتمذي 
 عدم َتتيم الغسل .فدل على اشرتاك الغسل والوضوء يف أصل الفضل و 

) من توضـأ مث أتى اجلمـعة ، فاستـمع وأنصت ، غفر له ... ( رواه مسلم  ،  وحبديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  -ب
 وهذا أقوى ما استدلوا به .

َنَما ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاب  ََيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجلُْمُ  ) ُهَريـَْرَة قَالَ  َأيُب عن و  -ج َعة  إ ْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فـََعرََّض ب ه  ُعَمُر فـََقاَل َما بـَيـْ
ْعُت النن   نَي َسَ   َداَء َأْن تـََوضَّْأُت مُثَّ أَقْـبَـْلُت . فـََقاَل ُعَمرُ بَاُل ر َجاٍل يـََتَأخَُّروَن بـَْعَد النن َداء  . فـََقاَل ُعْثَماُن يَا أَم رَي اْلُمْؤم ن نَي َما ز ْدُت ح 

 ل ( متفق عليه .إ َذا َجاَء َأَحدُُكْم إ ىَل اجلُُْمَعة  فـَْليَـْغَتس  » يـَُقوُل  َواْلُوُضوَء أَْيضاً أملَْ َتْسَمُعوا َرُسوَل اَّللَّ  
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 .أقره عمر ومن حضر ذلك اجلمع وهم أهل احلل والعقد ، ولو كان واجباً ملا تركه وأللزموه به و أن الرجل فعله :  قال النووي
بالغسل يوم اجلمعة ليس بفرض واجب ، أن عمر يف هذا احلديث  : ومن الدليل على أن أمر رسول هللا ابن عبد الْب  وقال

مل يأمر عثمان باالنصراف للغسل ، وال انصرف عثمان حني ذكره عمر بذلك ، ولو كان الغسل واجبًا فرضًا للجمعة ما أجزأت 
 اجلمعة إال به .

جلواب عونل أكثر املصننفني يف هذه املسألة. كابن خزمية والطنَّبين والطنحاوين وابن حبنان وابن عبد الَّبن وعلى هذا اقال ابن حجر : 
 وهلمن جرناً.

وزاد بعضهم فيه: أنن من حضر من الصنحابة وافقومها على ذلك فكان إمجاعاً منهم. على أنن الغسل ليس شرطاً يف صحنة الصنالة 
 ح ( .) الفت   ، وهو استدالل قوين.

ُهُم الرن يُح  فـََيْأُتوَن يف   َكاَن النَّاُس يـَْنَتابُوَن اجلُُْمَعَة م ْن َمَناز هل  ْم م َن اْلَعَوايل    ) َعْن َعائ َشَة قَاَلتْ و  -د نـْ يبُـُهُم اْلُغَباُر فـََتْخرُُج م  اْلَعَباء  َوُيص 
ُهْم َوُهَو ع ْند   فَأََتى َرُسوَل اَّللَّ   نـْ  ( متفق عليه . َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ ل يَـْوم ُكْم َهَذا»  اَل َرُسوُل اَّللَّ  فـَقَ  يإ ْنَساٌن م 

وحبديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم وأن يسنت وأن ميس طيبًا ( قال القرطيب : ظاهره وجوب االستنان  -ه
، قال : وليسا بواجبني اتفاقًا ، فدل على أن  والطيب لذكرمها بالعاطف ، فالتقدير الغسل واجب واالستنان والطيب كذلك

 الغسل ليس بواجب ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد .
 وقد سبق إىل ذلك الطنَّبين والطنحاوين.قال ابن حجر : 
 أن غسل اجلمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس . القول الثالث :

 ة .وهذا اختيار ابن تيمي
ُهُم  فـََيْأُتوَن يف   َكاَن النَّاُس يـَْنَتابُوَن اجلُُْمَعَة م ْن َمَناز هل  ْم م َن اْلَعَوايل  ) -السابق  –حلديث عائشة  نـْ يبُـُهُم اْلُغَباُر فـََتْخرُُج م  اْلَعَباء  َوُيص 

ُهْم َوُهَو ع ْند   الرن يُح فَأََتى َرُسوَل اَّللَّ   نـْ  ( . َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ ل يَـْوم ُكْم َهَذا»  وُل اَّللَّ  فـََقاَل َرسُ  يإ ْنَساٌن م 
 وجه الداللة : أن األمر الدال على وجوب االغتسال للجمعة على كل حمتلم إمنا هو ملن كان به عرق وحنوه بدليل هذا احلديث .

 قول اجلمهور أنه سنة مؤكدة . والراجح
 هور :وأجاب أصحاب القول األول عن أدلة اجلم 

 أما حديث َسرة فضعيف .
قال: )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن  وأما ما روي عن َسرة بن جندب أن النيب  قال الشيخ حممد بن عثيمني:

اغتسل فالغسل أفضل( فهذا احلديث ال يقاوم ما أخرجه األئمة السبعة وغريهم، وهو حديث أيب سعيد الذي ذكرناه آنفاً: 
ب على كل حمتلم( مث إن احلديث من حيث السند ضعيف، ألن كثرياً من علماء احلديث يقولون: إنه مل يصح )غسل اجلمعة واج

َساع احلسن عن َسرة إال يف حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا يف املصطلح: أنه مىت ثبت َساع الراوي من شيخه ، وكان ثقة ليس 
سن رمحه هللا رماه بعض العلماء بالتدليس، مث إن هذا احلديث من حيث معروفًا بالتدليس، فإنه َيمل على السماع، على أن احل

املنت إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس كاألسلوب الذي َيرج من مشكاة النبوة: )من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت( )هبا( أين مرجع 
 . يظهر عليه أنه من كالم غري النيب الضمري؟ ففيه شيء من الركاكة أي: الضعف يف البالغة )ومن اغتسل فالغسل أفضل( ف

 فقد ورد بلفظ آخر يف الصحيح بلفظ )من اغتسل ...( . )من توضأ يوم اجلمعة ...(وأما حديث أِب هريرة 
 الذي دخل وعمر َيطب فأنكر عليه .وأما حديث الرجل 

 فهذا نوقش بأنه يدل على الوجوب ، ألنه قطع اخلطبة منكراً على عثمان ترك الغسل .
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فما أراه إال حجة على القائل باالستحباب ال له، ألن إنكار عمر على رأس املنَّب يف ذلك اجلمع على مثل :  ال الشوكاينق
بأن ذلك الصحايب اجلليل وتقرير مجيع احلاضرين الذين هم مجهور الصحابة ملا وقع من ذلك اإلنكار، من أعظم األدلة القاضية 

 .الوجوب كان معلوماً عند الصحابة 
 وأيضاً : إمنا مل يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت ، إذ لو فعل لفاتته اجلمعة .

 : وأجاب اجلمهور عن أصحاب القول الثاين 
 أما حديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على ... ( .أواًل : 

طيب غري واجبني فقد جاء يف بعض ألفاظ احلديث زيادة وهي ) والسواك ، وأن ميس من الطيب ما يقدر عليه ( والسواك وال
 باإلمجاع ، فاقرتان الغسل هبما يدل على عدم الوجوب ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد .

وقالوا : إن معىن ) واجب ( أي : وجوب اختيار ال وجوب إلزام ، إذ هو حممول على تأكيد السنية كما يقال : حقك أو 
 إكرامك علين واجب .

 حديث ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( .: وأما ثانياً 
 فهذا مصروف عن الوجوب إىل االستحباب باألدلة األخرى اليت سبقت يف أدلة القول الثاين .

 فائدة :
: األمر باالغتسال يف يومها ، وهو أمر مؤكٌد جداً ، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر ، وقراءة البسملة يف الصالة ،  قال ابن القيم

الوضوء من مس النساء ، ووجوب الوضوء من مس الذكر ، ووجوب الوضوء من القهقهة يف الصالة ، ووجوب الوضوء ووجوب 
 .يف التشهد األخري ، ووجوب القراءة على املأموم  من الرُّعاف ، واحلجامة والقيء ، ووجوب الصالة على النيب 

 اختلف العلماء يف وقت االغتسال ؟  على ثالثة أقوال :-2
 : يشرتط االتصال بني الغسل والرواح .لقول األول ا

 وإليه ذهب مالك .
 ) من اغتسل مث راح يف الساعة األوىل ( . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 : عدم االشرتاط .  القول الثاين
 لكن ال جيزئ فعله بعد الصالة ، ويستحب تأخريه على الذهاب .

 وهذا مذهب اجلمهور .
 : ألن الغسل إلزالة الروائح الكريهة ، واملقصود عدم تأذي اآلخرين . قالوا

 : أنه ال يشرتط تقدمي الغسل على صالة اجلمعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه . القول الثالث
 وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم .

 القول الثاين ) مذهب اجلمهور ( .والراجح 
 على أن من اغتسل بعد الصالة مل يغتسل للجمعوادعى ابن عبد الَّب اإلمجاع 

 ، ويدل لذلك :احلديث دليل على االغتسال للصالة  -3
 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ( . قوله  -أ

َنا ُهَو ََيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجلُُْمَعة  َدَخَل َرُجٌل م ْن َأْصحَ  -ب فـََناَداُه ُعَمُر  اب  َرُسول  اَّللَّ  عن ابن عمر ) َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاب  بـَيـْ
ْعُت النن َداَء فـََلْم أَ  ز ْد َعَلى أَْن تـََوضَّْأُت . قَاَل ُعَمُر َواْلُوُضوَء أَيَُّة َساَعٍة َهذ ه  فـََقاَل إ ينن  ُشغ ْلُت اْليَـْوَم فـََلْم أَنـَْقل ْب إ ىَل أَْهل ي َحىتَّ َسَ 
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 َكاَن يَْأُمُر ب اْلُغْسل  ( متفق عليه .  وَل اَّللَّ  أَْيضاً َوَقْد َعل ْمَت أَنَّ َرسُ 
وجه الداللة: حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه اجلمعة مقتصراً على الوضوء وتاركاً للغسل، ولو كان وقت الغسل مل يذهب بعد، مل يكن 

 ضور الصالة وليس لذات اليوم .اإلنكار يف حمله ، فكان ميكن لعثمان أن يغتسل بعد اجلمعة، فدل هذا على أن الغسل حل
 قال ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح فكأمنا قرب بدنـة ( متفق عليه . وحلديث أيب هريرة . أن رسول هللا  -ج

 وجه الداللة : قوله ) من اغتسل مث راح ( فالتعبري بـ) مث ( دليل على الرتتيب ، فكان الغسل قبل الرواح .
محه هللا : لو اغتسل للجمعة قبل الفجر مل جتزئه على الصحيح من مذهبنا ، وبه قال مجاهري العلماء . وقال ر  قال النووي

األوزاعي : جيزئه ، ولو اغتسل هلا بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند اجلمهور ، حكاه ابن املنذر عن احلسن وجماهد والنخعي 
 والثوري وأمحد وإسحاق وأيب ثور .

 ، وعليه فال غسل على امرأة أو صيب أو مسافر ال َيضر .ليل على أن الغسل خاص مبن أراد اجمليء للجمعة احلديث د-4
 ويدل لذلك :

 ) إذا جاء أحدكم اجلمعة ... (  لقوله 
 ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح ... ( فقوله ) مث راح .. ( دليل أن الغسل قبل الرواح . ولقوله 

 شرع للمرأة وغريها ممن ال يريد حضور اجلمعة .فال ي
واستدل من مفهوم احلديث على أنن الغسل ال يشرع ملن مَل َيضر اجلمعة، وقد تقدنم التنصريح مبقتضاه يف آخر :  قال ابن حجر

 رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو األصحن عند الشنافعينة، وبه قال اجلمهور خالفاً ألكثر احلنفينة.
 . لكن إن حضرت املرأة اجلمعة شرع هلا االغتسال ألجلها والتأدب بآداهبا 

مث ساق حديث  ) ذكر االستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها ( وقد بوب ابن حبان يف صحيحه بقوله :
 جال والنساء فليغتسل ( . )من أتى اجلمعة من الر  عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 

واحلديث متفق عليه دون زيادة ) من الرجال والنساء ( وهذه الزيادة رواها ابن خزمية وابن حبان والبيهقي يف السنن ، وقد اختلف 
 يف صحتها :

 (.649 /4)  وابن امللقن يف البدر املنري . ( ،405/ 4فصححها النووي رمحه هللا يف اجملموع )
بَّان   ( :358 /2حجر رمحه هللا يف الفتح ) قال احلافظ ابن َفف ي ر َوايَة ُعْثَمان ْبن َواق د َعْن نَاف ع ع ْند َأيب  َعَوانَة َواْبن ُخَزمْيََة َواْبن ح 

َا فـََليْ  ْل ، َوَمْن ملَْ يَْأِت  َحاحهْم ب َلْفظ  ) َمْن أََتى اجلُُْمَعة م ْن الرن َجال َوالنن َساء فـَْليَـْغَتس  َس َعَلْيه  ُغْسل ( َور َجاله ث َقات ، َلك ْن قَاَل يف  ص 
 اْلبَـزَّار : َأْخَشى َأْن َيُكون ُعْثَمان ْبن َواق د َوه َم ف يه  " . 

 وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رمحه هللا . 
قلت أليب داود : إن عباس بن حممد َيكي عن َيىي بن معني أنه قال أبو عبيد اآلجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . 

قال  ) من أتى اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( ، وال نعلم أن أحداً  ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النيب 
 ( . 19/505قال هذا غريه .    ) ِتذيب الكمال ( )
 (.430 /8وضعفها ، كما يف ) السلسلة الضعيفة ( ) وجزم األلباين رمحه هللا بشذوذ هذه الزيادة

 ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :
ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت: َسعت ابن عمر وابنة سعد بن أيب وقاص يقوالن : من جاء منكن  

 أهله الرجال والنساء بالغسل يوم اجلمعة . وعن شقيق أنه كان يأمر اجلمعة فلتغتسل. وروى عن طاوس مبثله،
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 واالغتسال للجمعة معقول املعىن، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة املؤذية للحاضرين، وهلذا تدعى املرأة إليه إن أرادت احلضور.
وفيمن  ف عندنا،وغسل اجلمعة سنة، وليس بواجب وجوبا يعصى برتكه بال خال : (405 قال النووي رمحه هللا يف )اجملموع /

يسن له أربعة أوجه : الصحيح املنصوص ، وبه قطع املصنف واجلمهور : يسن لكل من أراد حضور اجلمعة ، سواء الرجل واملرأة 
والصيب واملسافر والعبد وغريهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر، وألن املراد النظافة، وهم يف هذا سواء . وال يسن ملن مل يرد احلضور، 

قال : ) من أتى اجلمعة من  أهل اجلمعة ، ملفهوم احلديث ، والنتفاء املقصود ، وحلديث ابن عمر أن النيب  وإن كان من
 الرجال والنساء فليغتسل ، ومن مل يأِتا فليس عليه غسل من الرجال والنساء ( رواه البيهقي هبذا اللفظ بإسناد صحيح .

معة ... ( يدل على أن األمر باالغتسال ملن أتى اجلمعة ، فال معىن ) من جاء منكم اجل قال ابن املنذر : ظاهر قوله 
 الغتسال من ال يأيت اجلمعة من املسافرين وسائر من ُرخنص له يف التخلف عن إتيان اجلمعة .

 حكم فيمن أحدث بعد االغتسال .-5
 يعيد االغتسال له .قال ابن املنذر : واختلفوا يف الرجل يغتسل للجمعة ، مث َُيدث ، فاستحب طائفة أن 

 وبه قال طاوس والزهري وقتادة وَييي بن أيب كثري . 
 وقالت طائفة : جيزيه الوضوء ، قال مالك واألوزاعي : جيزيه الوضوء ، قال ابن املنذر : وكذلك نقول . 

غتسال بالغسل، أنه قال )غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم( وقد أتى من أحدث بعد اال حلديث أيب سعيد عن النيب 
 . الراجحوهذا 
 هل غسل اجلمعة يزئ عن الوضوء ؟ 

.   إن توضأ اإلنسان قبله بنية رفع احلدث، فقد حصل رفع احلدث بالوضوء، وإن مل يتوضأ فإنه ال جيزئ؛ ألن هذا ليس عن حدث
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .

 ما حكم إذا نوى بغسل اجلنابة عن غسل اجلمعة ؟ 
 نابة كفى عن غسل اجلمعة، كما تكفي الفريضة عن َتية املسجد .إذا نوى بغسل اجل 
وإذا نوى غسل اجلمعة مل جيزئ عن اجلنابة؛ ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث وغسل اجلنابة عن حدث، وهلذا لو تعمد ترك  

يه اجلنابة فإن غسل اجلمعة وصلى اجلمعة صحت صالته، لكن لو تعمد ترك غسل اجلنابة أو مل يتعمد وصلى اجلمعة وهو عل
 .   ) الشيخ ابن عثيمني ( .صالته ال تصح 

 قال الشافعي : ما تركت غسل اجلمعة يف حر وال برد .فائدة : 
َت يَا َُيُْطُب النَّاَس يـَْوَم اجْلُُمَعِة . فـََقاَل : َصلَّيْ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل ) َجاَء رَُجل  َوالنَِّبُّ  -136

  ( .ُفالُن ؟ قَاَل : ال . قَاَل : ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَـنْيِ . َويف ِرَوايٍَة َفَصلِ  رَْكَعتَـنْي 
---------- 

 بن عبد هللا األنصاري .) َوَعْن َجاِبٍر ( 
نَّب ، فقعد سليك قبل قائم على امل جاء يف رواية مسلم تسميته ) جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول هللا )َجاَء رَُجل ( 

 أن يصلي .. ( .
 ( ويف أخرى ) أركعت ركعتني؟ ( . ؟ويف رواية ) أصليت يا فالن) فـََقاَل : َصلَّْيَت ؟ ( 

 جاء يف رواية مسلم ) إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام َيطب فلريكع ركعتني وليتجوز هبما ( . ) ُقْم َفَصلِ  رَْكَعتَـنْيِ (
 مشروعية صالة ركعتني ملن دخل املسجد واإلمام َيطب .احلديث يدل على -1
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 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 وهذا مذهب الشافعي ، وأمحد . أن ذلك مشروع .القول األول : 
مع يوم هذه األحاديث صرَية يف الداللة ملذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وفقهاء احملدثني ، أنه إذا دخل اجلاقال النووي : 

 اجلمعة واإلمام َيطب ، له أن يصلي ركعتني َتية املسجد .
 حلديث الباب ، فهو نص .

 وهذا مذهب أيب حنيفة ، ومالك . ال يشرع له ذلك .القول الثاين : 
  رواه أبو داود. َيطب ، فقال : اجلس فقد آذيت ( حلديث عبد هللا بن بسر ) أن رجالً دخل والنيب -أ

 ت لإلمام .ولألمر باإلنصا-ب
 القول األول . والراجح

  أجاب هؤالء عن حديث الباب ، وأمره و  أجابوا بأجوبة : ،لسليك أن يقوم ويأيت بركعتني 
 بالقيام لرياه الناس ويتصدقوا عليه . أنه كان عرياناً ، فأمره النيب األول : 

وم اجلمعة واإلمام َيطب ، فلريكع ركعتني ( وهذا نص : ) إذا جاء أحدكم ي وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله قال النووي : 
 ال يتطرق إليه تأويل ، وال أظن عاملاً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه .

 أن هذا خاص به ، ويدل عليه أنه جاء يف آخر احلديث : ) ال تعودنن ملثل هذا ( عند ابن حبان .الثاين : 
 اخلصوصية  . وكله مردود ، ألن األصل عدم قال احلافظ : 

  أجابوا بأجوبة :، أجاب أصحاب القول األول عن حديث عبد هللا بن بسر : ) اجلس فقد آذيت ( و 
 َيتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها . األول :
قوله:  وَيتمل أن يكون قوله له ) اجلس ( أي بشرطه ، وقد عرف قوله للداخل ) فال جيلس حىت يصلي ركعتني ( فمعىن الثاين :

 ) اجلس ( أي ال تتخَط .
 أو ترك أمره بالتحية لبيان اجلواز ، فإهنا ليست واجبة . الثالث :
 وَيتمل أنه صلى التحية يف مؤخر املسجد ، مث تقدم ليقرب من َساع اخلطبة . الرابع :

 ) ... وليتجوز فيهما ( .  املستحب يف هاتني الركعتني  ختفيفهما ، لقوله -2
 م أثناء اخلطبة ، للخطيب وغريه .جواز الكال-3
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واإلرشاد إىل املصاحل ، يف كل حال وموطن .-4
 أن أقل التطوع ركعتان .-5
 أن َتية املسجد ركعتان .-6

نَـُهَما ِبُُلو َُيُْطُب ُخْطَبتَـنْيِ َوُهَو قَائِم  , يـَفْ  ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  َعْن َجاِبرٍ و  -137  س ( .ِصُل بـَيـْ
---------- 

 .. ( لفظ الصحيحني :  َُيُْطُب ُخْطَبتَـنْيِ َوُهَو قَاِئم   َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) 
م ( رواه البخاري َيطب يوم اجلمعة قائماً، مث جيلس، مث يقوم. قال: كما يفعلون اليو  كان رسول هللا عن ابن عمر قال )  

 للنسائي . –رمحه هللا  –ا ( . واللفظ الذي ذكره املصنف كان َيطب خطبتني يقعد بينهمي )  م. وللبخار واللفظ ملسل ومسلم ،
 مشروعية اجللوس بني اخلطبتني ، وقد اختلف العلماء يف حكم هذه اجللسة على قولني : احلديث دليل على-1
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 أنه سنة .القول األول : 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 ويستحب أن جيلس بني اخلطبتني جلسة خفيفة وليست واجبة يف قول أكثر أهل العلم  . : قال يف املغين
 حلديث الباب ، وهو واضح الداللة .

 أهنا واجبة .القول الثاين : 
 وهو قول الشافعي .

 كان جيلسها وقد قال ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( .  ألن النيب 
 القول األول . والراجح

 على قولني :مقدار هذه اجللسة   اختلف العلماء يف-2
 : بقدر قراءة سورة اإلخالص .قيل ف

 وبه قال الشافعية .
 بقدر قراءة ثالث آيات .وقيل : 
 بقدر اجللسة بني السجدتني .وقيل : 

 أن التقييد ليس عليه دليل ، وأنه ال تقدير هلا ، وأهنا جلسة خفيفة لالسرتاحة والفصل بني اخلطبتني .والراجح 
 :احلكمة من اجللوس بني اخلطبتني لف العلماء يف اخت-3
 للفصل بني اخلطبتني .قيل : ف

 للراحة .وقيل : 
 ورجح احلافظ ابن حجر القول األول .

 واختلف يف حكمتها.:  قال ابن حجر
 . فقيل: للفصل بني اخلطبتني

 للرناحة. ل :وقي 
 ا .يكفي السنكوت بقدره -وهو األظهر  -وعلى األونل 

 يث دليل على مشروعية أن يكون اخلطيب قائماً .احلد -4
 وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء األمصار .قال ابن املنذر : 

 وقد اختلف يف وجوبه على قولني :
 أنه واجب .القول األول : 

 وهبذا قال أكثر املالكية .
 .حلديث الباب -أ

َي َاَّللَُّ عَ  -ب َّ َوحلديث َجاب ر ْبن  ََسَُرَة َرض  ُهَما ) أَنَّ اَلنَّيب  َكاَن ََيُْطُب قَائ ًما، مُثَّ جَيْل ُس، مُثَّ يـَُقوُم فـََيْخُطُب قَائ ًما، َفَمْن أَنـَْبَأكَ    نـْ
 أَنَُّه َكاَن ََيُْطُب َجال ًسا، فـََقْد َكَذَب ( َأْخَرَجُه ُمْسل م ٌ .

 على القيام حال اخلطبة . يدل على مواظبة النيب  هذاف
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 متفق عليه .كان َيطب قائماً يوم اجلمعة فجاءت عري ... (   يث جابر ) أن النيب وحلد-ج
على القيام ، ومبشروعية اجللوس بني اخلطبتني ،  ومبواظبة النيب  يف معرض استدالله هبذه األدلة وتوجيهها : ابن حجر :قال 

 .فلو كان القعود مشروعاً يف اخلطبتني ما احتيج إىل الفصل إىل اجللوس
 أن القيام سنة .القول الثاين : 

 وهبذا قال احلنفية ، واحلنابلة ، وبعض املالكية .
أن رجااًل أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا يف املنَّب ممَّ عوده ؟ فسألوه ، فقال : ) إين ألعرف مما هو ، احلديث ...  -أ

النجار أن يعمل يل أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس  مري غالمك –امرأة َساها سهل  –إىل فالنة  أرسل رسول هللا 
 متفق عليه ... ( . 

 الشاهد قوله : ) أجلس عليهن ... ( .
 لكن َيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما يصعد ، وبني اخلطبتني .

 رواه البخاريوله ... ( . جلس ذات يـوم على املنَّب وجلسنا ح وحلديث أيب سعيد اخلدري قال : ) إن رسـول هللا  -ب
 وهذا جياب عنه أنه يف غري خطبة اجلمعة .

 الراجح . وهذا القول هو
 كان َيطب (  دليل على أنه ال بد من خطبة اجلمعة .  إن النيب  يف قوله ) -5

 وقد ذهب مجاهري العلماء إىل أن اخلطبة شرط .
 صح بدوهنا ... وال نعلم فيه خمالفاً إال احلسن .ومجلة ذلك أن اخلطبة شرط يف اجلمعة ال تقال يف املغين : 

 ( .لقوله تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا نُود َي ل لصَّالة  م ْن يـَْوم  اجلُُْمَعة  فَاَسَعْوا إ ىَل ذ ْكر  اَّللَّ -أ
 وقد اختلف السلف يف املراد بذكر هللا على قولني :

 الصالة .:  ومنهم قالاخلطبة . فمنهم قال : 
 ورجح ابن العريب أهنا تشمل اجلميع .

 فعلى القول بأن املراد اْلطبة تدل على وجوهبا من وجوه :
 أنه أمر بالسعي إليها ، واألصل يف األمر الوجوب .أواًل : 
 ل على وجوهبا .أن هللا أمر برتك البيع عند النداء هلا ، أي أن البيع َيرم يف ذلك الوقت ، فتحرميها للبيع دليثانياً : 

 فإن اخلطبة من الصالة .وعلى القول بأن املراد الصالة : 
َها َوتـَرَُكوَك قَائ مًا ( فا هل تعاىل ذمهم على االنفضاض-ب وترك اخلطبة ، والواجب  قوله تعاىل ) َوإ َذا رَأَْوا جت َارًَة أَْو هَلْوًا انـَْفضُّوا إ لَيـْ

 هو الذي يذم تاركه شرعاً .
 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . باب ، مع قوله وحلديث ال-ج

وعلى هذا فإن شرطية اخلطبة لصحة صالة اجلمعة إمنا هي يف اجلملة وليست خبصوص كل واحد ، أي أن صالة اجلمعة من 
حيث هي يشرتط لصحتها اخلطبة ، فال تصح بدوهنا ، فإذا وجدت ومل يدركها بعض املصلني ، لكنهم أدركوا الصالة فقط 

 ت صالِتم .صح
 أنه ال بد من خطبتني . دليل علىقوله : ) كان َيطب مث جيلس مث يقوم َيطب ( يف  -6

 وقد اختلف العلماء : هل يشرتط خطبتني ، أم تكفي خطبة واحدة ؟ على قولني :
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 أنه يشرتط خطبتان .القول األول : 
 وهو مذهب الشافعية  ، واحلنابلة ، وبعض املالكية .

 .حلديث الباب -أ
 كان َيطب خطبتني وهو قائم ، يفصل بينهما ِبلوس ( متفق عليه .  وحلديث ابن عمر ) أن النيب  -ب

 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . كان َيطب للجمعـة خطبتني ، وقد قال   وجه الداللة من احلديثني :  أن فيهما أن النيب 
فكل خطبة مكان ركعة ، فاإلخالل بإحدامها كاإلخالل بإحدى أن اخلطبتني أقيمتا مقام الركعتني من صالة الظهر ،  -ج

 الركعتني .
 أنه ال يشرتط خطبتان ، بل جتزئ خطبة واحدة .القول الثاين : 

 وهبذا قال احلنفية .
كان َيطب قائمًا خطبة واحدة ، فلما أسن جعلها خطبتني جيلس جلسة ( لكن هذا   حلديث جابر بن َسرة ) أن رسول هللا 

 ال يعرف . احلديث
 القول األول . والراجح

 احلديث دليل على أن اخلطبة مقدمة على الصالة ، وأهنا لو أخرت عن الصالة فإهنا ال تصح .-7
 وهذا مذهب األئمة األربعة .

َرَة  -138 فـََقْد  -ُمَعِة َواإِلَماُم َُيُْطُب قَاَل ) إَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك : أَْنِصْت يـَْوَم اجلُْ  : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـْ
 ت ( .َلَغوْ 

---------- 
لفظ النسائي ) من قال لصاحبه .. ( واملراد بالصاحب هو الذي َياطبه إذ ذاك أو جليسه ، وإمنا ذكر  ) ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبك (

 الصاحب لكونه الغالب .
 .أي : اسكت ) أَْنِصْت ( 

خزمية : املراد باإلنصات السكوت عن مكاملة الناس دون ذكر هللا ، وتعقب بأنه يلزم منه جواز قال احلافظ ابن حجر : قال ابن 
 القراءة والذكر حال اخلطبة ، فالظاهر أن املراد السـكوت مطلقاً ، ومن فرق احتاج إىل دليل .

 : تقصد إدراك الصوت .واالستماع االصغاء إىل كالم املتكلم ،   اإلنصات :فائدة : 
َماِم َُيُْطُب ( ) وَ   أي : حال اإلمام َيطب .اإْلِ

 اتفقت أقوال املفسرين على أن اللغو ما ال َيسن من الكالم . قال ابن املنري : أي وقعت يف اللغو ، (  فـََقْد َلَغْوتَ )
على  [ة إذا كان يسمعهاكالم احلاضر للخطب]اختلف العلماء يف هذه املسألة ، وقد الكالم أثناء اخلطبة  احلديث دليل على َترمي -1

 قولني :
 َيرم الكالم وجيب اإلنصات .القول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور ، من احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، وبه قال ابن حزم .
 حلديث الباب .-أ

ذا قال : أنصت ، وهو يف ففي احلديث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة ، ونبه هبذا على ما سواه ، ألنه إ:  قال النووي
 األصل أمر مبعروف ، وَساه لغواً ، فغريه من باب أوىل . 
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َماُم ََيُْطُب فـَُهَو َكَمَثل  َاحلْ َمار  ََيْم ُل َأْسَفارًا، َواَلَّذ ي  وحلديث ابن عباس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ  -ب ) َمْن َتَكلََّم يـَْوَم َاجلُُْمَعة  َواإْل 
ْت، لَْيَسْت لَُه مُجَُعٌة ( َرَواُه َأمْحَديـَُقوُل لَ   . ُه: أَْنص 

 فإنه يدل على وجوب اإلنصات .
 وجه الداللة من وجهني :

 أنه شبه املتكلم باحلمار ، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص ال يوصف هبا تارك الندب .األول : 
ر له لفظ نفي اإلجزاء وعدم الصحة ، دلن على تأكيد منعه نفي أن يكون له مجعة ، وقد علمنا أهنا مجعة ، فلما استعاالثاين : 

 وشدة َترميه .
 ال َيرم الكالم ، ولكن يستحب اإلنصات .القول الثاين : 

 وهذا مذهب الشافعي .
 من أجل أن يستقي هلم . واستدلوا حبديث األعرايب الذي قام وكلم النيب 

 ، ولو حرم عليه ألنكره . ليه النيب أن األعرايب تكلم أثناء اخلطبة ومل ينكر عقالوا : 
 القول األول . والراجح

وجه الشبه بني احلمار الذي َيمل أسفارًا ، وبني املتكلم  ( ، فـَُهَو َكَمَثل  َاحلْ َمار  ََيْم ُل َأْسَفارًايف حديث ابن عباس السابق )-2
 واإلمام َيطب يوم اجلمعة ِبامع عدم االنتفاع .

 على قولني :كم كالم احلاضر للخطبة إذا كان ال يسمعها لبعد أو غريه حاختلف العلماء يف -3
 َيرم عليه الكالم .القول األول : 

 وهو مذهب املالكية، ومذهب احلنابلة ، وبه قال ابن حزم .
يسمع اخلطبة  واستدلوا بعموم ما تقدم من األدلة السابقة اليت تدل على َترمي الكالم أثناء اخلطبة ، فقالوا هي عامة تشمل من

 ومن ال يسمعها .
واستدل به على منع مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة، وبه قال اجلمهور يف حقن من َسعها، وكذا احلكم يف حقن :  قال ابن حجر

 من ال يسمعها عند األكثر. قالوا: وإذا أراد األمر باملعروف فليجعله باإلشارة.
 جيوز له الكالم .القول الثاين : 

 احلنفية ، وهو مذهب الشافعية . وبه قال
واستدلوا مبا استدلوا به يف األمر السابق على جواز الكالم يف اخلطبة للسامع ، فقالوا : إذا كان جيوز مع السماع فمع عدمه من 

 باب أوىل .
الم مكروه أو َيرم يف األول ، لقوة ما استدلوا به ، وخاصة عموم األدلة ، وألنه يؤدي إىل التشويش ، وقد جير إىل ك والراجح

 املسجد .
 .رد السالم وتشميت العاطس أثناء اخلطبة الراجح أنه َيرم -4

 حلديث الباب ) إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ( .
َسى األمر باملعروف أثناء اخلطبة لغوًا مع أنه أمر مطلوب شرعًا ، وفيه فائدة متعدية لآلخرين وهي منع  معىن هذا أن النيب 

 يش عليهم ، فكذلك ردن السالم وتشميت العاطس ، بل هو أوىل .التشو 
 على قولني :إذا ذكره اخلطيب يف خطبته  حكم الصالة على النيب اختلف العلماء يف -5
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 جيوز سراً .القول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة ، وهو اختيار ابن تيمية .

 بة ، ففي فعله إحرازاً للفضيلتني : الصالة واالستماع .سراً ال تشغل عن َساع اخلط ألن الصالة على النيب -أ
 وألن اخلطيب إذا قال ) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ( فهو يبلغ احلاضرين أمراً ، فيجب امتثاله . -ب

 ال جتوز الصالة عليه .القول الثاين : 
 وبه قال احلنفية .

 األول .والراجح 
َيطب ... ( أن التحرمي حال اخلطبة فقط ، أما ما قبل اخلطبة وما بعدها وما بني اخلطبتني نستفيد من قوله ) ...واإلمام -6

 جائز .
ملا رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أهنم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب يصلون اجلمعة حىت َيرج عمر ، فإذا خرج وجلس -أ

 ا سكت املؤذنون وقام عمر َيطب أنصتنا فلم يتكلم مننا أحد ( .على املنَّب وأذن املؤذن ، قال ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذ
 فخروج اإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم  . قال ابن شهاب : 

 وهذا يدل على شهرة األمر بينهم  . قال يف الغين : 
 . وألن النهي عن الكالم إمنا هو ألجل اإلنصات واستماع اخلطبة ، فيقتصر على حالة اخلطبة-ب

إىل الرندن على من جعل (  باب االنصات يوم اجلمعة واإلمام َيطب )( أشار البخاري يف ترمجته  واإلمام َيطب )قال ابن حجر : قوله 
مجلة حالينة ، َيرج ما قبل خطبته من حني خروجه ب ( واإلمام َيط) وجوب اإلنصات من خروج اإلمام، ألنن قوله يف احلديث 

 يف اخلطبة ، ألنَّ االستماع ال يتجه إالَّ إذا تكلم: نعم األوىل أن ينصت.وما بعده إىل أن يشرع 
 وقالت احلنفية: َيرم الكالم من ابتداء خروج اإلمام. وورد فيه حديث ضعيف. 

ته فحكى صاحب " املغين " عن العلماء فيه قولني. بناًء على أننه غري خاطب، أو أنن زمن سكو ،  وأمنا حال اجللوس بني اخلطبتني
 س .قليل فأشبه السنكوت للتننفن 

 .) ... فال مجعة له ( يف حديث ابن عباس  قوله -7
 قال العلماء : معناه ال مجعة له كاملة ، لإلمجاع على إسقاط فرض الوقت عنه .قال الشوكاين : 

 وقال ابن حزم : معناه بطلت وعليه إعادِتا يف الوقت ، ألنه مل يصلها .
) .. ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهرًا ( رواه  حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال  األول ويؤيده والصحيح
 أبوداود .

أنه ال جيب اإلنصات لغري خطبة اجلمعة ، كالعيد واالستسقاء عند بعض  ة (نستفيد من قوله ) ... واإلمام َيطب يوم اجلمع-8
 العلماء .
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َا قـَرََّب َبَدنًَة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  : َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 139 قَاَل ) َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعِة , ُثَّ رَاَح يف الساَعِة اأُلول َفَكَأَّنَّ
َا قـَرََّب بـََقَرًة . َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّالَِثِة َفَكَأَّنََّ  ا قـَرََّب َكْبًشا َأقْـَرَن . َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة . َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأَّنَّ

َا قـَرََّب بـَْيَضًة . فِإذَ  َا قـَرََّب َدَجاَجًة . َوَمْن رَاَح يف السَّاَعِة اْْلَاِمَسِة َفَكَأَّنَّ ا َخَرَج اإِلَماُم َحَضَرِت اْلَمالِئَكُة الرَّاِبَعِة َفَكَأَّنَّ
 . َيْسَمُعوَن الذ ِْكَر (

---------- 
أي : غساًل كغسل اجلنابة ، ويف رواية ابن جريج عن َُسي عند عبد الرزاق ) فاغتسل أحدكم كما (  َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِ ) 

 وظاهره أنن التنشبيه للكيفينة ال للحكم ، وهو قول األكثر. : قال ابن حجريغتسل من اجلنابة ( 
 بالرواح الذهاب أول النهار . املراد:  قال النووي(  ُثَّ رَاحَ ) 
َا قـَرََّب َبَدنَةً )   أي : تصدق هبا متقرباً إىل هللا تعاىل ، واملراد بالبدنة هنا الناقة بال خالف .(  َفَكَأَّنَّ
َا قـَرََّب بـََقَرًة )   والبْقر الشق . َسيت بقرة ، ألهنا تبقر األرض ، أي : تشقها باحلراثــة ،( يف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأَّنَّ
َا قـَرََّب َكْبًشا َأقْـَرنَ )   ( ألنه أكمل ، وأحسن صورة . َفَكَأَّنَّ
 أي : من مكانه .( فِإَذا َخَرَج اإِلَماُم ) 
 أي : اخلطبة ، ويف رواية الزهري ) فإذا جلس اإلمام طَووا الصحف ، وجاءوا يستمعونر ( َحَضَرِت اْلَمالَِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذ ِكْ ) 

 الذكر ( وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج اإلمام ، وانتهاءه ِبلوس على املنَّب ، وهو أول َساعهم للذكر .
 احلديث دليل على فضل التبكري لصالة اجلمعة  . -1

 ) من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية ... ( . لقوله 
ْعُت َرُسوَل هللا  . قال : ْوٍس الثَـَّقف يُّ أَْوس ْبن أَ وحلديث  َمْن َغسََّل يـَْوَم اجلُُْمَعة  َواْغَتَسَل ، مُثَّ َبكََّر َوابـَْتَكَر ، َوَمَشى ومََلْ  )يـَُقوُل  َسَ 

َمام  فَاْسَتَمَع وملَْ يـَْلُغ َكاَن لَُه ب ُكلن  ُخطْ  َيام َها َوق َيام َهاَوٍة َعَمُل َسَنٍة ــــيـَرَْكْب ، َوَدنَا م َن اإل   ( رواه أبو داود . َأْجُر ص 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

َها أَوَّل النـََّهار ، َوَمْذَهب الشَّاف ع ين َومَجَاه ري َأْصَحابه َواْبن َحب يب اْلَمال ك ين َومَجَاه ري اْلُعَلَماء ا ْست ْحَباب التَّْبك ري إ لَ :  قال النووي يـْ
 . ) شرح مسلم ( .دهْم م ْن أَوَّل النـََّهار َوالسَّاَعات ع نْ 

 وذهب املالكية إىل أنه ال يستحب التبكري .
 :َوَمَداُر إْنَكار  التنْبك ري  أَونُل النـنَهار  َعَلى َثاَلثَة  أُُموٍر  مبيناً أدلتهم : قال ابن القيم

 .َد الزنَوال  َأَحُدَها : َعَلى َلْفَظة  الرنَواح  َوإ نـنَها اَل َتُكوُن إالن بـَعْ 
دنة  احلَْرن  َرة  َوْقَت ش  َا َتُكوُن ب اهْلَاج  ري  َوه َي إمنن  .َوالثناين  : َلْفَظُة التـنْهج 

 َعَمُل أَْهل  اْلَمد يَنة  فَإ نـنُهْم ملَْ َيُكونُوا يَْأُتوَن م ْن أَونل  النـنَهار .: َوالثنال ُث 
َا َيُكوُن يف  اأْلَْكَثر  إَذا قُر َنْت ب اْلُغُدون َكَقْول ه  تـََعافََأمنا َلْفَظُة الرنَواح  َفاَل رَْيَب أَنـنهَ  ين بـَْعَد الزنَوال  َوَهَذا إمنن ُغُدونَها ) ىَل ا ُتْطَلُق َعَلى اْلُمض 

د  َورَاَح أََعدن اَّللُن لَُه نـُُزاًل يف  اجلَْ )  َوقـَْولُُه  (َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر  َوقـَْوُل الشناع ر  . نـَُروُح ( ننة  ُكلنَما َغَدا أَْو رَاَح َمْن َغَدا إىَل اْلَمْسج 
َاَجات َنا َوَحاَجُة َمْن َعاَش اَل تـَنـَْقض    ي .َونـَْغُدو حل 

َان  ب   ْقرت  َا جيَ يُء إَذا َكاَنْت جُمَرنَدًة َعْن اال  ين َوَهَذا إمنن َْعىَن الذنَهاب  َواْلُمض   ون اْلُغدُ َوَقْد يُْطَلُق الرنَواُح مب 
ري  َكاْلَكاَلم  يف  َلْفظ  الرنَواح  فَإ ننُه يُْطَلُق َويـُرَاُد ب ه  التنْبك رُي .و   اْلَكاَلُم يف  َلْفظ  التـنْهج 

ُجنٍة َواَل َزَمان  مَ  َوأَمنا َكْوُن أَْهل  اْلَمد يَنة  ملَْ َيُكونُوا يـَُروُحوَن إىَل اجلُُْمَعة  أَونَل النـنَهار  فـََهَذا َغايَُة َعَمل ه ْم يف   َُه اَّللُن َوَهَذا لَْيَس حب  ال ٍك َرمح 
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النـنَهار  َوَهَذا َجائ ٌز ب الضنُرورَة  . َوَقْد َيُكوُن  ع ْنَد َمْن يـَُقوُل إمْجَاُع اْلَمد يَنة  ُحجنٌة فَإ نن َهَذا لَْيَس ف يه  إالن تـَْرُك الرنَواح  إىَل اجلُُْمَعة  م ْن أَونل  
ه  إىَل اجلُْ اْشت َغاُل الرنُجل  مب َ  ه  َوَغرْي  َذل َك م ْن أُُمور  د ين ه  َوُدنـَْياُه أَْفَضَل م ْن َرَواح   . ُمَعة  م ْن أَونل  النـنَهار  َصاحل  ه  َوَمَصال ح  أَْهل ه  َوَمَعاش 

  يف شرح هذا احلديث :  معىن راح قصد اجلمعة و توجه إليها مبكراً قبل الزوال . وقال اْلطاِب
 إمنا تأولناه هكذا ألنه ال يتصور أن يبقى بعد الزوال مخس ساعات يف وقت اجلمعة .قال : و 

 .قال : و هذا شائع الكالم ، تقول : راح فالن مبعىن قصد ، و إن كان حقيقة الرواح بعد الزوال 
بالزوال ، وكذلك مجيع األئمة  كان َيرج إىل اجلمعة متصالً  علوم أن النيب  يف الرد على قول مالك : ومرمحه هللا قال النوويو 

على أنه ال شيء من اهلدي والفضيلة ملن جاء بعد الزوال ، وال  يف مجيع األمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل
والرتغيب يف فضيلة  ألنه جاء بعد طي الصحف ؛ وألن ذكر الساعات إمنا كان للحث على التبكري إليها يكتب له شيء أصاًل ؛

والذن كر وحنوه ، وهذا كله ال َيصل بالذهاب بعد الزوال شيء  وَتصيل فضيلة الصف األول وانتظارها واالشتغال بالتنفلالسبق 
 ه .بعد الزوال ؛ ألن النداء يكون حينئذ وَيرم التأخري عن منه ، وال فضيلة للمجيء

يبكر هبا،  الزوال، وكان النيب  ستحب فعلها عندأما قول مالك فمخالف لآلثار؛ ألن اجلمعة يُ  : و رمحه هللا وقال ابن قدامة
 ؟   فلم ُيكتب من أتى اجلمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة هلذا ومىت خرج اإلمام طويت الصحف ،

  : اختلف العلماء يف َتديد هذه الساعة على ثالثة أقوالقوله ) ... يف الساعة ... ( -2
  . أهنا تبدأ من طلوع الفجر األول :
  . هنا تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأمحد وغريمهاأ والثاين :

  . مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية أهنا ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو والثالث :
  : والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثريون

على حسب الوقت بني طلوع الشمس إىل األذان  وتقسم والصواب هو القول الثاين وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ،
  . املقصود بالـ " الساعة " اليت يف احلديث الثاين مخسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو

  مىت تبدأ الساعة األوىل من يوم اجلمعة ؟ : سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا
راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية  ال: )منمخس: فق الساعات اليت ذكرها الرسول ب: فأجا

قرب دجاجة، ومن راح يف  فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا
اإلمام مخسة أقسام، فقد يكون كل قسم مبقدار الشمس إىل جميء  الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة( فقسَّم الزمن من طلوع

اإلمام  تكون الساعة أقل أو أكثر؛ ألن الوقت يتغري، فالساعات مخس ما بني طلوع الشمس وجميء الساعة املعروفة، وقد
ر.  ما قبل طلوع الشمس وقت لصالة الفج للصالة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، واألول أرجح؛ ألن

 فتاوى( )ال
 استدل بعض العلماء بقوله ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. ( على استحباب اجلماع يوم اجلمعة .-3

نه ليس فيه دلياًل على ذلك، ألن املراد باحلديث أي كغسل اجلنابة، بدليل أنه جاء يف رواية عند عبد الرزاق لكن الصحيح أ
 ذا قول األكثر .)فاغتسل أحدكم كما يغتسل من اجلنابة( وه

ريه ، قال النووي )من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة .. (  َفات . َهَذا ُهَو اْلَمْشُهور يف  تـَْفس  َمْعَناُه : ُغْساًل َكُغْسل  اجْلََنابَة يف  الصن 
 َوقَاَل بـَْعض َأْصَحابَنا يف  ُكُتب اْلف ْقه : اْلُمرَاد ُغْسل اجْلََنابَة َحق يَقة ، قَالُوا :

ه  ، َوَهَذا َضع يف أَْو بَاط ل ، َوالصَّ  ْمَناُه .َوُيْسَتَحبن لَُه ُمَواقـََعة َزْوَجته ل َيُكوَن أََغضَّ ل ْلَبَصر  َوَأْسَكَن ل نَـْفس   َواب َما َقدَّ



 375 

ئمة ، وما يفعله بعض أ أن السنة لإلمام أن يكون خارج املسجد حىت َيني وقت اخلطبة مث يدخل ، هذا هو فعل النيب -4
اجلمعة الذين يريدون اخلري فيتقدمون ليحصلوا على أجر التبكري ، فهؤالء يثابون على نياِتم وال يثابون على أعماهلم ، ألنه 

 . ، ولو كان هذا من اخلري لكان أول فاعل له هو رسول هللا  خالف هدي النيب 
 لك جاء يف رواية ) وطويت الصحف ( .أن من جاء بعد خروج اإلمام مل يكتب له شيء من أجر التقدم ، ولذ-5

 .أي صحف الفضل ، فأما صحف الفرض فإهنا ال تطوى ، ألن الفرض يسقط بعد ذلك  قال ابن القيم :
أن الصدقة مقبولة وإن قلت ، حيث جعل إهداء البيضة مقياسًا يف الثواب ، ويف احلديث ) من تصدق بعدل مترة فإن هللا -6

 ه ( .يريبها كما يريب أحدكم فلو 
 أن املالئكة على أبواب املساجد يكتبون القادمني األول فاألول يف اجمليء إىل صالة اجلمعة .-7
 أن فضل الناس مرتب على أعماهلم يف اجلمعة وغريها ، قال تعاىل ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( فال حسب وال نسب .-8
 إثبات املالئكة .-9

 أن للمالئكة وظائف يقومون هبا .-10
 ( معناه : َمْن َغسََّل يـَْوَم اجلُُْمَعة  َواْغَتَسلَ ) قوله  فائدة :

)غسل واغتسل( روي َغَسَل بتخفيف السني، َوَغسََّل بتشديدها، روايتان مشهورتان؛ واألرجح  قال النووي رمحه هللا: يف قوله 
 .عند احملققني بالتخفيف

 : ةفعلى رواية التخفيف يف معناه هذه األوجه الثالث
 .أحدها: اجلماع قاله األزهري ؛ قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها

 .والثاين: غسل رأسه وثيابه
  والثالث: توضأ .

واملختار ما اختاره البيهقي وغريه من احملققني أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه ، ويؤيده رواية أليب داود يف هذا احلديث من  
 .غسل رأسه يوم اجلمعة واغتسل 

  . وروى أبو داود يف سننه والبيهقي هذا التفسري عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز 
وإمنا أفرد الرأس بالذكر؛ ألهنم كانوا جيعلون فيه الدهن  عن النيب  قال البيهقي: وهو بني يف رواية أيب هريرة وابن عباس 

  . واخلطمي وحنومها وكانوا يغسلونه أواًل مث يغتسلون
 ر ( .َوَبكََّر َوابـَْتكَ )  وأما قوله 

 :فاختلف أهل العلم يف معناه على أقوال
  .فقيل: أي: راح يف الساعة األوىل و" ابتكر ": أدرك باكورة اخلطبة، وهي أوهلا

 ا .وقيل: "بكر" أي : تصدق قبل خروجه، وتأول فيه احلديث " باكروا بالصدقة فإن البالء ال يتخطاه
  .للتأكيد واملبالغة ، وليس املخالفة بني اللفظني الختالف املعنيني وقيل : معنامها واحد كرره

 ة.قال املبارك فوري رمحه هللا: "والراجح ـ كما صرح به العراقي، أن "بكر" مبعىن راح يف أول الوقت، "وابتكر" مبعىن أدرك أول اخلطب
َا قـَرََّب بََدنًَة َوَمْن رَاَح يف  قَاَل ) َمْن اغْ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ويؤيده ما رواه أبو هريرة  َتَسَل يـَْوَم اجلُُْمَعة  ُغْسَل اجْلََنابَة  مُثَّ رَاَح َفَكَأمنَّ

َا قـَرََّب َكْبًشا أَ  َا قـَرََّب بـََقرًَة َوَمْن رَاَح يف  السَّاَعة  الثَّال ثَة  َفَكَأمنَّ َا قـَرََّب َدَجاَجًة قْـَرَن َوَمْن رَاَح يف  السَّاَعة  الثَّان َية  َفَكَأمنَّ السَّاَعة  الرَّاب َعة  َفَكَأمنَّ
َماُم َحَضَرْت اْلَماَلئ َكُة َيسْ  َا قـَرََّب بـَْيَضًة فَإ َذا َخرََج اإْل   . َتم ُعوَن الذ نْكَر (َوَمْن رَاَح يف  السَّاَعة  اخْلَام َسة  َفَكَأمنَّ
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 "زَاَد َأْصَحاب اْلُمَوطَّأ َعْن َمال ك " يف  السَّاَعة اأْلُوىَل " انتهى من "فتح الباريقال احلافظ رمحه هللا : " قـَْولُُه : ) مُثَّ رَاَح ( 
": الذََّهاب أَوَّل النـََّهار " انتهى من "شرح مسلم   "وقال النووي رمحه هللا: " اْلُمرَاد بـ ـ "الرََّواح 

 ب ( .ومشى ومل يرك)  وأما قوله 
 . طايب عن األثرم أنه للتأكيد ، وأهنما مبعىنقال النووي رمحه هللا : " حكى اخل

 : واملختار أنه احرتاز من شيئني
 اً .نفي توهم محل املشي على املضي والذهاب ، وإن كان راكبا : أحدمه
نفي الركوب بالكلية ؛ ألنه لو اقتصر على " مشى " الحتمل أن املراد وجود شيء من املشي ولو يف بعض الطريق ،  : والثاين

 . ى ذلك االحتمال ، وبني أن املراد مشى مجيع الطريق ، ومل يركب يف شيء منهافنف
ًا . فهما شيئان خمتلفان، وقد يستمع وال يدنو من اخلطبة، وقد يدنو وال يستمع فندب إليهما مجيع( ودنا واستمع) وأما قوله 

 )شرح املهذب( 
 ر.ن مجيعاً، فلو استمع وهو بعيد، أو قرب ومل يستمع، مل َيصل له هذا األجوقال املبارك فوري رمحه هللا: وفيه أنه ال بد من األمري

 ا .معناه ومل يتكلم ؛ ألن الكالم حال اخلطبة لغو، قال األزهري : " معناه استمع اخلطبة ومل يشتغل بغريه( ومل يلغ )  وقوله 
اجْلُُمَعَة , ُثَّ   قَاَل ) ُكنَّا ُنَصلِ ي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   -ِة وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشََّجرَ  -َعْن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكَوِع -140

 ه ( .نـَْنَصِرُف . َولَْيَس ِلْلِحيطَاِن ِظلٌّ َنْسَتِظلُّ بِ 
َنَتَتبَُّع اْلَفيْ  َويف َلْفٍظ ) ُكنَّا جُنَمِ ُع َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   . ء (إَذا زَاَلْت الشَّْمُس , ُثَّ نـَْرِجُع فـَ

 . جننمن ع : نقيم اجلمعة
---------- 

 بعد الصالة .إىل بيوتنا أي : (  ُثَّ نـَْنَصِرفُ  )
أي : ليس للجدران ظل نتقي به الشمس ، وإمنا ظلها قصري ال يقي الشمس ، ) فليس املراد نفي الظل (  َولَْيَس ِلْلِحيطَاِن ِظلٌّ  )

 سبب صالِتم اجلمعة يف أول وقتها قبل أن يستطيل الظل ( .مطلقاً ، وإمنا املراد نفي ظل طويل يستظل به ، ب
 استدل به ملن يقول بأنن صالة اجلمعة جتزئ قبل الزنوال، ألنن الشنمس إذا زالت ظهرت الظنالل.قال ابن حجر : 

ا تسلط على وجود ظلٍن يستظلن به ال على وجود الظنل مطلقاً، والظنلن الذي يستظلن  به ال يتهينأ ال بعد وأجيب: بأنن الننفي إمنن
 الزنوال مبقداٍر َيتلف يف الشنتاء والصنيف.

 أي نصلي اجلمعة .) جُنم ع ( : 
 هو الظل بعد زوال الشمس .) نتبع الفيء ( 

 واختلفوا يف بداية وقتها على أقوال :، كالظهر   اجلمعة  اتفق العلماء على أن آخر وقت-1
 ل [ .أن وقتها كالظهر ] بعد الزواالقول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور .
قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وممن بعدهم ، ال جتوز اجلمعة إال قال النووي : 

 بعد زوال الشمس .
َّ  ) حلديث أنس بن مالك -أ نَي متَ يُل الشَّْمسُ  َأنَّ النَّيب   . واه البخارير  ( َكاَن ُيَصلن ي اجلُُْمَعَة ح 

 س ( .إَذا زَاَلْت الشَّمْ  ُكنَّا جُنَمن ُع َمَع َرُسول  اَّللَّ   قال ) -سلمة بن األكوع  -حلديث الباب و -ب
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 وكل من احلديثني واضح الداللة .
ه ْم وََكانُوا إ َذا رَاُحوا إ ىَل اجلُُْمَعة  رَاحُ ) . قالت وعن عائشة  -ج  . ( وا يف  َهْيَئت ه ْم َفق يَل هَلُْم َلو  اْغَتَسْلُتمْ َكاَن النَّاُس َمْهَنَة أَنـُْفس 

وجه الداللة : أن املقصود بالرواح يف احلديث ما بعد الزوال ، ودليل ذلك أهنم كان يصيبهم العرق والغبار وحنومها ، وذلك بعد 
 اشتداد احلر يف وقت جميئهم من العوايل ، وذلك ال يكون إال بعد الزوال .

 الصحابة . آثار عن -د
 ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر وعزاه البن أيب شيبة وقال : إسناده قوي .

 ما روي أن علي بن أيب طالب كان يصلي اجلمعة بعد ما تزول الشمس. أخرجه ابن أيب شيبة وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
 ع الشمس قيد رمح ( .جيوز قبل الزوال ) من ارتفا القول الثاين : 

 وهذا من مفردات املذهب .
 هو طعام أول النهار ( .) الغداء :     حلديث سهل بن سعد : ) ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة ( .-أ

 . وجه االستدالل به أن الغداء والقيلولة حملها قبل الزوال ، ويف احلديث أهنم كانوا يصلون اجلمعة قبلهاقال الشوكاين : 
 ال يسمى غداء وال قائلة إال بعد الزوال .قال ابن قتيبة : 

 فكانوا يبدؤون بصالة اجلمعة قبل القيلولة .
 رواه مسلمكان يصلي اجلمعة، مث نذهب إىل مجالنا فنرَيها حىت تزول الشمس، يعين النواضح(.   وعن جابر قال: )إن النيب -ب

 معة مث يذهبون إىل مجاهلم فريَيوهنا عند الزوال ، فدل على أهنم يصلون قبله .أن جابراً ذكر أهنم يصلون اجلوجه الداللة : 
شهدِتا مع مث وحلديث عبد هللا بن سيدان قال : ) شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف النهار ، -ج

انت صالته وخطبته إىل أن أقول زال عمر ، فكانت صالته وخطبته على أن أقول انتصف النهار ، مث شهدِتا مع عثمان ، فك
 .رواه الدارقطين النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك وال أنكره ( 

 أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة .القول الثالث : 
 وهذه رواية عن أمحد ، اختارها ابن قدامة صاحب املغين ، واختارها الشيخ ابن عثيمني .

 ) من راح يف الساعة األوىل ... إىل أن قال : مث اخلامسة ، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة ... ( .حلديث أيب هريرة : 
 فيكون حضور اإلمام على مقتضى احلديث الساعة السادسة .قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 

  أجاب اجلمهور عن أدلة اجلواز: 
الغة يف تعجيلها وأهنم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة يف هذا اليوم إىل ما بعد قال النووي : ومحل اجلمهور هذه األحاديث على املب

 صالة اجلمعة ألهنم ندبوا إىل التبكري إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوِتا أو فوت التبكري إليها .
 لكن األفضل أن تفعل بعد الزوال . :1 فائدة

يفعلها فيه يف  لى إال بعد الزوال ليخرج من اخلالف وبفعلها يف الوقت الذي كان النيب قال ابن قدامة : فاألوىل أن ال تص
كان يعجلها بدليل األخبار اليت رويناها، وألن الناس   أكثر أوقاته ويعجلها يف أول وقتها يف الشتاء والصيف ألن النيب 

 براد هبا لشق على احلاضرين .جيتمعون هلا يف أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلو انتظر اإل
أهنا ال جتوز ملا ذكره أكثر أهل العلم وألن التوقيت ال يثبت إال بدليل  فالصحيحوقال رمحه هللا : وأما يف أول النهار  :2فائدة 

ها وال عن خلفائه أهنم صلوها يف أول النهار، وألن مقتضى الدليل كون وقت من نص أو ما يقوم مقامه وما ثبت عن النيب 
وقت الظهر وإمنا جاز تقدميها عليه مبا ذكرنا من الدليل وهو خمتص بالساعة السادسة فلم جيز تقدميها عليها وهللا أعلم، وألهنا لو 
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صليت يف أول النهار لفاتت أكثر املصلني فإن العادة اجتماعهم هلا عند الزوال وإمنا يأتيها ضحى أحاد من الناس وعدد يسري  
 عود أنه أتى اجلمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد .كما روي عن ابن مس

 :  3فائدة 
واعلم أن األحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع صالة اجلمعة وقت الزوال كحديث قال الشوكاين : 

زالت الشمس ( وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال  إذا  سلمة بن األكوع يف الصحيحني ) قال كنا جنمع مع رسول هللا 
كان يصلي اجلمعة مث يذهبون إيل مجاهلم فريَيوهنا حني تزول الشمس (   كما يف حديث جابر عند مسلم وغريه ) أن النيب 

ل وال نتغدى إال وبعضها حمتمل إليقاع الصالة قبل الزوال وحاله كما يف حديث سهل بن سعد يف الصحيحني قال ) ما كنا نقي
اجلمعة مث نرجع إيل القائلة فنقيل ( وجمموع  بعد اجلمعة ( وكما يف حديث أنس عند البخاري وغريه قال ) كنا نصلي مع النيب 

 هذه األحاديث يدل على أن وقت صالة اجلمعة حال الزوال وقبله وال موجب لتأويل بعضها .
يـَْقَرُأ يف َصالِة اْلَفْجِر يـَْوَم اجْلُُمَعِة : اِل تـَْنزِيُل السَّْجَدَة َو : َهْل أََتى َعَلى  لنَِّبُّ قَاَل ) َكاَن ا َعْن َأِب ُهَريـَْرَة -141
 ن ( .اإِلْنَسا

----------- 
 ـــة احلديث دليل على أنه يشرع قراءة سوريت السجدة يف الركعة األوىل ، واإلنسان يف الركعة الثانية من صالة الفجر يوم اجلمعــ -1

: وممن كان يقوله من الصحابة : ابن عباس ، ومن التابعني : إبراهيم بن عبد هللا بن عوف ، وهو مذهب الشافعي  قال العراقي
 .وأمحد وأصحاب احلديث 

 وكرهه مالك وآخرون .
 : وهم حمجوجون هبذه األحاديث الصحيحة الصرَية املروية من طرق . قال النووي

ل على استحباب قراءة هاتني السنورتني يف هذه الصنالة من هذا اليوم. ل َما تشعر الصنيغة به من مواظبته وفيه دلي:  قال ابن حجر
 .على ذلك أو إكثاره منه 

على ذلك، أخرجه الطنَّباينن ولفظه " يدمي ذلك " ، وأصله يف ابن ماجه  بل ورد من حديث ابن مسعود التنصريح مبداومته 
 ه ثقات، لكن صونب أبو حامت إرساله.هذه الزنيادة ورجال بدون

وكأنن ابن دقيق العيد مَل يقف عليه ، فقال يف الكالم على حديث الباب: ليس يف احلديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء 
 قويناً.

 يف ذلك. وهو كما قال بالننسبة حلديث الباب، فإنن الصنيغة ليست نصناً يف املداومة ، لكنن الزنيادة اليت ذكرناها نصن 
 اختلف القائلون باالستحباب ، ما علة قراءة هذه السورة ؟-2

 : لوجود سجدة فيها . فقيل
 :  كان يستحب أن يقرأ يوم اجلمعة بسورة فيها سجدة . قالروى ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي ، 

 .: ال أعلم به بأساً  وقال ابن سريسني
 تعمد أن يقرأ سورة فيها سجدة إال سورة السجدة .لكن أكثر العلماء على أنه ال يستحب أن ي

ألهنما تضمنتا ما كان ويكون يف يومها فإهنا اشتملت على خلق آدم وذكر املعاد واحلشر للعباد، وذلك يكون يوم  وقيل : العلة,
  ) قاله ابن تيمية (فيستعدوا . اجلمعة، وكان يف قراءِتما يف هذا اليوم تذكري لألمة مبا يكون فيه ويكون، ليعتَّبوا مبا كان ويكون، 

فالسجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة، فال يسن أن يقرأ يف فجر اجلمعة بسورة فيها سجدة أخرى، ألن استحباب قراءة )أمل( 
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 السجدة، و )هل أتى( ليس ألجل السجدة، بل ألجل ما جاء يف هاتني السورتني كما تقدم .
سوريت ) آمل تنزيل ( و ) هل أتى على اإلنسان ( ويظن كثري ممن ال علم عنده أن املراد يقرأ يف فجره ب كان : و قال ابن القيم 

ختصيص هذه الصالة بسجدة زائدة ويسموهنا سجدة اجلمعة ، وإذا مل يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها 
 ة .سجد

تني ، أو يقرأ جزءًا من السجدة يف األوىل ، وجزءًا من ما يفعله بعض األئمة يف أهنم يقسمون سورة السجدة بني الركع -3
 اإلنسان يف الثانية ، هذا خالف السنة .

 فاملستحب قراءة هاتني السورتني مجيعاً : السجدة يف الركعة األوىل ، واإلنسان يف الركعة الثانية .
ونصف سورة اإلنسان، وكل هذا من  : من أخطاء بعض األئمة: أن بعضهم يقرأ نصف سورة السجدةقال الشيخ ابن عثيمني

 اجلهل .
 باُب صالِة العيدينِ 

 العيد : اسم ملا يعود ويتكرر .
 قال النووي :وَسى عيداً لعوده وتكرره .

 وقيل لعود السرور فيه .
 ة .وقيل تفاؤال بعوده على من أدركه كما َسيت القافلة حني خروجها تفاؤال لقفوهلا ساملة وهو رجوعها وحقيقتها الراجع

o . جعل هللا تعاىل للمؤمنني ثالثة أيام عيداً : اجلمعة والفطر واألضحى 
 ة ( .َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قـَْبَل اْْلُْطبَ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن النَِّبُّ -142

---------- 
 العيد تكون بعد الصالة .احلديث دليل على أن خطبة -1

 يف ذلك .وحديث الباب نص 
 وخطبة العيد بعد الصالة ال نعلم فيه خالفاً بني املسلمني .:  قال ابن قدامة

 وعليه مجيع فقهاء األمصار ، وعده بعضهم إمجاعاً  . وقال احلافظ ابن حجر :
 ما احلكم لو خطب قبل الصالة ؟ 

 ونسبه بعضهم إىل أكثر العلماء .مل يعتد هبا على الصحيح من املذهب ، 
 أول من خطب قبل الصالة ؟هو من اختلف العلماء :  -2

مل  قال العراقي : إن تقدمي الصالة على اخلطبة قول العلماء كافة ، وقال : ما روي عن عمر وعثمان وابن الزبريقال الشوكاين : 
 يصح عنهم .

ملا كان عمر وكثر الناس يف زمانه ، فكان إذا ذهب ليخطب الناس ذهب أكثر أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أيب شيبة ) أنه 
الناس ، فلما رأى ذلك بدأ باخلطبة وختم بالصالة ( قال : وهذا األثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ خمالف ملا ثبت يف 

 الصحيحني عن عمر من رواية ابنه وابن عباس وروايتهما عنه أوىل .
 لك عن عثمان فلم أجد هلا إسناداً  .قال : وأما رواية ذ

 قال ابن قدامة : ومل يصح عن عثمان  .
 يقال إن أول من قدمها عثمان ، وهو كذب ال يلتفت إليه  .:  وقال القاضي أبو بكر بن العريب
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خطب الناس إنه روى ذلك ابن املنذر عن عثمان بإسناد صحيح إىل احلسن البصري ، وقال : أول من   قال احلافظ ابن حجر :
 قبل الصالة عثمان  .

 وَيتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً  .:  قال احلافظ
 يقال أول من خطب قبل الصالة مروان بن احلكم . قال الرتمذي :

 ان( .وقد جاء يف صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أيب سعيد قال )أول من بدأ باخلطبة يـــــــوم العـــــيد قبل الصالة مرو 
 أو من فعل ذلك معاوية .وقيل : 
 أول من فعل ذلك زياد يف البصرة يف خالفة معاوية .وقيل : 

الصواب أن أول من فعله مروان باملدينة يف خالفة معاوية كما ثبت ذلك يف الصحيحني عن أيب سعيد ، قال : ومل  قال العراقي :
 اوية وال ابن الزبري  .يصح فعله عن أحد من الصحابة ال عمر وال عثمان وال مع

 وقد عرفت حجة بعض ذلك ، فاملصري إىل اجلمع أوىل . قال الشوكاين :
 ) قبل اخلطبة ( نستفيد :  أن صالة العيد هلا خطبة واحدة .قوله -3

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة :
 أن هلا خطبتني .القول األول : 

 لى ذلك .وهذا قول األكثر ، بل نقل ابن حزم اإلمجاع ع
يوم العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، بال أذان وال إقامة ، مث قام متوكئاً على بالل  حلديث جابر قال ) شهدت مع النيب -أ

 فأمر بتقوى هللا ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن ( .
 فظاهر هذا أنه خطب خطبتني . قالوا :

 ، ألن وعظــــــــــته للنساء ليست خطبة أخرى ، وإمنا رمبا لبعد النساء ، أو تذكريهن بأمور ختصهن .لكن هذا فيه نظر 
يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائمًا مث قعد قعده مث قام ( رواه ابن  واستدلوا حبديث جابر قال : ) خرج رسول هللا  -ب

 ماجه وهو منكر يف إسناده إَساعيل بن مسلم ال َيتج به .
 قال النووي يف اخلالصة: ومل يثبت يف تكرير اخلطبة شيء .

 وقالوا : قياساً على اجلمعة .-ج
العيد خطبتني يفصل بينهما ِبلوس، ضعيف  قال النووي يف ) اخلالصة ( وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن َيطب يف

 ) نقله الزنيلعي يف  نصب الرناية ( .لقياس على اجلمعة . غري متصل ومل يثُبت يف تكرير اخلطبة شيء ، ولكن  املعتمد فيه ا
 أن خطبة العيد خطبة واحدة .والقول الثاين : 

 لظاهر النصوص .
 واختاره الشيخ ابن عثيمني .

 والراجح األول وهو ظاهر فعل املسلمني قدمياً وحديثاً .
 مبا تفتتح خطبة العيد على قولني :اختلف العلماء -4

أن السنة افتتاح خطبة العيدين بالتكبري ، وذلك بأن يكَّب يف اخلطبة األوىل تسع تكبريات متوالية ، ويف الثانية  القول األول :
 سبع تكبريات متوالية .

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
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طبة بتسع تكبريات ترتى ، والثانية بسبع تكبريات واستدلوا مبا جاء عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال : السنة أن تفتتح اخل
 ترتى .رواه البيهقي .

 أهنا تفتتح باحلمد  هل . القول الثاين :
 وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ السعدي ، والشيخ حممد بن إبراهيم .

 أنه افتتح خطبه بغريه .  ) قاله ابن تيمية ( . ألنه مل ينقل عن النيب  -أ
 ) كل أمر ذي بال ال يُبدأ فيه باحلمد فهو أقطع ( رواه أبو داود . حلديث أيب هريرة . قال : قال  -ب

ٍد أَننُه َكانَ  َا   يـَْفَتت ُح ُخْطَبيَتْ اْلع يَدْين  قال ابن القيم : وََكاَن يـَْفَتت ُح ُخطََبُه ُكلنَها ب احلَْْمد  َّلل ن  وملَْ َُيَْفْظ َعْنُه يف  َحد يٍث َواح  ب التنْكب ري  ، َوإ منن
ن  ) أَننُه َكاَن ُيْكث ُر التنْكب رَي بـَنْيَ َأْضَعاف  اخْلُْطَبة  َوُيْكث ُر التنْكب رَي يف  ُخْطَبيَتْ  َرَوى اْبُن َماَجْه يف  " ُسَنن ه  " َعْن َسْعٍد اْلَقَرظ  ُمَؤذنن  الننيب 

ْست ْسَقاء  َفق يَل يـُْفَتَتحَ   اْلع يَدْين  ( َوَهَذا اَل يَُدلن َعَلى أَننهُ  ان  َكاَن يـَْفَتت ُحَها ب ه  ، َوَقْد اْختَـَلَف النناُس يف  اْفت َتاح  ُخْطَبة  اْلع يَدْين  َواال 
ْست ْغَفار  َوق يَل يـُْفَتَتَحان  ب احلَْْمد  . قَاَل َشْيُخ  ْست ْسَقاء  ب اال  ن اب التنْكب ري  َوق يَل تـُْفَتَتُح ُخْطَبُة اال  َنن الننيب  قَاَل   ْبُن تـَْيم ينَة : َوُهَو الصنَواُب أل 
َْمد  اَّللن  فـَُهَو َأْجَذُم وََكاَن يـَْفَتت ُح ُخطََبُه ُكلنَها ب احلَْْمد  َّلل ن    . ) زاد املعاد ( .َكلن أَْمٍر ذ ي بَاٍل اَل يـُْبَدأُ ف يه  حب 

يـَْوَم اأَلْضَحى بـَْعَد الصَّالِة , فـََقاَل : َمْن َصلَّى َصالتـََنا َوَنَسَك  ا النَِّبُّ َخطَبَـنَ ل ) قَال َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  -143
يَا  -َخاُل اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  -ُنُسَكَنا فـََقْد َأَصاَب النُُّسَك , َوَمْن َنَسَك قـَْبَل الصَّالِة َفال ُنُسَك َلُه . فـََقاَل أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نَِياٍر 

 َتُكوَن َشاِت َأوََّل َما يُْذَبُح يف ُسوَل اَّللَِّ , إين ِ َنَسْكُت َشاِت قـَْبَل الصَّالِة . َوَعَرْفُت َأنَّ اْليَـْوَم يـَْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب . َوَأْحَبْبُت َأنْ رَ 
َك َشاُة حلٍَْم . قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , فِإنَّ ِعْنَدنَا ِعَناقًا ِهَي بـَْيِِت . َفَذَِبُْت َشاِت , َوتـََغذَّْيُت قـَْبَل َأْن آِتَ الصَّالَة . فـََقاَل : َشاتُ 

 ك ( .َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َشاتـَنْيِ َأفـَُتْجِزي َعينِ  ؟ قَاَل : نـََعْم , َوَلْن جَتِْزَي َعْن َأَحٍد بـَْعدَ 
 . النُُّسك : الذبح . والنسيكة : الذَّبيحة

 . من ولد املعز , ِل تتم احلول عناقاً : الَعناق : األُنثى
يـَْوَم النَّْحِر . ُثَّ َخَطَب . ُثَّ َذَبَح َوقَاَل : َمْن َذَبَح قـَْبَل َأْن  قَاَل ) َصلَّى النَِّبُّ  َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْلَبَجِليِ  -144

ْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكانـََها , َوَمْن َِلْ َيْذَبحْ    ( .فـَْلَيْذَبْح بِاْسِم اَّلل   ُيَصلِ َي فـَ
---------- 

 ا )ويف رواية هلمف ( من صلَّى صالتنا واستقبل قبلتنا ، فال يذبح حىت ينصر ) وللبخاري (  َوَنَسَك ُنُسَكَنا َمْن َصلَّى َصالتـََنا) 
 ع فننحر ( .أونل ما نبدأ به يف يومنا هذا أن ُنصلن ي ، مثن نرج

من ضحَّى قبل الصالة، فإمنا ا ) يف رواية هلم(  ْد َأَصاَب النُُّسَك , َوَمْن َنَسَك قـَْبَل الصَّالِة َفال ُنُسَك لَهُ َوَنَسَك ُنُسَكَنا فـَقَ ) 
 .  (ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه، وأصاب سنة املسلمني

ك، يستعمل مبعىن العبادة وهو أعمن، يقال فالن ناسوالننسك يطلق ويراد به الذنبيحة، ويستعمل يف نوع خاصن من الدنماء املراقة، و 
أي: ( من نسك قبل الصنالة فال نسك له)أي: عابد، وقد استعمل يف حديث الَّباء باملعىن الثنالث وباملعىن األونل أيضًا يف قوله 

 .من ذبح قبل الصنالة فال ذبح له. أي: ال يقع عن األضحينة
وهو بكسر الننون وختفيف الياء املثنناة من َتت وآخره راء. واَسه هانئ، (  -َخاُل اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  - فـََقاَل أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نَِيارٍ ) 

واسم جدنه عمرو بن عبيد وهو بلوين من حلفاء األنصار، وقد قيل: إنن اَسه احلارث بن عمرو ، وقيل: مالك بن هبرية. واألونل 
 .هو األصحن 

 ود .قبة وبدراً واملشاهد ، وعاش إىل سنة اثنتني ، وقيل: مخس وأربعني، وله يف البخارين حديث يف احلدوأبو بـُْردة ممنن شهد الع
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ا هو حلم يقدنمه ألهله  )أي: ليست أضحينة بل هو حلم ينتفع به كما وقع يف رواية زبيد (  فـََقاَل : َشاُتَك َشاُة حلَْمٍ )  ، ويف ( فإمنن
 ك ( .ذاك شيء عجنلته ألهل )  عند مسلم ، قالرواية فراس عن الشعيب عن الَّباء 

 اللغة . والعناق. بفتح العني وختفيف الننون األنثى من ولد املعز عند أهلاً ( ِإنَّ ِعْنَدنَا ِعَناق) ف
أعد نسكًا ، فقال: إن  م )وملسل ك (قال: اذحبها ، وال تصلح لغري  )يف رواية هلما ك ( قَاَل : نـََعْم , َوَلْن جَتِْزَي َعْن َأَحٍد بـَْعدَ ) 

 ك ( .عندي عناَق لنب هي خري من شايَت حلم. قال: هي خري نسيكتيك. وال جتزي جذعة عن أحد بعد
اجعلها مكاهنا ، ولن جتزي عن )  وله أيضًا ك ( أأذحبها؟ قال: نعم، مثن ال جتزي عن أحد بعد ي ) يف رواية فراس عند البخار 

 ( .وليست فيها رخصة ألحٍد بعدك ) ثمة ويف حديث سهل بن أيب ح ك ( أحد بعد
 .وهو القول األول: أنن اجلذع من املعز ال جيزي. وهو قول اجلمهورث ، ويف احلديقال ابن حجر : 

 احلديث دليل أن اخلطبة يوم العيد تكون بعد الصالة .-1
 احلديث دليل على أنه يشرع أن تكون اخلطبة يف عيد األضحى عن األضحية وأحكامها .-2
 احلديث دليل على مشروعية األضحية . -3

  .ما يذبح من هبيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد تقرباً إىل هللا واألضحية :
 وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلَجاع: 

 ر ( .َفَصلن  ل َربن َك َواحنَْ )  قال تعاىل
 ا .بدن وحنوهالصحيح أن املراد بالنحر ذبح املناسك ، وهو ذبح ال : قال ابن كثري
( املنسك املراد به هنا هو الذبح الذي  َول ُكلن  أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكًا ل َيْذُكُروا اْسَم اَّللَّ  َعَلى َما َرَزقـَُهْم م ْن هبَ يَمة  اأْلَنـَْعام  وقال تعاىل )

 يتقرب به إىل هللا تعاىل .
 ذبح املناسك مشروعة يف مجيع امللل . وقد ذكر ابن كثري عند هذه اآلية أن هذه اآلية تدل على أن

 وأما السنة :
 فاألحاديث كثرية وسيأيت بعضها يف الشرح ومنها :

، فقال: من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب يوم األضحى بعد الصالة )خطبنا رسول هللا  قال  الَّباء حديث
 النسك، ومن نسك قبل الصالة فال نسك له( . متفق عليه 

 . “ أمجع املسلمون على مشروعية األضحية ”: قال يف املغينلمون على مشروعيتها . وأمجع املس
 . “ مل يكن يدع األضحية فإنه  ” قال ابن القيم:

 احلكمة من مشروعيتها : 
 تعظيم هللا بذبح األضاحي تقرباً إليه . ) اراقة الدماء بنية األضحية هذا من تعظيم هللا ( . أواًل :
 شعائر هللا تعاىل .إظهار  ثانياً :
 التوسعة على األهل والفقراء واإلهداء للجريان واألقرباء . ثالثاً :

 بعد أن أَجع املسلمون على مشروعية األضحية ] كما سبق [ اختلفوا يف وجوهبا على قولني :-4
 : أهنا واجبة . القول األول

 وهذا مذهب أِب حنيفة واختيار ابن تيمية رمحه هللا . 
 بالنحر ، واألمر يفيد الوجوب . ( أن هللا أمر نبيه  َفَصلن  ل َربن َك َواحْنَرْ تعاىل ) لقوله  -أ
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 ) من كان له سعة ومل يضح فال يقربن مصالنا ( رواه أمحد . وحلديث أيب هريرة . قال : قال  -ب
الواجب ، مما يدل على أن األضحية  : أنه قد خرج خمرج الوعيد على ترك األضحية ، والوعيد إمنا يكون على ترك وجه الداللة

 واجبة .
) من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة مكاهنا ، ومن مل يكن يذبح فليذبح على  قال : قال  -جندب  -وحلديث الباب -ج

 بإعادة الذبح ملن ذبح قبل الصالة . اسم هللا ( متفق عليه ، فلو مل تكن األضحية واجبة ملا أمر النيب 
 أهنا غري واجبة . القول الثاين :

 وهذا مذهب اجلمهور . ] وقد قال كثري من أصحاب القول يقولون : يكره للقادر تركها [ .
 . أكثر أهل العلم، يرون األضحية سنة مؤكدة، غري واجبةقال ابن قدامة : 

 رواه مسلم ه وأظفاره(. قال )إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ شيئاً من شعر  حلديث أم سلمة أن النيب  -أ
 )وأراد( فجعله مفوضًا إىل إرادته ولو كان واجبًا لقال  قال اإلمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله 

 .  )فال ميس من شعره وبشره حىت يضحي(
 

قتصر على قوله ) إذا دخل العشر فال علقه على اإلرادة، والواجب ال يعلق على اإلرادة، فلو كانت واجبة ال : قال ابن قدامة 
 ميس من شعره وبشره شيئاً ( .

عيد األضحى فلما انصرف أيت بكبش فذحبه و قال : بسم هللا وهللا أكَّب ،  قال ) صليت مع رسول هللا  عن جابر  -ب
 اللهم هذا عين وعمن مل يضح من أميت ( 

 يتمكن منها .ضحى عن أمته فهي جتزئ عمن متكن منها ومن مل  فالنيب 
أهنما كانا ال يضحيان السنة والسنتني خمافة أن يرى ذلك واجباً، مما يدل على  ما أخرجه البيهقي عن أيب بكر وعمر  -ج

 أهنما مل يكونا يريان الوجوب .
،  البيهقيقال)ثالث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى( رواه أمحد و  عن ابن عباس أن رسول هللا -د

 ي .واحلديث ضعيف كما قال اإلمام النوو 
 مذهب اجلمهور .والراجح  

 وأما أدلة أصحاب القول األول :
أما اآلية فهي حمتملة لوجوب النحر يوم العيد ، وَتتمل معىن آخر كوضع اليدين عند النحر يف الصالة ، ولو سلم أن املقصود 

 وجوبه .بالنحر الذبح فاآلية تدل على وقت النحر ال 
 بالنحر له ال لغريه . : املراد باآلية ختصيص الرب  وقيل

) غسل  ضعفه أصحاب احلديث ، ولو صح فيحمل على تأكيد االستحباب كقوله  ”:  فقال عنه ابن قدامةوأما احلديث ، 
 .“اجلمعة واجب على كل حمتلم ( 

لى وجوب األضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصالة أما احلديث اآلخر فال يدل على وجوب األضحية ابتداء ، بل يدل ع
 فقد انقلب التطوع إىل فرض .

 فبهذا يظهر رجحان مذهب اجلمهور .
 احلديث دليل على أن وقت ذبح األضحية يكون بعد صالة العيد .-5

 . أن تكون يف الوقت احملدد هلا , وهو بعد صالة العيدفمن شروط األضحية : 
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  تنتهي اخلطبة.واألفضل أن يؤخر حىت 
 ( متفق عليه . َمْن َذَبَح قـَْبَل اَلصَّاَلة  فـَْلَيْذَبْح َشاًة َمَكانـََها )  ففي حديث جندب بن سفيان . قال : قال  -أ

َك قـَْبَل الصَّالة  فـََقاَل : َمْن َصلَّى َصالتـََنا َوَنَسَك ُنُسَكَنا فـََقْد َأَصاَب النُُّسَك ، َوَمْن َنسَ ) ...  –الَّباء  –ويف حديث الباب  -ب
 ه ( .َفال ُنُسَك لَ 

 ( . َمْن َذَبَح قـَْبَل َأْن ُيَصلن َي فـَْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكانـََها ، َوَمْن ملَْ يَْذَبْح فـَْلَيْذَبْح ب اْسم  هللا  ) ... ْن ُجْنَدٍب قَاَل وع -ج
 واختلف العلماء مَّت ينتهي وقت الذبح على أقوال :

 حر خاص بيوم العيد .أن النالقول األول :
 وهو قول ابن سريين .

 أن النحر ينتهي بانتهاء اليوم الثاين من أيام التشريق ، فتكون أيامه ثالثة .القول الثاين : 
 . وهذا قول اجلمهور من احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة

 هنى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث . أن النيب  -أ
وز الذبح يف وقت ال جيوز ادخار اإلضحية إليه ، فمن ذبح يف اليوم الرابع وقع يف هذا احملظور حبصول وجه الداللة : أنه ال جي

 اللحم زمن النهي عن أكله .
 أن اليوم الرابع ال جيب فيه الرمي فيه ، فلم جتز األضحية فيه كالذي بعده . -ب
 أنه قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأيب هريرة وأنس . -ج

 . أيام النحر ثالثة ، عن غري واحد من أصحاب رسول هللا  اإلمام أمحد : قال
  .ويف رواية أخرى عنه قال : مخسة من أصحاب رسول هللا

 ا .، وقد روي عنه مثل مذهبن وال خمالف هلم إال رواية عن علي  ة :قال ابن قدام
 يق الثالثة .أن أيام الذبح أربعة ، يوم العيد ، وأيام التشر القول الثالث : 

 من ذي احلجة . 13وهو قول الشافعية ، واختيار ابن تيمية ، فينتهي بغروب مشس اليوم 
بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة احلسن ،  أياموثالثة  : وقد قال علي بن أيب طالب: أيام النحر: يوم األضحى،قال ابن القيم

شام األوزاعي ، وإمام فقهاء أهل احلديث الشافعي ، واختاره ابن املنذر، ، وإمام أهل ال رباحوإمام أهل الكوفة عطاء بن أيب 
وألن الثالثة ختتص بكوهنا: أيام مىن، وأيام النحر، وأيام التشريق، وَيرم صيامها، فهي إخوة يف هذه األحكام، فكيف تفرتق يف 

 [ 2/291]زاد املعاد ع .ا جواز الذبح بغري نص وال إمج

 صحته.( لكن خمتلف يف  يام التشريق ذبحكل أ جاء يف حديث ) -أ
 ) أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر  هل ( رواه مسلم . حديث نبْيشة . قال : قال -ب

 الراجح .وهذا 
 ذا كان املضحي يف مكان ال ُيصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت األضحية يبدأ فيما ميضي من قدر صالة العيدإ . 

 لصالة ... ( نستفيد أنه ال يشرتط أن يكون الذبح بعد خطبة اإلمام ، وإمنا العَّبة بالصالة .قوله ) من ذبح قبل ا -6
 احلديث دليل على أن من شروط األضحية أن تبلغ السن املعتَّبة ، فال جيزئ من املعز إال ما مت له سنة .-7

 . بل أو البقر أو املعز، وجذعاً إن كان من الضأنبأن يكون ثنياً إن كان من اإل فمن شروط األضحية : أن تبلغ السن املعتَّبة .
 الثين من اإلبل : ما مت له مخس سنني . -
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 الثين من البقر : ما مت له سنتان . -

 الثين من الغنم : ما مت له سنة . -

 اجلذع : ما مت له ستة أشهر . -

نَّةً )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َعْن َجاب ر   مَرَواُه ُمْسل  (  ، إ الَّ َأْن يـَْعُسَر َعَلْيُكْم فـََتْذحَبُوا َجَذَعًة م َن اَلضَّْأن  اَل َتْذحَبُوا إ الَّ ُمس 

الشرط الثاين : أن تبلغ سن التضحية ، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من ة :يف ذكر شروط األضحي ( املوسوعة الفقهية) جاء يف 
ن ، فال جتزئ التضحية مبا دون الثنية من غري الضأن ، وال مبا دون اجلذعة اإلبل والبقر واملعز ، وجذعة أو فوق اجلذعة من الضأ

 . من الضأن ... وهذا الشرط متفق عليه بني الفقهاء ، ولكنهم اختلفوا يف تفسري الثنية واجلذعة " انتهى
، وإمنا جيوز من ذلك كله ال أعلم خالفًا أن اجلذع من املعز ومن كل شيء يضحى به غري الضأن ال جيوز : قال ابن عبد الَّب 

 ة .الثين فصاعداً ، وجيوز اجلذع من الضأن بالسنة املسنون
قال النووي : أمجعت األمة على أنه ال جيزئ من اإلبل والبقر واملعز إال الثين ، وال من الضأن إال اجلذع ، وأنه جيزئ هذه و 

 جيزئ اجلذع من الضأن . وعن عطاء واألوزاعي أنه جيزئ املذكورات إال ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : ال
 أن .      ) اجملموع ( .اجلذع من اإلبل والبقر واملعز والض

ونقل ابن قدامة عن أئمة اللغة : إذا مضت اخلامسة على البعري ودخل يف السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثين ... وأما البقرة 
 ن .قال ) ال تذحبوا إال مسنة ( ومسنة البقر اليت هلا سنتا فهي اليت هلا سنتان ألن النيب 

قال العلماء املسنة هي الثنية من كل شيء من اإلبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه ال جيوز  ي :وقال اإلمام النوو 
 ه .   ) شرح مسلم ( .اجلذع من غري الضأن يف حال من األحوال وهذا جممع علي

الثين من اإلبل : ما مت له مخس سنني ، والثين من البقر : ما مت له ة ( فأحكام األضحي) بن عثيمني رمحه هللا يف وقال الشيخ ا
سنتان . والثين من الغنم : ما مت له سنة ، واجلذع : ما مت له نصف سنة ، فال تصح التضحية مبا دون الثين من اإلبل والبقر واملعز 

 . " انتهى ، وال مبا دون اجلذع من الضأن
 وقد اختلف العلماء يف حكم التسمية  على ثالثة أقوال :استدل باحلديث من قال بوجوب التسمية على الذبيحة ، -8

 : أهنا شرط ال تسقط مطلقاً ، حىت لو تركها نسياناً أو جاهالً فال َتل . القول األول
األقوال ، فإن الكتاب والسنة قد علقا احلل بذكر اسم هللا عليه وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال : وهذا أظهر 

 يف غري موضع .
 ( . َوال تَْأُكُلوا مم َّا ملَْ يُْذَكر  اْسُم اَّللَّ  َعَلْيه  َوإ نَُّه لَف ْسقٌ لقوله تعاىل ) -أ

 قالوا : وهذا عام ، ففيه النهي عن األكل مما مل يذكر اسم هللا عليه ، وتسميته فسقاً .
 ) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ( متفق عليه . وحلديث رافع بن خديج . قال : قال  -ب

فقرن بني إهنار الدم وذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط احلل ، فكما أنه لو مل ينهر الدم ناسيًا أو جاهاًل مل َتل الذبيحة ، 
 يف مجلة واحدة ، فال ميكن التفريق بينهما إال بدليل .  فكذلك إذا مل يسم ، ألهنما شرطان قرن بينهما النيب

 : أهنا واجبة يف حال الذكر دون حال النسيان . القول الثاين
 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، واملشهور يف مذهب احلنابلة .

 ) إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 
 : أهنا سنة مطلقاً . ل الثالثالقو 
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 وهذا مذهب الشافعي .
 .) إ الَّ َما ذَكَّْيُتْم ( لقوله تعاىل   -أ

 . فأباح التذكي من غري اشرتاط التسمية  قال النووي : 
لٌّ َلُكْم ( ولقوله تعاىل  -ب  وهم ال يسمون .) َوَطَعاُم الَّذ يَن أُوُتوا اْلك َتاَب ح 

 املراد ) إال ما ذكيتم ( وذكرمت اسم هللا عليه ، ملا ثبت من األدلة األخرى على األمر بالتسمية بأن واجلواب عن اآلية : 
 وأما آية ) وطعام الذين أوتوا الكتاب ... ( أن املراد بذبائح أهل الكتاب املباحة هي ما ذحبوها بشرطها كذبائح املسلمني 

  ( وهو حديث ضعيف .وحلديث ) ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر اسم هللا -ج
 وأهنا ال تسقط مطلقاً ، واختاره ابن عثيمني رمحه هللا . والصحيح األول

 . يشرتط أن يكون بلفظ : بسم هللا 
 فلو قال : بسم الرمحن أو باسم رب العاملني :

 ال جيزئ .فقيل : 
 وهذا قول الشافعية ، واحلنابلة . 

 ألن إطالق التسمية ينصرف إىل : بسم هللا .
 جيزئ .يل : وق
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية . 

 وهذا الراجح .املراد بالتسمية ذكر هللا من حيث هو ، ال خصوص : بسم هللا ، قالوا : 
: ويعتَّب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه ، فلو َسى على شاة مث تركها إىل غريها أعاد  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 . ري اآللة فال يضر ، فلو َسى وبيده سكني مث ألقاها وذبح بغريها فال بأسالتسمية ، وأما تغي
 لو َسى على صيد فأصاب غريه حل ، مثال : أرسل كلبه على أرنب ، مث إن الكلب صاد غزااًل فإنه َيل .,  أما يف الصيد

 ى عني املذبوح .: أن التسمية يف باب الصيد تقع على اآللة ، والتسمية يف باب الذكاة تقع عل والفرق
ا هو إىل الننيبن  -9  .، وأننه قد َيصن بعض أمنته حبكٍم ومينع غريه منه ولو كان بغري عذرأنن املرجع يف األحكام إمنن

وفيه أنن خطابه للواحد يعمن مجيع املكلفني حىتن يظهر دليل اخلصوصينة، ألنن السنياق يشعر بأنن قوله أليب بـُْردة ضحن به. أي: -10
 ." ، ولو كان يفهم منه ختصيصه بذلك َلَما احتاج إىل أن يقول له " ولن جتزي عن أحد بعدكباجلذع

 .وَيتمل: أن تكون فائدة ذلك قطع إحلاق غريه به يف احلكم املذكور. ال أنن ذلك مأخوذ من جمرند اللفظ ، وهو قوين 
" ضحن هبا " وغري ذلك من األلفاظ املصرنحة باألمر  واستدل بقوله " اذبح مكاهنا أخرى " ويف لفظ " أعد نسكاً " ويف لفظ-11

 .باألضحينة على وجوب األضحينة
 ر .وفيه أنن اإلمام يعلم النناس يف خطبة العيد أحكام الننح-12
 مَل يصحن إالَّ إذا وقع على وفق الشنرع. -وإن وافق نينة حسنة  -قال الشنيخ أبو حممند بن أيب مجرة: وفيه أنن العمل -13
ا هو حلم قدنمه ألهله ". -14  وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غري حلم األضحينة لقوله " إمنن
وفيه كرم الرنبن سبحانه وتعاىل لكونه شرع لعبيده األضحينة مع ما هلم فيها من الشنهوة باألكل واالدنخار. ومع ذلك فأثبت  -15

 .     ) فتح الباري ( . هلم األجر يف الذنبح، مثن من تصدنق أثيب وإال مَل يأمث
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يـَْوَم اْلِعيِد . فـََبَدَأ بِالصَّالِة قـَْبَل اْْلُْطَبِة , ِبال َأَذاٍن َوال إقَاَمٍة . ُثَّ قَاَم  قَاَل ) َشِهْدُت َمَع النَِّبِ   َعْن َجاِبٍر  -145
ًئا َعَلى ِبالٍل , فََأَمَر بِتَـْقَوى اَّللَِّ تـََعاَل , َوَحثَّ عَ  َلى طَاَعِتِه , َوَوَعَظ النَّاَس َوذَكََّرُهْم , ُثَّ َمَضى َحَّتَّ أََتى النِ َساَء فـََوَعَظُهنَّ ُمتَـوَكِ 

ْفَعاُء اْْلَدَّْيِن ة  ِمْن ِسَطِة النِ َساِء , سَ َوذَكََّرُهنَّ , َوقَاَل : يَا َمْعَشَر النِ َساِء , َتَصدَّْقَن . فِإنَُّكنَّ َأْكثـَُر َحَطِب َجَهنََّم , فـََقاَمْت اْمَرأَ 
َن يـََتَصدَّْقَن ِمْن ُحِليِ ِهنَّ يـُْلِقنَي يف فـََقاَلْت : ِلَ يَا َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل : ألَنَُّكنَّ ُتْكِثْرَن الشََّكاَة , َوَتْكُفْرَن اْلَعِشرَي . قَاَل : َفَجَعلْ 

 ن ( .ثـَْوِب ِبالٍل ِمْن َأقْـَراِطِهنَّ َوَخَواتِيِمهِ 
---------- 

يف رواية هلما ، قال ابن جريج: قلت لعطاء: أحقًا على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني (  َحَّتَّ أََتى النِ َساَء فـََوَعَظُهنَّ َوذَكََّرُهنَّ )  
 يفرغ فيذكرهن؟ قال: إ ْي، لعمري إنن  ذلك حلق عليهم، وما هلم ال يفعلون ذلك؟.

ذا قال عياٌض: مَل يقل بذلك غريه. وأمنا الننووين فحمله على االستحباب. وقال: ال ظاهره أنن عطاًء كان يرى وجوب ذلك، وهل
 مانع من القول به، إذا مَل يرتتنب على ذلك مفسدٌة.

 ( أمر هلم بالصدقة ، وهي دفع مال لفقري ابتغاء وجه هللا تعاىل . يَا َمْعَشَر النِ َساِء , َتَصدَّْقنَ ) 
 ، َسيت بذلك لبعد قعرها ، وقيل : لغلظ أمرها . ( اسم من أَساء النار ) جهنم

ْينِ  ) ناصيته ، وعن األصمعين: محرٌة يعلوها سواٌد ،  قال إبراهيم احلريبن: هو سواٌد يف الوجه ، ومنه سفعة الفرس سواد ( َسْفَعاُء اْْلَدَّ
 وقيل: صفرٌة ، وقيل: سواٌد مع لوٍن آخر. وقال بن قتيبة: لوٌن َيالف لون الوجه.

كلنها متقاربٌة. وحاصلها أنن بوجهها موضعًا على غري لونه األصلين ، وكأنن االختالف حبسب اللون األصلين ، فإن كان أمحر و 
 فالسنفعة سواٌد صرٌف ، وإن كان أبيض فالسنفعة صفرٌة ، وإن كان أَسر فالسنفعة محرٌة يعلوها سواٌد.

 . : الشكاية وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته الشكاة
بقوله ) لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئًا قالت : ما  املراد بالعشري هنا الزوج . وقد فسره النيب  ( ُفْرَن اْلَعِشريَ تكْ  )

 رأيت منك خرياً قط ( .
، مث قال: هلمن، لكنَّ فدا أيب وأمي ، فبسط بالل ثوبه) وللبخاري (  َفَجَعْلَن يـََتَصدَّْقَن ِمْن ُحِليِ ِهنَّ يـُْلِقنَي يف ثـَْوِب ِباللٍ )  

 القائل هو بالٌل. (فيلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب بالل 
رفًا أو -بضمن القاف وسكون الرناء بعدها طاء مهملة  -مجع قرط (   ِمْن َأقْـَراِطِهنَّ )  : ما َُيلَّى به األذن ذهبًا كان أو فضنة ، ص 

 تها.مع لؤلؤ وغريه ، ويعلنق غالباً على شحم
بالصندقة، فرأيتهنن يهوين إىل آذاهننن وحلوقهنن " ، ومعىن اإلهواء: اإلمياء باليد إىل  وللبخاري عن ابن عبناس قال: أمرهنن الننيبن 

 . الشنيء ليؤخذ، وقد ظهر أننه يف اآلذان إشارة إىل احللق
ا توضع يف العنق و   إن كان حملنها إذا تدلت الصندر.وأمنا يف احللوق. فالذي يظهر أنن املراد القالئد فإهنن

 احلديث دليل أن املشروع يف يوم العيد البدء بالصالة مث اخلطبة .-1
 احلديث دليل على أنه ليس لصالة العيد أذان وإقامـة .-2

 : ال نعلم يف هذا خالفاً ممن يعتد به . قال يف املغين
 ( .أََذاٍن َوال إقَاَمٍة ة  ، ب ال فـََبَدأَ ب الصَّالة  قـَْبَل اخْلُْطبَ ... حلديث الباب ) -أ

َّ  -ب  د .َصلَّى اَْلع يَد ب اَل أََذاٍن، َواَل إ قَاَمٍة ( َأْخَرَجُه أَبُو َداوُ  َوَعْن ابن عباس  ) َأنَّ اَلنَّيب 
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  تفق عليهم(. ةيوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقام وعن جَّب بن عبد هللا قال: )شهدت مع رسول هللا  -ج
  مرواه مسل .العيد غري مرة وال مرتني، بال أذان وال إقامة( وعن جابر بن َسرة قال : )صليت مع رسول هللا -ج
 اختلف العلماء هل ينادى هلا بالصالة جامعة أم ال على قولني :و-3

 ينادى هلا بالصالة جامعة .القول األول :  
 وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة .

 ياساً على الكسوف .ق-أ
وال أليب بكر وال عمر وال عثمان يف العيدين حىت أحدث  وجاء حديث ال يصح عن الزهري قال : )مل يكن يؤذن للنيب -ب

 يأمر يف العيدين املؤذن فيقول : الصالة جامعة ( . وهو ضعيف . وكان النيب وقال الزهري : ذلك معاوية ... 
 هو بدعة . ال يشرع ذلك بلالقول الثاين : 

 وهذا مذهب املالكية .
 ومل يفعله فرتكه سنة . مرات كثرية ومل يكن ينادى هلا ، وأي شيء وقع يف عهد النيب  ألن العيد وقع يف عهد النيب 

فهذا قياس خطأ ، ألن الكسوف يأيت بغتة من غري أن يشعر الناس ، ، وأما قول أصحاب القول األول : قياسًا على الكسوف 
 العيد .خبالف 

أن هذه اخلطبة يف عيد الفطر كما جاء يف رواية أخرى ، وعليه فاملستحب يف خطبة عيد الفطر أن يعظ الناس ويذكرهم - 4
 ويأمرهم بتقوى هللا .

وأما قول بعض الفقهاء " إن السنة أن يكون موضوع خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر وما يتعلق هبا ، فهذا قول ضعيف ألن 
 د أدوا زكاة الفطر .الناس ق

  احلديث دليل على أنه جيوز للمرأة أن تتصرف يف ماهلا من غري إذن زوجها ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :-5
 : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له احلق فيما دون ذلك . القول األول

 لروايتني .وبه قال املالكية واحلنابلة على إحدى ا
َها حبلي هلا فقال هلا النيب   ملا ورد أن خرية امرأة كعب بن مالك أتت النيب -أ َا إ ال ب إ ْذن  َزْوج  : " ال جَيُوُز ل ْلَمْرأَة  يف  َماهل 

َها فـََهْل اْسَتْأَذْنت  َكْعًبا قَاَلْت نـََعْم فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللَّ   ُل ين َها فـََقال  إ ىَل َكْعب  ْبن  َمال ٍك َزْوج  َرَة أَْن تـََتَصدََّق حب  َيـْ فـََقاَل َهْل أَذ ْنَت خل 
َها ( رواه ابن ماجه ، ويف إسناده عبد هللا ابن َيىي وأبوه جمهوالن . نـََعْم فـََقب َلُه َرُسوُل اَّللَّ   نـْ  م 

هَ   وحلديث َعْمر و ْبن  ُشَعْيٍب، َعْن أَب يه ، َعْن َجدن ه ؛ َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   -2 ْمَرأٍَة َعط يٌَّة إ الَّ ب إ ْذن  َزْوج   رواه الرتمذي ا(. قَاَل )اَل جَيُوُز ال  
قيند هؤالء املنع مبا زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن املالك له حق التصرف يف ماله يف الثلث وما دونه بالوصية 

ثة كما يف قصة سعد بن أيب وقاص املشهورة حينما سأل النيب هل يتصدق وليس له ذلك يف ما زاد على الثلث إال بإجازة الور 
 ِبميع ماله قال ال قال فبالثلثني قال ال قال فبالشطر قال ال قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثري . متفق عليه .

مجاهلا ودينها( أخرجه السبعة، والعادة )تنكح املرأة ملاهلا و  وأما استدالهلم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق مباهلا بدليل قوله 
أن الزوج يزيد يف مهرها من أجل ماهلا وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك جمرى حقوق الورثة املتعلقة 

 مبال املريض . 
 : للزوج منع زوجته مطلقاً إال بإذن زوجها . القول الثاين

 وبه قال طاوس .
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 . سابقفتح : واحتج طاوس حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. مث ذكر حديث القال ابن حجر يف ال
 .: للمرأة التصرف يف ماهلا مطلقاً سواء كان بعوض أو بغري عوض أكان ذلك مباهلا كله أو بعضه  القول الثالث

 وابن املنذر .، واحلنابلة يف املذهب ، والشافعية ، وبه قال اجلمهور ومنهم احلنفية 
 لقوله تعاىل ) وآتوا النساء صدقاِتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ( . -أ

 فأباح هللا للزوج ما طابت له به نفس امرأته . 
إذن أزواجهن هلن  صدقتهن ، ومل يسأل عن ).. َفَجَعَلت  اْلَمْرأَُة تـُْلق ى اْلُقْرَط َواخْلَامَتَ ، ... ( وقب ل النيب  البابوحلديث  -ب

 يف الصدقة ، فدل على أنه ال يشرتط .
، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُمَها الَّذ ي يَُدوُر  ) أَنَـَّها أَْعتَـَقْت َول يَدًة وملَْ َتْسَتْأذ ن  النَّيبَّ  –رضى هللا عنها  -وعن َمْيُمونََة ب ْنَت احْلَار ث  -ج

َها ف يه  قَاَلْت َأَشَعْرَت يَا َرسُ  أََما إ نَّك  َلْو أَْعطَْيت يَها َأْخَواَلك   »قَاَلْت نـََعْم . قَاَل « . فـََعْلت   أَوَ »وَل اَّللَّ  َأينن  أَْعتَـْقُت َول يَديت  قَاَل َعَليـْ
 رواه البخاري ومسلم .« َكاَن أَْعَظَم أَلْجر ك

 رشدها إىل ما هو أوىل هلا .، ومل يستدرك ذلك عليها، بل أوجه الداللة: أن ميمونة أعتقت ومل تستأذن النيب 
 الصحيح . وهذا القول هو

 قال يف الفتح : وأدلة اجلمهور من الكتاب والسنة كثرية .
  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق بأجوبة :أجاب مجهور العلماء عن حديث و 

 يه وعقله .: بأنن ذلك حممول على األدب وحسن العشرة وحلقنه عليها ومكانته وقوة رأ اجلواب األول
 قال السندي يف شرحه على النسائي يف احلديث املذكور : وهو عند أكثر العلماء على معىن حسن العشرة واستطابة نفس الزوج 

 : تضعيف احلديث . اجلواب الثاين
وقد أعتقت  ونقل عن الشافعي أن احلديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خالفه مث السنة مث األثر مث املعقول ..

ميمونة قبل أن يعلم النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غريه على أن هذا احلديث إن ثبت فهو 
 حممول على األدب واالختيار ..

 احلديث دليل على فضل الصدقة ، وأهنا من أسباب النجاة النار . -5
 ومما يدل على ذلك أيضاً : 

 النار ولو بشق مترة ( .) اتقوا  قوله 
 ) ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق مترة ( رواه أمحد . وقال 

 رواه أمحد  )يا عائشة! استرتي من النار ولو بشق مترة، فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان(  وعن عائشة . قالت : قال 

 مشروعية وعظ النساء .-6

  يف املسجد .أن النساء تكون بعيدات عن الرجال حىت-7

 السبب يف ذلك : أن النساء أكثر أهل النار ، وقد بني النيب -8

 : كفران حق الزوج . السبب األول
 : اللعن والشكاية . السبب الثاين

 فيه بيان خطر اللسان .-9
 ينبغي شكر من أسدى إليك معروفاً .-10
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 أن النار موجودة .-11
 على أمته . شفقة النيب -12
 ما أشكل .السؤال ع-13
 تذكري الناس باحملرمات اليت انتشرت بينهم .-14
وفيه داللٌة على االكتفاء يف اجلواب بنعم. وتنزيلها منزلة اإلقرار، وأنن جواب الواحد عن اجلماعة كاٍف إذا مَل ينكروا ، ومَل -15

 .مينع مانٌع من إنكارهم
مبا جيب عليهنن، ويستحبن حثنهنن على الصندقة وختصيصهنن  استحباب وعظ الننساء وتعليمهنن أحكام اإلسالم وتذكريهنن -16

 .جملٍس منفرٍد، وحملن ذلك كله إذا أمن الفتنة واملفسدة بذلك يف
أن ال َيضر من الرنجال إالَّ من تدعو احلاجة إليه من شاهٍد وحنوه، ،  وفيه أنن األدب يف خماطبة الننساء يف املوعظة أو احلكم-17

 .ومتويل قبض الصندقة دم الننيبن ألنن بالالً كان خا
 .وفيه خروج الننساء إىل املصلى كما سيأيت يف احلديث الذي بعده-18
 .وفيه جواز طلب الصندقة من األغنياء للمحتاجني ، ولو كان الطنالب غري حمتاجٍ -19
ك الوقت. داللٌة على رفيع مقامهنن يف ويف مبادرة تلك الننسوة إىل الصندقة مبا يعزن عليهنن من حلينهنن مع ضيق احلال يف ذل-20

 .ورضي عنهنن  الدنين وحرصهنن على امتثال أمر الرنسول 
َر َأْن ُْنِْرَج يف اْلِعيَدْيِن اْلَعَواِتَق َوَذَواِت اْْلُُدوِر , َوَأمَ  قَاَلْت ) َأَمَرنَا َرُسوُل اَّللَِّ  -ُنَسْيَبَة األَْنَصارِيَِّة  -َعْن ُأمِ  َعِطيََّة -146

  ( .احْلُيََّض َأْن يـَْعَتزِْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمني
َْن بَِتْكِبريِِهْم َوَيْدُعوَن ُكنَّا نـُْؤَمُر َأْن َْنُْرَج يـَْوَم اْلِعيِد , َحَّتَّ ُْنِْرَج اْلِبْكَر ِمْن ِخْدرَِها , َحَّتَّ خَتُْرَج احْلُيَُّض , فـَُيكَ   ظ )َويف َلفْ  ْبِ 

 ه ( .وَن بـَرََكَة َذِلَك اْليَـْوِم َوُطْهَرتَ ِبُدَعائِِهْم , يـَْرجُ 
 . تبلغ العواتق : َجع "عاتق" املرَأة الشابة َأول ما

---------- 
 ُنسْيبة بنت كعب .) َعْن ُأمِ  َعِطيََّة ( 

 . ( مجع عاتق، وهي اجلارية البالغة) َأْن ُْنِْرَج اَْلَعَواِتَق  
در سرت يُتخذ يف البيت تقعد األبكار وراءه صيانة هل اْلدور احبات اخلدور، و)( أي: النساء صو َوَذَواِت اْْلُُدوِر  )  ن، ( مجع خ 

 ( مجع حائض ، واملراد اليت أصاهبا احليض . ) َواحْلُيََّض يف  اْلع يَدْين  ويف رواية 
 صالة العيد على الرجال على أقوال :حكم  اختلف العلماء يف-1

 أهنا فرض عني .القول األول : 
 ا مذهب أيب حنيفة ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاين .وهذ

أمر النساء حبضور صالة العيد وإخراج العواتق وذوات اخلدور ،  حلديث الباب ) كنا نؤمر باخلروج يف العيدين .. ( فالنيب  -أ
 جال من باب أوىل .بل أمر من هلا جلباب أن تُلبس من ال جلباب هلا ، وإذا ثبت هذا يف حق النساء فالر 

 عليها . مواظبة النيب -ب
لصالة العيد على جهة االستمرار وعدم إخالله هبا ، واألمر باخلروج إليها ، بل  ألنه قد انضم إىل مالزمته  قال الشوكاين : 

جلباب هلا ...  باخلروج للعواتق واحليض وذوات اخلدور ، وبالغ يف ذلك حىت أمر من هلا جلباب أن تلبس من ال ثبت أمره 
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 ومن مقويات القول بأهنا فرض إسقاطها لصالة اجلمعة ، والنوافل ال تسقط الفرائض يف الغالب .
 أهنا فرض كفاية .القول الثاين : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 واستدلوا بنفس أدلة القول األول ، ومنها حديث الباب فإنه يدل على الوجوب .-أ

عن اإلسالم ، فأخَّبه أن عليه مخس صلوات يف اليوم  حلديث طلحة ) أن أعرابيًا سأل النيب  لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي
 والليلة ( .

 وألن صالة العيد من أعالم الدين الظاهرة ، فكانت فرض كفاية كاجلهاد .-ب
 أهنا سنة مؤكدة .القول الثالث : 

 . وبه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وداود ومجاهري العلماء
عن اإلسالم ، فأخَّبه أن عليه مخس صلوات يف اليوم والليلة إال أن  حلديث طلحة بن عبيد هللا ) أن أعرابيًا سأل النيب  -أ

 تطوع ( متفق عليه .
 : ) مخس صلوات كتبهن هللا على العبد يف اليوم والليلة ... ( . ولقوله -ب
َّبهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ( ومل يذكر قال له ) ... فأخ وحلديث بعث معاذ ، فإن النيب -ج

 ، فلو كانت واجبة لذكرها ملعاذ . صالة العيد ، ومن املعلوم أن بعث معاذ كان يف آخر حياة النيب 
 القول الثاين . والراجح

 على أقوال :اختلف العلماء يف ذلك ، وقد النساء لصالة العيد  احلديث دليل على استحباب شهود-2
 : يستحب هلن شهود العيد . القول األول

 حلديث الباب .
 قال ابن حجر : فيه استحباب خروج النساء إىل شهود العيدين سواء كن شواب أم ال وذوات هيئات أم ال .

 يستحب يف غري ذوي اهليئات واملستحسنات .القول الثاين :  
 ا أدى إىل احلرام فهو حرام .ألن يف خروجهن سبب للفتنة ، والفتنة حرام ، وم

 يكره خروج النساء .القول الثالث : 
 وكرهه النخعي وَيي األنصاري ، وكرهه سفيان وابن املبارك . 

 يكره للشابة دون غريها .القول الرابع : 
 أو عجوز.االستحباب للجميع، لظاهر احلديث دون الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن وعليهن بدون تفريق بني شابة  والصحيح

 ة .ثياب زينة أو شهر  ووال البسة لصالة العيد أن تكون غري متطيب رأةضور امليشرتط حل-3
 أي غري متطيبات ( .) ) وليخرجن تفالت ( رواه أبو داود .       لقوله 

َد َفاَل مَتَسَّ ط يباً ( رواه مسلم .إ َذا َشه َدْت إ  »  وَعْن زَيـَْنَب اْمَرأَة  َعْبد  اَّللَّ  قَاَلْت قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَّ    ْحَداُكنَّ اْلَمْسج 
َرة ( رواه مسلم . قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :وَعْن َأىب  ُهَريـَْرَة قَالَ  َا اْمَرأٍَة َأَصاَبْت خَبُوراً َفاَل َتْشَهْد َمَعَنا اْلع َشاَء اآلخ   ) أميُّ

 إماء هللا مساجد هللا ( . وقد تقدم شروط ذلك بالتفصيل عند حديث ) ال متنعوا
 ألمور :للنساء باخلروج لصالة العيد ال يدل على الوجوب  ر النيب مْ أ-4

 أن من مجلة من أمر بذلك من ليس مبكلف ، وهن احليض . أواًل :
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 أن صالة العيد ال جتب على الرجال على الراجح كما مر ، فال جتب على النساء من باب أوىل . ثانياً :
 .للنساء حبضور صالة العيد ، مع أن صالة املرأة يف بيتها أفضل  ن أمر النيب احلكمة م-5

َّ قال ابن تيمية :  َنَّ النَّيب  َد اَّللَّ   َما َكاَن َيْشَهُد اجلُُْمَعَة َواجلََْماَعَة م ْن النن َساء  إالَّ أَقـَلُُّهنَّ ؛ أل  قَاَل ) اَل مَتْنَـُعوا إَماَء اَّللَّ  َمَساج 
ٌر هَلُنَّ ( ُمتـََّفٌق َعَلْيه  .َوبـُيُ   وتـُُهنَّ َخيـْ

َا أَْفَضُل   اَلتـَُها يف  ُحْجَرِت  َا َوص  َا يف  ُحْجَرِت  اَلتـَُها يف  َوقَاَل ) َصاَلُة إْحَداُكنَّ يف  خَمَْدع َها أَْفَضُل م ْن َصاَلِت  َا يف  َدار َها َوص  م ْن َصاَلِت 
َا يف   َا َمع ي  َدار َها أَْفَضُل م ْن َصاَلِت  د  قـَْوم َها أَْفَضُل م ْن َصاَلِت  اَلتـَُها يف  َمْسج  د  قـَْوم َها َوص  َخْلف ي ( َرَواُه أَبُو َداُود  –أَْو قَاَل  -َمْسج 

ة  إالَّ " اْلع يُد " فَإ نَُّه أََمَرُهنَّ ب اخْلُُروج  ف يه  . فـََقْد َأْخبَـَر اْلُمْؤم َنات  : َأنَّ َصاَلتـَُهنَّ يف  اْلبُـُيوت  أَْفَضُل هَلُنَّ م ْن ُشُهود  اجلُُْمَعة  َواجلََْماعَ 
َْسَباب  : -َوَاَّللَُّ أَْعَلُم  -َوَلَعلَُّه   أل 

 أَنَُّه يف  السََّنة  َمرَّتـَنْي  فـَُقب َل خب  اَلف  اجلُْْمَعة  َواجلََْماَعة  . َأَحُدَها :
اَلَف اجلُْ  الثَّاين :  ُمَعة  َواجلََْماَعة  فَإ نَّ َصاَلتـََها يف  بـَْيت َها الظُّْهُر ُهَو مُجَْعتُـَها .أَنَُّه لَْيَس َلُه بََدٌل خ 

ََذا َكاَن اْلع يدُ  الثَّاِلُث : م  احلَْ أَنَُّه ُخُروٌج إىَل الصَّْحرَاء  ل ذ ْكر  اَّللَّ  فـَُهَو َشب يٌه ب احلَْجن  م ْن بـَْعض  اْلُوُجوه  ؛ َوهل  جن  موقفة  اأْلَْكبَـُر يف  َمْوس 
يج  َوَمْعُلوٌم َأنَّ الصََّحاب يَّات  إَذا َعل ْمَن َأنَّ َصاَلتـَُهنَّ يف  بـُُيوِت  نَّ أَْفَضُل ملَْ يـَتَّف ْق َأكْ  ثـَُرُهنَّ َعَلى تـَْرك  اأْلَْفَضل  ؛ فَإ نَّ َذل َك يـَْلَزُم أَْن ل ْلَحج 

 ْعَمال .َيُكوَن أَْفَضُل اْلُقُرون  َعَلى اْلَمْفُضول  م ْن اأْلَ 
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 باُب صالِة الُكُسوفِ 
 الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه .

 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه .:  واخلسوف
 . قال ابن القيم : فرنق الفقهاء بني صالة الكسوف وصالة االستسقاء بأن هذه صالة رهبة وهذه صالة رغبة 
 : وللكسوف سببان 

 بب شرعي وهو ختويف العباد وزجرهم عن الذنوب ودفعهم إىل التوبة .س السبب األول :
بالصالة والذكر  وكما قال ابن املنري : أنه مبنزلة اإلعالم بقرب وقوع عقوبة ، فعلى الناس أن يبادروا بالتوبة وهلذا أمر النيب 

 والصدقة والعتق وغري ذلك مما يدفع أسباب العقوبات .
 الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكن َيوف هللا هبما عباده (.) إن  ويدل لذلك قوله 

 : سبب كوين : بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بني الشمس وبني األرض . السبب الثاين
 وأما بالنسبة للقمر فهي حيلولة األرض بني الشمس .

) إنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   -َة ْبِن َعْمٍرو األَْنَصاِريِ  اْلَبْدِريِ  ُعْقبَ  -َعْن َأِب َمْسُعوٍد -147
تُ ِمْن آيَاِت اَّللَِّ , ُُيَوِ ُف اَّللَُّ هِبَِما ِعَباَدُه , َوِإنَـُّهَما ال يـَْنَخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد ِمْن النَّاِس . فِإِ  َها َشْيًئا َفَصلُّوا , َواْدُعوا َذا رَأَيـْ ْم ِمنـْ

 م ( .َحَّتَّ يـَْنَكِشَف َما ِبك
فـَبَـَعَث ُمَناِديًا يـَُناِدي : الصَّالُة َجاِمَعة  .  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ -148

 ت ( .َوَصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت يف رَْكَعتَـنْيِ , َوَأْرَبَع َسَجَدا فَاْجَتَمُعوا . َوتـََقدََّم , َفَكبـَّرَ 
بِالنَّاِس .   َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها أَنَـَّها قَاَلْت ) َخَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  -149

َوُهَو  -ُثَّ رََكَع , فََأطَاَل الرُُّكوَع  -َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأَلوَِّل  -َأطَاَل الرُُّكوَع , ُثَّ قَاَم , فََأطَاَل اْلِقَياَم فََأطَاَل اْلِقَياَم , ُثَّ رََكَع , فَ 
فـََعَل يف الرَّْكَعِة اأُلوَل , ُثَّ اْنَصَرَف , ُثَّ َسَجَد , فََأطَاَل السُُّجوَد , ُثَّ فـََعَل يف الرَّْكَعِة اأُلْخَرى ِمْثَل َما  -ُدوَن الرُُّكوِع اأَلوَِّل 

َر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اَّللَِّ , ال َوَقْد جَتَلَّْت الشَّْمُس , َفَخَطَب النَّاَس , َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيِه , ُثَّ قَاَل : إنَّ الشَّْمَس َواْلَقمَ 
ُوا , َوَصلُّوا َوَتَصدَُّقوا , ُثَّ قَاَل : يَا ُأمََّة حُمَمٍَّد َُيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوال حِلََياتِ  , َوَاَّللَِّ َما ِمْن ِه , فِإَذا رَأَيـُْتْم َذِلَك فَاْدُعوا اَّللََّ وََكْبِ 

 اً ( . َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل َولََبَكْيُتْم َكِثري َأَحٍد َأْغيَـُر ِمْن اَّللَِّ َأْن يـَْزينَ َعْبُدُه , َأْو تـَْزينَ َأَمُتُه , يَا ُأمََّة حُمَمٍَّد , َوَاَّللَِّ 
 ات ( .اْسَتْكَمَل َأْرَبَع رََكَعاٍت َوَأْرَبَع َسَجدَ ) فَ  َويف َلْفظٍ 

---------- 
 قمر كله أو بعضه .ذهاب ضوء الواْلسوف : ( الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه . ) ِاْنَكَسَفِت اَلشَّْمُس 

 جاء يف رواية  ) فقام جير رداءه ( .
َراِهيُم (  ، وقد ذكر مجهور أهل السري أنه مات يف السنة العاشرة من اهلجرة ، وكانت وفاته  يعين ابن النيب ) يـَْوَم َماَت ِإبـْ

 باملدينة .
 ( عالمتان .) آيـََتاِن 

 ة هللا وعظم قدرته ، وقد جاء يف حديث أيب مسعود ) َيوف هللا هبما عباده ( .أي : الدالة على وحداني) ِمْن آيَاِت َاَّللَِّ ( 
 استشكلت هذه الزيادة ، ألن السياق إمنا ورد يف حق من ظن أن ذلك ملوت إبراهيم ومل يذكر احلياة ؟) َواَل حِلََياتِِه ( 
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سببًا للفقد أن يكون سببًا لإلجياد ، فعمم الشارع  واجلواب : أن فائدة ذكر احلياة ، دفع توهم من يقول ال يلزم من نفي كونه 
 النفي لدفع هذا التوهم .

 سنة مؤكدة عند مجاهري العلماء .، وهي صالة الكسوف  احلديث دليل على مشروعية -1
 سنة مؤكدة باإلمجاع  .  وقد قال النووي :

 ه بوجوهبا  .فاجلمهور على أهنا سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة يف صحيح :  قال ابن حجر
مث ساق بعض  [بيان وجوب صالة الكسوف]دعوى االتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة يف صحيحه يف  قال الشيخ األلباين :

 األحاديث الصحيحة يف األمر هبا كقوله : ) فصلوا ... ( .
 وهو األرجح دلياًل .قال الشيخ األلباين : 

يف هذه الصالة دون أي صارف هلا عن داللتها  ألوامر الكثرية اليت جاءت عنه إن القول بالسنية فقط فيه إهدار ل وقال : 
 األصلية أال وهو الوجوب  .

 إن القول بالوجوب قوي قوي .  قال ابن القيم :
 ، لكن على الكفاية . الصحيح أهنا واجبةوهذا 

 ثانية.الركعة األوىل تكون أطول من ال،  مشروعية تطويل القراءة يف صالة الكسوف -2
 قال النووي: واتفقوا على أن القيام الثاين وركوعه فيها أقصر من القيام األول وركوعه فيها.

 واختلفوا يف القيام األول من الثانية وركوعه، هل مها أقصر من القيام األول من األوىل وركوعه، أو يكونان سواء؟
املراد به األول من الثانية، أو يرجع إىل اجلميع فيكون كل قيام وسبب هذا اخلالف فهم معىن قوله )وهو دون القيام األول( هل 

 دون الذي قبله؟
 الراجح. والثاين هو

  : ما احلكم فيمن فاته الركوع األول من صالة الكسوف ؟فائدة 
 أنه ال يعتد هبذه الركعة ، وعليه أن يقضي مكاهنا ركعة أخرى بركوعني .

استدل به من قال مبشروعية اخلطبة بعد صالة الكسوف ، وقد ِمَد اَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيه ... ( َفَخَطَب النَّاَس , َفحَ  قوله ) ... -3
 اختلف العلماء هل يشرع لصالة الكسوف خطبة أم ال على قولني :

 أهنا مستحبة .القول األول : 
 افعي وأحد القولني لإلمام أمحد . وهلذا ذهب مجهور السلف إىل استحباب اخلطبة بعد صالة الكسوف ، وهو مذهب اإلمام الش

قال النووي رمحه هللا يف ) اجملموع ( عن القول باستحباب اخلطبة بعد الصالة : وبه قال مجهور السلف ، ونقله ابن املنذر عن 
 اجلمهور .

 قال احلافظ ابن حجر : فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب احلديث .و 
 .ة الكسوف ، فإنه ) قام ومحد هللا وأثىن عليه مث قال : أما بعد ... ( خطب بعد صال ألنه ثبت أن النيب 

 . واألصل التأسي بالنيب 
 .أن املستحب أن َيطب خطبتني جيلس بينهما جلسة يسرية ، كما يفعل يف خطبة اجلمعة  القول الثاين :

 وهذا مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا .  
 .أنه ال خطبة هلا القول الثالث : 
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 وهذا مذهب اجلمهور : مالك ، وأبو حنيفة ، وأمحد . 
 بعد الصالة ليعلمهم حكمها ، وهذا خمتص به . أمر بالصالة دون اخلطبة ، وإمنا خطب النيب  ألن النيب  قالوا :

 بعض الناس .مل يقصد اخلطبة خبصوصها ، وإمنا أراد أن يبني هلم الرد على من يعتقد أن الكسوف ملوت  إنه وقال بعضهم : 
 األول ، أهنا تشرع هلا خطبة . والصحيح

وقد أجاب ابن دقيق العيد رمحه هللا على املذهبني فقال يف شرح حديث عائشة السابق : ظاهر يف الداللة على أن لصالة 
 .  الكسوف خطبة ، ومل ير ذلك مالك وال أبو حنيفة ، قال بعض أتباع مالك : وال خطبة ، ولكن يستقبلهم ويذكرهم

 وهذا خالف الظاهر من احلديث ، ال سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ مبا تبتدأ به اخلطبة من محد هللا والثناء عليه . 
والذي ذُكر من العذر عن خمالفة هذا الظاهر : ضعيف ، مثل قوهلم : إن املقصود إمنا كان اإلخبار : أن الشمس والقمر آيتان 

د وال حلياته ، للرد على من قال ذلك يف موت إبراهيم . واإلخبار مبا رآه من اجلنة والنار ، من آيات هللا ، ال َيسفان ملوت أح
 وذلك َيصه . 

 وإمنا استضعفناه ألن اخلطبة ال تنحصر مقاصدها يف شيء معني بعد اإلتيان مبا هو املطلوب منها من احلمد والثناء واملوعظة . 
ها، مثل ذكر اجلنة والنار، وكوهنما من آيات هللا، بل هو كذلك جزماً. )إحكام وقد يكون بعض هذه األمور داخاًل يف مقاصد

 . األحكام(
وتُعقب مبا يف األحاديث الصحيحة من التصريح هبا ، وحكاية شرائطها من  راداً على أدلة من قال ال خطبة هلا :قال الشوكاين و 

على اإلعالم بسبب الكسوف ، واألصل مشروعية االتباع ، احلمد والثناء وغري ذلك مما تتضمنته األحاديث ، فلم يقتصر 
 واخلصائص ال تثبت إال بدليل  .

رواية البخاري ) فحمد هللا وأثىن عليه ( ويف رواية ) أنه عبده ورسوله ( ويف رواية للبخاري ) أنه ذكر أحوال  : وقال الصنعاين
من حديث فاطمة عن إسحاق قالت ) فخطب الناس فحمد  اجلنة والنار وغري ذلك ( وهذه مقاصد اخلطبة ، ويف لفظ مسلم

هللا وأثىن عليه مث قال : أما بعد : ما من شيء مل أكن أريته إال وقد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار ، وأنه قد أوحي إيلن 
 أنكم تفتنون يف القبور قريباً أو مثل فتنة املسيح الدجال ... ( .

 ؤية الكسوف .تشرع صالة الكسوف عند ر -4
ف ( .  لقوله ) ... فَإ َذا رَأَيـُْتُمومُهَا، فَاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا، َحىتَّ تـَْنَكش 

 ما احلكم لو أخْبنا بالكسوف لكن ِل نره لوجود السحب ؟ 
 احلكم : أننا ال نصلي صالة الكسوف .

 وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسف ، فإنه ال يصلى ، ألنه ذهب سلطانه .
 وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه ال يصلى ، ألن سلطاهنا قد ذهب .

 عباد .الختويف ، وهو احلكمة من الكسوف  يف حديث أيب مسعود بيان -5
 ( . ُُيَوِ ُف اَّللَُّ هِبَِما ِعَباَدهُ  إنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتان  م ْن آيَات  اَّللَّ  ،)  -أ

ن   ) َخَسَفت  الشَّْمُس يف   َعْن َأىب  ُموَسى قَالَ -ب َد فـََقاَم ُيَصلن ى  َزَمن  النَّيب  فـََقاَم َفز عًا ََيَْشى َأْن َتُكوَن السَّاَعُة َحىتَّ أََتى اْلَمْسج 
ََيات ه   لَّيت  َصالٍَة َقطُّ مُثَّ قَاَل  إ نَّ َهذ ه  اآليَات  ا ب َأْطَول  ق َياٍم َورُُكوٍع َوُسُجوٍد َما رَأَيـُْتُه يـَْفَعُلُه يف   ُل اَّللَُّ اَل َتُكوُن ل َمْوت  َأَحٍد َواَل حل  يـُْرس 

ُلَها  َها َشْيئاً فَافْـَزُعوا إ ىَل ذ ْكر ه  َوُدَعائ ه  َواْست ْغَفار ه  ( متفق عليه . ُُيَوِ ُف هِبَا ِعَباَدهُ َوَلك نَّ اَّللََّ يـُْرس  نـْ  فَإ َذا رَأَيـُْتْم م 
فـََقاَم ق َيامًا َشد يداً يـَُقوُم قَائ ماً مُثَّ يـَرَْكُع مُثَّ يـَُقوُم مُثَّ يـَرَْكُع مُثَّ يـَُقوُم  لشَّْمَس اْنَكَسَفْت َعَلى َعْهد  َرُسول  اَّللَّ  وعن َعائ َشَة ) َأنَّ ا-ب
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مُثَّ يـَرَْكُع َوإ َذا َرَفَع « . اَّللَُّ َأْكبَـُر » ْمُس وََكاَن إ َذا رََكَع قَاَل َثاَلث  رََكَعاٍت َوأَْربَع  َسَجَداٍت فَاْنَصَرَف َوَقْد جَتَلَّت  الشَّ  مُثَّ يـَرَْكُع رَْكَعتَـنْي  يف  
َدُه ، فـََقاَم َفَحم َد اَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيه  مُثَّ قَاَل  َفان  ل َمْوت  َأَحٍد وَ » رَْأَسُه قَاَل : َسَ َع اَّللَُّ ل َمْن محَ  ََيات ه  إ نَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر اَل َيْكس  اَل حل 

 فَإ َذا رَأَيـُْتْم ُكُسوفاً فَاذُْكُروا اَّللََّ َحىتَّ يـَْنَجل َيا ( رواه مسلم . ُُيَوِ ُف اَّللَُّ هِبَِما ِعَباَدهُ َوَلك نـَُّهَما م ْن آيَات  اَّللَّ  
 :عند الكسوف فعلها يسن بعض األمور اليت -6

 ) فصلوا ... ( .  الصالة ، لقوله أواًل : 
 الدعاء ، لقوله  ) فادعوا ... ( .اً : ثاني

 التكبري ، لقوله  ) وكَّبوا ... ( .ثالثاً : 
 الصدقة ، لقوله  ) وتصدقوا ... ( .رابعاً : 

 رواه البخاري بالعتاقة يف كسوف الشمس ( .  العتاقة ، عن أَساء قالت : ) لقد أمر النيب خامساً : 
 التجلي .من حدوث الكسوف إىل صالة الكسوف تبدأ -7
َف ( والذي يف مسلم مثبت ) حىت ينكشف ( أي : يرت-أ فع ويزول ما حل لقوله ) فَإ َذا رَأَيـُْتُمومُهَا، فَاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا، َحىتَّ تـَْنَكش 

 بكم من الكسوف .
ََيات ه  ، فَإ َذا إ نَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتان  م ْن آيَات  اَّللَّ  ويف رواية البخاري من حديث املغرية ) -ب َفان  ل َمْوت  َأَحٍد َواَل حل   ، اَل يـَْنَكس 

 رَأَيـُْتُمومُهَا فَاْدُعوا اَّللََّ َوَصلُّوا َحىتَّ يـَْنَجل َي ( .
ُّ  َعْن َأىب  َبْكَرَة قَاَل ) ُكنَّا ع ْنَد َرُسول  اَّللَّ  ويف البخاري -ج َد،  فَاْنَكَسَفت  الشَّْمُس ، فـََقاَم النَّيب  جَيُرُّ ر َداَءُه َحىتَّ َدَخَل اْلَمْسج 

َفان  ل َمْوت  َأَحٍد، فَإ َذا رَأَيـُْتُمومُهَا َفَصلُّوا،  َفَدَخْلَنا َفَصلَّى ب َنا رَْكَعتَـنْي ، َحىتَّ اجْنََلت  الشَّْمُس فـََقاَل  : إ نَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر اَل يـَْنَكس 
 ا ب ُكم ( .َواْدُعوا ، َحىتَّ ُيْكَشَف مَ 

 ألمرين :فإهنم يتموهنا خفيفة لو جتلى الكسوف أثناء الصالة   -8
 ألن السبب الذي شرعت له الصالة قد زال . أواًل :
 قال ) صلوا حىت ينكشف ما بكم ( . وألن النيب  :ثانياً 

 ما احلكم لو فر َغ من الصالة قبل التجلي ؟ -9
 يصلون مرة ثانية . فقيل :  

 الصحيح .لون بالدعاء والذكر والتسبيح ، وهذا القول هو يشتغوقيل : 
 مل يزد على ركعتني . : إن فرغ من الصالة والكسوف قائم : مل يَز ْد ، واشتغل بالذكر والدعاء ؛ ألن النيب  قال ابن قدامة

؟ فيه وجهان ،  فهل له استفتاح صالة الكسوف مرة أخرى -والكسوف باق  -: لو سلم من صالة الكسوف  النوويوقال 
  خرجهما األصحاب على جواز زيادة الركوع ، والصحيح املنع من الزيادة والنقص ، ومن استفتاح الصالة ثانيًا . وهللا أعلم .            

 )  اجملموع ( .
ن يالحظ مدة رمحه هللا : املشهور عند أهل العلم أن صالة الكسوف ال تكرر، ولكن ينبغي لإلمام أ وقال الشيخ ابن عثيمني

الكسوف فيجعل الصالة مناسبة ، فإن كانت قصرية قصنر الصالة ، ويعلم هذا مبا نسمع عنه اآلن مما يقرر قبل حدوث 
الكسوف؛ بأن الكسوف سيبدأ يف الدقيقة كذا من الساعة كذا إىل الدقيقة كذا يف الساعة كذا، فينبغي لإلمام أن يالحظ ذلك. 

 ي .الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حىت ينجل وإذا فرغت الصالة قبل اجنالء
وقال رمحه هللا : ال تكرر صالة الكسوف إذا انتهت قبل االجنالء ، وإمنا يصلي نوافل كالنوافل املعتادة ، أو يدعو ويستغفر 
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 ويشتغل بالذكر حىت ينجلي .
  : سألة وشرحها .تصلى حىت يف أوقات النهي ، وقد تقدمت امل أن صالة الكسوف الصحيح فائدة 

دليل على أنه يسن أن ينادى لصالة الكسوف  ... ( فـَبَـَعَث ُمَناد يًا يـَُناد ي : الصَّالُة َجام َعةٌ قوله يف حديث عائشة ) ... -10
 بالصالة جامعة .

 ويسن أن ينادى هلا الصالة جامعة  .:  قال ابن قدامة
يف الكسوف  مث أورد قول عبد هللا بن عمر قال )كسفت الشمس باب النداء بالصالة جامعة فقال : وبوب البخاري لذلك  

 ( متفق عليه . فنودي : إن الصالة جامعة على عهد رسول هللا 
« . الصَّالََة َجام َعًة » فـَبَـَعَث ُمَناد يًا  ) أَنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهد  َرُسول  اَّللَّ   –حديث الباب  –ويف حديث عائشة 

 رَْكَعتَـنْي  َوأَْربََع َسَجَدات ( . ُعوا َوتـََقدََّم َفَكبـََّر . َوَصلَّى أَْربََع رََكَعاٍت يف  فَاْجَتمَ 
 :إقامة وال يشرع هلا أذان ال -11

 صالها بغري أذان وال إقامة . ألن النيب -أ
 وألهنا من غري الصلوات اخلمس فأشبهت النوافل . -ب

 الكسوف واخلسوف أم ال على قولني :هل جيهر يف صالة اختلف العلماء : -12
 أنه جيهر يف الكسوف واخلسوف .القول األول : 

 وهذا مذهب احلنابلة .
َها  َي اَّللَُّ َعنـْ ُّ قالت ) َعْن َعائ َشَة ، َرض  ُسوف  ب ق رَاَءت ه   َجَهَر النَّيب   ... ( رواه البخاري . يف  َصالَة  اخلُْ

 وهو نص يف الباب .
  جيهر يف صالة الكسوف وجيهر يف صالة اخلسوف ، ألهنا ليلية .الالقول الثاين : 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي .
 فقام طوياًل حنواً من سورة البقرة ...( متفق عليه . حلديث ابن عباس  قال ) اخنسفت الشمس على عهد النيب -أ

 هذا دليل على أنه مل يسمعه ، ألنه لو َسعه مل يقدره بغريه . قالوا :
 يف كسوف ال نسمع له صوتاً ... ( رواه الرتمذي . وعن َسرة قال : ) صلى بنا رسول هللا -ب

 القول األول وهو اجلهر بالكسوف واخلسوف . والراجح
 وأما اإلجابة عن أدلة القول الثاين :

 حديث َسرة حديث ضعيف من أجل ثعلبة بن عباد .
 وعلى فرض صحته فاملثبت مقدم على املنفي .

 حديث ابن عباس ، فاجلواب عنه من وجوه : وأما
 أنه جهر ومل يسمعه ابن عباس .أواًل : 
 أنه َسع ومل َيفظ ما قرأ به ، فقدره بسورة البقرة .ثانياً : 
 أن يكون نسي ما قرأ به ، وحفظ قدر قراءته ، فقدرها بالبقرة ، وحنن نرى الرجل ينسى ما قرأ به اإلمام يف صالة يومه .ثالثاً : 

 احلافظ ابن حجر ، والشوكاين ، وابن حزم ، وابن العريب وغريهم .: قد رجح اجلهر و 
 :صفة صالة الكسوف -13
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 احلديث دليل على أن صفة صالة الكسوف ركعتان يف كل ركعة ركوعان ، وهذا أصح ما ورد .
 فحديث عائشة ، وحديث ابن عباس أصح ما ورد .

 اق، وأبو ثور، وداود.وهبذا قال أمحد، ومالك، والشافعي، وإسح
 واختاره ابن تيمية والصنعاين والسعدي.

واختلفوا يف صفتها فاملشهور يف مذهب الشافعي أهنا ركعتان يف كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود  : قال النووي
 ، ومجهور علماء احلجاز وغريهم.فسجدتان كغريمها وسواء متادى الكسوف أم ال، وهبذا قال مالك، والليث، وأمحد، وأبو ثور

ن عمرو بن العاص أهنا ركعتان يف كل ركعة ابو ، بن عباس او ، وحجة اجلمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر 
 ان .ركوعان وسجدت
واه البخاري ور  : قد روي يف صفة صالة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول هللا وقال ابن تيمية

 ومسلم من غري وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأمحد، أنه صلى هبم ركعتني يف كل ركعة ركوعان.
والصواب أنه مل يصل إال بركوعني، وأنه مل يصل الكسوف إال مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بني ذلك الشافعي، وهو وقال : 

حنبل يف إحدى الروايتني عنه، واألحاديث اليت فيها الثالث واألربع فيها أنه صالها يوم مات إبراهيم،  قول البخاري، وأمحد بن
 ومعلوم أنه مل ميت يف يومي كسوف وال كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب.

ال كما قيل يف صالة اخلوف، إنه يأخذ بأين إذا تقرر لك أن القصة واحدة، عرفت أنه ال يصح ها هنا أن يق وقال الشوكاين:
الصفات شاء، بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد، وهو ركوعان يف كل ركعة، ملا يف اجلمع بني هذه الروايات من 

 التكلف البالغ.
ني وسجودين، : والصحيح يف صالة الكسوف حديث عائشة الثابت يف الصحيحني، أنه صلى يف كل ركعة بركوعوقال السعدي

 وأما ما سواه من الصفات، فإنه وْهم من بعضهم كما قال األئمة: اإلمام أمحد، والبخاري، وغريمها.
 التحذير من غضب هللا .-14
 أن هللا َيوف عباده لعلهم يرجعون ويتوبون .-15
 الفزع إىل الصالة والدعاء والذكر عند حصول العذاب .-16
 فئ غضب الرب .أن الصدقة والصالة والذكر تط-17
 وجوب الرد على االعتقادات الباطلة .-18
 أنه جيب على طلبة العلم والعلماء إذا رأوا خطًأ أو أمر منكر أن يبادروا بإنكاره وتوضيح الصواب للناس .-19
 االهتمام بالعقيدة .-20
 التحذير من عادات اجلاهلية .-21
 وجوب تبليغ العلم ونشره وتوضيحه .-22
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فـََقاَم َفزِعًا , َوَُيَْشى َأْن َتُكوَن  َخَسَفِت الشَّْمُس َعَلى زََماِن َرُسوِل اَّللَِّ  )قَاَل  ْن َأِب ُموَسى اأَلْشَعِريِ  عَ  -150
ُتُه يـَْفَعُلُه يف َصال تِِه َقطُّ , ُثَّ قَاَل : إنَّ َهِذِه اآليَاِت السَّاَعُة , َحَّتَّ أََتى اْلَمْسِجَد . فـََقاَم , َفَصلَّى بَِأْطَوِل ِقَياٍم َوُسُجوٍد , َما رَأَيـْ

َها َشْيئاً الَِِّت يـُْرِسُلَها اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ : ال َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحٍد َوال حِلََياتِِه . َوَلِكنَّ اَّللََّ يـُْرِسُلَها ُُيَو ِ  ُتْم ِمنـْ ُف هِبَا ِعَباَدُه , فِإَذا رَأَيـْ
 . َّللَِّ َوُدَعائِِه َواْسِتْغَفارِِه (فَافْـَزُعوا إَل ِذْكِر ا
---------- 

 أن تكون الساعة مع أن الساعة هلا مقدمات : استشكل خشية النيب  ( فـََقاَم َفزِعاً , َوَُيَْشى َأْن َتُكوَن السَّاَعةُ )قوله  -1
 هبذه العالمات . : َيتمل أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعالم النيب  قيل

 أن يكون ذلك بعض املقدمات . أو لعله خشي
 أو أن الراوي ظن أن اخلشية لذلك وكانت لغريه .

 أو أن املراد بالساعة غري يوم القيامة ، أي الساعة اليت جعلت عالمة على أمر من األمور .
براهيم كان يف أما األول ففيه نظر ، ألن قصة الكسوف متأخرة جدًا ، فقد تقدم أن موت إقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : 

 بكثري من األشراط واحلوادث قبل ذلك . السنة العاشرة كما اتفق عليه أهل األخبار ، وقد أخَّب النيب 
 وأما الثالث ، فتحسني الظن بالصحايب يقتضي أنه ال جيزم بذلك إال بتوثيق .

 وأما الرابع فال َيفى بعده .
 لبعض األشراط كطلوع الشمس من مغرهبا .وأقرهبا الثاين ، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة 

 احلديث دليل على مشروعية صالة الكسوف . -2
 احلديث دليل مشروعية اإلطالة يف صالة الكسوف .-3
 . اجلماعة يف صالة الكسوف تسن-4

 هما.قال الشوكاين: وقد ذهب مالك، والشافعي، وأمحد ومجهور العلماء إىل أن صالة الكسوف واخلسوف تسن اجلماعة في
 بالناس ... ( متفق عليه. فصلى رسول هللا  عائشة قالت )خسفت الشمس يف عهد رسول هللا  ففي حديث 

 . فقد ثبت أن عائشة وأَساء صلتا مع النيب  ، يشرع حضور النساء لصالة الكسوفو  -5
ن   نَي َخَسَفت  الشَّْمُس، فَإ َذا النَّاُس ق َياٌم ُيَصلُّوَن، َوإ َذا ه َي قَائ َمٌة  فعن َأَْسَاَء ب ْنت  َأىب  َبْكٍر قَاَلْت )أَتـَْيُت َعائ َشَة َزْوَج النَّيب  ح 

اْلَغْشُي،  ْت َأْي نـََعْم. فـَُقْمُت َحىتَّ جَتَالَّين  ُتَصلن ى فـَُقْلُت َما ل لنَّاس  فََأَشاَرْت ب َيد َها حَنَْو السََّماء  َوقَاَلْت ُسْبَحاَن اَّللَّ . فـَُقْلُت آيٌَة فََأَشارَ 
ي َماًء، فـََلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَّ   َد اَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيه ، مُثَّ قَاَل  َوَجَعْلُت َأُصبُّ فـَْوَق رَْأس  َما م ْن َشْيٍء ُكْنُت ملَْ أَرَُه إ الَّ َقْد رَأَيـُْتُه »محَ 

َى إ ىَلَّ أَنَُّكْم تـُْفتَـُنوَن يف  َهَذا َحىتَّ اجْلَنَّة  َوالنَّار ، َوَلَقْد أُ  يَمَقام   يف   َنة  ... ( رواه البخار  وح  ْثَل أَْو َقر يباً م ْن ف تـْ  ي .اْلُقُبور  م 
 على قولني :اختلف العلماء : هل تشرع  الصالة لآليات غري الكسوف واخلسوف -6

 ال يصلى لغري الكسوف واخلسوف .القول األول : 
 وهذا قول مالك ، والشافعي .

 مل يصلن لغري الكسوف ، وقد كان يف عصره بعض هذه اآليات ، وكذلك خلفاؤه . نيب ألن ال
 وحدثت الزلزلة يف عهد عمر فلم يصلوا .

 يصلى لكل آية .القول الثاين : 
 وهذا مذهب احلنابلة ، واختاره ابن تيمية ، وهو مذهب أيب حنيفة .
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 .ا عباده علل الكسوف بأنه آية من آيات هللا َيوف هب ألن النيب 
تَّ رََكَعاٍت، َوأَْربََع َسَجَداٍت، َوقَاَل: َهَكَذا َصاَلُة َاآْليَا َهق يُّ .َوقد جاء عن ابن عباس ) أَنَُّه َصلَّى يف  زَْلَزلٍَة س   ت  ( َرَواُه اَْلبَـيـْ

فقيل: مل تسجد يف  ، فسجد ،وقد جاء عند أيب داود عن عكرمة قال: )قيل البن عباس: ماتت فالنة، إحدى زوجات النيب 
 . (: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النيب هذه الساعة، فقال: قال رسول هللا 

 ء .النندب إىل االستغفار عند الكسوف وغريه ألننه ممنا يدفع به البال-7
 اً(.موافق لقوله تعاىل )وما نرسل باآليات إالَّ ختويف ولكن هللا يرسلها َيونف هبا عباده( )إنَّ هذه اآليات اليت يرسل هللا.. قوله-8

 ما احلكم إذا كسفت الشمس يوم اجلمعـــة ؟فائدة : 
إذا كسفت الشمس يوم اجلمعة ، فإن كان ذلك قبل اجلمعة بوقت يسع صالة الكسوف املعتادة ، كما لو كان الكسوف يف 

يف وقتها ، وإن وقع الكسوف يف وقت اجلمعة ، فإن خيف فوات الضحى أو قريبًا منه ، بدئ بالكسوف ، مث صليت اجلمعة 
 اجلمعة ، قدمت اتفاقاً . 

 وإن أمن فواِتا ، فاجلمهور على تقدمي الكسوف .
وذهب احلنابلة يف قول اختاره ابن قدامة رمحه هللا إىل تقدمي اجلمعة ؛ ألن البدء بالكسوف يفضي إىل املشقة ، ويقتضي حبس  

 امهم بصالته ، وهي غري واجبة يف األصل . الناس ألجله وإلز 
رمحه هللا : وإذا اجتمع صالتان ، كالكسوف مع غريه من اجلمعة ، أو العيد ، أو صالة مكتوبة ، أو الوتر ، بدأ  قال ابن قدامة

اويح ، بدأ بآكدمها ،  بأخوفهما فوتاً ، فإن خيف فوِتما بدأ بالصالة الواجبة ، وإن مل يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو الرت 
 كالكسوف والوتر ، بدأ بالكسوف ؛ ألنه آكد ، وهلذا تسن له اجلماعة ، وألن الوتر يقضى ، وصالة الكسوف ال تقضى .

فإن اجتمعت الرتاويح والكسوف ، فبأيهما يبدأ ؟ فيه وجهان ، هذا قول أصحابنا ، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة اليت 
قدمة على الكسوف بكل حال ؛ ألن تقدمي الكسوف عليها يفضي إىل املشقة ، إللزام احلاضرين بفعلها مع  تصلى يف اجلماعة م

بتخفيف  كوهنا ليست واجبة عليهم ، وانتظارهم للصالة الواجبة ، مع أن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة ، وقد أمر النيب 
املشقة هبذه الصالة الطويلة الشاقة ، مع أهنا غري واجبة ، أوىل ، وكذلك  الصالة الواجبة ، كي ال يشق على املأمومني ، فإحلاق

احلكم إذا اجتمعت مع الرتاويح ، قدمت الرتاويح لذلك ، وإن اجتمعت مع الوتر يف أول وقت الوتر قدمت ؛ ألن الوتر ال 
 يبق إال قدر الوتر ، فال حاجة يفوت ، وإن خيف فوات الوتر قدم ؛ ألنه يسري ميكن فعله وإدراك وقت الكسوف ، وإن مل

بالتلبس بصالة الكسوف ؛ ألهنا إمنا تقع يف وقت النهي ، وإن اجتمع الكسوف وصالة اجلنازة ، قدمت اجلنازة وجها واحدًا ؛ 
 ألن امليت َياف عليه ، وهللا أعلم .              ) املغين ( .

: إذا اجتمع صالتان يف وقت واحد قدم ما َياف فوته، مث األوكد، رمحه هللا: قال الشافعي واألصحاب رمحهم هللا وقال النووي
فإذا اجتمع عيد وكسوف، أو مجعة وكسوف وخيف فوت العيد أو اجلمعة لضيق الوقت قدم العيد واجلمعة؛ ألهنما أوكد من 

الكسوف، ألنه َياف فـوته.                           يقــدم  واألكثرون: [أبو إسحاق الشريازي]الكسـوف وإن مل َيف فوِتما فاألصح وبه قطع املصنف 
 ) اجملموع ( 
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 باُب االستسقاءِ 
 أي : باب الصالة ألجل االستسقاء ، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة خمصوصة .

 قال يف الفتح : االستسقاء لغة طلب سقي املاء من الغري للنفس أو للغري .
 د حصول اجلدب على وجٍه خمصوص .وشرعاً : طلبه من هللا تعاىل عن

َلِة َيْدُعو , َوَحوََّل رَِداَءُه  قَاَل ) َخَرَج النَِّبُّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيِد ْبِن َعاِصٍم اْلَماِزين ِ -151 َيْسَتْسِقي , فـَتَـَوجََّه إَل اْلِقبـْ
 " َويف َلْفٍظ " إَل اْلُمَصلَّى  ( , ُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ , َجَهَر ِفيِهَما بِاْلِقَراَءةِ 

---------- 
 صالة االستسقاء عند وجود سببها . احلديث على مشروعية-1

فعلها وكذلك خلفاؤه ، وهذا قول سعيد  صالة االستسقاء سنة عند احلاجة إليها سنة مؤكدة ، ألن النيب قال ابن قدامة : 
 بن املسيب وداود ومالك والشافعي  .

 استسقى على املنَّب يوم اجلمعة ومل َيرج ومل يصل. ال تسن صالة االستسقاء وال اخلروج إليها ، ألن النيب حنيفة: وقال أبو 
 الصحيح . وقول اجلمهور هو

 صلى االستسقاء ركعتني . فقد ثبتت األحاديث يف الصحيحني وغريمها أن النيب 
 . خرج إىل املصلى فاستسقى وصلى ركعتني ( متفق عليه  كحديث عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد  ) أن النيب

 يستسقي فتوجه إىل القبلة يدعو ، وحول رداءه مث صلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة ( . ويف رواية للبخاري ) خرج النيب 
 ُّ ُهَما قَاَل ) َخرََج اَلنَّيب  َي َاَّللَُّ َعنـْ ًعا، ُمتَ  وحديث اْبن  َعبَّاس َرض  اًل، ُمَتَضرن ًعا، َفَصلَّى رَْكَعتَـنْي ، َكَما ُمتَـَواض  ًعا، ُمتَـَرسن  َبذن اًل، ُمَتَخشن 

 ة .ُيَصلن ي يف  اَْلع يد ، ملَْ ََيُْطْب ُخْطَبَتُكْم َهذ ه  ( َرَواُه َاخْلَْمسَ 
 .شكوا إليه قحوط املطر ... فخطب مث أقبل على الناس ... (  وحديث عائشة ) أن النيب 

 االستسقاء  عند وجود سببها ، وهي قحوط املطر . تشرع صالة-2
َها قَاَلْت ) َشَكا اَلنَّاُس إ ىَل َرُسول  َاَّللَّ   َي َاَّللَُّ َعنـْ َع َلُه يف  اَْلُمَصلَّى، َوَوَعَد اَلنَّاَس  َعْن َعائ َشَة َرض  ُقُحوَط اْلَمَطر ، فََأَمَر مب  ْنََّبٍ، فـَُوض 

، مُثَّ قَاَل: "إ نَُّكْم َشكَ يـَْوًما ََيُْرُجوَن ف يه ، فَ  َد َاَّللََّ ْنََّب ، َفَكبـََّر َومحَ  ، فـََقَعَد َعَلى اَْلم  ُب اَلشَّْمس  نَي بََدا َحاج  ْومُتْ َجَدَب د يَار ُكْم، َخرََج ح 
 ( رواه أبو داود ....  َوَقْد أََمرَُكْم َاَّللَُّ َأْن َتْدُعَوهُ 

 كعتان . وصفتها  -3
 ملثبتني هلا .بإمجاع ا:  قال النووي

 ال نعلم بني القائلني بصالة االستسقاء خالفاً يف أهنا ركعتان  .:  وقال ابن قدامة
 ( . مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْي  ، َجَهَر ف يه َما ب اْلق رَاَءة  ...  حلديث الباب )

نْي ، َكَما ُيَصلن ي يف  اَْلع يد ، ملَْ ََيُْطْب َفَصلَّى رَْكَعتَـ ابن عباس السابق وفيه ) أما بقية صفتها : كصالة العيد ، كما يف حديث 
 . ُخْطَبَتُكْم َهذ ه  (

 يعين يكَّب األوىل سبعاً ، ويف الثانية مخساً .
أن يكون متواضعاً ، متخشعاً ، متذلاًل ، ألنه يوم استكانة : صفة اخلروج إىل صالة االستسقاء  يف حديث ابن عباس السابق -4

 وخضوع .
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 ء أن َيرج أهل الدين والشيوخ .واستحب الفقها
  : قال بعض الفقهاء : إن اإلنسان إذا خرج لالستسقاء ال يتطيب .فائدة 

 ألن هذه الصالة يشرع فيها االستكانة واخلضوع .
 : الصحيح أنه ال ينكر على من تطيب ، ألن الطيب ال مينع االستكانة واخلضوع  هل تعاىل . قال الشيخ ابن عثيمني

 .َتويل الرداء يف صالة االستسقاء  ( دليل على استحبابَوَحوََّل ر َداَءُه  قوله ) ..-5
 قال ابن قدامة رمحه هللا :  يستحب َتويل الرداء لإلمام واملأموم ، يف قول أكثر أهل العلم . 
 وقال أبو حنيفة : ال يسن ؛ ألنه دعاء ، فال يستحب َتويل الرداء فيه ، كسائر األدعية . 

 أحق أن تتبع .  هللا وسنة رسول 
وحكي عن سعيد بن املسيب ، وعروة ، والثوري ، أن َتويل الرداء خمتص باإلمام دون املأموم . وهو قول الليث ، وأيب يوسف ، 

 دون أصحابه .  وحممد بن احلسن ، ألنه نقل عن النيب 
ل ، كيف وقد ُعق ل املعىن يف ذلك ، وهو التفاؤل ثبت يف حق غريه ، ما مل يقم على اختصاصه به دلي ولنا أن ما فعله النيب 

 بقلب الرداء ، ليقلب هللا ما هبم من اجلدب إىل اخلصب ، وقد جاء ذلك يف بعض احلديث . ) املغين ( .
 هل التحويل خاص باإلمام أو حىت للمأمومني على قولني :اختلف العلماء : -6

 م يف االستسقاء كما َيونل اإلمام .يستحب للمأمومني أن َيولوا أرديتهالقول األول : 
 وهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

فقد جاء يف مسند أمحد من حديث عبد هللا بن زيد : ) ... مث َتول إىل القبلة ، وحول رداءه فقلبه ظْهرًا لبطن وَتول الناس -أ
 حاق ، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه .معه ( وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن إس

 ثبت يف حق غريه ما مل يقم دليل على اختصاصه . أن ما ثبت يف حقه -ب
 وألن العلة واحدة وهي التفاؤل .-ج

 أن سنة َتويل الرداء يف االستسقاء خاصة باإلمام دون املأمومني .القول الثاين : 
 ن املسيب ، وعروة بن الزبري ، وهو مذهب احلنفية .وإليه ذهب مجاعة من السلف منهم : سعيد ب

دون أصحابه الذين صلوا معه االستسقاء ، فدل ذلك على اختصاص التحويل  إن َتويل الرداء إمنا نقل عن النيب قالوا : 
 باإلمام دون املأمومني .

 األول . والراجح
 قاء يف هيئة التحويل على قولني :اختلف أهل العلم القائلني باستحباب َتويل األردية يف االستس-7

أن َتويل الرداء يكون بقلبه فقط ، وذلك ِبعل ما كان من الرداء على اليمني على اليسار ، وما على اليسار القول األول : 
 على اليمني .

 وهذا مذهب اجلمهور .
ءه ، فجعل عطافه األمين على عاتقه بأصحابه لالستسقاء وفيه  ) وحول ردا حلديث عبد هللا بن زيد يف خَّب خروج النيب -أ

 األيسر ، وجعل عطافه األيسر على عاتقه األمين ، مث دعا هللا ( رواه أمحد .
يومًا يستسقي ، فصلى بنا ركعتني ... وحول وجهه حنو القبلة رافعاً يديه ، مث  وحلديث أيب هريرة قال ) خرج رسول هللا  -ب

 األيسر على األمين ( رواه ابن ماجه ، ويف إسناده النعمان بن راشد فيه ضعف . قلب رداءه ، فجعل األمين على األيسر و 
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 يستحب مع قلب الرداء تنكيسه ، بأن جيعل أعاله أسفله .القول الثاين : 
 وهذا مذهب الشافعي .

 واستدلوا باحلديث الذي سبق : ) ... فقلبه ظهراً لبطن وَتول الناس معه ( .
 ن األحاديث فيه أصرح .أل,  القول األولوالراجح 

 .احلكمة من التحويل  -8
 التحويل شرع تفاؤالً بتغري احلال من القحط إىل نزول الغيث واخلصب ، ومن ضيق احلال إىل سعته . -أ

 . وتأسياً بالنيب  -ب
 وكأن الرجل التزم أن يغري عمله السيئ إىل عمل صاحل ، ألن األعمال لباس .-ج

 أم الدعاء ؟ هل يقد م التحويلفائدة : 
 يقدم الدعاء مث التحويل .

 وهذا ظاهر حديث الباب أنه دعا مث حونل رداءه .
 وكذلك حديث عبد هللا بن زيد .

 ليس هلا وقت معني ، لكن األفضل وقت صالة العيد .، وقت صالة االستسقاء  -9
لنهي بغري خالف ؛ ألن وقتها متسع ، فال قال ابن قدامة : وليس لصالة االستسقاء وقت معني ، إال أهنا ال تفعل يف وقت ا

 حاجة إىل فعلها يف وقت النهي ، واألوىل فعلها يف وقت العيد .
 خرج حني بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . ملا روت عائشة ، أن رسول هللا  -أ

 س ، ألهنا ليس هلا يوم معني ، وألهنا تشبهها يف املوضع والصفة ، فكذلك يف الوقت ، إال أن وقتها ال يفوت بزوال الشم -ب
 فال يكون هلا وقت معني .                    ) املغين ( .

 وقال النووي رمحه هللا : يف وقت صالة االستسقاء ثالثة أوجه :
 : وقتها وقت صالة العيد ... أحدها 

 أول وقت صالة العيد وميتد إىل أن يصلي العصر ... الوجه الثاين:
حيح ، بل الصواب : أهنا ال ختتص بوقت ، بل جتوز وتصح يف كل وقت من ليل وهنار ، إال أوقات الكراهة وهو الص والثالث:

 على أحد الوجهني . وهذا هو املنصوص للشافعي ، وبه قطع اجلمهور وصححه احملققون .      ) اجملموع ( .
 أم بعدها أقوال :مىت تكون اخلطبة يف صالة االستسقاء ، قبل الصالة اختلف العلماء : -10

 أن اخلطبة قبل الصالة . ) خبالف العيد ( القول األول : 
 روي ذلك عن عمر ، وابن الزبري ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد الَّب .

نه ) ... فقعد على املنَّب ، فكَّب ومحد هللا ، مث قال : إنكم شكومت ... مث نزل فصلى ( فهو نص أ عائشة السابقحلديث -أ
 خطب قبل الصالة .

 وحلديث عبد هللا بن زيد ، وفيه : ) ... فحول ظهره إىل الناس واستقبل القبلة يدعو مث حول رداءه مث صلى ركعتني ( .-ب
 أن اخلطبة بعد الصالة . ) كالعيد ( القول الثاين : 

 وهذا مذهب اجلمهور  ، املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 ل اجلماهري .وبه قاقال النووي : 
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 حلديث ابن عباس وقد سبق ) خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ( . -أ
 مث خطبنا ( رواه ابن ماجه . وحلديث أيب هريرة قال ) صلى بنا رسول هللا  -ب
، مث حول  يوم خرج يستسقي ، فحول ظهره إىل الناس ، واستقبل القبلة يدعو وحلديث عبد هللا بن زيد قال ) رأيت النيب -ج

 رداءه ، مث صلى ركعتني ، جهر فيهما بالقراءة ( متفق عليه .
 أنه خمري .القول الثالث : 

 واختار هذا الشوكاين .
 لورود األخبار بكال األمرين .

 وهللا أعلم .
 .صالة االستسقاء جهرية  -11

 ُّ َلة  يَْدُعو ، َوَحوََّل ر َداَءُه ، مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْي  َجَهَر ف يه َما َيْسَتْسق ى فـَتَـَوجََّه  حلديث عبد هللا بن زيد قال ) َخرََج النَّيب  إ ىَل اْلق بـْ
 ب اْلق رَاَءة ( رواه البخاري ورواه مسلم دون اجلهر بالقراءة .

 أمجعوا على استحبابه ، وكذلك نقل اإلمجاع على استحباب اجلهر ابن بطال .قال النووي : 
 ة االستسقاء  يف املصلى .ستحب أن تصلى صالي -12
 هل يشرع الصوم يف يوم االستسقاء ؟-13

 قال بذلك بعض العلماء .
: لكنه ليس يف هذا سنة ، لكن من كان يعتاد أن يصوم االثنني فهذا طيب، يصوم االثنني وجيمع بني  وقال الشيخ ابن عثيمني

 هذا وهذا .
 :يشرع النداء لصالة االستسقاء ال -14

 ) وقد تقدمت املسألة ( .ألنه مل ينقل 
 .املستحب يف حق اإلمام إذا أراد اخلروج لالستسقاء أن يعد الناس يوماً َيرجون فيه  -15

 لقول عائشة السابق ) ووعد الناس يوماً َيرجون فيه ( . 
 اختلف العلماء مبا تستفتح خطبة االستسقاء  على أقوال : -16

 تسقاء باالستغفار .: أن السنة افتتاح خطبة االس القول األول
 وهذا قول املالكية  والشافعية .

 قالوا : ألن االستغفار أليق باحلال ، وأخص باالستسقاء ، ألنه حال طلب ودعاء .
 : أن السنة افتتاح خطبة االستسقاء بالتكبري . القول الثاين

 وهذا قول احلنابلة .
ُّ ) –السابق  –حلديث ابن عباس  اًل، ُمَتَضرن ًعا، َفَصلَّى رَْكَعتَـنْي ، َكَما ُيَصلن ي يف  ُمتَـوَ  َخرََج اَلنَّيب  ًعا، ُمتَـَرسن  ًعا، ُمَتَبذن اًل، ُمَتَخشن  اض 

 ( . اَْلع يد  
 : أن السنة افتتاح خطبة االستسقاء باحلمد . القول الثالث

 وهذا قول ابن تيمية .
 فيه باحلمد أقطع ( رواه أبو داود . قال ) كل امرئ ذي بال ال يُبدأ حلديث أيب هريرة . أن النيب -أ
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 أنه افتتح خطبه بغري احلمد ال خطبة عيد وال استسقاء .  قال ابن تيمية :مل ينقل عن أحد عن النيب  -ب
 . الصحيح وهذا القول هو

فتتح خطبة االستسقاء قال ابن القيم : وقد اختلف الناُس يف افتتاح ُخطبة العيدين واالستسقاء ، فقيل: يُفتتحان بالتكبري، وقيل ت
قال : كلُّ أَْمٍر ذي باٍل اَل يـُْبَدأ  باالستغفار، وقيل: يُفتتحان باحلمد ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وهو الصواب، ألن النيب 

َْمد  هللا، فـَُهَو َأْجَذم ، وكان يفتتح خطَبه كلَّها باحلمد  هل.  فيه  حب 
 يستحب يف االستسقاء التصدق .-17

)املوسوعة الفقهية(: اتنفقت املذاهب على استحباب الصندقة قبل االستسقاء، ولكننهم اختلفوا يف أمر اإلمام هبا، قال  جاء يف
مرهم الشنافعينة، واحلنابلة، واحلنفينة، وهو املعتمد عند املالكينة: يأمرهم اإلمام بالصندقة يف حدود طاقتهم، وقال بعض املالكينة: ال يأ

 للنناس بدون أمٍر؛ ألننه أرجى لإلجابة، حيث تكون صدقتهم بدافٍع من أنفسهم، ال بأمٍر من اإلمام. انتهى هبا، بل يرتك هذا
 -أي: قبل االستسقاء-قوله: "والصدقة " أي: ويأمرهم أيضًا بالصدقة  : -رمحه هللا-وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

ن إىل الغري ، واإلحسان سبب للرمحة ؛ لقول هللا تعاىل : ) إ نَّ َرمْحََت اَّللَّ  والصدقة قد يقال : إهنا مناسبة ؛ ألن الصدقة إحسا
ن نَي ( والغيث رمحة ؛ لقول هللا تعاىل : ) َوُهَو الَّذ ي يـُنَـزن ُل اْلَغْيَث م ْن بـَْعد  َما قـََنُطوا وَ  يـَْنُشُر َرمْحََتُه ( والصدقة هنا َقر يٌب م َن اْلُمْحس 

يف  بة، بل املستحبة ، أما الصدقة الواجبة فإن مْنعها سبب ملنع القطر من السماء كما قال النيب ليست الصدقة الواج
 احلديث املروي عنه: وما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء .    ) الشرح املمتع ( .

قَاِئم   ْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن بَاٍب َكاَن َنَْو َداِر اْلَقَضاِء , َوَرُسوُل اَّللَِّ ) َأنَّ رَُجالً َدَخَل اْلَمْسِجَد يَـ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك و  -152
َقَطَعْت السُُّبُل فَادُْع اَّللََّ تـََعاَل يُِغيثُـ  َُيُْطُب , فَاْستَـْقَبَل َرُسوَل اَّللَِّ  َنا , قَائًِما , ُثَّ قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َهَلَكْت اأَلْمَواُل , َوانـْ

ا نـََرى يف السََّماِء َيَدْيِه ُثَّ قَاَل : اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا , اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا , اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا . قَاَل أََنس  : َفال َوَاَّللَِّ مَ  قَاَل : فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ 
نَـَنا َوبـَنْيَ َسْلٍع ِمْن  بـَْيٍت َوال َداٍر قَاَل : َفَطَلَعْت ِمْن َورَائِِه َسَحابَة  ِمْثُل التـُّْرِس . فـََلمَّا تـََوسََّطْت ِمْن َسَحاٍب َوال قـََزَعٍة , َوَما بـَيـْ

َنا الشَّْمَس َسْبتًا , قَاَل : ُثَّ َدَخَل رَجُ  َتَشَرْت ُثَّ َأْمَطَرْت , قَاَل : َفال َوَاَّللَِّ َما رَأَيـْ جْلُُمَعِة ل  ِمْن َذِلَك اْلَباِب يف االسََّماَء انـْ
َقَطَعْت ا اْلُمْقِبَلِة , َوَرُسوُل اَّللَِّ  لسُُّبُل قَاِئم  َُيُْطُب النَّاَس , فَاْستَـْقبَـَلُه قَائِمًا , فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َهَلَكْت اأَلْمَواُل , َوانـْ

َنا , اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاِم   , فَادُْع اَّللََّ َأْن َُيِْسَكَها َعنَّا , قَاَل : فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ  َنا َوال َعَليـْ يََدْيِه ُثَّ قَاَل : اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ
َشرِيك  : َفَسأَْلُت أََنَس ْبَن َوالظِ َراِب َوُبُطوِن اأَلْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجِر , قَاَل : فََأقْـَلَعْت , َوَخَرْجَنا ََّنِْشي يف الشَّْمِس . قَاَل 

 ي ( .ٍك : َأُهَو الرَُّجُل اأَلوَُّل قَاَل : ال َأْدر َمالِ 
---------- 

 ال يعرف .) َأنَّ رَُجاًل َدَخَل ( 
( فسره بعضهم القضاء بأهنا دار اإلمامة ، قال يف الفتح : وليس كذلك ، وإمنا هي دار عمر بن اخلطاب ، َداِر اْلَقَضاِء  ) 

 ه فكان يقال هلا دار قضاء دين عمر . وَسيت دار القضاء ألهنا بيعت يف قضاء دين
 زاد يف رواية قتادة عن أنس يف البخاري " باملدينة "( قَاِئم  َُيُْطُب ) 
( هذا يدلن على أنن السنائل كان مسلماً ، فانتفى أن يكون أبا سفيان ، فإننه حني سؤاله لذلك كان مَل  ُثَّ قَاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ  ) 

 د .عبد هللا بن مسعو  يسلم كما يف حديث
وهو ( هلك الكراع  )وهو املراد باألموال هنا ال الصنامت، ويف رواية له بلفظ ( املواشي  )يف رواية للبخاري  ( ) َهَلَكِت َاأْلَْمَوالُ 

 بضمن الكاف يطلق على اخليل وغريها.
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.وه (هلكت املاشية، هلك العيال، هلك النناس ) ويف رواية َيىي بن سعيد أيضاً   و من ذكر العامن بعد اخلاصن
 واملراد هبالكهم عدم وجود ما يعيشون به من األقوات املفقودة حببس املطر.

َقَطَعِت اَلسُُّبلُ    ( املراد بذلك اإلبل ، ضعفت لقلة القوت عن السفر لكوهنا ال جتد يف طريقها من الكأل ما يعلف . ) َوانـْ
 ك ( .فاستسق ربن  )وله يف األدب  (فادع هللا أن يسقينا  )ووقع يف رواية قتادة عند البخاري ( فَادُْع اَّللََّ تـََعاَل يُِغيثـَُنا ) 
 ورفع النناس أيديهم مع رسول هللا  )زاد الننسائين  يف رواية سعيد عن َيىي بن سعيد عن أنس (  َيَدْيهِ  فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ ) 

 ( .حىتن رأيت بياض إبطيه ) والبن خزمية من رواية محيٍد عن أنس ( حذاء وجهه ) وزاد يف رواية شريك  (يدعون 
ووقع يف رواية ثابت عن أنس عند (  اللهمن اسقنا. أعاده ثالثاً ) وللبخاري فقال (  اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا , اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا , اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا) 

 مرنتني. (اللهمن اسقنا ) البخاري 
 كان إذا دعا دعا ثالثاً. أوىل، ويرجنحها ما أخرجه مسلم عن أنس ، أننه  واألخذ بالزنيادة

 جمتمع .(  ِمْن َسَحابٍ ) 
 سحاب متفرق .، بفتح القاف والزاء أي  ( َوال قـََزَعةٍ  )
نَـَنا َوبـَنْيَ َسْلعٍ  )  جبل معروف باملدينة .، ( بفتح السني وسكون الالم  َوَما بـَيـْ

 أي: َيجبنا عن رؤيته، وأشار بذلك إىل أنن السنحاب كان مفقوداً ال مسترتاً ببيٍت وال غريه. ( ِمْن بـَْيٍت َوال َدارٍ ) 
ووقع يف رواية ثابت عند البخاري قال: قال أنس: وإنن السنماء لفي مثل الزنجاجة. أي: لشدنة صفائها، وذلك مشعر بعدم 

 السنحاب أيضاً.
 ( أي: ظهرت.َفَطَلَعتْ ) 
ا نشأت من جهة البحر ، ألنن وضع سلٍع يقتضي ذلك.( ِمْن َورَائِِه )   أي: سلٍع، وكأهنن
ا مثله يف القدر ، ألنن يف رواية حفص بن عبيد هللا عن أنس عند أيب عوانة " فنشأْت ( ِمْثُل التـُّْرِس )  أي: مستديرة، ومَل يرد أهنن

ا كانت صغري   ة.سحابة مثل رجل الطنائر ، وأنا أنظر إليها " فهذا يشعر بأهنن
 (.فنشأ السنحاب بعضه إىل بعض)ويف رواية قتادة يف البخاري  (فهاجت ريح أنشأت سحاباً مثن اجتمع)ويف رواية ثابت املذكورة 

مثن مَل ينزل عن  )أي: لكثرته، وفيه ( حىتن ثار السنحاب أمثال اجلبال ) ويف رواية إسحاق بن أيب طلحة عن أنس عند البخاري 
 وهذا يدلن على أنن السنقف وََكَف لكونه كان من جريد الننخل. (ر يتحادر على حليته منَّبه حىتن رأينا املط

َتَشَرْت )  ا استمرنت مستديرة حىتن انتهت إىل األفق فانبسطت حينئٍذ، وكأنن فائدته  (فـََلمَّا تـََوسََّطْت السََّماَء انـْ هذا يشعر بأهنن
 تعميم األرض باملطر.

وهذا يف الغالب، وإال فقد يستمرن املطر والشنمس بادية، ر ، كناية عن استمرار الغيم املاط (َنا الشَّْمَس َسْبتًا َفال َوَاَّللَِّ َما رَأَيْـ ) 
 وقد َتجب الشنمس بغري مطر.

فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه ، حىتن اجلمعة ) وأصرح من ذلك رواية إسحاق عند البخاري بلفظ 
 ى ( .األخر 

 ظاهره أننه غري األونل، ألنن الننكرة إذا تكرنرت دلت على التنعدند، وقد قالة ( ُثَّ َدَخَل رَُجل  ِمْن َذِلَك اْلَباِب يف اجْلُُمَعِة اْلُمْقِبلَ  )
 شريك يف آخر هذا احلديث هنا: سألت أنساً: أهو الرنجل األونل؟ قال: ال أدري.

 الظناهر أنن القاعدة املذكورة حممولة على الغالب ، ألنن أنساً من أهل اللسان وقد تعدندت.وهذا يقتضي أننه مَل جيزم بالتنغاير، ف
وللبخاري من رواية إسحاق عن أنس " فقام ذلك الرنجل أو غريه " ، وكذا لقتادة يف البخاري، وللبخاري يف اجلمعة من وجه 
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 آخر كذلك، وهذا يقتضي أننه كان يشكن فيه.
َقَطَعْت السُُّبلُ َهَلَكْت اأَلْموَ )  فهلكت ، : بسبب غري السنبب األونل، واملراد أنن كثرة املاء انقطع املرعى بسببها ( أي اُل , َوانـْ

من كثرة  )املواشي من عدم الرنعي. أو لعدم ما يكننها من املطر، ويدلن على ذلك قوله يف رواية سعيد عن شريك عند الننسائين 
 ( .املاء 

ويف رواية مالك عن  (واحتبس الرنكبان)ويف رواية محيٍد عند ابن خزمية ، ، فلتعذنر سلوك الطنرق من كثرة املاءوأمنا انقطاع السنبل
بشق )ويف رواية َيىي بن سعيد عند البخاري ( هدم البناء وغرق املال)ويف رواية إسحاق عند البخاري  (ِتدنمت البيوت)شريك 

 ( .املسافر ومنع الطريق
 : هي اجلبل الصغري . وقيل: هي اهلضبة الضخمة ،  قيل( ى اآلَكاِم اللَُّهمَّ َعلَ ) 
وقال القزناز: هو اجلبل املنبسط ليس بالعايل، ،  بكسر املعجمة وآخره موحندة ، مجع ظر ب بكسر الرناء. وقد تسكن (َوالظِ َراِب ) 

 وقال اجلوهرين: الرنابية الصنغرية.
 ل ( .ورءوس اجلبا )يف روايته وزاد مالك  (َوبُُطوِن اأَلْوِديَِة ) 
 ثالثـــة : أنــــــــواع االستقساء اليت وردت عن النيب احلديث دليل على أنه يشــــــرع االستسقاء يف خطبة اجلمعة ، و -1

 استسقى يوم اجلمعة وهو َيطب . أواًل :
 كما يف حديث الباب .

 السؤال من كل واحد من الناس . ثانياً :
استسقى فقال ) اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئاً  بدون صالة ، كما ورد يف حديث ابن عباس أن النيب   وقد استسقى النيب

 غدقاً طبقاً عاجالً ... ( رواه ابن ماجه .
 خرج هبم إىل املصلى واستسقى هبم . ثالثاً :

 كما يف أحاديث االستسقاء ، وقد تقدمت .
 إذا استسقي يف خطبة اجلمعة . احلديث دليل على أنه يسن رفع اليدين-2 

 احلديث دليل على أنه ال يشرع رفع اليدين يف الدعاء يف خطبة اجلمعة يف غري االستسقاء . -3
ْنََّب ، رَاف ًعا َيَدْيه : ) فـََقاَل : قـَبََّح اَّللَُّ )  وقد روى مسلم َعْن ُعَماَرَة ْبن  ُرَؤيـَْبَة   َهاتـَنْي  اْلَيَدْين ، أنه َرَأى ب ْشَر ْبَن َمْرَواَن َعَلى اْلم 

 َما يَز يُد َعَلى َأْن يـَُقوَل ب َيد ه  َهَكَذا ، َوَأَشاَر ب إ ْصَبع ه  اْلُمَسبن َحة  ( . َلَقْد َرأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  
َوُهَو قَـْول َمال ك َوَأْصَحابَنا َوَغرْيهْم .  رمحه هللا يف شرح مسلم :  َهَذا ف يه  َأنَّ السُّنَّة َأْن اَل يـَْرَفع اْلَيد يف  اخْلُْطَبة قال النووي

ن  َنَّ النَّيب  ي َعْن بـَْعض السََّلف َوبـَْعض اْلَمال ك يَّة إ بَاَحته ؛ أل  ني ا ْسَتْسَقى ،  َوَحَكى اْلَقاض  َرَفَع َيَدْيه  يف  ُخْطَبة اجلُُْمَعة ح 
 ض .ار َوَأَجاَب اأْلَوَُّلوَن ب َأنَّ َهَذا الرَّْفع َكاَن ل عَ 

 وسئل الشيخ ابن باز: ما حكم من يرفع يديه واخلطيب يدعو للمسلمني يف اخلطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم هللا ؟
رفع اليدين غري مشروع يف خطبة اجلمعة وال يف خطبة العيد ال لإلمام وال للمأمومني ، وإمنا املشروع اإلنصات  فأجاب :

مل يكن يرفع   نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فال يشرع ؛ ألن النيب للخطيب والتأمني على دعائه بينه وبني
يديه يف خطبة اجلمعة وال يف خطبة األعياد ، وملا رأى بعض الصحابة بعض األمراء يرفع يديه يف خطبة اجلمعة أنكر عليه 

 يرفعهما . ذلك ، وقال : ما كان النيب 
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كان  ألن النيب  -أي طلب نزول املطر-ة لالستسقاء، فإنه يرفع يديه حال االستغاثة نعم، إذا كان يستغيث يف خطبة اجلمع
 . يرفع يديه يف هذه احلالة، فإذا استسقى يف خطبة اجلمعة أو يف خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنيب 

  لإلمام وال للمأمومني أن يرفعوا أيديهم إال يف حالني.أما إذا دعا اإلمام يف اخلطبة فإنه ال يسن :  وقال الشيخ ابن عثيمني
 . االستسقاء إذا دعا خطيب اجلمعة باالستسقاء أي بطلب نزول املطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم :احلال األول 

، كما ثبت يف  ديه كذلكاالستصحاء يعين إذا دعا خطيب اجلمعة بالصحو وأن هللا يبعد املطر عن البلد فإنه يرفع ي: الثاين  
يف االستسقاء : في هذين املوضعني يرفع اخلطيب يديه يف الدعاء ف -مث ذكر حديث الباب  –الصحيحني عن أنس 

أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال  وأما يف غري ذلك فال يرفع يديه ألن الصحابة ، واالستصحاء 
فإذا مل ، فهم تبٌع إلمامهم ، ألن ذلك ليس مشروعًا هلم ، ون أيديهم يف خطبة يوم اجلمعة يرفع وكذلك الناس ال، اخلطبة 

 فإن املستمعني كذلك ال يشرع هلم رفع اليدين يف حال اخلطبة. ،  يكن مشروعاً لإلمام اخلطيب
ماء يف هذه املسألة على استدل باحلديث من قال ِبواز  طلب الدعاء من الرجل الصاحل احلي احلاضر ، وقد اختلف العل -4

 قولني :
 : اجلواز . القول األول 
 حلديث الباب . -أ

 رواه مسلم ) أن عمر طلب من أويس القرين أن يستغفر له (. -ب
 وقالت أم الدرداء لزوج ابنها صفوان بن عبد هللا بن صفوان  ) أتريد احلج العام ؟ قال : نعم ، قالت : فادع هللا لنا خبري ( .-ج
 اجلبار لسارة  ) ادعي هللا يل وال أضرك ( . وقال-د

 وقال تعاىل ) قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك ( . -هـــ
 : أنه مذموم إال إذا قصد به نفع الداعي . القول الثاين

 .وهذا اختيار ابن تيمية 
ك املأمور بالدعاء وينتفع  هو أيضاً بأمره ويفعل وقصده أن ينتفع ذل -أو لنا-قال رمحه هللا : ومن قال لغريه من الناس : ادع يل 

، وأما إن مل يكن مقصوده إال طلب حاجته مل يقصد نفع ذلك  ذلك املأمور به كما يأمره بسائر فعل اخلري فهو مقتد بالنيب 
ي تـركه إىل الرغـبـة إىل هللا واإلحسان إليه ، فهذا ليس من املقتدين بالرسول املؤمتني به يف ذلك ، بل هذا من السـؤال املرجـوح الذ

 ورسـوله أفضـــل من الرغبة إىل املخلوق وسؤاله .
 وهللا أعلم .

 ينقسم إىل ثالثة أقسام : ، والتوسل بالنيب  احلديث دليل على جواز التوسل بدعاء النيب  -5
 : جيوز يف حياته وبعد مماته . القسم األول

 أن يقول : يا رب بإمياين برسولك وطاعته اغفر يل .كأن يتوسل  هل بطاعته وباإلميان به ، ك
 : جيوز يف حياته وَيرم بعد وفاته . القسم الثاين

وهو طلب منه الدعاء مباشرة، فيجوز يف حال حياته كما يف حديث الباب، وأما بعد مماته فال جيوز، ولذلك ملا قحط الصحابة 
 رواه البخاري َن. ا نـَتَـَوسَُّل إ لَْيَك ب َنب ين َنا فـََتْسق يَنا َوإ نَّا نـَتَـَوسَُّل إ لَْيَك ب َعمن  نَب ين َنا فَاْسق َنا. قَاَل فـَُيْسَقوْ ُعَمر ْبن اخلَْطَّاب: اللَُّهمَّ إ نَّا ُكنَّ  قال

 : حرام يف حياته وبعد وفاته . القسم الثالث
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 وهو التوسل ِباهه وذاته .
 وذاته لكن ليس فيه دليل . ...( على جواز التوسل ِباه النيب  قد يستدل بعضهم بقول ) كنا نتوسل بنبيك تنبيه :

 لفظ الوسيلة له ثالث معان َيتلف باختالف املتكلم به . فائدة :
 : إذا كان هللا هو املتكلم به ، فمعناها امتثال األوامر ، بفعل املأمورات وترك املنهيات . املعىن األول

 ، فيكون املراد هبا املنزلة اليت يف اجلنة . النيب إذا كان املتكلم هبا  املعىن الثاين :
 ) ... مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ( .  كما يف حديث عبد هللا بن عمرو . قال : قال 

 إذا كان املتكلم هبا الصحايب ، فيكون معىن الوسيلة طلب الدعاء من املتوسل به . املعىن الثالث :
 جواز التوسل بدعاء الرجل الصاحل .احلديث دليل على  -6
 : أنواع التوسل اجلائز 

 أن يتوسل بعمله الصاحل . أواًل :
 لثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، فدعا كل واحد بصاحل عمله .كما يف حديث ا

ْعَنا ُمَناد يًا يـَُناد ي ل إْل ميَان  َأْن آم ُنوا ب َربن كُ  ْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفن ْر َعنَّا َسين َئات َنا َوتـََوفَـَّنا َمَع اأْلَبـْرَار  ( ـْم َفآَمنَّا رَبَـَّنا فَاْغف  وقال تعاىل )رَبَـَّنا إ نَـَّنا َسَ 
 فتوسل هؤالء بإمياهنم برهبم .

 التوسل بأَساء هللا وصفاته . ثانياً :
َا ( .  قال تعاىل )َوَّلل َّ  اأْلََْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هب 

 لتوسل إىل هللا بدعاء رجل صاحل ترجى إجابته .ا ثالثاً :
يقول )يدخل اجلنة من أميت زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر .  قال: َسعت رسول هللا  عن أيب هريرة 

 م .خاري ومسلرواه البفقام عكناشة بن حمصن ... قال: ادع هللا يل يا رسول هللا أن جيعلين منهم ، فقال: اللهم اجعله منهم ..(
وعن أنس . ) أن عمر كان إذا ُقحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ، وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ، 

 وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فُيسقْون ( رواه البخاري .
 وشرط هذا أن يكون يف حياة الداعي ال بعد موته .

 م اجلمعـة للحاجـة .جواز تكلم اخلطيب يو -6
 مشروعية اإلحلاح يف الدعاء .-7
 استحباب رفع اليدين حال الدعاء .-8

 ) إن هللا ليستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردمها صفراً ( رواه أبو داود . وقد قال 
 ) ... الرجل يطيل السفر أشعث أغَّب ميد يديه ... ( رواه مسلم . وقال 

 يف إنزال املطر وإمساكه . ظهور قدرة هللا الباهرة-9
 جواز تعدد النقم اليت َتل باملسلم إذا مل يقصد بذلك التسخط من تدبري هللا .-10
 يستحب أن يدعوا هبذا الدعاء : اللهم حوالينا وال علينا ... إذا كثر املطر وخيف منه .-11
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 باُب صالِة اْلوفِ 
 صالة اخلوف مشروعة بالكتاب والسنة .

 صالة اخلوف ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع .:  قال ابن قدامة
 أما الكتاب : فقوله تعاىل ) َوإ َذا ُكْنَت ف يه ْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة ( .

 كان يصلي صالة اخلوف .  أما السنة : فثبت أن النيب 
له تعاىل  ) َوإ َذا ُكْنَت ف يه ْم فَأََقْمَت ، وهو قول أبو يوسف واملزين ، لقو  إن صالة اخلوف خاصة بالنيب قال بعض العلماء : 

ُهْم َمَعَك ( حيث وجه اخلطاب إىل النيب  نـْ  . هَلُُم الصَّالَة فـَْلتَـُقْم طَائ َفٌة م 
 . إىل أن حكمها باق بعد النيب وذهب َجهور العلماء : 

ثبت يف حق  لوا : أن ما ثبت يف حقه ، وقا مجهور الفقهاء متفقون على أن حكمها باٍق بعد الرسول قال ابن قدامة : 
أمته ما مل يقم دليل على اختصاصه ، وال يكفي ختصيصه باخلطاب لتخصيصه باحلكم ، إذ أن أحكامًا كثرية خص فيها النيب 

 ُخْذ م ْن أَْمَواهل  ْم َصَدَقًة( ، وكما ثبت أن الصحابة  باخلطاب ، واحلكم عام له وألمته ، كما يف قوله تعاىل( :  صلوها بعد
 يصليها عليها . على هذه الكيفية اليت كان النيب  النيب 

وهو يتناول األمراء بعده إىل يوم القيامة ، وهذا قول   وهذه اآلية خطاب للنيب  وقال القرطيب يف قوله )وإذا كنت فيهم ...(
 كافة العلماء  .    ) التفسري ( .

إىل أنه ال تغيري يف الصالة ألجل اخلوف اليوم ، وإمنا كان التغيري املروي يف ذلك ، وقال القرطيب يف املفهم : وذهب أبو يوسف 
بقوله ) وإذا كنت فيهم فأقمت هلم   ، مستدالًّ خبصوصية خطابه تعاىل لنبيه  والذي دل عليه القرآن ، خاصًّا بالنيب 

 فيه لثالثة أوجه : الصالة ( ، قال : فإذا مل يكن فيهم مل تكن صالة اخلوف . وهذا ال حجة
ي به ، فيلزم اتباعه مطلًقا ؛ حىت يدلن دليل واضح على اخلصوص ، وال يصلح ما ذكره  أحدها : أنا قد أمرنا باتباعه ، والتأسن 

دلياًل على ذلك ، ولو كان مثل ذلك دلياًل على اخلصوصية ؛ للزم قصر اخلطابات على من توجهت له ، وحينئذ يلزم أن تكون 
 اصرًة على من خوطب هبا . لكن قد تقرر بدليل إمجاعي ؛ أن ُحْكَمه على الواحد ُحكمه على اجلماعة .الشريعة ق
 ) صلوا كما رأيتموين أصلي ( . أنه قد قال وثانيها : 

علم باملقال ، ، وهم أ : أن الصحابة ـ رضى هللا عنهم ـ اطَّرحوا توهُّم اخلصوص يف هذه الصالة ، وَعدَّوُه إىل غري النيب وثالثها 
 وأقعد باحلال ، فال يُلتفت إىل قول من ادعى اخلصوصية .

 الراجح . وهذا القول هو
 ما احلكمة من صالة اْلوف ؟ 

 ختفيف هللا على عباده ورمحته هبم .أواًل : 
 َتصيل مصلحة الصالة يف وقتها .ثانياً : 
 أخذ احلذر واحليطة من العدو .ثالثاً : 

  ما صليت صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع .مجهور العلماء إن أول 
 واختلفوا مىت كانت :

 فقال كثري من أهل السري وابن عبد الَّب وغريمها : إهنا كانت بعد بين النضري واخلندق يف مجادى األوىل سنة أربع .
 وقال البخاري : بعد خيَّب يف السنة السابعة ، ورجحه اإلمام ابن القيم واحلافظ .
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  النِب ل صالة اْلوف يف غزوة اْلندق ِل يص. 
 فقيل : نسياناً ، وقيل : لتعذر الطهارة ، وقيل : ألنه كان مشغواًل بالقتال .

والصحيح أنه أخنرها عمداً، ألنه كانت قبل نزول صالة اخلوف، وإىل ذهب اجلمهور، كما قال ابن رشد، وبه جزم ابن القيم، 
 واحلافظ ابن حجر .

 صفات كثرية  ورد يف كيفية صالة اْلوف:       
 قال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاً .

 أصحها ستة عشر رواية خمتلفة .… وقال بعض العلماء : 
فاتن ُأَخُر ، ترجع كلها إىل هذه وهذه ُأصوهُلا ، ورمبا اختلف بعض  : وقد روى عنه وقال ابن القيم  يف صالة اخلوف ص 

ت، وذكرها أبو حممد بن حزم حنو مخَس عشرة صفة، والصحيح : ما ذكرناه أوالً، وهؤالء  ألفاظ ها، وقد ذكرها بعُضهم عشَر صفا
 ، وإمنا هو من اختالف الرواة. وهللا أعلم. كلما رأوا اختالف الرواة يف قصة، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النيب 

 قال احلافظ : وهذا هو املعتمد .
وأصحابه يف هذا الباب ، فُيَجونزون يف  متبعون لعامة احلديث الثابت عن النيب قال ابن تيمية : فقهاء احلديث كأمحد وغريه 
 . صالة اخلوف مجيع األنواع احملفوظة عن النيب 

o . ًيشرتط يف إقامة صالة اخلوف أن يكون القتال مباحا 
o  من البلد ، وخوف هجوم صالة اخلوف جائزة يف احلضر كما هي جائزة يف السفر إذا احتيج إىل ذلك بنزول العدو قريبًا

 العدو على املسلمني .
 وهذا املذهب وبه قال األوزاعي ، والشافعي .

 مل يفعلها يف احلضر . وحكي عن مالك أهنا ال جتوز يف احلضر ، ألن النيب 
فعلها يف  لنيب قال ابن قدامة : ولنا قول هللا تعاىل ) وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة ( اآلية وهذا عام يف كل حال وترك ا

احلضر إمنا كان لغناه عن فعلها يف احلضر ، وقوهلم إمنا دلت اآلية على ركعتني قلنا وقد يكون يف احلضر ركعتان الصبح واجلمعة 
 واملغرب ثالث وجيوز فعلها يف اخلوف يف السفر وألهنا حالة خوف فجازت فيها صالة اخلوف كالسفر .

َصالَة َذاِت الر ِقَاِع , َصالَة اْْلَْوِف  َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاِت ْبِن ُجبَـرْيٍ َعمَّْن َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َعْن يَزِيَد ْبِن ُروَماَن  -153
َأَتُّوا ألَنـُْفِسِهْم , ُثَّ اْنَصَرُفوا , ًا , وَ َأنَّ طَائَِفًة ُصفَّْت َمَعُه , َوطَائَِفًة ِوَجاَه اْلَعُدوِ  , َفَصلَّى بِاَلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة , ُثَّ ثـََبَت قَائِم )

َجاِلسًا , َوَأَتُّوا ألَنـُْفِسِهْم , ُثَّ َسلََّم  َفُصفُّوا ِوَجاَه اْلَعُدوِ  , َوَجاَءْت الطَّائَِفُة اأُلْخَرى , َفَصلَّى هِبِْم الرَّْكَعَة الَِِّت بَِقَيْت , ُثَّ ثـََبتَ 
 م ( .هبِِ 

َصالَة اْْلَْوِف يف بـَْعِض أَيَّاِمِه ,   ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب رضي هللا عنهما قَاَل ) َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ 1540
اآلَخُروَن , َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة , َوَقَضِت اَء فـََقاَمْت طَائَِفة  َمَعُه , َوطَائَِفة  بِإزَاِء اْلَعُدوِ  , َفَصلَّى بِاَلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة , ُثَّ َذَهُبوا , َوجَ 

 ة ( .الطَّائَِفَتاِن رَْكَعًة , رَْكعَ 
---------- 

بفتح اخلاء وتشديد الواو ، أي ابن جبري بن النعمان األنصاري ، تابعي ثقة ، ليس له يف البخاري إال َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاٍت ( )
 . هذا احلديث الواحد ] قاله احلافظ [

 صحايب جليل أول مشاهده أحد .) خوات ( 



 412 

وقد اختلف يف صحايب هذا احلديث ، فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 
 صاحل بن خوات بن جبري ، عن سهل بن أيب حثمة ... احلديث .
أبيه ، فيكون خوات والد صاحل هو املبهم ، واختار هذا احلافظ  وأخرج ابن منده يف ) معرفة الصحابة ( عن صاحل بن خوات عن 

كما هنا ، ووجه ذلك : أن سهل بن أيب حثمة كان صغريًا ، فقد جزم الطَّبي ، وابن حبان ، وابن السكن ، وغري واحد بأن 
 ْثان سنني . سننه وقت وفاة النيب 
بذلك ألن الصحابة رقت أقدامهم وتأثرت من املشي ، فجعلوا يلفون عليها ( أي غزوة ذات الرقاع ، َسيت  ) يـَْوَم َذاِت اَلر ِقَاعِ 

اخلرق كالرتفع هلا ، وقد ورد هذا صرَيًا يف صحيح مسلم عن أيب موسى ، وقيل : ألهنم رقنعوا فيها راياِتم ، وقيل : بشجرة يف 
 .ذلك املوضع ، يقال هلا : ذات الرقاع ، وقيل : ألن خيلهم كان هبا سواد وبياض 

 ورجح السهيلي والنووي السبب الذي أبو موسى ، مث قال النووي : وَيتمل أن تكون َسيت باجملموع .
قال بعد اخلندق ، وقيل : بعد بين النضر ، وقيل : بعد خيَّب ، ورجحه البخاري ، ه  7يف سنة واختلف مَّت كانت : قيل : 

 هذا هو املشهور عند أهل السري  . ابن القيم : 
 بكسر الواو ، أي مقابل .اَْلَعُدوِ  ( ) ِوَجاَه 

 . إىل الركعة الثانية ملا قام ) َفَصلَّى بِاَلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة, ُثَّ ( 
 أي : أمتت هذه الطائفة اليت صلت معه الركعة األوىل .) ثـََبَت قَائًِما َوَأَتُّوا ( 

 بإضافة الركعة الثانية .) أِلَنـُْفِسِهْم ( 
 د سالمهم من صالِتم .بع) ُثَّ ( 

 إىل العدو .) ِاْنَصَرُفوا ( 
 أي جهة جند ] جند اليمان [ . ) ِقَبل جند (

 أي قابلناهم .) فوازينا العدو ( 
 احلديثني صفة صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جهة القبلة . ينيف هذ-1

 : ) حديث صاحل بن خوات عن أبيه ( . الصفة األول
ند طائفتني ، طائفة تصلي معه ، وأخرى َترس املسلمني عن هجوم العدو ، فيصلي بالطائفة األوىل ركعة ، مث يقسم اإلمام اجلأن 

إذا قام إىل الركعة الثانية أمتوا ألنفسهم ) واإلمام قائم ( مث يذهبون ويقفون أمام العدو ، وتأيت الطائفة اليت كانت َترس وتدخل 
ي هبم الركعة اليت بقيت له ، مث جيلس للتشهد قبل أن يسلم اإلمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل مع اإلمام يف الركعة الثانية ، فيصل

 الركعة اليت بقيت هلا وتدرك اإلمام يف التشهد فيسلم هبم .
 يف هذا احلديث العدو يف غري جهة القبلة ، وهي أقرب الصفات ، وهذا احلديث اختاره اإلمام أمحد رمحه هللا :-2

 ألنه أشبه بكتاب هللا ، ) هي املوافقة لظاهر القرآن ( . أواًل :
 وأحوط ِبند هللا . ثانياً :
 بذات الرقاع . وأسلم للصالة من األفعال ، وهذه صالته  ثالثاً :

 قال القرطيب : وهبذا قال مالك والشافعي وأبو ثور .
 قادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة اليت يف و َجاه العدو -3
 خالفت هذه الصفة الصالة من أوجه :-4
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 انفراد الطائفة األوىل عن اإلمام قبل سالمه ، لكنه لعذر . أواًل :
 الطائفة الثانية قضت ما فاِتا قبل سالم اإلمام . ثانياً :
 أن الركعة الثانية كانت أطول من األوىل . ثالثاً :

و فعل هذه الصفة والعدو اجتاه القبلة جلاز ، ولكن الصحيح أهنا ال جتوز ، ولذلك ألن الناس يرتكبون :ول قال بعض العلماء
 فيها ما ال جيوز بال ضرورة .

 كما حصل للطائفة األوىل فضيلة التحرمي معه .  يف هذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم مع النيب -5
 : ) حديث ابن عمر ( . الصفة الثانية

وهي قريبة من الصفة السابقة  ، لكن ختتلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع اإلمام ركعة ، ال تكمل صالِتا ، وإمنا يصلي ركعة مث 
ترجع إىل مكاهنا يف احلراسة وهي يف صالة ، مث تأيت الطائفة الثانية فتصلي مع اإلمام الركعة الثانية من صالة اإلمام ويسلم هبم 

 ذه الفرقة مع اإلمام ، مث ترجع الطائفة األوىل وتصلي الركعة الباقية هلا .وتتم صالة الصالة ه
 فقوله يف حديث ابن عمر ) مث انصرفوا ( مل يكملوا الركعة الثانية ، بل انصرفوا وهم يف صالة .

ه  رَْكَعًة، َوَسَجَد َسْجَدتـَنْي  ( -أ ُهْم، فـَرََكَع ل نَـْفس  نـْ ٍد م  قال يف الفتح : ظاهره أهنم أمتوا ألنفسهم يف حالة واحدة  قوله ) فـََقاَم ُكلُّ َواح 
، وَيتمل أهنم أمتوا على التعاقب ، وهو الراجح من حيث املعىن ، وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة ، وإفراد اإلمام وحده ، 

فقضوا ألنفسهم ركعة ،  –ة الثانية أي الطائف –ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ) مث سلم ، فقام هؤالء 
 مث سلموا ، مث ذهبوا ، ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا ( .

o . رجح ابن عبد الَّب هذه الصفة على غريها لقوة اإلسناد ، وملوافقة األصول يف أن املأموم ال يتم صالته قبل سالم إمامه 
 ب وُحكي عن الشافعي .قال القرطيب : وبه أخذ األوزاعي وأشه

َصالَة اْْلَْوِف َفَصَفْفَنا َصفَّنْيِ  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  ) َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ األَْنَصاِريِ  رضي هللا عنهما قَالَ  -155
َلِة , وََكبـََّر النَِّبُّ  َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ  نَـَنا َوبـَنْيَ اْلِقبـْ يعاً , ُثَّ رََفَع رَْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع   َواْلَعُدوُّ بـَيـْ يعاً , ُثَّ رََكَع َورََكْعَنا َجَِ وََكبـَّْرنَا َجَِ

يعاً , ُثَّ اْنََدَر بِالسُُّجوِد َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليِه , َوقَاَم الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر يف َنِْر الْ  السُُّجوَد ,  نَِّبُّ َعُدوِ  , فـََلمَّا َقَضى الَورَفـَْعَنا َجَِ
خَُّر , َوتََأخََّر الصَّفُّ اْلُمَقدَُّم , ُثَّ َوقَاَم الصَّفُّ الَِّذي يَِليِه : اْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر بِالسُُّجوِد , َوقَاُموا , ُثَّ تـََقدََّم الصَّفُّ اْلُمؤَ 

يعًا , ُثَّ رََفَع  رََكَع النَِّبُّ  يعًا , ُثَّ اْنََدَر بِالسُُّجوِد , َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليِه َورََكْعَنا َجَِ الَِّذي َكاَن  -رَْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع َورَفـَْعَنا َجَِ
لصَّفُّ الَِّذي يَِليِه : اْنََدَر السُُّجوَد َوا فـََقاَم الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر يف َنِْر اْلَعُدوِ  , فـََلمَّا َقَضى النَِّبُّ  -ُمَؤخًَّرا يف الرَّْكَعِة اأُلوَل 

يعاً , قَاَل َجاِبر  : َكَما َيْصَنُع َحَرُسُكْم َهُؤالِء بِأَُمَرائِهِ  الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر بِالسُُّجوِد , َفَسَجُدوا ُثَّ َسلََّم   م ( .َوَسلَّْمَنا َجَِ
يف اْلَغْزَوِة السَّاِبَعِة , َغْزَوِة َذاِت  ًا ِمْنُه ) َوأَنَُّه َصلَّى َصالَة اْْلَْوِف َمَع النَِّبِ  َوذََكَرُه ُمْسِلم  بَِتَماِمِه . َوذََكَر اْلُبَخاِريُّ َطَرف

 ع ( .الر ِقَا 
---------- 

قوماً   ويف رواية ملسلم تعيني العدو الذين حاربوهم ، قال ) غزونا مع رسول هللاَصاَلَة َاْْلَْوِف (  ) َشِهْدُت َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ 
 من جهينة ، فقاتلونا قتااًل شديداً ( .

أي : جعلنا خلفه صفني ، ويف رواية مسلم األخرى ) فلما حضرت العصر قال : صفننا صفنني ، واملشركون ) َفَصفََّنا َصفَّنْيِ ( 
 بيننا وبني القبلة ( .

 أي : للدخول يف الصالة .(  ) َفَكبـََّر اَلنَِّبُّ 
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يًعا (  ) وََكبـَّْرنَا  . أي : كَّبن الصفات كالمها معه َجَِ
 . أي : واحندر الصف الذي يقرب منه ) ُثَّ ِاْنََدَر بِالسُُّجوِد َوالصَّفُّ اَلَِّذي يَِليِه ( 

 أي : بقي قائماً .) َوقَاَم ( 
  أي : يف مقابلتهم) اَلصَّفُّ اَْلُمَؤخَُّر يف َنِْر اَْلَعُدوِ  ( 

 بيان أين كانت هذه الصالة وأهنا بعسفان : جاء عند أيب داود
بعسفان ، وعلى املشركني خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال املشركون : لقد  ) كنا مع النيب عن ابن عباس الزريف قال 

لما حضرت العصر أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة ، لو كنا محلنا عليهم وهم يف الصالة ، فنزلت آية القصر بني الظهر والعصر ، ف
 ... ( . قام رسول هللا 

 يف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف ، وهي إذا كان العدو يف جهة القبلة ، وصفتها :-1
أن يصف القائد اجليش صفني فيصلي هبم مجيعًا يكَّب ويركع ويرفع هبم مجيعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف األول وبقي الصف 

ذا قام اإلمام والصف األول من السجود سجد الصف الثاين ، فإذا قاموا من السجود تقدموا يف مكان الثاين واقفًا َيرس ، فإ
الصف األول وتأخر الصف األول إىل مكاهنم فريكع اإلمام هبم مجيعًا ويرفع هبم مث يسجد هو والصف الذي يليه ، فإذا جلسوا 

 للتشهد سجد الصف املتأخر مث سلم هبم مجيعاً .
 فة تفعل إذا كان العدو يف جهة القبلة .هذه الص-2
يشرتط للصالة على هذا الوجه أن ال َيافوا كمينًا يأيت من خلف املسلمني ، وأن ال َيفى بعض الكفار على املسلمني فإن -3

 خافوا كميناً ، أو خفي بعضهم عن املسلمني صلى على غري هذا الوجه كما لو كانوا يف غري جهة القبلة .
 صف مكانه من غري تقدم أو تأخر فال بأس ، حلصول املقصود . إن حرس كل-4
 ال جيوز أن َيرص صف واحد يف الركعتني ، ألنه ظلم له بتأخريه عن السجود والركعتني ، وعدول عن العدل بني الطائفتني .-5
وجيوز عند الشافعي تقدم ، بلة قال النووي : وهبذا احلديث قال الشافعي وبن أيب ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو يف جهة الق-6

 الصف الثاين وتأخر األول كما يف رواية جابر وجيوز بقاؤمها على حاهلما كما هو ظاهر حديث بن عباس .
 وجوب صالة اجلماعة .-7
 أمهية صالة اجلماعة .-8
 وجوب صالة اجلماعة حضراً وسفراً ، يف حال األمن واخلوف .-9

 بكل وسيلة .وجوب اختاذ احلذر من األعداء -10
 جواز احلركة الكثرية ملصلحة الصالة .-11

 من صفات صالة اخلوف :: 1فائدة 
 أن يصلي اإلمام بطائفة ركعتني ، مث تأيت الطائفة الثانية ويصلي هبم ركعتني . 

َدى الطَّائ َفتَـنْي  رَْكَعتَـنْي  مُثَّ َصلَّى ب الطَّائ َفة  اأْلُْخَرى ب إ حْ  َصاَلَة اخْلَْوف  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   َعْن جابر ) أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسول  اَّللَّ  
 أَْربََع رََكَعاٍت َوَصلَّى ب ُكلن  طَائ َفٍة رَْكَعتَـنْي  ( . رَْكَعتَـنْي  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  

 حديث أيب بكرة عند أيب داود وإسناده صحيح ، وهو مثل حديث جابر .
ُّ َعْن َأيب  َبْكَرَة قَاَل ) د :ولفظه عند أيب داو  بـَْعُضُهْم ب إ زَاء  اْلَعُدون ، َفَصلَّى ، وَ يف  َخْوٍف الظُّْهَر، َفَصفَّ بـَْعُضُهْم َخْلَفهُ  َصلَّى النَّيب 

، أُولَئ َك َفَصلَّْوا َخْلَفُه، َفَصلَّى هب  ْم رَْكَعتَـنْي ، مُثَّ َسلَّمَ   َجاءَ ، مُثَّ َأْصَحاهب  مْ ، فـََوقـَُفوا َمْوق َف َلَق الَّذ يَن َصلَّْوا َمَعهُ ، مُثَّ َسلََّم فَاْنطَ هب  ْم رَْكَعتَـنْي  
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 إسناده صحيح .قال النووي :  اب ه  رَْكَعتَـنْي  رَْكَعتَـنْي (، َوأل َْصحَ أَْربـًَعا َفَكاَنْت ل َرُسول  هللا  
 .هذه إحدى صفات صالة اخلوف اليت وردت 

 متنفاًل يف الثانية . يب يف هذه الصفة يكون الن-أ
 ملا صلى ركعتني بالطائفة األوىل سلم ، مث صلى بالطائفة الثانية . أن النيب   -عند النسائي  –حديث جابر يف -ب

 أن هذه صفة خامسة . –ومنهم ابن قدامة  –وأما رواية مسلم فلم يرد للسالم بعد الركعتني األوليني ذكر ، فظن بعض الفقهاء 
 أن رواية مسلم املراد صلى بالطائفة األوىل ركعتني ، مث سلم كما جاء يف رواية النسائي ورواية أيب داود . لكن الصحيح

َّ لفظ النسائي :  ، مُثَّ َسلََّم ( .َصلَّى ب طَائ َفٍة م ْن َأْصَحاب ه  رَْكَعتَـنْي ، مُثَّ َسلََّم، مُثَّ َصلَّى ب آَخر يَن أَْيًضا رَْكَعتَـنْي   َعْن َجاب ٍر ) َأنَّ اَلنَّيب 
 وقد سبقت املسألة وأن الراجح اجلواز ( .من قال ِبواز صالة املفرتض خلف املتنفل . )  هبذا احلديث استدل -ج

 واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صالة املفرتض خلف املتنفل .قال النووي : 
 صفة أخرى :: 2فائدة 

 يف  احلََْضر أَْربـًَعا َويف  السََّفر رَْكَعتَـنْي  ، َويف  اخْلَْوف رَْكَعة (  َعزَّ َوَجلَّ الصَّاَلة َعَلى ل َسان نَب ينُكْم فـََرَض اَّللَّ  )َعْن ا ْبن َعبَّاس قَاَل 
 رواه مسلم .
 صفة أخرى من صفات صالة اخلوف ، وهي االقتصار على ركعة واحدة لكل طائفة . ديثيف هذه احل

 سألة على قولني :وقد اختلف العلماء يف هذه امل
 جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .القول األول : 

وباالقتصار على ركعة واحدة يف اخلوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما ، وقال به أبو هريرة ، وأبو موسى   قال احلافظ :
 األشعري ، وغري واحد من التابعني  .

ركعة ( هذا احلديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم احلسن ، والضحاك  قال النووي يف شرح حديث ) ويف اخلوف
 واسحق بن راهويه .

 ال جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .القول الثاين : 
 وهذا مذهب اجلمهور .

 بأن املراد هبا ركعة واحدة مع اإلمام ، وليس فيها نفي الثانية . احلديث :وأجابوا عن 
يف  احلََْضر َوَجَب  َوقَاَل الشَّاف ع ين َوَمال ك َواجلُْْمُهور : إ نَّ َصاَلة اخْلَْوف َكَصاَلة  اأْلَْمن يف  َعَدد الرََّكَعات ، فَإ ْن َكاَنتْ :  النوويقال 

ْقت َصار َعَلى َر  َدة يف  َحال م ْن اأْلَْحَوال ، َوتََأوَُّلوا َحد يث أَْربَع رََكَعات ، َوإ ْن َكاَنْت يف  السََّفر َوَجَب رَْكَعَتان  . َواَل جَيُوز اال  ْكَعة َواح 
َفر ًدا َكَما َجاَءْت اأْلَ  َا ُمنـْ َمام َورَْكَعة ُأْخَرى يَْأيت  هب  ن ا ْبن َعبَّاس َهَذا َعَلى َأنَّ اْلُمَراد رَْكَعة َمَع اإْل  يَحة يف  َصاَلة النَّيب   َحاد يث الصَّح 

ْنُه ل ْلَجْمع  بـَنْي اأْلَد لَّة . َواَّللَُّ أَْعَلم .َوَأْصَحابه يف  اخلَْ   ) شرح مسلم ( .  ْوف . َوَهَذا التَّْأو يل اَل بُدن م 
، وقال يف اجملموع : واجلواب عن حديث ابن عباس : أن معناه أن املأموم يصلي مع اإلمام ركعة ويصلي الركعة األخرى وحده 

 يف كتب املذهب وهو متعني للجمع بني األحاديث الصحيحة . وهبذا اجلواب أجاب البيهقي وأصحابنا
 وكذا قوله يف حديث حذيفة ) ومل يقضوا ( .، ويرد ذلك قوله يف حديث ابن عباس  ) ومل يقضوا ركعة (  قال الشوكاين :

 ة ( .وكذا قوله يف حديث ابن عباس الثاين : ) ويف اخلوف ركع 
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 اجلنائز  
ُ
 كتاب

,  اْلُمَصلَّى, َفَصفَّ هِبِمْ , َخَرَج هِبِْم إَل  اْليَـْوِم الَِّذي َماَت ِفيهِ النََّجاِشيَّ يف  نـََعى النَِّبُّ  قَاَل : ) َرَة َعْن َأِب ُهَريْـ  -156
 وََكبـََّر َأْربَعاً (( .

 . (اين , َأْو الثَّاِلِث َصلَّى َعَلى النََّجاِشيِ  , َفُكْنُت يف الصَّفِ  الثَّ  َأنَّ النَِّبَّ  : ) َعْن َجاِبِر  - 157
---------- 

 ( النعي هو اإلخبار مبوت امليت.نـََعى َأنَّ اَلنَِّبَّ )
 ( : والنعي عندهم أن ينادى يف الناس أن فالناً مات ليشهدوا جنازته  . 239قال الرتمذي يف جامعه ص)
 خَّب به ، وإذا ندبه . ( :  نعى امليت إذا أذاع موته ، وأ5/85وقال ابن األثري يف النهاية )

 ملك احلبشة كان عبداً صاحلاً. ة( هو أصحماَلنََّجاِشيَّ )
 ( أي: املكان الذي كان يصلي فيه على اجلنازة. اْلُمَصلَّىَخَرَج هِبِْم إَل )

 (احل من احلبش قد تويف اليوم رجٌل ص)  وللبخاري من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء(  َصلَّى َعَلى النََّجاِشي ِ ) 
مات اليوم عبٌد  هل صاحل  )ويف رواية مسلم من طريق َيىي بن سعيد عن ابن جريٍج  -بفتح املهملة واملوحندة بعدها معجمة 

 ة .وزن أربع مبهملتني( فقوموا فصلنوا على أخيكم أْصَحمة  )وللبخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريٍج (  أصحمة
 النعي ، وهو اإلخبار مبوت امليت .احلديث دليل على جواز  -1

 ينقسم إىل قسمني: والنعي 
 األول: نعي حمرم.

َّ  ْن ُحَذيـَْفَة عَ  ْم ذ يُّ َوَحسََّنُه. )َأنَّ اَلنَّيب  ( َرَواُه َأمْحَُد، َواَلرتن  َهى َعن  اَلنـَّْعي   َكاَن يـَنـْ
 اهي، مثل الصياح على أبواب البيوت واألسواق.هو النعي اجلاهلي من اإلعالم بوفاة امليت على وجه التفاخر والتبو 

َْيَئة  َكر يَهة، فَالنـَّْهي حَمُْمول َعلَ  َكاَن أَْهل اجْلَاه ل يَّة ُيْشه ُروَن اْلَمْوت هب  ْيه ، َوَخاَف ُحَذيـَْفة أَْن قال السندي يف )حاشية ابن ماجه( َ
يََّما إ َذا َكاَن ل َمْصَلَحٍة َكَتْكث ري  اجلََْماَعة َجائ ز َيُكون اْلُمرَاد إ ْطالق النـَّْهي، َفَما َس َح ب ه ، فـَُهوَ   م ْن بَاب اْلَورَع، َوإ ال َفَخََّب اْلَمْوت س 

َا هنُ َي َعمَّا َكاَن أَْهل اجْلَاه ل يَّة َيْصنَـُعونَُه فَ  ُلوَن مَ وقال احلافظ يف الفتح: النـَّْعي لَْيَس مَمُْنوًعا ُكلنه ، َوإ منَّ َََّب  َمْوت َكانُوا يـُْرس  ْن يـُْعل ن خب 
 اْلَمين ت َعَلى أَبـَْواب الدُّور َواأَلْسَواق.

. َوقَاَل َغيـْرُهُ  ويف )َتفة األحوذي( الظَّاه ُر أَنَّ ُحَذيـَْفَة   أَرَاَد ب النـَّْعي  يف  َهَذا احلَْد يث  َمْعَناُه اللَُّغو يَّ َومَحََل النـَّْهَي َعَلى ُمْطَلق  النـَّْعي 
: َكاَنْت اْلَعَرُب إ َذا َماَت ف يَها َمين ٌت لَُه ْهل  اْلع ْلم  إ نَّ اْلُمرَاَد ب النـَّْعي  يف  َهَذا احلَْد يث  النـَّْعُي اْلَمْعُروُف يف  اجْلَاه ل يَّة . قَاَل اأَلْصَمع  م ْن أَ  يُّ

رُي يف  النَّاس  َويـَُقوُل: نـََعا  ه .ء  ُفالٍن َأْي أَْنع يه  َوأُْظه ُر َخبَـَر َوفَات  َقْدٌر رَك َب رَاك ٌب فـََرًسا َوَجَعَل َيس 
 الثاين: نعي جائز.

 وهو اإلخبار مبوت امليت حلضور جنازته فهذا جائز، ويدل عليه:
َّ  الباب حديث  -أ يَّ يف  اَْليَـْوم  اَلَّذ ي َماَت ف يه   )أَنَّ اَلنَّيب   ... ( . نـََعى اَلنََّجاش 

نعى األمراء الثالثة الذين استشهدوا وقال: أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب  وحلديث أنس )فإن النيب  -ب
 مث أخذها عبد هللا بن رواحة فأصيب( متفق عليه.

اَلم للصَّاَلة َعَلْيه  عْ قال النووي: وفيه ]أي حديث النجاشي[ ا ْست ْحَباب اإل ْعالم ب اْلَمين ت  ال َعَلى ُصورَة نـَْعي اجْلَاه ل يَّة ، َبْل جُمَرَّد إ  
َا اْلُمرَاد نـَْعي اجْلَاه ل يَّة اْلُمْشَتم ل َعَلى  َوَتْشي يعه َوَقَضاء َحقنه يف  َذل َك ، َواَلَّذ ي َجاَء م ْن النـَّْهي َعْن النـَّْعي لَْيَس اْلُمرَاد ب ه  َهَذا ، َوإ منَّ
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ر َوَغرْيَها.  ذ ْكر اْلَمَفاخ 
الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة اليت ذكرناها وغريها، أن اإلعالم مبوته ملن مل يعلم ليس مبكروه، وقال يف اجملموع: والصحيح 

بل إن قصد به اإلخبار لكثرة املصلني فهو مستحب، وإمنا يكره ذكر املآثر، واملفاخر، والتطواف بني الناس يذكره هبذه األشياء، 
باإلعالم فال جيوز الغاؤها، وهبذا اجلواب أجاب بعض أئمة الفقه واحلديث وهذا نعي اجلاهلية املنهي عنه، فقد صحت األحاديث 

 احملققني وهللا أعلم.
 استدل حبديث الباب من قال مبشروعية الصالة على امليت الغائب ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : -2

 : أهنا مشروعة مطلقاً . القول األول
 د .وهذا مذهب الشافعي ، وأمح

اجملموع ( مذهبنا جواز الصالة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو قال النووي رمحه هللا يف )
 صحيح ال مطعن فيه وليس هلم عنه جواب صحيح .  ) انتهى ( .

 حلديث الباب .
 ية الصالة على الغائب .على النجاشي وهو غائب دلياًل على مشروع قالوا : إن يف صالة النيب 

 : ال تشرع مطلقاً . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية . 

ومن أعز الناس عليه وهم غائبون يف األسفار ، كما تويف يف احلبشة ، ومل  قالوا : إنه تويف خلق كثري من أصحاب النيب -أ
 أنه صلى على أحد منهم . يؤثر عنه 

صالة الغائب ، كما تويف اخللفاء الراشدون من بعده ، ومل  حابة يف األمصار أهنم صلوا على النيب أنه مل ينقل عن الص -ب
 ينقل عن املسلمني يف األمصار أهنم صلوا عليهم صالة الغائب ، وهذا دليل على عدم مشروعية الصالة على الغائب .

 على النجاشي : وأجابوا عن صالة النيب 
  يصل عليه هبا أحد .أنه كان بأرض مل أواًل :
 حىت رآه ، فيكون حكمه حكم احلاضرين بني يدي اإلمام الذي ال يراه املؤمنون . قالوا : إنه كشف له  ثانياً :

 قال ابن دقيق : هذا َيتاج إىل نقل ، وال يثبت باالحتمال .
 . أن ذلك خاص بالنيب  ثالثاً :

 النجاشي صلي عليه ، وإن كان صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية . : إذا كان الغائب مل يصل عليه مثل القول الثالث
 مجعاً بني األدلة .

مل يكن من هدي النيب وسنته الصالة على كل ميت غائب وقال : وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ورجحه ابن القيم 
 ى على النجاشي صالته على امليت  .فقد مات خلق كثري من املسلمني وهم غينب فلم يصل عليهم وصح عنه أنه صل

 وقال اخلطايب : ال ُيصلى على الغائب إال إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه .
 وترجم بذلك أبو داود يف السنن فقال : باب الصالة على املسلم يليه أهل الشرك يف بلد آخر .

 الصحيح .وهذا القول هو 
صالة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمني ، كعامل أو جماهد أو غين نفع الناس مباله وحنو قال بعض العلماء : تشرع ال فائدة :

 ذلك ، وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة . 
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  : كيفية الصالة على امليت الغائب كطريقة الصالة على امليت احلاضر .فائدة 
ج هبم إىل املصلى ( دليل على أن األفضل يف الصالة على اجلنازة أن تكون يف مصلى اجلنائز كما كان األمر على قوله ) خر -3

 . عهد الرسول 
 ففي حديث الباب )... َوَخرََج هب  ْم م َن اْلُمَصلَّى ( .-أ

فرمجا قريبًا من موضع اجلنائز عند  برجل منهم وامرأة زنيا فأمر هبما ويف حديث ابن عمر ) أن اليهود جاءوا إىل النيب -ب
 املسجد ( متفق عليه .

 : لكن ما حكم لو صلى على اجلنازة يف املسجد ، اختلف العلماء يف ذلك على قولني 
 اجلواز . القول األول :

 وبه قال الشافعي ، وأمحد .
د  إَذا قال ابن قدامة َــَذا قَاَل الشَّاف ع يُّ، َوإ ْسَحاُق، َوأَبُو ثـَْوٍر َوَداُود .: اَل بَْأَس ب الصَّاَلة  َعَلى اْلَمين ت  يف  اْلَمْسج   ملَْ َُيَْف تـَْلو يثُُه، َوهب 

د ، َومم َّْن  وقال النووي  ْسَحاققَاَل ب ه  َأمْحَد َوإ  : يف  َهَذا احلَْد يث َدل يل ل لشَّاف ع ي ن َواأْلَْكَثر يَن يف  َجَواز الصَّاَلة َعَلى اْلَمي نت يف  اْلَمْسج 
 وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق واجلمهور .وقال الشوكاين : 

َها قَاَلْت ) َوَاَّللَّ  َلَقْد َصلَّى َرُسوُل َاَّللَّ   -أ َي َاَّللَُّ َعنـْ د  ( َرَواُه ُمْسل   َعَلى ا بـْيَنْ بـَْيَضاَء يف   حلديث  َعائ َشَة َرض   م .اَْلَمْسج 
 املسجد ( رواه سعيد بن منصور .ورد ) أنه صلي على أيب بكر يف  -ب
 ) وصلي على عمر يف املسجد ( رواه مالك . -ج

 املنع من ذلك . القول الثاين :
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، ومالك .

حن الصَّاَلة َعَلْيه  يف   قال النووي د . :َ قَاَل ا ْبن َأيب  ذ ْئب َوأَبُو َحن يَفة َوَمال ك َعَلى اْلَمْشُهور َعْنُه : اَل َتص   اْلَمْسج 
 ) من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له ( رواه أبو داود . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

: بأن حديث الباب حممول على أن الصالة على ابين بيضاء ومها كانا خارج املسجد ، واملصلون  عائشةوأجابوا عن حديث 
 داخله وذلك جائز .

 والراجح اجلواز .
 )من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له ( ؟عن حديث جلواب وا

ْحت َجاج ب ه ، قَاَل َأمْحَد ْبن َحْنَبلأَنَُّه َضع   :َأَحدَها  . ه  َصال ح َمْوىَل التـَّْوأََمة، َوُهَو َضع يف: َهَذا َحد يث َضع يف تـََفرََّد ب  يف اَل َيص حن اال 
د َفاَل َشيْ َأنَّ الَّذ ي يف  النُّسَ  :َوالثَّاين  َنازَة يف  اْلَمْسج  ء َعَلْيه  خ اْلَمْشُهورَة اْلُمَحقََّقة اْلَمْسُموَعة م ْن ُسَنن َأيب  َداُوَد " َوَمْن َصلَّى َعَلى ج 

يَنئ ٍذ ف يه  .   " َواَل ُحجَّة هَلُْم ح 
ء له" َلَوَجَب تَْأو يله َعَلى " َفاَل َشْيء َعَلْيه  " ل َيْجَمع بـَنْي الر نَوايـَتَـنْي  َوبـَنْي : أَنَُّه َلْو ثـََبَت احلَْد يث َوثـََبَت أَنَُّه قَاَل : " َفاَل َشيْ الثَّاِلث

َْعىَن ) َعَلْيه  ( ، َكَقْول ه  تـََعاىَل : َوإ ْن أَ   َسْأمُتْ فـََلَها . َهَذا احلَْد يث َوَحد يث ُسَهْيل ْبن بـَْيَضاء ، َوَقْد َجاَء ) لَُه ( مب 
د َوَرَجَع وملَْ ُيَشي نعَها إ ىَل اْلَمْقبَـَرة ل َما أَ  :الرَّاِبع فَاَتُه م ْن َتْشي يعه إ ىَل اْلَمْقبَـرَة نَُّه حَمُْمول َعَلى نـَْقص اأْلَْجر يف  َحقن َمْن َصلَّى يف  اْلَمْسج 

 َوُحُضور َدْفنه . َواَّللَُّ أَْعَلم .                 ) شرح مسلم للنووي ( .
صاحل موىل التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه يف آخر عمره، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما ُصلي  وقال اخلطايب:

 عليهما يف املسجد، ومعلوم أن عامة املهاجرين واألنصار شهدوا الصالة عليهما، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه . )انتهى( 
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كما يف مسائل ابنه عبد هللا ، وابن املنذر يف ) األوسط ( ، واخلطايب يف ) معامل   –وكان ممن ضعفه من العلماء : اإلمام أمحد 
 السنن ( ، والبيهقي كما يف ) سننه ( ، وابن حزم يف ) احمللى ( ، وابن اجلوزي يف ) العلل املتناهية ( .

  :اجلنازة خارج املسجد، ورمبا كان  ومل يكن من هديه الراتب الصالة عليه يف املسجد، وإمنا كان يصلي علىقال ابن القيم
 يصلي أحياناً على امليت يف املسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه يف املسجد، ولكن مل يكن ذلك سنته وعادته.

 عدد تكبريات اجلنائز أربع تكبريات ، وإىل هذا ذهب مجهور العلماء .احلديث دليل على أن -4
وغريهم يرون التكبري على اجلنازة أربع تكبريات ، وهو  أهل العلم من أصحاب النيب العمل عليه عند أكثر قال الرتمذي : 

 قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن املبارك ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق .
 ذهب أكثر أهل العلم إىل أن التكبري أربع .وقال ابن املنذر : 

 على أربع . وانعقد اإلمجاع بعد ذلك قال ابن عبد الْب :و 
 حلديث الباب ) ... وََكبـََّر َعَلْيه  أَْربـًَعا ( ُمتـََّفٌق َعَلْيه   .-أ

 أربعاً ومخساً وستاً وسبعاً ، فجمع عمر أصحاب رسول هللا  وعن أيب وائل قال : ) كانوا يكَّبون على عهد رسول هللا -ب
 اه البيهقي وحسنه احلافظ .فأخذ كل رجل منهم مبا رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبريات ( رو 

 ورجح اجلمهور ما ذهبوا إليه ِبرجحات :
 أهنا ثبتت من طريق مجاعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم اخلمس .أواًل : 
 أهنا يف الصحيحني .ثانياً : 
 أنه أمجع على العمل هبا الصحابة .ثالثاً : 
على اجلنائز أربع ( لكنه ضعيف  باس بلفظ : ) آخر ما كَّب رسول هللا كما يف حديث ابن ع  أهنا آخر ما وقع منه رابعًا : 

 ال يصح كما قال البيهقي ، واحلافظ ابن حجر .
 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال بأس بالزيادة على ذلك .

 :أنه كَّب مخساً  ألنه ثبت عن النيب 
ُ َعَلى َجَنائ ز نَا أَْربـًَعا، َوإ نَُّه َكبـََّر َعَلى فَعْن َعْبد  اَلرَّمْحَن  ْبن  َأيب   كما يف حديث زيد بن أرقم . َلى قَاَل: ) َكاَن زَْيُد ْبُن أَْرَقَم يَُكَّبن   لَيـْ

َُها ( .  َرَواُه ُمْسل ٌم . َجَنازٍَة مَخًْسا، َفَسأَْلُتُه فـََقاَل: َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ    ُيَكَّبن 
يٍن 

" وهذا ا) أَنَُّه َكبـََّر َعَلى سَ  َوَعْن َعل  تًّا، َوقَاَل: إ نَُّه بَْدر يٌّ ( َرَواُه َسع يُد ْبُن َمْنُصوٍر َوَأْصُلُه يف  "اَْلُبَخار ين  لقول ْهل  ْبن  ُحنَـْيٍف س 
 هو الصحيح وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبري يف األمة ، فال مانع أن يكَّب عليه مخساً أو ستاً .

 .حب أن تكون صالة اجلنازة صفوفاً هل يستدليل على أنه احلديث -5
 فكنت يف الصف الثاين أو الثالث ( .قال ) ...  –حديث الباب  –جابر  ففي حديث

 عليه وحنن صفوف ( . ويف رواية ) قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش ، فَهلَُّم فصلوا عليه ، قال : فصففنا ، فصلى النيب 
: ويف احلديث داللة على أن للصفوف على اجلنازة تأثريًا ولو كان اجلمع كثريًا ، ألن الظاهر أن الذين  جرقال احلافظ ابن ح

كانوا عددا كثرياً ، وكان املصلى فضاء وال يضيق هبم لو صفوا فيه صفا واحداً ، ومع ذلك فقد صفهم ، وهذا هو   خرجوا معه 
 فكان يصف من َيضر الصــــــالة على اجلنازة ثالثة صفوف سواء قلنوا أو كثروا . الذي فهمه مالك بن هبرية الصحايب املقدم ذكره

 ء .قول أكثر العلما ذا وه ، صح صالة اجلنازة بغري طهارة ال ت -6
 لقوله ) ... فصلوا عليه ( .



 420 

ملفروضة والنافلة وسجود : وأمجعت األمة على َترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب ، وال فرق بني الصالة اقال النووي 
التالوة والشكر وصالة اجلنازة إال ما حكي عن الشعيب وحممد بن جرير الطَّبي من قوهلما جتوز صالة اجلنازة بغري طهارة وهذا 

 مذهب باطل وأمجع العلماء على خالفه .
 وجوب الصالة على امليت ، وحكمها فرض كفاية .-7

 .حلديث الباب 
 . صلوا على صاحبكم ( .يد بن خالد ) ..وحلديث ز 

فضيلة النجاشي واَسه أصحمة ، وكان عبدًا صاحلًا ، وقد مات على اإلسالم ، ويؤيد ذلك أن جاء النص الصريح عنه -8
 . بتصديق نبوته 

 . وذكر القصة : ومنها : قال النجاشي : أشهد أنه رسول هللاأن ننطلق إىل أرض احلبشة .. قال أبو موسى ) أمرنا رسول هللا 
 وأنه الذي بشر به عيسى بن مرمي ، ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أمحل نعليه ( رواه أبو داود .

 حيث أنه كشف عن موت النجاشي يف نفس اليوم . ثبوت آية للنيب -9
 . َكبـََّر َعَلْيِه َأْربَعاً (ْْبٍ , بـَْعَد َما ُدِفَن , فَ َصلَّى َعَلى قَـ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما : )) َأنَّ النَِّبَّ  - 158

---------- 
على رجٍل بعد ما  صلى رسول هللا ) زاد البخاري من رواية جرير عن الشيباين عن الشعيب عن ابن عباس (  بـَْعَد َما ُدِفنَ ) 

 ( . ُدفن بليلٍة 
 قَّباً فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة .. ". وله أيضاً من طريق زائدة عن الشيباين " أتى رسول هللا 

أننه صلَّى عليه بعد دفنه  )ووقع يف " األوسط " للطنَّباينن من طريق حممند بن الصنبناح الدنواليبن عن إَساعيل بن زكرينا عن الشنيباينن 
 وقال: إنن إَساعيل تفرند بذلك.( بليلتني 

ومن طريق بشر بن آدم عن أيب عاصم عن ( بعد موته بثالٍث  )ن الشنيباينن فقال ورواه الدنارقطينن من طريق هرمي بن سفيان ع
 ( .بعد شهر ) سفيان الثنورين عن الشنيباينن ، فقال 

 ) الفتح ( .   وهذه روايات شاذنة، وسياق الطنرق الصنحيحة يدلن على أننه صلَّى عليه يف صبيحة دفنه.
  ملن فاتته الصالة على امليت .احلديث دليل على جواز الصالة على القَّب-1

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 منها :لورود ذلك يف أحاديث ، 

دَ  - َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة  -أ ُّ  -يف  ق صَّة  اَْلَمْرأَة  اَلَّيت  َكاَنْت تـَُقمُّ اَْلَمْسج  َها اَلنَّيب   ُكْنُتْم ، فـََقاُلوا: َماَتْت، فـََقاَل: )أََفاَل  قَاَل: َفَسَأَل َعنـْ
َها ( ُمتـَّ  "؟ َفَكأَنَـُّهْم َصغَُّروا أَْمَرَها، فـََقاَل: "ُدلُّوين  َعَلى قـََّْب َها"، َفَدلُّوُه، َفَصلَّى َعَليـْ  َفٌق َعَلْيه  .آَذنـُْتُموين 

 وحلديث الباب .-ب
َّ  -ج  َصلَّى َعَلى قـََّْبٍ ( رواه مسلم . وَعْن أََنٍس ) َأنَّ النَّيب 
َمرَّ ب َقَّْبٍ َقْد ُدف َن لَْيال ، فـََقاَل : َمىَت ُدف َن َهَذا ؟ قَاُلوا : اْلَبار َحَة . قَاَل :  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما : ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   وَعْن اْبن   -د

َفَصَفْفَنا َخْلَفُه ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َوأَنَا ف يه ْم َفَصلَّى َعَلْيه  (  أََفال آَذنـُْتُموين  !؟ قَاُلوا : َدفـَنَّاُه يف  ظُْلَمة  اللَّْيل  َفَكر ْهَنا َأْن نُوق َظَك . فـََقامَ 
 رواه البخاري .

رًا َجد يًدا، فـََقاَل: َما َهَذا؟ قَالُوا: َهذ ه  ُفالنَةُ َذاَت يـَْوٍم فـَرَ  أَنَـُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسول  اَّللَّ  : )وعن يَز يَد ْبن  ثَاب ٍت  -ه ، َأى قـَبـْ
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َا ، فـََقاَم َرُسوُل  َمْوالُة َبين  ُفاَلٍن ، فـََعَرفـََها َرُسوُل اَّللَّ   ، َماَتْت ُظْهرًا َوأَْنَت نَائ ٌم قَائ ٌل )أي : يف القيلولة( فـََلْم حنُ بَّ أَْن نُوق َظَك هب 
َها أَْربـًَعا ، مُثَّ قَاَل : ال اَّللَّ    مَيُوُت ف يُكْم َمين ٌت َما ُدْمُت بـَنْيَ َأْظُهر ُكْم إ ال آَذنـُْتُموين  ب ه  ؛ فَإ نَّ َوَصفَّ النَّاَس َخْلَفُه ، وََكبـََّر َعَليـْ

 َصاليت  َلُه َرمْحٌَة ( رواه النسائي  وحسنه ابن عبد الَّب يف التمهيد ، وصححه األلباين يف صحيح النسائي . 
( رواه الرتمذي وهو ى عليها وقد مضى لذلك شهرقدم صل غائب فلما أن أم سعد ماتت والنيب عن سعيد بن املسيب )-د

 مرسل .
( جمموعة من اآلثار عن الصحابة والتابعني ممن صلوا على القبور بعد الدفن : 3/239وقد روى ابن أيب شيبة يف "املصنف" )

ليمان بن ربيعة منهم عائشة رضي هللا عنها حني صلت على قَّب أخيها عبد الرمحن ، وابن عمر صلى على قَّب أخيه عاصم ، وس
 مجيعا .  ( عن أنس وعلي وابن مسعود 3/366وابن سريين وغريهم . وكذلك ذكره ابن حزم يف "احمللى" )

 من ستة وجوه كلها حسان . قال اإلمام أمحد : ومن يشك يف الصالة على القَّب ، يروى عن النيب 
 : على أقوالملدة اليت إليها يصلى على القَّب العلماء يف ااختلف -2

 شهر ، وال يصلى عليها بعد شهر .إىل يصلى عليها القول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 صلى على قَّب أم سعد بن عبادة بعد شهر  . أكثر ما َسعنا أن النيب قال أمحد : 
 واستدلوا مبرسل سعيد بن املسيب السابق .-أ

 ن عبادة بعد شهر .صلى على قَّب أم سعد ب قال أمحد : أكثر ما َسعنا أن النيب 
 قالوا : وألن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء امليت فيها ، فجاز الصالة عليه فيها .-ب

 أنه يصلى على امليت يف القَّب ما مل يبل جسده ويتحقق متزقه وذهابه .القول الثاين : 
 ودليل هؤالء : القياس على ما لو كان امليت خارج القَّب على وجه األرض .

 أن يصلى على امليت يف القَّب إىل ثالثة أيام .الث : القول الث
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 إىل ثالثة أيام . واستدل هؤالء بأن الصحابة كانوا يصلون على النيب 
 : أن الصالة على القَّب تكون لكل من كان من أهل فرض الصالة على امليت عند موته . القول الرابع

 افعية .وهذا هو األرجح عند مجهور الش
 : أن الصالة على القَّب جائزة أبداً .القول اْلامس 

 وهذا وجه عند الشافعية ، وإليه ذهب ابن عقيل من احلنابلة والظاهرية .
على قتلى أُحد بعد ْثاين سنني، كاملودع لألحياء واألموات ...(  واستدل هؤالء حبديث عقبة بن عامر قال )صلى رسول هللا 

 متفق عليه .
 و داود على هذا احلديث فقال : باب امليت يصلى على قَّبه بعد حني .وبوب أب

 قال ابن القيم : وتبويب أيب داود ، وذكره هذا احلديث يدل على أن ذلك ال يتقيد عنده بوقت ال شهر وال غريه .... .
وذلك ألنه ال يصح يف الداللة وهذا هو الصحيح ، فالصالة على القَّب ليس هلا مدة معينة أو حد معني ال تصح الصالة بعده ، 

 على التحديد شيء من النصوص .
 قال ابن حزم : أما أمر َتديد الصالة بشهر أو ثالثة أيام فخطأ ال يشكل ، ألنه َتديد بال دليل . ) انتهى ( .
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ك ، بل إن ما قدم عهده لكن القبور القدمية اليت هلا سنني عديدة ال ُيصلى عليها ، وقد نقل ابن عبد الَّب إمجاع العلماء على ذل
 وال عن أحد من أصحابه أهنم صلوا على القَّب إال حبدثان ذلك . من القبور تكره الصالة عليه ، ألنه مل يأت عن النيب 

 والصحيح أنه نصلي على القَّب ولو بعد شهر ، إال أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال :  قال الشيخ ابن عثيمني :
 دفون مات يف زمن يكون فيه هذا املصلي أهال للصالة . بشرط أن يكون هذا امل

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثالثون سنة ، فيصح ؛ ألنه عندما مات كان للمصلي 
 عشر سنوات ، فهو من أهل الصالة على امليت . 

ه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فال يصح ؛ ألن املصلي كان مثال آخر : رجل مات قبل ثالثني سنة ، فخرج إنسان وصلى علي
 معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصالة عليه . 

، وما علمنا أن أحداً من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي اإلنسان على قَّب  ومن مَثَّ ال يشرع لنا حنن أن نصلي على قَّب النيب 
 كن يقف ويدعو .أو على قبور الصحابة ، ل النيب 
  اجلواب عن أدلة األقوال األخرى: 

 أما دليل من حدد ذلك بشهر :
 من صالته على أم سعد بعد شهر إمنا وقع اتفاقاً من غري قصد التحديد . فاجلواب : بأن ما وقع من النيب 

َقى َأْكَثر م ْن َشْهر قال ابن القيم : َوَصاَلته َعَلى أُمن َسْعد بـَْعد َشْهر اَل يـَْنف ي الصَّاَلة بـَْعد أَ  ْنُه ، وََكْون اْلَمين ت يف  اْلَغال ب اَل يـَبـْ ْزيَد م 
َقى ُمدَّة َطو يَلة ، َواَل تَْأث ري ل َتمَ   زُّق  اللُُّحوم .اَل َمْعىَن لَُه ، فَإ نَّ َهَذا ََيَْتل ف ب اْخت اَلف  اأْلَْرض ، َواْلع ظَام تـَبـْ

 يبلى جسده ويتحقق متزقه .وأما اجلواب عن دليل من حدد ما مل 
 ال يبلى وال يصلى على قَّبه . فاجلواب : بأن التحديد ببلى امليت ال يصح ، بدليل أن النيب 

وألن بلى امليت َيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص ، وهو أمر ال يعلم وال ينضبط ، فال بد أن يكون التقدير على 
 أمر معلوم ال جمهول .

 إىل ثالثة أيام . على من حدد ذلك بثالثة أيام ، وأن الصحابة كانوا يصلون على النيب  وأما اجلواب
 فيقال : إن هذا األثر ال يعلم صحته .

 قد صلى على القَّب بعد شهر ، وهذا يرد دعواهم . وأيضاً قد جاء يف احلديث أن النيب 
 ء أحد بعد ْثاين سنوات ، فاجلواب :على شهــدا وأما ما استدل به أصحاب القول األخري من صالته 

ْثان سنني هذا ال يصح ،  أن هذه الصالة ليست هي الصالة على امليت ، ولو كانت هي الصالة على امليت مل يؤخرها النيب 
 بل هذه الصالة كالتوديع لألموات ، وقد رجح هذا ابن القيم .
 باإلمجاع . قال النووي : إن هذه الصالة ال يصح أن تكون صالة اجلنازة

 جيوز  الصالة على اجلنازة يف املقَّبة ، وهذا قول مجهور العلماء -3
 فهو قول احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، والظاهرية .

 . فعل النيب  -أ
، فإنه صلى  لألحاديث السابقة كحديث أيب هريرة ) حديث الباب ( وحديث ابن عباس وحديث أنس ، فإن فيها فعل النيب 

 ختصيص للنهي عن الصالة يف املقَّبة . ى امليت يف قَّبه وهو يف املقَّبة ، وهذا الفعل من النيب عل
قال : وكل هذه  –على قَّب املسكينة السوداء  بعد أن ساق اآلثار يف النهي عن الصالة يف املقَّبة وصالته  –قال ابن حزم 
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 ة فإهنا تصلى يف املقَّبة .اآلثار حق ، فال َتل الصالة حيث ذكرنا ، إال صالة اجلناز 
 فعل السلف الصاحل من الصحابة والتابعني . -ب

 فقد روى نافع قال )لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بني القبور ، ... وحضر ذلك ابن عمر( أخرجه عبد الرزاق .
 وقال ابن املنذر : وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك .

 ذلك استدالاًل باألحاديث الواردة يف النهي عن الصالة يف املقَّبة . وذهب الشافعية إىل كراهة
 والراجح األول .

 جيوز الدفن ليالً . -4
 قولني :علماء يف هذه املسألة على اختلف الوقد 

 أنه ال جيوز إال لضرورة .القول األول : 
 وهذا مذهب ابن حزم .

  َّ ُّ   عن َجاب َر ْبَن َعْبد  اَّللَّ  ) َأنَّ النَّيب  َ لَْياًل فـََزَجَر النَّيب   َخَطَب يـَْومًا َفذََكَر َرُجاًل م ْن َأْصَحاب ه  قُب َض َفُكفن َن يف  َكَفٍن َغرْي  طَائ ٍل َوُقَّب 
  ُّ ْن َكَفَنه (   َأْن يـُْقبَـَر الرَُّجُل ب اللَّْيل  َحىتَّ ُيَصلَّى َعَلْيه  إ الَّ أَْن ُيْضطَرَّ إ ْنَساٌن إ ىَل َذل َك َوقَاَل النَّيب  : إ َذا َكفََّن َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَْلُيَحسن 

 رواه مسلم .
 أنه جيوز من غري كراهة .القول الثاين : 

 وهذا مذهب اجلمهور .
 وهذا هو قول مجاهري العلماء من السلف واخللف  . قال النووي : 

قَاُلوا اْلَبار َحَة . قَاَل : أََفاَل آَذنـُْتُموين  « . َمىَت ُدف َن َهَذا » ب َقَّْبٍ َقْد ُدف َن لَْياًل فـََقاَل َمرَّ  حلديثَ ن  اْبن  َعبَّاٍس ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   -أ
 َفَصلَّى َعَلْيه ( رواه البخاري .َوأَنَا ف يه ْم ، قَالُوا َدفـَنَّاُه يف  ظُْلَمة  اللَّْيل  َفَكر ْهَنا َأْن نُوق َظَك . فـََقاَم َفَصَفْفَنا َخْلَفُه . قَاَل اْبُن َعبَّاٍس 

 مل ينكر على الصحابة دفنهم إياه بالليل ، وإمنا أنكر عليهم عدم إعالمهم بأمره . وجه الداللة : أن النيب 
 –ويف رواية : كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد  –قال ) أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد  وحلديث أيب هريرة -ب

فسأل عنها فقالوا : ماتت ، قال : أفال كنتم آذنتموين ؟ قال : فكأهنم صغروا أمرها ، ويف رواية : قالوا :  ل هللا ففقدها رسو 
ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك ، فقال : دلوين على قَّبها ، فدلوه فصلى عليها مث قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة 

 هلم بصاليت عليهم ( متفق عليه ، والرواية اليت فيها وجد الشاهد عند البيهقي . على أهلها وإن هللا عز وجل ينورها
 يف احلديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل . قال ابن عبد الْب : 

 وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل . ووجه الداللة كسابقه من حيث إقرار النيب 
 دفن لياًل . أن النيب -ج

 حىت َسعنا صوت املساحي من آخر الليل ليلة األربعاء ... ( رواه أمحد . لت : ) ما علمنا بدفن النيب عن عائشة قا
 ال ينكره أحد منهم   . ... وهذا حبضرة أصحاب النيب  قال الطحاوي : 

 دفن لياًل . أن أبا بكر -د
َّ   َبْكٍر قَاَلْت ) َدَخْلُت َعَلى َأىب   -رضي هللا عنها  -َعْن َعائ َشَة  -هــ قَاَلْت يف  َثالَثَة  أَثـَْواٍب ب يٍض  فـََقاَل يف  َكْم َكفَّْنُتُم النَّيب 

َ َرُسوُل اَّللَّ   ثـْنَـنْي  . قَاَل فََأيُّ يـَْوٍم  َسُحول يٍَّة ، لَْيَس ف يَها َقم يٌص َواَل ع َماَمٌة . َوقَاَل هَلَا يف  َأين  يـَْوٍم تـُُوَفن  َهَذا قَاَلْت قَاَلْت يـَْوَم اال 
ثـْنَـنْي  . قَاَل أَْرُجو ف يَما بـَْيين  َوبـَنْيَ اللَّْيل  . فـََنَظَر إ ىَل ثـَْوٍب َعَلْيه  َكاَن مُيَرَُّض ف يه   ُلوا ثـَْويب  َهَذا ، يـَْوُم اال  ، ب ه  َردٌْع م ْن َزْعَفرَاٍن فـََقاَل اْغس 
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َا ُهَو ل ْلُمْهَلة  . فـََلْم يُـ  َوز يُدوا َعَلْيه  ثـَْوبـَنْي  َفَكفن ُنوين  ف يَها . تَـَوفَّ َحىتَّ قـُْلُت إ نَّ َهَذا َخَلٌق . قَاَل إ نَّ احلَْيَّ َأَحقُّ ب اجلَْد يد  م َن اْلَمين ت  ، إ منَّ
َلة  الثُّالَثَاء  َوُدف َن قـَْبَل َأْن ُيْصب ح ( رواه البخاري .  أَْمَسى م ْن لَيـْ

 أن فاطمة ُدفنت بالليل . -و
ن  َعْن  مم َّا أَفَاَء اَّللَُّ َعَلْيه  ب اْلَمد يَنة  َوَفَدَك ، َوَما  أَْرَسَلْت إ ىَل َأىب  َبْكٍر َتْسأَلُُه م ريَاثـََها م ْن َرُسول  اَّللَّ   َعائ َشَة ) أَنَّ فَاط َمَة ب ْنَت النَّيب 

َا يَْأُكُل آُل حُمَمٍَّد وَرُث ، َما تـَرَْكَنا َصَدَقةٌ اَل نُ »قَاَل   بَق َى م ْن مُخُس  َخْيبَـَر ، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر إ نَّ َرُسوَل اَّللَّ   « يف  َهَذا اْلَمال   ، إ منَّ
ُ َشْيئًا م ْن َصَدَقة  َرُسول  اَّللَّ   َها يف  َعْهد  َرُسول  اَّللَّ   . َوإ ينن  َواَّللَّ  اَل أَُغرين  َا الَّيت  َكاَن َعَليـْ َا َعم َل ب ه  َوأَلْعمَ  َعْن َحاهل  َلنَّ ف يَها مب 

َها َشْيئًا فـََوَجَدْت فَاط َمُة َعَلى َأىب  َبْكٍر يف  َذل َك فـََهَجرَ  َرُسوُل اَّللَّ   نـْ ْتُه ، فـََلْم ُتَكلن ْمُه َحىتَّ فََأىَب أَبُو َبْكٍر َأْن يَْدَفَع إ ىَل فَاط َمَة م 
ن   تَّ  تـُُوفن َيْت ، َوَعاَشْت بـَْعَد النَّيب   َة َأْشُهٍر ، فـََلمَّا تـُُوفن َيْت ، َدفـَنَـَها َزْوُجَها َعل ىٌّ لَْيالً ( متفق عليه .س 

 دفن لياًل ( أخرجه ابن أيب شيبة . ) أن ابن مسعود  –و 
 قال ابن قدامة : َومم َّْن ُدف َن لَْياًل : ُعْثَماُن ، َوَعائ َشُة ، َواْبُن َمْسُعوٍد .

  الذي فيه الزجر عن الدفن لياًل ( ؟ما اجلواب عن حديث الباب ( 
 إن النهي الوارد يف احلديث إمنا هو عن دفن امليت قبل الصالة عليه ويدل عليه ) .. فزجر النيب ... حىت يصلى عليه ( . قيل :

فن بالنهار َيضره  إن النهي يف احلديث عن الدفن لياًل ليس لذات الدفن ، وإمنا ملا يرتتب عليه من قلة املصلني ، فإن الد وقيل :
 كثري من الناس ويصلون عليه ، وال َيضره يف الليل إال أفراد .

 إن النهي عن الدفن يف الليل إمنا كان ملا يرتتب عليه من إساءة الكفن ، ألن الدفن لياًل مظنة إساءة الكفن ورداءته . وقيل :
َنَُّه َأْسَهُل َعَلى ُمتَّب ع َها ، َوَأْكثـَُر قال ابن قدامة : َوَحد يُث الزَّْجر  حَمُْموٌل َعَلى اْلَكرَاهَ  ْفَن نـََهارًا أَْوىَل ؛ أل  ة  َوالتَّْأد يب  ؛ فَإ نَّ الدَّ

تْـَباع  السُّنَّة  يف  َدْفن ه  َوإ حْلَاد ه  . َها ، َوأَْمَكُن إل    ل ْلُمَصلن نَي َعَليـْ
 . يَها َقِميص  َوال ِعَماَمة  (ُكفِ َن يف أَثـَْواٍب بِيٍض ََيَانَِيٍة , لَْيَس فِ   ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها  - 159

------------ 
 بفتح السني نسبة إىل قرية باليمن .) َسُحولِيٍَّة ( 

 ( نسبة إىل اليمن . ) َيانية
 األفضل يف الكفن أن يكون بثالثة أثواب .احلديث دليل على أن -1

 لعلماء .وهذا مذهب مجاهري ا
 حلديث الباب .-أ

 إال األفضل . وألن هللا مل يكن ليختار لنبيه -ب
 حديث عائشة  . قال اإلمام أمحد :  أصح األحاديث يف كفن الرسول 

 قال ابن حزم :  ما ختري هللا تعاىل لنبيه إال أفضل األحوال .
  . اتفق العلماء على أنه ال جيب أكثر من ثوب واحد يسرت مجيع البدن  
 دليل على أن األفضل أال يكون يف الكفن قميص وال عمامة . لَْيَس ف يَها َقم يٌص َوال ع َماَمٌة (قوله ) -2

 وهذا مذهب اجلمهور .
 حلديث الباب .

 القميص والعمامة . أن يكون فيه يستحب وقيل : 
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 وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة .
 ي ليس القميص والعمامة من مجلة الثالثة .: إن قول عائشة ليس فيها قميص وال عمامة أقالوا 

 القول األول . والصحيح
 أن يكون الكفن لونه أبيض . احلديث دليل على أن األفضل-3
 حلديث الباب .-أ

 وحلديث ) إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا هبا موتاكم ( .-ب
 : جممع عليه : أي على استحبابه  . قال النووي

 هل املرأة كالرجل يف الكفن أم ختتلف على قولني :اء : اختلف العلم-4
 : أن املرأة تكفن يف مخسة أثواب . القول األول

 وهذا ما ذهب إليه احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 قال ابن املنذر : أكثر من حنفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب .

َلى ب ْنَت قَان فٍ   َا ، َفَكاَن أَوَُّل َما أَْعطَانَا َرُسوُل  الثَـَّقف يََّة ، قَاَلْت ) ُكْنُت ف يَمْن َغسََّل أُمَّ ُكْلثُوٍم ب ْنَت َرُسول  هللا   عن لَيـْ ع ْنَد َوفَاِت 
َجال ٌس ع ْنَد  الثَـّْوب  اآلَخر  ، قَاَلْت : َوَرُسوُل هللا   احلْ َقاَء ، مُثَّ الدن رَْع ، مُثَّ اخلْ َماَر ، مُثَّ اْلم ْلَحَفَة ، مُثَّ أُْدر َجْت بـَْعُد يف   هللا  

 اْلَباب  َمَعُه َكَفنُـَها يـَُناو لَُناَها ثـَْوبًا ثـَْوبًا ( رواه أبو داود ، وهو حديث ضعيف ال يصح .
 . أهنا كالرجلالقول الثاين : 

 لعدم الدليل على التفريق .
 الصحيح . وهذا هو

 :صفة وضع اللفائف  -5
أن يوضع بعضها فوق بعض ، ويوضع عليها امليت مستلقيًا ، مث يرد طرف اللفافة العليا األمين مث األيسر ، مث الباقيان هكذا ، 

 ويكون أكثر الفاضل من جهة الرأس ، هذا إذا كان الكفن طائالً .
 : الذين ال يكفنون -6

 الشهيد ويدفن يف ثيابه .أواًل : 
 ) زملوهم يف ثياهبم ( رواه أمحد . يف  قتلى أحد لقول الرسول 

 احملرم : يكفن يف ثيابه اليت مات فيها .ثانياً : 
 ) وكفنوه يف ثوبيه ( . لقول الرسول 

َنا َرُسوُل اَّللَِّ ْنَصارِيَِّة قَاَلْت َعْن ُأمِ  َعِطيََّة األَ  - 160 َنُتُه , فـََقاَل : اْغِسْلنَـ  ) َدَخَل َعَليـْ َها َثالثاً , َأْو ََخْساً , ِحنَي تـُُوفِ َيْت ابـْ
 .َذا فـََرْغنُتَّ فَآِذنَّيِن (فِإِ  -َأْو َشْيئاً ِمْن َكاُفورٍ -اً , َواْجَعْلَن يف اأَلِخريَِة َكاُفور اٍء َوِسْدرٍ ِبَِ  -إْن رَأَيـْنُتَّ َذِلكِ -َذِلَك َأْو َأْكثـََر ِمْن 

---------- 
 كانت من فاضالت الصحابيات وأَسها نسيبة بضم النون .( كانت غاسلة للميتات و  َعْن ُأمِ  َعِطيَّةَ ) 
َنُتهُ  )  هي زينب كما عند مسلم يف صحيحه .(  ِحنَي تـُُوفِ َيْت ابـْ

 بكسر الكاف خطاب ألم عطية معناه إذ احتجنت وليس معناه التخيري .) ِإْن رَأَيـْنُتَّ َذِلك ( 
 ( أي : أعلمناه . ) فـََلمَّا فـََرْغَنا آَذنَّاهُ 
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 ( بكسر احلاء يعين إزاره . َوهُ ) ِحقْ 
 اجعلنه شعاراً هلا وهو الثوب الذي يلي اجلسد َسي شعاراً ألنه يلي شعر اجلسد . أي :) َأْشِعْرنـََها ِإيَّاُه ( 

 احلديث دليل على وجوب غسل امليت .-1
ْلنَـَها ( وهذا أمر واألمر للوجوب . لقوله   )اْغس 

 اغسلوه مباء سدر ( .ولقوله للمحرم الذي وقصته ناقته ) 
 الواجب أن ال يغسل املرأة إال جنس النساء ، وال يغسل الرجل إال جنس الرجال .-2

 قال يف املغين : هذا قول أكثر أهل العلم .
  هل يستثىن من ذلك أحد ؟لكن 

 نعم .
o  الزوجان جيوز لكل أحد منهما أن يغسل اآلخر 

 قبلي لغسلتك ( رواه أمحد . قال هلا : لو مت   حلديث عائشة ) أن النيب  -أ
 ولقوهلا ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول هللا إال نساؤه ( رواه أبو داود .-ب
 وعن أَساء بنت عميس ) أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي (  رواه الدار قطين .-ج
 هقي .) وأن أبا بكر أوصى امرأته أَساء بنت عميس أن تغسله فغسلته ( رواه البي-د
o . جيوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنني ، وجيوز للمرأة أن تغسل صبياً دون سبع سنني 

: أمجع كل من َيفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصيب الصغري جمرداً من غري مئزر ومتس عورته وتنظر  قال ابن املنذر
 إليها .

 األفضل أن يكون مع املاء سدر .-3
 اء وسدر ( .) مب لقوله 

 : وهو متفق على استحبابه  . قال النووي
 يستحب أن يكون مع الغسلة األخرية كافوراً .-4

 لقوله ) واجعلن يف اآلخرة كافوراً ( .
 وباستحبابه قال مجاهري العلماء .

   احلكمة من ذلك: 
 ألنه يطيب امليت ويصلب بدنه ويَّبده ومينع إسراع فساده .   ) قاله النووي ( . 

قال احلافظ رمحه هللا : قيل : احلكمة يف الكافور مع كونه يطيب رائحة املوضع ألجل من َيضر من املالئكة وغريهم أن فيه 
جتفيفا وتَّبيدا وقوة نفوذ وخاصية يف تصليب بدن امليت وطرد اهلوام عنه وردع ما يتحلل من الفضالت ومنع إسراع الفساد إليه 

 لك وهذا هو السر يف جعله يف األخرية إذ لو كان يف األوىل مثالً ألذهبه املاء .وهو أقوى األراييح الطيبة يف ذ
 األفضل أن يكون عدد الغسالت ثالثاً ، فإن مل يكف فخمس فإن مل يكف زيد على ذلك .-5
 األفضل أن تقطع غسالته على وتر .-6
 أن يستحب البداءة بغسل أعضاء الوضوء .-7
 ثالثة قرون ويلقى خلفها . أن املرأة ينقض رأسها وجيعل-8
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َنَما رَُجل  َواِقف  ِبَعَرَفَة , إْذ َوَقَع عَ  - 161 َأْو قَاَل: -ْن رَاِحَلِتِه , فـََوَقَصْتُه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) بـَيـْ
َعُث يـَْوَم اْغِسُلوُه ِبَاٍء َوِسْدٍر , وَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -فََأْوَقَصْتهُ  َكفِ ُنوُه يف ثـَْوبـَْيِه . َوال َُتَنِ ُطوُه , َوال خُتَمِ ُروا رَْأَسُه . فِإنَُّه يـُبـْ

 اْلِقَياَمِة ُمَلبِ ياً ( .
 . (َويف ِرَوايٍَة ) َوال خُتَمِ ُروا َوْجَهُه َوال رَْأَسُه  

 الَوْقُص : َكْسُر الُعُنِق .
---------- 

َنَما رَُجل     ل يف الفتح: مل أقف على شيء من الطرق على تسمية هذا احملرم.( قا)بـَيـْ
 بفتح الواو: والوقص الكسر. )فـََوَقَصْتُه(

 ( أي: ال جتعلوا فيه حنوطاً، واحلنوط: أخالط من طيب.َوال َُتَنِ ُطوهُ )
 ( أي: ال تغطوا.َوال خُتَمِ ُروا رَْأَسهُ )
 احلديث دليل على وجوب تغسيل امليت .-1
 اغسلوه(.وله )لق-أ

 )اغسلنها(. ولقوله  -ب
 لقوله )وكفنوه(.احلديث دليل على وجوب تكفني امليت ، -2
 لقوله )وال ختمروا رأسه(.احلديث دليل على َترمي تغطية احملرم رأسه ، -3

 وهذا مذهب الشافعي وأمحد.
 وخالف احلنفية واملالكية، وقالوا إن امليت يغطى رأسه.

 .والصحيح األول حلديث الباب
 على قولني. تغطية احملرم وجههاختلف العلماء يف حكم -4

 : مباح للمحرم أن يغطي وجهه.القول األول
 روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبري وسعد بن أيب وقاص.

 وبه قال الشافعي وأمحد وابن حزم. األدلة:
 (. وال ختمروا رأسه )،  حلديث الباب  -أ

 هنى عن تغطية رأس احملرم فقط، فدل على جواز سرت الوجه ألنه لو كان حراماً لنهى عنه وجه الداللة: أن النيب 
 وملا روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبري َيمرون وجوههم وهم حمرمون.

 : ال جيوز للمحرم أن يغطي وجهه.القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك.

 ( وهي عند مسلم. أسه وال وجههوال ختمروا ر  ) مسلملرواية  -أ
 وروي عن ابن عمر أنه كان يقول )ما فوق الذقن من الرأس فال َيمره احملرم( رواه البيهقي.-ب

 أجاب أصحاب القول األول عن دليل القول الثاين قالوا: أن رواية )وال وجهه( شاذة ضعيفة.
 قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته.

 افظ: وتردد ابن املنذر يف صحته.وقال احل
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 واألحوط أن ال يغطي احملرم وجهه.
 (287/ 5الشرح املمتع على زاد املستقنع )

يٌد َوَمْقُتوٌل ظُْلماً .........  حياً أو ميتاً. \َوالَ يـَُغسَُّل َشه 
 أن التكفني يف الثياب امللبوسة جائز، قال النووي: وهو جممع عليه.-6
 بالسدر يف تغسيل امليت. استحباب خلط املاء-7
أن احملرم إذا مات ال يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان احلج فريضة، ألن النيب مل يقل هلم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو  -8

 . كان قضاء النسك واجباً لبينه النيب 
 لبياً.وألننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبرية وهي أنه يبعث يوم القيامة م

 فضل من مات حمرماً.-9
أن من شرع يف عمل صاحل من طلب علم أو جهاد أو غريمها ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته الطيبة -10

 وجرى عليه ْثرته إىل يوم القيامة.
َنا َعْن ُأمِ  َعِطيََّة األَْنَصارِيَِّة رضي هللا عنها قَاَلْت ) هُنِيَنا َعْن ات َِبا -162  . (ِع اجْلََنائِِز َوَِلْ يـُْعَزْم َعَليـْ

----------- 
 ( النهي: هو طلب الكف على وجه االستعالء.)هُنِيَنا 
 ( أي: عن تشييعها واملشي معاها.َعِن ات َِباِع اجْلََنائِزِ )
َنا)  ( أي: مل يؤكد علينا النهي، وهذا من فقهها.َوَِلْ يـُْعَزْم َعَليـْ
 على قولني: م اتباع النساء للجنائزحكاختلف العلماء يف -1

 : أنه مكروه وليس حبرام.القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور.

 (. ومل يعزم علينا لقول أم عطية )
 : أنه للتحرمي.القول الثاين

 وهذا مذهب أمحد، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم.
 ، واألصل يف النهي أنه للتحرمي.لنهي النيب -أ

 . )ومل يعزم علينا( فهذا اجتهاد منها وتفقه، والعَّبة بكالم النيب وأما قول أم عطية: 
 أو لعل املراد بقوهلا: )ومل يعزم علينا( لعلها تريد: ومل يؤكد النهي.

: قول أم عطية )هنينا عن اتباع اجلنائز( فهو حجة للمنع، وقوهلا )ومل يعزم علينا( إمنا نفت فيه وصف النهي وهو قال ابن القيم
 املؤكد بالعزمية، وليس ذلك شرطاً يف اقتضاء التحرمي، بل جمرد النهي كافالنهي 

 هو الراجح.والقول الثاين 
 وألن يف اتباع النساء للجنائز عدة أضرار: -ب

 أواًل: خمالطة الرجال.
 ثانياً: جزع املرأة وعدم صَّبها.

 ثالثاً: أهنا فتنة.
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 ها من البيت للمسجد، أو من املسجد إىل املقَّبة.أن اتباع املرأة للجنازة منهي عنها، سواء اتباع-2
 أن زيارة القبور للنساء حرام، ألنه إذا حرم االتباع، فمن باب أوىل الزيارة. -3
 حكمة الشرع يف التشريع، حيث ينزل كل إنسان ما يناسبه.-4
 أن ما هنى عنه الشرع ينقسم إىل قسمني: هني َترمي، وهني كراهة.-5
 طالق يدل على التحرمي.أن النهي عند اإل-6

ُمونـََها إلَْيِه . َوِإْن َتُك  َعْن النَِّبِ   َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 163 ر  تـَُقدِ  قَاَل ) َأْسرُِعوا بِاجْلَِنازَِة فِإنَـَّها إْن َتُك َصاحِلًَة : َفَخيـْ
 . (ِسَوى َذِلَك : َفَشرٌّ : َتَضُعونَُه َعْن رِقَاِبُكْم 

---------- 
عند البخاري ) إذا وضعت اجلنازة ، واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت قدموين قدموين ، وإن كانت جاء 

 غري صاحلة قالت يا ويلها أين تذهبون هبا ، يسمع صوِتا كل شيء إال اإلنسان لو َسعه لصعق ( .
 ( قائمة حبقوق هللا وحقوق الناس .) َصاحِلًَة 

 على قولني : حكمه  اختلف العلماء يف، وقد اإلسراع باجلنازة  مشروعية احلديث دليل على-1
 . أنه مستحبالقول األول : 

 قال يف املغين :  ال نعلم فيه خالفاً بني األئمة .
   .وقال النووي :  واتفق العلماء على استحباب اإلسراع باجلنازة إال أن َياف من اإلسراع انفجار امليت أو تغريه وحنوه فيتأَن

 : أنه واجب .القول الثاين 
 وهو قول ابن حزم .

 بذلك ) أسرعوا ( . ألمر الرسول 
 ) أسرعوا .. ( هل املراد اإلسراع بتجهيزها أو حبملها إىل قَّبها على قولني : قوله اختلف العلماء يف -2

 املراد اإلسراع حبملها إىل قَّبها . القول األول :
 ورجحه القرطيب ، والنووي . 
 قوله ) ... فشر تضعونه عن رقابكم ( .ل

 ورد النووي القول الثاين اآليت وقال : والثاين باطل مردود بقوله ) فشر تضعونه عن رقابكم ( .
 املراد اإلسراع بتجهيزها وغسلها والصالة عليها .القول الثاين : 

له على املعىن ، فإنه قد يُعَّبن باحلمل على الظهر ، قال الفاكهي : ما رده النووي مجود على ظاهر لفظ احلديث ، وإال فيحتمل مح
  أو العنق عن املعاين دون الذوات ، فيقال : محل فالن على ظهره ، أو على عنقه ذنبًا ، أو حنو ذلك ليكون املعىن يف قوله 

ون يف احلديث دليل على ) فشر تضعونه عن رقابكم ( إنكم تسرتَيون من نظر من ال خري فيه ، أو جمالسته وحنو ذلك ، فال يك
رد قول هذا القائل ، ويقوي هذا االحتمال أن كل حاضري امليت ال َيمـلونه ، إمنا َيمله القليل منهم ، ال سيما اليوم ، فإمنا 

 َيمله يف الغالب من ال تعلق له به .
ا مات أحدكم فال َتبسوه وأسرعوا ) إذ حديث  عن ابن عمر قال : قال النيب  –يعين كالم الفاكهي  –قال احلافظ : ويؤيده 

به إىل قَّبه ( أخرجه الطَّباين بإسناد حسن ، وأليب داود من حديث حصني َوْحَوح مرفوعًا ) ال ينبغي جليفة مسلم أن تبقى بني 
 ظهراين أهله ... ( .
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 :ثىن من األمر باإلسراع باجلنازة يست-3
 .[  هذا كان قدمياً قبل تقدم الطب ]ون غشياناً اإلسراع باجلنازة مطلوب ما مل ميت فجأة الحتمال أن يك

قال الشافعي يف األم : أحب املبادرة يف مجيع أمور اجلنازة ، فان مات فجأة مل يبادر بتجهيزه لئال تكون به سكتة ومل ميت بل 
 يرتك حىت يتحقق موته . 

خنساف ُصدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، رمحه هللا : وإن ُشكن يف موته انتظر به حىت يتيقن موته با وقال ابن قدامة
 واسرتخاء رجليه .

 رمحه هللا : إن شك يف موته ؛ بأن مات حبادث أو بغتة ، فإنه ينتظر حىت يتيقن موته وله عالمات . وقال الشيخ ابن عثيمني 
 ) شرح الكايف ( .

ع يف جتهيزه إال أن ميوت فجأة ويشك يف موته فينتظر حىت وقال أيضًا رمحه هللا : "قوله : )أسرعوا باجلنازة( قال العلماء : يسر 
 يتيقن ، وإال فيسرع يف جتهيزه .             ) لقاء الباب املفتوح ( .

 وأيضاً ال بأس بتأخريه إذا كان ملصلحة كأن ميوت يف حادث جنائي ليتحقق من قتله .
 لكن بشروط : بانتظارهمال بأس للميت أقارب ف إذا كان-4

 إذا قُرب الزمن . :أواًل 
 أال يشق على احلاضرين . ثانياً :
 أال َيشى على امليت من التفسخ . ثالثاً :
تأخريه ساعة أو ]  : بعض الناس يؤخرون امليت حىت يأيت أقاربه ورمبا يؤخرونه يوم أو يومني ، وهذا جناية على امليتفائدة 

 . [ساعتني أو مات أول النهار وأخرناه إىل الظهر فال بأس 
 إال يوم األربعاء مع أنه تويف يوم االثنني ؟  ما اجلواب عن فعل الصحابة حيث مل يدفنوا النيب  فِإن قيل :
 أنه أخر دفنه من أجل إقامة اخلليفة بعده حىت ال يبقى الناس بال خليفة .اجلواب : 

ض هبا وخضها ؛ ألن هذا قد يضر امليت ويشق املراد باإلسراع : أن يكون فوق املشي املعتاد ال الركأسرعوا ... ( قوله ) -5
 على املتبعني من الضعفاء .

رمحه هللا : "واملراد باإلسراع فوق املشي املعتاد ، ودون اخلبب ؛ لئال ينقطع الضعفاء عن اتباع اجلنازة ، فإن خيف  قال النووي
 عليه تغري أو انفجار أو انتفاخ زيد يف اإلسراع .  ) شرح املهذب ( .

 عن الشنافعين واجلمهور املراد باإلسراع ما فوق سجينة املشي املعتاد، ويكره اإلسراع الشنديد.: ...  ابن حجروقال 
 ومال عياض إىل نفي اخلالف ، فقال: من استحبنه أراد الزنيادة على املشي املعتاد، ومن كرهه أراد اإلفراط فيه كالرنمل.

  نتهي إىل شدنة َياف معها حدوث مفسدة باملينت أو مشقنة على احلامل أوواحلاصل أننه يستحبن اإلسراع لكن حبيث ال ي
 املقصود من الننظافة وإدخال املشقنة على املسلم. ، لئال ينايف املشينع

ا أدنى إىل التنباهي واالختيال.  ) الفتح ( . قال القرطيبن: مقصود احلديث أن ال يتباطأ باملينت عن الدنفن، وألنن التنباطؤ رمبن
ألنه  . ويكون اإلسراع دون اخلبب ...: )أسرعوا باجلنازة..( متفق عليه : وسن اإلسراع باجلنازة؛ حلديثوقال البهويت رمحه هللا

 ميخضها ويؤذي حاملها ومتبعها .
 رمحه هللا : "يسن اإلسراع باجلنازة من غري مشقة . وقال الشيخ ابن باز

: ال ينبغي اإلسراع الذي يشق على املشيعني ، أو َيشى منه متزق امليت ، أو خروج رمحه هللا : "قالوا  وقال الشيخ ابن عثيمني
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 شيء من بطنه مع احلركة .
: "واحلاصل أنه يستحب اإلسراع ، لكن حبيث ال ينتهي إىل شدة َياف معها حدوث مفسدة بامليت أو  وقال احلافظ رمحه هللا

 ن النظافة وإدخال املشقة على املسلم .مشقة على احلامل أو املشيع لئال ينايف املقصود م
َيرج به الرجال َيملونه إىل املقَّبة ال يسرعون وال يبطئون بل عليهم السكينة وال   :  كان امليت يف عهد النيب  وقال ابن تيمية

 .يرفعون أصواِتم ال بقراءة وال بغريها وهذه هي السنة باتفاق املسلمني 
 ىل أقسام :املشي باجلنازة ينقسم إ فائدة :

 : أن ميشي به خطوة خطوة . أوالً 
 . [قاله ابن القيم  ]فهذا بدعة مكروهة خمالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب . 

 أن يسرع هبا إسراعاً كثرياً َيشى على اجلنازة أو يشق على احلاملني ، فهذا ال جيوز .ثانياً : 
 ا هو السنة .: أن ميشي هبا بني السرعة والبطء ، وهذ ثالثاً 

 كرفع الصوت بالبكاء أو بنار .  , أن تتبع اجلنازة مبا َيالف الشريعة  َيرم -6
 ) ال تتبع اجلنازة بصوت وال بنار ( . قال النيب 

 وقال عمرو بن العاص ) فإذا أنا مت فال تصحبين نائحة وال نار ( رواه مسلم .
السلف من السكون حال السري مع اجلنازة فال يرفع صوت بقراءة وال ذكر : واعلم أن الصواب املختار ما كان عليه  قال النووي

 وال غري ذلك واحلكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن خلاطره وأمجع لفكره .
َوى َذل كَ  قوله ، كمة من األمر باإلسراع باجلنازة احل-7 ٌر تـَُقدن ُمونـََها إ لَْيه ، َوإ ْن َتُك س  ًة َفَخيـْ َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن  ) فَإ ْن َتُك َصاحلَ 

 ر قَاب ُكْم ( .
 وقد ورد يف حديث آخر ذكر تعليل آخر ، وهي خمالفة أهل الكتاب .

 إذا تبع جنازة قال : ابسطوا هبا ، وال تد بُّوا َدبيب اليهود ِبنائزها ( رواه أمحد . فعن أيب هريرة . قال ) كان رسول هللا 
 حصني ) أنه أوصى ، إذا أنا مت فأسرعوا ، وال ُِتوندوا ، كما ُِتوند اليهود والنصارى ( . ويف مصنف ابن أيب شيبة عن عمران بن

 أن القَّب للميت الصاحل خري من الدنيا .-8
 جب االبتعاد عن الشر وأهله .-9

 حيث يقرن احلكم ببيان حكمته . حسن تعليم النيب -10
 إثبات عذاب القَّب ونعيمه .-11
اجلنازة على األعناق ، لكن جيوز بالسيارة لغرض صحيح ، كبعد املقَّبة ، أو برد شديد ، أو حر  أن املشروع أن َتمل-12

 شديد ، فأما مع عدم ذلك فال يشرع ألمور :
 . أنه خالف سنة النيب  أواًل :
 أنه يفوت الغاية من محلها وتشييعها ، وهو االتعاظ واالعتبار . ثانياً :

 ق أبعد عن الفخر .أن محلها على األعناثالثاً : 
 أن يف محلها على األعناق ، يراها الناس فيدعون هلا .رابعاً : 

 أن محلها على السيارة يفوت مباشرة احلمل .خامساً : 
 ذكر بعضهم أن يف محلها على السيارة مشاهبة للكفار .سادساً : 
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 . (َعَلى اْمَرَأٍة َماَتْت يف نَِفاِسَها فـََقاَم يف َوَسِطَها   قَاَل ) َصلَّْيت َورَاَء النَِّب ِ   َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدبٍ  - 164
---------- 

 .، وصلى على أُم كْعٍب (  ( جاء يف رواية مسلم ) صليت خلف النيب ) َعَلى اْمَرَأٍة 
 ( أي بسبب النفاس . ) َماَتْت يف نَِفاِسَها

 أي : قام حماذياً لوسطها .) َوْسَطَها ( 
 أن السنة إذا كان امليت امرأة أن يقف اإلمام وسطها .دليل على  احلديث-1

 حلديث الباب فهو نص .
 وأما الرجل فإنه يقف اإلمام عند رأسه .

َنازَة  َرُجٍل فـَقَ  ه  ،  اَم ع ْندَ ملا رواه اإلمام أمحد  وأبو داود  عن نافع أيب غالب اخلياط قال ) َشه ْدُت أََنَس ْبَن َمال ٍك َصلَّى َعَلى ج  رَْأس 
َ ِب  َنازَة  اْمَرأٍَة م ْن قـَُرْيٍش أَْو م ْن اأْلَْنَصار  َفق يَل َلُه : يَا أَبَا مَحَْزَة ، َهذ ه   َها ، َفَصلَّى فـََلمَّا رُف َع ُأيت  َنازَُة ُفاَلنََة ابـَْنة  ُفاَلٍن ، َفَصلن  َعَليـْ ج 

َها فـََقاَم َوَسَطَها ، َوف يَنا اْلَعاَلُء بْ  َكَذا َكاَن ُن ز يَاٍد اْلَعَدو يُّ ، فـََلمَّا رََأى اْخت اَلَف ق َيام ه  َعَلى الرَُّجل  َواْلَمْرأَة  ، قَاَل : يَا أَبَا مَحَْزَة ، هَ َعَليـْ
َنا اْلَعاَلُء فـََقاَل: اْحَفُظوا ( .يـَُقوُم م ْن الرَُّجل  َحْيُث ُقْمَت، َوم ْن اْلَمْرأَة  َحْيُث قُْمَت؟ قَاَل: نـََعْم . قَاَل: فَاْلتَـ  َرُسوُل اَّللَّ    َفَت إ لَيـْ

 وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة :
 : يقف على وسط املرأة ووسط الرجل . فقيل

 استدلوا حبديث َسرة وقالوا : إنه نص يف املرأة ، ويقاس عليها الرجل .
ل واملرأة وقال : إنه نص يف املرأة ويقاس عليها ومل يصب من استدل حبديث َسرة على أنه يقام حذاء وسط الرج قال الشوكاين :

 الرجل ، ألن هذا قياس مصادم للنص ، وهو فاسد االعتبار .
 : حذاء الرأس منهما ، هذا قول املالكية . وقيل: يقف حذاء صدرمها .  وقيل

 .وكل هذه األقوال ضعيفة ال دليل عليها 
 الرجل . واحلق ما سبق : أن يقوم عند وسط املرأة ، وعلى رأس

؛ وألنه أبلغ يف صيانتها عن الباقني ويف الرجل  رمحه هللا: السنة أن يقف اإلمام عند عجيزة املرأة بال خالف للحديث قال النووي
عند رأسه، والثاين: قاله أبو   قفوجهان: الصحيح: باتفاق املصنفني، وقطع به كثريون وهو قول مجهور أصحابنا املتقدمني أنه ي

 عند صدره...، والصـواب ما قدمته عن اجلمهور، وهو عند رأسـه ونقله القاضي حسني عن األصحاب . )اجملموع( علي الطَّبي 
: وإىل ما يقتضيه هذان احلديثان ـ حديث َسرة ، وأنس رضي هللا عنهما ـ من القيام عند رأس الرجل ووسط املرأة  وقال الشوكاين

 ذهب الشافعي وهو احلق . ) نيل األوطار ( .
 إن كانوا نوعاً ] كلهم رجال [ قدم إىل اإلمام أفضلهم .،  جنائز عديدة من الرجال والنساء  احلكم إذا اجتمعت-2

 وإن كانوا رجاالً ونساء قدم الرجال على النساء .
 وهذا قول أكثر العلماء .

 فيجعل الرجال مما يلي اإلمام ولو كانوا صغاراً .
 اجلنائز صالة ألنه األصل ( .) وجيوز أن يصلي على كل واحدة من 

   : كيف يوضعون للصالة عليهم إذا كانوا رجاالً ونساًء ؟فائدة 
 يضعون رأس الرجل حبذاء وسط املرأة .
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 علل بعض العلماء حكمة وقوف اإلمام وسط املرأة بأنه أسرت هلا من الناس  ] وفيه نظر [ .-3
ى عليها فال تأخذ حكم شهيد املعركة ، فسائر من يطلق عليهم اسم أن النفساء وإن حازت الشهادة كوهنا يف نفاسها فيصل-4

 الشهيد كاملبطون ، والنفساء وغريهم فيغسلون إمجاعاً ويصلى عليهم .
 ( بَِريء  ِمْن الصَّاِلَقِة َواحْلَاِلَقِة َوالشَّاقَّةِ  ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُموَسى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن قـَْيسٍ  - 165
أَنَُّه قَاَل ) لَْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْْلُُدوَد , َوَشقَّ اجْلُُيوَب , َوَدَعا ِبَدْعَوى  َعْن النَِّبِ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد  - 166

 . (اجْلَاِهِليَِّة 
---------- 

اء، ويقال فيه بالسنني املهملة بدل الصناد ، ومنه قوله تعاىل الصناد املهملة والقاف ، أي: اليت ترفع صوِتا بالبك( ب الصَّاِلَقةِ  )
 )سلقوكم بألسنٍة حداد(.

 وعن ابن األعرايبن: الصنلق ضرب الوجه حكاه صاحب احملكم. واألونل أشهر.
 اليت َتلق رأسها عند املصيبة. ( َواحْلَاِلَقةِ ) 
 -أي رفعه  -ممنن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته  اليت تشقن ثوهبا، ويف لفظ ملسلم " أنا بريء ة (َوالشَّاقَّ ) 

 ه .وخرق ثوب
، ولكن فائدة إيراده هبذا اللفظ ، املبالغة يف تنا ، وليس املراد به إخراجه من الدين ليس من أهل سنتنا وطريق : أي( لَْيَس ِمنَّا ) 

، أي: ما أنت على طريقيت.الرندع عن الوقوع يف مثل ذلك ، كما يقول الرنجل لولده عند معات  بته: لست منك ولست مينن

 خص اخلد بذلك لكونه الغالب وإال فضرب بقية الوجه مثله .(  ضرب اْلدود) 
وخصَّ اخلدود بالضرب  دون سائر  األعضاء ؛ ألنه الواقع منهنَّ عند املصيبة، وألن أشرف ما يف اإلنسان الوجه قال ابن امللقن : 

 ه .، وقد أُم ر الضارب باتقاء الوجانته بضرب وال تشويه وال غري ذلك مما يشينهفال جيوز امتهانه وإه

مجع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، واملراد بشقه إكمال فتحه إىل آخره وهو من عالمات  ( وشق اجليوب) 
 السخط .

ا هنا: ما كانت تفعله عند املوت برفع الصوت ويدخل ذلك اجلاهلية: ما قبل اإلسالم، واملراد بدعواه ( ودعا بدعوى اجلاهلية) 
 فتبني بذلك أنه من دعاء اجلاهلية. ( ودعا بالويل والثبور)  ويف حديث آخر،  َتت الصالقة

 النياحة: رفع الصوت بتعداد مآثر امليت، وهو من خصال أهل اجلاهلية.و 
 اه، وامطعماه(.والندب: رفع الصوت بتعداد حماسن امليت ويقرتن بواو )واكسي

 وكذا الدنعاء بالويل والثنبور. ففي 
 َترمي النياحة والتسخط وأقدار هللا املؤملة وإظهار ذلك بالنياحة أو احللق أو الشق .-1

فاحللق عند املصيبة حرام، كالندب والنياحة، ولطم اخلدود، وشق اجليب، ومخش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء  قال ابن امللقن :
 ) التوضيح ( .  الثبور، ومن وقع يف لفظ الكراهة فاملراد هبا التحرمي.بالويل و 

 وقد جاءت نصوص كثرية َترم النياحة وأهنا من الكبائر :
َّ -أ يف  اأَلْحَساب  َوالطَّْعُن يف  األَْنَساب   قَاَل )أَْربٌَع يف  أُمَّيت  م ْن أَْمر  اجْلَاه ل يَّة  اَل يـَتـْرُُكونـَُهنَّ اْلَفْخرُ  عن َأيب َمال ٍك اأَلْشَعر ي. َأنَّ النَّيب 

ْست ْسَقاُء ب النُُّجوم  َوالنن َياَحةُ  ْربَاٌل م ْن َقط رَاٍن َود رٌْع م نْ »َوقَاَل «. َواال  َها س  َا تـَُقاُم يـَْوَم اْلق َياَمة  َوَعَليـْ  َجَرٍب( النَّائ َحُة إ َذا ملَْ تـَُتْب قـَْبَل َمْوِت 
 رواه مسلم.



 434 

  رواه مسلم( النََّسب  َوالنن َياَحُة َعَلى اْلَمين ت   النَّاس  مُهَا هب  ْم ُكْفٌر الطَّْعُن يف   اثـَْنَتان  يف  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   :َأىب  ُهَريـَْرَة قَالَ  َعنْ و  -ب

َنا َرُسوُل َاَّللَّ  -ج َها قَاَلْت: )َأَخَذ َعَليـْ ُ َعنـْ َي اَّللَّ . َوَعْن أُمن  َعط يََّة َرض   َأْن اَل نـَُنوَح( ُمتـََّفٌق َعَلْيه  
َعَة( َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  قَاَل )َلَعَن َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  و  -د  اَلنَّائ َحَة ، َواْلُمْسَتم 
ن   َوَعْن ُعَمَر  -هـ َا  َعن  اَلنَّيب  . ( ن يَح َعَلْيه  قَاَل )اَْلَمين ُت يـَُعذَُّب يف  قـََّْب ه  مب   ُمتـََّفٌق َعَلْيه  
 ( رواه ابن حبان . لعن اخلامشة وجهها ، والشناقنة جيبها ، والدناعية بالويل والثنبور)  رسول هللا . أن يب أُمامة وعن أ -و
 خص مبثل هذه األعمال النساء لضعفهن ، إال أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على امليت .-2

 صيبة له أحوال :سان جتاه املاإلن-3

 : الصَّب .األول 
 وهذا واجب .

 : والصَّب واجب باتفاق العلماء . قال شيخ اإلسالم
           : والصَّب واجب بإمجاع األمة، وهو نصف اإلميان، فإن اإلميان نصفان: نصف صَّب، ونصف شكر . وقال ابن القيم

 : الرضا .الثاين 
 عنده سواء . وهو أعلى من الصَّب ، وهو أن يكون األمران

 وهذا مستحب ال واجب على القول الصحيح .
 الشكر . الثالث :

 وهو أعلى املراتب ، وهو أن يشكر هللا على ما أصابه من مصيبة .
 التسخط . الرابع :

 . وهو إما أن يكون بالقلب ، كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدر هللا له ، وقد يكون باللسان ، كالدعاء بالويل والثبور
قال ابن القيم : واملصائب اليت َتل بالعبد، وليس له حيلة يف دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسرقة ماله، ومرضه، وحنو ذلك، فإن 

 للعبد فيها أربع مقامات : 
 مقام العجز، وهو مقام اجلزع والشكوى والسخط، وهذا ما ال يفعله إال أقل الناس عقالً وديناً ومروءة. أحدها :

 مقام الصَّب إما  هل ، وإما للمروءة اإلنسانية. الثاين : املقام
 مقام الرضى ، وهو أعلى من مقام الصَّب، ويف وجوبه نزاع، والصَّب متفق على وجوبه. املقام الثالث :
ْبَتلي عليها . املقام الرابع :

ُ
 مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهُد البليَة نعمة، فيشكر امل

ذََكَر بـَْعُض ِنَسائِِه َكِنيَسًة رَأَيـْنَـَها بَِأْرِض احْلََبَشِة , يـَُقاُل هَلَا :  ْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَل ) َلمَّا اْشَتَكى النَِّبُّ عَ  - 167
َوقَاَل : ُأولَِئَك  َها َوَتَصاِويَر ِفيَها , فـََرَفَع رَْأَسُه َفذََكَرتَا ِمْن ُحْسنِ  -وََكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة َوُأمُّ َحِبيَبَة أَتـََتا َأْرَض احْلََبَشِة  -َمارِيَُة 

 . (َراُر اْْلَْلِق ِعْنَد اَّللَِّ إَذا َماَت ِفيِهْم الرَُّجُل الصَّاِلُح بـَنَـْوا َعَلى قـَْْبِِه َمْسِجدًا , ُثَّ َصوَُّروا ِفيِه تِْلَك الصَُّوَر ُأولَِئَك شِ 
يف َمَرِضِه الَِّذي ِلَْ يـَُقْم ِمْنُه ) َلَعَن اَّللَُّ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى   عنها قَاَلْت : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعاِئَشَة رضي هللا - 168

 . (اختََُّذوا قـُُبوَر أَْنِبَيائِِهْم َمَساِجَد 
َر أَنَُّه ُخِشَي َأْن يـُتََّخَذ َمسْ  ُرُه َغيـْ  ِجداً .قَاَلْت : َوَلْوال َذِلَك أُْبرَِز قـَبـْ

---------- 
وملسلٍم من حديث  ( قال يف مرضه الذي مات فيه ) وللبخاري من طريق هالل عن عروة عنها قالت:(  َلمَّا اْشَتَكى النَِّبُّ ) 
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 ( .فال تتنخذوا القبور مساجد ، فإينن أهناكم عن ذلك  )قال حنو ذلك قبل أن يتوَفن خبمٍس ، وزاد فيه  جندب ، أننه 
 عهما .مها ومن كان مأي: (  نَـَهارَأَيْـ ) 
 بكسر الراء وختفيف الياء التحتانينة.( َمارِيَُة  )

 ة .رملة بنت أيب سفيان األموين أي: ( وََكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة ) 
 ة.وكانتا ممنن هاجر إىل احلبش أي: هند بنت أيب أُميَّة املخزومينة ، ومها من أزواج الننيبن   ( َوُأمُّ َحِبيَبةَ ) 
 كانت أمن سلمة قد هاجرت يف اهلجرة األوىل إىل احلبشة مع زوجها أيب سلمة بن عبد األسد.(  أَتـََتا َأْرَض احْلََبَشةِ ) 

وهاجرت أمن حبيبة وهي بنت أيب سفيان يف اهلجرة الثنانية مع زوجها عبيد هللا بن جحش فمات هناك، ويقال: إننه قد تنصنر، 
 بعده. وتزونجها الننيبن 

ذكر أهل السنري. أنن اأُلوىل كانت يف شهر رجب من سنة مخس من املبعث، وأنن أونل من هاجر منهم أحد عشر رجاًل وأربع و 
م خرجوا مشاة إىل البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار.  نسوة، وقيل: وامرأتان، وقيل: كانوا اثين عشر رجاًل وقيل: عشرة، وأهنن

 .بكسر الكاف (  ُأولَِئكِ  )
 فيه إشارة إىل هني املسلم عن أن ُيصلن ي يف الكنيسة فيتنخذها بصالته مسجداً. وهللا أعلم.( نَـْوا َعَلى قـَْْبِِه َمْسِجداً بَـ ) 
الصور بضم املهملة وفتح الواو مجع صورة، وحكي: سكون الواو يف اجلمع أيضا. وللبخاري "  ( ُثَّ َصوَُّروا ِفيِه تِْلَك الصَُّورَ ) 

 " بالياء التنحتانينة بدل الالم، ويف الكاف. فيها ويف أولئك ، ما يف أولئك املاضية.تيك الصنور 
ا فعل ذلك أوائلهم ليتأننسوا برؤية تلك الصنور ، ويتذكنروا أحواهلم الصناحلة فيجتهدوا كاجتهادهم، مثن خلف من بعدهم خلوف  وإمنن
عن مثل ذلك  بدون هذه الصنور ويعظنموهنا فعبدوها، فحذنر الننيبن جهلوا مرادهم ، ووسوس هلم الشنيطان أنن أسالفكم كانوا يع

 سدناً للذنريعة املؤدنية إىل ذلك.
 ( أي أعظم اخللق شراً عند هللا . ُأولَِئَك ِشَراُر َاْْلَْلقِ  )
د هللا بن عبد هللا عن عائشة وابن وهلما من رواية عبي (يف مرضه الذي مات فيه  )وللبخاري (  يف َمَرِضِه الَِّذي ِلَْ يـَُقْم ِمْنهُ )  

 طفق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة هللا .. " َلمَّا نُزل برسول هللا  ) عباس
وَيتمل أن ، أن هللا لعنهم  َيتمل أن يكون هذا خَّب من الرسول ( اللعن الطرد واإلبعاد من رمحة هللا ، وهذا  َلَعَن اَّللَُّ ) 

 يدعو عليهم بأن يطردهم من رمحته . الرسول 
تبنا : أي  جدهم ) يهوذا ( .وقيل : لقوهلم ) إنا هدنا إليك (( هم من آيل موسى ، َسوا بذلك : قيل : نسبة إىل  اَْليَـُهودَ  ) 

 ورجعنا من عبادة العجل .
إىل قرية يف فلسطني تسمى ) الناصرة ( ، وقيل : ألهنم  ( هم من ينتسبون إىل عيسى ، َسوا بذلك : قيل : نسبة ) النصارى

 .) حَنُْن أَْنَصاُر اَّللَّ  (  قالوا :
ذوا "(  اختََُّذوا)    مجلة مستأنفة على سبيل البيان ملوجب اللعن، كأننه قيل ما سبب لعنهم؟. فأجيب بقوله " اختن
 املساجد عليها ، أو اختذوا القبور أمكنة للصالة ، ولو مل تبىن عليها املساجد .( أي بنوا  ِاختََُّذوا قـُُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ  )
ُرُه )    ومَل يـُتنخذ عليه احلائل، واملراد الدنفن خارج بيته. لكشف قَّب الننيبن : أي ( أُْبرَِز قـَبـْ

ءت أحاديث كثرية يف َترمي ذلك احلديث دليل على َترمي بناء املساجد على القبور ، وأن ذلك من كبائر الذنوب ، وقد جا-1
 وأنه كبرية :

 أحاديث الباب ، وقد قالت عائشة : ) ولوال ذلك أبرز قَّبه ( . -أ
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 يف بيته أال وهو سد الطريق على من عسى أن ينتهي عليه مسجده . فهذا يدل على أن السبب الذي من أجله دفنوا النيب 
) لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ، فال تتخذوا خبمس قبل أن ميوت  وعن جندب قال : قال رسول هللا -ب

 القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك (  رواه مسلم .
 اإلشارة إىل أنه من األمر احملكم الذي مل ينسخ لكونه صدر يف آخر  : وفائدة التنصيص على زمن النيب  قال احلافظ

 . حياته 
 ن تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ( رواه ابن خزمية .) إن من شرار الناس م وقال -ج

 حذر من اختاذ القبور مساجد ثالث مرات:  فالنيب 
 . يف سائر حياته: األول

 . قبل موته خبمس الثانية: 
 : وهو يف السياق.الثالثة 

  معىن اختاذ القبور مساجد-2
 أن يبين عليها مساجد ليقصد الصالة هبا .-أ

 أن يتخذ مكاناً للصالة عندها وإن مل يبين مسجد .-ب
 الصالة على القبور مبعىن السجود عليها .-ج
 عل ذلك واجلواب عنها :بعض الشبه اليت يستدل هبا بعض من يف-3

 يف مسجده كما هو موجود اليوم . أن قَّب النيب  الشبهة األول :
يف حجرته اليت  دفنوه  ، فإنه ملا مات مل يكن كذلك يف عهد الصحابةفإنه ، أن هذا وإن كان هو املشاهد اليوم:  اجلواب

( أمر الوليد بن ه 88: )َيرج منه إىل املسجد، لكن يف عام ، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان كانت ِبانب املسجد
 ، فصار القَّب بذلك يف املسجد . ، فأدخل فيه احلجرة النبويةإليه عبد امللك هبدم املسجد النبوي وإضافة حجر أزواج النيب 

 صلى يف مسجد اخليف ، وقد دفن فيه سبعني نبياً . : أن النيب  الشبهة الثانية
 :  اجلواب

 أواًل : احلديث أنه دفن فيه سبعني نبياً ال يصح ، رواه الطَّباين .

 ريعة إمنا تبين أحكامها على الظاهر .ثانياً : أن احلديث ليس فيه أن القبور ظاهرة يف مسجد اخليف ، ومن املعلوم أن الش

 : أن قَّب إَساعيل يف احلجر من املسجد احلرام . الشبهة الثالثة
 : أنه مل يثبت يف حديث مرفوع أن إَساعيل أو غريه من األنبياء دفنوا يف املسجد احلرام ، ومل يرد شيء من ذلك .  واجلواب

 ال جيوز الصالة يف املقابر .-4
 ها مسجد إال املقَّبة واحلمام ( رواه الرتمذي .األرض كل ) قال 

 ) ال تصلوا إىل القبور وال عليها ( رواه مسلم . وقال 
o : اختلف يف احلكمة 

 : النجاسة . وهذه علة عليلة ضعيفة ألمور: فقيل
 ى عليها .صلى على املرأة اليت كانت تقم املسجد يف املقَّبة ولو كانت العلة النجاسة ملا صل أن النيب أواًل : 
 قال ) ال تصلوا إىل القبور ( .  أن النيب ثانياً : 
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 أن العلة سد ذريعة الشرك . والصواب
 النهي األكيد والتحرمي الشديد من اختاذ القبور مساجد ، وأن ذلك من أسباب اللعن .-5
 أن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد اقتفى أثرهم .-6
 ة جانب التوحيد .على محاي حرص النيب -7
 حذر من اختاذ القبور مساجد ثالث مرات : أن النيب -8

 : يف سائر حياته . أوالً 
 : قبل موته خبمس . ثانياً 
 : وهو يف سياق املوت . ثالثاً 
o  ورد يف احلديث قبل قليل ) أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . . . ( ، مع أن الرسول  قال ) ال تزال
 ئفة من أميت على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة ( :طا

 اجلمع بني احلديثني :
 فاجلواب من وجهني :

 : أن املراد إىل قيام الساعة ، أي : إىل قرب قيام الساعة . الوجه األول
ث أيب هريرة : أن املراد ساعة موِتم ، وذلك مبجيء الريح اليت تقبض روح كل مؤمن ، وهذا الصحيح .ففي حدي الوجه الثاين

رفعه ) إن هللا يبعث رَيًا من اليمن ألني من احلرير ، فال تدع أحدًا يف قلبه ذرة من إميان إال قبضته ( رواه مسلم ، ويف حديث 
النواس بن َسعان الطويل يف قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج ) إذ بعث هللا رَيًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ، 

 يتهارجون ِتارج احلمر فعليهم تقوم الساعة ( . ويبقى شرار الناس
 : معىن هذا : أهنم ال يزالون على احلق حىت تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها . قال النووي

o : جواز اللعن بالوصف ، واللعن من حيث حكمه ينقسم إىل أقسام 
 : لعن املسلم املصون . القسم األول
 اإلمجاع .وهذا حرام ب

 لألحاديث الكثرية يف النهي عن اللعن .
 : اللعن بالوصف العام أو اخلاص . القسم الثاين

 لعن هللا آكل الربا . –لعنة هللا على الفاسقني  –كقول : لعنة هللا على الظاملني 
 وهذا جائز بال خالف .

 ني ( .قال تعاىل ) فلعنة هللا على الكافرين ( وقال ) لعنة هللا على الكاذب
 : لعن الكافر املعني الذي مات على الكفر . مثل فرعون وأيب جهل . القسم الثالث

 فهذا جائز وال خالف فيه .
 قال تعاىل ) إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ( .

 ء على قولني :: لعن الكافر املعني احلي ، فها اختلف العلما القسم الرابع
 : املنع . القول األول

 قالوا : رمبا يسلم هذا الكافر فيموت مقرباً عند هللا .
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 : جواز لعنه . القول الثاين
: ال ، فقال رسول هللا ه هللا ما أكثر ما يؤتى به: لعنلذي كان يؤتى به سكران فيحـده، فقال رجلة ايف قص واستدلوا بقوله 

 وله .، فإنه َيب هللا ورستلعنه
 والذي يظهر ِل جواز لعنه خاصة إذا كان يؤذي املسلمني .

 : لعن املسلم ، املعني ، الفاسق . القسم اْلامس
 عن لعن ذلك الرجل الذي كان يؤتى به من السكر وقال : إنه َيب هللا ورسوله . هذا ال جيوز لعنه ، ولذلك هنى النيب 

َها فـََلُه ِقريَاط  . َوَمْن َشِهَدَها َحَّتَّ  َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل : قَالَ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 169 ) َمْن َشِهَد اجْلَِنازََة َحَّتَّ ُيَصلِ َي َعَليـْ
 . (ُتْدَفَن فـََلُه ِقريَاطَاِن . ِقيَل : َوَما اْلِقريَاطَاِن ؟ قَاَل : ِمْثُل اجْلَبَـَلنْيِ اْلَعِظيَمنْيِ 

َُُا مِ  َوِلُمْسِلٍم   . (ْثُل ُأُحٍد ) َأْصَغُر
--------- 

 أي : من حضر ، وجاء يف رواية ) من شيع ( وأخرى ) من تبع ( .) َمْن َشِهَد ( 
 فضل شهود اجلنازة واتباعها . احلديث دليل على -1
ة يسأهلا ، فأرسل خبابًا إىل عائشيها مث ينصرف، فلما بلغه حديث أبو هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرةوكان ابن عمر يصلي عل 

لبها يف يده حىت رجع إليه الرسول، ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى املسجد يقيرة مث يرجع إليه فيخَّبه ما قالتعن قول أبو هر 
 ، فضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض مث قال فرطنا يف قراريط كثرية .وقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة

 :فوائد شهود اجلنازة  -2
 احلصول على هذا األجر العظيم . : أوالً 

 القيام حبق هذا امليت من الصالة عليه والدعاء له .ثانياً : 
 أداء حق أهل امليت وجَّب خاطرهم .ثالثاً : 
 إعانة أهل امليت على جتهيزه ودفنه .رابعاً : 

 حصول العَّبة والعظة واالعتبار . خامساً :
 :اع اجلنازة على مرتبتني اتب-3

 اتباعها من عند أهلها حىت الصالة عليها .:  األول
 : إتباعها من عند أهلها حىت يفرغ من دفنها . الثانية

 وهذه املرتبة الثانية أفضل حلديث الباب حيث َيصل على قرياطني .
  : إذا تعددت اجلنائز , وصلَي عليها صالة واحدة , فهل يتعدد األجر ؟فائدة 

 يف احلرم تتعدد اجلنائز فهل يتعدد األجر الذي أخَّب عنه الرسول عليه الصالة والسالم؟ وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
فأجاب : "إذا تعددت اجلنائز يف صالة واحدة هل يأخذ اإلنسان أجر عدد هذه اجلنائز؟ الظاهر: نعم. ألنه يصدق عليه أنه 

الصالة على واحدة أو على اجلميع ؟ ينوي الصالة صلى على جنازتني أو ثالث أو أربع فيأخذ األجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي 
 على اجلميع .  ) الباب املفتوح ( .

 قوله ) من شهدها حىت تدفن ( ظاهره أن حصول القرياط متوقف على فراغ الدفن .-4
 : َيصل مبجرد الوضع يف اللحد ، لرواية عند مسلم ) حىت توضع يف اللحد ( . وقيل
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 إهالة الرتاب ، لرواية ) حىت توضع يف القَّب ( وهللا أعلم .: عند انتهاء الدفن قبل  وقيل
 .، قلت : والصحيح أنه ال َيصل إال بالفراغ من الدفن لرواية يما َيصل به قرياط الدفن وجهان..رمحه هللا : وف  قال النووي

 منها( ... البخاري ومسلم : )ومن تبعها حىت يفرغ من دفنها فله قرياطان( ، ويف رواية مسلم )حىت يفرغ
 مث قال رمحه هللا : واحلاصل أن االنصراف عن اجلنازة مراتب :

 ينصرف عقب الصالة . -أ
 ينصرف عقب وضعها يف القَّب ، وسرتها باللنب قبل إهالة الرتاب . -ب
 ينصرف بعد إهالة الرتاب وفراغ القَّب . -ج
 . ميكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له التثبيت -د

فالرابعة أكمل املراتب ، والثالثة َتصل القرياطني ، وال َتصله الثانية على األصح وَيصل باألوىل قرياط بال خالف . ) شرح 
 املهذب ( .

َها َويـُْفرَغَ ( :47شرحه حلديث ) وقال احلافظ يف "فتح الباري" عند م ْن  ، وقد أثبتت هذه الرواية : ) وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ
ُع ب ق ريَاَطنْي  ( أن القرياطني إمنا َيصالن مبجموع الصالة والدفن وأن الصالة دون الدفن َيصل هبا قري  اط واحد وهذا َدْفن َها فَإ نَُّه يـَْرج 

 هو املعتمد.." انتهى . 
 قال ابن قدامة رمحه هللا : واتباع اجلنائز على ثالثة أضرب :  فائدة :
 ، مث ينصرف ... : أن يصلي عليهاأحدها 
 أن يتبعها إىل القَّب ، مث يقف حىت تدفن .. الثاين :

 أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له .     ) املغين ( . الثالث :
َها فـََلُه ق ريَاٌط ( أن القرياط َيصل ملن صلى فقط ولو مل يقع -5  اع .اتب نستفيد من قوله ) َمْن َشه َد َاجلْ َنازََة َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ

ومقتضاه أن القرياط َيتص مبن حضر من أول األمر إىل انقضاء الصالة وبذلك صرح احملب الطَّبي  قال احلافظ يف الفتح:
وغريه، والذي يظهر يل : أن القرياط َيصل أيضًا ملن صلى فقط ؛ ألن كل ما قبل الصالة وسيلة إليها ، لكن يكون قرياط من 

صلى ، ورواية مسلم من طريق أيب صاحل عن أيب هريرة بلفظ )أصغرمها مثل أحد( يدل على صلى فقط دون قرياط من شيع مثاًل و 
أن القراريط تتفاوت ، ووقع أيضا يف رواية أيب صاحل املذكورة عند مسلم  )من صلى على جنازة ومل يتبعها فله قرياط( ويف رواية 

قرياط( فدل على أن الصالة َتصل القرياط ، وإن مل يقع اتباع ، نافع بن جبري عن أيب هريرة عند أمحد : )ومن صلى ومل يتبع فله 
 وميكن أن َيمل االتباع هنا على ما بعد الصالة .     ) فتح الباري ( .

 أن هذا الفضل يف اتباع اجلنائز إمنا هو للرجال دون النساء ، لقول أم عطية ) هنينا عن أتباع اجلنائز ( .-6
  تدفن ثواب ال يعلم قدره إال هللا .أنه َيصل للمصلي واملشيع حىت-7
 أن يف الصالة على امليت وتشييع جنازته إحسان إىل امليت وإىل املصلي واملشيع .-8
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 هـــ1436/ شعبان /  1البداية كانت : الثالثاء : 

 مقدمة :
 النماء والزيادة. لغة: تعريفها
 هي نصيب مقدر شرعاً يف مال معني يصرف لطائفة خمصوصة. وشرعاً:

 وَسيت زكاة: 
، وتطهر نفس الغين من الشح والبخل ، وتطهر نفس الفقري من احلسد والضغينة ، وتسد  وتزكي صاحب املال،  ألهنا تزكي املال

 حاجة اإلسالم واملسلمني .
 ( .خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا )  كما قال تعاىل

 ( رواه مسلم . ما نقصت صدقة من مال)  وقال 
ري أصحاب األموال من الشح والبخل، تقوية روابط اجملتمع ، تزيد احملبة واملودة بني أفراد اجملتمع، وأيضًا فيها تطه ومن ِحكِمها :

امتحان للنفس ، ألن املال حمبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب احلاجة ، وتكفر اخلطايا وتدفع 
 البالء ، وجملبة للمحبة . 

 ة :  اعلم أن على مريد اآلخرة يف زكاته وظائف :قال ابن قدام 
أن يفهم املراد من الزكاة ، وهو ثالثة أشياء : ابتالء مدعي حمبة هللا بإخراج حمبوبه ، والتنزه عن صفة البخل ، وشكر  األول :

 نعمة املال .
 اإلسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة . الوظيفة الثانية :

 أن ال يفسدها باملن واألذى . الثة :الوظيفة الث
 أن يستصغر العطية ، فإن املستعظم للفعل معجب به . الوظيفة الرابعة :

 أن ينتقي من ماله أجله وأجوده وأحبه إليه . الوظيفة اْلامسة :
 أن يطلب لصدقته من تزكو به .   الوظيفة السادسة :

   اب: مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصالة ألربعة أسب 
 ألن الزكاة قرينة الصالة يف كثري من املواضع. : أوالً 
 ألهنا تأيت بعد الصالة يف األمهية. : ثانياً 
 شدة حاجة املكلف إليها. : ثالثاً 
 ( . وإيتاء الزكاة... وإقام الصالة بين اإلسالم على مخس...) اقتداء حبديث ابن عمر  : رابعاً 
 وقد اختلف العلماء مىت فرضت ؟ 

 قبل اهلجرة . فقيل :
 ه ( وهذه يف سورة األنعام وهي مكية .وآتوا حقه يوم حصادلقوله تعاىل ) 

 بعد اهلجرة .وقيل : 
 إن ذلك كان يف السنة الثانية من اهلجرة . قال النووي :
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 وهو قول األكثر  . :  قال ابن حجر
  الراجح . وهذا هو

 العمال .وإمنا الذي وقع يف السنة التاسعة بعث :  قال ابن حجر
 عقوبة تارك الزكاة : 

 عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية: 
 ة :العقوبة األخروي

 قال تعاىل ) والذين يكنزون الذهب والفضة ... ( .
ل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم ثن آتاه هللا مااًل فلم يؤد زكاته مُ  ) من  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا

 .متفق عليه(  مث يقول: أنا كنزك، أنا مالك - يعين بشدقيه - مث يأخذ بلهزمتيه القيامة،
 نقطتان سوداوان فوق العينني وهو أخبث احليات. [الزبيبتان]الذي ال شعر له لكثرة َسه وطول عمره.  [ األقرع] احلية الذكر.  [الشجاع] 

 العقوبة الدنيوية: 
 .رواه ابن ماجهاء ( مسقوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من ال منع...وما )  عن ابن عمر قال: قال رسول 

) إنَـّك  -ِحـنَي بـََعثَـُه إَل الْـَيَمِن  -ِلُمَعاِذ ْبِن َجبَـٍل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -170
َأطَـاُعوا ِجْئتَـُهْم : فَاْدُعُهْم إَل َأْن َيْشـَهُدوا َأْن ال إلَـَه إالَّ اَّللَُّ , َوَأنَّ حُمَمَّـدًا َرُسـوُل اَّللَِّ . فَـِإْن ُهـْم  َسَتْأِت قـَْومًا َأْهَل ِكَتاٍب . فِإَذا

َلٍة . فِإنْ  ُهْم َأطَاُعوا َلك ِبَذِلَك , فََأْخِْبُْهْم : َأنَّ  َلَك ِبَذِلَك فََأْخِْبُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت يف ُكلِ  يـَْوٍم َولَيـْ
َلك بِـَذِلَك , فِإيَـّاَك وََكـَراِئَم َأْمـَواهلِِْم .  اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة , تـُْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم فـَتُـَردُّ َعَلى فـَُقَرائِِهْم . فِإْن ُهْم َأطَاُعوا

نَـَها َوبـَنْيَ اَّللَِّ ِحَجاب  ( .َواتَِّق َدْعَوَة الْ   َمْظُلوِم . فِإنَُّه لَْيَس بـَيـْ
---------- 

كمـا ذكــره املصـنف ـ يعـين   ( قبـل حـج النـيب ه10كـان بعـث معـاذ إىل الـيمن ســنة ):ل احلافظ يف الفتح (  قا ملا بعث معاذاً ) 
اتفقـوا أنـه مل يـزل علـى الـيمن إىل أن قـدم يف عهـد أيب بكـر البخاري ـ يف أواخـر املغازي ، وقيل : كان ذلك يف آخـر سـنة تسـع ، و 

 . مث توجه إىل الشام فمات فيها ، 
 إىل اليمن مبلغاً عنه ، ومفقهاً ومعلماً وحاكماً . أنه بعثه  قال شيخ اإلسالم : ومن فضائل معاذ 

النصارى ، ألهنم كانوا يف اليمن أكثـر مـن مشـركي العـرب وأغلـب ( قال القرطيب : يعين به اليهود و  إنَّك َسَتْأِت قـَْومًا َأْهَل ِكَتابٍ  )
 ، وإمنا ينبه على هذا ليتهيأ ملناظرِتم ، ويُعد األدلة المتحاهنم ، ألهنم أهل علم سابق ، خبالف املشركني وعبدة األوثان .

 قال احلافظ : هو كالتوطئة للوصية ليجمع مهته عليها .
  وفيه دليل على معرفته الناس ، وما يعلمه النيب  بأحوال  : من أحوال الناس له طريقان 

 ( العلم والتجربة .2( الوحي .                     1         
 بذلك ألمرين :  وأخَّبه 

 . أن يكون بصرياً بأحوال من يدعو .1
 . أن يكون مستعداً هلم ، وألهنم أهل كتاب وعندهم علم .2

) فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه  ُعُهْم إَل َأْن َيْشـَهُدوا َأْن ال إلَـَه إالَّ اَّللَُّ , َوَأنَّ حُمَمَّـدًا َرُسـوُل اَّللَِّ ( ويف روايـة) فِإَذا ِجْئتَـُهْم : فَادْ 
 شهادة أن ال إله إال هللا ( ويف رواية ) إىل أن يوحدوا هللا ( هذه الرواية يف كتاب التوحيد من صحيح البخاري .
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 ذلك ( أي شهدوا وانقادوا لذلك .) فإن هم أطاعوك ل 
 ) وإياك وكرائم أمواهلم ( الكرائم : مجع كرمية ، أي نفيسة ، وهي خيار املال وأنفسه وأكثره ْثناً . 
 ) واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب ( اتق :  أي اجعل بينك وبينها وقاية ، بالعدل وترك املظامل . 

 من ُرزقهما من مجيع الشرور ، دنيا وأخرى . وهذان األمران يقيان
) ليس بينها وبني هللا حجـاب ( أي ال َتجب عن هللا تعاىل ، بل تـرفع إليــه فيقبلهـا وإن كـان عاصـياً ، كمـا يف حـديث أيب هريـرة 

 إسناده حسن  ن كان فاجراً ففجوره على نفسه (عند أمحد مرفوعاً : ) دعوة املظلوم مستجابة وإ

 دليل على وجوب الزكاة . احلديث-1
 . واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاعوالزكاة 

 ( .وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  ) قال تعاىل
 ( .صَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ُقولُوا ل لنَّاس  ُحْسناً َوأَق يُموا الوقال تعاىل ) و 
ريُ فَأَق يُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتص  وقال تعاىل )   ( . ُموا ب اَّللَّ  ُهَو َمْوالُكْم فَن ْعَم اْلَمْوىَل َون ْعَم النَّص 

شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقام الصالة، اإلسالم على مخس:  بين)  وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا 
 ه .متفق علي(  وإيتاء الزكاة...

 .متفق عليه (  م فرتد إىل فقرائهمـذ من أغنيائهـم صدقة، تؤخـافرتض عليه وأعلمهم أن هللا)  البابوحلديث 
وأمجع املسلمون على وجوهبا، فمن جحد وجوهبا وهو ممن عاش بني املسلمني فإنه كافر، ألنه مكذب  هل ولرسوله وإلمجاع 

 املسلمني.
 وإمجاع أمته . : وهي واجبة بكتاب هللا وسنة رسوله  قال يف املغين

 رك الزكاة ينقسم إىل قسمني :تا-2
 أن يرتكها جاحداً لوجوهبا . القسم األول :

 فهذا كفر خمرج من امللة ، ألنه مكذب  هل ولرسوله وإلمجاع املسلمني .
 : أن يرتكها كسالً وِتاوناً .القسم الثاين 

 فهذا فيه خالف .
 واألرجح أنه ال يكفر ، وهذا مذهب مجهور العلماء .

رواه مسلم ، ملا ذكر عقوبة مانع الزكاة قال : ) . . . فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار (  أن الرسول   حلديث أيب هريرة
 فلو كان كافراً مل يكن له سبيل إىل اجلنة .

حكمها حكم أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة (  والزكاة كالدين يف الرتكة) قوله: فائدة : قال يف الزاد وشرحه : 
الدين، يف أهنا تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فال يستحق صاحب الوصية شيئًا إال بعد أداء الزكاة، وكذلك ال يستحق الوارث 

( زكاة، مث تلف ماله إال عشرة آالف، ومات ومل َيلف سواها 10.000شيئًا إال بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا أن رجاًل لزمه )
 شيء للورثة. فتصرف للزكاة، وال

 ( . اقضوا هللا فا هل أحق بالوفاء)   قولهودليل ذلك: 
 والزكاة مقدمة على الوصية، وعلى اإلرث.

وهذا فيما إذا كان الرجل مل يتعمد تأخري الزكاة، فإننا خنرجها من تركته، وجتزئ عنه، وتَّبأ هبا ذمته كرجل يزكي كل سنة، ومت 
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 ات، فهنا خنرجها وتَّبأ هبا ذمته.احلول يف آخر سنواته يف الدنيا مث م
 : راج الزكاة، ومنعها خبالً مث ماتأما إذا تعمد ترك إخ

 فاملذهب  أهنا خترج وتَّبأ منها ذمته. 
رٌّ على عدم اإلخراج فكيف ينفعه عمل غريه؟  وقال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: إهنا ال تَّبأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ ألنه مص 

 صوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا .وقال: إن ن
 وما قال ـ رمحه هللا ـ صحيح يف أنه ال جيزئ ذلك عنه، وال تَّبأ هبا ذمته.
 وما قال ـ رمحه هللا ـ صحيح يف أنه ال جيزئ ذلك عنه، وال تَّبأ هبا ذمته.

عدم إخراجها من املال؛ ألهنا ال تنفع صاحبها، ولكن كوننا نسقطها عن املال هذا حمل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: ب
 وإن غلبنا جانب احلق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإن كانت عند هللا ال تنفع صاحبها.

كن واألحوط أننا خنرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة هبا، فال تسقط بظلم من عليه احلق، وسبق حقهم على حق الورثة، ول
 )الشرح املمتع ( .    ال تنفعه عند هللا؛ ألنه رجل مصر على عدم إخراجها.

 احلديث دليل على أنه جيوز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية ؟-3
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

َا إ ْن تـُْبُدوا الصََّدقَات  فَن ع مَّا ه َي َوإ ْن خُتُْفوَها َوتُـ لقوله تعاىل )  -أ ٌر َلُكْم َويَُكفن ُر َعْنُكْم م ْن َسين َئات ُكْم َواَّللَُّ مب  ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فـَُهَو َخيـْ
 ( . تـَْعَمُلوَن َخب ريٌ 

 ) ... فرتد على فقرائهم ( والفقراء صنف واحد من األصناف الثمانية .وحلديث الباب  -ب
 لمة بن صخر ( رواه ابن خزمية .) أمر بين ُزرَْيق بدفع صدقتهم إىل س وألن النيب -ج
 لَقب يصة ) أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة ، فنأمر لك هبا ( رواه مسلم . وقال -د

 أنه جيب التعميم . وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب الشافعي .

َا الصََّدقَاُت ل ْلُفَقرَاء  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام ل نَي َعَليْـ ) لقوله تعاىل   ... ( . َها َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوبـُُهْم َويف  الرن قَاب  إ منَّ
 . القول األول والصحيح

 احلديث دليل على أنه ال جيوز دفع الزكاة لغين بكسب أو مال .-4
 ا .وال خالف يف هذ:  قال ابن قدامة

 ( . تـُْؤَخُذ م ْن أَْغن َيائ ه ْم فـَتُـَردُّ َعَلى فـَُقرَائ ه مْ لقوله ) -أ
 . رواه مسلم(  سوي إن الصدقة ال َتل لغين وال لذي مرةٍ )   لقوله-ب
يسأالنه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآمها جْلَدْين فقال :  وعن عبيد بن عدي ) أن رجلني أخَّباه أهنما أتيا النيب -ج

 إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب ( رواه أمحد .
 ة ) إمنا الصدقات للفقراء .. ( فمفهومه أهنا ال َتل لغين .وأيضاً آلية الصدق-د
 . مة وجوهبا وهو إغناء الفقراء هباوألن أخذ الغين منها مينع وصوهلا إىل أهلها، وَيل حبك-ه

 : هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار . فائدة : ضابط الغىن
ُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض  من شروط الزكاة أن يكون مسلمًا ، لقوله ) احلديث دليل على أنه-6 فَإ ْن ُهْم َأطَاُعوا َلك ب َذل َك ، فََأْخَّب 
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 .... ( . َعَلْيه ْم َصَدَقةً 
 شروط وجوب الزكاة :

 بلوغ النصاب .الشرط األول : 
فإن مل يكن عند اإلنسان  ، َيتلف باختالف األموالوهو  فال بد أن يكون عند اإلنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع،

 نصاب فإنه ال زكاة فيه.
 ي رتب الشارع وجوب الزكاة عليهالنصاب: هو القدر الذ . 

 ودليل هذا الشرط أدلة كثرية :
ٍق َصَدَقٌة . َوال ف يَما ُدوَن مَخْس  َذْوٍد َصَدَقٌة . َوال ) لَْيَس ف يَما ُدوَن مَخْس  أََوا قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   َعْن َأيب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  

 ف يَما ُدوَن مَخَْسة  أَْوُسٍق َصَدَقٌة ( .
 ( . يف كل أربعني شاة شاة)  . قال : قال أنس  عنو 

 الشرط الثاين : مضي حول كامل .
 سنة كاملة ( .ر عليها حول وهي يف حوزة مالكها ) أي : أن يتم على املال بيد صاحبه بأن مي

 .] وهو خمتلف بني رفعه ووقفه [ ول عليه احلول ( رواه أبو داود ) ال زكاة يف مال حىت َي حلديث علي قال : قال 
 واألقوى أنه موقوف على أيب بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطين وابن عبد احلق وابن حجر .

كان يبعث عماله على الصدقة كل عام مث عمل بذلك   السنة الفعلية ، فإن النيب  –ه املختلف في –ويغين عن هذا األثر 
 اخللفاء مبا عملوه من سنته ، بل بعضهم من السعاة كعمر .

ومن النظر : اشرتاطه فيه رفق باملالك ليتمالك النماء فيواسي منه ، ألهنا لو وجبت يف كل شهر لكان ذلك ضررًا يف املالك أو 
 موال ، ولو وجبت يف السنتني أو الثالث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الزكاة .بأصحاب األ

 و السلع التجارية والنقود] وهي اإلبل والبقر والغنم [ ألنعام وهذا الشرط خاص با . 
 يكون أسهل وأيسر .اعتَّب احلول يف النعم ، ألهنا مرصدة للدر والنسل ، واحلول مظنة النماء ، فيكون إخراج الزكاة من الريع ف

 حر . الشرط الثالث : 
 ال ميلك ، ألن املال الذي بيده لسيده .ألنه ،  فال جتب على العبد

 مسلٍم .الشرط الرابع : 
ُْهْم : أَنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيه ْم َصَدَقةً حلديث الباب )..   .... ( . فَإ ْن ُهْم أَطَاُعوا َلك ب َذل َك ، فََأْخَّب 

 ما منعهم أن تقبل منهم نفقاِتم إال أهنم كفروا با هل وبرسوله ( .و)  لقوله تعاىل،  ر ال جتب عليه وال تصح منهفالكاف
 .وال يطالب هبا إذا أسلم 

 للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ( . قل)  لقوله تعاىل
 احلديث دليل على أن الزكاة ال تعطى لكافر . -7
الفًا يف  َأنَّ زََكاَة اأَلْمَوال  ال تـُْعَطى ل َكاف ٍر . قَاَل اْبُن اْلُمْنذ ر  : َأمجَْ  ة : القال ابن قدام  َع ُكلُّ َمْن حَنَْفُظ َعْنُه م ْن نـَْعَلُم بـَنْيَ َأْهل  اْلع ْلم  خ 

َّ َأْهل  اْلع ْلم  َأنَّ الذن من يَّ ال يـُْعَطى م ْن زََكاة  اأَلْمَوال  َشْيًئا . َوأَلنَّ النَّ  ْم ،  يب  ْن َأْغن َيائ ه  ْم َصَدَقًة تـُْؤَخُذ م  قَاَل ل ُمَعاٍذ : َأْعل ْمُهْم َأنَّ َعلَْيه 
ْم )يعين : فقراء املسلمني( ، َكَما َخصَُّهْم ب ُوُجوهب َ  ْم . َفَخصَُّهْم ب َصْرف َها إىَل فـَُقَرائ ه  ْم " انتهىَوتـَُردُّ يف  فـَُقرَائ ه   . ا َعَلى َأْغن َيائ ه 

 . َوال يـُْعَطى اْلَكاف ُر م ْن الزََّكاة  ، إال ل َكْون ه  ُمَؤلًَّفا: قال ابن قدامة و
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يَل إلَْيه  نـَْفُسهُ  ": وجاء يف املوسوعة ْسالم  ل َتم   . تـُْعَطى الزََّكاة  ل ْلَكاف ر  الَّذ ي يـُْرَجى إْسالُمُه تـَْرغ يًبا َلُه يف  اإل 
 على وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون ، وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على قولني : قوله ) يف أمواهلم .. ( دليل -8

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
  لعموم األدلة اليت تدل على وجوب الزكاة يف مال األغنياء ومل تستثن .-أ

فالزكاة واجبة يف املال ، فهي عبادة مالية  ، وحديث الباب ) يف أمواهلم (قال تعاىل ) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ... (  -ب
  جتب مىت توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور احلول .

( وكل األغنياء من عاقل وجمنون ، وصغري وكبري ، حمتاج إىل طهارة هللا هلم ...  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم قوله تعاىل )-ج
 وتزكيته إياهم .

ْر لَُه، )  قَالَ  ، َعْن أَب يه ، َعْن َجدن ه ؛ َعْبد  َاَّللَّ  ْبن  َعْمر ٍو؛ َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ  َوَعْن َعْمر و ْبن  ُشَعْيبٍ  -د َ يَت يًما َلُه َماٌل، فـَْلَيتَّج  م ْن َويل 
ُّ، َوإ ْسَنادُ ( َواَل يـَتـْرُْكُه َحىتَّ تَْأُكَلُه اَلصََّدَقُة  ْم ذ يُّ، َواَلدَّاَرُقْطين   .ُه َضع يف ٌ َرَواُه اَلرتن 

ـوألن املعىن الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر هللا جل وعال وطهارة املال ، يسري على مال الصيب واجملنون ، إذ مها  -ه 
 حباجة إىل شكر هللا وطهارة أمواهلم أسوة بغريهم من األغنياء .

: شكراً  هل تعاىل على نعمة املال ،  األمر األول:  رينألموذلك و_وأيضاُ فإن املقصود من الزكاة سد خلة الفقري من مال الغين، 
 : تطهرياً للمال ، وماهلما قابل ألداء القربات منه ، وهو حمل للشكر وحمل للتطهري . األمر الثاين

 وألن الزكاة واجب مايل ، فتجب يف ماهلما كغريمها من ذوي اليسار .-ز
 يقل هلم ال تأخذوا الزكاة من مال اجملانني والصبيان مع كثرة وجود ذلك. كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ومل  وألن النيب -ك
، فقد قال بوجوهبا : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر وال يعلم هلم خمالف ، قال عمر )  أن هذا قول أصحاب النيب -ظ

 اجتروا يف أموال اليتامى وال تأكلها الصدقة ( رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح .

 ال جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون .:  القول الثاين
 .وهذا مذهب أيب حنيفة 

 ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت َيتلم ، وعن اجملنون حىت يفيق ، . . . ( .  قوله ل-أ

 كالصالة واحلج .  وألهنا عبادة حمضة فال جتب عليه-ب

والصيب واجملنون ال ذنوب عليهما حىت َيتاجا إىل التطهري ا ( َطهن ُرُهْم َوتـُزَكن يه ْم هب  َدَقًة تُ ُخْذ م ْن أَْمَواهل  ْم صَ ولقوله تعاىل )  -ج
 والتزكية .

 قول اجلمهور .والصحيح 

 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ؟ 
 اجلواب :

 ماهلما .فاملراد به رفع اإلمث والوجوب عليهما ، والزكاة ال جتب عليهما وإمنا جتب يف  أما احلديث
 فإن التطهري ليس خاصاً بالذنوب ، وإمنا هو عام يف تربية اخللق وتزكية النفس . وأما اآلية

 من الذي يتول إخراج الزكاة عنهما ؟ 
فإن الويل َيرجها عنهما من ماهلما ؛  -يعين وجوب الزكاة يف مال الصغري واجملنون  –إذا تقرر هذا  قال ابن قدامة يف املغين :

اة واجبة ، فوجب إخراجها ، كزكاة البالغ العاقل ، والويل يقوم مقامه يف أداء ما عليه ؛ وألهنا حق واجب على الصيب ألهنا زك
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 ه .عنهما ، كنفقة أقارب واجملنون ، فكان على الويل أداؤه
ا َيرج من ماهلما هلما كم، وجيب على الويل إخراجها من مايف مال الصيب واجملنون بال خالف الزكاة عندنا واجبة :قال النوويو 

مل َيرج الويل الزكاة وجب على الصيب واجملنون بعد   ذلك من احلقوق املتوجهة إليهما، فإن، ونفقة األقارب وغريغرامة املتلفات
 موع( )اجملا.   يسقط ما توجه إليهم، لكن الويل عصى بالتأخري فالألن احلق توجه إىل ماهلما ،لوغ واإلفاقة إخراج زكاة ما مضىالب

 استدل باحلديث من قال : ال جيوز نقل الزكاة إىل بلد آخر ؟ وهذه املسألة خمتلف فيها .-9
 َترير حمل النزاع :

o . ال خالف يف مشروعية تفريق الزكاة يف بلد املال الذي وجبت فيه الزكاة 
o . أيضاً ال خالف يف جواز نقلها إذا استغىن أهل بلد املال 

  يستغن أهل بلد املال ؟واختلفوا يف نقلها إذا مل
 : ال جيوز نقلها من بلد املال مطلقاً . القول األول

 والشافعية .، وهذا مذهب احلنابلة 
  فقرائهم ( .صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف حلديث الباب ) -أ

ء بلد املال به دون غريهم ، أي فقراء أهل وجه الداللة : أنه قيد الصرف بأن يكون يف فقرائهم ، وهو أمر يشعر باختصــــاص فقرا
 اليمن . 

وقالوا : إن زياد بن أبيه ملا بعث عمران بن حصني ساعيًا يف الزكاة ، فلما قدم عليه عمران ، قال له : أين املال ، قال  -ب
كنا نضعه يف عهد رسول ووضعناه فيما   مث قال : أخذناها من حيث كنا نأخذها يف عهد رسول هللا  ؟عمران : أللمال بعثتين 

 ، أي أنه صرفها يف أهلها . هللا 
 ] كقرابة حمتاجني ، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد املال [ : جيوز النقل للمصلحة الشرعية  القول الثاين

 وهذا قول احلنفية ، واختاره ابن تيمية .
  مل يفرق بني فقراء وفقراء .واستدلوا بالعمومات ) إمنا الصدقات للفقراء ... ( قالوا : إن هللا-أ

 وحبديث معاذ ) ... فرتد يف فقرائهم ( قالوا املراد بالفقراء هنا فقراء املسلمني .-ب
قاله له ) أقم عندنا حىت تأتينا الصدقة  –يريد منه العون على هذه احلمالة  وقد َتمل محالة وقدم على النيب  –لَقب يصة بن املخارق  وبقوله -ج

 ] هذا من أقوى األدلة [ . ا ( فدل على أن الصدقات تأيت إىل النيب فنأمر لك هب
 . الصحيحوهذا القول هو 

 األفضل أن يفرقها يف فقراء بلده ؟-10
 ألن يف ذك فوائد :

نده من أنه أيسر ، وأقل خوفًا ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضًا أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به ومبا ع
 املال ، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورمحة .

 .األفضل أن يفرق زكاته بنفسه -11
لينال أجر القيام بتفريقها ، وليَّبئ ذمته بيقني ، ويدفع عن نفسه املذمة وال سيما إذا كان غنياً مشهوراً ، ورمبا ينال دعوة صادقة 

 ري وهو يف وقت كربة فيتذكرها الفقري ويدعو له كل ما تذكره ، لكن جيوز أن يوكل من يدفعها عنه .من فقري ، ورمبا يعطيها للفق
 مشروعية بعث السعاة .
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 كثرية :قاضياً ومعلماً ، وفضائل معاذ   فضيلة معاذ ، حيث بعثه رسول هللا احلديث دليل على -12
 .رواه أبو داود  ) إين أحبك يف هللا ( قال له الرسول 

 .رواه الرتمذي ) أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ (  قال الرسول و 

. العباد وما حق العباد على هللا ..) هل تدري ما حق هللا على م دون بقية الصحابة ، كحديث خصه ببعض العل أن الرسول 
 أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً ( .

 أن الصلوات أعظم واجب بعد الشهادتني .  -13
 .عدد الصلوات املفروضة مخس صـلوات  أن-14

 أيضاً :ويدل لذلك  
: ) مخـس صلــوات يف اليــوم والليلـة ، قـال : هـل علـي غريهـا ؟ قـال :  حديث األعرايب الذي قال له رسول هللا -أ

 .متفق عليه ال ، إال أن تطوع ( . 
ـنَـُهنَّ الصَّـالَُة اخلَْ  )قَـاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  حديث أيب هريرة .  -ب َمـا ملَْ تـُْغـَش  ْمـُس َواجلُُْمَعـُة إ ىَل اجلُُْمَعـة  َكفَّـارٌَة ل َمـا بـَيـْ

 ر ( رواه مسلم .اْلَكَبائ  

ْنـُه ُكـلَّ يـَـْوٍم مَخْـَس َمـرَّاٍت  قـال ) حديث أيب هريـرة . أن رسـول هللا  -ج ـُل م  أَرَأَيـْـُتْم لَـْو َأنَّ نـَْهـرًا ب بَـاب  َأَحـد ُكْم يـَْغَتس 
ــْن َدرَن ــه  َشــَهــْل يـَبْـ  ــْن َدرَن ــه  َشــ«. ٌء يْ َقــى م  َقــى م  ــاُلوا اَل يـَبـْ ــَلَوات  اخْلَْمــس  ميَْ » َقــاَل ،  ءٌ يْ َق ــُل الصَّ ــَذل َك َمَث ُحــو اَّللَُّ هب  ــنَّ َف
 ا ( متفق عليه .اخلَْطَايَ 

 دليل على أن الزكاة أوجب األركان بعد الصالة .  -15
 .زكاة بني الصالة واليقرن هللا كثرياً ما -16

إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني  قيل :
 بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .

 كاة رأس العبادات املالية .الصالة رأس العبادات البدنية ، والز  وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :

ما جيمع تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن ، ألن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة والنفقة  اً وكثري :  قال السعدي
للمعبود ، وسعيه يف نفع اخللق ، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم متضمنة لإلحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخالصه 

 هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 
 أن اإلمام هو الذي يتوىل قبض الزكاة وصرفها ، إما بنفسه ، وإما بنائبه .-17
 وبصرياً فيما يدعو إليه ، والعلم هنا يشمل : ه جيب على الدعية أن يكون عاملاً أن -18

 واًل / العلم حبال املدعو : أ
ملعــاذ حــني بعثــه إىل الــيمن : ) إنــك تــأيت قومــاً أهــل كتــاب ( ليعــرف حــاهلم ويســتعد هلــم ، فتعــرف مســتواه العلمــي  وهلــذا قــال 

 ومستواه احلديثي ، حىت تتأهب له وجتادله .
 ثانياً / العلم فيما تدعو إليه : 

 بأن يكون عاملاً باحلكم الشـرعي . 
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على العامل يف الزكاة أخذ كرائم املال ، وَيرم على صاحب املال إخراج شرار املال ، بل َيرج الوسط ، فإن طابت َيرم -19
 نفسه بالكرمية جاز .

 أن شهادة أن ال إله إال هللا هي أول ما يدعى إليه الناس . -20
ر وال القصـــد إىل النظـــر ، وال وفيـــه أن أول واجـــب جيـــب علـــى املكلـــف هـــو شـــهادة أن ال إلـــه إال هللا ، ال النظـــ-21

مر بــه العبــد الشــك ، كمــا هــي أقــواٌل ألربــاب الكــالم املــذموم ، بــل أئمــة الســلف كلهــم متفقــون علــى أن أول مــا يــؤ 
 متفق عليه . إال هللا وأين حممداً رسول هللا( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله: )، كما قال الشهادتان

 ة يف الدعوة إىل هللا .مشروعية بعث السعا -22
 أن خماطبة العامل ليست كمخاطبة اجلاهل . -23
 التنبيه على أنه ينبغي لإلنسان أن يكون على بصرية يف دينه ليتخلص من شبهات املشبهني .  -24
 فيه أن البداءة بالدعوة والتعليم باألهم فاألهم . -25
 التنبيه على التعليم بالتدريج .  -26
الفقـراء بالـذكر مـع أهنـا تـدفع إىل اجملاهـد  ؤخذ من األغنياء وتصرف إىل الفقراء ، وإمنا خص النيب أن الزكاة ت-27

  والعامل وحنومها ألن الفقراء ـ وهللا أعلم ـ هم أكثر من تدفع إليهم .
 فيه التحذير من مجيع أنواع الظلم .-28
 ان الوتر غري واجب .-29

 ج ، فأشكل ذلك على كثري من العلماء . يذكر يف احلديث الصوم واحلتنبيه : مل
قال شـيخ اإلسـالم : أجاب بعض الناس ، أن بعض الرواة اختصر احلديث ، وليس كذلك ، فإن هذا طعن يف الرواة ، والصحيــح 

م واحلـج أمره مبا حضر وجوبه ، وهو التوحيد والرسالة والصـالة والزكـاة ، فهـذه فرضـت مـن حـني اإلسـالم ، وأمـا الصـو  أن النيب 
 فلم َيضر وقتهما ألن بعثه كان يف ربيع األول . 

) لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقة  . َوال ِفيَما ُدوَن ََخِْس  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 171
 . (َقة  َذْوٍد َصَدَقة  . َوال ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍق َصدَ 

---------- 
 فخمس أواق هي مئتا درهم . ، احلديث أربعون درمهاً باالتفاق ومقدار األوقية يف هذا:  قال يف الفتحمجع أوقية ، ( َأَواقٍ  )
 أي زكاة . ( َصَدقَة   ) 
 من الواحد إىل العشرة من اإلبل .(  َذْودٍ  )
 [ صاع . 300يكون نصاب احلبوب] مجع وْسق ، وهو ستون صاعاً باالتفاق ، ف(  َأْوُسقٍ  )

 ذلك . رمهاً ، فال زكاة فيما أقل مند 200[ أواق يعين :  5]  احلديث دليل على أن نصاب الفضة-1
 ( . لَْيَس ف يَما ُدوَن مَخْس  أََواٍق َصَدَقةٌ لقوله ) 

: ليس فيما  لقول النيب درهم من الفضة صدقة ، ال نعلم فيه خالفاً ،  200: ال جتب فيما دون :  قال ابن قدامة
درمهًا ففيها مخسة دراهم ال خالف بني العلماء يف  200دون مخس أواق صدقة ، واألوقية أربعون درمهًا ، فإذا بلغت 

 ذلك ، والواجب فيه : ربع العشر بغري خالف .
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( درهم  200سألة وتبني يل أن ) قال الشيخ الطيار : أما معرفة كم تساوي من اجلرامات يف العصر احلاضر ، فقد حبثت هذه امل
 ( جراماً من الفضة . 460تساوي ) 

 غرام [ . 80مثقاال . ]  20أما نصاب الذهب :  -
 مثقاالً باتفاق األئمة األربعة . 20:  جيب يف الذهب إذا بلغ  قال يف حاشية الروض

 ومقدار الزكاة : ربع العشر .
 لم يف أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر .:  ال نعلم خالفاً بني أهل الع قال ابن قدامة
 كيفية الزكاة :

[ غرام فإننا نزكيه ومقدارها ربع العشر ، وكيفية ذلك : أن نقسم القيمة على أربعني ، فما خرج  80إذا بلغ الذهب ] 
 [ ألفاً ففيه ألف لاير ، وهكذا . 40فهو الزكاة ، فإذا كان احللي ] 

أواق، وهي مائتا درهم بنص احلديث واإلمجاع، وأما الذهب فعشرون مثقاالً واملعول فيه على فنصاب الفضة مخس   :قال النووي
 .   اإلمجاع

( جرام ففيه 85جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ )85: والنصاب )أي الذهب( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
( فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان احللي 40بأن نقسم القيمة على )الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك 

 . ( وعلى هذا نقيس1000( فزكاته )40.000يساوي )
 شروط الزكاة يف الذهب والفضة . -

 بلوغ النصاب . أواًل :
 : مضي حول كامل .ثانياً 

 احلديث دليل على وجوب الزكاة يف الفضة وكذلك الذهب وهذا باإلمجاع .-2
ْرُهْم ب َعَذاٍب أَل يمٍ ال تعاىل ) ق  ( . َوالَّذ يَن َيْكن ُزوَن الذََّهَب َواْلف ضََّة َوال يـُْنف ُقونـََها يف  َسب يل  اَّللَّ  فـََبشن 

َها َحقََّها إ الَّ إ َذا َكاَن يـَْوُم اْلق َياَمة  ُصفن حَ ) وقال  نـْ ب  َذَهٍب َواَل ف ضٍَّة اَل يـَُؤدن ى م  َها َما م ْن َصاح  َى َعَليـْ ْت َلُه َصَفائ َح م ْن نَاٍر فَُأمحْ 
َا َجْنُبُه َوَجب يُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بـََرَدْت أُع يَدْت َلُه يف   يف   نَي أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يـُْقَضى بـَنْيَ اْلع َباد   نَار  َجَهنََّم فـَُيْكَوى هب  ْقَدارُُه مَخْس  يـَْوٍم َكاَن م 

 ( رواه مسلم . مَّا إ ىَل اجْلَنَّة  َوإ مَّا إ ىَل النَّار  فـَيُـَرى َسب يُلُه إ  
 ومثل اإلبل هبيمة األنعام كالبقر والغنم . (َوال ف يَما ُدوَن مَخْس  َذْوٍد َصَدَقةٌ )وجوب الزكاة يف اإلبل لقوله احلديث دليل على -3

بقر وال غنم ، ال يؤدي زكاِتا ، إال جاءت يوم : ) ما من صاحب إبل وال  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 
 القيامة أعظم ما كانت وأَسنه تنطحه بقروهنا . . . ( .

 أن نصاب اإلبل يبدأ من مخس فما فوق ، فال زكاة يف ما أقل من مخس من إبل .احلديث دليل على -4
 كالتاِل :  120 – 5ونصاب اإلبل من 

 : شاة واحدة . 5-9
 : شاتني . 14 -10
 شياه  . 3:  19 -15
 شياه . 4:  24 -20
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 : بنت خماض . 35 – 25
 بنت لبون . 45 – 36
 حقة . 60 – 46
 جذعة . 75 – 61
 بنتا لبون . 2[  90 – 76] 
 [ حقتان . 120 – 91] 

 ، يف كل مخسني حقة ، ويف كل أربعني بنت لبون . 120وعلى هذه املقادير انعقد اإلمجاع . مث بعد : 
 واحدة وبنتا لبون . : فيها حقة 130

 حقاق . 3: فيها  150 
 بنت اللبون : هي أنثى اإلبل متت هلا سنتان وَسيت بذلك ألن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لنب غالباً .

 بنت خماض : أنثى اإلبل وهلا سنة واحدة ، وَسيت بذلك ألن الغالب أن أمها حامل .
 تحقت أن يطرقها الفحل .حقة : األنثى هلا ثالث سنوات َسيت بذلك ألهنا اس

 سنوات . 4جذعة : أنثى اإلبل ومتت هلا : 
 البقر :

 . 30يبدأ نصابه من : 
 ال زكاة فيما دون الثالثني من البقر وهو قول مجهور العلماء  . : قال ابن قدامة

 .رواه أبو داود  بعني مسنة (أر ومن كل  و تبيعــةبعثه إىل اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعـاً أ  عن معاذ ) أن النيب 
 : فيها : تبيع أو تبيعة . 30
 : مسنة . 40

 وهكذا : يف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة .
 : تبيعتان . 60
 : تبيع ومسنة . 70
 : مسنتان . 80

 التبيع : ما له سنة واحدة ، وَسي بذلك ألنه يتبــع أمه .
 مسنة : وهي أنثى هلا سنتان .

 لغنم :ا
 أمجع العلماء على أن أول نصاب الغنم أربعون .

 : شاة واحدة . 120 -40
 : شاتان . 200 -121
 : ثالث شياه . 399 – 201
 شياه . 4:  499 – 400

 وهكذا يف كل مائة شاة شاة .
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 لكن ال بد أن تكون سائمة وهي اليت ترعى أكثر احلول . كما سبق .
 يشرتط يف زكاة هبيمة األنعام :-4

 جتب الزكاة يف هبيمة بشروط :
 أن تكون سائمة . ) ترعى أكثر احلول ( . األول :

دن يَق  َعْن أََنٍس  -أ َعَلى اَْلُمْسل م نَي، َواَلَّيت  أََمَر  َهذ ه  َفر يَضُة اَلصََّدقَة  اَلَّيت  فـََرَضَها َرُسوُل َاَّللَّ   )َكَتَب لَه ُ  أَنَّ أَبَا َبْكٍر اَلصن 
َا َرُسولَه َاَّللَُّ  اَئة  َشاةٍ  َشاةٌ ، ... هب   رواه البخاري .(  َويف  َصَدَقة  اَْلَغَنم  َسائ َمت َها إ َذا َكاَنْت أَْربَع نَي إ ىَل ع ْشر يَن َوم 
ٍل: يف  أَْربَع نَي ب ْنُت لَُبوٍن، اَل تـَُفرَُّق إ ب ٌل يف  ُكلن  َسائ َمة  إ ب  )  بـَْهز  ْبن  َحك يٍم، َعْن أَب يه ، َعْن َجدن ه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ  وحلديث -ب

َا َساهب   ... ( رواه أبو داود .َعْن ح 
ر السوم ال بد له من فائدة يعتد هبا ، صيانة لكالم ن املعلوفة ال زكاة فيها ، ألن ذكْ فذْكر السوم يف احلديث يدل مبفهومه على أ

 الشارع عن اللغو .
ويعلفها  –مثاًل  –ة األنعام إال إذا كانت سائمة أكثر احلول ترعى الكأل املباح ، بأن ترعى سبعة أشهر فال جتب الزكاة يف هبيم

مخسة أشهر ، واعتَّب األكثر ، ألن له حكم الكل ، وهذا خبالف املعلوفة فال زكاة فيها ، ألهنا تكثر مؤنتها ، فيشق على النفوس 
 إخراج الزكاة منها ، خبالف السائمة .

 كر العلماء أهنا إذا كانت ترعى أكثر احلول فهي سائمة .وقد ذ 
 : شخص عنده أغنام ، ْثانية أشهر ال يعلفها ] يف الَّب [ وأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاِتا زكاة هبيمة األنعام . مثال

 أن تبلغ نصاباً . الثاين :
 . 40، والغنم من :  30، والبقر من :  5وقد تقدم ذلك ، اإلبل يبدأ من : 

 مضي عام كامل . الثالث :
 وقد تقدم دليله .

 وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار .-5
 وهو واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع .

 ض ( .كسبتم ومما أخرجنا لكم من األر   يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ) قال تعاىل
 ه ( .وآتوا حقه يوم حصاد  )وقال تعاىل

لكن صاع حلديث الباب ) ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ،  300[ أوسق :  5بوب والثمار ] أن مقدار نصاب احل-6
 ُيتلف كم ُيرج :

 :  فيما سقي مباء السماء واألهنار وحنوها فيما ليس فيه مؤونة كثرية . العشر
 : فيما سقي بالنواضح وغريها مما فيه مؤونة كثرية . ونصف العشر 

رواه قال : ) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (  عن ابن عمر  ـ عن النيب 
 .البخاري  

 وأليب داود : ) إذا كان بعاًل العشر ، وفيما سقي بالسواين أو النضح نصف العشر ( . 
 : املراد به املطر . السماء

 العيون : األهنار اجلارية اليت يستسقى منها .
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 : هو الذي يسقي بعروقه من غري سقي  . عثرياً : قال اْلطاِب أو كان
 : األشجار اليت تشرب بعروقها من األرض . البعل:  أو كان بعالً 

 : مجع سانية ، وهي الدابة من اإلبل أو البقر أو احلمر ذاهبة وآيبة خترج املاء من البئر . السواين
 الشرع ال إىل العرف .يف احلديث أن تقدير النصاب املخرج مرده إىل -7
 أن الغين يف باب الزكاة هو من ملك نصاباً .-8

 قَاَل ) لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم يف َعْبِدِه َوال فـََرِسِه َصَدَقة  ( . َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 172
 َويف َلْفٍظ ) إالَّ زََكاَة اْلِفْطِر يف الرَِّقيِق ( .

---------- 
 اإلضافة هنا لالختصاص والتمليك ، أي يف عبده الذي ملكه خمتصاً به .( يف َعْبِدِه ) 
 أي الفرس الذي اختصها لنفسه ، يركبها وجياهد فيه ويسابق عليه .(  فـََرِسهِ وال ) 
 أي : زكاة .(  َصَدَقة  )
 كاة ، فاألموال املعدة للقنية أو االستعمال ال زكاة فيها.احلديث دليل على أنه ليس على املسلم فيما يقتنيه من العبيد واخليل ز -1

قال النووي : هذا احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها ، وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيق إذا مل تكن للتجارة ، وهبذا قال 
 .العلماء كافة من السلف واخللف 

 ا .كلها : أنه ال صدقة فيهفهذا احلديث أصل يف املقتنيات  : قال ابن امللقن 
ْنَد اْلُعَلَماء  جَمَْرى اْلَعب يد  َويف  َهَذا احلَْد يث  م َن اْلف ْقه  َأنَّ اخْلَْيَل اَل زََكاَة ف يَها ، َوَأنَّ اْلَعب يَد اَل زََكاَة ف يه ْم ، َوَجَرى ع   : وقال ابن عبد الَّب

ْرث  ين  َواجلََْواه ُر َوَسائ ُر اْلُعُروض  َوالدُّوُر وَُكلُّ َما يـُْقتَـىَن م ْن َغرْي : اْلَعنْي  ] أي الذهب والفضة [ ، َواحلَْ َواخْلَْيل  : الثن َياُب َواْلُفُرُش َواأْلََوا
َية  ، َوَهَذا ع ْنَد اْلُعَلَماء  َما ملَْ يُر ْد ب َذل َك أَْو ب َشْيٍء م ْنُه جت َارٌَة   .، َواْلَماش 

 .ث نص على أنه ال زكاة يف العبيد وال اخليل ، وهو إمجاع فيما كان للخدمة والركوب احلديوقال الصنعاين : 
فليس على املسلم صدقة يف فراش البيت ، وأواين البيت ، وسيارة الركوب ، وما أشبه ذلك ، فكل ما اقتناه اإلنسان وعليه : 

 كان ، فليس فيه زكاة .لنفسه من أي شيء  
 ال زكاة فيها ، وهذا مذهب مجهور العلماء إىل أنه ال زكاة فيها إال إذا كانت للتجارة . احلديث دليل على أن اخليل-2
 حلديث الباب . -أ

وأما اخليل والبغال واحلمري واملتولد بني الغنم والظباء ، فال زكاة فيها ، وهذا إذا مل تكن للتجارة ، فإن كانت هلا قال النووي : 
 . ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة (قال  رضي هللا عنه أن النيب  وجبت زكاِتا ؛ ملا روى أبو هريرة

 ) قد عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق ( رواه الرتمذي وأبو داود . وحلديث علي . قال : قال  -ب
 ي .وحكى الرتمذي عن البخاري تصحيح هذا احلديث، وقد حسنه احلافظ، وقال الدارقطين: الصواب وقفه على عل

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : يلجأ بعض الناس ممن أفاء هللا عليهم بنعمة املال إىل اقتناء اخليول األصلية باهظة الثمن 
 اليت يصل ْثن الواحد منها آالف الدنانري، من أجل إشراكها يف السباقات هبدف احلصول على اجلوائز اليت ختصص لذلك ، 

  .ل ونتاجها ، هل جتب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها ؟والسؤال : هذه اخلي
إذا كان الواقع ما ذكر من أهنا تشرتى لالقتناء ال للبيع فال زكاة فيها ؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : ) ليس على  :فأجابوا 

 .الرجل يف فرسه وال عبده صدقة ( متفق على صحته 
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 ال بعدم وجوب الزكاة يف احللي املعد لالستعمال ، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولني :استدل باحلديث من ق-3
 فيه الزكاة : القول األول: 

اب ، وعبد هللا بن عمرو، وعائشة، وسعيد بن جبري، وابن املسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وبه قال عمر بن اخلط
اهيم، وابن ، وإبر ي، وعطاء بن أيب رباح، وعبد هللا ابن شداد، ومكحول، وعلقمة، واألسودوحممد بن سريين، وجماهد، والزهر 

 ، والصنعاين .املبارك، وابن شَّبمة، والطحاوي، وابن حزم، وابن املنذر
 وهو مذهب أيب حنيفة .

 ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني رمحهما هللا تعاىل .
 أدلتهم :والشنقيطي ، وأبو بكر اجلزائري ، وصاحل البليهي . ورجحه احتياطاً : اخلطايب ، 

ْرُهْم ب َعَذاٍب أَل يمٍ لقوله تعاىل ) -أ  ( . َوالَّذ يَن َيْكن ُزوَن الذََّهَب َواْلف ضََّة َوال يـُْنف ُقونـََها يف  َسب يل  اَّللَّ  فـََبشن 

غريها من احلقوق ، واآلية عامة يف مجيع الذهب والفضة ، مل عدم إخراج ما جيب فيهما من زكاة و  واملراد بكنز الذهب والفضة :
 ختصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج احللي املباح املستعمل من هذا العموم فعليه الدليل .

َها َحقََّها إ الَّ إ َذا)  ما ثبت يف حديث مسلم من قوله -ب نـْ ب  َذَهٍب َواَل ف ضٍَّة اَل يـَُؤدن ى م  َكاَن يـَْوُم اْلق َياَمة    َما م ْن َصاح 
َها َف  نَار  َجَهنََّم فـَُيكْ ـُصفن َحْت َلُه َصَفائ   َى َعَليـْ َا َجْنُبُه َوَجب يُنُه َوَظهْ ـَح م ْن نَاٍر فَُأمحْ   واحلديث عام .( رُُه ـَوى هب 

َّ أَنَّ ا ْمرَ  )َعْن َعْمر و ْبن  ُشَعْيٍب، َعْن أَب يه ، َعْن َجدن ه ؛ : حديث الباب -ج َوَمَعَها ا بـَْنٌة هَلَا، َويف  يَد  ا بـَْنت َها م ْسَكَتان   أًَة أََتت  اَلنَّيب 
 : أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من نار ... ( . م ْن َذَهٍب، فـََقاَل هَلَا: "أَتـُْعط نَي زََكاَة َهَذا؟" قَاَلْت: اَل. قَالَ 

  . إسناده صحيح  وقال ابن امللقن :  . سناده قوي إ وقال النووي :  .إسناده قوي  : قال ابن حجر
 . إسناده حسن  وقال األلباين :  . رجاته احلسن أقل د :  وقال الشنقيطي

ويف يدي فتختان من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن  حديث عائشة قالت : ) دخل علي رسول هللا -د
 م .رواه أبو داود واحلاكن زكاِتن ؟ قلت : ال ، قال : هو حسبك  من النار ( ؤديـأتزين لك يا رسول هللا ، فقال : أت

 وصححه األلباين . .  إسناده حسن:  قال النووي
 أنه ال زكاة فيه  .القول الثاين : 

شعيب ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأَساء ، وعمرة بنت عبد الرمحن ، واحلسن البصري ، وطاووس ، وال
 وابن املسيب .

 ب مالك ، والشافعي ، وأمحد . وهو مذه
 ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة ( . الباب ديث حل-أ

 .أن أموال القنية ال زكاة فيها  هذا احلديث أصل يف:  قال النووي
 .رواه البيهقي  س يف احللي زكاة (: ) لي يف قوله  حديث جابر -ب

 . ، واملنذري ، وابن دقيق العيد  وزيأنه صححه : أبو زرعة ، وابن اجل فقد ذكر الشيخ البسام : وهذا خمتلف فيه :
 وضعفه األلباين .، باطل ال أصل له :  وقالوضعفه : البيهقي ، 

 للنساء ) تصدقن ولو من حليكن ( متفق عليه . قوله  -ج
 لو كانت الصدقة فيه واجبة ، ملا ضرب به املثل يف صدقة التطوع . وجه الداللة : فيه داللة على أنه ال زكاة يف احللي ، ألنه

 أمرهم بالزكاة يف ذلك . صحابة كانت هلم أموال من احللية ما هو معروف ومل يثبت أنه أن ال-د
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 وروي هذا القول عن مجع من الصحابة .-هـ
 غ عشرة آالف ؟ قال : كثري ( أخرجه عبد الرزاق .فقد جاء عن جابر ) أنه سئل : أيف احللي زكاة ؟ قال : ال ، قيل : وإن بل

وعن نافع ) أن ابن عمر كان َيلي بناته وجواريه الذهب مث ال َيرج من حليهن الزكاة ( أخرجه مالك ، قال الشنقيطي : هذا 
 اإلسناد يف غاية الصحة .

 وعن أنس ) أنه سئل عن احللي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ( أخرجه البيهقي .
لزكاة إمنا جتب يف املال املعد للنماء ، واحللي ليس معدًا لذلك ، ألنه خرج عن النماء بصناعته حليًا يلبس ويستعمل أن ا -و

 وينتفع به ، واملرأة إمنا متلكه بقصد االنتفاع الشخصي والتزين والتجمل ، ال بنية النماء واالستثمار .
  ؟أجاب هؤالء عن أدلة القول األول ِباذا 

 أجابوا :
 ن اآلية واحلديث ، هذه عمومات ، وهلذا العموم أدلة ختصص معناه وتقيد إطالقه .قالوا : إ-أ

 أما األحاديث اليت فيها األمر بإخراج الزكاة ) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغريه ( ففيها ضعف   -ب

 و بن شعيب .ورجح النسائي إرسال حديث عمر ، ليس يصح يف هذا الباب شيء  : قال الرتمذي 
 .شيء يف الذهب  : مل يثبت عن النيب قال ابن عبد الْب 

  ؟أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاين ِباذا 
 أن حديث ) ليس يف احللي زكاة ( ضعيف .أجابوا : 

 وعلى فرض صحته : فأنتم ال تقولون به ، حيث أهنم يوجبون الزكاة يف الذهب إذا أعد للنفقة واألجرة .
وأما حديث ) تصدقن ولو من حليكن ( فإن هذا احلديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة ، وال نفيه ، وإمنا فيه األمر  -ب

 بالصدقة حىت من حاجات اإلنسان 
 القول األول ، وهللا أعلم . والراجح
 مجاع على وجوب الزكاة فيه .ابق يف احللي املباح ، أما احملرم فقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلف الساخلالفائدة : 

 . الزكاة بغري خالف بني أهل العلم فيها   قال ابن قدامة :
 . حملرم فتجب الزكاة فيه باإلمجاع أما احللي ا:  قال النووي

 إذا اختذت املرأة حلياً فيه صورة حمرمة .مثال : 
 ما حكم احللي إذا اختذ للكراء والنفقة ؟ 

 فيه الزكاة .
 ىل النفقة باع منه ، ففيه الزكاةمثل رجل عنده ذهب لنفقته ، كلما احتاج إالنفقة : رة . أي األجالكراء : 

ُر ُجَبار  . َواْلَمْعِدُن ُجَبار   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 173  .. َويف الر َِكاِز اْْلُْمُس ( قَاَل ) اْلَعْجَماُء ُجَبار  . َواْلِبئـْ
---------- 

 ( البهيمة ، وَسيت بذلك ألهنا ال تتكلم .) اْلَعْجَماُء 
يعين هدر ال ضمان فيه ، ويف رواية ) جرحها جبار ( واملراد ِبرحها : ما َيصل من تعدي العجماء من اجلراحة ، ( ُجَبار  ) 

 عَّب باجلرح ألنه األغلب .وليست اجلراحة خمصوصة بذلك ، بل كل اإلتالفات ملحقة هبا ، وإمنا 
أي : هدر ، واملعىن : أن من استأجر رجاًل  للعمل يف معدن مثاًل ، فهلك فهو هدر ، وال شيء على من (  َواْلَمْعِدُن ُجَبار  ) 
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 استأجره .
ما وجد من دفن اجلاهلية . ) حيث يكون عليه عالمة الكفار ، مثل رجل وجد يف األرض مدفوناً حلياً الركاز : (  َويف الر َِكازِ ) 

عالمة الكفار كصلبان ، فهذا من مال الكفار ألن املسلمني ليس هذا شعارهم ، أو وجد دراهم ال تستعمل إال يف بالد عليها 
 الكفار .

 إن مل تكن عليه عالمة الكفار فهو لقطة .
راء إتالفها ـــــأن األشياء اليت َيصل منها تلف خارج قدرة اإلنسان وتسببه وإمهاله ، أنه ليس عليه من جاحلديث دليل على -1

 شيء .
 وذلك كالبهيمة اليت مل يفرط يف إرساهلا ومل يكن متصرفاً فتتلف زرعاً أو تضر أحداً بعض  أو ضرب بيدها أو نفح برجلها .

 وكذلك لو أمره بدون إكراه له أو تغرير به ، بنزول يف بئر أو عمل فال ضمان على اآلمــر ، ألنه مل َيصل منه تعد وال تفريط .
 لو أكرهه على ذلك ، أو كان يعلم أن هذه األشياء وحنوها خطراً فغره ومل يعلم بذلك ، فإن عليه الضمان .أما 

 وقد اختلف العلماء رمحهم هللا إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع .
 فأكثر العلماء على أن ما أفسدته البهائم لياًل يضمنه أرباب املاشية بقيمته .

 .رواه أبو داود  املواشي بالليل ضامن على أهلها (قضى أن على أهل احلوائط حفظها يف النهار وما أفسدته  حلديث ) أن النيب 

 واحلائط هو البستان إذا كان عليه جدار. 
 .   ) التلخيص احلبري ( .قال الشافعي عن احلديث أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله 

ة بقصة داود وسليمان عليهما السالم يف الغنم اليت نفشت يف احلرث قال تعاىل: )َوَداُوَد ومن أهل العلم من َيتج يف هذه املسأل
َنا ُحْكًما وَ  اَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ َوُسَلْيَماَن إ ْذ ََيُْكَمان  يف  احلَْْرث  إ ْذ نـََفَشْت ف يه  َغَنُم اْلَقْوم  وَُكنَّا حل ُْكم ه ْم َشاه د يَن فـََفهَّْمنَ  ع ْلًما َءاتـَيـْ

َر وَُكنَّا فَاع ل    .نَي( َوَسخَّْرنَا َمَع َداُوَد اجلْ َباَل ُيَسبن ْحَن َوالطَّيـْ
قلت ، فإن قلت فما حكم هذه احلادثة اليت حكم فيها داود وسليمان يف هذه الشريعة احملمدية وامللة اإلسالمية :  قال الشوكاين

أن على أهل املاشية حفظها بالليل وعلى أصحاب احلوائط حفظها بالنهار  من حديث الَّباء أنه شرع ألمته قد ثبت عن النيب 
وقد ذهب مجهور العلماء ، أو قيمة  اً هو مقدار الذاهب عينالضمان  وأن ما أفسدت املواشي بالليل مضمون على أهلها وهذا

 .                     ) تفسري فتح القدير ( . احلديث إىل العمل مبا تضمنه هذا
أن ما أفسدت املاشية بالنهار من مال الغري فال ضمان على رهبا وما : ذهب إىل هذا بعض أهل العلم ي : اإلمام البغو  وقال

أفسدت بالليل يضمنه رهبا ألن يف عرف الناس أن أصحاب احلوائط والبساتني َيفظوهنا بالنهار وأصحاب املواشي يسرحوهنا 
خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم احلفظ إىل حد التضييع هذا إذا مل يكن مالك بالنهار ويردوهنا بالليل إىل املراح فمن 

الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو 
 ي .   ) شرح السنة ( .فمها وإىل هذا ذهب مالك والشافع رجلها أو

الضمان على أرباب املواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون  -وهللا أعلم  -وإمنا وجب  : ال احلافظ ابن عبد الَّبوق
النهار ألن الليل وقت رجوع املاشية إىل مواضع مبيتها من دور أصحاهبا ورحاهلم ليحفظوها وميسكوها عن اخلروج إىل حرث 

ا من حفظها بالليل ألنه وقت سكون وراحة هلم مع علمهم أن املواشي قد آواها أرباهبا إىل الناس وحوائطهم ألهنا ال ميكن أرباهب
أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه حفظ احلوائط وحرزها وتعاهدها ودفع املواشي عنها. وال غىن ألصحاب املواشي عن 

لك وهللا أعلم وألزم أرباب املاشية ضمان ما أفسدت لياًل لتفريطهم مشيتها لرتعى فهو عيشها فألزم أهل احلوائط حفظها هناراً لذ
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يف ضبطها وحبسها عن االنتشار بالليل. وملا كان على أرباب احلوائط حفظ حوائطهم يف النار فلم يفعلوا كانت املصيبة منهم 
 ر ( .م .              ) االستذكاسة أمواهللتفريطهم أيضاً وتضييعهم ما كان يلزمهم من حرا

بني إفساد املواشي بالنهار وإفسادها بالليل ألنه بالنهار ميكن التحفظ من املاشية  يؤخذ من كالم أهل العلم أن تفريق النيب ف
دون الليل فإذا أتلفت بالنهار فالتقصري من أصحاب املزارع يف حفظ زروعهم فال يكون اإلتالف بالنهار موجبًا للضمان خبالف 

 ن التقصري يكون من صاحب املواشي فيكون اإلتالف بالليل موجباً للضمان.اإلتالف بالليل فإ

 تنبيه :
إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من نفس ومال سواء أتلفت لياًل أو هناراً وسواء كان سائقها أو ي : قال اإلمام النوو 

ا َتت يده وعليه تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع راكبها أو قائدها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها ألهن
 .7/400روضة الطالبني د . د وسواء البهيمة الواحدة والعدالبهيمة مالكها أو أجريه أو مستأجراً أو مستعرياً أو غاصباً لشمول الي

 مباحث الركاز : -2
 : فيه اخلمس يف قليله وكثريه فال يشرتط النصاب . أوالً 

 رن َكاز  اخْلُْمُس ( .َويف  ال لقوله )
 : اتفقوا على أنه ال يشرتط له احلول فيخرج اخلمس مباشرة . ثانياً 
 :اختلف العلماء يف مصرف الركاز :  ثالثاً 

 : مصرفه مصرف الزكاة . فقيل
 وهذا مذهب الشافعي .

 ء .ي: مصرفه الف وقيل
 وهذا مذهب اجلمهور .

 املال . وعلى هذا القول يصرف يف مصاحل املسلمني لبيت
 : ال يشرتط أن يكون مما جتب فيه الزكاة ، فلو وجد ركازاً من خزف أو من زجاج أو من حديد وجب فيه اخلمس . رابعاً 

 ] لكن جتب على سيده [ .: ال يشرتط أن يكون واجده من أهل الزكاة ، فيجب فيه اخلمس ولو كان واجده كافراً أو عبداً  خامساً 

 ده ألنه أحق به ، ولفعل عمر وعلي ، فإهنما دفعا باقي الركاز لواجده .: الركاز ملك لواج سادساً 
 : وقت إخراج زكاته من حني العثور عليه ، فال ينتظر دوران احلول عليه . سابعاً 
 : لو أن رجالً استأجر عمااًل ليحفروا بئراً يف بيته ، فوجدوا ركازاً ؟ فلمن يكون ؟ ثامناً 

 إذا كان صاحب األرض استأجر هذا العامل إلخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت . : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 . “وإن كان استأجره للحفر فقط ، فوجده العامل فهو للعامل لقوله ) إمنا األعمال بالنيات ( 

 الفرق بني الركاز , واللقطة ؟ 
 ا .لواجده واللقطة تعرف ، فإن جاء صاحبها فهي له وإال فهيالركاز لواجده ، 
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يٍل َوَخاِلُد بْـُن اْلَولِيـِد  ُعَمَر  قَاَل : )) بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 174 َعَلى الصََّدَقِة . َفِقيَل : َمَنَع اْبُن َجَِ
ــْنِقُم اْبــُن َجَِ   . فـََقــاَل َرُســوُل اَّللَِّ  , َواْلَعبَّــاُس َعــمُّ َرُســوِل اَّللَِّ  ــا يـَ ــد  : َم ــا َخاِل ــاُه اَّللَُّ ؟ َوَأمَّ يــٍل , إالَّ َأْن َكــاَن َفِقــريًا : فََأْغَن

َأَما  ِهَي َعَليَّ َوِمثْـُلَها . ُثَّ قَاَل : يَا ُعَمُر ,فِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلداً . َوَقْد اْحَتَبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه يف َسِبيِل اَّللَِّ . َوَأمَّا اْلَعبَّاُس : فَ 
ُو أَبِيِه ؟ ــــــشَ   . (َعْرَت َأنَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصنـْ

---------- 
 ألمور ثالثة : جاء يف رواية : ) بعث رسول هللا عمر ساعياً على الصدقة ( وهو مشعر بأهنا صدقة الفرض ،( َعَلى الصََّدَقةِ )

 ألن صدقة التطوع ال يبعث عليها السعاة . أواًل :
 وأما العباس فهي علين ( و ) علين ( من ألفاظ الوجوب .قوله )  ثانياً :

يٍل )   أيب دفع الزكاة .أي : ( َمَنَع اْبُن َجَِ
يٍل , إالَّ َأْن َكاَن َفِقريًا : فََأْغَناُه اَّللَُّ )  ري : تأكيد ما ينقم إال كونه فقرياً فأغناه هللا ، ويسمى مثل هذا التعب( أي : َما يـَْنِقُم اْبُن َجَِ

 ، زاد البخاري ) ورسوله (.م مبا يشبه املدح الذ
بعد فقره مبا أفاء هللا على رسوله  اً لدخوله يف اإلسالم فأصبح غنيًا نفسه ألنه كان سبب إمنا ذكر رسول هللا قال يف الفتح : 

إال ما ذكر من أن هللا أغناه  ألنه إذا مل يكن له عذر، وهذا السياق من باب تأكيد املدح مبا يشبه الذم ، وأباح ألمته من الغنائم 
 ن .يع بسوء الصنيع يف مقابلة اإلحساوفيه التعريض بكفران النعم وتقر ، فال عذر له 

 ب للعمال على الصدقة .اخلطا( َوَأمَّا َخاِلد  : فِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلدًا ) 
اَلح َوالدََّوابن ( قال النووي :  َوَقْد اْحَتَبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه يف َسِبيِل اَّللَِّ )   قَاَل أَْهل اللَُّغة : اأْلَْعَتاد : آاَلت احلَْْرب م ْن السن 

د َعَتاد ب َفْتح  اْلَعنْي ، َوجُيَْمع أََعَتاًدا َوأَْعت َدة . َوَمْعىَن احلَْد يث : أَنَـُّهْم طََلبُ  ُهْم أَنَـَّها وا م ْن َخال د زََكاة أَْعَتاد ه  ظَ َوَغرْيَها ، َواْلَواح  نـْ نًّا م 
ن  َصلَّى َبة ، فـََقاَل هَلُْم : اَل زََكاة َلُكْم َعَليَّ ، فـََقاُلوا ل لنَّيب  اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم : إ نَّ َخال ًدا َمَنَع الزََّكاة ، فـََقاَل  ل لتن َجارَة  ، َوَأنَّ الزََّكاة ف يَها َواج 

َها ، َفاَل زََكاة ف يَها . َوََيَْتم ل َأْن َيُكون اْلمُ هَلُْم : إ نَُّكْم َتْظل ُمونَُه ؛ أل َ  رَاد : َلْو َوَجَبْت نَُّه َحَبَسَها َوَوقـََفَها يف  َسب يل اَّللَّ قـَْبل احلَْْول َعَليـْ
َنَُّه َقْد َوَقف أَْمَواله َّلل َّ  تـََعاىَل ُمَتبَـرن   َا ؛ أل  حَّ هب  ٍب َعَلْيه  ؟ َواْستَـْنَبَط بـَْعضهْم م ْن َهَذا َعَلْيه  زََكاة أَلَْعطَاَها وملَْ َيش  حن ب َواج  ًعا َفَكْيف َيش 

اَلفًا ل َداُوَد .  ُوُجوب زََكاة التن َجارَة ، َوب ه  قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء م ْن السََّلف َواخْلََلف خ 
ُو أَبِيِه ؟ (  واحد .شريكه يف أصله كالنخلتني يف أصل  ) َأنَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصنـْ

 مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي األموال .احلديث دليل على -1
 . فضل عمر بن اخلطاب حيث كان موضع الثقة من رسول هللا احلديث دليل على -2
 جواز شكاية من امتنع من دفعها وإن كَّب مقامــه .احلديث دليل على -3
 ذم من امتنع من دفع الزكاة .-4
 م تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدرعه ... ( .) فإنك قوله  -5

 هذا الكالم َيتمل أحد أمرين :
: أهنم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنًا منهم أهنا للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة ، فقال هلم : ال زكاة فيها ، ألنه أوقفها  أوالً 

 وحبسها يف سبيل هللا قبل احلول عليه .
املراد لو وجبت عليه الزكاة ألعطاها ومل يشح هبا ، ألنه وقف أمواله  هل تعاىل متَّبعًا ، فكيف يشح  : َيتمل أن يكون ثانياً 

 بواجب عليه ؟
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ثْـُلَها )  قوله  -6  ( .َوأَمَّا اْلَعبَّاُس : َفه َي َعَليَّ َوم 
 اختلف العلماء يف ذلك :

اية يكون النيب ألزمه بتضعيف صدقته ، فاملعىن : فهي صدقة جاء يف رواية ) فهي عليه ومثلها معها ( . فعلى هذه الرو  قيل :
 ثابتة عليه سيصدق هبا ويضيف إليها مثلها كرماً .

ضمن زكاتــه   املعىن : أن النيب  :قال الشيخ ابن عثيمني وجاء يف رواية كما يف رواية الباب ) فهي علي ومثلها ( وقيل : 
فضاعف عليه الغرم ، ونظري ذلك قول عمر حني ينهى الناس عن شيء جيمع أهله  لكن ضاعفها ، ألن الرجل من قرابة النيب 

رأ ويقول : إين هنيت الناس عن كذا وكذا فال أرى أحداً منكم فعله إال ضاعفت عليه العقوبة ، وذلك ألن قريب السلطان قد يتج
 . على املعصية لقربه من السلطان

استسلفت منه صدقة عامني ، وقد ورد ذلك صرَيًا فيما أخرجه الرتمذي من  وقيل معىن ) فهي علين ( أي عندي قرض ألنين
 حديث علي ويف إسناده مقال أن النيب قال ) إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتني ( .

 وهذا لو ثبت لكان رافعاً لإلشكال .
ْثلَها َمَعَها (َمْعَناهُ  قال النووي : قوله  يل الزََّكاة : َمْعَناُه :  ) ه َي َعَليَّ َوم  ْنُه زََكاة َعاَمنْي  ، َوقَاَل الَّذ يَن اَل جَيُوُزوَن تـَْعج  : َأينن  َتَسلَّْفت م 

ن َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم َأخَّرَ  اس إ ىَل َوْقت َيَساره ؛ م ْن َأْجل َها َعْن اْلَعبَّ أَنَا أَُؤدن يَها َعْنُه ، قَاَل أَبُو ُعبَـْيد َوَغرْيه : َمْعَناُه : َأنَّ النَّيب 
ْنُه ، َوَقْد َجاَء يف  َحد يث آَخر يف  َغرْي ُمْسل م " إ نَّ  َها ، َوالصََّواب َأنَّ َمْعَناُه : تـََعجَّْلتَها م  ْنُه َصَدَقة َعاَمنْي  " .َحاَجته إ لَيـْ  ا تـََعجَّْلَنا م 

 قـَْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم :
 من جحد نعمة هللا عليه شرعاً وعقالً .قبح -7
 : حكم تعجيل الزكاة -8

 جيوز تعجيل الزكاة حلولني فقط وال جيوز أكثر من ذلك عند أكثر العلماء .
 رواه أبوداود حلديث علي ) أن العباس سأل النيب يف تعجيل صدقتـــه قبل أن َتل فرخص له يف ذلك ( . 

 . لكنه قول ضعيف ( . ) وذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيوز
اِس , َويف اْلُمَؤلََّفـِة قـُلُـوبـُُهْم َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيِد ْبِن َعاِصٍم قَاَل ) َلمَّا َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِه يـَـْوَم ُحنَــنْيٍ : َقَسـَم يف النَّـ - 175

ُهْم َما َأَصاَب النَّاَس . َفَخطَبَـُهْم , فـََقاَل : يَا َمْعَشَر األَْنَصاِر َوَِلْ يـُْعِط األَْنَصاَر َشْيئًا . َفَكأَنَـُّهْم َوَجُدوا يف أَ  نـُْفِسِهْم , إْذ َِلْ ُيِصبـْ
ُكلََّما قَاَل َشْيئاً , قَـاُلوا : اَّللَُّ   َناُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ., َأَِلْ َأِجْدُكْم ُضالَّاًل فـَُهَداُكْم اَّللَُّ ِب ؟ وَُكْنُتْم ُمتَـَفر ِِقنَي فَأَلََّفُكْم اَّللَُّ ِب ؟ َوَعاَلًة فََأغْ 

: لَـْو ِشـْئُتْم َلُقْلـُتْم : ِجْئتَـنَـا َكـَذا وََكـَذا .  َوَرُسولُُه َأَمنُّ . قَاَل : َما ََيْنَـُعُكْم َأْن جتُِيُبوا َرُسوَل اَّللَِّ ؟ قَاُلوا : اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأَمـنُّ . قَـالَ 
األَْنَصـاِر , َولَـْو  لنَّاُس بِالشَّاِة َواْلَبِعرِي , َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ إَل رَِحاِلُكْم ؟ َلْوال اهلِْْجَرُة َلُكْنُت اْمـَرًأ ِمـنْ َأال تـَْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب ا

نَّـاُس ِدثَـار  . إنَُّكـْم َسـتَـْلَقْوَن بـَْعـِدي أَثـَـَرًة , َسَلَك النَّاُس َواِديًا َأْو ِشْعبًا َلَسَلْكُت َواِدَي األَْنَصاِر َوِشْعبَـَها . األَْنَصـاُر ِشـَعار  , َوال
 . فَاْصِْبُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوين َعَلى احْلَْوِض (

---------- 
 أي أرجع أموال الكفار إىل املسلمني بالغنيمة .(  َلمَّا َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِه ) 
 ه . 8من الطائف عام :  غزوة حنني وهو واد قريب أي : (يـَْوَم ُحنَـنْيٍ ) 
املراد هبم ناس من قريش أسلموا يوم الفـتح إسـالماً ضـعيفاً ، وقيـل : كـان فـيهم مـن مل ( َقَسَم يف النَّاِس , َويف اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم ) 

 يسلم بعد كصفوان بن أمية .



 459 

 املراد هنا ضاللة الشرك .( فـََقاَل : يَا َمْعَشَر األَْنَصاِر , َأَِلْ َأِجْدُكْم ُضالَّاًل ) 
 املراد باهلداية اإلميان .( فـَُهَداُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ) 
 أي : بسبب العصبية اجلاهلية .( وَُكْنُتْم ُمتَـَفر ِِقنَي ) 
 ويف الرواية األخرى ) فجمعكم هللا يب ( .( فَأَلََّفُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ) 
 أي : فقراء ال مال هلم .( َوَعاَلًة ) 
 أي : بسبب اتباعكم يل ، وجهادكم معي .( ْغَناُكْم اَّللَُّ ِب ؟ فَأَ ) 
 ويف حديث أيب سعيد ) و هل ولرسوله املن والفضل ( .(  ُكلََّما قَاَل َشْيئاً , قَاُلوا : اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأَمنُّ ) 
 اية ) أن يذهب الناس باألموال ( .ويف رو ( َأْن َيْذَهَب النَّاُس بِالشَّاِة َواْلَبِعرِي : َأال تـَْرَضْوَن )  
 أي : بيوتكم .( َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ إَل رَِحاِلُكْم ؟  )

الشــعار : الثــوب الــذي يلــي اجللــد مــن اجلســد ، والــدثار : الــذي فوقــه ، وهــي اســتعارة لطيفــة ( َوالنَّــاُس ِدثَــار  ,  األَْنَصــاُر ِشــَعار  ) 
 اً أهنم بطانته وخاصته ، وأهنم ألصق الناس به ، وأقرب إليه من غريهم .، وأراد ايض لفرط قرهبم منه 

 ة : قال النووي : األثر ( َستَـْلَقْوَن بـَْعِدي أَثـََرًة  إنَُّكمْ  )
املؤلفة قلوهبم من الغنيمة اليت غنموها يف غزوة حنني ، تأليفًا قلوهبم ، وترغيبًا يف اإلسالم    يف هذا احلديث أعطى النيب -1
يف  املؤلف ذكر هذا احلديث يف كتاب الزكاة ، مع أنه ليس له تعلق يف كتاب الزكاة ، لكن لعل املؤلف أراد أن يبني أن النيب و 

 آخر حياته وبعدما أعز هللا اإلسالم أعطى املؤلفة قلوهبم من الغنيمة ، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة .
 قلوهبم من الزكاة على قولني : وقد اختلف العلماء هل يعطى املؤلفة

 : أن سهم املؤلفة قلوهبم قد سقط بعد وفاته عليه الصالة والسالم . القول األول
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 ألن املعىن الذي ألجله كانوا يعطون قد زال بإعزاز اإلسالم واستغنائه عن تأليف القلوب . قالوا :
 معمواًل به .: أن حكمهم باق وال يزال  القول الثاين

 وهذا مذهب األكثر .
 .. ( .راء واملساكني ... واملؤلفة قلوهبم .لعموم اآلية ) إمنا الصدقات للفق

 فإن هللا َسى املؤلفة قلوهبم يف األصناف الذين َسى الصدقة هلم .
 :  ال أعلم شيئاً نسخ حكم املؤلفة قلوهبم  قال الزهري

ون لتأليفهم على اإلسالم : إما كافر يرجى إسالمه ، وإما مسلم نعطيه لتقوية اإلميان املؤلفة قلوهبم : هم الذين يعطمن هم -2
 . يف قلبه ، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن املسلمني ، أو حنو ذلك ممن يكون يف تأليفه مصلحة للمسلمني

، أو جيوز أن يعطى لتأليفه ولو ولكن هل يشرتط يف ذلك أن يكون سيدًا مطاعًا يف قومه حىت يكون يف تأليفه مصلحة عامة 
 ملصلحته الشخصية : كرجل دخل يف اإلسالم حديثاً ، َيتاج إىل تأليفه وقوة إميانه بإعطائه ؟

هذه حمل خالف بني العلماء ، والراجح عندي : أنه ال بأس أن يعطى لتأليفه على اإلسالم بتقوية إميانه ، وإن كان يعطى بصفة 
، لعموم قوله تعاىل: ) َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوبـُُهْم ( ، وألنه إذا جاز أن نعطي الفقري حلاجته البدنية واجلسمية شخصية وليس سيداً يف قومه 

 فإعطاؤنا هذا الضعيف اإلميان لتقوية إميانه من باب أوىل ؛ ألن تقوية اإلميان بالنسبة للشخص أهم من غذاء اجلسد
 الصحيح . وهذا القول



 460 

 أهل الزكاة . -3
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َويف الر ِقَاِب وَ اىل ) قال تع َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ اْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن ِإَّنَّ

 ( . السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليم  َحِكيم  
 من مل جيدوا شيئاً أو جيدون نصف الكفاية )هم أشد حاجة من املساكني( .هم راء : ِلْلُفق

 . فقر أسكنهموهم الذين جيدون نصف الكفاية أو أكثرها، َسوا بذلك ألن ال:  َواْلَمَساِكنيِ 
َها   .وهم جباِتا وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذ الصدقات من األغنياء: َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ

)ال يشرتط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، ألهنم يعملون ملصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم، ويف احلديث: ال  
 َتل الصدقة لغين إال خلمسة: للعامل عليها..( .

 العامل يشرتط فيه شروط: 
 .أن يكون مسلماً، ألهنا ضرب من الوالية 
  ً( .أن يكون مكلفاً )بالغاً عاقال 
 ( .إن خري من استأجرت القوي األمني)  أن يكون أميناً، قال تعاىل  
 .أن يكون أهاًل للعمل 

كما ذهب إليه بعض  مجع ُمؤَّلف ، من التأليف ، وهو مجع القلوب ، واملراد به : السيد املطاع يف عشريته : َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهمْ 
 العلماء .
 م كما تقدم :أقسامه

o راً يرجى إسالمه فيعطى )ال بد من قرائن تدل على رغبته يف اإلسالم( .أن يكون كاف 
o .أن يكون كافراً َيشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ 
o ميانه، كأن يكون حديث عهد بإسالمأن يرجى بعطيته قوة إ . 

  م من يعطى حلاجة نفسه ،  منهم من يعطى للحاجة إليه ، كمن يعطى لكف شره ، ومنه –املؤلفة قلوهبم  –هذا الصنف
 كمن يعطى لقوة إميانه ورجاء إسالمه .

  وسهم املؤلفة قلوهبم باٍق بعد وفاة النيب -  وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة . –على القول الراجح 
 يشمل صور: : و َويف الر ِقَاِب 
  ليكون حراً . ن الزكاةفهذا يعطى م،  الرقيق الذي اشرتى نفسه من سيده وهو:  املكاتبإعطاء 
  ى من أموال الزكاة أرقاء يعتقونأن يشرت . 
  فكاك األسري املسلم ، فيعطى األسري من الزكاة لفكاكه من األسر ، ألن يف ذلك فك رقبٍة من األسر ، فهو كفك

 رقبة من الرق ، وألن يف ذلك إعزازاً للدين .
 هو من عليه دين. الغارمون :

 وهو ينقسم إل قسمني: 
o ن تدين ملصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو غريه، فهذا يعطى إذا كان فقرياً.م 
o مثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بني مجاعتني ، فدخل  ذا يعطى من الزكاة ولو كان غنياً من تدين إلصالح ذات البني، فه ،

ألتزم لكل واحد منكما مببلغ وقدره كذا من  زيد لإلصالح بينهم ، لكن ال يتمكن من الصلح بينهم إال ببذل مال ، فيقول : أنا
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أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه يف هذا اإلصالح ، فيعطى هذا املبلغ الذي اشرتطه 
 على نفسه .
 : يف سبيل هللا

 جلهاد.وهم الغزاة املتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق باجلهاد كآالت احلرب، وكل ما يتعلق با
 والطرق وغريها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه  )قول بعض العلماء: إن )يف سبيل هللا( يشمل أيضًا مجيع القرب كعمارة املساجد

 من املستحقني(. ألن كثرياً من الناس لو علموا لبنوا املساجد وتركوا كثرياً  مقصور باجملاهدين الغزاة،
 ابن السبيل: 

 يعطى ما يوصله إىل حاجته ويرده إىل بلده( .) ه الطريقوهو املسافر الذي انقطع ب
 . )يشرتط أن يكون السفر مباحاً، ألننا لو قلنا جيوز يف سفر املعصية لكان ذلك من باب التعاون على اإلمث( 
 . )ال يشرتط أن يكون فقرياً، حىت لو كان غنياً يف بلده( 

 مشروعية الغنائم هلذه األمة .-4
 هبم من الغنيمة حبسب رأي اإلمام واجتهاده .إعطاء املؤلفة قلو -5
 جواز حرمان من وثق بدينه تبعاً للمصلحة العامة .-6
 فضل األنصار ، وقد وردت أحاديث كثرية يف فضلهم .-7

 ) آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار ( . قال 
 فمن أحبهم أحبه هللا ، ومن أبغضهم أبغضهم أبغضه هللا ( . ) األنصار ال َيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ، وقال 
 ) لو سلكت األنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي األنصار وشعبهم ( . وقال 
 ) لوال اهلجرة لكنت امرءاً من األنصار ( . وقال 

: والذي نفسي بيده ، إنكم أحب ومعها صيب ، فقال رسول هللا  وعن أنس . قال ) جاءت امرأة من األنصار إىل رسول هللا 
 الناس إيلن ( .

 . (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة  )وقال تعاىل 
 أنه ال لوم على املرء يف حزنه على ما حصل عليه .-8
 ألصحابه . حسن رعاية النيب -9

 واعرتافه باجلميل . تواضع النيب -10
 نيا مبا عنده من اإلميان والعمل الصاحل وثواهبما .مشروعية تسلية املؤمن إذا فاته شيء من الد-11
 أن املهاجرين أفضل من األنصار ، ألن املهاجرين مجعوا بني اهلجرة والنصرة ، وهللا قدمهم يف القرآن .-12

 إثبات حوض النيب يوم القيامة . -1
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 صدقة  الف طر  
ُ
 باب

َعلَـى الـذََّكِر  -َأْو قَـاَل رََمَضـاَن  -َصـَدَقَة اْلِفطْـِر  اَل ) فـَـَرَض َرُسـوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَـ -176
َصـاٍع ِمـْن بـُـرٍ  , َعلَـى الصَّـِغرِي  َواألُنـَْثى َواحْلُرِ  َواْلَمْمُلوِك : َصاعًا ِمْن ََتٍْر , َأْو َصاعاً ِمْن َشِعرٍي . قَاَل : فـََعـَدَل النَّـاُس بِـِه ِنْصـفَ 

 ْلَكِبرِي (( .َوا
 َويف َلْفٍظ ) َأْن تـَُؤدَّى قـَْبَل ُخُروِج النَّاِس إَل الصَّالِة ( .

َصاعاً ِمْن َطَعاٍم , َأْو َصاعاً ِمْن َشِعرٍي , َأْو َصاعاً ِمْن َأِقٍط  قَاَل ) ُكنَّا نـُْعِطيَها يف زََمِن  َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 177
ًا ِمْن َهـِذِه يـَْعـِدُل ُمـدَّْيِن . قَـاَل  , َأْو َصاعًا ِمنْ  أَبُـو َسـِعيٍد : َأمَّـا زَبِيٍب . فـََلمَّا َجاَء ُمَعاِويَُة , َوَجاَءِت السَّْمَراُء , قَاَل : َأَرى ُمدَّ

 .(  أَنَا : َفال َأزَاُل ُأْخرُِجُه َكَما ُكْنُت ُأْخرُِجُه َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 
------------------ 

 أي أوجب .) فرض ( 
 الصاع مكيال يسع أربع أمداد ، واملد : ما ميأل كفين الرجل املعتدل يف اخل لقة . ) صاعاً (

 أن توصل . ) أن تؤدى (
 العنب اجلاف . ) زبيب (
 هو لنب الغنم املطبوخ اجملفف . ) َأِقط (

 ما صحة رواية ) أغنوهم عن الطواف يف هذا اليوم ( ؟ 
 ، ألن يف اإلسناد أبو َمْعَشر ، وهو جنَ يح السندي املدين ، قال البخاري : منكر احلديث . إسنادها ضعيف 

 احلديث دليل على وجوب زكاة الفطر : -1
 ( . ... لقوله ) فرض رسول هللا 

 جتب زكاة الفطر على املسلم ، احلر والعبد ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري .-2
 .ني ( من املسلملقوله ) ..-أ
 . وهو أمر متفق عليه :  قال احلافظ 

 وألهنا طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة .-ب
 فلو أن رجاًل تزوج يهودية ، فإنه ال َيرج عنها زكاة الفطر ، ألهنا كافرة .

 ملاذا أضيفت إىل الفطر ؟-3
 أضيف إىل الفطر لكوهنا جتب بالفطر من رمضان . قيل : 

 وس .املراد صدقة النفوقيل : 
 .واألول أظهر ، ويؤيده قوله يف بعض طرق احلديث :  زكاة الفطر من رمضان   قال احلافظ :

 مقدار زكاة الفطر صاع  سواء من الَّب أو غريه . -4
 ) صاعاً ... ( . لقوله  

للصغري  ، وإن كان جتب زكاة الفطر على الصغري والكبري ، واجلمهور جتب فطرة الصغري يف ماله ، واملخاطب بإخراجها وليه-5
  مال وإال وجبت على من تلزمه نفقته .
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 هل جتب زكاة الفطر على املسلم ولو مل يصم رمضان ملرض أو عذر ؟-6
 واجبة حىت ولو مل يصم ملرض أو عذر . نعم ، 

صدقة  )ما حبديث ابن عباس بلفظ وذهب سعيد بن املسيب ، واحلسن البصري أهنا ال جتب إال على من صام ، واستدل هل
 الفطر طهرة للصائم ( . 

، كمتحقق الصالح ، أو من  يذنب وأجيب بأن ذكر التطهري خرج خمرج الغالب ، كما أهنا جتب على من ال:  قال يف الفتح
 . أسلم قبل الغروب بلحظة 

 أن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء يف يوم العيد ، لئال يبتذلوا أنفسهم بالسؤال .

 الزكاة من غري هذه األصناف املنصوص عليها ؟ ما حكم إخراج-7
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : أنه ال جيزئ إخراج غري هذه األصناف املنصوص عليها . القول األول
 وهذا قول احلنابلة .

َّ -أ َنَّ ذ ْكَر اأْلَْجَناس  بـَْعَد فـََرَض َصَدقََة اْلف ْطر  َأْجَناًسا َمْعُدوَدًة ، فـََلْم جَيُْز الْ  َأنَّ النَّيب  َها ، َكَما َلْو َأْخرََج اْلق يَمَة َوَذل َك أل  ُعُدوُل َعنـْ
ري  ، فـََتُكوُن َهذ ه  اأْلَ  يَف إىَل اْلُمَفسَّر  يـَتَـَعلَُّق ب التـَّْفس  رٌي ل ْلَمْفُروض  ، َفَما ُأض  ُ ْجَناُس َمْفُروَضًة فـََيتَـ ذ ْكر ه  اْلَفْرَض تـَْفس  َها َعنيَّ نـْ ْخرَاُج م  . اإْل 

 ) املغين ( .
َرَها َعَدَل َعْن اْلَمْنصُ  -ب َنَُّه إَذا َأْخرََج َغيـْ َغرْي   وص  َعَلْيه  ، فـََلْم جُيْز  ، َكإ ْخرَاج  اْلق يَمة  ، وََكَما َلْو َأْخرََج َعْن زََكاة  اْلَمال  م نْ ـــــَوأل 

ه   ْنس   . ج 
 اة الفطر من غري األصناف املنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر األجناس املنصوصة .أنه جيوز إخراج زك القول الثاين :

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .
قياس األصناف غري املنصوصة مما هو من قوت البلد على املنصوصة ، وذلك ألنه ال يوجد يف األصناف املنصوصة معىن  -أ

 صها ومينع من قياس غريها عليها .َي
أن األصل يف الصدقات أهنا جتب على وجه املساواة للفقراء ، وزكاة الفطر ال خترج عن هذا الباب ، فجاز إخراجها من  -ب

غالب قوت البلد ، ويؤيده أن األصناف املنصوصة كانت هي غالب قوت أهل املدينة وقتها ، ولو كانوا يقتاتون غريها ألمروا 
 إلخراج مما يقتاتون .با

 الراجح .وهذا القول هو 
 ال جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟-8

 وهذا مذهب مجاهري العلماء من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 . ري (متر وصاعا من شع صدقة الفطر صاعاً من فرض رسول هللا )  قول ابن عمر ل-أ

 ض .القيمة فقد ترك املفرو  تلك األنواع، فمن عدل إىل فرض الصدقة من الداللة: أن النيب  وجه
 قط(.األطعامنا التمر والشعري والزبيب و  صاعا من طعام، وكان  كنا خنرجها على عهد رسول هللا ل )قا عن أيب سعيد -ب

املشروع  ل على أنرضوان هللا عليهم مل يكونوا َيرجوهنا من غري الطعام، وتتابعهم على ذلك دلي وجه الداللة: أن الصحابة
 اً .إخراجها طعام

ا ) فتنقلب من شعرية ظاهرة ظهوره أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال املنصوص بالقيمة يؤدي إىل إخفائها وعدم-ج



 464 

 إىل صدقة خفية ( .
 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( . قال -د
 رجوهنا من الطعام .أن ذلك خمالف لعمل الصحابة ، فقد كانوا َي -هـ
 إذا مل يستطع دفع صاع ، هل يدفع ما قدر عليه منه ؟هل -9

 يدفع ما قدر عليه .قيل : 
 م ( .فاتقوا هللا ما استطعتلقوله تعاىل ) -أ

 وألن بعض الصاع ينفع الفقري .-ب
 ال يدفع .وقيل : 

 .ألن هذه عبادة مقدرة يف تقدير معني ، إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه 
 األول . حوالراج

 ونقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك .ال جتب زكاة الفطر على اجلنني ، -10
 وكان أمحد يستحبه وال يوجبه .

 وكان عثمان َيرجها عنه .
 احلكمة من زكاة الفطر ؟-11

 م .طهرة للصائ أواًل :
 غناء الفقراء وكفهم عن السؤال يوم العيد .إ ثانياً :
 . اكنيطعمة للمس ثالثاً :
 يلحق بركب الكرماء . رابعاً :

ُهَما قَالَ  َي َاَّللَُّ َعنـْ ، َفَمْن  فـََرَض َرُسوُل َاَّللَّ  )  َعن  ا ْبن  َعبَّاٍس َرض  ، َوطُْعَمًة ل ْلَمَساك ني  زََكاَة اَْلف ْطر ؛ ُطْهَرًة ل لصَّائ م  م َن اَللَّْغو ، َوالرََّفث 
َماَجْه، َوَصحََّحُه َرَواُه أَبُو َداُوَد، َواْبُن  ( زََكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن أَدَّاَها بـَْعَد اَلصَّاَلة  َفه َي َصَدَقٌة م َن اَلصََّدقَات   أَدَّاَها قـَْبَل اَلصَّاَلة  َفه يَ 

 م .َاحْلَاك  
 أوقات إخراج زكاة الفطر ؟-12

 زكاة الفطر هلا أوقات :
 أواًل : االستحباب : 

 ة .وهو يوم العيد قبل الصال
َا أَْن تـَُؤدَّى قـَْبَل ُخُروج  اَلنَّاس  إ ىَل اَلصَّاَلة  .. سابق ) .حلديث ابن عمر ال   (َوأََمَر هب 

 وحلديث ابن عباس السابق .
 ثانياً : وقت جواز .

 قبل العيد بيوم أو يومني .
 ي .رواه البخار ) كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني (  لقول نافع 

 وجوب .ثالثاً : وقت 
 جتب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .
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 أمثلة :
 مات بعد الغروب ـ جتب عليه .

 ملك رقيقاً قبل الغروب ـ جيب أن َيرج عنه .
 رابعاً : وقت َترمي .

 بعد صالة العيد لغري عذر .
 ابن عباس السابق .حلديث 

 بعد غروب الشمس من يوم العيد ( . ) املذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إىل الغروب ، والتحرمي
 جيوز أن َيرج اجلماعة فطرِتم ويعطوها لواحد ، وجيوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنني .-13
 مصرف زكاة الفطر : -14

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 ؤلفة قلوهبم ويف الرقاب كسائر األصناف .أن صدقة الفطر جتري جمرى زكاة املال ، فيجوز دفعها للم القول األول :

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .
َها َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوبـُُهْم َويف  الرن قَاب  وَ  (لقوله تعاىل ) إمنا الصدقات للفقر -أ َا الصََّدقَاُت ل ْلُفَقرَاء  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام ل نَي َعَليـْ اْلَغار م نَي إ منَّ

 ( . يل  اَّللَّ  َواْبن  السَّب يل  َفر يَضًة م َن اَّللَّ  َواَّللَُّ َعل يٌم َحك يمٌ َويف  َسب  
وجه الداللة : أن صدقة الفطر تدخل يف عموم الصدقات ، وقد بينت اآلية مصارفها ومن يستحقها ، ومنهم املؤلفة قلوهبم ويف 

 الرقاب .
 رر أن زكاة املال تدفع إىل مجيع األصناف .أن صدقة الفطر زكاة ، فأشبهت زكاة املال ، وقد تق -ب

: أن صدقة الفطر جتري جمرى الكفارات ، فال جيوز دفعها إال ملن هلم أخذ الكفارات ، وهم اآلخذون حلاجة  القول الثاين
 أنفسهم ، فال يدخل فيها الغارمون وال املؤلفة قلوهبم ويف الرقاب .

 بن تيمية .وهذا قول احلنفية ، واملالكية وهو اختيار ا
 حلديث الباب ) ... وطعمة للمساكني ( . -أ

وجه الداللة : قوله ) طعمة للمساكني ( يدل على أن ذلك حق للمساكني خمتص هبم ، كما اختص هبم اإلطعام يف الكفارة يف 
 كذلك زكاة الفطر .قوله تعاىل يف آية الظهار ) فإطعام ستني مسكيناً ( ، فإذا مل جتز أن تصرف هذه لألصناف الثمانية ، ف

وال عن أحد من خلفائه الراشدين أنه كان يدفع صدقة الفطر إىل سائر األصناف الثمانية ، بل   أنه مل ينقل عن النيب  -ب
 كان يدفعها إىل املساكني وحسب .

، وال أمر ختصيص املساكني هبذه الصدقة ، ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية  وكان من هديه :  قال ابن القيم
بذلك ، وال فعله أحد من أصحابه ، بل أحد القولني عندنا : أنه ال جيوز إخراجها إال على املسـاكني خاصة ، وهذا القول أرجح 

 جوب قسمتها على األصناف الثمانيةمن القول بو 
 فائدة :

 ظاهر األحاديث عدم الفرق بني أهل البادية وغريهم ، وإليه ذهب اجلمهور .
 ي وربيعة والليث :  إن زكاة الفطر ختتص باحلاضرة ، وال جتب على أهل البادية  .وقال الزهر 
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 كتاب الصيام
 هـــ1436/ شعبان /  1البداية كانت : الثالثاء : 

 . تعريفه : لغة اإلمساك 
 وشرعاً : هو التعبد  هل باإلمساك عن األكل والشرب وسائر املفطـرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس .

عن شيء خمصوص ، يف زمن خمصوص ، ويف الشرع إمساك خمصوص ، صيام يف اللغة اإلمساك والصوم وال وقال يف الفتح :
 ة .بشرائط خمصوص

 وقال النووي : إمساك خمصوص ، يف زمن خمصوص ، من شخص خمصوص بشرطه .
 : حكمة مشروعية الصيام 

 : يف التقرب برتك هذه الشهوات بالصيام فوائد : قال ابن رجب
 ن الشبع والري ومباشرة النساء َتمل النفس على األَشر والبطر والغفلة .منها : كسر النفس ، فإ

 ومنها : ختلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتُعميه .
 ومنها : أن الغين يعرف قدر نعمة هللا عليه بإقداره له على ما منعه كثرياً من الفقراء .

 اري الدم اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .    ومنها : أن الصيام يضيق جم
 ُشرِع الصيام لفوائد : وقال الزرقاين : 

 أعظمها كسر النفس ، وقهر الشيطان ، فالشبع هنر يف النفس يرده الشيطان ، واجلوع هنر يف الروح ترده املالئكة .
 عليه بإقداره على ما منع منه كثرياً من الفقراء ، من فضول الطعام والشراب والنكاح ، فإنه ومنها : أن الغينن يعرف قدر نعمة هللا

بامتناعه من ذلك وقت خمصوص ، وحصول املشقة له بذلك يتذكر به من ُمنع ذلك على اإلطالق ، فيوجب ذلك شكر نعمة 
 كن من ذلك .هللا عليه بالغىن ، ويدعوه إىل رمحة أخيه احملتاج ، ومواساته مبا مي

 : وذكر بعض الصوفية أن آدم   قال احلافظ ابن حجر الشجرة مث تاب تأخر قبول توبته مما بقي يف جسده  ملا أكل من
وهذا َيتاج إىل ثبوت السند  فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثالثني يوماً  من تلك األكلة ثالثني يوماً 

 . ذلك وهيهات وجدان ذلكفيه إىل من يقبل قوله يف 
 . فرض يف السنة الثانية من اهلجرة 

 وقد صام تسع رمضانات . وكان فرضه يف السنة الثانية من اهلجرة ، فتويف رسول هللا  قال ابن القيم :
 . حكُم صومه : فرض 
َياُم َكَما ُكت َب قال تعاىل ) -أ  ( . َعَلى الَّذ يَن م ْن قـَْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا ُكت َب َعَلْيُكُم الصن 

)كتب( أي فرض )كما كتب على الذين من قبلكم( تسلية للمؤمنني وإشعار هلم بأن هللا قد فرض هذا األمر على من قبلهم من األمم )لعلكم 
 تتقون( فيه بيان احلكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى هللا .

ن  َعن  اْبن  ُعمَ -ب ْساَلُم َعَلى مَخَْسٍة  ُبين َ  )قَاَل   َر َعن  النَّيب  َيام  َرَمَضاَن : اإل  َعَلى أَْن يـَُوحََّد اَّللَُّ َوإ قَام  الصَّالَة  َوإ يَتاء  الزََّكاة  َوص 
 ( متفق عليه .َواحلَْجن  

م ْن أَْهل  جَنٍْد ثَائ ُر الرَّْأس  َنْسَمُع َدو ىَّ َصْوت ه  َواَل نـَْفَقُه َما يـَُقوُل   َجاَء َرُجٌل إ ىَل َرُسول  اَّللَّ  قال ) طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيد  اَّللَّ  يوعن -ج
ْساَلم   َحىتَّ َدنَا م ْن َرُسول  اَّللَّ   َلة   مَخُْس َصَلَواٍت يف  »  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ   ، فَإ َذا ُهَو َيْسَأُل َعن  اإل  َل َهْل فـََقا« . اْليَـْوم  َواللَّيـْ

ُرُهنَّ  َياُم َشْهر  َرَمَضاَن » قَاَل  ؟َعَلىَّ َغيـْ رُهُ « . اَل . إ الَّ أَْن َتطَّوََّع َوص  َوذََكَر َلُه « . َتطَّوََّع  اَل . إ الَّ َأنْ » فـََقاَل  ؟فـََقاَل َهْل َعَلىَّ َغيـْ
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ُرَها َرُسوُل اَّللَّ   قَاَل فََأْدبـََر الرَُّجُل َوُهَو يـَُقوُل َواَّللَّ  اَل أَز يُد َعَلى َهَذا َوالَ « . إ الَّ أَْن َتطَّوََّع  الَ » قَاَل  ؟الزََّكاَة فـََقاَل َهْل َعَلىَّ َغيـْ
ْنُه . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّ    ( متفق عليه .أَفْـَلَح إ ْن َصَدَق »  أَنـُْقُص م 

 وأمجع املسلمون على وجوب صيام رمضان . ) قاله ابن قدامة ( .
نكر وجوبه كفر ألنه أنكر أمرًا معلومًا بالضرورة من الدين ، وأما من تركه ِتاونًا وكساًل فالصحيح أنه ال يكفر وهذا ) من أ

 مذهب اجلمهور ( .
 : مراحل فرضية رمضان 

 صيام رمضان فرض على ثالث مراحل :
 أواًل : صيام عاشوراء .

اء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر( رواه أمر بصيام يوم عاشور  حلديث عائشة قالت )كان رسول هللا 
 البخار ي.

 ثانياً : مرحلة التخيري بني الصيام والفدية .
ٌر لَُه قال تعاىل )   ( .َوَعَلى الَّذ يَن يُط يُقونَُه ف ْديٌَة َطَعاُم م ْسك نٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْياً فـَُهَو َخيـْ

  .ثالثاً : فرض الصيام على التعيني
ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ قال تعاىل )   ( . َفَمْن َشه َد م 

 : فضائل الصيـام 
 أواًل : الصوم ُجن ة من النار .

 ) الصيام ُجنة يستجن هبا العبد من النار ( رواه أمحد . قال 
 يفاً ( . متفق عليه ) ما من عبد يصوم يوماً يف سبيل هللا إال باعد هللا بذلك وجهه عن النار سبعني خر  وقال 
  ) اختلف يف معىن ) ... جنة يستجن هبا العبد: 

 جنة ووقاية من النار ، ورجحه ابن عبد الَّب . فقيل :
 من اآلثام . وقيل :
 من الشهوات . وقيل :
 من مجيع ذلك ، وبذلك جزم النووي . وقيل :

 ثانياً : الصيام طريق إل اجلنة .
 ل هللا، دلين على عمل أدخل به اجلنة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه ال م ثل له( رواه النسائي.عن أيب أمامة قال )قلت : يا رسو 

 ثالثاً : الصوم فضله عظيم اختص هللا به .
   عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا )متفق عليه )قال هللا تعاىل: كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به . 

 ؟ ل تعاىل : إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به [ مع أن األعمال كلها  هل وهو الذي جيزي عليها] قا معىن قوله 
 اختلف العلماء يف معناه على أقوال : 

 : أن الصوم ال يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه . أحدها
ته ، وأما غريه من العبادات فقد اطلع عليها : أن املراد بقوله ] وأنا أجزي به [ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسنا ثانيها

 بعض الناس .
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 : معىن قوله ] الصوم يل [ أي أنه أحب العبادات إيل واملقدم عندي . ثالثها
 : اإلضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت هللا وإن كانت البيوت كلها  هل . رابعها

 . ) فتح الباري ( . وأقرب األجوبة اليت ذكرِتا إىل الصواب األول والثاين
 . ًلكن اعلم : أن هذا الصيام الذي شرفه هللا فأضافه إىل نفسه ، املراد صيام  من سل م صيامه من املعاصي قواًل وفعال 

 فائدة :
 :) إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنان وغلقت أبواب النريان (  معىن قوله  

هو عبارة عن تكثري الطاعات، وعن تغليق أبواب النريان: هو عبارة عن قلة ذكر بعض العلماء أن املراد بتفتيح أبواب اجلنة: 
 القاضي عياض ومال إليه . -احتماالً  -املعاصي املوجبة لتغليق النريان ، وقد ذكر حنو هذا املعىن 

النار ، ورجح هذا  واالحتمال الثاين أن تكون هذه األحاديث على حقيقتها فيقع يف رمضان تفتيح أبواب اجلنة وتغليق أبواب 
 القول ابن املنَـرين املالكي يف حاشيته على البخاري ، وهذا القول هو الذي َتتمله هذه األحاديث وتعرفه العرب من لساهنا .

 ) وصفدت الشياطني ( هل التصفيد يعم مجيع الشياطني أم َيص بعضها؟ قوالن للعلماء رمحهم هللا تعاىل . فائدة : قوله 
 فيد يعم مجيع الشياطني .قيل : إن التص

 . وهذا هو املتبادر من ألفاظ األحاديث عن الرسول 
 وقيل : أن التصفيد َيتص ببعض الشياطني دون بعض .

 وقد اختلف هؤالء على قولني :
 : أن الشياطني اليت تصفد هي مسرتقة السمع ، وقد نص على هذا احلُلْيمي يف املنهاج يف شعب اإلميان . أحدُا
 : أن الشياطني اليت تصفد هي املردة العاتية منها . ماوثانيه

 وقد مال إىل هذا ابن خزمية يف صحيحه .
 والصحيح األول أن الشياطني مجيعاً تصفند .

أما القرين املالزم لإلنسان فإنه ال يصفند  –لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطني هي الشياطني املنفصلة اخلارجة عن اإلنسان 
 . حبال

 أجود الناس ، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جَّبيل ( متفق عليه . ئدة : عن ابن عباس ) كان النيب فا
 يف شهر رمضان خبصوصه فوائد كثرية : قال ابن رجب : يف تضاعف جوده 

 منها : شرف الزمان ، ومضاعفة أجر العمل فيه .
 طاعاِتم ، فيستوجب املعني هلم مثل أجرهم . ومنها : إعانة الصائمني والقائمني والذاكرين على

ومنها : أن شهر رمضان شهر جيود هللا به على عباده بالرمحة واملغفرة والعتق من النار ، وهللا تعاىل يرحم من عباده الرمحاء ، فمن 
 جاد على عباد هللا جاد هللا عليه بالعطاء والفضل .

 بات اجلنة .ومنها : أن اجلمع بني الصيام والصدقة من موج
 ومنها : أن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغ يف تكفري اخلطايا واتقاء جهنم واملباعدة عنها . ) لطائف املعارف ( .

 مَتَُه أَْو قَاتـََلُه فـَْليَـُقْل إ ينن  إ َذا َأْصَبَح َأَحدُُكْم يـَْوماً َصائ ماً َفاَل يـَْرُفْث َواَل جَيَْهْل فَإ ن  اْمُرٌؤ َشا)  قال : قال  َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة فائدة : 
 ( متفق عليه . َصائ مٌ  َصائ ٌم إ ينن  

 اختلف العلماء هل يشرع أن يقوهلا يف كل صيام أو َيتص بالفرض دون النفل ؟ 
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 يف ذلك قوالن ، وأصح القولني : أنه يقوهلا العبد يف احلالني مجيعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمني .
 قول هذه اجلملة مرتني ) إين صائم ، إين صائم ( .الوارد أن ي 
  أن احملفوظ يف األلفاظ املروية عن النيب . دون ذكر ) اللهم ( فال يشرع أن يقول : اللهم إين صائم 
  أن النيب  –كما عند ابن خزمية وغريه   –ال يشرع للعبد أن يقول غري هذا القول إذا سب أو خوصم يف صيامه ، وأما ما ورد
 ال ) وإن كنت قائماً فاجلس ( فهذه اللفظة ال تثبت عن النيب ق . 
o : اختلف يف تسمية هذا الشهر رمضان 

 ألنه ترمض فيه الذنوب ، أي َترق ، ألن الرمضاء شدة احلر .فقيل : 
 ر .احلفيها، فوافق هذا الشهر شدة  ملا نقلت أَساء الشهور عن اللغة القدمية، َسوها باألزمنة اليت وقعت وقيل : 

 ر .ألن وجوب صومه صادف شدة احل :وقيل 
شدة احلر، وقيل  واختلف يف تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: ألنه ترمض فيه الذنوب، أي َترق ألن الرمضاء: قال ابن حجر 

 ) الفتح ( .   . اً حار  وافق ابتداء الصوم فيه زمناً 

) ال تـََقدَُّموا رََمَضاَن ِبَصْوِم يـَْوٍم , َأْو يـَْوَمنْيِ إالَّ رَُجاًل َكاَن َيُصوُم َصْوماً  َّللَِّ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ا َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 178
 . (فـَْلَيُصْمُه 

---------- 
 أي : ال تسبقوا .(  اَل تـََقدَُّموا) 
 أي : شهر رمضان .(  رََمَضانَ ) 
 ليست للشك .( ) أو ( للتنويع و  ِبَصْوِم يـَْوٍم , َأْو يـَْوَمنْيِ ) 
 معىن حديث الباب : النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومني ما مل يكن ذلك عادة له . -1

قال ابن حجر :  قال العلماء : معىن احلديث : ال تستقبلوا رمضان بصيام على نية االحتياط لرمضان . قال الرتمذي ملا أخرجه 
 عجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان ملعىن رمضان  .: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يت

 وقد اختلف العلماء : هل النهي يف احلديث للتحرمي أم للكراهة على قولني :-2
 أنه للتحرمي . القول األول :

 قالوا ألن األصل يف النهي التحرمي .
 أنه للكراهة . القول الثاين :

 وم فليصمه [ .] إال رجل كان له ص استثىن قالوا : ألن الرسول 
 واألول هو الراجح . 

واختلف العلماء رمحهم هللا يف هذا  :..(.وقال الشيخ ابن عثيمني يف شرحه حلديث  )ال تـََقدَُّموا َرَمَضاَن ب َصْوم  يـَْوم َوال يـَْوَمنْي  
 ( شرح رياض الصاحلني)ه . النهي هل هو هني َترمي أو هني كراهة ؟ والصحيح أنه هني َترمي ، السيما اليوم الذي يشك في

 ن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ؟اختلف يف علة النهي ع-3
 التقوي بالفطر لرمضان . فقيل :

 وهذا فيه نظر ، ألن مقتضى احلديث أنه لو تقدمه بصيام ثالثة أيام أو أربع جلاز .قال احلافظ ابن حجر : 
 خشية اختالط النفل بالفرض . وقيل :
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 .ه نظر أيضاً ، ألنه جيوز ملن له عادة كما يف احلديث وفي قال ابن حجر : 
 ألن احلكم علق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومني فقد حاول الطعن يف ذلك احلكم . وقيل :

 .وهذا هو املعتمد   قال ابن حجر :
o : قال ابن رجب : لكراهة التقدم ثالثة معان 

 عن التقدم قبله لئال يزاد يف صيام رمضان ما ليس منه .أنه على وجه االحتياط لرمضان ، فُينهى  أحدها :
 : الفْصل بني صيام الفرض والنفل . واملعىن الثاين

: أنه أمر بذلك ، للتقوي على صيام رمضان ، فإن مواصلة الصيام قد ُتضعف على صيام الفرض ، فإذا حصل  واملعىن الثالث
ى صيام رمضان ، ويف هذا التعليل نظر ، فإنه ال يكره التقدم بأكثر من ذلك ، الفطر قبله بيوم أو يومني كان أقرب إىل التقوي عل

 وال ملن صام الشهر كله .   
 . ( ؟) إال رجل كان يصوم ..  معىن قوله -4

ن معىن االستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ، ألنه اعتاده وألفه ، وترك املألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضا
 يف شيء ، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوهبما .

 يف حالتني :ز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني جيو  -5
 .من كان له عادة بصوم يوم معني ، كيوم االثنني أو اخلميس ، فال بأس بذلك لزوال احملذور  األول :

سابق ، فكل هذا جائز ، ألن ذلك ليس من استقبال من يصوم واجبًا كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان ال والثانية : 
 رمضان .

استدل بعض العلماء حبديث الباب على ضعف حديث العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا -6
 إذا انتصف شعبان فال تصوموا( . رواه أبو داود( : 

 قال أمحد وابن معني : إنه منكر .  ) الفتح ( .
ل ابن حجر : وقد استدل البيهقي حبديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة يف ذلك فيما هو أصح من حديث العالء ، قا

 . وكذلك صنع قبله الطحاوي 
 وحديث ) إذا انتصف شعبان فال تصوموا . . . ( رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي .

 .تلف العلماء يف تصحيحه وتضعيفه وهذا احلديث اخ
قال ابن رجب : اختلف العلماء يف صحة هذا احلديث ، فصححه غري واحد ، منهم الرتمذي وابن حبان واحلاكم والطحاوي 

 وابن عبد الَّب .
وأبو زرعة وتكلم فيه من هو أكَّب من هؤالء وأعلم ، وقالوا : هو حديث منكر ، منهم عبد الرمحن بن مهدي ، واإلمام أمحد ، 

الرازي ، واألثرم ، وقال اإلمام أمحد : مل يرو العالء حديثاً أنكر منه ، وردنه حبديث : ) ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ( ، 
 فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومني . ) لطائف املعارف ( ، ويدل على ضعفه :

 حديث الباب .-أ
 كثر شعبان ( .كان يصوم أ  وحديث ) أن النيب -ب
 جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومني .-ج

قال لرجل : ) هل صمت من َسَرر  هذا الشهر شيئًا ؟  : ما اجلواب عن حديث عمران بن حصني أن النيب  فِإن قال قائل
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 : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومني مكانه ( . متفق عليه فقال : ال ، فقال رسول هللا 
[ مث خاري : ]باب الصوم من آخر الشهرر الشهر آخر الشهر ، ويؤيد ذلك رواية أمحد : ) من سرار الشهر ( قال البسر أواًل / 

 ذكر حديث عمران .
ال معارضة بني هذا احلديث وحديث الباب ، فإن حديث عمران حممول على أن هذا الرجل كان معتادًا لصيام آخر ثانيًا / 

أن الصوم املعتاد ال يدخل يف  ، فبني له النيب  االستثناءل يف النهي عن تقدم رمضان ومل يبلغه الشهر ، فرتكه خوفًا من الدخو 
 النهي ، وأمره بقضائه لتستمر حمافظته على ما وظف نفسه من العبادة ، ألن أحب العمل إىل هللا أدومه .

 كر الشهر فال كراهة .) ال تقدموا رمضان ( دليل على أنه جيوز أن يقال رمضان من غري ذ   هقول-7
 ومن األدلة على هذا اجلواز : 

 حديث الباب ) ال تقدموا رمضان .. ( . -أ
 : ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة . . . ( .  قوله -ب
 ) من صام رمضان إمياناً واحتساباً .... ( . وقوله -ج
 . ( .) من قام رمضان .. وقوله -د
 قصان : رمضان وذي احلجة ( متفق عليه .) شهرا عيد ال ين وقوله -هـ
 . ( .) عمرة يف رمضان .. وقوله -و

 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يقال رمضان على انفراده حبال ، وإمنا يقال شهر رمضان .
 وهذا قول أصحاب مالك .

 مضان ( .واستدلوا حبديث  ) ال تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أَساء هللا ، ولكن قولوا شهر ر 
 وإن كان قد جاء به أثر ضعيف .اسم من أَساء هللا ليس بصحيح ، ومل يصح فيه شيء ،  إنهقوهلم :  قال النووي

 أخرجه ابن عدي يف الكامل وضعفه بأيب معشر .:  وقال ابن حجر
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  - 179 ُتُموُه يَـ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل : َسَِ ُتُموُه َفُصوُموا , َوِإَذا رَأَيـْ ُقوُل ) إَذا رَأَيـْ

 . فََأْفِطُروا , فِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا َلُه (
--------- 

ُتُموهُ  )  ( الرؤية هنا بصرية ، أي : أبصرمتوه أي : هالل رمضان . ِإَذا رَأَيـْ
 النووي : معناه حال بينكم وبينه غيم . ( أي : ُغطَي عليكم ، قال فِإْن ُغمَّ َعَلْيُكمْ ) 
 أكملوا شعبان ثالثني يوماً .( أي : فَاْقُدُروا لَُه معىن ) -1

فقد جاء يف الرواية األخرى )فأكملوا شعبان ثالثني يوماً( وهذه مفسرة رواية  )فاقدروا له( أن معىن اقدروا له متام العدد ثالثني 
 يوماً.

، الروايات األخرى املصرحة باملراد، وهي ما تقدم من قوله)فأكملوا العدة ثالثني( وحنوهاويل ويرجح هذا التأ:  قال ابن حجر
 . وأوىل ما فسر احلديث باحلديث

 -بالتخفيف  -: قدَّرت الشيء أقُدرُه وأقد رهلشهر بالعدد ثالثني يوًما . يقالأي : قدن روا متام اوقوله )فاقدروا له( : وقال القرطِب
وقد دلَّ على ،  كما تقدَّم يف أول كتاب اإلميان . وهذا مذهب اجلمهور يف معىن هذا احلديث -بالتشديد  -ته مبعىن : قدَّر 

  ( .ة ثالثنيان : فاقدروا له ) فأكملوا العدما رواه أبو هريرة مك هتصح
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يـُْتْم اهلْ اَلل َفُصوُموا َوإ َذا رَأَيـُْتُموُه فَأَْفط ُروا فَإ ْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا ) إ َذا رَأَ ُه َثاَلث نَي ( َويف  ر َوايَة َويف  ر َوايَة ) فَاْقُدُروا لَ :  وقال النووي
) فَإ ْن َعم َي ة ُلوا اْلَعَدد ( َويف  ر َوايَ ) فَإ ْن ُغم َي َعَلْيُكْم فََأْكم  ث نَي يـَْوًما ( َويف  ر َوايَة فَإ ْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفُصوُموا َثاَل  ( َويف  ر َوايَة )َلُه 

 ) فَإ ْن أُْغم َي َعَلْيُكْم فـَُعدُّوا َثاَلث نَي ( .وا َثاَلث نَي ( َويف  ر َوايَة َعَلْيُكْم الشَّْهر فـَُعدُّ 
َ َعَلْيكُ   ْم فََأْكم ُلوا ع دَّة َشْعَبان َثاَلث نَي ( .َهذ ه  الرن َوايَات ُكلنَها يف  اْلك َتاب َعَلى َهَذا التـَّْرت يب ، َويف  ر َوايَة ل ْلُبَخار ين  : ) فَإ ْن ُغيبن 
ََذا َأمْحَد َواْختَـَلَف اْلُعَلَماء يف  َمْعىَن ) فَاْقُدُروا لَُه ( فـََقاَلْت طَائ َفة م ْن اْلُعَلَماء : َمْعَناُه َضين ُقوا لَُه َوَقدن   ُروُه ََتْت السََّحاب ، َومم َّْن قَاَل هب 

َلة  اْلَغْيم  َعْن َرَمَضان ْبن َحْنَبل َوَغرْيه مم َّ   .ْن جُيَون ز َصْوم يـَْوم  لَيـْ
 اْلَعَدد َثاَلث نَي يـَْوًما .َوَذَهَب َمال ك َوالشَّاف ع ين َوأَبُو َحن يَفة َومُجُْهور السََّلف َواخْلََلف إ ىَل أَنَّ َمْعَناُه : َقدن ُروا لَُه مَتَام 

رٌي ل  َواْحَتجَّ اجلُْْمُهور ب الرن َوايَات  الْ  ََذا ملَْ جَيَْتم َعا يف  ر َوايٍَة ، َبْل تَارَة يَْذُكر  (اْقُدُروا لَُه ) ـَمْذُكورَة ، فََأْكم ُلوا اْلع دَّة َثاَلث نَي ، َوُهَو تـَْفس  َوهل 
 .َهَذا ، َوتَارَة يَْذُكر َهَذا ، َويـُؤَكن دُه الرن َوايَة السَّاب َقة ) فَاْقُدُروا َلُه َثاَلث نَي ( 

 ( ، والتضييق أن جيعل شعبان ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللاإن معىن  ) اقدروا له ( أي ضيقوا ، من قوله تعاىل )  وقيل :
 ـعة وعشرون ( يوماً .29) تسـ

 جيب صوم رمضان بأمرين : -2
 برؤية هالل رمضان . األول :

 . ( .ديث الباب : ) صوموا لرؤيته ..حل
 شعبان ثالثني يوماً .: إكمال الثاين 

 اً .ألنه يتيقن به دخول شهر رمضان وال نعلم فيه خالف : قال يف املغين
نستفيد: أن الرؤية هي املستند الشرعي يف أحكام الصيام واإلفطار، وأنه ال عَّبة باحلساب وال يصح قوله ) إذا رأيتموه ( -3

 . االعتماد عليه حبال من األحوال
 ب أنه ثبت يف السنة الصحيحة واتفاق الصحابة ، أنه ال جيوز االعتماد على حساب النجوم ، : وال ري قال ابن تيمية

واملعتمد على احلساب يف اهلالل ، كما أنه ضال يف الشريعة مبتدع يف الدين ، فهو خمطئ يف العقل ، وعلم احلساب ، فإن 
 العلماء يف اهليئة يعرفون أن الرؤية ال تنضبط بأمر حسايب .

 ف العلماء : ما حكم من رأى هالل رمضان لوحده ، أو رآه ورد قوله على أقوال :اختل-4
 : أنه يصوم وحده ويفطر سراً . القول األول

 وهذا قول الشافعية والظاهرية .
ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه لقوله تعاىل )  -أ  ( .َفَمْن َشه َد م 

 ( . وا، َوإ َذا رَأَيـُْتُموُه فَأَْفط ُرواإ َذا رَأَيـُْتُموُه َفُصومُ حلديث الباب ) و  -ب
 أنه يلزم على غري هذا القول ، أن يفطر يف يوم يعتقد أنه من رمضان ، وأن يصوم يوماً يعتقد أنه العيد . -ج

 يصوم وحده ويفطر مع الناس . القول الثاين :
 وهذا قول احلنفية واملالكية واملشهور عند احلنابلة .

 ألدلة السابقة ، وأما الفطر ، فال يفطر إال مع الناس ، ألن دخول شوال يكون بشاهدين .قالوا : يصوم وحده ل
 : أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم . القول الثالث

 وهذا اختيار ابن تيمية .
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 رواه أبو داود  .(يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون ، وفطركم)صومكم يوم تصومون : قال حلديث أيب هريرة قال -أ

 رواه الرتمذي  .(يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون والفطر )الصوم يوم تصومون، : قال قال وحلديث أيب هريرة اآلخر -ب
 فقال : , وقد ذكر اخلالف شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى

سه ؟ أم ال يصوم وال إذا رأى هالل الصوم وحده أو هالل الفطر وحده ؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ؟ أو يفطر برؤية نف
 يفطر إال مع الناس ؟ على ثالثة أقوال هي ثالث روايات عن أمحد :

 أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي .أحدها :  
 يصوم وال يفطر إال مع الناس ، وهو املشهور من مذهب أمحد ومالك وأيب حنيفة .والثاين :  

: ) صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم  الناس ، وهذا أظهر األقوال ، لقول النيب  يصـوم مع الناس ويفطر مع والثالث :
 ( . 25. ) الفتاوى :  اكم يوم تضحون ( . رواه الرتمذيتفطرون ، وأضح

 هل يلزم إذا رؤي اهلالل يف بلد أن يصوم مجيع املسلمني أم لكل بلد رؤيته ؟-5
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

إذا ثبتت الرؤية يف بلد إسالمي وجب الصوم على مجيع املسلمني يف أقطار األرض، سواء اختلفت املطالع أو  لقول األول:ا
 اتفقت، وسواء قربت األماكن أو بعدت.

 ن .وهذا هو املذهب عند احلنابلة، وهو قول أيب حنيفة رمحه هللا أيضاً، وهو ما ذهب إليه كثري من املعاصري 
 اب ) صوموا لرؤيته ( .حلديث الب-أ

 وجه الداللة : أن اخلطاب عام لألمة مبجموعها ، فإذا ثبت اهلالل بأي بلد وجب الصوم على اجلميع .
 . هذا أوىل الجتماع كلمة املسلمني-ب
 ( . الصوُم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناسوحلديث ) -ج

 أن لكل بلد رؤيتهم .:  القول الثاين
 ) الفتح ( .العلم ومل َيك سواه .  ذر عن عكرمة ، والقاسم ، وسامل ، وإسحاق ، وحكاه الرتمذي عن أهل حكاه ابن املن

َلىَّ َرَمَضاُن َوأَنَا فـََقد ْمُت الشَّاَم فـََقَضْيُت َحاَجتَـَها َواْسُته لَّ عَ  :قَالَ  ،َأنَّ أُمَّ اْلَفْضل  ب ْنَت احْلَار ث  بـََعثَْتُه إ ىَل ُمَعاو يََة ب الشَّام  ) َعْن ُكَرْيٍب 
َلَة اجلُُْمَعة   ،ب الشَّام   ر  الشَّْهر   مُثَّ َقد ْمُت اْلَمد يَنَة يف   ،فـََرأَْيُت اهلْ اَلَل لَيـْ مُثَّ ذََكَر  -رضى هللا عنهما  -َعْبُد اَّللَّ  ْبُن َعبَّاٍس  َلين  َفَسأَ  ،آخ 
َلَة اجلُُْمَعة  . فـََقالَ  :ْلتُ فـَقُ  ؟َمىَت رَأَيـُْتُم اهلْ اَللَ  :فـََقالَ  ،اهلْ اَللَ  نـََعْم َورَآُه النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاو يَُة .  :فـَُقْلتُ  ؟أَْنَت رَأَيـَْتهُ  :رَأَيـَْناُه لَيـْ
َلَة السَّْبت  َفاَل نـَزَاُل َنُصوُم َحىتَّ ُنْكم َل َثالَث نَي أَْو نـَرَاُه . فـَُقْلتُ  :فـََقالَ  َيام ه  فـََقالَ  ياَل َتْكَتف   أَوَ  :َلك نَّا رَأَيـَْناُه لَيـْ الَ  :ب ُرْؤيَة  ُمَعاو يََة َوص 

 . رواه مسلم  ( َهَكَذا أََمَرنَا َرُسوُل اَّللَّ  
 .أنه إذا اتفقت املطالع لزمهم الصوم، وإال فال  : القول الثالث

 ة .وهذا املشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمي
ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ  َفَمنْ لقوله تعاىل )  -أ  . فمفهوم هذه اآلية: من مل يشهد فال صيام عليه (  َشه َد م 

 ه .وإذا اختلفت املطالع فال ميكن أن يرو  ) إذا رأيتموه فصوموا ... ( ولقوله -ب
ذكر عن أحد من  وكان حاكم املسلمني واحدًا وال، فابن عباس مل يعمل برؤية أهل الشام وحلديث كريب السابق ،  -ج 

 س .الصحابة خمالف البن عبا
 . أن الناس تبع لإلمام : القول الرابع
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 وهذا القول هو الذي عليه العمل اليوم.
 وجوب صوم رمضان برؤية اهلالل .-6
 أنه ال يثبت كون اليوم من رمضان بغري رؤية .-7
 ال يشرتط رؤية كل إنسان .قوله ) إذا رأيتموه ( قال النووي : املراد رؤية بعض املسلمني ، و -8
 احلديث دليل على النهي عن صوم يوم الشك .-9

 هو الذي ال يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان .ويوم الشك : 
 يوم الشك : يوم الثالثني من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ومل يرى اهلالل ، الحتمال أن الشهر قد هلن ومل ير .

 من مذهب اإلمام أمحد . وهذا هو املشهور
 وقيل : يوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان إذا حال دون رؤية اهلالل غيم أو قرت مما يعلم الرؤية ، وهذا أصح .

 وقد اختلف يف حكم صومه على قولني :
 : أنه حرام . القول األول

 .ونسبه النووي جلمهور العلماء 
ٍر  -أ م   َمنْ )  قَالَ  َعمَّار  ْبن  يَاس  َوذََكَرُه اَْلُبَخار يُّ تـَْعل يًقا، َوَوَصَلُه (  َصاَم اَْليَـْوَم اَلَّذ ي ُيَشكُّ ف يه  فـََقْد َعَصى أَبَا اَْلَقاس 

بَّاَن  .  َاخْلَْمَسُة، َوَصحََّحُه ا ْبُن ُخَزمْيََة، َواْبُن ح 
( ا شعبان ثالثني يوماً( وهذه مفسرة رواية )فاقدروا لهوحلديث الباب )... فإن غم عليكم فاقدروا له(، ويف رواية : )فأكملو -ب 

 أن معىن اقدروا له متام العدد ثالثني يوماً .
، )فأكملوا العدة ثالثني( وحنوها، وهي ما تقدم من قوله : الروايات األخرى املصرحة باملرادويرجح هذا التأويل :  قال ابن حجر

 . وأوىل ما فسر احلديث باحلديث
ألن حدود هللا أال يصام رمضان إال برؤية هالله، أو  وألن الصائم يف يوم الشك متعدٍن حلدود هللا يمني : قال ابن عث-ج

)ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال رجل كان يصوم صوماً  إكمال شعبان ثالثني يوماً، وهلذا قال النيب 
 فليصمه( .

 : أنه واجب . القول الثاين
 حلنابلة .وهذا مذهب ا

 ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ( . لقوله 
 ( ، والتضييق أن جيعل شعبان ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللاأي ضيقوا ، من قوله تعاىل )  ومعىن : ) اقدروا له (قالوا : 

 ـعة وعشرون ( يوماً .29) تسـ
 القول األول . والراجح

أن ال يدخل يف صوم رمضان إال برؤية حمققة أو شهادة شاهد واحد ، وكان إذا حال ليلة  كان من هديه   بن القيم :قال ا
الثالثني دون منظره غيم أو قرت أو سحاب أكمل عدة شعبان ثالثني يوماً مث صامه ، ومل يكن يصوم يوم الغيم وال أمر به بل أمر 

 .غم ، وكان يفعل ذلك ، فهذا فعله وهذا أمره  بأن تكمل عدة شعبان ثالثني يوماً إذا
 حكم من صام يف بلد مث سافر إىل بلد تأخر فطرهم عن بلده ؟-10
 . سافر اإلنسان من البلد اليت صام فيها أول الشهر إىل بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى ال يفطر حىت يفطرواإذا 



 475 

 : سئل الشيخ ابن باز رمحه هللا
عندنا الشهر اهلجري يتأخر عن اململكة العربية السعودية بيوم ، وسأسافر إىل بلدي يف رمضان ، وقد بدأت أنا من شرق آسيا ، 

 وثالثني يوماً ، فما حكم صيامنا ؟ وكم يوماً نصوم ؟ الصوم يف اململكة ، ويف هناية الشهر نكون قد صمنا واحداً 
 : فأجاب

لشهر يف بالدكم فأفطروا بإفطارهم ، ولو زاد ذلك على ثالثني يومًا ، لقول إذا صمتم يف السعودية أو غريها مث صمتم بقية ا "
( لكن إن مل تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك ، ألن يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون )الصوم النيب 

 ز ( .جمموع فتاوى ابن با) . الشهر ال ينقص عن تسع وعشرين " انتهى 
 : مد الصاحل العثيمني رمحه هللاوسئل الشيخ حم

ما حكم من صام يف بلد مسلم مث انتقل إىل بلد آخر تأخر أهله عن البلد األول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثالثني يوماً أو 
 العكس ؟

 : فأجاب بقوله
ه يبقى معهم حىت يفطروا ؛ ألن الصوم إذا انتقل اإلنسان من بلد إسالمي إىل بلد إسالمي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإن

يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، واألضحى يوم يضحي الناس ، وهذا وإن زاد عليه يوم ، أو أكثر فهو كما لو سافر 
أكثر ، وألنه  إىل بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه يبقى صائماً حىت تغرب ، وإن زاد على اليوم املعتاد ساعتني ، أو ثالثاً ، أو

وال نفطر إال لرؤيته ، فقال :  إذا انتقل إىل البلد الثاين فإن اهلالل مل ير فيه وقد أمر النيب عليه الصالة والسالم أن ال نصوم
 .  (صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته)

يفطر معهم ، ويقضي ما فاته من  وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إىل بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه
رمضان ، إن فاته يوم قضى يوماً ، وإن فاته يومان قضى يومني ، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومني إن كان الشهر تامًّا 

  ( 24ال رقم / السؤ  19) يف البلدين ، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو يف أحدمها . " جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني " 
 اً :وسئل أيض

 قد يقول قائل : ملاذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثالثني يوماً يف األوىل ويقضي يف الثانية ؟
 : فأجاب بقوله

ميكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ، ويزيد على الثالثني يومًا ألنه مل يُر اهلالل ، ويف األوىل  يقضي يف الثانية ألن الشهر ال
: أفطر وإن مل تتم تسعة وعشرين يومًا ؛ ألن اهلالل رؤي ، فإذا رؤي فال بد من الفطر ، ال ميكن أن تصوم يومًا من  قلنا له

شوال ، وملا كنت ناقصًا عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين خبالف الثاين ، فإنك ال تزال يف رمضان إذا قدمت إىل 
، فكيف تفطر ؟ فيلزمك البقاء ، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات يف اليوم . " بلد ومل ير اهلالل فيه فأنت يف رمضان 

 ( .جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) 
 
 
 
 
 



 476 

 َتَسحَُّروا فِإنَّ يف السَُّحوِر بـَرََكًة ( .)  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 180
ُثَّ قَاَم إَل الصَّالِة . قَاَل  ْبِن َماِلٍك َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت رضي هللا عنهما قَاَل ) َتَسحَّْرنَا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َعْن أََنِس  - 181

 أََنس  : قـُْلت ِلَزْيٍد : َكْم َكاَن بـَنْيَ اأَلَذاِن َوالسَُّحوِر ؟ قَاَل : َقْدُر ََخِْسنَي آيًَة ( .
----------     

 ، ما يتسحر به ، اسم للطعام . السحور : بالفتح( حَُّروا َتسَ ) 
 الَّبكة كثرة اخلري ، ومن معانيها النماء والزيادة ، أي : خرياً كثرياً ثابتاً .( بـَرََكًة ) 

َا قَاَم فَـ ( املراد باألذان هنا اإلقامــة ، فقد جاء يف رواية للبخاري ) ...... ) َكْم َكاَن بـَنْيَ اأَلَذاِن َوالسَُّحورِ  َلمَّا فـََرَغا م ْن َسُحور مه 
ُّ هللا   َا َوُدُخوهل  َما يف  الصَّالَة  قَالَ  َنيب  نَي إ ىَل الصَّالَة  َفَصلَّى قـُْلَنا ألََنٍس َكْم َكاَن بـَنْيَ فـَرَاغ ه َما م ْن َسُحور مه   َقْدُر َما يـَْقَرأُ الرَُّجُل مَخْس 

 ( . آيَةً 
 اب السحور .احلديث دليل على استحب-1

 قال يف املغين :  وال نعلم فيه خالفاً . )  أي يف استحبابه ( .
 وأمجعوا على أن السحور مندوب إليه  .وقال ابن املنذر : 

 ملاذا ِل نقل بوجوبه لقوله ) تسحروا ( ؟ 
 بأصحابه . مل نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك ، وهو وصال النيب 

 وأصحابه واصلوا ومل يذكر السحور . حور من غري إجياب ، ألن النيب باب بركة الس  : قال البخاري
عن الوصال يف الصوم فقال رجل من املسلمني : إنك  قال : ) هنى رسول هللا  ويشري البخاري إىل حديث أيب هريرة 

مث يومًا ، مث  ،الوصال واصل هبم تواصل يا رسول هللا ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إين يطعمين ريب ويسقيين ، فلما أبوا أن ينتهوا عن
 رأوا اهلالل فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينتهوا ( .

 ) بركة ( هذه الَّبكة تشمل : قوله -2
 : اتباع السنة . أوالً 

 : خمالفة أهل الكتاب . ثانياً 
 كتاب أكلة السحر ( .: ) فصل ما بني صيامنا وصيام أهل ال ففي صحيح مسلم قال رسول هللا  

 : أن السحور يعطي الصائم قوة ال ميل معها الصيام . ثالثاً 

: أنه يكون سببًا لالنتباه من النوم يف وقت السحر الذي هو وقت االستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعال  إىل  رابعاً 
 السماء الدنيا .

 : مدافعة سوء اخللق الذي يثريه اجلوع . خامساً 

 : الزيادة يف النشاط . اً سادس

 َيصل السحور بأقل ما يتناوله املرء من مأكول ومشروب .-3
أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري بلفظ ) السحور بركة فال تدعوه ، ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء، فإن هللا  جاء عندفقد 

 ومالئكته يصلون على املتسحرين ( .
 لة  ) تسحروا ولو بلقمة ( .ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرس

 : ) نعم سحور املؤمن التمر ( . قال : قال رسول هللا  وعند أيب داود عن أيب هريرة 
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 األفضل تأخري السحور .-4
 ) ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر ( . متفق عليه  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 

 زاد أمحد ) وأخروا السحور ( .
 كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر مخسني آية(، قلت:  مث قام إىل الصالة تسحرنا مع النيب يث الباب ) .... وحلد

ومعه زيد من سحورمها ،  فهذا احلديث يدل على أنه يستحب تأخري السحور إىل قبيل الفجر ، فقد كان بني فراغ النيب 
آية من القرآن ، قراءة متوسطة ال سريعة وال بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت  ودخوهلما يف الصالة ، قدر ما يقرأ الرجل مخسني

 الصالة قريب من وقت اإلمساك .
 واملراد باألذان اإلقامة ، َسيت أذاناً ألهنا إعالم بالقيام إىل الصالة .

 أي أربع دقائق. ، وهي قدر ثلث مخس ساعة: قال ابن حجر
 ق .لكىن قرأِتا فبلغت حنو ست دقائ  :ابن عثيمني رمحه هللا الشيخوقال  

 قرن احلكم بعلته . -5
 استحباب التقوي على طاعة هللا .-6
 حرمان أولئك الذين ال يتسحرون .-7
 ( .ْن ُتط يُعوُه تـَْهَتُدوا َوإ  ، قال تعاىل )  ينبغي على املسلم أن يستشعر وهو يتسحر أنه متبع ألمر النيب -8
 مفضول باملؤاكلة .فيه جواز مؤانسة الفاضل لل-9

 أفضلية تأخري السُّحـور ، خالفاً ملن يتسحنر مث ينام . -10
 استحباب االجتماع على السَّحور . -11
 يسأل زيد بن ثابت عن  على الع لم ، فهذا أنس  فيه حرص الصحابة -12

 هذه السنة اليت َخفيت عليه .
َكاَن يُْدرُِكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنب  ِمْن َأْهِلِه ُثَّ يـَْغَتِسُل  ا ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعاِئَشَة َوُأمِ  َسَلَمَة رضي هللا عنهم - 182

 . (َوَيُصوُم 
---------- 

 أي : طلوع الفجر .( َكاَن يُْدرُِكُه اْلَفْجُر ) 
 اع .اجلنب من أصابته جنابة ، واجلنابة كل ما أوجب غساًل من إنزال أو مج (َوُهَو ُجُنب  ) 
ُّ م  )  لفظ مسلأي : من مجاع ، كما يف ( ِمْن َأْهِلِه )   ( . ُيْصب ُح ُجُنباً م ْن َغرْي  ُحُلٍم مُثَّ َيُصومُ   َكاَن النَّيب 
 من طلع عليه الفجر وعليه جنابة . صحة صوم احلديث دليل على-1

، من غري فرق بني أن تكون اجلنابة عن مجاع حلديث الباب ، فهو يدل على أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح وال قضاء عليه 
 أو غريه .

 وإليه ذهب اجلمهور .
أمجع أهل هذه األمصار على صحة صوم اجلنب سواء كان من احتالم ، أو فقال :وجزم النووي بأنه استقر اإلمجاع على ذلك ، 

 .مجاع ، وبه قال مجاهري الصحابة والتابعني 
بن صاحل إبطاله ، وكان عليه أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا يف رواية سن وحكي عن احلُث قال رمحه هللا : 
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 مسلم ، وقيل : مل يرجع عنه وليس بشيء .
 وحكي عن احلسن البصري والنخعي أنه جيزئه يف صوم التطوع دون الفرض .

، مث ارتفع هذا اخلالف ، وأمجع العلماء بعد  وحكي عن سامل بن عبد هللا ، واحلسن البصري واحلسن بن صاحل ، يصومه ويقضيه
 . هؤالء على صحته

إذا طهرتا قبل الفجر ، مث طلع الفجر قبل اغتساهلما ، فإنه يصح صومهما وجيب عليهما مثل اجلنب احلائض والنفساء ، ف-2
 إمتامه ، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً ، بعذر أو بغري عذر كاجلنب .

 . مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إال ما حكي عن بعض السلف مما ال نعلم صح عنه أم الوهذا :  قال النووي
 قولني : من طلع عليه الفجر وهو جيامع علىاختلف العلماء : يف حكم -3

 أن عليه الكفارة والقضاء .القول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 حكمه ، واجملامع العامد جيب عليه القضاء والكفارة .بالنزع ، فيأخذ  يتلذذقالوا : إن النزع مجاع ، وألنه 
 أن صومه صحيح .القول الثاين : 

 وهذا قول اجلمهور من احلنفية ، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية .
 أصالً .، وعليه فال يعتَّب النزع مجاعاً ااًل بضده، بل يكون اشتغ، وترك الشيء ال يكون حمصالً له: إن النزع ترك للجماعقالوا -أ

 بالقياس على ما لو حلف أن ال يلبس هذا الثوب وهو عليه ، فبدأ بنزعه مل َينث . -ب
وبالقياس أيضًا على الغاصب إذا تاب وقد توسط األرض املغصوبة ، فهذا خروجه بنية ختليه املكان وتسليمه إىل مستحقه  -ج

 ليس منهياً عنه وال حمرماً .
 الراجح .وهذا القول هو 

 َيتلم ؟ النيب  هل كان-4
 ال َيتلم . قيل : إن النيب 
 حلديث الباب .

 ألن االحتالم من الشيطان ، وقد جاء يف بعض طرق احلديث : ) يصبح جنباً من غري احتالم ( وهذا مذهب ابن عباس .و 
 يف هذا فائدتان : يصبح جنباً مين ، فيصوم (  يف قول أم سلمة ) كان رسول هللا  قال القرطِب

 أنه كان جيامع يف رمضان ويؤخر الغسل إىل بعد طلوع الفجر بياناً للجواز .ُا : إحدا
 .أن ذلك كان من مجاع ، ال من احتالم ، ألنه كان ال َيتلم ، إذ االحتالم من الشيطان وهو معصوم منه والثاين : 

 ملا كان لالستثناء معىن  .يف قوهلا ) من غري احتالم ( إشارة إىل جواز االحتالم عليه ، وإال وقال غريه : 
 األول .والراجح 

 جواز اجلماع يف ليايل رمضان إىل طلوع الفجر .-5
 جواز تأخري الغسل من اجلنابة ، وأنه ال جيب املبادرة به إال إذا حانت الصالة .-6
 جواز التصريح مبا يستحيا منه للمصلحة .-7
 ونشرهن للعلم . فضل نساء النيب -8
 . ي بالنيب أن األصل التأس-9
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ا َأْطَعَمُه اَّللَُّ قَاَل ) َمْن َنِسَي َوُهَو َصاِئم  . فََأَكَل َأْو َشِرَب , فـَْلُيِتمَّ َصْوَمُه . فِإَّنََّ  َعْن النَِّبِ   َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 183
 ( . َوَسَقاهُ 

---------- 
جاء رجل فقال : : ) ( ، وأليب داود عن أيب هريرة ناسياً وهو صائموجاء عند البخاري  )من أكل (  َمْن َنِسَي َوُهَو َصاِئم   )

 يا رسول هللا ، إين أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم ( وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي احلديث . أخرجه الدار قطين 
 ) فال يفطر ( .الرتمذي ويف رواية (  فـَْلُيِتمَّ َصْوَمهُ ) 
َا َأْطَعَمُه َاَّللَُّ  )  يف رواية الرتمذي ) فإمنا هو رزق رزقه هللا ( ، وللدار قطين ) فإمنا هو رزق ساقه هللا إليه ( .(   َوَسَقاهُ فِإَّنَّ

ًيا َفاَل َقَضاَء َعَلْيه  َواَل َكفَّارََة )  َول ْلَحاك م    . (َمْن أَْفَطَر يف  َرَمَضاَن نَاس 
 ومه وال كفارة .على أن من شرب أو أكل ناسياً ال يفسد ص يث دليل داحل-1

 وهذا مذهب مجهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأمحد .
 حلديث الباب .-أ

 احلاكم ) فال قضاء عليه وال كفارة ( . وعند-ب
يًما اَّللَُّ َغُفورًا َوَلك ْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكانَ  َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ف يَما َأْخطَْأمُتْ ب ه  )  وهو املواف ُق لقوله تعاىل-ج  وقوله تعاىل(  َرح 
يَنا)  ْذنَا إ ن نَّس   هذا الدعاء.  وقد ثـََبَت يف الصحيح أنَّ هللا أجابا ( أَْو َأْخطَْأن رَبَـَّنا الَ تـَُؤاخ 
 ه ( .أُمَّيت  اخَلطََأ والنن سياَن َوَما اْسُتْكر ُهوا َعَليْ  إ نَّ هللا َوَضَع عن)  وقال -د

 علماء إىل أنه يفسد الصوم وجيب القضاء .وذهب بعض ال
 وهو مذهب املالكية .

  عن العمل حبديث الباب بأمور :واعتذروا 
 ويرد هذا :مل يرد يف احلديث تعيني رمضان فيحمل على التطوع ، -أ

 . مئايف سياق الشرط فـَتَـُعمن ُكلَّ ص ( نكرةٌ  صائمقوله ) وهو 
 سياً فال قضاء وال كفارة ( .ولرواية احلاكم  ) من أفطر يف رمضان نا

 ورده بعضهم بكونه خَّب واحد خالف القاعدة .-ب
وهو اعتذار باطل واحلديث قاعدة مستقلة يف الصيام ، ولو فتح باب رد األحاديث الصحيحة مبثل هذا ملا بقي  : قال الشوكاين

 ليل ، ولرد ما شاء ما شاء  .قمن احلديث إال ال
 . املراد فليتم إمساكه من املفطراتأن (  فليتم صومه)  بعضهم وتأول -ج
 أنه ال فرق بني قليل األكل وكثريه . -2

فأيت بقصعة من ثريد فأكلت معه ، مث تذكرت أهنا كانت صائمة  ملا أخرجه أمحد عن أم إسحاق : ) أهنا كانت عند النيب 
 .فإمنا هو رزق ساقه هللا إليك (  : أمتي صومك فقال هلا ذو اليدين : اآلن بعد ما شبعت  ؟ فقال هلا النيب 

 ويف هذا رد على من فرق بني قليل األكل وكثريه . :  قال احلافظ ابن حجر
 قوله ) ناسياً ( نستفيد : أن األكل والشرب من املتعمد الذاكر يفطر الصائم .-3

وَُكُلوا  ) والقضاء ، لقوله تعاىلرب ، وهذا ال خالف أن من تعمده يفطر وجيب عليه اإلمساك ـاألكل والش:  قال ابن قدامة
يَ  ُّوا الصن  َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض م َن اخْلَْيط  اأْلَْسَود  م َن اْلَفْجر  مُثَّ أمت  ُروُهنَّ َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ  ( . اَم إ ىَل اللَّْيل  َوال تـَُباش 
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 ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ( . ولقوله 
 ) املغين ( .   . ع العلماء على أن الفطر باألكل والشرب وأمج 

 هل جيب على من رأى من يأكل ويشرب يف هنار رمضان أن يذكره أم ال ؟ قوالن للعلماء :-4
 : أنه جيب تذكريه .القول األول 

 واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمني .
 فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ( . رواه مسلم  ) من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،  لقوله 

 : أنه ال جيب تذكريه .القول الثاين 
 ألنك تعلم علم اليقني أنه أكل أو شرب نسياناً ومل يرتكب حينئٍذ منكراً ، وإمنا أطعمه هللا وسقاه .

 أرجح . واألول
 لى قولني :اختلف العلماء يف حكم من جامع يف هنار رمضان ناسياً ع-5

 : أنه ال يفسد صومه . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية والشافعية .

وأما اجملامع ناسيًا فال يفطر وال كفارة عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وبه قال مجهور العلماء ، ودليلنا أن :  قال النووي
 .احلديث صح أن أكل الناسي ال يفطر ، واجلماع يف معناه 

 ا القول ابن تيمية .واختار هذ
لرواية ) من أفطر يف رمضان ناسيًا ... ( ألن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو مجاع ، وإمنا خص األكل والشرب  -أ

 بالذكر يف حديث الباب لكوهنما األغلب وقوعاً .
لنسبة إليهما ، وذكر الغالب ال يقتضي : تعليق احلكم باألكل والشرب للغالب ، ألن نسيان اجلماع نادر با قال ابن دقيق العيد

 عموماً .
 ا ( .ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنولعموم قوله تعاىل ) -ب

 ولقوله ) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان ( . –ج 
 .ودليلنا أن احلديث صح أن أكل الناسي ال يفطر ، واجلماع يف معناه :  قال النووي -د

 ضاء والكفارة .: أن عليه الق القول الثاين
 وهو قول احلنابلة .

مل يستفصل منه ، هل كان عن عمد  حيث أن النيب   -وسيأيت احلديث إن شاء هللا  –حلديث  اجملامع يف هنار رمضان  -أ
 أو نسيان ، وترك االستفصال يف الفعل ينزل منزلة العموم يف القول .

 القول األول .  والراجح
  :عن دليل القول الثاين واجلواب

 ( .ء يف بعضها ) هلكت ( ويف بعضها )احرتقت، فقد جاان متعمداً، ويدل لذلك الرواياتك  أن اجملامع الذي جاء للنيب 
 . فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحرمي  :  قال ابن حجر

 يف احلديث لطف هللا بعباده والتيسري عليهم ، ورفع املشقة واحلرج عنهم .-6

 ال ينسب إليه شرعاً .أن عمل الناسي -7
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أن إنساناً جاء إىل أيب هريرة : ) ارتظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينسومن امل:  قال ابن حجرفائدة : 
هللا : ال بأس، طعمت ، قالو : مث دخلت على إنسان فنسيت أصبحت صائمًا فنسيت فطعمت ، قال: ال بأس ، قال : فقال

 .رة: أنت إنسان مل تتعود الصيام (  قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريأطعمك وسقاك ، مث
َنَما َنُْن ُجُلوس  ِعْنَد النَِّبِ   َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 184 إْذ َجاَءُه رَُجل  . فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َهَلْكُت . قَـاَل :  قَاَل ) بـَيـْ

: َهـْل  فـََقـاَل َرُسـوُل اَّللَِّ  -َويف ِرَوايَـٍة : َأَصـْبُت َأْهِلـي يف رََمَضـاَن  -: َوقـَْعُت َعَلى اْمـَرَأِت , َوأَنَـا َصـاِئم   َما َأْهَلَكَك ؟ قَالَ 
َبــًة تـُْعِتُقَهــا ؟ قَــاَل : ال . قَــاَل : فـََهــْل َتْســَتِطيُع َأْن َتُصــوَم َشــْهَرْيِن ُمَتَتــاِبَعنْيِ ؟ قَــاَل : ال  اَم ِســتِ نَي . قَــاَل : فـََهــْل جتَِــُد إْطَعــجتَِــُد رَقـَ

َنا َنُْن َعَلى َذِلَك ُأِتَ النَِّبُّ  : ال . قَاَل : َفَمَكَث النَِّبُّ ِمْسِكينًا ؟ قَالَ  : قَـالَ  -اْلَعـَرُق : اْلِمْكتَـُل وَ  -ِبَعَرٍق ِفيِه ََتْر   فـَبَـيـْ
ــاِئُل ؟ قَــاَل : أَنَــا . قَــاَل : ُخــْذ َهــ ــَوَاَّللَِّ َمــا بـَــنْيَ َعَلــى َأفْـَقــَر ِمــينِ  : يَــا َرســَذا , فـََتَصــدََّق بِــِه . فـََقــاَل الرَُّجــُل : أَيْــَن السَّ وَل اَّللَِّ ؟ فـَ

َهــا  ــُد احْلَــرَّتـَنْيِ  -البـَتَـيـْ َيابُــُه . ُثَّ  َأْهــُل بـَْيــٍت َأفْـَقــَر ِمــْن َأْهــِل بـَْيــِِت . َفَضــِحَك َرُســوُل اَّللَِّ  -يُرِي  َقــاَل : َأْطِعْمــُه َحــَّتَّ بَــَدْت أَنـْ
 . َأْهَلَك(

---------- 
 وال يصح ذلك . :  قال احلافظهو سلمة بن صخر .  قيل :(  َجاَء رَُجل   )

ويف حديث عائشة : ) احرتقت ( ، واملعىن : وقعت يف اإلمث الذي هو سبب يف هالكي ، وهذا يدل على أن هذا ) هلكت ( 
 الرجل كان عاملاً عامداً .

 ويف حديث عائشة : ) وطئت امرأيت ( ويف رواية للبخاري ) وقعت على امرأيت وأنا صائم ( .امرأِت (  ) وقعت على
 املراد هبا النفس كاملة . العتق : اخللوص ، وهو ختليص الرقبة من الرق ، وقوله ) رقبة ( ) تعتق رقبة (

 ( أي : متواليني . َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ؟) 
 ( . أي : الرجل ، ويف رواية البخاري ) فمكث عند النيب (   َجَلسَ ُثَّ ) 
 بفتح العني والراء هو الزن نْبيل .(  ِبَعَرٍق ِفيِه ََتْر  ) 
 ويف رواية البخاري ) خذ هذا فتصدق به ( .( فـََقاَل: َتَصدَّْق هِبََذا ) 
َها )  الشرقية واحلرنة الغربية [ واحلرة : أرض احلرة أي حرتان ]  ،بتان يط هبا الال بتيها ، واملدينة َي( أي وسط َفَما بـَنْيَ اَلبـَتَـيـْ

 تعلوها أرض سود .
 ظهرت . : أي( َحَّتَّ َبَدْت )
َيابُهُ  )  هي السن اليت خلف الرباعية . (أَنـْ
 ن عامداً .احلديث دليل على أن من جامع يف الفرج فأنزل أو مل ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كا-1

 ال نعلم بني أهل العلم خالفاً  . :  قال ابن قدامة
على أن   لقوله ) هلكت ( فأقره النيب يعتَّب من الكبائر ، احلديث دليل على أن الوطء للصائم يف هنار رمضان وهو صائم -2

 فعله هذا مهلك .
 يرتتب على من جامع يف هنار رمضان وهو صائم ؟ -3

 اإلمث . أواًل :
 فساد الصوم . : ثانياً 
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 وجوب اإلمساك بقية يومه . ثالثاً :
 وجوب قضاء هذا اليوم . ) وهذا مذهب مجاهري العلماء ( . رابعاً :

 وجوب الكفارة املغلظة . خامساً :
طع يست احلديث دليل على أن كفارة اجلماع يف هنار رمضان : عتق رقبة مؤمنة ، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل-4

 فإطعام ستني مسكيناً .
 هي على الرتتيب ، وهذا مذهب مجهور العلماء .و 

 هل جتب الكفارة لو جامع وهو صائم يف قضاء رمضان ؟-5
 ال جتب الكفارة يف القضاء ، وإمنا جتب الكفارة إذا جامع يف هنار رمضان فقط .

وذلك ألن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم يف  فلو أن رجاًل جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاًء ، فال كفارة عليه ،
 زمن حمرتم ، وهو شهر رمضان .

 وال جتب الكفارة يف قول أهل العلم ومجهور الفقهاء  . :  قال ابن قدامة
 هو حرام اجلماع يف قضاء رمضان لكن ال يوجب الكفارة .

 ؟ ما احلكم لو جامع زوجته يف هنار رمضان لكن الصوم غري واجب عليه -6
 ليس عليه كفارة .

 أن يكون هو وزوجته مسـافرين وصائمني يف السفر ، مث جامعها يف هنار رمضان ، فليس عليه كفارة ، ألنه يباح له الفطر .مثل : 
 اجلماع املوجب للكفارة هو إيالج الذكر يف الفرج قباًل كان أو دبرًا ، فأما اإلنزال باملباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم-7

 ويلحقه اإلمث ، ولكنه ال يوجب الكفارة .
 جتب الكفارة بشروط : : اْلالصة

 أن يكون هناك مجاع ، وهو اإليالج ، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع اإلنزال فال جتب الكفارة . أواًل :
 ) وقد تقدم ( . أن يكون اجلماع يف صيام رمضان ، فإن جامع يف غري صيام رمضان فال جتب الكفارة ثانياً :
 أن يكون الصوم أداًء ، فلو جامع يف صيام رمضان قضاء ، فال جتب الكفارة . ثالثاً :
أن يكون الصوم واجبًا عليه ، فلو كان مسافرًا وهو صائم يف هنار رمضان وجامع فال جتب عليه الكفارة ، ألن املسافر  رابعًا :

 َيل له الفطر .
 أة كفارة أم ال  على قولني :اختلف العلماء : هل على املر -8

 ليس عليها كفارة .القول األول : 
 وهو قول الشافعية .

 على أن الكفارة عليه وحده دون املوطوءة . ذلكبواستدلوا بإفراده :  قال ابن حجر-أ
 وكذا قوله يف املراجعة )هل تستطيع( و ) هل جتد ( وغري ذلك . . . ( .-ب
 ) الفتح ( . . إعالم املرأة بوجوب الكفارة مع احلاجة عن  واستدل الشافعية بسكوته  -ج

 والدليل يف هذا اخلَّب من وجهني:  قال املاوردي:
 .ةفاقتضى أن يكون جوابه حكًما جلميع احلادث ،األعرايب إمنا سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها حبكمه أحدمها: أنن 

خراجها مع جهلها إراسلها ب ل عنه أنه أمر املرأة بالكفارة والنقَ ومل يُ  ،اجة ال جيوزا كان تأخري البيان عن وقت احلمَّ والثاين: أنه لَ 
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 ا .الكفارة ال تلزمه على أنن  باحلكم فيها دلَّ 
وال جيوز تأخري البيان عن وقت  ،مل يعلم املرأة بوجوب الكفارة عليها مع احلاجة إىل اإلعالم النيب  إنن  :وقال ابن دقيق العيد

 ة .احلاج
 عليها الكفارة .لقول الثاين : ا

 وهو مذهب اجلمهور .
 ألن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام إال ما خص بدليل .

مث إن بيان احلكم للرجل بيان يف حقها الشرتاكهما يف َترمي الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما مل يأمره بالغسل ،  : قال ابن حجر 
 . املكلفني كاف عن ذكره يف حق الباقنيعلى احلكم يف حق بعض والتنصيص 

 أن على املرأة الكفارة إال إذا كانت مكرهة فال شيء عليها . الصحيحوهذا القول هو 
 من وجهني:، فجوابه مل يأمر املرأة أن تكفن ر، ومل يرشد السائل لذلك  النيب  وأما اجلواب عن قوهلم : إن

 رأة، فأخَّبه وسكت عن املرأة.إمنا سأل الرجل دون امل أن النيب  األول :
 أهنا مكرهة ويدل له ما رواه الدار قطين وغريه. -كما يف بعض ألفاظه -أن الظاهر يف قصة احلديث  الثاين :

 دليل أهنا مكرهة.(  أهلكت)  فقوله(  رسول هللا هلكت وأهلكت يا ) قالأنه 
وهذا يدل على أنه ال يصَّب عن م ( أوتيت إال من الصيا وهل أوتيت ما) ويدل له أيضاً: قول الرجل يف بعض ألفاظ احلديث 

 اجلماع.
 بالكفارة. وقد أشار بعض الفقهاء إىل ذلك وقالوا: ظاهر احلال أن املرأة مكرهة، فلم يأمرها النيب 

 هل جتب الكفارة على من جامع ناسياً ؟-9
 [ .اختلف العلماء يف اجملامع ناسياً : ] وقد سبقت املسألة 

 ل من أوجبها على الناسي : وقد استد
 ( .فعل ينزله منزلة العموم يف القول، وترك االستفصال يف الكان عن عمد أو نسيان، هل  ترك استفساره عن مجاعه أن النيب )

 واجلواب عن هذا :
 .أنه تبني حاله أنه كان متعمداً ، ألنه قال ) هلكت ، واحرتقت ( فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحرمي 

 كما سبق أن اجملامع ناسياً ال شيء عليه .  فالراجح
 اختلف العلماء : هل جيب على اجملامع قضاء اليوم أم ال على قولني :-10

 : ال جيب عليه القضاء . القول األول
 ا اختيار ابن تيمية رمحه هللا .ذوه

 مل يأمره بالقضاء . ألن النيب 
 .: جيب عليه قضاء هذا اليوم  القول الثاين

 وهذا مذهب مجهور العلماء .
 . ) من ذرعه القيء فال قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ( أيب هريرة . قال : قال رسول هللا عن  -أ
أن من استقاء عامدًا وجب عليه القضاء بنص هذا احلديث ، فيكون حكم اجملامع يف وجوب القضاء مثل  :وجه االستدالل  

 حكمه .
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يها، فقد ( وهذه الزيادة خمتلف فلقضاء فقال له  )صم يوماً مكانهأمر اجملامع با ه  جاء عند أيب داود أن النيب واستدلوا أن -ب
 ، وبني أن هلا أصـاًل كما يف الفتح .ضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها احلافظ ابن حجر

 وقته وجب القضاء .واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة مل تَّبأ إال باألداء ، فإذا فات -ج
 أنه قال ) فاقضوا هللا الذي له ، فإن هللا أحق بالوفاء ( رواه البخاري . واستدلوا حبديث ابن عباس عن النيب -د

 الصحيح .وهذا القول هو 
 اختلف العلماء : هل تسقط الكفارة بالعجز واإلعسار أم ال ؟ على قولني : -11

 تسقط بالعجز واإلعسار .القول األول : 
 ي .، وقول األوزاع وهو أحد قويل الشافعي، وإحدى الروايتني عن أمحد، وهو الصحيح من املذهب

 ) أطعمه أهلك ( . حلديث الباب . حيث قال -أ
التمر وأخَّبه حباجته إليه  األعرايب ملا دفع إليه النيب  بدليل أنن :  يف االستدالل هلذا القول -وجه االستدالل: قال ابن قدامة 

 . ومل يأمر بكفارة أخرى ك ( ،أطعمه أهل)  قال
ألنه أخَّب بعجزه ومل يقل له رسول  ؛يف ذمته شيء حديث هذا اجملامع ظاهر بأنه مل يستقرَّ  واحتج هلذا القول بأنن  : وقال النووي

 . بل أذن له يف إطعام عياله ،الكفارة ثابتة يف ذمته نن إ هللا 
 م .لتعلقها بطهرة الصو  ؛ فإنه ال جتب عليه،ا وقت الوجوب مث وجدها فيما بعدهَ مَ د  ذا عُ على زكاة الفطر ، فإنه إ القياس-ب

حيث تسقط باإلعسار املقارن لسبب  ،بصدقة الفطر - يعين االستدالل حبديث األعرايب السابق -ويتأيد ذلك  ر :قال ابن حج
 . وهو هالل الفطر ،وجوهبا

  ( .ال يكلف هللا نفساً إال وسعها  ) م ( وقوله عتفاتقوا هللا ما استطلعموم قوله تعاىل )  -ج 
 ال تسقط بالعجز بل تبقى يف ذمته .القول الثاين : 

 ، وهو اختيار اخلطايب. ، ورواية عن أمحد ، والقول الثاين للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية الظاهر من املذهب، واملالكيةو 
 حلديث الباب . -أ

بل أمر له مبا يكفر به  ، له سقوطها عنهبعجزه عن أجناس الكفارة مل يبنين   ايب ملا أخَّب رسول هللا األعر  ووجه االستدالل: أنن 
 . على ثبوِتا يف ذمته وإن عجز عنها فدلَّ  ،من التمر

ن أُت َى بالتكفري بعد أ األعرايب لو سقطت الكفارة عنه ملا أمره النيب  وألنن :  - عند ذكره ألدلة هذا القول -قال ابن تيمية 
 اً .بالَعَرق، فإنه حني وجوب الكفارة كان عاجز 

بأنه عاجز عن اخلصال  ألنه أخَّب النيب  ؛بل فيه دليل الستقرارها ،ا احلديث فليس فيه نفي استقرار الكفارةوأمن :  وقال النووي
َ الثالث مث أُ   ،خراجهإمل يكن عليه شيء ومل يأمره بفلو كانت تسقط بالعجز  ،خراجه يف الكفارةإبعرق التمر فأمره ب  النيب يت 

والكفارة على  ،نفاق على عياله يف احلالا إىل اإلطعام عياله ألنه كان حمتاًجا ومضطرًّ إعلى ثبوِتا يف ذمته، وإمنا أذن له يف  فدلَّ 
 ه .وبقيت الكفارة يف ذمت ،طعام عيالهإفأذن له يف أكله و  يالرتاخ

 . واملؤاخذاتقياًسا على سائر الديون واحلقوق  -ب
  .والنص أوىل ،راح للنص بالقياسألنه اطن   ؛ال يصح القياس على سائر الكفاراتة : مبا قاله ابن قدام :قبعُ وتُـ 

 القول األول . والراجح
 إن كرر اجلماع يف هنار رمضان فله أحوال : -12
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 يوم واحد .إن كرر اجلماع يف يوم واحد ، ومل يكفر ، فكفارة واحدة ، ألن الفعل واحد وال-أ
ة جتزئه بغري خالف بني أهل ، فكفارة واحدامع ثانيًا قبل التكفري عن األول ، فإن كان يف يوم واحد : إذا ج قال ابن قدامة

 .العلم 

 وإن جامع يف يوم واحد مرتني ، وقد كان كفنر عن اجلماع األول : -ب
 يلزمه كفارة ثانية .فقيل : 

 قية يف حقه ، ألنه جيب عليه اإلمساك ، فانتهكها هبذا اجلماع .قالوا : ألن حرمة الزمن ال تزال با
 . ال شيء عليهوقيل : 

 : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ال شيء عليه بذلك اجلماع . قال ابن قدامة
 ألن الوطء يف الثانية مل يصادفه صائماً ، ألن صومه فسد يف اجلماع األول .

 رمضان ، فكم كفارة يلزمه ؟ 3رمضان ، ويف  2ويف :  ،رمضان 1بأن جامع يف : إذا جامع يف يومني أو أكثر ، -ج
 يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاين . إن كان جامع يف يومني وكان قد كفر عن اليوم األول ، فإنه

 بغري خالف نعلمه . :قال ابن قدامة 
 يكف ر : وإن كان ِل

 كفارات .  3يلزمه قيل : 
 ل مالك ، والليث والشافعي ، وابن املنذر .: وهو قو  قال ابن قدامة

 لوا : ألن كل يوم عبادة منفردة .قا
 ال يلزمه إال كفارة واحدة إذا مل يكفر عن األول .وقيل : 

 ألهنا كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه جيزئه وضوء واحد .
 القول األول .والراجح 

 .... (  قوله ) فضحك النيب -13
كان من تباين حال الرجل ، حيث جاء خائفًا على نفسه ، راغبًا يف فدائها مهما أمكنه ، فلما   إن سبب ضحكه قيل : 

 وجد الرخصة طمع يف أن يأكل ما أعطيه من الكفارة .
وحسن توسله يف توصله إىل مقصوده .  ضحك من حال الرجل يف مقاطع كالمه ، وحسن تأتيه وتلطفه يف اخلطاب ،وقيل : 

 [ 4/202]الفتح : 
 احلديث دليل على أنه  ال يشرتط العلم بالعقوبة إلسقاط العقوبة ، بل يكفي أن يعلم أهنا حرام .-14

 فهذا الرجل مل يدر ما ذا جيب عليه ، لكن يدري أن اجلماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله ) هلكت ( .
 َن رجل وهو يعلم أن الزَن حرام ، ولكنه جيهل احلد الواجب فيه ، ألن العلم بالعقوبة ليس بشرط .ويقاس على ذلك ما لو ز 

 يشرتط يف الرقبة أن تكون مؤمنة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء . َهْل جتَ ُد َرقـََبًة تـُْعت ُقَها (قوله )-15
َنٍة َوَمْن قـََتَل مُ  ) محاًل للمطلق هنا على املقيد يف آية القتل -أ  ( .ْؤم ناً َخطًَأ فـََتْحر يُر َرقـََبٍة ُمْؤم 

وحلديث اجلارية ) قال هلا رسول هللا: أين هللا ؟ قالت: يف السماء ، فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول هللا ، قال : أعتقها -ب
 فإهنا مؤمنة ( رواه مسلم .

 لى أنه ال جيزئ عن الرقبة اليت عليه إال مؤمنة.أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأهنا مؤمنة فدل عوجه الداللة : 
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بأن ال يكون هناك عبيد ، أو ال  ( أي : فإذا كان ال يستطيع أن يعتق رقبة : قوله ) فـََهْل َتْسَتط يُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْين  ُمَتَتاب َعنْي   -16
 ، فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعني .ميلك ْثنها 

 ملتتابعني ؟مباحث صيام الشهرين ا 
o . جيب التتابع يف صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غري عذر استأنف من جديد 
o . فإن ختلل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضان مث يكمل من اليوم الثاين من شوال 
o ن ختلله فطر واجب كعيد الفطر أو األضحى أو أيام التشريق مل ينقطع .إ 
o بيح الفطر فإن التتابع ال ينقطع ، أما إذا َتيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع .إن أفطر بعذر ي 

o .فإن شرع يف الصوم مث وجد الرقبة فإنه ال جيب عليه أن ينتقل إليها نص عليه أمحد والشافعي 

 أن التتابع يف الصيام ال ينقطع يف ثالث مسائل : فاْلالصة :
 رمضان .إذا انقطع التتابع بصوم واجب ك 
 وإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق . 
 وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر يف رمضان . 
o . إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع 

o  يوماً . 29يوماً أو كان  30املذهب : املعتَّب بالشهرين األهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان 
 املعتَّب العدد .وإن ابتدأ من أثناء الشهر ف

( يوماً فإنه جيزي ويكون صام  29( يوماً ينتهي الشهر، وكان مثاًل صفر )  29( حمرم ، وكان حمرم )  1مثال : رجل صام من ) 
 ( يوماً .58) 

ر، ( من صف 11( من حمرم ، فإنه ينقضي الشهر األول )  11لكن إن صام من أثناء الشهر فاملعتَّب العدد، فلو صام من اليوم ) 
 ( يوماً . 60( من ربيع األول . فيكون قد صام )  12( صفر وينقضي الشهر ب)  12مث يشرع يف ) 

 والصحيح أن املعتَّب بالشهرين األهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه .
تن نَي م ْسك يناً قوله )  -17  فيلزمه إطعام ستني مسكيناً . ( إن كان ال يستطيع الصوم مطلقاً ، فـََهْل جتَ ُد إْطَعاَم س 
 مباحث اإلطعام ؟ 
o . ال جيوز أن يطعم إال إذا كان عاجزاً عن الصيام ملرض ال يرجى برؤه 
o ألن هللا تعاىل قال ) إطعام ستني مسكينًا ( ومل َيصص من أي نوع ، فريجع ذلك إىل ,  جيزىء كل شيء يكون قوتًا للبلد

 ية .ما جرى به العرف . وهذا اختيار ابن تيم
o [ يومًا مل يكن أط60الواجب إطعام ستني مسكينًا ال جيزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحدًا ]م إال واحدًا فلم يتمثل ع

 األمر.
 أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها . أن اإلنسان مؤمتن على عبادته البدنية واملالية ، فإن النيب -18
 ألنه كفارة عن الذنب العظيم .فضيلة العتق ، ألنه بدأ به أواًل ، و -19
 اشرتاط التتابع يف صيام الشهرين ، لقوله ) متتابعني ( .-20
 أنه ال بد من إطعام ستني مسكيناً كما تقدم .-21
 جواز ذكر اإلنسان حاله من غىًن أو فقر أو مرض أو حاجة ، ال على وجه الشكاية إىل اخللق .-22
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 ، والتألف على الدين والندم على املعصية واستشعار اخلوف . الرفق باملتعلم والتلطف يف التعليم-23
 جواز الضحك عند وجود سببه .-24
 التعاون على العبادة ، والسعي يف إخالص املسلم .-25
 من ذكره . التكنية عما يستحىي-26
 هذه الكفارة ال جتب إال بشرطني: -27

 أن يكون الفطر باجلماع. أواًل :
 اجلماع يف هنار رمضان.أن يكون هذا  ثانياً :

 فإن ختلف أحد هذين الشرطني مل جتب.
و دليله هذا احلديث، فهو صريح يف وجوب الكفارة باإلمجاع، ويف هنار رمضان، وبناًء عليه قول من قال من أهل العلم إن من 

املبارك، وإسحاق، ونقله، ابن أفطر بأي مفطر من املفطرات فعليه القضاء والكفارة كما نقله الرتمذي عن سفيان الثوري، وابن 
 حجر عن املالكية، فهو ضعيف.

 باُب الصوِم يف السَّفِر 
 -وََكاَن َكِثرَي الصِ َياِم  -أََأُصوُم يف السََّفِر ؟  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ مَحَْزَة ْبَن َعْمٍرو اأَلْسَلِميَّ قَاَل ِللنَِّبِ   - 185

 ْئَت َفُصْم َوِإْن ِشْئَت فََأْفِطْر ( .فـََقاَل : إْن شِ 
 .ال اْلُمْفِطُر َعَلى الصَّاِئِم(. وَ ِب الصَّاِئُم َعَلى اْلُمْفِطرِ فـََلْم يَعِ  ُكنَّا ُنَساِفُر َمَع النَِّبِ  قَاَل ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - 186
يف َشْهِر رََمَضاَن . يف َحرٍ  َشِديٍد , َحَّتَّ إْن َكاَن َأَحُدنَا لََيَضُع  ِل اَّللَِّ قَاَل ) َخَرْجَنا َمَع َرُسو  َعْن َأِب الدَّْرَداِء  - 187

 َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َرَواَحَة ( . َيَدُه َعَلى رَْأِسِه ِمْن ِشدَِّة احْلَرِ  . َوَما ِفيَنا َصائِم  إالَّ َرُسوُل اَّللَِّ 
يف َسَفٍر . فـََرَأى زَِحاماً َورَُجالً َقْد ظُلِ َل َعَلْيِه ,  رضي هللا عنهما قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  - 188

 فـََقاَل : َما َهَذا ؟ قَاُلوا : َصائِم  . قَاَل : لَْيَس ِمْن اْلِْبِ  الصِ َياُم يف السََّفِر ( .
 . (َصِة اَّللَِّ الَِِّت رَخََّص َلُكْم َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم ) َعَلْيُكْم ِبُرخْ 

---------- 
إال أن إحدى يرجح أن املراد به التطوع، (  وكان يسرد الصومة ) ما املراد بالصوم، لكن قول عائش  يبنيمل ( ) أََأُصوُم يف السََّفرِ 

 .رَياً يف رواية أيب داود لك صتفيد أن املراد به صوم رمضان، وجاء ذ( ...هي رخصة من هللا ه ) روايات مسلم وهي قول
 ( بفتح أوله وكسر ثانيه ، أي : ال يلوم ، وال يعاتب . فـََلْم يَِعبِ ) 
بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري الصحايب الشهري وكان شاعراً ، وهو أحد َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َرَواَحَة (  َوَما ِفيَنا َصاِئم  إالَّ َرُسوُل اَّللَِّ ) 

 من اهلجرة . 8إلسالم ، شهد بدراً ، واستشهد مبؤتة سنة السابقني إىل ا
رأى  ( ويف رواية ) فرأى رجاًل قد اجتمع عليه الناس ( ويف رواية النسائي ) أن رسول هللا  فـََرَأى زَِحاماً َورَُجاًل َقْد ظُلِ َل َعَلْيهِ ) 

بذلك  حلته َِتيم به َتت الشجرة ، فُأخََّب النيب ناساً جمتمعني على رجل ( والبن خزمية ) فشق على رجل الصوم ، فجعلت را
 ، فأمره أن يفطر ( .

َياق احلَْد يث يـَْقَتض ي َهَذا التَّْأو يل ، قال النووي :  لَْيَس ِمْن اْلِْبِ  الصِ َياُم يف السََّفِر ()  ْفُتْم الضََّرر ، َوس  َمْعَناُه : إ َذا َشقَّ َعَلْيُكْم َوخ 
َياُم يف  السََّفر  ( َوَمْعىَن اجلَْم يع ف يَمْن َتضَ َوَهذ ه  الرن َوايَ  ن الصن   رََّر ب الصَّْوم  .ة ُمبَـين َنٌة ل لرن َوايَات  اْلُمْطَلَقة : ) لَْيَس م ْن اْلَّب 

 افر .ليل على جواز الفطر يف رمضان للمسهذه األحاديث د-1
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 وهو جائز  بالكتاب والسنة واإلمجاع .
ْنُكْم َمر يضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفع دٌَّة م ْن أَيَّاٍم ُأَخَر َفَمْن كَ  قال تعاىل )  ( . اَن م 

 ومنها : ومن السنة أحاديث كثرية ، 
ُهمَ -أ َي َاَّللَُّ َعنـْ ، َخرََج َعاَم اَْلَفْتح  إ ىَل َمكََّة يف  َرَمَضاَن، َفصَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّ  ا ) َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  َاَّللَّ  َرض  اَم َحىتَّ بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغم يم 

 ْعَد َذل َك: إ نَّ بـَْعَض اَلنَّاس  َقْد َصاَم. قَاَل:َفَصاَم اَلنَّاُس، مُثَّ َدَعا ب َقَدٍح م ْن َماٍء فـََرفـََعُه، َحىتَّ َنَظَر اَلنَّاُس إ لَْيه ، مُثَّ َشر َب، َفق يَل َلُه بَـ 
 ( . ُعَصاةُ أُولَئ َك اَْلُعَصاُة، أُولَئ َك اَلْ 

َا يـَْنظُُروَن ف يَما فـََعْلَت، َفَدَعا ب َقَدٍح م نْ ) َويف  َلْفٍظ:    َياُم، َوإ منَّ (  َماٍء بـَْعَد اَْلَعْصر ، َفَشر َب َفق يَل َلُه: إ نَّ اَلنَّاَس َقْد َشقَّ َعَلْيه ُم اَلصن 
 َرَواُه ُمْسل ٌم  .

 املفطر على الصائم ( .  يعب الصائم على املفطر ، والفلم  وحديث أنس قال ) كنا نسافر مع النيب -ب
 األحاديث دليل على جواز الصوم للمسافر ؟-2

 وهذا قول أكثر العلماء . قال ابن قدامة :
 .وهو قول مجاهري العلماء ومجيع أهل الفتوى ألحاديث الباب وغريها كثرية   :  وقال النووي

ن  ُكنَّا ُنَساف ُر َمَع حلديث أنس قال )-أ  فـََلْم يَع ب  الصَّائ ُم َعَلى اْلُمْفط ر  . َوال اْلُمْفط ُر َعَلى الصَّائ م  ( . النَّيب 
ْرَداء  وحلديث  -ب  . َوَعْبُد اَّللَّ  ْبُن َرَواَحَة ( َوَما ف يَنا َصائ ٌم إالَّ َرُسوُل اَّللَّ  ...  قَاَل ) َأيب  الدَّ
ن  َعائ َشة رضي هللا عنها ) أَ وحلديث  -ج َيام   -أََأُصوُم يف  السََّفر  ؟  نَّ مَحَْزَة ْبَن َعْمرٍو اأَلْسَلم يَّ قَاَل ل لنَّيب  فـََقاَل : إْن  -وََكاَن َكث رَي الصن 

ْئَت فَأَْفط ْر ( ْئَت َفُصْم َوإ ْن ش   ش 
 أن صيام املسافر ال يصح وال جيزئه .  وقال بعض العلماء :

،  السفر وجب عليه قضاؤه يف احلضر، بل من صام يف جيزئ الصوم يف السفر عن الفرضال: فقالت طائفة :  قال ابن حجر
 وهذا قول بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم .

ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمر يضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفع دٌَّة م ْن أَيَّاٍم ُأَخرَ لقوله تعاىل )  -أ  ( . َفَمْن َشه َد م 
 الوا : ظاهره أن عليه عدة ، أي فالواجب عدة .ق

 ( . أُولَئ َك اَْلُعَصاُة، أُولَئ َك اَْلُعَصاةُ اَلنَّاس  َقْد َصاَم. قَاَل:  فَق يَل َلُه بـَْعَد َذل َك: إ نَّ بـَْعضَ )  واستدلوا حبديث جابر -ب
اًل َقْد ظُلن َل َعَلْيه  ، فـََقاَل : َما َهَذا ؟ قَاُلوا : ـٍر . فـََرَأى ز َحاماً َوَرجُ يف  َسفَ  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   ر َجاب   -الباب  –وحلديث  -ج

َياُم يف  السََّفر  ( ن  الصن   . َصائ ٌم . قَاَل : لَْيَس م ْن اْلَّب 
 قالوا : ومقابل الَّب اإلمث ، وإذا كان آْثاً بصومه مل جيزئه .

 سافر يف هنار رمضان .مذهب اجلمهور وهو جواز الصوم للم والصحيح
 ما اجلواب عن أدلة الظاهرية ؟ 

 :وتقديره، بأن هذا الفهم غري صحيح، إذ أن اإلفطار مضمر يف اآلية، وعليه إمجاع أهل التفسري: أواًل : بالنسبة لآلية , يقال
 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ) فأفطر ( فعدة من أيام أخر . 

 ( . ئ َك اَْلُعَصاُة، أُولَئ َك اَْلُعَصاةُ أُولَ )  وأما قوله  ثانياً :
قال ذلك يف حق من شق عليه الصوم ، وال شك أن اإلفطار مع املشقة  بأن هذا االستدالل واقع يف غري حمله ، إذ أن النيب 

 الزائدة أفضل .
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، فيقتصر عليه ، وعلى من كان  : وأما حديث جابر ) ليس من الَّب الصيام يف السفر ( فاجلواب عنه : أنه خرج على سبب ثالثاً 
ملن ظلل عليه واشتد احلر : ليس من الَّب الصوم يف  يف مثل حاله ، وإىل هذا جنح البخاري حيث ترجم ] باب قول النيب 

 السفر [ .
أو  أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم يف السفر ملن هو يف مثل هذه احلالة ممن جيهده الصوم ويشق عليه:  قال ابن دقيق العيد

  على مثل هذه احلالة .منزالً  ( يف السفر ليس من الَّب الصيام)  يؤدي به إىل ترك ما هو أوىل من القربات ويكون قوله
 على أقوال :اختلف اجلمهور القائلون ِبواز الصوم يف السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر -3

 الفطر أفضل .القول األول : 
 وهو قول أمحد وإسحاق .

 إن هللا َيب أن تؤتى رخصه ( .رواه ابن خزمية .لرخصة ، ففي احلديث ) با عمالً -أ

َياُم يف  السََّفر  ( ) ر َجاب  وحلديث -ب ن  الصن   . لَْيَس م ْن اْلَّب 

َيام   مَحَْزة ْبن  َعْمرٍو اأْلَْسَلم ين  حلديث وَ —ج ُد يب  قـُوًَّة َعَلى اَلصن  يف  اَلسََّفر ، فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح؟ فـََقاَل  أَنَُّه قَاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَّ ! َأج 
َا َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفاَل ُجَناَح َعَلْيه  ) َرُسوُل َاَّللَّ      . َرَواُه ُمْسل مٌ ( ه َي ُرْخَصٌة م َن َاَّللَّ ، َفَمْن َأَخَذ هب 

 الصوم أفضل ملن قوي عليه من غري مشقة .القول الثاين : 
 واستدلوا :سبه ابن حجر إىل اجلمهور . ون
 عبد هللا بن رواحة ( . و  وما فينا صائم إال رسول هللا ...  حلديث أيب الدرداء قال ) -أ

 . ألنه فعل الرسول -ب

 أسرع يف إبراء الذمة .-ج

 أسهل على املكلف .-د

 يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .-هـ

 هو خمري مطلقاً .القول الثالث : 
 أفضلهما أيسرمها ، واختاره ابن املنذر .ول الرابع : الق

 ( .يُر يُد اَّللَُّ ب ُكُم اْلُيْسَر  لقوله تعاىل ) 
 قول اجلمهور .والراجح 

 لكن إذا كان هناك مشقة حمتملة فاألفضل الفطر .
َقْد ظُلن َل َعَلْيه ، فـََقاَل: َما َهَذا ؟ قَالُوا : َصائ ٌم . قَاَل: لَْيَس يف  َسَفٍر . فـََرَأى ز َحاماً َوَرُجاًل  قَاَل ) َكاَن َرُسوُل اَّللَّ   ر َجاب  حلديث 

َياُم يف  السََّفر  ( ن  الصن   . َويف  لَْفٍظ ل ُمْسل ٍم : ) َعَلْيُكْم ب ُرْخَصة  اَّللَّ  الَّيت  َرخََّص َلُكْم ( م ْن اْلَّب 
 طر .وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غري حمتملة فهنا جيب الف

 ( . َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكمْ  لقوله تعاىل )
 وأما إذا كان ال يشق عليه فاألفضل الصوم كما سبق من مذهب اجلمهور .

 ( وهي كما يلي : 3حاالت صوم املسافر )  اخلالصة : 
 ( . يكره صومه: إذا كان يشق عليه مشقة حمتملة فاألفضل الفطر . )  احلالة األول

 والً عن رخصة هللا تعاىل ، وهللا َيب أن تؤتى رخصه .ألن يف ذلك عد
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 ( . ُيرم صومه: إذا كان يشق عليه مشقة غري حمتملة فهذا جيب عليه الفطر ) احلالة الثانية 
 ) ليس من الَّب الصيام يف السفر ( . –السابق  –حلديث جابر 
 : إذا مل يكن عليه مشقة فاألفضل الصوم كما سبق  .احلالة الثالثة 

 من نوى الصوم وهو مسافر ، مث أراد أن يفطر ، فهل جيوز له ذلك ؟ -4
 نعم جيوز له ذلك .

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
، َفَصاَم اَلنَّ  حلديث جابر ) َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ  -أ اُس، مُثَّ َدَعا َخرََج َعاَم اَْلَفْتح  إ ىَل َمكََّة يف  َرَمَضاَن، َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغم يم 

 ( . اُس إ لَْيه ، مُثَّ َشر َب ...ب َقَدٍح م ْن َماٍء فـََرفـََعُه، َحىتَّ َنَظَر اَلنَّ 
 ُة َرُسول  اَّللَّ  َرَمَضاَن َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ اْلَكد يَد مُثَّ أَْفَطَر وََكاَن َصَحابَ  َخرََج َعاَم اْلَفْتح  يف   َعن  اْبن  َعبَّاس . ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   -ب

 يـَتَّب ُعوَن اأَلْحَدَث فَاأَلْحَدَث م ْن أَْمر ه  ( رواه مسلم .
 ما حكم لو نوى الصوم وهو مقيم مث سافر يف أثناء النهار ، فهل له الفطر يف ذلك النهار أم ال ؟-5

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 : ال يفطر ذلك اليوم . القول األول

 يب حنيفة ومالك والشافعي .وهذا مذهب أ
 : له أن يفطر . القول الثاين

 وهذا قول أمحد وإسحاق .
، َفَصاَم اَلنَّاُس، مُثَّ َدَعا حلديث جابر ) أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   -أ  َخرََج َعاَم اَْلَفْتح  إ ىَل َمكََّة يف  َرَمَضاَن، َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغم يم 

 َماٍء فـََرفـََعُه، َحىتَّ َنَظَر اَلنَّاُس إ لَْيه ، مُثَّ َشر َب ..... ( . ب َقَدٍح م نْ 
 س ( متفق عليه .أفطر، فأفطر النا حىت بلغ الَكديد ،خرج إىل مكة يف رمضان فصام رسول هللا  أنن )  عن ابن عباس -ب

 ه .أفطر يف اليوم الذي سافر في وجه االستدالل من احلديثني السابقني: أنه 
 . فسقط ما خالفه ،وهذا نص يف الباب:  قال القرطيب يف تفسريه

 ا .هللا رضي هللا عنهم الشوكاين على ذلك حبديث جابر بن عبد واستدلَّ 
 فكذلك السفر. ،من أصبح صائًما مث مرض فإنه يباح له الفطر أنن بالقياس :  -ج

وكذلك من أصبح صائًما مث  : ، قالوا يفطر من أجل املرض هوه مبن أصبح صائًما مث مرض يف يوم فله أن: وشبَّ  قال اخلطايب
 ر .شيء من النها ين  ض  واحد من األمرين سبب للرخصة حدث بعد مُ  كلَّ   ألنن ،  سافر
 مباذا أجاب اجلمهور عن هذه األحاديث ؟ 

فصام ) قوله  من املدينة، وأنن  راع الغميم قريبديد وكُ الكَ  م أنن فتوهَّ  ،وقد غلط بعض العلماء يف فهم هذا احلديث:  قال النووي
فزعم أنه خرج من املدينة صائًما فلما بلغ كراع  ،كان يف اليوم الذي خرج فيه من املدينة(  كراع الغميم)..و ..(حىت بلغ الكديد

ومذهب  ،يومهر يف فط  به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائًما له أن يُ  الغميم يف يومه أفطر يف هناره، واستدلن 
فر، واستدالل هذا القائل هبذا احلديث الشافعي واجلمهور أنه ال جيوز الفطر ذلك اليوم، وإمنا جيوز ملن طلع عليه الفجر يف السَّ 

 ة .الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من املدين ألنن  ؛من العجائب الغريبة
 مىت جيوز للمسافر أن يفطر ؟-6
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 له الفطر حىت َيلف البيوت وراء ظهره ، فال جيوز له الفطر قبل خروجه ألنه مقيم . املسافر ال جيوز

  :( بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر ، قال4/347قال ابن قدامة يف "املغين" )
 .من بني بنياهنا ثبت هذا ؛ فإنه ال يباح له الفطر حىت َُيَل نف البيوَت وراء ظهره ، يعين أنه جياوزها وَيرج إذا 

 .وقال احلسن : يفطر يف بيته ، إن شاء ، يوم يريد أن َيرج ، وروي حنوه عن عطاء  
  . "قال ابن عبد الَّب : قول احلسن قول شاذ ، وليس الفطُر ألحٍد يف احلضر  يف نظٍر وال أثر ، وقد روي عن احلسن خالفه 

ْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ( مث قال ابن قدامة : " لقول هللا تعاىل : ) َفَمْن شَ  وهذا شاهد ) أي حاضر مل يسافر( ، وال يوصف  ،ه َد م 
 ة . ) املغين ( .بكونه مسافرا حىت َيرج من البلد ، ومهما كان يف البلد فله أحكام احلاضرين ، ولذلك ال يقصر الصال

  انطلق ، هل عليه الكفارة ؟وسئل الشيخ ابن عثيمني : عن رجل نوى السفر فأفطر يف بيته جلهله ، مث
 .فأجاب : " حرام عليه أن يفطر وهو يف بيته ، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط 

َنا َمْنزالً يف يـَْوٍم يف السََّفِر َفِمنَّا الصَّاِئُم , َوِمنَّا اْلُمْفِطُر قَاَل : فـَنَـَزلْ  قَاَل ) ُكنَّا َمَع النَِّبِ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -189
َط الصُّوَّاُم , َوقَاَم اْلُمْفِطُروَن َفَضَربُوا ــــــَحارٍ  , َوَأْكثـَُرنَا ِظاًل : َصاِحُب اْلِكَساِء . َوِمنَّا َمْن يـَتَِّقي الشَّْمَس بَِيِدِه . قَاَل : َفَسقَ 

 ( .: َذَهَب اْلُمْفِطُروَن اْليَـْوَم بِاأَلْجِر  األَْبِنَيَة . َوَسَقْوا الر َِكاَب , فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
--------- 

 هي سفرة غزوة الفتح .( يف السََّفِر  ُكنَّا َمَع النَِّبِ  ) 
 ويف رواية ) فصام بعض وأفطر بعض ( .( َفِمنَّا الصَّاِئُم , َوِمنَّا اْلُمْفِطُر ) 

 أي : شديد احلرارة .( قَاَل : فـَنَـَزْلَنا َمْنزالً يف يـَْوٍم َحارٍ  
( ، واملعىن : أهنم مل يكن هلم فساطيط  ويف رواية البخاري ) أكثرنا ظاًل من يستظل بكسائه( َوَأْكثـَُرنَا ِظاًل : َصاِحُب اْلِكَساِء ) 

 وال أخبية .
 لعدم قدرته على االتقاء بكساء .( َوِمنَّا َمْن يـَتَِّقي الشَّْمَس بَِيِدِه ) 
 أي : ضعفوا عن احلركة ، بسبب الصوم .( َط الصُّوَّاُم ــــــقَاَل : َفَسقَ ) 
 باخلدمة .( َوقَاَم اْلُمْفِطُروَن  )

 املراد هبا األخبية .( َفَضَربُوا األَْبِنَيَة ) 
 أي : اإلبل اليت ُيسار عليها .( َوَسَقْوا الر َِكاَب  )

 أي : األجر الوافر .( ْوَم بِاأَلْجِر : َذَهَب اْلُمْفِطُروَن اْليَـ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ) 
: يراد  وقيل: ذهبوا بالثواب األكمل ، ألن اإلفطار كان يف حقهم أفضل .  قيل ( . َذَهَب اْلُمْفط ُروَن اْليَـْوَم ب اأَلْجر   قوله )-1

 باألجر أجر تلك األفعال اليت فعلوها ، واملصاحل اليت جرت على أيديهم .
 الفطر يف السفر . احلديث دليل على جواز-2
 احلديث دليل على جواز الصوم يف السفر . -3
 فضل خدمة األصحاب يف السفر. -4
 تقدمي اإلحسان إىل اآلخرين . -5
 حث اإلسالم على العمل وعدم االتكالية .-6
 األخذ بالرخصة قد يكون أفضل من األخذ بالعزمية . -7
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 . (اَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّْوُم ِمْن رََمَضاَن , َفَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي إالَّ يف َشْعَباَن َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) كَ  - 190
---------- 

 أي : يكون عليها قضاء من رمضان .( َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّْوُم ِمْن رََمَضاَن ) 
 احلديث دليل على أن قضاء رمضان واجب . -1

ْنُكْم َمر يضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َفع دٌَّة َفمَ  قال تعاىل ) -أ  م ْن أَيَّاٍم ُأَخر ( .ْن َكاَن م 
 وقالت عائشة ) كنا نؤمر بقضاء الصوم . . . ( . -ب

 ليس على الفور بل هو على الرتاخي .أن قضاء رمضان احلديث دليل على -2

 ن مطلقاً سواء كان لعذر أو لغري عذر : ويف احلديث داللة على جواز تأخري قضاء رمضا قال احلافظ ابن حجر
 . عبانلكن ال جيوز تأخريه عن ش

 احلديث دليل على أنه جيب قضاء رمضان قبل جميء رمضان الثاين .-3
ري اْلَقَضاء َحىتَّ يَْدُخَل َرَمَضان آ ْرصَها َعَلى َذل َك يف  َشْعَبان أَنَُّه ال جَيُوز تَْأخ   . َخرُ قال احلافظ :َ يـُْؤَخذ م ْن ح 

اخي . لكن اجلمهور قيندوه مبا إذا مل يفت وقت قضائه ، بأن يهلن ة ( : املوسوعة الفقهي) جاء يف  وقضاء رمضان يكون على الرتن
رمضان آخر ، لقول عائشة رضي هللا تعاىل عنها : ) كان يكون علين الصنوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إالن يف شعبان ، 

  ال يؤخنر الصنالة األوىل إىل الثنانيةكما   ، ملكان الننيبن 
وال جيوز عند اجلمهور تأخري قضاء رمضان إىل رمضان آخر من غري عذر يأمث به ، حلديث عائشة هذا ، فإن أخنر فعليه الفدية : 

كه رمضان م فلم يصمه حىتن أدر قالوا فيمن عليه صو  إطعام مسكني لكلن يوم ، ملا روي عن ابن عبناس وابن عمر وأيب هريرة 
 )انتهى(  ه .وجيوز اإلطعام قبل القضاء ومعه وبعد وم، وهذه الفدية للتنأخري، ...، وإطعام مسكني لكلن يآخر: عليه القضاء

 األفضل أن يبادر يف قضاء رمضان متتابعاً .-4

 ألن هذا أقرب إىل مشاهبة األداء . -
 وألنه أحوط ، فإن اإلنسان ال يدري ما َيدث له . -
 أسرع يف إبراء الذمة . وألنه -

 إن أخر قضاء رمضان إىل ما بعد رمضان الثاين فله أحوال :-5

 احلالة األول : أن يؤخره بعذر 
 كأن يستمر مرضه أو سفره .

 فهنا جيب عليه القضاء فقط ) فال إمث وال كفارة ( .
 احلالة الثانية : أن يؤخره بغري عذر . فعليه :

 : اإلُث - أ

ا بعد رمضان صار كمن أخر فريضة إىل وقت الثانية من غري عذر ، ومعلوم أنه ال جيوز تأخري صالة الفريضة ألنه إذا أخره إىل م
 إىل وقت الثانية إال لعذر .

 . القضاء - ب

 اختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم ال ؟:  الكفارة - ت
 . عليه كفارةفقيل : 
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 وهذا مذهب ، والشافعي ، وأمحد .
   .عن بعض الصحابة كأيب هريرة وابن عباس رضي هللا عنهمواستدلوا بأن ذلك قد ورد 

 .  ال كفارة عليهوقيل : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 .فلم يوجب إال الصيام ألن هللا قال ) . . . فعدة من أيام أخر ( 
 ومل يرد دليل على إجياب الكفارة .

: إ َذا فـَرََّط َحىتَّ َجاَء َرَمَضاُن آَخُر  -يعين : النخعي-اَل إ بـْرَاه يُم قَ  : اختاره اإلمام البخاري رمحه هللا ، قال يف صحيحه وهذا القول
ْطَعاَم ،  َيُصوُمُهَما وملَْ يـََر َعَلْيه  َطَعاًما ، َويُْذَكُر َعْن َأيب  ُهَريـَْرَة ُمْرَسال َواْبن  َعبَّاٍس أَنَُّه يُْطع ُم . مث َا قال البخاري : وملَْ يَْذُكر  اَّللَُّ اإل  إ منَّ

 هـ.ا . قَاَل : ) َفع دٌَّة م ْن أَيَّاٍم ُأَخَر (
 واألول أحوط .

 من املعلوم : أنه ال جيوز للزوجة أن تصوم نفاًل إال بإذن زوجها . -6
 .ُمتـََّفٌق َعَلْيه ، َواللَّْفُظ ل ْلُبَخار ين  ( إ الَّ ب إ ْذن ه  اَل َيَ لُّ ل ْلَمْرأَة  َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاه ٌد )  قَالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   َأيب  ُهَريـَْرَة حلديث  
 أي : حاضر يف البلد .(  َوَزْوُجَها َشاِهد  ) نفالً ، ( َأْن َتُصوَم ) أي : َيرم ، ( اَل ُيَِلُّ لِْلَمْرَأِة ) 
  هل جيب على الزوجة أن تستأذن زوجها يف قضاء رمضان أم ال ؟لكن 

 لو من حالني :هذه املسألة ال َت
 أن يضيق الوقت ، بأن مل يبق من شعبان إال مبقدار ما عليها من رمضان . احلال األول :

 فهنا ال جيب أن تستأذنه .
 : إذا مل يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء يف هـذه املسألة على قولني : احلال الثانية
 : جيب أن تستأذنه . القول األول

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
 . ن أقضيه إال يف شعبان ( حلديث عائشة قالت ) كان يكون علين الصوم من رمضان ، فما أستطيع أ -أ

 أنه ليس هلا أن متنع الزوج حقه الذي هو على الفور مبا ليس على الفور . -ب
 : أنه ال جيب أن تستأذنه . القول الثاين

 لكية .وهذا مذهب احلنفية واملا
 رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه .( أة تطوعاً وبعلها شاهد إال بإذنهال تصومن امر ) : قال حلديث أيب هريرة . قال -أ

 فمفهوم املخالفة من هذا احلديث يدل على أن هلا أن تصوم بغري إذنه إذا مل يكن تطوعاً .
 ضاء رمضان إال باختيارها ، ألن هلا حقاً يف إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها أنه ليس للزوج منع الزوجة من املبادرة إىل ق -ب

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ( ؟ وزوجها شاهد)  قوله  فائدة :

 نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز هلا أن تصوم وال َتتاج إىل إذنه .
 احلديث .وم ملفه -أ
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 ن حقوقه .وألن صيامها ال يضيع عليه حقاً م -ب
 وألن املعىن املراد من املنع ال يوجد . -ج

 هل يشرتط أن يكون اإلذن صرَياً ؟) إال بِإذنه ( وقوله 
 ال يشرتط ، سواء كان اإلذن صرَياً ، أو ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن تدل على رضاه .

دًا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد : )لو كنت آمرًا أح عظم حق الزوج على الزوجة ، وقد قال النيب ويف هذا : 
 لزوجها(. 

 وجوب تقدمي الواجبات على املستحبات .وفيه 

 قَاَل ) َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَيام  َصاَم َعْنُه َولِيُُّه ( .  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  - 191
فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَّ ُأمِ ي َماَتْت  ) َجاَء رَُجل  إَل النَِّبِ  :رضي هللا عنهما قَاَل َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس  - 192

َها ؟ قَ  َها ؟ فـََقاَل : َلْو َكاَن َعَلى أُمِ َك َدْين  َأُكْنَت قَاِضَيُه َعنـْ َها َصْوُم َشْهٍر . َأفََأْقِضيِه َعنـْ َدْيُن اَّللَِّ اَل : نـََعْم . قَاَل : فَ َوَعَليـْ
 َأَحقُّ َأْن يـُْقَضى ( .

َها ؟  َويف ِرَوايٍَة ) َجاَءِت اْمَرَأة  إَل َرُسوِل اَّللَِّ  َها َصْوُم َنْذٍر . َأفََأُصوُم َعنـْ فـََقاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَّ ُأمِ ي َماَتْت َوَعَليـْ
َها ؟ فـََقاَلْت : نـََعْم . قَاَل : َفُصوِمي َعْن ُأمِ ِك ( . فـََقاَل : َأرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِ ِك َدْين    فـََقَضْيِتيِه , َأَكاَن َذِلَك يـَُؤدِ ي َعنـْ

---------- 
 أي : من مات من املكلفني بقرينة ما بعده .( َمْن َماَت ) 
 أي : قضاء صيام .( َوَعَلْيِه ِصَيام  ) 
 به إن شاء هللا .( سيأيت ما املراد َصاَم َعْنُه َولِيُُّه ) 
هل يشرع القضاء عن امليت على يف هذه املسألة : لكن اختلف العلماء الصيام عن امليت ،  احلديث دليل على مشروعية-1

 أقوال ؟
 أنه يقضى عنه النذر فقط .القول األول : 

 وهو قول أمحد وإسحاق .
  النذر ، وأما رمضان فيطعم عنه .: وقال الليث وأمحد وإسحاق وأبو عبيد : ال يصام عنه إال قال احلافظ

 . محاًل للعموم الذي يف حديث عائشة ) من مات وعليه صيـام صام عنه وليه ( على املقيد يف حديث ابن عباس
َها ؟ فـََقاَل : أَرَأَْيت  َلْو َكاَن َعَلى أُمن ك  قالت  ) حديث ابن عباس أن امرأة ففي   َها َصْوُم نَْذٍر . أَفََأُصوُم َعنـْ إنَّ أُمن ي َماَتْت َوَعَليـْ

َها ؟ فـََقاَلْت : نـََعْم . قَاَل : َفُصوم ي َعْن أُ   من ك  ( .َدْيٌن فـََقَضْيت يه  ، َأَكاَن َذل َك يـَُؤدن ي َعنـْ
 يصام عن امليت النذر والواجب بأصل الشرع .القول الثاين : 

 الشيخ السعدي .ره ابن حزم ، واختاره ابن تيمية و وهذا مذهب أيب ثور ، وأهل احلديث ، ونص
يح اْلُمْخَتار الَّذ ي نـَْعَتق ُدُه ، َوُهَو الَّذ ي صَ :  وقال ،ورجحه النووي حََّحُه حُمَقن ُقو َأْصَحابَنا اجْلَام ُعوَن بـَنْي اْلف ْقه َوَهَذا اْلَقْول ُهَو الصَّح 

يَحة الصَّر ََية  َذ ه  اأْلََحاد يث الصَّح   .َواحلَْد يث هل 
 حلديث الباب . ) من مات .... ( . -أ

، أفأصوم إذ أتته امرأة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر  وحلديث بريدة قال ) بينا أنا جالس عند رسول هللا  -ب
 عنها ؟ قال : صومي عنها ( رواه مسلم .
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: أن عموم حديث عائشة يتناول رمضان وغريه ، ويف حديث بريدة مل يستفصل من السائل عن هذا الشهر : هل  وجه الداللة
 . دل على اَتاد احلكم هو رمضان أو غريه ، ولو كان هناك فرق يف احلكم لوجب االستفسار أو بينه ، فلما سكت عنه 

 ل .من التأوي وهو صريح يف جواز الصوم عن امليت بعيدٌ  ،فهذا احلديث قد صحَّ :  عن حديث بريدة قال البيهقي
صوم   أين  ،فيه دليل على أنه يصوم الويل عن امليت إذا مات وعليه صوم :( من مات وعليه صوم عن حديث ) وقال الشوكاين

 .كان
 .ام عنه وهو ليس من جنس الصيام، فالصيام من باب أوىل، ألنه أقرب إىل املماثلةطعما ذكره ابن تيمية : أنه إذا جاز اإل -ج

 ال يصام عن امليت مطلقاً .القول الثالث : 
 وهذا مذهب اجلمهور .

، ُعَمر َواْبن َعبَّاس َوَعائ َشةَعْن ا ْبن ، َحَكاُه ا ْبن اْلُمْنذ ر َمين ت اَل نَْذر َواَل َغرْيه َوَذَهَب اجلُْْمُهور إ ىَل أَنَُّه اَل ُيَصام َعنْ :  قال النووي
ي ع َياض َوَغرْيه : ُهَو قـَْول   . مُجُْهور اْلُعَلَماءَور َوايَة َعْن احلََْسن َوالزُّْهر ين ، َوب ه  قَاَل َمال ك َوأَبُو َحن يَفة ، قَاَل اْلَقاض 

 ال يصام عن امليت .: وقال الشافعي يف اجلديد ومالك وأبو حنيفة : وقال احلافظ ابن حجر 
قال ) من مات وعليه صوم رمضان ، فليطعم عن كل يوم مسكينًا ( رواه الرتمذي )  حلديث ابن عمر . أن  رسول هللا  -أ

 حديث ضعيف ( .
 لقول ابن عباس ) ال يصلن  أحد عن أحد ، وال يصم أحد عن أحد ( . أخرجه النسائي -ب
 قالوا :وأطعموا عنهم ( . أخرجه عبد الرزاق .  ولقول عائشة ) ال تصوموا عن موتاكم ،-ج

 فلما أفىت ابن عباس وعائشة خبالف ما روياه ، دلن ذلك على أن العمل على خالف ما روياه .
وهذه قاعدة هلم معروفة ، إال أن اآلثار املذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما مينع :  قال ابن حجر

 .أن املعتَّب ما رواه ال ما رآه  والراجحثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً ، الصيام إال األ
 القول الثاين ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر . والراجح

 ِباذا أجاب اجلمهور عن حديث عائشة ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( ؟ 
 يقوم مقام الصوم وهو اإلطعام . قالوا املراد بقوله ) صام عنه وليه ( أي يفعل عنه ما

 إ لَْيه  َوَأيُّ َمان ع مَيَْنع م ْن َوتََأوَُّلوا احلَْد يث َعَلى أَنَُّه يُْطع ُم َعْنُه َول يُُّه ، َوَهَذا تَْأو يٌل َضع يٌف ، َبْل بَاط ٌل ، َوَأيُّ َضُرورَةٍ :  قال النووي
ي َوَأْصَحابَنا: َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه اَل ُيَصلَّى َعْنُه َصاَلٌة  اْلَعَمل ب ظَاه ر ه  َمَع َتظَاُهر  اأْلََحاد يث   ، َمَع َعَدم اْلُمَعار ض هَلَا ، قَاَل اْلَقاض 

َا اخلْ اَلف يف  اْلَمين ت .   فَائ َتة، َوَعَلى أَنَُّه اَل ُيَصام َعْن َأَحد يف  َحَياته ، َوإ منَّ

 سك به منصف يف مقابلة األحاديث الصحيحة .وهو عذر بارد ال يتم: وقال الشوكاين 
 ما اجلواب عن حديث ابن عمر ) من مات وعليه صوم رمضان , فليطعم عن ... ( ؟ 

 اجلواب عنه : أنه حديث ال يصح .
 والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . : ال يصح مرفوعاً إىل النيب  قال الرتمذي

 ر .على ابن عم احملفوظ وقفه :وقال ابن حجر: قال الدارقطين
 وإمنا هو قول ابن عمر.  ىل النيبإرفعه احلديث  :أحدمها ؛وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهني

 وقال النووي : ليس بثابت .
 مىت يكون على امليت صيام ؟-2
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 ويكون عليه صيام إذا متكن منه فلم يفعل ، أما إذا مل يتمكن فليس عليه صيام .
 [ أيام ، مث مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء ألنه مل يتمكن منه . 3إنسان نذر أن يصوم ] :  مثال

رمضان فأفطر ، وتواصل به املرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، مث مات ، فهذا ليس عليه  20مثال آخر : إنسان مرض يف : 
 ( .صوم ، فال يقضى عنه ، ألنه مل مير عليه أيام يتمكن منها القضاء . ) الشيخ ابن عثيمني 

 األمر باحلديث ) فليصم عنه وليه ( ليس للوجوب عند مجهور العلماء ، وبالغ إمام احلرمني ومن تبعه فادنعوا اإلمجاع على-3
 ذلك .

 وفيه نظر ، ألن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله مل يعتد بكالمهم على قاعدته  .:  قال احلافظ ابن حجر
 الدليل على أنه غري واجب :

 ى ( .وال تزر وازرة وزر أخر قلنا بالوجوب للزم أن يأمث الويل إذا مل يصم ، وهللا يقول ) أننا لو  -أ
فقال : صومي ( ومن  أمك  دْيٌن أكنت  قاضَيَته ؟ ...للمرأة ) أرأيت  لو كان على  شبهه بالدْين ، كما قال  أن النيب  -ب

 املعلوم أن الوارث ال جيب عليه قضاء دْين مورثه .
 العلماء يف املراد بالويل يف قوله ) صام عنه وليه ( ؟ اختلف-3

 أرجح .واألول عصبه ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : كل قريب ، فقيل : 
َرمُهَا ، َوق يَل : اْلُمرَاد اْلَوار ث ، :  قال النووي ن  اْلَقر يب ، َسَواء َكاَن َعَصَبًة أَْو َوار ثًا أَْو َغيـْ يح َواْلُمرَاد ب اْلَويل  َوق يَل : اْلَعَصَبة ، َوالصَّح 

 .اأْلَوَّل 
، : عصبته ، واألول أرجح وقيل: الوارث خاصة ،  وقيل: كل قريب ،  فقيل: واختلف يف املراد بقوله ) وليه (  وقال يف الفتح

 والثاين قريب ، ويرد الثالث قصة املرأة اليت سألت عن نذر أمها .
 جيوز أن يقضيه عن امليت أجنيب ؟-4

 وال فرق بني أن يقضيه عنه وارث أو غريه ، فيَّبأ به بال خالف . :  قال النووي
 فيجوز متتابعاً وجيوز متفرقاً . ال يشرتط التتابع يف القضاء ، -5
هل جيوز إذا كان للميت عدد من األولياء أن يتقاَسوا أيام الصيام اليت على مورثهم ، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء  -6

 نوا رجاالً أو نساًء أو من الصنفني ؟كا
 نعم جيوز ، ) هذا ما مل يشرتط فيه التتابع كالكفارة ، فإنه ال جيوز أن يصوموا مجيعاً ( .

 يف حديث ابن عباس : جواز َساع كالم املرأة األجنبية يف االستفتاء وحنوه من مواضع احلاجة . -7
  أحق بالقضاء ( ، وذلك ليكون أوضح ، وأوقع يف نفس السامع .مشروعية القياس وضرب املثل لقوله ) فدْين هللا -8
 قضاء الدين امليت ، وال فرق أن يقضيه عنه وارث أو غريه فيَّباً بال خالف . -9

 اختلف العلماء إذا وجد حق  هل تعاىل وحق آلدمي أيهما يقدم على أقوال : -10
 القول األول : أن حق العباد مقدم على حق هللا .

 مذهب احلنفية ، واملالكية . وهذا
 قالوا : ألن حقوق العباد مبنية على املشاحــة فتقدم .

 القول الثاين : أن حق هللا مقدم على حق اآلدمي .
 وهذا مذهب الشافعية .
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 واستدلوا حبديث الباب ) فدين هللا أحق أن يقضى ( .
 .القول الثالث : أنه ال يقدم بعضها على بعض ، بل تقضى بالنسبة 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 قالوا : إن حقوق هللا متساوية مع حقوق اآلدميني يف وجوب القضاء فتتساوى معها يف الرتتيب .

وأجاب أصحاب القول األول عن احلديث ) فدين هللا أحق ... ( بأن احلديث سيق لبيان حق هللا ، وليس لبيان تقدميه على 
 دين اآلدمي كما ورد يف سبب احلديث .

 مسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ل الشيخ ابن عثيمني : قا
 ( لاير فهل يقدم حق اآلدمي، أو تقدم الزكاة؟100( لاير، ودين )100( لاير، وعليه زكاة )100مثاله: رجل خلف )

 يف املسألة ثالثة أقوال:
حق هللا فا هل  اآلدمي حمتاج إىل دفع حقه إليه يف الدنيا، أماقال بعض العلماء: يقدم دين اآلدمي؛ ألنه مبين على املشاحة؛ وألن 

 غين عنه، وحقه سبحانه وتعاىل مبين على املساحمة.
 ( . اقضوا هللا فا هل أحق بالوفاء)  وقال بعض العلماء: يقدم حق هللا لقول النيب 

( 100( دينًا و )100اويان فإن كان عليه )وقال بعض العلماء: إهنما يتحاصان؛ ألن كاًل منهما واجب يف ذمة امليت، فيتس
 (.50( وللدين )50( فللزكاة )100زكاة، وخلف )

أرأيت  لو كان »مل َيكم بني دينني أحدمها لآلدمي، والثاين  هل، وإمنا أراد القياس؛ ألنه سأل:  وجياب عن احلديث أن الرسول 
 ( .  فا هل أحق بالوفاءاقضوا هللا»قالت: نعم، قال:   على أمك  دين أكنت  قاضيَتُه؟

 فكأنه قال: إذا كان يقضى دين اآلدمي، فدين هللا من باب أوىل وهذا هو املذهب، وهو الراجح.
 قَاَل ) ال يـََزاُل النَّاُس ِبَرْيٍ َما َعجَُّلوا اْلِفْطَر (  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ   - 193

---------- 
 احلديث دليل على أدب من آداب اإلفطار ، وهو تعجيله واملبادرة به حني حلول وقته .-1

 أنه مبجرد غياب قرص الشمس من األفق يفطر .ومعىن التعجيل : 
قال ابن دقيق العيد: يف هذا احلديث رد على الشيعة يف تأخريهم الفطر إىل ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب يف وجود اخلري 

 .ة لذي يؤخره يدخل يف فعل خالف السنالفطر، ألن ا بتعجيل
 :ْثرات تعجيل الفطر  -2

 , فقد كان يعجل اإلفطار . أواًل : يف تعجيل اإلفطار اتباع هدي النِب 

عن عبد هللا بن أيب أوَف قال : ) كنا مع رسول هللا يف سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فالن ، قم 
قال:  ،: إن عليك هناراً : يا رسول هللا ، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قالح لنا ] أي اخلط السويق باملاء [ فقال فاجد 

 متفق عليه  مث قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم (. انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح هلم ، فشرب النيب 
 بياء .ثانياً : تعجيل الفطر من أخالق األن

رواه . الصالة  ، ووضع اليمني على الشمال يف: ثالث من أخالق األنبياء: تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور قال أبو الدرداء
 الطَّباين 

 ثالثاً : أن يف تعجيل الفطور عالمة أن الناس ِبري .
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 حلديث الباب .
 رابعاً : يف تعجيل الفطور خمالفة لليهود والنصارى .

 : ) ال يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر ، ألن اليهود والنصارى  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 
 يؤخرون ( . رواه أبو داود

: ) م من حديث سهل أيضًا بلفظ، وقد روى ابن حبان واحلاكأمد، وهو ظهور النجموتأخري أهل الكتاب له :  قال ابن حجر
 بفطرها النجوم ( وفيه بيان العلة يف ذلك . ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر

 خامساً : يف تعجيل الفطور تيسري على الناس , وبعد عن التنطع , وقد امتثل هذا األدب الصحابة .
 . أفطر أبو سعيد حني غاب قرص الشمس:  قال البخاري

 ( . رواه عبد الرزاقأسرع الناس إفطاراً ، وأبطأهم سحوراً  كان أصحاب حممد وقال عمرو بن ميمون : )  
 . يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس 

: ) إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس  عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال : قال رسول هللا 
 فقد أفطر الصائم ( .

  ( فقد أفطر الصائمقوله  )أي دخل يف وقت الفطر :  قال ابن حجر. 
، وقد رد ابن خزمية هذا االحتمال، شرعيأن يكون معناه : فقد صار مفطرًا يف احلكم لكون الليل ليس ظرفًا للصيام الوَيتمل 

 وأومأ إىل ترجيح األول .
 . وال شك أن األول أرجح:  قال ابن حجر

 أن اخلري كل اخلري  بالتقيد باحلدود الشرعية .-3
 ناس .سبب الستمرار اخلري يف ال الفطر أن تعجيل-4
 تيسري هللا على عباده .-5
 أن املشروع تقدمي الفطر على الصالة .-6

إَذا َأقْـَبَل اللَّْيُل ِمْن َهُهَنا . َوَأْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َهُهَنا : فـََقْد )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  - 194
 َأْفَطَر الصَّاِئُم ( .
---------- 

 أي : من جهة املشرق ، واملراد به وجود الظلمة حساً .( إَذا َأقْـَبَل اللَّْيُل ِمْن َهُهَنا ) 
 أي : من جهة الغروب . (َوَأْدبـََر النـََّهاُر ِمْن َهُهَنا ) 
 أي : فقد دخل يف وقت الفطر .( فـََقْد َأْفَطَر الصَّاِئُم )  

 .ل ما تغرب الشمس يفطر الصائم أو احلديث دليل على أن الصائم -1
وَيتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطرًا يف ، أي دخل يف وقت الفطر : فقد أفطر الصائم ( :قال ابن حجر قوله )  -2

 . “احلكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي ، وقد رد ابن خزمية هذا االحتمال ، وأومأ إىل ترجيح األول
 . جحوال شك أن األول أر :  قال ابن حجر

 َيتمل أن يكون معناه : دخل يف وقت الفطر. وقال القرطِب :
كما يقول العرب : أظهر : دخل يف وقت الظهر . وأشهر : دخل يف الشهر. وأجند وأِتم : إذا دخل فيهما . أعين : املوضعني   
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 وعلى هذا : ال يكون فيه تعرض للوصال ، ال بنفي وال بإثبات .
 ) املفهم ( . د صار مفطرًا حكًما . ومعىن هذا : أن زمان الليل يستحيل فيه الصوم الشرعي . وَيتمل أن يكون معناه : فق 

 ) إ َذا أَقْـَبَل اللَّْيل َوأَْدبـََر النـََّهار َوَغاَبْت الشَّْمس فـََقْد أَْفَطَر الصَّائ م ( قـَْوله :  وقال النووي
اآْلن ب أَنَُّه َصائ م ، فَإ نَّ ب ُغُروب  الشَّْمس َخرََج النـََّهار َوَدَخَل اللَّْيل ، َواللَّْيل لَْيَس حمَ الًّ َمْعَناُه : ا نـَْقَضى َصْومه َومَتَّ ، َواَل يُوَصف 

د م ْن َهذ ه  الثَّاَلثَة اْلُعَلَماء :   ل لصَّْوم  . َوقـَْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم : ) أَقْـَبَل اللَّْيل َوأَْدبـََر النـََّهار َوَغَرَبْت الشَّْمس ( قَالَ  ُكلن َواح 
َْيُث اَل  َنَُّه َقْد َيُكون يف  َواٍد َوحَنْوه حب  نَـَها ؛ أل  َا مَجََع بـَيـْ  ُيَشاه د ُغُروب الشَّْمس ، فـَيَـْعَتم د إ قْـَبال يـََتَضمَّن اآْلَخَرْين  َوُياَلز ُمُهَما ، َوإ منَّ

َياء .  م َوإ ْدبَار الضن   م .ْعلَ َوَاَّللَّ أَ الظَّالَّ
 فيه بيان وقت انقضاء الصوم .-3
 بيان استحباب تعجيل الفطر .-4

َعْن اْلِوَصاِل . قَاُلوا : إنََّك تـَُواِصُل . قَاَل : إين ِ   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ  - 195
َرَة َوَعاِئَشُة َوأََنُس ْبُن َماِلٍك .َلْسُت َكَهْيَئِتُكْم , إين ِ ُأْطَعَم وَ   ُأْسَقى ( . َوَرَواُه أَبُو ُهَريـْ

 ) فَأَيُُّكْم َأرَاَد َأْن يـَُواِصَل فـَْليُـَواِصْل إَل السََّحِر ( .: َوِلُمْسِلٍم َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 196
---------- 

 النهي طلب الكف على وجه االستعالء .( نـََهى  ) 
 ليس عند مسلم بل هو عند البخاري .(  ِلُمْسِلٍم َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِري ِ ) و 
 قوله ) الوصال ( الوصال هو : صوم يومني فصاعداً من غري أكل وشرب بينهما . ] قاله النووي [ .-1

 ب .وهو أن ال يفطر بني اليومني بأكل وال شر :  وقال ابن قدامة
 بعة الصوم دون اإلفطار بالليل . : هو متا قال القاضي عياضو 

 اً .: هو أن ال يـُْفط َر يـَْوَمنْي أو أيَّام وقال ابن األثري

 اختلف العلماء يف حكم الوصال على أقوال :-2
 أنه حمرم .القول األول : 

 وهو مذهب اجلمهور .
 وذهب األكثرون إىل َترمي الوصال  .  قال ابن حجر :

 حديث الباب ) هنى عن الوصال ( . عنه كما جاء يف لنهي النيب -أ
 ويف رواية : ) ال تواصلوا . . . ( .-ب
 والبن خزمية : ) إياكم والوصال ( .-ج
 : ) إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم ( . ومن األدلة قوله -د

 لصوم فيه خمالفة لوضعه كيوم الفطر .: إذ مل جيعل الليل حماًل لسوى الفطر ، فا قال احلافظ ابن حجر
 أنه جائز .القول الثاين : 

وقد ذهب إىل جوازه مع عدم املشقة ، عبد هللا بن الزبري ، وروي أن أىب شيبة بإسناد صحيح عنه أنه  :  قال احلافظ ابن حجر
 كان يواصل مخسة عشر يوماً  .

 عله .بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على ف مواصلة النيب -أ
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 إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي ، فدل هذا على أهنم فهموا أن النهي للتنزيه ال للتحرمي وإال ملا أقدموا عليه .-ب

 عن الوصال رمحة هلم ( . ومن األدلة حديث عائشة قالت : ) هنى رسول هللا -ج
ريق عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من الصحابة ويدل على أنه ليس مبحرم ما أخرجه أبو داود وغريه من ط : قال ابن حجر

 عن احلجامة واملواصلة ومل َيرمهما إبقاء على أصحابه ( وإسناده صحيح ، فإن الصحايب قد صرح بأنه  هنى النيب  )قال 
 مل َيرم الوصال . 
 أنه جائز إىل السحر واملبادرة بالفطر أفضل .القول الثالث : 

 وابن املنذر ، وابن خزمية . وهذا قول أمحد ، وإسحاق ،
 ) ال تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل السحر ( .   حلديث أيب سعيد عند البخاري قال : قال رسول هللا 

: وهذا القول أعدل األقوال ، أن الوصال جيوز من سحر إىل سحر ، وهو أعدل الوصال  , وقالورجح هذا القول ابن القيم 
 . لصائم وأسهله على ا

 :احلكمة من النهي عن الوصال -3
 .رمحة هبم , وإبقاء عليهم أواًل : 

يمٌ ) ويف التنزيل   ُكْم َعز يٌز َعَلْيه  َما َعن تُّْم َحر يٌص َعَلْيُكْم ب اْلُمْؤم ن نَي َرُءوٌف َرح   ( .َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل م ْن أَنـُْفس 
  .( عن الوصال َرمحة هلم  َهى رسول هللا نَـ  ) ويف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت 

 النهي عن التعم ق والتكل ف .  ثانياً : 
( ، وهنى النيب  قال اإلمام البخاري َياَم إ ىَل اللَّْيل  ُّوا الصن   : باب الوصال . وَمن قال ليس يف الليل صيام لقوله تعاىل : )مُثَّ أمت 

 ن الـتـََّعمُّق . عنه رمحة هلم وإبقاء عليهم ، وما ُيْكَره م  
فقال : َلْو ُمدَّ لََنا الشَّْهُر  آخر الشهر ، وواَصل أناس م ن الناس ، فبلغ النيب  َواَصل النيب  ): قال  ويف حديث أنس 

 رواه البخاري ومسلم . (َلَواَصْلَنا و َصااًل يَدَُع اْلُمتَـَعمن ُقوَن تـََعمَُّقُهْم 
 , وإهناك األبدان . قاله القرطِب . ِلَما فيه ِمن ضعف القوة ثالثاً :
 .َدْفع اْلملل  رابعاً :

ل  َما ُتط يُقوَن ، فَإ نَّ اَّللََّ ال مَيَلُّ َحىتَّ مَتَلُّوا امَ عْ م ْن اأْلَ يَا أَيُـَّها النَّاُس ! َعَلْيُكْم  )قال  ويف حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب  
 رواه البخاري ومسلم ( .اَّللَّ  َما ُدوو َم َعَلْيه  َوإ ْن َقلَّ ، َوإ نَّ َأَحبَّ اأَلْعَمال  إ ىَل 

 ( متفق عليه .فَاْكَلُفوا م ْن اأَلْعَمال  َما ُتط يُقوَن  )قال  ا هَنى عن الوصال وَلم
 يُنَهى عن الوصال ِمن أجل خُمالفة أهل الكتاب . خامساً :

ا َُياَلف به أهل الك   تاب . ولذلك كانت أكلة السََّحر مم 
 .ِلَما يف الوصال ِمن تضييع احلقوق والتقصري فيها  سادساً :

قال له سلمان : إن لربك عليك حقنا ، ولنفسك عليك  يصوم النهار ويقوم الليل ، فلمنا زاره سلمان  وكان أبو الدرداء  
: صدق  ذلك له . فقال النيب  فذكر حقنا ، وألهلك عليك حقنا ، فأعط  كل ذي حق حقنه ، فأتى أبو الدرداء النيبَّ 

 سلمان . رواه البخاري . 
ل َويـَنـَْهى عن  ليس فيه اعرتاض ، وإمنا هو سؤال واستفسار عن شأنه  ل ( إنك ُتواص   الصحايب )  قول  -4 ، أنه يُواص 

 أْمَره . كان قدوة ألصحابه ، وكان إذا أمرهم بأمر فـََعله ، وكان إذا أمرهم بأمر ابتدروا   الوصال . ألنه 
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 ) يطعمين ريب ويسقيين ( :  اختلف العلماء يف معىن قوله -5
 هو على حقيقته .فقيل : 

  .حقيقة مل يكن مواصالً  كانلو  :  فقالوضعفه النووي ، 
 من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه : طَ ل  إنه غَ :  فقالوضعفه ابن القيم ، 

 قال ) أظل عند ريب يطعمين ويسقيين ( ولو كان أكاًل وشراباً مل يكن وصااًل وال صوماً .: أنه  أحدُا
فإنه إذا واصل ال  أخَّبهم أهنم ليس كهيئتهم يف الوصال ، فإهنم إذا واصلوا تضرروا بذلك ، وأما هو  : أن النيب  الثاين

ال أواصل ، بل آكل وأشرب ، كما تأكلون وتشربون فلما  يتضرر بالوصال ، فلوا كان يأكل ويشرب لكان اجلواب : وأنا أيضاً 
 قررهم : إنك تواصل ، ومل ينكر عليهم ، دلن على أنه كان مواصاًل وأنه مل يكن أكالً وشراباً يفطر الصائم .

مشرتكون يف عدم هو وهم  : أنه لو كان أكاًل وشرابًا يفطر الصائم مل يصح اجلواب بالفارق بينهم وبينه ، فإنه حينئٍذ  الثالث
 الوصال ، فكيف يصح اجلواب بقوله : لست كهيئتكم .

 جيعل هللا فيه قوة الطاعم الشارب .وقيل : 
 ونسبه ابن حجر للجمهور .

أن املراد ما يغذيه هللا به من معارفه ، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته ، وقرة عينه بقربه ، وتنعمه حببه ، وتوابع ذلك وقيل : 
 حوال اليت هي غذاء القلوب ونعيم األرواح .من األ

وقد يقوى هذا الغذاء حىت يغين عن غذاء األجسام مدة من الزمان، ومن له أدَن جتربة  :  وقالورجح هذا القول ابن القيم ، 
افر مبطلوبه الذي وشوق، يعلم استغناء اجلسم بغذاء القلب والروح عن كثري من الغذاء احليواين ، وال سيما املسرور الفرحان الظ

 . قد قرت عينه مبحبوبه ، وتنعم بقربه ، والرضى عنه 
 . أن الوصال من خصائص النيب -6

فهو ثابت يف حق أمته إال ما خصه الدليل ، ووجه ذلك من احلديث قول الصحابة )فإنك  أن ما ثبت يف حق النيب -7
 تواصل( ملا هناهم عن الوصال .

 نهي .فيه االستكشاف عن حكمة ال-8

 وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ، ويبادرون إىل اإلنشاء به إال فيما هناهم عنه .-9
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 باب أفضل الصوم
َّللَِّ أَلُصوَمنَّ النـََّهاَر , َأين ِ َأُقوُل : َواَ  ) ُأْخِْبَ َرُسوُل اَّللَِّ : َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي هللا عنهما قَاَل  - 197

أَْنَت الَِّذي قـُْلَت َذِلَك ؟ فـَُقْلُت َلُه : َقْد قـُْلُتُه , بَِأِب أَْنَت َوُأمِ ي . فـََقاَل : :  َوأَلُقوَمنَّ اللَّْيَل َما ِعْشُت . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
َوَِنْ . َوُصْم ِمْن الشَّْهِر َثالثََة أَيَّاٍم فِإنَّ احْلََسَنَة بَِعْشِر َأْمثَاهِلَا . َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم  فِإنََّك ال َتْسَتِطيُع َذِلَك . َفُصْم َوَأْفِطْر , َوُقمْ 

َذِلَك . قَاَل : َفُصْم  َأْفَضَل ِمنْ الدَّْهِر . قـُْلُت : فِإين ِ ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك . قَاَل : َفُصْم يـَْومًا َوَأْفِطْر يـَْوَمنْيِ . قـُْلُت : ُأِطيُق 
ِمْن َذِلَك . قَاَل : ال َأْفَضَل ِمْن يـَْومًا َوَأْفِطْر يـَْومًا . َفَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم َداُود . َوُهَو َأْفَضُل الصِ َياِم . فـَُقْلُت : إين ِ ُأِطيُق َأْفَضَل 

 َذِلَك ( .
 ُصْم يـَْوماً َوَأْفِطْر يـَْوماً ( . -َشْطَر الدَّْهِر  - ) ال َصْوَم فـَْوَق َصْوِم َأِخي َداُود َويف ِرَوايٍَة 

إنَّ َأَحبَّ الصِ َياِم إَل اَّللَِّ ِصَياُم َداُود . ) : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ اْلَعاِص رضَي هللُا عنهما قَالَ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن  - 198
 .وُم يـَْوماً َويـُْفِطُر يـَْوماً(, َويـَُقوُم ثـُُلثَُه . َويـََناُم ُسُدَسُه . وََكاَن َيصُ اللَّْيلِ  اُود . َكاَن يـََناُم ِنْصفَ َوَأَحبَّ الصَّالِة إَل اَّللَِّ َصالُة دَ 

---------- 
 واملخَّب هو أبوه عمرو بن العاص ، كما يف رواية للبخاري .(  ُأْخَْب النَِّبُّ ) 
أي : مدة عيشي ، وبقائي يف الدنيا ، ويف رواية ) قال : كنت َهاَر , َوأَلُقوَمنَّ اللَّيَل َما ِعْشُت ( أين ِ أُقوُل : َوهللِا أَلُصوَمنَّ النـَّ ) 

أصوم الدهر ، وأقرأ القرآن كل ليلة ( ، ويف رواية للنسائي عن أيب سلمة قال ، قال يل عبد هللا بن عمرو ) يا ابن أخي ، إين قد  
 ديداً ، حىت قلت : ألصومن الدهر ، وألقرأن القرآن يف كل ليلة ( .كنت أمجعت على أن أجتهد اجتهاداً ش

 أي : ما ذكر من قولك : ألقومن الليل ، وألصومن النهار ما عشت .:  أنَت الَِّذي تـَُقوُل ذِلَك ؟ (  ) فـََقاَل رسوُل هللا 
 إال اخلري ( .ويف رواية قال ) ومل أرد ) َقْد قـُْلُتُه بأِب أْنَت وأمِ ي يَا رسوَل هللا ( 

من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه  َيتمل أن يريد به احلالة الراهنة ملا علمه النيب ) قَاَل : فِإنََّك اَل َتْسَتِطيُع ذِلَك ( 
وَيتمل أن يريد به ما سيأيت بعد إذا كَّب وعجز كما اتفق له سواء وكره أن يوظف على ، املشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك 

 فسه شيئا من العبادة مث يعجز عنه فيرتكه ملا تقرر من ذم من فعل ذلك .  ) الفتح ( .ن
 أي : يف بعض األيام .) َفُصْم ( 

 أي : يف بعضها .) َوَأْفِطْر ( 
 أي : بعض الليل .) َوَِنْ ( 

 بعضه .) َوُقْم ( 
 ل تكون أيام البيض .أكثر العلماء على أن األفضَوُصْم ِمَن الشَّْهِر َثالثَة أيَّاٍم ( ) 
 إشارة إىل قوله تعاىل ) من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ( .فِإنَّ احلََسَنَة ِبَعْشِر أْمثَاهِلَا (  )

 . أي : يكون ثوابه كثواب صيام الدهرَوَذلَك ِمثُل ِصياِم الدَّْهر ( ) 
أي : أفضلها ، قال القرطيب ) وهو أعدل الصيام ( من أْعَدُل الصيام ( , َوُهَو  َفُصْم يَومًا َوأْفِطْر َيومًا َفذِلَك ِصَياُم َداُود ) 

 جهة حفظ القوة ، ووجدان صوم مشقة العبادة ، وإذا كان أعدل يف نفسه فهو عند هللا أفضل وأحب .
من صوم داود .، ويف رواية أي : :  ال أفَضَل ِمْن ذِلك (  فـَُقْلُت : فِإين ِ ُأطيُق أْفَضَل ِمْن ذِلَك , فـََقاَل رسوُل هللا ) 

 البخاري ) فصم صيام نيب هللا داود ، وال تزد عليه ( .
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 ( .أَحبُّ إيلَّ م ْن أْهلي َوَمايل  َوألْن أُكوَن قَب ْلُت الثَّالثََة األَينام  الَّيت قَاَل َرُسول هللا )  ويف رواية
َفاَل تـَْفَعْل : ُصْم َوأَْفط ْر ، َوََنْ َوقُْم  ))قـُْلُت : بـََلى ، يَا َرُسول هللا ، قَاَل :  ((وُم اللَّيَل ؟ َأملَْ ُأْخبَـْر أنََّك َتُصوُم النـََّهاَر وتـَقُ )  ةويف رواي

َك َعَلْيَك َحقناً ، َوإ نَّ ل َزوْ  َنيَك َعَلْيَك َحقناً ، َوإ نَّ ل َزْوج  َسد َك َعَلْيَك َحقناً ، َوإ نَّ ل َعيـْ َْسب َك أْن َتُصوَم َعَلْيَك َحقن  ر كَ ؛ فإنَّ جلَ  اً ، َوإنَّ حب 
َياُم الدَّْهر  َا ، فَإ نَّ ذل َك ص  َفَشدَّْدُت َفُشدن َد َعَليَّ ، قـُْلُت : يَا َرُسول  ((يف ُكلن  َشْهٍر َثالثََة أيَّاٍم ، فإنَّ َلَك ب ُكلن  َحَسَنٍة َعْشَر   أْمثَاهل 

ُد قـُوًَّة  ، قَاَل :  َياُم َداُود ؟ قَاَل :  ((َياَم َنيبن  هللا َداُود َواَل َتزد َعَليه  ُصْم ص   ))هللا ، إينن  أج   ((ن ْصُف الدَّْهر   ))قـُْلُت : َوَما َكاَن ص 
َ : يَا لَيَتين  قَب ْلُت ُرْخَصة َرُسول هللا   ( . َفَكاَن َعبُد هللا يقول بَعَدَما َكَّب 

 فإذا سرد الزوج الصوم ، وواىل القيام يف الليل ضعف عن حقها .أي يف الوطء ، ) وإِن ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا ( 
ويف رواية ) لضيفك عليك حقًا ( أي يف البسط واملؤانسة وغريمها ، فيعجز بالصيام والقيام عن حسن ) َوِلَزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّا ( 

 الوحشة عليه بعدم األكل معه بسبب صومه . معاشرته والقيام خبدمته وجمالسته ، إما لضعف البدن ، أو لسوء خلقه ، أو يدخل
َ : يا ليتين قبلت (  اَّللَِّ  ) فـََلمَّا َكِْبُْت َوِدْدُت َأّنِ  ُكْنُت قَِبْلُت رُْخَصَة َنِب ِ  ويف لفظ للبخاري ) وكان عبد هللا يقـول بعدما كَّب 

 ( وسيأيت معىن كالمه إن شاء هللا . رخصة النيب 
 الصيام ، صيام يوم وإفطار يوم ، وهو صيام داود . احلديث دليل على أفضل-1

َياُم َداُود لقوله   ، َوُهَو أْعَدُل الصيام ( . ) َفُصْم يَوماً َوأْفط ْر يَوماً َفذل َك ص 
َياُم َداُود ، يصوم يوماً ويفطر يوماً ، َوالَ يَف رُّ إ َذا القى ( . َيام  إ ىَل هللا  تـََعاىَل ص   لقوله )َأَحبُّ الص 

) وهو أعدل الصيام ( من جهة حفظ القوة ، ووجدان صوم مشقة العبادة ، وإذا كان أعدل يف نفسه فهو : قوله قال القرطيب 
 . عند هللا أفضل وأحب

قال يف الفتح : يف رواية عند البخاري ) أحب الصيام إىل هللا صيام داوود ( يقتضي ثبوت األفضلية مطلقًا ، ورواه مسلم 
 )أفضل الصيام صيام داود ( ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة . والرتمذي بلفظ

 ( .َوَأَحبَّ الصَّالة  إىَل اَّللَّ  َصالُة َداُود . َكاَن يـََناُم ن ْصَف اللَّْيل  ، َويـَُقوُم ثـُُلثَُه . َويـََناُم ُسُدَسُه ) قوله  -2
ينام نصف الليل ، فَمن أراد أن  -أوال  - داود عليه السالم ؛ حيث كان ومعىن احلديث : أن أفضل صالة الليل صالة نيب هللا

مث كان عليه السالم يقوم بعد ذلك ت ، يطبق ذلك اليوم فليحسب من بعد صالة العشاء إىل الفجر ، فينام نصف ذلك الوق
  . للصالة ، فيصلي ثلث الليل ، مث ينام سدسه إىل الفجر

النفس السآمة ، وليقوم لصالة الفجر وما يتلوها من أذكار الصباح نشيطا غري كسالن ، وليبدأ  واحلكمة يف ذلك : لئال تصيب
عمله اليومي كذلك ، فيستطيع أن يقوم بتأدية ما عليه من احلقوق جتاه أهله وولده والناس وجتاه عمله الذي يزاوله ، فال يذهب 

  .صاحلإىل العمل والنوم يغالبه ، إىل غري ذلك من الفوائد وامل
ي يـَُناد ي اَّللَّ ف يه  قَاَل اْلُمَهلَّب : َكاَن َداُوَد َعَلْيه  السَّاَلم جيُ من نـَْفسه ب نَـْوٍم أَوَّل اللَّْيل ، مُثَّ يـَُقوم يف  اْلَوْقت الَّذ   " :قال احلافظ رمحه هللا

َا َصاَرْت َهذ ه  الطَّر يَقة َأَحبن  : َهْل م ْن َسائ ل فَُأْعط َيُه ُسْؤله ، مُثَّ َيْسَتد ْرك ب النـَّْوم  َما َيْسرَت يح ب ه  م ْن َنَصب اْلق َيام يف  بَق يَّة اللَّْيل . َوإ منَّ
َها السَّآَمة ، َوَقْد قَاَل َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم  نـْ َحىتَّ مَتَلُّوا " َوَاَّللَّ َأَحبَّ َأْن  " إ نَّ اَّللَّ اَل مَيَلن م ْن َأْجل اأْلَْخذ ب الر نْفق  ل لنـَّْفس  الَّيت  َُيَْشى م 

َنَّ النـَّْوم بـَْعد اْلق َيام يُر يح اْلَبَدن َويُْذه   َا َكاَن َذل َك أَْرَفق أل  ب َضَرر السََّهر َوُدبُول اجلْ ْسم خب  اَلف  يُد مي َفْضله َويـَُوايل  إ ْحَسانه ، َوإ منَّ
َنَّ ْلَمْصَلَحة أَْيًضا ا ْست ْقَبال َصاَلة الصُّْبح َوأَذَْكار النـََّهار ب َنَشاٍط َوإ قْـَبال ، َوأَنَُّه أَقْـَرب إ ىَل َعَدم الالسََّهر إ ىَل الصََّباح ، َوف يه  م ْن ا ر نيَاء أل 

ري َأْصَبَح ظَاه ر اللَّْون َسل يم اْلُقَوى فـَُهَو أَقْـَرب إ ىَل َأْن َُيْف ي َعَمله الْ  ي َعَلى َمْن يـَرَاُه ، َأَشاَر إ ىَل َذل َك ا ْبن َمْن نَاَم السُُّدس اأْلَخ  َماض 
 َدق يق اْلع يد " انتهى
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َْجل  َهَذا اْلَوْصف ، َوُهَو َما يـََتَخلَّل الص نَيام َواْلق   : و وقال ابن القيم رمحه هللا َا َكاَن َأَحبن إ ىَل اَّللَّ أل  َيام م ْن َهَذا َصر يح يف  أَنَُّه إ منَّ
َا نـَْفسه ، َوَيْسَتع ني هب َ الرَّاَحة الَّيت    ق .ا َعَلى اْلق َيام ب احْلُُقو  جتمن هب 

ففيه احلديث دليل على أن ينبغي االقتصاد يف الطاعة والعبادة ، ألن التعمق والتشدد يؤدي إىل التعب والضجر واالنقطاع ،  -3
 تركها أو ترك بعضها . النهي عن التعمق واإلكثار من العبادات اليت َياف عليهم امللل بسببها أو

 ) عليكم من األعمال ما تطيقون فإن هللا ال ميل حىت متلوا ( . وقد قال 
 ) أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل ( .  وقال 

  وقال  أما وهللا إين ألخشاكم  هل وأتقاكم له ، ولكين أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن ... (
 . متفق عليهليس مين ( سنيت ف

  وقال   ) رواه البخاري) إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا . 
 وتقدم حديث أنس ) ليصل أحدكم نشاطــه ( .

 وقد تقدم يف احلديث األول أضرار املشقة على النفس بالعبادة .
ُْت َود ْدُت أينن  ُكْنُت قَب لُت ُرْخَصَة َنيبن  هللا ولذلك قال عبد هللا بن عمرو ) فـََلمَّا كَ   ( . َّب 

 أَحبُّ إيلَّ م ْن أْهلي َوَمايل ( ويف رواية قال ) َوألْن أُكوَن قَب ْلُت الثَّالثََة األَينام  الَّيت قَاَل َرُسول هللا 
، فشق ذلك عليه فعله لعجزه، ومل عند رسول هللا ومعىن كالمه: أنه كَّب، وعجز عن احملافظة على ما التزمه، ووظنفه على نفسه 

قال: يا عبد هللا ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فرتك قيام الليل، فتمىن أن لو قب ل  يعجبه أن يرتكه اللتزامه له وألن النيب 
تعاطى فيه نوع ختفيف، فقد ثبت الرخصة فأخذ باألخف، ومع عجزه، ومتننيه األخذ بالرخصة مل يرتك العمل مبا التزمـه، بل صار ي

عنه أنه كان حني ضعف وكَّب يصوم تلك األيام كذلك، يصل بعضها إىل بعض، مث يفطر بعدد تلك األيام، فيقوى بذلك، وكان 
 يقول: ألن أكون قبلت الرخصة أحب إيلن مما ُعدل به، لكنين فارقته على أمر أكره أن أخالفه إىل غريه . ] قاله يف الفتح [ 

 نه ال جيوز لإلنسان أن جُيهد نفســــــه بالعبادة حىت َيضعـــــف عن القيام حبقوق زوجته من اجلماع واالكتساب .أ -4
 احلديث دليل فضيلة صيام ثالثة أيام كل شهر ، وأنه يعدل صيام الدهر ، ألن احلسنة بعشر أمثاهلا . -5

َيام  َثالثَة  أَيَّاٍم م ْن ُكلن  َشْهٍر ، َورَْكَعيَتْ الضَُّحى ، َوَأْن أُوت َر قـَْبَل  أَْوَصاين  َخل يل ي ) ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال  ب َثالٍث ص 
 َأْن أَنَام ( .

 جيوز صيامها من كل الشهر من غري ختصيص أيام معينة ألن املقصود صيام ثالثة أيام .
 . رواه مسلممل يكن يبايل من أي الشهر يصوم ( يصوم من كل الشهر ثالثة أيام ، و   قالت عائشة ) كان رسول هللا 

 [ من كل شهر . 15،  14،  13لكن األفضل أن تكون أيام البيض ] 
  رواه الرتمذي .()إذا صمت من الشهر ثالثاً، فصم ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة قال رسول هللا  :حلديث أيب ذر قال

ثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض ، صبيحة ثالث عشر ، وأربع قال : ) صيام ثال  وحلديث جرير عن النيب 
 قال املنذري  : إسناده جيد .  رواه النسائيعشر ، ومخس عشر ( 

 وَسيت البيض ألن القمر يكون فيها بدراً ، فهي بيضاء يف النهار بالشمس ويف الليل بنور القمر .
 األمم قبلنا .أن صيام يوم وإفطار يوم كان مشروعاً يف -6
 وشفقته على أمته حيث كان يرشد إىل األسهل فاألسهل .  حكمة النيب -7
 أن األعمال تتفاوت يف حمبة هللا وكل ما كان أحب إليه فهو أفضل .-8
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 مشروعية قيام الليل . -9
 ر .استدل به من قال بالنهي عن صيام الدهثالثاً (  (() اَل َصاَم َمْن َصاَم األََبَد قوله  -10
 سرد الصوم متتابعاً مجيع األيام باستثناء ما هني عن صومه كأيام العيد وأيام التشريق . معىن صيام الدهر ؟ 

 وقد اختلف العلماء يف حكم صيام الدهر على أقوال :
 املنع مطلقاً ، إما على وجه التحرمي أو على وجه الكراهة ..القول األول : 

 . هب احلنفية واختيار ابن قدامة وابن تيميةوهو قول ابن حزم ، والكراهة هو مذ
، فإن صامها قد -يعين العيد والتشريق  –مكروه وإن مل يصم هذه األيام  : الذي يقوى عندي أن صوم الدهر قال ابن قدامة

 فعل حمرماً ، وإمنا كره صوم الدهر ملا فيه من املشقة والضعف ، وشبه التبتل املنهي عنه .
 صوم الدهر أصاًل . م:  َير  وقال ابن حزم

 الباب ) ال صام من صام األبد ( ، ويف رواية ) ال صام وال أفطر ( .حلديث -أ
ْل َأْجرَ  قال احلافظ رمحه هللا  الصَّْوم  ل ُمَخاَلَفت ه . : َواْلَمْعىَن ب النـَّْفي  أَنَُّه ملَْ َُيَصن 

 أخرجه أمحد  حلديث أيب موسى مرفوعاً  ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( .-ب
، واعتقاده أن غري  وظاهره أنه تضيق عليه حصراً لتشديده على نفسه ، ومحله عليها ، ورغبته عن سنة نبيه  قال ابن حجر :

 سنته أفضل منها ، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً .
( وهذا وعيد شديد ) َلك ينن  َأُصوُم َوأُْفط ُر َوُأَصلن ي َوأَْرُقُد َوأَتـََزوَّجُ  قوله -ج من خمالفة صوم  النن َساَء َفَمْن َرغ َب َعْن ُسنَّيت  فـََلْيَس م ينن 

 النيب كصيام الدهر كما فعل بعض الصحابة ، إذ قال أحدهم )أصوم أبداً ( .
اللَّْيَل ؟  ْر أَنََّك َتُصوُم النـََّهاَر ، َوتـَُقومُ : يَا َعْبَد اَّللَّ  ! َأملَْ ُأْخبَـ  ) قَاَل يل  َرُسوُل اَّللَّ   -عبد هللا بن عمرو  –حلديث الباب -د

َسد َك َعَلْيَك َحقًّا ...إىل آخر فـَُقْلُت : بـََلى يَا َرُسوَل اَّللَّ  ! قَاَل : َفاَل تـَْفَعْل، ُصمْ  احلديث. ويف رواية :  َوأَْفط ْر، َوقُْم َوََنْ، فَإ نَّ جلَ 
ُّ  َذل َك ؟ فـََقالَ فـَُقْلُت : إ ين ن أُط يُق أَْفَضَل م ْن   : اَل أَْفَضَل م ْن َذل ك ( رواه مسلم . النَّيب 

وروى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباين قال : ) بلغ عمر أن رجاًل يصوم الدهر ، فأتاه فعاله بالدرة وجعل -هـ
 يقول : كل يا دهري ( .

 التخفيف والتيسري . لنفس وهذا يتعارض مع التشريع منالنظر الصحيح ملا يف صيام الدهر من املشقة على ا-و
 أنه يستحب صوم الدهر .القول الثاين : 

 وهذا قول مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة .
 والشافعية فقد صرحوا باالستحباب ، وأما احلنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ اجلواز . أما املالكية

والواجبات ، أو َياف الصائم ضررًا على  ميع بأن ال يؤدي صوم الدهر إىل تقصري يف أداء احلقوق) واالستحباب مقيد عند اجل
 واحلنابلة ، وجيوز عند املالكية ( . نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية

 واستدل هؤالء :
عليه  مل ينكر  ( وموضع الداللة أن النيب حبديث محزة بن عمرو عند مسلم  ) أنه قال : يا رسول هللا ، إين أسرد الصوم -أ

 سرد الصوم .
 ) من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ( . وحلديث أيب موسى . قال  -ب

 : ومعىن : ) ضيقت عليه ( أي : عنه ، فلم يدخلها . قال النووي رمحه هللا
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من يف معناه ممن يدخل فيه على نفسه  لعبد هللا بن عمرو  ) ال أفضل من ذلك ( أي يف حقك ، فيلتحق به ومحلوا قوله 
مشقة ، أو يفوت حقاً ، ولذلك مل ينه محزة بن عمرو عن السرد ، فلو السرد ممتنعًا لبينه له ، ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة 

 ال جيوز .
 يف صيام ثالثة أيام من كل شهر  ) كصيام الدهر ( . متفق عليه ولقوله -ج
 الدهر أفضل مما شبه به ، وأنه أمر مطلوب . فدل على أن صوم : قالوا 
 أنه فعل بعض الصحابة كعائشة وعثمان وأبو طلحة . -د

  رواه البيهقي. فقال : ) كنا نعد أولئك فينا من السابقني (  عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر
 صحيح. عائشة ) كانت تصوم الدهر يف السفر واحلضر ( رواه البيهقي بإسناد  وعن عروة أن

مل أره مفطراً إال يوم الفطر أو  قبض النيب  من أجل الغزو ، فلما وعن أنس قال ) كان أبو طلحة ال يصوم على عهد النيب 
 يف صحيحه . األضحى ( رواه البخاري

 وعمل اخلري : عموم اآليات واألحاديث الدالة على فضل العبادة-هـ
َا ( . ة  فـََلُه َعْشرُ منها قوله تعاىل  ) َمْن َجاَء ب احلََْسنَ   أَْمثَاهل 

 اَّللَُّ َوْجَهُه َعْن النَّار  َسْبع نَي َخر يًفا ( . ) َمْن َصاَم يـَْوًما يف  َسب يل  اَّللَّ  بـَعَّدَ  وقوله 
 ِبا أجاب اجلمهور عن أدلة من قال باملنع ؟ 

 أجابوا مبا قال النووي رمحه هللا :
معه  بعها عليه خالئق من العلماء ، أن املراد : من صام الدهر حقيقة ، بأن يصومعنها وتا جواب عائشة رضي هللا أحدها :

  العيد والتشريق ، وهذا منهي عنه باإلمجاع .
ألنه يألفه ويسهل  حممـول على أن معنـاه أنه ال جيد من مشـقته ما جيد غريه ، –يعين حديث ) ال صام من صام األبد (  –أنه  الثاين :

 كبرية ، وال أفطر ، بل هو صائم له ثواب الصائمني . َّباً ال دعاء ، ومعناه ال صام صوماً يلحقه فيه مشقةعليه ، فيكون خ
كان  من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقًا ، ويؤيده أنه يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه حممول على والثالث :

يقبل الرخصة ، وكان يقول : يا ليتين  يف آخر عمره وندم على كونه ملالنهي خطابًا له ، وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه عجز 
سيأيت  –عمرو  ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك ، وأقر محزة بن النيب  فنهى قبلت رخصة رسول هللا 

 لعلمه بقدرته على ذلك بال ضرر .   ) اجملموع ( . -حديثه فيما بعد 
 ول عن أدلة من قال باجلواز ؟ِبا أجاب أصحاب القول األ 

 أجابوا :
o  أما حديث محزة بن عمرو ) إين أسرد الصوم ( بأن سـؤال محزة إمنا كان عن الصوم يف السفر ال عن صوم الدهر ، وال يلزم

كان يسرد الصوم فيقال ال يفطر ( . رواه أمحد ، ومن   من سرد الصوم صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد  ) أن النيب 
 مل يكن يصوم الدهر ، فال يلزم من ذكر السرد صوم الدهر .   ) الفتح ( . املعلوم أن النيب 

عمرو األسلمي وغريه من الصحابة الذين ورد أهنم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد  وقد أجاب ابن حزم عن حديث محزة بن
ولكن ليس صيام العام كله ،  لة حىت يقال : ال يفطر ،ليس هو صيام الدهر كله ، وإمنا هو متابعة الصيام ألشهر طوي الصوم

 الصريح عن صيام الدهر . النهي وروي عن بعض الصحابة كعمر بن اخلطاب 
o  )... هذا التشبيه إمنا يقتضي التشبيه يف ثوابه لو كان مستحباً. قال ابن القيموأما قوله )صيام ثالثة أيام كصيام الدهر  : 
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o سنة ... ( واحلديث ) من صام يوماً ... ( فأجيب عن هذين الدليلني بأهنما عامَّان يف كل صيام ، وأما اآلية ) من جاء باحل
 األدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم االستحباب . وقد جاءت

o  اجلواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة وأبو طلحة :وأما 
  .أنه موقوف ال يعارض به املرفوع أواًل :
 يصوم الدهر . ن بعض السلف أهنم كانوا مينعون منوصح عثانياً :
 نصوص املنع أقوى من نصوص اجلواز . :ثالثاً 

 القول األول . والراجح
 قال ابن رجب : احلكمة من النهي عن استدامة الصيام ؟ فائدة :

 إىل احلكمة يف ذلك من وجوه : قد أشار النيب 
ر ( يعين أنه ال جيد مشقة الصيام وال فْقَد الطعام والشراب والشهوة ، ألنه صار يف صيام الدهر ) ال صام وال أفط قوله  منها :

الصيام له عادة مألوفة ، فرمبا تضرر برتكه ، فإذا صام تارة وأفطر تارة حصل له بالصيام مقصوده برتك هذه الشهوات ، ويف نفسه 
 داعية إليها ، وذلك أفضل من أن يرتكها ونفسه ال تتوق إليها .

يف حق داود عليه السالم ) كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وال يفر إذا القى ( يشري إىل أنه كان ال يضعفه صيامه  : قوله ها ومن
 عن مالقاة عدوه وجماهدته يف سبيل هللا .

العبادة فقد َتم ُله  لعبد هللا بن عمرو ) لعله أن تطول بك حياة ( يعين أن من تكلنف االجتهاد يف ما أشار إليه بقوله  ومنها :
قوة الشباب ما دامت باقية ، فإذا ذهب الشباب وجاء املشيب والك ََّب عجز عن محل ذلك ، فإن صابر وجاهد واستمرن فرمبا 

 هلك بدنه ، وإن قطع فقد فاته أحب األعمال إىل هللا تعاىل ، وهو املداومة على العمل الصاحل .   
بَِثالٍث ِصَياِم َثالثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِ  َشْهٍر , َورَْكَعَِتْ الضَُّحى , َوَأْن ُأوتَِر  َل ) َأْوَصاين َخِليِلي قَا َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 199

 . (قـَْبَل َأْن أَنَاَم 
---------- 

 احلديث دليل على استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر . -1
 حلديث الباب .

يَ َفُصْم َوأَْفط  وللحديث السابق )  َا . َوَذل َك م ْثُل ص   ( .ام  الدَّْهر  ْر ، َوُقْم َوََنْ . َوُصْم م ْن الشَّْهر  َثالثََة أَيَّاٍم فَإ نَّ احلََْسَنَة ب َعْشر  أَْمثَاهل 
 وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :

o . منهم أبو هريرة كما يف حديث الباب  
o ن أدعهن ما عشت : بصيام ثالثة أيام من كل شهر ، وصالة الضحى ومنهم أبو الدرداء فقد قال ) أوصاين خليلي بثالث ل

 وبأن ال أنام حىت أوتر ( . رواه مسلم 
o . ومنهم أبو ذر كما عند الرتمذي 

ن  )ُمَعاَذُة اْلَعَدو يَُّة وعن  نـََعْم. فـَُقْلُت  :قَاَلتْ  ؟َثالَثََة أَيَّامٍ  َيُصوُم م ْن ُكلن  َشْهرٍ  َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ   : أَنَـَّها َسأََلْت َعائ َشَة َزْوَج النَّيب 
 م ( رواه مسلم .أَيَّام  الشَّْهر  َيُصو  ين  ملَْ َيُكْن يـَُباىل  م ْن أَ  :قَاَلتْ  ؟أَيَّام  الشَّْهر  َكاَن َيُصومُ  ين  م ْن أَ  :هَلَا
يدل على أنه إذا صامها من أي الشهر أجزأ ) أوله ، أو م ( و أَيَّام  الشَّْهر  َيصُ  ين  ملَْ َيُكْن يـَُباىل  م ْن أَ عائشة السابق ) حديث -2

 .أوسطه ، أو آخره ( 
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 لورود أحاديث يف األمر هبا :[ ،  15،  14،  13استحب أكثر أهل العلم أن تكون األيام البيض ] لكن 
َرَواُه  (َثاَلثََة أَيَّاٍم: َثاَلَث َعْشَرَة، َوأَْربََع َعْشَرَة َومَخَْس َعْشَرَة  َأْن َنُصوَم م ْن اَلشَّْهر   أََمَرنَا َرُسوُل َاَّللَّ   ) قَاَل: َعْن َأيب  َذرٍن -أ

 . النََّسائ يُّ 
قال : ) صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صبيحة ثالث عشر ، وأربع  وحديث جرير عن النيب -ب

 .إسناده صحيح وقال احلافظ : إسناده جيد  .  عشر ، ومخس عشر ( . رواه النسائي ، قال املنذري :

له : ) إذا صمت من الشهر ثالثاً ، فصم ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، ومخس  قال : قال رسول هللا  وحديث أيب ذر -ج
 عشرة ( . رواه النسائي والرتمذي 

 أنه صام غري أيام البيض : أما ما جاء عنه 
 كان يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر ( . رواه أبو داود ورجحه ابن خزمية    كما يف حديث ابن مسعود : ) أن النيب

يصوم كل شهر ثالثة أيام ، االثنني ، واخلميس ، واالثنني من اجلمعة  وكذلك يف حديث حفصة قالت : ) كان رسول هللا 
 األخرى ( .

 ان اجلواز ، وكل ذلك يف حقه أفضل .كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ، أو كان يفعل ذلك لبي فلعله 
ويرتجح صيام أيام البيض على غريها ألهنا وسط الشهر ، ووسط الشيء أعدله ، وألن الكسوف غالبًا يقع فيها ، وقد ورد مبزيد 

 العبادة إذا وقع .
 احلديث دليل على استحباب صالة الضحى .-2

 وقد جاءت األحاديث الكثرية يف فضلها :
ن  َعْن َأىب  ذَ -أ ُيْصب ُح َعَلى ُكلن  ُساَلَمى م ْن َأَحد ُكْم َصَدَقٌة َفُكلُّ َتْسب يَحٍة َصَدقٌَة وَُكلُّ ََتْم يَدٍة َصَدقٌَة وَُكلُّ  )أَنَُّه قَاَل   رٍن َعن  النَّيب 

ى ( اْلُمْنَكر  َصَدَقٌة َوجُيْز ُئ م ْن َذل َك رَْكَعَتان  يـَرَْكُعُهَما م َن الضُّحَ  تـَْهل يَلٍة َصَدَقٌة وَُكلُّ َتْكب ريٍَة َصَدَقٌة َوأَْمٌر ب اْلَمْعُروف  َصَدَقٌة َونـَْهٌى َعن  
 رواه مسلم .

 : املفاصل . ) سالمى ( السالمى 
ح  أَوَّله َوَضمنه ، فَالضَّمن ( ب َفتْ  ي) َوجَيْز ي م ْن َذل َك رَْكَعَتان  يـَرَْكعُهَما م ْن الضَُّحى ( َضَبْطَناُه ) َوََيْز   : قوله قال النووي رمحه هللا

ْجزَاء َواْلَفْتح م نْ  ْنُه قـَوْ َجَزَي جَيْز ي ، َأْي : َكَفى م ْن اإْل  . اَل جَيْز ي َعْن َأَحد بـَْعدك (، َويف  احلَْد يث ) له تـََعاىَل : اَل جَتْز ي نـَْفس، َوم 
حُّ رَْكَعتَـنْي  َوف يه  َدل يل َعَلى ع َظم َفْضل الضَُّحى وََكب ري َمْوق عَها ،    َوأَنَـَّها َتص 

أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه األعضاء ركعتان فإن الصالة عمل جلميع أعضاء :  قال اإلمام ابن دقيق العيد رمحه هللاو 
 م .اجلسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته وهللا أعل

لضحى وأكَّب موقعها وتأكد مشروعيتها ، وأن ركعتيها جتزيان واحلديثان يدالن على عظم فضل ا وقال اإلمام الشوكاين رمحه هللا:
عن ثالْثائة وستني صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق باملواظبة واملداومة ، ويدالن أيضًا على مشروعية االستكثار من التسبيح 

عن الطريق ، وسائر أنواع الطاعات  والتحميد والتهليل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي املار
 م .ليسقط بفعل ذلك ما على اإلنسان من الصدقات الالزمة يف كل يو 

معىن احلديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة ألنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي أن :  وقال اإلمام ابن اجلوزي رمحه هللا
كره جيري جمرى الصدقة عن الشاكر وقوله وجيزئ من ذلك ركعتان يشكر ويكون شكره بالصدقة فالتسبيح والتحميد وما ذ 

يركعهما من الضحى ألن الضحى من الصباح وإمنا قامت الركعتان مقام ذلك ألن مجيع األعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود 
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 ا .فيكون ذلك شكره
، وله عليه فيه هني ، وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة   هل على العبد يف كل عضو من أعضائه أمر:  وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا

، فإن قام  هل يف ذلك العضو بأمره واجتنب فيه هنيه ، فقد أدى شكر نعمته عليه فيه ، وسعى يف تكميل انتفاعه ولذته به ، وإن 
وله عليه يف كل وقت من ه ، عطل أمر هللا وهنيه فيه عطله هللا من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكَّب أسباب أمله ومضرت

أوقاته عبودية تقدمه إليه تقربه منه ، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إىل ربه ، وإن شغله هبوى أرواحه وبطالة تأخر ، فالعبد 
 ر ( .خن ال يزال يف التقدم أو تأخر وال وقوف يف الطريق البتة قال تعاىل: )ل َمن َشاء م نُكْم َأن يـَتَـَقدََّم أَْو يـََتأَ 

َيام  َثالَثَة  أَيَّاٍم م ْن ُكلن  َشْهٍر َورَْكَعىتَ  الضَُّحى  أَْوَصاَن  َخل يل ى وحلديث الباب )  -ب  .. ( ب َثاَلٍث ب ص 

ْرَداء  قَاَل  وحلديث -ج َيام  َثالَثَة  أَيَّا أَْوَصاَن  َحب يِب  ) َأىب  الدَّ ٍم م ْن ُكلن  َشْهٍر َوَصالَة  الضَُّحى ب َثاَلٍث َلْن أََدَعُهنَّ َما ع ْشُت ب ص 
 ( رواه مسلم .َوب َأْن اَل أَنَاَم َحىتَّ أُوت َر 

أليب الدرداء وأيب هريرة رضي هللا عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده    قال القرطيب رمحه هللا : وصية النيب
 املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم" .، ولذلك حافظا ]عليه[ ، ومل يرتكاه " انتهى من "

ْرَداء  و َأيب  َذرٍن رضي هللا عنهما َعْن َرُسول  اَّللَّ  عَ  -د ) اْبَن آَدَم ارَْكْع يل  م ْن أَوَّل  النـََّهار    َعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه قَاَل َعْن اَّللَّ   ْن َأيب  الدَّ
َرُه ( رواه الرتمذ  . يأَْربََع رََكَعاٍت ، َأْكف َك آخ 

ْشرَاق  ، َوق يَل ُسنَُّة الصُّْبح  َوفَـ  قال املباركفوري رمحه هللا :  َنَُّه ) م ْن أَوَّل  النـََّهار  ( ق يَل اْلُمرَاُد َصاَلُة الضَُّحى ، َوق يَل َصاَلُة اإْل  ْرُضُه أل 
َداُوَد َهذ ه  الرََّكَعات  َعَلى َصاَلة  الضَُّحى َول َذل َك أَْدَخاَل َهَذا احلَْد يَث يف   أَوَُّل فـَْرض  النـََّهار  الشَّْرع ين  ، قـُْلت : مَحََل اْلُمَؤلن ُف وََكَذا أَبُو

ُّ: َأْي: َأْكف ك ُشْغَلك وَ  َرُه ( َأْي النـََّهار  . قَاَل الطن ييب  َحَوائ َجك َوأَْدَفع َعْنك َما بَاب  َصاَلة  الضَُّحى ) َأْكف ك ( َأْي ُمه مَّات ك ) آخ 
ر  النـََّهار  : َواْلَمْعىَن أَْفر ْغ بَاَلك ب ع َباَديت  يف  أَوَّل  النـََّهار  أُْفر ْغ بَالَ َتْكرَ  ر ه  ب َقضَ ُهُه بـَْعَد َصاَلت ك إ ىَل آخ  ك ا نـْتَـَهى ك يف  آخ   .اء  َحَوائ ج 
 .( رواه ابن خزمية ألوابنيضحى إال أواب، وهي صالة اال َيافظ على صالة ال) قال رسول هللا  :قال عن أيب هريرة  -ه

َي َاَّللَُّ َعنـَْها-ْن َعائ َشَة وعَ  -و  َرَواُه ُمْسل ٌم  (ُيَصلن ي اَلضَُّحى أَْربـًَعا، َويَز يُد َما َشاَء َاَّللَُّ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَّ  )  قَاَلتْ  -َرض 
 أقل عدد ركعاِتا ركعتان . -3

 وهذا ال خالف به .
 ... وركعيت الضحى ... ( . ) أوصاين خليلي حلديث الباب

 وحلديث أيب ذر ) يصبح على كل سالمى ... وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ( .
يتطوَّع برَكعة، وال ُيشرع له  ألن الرَّكعتني أقلُّ ما ُيشرع يف الصَّلوات غري الو تر، فال ُيَسنُّ لإلنسان أنقال الشيخ ابن عثيمني : 

، ولو كان  ( فيهما ُقْم فَصلن  رَكعتني، وجَتَوَّزْ )  للرَُّجل الذي دخل وهو َيطب يوم اجُلُمعة ذا قال النيبُّ ذلك إال يف الو تر، وهل
 .الرَّكعتني أن يتجوَّز يف للُخطبة، وهلذا أمره النيبُّ  ُيشرع شيٌء أقلُّ من ركعتني؛ ألمره به م ن أجل أْن يستمع

الضُّحى،  صياُم ثالثة أيام م ن ُكلن  شهر، وركعيت) بثالثٍ  خليلي  حيث قال: أوصاين ودليُل ذلك أيضاً: حديُث أيب هريرة 
 م ( .وأْن أوت َر قبل أن أنا

 .كما سبق يصحُّ، وإْن كان بعُض أهل العلم قال: إنه يصحُّ أْن يتطوََّع بركعة، لكنه قوٌل ضعيف والصَّحيُح: أنَّ التطوُّع بركعة ال
 الضحى ؟ ما أكثر عدد ركعات صالة 

 :اختلف العلماء يف أكثرها على أقوال 
 أن أكثرها ْثان ركعات . القول األول :
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 صلى ْثان ركعات ضحى ( . ) أنه حلديث أم هانئ 
 [ ركعة . 12: ]  وقيل

  . (عة ، بىن هللا له قصراً يف اجلنةمن صلى الضحى ثنيت عشرة رك) -حديث الباب  -حلديث أنس 
 .: ال حد ألكثرها  وقيل

 وبه قال ابن جرير الطَّبي .
 رواه البزار وحسنه األلباين عتني مل تكتب من الغافلني ... (قال : ) ... إن صليت الضحى رك حلديث أيب ذر عن النيب 

 ) كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء ( . ولقول عائشة 
 الراجح .وهذا القول هو 
ضحى يف عدد خمصوص ، فال مستند لقول الفقهاء : أن أكثرها ثنيت عشرة : مل يرد حديث باحنصار صالة ال قال السيوطي

 .ركعة 
ُيَصلن ي الضُّحى   كان النيبُّ )  والصَّحيح : أنه ال َحدَّ ألكثرها؛ ألنَّ عائشة رضي هللا عنها قالتقال الشيخ ابن عثيمني : 

 م .أخرجه مسل ( أربعاً، ويزيد ما شاء هللا
 . هذا كلنه داخاًل يف صالة الضُّحىأربعني ركعة مثالً؛ لكان  ى م ن ارتفاع الشَّمس قيَد ُرْمٍح إىل قبيل الزوَّالومل تـَُقين د، ولو َصلَّ  
 :ِبوابني هانئ وجُياب عن حديث أُمن   

إذا ليست صالة ُضحى، وإمنا هي صالة فتح، واستحبَّ للقائد  : أن كثريًا من أهل العلم قال: إن هذه الصَّالة اجلواب األول
البلد، وهذه النن عمة  ْثان ركعات شكرًا  هل عزن وجل على فتح البلد؛ ألن من نعمة هللا عليه أن فتح عليه فتح بلدًا أن ُيَصلن ي فيه

 . أعظم من حممَّد  أحداً فتح بلداً أعظم من َمكَّة، وال نعلم فاَتاً  تقتضي اخلشوع والذُّل  هل والقيام بطاعته، وهلذا ال نعلم أن
يزيد عليها؛ ألنَّ هذه قضيُة َعني، أرأيت لو مل ُيَصلن  إال ركعتني، هل  أنَّ االقتصار على الثَّمان ال يستلزم أْن ال وجه الثاين :ال

 .تزيد على ركعتني؟ نقول: ال
ان إذا دفع  يستحبُّ لإلنسيـَُعدُّ تشريعاً. وهذه قاعدٌة مفيدٌة جداً، وهلذا ال اجلواب : ال؛ ألنَّ قضيَة العني وما وقع مصادفة فإنه ال

عَب الذي حول مزدلفة؛ أْن ينزَل فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً، كما( رفةن ) عم   َدَفَع  ملا ، فإنَّ النيبَّ  فـََعَل الرَّسول  وأتى الشن 
عب  نـََزَل فـََباَل وتوضَّأ وضوءاً  ( يف َعرفة) م ن  ؛ ووصل إىل الشن   احتاج أن يبوَل فنزل فة، فالنيبُّ خفيفاً  ألن هذا وقع مصاد احَلجن 

 .فبال وتوضَّأ؛ ألجل أن يكون فعُله للمناسك على طهارة
 لو صلى أكثر من ركعتني , فكيف يصليها ؟ 

 قال النووي واحلافظ ابن حجر والشوكاين . ذاوهبل ركعتني ، يسلم من ك
 رواه أبو داودات يسلم من كل ركعتني ( .يوم الفتح صلى سبحة الضحى ْثاين ركع ) أن رسول هللا  حلديث أم هانئ 

 ) صالة الليل والنهار مثىن مثىن ( على قول من صححها . ويستدل أيضاً حبديث 
 احلديث دليل على جواز الوتر أول الليل .-4

 . ُمتـََّفٌق َعَلْيه (َحر  فَانـْتَـَهى و تْـرُُه إ ىَل اَلسَّ  م ْن ُكلن  اَللَّْيل  َقْد أَْوتـََر َرُسوُل َاَّللَّ   ) قَاَلتْ . عن عائشة
 : وأما األفضل فله حالتانالوتر جيوز أول الليل ، وجيوز آخر الليل ، ف

 : أن من َيشى أن ال يقوم من آخر الليل فاألفضل له أن يوتر أوله . األول
 بعض الصحابة بذلك : وقد أمر النيب 
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 اب .أبا هريرة كما يف الصحيحني ، كما يف حديث الب أمر النيب 
 وأيب الدرداء كما عند مسلم .

 .ذر كما عند النسائي  وأيب
 : من طمع أن يقوم آخر الليل ، فاألفضل أن جيعله آخر الليل . الثانية

ر  اَللَّْيل  فـَْلُيوت ْر أَوََّلُه، َوَمْن َطم عَ )  َعْن َجاب ر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   َر  َمْن َخاَف َأْن اَل يـَُقوَم م ْن آخ  َرُه فـَْلُيوت ْر آخ  َأْن يـَُقوَم آخ 
ر  اَللَّْيل  َمْشُهوَدٌة، َوَذل َك أَْفَضُل  ، فَإ نَّ َصاَلَة آخ   َرَواُه ُمْسل ٌم . ( اَللَّْيل 

 والوتر ملن طمع أن يقوم آخر الليل أفضل ألمور :

 ألن صالة آخر الليل مشهودة ، تشهدها املالئكة . أواًل :
 ة يف آخر الليل هي وقت النزول اإلهلي وإجابة الدعاءأن الصال:  ثانياً 
َوم َن اللَّْيل  فـَتَـَهجَّْد ب ه  نَاف َلًة َلَك : وألن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره هللا تعاىل يف كتابه الكرمي كما قال تعاىل ) ثالثاً 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً حَمُْموداً    : التهجد : ما كان بعد نوم .( ، قال ابن كثري َعَسى َأْن يـَبـْ
َئَة اللَّْيل  ه َي َأَشدُّ َوْطئاً َوأَقْـَوُم ق يالً وقال تعاىل )  ( وناشئة الليل : قيام الليل . إ نَّ نَاش 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ناشئة الليل عند أكثر العلماء ، هو إذا قام الرجل بعد نوم ، وليس هو أول الليل ، وهذا هو 
 هكذا كان يفعل . ب ، ألن النيب الصوا

َعْن َصْوِم يـَْوِم اجْلُُمَعِة ؟ قَاَل : نـََعْم (  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر قَاَل ) َسأَْلُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ أَنـََهى النَِّبُّ  - 200
 َوزَاَد ُمْسِلم  ) َوَربِ  اْلَكْعَبِة ( .

َرَة  َعْن َأِب  - 201 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُهَريـْ َلُه ,  قَاَل : َسَِ يـَُقوُل ) ال َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم اجْلُُمَعِة , إالَّ َأْن َيُصوَم يـَْومًا قـَبـْ
 َأْو يـَْوماً بـَْعَدُه ( .

---------- 
 كي .بن رفاعة بن أمية املخزومي امل( َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر ) 
 إفراده بالصوم، كما يف رواية البخاري.: عن أي (  ْن َصْوِم يـَْوِم اجْلُُمَعِة عَ  أَنـََهى النَِّبُّ ) 
َلُه ، أَْو يـَْوماً بـَْعَدُه ( .أي : هنى عنه ، واملراد إفراده بالصوم ، حلديث أيب هريرة الذي يليه ) قَاَل : نـََعْم ( )   إالَّ أَْن َيُصوَم يـَْوماً قـَبـْ
 قسم ذكره تأكيداً جلوابه ، ورواية النسائي ) ورب الكعبة ( ولفظ مسلم ) ورب هذا البيت ( .) َوَربِ  اْلَكْعَبِة (  
 إفراد يوم اجلمعة بالصيام . احلديث دليل على النهي عن 

 . ( للتحرمي أم للكراهـة ؟وهل النهي يف قوله ) ال يصومن ..
 لني :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قو 

 أنه للكراهة .القول األول : 
 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .

 أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده . حلديث الباب ) ال يصومن ... ( والصارف عن النهي أن النيب 
 أنه للتحرمي .القول الثاين : 

 وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 ب ، قالوا : واألصل يف النهي التحرمي .ألحاديث البا-أ
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 عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال : نعم ( رواه البخاري . وحلديث جابر ) فقد ُسئل أهنى رسول هللا  -ب
 األول .والراجح 

 احلديث يدل على أن النهي يزول بأمرين :-2
 ادف يوم صيامه يوم اجلمعة .أن يوافق يوم اجلمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فص األول :
 إذا مل يفرده بالصيام ، بل مجع معه غريه . الثاين :

 تنبيه :
ْوم  إ فْـرَاد يـَْوم اجلُُْمَعة ب الصَّ يف  َهذ ه  اأْلََحاد يث الدَّاَلَلة الظَّاه َرة ل َقْول  مُجُْهور َأْصَحاب الشَّاف ع ين َوُمَواف ق يه ْم ، َوأَنَُّه ُيْكَره قال النووي : 

َلُه أَْو بـَْعَدُه ، أَْو َواَفَق َعاَدًة َلُه ب َأْن نََذرَ  ه  أَبًَدا ، فـََواَفَق يـَْوم إ الَّ َأْن يـَُواف َق َعاَدًة َلُه ، فَإ ْن َوَصَلُه ب يَـْوٍم قـَبـْ َفاء  َمر يض   َأْن َيُصوَم يـَْوَم ش 
َذ ه  اأْلََحاد يث .  اجلُُْمَعة ملَْ ُيْكَرْه ؛ هل 

َياَوأَمَّا  َياُمُه َحَسٌن ، قـَْول َمال ك يف  اْلُمَوطَّإ  : ملَْ َأَْسَْع َأَحًدا م ْن أَْهل اْلع ْلم َواْلف ْقه ، َوَمْن ب ه  يـُْقَتَدى نـََهى َعْن ص  م يـَْوم اجلُُْمَعة ، َوص 
اَلف َما رََأى ُهَو ، َوَقْد رَأَْيت بـَْعض أَْهل اْلع ْلم َيُصومُه ، َوأَرَاُه َكاَن يـََتَحرَّاُه ، فـََهَذا الَّ  ذ ي قَاَلُه ُهَو الَّذ ي َرآُه ، َوَقْد رََأى َغرْيه خ 

ُلْغُه . ْول ب ه  . َوَمال ٌك َمْعُذوٌر ؛ فَإ نَُّه ملَْ يـَبْـ َوالسُّنَّة ُمَقدََّمة َعَلى َما َرآُه ُهَو َوَغرْيه ، َوَقْد ثـََبَت النـَّْهي َعْن َصْوم يـَْوم اجلُُْمَعة ، فـََيتَـَعنيَّ اْلقَ 
ُلْغ َمال ًكا َهَذا احلَْد يث ، َوَلْو بـََلَغُه ملَْ َُيَال ْفهُ   . قَاَل الدَّاُود ين م ْن َأْصَحاب َمال ك : ملَْ يـَبـْ

ْثُل مَ  : قال ابن قدامة  ْن َيُصوُم يـَْوًما َويـُْفط ُر يـَْوًما فـَيُـَواف ُق ُيْكَرُه إفْـرَاُد يـَْوم  اجلُُْمَعة  ب الصَّْوم  ، إال أَْن يـَُواف َق َذل َك َصْوًما َكاَن َيُصوُمُه ، م 
ر ه  ، أَْو يـَْوم  ن ْصف ه  .   َصْوُمُه يـَْوَم اجلُُْمَعة  ، َوَمْن َعاَدتُُه َصْوُم أَوَّل  يـَْوٍم م ْن الشَّْهر  ، أَْو آخ 

َلُه أَْو بـَْعَدُه أَْو َواَفَق َعاَدًة لَُه وقال النووي : قَاَل َأْصَحابـَُنا ) يعين الشافعية ( : ُيْكَرُه إفْـرَاُد يـَْوم  اجلُْ  ُمَعة  ب الصَّْوم  فَإ ْن َوَصَلُه ب َصْوٍم قـَبـْ
ه  ، أَْو ُقُدوم  زَْيٍد أَبًَدا ، فـََواَفَق اجلُُْمَعَة ملَْ ُيْكَرْه .  َفاء  َمر يض   ) اجملموع ( .ب َأْن نََذَر َصْوَم يـَْوم  ش 

 .السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ، وكراهة إفراد يوم اجلمعة قال شيخ اإلسالم رمحه هللا : إن 
 اختلف يف السبب يف النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام ؟ -3

 لئال يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .فقيل : 
 وتعقب ببقاء املعىن املذكور مع صوم غريه معه  .:  قال يف الفتح

 زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه . ولكن يشكل عليه:  وقال ابن القيم
سدًا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب يف ختصيص بعض األيام بالتجرد من وقيل : 

 األعمال الدنيوية .] قاله ابن القيم [ 
 رد فيه صرَياً حديثان :و  وقال :لكونه يوم عيد والعيد ال يصام ، ورجحه احلافظ ابن حجر ، وقيل : 

مرفوعًا : ) يوم اجلمعة يوم عيد ، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إال أن  رواه احلاكم وغريه عن أيب هريرة أحدُا : 
 تصوموا يوماً قبله أو بعده ( .

يوم اخلميس وال يصم يوم رواه ابن أيب شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ) من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم والثاين : 
 اجلمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .

 يوم عرفة أو عاشوراء أو قضاء رمضان .صوم يوم اجلمعة إذا صادف  -4
ال ختصوا )  إطالقه، فصوم يوم اجلمعة مكروه ملن قصده وأفرده بالصوم، لقول النيب  صوم يوم اجلمعة مكروه، لكن ليس على

 م ( .ليلتها بقيايوم اجلمعة بصيام، وال 
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يومًا قبله  اجلمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه ال حرج عليه يف ذلك، وكذلك إذا صام وأما إذا صام اإلنسان يوم 
 أو يوماً بعده فال حرج عليه يف ذلك، وال كراهة. 

كان من  اجلمعة فال بأس، وكذلك لو عادة اإلنسان أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف يوم صومه إذا كان من مثال األول:
يوم اجلمعة ويقتصر عليه؛ ألنه إمنا أفرد هذا  عادته أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليه أن يصوم

 فإنه ال من أجل أنه يوم عرفة، وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه، اليوم ال من أجل أنه يوم اجلمعة، ولكن

 بعده. حرج عليه يف ذلك، وإن كان األفضل يف يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً 
اجلمعة ال من أجل سبب خارج عن كونه يوم  أن يصوم مع اجلمعة يوم اخلميس، أو يوم السبت، أما من صام يوم ومثال الثاين: 

يف صيامك، وإن كنت ال تريد أن تصوم السبت ومل تصم يوم السبت فاستمر  مجعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم
 ق . ) الشيخ ابن عثيمني ( .بذلك، وهللا املوف كما أمر النيب  اخلميس فأفطر

يوم اجلمعة يوم عرفة فصامه املسلم وحده فال بأس بذلك ، ألن هذا الرجل صامه  : إذا صادف وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا
 نه يوم مجعة .عرفة ال أل ألنه يوم

 ؟ وز صيام يوم اجلمعة منفردا قضاءهل جيسئل الشيخ ابن عثيمني : 
)دخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها  فأجاب رمحه هللا تعاىل: صيام يوم اجلمعة منفردًا هنى عنه النيب 

كن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة مثالً صائمة فقال هلا أصمت أمس قالت ال قال أتصومني غدا قالت ال قال فأفطري( ل
وصامه وحده فال بأس ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم اجلمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وال يتسىن 

ه وكذلك لو صادف له الفراغ إال يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليه أن يفرده ألنه مل يفرده ألنه يوم اجلمعة ولكن أفرده ألنه يوم فراغ
يوم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه أن يفرده ألنه صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة وهلذا قال النيب صلى 
هللا عليه وعلى آله وسلم )ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام( فنص على اخلصوصية أي على أن يفعل اإلنسان هذا 

 ة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة.خلصوصي
 فائـدة : 

 مل يصح يف فضل صوم رجب حديث .
 .لصالة والصيام يف رجب فكله كذب كل ما ورد يف فضل ا:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ولذلك ذهب أكثر العلماء إىل كراهة إفراد رجب بالصوم ، ولعل احلكمة هو أن إفراده بالصيام إحياء لشعار اجلاهلية .
فـََقاَل :  ) َشِهْدت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب : قَاَل  -َعْن َأِب ُعبَـْيٍد َمْوَل اْبِن َأْزَهَر َواَْسُُه َسْعُد ْبُن ُعبَـْيٍد  - 202

 اآلَخُر : تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكْم ( . َعْن ِصَياِمِهَما : يـَْوُم ِفْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم , َواْليَـْومُ  َهَذاِن يـَْوَماِن نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ 
 ( .َعْن َصْوِم يـَْوَمنْيِ : اْلِفْطِر َوالنَّْحِر  نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل : ) َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 203

---------- 
 موىل عبدالرمحن بن أزهر املدين .( ْيٍد َواَْسُُه َسْعُد ْبُن ُعبَـ َعْن َأِب ُعبَـْيٍد َمْوَل اْبِن َأْزَهَر ) 
 . عند البخاري ) يوم األضحى (( َشِهْدت اْلِعيَد  : قَاَل ) 
 ويف رواية ) فجاء فصلى مث انصرف فخطب الناس فقال ( .( َمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب ) 
، وهو الفصل من الصوم ، واآلخر لعلة يف وجوب فطرمها قيل : فائدة وصف اليومني اإلشارة إىل ا( ُم ِفْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم يـَوْ 

 ألجل النسك املتقرب بذحبه ليؤكل منه .
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 املراد بالنسك هنا الذبيحة املتقرب هبا .َواْليَـْوُم اآلَخُر : تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكْم (  ) 
 .يف هذين احلديثني َترمي صيام يومي العيد -1

 .على َترمي صوم هذين اليومني بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة  أمجع العلماء:  قال النووي
 .أمجع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، حمرم يف التطوع والنذر املطلق والقضاء والكفارة  وقال ابن قدامة :

 ما احلكم لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره ؟-2
 ، وال جيوز الوفاء به .ال يصح نذره ، وال ينعقد 

 ) من نذر أن يعص هللا فال يعصه ( . متفق عليه   ألنه نذر معصية ، وقد قال النيب 
هو األكل من النسك يف عيد األضحى تقربا إىل هللا تعاىل، ومتييز الصوم من الفطر يف : أن احلكمة من النهي عن صيامهما  -3

 عيد الفطر.
هي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضًا عن ضيافة هللا تعاىل لعباده ، كما صرح بذلك أهل واحلكمة يف الن:  قال الشوكاين

 .األصول  
 . عيد الفطر هو يوم واحد فقط ، وهو اليوم األول من شوال -4

 . وأما ما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثالثة أيام ، فهذا جمرد عرف اشتهر بني الناس ال يرتتب عليه حكم شرعي
 بَاب َصْوم  يـَْوم  اْلف ْطر  :  قال البخاري رمحه هللا

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم َعْن َصْوم  يـَْوم  اْلف طْ  مث روى ُ َعْنُه قَاَل : نـََهى النَّيب  َي اَّللَّ  . ر  ، َوالنَّْحر  َعْن َأيب  َسع يٍد َرض 
مه ، أما اليوم الثاين أو الثالث من شوال فال َيرم صومهما ، فيجوز فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط ، وهو الذي َيرم صو 

 اً .صومهما عن قضاء رمضان أو تطوع
 . صوم أيام التشريق 

 [ من ذي احلجة . 13،  12،  11هي األيام اليت بعد يوم النحر ، وهي ] أيام التشريق 

 ألن حلوم األضاحي تشرق فيها ، أي تنشر يف الشمس .َسيت بذلك : 
 ألن اهلدي ال ينحر حىت تشرق الشمس .قيل : و 

 ألن صالة العيد تقع عند شروق الشمس .وقيل : 
 حكم صومها ؟ 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 املنع مطلقاً .القول األول : 

 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي يف اجلديد وابن حزم .
 . عن الشافعي املنع مطلقاً ، وهو املشهور وعن علي وعبد هللا بن عمرو :  قال يف الفتح

ن  حلديث -أ  . َرَواُه ُمْسل مٌ (. عز وجل -أَيَّاُم اَلتَّْشر يق  أَيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوذ ْكٍر َّلل َّ  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّ   نـُبَـْيَشَة اهَْلَُذيل 
ألنه قد وَسها باألكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر مث مل  ؛ جائزصوم أيام التشريق غري على أنن  فيه دليلٌ قال اخلطايب : 

 ع .وسواء كان تطوًعا من الصائم أو نذرًا أو صامها احلاج عن التمت ،فكذلك أيام التشريق ،جيز صيامه
 : ) أيام مىن أيام أكل وشرب ( . رواه مسلم  قال : قال رسول هللا  وعن كعب بن مالك -ب
 رواه أمحد  .ب(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيُدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشر ) ل هللا ن عامر قال: قال رسو عن عقبة ب-ج
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وال عن  ،تطوًعا وال نذرًا فال جيوز صيامها ابتداءً  ،وهذا كالتعليل يف وجوب اإلفطار فيها وأهنا مستحقة هلذا املعىن:  قال اخلطايب
 ر .يكن املتمتع صام الثالثة األيام يف العشصوم التمتع إذا مل 

 اهلدي . اإذا مل جيد والقارنال يصح صومها إال للمتمتع القول الثاين : 
 وهو قول مالك والشافعي يف القدمي .

 ونسبه ابن حجر  البن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمري .
 .َرَواُه اَْلُبَخار يُّ  (يَّام  اَلتَّْشر يق  َأْن ُيَصْمَن إ الَّ ل َمْن ملَْ جيَ د  اهَْلَْدَي ملَْ يـَُرخَّْص يف  أَ  )َعْن َعائ َشَة َواْبن  ُعَمَر قَااَل: 

 للمتمتع إذا مل جيد اهلدي أن يصوم أيام التشريق ( . وقد أخرجه الدار قطين والطحاوي بلفظ  ) رخص رسول هللا 
د ملا جاء من النهي عن صوم أن يصوم  أيام التشريق، وهو مقين   فهذا احلديث صريح يف الرتخيص للمتمتع الذي مل جيد اهلدي

 اً .هذه األيام مطلق
 ذاهب .وهو أقوى امل:  وقالورجحه الشوكاين 

  الصحيح .وهذا القول هو 
 ِباذا أجاب أصحاب القول األول عن دليل أصحاب القول الثاين ) ِل يرخص ( ؟ 

 ن عمر .قالوا : هو موقوف على أم املؤمنني عائشة واب
 ما الرد عليهم ؟ 

يف حكم الرفع، مبنزلة قوله: قال رسول هللا  - وشبهه -« رخص لنا يف كذا»و« هنينا عن كذا»قول الصحايب  بأنن  الرد عليهم :
م .، هذا الذي عليه مجاهري أهل العل 

َم يـَْومًا يف َسِبيِل اَّللَِّ بـَعََّد اَّللَُّ َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسْبِعنَي َمْن َصا)  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ   - 204
 .(َخرِيفاً 

---------- 
 أي ذاته ، وإمنا عَّب به ، ألن اإلنسان أول ما يواجه الشيء يكون بوجهه .( َعْن َوْجِهِه )  

 أي : سبعني عاماً . ( َسْبِعنَي َخرِيًفا) 
خريفاً  لصيام يف سبيل هللا ، وأن صيام يوم واحد يف سبيل هللا يباعد هللا به صاحبه عن النار سبعنياحلديث دليل على فضل ا-1
 اختلف العلماء يف املراد يف قوله ) يف سبيل هللا (  على قولني : -2

 املراد اجلهاد والغزو .القول األول : 
 وهذا اختيار ابن اجلوزي .

 . ألن العرف األكثر استعماله يف اجلهاد
قال ابن دقيق العيد : العرف األكثر استعماله يف اجلهاد ، فإن مُحل عليه كانت الفضيلة الجتماع العبادتني ، قال : وَيتمل أن 

 يراد بسبيل هللا طاعته كيف كانت ، واألول أقرب .
 املراد ) يف سبيل هللا ( أي يف مرضاة هللا .القول الثاين : 

  ، فاملراد من صام قاصداً وجه هللا .قال القرطيب : سبيل هللا طاعة هللا
 وقد استظهر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري بأن احلديث أعم من هذا كله ، فيشمل اجلهاد وغريه .

 . الصحيحوهذا هو 
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 هذا حممول على من ال يتضرر به ، وال يفوت به حقاً ، وال َيتل به قتاله ، وال غريه من مهمات غزوه .قال النووي : -3
 الصوم  من أسباب النجاة من النار .-4

: )الصيام جنة( متفق عليه ، زاد سعيد بن منصور )جنة من النار( . وألمحد )جنة  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 
 ( .وحصن حصني من النار

 بضم اجليم ، الوقاية والسرت ، أي وقاية وسرت من النار .واجلنة : 
أيب أمامة قال : ) قلت : يا رسول هللا ، مرين بعمل آخذه عنك ، قال : عليك بالصوم فإنه ال  وروى النسائي بسند صحيح عن

 مثل له ( . ويف رواية : ) ال عدل له ( .
 املراد باخلريف هنا العام ، وإمنا خص بالذكر من دون بقية الفصول ألن فيه تنضج الثمار ، وَتصل سعة العيش .-5
 ار ؟بعض أسباب النجاة من الن -6

 .) عينان ال متسهما النار : عني بكت من خشية هللا ، وعني باتت َترس يف سبيل هللا ( رواه الرتمذي  قال 
 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( رواه الرتمذي . وقال 

 ( رواه مسلم . النارمن اً بنات ، فأحسن إليهن ، كن له سرت من ابتلي بشيء من هذه ال) قال و 
رواه اءة من النار، وبراءة من النفاق( ، بر يف مجاعة، يدرك التكبرية األوىل، كتبت له براءتانمن صلى  هل أربعني يومًا ) وقال 

 .الرتمذي 
 ) من كان سهالً ليناً حرمه هللا على النار ( رواه احلاكم . وقال 
 مس وقبل غروهبا ( رواه مسلم .) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الش وقال 

 فضل اجلهاد يف سبيل هللا .-7
أن اجلزاء من جنس العمل، فكما عرَّض ا ملقاتل نفسه لألعداء وهو صائم إلعالء كلمة هللا جازاه هللا بأن بعَّد عنه النار  -8

 سبعني عاماً.
 أن األعمال الصاحلة تتفاوت فضالً وثواباً .-9

 سعة رمحة هللا تعاىل .-10
 .ينبغي معرفة األعمال اليت تباعد عن النار -11

 باُب ليلِة الَقدرِ 
َلَة اْلَقْدِر يف اْلَمَناِم يف السَّْبِع  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ رَِجااًل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِ   - 205 ُأُروا لَيـْ

ِع اأَلَواِخِر ـــرََّها يف السَّبْ ـــــَرى ُرْؤيَاُكْم َقْد تـََواطََأْت يف السَّْبِع اأَلَواِخِر . َفَمْن َكاَن ُمَتَحر ِيَها فـَْلَيَتحَ : أَ  اأَلَواِخِر . فـََقاَل النَِّبُّ 
. ) 

َلَة اْلَقْدِر يف اْلوِْتِر مِ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  - 206  ْن اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ( .قَاَل ) ََتَرَّْوا لَيـْ
--------- 

 .مل أقف على تسمية أحد من هؤالء   قال احلافظ ابن حجر : (  َأنَّ رَِجاالً ِمْن َأْصَحاِب اَلنَِّبِ  ) 
 بضم أوله ، أي : قيل هلم يف املنام إهنا يف السبع األواخر ، والظاهر أن املراد أواخر الشهر .(  ُأُروا)  

َلَة اَ )   أي : قيل هلم يف املنام ، إهنا يف السبع األواخر .(  ْلَقْدِر يف اَْلَمَنامِ لَيـْ
 أراد اجلنس  . كذا جاء بإفراد الرؤيا ، واملراد : مرائيكم ، ألهنا مل تكن رؤيا واحدة ، وإمنا   قال عياض :(  ُرْؤيَاُكمْ  َأَرى) 
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 أي توافقت .) تواطأت ( 
 أي : طالباً لليلة القدر .( َفَمْن َكاَن ُمَتَحر ِيـََها ) 
 احلديث على استحباب َتري ليلة القدر يف الليايل اليت ترجى فيها .-1

 وليلة القدر ليلة شريفة وفاضلة ، ومن فضائلها :
 أواًل : قيامها سبب ملغفرة الذنوب .

 ) من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه . قال 
 ياً : أنزل فيها القرآن .ثان

 ر ( .إنا أنزلناه يف ليلة القد قال تعاىل )
 ثالثاً : أهنا مباركة .

 ة ( .إنا أنزلناه يف ليلة مبارك قال تعاىل ) 
 رابعاً : نزول املالئكة والروح فيها .

 قال تعاىل ) تنزل املالئكة والروح فيها ( .
ه الليلة لكثرة بركتها، واملالئكة يتنزلون مع تنزنل الَّبكة والرمحة، كما يتنزلون عند تالوة قال ابن كثري: أي: يكثر تنزنل املالئكة يف هذ

 القرآن، وَييطون حب َلق  الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدٍق تعظيماً له .
 خامساً : أهنا سالم إل مطلع الفجر .

 قال تعاىل ) سالم هي حىت مطلع الفجر ( .
 ) َسلَٰـٌَم هي ( قال: ساملة ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى.  عن جماهد يف قوله

 : ... ويف معىن السالم قوالن: قال ابن اجلوزي
 : أنه ال َيدث فيها داء وال يُرَسل فيها شيطان، قاله جماهد. أحدُا
 : أن معىن السالم: اخلري والَّبكة، قاله قتادة .والثاين

 يتها بليلة القدر ؟سبب تسم -2
 ( .فيها يفرق كل أمر حكيم ألن هللا يقدر فيها األرزاق واآلجال وحوادث العام ، كما قال تعاىل ) فقيل : 

 قال العلماء : َسيت ليلة القدر ملا تكتب فيها املالئكة من األقدار .:  فقالوعزاه النووي للعلماء حيث صدر كالمه 
ويدل لذلك قوله , يمة وذات شرف، من قـوهلم لفالن قدر عند فالن، أي : منزلة وشرفَسيت بذلك ألهنا ليلة عظوقيل : 
 ( .ليلة القدر خري من ألف شهر  تعاىل ) 
) من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر له   َسيت بذلك ألهنا تكسب من أحياها قدرًا عظيمًا ، ويدل لذلك قوله وقيل : 

 ما تقدم من ذنبه ( . 
 تلف العلماء يف َتديد ليلة القدر على أقوال كثرية ذكرها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري .اخ-3

 وميكن تقسيم هذه األقوال إىل :
 كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها .هناك أقوال مرفوضة .
 كالقول بأهنا ليلة النصف من شعبان .هناك أقوال ضعيفة .

  رمضان يف غري العشر األخرية منه .كالقول بأهنا يفهناك أقوال مرجوحة .
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 أهنا يف العشر األواخر من رمضان ، وآكدها أوتارها .القول الراجح .
 وأرجاها عند اجلمهور ليلة سبع وعشرين .:  قال ابن حجر

 الدليل على أن أوتار العشر آكد :
ن رمضان ( . رواه البخاري ومسلم  ويف رواية : ) َتروا ليلة القدر يف العشر األواخر م حديث عائشة قالت : قال رسول هللا 

 : ) يف الوتر من العشر األواخر ( .
 رواه مسلم ( . األواخر فاطلبوها يف الوتر منها أرى رؤياكم يف العشر: ) : قال رسول هللا قال رضي هللا عنهماابن عمر  وحلديث

 وآكد هذه األوتار ليلة سبع وعشرين ، األدلة :
 ] احملدث امللهم [ وحذيفة بن اليمان ] صاحب السر [ ال يشكون أهنا ليلة سبع وعشرين  . اخلطاب  كان عمر بن

ما رواه مسلم عن أيب بن كعب أنه كان يقول : ) وهللا الذي ال إله إال هو ، إهنا لفي رمضان  ـ َيلف ما يستثين ـ ووهللا إين 
 بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين (.   ألعلم أي ليلة هي ، هي الليلة اليت أمرنا رسول هللا

 . وحديثاً  ومما استدل به من رجح أهنا ليلة سبع وعشرين اآليات والعالمات اليت رؤيت فيها قدمياً :  قال ابن رجب

و ل قال العلماء : احلكمة يف إخفاء ليلة القدر، ليحصل االجتهاد يف التماسها، خبالف ما قال احلافظ ابن حجر يف الفتح :-3
 .عينت هلا القتصر عليها

 سبب رفع علمها ؟ -4
َلة  اْلَقْدر  ، فـََتاَلَحى َرُجاَلن  م َن اْلُمْسل م نَي فـََقاَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  جاء يف حديث عبادة  )  ُ ب َليـْ إ َنن  َخَرْجُت أُلْخَّب َُكْم »َخرََج َُيَّْب 

َلة  اْلَقْدر  ، َوإ نَُّه َتاَلَحى ُفاَلنٌ  رًا َلُكُم اْلَتم ُسوَها َف  السَّْبع  َوالتن ْسع  َواخْلَمْ  ب َليـْ  رواه البخاري . س (َوُفاَلٌن فـَُرف َعْت َوَعَسى َأْن َيُكوَن َخيـْ
 فهذا يفيد أهنا رفعت بسبب املخاصمة .

َلَة الْ  ل )قَا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َعْن َأىب  ُهَريـَْرَة وجاء يف صحيح مسلم  يتُـَها فَاْلَتم ُسوَها َف  أُر يُت لَيـْ َقْدر  مُثَّ أَيـَْقَظىن  بـَْعُض أَْهل ى فـَُنسن 
 ( .اْلَعْشر  اْلَغَواب ر  

واجلمع : إما أنه َيمل على التعدد ، أو يكون املعىن : أيقظين بعض أهلي فسمعت تالحي الرجلني فقمت ألحجز بينهما 
 فنسيتها لالشتغال هبما .

أي رفع علم تعيينها لكم ، ال أهنا رفعت بالكلية من الوجود ، ألنه قال بعد هذا : فالتمسوها يف :  ريقال ابن كث(  فرفعتقوله ) 
 التاسعة والسابعة واخلامسة .

وقوله ) وعسى أن يكون خريًا ( أي وإن كان عدم الرفع أزيد خريًا وأوىل منه ، ألنه متحقق فيه ، لكن يف الرفع خري مرجو 
 ، لكونه سبباً لزيادة االجتهاد يف التماسها . الستلزامه مزيد الثواب

حمالن   يعين عدم تعيينها لكم، فإهنا إذا كانت مبهمة اجتهد طالهبا يف ابتغائها يف مجيعوقال ابن كثري : وعسى أن يكون خرياً :  
وإمنا اقتضت احلكمة إهبامها  تتقاصر على قيامها فقط. علموا عينها فإهنا كانت اهلمم رجائها فكان أكثر للعبادة، خبالف ما إذا

يعتكف العشر األواخر  ابتغائها، ويكون االجتهاد يف العشر األخري أكثر وهلذا كان رسول هللا   لتعم العبادة مجيع الشهر يف
 [4/534. تفسري ابن كثري]ه . من بعد من رمضان حىت توفاه هللا عز وجل مث اعتكف أزواجه

 مة مذمومة ، وأهنا سبب يف العقوبة املعنوية أي احلرمان .فيه أن املخاص:  قال القاضي عياض
o . وفيه أن املكان الذي َيضره الشيطان ترفع منه الَّبكة واخلري 
 بعض عالمات ليلة القدر ؟ -5
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  صبيحة يومها بيضاء ال شعاع أخَّب من أماراِتا أن تطلع الشمس يف أن النيب ) جاء يف صحيح مسلم عن أيب بن كعب 
 . هلا ( 

. ، تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة( ليلة القدر ليلة طلقة ال حارة وال باردةقال : ) ا جاء يف حديث ابن عباس عن النيب م
 رواه ابن خزمية 

 وذكر بعض العلماء عالمات أخرى : زيادة النور يف تلك الليلة ، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من املؤمن 
 ا ؟بعض العالمات اليت ال أصل هل-6

 .وأن كل شيء يسجد فيها وذكر الطَّبي عن قوم أن األشجار يف تلك الليلة تسقط إىل األرض مث تعود إىل منابتها: قال احلافظ

 ذكر بعضهم أن املياه املاحلة تصبح يف ليلة القدر حلوة ، وهذا ال يصح .

 وذكر بعضهم أن الكالب ال تنبح فيها وال ترى جنومها ، وهذا ال يصح .
 صل الثواب املرتب عليها ملن اتفق له أنه قامها وإن مل يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها ؟هل َي-7

 ذهب إىل األول الطَّبي وابن العريب ومجاعة .
 وإىل الثاين ذهب األكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أيب هريرة بلفظ ) من يقم ليلة القدر فيوافقها ( .

 ) من قامها إمياناً واحتساباً مث وفقت له ( .الصامت عند أمحد حديث عبادة بن  ويف
 معىن يوافقها : أي يعلم أهنا ليلة القدر فيوافقها  .  قال النووي :

 يسن أن يقول ملن علمها : -8
؟ قال : قالت  ) قلت : يا رسول هللا ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها  -رضي هللا عنها  -ما جاء عن عائشة 

 قويل اللهم إنك عفو َتب العفو فاعف عين ( . رواه الرتمذي 

 فوائد :
o ويسن ملن رآها كتمها  قال النووي يف اجملموع  : . 
o َلة اْلَقْدر َمْوُجوَدة َكَما َسَبَق بـََيانه يف  أَوَّل اْلَباب ، فَإ نَـَّها تـَُرى ، َويـََتَحقَّق:  وقال يف شرح مسلم َها َمْن َشاَء اَّللَّ َواْعَلْم َأنَّ لَيـْ

َا َوُرْؤيَتهْم تـََعاىَل م ْن َبين  آَدم ُكلن َسَنة يف  َرَمَضان َكَما َتظَاَهَرْت َعَلْيه  َهذ ه  اأَلَحاد يث السَّاب َقة يف  اْلَباب ، َوإ   ْخَبار الصَّاحل  نَي هب 
ي ع َياض : عَ  ش ، هَلَا َأْكَثر م ْن َأْن َُتَْصر ، َوأَمَّا قـَْول اْلَقاض  ْن اْلُمَهلَّب ْبن َأيب  ُصْفَرة ال مُيْك ن ُرْؤيَتَها َحق يَقة ، فـََغَلط فَاح 

 نـَبـَّْهت َعَلْيه  ل َئال يـُْغتَـرن ب ه  . َوَاَّللَّ أَْعَلم .
o : ُفَها اَّللَُّ ل بَـْعض  النَّاس  يف  اْلَمَنام  أَْو اْليَـَقظَة  . فـَيَـَرى أَنْـ   وقال شيخ اإلسالم َلُة َوَقْد َيْكش  َواَرَها أَْو يـََرى َمْن يـَُقوُل لَُه َهذ ه  لَيـْ

ُ ب ه  اأَلْمرُ   . اْلَقْدر  َوَقْد يـُْفَتُح َعَلى قـَْلب ه  م ْن اْلُمَشاَهَدة  َما يـََتبَـنيَّ
o . روى عبد الرزاق يف مصنفه أن التابعي اجلليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثالث وعشرين 

o  يف ترمجة أبو زيد األنصاري : يقال أنه كان يرى ليلة القدر يف البداية والنهايةقال احلافظ ابن كثري .  

o قبلنا  كان  ليلة القدر خمتصة يف هذه األمة زادها هللا شرفاً مل تكن ملن:  قال النووي يف اجملموع. 
o إنه الصحيح املشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم ومجاهري العلماء  : وقال أيضاً رمحه هللا. 
o  : بل كانت موجودة يف األمم املاضية .وقيل 

حلديث أيب ذر أنه قال : ) يا رسول هللا ، أخَّبين عن ليلة القدر يف رمضان أو يف غريه ؟ فقال : بل هي يف رمضان ، قال : 
ال بل هي إىل يوم قلت : يا رسول هللا ، تكون مع األنبياء ما كانوا فإذا قبض األنبياء رفعت أم هي إىل يوم القيامة ؟ قال : 
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 القيامة ( . رواه النسائي 
o  ابـن عثيمـني رمحـه هللا علـى أن َتـرى العمـرة يف ليلـة القـدر قـد يكـون الشـيخ بعمرة فليس مبشروع، وقد نبه ختصيص ليلة القدر

 بدعة؛ ألنه ختصيص مبا مل يأت دليل من الشارع على ختصيصه.
 . ان تقضى حجة" أو قال:"حجة معي"عمرة يف رمض والعمرة خصت يف رمضان كله، لقوله 

َكاَن يـَْعَتِكُف يف اْلَعْشِر اأَلْوَسِط ِمْن رََمَضاَن . فَاْعَتَكَف َعامًا ,  وَل اَّللَِّ ) َأنَّ َرس ْْلْدِريِ  َعْن َأِب َسِعيٍد ا - 207
َلُة إْحَدى َوِعْشرِيَن  َلُة الَِِّت ُيَْ  -َحَّتَّ إَذا َكاَنْت لَيـْ قَاَل : َمْن اْعَتَكَف َمِعي  -ُرُج ِمْن َصِبيَحِتَها ِمْن اْعِتَكاِفِه َوِهَي اللَّيـْ

ُتيِن َأْسُجُد يف  َلَة . ُثَّ أُْنِسيتُـَها , َوَقْد رَأَيـْ ْليَـْعَتِكْف اْلَعْشَر اأَلَواِخَر فـََقْد ُأرِيُت َهِذِه اللَّيـْ َماٍء َوِطنٍي ِمْن َصِبيَحِتَها . فَاْلَتِمُسوَها  فـَ
َلِة . وََكاَن اْلَمْسِجُد َعَلى عَ يف اْلعَ  رِيٍش . فـَوََكَف اْلَمْسِجُد , ْشِر اأَلَواِخِر . َواْلَتِمُسوَها يف ُكلِ  ِوْتٍر . َفَمَطَرِت السََّماُء تِْلَك اللَّيـْ

َناَي َرُسوَل اَّللَِّ  َهِتِه أَثـَُر اْلَماِء َوالطِ نِي ِمْن ُصْبِح  فَأَْبَصَرْت َعيـْ  . إْحَدى َوِعْشرِيَن (َوَعَلى َجبـْ
--------- 

 وذلك قبل أن يعلم أهنا كون ليلة القدر يف العشر األواخر منه .( َكاَن يـَْعَتِكُف يف اْلَعْشِر اأَلْوَسِط ِمْن رََمَضاَن ) 
ْليَـْعَتِكْف اْلَعْشَر اأَلَواِخَر )  هللا عليه وسلم َعْشَر اأُلَول  م ْن َرَمَضاَن  اْعَتَكَف َرُسوُل هللا  صلىويف رواية  ) ( َمْن اْعَتَكَف َمِعي فـَ

َّْب يُل فـََقاَل إ نَّ الَّذ ي َتْطُلُب أََماَمَك فَاْعَتَكَف اْلَعْشَر اأَلْوَسَط فَاْعَتكَ  َّْب يُل فـََقاَل إ نَّ الَّذ ي َواْعَتَكْفَنا َمَعُه فَأَتَاُه ج  ْفَنا َمَعُه فَأَتَاُه ج 
 ( . َتْطُلُب أََماَمكَ 

َلَة فـَقَ )   أي : ليلة القدر .( ْد ُأرِيُت َهِذِه اللَّيـْ
 ، وقد تقدم سبب نسياهنا .أي : أنه أُنسَي علم تعيينها يف تلك السنة ( ا ُثَّ أُْنِسيتُـهَ ) 
 ( أي : اطلبوها .فَاْلَتِمُسوَها  )

 من رمضان .( يف اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ) 
 يف كل وتر من لياليه . أي :( اْلَتِمُسوَها يف ُكلِ  ِوْتٍر وَ  )
 لربه . احلديث دليل على عبودية النيب  -1
 مشروعية االعتكاف . -2
 بيان ليلة القدر ، وأهنا تكون يف رمضان يف ليايل العشر األواخر منه . -3
 من شدة َتريه لليلة القدر . بيان ما كان عليه النيب  -4
 جواز السجود يف الطني . -5
 ، بدون شهر . جواز قول : رمضان -6
 استحباب االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان . -7
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 باب االعتكاف
َكاَن يـَْعَتِكُف يف اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن رََمَضاَن , َحَّتَّ تـََوفَّاُه اَّللَُّ َعزَّ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -208

 َأْزَواُجُه بـَْعَدُه (. َوَجلَّ . ُثَّ اْعَتَكفَ 
 . يـَْعَتِكُف يف ُكلِ  رََمَضاَن . فِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة َجاَء َمَكانَُه الَِّذي اْعَتَكَف ِفيِه ( َويف َلْفٍظ ) َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 

ض  , َوُهَو ُمْعَتِكف  يف اْلَمْسِجِد . َوِهَي يف َوِهَي َحائِ  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها ) أَنَـَّها َكاَنْت تـَُرجِ ُل النَِّبَّ  - 209
 ُحْجَرهِتَا : يـَُناِوهُلَا رَْأَسُه ( .

 َويف ِرَوايٍَة ) وََكاَن ال َيْدُخُل اْلبَـْيَت إالَّ حِلَاَجِة اإِلْنَساِن ( .
 ة ( .َت ِلْلَحاَجِة َواْلَمرِيُض ِفيِه . َفَما َأْسَأُل َعْنُه إالَّ َوأَنَا َمارَّ إْن ُكْنُت أَلْدُخُل اْلبَـيْ ) َويف ِرَوايٍَة َأنَّ َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت 

---------- 
 لزوم املسجد بنية خمصوصة لطاعة هللا . سبق تعريف االعتكاف وأنه :( َكاَن يـَْعَتِكُف ) 
 على استحباب االعتكاف ، ومن األدلة : هذه األحاديث-1
َ ل لطَّائ ف نَي َواْلَعاك ف نَي َوالرُّكَّع  السُُّجود  َوَعه ْدنَ قوله تعاىل ) -أ  ( . ا إ ىَل إ بـْرَاه يَم َوإ َْسَاع يَل َأْن َطهن رَا بـَْييت 

 حديث الباب . -ب
 ) ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر األواخر ( رواه مسلم . قوله  -ج
 :احلكمة من االعتكاف -2

 العوائق والشواغل .التفرغ للعبادة ، واالنقطاع عن 
: وملا كان املرء ال يلزم ويواظب إال من َيبُّه ويعظن مه، كما كان املشركون يعكفون على أصنامهم ومتاثيلهم،  قال ابن تيمية

 . ويعكف أهل الشهوات على شهواِتم شرع هللا ألهل اإلميان أن يعكفوا على رهبم سبحانه وتعاىل

 اليت َتول بني املرء وبني أن يتفرَّغ لعبادة ربنه سبحانه وتعاىل! وذلك: لكي ينأى بنفسه عن الشَّواغل
 وهذه الشواغل تتمثل يف الفضول األربعة:

 فضول الطعام والشراب، وفضول خمالطة األنام، وفضول الكالم، وفضول املنام!
 ل!فالقدر املناسب من هذه املضرنات األربعة، ليس مضرناً، ولكن الزيادة فيها عن حدن االعتدا

ملا كان صالح القلب واستقامته على طريق سريه إىل هللا تعاىل، متوقفًا على مجعيته على هللا، وملن  شعثه بإقباله :  وقال ابن القيم
 بالكلية على هللا تعاىل، فإنَّ شعث القلب ال يلمُّه إال اإلقبال على هللا تعاىل!

ل الكالم، وفضول املنام، مما يزيده شعثاً، وُيشتته يف كل واد، ويقطعه وكان فضول الطعام والشراب، وفضول خمالطة األنام، وفضو 
عن سريه إىل هللا تعاىل، أو يضعفه، أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رمحة العزيز الرحيم بعباده أن شرع هلم من الصوم ما يذهب فضول 

 تعاىل، وشرعه بقدر املصلحة، حبيث ينتفع به الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخالط الشهوات املعوقة له عن سريه إىل هللا
العبد يف دنياه وأخراه، وال يضره وال يقطعه عن مصاحله العاجلة واآلجلة، وشرع هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف 

، حبيث يصري ذكره القلب على هللا تعاىل، ومجعيُته عليه، واخللوة به، واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه
بدهلا، ويصري اهلمُّ كلُّه به، واخلطراُت كلُّها بذكره، والتفكر يف  وحبُّه، واإلقبال عليه يف حملن  مهوم القلب وخطراته، فيستويل عليه

 ال ه به يوم الوحشة يف القبور حنيسَتصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصري أنُسه با هل بداًل من أنسه باخللق، فيعده بذلك ألن
 أنيس له، وال ما يفرح به سواه، فهذا مقصوُد االعتكاف األعظم .
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خبدمة اخلالق وكلما قويت املعرفة با هل واحملبة  لالتصالحقيقته : قطع العالئق عن اخلالئق و  االعتكاففمعىن :  وقال ابن رجب
 ل .إىل هللا تعاىل بالكلية على كل حا االنقطاعاألنس به أورثت صاحبها له و 

 جيب االعتكاف بالنذر . -3
 .  اعاً إال على من نذرهوليس واجباً إمج :  قال احلافظ

   حلديث عمر أنه قال  ) يا رسول هللا إين نذرت أين أعتكـف ليلة يف املسجـد احلرام ، فقال : أوف بنذرك ( . متفق عليه
 وحلديث عائشة  ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه ( رواه البخاري .

 اعتكفها حىت توفاه هللا عز وجل . عتكاف يف رمضان ، وأفضله العشر األواخر ، ألن النيب آكد اال-4
َر م ْن َرَمَضاَن، َحىتَّ تـََوفَّاُه َاَّللَُّ ففي حديث الباب )  ( . َكاَن يـَْعَتك ُف اَْلَعْشَر َاأْلََواخ 

 القدر .احلكمة من ختصيص االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان اللتماس ليلة  -5
مُثَّ َأْطَلَع رَْأَسُه  ....اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأَلوََّل م ْن َرَمَضاَن مُثَّ اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأَلْوَسَط  إ نَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) ْن َأىب  َسع يٍد اخْلُْدر ىن  قَاَل ع

ْنُه فـََقاَل  َلَة مُثَّ اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اأَلْوَسَط مُثَّ أُت يُت َفق يَل ىل  إ نَـَّها َف   إ َنن  اْعَتَكْفُت اْلَعْشرَ : َفَكلََّم النَّاَس َفَدنـَْوا م  اأَلوََّل أَْلَتم ُس َهذ ه  اللَّيـْ
ْنُكْم َأْن يـَْعَتك َف فـَْليَـْعَتك ْف  ر  َفَمْن َأَحبَّ م   ( . فَاْعَتَكَف النَّاُس َمَعهُ ، اْلَعْشر  اأَلَواخ 

 أكثر االعتكاف ؟ -6
 على أنه ال حد ألكثره . ] قاله يف الفتح [ اتفقوا 

 وأما أقل االعتكاف فقد اختلف العلماء فيه على أقوال :
 : أن أقله حلظة . القول األول

 وهذا مذهب اجلمهور ، فهو مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد .
يُح الَّذ ي َقَطَع ب ه  ا:  قال النووي ْنُه َواْلَقل يُل َوأَمَّا أََقلُّ االْعت َكاف  فَالصَّح  د  ، َوأَنَُّه جَيُوُز اْلَكث رُي م  جْلُْمُهوُر أَنَُّه ُيْشتَـَرُط لُْبٌث يف  اْلَمْسج 

 ة .َحىتَّ َساَعٍة أَْو حلَْظَ 
 أن االعتكاف يف اللغة هو اإلقامة ، وهذا يصدق على املدة الطويلة والقصرية ومل يرد يف الشرع ما َيدده مبدة معينة . -أ

امة يف مسجد  هل تعاىل بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من ـحزم : واالعتكاف يف لغة العرب اإلقامة .. فكل إققال ابن 
 قت .األزمان أو كثر ، إذ مل َيص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من و 

. احتج به ابن حزم كث إال ألعتكف، وما أم: إين ألمكث يف املسجد الساعةقال روى ابن أيب شيبة عن يعلى بن أمية -ب
 والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة املصطلح عليها اآلن وهي ستون دقيقة . . كت عليهوذكره احلافظ يف الفتح وسيف احمللى 

 أن االعتكاف يف اللغة يقع على القليل والكثري .-ج
طاعة هللا تعاىل سواء كانت املدة كثرية أو قليلة، ألنه مل يرد يف ذلك فيما االعتكاف هو املكث يف املسجد ل: قال الشيخ ابن باز 

بالنذر وهو  أعلم ما يدل على التحديد ال بيوم وال بيومني وال مبا هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إال إذا نذره صار واجباً 
 ء .يف املرأة والرجل سوا

 : أن أقل مدته يوم . القول الثاين
 بعض املالكية . وقال به

 : أن أقل مدته يوم وليلة . القول الثالث
 وهذا مذهب املالكية .
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 .  حلديث عمر أنه قال  ) يا رسول هللا إين نذرت أين أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ، فقال : أوف بنذرك ( . متفق عليه
 القول األول . والراجح

 :مبطالت االعتكاف  -8
 : اجلماع .أواًل 

  .اعتكافه وأمجعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك يف فرجها أنه يفسد:  ملنذرقال ابن ا
 واتفقوا على فساده باجلماع  .:  وقال ابن حجر

د  قال تعاىل )  ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج   ( .َوال تـَُباش 
 شرة يف اآلية اجلماع .وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملبا

 اخلروج ِبميع بدنه بال عذر .ثانياً : 

 فهذا يبطل اعتكافه باتفاق األئمة .
 . رواه أبو داود قالت : )السنة للمعتكف أن ال َيرج حلاجة إال ملا ال بد له( -رضي هللا عنها  -حلديث عائشة 

د  َوال لقوله تعاىل ) لصحة االعتكاف أن يكون يف مسجد ،  يشرتط -9 ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج   ( .تـَُباش 
 أمجع العلماء على أن االعتكاف ال يكون إال يف مسجد  .:  قال القرطِب

 ال نعلم فيه خالفاً  . :  وقال يف املغين
 بط املسجد الذي يصح يف االعتكاف على أقوال :لكن اختلف العلماء يف ضا

 إال يف املساجد الثالثة .ال يصح  أنهالقول األول : 
 .رواه سعيد بن منصور  حلديث حذيفة مرفوعاً ) ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة (

 ال يصح إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة .القول الثاين : 
 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .

ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج  لقوله تعاىل )   ( .د  َوال تـَُباش 
 : أن اآلية تعم كل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه اجلماعة ألدلة وجوب اجلماعة . وجه الداللة

ٍد اَل تـَُقاُم ف يه  اجلَْمَ  : قال ابن قدامة يف املغين َبٌة ، َواْعت َكاُف الرَُّجل  يف  َمْسج  َنَّ اجلََْماَعَة َواج  َا ُاْشرُت َط َذل َك ؛ أل  ي إىَل اَعُة يـُفْ َوإ منَّ ض 
ْنُه َكث ريً  َها ، فـََيَتَكرَُّر َذل َك م  َبة  ، َوإ مَّا ُخُروُجُه إلَيـْ ْنُه ، َوَذل َك ُمَناٍف َأَحد  أَْمَرْين  : إمَّا تـَْرُك اجلََْماَعة  اْلَواج  ا َمَع إْمَكان  التََّحرُّز  م 

قَاَمُة َعلَ  ْعت َكاف  ، إْذ ُهَو لُُزوُم اْلُمْعَتَكف  َواإْل   ى طَاَعة  اَّللَّ  ف يه  .ل ال 
 أنه يف كل مسجد سواء تقام فيه اجلماعة أم ال .القول الثالث : 

 . وهذا مذهب الشافعية
د  ) لقوله تعاىل ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج  ( . قالوا : وهذا عام يشمل كل املساجد وال يقبل ختصيصها ببعض َوال تـَُباش 

 ل .املساجد إال بدلي
 أنه ال بد يف مسجد جامع . القول الرابع :

 وهذا اختيار الصنعاين .
 لقول عائشة ) ال اعتكاف إال يف مسجد جامع ( أخرجه ابن أيب شيبة .

 القول األول وأنه يصح يف كل مسجد مجاعة . والراجح
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   ) اجلواب عن حديث حذيفة ) ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة: 
 . بت مرفوعاً إىل النيب أنه ال يث أواًل :
 .أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً الشتهر ذلك بني الصحابة ، وقد خالفه مجع من الصحابة  ثانياً :

 بن أيب طالب : ال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة . أخرجه ابن أيب شيبة . قال علي

 وقالت عائشة :  ال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة . أخرجه البيهقي .
 أخرجه البيهقي  يف مسجد تقام فيه الصالة . باس : ال اعتكاف إالوقال ابن ع

 أنه لو قيل : مبوجب هذا احلديث لكان محاًل لآلية على النادر ، وهذا من معايب االستدالل . ثالثاً :
 على فرض ثبوته ، فاملراد : ال اعتكاف كامل ملا تقدم من أدلة الرأي األول . رابعاً :

 مرأة  كالرجل .يشرع االعتكاف لل-10
 ( .مُثَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه م ْن بـَْعد ه   حلديث الباب ) ...

 ويصح اعتكافها يف كل مسجد ، ولو مل تقم فيه اجلماعة ، سوى مسجد بيتها .
 وهذا مذهب اجلمهور .

 قال ابن قدامة :
د   )َولََنا ، قـَْوله تـََعاىَل  -أ  .( َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج 

ٍد؛ أل َ  َْسج  َا يف  بـَْيت َها لَْيَس مب  ُع َصاَلِت  ُع الَّيت  بُن َيْت ل لصَّاَلة  ف يَها، َوَمْوض  ًدا  َواْلُمرَاُد ب ه  اْلَمَواض  نَُّه ملَْ يـُنْبَ ل لصَّاَلة  ف يه ، َوإ ْن َُسن َي َمْسج 
د  احلَْ  ن  َكاَن جَمَازًا ، َفاَل يـَْثُبُت َلُه َأْحَكاُم اْلَمَساج  ًدا  ) ق يق يَّة  ، َكَقْول  النَّيب   ( .ُجع َلْت يل  اأْلَْرُض َمْسج 

ن  -ب ْعت َكاف  يف   َوأل َنَّ أَْزَواَج النَّيب  د ، فََأذ َن هَلُنَّ  اْسَتْأَذنَُّه يف  اال  ْعت َكاف  اْلَمْسج  ًعا ال  اَن ، َوَلْو كَ ه نَّ ، َلَما أَذ َن ف يه  ـ، َوَلْو ملَْ َيُكْن َمْوض 
ْعت َكاُف يف  َغرْي ه  أَْفَضَل َلَدهلَُّنَّ َعَلْيه  ، َونـَبـََّهُهنَّ َعَلْيه    .اال 

ُد يف  َحقن  الرَُّجل  ، فـَُيْشتَـَرُط يف  َحقن  اْلَمْرأَة  ، َكال-ج  ْعت َكاَف قـُْربٌَة ُيْشتَـَرُط هَلَا اْلَمْسج    .طََّواف  َوأل َنَّ اال 
 لكن هذا القول ضعيف .  ، وهو املكان املعد للصالة فيه .تكف يف مسجد بيتها وأجاز احلنفية للمرأة أن تع

 :شروط اعتكاف املرأة  -11
 إذن الزوج . أواًل :

 إذا أمنت الفتنة . ثانياً :

 أن تكون طاهرة . ثالثاً :
 أيهما أفضل يف العشر األواخر العمرة أم االعتكاف ؟ 
، فإن كان ال بد ألحدمها دون اآلخر، ة يف رمضان، واجلمع بينهما أكملالعمر اعتكاف العشر األواخر من رمضان آكد من  

 فاالعتكاف أفضل لوجوه :
 كان يعتكف العشر األواخر ومل يعتمر .  أن النيب  أواًل :

 أن االعتكاف يعتَّب يف بعض البالد من السنن املهجورة ، فكان إحياؤه أوىل من العمرة يف رمضان . ثانياً :

 وألن االعتكاف يف العشر يفوت وقته خبالف العمرة . ثالثاً :
 ماذا نستفيد من قوهلا ) ... واعتكف أزواجه من بعده ( ؟ 

 نستفيد :
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 استمرار هذا احلكم وعدم نسخه . -أ
 لعبد هللا بن عمرو ) يا عبد استحباب االستمرار على ما اعتاده اإلنسان من فعل اخلري وأنه ال يقطعه ، وقد قال النيب -ب

 هللا ال تكن مثل فالن ، كان يقوم الليل فرتكه ( متفق عليه .
َلًة قَاَل : قـُْلُت ) يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إين ِ ُكْنُت َنَذْرُت يف اجْلَاِهِليَّ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب  - 210  :َويف ِرَوايَةٍ  -ِة َأْن َأْعَتِكَف لَيـْ
َلًة .. قَاَل فََأْوِف بَِنْذِرَك  مِ يف اْلَمْسِجِد احْلََرا -يـَْوماً   ( َوَِلْ َيْذُكْر بـَْعُض الرَُّواِة يـَْوماً وال لَيـْ

--------- 
 احلديث دليل على أن االعتكاف ال جيب إال يف النذر .-1

 .  اعاً إال على من نذرهوليس واجباً إمج :  قال احلافظ
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :، وقد يشرتط لصحة االعتكاف الصوم  احلديث دليل على أنه ال -2

 يشرتط لالعتكاف صوم .القول األول : 
 وهذا قول أيب حنيفة ومالك ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .

القول الراجح يف الدليل الذي عليه مجهور السلف أن الصوم شرط يف االعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ :  قال ابن القيم
  إلسالم ابن تيمية  .ا
د   .لقوله تعاىل ).. -أ ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج  َياَم إ ىَل اللَّْيل  َوال تـَُباش  ُّوا الصن   ( .مُثَّ أمت 

 م .فوجب أن ال يكون االعتكاف إال بصو  هللا تعاىل ذكر االعتكاف إثر الصوم وجه االستدالل: أنن 
رَ ) َلْت قَا حلديث عائشة  -ب َنازًَة، َواَل مَيَسَّ اْمَرأًَة، َواَل يـَُباش  َها، َواَل ََيْرَُج اَلسُّنَُّة َعَلى اَْلُمْعَتك ف  َأْن اَل يـَُعوَد َمر يًضا، َواَل َيْشَهَد ج 

ْنُه،  َاَجٍة، إ الَّ ل َما اَل بُدَّ لَُه م  ٍد َجام ٍع  َواَل اْعت َكاَف إ الَّ  َواَل اْعِتَكاَف ِإالَّ ِبَصْومٍ حل   . َرَواُه أَبُو َداُودَ  (يف  َمْسج 
 مرفوعاً ) ال اعتكاف إال بصوم ( رواه الدارقطين . وعنها -ج

 .ال يشرتط الصوم لالعتكاف القول الثاين : 
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

 اعتكف العشر األول من شوال . أن النيب -أ
إ َذا أَرَاَد َأْن يـَْعَتك َف َصلَّى اْلَفْجَر مُثَّ َدَخَل ُمْعَتَكَفُه َوإ نَُّه أََمَر خب  َبائ ه   َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ) ْت قَالَ  -هللا عنها  يرض -َعْن َعائ َشَة ف

ْعت َكاَف يف   ر  م ْن َرَمَضاَن فََأَمَرْت زَيـَْنُب خب  َبائ َها َفُضر َب َوأََمَر غَ  َفُضر َب أَرَاَد اال  ن  اْلَعْشر  اأَلَواخ  ُرَها م ْن أَْزَواج  النَّيب  خب  َبائ ه  َفُضر َب   يـْ
َّ تُر ْدَن » اْلَفْجَر َنَظَر فَإ َذا اأَلْخب َيُة فـََقاَل  فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   ْعت َكاَف يف  « . آْلَّب  َشْهر  َرَمَضاَن  فََأَمَر خب  َبائ ه  فـَُقون َض َوتـََرَك اال 

 ( رواه مسلم . اْلَعْشر  اأَلوَّل  م ْن َشوَّالٍ  َحىتَّ اْعَتَكَف يف  
 م .غري قابل للصو  يوم العيد ألنن  ؛الصوم ليس بشرط لصحة االعتكاف على أنن  ل شوال دليلٌ قال البغوي: ويف اعتكافه يف أوَّ 

 الباب ) ... أن أعتكف ليلة .... ( .وحلديث -ب
 صح اعتكاف الليل؛ ألنه ال صيام فيه .والليل ليس حماًل للصوم، ولو كان الصوم شرطاً ملا 

 م .ليلة، والليل ليس مبحل للصو  اعتكافَ  ألنه كان نذرَ  ؛االعتكاف جائز بغري صوم قال اخلطايب: وفيه دليل على أنن 
أمر قد  إذ النيب  ،وهذا احلديث أيًضا قد بونب له ابن خزمية بقوله: باب اخلَّب الدال على إجازة االعتكاف بال مقارنة للصوم

 ل .باعتكاف ليلة، وال صوم يف اللي
َّ  -َعبَّاٍس  ابن حديث  -ج َياٌم إ الَّ ) قَالَ  َأنَّ اَلنَّيب  ه   لَْيَس َعَلى اَْلُمْعَتك ف  ص   رواه الدارقطين . (َأْن جَيَْعَلُه َعَلى نـَْفس 
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 الليل، فأشبه سائر العبادات .وألنه عبادة تصح يف الليل، فلم يشرتط له الصيام كالصالة، وألنه عبادة تصح يف -د
 وألن إجياب الصوم حكم ال يثبت إال بالشرع، ومل يصح فيه نص، وال إمجاع، فدل على أنه ليس بشرط لصحة االعتكاف.-هـ

 استدل به على جواز االعتكاف بغري صوم ، ألن الليل ليس بوقت صوم . قال الشوكاين :
 . الراجحوهذا القول هو 

 لقول األول ؟ما اجلواب عن أدلة ا 
د   .أما قوله تعاىل ).. ُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاك ُفوَن يف  اْلَمَساج  َياَم إ ىَل اللَّْيل  َوال تـَُباش  ُّوا الصن   ( .مُثَّ أمت 

 ه .وال قائل ب ،على تالزمهما وإال لكان ال صوم إال باعتكاف ما يدلُّ   فليس فيها
 اف إال بصوم ( .وال اعتك) من السنة ... –وأما قول عائشة 

 . همن أدرجه يف احلديث وهم في هذا الكالم من قول من دون عائشة، وأنن  من احلفاظ إىل أنن  قال البيهقي: قد ذهب كثريٌ 
رجا ، ومل َيُ «والسنة يف املعتكف أن ال َيرج»صدر هذا احلديث يف الصحيح إىل قوله:  ومسلم قد أخرج البخاري:  وقال أيًضا

منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول  :حلفاظ فيهالختالف ا ؛الباقي
 ة .ن دون عائشمَ 

ق، وال يصح الكالم عندهم إال من اسحإالرمحن بن  ال عبدإ« السنة»يف حديث عائشة هذا  قل أحدٌ الَّب: مل يَ  وقال ابن عبد
 ة .وبعضه من كالم عرو  ،قول الزهري

 ما ما روته عائشة مرفوعاً ) ال اعتكاف إال بصوم ( رواه الدارقطين .وأ
 فهذا ضعيف ال يصح .

 . فيه سوْيد بن عبد العزيز ، قال ابن حجر : ضعيف جداً 
 وأيضاً قد رواه غري واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة .

 ف .والصحيح موقو  ،ه وهمرفعُ  قال البيهقي:
، وعلى فرض صحته فاملعىن أنه ال اعتكاف كامل إال فال يصح مرفوعاً ( عتكاف إال بصومال اأما حديث وأما قول عائشة )

 بصوم .
 ث .مجًعا بني األحادي ،قال النووي: لو ثبت لوجب محله على االعتكاف األكمل

 . الصوم فيه أفضل فإنن  ،فاملراد به االستحباب ولو صحَّ  وقال ابن قدامة: 
 ، ُشر ع له الوفاء به إذا أْسَلم . َمن نذر يف حال ُكفره  -3

حنة النذر من الكافر ، وهو وْجه يف مذهب الشافعي . وذَكر أن مذهب اجلمهور أنه ال يصحن . قال :  قال ابن اْلُملقن ن : فيه ص 
ا  نذر لئال َيُ لن ب عبادة نوى ألن النذر قُربَة ، والكافر ليس أهاًل هلا . واحلديث ُمأوَّل على أنه أُم ر أن يأيت باعتكاف يوم شبيه مب 

ْبهه به وقيامه مقامه يف ف عل ما نواه م ن الطاعة ...  فعلها ، فأطَلق عليه أنه منذور ل ش 
 وأجابوا أيضا : أنه َُيَمل األمر على االستحباب . اهـ . 

كيم بن حزام والذي يظهر أنه يصحن إذا أْسَلم ، وُيْشرَع له الوفاء به ؛ باعتبار ما آل إليه األمر ، لقو  له عليه الصالة والسالم حلَ 
 رضي هللا عنه : َأْسَلْمَت َعَلى َما َسَلَف م ْن َخرْيٍ . رواه البخاري ومسلم

 حممول على االستحباب . (  أوف  بنذرك قوله )-4
 بله . اهـ . قال ابن بطنال : حممول عند الفقهاء على احلض والندب ال على الوجوب ؛ بداللة أن اإلسالم يـَْهد م ما ق



 527 

 هذا إذا كان النذر يف حال ُكْفر . 
 َمن نذر يف اإلسالم أن يعتكف َوَجب عليه الوفاء به . -5

َب اْلَمْرُء َعَلى نَـ قَاَل اْبُن اْلُمْنذ ر  : َأمْجََع َأْهُل اْلع ْلم  َعَلى َأنَّ االْعت َكاَف ُسنٌَّة ال جيَ ُب َعَلى النَّاس  فـَْرًضا ، إالن  ه  االْعت َكاَف َأْن يُوج  ْفس 
ُب َعَلْيه  .  َنْذًرا ، فـََيج 

ُتُه , ُثَّ ُقْمُت  َعْن َصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍ  رضي هللا عنها قَاَلْت ) َكاَن النَِّبُّ  - 211 ثـْ ُمْعَتِكًفا . فَأَتـَْيُتُه َأُزورُُه لَْياًل . َفَحدَّ
َقِلَب , فـََقاَم َمِعي لِيَـْقِلَبيِن   َفَمرَّ رَُجالِن ِمْن األَْنَصاِر فـََلمَّا رَأَيَا َرُسوَل اَّللَِّ  -َمْسَكنُـَها يف َداِر ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد  وََكانَ  -ألَنـْ

فـََقاَل : إنَّ الشَّْيطَاَن َعَلى ِرْسِلُكَما . إنَـَّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَييٍ  . فـََقاال : ُسْبَحاَن اَّللَِّ يَا َرُسوَل اَّللَِّ .   َأْسَرَعا . فـََقاَل النَِّبُّ 
 َأْو قَاَل َشْيئاً ( . -َيِْري ِمْن اْبِن آَدَم جَمَْرى الدَِّم . َوِإين ِ َخِشيُت َأْن يـَْقِذَف يف قـُُلوِبُكَما َشر اً 

ْن رََمَضاَن . فـََتَحدََّثْت ِعْنَدُه َساَعًة . ُثَّ قَاَمْت َويف ِرَوايٍَة ) أَنَـَّها َجاَءْت تـَُزورُُه يف اْعِتَكاِفِه يف اْلَمْسِجِد يف اْلَعْشِر اأَلَواِخِر مِ 
َقِلُب . فـََقاَم النَِّبُّ   َمَعَها يـَْقِلبُـَها , َحَّتَّ إَذا بـََلَغْت بَاَب اْلَمْسِجِد ِعْنَد بَاِب ُأمِ  َسَلَمَة ( . ُثَّ ذََكَرُه ِبَْعَناُه . تـَنـْ

-------------- 
 دها إىل منزهلا .( أي ير  لِيَـْقِلَبيِن ) 
 قال احلافظ بن حجر : مل أقف تسميتهما يف شيء من كتب احلديث .ر ( رَُجالِن ِمْن األَْنَصا) 
 بكسر الراء : أي متهال وال تسرعا . (َعَلى ِرْسِلُكَما ) 
 املراد جنس أوالد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء .( ِمْن اْبِن آَدَم ) 
 حدث معه، بشرط أال يطيل املكث عنده وال يشغله عن مقصود االعتكاف.جواز زيادة املعتكف والت -1
 جواز خروج املرأة لياًل لغرض بشرط أمن الفتنة . -2
 جواز خروج املعتكف من املسجد يشيع زائره للحاجة. -3
 مع نسائه. حسن خلق النيب  -4
 ى منه جمرى الدم.أن الشيطان يتسلط على ابن آدم حبيث إنه جير  -5
 مشروعية تسبيح هللا سبحانه عند التعجب. -6
 أنه ينبغي لإلنسان أن َيَّب مبا يدفع عنه السوء. -7
قال هلذين الرجلني : إهنا صفية ، ألنه خشي أن يوسوس هلما   فإن النيب ، على أمته وحرصه عليها  شفقة النيب -8

عليهما أن  ظنا به سوءًا ملا تقرر عنده من صدق إمياهنما ، لكن خشي النيب يعلم أهنما لن ي الشيطان ، وإال فإن النيب 
يوسوس هلما الشيطان ألهنما غري معصومني فقد يفضي هبما ذلك إىل اهلالك ، فبادر إىل إعالمهما حسمًا للمادة وتعليمًا ملن 

 .بعدمها إذا وقع له مثل ذلك 

 رى الدم .خطر الشيطان وأن الشيطان جيري من ابن آدم جم-9

 وقد اختلف يف املراد يف قوله ) جمرى الدم ( :
 : هو على ظاهره وأن هللا أقدره على ذلك . فقيل
 : هو على سبيل االستعارة من كثرة إغوائه ، وكأنه ال يفارقه كالدم فاشرتكا يف شدة االتصال وعدم املفارقة . وقيل

 ائره والقيام معه واحلديث مع غريه .جواز اشتغال املعتكف باألمور املباحة من تشييع ز -10

 التحرز من التعرض لسوء الظن ، واالحتفاظ من كيد الشيطان .-11
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 احلج

ُ
 كتاب

 القصد ، يقال : حج كذا مبعىن قصد .تعريف احلج لغة : 
 التعبد  هل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص .وشرعاً : 

  : الزيارة .العمرة لغة 
 ق أو التقصري .التعبد  هل بالطواف والسعي واحللوشرعاً : 

 . حكم احلج 
 واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع ، وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة .

 . (و هل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  )قال تعاىل : 
 : ) بين اإلسالم على مخس : ... وذكر منها : حج البيت من استطاع إليه سبياًل ( . وقال رسول هللا 

 وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحدة  . ىعل أمجعت األمة قال ابن املنذر :  واإلمجاع ،
  واختلف العلماء يف فرض احلج: 

 قبل اهلجرة .فقيل : 
 هو شاذ  .:  قال يف الفتح

 بعدها ، واختلف يف أي سنة :وقيل : 
  ( .حلج والعمرة  هلوأمتوا افاجلمهور أنه فرض يف السنة السادسة ألنه نزل فيه قوله تعاىل ) 

 ورجح هذا القول احلافظ ابن حجر .
 وقال : وقيل سنة تسع ، ورجحه ابن القيم 

وإن نزلت سنة ست عام احلديبية فليس فيها فإهنا  (.. وأمتوا . )فإن فرض احلج تأخر سنة تسع أو عشر ، وأما قوله تعاىل : 
 . د الشروع فيهما ، وذلك ال يقضي وجوب االبتداء فرض احلج ، وإمنا فيها األمر بإمتامه وإمتام العمرة بع

  الراجح .وهذا القول هو 
 يف السنة التاسعة ؟ ملاذا مل َيج النيب فِإن قيل : 
 فاجلواب : 

 لكثرة الوفود يف تلك السنة ، وهلذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود .-أ

 وألن يف السنة التاسعة كان من املتوقع أن َيج املشركون .-ب
هلم يف  ، فكما كان إماماً  أخر ذلك لبيان أن إمامة املسلمني يف غيبته أليب بكر  قال بعض العلماء : إن النيب و-ج

  ج .يف احل هلم أيضاً  الصالة يكون إماماً 
 يؤخر احلج يدل على أن احلج ليس بواجب على الفور، ولكن هذا القول ضعيف. ذكر بعضهم قال : كون النيب -د

 ارك احلج هتاوناً وكساًل ؟ما حكم ت 
 اختلف العلماء فيمن ترك احلج ِتاوناً وكسالً هل يكفر أم ال على قولني :

 : أنه يكفر . القول األول
 وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبري وهو أحد القولني عن ابن عباس .
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 واستدلوا بقوله تعاىل ) .. ومن كفر .. ( والكفر هنا الكفر األكَّب . -أ 
 ) من ملك زاداً وراحلة فلم َيج ، مات يهودياً أو نصرانياً ( رواه الرتمذي وهو ضعيف . ي . قال : قال وحبديث عل -ب 

 : أنه ال يكفر . القول الثاين
  وهذا مذهب مجهور العلماء ، وهو الصحيح .

 ( ؟واب عن قوله تعال ) ومن كفر ..ما اجل . 
 :َكَفَر أَْوُجٌه ل ْلُعَلَماء  اْلُمرَاد  ب َقْول ه  : َوَمْن   :  قال الشنقيطي

ٌّ َعْنهُ  اأْلَوَّلُ    ، َوب ه  قَاَل : اْبُن َعبَّاٍس ، َوجُمَاه ٌد ، : أَنَّ اْلُمرَاَد ب َقْول ه  : َوَمْن َكَفَر َأْي : َوَمْن َجَحَد َفر يَضَة احلَْجن  ، فـََقْد َكَفَر َواَّللَُّ َغين 
ٍد قَاَلُه اْبُن َكث ريٍ  ُر َواح   . َوَغيـْ

ْست طَاَعة   : َأنَّ اْلُمرَاَد ب َقْول ه  : َوَمْن َكَفَر  ، َأْي : َوَمْن ملَْ ََيُجَّ َعَلى َسب يل  التـَّْغل يظ  اْلَبال غ  يف  الزَّجْ  اْلَوْجُه الثَّاين  ر  َعْن تـَْرك  احلَْجن  َمَع اال 
ْقَداد  الثَّاب ت  يف   يَحنْي  »َكَقْول ه  ل ْلم  نيَ « الصَّح  تـَْقتُـْلُه ، فَإ ْن  ) ال ْن َقَطَع يََدُه يف  احلَْْرب  َسأََلُه َعْن قـَْتل  َمْن َأْسَلَم م َن اْلُكفَّار  بـَْعَد أَ  ح 

َْنز لَت ه  قـَْبَل َأْن يـَُقوَل اْلَكل َمَة الَّيت   َْنز لَت َك قـَْبَل َأْن تـَْقتُـَلُه ، َوإ نََّك مب   ل ( .قَا قـَتَـْلَتُه فَإ نَُّه مب 
ْست طَاَعة  فـََقْد َكَفَر . َوْجُه الثَّاِلثُ الْ    : مَحُْل اآْليَة  َعَلى ظَاه ر َها َوَأنَّ َمْن ملَْ ََيُجَّ َمَع اال 
 ما حكم من حج ِبال حرام ؟ 

 الذي عليه مجهور أهل العلم أن من حج مبال حرام سقط عنه وجوب احلج مع ارتكابه إلمث تناول ذلك املال احلرام.
، وبه قال أبو حنيفة ومالك دابة مغصوبة أمث وصح حجه وأجزأه عندنا،  : إذا حج مبال حرام أو راكباً يف اجملموع قال النووي 

 وبه قال أكثر الفقهاء. 
َاٍل َمْغُصوٍب َصحَّ (17/131ويف املوسوعة الفقهية ) َهٌة أَْو مب  َاٍل ف يه  ُشبـْ ك نَُّه َعاٍص َولَْيَس ، لَ َحجُُّه يف  ظَاه ر  احلُْْكم   : فَإ ْن َحجَّ مب 

ُرورًا ، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّاف ع ين  َوَمال ٍك ، َوَأيب  َحن يَفَة رمحهم هللا َومَجَاه ري  اْلُعَلَماء  م ْن ال سََّلف  َواخْلَْلف  ، َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َحْنَبٍل َحجًّا َمبـْ
َاٍل َحرَاٍم . َويف  ر َوايَ  يح  : أَنَُّه : ال جُيْز يه  احلَْجُّ مب  حُّ َمَع احْلُْرَمة  . َويف  احلَْد يث  الصَّح  : ذََكَر الرَُّجَل يُط يُل السََّفَر ،  ٍة ُأْخَرى َيص 

ٌم ، َوُغذن َي ب احلَْرَام  ، فََأَنَّ ْلَبُسُه َحرَاَأْشَعَث أَْغبَـَر مَيُدُّ يََدْيه  إىَل السََّماء  : يَا َربن  ، يَا َربن  َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم ، َوُمْشَربُُه َحرَاٌم ، َومَ 
 هـ . أ.ُيْسَتَجاُب ل َذل َك 

: احلج صحيح إذا أداه كما شرعه هللا ، ولكنه يأمث لتعاطيه الكسب احلرام ، وعليه التوبة إىل هللا من ذلك  وقال الشيخ ابن باز
 ( . 16/387فتاوى ابن باز )  . هـأ.ويعتَّب حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب احلرام ، لكنه يسقط عنه الفرض 

نه أ( كون احلج من مال حرام ال مينع من صحة احلج ، مع اإلمث بالنسبة لكسب احلرام ، و 11/43ويف فتاوى اللجنة الدائمة )
 ) موقع اإلسالم سؤال وجواب ( .    هـ ا. . ينقص أجر احلج ، وال يبطله

 .إىل املدينة سوى حجة الوداع ، وال خالف أهنا كانت سنة عشر  مل َيج بعد هجرته أنه  وال خالف:  قال ابن القيم
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 باُب املواقيتِ 
 واملقصود هبا املواقيت املكانية اليت َيرم منها احلجيج .،  املواقيت : مجُع ميقات

َفِة . َوأَلْهِل الشَّاِم : َوقََّت أَلْهِل الْ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما ) َأنَّ َرُسوَل هللِا  -212 َمِديَنِة : َذا احْلَُليـْ
نَّ ِمْن َغرْيِ َأْهِلِهنَّ , ِمَّْن َأرَاَد احْلَجَّ َأْو اجْلُْحَفَة . َوأَلْهِل جَنٍْد : قـَْرَن اْلَمَناِزِل . َوأَلْهِل اْلَيَمِن : يـََلْمَلَم . ُهنَّ هَلُْم َوِلَمْن أََتى َعَلْيهِ 

 . َأْهُل َمكََّة ِمْن َمكََّة ( َمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك : َفِمْن َحْيُث أَْنَشَأ , َحَّتَّ اْلُعْمَرَة . وَ 
َفِة , َوَأْهُل الشَّاِم : قَاَل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  - 213 ) يُِهلُّ َأْهُل اْلَمِديَنِة ِمْن ِذي احْلَُليـْ
 . (قَاَل ) َويُِهلُّ َأْهُل اْلَيَمِن ِمْن يـََلْمَلَم   ْحَفِة , َوَأْهُل جَنٍْد ِمْن قـَْرٍن ( . قَاَل : َوبـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ِمْن اجلُْ 
-------------------- 

 حدد .َوقََّت (  ) َأنَّ اَلنَِّبَّ 
َفِة,(   يل غري ميلني .مكان معروف بينه وبني مكة مائتا م) َذا احْلَُليـْ

 وهي أبعد املواقيت من مكة ، بينهما حنو عشر مراحل ، وهي قريبة من املدينة . قال النووي :
 : هي قرية خربة بينها وبني مكة مخس مراحل أو ستة  . )  َاجْلُْحَفَة ( قال احلافظ

 َسيت بذلك ألن السيل اجتحفها  .  قال النووي :
 ِتامة على مرحلتني من مكة .وهو جبل من جبال ) يـََلْمَلَم ( 

 على حنو مرحلتني من مكة ، وهو أقرب املواقيت إىل مكة .) قـَْرَن اَْلَمَناِزِل ( 
 أي : هذه املواقيت .) ُهنَّ ( 

 ( أي : ألهل البالد املذكورة . ) هَلُنَّ 
 ام لكل شخص أتى عليها من غري أهل البالد املذكورة .( يعين أن هذه املواقيت تكون حمل إحر  ) َوِلَمْن أََتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغرْيِِهنَّ 

أي: ومن كان منزله دون هذه املواقيت، بأن كان بينها وبني مكة ، فميقاته من حيث ) َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث أَْنَشَأ ( 
 . أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة

 .للحج أو العمرة املكانية  قيتااحلديث فيه ذكر املو -1
واتفق ، أمجـع أهل العلم على أربعة منها ، وهي : ذو احلليفة ، وقرن ، واجلحفة ويلملم   بعد ما ذكر املواقيت : قال ابن قدامة

 أئمة النقل على صحة احلديث عن رسول هللا فيها .
 .واقيت ملن أراد احلج أو العمرة اإلحرام من هذه امل جيب-2
َّ لقوله )َأنَّ اَ  -أ َْهل  اَْلَمد يَنة  ... ( . لنَّيب   َوقََّت أل 

 .. ( متفق عليه .هل أهل املدينة من ذي احلليفة .) ي ويف حديث ابن عمر . قال : قال -ب
َفة  ، َوأَلْهل  أَلْهل  جَنٍْد قـَْرنًا ، َوأَلْهل  اْلَمد يَنة  َذا ا قال ) فـََرَض  َرُسوُل اَّللَّ   –عند البخاري  –ويف حديث ابن عمر  -ج  حْلَُليـْ

 الشَّْأم  اجلُْْحَفة ( .
 أبعد هذه املواقيت من مكة ذو احلليفة ميقات أهل املدينة .-3
:  فقيل يف احلكمة يف ذلك أن تعظم أجور أهل املدينة ، وقيل : رفقاً بأهل اآلفاق ، ألن أهل املدينة أقرب اآلفاق  قال احلافظ 

  .إىل مكة ، أي ممن له ميقات معني
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 .من جتاوز هذه املواقيت من غري إحرام وهو مريد النسك حكم  -4
ال جيوز للمسلم إذا أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات الذي مير به إال بإحرام ، فإن جتاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه 

دم عند الكثري من أهل العلم ، يذبح يف مكة واإلحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إىل مكة فعليه 
 ويوزع بني الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو اإلحرام من امليقات الشرعي .

َع إلَْيه  ل يُ  قال ابن قدامة َر حُمْر ٍم، فـََعَلْيه  َأْن يـَْرج  ْنُه، إْن أَْمَكَنُه، َسَواٌء ْحر َم : َومُجَْلُة َذل َك أَنَّ َمْن َجاَوَز اْلم يَقاَت ُمر يًدا ل لنُُّسك  َغيـْ م 
ْنُه، فَ  َلُه، فَإ ْن َرَجَع إلَْيه  ، فََأْحَرَم م  اَلفًا .جَتَاَوزَُه َعال ًما ب ه  أَْو َجاه اًل، َعل َم ََتْر مَي َذل َك أَْو َجه   اَل َشْيَء َعَلْيه ، اَل نـَْعَلُم يف  َذل َك خ 

ُرُهْم .َوب ه  يـَُقوُل َجاب ُر ْبُن زَْيٍد ، َواحلَْ   َسُن ، َوَسع يُد ْبُن ُجبَـرْيٍ ، َوالثَـّْور يُّ ، َوالشَّاف ع يُّ ، َوَغيـْ
ْنُه ، فـََلْم يـَْلَزْمُه َشْيٌء ، َكَما َلْو ملَْ يـََتَجا  ْحرَام  م  َنَُّه َأْحَرَم م ْن اْلم يَقات  الَّذ ي أُم َر ب اإْل   َوْزُه .أل 

ْع . َوإ ْن َأْحَرَم م ْن ُدون  اْلم يَقات    ، فـََعَلْيه  َدٌم ، َسَواٌء َرَجَع إىَل اْلم يَقات  أَْو ملَْ يـَْرج 
ََذا قَاَل َمال ٌك ، َواْبُن اْلُمَباَرك  .  َوهب 

أهلها ممن أراد احلج أو  فهذه املواقيت ألهلها وملن مرن عليها من غري، جيب عليه أن َيرم منه فإنه من مرن مبيقات ليس ميقاته  -5
 العمرة .

من سلك طريقًا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا مرن أحد من أهل جند ميقات أهل الشام فإنه َيرم منه ، وال يكلف أن يذهب ف
 إىل ميقات أهل جند .

 :حكم املرأة احلائض إذا كانت تريد احلج أو العمرة وحاضت بامليقات  -6
؛ رم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح، حىت لو كانت حائضاً فإهنا َترامز هلا جماوزة امليقات إال بإحاملرأة اليت تريد العمرة ال جيو 

 -نازل يف ذي احلليفة يريد حجة الوداع  والنيب  -والدليل لذلك أن أَساء بنت عميس زوجة أيب بكر رضي هللا عنهما ولدت 
 قال ) اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ( .فكيف أصنع ؟   فأرسلت إىل النيب 

كدم النفاس ، فنقول للمرأة احلائض : إذا مررت بامليقات وأنت تريدين العمرة أو احلج فاغتسلي واستثفري بثوب ودم احليض  
 وأحرمي " .

 واالستثـفار معناه : أهنا تشد على فرجها خرقة وتربطها مث َترم ، سواء باحلج أو بالعمرة " . 
لعائشة حني حاضت يف  طوف به حىت تطهر وهلذا قال النيب ولكنها إذا أحرمت ووصلت إىل مكة ال تأيت إىل البيت وال ت

( هذه رواية البخاري ومسلم ، ويف صحيح  افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف يف البيت حىت تطهري أثناء العمرة قال هلا )
أة إذا أحرمت باحلج أو العمرة البخاري أيضًا ذكرت عائشة أهنا ملا طهرت طافت بالبيت وبالصفا واملروة ، فدل هذا على أن املر 

وهي حائض أو أتاها احليض قبل الطواف فإهنا ال تطوف وال تسعى حىت تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن 
انتهت من الطواف جاءها احليض؛ فإهنا تستمر وتسعى ولو كان عليها احليض وتقص من رأسها وتنهي عمرِتا، ألن السعي بني 

 ال يشرتط له الطهارة . ) الشيخ ابن عثيمني ( . الصفا واملروة
صل أو إذا مر الشامي مبيقات أهل املدينة ، هل له أن يؤخر اإلحرام إىل اجلحفة واليت هي األ اختلف العلماء : يف حكم-7

 على قولني : جيب أن َيرم من ذي احلليفة
 : جيب أن َيرم من ذي احلليفة . القول األول

 محد .وهذا قول الشافعي وأ
 ) هنن هلنن وملن مرن عليهنن من غري أهلهنن ( . لقوله 
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 حدد ذا احلليفة ميقاتاً من ضمن هذه املواقيت ، فلم جيز جتاوزه بغري إحرام كسائر املواقيت . وجه الداللة : أن الرسول 
 جيوز ذلك جتاوز ذي احلليفة إىل اجلحفة وَيرم من األخري .القول الثاين : 

 حنيفة ومالك ، وهو اختيار شيخ اإلسالم . وهذا مذهب أيب
َّ  واستدلوا حبديث الباب )-أ : َاجلُْْحَفَة ( . َأنَّ اَلنَّيب  َْهل  اَلشَّام  َفة ، َوأل  َْهل  اَْلَمد يَنة : َذا احْلَُليـْ  َوقََّت أل 

 أصل ، واألصل اجلحفة وميقات املدينة فرع قالوا : ألن هذا الرجل مرن مبيقاتني ، جيب عليه اإلحرام منهما ، أحدمها فرع ، والثاين
 ، فله أن يدع اإلحرام من الفرع إىل األصل .

 وقالوا : إن أهل الشام بنص احلديث ميقاِتم اجلحفة . -ب
 . أحوط واألول

 من كان منزلة دون امليقات يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه .-8
 ( . ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ  لقوله 

:جدة ليست ميقاتًا للوافدين ، وإمنا هي ميقات ألهلها وملن وفدوا إليها غري مريدين احلج وال العمرة ، مث  وقال الشيخ ابن باز
 أنشئوا احلج والعمرة منها .

  :حكم َمن سافر م ن بلده إىل جدة مث أراد العمرة فهل َيرم من جدة  -9
 ال َيلو األمر م ن حالني :

؛ من جدة، وال حرج يف ذلك د سافر إىل جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت له العمرة وهو يف جدة: فإنه َُيرماإلنسان ق -أ
 .هللا عنهما حني ذكر املواقيت قال: )وَمن كان دون ذلك: فم ن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة(حلديث ابن عباس رضي 

نه جيب يف هذه احلالة أن َُيرم من امليقات الذي مير به، وال جيوز اإلحرام يكون سافر من بلده بنية العمرة عازمًا عليها : فإ -ب
أنه وقَّت املواقيت فقال: )هنَّ هلنَّ وملن مرَّ عليهن م ن غري أهلهن ملن أراد  من جدة ؛ ألهنا دون امليقات، وقد ثبت عن النيب 

 احلج والعمرة( .
راء، ، ويتصدق به على الفقعليه عند أهل العلم فدية، دمًا يذحبه يف مكة ن جدة ونزل إىل مكة يف هذه احلال: فإنفإن أحرم م

مل َيرم من جدة بعد وصوله إليها، وهو ناٍو العمرة قبل وصوله: فإنه يرجع إىل امليقات، وَيرم منه، وال  ، فإنوعمرته صحيحة
 شيء عليه .  )الشيخ ابن عثيمني( 

 أراد النسك . مث طرأ عليه نية العزم على النسك فإنه َيرم من حيث من جتاوز هذه املواقيت بال نية النسك ، -10
، فميقاته ومن كان منزله دون هذه املواقيت، بأن كان بينها وبني مكة :ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ( أي)   لقوله 

 من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة .
 :حكم من ال مير مبيقات -11

مير مبيقات فإنه َيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه ، واعتبار احملاذاة أصل بىن عليه عمر حني قرر ذات عرق ميقاتاً ألهل الذي ال 
 العراق .

َحدَّ أَلْهل  جَنٍْد  َرُسوَل اَّللَّ   ، إ نَّ ُلوا يَا أَم رَي اْلُمْؤم ن نيَ َلمَّا فُت َح َهَذان  اْلم ْصرَان  أَتـَْوا ُعَمَر فـََقاَمَر رضى هللا عنهما قَاَل )َعن  اْبن  عُ 
َنا . قَاَل فَاْنظُُروا َحْذَوَها م ْن َطر يق كُ ناً، َوُهَو َجْوٌر َعْن َطر يق َناقـَرْ    رواه البخاري .(ْم . َفَحدَّ هَلُْم َذاَت ع ْرق، َوإ نَّا إ ْن أََرْدنَا قـَْرناً َشقَّ َعَليـْ

( أن من ال مير بشيء من هذه املواقيت فإنه ينظر ْم َذاَت ع ْرقا َحْذَوَها م ْن َطر يق ُكْم . َفَحدَّ هلَُ فنستفيد من قول عمر )قَاَل فَاْنظُُرو 
 إىل حذو امليقات األقرب إليه )فيحرم منه( .
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هلم : انظروا فإذا مر يف طريق بني يلملم وقرن املنازل ينظر أيهما أقرب إليه ، فإذا حاذى أقرهبما إليه أحرم من حماذاته فعمر قال  
 إىل حذوها من طريقكم ( .

 فأمرهم أن ينظروا إىل حماذاة قرن املنازل وَيرموا . 
 من أين َيرم من جاء بالطائرة . فائدة :

هذا فائدة جليلة ، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا احلج أو العمرة  ويف حكم عمر قال ابن عثيمني : ...
يت إما فوقها أو عن ميينها أو يسارها جيب عليهم أن َيرموا إذا حاذوا هذه املواقيت ، وال َيل هلم أن يؤخروا وميرون هبذه املواق

وقد قال هللا تعاىل ) َوَمْن يـَتَـَعدَّ  اإلحرام حىت ينزلوا يف جدة ، كما يفعله كثري من الناس ، فإن هذا خالف ما حدده النيب 
 ْفَسُه ( .ُحُدوَد اَّللَّ  فـََقْد ظََلَم نَـ 

 ) َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اَّللَّ  فَُأولَئ َك ُهُم الظَّال ُموَن ( .وقال هللا تعاىل  
فعلى اإلنسان إذا جاء عن طريق اجلو وهو يريد احلج أو العمرة أن يكون متهيئًا لإلحرام يف الطائرة ، فإذا حاذى أول ميقات مير 

 يف النسك وال يؤخر هذا حىت يدخل يف مطار جدة .   ) الشيخ ابن عثيمني ( به وجب عليه أن َيرم ، أي أن ينوي الدخول
 :اإلحرام قبل امليقات -12

ذهب عامة أهل العلم على أن اإلحرام من وراء امليقات صحيح معتد به، وأن من أحرم قبل بلوغ امليقات فإحرامه صحيح، 
 وحكاه ابن املنذر إمجاعاً .

 يقات منعقد اختلفوا هل هو أفضل، أو هو جائز أو مكروه؟والقائلون بأن اإلحرام قبل امل
 يف شرح البخاري حكاية عن ابن املنذر بعد حكاية اإلمجاع املشار إليه ما عبارته: قال ابن بطال 
 غري أن طائفة من السلف كرهت ذلك ، واستحبه آخرون . 
ُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلل ن ( فقاال : أن َترم فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء ، وسئل علي وابن مسعود عن ق  وله تعاىل ) َوأمت 

 من دويرة أهلك . 
 وأجاز ذلك علقمة واألسود ، وهو قول أىب حنيفة، والثوري، والشافعي .

 وكره اإلحرام قبل املواقيت عمر بن اخلطاب ، وأنكر على عمران بن حصني إحرامه من البصرة . 
 فان على عبد هللا بن عامر إحرامه قبل امليقات .وأنكر عثمان بن ع 
 . ا.هـوهو قول عطاء، واحلسن، ومالك، وأمحد، وإسحاق، وقال أمحد: املواقيت أفضل؛ ألهنا سنة النيب  
وال َيتار إال  قول من كره اإلحرام قبل امليقات، ألنه قول عمر وعثمان رضي هللا عنهما، وملوافقته لفعل النيب  والصواب 
ألفضل، وإحرام من أحرم قبل امليقات منعقد ألن من أنكره من الصحابة مل يلزم من فعله بتجديد اإلحرام، وألنه قول عامة ا

 العلماء، والذاهبون إىل عدم الصحة قليل من أهل العلم.
 .ات وال يفعلون إال األفضل وأصحابه أحرموا من امليق ولنا أن النيب  مبيناً وجه كراهة اإلحرام قبل امليقات : قال ابن قدامة 

وقتها، وكون اإلنسان َيرم قبل أن يصل إليها  : اإلحرام قبل هذه املواقيت املكانية مكروه، ألن النيب  قال الشيخ ابن عثيمني
على يف الصيام ) ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ( يدل  فيه شيء من تقدم حدود هللا سبحانه وتعاىل، وهلذا قال النيب 

 أنه ينبغي لنا أن نتقيد مبا وقته الشرع من احلدود الزمانية واملكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
( فمن  هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهنهن ملا وقت هذه املواقيت قال ) وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول 

( وال م، ومر باملدينة، فإنه َيرم من )ذو احلليفة( ومن كان من أهل الشاذو احلليفة)دينة فإنه َيرم من املكان من أهل جند فمر ب
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 َيل له أن ينتظر حىت يصل إىل ميقات الشام األصلي على القول الراجح من قويل أهل العلم .
 :قولني على فرضه، هل يلزمه اإلحرام أم ال هل اإلنسان إذا مر بامليقات وهو ال يريد نسكاً وكان قد أدى: اختلف العلماء-13

إنه جيب عليه اإلحرام، وال يتجاوز امليقات إال حمرماً، ألداء عمرة أو حج، وممن قال هبذا القول مجهور الفقهاء من  القول األول:
 ول عند الشافعية .احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، إال إن احلنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج املواقيت، وهو ق

 يتجاوز أحد امليقات إال وهو حمرم ( .ال )  قال الرسول  عن عطاء، عن ابن عباس -أ
 . جهني ضعيفنيرواه ابن عدي مرفوعاً من و ر :لنسبة للفظ األول: قال ابن حجبا

 ( . ال جتوزوا الوقت إال بإحرام قال ) أن النيب  ويف لفظ آخر عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 
 وفيه خصيف، وفيه كالم وقد وثقَّه مجاعة . قال اهليثمي:
 : صدوق سيء احلفظ، ضعفه أمحد، ووصفه أبو حامت باالختالط .عنه وقال الذهيب

 : إسناده جيد . قال احلافظقال ) ال يدخل أحد مكة إال حمرماً ( رواه البيهقي ،  عن ابن عباس -ب
 يعين مكة ( أخرجه ابن أيب شيبة . عن علي قال ) ال يدخلها إال بإحرام،-ج

 وهذا مذهب الشافعي . أنه ال جيب . القول الثاين :
 : أن األصح عندنا أنه يستحب له اإلحرام وال جيب . قال النووي

 واختار هذا القول ابن حزم ، والشوكاين ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني ، والشيخ الشنقيطي .
 حلج والعمرة ( فمفهومه أن من مل يرد النسك ال جيب عليه .لقوله : ) ممن أراد ا-أ

 احلج مرة وما زاد فهو تطوع ( . ) –مرفوعاً  –جابر حديث  -ب
وجه الداللة : إن احلج والعمرة ال جيبان يف العمر إال مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع ال جيب وإمنا يستحب ، فإذا 

 ة اإلحرام وهو ال يريد احلج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء مل يوجبه الشرع .أوجبنا على الداخل إىل مك
 : أحوال : 3بامليقات فله  مرأن من  اْلالصة 

 أن يكون مريداً للنسك ، فيجب عليه اإلحرام من امليقات . احلال األول :
 أن يكون غري مريد للنسك ، فال جيب عليه . احلال الثانية :

أن يكون مرتدداً ) كأن يقول : ال أدري هل أمتكن من العمرة أم ال ( فهنا ال جيب عليه اإلحرام لقوله ) ممن أراد  الثة :احلال الث
 احلج أو العمرة ( وهذا مرتدد وليس بعازم .

 ميقات أهل مكة  للحج من مكة . -14
 ) حىت أهل مكة من مكة ( . لقوله 

 ا .هن مكة فمنها حىت لو من غري أهلفمن حج م
 وهذا مذهب األئمة األربعة . ميقات أهل مكة للعمرة من احلل . ) كالتنعيم أو عرفة ( .-15

 ال نعلم يف هذا خالفاً . قال ابن قدامة :
 أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن َيرج بعائشة إىل احلل لتحرم منه . ألن النيب 

 سيسلمون . ه حددها قبل إسالم أهلها إشعاراً منه بأهنمهذه املواقيت من معجزات النبوة ، فإن َتديد النيب  -16
 جعل كل أهل جهة هلم ميقات يف طريقهم إىل مكة من رمحة هللا خبلقه ، وتسهيل شرعه هلم . -17
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رُِم ِمْن الثِ َياِب ؟ قَاَل َرُسوُل َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ رَُجاًل قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َما يـَْلَبُس اْلُمحْ  - 214
نـَْعَلنْيِ فـَْليَـْلَبْس  يـَْلَبُس اْلَقِميَص , َوال اْلَعَماِئَم , َوال السََّراِويالِت , َوال اْلبَـَراِنَس , َوال اْْلَِفاَف , إالَّ َأَحد  ال يَِدُ  ال:  اَّللَِّ 

 . (, َوال يـَْلَبْس ِمْن الثِ َياِب َشْيئاً َمسَُّه زَْعَفَران  َأْو َوْرس   ُخفَّنْيِ َوْليَـْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعبَـنْيِ 
 . (َوِلْلُبَخاِريِ  ) َوال تـَْنَتِقِب اْلَمْرَأُة . َوال تـَْلَبِس اْلُقفَّازَْيِن 

-------------- 
 للحج . كان هذا السؤال باملدينة قبل خروج النيب أمجعوا على أن املراد به الرجل ، و ) َما يـَْلَبُس اَْلُمْحرُِم ِمْن اَلثِ َياِب ( 

  ملاذا قال النِب يف جواب الرجل ) ال تلبسوا .. ( مع أن السؤال عما يلبس احملرم ؟ 
 هذا من بديع الكالم وجزله ، ألن ما ال يلبس منحصر ، وأما امللبوس اجلائز فغري منحصر .قال النووي : 

لى أن املعتَّب يف اجلواب ما َيصل به املقصود كيف كان ، ولو بتغيري أو زيادة ، وال يشرتط : فيه دليل ع وقال ابن دقيق العيد
 املطابقة .

 هو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن .) اْلُقُمَص ( 
 وهي اليت تلف وتكور على الرأس .) َواَل اَْلَعَماِئَم ( 

 مام .وهي ما يلبس على أسفل البدن بأك) َواَل السََّراِوياَلِت ( 
 هو ثوب رأسه منه ملصق به .) َواَل اَْلبَـَراِنَس ( و 

 مجع خف ، ما يلبس على القدم من جلد وحنوه .َواَل َاْْلَِفاَف ( ) 
 ( تثنية نعل ، وهو : ما يلبس على القدم للوقاية من األرض من غري سرت هلا . ) ِإالَّ َأَحد  اَل يَُِد اَلنـَّْعَلنْيِ 

 نبات يصبغ به الثياب .) اَلزَّْعَفَراُن ( 
 نبت أصفر ، يصبغ به الثياب ، له رائحة طيبة .) َواَل اَْلَوْرُس ( 

 ( ومها لباس اليد . وال تلبس القفازين) 
 .يعَّب بلبس املخيط ( وبعضهمملالبس املعتادة اليت خيطت للبدنام ممنوع عليه لبس هذه املالبس )أن احملر   احلديث دليل على-1

 يتوقف التحرمي والفدية على املخيط ، بل سواء املخيط وما يف معناه ، وضابطه : أنه َيرم كل ملبوس معمول : ال قال النووي
 على قدر البدن أو قدر عضو منه حبيث َييط به خبياطة أو غريها .

 الَّبانس .: أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويالت واخلفاف و  قال ابن املنذر
 واتفقوا على أن التحرمي هنا على الرجال احملرمني خاصة دون النساء . قال اجملد ابن تيمية : 

 الفقهاء رمحهم هللا عن هذا احملظور  باسم ) لبس املخيط ( .بعض عَّب فائدة : 
وهم بعض العامة أن لبس : وهذه األشياء اخلمسة صار العلماء يعَّبون عنها بلبس املخيط، وقد ت قال الشيخ ابن عثيمني

املخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس األمر كذلك، وإمنا قصد أهل العلم بذلك أن يلبس اإلنسان ما فصل على البدن، أو على 
جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، وهلذا لو لبس اإلنسان رداًء مرقعاً، أو إزاراً مرقعاً فال حرج عليه، ولو لبس قميصاً 

 منسوجاً بدون خياطة كان حراماً.
 :هذه احملرمات غريها مما يشبهها  يقاس على -2

 والكوت .، ويشمل ما كان مبعناه كالفنيلة فالقمص : 
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 والبشت .، والفروة ، يشمل املشلح  والْبانس :
 والطاقية .، وتشمل كل ما غطى الرأس مبالصق ، كالغرتة والعمائم : 
 القدم كاجلوارب . يشمل كل ما سرت واْلفاف  :

 يشمل كل ما سرت بعض البدن ، مثل السراويل القصرية .السراويالت : 
 يشمل كل أنواع الطيب ،وهذا عام يف حق الرجال والنساء . الورس والزعفران :

 ويشمل الَّبقع . النقاب :
 ما عدا ذلك فهو حالل : الساعة ، والنظارة ، واخلامت ، والعالقية .

 .على احملر م ة مي اللباس املذكور احلكمة من َتر  -3
قال العلماء : احلكمة أن يبعد عن الرتفه ، ويتصف بصفة اخلاشع الذليل ، وليتذكر أنه حمرم يف كل وقت ، فيكون أقرب إىل كثرة 

فان ، وليتذكر أذكاره ، وأبلغ يف مراقبته ، وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب احملظورات ، وليتذكر به املوت ، ولباس األك
 البعث يوم القيامة ، حفاة عراة .

 ألجل أن يتساوى احملرمون يف هذا اللباس فال يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر .
 وألجل أن يتذكر احملرم كلما الح له إزاره ورداؤه أنه يف نسك وعبادة ، فيبتعد عن املعاصي .

 وألجل أن يتذكر هبذا اللباس أيضاً يوم القيامة .
 َترمي تغطية الرجل احملر م رأسه . فيهقوله ) وال العمائم ( -4
 َترمي الطيب بكل أنواعه على احملرم . فيهقوله ) َواَل تـَْلَبُسوا َشْيًئا م ْن اَلثن َياب  َمسَُّه اَلزَّْعَفرَاُن َواَل اَْلَوْرُس ( -5
  حمظورات اإلحرام: 

ْحَراِم :   احملرم حبج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع واالستقراء . هي ما مينع منهحَمُْظورَاُت َاإْلِ
 َحْلَق اَلشَّْعِر. -1

 هذا احملظور األول من حمظورات اإلحرام ، ال جيوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه .
ُلَغ اهْلَْدُي ( .  قال تعاىل ) وال ََتْل ُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ

 قال له )  لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول هللا، فقال رسول هللا  عن رسول هللا   وعن كعب بن عجرة 
 احلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة ( متفق عليه. 

 . وأحلق مجهور العلماء شعر بقية اجلسم الذراع والساق واإلبط بشعر الرأس 
  أنه إذا حلق من شعر رأسه  الصحيح: إذا حلق أربع، وقيلثالث شعرات  : إذا حلققيلاختلف العلماء مىت جتب الفدية ؟

 ما َيصل به إماطة األذى ، فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غري عذر فهو آمث لكن ليس عليه فدية .
 مروا رأسه : من احملظورات حلديث الذي وقصته الناقة وفيه ) وال خت قيلقوالن للعلماء :  ؟ هل تغطية الوجه من احملظورات

 وال وجهه ( رواه مسلم .
رد : إنه ليس من احملظورات ، وهذا املذهب ، وقالوا إن زيادة ) وال وجهه ( زيادة شاذة أعرض عنها البخاري ، وكذلك و  وقيل

 ه .عن بعض الصحابة تغطية الوج
 تـَْقِليَم َاأْلَْظَفاِر . -2

 ه سواء الرجلني أو اليدين املرأة أو الرجل .هذا هو احملظور الثاين ، ال جيوز للمحرم أن يقص أظافر 
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 أمجع العلماء على أن احملرم ممنوع من تقليم أظافره إال من عذر .   قال يف الشرح :
 قياساً على حلق الرأس .

 . ال فرق بني أظافر اليدين والرجلني، للمرأة والرجل 
 .  لُْبَس اَْلِمْخَيِط, ِإْن َكاَن رَُجالً  -3

الثالث ، ال جيوز للمحرم أن يلبس خميطًا ) واملراد باملخيط : هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو هذا هو احملظور 
 عضو من أعضائه ، كالقميص، والسراويل، والفنايل واخلفاف، واجلوارب وشراب اليدين و الرجلني ( .

، َواَل اَْلبَـرَان َس ... ( .اَل تـَْلَبُسوا اْلُقُمَص ، َواَل السَّرَاو ياَل ...  حلديث الباب )  ت 
  هذا احملظور  خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غري أن ال تتَّبج بالزينة، وال تلبس القفازين ومها شراب

 وال تتنقب احملرمة وال تلبس القفازين(  .)  اليدين، وال تتنقب لقوله 
 تـَْغِطَيَة رَْأِسِه ِإْن َكاَن رَُجالً. -4
 ال جيوز للمحرم أن يغطي رأسه مبالصق . )حكاه ابن املنذر إمجاعاً ( . ف

 ) ... اَل تـَْلَبُسوا اْلُقُمَص، َواَل اَْلَعَمائ َم ... ( .  ديث الباب حل
 : مبالصق: كالطاقية والغرتة. قولنا
  :سرت الرأس للمحرم ينقسم إىل أقسام 

 لغرتة والعمامة فهذا حرام بالنص واإلمجاع. أن يغطي رأسه مبا يلبس عادة كالطاقية وا أواًل :
)وأمر بقبة  أن يستظل بالشجرة أو احلائط أو السقف أو اخليمة فهذا ال بأس به، فقد قال جابر يف صفة حج النيب   ثانيًا :

 من شعر فضربت له بنمرة فنزل هبا. . ( رواه مسلم. 
 يهل ملبداً( متفق عليه.  ابن عمر قال )رأيت رسول هللا  أن يغطي رأسه باحلناء والكتم فهذا جائز حلديث ثالثاً :
 أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية وحممل البعري فهذا حمل خالف والصحيح جوازه.  رابعاً :
  حكم تغطية احملرم وجهه:  

 اختلف العلماء يف حكم تغطية احملر م وجهه على قولني :
 جيوز للمحرم أن يغطي وجهه . القول األول :

 روي ذلك عن عثمان وعبد الرمحن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبري وسعد بن أيب وقاص وجابر .
 وقال به القاسم وطاوس والثوري والشافعي وأصحابه وأمحد يف أصح الروايتني وابن حزم .

َنَما َرُجٌل َواق ٌف َمَع َرُسول  اَّللَّ   -رضى هللا عنهما  -َعن  اْبن  َعبَّاٍس -أ َلت ه    قَاَل ) بـَيـْ قَاَل أَيُّوُب:  -ب َعَرَفَة إ ْذ َوَقَع م ْن رَاح 
ْدٍر وََكفن ُنوُه يف  ثـَْوبـَنْي  َوالَ » فـََقاَل  َفذُك َر َذل َك ل لنَّيبن   -َوقَاَل َعْمٌرو فـََوَقَصْتُه  -فََأْوَقَصْتُه، أَْو قَاَل: فَأَقْـَعَصْتُه  َاٍء َوس  ُلوُه مب  اْغس 

َعثُُه يـَْوَم اْلق َياَمة  ُمَلبن ياً َوقَاَل َعْمٌرو  -الَ خُتَمن ُروا رَْأَسُه َُتَنن ُطوُه وَ  َعثُُه يـَْوَم اْلق َياَمة  يـَُلِبن  ( متفق عليه . -قَاَل أَيُّوُب فَإ نَّ اَّللََّ يـَبـْ  فَإ نَّ اَّللََّ يـَبـْ
 ز سرت الوجه ، ألنه لو كان حراماً لنهى عنه .هنى عن تغطية رأس احملر م فقط ، فدل على جوا وجه الداللة : أن النيب 

 روى مالك والبيهقي من حديث الفرافصة بن عمري احلنفي ) أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو حمر م ( . -ب
 ال جيوز للمحر م أن يغطي وجهه . القول الثاين :

 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك .
َنَما َرُجٌل َواق ٌف َمَع َرُسول  اَّللَّ  حلديث َعن  اْبن  َعبَّاس الس-أ َلت ه  ...ب َعَرَفَة إ   ابق )بـَيـْ جاء يف رواية عند مسلم )َوالَ  ْذ َوَقَع م ْن رَاح 
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 خُتَمن ُروا رَْأَسُه َواَل َوْجَهُه فَإ نَُّه يـُبـَْعُث يـَْوَم اْلق َياَمة  ُمَلبن ياً ( .
 يقول ) ما فوق الذقن من الرأس فال َيمره احملر م ( .ما رواه مالك والبيهقي أن ابن عمر كان  -ب

 وقد ناقش أهل القول األول زيادة ) وال وجهه ( بأهنا زيادة ال تثبت .
 : ذكر الوجه غريب وهو وْهم من بعض رواته . قال البيهقي
 : تردد ابن املنذر يف صحته . قال احلافظ

 واألحوط للمحرم أال يغطي وجهه .
( فرع : مذهبنا أنه جيوز للرجل احملرم سرت وجهه وال فدية عليه، وبه قال مجهور  7/280يف اجملموع )  هللارمحه  قال النووي

قال يف احملرم الذي خر من بعريه "  أبو حنيفة ومالك : ال جيوز كرأسه واحتج هلما حبديث ابن عباس أن النيب  العلماء، وقال
 ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فال َيمره احملرم " رواه مالك وال ختمروا وجهه وال رأسه " رواه مسلم، وعن

 . والبيهقي وهو صحيح عنه
ثابت  عن سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن برواية الشافعي واحتج أصحابنا

البيهقي ولكن القاسم مل يدرك عثمان  وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه ومروان بن احلكم كانوا َيمرون وجوههم وهم حرم "
مالك والبيهقي باإلسناد الصحيح عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن  وأدرك مروان واختلفوا يف مكان إدراكه زيدًا وروى

 أرجوان . ربيعة قال : " رأيت عثمان بالعرج وهو حمرم يف يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة عامر بن
 الطِ يَب رَُجاًل َواْمَرَأة . -5
 فال جيوز للمحرم أن يتطيب وهو حمرم . 

 )وال يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس( . حلديث الباب
 ( . ال متسوه بطيب) يف احملرم الذي وقصته ناقته  وقال 
 : شم الطيب  له أحوال 

 من حمظورات اإلحرام [ .أن يشمه بقصد التلذذ ] فهذا احلال األول : 
 : أن يشمه بغري قصد ، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب ] هذا ليس من حمظورات اإلحرام [ . احلال الثانية
 : شم الطيب لريى جودته من عدمها ] املذهب أنه من احملظورات ، واختار ابن القيم أنه ليس من احملظورات [ . احلال الثالثة

 يف رأسه ويف حليته ويف صدره ويف ثوبه وغريه من األماكن . الطيب يشمل الطيب 
 يف سبب َترمي الطيب على احملرم : ألنه داعية إىل اجلماع، وألنه ينايف تذلل احلاج . قال النووي 
َعانَُة َعَلى قـَْتِلهِ  -6  . قـَْتُل َصْيِد اَْلبَـرِ  اَْلَوْحِشيِ  اَْلَمْأُكوِل, َوالدَّاَلَلُة َعَلْيِه, َواإْلِ

 هذا هو احملظور السادس : ال جيوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه .
 قال تعاىل ) يا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا ال تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم ( .

 . )  وقال تعاىل ) وحرم عليكم صيد الَّب ما دمتم حرماً 
  ،وال جيوز له أن يدلن عليه، حلديث أيب قتادة احملر م ال جيوز له أن يُع نْيَ على قتل الصيد  يف "الصحيحني" وفيه أنه قال

  َفكلوا(، أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا حُمْر مني، أبو قتادة َمَره بشيء ؟ قالوا: ال، قال: )) هل أشار إليه إنساٌن أو أ
، فقال هلم ن كوهنم أكلوا م ن صيٍد وهم حُمْر مون، فسألوا النيبَّ ما كان حمر ًما،فصاد هلم هذا الصيد فأكلوا منه، مث ََتَرَُّجوا م  

  هل أشار إليه إنساٌن أو أََمَره بشيء؟ يعين: هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا  احلمار الوحشي، أعانه يف(
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 : بشرطز له أن يأكل الصيد شيء، أشار إليه يف شيء، دلنه على شيء؟ قالوا: ال، قال: )فكلوا(، إًذا : احملر م جيو 
يد ألجل حُمر م. يد ألجله.. ص   أن ال يكون هذا الصيد صاده حُمْر ٌم آخر، أو أعانه حُمْر ٌم، أو أشار إليه حُمْر ٌم، أو ص 

 قال )فكلوه( . أما إذا كان هناك شخص ليس حُمْر ًما وصاد صيًدا وقدنم منه شيًئا إىل حُمْر م؛ فال بأس أن يأكل، النيب 
 . لو صاد احملرم الصيد فإنه ليس له أكله، ألن هذا حمرم حلق هللا 
 . الصيد الذي صاده احملرم حرام عليه وعلى غريه، ألنه مبنزلة امليتة 
  لو استأنس الَّبي فال جيوز للمحرم اصطياده ، ألنه باعتبار أصله هو بري ، فمىت استأنس الظباء أو األرانب أو البط أو

 رم اصطياده .احلمام فال َيل للمح
 . إذا صاد السمك داخل حدود احلرم ، كأن تكون حبرية هبا أَساك ، فالصحيح أنه جيوز ، ألن احملرنم صيد الَّب 
  من اضطر إىل األكل فذبح الصيد لذلك فإنه َيل له ، ألنه ال َترمي مع الضرورة 
 َاجلَِْماع . -7

 ظم احملظورات وأشدها خطراً .هذا هو احملظور السابع ، وهو اجلماع يف الفرج ، وهو أع
 )فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق( فسر ابن عباس الرفث باجلماع .قال تعاىل: وهو حمرم بنص القرآن الكرمي، 

  :فِإن كان قبل التحلل األول فِإنه يرتتب عليه أمور 
 اإلمث : ألنه عصى هللا يف قوله )فال رفث( . -أ

 بذلك. فساد النسك : لقضاء الصحابة  -ب
 وجوب املضي فيه: فعليه إمتامه وليس له اخلروج منه لقوله تعاىل: )وأمتوا احلج والعمرة  هل( . -ج
 وجوب القضاء من العام القادم. -د
 عليه الفدية: وهي بدنة تذبح يف القضاء ويوزعها على املساكني يف مكة أو يف مكان اجلماع.  -هـ
  :وأما إذا كان بعد التحلل األول 
مث ، فساد اإلحرام: فيجب عليه أن َيرج إىل احلل ليحرم منه )يعين َيلع ثيابه )ثياب احلل( ويلبس إزارًا ورداءًا ليطوف اإل-أ

 ؟ ألنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن جيدده(.  ملاذاطواف اإلفاضة حمرماً، 
 َيصل التحلل األول بالرمي وحده ( .  وقيل: التحلل األول َيصل بعد الرمي واحللق ورجحه الشيخ ابن عثيمني،)

 ذبح شاة . -ب
 . إذا أكرهْت الزوجة على اجلماع ، فالصحيح ال يلزمها كفارة ، وال يلزم زوجها أن يكفر عنها 
 املباشرة لشهوة فيما دون الفرج . -8

حر م .فال جيوز للمحرم أن يباشر زوجته فيما دون الفرج ، ألن املباشرة وسيلة للوقوع يف اجلماع ا
ُ
 حملرنم على امل

 عقد النكاح . -9
 َيرم على احملرم وال يصح وال فدية فيه .

 رواه مسلم. (  ال ينكح احملرم وال ينكح و ال َيطب)  قال: قال رسول هللا   حلديث عثمان 
 ؤالء الثالثة(. َيرم عقد النكاح على الذكور واإلناث، سواء كان احملرم الويل أو الزوج أو الزوجة، فاحلكم يتعلق هب 
  . )لو عقد لرجل حمرم على امرأة حالل فالنكاح ال يصح ، ولو عقد لرجل حمل على امرأة والويل حمرم ال يصح 
 السراويل .  أن يلبسمحر م الذي ال جيد اإلزار لل جيوز-6
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 إلزار ، واخلفني إذا مل جيد نعلني .ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا مل جيد ا قال ابن قدامة :
يقول َيطب بعرفات  ) من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزاراً فليلبس  حلديث ابن عباس قال : َسعت رسول هللا 

 سراويل ( . متفق عليه 
 على قولني : خفني هل جيب عليه قطعهما أم ال هل جيب على احملرم الذي ال جيد نعلني ولبساختلف العلماء : -7

 أنه جيب عليه قطعهما من أسفل من الكعبني .القول األول : 
 والشافعي وإسحاق وابن املنذر .، والثوري ، ومالك ، وهو قول عروة 

 َكْعبَـنْي ( .حلديث الباب )  َفَمْن ملَْ جيَ د  النـَّْعَلنْي  فـَْليَـْلَبس  اخْلُفَّنْي  َوْليَـْقَطْعُهَما َحىتَّ َيُكونَا َأْسَفَل م َن الْ 
 قالوا : َيمل املطلق على املقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر املقيد بالقطع .

 أنه ال جيب قطعهما .القول الثاين : 
 وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة .

ْعُت َرُسوَل اَّللَّ   ُطُب ب َعَرفَاٍت )َمْن ملَْ جيَ ْد نـَْعَلنْي  فـَْليَـْلَبس  ُخفَّنْي ، َوَمْن ملَْ جيَ ْد إزَاراً َيَْ  حلديث  َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: َسَ 
 فـَْليَـْلَبْس سَّرَاو يَل ( متفق عليه .

قالوا : فهو يعتَّب ناسخاً حلديث ابن عمر ، ألن حديث ابن عباس كان يف عرفات ، وألن املقام مقام تعليم ، والناس متوافرون ، 
 تقييد هذا اخلَّب حبديث ابن عمر لبينه ووضحه . ولو قصد النيب 

 وألن يف القطع إضاعة للمال .
 وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية .الراجح ,  وهذا القول هو

  : وهل جتب عليه فدية ؟فائدة 
تلزمه فدية ، إذ لو كانت الزمة ذهب طائفة من العلماء إىل أنه إذا فقد النعلني ولبس اخلفني مقطوعني أسفل من الكفني ، مل 

 . ، وهبذا قال مالك والشافعي لبيننها النيب 
 َيرم على املرأة احملر مة أن تنتقب أو تلبس القفازين ) لباس اليدين ( ومثل ذلك الَّبقع . -8
 ) وال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين ( .  لقوله  

 وهلا أن تلبس جوارب الرجلني .
، ولكنهم يرون أن هلا أن  ه ليس هلا أن تغطيه حال اإلحرامإحرام املرأة يف وجهها ، وأن أن ثري من العلماء إىلذهب كفائدة : 

 تسدل عليه ما يسرته أمام األجانب ، وبعضهم شرط أن ال ميس الوجه وبعضهم مل يشرطه .
 وابن القيم له كالم متني عظيم يف هذه املسألة يقول :

ه  ، د يث ا ْبن ُعَمر اْلَمْرأَة َأْن تـَْنَتق ب . َوَأْن تـَْلَبس اْلُقفَّازَْين  ، فـَُهَو َدل يل َعَلى َأنَّ َوْجه اْلَمْرأَة َكبَ َوأَمَّا نـَْهيه يف  حَ  َدن  الرَُّجل ، اَل َكَرْأس 
َل َعَلى َقْدر اْلَوْجه َكالنن َقاب  َواْلبُـْرُقع ، وَ  َع َوُفصن  َها ف يه  َما ُوض  َها َسرْته ب اْلم ْقنَـَعة  َواجلْ ْلَباب َوحَنْومهَا َوَهَذا َأَصحن فـََيْحُرم َعَليـْ اَل ََيُْرم َعَليـْ

ن  َها سَ  اْلَقْوَلنْي  . فَإ نَّ النَّيب  يـَْها ، َوأَنَـُّهَما  رْت يَدَ َسوَّى بـَنْي َوْجهَها َويََديـَْها ، َوَمنَـَعَها م ْن اْلُقفَّازَْين  َوالنن َقاب ، َوَمْعُلوم أَنَُّه اَل ََيُْرم َعَليـْ
َا َيَْ  ن َكَبَدن  اْلُمْحر م ََيُْرم َسرْتمهَا ب اْلُمَفصَّل  َعَلى َقْدرمهَا َومُهَا اْلُقفَّازَان  ، فـََهَكَذا اْلَوْجه إ منَّ  ُرم َسرْته ب النن َقاب  َوحَنْوه ، َولَْيَس َعْن النَّيب 

د يف  ُوُجوب َكْشف اْلَمْرأَة َوْجههَ  ْحرَام ، إ الَّ النـَّْهي َعْن النن َقاب ، َوُهَو َكالنـَّْهي  َعْن اْلُقفَّازَْين  فَن ْسَبة النن َقاب إ ىَل َحْرف َواح  ا ع ْند اإْل 
َْمد  اَّللَّ . َوَقْد ثـََبَت َعْن َأَْسَاء أَنَـّهَ  تـَُغطن ي َوْجهَها َوه َي حُمْر َمة ، َوقَاَلْت  ا َكاَنتْ اْلَوْجه َكن ْسَبة  اْلُقفَّازَْين  إ ىَل اْلَيد َسَواء . َوَهَذا َواض ح حب 

ْلَباهبَا َعَلى َوْجهَها ، فَإ َذا  َعائ َشة ) َكاَنْت الرُّْكَبان مَيُرُّوَن ب َنا ، َوحَنُْن حُمْر َمات َمَع َرُسول اَّللَّ  ، فَإ َذا َحاَذْوا ب َنا َسَدَلْت إ ْحَدانَا ج 
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َاط اْلُمَجافَاة َعْن اْلَوْجه َكَما ذََكَرُه اْلَقاض ي َوَغرْيه َضع يف اَل َأْصل لَُه َدل ياًل َواَل مَ َجاَوُزونَا َكَشْفَنا ( ذََكرَُه أَ   ْذَهًبا .بُو َداُوَد . َواْشرت 
عن تغطية وجهها ، وإمنا ورد النهي عن النقاب ،  [احملرمة]هني املرأة  :مل يرد عن النيب  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

نقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن املرأة هنيت عن لباس الوجه ، كما هني الرجل عن لباس وال
 اجلسم .  ) الشرح املمتع ( .

 وهبذا يظهر أن القول بأن املرأة احملرمة أُمرت بكشف وجهها ، غري صحيح .
 حرص الصحابة على السؤال والعلم للتطبيق والعمل .-9

 لى اإلنسان إذا أراد احلج أن يتعلم أحكام احلج .ع-10
 وحسن جوابه . بالغة النيب -11
 يسر الشريعة اإلسالمية .12

ْلِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ  - 216 ْيَك , لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك , لَبـَّْيَك ال َشرِيَك َلَك لَبـَّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ تـَ
" لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك , َوَسْعَدْيَك ,  إنَّ احْلَْمَد َوالنِ ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك , ال َشرِيَك َلَك ( . قَاَل : وََكاَن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر يَزِيُد ِفيَها

ُر بَِيَدْيَك , َوالرَّْغَباُء إلَْيَك َواْلَعَمُل " .  َواْْلَيـْ
--------------- 

 ( إجابة لك بعد إجابة ، وإقامة على طاعتك دائمة ، واملراد بالتثنية التأكيد . بـَّْيكَ ) لَ 
( أي : يف كل شيء ، فال شريك لك يف ملكك ، وال شريك لك يف ألوهيتك ، وال شريك لك يف أَسائك  ) اَل َشرِيَك َلكَ 

 وصفاتك .
 صف احملمود بالكمال حمبة وتعظيماً .( أي : لك احلمد على كل حال ، واحلمد و  ) ِإنَّ َاحْلَْمدَ 

 ( أي : الفضل واإلحسان ، كله لك ، ألن هللا وحده احملمود واملنعم . ) َوالنِ ْعَمةَ  
 ( أي ملك اخلالئق وتدبريها لك وحدك . ) َواْلُمْلكَ  
 فِإن قال قائل : أين النداء من هللا حَّت ييبه احملرم ؟ 
[ على  رجاالً  النَّاس  ب احلَْجن  يَْأُتوَك ر َجااًل َوَعَلى ُكلن  َضام ٍر يَْأت نَي م ْن ُكلن  َفجٍن َعم يٍق ( . ] اجلواب هو قوله تعاىل ) َوأَذن ْن يف   

 [ طريق بعيدفج عميق[ البعري الذي أتعبه السفر ] ضامرأقدامهم ] 
 وحيد ( .احلديث دليل على مشروعية التلبية ، وقد َساها جابر بالتوحيد فقال ) فأهل بالت -1

 : َوَقْد ا ْشَتَمَلْت َكل َمات التـَّْلب َية َعَلى قـََواع د َعظ يَمة َوفـََوائ د َجل يَلة :  قال ابن القيم
اَل يـََتَكلَّم َواَل يَْدُعو م ْن  : أَنَّ قـَْولك " لَبـَّْيَك " يـََتَضمَّن إ َجابَة َداٍع َدَعاك َوُمَناٍد نَاَداك ، َواَل َيص حن يف  لَُغة َواَل َعْقل إ َجابَة ِإْحَداَها

 م ْن َأَجابَُه . 
ََذا ق يَل يف  َمْعَناَها ، ل م ْن َتُ بنُه َوتـَُعظن مهُ ، َواَل يـَُقال لَبـَّْيَك إ الَّ ن اْلَمَحبَّة َكَما تـََقدَّمَ : أَنَـَّها تـََتَضمَّ  الثَّانَِية ، : َوهل  َا َتُ بن ه َلك مب  أَنَا ُمَواج 

 ، َأين حَمَبَّة ل َوَلد َها .ْم: ا ْمَرأَة لَبَّةَوأَنَـَّها م ْن قـَْوهل
قَاَمة ، َأين أَنَا ُمق يم َعَلى طَ  الثَّالَِثة  ََذا ق يَل : ه َي م ْن اإْل   اَعتك .: أَنَـَّها تـََتَضمَّن ا ْلت زَام َدَوام اْلُعُبود يَّة ، َوهل 
ُضوع َوالذُّلن ، أَ  الرَّاِبَعة  ع َذل يل . : أَنَـَّها تـََتَضمَّن اخلُْ  ين ُخُضوًعا بـَْعد ُخُضوع ، م ْن قـَْوهلْم . أَنَا ُمَلبٍن بـَنْي يََدْيك ، َأين َخاض 

ََذا ق يَل . إ نَـَّها م ْن اللُّبن ، َوُهَو اخْلَال ص . اْْلَاِمَسة  : أَنَـَّها تـََتَضمَّن اإْل ْخاَلص ، َوهل 
قْـرَار ب َسمْ  السَّاِدَسة  يل َأنَّ يـَُقول الرَُّجل لَبـَّْيَك ل م ْن اَل َيْسَمع ُدَعاَءُه .: أَنَـَّها تـََتَضمَّن اإْل   ع  الرَّبن تـََعاىَل، إ ْذ َيْسَتح 
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ْلَباب ، َوُهَو التـََّقرُّب . السَّاِبَعة  ََذا ق يَل . إ نَـَّها م ْن اإْل   : أَنَـَّها تـََتَضمَّن التـََّقرُّب م ْن اَّللَّ ، َوهل 
نْت َقال  م ْن َحال إ ىَل َحال ، َوم ْن َمْنَسك إ ىَل َمْنَسك ، َكَما َجَعَل التَّْكب ري يف  : أَنَـَّها َجعَ  الثَّاِمَنة َعارًا ال  ْحرَام ش  ًعا  َلْت يف  اإْل  الصَّاَلة َسبـْ

نْت َقال  م ْن رُْكن إ ىَل رُْكن .  ، ل ال 
يد  م لَّة إ بـْرَاه يم ، الَّذ ي التَّاِسَعة َعار ل تَـْوح  ََذا َكاَنْت  : أَنَـَّها ش  َها . َوهل  نـْ ده ، َبْل ُروح اْلع َباَدات ُكلنَها َواْلَمْقُصود م  ُهَو ُروح احلَْجن َوَمْقص 

َا . ْفَتاح َهذ ه  اْلع َباَدة الَّيت  يَْدُخل ف يَها هب   التـَّْلب َية م 
ْساَلم  اْلَعاِشَرة  ْفَتاح  اجْلَنَّة َوبَاب اإْل  ْنُه إ لَْيه  ا: أَنَـَّها ُمَتَضمن َنة ل م   . ب أَنَُّه اَل َشر يك َلهُ ، َوُهَو َكل َمة اإْل ْخاَلص َوالشََّهاَدة َّلل َّ  لَّذ ي يَْدُخل م 
يُْدَعى إ ىَل اجْلَنَّة أَْهله ،  نْ : أَنَـَّها ُمْشَتم َلة َعَلى احلَْْمد َّلل َّ  الَّذ ي ُهَو م ْن َأَحبن َما يـَتَـَقرَّب ب ه  اْلَعْبد إ ىَل اَّللَّ ، َوأَوَّل مَ  احْلَاِديَة َعَشَرة 

َتَها .   َوُهَو فَاَت َة الصَّاَلة َوَخامت 
سْ  الثَّانَِية َعْشَرة م  اْلُمف يَدة ل ال  ََذا َعرَّفـََها ب الالَّ َاف َّلل َّ  ب النن ْعَمة  ُكلنَها ، َوهل  ْعرت  َلك ،  ت ْغرَاق  ، َأْي النن َعم ُكلنَها: أَنَـَّها ُمْشَتم َلة َعَلى اال 

َا .  َوأَْنَت ُمول يَها َواْلُمْنع م هب 
َاف ب َأنَّ اْلم ْلك ُكلنه َّلل َّ  َوْحده ، َفاَل م ْلك َعَلى احلَْق يَقة ل َغرْي ه . الثَّالَِثة َعْشَرة ْعرت   : أَنَـَّها ُمْشَتم َلة َعَلى اال 

 وقد اختلف العلماء يف حكم التلبية على أقوال :-2
  .توصيلها إىل عشرة وفيها مذاهب أربعة ميكن : ... الباري قال ابن حجر يف فتح

  .وأمحد : أهنا سنة ال جيب برتكها شيء وهو قول الشافعي القول األول
  .واجبة جيب برتكها دم. وهو مذهب أيب حنيفة ومالك القول الثاين :

حنيفة وأهل الظاهر، وقالوا: هي نظري تكبرية  وأيبأهنا ركن يف اإلحرام ال ينعقد بدوهنا. وهذا مروي عن الثوري  القول الثالث :
  .اإلحرام للصالة

لِب وقال ) لتأخذوا عين  : وإذا عرفت مذاهب أهل العلم يف حكم التلبية فاعلم أن النيب  أضواء البيان قال الشنقيطي يف
أو  ليل، أما كوهنا مسنونة أو مستحبةمناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الد مناسككم ( فعلينا أن نأخذ عنه من

 .والعلم عند هللا تعاىل  واجبة بدوهنا وجتَّب بدم، فكل ذلك مل يرد فيه دليل خاص، واخلري كله يف اتباعه
 تلبيته ( . ) ولزم رسول هللا  ، وقد قال جابر ل األفضل االقتصار على تلبية الرسو  -3

لَبـَّْيَك اَللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك اَل َشر يَك َلَك لَبـَّْيَك، إ نَّ َاحلَْْمَد َوالنن ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل  كما يف حديث الباب )  وتلبية رسول هللا 
 َشر يَك َلك ( .

َشر يَك َلَك لَبـَّْيَك إ نَّ احلَْْمَد َوالنن ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك الَ لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل »  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر ) َأنَّ تـَْلب َيَة َرُسول  اَّللَّ  
ُر ب َيَدْيَك لَبـَّْيَك َوالرَّْغَباُء  -رضى هللا عنهما  -َشر يَك َلَك ( . قَاَل وََكاَن َعْبُد اَّللَّ  ْبُن ُعَمَر  يَز يُد ف يَها : لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَيـْ

 َواْلَعَمُل ( متفق عليه . إ لَْيكَ 
 : لبيك إله احلق . وكان من تلبيته 

 ، وبه قال مالك والشافعي . : قال أكثر العلماء : املستحب االقتصار على تلبية رسول هللا  قال القاضي
 . لكن جيوز الزيادة على تلبية رسول هللا 

 ل على جواز ذلك .كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ومل ينكر ذلك ، فد  ألنه -أ
 وبعضهم يقول : لبيك ذا املعارج ، لبيك ذا الفواصل .-ب
 ) وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، واخلري بيديك ، والرغباء إليك والعمل ( رواه مسلم .-ج
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 : ذا املعارج ( . وقال : والناس يزيدون ... فذكر تلبية النيب  وروى أمحد يف مسنده عن جابر قال ) أهل رسول هللا -د
 : وردت عدة روايات يف موضع إحرام النيب ، وقد  اختلف العلماء : مىت أهل النيب -4

 ورد أنه أهل ملا استوت به دابته على البيداء . أواًل :
د  مُثَّ رَك َب اْلَقْصَواَء َحىتَّ إ ذَ  َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّ   )ففي حديث جابر الطويل -أ ا اْستَـَوْت ب ه  نَاقـَُتُه َعَلى اْلبَـْيَداء   يف  اْلَمْسج 

يد  : لبيك اللهم لبيك ... ( رواه مسلم .  ...فََأَهلَّ ب التـَّْوح 
َفة  مُثَّ َدَعا ب َناقَت ه  فََأْشَعَرَها يف  َصْفَحة  َسَنام   ويف حديث اْبن  َعبَّاٍس )قَاَل َصلَّى َرُسوُل اَّللَّ  -ب َها اأَلمْيَن  َوَسَلَت الظُّْهَر ب ذ ي احْلَُليـْ

َلَتُه فـََلمَّا اْستَـَوْت ب ه  َعَلى اْلبَـْيَداء  أََهلَّ ب احلَْج  متفق عليه (  الدََّم َوقـَلََّدَها نـَْعَلنْي  مُثَّ رَك َب رَاح 
 وورد أنه أحرم من عند املسجد ، حني استوت به راحلته . ثانياً :

َي َاَّللَُّ َعنْـ عن  -أ د  ( ُهَما قَاَل: ) َما أََهلَّ َرُسوُل َاَّللَّ  ا ْبن  ُعَمَر َرض   ه .ُمتـََّفٌق َعَليْ  إ الَّ م ْن ع ْند  اَْلَمْسج 
َفة( متفق عل ويف رواية قال )َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  -ب َلُتُه قَائ َمًة أََهلَّ م ْن ذ ي احْلَُليـْ يه وهذا إ َذا َوَضَع ر ْجَلُه يف  اْلَغْرز  َوانـْبَـَعَثْت ب ه  رَاح 

 لفظ مسلم .
َّ -ج ُ أَنَّ النَّيب  نَي اْستَـَوْت ب ه  نَاقـَُتُه قَائ َمًة ( رواه مسلم . وعنه ) أَنَُّه َكاَن َُيَّْب   أََهلَّ ح 

 وورد أنه أحرم بعد الصالة . ثالثاً :
 أهل يف ُدبُر الصالة ( رواه أمحد والنسائي . عن ابن عباس ) أن النيب 

ُهَما قَاَل ) أهل رسول هللا أنه أحرم حني والصحيح َي َاَّللَُّ َعنـْ حني استوت به راحلته   استوت به راحلته ، حلديث ا ْبن  ُعَمَر َرض 
 ُمتـََّفٌق َعَلْيه   قائمة (  

 . على البيداء فيحمل على أن جابراً مل يسمع التلبية إال حني استوت راحلة النيب   -أنه لِب على البيداء-وأما حديث جابر 
بعد ذكره لروايات حديث الباب : هذه الروايات كلها متفقة يف املعىن ، وانبعاثها هو : استواؤها قائمة ، وفيها دليل  قال النووي

ملالك والشافعي واجلمهور ، أن األفضل أن َير م إذا انبعثت به راحلته ، وقال أبو حنيفة : َُيرم عقب الصالة ، وهو جالس قبل 
 . مه ، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيفركوب دابته وقبل قيا

 يشرع رفع الصوت بالتلبية . -5
د  ْبن  اَلسَّائ ب  َعْن أَب يه  -أ َّْب يُل، فََأَمَرين  َأْن آُمَر َأْصَحايب  َأْن يـَْرفـَعُ قَاَل ) أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   عن َخالَّ ْهاَلل  أَتَاين  ج  ( وا َأْصَواتـَُهْم ب اإْل 

 ة .اُه َاخْلَْمسَ َروَ 
 سئل أي احلج أفضل ؟ فقال : العج والثج ( . رواه ابن ماجه  عن ابن عمر : ) أن النيب -ب
 : إسالة دماء اهلدايا . قال تعاىل ) وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ( أي : سياالً . الثج: رفع الصوت بالتلبية ،  العج

ومشاله من حجر أو شجر أو مدر ( ) ما من مسلم يليب إال لِب ما على ميينه :  وعن سهل بن سعد قال : قال رسول هللا -ج
 ي .رواه الرتمذ

باملدينة الظهر أربعاً والعصر بذي احلليفة ركعتني َسعتهم يصرخون هبما  ما رواه البخاري من حديث أنس قال ) صلى النيب -د
 مجيعاً ( .

 ألصوات بالتلبية .: فيه حجة للجمهور يف استحباب رفع ا قال ابن حجر
:  قال احلافظما روى ابن أيب شيبة عن بكر بن عبد هللا املزين قال ) كنت مع ابن عمر فلِب حىت أَسع ما بني اجلبلني (  -هـ

 .إسناده صحيح 
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صححه رواه أبو بكر وابن أيب شيبة و . مر فلِب حىت أَسع ما بني اجلبلني(كنت مع ابن عأبو بكر بن عبد هللا املزين: ) قال-و
 احلافظ 

 وذهب ابن حزم إىل وجوب رفع الصوت باإلهالل لى أن رفع الصوت بالتلبية مستحب ، مجهور العلماء عو 
 . ولو مرة واحدة وقال يف احمللى : 

 رفع صوِتا إال عند حمارمها فال مانع حينئذ أن ترفع الصوت .عدم رفع الصوت خاص بالرجال ، أما املرأة فاملستحب  فائدة :
 . مل يرد دليل على التخصيص   وقال :ابن حزم فريى أن املرأة ترفع صوِتا بالتلبية كالرجل متاماً ، وأما 

، ألن التلبية من الصحيحال تشرع التلبية لغري احملرم يف األمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يليب غري احملرم وهذا قول مالك وهو -6
 د قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحالل، لكنه قول ضعيف .شعائر احلج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وق

 حكم التلبية اجلماعية ؟ -7
هل(  )حججنا مع النيب  : قول أنس  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

ُ
كَّبن  ومنا امل

ُ
يدل على أهنم  -متفق عليه  –فمنا امل

ين ، لكن بعضهم يكَّب ، وبعضهم يهـل ليسوا يلبون التلبية اجلماعية ، ولو كانوا يلبون التلبية  اجلماعية لكانوا كلهم مهلني أو مكَّبن
 ، وكل يذكر ربه على حسب حاله .

 وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء : ما حكم التلبية اجلماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يليب واآلخرين يتبعونه ؟
 ائه الراشدين رضوان هللا عليهم ، بل هو بدعة " انتهى. ، وال عن خلف فأجابت :ال جيوز ذلك ، لعدم وروده عن النيب 

َلٍة )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 217 ال ُيَِلُّ الْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َأْن ُتَساِفَر َمِسريََة يـَْوٍم َولَيـْ
 . (إالَّ َوَمَعَها ُحْرَمة  

 . ال ُتَساِفُر َمِسريََة يـَْوٍم إالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم ( َلْفِظ اْلُبَخاِريِ  : ) َويف 
---------- 

 السفر مفارقة حمل اإلقامة ، َسي بذلك : ألن الناس ينكشفون عن أماكن إقامتهم .) أن ُتَساِفر ( 
 من غري حمَرم . لى َترمي سفر املرأةاحلديث دليل ع -1

 مطلقة ومقيدة : ة عن النِب وقد وردت روايات كثري 
 ففي حديث ابن عمر : ) ال تسافر املرأة ثالثاً ... ( .

 هنى أن تسافر املرأة مسرية يومني ... ( . ويف حديث أيب سعيد : ) أن رسول هللا 

 ويف حديث أيب هريرة : ) ال َيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال ومعها رجل ... ( .

 :قَاَل اْلُعَلَماء فقد  :ها أفادت حرمة سفر املرأة من غري حمرم ، وأما بالنسبة الختالف الروايات فهذه األحاديث كل
ْخت اَلف  السَّائ ل نَي ، َواْخت اَلف اْلَمَواط ن ، َولَْيَس يف  النـَّْهي َعْن الثَّاَلثَة تَ   َلة أَوْ ا ْخت اَلف َهذ ه  اأْلَْلَفاظ ال  اْلََّب يد ،  ْصر يح ب إ بَاَحٍة اللَّيـْ

َهق يُّ : َكأَنَُّه  م : فـََقاَل : اَل ، ُسئ َل َعْن اْلَمْرأَة ُتَساف ر َثاَلثًا ب َغرْي  حَمَْرم ، فـََقاَل : اَل ، َوُسئ َل َعْن َسَفرَها يـَْوَمنْي  ب َغرْي  حَمْرَ  قَاَل اْلبَـيـْ
د َفَسم َعُه يف  َوُسئ َل َعْن َسَفرَها يـَْوًما فـََقاَل : اَل . وََكَذل َك اْلََّب   َها خُمَْتل ًفا َعْن ر َوايَة َواح  َعُه ، َوَما َجاَء م نـْ ُهْم َما َسَ  نـْ يد ، فََأدَّى ُكلن م 

ََقلن َما يـََقع َعلَ  يح ، َولَْيَس يف  َهَذا ُكلنه ََتْد يد أل  ََتْد يد  ر ، وملَْ يُر ْد ْيه  ا ْسم السَّفَ َمَواط ن ، فـََرَوى تَارَة َهَذا ، َوتَارَة َهَذا ، وَُكلنه َصح 
َهى َعْنُه اْلَمْرأَة ب َغرْي  َزْوج أَْو حَمْرَ  ل َأنَّ ُكلن َما ُيَسمَّى َسَفرًا تـُنـْ يـَْوًما  ثَة أَيَّام أَْو يـَْوَمنْي  أَوم ، َسَواء َكاَن َثاَل أََقلن َما ُيَسمَّى َسَفرًا ، فَاحْلَاص 

ر ر َوايَات ُمْسل م السَّاب َقة ) اَل ُتَساف ر ا ْمَرأَة إ الَّ َمَع ذ ي حَمَْرمأَْو بَر يًدا أَْو َغرْي َذل َك ؛ ل ر وَ  ( َوَهَذا  ايَة  ا ْبن َعبَّاس اْلُمْطَلَقة ، َوه َي آخ 
يـع َما ُيَسمَّى َسَفرًا .  يـَتَـَناَول مجَ 
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لسفر ، وقينده يف حديث سعيد اآليت يف : َتت حديث ) ال تسافر املرأة إال مع ذي حمَرم ( كذا أطلق ا وقال احلافظ ابن حجر
الباب فقال ) مسرية يومني ( ، ومضى يف الصالة حديث أيب هريرة مقيدًا مبسرية يوم وليلة ، وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن 

 تقديرات .عمر فيه مقيداً بثالثة أيام ، وعنه روايات أخرى أيضاً ، وقد عمل أكثر العلماء يف هذا الباب باملطلق الختالف ال
 وقد اختلف العلماء يف مقدار السفر الِت ال يوز للمرأة أن تسافر فيها , إال إذا كان معها زوجها أو حمرم هلا :

 ال جيوز أن تسافر مطلقاً كان السفر قريباً أو بعيداً إال مبحرم .فقيل : 
 وهذا مذهب الظاهرية .

 ََيُْطُب يـَُقوُل ) اَل ََيُْلَونَّ َرُجٌل ب ا ْمَرأٍَة إ الَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم، َواَل ُتَساف ُر اَْلَمْرأَُة إ الَّ َمعَ  حلديث ابن عباس . قال َسَ ْعُت َرُسوَل َاَّللَّ  
َوة  َكَذا وََكَذا، قَاَل: ا ْنطَل ْق، َفُحجَّ َمَع َغزْ ذ ي حَمَْرٍم " فـََقاَم َرُجٌل، فـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَّ ، إ نَّ ا ْمَرَأيت  َخَرَجْت َحاجًَّة، َوإ ينن  ا ْكُتت ْبُت يف  

 ا ْمَرأَت َك (  ُمتـََّفٌق َعَلْيه ، َواللَّْفُظ ل ُمْسل مٍ 
 جيوز هلا أن تسافر فيما دون اليوم بال حمرم .وقيل : 

 والشافعي .، ومالك ، وهذا مذهب األوزاعي 
ة تؤمن با هل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم ( . : ) ال َيل المرأ: قال رسول هللا قال حلديث أيب هريرة 

 رواه مسلم
 ليس هلا أن تسافر مسافة ثالثة أيام فصاعداً إال مع حمرم .وقيل : 

 : ) ال تسافر املرأة ثالثاً إال ومعها ذو حمرم ( . حلديث ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 وز أن تسافر مطلقاً بدون حمرم .وهو أنه ال جي,  القول األولوالراجح 

 بالنسبة للسفر للحج ، فقد اختلف العلماء على أقوال :-2

 : ال جيوز مطلقاً .القول األول 
 وهذا قول احلنفية واحلنابلة .

أَُة إ الَّ َمَع ذ ي حَمَْرٍم " فـََقاَم َرُجٌل، فـََقاَل: يَا َرُسوَل حلديث ابن عباس ) اَل ََيُْلَونَّ َرُجٌل ب ا ْمَرأٍَة إ الَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم، َواَل ُتَساف ُر اَْلَمرْ  -أ
 َع ا ْمَرأَت ك ( متفق عليه .َاَّللَّ ، إ نَّ ا ْمَرَأيت  َخَرَجْت َحاجًَّة، َوإ ينن  ا ْكُتت ْبُت يف  َغْزَوة  َكَذا وََكَذا، قَاَل: ا ْنطَل ْق، َفُحجَّ مَ 

 أم ال ، أو صغرية أو كبرية ، أو آمنة أو غري آمنة .هل معها نساء   يستفصل النيب ملو 
أنه قال ) ال َتجنن امرأة إال ومعها ذو حمَرم ( رواه الدارقطين ، قال ابن حجر : إسناده  وعن ابن عباس . عن النيب  -ب

 صحيح .
 وجه االستدالل : أن هذين احلديثني نصان صرَيان يف املسألة .

 ) اَل ُتَساف ر  اْلَمْرأَُة َثالَثاً إ الَّ َمَع ذ ي حَمَْرم ( . ر ين  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َعْن َأىب  َسع يٍد اخْلُدْ  -ج
ن  -د ريََة يـَْوٍم إ الَّ َمَع  وَعْن َأىب  ُهَريـَْرَة َعن  النَّيب  ر  ُتَساف ُر َمس  ْمَرأٍَة تـُْؤم ُن ب اَّللَّ  َواْليَـْوم  اآلخ  رواه البخاري ذ ي حَمَْرم( قَاَل )اَل َيَ لُّ ال 

 ومسلم .
ُّ -هـ ريََة يـَْوٍم َولَ ) وعنه قَاَل : قَاَل النَّيب  ر  َأْن ُتَساف َر َمس  ْمَرأٍَة تـُْؤم ُن ب اَّللَّ  َواْليَـْوم  اآلخ  َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ الَ َيَ لُّ ال   رواه البخاري ومسلم .( يـْ

ر  أَْن ُتَساف َر َسَفرًا َيُكوُن َثالَثََة أَيَّاٍم  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   وَعْن َأىب  َسع يٍد اخْلُْدر ين  -و ْمَرأٍَة تـُْؤم ُن ب اَّللَّ  َواْليَـْوم  اآلخ  ) اَل َيَ لُّ ال 
َها (  نـْ  رواه البخاري مسلم َفَصاع داً إ الَّ َوَمَعَها أَبُوَها أَو  ابـْنُـَها أَْو َزْوُجَها أَْو َأُخوَها أَْو ُذو حَمَْرٍم م 

ن  -ك ريََة َثاَلث  لََيالٍ قَاَل ) وَعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  ُعَمَر َعن  النَّيب  ر  ُتَساف ُر َمس  ْمَرأٍَة تـُْؤم ُن ب اَّللَّ  َواْليَـْوم  اآلخ  ( إ الَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرمٍ  اَل َيَ لُّ ال 
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 رواه البخاري ومسلم .
 ن مع نساء ثقات جيوز إذا كا القول الثاين :

 وهذا مذهب الشافعية .
 هن عثمان وعبد الرمحن بن عوف ( يف آخر حجة حجها ، وبعث مع ملا رواه البخاري معلقاً : ) أن عمر أذن ألزواج النيب -أ

ن   -ب َنا أَنَا ع ْنَد النَّيب  اْلَفاَقَة ، مُثَّ أَتَاُه آَخُر ، َفَشَكا َقْطَع السَّب يل  . فـََقاَل  إ ْذ أَتَاُه َرُجٌل َفَشَكا إ لَْيه   وَعْن َعد ىن  ْبن  َحامتٍ  قَاَل ) بـَيـْ
َها . قَاَل « . يَا َعد ىُّ َهْل رَأَْيَت احلْ ريََة »  فَإ ْن طَاَلْت ب َك َحَياٌة لَتَـَرَينَّ الظَّع يَنَة تـَْرَتَ ُل م َن احلْ ريَة  ، » قـُْلُت ملَْ أََرَها َوَقْد أُنْب ْئُت َعنـْ
 ىتَّ َتُطوَف ب اْلَكْعَبة  ، الَ خَتَاُف َأَحداً إ الَّ اَّللَّ ( رواه البخاري .حَ 

 القول األول ، وهو التحرمي مطلقاً من غري حمرم .والراجح 
 هل معها نساء أم ال ، أو صغرية أو كبرية ، أو آمنة أو غري آمنة . ، مل يستفصل النيب  ابن عباسوحديث 

: هذا العمل وهو احلج بدون حَمرم: حُمرَّم حلديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: َسعت رسول هللا  قال الشيخ حممد بن عثيمني
  يقول وهو َيطب: ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، فقام رجل فقال: يا رسول هللا، إن امرأيت خرجت حاجة ، وإنين قد

 مع امرأتك ( .: انطلق فحج  اكُتت بُت يف غزوة كذا وكذا ، فقال النيب 
فال جيوز للمرأة السفر بدون حمرم ، واحملرم : من َترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشرتط أن يكون بالغًا عاقاًل ، 
وأما الصغري فال يكون حمرمًا ، وغري العاقل ال يكون حمرمًا أيضًا ، واحلكمة من وجود احملرم مع املرأة حفظها وصيانتها ، حىت ال 

 عبث هبا أهواء َمن ال َيافون هللا عز وجل وال يرمحون عباد هللا . ت
وال فرق بني أن يكون معها نساء أو ال ، أو تكون آمنة أو غري آمنة ، حىت ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية 

حلج مع امرأته مل يسأله ما إذا كان معها ملا أمر الرجل با األمن ، فإنه ال جيوز هلا أن تسافر بدون حمرم ؛ وذلك ألن النيب 
 .  الصحيحنساء وهل هي آمنة أم ال ، فلما مل يستفسر عن ذلك دل على أنه ال فرق ، وهذا هو 

وقد تساهل بعض الناس يف وقتنا احلاضر فسوَّغ أن تذهب املرأة يف الطائرة بدون حمرم ، وهذا ال شك أنه خالف النصوص العامة 
 يف الطائرة كغريه تعرتيه األخطار .الظاهرة ، والسفر 

 : إن العجوز اليت ال تشتهى جيوز أن تسافر بغري حمَرم  فائدة :قال بعضهم. 
 أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر من غري حمرم ولو كانت عجوزاً . لصحيحلكن ا

 لقوله ) ال تسافر املرأة ... ( وهذا عام ، يشمل كل النساء ، الشابة والعجوز .
 ساقطة ال قطة . وألن لكل

  اجلواب عن أدلة من قال باجلواز مع نساء ثقات: 
 وخروجهن للحج . أما فعل عمر مع زوجات النيب 

 فاجلواب عنه من وجوه :
قالوا: ليس يف احلديث أنه مل يكن معهن حمرم، فلعل حمارمهن كانوا معهن يف قافلة احلج نفسها، وبعُث عمَر بن  اخلطاب معهنَّ -أ

عن سفر املرأة من  عفان وعبَد الرمحن بن عوف زيادٌة يف اإلكرام واالطمئنان، وال يُظن بالصحابة خمالفة هني النيب عثماَن بن 
 ما يدل على وجود حمارمهن . –وإن كان يف سندها مقال  -غري حمرم، خاصة وقد جاء يف بعض الروايات 

حجَّ عمر   : عن أيب عثمان وأيب حارثة والربيع بإسنادهم قالوا  هـ ( 23فقد روى ابن اجلوزي يف " املنتظم " يف حوادث سنة ) 
عثمان بن   :  معهن أولياؤهن مَمْن ال َيتجنب منه ، وجعل يف مقدم قطارهن : عبد الرمحن بن عوف ، ويف مؤخره بأزواج النيب 
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 عفان .. اخل .
للحج معهن من املدينة ، فالغالب أنه لن َيلو األمر من  مث إنه يبعد جدًا أال يكون معهن أحد من حمارمهن ، مع كثرة املسافرين

 أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد احملارم من الرضاعة ، وقد كانت الرضاعة كثرية يف ذلك الوقت . 
مث على فرض أنه مل يكن معهن حمرم : فهو اجتهاد منهن ، ومعلوم أن اجتهاد الصحايب ال يُقبل إذا خالف نصنًا صحيحاً -ب

 . لنيب عن ا
 : وال تنهض حجة على ذلك ؛ ألنه ليس بإمجاع . قال الصنعاين

 ؛ ألهنن أمهات املؤمنني ، ومجيع الرجال حمارم هلن . وأجاب فريق ثالث من أهل العلم خبصوصية ذلك بزوجات النيب -ج
، وليس الناس لغريها من النساء  : كان الناس لعائشة حمرمًا ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت مبحرم  قال أبو حنيفة رمحه هللا

 .كذلك )  عمدة القاري ( 
يف مقام أمهات املؤمنني يف َترمي النكاح، وليس يف احملرمية ، وإال  إال أن جواب أيب حنيفة هذا غري ُمَسلَّم؛ ألن زوجات النيب 

حنو ذلك من أحكام احملرمية ، وذلك ما مل فلو كن أمهاٍت للمؤمنني يف احملرمية أيضا جلاز هلن خلع احلجاب أمامهم واخللوة هبم و 
 يقل به أحد .

 إهنن أمهات املؤمنني يف التحرمي دون احملرمية " انتهى . ( عن أزواج النيب  207/  4" )  يقول ابن تيمية يف " منهاج السنة
 واملعتمد يف اجلواب هو اجلواب األول . 

رَية مبا يستنبط من بعض أفعال الصحابة احملتملة، والواجب هو اتباع ما : أنه ال جيوز أن تُرد األحاديث الصحيحة الصواحلاصل
 ثبت وليس ما هو حمتمل .

 : يقولون إن عائشة رضي هللا عنها حجت مع عثمان بدون حمرم ؟ سئل الشيخ ابن باز رمحه هللا
يكون معها حمرم ، فعندها أبناء  فأجاب : هذا َيتاج إىل دليل ، ال جيوز أن يقال : حجت بدون حمرم بغري دليل ، ال بد أن

أخيها ، عندها عبد الرمحن أخوها ، عندها أبناء أختها أَساء ، الذي يقول إهنا حجت بدون حمرم يكون قوله كذباً إال بدليل ، مث 
ما  لو فرضنا أهنا حجت بدون حمرم فهي غري معصومة ، كل واحد من الصحابة غري معصوم ، احلجة يف قال هللا وقال رسوله ،

هو حبجة قول فالن أو فالن ، ما خالف السنة فال حجة فيه ، احلجة يف السنة املطهرة الصحيحة ، هذا هو املعروف عند أهل 
 العلم ، وهو اجملمع عليه . 

 مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .  : أمجع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول هللا  يقول الشافعي رمحه هللا
 ( . : ما منَّا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القَّب ، )يعين : النيب  وقال مالك رمحه هللا

: أن الواجب على أهل اإلسالم واملؤمنني هو األخذ بالسنَّة ، ال جيب أن تعارض لقول فالن أو فالن أو فالنة ، مث ال  املقصود
فقه نساء العامل ، ال يظن هبا أن ختالف السنَّة وَتج بغري حمرم ، وهي اليت يظن بعائشة رضي هللا عنها وهي الفقيهة املعروفة أ

 ) فتاوى ابن باز ( . َسعت األحاديث عن رسول هللا 
:إذا قال قائل : هذا احلجيج ليس فيه أن معهن حمَرمًا ، فهل يقال هذا خاص بزوجات النيب  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 ني ، ليس مبحرمية ولكن باحرتام .ألهنن أمهات املؤمن 
 أو يقال احملرم هنا مسكوت عنه ، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضالن مع احملارم ؟ األول حمتمل ، والثاين حمتمل . 

حكم ماذا نقول ؟ 
ُ
 فإذا أخذنا بالقاعدة أن َُيمل املتشابه على امل

رمهن معهن لكن ُجعل معهن هذان الصحابيان اجلليالن تشريفًا وتعظيماً : نقول باالحتمال الثاين ونقول : البد أن حما اجلواب
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 ألمهات املؤمنني رضي هللا عنهن . ) شرح كتاب احلج من صحيح البخاري ( .
 ) موقع اإلسالم سؤال وجواب ( .

 وأما اجلواب عن حديث عدي بن حاَت : -ب
ساق الكالم لبيان أمن  واز فال وجه لالستدالل به فإنه عن ذلك بأنه سيقع وهذا ال يدل على اجل أخَّب  فاجلواب :أنه 

 هلا اخلروج من غري حمرم . الطريق من العدل وقوة الدولة ال لبيان أن املرأة جيوز
أمجعوا على  الناس زمان تصري الظعينة من مكة إىل احلرية ال يأخذ أحد خبطام راحلتها ( وقد ) ليأتني على نظري ذلك قوله 

 . بلد ز هلا اخلروج من مكة إىل احلرية بغري حمرم وال من مكة إىل أيأهنا ال جيو 
 ذلك جواز الدجل والكذب . ) سيكون دجالون كذابون ( وال يلزم من ونظريه قوله 

 احملَرم بالنسبة للمرأة هل شرط للوجوب أم شرط لألداء ؟:  اختلف العلماء-3
 عنها إذا مل جتد حمرماً ( . إن وجود احملرم شرط للوجوب . ) يسقط احلج فقيل :

 وعلى هذا القول ، فإن املرأة اليت ال جتد حمَرماً يسقط عنها احلج ، كمن من ليس عنده مال َيج به .
 إنه شرط لوجوب األداء . ) يعين أن املرأة إذا مل جتد حمرماً فإهنا تستنيب ( . وقيل :

 ا أو من َترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.ضابط احملرم الذي جيوز السفر معه واخللوة به هو زوجه-4
 ( احرتازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها . على التأبيد) 
 ( كاألب ، واالبن ، واألخ ، والعم ، وابن األخ ....  بنسب) 
 ( كالرضاع : األب من الرضاع ، واألخ من الرضاع ....  مباح) 

 زوجها ، زوج أم املرأة ، زوج بنت املرأة .واحملرم باملصاهرة : أبو زوجها ، ابن 
يع اْلَمَحار م َسَواء يف  َذل   : قوله  قال النووي َك ، فـََيُجوز هَلَا ) إ الَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرم( ف يه  َداَللَة ل َمْذَهب  الشَّاف ع ين َواجلُْْمُهور أَنَّ مجَ 

يَها م ْن الرََّضاع وَ اْلُمَسافـََرة َمَع حَمَْرمَها ب النََّسب  َكابْن هَ  يَها َواْبن ُأْختَها َوَخاهلَا َوَعمنَها ، َوَمَع حَمَْرمَها ب الرََّضاع  َكَأخ  يَها َواْبن َأخ  اْبن ا َوَأخ 
ْنُه َوحَنْوهْم ، َوَمَع حَمَْرمَها م ْن اْلُمَصاَهرَة َكَأيب  َزْوجَها َواْبن َزْوجَها ، َواَل كَ  يَها َواْبن ُأْختَها م  رَاَهة يف  َشْيء م ْن َذل َك ، وََكَذا جَيُوز َأخ 

ََحد   َها م ْن َغرْي َحاَجة ، َوَلك ْن اَل َيَ لن النََّظر ب َشْهَوة  أل  َا َوالنََّظر إ لَيـْ ُهْم ، َهَذا َمْذَهب الشَّاف ع ين َواجلُْْمُهور ، ل ُكلن  َهُؤاَلء  اخْلَْلَوة هب  نـْ م 
لنَّاس اَل يـَْنف ُروَن ُكلنه إ الَّ ا ْبن َزْوجَها ، َفَكر َه َسَفرَها َمَعُه ل َفَساد  النَّاس بـَْعد اْلَعْصر اأْلَوَّل ، َوأل َنَّ َكث ريًا م ْن اَوَواَفَق َمال ك َعَلى َذل َك  

َنة إ الَّ ف يَما َجَبَل اَّللَّ   تـََعاىَل النـُُّفوس َعَلْيه  م ْن النـَّْفرَة َعْن حَمَار م النََّسب ، م ْن َزْوَجة اأْلَب نـَْفَرِتْم م ْن حَمَار م النََّسب، قَاَل: َواْلَمْرأَة ف تـْ
 َوُعُموم َهَذا احلَْد يث يـَُردن َعَلى َمال ك .

 شروط احملرم :-5
 أن يكون بالغًا ، فالصغري ال يكفي أن يكون حمرمًا ، ألن املقصود من احملرم محاية املرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ ال أواًل :

 َيصل فيه ذلك .
 عاقالً ، فاجملنون ال يصح أن يكون حمرماً ، ألنه ال َيصل للمجنون محاية املرأة وصيانتها . ثانياً :

سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: الولد مىت يكون حمرمًا ألمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: احملرم بارك هللا فيك! يكون 
 عاقالً، فمن مل يبلغ فليس مبحرم، ومن كان يف عقله خلل فليس مبحرم. )لقاءات الباب املفتوح(  حَمَْرماً إذا كان بالغاً 

 الذكورية ، فاملرأة ال تكون حمرماً للمرأة . ثالثاً :
 ) ال يشرتط أن يكون َسيعاً ، ألن البصر يكفي يف احلماية ( .
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 هل جيب على الزوج أن َيج مع زوجته ؟ قوالن :-6
 جيب إذا مل يكن هلا غريه .:  القول األول

 حلديث الباب : ) انطلق فحج مع امرأتك ( .
 :  ففرض عليه أن َيج معها ...   . قال ابن حزم

 ال يلزمه .القول الثاين :  
 أقوى .وهذا القول 

خالص من ذلك إال أن وأما احلديث : ) انطلق ... ( فهنا أمره باحلج مع امرأته ألن املرأة قد شرعت يف السفر ، وال طريق إىل 
 يسافر معها .

 لكن ليس للزوج أن مينعها عن حج فرض باتفاق العلماء .
 .للحج من غري حمرم يف حج التطوع  خروج املرأةال جيوز -7

 املذهب الراجح عند الشافعية وقال به احلنابلة . وهذا مذهب أغلب الفقهاء ، فيه قال احلنفية واملالكية وهو
 ة من غري حمرم .َترمي سفر املرأ -8
 محاية اإلسالم للمرأة وصيانتها . -9

 حكمة الشرع يف إبعاد كل سبب قد يوصل إىل حمرنم .-10
 سد الذريعة . -11
 الشرع مينع من اختالط اجلنسني على وجه َيشى منه الوقوع يف احلرام . -12
 أن املرأة فتنة الرجل . -13

 باُب الِفْديَةِ 
ِهَي ِن َمْعِقٍل قَاَل ) َجَلْسُت إَل َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة . َفَسأَلَْتُه َعِن اْلِفْديَِة ؟ فـََقاَل : نـََزَلْت يف َخاصًَّة . وَ َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ  -218

ْلُت إَل َرُسوِل اَّللَِّ  َأْو َما   -بـََلَغ ِبَك َما َأَرى  َواْلَقْمُل يـَتَـَناثـَُر َعَلى َوْجِهي . فـََقاَل : َما ُكْنُت ُأَرى اْلَوَجعَ  َلُكْم َعامًَّة . محُِ
َأجتَُِد َشاًة ؟ فـَُقْلُت : ال . فـََقاَل : ُصْم َثالثََة أَيَّاٍم , َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي , ِلُكلِ   -ُكْنُت ُأَرى اجْلَْهَد بـََلَغ ِبَك َما َأَرى 

 . (ِمْسِكنٍي ِنْصَف َصاٍع 
------------- 

 األنصاري ، أبو حممد املدين صحايب جليل .َرَة ( ) َعْن َكْعِب ْبِن ُعجْ 
ْلُت ِإَل َرُسوِل َاَّللَّ   زمن احلديبية ( . ويف الرواية األخرى ) أتى علين رسول هللا (  ) محُِ

 أي : يتساقط القمل من كثرته على وجهي .) َواْلَقْمُل يـَتَـَناثـَُر َعَلى َوْجِهي ( 
 من حمظورات اإلحرام ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع .أن حلق شعر الرأس  احلديث دليل -1
ُلَغ اهْلَْدُي حمَ لَُّه ( .-أ  قال تعاىل ) َوال ََتْل ُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ

 حلديث الباب ، حيث رتب فدية األذى على حلق الرأس مع كونه للعذر ، فدل على أنه من حمظورات اإلحرام .-ب
 ى ذلك ابن املنذر والنووي .ونقل اإلمجاع عل

 فاعل احملظور له ثالث أحوال :-2
 أن يفعل احملظور عاملاً متعمداً ذاكراً غري معذور . أواًل :



 550 

 فهذا آمث وعليه الفدية .
 أن يفعله عاملاً خمتاراً ذاكراً معذوراً . ثانياً :

 فهذا عليه الفدية وال إمث عليه .
 حلديث الباب .

  تغطية رأسه من أجل برد أو حر َياف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .فلو احتاج اإلنسان إىل
 أن يفعله معذور ِبهل أو نسيان . ثالثاً :

 فهذا ال شيء عليه ألنه جاهل أو ناسي .
 : أنه َيرين بني ثالثة أشياء وهي :م فدية من حلق رأسه وهو حمر   احلديث دليل على أن-3

 ة ، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع .صيام ثالثة أيام ، أو ذبح شا
َياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك (  ه  َفف ْديٌَة م ْن ص  ْنُكْم َمر يضاً أَْو ب ه  أَذًى م ْن رَْأس   .قال تعاىل ) َفَمْن َكاَن م 

 وقد جاءت السنة بتوضيح هذه اآلية :
 يام .وضحته السنة أنه ثالثة أَفِفْديَة  ِمْن ِصَياٍم (  )

 وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكني ، لكل مسكني نصف صاع .(  ) َأْو َصَدَقةٍ 
 وضحته السنة أن النسك شاة .(  ) َأْو ُنُسكٍ 
 .، ولبس القفازين للمرأةهي فدية حلق الرأس، وتقليم األظافر، وقص الرأس، والطيب، ولبس املخيط، واملباشرة: وهذه الفدية

 حلق الشعر؟مىت جتب الفدية يف  -4
، وابن عبد الَّب، وابن ، واختاره ابن حزم اطة األذى، وهو مذهب املالكيةجتب الفدية يف حلق الشعر إذا حلق ما َيصل به إم

 .عثيمني
ه  َفف ْديٌَة م ْن ص  قوله تعاىل ) َواَل ََتْل ُقوا رُ -أ ْنُكْم َمر يًضا أَْو ب ه  أًَذى م ْن رَْأس  ُلَغ اهْلَْدُي حمَ لَُّه َفَمْن َكاَن م  َياٍم أَْو َصَدقٍَة ُءوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ

 ( . أَْو ُنُسكٍ 
 أنَّ حلق شعر الرأس من أذًى به، ال يكون إال مبقدار ما مياط به األذى.:  وجه الداللة

 حديث الباب .-ب
على كعب بن عجرة، وهو حلق ما مياط به  أن الكفارة إمنا جتب يف حلق الرأس يف مثل ما أوجبه رسول هللا وجه الداللة : 

 األذى.
 رٌم يف رأسه(.احتجم وهو حم عن ابن عباس رضي هللا عنهما: )أن النيب -ج

 أن احلجامة يف الرأس من ضرورِتا أن َُيَلق الشعر من مكان احملاجم، وال ميكن سوى ذلك، ومل ينقل عن النيب : وجه الداللة
 أنه افتدى ، ألن الشعر الذي يزال من أجل احملاجم ال مياط به األذى، فهو قليٌل بالنسبة لبقية الشعر .

 لق شعر غري الرأس من حمظورات اإلحرام .ذهب مجهور العلماء إىل أن ح -5
التفث : الرمي، والذبح، واحللق والتقصري،  ( أثر عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يف قوله تعاىل ) مُثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهمْ -أ

 واألخذ من الشارب، واألظفار، واللحية .
 قياس شعر اجلسد على شعر الرأس؛ ِبامع أن الكل َيصل حبلقه الرتفه، والتنظف، وهو ينايف اإلحرام لكون احملرم أشعث أغَّب -ب
 تنقسم إىل أربعة أقسام :، رام من حيث الفدية وعدمها ت اإلحأقسام حمظورا-6
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 ما ال فدية فيه ، وهو عقد النكاح واخلطبة . -أ
 ما فديته بدنة ، وهو اجلماع يف احلج قبل التحلل األول . -ب
 ما فديته مثله ، وهو الصيد . -ج
الشعر ، تقليم األظافر ، تغطية الرأس ، مس ما فديته فدية أذى ) إطعام أو ذبح أو صيام ( وهو باقي احملظورات .) حلق  -د

 الطيب ، لبس القفازين ، النقاب ، املباشرة دون الفرج ، لبس املخيط ( .
 وليست على الرتتيب .على التخيري هذه الفدية ) فدية األذى (  -6
ه  َفف ْديَةٌ -أ ْنُكْم َمر يضاً أَْو ب ه  أَذًى م ْن رَْأس  َياٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك ( . لظاهر اآلية ) َفَمْن َكاَن م   م ْن ص 

َلى َعْن َكْعب  ْبن  ُعْجرََة  -ب َزَمَن احلَُْديْب َية   قَاَل ) أََتى َعَلىَّ َرُسوُل اَّللَّ   حلديث الباب يف رواية َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َأىب  لَيـْ
َك » اثـَُر َعَلى َوْجه ى فـََقاَل ، َواْلَقْمُل يـَتَـنَ  َوأَنَا أُوق ُد ََتَْت ق ْدٍر يل   فَاْحل ْق َوُصْم َثالَثََة » قَاَل قـُْلُت نـََعْم . قَاَل « . أَيـُْؤذ يَك َهَوامُّ رَْأس 

يَكًة ( . تََّة َمَساك نَي أَو  اْنُسْك َنس   أَيَّاٍم أَْو َأْطع ْم س 
 تََّة .. ( ؟جتَ ُد َشاًة ؟ قـُْلُت: اَل   فما اجلواب عن حديث يف قوله ):  فِإن قيل  . قَاَل: " َفُصْم َثاَلثََة أَيَّاٍم، أَْو َأْطع ْم س 

لنُُّسك ، : لَْيَس اْلُمرَاد ب ه  َأنَّ الصَّْوم اَل جَيْز ي إ الَّ ل َعاد م  اهْلَْدي ، َبْل ُهَو حَمُْمول َعَلى أَنَُّه َسَأَل َعْن اقال النووي :  اجلواب األول
ْطَعام .فَإ ْن َوَجَدُه َأْخبَـَرُه  َيام َواإْل  ْطَعام ، َوإ ْن َعد َمُه فـَُهَو خُمَريَّ بـَنْي الصن  َيام َواإْل   ب أَنَُّه خُمَريَّ بـَْينه َوبـَنْي الصن 

ملا إذن له يف حلق رأسه بسبب األذى ، أفتاه بأن يكفر بالذبح على  : َيتمل أن يكون النيب  قال ابن حجر:  اجلواب الثاين
، أو بوحي غري متلو ، فلما أعلمه أنه ال جيد نزلت اآلية بالتخيري بني الذبح واإلطعام والصيام فخريه  سبيل االجتهاد منه 

حينئذ بني الصيام واإلطعام ، لعلمه بأنه ال ذبح معه فصام لكونه مل يكن معه ما يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم يف حديث 
فنزلت هذه اآلية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال صم ثالثة أيام  عبد هللا بن معقل املذكور حيث قال أجتد شاة قلت ال

 أو أطعم .
 مل يقيدها بالتتابع هنا . ألن النيب  ،يشرتط يف الصيام التتابع ال  -7
لفدية حدد املقدار بقوله ) ل ُكلن  م ْسك نٍي ن ْصُف َصاٍع ( ، وأطلق النوع ، فظاهر احلديث أن ا النيب  ,مقدار اإلطعام -8

 نصف صاع لكل مسكني سواء من الَّب أو غريه .
 حكم من كرر حمظوراً : -9

 إن كرر حمظوراً من أجناس ) كطيب ، وتغطية رأس ، وليس خميط ( فلكل واحدة كفارة .
 وهذا املذهب .

 : عليه كفارة واحدة . وقيل
 األول . والراجح

 نه ، فكفارة واحدة .إن كرر حمظوراً من جنس واحد ، كحلق رأسه ، وحلق شعر بد
 ظاهر احلديث أنه َيرج نصف صاع، سواء كانت الفدية من الَّب أو غريه، وهذا مذهب مجاهري العلماء.-10
 أن السنة مفسرة للقرآن .-11
 . قال ابن القيم : جيوز للمحرم أن ميشط رأسه ، وال دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع على منعه من ذلك وال َترميه-12
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 ُب حرمة مكةَ با
َعُث  -: أَنَُّه قَاَل ِلَعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص  اْْلَُزاِعيِ  اْلَعَدِويِ   -ُخَوْيِلِد ْبِن َعْمٍرو  -َعْن َأِب ُشَرْيٍح  - 219 َوُهَو يـَبـْ

َثَك قـَْواًل قَاَم بِ  -اْلبُـُعوَث إَل َمكََّة  اْلَغَد ِمْن يـَْوِم اْلَفْتِح . َفَسِمَعْتُه ُأُذنَاَي , َوَوَعاُه  ِه َرُسوُل اَّللَِّ اْئَذْن ِل أَيُـَّها اأَلِمرُي َأْن ُأَحدِ 
َناَي , ِحنَي َتَكلََّم بِِه ) أَنَُّه محََِد اَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيِه . ُثَّ قَاَل : إنَّ مَ  ُُيَر ِْمَها النَّاُس .  كََّة َحرََّمَها اَّللَُّ تـََعاَل , َوِلَْ قـَْلِب , َوأَْبَصَرْتُه َعيـْ

 ِإْن َأَحد  تـََرخََّص ِبِقَتاِل َرُسوِل اَّللَِّ َفال ُيَِلُّ الْمِرٍئ يـُْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر : َأْن َيْسِفَك هِبَا َدماً , َوال يـَْعِضَد هِبَا َشَجَرًة . فَ 
َا ُأِذَن ِل َساَعًة ِمْن نـََهاٍر . َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتُـَها اْليَـْوَم َكُحْرَمِتَها بِاأَلْمِس  فـَُقوُلوا : إنَّ اَّللََّ َقْد َأِذَن ِلَرُسولِِه , َوِلَْ  يَْأَذْن َلُكْم . َوِإَّنَّ

ا ُشَرْيٍح , إنَّ احْلََرَم ال يُِعيُذ أَبَ  . فـَْلُيبَـلِ ْغ الشَّاِهُد اْلَغاِئَب . فَِقيَل أَلِب ُشَرْيٍح : َما قَاَل َلَك ؟ قَاَل : أَنَا َأْعَلُم ِبَذِلَك ِمْنَك يَا
 َعاِصياً , َوال فَارَّاً ِبَدٍم َوال فَارَّاً ِبَْربٍَة (( .

 اْلََربَة : باْلاء املعجمة والراء املهملة . قيل: اْليانة , وقيل: البليَّة , وقيل : التهمة .
يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة ) ال ِهْجَرَة بـَْعَد الَفْتِح , َوَلِكْن  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : - 220

ْنِفْرَُتْ فَاْنِفُروا , َوقَاَل : يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة : إنَّ َهَذا اْلبَـَلَد َحرََّمُه ا اأَلْرَض . َّللَُّ يـَْوَم َخَلَق اَّللَُّ السََّمَواِت وَ ِجَهاد  َونِيَّة  . َوِإَذا ُاْستـُ
ُيَِلَّ ِل إالَّ َساَعًة ِمْن نـََهاٍر فـَُهَو َحَرام  ِبُْرَمِة اَّللَِّ  فـَُهَو َحَرام  ِبُْرَمِة اَّللَِّ إَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة . َوِإنَُّه َِلْ ُيَِلَّ اْلِقَتاُل ِفيِه أَلَحٍد قـَْبِلي , َوِلَْ 

: يَا  ُه , َوال يـُنَـفَُّر َصْيُدُه , َوال يـَْلَتِقُط لُْقطََتُه إالَّ َمْن َعرَّفـََها . َوال ُُيْتَـَلى َخالُه . فـََقاَل اْلَعبَّاسُ إَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة . ال يـُْعَضُد َشوْكُ 
 اد .َرُسوَل اَّللَِّ , إالَّ اإِلْذِخَر . فِإنَُّه ِلَقْيِنِهْم َوبـُُيوهِتِْم . فـََقاَل : إالَّ اإِلْذِخَر (( . القنُي : احلَدَّ 

---------- 
 هو اخلزاعي الصحايب املشهور .(  َعْن َأِِب ُشَرْيحٍ ) 
 أي : ابن أيب العاص بن سعيد بن العاص بن أمية املعروف باألشدق .( ِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص أَنَُّه قَاَل ِلَعمْ  )

َعُث اْلبُـُعوَث ِإَل َمكَّةَ )  لقتال عبد هللا بن الزبري لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية أي : يرسل اجليوش إىل مكة (  َوْهَو يـَبـْ
جاء عند أمحد ) ملا بعث عمرو بن سعيد إىل مكة بعثه لغزو ابن الزبري أتاه أبو شريح فكلمه وأخَّبه مبا َسع من ,  واعتصم باحلرم

 .(  رسول هللا 
املدينة من قبل يزيد بن معاوية وأنه جهز إىل مكة جيشاً لغزو : وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أمرياً على  قال احلافظ ابن حجر
 .عبد هللا بن الزبري مبكة 

 أي : أنه خطب يف اليوم الثاين من فتح مكة .( اْلَغَد ِمْن يـَْوِم اْلَفْتِح   قَاَم ِبِه النَِّبُّ ) 
َعْتُه ُأُذنَا )  ه مل يأخذه بواسطة .أراد أنه بالغ يف حفظه والتثبت فيه ، وأن... اخل (  يَ َسَِ

 السفك صب الدم ، واملراد القتل . (َأْن َيْسِفَك هِبَا َدماً ) 
 أي : ال يقطع هبا شجرة . ( َوال يـَْعِضَد هِبَا َشَجَرةً  )

 أي : ليبلغ الشخص احلاضر هذه اخلطبة إىل من غاب عنها .( َوْلُيبَـلِ ِغ الشَّاِهُد اْلَغاِئَب ) 
 أي : ال جيري وال يعصم . (اَل يُِعيُذ َعاِصياً ) 
 أي : هارباً ، واملراد من وجب عليه القتل ، فهرب إىل مكة مستجرياً باحلرم .( َواَل فَارًّا ِبَدٍم  )
 .وقيل: التهمة  ،وقيل: البلية ،اخلربة: باخلاء املعجمة والراء املهملة: هي اخليانةة ( َواَل فَارًّا ِبَْربَ  )
 أي عام ه هـَمكََّة (  َعَلى َرُسوِلِه  ) َلمَّا فـََتَح َاَّللَُّ  
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 أي منعه من االنبعاث .) ِإنَّ َاَّللََّ َحَبَس َعْن َمكََّة اَْلِفيَل ( 
 أي ما أحل هللا ألحد من األنبياء وأممهم أن يدخل مكة بقتال أبداً ألن مكة معظمة .) َوِإنَـَّها َِلْ َتَِلَّ أِلََحٍد َكاَن قـَْبِلي (  

َا أُ   .و ما بني طلوع الشمس وصالة العصر، وهاملراد بالساعة املقدار من الزمن، واملراد فتح مكةِحلَّْت ِل َساَعة  ِمْن نـََهاٍر ( )َوِإَّنَّ
: َيرم التنفري وهو اإلزعاج عن موضعه ، قال العلماء :  يستفاد من النهي عن التنفري َترمي ) َفاَل يـُنَـفَُّر َصْيُدَها ( قال النووي 

 باألوىل  .اإلتالف 
 والصيد تقدم : كل حيوان بري حالل متوحش طبعاً ، كاحلمام واألرانب .

 ويف رواية ) وال َيتلى خالها ( املراد باالختالء القطع .) َواَل ُُيْتَـَلى َشوُْكَها ( 
 ( أي : لقطتها ، واللقطة : مال أو خمتص ضل عن ربه . ) َواَل َتَِلُّ َساِقطَتُـَها

، : معناه أن ويلن املقتول باخليار، إن شاء قـََتَل القاتل، وإن شاء أخذ فداءهَلُه قَِتيل  فـَُهَو ِبَرْيِ اَلنََّظَرْيِن ( قال النووي ) َوَمْن قُِتَل 
 وهي الدية .

ْذِخَر(   : نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الريح . قال يف الفتح) ِإالَّ َاإْلِ
 يسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور .) فِإنَّا جَنَْعُلُه يف قـُُبورِنَا ( 

 أي : سقفها .) َوبـُُيوتَِنا ( 
لقوله ) ولن َتل دليل على َترمي  القتال يف مكة  فيه(  َفال ُيَِلُّ الْمِرٍئ يـُْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر : َأْن َيْسِفَك هِبَا َدماً  قوله )-1

 ألحد بعدي ( .
 اَّللَُّ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلَْرَاَم ق َياماً ل لنَّاس  ( .قال تعاىل ) َجَعَل  -أ

 َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن( .وقال تعاىل )أَوملَْ مُنَكن ْن هَلُْم َحَرماً آم ناً جُيَِْب إ لَْيه  َْثَرَاُت ُكلن  َشْيٍء ر ْزقاً م ْن َلُدنَّا َوَلك نَّ  -ب
 نَّا َجَعْلَنا َحَرماً آم ناً َويـَُتَخطَُّف النَّاُس م ْن َحْوهل  ْم ( .وقال تعاىل ) أَوملَْ يـََرْوا أَ -ج
) إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة هللا إىل  قال  -حديث الباب  –عن ابن عباس  -د

 يوم القيامة ( متفق عليه .
ٍم َوَعْن َعْبد  َاَّللَّ  ْبن  زَْيد  ْبن  عَ  -هـ َْهل َها، َوإ ينن  َحرَّْمُت اَْلَمد يَنَة َكَما  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   اص  قَاَل: ) إ نَّ إ بـْرَاه يَم َحرََّم َمكََّة َوَدَعا أل 

 َحرََّم إ بـْرَاه يُم َمكَّةَ 
 : ويستثىن أمران 

 القتال عند املدافعة ، فإذا قوتل اإلنسان فله أن يقاتل . األول :
د  احلَْرَام  َحىتَّ يـَُقات ُلوُكْم ف يه  فَإ ْن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم َكَذل كَ لقوله تعا    َجزَاُء اْلَكاف ر ينَ ( .ىل ) َوال تـَُقات ُلوُهْم ع ْنَد اْلَمْسج 

 قتل من حصلت منه جناية يف احلرم توجب قتله . ) فلو قتل عمداً فإنه يقتل ( . والثاين :
 .يف إقامة احلدود يف مكة  العلماءوقد اختلف  -2

وقد ذهب مجهور العلماء إىل أن من أصاب حدًا داخل احلرم أقيم احلد عليه ، نقل ذلك القرطيب عن ابن العريب ولفظه : 
 بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . واجلمهور من العلماء على أن احلدود تقام يف احلرم ، وقد أمر النيب 

 من قتل رجاًل ُث فر هارباً إل احلرم على قولني :واختلف العلماء في
 : ال يقتل باحلرم حىت َيرج من احلل باختياره ، لكن ال جيالس وال يكلم ، ويوعظ ويذكر حىت َيرج . القول األول
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 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 : أنه يقام هبا احلد مطلقاً . القول الثاين

 . : وهذا مذهب مالك والشافعي قال ابن حجر
 . )لعموم النصوص اليت تدل على أن القاتل بغري حق يقتل . قال تعاىل ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

 : ) ال َيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : النفس بالنفس ... ( فأخَّب أن النفس تقتل بالنفس دون تفصيل . وقوله 
 ن األمن .وألن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل هللا له م

 الصحيح . وهذا القول هو
 ( دليل على َترمي قطع شجر احلرم . َوال يـَْعِضَد هِبَا َشَجَرةً  قوله ) -3

 أمجع أهل العلم على َترمي قطع شجر احلرم ، وإباحة أخذ اإلذخر وما أنبته اآلدمي من البقول والزروع .قال يف املغين : 
 أقسام  الشجر ينقسم إل ثالثة ما ينبت باحلرم من : 

 ما أنبته هللا من الشجر واحلشيش ، فهذا ال جيوز قطعه فهذا بالنص واإلمجاع . األول :
َا َشَجرَةً  ، )حلديث الباب -أ َد هب   . ( َوال يـَْعض 

، َفَحم َد َاَّللََّ َوأَثـْىَن َعَلْيه ، مُثَّ يف   َمكََّة، قَاَم َرُسوُل َاَّللَّ   قَاَل: ) َلمَّا فـََتَح َاَّللَُّ َعَلى َرُسول ه   وحلديث َأيب  ُهَريـَْرَة -ب  اَلنَّاس 
َها َرُسوَلُه َواْلُمْؤم ن نَي، َوإ نَـَّها ملَْ َتَ لَّ  لَّْت يل  َساَعٌة م ْن قَاَل: " إ نَّ َاَّللََّ َحَبَس َعْن َمكََّة اَْلف يَل، َوَسلََّط َعَليـْ َا ُأح  ََحٍد َكاَن قـَْبل ي، َوإ منَّ  أل 

ََحٍد بـَْعد ي، َفاَل يـُنَـفَُّر َصْيُدَها، َواَل َُيْتَـَلى َشوُْكَهانـََهاٍر، وَ   .. ( متفق عليه . إ نَـَّها َلْن َتَ لَّ أل 
 : ويستثىن من ذلك 
 اإلذخر ، حلديث الباب .-أ

 اليابس من الشجر واحلشيش ، ألنه مبنزلة امليت .-ب
كان بفعل هللا فجائز ، واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي ، فقيل :   االنتفاع مبا انقلع من أغصان الشجر واحلشيش ، وهذا إذا -ج

 َيرم ، وهذا املذهب ، وقيل : جيوز االنتفاع به من غري القالع .
 ْثر الشجر ، فيجوز االنتفاع به . -د
ا هو مودع يف ما أنبته هللا مما هو مغينب يف األرض، كالكمأة ، والفقع ، فهذا جيوز ، ألنه ليس بشجر وال حشيش، وإمن -هـ

 باطن األرض .
 : ما أنبته اآلدمي . القسم الثاين

 من الزرع والبقل ، فهذا جائز ، ألنه ليس بزرع وال حشيش .
 ما أنبته اآلدمي من الشجر . القسم الثالث :

 كالنخل والعنب .
 فاجلمهور على اجلواز .

 أصح .وذهب الشافعية إىل املنع ، ورجحه ابن قدامة ، واألول 
 هل يف قطع الشجر يف مكة جزاء أم ال ؟وقد اختلف العلماء : ة : فائد 

 جيب الضمان مع اإلمث .قيل : 
 وهذا املذهب ومذهب الشافعي ، لورود بعض اآلثار عن بعض السلف .
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 ال جيب الضمان .وقيل : 
 وهذا قول مالك وداود وابن املنذر .

 الصحيح .وهذا القول هو 
 دليل على َترمي تنفري الصيد وإزعاجــه .(  ُدهُ َوال يـُنَـفَُّر َصيْ ) قوله  -4

 : َيرم التنفري وهو اإلزعاج عن موضعه ، قال العلماء :  يستفاد من النهي عن التنفري َترمي اإلتالف باألوىل  .قال النووي 
 . كل حيوان بري حالل متوحش طبعاً ، كاحلمام واألرانب  :والصيد 

 احلل , هل يلزمه إطالقه أم ال ؟ ما حكم من أدخل صيدًا إل احلرم من 
 ف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :اختل

 ال يلزمه إطالقه . القول األول :
 وهذا مذهب الشافعية .

تسع سنني  –يعين عمه ابن الزبري  –ما جاء عن هشام بن عروة أنه قال يف إدخال الصيد إىل احلرم )كان أمري املؤمنني مبكة  -أ
  رواه ابن حزم يف احمللىال ينهون عن ذلك( .  اص، وأصحاب رسول هللا يراها يف األقف

أن الشارع إمنا هنى عن تنفري صيد مكة ، ومل يبني مثل هذا احلكم اخلفي مع كثرة وقوعه ، وحاجة الناس إليه ، وترك البيان  -ب
 مع قيام احلاجة دليل على البقاء على أصل احلل .

 خارج احلرم ، فلم مينع من التصرف فيه كصيد املدينة .أنه من صيد احلل وقد ملكه -ج
 : جيب إطالقه . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .
 قالوا : إن احلرم سبب حمرم للصيد يوجب ضمانه ، فحرم استدامة إمساكه كاإلحرام .

 األول . والراجح
 ( فيه دليل على َترمي التقاط لقطة احلرم إال ملنشد . َهاَوال يـَْلَتِقُط لُْقطََتُه إالَّ َمْن َعرَّفَـ قوله )  -5

 اختلف العلماء فيها على قولني :وقد 
 : ال جيوز التقاطها إال ملن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً . القول األول

 :  هذا هو الصحيح  . وقالوهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم 
 ال يـَْلَتق ُط لُْقطََتُه إالَّ َمْن َعرَّفـََها ( .يف حديث الباب ) وَ  لقوله -أ

ٍد ( متفق عليه . وحلديث أيب هريرة . قال : قال  -ب  ) َواَل َتَ لُّ َساق طَتُـَها إ الَّ ل ُمْنش 
  .: واملعىن : ال َتل لقطتها إال ملن يريد أن يعرفها فقط ، فأما من أراد أن يعرفها مث يتملكها فال قال احلافظ ابن حجر

د ، َبْل اَل َتَ لن إ الَّ ل َمْن : َوَمْعىَن احلَْد يث اَل َتَ لن لَُقطَتَها ل َمْن يُر يد َأْن يـَُعرن فَها َسَنة مُثَّ يـََتَملَّكَها َكَما يف  بَاق ي اْلب اَل  قال النووي
ََذا قَاَل الشَّاف ع ين َوَعْبد ا لرَّمْحَن ْبن َمْهد ين َوأَبُو ُعبَـْيد َوَغرْيهْم، َوقَاَل َمال ك : جَيُوز مَتَلُّكَها بـَْعد تـََعرُّفَها يـَُعرن فَها أَبًَدا . َواَل يـََتَملَّكَها، َوهب 

 ة .َسَنة ، َكَما يف  َسائ ر اْلب اَلد ، َوب ه  قَاَل بـَْعض َأْصَحاب الشَّاف ع ين ، َويـََتَأوَُّلوَن احلَْد يث تَْأو ياَلت َضع يفَ 
 نـََهى َعْن لَُقَطة  احْلَاجن  ( رواه مسلم . ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   ين  مْحَن  ْبن  ُعْثَماَن التـَّْيم  وَعْن َعْبد  الرَّ  -ج

 : أن لقطة احلرم واحلل سواء .القول الثاين 
 وهذا مذهب املالكية .
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ر ق  ؟ فـََقاَل : اْعر ْف و َكاَءَها َوع َفاَصَها ، مُثَّ َعرن فْـَها َعْن لَُقَطة  الذََّهب  ، أَْو اْلوَ  حلديث زيد بن خالد . قال ) ُسئ َل َرُسوُل اَّللَّ  -أ
 َسَنًة فَإ ْن ملَْ تـُْعَرْف فَاْستَـْنف ْقَها ( .

 بني لقطة احلرم وغريها . فلم يفرق رسول هللا 
 وأنه أحد احلرمني، فأشبه حرم املدينة . -ب
 عة .  ) املغين ( .وألهنا أمانة فلم َيتلف حكمها باحلل واحلرم، كالودي -ج

 القول األول . والراجح
 أنه عام، خمصوص بلقطة مكة حلديث الباب )ال َتل ساقطتها إال ملنشد(.: واجلواب عن حديث زيد بن خالد

 فلقطة احلرم هلا ثالث أحوال :
 أن يأخذها للتملك من اآلن ، فهذا حرام .-أ

 أن يأخذها للتملك بعد اإلنشاد ، فهذا حرام .-ب
 أخذها لإلنشاد ، فهذا حالل .أن ي-ج

 أما لقطة غري احلرم فيجوز أن يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .
يف هذا احلديث يف رواية  دليل على أن املبلنغ رمبا يكون أوعى من السامع ، كما قال  ( فيهفـَْلُيبَـلِ ْغ الشَّاِهُد اْلَغاِئَب  قوله )-6

ُعوا ا :قَاَل  )عند املصنف يف كتاب احلج بلفظ  للَُّهمَّ اْشَهْد ، فـَْلُيبَـلن غ  الشَّاه ُد اْلَغائ َب ، فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ أَْوَعى م ْن َسام ٍع ، َفاَل تـَْرج 
 ( .بـَْعد ى ُكفَّاراً َيْضر ُب بـَْعُضُكْم ر قَاَب بـَْعٍض 

 احلديث دليل على احلث على تبليغ العلم . -7
 ) بلغوا عين ولو آية ( . قال 

 ر هللا امرأً َسع مين شيئاً فحفظه فبلغه ( رواه الرتمذي .) نض وقال 
 ر .فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية فيجب تبليغه حبيث ينتش : قال النووي

 وفيه أن الفهم ليس شرطاً يف األداء . -8
عمَّن ال يفقه ما ينقل ؛  حجة على جواز أخذ العلم واحلديث( فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له ممن َسعه )  قال القرطِب :

نضَّر هللا امرأً َسع منَّا حديثًا فبلَّغه غريه كما َسعه ، فربَّ حامل فقٍه ي ) فيما خرَّجه الرتمذ وهذا كما قال ه ، إذا أدَّاه كما َسع
 . إىل من هو أفقه منه ، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه (

( إن قيل : ما اجلمع بني هذا وبني حديث  َعْبد  َاَّللَّ  ْبن   يـَْوَم َخَلَق اَّللَُّ السََّمَواِت َواأَلْرضإنَّ َهَذا اْلبَـَلَد َحرََّمُه اَّللَُّ قوله ) -9
ٍم   ) إ نَّ إ بـْرَاه يَم َحرََّم َمكَّة ... ( ؟ قَالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّ   زَْيد  ْبن  َعاص 

 ه ، فإن احلاكم بالشرائع واألحكام كلها هو هللا ، واألنبياء يبلغوهنا .اجلمع : بأن إسناد التحرمي إىل إبراهيم من حيث إنه مبلنغ
: ألن املعىن أن إبراهيم حرم مكة بأمر هللا تعاىل ال باجتهاده ، أو أن هللا قضى يوم خلق السماوات واألرض أن  قال احلافظ

كانت قبل ذلك عند هللا حرامًا ، أو أول من أظهره إبراهيم سيحرم مكة ، أو املعىن أن إبراهيم أول من أظهر َترميها بني الناس و 
 .بعد الطوفان 

قال وألجل هذا أكد املعىن  : معناه أن هللا حرم مكة ابتداء من غري سبب ينسب ألحد وال ألحد فيه مدخل، وقال القرطِب
، أو املراد أهنا من حمرمات هللا فيه ل للعقل: ومل َيرمها الناس أن َترميها ثابت بالشرع ال مدخومل َيرمها الناس، واملراد بقوله: بقوله

فيجب امتثال ذلك وليس من حمرمات الناس يعين يف اجلاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فال يسوغ االجتهاد يف تركه، 
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 . وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول اخللق وليس مما اختصت به شريعة النيب 
 بقوله ) ليبلغ الشاهد الغائب ( . مر النيب فضل أيب شرْيح التباعه أ -10
 أنه ينبغي لإلنكار على املخالف أن يكون بالدليل الشرعي .-11
 أن الصحابة كانوا يعملون بالعلم .-12
( فيه حسن التلطف يف خماطبـة السلطان ليكون أدعى لقبوهلم النصيحة ، وأن السلطان ال  ائذن ِل أيها األمريقوله ) -13

 بعد استئذانه وال سيما إذا كان يف أمر يعرتض به عليه . َياطب إال
( أي محلته عنه بغري واسطـة ، وذكر  َسعته( فيه إشارة إىل بيان حفظه له من مجيع الوجوه ، فقوله ) َسعته أذناي قوله ) -14

زيادة يف َتقيق ذلك وأن َساعه منه (  وأبصرته عيناي( َتقيق لفهمه وتثبتـه ، وقوله ) وعاه قلِب األذنني للتأكيـد ، وقوله ) و
 ليس اعتماداً على الصوت فقط بل مع املشاهدة .

( دليل على أنه يستحب للخطيب أن يبدأ مجيع خطبه حبمد هللا ، سواء كانت خطبة  إنه محد هللا وأثىن عليهقوله ) -15
 استسقاء أو عيد أو غريمها .

 م وتبيني األحكـام .استحباب الثناء على هللا بني يدي تعليم العل-16
 تنقسم إىل قسمني : خطب النيب -17

 خطب راتبة . القسم األول :
 كخطبة العيد ، واجلمعة ، والكسوف على القول الراجح .

 خطب عارضة . القسم الثاين :
 وهي إذا دعت احلاجة إىل بيان حكم أو موعظة قام إىل الناس وذكنرهم .

 لثناء ، لقوله ) فحمد هللا وأثىن عليه ( والعطف يقتضي املغايرة .ضعف قول من يقول : إن احلمد هو ا-18
 على تبليغ الدين يف املناسبات العامة . حرص النيب -19
 مشروعية اخلطبة عند احلاجة إليها .-20
س ( وهذه الساعة ما بني طلوع الشم فِإن ترخص أحد بقتال رسول هللا ... وإَّنا أذن لرسوله ساعة من هنارقوله ) -21

 وصالة العصر ، كما جاء يف مسند اإلمام أمحد .
 بيان شرف مكة حرسها هللا .-22

 جواز إخبار اإلنسان عن نفسه مبا يقتضي ثقته وضبطه ملا َسعه وحنو ذلك .-23
 إنكار العامل على احلاكم ما يغريه من أمر الدين واملوعظة بلطف وتدرج .-24
 يستطع باليد .االقتصار باإلنكار على اللسان إذا مل -25

 قول احلق عند األمراء وغريهم .-26
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 باُب ما يوُز قتُلهُ 
قَاَل ) ََخْس  ِمْن الدََّوابِ  ُكلُُّهنَّ فَاِسق  , يـُْقتَـْلَن يف احْلََرِم : اْلُغَراُب ,  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  - 221

 . (, َواْلَفْأرَُة , َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر  َواحلَِْدَأُة , َواْلَعْقَربُ 
---------- 

 )  ذكر اخلمس يفيد نفي احلكم عن غريها ، لكنه ليس حبجة عند األكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله )ََخْس 
 أواًل مث بني بعد ذلك أن غري اخلمس تشرتك معها يف هذا احلكم .

 سادسة كما يف حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم . فقد ورد زيادة ) احلية ( وهي
تشديد املوحندة، مجع دابنة وهو ما دبن من احليوان. وقد أخرج بعضهم منها الطنري لقوله تعاىل )وما من دابنٍة يف ( ب ِمْن الدََّواب ِ ) 

 األرض وال طائٍر يطري ِبناحيه( اآلية.
 يف الدنوابن اخلمس الغراب واحلدأة.وهذا احلديث يردن عليه، فإننه ذكر 

مل ويدلن على دخول الطنري أيضاً عموم قوله تعاىل )وما من دابنٍة يف األرض إالَّ على هللا رزقها(؛ وقوله تعاىل )وكأينن من دابنٍة ال َت
 رزقها( اآلية.

 يفرد الطنري بذكٍر.ويف حديث أيب هريرة عند مسلم يف صفة بدء اخللق " وخلق الدنوابن يوم اخلميس " ومَل 
 وقد تصرنف أهل العرف يف الدنابنة، فمنهم: من َيصنها باحلمار، ومنهم: من َيصنها بالفرس، وفائدة ذلك تظهر يف احللف.

 )الفتح( .
 وهو الذي يف ظهره وبطنه بياض . (باألبقع ) ويف صحيح مسلم تقييده ) اَْلُغَراُب ( 

 دويبة ذات سم تلسع .) العقرب (  
 طائر معروف َيتطف األموال الثمينة .أة ( ) احلد

 أي : اجلارح املفرتس . َواْلَكْلُب اَْلَعُقوُر () 
 جواز قتل اخلمسة املذكورة يف احلديث يف احلل واحلرم ، وهو موضع اتفاق بني العلماء . احلديث دليل على-1
 ملاذا َسيت هذه بالفواسق ؟-2

ة صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة اخلروج، ومنه َسي الرجل تسمية هذه اخلمس فواسق تسمي قال النووي :
الفاسق خلروجه عن أمر هللا وطاعته ، فوصفت هذه اخلمس بذلك خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف َترمي قتله أو حل 

 أكله أو خروجها باإليذاء أو اإلفساد .
 بن املذكورة بالفسق.وأمنا املعىن يف وصف الدنوا:  قال ابن حجرو 

 خلروجها عن حكم غريها من احليوان يف َترمي قتله. : فقيل
 ، مث قال :… مث ذكر القول الثاين  : وقيل
 : خلروجها عن حكم غريها باإليذاء واإلفساد وعدم االنتفاع. وقيل

استيقظ هلا وقد أخذت الفتيلة  لننيبن ووقع يف حديث أيب سعيد عند ابن ماجه: قيل له: مل َ قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: ألنن ا 
 لتحرق هبا البيت.

  .  ) الفتح ( .و يرجنح القول األخريفهذا يومئ إىل أنن سبب تسمية اخلمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفسناق، وه
 هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معني ؟(  والغرابقوله ) -3



 559 

 طلقاً ومل َيص نوعاً فيها من نوع .يف حديث الباب اإلذن يف قتل الغراب م
) مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم .... وذكر منها : والغراب األبقع ( ،  وجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أيضًا . قال  

 وكذلك يف حديث ابن عمر .
 فاختلف العلماء يف ذلك .

 ى املقيدة بالغراب األبقع .فذهب بعض العلماء حبمل األحاديث املطلقة يف اإلذن بقتل كل غراب عل
وممن سلك هذا املسلك أبو حنيفة وصاحباه حممد بن احلسن وأبو يوسف والطحاوي ، وحكاه ابن املنذر عن بعض أصحاب 

 العيين .، وابن حجر ، احلديث ، وبه أخذ ابن خزمية 
 وذهب بعض العلماء إىل تقدمي الروايات املطلقة على املقيدة .

 وابن قدامة .، ابن عبد الَّب  وممن سلك هذا املسلك
 : الروايات املطلقة أصح  . قال ابن قدامة 

 واعتذر بعضهم بأن رواية ) األبقع ( شاذة .
 وذكر بعض العلماء أن التقييد باألبقع أنه خرج خمرج الغالب فال َيتص احلكم به .

ليس فيها األبقع ، وبذلك قالت طائفة ، فال جييزون إال  : قوله ) الغراب األبقع ( تقييد ملطلق الروايات األخرى اليت قال القرطِب
 قتل األبقع ، وغري هذه الطائفة رأوا جواز قتل األبقع وغريه من الغربان ، ورأوا أن ذكر األبقع إمنا جرى ألنه األغلب عندهم .

 اْختَـَلَف اْلُعَلَماء يف  اْلُمَراد ب اْلَكْلب  اْلَعُقور .( الكلب العقور ) و قوله -4
 : ُهَو اْلَكْلب اْلَمْعُروف . َفِقيلَ 
َباع ُيَسمَّى َكْلًبا َعُقورًا يف  اللَُّغة . قاله النووي .  َوِقيلَ   : ُكلن َما يـَْفرَت س ؛ أَلنَّ ُكلن ُمْفرَت س م ْن السن 

 على قولني :تل إىل غريها من املؤذيات أم ال اختلف العلماء هل يتعدى الق-5
 تعدى إىل غريها .ال يالقول األول : أنه 

 وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر .
 ألهنا هي اليت ورد هبا النص .

 بل يتعدى إىل غريها من كل مؤذ .القول الثاين : 
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 وأن ما جاء يف احلديث على سبيل املثال .
، وأنواع األذى خمتلفة ، فيكون ذكر نوع منها منبهًا على  إمنا اختصت هذه بالذكر لينبه هبا على ما يف معناها  قال ابن القيم :

 جواز قتل ما فيه ذلك النوع  .
: والتنبيه هبذه األمثلة يدل على أن ما كان مثلها يف احلكم وما كان أشد منها فهو أوىل منها باحلكم ،  وقال الشيخ ابن عثيمني

 وهلذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤٍذ .
حرم يف قتلهنن جناح ) ( وهلما يف رواية نافع عن ابن عمر بلفظ  يُقتلن يف احلرم ) قوله -6

ُ
وعرف بذلك أن ال إمث ( ليس على امل

حرم وال يف احلرم، ويؤخذ منه جواز ذلك
ُ
وقد وقع ذكر احللن صرَيًا عند  ، للحالل، ويف احللن من باب األوىل يف قتلها على امل

انع وهو ن الزنهرين عن عروة بلفظ " يقتلن يف احللن واحلرم " ويعرف حكم احلالل بكونه مَل يقم به ممسلم من طريق معمر ع
  .      ) الفتح ( .اإلحرام فهو باجلواز أوىل
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 مشروعية قتل كل ما فيه أذية من احليوانات ، كالذئب ، واألسد ، والفهد ، والنمر .-7
 يف احلديث ، ألن ما أمر بقتله فإنه َيرم أكله . استدل باحلديث على َترمي أكل املذكورات-8
 : فائدة 

 :أقسام احليوانات من حيث القتل وعدمه 
 ينقسم احليوان من حيث القتل وعدمه إىل أقسام :

 : قسم أمر بقتله . القسم األول
 كاخلمس يف حديث الباب ، ومثل الوزغ .

 قسم منهي عن قتله . القسم الثاين :
 واهلدهد ، والصرد . كالنملة ، والنحلة ،

 عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، واهلدد، والصُّرد ( رواه أبو داود . رسول هللا حلديث ابن عباس قال ) هنى 
 قسم سكت عنه .القسم الثالث : 

 كالذباب ، والصراصري ، واجلعالن .
 وهذا األقرب .فهذه إن آذت قتلت ، وإن مل تؤذ : فقيل جيوز قتلها ، وقيل يكره ، 

 ألن هللا خلقها حلكمة ، فال ينبغي أن تقتل .
 فائدة : تنقسم الكالب من حيث األحكام إىل أربعة أقسام :

 الكلب العقور . -أ
 فهذا يشرع قتله كما يف حديث الباب .

 كلب الصيد واحلرث واملاشية .  -ب
 فهذا يباح اقتناؤه وال يقتل إال لسبب .

 الكلب األسود . -ج
 له خصائص .وهذا 

 إباحة قتله ، ال َيل صيده ، َيرم اقتناؤه ، يقطع الصالة ، أنه شيطان .
 ما سوى ذلك من الكالب . -د

 ذى .آفهذه ال يباح اقتناؤه ، وال يقتل إال إذا 
 باُب دخوِل مكَة وغريِهِ 

َفْتِح , َوَعَلى رَْأِسِه اْلِمْغَفُر , فـََلمَّا نـََزَعُه َجاَءُه رَُجل  َدَخَل َمكََّة َعاَم الْ  ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -222
 فـََقاَل : اْبُن َخَطٍل ُمتَـَعلِ ق  بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة فـََقاَل : اُقْـتـُُلوُه ( .

---------- 
 ى به السهام .زيادة يف الدرع تغطي الرأس ، أو حلقة من حديد متشابكة جتعل على الرأس لتبق) امِلْغَفُر ( 

 مَل أقف على اَسه، إالَّ أننه َيتمل أن يكون هو الذي باشر قتله.(  فـََلمَّا نـََزَعُه َجاَءُه رَُجل   )
وقد جزم الفاكهين يف " شرح العمدة ": بأنن الذي جاء بذلك هو أبو برزة األسلمي، وكأننه َلمنا رجح عنده أننه هو الذي قتله رأى 

 بقصنته. أننه هو الذي جاء خمَّباً 
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قوله يف رواية َيىي بن قزعة عند البخاري " فقال: اقتله " بصيغة اإلفراد. زاد الوليد بن مسلم عن مالك يف آخره " فقتل  رجحهوي
 ) الفتح ( .   " أخرجه ابن عائذ ، وصحَّحه ابن حبنان.

َيدمه ، مث ارتدن مشركًا واختذ قينتني على الصدقة فقتل موىل كان معه  هو عبد العزى بن خطل ، بعثه النيب ) ابن خطل ( 
 . تغنيان هبجاء النيب 

 . وكان تعلقه هبا استجارة هبا( ُمتَـَعلِ ق  بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة )  
 احلديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام ملن مل يرد احلج أو العمرة .-1
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 

 ال جيوز دخوهلا مطلقاً إال بإحرام ، إال للمرتددين عليها كثرياً كاحلطابني .ول : القول األ
 وهذا قول املالكية واحلنابلة .

 ملا رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال : ) ال يدخل مكة أحد من أهلها إال بإحرام ( .
 رواه البيهقي وإسناده جيد .قال احلافظ ابن حجر : 

 كة بغري إحرام مناف للتعظيم الالزم هلا .إن دخول م وقالوا :
 جيوز دخوهلا بغري إحرام ملن مل يرد نسكاً .القول الثاين : 

 وهذا قول الشافعية .
 : ) ... وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج أو العمرة ( . لقوله -أ

 فمفهومه أن من مل يرد احلج والعمرة ال إحرام عليه ولو دخل مكة .
 دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر ... فهذا دليل على أنه دخل مكة بغري إحرام . وحلديث الباب : حيث أنه  -ب
: ) يا أيها الناس ، إن هللا قد فرض عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول هللا ؟ فسكت رسول  وقال  -ج

 م .رواه مسل لت نعم لوجبت ، وملا استطعتم (ق: لو  حىت قاهلا ثالثاً ، فقال النيب  هللا 
 ويف رواية : ) احلج مرة ، وما زاد فهو تطوع ( .

قوله : ) مرة ( دليل على أنه من مرن بامليقات ، وقد أدى الفريضة من قبل ، فإنه ال يلزمه اإلحرام ، وإن  ابن عثيمني قال الشيخ 
 . ولو أزمناه باإلحرام أللزمناه بزائد عن املرة ، وهذا خالف النص بـَُعَد جميئه إىل مكة ، ألن احلج جيب مرة واحدة ،

 .الصحيح  وهذا القول هو
، فهو  وأما قول من قال من املالكية وغريهم ، أن دخول مكة بغري إحرام من خصائصه  فائدة : قال الشنقيطي رمحه هللا :

 . “يل جيب الرجوع إليه ال َيتص حكمه إال بدل ال تنهض به حجة ، ألن املقرر أن فعله 
 اختلف العلماء يف إقامة احلدود يف مكة على قولني :-2

 َيرم ويضيق عليه حىت َيرج .فقيل : 
 جيوز .وقيل : 

 وهذا مذهب مالك والشافعي .
 لعموم النصوص الدالة على استيفاء احلدود بالقصاص يف كل زمان ومكان .

 ) وقد تقدمت املسألة ( .الصحيح .   الكعبة ، وهذا القول هو أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار والنيب 
 األخذ بأسباب الوقاية ، وأنه ال ينايف التوكل .-3
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بني درعني يوم أحد ، ومل َيضر الصف قط عريانًا ، واستأجر دلياًل مشركًا على دين قومه يدله على  وقد ظاهر رسول هللا 
وكان إذا سافر يف جهاد أو حج أو عمرة ، محل الزاد واملزاد  –وهو سيد املتوكلني  –طريق اهلجرة ، وكان يدخر ألهله قوت سنة 

 عظم الكعبة وحرمها يف النفوس .

حرمة وال الننميمة.
ُ
 وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إىل والة األمر، وال يكون ذلك من الغيبة امل

َدَخَل َمكََّة ِمْن َكَداٍء , ِمْن الثَِّنيَِّة اْلُعْلَيا الَِِّت بِاْلَبْطَحاِء ,  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما )  - 223
 . َوَخَرَج ِمْن الثَِّنيَِّة السُّْفَلى (
-------------- 

 بفتح الكاف واملد ، جبل بأعلى مكة . ( ِمْن َكَداءٍ ) 
 بني جبلني .الطريق املرتفع قلياًل ( الثَِّنيَِّة ) 
 دخل مكة من أعالها ، وخرج من أسفلها . يف هذا احلديث َيَّب ابن عمر أن النيب -1

 َّ َها: )أَنَّ اَلنَّيب  َي َاَّللَُّ َعنـْ  َلمَّا َجاَء إ ىَل َمكََّة َدَخَلَها م ْن أَْعاَلَها، َوَخرََج م ْن َأْسَفل َها( ُمتـََّفٌق َعَلْيه . َوَعْن َعائ َشَة َرض 

 اختلف العلماء هل هذا يعتَّب سنة أو أنه أيسر ؟ على قولني : وقد
 أنه سنة .القول األول : 

 وهذا قول األكثر .
َها م ْن السُّْفَلى هل َ  نـْ نْي َأْن َتُكون َذا احلَْد يث، َواَل فـَْرق بَـ قال النووي: َوَمْذَهبَنا أَنَُّه ُيْسَتَحبن ُدُخول َمكَّة م ْن الثَّن يَّة اْلُعْلَيا، َواخْلُُروج م 

ن  َوَغريْ  ، فـَُيْسَتَحبن ل ْلَيَمين  ن  ن  َوالشَّام ين أَْو اَل َتُكون َكاْلَيَمين  ه َأْن َيْسَتد ير َويَْدُخل َمكَّة م ْن الثَّن يَّة اْلُعْلَيا، َهذ ه  الثَّن يَّة َعَلى َطر يقه َكاْلَمَدين 
َا فـََعَلَها النَّ  ن َوقَاَل بـَْعض َأْصَحابَنا: إ منَّ ، َوَهَذا َضع يف  يب  ن  َنَـَّها َكاَنْت َعَلى َطر يقه، َواَل ُيْسَتَحبن ل َمْن لَْيَسْت َعَلى َطر يقه َكاْلَيَمين  أل 

 َوالصََّواب اأْلَوَّل.
 حلديث الباب .

 وألنه خالف يف خروجه فكان دخوله من أعالها مقصوداً .
 رج من طريق ويرجع من طريق .يف االجتماعات العامة كالعيد وحنوه ، َي مث إنه 

 يسن الدخول من أعالها إذا كانت يف طريقه ، وإذا مل تكن يف طريقه فال يسن يقصدها .القول الثاين : 
 التأسي. ملن قدر وسهل عليه، ألن يف أفعال النيب  والصحيح األول

 بني الطريقني : اختلف العلماء يف املعىن الذي ألجله خالف النيب -2

  :بني الطريقني تح الباري: اختلف يف املعىن الذي من أجله خالف النيب قال يف ف
 : ليتَّبك به كل من يف طريقه. فقيل
 : ملناسبة العلو عند الدخول، ملا فيه من تعظيم املكان. وقيل
 : ألن من جاء من تلك اجلهة كان مستقبالً للبيت. وقيل
 ب .د أن يدخلها ظافراً غالجرة، فأراخرج منها خمتفياً يف اهل : ألنه  وقيل

 وقيل: ألنن إبراهيم َلمنا دخل مكنة دخل منها.
 التأسي . األصل يف أفعال النيب  -3
 حكمة الشرع يف التفريق بني بعض األعمال . -4
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ْبُن زَْيٍد َوِبالل  َوُعْثَماُن ْبُن َطْلَحَة  اْلبَـْيَت , َوُأَساَمةُ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ  - 224
؟ قَاَل :  لَّى ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ , فََأْغَلُقوا َعَلْيِهْم اْلَباَب فـََلمَّا فـََتُحوا : ُكْنُت َأوََّل َمْن َوَلََ . فـََلِقيُت ِبالاًل , َفَسأَلَْتُه : َهْل صَ 

 . (نْيِ نـََعْم , بـَنْيَ اْلَعُموَدْيِن اْلَيَمانِيَـ 
----------------- 

ان ذلك يف عام الفتح كما وقع مبيننًا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عند ك (اْلبَـْيَت  َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ ) 
 يوم الفتح من أعلى مكنة على راحلته. البخاري بزيادة فوائد. ولفظه: أقبل الننيبن 

ووقع عند الننسائين من طريق ابن عون عن  (ومَل يدخلها معهم أحٌد  )زاد مسلم  (الل  َوُعْثَماُن ْبُن َطْلَحَة بِ َوُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد وَ  )
وكان  -وألمحد من حديث ابن عبناس حدنثين أخي الفضل ،  زاد الفضل (ومعه الفضل بن عبناس وأسامة وبالل وعثمان  )نافع 

 .أننه مَل يصل يف الكعبة -معه حني دخلها 
( فمكث هنارًا طويالً )وزاد يونس  (من داخل)زاد يف رواية حسنان بن عطينة عن نافع عند أيب عوانة  (فََأْغَلُقوا َعَلْيِهْم اْلَباَب )  

فمكث )"وملسلٍم من رواية ابن عون عن نافع ( فأطال)بدل هناراً، ويف رواية جويرية عن نافع يف البخاري  رواية فليح "زماناً" ويف
( فمكث فيها ساعة)ومن رواية أينوب عن نافع  (م الباب طويالً فأجافوا عليه)وله من رواية عبيد هللا عن نافع  ( مليناً فيها 

" ووقع يف "املوطنأ ( خارجًا منها فوجدت شيئًا فذهبت مثن جئت سريعًا فوجدت الننيبن )وللننسائين من طريق ابن أيب ُمَلْيكة 
 ( .فأجاف عليهم عثمان الباب) لعثمان وبالل، وملسلٍم من طريق ابن عون عن نافع والضنمري (فأغلقاها عليه)بلفظ 

: أنن عثمان هو املباشر لذلك ، ألننه من وظيفته، ولعل بالاًل ساعده يف ذلك. ورواية اجلمع يدخل فيها اآلمر  واجلمع بينهما
 ) الفتح ( .  بذلك والرناضي به.

عام  هذا الدخول كان يف عام الفتح ال يف حجة الوداع ، كما يف رواية : ) أقبل النيب (  اْلبَـْيتَ  َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ )قوله  -1
 الفتح ... ( .

 ذهب بعض الفقهاء إىل أن دخول الكعبة من سنن احلج ، وهذا غلط .وقد 

 مل يدخل البيت يف احلج . ألن النيب 
 ة .رواه ابن أيب شيب لبيت ليس يف حجكم من شيء (لكم اوقد قال ابن عباس : ) يا أيها الناس ، إن دخو 

 ) وكان ابن عمر َيج كثرياً وال يدخل ( . وجاء عند البخاري تعليقاً 
أشار هبذه الرتمجة إىل الرد على من زعم أن دخوهلا من مناسك احلج ، واقتصر  –أي البخاري  –كأنه قال احلافظ ابن حجر : 

دخول الكعبة ، فلو كان دخوهلا من  بفعل ابن عمر ألنه أشهر من روى عن النيب  على االحتجاج –أي البخاري  –املصنف 
 ه .املناسك ملا أخل به مع كثرة اتباع

 .جواز صالة النافلة يف الكعبة احلديث دليل على -2
 .: وتصح النافلة يف الكعبة وعلى ظهرها ال نعلم فيه خالفاً  قال ابن قدامة

 لى قولني :واختلف العلماء يف الفريضة ع
 ال تصح الفريضة يف الكعبة .القول األول : 

 وهذا مذهب مالك وأمحد .
 ه ( .ْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَ َوَحْيُث َما ُكْنتُ   )لقوله تعاىل

 أن املصلي فيها أو على ظهرها غري مستقبل جلهتها ، وأما النافلة مبناها على التخفيف .
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 الختيارات .ورجح هذا القول ابن تيمية يف ا
 تصح الفريضة داخل الكعبة .القول الثاين : 

 .وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي 
 صلى فيها ، وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض فال فرق إال بدليل وال دليل . النيب  أن قالوا : 

 ح .الصحي وهذا القول هو
قال ابن بطنال: احلكمة يف غلق الباب حينئٍذ لئال يظنن النناس أنن الصنالة : قال ابن حجر ( فََأْغَلُقوا َعَلْيِهْم اْلَباَب  )قوله  -3

 . فيه سننٌة فيلتزمون ذلك
وهو مع ضعفه منتقض بأننه لو أراد إخفاء ذلك ما اطنلع عليه بالل ومن كان معه، وإثبات احلكم بذلك يكفي فيه  ، كذا قال

 فعل الواحد.
محوا عليه. لتوفنر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وقال غريه: َيتمل أن يكون ذلك لئال يزد

ا أدخل معه عثمان لئال يظنن أننه عزل عن  والية الكعبة، وبالالً وأسامة ملالزمتهما خدمته. وأمجع خلشوعه. وإمنن
جهة الباب وهو مفتوٌح ال تصحن. واحملكين عن احلنفينة وقيل: فائدة ذلك التنمكنن من الصنالة يف مجيع جهاِتا؛ ألنن الصنالة إىل 

 ه .  ) الفتح ( .وعن الشنافعينة وجه مثلاجلواز مطلقاً. 
صلى يف الكعبة ، وحديث ابن عباس الدال على أن النيب  اختلف العلماء يف اجلمع بني حديث ابن عمر الدال على أنه -4
 يصلي يف الكعبة : مل 

َّ  ْخبَـَرين  أ : د مسلم : قال ولفظ حديث ابن عباس عن يه  ُكلن َها وملَْ  َلمَّا َدَخَل اْلبَـْيَت َدَعا يف    ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد ) َأنَّ النَّيب  نـََواح 
َلُة » قـُُبل  اْلبَـْيت  رَْكَعتَـنْي  . َوقَاَل  ُيَصلن  ف يه  َحىتَّ َخرََج فـََلمَّا َخرََج رََكَع يف   يَها َأيف   :ُت لَهُ قـُلْ « . َهذ ه  اْلق بـْ   َبْل يف   :قَالَ  ؟َزَوايَاَها َما نـََواح 

َلٍة م َن اْلبَـْيت  ( .  ُكلن  ق بـْ
 أن َتمل األحاديث على دخولني خمتلفني ، صلى يف أحدمها يف البيت ، ومل يصل يف اآلخر . فقيل :

 وهذا مسلك ابن حبان .
لى الصالة اللغوية وهي الدعاء ، والصالة املنفية يف حديث ابن َتمل الصالة املثبتة يف حديث ابن عمر عن بالل عوقيل : 

 . عباس عن أسامة الصالة الشرعية ذات الركوع والسجود
 وهذا املسلك مردود مبا تقــــــــــدم أنه جاء يف بعض طـــــــرق حديث ابن عمر أنه قال ) ونسيت أن أســـــأله كم صلى ( .

 ة التطوع ، ونفي أسامة على صالة الفرض .َيمل إثبات بالل على صالوقيل : 
 . وهذا ضعيف

مل يصل  صلى يف الكعبة على حديث أسامة الدال على أن النيب  برتجيح حديث ابن عمر الدال على أن النيب وقيل : 
 يف الكعبة .

بن خزمية ، وابن املنذر ، وهذا مسلك أكثر العلماء ، إليه ذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأمحد ، والبخاري ، وا
 الَّب . واختاره ابن عبد

يف الكعبة ونفاها أسامة ، وإذا تعارض اإلثبات والنفي قدم قول املثبت ، ألن  وسبب الرتجيح : أن بالاًل أثبت صالة النيب 
 معه زيادة علم ، ال سيما إذا تساويا يف العدالة واإلتقان كما هاهنا .

يحه ، َواْلُمرَاد قال النووي : َوَأمْجَع أَهْ  ب تـَْرج  َنَُّه ُمْثَبت ، َفَمَعُه ز يَاَدة ع ْلم فـََواج  الصَّاَلة ل احلَْد يث َعَلى اأْلَْخذ ب ر َوايَة  ب اَلل ، أل 
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يت أَْن َأْسأَلُه : َكْم َصلَّى ؟ َوأَمَّ  ََذا قَاَل ا ْبن ُعَمر : َوَنس  ا نـَْفي ُأَساَمة َفَسَببه أَنَـُّهْم َلمَّا َدَخُلوا اْلَمْعُهوَدة َذات الرُُّكوع ، َوالسُُّجود ، َوهل 
ن  ي اْلبَـْيت ،  اْلَكْعَبة أَْغَلُقوا اْلَباب ، َواْشتَـَغُلوا ب الدَُّعاء  ، فـََرَأى ُأَساَمة النَّيب  َية م ْن نـََواح  يَْدُعو ، مُثَّ ا ْشتَـَغَل ُأَساَمة ب الدَُّعاء  يف  نَاح 

ن  يَ  َوالنَّيب  ن يف  نَاح  ْنُه ، مُثَّ َصلَّى النَّيب  فـََرآُه ب اَلل ل ُقْرب ه  ، وملَْ يـَرَُه ُأَساَمة ل بُـْعد ه  َواْشت َغاله ، وََكاَنْت َصاَلة  ة ُأْخَرى ، َوب اَلل َقر يب م 
ْغاَلق  اْلَباب َمَع بـُْعده َواْشت َغاله ب الدَُّعاء  ، َوَجازَ  َا .  َخف يَفة فـََلْم يـََرَها ُأَساَمة إل    لَُه نـَْفيَها َعَماًل ب ظَنن ه  ، َوأَمَّا ب اَلل َفُحقن َقَها فََأْخبَـَر هب 

 .وفيه اختصاص السنابق بالبقعة الفاضلةقال ابن حجر مبيناً بعض فوائد احلديث : -5
 . وفيه السنؤال عن العلم واحلرص فيه 

 ا.ليعمل هب وفضيلة ابن عمر لشدنة حرصه على تتبنع آثار الننيبن 
يف بعض املشاهد الفاضلة وَيضره من هو دونه فيطنلع على ما مَل يطنلع  وفيه أنن الفاضل من الصنحابة قد كان يغيب عن الننيبن 

 عليه، ألنن أبا بكر وعمر وغريمها ممنن هو أفضل من بالل ومن ذكر معه مَل يشاركوهم يف ذلك.
َفُع , َوَلْوال َأين ِ  ) أَنَُّه َجاَء إَل احْلََجرِ  َعْن ُعَمَر  - 225 اأَلْسَوِد , فـََقبـََّلُه . َوقَاَل : إين ِ أَلْعَلُم أَنَّك َحَجر  , ال َتُضرُّ َوال تـَنـْ

 . يـَُقبِ ُلَك َما قـَبـَّْلُتَك (  رَأَْيُت النَِّبَّ 
------------------ 

 إمنا فعل ذلك ليسمع احلاضرين.وظاهره أنه خاطبه بذلك ، و ر ( َوقَاَل : إين ِ أَلْعَلُم أَنَّك َحجَ  )
ا قال ذلك عمر ، ألنن النناس كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام فخشي عمر أن يظنن اجلهنال أنن استالم احلجر  قال الطنَّبين: إمنن

رسول هللا  أن يعلم النناس أنن استالمه اتنباع لفعل من باب تعظيم بعض األحجار كما كانت العرب تفعل يف اجلاهلينة ، فأراد عمر
 .ال ألنن احلجر ينفع ويضرن بذاته كما كانت اجلاهلينة تعتقده يف األوثان ، 

 وتقبيله . احلديث دليل على مشروعية استالم احلجر األسود
  أحوال استالم احلجر األسود: 

 [ .أن يستلم احلجر ويقبله ، وهذا أعالها ]واملسح يكون باليد اليمىن ألن اليد اليمىن تقدم للتعظيم -أ 
َفُع، َوَلْواَل َأينن  رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ   :أَنَُّه قـَبََّل َاحلََْجَر اأَْلَْسَوَد  حلديث الباب ) يـَُقبن ُلَك َما  فـََقاَل: إ ينن  أَْعَلُم أَنََّك َحَجٌر اَل َتُضرُّ َواَل تـَنـْ

 .ر اتباعاً  هل ولرسوله[ قـَبـَّْلُتَك (  ُمتـََّفٌق َعَلْيه  . ]هذا من فقه عمر : أن تقبيل احلج
 إن مل يتمكن ، استلمه بيده وقبل يده . -ب 

 ( متفق عليه . يـَْفَعُلهُ   رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر َيْسَتل ُم احلََْجَر ب َيد ه  مُثَّ قـَبََّل يََدُه َوقَاَل َما تـَرَْكُتُه ُمْنُذ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّ  ) َعْن نَاف ٍع قَاَل 
خبالف الرنكن اليماينن فيستلمه فقط ، واالستالم املسح باليد  ل باب اجلمع بني التنسليم والتنقبيفاد منه استحويستقال ابن حجر : 

 بالفم . والتنقبيل
 أن يستلمه بشيء يف يده ، ويقبل ذلك الشيء . -ج 

 ُم اَلرُّْكَن مب  ْحَجٍن َمَعُه، َويـُْقبن ُل اَْلم ْحَجَن ( َرَواُه ُمْسل ٌم .َيُطوُف ب اْلبَـْيت  َوَيْسَتل   قَاَل ) رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ   َعْن َأيب  اَلطَُّفْيل  
 هو عصا حمنية الرأس .احملجن [  ]  

 إن مل يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . -د 
 ال لكونه حجراً أو حمبة له . تعظيماً  هل تعاىل واتباعاً للرسول : استالم احلجر األسود احلكمة من تقبيل و  -2
 .استالم الركن اليماين  يشرع -3

َر اَلرُّْكنَـنْي  اَْلَيَمان يَـنْي ( رواه مسلم . حلديث ابن  ُعَمر قَاَل ) ملَْ أََر َرُسوَل َاَّللَّ    َيْسَتل ُم م ْن اَْلبَـْيت  َغيـْ
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 سح الركنني اآلخرين .أمجعت األمة على استحباب استالم الركنني اليمانيني ، واتفقت اجلماهري على أنه ال مي قال النووي :
خاصة ألهنا على قواعد  إمنا استلم اليمانيني ال يستلم إال الركنيني اليمانيني دون الشاميني ، فإن النيب  قال شيخ اإلسالم :

 .إبراهيم 
  عند استالم الركن اليماين ال يقل شيئاً ال تكبري وال غريه ، ألن ذلك مل يرد عن النيب . 
 م الركن اليماين ، مل تشرع اإلشارة إليه بيده .إن مل يتمكن من استال 
 عند استالم احلجر : هللا أكَّب .يسن أن يقول  -4

ُهَما َي اَّللَُّ َعنـْ ُّ صلى)، قَاَل َعن  اْبن  َعبَّاٍس، َرض  ( َدُه وََكبـَّرَ ب اْلبَـْيت  َعَلى بَع رٍي ُكلََّما أََتى الرُّْكَن َأَشاَر إ لَْيه  ب َشْيٍء َكاَن ع نْ  طَاَف النَّيب 
 رواه البخاري .

 اإلشارة تكون باليد اليمىن دون اليدين مجيعاً. 
 هل يشرع قول بسم هللا ؟ 

 أنه كان يقول ) بسم هللا ( . مل ينقل يف ذكر صفة حج النيب 
صحيح ، كما قال  لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم احلجر قال : باسم هللا وهللا أكَّب ، أخرجه البيهقي وغريه بإسناد

 النووي واحلافظ .
 عظيم .استالم احلجر فضل  ورد يف-5

ن  ََيُطَّان  اخلَْطَايَا َحطًّاً ( رواه أمحد عن ابن عمر . قال   ) إ نَّ َمْسَح احلََْجر  اأَلْسَود  َوالرُّْكن  اْلَيَماين 
ينطق به، يشهد على من استلمه حبق (  رواه الرتمذي عن  ) وهللا ليبعثنه هللا يوم القيامة، له عينان يبصر هبما، ولسان وقال 

 ابن عباس .
 إن مشروعية تقبيل احلجر األسود مشروطة بعدم إيذاء الناس باملزامحة واملدافعة، فإنه يف هذه احلالة ترك االستالم أفضل .-6
 طوافه .يف آخر شوط عند االنتهاء ال يستلم وال يقبل احلجر األسود وال يكَّب ألنه انتهى -7
 هل يشرع تقبيل احلجر األسود واستالمه يف غري نسك من حج أو عمرة ؟-8
 اجلمهور على املنع . 

ويف قول عمر هذا التنسليم للشنارع يف أمور الدنين وحسن االتنباع فيما مَل يكشف عن معانيها، وهو قاعدة قال ابن حجر : -9
جر األسود خاصنة م احلكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض اجلهنال من أنن يف احلفيما يفعله ولو مَل يعل عظيمة يف اتنباع الننيبن 

 .ترجع إىل ذاته 
ك . يبادر إىل بيان األمر ويوضنح ذل وفيه بيان السننن بالقول والفعل، وأنن اإلمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن

 )الفتح( .
، ومقابر األنبياء والصاحلني ،  جوانب البيت ، ومقام إبراهيم ، وحجرة النيب  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وأما سائر-10

 وصخرة بيت املقدس ، فالطواف هبا واستالمها وتقبيلها من أعظم البدع احملرمة باتفاق األئمة األربعة .

 تضر وال تنفع ( لئال يغرت قال النووي يف شرح مسلم عن حديث عمر : ) إنك ال تضر وال تنفع ( قال : وإمنا قال : ) ال-11
بعض قرييب العهد باإلسالم الذين ألفوا عبادة األحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصري يف تعظيمها ، فخاف عمر 

ذا أن يراه بعضهم يقبله ويعين به ، فتشتبه عليه ، فبنين له أنه حجر خملوق كباقي املخلوقات اليت ال تضر وال تنفع وأشاع عمر ه
 يف املوسم ليشهد يف البلدان ، وَيفظ عنه أهل املوسم .
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يؤخذ من كالم عمر أصل شرعي عظيم ، وهو أن األصل يف العبادات احلظر واملنع ، فال يشرع منها إال ما شرعه هللا -12
 ك .ورسوله ، فال جمال للرأي واالستحسان يف ذل

 :ج عند استالم احلجر األسود بعض األخطاء الِت يقع فيها املعتمرون واحلجا فائدة : 
 اإلشارة باليدين كهيئة التكبري للصالة عند حماذاة احلجر األسود، والصواب اإلشارة باليد اليمىن فقط، وال يشري بيديه .-1
اقة الوقوف الطويل عند حماذاة احلجر األسود ،وهذا ال جيوز خاصة عند الزحام ملا يف ذلك من الضرر، واإليذاء للطائفني، وإع-2

 سريهم ،والسنة يف ذلك اإلشارة إىل احلجر إذا حاذاه مع التكبري وال يقف ألجل ذلك .
 األسود، أي: بينه وبني الركن اليماين، وهذا من الغلو يف الدين الذي هنى عنه التكبري قبل حماذاة احلجر -3

يقي النافع هو إتباع الشريعة ،وعدم التقدم ، وادعاء بعض احلجاج أنه يفعل ذلك احتياطًا غري صحيح،فاالحتياط احلقالنيب 
 الطواف يبتدئ باحلجر األسود ال قبله . بني يدي هللا ورسوله وهو أن

تكرار التكبري عند حماذاة احلجر األسود ، فبعض الطائفني إذا حاذى احلجر األسود وقف مث بدأ يكَّب عدة تكبريات، وهذا  -4
 . خطأ، والصواب أن التكبري يكون مرة واحدة

تقبيل اليد عند اإلشارة إىل احلجر األسود، وهذا خالف السنة فالصواب أن التقبيل لليد ال يكون إال إذا مست احلجر -5
 . األسود، أما إذا مل يستطع استالم احلجر، وأشار إليه بيده اليمىن فإنه ال يقبلها ، هذه هي سنة رسول هللا 

ر األسود أو الركن اليماين ميسحه بيده اليسرى كاملتهاون به، وهذا خطأ فإن اليد بعض احلجاج واملعتمرين عندما ميسح احلج -6
اليمىن أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى ال تُقدَّم إال لألذى، كاالستنجاء، واالستجمار، واالمتخاط هبا، وما أشبه ذلك، 

 وأما مواضع التقبيل واالحرتام، فإنه يكون لليد اليمني .
الشديدة للوصول إىل احلجر األسود لتقبيله ،حىت إنه يؤدي أحيانًا إىل املقاتلة واملشامتة ، فيحصل له بذلك األقوال  املزامحة-7

َق َوالَ  َرَفَث َواَل ُفُسو املنكرة ماال يليق هبذا املكان يف املسجد احلرام قال تعاىل ) احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ف يه نَّ احلَْجَّ َفالَ 
َر الزَّاد  التـَّْقَوى َواتَـّ  َداَل يف  احلَْجن  َوَما تـَْفَعُلوْا م ْن َخرْيٍ يـَْعَلْمُه اَّللُن َوتـََزوَُّدوْا فَإ نَّ َخيـْ ُقون  يَا أُْويل  األَْلَباب ( وهذه املزامحة تذهب ج 

 اخلشوع وتنسي ذكر هللا ،ومها من أعظم املقصود يف الطواف .
حلجر األسود نافع بذاته؛لذلك جتدهم عند استالمهم له ميسحون بأيديهم على بقية أجسادهم ،وهذا جهل اعتقادهم أن ا-9 

عند استالم احلجر : إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أين  فالنافع الضار هو هللا سبحانه وتعاىل ، وقد قال عمر
 يقبلك ما قبلتك ( . رأيت النيب 

 لتقى الفقهي [ .] مقال يف موقع امل
  : يسن دخول البيت بالرجل اليمىن قائاًل الدعاء الوارد عند دخول املسجد ، كبقية املساجد ، ) اللهم صل على حممد فائدة

 ، اللهم افتح يل أبواب رمحتك ( .
: تكرميًا وتعظيمًا وبراً، أوتشريفًا و : اللهم زد هذا البيت أى البيت أن يرفع يديه ويقولوأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسن إذا ر 

، ألن هذه اآلثار كلها ال تصح، فال يعتمد عليها يف نا ربنا بالسالم ، فهذا قول ضعيفاللهم أنت السالم ومنك السالم حي
مل يذكر شيء من هذه  إثبات حكم شرعي )فال يصح ذكر وال دعاء عند رؤية البيت(  وجابر الذي نقل حجة النيب 

 ر.األذكا
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َوَأْصَحابُُه َمكََّة . فـََقاَل اْلُمْشرُِكوَن : إنَُّه يـَْقَدُم  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  - 226
ُهْم مُحَّى يـَْثِرَب . فََأَمَرُهْم النَِّبُّ  الثَّالثََة , َوَأْن ََيُْشوا َما بـَنْيَ الرُّْكنَـنْيِ , َوِلَْ ََيْنَـْعُهْم َأْن  َأْن يـَْرُمُلوا اأَلْشَواطَ  َعَلْيُكْم قـَْوم  َوَهَنتـْ

 . يـَْرُمُلوا اأَلْشَواَط ُكلََّها : إالَّ اإِلبـَْقاُء َعَلْيِهْم (
َأوََّل  -َة إَذا اْستَـَلَم الرُّْكَن اأَلْسَوَد ِحنَي يـَْقَدُم َمكَّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ  -227

 . (َُيُبُّ َثالثََة َأْشَواٍط  -َما َيُطوُف 
------------- 

ُهمْ )   بتخفيف اهلاء وتشديدها. أي: أضعفتهم.(  َوَهَنتـْ
ا ذكر اب سم املدينة الننبوينة يف اجلاهلينة، وهنى الننيبن ( ا يـَْثِربَ )  عبناس ذلك حكاية: لكالم ن عن تسميتها بذلك، وإمنن

 ، ويف رواية اإلَساعيلين " فأطلعه هللا على ما قالوا ".املشركني
أي: إنن بعض  (.. أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون: يثرب وهي املدينة )  قال أنَّ النيب  وأخرج البخاري عن أيب هريرة 

 املنافقني يسمنيها يثرب ، واَسها الذي يليق هبا املدينة.
لريى املشركون قوته. فقال املشركون: هؤالء الذين ) أي: اليمانيني. وملسلٍم من هذا الوجه يف آخره  ( َوَأْن ََيُْشوا َما بـَنْيَ الرُّْكنَـنْيِ ) 

ا، ني مشو وكانوا إذا تواروا عن قريش بني الرنكن ). وعند أيب داود من وجٍه آخر ( زعمتم أنن احلمنى وهنتهم، هلؤالء أجلد من كذا 
 ا ( .وإذا طلعوا عليهم رملو 

 احلديث دليل مشروعية الرمل يف طواف القدوم يف األشواط الثالثة األوىل . -1
 : مباحث الرمل 
 . تعريفه 

 : قال العلماء : الرمل هو إسراع املشي مع تقارب اخلطا  . قال النووي
 . يكون يف طواف القدوم 

واالضطباع يف طواف العمرة ويف طواف القدوم مث قال : َوال ُيَسنُّ الرََّمُل وذكر ابن قدامة يف ) املغين ( استحباب الرمل 
 َّ َوى َما ذََكْرنَاُه ؛ أَلنَّ النَّيب  َا َرَمُلوا َواْضطَبَـُعوا يف  َذل ك . َواالْضط َباُع يف  َطَواٍف س   َوَأْصَحابَُه إمنَّ

  سنة .حكمه 
 ) حىت إذا أتينا البيت استلم الركن ، فرمل ثالثاً ومشى أربعاً ( .وفيه   حلديث جابر الطويل يف صفة حج النيب -أ

 وحلديث الباب . -ب
 يستحب يف األشواط الثالثة األول , واملشي يف األربعة الباقية . 

النيب وهو سنة يف األشواط الثالثة األول من طواف القدوم، وال نعلم فيه بني أهل العلم اختالفاً، وقد ثبت عن  : قال يف املغين
 .  ًأنه رمل ثالثاً ومشى أربعا 

يع  الطَّْوفَات   وقال النووي ٍد َوُهَو َأنَّ االْضط َباَع َمْسُنوٌن يف  مجَ  َا : َلك ْن يـَْفرَت ُق الرََّمُل َواالْضط َباُع يف  َشْيٍء َواح  السَّْبع  ، َوأَمَّا الرََّمُل إمنَّ
ي  ر  .ُيَسنُّ يف  الثَّاَلث  اأُلَول  َومَيْش   يف  اأَلْربَع  اأَلَواخ 

 إظهار القوة واجللد للمشركني .: حلكمة منه ا 
ُّ حلديث الباب ) ...  ُهْم مُحَّى يـَْثر َب . فََأَمَرُهْم النَّيب  َأْن يـَْرُمُلوا اأَلْشَواَط الثَّالثََة ،  فـََقاَل اْلُمْشر ُكوَن : إنَُّه يـَْقَدُم َعَلْيُكْم قـَْوٌم َوَهَنتـْ

 ... ( . ُشوا َما بـَنْيَ الرُّْكنَـنْي  َوَأْن ميَْ 
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 فِإن قيل : ما احلكمة يف الرمل بعد زوال علته الِت شرع من أجلها ؟ 
أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ، ال ينايف أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به املسلمون نعمة هللا عليهم حيث  اجلواب : 

 كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .
 رمل يف حجة الوداع بعد زوال العلة املذكورة . ا يؤيده أن رسول هللا ومم
 . الرمل يكون من احلجر إل احلجر 

 رمل من احَلَجر إىل احلجر ( . حلديث ابن عمر ) أن رسول هللا 
 :وهذا يقدم على حديث ابن عباس 

م سبع ، وأما حديث ابن عمر : ) أن النيب كان يف عمرة القضاء يف ذي القعدة عا  -حديث الباب  – حديث ابن عباسألن 
  ، رمل من احلجر إىل احلجر ( كان يف حجة الوداع ، فيكون هذا ناسخًا للمشي بني الركنني الثابت يف حديث ابن عباس

 ألنه متأخر عنه .
املطاف من احلََْجر إىل  يف شرح حديث ابن عمر )رمل من احلَجر إىل احلجر(: فيه بيان أن الرََّمل ُيشرع يف مجيع قال النووي

أن يـَْرُملوا ثالثة أشواط، وميشوا ما بني الرَّكنني، فمنسوخ باحلديث  احلََْجر، وأما حديث ابن عباس ... قال : وأمرهم النيب 
ا األول؛ ألن حديث ابن عباس كان يف ُعمرة القضاء سنة سبع، قبل فتح مكة ، وكان يف املسلمني ضعف يف أبداهنم، وإمنا َرملو 

ني هذين إظهاراً للقوة، واحتاجوا إىل ذلك يف غري ما بني الرَُّكنني اليمانيني؛ ألن املشركني كانوا جلوساً يف احلْ ْجر، وكانوا ال يروهنم ب
حجة الوداع َسنة َعشر َرَمل م ن احلََْجر إىل احلََْجر، فوجب األخذ هبذا  الركنني، ويروهنم فيما سوى ذلك، فلما حج النيب 

 أخر .املت
بعد ذلك عمرة اجلعرانة ومكة  بعد ذكر حديث ابن عباس : وكان هذا يف عمرة القضية ، مث اعتمر رسول هللا  وقال ابن تيمية

 دار إسالم ، مث حج حجة الوداع وقد نفى هللا الشرك وأهله ورمل من احَلَجر إىل احلجر .
  الذين ال يشرع هلم الرمل: 

 أهل مكة . أواًل :
 : واختلفوا يف أهل مكة إذا َحجوا هل عليهم َرَمل أم ال ؟ فكان ابن عمر ال يرى عليهم َرماًل إذا طافوا بالبيت  الْب قال ابن عبد

  َرمْحَُة اَّللَّ  َعَلْيه َما . : َولَْيَس َعَلى أَْهل  َمكََّة َرَمٌل . َوَهَذا قـَْوُل اْبن  َعبَّاٍس ، َواْبن  ُعَمَر ، وقال ابن قدامة
 اْبُن ُعَمَر إَذا َأْحَرَم م ْن َمكََّة ملَْ يـَْرُمْل .  وََكانَ 

 والسبب أنه ليس هلم طواف ُقُدوم ؛ ألهنم م ن حاضري املسجد احلرام .
 النساء فال يشرع هلن الرمل . الثاين :

دنة السعي بني الص قال النووي فا واملروة . ولو ترك الرَُّجل : اتفق العلماء على أن الرََّمل ال ُيشرع للنساء ، كما ال ُيشرع هلن ش 
 الرََّمل حيث ُشرع له فهو تارك ُسنة ، وال شيء عليه .

 إذا ِل يرمل يف األشواط الثالثة األول فهل يشرع له قضاء يف األربعة الباقية ؟ 
 ال يشرع قضاؤه ، ألنه سنة فات حملها .

َنَّ السُّنَّة يف  اأْلَْربَع  : قَاَل َأْصَحابَنا: فـََلْو َأَخلَّ ب الرََّمل  يف   قال النووي ر؛ أل  الثَّاَلث اأْلَُول م ْن السَّْبع ملَْ يَْأت  ب ه  م ْن اأْلَْربَع اأْلََواخ 
ُه ، َوَلْو ملَْ مُيْك نُه الرََّمل ل لزَّمْحَة  َأَشاَر يف  َهْيَئة َمْشي ريَة اْلَمْشي َعَلى اْلَعاَدة َفاَل يـَُغرين  َفة الرَّ اأْلَخ  َمل ، َوَلْو ملَْ مُيْك نُه الرََّمل ب ُقْرب  ه إ ىَل ص 

يَلة الرَّمَ  َنَّ َفض  َها فَاأْلَْوىَل َأْن يـََتَباَعد َويـَْرُمل ؛ أل  ل َهْيَئة ل ْلع َباَدة  يف  نـَْفسَها ، َواْلُقْرب م ْن اْلَكْعَبة اْلَكْعَبة ل لزَّمْحَة  َوأَْمَكَنُه إ َذا تـََباَعَد َعنـْ
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َها أَْوىَل .َهْيَئة يف  َمْوض    ع اْلع َباَدة اَل يف  نـَْفسَها ، َفَكاَن تـَْقد مي َما تـََعلََّق ب نَـْفس 
 : ال يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه يف الثالثة مل يقضه يف األربعة الباقية . وقال ابن حجر

 . الرنياء املذموم جواز إظهار القونة بالعدنة والسنالح وحنو ذلك للكفنار إرهاباً هلم، وال يعدن ذلك من -2
ا كانت بالفعل أوىل.-3  وفيه جواز املعاريض بالفعل كما جيوز بالقول، ورمبن
 ليس الرمل هو هز الكتفني كما يفعله بعض اجلهلة ] قاله الشيخ ابن عثيمني [ .-4

 مباحثه :وممن يسن يف طواف القدوم االضطباع ،  فائدة :
 تعريفه :أواًل : 

 بطه األمين ، ويرد طرفه على منكبه األيسر ، ويكون منكبه األمين مكشوف .هو أن يدخل إزاره َتت إ 
 حكمه :ثانياً : 

 سنة ، وهذا قول مجاهري العلماء . 
 .رواه الرتمذي  طاف مضطبعاً وعليه برد (  ) أن النيب  حلديث يعلى ابن أمية 

مث قذفوها على لوا بالبيت وجعلوا أرديتهم َتت آباطهم ، وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة ، فرم ) أن رسول هللا  وعن ابن عباس 
 د .رواه أبو داو  عواتقهم اليسرى ( 

 احلكمة منه :ثالثاً : 
 أنه يعني على إسراع املشي . 

 يكون االضطباع يف طواف القدوم يف األشواط السبعة كلها .رابعاً : 
من احلجيج حيث يضطبعون من اإلحرام إىل أن َيلوا ، خطأ  ال يشرع االضطباع يف غري الطواف ، وما يفعله كثريخامسًا : 

 وخالف السنة .
 (. يف َحجَِّة اْلَوَداِع َعَلى بَِعرٍي , َيْسَتِلُم الرُّْكَن ِبِْحَجنٍ  اَف النَِّبُّ ـَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) طَ  - 228

---------- 
راكبًا على أننه كان عن شكوى، وأشار بذلك إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -محل البخاريُّ سبَب طوافه (  َعَلى بَِعريٍ  )قوله  -1

  مكنة وهو يشتكي. فطاف على راحلته. ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبناس أيضاً بلفظ: قدم الننيبن 
 اس ، وليسألوه.طاف راكباً لرياه النن  ووقع يف حديث جابر عند مسلم: أنن الننيبن  

فيحتمل: أن يكون فعل ذلك لألمرين، وحينئٍذ ال داللة فيه على جواز الطنواف راكبًا لغري عذر، وكالم الفقهاء يقتضي اجلواز إالَّ 
 .وكذا أمن سلمة كان قبل أن َيونط املسجد أنن املشي أوىل، والرنكوب مكروه تنزيهاً، والذي يرتجنح املنع ، ألنن طوافه 

 املعىن أننه يومئ بعصاه إىل الرنكن يصيبه.(  َتِلُم الرُّْكَن ِبِْحَجنٍ َيسْ  )
 زاد مسلم من حديث أيب الطنفيل " ويقبنل احملجن " وله من حديث ابن عمر ، أننه استلم احلجر بيده ، مثن قبنله. ورفع ذلك.

 . َيْسَتِلُم ِمْن اْلبَـْيِت إالَّ الرُّْكنَـنْيِ اْلَيَمانِيَـنْيِ ( ) َِلْ َأَر النَِّبَّ َعْن َعْبِد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل  - 229
---------- 

أي: دون الرنكنني الشنامينني، واليمانيان تثنية ميان واملراد هبما الرنكن األسود والذي يسامته من مقابلة  إالَّ الرُّْكنَـنْيِ اْلَيَمانِيَـنْيِ () 
 .ل: لألسود مياٍن تغليباً وقي،  الصنفا

 احلديث تقدم شرحه .-1
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 ن .أمجعت األمة على اسـتحباب استالم الركنني اليمانيني ، واتفق اجلماهري على أنه ال ميسح الركنني اآلخري قال النووي :
ا الركنان اآلخران فيقال هلما: واعلم أن للبيت أربعة أركان، الركن األسود والركن اليماين ويقال هلما: اليمانيان، وأم أيضًا :قال و 

، والثانية: كونه فيه احلجر األسود ،وأما اليماين ففيه  الشاميان، فالركن األسود فيه فضيلتان: إحدامها: كونه على قواعد إبراهيم 
 فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم.

 خص احلجر األسود بشيئني االستالم والتقبيل للفضيلتني. وأما الركنان اآلخران فليس فيهما شيء من هاتني الفضيلتني؛ فلهذا
إمنا استلم اليمانيني خاصة ألهنا على قواعد  ال يستلم إال الركنيني اليمانيني دون الشاميني، فإن النيب  : ابن تيميةقال و 

 إبراهيم.
على قواعد إبراهيم. وللثناين الثنانية فقط، وليس يف البيت أربعة أركان، األونل له فضيلتان: كون احلجر األسود فيه، وكونه  : فائدة

 لآلخرين شيء منهما، فلذلك يقبنل األونل ويستلم الثناين فقط ، وال يقبنل اآلخران وال يستلمان، هذا على رأي اجلمهور.
 .واستحبن بعضهم. تقبيل الرنكن اليماينن أيضاً 

ركن الذي فيه احلجر األسود، وهو آخر ما مير عليه من األركان يف طوافه، الركن اليماين قبلة أهل اليمن، ويلي ال ابن قدامة :قال 
وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه احلجر األسود وهو قبلة أهل خراسان، فيستلمه ويقبله، مث يأخذ على ميني نفسه، وجيعل البيت 

كنان يليان احلجر، فإذا وصل إىل الرابع وهو الركن على يساره، فإذا انتهى إىل الركن الثاين، وهو العراقي، مل يستلمه، وهذان الر 
 اليماين، استلمه.

 مث قال رمحه هللا: والصحيح أنه ال يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم.
 باُب التَّمتُّعِ 

َعةِ  -230 ؟ فَأََمَرين هِبَا , َوَسأَلَْتُه َعْن اهْلَْدِي ؟  َعْن َأِب ََجَْرَة َنْصِر ْبِن ِعْمَراَن الضَُّبِعيِ  , قَاَل ) َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن اْلُمتـْ
أَْيُت يف اْلَمَناِم : َكَأنَّ إْنَساناً فـََقاَل : ِفيِه َجُزور  , َأْو بـََقَرة  , َأْو َشاة  , َأْو ِشْرك  يف َدٍم قَاَل : وََكاَن نَاس  َكرُِهوَها , فَِنْمُت . فـَرَ 

ُرور  , َوُمتْـ  ثـَْتُه . فـََقاَل : اَّللَُّ َأْكبَـُر ُسنَُّة َأِب اْلَقاِسِم يـَُناِدي : َحجٌّ َمبـْ  ( . َعة  ُمتَـَقبـََّلة  . فَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس َفَحدَّ
---------- 

 أي متعة احلج ، أي َيرم بالعمرة يف أشهر احلج وَيل منها ، مث َيرم باحلج من عامه . (املتعة ) 
َا.  نَاٌس َعْن َذل َك فَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس َفَسأَْلُتُه َعْن َذل َك فََأَمَرين   مَتَتـَّْعُت فـَنَـَهاين   )  الَ قَ  يَّ مَجْرََة الضَُّبع   َأيَب  عن مُثَّ اْنطََلْقُت  -قَاَل  -هب 

ُروٌر  يَمَنام   آٍت يف   إ ىَل اْلبَـْيت  فَن ْمُت فَأَتَاين   رَأَْيُت فـََقاَل اَّللَُّ  يفَأَتـَْيُت اْبَن َعبَّاٍس فََأْخبَـْرتُُه ب الَّذ   -قَاَل  -فـََقاَل ُعْمَرٌة ُمتَـَقبـََّلٌة َوَحجٌّ َمبـْ
م    ( . َأْكبَـُر اَّللَُّ َأْكبَـُر ُسنَُّة َأىب  اْلَقاس 

 أي أستمر عليها .(  فأمرين هبا) 
 ( أي : عن وجوب اهلدي على املتمتع وصفته . َوَسأَلَْتُه َعْن اهْلَْدِي ؟ )

 يم وضم الزاي أي بعري ذكراً كان أو أنثى .بفتح اجل (جزور ) 
الشيء الواحد عن مجاعة ، وهو موافق ملا رواه مسلم عن جابر  ئبكسر الشني أي مشاركة يف دم ، حيث جيز (  شرك يف دم) 

وهبذا قول  أن نشرتك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة ( مهلني باحلج ، فأمرنا رسول هللا  قال ) خرجنا مع رسول هللا 
 الشافعي واجلمهور ، سواء كان اهلدي تطوعاً أو واجباً .

 هذه عمرة متقبلة .: أي (  عمرة متقبلة) 
 هذه السنة .: أي (  سنة أِب القاسم) 
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 .مشروعية التمتع بالعمرة إىل احلج  -1
 التمتع ، والقران ، واإلفراد . : هيوأنساك احلج ثالثة 

 لم اإلمجاع على أنه جيوز احلج بكل نسك من األنساك الثالثة لكل مكلف على اإلطالق .وقد ذكر غري واحد من أهل الع
: وأمجعوا على أنه يصح احلج بكل نسك من أنساك ثالثة: التمتع ، واإلفراد ، والقران ، لكل مكلف على  فقد قال ابن هبرية

 اإلطالق .
 الصحابة والتابعني ومن بعدهم . : مذهبنا جواز الثالثة وبه قال العلماء وكافة وقال النووي

: ويف حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه : أن التمتع جائز وأن اإلفراد جائز وأن القران جائز  وقال ابن عبد الْب
 وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم .

 ختلفوا يف األفضل .: وأمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة شاء ، وا وقال ابن قدامة
 :  ال اختالف بني الفقهاء يف جواز اإلفراد ، والتمتع ، والقران ، وإمنا اختلفوا يف األفضل . وقال املاوردي

وهذا الذي ذكره مجاعة من أهل العلم ، وهو اإلمجاع على جواز اإلحرام بأي نسك من األنساك الثالثة ، ليس حمل إمجاع وال 
 اتفاق على الصحيح .

: ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب ، وأن كل من طاف بالبيت وسعى ومل  شيخ اإلسالم ابن تيمية قال
يكن معه هدي ، فإنه َيل من إحرامه ، سواء قصد التحلل أم مل يقصده ، وليس عند هؤالء ألحد أن َيج إال متمتعا . وهذا 

 ة البحوث اإلسالمية ( .) جملمذهب ابن حزم وغريه من أهل الظاهر .   
 والدليل على جواز األنساك الثالثة :

ن  -أ َها قَاَلْت ) َخَرْجَنا َمَع اَلنَّيب  َي َاَّللَُّ َعنـْ َجٍن َوُعْمَرٍة، َوم نَّا  َعْن َعائ َشَة َرض  ، َفم نَّا َمْن أََهلَّ ب ُعْمرٍَة، َوم نَّا َمْن أََهلَّ حب  َعاَم َحجَّة  اَْلَوَداع 
َجٍن، َوأََهلَّ َرُسوُل َاَّللَّ  َمْن أَ  َجٍن، أَْو مَجََع َاحلَْجَّ َواْلُعْمَرَة فـَلَ  َهلَّ حب  ، فََأمَّا َمْن أََهلَّ ب ُعْمَرٍة َفَحلَّ، َوأَمَّا َمْن أََهلَّ حب  ْم َيَ لُّوا َحىتَّ  ب احلَْجن 

 َكاَن يـَْوَم اَلنَّْحر ( ُمتـََّفٌق َعَلْيه  .
 هؤالء هم املتمتعون ، فاملتمتع يهل من امليقات بالعمرة، فإذا فرغ منها حل وجوباً، مث أهل باحلج يوم الرتوية .لَّ بُِعْمَرٍة ( ) َفِمنَّا َمْن َأهَ 

 أي : حج مع عمرة ، وهؤالء القارنون .) َمْن َأَهلَّ ِبَجٍ  َوُعْمَرٍة ( 
 وهؤالء املفردون .) ومنا َمْن َأَهلَّ ِبَجٍ  ( 

فقال ) من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن   عنها ، قالت: خرجنا مع رسول هللا رضي هللا وعنها-ب
 يهل حبج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ( .

األفضل  فيه دليل جلواز األنواع الثالثة ، وقد أمجع املسلمون على ذلك ، وإمنا اختلفوا يف  -بعدما أورد احلديثني - قال النووي
 كما سيأيت إن شاء هللا .

 ألنساك الثالثة :صفة ا -2
  ة التمتع :صفأواًل : 

 أن َيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث َيرم باحلج من عامه .
 ال يكون متمتعاً إال إذا مجع هذه األوصاف :

 أن َيرم بالعمرة يف أشهر احلج . أواًل :
 ف والسعي والتقصري .أن يفرغ من العمرة بالطوا ثانياً :
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 : أن َيرم باحلج من عامه .ثالثاً 
 :صفة القران ثانياً : 

 أن َيرم باحلج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً .صفته : 
 وقال ) هل يف هذا الوادي املبارك وقل : عمرة يف حج ( . جاء جَّبيل إىل النيب 

 متمتع ( مث يدخل احلج عليها . وله صورة أخرى : أن َيرم بالعمرة أوالً ) على أنه
مثال : أن َيرم بالعمرة أواًل ) على أنه متمتع ( مث َيدث له عذر ال يتمكن بسببه من إكمال العمرة ، فحينئذ يدخل احلج 

 ليكون قارناً .
افعلي ما  : مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة ، لكنها قبل أن تصل إىل مكة حاضت بسرف ، ... فقال هلا النيب 

 يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت .
 واختلفوا لو أحرم باحلج ) مفرداً ( مث أدخل العمرة عليه على قولني :

 فقيل : ال جيوز .
 ألن فيه إدخااًل لألصغر على األكَّب .

 وقيل : جيوز ، وهذا الصحيح .
 :صفة اإلفراد ثالثاً : 
 حجاً . أن َيرم باحلج مفرداً فيقول : لبيك صفته :

اختلف العلماء يف األفضل من األنساك الثالثة ، وسبب اختالفهم يف ذلك يرجع إىل اختالفهم يف نسك احلج الذي أحرم  -3
 كان قارناً   كان متمتعا ، وروي أنه   كان مفردا ، وروي أنه   قد روي أنه  -كما تقدم   -، وذلك أنه  به النيب 

 عة أقوال :فاختلف العلماء يف األفضل على أرب
 القران أفضل .القول األول : 

 وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق ، ورجحه النووي واملزين .
كان قارنًا ، وهو إمنا    كان قارنًا . قالوا: فلما ثبت أن النيب   واستدلوا باألحاديث الصحيحة ، اليت دلت على أن النيب 

 األنساك . َيتار لنفسه األفضل ، دل على أن القران أفضل
كان قارنًا ، لكن هذا ال يدل على أنه األفضل؛ إذ لو كان القران   ونوقش هذا االستدالل : بأنه وإن كان الصحيح أن النيب 

نقل أصحابه من احلج إىل  من كان قارنًا ومل يسق اهلدي أن يفسخ حجه إىل عمرة ، فالنيب   هو األفضل ملا أمر النيب 
 ميكنه ذلك ، ولو كان القران هو األفضل لكان األمر بالعكس . املتعة ، وتأسف كيف مل

 التمتع أفضل .القول الثاين : 
وبه قال اإلمام أمحد يف الصحيح من املذهب ، والشافعي يف قول ، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي ، وبه قال 

 احلسن وعطاء وطاووس وجماهد .
أمر أصحابه ملا طافوا ،  ، أن النيب  عن ابن عباس وجابر وأيب موسى وعائشة وغريهم استدلوا باألحاديث الصحيحة  -أ

 أن َيلوا وجيعلوها عمرة ، وذلك يف أحاديث صحيحة متفق عليها .
 ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة ( . متفق عليه  كقوله 

 أن يفعلوه .تأسف على فواته ، وأمر أصحابه  فهو 



 574 

، أنه أمر أصحابه يف حجة الوداع ملا طافوا بالبيت وبني  : قد تواترت األحاديث عن النيب  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
الصفا واملروة ، أن َيلوا من إحرامهم وجيعلوها عمرة ، إال من ساق اهلدي ، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حىت يبلغ اهلدي حمله 

 -أي متعة احلج  -ل سلمة بن شبيب ألمحد : يا أبا عبد هللا ، قويت قلوب الرافضة  ملا أفتيت أهل خراسان باملتعة ، هلذا ملا قا
فقال: يا سلمة كان يبلغين عنك أنك أمحق، وكنت أدافع عنك ، واآلن فقد تبني يل أنك أمحق . عندي أحد عشر حديثاً 

 أدعها لقولك ؟  صحيحاً عن رسول 
جيتمع له احلج والعمرة يف أشهر احلج ، مع كماهلا وكمال أفعاهلا على وجـه اليسر والسهولة ، مع زيادة لنسك هو  أن املتمتع -ب

 الدم ، فكان ذلك هو األوىل .
م َن اهْلَْدي  ( وذلك دون أن التمتع منصوص عليه يف كتاب هللا تعاىل ، بقوله تعاىل ) َفَمْن مَتَتََّع ب اْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجن  َفَما اْستَـْيَسَر  -ج

 سائر األنساك .
 أنه أيسر للمكلف . -د

 التمتع أفضل األنساك إال ملن ساق اهلدي فإن القران يف حقه أفضل .القول الثالث : 
 قرن حني ساق اهلدي ، ومنع كل من ساق اهلدي من احلل حىت ينحر هديه  ودليل هذا القول: أن النيب 
 . الراجحوهو وهذا اختيار شيخ اإلسالم 

 أمجع أهل العلم على جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة .  قال ابن قدامة ::  فائدة
 يسن التكبري عند األمر الذي يتعجب منه أو الذي يسر . -1

 للصحابة ) إين ألرجو أن تكون ثلث اجلنة ؟ قال : فكَّبنا ، فقال : إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة ، وقد قال للنيب 
 على التكبري . .. . ( احلديث ، فأقرهم النيب 

: إمنا سن لإلنسان أن يكَّب عند التعجب ، ألنه إذا تعجب من الشيء عظمه ، فإذا استعظم الشيء تذكر  قال بعض العلماء
 أعظم األشياء وأجلها وهو هللا .

 االستئناس بالرؤيا املوافقة للدليل الشرعي . -2
 فرح العامل مبوافقته احلق . -3
 رص السلف على نشر العلم .ح -4
 عرض الرؤيا على العامل . -5

يؤخذ منه  ”:  قال احلافظ ابن حجرجاء يف رواية أن ابن عباس قال أليب مجرة ) أقم عندي فأجعل لك سهمًا من مايل ( 
 ه .إكرام من أخَّب املرء مبا يسر 
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يف َحجَِّة اْلَوَداِع بِاْلُعْمَرِة إَل احلَْجِ  َوَأْهَدى .  تََّع َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ) َتََ  -231
َفِة . َوبََدَأ َرُسوُل اَّللَِّ   َوَأَهلَّ بِاْلُعْمَرِة , ُثَّ َأَهلَّ بِاحلَْجِ  , فـََتَمتََّع النَّاُس َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  َفَساَق َمَعُه اهْلَْدَي ِمْن ِذي احْلَُليـْ

  ُْهم َفِة . َوِمنـْ  َمْن ِلَْ يـُْهِد فـََلمَّا َقِدَم فََأَهلَّ بِاْلُعْمَرِة إَل احلَْجِ  , َفَكاَن ِمْن النَّاِس َمْن َأْهَدى , َفَساَق اهْلَْدَي ِمْن احْلَُليـْ
ْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحَّتَّ يـَْقِضَي َحجَُّه . َوَمْن ِلَْ َيُكْن قَاَل لِلنَّاِس : َمْن َكاَن ِمْنُكْم َأْهَدى , فِإنَُّه ال ُيَِلُّ مِ  َرُسوُل اَّللَِّ 

 , َفَمْن ِلَْ يَِْد َهْديًا فـَْلَيُصْم َثالثََة َأْهَدى فـَْلَيُطْف بِاْلبَـْيِت َوبِالصََّفا َواْلَمْرَوِة , َوْليُـَقصِ ْر َوْلَيْحِلْل , ُثَّ لُِيِهلَّ بِاحلَْجِ  َوْليـُْهدِ 
َعًة إَذا رََجَع إَل َأْهِلِه َفطَاَف َرُسوُل اَّللَِّ َأيَّاٍم يف  ِحنَي َقِدَم َمكََّة . َواْستَـَلَم الرُّْكَن َأوََّل َشْيٍء , ُثَّ َخبَّ   احلَْجِ  َوَسبـْ

ْلَمَقاِم رَْكَعتَـنْيِ , ُثَّ اْنَصَرَف فََأَتى َثالثََة َأْطَواٍف ِمْن السَّْبِع , َوَمَشى َأْربـََعًة , َورََكَع ِحنَي َقَضى َطَواَفُه بِاْلبَـْيِت ِعْنَد ا
َعَة َأْطَواٍف , ُثَّ ِلَْ َُيِْلْل ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحَّتَّ َقَضى حَ  ُه , َوَنََر َهْديَُه يـَْوَم الصََّفا , َوطَاَف بِالصََّفا َواْلَمْرَوِة َسبـْ جَّ

: َمْن َأْهَدى  َحلَّ ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه , َوفـََعَل ِمْثَل َما فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّ  النَّْحِر . َوَأفَاَض َفطَاَف بِاْلبَـْيِت , ُثَّ 
 َوَساَق اهْلَْدَي ِمْن النَّاِس (( .

اْلُعْمَرِة َوِلَْ َتَِلَّ َأْنَت ِمْن َأنَـَّها قَاَلْت : )) يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َما َشْأُن النَّاِس َحلُّوا ِمْن  َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَِّبِ   - 232
 ُعْمَرِتَك فـََقاَل : إين ِ لَبَّْدُت رَْأِسي , َوقـَلَّْدُت َهْدِيي , َفال َأِحلُّ َحَّتَّ َأْنََر (( .

---------- 
 أي أتى بالعمرة واحلج يف سفر واحد ، حيث قرن بينهما . (  ََتَتََّع َرُسوُل اَّللَّ )  

بعد هجرته، ومل َيج بعد هجرته إال مرة واحدة فقط يف السنة العاشرة من  هي احلجة اليت حجها الرسول (  َداعِ يف َحجَِّة اْلوَ ) 
 ودع الناس فيها. َسيت حجة الوداع، ألن النيب ، و  اهلجرة

 أتى باهلدي . أهدى :
 ال هلم ذلك بسرف .أي : قارب دخوهلا ، ألنه قد جاء أنه قمكة (  فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ ) 
 ( أي : ساق اهلدي ، سواء كان قارناً أو معتمراً . : َمْن َكاَن ِمْنُكْم َأْهَدى قَاَل لِلنَّاسِ ) 
 .( للعمرة  َمْن َِلْ َيُكْن َأْهَدى, فـَْلَيُطْف باْلبَـْيتِ و ) 
 .( أي وليطف بالصفا واملروة، أي ل َيْسَع بينهما  َوبالصََّفا َواْلَمْرَوةِ  )
( شعر رأسه. قال النووين: معناه أنه يفعل الطواف، والسعي، والتقصري، ويصري حالالً. وهذا دليل على أن احللق، أو يُـَقصَّرَولْ )

التقصري نسك من مناسك احلجن، وهذا هو الصحيح يف مذهب الشافعين، ومجاهري العلماء. وقيل: استباحة حمظور، وليس 
 بنسك. وهذا ضعيف انتهى.

( أمر مبعىن اخلَّب، أي يصري بالتقصري حالاًل من العمرة، فله فعل ما كان حمظورًا عليه يف اإلحرام، من الطيب،  َوْلَيْحِللْ  )
 واللباس، وإتيان احلالئل، والصيد، وغري ذلك.

 إما لعدم اهلدي ، وإما لعدم ْثنه .(  َفَمْن َِلْ يَِْد َهْدياً ) 
َعًة إَذا رََجَع إَل َأْهِلهِ  فـَْلَيُصْم َثالثََة أَيَّاٍم يف احْلَج ِ )  كما قال تعاىل ) فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا (  َوَسبـْ

 رجعتم ( .
 أي : طواف القدوم .(  َفطَاَف َرُسوُل اَّللَِّ  )
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 أي : ركن احلجر األسود .( َلَم الرُّْكَن َأوََّل َشْيٍء َواْستَـ ) 
 أي : أسرع .( ُثَّ َخبَّ  )
 أي : فرغ منه . ( َورََكَع ِحنَي َقَضى َطَواَفُه بِاْلبَـْيتِ  )
 أي : مقام إبراهيم ، وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السالم وقت بناء الكعبة .(  ْنَد اْلَمَقامِ عِ  )
 أي : صلى ركعتني .( رَْكَعتَـنْيِ  )

الصفا عقب ركعيت الطواف قبل أن يسلتم احلجر، وأنه مل يستلمه حال  توجنه إىل هره أنه ظا ( اْنَصَرَف فَأََتى الصََّفا ُثَّ ) 
الركن، مث خرج مث رجع إىل البيت، فاستلم )  الطويل عند مسلم يف صفة حجة النيبن  الطواف، لكن ثبت يف حديث جابر 

كان يستلم الركن اليماين،  أن النيبن )  –رضي اَّللَّ تعاىل عنهما  -حديث ابن عمر  ا ( وللنسائي منمن الباب إىل الصف
 ة ( .يماين، واحلجر األسود يف كلن طوفال يدع أن يستلم الركن ال  كان رسول اَّللَّ د )  وأليب داو  ( واحلجر يف كلن طواف

 أي : سعى .(  َوطَافَ  
َعَة َأْطَواٍف بِالصََّفا وَ  )  أي : سبعة أشواط .( اْلَمْرَوِة َسبـْ
أي : بقي على إحرامه مل َيلن له شيء من حمظورات اإلحرام حىت قضى (  َقَضى َحجَُّه َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحَّتَّ ُثَّ ِلَْ َُيِْلْل ِمْن  )

 حجة يوم النحر ورمى مجرة العقبة .
 طواف اإلفاضـــة .( َفطَاَف بِاْلبَـْيِت َوَنََر َهْديَُه يـَْوَم النَّْحِر . َوَأفَاَض ) 
 أي : ُمنع منه ، ومنه إتيان احلالئل .( ْيٍء َحُرَم ِمْنُه ْن ُكلِ  شَ ُثَّ َحلَّ مِ )  

 هلم بذلك . أي : ِبعل نسكهم عمرة بأمره ( َما َشْأُن النَّاِس َحلُّوا ِمْن اْلُعْمَرِة ) 
أن و أهنا رضي هللا عنها ظنت املراد هبا عمرته اليت قرهنا مع حجته ، ) وهذا على أنه كان قارناً ( أ( َوِلَْ َتَِلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك ) 

 جعل إحرامه عمرة كما أمر أصحابه بذلك . النيب 
تلبيد الشعر : أن جُيعل فيه شيء من صمغ أو حنوه عند اإلحرام لينضم الشعر ، ويلتصق أي : شعر رأسي ، و ( لَبَّْدُت رَْأِسي ) 

 بعضه ببعض .
 اً يُعرف به كونه هدياً .وتقليده : أن يُعلنق عليه شيئ( َوقـَلَّْدُت َهْدِيي  )

 أي : فال أَتلل من اإلحرام حىت أفرغ من عمل احلج بنحر اهلدي يوم النحر . ال َأِحلُّ َحَّتَّ َأْنََر (فَ ) 
هو حممول على التمتنع اللغوين، وهو (  متتنع)  : قوله-رمحه اَّللَّ تعاىل-عياض  قال القاضي ( تََّع َرُسوُل اَّللَِّ َتََ قوله )  -1
أحرم أوناًل باحلجن مفرًدا، مث أحرم بالعمرة، فصار قارنًا يف آخر أمره، والقارن هو  -صلى اَّللَّ عليه وسلم  -قران، ومعناه أنه ال

 ل .متمتنع من حيث اللغة، ومن حيث املعىن؛ ألنه ترفنَه باَتاد امليقات، واإلحرام، والفع
ان اصطالح بل القر عند الصحابة كان شامالً للقران أيًضا، وإطالقه على ما يقا أن التمتنع ؛: اعلم-رمحه اَّللَّ تعاىل-وقال السندين 

القران؛ توفيًقا بني األحاديث. واملعىن انتفع  كان قارنًا، فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا يف شأنه  حادث، وقد جاء أن النيبن 
أ بالعمرة" أنه قدنم العمرة ذكرًا يف التلبية، فقال: "لبيك عمرًة بالعمرة إىل أن حجن، مع اجلمع بينهما يف اإلحرام. ومعىن قوله: "بد

 اً .وحج
 ، هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال : اختلف يف حج النيب -2

 

 اً .كان مفرد أن النيب   القول األول :
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 قاضي عياض .وبه قال اإلمام مالك ، والشافعي يف قول من أقواله ، واختاره البيهقي وابن عبد الَّب وال 
 ب احلَْجن  ( . َوأََهلَّ َرُسوُل َاَّللَّ  )…حلديث الباب  -أ

 أهل باحلج ( رواه البخاري . وعن عائشة ) أن رسول هللا -ب
 باحلج مفرداً ( . وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال ) أهللنا مع رسول هللا -ج

 ا مسلم .أهل باحلج مفرداً ( روامه ويف رواية ) أن رسول هللا 
 أفرد احلج ( رواه مسلم . ) أن رسول هللا  عن جابر -د

 كان متمتعاً .  : أن  القول الثاين
 وهو قول للشافعي .

 ومل ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ... ( متفق عليه . قال ) متتعنا مع رسول هللا  عن عمران بن حصني -أ
 عنا معه ( رواه مسلم .وعنه قال ) متتع نيب هللا ومتت -ب
يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج ، وأهدى، وساق اهلدي من ذي  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قال ) متتع رسول هللا -ج

بالعمرة إىل احلج ، فكان من الناس من  فأهل بالعمرة مث أهل باحلج ، ومتتع الناس مع رسول هللا  احلليفة ، وبدأ رسول هللا 
فساق اهلدي ، ومنهم من مل يهد ، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه ال َيل من شيء حرم منه أهدى 

 حىت يقضي حجه ، ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل مث ليهل باحلج وليهد ...( متفق عليه .
 أنه حج قارناً . القول الثالث :

وإسحاق ، واختاره الطحاوي ، وابن حزم ، وابن اجلوزي ، وابن قدامة ، والنووي ، وابن تيمية ، وابن  وهو قول أيب حنيفة وأمحد
 القيم ، وابن كثري ، وابن حجر .

 : ال شك أنه كان قارناً . قال اإلمام أمحد
 كان قارناً .  : ... صح لنا بال شك أنه  وقال ابن حزم
 كان قارناً .  لنيب : والصواب الذي نعتقده أن ا وقال النووي

 فالصحيح أنه كان قارناً . : أما حجه  وقال ابن تيمية
 أحرم يف حجته قارناً  : ومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزماً ال ريب فيه أن النيب  وقال ابن القيم
 كان قارناً .  : والذي جتتمع به الروايات أن النيب  وقال ابن حجر

 ( رواه مسلم  عن نافع عن ابن عمر ) أنه قرن احلج إىل العمرة ، وطاف هلما طوافاً واحداً ، مث قال: هكذا فعل رسول هللا -أ
أربع عمر: عمرة احلديبية، والثانية حني تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من  عن ابن عباس ) اعتمر رسول هللا -ب

 حجته ( رواه أبو داود . اجلعرانة ، والرابعة اليت قرن مع
يقول ) أتاين الليلة آت من ريب عز وجل ، فقال: صل يف هذا الوادي  قال: َسعت رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب -ج

 املبارك وقل عمرة يف حجة ( رواه البخاري .
 كان قارناً .  : وهذا دال أنه صلى قال ابن حجر 
 ال: قال يل عمران بن حصني : أحدثك حديثًا ينفعك هللا به )إن رسول هللا عن محيد بن هالل ، قال: َسعت مطرفًا ، ق-د

 مجع بني حجة وعمرة ، مث مل ينه عنه حىت مات ، ومل ينزل قرآن َيرمه( رواه مسلم .
) ما شأن الناس حلوا ومل َتل أنت من عمرتك؟ قال: إين قلدت هديي  عن حفصة رضي هللا عنها قالت: قلت للنيب  -هـ
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 ت رأسي ، فال أحل حىت أحل من احلج ( متفق عليه .ولبد
 يقول ) لبيك عمرة وحجاً ( رواه مسلم . وعن أنس . قال َسعت رسول هللا -و

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ما اجلواب عن أدلة من قال : إنه حج مفردًا ؟ 

 اجلواب عنه من وجوه :
كما سيأيت يف أدلة من رأى   -حج قارناً  رووا أيضاً أن النيب  -عمر  وهم عائشة وجابر وابن -أن هؤالء الذين رووا اإلفراد -أ

أنه حج قارناً ، ويف  ويعرتض عليها باألحاديث األخرى الصحيحة ، اليت رواها غري هؤالء ، اليت نقل رواِتا عن النيب  -القران 
مرادهم إفراد عمل احلج، كما أن من روى أنه أفرد بعضها أنه حج متمتعًا ، فهي متعارضة يف الظاهر وحمتملة إفراد احلج، أو أن 

: فراد، وال قال أحد: َسعته يقولقال: إين أفردت باحلج ، وال أتاين من ريب آت يأمرين باإل  احلج مل يقل أحد منهم أن النيب 
 لبيك بعمرة مفردة البتة ، وال حبج مفرد .

ه أفرد احلج فهم ثالثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثالثة نقل عنهم وأما الذين نقل عنهم أن: …  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
التمتع ، وحديث عائشة وابن عمر أنه متتع بالعمرة إىل احلج أصح من حديثهما أنه أفرد احلج ، وما صح عنهما من ذلك فمعناه 

 إفراد أعمال احلج .
 من األجوبة :

 بعد ذلك . ول احلال ، مث إنه قرن أن من قال ) أفرد باحلج ( فإن قوله حممول على أ-ب
 أن يكون مراد من قال ) أفرد احلج ( أنه اعتمر أول اإلحرام .-ج
 أن يكون مراد من قال ) أفرد احلج ( الرد على من قال : متتع بالعمرة إىل احلج ، وحل من إحرامه كما َيل املتمتع .-د
زول فرض احلج إال حجـة فردة مل يثنها بأخرى .     ) مشكل أحاديث أن يكون مراد من روى أنه أفرد : أنه مل َيج بعد نـ -هـ

 ( . 59املناسك ( ) جملة البحوث اإلسالمية عدد : 
( فيه الندب إىل سوق اهلدي من املواقيت ، ومن األماكن البعيدة ، قال احلافظ : وهي  َوَأْهَدى . َفَساَق َمَعُه اهْلَْديَ قوله )  -3

 كثري من الناس .من السنن اليت أغفلها  
  أن النيب . أحرم من ذي احلليفة 
( معناه : أنه قدنم ذكر العمرة عند إهالله ، فقال : لبيك عمرة  َوَأَهلَّ بِاْلُعْمَرِة , ُثَّ َأَهلَّ بِاحْلَج ِ  َوَبَدَأ َرُسوُل اَّللَِّ قوله )  -4

 وحجاً .
احلجن، فَقال: "لبيك عمرة، وحجا"، ال أنه أول ما أحرم أحرم بالعمرة، مث يف أثناء تلبيته بدأ بالعمرة، مث أتبعها  معناه أنه ف

 أدخل عليها احلجن، فإن هذا خالف األحاديث الصحيحة الكثرية، كما تقدنم، فيتعنين تأويله هكذا.
أمره بعمرة، مث أحرم حبجن؛ ألنه  هو حممول على التلبية يف أثناء اإلحرام، وليس املراد أنه أحرم يف أول -رمحه اَّللَّ تعاىل-قال النووين 

يفضي إىل خمالفة األحاديث السابقة، وقد سبق بيان اجلمع بني الروايات، فوجب تأويل هذا على موافقتها، ويؤيند هذا التأويل 
فرًدا، وإمنا فسخوه بالعمرة إىل احلجن، ومعلوم أن كثريًا منهم، أو أكثرهم أحرموا باحلجن أوناًل م قوله: "متتع الناس مع رسول اَّللَّ 

 .إىل العمرة آخرًا، فصاروا متمتعني، فقوله: "ومتتع الناس" يعين يف آخر األمر. انتهى كالم النووين 
 وهلذا قال الفقهاء : وسنن لقارن تقدمي عمرة عند إحرامه .

 وقوله ) فأهل .. ( املراد باإلهالل هنا رفع الصوت بالتلبية .
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 (  : َمْن َكاَن ِمْنُكْم َأْهَدى , فِإنَُّه ال ُيَِلُّ ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحَّتَّ يـَْقِضَي َحجَّهُ  قَاَل لِلنَّاسِ ) ...قوله  -5
 . إين ِ لَبَّْدُت رَْأِسي , َوقـَلَّْدُت َهْدِيي , َفال َأِحلُّ َحَّتَّ َأْنََر ( ة ) ..ويف حديث حفص

 فيه أن القارن ال يتحلل إال يوم النحر .
واستدلن به على أن من اعتمر، فساق هديًا، ال يتحلنل من عمرته حىت ينحر هديه يوم النحر، وقد تقدنم  ( لفتحا) قال يف 

من أحرم بعمرة، فأهدى، فال )  حديث حفصة، حنوه، ويأيت حديث عائشة من طريق ُعقيل، عن الزهرين، عن عروة، عنها بلفظ
 ر ( .َيلن حىت ينح

 ( أي : بعضهم ال كلهم . ُس َمَع َرُسوِل اَّللَِّ فـََتَمتََّع النَّا)  قوله - 6
َجنٍ ويدل لذلك حديث عائشة السابق ) ...  َجٍن َوُعْمَرٍة، َوم نَّا َمْن أََهلَّ حب   ( . َفم نَّا َمْن أََهلَّ ب ُعْمَرٍة، َوم نَّا َمْن أََهلَّ حب 

َمْعَناُه يـَْفَعل الطََّواف ( قال النووي : َ  الصََّفا َواْلَمْرَوِة , َوْليُـَقصِ ْر َوْلَيْحِللْ َوَمْن ِلَْ َيُكْن َأْهَدى فـَْلَيُطْف بِاْلبَـْيِت َوبِ ) قوله -6
ري ، َوَقْد َصاَر َحاَلاًل َوالسَّْعي َوالتـَّ   .ْقص 

ري أَْو احلَْ   ك احلَْجن َوَهَذا َدل يل َعَلى َأنَّ التـَّْقص  يح يف  ، َوَهذَ ْلق ُنُسك م ْن َمَناس  ، َوب ه  قَاَل مَجَاه ري اْلُعَلَماء ، َوق يَل : َمْذَهبَنا ا ُهَو الصَّح 
 .َس ب ُنُسٍك ، َوَهَذا َضع يف إ نَُّه ا ْست َباَحة حَمُْظور َولَيْ 
َا أََمَرُه َرُسول اَّللَّ  َقى لَُه َشْعر َيَْ  َوإ منَّ ل قُه يف  احلَْجن ، فَإ نَّ احْلَْلق يف  ََتَلُّل احلَْجن ب التـَّْقص ري  وملَْ يَْأُمر ب احْلَْلق  َمَع أَنَّ احْلَْلق أَْفَضل ل َيبـْ

ْنُه يف  ََتَلُّل اْلُعْمَرة . َوأَمَّا قـَْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم : ) َوْلَيْحل ْل ( َفَمْعَناُه َوقَ  ْد َصاَر َحاَلاًل فـََلُه ف ْعل َما َكاَن حَمُْظورًا َعَلْيه  يف  أَْفَضل م 
 .  ) شرح مسلم ( .صَّْيد َوَغرْي َذل َك رَام م ْن الطن يب َواللن َباس َوالنن َساء َوالاإْل حْ 

 مشروعية رفع الصوت بالتلبية . ) وتقدمت أدلته ( .-7
 مشروعية فسخ احلج إىل العمرة ملن مل يسق اهلدي ليصري متمتعاً .-8

 وة وليقصر وليحلل ( .) ... ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملر  لقوله 
 مباحث اهلدي :وجوب اهلدي على املتمتع لقوله ) وليهد ( ، -9

 : أنه واجب على املتمتع والقارن وهذا باإلمجاع كما قال ابن املنذر . أوالً 
 لقوله تعاىل ) َفَمْن مَتَتََّع ب اْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجن  َفَما اْستَـْيَسَر م َن اهْلَْدي ( .-أ

 ث الباب ) ... ومن مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر مث ليهل باحلج وليهدي ( .وحلدي -ب
 كما حكاه النووي .  ع: أن املفرد ليس عليه هدي باإلمجا  ثانياً 
 : يشرتط لوجوب اهلدي على املتمتع والقارن أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام باإلمجاع . ثالثاً 

 ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام ( . ... قال تعاىل )
 واختلف ما املراد حباضري املسجد احلرام بعد االتفاق على أن أهل احلرم داخلون يف ذلك :

 : املراد هبم أهل احلرم خاصة دون غريهم . فقيل
 : هم أهل احلرم ومن بينه وبني مكة مسافة دون القصر . وقيل
 كان داخاًل يف مسمى مكة .  : هم أهل احلرم ومن وقيل

 أهنم أهل احلرم وأهل مكة .والراجح 
 : يشرتط يف اهلدي ما يشرتط يف األضحية من اعتبار السن ، والسالمة من العيوب ، وهذا قول أكثر العلماء . رابعاً 

 تشريق .: يشرتط يف هدي املتعة أن يذبح يف الوقت الذي يذبح فيه األضاحي وهو يوم العيد وأيام ال خامساً 
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حىت لو دخل به إىل مىن ، وكذلك تفريقه ال بد أن  ئ: يشرتط أن يذبح يف احلرم ، فلو ذحبه خارج احلرم كعرفة مل جيز  سادساً 
 يكون يف احلرم .

: من مل جيد اهلدي كأن مل يوجد هدي يف األسواق ، أو يوجد هبيمة لكن ال يكون معه ْثن ، فإنه يصوم عشرة أيام ،  سابعاً 
 يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله .ثالثة 

 قال تعاىل ) ... فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( .
 لكن مَّت يصوم الثالثة أيام ؟

 صومها من حني إحرامه بالعمرة . ئيبتد
 [ من ذي احلجة . 13،  12،  11لكن األفضل أن تصام يف أيام التشريق ] 

 ائشة وابن عمر ) مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي ( رواه البخاري .لقول ع
فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصوموهنا يف أيام التشريق ، وصومها يف أيام التشريق صوم هلا يف أيام احلج ألن أيام التشريق 

 من أيام احلج .
 هل يلزم التتابع ؟ 

 ل يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعـة ، ألنه ال جيوز أن يؤخرها عن أيام التشريق .إذا ابتدأها يف أو 
 وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة .

 حكم صوم أيام التشريق لغري احلاج فيها قوالن : فائدة :
 وابن عمر السابق ) مل يرخص ... ( .: ال جيوز وهو الصحيح حلديث عائشة  وقيل: جيوز ،  قيل
) وليقصر .. ( ، وأما يف غري  أن التقصري يف العمرة للمتمتع أفضل ، ألجل أن يتوفر الشعر للحلق يف احلج ، وهلذا قال -10

 هذه احلالة فاحللق أفضل من التقصري .
 قدومه أجزأ ذلك عن سعي احلج . أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه مجيعاً ، اذا سعى عند-11

  ويدل لذلك :القارن ليس عليه إال سعي واحد ف
 كان قارناً ، ومل يسع بني الصفا واملروة إىل سعياً واحدا فقط بعد طواف القدوم .  أن النيب -أ

ُّ  )قال  روى مسلم عن َجاب ر ْبن َعْبد  اَّللَّ   ًدا ، َطَوافَُه اأَلوَّ َوال َأْصَحابُُه بـَنْيَ  ملَْ َيُطْف النَّيب   ل (  الصََّفا َواْلَمْرَوة  إ ال َطَوافًا َواح 
ن  ملَْ َيُطْف َرُسول اَّللَّ  ):  قال النووي رمحه هللا َوَمْن َكاَن م ْن َأْصَحابه قَار نًا، فـََهُؤالء  ملَْ َيْسَعْوا بـَنْي  َوال َأْصَحابه ( يـَْعين  النَّيب 

َدة ، َوأَمَّا َمْن َكاَن ُمَتَمتن ًعا فَإ نَُّه َسَعى َسْعيَـنْي  ، َسْعًيا ل ُعْمَرت ه ، مُثَّ َسْعًيا آَخر حل َ الصََّفا َواْلَمْرَوة إ   ه  يـَْوم النَّْحر. َويف  َهَذا ال َمرَّة َواح  جن 
د ل إل فَاَضة  َوَسْعي َواح  احلَْد يث َدالَلة ظَاه َرة ل لشَّاف ع ين  َوُمَواف ق يه  يف  أَنَّ اْلَقار ن لَْيَس َعَلْيه    د .إ ال َطَواف َواح 

َها قَاَلْت -ب َي اَّللَُّ َعنـْ َفطَاَف الَّذ يَن َكانُوا أََهلُّوا ب اْلُعْمَرة  )وهم املتمتعون( ب اْلبَـْيت  ) ....وروى البخاري ومسلم  َعْن َعائ َشَة َرض 
ا طَاُفوا ُفوا َطَوافًا آَخَر بـَْعَد َأْن َرَجُعوا م ْن م ىًن ، َوأَمَّا الَّذ يَن مَجَُعوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة )وهم القارنون( فَإ منََّ َوبـَنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوة  مُثَّ َحلُّوا مُثَّ طَا

ًدا   ( .َطَوافًا َواح 
 ومرادها رضي هللا عنها بالطواف الواحد السعي بني الصفا واملروة ، فإن السعي يطلق عليه طواف . 

مُثَّ طَافُوا َطَوافًا آَخر بـَْعد أَْن َرَجُعوا م ْن م ىًن ): َويف  احلَْد يث َدل يل َعَلى تـََعدُّد السَّْعي َعَلى اْلُمَتَمتن ع ، فَإ نَّ قـَْوهلَا  ابن القيمقال 
ه   جن  ََذا نـََفْتُه َعْن اْلَقار ن  م( حلَ  نَي ، َوَلْو َكاَن اْلُمرَاد ب ه  الطََّواف ب اْلبَـْيت  َلَكاَن اجلَْم يع ف يه  َسَواء تُر يد ب ه  الطََّواف بـَنْي الصَّفَّا َواْلَمْرَوة، َوهل 

فَاَضة ال يـَْفرَت ق ف يه  اْلَقار ن َواْلُمَتَمتن    ع.فَإ نَّ َطَواف اإل 
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 : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟  وسئل الشيخ ابن عثيمني
 :  فأجاب

جيزئه طواف احلج ، وسعي احلجن عن العمرة واحلج مجيعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سننة وإن شاء  إذا حج اإلنسان قارناً فإنه
، وإن شاء أخره إىل يوم العيد ، بعد طواف اإلفاضة ، ولكن تقدميه أفضل  قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النيب 

فقط ، وال يسعى ألنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف  ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف اإلفاضة لفعل النيب 
)طوافك بالبيت وبالصفا واملروة يسعك شة رضي هللا عنها وكانت قارنة لعائ والسعي يكفيان للعمرة واحلج مجيعًا قول الرسول 

ك وعمرتك( فبنين النيب   عاً .أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة مجي حلج 
 اختلف العلماء : كم سعي على املتمتع ، هل يكفيه سعي واحد أم ال على قولني :-12

 : أنه ال يكفيه ، بل عليه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي حلجته بعد إفاضته من عرفات . القول األول
ذين أهلوا بالعمرة فطاف اللت : فذكرت احلديث ، وفيه فقا خرجنا مع رسول هللا ) حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت  -أ

 آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم( رواه البخاري ومسلم . بالبيت وبالصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافاً 
( تعين به : الطواف بني  آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم مث طافوا طوافاً )  –عن الذين أهلوا بالعمرة  -وقوهلا رضي هللا عنها 
 .أصح األقوال يف تفسري هذا احلديث الصفا واملروة ، على 

وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف اإلفاضة ، فليس بصحيح ؛ ألن طواف اإلفاضة ركن يف حق اجلميع وقد فعلوه ، وإمنا  
مد املراد بذلك : ما َيص املتمتع ، وهو الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بعد الرجوع من مىن لتكميل حجه ، وذلك واضح حب

 .هللا ، وهو قول أكثر أهل العلم 
به، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنه سئل عن متعة  جمزوماً  ما رواه البخاري يف الصحيح تعليقاً  ويدل على صحة ذلك أيضاً 

: )اجعلوا ، يف حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول هللا املهاجرون واألنصار وأزواج النيب  احلج ، فقال: أَهلَّ 
إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي( ، فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال: )من قلد اهلدي 
فإنه ال َيل حىت يبلغ اهلدي حمله(، مث أمرنا عشية الرتوية أن هنل باحلج ، فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا 

 روة( . انتهى املقصود منه ، وهو صريح يف سعي املتمتع مرتني . وامل
 : أن املتمتع يكفيه سعي واحد . القول الثاين

 وهبذا قال عطاء ، وطاوس ، وجماهد ، وهذا اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 األول( رواه مسلم وأصحابه مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً، طوافهم  حلديث جابر )أن النيب 

مل يطف هو وال أصحابه إال طوافاً  من متسك هبذا احلديث ، هذا نص صحيح ، صرح فيه جابر بأن النَّيب  : ابن القيمقال 
واحدًا ، ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن ، وهو من كان معه اهلدي ، وفيهم املتمتع ، وهو من مل يكن معه هدي ، ففي هذا 

 دليل على استواء القارن واملتمتع يف لزوم طواف واحد وسعي واحد .احلديث الصحيح ال
 لكن اجلواب عن هذا من ثالثة أوجه :

الذين مل يطوفوا إال طوافًا واحدًا للعمرة واحلج ،  حبمل حديث جابر هذا على أن املراد بأصحاب النَّيب  اجلواب األول :
 . خصوص القارنني منهم ، كالنَّيب 

ًدا َوُهَو َطَوافه اأْلَوَّل ( قـَْوله : ) ملَْ َيُطْف َرُسول اَّللَّ  : قال النووي ن  َواَل َأْصَحابه بـَنْي الصََّفا َواْلَمْرَوة إ الَّ َطَوافًا َواح  يـَْعين  النَّيب 
  ََّدة ، َوأَمَّا َمْن َكاَن ُمَتَمتن ًعا فَإ نَُّه َسَعى َسْعيَـنْي  ،  َوَمْن َكاَن م ْن َأْصَحابه قَار نًا ، فـََهُؤاَلء  ملَْ َيْسَعْوا بـَنْي الصََّفا َواْلَمْرَوة إ ال َمرَّة َواح 
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ه  يـَْوم النَّْحر . َويف  َهَذا احلَْد يث َداَلَلة ظَاه َرة ل لشَّاف ع ين  وَ  جن  إ الَّ ُمَواف ق يه  يف  َأنَّ اْلَقار ن لَْيَس َعَلْيه  َسْعًيا ل ُعْمَرت ه  ، مُثَّ َسْعًيا آَخر حلَ 
د فَاَضة  َوَسْعي َواح  د ل إْل   . َطَواف َواح 

حديث جابر ينفي طواف املتمتع بعد رجوعه من مىن ، وحديث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه : أن يقال : إن  اجلواب الثاين
، ألهنما مثبتان  وقد تقرر يف األصول وعلوم احلديث أن املثبت مقدم على النايف ، فيجب تقدمي حديث ابن عباس وعائشة، 

 على حديث جابر النايف .
: أن عدم طواف املتمتع بعد رجوعه من مىن الثابت يف الصحيح رواه جابر وحده ، وطوافه بعد رجوعه من مىن  اجلواب الثالث

 رواه يف الصحيح ابن عباس ، وعائشة ، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد .
 حني قدم مكة . بادرة بالطواف ، وهلذا طاف النيب أن األفضل ملن قدم مكة حمرماً امل-13
، وأما دخل احلرم  أن من دخل احلرم حمرمًا ، فإنه ال يشرع له أن يصلي ركعتني ، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النيب -14

 حديث  لغري الطواف ، لصالة أو حضور درس أو غريه ، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتني كغريه من املساجد ، وأما
 ) َتية البيت الطواف ( فال يصح .

 السنة أن يبدأ بالطواف باحلجر األسود واستالمه لقوله ) واستلم الركن أول شيء ... ( .-15
 مشروعية الرمل يف األشواط الثالثة األوىل من طواف القدوم ] وسبقت مباحثه [ .-16
 ف .استحباب صالة ركعتني خلف املقام بعد االنتهاء من الطوا-17

 واختلفوا يف وجوهبما ؟وقد أمجع العلماء على مشروعيتهما ، 
 : إهنما واجبتان . فقيل
 : إهنما من السنن وهذا قول مجهور العلماء ، وهو الصحيح . وقيل

 ويقرأ هبما يف األوىل بعد الفاَتة ) الكافرون ( ويف الثانية بعد الفاَتة ) اإلخالص ( .
 قرأ فيهما : الكافرون ، واإلخالص ( . يب فقد ثبت يف صحيح مسلم ) أن الن

 . ال يشرتط الدنو من املقام ، وأن السنة َتصل هبما وإن كان مكاهنما بعيداً عن املقام 

  إذا دار األمر بني أن يصلي قريبًا من املقام مع كثرة حركته لرد املار بني يديه ، وبني أن يصلي بعيداً عن املقام
 بعيد ، ألن ما يتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة مما يتعلق مبكاهنا .ولكن باطمئنان ، األفضل ال

 مشروعية السعي بني الصفا واملروة . – 18
 أنه جيب البداءة بالصفا . -19

 لقوله تعاىل ) إن الصفا واملروة من شعائر هللا ( فبدأ هللا بالصفا .
 األفضل أن يكون طواف اإلفاضة يوم النحر . -20
ي يكون بعد الطواف ، فكل سعي فانه يشرتط أن يسبقه طواف ولو مسنونًا ) يشرتط لصحة السعي أن يتقدمه أن السع-21

 طواف ( .
 أن احملر م ال يتحلل التحلل الكامل إال بالطواف . -22
 بذكر العمرة على احلج عند إهالله .املشروع للقارن أن يبدأ  -23
 َتللوا بعمرة . ة الذين حجوا مع النيب بالصحا أن أكثر -24
 للمحرم . مشروعية تلبيد الرأس-25
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 مشروعية تقليد اهلدي إظهاراً للشعائر .-26
 سوق اهلدي مانع من التحلل حىت ينحر . أن -27
 بالصمغ وحنوه للمحرم . جواز سرت الرأس-28

َعِة يف ِكَتابِ  - 233 َوِلَْ يـَْنِزْل قـُْرآن   اَّللَِّ تـََعاَل . فـََفَعْلَناَها َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قَاَل ) أُْنزَِلْت آيَُة اْلُمتـْ
َها َحَّتَّ َماَت . قَالَ   قَاَل اْلُبَخاِريُّ " يـَُقاُل : " إنَُّه ُعَمُر " .  رَُجل  ِبَرْأِيِه َما َشاَء ( ُُيَر ُِمَها , َوَِلْ يـَْنَه َعنـْ

َعِة َوِلُمْسِلٍم ) نـََزَلْت آيَُة الْ  َعَة احْلَجِ   -ُمتـْ َها  َوَأَمَرنَا هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ  -يـَْعيِن ُمتـْ َعِة احْلَجِ  َوَِلْ يـَْنَه َعنـْ ُثَّ َِلْ تـَْنِزْل آيَة  تـَْنَسُخ آيََة ُمتـْ
 َحَّتَّ َماَت ( َوهَلَُما ِبَْعَناُه . َرُسوُل اَّللَِّ 

---------- 
 اىل .أنزل هللا تع: أي (  أُْنزَِلتْ ) 
َعِة )   ( .رة إىل احلج فما استيسر من اهلديفمن متتع بالعمذكر متعة احلج وهي قوله تعاىل ) اآلية اليت فيها: أي ( آيَُة اْلُمتـْ

مث احلجن  هي التمتنع املعروف الذي هو االعتمار يف أشهر احلج (متتنعنا مع رسول اَّللَّ ) املتعة اليت قال عنها عمران واملراد ب
 .ه بعد

، حيث أنزل هللا تعاىل فيها آية من  يف هذا احلديث يقرر عمران بن حصني أن متعة احلج ثابتة يف كتاب هللا وسنة رسوله -1
 . م هلا ، ومل ينسخ حكمها يف كتاب هللا وال يف سنة رسول هللا ــــــرهـم بل أمرهـــــفأق القرآن ، وفعلها الصحابة مع رسول هللا 

 هني عمر حيث قال : ) أيها الناس أفردوا احلج بالعمرة فإنه أمت لنسككم وأعظم ألجركم ( . ويشري بذلك إىل
: أنه أمر الناس أن يأتوا باحلج مفردين وأن يأتوا بالعمرة هبا غري متمتعني ، وذلك على سبيل األفضلية ال  ومعىن هذه الكلمة
 على سبيل اإللزام .

خلطاب ، قصد عمران بن حصني ردهـا ، ألهنا قد تصرف الناس عن تقرير املتعـة وجوازهـا وما ذهب إليه أمري املؤمنني عمر بن ا
 أوىل باإلتباع من قول كل أحد مهما كان  يف أشهر احلج ، ويعود الناس إىل حاهلم قبل اإلسالم ، وكتاب هللا وسنة رسول هللا 

 . يكن لعمر أن يرد هدي النيب  وقول البعض إن عمر كان ينهى عن املتعـة مطلقاً بعيد ، ألنه مل
وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتنع بالعمرة إىل احلجن جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح  :قال النووين 

 عليه. منع التمتنع. وقد سبق تأويل فعل عمر أنه مل يرد إبطال التمتنع، بل ترجيح اإلفراد بإنكاره على عمر بن اخلطناب 
َها ُعْثَمان ه َي التََّمتُّع اْلَمْعُروف يف  احلَْجن ، وََكاَن ُعَمر َوُعْثمَ وقال :  َعة الَّيت  نـََهى َعنـْ َها نـَْهي تـَْنز يه اَل اْلُمْخَتار َأنَّ اْلُمتـْ َهَيان  َعنـْ ان يـَنـْ

فْـرَاد أَْفَضل ، َفَكانَ  َنَّ اإْل  َها أل  َا نـََهَيا َعنـْ َنَُّه  ََتْر مي ، َوإ منَّ َهَيان  َعْن التََّمتُّع نـَْهي تـَْنز يه أل  َنَُّه أَْفَضل ، َويـَنـْ فْـرَاد  أل  ُعَمر َوُعْثَمان يَْأُمرَان  ب اإْل 
فْـرَاد  م ْن مُجَْلة َصاَلحهمْ   َمْأُمور ب َصاَلح  َرع يَّته ، وََكاَن يـََرى اأْلَْمر ب اإْل 

َعة الَّيت  ه َي اَواْلُمْخَتار َأنَّ ُعَمر َوُعثْ وقال أيضاً:  َا نـََهْوا َعْن اْلُمتـْ ْعت َمار يف  َأْشُهر احلَْجن، مُثَّ احلَْجن م ْن َعامهَمان َوَغرْيمهَا إ منَّ ، َوُمرَادهْم ال 
فْـرَاد ل َكْون ه  أَْفَضل نـَْهي أَْوَلو يَّة ل لتـَّْرغ يب  يف   مْجَاع بـَْعد َهَذا َعَلى َجوَ اإْل  فْـرَاد َوالتََّمتُّع، َوَقْد ا نـَْعَقَد اإْل   ة .َواْلق رَان م ْن َغرْي َكرَاهَ  از اإْل 

 مشروعية التمتع ، وهو ثابت بالكتاب والسنة .-2
 أن هذا احلكم باق ومل ينسخ .-3
 . أنه ال َيل األخذ برأي أحد خالف ما ورد عن هللا أو عن رسوله -4
 أن القرآن منزل غري خملوق .-5
 لسنة كائناً من كان .اإلنكار على من أنكر ا -6
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 باُب اهلَْدي
ُثَّ بـََعَث  -َأْو قـَلَّْدتـَُها  -ُثَّ َأْشَعْرتـَُها َوقـَلََّدَها  َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت ) فـَتَـْلُت َقالِئَد َهْدِي َرُسوِل اَّللَِّ  - 234

 ْيِه َشْيء  َكاَن َلُه ِحالًّ ( .هِبَا إَل اْلبَـْيِت . َوَأقَاَم بِاْلَمِديَنِة , َفَما َحُرَم َعلَ 
 . َمرًَّة َغَنماً ( رضي هللا عنها قَاَلْت ) َأْهَدى َرُسوُل اَّللَِّ وعنها  – 235

---------- 
 ما أهدي إىل البيت احلرام من اإلبل والبقر والغنم . اهلدي :

 الفتل إحكام يلن احلبل .(  فـَتَـْلتُ ) 
 علق بالعنق ، وكانوا يعلقون بأعناق اهلدي قطع النعال عالمة عليه .مجع قالدة ، وهي ما ت(  َقالِئدَ ) 
 هو جرحها يف صفحة سنامها وسلت الدم عنها .( اإلشعار : ُثَّ َأْشَعْرتـَُها ) 

 واهلدي ينقسم إل قسمني :مشروعية اهلدي إىل بيت هللا احلرام ، لفقراء احلرم ،  -1
 املتمتع والقارن .وهو اهلدي الذي فرضها هللا على هدي واجب : 

 هدي غري واجب ، وهو اإلهداء إىل بيت هللا احلرام من البالد البعيدة ولو مل يصحبها املهدي . هدي مستحب :
 وقد حرم هللا التعرض للهدي فقال تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا ال َتلوا شعائر هللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني

 م يبتغون فضاًل من رهبم ورضواناً ( .البيت احلرا
 إىل البيت وهو باملدينة ومل َيج ، وأهدى عام حجة الوداع مئة من اإلبل . وأهدى 

 وأفضل ما يهدى إىل البيت اإلبل مث يليه البقر مث الغنم .
 مشروعية تقليد اهلدي من اإلبل والبقر والغنم ، وهذا مذهب مجاهري العلماء . -2

 يسن تقليد الغنم ، واحتجوا على عدم املشروعية بأهنا تضعف عن التقليد  .ال   وقال مالك :
وهي حجة أوهى من بيت العنكبوت ، فإن جمرد تعليق القالدة مما ال يضعف به اهلدي ،  ورد الشوكاين على هذه احلجة فقال :

 وأيضاً إن فرض ضعفها عن بعض القالئد قلدت مبا ال يضعفها .
 مالكاً مل يبلغـه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغـه لعمل به .: ولعل  قال الشنقيطي

 . يسن إشعار اهلدي لثبوته عن النيب  -3
 :  مكروه ، ألنه مثلة وهو منهي عنه . وقال أبو حنيفة

 واألحاديث الصحيحة الواردة باإلشعـار ختصص عموم النهي . أنه سنة ،والصحيح 
 ما الغنم فال تشعر إمجاعاً .أن اإلشعار يكون لإلبل والبقر من اهلدي ، أ -4
من  ئففيه رد على احلنفية ومن وافقهم يف أن اهلدي ال جيز غنماً(  أهدى النيب ون اهلدي من الغنم حلديث الباب )جواز أن يك -5

 الغنم .
 وفيه رد على مالك ومن وافقه يف أن الغنم ال يقلد لقوله ) .. غنماً وقلدها ( .

 : املهدي له حاالت -6
 نسك ويسوق اهلدي معه ، فيكون التقليد واإلشعار عند اإلحرام .أن يقصد ال -
 وإما أن يبعث هبا وهو مقيم فيكونان عند البعث هبا من املكان الذي هو مقيم به كما يف هذا احلديث . -

 أن بعث اهلدي ال َيرم شيئاً من حمظورات اإلحرام . -7
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 ر ، فيما هو خالف عادة الناس ليعرفوه فيحرتموه .استحباب إشعار اهلدي وتقليده بالقرب والنعال وحلاء الشج -8
 : ليعلم أنه هدي ، وألجل أن يرد إذا شرد . واحلكمة من اإلشعار والتقليد

: إن العرب تعد النعل مركوبة لكوهنا تقي  وقيل : أن فيه إشارة إىل السفر واجلدة فيه . واحلكمة قي تقليد اهلدي النعال : قيل
 لطريق ، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه  هل تعاىل حيواناً وغريه كما خرج حني أحرم عن ملبوسه .صاحبها وَتمل عنه وعر ا

 : اهلدي الواجب له شروط يب أن تتوفر فيه -9
 : أن يكون اهلدي من هبيمة األنعام . أوالً 

 فخص الذبح ببهيمة األنعام . ( 34.)احلج: من اآلية ام  ل َيْذُكُروا اْسَم اَّللَّ  َعَلى َما َرزَقـَُهْم م ْن هبَ يَمة  اأْلَنـْعَ  قال تعاىل : 
 : أن تبلغ السن املعتَّبة . ثانياً 

وهي الثين من املعز واإلبل والبقر ، ) للمعز سنتني ، والبقر ثالث سنوات ، واإلبل مخس سنوات ( ، وأما إذا كان من الضأن 
 فيه اجلذع وهو الذي متت له ستة أشهر . ئفيجز 
 يكون اهلدي ساملاً من العيوب . : أن ثالثاً 
 : أن يكون يف الزمان واملكان املشروع . رابعاً 

 فال جيوز لإلنسان أن ينحر هديه قبل بلوغ البيت ، ويذبح يف أي مكة يف حدود احلرم .
ُتُه رََأى رَُجاًل َيُسوُق َبَدنًَة , فـََقاَل : اْر  ) َأنَّ َنِبَّ اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  - 236 َها فـََرأَيـْ َها . قَاَل : إنَـَّها َبَدنَة  . قَاَل ارَْكبـْ َكبـْ

 ( . رَاِكبَـَها , ُيَساِيُر النَِّبَّ 
َلَك , َأْو َوُْيََك ( . َها . َويـْ  َويف َلْفٍظ قَاَل يف الثَّانَِيِة , َأْو الثَّالَِثِة ) ارَْكبـْ

---------- 
 على اَسه بعد طول البحث . قال احلافظ : مل أقف( رََأى رَُجالً ) 
 السوق يكون بتقدم الناقة آخذاً خبطامها .( َيُسوُق ) 
 ( جاء يف رواية ) هديه ( ويف رواية أخرى ) بدنة مقلدة ( . َبَدنَةً ) 
اجلواب مقيدًا ، ألن   أراد أهنا بدنة مهداة إىل البيت احلرام ، ولو كان مراده اإلخبار عن كوهنا بدنة مل يكن( قَاَل : إنَـَّها َبَدنَة  ) 

 كوهنا هدياً فقال : إهنا بدنة .  كوهنا من اإلبل معلوم ، فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النيب 
َها )   جاء عند النسائي ) وقد جهده املشي ( .( فـََقاَل : ارَْكبـْ

 احلديث دليل على مشروعية إهداء اإلبل . -1
 تعظيم العرب للهدي واحرتامه يف قلوهبم . -2
 ( استدل بذلك من قال ِبواز ركوب اهلدي ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : اركبهاله ) قو  -3

 : جيوز للحاجة . القول األول
 الفقهاء .الشافعي ، ومالك ، وأيب حنيفة ، وأكثر  وهذا مذهب

روف إذا أجلئت إليها حىت جتد ـــــباملعاركبها  يقول ) أنه سئل عن ركوب اهلدي ؟ فقال : َسعت رسول هللا حلديث جابر . 
 راً ( رواه مسلم .ـــظه

 : جيوز ركوبه مطلقاً . القول الثاين
 وجزم به النووي .، وهبذا قال عروة بن الزبري ، ونسبه ابن املنذر إىل أمحد وإسحاق ، وبه قال أهل الظاهر 
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 على أن احلكم ال َيتلف بذلك  مل يستفصل صاحب اهلدي عن ذلك ، فدل حلديث الباب ، لكون النيب 
 األول .والقول الراجح 

 فهل يوز ركوبه مع املتاع الذي لك ؟ إذا قلنا ِبواز ركوب اهلدي عند وجود احلاجة ، مسألة : 
 : ال جيوز له أن يركب املتاع . قيل

ى الغري على األصل املقتضي للمنع وبه قال مالك ، ألن الشيء إذا جاز على وجه التخصيص فإنه ال يتوسع به إىل غريه ، بل يبق
 إن كان األصل املنع .

 : جيوز . وقيل
 : ألن حكم رحل اإلنسان يف حكم اإلنسان نفسه . قالواوبه قال مجهور القائلني ِبواز الركوب على اهلدي ، 

 وهللا أعلم .
  .فاء احلال عليه ، وهبذا جزم ابن عبد الَّب( قال القرطيب : قاهلا تأديباً ألجل مراجعته له مع عدم خويلك اركبها ...)  قوله  -4

 : َيتمل أن يكون فهم عنه أن يرتك ركوهبا على عادة اجلاهلية يف السائبة وغريها فزجره عن ذلك وقيل
 وَيتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوهبا أو إمث وإن اإلذن الصادر له بركوهبا إمنا هو للمشقـة عليه فتوقف ، فلما أغلظ له بادر

 إىل االمتثال .
 الندب إىل املبادرة إىل امتثال األمر . -5
 زجر من مل يبادر إىل ذلك وتوبيخه . -6
 جواز مسايرة الكبار يف السفر . -7
 ينبغي للعامل وطالب العلم إذا رأوا إنساناً أخل بنسكه أو عبادته أن يرشدوه ويبصروه . -8

, َها َوُجُلوِدَها َوَأِجلَِّتَها, َوَأْن أََتَصدََّق ِبَلْحمِ َأْن َأُقوَم َعَلى بُْدنِهِ   َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل ) َأَمَرين  َعْن َعِليِ  ْبِن َأِب طَاِلٍب  - 237
َها َشْيًئا ( .   َوَأْن ال ُأْعِطَي اجْلَزَّاَر ِمنـْ

---------- 
 ( أي : على إبله اليت أهداها وكانت مائة بعري .َعَلى بُْدنِِه ) 
 منه . أدفعها للفقراء ، واملراد سوى ما أكل النيب ا ( أي : ِبَلْحِمهَ َوَأْن أََتَصدََّق ) 
 مجع جل بضم اجليم ، وهو ما يطرح على ظهر البعري من كساء وحنوه .( َوَأِجلَِّتَها ) 

 جواز التوكيل يف ذبح اهلدي واألضاحي ، وأنه ال حرج على اإلنسان أن يستنيب غريه يف القيام على ذبح اهلدي . -1
 التوكيل يف الصدقات . جواز -2
توىل ذبح هديه بنفسه ( ففيه دليل على أن السنة أن ينحر اإلنسان هديه وأضحيته بنفسه اقتداء بالنيب  يف حديث ) أن النيب  -3

 . وأما تقطيع اللحم وغريه فإنه يوليه غريه ، 
 مائة بعري . األفضل يف اهلدي كونه كثرياً عظيم النفع ، فقد أهدى النيب  -4
تصدق هبا مبا يتبعها من جلود وجالل ، وله أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران قال تعاىل ) فكلوا منها وأطعموا أن ي -5

 القانع واملعرت ( .
مل يتصدق ِبميعه ، وإمنا أمر من كل بعري أن تؤخذ قطعة من اللحم مث  ( الواقع أن النيب  وأن أتصدق بلحمها ...قوله )  -6

 . من مرقه وأكل منه  رب النيب طبخ ذلك اللحم فش
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 ( من السنة التصدق مبا علي اهلدي من اجلالل . وأجلتهاقوله )  -7
 : وكان ابن عمر إذا حنر اهلدي نزع جالهلا خمافة أن يفسدها الدم مث يتصدق هبا . قال البخاري

 ال جيوز إعطاء اجلزار شيئاً من اهلدي على وجه املعاوضة . -8

 

َعثْـَها ِقَياماً  َعْن زِيَاِد ْبنِ  -238 ُمَقيََّدًة ُسنََّة  ُجبَـرْيٍ قَاَل ) رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر أََتى َعَلى رَُجٍل َقْد أَنَاَخ َبَدنـََتُه , فـََنَحَرَها . فـََقاَل ابـْ
 . ( حُمَمٍَّد 

-------- 
 . ابن حينة بن مسعود بن ُمَعتنب الثقفي البصري(  َعْن زِيَاِد ْبِن ُجبَـرْيٍ ) 
 قال احلافظ : مل أقف على اَسه .(  َعَلى رَُجلٍ  أََتى) 
 وعند أمحد : لينحرها .( َقْد أَنَاَخ َبَدنـََتُه , فـََنَحَرَها ) 
َعثْـَها ِقَياماً )   أي : أقمها .(  فـََقاَل ابـْ
ل .(  ُمَقيََّدةً )   أي : معقولة الرنج 
 ( . مد ويف رواية ) احنرها قائمة ، فإهنا سنة حم ( ُسنََّة حُمَمٍَّد ) 

يف حنر اإلبل : هو أن ينحرها وهي قائمة  قد عقلت يده اليسرى ويطعنه يف الوهدة تأسياً  يف هذا احلديث بيان هدي النيب  -1
 . بالنيب 

 كراهة ذحبها باركة ، ألن فيه تطوياًل يف إزهاق روحها .
ب ل  قَائ َمًة َمْعُقولًَة يَدُ قال ابن قدامة :   َها اْلُيْسَرى ، فـََيْضر بـَُها ب احلَْْربَة  يف  اْلَوْهَدة  الَّيت  بـَنْيَ َأْصل  اْلُعُنق  َوالصَّْدر  .السُّنَُّة حَنُْر اإْل 

 َومم َّْن اْسَتَحبَّ َذل َك َمال ٌك ، َوالشَّاف ع يُّ ، َوإ ْسَحاُق ، َواْبُن اْلُمْنذ ر  .
 َواْسَتَحبَّ َعطَاٌء حَنَْرَها بَار َكًة .

 ْور يُّ َوَأْصَحاُب الرَّْأي  ُكلَّ َذل َك .َوَجوََّز الثَـّ 
 رَأَْيت اْبَن ُعَمَر أََتى َعَلى َرُجٍل أَنَاَخ بََدنـََتُه ل يَـْنَحَرَها ، فـََقاَل : ابـَْعثْـَها ق َياًما ُمَقيََّدًة ، ُسنَّةَ  )َولََنا ، َما َرَوى د يَناُر ْبُن ُجبَـرْيٍ ، قَاَل 

 ه  .ُمتـََّفٌق َعَليْ (  حُمَمٍَّد 
َّ ) َوَرَوى أَبُو َداُود ، ب إ ْسَناد ه  ، َعْن َعْبد  الرَّمْحَن  ْبن  َساب ٍط  َوَأْصَحابَُه َكانُوا يـَْنَحُروَن اْلَبَدنََة َمْعُقوَلَة اْلُيْسَرى ، قَائ َمًة َعَلى  َأنَّ النَّيب 

 ا ( .َما بَق َي م ْن قـََوائ م هَ 
 َدل يٌل َعَلى أَنَـَّها تـُْنَحُر قَائ َمًة .( إ َذا َوَجَبْت َجُنوبـَُها فَ  )َويف  قـَْول  اَّللَّ  تـََعاىَل 

ري  قـَْوله تـََعاىَل  َها َصَوافَّ  )َويـُْرَوى يف  تـَْفس   َأْي ق َياًما .( فَاذُْكُروا اْسَم اَّللَّ  َعَليـْ
َفَما حَنََر .  َوجُتْز ئُُه َكيـْ

 ولو كان ذلك من املستحبات . ي النيب يستحب للعلماء وأهل الفضل أن يبينوا للناس يف هد -2
 األفضل لإلنسان إذا تكلم باحلكم الشرعي أن يذكر دليل ذلك احلكم من الكتاب والسنة ما أمكنه . -3
 أن الصحايب إذا قال من السنة ، فإنه يعتَّب يف حكم املرفوع ، وهذا مذهب مجهور العلماء . -4
 . رمحة هللا ورأفته خبلقه -5
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 رِمِ باُب الُغْسِل للُمحْ 
. فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس : يـَْغِسُل  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُحنَـنْيٍ ) َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعبَّاٍس َواْلِمْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة اْختَـَلَفا بِاألَبـَْواءِ  - 239

. فـََوَجْدتُُه يـَْغَتِسُل  َليِن اْبُن َعبَّاٍس إَل َأِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِ  اْلُمْحرُِم رَْأَسُه . َوقَاَل اْلِمْسَوُر : ال يـَْغِسُل رَْأَسُه . قَاَل : فََأْرسَ 
ْبُن ُحنَـنْيٍ , َأْرَسَليِن إلَْيَك اْبُن  بـَنْيَ اْلَقْرنـَنْيِ , َوُهَو ُيْستَـُر بِثـَْوٍب . َفَسلَّْمت َعَلْيِه . فـََقاَل : َمْن َهَذا ؟ فـَُقْلت : أَنَا َعْبُد اَّللَِّ 

يـَْغِسُل رَْأَسُه َوُهَو حُمْرِم  ؟ فـََوَضَع أَبُو أَيُّوَب َيَدُه َعَلى الثَـّْوِب , َفطَْأطََأُه , َحَّتَّ َبَدا  بَّاٍس , َيْسأَُلَك : َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ عَ 
رَْأِسِه . ُثَّ  َحرََّك رَْأَسُه بَِيَدْيِه , فََأقْـَبَل هِبَِما َوَأْدبـََر . ُثَّ  ِل رَْأُسُه . ُثَّ قَاَل إِلْنَساٍن َيُصبُّ َعَلْيِه اْلَماَء : ُاْصُبْب , َفَصبَّ َعَلى

ُتُه   يـَْغَتِسُل ( .  قَاَل : َهَكَذا رَأَيـْ
 َويف ِرَوايٍَة " فـََقاَل اْلِمْسَوُر الْبِن َعبَّاٍس : ال ُأَمارِيَك أََبداً " .

---------- 
رضي اَّللَّ تعاىل  -ابن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهرين، أيب عبد الرمحن، له، وألبيه صحبة (  َواْلِمْسَوَر ْبَن خَمَْرَمةَ ) 

 هـ(. 64، مات سنة )-عنهما 
َواِء )   . موضع بني مكة واملدينة (بِاألَبـْ
مبا يتسبنب يف انتتاف شعره، فخشيًة لذلك قال: ال الظاهر أنه قال ذلك اجتهاًدا منه؛ ألنه ر ( َوقَاَل اْلِمْسَوُر : ال يـَْغِسُل رَْأَسُه  )

 ل .يغس
شهد بدرًا، ،  واَسه خالد بن زيد بن ُكليب، من كبار الصحابة (  قَاَل : فََأْرَسَليِن اْبُن َعبَّاٍس إَل َأِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِ  ) 

  ا .هـ( وقيل: بعده50عليه حني َقد َم املدينة، مات غازيًا بالروم سنة ) ونزل النيبن 
ومها اخلشبتان القائمتان على رأس البئر، وشبههما من البناء، ومُتدن بينهما خشبة جُيرن عليها  (فـََوَجْدتُُه يـَْغَتِسُل بـَنْيَ اْلَقْرنـَنْيِ  )

 . احلبل املستَقى به، وتُعلنق عليها البكرة. قاله النووين 
 . لم على من يغتسفيه أنه ُيشرع السال( َفَسلَّْمت َعَلْيِه ) 
رمحه اَّللَّ -قال احلافظ أبو عمر ( يـَْغِسُل رَْأَسُه َوُهَو حُمْرِم  ؟  َأْرَسَليِن إلَْيَك اْبُن َعبَّاٍس , َيْسأَُلَك : َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) 

ن أيب أيوب، أو غريه، وهلذا قال أخذه ع كان عنده نصن عن النيبن   -رضي اَّللَّ تعاىل عنهما  -: الظاهر أن ابن عبناس  تعاىل
عبد اَّللَّ بن ُحنني أليب أيوب: أسألك كيف كان يغسل رأسه؟، ومل يقل: هل كان يغسل رأسه، أْوال؟، على حسب ما وقع فيه 

 اختالف بني املسور، وابن عباس.
فطنته، كأنه َلمنا قال له: سله، هل يغتسل : وَيتمل أن يكون عبد اَّللَّ بن ُحنني تصرنف يف السؤال ل-رمحه اَّللَّ تعاىل-قال احلافظ 

احملرم، أْواَل؟، فجاء، فوجده يغتسل، فهم من ذلك أنه يغتسل، فأحبن أن ال يرجع إال بفائدة، فسأله عن كيفينة الغسل، وكأنه 
ة البدن غالبا انتهى  خصن الرأس بالسؤال؛ ألهنا موضع اإلشكال يف هذه املسألة؛ ألهنا حملن الشعر الذي َُيشى انتتافه، خبالف بقي

 ظ .كالم احلاف
 س .الذي جعله ساترًا بينه وبني النا: ي أ (فـََوَضَع أَبُو أَيُّوَب يََدُه َعَلى الثَـّْوِب ) 
 ( . مجع ثيابه إىل صدره حىت نظرت إليه)  أزاله عن رأسه. ويف رواية ابن عيينة، عن زيد: أي  (َفطَْأطََأُه )  
 . ه (حىت رأيت رأسه، ووجه)  ظهر يل رأسه، فرأيته. ويف رواية ابن جريج: أي ( ُه َحَّتَّ َبَدا ِل رَْأسُ )  

ذهب بيديه إىل جهة ُقدَّامه، مث ردنمها إىل ورائه، مبالغة يف وصول املاء إىل : أي  (َحرََّك رَْأَسُه بَِيَدْيِه , فََأقْـَبَل هِبَِما َوَأْدبـََر ُثَّ ) 
 البشرة.
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 ر ( .أمرن أبو أيوب بيديه على رأسه مجيًعا، على مجيع رأسه، فأقبل هبما، وأدبفج ) ويف رواية ابن جري
ال أجادلك. وأصل املراء استخراج ما عند اإلنسان، يقال: أمرى فالٌن : أي ( فـََقاَل اْلِمْسَوُر الْبِن َعبَّاٍس : ال ُأَمارِيَك أََبدًا ) 

أطلق ذلك يف اجملادلة؛ ألن كالن من املتجادلني َيستخرج ما عند اآلخر من فالنًا: إذا استخرج ما عنده. قاله ابن األنبارين. و 
 احلجة. قاله يف "الفتح"

 يف هذا احلديث دليل على أن جيوز للمحرم أثناء إحرامه أن يغسل رأسه ولو كان غسله غري واجب . -1
 يفعل ذلك . وهذا مذهب مجهور العلماء ، ألن أبا أيوب رأى النيب 

 :اختلف العلماء يف غسل احملرم رأسه ، فكان مالك ال جييز ذلك للمحرم ويكرهه له . ْبقال ابن عبد ال
 وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي واألوزاعي وأمحد بن حنبل وأبو ثور وداود : ال بأس أن يغسل احملرم رأسه باملاء وهو حمرم . 

 . مذهب اجلمهور ، ألنه ثبت عن النيب والراجح 
 َيتاط عند غسله لرأسه فال يبالغ يف حك الرأس عند خمالطته للماء . لكن ينبغي أن

قال ابن عبد الَّب :وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا مل يكن يف قول واحد منهم حجة على غريه إال بدليل جيب التسليم له  -2
ا حجة على صاحبه حىت أدىل ابن عباس من الكتاب والسنة ، أال ترى أن ابن عباس واملسور ملا اختلفا مل يكن لواحد منهم

 باحلجة بالسنة ففلج  .
،  علم عن رسول هللا  –وهللا أعلم  –: ويف هذا احلديث دليل على أن ابن عباس قد كان عنده يف غسل احملرم رأسه  ُث قال

 .أنبأه ذلك أبو أيوب أو غريه 
فَاْسأَلوا أَْهَل الذن ْكر   والرجوع إىل العلماء مأمور به قال تعاىل :  ينبغي على طالب العلم إذا اختلفوا أن يرجعوا إىل من هو أعلم ، -3

 ( 43.)النحل: من اآلية إ ْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ 
 جواز االغتسال عند البئر . -4
صحيحني"، وغريمها )َفسَّلَّْمُت َعَلْيه ( فيه أنه ُيشرع السالم على من يغتسل، ولذا مل ينكر عليه أبو أيوب، وقد ثبت يف "القوله  -5

وفاطمة  -، عام الفتح، فوجدته يغتسل أهنا قالت: ذهبت إىل رسول اَّللَّ  -رضي اَّللَّ تعاىل عنها  -( يف قصنة أم هانئ 2)
 .قالت: فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ ... " احلديث -ابنته تسرته

 فالن بن فالن ، وال يقول : أنا . دليل على أن اإلنسان إذا قيل له : من أنت ، أن َيَّب باَسه ويقول أنا -6
 . متفق عليه فدققت الباب ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا ، فقال : أنا ، أنا ! كأنه كرهها (  عن جابر . قال ) أتيت النيب 

 أن اإلنسان إذا اغتسل ينبغي أن يبالغ يف االستتار . -7
 بن عباس . فضل املسور بن خمرمة ، ألنه ملا بان له احلق شهد بالفضل ال -8
فضل ابن عباس وعظيم علمه فهو وعاء من أوعية العلم . -9
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 باُب َفْسِخ احلجِ  ِإل الُعْمَرةِ 
َر ال َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل ) َأَهلَّ النَِّبُّ  - 240 ُهْم َهْدي  َغيـْ نَِّبِ  َوَأْصَحابُُه بِاحْلَجِ  َولَْيَس َمَع َأَحٍد ِمنـْ
  َُّوَطْلَحَة , َوَقِدَم َعِلي  ُِّمْن اْلَيَمِن . فـََقاَل : َأْهَلْلُت ِبَا َأَهلَّ ِبِه النَِّب  ُّفََأَمِر النَِّب  , َأْصَحابَُه : َأْن َيَْعُلوَها ُعْمَرًة

 فـََقاُلوا : نـَْنَطِلُق إَل " ِمىًن " َوذََكُر َأَحِدنَا يـَْقُطُر ؟ فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّبَّ فـََيُطوُفوا ُثَّ يـَُقصِ ُروا َوُيَِلُّوا , إالَّ َمْن َكاَن َمَعُه اهْلَْدُي 
اَضْت َعاِئَشُة . فـََنَسَكِت فـََقاَل : َلْو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما َأْهَدْيُت , َوَلْوال َأنَّ َمِعي اهْلَْدَي أَلْحَلْلُت . َوحَ 

َر أَنَـَّها ِلَْ َتُطْف بِاْلبَـْيِت . فـََلمَّا َطُهَرْت َوطَاَفْت بِاْلبَـْيِت قَاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ اْلمَ   , يـَْنَطِلُقوَن ِبَجٍ  َوُعْمَرٍة , َناِسَك ُكلََّها , َغيـْ
 ( .فَاْعَتَمَرْت بـَْعَد احْلَجِ   َها إَل التـَّْنِعيمِ َوأَْنَطِلُق ِبَجٍ  فََأَمَر َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َأِب َبْكٍر : َأْن َُيُْرَج َمعَ 

 .َفَجَعْلَناَها ُعْمَرًة ( َوَنُْن نـَُقوُل : لَبـَّْيَك بِاحْلَجِ  . فََأَمَرنَا َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل ) َقِدْمَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن َجاِبٍر  - 241
َوَأْصَحابُُه َصِبيَحَة رَاِبَعٍة . فََأَمَرُهْم َأْن َيَْعُلوَها   رضي هللا عنهما قَاَل ) َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاسٍ  - 242

 ُعْمَرًة . فـََقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , َأيُّ احلِْلِ  ؟ قَاَل : احلِْلُّ ُكلُُّه ( .
------------- 

بالنظر للغالب، أو بالنظر ألول األمر، فال تنايف بينه، وبني حديث: "فمنا من أهل هذا (  ُه بِاحلَْج ِ َوَأْصَحابُ  ) َأَهلَّ النَِّبُّ 
 ، واإلهالل رفع الصوت بالتلبية . وعمرة، ومنا من أهل باحلج ... احلديثة بعمرة، ومنا من أهل حبج

 يف حجة الوداع سنة عشر .(  ِمْن اْلَيَمنِ  َوَقِدَم َعِليُّ )  
 . هنا موصولة، أي مبثل اإلهالل الذي أهلن به رسول اَّللَّ  ( ما) (  ْهَلْلُت ِبَا َأَهلَّ ِبِه النَِّبُّ أَ ) 

 ن .وفيه جواز تعليق اإلحرام بإحرام غريه، كأن يقول: أهللت مبا أهلن به فال
ه وجوب اهلدي على القارن، وفيه ردن على ابن ( أي احنر هديًا؛ ألنه واجب عليك، لكونك قارنا، وفي فََأْهدِ ويف رواية قال له ) 

ْرمُتْ َفَما )  حزم، حيث قال: ال جيب اهلدي على القارن، وإمنا هو على املتمتنع؛ لقوله تعاىل ُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلل َّ  فَإ ْن ُأْحص  َوأمت 
 ، وإال ملا قال ذلك. واَّللَّ تعاىل أعلم.اآلية. والظاهر أنه ما انتبه هلذه الرواية ( اْستَـْيَسَر م َن اهْلَْدي  

أي لو علمت يف ابتداء شروعي ما علمته اآلن من حلوق املشقنة بكم بانفرادكم (  َوَلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن َأْمِري, َما اسَتْدبـَْرتُ  ) 
 .بالفسخ، حىت توقفتم، وترددمت، وراجعتموين يف ذلك 

تشجيًعا هلم على   اهلدي معي، بل أهللت حبج، مث فسخت معكم، وهذا قاله  جواب "لوال"، أي ما سقت(  )َما َأهَدْيتُ 
 امتثال أمره.

هل واختلفوا ،  يف حجة الوداع قد فسخوا حجهم إىل عمرة بأمر النيب  أمجع العلماء على أن الصحابة الذين مع النيب  -1
عة :هذا الفسخ ملن بعدهم أيضاً أم هلم خاصــة يف تلك السنة يف تلك الواق

: لو أن إنساناً أحرم باحلج فلما قدم مكة وقبل أن يطوف فسخ حجه ونوى العمرة ، هل من حقه أن يفسخ هذه  صورة املسألة
 اختلف العلماء على قولني : النية أو ليس من حقه ؟ 

 : جيوز أن يفسخ احلج إىل العمرة . القول األول
 .وأهل احلديث ، واإلمام أمحد ، وهذا قول ابن عباس 

وأن ، أصحابه الذين مل يسوقوا اهلدي معه يف حجة الوداع أن يتحللوا  حلديث الباب وغريها من األحاديث اليت فيها أمر النيب 
 به أصحابه . يفسخوا حجهم بعمرة ، ولو كان ممنوعاً مل يأمر النيب 
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 ومن هذه األحاديث غري حديث الباب :
نصرخ باحلج صراخًا ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن جنعلها عمرة إال من ساق  هللا عن أيب سعيد اخلدري قال ) خرجنا مع رسول 

 اهلدي ، فلما كان يوم الرتوية ورحنا إىل مىن أهللنا ( متفق عليه .
: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ، ومن مل يكن  وعن أَساء بنت أيب بكر قالت ) خرجنا حمرمني ، فقال رسول هللا 

 يحلل ( رواه مسلم .معه هدي فل
 : ال جيوز لإلنسان إذا أحرم باحلج أن يفسخ نية احلج إىل عمرة . القول الثاين

 . [مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي  ]وهذا قول مجاهري العلماء 
 : وهو قول مجهور السلف واخللف  . قال النووي

 :  وهو قول أكثر أهل العلم . قال يف املغين
 ُّ  وا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة َّلل َّ ( .لقوله تعاىل ) َوأمت 

 : ففي هذه اآلية أمر هللا بإمتام احلج وال يفسخوه ، ولو قلنا ِبواز الفسخ احلج بالعمرة لكان يف ذلك خمالفة لآلية . قالوا
جيوز بعدها ، : وقال مالك والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء من السلف واخللف هو خمتص هبم يف تلك السنة ال  قال النووي

 وإمنا أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه اجلاهلية من َترمي العمرة يف أشهر احلج  .
خاصة ، يعين فسخ  :  مما يستدل به للجماهري حديث أيب ذر الذي ذكره مسلم كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد  وقال

 احلج إىل العمرة  .
متعة النساء ومتعة احلج ( رواه مسلم ،  عتان ال تصلح إال لنا معشر أصحاب رسول هللا ) مت وحديث أيب ذر نصه . قال 

 واملراد مبتعة احلج : إجياب فسخ احلج بالعمرة .
واستدلوا حبديث بالل بن احلارث ) قلت يا رسول هللا ! أرأيت فسخ احلج إىل العمرة لنا خاصة أم للناس عامــة ؟ فقال رسول هللا 

 خاصة ( رواه أبو داود . : بل لنا 
 القول األول .والراجح 
 عن أدلة القول الثاين :واجلواب 

األمر بفسخ احلج إىل العمرة ، وغاية ما نقل عنه إن صح ، أن ذلك خمتص  :  قد روى أبو ذر عن النيب  قال ابن القيم
 ي أبو ذر معارض برأيهما .بالصحابة فهو رأيه ، وقد قال ابن عباس وأبو موسى : أن ذلك عام لألمة ، فرأ

أنه فعله وأمر به ، فقال بعضهم : إنه  اختلفوا يف أمر قد صح عن رسول هللا  وأيضًا : فإذا رأينا أصحاب رسول هللا 
منسوخ أو خاص ، وقال بعضهم : هو باق إىل األبد ، فنقول : من ادعى نسخه أو اختصاصه خمالف لألصل فال يقبل إال 

 .بَّبهان 
 ف من قال ِبواز الفسخ هل هو للوجوب أو للجواز على قولني :وقد اختل

 : للوجوب . قيل
 وهو رأي ابن عباس ، ومذهب ابن حزم ، ورجحه ابن القيم .

وأصحابه قال : فأحرمنا باحلج ، فلما قدمنا مكة ، قال : اجعلوا حجكم عمرة ، قال :  حلديث الَّباء قال ) خرج رسول هللا 
ل هللا ، قد أحرمنا باحلج ، كيف جنعلها عمرة ، قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا ، فردوا عليه القول األول ، فقال الناس : يا رسو 

فغضب ، مث انطلق حىت دخل على عائشة وهو غضبان ، فرأت الغضب يف وجهه ، فقالت : من أغضبك أغضبه هللا ؟ قال : 
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 أمحد . وما يل ال أغضب وأنا آمر باألمر فال اتنبـع ( رواه
 : الفسخ للجواز ال للوجوب . وقيل

 وهذا مذهب أمحد ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .
:  واختصاص وجوبه بالصحابة ، هو الذي كان يراه شيخنا قدس هللا روحه ، يقول : إهنم قد فرض عليهم  قال ابن القيم

بادرة إىل امتثاله ، وأما اجلواز واالستحباب فلألمـة إىل به ، وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا يف امل الفسخ ألمر رسول هللا 
 يوم القيامة  .

 أصح . وهذا القول
يَّة  ب َذل َك الرَّْكب  اْلَمْذُكورَْين  ، ُهَو َما اْخَتارَُه « بَْل ل أْلَبَد  »: الَّذ ي َيْظَهُر لََنا َصَوابُُه يف  َحد يث  :  قال الشنقيطي ُصوص  َوَحد يث  اخلُْ

َُه اَّللَُّ تـََعاىَل ؛ َوُهَو اجلَْْمُع اْلَمْذكُ اْلعَ  َيَة َرمح  َمُة الشَّْيُخ َتق يُّ الدن ين  أَبُو اْلَعبَّاس  اْبُن تـَْيم  يَّة  اْلَمْذُكورَة  الَّ ُصوص  َْمل  اخلُْ وُر بـَنْيَ اأْلََحاد يث  حب 
َناَعة  اأْلُُصول يَّة  َعَلى اْلُوُجوب  َوالتََّحتُّم  ، َومَحْل  التَّْأب يد  اْلَمْذُكو   ر  َعَلى اْلَمْشُروع يَّة  َواجلََْواز  أَو  السُّنَّة  ، َواَل َشكَّ َأنَّ َهَذا ُهَو ُمْقَتَضى الصن 

يَّة  ، َكَما اَل ََيَْفى .  َواْلُمْصطََلح 
 قبل أن يطوف بالبيت  فيه دليل على أنه جيوز أن يهل اإلنسان بإهالل الغري ، بشرط أن ميكنه اإلطالع على تلك النية -2
( فيه دليل على أفضلية احللق يستثىن منها قرب الوقت للحج ، فإذا قرب وقت احلج بالنسبة ملن متتع فإنه  ُث يقصرواقوله : )  -3

 يقصر وال َيلق .
 : لفيه تفصي (لو) واستعمال، ، ألنه رغبة يف اخلري وندم عليه جواز متين األمور الفائتة إذا كانت من مصاحل الدين -4

 أن يكون املراد به جمرد اخلري ، فهذا ال بأس به . -
 كأن يقول إنسان لشخص آخر : لو زرتين ألكرمتك .

 أن يقصد به التمين ، فهذا حبسب التمين ، إن متىن خرياً فهو مأجور بنيته ، وإن متىن هبا سوى ذلك فهو حبسبه . -
 أن يراد هبا التحسر على ما مضى ، فهذا منهي عنه . -
 ) ... وال يقل لو أين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ( رواه مسلم . قوله ل

احلائض تفعل مجيع املناسك ما عدا الطواف ، وقد اتفق الفقهاء على أن املرأة احلائض تؤدي مجيع املناسك وهي حائض إال  -5
 وِما يدل على ذلك : الطواف .

 عقرى حلقى ، أحابستنا هي ؟ ( .) ملؤمنني صفية : : ملا حاضت أم ا قوله 
 . : أحابستنا ، أهنا لو مل تطف طواف اإلفاضة أهنا ستحبس النيب  ففهم من قوله 

:  وِما يدل على ذلك أن احلائض ال جيوز هلا املكث يف املسجد وهذا مذهب مجهور العلماء . -6

رواه خلمرة؟ قالت: إين حائض؟ قال: إن حيضتك  ليست يف يدك(. قال لعائشة وهو معتكف : )ناوليين ا أن رسول هللا 
  مسلم

 أن احلائض ال تدخل املسجد . ( يدل على أن املعروف يف زمان النيب  إين حائضفقوهلا : ) 
 ) جيوز للحائض املكث باملسعى ألنه ليس من املسجد ( .

دليل على من أن كان مبكة وأراد العمرة فإنه َيرم من احلل سواء  ( فأمر عبد الرمحن بن أِب بكر أن ُيرج معها للتنعيمقوله : )  -7
 من التنعيم أو غريه ، وال يلزم من التنعيم ، فلو خرج إىل عرفات وأحرم منها فإنه جيوز ، أو احلديبية .

 . وقد جاء يف رواية أن عائشة هي اليت اختارت التنعيم ، ومل َيدده النيب 
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َيِسرُي ِحنَي َدَفَع ؟ قَاَل :   َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   –َوأَنَا َجاِلس   –الزُّبـَرْيِ قَاَل ) ُسِئَل ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد َعْن ُعْرَوَة ْبِن  – 243
 َكاَن َيِسرُي اْلَعَنَق . فِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنصَّ ( . 

---------- 
 هاء السبعة .بن العوام أحد الفق ( َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَرْيِ ) 
ن  ويف رواية )  ( ُسِئَل ُأَساَمُة ْبُن زَْيدٍ )  ري  النَّيب  ودعن الناس فيها،  فتح الواو، َسيت بذلك ألن ( ب يف  َحجَّة  اْلَوَداع   أَنَُّه ُسئ َل َعْن َمس 

قال فيها: "أال هل بلنغت".   ه أيًضا؛ ألن غوقال: "لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا"، وغلط من كره تسميتها بذلك. وتسمنى البال
  .حجة اإلسالم؛ ألهنا اليت حجن فيها بأهل اإلسالم ليس فيها مشرك. أفاده العيين ىوتسم

 ( أي : من عرفة . ِحنَي َدَفعَ ) 
 . فتح املهملة، والنون: هو السري بني اإلبطاء واإلسراعب(  َكاَن َيِسرُي اْلَعَنقَ ) 
  .ني: املكان املتنسع بني الشيئ-فتح الفاء، وسكون اجليمب-(  فِإَذا َوَجَد َفْجَوةً ) 
 ا .. قال أبو عبيد: النصن َتريك الدابنة حىت يستخرج به أقصى ما عنده أي أسرع(  َنصَّ ) 

اإلسراع إذا أمكنه حني الدفع من عرفة إىل مزدلفة .احلديث دليل على استحباب  -1

َُه اَّللَُّ تـََعاىَل -قال احلافظ أبو عمر  يف هذا احلديث كيفية السري يف الدفع من عرفة إىل مزدلفة ألجل االستعجال للصالة؛  -َرمح 
الوقار والسكينة عند الزمحة، ومن اإلسراع عند عدم  ألن املغرب ال ُتصلنى إال مع العشاء باملزدلفة، فيجمع بني املصلحتني، من

 الزحام انتهى.
 فيها أحد من الناس حرك دابته فأسرع قليالً . كان يف سريه إذا وجد فجوة وفرجة ليس  أن النيب  -2
 يف مجيع حركاته وسكونه ليقتدوا به يف ذلك . حرص السلف على السؤال عن كيفية أحواله  -3
 أن ما عليه الناس اليوم من الطيش واخلفة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيبة احلج وسكينته ووقاره . -4

أَُلونَُه . فـََقاَل : رَُجل  ـَوَقَف يف َحجَِّة اْلَوَداِع . َفَجَعُلوا َيسْ  َمَر رضي هللا عنهما ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن عُ  – 244
قـَْبَل َأْن َأْرِمَي ؟ قَاَل :  َحْرتُ ِلَْ َأْشُعْر , َفَحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْذَبَح ؟ قَاَل . اْذَبْح َوال َحَرَج . َوَجاَء آَخُر , فـََقاَل : ِلَْ َأْشُعْر , فـَنَ 

َر إالَّ قَاَل : افْـَعْل َوال َحَرَج ( . َم َوال ُأخِ   اْرِم َوال َحَرَج . َفَما ُسِئَل يـَْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء ُقدِ 
---------- 

على ناقته مبىن ( ، وعند  هللا  راحلته كما يف الرواية الثانية ، ويف رواية ) رأيت رسولعلى أي : (  َوَقفَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ ) 
 البخاري يف كتاب العلم ) عند اجلمرة ( .

بعد هجرته ، ومل َيج بعد هجرته إال مرة واحدة فقط يف السنة العاشرة  هي احلجة اليت حجها الرسول (  يف َحجَِّة اَْلَوَداعِ ) 
 من اهلجرة .

دراك ، فالسائل عمل النسك من احلج بال شعور وال إحساس ملا ينبغي بضم العني ، الشعور هو اإلحساس واإل ( ِلَْ َأْشُعرْ ) 
 تقدميه وال تأخريه من املناسك .

 املشروع الذبح قبل احللق ، لقوله تعاىل ) وال َتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله ( . ( َفَحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْذَبحَ ) 
حرج، : اذبح وال اآلن، فقال له ، أي ومل أذبحذبح: حلقت قبل أن أن الرجل قالأ :هذه الكلمة َيتمل( ِاْذَبْح َواَل َحَرَج ) 

 ، وكال املعنيني صحيح .أن أذبح، وقد ذحبت اآلن، فقال: اذبح، أي يف املستقبل : حلقت قبلوَتتمل أن السائل قال
 : سول هللا احلديث دليل على أن األفضل يف أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية اقتداء بر  -1
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 الرمي ، النحر ، احللق ، الطواف ، السعي .
 أن الرتتيب بينها ليس بواجب وأنه جيوز اإلخالل بالرتتيب .ونستفيد : 

 فإن أخل برتتيبها ناسياً أو جاهاًل فال شيء عليه .
 وهو قول كثري من أهل العلم . قال يف املغين :

 اختلف العلماء يف ذلك : وإن قدم بعضها على بعض يف حق العامد العامل ،
من أقوال أهل العلم ، وهو قول اإلمام أمحد ومجهور التابعني وفقهاء احلديث أنه جيوز تقدمي بعضها على بعض يف والصحيح 

 حق العامد .
بح؟ مستدلني بأحد طرق هذا احلديث اليت رواها البخاري ومسلم عن ابن عمرو ) قال السائلون: يا رسول هللا، حلقت قبل أن أذ

قال: اذبح وال حرج. وقال آخر: ذحبت قبل أن أرمي؟ قال: ارم وال حرج. فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال: افعل وال 
 حرج(. ومل يقيده بالناسي واجلاهل .

 اختلف العلماء : هل جيوز تقدمي سعي احلج على الطواف يف يوم النحر ؟ -2
 ذهب بعض العلماء إىل جواز ذلك .

سعيت يأتونه ، فمن قائل يقول: يا رسول هللا  حاجاً ، وكان الناس مة بن شريك قال ) خرجت مع رسول هللاأسا حلديث -أ
 شيئاً ، فكان يقول : ال حرج ال حرج ، إال رجٌل اقرتض ع ْرَض رجل مسلم وهو ظامل أو أخرت شيئاً أو قدمت قبل أن أطوف

 فذاك الذي حر ج وهلك ( رواه أبو داود .
 ك قوله ) ما سئل عن شيء يف ذلك اليوم قدم وال أخر إال قال : افعل وال حرج ( .ويؤيد ذل -ب

 : لو قدم السعي على الطواف يف يوم النحر جاز ، خالفاً ألكثر أهل العلم . قال الشيخ ابن عثيمني
ه صحيح ، قال : إسناد وممن صحح حديث ) سعيت قبل أن أطوف ( ابن خزمية حيث أورده يف صحيحه وابن مجاعة حيث

 وكذا قال النووي كما يف اجملموع .
 ... ( بالشذوذ . سعيت قبل أن أطوف أو أخرتوقد حكم بعض العلماء على رواية )

 مبحفــوظ واحملفوظ تقدمي الرمي والنحر واحللق، بعضها على بعض . : وقوله )سعيت قبل أن أطوف( ليس قال ابن القيم
 الرتتيب بينهما شرطاً . السعي على الطواف ، وجعلوا ومجاهري أهل العلم على عدم جواز تقدمي

 على تبليغ رسالته ، وهلذا وقف ليسأله الناس فجعلوا يسألونه . حرص النيب  -3
 ينبغي لطالب العلم أن يقف للناس يف أماكن عباداِتم ليسألوه . -4
 احلرص على سؤال أهل العلم . -5
 ضيق وال عنت .َساحة الشريعة اإلسالمية يف أحكامها وعباداِتا فال  -6
 أن اجلاهل والناسي غري مؤاخذين . كما قال تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . -7

َرى  - 245 َل ِبَسْبِع َحَصَياٍت َفَجعَ عْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد النََّخِعيِ  ) أَنَُّه َحجَّ َمَع اْبِن َمْسُعوٍد . فـََرآُه رََمى اجْلَْمَرَة اْلُكبـْ
 ( . ِة اْلبَـْيَت َعْن َيَسارِِه , َوِمىًن َعْن ََيِيِنِه . ُثَّ قَاَل : َهَذا َمَقاُم الَِّذي أُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسورَُة اْلبَـَقرَ 

---------- 
 .أخو األسود  (عْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد النََّخِعيِ  ) 
َرى  )  وهي مجرة العقبة ، اليت ترمى إىل جهة العقبة ، وهي اجلمرة الكَّبى ، وليست من مىن .( فـََرآُه رََمى اجْلَْمَرَة اْلُكبـْ
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 ( ويف رواية ) يكَّب مع كل حصاة ( . ِبَسْبِع َحَصَياتٍ ) 
 يف هذا احلديث ذكر صفة رمي مجرة العقبة املفضل وهو جعل مكة عن اليسار ومىن عن اليمني . -1

رمى مجرة العقبة جاز ، سواء استقبلها أو جعلها عن ميينه أو عن يساره ، أو رماها من : وأمجعوا على أنه من حيث  قال النووي
 فوقها أو أسفلها ، أو وقف وسطها ورماها  .

 وهذه اجلمرة فيها مباحث : -2
 : األفضل يف رميها يوم النحر ضحى . أوالً 

 ت الشمس ( رواه مسلم .اجلمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زال عن جابر ) رمى رسول هللا 
 : ترمى لوحدها بسبع حصيات . ثانياً 

ُ َمَع ُكلن  َحَصاٍة . ) .. - يف صفة حج النيب  –حلديث جابر  َحىتَّ أََتى َاجلَْْمرََة اَلَّيت  ع ْنَد اَلشََّجَرة ، فـََرَماَها ب َسْبع  َحَصَياٍت، ُيَكَّبن 
ْثَل َحَصى َاخْلَذْ  َها، م  نـْ  ف ( رواه مسلم .م 

 ويف حديث الباب ) .. بسبع حصيات ( .
 : يسن التكبري مع كل حصاة . ثالثاً 

َها) ..  السابق ففي حديث جابر  نـْ ُ َمَع ُكلن  َحَصاٍة م   ( رواه مسلم . فـََرَماَها ب َسْبع  َحَصَياٍت، ُيَكَّبن 
ُهَما وعن  َي َاَّللَُّ َعنـْ ُ َعَلى أَثَر  ُكلن  َحَصاةٍ أَنَُّه َكاَن يـَْرم ي َاجلَْْمرَ  )ا ْبن  ُعَمَر َرض  نـَْيا، ب َسْبع  َحَصَياٍت، ُيَكَّبن  . هكذا رأيت رسول .. َة اَلدُّ

 هللا يفعله ( متفق عليه .
 فلو ترك التكبري فال شيء عليه .

 ال يشرع الدعاء بعدها . رابعاً :
 وقد علل بعض العلماء بعدم الدعاء بعد مجرة العقبة بعدة علل :

 ن يف ذلك الوقت .: لضيق املكا قيل
 : النتهاء العبادة . وقيل
 : ألهنا ليست من مىن . وقيل

يق  اْلَمَكان  ب اجْلََبل   :  قال ابن القيم َها ، فـََلمنا َرَمى  َوُهَو َأَصح  :َوق يَل  ،َفق يَل ل ض  نـْ إنن ُدَعاَءُه َكاَن يف  نـَْفس  اْلع َباَدة  قـَْبَل اْلَفرَاغ  م 
َها أَْفَضُل م   مَجَْرَة اْلَعَقَبة   َها، فـَرََغ الرنْمُي َوالدنَعاُء يف  ُصْلب  اْلع َباَدة  قـَْبَل اْلَفرَاغ  م نـْ نـْ ، َوَهَذا َكَما َكاَنْت ُسننُتُه يف  ُدَعائ ه  يف  ْنُه بـَْعَد اْلَفرَاغ  م 

َها ، فـَلَ  نـْ ْم يـَْثُبت َعْنُه أَننُه َكاَن يـَْعَتاُد الدنَعاَء َوَمْن َرَوى َعْنُه َذل َك فـََقْد َغل َط َعَلْيه  الصناَلة  إْذ َكاَن يَْدُعو يف  ُصْلب َها ، فََأمنا بـَْعَد اْلَفرَاغ  م 
حنت ه  َنَظٌر  يح  أَننُه َكاَن َأْحَيانًا يَْدُعو ب ُدَعاٍء َعار ٍض بـَْعَد السناَلم  َويف  ص  َيت ه  النيت  َكاَن ر يَب أَنن َعامنَة أَْدع  وال  ،َوإ ْن ُرو َي يف  َغرْي  الصنح 

َا ه َي يف  ُصْلب  الصناَلة  َوأَمنا َحد يُث ُمَعاذ  ْبن  َجَبٍل : اَل تـَْنَس َأْن  َا ، َوَعلنَمَها الصندنيَق إمنن تـَُقوَل ُدبـَُر ُكلن َصاَلٍة : اللنُهمن أَع ينن يَْدُعو هب 
َها ، َكُدبُر  احْلَيَـَوان  َويـُرَاُد ب ه  َما بـَْعَد السناَلم   َعَلى ذ ْكر َك َوُشْكر ك ، َوُحْسن  ع َباَدت ك َفُدبـُُر الصناَل  نـْ ُرَها قـَْبَل السناَلم  م  ة  يـُرَاُد ب ه  آخ 

 َكَقْول ه  ُتَسبنُحوَن اَّللَن َوُتَكبـنُروَن َوََتَْمُدوَن ُدبـَُر ُكلن َصاَلٍة احلَْد يُث . 
 املقصود من رمي اجلمار . -3

املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة  ملا أتى إبراهيم خليل هللاقال )  فعه إىل النيب س رضي هللا عنهما ر عن ابن عبا-أ
عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث عرض  فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث

ون ، وملة أبيكم إبراهيم ترمج قال ابن عباس : الشيطان، اخ يف األرض ـــــاجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت س له عند
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 هما .له ، وقال : صحيح على شرط رواه ابن خزمية يف صحيحه ، واحلاكم واللفظتتبعون ( 
وذكر هذا احلديث وقال : وعلى هذا الذي  أن حكمة الرمي معقولة املعىن: وقد ذكر العالمة الشنقيطي رمحه هللا يف أضواء البيان 

 ه .إلقامته هو االقتداء بإبراهيم يف عداوة الشيطان ورميه وعدم االنقياد إلي هللا الذي شرع الرمي رُ كْ ذ  البيهقي فَ ذكره 
 وكذلك إقامة ذكر هللا ، واالقتداء برسول هللا ، وَتقيق التذلل . -ب

 أما الرمي يف أيام التشريق فإنه يكون للجمرات الثالث ، كل مجرة بسبع حصيات . -4
أن يرمي اجلمرة األوىل اليت تلي مسجد اخليف ، مث يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طوياًل فيدعو رافعًا يديه ، مث يرمي  وصفته :

 اجلمرة الوسطى ، مث يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه ، مث يرمي مجرة العقبة فينصرف وال يقف للدعاء .
َي َاَّللَُّ َعنْـ َعْن ا ْبن  ُعمَ  ُ َعَلى أَثَر  ُكلن  َحَصاٍة، مُثَّ يـَتَـَقدَُّم، ) ُهَما َر َرض  نـَْيا، ب َسْبع  َحَصَياٍت، ُيَكَّبن  مُثَّ ُيْسه ُل، أَنَُّه َكاَن يـَْرم ي َاجلَْْمَرَة اَلدُّ

َلَة، فـَيَـُقوُم َطو ياًل، َويَْدُعو َويـَْرَفُع يََدْيه ، مُثَّ يـَْرم ي اَلْ  َمال  فـَُيْسه ُل، َويـَُقوُم ُمْستَـْقب َل فـَيَـُقوُم فـََيْستَـْقب ُل اَْلق بـْ ُوْسَطى، مُثَّ يَْأُخُذ َذاَت اَلشن 
َلة ، مُثَّ يَْدُعو فـَيَـْرَفُع يََدْيه  َويـَُقوُم َطو يالً، مُثَّ يـَْرم ي مَجْرََة َذات  اَْلَعَقَبة  م ْن َبْطن  اَلْ  ُقوُل: َهَكَذا َواد ي َواَل يَق ُف ع ْنَدَها، مُثَّ يـَْنَصر ُف، فـَيَـ اَْلق بـْ

 .َرَواُه اَْلُبَخار يُّ ( يـَْفَعُلُه  رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللَّ  
 ويكون الرمي بعد الزوال ، فال جيوز قبل الزوال . -5

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :وقد 
 ال جيوز الرمي قبل الزوال .القول األول : 

 وهذا مذهب اجلمهور . 
. وروي ذلك  [اإلمام أمحد أي]يرمي يف أيام التشريق إال بعد الزوال ، فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصن عليه وال  : قال ابن قدامة

وأصحاب الرأي . وروي عن احلسن ، وعطاء ، إال أن  عن ابن عمر ، وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ،
 ل .لزوال ، وال ينفر إال بعد الزوايوم النفر قبل ا إسحاق وأصحاب الرأي ، رخصوا يف الرمي

:  ومذهبنا من الشافعية ومذهب مالك وأمحد ومجاهري العلماء أنه ال جيوز الرمي يف األيام الثالثة إال بعد الزوال  وقال النووي
 هلذا احلديث الصحيح  .

 رواه مسلم . (أَمَّا بـَْعَد َذل َك فَإ َذا زَاَدْت اَلشَّْمُس َاجلَْْمَرَة يـَْوَم اَلنَّْحر  ُضًحى، وَ  َرَمى َرُسوُل َاَّللَّ   )عن جابر قال  -أ
 .رواه البخاري  زوال الشمس ، فإذا زالت رمينا (وحلديث ابن عمر قال : ) كنا نتحني -ب
 .رواه الرتمذي  حينما زالت الشمس (  وعن ابن عباس قال : ) رمى رسول هللا -ج

ملا فيه من  ه ال جيزئ الرمي قبل الزوال : لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النيب ومما يدل على أن ابن عثيمني :قال الشيخ 
فعل العبادة يف أول وقتها من وجه ، وملا فيه من التيسري على العباد من وجه آخر ، وملا فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث ، 

 .ه أشق على الناس ، دلن على أنه قبل الزوال ال جيزئ يتعمد أن يؤخر حىت تزول الشمس مع أن فلما كان رسول هللا 
 جيوز .القول الثاين : 

 وهو قول عطاء وطاووس .
 جيوز قبل الزوال يوم النفر األول .القول الثالث : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 درءاً للمشقة ، وتيسرياً للناس .

 واألول هو الصحيـح .
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 قولني : على لف العلماء يف جواز الرمي لياًل اخت -6
 اجلواز .القول األول : 

 وهو قول مالك والشافعي .
كان يسأل يوم النحر مبىن فيقول : ال حرج ... احلديث وفيه : فسأله رجل : رميت بعد   حلديث ابن عباس : ) أن رسول هللا 

 واسم املساء يصدق ِبزء من الليل .قالوا :  رواه البخاري ما أمسيت ؟ فقال : ال حرج ( . 
 عدم اجلواز .ل الثاين : القو 

  قالوا يف اجلواب عن دليل أصحاب القول األول :وهو قول أيب حنيفة وابن املنذر . 
كان ذلك قول ابن عباس يف أول احلديث: ) ، ودليلل الشمس يف آخر النهار قبل الليل: يعين بعد زواأن مراد السائل باإلمساء

 وم النحر ، يدل على أن السؤال وقع يف النهار .( فبتصرَيه بقوله : يلنحريسأل يوم ا النيب 
 األول وهو اجلواز . ويدل لذلك :والراجـح 
 بني بداية الرمي ، ومل يبني هنايته ، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع . أن النيب 

ًا فيدعون ظهرهم يقدمون حجاج وروى ابن أيب شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال : ) كان أصحاب رسول هللا 
 فيجيئون فريقون بالليل ( .

  ئ .(  : دليل على أنه ال بد من الرمي ، فلو وضع احلصى وضعاً مل جيز  يرمي بسبع ...) قوله  -7
 الرمي بغري احلصى ولو كان ْثيناً كاجلواهر . ئ( دليل على أنه ال جيز  بسبح حصياتقوله )  -8
 : ، وقد قال جابر يف صفة حجة النيب أن يكَّب مع كل حصاة لى أنه يستحب( دليل ع يكْب مع كل حصاةقوله )  -9

 ) ... حىت أتى اجلمرة فرماها بسبع حصيات يكَّب مع كل حصاة ( رواه مسلم .
 وأما البسملة فال تستحب .

رمى  ( دليل على أنه يشرتط رمي اجلمرات الواحدة بعد األخرى ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، فلو يكْب مع كل حصاةقوله )  -10
 احلصيات دفعة واحدة فإنه ال جيزئه إال عن واحدة .

 : ال يستحب غسل احلصى  فائدة
ال خالف يف مشروعية الرتتيب يف رمي اجلمرات ) الصغرى ، مث الوسطى ، مث الكَّبى ( واختلف العلماء يف حكم هذا الرتتيب  -11

 على أقوال :
 نه شرط .أالقول األول : 

 .وهو قول مالك والشافعي وأمحد 
 عليه أن يرمي الثانية والثالثة . فلو نسي ورمى العقبة ، مث الوسطى ، مث األوىل ، حسبت األوىل فقط ، ووجب

 رتبها كما جاء يف حديث ابن عمر . واستدلوا بأن النيب  -أ
 : ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( . قوله وب -ب

 سنة . القول الثاين :
 واحتجوا : سن وعطاء . وهو قول أيب حنيفة واحل

أن اجلمار مناسك متكررة ، يف أمكنة متفرقة ، يف وقت واحد ، ليس بعضها تابعًا لبعض ، فلم يشرتط الرتتيب هبا كالرمي 
 والذبح .



 598 

 أنه واجب ليس بشرط .القول الثالث : 
 .أحوط والرأي األول 

 .خلذف أكَّب من حبة احلمص قلياًل وقدر حصى ا –وهي باخلاء املعجمة  –يكون احلصى مبثل حصى اخلذف  -12
 رواه مسلم . ، فرماها بسبع حصيات، يكَّب مع كل حصاة منها، مثل حصى اخلذف(وفيه )... حلديث جابر يف صفة حج النيب 

 فال جيوز أن يرمي باحلجر الكبري فيؤذي املسلمني ، وال بالصغري الذي ال ميكن رميه .
غريها  ويلزمه أن يرمي بست حصيات، لسبع مجيعًا مرة واحدة مل جيزئه إال عن واحدة يكون الرمي حبصى متعاقبات ، فلو رمى ا -13

 ، ودليل ذلك أن املنصوص عليه تفريق األفعال أثناء رمي اجلمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية .
 أن يكون املرمي به حجراً . يشرتط  -14

 واحلنابلة ( ، فال يصح الرمي بالطني واملعادن والرتاب . وهذا قول اجلمهور) املالكية ، والشافعية ،
جلمرة العقبة ،  عندما رمى مجرة العقبة ؛ فعن جابر يصف رمي رسول هللا  وقد استدل اجلمهور مبا ثبت من فعل النيب  

 .مثل حصى اخلذف(  –يكَّب مع كل حصاة منها  –فيقول : )فرماها بسبع حصيات 
  : احلجر مرة ثانية ؟ما حكم الرمي بفائدة 

 قال بعض العلماء : ال جيزئ الرمي حبصاة رمي هبا .
 . أصح: جيزئ ذلك ، وهذا  وقيل

قَاَل ) اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِ ِقنَي . قَاُلوا : َواْلُمَقصِ رِيَن يَا  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  - 246
 . رِيَن (َل اَّللَِّ . قَاَل : اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِ ِقنَي . قَاُلوا َواْلُمَقصِ رِيَن يَا َرُسوَل اَّللَِّ . قَاَل : َواْلُمَقص ِ َرُسو 

---------- 
 حذفت منها ياء النداء وعوض عنها امليم .مبعىن يا هللا ،  (  للَُّهمَّ ) َ 
 ر هنا ، ألهنا من األدَن إىل األعلى .هذا دعاء ، وال تكون فعل أم(  اْرَحمِ ) 
 احللق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله .(  اَْلُمَحلِ ِقنيَ ) 

 التقصري قص بعض الشعر مع عدم استئصاله . ( اْلُمَقصِ رِينَ ) و 
 احلديث دليل على أن احللق أفضل من التقصري يف احلج .-1
باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا ءامنني حملقني رءوسكم ومقصرين ال  قول هللا تعايل ) لقد صدق هللا رسوله الرؤيا -أ

 ختافون ( .
 قدم هللا عز وجل احللق علي التقصري ، وهذا يدل على أن احللق أفضل لتقدمه .ف

 متفق عليه .يف حجته (  حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال : ) حلق رسول هللا  -ب
 هو األفضل . شك أن فعل النيب  ، وال وهذا فعل النيب  

 دعا للمحلقني بالرمحة ثالث مرات . ألن النيب -ج
 وجه كون احللق أفضل من التقصري . -2

: وجه كون احللق أفضل من التقصري أنه أبلغ يف العبادة ، وأبني للخضوع والذلة ، وأدل على صدق النية ، فالذي  قال يف الفتح
 مما يتزين به ، خبالف احلالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك  هل تعاىل.يقصنر يُبقي على نفسه شيئاً 

، وألن املقصر مبق ى صدق النية يف التذلل  هل تعاىلعل ، وأدلأنه أبلغ يف العبادة : ووجه فضيلة احللق على التقصريوقال النووي 
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  .، بل هو أشعث أغَّببرتك الزينة ، واحلاج مأمورالذي هو زينة الشعر على نفسه
 إلنسان خمري بني احللق والتقصري .احلديث دليل على أن ا -3

 . يف قول أكثر أهل العلم قال ابن قدامة : 
للمحلقني ثالث مرات ، وللمقصرين مرة بعد ذلك ، هذا كله تصريح ِبواز  وذكر األحاديث يف دعائه :  قال النووي

اء على التقصري ، وتصريح بتفضيل احللق ، وقد أمجع العلماء على احللق ، وإن ش االقتصار على أحد األمرين إن شاء اقتصر
 يلزمه : أنه كان يقول البصري احلسن عن ابن املنذر التقصري جيزي إال ما حكاه وعلى أن أفضل من التقصري ، احللق على أن

 . من قبله مردود بالنصوص وإمجاع جة ، وال جيزئه التقصري ، وهذا إن صح عنهاحللق يف أول ح
 . ع أهل العلم على أن التقصري جيزئأمج قال ابن املنذر :

 احللق أو التقصري يف احلج واجب من واجبات احلج يف قول مجهور العلماء . -4
َد احلَْرَاَم إ ن َشاتعاىل )  لقوله-أ ر ينَ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسج   ( . ء اَّللَُّ آم ن نَي حُمَلن ق نَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصن 

أنَّ هللا تعاىل جعل احللق والتقصري وصفًا للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عَّب ِبزٍء من العبادة عن العبادة، كان وجه الداللة: 
 دلياًل على وجوبه فيها.

خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبني البيت، فنحر هديه  هللا  أنَّ رسول) هللا بن عمر رضي هللا عنهما  عن عبد -ب
 أخرجه البخاري  ة ( وحلق رأسه باحلديبي

وقد قال  م ، أخرجه البخاري ومسل (حلق رأسه يف حجة الوداع أنَّ رسول هللا )هللا بن عمر رضي هللا عنهما  عن عبد-.ج
  (مناسكك عين لتأخذوا ) ياناً جململ الكتاب.، مع كون فعله وقع بم 
 اختلف العلماء : ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال : -5

 جيب أن مير املوسى على رأسه إمراراً . القول األول:
 وهبذا قال احلنفية  واملالكية .

أثر ال تقوم به  واستدلوا على ذلك مبا روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال يف األصلع ) مير املوسى على رأس( ، وهو
 حجة لضعفه.
 استحباب إمرار املوسى على الرأس . القول الثاين:

 وبه قال الشافعية واحلنابلة . 
 واستدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول، وباإلمجاع .

 :  ونقل ابن املنذر إمجاع العلماء على أن األصلع مير املوسى على رأسه .  قال النووي رمحه هللا
 أنه ال شيء عليه . ثالث:القول ال

: وهذا يف احلقيقة ال فائدة له )أي: إمرار املوسى على رأس األصلع(؛ ألنَّ إمرار قالوبه قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا ، 
املوسى إزالة  املوسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حىت يُقال: ملَّا تعذَّر أحد األمرين ُشرع األخذ باآلخر؛ ألن املقصود من إ مرار

 .ف عمل شيءالشَّعر، وهذا ال شعر له ،  لقوله تعاىل ) اَل ُيَكلن ُف اَّللَُّ نـَْفًسا إ الَّ َما آتَاَها (  وهذا مل يؤته هللا شعراً فال يكلَّ 
 سانإال يف حالة واحدة فإن التقصري أفضل ، وذلك للمتمتع إذا كان اإلن احللق أفضل من التقصري لعموم دعاء النيب -6

يف اليوم الرابع من  متمتعًا بالعمرة إىل احلج ، فإن التقصري أفضل ألجل أن يتوفر الشعر للحلق يف احلج ، وهلذا ملنا قدم النيب 
 ذي احلجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصري ، فقال : ) وليقصنر مث لُيحل ( .

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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 اختلف العلماء يف أقل اجملزئ يف حلق الرأس على أقوال :-7
 : أن أقل ما جيزئ حلق أو تقصري ثالث شعرات . القول األول

 وهذا مذهب الشافعية .
 قالوا : الشعر مجع، وأقل اجلمع ثالثة.

 : أن الواجب حلق ربع الرأس . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 ثر.واستدلوا بالقياس على قوهلم يف مسح الرأس يف الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأك
 أن احللق أو التقصري ال بد أن يعم مجيع الرأس . : القول الثالث

 وهذا مذهب اإلمامني : مالك وأمحد .
ر ينَ ألن هللا تعاىل قال )-أ ومن املعلوم أن اإلنسان إذا قصر ثالث شعرات من جانب الرأس ما أحس ( ، حُمَلن ق نَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصن 

 الناس أنه مقصنر .
حلق مجيع رأسه تفسريًا منه ملطلق األمر، فيجب الرجوع إليه، وألنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به    وألن النيب-ب

 كاملسح.
 أن املرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة ، فاملشروع للمرأة التقصري دون احللق .-8

 . ال خالف يف ذلك قال ابن قدامة :
 . علمأمجع على هذا أهل ال قال ابن املنذر :

 حمل احللق أو التقصري هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن .-9
واستحب بعض العلماء ومنهم : املالكية واحلنابلة ، األخذ من الشعور املستحب إزالتها أو ختفيفها ، كالعانة والشارب وكذلك 

 تقليم األظافر ، وكان ابن عمر يفعله .
o ذي حلق النيب وزعموا أن ال:  قال البخاري يف صحيحه  معمر بن عبد هللا . 

o وقصر بعضهم  وحلق كثري من الصحابة ، بل أكثرهم ، : قال ابن القيم . 
 فََأَفْضَنا يـَْوَم النَّْحِر . َفَحاَضْت َصِفيَُّة . فََأرَاَد النَِّبُّ  ) َحَجْجَنا َمَع النَِّبِ  ِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلْت َعْن َعا - 247

َها ا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَـَّها َقْد َما يُرِيُد الرَُّجُل ِمْن َأْهِلِه . فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ , إنَـَّها َحاِئض  . قَاَل : َأَحاِبَستُـَنا ِهَي ؟ قَاُلو  ِمنـْ
 ( . النَّْحِر قَاَل : ُاْخُرُجوا  َأفَاَضْت يـَْومَ 

 ( .: نـََعْم . قَاَل : فَاْنِفِري  َرى , َحْلَقى . َأطَاَفْت يـَْوَم النَّْحِر ؟ ِقيلَ ) َعقْ  َويف َلْفٍظ : قَاَل النَِّبُّ 
---------- 

 طواف اإلفاضة .: أي ( فََأَفْضَنا ) 
 هو اليوم العاشر من شهر ذي احلجة َسي بذلك لوقوع النحر فيه .(  يـَْوَم النَّْحرِ ) 
 النحر .أي بعد أن أفاضت يوم  ( َفَحاَضْت َصِفيَّةُ ) 
َنا ِهَي ؟ )  أهنا ما طافت طواف  أي مانعتنا من التوجه من مكة يف الوقت الذي أردنا التوجه فيه ، ظنًا منه  ( َأَحاِبَستـُ

اإلفاضـة ، وإمنا قال ذلك ألنه كان ال يرتكها ويتوجه ، وال يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها ، فيحتاج إىل أن يقيم حىت 
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 وف وَتل احلل الثاين .تطهر وتط
: عقر قومها .  وقيل: جعلها عاقراً ال تلد ،  وقيل:  معىن عقرى : عقرها هللا ، أي جرحها ،  قال احلافظ( َعْقَرى , َحْلَقى ) 

 ومعىن حلقى حلق شعرها وهو زينة املرأة ، أو أصاهبا وجع يف حلقها ، أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم .
صل الكلمتني ، مث اتسع العرب يف قوهلما بغري إرادة حقيقتهما كما قالوا : قاتله هللا ، وتربت يداه وحنو أهذا ف ُث قال احلافظ : 

 ذلك .
نية طواف اإلفاضة وأنه ال يسقط حبال .احلديث دليل على رك -1

َوْلَيطَّوَُّفوا ب اْلبَـْيت   عاىل قال : : طواف اإلفاضة ركن للحج ال يتم احلج إال به ، ال نعلم فيه خالفًا ، ألن هللا ت قال يف املغين 
 . اْلَعت يق  

 هو من فرائض احلج ، ال خالف يف ذلك بني العلماء  .:  قال ابن عبد الْب
 : أن يكون يوم النحر ضحى . واألفضل يف فعله

كل حصاة منها ، مث   ) ... حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكَّب مع قال جابر يف صفة حج النيب 
 إىل البيت فصلى مبكة الظهر ( رواه مسلم . فأفاض رسول هللا  انصرف إىل املنحر فنحر ، مث ركب رسول هللا 

 وجيوز تأخريه وفعله يف أيام التشريق .
 أخر طواف اإلفاضة إىل الليل ( . جاء عند أيب داود من حديث عائشة ) أن النيب إشكال : 

 ني :اجلمع بني احلديث
 : ضعيف وقد حكم عليه األلباين بالشذوذ . قيل

أنه إمنا طاف طواف اإلفاضة هناراً بعد الزوال كما قاله  لكن هذا احلديث وهم ، فإن من املعلوم من فعله  ”:  قال ابن القيم
من تسمية الطواف ، فإن النيب  جابر وعبد هللا بن عمر ، وهذا أمر ال يرتاب فيه أهل العلم واحلديث ... مث قال : إمنا نشأ الغلط

  أخر طواف الوداع إىل الليل كما ثبت يف الصحيحني“  . 
 طاف يوم النحر طواف اإلفاضة هناراً ، وكان يزور البيت يف أيام التشريق ليالً فيطوف نفاًل . : أنه  وقيل

 أن احلائض ال جيوز هلا الطواف بالبيت حىت تطهر وهذا مذهب مجاهري العلماء . -2
قصد بذلك ، أن صفية إذا كانت حائض ومل تطف يوم النحر طواف اإلفاضة فإنه يلزمها  ) أحابستنا ؟ ( فإن النيب  قوله ل

حبس أصحابه معه ، ففي هذا دليل على أن املرأة  ، مث إذا حبس النيب  البقاء حىت تطوف بعد الطهر ، فتحبس النيب 
 احلائض ال جيوز هلا أن تطوف .

 عائشة ملا حاضت ) افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف ( متفق عليه .ل ولقوله 
 الصحيح . وهذا القول هو

 وذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز هلا أن تتحفظ مث تطوف وهي حائض ، لكنه قول ضعيف .
 أن احلائض ليس عليها طواف وداع ) وسيأيت حديث خاص بذلك إن شاء هللا ( . -3
أن  ال يسقط بالتأخري ، وال ميكن التحلل الكامل بدونه إال يف حال احلصر ، وهلذا ملا قيل للرسول  أن طواف اإلفاضة ركن -4

صفية حائض ، قال : أحابستنا هي ، ولو كان أحـد ينوب عن أحد يف طواف اإلفاضة ، ألمكن أن يطاف عن صفية ، وال 
 : أحابستنا هي ؟ يقول النيب 

 ذا باالتفاق ، وقد قال تعاىل ) َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرن ( .أن احليض مينع اجلماع بالفرج وه -5
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منها ما يريد الرجل من امرأته ( فإنه ينبغي عند ذكر األمور اليت ختتص باجلماع  أدب أم املؤمنني عائشة يف قوله ) فأراد النيب  -6
 أن يكىن عنها وال يصرح هبا .

  : أين صلى النِب فائدة نحر ؟الظهر يوم ال 
 صلى الظهر مبكة . حديث جابر يدل على أن النيب 

َكََّة اَلظُّْهَر  مُثَّ رَك َب َرُسوُل َاَّللَّ  قال جابر )  ، َفَصلَّى مب   ( .فَأَفَاَض إ ىَل اَْلبَـْيت 
 [ أي : طاف طواف اإلفاضة . فأفاض]  

 . وجاء يف الصحيحني عن ابن عمر ) أنه صالها مبىن (
قَاَل نَاف ٌع َفَكاَن اْبُن ُعَمَر يُف يُض يـَْوَم ، أَفَاَض يـَْوَم النَّْحر  مُثَّ َرَجَع َفَصلَّى الظُّْهَر مب  ىًن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ) اْبن  ُعَمَر  نَاف ٍع َعن  عن 

 َّ ُع فـَُيَصلن ى الظُّْهَر مب  ىًن َويَْذُكُر َأنَّ النَّيب   عليه . ُه ( متفقفـََعلَ   النَّْحر  مُثَّ يـَْرج 
صلى الظهر مبكة ، مث خرج إىل مىن فوجد بعض أصحابه مل يصلن ، فصلى هبم إماماً ، فتكون  : أن يقال أن الرسول  واجلمع

 صالته يف مىن معادة ، كما وقع له يف بعض حروبه .
فَاَضة  قـَْبل الزََّوال  َوَوْجه اجلَْْمع بـَْينهَما أَنَُّه :  قال النووي َكَّة يف  أَوَّل َوْقتَها، مُثَّ َرَجَع إ ىَل م ىًن َفَصلَّى مُثَّ ، طَاَف ل إْل   َصلَّى الظُّْهر مب 

ني َسأَُلوُه َذل َك ، فـََيُكون ُمتَـنَـفن اًل ب الظُّْهر  الثَّان َية الَّيت  مب    َا الظُّْهر َمرَّة ُأْخَرى ب َأْصَحاب ه  ح  يَحنْي  هب  يف  ىًن ، َوَهَذا َكَما ثـََبَت يف  الصَّح 
َا َوَسلََّم هب  ْم ، مُثَّ َصلَّى ب الطَّائ َفة   ب َبْطن  خَنْل َأَحد أَنـَْواع َصاَلة اخْلَْوف فَإ نَُّه  َصاَلته  َصلَّى ب طَائ َفٍة م ْن َأْصَحابه الصَّاَلة ب َكَماهل 

 َصاَلة . اأْلُْخَرى ت ْلَك الصَّاَلة َمرَّة ُأْخَرى ، َفَكاَنْت لَُه َصاَلتَان  ، َوهَلُمْ 
ألمره  نه صلى مبكة مث رجع إىل مىن فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقالً إوميكن اجلمع بأن يقال :  وقال الشوكاين

 ى .بذلك ملن وجد مجاعة يصلون وقد صل 
َكَّةَ  َوَوْجُه اجلَْْمع  بـَنْيَ احلَْد يثـَنْي  : أَنَُّه :  وقال الشنقيطي ، َكَما قَاَل َجاب ٌر َوَعائ َشُة ، مُثَّ َرَجَع إ ىَل م ىًن ، َفَصلَّى  َصلَّى الظُّْهَر مب 

ُه ب طَائ َفٍة ُأْخَرى يف  َبْطن  خَنٍْل ، َكَما أَْوَضْحَنا ب َأْصَحاب ه  الظُّْهَر َمرًَّة ُأْخَرى ، َكَما َصلَّى هب  ْم َصاَلَة اخْلَْوف  َمرَّتـَنْي  : َمرًَّة ب طَائ َفٍة ، َوَمرَّةً 
َا رَأَيَا َوَقْد َصَدقَا  . َورََأى اْبُن ُعَمَر َصاَلَتُه هب  ْم يف  م ىًن فََأْخبَـَر َساب ًقا يف  ُسورَة  النن َساء  ، فـََرَأى َجاب ٌر َوَعائ َشُة َصاَلتَُه يف  َمكََّة فََأْخبَـرَا مب 

ََذا اجلَْْمع  جَ  ٌح ، َوهب  َا رََأى ، َوَقْد َصَدَق َوَهَذا َواض  ُر َواح  مب   د .َزَم النـََّوو يُّ ، َوَغيـْ
ُأِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَـْيِت , إالَّ َأنَُّه ُخفِ َف  )َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل  – 248

 . َعْن اْلَمْرَأِة احْلَاِئِض (
---------- 

: ) ال ينصرفنن أحدكم حىت  ، كما جاء يف صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول هللا  النيب  اآلمر هو( ُأِمَر اَلنَّاُس  )
 يكون آخر عهده بالبيت ( .

 أي : الطواف .(  َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدِهْم بِاْلبَـْيتِ ) 
 أي : طواف الوداع .( ِإالَّ أَنَُّه ُخفِ َف  )

 ( ويف معناها النفساء .َعِن احْلَاِئِض ) 
 اختلف العلماء يف حكم طواف الوداع للحاج على قولني : -1

 أنه واجب .القول األول :  
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وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم : احلسن البصري، واحلكم، ومحاد، وأبو حنيفة ، وأمحد ، قال النووي : 
 .وإسحاق ، وأبو ثور 

 حلديث الباب ، ووجه الداللة من وجهني : -أ
 األمر بطواف الوداع ، بقوله )أم ر( ويف رواية ملسلم )ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت( . األول :
 أنه قال ) خفف عن احلائض ( والتخفيف ال يقال إال يف مقابل اإللزام .الثاين : 

ؤَكَّد ب ه  َول لتـَّْعب ري  يف  َحقن احْلَائ ض ب التَّْخف يف  ، َوالتَّْخف يف ال يف الفتح :  ف يه  َدل يل َعَلى ُوُجوب َطَواف اْلَوَداع ل ألَْمر  اْلمُ ال احلافظ ق
 َيُكون إ ال م ْن أَْمر ُمؤَكَّد " انتهى . وحنوه قاله النووي يف "شرح مسلم" . 

ر عهده ) ال ينفرن أحد حىت يكون آخ وحلديث ابن عباس قال ) كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال رسول هللا  -ب
 بالبيت ( رواه مسلم .

 وجه الداللة : أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب .
 أنه سنة ال شيء يف تركه . القول الثاين :

 وبه قال مالك وداود وابن املنذر .
 اضة قالوا : إن طواف الوداع ال جيب على احلائض والنفساء ، ولو كان واجباً لوجب عليهما كطواف اإلف

 ، وأن من تركه عليه دم . الصحيحوالقول األول هو 
 ف الوداع عن احلائض .ا( دليل على  سقوط طو  َعِن احْلَاِئضِ  ُخفِ فَ ِإالَّ أَنَُّه قوله  ) -2

 .هو قول عامة الفقهاء :  قال يف املغين
حكاه ابن املنذر عن عمر وابن عمر وزيد هذا مذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأمحد والعلماء كافة ، إال ما  : قال النووي

 .بن ثابت 
 وهل يسقط عن النفساء أم ال ؟ 

 فالصحيح نعم ، أنه يسقط عن النفساء خالفاً البن حزم .
 اختلف العلماء يف حكم طواف الوداع للمعتمر على قولني :-3

 أنه سنة .القول األول: 
 . وهذا قول مجهور العلماء ، وحكاه ابن عبد الَّب إمجاعاً 

ملا حلوا من عمرِتم يف حجة الوداع ، خرجوا إىل مىن وعرفة ، ومل يؤمروا بطواف الوداع ، ولو كان واجباً  أن الصحابة  -أ
 ألمروا به .

 مل يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء واجلعرانة . وألنه  -ب
ـمر املخرنج عند ابن خزمية ) أمر احلاج .. ( وكذلك رواية ابن وألن األحاديث مل تأت إال بأمر احلاج به ، ففي حديث ابن ع-ج

 عباس عند الشافعي ، فتخصيصه باحلاج يدل على أن املعتمر على خالفه .
قاله عند الفراغ من احلج  وحديث ) ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ( أمر للحجاج بدليل قرينة احلال ، ألنه 

 إرشاداً للحجاج .
 . املعتمر ال وداع عليه يف أصح قويل العلماء  لشيخ ابن باز : قال ا

 أنه جيب على املعتمر وداع .القول الثاين : 



 604 

 وبه قال الثوري .
وقال : طواف الوداع واجب على كلن  إنسان مغادر مكة وهو حاج أو وهذا القول هو الراجح ، ...  الشيخ ابن عثيمني :قال 

 لألدلة التالية :معتمر  ، 
 عموم قوله : ) ال ينفر واحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ( . -أ

 وهذا شامل ) واحٌد ( نكرة يف سياق النفي ، أو يف سياق النهي ، فتعم كل من خرج .
والعمرة ملشهور الذي تلقته األمة بالقبول: )، كما يف حديث عمرو بن حزم احجًا أصغر أن العمرة كاحلج ، َساها النيب  -ب

 ( .األصغراحلج هي 
 ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( . قال ليعلى بن أمية  أن النيب -ج
اء على خروجه، مثل: ، فاصنعه يف عمرتك، وال َيرج من ذلك إال ما أمجع العلمإذا كنت تصنع طواف الوداع يف حجكف

 ) انتهى كالم الشيخ ( اع ليس مشروعاً يف العمرة. باإلمج ، فإن هذاالوقوف بعرفة، واملبيت مبزدلفة، واملبيت مبىن ، ورمي اجلمار
يقول ) من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده  حديث احلارث بن عبد هللا بن أوس قال : َسعت رسول هللا  -د

 بالبيت ( رواه الرتمذي ، لكنه ضعيف .
 أن طواف الوداع للعمرة سنة .والراجح 

 اً من اخلالف وأبرأ للذمة .  وهللا أعلم .لكن ينبغي لإلنسان أن يفعله خروج
أمجع العلماء على أن املعتمر إذا اعتمر مث خرج مباشرة ، أنه ال جيب عليه طواف وداع ، كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى فائدة : 

 وَيلق مث َيرج مباشرة ، فهذا ال طواف عليه .
يعا للبيت ، وهذا املعىن ال يوجد يف أهل مكة ألهنا وطنهم . أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ ألن الطواف وجب تود-4

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، يف بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان احلج اليت ال بد منها : وهلذا مل يكن على أهل مكة 
 .ودعني هلا ما داموا فيها طواف قدوم ، وال طواف وداع ؛ النتفاء معىن ذلك يف حقهم ، فإهنم ليسوا بقادمني إليها وال م

 .: ليس على أهل مكة طواف وداع  وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا
 وهذا األمر يشمل كل من كان داخل حدود احلرم . 

  .: ومن كان منزله يف احلرم فهو كاملكي ، ال وداع عليه  قال ابن قدامة
 فإنه يلزمه طواف الوداع قبل اخلروج من مكة .  لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء املناسك

قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه، وأراد املقام مبكة، ليس عليه طواف الوداع، وهذا ال خالف فيه،  :  قال النووي رمحه هللا
 .، وإن أراد اخلروج من مكة إىل وطنه أو غريه طاف للوداع اً ، أو غريبسواء كان من أهلها

ال ) ؛ لقول النيب : إذا كان الرجل من أهل مكة، وحج وسافر بعد احلج، فليطف للوداع ن عثيمني رمحه هللاوقال الشيخ اب
: ما دمت سافرت يف أيام احلج، وقد  كيينفرن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت( مسلم، وهذا عام ، فنقول هلذا امل

 ف .افر حىت تطو ـ، فال تسحججت
 ع ؟هل على أهل جدة طواف ودا -5

 نعم جيب عليهم طواف الوداع عند اخلروج من مكة .
 لعموم األدلة .

 ع .: من كان من أهل جدة فإنه جيب عليه أن ال َيرج من مكة حىت يود  قال الشيخ ابن عثيمني
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كم : إذا نفرت احلائض بغري وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان ، رجعت فاغتسلت وودعت ، ألهنا يف ح قال بن قدامة فائدة :
 اإلقامة ، بدليل أهنا ال تستبيح الرخص .

 الوداع : فبعض أخطاء الناس يف طوا -6
 الناس َيطئون يف طواف الوداع يف أمور : 

: أن بعض الناس ال جيعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إىل مكة ويطوف طواف الوداع ، وقد بقي عليه رمي اجلمرات ، مث  األول
مث يغادر ، وهذا خطأ ، وال جيزئ طواف الوداع يف مثل هذه احلال ، وذلك ألنه مل يكن آخر عهد  َيرج إىل مىن فريمي اجلمرات

 اإلنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي اجلمرات . 
 أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى يف مكة بعده ، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع ، وأن يأيت ببدله عند سفره . نعم الثاين :

 لو أقام اإلنسان يف مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا ال بأس به . 
: أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد اخلروج من املسجد رجع القهقرى ، أي : رجع على قفاه ، يزعم أنه يتحاشى الثالث 

 هل تعاىل  أشد منا تعظيماً  وال أحد من أصحابه ، ورسول هللا  ول هللا بذلك تولية الكعبة ظهره ، وهذا بدعة مل يفعله رس
ئذ فإن السنة إذا طاف اإلنسان للوداع أن َيرج على وجهه ولو وىل ن. وحي ولبيته ، ولو كان هذا من تعظيم هللا وبيته لفعله 

 البيت ظهره يف هذه احلالة . 
رف ووصل إىل باب املسجد احلرام اجته إىل الكعبة وكأنه يودنعها ، فيدعو أو أن بعض الناس إذا طاف للوداع مث انص الرابع :

 ."  لفعله النيب  مل يفعله ، ولو كان خرياً  ألن الرسول  يـُسلـن م أو ما أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضاً 
،  ن الطواف طواف إفاضة ووداعمن طاف لإلفاضة قبل الرمي ، ونوى يف طوافه أ قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا :-7

فهذا ال جيزئه عن الوداع ، ألنه مل يكمل أعمال احلج بعد ، ولو كان طوافه املذكور بعد فراغه من الرمي اكتفى به عن الوداع ، 
 . فر يف احلال كفاه عن طواف الوداعومل يقم بعده ، بل سا

 . قامة ، فعليه إعادته إذا طاف للوداع ، مث اشتغل بتجارة أو إ قال يف املغين : -8
 وهبذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور .

 حلديث الباب .
رخص العلماء له يف األشياء اليت يفعلها وهو عابر وماش ، مثاًل يشرتي حاجة يف طريقه ، أو أن ينتظر رفقته مىت جاءوا ركب -9

 ومشى ، ومثله لو تغدى أو تعشى .

ومل  ف احلائض والنفساء على باب املسجد ... ، هذا فيه نظر ، فقد انعقد سببه يف عهد النيب قول بعض الفقهاء : تق-10
 طواف الوداع ، ومل يشرع هلا الدعاء عند الباب. يندب إليه ، فلما حاضت صفية قال : ) فلتنفر ( فقد خفف عنها النيب 

 . واجبات احلـج 
ْحَراُم ِمْن اَْلِميَقاتِ -1  .َاإْلِ

 احلاج أو املعتمر أن َيرم من امليقات ، وال جيوز أن يتجاوزه بغري إحرام إذا أراد احلج أو العمرة فيجب على 
 : ) يهل أهل املدينة ... ( وهذا خَّب مبعىن األمر . لقوله -أ

 ألهل املدينة ذا احلليفة ... ( . رواه البخاري . وقال ابن عمر : ) فرض رسول هللا -ب
 .َفَة ِإَل اَْلُغُروبِ َواْلُوُقوُف ِبَعرَ -2

 مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إىل الغروب . لفعل النيب 
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 . [ 7الدفع قبل الغروب فيه مشاهبة ألهل اجلاهلية ألهنم يدفعون قبل الغروب . ] املمتع : وألن 
ن يصلي املغرب مع أن وقت املغرب قد دخل ، يدل على الدفع إىل ما بعد غروب الشمس مث مبادرته به قبل أ فتأخري النيب 

 ممنوع حىت تغرب الشمس . أنه ال بد من البقاء إىل هذا الوقت ، وكأنه 
َلَة اَلنَّْحِر ِبُْزَدِلَفةَ -3  .  َواْلَمِبيُت لَيـْ

 فاملبيت مبزدلفة من واجبات احلج ، وهذا قول األكثر .
 ( .َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َد اْلَمْشَعر  احلَْرَام  فَاذُْكُروا اَّللََّ ع نْ لقوله تعاىل ) 

 ) وقفت ههنا ومْجع كلها موقف ( رواه مسلم . وقال 
 وذهب بعض العلماء إىل أن ذلك سنة ، وذهب بعضهم إىل أنه ركن ، وتقدم ذلك كله .

 .أَيَّاِم اَلتَّْشرِيِق املبيت ِبىن  -4
 ليايل التشريق . أي : ومن واجبات احلج املبيت مبىن

ُهَما حلديث  َي َاَّللَُّ َعنـْ َ م ىًن، م ْن َأْجل   ا ْسَتْأَذَن َرُسوَل َاَّللَّ   َأنَّ اَْلَعبَّاَس ْبَن َعْبد  اَْلُمطَّل ب   ) ا ْبن  ُعَمَر َرض  َكََّة لََيايل  َأْن يَب يَت مب 
َقايَت ه ، فََأذ َن لَُه   ) رخص ( . ويف رواية.  ُمتـََّفٌق َعَلْيه   (س 

 . فأذن له ، ولو مل يكن واجباً ما احتاج إىل االستئذان فالعباس استأذن رسول هللا 
 .َورَْمُي َاجلَِْمارِ -5

 .رواه الرتمذي واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا (  ا جعل الطواف بالبيت وبني الصفا) إمن  لقوله 
 فاصاًل بني احلل واإلحرام .ألنه عمل يرتتب عليه احلل فكان واجباً ليكون 

 . َواحْلَْلُق َأْو اَلتـَّْقِصريُ -6
َد احلَْرَاَم إ ْن َشاَء اَّللَُّ آم  جعله وصفاً يف احلج والعمرة فقال:ألن هللا   .( ن نَي حُمَلن ق نَي ُرُؤوَسُكمْ ) لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسج 

 طواف الوداع . -7
َي َاَّللَُّ َعنْـ  ، إ الَّ أَنَُّه َخفََّف َعن  احْلَائ ض  ) ُهَما قَالَ َعْن ا ْبن  َعبَّاٍس َرض  َر َعْهد ه ْم ب اْلبَـْيت   ُمتـََّفٌق َعَلْيه   .  (أُم َر اَلنَّاُس َأْن َيُكوَن آخ 

 . ويف رواية ) ال ينصرفنن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت (
 . الفرق بني ترك األركان وترك الواجبات 

 :ان احلج إذا ترك احلاج ركن من أرك
 إمنا األعمال بالنيات ( .مل ينعقد نسكه حلديث ) -ة وهي الني –اإلحرام فإن كانت 

مل يتم حجه حىت يأيت به ، فإذا كان الركن مما يفوت فاحلج الغ ، كما لو ترك  –غري النية  –وإن ترك ركنًا من أركان احلج 
 . وف بعرفة حىت خرج فجر يوم العيد الوق

 عليه دم .إن  ترك واجباً فو 
 عن ابن عباس قال : )من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ( . رواه مالك

هذا الدم جَّبان ال شكران ، وعليه فيجب أن يتصدق ِبميعه على فقراء احلرم ويذبح يف احلرم ويوزع يف احلرم . ) وهذا ما عليه 
 مجاهري العلماء ( .
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: َأْن يَِبيَت  َر رضي هللا عنهما قَاَل ) اْسَتْأَذَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرُسوَل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعمَ  -249
 . ِبَكََّة لََياِلَ ِمىًن , ِمْن َأْجِل ِسَقايَِتِه فََأِذَن َلُه (

-------------- 
 . ( 32ة ) املتوَف سن عم النيب ( َعْبِد اَْلُمطَِّلِب  اَْلَعبَّاس ْبن ) 
 املراد هبا ليلة احلادي عشر واللتني بعده .(  َأْن يَِبيَت ِبَكََّة لََياِلَ ِمىًن  ِاْسَتْأَذَن َرُسوَل َاَّللَِّ ) 
 املراد هبا سقاية احلجيج من ماء زمزم ، وكان العباس بن عبد املطلب هو القائم هبا زمن النبوة .(  ِمْن َأْجِل ِسَقايَِتهِ ) 
للعباس  للعباس أن يبيت تلك الليايل مبكة ، ويرتك املبيت مبىن ، ويف رواية )رخص رسول هللا  أي : أذ ن النيب  ( َلهُ  فََأِذنَ ) 

 أن يبيت مبكة ...( .
 مشروعية املبيت مبىن ليايل التشريق ، وهي : احلادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة ملن تأخر . احلديث دليل على-1

  . وهذا متفق عليه :  لنوويقال ا
 : وقد اختلف العلماء : هل املبيت مبىن ليايل التشريق واجب أم سنة على قولني 

 .املبيت مبىن أيام التشريق واجب أن :  أصحهما
  .الشوكاين وبه قال ةاحلنابلة و والشافعية وهو قول اجلمهور فقد ذهب إليه املالكي

 وا عين مناسككم ( .بات مبىن ، وقال : ) خذ أن النيب -أ
 مىن .... ( .املطلب أن يبيت مبكة ليايل  رخص للعباس بن عبدحديث الباب )  -ب

 ج .لعذره دليل على أنه ال رخصة لغريه من احلجا  ووجه الداللة: أن ختصيص العباس بالرخصة
  .ت خارج مىنمبنع احلجاج من املبي بعض اآلثار عن عمر بن اخلطاب وابنه عبدهللا وابن عباس  ورود-ج
 ل :ر املبيت اجملزئ على ثالثة أقوااختلف العلماء يف مقدا -2

 القدر اجملزئ هو أن يكون موجوداً مبىن عند طلوع الفجر. أنل : القول األو 
 ة .أحد القولني يف مذهب الشافعي وهو 

-من شهد صالتنا هذه عروة بن املضرن س ) حديث قال ليلتها يف القياس على املبيت ليلة املزدلفة فإن النيب  :ودليل هذا القول

 ه ( .وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياًل أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفث ووقف معنا حىت ندفع -يعين صالة الصبح
 ة .أن عروة كان معذوراً يف عدم مبيته مبزدلفعن هذا : وقد أجيب 
 ه .املبيت أكثر الليل أو أقل أنه ال فرق بني : القول الثاين

 م .وبه قال ابن حز  
 ل .إن مل يرد دليل على التحديد فال يصار إىل شيء من ذلك إال بدلي  :ودليل هذا القول

 أن املقدار اجملزئ هو أكثر الليل.  : ثالقول الثال
 ة .احلنابل وهو مذهب ةالشافعي عند وهو األظهرية مذهب اجلمهور من املالك وهذا 
 ل .يدفعوا بعد منتصف اللي للضعفة من أهله أنرخص   أن النيب   : ومن أدلتهم-أ

  .الرتخيص للضعفة إمنا كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل لة : أنووجه الدال
 ه .أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار يف حكم من بات مجيع -ب
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 الراجح .وهذا القول هو 
 ملبيت خارج مىن ؟هل جيوز ألهل األعذار ا-3

 نعم .
 أرخص للعباس أن يبيت مبكة ، وأرخص لرعاة اإلبل . فالنيب 

 هل يعذر غري هؤالء ؟ 
ومثل ذلك يف وقتنا احلاضر رجال املرور ، واألمن ، ومن ذلك األطباء ، فإنه يسمح هلم يف ترك املبيت  الشيخ ابن عثيمني :قال 

 ة .بيت قياساً على السقاية والرعايمل، فكل من يشتغل مبصلحة عامة يعذر يف ترك ا
 إن كان ملصلحة خاصة , مثل : مرض أو خوف , أو ضياع مال , هل يرخص له ؟ 

 نعم .
قد رخص ألهل السقاية ، وللرعاة يف ترك البيتوتة ، فمن له مال َياف ضياعه أو مريض  وإذا كان النيب  : قال ابن القيم 

 .ه النص على هؤالء بين مُتكنه البيتوتة سقطت عنه بتالَياف من ختلفه عنه ، أو كان مريضاً 
 . وأهل األعذار كاملرض ومن له مال َياف ضياعه وحنوهم ، كالرعاة يف ترك البيتوتة  :  قال يف املغين

 : اْلالصة 
 ترك املبيت مبىن ليال أيام التشريق على تفصيل : 

 كان ترك املبيت مبىن لعذر .  : إذا  احلالة األول
 الشيخ ابن باز عن حكم من مل يستطع املبيت يف مىن أيام التشريق فقال : سئل 

ال شيء عليه لقول هللا تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( سواء كان تركه املبيت ملرض أو عدم وجود مكان أو حنومها من األعذار 
 الشرعية كالسقاة والرعاة ومن يف حكمهما . 

 ملبيت ليال أيام التشريق لغري عذر . : إذا ترك ا احلالة الثانية
بقوله وفعله وبداللة  : من ترك املبيت مبىن أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئًا شرعه رسول هللا  قال الشيخ رمحه هللا

ىن أيام ترخيصه لبعض أهل األعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة ال تكون إال مقابل العزمية، ولذلك اعتَّب املبيت مب
التشريق من واجبات احلج يف أصح قويل أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، ملا ثبت عن ابن عباس رضي هللا 

 .عنهما أنه قال ) من ترك نسكاً أو نسيه فلريق دماً ( ويكفيه دم واحد عن ترك املبيت أيام التشريق 
 املراد باملبيت : اإلقامة مبىن أكثر الليل .-4

 :  وال َيصل املبيت إال مبعظم الليل  . قال احلافظ ابن حجر
 الرخصة يف عدم املبيت يف مىن لصاحب سقاية احلاج ولرعاة اإلبل .-5
 يسر الشريعة اإلسالمية .-6

ُهَما إقَاَمة  . َوَِلْ بـَنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء " ِبَمْ  قَاَل ) ََجََع النَِّبُّ  -َأْي َعْن اْبِن ُعَمَر  -َوَعْنُه  - 250 ٍع " , ِلُكلِ  َواِحَدٍة ِمنـْ
ُهَما ( نَـُهَما , َوال َعَلى إْثِر َواِحَدٍة ِمنـْ  . ُيَسبِ ْح بـَيـْ

---------- 
: َسيت مجعًا ألن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف  قال احلافظ ابن حجرأي املزدلفة ،  ؛بفتح اجليم وسكون امليم( ِبَْمٍع ) 

:  وقيلأي يتقربون إليه بالوقوف فيها ،  ؛وصفت بفعل أهلها ألهنم جيتمعون هبا ويزدلفون إىل هللا:  وقيلنا منها ، إليها أي د
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 َسيت بذلك الجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر  .
نَـُهمَ )   أي مل يتنفل بينهما . ا ( َوَِلْ ُيَسبِ ْح بـَيـْ
ُهَما ()   عقبها .أي :  َوال َعَلى إْثِر َواِحَدٍة ِمنـْ

احلديث دليل على أن السنة ملن دفع من عرفة أن ال يصلي املغرب حىت يصل مزدلفة ، فيجمع بني املغرب والعشاء ، ال خالف  -1
 يف هذا .

 : أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم ، أن السنـة أن جيمع احلاج بني املغرب والعشاء  . قال ابن املنذر
 قامتني .أن السنة أن يصليها بأذان واحد وإ -2

ٍد َوإ قَاَمتَـنْي ، وملَْ )  وقد جاء يف حديث جابر يف صفة حجة النيب  َا اَْلَمْغر َب َواْلع َشاَء، ب َأَذاٍن َواح  َحىتَّ أََتى اَْلُمْزَدل َفَة، َفَصلَّى هب 
نَـُهَما َشْيًئا، مُثَّ ا ْضَطَجَع َحىتَّ طََلَع اَْلَفْجرُ   .( رواه مسلم  ... ُيَسبن ْح  بـَيـْ

 بعرفة أذن أذان واحد للظهر والعصر وأقـام لكل صالة . بعرفة ، فإن الرواية مل ختتلف أن النيب  وفعل النيب 
نَـُهَما َشْيًئا مُثَّ أَذََّن ب اَللٌ قال جابر )   ( . ، مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اَلظُّْهَر، مُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اَْلَعْصَر، وملَْ ُيَصلن  بـَيـْ

 ب بعض العلماء إىل أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامة واحدة ، وهو مذهب أيب حنيفة .وقد ذه
 بني املغرب والعشاء بإقامـة واحدة ( رواه أبو داود . حلديث ابن عمر قال ) مجع النيب 

داود بعد قوله )بإقامة اء يف رواية أيب ، ولذلك جفيه اختصار من بعض الرواة (أن قوله )بإقامة واحدةوياب عن هذه الرواية : 
 .( وحلديث جابرحديث ابن عمر هذا موافق حلديثه )حديث البابوبذلك يتضح أن واحدة( قال: )لكل صالة( 

 ليلة مزدلفة نام حىت أصبح . جاء يف احلديث أن النيب  -3
 .( ... ُثَّ ِاْضَطَجَع َحَّتَّ َطَلَع اَْلَفْجرُ قال جابر ) ... 

 لى أن الوتر  ال يصلى ليلة مزدلفة .فاستدل بعض العلماء بذلك ع
 أنه يشرع الوتر :والصحيح 

 يوتر على راحلته يف السفر . كان ال يدعه ال سفراً وال حضراً، حىت كان   : ألن النيب  أوالً 
 أمر به أمراً عاماً بدون استثناء . أن النيب  ثانياً : 
ن جابر سكت عن ذكره ألنه ال يدري ، وهلذا مل ينف الوتر كما نفى أن عدم النقل ليس نقاًل للعدم ، فإما أن يكو  ثالثًا : 

 التنفل يف قوله ] ومل يسبح بينهما [ .
 أن يكون ترك ذكره للعلم به ، وألنه ليس من املناسك ، واحلديث يف سياق املناسك . رابعاً :

 .) جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً (  لو صلى يف الطريق أجزأه ذلك لقوله  -4
ة أمامك ( ، لكن هـذا قول قال ألسامة بن زيد ) الصال وذهب ابن حزم إىل أنه لو صلى يف الطريق مل جيزئه ألن النيب 

ألسامة ) الصالة أمامك ( ألنه لو وقف ليصلي وقف الناس ، ولو أوقفهم يف هذا املكان لكان يف ذلك  وقول النيب ضعيف، 
 مشقة عليهم .

 إذا خشي خروج وقت العشاء مبنتصف الليل . جيب أن يصلي يف الطريق-5
 لو وصل إىل مزدلفة وقت املغرب :-6

 . : يؤخر الصالة لفعل الرسول  قيل
 صلى من حني وصل إىل مزدلفة . : يقدم ، ألن النيب  وقيل
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لى املغرب ، مث دعا :  قد روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم املزدلفة العشاء ، فأذن وص قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 بعشائه فتعشى ، مث أذن فصلى العشاء .

 : من وصل مبكراً فليصل املغرب ، مث لينتظر حىت يأيت العشاء فيؤذن ويصلي العشاء . وعلى هذا فنقول
 فإن قال احلاج : الراحة يل واألسهل أن أصلي املغرب من حني أن أصل وأصلي معها العشاء ، فيجوز له اجلمع .

 نة عدم صالة سنة املغرب البعدية وال سنة العشاء البعدية بالسفر لقوله ) ومل يسبح بينهما ( .أن الس-6
 

 باُب املُْحرِِم يْأكُل من صيِد احلاللِ 
ُهْم َخَرَج َحاجًَّا . َفَخَرُجوا َمَعُه . َفَصَرَف طَائَِفًة مِ  ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ِب قـََتاَدَة األَْنَصاِريِ  َعْن أَ  - 251 ِفيِهْم أَبُو قـََتاَدَة  -نـْ

ْم , إالَّ أَبَا قـََتاَدَة , فـََلْم ُُيْرِْم َوقَاَل : ُخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر , َحَّتَّ نـَْلَتِقَي . فََأَخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر  فـََلمَّا اْنَصَرُفوا َأْحَرُموا ُكلُّهُ  -
َنَما ُهْم َيِسريُوَن إْذ رََأْوا مُحَُر وَ  َها أَتَانًَا . فـَنَـَزْلَنا فََأَكْلَنا ِمْن حَلِْمَها . ُثَّ . فـَبَـيـْ  ْحٍش . َفَحَمَل أَبُو قـََتاَدَة َعَلى احْلُُمِر . فـََعَقَر ِمنـْ

. َفَسأَْلَناُه َعْن َذِلَك ؟ فـََقاَل :   قـُْلَنا : أَنَْأُكُل حَلَْم َصْيٍد , َوَنُْن حُمْرُِموَن ؟ َفَحَمْلَنا َما بَِقَي ِمْن حَلِْمَها فََأْدرَْكَنا َرُسوَل اَّللَِّ 
َها ؟ قَاُلوا : ال . قَاَل : َفكُ  َها , َأْو َأَشاَر إلَيـْ  ( .ُلوا َما بَِقَي ِمْن حَلِْمَها ِمْنُكْم َأَحد  َأَمَرُه َأْن َُيِْمَل َعَليـْ

َها  نَاَوْلُتهُ ) قَاَل : َهْل َمَعُكْم ِمْنُه َشْيء  ؟ فـَُقْلت : نـََعْم . فَـ َويف ِرَوايٍَة :  ( .اْلَعُضَد , فََأَكَل ِمنـْ
َواِء َأْو ِبَودَّاَن  ) أَنَُّه َأْهَدى إَل النَِّبِ   َعْن الصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اللَّْيِثيِ   – 252 فـََردَُّه َعَلْيِه .  –مِحَارًا َوْحِشيًَّا , َوُهَو بِاألَبـْ

 . َعَلْيَك إالَّ أَنَّا ُحُرم  ( إنَّا َِلْ نـَُردَّهُ  فـََلمَّا رََأى َما يف َوْجِهي , قَاَل :
 َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم " رِْجَل مِحَاٍر " َويف َلْفٍظ " ِشقَّ مِحَاٍر " َويف لَْفٍظ " َعُجَز مِحَاٍر ".

---------- 
يف شهر  6ز ، وكانت سنة ْطَلَق على العمرة  احلجَّ، وهَو جائكاَن ذلَك يف عمرة  احُلَديْب َية ، فَأَ  ( َخَرَج َحاجَّاً  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) 

 ذي القعدة .
 نوع من الصيود ، تشبه احلمر األهلية ، َسيت بذلك ألهنا متوحشة غري أليفة . ( مُحَُر َوْحشٍ ) 
َها أَتَانَاً )   ( أي : أنثى .فـََعَقَر ِمنـْ
صحايب من املقلني لليثي احلجازي ، و الصعب بن جثنامة بن قيس بن عبد هللا بن يعمر اه( َوَعْن اَلصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة اَللَّْيِثيِ  ) 

 من احلديث .
َواِء, َأْو ِبَودَّانَ )  أو للشك من الراوي ، واألبواء : منزل بني مكة واملدينة قريب من اجلحفة ، وودان : موضع بقرب (  َوُهَو بِاأْلَبـْ

 اجلحفة أيضاً .
 أي : رد ذلك احلمار على الصعب .(  فـََردَُّه َعَلْيهِ ) 
 .أي : حمرمني م  ( ِإالَّ أَنَّا ُحرُ ) 

احلديث دليل على حل احلمار الوحشي وأنه من الصيد ، خبالف احلمار األهلي فإنه حرام أكله . -1

 الصحابة باألكل من محار الوحش وهم حمرمون ، وهذا دليل على حله . حلديث الباب ، فقد أمر  -أ
 عن احلمار األهلي ( رواه مسلم . يث جابر قال ) أكلنا زمن خيَّب اخليل ومحر الوحش ، وهنانا النيب وحلد -ب

احلديث دليل على َترمي الصيد على احملرم واإلعانة عليه بداللة أو إشارة أو مناولة بسالح أو غري ذلك مما يعني على قتله أو  -2
 إمساكه .
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 م يف َترمي قتل صيد الَّب واصطياده على احملرم  .:  ال خالف بني أهل العل قال يف الشرح
 قال تعاىل ) َوُحرن َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرن  َما ُدْمُتْم ُحُرماً ( .

 ( . يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا ال تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرمٌ وقال تعاىل )
 ( .الَّ أَنَّا ُحُرٌم  إ نَّا ملَْ نـَُردَُّه َعَلْيَك إ   وحديث الباب )

 ذكرها املؤلف : م ما مجع ثالثة أشياءم على احملر  احملرن  واملراد بالصيد
 . أن يكون مأكوالً أواًل : 

 . فديةعليه فإذا كان غري مأكول فليس  
 .(  وضده البحري أن يكون برياً )ثانياً : 

 ف .صيد البحر فال َيرم على احملرم بغري خال : أما  قال يف الشرح 
لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحر  َوَطَعاُمُه َمَتاعاً َلُكْم َول لسَّيَّارَة  )  قال تعاىل  : هو ما ال يعيش إال يف البحر. البحري( ُأح 

 . أن يكون وحشياً ثالثاً : 
 فما ليس بوحشي ال َيرم على احملرم أكله وال ذحبه كبهيمة األنعام واخليل والدجاج.  

 متوحشاً.  - برياً  – يكون الصيد: مأكوالً أن :  إذًا الشروط
 ) كاحلمامة ، والضبع ، والغزال ، واألرنب ( .

 ال َيرم حيوان إنسي وهذا باإلمجاع ألنه ليس بصيد، كاإلبل والبقر والغنم . 

 اختلف العلماء يف حكم : إذا صاد احملل صيداً وأطعمه احملرم ، فهل يكون حالاًل للمحرم أم ال على قولني : -3
 أنه حرام على احملر م .لقول األول : ا
 وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري . 
 ( . ُحرن َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرن  َما ُدْمُتْم ُحُرماً لقوله تعاىل ) و -أ

 ( .إ نَّا ملَْ نـَُردَُّه َعَلْيَك إ الَّ أَنَّا ُحُرٌم   وحلديث الصعب بن جثامة . ) -ب
ل مطلقاً ولو صاده ألجله . : القول الثاين ح 

ُ
 جيوز أكل احملرم مما صاده امل

 وهذا مذهب أيب حنيفة وعطاء وجماهد .
 حلديث أيب قتادة .

 القول باجلمع : فما صاده احلالل ألجل احملرم حرم على احملرم فقط ، وما مل يصد ألجله فهو حالل له .القول الثالث : 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاهبما ، وأمحد وإسحاق وأبو ثور ، ورجحه ابن حبان ، وابن عبد الَّب ، والبغوي ، وإىل 
 والقاضي عياض ، والنووي ، وابن القيم ، وابن حجر وغريهم .

 واحتجوا ملسلكهم بأن فيه توفيقاً ومجعاً بني األحاديث املختلفة وعماًل ِبميعها .
) صيد الَّب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو  اه أمحد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول هللا ويؤيد هذا اجلمع ما رو 

 يصد لكم ( . 
والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا إذا مل يصده أو يصد من  : بعد هذا احلديث قال الرتمذي

 أجله .



 612 

 يه اجلمهور من اجلمع بني األحاديث .واحلق ما ذهب إل : قال الشوكاين
 الراجح .وهذا القول هو 

 : الصيد احملرنم على احملرم : اْلالصة 
 ما صاده بنفسه .-أ

 ( . ُحرن َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرن  َما ُدْمُتْم ُحُرماً لقوله تعاىل ) و 
يد ألجله :  -ب  ما ص 

 حلديث الصعب بن جثامة .
 ، أو أعان عليه .أو كان له أثر يف صيده  -ج

ْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه أَْو َأَشاَر إ لَْيه  ب شَ  : فـََقاَل حلديث أيب قتادة ) ...  (. َفُكُلوا َما بَق َى م ْن حلَْم َها: قَاَل قَاُلوا اَل . قَاَل « . ٍء يْ َهْل م 
 اختلف الفقهاء فيما إذا دلَّ احملرُم حالاًل على صيٍد فقتله، على قولني: -4

 إذا دلَّ احملرم حالاًل على صيٍد فقتله، يلزم احملرم جزاؤه . األول: القول
 ، وبه قال طائفٌة من السلف ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشنقيطي ، وُحكَي فيه اإلمجاع.، واحلنابلة وهو مذهب احلنفية  
 ) هل منكم أحٌد أمره أن َيمل عليها، أو أشار إليها ؟ ( ه لقول -أ

 . أنه علَّق احللَّ على عدم اإلشارة؛ فأحرى أن ال َيل إذا دلَّه باللفظ، فقال هناك صيٌد وحنوه 
 . ضي هللا عنهما، وال يُعَرف هلما خمالٌف من الصحابة أنَّه قول عليٍن وابن عباس ر -ب
 .أنَّه سبٌب يُتوصَُّل به إىل إتالف الصيد؛ فتعلَّق به الضمان؛ فإنَّ َترمي الشيء َترمٌي ألسبابه -ج

 إذا دلَّ احملرُم حالاًل على صيٍد، فإنه يكون ُمسيئاً، وال جزاء عليه . القول الثاين :
 . ، والشافعية  وهو مذهب املالكية  
ْثُل َما قـََتَل م َن النـََّعم ( . -أ  لظاهر قوله تعاىل: ) َفَجزَاٌء م 

 وجه الداللة : أنَّه علَّق اجلزاء بالقتل؛ فاقتضى أال جيب اجلزاء بعدم القتل .
 فوجب أالَّ ُتضمَن بالداللة كاآلدمي.أهنا نفٌس مضمونٌة باجلناية؛ -ب
أنَّ القاتل انفرد بقتله باختياره، مع انفصال الدال عنه، فصار كمن دل حمرماً أو صائماً على امرأة فوطئها، فإنه يأمث بالداللة،  -ج

 . وال تلزمه كفارة، وال يفطر بذلك 
 : مباحث يف أكل الصيد 

 ليس له أكله ، ألن هذا حمرم حلق هللا  فهل له أكله ؟: يف حال َترمي الصيد على احملرم ، لو صاد يف حال إحرامه ،  أوالً 
نعم ، حرام عليه وعلى غريه ألنه مبنزلة  غريه أيضاً ؟ فهل هو حرام على: الصيد الذي صاده احملرم ، حرام عليه كما سبق ،  ثانياً 

 امليتة .
 نعم َيل . هل ُيل ؟: لو اضطر احملرم إىل قتل الصيد فذبح الصيد ،  ثالثاً 

 رد اهلدية إذا وجد ما مينع من قبوهلا ، لكن من حسن اخللق أن يبني للمردودة عليه هديته سبب الرد . -5
 الداللة عليها ال جيوز ، ألن املعني مشارك للمباشر يف عمله .أن اإلعانة على األمور احملرمة و  -6
 اإلمساك عن األشياء املشتبهة حىت يتبني أمرها من حل أو حرمة من الورع . -7
 سؤال أهل العلم عما يشكل من األحكام . -8
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 أن الوسائل هلا أحكام املقاصد . -9
 استحباب قبول اهلدية إذا مل يكن هناك مانع من قبوهلا . -10
 ر عن رد اهلدية ، تطييباً لقلب املهدي .االعتذا -11

م 
رحت  ادات   ش   م من  عمدة  الأ حكا كامل العث 

حمد
ال
ة   ولله   والمب 


