أخصر المختصرات
أخصر المختصرات في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل
مقدمة
السبلـ عليكم ورحمة اهلل ,بسم اهلل الرحمن الرحيم ,الحمد هلل رب العالمين ,صلى اهلل وسلم
على أشرؼ المرسلين نبينا محمد ,وعلى آلو وصحبو أجمعين ,وبعد..
فالفقو في الدين من خصائص اهلل تعالى التي يخص بها من شاء من عباده ,قاؿ النبي   من
يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين . 
الفقو ىو الفهم للنصوص من اآليات واألحاديث ,واستنباط األحكاـ منها  ,ىذا الفهم ىبة من
اهلل تعالى  ,يحصل لمن شاء اهلل تعالى  ,ولمن ىداه وتميز بهذا الفهم .
يتفاوت الناس في ىذا الفهم ,فمن مقل ومن مستكثر ؛ وسببو  -أي سبب الفهم  -إما فتح من
اهلل تعالى وتوفيق  ,ومع ذلك ىو قوة إدراؾ ,وقوة حفظ ,وقوة استنباط  ,وذلك ما يتفاوت فيو
الناس.
وقد انقسم العلماء -رحمهم اهلل -بالنسبة إلى العلم والحديث إلى أربعة ,الناس أقساـ ,انقسم
الناس أربعة أقساـ:
قسم وىبهم اهلل تعالى الحفظ ,فهم حفاظ ,يحفظوف النصوص  ,ويحفظوف األحاديث ,
ويحفظوف األسانيد  ,حفظ اهلل تعالى بهم ىذه الشريعة أف يفقد منها شيء ,يضرب بحفظ كثير منهم
المثل ,ولم يكونوا يكتبوف ,كما روي عن الشعبي عامر بن شراحيل قاؿ :ما كتبت سوداء في بيضاء.
يعني كل ما روي عنو فإنو من حفظو.
القسم الثاني  :وىبهم اهلل الفهم واإلدراؾ ,بحيث يستنبطوف األحكاـ من األدلة ,فيأتيهم
الحديث وىم ال يحفظونو ,ولكن يكتب لهم ,فيستخرجوف منو عشرات المسائل :يدؿ على كذا,
ويفهم منو كذا ,ويستنبط منو كذا.
وقسم جمعوا بين ذلك :رزقهم اهلل الحفظ ,ورزقهم الفهم.
وقسم نقص حظهم من االثنين :من الحفظ ,ومن الفهم.
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ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ذي ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص شػ ػ ػ ػ ػ ػػديد الحػ ػ ػ ػ ػ ػػب

للعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم والفه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلب

معػج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ والروايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن رو حكػاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

وآخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر يعط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل اجتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

حفظػ ػ ػ ػػا لمػ ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػ ػػد ج ػ ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػ ػ ػػناد

والعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد يرزقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنو ويح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ الكب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير

فإنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرء بأص ػري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

برجلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وال يػديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

لس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانو وقلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو المػػرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب  فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدره وذاؾ خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلق أعج ػ ػ ػ ػ ػ ػػب




ذكر العلماء أف اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -جمع بين الحفظ واالستنباط ,رزقو اهلل الحفظ ,ورزقو
الفهم ,فهو -كما ذكر أبو حاتم الرازي -يحفظ ألف ألف حديث ,وكذلك أيضا يجيب على
األحاديث ,ويجيب على المسائل بالحديث.
مدحو الصرصري في قصيدتو البلمية بقولو:
ح ػ ػػو ألػ ػػف ألػ ػػف م ػ ػػن أحاديػ ػػث أسػ ػػندت

وأثبتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حفظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بقل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب مح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصل

أج ػ ػ ػ ػ ػػاب عل ػ ػ ػ ػ ػػى س ػ ػ ػ ػ ػػتين أل ػ ػ ػ ػ ػػف قضي ػ ػ ػ ػ ػػة

بأخبرنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن صح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائف نق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

عرضت عليو ستوف ألف مسألة أجاب عنها من حفظو بأخبرنا فبلف ,حدثنا فبلف ,لم يرجع إلى
الكتب وال إلى الصحائف ,ولما كاف كذلك كاف ىو إماـ أىل السنة ,مذىبو أقرب المذاىب إلى
الحق وإلى السنة.
العلماء اآلخروف ال نبخسهم حقهم ,نقوؿ :إنهم على خير ,فأبو حنيفة -رحمو اهلل -قليل
الحفظ ,لم يذكر بالحفظ وال باألحاديث ,ولكنو كاف قوي الفهم ,وقوي التعليل ,معرفتو باألدلة
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وبكيفية االستدالؿ أمر يفوؽ بو غيره ,اىتم تبلمذتو بتسجيل مسائلو التي سئل عنها ,سجلها تبلمذتو
أبو يوسف ومحمد ,ثم اشتهر مذىبو بسبب تلك الكتب التي سجلوا بها مذىبو.
أما اإلماـ مالك فهو -ببل شك -محدث وحافظ ,ولكنو لم يتوسع ,إنما حديثو ما رواه عن أىل
المدينة ,وما حفظو عنهم ,ومع ذلك فإنو أيضا قد استنبط أحاديث ,واستنبط مسائل ,ألف كتابو
الموطأ ,وذكر فيو أيضا كثيرا من اآلراء التي نقلها أىل المدينة ,وتتلمذ عليو بعض التبلمذة ,فألفوا
من مسائلو ,وعمدتهم في مذىبو النقل ,اشتهر مذىبو ,واشتهر الذين تمذىبوا بو ,ولكنهم اشتهروا
في الم رب.
أما الشافعي -رحمو اهلل -فهو أيضا تتلمذ على مالك ,وأخذ عنو الموطأ ,وكذلك أيضا أخذ عن
غيره ,ولكنو لم يكن م ن أىل الحفظ ,ومعرفة الصحاح من األحاديث؛ ولذلك كاف يقوؿ لتلميذه
اإلماـ أحمد :إذا صح الحديث عندكم فأخبرنا حتى نعمل بو ,ولكنو رزقو اهلل تعالى الفهم ,فهو
يستنبط كما تدؿ على ذلك كتبو التي كتبها والتي أمبلىا ,فكتبو كتب فقو.
أما اإلماـ أحمد فلم يكن يكتب الفقو ,وإنما يكتب في األحاديث ,أو يكتب في العقيدة ,وكره
كتابة الفقو والمسائل الفقهية ,وأحاؿ تبلمذتو على أف يأخذوا من حيث أخذ.
ولعل السبب أنو رأ أف كثيرا من الذين كتبوا اختلفوا ,فمثبل كتب أبي حنيفة فيها خبلؼ لمن
بعده ,كتب مالك فيها خبلؼ لمن قبلو وبعده ,كتب الثوري أو مسائل الثوري كذلك ,وىكذا.
ومع ذلك فإف تبلمذتو كتبوا مسائلو ,كتبوا مسائلو التي نقلوىا عنو شفاىا والتي حفظوىا أكثر من
ثبلثين مجلدا ,يوجد بعض منها :كمسائل أبي داود ,ومسائل ابنو صالح ,ومسائل ابنو عبد اهلل,
ومسائل إسحاؽ بن إبراىيم بن ىانئ ,وغيرىا.
ولكن أكثرىا لم يوجد ,ولكن حققت أو أخذت ,وذلك ألف اإلماـ الخبلؿ أبا بكر تتبع مسائل
اإلماـ أحمد ,وجمعها في الجامع الكبير ورتبها ,وقاؿ :نقل ابن حنبل كذا ,ونقل ابن منصور كذا,
ونقل المرزاقي كذا ,ونقل ابن ىانئ كذا ,تحت أبواب ,وبل ت نحو عشرين مجلدا.
ثم جاء بعده ابن حامد وجمعها أيضا ,وجمع ما فات على الخبلؿ ,واجتمعت لو عوج مسائل
كثيرة.
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ثم كاد مذىب أحمد أف ينطم

وينمحي؛ وذلك ألف القرف الرابع كاف أىلو تركوا العقيدة

السلفية ,واعتنقوا مذىب األشعري ,ومذىب الكرامية ,ومذىب الكبلبية ,واشتهر أيضا مذىب
االعتزاؿ ,وأصبح كبلـ أحمد ومذىب أحمد غريبا ,وأصبح من تمذىب بمذىبو يتهم بأنو مشبو ,وبأنو
ممثل ,وبأنو حشوي ,وبأنو ,وبأنو.
فقل أصحاب أحمد ,وقل الذين اعتنقوا مذىبو ,وصاروا ال يخرجوف ,وال يصرحوف بمذىبهم إال
خفية ,وفي ذلك الزماف ألف الخرقي مختصره  ,وىو من أىل العراؽ ,ثم انتشر مذىب االعتزاؿ
ومذىب الرفض ىناؾ ,فهرب إلى الشاـ ,وبقي ىناؾ في الشاـ حتى مات ,وكاف المذىب ىناؾ أكثر
يعني في الشاـ.-توارث أىل الشاـ مذىب اإلماـ أحمد ,ويوجد أيضا في العراؽ ,ويوجد في مصر ,ولكنو قليل,
ومازاؿ كذلك إلى ىذه األزمنة أف الحنابلة أكثر ما يوجدوف في الشاـ ,في حلب ,وفي دمشق ,وفي
بعلبك ,ونحوىا.
ثم كاف أىل نجد جهلة يذىبوف ويتعلموف ,فمن ذىب إلى مصر تعلم مذىب الشافعي ,ومن
ذىب إلى الشاـ تعلم مذىب الحنابلة ,ومن ذىب مثبل إلى تركيا ونحوىا تعلم مذىب األحناؼ.
إذ كاف أئمة الدعوة حنابلة؛ ألنهم يتعلموف ىذا المذىب من علماء الشاـ ,وكاف في الشاـ
حنابلة إلى العهد القريب ,من آخرىم الحنبلي المشهور بابن بدراف ,الذي خدـ أيضا المذىب
الحنبلي.
وكاف منهم أبو عبد اهلل محمد بن بدر الدين البلباني من علماء الحنابلة في القرف الحادي عشر,
ألف كتابا لو سماه" :كافي المبتدي" ,اشتهر ى ذا الكتاب كأنو متن ,ورأ أف فيو زيادة أو ترتيبا
أحسن مما قبلو كزاد المستقنع ونحوه ,ثم اختصره وسماه" :أخصر المختصرات" ,وكبلىما لهذا
المؤلف :البلباني.
كافي المبتدي شرحو أيضا معاصر للمؤلف ,وىو أحمد بن عبد اهلل بن أحمد البعلي ثم الحلبي,
وسمى شرحو" :الروض الندي لشرح كافي المبتدي" ,وىو مطبوع في مجلد كبير.
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ثم إف أخاه عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد البعلي الحنبلي شرح "أخصر المختصرات",
وسماه" :كشف المخدرات" ,أخواف شرحا ىذين الكتابين اللذين للبلباني ,وكبلىما في القرف
الحادي عشر ,وفي دمشق أو في حلب.
ال شك أف ىذا دليل على عناية الحنابلة بمسائل الفقو؛ وسبب ذلك أنهم تميزوا بالفقو الحنبلي
واختصوا بو.
فلذلك الحنابلة المتقدموف -وكذلك المتأخروف -ما تجد مؤلفاتهم غالبا إال فيما يتعلق بالفقو,
وقليل منهم من يؤلف في غيره إال العلماء الفطاحلة الكبار ,كاإلماـ أحمد -رحمو اهلل ,-وكذلك
تبلمذتو كالخبلؿ ,وابنو عبد اهلل ,وابن بطة ,ونحوىم ممن كتبوا في المسائل األخر .
وكذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة ,ولكن لهم اختيارات قد يخالفوف
بها المشهور عن الحنابلة في الفقو.
وبكل حاؿ ,فإف ىذا الكتاب يقوؿ مؤلفو :إنو لم يجد ما ىو أخصر منو .يعني في زمانو لم يجد
أخصر منو ,فهو مؤلف على أبواب الفقو  ,ومسائلو قريبة من مسائل كتب الفقو في زاد المستقنع,
ال الب أنو ال يخرج عن مسائل الزاد ,ي ير سيرتها ,وقد يحذؼ منها بعض األشياء ,بعض الجمل
التي ليست مشهورة.
نحن في ىذه الدورة نحاوؿ أف نكمل قسم العبادات ,آخره كتاب الجهاد ,ومن المعلوـ أنو لو
توسعنا في شرح المسائل والخبلفات لم نقطع إال شيئا يسيرا ,ولكن لعلنا نقتصر على تحليل
المسألة ,والتمثيل لها إذا احتاجت إلى ذلك ,واإلشارة إلى الحكم ,واإلشارة إلى الخبلؼ إذا كاف
قويا.
فنبدأ اآلف في كتاب الطهارة ,ويقرأ األخ راشد  ..معك .
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كتاب الطهارة
أقساـ المياه


قاؿ المصنف -رحمو اهلل تعالى :-كتاب الطهارة المياه ثبلثة:
األوؿ :طهور وىو الباقي على خلقتو ,ومنو مكروه كمت ير ب ير ممازج ومحرـ ال يرفع الحدث
ويزيل الخبث ,وىو الم صوب ,وغير بئر الناقة من ثمود.
الثاني :طاىر ال يرفع الحدث ,وال يزيل الخبث ,وىو المت ير بممازج طاىر ,ومنو يسير مستعمل
في رفع حدث.
الثالث :نج  ,يحرـ استعمالو مطلقا ,وىو ما ت ير بنجاسة في غير محل تطهير ,أو القها في
غيره وىو يسير ,والجاري كالراكد ,والكثير قلتاف ,وىما مائة رطل ,وسبعة أرطاؿ ,وسبع رطل
بالدمشقي ,واليسير ما دونهما .
نعم  ,سمعنا أنو جعل المياه ثبلثة ,وىذا اختيار كثير من العلماء ,أكثر الفقهاء قسموىا إلى
ثبلثة ,وذىب كثير من المحققين إلى أف المياه قسماف :طهور ونج  ,وأف الحد الفاصل بينهما ىو
الت ير بالنجاسة.
والذين قسموىا إلى ثبلثة عرفوا األوؿ بأنو الباقي على خلقتو كمياه اآلبار واألنهار واألمطار
والبحار ,ىذه ىي الباقي على خلقتو ,يقولوف :ومنو مكروه ,كالذي ت ير ب ير ممازج  ,الممازج ىو
الذي يخالط الشيء ,يختلط بالماء وال يمكن تصفيتو منو ,فإذا كاف غير ممازج فإنو مكروه ,مع كونو
طهورا.
إذا صب عليو لبن فإف يمازجو وال يمكن تخليصو منو ,وإذا صب عليو دىن فإنو ال يمازجو ,بل
يطفو فوقو ,يمكن تصفيتو ,فيريد ب ير الممازج مثل الدىن والزيت والكافور ونحوىا.
يقوؿ :إذا ت ير بهذه األشياء فإنو طهور ,ولكنو مكروه؛ ألنو قد يظهر رائحتو ,وقد يكوف محرما
ال يرفع الحدث وال يزيل الخبث ,أو يزيل الخبث وال يرفع الحدث ,وىو الم صوب .
الم صوب اختلف فيو ىل يرفع الحدث أـ ال ؟.
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والصحيح أنو يرفع الحدث ويزيل الخبث؛ وذلك ألنو يستعمل في ىذه األعضاء فينظفها.
نقوؿ :إف ال اصب آثم ومذنب ,ولكن ال نقوؿ :بطل وضوءه إذا توضأ بهذا الماء الم صوب .بل
وضوءه صحيح ,وإذا صلى في أرض م صوبة فصبلتو صحيحة ,ال يؤمر باإلعادة ,ولكنو آثم بسبب
ال صب.
فننتبو إلى مثل ىذا :أف الم صوب يرفع الحدث مع كوف صاحبو آثما باستعمالو  ,نقوؿ :أنت
آثم إف شربتو  ,وإف أرقتو ,وإف توضأت بو ,وإف غسلت بو إناء ,وإف غسلت بو نجاسة .فأنت آثم,
ولكن ال تبطل طهارتك ,فاإلثم ىاىنا بال صب ,إال إذا كاف مضطرا ,ومنعو صاحبو ب ير حق ,فإف لو
أف ي صبو ,أف ينقذ نفسو إذا كاف مضطرا إلى شرب ,يخشى عليو الموت عطشا ,فلو أف ي صبو
بقيمتو.
قولو" :وغير بئر الناقة من ديار ثمود" :ديار ثم ود ىي التي تعرؼ اآلف مدائن صالح ,ذىب كثير
من العلماء إلى أف اآلبار كلها يتوضأ بها إال بئر الناقة ,واستدلوا بأنو  لما وردوىا نهاىم أف يشربوا
منها ,والذين عجنوا من تلك اآلبار علفوا نواضحهم ودوابهم بذلك العجين ,والذين ارتووا أراقوا ما
ارتووا.
ثم إف بعض العلماء قاؿ :إف ىذا من باب الزجر؛ ولذلك قاؿ  :فيحل بكم ما حل بهم



والصحيح أف الحدث يرتفع بها أص ر أو أكبر ,سواء من بئر الناقة أو غيرىا ,وإنما من باب الزجر.
أما الطاىر الذي عندىم طاىر غير مطهر ,ال يرفع الحدث ,وال يزيل النج  ,فهو المت ير
بممازج ,عرفنا الممازج وىو المخالط  ,فإذا صب عليو لبن ,أو صب عليو مرؽ ,أو صب عليو حبر,
فإنو ممازج ,يعني مثل ىذا ال يرفع الحدث.
لكن إذا قيل :إف المياه قسماف .فكيف نسمي ىذا؟ ما نسميو ماء؛ ألنو انتقل اسمو؛ نقوؿ :ىذا
مرؽ ,فبل يسمى ماء ,أو نقوؿ :ىذا لبن إذا رأيناه أبيض ,أو نقوؿ :ىذا شاي ,أو قهوة ,نقوؿ :ىو
طاىر في نفسو ,ولكن ال يسمى ماء.
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والوضوء إنما يكوف من ماء ,قاؿ تعالى:

    

()1

    

 )2(   فعلى ىذا ال يدخل في اسم الماء؛ ألنو ت ير بممازجو.
ثم اختلف في المستعمل ,إذا -مثبل -توضأت ,وجمعت الماء الذي مر على جسدؾ في
طست ,فهل ىذا الماء الذي تصاب من أعضائك طهور أو طاىر؟ .
يقولوف :إنو غير طهور.
الصحيح أنو طهور ,ولكن ال يشرع أف يتوضأ بو ,وال أف ي تسل بو ,ألنو قد رفع بو حدث ,فبل
يرفع بو حدث آخر ,وألنو لو كاف يستعمل مرة ثانية ما فرط الصحابة والنبي



بإتبلفو ,يتوضئوف

ويتركوف الماء ,األعضاء ,ينصب على األرض ,وتشربو األرض ,فلو كاف ينتفع بو مرة ثانية لتلقوه,
ولتلقفوه ,وبكل حاؿ فالماء المستعمل ال يرفع بو حدث آخر ,ولو كاف طهورا.
الثالث :النج

الذي يحرـ استعمالو ,تعريفو :أنو ما ت ير بنجاسة في غير محل تطهير أو القاىا.

يقوؿ" :إذا ت ير بنجاسة" الت ير يكوف بأحد أوصافو :اللوف ,أو الريح ,أو الطعم ,ورد في حديث,
في حديث بئر بضاعة  :الماء طهور ال ينجسو شيء  في رواية ضعيفة  :إال ما ت ير طعمو
أو ريحو أو لونو بنجاسة تحدث فيو . 
ذكر ىذه الرواية في بلوغ المراـ ,وضعفها كثير من العلماء ,من حديث أبي أمامة وغيره ,ولكن
يقوؿ اإلماـ أحمد :العمل عليها؛ وذلك ألف الميتة نجسة ,فإذا ظهر أثر الميتة في الماء فإنو ينج .
وكذلك الدـ نج  ,والبوؿ نج  ,فإذا ظهر أثر البوؿ أو الدـ أو الرجيع في ىذا الماء لونا أو
ريحا أو طعما فإنو ينج  ,ال يجوز استعمالو.
وأما إذا القاىا في محل التطهير ,صورة ذلك :غسل نجاسة الكلب ,ت سل سبعا ,محل التطهير
آخر غسلة ,فإذا كاف آلخر غسلة فإف المكاف قد طهر ,فالماء الذي ينفصل عنو في آخر غسلة

سورة النساء آية 1 - .34 :
سورة الفرقان آية 2 - .34 :
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يعتبر طاىرا ,وكذلك الثوب إذا كاف بو نجاسة ,فال سلة األخيرة التي يكوف طاىرا بعدىا ,الماء الذي
ينفصل يعتبر طاىرا.
يقوؿ" :والجاري كالراكد" إذا كاف نجسا ,عليو أثر النجاسة ,فبل فرؽ بين كونو يجري أو كونو
راكدا.
ثم إف الفقهاء قسموا الماء إلى يسير وكثير ,وحددوا اليسير بأنو القلتاف فأقل ,وأف ما فوؽ
القلتين أو ما بلغ القلتين ىو الكثير ,وقالوا :القلتاف ىي الحد األعلى لحمل النجاسة ,فإذا كاف الماء
دوف القلتين فوقعت فيو نجاسة -ولو يسيرة ولم يت ير -فإنو يعتبر نجسا ,وإذا كاف كثيرا فبل ينج
إال بالت ير.
ىذا ىو كبلمهم ,فيقولوف مثبل :إذا كاف الماء دوف القلتين -يعني قربتين أو ثبلث قرب -وقع
فيو عظم ميتة مثبل فإنو ينج  ,أو وقع فيو قطرات بوؿ أو دـ ,ولكنها لم تظهر ,ولم يظهر أثرىا,
فإنو يعتبر نجسا ويستدلوف بحديث القلتين:

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث





أو لم

ينج  ,مفهومو أنو إذا كاف دوف القلتين فإنو يحمل الخبث ,فيظهر أثر النجاسة فيو ,فبل يتوضأ بو.
ثم قدروا القلتين ,قدروىما بخم

قرب ,وقدروىما بمائة رطل ,وسبعة أرطاؿ ,وسبع رطل

بالدمشقي ,والرطل ميزاف كاف معروفا عندىم.
فالصحيح على ىذا ,الصحيح القوؿ بأف الماء قليلو وكثيره طهور حتى يظهر أثر النجاسة فيو,
وأنو ال فرؽ بين القلتين ,وما فوؽ القلتين ,وما دوف القلتين ,وال فرؽ بين القليل والكثير ,وأف الحد
الفاصل ىو الت ير ,فإذا ظهر أثر النجاسة طعما أو لونا أو ريحا فإنو نج .
فصل كل إناء طاىر
فصل :كل إناء طاىر يباح اتخاذه واستعمالو ,إال أف يكوف ذىبا ,أو فضة ,أو مضببا بأحدىما,
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة ,وما لم تعلم نجاستو من آنية الكفار وثيابهم طاىرة.
بعد ذلك تكلم على اآلنية:
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وذلك ألف الماء يحتاج إلى آنية تمسكو ,فاآلنية األصل فيها الطهارة ,سواء كانت من الزجاج,
أو من الخشب ,أو الحجارة ,أو الحديد ,أو النحاس ,أو الصفر ,أيا كاف أكثر آواني تتخذ من
الجلود مثبل ,الجلود التي تدبغ ويجعلونها آواني ,وكذلك يصنعونها أيضا ,ينحتوف من الحجارة ,أو
من الخشب ,ثم في ىذه األزمنة أيضا تتخذ من الربلة ,أو ما أشبهو من المعادف الجديدة.
فكل األواني طاىرة ,يباح اتخاذىا واستعمالها ,إال آنية الذىب ,أو الفضة ,أو المضبب بهما ,ال
يباح اتخاذه اقتناء وال استعماال ,وردت فيو أحاديث مشهورة ,كما في بلوغ المراـ.
واختلف في العلة ,ففي بعض الروايات:



إنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة



وعلل

بعضهم بأف فيها كسر قلوب الفقراء ,والصحيح أنها تجمع األمرين :أف فيها إسرافا ,وفيها كسر
قلوب الفقراء ,وفيها تعجل لحظ العبد من اآلخرة:



من شرب فيها في الدنيا لم يشربها في

اآلخرة   لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة . 
ويعم ذلك كل ما يصاغ من الذىب والفضة ,ويعم الكئوس ,الكأس من ذىب أو من فضة,
والفنجاف من ذىب أو فضة ,ويعم األقداح ,القدح واإلناء وما أشبهها ,ويعم القدور والصحوف
ونحوىا ,ال يجوز اتخاذىا من ذىب وال من فضة؛ لهذه األحاديث ,لهذه العلة.
واختلف فيما إذا توضأ من إناء ذىب أو إناء فضة ,ىل يرتفع حدثو؟ .
الصحيح أنو يرتفع؛ ألنو استعمل الماء في األعضاء ,ويعتبر آثما باالستعماؿ ,وأما الحدث فإنو
يرتفع لوجود رافعو.
"المضبب" ىو الملحم إذا كاف فيو لحمة ,إذا انصدع مثبل ,إذا انصدع طرفو ثم لحم بفضة
يسيرة لحاجة جاز ,وأما إذا لحم بذىب فبل يجوز ,وكذلك إذا طعم أو طلي ,المطعم الذي فيو
خروؽ محشوة بذىب أو فضة ,والمطلي بو الذي يطلى بماء الذىب أو نحوه ال يجوز استعمالو إال
الضبة اليسيرة لحاجة إذا كانت من فضة ,لهذه الشروط أف تكوف من فضة ,وأف تكوف يسيرة ,وأف
تكوف لحاجة.
يقوؿ :آنية الذىب والفضة محرمة مطلقا ,حتى على النساء ,معلوـ أف النساء يباح لهن التحلي,
لباس الذىب ,ولباس الفضة ,كأسورة وقبلئد وخواتيم وأقراط ,ومع ذلك فإف آنية الذىب والفضة
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شربا أو استعماال أو اقتناء ال تصح ال للرجاؿ وال للنساء ,وكذلك األواني ولو كانت ص يرة ,وكذلك
األدوات كالسكين مثبل ,أو ملعقة ,أو قلم ,أو نحو ذلك ,وساعة الذىب للرجاؿ ال تصح ,وللنساء
تصح ألنها حلية.
تكلم على آنية الكفار وثيابهم ,األصل فيها أنها طاىرة ,وذلك ألف األصل أنهم يتنزىوف
ويتطهروف ,لكن إذا علم أف ىذا الثوب صاحبو يتعاطى نجاسة ,كالذي يصنع الخمر ال بد -غالبا-
أف يراؽ بعضها على ثيابو ,فبل تلب

إال بعد ال سل ,وكذلك الطباخوف الذين يطبخوف مثبل في

قدورىم لحم الخنازير ,أو يشرب في آنيتهم الخمر ,فبل تباح ىذه األواني إال بعد غسلها ,فأما إذا
لم تعلم نجاستها فإنها طاىرة.
جلد الميتة

وال يطهر جلد ميتة بدباغ ,وكل أجزائها نجسة ,إال شعرا ونحوه ,والمنفصل من حي كميتتو.
تكلم على جلد الميتة:
واختار أ نو ال يطهر بالدباغ ,واستدؿ بحديث عن عبد اهلل بن عكيم أف النبي  قاؿ لهم  :ال
تنتفعوا من الميتة بإىاب وال عصب  ولكن الحديث فيو مقاؿ ,كثر اعتراض المحدثين فيو ,فلما
كاف فيو ضعف ومضطرب عدؿ عن العمل بو اإلماـ أحمد في اآلخر .
فالصحيح أنها تطهر  إذا دبغ اإلىاب فقد طهر  ورد فيو حديث صحيح كقولو  :أيما
إىاب دبغ فقد طهر




وقولو:



يطهره الماء والقرظ



يعني الدباغ ,وقولو:



ذكاتو دباغو

أي يعمل الدباغ كما تعمل الذكاة ,وغيرىا من األحاديث ,وفعل الصحابة -رضي اهلل عنهم-

كميمونة دليل على أنو يجوز ,أنو يطهر بالدباغ .
أجزاء الميتة نجسة إال الشعر ونحوه؛ ألف الشعر يقطع منها بالحياة ,يختار المؤلف أف أجزاءىا
-كالعظاـ مثبل واألظبلؼ والقروف -أنها نجسة ,واختار شيخ اإلسبلـ أف العظم إذا جف أنو طاىر
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ولو كانت تحلو الحياة ,وكذلك الظلف والقرف ,فيجوز أف يجعل القرف كنصاؿ سكين مثبل ,وكذلك
الظلف؛ وذلك ألنو ال تحلو الحياة ,وألنو ال يسري فيو الدـ.
والمنفصل من حي كميتتو ,ورد حديث  :ما أبين من حي فهو كميتتو  يعني ما قطع منو,
فإذا قطع ذنب الشاة وىي حية فإنو نج  ,أو كذلك قطع الرامي رجل الظبي مثبل وىو حي فإنها
نجسة ميتة ,وما قطع من السمكة وىي حية فإنو طاىر وحبلؿ؛ ألف ميتة السمك طاىرة.
فصل في االستنجاء واالستجمار

فصل :االستنجاء واجب من كل خارج إال الريح والطاىر وغير الملوث  ,وسن عند دخوؿ خبلء
قوؿ:



بسم اهلل  ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث



وبعد خروج منو:



غفرانك

الحمد الذي أذىب عني األذ وعافاني  وت طية رأس  ,وانتعاؿ  ,وتقديم رجلو اليسر دخوال ,
واعتماده عليها جالسا ,واليمنى خروجا ,عك

مسجد ونعل ونحوىما ,وبعد في فضاء ,وطلب

مكاف رخو لبوؿ ,ومسح الذكر باليد اليسر إذا انقطع البوؿ من أصلو إلى رأسو ثبلثا ,ونتره ثبلثا.
وكره دخوؿ خبلء بما فيو ذكر اهلل تعالى ,وكبلـ فيو ببل حاجة ,ورفع ثوب قبل دنو من األرض,
وبوؿ في شق ونحوه ,وم

فرج بيمين ببل حاجة ,واستقباؿ النيرين.

وحرـ استقباؿ قبلة واستدبارىا في غير بنياف ,ولبث فوؽ الحاجة  ,وبوؿ في طريق مسلوؾ
ونحوه ,وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
وسن استجمار ثم استنجاء بماء ,ويجوز االقتصار على أحدىما ,لكن الماء أفضل حينئذ ,وال
يصح استجمار إال بطاىر مباح ياب

منق ,وحرـ بروث وعظم وطعاـ وذي حرمة ومتصل بحيواف,

وشرط لو عدـ تعدي خارج موضع العادة ,وثبلث مسحات منقية فأكثر.
بعد ذلك ذكر االستنجاء:
الذي ىو النجاسة بعد التبوؿ ,النجاسة بالتبوؿ والت وط ظاىرة ,أوال أنو ناقض للوضوء ,وثانيا أنو
نجاسة تخرج من أحد المخرجين ,من القبل أو الدبر ,فبل بد من تطهيرىا.
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ولما كاف كذلك كاف لها آداب ,تلك اآلداب مأخوذة من السنة ,ثبت أنو



 علم أمتو كل

شيء حتى الخراءة  يعني حتى آداب التخلي ,وإف كانت عادية وطبيعية ,أو ما يستحيى من ذكره.
االستنجاء ىو غسل أثر الخارج ,غسل أثر البوؿ أو ال ائط ,ويسمى استنجاء ألنو يقطع األثر,
مشتق من النجو الذي ىو القطع ,من حكمة اهلل تعالى أنو -يعني -خلق ىذا البشر محتاجا إلى
الطعاـ وال شراب ,ثم إف ىذا الطعاـ والشراب بعدما يت ذ بو يت ير ويفسد ,فيخرج مت يرا ,فيخرج
نجسا ,فإذا خرج نجسا فبل بد من إزالة أثره.
فاالستنجاء الذي ىو غسلو بالماء واجب ,يجب من كل خارج إال الريح ,الريح لي
تخرج من الدبر فلي

لها جرـ,

لها جرـ ,فبل يستنجى منها.

وأما البوؿ ,وال ائط ,وكل خارج ,كما لو خرج من دبره دـ ,أو خرج من ذكره دـ ,أو نحو ذلك,
أو قيح ,أو ما أشبهو ,فإنو يعتبر نجسا ,فبل بد من إزالة أثره بالماء.
إذا خرج منو طاىر ,كما لو خرج منو حجر مثبل ,أو شعر ,أو نحو ذلك ,فإف كاف مبتبل فإنو
يستنجي منو ,وإف كاف يابسا من غير بلل ,وغير ملوث ,لي

فيو أثر ال ائط ونحوه -التلويث ىو

الت ير ,لوثو يعني غيره وانطبع عليو -فالطاىر كالريح ,والطاىر غير الملوث ال يستنجى منو ,مثلوا
أيضا للطاىر بالولد ,إذا ولدت المرأة ولدا فإنو طاىر وغير ملوث ,ولكن معلوـ أنو يخرج بعده الدـ
دـ النفاس .
يقوؿ :سن عند دخوؿ الخبلء قوؿ  :بسم اهلل ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث



ورد أف  الحشوش محتضرة  أي تحضرىا الشياطين ,فأمر  بذكر اسم اهلل عندىا؛ فإف اسم
اهلل يطرد الشياطين ,ثم بعد ذلك باالستعاذة ,االستعاذة ىي التحفظ والتحصن ,أي :أتحفظ,
وأستعين ,وأتحصن ,وأتحرز ,وأستجير باهلل من الخبث والخبائث.
وفسروا بأف الخبث ذكراف الشياطين ,والخبائث إناث الشياطين ,ورويت بإسكاف الباء" :الخبث"
أي الشر ,والخبائث أىل الشر.
وبعد الخروج أف يقوؿ  :غفرانك ,الحمد هلل الذي أذىب عني األذ وعافاني  ويسن بعد
الخروج أف يقوؿ :غفرانك .ومناسبة طلب الم فرة تقصير اإلنساف عن شكر نعمة اهلل تعالى.
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روي أف بعض الصحابة كاف إذا خرج من الخبلء مسح بطنو وقاؿ :يا لها من نعمة ,وقاؿ :الحمد
هلل الذي أذاقني لذتو ,وأبقى في منفعتو ,وأذىب عني أذاه ,الحمد هلل الذي أذىب عني األذ -
الذي لو بقي ألىلكك ,-وعافاني بدوف أذ .
وروي أيضا أنو يقوؿ:



الحمد هلل الذي أطعم وسقى وسوغو وجعل لو مخرجا

مناسبة الم فرة :إنو دخل وىو مثقل بهذا األذ  ,وخرج وقد أح



وقيل في

بالخفة ,فتذكر ثقل الذنوب,

فقاؿ  :اغفر لي ,أسألك غفرانك . 
ويسن ت طية الرأس إذا كاف في صحراء مثبل ,ي طي رأسو؛ ألنو جال
وكذلك ينتعل ,يلب

على شيء مستقذر,

نعاال مخافة أف ينصب إليو البوؿ مثبل ,أو يتطاير إليو.

يقوؿ :وتقديم رجلو اليسر دخوال واليمنى خروجا ,اليمنى تقدـ إلى األشياء الفاضلة كالمسجد,
والبيت ,ولب

النعل ,ولب

الخف .واليسر بعكسها ,فيقدـ في دخوؿ الخبلء رجلو اليسر ,

ويقدـ عند الخروج رجلو اليمنى ,عك

المسجد والنعل.

قيل :إف ىذا تكريم لليمنى ,كذلك يعتمد في جلوسو أكثر ما يعتمد على رجلو اليسر تكريما
لليمنى ,وقيل ألنو أسهل للخارج.
ويسن أف يبعد إذا كاف في صحراء؛ ألنو حالة مستقذرة فيبتعد ,وألنو قد يسمع منو صوت,
وألنهم قد يتأذوف بو إذا كاف قريبا بما يخرج منو.
ويسن طلب مكاف رخو للبوؿ ,إذا كاف في أرض صلبة حرص على أف يجد أرضا لينة؛ ليأمن
رشاش البوؿ ,أو مثبل يأخذ حجرا يلين بو األرض ,يضربها إلى أف تلين؛ حتى إذا انصب البوؿ عليها
لم يتطاير منو رشاش ,الذي قد يقع على ثوبو ,أو يقع على قدمو ,أو على ساقو ,فيتنج

وىو ال

يدري؛ ألف البوؿ ورشاشو نج .
أما مسح الذكر باليد اليسر إذا انقطع البوؿ من أصلو إلى رأسو ثبلثا ,وكذلك نتره ثبلثة ,فهذا
لي

بصحيح ,يعني وال حاجة إليو ذكره ,الفقهاء قالوا من باب االحتياط حتى يخرج ما بقي في

الذكر.
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ولكن الصحيح أنو ال حاجة إليو؛ وذلك ألف البوؿ كما ذكروا البوؿ -يقوؿ شيخ اإلسبلـ -ىو
في المثانة كاللبن في الضرع ,إف حلب در وإف ترؾ قر .فبل حاجة إلى ىذا التمسح ,وال حاجة أيضا
إلى ىذا النتر.
ثم ذكروا أنو يحدث السل  ,وىذا واقع ,ذكر لي كثير من الشباب أنهم معهم ىذا السل ,
بحيث يخيل إلى أحدىم أنو إذا قاـ وإذا خرج يح

بقطرة أو بقطرات .ما سبب ذلك؟ أنو يستعمل

ىذا السلت ,ويستعمل النتر -نتر ذكره ,-فكاف من أثر ذلك أنو صارت معو ىذه الوسوسة ,وصار
دائما ىو يوسوس في الطهارة.
الصواب أنو إذا توقف البوؿ وانقضى تقاطره فإنو يستنجي بعده ,ي سلو بالماء ,والعادة أف الماء
يوقفو ,ولذلك يسمى ال سل بالماء استنجاء ,من النجو الذي ىو القطع ,يقاؿ :نجوت الشجرة أي
قطعتها ,فاألصوب أنو إذا تبوؿ فإنو يستنجي بعد ذلك ,وال يلتفت إلى ما يوسوس بو الشيطاف .
ذكر األشياء المكروىة والمحرمة والمسنونة :
فمن المكروىات :أف يدخل الحماـ أو بيت الخبلء بما فيو ذكر اهلل ,ذكروا أف رسوؿ اهلل  كاف
مكتوبا على خاتمو محمد رسوؿ اهلل ,فكاف إذا ذىب إلى الخبلء نزع خاتمو ,وإذا لم يستطع أو لم
يجد قبض عليو بيده اليمنى ,يعني جعل فصو مما يلي الكف وقبض عليو.
فإذا كاف مع اإلنساف -مثبل -أوراؽ فيها ذكر اسم اهلل فاألولى أف يخرجها ,فإف لم يستطع أو
نسي فإنو يخفيها في جيبو ,يعم ذلك كل ما فيو حتى ما فيو البسملة ونحوىا.
ويكره أيضا تكلمو وىو جال

على حاجتو -ألنو على حالة مستقذرة -إال لضرورة ,كإجابة داع

مثبل ,أو إنقاذ ىالك ,أو نحو ذلك ,يكره رفع ثوبو قبل دنوه من األرض إذا كاف في الصحراء ,فبل
يرفع ثوبو حتى يقرب من الجلوس؛ ألنو إذا رفع ثوبو انكشفت عورتو للناظرين.
يكره أف يبوؿ في شق ونحوه ,أي :جحر الدابة ونحوه؛ ألنو قد يخرج عليو من الشق شيء من
الدواب أو نحوىا ,وقد يكوف ذلك الشق مسكونا بو بعض الجن أو نحوىم ,ذكروا أف سعد بن
عبادة باؿ في شق فصرع ميتا ,وسمعوا قائبل يقوؿ:
"نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ,ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده" .واهلل أعلم بذلك.
15
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يكره م

فرج بيمين ببل حاجة ,يعني اليمين تنزه عن أف يم

بها فرجو في االستنجاء أو

االستجمار ,أو يمسك ذكره بيمينو تكريما لليمين ,لكن إذا كاف أقطع -مثبل ,-أو مشلوال ,أو نحو
ذلك جاز لو ذلك للضرورة .
أما استقباؿ النيرين وجعلها من المكروىات ,ولعل الصواب أنو ال مانع من ذلك ,النيراف يعني
الشم

والقمر ,وال دليل على كراىة إال أف فيهما نور اهلل ,لما فيهما من نور اهلل.

ولكن استنبط بعض العلماء جواز االستقباؿ واالستدبار من حديث قولو:



ولكن شرقوا أو

غربوا  فقالوا :إنو أمر أىل المدينة إذا جلسوا لقضاء الحاجة أف يشرقوا ,ولم يقل :إال أف تكوف
الشم

طالعة ,وكذلك :غربوا ,ولم يقل :إال أف تكوف الشم

-أي الشم

غاربة ,وكذلك القمر ,فال الب أنهما

والقمر -أنهما في المشرؽ والم رب .

بدأ في المحرمات :حرـ استقباؿ قبلة واستدبارىا في غير بنياف ,وردت أحاديث كثيرة بالنهي عن
استقباؿ القبلة واستدبارىا حاؿ قضاء الحاجة ,واختلف في الفضاء.
إذا كاف في داخل البيوت ,في البنياف ,فأكثر الفقهاء استثنوا البنياف ,وحملوا عليو حديث عبد
اهلل بن عمر الذي في الصحيحين ,مذكور في العمدة :أنو



رأ النبي



على لبنتين مستقببل

الشاـ ,مستدبرا الكعبة  وحملوا عليو بعض األحاديث الواردة في ذلك فعلية .
ورجح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ,والشوكاني في النيل ,والكلوذاني في تحفة األحوذي :أنو ال يجوز
ال في صحراء وال في بنياف لعموـ األحاديث ,وحملوا األحاديث التي فيها االستقباؿ أو االستدبار
بأنها من األفعاؿ  ,وىي تحتمل الخصوصية  ,أنها للخصوصية .
والحكمة في ذلك تنزيو قبلة المصلي ,القبلة التي يستقبلها المصلي  ,سواء في صحراء أو في
بنياف  ,تنزه عن أف يستقبلها الذي يقضي حاجتو ,يستقبلها بفرجو ,أو يستدبرىا بدبره ,فيكوف في
ذلك استهانة بهذه القبلة ,يعني فالراجح أنو ال يستقبلها ,ال في بنياف ,وال في صحراء ,لكن إذا كاف
ىناؾ ضرورة عفي عن ذلك.
في حديث أبي أيوب يقوؿ:



فقدمنا الشاـ فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ,فننحرؼ

عنها ,ونست فر اهلل .  
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يحرـ لبثو فوؽ حاجتو يعني إطالة جلوسو وىو على نجاستو ب ير حاجة كما ىو فعل الموسوسين
بل إذا قضى حاجتو استنجى وخرج
يحرـ بولو في طريق مسلوؾ ونحوه ,وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا؛ لقولو

 

اتقوا

البلعنين .قالوا :وما البلعناف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم . 
الطريق المسلوؾ ,والظل الذي يستظل بو يفسده على الناس ,وربما أوقعهم في النجاسة ,وكذلك
الثمرة المقصودة ,كثمر العنب والنخل ونحو ذلك ,ألنو قد يتساقط فيتلوث بالنج .
ذكر بعد ذلك المسنونات:
يسن أف يستجمر ,ثم يستنجي بالماء ,يعني يجمع بينهما ,يبدأ باالستجمار ,الذي ىو التمسح
بأحجار أو نحوىا ,ثم يستنجي بالماء ,يجوز أف يقتصر على أحدىما ,والماء أفضل ,إف اقتصر على
أحدىما فاالقتصار على الماء أفضل ,وإف جمعهما بدأ باالستجمار ثم االستنجاء.
واالستجمار يسن أف يمسح ثبلث مسحات ,إما بالمناديل المعروفة ,وإما باألحجار أو نحوىا,
يمسح ثبلث مسحات منقية للمخرجين :مخرج البوؿ ,ومخرج ال ائط.
وال يجوز االستجمار إال بطاىر ,مباح ,ياب  ,منق ,فبل يستجمر بالنج  ,يعني باألشياء
النجسة ,سواء كانت مائعة أو سائلة ,فبل يستجمر -مثبل -وال يتمسح بعظاـ الميتة ,أو لحمها -ولو
يابسا ,-أو دـ متجمد ,أو روث حمار ,أو نحوه.
وكذلك ال ي تصب شيئا يستجمر بو ,وكذلك ال يستجمر إال بالشيء الياب ؛ ألنو إذا استجمر
بالرطب لم يحصل بو النقاوة ,والعادة أف االستجمار باألحجار اليابسة ,أو بالمناديل والخرؽ
واألعواد ونحوىا ,ال بد أف يكوف منقيا ,الذي ال ينقي للزوجتو كالزجاج مثبل ,الشيء يعني اللزج ما
ينقي.
يحرـ االستنجاء بالروث ,االستجمار بالروث والعظم ,ففي الحديث :أنو

 

نهى عن

االستجمار بالروث والعظم وقاؿ :إنهما ال يطهراف  وفي حديث آخر علل بأنهما طعاـ الجن ,وأف
الروث علف لدوابهم ,وإذا كاف طعاـ الجن -يعني -العظاـ ,فإف طعاـ اإلن
الياب

ونحوه.
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وكذلك المحترـ ,فبل يتمسح بأوراؽ كتب علم مثبل ,أو ب بلؼ كتاب ,أو ما أشبو ذلك ,وكذلك
متصل بحيواف ,فبل يتمسح بذنب بقرة ,أو برجلها ,ونحو ذلك.
متى يجزئ االستجمار وحده؟ بشرط أف ال يتجاوز الخارج موضع العادة ,أال يتجاوز موضع
العادة ,فإذا انتشر مثبل ال ائط على صفحات اإلليتين فبل يكفيو إال الماء ,أو كذلك البوؿ مثبل
ترطب بو رأس الذكر والحشفة ونحو ذلك فبل بد من الماء.
االستجمار ثبلث مسحات منقيات فأكثر ,ويسن قطعو على وتر ,ورد حديث  :ومن استجمر
فليوتر من فعل فقد أحسن ,ومن ال فبل حرج



فإذا استنجى بثنتين جعل ثالثة حتى تكوف وترا,

فإذا لم ينق إال بأربع زاد خامسة ,فإذا لم ينق إال بست زاد سابعة ,ىذا معنى فليوتر .
فصل في السواؾ وتوابعو

فصل :يسن السواؾ بالعود في كل وقت إال لصائم بعد الزواؿ فيكره ,ويتأكد عند صبلة
ونحوىا ,وت ير فم ونحوه ,وسن بداءة باليمين فيو ,وفي طهر ,وشأنو كلو ,وادىاف غبا ,واكتحاؿ في
كل عين ثبلثا ,ونظر في مرآة ,وتطيب ,واستحداد ,وحف شارب ,وتقليم ظفر ,ونتف إبط.
وكره قزع ,ونتف شيب ,وثقب أذف صبي ,ويجب ختاف ذكر وأنثى بػعيد بلوغ مع أمن الضرر,
ويسن قبلو ,ويكره سابع والدتو ,ومنها إليو
بعد ذلك ذكر المسنونات:
"يسن السواؾ بالعود كل وقت إال لصائم بعد الزواؿ فيكره" يعني السواؾ مسنوف في كل وقت,
ىذا العود الذي يمسح بو األسناف يؤخذ مثبل من أراؾ  ,أو من زيتوف أو نحوه ,ولكن أكثر ما
يستعمل األراؾ.
وردت فيو أحاديث كثيرة ,وتكلم عليو العلماء قديما وحديثا ,وألف فيو بعض المعاصرين رسالة
كشهادة ماجستير بعنواف" :السواؾ خلف المجهر" يعني أنو حقير عند الناس ,ولكن المجهر يكبر
الشيء ,يعني وكأنو يقوؿ :أكبره.
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لو أحكاـ كثيرة:



السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب



السنة فيو أو شرعيتو تنظيف الفم,

وتنظيف األسناف ,والمحافظة عليها من التآكل ,والمحافظة على الفم من الت ير؛ ألف الفم طريق
النف

مثبل ,وألنو أيضا طريق ما يتبخر من الفم ,وألنو طريق األكل ,فال الب أنو يبقى بين األسناف

شيء من المآكل -بقايا الطعاـ -فيحتاج إلى إزالتها
يقوؿ" :يسن السواؾ بالعود كل وقت إال لصائم بعد الزواؿ فيكره" :فيو خبلؼ ,والصحيح أنو ال
يكره ,ال قبل الزواؿ وال بعده ,رجح ذلك العلماء كابن تيمية وابن القيم.
الذين كرىوه قالوا :إنو يزيل الخلوؼ ,والخلوؼ أطيب عند اهلل من ريح المسك ,وحقق ابن
القيم أنو ال يزيلو؛ ألف الخلوؼ ما يخرج من المعدة من الروائح من آثار خلو المعدة من الطعاـ وال
يزيلها ,وإنما يزيل ما بين األسناف من النتن مثبل ,أو نحوىا ,وكذلك نتن الفم فبل يزيلو ,فبل يكره.
يتأكد عند الصبلة والوضوء ونحوه ,يتأكد إذا قاـ إلى الصبلة ,حتى ورد حديث ذكره الناظم
الذي نظم منظومة في السواؾ يقوؿ:
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلة فضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلت سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعينا  رواه أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػندا يقينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا




يعني ورد حديث  :الصبلة التي يستاؾ لها تفضل عن الصبلة التي ال يستاؾ لها سبعين ضعفا
 نظيره إف كاف في سنده مقاؿ رواه أحمد مسندا يقينا.
وكذلك عند الوضوء ورد فيو حديث:



لوال أف أشق على أمتي ألمرتهم بالسواؾ عند كل

وضوء  وعند ت ير الفم  ,ت ير رائحتو مثبل إما بنوـ كاف عليو السبلـ  إذا قاـ من النوـ يشوص
فاه بالسواؾ  أو بطوؿ سكوت  ,أو ببقايا أكل  ,أو للشراب +أسناف.
ويسن أف يبدأ بجانب فمو األيمن ,يعني يبدأ بجانب فمو ,طرؼ فمو األيمن ,ثم يمره إلى
األيسر ,عمبل بأنو -عليو السبلـ -كاف يعجبو التيمن ,وكذلك الطهور -يعني الوضوء -يبدأ بيده
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اليمنى قبل اليسر  ,وبرجلو اليمنى قبل اليسر  ,وفي شأنو كلو كاف -عليو السبلـ -يحب التيمن
في تنعلو  ,وترجلو  ,وفي شأنو كلو .
بعد ذلك ذكر سنن الفطرة  ,واألشياء المعتادة:
وذكر أنو يسن أف يدىن غبا .في بعض الببلد تكوف ىناؾ حرارة ويبوسة  ,فيحتاج إلى أف يبل
جسده بالدىن ,فيدىن مثبل وجهو ,ويدىن يديو ورجليو غبا ,ولكن إذا لم يكن ىناؾ دافع فبل حاجة.
االكتحاؿ يسن باإلثمد ,وىو عبلج للعين ,وىو من أنفع األكحاؿ ,ويسن أف يكتحل في كل
عين ثبلثا ,يعني يوما بعد يوـ.
ويسن أف ينظر في المرآة ,ينظر فيها لينظر وجهو ,كاف -عليو السبلـ -ينظر فيها ويقوؿ:



اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي . 
ويسن التطيب ,كاف -عليو السبلـ -يحب الطيب ,ويحب الرائحة الطيبة ,ويقوؿ:



من

عرض عليو طيب فبل يرده؛ فإنو طيب الرائحة خفيف المحمل . 
بعد ذلك ذكر سنن الفطرة ,التي قاؿ

 

الفطرة خم  :الختاف ,واالستحداد ,وقص

الشارب ,وتقليم األظفار ,ونتف اآلباط . 
االستحداد :ىو حلق الشعر الذي حوؿ الفرج في الرجاؿ والنساء ,جعلو اهلل تعالى حوؿ ىذا
الفرج ليكوف مثبل مخففا للشهوة ,أو ليكوف حماية ,وعبلمة على العورة ,فيسن حلقو.
الشارب :الشعر الذي ينبت على الشفة العليا ,سمي شاربا ألنو إذا طاؿ ين م

في الشراب,

فيسن حفو ,الحف ىو القص من غير حلق ,يسن أف يقص بالمقراض ,وال يحلق بالموسى ,ىذا
الصحيح.
تقليم األظفار في اليدين أو في الرجلين ,وذلك ألنها تشوه إذا طالت ,ويجتمع فيها أوساخ ,وقد
تكوف حائلة بينها وبين وصوؿ الماء إلى البشرة.
ونتف اإلبط -الشعر الرقيق الذي يكوف في اإلبط -أيضا من السنة إزالتو ,ولكونو رقيقا ال يشق
نتفو فينتفو.
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فهذه من خصاؿ الفطرة ,وقدرىا بأجل بأربعين يوما ,وقيل بوقت الحاجة ,من الناس من يطوؿ
شاربو بكل أسبوع ,أو بكل عشرة أياـ ,فيحتاج إلى حفو ,وكذلك أظفاره ,وكبير السن مثبل قد يكوف
طولها أقل ,ال تطوؿ إال في مدة طويلة كأربعين يوما.
يكره القزع ,وىو حلق بعض الرأس وترؾ بعضو ,قاؿ   احلقو كلو أو اتركو كلو  وسواء
كاف المحلوؽ من جانب ,أو من جانبين ,أو من الوسط ,أو من المقدـ ,أو المؤخر ,ىذا ىو القزع,
ال يجوز ,صرحوا بالكراىة ,وىي كراىة تحريم.
وكذلك ن تف الشيب ,وذلك ألف الشيب نور وبهاء في اإلنساف ,فبل يجوز أف ينتفو ىربا من
الشيب ,وذلك ألف اهلل تعالى ىو الذي قدر أف اإلنساف في أوؿ عمره يكوف شعره أسود ,ثم ينقلب
إلى أبيض.
وثقب أذف صبي ال يجوز؛ ألف ثقب أذف األنثى ألجل الحلي ,األنثى يثقب أذنها مثبل ألجل ما
ي سمى بالقرط أو القرص ,+يعني قطعة من ذىب تعلق في أذف األنثى ,فأما الصبي فبل يجوز؛ ألف
ذلك يعتبر مثلة.
ويجب الختاف للذكر واألنثى ,أما الذكر فإنو واجب ,وأما األنثى فإنو غير واجب ,لكنو مكرمة,
على الصحيح أنو واجب في الرجل؛ ألجل تكملة الطهارة؛ ألف القلفة التي تكوف فوؽ رأس الذكر إذا
تبوؿ بقي فيها شيء من البوؿ ,وقد يصعب غسل داخلها.
فؤلجل ذلك إذا قطعت وظهر رأس الذكر كاف ال سل ظاىرا  ,ولم يبق شيء ,فقطعها ألجل أف
تتم الطهارة ,وألجل ذلك لو مات قبل أف يختن فبل يشرع ختنو ,وألف ىذه الجلدة تعود في اآلخرة,
حيث ال يكوف في الجنة بوؿ وال غائط وال نجاسة .
أما األنثى فهو أف يقطع من أعلى الفرج لحمة ص ير كعرؼ الديك ,وال تستأصل ,بل تقطع منها
بعضها ,في الحديث أنو قاؿ للخافضة  :أشمي وال تنهكي  أي ال تبال ي.
متى يجب الختاف ؟ .
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يجب بعد البلوغ ,بػعيد البلوغ أي :ساعة ما يبلغ ,وقبل ذلك يسن مع أمن الضرر ,إذا خاؼ
على نفسو جاز تأخيره ,يسن قبلو ,يسن في الص ر؛ وذلك ألنو في ذلك الوقت لي

لو عورة

محترمة.
يكره بسابع والدتو ومنها إليو إذا خيف منو ضرر ,ولكن األصل أف يرجع في ذلك إلى العادة,
وما يحدث بعدىا ,فإذا أمنت المضرة فبل بأس أف يختن ولو في اليوـ األوؿ ,وإال فاألصل أنو يكوف
بعد اليوـ السابع أو ما بعده ,لنكتفي بهذا ,واهلل أعلم ,وصلى اهلل على محمد.
.
الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا محمد ,وعلى آلو وصحبو
أجمعين.
قرأنا في األم

المياه  ,ذكر المؤلف أنها ثبلثة أقساـ ,واختار شيخ اإلسبلـ أنها قسماف :طهور

ونج  ,وأف الحد الفاصل بينهما ىو الت ير.
كذلك ذكرنا أف ما سموه طاىرا في نفسو وال يرفع الحدث أنو في ال الب ال يسمى ماء ,حيث
إنو يكتسب اسما آخر ,كأف يسمى لبنا ,أو مرقا ,أو قهوة ,أو شايا ,أو نحو ذلك.
كذلك ذكرنا ف ي باب اآلنية أف الراجح أف جلد الميتة يطهر بعد الدبغ؛ لقوة األدلة في ذلك,
وأنها واضحة الداللة ,وأف الحديث الذي تمسكوا بو فيو اضطراب.
ذكرنا في االستنجاء أف مسح الذكر باليد اليسر بعد البوؿ ونتره ال دليل عليو ,والحديث الذي
فيو ضعيف ,وأنو يسبب السل  ,كما وقع ذلك كثيرا.
وذكرنا أف استقباؿ القبلة واستدبارىا بالبنياف رجح شيخ اإلسبلـ أنو ال يجوز ,كما ال يجوز في
الصحراء ,وأخذ بعموـ األحاديث التي فيها النهي.
كذلك ذكرنا في السنن أف السواؾ يصح للصائم قبل الزواؿ وبعده  ,وأف الذي استدلوا بو غير
صحيح ,الحديث الذي فيو  :إذا صمتم فاستاكوا أوؿ النهار وال تستاكوا آخره  ال يصح ىذا
الحديث ,والتعليل أيضا غير صحيح  ,ىذه األمور التي نبو عليها العلماء في المخالفات ,والبقية
على ما ذكروا ,يعني سواء كانت مأمورات أـ منهيات ,واآلف نبدأ فيما يتعلق بالوضوء.
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الوضوء
فصل في فرائض وسنن الوضوء



الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ,وعلى آلو وصحبو أجمعين ,أما

بعد ..قاؿ المصنف -رحمو اهلل تعالى:-
فصل :فروض الوضوء ستة :غسل الوجو مع مضمضة واستنشاؽ  ,وغسل اليدين والرجلين,
ومسح جميع الرأس مع األذنين  ,وترتيب ,ومواالة ,والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث,
وغسل كتابية لحل وطء ,ومسلمة ممتنعة.
والتسمية واجبة في وضوء ,وغسل ,وتيمم ,وغسل يدي قائم من نوـ ليل ناقض لوضوء ,وتسقط
سهوا وجهبل.
ومن سننو :استقباؿ قبلة ,وسواؾ ,وبداءة ب سل يدي غير قائم من نوـ ليل ,ويجب لو ثبلثا
تعبدا ,وبمضمضة فاستنشاؽ ,ومبال ة فيهما ل ير صائم ,وتخليل شعر كثيف ,واألصابع ,وغسلة ثانية
وثالثة ,وكره أكثر ,وسن بعد فراغو رفع بصره إلى السماء وقوؿ ما ورود ,واهلل أعلم.
رأينا أنو يختصر كثيرا ,فاقتصر على فروض الوضوء ولم يذكر صفتو؛ وذلك أنو إذا أتى بهذه
الفروض فقد أتى بالوضوء المطلوب ,وكذلك إذا حافظ على سننو وشروطو وواجباتو ,وىذه األشياء
التي ىي السنن مثبل والواجبات والشروط وما أشبهها مأخوذة من عمومات األدلة.
الوضوء مسمى شرعي ,ال تعرؼ العرب ىذا االسم إال من حيث العموـ ,يعني مشتق من الضوء
الذي ىو النور ,قيل ألنو ينير للمتوضئ الطريق إلى العبادة ,وقيل ألنو ينور ىذه األعضاء أي ينظفها,
أو ألنو ينورىا في اآلخرة تنويرا حسيا ,حيث ورد أف ىذه األمة يعرفوف بال رة والتحجيل كما ىو
مشهور.
شروط الوضوء تسعة كما ىو معروؼ :من شرطو اإلسبلـ :فبل يصح الوضوء من كافر ,والعقل :ال
يصح من فاقده ,والتمييز :ال يصح من الص ير الذي ال يميز ,إلى آخرىا .
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فروضو ستة  ,يعني بالتتبع وجد أنها ال تخرج عن ستة ,يعني يراد بها الواجبات فيو ,وكأنهم بهذا
فرقوا بين الفرض والواجب ,والجمهور على أنو ال فرؽ بينهما ,فهاىنا جعلوا ىذه فروض ,وجعلوا
الواجب ىو التسمية  ,والفرؽ بينهما أف التسمية تسقط سهوا وجهبل ,وأما الفروض فبل تسقط سهوا
وال جهبل.
الذين فرقوا بينهما كالحنفية قالوا :الفرض آكد  ,وىو ما ثبت بدليل قطعي ,والواجب ما ثبت
بدليل ظني .ولعل ىذا اصطبلح خاص باألحناؼ ,وإال فالفرض والواجب تعريف كل منهما واحد.
يعرفوف الواجب بأنو ما يثاب فاعلو احتسابا ,ويعاقب تاركو تهاونا  ,فيدخل في ذلك الفروض؛
فإنو يثاب من فعلها تقربا إلى اهلل تعالى ,ويعاقب من تركها عصيانا وتهاونا بها ,فيعم الفروض
والواجبات.
ففروض الوضوء ستة :غسل الوجو مع مضمضة واستنشاؽ ,الوجو ما تحصل بو المواجهة ,يعني
المقابلة ,فبل يدخل فيو الرأس الذي ىو منبت الشعر؛ ألنو غالبا يستر بالعمامة والقلنسوة ,وال تدخل
فيو األذناف؛ فال الب أنها تستر بالعمامة ونحوىا ,وتدخل فيو اللحية والعارضاف ألنها تحصل بهما
المقابلة والمواجهة ,فعلى ىذا يلزـ غسل الشعر كما سيأتي.
المضمضة واال ستنشاؽ ألحقا بالوجو ,الجمهور على أنهما الزماف ,واجب أف يتمضمض
ويستنشق ,المضمضة :تحريك الماء في الفم ,واالستنشاؽ :اجتذاب الماء في األنف بقوة النف .
الحكمة تنظيف الفم؛ ألنو قد يكوف فيو شيء من الوسخ بعد األكل والصمت ونحو ذلك؛
ولذلك شرع تنظيفو بالسواؾ ,كذلك تنظيف األنف -يعني المنخرين -ألنهما قد يتحلل منهما شيء
من الرأس من المخاط ونحوه ,فشرع تنظيفهما؛ حتى يأتي الصبلة نظيفا بقدر ما يستطيع قد نظف
ظاىره.
استدؿ على الوجوب بقولو في الحديث  :إذا توضأت فمضمض  وفي حديث آخر:



وبالغ في االستنشاؽ إال أف تكوف صائما . 
واستدؿ بأف الوجو يدخل فيو ما يلحق بو كالعينين ,فالمنخراف تابعاف لو  ,ويلزـ غسل داخلهما
بقدر االستطاعة  ,والفم أيضا داخلو  ,فيجعلونو في حكم الظاىر ؛ ألنو إذا وضع في فمو ماء وىو
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صائم ثم مجو لم يفطر ,فدؿ على أف لو حكم الظاىر ,ولو وضع في فمو جرعة خمر ثم مجها ما
حد لذلك  ,ولو أف الصبي مثبل في سن الرضاع وصب في فمو اللبن -لبن المرأة -ثم مجو لم يعد
ابنا لها ,فدؿ على أنو في حكم الظاىر فيلزـ تنظيفو.
وخالف في ذلك الشافعية ,وقالوا :إنو في حكم الباطن؛ ألنو ال تحصل بو المواجهة  ,داخل
الفم وداخل األنف ال تحصل بو المواجهة ,فاألنف يستره المنخراف ,والفم تستره الشفتاف.
وبكل حاؿ لما ثبت الفعل الصريح من النبي
واالستنشاؽ كاف مبينا لآلية الكريمة:





في وضوئو أنو كاف ال يترؾ المضمضة

. )1(   

غسل اليدين وغسل الرجلين فرضاف ببل خبلؼ ,وحد اليدين إلى المرفقين ,والصحيح دخوؿ
المرفقين في اليدين ,وتكوف "إلى" في قولو:



 )2(    أي :مع المرافق.

وقد روي أنو  كاف يدير الماء على مرفقيو  ,إذا توضأ أدار الماء على المرفق من جوانبو ,مما
يدؿ على أنو يدخل المرفق في ال سل.
وكذا الكعبين ي سلهما مع القدمين ,والكعب ىو العظم الناتئ في ظهر القدـ ,وفي كل قد كعباف
من الجانبين ,وينتهي الكعب بمستدؽ الساؽ ,نهاية الكعب وعروقو وما يتصل بو مستدؽ الساؽ,
ويكوف ال سل إلى ذلك المكاف .
من الواجبات مسح الرأس مع األذنين ,الرأس ىو ما ينبت فيو الشعر غالبا ,يعني منابت الشعر
المعتاد من نهاية الجبهة -الجبين -إلى القفا ,ورد مسحو مبتدئا بالناصية -المقدـ -في حديث عبد
اهلل بن زيد :أنو   مسح برأسو فأقبل بهما وأدبر  والواو ىاىنا ليست للترتيب ولكنها لمطلق
الجمع.
يقوؿ:



فأقبل بهما وأدبر



ثم فسر ذلك بقولو:

قفاه ثم ردىما إلى المكاف الذي بدأ منو . 
سورة المائدة آية 1 - .6 :
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ىذه صفة المسح :يمرىما على الشعر ,إذا كاف الشعر مسدوال فإف اليدين تمراف على الرأس,
يمرىما عليو ,وكذلك إذا كاف الشعر معقوصا ,وكذلك إذا كاف الشعر جعدا ,المرور يعم الرأس يعم
جميع الرأس ,يمر يديو على الشعر.
واختلف في مسح األذنين :ىل يجوز ببقية بلل الرأس ,أو يأخذ لهما ماء جديدا؟ ورد في حديث
أنو  أخذ ألذنيو ماء جديدا  والصحيح أنو أخذ الماء الجديد لرأسو  ,مسح رأسو بماء غير
فضل يديو  ىكذا ذكر في بلوغ المراـ.
ثم صفة مسح األذنين :إدخاؿ السبابتين في صماخ األذنين -يعني في خطها ,-ومسح ظهور
األذنين باإلبهامين ,يمسح ظهر األذف بإبهامو -يعني يمره عليو ,-وأما غضاريف األذف فبل تمسح؛
لما في ذلك من مشقة.
وقد ورد أيضا أنو



قاؿ:



األذناف من الرأس



وىو صريح بأنهما يمسحاف ,حديث

مشهور مروي عن عدة من الصحابة ,السنة دلت على تعميم المسح ,أنو يعم جميع رأسو بالمسح,
من أدناه إلى أقصاه.
خالف في ذلك الشافعية فقالوا :يجزئ أف يسمح ولو بعض شعرة .وىذا خبلؼ النصوص؛ فإف
الوارد عنو -عليو الصبلة والسبلـ -كاف يعمم رأسو بالمسح ,لم ينقل أنو كاف يقتصر على بعضو.
وذىب الحنفية إلى أنو يكفي ربع الرأس ,واستدلوا بحديث الم يرة أنو  مسح بناصيتو ,وأجاب
عن ذلك ابن كثير في التفسير بأنو مسح ناصيتو ألنها ظاىرة ,وكمل المسح على العمامة؛ فإف في
الحديث  :مسح بناصيتو وعلى العمامة والخفين  ولم ينقل أنو اقتصر على مسح بعض الرأس,
فمسح جميع الرأس ىو فرض ,ال يجزئ بعضها ,ىذا ىو األصل ,ومنو األذناف.
من الفروض أيضا الترتيب ,الترتيب أف يرتب على ما في اآلية :أف يبدأ بالوجو ,ثم باليدين ,ثم
بالرأس ,ثم بالرجلين ,ويختم بالرجلين.
الرجبلف م سولتاف كما أف اليدين م سولتاف ,وعليو أف يتأكد من غسل رجليو ,ورد الحديث:
ويل لؤلعقاب من النار





األعقاب ىي مؤخر األقداـ ,وذلك ألف الذي يتوضأ سريعا قد يكوف من

سرعتو أنو ال يتعاىد مؤخرة الرجل ,فيبقى فيو بقعة مثبل أو بياض ,فأمر بأف يتعاىد ذلك ويدلكو.
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تعرفوف أف مذىب الرافضة مسح الرجلين ,وىو خبلؼ السنة ,ما نقل أنو  مسحهما ,بل كاف
ي سلهما  ,والسنة مبينة للقرآف .
الترتيب بدؤه بوجهو ,ثم بيديو ,ثم برأسو ,ثم برجليو ,فلو غسل يديو قبل وجهو لزمو إعادة
غسلهما بعد الوجو.
ولو غسل رجليو قبل أف يمسح رأسو لزمو غسلهما آخر وضوئو ,ولو مسح رأسو قبل غسل يديو
لزمو أف يسمح رأسو بعد اليدين حتى يرتبها على ما ورد في اآلية:

   

 )1(      على ىذا الترتيب ,فيبدأ بما بدأ اهلل بو كما في
الحديث.
المواالة أيضا فرض ,المواالة ىي أف يواليها ويسرع فيها ,أف ي سل كل واحد عقب اآلخر وال
يتوقف ,إذا انتهى من غسل الوجو بدأ ب سل يديو ,ثم بعد اليدين يبدأ بمسح الرأس ,وبعد الرأس يبدأ
مباشرة ب سل الرجلين.
فلو غسل وجهو ويديو ثم توقف ,توقف ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ,ثم جاء كمل لم
يصح وضوءه؛ ألف الوضوء عبادة ال بد أف تكوف متوالية في وقت واحد وال يفرقها.
وحددوا ذلك بأال ييب

عضو قبل غسل ما بعده ,فلو يب

وجهو قبل غسل يديو أعاد غسل

الوجو ,إال إذا كاف ىناؾ مثبل ريح شديدة وحر وسموـ ,فإنو قد يجف الوجو بسرعة ,ولكن الوضوء
المعتاد.
ىناؾ بعض الناس الموسوسين الذين يقيم أحدى م في الوضوء ساعة أو ساعتين ,ال شك أف ىذا
من الشيطاف ,حيث إنو يبقى يدلك يديو نصف ساعة ,ويخيل إليو أنهما ما تبل ا ,ويبقى ي سل رجليو
ويدلكهما مثبل ساعة أو نصف ساعة.

سورة المائدة آية 1 - .6 :
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في ىذه الحاؿ يعتبر ما توضأ وضوءا متواليا ,عليو في ىذه الحاؿ إذا كاف يشق عليو أنو إذا
انتهى م ن غسلهما يعيد وضوءىما بسرعة ,في نصف دقيقة يعيد غسلهما متواليا ,ىذه أركاف الوضوء
ستة -فروض الوضوء.-
النية شرط لكل طهارة شرعية ,النية -كما عرفتم -ىي عزـ القلب على الفعل ,أف ينوي بقلبو
فعبل من العبادات الشرعية ,الطهارة عبادة شرعية ,الوضوء ,ال سل ,التيمم :تسمى ىذه طهارات
شرعية ,فبل بد لها من النية.
فلو مثبل أف إنسانا غسل وجهو إلزالة نعاس أو نحو ذلك ,ثم غسل يديو لنظافتهم وتنظيفهم ,
ىذه نيتو ,ولما انتهى من ذلك قاؿ :سأكمل الوضوء ,مسح برأسو ,وغسل رجليو .نقوؿ :لزمو أف
يعيد غسل وجهو ويديو؛ ألنو غسلهما بدوف نية رفع الحدث ,وإنما بنية رفع نعاس مثبل ,أو بنية
النظافة ,أو ما أشبو ذلك ,وكذلك االغتساؿ ,إذا اغتسل للتبرد ولم ي تسل لرفع الجنابة فإنو ال يصح
غسلو ,ال يرتفع حدثو.
والحاصل أف النية شرط للطهارة :كالوضوء ,وال سل ,والتيمم ,أما إزالة النجاسة فليست شرطا,
فبل تشترط لها النية ,لو كاف لك ثوب نج

ثم أصابو المطر وغمره طهر ,أو وقع مثبل في سيل

ف مره طهر ,أو كاف في نعلو نجاسة فخاض بها في سيل أو في نهر بدوف نية طهر.
كذلك مما ال يشترط لو غسل :الكتابية والمسلمة الممتنعة لحل وطء ,إذا طهرت الحائض ال
يحل وطئها إال بعد ال سل  ,فإذا امتنعت المسلمة أجبرىا زوجها على االغتساؿ  ,ف سلها مجبرة
بدوف نية يبيح الوطء  ,ولكن ال يرفع حدثها  ,وال تباح لها الصبلة بذلك ,وكذلك إجبار الكتابية.
"التسمية واجبة في وضوء ,وغسل ,وتيمم ,وغسل يدي قائم من نوـ ليل".
التسمية قوؿ "بسم اهلل" ورد فيها حديث:



ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليو



ىذا

الحديث روي بعدة طرؽ عن عدة من الصحابة ,ولكن طرقها ضعيفة ال تبلغ درجة الصحة ,فروي عن
اإلماـ أحمد أنو قاؿ :ال يصح في ىذا الباب شيء ,ولكن يقوؿ :بمجموع تلك األحاديث يتقو ,
فيكوف دليبل على الوجوب.
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محلها عند المضمضة  ,أو عند غسل اليدين قبلها ,إذا أراد أف ي سل يديو فإنو يقوؿ" :بسم
اهلل" ,ثم ي سل يديو ,ثم يتمضمض ,ثم يكمل.
وكذلك عند االغتساؿ ,إذا أراد أف ي تسل قبل الوضوء بدأ برأسو ,بدأ بالبسملة ,ثم كمل,
وكذلك التيمم ,عندما يريد أف يتيمم بالتراب يقوؿ" :بسم اهلل".
وىكذا من قاـ من نوـ ليل نوـ مست رؽ ناقض للوضوء ,فإنو يجب غسل يديو قبل أف يدخلهما
في الماء ,فيذكر اسم اهلل ,يقوؿ" :بسم اهلل".
ويسأؿ كثير :إذا كاف اإلنساف -مثبل -في داخل الحماـ يمنع فيو من ذكر اهلل؛ ألنو مستقذر,
تنزه أسماء اهلل تعالى عن أف يؤتى بها في ذلك المكاف المستقذر.
وبعض المشايخ يقوؿ :يكفيو التسمية عند الدخوؿ  ,قد تقدـ أنو إذا أراد أف يدخل قاؿ:



بسم اهلل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث  فيقوؿ :تكفي ىذه البسملة ,ولكن يفضلوف
أنو إذا دخل واستنجى خرج بعد ذلك ,وتوضأ خارجا من الصالة أو نحوىا ,حتى يسمي.
وبعض الم شايخ يقوؿ :يسمي ولو كاف في داخل الحماـ؛ وذلك ألف ىذه التسمية من مكمبلت
الوضوء ,فيأتي بها ,واالحتياط أف يتوضأ خارجا ؛ حتى يأتي بالتسمية.
وتسقط سهوا وجهبل ,قاؿ تعالى:

         

()1

ولكن

الجاىل عليو أف يتعلم .ىذه واجبات الوضوء.
بقيت السنن:
من سننو :استقباؿ القبلة ,يعني أف يكوف مستقببل القبلة حاؿ الوضوء ,ولكن لم يرد دليل في
ذلك.
ومن سننو :السواؾ ,قد تقدـ قولو

 

لوال أف أشق على أمتي ألمرتهم بالسواؾ عند كل

وضوء . 
سورة البقرة آية 1 - .646 :
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ومن سننو :أف يبدأ ب سل يديو غير قائم م ن نوـ ليل ,يعني غسل يدي القائم عرفنا أنو واجب,
ولكن غير القائم ي سل كفيو ثبلثا؛ ألنهما اآللة التي ي ترؼ بهما ,فهو ي ترؼ الماء باليدين ,وي سل
بهما وجهو ,وي ترفو باليد ,وي سل يده ,وىكذا ي سل بيده؛ فبل بد أف ينظف اليدين ,فهو سنة.
أما من نوـ الليل فإنو يجب أف ي سلهما قبل الوضوء ثبلثا ,واختلف في العلة في ذلك ,واختار
المؤلف أنو تعبد ,ال تعرؼ الحكمة؛ ألنو مثبل لو جعل يديو مثبل في كي

حتى أصبح لوجب عليو

أف ي سلهم.
وكذلك أيضا من السنن :أف يقدـ المضمضة واالستنشاؽ على غسل الوجو ,أف يبدأ بالمضمضة
واالستنشاؽ قبل غسل الوجو  ,فإف أخرىما جاز.
من السنن :المبال ة فيهما ل ير صائم ,أف يبالغ ,المبال ة في المضمضة ىو أف يحرؾ الماء بقوة
إلى أقصى خياشيمو حتى ينظفو ,وأما الصائم فبل

في فمو ,واالستنشاؽ أف يجتذب الماء بقوة النف
يفعلو مخافة أف يدخل إلى حلقو.

من السنن :تخليل شعر ا لوجو الكثيف ,إذا كاف شعر اللحية كثيفا فإنو يخللو بأف يدخل فيو
أصابعو حتى يصل إلى أصولو ,ىذا من السنن ,وإذا اقتصر على غسل ظاىره إذا كاف كثيفا كفى
ذلك ,الكثير ىو الذي يستر البشرة ,والخفيف ىو الذي تر البشرة من وراءه ,الخفيف يجب ما
تحتو غسل داخلو وظاىره.
تخليل األصابع أيضا من السنة ,ويتأكد في أصابع القدمين ؛ ألنها غالبا ملتصقة ,فيدخل أصابع
يديو بين أصابع رجليو حتى يتأكد من وصوؿ الماء ,وتخليل أصابع اليدين مستحب بأف يدخل
بعضهما في بعض ,ولكن العادة والمعروؼ أف أصابع اليدين متفرقة ,وأف الماء يصل إليها.
من السن ن :التثليث ,أف ي سل كل عضو ثبلث مرات ,الوجو ثبلث غسبلت ,وكل يد ثبلثا ,وكل
رجل ثبلثا.
الثبلث ىي أكمل ,وال سلتاف دونهما ,وال سلة الواحدة مجزئة ,من اقتصر على غسلة واحدة
رفع حدثو ,ومن غسل كل عضو مرتين فهو أفضل ,والثبلث أفضل من الثنتين.
30

أخصر المختصرات
وما زاد على الثبلث ال يجوز ,مكروه كراىة تحريم ,وورد النهي عن اإلسراؼ ,فروي في
الحديث  :ال تسرؼ ولو كنت على نهر جار . 
بعد ذلك يسن أف يرفع بصره إلى السماء ويقوؿ ما ورد ,رفع بصره إلى السماء يعني لذكر اهلل
تعالى ,كأنو لما أراد أف يدعو اهلل ويذكره رفع بصره.
الذي ورد الشهادة أف يقوؿ  :أشهد أف ال إلو اهلل وأف محمدا عبده ورسولو  ورد أنو يقوؿ:
 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 
وإف قاؿ غير ذلك من األدعية ,كأف يقوؿ:



 )1(       ألنو

من الدعاء الذي قالو إبراىيم -عليو السبلـ -جاز ذلك ,ىو إف دعاه جاز ذلك.
فصل في المسح على الخفين

فصل :يجوز المسح على خف ونحوه ,وعمامة ذكر محنكة ,أو ذات ذؤابة ,وخمر نساء مدارة
تحت حلوقهن ,وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها ,وإف جاوزتو أو وضعها على غير طهارة
لزـ نزعها ,فإف خاؼ الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبث يوـ وليلة ,ومسافر سفر قصر ثبلثة بلياليها ,فإف
مسح في سفر ثم أقاـ أو عك

فكمقيم ,وشرط تقدـ كماؿ طهارة ,وستر ممسوح محل فرض وثبوتو

بنفسو ,وإمكاف مشي بو عرفا وطهارتو وإباحتو ,ويجب مسح أكثر دوائر عمامة ,وأكثر ظاىر قدـ
خف ,وجميع جبيرة ,وإف ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
انتقل بعد ذلك إلى المسح على الخفين:
المسح على الخفين رخصو لهذه األمة ,من الرخص التي فيها يسر وتيسير للعبادة.

سورة الشعراء آية 1 - .48 :
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الخف ىو ما يخرج من جلود اإلبل أو البقر ونحوىا ,ويجعل على قدر القدـ ,ويجعل لو موطئ
مثبل -كالنعل ,ويجعل لو غطاء تربط فيو ,أو تخرج في أصل النعل ,ثم بعد ذلك يجعل لو مدخلتدخل معو القدـ ,ثم يعقد على الساؽ ,يسمى الزغلوؿ.
للتدفئة في وقت البرد ,وقت شدة البرد ,المسح

واألصل في الخفاؼ يصنع من الجلود ,ويلب

عليو من الرخص ,واهلل تعالى  يحب أف تؤتى رخصو . 
أنكر ذلك الرافضة ونحوىم من المبتدعة؛ وألجل ذلك يذكر الفقهاء مسألة الخفين في العقيدة؛
وذلك ألف المخالفين فيها مخالفوف في العقائد.
ثم قولو" :ونحوه" :في ىذه األزمنة ألبسة على األقداـ ,منها ما يكوف تحت الكعبين ,ومنها ما
يكوف فوؽ الكعبين ,فالذي يكوف فوؽ الكعبين -كالذي يسمى +أو نحوه -وينضم على الساؽ
يلحق بذلك ,يمسح عليو ,والذي دوف الكعبين ال يمسح عليو؛ وذلك ألنو ال يستر القدـ.
مما ورد المسح عليو "الجورب":
عبارة عن منسوج من صوؼ أو نحوه ,يستر القدـ وينضم على الساؽ ,إف كانت الجوارب تكفي
عن األحذية ,يعني تنسج من الصوؼ أو من الشعر ,وتكوف غليظة ,وتلب

على القدـ  ,ويجعل

تحتها رقعة من الجلد حتى تمكنك مواصلة المشي فيها ,ىذه ىي الجوارب قوية النسج بحيث أنو ال
يخرقها الماء.
جاءت في ىذه األزمنة ما يسمى بالشراب ,وسمي جوارب  ,وترخص الناس في المسح عليها,
وتوسعوا في ذلك ,ونحن نقوؿ :إذا كانت صفيقة قوية بحيث إنو ال يخرقو الماء ,أو ال يخرقها إال
بعد صب كثير ,فإنو يمسح عليها.
فأما إذا كانت شفافة أو رقيقة فبل يمسح عليها؛ وذلك ألنها ال تحصل بها التدفئة المطلوبة؛
وألف الجوارب التي كانت عند الصحابة كانوا يمشوف فيها وحدىا ,يجعلوف من تحتها رقعة من جلد
ويمشوف فيها وحدىا ,وكانت تستر القدـ كلو إلى مستدؽ الساؽ.
كذلك يمسح على العمامة:
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على الرجل إذا كانت محنكة ,وىي التي يجعل طرفها تحت الحنك ,تشد على الرأس ويجعل
طرفها تحت الحنك ,ثم يربط ويشق نزعها" ,أو ذات ذؤابة" ىي التي تجعل على الرأس كلو ,وتربط
ويجعل لها طرؼ بين الكتفين يسمى الذؤابة يتدلى خلف الظهر ؛ ألف في رفعها مشقة.
فإذا لم يكن في رفعها مشقة كال طرة اآلف والقلنسوة -التي ىي الطاقية -فإنو ال حرج ,يعني ال
حرج في رفعها ,وال مشقة في رفعها ,ويلزـ ال سل لها ,أي رفعها ومسح ما تحتها.
خمار المرأة:
إذا كانت قد أدارتو تحت حلقها يمسح ,يعني ىناؾ نوع من الخمر تديره على رأسها ,مثبل ثم
تديره تحت حلقها ويشق رفعو ,فيجوز أف يمسح عليو.
"الجبيرة":
ىي ما يجبر بو الكسر في اليد مثبل أو في الرجل أو نحو ذلك ,فإذا جبرت الجبيرة على الكسر
فإنو يمسح عليها إذا كانت لم تتجاوز قدر الحاجة  ,وال تحديد لها  ,بل يمسح عليها إلى حلها .
أما إذا جاوزت قدر الحاجة ,كما يعمل اآلف في الجب  ,إذ يكوف الكسر -مثبل -قدر أربع
أصابع ,ثم يجعل الجب

على اليد كلها إلى نصف العضد ؛ ففي ىذه الحاؿ يلزـ نزعها ,فإف خاؼ

تيمم بعد المسح.
ىل يشترط أف توضع على طهارة ؟
الصحيح أنو ال يشترط؛ وذلك ألف الكسر يقع ب تة ,فيفزع أىلو إلى جبره بسرعة ,ويشق عليهم
أف يأمروه بأف يتوضأ ,سيما في ذلك العضو الذي قد انكسر  ,فيجوز المسح عليها ,ولو لبسها على
غير طهارة.
فإذا وضعها على غير طهارة فالصحيح أنو ال يلزمو نزعها ,وإذا جاوزت محل الحاجة مسح
عليها ,وتيمم عن الزائد إذا خاؼ الضرر بنزعها.
مدة المسح للمقيم :يوـ وليلة ,تبدأ المدة -على الصحيح -من أوؿ حدث  ,ىذا الذي عليو
جمهور الفقهاء ,وقيل :من أوؿ مسح  .وقوؿ الجمهور ىو األقرب ,أنو من أوؿ حدث.
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مثاؿ ذلك :إذا توضأ لصبلة الفجر ,وغسل قدميو ولب

الخفين ,وانتقض وضوءه -مثبل -في

الضحى في الساعة العاشرة ,ولن يمسح إال في الساعة الثانية عشرة لصبلة الظهر ,مسح الظهر
والعصر والم رب والعشاء والفجر ,وتوضأ -مثبل -في الساعة الحادية عشر ,فهل يمسح؟ ال
يمسح؛ ألنو قد انتهت المدة ,فبل يمسح ,فإف توضأ في الساعة التاسعة مسح؛ ألف المدة ما تمت.
اختلف في العاصي بسفره ,إذا سافر سفر معصية :ىل يمسح يوما وليلة أو ثبلثة أياـ؟ الفقهاء
قالوا :يمسح يوما وليلة؛ ألف العاصي ال يرخص لو .واألقرب أنو مثل غيره كسائر المسافرين ,أنو
يمسح ثبلثة أياـ بلياليها .نحن نقوؿ :يأثم بعصيانو ,وأما األحكاـ الشرعية فبل يختلف فيها العاصي
وغيره.
المسافر سفر قصر يمسح ثبلثة أياـ بلياليها ,إذا كاف يحمل الماء أو يجد الماء مثبل في طريقو
يمسح ثبلثة أياـ بلياليها ,يعني من باب التسهيل عليو؛ ألف السفر -وكما ورد في الحديث:-



قطعة من العذاب . 
من مسح في سفره ثم أقاـ ,أو عك  ,مسح مثبل لصبلة الظهر ثم سافر بعد صبلة الظهر يسمح
مسح مقيم يوما وليلة ,أو مسح وىو في السفر لصبلة الظهر ثم وصل البلد بعد الظهر وقبل العصر
يمسح مسح مقيم ت ليبا لجانب اإلقامة ,وت ليبا للعبادة أنو يجعل العبادة مما يحتاط لها.
أما إذا أحدث مثبل في الساعة العاشرة قبل أف يمسح ,سافر في الساعة الحادية عشرة ,ومسح
وىو في السفر ,فإنو يمسح مسح مسافر.
ماذا يشترط لهذا المسح ؟.
يشترط لو شروط الشرط:
األوؿ :أف يلب

الخفين بعد تماـ الطهارة ,ىكذا اشترطوا ,فبل يلب

غسل رجلو اليسر  ,يعني بعدما ينتهي من الطهارة  ,واستدلوا بقولو:



الخف األيمن إال بعد
أدخلتهما طاىرتين



يعني ابتدأت بإدخالهما حاؿ كونهما طاىرتين.
القوؿ الثاني :أنو يجوز أف يلب

الخف األيمن قبل أف ي سل رجلو اليسر إذا غسل الرجل

ا ليمنى وطهرىا ,وىذا أقرب؛ وذلك ألنو أدخلها وىي طاىرة ,ثم ي سل اليسر ويدخلها وىي
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طاىرة ,واستدؿ الشوكاني في النيل بحديث:



أدخلتهما وىما طاىرتاف  كلمة "وىما" يعني:

وكل منهما.
الشرط الثاني" :ستر الممسوح محل الفرض" :أف يكوف ساترا ,فإذا كاف ساترا لبعضو -كالكنادر
التي ما تستر الكعب -فبل يمسح عليها ,ولو كاف يصمم +على القدـ ألنها ما سترت القدـ كلو ,ال
بد للخف أف يستر القدـ كلو -يعني الفرض -إلى منتهى الكعبين.
الشرط الثالث :أف يثبت بنفسو ,فإذا كاف ال يثبت إال بإمساكو باليد فإنو ال يسمى خفا ,فبل بد
أف يثبت بنفسو ,ولو شده بخيط أو نحوه.
الشرط الرابع :أف يمكن المشي فيو عرفا ,فإذا كاف ال يمشي فيو -إذا مشى فيو سقط ,وإنما
يثبت إذا جل

أو ركب  -فبل يمسح عليو ؛ ألنو عرضة للسقوط.

الشرط الخام  :طهارتو ,فإذا كاف نجسا مثبل ,يعني ىذا الخف نج  ,إما فيو نجاسة طارئة ,أو
نجاسة أ صلية ,كالمنسوج من جلد ميتة قبل الدبغ ,أو جلد حمار ,أو كلب ,أو نحو ذلك؛ فبل
يمسح عليو؛ ذلك ألنو يصلي بنجاسة.
الشرط السادس :اإلباحة ,فإذا كاف م صوبا فبل يمسح عليو ,ىذا على القوؿ المشهور عند
الفقهاء ,والقوؿ الثاني -ولعلو األقرب :-أنو يمسح عليو ,ونقوؿ لو :أنت آثم بلبسو ,سواء في
الصبلة ,أو في غيرىا.
وصفة المسح:
أف يمسح أكثر دوائر العمامة -دوائرىا يعني أطرافها التي تدور على الرأس :فيمسح دوائرىا,
ويمسح وسطها؛ وذلك ألف العمامة بدؿ على الرأس ,والرأس يمسح كلو ,وأما الخف فيمسح ظاىره
من أصابعو إلى ساقو ,وأما الجبيرة فيمسحها كلها.
يقوؿ" :متى ظهر بعض محل الفرض استأنف الطهارة" ,فلو -مثبل -انحسر الخف وظهر
الكعب بطلت الطهارة بعد المسح ,ويلزمو أف يستأنفو ,وكذلك متى تمت المدة بطلت الطهارة.
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فلو -مثبل -تمت المدة في الساعة الثانية ظهرا ,وتوضأ للظهر في اليوـ التالي ,وبقي على
طهارتو إلى العصر نقوؿ :انتقض وضوءه ,متى انتقض؟ انتقض في الساعة الثانية التي ىي تماـ يوـ
وليلة ,فليزمو أف يخلع ويجدد الوضوء.
فصل في نواقض الوضوء

فصل :نواقض الوضوء ثمانية :خارج من سبيل مطلقا ,وخارج من بقية البدف من بوؿ ,وغائط,
وكثير نج

غيرىما ,وزواؿ ع قل إال يسير نوـ من قائم أو قاعد ,وغسل ميت ,وأكل لحم إبل,

والردة ,وكل ما أوجب غسبل غير موت ,ومسح فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد ,ولم

ذكر أو

أنثى اآلخر بشهوة ببل حائل فيها ,ال لشعر وسن وظفر وال بها وال من دوف سبع ,وال ينقض وضوء
ملموس مطلقا.
مصحف ,وصبلة,

ومن شك في طهارة أو حدث بنى علي يقينو ,وحرـ على محدث م

وطواؼ ,وعلى جنب ونحوه ذلك ,وقراءة آية قرآف ,ولبث في مسجد ب ير وضوء.
عندنا نواقض الوضوء ,التي ىي مبطبلتو ,ذكر أنها ثمانية ,وفي بعضها خبلؼ:
ال خػبلؼ أف ما خرج من السبيلين فإنو ناقض ,سواء ما لو جرـ ,أو لي
ناقضا ,وسواء كاف طاىرا أو نجسا ,فلو خرج من دبره مثبل حجر أو خيط ياب

لو جرـ كالريح يعتبر
عرؼ أنو طاىر ,أو

دود ,فإنو يعتبر ناقضا ,وذلك ألنو خارج من مخرج النجاسة.
الناقض الثاني :الخارج من بقية البدف ,الخارج من البدف إما أف يكوف طاىرا أو نجسا ,فإف كاف
طاىرا فبل ينقض ,يعني مثل العرؽ ,والدموع ,واللعاب ,والمخاط ,ىذه طاىرة فبل ينقض خروجها
الوضوء ,أما النج

فمثل القيح ,والصديد ,والدـ ,والبوؿ ,وال ائط.

قد يقوؿ :كيف يخرج البوؿ وال ائط من غير المخرج؟ نقوؿ :نعم ,يعني لو مثبل انسد دبره ففتح
لو مخرج مع جنبو أو مع ظهره ,فإنو يعتبر ما خرج منو ناقض ,إال إذا كاف ال يتحكم فيو فيعتبر
كصحاب السل .
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وكذلك لو انسد مخرج البوؿ ,ففتق لو -مثبل -مع المثانة فوؽ العانة ,أو نحو ذلك ,فإنو يعتبر
ناقضا إذا خرج من ىذا المخرج ,وسواء كاف قليبل أو كثيرا ,أما الخارج من أي ث ر غيرىما فبل
ينقضو إال الكثير ,فبل ينقض مثبل قطرة دـ أو قطرتاف  ,أو قيح أو صديد أو نحو ذلك.
واختلف في القيء الذي ىو ما يسمى بالتطريش ,ىل ينقض؟ والصحيح أنو ينقض إذا كاف كثيرا
مت يرا برائحة أو بلوف ,وال ينقض قليلو كملء الفم مثبل ,وال ينقض إذا كاف مت يرا كما إذا شرب ماء
ثم قاءه.
الناقض الثالث :زواؿ العقل ,المجنوف قد ال يشعر بحالتو ,فبل يدري ما يخرج منو ,ربما يخرج
منو الريح والبوؿ ونحو ذلك وال يشعر ,فإذا كاف متوضئا ثم جن -ولو يسيرا -انتقض وضوءه ,وكذا
اإلغماء -ال شية -ناقض للوضوء أيضا ألنو ال يشعر بنفسو.
أما النوـ :فإذا كاف ي سيرا من قاعد أو قائم فبل ينقض ,وأما إذا كاف مضطجعا فإنو ينقض -ولو
كاف يسيرا-؛ ألنو قد يست رؽ .وحد القليل أو اليسير ىو ما يبقى معو شعور بنفسو ,وذلك ألنو إذا
است رؽ وىو قاعد سقط على جنبو.
الناقض الرابع :ت سيل الميت ,وردت فيو أحاديث ,وفيها شيء من الخبلؼ ,ورد ما يدؿ على
أنو ي تسل:



من غسل ميتا فلي تسل ومن حملو فليتوضأ



ولكن لعل األقرب أنو يكفي فيو

الوضوء ,وذىب بعضهم أنو ال حاجة للوضوء إذا كاف متوضئا ,إال إذا م

عورتو أو نحو ذلك.

الناقض الخام  :أكل لحم اإلبل ,فيو أيضا خبلؼ مع الشافعية ,والقوؿ الصحيح :إنو ناقض,
والشافعية يروف أنو غير ناقض لحديث ترؾ الوضوء مما مست النار ,مع أف األحاديث الصحيحة في
النقض بو.
واختلف ىل ينقض كل -جميع -أجزائها ,أو يختص باللحم؟ فأكثر الفقهاء على أنو يختص
باللحم األحمر ,والقوؿ الثاني -ولعلو األرجح -أنو ينقض جميع أجزائها ,إذا أكل من الكبد ,أو من
الكرش ,أو من القلب ,أو من اللساف ,فكل ذلك يلحق باللحم.
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الناقض السادس :الردة ,الردة عن اإلسبلـ تبطل األعماؿ ,قاؿ تعالى:

   

 )1(      والوضوء عمل شرعي ,فإذا ارتد بطلت أعمالو ,ومنها الوضوء.
الناقض السابع :ما أوجب غسبل ,كل ما أوجب غسبل أوجب وضوءا ,من موجبات ال سل إذا
انتقل المني من الصلب ولم يخرج ي تسل ,فكذا يتوضأ.
الناقض الثامن :م

فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد" ,وىذا أيضا فيو خبلؼ,

الفرج" :م

وكذلك الخبلؼ عند من يقوؿ بأنو ناقض ,يعني ىل ينقض المنفصل كالذكر المقطوع أـ ال؟
والصحيح أنو خاص بالمتصل ,والخبلؼ فيو طويل يعني +بو.
وكػػذلك النقض بم
يثير الشهوة ,إذا م
وكػػذلك م
بالذكر م

الدبر يعني فيو خبلؼ ,ولعل األقرب أنو ال ينقض م

ذكره إلثارة الشهوة ,وكذلك م

الرجل المرأة بشهوة  ,أو م

الذكر إال إذا كاف

دبره.

المرأة الرجل بشهوة  ,الجمهور على أنو يختص

المرأة بشهوة ببل حائل ,ولعل األقرب أنو ال ينقض إال إذا كانت الشهوة حادة.

وذىبت الشافعية إلى أنو ينقض مطلقا ,واستدلوا بقولو اهلل تعالى " :أو لمستم النساء " على
إحد القراءات ,والصحيح أنو ال ينقض إال لشهوة ,فإف كاف وراء حائل ال ينقض.
وال ينقض م

الشعر ,إذا م

الظفر أو السن ال ينقض ,وكذلك لو مسها بظفره

شعرىا أو م

لم ينقض ,أو مسها بشعره ,وكذلك ال ينقض م

الطفلة دوف سبع سنين؛ ألنها ليست محبل

للشهوة.
وضوء الملموس ال ينتقض ,إذا م

امرأة بشهوة ال ينتقض وضوءه ,وكذلك إذا مستو بشهوة

منها وىو لم يمسها ال ينتقض.
بعد ذلك يقوؿ" :من شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين" ,صورة ذلك إذا شك ىل أنا
تطهرت ؟ أنا أتحقق مثبل أنو انتقض وضوئي في الساعة العاشرة ,وال أدري ىل أنا توضأت حين ذلك
الوقت أـ ال ؟ في ىذه الحالة نقوؿ :الحدث يقين ,والطهارة مشكوؾ فيها ,فعليك تجديد الطهارة.
سورة األنعام آية 1 - . 44 :
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والعك

إذا قاؿ :أنا أتحقق أنني توضأت في الساعة العاشرة ,وال أدري ىل انتقض وضوئي أـ

ال ,الجواب :يبقى على طهارتو ؛ ألف األصل الطهارة ,فبل تزوؿ إال بيقين.
المحدث الذي انتقض وضوءه بواحد من ىذه النواقض ال يجوز لو م
كبلـ كثير ,ولكن الراجح أنو ال يمسو  ,واآلية صريحة:

المصحف ,وفيو أيضا

      

. )1(     
ىذا القرآف المنزؿ إال

التنزيل ىو ىذا القرآف ,وصف الذي ال يمسو بأنو تنزيل ,ال يم

المطهروف ,وكذلك أيضا ورد في السنة  ,وورد من فعل الصحابة ,ورخص فيو بعض العلماء بتأويبلت
 ,والصحيح أنو ال يمسو إال طاىر.
ال تصح الصبلة إال بطهور ,ورد أنو  قاؿ  :ال يقبل اهلل صبلة ب ير طهور  وقاؿ  :ال
يقبل اهلل صبلة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ  وكذلك قولو:

     

 )2( أي إذا قمتم وأنتم محدثوف فاغسلوا.
الثالث :الطواؼ ,ال يجوز أف يطوؼ إال وىو متطهر لقولو
تطهري  ولقوؿ اهلل تعالى:





غير أال تطوفي بالبيت حتى

 )3(    فبل بد أف يكوف الطائفوف متطهرين,

وألنو  لما أراد أف يطوؼ تطهر ,توضأ.
المصحف ,والصبلة ,والطواؼ ,وكذلك المرأة

يحرـ على الجنب -الذي عليو جنابة -م

الحائض التي لم ت تسل ونحو ذلك ,يحرـ عليهم قراءة القرآف ,قراءة القرآف ولو من الحفظ.
وفي ذلك أيضا خبلؼ بالنسبة إلى الحائض  ,وأباح كثير من المشايخ أنو يجوز لها قراءة القرآف
إذا خافت النسياف  ,وأنو يجوز للجنب قراءة آية على أنها دعاء كقوؿ:
 )1(  أو على أنها ذكر كقوؿ:



    

. )2(         

سورة الواقعة آية 1 - .48- 97 :
سورة المائدة آية 2 - .6 :
سورة الحج آية 3 - .66 :
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يحرـ عل ى الجنب ونحوه كالحائض اللبث في المسجد ب ير وضوء ,يعني أف يمكث في
المسجد وىو غير متوضئ  ,ورد أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا إذا أرادوا أف يجلسوا في
الحلقات  -في حلقة التعليم  -وىم عليهم جنابة توضئوا وجلسوا ,ويقرىم النبي . 
وال شك أف ذلك دليل على أنهم فهموا أف الوضوء يخفف الجنابة ,وأباحوا للجنب أف يدخل
المسجد لحاجة -عابر سبيل -كأف يدخل من باب ويخرج من باب ,واستدلوا بقولو تعالى:

 

 )3(     قالوا :عابر سبيل يعني قاطعا طريق ,أي جعلو طريقا لحاجة.
ىذه نواقض الوضوء ,يعني مع االختصار ,فهمنا ما ىو يعني ما فيو خبلؼ قوي ,وما األصل فيو
على ما ذكره الفقهاء .مياه ال سل وما بعده نقرأه غدا إف شاء اهلل.
ال سل
فصل في موجبات وسنن ال سل

فصل :موجبات ال سل سبعة :خروج المني من مخرجو بلذة وانتقالو ,وت ييب حشفة في فرج أو
دبر ولو لبهيمة أو ميت ببل حائل ,وإسبلـ كافر ,وموت ,وحيض ,ونفاس.
وسن لجمعة ,وعيد ,وكسوؼ ,واستسقاء ,وجنوف وإغماء ال احتبلـ فيهما ,واستحاضة لكل
صبلة ,وإحراـ ,ودخوؿ مكة وحرمها ,ووقوؼ بعرفة ,وطواؼ زيارة ووداع ,ومبيت بمزدلفة ,ورمي
جمار ,وتنقض المرأة شعرىا لحيض ونفاس ال جنابة إذا روت أصولو.

سورة البقرة آية 1 - .682 :
سورة البقرة آية 2 - .688 :
سورة النساء آية 3 - .34 :
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وسن توضأ بمد واغتساؿ بصاع ,وكره إسراؼ ,وإف نو بال سل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق
ارتفعا ,وسن لجنب غسل فرجو ,والوضوء ألكل وشرب ونوـ ومعاودة وطء ,وال سل لها أفضل ,وكره
نوـ جنب ببل وضوء.


الحمد هلل ,والصبلة والسبلـ على محمد ,وعلى آلو وصحبو .نكمل واجبات ال سل ,ثم

نجيب على األسئلة.
ذكر أف موجبات ال سل سبعة ,ال سل يراد بو االغتساؿ ,غسل البدف كلو ,أي ما يمكن وصوؿ
الماء إليو:
األوؿ :خروج المني من مخرجو بلذة ,اشترط بعض العلماء لخروج المني الموجب لل سل
شرطاف :األوؿ :الدفق ,والثاني :اللذة.
يعني أف ي خرج بلذة في اليقظة ,يشعر بلذة عند خروجو ,فإذا خرج يسيل سيبلنا كالبوؿ فبل
يوجب غسبل ,وكذلك إذا خرج دفقا -يعني اندفاعا -ولكن لم يصحبو لذة ,استثنوا من ذلك النائم,
فإنو بمجرد خروجو منو -إذا وجد المني خرج منو -فإنو ي تسل؛ ألف النائم ال يشعر بو حالة
خروجو.
الموجب الثاني :انتقالو ,وىو أف ينتقل من الصلب متوجها إلى خروجو ,ولكنو لم يخرج,
في تسل لو ,فإذا قدر مثبل أنو كالعادة يخرج فبل يعيد االغتساؿ ,ولكن يتوضأ؛ ألنو خارج من أحد
السبيلين.
الموجب الثالث :مسمى الوطء ,وحده" :ت ييب حشفة في فرج أصلي -قبل أو دبر ولو لبهيمة
أو ميت -ببل حائل" ,وفيو أيضا كبلـ كثير ,والصحيح أنو يوجب ال سل.
والذين قالوا ال يوجب استدلوا بالحديث الذي فيو  :الماء من الماء  يعني أف االغتساؿ ال
يكوف إال بعد اإلنزاؿ.
والذين قالوا يوجب استدلوا بحديث بلفظ:



إذا التقى الختاناف فقد وجب ال سل



فإذا

غيب الرجل رأس ذكره إلى محل الختاف -ولو في بهيمة أو دبر أو ميت أو امرأة حبلؿ أو حراـ-
وجب عليو ال سل.
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وال شك أف الحراـ يوجب اإلثم ,يعني كالبهيمة ,والدبر ,والمرأة الحراـ ,ولكن مع ذلك يكوف
عليو جنابة ,اشترط أف ال يكوف مع حائل ,فإف كاف من وراء ثوب فإنو ال يوجب.
الموجب الرابع :الكافر إذا أسلم؛ وذلك ألنو في حالة كفره نج  ,قاؿ تعالى:
  

()1





وقد ورد أيضا أنو -عليو السبلـ -أمر رجبل أسلم أف ي تسل ,وذىب

بعضهم إلى أنو يستحب ,إال أف يكوف عليو نجاسة قبل أف يسلم ,كجنابة لم ي تسل لها ,واألقرب أنو
واجب عليو.
الموجب الخام  :الموت ,إذا مات اإلنساف وجب ت سيلو كما ىو معروؼ.
السادس والسابع :الحيض والنفاس ,يختص بالمرأة؛ لقولو تعالى:

    

( )2ىذه ىي الموجبات.
أما المسنونات فكثيرة ,منها:
األوؿ :غسل الجمعة  ,قد ذىب بعضهم إلى وجوبو  ,ورد فيو قولو   غسل الجمعة واجب
على كل محتلم  وذىب بعضهم أنو لي

بواجب ,وأنو سنة.

وذىب آخروف إلى أنو واجب على من بعيد العهد بالنظافة ,على بدنو وسخ أو قذر أو نحو ذلك
يؤذي المصلين ,يجب عليو ,وأما إذا كاف نظيف البدف فبل.
الثاني :ال سل للعيد قياسا على الجمعة؛ ألف فيو اجتماع عاـ.
الثالث :االغتساؿ لصبلة الكسوؼ قياسا أيضا على الجمعة ,ولكن لي

ىناؾ دليل.

وكذلك الرابع :االغتساؿ لبلستسقاء ,ولعل األقرب أنو يكتفى بالوضوء لعدـ الدليل؛ وألنو  لما
سمع بالكسوؼ قاـ فزعا إلى الصبلة ,ولم ينقل أنو اغتسل.
الخام  :الجنوف ,إذا أفاؽ من جنوف فإنو ي تسل؛ وذلك ألنو ال يدري ما حدث فيو.

سورة التوبة آية 1 - .64 :
سورة البقرة آية 2 - .666 :

42

أخصر المختصرات
السادس :اإلغماء -ال شية ,-إذا غشي عليو ثم أفاؽ ,قد ثبت أنو -عليو السبلـ -في مرض
موتو أغمي عليو ,فلما أفاؽ قاؿ:



ضعوا لي ماء في المخضب ,فاغتسل ثم ذىب لينوء فأغمي

عليو  فإف كاف فيهما احتبلـ -في الجنوف واإلغماء -فإنو يكوف واجبا ,ال يكوف مسنونا.
السابع :االغتساؿ للمستحاضة كل صبلة ,ورد أمر لها بأف ت تسل لكل صبلة ,أو تجمع
الصبلتين باغتساؿ واحد إذا شق عليها.
الثامن :االغتساؿ عند اإلحراـ ,الصحيح أيضا أنو سنة.
التاسع :عند دخوؿ مكة ,وكاف في ذلك الوقت بين اإلحراـ وبين دخوؿ مكة عشرة أياـ مثبل ,أو
أربعة أياـ ,أو ثبلثة ,فأما في ىذه األزمنة فالزمن قصير ,يدخلها بعد أف يحرـ بساعة أو نحوىا ,فبل
حاجة إلى تجديد.
والعاشر :إذا وصل إلى حدود الحرـ ,يقولوف أيضا :ي تسل لحرـ مكة.
الحادي عشر :ي تسل للوقوؼ بعرفة.
الثاني عشر :االغتساؿ لطواؼ الزيارة "طواؼ اإلفاضة".
الثالث عشر :االغتساؿ لطواؼ الوداع.
الرابع عشر :االغتساؿ للمبيت بمزدلفة.
الخام

عشر :االغتساؿ لرمي الجمار.

ىكذا عددوا ىذه ,وأكثرىا استحساف ,وقالوا :ألنو عمل صالح فيسن أف يأتيو بنظافة .والصحيح
أنو ال دليل على ذلك ,وأنو ال موجب لبلستحباب إال إذا كاف اإلنساف بعيد العهد بنظافة أو نحوىا.
قالوا :تنقض المرأة شعرىا ل سلها من الحيض والنفاس؛ وذلك ألف ال سل من الحيض ينب ي
التنظيف فيو ,وألنو تطوؿ مدتو وىي نفاسا لم ت تسل ,وكذلك أيضا الحائض يعني قد تبقى أربعين
يوما وىي لم تصل ,وكذلك ستة أياـ ,أو عشرة أياـ في الحيض ,وىذه المدة قد تتسخ فيها ,فيتأكد
أف تنقض شعرىا عند االغتساؿ.
أما الجنابة فيكفي أف تروي أصولو ,وال حاجة أف تنقضو -ولو شدتو -لحديث أـ سلمة قالت:
يا رسوؿ اهلل  :إني امرأة أشد ضفر رأسي  تجعل رأسها ضفائر يعني قرونا  أفأنقضو ل سل
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الجنابة؟ قاؿ :ال ,إنما يكفيك أف تحثي عليو ثبلث حثيات  ترويو ,فبل بد أنها ت رؼ عليو وتدلكو
حتى يصل الماء إلى أصوؿ الشعر.
السنة أف يتوضأ بمد ,وي تسل بصاع ,يعني تبلفيا لئلسراؼ ,يكره اإلسراؼ ولو كاف اإلنساف
على البحر أو النهر ,يتوضأ بالمد يعني بمقدار المد الذي ىو ربع الصاع ,وي تسل بالصاع ,وإذا كاف
ي تسل تحت الرشاش المعروؼ فإنو يحاوؿ االقتصاد وعدـ اإلسراؼ.
إذا نو بال سل رفع الحدثين أو رفع الحدث وأطلق ارتفع الحدثاف ,إذا كاف مثبل على المرأة
حدثاف ,عليها ,مثبل طهرت من الحيض ولم تجد ماء ,فتيممت ووطئها زوجها ,ثم وجد الماء,
فأصبح عليو موجباف :الجنابة ,والحيض ,فإذا نوت في ال سل اغتسلت غسبل واحد تنوي رفع
الحدثين ارتفعا.
وكذلك الرجل مثبل لو وطئ امرأتو  ,ثم ناـ فاحتلم أصبح عليو موجباف :موجب االحتبلـ ,
وموجب الوطء ,فاغتسل بنية الحدثين أو بنية الحدث وأطلق ارتفع الحدثاف.
وىكذا لو اغتسل للجمعة اغتسل لسنة الجمعة وعليو جنابة لم يتذكرىا إال بعد االغتساؿ
فالصحيح أنو يرتفع حدث الجنابة؛ ألنو اغتسل بنية الطهارة ناويا الطهارة لصبلة الجمعة فيطهر.
يسن للجنب أف يتوضأ ويستنجي إذا أراد أف يأكل أو يشرب ,أو يناـ ,أو يعاود الوطء ,وال سل
لها أفضل ,في حديث عن عمر أنو قاؿ:



يا رسوؿ اهلل أيناـ أحدنا وىو جنب ؟ قاؿ :نعم إذا

توضأ  وفي حديث عن عائشة وغيرىا :أنو   كاف إذا أراد أف يأكل وىو جنب توضأ وضوءه
للصبلة . 
يعني استنجى ,ثم توضأ وضوءه للصبلة؛ وذلك ألف األكل ولو كاف مباحا كل وقت ,ولكن نعمة
من اهلل تعالى ,فيناسب أف يتطهر لو ,فإذا شق عليو الطهارة خفف ذلك بالوضوء.
وقد تقدـ أنو يسن إذا أراد أف يدخل المسجد -أو يتأكد -إذا أراد أف يجل

في المسجد أف

يتوضأ ,وكذلك أيضا إذا أراد أف يعود إلى الوطء ,ورد فيو حديث  :إذا وطئ أحدكم امرأتو ثم أراد
أف يعود فليتوضأ بينهما



االغتساؿ لهذه أفضل ,ويكره نوـ جنب ببل وضوء ,يعني أشدىا كراىة

النوـ لكثرة األحاديث التي في النهي عن أف يناـ وىو جنب إال بعد أف يتوضأ.
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بهذا مختصر ما جاء في ىذه األسباب وتطالع ,لها مبسوطاتها ,اآلف نستمع إلى األسئلة.
س :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ,ىذا يقوؿ :ما معنى قوؿ المصنف" :وغسل كتابية لحل
وطء ومسلمة ممتنعة"؟
ج :معلوـ أف الرجل يباح لو أف يتزوج امرأة كتابية -يعني من أىل الكتاب -لقولو تعالى:
     

()1



فإذف إذا طهرت من حيض فبل يحل لو أف يطأىا حتى

ت تسل ,فإذا امتنعت أجبرىا ,ومعلوـ أف غسلها غسل بإكراه بدوف نية ,فيجزئ ذلك ال سل ,ويحل
لو الوطء.
وكذلك المرأة المسلمة لو مثبل أنها طهرت من الحيض ,طهرت في الصباح  ,أراد زوجها أف
يطأىا وامتنعت ,امتنعت من االغتساؿ وقالت :ال أغتسل حتى يأتي وقت صبلة  ,أجبرىا حتى
اغتسلت ,غسلها بدوف نية ,يعني فيحل بو الوطء .
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,أحسن اهلل إليكم ,ما حكم من أراد أف يتزوج من امرأة غير
قبيلية وىو قبيلي ,وأبوه يصر على عدـ زواجو منها ويقوؿ :إنو سيترتب عليو أمر عظيم  ,فيقوؿ :إنو
سيسافر أو سافر إلى دولتو في ىذا اليوـ لمشاكل حوؿ ىذا الموضوع ,ورجا عرض ىذا الموضوع
على الشيخ ليأخذ فتواه ,وفق اهلل الجميع.
ج :ىذه ترجع إلى العادات ,األصل أنو ال فرؽ بين العرب وبين الموالي ,الموالي الذين يعرفوف
بالخبيري ,+والعرب يعرفوف بالقبائل ,واألصل أنهم كلهم بنو آدـ ,وكلهم مسلموف.
لكن في ذلك خبلؼ قديم مذكور في كتب الفقو كما في الم ني مثبل ,والزركشي ,والمستوعب,
ونحوىا ,ولكن الصحيح أنو ال بأس بذلك ,ولكن إذا كاف يترتب على ذلك شيء من الخبلفات,
ومن األضرار ,ونحو ذلك ,ويترتب على ذلك سخط الوالدين ,فعليو أف يلتم
.

سورة المائدة آية 1 - .8 :
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س :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ :فضيلة الشيخ ,نر بعض الناس يمسح الرقبة عند الوضوء ,فهل
لهذا أصل ؟
ج :ورد فيو آثار ,وذىب إليو الزيدية ,يروف أنو يجوز مسح العنق أو أنو يسن ,ورووا في ذلك
حديثا  :مسح العنق أماف من ال ل  والصحيح أنو ال يصح في ذلك شيء ,تجدوف اآلثار في
ذلك مذكورة في "نيل األوطار" وذلك ألنو خالط أولئك الزيدية ,ورأ عملهم ىذا ,وقرأ في كتبهم,
فجمع ما يستدلوف بو ,وال يصح منو شيء.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,نحن عازموف على إكماؿ الدورة العلمية ,ونحن من خارج
الرياض ,فهل نصلي السنن الرواتب؟
ج :تصلوف إال إذا كاف عليكم مشقة ,وذلك ألف الجمع والقصر وترؾ السنن الرواتب سقط عن
المسافر ألجل المشقة  ,فإف كاف عليكم مشقة وصعوبة يعني وكلفة فإنها تسقط .
وإذا لم يكن عليكم مشقة فتزودوا من الخير؛ فإف في ىذه السنن فضل كبير ,فيها أجر كبير ,في
جميع النوافل ,يقوؿ  حكاية عن اهلل في الحديث القدسي  :وال يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبو  فالنوافل تصير سببا لمحبة اهلل تعالى للعبد.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,إذا جامع الرجل وىو يلب

على ذكره حائل كالربل ىل عليو

غسل؟
ج :نعم؛ وذلك ألنو حصل بذلك اإليبلج ,ولو كاف ىذا الحائل مقصودا ,وكذلك أيضا يحصل
غالبا اإلنزاؿ ,فبل بد من االغتساؿ للرجل والمرأة.
س :يقوؿ بعض العواـ :إف أكل لحم اإلبل بمقدار العصفور فأقل ال ينقض الوضوء  ,أفتونا
مأجورين.
بو مثبل بما يحتاج إلى مضغ وأكل ,فإنو ينقضو,

ج :ينقض إذا كاف لو جرـ ,يعني إذا كاف أح

أما الشيء الذي يتفتت كالذي يجعل للسمبوسة أو نحو ذلك في رمضاف ,قد يجعل بعض اللحم -
لحم اإلبل -في بعض األطعمة ,ولكنو بعدما يفرـ وبعدما يذوب فيعفى عنو.
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س :يقوؿ :ىل يجوز لي في حالة الوضوء بأف أغسل وجهي ثبلثا ,ويدي ثنتين ,ورجلي واحدة
في وضوء واحد؟
ج :يجوز ذلك ,يجوز أف يتوضأ كل عضو ثبلثا ,ويجوز أف يتوضأ بعض األعضاء ثبلثا ,وبعضها
ثنتين ,وبعضها واحدة.
س :من ح

بخروج المني من ذكره ولم يخرج ولم ي تسل وصلى ,فهل يعيد الصبلة؟

ج :إذا أح

بانتقالو من الصلب ,عبلمة ذلك مثبل أف تثور شهوتو ,أو ير ما يحرؾ شهوتو ,بأف

يم

امرأة ,أو يحقق النظر مثبل إليها ,أو ينظر إلى صور ,أو نحو ذلك ,ففي ىذه الحاؿ ي تسل إذا

أح

بانتقالو ,ولو لم يخرج.
س :وىذا يقوؿ :أشهد اهلل على أني أحبك فيو ,فضيلة الشيخ :ما حكم شرب حليب اإلبل ىل

ينقض الوضوء؟
ج :ونحن أيضا إف شاء نكوف جميعا من المتحابين في اهلل ,النقض خاص باللحم ,أما اللبن فبل
ينقض.
س :ما حكم النوـ عن صبلة الفجر ,ويتعذر بقولو  :النائم حتى يستيقظ  ؟
ج :ال يجوز تعمد ذلك ,اإلنساف معروؼ أنو يناـ ,ولكن يأتي باألسباب :يناـ مبكرا مثبل ,ويوكل
من يوقظو للصبلة ,أو يجعل عنده ساعة منبهة ,أو نحو ذلك؟
س :إذا مسح شخص عن الجبيرة وىي زائدة عن الحاجة ,وصلى بذلك مدة شهر مثبل ,وكاف
يمسح أعلى الجبيرة ,فماذا عليو اآلف؟ وفقكم اهلل.
ج :مدة شهر ,ما نلزمو بأف يقضي الشهر كلو ,نقوؿ :ىذا شيء قد يشق عليك ,وأنت معذور
بالجهل ,وفي المستقبل عليك أف تمسح ثم تتوضأ ,تمسح جميع الجبيرة ,ثم تتيمم عن الزائد.
س :كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب خمسة إلى عشرة كيلو مترات ,وكاف معنا ماء
قليل ,فتيممنا وصلينا ,فهل يجوز ذلك؟
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ج :إذا كنتم على سيارة فبل يجوز؛ ألف السيارة تقطع ىذه العشرة مثبل في عشر دقائق أو في
خم

دقائق؛ فواجب عليكم أف ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء؛ ولي

كنتم على أرجلكم -لي

في ذلك صعوبة؛ وإذا

معكم سيارة -فأنتم معذوروف في ىذا .نعم.

س :يقوؿ :ىل مسح المرأة على رأسها إذا كاف الشعر طويبل يكوف كلو أـ ماذا؟ أفيدونا ,جزاكم
اهلل خيرا.
ج :الصحيح أنو يكفي نصفو إذا قدر ,أما القروف التي تتدلى مثبل ,قد تتدلى ذراعا أو أكثر ,فبل
يلزمها أف تتتبع ,وكذلك إذا كاف اإلنساف عليو شعر ,الرجل قد يكوف عليو شعر يتدلى ,يصل قدامو
إلى ثديو مثبل ,فبل يلزمو أف يتتبع الشعر.
س :إنساف عليو جنابة ,اغتسل للتبرد ,ثم ذكر بعد أياـ ,ىل يعيد الصلوات التي كانت عليو بعد
الجنابة؟
ج :الصحيح أنو يعيد؛ ألنو إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث ,فبل بد أف يعيد الصلوات التي
صبلىا بعد الجنابة وقبل االغتساؿ لها.
س :تعودت الخروج من المنزؿ على وضوء ,ويستمر ىذا الوضوء حتى صبلة الظهر ,فهل أصلي
بو الظهر؟
ج :نعم ,إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء صبلتين أو ثبلث أو أربع.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ :في قوؿ الرسوؿ
الجماع نستحم في المسبح أو الم ط

 

إف الماء ال يجنب



وأنا وزوجتي بعد

اإلفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد ,ىل ما نقوـ بو

يرفع الجنابة؟ أرجو اإلفادة ,فأنا على ىذه الحاؿ منذ مدة طويلة.
ج :قولو:



الماء ال يجنب



ىي حالة خاصة ,وىو أنو كاف عندىم ماء في قدح كبير,

فاغتسلت منو ميمونة من جنابة ,ثم جاء لي تسل منو أو ليتوضأ ,فقالت :إني كنت جنبا ,فقاؿ:
إف الماء ال يجنب  فاغتسل منو ,يعني من سؤرىا ,من بقية الماء ,فبل يضره مثبل.
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ثبت أيضا أنو  كاف ي تسل ىو وعائشة من إناء واحد ي ترفاف منو جميعا  فبل بأس بذلك,
وىكذا أيضا إذا اغتسل في الم ط

مثبل ,وامتؤل الم ط

ماء واغترفا منو جميعا من طرفيو يجوز

ذلك ,وكذلك إذا اغتسل من الرشاش ال بأس.
وال يجزئ االن ماس في الماء ,حتى ولو كاف كثيرا ,يعني في الحديث :أنو   نهى أف ي تسل
الرجل في الماء الراكد قيل :كيف يفعل؟ قاؿ :يتناولو تناوال
راكدا ,فبل يجزئ أف ين م



يعني ين م

فيو إذا كاف الماء

فيو ,فأما إذا كاف ي ترؼ منو ويتناوؿ منو فبل بأس .

س :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ السائل :إذا كاف للرجل ضفائر في شعره ,فهل ينقضها عند غسل
الجنابة؟
ج :الصحيح أنو ال ينقضها إذا كاف الماء يدخلها ,يدلكها حتى يصل الماء إلى أصولها.
س :شخص نو الوضوء وىو يستحم ,فهل يجزئ ىذا عن الوضوء المعروؼ؟
ج :الصحيح أنو يجزئ ,إذا نو االغتساؿ دخل فيو الوضوء ,وإف كاف األولى أف يرتب.
س :ىل يصيب السنة من استاؾ بأصبعو أو بخرقة؟
ج :ىكذا قاؿ الفقهاء :إنو ال يصيب السنة ,وإف كاف يخفف ,إذا لم يجد إال أصبعو دلك بو
أسنانو مثبل ,أو خرقة خشنة دلك بها أسنانو ,يخفف ذلك ,وإف لم يكن مصيبا للسنة.
س :إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمين ,سواء في اليدين أو في القدمين لعموـ اآلية ,ىل ىذا
صحيح؟
ج :ارتفع الحدث وإف كاف ترؾ السنة ,يجوز غسل اليد اليسر قبل اليمنى ويرتفع الحدث.
س :ورد عن علي بن أبي طالب -رضي اهلل تعالى عنو -أنو توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء
كما جاء في أثر صحيح ,وذلك في كتاب تماـ المنة.
ج :ألف ذلك كاف لعذر ,أو أف ذلك كاف وضوء تجديد ,ال أنو وضوء من حدث ,وإال فالمتبع
أنهم كانوا جميعا يرتبوف ,الصحابة يقتدوف بالنبي . 
واهلل أعلم ,وصلى اهلل على محمد.
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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.
الحمد هلل ,والصبلة السبلـ على رسوؿ اهلل ,وعلى آلو وصحبو.
قرأنا في الليلة الماضية :شروط الوضوء ,ومنها:
مسح جميع الرأس :ذكرنا األدلة على العموـ ,وأدلة من اكتفى ببعضو ,وكونها ال تصلح دليبل,
وكذلك -أيضا -التسمية ,ودليل من جعلها واجبة ,واألحاديث التي بها ,وإف لم تبلغ درجة الصحة
بمفردىا ,ولكنهم عملوا بها بمجموعها.
قرأنا -أيضا -المسح على الخفين ,وفيو الخبلؼ في ابتداء المدة ,ىل مدة المسح تبدأ من
أوؿ حدث؟ ,أو من أوؿ مسح؟ على قولين ,والمختار أنو من أوؿ حدث؛ وذلك ألنو حينئذ يكوف
أىبل للمسح ,ومن اختار أنو من أوؿ مسح ,فلهم اختيارىم.
مر بنا -أيضا -أف العاصي بسفره كالمقيم بمدتو ,ىذا اختيار الفقهاء ,والقوؿ الثاني:
أنو كالمسافر يمسح ثبلثة أياـ ,ولو كاف عاصيا بسفره ,وكذلك -أيضا -الخبلؼ في ما إذا
تمت مدة المسح ,وىو على طهارة ,ىل ينتقض وضوءه أـ يبقى؟ والمختار أنو ينتقض إذا تمت
ال مدة التي ىي يوـ وليلة ,وىو على طهارة ,ورجح بعضهم أنو يبقى على طهارتو ,حتى ينتقض
الوضوء ,وآخروف ػوىو الذي اختاره أكثر الفقهاءػ أنو يبطل وضوءه ,ويصير كأنو متوضئ لم ي سل
قدميو ,يعني :المسح عليهما بطل مفعولو.
مر بنا -أيضا -من النواقض :الخارج من بقية البدف إذا كاف كثيرا نجسا ,غير بوؿ ,أو غائط ,أو
خبلفو ,مثبل في الكثير كالدـ والقيء والصديد ,وحيث االتفاؽ على أنو نج  ,والصحيح أنو ناقض,
مع خبلؼ موجود في ذلك ,كذلك الخبلؼ مع الشافعية في لحم اإلبل ,ىل ينقض؟
المختار أنو ينقض ,خبلفا للشافعية ونحوىم ,ورد فيو حديثاف :حديث عن البراء ,وحديث عن
جابر بن سمرة ,وال عذر في ترؾ العمل بهما ,كذلك الخبلؼ في م
أو األنثى قبلها ,فيو ثبلثة أقواؿ:
ػ قوؿ إنو ناقض مطلقا ,إذا كاف بدوف حائل ,والم
ػ وقوؿ إنو ال ينقض مطلقا.
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بالكف.

الفرج ,في م

الرجل ذكره,

أخصر المختصرات
ػ وقوؿ إنو ينقض إذا أثار الشهوة ,واالحتياط أنو يتوضأ.
ويعفى عما إذا كاف دوف قصد كما في االغتساؿ ,وكاف اللم

-مثبل -برءوس األصابع ,أو

بظهرىا ,أو نحو ذلك.
ومر بنا في موجبات ال سل ت ييب الحشفة في الفرج ,ىل ينقض؟
الجمهور على أنو يوجب ال سل ,وقع فيو خبلؼ بين الصحابة ,ذىب بعضهم إلى أنو ال ينقض
إال باإلنزاؿ بحديث  :إنما الماء من الماء  ورجحوا أف ىذا منسوخ ,ذكر ذلك المحققوف كما
في شرح الزركشي ,وغيره.
والخبلؼ -أيضا -في إسبلـ الكافر ,ىل يوجب ال سل؟
والصحيح أنو يلزمو ال سل؛ وذلك ألنو نج

معنويا قبل إسبلمو.

وذكر -أيضا -المستحب ال سل لو ,وىي كثيرة كما ذكرنا.
كذلك نقض المرأة شعرىا لل سل من الحيض ,أو النفاس وفيو -أيضا -خبلؼ ,المختار أنها
تنقض؛ وذلك ألنو حدث كبير؛ وألنو يحتاج إلى تنظيف زائد؛ ولطوؿ عهدىا باالغتساؿ.
ذكر مقدار ماء ال سل ,أنو يتوضأ بمد وي تسل بصاع ,المد من البر ملء الكفين المتوسطتين
مجموعتين ,وقدر ذلك من الماء؛ ألف الماء ال يكوف لو عبلوة بخبلؼ البر ,فإنو يكوف لو عبلوة
فوؽ اليدين.
وكره اإلسراؼ ,يعني :اإلكثار من صب الماء ,لعموـ األدلة التي في النهي عن اإلسراؼ مطلقا.
ىذه أىم المسائل الخبلفية ,التي في الدرس الماضي.
... ... ...
س :إذا مسح شخص عن الجبيرة وىي زائدة عن الحاجة ,وصلى بذلك مدة شهر مثبل ,وكاف
يمسح أعلى الجبيرة ,فماذا عليو اآلف؟ وفقكم اهلل.
ج :مدة شهر ,ما نلزمو بأف يقضي الشهر كلو ,نقوؿ :ىذا شيء قد يشق عليك ,وأنت معذور
بالجهل ,وفي المستقبل عليك أف تمسح ثم تتوضأ ,تمسح جميع الجبيرة ,ثم تتيمم عن الزائد.
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س :كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب خمسة إلى عشرة كيلو مترات ,وكاف معنا ماء
قليل ,فتيممنا وصلينا ,فهل يجوز ذلك؟
ج :إذا كنتم على سيارة فبل يجوز؛ ألف السيارة تقطع ىذه العشرة مثبل في عشر دقائق أو في
خم

دقائق؛ فواجب عليكم أف ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء؛ ولي

كنتم على أرجلكم -لي

في ذلك صعوبة؛ وإذا

معكم سيارة -فأنتم معذوروف في ىذا .نعم.

س :يقوؿ :ىل مسح المرأة على رأسها إذا كاف الشعر طويبل يكوف كلو أـ ماذا؟ أفيدونا ,جزاكم
اهلل خيرا.
ج :الصحيح أنو يكفي نصفو إذا قدر ,أما القروف التي تتدلى مثبل ,قد تتدلى ذراعا أو أكثر ,فبل
يلزمها أف تتتبع ,وكذلك إذا كاف اإلنساف عليو شعر ,الرجل قد يكوف عليو شعر يتدلى ,يصل قدامو
إلى ثديو مثبل ,فبل يلزمو أف يتتبع الشعر.
س :إنساف عليو جنابة ,اغتسل للتبرد ,ثم ذكر بعد أياـ ,ىل يعيد الصلوات التي كانت عليو بعد
الجنابة؟
ج :الصحيح أنو يعيد؛ ألنو إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث ,فبل بد أف يعيد الصلوات التي
صبلىا بعد الجنابة وقبل االغتساؿ لها.
س :تعودت الخروج من المنزؿ على وضوء ,ويستمر ىذا الوضوء حتى صبلة الظهر ,فهل أصلي
بو الظهر؟
ج :نعم ,إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء صبلتين أو ثبلث أو أربع.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ :في قوؿ الرسوؿ
الجماع نستحم في المسبح أو الم ط

 

إف الماء ال يجنب



وأنا وزوجتي بعد

اإلفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد ,ىل ما نقوـ بو

يرفع الجنابة؟ أرجو اإلفادة ,فأنا على ىذه الحاؿ منذ مدة طويلة.
ج :قولو:



الماء ال يجنب



ىي حالة خاصة ,وىو أنو كاف عندىم ماء في قدح كبير,

فاغتسلت منو ميمونة من جنابة ,ثم جاء لي تسل منو أو ليتوضأ ,فقالت :إني كنت جنبا ,فقاؿ:
إف الماء ال يجنب  فاغتسل منو ,يعني من سؤرىا ,من بقية الماء ,فبل يضره مثبل.
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ثبت أيضا أنو  كاف ي تسل ىو وعائشة من إناء واحد ي ترفاف منو جميعا  فبل بأس بذلك,
وىكذا أيضا إذا اغتسل في الم ط

مثبل ,وامتؤل الم ط

ماء واغترفا منو جميعا من طرفيو يجوز

ذلك ,وكذلك إذا اغتسل من الرشاش ال بأس.
وال يجزئ االن ماس في الماء ,حتى ولو كاف كثيرا ,يعني في الحديث :أنو   نهى أف ي تسل
الرجل في الماء الراكد قيل :كيف يفعل؟ قاؿ :يتناولو تناوال
راكدا ,فبل يجزئ أف ين م



يعني ين م

فيو إذا كاف الماء

فيو ,فأما إذا كاف ي ترؼ منو ويتناوؿ منو فبل بأس .

س :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ السائل :إذا كاف للرجل ضفائر في شعره ,فهل ينقضها عند غسل
الجنابة؟
ج :الصحيح أنو ال ينقضها إذا كاف الماء يدخلها ,يدلكها حتى يصل الماء إلى أصولها.
س :شخص نو الوضوء وىو يستحم ,فهل يجزئ ىذا عن الوضوء المعروؼ؟
ج :الصحيح أنو يجزئ ,إذا نو االغتساؿ دخل فيو الوضوء ,وإف كاف األولى أف يرتب.
س :ىل يصيب السنة من استاؾ بأصبعو أو بخرقة؟
ج :ىكذا قاؿ الفقهاء :إنو ال يصيب السنة ,وإف كاف يخفف ,إذا لم يجد إال أصبعو دلك بو
أسنانو مثبل ,أو خرقة خشنة دلك بها أسنانو ,يخفف ذلك ,وإف لم يكن مصيبا للسنة.
س :إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمين ,سواء في اليدين أو في القدمين لعموـ اآلية ,ىل ىذا
صحيح؟
ج :ارتفع الحدث وإف كاف ترؾ السنة ,يجوز غسل اليد اليسر قبل اليمنى ويرتفع الحدث.
س :ورد عن علي بن أبي طالب -رضي اهلل تعالى عنو -أنو توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء
كما جاء في أثر صحيح ,وذلك في كتاب تماـ المنة.
ج :ألف ذلك كاف لعذر ,أو أف ذلك كاف وضوء تجديد ,ال أنو وضوء من حدث ,وإال فالمتبع
أنهم كانوا جميعا يرتبوف ,الصحابة يقتدوف بالنبي . 
واهلل أعلم ,وصلى اهلل على محمد.
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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.
الحمد هلل ,والصبلة السبلـ على رسوؿ اهلل ,وعلى آلو وصحبو.
قرأنا في الليلة الماضية :شروط الوضوء ,ومنها:
مسح جميع الرأس :ذكرنا األدلة على العموـ ,وأدلة من اكتفى ببعضو ,وكونها ال تصلح دليبل,
وكذلك -أيضا -التسمية ,ودليل من جعلها واجبة ,واألحاديث التي بها ,وإف لم تبلغ درجة الصحة
بمفردىا ,ولكنهم عملوا بها بمجموعها.
قرأنا -أيضا -المسح على الخفين ,وفيو الخبلؼ في ابتداء المدة ,ىل مدة المسح تبدأ من
أوؿ حدث؟ ,أو من أوؿ مسح؟ على قولين ,والمختار أنو من أوؿ حدث؛ وذلك ألنو حينئذ يكوف
أىبل للمسح ,ومن اختار أنو من أوؿ مسح ,فلهم اختيارىم.
مر بنا -أيضا -أف العاصي بسفره كالمقيم بمدتو ,ىذا اختيار الفقهاء ,والقوؿ الثاني:
أنو كالمسافر يمسح ثبلثة أياـ ,ولو كاف عاصيا بسفره ,وكذلك -أيضا -الخبلؼ في ما إذا
تمت مدة المسح ,وىو على طهارة ,ىل ينتقض وضوءه أـ يبقى؟ والمختار أنو ينتقض إذا تمت
المدة التي ىي يوـ وليلة ,وىو على طهارة ,ورجح بعضهم أنو يبقى على طهارتو ,حتى ينتقض
الوضوء ,وآخروف ػوىو الذي اختاره أكثر الفقهاءػ أنو يبطل وضوءه ,ويصير كأنو متوضئ لم ي سل
قدميو ,يعني :المسح عليهما بطل مفعولو.
مر بنا -أيضا -من النواقض :الخارج من بقية البدف إذا كاف كثيرا نجسا ,غير بوؿ ,أو غائط ,أو
خبلفو ,م ثبل في الكثير كالدـ والقيء والصديد ,وحيث االتفاؽ على أنو نج  ,والصحيح أنو ناقض,
مع خبلؼ موجود في ذلك ,كذلك الخبلؼ مع الشافعية في لحم اإلبل ,ىل ينقض؟
المختار أنو ينقض ,خبلفا للشافعية ونحوىم ,ورد فيو حديثاف :حديث عن البراء ,وحديث عن
جابر بن سمرة ,وال عذر في ترؾ العمل بهما ,كذلك الخبلؼ في م
أو األنثى قبلها ,فيو ثبلثة أقواؿ:
ػ قوؿ إنو ناقض مطلقا ,إذا كاف بدوف حائل ,والم
ػ وقوؿ إنو ال ينقض مطلقا.
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بالكف.

الفرج ,في م

الرجل ذكره,

أخصر المختصرات
ػ وقوؿ إنو ينقض إذا أثار الشهوة ,واالحتياط أنو يتوضأ.
ويعفى عما إذا كاف دوف قصد كما في االغتساؿ ,وكاف اللم

-مثبل -برءوس األصابع ,أو

بظهرىا ,أو نحو ذلك.
ومر بنا في موجبات ال سل ت ييب الحشفة في الفرج ,ىل ينقض؟
الجمهور على أنو يوجب ال سل ,وقع فيو خبلؼ بين الصحابة ,ذىب بعضهم إلى أنو ال ينقض
إال باإلنزاؿ بحديث  :إنما الماء من الماء  ورجحوا أف ىذا منسوخ ,ذكر ذلك المحققوف كما
في شرح الزركشي ,وغيره.
والخبلؼ -أيضا -في إسبلـ الكافر ,ىل يوجب ال سل؟
والصحيح أنو يلزمو ال سل؛ وذلك ألنو نج

معنويا قبل إسبلمو.

وذكر -أيضا -المستحب ال سل لو ,وىي كثيرة كما ذكرنا.
كذلك نقض المرأة شعرىا لل سل من الحيض ,أو النفاس وفيو -أيضا -خبلؼ ,المختار أنها
تنقض؛ وذلك ألنو حدث كبير؛ وألنو يحتاج إلى تنظيف زائد؛ ولطوؿ عهدىا باالغتساؿ.
ذكر مقدار ماء ال سل ,أنو يتوضأ بمد وي تسل بصاع ,المد من البر ملء الكفين المتوسطتين
مجموعتين ,وقدر ذلك من الماء؛ ألف الماء ال يكوف لو عبلوة بخبلؼ البر ,فإنو يكوف لو عبلوة
فوؽ اليدين.
وكره اإلسراؼ ,يعني :اإلكثار من صب الماء ,لعموـ األدلة التي في النهي عن اإلسراؼ مطلقا.
ىذه أىم المسائل الخبلفية ,التي في الدرس الماضي.
التيمم
فصل ما يصح بو التيمم

ونقرأ اآلف في ىذه الليلة
 الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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قاؿ المصنف -رحمو اهلل تعالى :-فصل :يصح التيمم بتراب طهور مباح لو غبار ,إذا عدـ الماء
لحب  ,أو غيره ,أو خيف باستعمالو ,أو طلبو ضرر ببدف ,أو ماؿ ,أو غيرىما ,ويفعل عن كل ما
يفعل بالماء سو نجاسة على غير بدف إذا دخل وقت فرض ,وأبيح غيره ,وإف وجد ماء ال يكفي
طهارتو استعملو ,ثم تيمم.
ويتيمم للجرح عند غسلو ,إف لم يمكن مسحو بالماء ,وي سل الصحيح ,وطلب الماء شرط,
فإف نسي قدرتو عليو وتيمم أعاد ,وفروضو مسح وجهو ويديو إلى كوعيو ,وفي أص ر ترتيب ومواالة
أيضا -ونية االستباحة شرط لما يتيمم لو ,وال يصلي بو فرضا إف نو نفبل ,أو أطلق ,ويبطلبخروج الوقت ,ومبطبلت الوضوء ,وبوجود ماء إف تيمم لفقده ,وسن لراجيو تأخير آلخر وقت
مختار ,ومن عدـ الماء والتراب ,أو لم يمكنو استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حالو ,وال
إعادة ويقتصر على مجزئ ,وال يقرأ في غير صبلة إف كاف جنبا.
فصل :تطهر أرض ونحوىا بإزالة عين النجاسة وأثرىا بالماء ,وبوؿ غبلـ لم يأكل طعاما بشهوة
وقيؤه ب مره بو ,وغيرىما بسبع غسبلت ,أحدىا بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع
زوالها ,وال يضر بقاء لوف ,أو ريح  ,أو ىما عجزا ,وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خبل وكذا دنها ,ال
دىن ومتشرب نجاسة ,وعفي في غير مائع ومطعوـ عن يسير دـ نج
دـ سبيل إال من حيض ,وما ال نف

ونحوه ,من حيواف طاىر ,ال

لو سائلة.

وقمل وبراغيث وبعوض ونحوىا طاىرة مطلقا ,ومائع مسكر ,وما ال يؤكل من طير وبهائم ,مما
فوؽ الهر خلقة ,ولبن ومني من غير آدمي وبوؿ وروث ونحوىا من غير مأكوؿ لحم نجسة ,ومنو
طاىرة كما ال دـ لو سائل ,ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ,إف علمت نجاستو ,وإال فطاىر.
ىذه من تتمة أحكاـ الطهارة:
الطهارة بالماء ىي األصل ,ولكن قد يعوز الماء ,أو قد يشق استعمالو ,فأبيح أف يتيمم بدؿ
الطهارة بالماء ,التيمم في الل ة :القصد ,تيممت الشيء إذا قصدتو ,وسمي بذلك أخذا من نص
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اآلية ,قولو -تعالى-



    

()1

أي :اقصدوا الصعيد الطيب

فامسحوا.
واألصل أف الماء ىو الطهور الذي يرفع األحداث ,ويزيل األخباث؛ لقولو -تعالى:-
 )2(       وقولو:

 

       

()3

ولكن قد يعوز الماء بقلتو مثبل ,وقد يشق استعمالو ,ذكر في سبب شرعية التيمم  ,كاف النبي-
صلى اهلل عليو وسلم -والصحابة مسافرين في غزوة ,وكانوا يسيروف في ليلة مظلمة ,فانقطع ,أو
سقط عقد لعائشة ,فلما سقط قاؿ النبي  :- -أنيخوا ىاىنا حتى الصباح ,ولم يكن معهم ماء
يتوضئوف بو ,ولم يكونوا على ماء ,فقاؿ الناس ألبي بكر :أال تر لعائشة حبست النبي-صلى اهلل
عليو وسلم -والمسلمين ,وليسوا على ماء ,ولي

معهم ماء؟ فلما أصبحوا ,أو في آخر الليل ,نزؿ

األمر بشرعية التيمم ,نزؿ فيو آيتاف :آية في سورة النساء ,وىي قوؿ اهلل -تعالى-

  

               
                

 )4(  ومثلها في سورة المائدة . 
يعني :في سورة النساء فيها
وفي سورة المائدة

        

         

منو.
سورة النساء آية 1 - .34 :
سورة األنفال آية 2 - .22 :
سورة الفرقان آية 3 - .34 :
سورة النساء آية 4 - .34 :
سورة النساء آية 5 - .34 :
سورة المائدة آية 6 - .6 :
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والحاصل أف التيمم يعتبر رخصة ,وتوسعة على ىذه األمة ,دليلو من السنة على أنو من
الخصائص قوؿ النبي

 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي :نصرت بالرعب مسيرة شهر,

وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا ,فأيما رجل من أمتي أدركتو الصبلة ,فعنده مسجده وطهوره
أي :متى كاف سائرا مسافرا ,ونحوه فأدركتو الصبلة ,ولي



معو ماء ,فإف عنده مسجده وجو األرض

يصلي في أي بقعة ,وطهوره يعني :تراب األرض يتطهر منو ,أي بالتيمم فهذا دليل على أف التيمم من
خصائص ىذه األمة.
ثم ذكر العلماء لو أحكاما:
أوال :ىل يشترط أف يكوف التيمم بتراب؟ أو يجوز ب ير التراب؟
الجمهور من الفقهاء على أنو ال بد أف يكوف بتراب ,ومعنى ىذا أنو ال يتيمم على صخرة ,وال
على ببلط ,وال على فراش ,وال على بطحاء خشنة ,كالحصباء ونحوىا ,ولكن الصحيح أنو يتيمم من
الجميع عند الحاجة ,وذلك لقولو -



أيما رجل أدركتو الصبلة ,فعنده مسجده وطهوره



عنده ,ولو كانت األرض رملية ,أو حصباء ,أو صخرية ,يقوؿ" :عنده" إف تيسر التراب طلبو ,فإف
شق عليو لم يلزمو أف يحملو ,تشدد بعض العلماء؛ فقاؿ :يحملو إذا كاف أمامو أرض رملية يحمل معو
ترابا يتيمم منو ,وذكر ذلك الشافعية في كتبهم ,ولكن الصحيح أنو عنده مسجده وطهوره ,فيتيمم
من أية مكاف ,إف وجد التراب فنعما ىي ,وإال تيمم من الرمل ,أو من البطحاء ,أو نحو ذلك.
الشرط الثاني :أف يكوف طهورا ,يعني :طاىرا ,اهلل -تعالى -جعل ىذا التراب طهورا ,يقوـ مقاـ
الماء ,فإذا كاف فيو نجاسة فبل .إذا كانت ىذه األرض فيها نجاسة أبواال مثبل ,وذبل ,ورماد نج

,

أرض فيها دـ نج  ,فبل يجوز.
لماذا ؟ ألف اهلل شرط الطيب في قولو -تعالى-

    

()1

واألرض

الوسخة ال تسمى صعيدا طيبا ,الرمادية مثبل ,أو المذبلة ,أو ما يلقى فيو الكناسات والقمامات,

سورة النساء آية 1 - .34 :
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والفضبلت ,أو المجزرة التي فيها الدماء ,والفرث والدـ ..ونحو ذلك ,ليست أرضا طيبة ,ال تدخل
في



. )1(   

الشرط الثالث :أف يكوف مباحا ,عند الفقهاء أنو لو تيمم في أرض م صوبة ,فبل يرتفع حدثو؛
ألنها ليست مباحة ,وكذا لو دخل أرضا ب ير إذف أىلها ,يعني :كأف دخل وتسلق حائطا يقولوف :ال
يباح أف يتيمم منها؛ وذلك ألنها غير مباحة ,واألقرب أنو يرتفع حدثو ,يأثم في دخولو في أرض غيره,
ولكن إذا تيمم فيها ,وصلى فيها ,يرتفع حدثو ,وأجزأتو صبلتو ,وال يؤمر باإلعادة ,يقاؿ :أنت آثم
بدخوؿ أرض غيرؾ قهرا ,ولكن عبادتك ال نأمرؾ بإعادتها.
الشرط الرابع :قولهم :لو غبار .ىذا شرط عند كثير من الفقهاء؛ ألف اهلل يقوؿ:
    

()2

 

في سورة المائدة " منو" ومن للتبعيض أي :من بعضو ,فاألرض

التي بها غبار إذا ضربو بكفيو علق ال بار ,ثم مسح بو وجهو ,ومسح بال بار كفيو ,والتي ال غبار فيها
إذا ضربها ال يعلق بيديو شيء ,فبأي شيء يمسح؟ ما مسح منو.
والقوؿ الثاني :أنو ال يشترط ال بار ,وأف قولو" :منو" أي بعد أف تضربو ولو لم يعلق
    

()3

 

يعني :بما ضربتم فيو ,العادة ىنا أف اليد إذا ضربت األرض ,قد

يلتصق بها بعض حبات التراب ,كالرمل والبطحاء ونحو ذلك ,وكذلك ال بار ولو كاف يسيرا ,فيصدؽ
عليو أنو مسح منو.
على ىذا الرملية لي

لها غبار ,كما ىو مشاىد لو ضربتها -مثبل -ما تطاير غبار ,وقد يكوف

ىناؾ غبار على غير األرض ػمثبلػ إذا كاف ىناؾ فراش في مجل  ,وطاؿ عدـ تنقيتو عشرة أياـ ,أو
شهر ,ضربتو بيدؾ تطاير منو غبار ,بل قد يجتمع ال بار على غيره ,يعني :ولو كاف مرتفعا ,على ىذا
يضرب وجو األرض ,سواء كاف بو غبار أـ ال.
سورة النساء آية 1 - .34 :
سورة المائدة آية 2 - .6 :
سورة المائدة آية 3 - .6 :
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الشرط الخام  :عدـ الماء ,إذا عدـ الماء ,دليلو قولو -تعالى-



 )1(    كيف

يعدـ الماء؟
إذ ا حب
لي

ػمثبلػ ولم يستطع الوصوؿ إلى الماء صلى بالتيمم ,أو كذلك سافر في أرض صحراء,

فيها ماء يجوز لو أف يتيمم ,ولو كاف معو ماء للشرب ,يحب

ويتيمم؛ ألف الوضوء لو بدؿ ,والشراب لي

الماء لشربو ,أو لطبخ طعامو,

لو بدؿ.

ثم ال يجوز التساىل بأدنى سفر ,كثير من الن اس بعد وجود السيارات يتساىلوف ,فإذا خرجوا -
مثبل -من الرياض مسيرة عشرين كيلو ,أو أربعين كيلو تيمموا ,ومعهم مياه كثيرة ,قد تكفيهم لو
توضئوا وكذلك -أيضا -يوجد حولهم قر  ,أو مزارع ,وقد يكوف -أيضا -البلد قريب ,ففي مثل
ىذا ال يجوز التساىل ,إذا كاف معهم ماء ,وال يقولوف :إننا لسنا على آبار ,أو مكائن ,أو نحوىا ,فإف
الماء الذي معهم كثير ,ومعلوـ -مثبل -أنو لو قل الماء معهم ,ألرسلوا واردىم؛ ليأتيهم بالماء ,بل
لو فقدوا حاجة كملح الطعاـ أرسلوا من يأتيهم بو.
فيدؿ على أنهم عندىم القدرة على تحصيل الماء ,فبل يجوز التيمم والحاؿ ىذه ,التيمم مع
وجود الماء ,أو مع القدرة عليو ,أو على إحضاره يعتبر تساىبل؛ ألف اهلل -تعالى -يقوؿ:
  

()2

 

قد تشدد األصحاب في طلب الماء ,قاؿ :إذا دخل الوقت لزمو أف يطلب الماء,

ويبحث عنو فيما حولو لعلو يجد مستنقعا ,أو يجد غديرا ػ مثبل ,أو يجد بئرا ,أو نحو ذلك ,يبحث,
إال إذا تحقق ,تيقن ,وتحقق أنو لي

عنده ماء ,عدـ الماء يكوف للحب  ,أو ل يره كالسفر ونحوه.

كذلك يباح التيمم إذا خيف باستعماؿ الماء ,أو طلبو الضرر ,إذا خاؼ أنو إذا استعملو تضرر
بعطش لو ,أو لرفقتو ,أو لدوابهم ,أو -مثبل -إذا استعملو فيو جرح تضرر ,إذا غسل بالماء جرحو,
أو خاؼ بطلبو الضرر ,وذىب يطلبو خاؼ ضررا ,كأف يكوف ىناؾ عدو يخافو ,ويترصد لو.

سورة النساء آية 1 - .34 :
سورة النساء آية 2 - .34 :
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الضرر يكوف بالبدف ,أو بالماؿ ,أو غيرىما ,الضرر بالبدف كالجرح إذا غسلو تضرر يعدؿ إلى
التيمم ,الضرر بالماؿ كالعطش إذا توضأ -مثبل -عطشت دابتو ,أو نحو ذلك .الضرر في غيرىما
كالرفقة ,إذا كاف معو رفقة ,وذىبوا يطلبوف الماء تضرروا ,إذا تيمم فعل كل ما يفعل بالماء ,سو
نجاسة على غير بدف ,يعني :إذا تيمم جاز لو أف يصلي ,وجاز لو أف يقرأ في المصحف ,وإذا كانت
المرأة حائضا وطهرت ,وتيممت جاز لو وطء زوجتو  ,وكذلك إذا تيمم عن جنابة جاز لو أف يصلي,
أو نحو ذلك.
يفعل كل ما يفعلو إذا توضأ بالماء ,إال نجاسة على غير بدف ,النجاسة التي على غير بدف
يقولوف :ال يرفعها التيمم.
اختلف في النجاسة التي على الثوب إذا لم يجد إال ىذا الثوب ,لم يجد سترة يستر بها بدنو,
ويصلي ,وأصابو نجاسة كبوؿ ,أو غائط ,أو دـ ,أو نحو ذلك ىل يتيمم لها ؟
األقرب :أنو يتيمم لها إذا لم يجد ثوبا غير ىذا ,وأما النجاسة التي على القدح -مثبل -أو على
الفراش ,فبل يرفعها التيمم؛ ألنو لي

ضروريا تطهيرىا ,وأما النجاسة التي على البدف إذا تنج

فخذه ,ولم يجد م اء ي سلو رفعها التيمم ,ألنو إذا تيمم رفع الحدث ,ورفع النجاسة التي على بدنو.
متى يشرع في التيمم ,أو متى يجوز التيمم؟
بعد دخوؿ الوقت ,ال يتيمم قبلو ,فبل يتيمم لصبلة الفجر قبل طلوع الفجر ,وال يتيمم لصبلة
الظهر قبل الزواؿ ,وال للم رب قبل ال روب ,وال للعشاء قبل غروب الشفق ,ال بد أف يكوف التيمم
بعد دخوؿ الوقت؛ وذلك ألنو استباحة عبادة ,فبل يتيمم إال بعدما يدخل الوقت ,وإذا كاف يصلي
غير الفرض ,فبل يتيمم إال بعدما يباح الفرض ,فإذا -مثبل -طلعت الشم

انتقض تيممو لصبلة

الفجر ,أراد أف يصلي صبلة اإلشراؽ ,متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة .متى تباح؟ إذا خرج وقت
الفجر بعد ارتفاع الشم

قيد رمح ,يقدر بنحو عشر دقائق ,أو ربع ساعة بعد طلوع الشم  ,فإذا

أبيحت النافلة تيمم لها.
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ومن وجد ماء ال يكفي لطهارتو كلها ,استعملو وتيمم للباقي ,وجد ماء قليبل ,في مثل ىذا الكأس
غسل بو وجهو ,وغسل بو ذراعيو وانتهى الماء ,يتيمم عن الباقي ,عن مسح الرأس وغسل الرجلين,
وذلك ألنو وجد ماء ,فاستعملو ,فانتهى ذلك الماء قبل تكملة طهارتو فيتيمم للباقي.
متى يتيمم؟ بعد االستعماؿ ,ىل قبل أف تنشف أعضاؤه؟ الصحيح أنو يتيمم بعدما تنشف
أعضاؤه؛ ألنو قد يلوثو التراب إذا تيمم ويداه رطبة.
إذا كاف فيو جرح ,فمتى يتيمم للجرح؟ يقوؿ :عند غسلو إف لم يمكن مسحو بالماء ,وىذا قد
يكوف فيو -أيضا -مشقة ,وصورة كبلمهم :إذا كاف بو جرح -مثبل -في يده اليسر في الذراع,
وعليو لصوؽ ,أو نحوه يبدأ ,في سل وجهو ,مع المضمضة واالستنشاؽ ,ثم ي سل يده اليمنى ,ثم
ي سل كف اليسر  ,وي سل ما يقدر عليو من غسلو منها ,كالمرفق ,أو نحو ذلك ,يبقى ىذا الجرح
ال يقدر على مسحو ,إذا مسحو قد يتضرر ,يتيمم لو في ىذه الحالة قبل مسح الرأس ,فإذا تيمم لو
كمل الوضوء ,مسح على رأسو وغسل رجليو ,ىذا معنى تيمم للجرح عند غسلو؛ ألف ىذا من
الترتيب.
ولعل األقرب أنو قد يشق عليو أف يتيمم ,ويداه رطبة ,وقد يكوف التراب الذي حولو -مثبل -غير
صالح قد يكوف في داخل حماـ مبلط ,أو نحوه ,فاألقرب أنو إذا انتهى من وضوئو كلو تيمم لهذا
الجرح ,أما إذا قدر على مسحو ,فإنو يمسحو ,يبل يده ,ثم يمسح ىذا الجرح ,إذا كاف الجرح
بارزا ,فإف كاف عليو -مثبل  -شاشة ,أو جبيرة مسح عليها وكفى.
وتقدـ أنها إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة ,تيمم عن الزائد ,إذا كاف فيو جرح غسل الصحيح,
ي سل أعضاءه الصحيحة ,أو العضو الصحيح ,إذا كاف الجرح -مثبل -في العضد غسل الكف,
وغسل أوؿ الساعد ,وغسل المرفق ,يبقى الوسط الذي فيو ىذا الجرح ,أو فيو ىذه الجبيرة ,ىو
الذي يتيمم لو.
من شروط صحة التيمم طلب الماء
يقوؿ :طلب الماء شرط .
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يعني :الزـ أف يطلبو ,والصحيح أنو إذا علم أنو لي

حولو ماء ,فإنو ال يلزمو الطلب ,يقولوف -

مثبل -إذا دخل الوقت ,فإنو يمد نظره من ىنا وىنا ,ويمشي قليبل ,ويسأؿ ,وإذا رأ -مثبل-
خضرة ,قاؿ :يمكن أف يكوف ىناؾ ماء ,أو ما أشبو ذلك ,ىذا طلب الماء ,ولعلو األولى إذا كاف
متحققا أف األرض قاحلة ,لي

فيها ماء تيمم ,وإف لم يطلب ,فإف نسي قدرتو عليو ,وتيمم أعاد,

يعني -مثبل -اإلنساف تيمم بصحراء ,وىو يذكر أف فيها ماء ,ىناؾ عين -مثبل -أو ىناؾ بئر ,أو
ماكنة قريبة منو ,فتيمم ,وىو قد علم مكانها ,ولكن نسي القدرة عليو ,يعيد ذلك؛ ألنو فرط.
فروض التيمم اثناف :مسح الوجو ومسح الكفين ,كما أف فروض الوضوء أربعة ,يعني :التي
ت سل ,واثناف مكمبلف :المواالة والترتيب.
مسح اليدين يعني :إلى الكوع ,ما ىو الكوع؟ الكوع المفصل الذي بين الكف والذراع ,يديو إلى
كوعيو ,مفصل الكف من الذراع يسمى كوعا ,ومفصل الذراع من العضد يسمى المرفق ,فالمسح إلى
المرفقين مختلف فيو.
الشافعية قالوا :يمسح إلى المرفق؛ ألف المسح بدؿ ال سل ,وأما المنقوؿ والذي استدؿ بو
الحنابلة ,كحديث عمار بن ياسر :أنو يكفي مسح الكفين فقط ,ولكن ال بد من مسح بطونها
وظهورىا ,وتخليل األصابع ,ألف اهلل قاؿ:



 )1(     ولم يذكر حدا

لم يقل إلى المرافق ,وال إلى اآلباط ,فاليد تطلق على الكف عند اإلطبلؽ؛ وذلك ألنها ىي التي
تعمل لقولو:

    

فتكوف اليد ىي الكف؛ ولقولو:



()2

    

()3

الذراع لي

يعمل غالبا,

 )4(   والسارؽ تقطع يده من الكوع.

والدليل الذي يستدؿ بو الشافعية أف المسح إلى المرفق ضعيف ال يصح ,مروي في سنن الدار
قطني



التيمم ضربتاف :ضربة للوجو وضربة لليدين إلى المرفقين

سورة النساء آية 1 - .34 :
سورة يس آية 2 - .92 :
سورة آل عمران آية 3 - .246 :
سورة المائدة آية 4 - .44 :
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أخصر المختصرات
بفرضين للتيمم نقبل عن الوضوء ,وىما الترتيب والمواالة ,يقولوف:يجب الترتيب والمواالة ,إذا كاف
التيمم عن حدث أص ر ,يعني :التيمم -مثبل -ألجل خروج الريح ,أو ألجل البوؿ ,أو ألجل أكل
لحم أبل ,أو نحو ذلك ,فيكوف أركانو وفروضو أربع :مسح الوجو ,ومسح الكفين ,والترتيب,
والمواالة.
أما إذا كاف عن أكبر ,فبل يشترط ترتيب وال مواالة ؛ ألنو ال يشترط في أصلو ,ال سل ال يشترط
فيو الترتيب ,وال يشترط فيو المواالة ,لو غسل -مثبل -أعلى جسده إلى بطنو ,في أوؿ الليل ,وآخر
غسل بقيتو من بطنو فيما تحت أجزأ.
يعني :ال تشترط فيو المواالة ,وكذلك لو بدأ في االغتساؿ برجليو ,ثم بساقيو ,ثم بفخذيو ,ثم
بحقويو أجزأ ,ال يشترط الترتيب ,فيقولوف :إذا كاف التيمم بدؿ الحدث األص ر ,فبل بد من ترتيب
ومواالة ,وإذا كاف بدؿ الحدث األكبر ,فبل حاجة إلى مواالة وال ترتيب ,واألقرب أنو يلزمو الترتيب
والمواالة في األمرين؛ وذلك ألنو لي

فيو كلفة ,يعني :في مقاـ واحد يضرب ,ثم يمسح ,ثم

يمسح ,ولعموـ قولو   :- -ابدءوا بما بدأ اهلل بو  فاهلل بدأ بالوجو

  

 )1(   فقدـ الوجو ,فنقدمو كما في الوضوء.
وكذلك -أيضا -كوف اإلنساف -مثبل -يضرب يديو ,ثم يمسح وجهو ,ثم يجل

بعده ساعة ,أو

نصف ساعة ,ثم يضرب يديو ,ىذا خبلؼ المعتاد ,التيمم عبادة واحدة ,فبل يفرقها ال في أكبر وال
في أص ر.
النية :قد تقدـ أنها شرط لرفع كل حدث ,نية االستباحة شرط لما يتيمم لو ,ما معنى ذلك؟
يعني :أنو ينوي بتيممو ىذا صبلة الظهر مثبل ,وإذا كانت الضحى نو بتيممو صبلة الضحى ,ينوي
الصبلة التي يتيمم لها ,ويدخل في ىذا التيمم بقية العبادات ,يتيمم للضحى ,جاز أف يصلي سنتها
قبلها وسنتها بعدىا مثبل ,وأف يم

المصحف يعني :ارتفع حدثو بهذا التيمم.
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يقولوف -مثبل :-إذا تيمم لنفل لم يصل بو فرضا ,صورة ذلك :إذا أصبح إنساف ,وتيمم ألجل أف
يصلي صبلة الضحى ,وتذكر بعد ذلك أنو لم يصل الفجر ,أو العشاء ,فهل يصليها بهذا التيمم
الذي تيممو لنية الضحى ,لنية التطوع ,أو يتيمم لو تيمما جديدا ؟
عند الفقهاء أنو يتيمم تيمما جديدا؛ ألنو تيمم للنافلة ,فبل يصلي بها فريضة ,وىذا على القوؿ
بأف التيمم مبيح ,ولعل األقرب أنو رافع ,يعني التيمم قيل :إنو يرفع الحدث رفعا مؤقتا ,وقيل :إنو ال
يرفع الحدث في الواقع ,ولكنو يبيح العبادة ,ومبيح ال رافع ,فإذا قيل :إنو مبيح ,فمن تيمم لنافلة لم
يصل فرضا ,وإذا قلنا :إنو رافع -ولعلو األقرب -فإنو يصلي فروضا ونوافل ,ولو كانت نيتو أف يصلي
صبلة نافلة كالضحى ,وذلك ألنا قلنا :إنو ارتفع حدثو ,فإذا ارتفع فبل يعود إال بموجب.
نية التيمم
يقوؿ :إذا نو نفبل ,أو أطلق ,ولم ينو نفبل ,وال فرضا بل تيمم بإطبلؽ .
ولكن عرفنا أف الصحيح أنو إذا تيمم لنافلة صلى بها فرضا.
يبطل التيمم بخروج الوقت ,ىذا ىو المشروع ,وذلك ألنو حدد الوقت ,فإذا -مثبل -تيممت
لصبلة ا لعصر ,وغربت الشم  ,وأنت على تيممك لم ينتقض ,لم تأت بناقض من نواقض الوضوء,
جدد التيمم للم رب ,وإذا تيممت للم رب ,وأنت ال تجمع ,وجاء وقت العشاء جدد التيمم
للعشاء ,وىكذا ...يبطل بخروج الوقت؛ وذلك ألنو طهارة ضرورية ,تتحدد بقدرىا.
كذلك يبطل بمبطبلت الوضوء ,يعني :بخروج ريح ,أو بوؿ ,أو غائط ,أو دـ ,أو بأكل لحم
اإلبل ,أو نحو ذلك يبطل بها ,ويبطل -أيضا -بوجود الماء؛ ألنو محدد بفقد الماء ,فإذا وجد
الماء ,إذا كاف التيمم ألجل فقده ,فإنو يبطل ,فإذا حضر الماء بطل التيمم -كما يضرب ذلك مثبل
 اختلف فيما إذا وجد الماء ,وىو في الصبلة ىل يستمر في صبلتو ,أو يقطعها؟األكثروف على أنو يقطعها ,وقوؿ ثاف :إنو يستمر فيها ؛ ألنو دخلها بطهارة ,ولم يوجد ما يبطل
ىذه الطهارة ,على ىذا إف استمر فبل بأس ,ولكن األولى أف يقطعها ويتوضأ.
تأخير التيمم رجاء وصوؿ الماء
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وسن لراجي الماء تأخيره آلخر وقت مختار .
"راجيو" :يعني :راجي الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار ,تعرفوف أف وقت الصبلة
ينقسم إلى قسمين كالعصر والعشاء ,وقت اختيار ,ووقت ضرورة ,فوقت االختيار إلى أف يصير ظل
كل شيء مثلو ,فإذا كنت -مثبل -تسير في الطريق ,ودخل عليك وقت العصر ,إذا قلنا -مثبل -إنو
يدخل وقت العصر الساعة الثالثة والثلث ,وأنت تمشي يمكن أنك تصل إلى الماء بعد ساعة ,قبل
أف يخرج الوقت ,قبل أف يصير ظل الشيء مثليو ,فاألولى أف تؤخره إلى الساعة الرابعة والثلث مثبل.
فاألولى أف تؤخر التيمم؛ ألنك ترجو أف تصل إلى الماء ,أو أرسلت من يأتي بالماء ,وتنتظره فإف
خرج وقت االختيار ,أو خفت أف يخرج لك أف تتيمم ,كذلك -مثبل -لصبلة الظهر ,إذا أرسلوا
واردا ,ثم أملوا أنو يأتيهم قبل الساعة الثانية -مثبل -فإنهم ينتظرونو ,حتى يؤدوا الصبلة بماء.
عدـ الماء والتراب أو لم يمكنو استعمالهما
يقوؿ :من ع دـ الماء والتراب ,أو لم يمكنو استعمالهما صلى الفرض ,فقط على حسب حالو وال
إعادة .
عدـ الماء والتراب ,يعني :مثبل  ,المحبوس ونحوه ال يجد ماء ,وال ترابا في ىذه الحاؿ ىو
معذور ,إذا صلى بدوف وضوء وال تيمم ,ولكن إذا تيسر لو أف يجده ,فلو أف يتيمم على الببلط
ونحوه ,في ىذه الحاؿ يقولوف :يقتصر على الفرض ,فبل يصلي نوافل؛ ألف طهارتو ناقصة ,وكذلك -
أيضا -يقتصر على المجزي ,يقرأ الفاتحة فقط ,وال يقرأ معها سورة ,ويقتصر من التسبيح على
سبحاف ربي العظيم واحدا ,وسبحاف ربي األعلى واحدا ,ىكذا قالوا.
ولعل الصواب أنو يصلي صبلة كاملة ,وأنو يصلي نوافل؛ وذلك ألنو معذور بفقد التراب ,وال
إعادة عليو.
ويقولوف :ال يقرأ في غير صبلة إف كاف جنبا ,إذا كاف جنبا ,ولم يجد ماء وال ترابا ,وصلى فإنو
يقرأ في صبلتو ,وال يقرأ خارج الصبلة.
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إزالة النجاسة
الدىن المتنج
وقولو :وكذا دنها .
والفصل الذي بعده يتعلق بإزالة النجاسة:
النجاسة مثل الدـ والبوؿ وال ائط والقيء والخمر والصديد والميتة ولحمها ,وما يتعلق بها ,وسؤر
الكلب ولعابو ونحو ذلك ,ىذه تسمى نجاسات ,ىذه نجاسات عينية ,ويشترط للصبلة إزالة النجاسة
وتطهيرىا وتجنبها ,ومن صلى ,وعليو نجاسة لم تصح صبلتو ,إذا كاف قادرا على إزالتها.
النجاسة إما أف تكوف على األرض ,أو على الثوب ,أو على اإلناء ,أو على البدف ,فإذا كانت
على األرض ,أو على ما اتصل باألرض كالببلط مثبل ,أو الفراش الملتصق باألرض ,ال يمكن رفعو,
أو على الجدراف ونحوىا متى تطهر؟
بزواؿ عين النجاسة وآ ثارىا بالماء ,إذا زاؿ عين النجاسة :جرمها وزاؿ أثرىا ,مشهور أنو



اكتفى في نجاسة بوؿ اإلعرابي بصب الماء عليها  ,مكاثرتها ,جاء بدلو بسجل من ماء ,وىو الدلو
وصب عليها ,ومن المعلوـ أف الدلو يكاثرىا كثيرا ,فتطهر ,فإذا كاف لها جرـ كالدـ وال ائط ونحوىا,
فبل بد من زواؿ جرمها ,زواؿ حمرة الدـ مثبل ,أو صفرة القيء والصديد ,فإذا زاؿ جرمها وأثرىا
طهر ,وال حاجة إلى عدد.
من الثاني :بوؿ ال بلـ الذي لم يأكل الطعاـ بشهوة ,يكتفى بصب الماء عليو ,دوف فرؾ وتكرار,
وأما إذا أكل الطعاـ بشهوة ,فإنو ي سل ك يره حتى يطهر أثره ,بخبلؼ بوؿ األنثى ,ولو لم تأكل
الطعاـ؛ ألنو ي سل كبوؿ الكبير ,وبخبلؼ غائط الص ير ,فإنو ي سل ,الرخصة والتخفيف إنما ىي في
بولو بشرط أال يشتهي الطعاـ.
وألحقوا قيأه بو ,يعني :إذا تقيأ الص ير ,إف قاء -مثبل -لبنا فإنو -أيضا -ي مر بالماء ,ي مر
يعني :يكاثر بالماء ,يصب عليو صبا دوف دلك ,أما بقية النجاسات ,فاشترطوا لها سبع غسبلت,
واستدلوا بحديث عن ابن عمر



أمرنا ب سل األنجاس سبعا
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والصحيح أف جميع النجاسات ال يشترط ل سلها عدد ,بل الحكم واحد ,إذا زالت عين النجاسة
بالماء اكتفي بذلك دوف عدد؛ وذلك ألنها لو لم تزؿ بالسبع زيد حتى تزوؿ ,لو لم يزؿ -مثبل -أثر
الدـ ,أو ال ائط بسبع غسبلت غسل ثمانيا ,أو تسعا ,أو نحو ذلك حتى يزوؿ أثرىا؛ وذلك ألف
القصد إزالة أثرىا وبو تطهر.
يستثنى من ذلك نجاسة الكلب ,نجاسة الكلب ورد فيها العدد ..الحديث الصحيح  إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم ,فلي سلو سبعا إحداىن بالتراب  وفي حديث آخر  إذا شرب الكلب
في إناء أحدكم ,فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب



الفقهاء ألحقوا بو الخنزير ,وذلك

لنجاستو ,وخبثو ,ولعل الصواب أنو ال يلحق بو شيء ,ال يلحق بو الخنزير وال غيره ,وال الحمار -
مثبل -وال األسود وال السباع ,يختص الحكم بالكلب ,وىذا لحكمة فيو ظهرت أخيرا ,أف في لعابو
جراثيم خفية ,ص يرة ال تزوؿ إال بتكرار غسلو بالتراب ,ىكذا ذكر لنا بعض المشايخ ,فالخنزير لي
مثلو ,ثم اختلفوا في بقية نجاسة الكلب ,ىل ت سل سبعا ,يعني :بوؿ الكلب ,وروثو في إناء ,أو
نحوه ,ىل ي سل سبعا ,أو يكتفى ب سلو حتى يزوؿ أثر النجاسة؟
األقرب أنو ال يحتاج إلى سبع ,وال إلى تراب ,بل ي سل إلى أف يزوؿ أثر النجاسة وعينها ,يعني:
كسائر النجاسات ,أي كالخنزير ,وبوؿ الكلب ودمو ,يعني :كلها ت سل إلى أف يزوؿ األثر ,وال
حاجة إلى التسبيع إال في لعابو ,يعني :إذا شرب من اإلناء ,ثم إنهم قالوا :ال بد من زوالها ,فدؿ
على أنو ال بد من زواؿ النجاسة ,إذا زالت النجاسة بعد غسلها لم يضر اللوف ,أو الريح قد يكوف -
مثبل -كأنو لم يزؿ لونها ,يقولوف :ال يضر اللوف ,ورد أنو   أمر ب سل الدـ من الثوب
سئل عن دـ الحيض يصيب الثوب فقاؿ :تحتو





يعني :ألف عليو جرـ ,تحتو ,حتى يتساقط ما

تجمد منو ,ثم تقرصو بالماء ,تصب عليو ماء ,وتدلكو جيدا برؤوس األصابع ,ثم تنضحو أي ت مره
بالماء ,وفي حديث آخر أنو قاؿ  :يكفيك الماء ,وال يضرؾ أثره . 
لو بقي أثره ,لو أصاب الثوب األبيض -مثبل -دـ من جرح ,أو نحوه ,ثم إنو غسلو بالماء,
ولكن بقي سواده ,لم يضر ,إذا بقي شيء ال يزيلو الماء ,ال يشترط صابوف وال مزيل ,إذا غسل
بالماء ,وبقي شيء ال يزيلو الماء ,وكذلك لو بقي ريح عجز عن إزالتها ,فبل يضر.
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من النجاسات الخمر ,سماىا اهلل -تعالى -رجسا ,والرج  :ىو النج  ,فكل شيء وصف بأنو
رج


إذا كاف من السوائل ,فإنو نج

العين ,وسماىا النبي  خبيثا بقولو  :الخمر أـ الخبائث

فعلى ىذا تكوف نجسة ,ولو كاف أصلها طاىرا ,مصنوعة من التمر -مثبل -ومن العنب ,ومن

العسل ,ومن الزبيب ومن الشعير ,ومع ذلك فإنها إذا كانت مسكرة ,فهي نجسة.
إذا انقلبت خبل بنفسها طهرت ,يعني :الخل طعاـ مفيد طاىر ,يصلح إداما ,كما في الحديث


نعم اإلداـ الخل



خل التمر ,أو خل الزبيب ,أو نحو ذلك ,فإذا انقلبت بنفسها ,فإنها

تطهر ,وأما إذا عالجها حتى تخللت فبل تطهر ,ألنو مأمور بإراقتها فورا ,فإذا نقلها -مثبل -من الظل
إلى الشم

حتى تتخلل ,أو طبخها مثبل ,أو جعل فيها دواء حتى يخللها ,فإنها تبقى على نجاستها,

دنها :يعني :ظرفها الذي ىي فيو ,سواء كاف من الجلود ,أو من الخشب ,إذا تخللت طهر ذلك
الدف.
وىل يطهر الدىن المتنج ؟ أو المتشرب نجاسة؟ ال يطهر؛ وذلك ألنو ال يمكن غسلو ,لكن
الصحيح أنو إذا وقعت فيو نجاسة ,فإنها تلقى وما حولها ,ويطهر الباقي ,سئل النبي
سقطت في سمن وماتت ,فقاؿ:



ألقوىا وما حولها وكلوا سمنكم





عن فأرة

ألنها إذا ماتت ,فهي

نجسة ,فتلقى وما حولها.
واختلف ىل ىناؾ فرؽ بين المائع والجامد ؟ والصحيح أنو ال فرؽ ,تلقى وما حولها ولو كاف
جامدا ,وفي الرواية التي فيها التفريق غير صحيحة ,والحاصل أنو إذا كاف دىن متنج كلو ,فإنو ال
يطهر ,وكذلك بالطريق األولى إذا كاف نج

العين كشحم الميتة ,فإنو يعتبر نجسا ,وال يمكن تطهيره

 ,أو كذلك إذا تشرب الدىن بالنجاسة ,يعني :امتزجت بو ,فبل يمكن تطهيره.
يسير الدـ
يعفى في غير مائع ومطعوـ عن يسير دـ نج

من حيواف طاىر .

" يعفى عن يسير دـ نج " :يعني نقطة ,أو نقطتين -مثبل -في الثوب ,أو على البدف ,أو على
البقعة يسير دـ نج  ,إذا كاف من حيواف طاىر يعني :دـ إنسػاف -مثبل -أو دـ حيواف طاىر كالدـ
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المأكوؿ كاإلبل والبقر وال نم والدجاج ,ونحو ذلك بخبلؼ دـ من كلب ,أو من خنزير ,أو من
حمار ,فإنو ال يعفى عن يسيره؛ ألنو نج

في الحياة ,فكذا فضبلتو ,فبل يعفى عن الكثير ,ويعفى ػ

أيضا -ػ عن القليل اليسير ,وما أشبهو ,إذا كاف الدـ اليسير في المائعات ,فبل يعفى عنو ,إذاسقطت نقطة دـ في الماء ,فبل يشرب ,وال يتوضأ بو بل تزاؿ ,أو يصب منها إلى أف يزوؿ صب ها,
وكذلك المطعومات ال تأكل إذا وقعت النقطة ,أو النقطتاف -مثبل -على خبزة ,فهذه الخبزة التي
وقعت عليها النقطة تزاؿ ,ويزاؿ أثرىا.
يقوؿ" :ال دـ سبيل" دـ السبيل :مثل د ـ الحيض ,أو الذي يخرج من الدبر فإف نجاستو أشد,
فبل يعفى عن يسيره ,إال من الحيض؛ لكونو ضرورة؛ فإنو يعفى عنو.
الحيوانات التي لي
يعني :الدابة التي لي

لها دـ إذا ماتت تعتبر طاىرة مطلقا ,ما ال نف

لو سائلة ,النف

ىنا الدـ,

فيها دـ يتقاطر إذا قتلت ,تعتبر طاىرة إذا ماتت في الطعاـ ,أو ماتت في

الماء ,ويستدؿ بحديث الذباب ,واألمر ب م

الذباب ,فالذباب لي

لو نف

سائلة ,وكذا البعوض

والذر ,والنمل ,والفراش بأنواعو ,والزنابير ,وأشباىها ,والعقرب ونحوىا ,ىذه الدواب إذا ماتت لي
لها دـ.
ويلحق بها القمل والبراغيث والبعوض طاىرة إذا ماتت.
عندنا المسكر المائع نج  ,يعني :المسكر إما أف يكوف مائعا ,أو غير مائع ,تختص النجاسة
بالمسكر المائع ,وىو الذي -مثبل -يشرب ,فأما -مثبل -المخدرات ,أو غير المائع مثبل,
كالحبوب التي تخدر ,أو تسكر ىذه ال يحكم بنجاستها؛ ألنها لي
الطيور ,نج

مائعة ,كذلك ما ال يؤكل من

مثل :الرخم وال راب والعقاب ,والصرد ,والهدىد ,ىذه ال تأكل ,فهي نجسة إذا ماتت

في الماء ,لها حكم النجاسة.
وكذلك -أيضا -البهائم مما فوؽ الهرة ,يعني :البهائم التي ال تؤكل كالكلب والذئب والسباع,
والثعالب ,وما أشبهها .يعفى عن الهرة للضرورة أف سؤرىا طاىر ,كما ورد ذلك في الحديث ,وكذلك
ما يبتلى بو كثيرا كالفأرة ,إذا وقعت ,ولم تمت في الماء,أو في الدىن ,فإنها طاىرة ,كذلك لبن ما ال
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يؤكل لحمو ,كلبن الحمر ,ولبن الكبلب نج  ,وكذلك منيها ,وكل ما ال يؤكل إال اآلدمي ,معلوـ إف
لبن اآلدمية طاىر ,كذلك مني اآلدمي فيو خبلؼ ,المني فيو خبلؼ ىل ىو طاىر أـ ال؟
المشهور :أنو طاىر ,واالحتياط أنو إذا كاف يابسا يفرؾ ,إذا وقع على الثوب مني االحتبلـ ,وإف
كاف رطبا فإنو ي سل ,ألنو ورد غسلو وورد فركو.
وكذلك بيض ما ال يؤكل كبيض النسور ,وبيض ال راب والحدأة ,وما أشبهها ,وكذلك بولها
وروثها ,وكل ما لي

بمأكوؿ اللحم ,يعتبر نجسا .ومنو طاىرة مما ال دـ لو سائل ,إذا لم يكن لو دـ

سائل ,فإنو طاىر ,ومن لي

لو دـ مثل الفراش والبعوض وما أشبهها.

وطين الشوارع :كثيرا ما تجدوف في الشوارع مياىا ومستنقعات ,األصل فيها أنها طاىرة كطين
الشوارع وال مستنقعات فيها ,فإف علمت نجاستو ,فهو نج  ,ففي بعض الببلد يكوف ماء البيارات
يخرج على وجو األرض ,يحكم بأنو نج .
أما ما يتسرب مثبل -من المياه ,أو من الخزانات ونحوىا ,ثم يستنقع في األسواؽ والطرؽ,
فاألصل طهارتو.
فصل في الحيض

فصل :في الحيض:
ال حيض مع حمل وال بعد خمسين سنة ,وال قبل تماـ تسع سنين ,وأقلو يوـ وليلة وأكثره خمسة
عشر ,وغالبو ست ,أو سبع ,وأقل طهر بين حيضتين ثبلثة عشر ,وال حد ألكثره ,وحرـ عليها فعل
صبلة ,وصوـ ,ويلزمها قضاءه ,ويجب بوطئها في الفرج دينار ,أو نصفو كفارة ,وتباح المباشرة فيما
دونو ,والمبتدأة تجل

أقلو ,ثم ت تسل وتصلي ,فإف لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت -أيضا -إذا

انقطع ,فإف تكرر ثبلثا فهو حيض ,تقضي ما وجب فيو ,وإف أيست قبلو ,أو لم يعد ,فبل ,وإف جاوزه
فمستحاضة ,تجل

المتميز إف كاف ,وصلح في الشهر الثاني ,وإال أقل الحيض حتى تتكرر

استحاضتها ,ثم غالبة.
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ومستحاضة معتادة تقدـ عادتها ويلزمها ونحوىا غسل المحل وعصبو ,والوضوء لكل صبلة إف
خرج شيء ونية االستباحة ,وحرـ وطؤىا إال مع خوؼ زنا ,وأكثر مدة النفاس أربعوف يوما ,والنقاء
زمنو طهر يكره الوطء فيو ,وىو كحيض في أحكامو غير عدة وبلوغ. .
نكمل الفصل الذي في الحيض ,وىو آخر كتاب الطهارة:
الحيض يختص بالنساء ,ولكن تهم معرفتو؛ وذلك ألف طالب العلم ال بد أف يعرؼ أحكاـ ما
جاء في الشرع .يتعلق بو كثير من األحكاـ ,ويتعلق بو تحريم وطء الحائض في الفرج ,وكذلك
االعتداد إذا طلقها زوجها تكوف عدتها بالحيض ثبلثة قروء ,إذا كانت تحيض ,وكذلك الرجعة في
زمن العدة ,يتعلق بو مما يختص بالمرأة ,أنها ال تصوـ ,وال تصلي وال تطوؼ ,وال تم

المصحف,

وال تقرأ القرآف إال لضرورة ,وال تدخل المسجد ,وال تلبث فيو .وأحكامو معروفة ,وأدلتها:
فأوال :ال حيض مع حمل ,لماذا ال تحيض الحامل؟.
ألف الدـ ينصرؼ غذاء للجنين ,يت ذ بو الحمل ما داـ في بطن أمو ,يت ذ بو مع سرتو ,ىذا
الدـ الذي ىو دـ الحيض ,إذا علق بالحامل توقف خروجو ,وانصرؼ غذاء للجنين ,فإذا ولدت
خرج الدـ المتبقي الزائد عن غذاء الجنين ,وسمي دـ نفاس ,الدـ الزائد المحتب

في الرحم ,فإذا

انقطع دـ النفاس توقف الدـ ,إذا كانت ترضع ,ينقلب لبنا؛ ولهذا المرضع ال تحيض إال قليل ,يعني:
بعض النساء تكوف بنيتها قوية ,وجسدىا وبدنها قوي ,وخلقتها قوية كبيرة ,ودمها كثير ,فتحيض ولو
كانت ترضع ,وال الب أنها إذا كانت ترضع من صدرىا طفلها ,فإنها ال تحيض ,بل ينقلب الحيض
الذي ىو ىذا الدـ لبنا ,يت ذ بو الجنين ,يت ذ بو الولد لبنا.
فإذا لم تكن حامبل وال مرضعا ,فإف ىذا الدـ يجتمع في الرحم ,وال يكوف لو مصرؼ ,فيخرج
في أوقات معينة ,إذا اجتمع في الرحم إلى حد محدد ,خرج بعد ذلك في أياـ متتابعة ,ولو أحكاـ,
فبل بد من معرفة أحكامو.
يقولوف  :ال تحيض بعد الخمسين سنة ,يعني :ىذا ىو ال الب أنها ال تحيض إذا تم لها خمسوف
سنة ,ولكن قد يوجد من تحيض ,وىي بنت خمسين ,وربما إلى خم
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قوة البنية والجسم ,قوة الجسم وقوة البدف ,فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في ثماف وأربعين ,أو
تسع وأربعين ,أو خمسين ,وغيرىا قد يستمر إلى خم

وخمسين ,أو نحو ذلك.

أوؿ سن تحيض فيو تسع سنين ,وإف كاف نادرا ,وسبب تبكير الحائض إلى الفتاة ىو قوة البنية,
إذا كانت مثبل -قوية يعني :كبيرة البدف عادة ,أنها في األزمنة التي تكثر فيها الخيرات ,وتكثر فيها
النعم ,تشب الطفلة شبابا سريعا ,وتراىا مثبل -بنت تسع سنين ,وتعتقدىا بنت خم

عشرة ,أو

ثبلث عشرة ,فتحيض في سن مبكرة ,أقل ما تحيض فيو تماـ تسع سنين.
مدة الحيض أقلها يوـ وليلة ,يعني :أقل ما وجد ,ثم تطهر ,وأكثر ما وجد خمسة عشر يوما,
يعني :أكثر ما وجد أنها تبقى خمسة عشر يوما ,ثم تطهر ,وأكثر النساء وأغلبهن ستة أياـ ,أو سبعة
أياـ ,ىذا ىو األغلب.
أقل الطهر بين الحيضتين ثبلثة عشر يوما ,روي أف امرأة جاءت إلى علي وقالت :إنها قد
اعتدت في شهر .بعدما طلقها زوجها ,فأنكر ذلك ,وقاؿ لو قاضيو :إف جاءت بشاىد يشهد لها من
أىل بيتها ,وإال فهي كاذب ة ,فدؿ على أنها قد تحيض في الشهر الواحد ثبلث حيضات ,يعني يوـ
واحد ,ثم تطهر ,ثبلثة عشر يوما طهر ,اليوـ الخام

عشر حيض ,والسادس عشر وما بعده إلى

ثمانية وعشرين طهر ,التاسع والعشرين حيض ,فتحيض في تسعة وعشرين يوما ثبلث مرات ,وإف كاف
ذلك نادرا.
فهذا معناه أف أق ل الطهر بين الحيضتين ثبلثة عشر يوما ,وال حد ألكثره ,يعني :قد تبقى بعضهن
شهرين ,أو خمسة أشهر ما رأت الدـ.
الحائض ال تصلي وال تصوـ ,حراـ عليها ,وتقضي الصوـ ,وال تقضي الصبلة ,كما ذكرت ذلك
عائشة؛ وذلك ألف الصبلة تتكرر ,ويشق قضاؤىا ,قد تحيض مثبل -في الشهر نصفو ,ويشق عليها
أف تقضي صبلة نصف شهر ,أما الصياـ ,فإنو ال يتكرر ,إنما ىو في السنة مرة.
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يحرـ وطؤىا في الفرج؛ وذلك لقولو تعالى-
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والمحيض يراد بو مجر الدـ من الفرج.
من وطئها ,فعليو كفارة ,إذا أولج في الفرج ,وىي حائض ,فعليو كفارة ,دينار ,أو نصفو ,لم يثبت
في ذلك حديث صحيح ,الحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنو موقوؼ على ابن عباس ,أو
غيره ,فؤلجل ذلك ذىب بعضهم ,كشيخ اإلسبلـ إلى أنو ال كفارة ,ال يلزمو كفارة؛ وذلك ألنو لم
يثبت فيو حديث مرفوع ,ولكن حيث جاء صحيحا موقوفا عن ابن عباس ,فابن عباس ال يقولو برأيو,
وال يتخرص؛ ولذلك يلزموف من وطئها في الحيض أف يكفر.
قالوا :إف كاف في أوؿ الحيض فدينار ,وإف كاف في آخره فنصفو ,والدينار قطعة من الذىب
يتعامل بها ,تقدر بأنها أربعة أسباع الجنيو السعودي ,يعني :إذا وطئها في أوؿ الحيض ,تصدؽ بقيمة
أربعة أسباع الجنيو ,إذا كاف صرؼ الجنيو سبعمائة ,تصدؽ بأربعمائة ,وإف كاف في آخره تصدؽ
بنصفو أي بمائتين.
يجوز-أيضا -أف يباشرىا فيما دوف الفرج ,كاف النبي-صلى اهلل عليو وسلم -إذا حاضت المرأة
يأمرىا ,أف تأتزر أي :تلب

إزارا ,وتجعلو فوؽ بطنها من السرة إلى الركبة ,ويباشرىا فيما دوف ذلك.

ويجوز -أيضا -أف يباشرىا فيما دوف الفرج ,الممنوع -مثبل -ىو اإليبلج ,في الفرج؛ ألنو محل
النجاسة



. )2(      

تكلم العلماء عن المبتدئة ,التي ابتدأىا الحيض ماذا تفعل؟.
أوؿ ما يأتيها الحيض ,يقولوف :تجل

أقلو ,ثم ت تسل ,وتصلي ولو كاف الدـ معها جار ,أقلو يوـ

وليلة؛ مخافة أف الزائد دـ عرؽ ,ثم إذا انقطع قبل أكثر ..قبل خمسة عشر يوما ,اغتسلت مرة ثانية,
وتفعل ذلك في ثبلثة أشهر ,مثبل في الشهر األوؿ ت تسل بعد يوـ ,فإذا انقطع بعد خمسة أياـ

سورة البقرة آية 1 - .666 :
سورة البقرة آية 2 - .666 :
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اغتسلت مرة ثانية ,في الشهر الثاني كذلك ت تسل بعد يوـ ,فإذا انقطع بعد خمسة أياـ مع اليوـ
يعني :ستة ,اغتسلت ثانية ,وىكذا في الثالث.
فإذا انقطع بعد خمسة أياـ اغتسلت مرة ثانية  ,في الشهر الثاني كذلك ت تسل بعد يوـ  ,ثم إذا
انقطع بعد خمسة أياـ مع اليوـ يعني ستة اغتسلت ثانية وىكذا في الثالث  ,ففي الرابع تجل

الستة

؛ ألنها تكررت ثبلثة أشهر فدؿ على أنها كلها حيض  ,ولكن القوؿ الثاني أنو ال يشترط أف تتكرر بل
حكمها حكم غيرىا  ,إذا رأت الدـ الذي يصلح أف يكوف دـ حيض فبل تصل حتى ينقطع  ,إال إذا
تعد خمسة عشر يوما  ,وذلك ؛ ألف األصل ىو دـ الحيض  ,وأنو ال فرؽ بين المبتدئة وغيرىا ,
ذكروا أف المبتدئة إذا أيست قبلو أـ لم يعد  ,فبل  ,يعني مثالو :إذا اغتسلت بعد يوـ .
وقلنا :الخمسة األياـ األخر صلى فيها وصومي  ,فصامت نذرا أو قضاء ثم تكرر ىذا منها
كأنها تطهر وينقطع الدـ بع د ستة أياـ  ,تبينا أف ىذا كلو حيض  ,ستة األياـ  ,وتبينا أنها صامت
النذر أو صامت القضاء وىي حائض  ,ماذا نفعل؟ نأمرىا بأف تقضي ما صامتو ؛ ألنو تحقق أنها
صامت في أياـ حيض  ,إال إذا أيست  ,بل ت سن اإلياس  ,أو لم يعد  ,انقطع الدـ ولم يعد ولو
كانت ص يرة  ,فبل قض اء عليها ؛ ألنها صامتو فبل يلزمها أف تصومو مرة ثانية  ,إذا تجاوز خمسة
عشر يوما  ,المبتدئة فهي مستحاضة  ,المستحاضة لها ثبلث حاالت:
الحالة األولى :أف تكوف لها عادة  ,مثبل إذا استمر الحيض معها عشر سنين يأتيها من أوؿ
الشهر وينقطع في اليوـ السابع  ,ثم اختلط عل يها األمر بعد عشر سنين  ,نقوؿ :ىذه تعدي بعادتها
 ,فتجل

من أوؿ الشهر إلى اليوـ السابع لكل شهر  ,حتى تشفى من ىذا االختبلط  ,تقدـ عادتها

 ,فإذا لم يكن لها عادة  ,تارة يكوف حيضها خمسة وتارة يكوف عشرة  ,وتارة ثمانية  ,تارة يكوف في
أوؿ الشهر  ,تارة يكوف في آخر الشهر  ,تارة في وسطو  ,ماذا تفعل ؟
تعمل بالتمييز  ,التمييز ىو :أف تفرؽ بين دـ الحيض ودـ االستحاضة  ,ال الب أف دـ الحيض
يكوف غليظا  ,واالستحاضة يكوف رقيقا  ,أو الحيض يكوف أسود واالستحاضة يكوف أحمر  ,وقد
يكوف ب ير ذلك والنساء يعرفن ذلك  ,فتعمل بالتمييز  ,التمييز الصالح  ,فإذا لم يكن لها تمييز ,
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امتزج الدـ ولي

لها عادة  ,وتسمى المتحيرة  ,فهذه تجل

عادة نسائها من كل شهر ستة أياـ ,

سبعة أياـ  ,عادة أمها وأختها وأخواتها ,ونحوه .
يقوؿ :تجل

التمييز إف كاف وصلها في الشهر الثاني  ,فإف لم يصلح جلست أقل الحيض حتى

ت تكرر استحاضتها من غالبو  .يعني إذا كانت مستحاضة جلست أقل الشهر  ,الذي ىو يوـ وليلة ,
حتى تتكرر استحاضتها  ,فإذا تكررت استحاضتها ولم تميز وأطلق عليها الدـ  ,قد يطلق عليها سنة
سنتين ,ثبلث  ,أو أكثر  ,ىذه إذا لم يكن لها تمييز أـ لم يكن لها عادة تجل

غالبو  ,غالب

الحيض ستة أياـ أو سبعة أياـ والمستحاضة المعتادة تقدـ عادتها فرضنا أنها تقدـ العادة فإف لم يكن
لها عادة فالتمييز  ,فإف لم يكن لها عادة وال تمييز ف الب الحيض من كل شهر .
المستحاضة إذا أرادت أف تصلي ت سل المحل  ,ت سل فرجها وتعصبو  ,وتتوضأ لكل صبلة إال
إذ ا لم يخرج بين الصبلتين شيء  ,وتنوي بالوضوء استباحة الصبلة  ,ويحرـ على زوجها وطؤىا إال
إذا خاؼ الزنا  ,إذا لم يستطع أف يملك نفسو وخشي على نفسو العنت  ,فجاء في حديث أكثر
العلماء قالوا :للضرورة يجوز وطؤىا .
النفاس:
عرفنا أنو الدـ الذي يخرج بعد الوالدة  ,واختلف في أكثره  ,فقيل :أكثره أربعوف يوما  ,وقيل:
ستوف يوما  ,أف يوجد من تحيض  ,أو من يكوف معها دـ بعد األربعين  ,ولكن ذلك نادر  ,وإذا
طهرت فإنها تصلي  ,يعني بعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الوالدة  ,وبعضهن قد تبقى
خمسين يوما ما طهرت  ,فمتى كاف الدـ مستمرا وىو مثل دـ النفاس فإنها تجلسو ولو زاد عن
األربعين  ,وأما إذا ما بقي معها إال صفرة بعد األربعين أو كدرة أو نجاسة من مياه أو نحو ذلك فإنها
تصلي  ,وأما الوطء الصحيح أنو يكره وطؤىا قبل األربعين ولو طهرت  ,وىكذا كرىوا  ,ولعل
الصواب أنو يجوز إذا انتظرت طهرا كامبل ورأت النقاء وصلت وصامت فبل مانع من وطئها ,
يقوؿ :النقاء زمنو طهر ػ مثبل ػ إف طهرت بعد عشرين يوما فهذا الزماف الذي بعد العشرين طهر ؛
ألنو نقاء  ,إال أنو يكره الوطء فيو  ,فإف فعل فبل بأس .
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النفاس مثل الحيض في أحكامو يعني أنها ال تصلي وال تصوـ وال تم

المصحف  ,وال تدخل

المسجد وال تطوؼ بالبيت وال يجوز وطؤىا إلى آخره  ,إال العدة  ,العدة تعتد بالحيض  ,وأما
النفاس فبل يعد من األقراء  ,وكذلك البلوغ  ,فيعرؼ بلوغ المرأة بالحيض  ,وال يعرؼ بلوغها  ,وال
يكوف النفاس عبلمة على البلوغ ؛ وذلك ؛ ألنها بل ت بمجرد الحمل  ,مجرد ما حملت حكم
ببلوغها .
ىذا ما يتعلق بالحيض على وجو االختصار  ,وتطالع لها المبسوطات قد تكلم العلماء وتوسعوا
فيو .
السبلـ عليكم ورحمة اهلل  الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا
محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين  ,قرأنا الليلة الماضية في التيمم  ,اشتراط أف يكوف المتيمم بو
ترابا وأف الصحيح جواز التيمم بالرمل ونحوه  ,واشتراط اإلباحة وأف الصحيح جواز أو ارتفاع
الحدث بالتيمم بتراب غير مباح كاألرض الم صوبة ونحوىا  ,وكذلك مر بنا أيضا في مبطبلت التيمم
الخبلؼ في بطبلف التيمم بخروج الوقت  ,وأف االحتياط أف يتيمم لكل صبلة كذلك من عدـ الماء
والتراب ذكروا أنو يصلي على حسب حالو ويقتصر على المجزئ  ,يعني ال يقرأ زيادة عن الفاتحة وال
يسبح أكثر من واحدة  ,وال يقرأ في غير الصبلة إذا كاف جنبا  ,وأف الصحيح أنو مثل غيره ؛ ألنو
يفعل ما يستطيعو  ,كذلك في إزالة ا لنجاسة اشتراط سبع غسبلت في إزالة النجاسة كلها  ,والصحيح
أف إزالة النجاسة يكوف بزواؿ عين النجاسة دوف أي اشتراط عدد  ,ال سبع وال أقل وال أكثر إال في
نجاسة الكلب والمراد بها ولوغو فقط  ,وأما بقية نجاساتو فهي كسائر النجاسات وأف الصحيح عدـ
إلحاؽ الخنزير بالكلب بل ىو ك يره ي سل حتى يزوؿ أثرالنجاسة  ,وجرمها وعينها  ,وكذلك تكلموا
على طين الشوارع  ,والصحيح أنو إذا تحقق أنو نج كالمياه التي تتسرب من البيارات ونحوىا فإنو
نج

 ,وإال فاألصل الطهارة .
كذلك مر بنا في البحث الحيض ذكر أقلو وأكثره وأف الصحيح في المبتدئة أنها ك يرىا إذا رأت

الدـ فماداـ الدـ كثيرا يمشي معها ويجري معها  ,الدـ الذي ىو دـ الحيض  ,فإنها تتوقف عن
الصبلة  ,وال يلزمها أف تتطهر بعد يوـ  ,بل ىي ك يرىا  ,وحدده بخمسة عشر  ,يعني نظرا إلى
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الواقع  ,وإال فلو قدر زيادتو فإنو يعتبر دما  ,ويعتبر حيضا إذا تحقق بأنو مثل دـ الحيض إال إذا
استمر فإنو يكوف استحاضة  ,وأف المستحاضة لها ثبلث حاالت:
األولى :العادة أف ترجع إلى عادتها  ,فإف لم يكن لها عادة فالتمييز  ,التفريق بين دـ الحيض
ودـ االستحاضة  ,فإف لم يك لها عادة وال تمييز فإنها تجل

غالب الحيض من كل شهر أي :ستا

أو سبعا  ,ىذه أىم المسائل الخبلفية في ىذه األواب .
كتاب الصبلة
وجوب الصلوات الخم
نقرأ في كتاب الصبلة وما بعده .


الحمد هلل رب العالمين  ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما

بعد
قاؿ المصنف ػ رحمو اهلل تعالى ػ كتاب الصبلة:
تجب الخم

على كل مسلم مكلف إال حائضا ونفساء وال تصح من مجنوف وال ص ير غير

مميز وعلى وليو أمره بها لسبع وضربو على تركها لعشر  ,ويحرـ تأخيرىا إلى وقت الضرورة إال ممن
لو الجمع بنيتو  ,ومشت ل بشرط لها يحصل قريبا  ,وجاحدىا كافر .
بسم اهلل  ,والحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  ,وعلى آلو وصحبو
األصل أف العلماء يبدأوف بكتاب الصبلة ولكن بدأوا بالطهارة ؛ ألنها شرطها  ,والعادة أف
الشرط يتقدـ المشروط  ,واستطردوا في كل ما يتصل بالطهارة وفي كل ما لو صلة بإزالة النجاسات
وما أشبهها  ,إف كانت عادة المؤلفين األولين أف يرتبوا كتبهم على ترتيب أركاف اإلسبلـ فيبدأوف
بالشهادتين ثم بالصبلة ثم بالزكاة إلى آخرىا  ,فعل ذلك مسلم في صحيحو ,وكذا البخاري في
تقديمو لئليماف الذي ىو مضموف الشهادتين  ,ثم الصبلة ثم الصوـ  ,إال أف البخاري أخر الصوـ
عن الحج  ,ثم الحج  ,وىذا ىو الترتيب المعتا د  ,ولما كاف التوحيد ىو العقيدة األساسية أفرد بعد
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ذلك بكتب جعلت باسم التوحيد أو اإليماف أو السنة أو الشريعة جعلت كتب التوحيد مفردة
ألىميتها  ,وجعلت بقية األحكاـ مجموعة وقسموا األحكاـ أربعة  ,فبدأوا بالعبادات ؛ ألنها حق اهلل
فإذا انتهوا من العبادات التي ىي حق اهلل بدأوا بالمعامبلت التي فيها كسب الماؿ ؛ ألف اإلنساف
بحاجة إلى كسب الماؿ الذي ىو قوتو والذي ىو مادة حياتو  ,ثم بعد ذلك بالنكاح ؛ ألنو أيضا من
تماـ الضرورات ثم ختموا بالحدود والجنايات ؛ ألنها تنتج عمن كملت عليو النعمة واتسعت نفسو
بعد ذلك بالعدواف وبالظلم .
اآلف نحن في القسم األوؿ الذي ىو العبادات وفي أىمها وىو الصبلة:
الصلوات الواجبة خم كما ىو معروؼ دليلها قولو
في حديث طلحة بن عبيد اهلل  ,وقولو

 

العباد



خم

صلوات في كل يوـ وليلة  فدؿ على أف الصلوات المكتوبة خم



لمعاذ:

خم



صلوات كتبهن اهلل على

فأخبرىم أف اهلل افترض عليهم
 ,وفي حديث اإلسراء

أف اهلل -تعالى -فرض عليو أوال خمسين صبلة  ,ثم إنو طلب التخفيف بإشارة ملموسة حتى جعلها
اهلل تعالى خمسا  ,وقاؿ



ال يبدؿ القوؿ لدي ىي خم

وىي خمسوف



يعني أف من حافظ

عليها فلو أجر خمسين  ,الحسنة بعشر أمثالها .
ىذه الصلوات الخم

واجبة على المسلم  ,الكافر مطالب بشرطها  ,وىو اإلسبلـ فإذا لم

يسلم لم يطالب بها  ,و فيو خبلؼ أصولي  ,ىل الكفار مخاطبوف بفروع الشريعة؟  ,تكلم العلماء
على ذلك في أصوؿ الفقو  ,ورجحوا أنهم مخاطبوف بها ,وإف كانت ال تقبل منهم  ,ويكوف خطابهم
ب معنى زيادة العقوبة عليهم  ,فيقاؿ مثبل :ىذه عقوبتك على الشرؾ وىذه عقوبتك على ترؾ الصبلة ,
وىذه عقوبتك على ترؾ الصوـ  ,وىكذا  ,وإال فإنهم لو صلوا وىم مشركوف ما قبلت منهم وال أثيبوا
عليها  ,ثم معروؼ أف كلمة تجب بمعنى تلزـ  ,فيلزـ المسلم أي :أنها واجبة وجوبا مؤكدا ال تجب
إال على المسلم المكلف .
المكلف ىو البالغ العاقل  ,ىذا تعريف التكليف البالغ العاقل  ,يخرج بذلك الص ير فإنو ال
تجب عليو وأمره بها أمر تعليم وتدريب ويخرج بذلك فاقد العقل وىو المجنوف فإنو مرفوع عنو
الكبلـ حتى يفيق فإف اهلل -تعالى -إنما خاطب بالواجبات من يعقل  ,ومعلوـ أف فاقد العقل ال يفهم
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 ,وال يدري ما يقاؿ لو  ,وال يميز بين الواجب وغيره ,وعبلمة ذلك أنو يفعل األفعاؿ التي ال يقبلها
العقل  ,ولي

معو ما يميز بو  ,بين النافع والضار  ,ويستثنى من ىذا الوصف الحائض والنفساء ,

فيسقط عن الحائض والنفساء كما تقدـ زمن الحيض  ,وزمن النفاس  ,ال تجب عليها الصبلة  ,وال
يلزمها قضاؤىا كما تقدـ في الحيض  ,وتقدـ أف السبب استمرار ىذا العذر وىذه النجاسة ومشقة
القضاء عليها  ,حيث أنو قد يجب قضاء خمسة عشر يوما  ,وأربعين يوما في الحيض  ,فيكوف في
ذلك صعوبة .
صرح بعد ذلك بما ي حترز بو عن مسلم مكلف  ,عرفنا أف مكلف احتراز من مجنوف وص ير فبل
تصح من المجنوف  ,وال يؤمر بها ؛ ألنو ال يحسن وال يفهم وال يدري ما يقاؿ لو  ,وكذلك من
الص ير غير المميز  ,وأما إذا كاف مميزا فإنو يؤمر بها ويكوف أمره بالتدريب حتى يألف ىذه الصبلة ,
وحتى تخف عليو عند التكليف وحددوا الص ر الذي يميز معو بسبع سنين  ,ورد فيو الحديث قولو


مروا أوالدكم بالصبلة لسبع واضربوىم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع  األمر ىنا

لؤلولياء  ,ىل ىو للوجوب أـ لبلستحباب؟ .
النبي -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ لنا:



مروا أوالدكم



ىذا األمر إف قاؿ ذلك إنو

للوجوب يلزـ الولي أف يأمر أوالده ذكورا وإناثا بالصبلة لتماـ سبع  ,ولكن القرينة وىي أنو ما أمر
بالضرب إال لتماـ عشر فدؿ على أف األمر لي

لئللزاـ  ,وإنما ىو للتعليم والتدريب  ,فإذا بلغ سبع

سنين ودخل في الثامنة فإف والده  ,وولي أمره يأم ره  ,ويستدعيو  ,ويأخذ بيده إلى المسجد ويعلمو
ما يلزـ  ,ويعلمو الطهارة  ,ويعلمو اجتناب النجاسة  ,ويعلمو الصبلة  ,بقدر ما يستطيع  ,فيعلمو ما
يقوؿ في القياـ  ,وما يقوؿ في الركوع والسجود ,وما يقوؿ في القعود وفي الرفع من الركوع  ,ويعلمو
الطمأنية في الركوع  ,ويعلمو اإلقباؿ على الصبلرة وعدـ الحركة وعدـ االلتفات  ,ويدربو على ذلك
كما أنو في ىذا السن يحافظ عليو أيضا  ,فيحفظو عن المحرمات  ,ويبعده عن السفو ويبعده عن ما
ىو محرـ أو منكر مثبل  ,كرؤية الصور القبيحة واألفبلـ الخليعة  ,وكذلك مثبل سماع األغاني
والمبلىي  ,وما أشبهها ؛ ألنو في ىذه السن يألف ما يسمع  ,وينطبع في ذاكرتو ما يقاؿ لو ,
80

أخصر المختصرات
ويتدرب على ىذا السماع المحرـ ويكوف ذلك سببا في انحرافو أو في توغل ىذه المنكرات في قلبو
 ,ويصعب بعد ذلك تخليصو  ,يضرب على تركها لعشر  ,وذلك ؛ ألف العشر مظنة البلوغ .
األصل أف أقل ما يبل غ الصبي إذا تم عشر سنين  ,يعني يوجد كثيرا من يحتلم وىو ابن عشر
سنين  ,يعني قد دخل في الحادية أو مثبل يبلغ باإلنبات أو نحوه إذا بلغ عشر سنين فهو مظنة
البلوغ  ,فيضرب على تركها  ,وىل الضرب ضرب تعليم أو ضرب تأديب؟ الصحيح أنو ضرب تعليم
 ,يعني ال يشدد فيو بل يضربو ضرب تعليم حتى يعلم ذلك ؛ ألنو ال يزاؿ في سن الص ر غالبا ,
فيعلمو تعليما وفيو شيء من الشدة  ,ىذا ما يتعلق بمن تلزمو .
تأخير الصبلة
بعد ذلك يقوؿ :ويحرـ تأخيرىا إلى وقت الضرورة .
يحرـ وذلك ؛ ألنها ال تأخر إال للضرورة  ,يأتينا وقت الضرورة في صبلة العصر  ,والعشاء  ,إال
لمن لو الجمع بنيتو  ,إذا كاف يجوز لو الجمع مثبل إنساف سائر في الطريق  ,ودخل عليو وقت
الضرورة وىو مستمر في السير ويحب مواصلة السير  ,دخل عليو وقت العصر  ,ومشت ل أيضا
بالسير ويحب مواصلة السير  ,خرج وقت االختيار  ,الذي سيترؾ كل شيء إليو استمر في سيره
حتى صار وقت الضرورة  ,قبل ال روب مثبل بنصف ساعة أو بثلث ساعة  ,وقف صلى ثنتين في
وقت الضرورة أي في آخر وقت العصر الذي ىو وقت الضرورة  ,وكذا لو كاف سائرا في الليل وشق
عليو النزوؿ وأراد مواصلة السير فلم ينزؿ إال في آخر الليل فإنو يجوز لو ؛ ألف ىذا لو عذر في
التأخير فأما اإلنساف المقيم  ,فبل يجوز أف يؤخر العصر إلى قرب ال روب  ,لما ورد في ذلك من
قولو

 

تلك صبلة المنافق يرقب الشم

يذكر اهلل فيها إال قليبل

حتى إذا كانت بين قرني شيطاف قاـ فنقر أربعا ال



يعني أنو فرط في الوقت  ,وأخره  ,أخر صبلة العصر إلى أف قرب

ال روب  ,قد ثبت أف الشم

ت رب بين قرني شيطاف وحينئذ يسجد لها المشركوف  ,كذلك تطلع

بين قرني شيطاف ؛ وألجل ذلك نهي عن الصبلة في ىذين الوقتين  ,عند الطلوع وعند ال روب  ,لئبل
يكوف سجوده للشيطاف .
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فالحاصل أنو ال يجوز تأخيرىا إلى آخر الوقت  ,وقت الضرورة ػ مثبل ػ إال لناوي الجمع بنيتو ,
من لو الجمع بنيتو .
ومشت ل بشرطها الذي يحصل قريبا إذا كاف أخرىا ألجل أف يشت ل بشرطها  ,وعرؼ أف شرطها
يحصل قريبا  ,مثالو تأخر النتظار الماء  ,ينتظر أف يأتيو الماء  ,أف لي

عنده ماء وقد أرسل وأردا ,

فينتظر ولو خرج وقت االختيار  ,ودخل وقت االضطرار  ,مثاؿ ثاف :السترة يعني الثياب  ,إذا كاف
لي

عليو ثياب تستره  ,ولكن ينتظر إلى أف يأتيو فبلف بثوب ساتر  ,أو ينتظر خياطة ىذا الثوب

الذي يستر بو عورتو  ,فإذف لو أف يؤخرىا النتظار ىذا الشرط  ,وكذا بقية الشروط .
تارؾ الصبلة جحودا
بعد ذلك يقوؿ :وجاحدىا كافر .
ما تكلم إال على جاحدىا  ,وقد ذىب جمع من العلماء إلى أف تاركها كافر  ,ولو لم يجحد ,
ولكن إذا دعي إليها وأصر على أف يمتنع من الصبلة  ,ففي ىذه الحاؿ يقتل  ,وإذا قتل وىو مصر
على تركها فبل يعامل معاملة المسلمين  ,ال ي سل وال يصلى عليو وال يدفن في مقابر المسلمين ,
وذلك ؛ ألنو استمر على الترؾ  ,وأصر عليو  ,ولو لم يجحد  ,واستمر على ذلك إلى أف صبر على
القتل .
نقوؿ :وردت أحاديث تدؿ على كفر تاركها  ,تجدونها في كتاب الصبلة البن القيم  ,ذكر األدلة
أدلة من يقوؿ :بأنو كافر  ,ومن يقوؿ :بأنو غير كافر  ,ال يخرج من اإلسبلـ  ,وحكم بين القولين ,
ولكنو ذكر أف العلماء فرضوا مسألة ممتنعة الوقوع  ,وىي أنهم يقولوف :إنما يكفر ػ يعني يعامل
معاملة الكافر ػ إذا دعي إلى الصبلة وقيل لو :صل وإال قتلناؾ فقاؿ :ال أصلي  ,وأنا معترؼ بأف
الصبلة فريضة وأنها ركن من أركاف اإلسبلـ بل عمود اإلسبلـ  ,وأنها فريضة اهلل التي فرض على
عباده  ,وأنها أوؿ ما يحاسب عليو العبد  ,وآخر ما يفقد من الدين  ,وأف اهلل فرضها منو إلى نبيو



ببل واسطة وأنها شعار اإلسبلـ  ,وشعار المسلمين  ,أنا أعترؼ بذلك كلو ,ومع ذلك فإني ال أصلي
 ,ولو قتلتمون ي  ,ولو قطعتموني إربا إربا  ,ويقاؿ :ىل ىذا صحيح؟ ىل يكوف مؤمنا إيمانا صحيحا
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بأف تاركها كافر  ,وبأنها فريضة اهلل  ,وبأنها عمود اإلسبلـ  ,وبأنها أوؿ ما يحاسب عليو العبد  ,ومع
ذلك يصبر على القتل وال يهوف عليو أف يصليها؟ إذا رأينا مثل ىذا قلنا :كذبت لست معترفا بفرضها
 ,ولست معترفا بآكديتها  ,لو كاف كذلك ما صعبت عليك  ,الصبلة ليست فيها مشقة  ,وال تعب
وال صعوبة  ,بل الصبلة تعتبر لذة لذة للمؤمن وراحة لو  ,وقرة عين لو  ,فأنت على ىذا القوؿ وعلى
ىذا الصبر حتى تقوؿ :اقتلوني وال أصلي  ,وتقوؿ مع ذلك :إنك مصدؽ بأنها فريضة ! .
نقوؿ ىذا قوؿ يخالف الفعل  ,فعلك ىذا يخالف كبلمك  ,ففي ىذه الحاؿ إذا صبر على القتل
 ,وأصر عليو نحكم بأنو جاحد لها  ,وأف إقراره باللساف يخالف ما في قلبو  ,يخالف عملو  ,تركا
وإصرارا  ,وصبره على القتل دليل على أنو لي

مقتنعا بأنها فريضة  ,فإذا قتل والحاؿ ىذه فإنو

يعامل معاملة الكفار  ,يعني ال يتواله المسلموف فبل ي سلونو وال يكفنونو  ,وال يصلوف عليو  ,وال
يدفنونو في مقابر المسلمين  ,وتطلق منو زوجتو في الحياة مثبل  ,وكذلك ال يرثو أقاربو المسلموف
يعتبر مرتدا  ,ويعتبر مالو فيء  ,وإذا مات أحد من أقاربو فإنو ال يرثو  ,إذا كاف بهذه الحاؿ .
الحاصل أنو ذكر ىنا جاحدىا كافرا ولو ػ مثبل ػ عرؼ وأمر وبين لو فإنو يعتبر كافرا  ,أما تركها
تكاسبل وتهاونا ففي ىذه الحاؿ ال يكفر إال إذا دعي إليها وأصر  ,لو قاؿ :أنا معترؼ بفرضيتها
ولكني متكاسل أر أنها ثقيلة  ,وأر مشقة فيها  ,فأنا أستثقل أداءىا في كل يوـ في ىذه األوقات
 ,في ىذه الحاؿ يدعى إلى فعلها  ,ويشدد عليو ويضيق عليو  ,فإذا امتنع وأصر حتى قتل أو حتى
تضايق وقت الذي بعدىا ففي ىذه الحاؿ يحكم بكفره  ,وذكر العلماء أنو يستتاب ثبلثة أياـ فإف
فعلها وأقر بوجوبها  ,وإال فإنو يقتل وحينئذ يقتل قتل كافر  ,وحيث كفر فإنو يقتل بعد االستتابة  ,وال
يعامل معاملة المسلمين  ,الحاصل أف الصبلة لها أىميتها ولها مكانتها في الدين فلذلك يراىا
المسلموف لذة وراحة ويراىا المنافقوف ونحوىم ثقبل وعائقا  ,المشهور أف النبي -صلى اهلل عليو
وسلم كاف يقوؿ لببلؿ  :أرحنا بالصبلة



أي :عجل بها حتى تريح أنفسنا إذا دخلنا فيها نجد

لها راحة ونجد لها لذة  ,وكاف إذا حزنو أمر فزع إلى الصبلة فدؿ على أنها لذيذة عند أىل اإليماف ,
وثقيلة عند غيرىم قاؿ -تعالى:-
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 )1(  أي :فعلها ثقيل إال على أىل الخشوع  ,فالخاشعوف تكوف عندىم خفيفة  ,لذيذة وراحة ,
وسرورا وسلو  ,وغيرىم تكوف عندىم كبيرة يعنى ثقيلة .
فصل في األذاف واإلقامة
حكم األذاف واإلقامة وكيفيتهما
فصل :األذاف واإلقامة فرضا كفاية على الرجاؿ األحرار المقيمين للخم

المؤداة والجمعة وال

يصح إال مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدؿ ولو ظاىرا  ,وبعد الوقت ل ير فجر  ,وسن كونو طيبا
أمينا عالما بالوقت  ,ومن جمع أو قضى فوائت أذف لؤلولى  ,وأقاـ لكل صبلة  ,وسن لمؤذف
وسامعيو متابعة قولو سرا إال في الحيعلة فيقوؿ :الحوقلة  ,وفي التثويب صدقت وبررت  ,والصبلة
على النبي -عليو السبلـ -بعد فراغو وقوؿ ما ورد والدعاء  ,وحرـ خروج من مسجد بعده ببل عذر
أو نية رجوع.
مما يلحق بالصبلة :األذاف واإلقامة  ,اتفق العلماء على أنها من شعائر اإلسبلـ  ,وأف األذاف من
شعائر اإلسبلـ  ,وكاف النبي



إذا أغار على قوـ انتظر فإف سمع أذانا كف عنهم  ,لمعرفتو بأنهم

مسلموف  ,وإال أغار عليهم  ,ذلك؛ ؛ ألنو رفع صوت بذكر اهلل -تعالى -ونداء إلى شعيرة من شعائر
الصبلة  ,ورد في شأف المؤذنين أحاديث كقولو   المؤذنوف أطوؿ الناس أعناقا يوـ القيامة



وقولو  :ي فر للمؤذف مد صوتو  وفي حديث آخر  ال يسمعو حجر وال شجر وال شيء
إال شهد لو يوـ القيامة . 
وورد في تفسير قولو -تعالى:-

      

 )2(  قالوا :نزلت في

المؤذنين  ,واألذاف واإلقامة فرضاف  ,فرضا كفاية  ,وفروض الكفاية إذا قاـ بها من يكفي سقط اإلثم
عن الباقين وإذا تركوىا أثموا كلهم فإثمهم كلهم دليل على أنهم مكلفوف بها  ,إثمهم جميعا دليل
على كليفهم  ,فإذا قاـ بو من يكفي سقط اإلثم عن الباقين  ,األصل أف المؤذف يتولى األذاف بنفسو
سورة البقرة آية 1 - . 38 :
سورة فصمت آية 2 - .44 :
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 ,وال يعتمد على ج هاز أو آلة أو نحو ذلك  ,وفي بعض الدوائر أو بعض الشركات يجعلوف األذاف
من األشرطة مثبل  ,يأخذوف شريطا عند المكبر ثم يش لونو صحيح أنو يحصل بو المقصود و ىو
اإلعبلـ المطلوب ,ولكن األصل أف المؤذف الذي يريد األجر يلقيو بنفسو  ,يلقيو كما ىو ويستمع
إليو المدعووف .
األذاف اإلعبلـ بدخوؿ الوقت  ,واإلقامة :اإلعبلـ بالقياـ إليها  ,الوجوب والفرضية على الرجاؿ ,
ال يجب على النساء  ,لو كانت قرية مثبل أو خياـ أو بيوت شعر في بادية كلهم إناث فبل أذاف
عليهم  ,وال تتوؿ األذاف امرأة ؛ ألنها منهية عن رفع صوتها الرفيع أماـ الرجاؿ  ,ال تتواله  ,يشترط
أيضا أف يكوف األذاف على األحرار  ,أما إذا كانوا مماليك  ,يقولوف :ال يجب عليهم األذاف  ,ولكن
يسبحوا  ,وذلك ؛ ألنهم مكلفوف بأف يصلوا  ,ولو كانوا مملوكين  ,ويجب على ساداتهم أف
يمكنوىم  ,ويخلوا لهم وقتا يؤدوف فيو صبلة الجماعة  ,إال إذا كاف المسجد بعيدا  ,يست رؽ ساعة
مثبل ذىابا  ,وساعة إيابا فلهم أف يمنعوىم  ,يعتذر بأنو يذىب عليهم عشر ساعات  ,يفوت عليهم
خدمة ىذا المملوؾ .
فأما إذا كاف مسجدا قريبا كاف نصف ساعة أو ربع  ,فبل يستطيعوف منعو  ,ويشترط أيضا في
األذاف أف يكوف على المقيمين  ,ويسن للمسافرين من غير وجوب  ,والمقيموف يلزـ عليهم سواء
كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر يلزمهم ,ويجب عليهم ,المسافروف يسن لهم  ,كاف ببلؿ
يؤذف للصحابة وىم في سفر دائما ىو الذي يتولى األذاف إذا دخل الوقت  ,بل يشرع حتى للمفرد
في حديث عن أبي ذر أنو قاؿ لو

 

إني أراؾ تحب البادية وال نم فإذا كنت في باديتك أو

غنمك فأذف فارفع الصوت باألذاف فإنو ال يسمع صوت المؤذف جن وال إن

وال شيء إال شهد لو

يوـ القيامة . 
فهو فضيلة حتى ولو كاف منفردا  ,السنية تكوف للصلوات الخمسة المؤداة  ,وللجمعة  ,يخرج
الخسوؼ  ,يناد لو ولكن ال يؤذف لو باألذاف المعتاد  ,واالستسقاء والعيد والتراويح ال يؤذف لها
والمقضية  ,فمثبل لو أنهم فاتتهم الصبلة صبلة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشم

 ,أرادوا أف

يقضوا الصبلة فبل يؤذنوا  ,ال بد أف يكوف األذاف المؤداة التي تؤد في وقتها  ,ال يصح األذاف إال
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مرتبا متواليا  ,ترتيبو أف يبدأ بالتكبيرات األربع ثم بالشهادتين األربع ثم بالحيعبلت األربع  ,ثم
بالتكبيرتين ثم بالتهليل كما ىو معروؼ  ,ىذا ىو الترتيب  ,فلو قدـ الشهادات لم يصح  ,ولو قدـ
الحيعلة على الشهادات لم يصح  ,ولم يصطنع الوجوب  ,ال بد أف يكوف مرتبا .
كذلك ال بد أ ف يكوف متواليا فلو كبر التكبيرات األربع  ,ثم سكت أو خرج مثبل  ,ثم رجع بعد
خم

دقائق أو أربع دقائق فاتو المواالة  ,فبل بد من أف يعيده من أولو  ,يعيد ما ترؾ كما فعلها ,

حتى تكوف متوالية  ,السنة أف يقف بين كل تكبيرتين  ,التوالي ىو كونها إذا أتى بكل تكبيرة إذا أتى
بالتكبيرة أتى بالذي بعدىا  ,والسنة أف يترسل في األذاف  ,ورد في حديث  إذا أذنت فترسل وإذا
أقمت فاحدر . 
الترسل أف يقف بعد كل تكبيرة كلما أتى بتكبيرة وقف وتنف
وقف وتنف

ثم بالثالثة ويقف ويتنف

 ,ثم أتى بالتكبيرة الثانية  ,ثم

 ,ثم بالرابعة وىكذا الشهادات  ,وىكذا الحيعبلت  ,وذلك

ليحصل بو مد الصوت ؛ ألف المؤذف يمد صوتو بقدر ما يستطيع  ,ومعلوـ أنو إذا جمع جملتين في
نف

لم يحصل مده كما ينب ي  ,إذا جمع تكبيرتين في نف

لم يحصل المد المطلوب ثم ىو

يخالف الترسل الذي في الحديث  إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر . 
الحدر ىو اإلسراع ,والترسل ىو التأني في اإللقاء  ,وىذا ىو األذاف المعتاد في السنين المتأخرة
كاف المؤذنوف في الحرـ يجمعوف التكبيرتين في نف

واحد كل تكبيرتين  ,وكاف الذي حملهم على

ذلك اإلسراع من غير دليل اإلسراع  ,ثم جاءت اإلذاعة فصارت تنقل صوت مؤذف الحرـ على
ىيئتو تكبيرتين في نف

 ,فاعتقد الناس أف ىذا ىو السنة وقلدىم كثير من المؤذنين  ,وصاروا

يجمعوف تكبيرتين في نف

 ,وىو خبلؼ الحديث  ,وخبلؼ الحكمة التي ألجلها شرع األذاف وىو

مده ومد كل جملة مدا بلي ا حتى تطوؿ مدتو.
كنا نسمع بعض المؤذنين قديما أنو يقيم في األذاف قبل وجود المكبر نحو خم

دقائق يمد

صوتو حتى يسمعو ال افل ؛ألف ىناؾ إنساف منش ل  ,و ىناؾ إنساف غافل فإذا طالت مدتو سمع ولو
جملة  ,فالسنة أف يمد كل تكبيرة مدا بلي ا بأقصى نفسو  ,ثم يقف بعدىا  ,ويسترجع النف
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يمد التكبيرة الثانية بقدر أقصى نفسو ثم يقف بعدىا  ,وىكذا التكبيرات األربعة  ,وىكذا الشهادات
.
المد يكوف في حروؼ المد في اهلل يمد حرؼ البلـ اهلل  ,وكذلك في الشهادة  ,أف ال إلو إال اهلل
 ,يمد ىذه الحروؼ بقدر ما يتسع لو نفسو  ,ىذا ىو األذاف المعتاد  ,نر أف جمع التكبيرتين في
نف

واحد أنو من الخطأ  ,ورأيت من تكلم في ذلك من العلماء  ,يعني نقل ذلك عن النووي أنو

أجاز ذلك ػ جمع التكبيرتين ػ وكأنو حكى ذلك قوال في الجواز  ,وقاؿ :؛ ألنهما من جن

واحد ,

ثم تكلم على ذلك المباركفوري شارح الترمذي بتحفة األحوذي وكأنو ير االستحباب جمع
التكبيرتين في نف

واحد  ,ولكن سبب ذلك أنو رأ أف ىذا تكبير أىل الحرـ  ,الحجاج إذا حجوا

ورأوا تكبير الحرـ اعتقدوا أف أىل الحرـ ىم أىل السنة وىم أىل الدليل وأنهم أقرب إلى الصواب.
ومعلوـ أف ىؤالء حدث منهم ىذا في عهد أخير  ,وقد كنا قبل خمسين سنة في مكة وكاف يؤذف
أربعة مؤذنين في زوايا الحرـ  ,ىذا مؤذف حنفي  ,وىذا مالكي  ,وىذا شافعي  ,وىذا حنبلي ,
والمؤذف الحنبلي ىو الذي يرتل األذاف  ,األخيروف كأنهم مشوا على طريقتهم ىذه التي ىي طريقة
محدثة جمع التكبيرتين  ,ثم أمروا بعد ذلك بأف يقتصروا على مؤذف واحد ؛ ألنو يحصل بو اإلعبلـ ,
مع أنهم أيضا ق بل ثمانين سنة أو نحوىا قبل الفتح  ,كاف يصلي فيو أربع جماعات  ,في الحرـ كل
جماعة أىل مذىب يصلوف وحدىم حتى جمعهم اهلل -تعالى -بعد استيبلء ىذه الدولة المباركة .
والحاصل أف المباركفوري كأنو استدؿ بالحديث الذي في صحيح مسلم وىو قولو

 

إذا

قاؿ المؤذف :اهلل أكبر اهلل أكبر  ,فقاؿ :أحدكم اهلل أكبر اهلل أكبر ,ثم قاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل
فقاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ,ثم قاؿ :أشهد أف محمدا رسوؿ اهلل فقاؿ :أشهد أف محمدا رسوؿ
اهلل ,ثم قاؿ :حي على الصبلة فقاؿ :ال حوؿ وال قوة إال باهلل ,ثم قاؿ :حي على الفبلح فقاؿ :ال
حوؿ وال قوة إال باهلل ,ثم قاؿ :اهلل أكبر اهلل أكبر  ,فقاؿ :اهلل أكبر اهلل أكبر . 
فاستدؿ بجمع التكبيرتين على أنهما يجمعاف  ,ورأيت بعض الشباب الذين يؤذنوف على ىذه
الكيفية  ,يستدؿ بهذا الحديث  ,والجواب أف نقوؿ :ىل سمعتم النبي



عندما تكلم بهذا ؟ ىل

تأكدت م بأنو ما سكت بين التكبيرتين ؟ قد يكوف سكت  ,قد يكوف قاؿ :اهلل أكبر إذا قاؿ المؤذف
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اهلل أكبر اهلل أكبر  ,فقاؿ أحدكم :اهلل أكبر اهلل أكبر  ,وأيضا فإنو من باب تعليمهم ما يقولوف ,
والدليل أنو ما ذكر إال تكبيرتين مع أنها أربع  ,وكأنو يريد جن

التكبيرات  ,ال يكوف في ىذا

الحديث دليل على أنو يجمع التكبيرتين ىذا ىو الذي نختاره .
يشترط أف يكوف منويا يعني أف يكوف ناويا األذاف ,يعني أنو نداء للصبلة يشترط أف يكوف من
ذكر فبل يجوز أف تؤذف األنثى وال يرفع صوتها ولو في أشرطة ونحوىا  ,يشترط أف يكوف مميزا  ,فبل
يكوف ص يرا دوف التمييز ىذا دليل على أنو إذا ميز كابن سبع صح أذانو ؛ ألنو يحصل بو المقصود ,
يشترط أف يكوف عدال  ,يخرج الفاسق ,الفاسق لي

أىبل أف يتولى األعماؿ الخيرية  ,لكن لو كاف

ظاىره العدالة اكتفي بذلك ال نبحث عن باطنو أو عن أسراره.
يشترط أف يكوف األذاف بعد دخوؿ ال وقت  ,فمن أذف قبل الوقت فإنو يعيد ولو بدقيقة  ,فلو
أذف للم رب قبل ال روب أو للظهر قبل الزواؿ ولو بدقيقة يعيد  ,واختلفوا في األذاف للفجر أكثر
الفقهاء من الحنابلة أجازوا األذاف للفجر قبل طلوع الفجر  ,ومنهم المؤلف ىنا  ,والصحيح أنو ال
يجوز  ,ولو اشتهر ذلك في كتب الحنابلة  ,وذلك ؛ ألف الصبلة ال تصح إال بعد دخوؿ وقتها,
ومنها صبلة الصبح فبل تصح إال بعد ما يدخل الفجر  ,والفجر يدخل بطلوع الصبح  ,فبل بد أف
يكوف بعد طلوع الفجر  ,أما ما استدلوا بو من أذاف ببلؿ فإنو كاف ألجل الصواـ ينبههم على أف
يستعدوا للسحور ونحوه,
ما يسن على المؤذف أوال كونو صيتا أي :رفيع الصوت ؛ ألنو المقصود يحصل األذاف ولو كاف
صوتو خافتا  ,ولكن الحكمة من األذاف بلوغ الصوت إلى أقصى القرية ونحوىا .
الوصف الثاني :أف يكوف أمينا  ,وذلك ؛ ألنو يؤتمن على ىذه العبادة  ,يسمعو مثبل المعذور أو
النساء فيصلوف في بيوتهم  ,ويسمعو الصائم فيفطر  ,يسمعو الصائم فيمسك للصياـ  ,فبل بد أف
يكوف أمينا يعني موثوقا يعتمد أذانو .
الوصف الثالث :أف يكوف عالما بالوقت يعني عنده معرفة بالمواقيت  ,بحيث أنو يعرؼ متى
يدخل الوقت  ,ومتى يخرج ففي ىذه الحاؿ ال بد أنو يتعلم أوؿ الوقت وآخره  ,يقولوف :إذا جمع
صبلتين في وقت واحد كالمسافر أو من جمع لمطر أو نحوه  ,كفاه أذاف واحد  ,ثبت أنو  لما
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جمع في عرفة الظهرين اكتفى بأذاف واحد  ,وفي مزدلفة العشائين أذف لؤلولى وأقاـ لكل صبلة ,
كذلك أيضا إذا قضى فوائت  ,اشتهر أيضا أنو عليو السبلـ لما كانت غزوة األحزاب ش لو األحزاب
عن أربع صلوات عن الظهر والعصر والم رب والعشاء  ,فصبلىا كلها في وقت العشاء أو بعد
العشاء أذف مرة فاجتمعوا  ,ولم يكن ىناؾ حاجة أف يكرر األذاف الجتماعهم  ,ثم صلى كل صبلة
بإقامة .
يسن للمؤذف والسامع متابعتو سرا  ,يقاؿ :المؤذف أيضا يجيب نفسو  ,إذا كبر قاؿ :اهلل أكبر
بصوت رفيع كبر أيضا سرا ليحصل علىإجابة نفسو  ,وكذا السامع  ,إذا سمعتو كبر فكبر كل جملة
بعدىا تجيبو  ,متابعة قولو سرا  ,إال في الحيعلة فيقوؿ الحوقلة في الحيعلتين يقوؿ :ال حوؿ وال قوة
إال باهلل  ,بعد كل واحدة  ,وىي أربع جمل والتثويب الذي ىو قولو :الصبلة خير من النوـ  ,يقوؿ:
صدقت وبررت  ,يعني كأنهم قالوا :إف ىذا استحساف  ,استحساف وذلك ؛ ألف كلمة حي على
الصبلة ليست ذكرا  ,وليست آية  ,وإنما ىي دعوة  ,نداء أي :ىلموا إلى الصبلة  ,فبل فائدة أف
تقولها وأنت تجيبو  ,ال فائدة للسامع أف يقوؿ :حي على الصبلة.
وكذلك في الصبلة إذا قاؿ اإلماـ :سمع اهلل لمن حمده  ,فليست ىذه ذكرا فبل فائدة للمأموـ
في أف يقوؿ :سمع اهلل لمن حمده  ,فؤلجل ذلك يقوؿ :ربنا ولك الحمد  ,فهكذا في قولو :حي
على الصبلة حي على الفبلح يأتي بالحوقلة ؛ ألنها ذكر كأنو يقوؿ :أنا أجيبك أيها المنادي  ,معتمدا
على حوؿ اهلل وقوتو  ,فلي

لي حوؿ ولي

لي طوؿ  ,ولي

لي قدرة ولي

لي قوة إال بأف يمدني

اهلل -تعالى -بحوؿ منو وبقوة منو  ,فيكوف في ىذا اعتماد على اهلل وتوكل عليو .
كذلك التثويب الصبلة خير من النوـ ليست ذكرا  ,فبل فائدة في قولها  ,فإذا قاؿ :صدقت
وبررت فإنو ال بأس بذلك يكوف ذكرا يعني صدقو فيما يقوؿ  ,وبعض العلماء يقوؿ :يأتي بها لعموـ
الحديث إذا سمعتم المؤذف فقولوا مثلما يقوؿ  ,ولكن الصحيح أف عموـ قولو :فقولوا مثلما يقوؿ
مستثنى منو األشياء التي ليست ذكرا ومثلها أيضا اإلقامة كلمة :قد قامت الصبلة  ,ليست ذكرا ,
فبل فائدة في أف يقولها  ,الحديث الذي فيو أف يقوؿ:



أقامها اهلل وأدامها



ضعيف  ,ولكن

لما كانت كلمة أقامها اهلل وأدامها كلمة دعاء فبل اعتراض على من قالها  ,وال يقاؿ :إف ىذا لم يثبت
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 ,نحن نقوؿ إنو لم يثبت مرفوعا ولكن الدعاء ال يمنع منو  ,وكونك تعيدىا مع المقيم تقوؿ:



أقامها اهلل وأدامها  ال فائدة في ذلك .
بعد ذلك ذكر الصبلة على النبي يقوؿ بعد الفراغ من األذاف يصلي على النبي  السامع كذلك
والمؤذف نفسو  ,وذلك ؛ ألنو موطن إجابة للدعاء  ,ومن أسباب إجابة الدعاء تقديم الصبلة على
النبي



لحديث

ومنو



اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصبلة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثو مقاما



محمودا الذي وعدتو

الدعاء موقوؼ بين السماء واألرض حتى يصلى على النبي




وقولنا :ورد

-زيدت -إنك ال تخلف الميعاد لم ترد في الحديث لكن ال بأس بها ,

وذلك ؛ ألنها في القرآف واردة في القرآف  ,مثل قولو -تعالى:-
           

()1

     

فبل ينكر على من أتى بها حيث

أنها بعض آية من كبلـ اهلل  ,يسن بعد ذلك الدعاء ورد في حديث  الدعاء بين األذاف واإلقامة ال
يرد  أي من أسباب اإلجابة .
الخروج من المسجد بعد األذاف ببل عذر
يقوؿ :يحرـ خروجو من مسجد بعد األذاف ببل عذر أو نية رجوع  .ورد حديث  أف أبا ىريرة
رأ رجبل بعد األذاف خرج من المسجد فقاؿ :أما ىذا فقد عصى أبا القاسم  ويحمل على أف
أبا ىريرة عرؼ أنو ال يرجع  ,أما إذا كاف خرج مثبل ليتوضأ ثم يرجع سريعا بأف كاف مثبل حاقنا أو لو
عذر شديد خرج ثم قضى حاجتو ورجع فبل حرج على ذلك  ,وىكذا إذا كاف مثبل إماما في مسجد
آخر فبل حرج أف يذىب إلى مسجده أو عرؼ بأنو يدرؾ الصبلة في مسجد آخر  ,وكاف لو ش ل
في ذلك المسجد  ,يعني كاف لو عذر  ,فالعذر في قولو :ببل عذر كونو مثبل إماما في مسجد أو
مؤذنا في مسجد آخر  ,أو لو حاجة قرب ذلك المسجد  ,أو يريد أف يرفع أذ عن الطريق أو نحو
ذلك من األعذار.
سورة آل عمران آية 1 - .273 :
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فمثل ىذا يباح لو أف يخرج بعد األذاف إذا أمن أال تفوتو الصبلة جماعة  ,والحكمة في ذلك أنو
إذا خرج فاتتو الجماعة  ,فيكوف تسبب في فوت صبلة الجماعة التي ىي من الواجبات كما سيأتي .
فصل في شروط صحة الصبلة

فصل :شروط صحة الصبلة ستة :طهارة الحدث وتقدمت  ,ودخوؿ الوقت ووقت الظهر من
الزواؿ حتى يتساو منتصفو وفيؤه سو ظل الزواؿ ,ويليو المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء
مثليو سو ظل الزواؿ  ,والضرورة إلى ال روب ,ويليو الم رب حتى ي يب الشفق األحمر ,ويليو
المختار للعشاء إلى ثلث الليل األوؿ ,والضرورة إلى طلوع فجر ثاف  ,ويليو الفجر إلى الشروؽ ,
وتدرؾ مكتوبة بإحراـ في وقتها لكن يحرـ تأخيرىا إلى وقت ال يسعها  ,وال يصل حتى يتيقنو أو
ي لب على ظنو دخولو إف عجز عن اليقين  ,ويعيد إف أخطأ  ,ومن صار أىبل لوجوبها قبل خروج
وقتها بتكبيرة لزمتو وما يجمع إليها قبلها  ,ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ين

أو

يخش فوت حاضرة أو اختيارىا .
الثالث :ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما ال يصف البشرة  ,وعورة رجل
وحرة مراىقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجاف وكل الحرة عورة إال وجهها في
الصبلة  ,ومن انكشف بعض عورتو وفحش أو صلى في نج
حب

في محل نج

أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد  ,ال من

أو غصب ال يمكنو الخروج منو.

 الحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو  .نبدأ في شروط الصبلة:
الشرط :ما ال يتم المشروط إال بو  ,وشروط الصبلة تكوف قبلها ,ال يدخلها إال بعدما تتكامل
الشروط  ,معروفة الشروط يقرأىا أو يحفظها األطفاؿ في المرحلة االبتدائية  ,ذكر ىاىنا ستة وىي
تسعة  ,وذلك ؛ ألف الثبلثة األوؿ اإلسبلـ والعقل والتمييز شروط لكل عبادة  ,فكأنهم يتركونها ؛
ألنها معروفة متكررة  ,فيتكلموف عن الشروط الخاصة بالصبلة .
الشرط األوؿ :الطهارة  ,وقد تقدمت في كتاب الطهارة  ,ويراد بها الطهارة من الحدث .
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والشرط الثاني :دخوؿ الوقت لقولو -تعالى:-

      

 )1(   من حكمة اهلل -تعالى -أنو ما أوجب الصلوات جميعا يعني سبع عشرة ركعة في
وقت واحد  ,فإنو قد يشق  ,يعني قد يصعب س ردىا جمعها في وقت واحد  ,فجعلت متفرقة  ,ومن
الحكمة في ذلك تجدد الصلة باهلل  ,وذلك ؛ ألف العبد إذا غفل وقتا من األوقات.
وىذه ال فلة قد تقسي القلب دخل عليو وقت من الصبلة  ,فهذا الوقت يؤدي فيو عبادة فيها
ذكر ,وفيها دعاء  ,وفيها قراءة ,وفيها خشوع ,وفيها إنابة ,وفيها تذلل فيكوف ىذا الذكر وىذه
العبادة مما تصقل القلب ومما تنشطو على العبادة  ,ومما يزيل ما ىو بو من ال فلة  ,وما وقع من
آثارىا من القسوة  ,أطوؿ األوقات التي ال صبلة فيها بعد العشاء وبعد الفجر  ,وذلك ؛ ألف بعد
العشاء محل راحة غالبا ومحل نوـ ومع ذلك شرع فيو التهجد ووردت األدلة في تأكيد التهجد وفي
تأكيد صبلة الليل  ,وىي مشهورة  ,والثاني بعد الفجر إلى الظهر ومع ذلك شرع فيو صبلة الضحى.
الحكمة أف يكوف ىذا الوقت الطويل  ,ال يخلو من صبلة وال تطوع  ,أما بقية األوقات فإنها
متقاربة  ,من الظهر إلى العصر من العصر إلى الم رب  ,من الم رب إلى العشاء ىذه أوقات متقاربة
؛ فؤلجل ذلك ال تطوؿ فيها ال فلة  ,ىذه المواقيت قد تؤخذ من عموـ اآليات أو من ظواىرىا ,
استنبطت من آية في سورة ىود

         

()2

طرفي النهار

يدخ ل في الطرؼ األوؿ صبلة الفجر وفي الطرؼ الثاني الظهر والعصر ؛ ألنهما في النصف الثاني
من النهار ,



 )3(     أي الم رب والعشاء ؛ ألنهما في أوؿ الليل  ,واآلية األخر

في سورة اإلسراء قولو -تعالى:-

          

. )4( 

سورة النساء آية 1 - .284 :
سورة هود آية 2 - .223 :
سورة هود آية 3 - .223 :
سورة اإلسراء آية 4 - .94 :
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فدلوؾ الشم

يعني ميلها  ,يدخل فيو الظهر والعصر  ,غسق الليل يدخل فيو الم رب والعشاء

 ,قرآف الفجر يعني صبلة الفجر  ,واستنبطت أيضا من قولو -تعالى -في سورة الروـ:

 

            

. )1(   
فحين تمسوف يدخل فيو صبلة الم رب والعشاء  ,وحين تصبحوف يدخل فيو صبلة الفجر ,
وعشيا صبلة العصر  ,وحين تظهروف صبلة الظهر  ,ىكذا فسرىا المفسروف  ,بدأوا بالظهر ؛ ألف
الذي قبلها لي
فريضة  ,فهو لي

وقتا لشيء من الفرائض  ,أي ما بين طلوع الشم

إلى زواؿ الشم

لم يوقت فيو

وقتا لشيء من الصلوات المكتوبة.

فلذلك بدءوا بالظهر؛ ألف بعدىا األوقات المتصلة بعضها بعض الظهر تصل وقتها إلى العصر
لي

بينهما فاصل والعصر يمتد وقتها إلى الم رب  ,والم رب يمتد وقتها إلى العشاء  ,والعشاء يمتد

وقتها إلى الفجر  ,فالظهر وقتها يبدأ من الزواؿ  ,الزواؿ يراد بو زواؿ الشم
معلوـ أف الشم

من وسط السماء ,

إذا طلعت ال تزاؿ ترتفع وينتصب لها ظل  ,كل شيء شاخص فإنو يكوف لو ظل ثم

ال يزاؿ ذ لك الظل يتقلص  ,وال يزاؿ ينقص حتى تصل في وسط السماء  ,فيتوقف نقصو  ,فإذا
مالت إلى جهة ال رب ابتدأ يزيد  ,وال يزاؿ يزيد إلى أف ت رب فإذا مالت وابتدأ الظل في الزيادة ولو
.

قدر أنملة دخل وقت الظهر  ,يدخل بزواؿ الشم

ابتداء الظل في الزيادة إذا زاد الظل  ,يقوؿ :حتى يتساو المنتصب وفيؤه سو ظل الزواؿ -
يعنى متى ينتهي وقت الظهر -إذا تساو منتصب وفيؤه  ,فيؤه يعني ظلو  ,ويراد ما كاف زائدا على
الظل الموجود وقت الزواؿ  ,فبل يحسب  ,مثبل إذا نظرنا إلى ىذا الكأس عندما زالت الشم
زواؿ الشم كانت الشم

وقت

مائلة إلى جهة الجنوب فكاف لو ظل مثبل ولو قدر أصبعين  ,فهذا الظل

الموجود وقت الزواؿ ما نعده يبدأ وقت الظهر من زيادة الظل  ,وال نحسب الظل الموجود وقت
الزواؿ  ,ثم ال يزاؿ وقت الظهر ممتدا حتى يصير ظلو مثلو  ,يتساو وفيئو  ,إذا قدرنا مثبل أف ىذا
سورة الروم آية 1 - .24-29 :
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الكأس ثماني سنتيمتر مثبل فإذا زاد الظل بعد الظل الموجود طولو خرج وقت الظهر ودخل وقت
العصر .
نفرض مثبل ظل ىذا المسجد  ,ظلو وقت ما زالت الشم

 ,وقت ما انتهى الظل من النقص

وبدأ في الزيادة  ,كاف الظل الموجود مثبل خمسة أقداـ أو نقوؿ مثبل :متر  ,متى ينتهي ؟ إذا زاد ظلو
من جهة المشرؽ مثلو  ,نفرض مثبل أف طوؿ ىذه الجدار عشرة أمتار فمتر موجود قبل الزواؿ
وعشرة بعده إذا وصل ظلو إلى أحد عشر مترا ينتهي وقت الظهر ودخل وقت العصر  ,افرض أنت
وقفت وقت الزواؿ وإذا ظلك قدـ  ,الظل الموجود وقت الزواؿ ىذا القدر ال تعده يمتد وقت الظهر
إلى أف يكوف ظلك مثلك  ,اف رض مثبل أف طولك مثبل مائة وخمسوف سنتيمتر فإذا كاف الظل مثلك
فإنو يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر  ,ىذا معنى قولو :يتساو منتصب وفيئو يعني وظلو
سو ظل الزواؿ  ,إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر المختار العصر لها وقتاف وقت اختيار
ووقت اضطرار .انتهى
المختار أ ف العصر لو وقتاف :وقت اختيار ووقت اضطرار ,فالمختار يبدأ من خروج وقت الظهر,
حتى يصير ظل كل شيء مثليو ,إذا كاف ظلك مثلك مرتين ,وال  ...الظل موجودا في الزواؿ خرج
وقت االختيار ,ودخل وقت االضطرار ,يمتد إلى أف ت يب الشم

وقت الضرورة وقد تقدـ أنو ال

يجوز تأخيرىا إلى وقت الضرورة إال لعذر ,بعد ال روب ,يدخل وقت الم رب ,يمتد حتى غياب
الشفق األحمر .
الشفق األحمر :ىو الحمرة التي تكوف في الجو ,في الجهة ال ربية بعد غروب الشم  ,فإذا
انتهت وغابت تلك الحمرة ,وأظلم الجو خرج وقت الم رب ,ودخل وقت العشاء ,العشاء أيضا لها
وقتاف :وقت اختيار ووقت اضطرار ,فالمختار يبدأ من غروب الشفق إلى ثلث الليل األوؿ وقيل إلى
نصفو ,ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر .
والفجر فجراف :فجر أوؿ ,وىو بياض في آخر الليل مستطيل دقيق يسمونو أو يشبهونو بذنب
السرحاف ,فهذا ال يدخل بو وقت الفجر ,وال يحرـ على الصائم األكل ,وأما الفجر الثاني ,ويسمى
الفجر الصادؽ ,وىو البياض المنتظم في األفق الشرقي ىذا ىو الذي يحرـ الطعاـ على الصائم
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ويبيح صبلة الفجر ,وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشم  ,يعنى بخروجها يخرج الوقت وال يكوف
وقتا بعد طلوع الشم

لشيء من الصلوات .

يقوؿ( :تدرؾ المكتوبة بإحراـ في وقتها ) إذا أحرـ بأف قاؿ :اهلل أكبر قبل أف يخرج الوقت ,فقد
أدرؾ الوقت ,وأصبحت صبلتو أداء ال قضاء ,ىذا قوؿ ,والقوؿ الثاني أنو ال يدرؾ إال بإدراؾ ركعة,
وىذا ىو الصواب ,دليلو قوؿ النبي

 

من أدرؾ ركعة من العصر قبل أف ت رب الشم

فقد

أدرؾ العصر ,ومن أدرؾ ركعة من الفجر قبل أف تطلع الشم

فقد أدرؾ الفجر  لكن وردت في

من أدرؾ من الفجر سجدة قبل أف تطلع الشم

وحملت السجدة على أف المراد

رواية:





بها الركعة ,من ركوع وقعود وسجود ,فمن أدرؾ ركعة عدت صبلتو أداء ,وإال فهي قضاء ,يحرـ
تأخيرىا إلى وقت ال يسعها ,يحرـ أف يؤخرىا إلى أف يأتي وقت يضيق عن أدائها .
إذا كانت مثبل صبلة الفجر تست رؽ -مثبل -أربع دقائق أخرىا إلى أف لن يبقى ثبلث أو
دقيقتاف ,حراـ عليو ,أو صبلة العصر تست رؽ أربع دقائق أو خم  ,وأخرىا حتى لم يبق بينو وبين
غروب الشم

إال دقيقتاف ,ال يجوز ذلك ,الصبل ة ال بد أف تكوف في الوقت ,فبل يصلي حتى يتيقن

أف الوقت قد دخل ,ألنو ربما يؤديها قبل دخوؿ الوقت فبل تجزئ ,فبل يصلي الظهر حتى يتحقق
أنها قد زالت ,ويعرؼ زوالها بزيادة الظل إذا كانت الشم

طالعة ,وإذا كاف غيما فبالتحري  ,أو

ي لب على ظنو بدخولو ,وإف عجز عن اليقين ,إذا غلب على الظن أنو قد زالت الشم  ,وقد طلع
الفجر بأف كاف ىناؾ مثبل غيم ,وقبل أف تشار الساعة إلى وجوده ,فالساعات تحدد الوقت يعيد إف
أخطأ ,لو قدر مثبل أنهم صلوا الفجر قبل أف تطلع الشم  ,أو قبل أف يطلع الفجر ,ثم تبين أنهم
أخطئوا يعيدوف ,وكذلك لو تبين أنهم صلوا الم رب قبل غروب الشم

ولو بدقيقة يعيدوف .

يقوؿ :من صار أىبل لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمتو ,ومايجمع إليها قبلها ,يتضح ىذا
بالمثاؿ :من صار أىبل لوجوبها ,يعني :من صار تلزمو ,وتجب عليو قبل أف يخرج وقتها بتكبيرة لزمتو
وما يجمع إليها قبلها ,إذا أدرؾ من آخر وقتها قدر تحريمة أدركها ,وىو أىل لوجوبها لزمتو ,يدخل
في ذلك مثاالف .
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المثاؿ األوؿ :المجنوف إذا أفاؽ قبل أف ت رب الشم

بدقيقة أو بتكبيرة لزمتو العصر ,وما

يجمع إليها ألنو أدرؾ آخر العصر ,الذي يجمع إليها قبلها ىو الظهر فيقضي الصبلتين؛ ألنو قبل
ذلك كا ف ساقطا عن التكليف ,ولكن اآلف أصبح مكلفا ,أفاؽ وسقط قبل أف ت رب الشم

ولو

بدقيقة أو بنصف دقيقة ,نقوؿ لو :اقض الصبلة ألنك أدركت وقتهما ولو ما أدركت إال جزءا يسيرا ,
اقض الظهر والعصر؛ ألف وقتهما واحد ,وكذلك في العشاء ,إذا صح ىذا المجنوف قبل أف يطلع
الفجر بدق يقة أو بنصف دقيقة أو بقدر تحريمة ألزمناه أف يقضي صبلة الم رب والعشاء,؛ ألنو أدرؾ
آخر وقتهما وىما يجمعاف .
المثاؿ الثاني :الحائض ,وىذا يقع كثيرا ,إذا طهرت الحائض قبل أف ت رب الشم

بدقيقة لزمها

العصر ,وإذا طهرت قبل أف يطلع الفجر لزمها العشاء ,إذا أدركت آخر وقت العشاء ولو قدر
تحريمة أو تكبيرة أو ركعة لزمتها العشاء ,العمدة في ذلك على أنها صارت من أىل التكليف ,وأف
الصبلة وقتهما واحد ,ثم العمدة أيضا على آثار عن الصحابة ,مروي عن عبد الرحمن بن عوؼ,
وعن سعد بن أبي وقاص ,وعن ابن عباس وغيرىم بأسانيد صحيحة ,رواىا ابن أبي شيبة في مصنفو
في المجلد الثاني الطبعة القديمة في صفحة  135أو نحوىا يعني :كثيرا من النساء جادلن في
ذلك ,وكذلك أيضا من أنكر ذلك ,ونقوؿ :العمدة في ذلك كبلـ ىؤالء الصحابة -رضي اهلل عنهم-
 ,وىم ال يقولوف إال عن توكيد .
يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ,إذا كاف ع ليو فوائت ,فإنو يجب قضاؤىا فورا ,فورا يعني:
مسارعا ال يؤخرىا ,فإذا مثبل كاف م ما عليو لمدة يومين أو ثبلثة أياـ صار عليو خمسة عشر وقتا في
ىذه الحاؿ يقضي ىذه الخمسة عشر إذا صحا مرتبا لها ,إذا كاف أولها مثبل الفجر يصلي فجر,
ظهر ,عصر ,م رب ,عشاء ,فجر ,ظهر ,وىكذا حتى يكملها ,وال يؤخرىا ,بل يأتي بها فورا من
ساعة ما يصحو ,أو ساعة ما ينتهي عذره.
فصاحب (البنج ) مثبل إذا زاؿ العذر قضاىا فورا مرتبة ,فإف تضرر فلو أف يؤخر بعضها ,إذا سئم
وتعب إذا كاف مريضا مثبل ويشق عليو بعد ما صحا ,وبقي أثر المرض إرىاؽ وتعب ,ففي ىذه الحاؿ
يجوز أف يؤخر بعضها حتي يريح نفسو قليبل ,وكذلك إذا نسي أولها صبلىا على حسب ما يذكر,
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يعتقد بعض الناس أف ترتيبها أو أف قضاءىا يكوف كل وقت مع وقتو ,يقوؿ :إذا صليت الظهر صل
معو ظهرا من الفوائت ,إذا صليت العصر صل معو عصرا من الفوائت ,وكذا الم رب والعشاء
والف جر ,وىذا خطأ ال دليل عليو ,بل تقضيها كلها متوالية ,وكذلك إذا خشي فوت الحاضرة أو
اختيارىا .
فمثبل أنو إذا استمر يصلي فخرج وقت الظهر ,نقوؿ :يقدـ الظهر؛ ألنها تؤد أداء ,أو إذا
استمر يقضي ىذه الصلوات خرج وقت االختيار للعصر ,وىو صيرورة ظل الشيء مثليو وقت
االختيار فيقدـ العصر .
عندنا الشرط الثالث :يقوؿ :ستر العورة ,مسائلو يسيرة ,العورة ىي ما يلحق كاشفها عار ,السوأة
معلوـ أنو من كشفها فإنو يلحقو عار وعيب ويسوءه ذلك ,ألجل ذلك يسمى السوأة ,وفي قولو
تعالى:

    

()1

يجب ستر العورة حتى في خارج الصبلة ,لقولو تعالى:

 )2(      ولقولو:


()3



        

يستر اإلنساف عورتو إذا كاف كافرا ,ولو كاف في خلوة ما عنده أحد ,روي أنو -عيو السبلـ-

قيل  :يارسوؿ اهلل ي تسل أحدنا في الصحراء عاريا ,فقاؿ اهلل أحق أف يستحيى منو . 
وكذا في ظلمة ,إذا كاف في ظلمة يقوؿ ما عندي أحد ير عورتي ,بل يستر عورتو ,الستر بأي
شيء بما ال يصف بشرتو ,بالستر الذي يستر الجسد بحيث ال يكوف شفافا ,توصف من ورائو
البشرة ,بحيث ير ش عر البشرة أو لونها بياض ,أو سواد أو حمرة ,ال بد أف يكوف الساتر ىو
الكسوة ,فيستر ظاىر الجسد ,وال ير ما وراءه ,عورة الرجل ,والحرة الص يرة التي دوف البلوغ
واألمة كبيرة أو ص يرة من السرة إلى الركبة ,وابن سبع إلى عشر عورتو الفرجاف فقط ,المرأة الحرة
كلها عورة إال وجهها في الصبلة ,فإنها تكشف وجهها في الصبلة.

سورة األعراف آية 1 - .66 :
سورة األعراف آية 2 - .42 :
سورة األعراف آية 3 - .66 :
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أما بقية بدنها فإنها تستره ؛ لحديث أـ سلمة قالت
الواحد فقاؿ :نعم إذا كاف ساترا ي طي ظهور قدميها





يا رسوؿ اهلل :أتصلي المرأة في الدرع

واشترط أف ي طي ظهور القدمين ,فكذا

ي طي الكفين ,وي طي العنق وبقية الجسد .
الصحيح أنو يشترط للرجل إذا صلى فرضا أف يستر العورة التي من السرة إلى الركبة ويستر
المنكبين ,يعني :أو أحدىما ,قاؿ
شيء



 

ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد لي

على عاتقو منو

فبل بد أف يستر العاتق أو العاتقين وفي بعض الروايات العاتقين ,ومن العلماء من اقتصر

على ستر عورتو ,استدؿ الشافعية بقولو   إذا كاف الثوب واسعا فلتحط بو ,وإذا كاف ضيقا فاتزر
بو



أباح أف تصلي باإلزار ,ولكن لعل ىذا للعذر,وسئل النبي

 

أيصلي أحدنا في الثوب

الواحد ,فقاؿ :أولكلكم ثوباف؟  وفي رواية  أوكلكم يجد ثوبين؟  يعني :كثيرا منهم ال يجد
إال ثوبا واحدا إزارا أو رداء ,يعني :أكثر اللباس يكوف واحدا ,من انكشفت بعض عورتو  ,وفحش
أعاد أما إذا كشفت الريح مثبل إزاره أو ثوبو ,ولكنو غطاه بسرعة فبل يعيد ,وذلك؛ ألف ذلك لي
فاحشا ,فأما إذا انكشف بعض عورتو ما فوؽ الركبة وما تحت السرة ,وفحش أي طالت المدة ,فإنو
يعيد أو صلى في نج

أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد .

فقد ذكرنا أنو إذا صلى في ثوب م صوب أو بقعة م صوبة الصحيح أنو ال يعيد وذلك؛ ألنو أد
الصبلة كما ينب ي ,ولكنا نقوؿ لو :آثم وصاحب الثوب الم صوب يطالبو بأجرتو ,سواء أجرة الصبلة
بو أو أجرتو خارج الصبلة ,وص احب البقعة الم صوبة أيضا يطالبو بردىا ,أما الثوب النج

فإنو إذا

صلى فيو متعمدا فإنو يعيد ,كما سيأتي .
فبل بد أف يصلي في ثوب طاىر ,ال من حب
في مكاف نج

في محل نج

ال يمكنو الخروج منو ,إذا حب

فيو مزبلة مثبل أو فيو أبواؿ أو أرواث ,أو في دماء وال يستطيع التخلص فهو معذور

يصلي على حسب الحالة ,وبقية الشروط نأتي بها غدا ,واهلل أعلم .
 والحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
ابتدأنا في كتاب الصبلة ,وذكر المؤلف من تجب عليو الصبلة ومن تسقط عنو ,ومتى يؤمر بها
الص ير ومتى يضرب ,وحكم تأخيرىا إلى آخر الوقت ,وحكم من جحدىا ,وكذلك ذكر ما يشترط
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لؤلذاف من ترتيب ومواالة ,ونية ,ومن يصح منو ,وأنو يشترط أف ال يؤذف إال بعد دخوؿ الوقت,
وذكرنا أف استثناء الفجر بناء منهم على حديث ببلؿ أنو كاف يؤذف في آخر الليل ,والظاىر من
األحاديث أنو ما كاف يؤذف إال في رمضاف أو آخر الليل ,ولم يقتصر على أذانو بل يؤذف بعد الفجر
ابن أـ مكتوـ فيترجح أنو ال يؤذف للوقت كلو ,ال يؤذف لصبلة إال بعد أف يدخل وقتها  ,ال فرؽ بين
الفجر وغيره ,وكذلك متابعة المؤذف في كلمات األذاف وما لو بذلك من األجر؛ ألنو إذا كاف ذلك
خالصا من قلبو دخل الجنة ,وأنو ال يتابعو في الهيعلة بل يأتي بػ ال حوؿ وال قوة إال باهلل ,وال في
التثويب وال في ( قد قامت الصبلة )؛ ألنها ليست من األذكار ,وما يقوؿ بعد الفراغ من األذاف .
وكذلك أيضا شروط الصبلة والحكمة في تفريقها ,في تفريق المواقيت ,ودخوؿ وقت الظهر,
ونهاية كل وقت ,وأف صبلة العصر لها وقتاف :اختياري ,واضطراري ,وكذا العشاء ,وبأي شيء تدرؾ
الصبلة في وقتها لتكوف أداء ال قضاء ,وترجيح أنها ال تدرؾ إال بإدراؾ ركعة كاملة ,وكذا إدراؾ
الجماعة ,ووجوب التأكد من دخوؿ الوقت ,ولو ب لبة الظن ,وأنو إذا صلى قبل الوقت وأخطأ فإنو
يعيد ,وحك م من أدرؾ من آخر وقتها ,من أدرؾ أوؿ وقتها وىو غير مكلف ,ثم كلف في آخر وقتها
كالمجنوف يفيق ,والحائض تطهر في آخر الوقت ,ومتى تقضيو ,وحكم قضاء الفوائت وتأديتها,
وحكم ستر العورة ,ومتى يجب وىل يختص الستر لها بداخل الصبلة ,ومقدار عورة الرجل والحرة
واألمة ,والص ي ر ,وكذلك من انكشف بعض عورتو في الصبلة وفحش ,وحكم من صلى في مكاف
نج

أو م صوب أو ثوب م صوب ,ويرجحوف أنو يعيد ,والراجح أنو ال يعيد إذا صلى في ثوب

م صوب ,أو بقعة م صوبة ,ولكنو يأثم .
ىذه خبلصة ما مر بنا وشرحها قد اتضح باألم

.

ونسمع اآلف بقية الشروط.
 الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
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قاؿ المصنف رحمو اهلل تعالى ( الرابع :اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدف وثوب وبقعة مع
القدرة ومن جبر عزمو وأوقاتو بنج  ,وتضرر بقلعو لم يجب ,ويتيمم إف لم ي طو اللحم ,وال تصح
ببل عذر في مقبرة وخبلء وحماـ وأعطاف إبل ,ومجزرة ومزبلة ,وقارعة طريق وال في أسطحتها .
الخام  :استقباؿ القبلة وال تصح بدونو إال لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها
إصابة عينها وبعيد جهتها ,ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين ,وبمحاريب المسلمين ,وإف اشتبهت في
السفر اجتهد عارؼ بأدلتها وقلد غيره ,وإف صلى بأحدىما مع القدرة قضى مطلقا .
السادس :النية فيجب تعيين معينة ,وسن مقارنتها لتكبيرة إحراـ ,وال يضر تقديمها عليها بيسير,
وشرط نية إمامة وائتماـ ,ولمؤتم انفراد بعذر ,وتبطل صبلتو ببطبلف صبلة إمامو ال عكسو إف نو
إماـ االنفراد .
بسم اهلل ,والحمد هلل ,والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو .
من شروط الصبلة اجتناب النجاسة ,والنجاسة يراد بها النجاسة العينية ,كالبوؿ وال ائط والقيء
النج

والدـ ,وأجزاء الميتة والخمر الدواب النجسة كالخنزير ,والحمر وأرواث الدواب النجسة

كروث الحمر ونحوه ,ىذه كلها تسمى نجاسات عينية ,وىي التي ال تطهر؛ ألنها نجاسة عين ,يعني:
لو غسلت لم تطهر ,مثبل الكلب لو غسل ثم غسل ال يطهر ,والميتة لو غسلت ما تطهر بال سل,
وكذلك الخنزير واألعياف النجسة .
فالمصلي يكوف متطهرا ويجتنب النجاسات ,أف يكوف في ثيابو أو على بدنو أو في البقعة التي
يصلي عليها حتى ال يكوف حامبل للنجاسة ,لو حمل النجاسة ولو في قارورة ,ولو مثبل قطرات بوؿ
في قارورة مثبل أو نقط دـ مثبل ال يعفى عنها في منديل ,فإنو ال يصح حملو لها وال تصح صبلتو,
يتساىل كثير من الناس في حمل المناديل التي فيها دـ أحدىم .
مثبل يرعف أو يظهر في أسنانو شيء من الدـ ,أو في جرح معو فتراه يمسحو بالمنديل ,ثم
يستمر في صبلتو ,ويجعل المنديل في مخبئو ,ويكوف ذلك الدـ مما ال يعفى عنو ,فمثل ىذا ال
يصح أف يحملو ,وكذلك لوخرج منو الدـ في خارج الصبلة ومسحو بمنديل مثبل ثم حمل المنديل
معو فإف ىذا خطأ ,ال يصلي وىو حامل لنجاسة .
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نقوؿ :قد تقدـ في بعض األسئلة التي عرضت أف بعضكم يشك في نجاسة الدـ كثير من
اإلخواف ,يقوؿ :الدـ لي

بنج  ,وذكرنا أنو نج  ,وإنما يعفى عن قليلو ,كنقطة أو نقط يسيرة

متفرقة ,وذكرنا أف الدليل كونو محرما
فإنو نج



 )1(     وكل محرـ من السوائل

العين ومن الدليل أيضا على نجاستو أف النبي  أمر في تطهيره بثبلثة أشياء :سئل عن دـ

الحيض يصيب الثوب فقاؿ  :تحكو ثم تقرصو بالماء ثم تنضحو ثم تصلي فيو . 
وذلك دليل على نجاستو ,وال يقاؿ :أف ىذا خاص بدـ الحيض فإف الحكم واحد؛ ألف دـ
الحيض أصلو يخرج من عرؽ في جوؼ المرأة خلقو اهلل -تعالى -لت ذية الجنين ,فهو من جملة بدف
المرأة ,وقد ذكر  المستحاضة :دمها دـ عرؽ يقاؿ لو العازؿ ,فدؿ على أنو مخرجو واحد ,ويلحق
بو بقية الدماء من الجروح ومن البدف ,ومن الذبيحة ونحوىا ,وذكرنا أف صبلة عمر -رضي اهلل
عنهم -وجرحو يثقب دما؛ ألنو معذور ,ويلحق بمن حدثو دائم ,وكالجروح السيارة ,وصاحب سل
يصلي على حسب حالو ,وألنو لو ترؾ الصبلة ما توقف الدـ ,وكذلك صبلة الصحابي الذي رمي
وىو يصلي فاستمر في صبلتو مع أنو نزؼ الدـ ,الجواب أيضا أنو ال يستطيع إيقاؼ الدـ ,فاستمر
في صبلة فهو كمن حدثو دائم ,وىناؾ أدلة أخر كثيرة .
يقوؿ :إف ىناؾ نجاسة معفو عنها وىي مثل نقط الدـ اليسيرة ,يعفى عن نقطتين أو ثبلث متفرقة
من الدـ يعفى عنها ,وذلك للمشقة ,ويعفى أيضا عن أثر االستجمار بمحلو ,إذا استجمر اإلنساف
بعد الت وط ,ومسح أثر ا لخارج بالحجارة ,وبقي شيء ال يزيلو إال الماء ,فمثل ىذا يعفى عنو ,كما
تقدـ في إزالة النجاسة ذكر أنو يعفى عن ذلك في غير مائع ومطعوـ ,عن يسير دـ ونحوه من حيواف
طاىر ,ال دـ سبيل.
وكذلك أيضا دـ ما ال نف

لو سائلة كدـ البراغيث ,والقمل ونحو ذلك ,يتجنب النجاسة في

ثوبو وفي بدنو وفي البقعة التي يصلي عليها ,ويكوف ذلك مع القدرة فإف عجز فهو معذور ,إذا عجز
يعني :لم يجد إال ىذا الثوب الذي فيو نجاسة ,وكذا مسجوف في مكاف نج  ,لي
سورة المائدة آية 1 - .4 :
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وكذلك أيضا مريض ال يستطيع أف يتطهر إذا كاف مثبل ال يتماسك بولو ,وال يستطيع أف يتطهر بعد
التخلي ,فمثل ىذا عاجز عن التطهر فيصلي على حسب حالو ,ومن جبر عظمو بنج
جرحا بنج

أو خاط

وتضرر بقلعو لم يجب قلعو وصلى على حسب حالو.

الجبر مثبل :قد يجبرونو بعظم ميتة ,مثبل يشدونو عليها أو بجلد نج
يعني :بشيء نج

يمسكوف بو الجرح,

يخاط بو الجرح أو يجبر بو العظم ,ويشق عليو قلعو ,فإنو ال يجب ولكنو يتيمم,

فإف غطاه اللحم نبت اللحم على ىذا الشيء كما لو جرح مثبل وأدخلوا في الجرح خيطا نجسا في
قلبو مثبل ,ونبت اللحم عليو فهل يلزمو أف يشق اللحم ويخرج ذلك الخيط النج  ,فيو مشقة,
يعفى عن ذلك .
ذكر بعد ذلك المواضع التي ال تصح الصبلة فيها .
األوؿ :المقبرة ,فيها أحاديث كثيرة ,في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ,وفي النهي عن الصبلة
في المقبرة والحماـ ,واختلف في العلة ,فأكثر الفقهاء على أف العلة تلوثها بصديد الموتى ,يعني :أف
الميت يتحلل ويخرج منو في قبره رائحة منتنة ,وأف تلك الرائحة تمتصها األرض ,وتظهر على وجو
األرض ,فبل جرـ ال يجوز أف يصلى فيها لهذا السبب ,والصحيح من التعليل أف العلة مظنة ال لو
فيها ,ولذلك نهي عن الصبلة عند قبور األنبياء



ال تتخذوا القبور مساجد



مع أف أجساد

األنبياء ال تأكلها األرض ,فهو دليل على أف العلة خوؼ ال لو في األموات ودعائهم مع اهلل ,وىذا
ىو الذي وقع من القبوريين ,فإنهم لما بنوا على القبور ,زين لهم الشيطاف أف ذلك من تعظيمها ومن
احتراـ أىلها ,فوقع من بعدىم في دعاء األموات ,صاروا يقصدوف تلك القبور التي يقاؿ :إنها قبور
أولياء أو سادة أو شهداء أو صالحين ,فأد األمر إلى عبادتها مع اهلل .
فالصحيح ما علل بو شيخ اإلسبلـ أنها مظنة ال لو ذكر ذلك في (اقتضاء الصراط المستقيم) .
الثاني :الخبلء يراد بو بيت الخبلء ويسمى الحش والكنيف والمرحاض وتسميتو بالحماـ تسمية
جديدة ,ىو محل قضاء الحاجة ,ورد أيضا النهي عن الصبلة في الحماـ أنو   نهى عن الصبلة
في المقبرة والحماـ



ولي

المراد الحماـ الذي في البيوت الذي ىو بيت التخلي ,بل المراد

الحماـ الذي يكوف في الببلد الباردة كالشاـ والعراؽ ومصر ,وتركيا وغيرىا عبارة عن بيت يحفر لو
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في األرض ,دور أو دورين ,ثم يكوف فيهما ماء ساخن يدخلو اإلنساف حتى يستحم يتنظف ,وكرىوا
الصبلة فيو لما فيو من كشف العورات ,أي أنو يكثر فيو كشف العورات ,وكاف في الزماف القديم
مظلما ,وفي ىذه األزمنة بعد وجود الكهرباء استطاعوا أف ينوروه ,فأصبح كأنو األقبية التي يحفر لها
في األرض .
والحاصل أنو نهى عن الصبلة فيو لهذه العلة ,وأما عن النهي في الخبلء فؤلجل أنو مأو
الشياطين ,الشياطين تألف األماكن القذرة ,



إف ىذه الحشوش محتضرة



يعني :تحضرىا

الشياطين ,وأمر باالستعاذة من الخبث والخبائث( ,ذكور الشياطين وإناثهم) فهذه ىي العلة .
الثالث :الحماـ ذكرنا أنو الحماـ غير الخبلء وأنو الدور الذي يحفر لو في األرض ,ويدخل فيها
من يستحم فيها ليجد الماء الساخن .
الرابع :أعطاف اإلبل ,العلة أنها مأو الشياطين ,ورد في الحديث



إف على ذروة كل بعير

شيطانا  وفي حديث  :إنها جن خلقت من جن  وفي حديث آخر  :إف الفظاظة وغلظ
الطبع في الدجاجين أصحاب اإلبل والسكينة في أىل ال نم



ىكذا علل أكثر العلماء ,وعللوا

بذلك أيضا الوضوء من أكل لحمها ,ومنهم من علل؛ ألف مبارؾ اإلبل مظنة النجاسة ,وأف كثيرا إذا
أرادوا التبوؿ أو الت وط استتروا باإلبل فتكوف تلك المبارؾ ال تخلوا من نجاسة .
الخام  :المجزرة ,وىي ال تي تذبح بها البهائم؛ ألنها تتسخ بالدـ وبالفرث ,وذلك دليل على
أنها نجسة ,ومستقذرة .
السادس :المزبلة التي ىي ملقى الزباالت والقمامات والنفايات؛ ألف ال الب أنها ال تخلوا من
نجاسة ,وألنها مستقذرة ,تقذرىا النفوس وتنفر من ىذه القمامات .
السابع :قارعة الطريق ,واختلف في العلة إف الناس إذا سلكوا ىذا الطريق غالبا ال يخلو من إلقاء
نجاسة ,أو أف أحدىم تبوؿ في طريق ,أو لكثرة مرور الناس عليها يلقى فيها قمامات ونفايات
ونحوىا ,وقيل :العلة التشويش أنو إذا صلى في قارعة الطريق ,تشوش بكثرة المارين الذين يسيروف
مع ىذه الطريق ,فبل يقبل على صبلتو ,وأما الصبلة في أسطحتها ,يراد بو سطح الحماـ مثبل,
والخبلء وأشباىها ,ذكروا أنها ال تصح.
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ولكن لعل القوؿ الثاني ,وىو القوؿ بالصحة أقرب ,وذلك؛ ألف الذي يصلي ال يشاىد نجاسة,
وال يشاىد شيئا مما نهي عنو ,فبل ضرر عليو وال أثر عليو ,ولذلك مثبل إذا تنجست األرض ويبست
النجاسة عليها ,ولم تجد ما ت سلها بو ,وبسطت عليو بساطا أو سجادا صحت الصبلة ,ويحدث
كثيرا في المساجد أف (البالوعة) يحتاج إلى سطحها ,يحتاج إلى التوسع في سطحا فيفرش عليها إذا
ضاؽ المسجد لصبلة جمعة أو نحوىا ,فيضطروف إلى أف يصلوا في سطحها مع أنها يعني :التي فيها
نجاسات محققة فعلى ىذا الصحيح أنو ال مانع من الصبلة في أسطحتها .
الشرط الخام  :استقباؿ القبلة ,قاؿ اهلل تعالى:

       

 )1(         المسجد الحراـ يراد بو الكعبة ,ويدخل
في ذلك المسجد الذي حوؿ الكعبة ,فالمصلي مأمور بأف يستقبل بيت اهلل تعالى والكعبة المشرفة
ويستقبل المسجد الذي حولها إذا كاف خارجو ,ولكن األصل أف القبلة ىي البيت ,الكعبة المشرفة,
وألجل ذلك مثبل إذا صليت خ ارج المسجد ,خارج حيطاف المسجد عليك أف تتحقق أنك مستقبل
بناية الكعبة ,وال تكتفي ببناية أو جانب من جوانب المسجد .
ثم يعفى بذلك عن العاجز مثبل المريض الذي اليستطيع التوجو؛ ألنو مضطجع على سريره
والسرير موجو ل ير القبلة وال يستطيع الحركة ,ولي

ىناؾ حيلة في توجيو السرير إلى القبلة ,ومثل

ىذا عاجز يصلي على حسب حالو ,فيدخل في قوؿ اهلل تعالى
     

()2

     

أي فثم الجهة التي تتوجهوف إليها وىي مجزئ أف يصلى فيها ,الثاني

المتنقل إذا كاف مسافرا سفرا مباحا ,وقولهم :مباح يخرج سفر المعصية ,كالذي يسافر ليقطع الطريق
أو ليسرؽ أو ليزني أو ليقتل مسلما فبل تباح لو الرخص ىكذا عللوا .

سورة البقرة آية 1 - .233 :
سورة البقرة آية 2 - .228 :
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السفر يأتينا أنو ما ال يقطع إال بكلفة ومشقة ,ولما كاف السفر مظنة المشقة ,وكاف المسلم إذا
سافر يحب أال تفوتو أوراده وصلواتو رخص لو بأف يصلي على ظهر بعيره ,ولو كاف وجهو ل ير القبلة,
قد تكوف القبلة خلفو أو عن أحد جانبيو ,فيصلي إلى جهتو اغتناما للصبلة حتى ال تفوتو ىذه األوراد
والصلوات ,كاف النبي



إذا كاف في سفر يصلي النوافل على راحلتو حيث ما كاف وجهو غير أنو ال

يصلي عليها المكتوبة ,ال فريضة لها مكانتها أو أىميتها ,فينزؿ ويصلي على األرض ,ويصلي بأصحابو
وكذلك يأمرىم .
وفرض من قرب يصادؼ عينها ومن بعد جهتها ,فرض القريب القريب الذي في مكة وفي
حدودىا يلزمو أف يحدد جهة الكعبة ويتوجو إليها عينا ,وأما البعيد الذي من جهة بعيدة كهذه الببلد
وما حول ها وخارج المملكة يكفيهم أف يتوجهوا إلى جهتها,؛ ألف الجهات أربع ,جهة المشرؽ وجهة
الم رب وجهة الشماؿ وجهة الجنوب .
وىذه الجهات األربع يكفي إذا يتوجو إلى جهتها أي الجهة التي ىي فيها ولو ماؿ عنها يمنة أو
يسرة و ذلك؛ ألف الجهة التالية ورد فيو حديث وفي السنن أنو
والم رب قبلة





قاؿ:



ما بين المشرؽ

بالنسبة إلى أىل المدينة؛ ألف قبلتها من جهة الجنوب ىو يقوؿ :ىذه الجهة التي

ىي القبلة إذا ماؿ عنها يمينا قليبل ,ولم يكن إلى جهة ال رب ,أو ماؿ عنها يسارا ولم يكن إلى جهة
الشرؽ ,بين الجهتين كلو قبلة ,يقاؿ في ىذه البلدة ما بين الشماؿ والجنوب قبلة ,أي أنت على
قبلة ما لم تستقبل الشماؿ وتستقبل الجنوب ,ولكن مع ذلك يحدث...
يقوؿ :ويعمل وجوبا بخبر ثقة ويقين ,إذا أخبرؾ موثوؽ أف ىذه القبلة ,فاعمل بو و لو كاف
واحدا ,وبمحاريب إسبلمية ,إذا كنت مسافرا ودخل عليك وقت ,ورأيت محرابا موجها إلى القبلة في
ببلد اإلسبلـ فاعمل بو ,وإذا اشتبهت في السفر اجتهد العارؼ بأدلتها ,إذا اشتبو في السفر يجتهد
في عبلمتها مثبل الشم

والقمر مطالعها ,كذلك المنازؿ يعني :النجوـ الذي يعرؼ النجوـ يعرؼ

مثبل أف ىذا يطلع من جهة الشرؽ وىذا يطلع من جهة كذا وكذا ,يعرؼ مثبل أف نجم سهيل أنو يطلع
في جانب من المشرؽ ,وأف نجم الثريا يطلع من وسط المشرؽ.
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وكذلك بقية النجوـ يعرفها بالمنازؿ فيجتهد ,وإذا كاف ال يعرؼ فإنو يقلد العارؼ ,وإذا صلى ببل
اجتهاد وىو قادر على أف يجتهد فأخطأ فعليو القضاء مطلقا ,وذلك؛ ألنو لم يأت بشرطها .
الشرط السادس :النية ,يتوسع كثير من العلماء في النية ويشددوف فيها ,وسبب ذلك أف
الشافعية رحمهم اهلل ىم الذين توسعوا في أمر النية,؛ ألنو نقل عن الشافعي أنو قاؿ :تفتتح الصبلة
بفرضين وسنة ,الفرضاف ىما :النية والتحريمة ,والسنة رفع اليدين ,فلما نقل ىذا اعتقد الشافعية أنو
يريد التلفظ بها ,فصاروا يتلفظوف بالنية عند الصبلة.
والصحيح أف النية محلها القلب ,وأف التلفظ بها بدعة ولذلك قيل لئلماـ أحمد :تقوؿ قبل
التحريمة شيء ؟ فقاؿ :ال ,إذ لم ينقل عن النبي  وال عن أحد من أصحابو أي لم ينقل عنهم أنهم
كانوا يتلفظوف بقوؿ :نويت أف أصلي أربع ركعات صبلة العشاء مستقبل القبلة متطهرا إماما أو مأموما
أداء أو قضاء لم ينقل عنهم ذلك ,فبل حاجة إلى ذلك.
ولكن النية محلها القلب ,فينوي بقلبو ولو لم يحرؾ قلبو ,وذلك يكفي فيو العزـ والتصميم على
الشيء ,يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل :إف كل عمل ال يخلو من نية ,إما أف تكوف نية صادقة أو نية كاذبة
.
ويقوؿ :من التكليف بما ال يطاؽ العمل ببل نية ,ال يعمل اإلنساف عمبل إال ولو نية ,تارة تكوف
صالحة وتارة تكوف فاسدة ,فمثبل إذا تطهرت في بيتك وتوجهت إلى المسجد ,قلبك يتحدث بأمر
من األمور الدنيوية مثبل ,أو نحوىا ,اعترضك إنساف وقاؿ لك أين تذىب ؟ تقوؿ :إلى المسجد ,ثم
يقوؿ لماذا ؟ تقوؿ :ألداء الصبلة نطق لسانك بما في قلبك ,إذف فالنية ضرورية ,فإذا كاف مثبل نيتو
أف يراه الناس ويمدحوه فالنية فاسدة ,كالمنافقين قاؿ تعالى:

     

. )1(    
والحاصل أنو يجب تعيين النية يعني :بقلبو ,ويسن مقارنتها لتكبيرة اإلحراـ ,والصحيح أنها
مستمرة قبل التبكيرة وبعدىا ,وتستمر إلى أف ينتهي من الصبلة وال حاجة إلى أف يحرؾ نيتو عند
سورة النساء آية 1 - .236 :
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التحريم ,وال يضر تقديمها عليها بيسير ,نقوؿ :إف النية متقدمة من حين دخل الوقت وأنت عازـ
وناو أف تصلي .
يقوؿ :شرط نية إمامة وائتماـ ,معلوـ أف اإلماـ عازـ على أنو إماـ ,فؤلجل ذلك يأتي إعماؿ
اإلماـ  ,والمأموـ كذلك عازما على أنو مأموـ فبل حاجة إلى أف ينوي كل واحد يعني :يجدد النية أو
يحدث قلبو بذلك ,وكذلك ذكروا أنو يجوز للمأموـ أف ينفرد بعذر دليلو في قصة معاذ أنو صلى مرة
بأصحابو فافتتح الصبلة بسورة البقرة ,وكاف معو رجل مرىق ومتعب فلما رأ أنو سوؼ يطيل انفرد
وصلى بنفسو ,أتم صبلتو لنفسو .
دليل ىذا أنو يجوز للمصلي أو المأموـ أف ينوي االنفراد بعذر ,وىل يجوز للمنفرد أف يقيم نفسو
إماما ,إذا كبر اإلنساف وحده منفردا ,ثم جاء آخر وصلى معو؟ ,ىل لو أف يقيم نفسو إماما مع أنو ما
نو إال الصبلة وحده ؟ الصحيح الجواز ,ودليلو أف النبي  كبر وحده في صبلة التهجد فجاء ابن
عباس وكبر معو وصار إماما ,والحديث الذي في صحيح مسلم ذكر جابر أف النبي  توضأ قبلهم,
ثم كبر وحده ,يقوؿ جابر  :فجئت أصلي فصففت عن يساره ,فأدارني عن يمينو  قلب نفسو
إماما بعدما كاف مأموما  ,ثم جاء جبار بن صخر ,فصف عن يساره  فدفعهما خلفو ,ىذا أيضا
قلب نفسو إماما ,وفي حديث عن عائشة ذكرت أف النبي  كاف يصلي وحده وخلفو ستارة أو
جدار ,فرآه الناس المصلوف فصفوا خلفو ,ولما علم بأنهم يصلوف بصبلتو رفع التكبير فقلب نفسو
إماما ,وىذا دليل على الجواز .
إذا بطلت صبلة اإلماـ بطلت صبلة المأمومين وذلك؛ ألنهم مرتبطوف بإمامهم ,يقوؿ :وذلك
فيما إذا كبر اإلماـ ,ثم تذكر أنو محدث في ىذه الحاؿ بطلت صبلتو ,فيأمرىم أف يستأنفوا
صبلتهم ,أما إذا خاؼ أف يسبقو الحدث يعني :أح

مثبل بحدث كريح أو رعاؼ ,ثم علم بأنو

سوؼ يحدث ,وال يستطيع إتماـ الصبلة ,فلو أف يستخلف ,يجتذب واحدا ويصلي بهم ,أما إذا
سبقو الحدث أو تذكر أنو محدث ,فالمشهور أنو ال يستخلف ,أجاز االستخبلؼ بعض المشايخ .
والمسألة فيها خبلؼ مبنية على أنو ,ىل تبطل صبلة المأمومين إذا بطلت صبلة إمامهم ,كما ىو
القوؿ المشهور أو ال تبطل ؟ إذا كاف الزمن يسيرا ,المشهور أنها تبطل ,أما إذا بطلت صبلة المأموـ,
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فإنها ال تبطل صبلة اإلماـ ,صورة ذلك :إذا كاف وراء اإلماـ ,ومعو واحد ,أو معو اثناف ,ثم بطلت
صبلة أحدىما في ىذه الحاؿ ,إذا بطلت صبلة المأموـ ,فاإلماـ يتم صبلتو سواء وحده أو معو فرد؛
ألنو ال فرؽ بين صبلة اإلماـ والمنفرد ,يعني :مثالو :إذا كانوا اثنين ,ىذا إماـ ,وىذا مأموـ ,بطلت
صبلة اإلماـ ,تبطل صبلة المأموـ ,ول و ما بقي إال التشهد ,فإذا بطلت صبلة اإلماـ ,فإف المأموـ
ينصرؼ ,ويلتم

إماما أو يصلي وحده ال أكثر ,إذا بطلت صبلة المأموـ ,فإف اإلماـ يبقى على حالة

االنفراد ينوي أنو منفرد ,ويتم صبلتو .انتهى ما يتعلق بشروط الصبلة.
باب صفة الصبلة
( باب صفة الصبلة ) :يسن خروجو إليو متطهرا بسكينة ووقار مع قوؿ ما ورد ,وقياـ إماـ ف ير
مقيم إليها عند قوؿ مقيم :قد قامت الصبلة فيقوؿ اهلل أكبر ,وىو قائم في فرض رافعا يديو إلى أحد
منكبيو ,ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرتو ,وينظر مسجده في كل صبلتو ,ثم يقوؿ
سبحانك اللهم وبحم دؾ ,وتبارؾ اسمك وتعالى جدؾ ,وال إلو غيرؾ ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم
يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية ,وفيها إحد عشرة تشديدة.
وإذا فرغ قاؿ :آمين يجهر بها إماـ ومأموـ معا في الجهرية ,وغيرىما فيما يجهر فيو ,ويسن جهر
إماـ بقراء صبح وجمعة وعيد وكسوؼ واستسقاء وأوائل م رب وعشاء ,ويكره لمأموـ ,ويخير منفرد
ونحوه ثم يقرأ بعدىا سورة في الصبح من طواؿ المفصل ,والم رب من قصاره ,والباقي من أوساطو,
ثم يركع مكبرا رافعا يديو ,ثم يضعهما على ركبتيو ,مفرجتي األصابع ,ويسوي ظهره ويقوؿ (:سبحاف
ربي العظيم ) ثبلثا ,وىو أدنى الكماؿ ثم يرف ع رأسو ويديو معا وقائبل سمع اهلل لمن حمده ,وبعد
انتصابو:



ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد



ومأموـ

 ربنا ولك الحمد  فقط ثم يكبر ويسجد على األعضاء السبعة ,فيضع ركبتيو ثم يديو ثم جبهتو
وأنفو .
وسن كونو على أطراؼ أصابعو ,ومجافاة عضديو عن جنبيو ,وبطنو عن فخذيو ,وتفرقة ركبتيو,
ويقوؿ( :سبحاف ربي األعلى) ثبلثا وىو أدنى الكماؿ ,ثم يرفع مكبرا ويجل
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اغفر لي ) ثبلثا ,وىو أكملو ويسجد الثانية كذلك ,ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيو بيديو ,فإف
شق فباألرض ,ويأتي بمثلها غير النية والتحريمة واالستفتاح والتعوذ ,إف كاف تعوذ ثم يجل

مفترشا,

وسن وضع يديو على فخذيو ,وقبض الخنصر والبنصر من يمناه ,وتحريك إبهامها مع الوسطى,
وإشارتو بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر اهلل مطلقا ,وبسط اليسر ثم يتشهد فيقوؿ:



التحيات هلل والصلوات والطيبات ,السبلـ عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو ,السبلـ علينا وعلى
عباد اهلل الصالحين ,أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا عبده ورسولو  ثم ينهض من م رب
ورباعية مكبرا ,ويصلي الباقي كذلك سرا ,مقتصرا على الفاتحة ثم يجل
األوؿ ثم يقوؿ:



متوركا فيأتي بالتشهد

الل هم صل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم إنك حميد

مجيد ,وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم إنك حميد مجيد . 
وسن أف يتعوذ فيقوؿ أعوذ باهلل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ,ومن فتنة المحيا والممات,
ومن فتنة المسيخ الدجاؿ ,اللهم إني أعوذ بك من المأثم والم رـ ,وتبطل بدعاء بأمر الدنيا ,ثم
يقوؿ عن يمينو ثم عن يساره :السبلـ عليكم ورحمة اهلل ,مرتبا معرفا وجوبا ,وامرأة كرجل ,لكن
تجمع نفسها وتجل

متربعة ,أو مرسلة رجليها عن يمينها ,وىو أفضل .

نبدأ في باب صفة الصبلة:
يذكروف قبل ذلك آداب الخروج إليها ,فيسن أف يخرج إليها متطهرا إذا تيسر لو الطهور  ,ولو
أف يؤخر الطهور ,ويتطهر من األماكن المعدة عند المساجد  ,يسن أف يمشي من بيتو إلى المسجد
في سكينة ووقار ,ىكذا ورد أنو  قاؿ  :إذا أتيتم الصبلة ,فأتوىا وأنتم تمشوف وعليكم السكينة
والوقار ,فما أدركتم فصلوه وما فاتكم فاقضوه



والسكينة يعني :التأدب في المشي والوقار

الهيبة ,يسن أف يقوؿ :ما ورد واألدعية التي وردت كثيرة.
نذكرؾ بآداب المشي إلى الصبلة ,منها أف يقوؿ  :بسم اهلل ,آمنت باهلل ,توكلت على اهلل ال
حوؿ وال قوة إال باهلل
الرجيم ,ويقوؿ:





ويقوؿ :أعوذ باهلل العظيم وبوجهو الكريم وبسلطانو القديم من الشيطاف

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ممشاي ىذا...



إلى آخر

األدعية ,إذا دخل إلى المسجد والصبلة لم تقاـ ,فإنو يصلي إف كاف وقت راتبة كالظهر والفجر,
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صلى الراتبة القبلية ,وإف لم يكن وقت راتبة صلى تحية المسجد ركعتين ,قبل الم رب ,وقبل
العشاء ,وقبل العصر ,مع أنو ورد أيضا األمر بها متى يقوـ إلى الصبلة,؛ ألف المقيم فإنو يقوـ إذا
أمره اإلماـ ,وأما غيره أي :جماعة ,فيقوموف إذا قاؿ المؤذف ,قد قامت الصبلة ,والصحيح أنو ال
حرج في التقدـ أو التأخر لو قاـ في أوؿ تكبيرة أو قاـ بعد التحريمة حصل المقصود ,كلمة :قد
قامت الصبلة ,كأنها إشارة لها ,أي :قد قامت فقوموا؛ ولذلك خصها الفقهاء بأنهم يقوموف عند
(قد) ,افتتاح الصبلة بالتكبير " اهلل أكبر" ركن من أركاف الصبلة ,وال يجزئ غيره ,وال يكفي أف
يقوؿ " :اهلل أعظم  ,أو اهلل أجل " أو ما أشبو ذلك ,والتكبيرة التي ىي تكبيرة التحريمة ركن من
أركاف الصبلة ,يأتي بها اإلماـ ,وىو قائم في الفريضة .
في صفة الصبلة التي ىنا ذكر المؤلف -رحمو اهلل -الفرائض والنوافل والسنن واألركاف
والواجبات على ترتيب حركات الصبلة ,فبدأ بالتكبيرة ,وىي ركن ,ثم بالقياـ ,قولو :وىو قائم ,وىو
ركن ,وخصو بالفرض؛ ألف القياـ إنما يجب في الفرض ,وأما في النفل ,فيجوز أف يصليها ,وىو
قاعد ,ولو نصف أجر القائم ,وكذلك العاجز إذا عجز عن القياـ سقط عنو ,وصلى وىو جال ,
واختلف فيما إذا كاف إماما ,ىل يصلوف خلفو قعودا أو قياما .
واألرجح أنو إ ذا ابتدأ بهم ,وىو قائم ,ثم اعتل أتموا خلفو قياما ,وأما إذا ابتدأ ,وىو جال ,
فاألرجح أنهم يتموف خلفو جلوسا جمعا بين األدلة .
من السنن رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين ,سنة ثابتة بأدلة قوية ,متفق عليها عند األئمة
األربعة ,خالف في ذلك الرافضة ونحوىم ,فهذه من السنن ,ذكر العلة بعض العلماء :أنو إشارة إلى
رفع الحجاب ,كأنو إذا رفع يديو يرفع الحجاب بينو وبين ربو ,يرفعهما حتى يحاذيا منكبيو ,وقيل:
تكوف الكف إذاء المنكب ,واألصابع إذاء األذف ,من السنن أف يقبض اليد اليمنى باليسر  ,و يكوف
القبض على الكوع ,الكوع ىو المفصل ا لذي بين الكف والذراع ,فيقبض الكوع اليسر بيده اليمنى
بكفو اليمنى ,أما كونو يجعلهما تحت سرتو ,فهذا نظرا إلى المشهور عند الفقهاء الحنابلة ,رووا في
ذلك حديثا عن علي  :من السنة قبض الشماؿ باليمين تحت السرة  ولكن الحديث ضعيف,
وألنو لم يثبت عند بعض العلماء موضع لهذا المكاف .
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الترمذي -رحمو اهلل -مع سعة اطبلعو وكثرة ما يذكر من األحاديث ,أو يشير إليها لم يذكر في
الباب شيئا ,وكأف األمر عنده واسع أف يضعهما على الصدر ,أو على البطن أو على السرة أو تحتها,
ولكن الشارح الذي ىو المباركفوري توسع في ىذا المكاف ,ورجح أنو يجعلها على الصدر ,وذكر في
ذلك حديثين :حديث في مسند أحمد ,وحديث في صحيح ابن خزيمة ,ولو كانا غريبين ,وقاؿ:
إنهما أولى ,وأصح من حديث علي ,وقد صنف في ىذه أحد علماء الهند رسالة طبعت قديما,
ويمكن أنها جددت بعنواف ( شرح الصدور في وضع األيدي على النحور ) حتى أنو استدؿ بقولو
تعالى:



. )1(     

و إف بعض العلماء وبعض المفسرين قاؿ :إف "صل" "وانحر" يعني :اجعل يديك على نحرؾ,
ولكنو قوؿ شاذ ,وبكل حاؿ فوضعهما تحت السرة جائز؛ لنص كثير من الفقهاء عليو ,واألفضل فوؽ
السرة أو على الصدر ,من السنن أف ينظر إلى موضع سجوده في كل صبلتو ,يعني :أف يقصر نظره
على موضع مسجده ,أي موضع جبهتو لماذا ؟ ليجتمع عليو قلبو؛ ألنو إذا نظر يمنة ويسرة تشوش
عليو فكره ,وقد ورد أيضا النهي عن االلتفات في الصبلة ,وورد  ..الوعيد على رفع البصر إلى
السماء  :لينتهين أقواـ يرفعوف أبصارىم إلى السماء أو لتخطفن أو أال ترجع إليهم . 
بعد ذلك يستفتح ,واختار اإلماـ أحمد ىذا االستفتاح :سبحانك اللهم وبحمدؾ ...إلى آخره,
وذلك؛ ألنو ثناء ,والثناء على اهلل يقدـ على الدعاء ,ال شك أف حديث أبي ىريرة الذي في
الصحيحين:



اللهم باعد بيني وبين خطاياي



إلى آخره  ,أصح إسنادا ,أما ىذا الحديث

فمروي في صحيح مسلم عن عائشة ,ومروي أيضا عن عمر أنو كاف يجهر بو ,واختاره اإلماـ أحمد؛
ألنو ثناء على اهلل تعالى ,والتسبيح ىو التقدي
البركة كثرة الخير ,العلو



تعالى جدؾ



والتنزيو ,الحمد :بحمدؾ يعني :متلبسا بحمدؾ,
يعني :لك جميع أنواع العلو ,الجد يعني :الحظ

والنصيب يعني :حظك من التقدي  ,كلمة التوحيد ,ال إلو غيرؾ ,كلمة اإلخبلص ,يجوز أف يستفتح

سورة الكوثر آية 1 - .6 :
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مثبل باللهم باعد بيني وبين خطاياي ,ويستفتح بحديث علي الذي في السنن:



وجهت وجهي

للذي فطر السموات واألرض  إلخ .وىو طويل ,مذكور في سنن أبي داود ,وفي غيره.
وكذلك أيضا يجوز أف يستفتح بالحديث الذي بو:



اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل

عالم ال يب والشهادة  إلخ .
لشيخ اإلسبلـ رسالة مطبوعة في المجلد الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين في أنواع
االستفتاحات ,يعني :أف أنواع االستفتاحات كثيرة ,وبين أساليبها ,وتكلم عليها ,وبين أصحها ,وتكلم
أيضا ابن القيم في زاد المعاد عن االستفتاح ,وقاؿ :إف الذين يستفتحوف باالستفتاحات الطويلة ال
يكملونها وأف ىذا أخصرىا ,وأجمعها ,بعد ذلك يستعيذ ,ويبسمل سرا .االستعاذة أف يقوؿ :أعوذ
باهلل من الشيطاف الرجيم ,واألفضل أف يقوؿ أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم ,حتى
يجمع بين األمرين ,األمر الذي بو في سورة فصلت:

      

 )1(        وفي سورة النحل:
    

()2

     

ويقوؿ :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم ,البسملة

اختلف فيها ىل ىي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة ؟ .
فالشافعية يروف أنها من الفاتحة ,ولذلك يجهروف بها ,المالكية ال يقولونها ال سرا وال جهرا,
الحنابلة يروف أنها ليست من الفاتحة ,ولكن أنها آية من القرآف ,وألجل ذلك يقرءونها سرا ,وال
يقولوف :إنها من الفاتحة ,وإنما تكتب أماـ كل سورة ,يعني :تكتب للتبرؾ في أوؿ كل سورة .
قراءة الفاتحة ركن ؛ لقولو   ال صبلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  والمشهور أنها ركن
في حق اإلماـ والمنفرد ,وأما المأموـ ,فإنها مستحبة في سكتات اإلماـ ,وبما ال يجهر بو ,وإذا لم
يقرأ بها ,فإف صبلتو تصح ,ويحملها عنو اإلماـ ,وفيو أيضا خبلؼ طويل قد ألف فيها البخاري
رسالة ,والرسالة مطبوعة بعنواف( :جزء القراءة خلف اإلماـ) ورجح أنها الزمة للمأموـ كما أنها الزمة
سورة فصمت آية 1 - .46 :
سورة النحل آية 2 - .74 :
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لئلماـ والمنفرد ,واستدؿ بعمومات ,وناقش من قاؿ :إنها ال تجب على المأموـ ,قراءتها ال بد أف
تكوف مرتبة ,فبل يقدـ آية على آية ,لو قاؿ :الحمد هلل الرحمن الرحيم ,رب العالمين أو قاؿ الحمد
هلل رب العالمين مالك يوـ الدين ,الرحمن الرحيم بطلت ,ال بد أف تكوف مرتبة آياتها ,وال بد أف
تكوف متوالية ,فبل يفرؽ بينها تفريقا طويبل ,يسن أف يقف عند كل آية انتظارا لجواب اهلل تعالى ,إذا
 )1(      سكت قليبل ينتظر قوؿ اهلل :حمدني عبدي ,وإذا

قاؿ:



قاؿ:

    

    

()3

()2

سكت قليبل ينتظر قولو:

سكت ينتظر قوؿ اهلل:

     

()4





مجدني عبدي

أثنى علي عبدي

سكت ينتظر قوؿ اهلل:



إذا قاؿ:



وإذا قاؿ:







ىذا بيني وبين عبدي

ولعبدي ما سأؿ  ىكذا ورد في الحديث ,وورد أيضا أنو  يقف على رءوس اآليات .
استحب أكثر العلماء أف يقف في قرءتو على رأس كل آية ,وذلك؛ ألنها فصلت عما قبلها,
واختلفوا فيما إذا كانت اآلية متصلة بما بعدىا ,ورجح بعضهم كالشيخ أبي القاسم على حاشيتو على
قوؿ :أنو يقف ,ولو كانت متصلة بما بعدىا ؛ ألف بعض اآليات ال يصح الوقوؼ عليها عند القراءة
المستمرة ,ولكن أحيانا يجوز الوقوؼ عليها لضرورة من نف

أو نحو ذلك يعني :مثل قولو:

 

 )5(        يقولوف :ال يقف عليها إال لضيق النف  ,ومثل
قولو -تعالى -في سورة التين:
بعضهم الوقوؼ على:

         

    

()7

سورة الفاتحة آية 1 - .6 :
سورة الفاتحة آية 2 - .2 :
سورة الفاتحة آية 3 - .3 :
سورة الفاتحة آية 4 - .8 :
سورة التكوير آية 5 - .6- 2 :
سورة التين آية 6 - .6- 8 :
سورة التين آية 7 - . 8 :
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()6

يمنع

أخصر المختصرات

ومثل قولو تعالى في سورة التين:
بعضهم الوقوؼ على:



 )1(         يمنع

    

()2

ويقوؿ :ال بد من االستئناؼ ,وأما قولو:

        

()3



فيرخص في ذلك ,على كل حاؿ,

فالوقوؼ على رءوس اآلي ىو األفضل.
ذكروا أف في الفاتحة إحد عشرة شدة ,عدا البسملة ,إحد عشرة تشديدة ,كبلـ الداعية فيها
بالتشديد ,ألف الشدة تعتبر حرفا فلو قاؿ " :مالك يوـ دين "  ,أو قاؿ :إياؾ ,أو قاؿ :اىدنا صراط,
فإنها ال تنعقد قط ,يعتبر أخل بالقراءة ,وترؾ منها حرفا ,بعد الفاتحة يػؤمن " آمين " إذا كانت
الصبلة جهرية جهر بها اإلماـ والمأموموف ,ومعناىا :اللهم استجب وفيها فضل  إذا قاؿ اإلماـ:
    

()4

فقولوا :آمين ,فإنو من وافق تأمينو تأمين المبلئكة غفر لو ما تقدـ من

ذنبو  وأما إذا كاف في سرية فإنو يسر بالتأمين.
يسن الجهر في الصبلة الجهرية ,ولو لم يجهر صحت صبلتو ,يعني صبلة الصبح والجمعة
والعيد ,والركعتاف األولياف من الم رب والعشاء ,ىذه جهرية,يسن أف يجهر بها ,فلو ترؾ الجهر
صحت صبلتو ,ولو نسي الجهر لم يلزمو سجود سهو .
وكذلك صبلة الكسوؼ واالستسقاء وصبلة العيد يجهر فيها أيضا بالقراءة بالفاتحة وبالسورة
التي بعدىا ,المأموـ يسر وال يجهر ,وذلك ألنو مأمور باإلنصات ,وإذا قرأ -مثبل -في سكتات
اإلماـ فإنو يسر ,ألنهم لو قرءوا -مثبل -مائة أو مائات لشوشوا على المصلين ,فيسروف بقراءتها,
المنفرد يخ ير بين السر والجهر ,فإف كاف ىناؾ من يستمع لو إذا كاف يقرأ ويستفيد من قراءتو جهر,
في ليل أو نهار تطوع أو فرض ,وإف كاف ىناؾ من يتأذ بجهره يسر ,كنائم أو متحدث أو
سورة التين آية 1 - .6- 8 :
سورة التين آية 2 - . 8 :
سورة العصر3 - .
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نحوىما ...نقف عند ىذا ,ونكمل بعد الصبلة -إف شاء اهلل -واهلل أعلم ,وصلى اهلل على سيدنا
محمد.


الحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو بعد ما يفرغ من قراءة الفاتحة,
اختلف في السكتة التي بعدىا ,من العلماء من ذكر أنو يسكت بعد الفاتحة سكتة ينتظر أف
المأمومين يقرءوف الفاتحة ,ومنهم لم يذكر ىذه السكتة ,ومنهم من أنكرىا ,ورجح أنو ال يسكت كما
ذكر ذلك ابن القيم في (زاد المعاد) ,واألشهر أنو يسكت ,ورد في ذلك الحديث الذي في
الترمذي ,وفيو ذكر السكتتين ,ثم وقاؿ :إذا قاؿ:



 )1(    العادة أنو يسكت حتى

يرجع إليو نػفسو ,وحتى يتفكر فيما يقرأ بعد الفاتحة ,وحتى ال يصل القراءة بالقراءة  ,ال خبلؼ أنو
يقرأ بعد الفاتحة سورة ,في الصبح وفي األوليين من الم رب ومن الفجر وفي الجمعة ونحوىا ,ذكروا
أنو يقرأ سورة ,وىذا ىو الذي اشتهر في كثير من المؤلفات ,وىو دليل على أف قراءة سورة كاملة
أفضل من قراءة بعض سورة ,كأوؿ السورة أو وسطها أو آخرىا ,ىكذا ذكروا.
وىو الذي يحدث من النبي  أحيانا يقرأ سورة في كل ركعة ,وأحيانا يقرأ في الركعة سورتين من
المفصل ,فيقرأ في الركعتين أربع سور في الفجر.
المشهور أنو  كاف يقرأ في صبلة الفجر من طواؿ المفصل ,والم رب من قصاره ,والعشاء من
أوساطو ,وطوالو من سورة ( ؽ ) إلى سورة (عم) وأوساطو من (عم) إلى سورة (الضحى) ومن (
الضحى ) إلى آخره قصاره .
ويستحب أف يقرأ في الم رب  -أيضا  -من طوالو ,فقد ثبت أنو -عليو الصبلة والسبلـ -قرأ
بها من سورة األعراؼ ,قسمها في الركعتين ,وكذلك في غيرىا من الصلوات تجوز اإلطالة أحيانا
لمناسبة .

سورة الفاتحة آية 1 - .9 :
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والقراءة معلوـ أنها ترتل كما أمر اهلل



 )1(     وفي حديث عائشة



كاف  يرتل القراءة حتى تكوف أطوؿ من أطوؿ منها  ومع ذلك فإنو كاف يطيل  ,فالثابت أنو كاف
يقرأ في الفجر ما بين ستين آية إلى مائة آية ,وإذا كاف من السور القصار ,فإنو يقرأ بقدرىا ,يعني من
سورة البقرة نحو ثلها ,فالبقرة ( )286آية يعني إذا قرأ ثلثها صدؽ عليو أنو قرأ ما فوؽ الستين ودوف
المائة ,كذلك -مثبل -إذا قرأ سورة األنبياء ,وسورة الحج فهذه السور دوف المائة ,وسورة األحزاب
آياتها ( )73ىذه دوف المائة ,معناه أنو إذا قرأىا فبل يستنكر عليو ,وكذلك إذا قرأ سورة النمل ,أو
سورة العنكبوت أو سورة الروـ ىذه كلها أو بعضها أقل من الخمسين ,وبعضها فوؽ الستين.
وكذلك سور (آؿ حاميم) فبل يػنكر على اإلماـ الذي يقرأ من ىذه السورة ,ال سيما وقد ذكر عن
الصحابة  -رضي اهلل عنهم  ,-كاف عمر
المائة ,وسورة يوسف ,وثبت أف أبا بكر
كادت الشم





غالبا يقرأ بالسور الطويلة كسورة النحل ,وىي فوؽ

صلى بهم بسورة البقرة كلها ,ولما انصرؼ قالوا:

أف تطلع ,فقاؿ :لو طلعت لم تجدنا غافلين





رواه مالك في الموطأ ,وكانوا مع

ذلك يتحملوف ويألفوف الصبلة ويحبونها.
بعد ذلك يركع ,إذا انتهى من القراءة سكت قليبل حتى يرجع إليو نفسو ثم ركع ,ويرفع يديو -
كرفعو األوؿ -إلى منكبيو ,ويكوف تكبيره في حالة انحنائو حالة ما يتحرؾ منحيا يأتي بلفظة( :اهلل
أكبر) يضع يديو على ركبتيو مفرجة األصابع ,لكل ركبة يد ,قالوا :ال يسن تفريج األصابع في الصبلة
إال في الركوع ,أما البقية فإنو يسن ضمها ,يجعل ظهره مستويا فبل يجعلو مقوسا ,وال يجعلو محسورا
منحنيا ,بل يصير وسطا مستويا ,حتى يقاؿ :إنو لو وضع عليو قدح لركد ,ويجعل رأسو بحيالو ,فبل
يخفض رأسو وال يرفعو.
الدعاء والتسبيح أف يقوؿ ( :سبحاف ربي العظيم ) ثبلثا ,وأدنى الكماؿ ثبلثا ,وإف زاد إلى عشر
فلو ذلك أعبله في حق اإلماـ عشر ,لحديث أن  :أنو قاؿ:

سورة المزمل آية 1 - . 3 :
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لما صلى خلف عمر بن عبد

أخصر المختصرات
العزيز ,وىو أمير المدينة :ىذا أشبهكم بصبلة رسوؿ اهلل



يقوؿ :فحزرنا تسبيحو في الركوع

والسجود عشرا عشرا . 
بعد ذلك يرفع من الركوع يرفع يديو -أيضا -إلى حذو منكبيو ,ويقوؿ ( :سمع اهلل لمن حمده )
يسرع فيها ,ينطقها بسرعة حتى ال يسبقو المأموموف ,المأمومن يبقوف راكعين حتى يفرغ من
التسميع ,ال يتحركوف حتى يفرغ من قوؿ ( :سمع اهلل لمن حمده) ,ويقوؿ في حاؿ حركتو مرتفعا,
بعدما ينتصب يقوؿ (:ربنا ولك الحمد) أو  :اللهم ربنا لك الحمد  روي كذا ,وكذا  :ملء
السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد



وإف زاد بقولو:



أىل الثناء والمجد,

أحق ما قاؿ العبد -وكلنا لك عبد -ال مانع لما أعطيت ,وال معطي لما منعت ,وال ينفع ذا الجد
منك الجد  فإف ذلك وارد .
وورد أنو -عليو السبلـ -أقر الرجل الذي قاؿ  :ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو


وروي أيضا أنو قاؿ:

وجهو وعز جبللو





حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو كما يحب ربنا ويرضى ,وكما ينب ي لكرـ

يقوؿ ذلك ما أمكنو ,المأموـ ال يسمع ,ال يقوؿ :سمع اهلل لمن حمده

الحديث فيو قولو   إذا كبر اإلماـ فكبروا ,وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ,وإذا رفع وقاؿ :سمع
اهلل لمن حمده ,فارفعوا وقولوا :ربنا ولك الحمد . 
روي عن الشافعية أف المأموـ يسمع أيضا ,وال دليل لهم إال عموـ قولو  :صلوا كما رأيتموني
أصلي



ومعلوـ أنو ىنك فرؽ بين اإلماـ والمأموـ ,وأف الحديث إنما ىو في الرؤية ,ال في

السماع ,وأف المأمومين ال يقرءوف واإلماـ يقرأ ,وأنهم ال يجهروف كما يجهر اإلماـ ,فعرؼ أف ىناؾ
فرؽ بين المأمومين وبين إمامهم ,الحديث لي

فيو إال أف المأموـ يقوؿ ( :ربنا ولك الحمد) إذا قاؿ

اإلماـ ( :سمع اهلل لمن حمده) يعني :يكمل ما زاده ,يقوؿ  :ملء السموات   ...إلى آخره,
فما داـ إمامو واقفا .
بعد ذلك يكبر ,ويخر ساجدا ,ويسجد على األعضاء السبعة ,فأوؿ ما يضع على األرض ركبتيو
ثم يديو ثم جبهتو وأنفو ,ىكذا ىو المختار أنو يقدـ ركبتيو على يديو ,وىذا ىو الذي تدؿ عليو
السنة ,السنة النبوية من فعلو



واألحاديث الصريحة أنو ذكر ذلك وائل بن حجر ,وكذلك أن
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وغيره أنو كاف إذا سجد وضع ركبتيو قبل يديو ودؿ على ذلك أيضا أف ىذه ىي جلسة النشاط ,وأف
تقديم اليدين جلسة العاجز؛ ألنو معروؼ أنو إذا قدـ يديو اعتمد عليهما؛ فيكوف ذلك جلسة
المتثاقل العاجز ,معلوـ عن اإلنساف -مثبل -إذا دخل في مجل  ,وأراد أف يجل

على األرض,

وىم جلوس على األرض ,فإنو عادة ال يقدـ يديو إال إذا كاف مريضا ,أو كاف كبير السن ,يعتمد على
يديو ,أما إذا كاف نشيطا.
فإنو يجل

الجلسة العادية ,ويقدـ رجليو ,أي :يحني رجليو ويجل

على األرض ,ىذا ىو

الصحيح وقد نصره ابن القيم  -رحمو اهلل  -في كتبو الثبلثة :في زاد المعاد ,واستوفى الكبلـ حولو,
وفي كتاب الصبلة ,وأطاؿ فيو ,وفي شرحو ,أو حاشيتو على سنن أبي داود ,لما أتي على الحديث
الذي عن أبي ىريرة أنو
ركبتيو





قاؿ:



إذا سجد أحدكم فبل يبرؾ كما يبرؾ البعير ,وليضع يديو قبل

فبين أف ىذا الحديث فيو انقبلب  ,وأف الصواب أف يضع ركبتيو قبل يديو ,وبتتبع طرؽ

الحديث وجد أف في الحديث ضعفا ,أنو ضعيف ومضطرب ,أشار إلى االضطراب في زاد المعاد
وبين الضعف ,وكذلك أيضا في كتاب الصبلة أطاؿ في ذلك ,ورجح أنو ضعيف ,ثم بين أيضا أف
أولو يخالف آخره ,فإف البعير يبدأ بيديو قبل رجليو  ,ىذا ىو المعروؼ ,إذا برؾ البعير فإنو يقدـ يديو
قبل رجليو  ,وأما قولهم :إف ركبة البعير في يديو ,فهذا غير صحيح  ,األصل أف الركبة إنما ىي في
الرجل في كل شيء ولو كان ت صورة ركبة البعير في يديو صورة ,فإنها ال تسمى ركبة ,بل تسمى كما
في اليد مرفقا يعني :يرتفق بو ,فالبعير مشاىد أنو يقدـ يديو قبل رجليو ,فإذا قدـ اإلنساف يديو ,فقد
أشبو البعير في بروكو ىذا ىو الصحيح.
ثم وردت أيضا أحاديث تؤيد حديث وائل في أنو يقدـ يديو قبل ركبيتو ,وورد أيضا حديث أبي
ىريرة في شرح المعاني اآلثار للطحاوي ,وفي مصنف ابن أبي شيبة  ,وفيها فليضع ركبتيو قبل يديو,
وال يبرؾ كما يبرؾ الفحل ,ولو كاف في اإلسناد راو ضعيف لكن يتقو ببقية الروايات ىذا ىو القوؿ
الصحيح وال عبرة لمن رد على ابن القيم ,وأنكر ما قالو حتى المحقق الذي حقق زاد المعاد ضعف
رأي ابن القيم ,ولم يجب عن كل االعتراضات التي ذكرىا .
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ألف بعض تبلمذة األلباني رسالة في تأييد أنو يقدـ يديو بعنواف ( نهي الصحبة عن تقديم الركبة )
ولكنو تكلف في رده ,وأتى بأدلة ال تنهض لو  ,ثم ألف أيضا فيها فريح بن ىبل الشيخ المعروؼ
بالزلفي ,وانتصر البن القيم ,انتصر للحق ,وبين أف الحديث الذي عن أبي ىريرة خطأ ,وال داللة فيو,
وأف الحديث الثاني الذي استدلوا بو حديث أيضا ضعيف ,وأنو إنما صح من فعل ابن عمر ,وابن
عمر فعل ذلك لما كبر سنو ,كاف يقدـ يديو قبل ركبتيو لعجزه عن ذلك .
وقد بين ذلك أيضا الشيخ خليل إبراىيم الذي حقق رسالة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في
األحاديث ,وطبعت مع مجموعة رسائل الشيخ ,فرجح ما رجحو ابن القيم ,وبين األدلة الواضحة على
ذلك ,وذكرنا ذلك أيضا بتحقيقنا لشرح الزركشي ,وبينا األدلة ,وىذا ىو الذي يترجح لنا ,ومن قرأ
كبلـ ابن القيم بإنصاؼ عرؼ موافقتو .
فالحاصل أنو ذكر أنو يقدـ ركبتيو ثم يديو ثم جبهتو ثم أنفو ,ويسن كونو على أطراؼ أصابعو,
يعني :سجوده على أطراؼ رجليو ,ويجعل رءوسها إلى القبلة وبطونها إلى األرض منبسطة ,ويجافي
عضديو عن جنبيو وبطنو عن فخذيو ,يعني :ال يػلصق عضده بالجنب ,بل يفرج ما استطاع ما لم
يضايق الذي إلى جانبو ,ويرفع بطنو عن فخذيو ,ويرفع فخذيو عن ساقيو ,وال يلصق بطنو بفخذيو؛
ألف ىذا كأنو غير ساجد ,ويفرؽ بين ركبتيو ,وكذلك يفرؽ أيضا بين رجليو ,فبل يلصقهما .
ىذا ىو الصحيح أنو يجعل بينهما -مثبل -نحو فتر ,رأينا بعض الشباب يلصقونهما ,ويستدلوف
بقوؿ عائشة:


وقعت يدي على رجليو أو على قدميو وىما منصوبتاف

ملتصقتاف؛ ألنها قد تم



نقوؿ ىذا ال يدؿ على أنهما

أصابعها قدما ,والكف قدما ,يعني :أسفل الكف ,وقد تكوف مسحتهما

مسحا ,بينهما فاصل ,فوقت يديها على الرج ل ثم على الرجل مع وجود الفرجة التي بينهما( ,تفرقة
ركبتيو) .
الدعاء في السجود مندوب ,والتسبيح كتسبيح الركوع ,سبحاف ربي األعلى ثبلثا أدنى الكماؿ,
وأعبله عشر ,ويسن فيو اإلطالة فأقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد ,ويسن أف يكثر فيو من
الدعاء ,لقولو  :فأكثروا فيو من الدعاء فقمن أف يستجاب لكم . 
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بعد ذلك يرفع مكبرا ,ويجل

مفترشا ,االفتراش أف يفرش رجلو اليسر  ,ويضع عليها إليتيو,

وينصب اليمنى ,ويضع بطوف أصابعها إلى األرض ,يقوؿ :رب اغفر لي ثبلثا ,ويزيد أيضا ,ويطيل ىذا
الركن أيضا ,فكاف أن

إذا جل

بين السجدتين أطاؿ حتى يقوؿ القائل قد نسي ,ثم يسجد

السجدة الثانية كاألولى .
بعد ذلك ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيو بيديو ,ما ذكر أنو يجل

بعد الركعة األولى  ,وىو ما

يسمى باالستراحة ,وذلك ألف جلسة االستراحة ما رويت مرفوعة صحيحة ,إنما رويت من فعل رجل
من التابعين ,كاف شيخا كبيرا في حديث أبي قبلبة يقوؿ جاءنا مالك بن الحويرث فقاؿ



إني

أصلي بكم وما أريد الصبلة ,أصلي كما رأيت رسوؿ اهلل  يصلي فقيل ألبي قبلبة :كيف كاف يصلي
؟ فقاؿ :مثل :صبلة شيخنا ىذا  ,قاؿ وكاف ذلك الشيخ إذا رفع من الركعة األولى لم يقم حتى
يستوي جالسا . 
ذلك الشيخ يقاؿ لو :عامر بن سليمة الجرمي ,ولي
النبي



صحابيا على الصحيح ,ولو كاف أدرؾ عهد

وىو ص ير ,وىو الذي قدمو قومو يصلي بهم ,وىو ص ير كما في صحيح البخاري ,ولم

تثبت صحبتو ,جلستو ىذه كانت لعجزه ,لكبر سنو ,كاف يجل

بعد األولى ,وبعد الثالثة .

أما مالك بن حويرث فما رويت في فعلو صريحة ,فقولهم  مثل صبلة شيخنا ىذا  يعني:
مثلها في األغلب ,ال في كل الحاالت ثم أيضا قد رويت من قوؿ مالك بن الحويرث ذكر أنو  كاف


إذا كاف في وتر من صبلتو لم يقم حتى يستوي جالسا



وىذه الرواية ليست في الصحيح,

فيدؿ على أنها رويت بالمعنى ,وأنه ا كانت من فعل عامر بن سليمة ,ىذا الذي يتوجو لنا ,أنها ما
رويت إال من فعل ىذا الرجل .
وأما حديث أبي حميد الساعدي الذي في الصحيح بعضو ,فلم تذكر أصبل في صحيح البخاري,
وذكرت في سنن الترمذي ,ولكن الصحيح أنها غلط من الراوي ,وأنها تكرر عليو ذكرىا ,تكرر عليو
الجل وس ؛ ألجل ذلك ذكر أف جلستو بين السجدتين وجلستو بين السجدتين على حد سواء ,وىذا
لي

بصحيح .
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الحاصل أف ذكرىا بحديث أبي حميد غير ثابت ,يعني :أف العبرة بما في حديث أبي حميد عند
البخاري ,وأما ذكرىا في حديث المسيء صبلتو فلم تذكر إال في رواية وقعت خطأ في صحيح
البخاري ,نبو البخاري على أنها خطأ وقعت في كتاب االستئذاف ,ذىب إليو الشافعية ,وىم الذين
بال وا في استحباب ىذه الجلسة ,وأنكرىا الحنفية ,ولما كانوا ينكرونها ,ذكر بعض االعتراضات
عليها الطحاوي في شرح معاني اآلثار ,ابن حجر لما كاف شافعيا تكلف في إجابتو على تلك
اإليرادات التي أوردىا الطحاوي ,في فتح الباري ,ولكل اجتهاده ,وما روي أف اإلماـ أحمد رجع
إليها ,فلعلو رجع إليها بالفعل لما أسن أي لما كبر سنو في السبعين كاف مما يشق عليو أف يقوـ
بسرعة معتمدا على ركبتيو ,أو معتمدا على صدور قدميو ,فكاف يجل

ثم يعتمد ويقوـ ,وقد تكلمنا

أيضا في تعليقنا على شرح الزركشي.
فالحاصل أنو ذكر أنو ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيو بيديو ,فإف شق فباألرض  ,يعني :إذا شق
عليو القياـ فلو أف يعتمد على األرض ,لكبر أو مرض ,الركعة الثانية يأتي بها كاألولى إال أنو ال يأتي
بالتحريمة ,وال باالستفتاح وال بالتعوذ ,وال بتجديد النية إال إذا لم يتعوذ في الركعة األولى ,ثم بعد
الركعتين يجل

مفترشا يعني :يبطش رجلو اليسر كجلستو بين السجدتين ويجل

عليها.

يسن أف يضع يديو على فخذيو ,يعقد من اليمنى الخنصر والبنصر ,ويحلق بإبهامو وسبابتو
يجعلهما كالحلقة ,ويشي ر بالسبابة ,يعني :يجعل اإلبهاـ والوسطى حلقة والسبابة يشير بها ,اإلشارة
يشير بها عند التشهد ,إشارة إلى الوحدانية وعند الدعاء وعند ذكر اهلل مطلقا وقيل إنو يشير بها كلما
أتى بذكر اهلل ,أو عند الدعاء ,إذا قاؿ السبلـ عليك ,السبلـ علينا ,أو عند الشهادة أشهد أوعند
الدعاء مطلقا بعد آخر صبلة يدعو بها ,أما تحريكها دائما ,فلي

بسنة ,إنما يشير بها أحيانا .

بعد ذلك اليسر يبسطها على ركبتو ,بعد ذلك يتشهد بذلك التشهد ,واختار اإلماـ أحمد ىذا
التشهد ألنو مروي عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة  ,ولم ينقل عنو اختبلؼ فيو ,بعد ما يتشهد إذا
كاف في ثبلثية كالم رب أو رباعية كالعشاء أو كالظهرين نهض مكبرا بعد قولو :وأف محمد عبده
ورسولو ,وصلى ما بقي سرا يقتصر على الفاتحة وال يجهر بعدما يأتي بالباقي يجل
كاإلماـ والمنفرد.
121

متوركا إذا تيسر

أخصر المختصرات
وأما المأموـ فإذا شق عليو ألنو قد ال يجد متسعا ,فلو أف يجل

مفترشا؛ ألنو قد يكلفو إخراج

رجليو إلى جانبو بجانب من بجنبو ,وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة ,يجل
المذكور ,ثم بعد ذلك يأتي بالصبلة على النبي



متوركا يأتي بالتشهد

لم يذكر في ىذا إال الصبلة على إبراىيم  ,في

بعض الروايات أنو يجمع بين إبراىيم وآلو أنكر بعض العلماء وقالوا :لم يرد الجمع  ,بل إنو يقوؿ:
كما صليت على إبراىيم  ,أو كما صليت على آؿ إبراىيم ,األكثر كما صليت على آؿ إبراىيم,
واإلشارة إلى ذكر ذلك في سورة ىود بقولو:

         

 )1(   بعد ذلك يسن أف يتعوذ ورد فيو أيضا حديث أف يتعوذ من عذاب جهنم   ,إذا
تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع :من عذاب جهنم ,ومن عذاب القبر ,ومن فتنة المحيا
والممات ,ومن فتنة المسيح الدجاؿ



وروي أيضا أنو كاف يستعيذ من المأثم والم رـ ,فقيل :ما

أكثر ما تستعيذ من الم رـ يعني :الدين فقاؿ:



إف الرجل إذا غرـ حدث فكذب ووعد فأخلف

.
وال يدعو بدعاء يخص الدنيا ,بل يكوف الدعاء لآلخرة فبل يدعو بدعاء خاص كربح تجارة -
مثبل -أو ماؿ كثير أو أمتعة أو ما أشبو ذلك  ,يدعو بدعاء عاـ أف يقوؿ اللهم ارزقني ,واغنني
بحبللك عن حرامك وىيئ لي من أمري رشدا ,بعد ذلك يسلم   ,السبلـ عليكم ورحمة اهلل



عن يمينو ,وكذلك عن يساره مرتبا معرفا السبلـ ال يقل :سبلـ  ,زيادة وبركاتو رويت في سنن أبي
داود والظاىر أف النبي



ما كاف يقولها إال قليبل  ,ذكر ابن القيم في كتاب الصبلة أف الذين رووا:

 ورحمة اهلل  خمسة عشر صحابيا.
المرأة صبلتها كالرجل ذكر أنها تجمع نػفسها يعني :أنها تضم نفسها وال تتفرج وال تتجافى ,ال
تجافي العضد عن الجنب ,وذكروا أنها تجل

متربعة ,أو مسدلة رجليها ,واألولى أنها تسدؿ رجليها

بجانب يمينها ,ويجوز أف تفترش ,وىو أيضا معتاد.
مكروىات الصبلة
سورة هود آية 1 - .94 :

122

أخصر المختصرات

وكره فيها التفات ونحوه ببل حاجة ,وإقعاء وافتراش ذراعيو ساجدا ,وعبث ,وتخصر ,وفرقعة
أصابع ,وتشبيكها ,وكونو حاقنا ونحوه ,وتائقا لطعاـ ونحوه ,وإذا نابو شيء سبح رجل وصفقت امرأة
ببطن كفها على ظهر األخر  ,ويزيل بصاقو ونحوه بثوبو ,ويباح في غير مسجد عن يساره ,ويكره
أمامو ويمينو ).
ىذه مكروىات الصبلة:
األوؿ :االلتفات ,وىو أشدىا ,وال تبطل الصبلة بو إال إذا انحرؼ عن القبلة انحرافا كليا ,فإذا
كاف لحاجة ,وكاف يسيرا فبل بأس.
 -اإلقعاء ,وىو أف ينصب قدميو ويجل

على أليتيو على عقبهما ,يضع إليتيو على عقبو.

 االفتراش ,وىو إذا سجد أف يفرش ذراعو على األرض ,للنهي أف يفترش الرجل ذراعيو انبساطالكلب.
 العبث ,كثرة الحركة ,كذلك التخصر ,أف يضع يديو على خاصرتيو ,كذلك فرقعة األصابع,أي :معالجتها حتى تصوت ,كذلك تشبيكها ؛ ألنو عبث.
 وال يصلي ,وىو حاقن ,يعني :حصر ألف ذلك يشوش عليو صبلتو ,وال بحضرة طعاـ يشتهيو,ورد في الحديث الذي في العمدة  :ال صبلة بحضرة طعاـ ,وال وىو يدافع األخبثين . 
إذا نابو شيء في صبلتو سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر األخر  ,أف تضرب ظهر
الكف ببطن الكف ,وال يجوز لها أف تسبح؛ ألف ذلك يعني :فيو إشهار لها ,إذا كاف نابو بصاؽ ,فإنو
يبصق في ثوبو أو في منديلو ,ويزيلو ,وأما في غير المسجد ,فإنو يبصق عن يساره ,ويكره بصقو
أمامو ,أو عن يمينو ,بهذا انتهينا مما يتعلق بصفة الصبلة .واهلل أعلم .
السبلـ عليكم ورحمة اهلل  ,الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين,
نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة ,في الثوب والبدف والبقعة مع الكدرة ,وكذلك حكم
من جبر عظمو بنج  ,وحكم الصبلة في المقبرة ,ومن علل بأنها مظنة النجاسة ,والترجيح أف العلة
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خوؼ ال لو في القبور ,وحكم الصبلة في أسطحة ىذه المنهيات ,سطح الحماـ والخبلء ومعاطن
اإلبل والمجزرة والمزبلة ,والصحيح أنو ال مانع من الصبلة في أسطحتها ,كذلك حكم استقباؿ القبلة
وأنو فرض ,إال لعاجز أو متنقل بسفر ,وكذلك العبلمات التي يػعمل بها لمعرفة تحديد القبلة ,وحكم
من اشتبهت عليو بالسفر ,وحكم من صلى ببل اجتهاد وال تقليد من يعرؼ ,كذلك من شروط الصبلة
النية ,وسبب اىتماـ الفقهاء بها ,وذكرىم أنو تقارف التحريمة ,والصحيح أنها مبلزمة للمصلي في
جميع صبلتو ,وكذلك نية اإلمامة ونية المأموـ ,وما أشبو ذلك .
وىكذا أيضا صفة الصبلة ,وما ذكر من أنو يخرج إليها بسكينة ووقار ,ودليل ذلك ,ومتى يقوـ
إلى الصبلة عند اإلقامة ,وحكم التحريمة ,وأنو ال يصح غيرىا بدلها ,وحكم رفع اليدين عند افتتاح
الصبلة ,وعند الركوع وعند الرفع منو ,وأين يضع يديو بعض قبضهما ,والترجيح أنو يضعهما على
صدره ,وحكم االستفتاحات ,وسبب اختيار اإلماـ أحمد لهذا االستفتاح ,وحكم قراءة الفاتحة,
ووجوب ترتيبها وتواليها ,والتلفظ بشداتها ,وكذلك التأمين أنو للكل ,للجهرية ,وجهر اإلماـ بالقراءه
في أي صبلة ,وحكم الجهر للمأموـ والمنفرد ,واستحباب أف يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ,وأنو
أفضل من قراءة أوؿ سورة أو آخر سورة ,ألنو الوارد ,وألف السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى .
وكذلك حكم الركوع ,وأف يضع يديو بمقدار المجزئ من التسبيح في الركوع والكماؿ ,والرفع
من الركوع ,وأف التسميع خاص باإلماـ والمنفرد ,والمأموـ ال يسمع ,ال يقوؿ :سمع اهلل لمن حمده,
والسجود على األعضاء السبعة ,والترجيح ألف يضع ركبتيو ثم يديو ,وأف تقديم اليدين على الركبتين,
إنما يكوف في حق العاجز كالكبير والمريض ونحو ذلك ,وأف األدلة صريحة على ذلك ,وكذلك كونو
يسجد على أطراؼ أصابعو ,وصفة السجود الكامل ,وما يقوؿ فيو ,وصفة الجلسة بين السجدتين
وما يقوؿ فيها ,ونهوضو إلى الركعة الثانية مكبرا ,وأف جلسة االستراحة لم تثبت مرفوعة عن النبي



من فعلو ,وإنما رويت عن مالك خارج الصحيح ,مالك بن الحويرث ,وأنو تجوز للعاجز ونحوه.
بعد ذلك الجلوس بين السجدتين مفترشا ,وصفة قبض أصابعو في ىذا الجلوس ,والتشهد األوؿ
وسبب اختيار تشهد ابن مسعود ,والنهوض إلى الركعة الثالثة أو الرابعة ,والفرؽ بينها وبين الركعة
الثانية ,والصبلة على النبي  بآخرىا والتعوذ باهلل من أربع واستحباب ختمها بالدعاء ,والسبلـ ,وأف
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زيادة وبركاتو  -في السنن وفيها شذوذ  ,وأف االقتصار على ورحمة اهلل ىو المتبع الكثير ,والمرأة
كالرجل في صبلتها ,وحكم االلتفات في الصبلة ببل حاجة ,وكذلك اإلقعاء ,وافتراش الذراعين,
والعبث ,والتخصر ...إلخ.
فهذه األفعاؿ التي وردت في صفة الصبلة ,وبسطها موجود في الكتب المبسوطة .
فصل في أركاف الصبلة
واآلف نواصل القراءة:
 الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
قاؿ -رحمو اللو تػعالى ( :-فصل :وجملة أركانها أربعة عشر :القياـ والتحريمة والفاتحة ,والركوع
واالعتداؿ عنو ,والسجود واالعتداؿ عنو  ,والجلوس بين السجدتين ,والطمأنينة ,والتشهد األخير,
وجلستو والصبلة على النبي -عليو السبلـ -والتسليمتاف ,والترتيب ,وواجباتها ثمانية :التكبير غير
التحريمة ,والتسميع والتحميد ,وتسبيح ركوع وسجود ,وقوؿ :رب اغفر لي مرة مرة ,والتشهد األوؿ
وجلستو ,وما عدا ذلك -والشروط -سنة ,فالركن والشرط اليسقطاف سهوا وجهبل,ويسقط الواجب
بهما.
 الحمد هلل ,والصبلة والسبلـ علي رسوؿ اهلل ,وعلى آلو وصحبو.
للصبلة شروط تقدـ أنها تسعة وأنها قبلها ,يأتي بها قبل أف يشرع في الصبلة ,وللصبلة أركاف
وواجبات وسنن ,ذكر أف األركاف أربعة عشر ,يقولوف :الركن ىو جزء الماىية ,ركن الشيء :جزء
ماىيتو ,يعني :األجزاء التي إذا تكاملت كملت الماىية ,كما يقاؿ -مثبل -رأس اإلنساف ركن منو,
ويده ركن ورجلو ركن ,وصدره ركن المجموع يتكوف منو إنساف ,وكما نقوؿ -مثبل -ىذا الجدار ركن
من ىذا المسجد ,وىذا العمود ركن ,وىذا السطح ركن ,فأركاف الشيء أجزاؤه التي يتركب ويتكوف
منها .
وقيل :ركن الشيء جانبو األقو  ,أي :أحد جوانبو التي يعتمد عليها كأركاف البيت جوانبو القوية
التي تكوف ىي عمدتو ,يقاؿ -مثبل :-حيطاف المسجد أركانو؛ ألنها الجوانب القوية ,وكذلك عموده
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أركانو وكذلك سقفو ركن ,أي ركن الشيء جانبو األقو  ,ولكن يقاؿ إف أركاف الصبلة أجزاؤىا ,أي:
األجزاء التي إذا تكاملت كملت الصبلة ,وإذا لم تتكامل لم تػقبل ولم تكمل ,عدىا المشهور أنها
أربعة عشر ,ولكن في بعضها خبلؼ .
ال خبلؼ أف القياـ ركن إال على العاجز الذي يعجز عنو ,فيصلي قاعدا ,وأف ىذا خاص
بالفريضة ,والخبلؼ عندنا أف التحريمة ركن ,وكذلك قراءة الفاتحة في حق اإلماـ والمنفرد ,وكذلك
الركوع ركن ,واالعتداؿ عنو ,يعني :الرفع عنو حتى يعتدؿ ,ويستقيم قائما ,وأف السجود ركن ويراد بو
السجدتاف ,وكل واحدة منهما ركن أو أف السجدتين يسمياف ركنا واحدا ,واالعتداؿ عنو والجلوس
بين السجدتين .
قد يقاؿ :إف ىذا تكرار ,االعتداؿ عنو والجلوس بين السجدتين ,ألنو بعد الركوع ما ذكر إال
االعتداؿ عنو والقياـ ,فبعد السجود كذلك أيضا يكفي االعتداؿ عنو ,أو يكفي الجلوس بين
السجدتين ,وكأنهم أرادوا أف االعتداؿ يعني :الرفع من الركوع حتى يفصل بين السجدتين ,وأف
الجلوس بين السجدتين شيء زائد عن الفصل ,فبل بد أف يرفع حتى يفصل ,وال بد أف يجل

بين

السجدتين ,فلذلك عدوىما ركنين ,والظاىر أنهما ركن واحد ,االعتداؿ والجلوس.
الطمأنينة يراد بها الثبات في كل ركن من األركاف ,الركود فيها ,فإذا -مثبل -ركع فبل يرفع حتى
يطمئن ,ويثبت بقدر التسبيحة ,بقدر قوؿ :سبحاف ربي العظيم وىو راكع ,كذلك الطمأنينة في الرفع,
ال بد أف يستتم قائما بقدر ما يقوؿ" :ربنا ولك الحمد" قبل أف يتحرؾ للسجود ,ىذا يسمى طمأنينة,
كذلك أيضا إذا سجد ووضع جبهتو على األرض ,فبل بد من الطمأنينة عند الركود على األرض بقدر
قولو :سبحاف ربي األعلى ,ولو مرة ,كما تقدـ.
بين السجدتين جلسة يطمئن فيها بقدر ما يقوؿ:

كذلك بين السجدتين ,ال بد من أف يجل

رب اغفر لي ,وىو جال  ,ىذه الطمأنينة دؿ عليها حديث المسيء صبلتو ,فإف فيو  :ثم اركع
حتى تطمئن راكعا ,ثم ارفع حتى تعتدؿ قائما ,ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ,ثم ارفع حتى تطمئن
جالسا ,أو تعتدؿ جالسا  وذكره بهذا الركن في ىذه األركاف ,فذلك ألنو يراه يخطف في صبلتو,
فأنكر عليو ,وقاؿ  :ارجع فصل فإنك لم تصل
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فذكره أنو ال بد من الطمأنينة في كل ركن ,خالف في ذلك األحناؼ ,تشاىدوف -مثبل -الذين
يأتوف من الباكستاف أو من الهند على مذىب أبي حنيفة يخففوف األركاف ,وباألخص الرفع ,فتر
أحدىم ساعة ما يرفع ,وىو ساجد ,ساعة يرفع رأسو من الركوع ال يستتم إال وينحط للسجود,
وساعة ما يرفع رأسو من السجدة األولى إال ويتحرؾ ساجدا السجدة الثانية ,فبل يطمئن ,وىكذا
أيضا ,ويقولوف إف أبا حنيفة لم ير الطمأنينة واجبة ,وإنما ير أنو يحصل مسمى الركن بوجوده بو
جبهتو األرض يسمى ركنا,

باالنحناء يسمى ركنا ,وبمجرد الرفع يسمى ركنا ,وبمجرد سجوده وم

ولكن الدليل ىو الحديث  :حتى تطمئن راكعا  وأيضا ثبت أنو  نهى عن نقر كنقر ال راب,
وىو الذي ساعة ما ينحني ويرفع ,ال راب إذا نقر ,فإنو ينقر بسرعة ,فنهى عن نقر كنقر ال راب ,كما
نهى عن أشياء مما يشبو البهائم ,وورد النهي عن ستة أشياء ,فيها شبو بالبهائم ,ونظم الحافظ بقولو:
إذا نح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن قمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا للصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلة فإننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

نهين ػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػ ػػن اإلتيػ ػ ػ ػ ػ ػػاف فيه ػ ػ ػ ػ ػػا بسػ ػ ػ ػ ػ ػػتة

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؾ بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير والتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كثع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلب

ونق ػ ػ ػ ػػر غ ػ ػ ػ ػراب فػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػػجود الفريضػ ػ ػ ػػة

وإقعػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كػ ػ ػ ػ ػ ػػلب أو كبس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط ذراع ػ ػ ػ ػ ػػو وأذن ػ ػ ػ ػػاب خػ ػ ػ ػ ػػيل عنػ ػ ػ ػ ػػد فع ػ ػ ػ ػػل التحي ػ ػ ػ ػػة




فمن جملتها أنو نهى عن نقر كنقر ال راب ,وىذا لم ينتبو لو الحنفية ,أبو حنيفة معذور أنو ما
بل و النهي وال بل و الدليل ,وأتباعو الذين بل هم الدليل واجب عليهم أف يقولوا بو وال يتركوه ,ثم من
األركاف التشهد األخير الذي يعقبو السبلـ ,وجلستو ,يعني :ال يتشهد وىو قائم ,بل ال بد من
الجلوس والصبلة على النبي



ففيها أيضا خبلؼ ,بعضهم ير أنها من الواجبات ,والتي تجبر

بسجود السهو ,كما مشى على ذلك صاحب الكافي وغيره .
والمشهور أنها من األركاف ,وتقدـ  ...القوؿ:



اللهم صل على محمد

على أف اإلماـ أحمد  -رحمو اهلل  -أنو يؤكد أمر الصبلة على النبي
أتباعو ومنهم أئمة الدعوة ,يؤكدوف أمر الصبلة على النبي
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إلخ وىذا يدؿ

ويشدد في تركها ,وكذلك

وقد اشتهر عند أعداء ىذه الدعوة
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نبذىم وعيبهم بأنهم ينهوف عن الصبلة عن النبي



ويمنعونها فرد عليهم أئمة الدعوة ,وقالوا كيف

نمنعها.
ونحن نقوؿ :إنها ركن في الصبلة ,وكيف ننهى عنها ! إنما ينهوف عنها بأشياء يعني :في بدع
كانت متجددة في بعض الببلد إذا كاف الخطيب يخطب ,فصلى على النبي  قاـ المصلوف كلهم,
وقالوا :اللهم  على محمد ,فيرتج المسجد فنهى عن ذلك ,وقاؿ ىذا من البدع ,وكذلك أيضا كاف
المؤذف إذا أذف عندما يرفع صوتو بالشهادة أشهد أف محمدا رسوؿ اهلل يرفع صوتو بالصبلة على
النبي ,وىذا أيضا لم يرد ,إنما ورد األمر بها سرا.
من األركاف التسليمتاف ,والمشهور أف الركن ىو التسليمة األولى ,وأما الثانية تعتبر سنة؛ ألنو
يحصل بها الخروج لقولو :وتحريمها التسليم.
من األركاف الترتيب ,ومعناه أف يرتب الصبلة كما ىي ,فبل يجعل السجود قبل الركوع ,وال يأتي
بالرفع قبل السجدة األولى ,فإف ىذا خبلؼ الترتيب ,فلو -مثبل -جل

من القياـ ,وقاؿ ىذه

الجلسة التي بين السجدتين يجعلها قبل السجدتين ,يعتبر قد خالف ترتيب الصبلة ,ىذه أركاف
الصبلة.
الواجبات ثمانية:
جميع التكبيرات غير تكبيرة اإلحراـ ,تقدـ أنها ركن وىذا في حق اإلماـ والمنفرد ,وأما المأموـ,
فإنها ركن في حقو إال تكبيرة الركوع إذا أدرؾ اإلماـ راكعا ,فكبر ناويا التحريمة سقطت عنو تكبيرة
الركوع.
التسميع واجب وىو قوؿ :سمع اهلل لمن حمده ,في حق اإلماـ والمنفرد دوف المأموـ ,التحميد
قوؿ :ربنا ولك الحمد ,واجب في المصلين كلهم.
قوؿ :سبحاف ربي العظيم في الركوع ,ىذا الواجب الرابع .
سبحاف ربي األعلى في السجود ىذا الخام  .وقوؿ :رب اغفر لي بين السجدتين ىذا
السادس ,فيقولها مرة مرة .التشهد األوؿ ىو السابع ,وجلستو ىو الثامن  .والدليل على أنو واجب
سقوطو سهوا .
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يكوف ما عدا ذلك وما عدا الشروط فهو سنة  ,ما عدا األركاف والواجبات والشروط ,فإنو سنة.
فالسنن بقية األفعاؿ ,فمنها- :مثبل -رفع اليدين ,وكذلك وضعهما على الصدر ,ورفعهما أيضا
عند الركوع ,ووضعهما على الركبتين ,وكذلك -أيضا -وضعهما حياؿ منكبيو ,أو حياؿ رأسو إذا
سجد ,وكذلك أيضا جمع أصابعو عند الرفع وتفريقها عند الركوع ,واستقباؿ القبلة بها في السجود,
والمجافاة ىذه من السنن ,وكذلك أيضا من السنن االستفتاح واالستعاذة ,والبسملة .
ىذا القوؿ الصحيح خبلفا للشافعية ,والتأمين ,قوؿ :آمين ,وكذلك ما زاد عن واحدة في
التسبيح في الركوع والسجود وسؤاؿ الم فرة ,يعتبر من السنن ,وكذلك من السنن أيضا الجهر
واإلخفات ,الجهر في الم رب واإلسرار في الظهر ونحوه ,من السنن ,وإذا عرفنا ذلك نعرؼ أف
األركاف والشروط ال تسقط ,ال سهوا وال جهبل ,وأف الواجب يسقط سهوا وجهبل ,ولكن يجبر
بالسجود.
فصل في سجود السهو
فصل :ويشرع سجود السهو ,بزيادة ونقص وشك ,ال في عمد ,وىو واجب لما تبطل بتعمده,
وسنة إلتياف بقوؿ مشروع في غير محلو سهوا ,وال تبطل بتعمده ,ومباح لترؾ سنة ,ومحلو قبل
السبلـ ندبا إال إذا سلم عن نقص ركعة ,فأكثر بعده ندبا ,وإف سلم قبل إتمامها عمدا بطلت ,وسهوا
فإف ذكر قريبا أتمها ,وسجد ,وإف أحدث أو قهقو بطلت كفعلهما في صلبها ,وإف نفخ أو انتحب ال
من خشية اهلل أو تنحنح ببل حاجة فباف حرفاف بطلت ,ومن ترؾ ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعو
في قراءة ركعة أخر  ,بطلت المتروؾ منها ,وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبلو يعود ,فيأتي
بو وبما بعده ,وبعد سبلـ ,فكترؾ ركعة ,وإف نهض عن تشهد أوؿ ناسيا لزـ رجوعو ,وقرأ إف استتم
قائما ,وحرـ وبطلت إف شرع في القراءة ,ال إف نسي أو جهل ويتبع مأموـ ويجب السجود لذلك
مطلقا .ويبني على اليقين وىو األقل من شك في ركن أو عدد.
بعد ذلك ذكر سجود السهو متى يشرع ؟ .
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في ثبلث حاالت :في زيادة أو نقص أو شك ,إذا زاد في الصبلة أو نػقص أو شك ,فإنو يسجد
للسهو ,فمثاؿ الزيادة :لو ركع ركوعين كصبلة الكسوؼ ,يعني :ركع ثم رفع ,وظن أنو ما ركع ,ثم
ركع ,اعتبر زاد ,ويسجد للسهو ,وكذلك لو سجد ثبلث سجدات في ركعة واحدة ,اعتبر زاد ,وكذا
لو صلى خمسا في الظهر أو أربعا في الم رب ,أو ثبلثا في الفجر اعتبر زاد ويسجد ,وكذا في زيادة
الحركات- ,مثبل -إذا زاد حركة من جن

حركات الصبلة  ,إذا كانت من الحركات الواجبة -مثبل-

كأف كرر الرفع أو كرر الجلسة بين السجدتين ,أما إذا زاد في الركن سهوا ,فإنو ال يعد زيادة .
ولو -مثبل -أنو جل

بين السجدتين ,وظن أنو في التشهد فتشهد ,أتى بالتشهد إلى قبيل آخره

ثم تذكر أنها بين سجدتين فقاؿ :رب اغفر لي ثم سجد فهل يسجد ؟ في ىذه الحاؿ في الصحيح
أنو ال يسجد ألنو ما أتى بشيء زائد وإنما أتى بالتشهد في غير محلو ثم تراجع ,وكذلك -مثبل -لو
رفع من الركوع ,وقرأ الفاتحة ,وظن أنو في القياـ ثم تذكر وقاؿ :ربنا ولك الحمد فهل يسجد ؟ من
الصحيح أيضا أنو ال يسجد ,ألف ىذه زيادة في محلها.
والنقص :إذا -مثبل -لم يسجد إال سجدة في ركعة من الركعات ,أو كذلك لم يرفع بعد الركوع
سجد ثم ركع ,فلم ا قاؿ :سبحاف ربي العظيم خر ساجدا ,ترؾ الرفع ترؾ ركنا ,كذلك أيضا إذا نقص
مثبل -من الصلوات بأف صلى الظهر ثبلثا أو الم رب اثنتين أو الفجر واحدا نقص منها ركعة ,فإنويسجد كذلك الشك ,إذا شك في ركن كتركو ,إذا شك -مثبل -في الفاتحة ما قرأىا يحتمل أنو
قرأىا مرتين ,ويسجد أو شك -مثبل -في السجود ىل سجد سجدة أو سجدتين ؟ فيعدىا سجدة,
ثم أتى بالسجدة أو -مثبل -شك في واجب ,شك ىل جل

في التشهد األوؿ أـ ال ؟ فعليو سجود

السهو ,شك ىل قاؿ :سبحاف ربي العظيم أـ ال ؟ يسجد للسهو وىكذا.
أما العمد فيبطل الصبلة إذا تعمد -مثبل -زيادة ركعة أو نقص ركن ,أو تعمد قياـ في حالة قعود,
أو تعمد قعود في حالة قياـ ,أو تعمد اإلتياف بشيء في غير محلو ,كأف تعمد أف يقوؿ :رب اغفر لي
 ,وىو رافع جعل رب اغفر لي مكاف ربنا ولك الحمد ,أو تعمد قوؿ :سبحاف ربي العظيم في
السجود أو سبحاف ربي األعلى في الركوع أو ربنا ولك الحمد بين السجدتين أو التشهد -مثبل-
كقوؿ :التحيات هلل بين السجدتين متعمدا ,فإف العمد يبطل الصبلة ,فإذا حصل السهو بزيادة أو
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نقص أو شك وجب عليو السجود لما تبطل بتعمده ,سجود السهو واجب لكل شيء يبطل عمده
الصبلة .
فمعلوـ أنو لو ترؾ التشهد األوؿ عمدا بطلت الصبلة ,وإذا ترؾ قوؿ سبحاف ربي األعلى في
السجود عمدا بطلت صبلتو ,وإذا ترؾ قوؿ :التحيات هلل عمدا بطلت صبلتو ,فإذا تركو سهوا وجب
عليو السجود ,أما إذا أتى بقوؿ مشروع في غير محلو سهوا ,فإنها ال تبطل ,ولكن عليو سجود
السهو ,فإذا قرأ وىو جال

أو تشهد ,وىو قائم ,أو قاؿ :رب اغفر لي ,وىو قائم ,أو قاؿ :ربنا

ولك الحمد ,وىو جال  ,أو قاؿ :سبحاف ربي األعلى ,وىو راكع ,أو سبحاف ربي العظيم ,وىو
ساجد أتى بسنة في غير محلها ,مع أنها مشروعة ,فإنو يسن لو السجود ,وال يجب ألف ىذا من
جملة أذكار الصبلة ,فبل يجب ,وال تبطل بتعمده ,يعني :لو تعمد مثل ىذا ال تبطل إذا أتى بقوؿ
مشروع في غير محلو .
استثنى من ذلك السبلـ ,فإف تعمده يبطل الصبلة ,وتركو يوجب سجود السهو .يقوؿ :ومباح,
يعني :سجود السهو مباح لترؾ سنة ,عرفنا أنو واجب وسنة ومباح ,متى يكوف واجبا إذا كاف المتروؾ
يبطل الصبلة عمدا ,متى يك وف سنة ؟ إذا كاف قوال مشروعا ب ير محلو ,ال يبطل عمده الصبلة ,متى
يكوف مباحا؟ إذا كاف المتروؾ سنة من السنن سهوا ,كأف ترؾ رفع اليدين سهوا ,مباح لو أف يسجد -
مثبل -أو ترؾ قراءة السورة في الظهر بعد الفاتحة ,اقتصر على قراءة الفاتحة مباح ,أو ترؾ قبض
الشماؿ باليمين ,والوضع على صدره سن ,يعني :يباح لو السجود ,وال يجب ,متى يسجد للسهو ؟
يقوؿ :محلو قبل السبلـ ندبا ,يعني :كأنو يقوؿ :األفضل أف يكوف قبل السبلـ ؛ ألنو جزء من الصبلة
ومتمم لها.
وألنو يحصل بو الخروج من الصبلة ,السبلـ يحصل بو الخروج ,لقوؿ النبي  تحريمها التكبير,
وتحليلها التسليم ,فلذلك يسجد للسهو قبل أف يسلم ,ذكر العلماء أنو يجوز فيو الحالتاف ,يجوز أف
يكوف كلو قبل السبلـ ,وأف يكوف كلو بعد السبلـ ,وأف يكوف أكثره قبل السبلـ ,المشهور عند
اإلماـ أحمد أنو كلو قبل السبلـ ,إال في ثبلث حاالت ذكرىا صاحب عمدة الفقو :األولى إذا سلم
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عن نقص ,والثانية إذا بنى اإلماـ على غالب ظنو ,والثالثة إذا ذكره بعد السبلـ ,واعتمد في ذلك
على األدلة.
ىاىنا ما ذكر إال واحدة :إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ,فبعده ندبا ,ال وجوبا ,يقوؿ لو صلى
الظهر -مثبل -ثبلثا ,ثم سلم ثم ذكر فقاـ فإنو إذا أتى بالركعة الرابعة سلم ,ثم سجد ثم سلم ندبا,
فإف جعلو بعد السبلـ جاز ,وإف جعلو قبل السبلـ ,فهو األفضل ,يعني :األفضل أف يجعلو بعد
السبلـ ,وكذلك إذا بنى اإلماـ على غالب ظنو ,يعني- :مثبل -كاف في آخر صبلتو ,شك ,ىل ىي
أربع أـ ثبلث ؟ وترجح عنده وغلب على ظنو أنها أربع يسلم ثم يسجد ثم يسلم.
وأما بقية الحاالت ,فإنو يكوف كلو كلو قبل السبلـ؛ ألنو جزء من الصبلة ,والذين قالوا :إنو إذا
كاف بزيادة فبعد السبلـ ,لم يكن عندىم دليل الذين يقولوف :إذا زاد في الصبلة ,إذا زاد فيها ركعة
أو زاد فيها جلوسا أو زاد فيها قياما أو زاد ف يها قراءة ,يسجدوف بعد السبلـ ,لم يوجد دليل
يعتمدونو .
فالصحيح أف األدلة على أنو بعد السبلـ في حالتين مذكورة في حديث ذي اليدين ,وفي حديث
أبي سعيد :إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت؛ ألنو متبلعب ,إذا سلم قبل إتمامها سهوا ثم ذكرىا
قريبا أتم وسجد ,يعني :سلم بعد ثبلث ركعات وانصرؼ ,ثم تذكر أتم الركعة التي بقيت ,ويسجد
ويكوف السجود  -كما قلنا  -بعد السبلـ ,وأما إذا طالت المدة أو أحدث أو قهقو فإنها تبطل,
القهقهة ىي المبال ة في الضحك ,إذا لم يتذكر -مثبل -الصبلة يعني :صلى ثبلث ركعات الظهر ولم
يتذكر إال بعد نصف ساعة أو بع د ساعة ,تذكر يعيدوف الصبلة كلهم ,وكذلك إذا لم يتذكر إال بعدما
أحدث ,ولو بعد الصبلة بدقيقة أو نصف دقيقة ,أو بعد السبلـ عن نقص ضحك ضحكا مبال ا فيو
ىو أو أحد المأمومين في ىذه الحاؿ تبطل الصبلة ,القهقهة والحدث في صلب الصبلة يبطلها ,أما
إذا نفخ في الصبلة فإف باف حرفاف بطلت الصبلة ,يعني :كرر النفخ .
وكذلك إذا انتحب من غير خشية اهلل ,يعني :بكى بكاء لم يحملو عليو خشية اهلل والرقة
والخوؼ ,ولكن لسبب عارض ,ففي ىذه الحاؿ يعني :إذا باف حرفاف بطلت ,وكذلك إذا تنحنح من
غير حاجة ,وباف حرفاف أما إذا تنحنح لحاجة فبل حرج .
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ي قوؿ من ترؾ ركنا غير التحريمة ,فذكره بعد شروعو في قراءة ركعة أخر بطلت المتروؾ منها,
وصارت التي شرع في قراءتو مكانها .
مثالو :إذا قرأ في الركة األولى ,ثم بعد فراغو من القراءة خر ساجدا وترؾ ركنا ,ترؾ ركنين ,ترؾ
الركوع وترؾ الرفع منو ,سجد سجدتين بينهما جلسة ,قاـ للركعة الثانية شرع في قراءتها ,تذكر أنو ما
ركع في الركعة األولى ماذا يفعل ؟.
الصحيح والمشروع أنو يل ي األولى ,ويجعل ىذه ىي الثانية ,وقيل :إنو يركع من حينو ثم يرفع
ثم يسجد سجدتين ثم يعده تكملة لؤلولى ,يأتي بالركن الذي تركو وما بعده ,إف فعل ىذا ,وإف فعل
ىذا يجوز ,أما إذا ترؾ سجدة واحدة ,يعني :سجد سجدة ثم قاـ ,ثم تذكر أنو ما سجد إال سجدة
واحدة ,ماذا يفعل بعدما شرع في القراءة .
الصحيح أنو يجل

ثم يقوؿ :رب اغفر لي ثم يسجد السجدة الثانية ,ويكوف بذلك كمل الركعة

األولى ,ثم يقوـ للثانية ,وقيل :إنو يل ي األولى إذا شرع في قراءة الثانية ,ولعل األرجح أنو يكمل
األولى ,أما إذا وصل إلى الركن المتروؾ من الركعة الثانية ,فإنو ال يعيد ,مثالو :إذا نسي الركوع من
الركعة األولى سجد سجدتين بينهما جلسة ,وقاـ للركعة الثانية وقرأ وركع ,وفي الركوع تذكر أنو ما
ركع في األولى ,فإف ى ذا الركوع يكوف بدؿ الركعة األولى بدؿ ركوعها ,فيل ي الثانية ,ويكوف ىذا
تكميل لؤلولى أو يل ي األولى ,وتكوف الثانية ىي األولى ,وقبلو يعود فيأتي بو وبما بعده ,يعني :قبل
الشروع في القراءة ,يأتي بو وبما بعده .
يعني- :مثبل -إذا قاـ ثم تذكر أنو ما ركع ,فإنو يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ,ويكوف ىذا
تكملة ,ال يقوؿ أركع وتتم ,يأتي بو وبما بعده ,يأتي بو وبالرفع وبالسجدتين وبالجلسة بينهما .أما إذا
تذكر بعد سبلـ ,تذكر بعدما سلم أنو ترؾ ركوع ركعة ال يعد تلك الركعة ,يعدىا بطلت ويأتي بركعة
كاملة.
أما إذا تذكر بعد السبلـ ,تذكر بعدما سلم أنو ترؾ ركوع ركعة ال يعد تلك الركعة ,يعدىا بطلت,
ويأتي بركعة كاملة.
عندنا ترؾ التشهد األوؿ :إذا تركو ناسيا فلو ثبلث حاالت:
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الحالة األولى :أف يذكره قبل أف يستتم قائما ,فيلزمو الرجوع ويأتي بو ,وعليو سجود سهو.
الحالة الثانية :أف يذكره بعدما استتم قائما ,بعدما وقف قائما ,وقبل أف يشرع ,فيكره لو الرجوع,
يستمر في ركعتو ,ويكمل صبلتو ,ويسجد للسهو ,فإف رجع جاز ذلك ,ومع ذلك ال يسقط عنو
سجود السهو.
الحالة الثالثة :أال يذكره إال بعدما يبدأ في القراءة ,ففي ىذه الحاؿ ال يجوز لو الرجوع ,يحرـ
عليو الرجوع ,بل يستمر في قراءتو فيكملها  ,وعليو السجود؛ ألنو ترؾ واجبين :الجلوس والتشهد,
التشهد األوؿ والجلوس لو ,فإف رجع بعدما شرع في القراءة بطلت صبلتو إال إذا كاف ناسيا أو
جاىبل.
يقوؿ" :ويتبع المأموـ اإلماـ" المأموـ يتبع إمامو ,يسبحوف لو ,ولكن إذا استتم قائما فبل حاجة
إلى التسبيح إال من باب التذكير ,وكذلك أيضا إذا شرع في القراءة ,فبل يسبحوف لو ,ويسجدوف
معو ,يتبعونو في القياـ ,ال يجوز أف يخالفوه ,إذا كاف مثبل في الركعة الثالثة فبل يجوز أف تجل

أنت

للتشهد ,بل عليك أف تقوـ وتتابع إمامك إذا لم يقبل التسبيح.
الحاصل أف السجود للسهو ,يجب في ىذه الحاالت الثبلث مطلقا ,يبني على اليقين ,ىو
األقل ,من شك في عدد ركن أو في ركن أو عدد يبني على اليقين ,اليقين يعني ىو األقل.
من شك في عدد الركعات ,ال يدري أثبلث أـ أربع؟ اليقين ثبلثة ,والرابعة مشكوؾ فيها ,يبني
على أنها ثبلث.
كذلك مث بل من شك أسجد سجدتين أو سجدة واحدة؟ الواحدة يقين ,والثانية مشكوؾ فيها,
يبني على اليقين ,يأتي بها ,ىذا سجود السهو على وجو االختصاص.
فصل في صبلة التطوع والقنوت
فصل :آكد صبلة تطوع :كسوؼ ,فاستسقاء ,فتراويح ,فوتر ,ووقتو من صبلة العشاء إلى الفجر,
وأقلو ركعة  ,وأكثره إحد عشرة مثنى مثنى ,ويوتر بواحدة ,وأدنى الكماؿ ثبلث بسبلمين ,ويقنت
بعد الركوع ندبا فيقوؿ:



اللهم اىدني فيمن ىديت ,وعافني فيمن عافيت ,وتولني فيمن توليت,
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وبارؾ لي فيما أعطيت ,وقني شر ما قضيت ,فإنك تقضي وال يقضى عليك ,إنو ال يذؿ من واليت,
وال يعز م ن عاديت ,تباركت ربنا وتعاليت ,اللهم إنا نعوذ برضاؾ من سخطك ,وبعفوؾ من عقوبتك,
وبك منك ,ال نحصي ثناء عليك ,أنت كما أثنيت على نفسك



ثم يصلي على النبي



ويأمن

مأموـ ,ويجمع إماـ الضمير ,ويمسح الداعي وجهو بيديو مطلقا .
والتراويح عشروف ركعة في رمضاف تسن ,والوتر معها جماعة ,ووقتها بين سنة عشاء ووتر ,ثم
الراتبة ركعتاف قبل الظهر ,وركعتاف بعدىا ,وركعتاف بعد الم رب ,وركعتاف بعد العشاء ,وركعتاف قبل
الفجر ,وىما آكدىا وتسن صبلة الليل بتأكد ,وىي أفضل من صبلة النهار ,وسجود تبلوة لقارئ
ومستمع ,ويكبر إذا سجد وإذا رفع ,ويجل

ويسلم ,وكره لئلماـ قراءتها في سرية وسجوده لها

وعلى المأموـ متابعتو في غيرىا ,وسجود شكر عند تجدد نعم ,واندفاع نقم ,وتبطل بو صبلة غير
جاىل وناسي ,وىو كسجود تبلوة.
بعده بدأ في صبلة التطوع:,
آكد التطوعات من حيث اإلطبلؽ الجهاد؛ ألنو قد يكوف جنسو فرضا ,ولكن األصل أنو غالبا
تطوع ,ثم بعده النفقة في الجهاد ,ثم ما يتبعو أيضا من التطوعات كاألمر بالمعروؼ والنهي عن
المنكر.
آكد نوافل الصلوات صبلة الكسوؼ:
لقولو   إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصبلة  يعني أمرىم بأف يبادروا للصبلة ,وال يتأخروا,
ذلك دليل على أىميتها.
بعدىا االستسقاء:
ألف سببها القحط ,والناس مأمورين بأف يدعوا ربهم ,فهي سنة مؤكدة.
بعدىا التراويح:
والمحافظة عليها سنة مؤكدة ,فعلها النبي  وحث عليها ,وفعلها بعده الصحابة.
ثم بعد ذلك الوتر:
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ورد فيو أيضا أدلة على آكديتو ,قاؿ النبي
 وقاؿ:



أف يوتر بخم



أوتروا يا أىل القرآف ,من لم يوتر فلي

منا

الوتر حق ,من شاء أف يوتر بثبلث فليفعل ,من شاء أف يوتر بواحدة فليفعل ,من شاء
فليفعل . 

فيدؿ على آكديتو ,وال يصل إلى الوجوب ,خبلفا للحنفية يروف أنو فرض كالصلوات الخم ,
صلوات  ولم

والصحيح أنو نافلة ,وذلك لقولو -عليو السبلـ  :-إف اهلل افترض عليهم خم
يذكر غيرىن  ,فدؿ على أف ما زاد فهو نفل .

من آكد السنن ,وسببو أف اهلل تعالى وتر يحب الوتر ,ختمت صبلة النهار بوتر وىي الم رب,
فكذا صبلة الليل.
وقت الوتر ما بين العشاء والفجر ,أي الليل كلو وقت لو ,تقوؿ عائشة:



من كل الليل قد

أوتر النبي  وانتهى وتره إلى السحر . 
أقلو ركعة  ,وأكثره إحد عشرة ,يعني أكثر ما يوتر بو إحد عشرة ركعة ,وما زاد عليها يعتبر
تهجدا ,إذا أراد أف يتهجد ينوي إحد عشرة ركعة تهجدا كما سيأتي ,ينوي إحد عشرة وتر,
والزائد الذي قبلو يعتبره تهج دا ,يصليها مثنى مثنى ,الوتر يسلم من كل ركعتين ,ىذا ىو الصحيح.
ورد قولو
صلى





صبلة الليل مثنى مثنى ,فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر لو ما قد

أدنى الكماؿ ثبلث بسبلمين ,ركعتين بسبلـ وركعة بسبلـ ,ىذا أدنى الكماؿ ,والواحدة

مجزئة.
القنوت
مستحب ,ولكن ال يستحب المداومة عليو؛ ألنو لم يكن -عليو السبلـ -يداوـ عليو ,ولكنو
علمو الحسن ,وعلمو عليا ,الدعاء بقولو:



اللهم اىدنا فيما ىديت



ىذا رواية الحسن,

والدعاء بقولو  :اللهم إنا نعوذ برضاؾ من سخطك …  إلى آخره ,ىذا رواية علي.
علمو  أف يقوؿ  :اللهم إنا نعوذ برضاؾ من سخطك  ثم بعده يصلي على النبي . 
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اختلف في الزيادة على ىذا المقدار ,والصحيح أنو يجوز في المناسبات كالليالي التي ترجى فيها
ليلة القدر ,وكذلك أيضا الليالي الشريفة كليلة الجمعة ونحوىا ,يستحب أف يزيد ,أف يكثر من
الدعاء؛ ألنو مندوب.
واهلل تعالى يحب من عباده أف يبال وا في دعائو ,وفي الحديث:
عليو



واهلل تعالى يقوؿ:

     

()1



من لم يسأؿ اهلل ي ضب

فيجب أف يزيد مثل قولو:



اللهم

اقسم لنا من خشيتك  ..إلى آخره ,وغير ذلك من األدعية ,ولو لم تكن مأثورة إذا كانت مشتملة
على فضل وخير.
بعد ذلك يختم بالصبلة على النبي -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ألنو ورد في الحديث:



إف

الدعاء موقوؼ بين السماء واألرض حتى يصلى على النبي .  
المأموموف يؤمنوف بعد كل جملة يتلوىا اإلماـ ويقولوف :آمين ,اإلماـ يجمع الضمير ,يجمع
الضمير إذا كاف إماما ,يقوؿ  :اللهم اىدنا فيمن ىديت ,وعافنا فيمن عافيت  وإذا كاف منفردا
يقوؿ  :اللهم اىدني  ..إلى آخره.
يمسح الداعي وجهو بيده مطلقا ,أي كل من دعا بدعاء ورفع يديو فإنو يمسح بيديو وجهو ,من
أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين ,وفيو أحاديث كثيرة قيل إنها بل ت سبعين حديثا في تأليف
للمنذري ,ثم جمعها السيوطي ,وبل ت اثنين وأربعين حديثا عن جماعة من الصحابة.
ورسالة السيوطي مطبوعة ,اسمها "فضل الدعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" محققة
ومطبوعة ,تدؿ مجموعها على أف رفع اليدين أنو متأكد في الدعاء ,وأنو سبب من أسباب اإلجابة.
ومنها حديث سلماف:



إف ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديو إليو أف يردىما

صفرا . 
وأما حديث أن

قاؿ  :لم يكن النبي  يرفع يديو إال في االستسقاء  فيريد المبال ة ,كاف

إذا استسقى على المنبر رفع يديو حتى تكوف على رأسو مبال ة في ذلك.
سورة غافر آية 1 - .68 :
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فأما في حالة ا لدعاء مطلقا فإنو يرفعهما إلى صدره ,ورد ذلك في حديث أنو يقوؿ  :لم يكن
النبي  يرفعها أكثر من ىذا  يعني إلى الصدر.
أما مسح الوجو باليدين ,فورد فيو أحاديث ,ذكر الحافظ منها حديثا لو شواىد بآخر بلوغ المراـ,
وذكر أنو بإسناد حسن ,وبالتتبع بل ت سبعة أحاديث ,عن سبعة من الصحابة ,أنو كاف يرفع يديو,
ويمسح وجهو بيديو بعد الدعاء.
والذين أنكروه كأنهم لم يتتبعوا طرؽ الحديث ,ثم -أيضا -ورد ذلك عن كثير من الصحابة ,من
فعلهم أنهم كانوا يمسحوف وجوىهم بأيديهم بعد الدعاء.
وذكر الحكمة صاحب سبل السبلـ يقوؿ" :إنو إذا رفع يديو فبل بد أف يكوف فيهما خير ورحمة
وغفراف ,فأولى إعطائو بهذه الرحمة وجهو؛ فيمسح وجهو حتى يبيض وجهو يوـ تبيض وجوه".
بعد ذلك ذكر التراويح :عشروف ركعة تسن ,والوتر معها جماعة ,وقتها بين سنة العشاء والوتر,
ىذا ىو الصحيح.
لم يحدد فيها النبي  عددا ,ولكنو كاف يأمرىم بقياـ رمضاف ,ويحثهم على القياـ ,ويرغبهم فيو,
ثم صلى بهم ثبلث لياؿ ,وخشي أف يفترض عليهم قياـ الليل ,ثم أمرىم بأف يصلوا ألنفسهم.
ولما كاف في عهد عمر



ورآىم يصلوف أوزاعا ,ورأ أف بعضهم ال يحسن القراءة؛ جمعهم,

ورأ أف ذلك أفضل من صبلتهم متفرقين.
ولما كاف قد صلوا مع النبي  كانت ىذه الجماعة -جماعة صبلة التراويح -سنة نبوية ,تركها


خشية أف تفترض ,وفعلها عمر ,وأمر بفعلها بعد موتو -عليو الصبلة والسبلـ ,-وبعدما أمن أف

تفترض ,فأصبحت سنة مؤكدة.
سموىا تراويح؛ ألنهم كانوا يكثروف فيها القراءة ,كانوا يقرءوف سورة البقرة في ثماني ركعات ,وإذا
قرءوىا في ثنتي عشرة ركعة رأوا أف ذلك تخفيفا.
يقرءوف مثبل في الليلة األولى :سورة البقرة ,وسورة آؿ عمراف ,وسورة النساء ,ثبلث سور ,وفي
الليلة الثانية :يقرءوف من المائدة إلى آخر التوبة ,وفي الليلة الثالثة :من أوؿ يون
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وفي الرابعة :أوؿ اإلسراء إلى آخر الفرقاف ,وفي الخامسة :من الشعراء إلى آخر ي  ,وفي
السادسة :من الصافات إلى آخر الحجرات ,ويختموف في السابعة ,ىذا يسمى تحزيب القرآف.
لكن كانوا يطيلوف صبلة التراويح ,ويصلونها كل ركعتين بسبلـ ,فإذا صلوا أربع ركعات بسبلمين
است رقت مثبل ساعة ,أربع ركعات تست رؽ ساعة ,فيستريحوف بعدىا عشر دقائق أو نحوىا ,ثم
يصلوف أربعا تست رؽ ساعة ,ويستريحوف بعدىا ,وىكذا ,إلى أف يتموا العشرين ,فسموىا تراويح؛
فهذا سبب تسميتها :من االستراحات التي بعد كل أربع.
يقوؿ" :والوتر معها فتكوف مع الوتر ثبلثا وعشرين" ,في ىذه األزمنة غلب الكسل على أكثر
الببلد ,فصاروا يقتصروف على ثبلث عشرة ,ثم غلب الكسل فصاروا يقتصروف على إحد عشرة,
إال في الحرمين ,فبل يزالوف يصلوف عشرين ركعة مع الوتر ,ولكنهم يخففوف ,يقتصروف على قراءة
جزء واحد؛ نظرا لكثرة المصلين.
عرفنا وقتها ,بقية البحث نكملها إف شاء اهلل بعد الصبلة ,واهلل أعلم ,وصلى اهلل على محمد.


الحمد هلل ,والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ,وعلى آلو وصحبو.
بعد ذلك ذكر الرواتب ,ويراد بها السنن التي قبل الفرائض أو بعدىا ,ذكرت في حديث ابن عمر
عشر ركعات :ركعتاف قبل الظهر ,وركعتاف بعدىا ,وركعتاف بعد الم رب ,وركعتاف بعد العشاء ,وركعتاف
قبل الفجر.
ورد في بعض الروايات :أربع قبل الظهر ,فتكوف اثني عشر يواظب عليها؛ وذلك ألنها متعلقة
بهذه الفرائض؛ وألنها شرعت لتكملة الفرائض.
ورد في حديث أنو  :أوؿ ما ينظر من عمل العبد في صبلتو ,فإف لم يكملها قاؿ اهلل :انظروا
ىل لعبدي من تطوع فتكمل بو الفريضة  وورد أيضا أنو  ندب إلى أربع قبل الظهر وأربع بعدىا,
وندب أيضا إلى أربع قبل العصر قاؿ  :رحم اهلل امرأ صلى قبل العصر أربعا . 
وذكر بعض المشايخ أف كثيرا من السابقين وطلبة العلم يحافظوف على عشرين ركعة زائدة على
الرواتب ,الرواتب عشر ,فيزيدوف معها عشرين ,فيصلوف قبل الظهر ستا وبعدىا ستا ,وقبل العصر
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أربعة ,ىذه ست عشر ,وبعد الم رب ستا ,وبعد العشاء ستا ,وقبل الفجر ثنتين ,ىذه أربع عشرة,
وستة عشرة ,ثبلثوف ركعة.
وورد أيضا أنو  عمم الصبلة بقولو  :بين كل أذانين صبلة ,ثم قاؿ في الثالثة :لمن شاء



لئبل تعتقد واجبو ,وفي حديث آخر أنو قاؿ  :صلوا قبل الم رب ركعتين ,وكرر ذلك ثبلثا ثم قاؿ:
لمن شاء . 
فإذا كاف كذلك ,فإنو بين كل أذانين :يعني بين أذاف الم رب وإقامتها صبلة ,وبين أذاف العشاء
وإقامتها صبلة ,وبين أذاف العصر وإقامتها صبلة ,فتكوف ىذه كلها من النوافل التي رغبوا فيها.
آخر الرواتب :ركعتا الفجر ,سنة الفجر ,ورد فيها حديث:
وحضرا



ما كاف يتركها ,وفي حديث أنو قاؿ:





أنو  كاف يحافظ عليها سفرا

صلوىا وإف طردتكم الخيل  وفي فضلها:

 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها . 
ذلك دليل على آكديتها ,وقد كثر الكبلـ حولها ,رأيت كتابا مطبوعا ,كتابا كبيرا اسمو "كبلـ
أىل األثر في أحكاـ ركعتي الفجر" ,يعني كتاب ,يعني مجلد لطيف ,كلو في كبلـ على أحكاـ سنة
الفجر من حيث آكديتها ,ومن حيث قضائها ,ووقتها ,وما أشبو ذلك.
بعد ذلك ذكر حكم صبلة الليل زيادة على الوتر يقوؿ" :تسن صبلة الليل بتأكد ,وىي أفضل
من صبلة النهار" ,يعني تتأكد؛ وذلك ألنو روي أنها كانت مفروضة على النبي  لقولو تعالى:
 )1(     ولقولو:



 

 )2(       يعني زائدا في حقك,

أو أنها تعتبر نافلة ,ولكنها مؤكدة.
وقد كثرت األدلة عليها ,وصنفت فيها المؤلفات ,منها كتاب لبعض المتأخرين طبع في مجلدين
عنوانو "رىباف الليل" ,أطاؿ فيو في فضل التهجد ,واألدلة فيو ,وصفتو ,وما إلى ذلك.

سورة المزمل آية 1 - . 6 :
سورة اإلسراء آية 2 - .97 :
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لصبلة الليل حد محدود؛ ألف اهلل تعالى أطلق في قولو تعالى:

ولي

  

 )1(     ولم يحدد لهم عددا ,فيجوز لهم أف يتنقلوا من قياـ إلى ركوع إلى
سجود إلى قراءة سجدا وقياما.
وقاؿ تعالى:

        

الليل ,ووصف اهلل نبيو وصحابتو قاؿ تعالى:
( )3يعني قريبا من ثلثي الليل


()5



()2

آناء الليل :يعني ساعات

           

 )4(  أي وتقوـ نصفو

      

فأخبر بأف ىذا ىو حالتهم ,وكذلك وصف الصحابة -رضي اهلل عنهم -بذلك في قوؿ

الشاعر:
باللي ػ ػ ػ ػ ػ ػػل رىب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف وعن ػ ػ ػ ػ ػ ػػد جه ػ ػ ػ ػ ػ ػػادىم  لعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوىم مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أش ػ ػ ػ ػ ػ ػػجع األبط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ




أي أنهم في الليل يصلوف ,ويتهجدوف ,ويدعوف ربهم ,ويتضرعوف إليو ,ويكثروف من العبادة.
ولي

لصبلة الليل حد -يعني أنها تقتصر على عدد ,-وأما ما ذكرت عائشة من  أنو  ما

زاد على إحد عشرة ركعة  ؛ فإف ىذا في ال الب ,يعني أنو في ال الب ال يزيد.
ولكن قد ورد أنو زاد في حديث عن عائشة آخر قالت  :كاف يصلي من الليل ثبلث عشر
ركعة يوتر من ذلك بخم

 أثبتت عائشة الزيادة.

سورة الفرقان آية 1 - .63 :
سورة الزمر آية 2 - .7 :
سورة المزمل آية 3 - .68 :
سورة المزمل آية 4 - .68 :
سورة المزمل آية 5 - .68 :
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وكذلك أثبتها ابن عباس في حديث مبيتو عند خالتو يقوؿ:
ركعتين ,ثم ركعتين ,ثم ركعتين ,ثم ركعتين ثم أوتر





فصلى ركعتين ,ثم ركعتين ,ثم

أي ثبلث عشرة ,مع أف صبلتو است رقت

نصف الليل؛ ألنو يقوؿ  :فلما كاف نصف الليل أو قبلو بقليل أو بعده بقليل قاـ . 
فذكر أن و استمر يصلي طواؿ آخر الليل كلو ثبلث عشرة ركعة ,است رقت مثبل ست ساعات ,إذا
كاف الليل اثني عشر ساعة ,أو أربع ساعات ,إذا كاف أربعة ونصف ,إذا كاف الليل تسع ساعات.
وال شك أف ىذا دليل على أنو يطيل في أركانها ,وبالجملة فاألصل أنو يصليها بعد النوـ ,كاف



ال يتحدث بعد العشاء ,بل يناـ بعدىا مباشرة ,ثم يقوـ آخر الليل.
ولذلك فسر قولو تعالى:
النوـ





 )1(    قالوا:



 )2(   يعني القياـ بعد

 )3(       وعلى كل فصبلة الليل أفضل من صبلة النهار ,صبلة

النهار يعني التطوع في الضحى ,وىي أيضا مندوبة.
ورد أنو



قاؿ:



من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بنى اهلل لو بيتا في الجنة



وفيو

أحاديث تجدونها في زاد المعاد وغيره.
وسبب شرعيتها أف في وسط الضحى الناس منش لوف ,منش لوف بحرفهم ,وبتجارتهم ,فالذي
يتطوع في ذلك الوقت يكوف متفردا بعبادة ,ما يشركو فيها إال قليل ,كالذي يتهجد في آخر الليل,
يكوف تهجده وقت نوـ الناس ,فيصلي بالليل والناس نياـ.
بعد ذلك ذكر سجود التبلوة أنو مشروع ,مسنوف للقارئ والمستمع دوف السامع ,وأنو يكبر إذا
سجد وإذا رفع ,وأنو يجل

ويسلم ,ولم يذكر أنو يتشهد.

وكره لئلماـ قراءتو سجدة في سرية -كالظهر -وسجوده لها ,ولو سجد فإف على المأمومين
متابعتو ,إال إذا سجد في سرية كالظهر ,يتابعونو إذا سجد في الم رب ,في الجهرية :من الم رب,
والعشاء ,والفجر ,والجمعة ,والعيد ,والتراويح ,وما أشبهها.
سورة المزمل آية 1 - . 6 :
سورة المزمل آية 2 - . 6 :
سورة المزمل آية 3 - . 6 :
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سجود التبلوة المشه ور عندنا أنو أربعة عشر :األعراؼ ,والرعد ,والنحل ,واإلسراء ,ومريم,
والحج فيها سجدتاف ,والفرقاف ,والنمل ,والسجدة ,وفصلت ,والنجم ,واالنشقاؽ ,والعلق.
واختلف في سجدة "ص" ,والراجح أنها سجدة شكر ,إف سجدىا وإال فبل بأس ,فبل حرج ,ورد
في حديث  :سجدىا داود توبة ونحن نسجدىا شكرا . 
ومحل السجود مذكور في المصاحف ,محل السجدة يذكر بعد اآلية عبلمة على محل السجود,
وإذا كاف في آخر السورة فإنو يسجد إذا أتمها ,كآخر سورة األعراؼ ,وآخر سورة النجم ,وآخر
سورة العلق ,وإال فإنو يسجد إذا كمل اآلية التي فيها سجود وما يتبعها.
"يسن سجود الشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم" :إذا تجددت على اإلنساف نعمة سجد شكرا,
كاف  إذا أتاه أمر يسره سجد هلل ,خر ساجدا ,سواء كاف ذلك األمر اندفاع نقمة مثبل ,كموت عدو
أو نحوه ,وكذلك إذا حصل فتح ونصر للمسلمين ,فإنو يسن سجود الشكر ,وفيو كبلـ طويل أفرده
بعضهم بالتأليف.
وال يجوز أف يسجد في الصبلة سجود الشكر ,وإف سجده عالما بطلت صبلتو ,أما إذا كاف
جاىبل أو ناسيا فبل تبطل.
سجود الشكر مثل سجود التبلوة ,يعني أنو سجدة واحدة ,واختلف ىل تشترط لو شروط
الصبلة ؟ اشترط ذلك كثير من العلماء :أنو ال بد أف يكوف على طهارة ,وأف يستقبل القبلة ,وأف
يكوف ساتر العورة ..إلى آخره.
ورجح شيخ اإلسبلـ أنو ال يشترط ,وأنو يجوز أف يسجد وىو محدث ,وأف يسجد ل ير القبلة,
وأف يسجد وىو لم يستر عورتو مثبل ,وإف كاف ستر العورة واجبا في كل الحاالت ,خارج الصبلة
وداخلها.
وال شك أف أقل الصبلة ركعة ,ىكذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ,أقل ما روي أنو اسمو صبلة فيها
تحريم وتسليم ركعة ,فأما سجدة واحدة فبل تسمى صبلة  ,فعلى ىذا سجود التبلوة وسجود الشكر
ال يسمى صبلة.
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ومع ذلك فيستحب أف يكبر ويسلم؛ ألف ىناؾ من يجعلو صبلة ,اشتهر عند الكثير من الفقهاء
أف سجود التبلوة صبلة ,وقالوا :ال بد أف يكبر ,وروي في ذلك حديث أنو -عليو السبلـ -لما
سجد كبر ,كبر لما خر ساجدا ,وكبر لما رفع ,ويمكن أف ذلك كاف في الصبلة؛ ذلك ألنو صبلة
يسن أو يشرع أف يكبر عند كل خفض ورفع.
واختلف فيما إذا سجد في الصبلة ثم قاـ قبل إتماـ القراءة ,ىل يكبر أو يكتفي برفع القراءة؟
كاف مشايخنا األولوف إذا رفع من السجدة ويريد مواصلة القراءة -في التراويح مثبل أو في صبلة
فجر يوـ الجمعة -يكتفي بقراءة اآلية التي بعدىا ,ويجهر بها ,فينتبو المأموموف ويتبعونو ,واستحب
آخروف أنو يكبر ,وأخذوا ذلك من عموـ قولو  :كاف يكبر في كل خفض ورفع



ولكل

اجتهاده.
األوقات المنهي عن الصبلة فيها

وأوقات النهي خمسة :من طلوع فجر ثاف إلى طلوع الشم  ,ومن صبلة العصر إلى ال روب,
وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح ,وعند قيامها حتى تزوؿ ,وعند غرولها حتى يتم ,فيحرـ ابتداء
نفل فيها مطلقا ,ال قضاء فرض وفعل ركعتي طواؼ وسنة فجر ,أداء قبلها ,وصبلة جنازة بعد فجر
وعصر.
أوقات النهي ذكر أنها خمسة:
اثناف موسعاف ,وثبلثة مضيقة.
فالموسع من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشم  ,ومن صبلة العصر إلى قرب ال روب ,إلى أف
تتهيأ لل روب.
والمضيق من طلوع الشم

إلى أف ترتفع عند القياـ قدر رمح ,ومن تهيؤىا لل روب إلى أف يتم

غروبها ,وعند قيامها حتى تزوؿ ,فهذه مضيقة عند ال روب حتى يتم غروبها ,وعند الطلوع إلى ارتفاع
قيد رمح ,وعند القياـ حتى تزوؿ ىذه مضيقة.
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فالمضيقة وقتها قصير ,يعني بعدما ترتفع الشم

إلى -يعني -بعدما يطلع حاجبها ,يتوقف عن
دقائق ,أو على األكثر عشر.

الصبلة حتى ترتفع قيد رمح ,يمكن أف يقدر ذلك بخم

كذلك عند ال روب ,إذا تهيأت لل روب قبل أف ت رب مثبل بعشر دقائق دخل الوقت المضيق
حتى يتم غروبها ,وكذلك عند الزواؿ ,إذا توقف الظل ,توقف عن الزيادة إلى أف تزوؿ بزيادة يقدر
أيضا بنحو خم

أو عشر دقائق.

ىذه ىي األوقات الثبلثة التي في حديث عقبة ,قاؿ  :ثبلث ساعات كاف رسوؿ اهلل  ينهانا
عن الصبلة فيها وأف ندفن فيها موتانا :حين يقوـ قائم الظهيرة حتى تزوؿ ,وحين تطلع الشم

حتى

ترتفع قيد رمح ,وحين تتبيض لل روب . 
أما األحاديث التي في ا لموسعة فإنها كثيرة ,يمكن أف تبلغ أكثر من عشرين ,عشرين صحابيا,
تجدوف في بلوغ المراـ عدة منها ,وفي عمدة األحكاـ ذكر حديثا أو حديثين ثم قاؿ :ورواه فبلف,
وفبلف ,وفبلف ,حتى زاد عددىم على عشرة.
والترمذي لما رو الحديثين في الباب قاؿ :وفي الباب عن فبلف ,وفبلف ,وفبلف ,حتى عد
عشرين من الصحابة رووا أحاديث النهي عن الصبلة بعد العصر حتى ت رب الشم  ,وبعد الفجر
حتى تطلع الشم .
فتكوف األحاديث فيها متواترة ,رواىا عدد من الصحابة ,يقوؿ ابن عباس
مرضيوف -وأرضاىم عندي عمر:-



أف رسوؿ اهلل





حدثني رجاؿ

نهى عن الصبلة بعد العصر حتى ت رب

الشم  ,وبعد الفجر حتى تطلع . 
فهذاف الوقتاف ىما الوقتاف الموسعاف؛ ألنو إذا تبيضت لل روب دخل وقت مضيق ,وإذا كانت
بهذه الكثرة عرؼ بذلك أنها لها آكديتها ,وأنو ما أكدىما إال وقد تأكد النهي.
يحرـ ابتداء النفل فيها مطلقا ,ابتداء النفل ,أما إذا كاف يصلي فدخل وقت النهي ,يصلي في
الضحى ,وامتدت صبلتو حتى وقفت الشم

فإنو يكمل.
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النوافل كلها ال تجوز فيها مطلقا إال الفرائض إذا فاتتو ,لو طلعت الشم

وىو يصلي الفجر فإنو

يتمها ,أو طلعت قبل أف يصلي فإنو يصلي ساعة ما يستيقظ؛ لقولو :وقت النائم إذا استيقظ وقت
الناسي إذا ذكر.
واختلف في ركعتي الطواؼ ,فعمر



طاؼ بعد الفجر ,ولم يصل ركعتي الطواؼ ,وركب

راحلتو ,وصبلىا بعدما طلعت الشم  ,+فكأنو ير أنها ال تصح.
وكاف ابن الزبير أيضا يطوؼ بعد العصر ,ثم يدخل بيتو ,وال يصليها عند المقاـ ,وكثير من
الصحابة كانوا ال يصلونها ,وآخروف رأوا أنها من ذوات األسباب التي يباح فعلها في ىذه األوقات.
وأما سنة الفجر إذا فاتت فهل يصليها بعد الفجر؟ في حديث قي   :أف النبي  رآه يصلي
ركعتين بعد الفجر قاؿ :ما ىذه يا قي ؟ فقاؿ :الركعتاف قبل الفجر لم أدركهما .فسكت  سكوتو
دليل على اإلقرار ,ولكن كأنو يكره مثل ىذا.
واختلف في صبلة الجنازة ,فالصحيح أنها جائزة؛ ألنو ال ركوع فيها وال سجود ,أي في ىذين
الوقتين ,وبعض العلماء رأ أنها ال يصلى عليها في أوقات النهي.
تجدوف مثبل الخرافي الذي شرحو الزركشي وشرحو ابن قدامة في المعنى يقوؿ" :إذا جيء
بالجنازة وقت العصر صلوا عليها قبل صبلة العصر ,وكذلك إذا جيء بها وقت الفجر قدموا الصبلة
عليها قبل صبلتهم للصبح؛ حتى ال يؤخروىا بعد الصبلة ,فتكوف في وقت نهي" .فكأف الخرافي
فهم أنها ال تصلى في أوقات النهي ,ولكن األكثروف على أنها من ذوات األسباب.
اختلف في تحية المسجد ,فكثير من العلماء يقولوف :ال تدخلوا المسجد في أوقات النهي؛
ألنكم إف صليتموىا خالفتم أربعة وعشرين صحابيا -يعني روايتهم مرفوعة ,-وإف تركتموىا خالفتم
حديث أبي قتادة:



إذا دخل أحدكم المسجد فبل يجل

حتى يصلي ركعتين



فكونكم

تخالفوف حديثا أو أحاديث ىذا عمل يخالف الشرع أو األدلة.
وبعضهم يدخلوف المسجد وال يصلونها ,ويقولوف :كوننا نخالف أربعة وعشرين أشد من مخالفتنا
حديثا أو حديثين.
أحاديث صبلة تحية المسجد ورد فيها حديثاف أو ثبلثة ,وبكل حاؿ لكل اجتهاده ,واهلل أعلم.
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل.


, .الحمد هلل رب العالمين  ,وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا محمد ,وعلى آلو

وصحبو أجمعين.
كاف من آخر ما قرأنا صبلة التطوع ,وبياف آكدىا :الكسوؼ ,ثم االستسقاء ,ثم التراويح ,ثم
الوتر ,ثم السنن الرواتب ,ثم التهجد بالليل ,ثم صبلة النهار التي ىي صبلة الضحى ,ثم سجود
التبلوة ,ثم ذكر أوقات النهي وما يفعل فيها.
ىكذا ذكر ترتيب ىذه النوافل ,وذلك بناء على آكدية األدلة ,وإف كانت الوتر لها أىميتها,
حيث إف بعض العلماء كاألحناؼ قالوا بفرضيتها.
وال يلتفت إلى خبلؼ من ينكر شيئا منها ,كالرافضة الذين يطعنوف في عمر أنو ابتدع صبلة
التراويح ,مع أنها ثابتة من فعل النبي  قوال وفعبل.
ثم مر بنا أيضا استحباب القنوت ,وذكرنا أنو ال يستحب أف يقنت دائما ,بل يقنت أحيانا؛ ألنو
لم ينقل أنو -عليو السبلـ -كاف يقنت قنوتا دائما ,ولكن علمو حسنا ,وعلمو عليا.
كذلك أيضا مر بنا أنهم يرفعوف أيديهم في الدعاء في ىذا القنوت ,وأنو سن مسح الداعي وجهو
بيديو بعد كل دعاء ,وذكرنا ما ورد فيو من األدلة.
وكذلك أيضا التراويح ,وأنها عشروف ركعة على ما كاف عليو في عهد عمر بن الخطاب ,وكذلك
في عهد الخلفاء ,وأف عائشة روي عنها أيضا



أنو -عليو السبلـ -كاف يصلي من الليل ثبلث

عشرة ركعة . 
كذلك روي عن ابن عباس ,وىو يدؿ على أف صبلة الليل لي

لها عدد ,ال تنحصر في عدد

معين ,وأف اقتصاره -عليو السبلـ -على إحد عشرة ركعة؛ ألنو كاف يطيلها ,يجعلها في نصف
الليل ,يعني في نحو ست ساعات ,أو في نحو -على األقل -أربع ساعات ونصف ,أي نصف الليل
أو ثلثو.
ث م ذكرنا أيضا آكدية سنة الفجر ,وآكدية صبلة التهجد ,وما ورد فيها من األثر ,وآكدية سجود
التبلوة للقارئ والمستمع ,والخبلؼ ىل ىو صبلة أـ لي
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وكذلك أيضا سجود الشكر وأسبابو ,وما يحرـ فيها من النوافل ,وجواز قضاء الفرائض ,وركعتي
الطواؼ.
ىذا من باب التذكير ,وقد شرحت والحمد هلل ,وأيضا شروحها موسعة في كتب العلماء في كل
مكاف.
فصل في صبلة الجماعة
واآلف نستمع إلى المتن:
 الحمد هلل رب العالمين ,وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ,وعلى آلو وصحبو أجمعين.
قاؿ المصنف -رحمو اهلل تعالى:-
فصل :تجب الجماعة للخم

المؤداة على الرجاؿ األحرار القادرين ,وحرـ أف يػؤـ قبل راتب

إال بإذنو أو عذره أو عدـ كراىتو.
ومن كبر قبل تسليمة اإلماـ األولى أدرؾ الجماعة ,ومن أدركو راكعا أدرؾ الركعة بشرط إدراكو
راكعا وعدـ شكو فيو ,وتحريمتو قائما ,وتسن ثانية للركوع ,وما أدرؾ معو آخرىا ,وما يقضيو أولها.
ويتحمل عن مأموـ قراءة ,وسجود سهو ,وتبلوة ,وسترة ,ودعاء قنوت ,وتشهدا أوؿ إذا سبق
بركعة ,لكن يسن أف يقرأ في سكتاتو وسرية ,وإذا لم يسمعو لبعد ال طرش ,وسن لو التخفيف مع
اإلتماـ ,وتطويل األولى على الثانية ,وانتظار داخل ما لم يشق.
بسم اهلل ,والحمد هلل ,والصبلة والسبلـ على محمد.
ذكر في الفصل األوؿ صبلة الجماعة وأنها تجب ,والواجب ىو ما يعاقب تاركو تهاونا ويثاب
فاعلو ,والجماعة يراد بها االجتماع على أدائها ,واألصل أف أداءىا جماعة يكوف في المساجد.
وال يكفي أداؤىا جماعة في البيوت ,ولو اجتمع في البيت عشرة ,أو أكثر أو أقل فبل يكفي أف
يصلوىا جماعة في بيوتهم ,ويعتذروف بأنو حصلت الجماعة أو حصل االجتماع؛ وذلك ألف فيو
تعطيل للمساجد.
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فإف المساجد بنيت ألجل أف تعمر بهذه الصلوات الجماعية ,بنيت ألجل عمارتها بالمصلين,
فبل يجوز تعطيل المساجد بهذا العذر.
واألصل في وجوبها األدلة ,فمن ذلك قوؿ اهلل تعالى:

     

( )1أي

مع المصلين الذين يجتمعوف للصبلة ,واألحاديث كثيرة صريحة في وجوبها.
قد استدلوا عليها أيضا بالوعيد في قولو تعالى:

     



 )2(   أف ىذا الدعاء دعاء لهم إلى فعلها جماعة فامتنعوا ,فعوقبوا في اآلخرة بعجزىم
عن السجود.
كذلك أيضا ثبت أنو



ىم أف يحرؽ على المتخلفين بيوتهم ,وال يهم إال بحق ,وإنما منعو ما

فيها من النساء والذرية ,وقد كاف ع ازما على أف يحرقها عليهم ,وال شك أف ذلك دليل على ما قاموا
بو من السيئة وترؾ العمل الواجب.
وكذلك أيضا في الحديث الذي ذكر في بلوغ المراـ قولو   من سمع النداء فلم يجب فبل
صبلة لو إال من عذر . 
واألدلة على وجوبها كثيرة ,والحكم والمصالح التي تترتب على تركها كثيرة ,والمفاسد التي
تترتب على تركها كثيرة ,المحاسن والحكم التي تترتب على أدائها جماعة ال تحصى.
نقوؿ :ال تلزـ إال الرجاؿ ,أما النساء فتجوز صبلتهن في المساجد من غير وجوب  ,ثبت أف
النساء كن يشهدف صبلة الجماعة مع النبي



حتى قاؿ:



خير صفوؼ النساء آخرىا وشرىا

أولها . 
وقاؿ



ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل



ثم قاؿ  :وبيوتهن خير لهن  وقاؿ:

إذا استأذنت أحدكم امرأتو إلى المسجد فبل يمنعها
يتعرض لها الفساؽ ونحوىم.
سورة البقرة آية 1 - . 34 :
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وال تلزـ إال للصلوات الخم  ,أما غيرىا من النوافل فتصح في البيت.
وال تلزـ أيضا إال المؤداة ,أما المقضية التي قد فات وقتها فيصلها بمفرده متى تيسر لو أداؤىا.
وتسقط عن المملوؾ إذا كاف المسجد بعيدا ,فإذا كاف قريبا يلزـ سيده أف يمكنو من أداء
الجماعة في المساجد.
وتسقط عن العاجزين لمرض أو كبر يشق معو الحضور إلى المسجد ,وإنما تلزـ القادر وىو
الصحيح ,الصحيح سالم األعضاء.
والمعتاد أف كل مسجد لو إماـ راتب ,فيكوف ىو أولى بمسجده ,فيحرـ أف يؤـ في مسجد قبل
إمامو الراتب الذي عين فيو والتزـ بو ,فبل يجوز ألحد -ولو كاف أفضل منو -أف يتقدـ ويصلي إال
بإذنو ,برخصة منو ,فلو أف يقدـ غيره ,أو تأخر لعذر ,بأف تأخر ,إذا تأخر ندب أف يراسل ,فإذا عرؼ
عذره وعدـ حضوره قدموا غيره ,وكذلك لو عرؼ عدـ كراىتو أف يقدـ فبلنا أو يتقدـ فبلف.
من المباحث إذا قيل :بأي شيء تدرؾ الجماعة؟ فيو خبلؼ أو فيو قوالف:
القوؿ األوؿ :أنها تدرؾ بإدراؾ تحريمة قبل السبلـ ,فإذا أتيت وىم في آخر التشهد وقلت:
"اهلل أكبر" قبل أف يسلموا أدركت فضل الجماعة ,وإف كاف فاتتك تكبيرة اإلحراـ ,وفاتك فضيلتو
متابعة اإلماـ ,ولكن تعد مدركا للجماعة إذا أدركت ىذه التحريمة قبل السبلـ ,ىذا قوؿ.
والقوؿ الثاني- :ولعلو األرجح -أنها ال تدرؾ إال بإدراؾ ركعة كاملة ,فمن أتى وىم قد صلوا أربع
ركعات في الرباعية -يعني ما بقي عليهم إال آخر الركعة -فإنو قد فاتتو الجماعة.
نتيجة الخبلؼ :إذا أتيت مثبل وىم في التشهد األخير ,أو أتيت وقد رفعوا من الركعة األخيرة ,ما
بقي إال السجدتاف والتشهد ,فهل تدخل معهم ,أو تنتظر جماعة أخر ؟
إذا قلنا إنها تدرؾ بالتحريمة ادخل معهم؛ ألنك تدرؾ الجماعة وفضلها .وإذا قلنا إنها ال تدرؾ
إال بإدراؾ ركعة فإنك تنتظر جماعة أخر  ,إف كاف معتادا أف يأتي بعض المتخلفين ويقيموف جماعة
أخر فانتظرىم ,وإف لم يعتد ,بل األصل أنهم يصلوف في بيوتهم ,وال يأتي أحدىم بعد السبلـ,
فادخل مع الجماعة ولو لم تدرؾ إال آخر التشهد.
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بعد ذلك إذا قيل :بأي شيء تدرؾ الركعة؟ متى يكوف اإلنساف مدركا الركعة التي يعتد بها من
صبلتو؟
في ذلك أيضا خبلؼ ,المشهور أنو يدركها بإدراؾ الركوع ,متى أدرؾ اإلماـ راكعا وأدرؾ معو
قوؿ" :سبحاف ربي العظيم" قبل أف يتحرؾ للقياـ بالرفع أدرؾ الركعة ,واعتد بها؛ وذلك ألنو أدرؾ
معظمها.
والشيء يدرؾ بإدراؾ معظمو ,أدرؾ مثبل الركوع ,ثم أدرؾ القياـ بعده ,ثم أدرؾ السجدتين,
وأدرؾ الجلسة بينهما ,يعني أدرؾ أكثر األركاف ,فاتو ركن القياـ األوؿ ,وفاتتو قراءة الفاتحة ,فيكوف
مدركا للركعة إلدراكو أكثرىا.
 :والقوؿ الثاني :إنو ال يدرؾ الركعة إال إذا أدرؾ اإلماـ قائما ,وتمكن من قراءة الفاتحة ,ويختار
ىذا القوؿ البخاري في جزئو "القراءة خلف اإلماـ" ,وينقلو أيضا عن بعض العلماء المتقدمين ,ولكن
المشهور أنها تدرؾ بإدراؾ الركوع.
فإذا أدركو راكعا ,ولم يشك في أنو راكع ,وكبر للتحريمة وىو قائم  ,ثم انحنى وتمكن من قوؿ:
"سبحاف ربي العظيم" قبل حركة اإلماـ للرفع فإنو يدركها ,وأما إذا شك ىل رفع اإلماـ قبل أف أركع؟
ىل أنا سبحت قبل أف يتحرؾ؟ في ىذه الحاؿ يقضيها احتياطا للعبادة.
ثم يبلحظ أف كثيرا يأتوف مسرعين إذا جاءوا واإلماـ راكع ,ويكبر أحدىم وىو منحن للتحريمة,
وىذا ال يصح ,ال بد أف يقف ,ثم يكبر تكبيرة اإلحراـ ,ثم ينحني راكعا.
وأما قصة أبي بكرة أنو ركع قبل الصف ,فلم يذكر أنو كبر وىو منحن ,جاء وىم ركوع ,ولما
حاذ الصف كبر وركع ,ومشى على جنبو حتى اتصل بالصف ,فقاؿ النبي
وال تػعد





زادؾ اهلل حرصا

أي ال تػعد ألف تكبر قبل أف تصل إلى الصف ,ولم يأمره باإلعادة؛ ألف الحركة يسيرة

خطوة أو خطوتين.
إذا جاء واإلماـ راكع ,وكبر ناويا تكبيرة اإلحراـ أجزأتو ,وسقطت عنو تكبيرة الركوع ,ولكن يسن
أف يأتي بتكبيرتين :تكبيرة قائما للتحريمة ,وتكبيرة منحنيا للركوع ؛ ىذا ىو األفضل.
مسألة أخر  :وىي ىل ما يدركو المسبوؽ أوؿ صبلتو أو آخرىا؟.
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في ذلك خبلؼ ,أكثر الفقهاء على أف ما يدركو المسبوؽ ىو آخر صبلتو ,وما يقضيو أولها,
واستدلوا بقولو   فما أدركتم فصلوا ,وما فاتكم فاقضوا . 
قالوا :القضاء يحكي األثر ,فهو دليل على أف ما فاتو فهو أوؿ صبلتو ,فيقضيها على صفتها,
يأتي آخر الصبلة ويقضي ما فاتو على أنو أوؿ صبلتو.
وسبب الخبلؼ -ىل ىو أوؿ الصبلة أو آخرىا -اختبلؼ روايتي الحديث في رواية:



وما

فاتكم فأتموا  وفي رواية  :وما فاتكم فاقضوا  أخذ أكثر الفقهاء برواية "فاقضوا" ,والذين
قالوا :إف ما يدركو ىو أوؿ صبلتو ,واستدلوا برواية  :وما فاتكم فأتموا  وىي أرجح من رواية
"فاقضوا" من حيث السند ,ثم كبلىما صحيح.
ويمكن أف تحمل رواية "فاقضوا" على اإلتماـ؛ لقولو تعالى:



 )1(    يعني

أكملت وأتمت ,فيتوجو أف المسبوؽ إذا أدرؾ اإلماـ في ركعة فهذه الركعة أوؿ صبلتو ,وإذا قاـ جاء
بالركعة الثانية ,فتكوف أوؿ صبلتو يعني يكوف كأنو صلى ركعتين ,ثم بعد ذلك يصلي ما بقي.
الذين قالوا إف ما يدركو المسبوؽ ىو آخر صبلتو تناقضوا فقالوا :إذا أدرؾ ركعة من الظهر أو من
العشاء ثم قاـ أف يأتي بما فاتو ,فإنو يصلي معها ركعة ,ثم يتشهد ,مما يدؿ على أنو قد كمل ركعتين,
وبعد كل ركعتين يتشهد ,ثم يأتي بركعتين بدوف قعود بينهما.
نقوؿ لهم :ىذا تناقض ,لو كاف ما يقضيو ىو أوؿ صبلتو لقلنا لو :فاتك ثبلث ركعات ,ىذه
الثبلث اثنتاف شرطا واحدة فردا ,فإذا كنت تقضي الثبلث فائت بثنتين شرطا ال تجل

بينهما ,ثم

ائت بالثالثة وتشهد بعدىا وسلم ,فتكوف مثل الم رب ركعتاف ثم سبلـ وركعة ثم سبلـ.
فلما أنكم ألزمتموه إذا أدرؾ ركعة أف يتشهد بعد أخر  ,وأف يصلي +الركعتين الباقيتين بدوف
جلوس بينهما ,دؿ على أف الركعة التي أدركها ىي أوؿ صبلتو.

سورة الجمعة آية 1 - . 28 :
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فالراجح أف ما يدركو ىو أوؿ صبلتو ,وما يقضيو ىو آخرىا ,وذلك ألف األوؿ حسا ال يمكن أف
نجعلو آخرا ,فهو أوؿ شيء أدركو ىذه الركعة التي مع اإلماـ ,إف تمكن أف يقرأ فيها بعد الفاتحة وإال
سقطت القراءة بعد الفاتحة ,كما تسقط قراءة الفاتحة إذا أدركو راكعا.
وتوثق بعضهم وقاؿ :نأمره إذا قاـ ليقضي أف يقرأ مع الفاتحة سورة حتى يدرؾ ما فاتو حقا؛ ألنو
مثبل أدرؾ ركعتين وفاتو ركعتاف  ,فالركعتاف اللتاف سبق بهما فيهما قراءة الفاتحة وسورة ,والركعتاف
اللتاف أدركهما لي

فيهما إال قراءة الفاتحة ,فإذا قاـ يقضي قلنا لو من باب التدارؾ :اقرأ في

المقضيتين الفاتحة وسورة حتى تتدارؾ ما فاتك.
ذكر بعد ذلك ما يحملو اإلماـ ,ما يتحملو اإلماـ عن المأمومين ,ذكروا أنو يتحمل ثمانية أشياء,
نظمها بعضهم في أبيات مذكورة بحاشية الروض المبدع التي للشيخ العنقري أولها قولو:
ويحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اإلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأموـ  ثماني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ




ثم ىي مذكورة ىاىنا ,ذكر منها ستة ,والشارح ذكر اثنين:
األوؿ :القراءة ,قراءة الفاتحة ,وقراءة السورة ,أما إذا كانت جهرية فإف المأموـ ينصت,
ويست حب أف يقرأ في السكتات كما سيأتي ,وأما إذا كانت سرية فيتأكد عليو أف يقرأ ,حيث إف بعض
العلماء ألزمو بالقراءة ,ولم يسقطها عنو في الجهرية والسرية.
الثاني :سجود التبلوة .
الثالث :سجود السهو ,سجود التبلوة وسجود السهو إذا سجدىما اإلماـ يعني سقط عن
مأمومو ,ولكن يتأكد عليو أف يتابع إمامو ,وذلك ولو لم يسو المأموـ.
إذا -مثبل -اإلماـ سها ,والمأموموف ما سهوا ,يعني ترؾ التسبيح في الركوع والسجود مثبل أو
التحميد أو ما أشبو ذلك ,لزمو أف يتابع اإلماـ في ىذا السجود ,من لم يتابعو صبلتو صحيحة.
153

أخصر المختصرات
كذلك لو قرأ اإلماـ في الظهر آي ة فيها سجدة وسجد ,فقد يشوش على المأمومين ,فإذا سجد
ولم يكبر فبل يتابعونو ,ويتحملها اإلماـ.
الرابع :السترة :السترة ,يعني التي تكوف أمامو ,يقولوف :سترة المأمومين إمامهم ,وسترة اإلماـ
سترة لمن خلفو ,سترة الصفوؼ بعضهم سترة لبعض ,فالصف األوؿ سترة للثاني ,والصف الثاني
سترة للثالث وىكذا.
وال يجوز -كما يفعلو بعض المتساحبين -المرور بين الصفوؼ ,ويقولوف :سترة اإلماـ سترة
لكم .فإف ىذا مرور بين يدي المصلي ,متعرض صاحبو للوعيد.
الخام  :دعاء القنوت ,المأموموف يؤمنوف إذا دعا للقنوت ,فبل يقنتوف وال يدعوف بمثل دعائو,
ويكفيهم التأمين.
السادس :التشهد األوؿ ,إذا سبق المأموـ بركعة التشهد األوؿ يسقط عن المأموـ ,إذا أتيت مثبل
واإلماـ قد صلى ركعة أدركت الركعة الثانية ,فإنك تتشهد بعدىا ,إذا تشهدت بعدىا أنت مثبل ما
صليت إال ركعة ,قمت لتصلي الثبلث ,كأنهم يقولوف :يجوز أف تأتي بها كصبلة الم رب ركعتين
بتشهد ثم ركعة ,ولكن الصحيح أنك تأتي مع الركعة التي أدركت وتشهدت معهم بركعة أخر ثم
تتشهد ,ويكوف تشهدؾ ىذا ىو التشهد األوؿ.
السابع :مما يحملو اإلماـ :التسميع "سمع اهلل لمن حمده" ال يقولو إال اإلماـ.
الثامن :قولو  :ملء السماوات وملء األرض  إذا قاؿ المأموـ  :ربنا ولك الحمد



فقولو  :ملء السماوات  يحملو اإلماـ عنو.
لما ذكر القراءة قاؿ :يسن أف يقرأ في سكتات اإلماـ وفي السرية ,يعني يتأكد إذا كانت الصبلة
سرية أف يقرأ فيها كالظهر ,والعصر ,واألخيرة من الم رب ,واألخيرتين من العشاء ,ىذه سرية يتأكد
أف يقرأ فيها؛ ألنو لي

في الصبلة سكوت ,فإذا كنت لست منصتا لقراءة اإلماـ فكيف ال تقرأ؟

كيف تسكت؟ يتأكد أف المأموـ يقرأ ,وقد ذكرنا أف البخاري وغيره يلزموف أف يقرأ حتى ولو في
الجهرية.
كذلك أيضا السكتات ,وىل لئلماـ سكتات في الجهرية؟.
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قد ورد في حديث سمرة ذكر أنو  :حفظت من النبي
وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها ,ثم قاؿ :وإذا قاؿ:





سكتتين :سكتة إذا افتتح الصبلة,

  )1(    ىكذا في سنن

الترمذي ,فعلى ىذا كأنو عدىا ثبلث :سكتة قبل الفاتحة ,وسكتة بعد

    

()2

وسكتة بعد القراءة كلها وقبل الركوع .
لكنو ما ذكر إال حديثا عن النبي  سكتتين ,ثم سئل عن ذلك عمراف بن حصين فأقره ,أقر أنو
صادؽ في ىذه السكتة أو السكتتين .
فالسكتة التي بعد الفاتحة قد استحبها بعضهم ,وقالوا :يتأكد على اإلماـ أف يسكت سكتة
يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة ,وذلك ألف ىناؾ من يوجب قراءتها.
وقد يستدلوف على ذلك بقولو في الحديث الذي ذكرناه فيما سبق ,وىو قوؿ أبي ىريرة:



اقرأ بها في نفسك يا فارسي  فيدؿ على أنو يقرأ في نفسو ولو في قراءة اإلماـ.
ولكن قد ثبت أنو  قاؿ:
قوؿ اهلل تعالى:



إذا كبر اإلماـ فكبروا ,وإذا قرأ فأنصتوا  وفسر اإلماـ أحمد

       

()3

قاؿ :أجمعوا على أنها في

الصبلة.
يعني أف الوجوب إنما يكوف في الصبلة ,فإذا قرئ القرآف في الصبلة فأنصتوا ,وال يجتمع قراءة
مع إنصات ,قد يقاؿ :يتساىل في قراءة الفاتحة فيقرأىا بسرعة للخبلؼ في وجوبها.
وقد يقاؿ أيضا :إذا قرأ مثبل نصفها في سكتة اإلماـ ,ثم ابتدأ اإلماـ السورة كملها بسرعة ,ىذا
ىو األقرب.
من لم يسمع اإلماـ فإما أف يكوف بعيدا ,وإما أف يكوف أطرش وىو األصم ,فإذا كاف ال يسمعو
للبعد جاز لو أف يقرأ ,وإذا كاف ال يسمعو لطرش أي لصمم فبل يقرأ؛ وذلك ألنو يشوش على من
حولو إذا قرأ ,فقد يسمعو الذي بجنبو من ىنا ومن ىنا ,ويشوش عليهم.
سورة الفاتحة آية 1 - .9 :
سورة الفاتحة آية 2 - .9 :
سورة األعراف آية 3 - .683 :
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يقوؿ" :ويسن لو التخفيف مع اإلتماـ" .الضمير يعود على األئمة ,إماـ الصبلة يسن أف يخفف
مع اإلتماـ.
وكذا انقسم الناس إلى الصبل ة إلى ثبلثة أقساـ :قسم يطيلوف كثيرا ,وقسم يخففوف كثيرا ,وقسم
يتوسطوف .
الذين يطيلوف قد يكوف فعلهم منفرا عن ىذه العبادة كما ثبت أنو



قاؿ لمعاذ:



أتريد أف

تكوف فتانا  وقاؿ  :أيها الناس إف منكم منفرين ,أيكم أـ الناس فليخفف  وذكر العلة
أف فيهم الص ير والكبير وذا الحاجة,





ولكن يقوؿ ابن القيم -رحمو اهلل :-إف ىديهم  ...ىذا

استدؿ بو النقاروف ,كثيرا ما يستدلوف بهذا الحديث:



أيكم أـ الناس فليخفف



ثم ينقروف

الصبلة نقر ال راب ,ويقولوف :ىذا ىو التخفيف الذي أمرنا بو؛ فنقوؿ :ىذه ليست صبلة قد ثبت أنو
 نهى ع ن نقر كنقر ال راب ,وىو التخفيف ,والتخفيف ىو :اتباع ما كاف عليو  قد رو النسائي
بإسناد صحيح عن أن

 قاؿ  :كاف رسوؿ اهلل



يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات  أي:

أنو فسر قولو بفعلو ,فمن قرأ بالصافات في صبلة الصبح ,فإنو يعتبر مخففا الصافات ست أو سبع
صفحات ومع ذلك فإنو إذا رأ من الناس نفرة أو إطالة؛ فإنو يقرأ من قصار المفصل ,وىي من
طواؿ المفصل ,كما تقدـ .
يسن أف تكوف الركعة األولى أطوؿ من الثانية ,ولعل السبب في ذلك أف يدرؾ المأموموف ىذه
الركعة ,قد يكوف ىناؾ متأخروف يسمعوف اإلقامة فيأتوف من أماكن بعيدة ,فيطيل األولى حتى
يدركوىا ,فقد رو مسلم عن جابر قاؿ  :كانت الصبلة تقاـ ػ صبلة الظهر ػ فيذىب أحدنا إلى
البقيع فيقضي حاجتو ثم يرجع إلى بيتو فيتوضأ ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة األولى  ,لما يطيل
بهم  يعني :ذىابو إلى البقيع خارج البلد يقضي حاجتو .
كم يست رؽ م ن الدقائق كذلك رجوعو إلى بيتو كذلك اشت الو بالوضوء كذلك ذىابو إلى
المسجد يدركهم في الركعة األولى دليل على أنو قد يبقى في الركعة األولى مثبل خم
ست دقائق على األقل مما يدؿ على أنو كاف يطيل بهم .
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لذلك يستحب أف يطيل الركعة األولى أطوؿ من الثانية  .ذكروا أنو يسن لئلماـ انتظار داخل ما
لم يشق  -ما روي فيو أحاديث وآثار  ,روي في حديث أنو -عليو الصبلة والسبلـ  -كاف ال
يرفع من الركوع حتى ال يسمع وقع قدـ  وفي رواية  :حتى ال يسمع وقع نعل  يعني :إذا
ركع اإلماـ ,ودخل أحد من الباب من ىنا أو من ىنا ,واإلماـ راكع انتظر حتى يتصل بالصف ما داـ
يسمع وقع قدمو ما داـ يسمع نعالو .
مثبل :أنو داخل ألجل أف يدرؾ ىذه الركعة ,فإف شق على المأمومين ,فحق المأمومين أولى من
ىذا الداخل ,ثم على الداخل أال يسرع ,بل يمشي بالهوف لما تقدـ  :إذا سمعتم اإلقامة ,فأتوىا
وأنتم تمشوف وعليكم السكينة والوقار ال تأتوىا وأنتم تسعوف . 
فصل في اإلمامة وما يلحقها
فصل :األقرأ العالم فقو صبلتو أولى من األفقو ,وال تصح خلف فاسق إال في جمعة وعيد تعذرا
خلف غيره ,وال إمامة من حدثو دائم ,وأمي وىو من ال يحسن الفاتحة ,أو يدغم فيها حرفا ال يدغم,
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إال بمثلو.
وكذا من بو سل

بوؿ ,وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوىا ,أو اجتناب نجاسة أو

استقباؿ ,وال عاجز عن قياـ بقادر إال راتبا رجي زواؿ علتو ,وال مميز لبالغ في فرض ,وال امرأة
لرجاؿ وخناثا ,وال خلف محدث أو نج  ,فإف جهل حتى انقضت صحت لمأموـ ,وتكره إمامة
لحاف وفأفاء ونحوه.
وسن وقوؼ المأمومين خلف اإلماـ ,والواحد عن يمينو وجوبا ,والمرأة خلفو ,ومن صلى عن
يسار اإلماـ مع خلو يمينو أو فذا ركعة لم تصح صبلتو ,وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا
بشرط العلم بانتقاالت اإلماـ ,وإال شرط رؤية اإلماـ أو من وراءه أيضا ,ولو في بعضها.
وكره علو إماـ على مأمومين ذراعا فأكثر ,وصبلتو في محرابو يمنع مشاىدتو ,وتطوعو موضع
المكتوبة ,وإطالتو االستقباؿ بعد السبلـ ,ووقوؼ مأموـ بين سوار تقطع الصفوؼ عرفا إال لحاجة في
الكل ,وحضور مسجد وجماعة لمن رائحتو كريهة من بصل أو غيره.
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ويعذر بترؾ جمعة وجماعة مريض ,ومدافع أحد األخبثين ,ومن بحضرة طعاـ يحتاج إليو ,وخائف
ضياع مالو ,أو موت قريبو  ,أو ضرارا من سلطاف  ,أو مطر ونحوه  ,أو مبلزمة غريم وال وفاء لو  ,أو
فوت رفقتو ونحوىم.
ننتقل إلى اإلمامة:
األولى باإلمامة :األقرأ العالم فقو صبلتو  -فهو أولى من األقرأ وأولى من األفقو الذي لي
فإف قلت ألي

بأقرأ,

النبي  يقوؿ  :يؤـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل  لم يذكر الفقو؟ .

الجواب :أنهم كانوا إذا قرءوا شيئا تفقهوا فيو ,ال يقرءوف إال بعد ما يتفقهوه ,فاألقرأ في ذلك
الوقت جامع بين القراء ة وبين الفقو والفهم ,سيما للصبلة ,فإذا قدر مثبل أف إنسانا قارئ حافظ
للقرآف ,ولكنو ال يفقو أحكاـ الصبلة ال يدري مثبل إذا عرض لو شيء في الصبلة ,فبل يميز أركانها
من واجباتها من سننها ,وال يدري ما سجود السهو ,وال يدري ما يسجد لو … وال يفقو مثبل ,وال
يفرؽ بين ت سبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع ,ال يدري ما ذلكم؛ لهذا ال يتقدـ ألنو قد
يصلي صبلة غير مجزئة .
أما إذا جمع بين القراءة والفقو ومعرفة أحكاـ الصبلة ,فإنو أولى من األفقو الذي لي

بأقرأ

وأولى من األقرأ غير الفقيو.
من الذي ال تصح الصبلة خلفو ؟ .
الفاسق الذي عرؼ بالفسق عرؼ -مثبل -بشرب الخمر ,أو بالزنا أو بأكل الربا ,أو بشهادة
الزور ,أو بالسرقة أو بالظلم والعدواف أو بتتبع العورات يعني :أيا كاف فسقو ,ال تصح سواء كاف
فسقو باألفعاؿ كالزاني والسارؽ أو بالعقائد كالرافضي والخارجي ىؤالء ال تصح الصبلة خلفهم ,ولو
كاف مستورا ,فبل بد أف نبحث عنو .
وىل تصح صبلتو بفاسق مثلو ؟ في ذلك خبلؼ … ومعلوـ أنهم إذا كانوا كلهم سواء ,فبل بد
أف يتقدمهم أحدىم  .فإذا كنت تعلم فسقو ,فبل تصلي معو ,ال تصلي خلفو  .إذا كاف فسقو شيئا
ظاىرا ,كحليق مثبل ,أو تعلم أنو يشرب الدخاف ,أو مسبل ثوبو ,وأنت تراه ,فبل تصلي خلفو ,أما إذا
كاف مستورا ,فإنك ال تبحث عنو يستثنى من ذلك صبلة الجمعة والعيد ,إذا تعذر خلف غيره؛ ذلك
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ألنها غالبا يتوالىا األمراء ,وقد يكوف األمير مشهورا بشيء من العسف ومن الظلم ومن االعتداء
والتسرع -مثبل -في الحكم على المتهمين بظلم أو نحو ذلك؛ فمثل ىذا قد يرخص للصبلة خلفو,
يعني :صبلة الجمعة والعيد ,وقد كاف الصحابة والتابعوف يصلوف خلف بعض األمراء في عهد بني
أمية ,وأولئك األمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ومن المعاصي ,مثل :تأخير الصبلة عن وقتها
كصبلة العصر ,ومثل :التسرع في القتل قتل األبرياء وكثرة السجوف ,ونحو ذلك يصلوف خلفهم
لتعذر الصبلة خلف من ىم عدوؿ .
ال تصح إمامة من حدثو دائم كصاحب السل

والقروح السيالة اختلف ىل يصلي بمثلو أـ ال ؟

األرجح أنو يصلي بمثلو صاحب السل  ,وذلك ألف حدثو دائم؛ وألف طهارتو ناقصة  .وال تصح
الصبلة خلف األمي وىو الذي ال يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا حرفا ,ال يدغم أو يلحن فيها
لحنا يحيل المعنى إال بمثلو .
األمي في األصل الذي ال يقرأ وال يكتب ,لقولو تعالى:


()1

      

يعني :إف العرب كانوا أميين غالبا ,ثم اصطلح الفقهاء على أف األمي ىو الذي ال يحسن

الفاتحة ,ال يعرفها ,أو يقرؤىا ,ولكن يخطأ ي لط فيها ,يدغم فيها حرفا ,ال يدغم -مثبل -إذا كاف
اإلدغاـ لي

في قراءة من القراءات ,ىناؾ قراءة لبعض القراء وىو أبو عمرو يدغم الميم في الميم

في قولو( :الرحيم مالك )
(الرحيم مالك ) يجعلها م يما مشددة ,فمثل :ىذا قراءة سبعية وإف كانت مكروىة ,أما إذا أدغم
حرفا ,ال يدغم مثلو ,وأخفاه ,فإف ذلك يخل بقراءتو.
يسأؿ بعض اإلخواف عن بعض الهنود الذين يقلبوف الحرؼ حرؼ الحاء ىاء ,يقوؿ( :الهمد هلل)
نقوؿ :مثل ىذا ال يصح إال بمثلو؛ ألف ىذا قد يقوؿ :إنو عاجز ,عاجز عن النطق بحرؼ الحاء,
ولكن إذا كاف عاجزا يصح صبلتو بمثلو ,وإال فاألصل أنو ال يتقدـ الذين يحسنوف الفاتحة .

سورة الجمعة آية 1 - .6 :
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وذكر صاحب سل

البوؿ ,وقد تقدـ أنو داخل في الحدث الدائم  .كذلك العاجز عن الركوع

أو السجود أو القعود ونحوىا من األركاف أو نحوىا ىذا أيضا ال يصح؛ ألنو إذا كاف ال يستطيع
الركوع ,ما كاف … يصلي جالسا لنفسو مأموما ,فبل يصلي إماما وكذلك بقية األركاف  ,وحد العاجز
وىو الذي ال يأتي بو كامبل ,فإذا كاف عاجزا عن االنحناء بحيث ال يقدر أف تصل يده إلى ركبتيو
صدؽ عليو أنو عاجز عن الركوع .
كذلك -مثبل -إذا كاف عاجزا عن القعود بحيث أنو ال يستطيع أف يجل

مفترشا بين السجدتين

أو التشهد لعيب -مثبل -في ركبتو أو في قدمو صدؽ عليو أنو عاجز عن القعود ,وكذلك إذا كاف ال
يستطيع السجود لمرض -مثبل -في رأسو أو في عينو يمنع من السجود صدؽ عليو أنو عاجز ,وكذا
عاجز عن اجتناب النجاسة إذا كاف -مثبل -يستطيع أف يطهر النجاسة التي على ثوبو أو على بدنو,
فهو معذور لحالو ىذا .
وكذلك لو كاف -مثبل -عاجزا عن استقباؿ القبلة لسبب ,فإنو يعني :تصح صبلتو وحده ال يصح
أف يكوف إماما  .أما العاجز عن القياـ ففيو خبلؼ قد أشير إليو فيما تقدـ ,ذكرنا قولو   وإذا
صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين  فرخصوا في إماـ الحي الراقد إذا رجي زوالو  ,وابتدأ الصبلة
بهم جالسا ,فإنهم يصلوف خلفو جلوسا ,أما إذا كاف ال يرجى زوالو مرضو مستمر ,فاألصل أنهم
يستبدلوف بو غيره؛ ألنو والحاؿ ىذه يستمر صبلتهم ,وىم جلوس وكذلك إذا ابتدأ بهم الصبلة ,وىو
قائم معتل لزمو أنو يتم وىم قياـ  .صبلة المميز للبالغ في فرض ما تجوز .
المميز الذي دوف العشر -مثبل -مميز ,ولو كاف أقرأ من غيره فبل يصح أف يؤـ البال ين في
الفريضة ,وال تصح صبلة المرأة -إمامتها -للرجاؿ والخناثى ونحوىم ,وذلك ألنها مأمورة بأف تكوف
خلف الرجاؿ ,فبل تتقدمهم وكذا لو صلت في وسطهم ولو كانوا محارـ .
وال تصح خلف محدث يعلم حدثو إذا صلى ,وىو محدث بطلت صبلتو وصبلة المأمومين,
وكذا إذا كاف عليو نجاسة يعلمها بطلت صبلتو وصبلة المأمومين ,فإذا جهل حتى انقضت صحت
صبلة المأموـ ثبت أف عمر



صلى مرة الفجر ,فلما خرج إلى بستاف لو وجد على فخذه أثر

احتبلـ ,فعلم أنو صلى بهم ,وىو محتلم فاغتسل ,وأعاد ولم يأمرىم باإلعادة ,فإذا صلى اإلماـ,
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وىو ناس الحدث ,ولم يتذكر إال بعدما انتهت الصبلة أعاد وحده ,فإف تذكر وىو في الصبلة لزمهم
اإلعادة كلهم .
تكره إمامة اللحاف والفأفاء ونحوىم ,اللحاف :قيل :إنو الذي يلحن قراءتو وقيل :إنو الذي عليو
لحن ,والكل منهي عنو اللحاف سواء كاف الذي يلحن في قراءتو حتى تكوف كأنها غناء ,أو الذي
يلحن في قراءتو ,وي لط فيها غلطا يحيل المعنى .
الفأفاء :ىو الذي غير فصيح يكرر الفاء  .وكذا التمتاـ :الذي يكرر التاء عند النطق إذا أراد أف
ينطق -مثبل -بكلمة أولها تاء كرر التاء :تا تا تا ,وكذلك يكرر الفاء :فا فا فا ...على طوؿ ىؤالء في
قراءتهم نظر حيث ىذا التكرار .
موقف المأمومين :يقف المأموموف خلف اإلماـ ,ىذا ىو … إذا كانوا اثنين فأكثر الواحد يقف
عن يمينو وجوبا ,وال يجوز أف يقف عن يساره إذا كاف المأموـ وحده امرأة واحدة وقفت خلف
اإلماـ ,أو خلف الصف لحديث أن  :أف جدتهم مليكة دعت رسوؿ اهلل  لطعاـ فلما أكل قاؿ:


قوموا فؤلصلي بكم ,يقوؿ :فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا



العجوز جدتهما ,ومع

ذلك ما صفت معهما ,بل صفت خلفهما ,فدؿ على أف المرأة تقف وحدىا ,ولو كانت فردا  ,وأما
الرجل فبل يقف وحده خلف الصف وال خلف اإلماـ .
من صلى عن يسار اإلماـ ,ولي

خلف اإلماـ ,ولي

عن يمينو أحد بطلت صبلتو  .أما إذا كاف

عن يمينو ,وعن يساره ,فإنها تصح  .روي أف ابن مسعود  صلى بين علقمة واألسود ,يعني :جعل
أحدىما عن يمينو واآلخر عن يساره ,ونقل ذلك عن النبي  إما قوال وإما فعبل ,لكن بعضهم حمل
ذلك على ضيق المكاف ,وجعلو عذرا ,فاألصل أف الواحد يقف عن يمين اإلماـ ,واالثنين يقفوف
خلفو ,لكن إذا وقف أحدىم عن يمينو واآلخر عن شمالو صحت صبلتهم؛ لحديث جابر يقوؿ :إنو


وقف عن يساره فأداره عن يمينو ,فجاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفو



فصار ىذا ىو السنة أف االثنين يقفاف خلف اإلماـ ,إال إذا كانوا دوف البلوغ ,فإنهم كلهم يقفوف عن
يمين اإلماـ ,يقوؿ :من صلى خلف الصف ,من صلى خلف الصف وىو وحده ورد في حديث:
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ال تصح صبلة المنفرد خلف الصف  وورد :أنو



رأ رجبل يصلي خلف الصف فأمره أف

يعيد  وذلك لئبل يكوف منفردا وحده  .يكثر السؤاؿ عما إذا جاء والصف كامل فماذا يفعل ؟.
الجمهور على أنو يصلي منفردا ,أو ينتظر حتى إذا جاء أحد كبر معو ,وأجاز شيخ اإلسبلـ ابن
ت يمية أنو يصلي وحده فردا مع اإلماـ حتى ال تفوتو صبلة الجماعة ,وىو ينظر إليهم ,فقد يأتيهم,
وىم في الركعة األولى ,وينتظر وال يأتيو أحد ,فهل نقوؿ لو :اترؾ صبلة الجماعة ,وصل وحدؾ وىو
ينظر إلى الجماعة ,وقد جاء من مكاف بعيد في ىذا شيء من الخطأ أو شيء من التفويت ,فلذلك
كثر البحث فيها ,وكثر الكبلـ حولها .
فأوال :نقوؿ لو أف يلتم

فرجة بأف يقرب بعضهم على بعض حتى يكوف بينهما فرجة تتسع لو .

ثانيا :إذا وجدىم متراصين تراصا شديدا جاز لو أف ينبو أحدىم ليتأخر معو ورد في ذلك حديث
أنو قاؿ:



ىبل التمست فرجة أو اجتررت رجبل  ولو كاف الحديث ضعيفا ,لكن عمل بو كثير

من الفقهاء ,كرىوا أف يجتذبو بقوة؛ ألف ىذا تصرؼ بال ير ,ولكن ينبو بكلمة خفيفة أو بنحنحة أو
نحو ذلك وحملوا عليو الحديث الذي فيو  :لينوا في أيدي إخوانكم  أف المراد إذا طلبك أف
تتأخر معو حتى تصح صبلتو .
ورد -أيضا -أنو إذا اجتذبو ,فإف لهذا المجتذب أجرا؛ ألنو وصل صفا ,فمن وصل صفا وصلو
اهلل ,فإذا لم يستطع أف يجتذب أحدا ,فلو أف يخرؽ الصف ,ويكوف عن يمين اإلماـ إذا كاف ىناؾ
متسع عن يمينو ,فإذا لم يستطع وكثرت الصفوؼ ,وال يستطيع أف يخرقها ,وصلى وحده عمبل بما
اختاره شيخ اإلسبلـ ,فلعل ذلك يجزئو ,وىو أولى من تفويت الصبلة ,وىو ينظر  .متى يقتدي
المأموـ باإلماـ ؟ إذا جمعهما مسجد صحت اإلمامة ,ولو كاف بينهما جدار ,ولكن -مثبل -السور
واحد امتؤل المسجد وصفوا في الرحبة صحت صبلتهم ,المسجد واحد.
وكذلك إذا امتؤلت الرحبة وصفوا في الطريق والصفوؼ متراصة ,إف صحت الصبلة صح
االقتداء ...ليقتدي بو بشرط أف يعلم بانتقاالت اإلماـ أف يعلم بانتقالو رفعو وخفضو وركوعو
وسجوده ,أما إذا لم يجمعهما مسجد وصلى -مثبل -خارج المسجد ,فاشترطوا رؤية اإلماـ أو رؤية
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من وراءه ,ولو في بعضها إذا كاف يصلي -مثبل -في الطريق في الشوارع فاشترطوا أف ير اإلماـ,
ولم يكتفوا بسماعو .
ولعل األولى في ىذه األزمنة إذا اتصلت الصفوؼ االكتفاء ,وذلك لوجود المكبر فهم يصلوف -
مثبل -في الطرؽ تمتلئ المساجد ويصلوف في األرصفة ويصلوف في الطرؽ حيث ال يجدوف مكانا؛
ألنو ال يجوز أف يكونوا أماـ اإلماـ ,بل عن جانبيو أو خلفو  .يقوؿ :يكره أف يكوف اإلماـ أعلى من
المأمومين قدر ذراع ؟ روي أنو



لما بني المنبر ركع عليو وكاف مضطجعا نحو أقل من ذراع على

الدرجة األولى ,ولما أراد أف يسجد نزؿ وسجد على األرض .صبلتو في المحراب إذا كاف يمنع
مشاىدتو يستره عن المأمومين الذي ن يقتدوف بو مكروىة ,ويسمى الطاؽ فبل يصلى في الطاؽ إال
للضرورة إذا امتؤل المسجد ولم يجد مكانا ,وإال فإنو يتأخر عن المحراب.
صبلة اإلماـ تطوع اإلماـ موضع المكتوبة ورد في حديث بسنن أبي داود عن الم يرة  :نهى
أف يتطوع اإلماـ موضع المكتوبة  أو في ىذا المعنى إذ ا أراد أف يتطوع فإنو ينتقل إلى مكاف آخر
.
استقبالو القبلة بعد السبلـ ؟ ال يجوز طويبل  كاف النبي  ساعة ما يصلي يسلم يمكث قدر
ما يقوؿ :أست فر اهلل ثبلثا اللهم أنت السبلـ  إلى آخره ثم ينصرؼ وال يبقى مستقبل القبلة .
كثير من األئمة في خارج الببلد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وىو مستقبل القبلة
ال ينصرؼ وىذا خطأ .
صبلة المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوؼ ,ىذا -أيضا -منهي عنو ورد فيو حديثاف
مذكوراف في كتاب منتقى األخبار ذكر أن

أنهم كانوا يطردوف عن الصبلة بين السواري إذا كانت

تقطع الصفوؼ ,لكن إ ذا اضطر إلى ذلك بأف امتؤل المسجد ,ولم يجد مكانا إال ىذه األماكن فلهم
عذر .
حضور المسجد إذا كاف معو رائحة كريهة قد ثبت أنو -عليو السبلـ -قاؿ  :من أكل بصبل
أو ثوما أو كراتا فبل يقربن مسجدنا فإف المبلئكة تتأذ مما يتأذ منو بنو آدـ  ففي مثل :ىذه
إذا كاف محتاجا فإنو يميتهما طبخا.
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من الذي يعذر بترؾ الجمعة والجماعة ؟.
المريض معذور يصلي في بيتو ػ لحرج ػ لمرضو  .بقي عندنا من يعذر بترؾ الجماعة والجمعة:
المريض تسقط عنو الجمعة وكذلك الجماعة ألجل المرض ومدافعة أحد األخبثين البوؿ أو ال ائط
معذور أيضا ,وذلك ألنو متضرر فيتأخر ولو فاتتو الجماعة ورد أنو  قاؿ  :ال صبلة بحضرة طعاـ
 ,وال وىو يدافع األخبثين



لكن يراد بالطعاـ ىنا الذي يحتاج إليو ويتضرر بفواتو كالصائم الذي

اشتدت حاجتو للطعاـ ,فأما إذا كاف -مثبل -ال يضره أف يصبر ويقدـ الصبلة فهو الواجب.
إذا خاؼ ضياع مالو ,فإنو يسقط عنو الجماعة ونحو ذلك  .إذا -مثبل -أف عنده دواب يخشى
أنها تنفر وتتفرؽ وال يستطيع أف يمسكها إذا ذىب أو موت قريبو إذا -مثبل -كاف من لو قريب في
الموت ,فلو أف يحضر عنده ,ولو فاتتو صبلة الجماعة ,أو تضرر من سلطاف ضررا من سلطاف يعني:
أف ىناؾ من يطلبو بظل م ,أو ىناؾ مرض شديد  ,أو مطر يمنعو من الوصوؿ إلى الجمعة أو الجماعة
.
أو ىناؾ غرماء غريم يطالبو بدين وال يجد لو وفاء ,أو يخشى فوات رفقتو إذا كاف مسافرا ,فيبقى
منقطعا كل ىذه أعذار؛ يعذر بها من؟ يعذر بها المسلم في ترؾ الجمعة والجماعة .
واألصل أف اإلنساف ال يتأخر إال لعذر شديد ,فأما مجرد سبب -يعني -خفيف ,فبل يكوف عذرا
مجرد خوؼ ال ريم -مثبل -عذرا أف ال يخرج إذا كاف -مثبل -أنو ال يخرج من بيتو دائما

فلي

فهو عذر ,فأما إذا كاف يخرج إلى األسواؽ وإلى الدوائر ,ويترؾ الخروج إلى الصبلة ,فلي

ىذا عذر

عندنا.
فصل في صبلة المريض

فصل:يصلي المريض قائما ,فإف لم يستطع فقاعدا ,فإف لم يستطع فعلى جنب واأليمن أفضل,
وكره مستلقيا مع قدرتو على جنب ,وإال تعين ,ويومئ بركوع وسجود ,ويجعلو أخفض ,فإف عجز أومأ
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بطرفو ,ونو بقلبو كأسير خائف ,فإف عجز فبقلبو مستحضر القوؿ والفعل ,وال يسقط فعلها ما داـ
العقل ثابتا ,فإف طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى.
صبلة المريض :
ثبت أنو  قاؿ لعمراف بن حصين  :صل قائما فإف لم تستطع فقاعدا ,فإف لم تستطع فعلى
جنب



فإف استطاع أف يقوـ وجب عليو ,قاؿ تعالى:

  

 )1(   فإذا كاف

القياـ يشق عليو ,فإنو يصلي وىو قاعد ,فإذا كاف القعود أيضا يشق عليو صلى على أحد جنبيو
األيمن أو األيسر األيمن أفضل فإذا لم يقدر فعلى األيسر .
فإذا لم يقدر على أحد جنبيو صلى مستلقيا على ظهره رجبله إلى القبلة ,ويرفع رأسو حتى يواجو
القبلة ,يكره صبلتو مستل قيا مع قدرتو على الصبلة  ,وىو على جنب إذا صلى وىو على جنب ,فإنو
يومئ للركوع والسجود إذا صلى ,وىو جال

أومأ بالركوع والسجود وجعل السجود أخفض من

الركوع إذا لم يستطع ,وصلى على جنب حرؾ رأسو عند الركوع والسجود ,فإذا لم يستطع تحريك
رأسو ,فبعضهم يقوؿ :يحرؾ طرفو ي عني :عينيو مع تحريك يديو ,ولو رءوس األصابع تحريك الطرؼ
أف يحرؾ عينيو وينوي بقلبو .
وذلك مثل :األسير المأسور الموثق على خشبة أو نحوىا ,ال يستطيع أف يتحرؾ ينوي بقلبو
ويحرؾ طرفو ,فإذا عجز عن تحريك طرفو نو بقلبو وإف صلى على حسب حالو ناويا بقلبو كلما مر
أو ان تقل إلى ركن نو االنتقاؿ يستحضر القوؿ والفعل ,وإذا عجز عن األقواؿ أتى بها بقدر ما
يستطيع ,ولو بأدنى حركة يحرؾ شفتيو بالقراءة والذكر ,وما أشبو ذلك وما داـ عقلو معو فبل تسقط
الصبلة عنو ,يصلي على حسب حالو ما داـ عاقبل.
كثير من المرضى لشدة األلم ولشدة الوجع يترؾ الصبلة مع قدرتو أف يصلي ,ولو بتحريك
رأسو ,وىذا شق بو خطأ ,ويعذره أيضا الذين حولو ,يقولوف :إنو متألم ومش وؿ باأللم عن أف يصلي,
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فنحن نقوؿ :ذكره  ,ذكره بالصبلة ,وأف وقتها قد دخل ,فإذا ذكرتو ,وأمرتو ,فإذا اعتذر بأنو ال يطيق
أو أنو منش ل باآلالـ وبالوجع ,فقد برئت أنت ,فإف طرأ العجز في أثناء الصبلة انتقل إليو.
فلو كاف إنساف كبر ,وىو قائم ثم عجز انتقل إلى الجلوس ,فإف كبر وىو جال
إلى االضطجاع وىكذا -مثبل -لو كبر ,وىو جال
على جنبو ثم أح

بنشاط انتقل وجل

ثم أح

ثم تعب انتقل

بنشاط قاـ انتقل إلى القياـ أو كبر وىو

وذلك؛ ألنو قد أصبح قادرا ولو استطاع الصبلة وىو عاجز

.
فصل في صبلة القصر والجمع

فصل :ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ,ويقضي صبلة سفر في حضر وعكسو تامة,
ومن نو إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أياـ أو ائتم بمقيم أتم ,وإف حب

ظلما أو لم ينو

إقامة قصر أبدا.
ويباح لو الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت إحداىما ,ولمريض ونحوه يلحقو بتركو مشقة,
وبين العشائين فقط لمطر ونحوه ,يبل الثوب وتوجد معو مشقة ,ولوحل ,وريح شديدة باردة ال باردة
فقط إال بليلة مظلمة.
واألفضل فعل األرفق ,واألفضل فعل األرفق من تقديم أو تأخير ,وكره فعلو في بيتو ونحوه ببل
ضرورة ,ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما أو تفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
عندنا صبلة السفر فيها كبلـ كثير سيما في ىذه األزمنة ,ىل القصر سنة أو رخصة ؟ .
فإذا قيل :إنو رخصة ,فإف األفضل اإلتماـ ,وقيل إنو سنة فإف األفضل القصر مع جواز اإلتماـ .
األكثروف على أنو عزيمة ,وأنو سنة عزيمة ,وذلك ألنو ىو الذي داوـ عليو النبي  وذىب كثير
من العلماء إلى أنو رخصة كسائر الرخص والرخصة ,إنما تعهد عند الحاجة ,فإذا كاف ىناؾ حاجة فإف
فعلها أفضل ,وإذا لم يكن ىناؾ مشقة وال حاجة وال ضرورة ,فإف تركها أفضل .
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فنقوؿ أوال :السفر مظنة المشقة سيما في األزمنة القديمة ثبت أنو  قاؿ  :السفر قطعة من
العذاب يمنع أحدكم نومو وراحتو ,فإذا قضى نهمتو فليسرع الفيئة



حقيقة أف السفر في تلك

األزمنة قطعة من العذاب كاف المسافروف يبقوف في السفر شهرا وأشهرا وسنين ,وكانوا أيضا يبلقوف
مشقة ,حيث إنهم يمشوف على أقدامهم عشر ساعات أو أكثر ,وإذا ركبوا ركبوا على ظهر البعير,
تصهرىم أماما أو خلفا والجلسة غير مريحة ,يجل

الشم

على ظهر قتب أو على ظهر الرحل

جلسة غير مطمئنة ,يعني :قد يكوف مشيو أسهل عليو من الركوب يبقى على ذلك -مثبل -مدة
خم

ساعات ,وىو راكب أو أكثر أو أقل فكاف السفر مشقة فجاءت الرخص في األربع:
الرخصة األولى :الفطر لقولو تعالى:





 )1(         ذكر العلة قاؿ:

. )2(         
الرخصة الثانية :قصر الرباعية يعني :أف الصبلة على المقيمين أربع ,فتقصر للمسافر وتكوف

ركعتين تخفيفا عليو .
الرخصة الثالثة :الجمع أف يجمع بين الظهرين في وقت إحداىما وكذا بين العشاءين لمشقة
النزوؿ .
الرخصة الرابعة :الزيادة في مدة المسح إذا كاف يمسح على خفيو ,فهذه الرخص تختص بالسفر
إف كانوا في سفر طويل .
الطويل حددوه بيومين ,ويمكن أف يقاؿ :يوـ وليلة أكثرىم حددوه بأنو مسيرة يومين ,فإذا كاف -
مثبل -أقل من يومين فلي

بطويل ولم يحددوه بالمساحة إال ألجل أنها تست رؽ يومين المساحة

التي ىي -مثبل -ستة عشر فرسخ ا أربعة برد ثمانية وأربعين ميبل ,إذا نظروا فيها ,وإذا ىي مسيرة
أربع وعشرين ساعة ,كأف المسافر يسير اثنا عشر ,ثم يريح نفسو بالليل اثنا عشر مسيرة أربع

سورة البقرة آية 1 - .243 :
سورة البقرة آية 2 - .248 :
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وعشرين ساعة ,فهذا ىو السفر الذي تقصر فيو الصبلة مسيرة ستة عشر فرسخا ,ولكنها ال تقطع
إال في اثني عشر ساعة ألف الفرسخ ثبلثة أمياؿ ,فتكوف ثمانية وأربعين ميبل .
والميل مسيرة نصف ساعة اشترطوا أف يكوف السفر مباحا ,فإذا كاف السفر قطع طريق ,فلي
في سفر وال تصح صبلة القصر فيو .
وذكرنا أنو إذا كاف لعذر جاز ذلك ,ثم في ىذه األزمنة يكثر التساىل ,الذين -مثبل -يسافروف
ساعتين أو نصف يوـ نر أف ىذا لي

بسفر إذا كاف -مثبل -يذىب في أوؿ النهار ,ثم يرجع في

الليل فبل يسمى سفرا .
اختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وذكر أف السفر يحدد بالزماف ال بالمساحة فهو يقوؿ
لو أف إنسانا قطع مسافة طويلة ,ال تقطع إال في يومين ,ورجع في يومو فبل يقصر وال يترخص ,ولو
قطع مسافة قليلة في زمن طويل ,فإنو يترخص فجعل العلة ىي طوؿ الزماف ولم يكن في زمانو أسرع
من الخيل فضرب بها -مثبل -فقاؿ :لو ركب إنساف فرسا سابقا وقطع مسافة ال تقطع إال في يومين,
ثم رجع في يومو فبل يترخص .
جعل العبرة بالزماف ىكذا تجدوف كبلمو في المجلد الرابع والعشرين في رسالة طويلة ألحكاـ
السفر ,وقد لخص كبلمو أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيتو على الروض ,فاختار أيضا
أو نقل اختياره أف السفر يقدر بالزماف فعلى ىذا -مثبل -لو أف إنسانا خرج عن الرياض ثبلثين كيلو
وطاؿ مقامو جل

ىناؾ -مثبل -يومين ,فلو أف يترخص ,ولو وصل -مثبل -إلى القصيم ,ورجع في

يومو فبل يترخص نظرا إلى الزماف ,وكذلك لو سافر في الطائرة وصل -مثبل -إلى جدة ,ورجع في
يومو فبل يترخص ,ىذا ىو الذي رجحو شيخ اإلسبلـ ,وىو نظر إلى العلة ,وىو أف العلة ىي يعني:
الزماف الذي ي يب فيو عن أىلو .
يقوؿ :اإلنساف -مثبل -إذا غاب -مثبل -نصف يوـ ,ولو وصل إلى أطراؼ المملكة ,ما يفقده
الناس ,وال يأتوف يسلموف عليو ,وال يأتوف يهنئونو بسبلمتو من السفر ,وال يظنوف أنو سافر بخبلؼ ما
إذا غاب يومين أو ثبلثة أياـ ,ولو كانت مسافة عشرين أو ثبلثين كيلو ,فإنهم يفقدونو ويأتوف إليو
للسبلـ عليو ,ويهنئونو ,فهذا ىو العذر ,ىذا ىو األقرب أف السفر ال يقدر بالمساحات  ,بل يقدر
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بالزماف ,يقوؿ :من قضى صبلة سفر في حضر ,فإنو يقضيها تامة -مثبل -إذا مرت عليو صبلة
الظهر ,وىو في السفر وجاء إلى بلده وقت العصر ,أراد أف يصلي الظهر يصليها تامة؛ ألف السفر قد
انقضى .
يتساىل بعض الناس إذا أقبلوا على الرياض -مثبل -دخل عليهم وقت الظهر -مثبل -وبينهم
وبين البلد ساعة صلوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين ,ثم جاءوا والعصر لم يدخل وقتو ,فقالوا :قد
صلينا قد اقتفينا الرخصة في الصبلة ,نقوؿ :إنكم أصبحتم من أىل األربع صبلة العصر تلزمكم
أربعا ,أصبحتم مطالبين بها فبل تسقط عنكم ,وكذلك العشاءين إذا أقبل … بعضهم إلى الرياض -
مثبل -بينو وبينها -مثبل -ثبلثين كيلو …صلى الم رب والعشاء وقصر العشاء ,ثم يجيء الناس
ليصلوا العشاء قد أذف أو لم يؤذف ,نقوؿ لهم :عليكم صبلة العشاء أربعة ,ىذا ىو الراجح ,وال
يرخص ,فهناؾ من رخص ,لكن اإلنساف يحتاط للصبلة .
لو أف إنسانا أذف عليو أذف وقت الظهر ,وىو في البلد ثم خرج قبل أف يصلي أراد أف يصليها
بعد ما خرج من البلد ,يصليها أربعا؛ ألنها لزمتو أربعا ,وكذا -مثبل -لو دخلت وأخرىا ,وىو تعب
ولم يخرج -مثبل -للساعة ثنتين ,ثم صبلىا في الطريق يصليها أربعا ,ثم من نو إقامة مطلقة
بموضع أو نو أكثر من أربعة أياـ ,أو ائتم بمقيم لزمو اإلتماـ ,ىذا ىو المشهور عند الفقهاء أنو إذا
نو إقامة من غير تحديد ,فإنو يتم وإذا نو أربعة أياـ ,فإنو يتم ,وإذا ائتم صلى خلف مقيم ,فإنو
يتم؛ وذلك ألنو يعتبر ال فرؽ بينو وبين المقيمين إذا -مثبل -جاء إلى بلد كالرياض مكة جدة -
مثبل -الدماـ بريدة ,أو نحوىا من ىذه المدف ,واستقر ,إما في فندؽ ,وإما في شقة -مثبل-
استأجرىا أو نحو ذلك ,وتمتع بما يتمتع بو المقيموف .
يعني :عنده الكهرباء ,وعن ده الفرش وعنده السرر وعنده الطعاـ يصلح لو -مثبل -وعنده
السيارات التي تنقلو إلى ما يريد ,ولي

بينو وبين المقيمين فرؽ ,فكيف مع ذلك تسقط عنو صبلة

الجماعة ,وكيف مع ذلك يقصر  .ىل يقاؿ :إف ىذا على سفر ,لي

ىذا سفرا ,مقيم مع المقيمين,

نقوؿ :عليو اإلتماـ أما إذا ل م ينو إقامة محددة ,ولم يستقر في البلد ,فإف لو القصر ولو طالت
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المدة ,فيعتذروف عن إقامة النبي  زمن الفتح سنة الفتح ستة عشر يوما ,أنو ما عزـ على اإلقامة لم
يكن عازما على اإلقامة ,بل يتهيأ للسفر اليوـ غدا بعد غد ,فكاف ذلك مسببا لبقائو على أف يقصر .
وقيل :إف عذره كونو على أىبة السفر ,أو كونو كمسافر؛ ألنو ما استقر في البلد ما دخل في
البيوت ,وال استقر الصحابة -مثبل -في المساكن ,وال في بيوت المدر ,وبيوت الطين ,إنما منازلهم
تحت ظل الشجر ,أو يبني أحدىم ,أو يبني جماعة قبة ص يرة أو خيمة ص يرة ,أو بيتا من شعر
يستظلوف بو ,أو يستظلوف في الكهوؼ ,فهم في حكم المسافر بخبلؼ الذين يستقروف في داخل
البلد ,سواء استقر -مثبل -وسكن عند أخ لو أو قريب لو أو استأجر -مثبل -مكانا في المدف
المشهورة ,ونحوىا ,يمكن أف يقاؿ :إف القر لي

فيها فنادؽ -مثبل -ولي

فيها شقق تؤجر ,وأف

الذي يأتي إليها ال يستقر فيها ,إنما يناـ في سيارتو -مثبل -أو ينزؿ -مثبل -خارج البلد في تحت
شجرة ,أو في عريش أو نحو ذلك ,فيمكن ىذا يقصر ,ولو طالت المدة .
أما إذا عزـ على اإلقامة الطويلة ,فإنو ال يقصر حتى ولو كاف يسكن في فنادؽ أو في خياـ أو
نحو ذلك ىناؾ -مثبل -بعض الجنود الذين يستقروف في أطراؼ المملكة ,ولو كانوا مرابطين ,ولكن
يعلموف أنهم يبقوف في ىذا أشهرا ,وربما نصف السنة ,أو أكثر ,فمثل :ىؤالء ال يقصروف؛ ألنهم
ليسوا على سفر ,يلزمهم أف يتموا الصبلة ,ومثلهم أيضا الطالب الذي يأتي ويقيم ىنا خمسة أياـ
يدرس ,سواء كاف سكنو بالجامعة أو خارجها .
نقوؿ :إنك لست مسافرا ,لست على سفر ,بل يلزمك اإلتماـ ,وكذلك الذي لهم -مثبل -ما
يسمى باستراحات أو بساتين تبعد عن الرياض -مثبل -تسعين كيلو أو مائة كيلو ,يذىبوف إليها -
وجمعة ,ولهم ىناؾ بيوت ,ولهم مساكن مثل :ىؤالء ال يقاؿ :إنهم مسافروف ,ولو

مثبل -خمي

غابوا عن البلد يوما وليلة أو يومين؛ ألنهم في ملكهم ,وفي بيوتهم ,وفي … مقعد ببلدىم ,ولو
كانوا ال يقيموف فيها إال يومين ,فلي

لهم رخصة في أف يقصروا .

يمكن أف يقاؿ :لهم رخصة في القصر إذا جاءىم الوقت وىم في الطريق ,فأما إذا وصلوا ,فإنهم
مقيموف ,سئل ابن عباس  :ما للمسافر إذا صلى وحده قصر ,وإذا صلى مع المقيمين أتم ,فقاؿ:
تلك السنة



؛ وألنو إذا صلى مع المقيمين ,فإنو يلزمو متابعة اإلماـ ,فبل يخالف اإلماـ ,وأما إذا
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يصلي بمكة قصرا ,فإذا صلى ركعتين وسلم أمر

صلى المسافر بالمقيمين ,فإف لو القصر كاف

الذين يصلوف معو من أىل مكة باإلتماـ ,وقاؿ:

أما إذا

حب



أتموا يا أىل مكة ,فإنا قوـ سفر

ظلما ,وىو لم ينو إقامة ,فإنو يقصر أبدا إذا حب



-مثبل -ظلما فهو معذور يعني :منع من

السفر ,ولم يتمكن ,فإنو مظلوـ فلو أف يقصر  .وكذلك الذي ما نو إقامة ,إنما ىو متردد ,ولكنو لم
يستقر.
أما الجمع ,الجمع بين الظهرين ,والعشاءين في وقت أحدىما للمسافر ,والصحيح أنو خاص
بالسائر الذي على ظهر الطريق ,فأما النازؿ فإنو ولو قصر ال يمنع ,فمثبل :الحجاج في منى
يقصروف ,وال يجمعوف ,وذلك ألنهم ال مشقة عليهم في الصبلة في كل وقت ,يجمعوف الظهرين في
عرفة والعشاءين في مزدلفة؛ ألنها لها سبب ,وذلك ألف جمعهم بعرفة ألجل أف يطوؿ الموقف,
وجمعهم في مزدلفة ألنهم يتأخروف ,فبل يصلوف إليها إال بعد أف يمضي يدخل وقت العشاء .
المسافر يفعل األرفق بو إذا جمع إذا كاف -مثبل -جادا في الطريق يتوجو -مثبل -من ىنا إلى
مكة ,وربما إلى أبعد من مكة إلى جيزاف -مثبل -يواصل الطريق ,دخل عليو وقت الظهر ,وىو قد
ركب اآلف أحب أف يؤخرىا حتى ينزؿ وقت العصر ,فيصليهما جميعا ,فهو جائز أو دخل عليو وقت
الظهر ,وىو نازؿ ويحب أف يواصل السير إلى الم رب قدـ العصر وصبلىا مع الظهر واصل السير
حتى ينزؿ ػ إلى الم رب ػ للم رب فيجمع في وقت إحداىما .
كذلك المريض الذي يلحقو مشقة ,إذا كاف يلحقو مشقة  ...في التوقيت ,فلو أف يجمع في
وقت إحداىما ,ويفعل األرفق بو ,أما الجمع للمطر ,فالصحيح أنو ال يجمع إال العشاءين؛ ألنها في
وقت ظلمة عادة؛ وألف األسواؽ تمتلئ بالطي ن ,والذين يأتوف إلى المساجد يتخبطوف في الطين
ويخوضونو -مثبل -إلى نصف الساؽ ,ويشق عليهم ,والطرؽ مظلمة ,والشوارع مليئة بالطين
وبالدحض والمذلة ,فكانوا يجمعوف بين العشاءين .
أما في النهار فبل يجمع؛ وذلك ألنو ال مشقة؛ وألنهم يبصروف الطريق ,ولي

ىناؾ مشقة برد,

وال مشقة دحض أو مذلة ,الذي يمشي يستطيع أف يتخلص إذا كاف ذلك المطر غزيرا ,بحيث يبل
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الثياب وتوجد معو مشقة وكذلك الوحل ,الوحل ىو الطين المتجمع باألسواؽ بحيث يخوضونو -
مثبل -إلى نصف الساؽ ,وال يستطيعوف أف يجدوا طريقا غيره .
وكذلك الريح الشديدة الباردة ,ال بد أف تكوف شديدة باردة ,يجوز أف يجمع فيها بين العشاءين,
أما إذا كانت باردة فقط ,فبل يجمع إال إذا كانت الليلة مظلمة حالكة الظبلـ الجمع يفعل فيو األرفق
بو جمع التقديم أو التأخير ,يفعل ما ىو األرفق أما إذا كاف يصلي في بيتو ,فبل حاجة إلى الجمع إال
للضرورة كالمريض ونحوه ,الجمع ال بد أف يجمع بينهما ببل فاصل ,فلو صلى بينهما سنة بطل
الجمع إذا أتى بينهما براتبة بطل الجمع .
وكذلك إذا فرؽ بينهما إذا صلى -مثبل -الظهر ثم اشت ل ,ثم أراد أف يصلي العصر بطل
الجمع ,ال بد أف الجمع يكوناف متواليتين ,لكن لو انتقض وضوءه -مثبل -توضأ وضوءا خفيفا ,فبل
بأس ,وكذلك لو فصل بينهما بإقامة.
صبلة الخوؼ

وتجوز صبلة الخوؼ بأي صفة صحت عن النبي



وصحت من ستة أوجو ,وسن فيها حمل

سبلح غير مثقل .
ذكر بعد ذلك صبلة الخوؼ:
وأنها صحت من ستة أوجو ,وكلها جائزة ,وتسن عندما يكوف خوؼ العدو ,ويخاؼ ىجومو على
المسلمين ,يعني :ىذه قد تكوف متعذرة ,ذكروا أنو يسن فيها حمل السبلح ,السبلح الخفيف ,لقولو
تعالى:

    

()1



 )2(   لننتهي إلى ىذا ,واهلل أعلم ,وصلى

اهلل على محمد.
السبلـ عليكم ورحمة اهلل.  ,
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الحمد هلل ,والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ,وعلى آلو وصحبو ,الحظ علينا بعض اإلخوة أنا
ذكرنا أف الحنفية ال يروف أف الطمأنينة ركنا ,ونقل من كبلـ الكاساني ومن كبلـ ابن عابدين -وىما
من علماء الحنفية -يقوؿ :فصل في بياف الواجبات األصلية في الصبلة ,ثم يقوؿ :منها الطمأنينة
والقرار في الركوع والسجود يعني :أنها من الواجبات ,وليست من الفروض ,الحنفية يفرقوف بين
الفرض والواجب .
وكذلك أيضا غيرىم يعني :الحنابلة يفرقوف بين الركن والواجب ,فالركن عندىم فرض ,وال تتم
الصبلة إال بو ,والواجب يجبر بسجود السهو ,فهذا الكاساني عد الطمأنينة والقرار في الركوع و
السجود من الواجبات ,ثم أجاب عن حديث المسيء صبلتو ,كأنو غريب عليهم يقوؿ :أما حديث
األعرابي ,فهو من اآلحاد ,فبل يصلح ناسخا للكتاب ,ولكن يصلح مكمبل ,فيحمل األمر أمره
باالعتداؿ على الوجوب ,يعني :قولو
تعتدؿ جالسا





لؤلعرابي,



ثم ارفع حتى تعتدؿ قائما ,ثم ارفع حتى

يعني :يحمل على الوجوب ونفيو الصبلة على نفي الكماؿ يعني :في قولو:



فإنك لم تصل  حملو على نفي الكماؿ يعني :أف الصبلة مجزئة ,لكن فيها نقص ,وتمكن النقص
الفاحش الذي يوجب عدـ … وأمره باإلعادة على الوجوب جبرا لنقصانو ,أو على الزجر عن
المعاودة إلى مثلو بكل حاؿ ىذا دليل على أنهم ما عملوا بهذا الحديث ,الذي ىو حديث المسيء
صبلتو ,جعلوه من اآلحاد ,فبل يصلح ناسخا للكتاب ,وجعلوه مكمبل ,فيحمل األمر باالعتداؿ على
الوجوب .
نحن ما قلنا :إف الحنفية يكرىوف الطمأنينة وال أنهم يحرمونها ,ولكنهم ال يرونها ركنا ,أما
غيرىم ,فإنهم يقولوف :إنها ركن ,وأف من صلى ببل طمأنينة ,فإنها ال تصح صبلتو ,ولذلك قاؿ




ارجع فصل ,فإنك لم تصل  كلمة لم تصل ,دليل على اإلبطاؿ ,ال على نفي الكماؿ ,كما

يقولو الكاساني ,يعني :قولهم :نفي الصبلة على نفي الكماؿ لما أمره بإعادتها ,دؿ على أنها غير
مجزئة ,فهذا دليل الفقهاء ,وبكل حاؿ لعل ىذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة -رحمو اهلل -وإال فأبو
حنيفة ,كاف ممن يطمئن في صبلتو ,ويخشع فيها ,بل كاف يقوـ الليل أو أغلب الليل ,ولي
نقصاف ,وال عليو طعن .
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والحاصل ػ أنهم ػ أنو يقوؿ :الطمأنينة في الركوع واجبة ,حتى لو تركها ساىيا يلزمو سجود
السهو ,واآلخروف يقولوف :إنها ركن ,واألركاف ال تجبر بسجود السهو ,وأما الوتر فيروف أنو واجب,
والواجب عندىم أقل رتبة من الفرض ,فالواجب ما ثبت بدليل ظني ,والركن ما ثبت بدليل قطعي,
وأدلتهم مذكورة في كتبهم ,ولكل اجتهاده.
قرأنا وجوب صبلة الجماعة ,أي :االجتماع على الصبلة في المساجد على الرجاؿ األحرار
القادرين ,وعرفنا بأي شيء تدرؾ الجماعة ,وبأي شيء تدرؾ الركعة  ,ومتى تجزئ الراكع تكبيرة
واحدة ؟ وما يتحملو اإلماـ عن المأموـ  ,وىي ثمانية أشياء  ,وحكم قراءة من خلف اإلماـ ,وأنو
ي ستحب أف يقرأ في سكتاتو  ,وفي السرية  ,وحكم التخفيف الذي استحبوه ,وأنو لي

ىو النفر,

وكذلك من يقدـ في اإلمامة األقرأ األفقو وحكم الصبلة خلف الفاسق ,ومتى تصح وإمامة األمي ,أو
من يلحن لحنا يفسد المعني أو صاحب السل

 ,أو العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو

العاجز عن القياـ ,ومتى يصلي المأموموف خلف اإلماـ جلوسا ,وحكم إمامة المميز والمرأة
والمحدث والنج

واللحاف والفأفاء  ,وأين يقف المأموموف من اإلماـ وحكم الصبلة ػ خلف ػ

المنفرد خلف الصف رجبل أو امرأة ,ومن صلى عن يسار اإلماـ مع خلو يمينو ,ومتى يصح اقتداء
المأم ومين باإلماـ ,والفرؽ بين ما إذا كانوا خارج المسجد أو داخل المسجد ,ومتى يشترط رؤية
اإلماـ أو سماع صوتو ,وكذلك انصراؼ اإلماـ بعد السبلـ مباشرة والصف بين السواري وحضور
المسجد بشيء بو رائحة كريهة ,ومن يعذر بترؾ الجمعة والجماعة ,وصبلة المريض كيف يصلي
قائما ,ثم قاعدا ,ومتى يصلي مستلقيا ,وكيف يومئ بالركوع والسجود ,وذكر بعض المحققين أنو
يسقط عنو الصبلة إذا وصل إلى حالة ,ال يستطيع فيها الحركة إال بطرفو ,وذلك لعجزه ,والجمهور
على ػ أنو ػ أنها ال تسقط ما داـ العقل معو .
وكذلك قصر المسافر للرباعية ,وأف الصحيح أف السفر يقدر بالزماف ,ال بالمساحة ,وتقدير
الفقهاء بالزماف ,يعني :حيث قدروه بمسيرة يومين قاصدين ,والذين قدروه بالمساحة بأف تلك
المساحة كانت ال تقطع إال في يومين قاصدين ,وحكم من نو اإلقامة إقامة مطلقة ,أو عزـ على
إقامة أكثر من أربعة أياـ ,أو ائتم بمقيم أف الجميع يتموف ,وأما إذا حب
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يقصر ,وحكم الجمع بين الظهرين والعشاءين ,وكذلك جمع المسافر والمريض ,وحكم الجمع
للمطر ,وكذلك للريح الشديدة في الليلة الباردة  ,وىل األفضل أف يقدـ أو يؤخر جمع التقديم أو
التأخير وحكم الجمع في البيوت ببل ضرورة ,ومتى يبطل الجمع بين الصبلتين بالفاصل بينهما ,
وصبلة الخوؼ ,وأنها صحت من ستة أوجو أو من سبعة استوفى طرقها ابن جرير في تفسير قولو
تعالى:



 )1(       وكذلك غيرىم من الذين ألفوا في األحاديث

كالبيهقي وغيره ,واإلماـ أحمد يختار أحاديث صبلة ذات الرقاع ,وىو أنو  صفهم طائفة صفت
خلفو ,وطائفة تجاه العدو ,فصلى بالتي معو ركعة ,ثم ثبت قائما وأتموا ألنفسهم ,ثم انصرفوا,
وجاءت الطائفة األخر فصلى بهم ركعة ,ثم ثبت جالسا فأتموا ألنفسهم ,ثم سلم بهم  وقاؿ:
إنها أقرب لموافقة اآلية الكريمة ,ولكن الكل جائز إذا كاف ىناؾ مناسبة ,واآلف نواصل القراءة .
فصل في صبلة اعبمعة والعيدين والكسوؼ واالستسقاء
 واغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب .
قاؿ -رضبو اهلل -تعأب :فصل :تلزـ اعبمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ،ومن صلى
الظهر فبن عليو اعبمعة قبل اإلماـ ٓب تصح ،وإال صحت ،واألفضل بعده ،وحرـ سفر من تلزمو بعد الزواؿ،
وكره قبلو ما ٓب يأت هبا ُب طريقو ،أو ىبف فوت رفقة ،وشرط لصحتها الوقت وىو أوؿ وقت العيد إٔب
آخر وقت الظهر ،فإف خرج قبل التحريبة صلوا ظهرا ،وإال صبعة وحضور أربعْب باإلماـ من أىل وجوهبا،
فإف نقصوا قبل إسبامها استأنفوا صبعة ،إف أمكن وإال ظهرا.
ومن أدرؾ مع اإلماـ ركعة أسبها صبعة وتقدًن خطبتْب من شرطهما الوقت وضبد اهلل والصبلة على رسولو
عليو السبلـ ، -وقراءة آية وحضور العدد اؼبعترب ورفع الصوت بقدر إظباعو والنية والوصية بتقوى اهلل ،واليتعْب لفظها ،وأف تكوف فبن يصح أف يؤـ فيما ،ال فبا يتؤب الصبلة ،وتسن اػبطبة على منرب أو موضع
سورة النساء آية 1 - .286 :
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عاؿ ،وسبلـ خطيب إذا خرج ،وإذا أقبل عليهم وجلوسو إٔب فراغ األذاف وبينهما قليبل ،واػبطبة قائما
معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصّبنبا ،والثانية أقصر ،والدعاء للمسلمْب.
وأبيح ؼبعْب كالسلطاف ،وىي ركعتاف :يقرأ ُب األؤب بعد الفاربة اعبمعة ،والثانية اؼبنافقْب ،وحرـ إقامتها
وعيد ُب أكثر من موضع ببلد إال غباجة ،وأقل السنة بعدىا ركعتاف ،وأكثرىا ست ،وسن قبلها أربع غّب
راتبة ،وقراءة الكهف ُب يومها وليلتها ،وكثرة دعاء وصبلة على النيب



وغسل وتنظف وتتطيب ،ولبس

بيضاء ،وتكبّب إليها ماشيا ودنو من اإلماـ ،وكره لغّبه زبطي الرقاب إال لفرجة ال يصل إليها إال بو ،وإيثار
ؼبكاف أفضل ،ال قبوؿ ،وحرـ أف يقيم غّب صيب من مكانو ،فيجلس فيو ،والكبلـ حاؿ اػبطبة على غّب
خطيب ،ومن كلمو غباجة ،ومن دخل واإلماـ ىبطب صلى التحية فقط خفيفة .
فصل :وصبلة العيدين فرض كفاية ،ووقتها كصبلة الضحى ،وآخره الزواؿ ،فإف ٓب يعلن بالعيد إال بعده
صلوا من الغد قضاء ،وشرط لوجوهبا شروط صبعة ،ولصحتها استيطاف وعدد اعبمعة ،لكن يسن ؼبن فاتتو
أو بعضها أف يقضيها ،وعلى صفتها أفضل ،وتسن ُب صحراء ،وتأخّب صبلة فطر ،وأكل قبلها وتقدًن
أضحى ،وترؾ أكل قبلها ؼبضح ،ويصليها ركعتْب قبل اػبطبة يكرب ُب األؤب بعد االستفتاح ،وقبل التعوذ
والقراءة ستا ،وُب الثانية قبل القراءة طبسا ،رافعا يديو مع كل تكبّبة.
ويقوؿ بْب كل تكبّبتْب :اهلل أكرب كبّبا ،واغبمد هلل كثّبا ،وسبحاف اهلل بكرة وأصيبل ،وصلى اهلل على
ؿبمد وآلو وسلم تسليما كثّبا ،أو غّبه ٍب يقرأ بعد الفاربة ُب األؤب سبح والثانية الغاشيةٍ ،ب ىبطب
كخطبٍب اعبمعة ،لكن يستفتح ُب األؤب بتسع تكبّبات ،والثانية بسبع ويبْب ؽبم ُب الفطر ما ىبرجوف ،وُب
األضحى ما يضحوف ،وسن التكبّب اؼبطلق ليلٍب العيدين ،والفطر آكد ومن أوؿ ذي اغبجة إٔب فراغ
اػبطبة ،واؼبقيد عقب كل فريضة ُب صباعة من فجر عرفة حملل وحملرـ من ظهر يوـ النحر إٔب عصر آخر أياـ
التشريق .
فصل :وتسن صبلة كسوؼ ركعتْب كل ركعة بقيامْب وركوعْب وتطويل سورة وتسبيح ،وكوف أوؿ كل
أطوؿ ،واستسقاء إذا أجدبت األرض ،وقحط اؼبطر ،وصفتها وأحكامها كعيد ،وىي والٍب قبلها صباعة
أفضل ،وإذا أراد اإلماـ اػبروج ؽبا وعظ الناس وأمرىم بالتوبة واػبروج من اؼبظآب وترؾ التشاحن والصياـ
وال صدقة ،ويعدىم يوما ىبرجوف فيو ،وىبرج متواضعا متخشعا متذلبل متضرعا متنظفا ال مطيبا ،ومعو أىل
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الدين والصبلح والشيوخ وفبيز الصبياف ،فيصلي ٍب ىبطب واحدة يفتتحها بالتكبّب كخطبة عيد ،ويكثر فيها
االستغفار وقراءة اآليات الٍب فيها األمر بو ،ويرفع يديو وظهورنبا كبو السماء ،فيدعو بدعاء النيب  ومنو:
 اللهم اسقنا غيثا مغيثا   ...إٔب آخره  ،وإف كثر اؼبطر حٌب خيف سن قوؿ  :اللهم حوالينا وال
علينا ،اللهم على الظراب واآلكاـ وبطوف األودية ومنابت الشجر

       

    اآلية .
في ىذا حكم صبلة الجمعة وصبلة العيدين وصبلة الكسوؼ وصبلة االستسقاء:
أما الجمعة :
معروؼ أهنا كل أسبوع ،أي ُب اليوـ السابع من األسبوع ،وىو يوـ اعبمعة ،وأما العيد فإنو ُب كل سنة
عيد الفطر مرة ُب السنة وعيد األضحى كذلك مرة ُب السنة .
اغبكمة ُب شرعية صبلة اعبمعة صبع أىل البلد كل أسبوع وتذكّبىم وتعليمهم .
معلوـ أف اؼبساجد مساجد اعبماعة ،هبتمع فيها أىل كل حي ،فأىل اغبي هبتمعوف -مثبلُ -ب ىذا
اؼبسجد ،وأىل اغبي الثاين هبتمعوف ُب مسجدىم كل يوـ طبس مرات ،فإذا جاء يوـ اعبمعة اجتمع أىل
البلد ُب مسجد واحد ،وبصل تقابلهم وتعارفهم وتآلفهم فيما بينهم وتباحثهم ُب األمور ذات األنبية،
فؤلجل ذلك ال هبوز تكرار اعبمعة ُب البلد إال غباجة ،وال تقاـ ُب البلد إال ُب مسجد واحد ُب العهد
النبوي ،ما كاف ىناؾ إال مسجد واحد ىو اؼبسجد النبوي ،يأٌب إليو أىل قباء وأىل العوإب وأىل األماكن
الٍب بعيدا عن اؼبدينة ،كلهم يأتوف ويصلوف مع النيب



حٌب أف بعضهم يأٌب من الصباح ،ويرجع إٔب

أىلهم ،فبل يصل إليهم إال مساء ذلك؛ ألف القصد صبع أىل البلد ُب مسجد واحد.
ولذلك روي عن ابن عباس أو غّبه من الصحابة قالوا  :اعبمعة على من آواه اؼببيت إٔب أىلو



معناه :أ ف اعبمعة واجبة على اإلنساف الذي إذا صلى اعبمعةٍ ،ب رجع إٔب أىلو أدركهم قبل الليل ،ولو صار
ثبلث أو أربع ساعات  ،من آواه اؼببيت إٔب أىلو



دليل على أهنم كانوا يسّبوف قبل الصبلة ،كبو ثبلث ساعات أو أربع متوجهْب إٔب اؼبسجد وبعد
الصبلة يتوجهوف إٔب أىليهم ،فيسّبوف كبو ثبلث أو أربع ساعات .
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وذلك ألنو ليس ىناؾ إال مسجد واحدٍ ،ب ورد أنو  ؼبا اجتمع عيد وصبعة ُب يوـ رخص ؼبن صلى
العيد أال يرجعوا إٔب صبلة اعبمعة ،وذلك للمشقة عليهم؛ ألهنم أتوا إٔب صبلة العيد مبكرين ،يبكن أهنم
ساروا من آخر الليل ،فقطعوا مسّبة ساعتْب أو كبوىا حٌب وصلوا إٔب مصلى العيدٍ ،ب ال بد أهنم يرجعوا
إٔب أىليهم بعد صبلة العيد ،يسّبوف أيضا مسّبة ساعتْب حٌب يصلوا إٔب أىليهم ،فلو كلفوا أف يأتوا إٔب
صبلة اعبمعة ،لو كلفوا أف يأتوا إليها ،ألتوا أيضا مسّبة ساعتْب قبل الزواؿٍ ،ب يرجعوف بعد صبلة اعبمعة
أيضا -مسّبة ساعتْب ،فيتكلفوف شباف ساعات مشي ،ال شك أف ُب ذلك مشقة ،فأسقطت عنهم صبلةاعبمعة إذا أدركوا صبلة العيد ،حيث أهنم حصلوا على خّب ،ويصلوف ُب أماكنهم ظهرا ،والقريبوف صلوا
صبعة ولذلك قاؿ ُب اغبديث  :وإنا جملمعوف  فالنيب  صلى اعبمعة دبن كاف قريبا الذين يأتوف من
أماكن قريبة فأما البعيدوف فأسقطها عنهم ألجل اؼبشقة ىذا ىو السبب إذا اجتمع عيد وصبعة سقطت
اعبمعة عن من بينو وبْب اؼبسجد مسّبة ساعتْب فأما من كاف دوف ذلك فبل تسقط على الصحيح .
يتساىل كثّب من الناس ػ فيخلوف ػ يَبكوف صبلة اعبمعة يوـ العيد وردبا يصلوف ُب بيوهتم وليس بينهم
وبْب اؼبسجد إال عشر دقائق أو ربع ساعة على السيارات الٍب يسرىا اهلل وسخرىا فنقوؿ إف ىذا تفريط
وإنباؿ ما شرعت اعبمعة إال ؼبصلحة شرعت ألجل االجتماع وألجل التذاكر وألجل التعارؼ والتباحث
ُب األمور اؼبهمة .
وشرعت ألجل الفوائد الٍب يستمعوهنا من اػبطبة؛ وألهنم قد يكونوف أيضا جهلة بالقراءة وجهلة
باألحكاـ فيتعلموف القراءة ويتعلموف األحكاـ الٍب يلقيها اػبطباء عليهم فّبجعوف بفائدة .على من ذبب
صبلة اعبمعة ؟
كل مسلم فبل ذبب على الكافر كما ال ذبب عليو الصبلة حٌب يسلم – ،مكلف – فبل ذبب على
الصغّب الذ ي دوف سن التمييز أو دوف سن التكليف ،وال ذبب على فاقد العقل ،كما ال ذبب عليو أصل
الصبلة – ،ذكر – فبل ذبب على النساء ،وإف حضر النساء أجزأهتن – ،حر – فبل ذبب علي اؼبملوؾ؛
ألنو مشغوؿ خبدمة سيده وألف اعبمعة تكلفو إف كاف مثبلً بينة وبْب اؼبسجد ساعتْب ّفوت على سيده مثبلً
خدمة أربع ساعات ذىاباً وإياباً ،أما إذا كاف قريباً ليس بينو وبْب اؼبسجد إال ربع ساعة أو نصف ساعة فبل
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تسقط عن الرقيق – ،مستوطن – فبل ذبب على البوادي والبوادي ىم الرحل الذين يتنقلوف من مكاف إٕب
مكاف ليسوا مستقرين.
ذكروا أف اؼبستوطن ال بد أف يكوف مستوطناً بالبناء ،والصحيح أنو إذا كاف ساكناً ُب ىذا اؼبكاف ال
يرحل عنو صيفاً وال شتاءً ،ولو كانوا ُب خياـ كاؼبرابطْب مثبل من العساكر وكبوىم ،والذين ُب احملايدات
فإهنا ذبب عليهم ولو كانوا يسكنوف ُب صنادؽ أو ُب خياـ أو ُب بيوت شعر أو ما أشبو ذلك.
من صلى الظهر فبن ذبب عليو اعبمعة قبل اإلماـ ٓب تصح يعِب :كيف يصلي الظهر وىو تلزمو اعبمعة،
يلزمو أف يعيدىا ،وأف يصلي مع اإلماـ ،فإف ٓب يفعل أعادىا صبعة أو أعادىا ظهراً ،أما إذا فاتتو صبلة
اإلماـ فإنو يصليها ظهراً بعد صبلة اإلماـ ىي تصح.
إذا كاف عاجزاً عن اإلتياف إٔب ا ؼبسجد ؼبرض أو لبعد أو كبو ذلك فمٌب يصلي الظهر ؟ يتحرى فراغ

اإلماـ من صبلة اعبمعة فيصلي بعده ،وإف صلى وقت صبلة الظهر أو وقت صبلة اعبمعة فبل بأس؛ ألف
اػبطباء قد يطيلوف مثبلً فيفرغ الذي يصلي وحده ظهراً قبلهم.

حكم السفر يوـ اعبمعة ؟ بعد األذاف ال هبوز ،وبعد الزواؿ حراـ ،وذلك؛ ألنو دخل وقتها فبل هبوز

بعد دخوؿ الوقت وىو النداء ؽبا قاؿ –تعأب:-

        

      دليل على أهنم ـباطبوف بالسعي إليها إٔب أف تنقضي

   

 

أما قبل الزواؿ فإنو مكروه ،مكروه إذا علم بأنو ال يصليها ُب الطريق.
أما إذا ربقق بأنو سيدركها ُب الطريق؛ ألف بعض الطرؽ قد يكوف فيها عدة قرىُ ،ب كل قرية مسجد،
فإذا سافر مثبلً إٔب اغبجاز يبر بعدة مساجد قبل صبلة اعبمعة ،لو سافر مثبلً ُب الضحى أو سافر ُب
الصباح فقد يبر ُب طريقو بعشرة جوامع أو أكثر ،فعليو إذا مر وقت الصبلة أف يصلي بأحدىا.
فاغباصل أنو إذا سافر يوـ اعبمعة قبل الزواؿ فسفره مكروه إذا ٓب يعلم بأنو يؤديها ُب الطريق ،وكاف
بعض اؼبشايخ يقوؿ :بالتجربة اؼبسافر يوـ اعبمعة حري أال يوفق ويقوؿ :من سافر يوـ اعبمعة قبل الصبلة
فأصابو بلوى فبل يلومن إال نفسو.
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يرخص لو إذا كاف تبع رفقة إذا ٓب يسافر معهم انقطع بقي منقطعا فيخشى فوت رفقتو ،ولو ٓب يكن ُب
الطريق مساجد فيسقط عنو إذا كاف السفر قبل الزواؿ.
شروطها:
يشَبط ؽبا الوقت فبل تصلى قبل الوقت ،واختلف ُب أوؿ وقتها ،فاؼبشهور عند الفقهاء أنو يدخل
بوقت صبلة العيد أي خبروج وقت النهي.
والقوؿ الثاين أنو ال يدخل إال بالزواؿ؛ يؤذف ؽبا األذاف األوؿ قبل الزواؿ وأنو يدخل وقت أدائها بعد
الزواؿ مباشرة ،وىذا ىو اؼبستحب والذي عليو العمل.
وأما آخر وقتها فهو أخر وقت الظهر باالتفاؽ يعِب :صّبورة ظل كل شيء مثلو بعد ُبء الزواؿ.
إذا خرج قبل التحريبة صبلىا ظهراً ،إذا خرج الوقت قبل أف يكرب للتحريبة قولو :اهلل اكرب كما لو أطاؿ

اػبطبة ،فدخل وقت العصر يصلوهنا ظهراً قضاءً ،وأما إذا أحرـ قبل أف ىبرج الوقت فإهنم يصلوهنا صبعة.

الشرط الثاين :العدد :واختلف فيو ،فاؼبشهور عند الفقهاء اغبنابلة اشَباط أربعْب من أىل وجوهبا يعِب:

من اؼبكلفْب األحرار اؼبسلمْب اؼبقيمْب ،واستدلوا بأف ُب حديث كعب بن مالك أف أوؿ صبعة أقيمت ُب
اؼبدينة كاف عددىم أربعْب ُب ىزـ النبيت ،وكانوا اجتمعوا ،صبعهم أسعد بن زرارة فصلى هبم -بعض
الصحابة -ولكن ىذا ليس دليبلً على اشَباط ىذا العدد؛ فلذلك ذىب اؼبالكية إٔب أهنا ذبزئ باثِب عشر،
واستدلوا بأف ُب حديث جابر ُب قولو –تعأب:-

        

ذكر أف

أىل اؼبسجد خرجوا ؼبا ظبعوا بتلك التجارة ،وٓب يبق إال اثنا عشر.
واعبواب أهنم خرجواٍ ،ب نظروا فرجعوا ال شك أهنم رجعوا وكملوا صبلهتم ،ولكن خروجهم دليل على
االكتفاء هبذا العدد وىو االثُب عشر ،وقد ذكر عند بعض العلماء إهنا تصح بثبلثة إماماً ومؤذف ومستمع،
وأف الثبلثة أقل العدد .وبكل حاؿ االحتياط االجتهاد ُب إسباـ العدد فإف قدر نقص أو ما كانوا مقيمْب
مستمرين ُب ببلدىم نقصوا عن ىذا العدد ،الصحيح أهنا ذبزئهم.
ىنا يقوؿ :إف نقصوا قبل إسبامها استأنفوا صبعة إف أمكن وإال ظهراً ،إذا نقصوا قبل إسبامها انتظروا حٌب

هبيء عدد يكملهم فإذا ٓب يأت وعرفوا بأهنم ال يتموف صلوىا ظهراً يعِب :على ىذا القوؿ.
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بأي شيء تدرؾ صبلة اعبمعة ؟ تدرؾ بإدراؾ ركعة كاملة ،من أدرؾ مع اإلماـ ركعة أسبها صبعة ،وأما إذا
جاء واإلماـ قد ركع من الركوع ُب الركعة الثانية فإهنا قد فاتتو ،فعليو أف يصليها ظهراً ىذا ىو القوؿ
الصحيح ،فإف كاف ىنا بعض من العلماء هبيزوف أف يصليها صبعة ،ولو ٓب يدرؾ إال التشهد يقولوف :إنو
أدرؾ ما يسمي جبمعة .إف رأي اعبمهور على أنو إذا فاتتو الركعتاف فإنو يدخل معهم بنية الظهر ،إذا كاف
قد دخل وقت الظهر ويصلي معهم ويقوـ ويأٌب بأربع.
الش رط الثالث :تقدًن خطبتْب أي :ال بد يوـ اعبمعة من خطبتْب ،وُب ىذا دليل على أف النيب  كاف
يطيل ُب خطبتو ،ومن طوؽبا أنو يفصل بينهما جبلسة ىبطب فإذا تعب جلسٍ ،ب استأنف وخطب .وىو
دليل على أنو كاف يطيل اػبطبة ،ويبكن أف اػبطبة تستغرؽ ساعة ،أو على األقل نصف ساعة كل واحدة
من اػبطبتْب ،لو كاف ال يطيل يعِب :إمبا خطبتو عشر دقائق أو عشروف دقيقة ما احتاج إٔب جلسة بْب
اػبطبتْب ما احتاج إٔب ىذا الفاصل ،وىو اعبلوس كاف ُب إمكاف أف يواصل خطبتو نصف ساعة أو ثلثي
ينكر على من أطاؿ اػبطبة بقدر
ساعةٍ ،ب ينزؿ ويصلي فلما فصل بينهما دؿ على أنو كاف يطيل ،فبل َ
نصف ساعة أو كبوىا.
وأما اغبديث الذي فيو أف طوؿ صبلة الرجل وقصر خطبتو مئنة من فقهو ،فإف الطوؿ والقصر نسيب
فيقاؿ مثبلً ؼبن خطبتو أربعوف دقيقة :ىذه خطبة قصّبة ،ويقاؿ ؼبن خطبتو ساعتاف ىذه مثبل أو ساعة
ونصف :ىذه طويلة فقصر خطبتو ،يعِب :بنسبة أي أف طوؿ صبلة الرجل وقصر خطبتو حبيث ىبطب مثبلً
نصف الساعة وال تكوف خطبتو أكثر من ساعة ،فهذه ىي اػبطبة القصّبة.مئنة يعِب :عبلمة من فقهو.
للخطبتين شروط قيل :إهنما تشَبطاف ُب ؾبموعهما وقيل :لكل واحدة من اػبطبتْب:
الشرط األوؿ  :الوقت فبل ىبطب قبل دخوؿ الوقت سواء قلنا :إف الوقت يدخل بدخوؿ وقت صبلة
العيد ،أو بدخوؿ وقت صبلة الظهر فبل بد أف تكوف اػبطبتاف بعد دخوؿ الوقت.
الشرط الثاني :ضبد اهلل فبل بد أف يبدأ خطبتو باغبمد هلل؛ ألف ىذا ما ابتدأ بو النيب . 
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الشرط الثالث :الصبلة على النيب



وذلك ؼبا أثر من أنو

عليو ،ولعموـ اآلية ،وىي قولو -تعأب:-



      ومع واضح تفسّبىا من



ذكر أف الدعاء موقوؼ حٌب يصلي

أهنم قالوا :كيف نصلى عليك؟ قاؿ :قولوا  :اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد ……



وردت أحاديث كثّبة ُب فضل الصبلة النيب  يوـ اعبمعة منها قولو   إف من أفضل أيامكم يوـ
علي فيو فإف صبلتكم معروضة علي قالوا :يا رسوؿ اهلل كيف تعرض عليك وقد
اعبمعة فأكثروا من الصبلة ّ
أرمت؟ يقوؿ :بليت .فقاؿ :إف اهلل حرـ على األرض أف تأكل أجساد األنبياء



فهذا يؤكد أف يوـ

اعبمعة أحق أف تكثر فيو الصبلة على النيب  ففي اػبطبة أؤب.
الشرط الرابع :قراءة آية من القرآف فثبت أنو  كاف يقرأ آيات ُب خطبتو ،وردبا قرأ سورة ،وقد ثبت
أنو كاف يقرأ سورة "ؽ" كاملة ُب خطبتو ،فأقل شيء آية ولكن ال بد أف تكوف اآلية طويلة يعِب :ؽبا معُب،
فبل هبزئ آية تتكوف من كلمة أو كلمتْب ،ويستحب أف تكوف اآلية ُب اؼبوضوع الذي تطرؽ إليو ُب أثناء
اػبطبة ،فإذا خطب عن التقوى قرأ آية تتعلق باألمر بالتقوى ،وإذا خطب عن الصبلة قرأ آية أو آيات
تتعلق بذكر الصبلة ،وىكذا اؼبواضيع.
الشرط الخام  :حضور العدد اؼبعترب الذي ىو األربعوف على قوؿ الفقهاء ال بد أف وبضر األربعوف
فيها من أوؿ اػبطبة إٔب آخرىا فما زاد.
الشرط السادس :رفع الصوت بقدر إظباعو ،فاػبطيب ال بد أف يكوف صيتاً حبيث يسمع اؼبصلْب ،بعد
وجود اؼبكرب ال يلزمو رفع الصوت؛ ألف اؼبكرب يرفع الصوت ويبلغو.
الشرط السابع :النية ال بد أف ينوى هبذه اػبطبة أهنا اػبطبة اؼبشَبطة الٍب ىي وظيفة ىذه الصبلة.
الشرط الثامن :الوصية بتقوى اهلل ،وال يتعْب لفظها ،ال يتعْب لفظ التقوى ،ولكن يوصيهم بشيء وبرؾ
القلوب ،فيوصيهم باػبوؼ من اهلل أو تقوى اهلل أو عبادتو أو رجائو أو التوكل عليو أو دعاءه ،ويبسط القوؿ
ُب ذلك حٌب يكوف للخطبة معُب ،يتوسع ُب ذكر األدلة الٍب تتعلق باؼبوضوع الذي اختاره ،وال يتعْب أف
يقوؿ :اتقوا اهلل فلو قاؿ :خافوا اهلل ،أو قاؿ مثبل :اعبدوا اهلل كاف ذلك ؾبزئاً.
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والشرط التاسع :أف تكوف فبن يصح أف يؤـ فيها ،يبكن عندكم ُب النسخ أف يؤـ فينا ،والصواب أف
يؤـ فيها ،أف تكوف من اػبطيب الذي يصح أف يكوف إماماً فيها أيُ :ب ىذه الصبلة وىو الذكر اغبر
العاقل البالغ ،فبل تصح من غّبه.
اإلقامة ليست شرطاً على الصحيح هبوز أف يصلي هبم اؼبسافر إذا مر هبم وكاف أفضل منهم ،فبن يصح
أف يؤـ فيها ال فبن يتؤب الصبلة معناه :يصح أف يتؤب اػبطبة واحد ويتؤب الصبلة غّبه ،فإف الصبلة عبادة
واػبطبة عبادة أيضاً فبل يلزـ أف يتوالنبا واحد ،ولكن ال بد أف يتؤب كبلً منهما من ىو أىل ،فبن تنطبق
عليو ىذه الصفات.

أما سنن الخطبة:
فالسنة األولى :أف يكوف على منرب أو موضع عاؿ حٌب يشرؼ على اؼبأمومْب  .كاف النيب



ىبطب على جذع لبلة معروفة ُب قبلة اؼبسجدٍ ،ب صنع لو اؼبنرب وجعل ثبلث درجات فكاف ىبطب عليو
 ال يتأكد أف يكوف اإلماـ أعلى من اؼبأمومْب ُب حاؿ إلقاء اػبطبة.
السنة الثانية :سبلـ اػبطيب إذا خرج فإنو يبدأىم بالسبلـ "السبلـ عليكم ورضبتو وبركاتو" يسلم إذا
دخل سبلماً عادياً وسبلماً عاماً إذا أقبل عليهم.

السنة الثالثة :اعبلوس إٔب فراغ األذاف  ،هبلس حالة األذاف على كرسي أو كبوه ،فإذا فرغ األذاف ابتدأ،

وكذلك هبلس بْب اػبطبتْب يفصل بينهما باعبلوس جبلسة ليسَبيح فيها .اختلف ُب خطبة القاعد ىل تصح
أـ ال ؟ .كثّب من العلماء يقولوف :القياـ سنة ،فلو خطب وىو جالس ألجزأ ذلك ،ويذكروف أف عثماف –
رضي اهلل عنو -كاف ىبطب جالساً ،وكذلك خلفاء بُب أمية ،ولكن عذر عثماف العي والكرب؛ ألنو كاف قد
ذباوز الثمانْب من عمره فكاف يشق عليو إطالة القياـ ،وإال فالصحيح أف اػبطبة قائماً لقولو -تعأب:-



   

من السنن أيضا :أف يعتمد بيده قالوا :يعتمد على سيف أو عصا يعِب :شيئا يعتمد عليو بيده؛ كانت
عادة اػبطباء أف يرذبلوا اػبطبة ،فيمسكوا بأيديهم عصاً أو قوساً أو سيفاً أو كبو ذلك ،ومن األفضل أف
يبسك عصاً ،عصا معتادة ،وكونو –صلى اهلل عليو وسلم -أمسك مرة سيفا ،لعلو ٓب يتيسر لو إال ىو.
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من السنن أيضا  :أف يقبل بوجهو على من أمامو يقصد تلقاء وجهو ،ولكن إذا احتاج إٔب أف يلتفت
يبينا ويسارا ليسمع من ىاىنا وىاىنا حبيث ال يكوف ىناؾ مكرب فبل بأس.
وأما تقصّبنبا فقد عرفنا أنو تقصّب نسيب  ،والثانية أقصر؛ أكثر تقصّبا ،يعِب :يطيل األؤب ،يقصر
اػبطبتْب تقصّبا نسبيا.
من السنن أيضا :أف يدعو للمسلمْب كاف اجملاىدين ُب تلك السنْب يتحروف وقت اػبطبة فيبدأوف
بالقتاؿ ويقولوف :ىذا الوقت الذي يدعو فيو اػبطباء للمجاىدين ،فيدعوا للمسلمْب عموماً ومن صبلتهم
اجملاىدوف .وىل يباح الدعاء ؼبعْب ؟ يعِب :لفبلف ،أباحوا ذلك للسلطاف ،السلطاف صبلحو صبلح للرعية،
ولو ذكر باظبو أو بصفتو أو بكنيتو أو بلقب يتميز بو أو بلفظو الذي ىبتص بو كأف يقوؿ" :اللهم وفق
سلطاننا أو إمامنا" أو كبو ذلك وذلك؛ ألف صبلح األئمة أمر مقصود لؤلمة وفيو مصلحة عظيمة.
صبلة اعبمعة ركعتاف باالتفاؽ ،وقيل :إهنا ظهر مقصورة وقيل :إهنا فرض يوـ اعبمعة ،والصحيح أهنا
ظهر مقصورة وأف القصر جاءت بدلو اػبطبتافٍ ،ب باالتفاؽ أنو هبهر بالقراءة ،واغبكمة ُب ذلك أنو
وبضرىا عدد كبّب؛ قد يكونوف من اعبهلة ومن البواعد ومن أطراؼ الببلد فيحتاجوف إٔب أف يسمعهم
الفاربة ،ويسمعهم قراءة السورة أو كبو ذلك حٌب يكونوا بذلك مستفيدين من ىذا السماع ،خببلؼ الظهر
فإنو يسر فيها؛ ألهنم يكتفوف بقراءة اعبهر ُب الليل .إف قراءتو ىنا "باعبمعة" و"اؼبنافقْب" ؛ ألنو ورد ذلك
مطبوعا أنو



قرأ باعبمعة "واؼبنافقْب" واألكثر أنو كاف يقرأ فيها بسبح والغاشية ،ويسن أيضاً أف يقرأ ُب

فجر يوـ اعبمعة بسورة السجدة" ،وىل أتى على اإلنساف" ،واغبكمة ُب ذلك اشتماؽبما علي اؼببدأ واؼبعاد
والوعد والوعيد.
وذكر أنو وبرـ إقامتها ُب البلد ُب أكثر من موضع إال غباجة ،لسعة الببلد ،وكثرة السكاف ،وضيق
اؼبسجد حبيث يصلوف ُب الطرؽ فبل بأس بالتعدد للحاجة ،وأما إذا كانت اؼبساجد واسعة ومتقاربة فبل هبوز
التعدد ،وحده بعضهم دبسّبة فرسخ ونصف وقيل :بفرسخ.
الفرسخ ساعة ونصف ،ثبلثة أمياؿ ،فإذا كاف بْب اؼبسجدين ثبلثة أمياؿ فبل يصح إقامة مسجد ُب
ىذا اؼبكاف ،أما إذا كانت اؼبسافة أكثر .ثبلثة أمياؿ يبكن أهنا قريبة من طبس كيلو ،فاغباصل أنو هبوز
إقامتها للحاجة إذا كاف ىناؾ مسافة طويلة أو كاف اعبمع كبّب.
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ذكروا أف ُب صبلة اعبمعة سنة قبلها وبعدىا فيسن أف يصلي بعدىا ،وأقل السنة ركعتاف وأكثرىا ست،
وذلك؛ ألف الوقت وقت تستحب فيو العبادة ،أما السنة قبلها فهي غّب راتبة ،ولكنها مستحبة ال تدخل ُب
الرواتب دليلها أنو –صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :من تطهر يوـ اعبمعةٍ ،ب أتى إٔب اؼبسجد وصلى ما
كتب لوٍ ،ب أنصت للخطبة كاف كفارة ؼبا بينو وبْب اعبمعة األخرى  يسن قراءة سورة الكهف من يومها
أو ليلتها ،ورد فيو حديث أنو يوقى فتنة الدجاؿ أو أنو يضيء لو نور بينو وبْب السماء ،وإف كاف اغبديث
فيو مقاؿ لكن وروده عن طرؽ يبْب أف لو أصل مع فضل السورة.
يسن ُب يوـ اعبمعة كثرة الدعاء فإف فيها ساعة اإلجابة ،وقد اختلف فيها على أقواؿ :ذكر ابن حجر
ُب فتح الباري كبو أربعْب قوالً لتحديد ساعة اإلجابة يوـ اعبمعة.
ويسن أيضاً كثرة الصبلة علي النيب
صبلتكم معروضة علي





وقد ذكرنا اغبديث



واكثروا فيو من الصبلة علي فإف

اختلف ُب حكم الغسل يوـ اعبمعة قد تقدـ ُب باب الغسل أنو سنة مؤكدة،

وق د ذىب بعض الظاىرية إٔب أنو واجب ،وفصل بعضهم فقاؿ :إمبا هبب على من كانت رائحة بدنو
كريهة ،كذلك التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب وثياب البياض ،واغبكمة ُب ذلك أال يتأذى بو
اؼبصلوف ،فيأٌب بثياب نظيفة وينظف بدنو ويتطيب حٌب ال يؤذي اؼبصلْب وال يؤذي اؼببلئكة.
السنة التبكّب إليها ماشيا حٌب تكتب لو خطواتو ،وُب اغبديث
قرب بدنو ……إْب





من راح ُب الساعة األؤب فكأمبا

والساعة األؤب ىي أوؿ ساعة من النهار بعد خروج وقت النهي ،والساعة

السادسة ىي الٍب يصلي فيها أو تقاـ فيها الصبلة ،وذلك بالنسبة إٔب التوقيت الغرويب.
ويسن أف يدنو من اإلماـ؛ ألنو إذا تقدـ وبكر وجد فرجة أو وجد مكاناً قريباً من اإلماـ ،وإذا تأخر
فاتو القرب ،وبرـ زبطي الرقاب أو يكره ،والصحيح أنو ؿبرـ إال لسبب إذا كانت الصفوؼ مَباصة ،فالذي
يتخطاىم يؤذيهم ،روي أنو رأي رجل يتخطى فقاؿ:



اجلس فقد آذيت وآنيت



يعِب :آذيت



أو كما ورد،

اؼبصلْب وتأخرت وُب بعض الروايات أنو  من يتخطى الرقاب يتخذ جسراً إٔب النار
هبوز لئلماـ إذا ٓب يكن ىناؾ مدخل يدخل منو ،هبوز أف يتخطى للحاجة ،هبوز للمصلي إذا رأى فرجة ُب
الصفوؼ اؼبتقدمة أف يتخطى إليها وذلك؛ ألهنم فرطوا حيث تركوا ىذه الفرجة وال يصل إليها إال
بالتخطي ،يكره إيثار دبكاف أفضل ،يعِب :إذا كنت ُب الصف األوؿ فهل تؤثر بو غّبؾ ،صديقك مثبل أو
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أخاؾ أو كبو ذلك ؟ يكره اإليثار ذلك؛ ألنك أحق بو؛ وألف القربات ال يؤثر هبا أحد ،أما القبوؿ فيجوز
إذا آثرؾ أخوؾ أو ولدؾ أف تقبل مكانو.
وبرـ إقامة اؼبصلي من مكانو الذي قد سبق إال أف يكوف صبياً ،يعِب :صغّباً فبل بأس إذا كاف ُب

الصف األوؿ دوف العشر أف يقاـ يتحقق أف يلي اإلماـ أولوا األحبلـ ،فبل يقيم غّبه من مكانو وهبلس فيو
وُب ذلك أحاديث.
وبرـ الكبلـ حاؿ اػبطبة إال للخطيب ،اػبطيب هبوز لو أف يتكلم ثبت أنو ؼبا دخل رجل وىو ىبطب
قاؿ  :قم يا فبلف فاركع ركعتْب  وكذلك أف يكلمو للحاجة لقصة ذلك الذي اشتكى إليو اعبدب،
وقاؿ ؼبا وجده ىبطب :قاؿ :يا رسوؿ اهلل  ىلكت األمواؿ وانقطعت السبل فادع اهلل أف يغيثنا… إْب
 من دخل واإلماـ ىبطب صلى التحية فقط ،وخففها لقولو  :صل ركعتْب وذبوز فيهما



صبلة العيدين:
اختلف فيهما فقيل :إهنما سنة ،وقيل :فرض كفاية ،وقيل :فرض عْب ،ذىب بعض احملققْب إٔب أهنا
فرض عْب ذبب على كل مكلف ،واستدؿ بأنو  كاف يأمرىم أف ىبرجوا العواتق وذوات اػبدور وأف ىبرجوا
اغبيض ليشهدف اػبّب والدعوة للمسلمْب ،لكن ىذا دليل على آكديتها ال على أهنا فرض عْب فعلى األقل
أهنا فرض كفاية .هبب على أىل البلد أف يقيموىا ،فإذا تركوىا أشبوا.
وقتها :كصبلة الضحى يعِب :من خروج وقت النهي إٔب الزواؿ آخره الزواؿ وأولو ارتفاع الشمس قيد
رمح ،إذا ٓب يعلموا بالعيد إال بعد الزواؿ قضوىا من الغد ،أما إذا علموا قبل الزواؿ فإهنم يؤدوهنا ،وإذا أتى
خربىا بعد الزواؿ صلوىا من الغد قضاء.
يشَبط ؽبا شروط اعبمعة الٍب تقدمت أف يكونوا مثبل ببلد ،وأف يكونوا أحراراً ،وأف يكونوا فبن يشملو

اسم الواحد ،كذلك أيضا يشَبط ؽبا اػبطبة ،وأف تشتمل اػبطبة على تلك الشروط الٍب تقدمت ،ويشَبط
لصحتها االستيطاف وعدد اعبمعة ،االستيطاف أف يكونوا مستوطنْب فبل تلزـ البوادي ،وعدد اعبمعة أف
يكونوا أربعْب على القوؿ الذي اختاره الفقهاء.
من فاتتو أو فاتو بعضها سن أف يقضيها ،وعلى صفتها أفضل ،إذا فاتو ركعة قضاىا كما ىي بتكبّباهتا
وكبو ذلك ،فإذا فاتت صباعة قضوىا وجهروا فيها.
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تسن ُب الصحراء أف ىبرجوا خارج البلد؛  كاف –صلى اهلل عليو وسلم -ىبرج ُب الصحراء



يعِبُ :ب البقيع ،ويسن تأخّب صبلة الفطر يعِب :يؤخرىا يعِب :بعد طلوع الشمس مثبل بربع ساعة أو
كبوىا ،ويبدأ ُب الصبلة ،وأف يأكل قبلها ،وأف يأكل سبرات وتراً ثبلثة أو طبسة حٌب يتحقق اإلفطار ،أما
صبلة عيد األضحى فيبكر هبا بعد طلوع الشمس مثبل خبمس أو عشر دقائق وأال يأكل قبلها حٌب يأكل

من أضحيتو ،إذا كاف عنده أضحية.
صبلة العيد ركعتاف ،كما أف اعبمعة ركعتاف ،لكن تزيد على اعبمع بالتكبّبات الزوائد؛ ففي الركعة
األؤب ست تكبّبات زوائد بعد تكبّبة اإلحراـ يقوؿ :اهلل أكرب ،اهلل أكرب حٌب يتم الست ،وُب الثانية قبل
القراءة طبس ،يرفع يديو مع كل تكبّبة دليل على أف رفع اليدين يضطرد ُب كل تكبّب ليس فيها انتقاؿ
كتكبّبات اعبنائز ،بْب كل تكبّبتْب يقوؿ :اهلل أكرب كبّبا واغبمد هلل كثّبا وسبحاف اهلل بكرة وأصيبل ،وصلى
اهلل على ؿبمد وسلم تسليما كثّبا أو غّبىا ،لو قاؿ :سبحاف اهلل واغبمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب أجزأ
ذلكٍ ،ب بعد ذلك يقرأ الفاربة ،بعد ىذه التكبّبات يقرأ الفاربة،
ويقرأ بعدىا "سبح" و"الغاشية" الثانية.
وكاف



يكثر من قراءة ىاتْب السورتْب ُب األماكن الٍب ذبمع خلقا ،وذلك ؛ ألف ُب األؤب التذكّب؛

ُب سبح قولو –تعأب:-
  وُب سورة الغاشية

           


      وكأنو يقوؿ :إننا سوؼ نذكركم ،فتذكروا.

الخطبة :تكوف كخطبٍب اعبمعة؛ ىبطب خطبتْب ،واختلف ىل تستفتح بالتكبّب ،فأكثر الفقهاء على
أنو يفتتح األؤب بتكبّبات أما الثانية بسبع ،والتكبّبات تكوف فردا :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب أنكر ذلك
كثّب من العلماء ،وجعلوا اغبديث الذي ورد ُب ذلك غّب مقبوؿ ،وجلوا العمل ُب ذلك غّب مسوغ .عمل
بعض الصحابة أو عمل بعض اػبلفاء ،فكانوا يبتدئوهنا بالتكبّب ،وقالوا :إف النيب  كاف يفتتح خطبو كلها
باغبمد ،وعلى ىذا يستحب أف يبدأىا باغبمد ،ويكوف التكبّب بعد ذلك بعد اغبمد وبعد اؼبقدمة،
واستحباب التكبّب وليتحقق األمر بو قاؿ -تعأب:-
 

      

فلذلك يسن التكبّب ُب تلك األماكن ،وُب ذلك اؼبكاف اؼبأموموف واؼبنفردوف وغّبىم،
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فيستفتحها باغبمدٍ ،ب ي كرب بعد اغبمد تسع تكبّبات لؤلؤب وسبعا للثانية ،تشتمل خطبة عيد الفطر على
زكاة الفطر ،وبياف ما ىبرجوف ،وعلى فضل ذلك اليوـ وعلى الوصايا واألعماؿ الصاغبة الٍب يوصيهم هبا،
وُب خطبة األضحى على ذكر األضحية ،وبياف حكمها وما أشبو ذلك.
يسن ُب ليلة عيد الفطر التكبّب اؼبطلق ،ويتأكد ُب ليلة العيد وُب يوـ العيد وُب اؼبصلى ،ويستمر إٔب أف
يبدأ اإلماـ ُب الصبلةٍ ،ب يستمر اإلماـ ُب ذكر التكبّب ،ويكرب ُب أثناء خطبتو ،وكذلك أيضاً ُب ليلة عيد
النحر ،ويستحب أيضاً ُب العشر األوؿ من ذي اغبجة من حْب يدخل الشهر لقولو -تعأب:-
       ويتأكد إذا رأى هبيمة األنعاـ لقولو:




    

   ويكوف ىذا تكبّباً مطلقاً ،هبهروف بو ُب أسواقهم وُب مساجدىم وُب بيوهتم هبهر بو

اؼبصلي الذي ينتظر الصبلة مثبل وهبهر بو اؼباشي والراكب وكبوه؛ إظهاراً ؽبذا الشعار ،وىو قولو –تعأب:-


       يستمر إٔب فراغ اػبطبة وىذا يسمي التكبّب اؼبطلق.
أما اؼبقيد فيسن عقب كل فريضة تصلى ُب صباعة ،وأولو فجر يوـ عرفو ألىل القرى ،وللمحرـ من ظهر

يوـ النحر ،ويستمر إٔب آخر أياـ التشريق ،وعقب كل صبلة تصلى ُب صباعة وصفتو "اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل
اكرب ال إلو إال اهلل اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل اغبمد" مرتْب أو ثبلث .نكملو بعد الصبلة -إف شاء اهلل -واهلل
أعلى وأعلم.


اغبمد هلل والصبلة السبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو:
بقي ُب كتاب الصبلة صبلة الكسوؼ وصبلة االستسقاء ،تقدـ ُب التطوع أف آكد صبلة التطوع
صبلة الكسوؼٍ ،ب بعدىا االستسقاء ،ويستدؿ بأهنا تشرع ؽبا اعبماعة؛ وألف الكسوؼ ينادى لو.
الكسوؼ ىو كسوؼ أحد النّبين :الشمس والقمر الذي ىو ظهور االمبحاء عليو ُب هنار أو ُب ليل،
وثبت أنو وقع كسوؼ الشمس ُب عهد النيب –صلى اهلل عليو وسلم -حٌب أظلمت كثّباً وؼبا رأى ذلك
رجع إٔب الصبلة وأمر بأف ينادى "الصبلة جامعة" فاجتمع الناس فصلى هبم صبلة طويلة ،وغاير فيها عن

بقية الصبلة وبقية التطوعات حيث كرر فيها الركوع والقياـ.
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اؼبشهور أنو صلى ُب كل ركعة ركوعْب يعِب :قاـ قياماً طويبلًٍ ،ب ركع ركوعاً طويبلًٍ ،ب ركع فقاـ قياماً
طويبلً قرأ فيو أيضا الفاربة وسورةٍ ،ب ركع ركوعاً طويبلًٍ ،ب رفع رفعاً معتاداًٍ ،ب سجد سجدتْبٍ ،ب قاـ
للركعة الثانية وفعل فيها كما فعل ُب األؤب .وقد روي أيضاً ُب صحيح مسلم أنو ركع ُب كل ركعة ثبلث
ركوعات ،وُب حديث آخر أنو ركع ُب كل ركعة أربع ركوعات يعِب :أنو قرأٍ ،ب ركعٍ ،ب رفع فقرأٍ ،ب ركعٍ ،ب
رفع فقرأٍ ،ب ركعٍ ،ب رفع فقرأٍ ،ب ركع أربع ركوعات ُب الركعة الواحدة.
وروي أيضا ُب سنن أيب داود وغّبه أنو ركع طبسا ،وقد أنكر كثّب من احملققْب ىذه الزيادات وقاؿ :إنو
ٓب يقع الكسوؼ إال مرة ،كسوؼ الشمس يوـ مات إبراىيم ابن النيب . 
يقوؿ شيخ اإلسبلـ" :ومعلوـ أنو ٓب يبت مرتْب وأنو ٓب يكن ىناؾ إبراىيماف" ولكن إذا نظرنا إٔب
األحاديث الٍب فيها تكرار الركوع ثبلثاً أو أربعاً أو طبساً وجدناىا بأسانيد صحيحة تُقبل ُب األحكاـ
األخرى فكيف نردىا ؟ ال نردىا باالحتماؿ فيَبجح أف صبلة الكسوؼ تكررت ،إما كسوؼ الشمس
تكرر ،وإما خسوؼ القمر؛ ألف العادة أنو يقع كسوؼ الشمس كل سنة أو ُب كل سنتْب فبل بد أنو يتكرر
ُب العهد النبوي ،وكذلك خسوؼ القمر قد يتكرر ُب السنة مرتْب أو أكثر فبل بد أنو وقع.
ُب القصة أنو  ؼبا صلى هبم وانتهى ،انتهى وقد ذبلت الشمس ،وذلك دليل علي أنو أطاؿ فيها ،وُب
بعض الروايات أنو قرأ ُب القياـ األوؿ قدر سورة البقرة ،وأف ركوعو قريباً من قياموٍ ،ب الركوع الثاين أقل منو
يبكن أف يكوف قدر سورة آؿ عمراف ،يعِب :القياـ والركوع أقل من الركوع الثاين ،وال بد أهنا استغرقت كبو
ثبلث ساعات أو أكثر يعِب :صبلتو فبا يدؿ على أنو أطاؿ فيها فانصرؼ وقد ذبلت الشمسٍ ،ب اختلف
ىل خطبهم كخطبة اعبمعة أو علمهم تعليماً؟ ،واؼبشهور أنو علمهم ؾبرد تعليم وأخربىم بأف الشمس
والقمر آيتاف من آيات اهلل ال ينكسفاف ؼبوت أحد وال غبياتو ،وأهنا ىبوؼ اهلل هبا عباده ،ولو كانت معلومة
السبب.
وكذلك أيضاً حثهم على الفزع إٕب الصبلة  إذا رأيتم ذلك فافزعوا إٕب الصبلة



وكذلك أيضا ذكرىم دبا رأى ُب صبلتو ذكر أنو سبثلت لو اعبنة بينو وبْب اغبائط فتقدـ إليها يقوؿ:
علي النار وتقهقر ؼبا رآىا
تناولت منها قطفاً لو أخذتو ألكلتم منو ما بقيت ُب الدنيا .يقوؿ :وعرضت ّ
ويقوؿ :ذكر أنو رأى فيها أناساً فرأى فيها عمرو بن غبي هبر قصبو؛ ألنو أوؿ من غّب دين إبراىيم ،ورأى
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فيها سارؽ اغباج صاحب احملج ن الذي يعلق اؼبتاع ُب ؿبجنو وهبره فإذا فطنوا لو قاؿ :إمبا تعلق بو احملجن،
وإذا ٓب يفطنوا لو أخذه ورأى فيها اؼبرأة الٍب تعذب ُب ىرة ربطتها يعِب :ذكرىم بنحو ىذا ،وكأنو وبثهم
على أداء األمانات وعلى عدـ الظلم والعدواف ،وأف ذلك من أسباب تغّب األحواؿ.
يسن تطويل السورة وتطويل التسبيح وطوف األوؿ أطوؿ من الثاين .كل ركوع أطوؿ من الذي بعده،
وكل قياـ أطوؿ من الذي بعده.
بعد ذلك ذكر صبلة االستسقاء مٌب تشرع؟ إذا أجدبت األرض وقحط اؼبطر وذلك؛ ألف اهلل -تعأب -
يبتلي عباده هبذا القحط فيؤخره حٌب يعرفوا أهنم حباجة إٔب فضلو وعطائو فيهرعوا إليو ،فتأخر اؼبطر قد
يكوف بسبب اؼبعاصي



       

وقد يكوف ابتبلء

وامتحاناً ،وقد يكوف سببو حثهم على الدعاء والرغبة.
وصفو صبلة االستسقاء وأحكامها كصبلة العيد يعِب :أنو يبدأىا بالتكبّبات ،الركعة األؤب تسع وُب
الثانية طبس بعد االستفتاح ،وأنو هبهر فيها بالقراءة وكبو ذلك ،وتسن صباعة صبلة اػبسوؼ وصبلة
االستسقاء ،األفضل أف تصلى صباعة وذبوز فرادى عند اؼبناسبة واغباجة ،إذا أراد اإلماـ أف ىبرج ؽبا وعظ
الناس وأمرىم بالتوبة ،وترؾ اؼبظآب والتخلي منها وترؾ التشاحن ،والصياـ والصدقة.
يعِب :يكوف ىذا مقدمة ُب اؼبساجد أو ُب اػبطب ويعدىم يوـ ىبرجوف فيو ويسن أف يكوف عاماً
للمنطقة أو كبوىا ،وأف يستسقوا كلهم ُب يوـ واحد ويبْب ؽبم أف التوبة سبب إلجابة الدعوة ،وأف اؼبظآب
سبب للعقوبات ،وأف التشاحن والتقاطع فيما بينهم سبب حملق الربكات ويبْب أف الصدقة والصياـ من
أفضل العبادات الٍب هبيب اهلل دعوة صاحبها ويذكرىم ووبثهم على األعماؿ الصاغبة ،ىبرج كل واحد منهم
وباألخص اإلماـ متواضعاً متخشعاً متذلبلً متضرعاً ،يعِب :أنو يتصف بصفة اؼبسكنة ،ىبرج وىو منكسر
القلب وُب اغبديث



أنا عند اؼبنكسرة قلوهبم من أجلي



ىذا االنكسار وىذا التذلل وىذا التضرع

وىذا التعبد من أسباب إجابة الدعاء ،وىكذا يكوف كل واحد من اؼبصلْب.
التضرع والتخشع عبادات والتذلل الذي ىو التعبد ،والتضرع والذي ىو اإلكثار من الدعاء ،والتنظف
يعِب :أف يكوف متطهرا نظيف البدف إال أنو ال يتطيب؛ ألنو أي الطيب وبمل صاحبو على الفخر وعلى
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اػبيبلء  ،وكبو ذلك ال يناسب صفة اؼبنكسرة قلوهبم ،ىبرج بأىل الدين والصبلح والشيوخ؛ ألهنم أقرب إٔب
إجابة الدعوة ،وال ىبرج بالفسقة والعصاة والعتاة وأىل الذنوب وأىل قلة العبادات ،ىبتار الذين ىبرجوف أهنم
أىل الدين والتقوى والصبلح االلتزاـ وأىل الصبلح واإلصبلح شيوخاً أو شبابا ،وىبرج دبميز الصبياف،
وذلك؛ ألهنم من أسباب إجابة الدعاء ،يذكر ُب اغبديث
لصب عليكم العذاب صباً





لوال شيوخ ركع وأطفاؿ رضع وهبائم رتع

يعِب :أف اهلل يبنع العذاب ؽبؤالء كبار األسناف وصغار األسناف الذين ىم

األطفاؿ وأىل الصبلح الذين يركعوف ُب عباداهتم ويديبوف العبادة يصلي هبم ركعتْب كصبلة العيدٍ ،ب
ىبطب.
ذكر بعض العلماء أنو ىبطب قبل الصبلة ،ولكن اؼبشهور أنو ىبطب بعدىا لكن خطبة واحدة اختلف
ىل يفتتحها بالتكبّب كخطبة العيد ،األكثروف على أنو يبدأىا بالتكبّب ،وذىب بعض احملققْب إٔب أنو يبدأىا
باغبمد ،يكثر فيها من االستغفار ،وقراءة اآليات الٍب فيها األمر باالستغفار مثل قولو:
           
     



وقولو






وكبو ذلك يرفع يديو عند الدعاء وهبعل ظهورنبا كبو السماء أي :من

شدة الرفع تكوف ظهورنبا إٔب السماء يعِب :يبالغ ُب الرفع ،وما كاف يبالغ ُب الرفع إال ُب صبلة االستسقاء
ويدعو بدعاء النيب  ىذا الدعاء قولو  :اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً . 
ذكر آخره يقوؿ :ؾبلبلً سحاً طبقا دائماً ،اللهم اسقنا الغيث وال ذبعلنا من القانطْب ،اللهم سقيا رضبة

ال سقيا عذاب وال ببلء وال ىدـ غرؽ ،اللهم إف بالعباد والببلد من الؤلواء والشدة واعبهد ما ال نشكوه إال
أدر لنا الضرع ،واسقنا من بركات السماء ،وأنزؿ علينا من بركاتك ،اللهم ادفع
إليك ،اللهم أنبت لنا الزرع و ّ

عنا اعبوع واعبهد والعرؽ ،واكشف عنا من الببلء ما ال يكشفو غّبؾ ،اللهم إنا نستغفرؾ إنك كنت غفاراً
فأرسل السماء علينا مدرارًا ،اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باإلجابة فقد "دعوناؾ كما أمرتنا ،فاستجب
لنا كما وعدتنا" ىذه األدعية ذكرىا الشارح وذكرىا أيضا غّبه فبن شرحوا ىذه األذكار ،إذا كثر اؼبطر
وخيف اؽبدـ والضرر يدعو بقولو:



اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم على الظراب واآلكاـ وبطوف األودية

ومنابت الشجر ربنا ال ربملنا ما ال طاقة لنا بو
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واآلكاـ ىي ما غلظ من األرض وٓب يبلغ أف يكوف جببل إذا ارتفع ارتفاعا فبا حولو كالتبلؿ وكبوىا ،وبطوف
األودية وىي ؾباري السهوؿ ،ومنابت الشجر أي أصوؽبا.
يسن أيضاً أف يكمل اآلية ،ويسن ؼبن أغيث باؼبطر أف يقوؿ" :مطرنا حبوؿ اهلل ورضبتو"  ،ووبرـ أف
يقوؿ" :مطرنا بنوء كذا وكذا كما كاف أىل اعباىلية يقولونو ،من رأى سحاباً أو روبا شديدة فإنو يقوؿ:
اللهم إنا نسألك خّبىا وخّب ما فيها وخّب ما أرسلت بو ،ونعوذ بك من شرىا وشر ما فيها وشر ما
أرسلت بو" ،إذا ظبع الرعد يقوؿ" :سبحاف الذي يسبح حبمده واؼببلئكة من خيفتو" إذا رأى كوكباً يقوؿ:
ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل ،إذا ظبع هنيق اغبمار أو نباح الكلب يقوؿ" :أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم"،
وإذا ظبع صياح الديك يقوؿ" :أساؿ اهلل من فضلو .تكلم على ما يسمى بقوس قزح وىو إشارة فبتدة ُب
األفق لوهنا أخضر ،وقالوا :إهنا أماف ألىل األرض من الغرؽ ،والصحيح أهنا من آيات اهلل -تعأب ، -أما
الذين يقولوف :إهنا دليل الفتنة أو الدماء فإف ذلك ليس لو أصل .بعد أف انتهينا من الصبلة ،وبقي علينا
كتاب اعبنائز والزكاة والصوـ واغبج واعبهاد لعلنا نكملها -إف شاء اهللُ -ب ىذه الدورة واهلل أعلم.
تنبيو... ... ...
س :ىذا السائل يقوؿُ :ب بلدنا يقوـ بعض العامة ببعض األذكار اعبماعية الٍب يفعلوهنا بعد كل أربعة
ركعات من الَباويح ،فما حكم ىذه العمل ؟
ج :األدعية اعبماعية يظهر أهنا بدعة إذا كاف فيها رفع صوت ،أما إذا كاف ىناؾ أناس ال وبسنوف
الدعاء وأمروا واحداً أف يدعو ،وىم يؤمنوف فبل بأس بذلك كالدعاء إٔب القنوت ،ولكن ال يتقيد بدعاء
معْب ،وال يتقيد بوقت كبْب الَباويح.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ أحسن اهلل إليك ذكرت أف صبلة خلف الفاسق ال تصح مع أف شيخ
اإلسبلـ نقل االتفاؽ على صحة الصبلة خلف اؼببتدع وىو أشد من الفاسق ،فما ردكم جزاكم اهلل خّبا ؟.
ج :ىذا كما ذكر اؼبؤلف صاحب اؼبًب ،فاؼبراد إذا وجد رجل صاّب ،إذا كاف ىناؾ من ىو خّب منو،
وكأف كبلـ شيخ اإلسبلـ أف اؼبراد إذا ابتلي أىل بلد ،وغلب عليهم أىل البدعة ُب ىذه اغباؿ ليس ؽبم إال
أف يصلوا خلف ىذا اؼببتدع سيما اعبمع واألعياد واعبمع وكبو ذلك ،وليس ؽبم مفر؛ ألنو متغلب عليهم،
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واغباصل أنو إذا وجد من ىو رجل صاّب ٓب يعْب الفاسق الذي يعلن بفسقو ،أما إذا ٓب يوجد إال ىذا
فالبقية ال وبسنوف قراءة وال يعرفوف الفاربة وال يعرفوف األحكاـ فهم معذوروف إذا قدموا ىذا.
س :وىذا سؤاؿ تكرر كثّباً وأذكره لكثرة ما تكرر يقوؿ :ما ىو حكم االستمناء اؼبعروؼ اآلف بالعادة

السرية وجزاكم اهلل خّبا؟.

ج :األصل أنو ال هبوز ،وأجازه بعض األئمة كاإلماـ أضبد للضرورة إذا خاؼ التشكك ،أو خاؼ
الوقوع ُب الزنا والصحيح أنو إذا حصل ُب رمضاف فإنو يبطل صوـ ذلك اليوـ فبل بد من قضائو إذا استمُب
وىو صائم وأنو يوجب الغسل فإنو إخراج مِب بدفق ولذة.
س :أحسن اهلل إليكم ىذه سائلة تقوؿ :ابتلي الناس ُب ىذا الزمن بتصوير العروسْب ليلة الزواج لتذكر
ذلك ُب اؼبستقبل ؿبتجْب جبواز التصوير بكامّبا فيديو.
أوالً :ىل هبوز التصوير هبذه الكامّبا؟.
ثانياً :وعلى فرض جوازىا ،ىل هبوز التصوير بالفيديو مع كثرة ما سببتو من اؼبشاكل الٍب توقع الطبلؽ
غالباً؛ النتشار ذلك الشريط وفشوه بْب الناس؟ .ثالثاً :وىل أعترب آشبة بعصياف زوجي الذي يرغب ُب ىذه
اؼبسألة مع نصيحٍب وتوجيو النصح لو؟ وجزاكم اهلل خّبا مع أهنا تقوؿ على باب اعبواز ؟
ج :نقوؿ :إف ىذا ال هبوز ،واغباؿ ىذا ،يعِب :كوهنم يدخلوف على الزوجْب ،وىم بْب النساء فيدخل
الرجل وهبلس علي منصة بْب النساء إٔب جانب زوجتوٍ ،ب ىبرجوف ىذه الكامّبا ويصورونو فيقولوف :ىذا
تذكار وكبو ذلك ىذا ال هبوز هبذا الفعل حٌب لو رخص عبنس التصوير بكامّبا أو فيديو وكبوه ،فإف ىذا
على ىذه اغباؿ منكر فننهى عنو وال حاجة إٔب مثل ىذا وال ضرورة إٔب ذلك ،كوف اإلنساف يقوؿ :إف ىذا
للذكرى ،فماذا تفيده ىذه الذكرى وكبو ذلك ؟ فيتوب إٔب اهلل –تعأب -وال هبوز لو إلزاـ زوجتو دبثل ىذا
وال هبوز لوٕب األمر إقراره مثل ىذا ،ويقتصروف على ما كانوا عليو إدخاؿ الزوجْب وانضماـ كل منهما إٔب
اآلخر باػبلوة ال بأس بذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ما حكم دخوؿ اػبطيب قبل الزواج ؟.
ج :قبل العقد ال هبوز لو اػبلوة باؼبرأة ،وأما بعد العقد فيجوز لو أف ىبلو هبا؛ ألهنا قد حلت لو دبجرد
العقد.
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س :ذكرًب باألمس أف غّب اؼبميز ال تصح إمامتو فما قولكم وفقكم اهلل إٔب كل خّب ُب حديث عامر
بن سلمة وأنو كاف يؤـ قومو وىو صغّب.
ج :ىذا اغبديث مروي ُب الصحيح ،ولكن إف كانوا ُب برية ظبعوا ؼبا جاءىم الوفد أنو يؤمهم أقرؤىم،
وٓب هبدوا أحد يقرأ إال عمرو بن سلمة اعبرمي فقدموه ،وىو اف ست إٔب سبع سنْب يعِب :صغّبا ،ويظهر
أف ىذا اجتهاد منهم ٓب يكن ذلك عن أمر من النيب  وٓب يذكر أنو بلغو ذلك وأقره فهو اجتهاد منهم ،وٓب
ينقل ذلك إال ُب ىذه القصة ،والصحيح أف الذي غّب اؼبكلف أو ما ًب تكليفو ال تصح إمامتو.
س :الٍب ُب اغبداد على زوجها اؼبيت ىل تشرب ما بو زعفراف كالقهوة والنعناع وغّبنبا؟
ج :تنصح بأال تقرب شيئا فيو طيب ،الزعفراف ال شك أف فيو شيء من الطيب ،ولكن لو كاف يشرب
رخص فيو بعض العلماء ،ولكن على األقل أنو مكروه .إذا كاف يكره أهنا سبس بو وجهها ،تدىن بو
ذراعيها ،سبسح بو خديها ،فكذلك أيضاً شربو ُب القهوة وكبوىا أي :اؼبشروبات األخرى فهي جائزة
كالشاي والنعناع وما أشبهها.
س :ما رأي فضيلتكم ُب مسألة اعبمع بْب صبلة اعبمعة والعصر؟.
ج :صرح مشاىبنا بأف ذلك ال هبوز ،وأنكر الشيخ ابن باز ُب سنة ست عشر وطبس عشر على الذين
صبعوا بْب اعبمعة والعصر ُب الرياض فأمرىم باإلعادة ،كذلك غّبىم من اؼبشايخ ،فهذا ىو األصل ،لكن
اؼبسافر إذا سافر يوـ صبعة إذا مر ُب الطريق على قوـ فصلى معهم اعبمعة فينويها مقصورة وهبمع معها
العصر ويواصل سّبه نرى أف ىذا ال بأس بو للذي ىو ُب الطريق ،ولبتار أف اعبمع ىبتص بالسائر وأف
اؼبقيم ال هبمع.
س :بعض النساء يصلْب ركعتْب ُب البيت على أهنا صبلة صبعة بدالً من صبلة الظهر فهل ىذا
صحيح؟.
ج :غّب صحيح ،فاؼبرأة تصلى صبلة الظهر أربع إف صلت مع اعبماعة ُب اؼبسجد صلت معهم
ركعتْب ،فأما إذا صلت ُب بيتها فتصلى أربعا .
س :ىناؾ إماـ مسجد يقصر اػبطب كثّباً فهل ذبوز إمامتو؟.
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ج :الذنب الصغّب مع اإلصرار عليو يصبح ذنباً كبّباً ،فإذا كاف كذلك ،فإف عليهم أف ينصحوه ويكرروا
النصيحة لو ،أو يرفعوا بأمره ؼبن لو الوالية لعلو أف يتوب أو يبدؿ غّبه ،أما الصبلة خلفو فبل نقوؿ فيها
شيئا ،فإهنا صبلة خلف من أقاـ الصبلة كاملة.
س :ىل ورد عن الرسوؿ



أنو قاؿ:



ال تصلوا علي صبلة بَباء ،قالوا :يا رسوؿ اهلل وما البَباء؟

قاؿ :أف تقولوا :اللهم صل على ؿبمد ،ولكن قولوا :اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد



ج :لقد ظبعت ىذا ،ولكنو ضعيف ٓب يثبت ثبوتاً هبزـ بو ،اهلل –تعأب -أمر بالصبلة والسبلـ عليو وٓب
يذكر آلو:



      فدائماً العلماء يقولوف  :وال يذكروف آلو ،ذكر اآلؿ

ُب التشهد :اللهم صلى على ؿبمد وآؿ ؿبمد مع أف فيو خبلؼ ىل ىم األتباع أو أهنم أىل البيت؟ ولكل
قوؿ ما يرجحو.
س :إذا كاف اؼبسجد قريب من مسجد ثاف بفرسخ أو أقل منو ،ولكن القريب فيو إماـ غّب معروؼ
بالسنة وباؼبنهج الصحيح ،واؼبسجد الثاين ،ىو األبعد معروؼ بالعلم بالسنة واؼبنهج الصحيح فأين نصلى
وجزاكم اهلل خّبا ؟ .
ج :تصلي مع األماـ العآب بالسنة وربتسب اػبطوات أجراً فاألبعد أفضل من األقرب.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ إذا ٓب يعلم عن العيد إال بعد الظهر فإهنم يؤدوف العيد من الغد قضاء ،فهل
هبوز صياـ ذلك اليوـ الذي صلوا فيو العيد؟ .
ج :ال هبوز وذلك؛ ألهنم جعلوه عيداً ويوـ العيد ال هبوز صياـ العيد ،واليوـ الذي جاءىم اػبرب فيو إذا
كانوا صياماً فإهنم يفطروف ،واليوـ الذي أدوا فيو الصبلة.
س :ىل يقدـ اإلماـ الفاسق إذا كاف أقرأ وأحفظ لكتاب اهلل أفتونا مأجورين؟ .
ج :ال يقدـ إال إذا ٓب يوجد غّبه ،أما إذا وجد من ىو ؿبسن للقراءة وقائم بالصبلة وسآب من الفسوؽ
فإنو األحق.
س :من تعمد عدـ حضور صبلة اعبمعة إال بعد اػبطبتْب وبداية الصبلة فما حكم عملو ىذا؟ .
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ج :ال شك أنو خاطئ وأنو فوت على نفسو أجراً كبّباً وعمبل كبّبا ،ولكن مع ذلك ال نقوؿ :إنو ما
أدرؾ الصبلة حٌب وإف أدرؾ ركعة واحدة فيعتد هبا كجمعة ،ولكنها ناقصة.
س :صليت ُب إحدى الدوؿ ،وؼبا انتهت الصبلة وقاـ اإلماـ واعبماعة باإلقامة وصلوا أربع ركعات
بعدما صلوا اعبمعة يقولوف :إف ىذا قضاء ،فما حكم ذلك ،وما حكم الصبلة معهم ؟ .
ج :ىذه بدعة وال ذبوز ويظهر أهنا يفعلها بعض الرافضة الذين إذا صلوا اعبمعة مع اعبماعة قاموا
وصلوا ظهراً العتقادىم أف صبلهتم مع السنة باطلة ،وأهنا ال تصح الصبلة إال خلف معصوـ فلذلك
يعيدوف الصبلة.
س :مٌب يبدأ يوـ اعبمعة وليلة اعبمعة؟.
ج :ليلة اعبمعة تبدأ من غروب الشمس مساء اػبميس ،ىذه ليلة اعبمعة ،وينتهي يوـ اعبمعة بغروب
الشمس ليلة السبت.
س :مٌب تبدأ الساعة األؤب ُب يوـ اعبمعة؟
الصحيح أهنا تبدأ ُب الساعة الواحدة بالتوقيت الغرويب.
س :إذا تكلم رجل أثناء خطبة اإلماـ فهل عليو إعادة الصبلة ظهراً أـ أهنا ربتسب لو ظهراً دوف أف
يعيدىا ؟ .
ج :الصحيح أنو ال يلزمو اإلعادة ،وال نقوؿ ببطبلهنا ،ولكن األحاديث فيها ىذا الوعيد من باب الزجر
عنو.
س :بعض األئمة يقرأ ُب فجر اعبمعة سورة السجدة ويقسمها على ركعتْب فهل ىذا العمل صحيح؟.
ج :خطأ ال بد إذا أراد السنة أف يقرأ سورتْب وليس القصد قراءة السجدة وليس القصد أف يسجد ،بل
القصد السورتْب كاف وبافظ عليهما ؼبا فيهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب واؼببدأ واؼبعاد.
س :ما حكم قراءة سورة الكهف ُب فجر يوـ اعبمعة ،وذلك لفضل قراءهتا؟.
ج :قد ذكرنا أف فيها أحاديث ،وإف كاف فيها ضعف ،ولكن ؾبموعها يدؿ على فضل قراءة سورة
الكهف سو ًاء ليلة اعبمعة أو ُب صبحها أو ُب يومها ،وؽبذا يقرأىا األفراد ؼبا ذكر من فضلها ،وأما كوف
اإلماـ يقرأ هبا ُب الصبلة ،فذلك غّب مشروع ،وإذا قرأ هبا ؼبناسبة فبل بأس.
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س :ما حكم صبلة التسابيح؟.
ج :وردت فيها أحاديث ولكنها ضعيفة ما رواىا اإلماـ أضبد وال رويت ُب الصحيحْب ورويت ُب سنن
أيب داود والَبمذي ،ولكن لفظها غريب وأسانيدىا غريبة ما نستحبها.
س :عندنا خطباء يضطروف اؼبستمعْب للكبلـ كأف يقوؿ :وحدوا اهلل ،من الواحد؟ ،من الواجد؟ لكي
يقولوا :اهلل حبجة أف بعض العلماء يفعل ذلك ،فهل ىذا جائز؟.
ج :غّب جائز وإذا خاطبوا اؼبصلْب دبثل ىذا الذي يلقوف على أنو سؤاؿ ،فعلى اؼبأمومْب أال ىباطبوىم
وأف ينصتوا وال هبيبوىم جبواب ،وللخطيب أف هبيب نفسو.
س :صليت اعبمعة ُب أحد اؼبناطق ،وعندما دخل اػبطيب صلى ركعتْبٍ ،ب صعد اؼبنرب ،فما رأيكم ُب
ذلك؟.
ج :ال بأس بذلك إذا دخل مبكراً ،أما إذا دخل متأخراً قرب وقت الصبلة ،فاألؤب أف يدخل وهبلس
على اؼبنرب مباشرة.
س :ىل ذبوز اػبطبة بغّب اللغة العربية؟.
ج :األصل أهنا ال ذبوز لكن إذا كانوا ال يفهموهنا فتَبجم ،ىبطب خطبة فيها أركاف اػبطبة وشروطها
باللغة العربية ،ولو ٓب تستغرؽ إال دقيقتْب أو ثبلثةٍ ،ب يكلمهم ويَبجم ؽبم باللغة الٍب يفهموهنا.
س :ىل هبوز استخداـ كلمات أو مصطلحات بلغات أجنبية ُب اػبطبة؟.
ج :هبوز عند اؼبناسبة ،عند اغباجة ،إذا كانوا ال يفهموف إال تلك اؼبصطلحات.
س :من يتعمد أكل الثوـ والبصل دائما قبل الصبلة لكي يكوف عذرا لو لعدـ حضور صبلة اعبماعة،
فهل عذره جائز؟.
ج :غّب جائز وليس دبألوؼ ،ويستحق التعذير؛ ألنو تعمد ترؾ الصبلة ،وال تسقط عنو اعبماعة،
واغباؿ ىذه.
س :سها رجل ُب الصبلةٍ ،ب قبل أف يتمها سها مرة ثانية ماذا عليو؟ وكيف يكوف سجوده؟.
ج :ليس عليو إال سجود واحد ،ولو تكرر السهو .أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم ُب
ميزاف حسناتكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
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اغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قرأنا ُب الليلة اؼباضية ما يتعلق باعبمعة ،من تلزمو اعبمعة وشروطو ،وحكم من صلى ظهرا فبن تلزمو
اعبمع ة ،وسفر من تلزمو قبل النزوؿ وبعده ،وشروط صحة اعبمعة ،اػببلؼ ُب عدد اعبمعة العدد الذي
يشَبط غبضورىا ،والراجح أف اشَباط األربعْب ليس ببلزـ ،وأهنا تصح من اثِب عشر ،وبأي شيء تدرؾ
اعبمعة إهنا تدرؾ بإدراؾ ركعة كاملة ،واشَباط اػبطبتْب ،وشروط كل منهما ما يشَبط فيهما ،وما يسن ُب
اػبطبتْب ،وعدد ركعات اعبمعة ،وما يقرأ فيها ،وتعدد اعبمعة ُب البلد ،والسنة بعدىا وقبلها ،وما يستحب
ُب اعبمعة من القراءة والتذكّب ،وما يكره فيها ،وما وبرـ من زبطي الرقاب ،وأف يقيم غّبه ،والكبلـ حاؿ
اػبطبة.
كذلك صبلة العيد :
حكمها ووقتها ،وإذ ا ٓب يعلم إال بعد خروج الوقت ،وشروط وجوهبا ،ما يشَبط لصحتها من العدد
واالستيطاف ،وحكم من فاتتو الصبلة أو بعضها ،وأين تؤدى؟ والٍب تؤخر من صبلة العيدين والٍب تقدـ،
والٍب يأكل قبلها والٍب ال يأكل ،والتكبّب الزوائد فيو والصبلة ،وما يقوؿ بْب كل تكبّبتْب ،وما يقرأ ُب صبلة
العيد ،وخطبة العيد ومقدارىا ،والتكبّب اؼبطلق والتكبّب اؼبقيد.
وصبلة الكسوؼ:
وسببها وتطويلها وكوف كل ركعة أطوؿ من الٍب قبلها وكل ركن.
وصبلة االستسقاء:
وسببها وصفتها ،وأين تؤدى؟ وماذا يتقدمها من اؼبواعظ واألعماؿ الصاغبة؟ وصفة من ىبرج إليها،
وم ن يستحب خروجو ومن ال يستحب ،وما يستحب ُب اػبطبتْب أو ُب اػبطبة ،وأنو يدعو فيها دبا ورد
وذكر بعض األدعية ،نعرؼ أف من ىذا أىداؼ الشريعة اإلسبلمية جاءت لكل اؼبصاّب ،وشرعية ىذه
الصبلة الٍب ىي صبلة االستسقاء؛ ألجل إزالة الضرر عن اؼبسلم.
اؼبسلم ،اؼبسلمْب قد يعم هم أو ىبصهم ضرر كقحط أو جدب أو كبو ذلك ،وتأٓب بعض اؼبسلمْب تأٓب
عبميعهم فإذا كاف القحط ُب جهة من الببلد ،فإف اعبميع كلهم يؤدوف صبلة االستسقاء ،ولو كاف بعضهم
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ليس عنده قحط وذلك؛ ألف مصيبتهم واحدة؛ ولذلك يشاىد أهنا تكثر األمطار ُب جهة وزبف ُب جهة
فيستغيثوف كلهم ويستسقوف رهبم ،وىذا وبقق قولو

 

مثل اؼبؤمنْب ُب توادىم وتراضبهم وتعاطفهم

كمثل اعبسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اعبسد بالسهر واغبمى . 

كتاب الجنائز
ما ينب ي للمسلم من لدف المرض إلى الوفاة
واآلف نقرأ ُب اؼبًب.
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى هلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو
أصبعْب

قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-كتاب اعبنائز :ترؾ الدواء أفضل ،وسن استعداد للموت ،وإكثار من ذكره،
وعيادة مسلم غّب مبتدع ،وتذكّبه التوبة والوصية ،فإذا نزؿ بو سن تعاىد بل حلقو دباء أو شراب وتندية
شفتيو وتلقينو :ال إلو إال اهلل مرة ،وال يزاد على ثبلث إال أف يتكلم فيعاد برفق ،وقراءة الفاربة ويس عنده،
وتوجيهو إٔب القبلة ،وإذا مات تغميض عينيو وشد غبييو ،وتليْب مفاصلو ،وخلع ثيابو ،وسَبه بثوب ووضع

حديدة أو كبوىا على بطنو ،وجعلو على سرير غسلو متوجها منحدرا رجليو وإسراع ذبهيزه وهبب ُب كبو
تفريق وصيتو وقضاء دينو.
بسم اهلل ،اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ،أغبق كتاب اعبنائز بالصبلة؛
ألف أىم ما يعمل مع اؼبيت الصبلة عليو ،واظبها صبلة ،ولو ٓب يبكن فيها ركوع وسجود؛ ألف فيها قياـ
وقراءة وتكبّبات وربرًن وتسليم ،فأشبهت الصبلة؛ وألنو يشَبط ؽبا الطهارة واستقباؿ القبلة وسَب العورة
وكبو ذلك ،فأصبحت من جنس الصبلة ،وؼبا كاف كذلك ذكروا ىذا الكتاب كتاب اعبنائز بعد كتاب
الصبلة ،وذكروا ما يتعلق باعبنائز وإف ٓب يكن من جنس الصبلة.
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فأوال :ترؾ ال تداوي ىل ىو أفضل أـ فعلها؟ يقولوف :من كاف قوي القلب وقوي الصرب ،ويأمن أف ال
يفجع ،وال يشتكي وال يتضجر ويػتأٓب ويتأوه ،يثق من نفسو بأنو يرضى بقضاء اهلل وبقدره فإف ترؾ الدواء
أفضل توكبل على اهلل -تعأب -كما ُب حديث سبعْب ألفا  ال يسَبقوف وال يكتووف وال يتطّبوف وعلى
رهبم يتوكلوف  ومع ذلك فإف فعل الدواء جائز ودليلو قولو   تداووا عباد اهلل وال تتداووا حبراـ . 
وقولو  :ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء علمو من علمو وجهلو من جهلو  وَب حديث أنو



قاؿ  :الشفاء ُب ثبلثُ :ب شرطة ؿبجم وكية نار ولعقة عسل  يعِب أف فيها أو أف ىذه أقرب إٔب
الشفاء ،وال ينفي وجود الشفاء ُب غّبىا ،فهو دليل على إباحة التداوي ،فالتداوي عبلج األمراض مباح،
وإذا كاف اإلنساف يريد التوكل فإنو يتداوى وىو مع ذلك معتقد أف ربو -سبحانو -ىو الذي أنزؿ الداء،
وىو الذي أنزؿ الدواء ،وىو الذي أمر بالعبلج وأباحو كما أمر بالغذاء ،الغذاء األكل والشرب لدفع أٓب
اعبوع والعطش وما أشبو ذلك ،فعلى ىذا يكوف الدواء مباحا.
وال يناَب التوكل إذا علم بأف اهلل -تعأب -مسبب األسباب .يقوؿ :يسن االستعداد للموت :االستعداد
لو ىو عمل الصاغبات،األعماؿ الصاغبة ،كاف كثّب من السلف يعملوف من األعماؿ الصاغبة ما ال مزيد
عليو حٌب لو قيل ألحدىم :إنك سبوت الليلة أو غدا لن يكوف ىناؾ ما يزيد بو ُب عملو؛ ألنو عامل بكل
ما يستطيعو وما يقدر عليو ،فاالستعداد لو ىو أف يعمل األعماؿ الصاغبة ويَبؾ السيئات ويتوب دائما
وهبدد التوبة ُب صباح وُب كل مساء حٌب إذا جاءه اؼبوت.
إذا ىو مستعد ال يقوؿ:

          

.          
يسن اإلكثار من ذكره ،وُب حديث صحيح عند الَبمذي وغّبه قاؿ   أكثروا ذكر ىاذـ اللذات


ىكذا ضبطوه بالذاؿ



أكثروا ذكر ىاذـ اللذات



يعِب :مكدرىا أي :أنو ما ذكر ُب قليل إال

كثره وال ُب كثّب إال قللو ،إذا أكثر من ذكره ،فإف ذكره يزىده ُب الدنيا ،ويزىده ُب األمتعة والدنيا وما
عليها ويرغبو ُب القناعة ،يقنعو دبا أعطاه اهلل ولو كاف قليبل ،وكذلك إذا كاف ذا ثروة وذا أمواؿ وكبوىاٍ ،ب
تذكر اؼبوت علم أنو ذاىب وتارؾ ىذه الدنيا كلها وأنو ليس لو إال ما قدـ فيحرص على أف يقدـ.
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تسن عيادة المسلم غير المبتدع:
تسن العيادة :ىي زيارتو ُب حاؿ مرضو؛ ألنو ؿببوس قد حبسو اؼبرض ،فهو وبب من إخوانو وأصدقائو
أف يعودوه ،فإذا عادوه دعوا لو وذكروه ،وحثوه على الصرب ،وحثوه على التوبة ،وحثوه على الوصية ،كتابة
وصيتو وما عنده ،ونفثوا لو ُب أجلو ،إذا زاروه فإهنم يقولوف لو :أبشر بالعافية وبالشفاء فإف فرج اهلل قريب
وإف اهلل -تعأب -يثيبك على صربؾ ،وإف اؼبؤمن مبتلى،



وإف أشد الناس ببلء األنبياءٍ ،ب األمثل

فاألمثل   وأف اهلل إذا أحب قوما ابتبلىم . 
زيارتو ُب حاؿ مرضو وحاؿ احتباسو ففيها أجر كبّب ورد فيها أحاديث كثّبة مذكورة ُب كتب اآلداب .
وال يسن زيارة مبتدع وصاحب البدعة سواء كانت بدعة اعتقادية ،كاؼبعتزٕب والرافضي والقبوري
واؼبتصوؼ الغإب ُب التصوؼ وكبوىم ،أو بدعة عملية ،كالذين يبتدعوف أعماال زائدة على الشرع ،مثل
بدعة اؼبولد وبدعة الرغائب ،وما أشبهها،إذا كاف فبن يرى ىذه البدع ،وأشدىا ما يقرب من الشرؾ كبدعة
اؼبشركْب الذين يغلوف ُب األموات ويدعوهنم من دوف اهلل فبل هبوز عيادهتم ،وإذا زاره ونفث لو ُب األجل
فإف ذلك ال يرد قدره وال يغّب شيئا ،يقوؿ لو :سوؼ تشفى -إف شاء اهلل -ومثل ما قاؿ النيب  لسعد ؼبا
زاره :لعلك أف تشفى حٌب ينفع اهلل بك قوما ويضر بك آخرين.
التذكّب ُب التوبة :التوبة على اإلنساف أف هبددىا ُب كل صباح ومساء ،فإف اهلل يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
الوصية واجبة أف على اإلنساف ،إذا كاف عنده شيء أف يبادر بكتابتها ،وليس كتابة الوصية مقاربة
ألجل أو مباعدة لو ،فيبادر بكتابة وصيتو ،ولو كاف صحيحا قويا وفيها أحاديث.
فإذا نزؿ بو سن تعاىد بل حلقو دباء أو شراب وتندية شفتيو ،وذلك يسهل عليو الكبلـ إذا بل حلقو
سهل عليو أف ينطق بالشهادة مثبل ،كذلك إذا بلت شفتاه يسهل عليو أف يتكلم دبا يريد أف يوصي بو.
وتلقينو ال إلو إال اهلل مرة وال يزاد على ثبلثة إال أف يتكلم فيعاد تلقينو برفق ،ثبت ُب اغبديث قولو


لقنوا موتاكم ال إلو إال اهلل





ويراد هبم احملتضر الذي حضره األجل ،يلقن برفق حٌب ال يضجر

ويكرىها؛ ألنو ُب حالة شدةُ،ب حالة النزع ىو ُب حالة شدة وُب حالة أٓب شديد فبل يشدد عليو ،يلقن
برفق يقاؿ :قل :ال إلو إال اهلل أو يذكر عنده كلمة ال إلو إال اهلل وال يكرر أكثر من ثبلث.
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فإف تكلم بعدىا يعاد تلقينو برفق وال يكلف الشيء الذي ال يستطيعو وقراءة الفاربة ويس عنده ،أما
سورة يس ورد فيها حديث مذكورة ُب السنن



اقرءوا على مواتكم يس



الفاربة ذكر ذلك ُب سبل السبلـ ،واستحب أيضا بعضهم قراءة سورة اؼبلك

استحب بعضهم قراءة

   

  واستحب أيضا قراءة البقرة ،ولكن لعل ىذه وقائع دوف أف يكوف ىناؾ نص كأنو وقع أف بعض
الصحابة أو بعض العلماء أف قاؿ اقرءوا عليو سورة البقرة ،وآخر قاؿ :اقرءوا الفاربة وآخر قاؿ :اؼبلك.
ولك ن النص ما ورد إال ُب سورة يس ،ولعل سبب اختيار يس ما فيها من البشارة مثل قولو -تعأب:-


          ومثل قولو -تعأب:-

   

      فإف ُب ىذا ما يقوي قلبو.
أما توجيهو إٔب القبلة فهو أف هبعل على جنبو األيبن ووجو إٔب القبلة أيا كانت جهة القبلة ،فإف شق
ذلك فإنو يكوف على ظهره ويرفع رأسو حٌب يكوف وجهو إٔب القبلة وتكوف رجبله إٔب جهة القبلة ليكوف
مقابل وجهو للقبلة ،واختلف ُب حكم ذلك أنكره بعضهم كسعيد بن اؼبسيب ،واستحبو بعضهم كحذيفة
حيث قاؿ" :وجهوين" واستدلوا حبديث  :قبلتكم أحياء وأمواتا  فهو مستحب.
وإذا مات يسن تغميض عينيو وشد غبييو وتليْب مفاصلو وخلع ثيابو وسَبه بثوب ووضع حديدة أو
كبوىا على بطنو ،وجعلو على سرير غسلو متوجها منحدرا كبو رجليو.
تغميض عينيو :ورد فيو حديث أنو -عليو السبلـ -قاؿ  :إف الروح إذا قبض تبعو البصر  فيسن
أف إذا رأوا أنو قد نزؿ بو أف يغمض عينيو وذلك؛ ألنو إذا مات وىي مفتوحة بقيت مفتوحة دائما ،وُب
ذلك شيء من تشويو مظهره وصورتو فيغمضها الذين وبضروف فيغمضوهنا.
وأما شد غبييو فمخافة أف يبقى فمو مفتوحا حالة غسلو وحالة ذبهيزه ،فيشد حٌب ينطبق فمو مع
أسنانو.
وأما تليْب مفاصلو ،فاغبكمة ُب ذلك أف تلْب عند الغسل وذلك بأف يبد يدهٍ ،ب يثنيها ويبد منكبوٍ ،ب
يثنيو ،وىكذا يفعل بيده األخرى ،وكذلك أيضا رجليو بأف يقلب رجلو يثنيهاٍ ،ب يبدىا مرتْب أو ثبلثا حٌب
تلْب عند الغسل.
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خلع ثيابو يعِب :الثياب الٍب مات هبا يسن أف زبلع ساعة ما يبوت ،ويسَب برداء أو كبوه،ثوب يعِب:
كرداء يسَبه ذكروا



أنو



ؼبا مات سَبوه بثوب حربة



وأما وضع اغبديدة على بطنو يوضع على

بطنو شيء ثقيل؛ ألنو عادة يربو وينتفخ ،فتوضع ىذه حٌب ال ينتفخ بعد موتو بل ترصو ىذه اغبديدة أو
خشبة أو كبو ذلك ،بعضهم هبعل عليو مصحف وال أصل لذلك ،ولو قالوا :إنو فيو الربكة أو كبو ذلك،
األؤب أف يتبع الدليل وال دليل على استحباب وضع اؼبصحف على بطنو.
وضعو على سرير غسلو يعِب :يبادر فيوضع على سرير غسلو إذا تيسر ذلك ،إذا تيسر بعد موتو مباشرة
أف يوضع على السرير الذي يغسل عليو ،متوجها يعِب موجها وجهو إٔب القبلة ،منحدرا كبو رجليو ،يعِب:
يوضع أو يرفع جهة رأسو وزبفض جهة رجليو حٌب إذا خرج منو شيء ينحدر وال يلوث بقية بدنو.
يسن اإلسراع ُب ذبهيزه ،ورد فيو قولو

 

ال ينبغي عبيفة مسلم أف رببس بْب ظهراين أىلو



يعِب :أف إبقائو عندىم بدوف ذبهيز وىو ميت ال فائدة فيو ليس لو إال أف هبهز ويدفن قبل أف يتغّب وينًب؛
ألنو يسرع عادة إليو التغّب فيبادروف بتجهيزه .

يستثُب من ذلك إذا مات فجأة ـبافة أهنا ِغشية غلبت عليو ،وأنو سوؼ يصحو ويفيق ،فأما إذا ربقق

بأنو مات وخرجت روحو فاإلسراع ُب ذبهيزه أؤب.
كذلك اإلسراع بتفريق وصيتو وقضاء دينو يتعلق ىذا بأوليائو،إنفاذ وصيتو ،إذا أوصى تنفذ وصيتو سواء
وصية مالية ُب مالو مثبل ،أو وصية بإببلغ شيء أو كبوه ،كذلك اإلسراع ُب إبراء ذمتو من الدين ورد
ضى
حديث  نفس اؼبؤمن معلقة بدينو حٌب يُػ ْق َ



فيسارعوف ُب قضاء دينو حٌب يريح بدنو من ذلك،

ورد فيو حديث  أنو  أوٌب برحل فقاؿ :ىل عليو دين؟ قالوا :ديناراف فقاؿ :صلوا عليو فقاؿ أبو قتادة:
نبا علي ،فسألو بعد ذلك ىل قضيتهما؟ قاؿ :نعم .قاؿ :اآلف بردت عليو جلدتو  فيسارعوف ُب قضاء
دينو بقدر االستطاعة ،فإذا كاف عليو دين وىم عاجزوف فإهنم معذوروف:
ذبهيز اؼبيت من فروض الكفاية ،وتغسيلو يلزـ من علم حبالو فهو من فروض الكفاية ،كذلك تكفينو
وضبلو والصبلة عليو ودفنو ،كل ىذه من فروض الكفاية لو تركوه وىم عاؼبوف بذلك ألشبوا ،يعِب :بسبب أهنم
فرطوا ُب شيء واجب عليهم دينيا يأٍب كل من علم بأنو دفن مثبل ببل غسل أو كبو ذلك ،واعباىلوف عليهم
أف يتعلموا.
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يقع كثّبا من البوادي أهنم هبهلوف اغبكم ،فإذا مات اؼبيت حفروا لو حفرة كأنو جيفة حيواف ودفنوه
فيها بدوف تغسيل وبدوف تكفْب وبدوف صبلة عليو ،وال شك أف ىذا حراـ على من يعلم اغبكم وأف
عليهم أف يتعلموا.
فصل في غسل الميت
فصل :وإذا أخذ ُب غسلو سَب عورتو ،وسن سَب كلو عن العيوف ،وكره حضور غّب معْبٍ ،ب نوى وظبى
ونبا كفى غسل حيٍ ،ب يرفع رأس غّب حامل إٔب قرب جلوس ،ويعصر بطنو برفق ،ويكثر اؼباء حينئذٍ ،ب
يلف على يده خرقة فينجيو هبا ،وحرـ مس عورة من لو سبعٍ ،ب يدخل إصبعيو وعليها خرقة مبلولة ُب فمو
فيمسح أسنانو وُب منخريو فينظفهما ببل إدخاؿ ماءٍ ،ب يوضئو ويغسل رأسو وغبيتو برغوة السدر وبطنو
بتفلوٍ ،ب عليو يفيض اؼباء ،وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنو ،فإف ٓب ينق زاد حٌب ينقي،
وكره اقتصار على مرة وماء حار وخبلؿ وأشناف ببل حاجة ،وتسريح شعره ،وسن كافور وسدر ُب األخّبة،
وخضاب شعره وقص شارب وتقليم أظافر إف طاؿ وتنشيف ،وهبنب ؿبرـ مات ما هبنب ُب حياتو وسقط
ألربعة أشهر كمولود حي ،وإذا تعذر غسل ميت يبم .
أوؿ شيء يبدأ بو ت سيلو ,فأوال ذكرنا أهنا تنزع ثيابو اؼبعتادة وأنو يسَب بثوب ،فإذا بدءوا بتغسيلو
وضعوا على عورتو سَبة تسَب ما بْب السرة إٔب الركبة ،ووضعوه على سريره وبدءوا ُب التغسيل ،كذلك أيضا
يسَب عن العيوف ،وذلك بأف هبعل ُب داخل غرفة مثبل مغلقة األبواب والنوافذ ال يراه أحد إال الذين يتولوف
تغسيلو ،يسَب وال هبوز أف يغسل أماـ الناس ،ويتأكد أف يكوف ربت سقف ،وهبوز إذا كانوا ٓب هبدوا مثبل
مكاف مسقفا فغسلوه دبكاف مكشوؼ السقف ،ولكن األؤب أف يكوف ُب ؿبل مستور ،يكره أف وبضره إال
أىل التجهيز :الذي يدلكو مث بل ،والذي يصب عليو والذي يعلمهم بأف يقوؿ :افعلوا كذا وكذا ،يعِب:
الذين يسعوف ُب ذبهيزه ،وىم الذين وبضرونو وال هبوز أف وبضره غّبىم لعدـ اغباجة إٔب ذلك
أوال  :ال بد من النية ينوي تغسيلو ذلك الذي يتواله.
ثانيا :يسمي يقوؿ :بسم اهلل وذلك؛ ألنو ينوي رفع حدثو كأحد عنو .النية والتسمية مثل اغتساؿ
اغبي ،قد عرفنا أف التسمية فيها خبلؼ ،وأف اؼبشهور أهنا واجبة ،وأف النية شرط يعِبُ :ب اغتساؿ اغبي من
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بعد ما ينوي يرفع رأسو إٔب قرب اعبلوس ،ويعصر بطنو برفق؛ ليخرج ما كاف متهيئا للخروج ،يعِب :قد
يكوف ُب بطنو شيء إذا عصر بطنو برفق خرج فيبدءوف برفع رأسو ويعصر بطنو ،ولكن ال يعصره شديدا
ـبافة أف زبرج أمعاؤه ،بل يعصر ذلك برفق ،ويكثر صب اؼباء حينئذ ـبافة أف ىبرج منو شيء لو رائحة.
فإذا أكثروا من صب اؼباء فإف اػبارج وبملو اؼباء بسرعة ،يستثُب من ذلك اغبامل فبل يرفع رأسها وال
يعصر بطنه ا وذلك؛ ألنو قد يسبب مثبل خروج اغبمل أو انشقاؽ البطن أو كبو ذلك ،بعدما يريد أف
يغسل ،أف يغسلو يبدأ فيلف على يده خرقة أو ليفة ،فهذه اػبرقة أو الليفة ينجيو هبا ،يغسل بذلك فرجيو،
يدخل يده من ربت الستارة ،فيغسل قبلو ودبره وما حوؿ ذلك ربت السَبة ويصب اؼباء ربتها ،وال
يكشفها ،وال وبل أف ينظر إٔب عورة مكلف ،وىو الذي قد بلغ عشر سنْب أو فوقها ،فبل تكشف عورتو،
يدخل يده ربت السَبة ويصب اؼباء أو يدلكو ويده عليها ىذه اللفافة من خرقة أو كبوىا.
وبرـ مس عورة من لو سبع سنْب ،يعِب :من ًب لو سبع سنْب وبرـ مس عورتو ونبا الفرجافٍ ،ب كذلك
أيضا ينظف فمو ومنخريو ،وال يدخلهما اؼباء ال يدخل اؼباء ُب فمو كمضمضة ـبافة أف يصل اؼباء إٔب
جوفو فيحرؾ النجاسة ،وكذلك ُب أنفو ،وإمبا يلف على إصبعو مثبل خرقةٍ ،ب ينظف أسنانو وينظف لثتو،
يبل اػبرقة فينظف هبا أسنانو وفمو وكبو ذلك ،وكذلك منخريو وال يدخلهما اؼباء ،ويدخل إصبعيو أو واحدا
عليو خرقة مبلولة ُب الفم فيمسح أسنانو وُب منخريو فينظفهما وال يدخلهما اؼباء.
ٍب يبدأ بأعضاء الوضوء ينوي وضوءه ،فيغسل وجهو كما يغسل وجهو اؼبتوضئٍ ،ب يغسل ذراعيوٍ ،ب
يبسح برأسوٍ ،ب يغسل رجليو ،ويكوف كأنو وضوء اغبي ،إف ىذا أوؿ ما يبدأ بو أف يوضئوٍ ،ب بعدما يوضئو
ينوي غسلو ،فيبدأ بغسل رأسو دلك رأسو ،والرأس عادة بو شعر ،والشعر وبتاج إٔب ذلك ،وغالبا أف يكوف
فيو شيء من الوسخ؛ فؤلجل ذلك قالوا :يغسل برغوة السدر ،فكانوا هبعلوف السدر مثبل ُب طست أو ُب
إناء كبّبٍ ،ب ىبفضونو إٔب أف يكوف لو رغوة فيأخذوف ىذه الرغوة ويغسلوف هبا الشعر يدلكوف الشعر ،وال
يأخذوف منو حثالة السدر ،قد تدخل بْب الشعر فيكتفوف بغسلو بالرغوة ،وكذلك اللحية يغسلها برغوة
السدر حٌب ال يدخل بينها حبات من حثالة ورؽ السدر.
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السدر اؼبعروؼ ورقو إذا يبس يسحق سحقا جيدا حٌب يكوف ناعما كالدقيقٍ ،ب يقوـ مقاـ الصابوف،
يعِب :تغسل بو األواين فينظفها ،وينظف اعبلد ،وينظف الثياب ،يقوـ مقاـ الصابوف ،فهو من صبلة
اؼبنظفات يستعمل ُب غسل اؼبيت كما أهنم كانوا يستعملونو أيضا ُب غسل اغبي.
ُب حديث أـ سلمة



ؼبا كانت حادة على زوجها كانت تغسل رأسها بشيء من اؼبزيل فأمرىا أف

تغسل رأسها بالسدر بدؿ األشناف



ذكر أف األشناف يشب الوجو ،فقاؿ:



اغسليو بالسدر



يعُب :رأسها عندما ربتاج إٔب اغتساؿ من حيض أو كبوه ،فالسدر من صبلة اؼبنظفات ،فيغسل رأسو وغبيتو
برغوة السدر ويغسل بدنو بثفل السدر بثفالتو ،يعِب :حثالتو وبقية اؼباء الذي اختلط بو.
والعادة أف اؼباء يكتسب قوة من ىذا السدر فيكوف فيو قوة تنظيف ،يعِب :قد يؤخذ ملء ىذا الكأس
من السدر فيصب ُب طست يسع مثبل عشرين لَبا أو كبوه ،ويكفي فيو ىذا اؼبقدار فيغسل بو الرأس
ويغسل بو البدف بثفالتو ودبائو ،بعد ذلك يغسل بقية بدنو ،ويسن التثليث :أف يغسلو ثبلثا ،والتيامن :أف
يبدأ بشقة األيبن ،يبدأ من رأسو مثبل ،فيغسل شقو األيبن الذي ىو عنقو مثبل ،ويبدأ بيده اليمُب مثبل
وجنبو األيبن الذي أمامو وخلفو وفخذه إٔب قدموٍ ،ب بعد ذلك يقلبو ويغسل جنبو األيسر.
يعِب :يصب اؼباء أو يدلكو  ،ويلف أيضا على يده خرقة أخرى يدلك هبا جسده ،أو ليفة أو كبوىا
حٌب ال يبس بشرتو بيده ،بل بواسطة ىذه اللفافة وكبوىا ،فإذا غسلو ثبلثا اكتفى بذلك ،وذبزئ واحدة
منظفة ،ويبر يده ُب كل مرة على بطنو ،يعِب :يعصر بطنو عصرا خفيفا حٌب ىبرج منها ما ىو مستعد
للخروج من ال نجاسات وكبوىا ،فإذا كاف عليو وسخ شديد احتيج إٔب تكرار الغسل فيزاد ،يزاد على
الثبلث ،ولكن يسن أف يكوف وترا غبديث أـ عطية أنو  قاؿ:



اغسلنها ثبلثا أو طبسا أو سبعا أو

أكثر من ذلك إف رأيًب ذلك دباء وسدر واجعلن ُب الغسلة األخّبة كافورا  فالقطع على وتر أفضل ،إذا
احتاج إٔب غسلة رابعة أضافوا إليها خامسة ،فإف احتاج إٔب ست أضافوا إليها سابعة ،كل غسلة يبدءوف من
أعبله يصبوف اؼباء وىم يدلكونو إٔب رجليوٍ ،ب يكره أف يقتصر على غسلو واحدة مع إجزائها ،الغسلة
الواحدة ؾبزئة ،ولكن األفضل أال ينقص عن ثبلث.
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يستعمل اؼباء اغبار واألشناف عند اغباجة إليو ،اؼباء اغبار قد يكوف أقوى ُب التنظيف ،فإذا احتيج إليو
استعمل ،وإف ٓب وبتج إليو فبل يستعمل ؼباذا ؟؛ ألنو يرخي األعضاء مثبل فبل وبتاج إليو سيما إذا كاف
شديدا إال عند اغباجة إٔب التنظيف بو.
الخبلؿ :زبليل األسناف بعود أو ينحوه إذا احتيج إٔب ذلك وإال فبل .
فاألشناف  :ىو ورؽ شجر ،شجر من شجر البوادي شبيو باغبنوط يؤخذ زىرهٍ ،ب هبفف وييبسٍ ،ب
يسحق ويقوـ مقاـ الصابوف ،يعِب :ينظف يكوف لو قوة ُب التنظيف فيستعمل ،فإذا ٓب يكن ىناؾ حاجة
فبل يستعمل ويكتفى بالسدر.
إذا كاف عليو شعر مثبل أو على اؼب رأة شعر طويل فإنو يسرح دبشط أو كبوهٍ ،ب ذكرت أـ عطية أهنم
جعلوا قروف رأسها ثبلثة قروف وألقوه خلفها ،يعِب :القرف ىو الضفّبة جعلوه ثبلث ضفائر فإذا كاف على
الرجل مثبل شعر طويل فإنو يسرح باؼبشط أو كبوه حٌب ينظف.
وذكرنا أنو



قاؿ ألـ عطية:



واجعلن ُب الغسلة األخّبة كافورا



معروؼ ىذا الكافور يوجد

عند العطارين وكبوىم ُب يعِب :شيء أبيض يسحقٍ ،ب ىبلط باؼباء ُب الغسلة األخّبة ،وفائدتو أنو يصلب
األعضاء ،ويصلب البشرة ،وىبلط مع السدر ،ومعلوـ أيضا أنو بعد السدر وبتاج إٕب غسلة أخرى حٌب
تنظف أثر ذلك ولزوجتو.
كذلك أيضا خضاب الشعر ،الصحيح أنو ال حاجة إليو وذلك؛ ألنو يفعل ُب الدنيا اؼبرأة زبضب
شعرىا يعِب حبناء أو كبوه للجماؿ ،فأما بعد اؼبوت فبل حاجة إٔب زبضيبو ،وإذا كاف شارب الرجل طويبل أو
أظفاره فإنو يقص الشارب وتقلم األظفار وذلك؛ ألنو من سباـ اعبماؿ ،وكذلك أيضا ينشف بعدما يغسل
ينشف بثوب أو بنحوه إال إذا كاف ؿبرماً هبنب احملرـ ما هبنب ُب حياتو يعِب أنو ال يقرب طيبا وال يغطى
رأسو يعِبُ :ب حاؿ موتو لقولو



اغسلوه دباء وسدر وكفنوه بثوبيو وال ربنطوه وال زبمروا رأسو فإنو

يبعث يوـ القيامة ملبياً  وهبنب احملرـ ما هبنب ُب حياتو.
السقط الذي عمره دوف أربع أشهر:
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الصحيح أنو ال يكفن ،ولكن مثبل يلف ويدفن ُب مكاف طاىر وليس لو حكم اإلنساف ،فإذا ًب لو
أربعة أشهر فإنو يعامل كاغبي يعِب يغسل ويكفن ويصلى عليو ويدعى لوالديو كما لو ولد حيا ،فأما ما دوف
أربعة أشهر فإنو ال حكم لو.
يقوؿ :ورد ُب اغبديث أنو -عليو السبلـ -قاؿ  :ظبوا أسقاطكم فإهنم شفعاؤكم  يعُب :السقط
الذي ًب أربعة أشهر يسمى ويعمل معو كما يعمل مع اؼبولود حياً.
يقولوف :إف تعذر غسلو فإنو ييمم؛ وذلك ألجل اؼبشقة ،فيضرب أحدىم يديو بالَباب ويبسح وجهو
ويبسح كفيو فيقوـ مقاـ ذلك ىذا الغ سل ،يبثلوف مثبل باحملَبؽ الذي إذا غسل سبزؽ غبمة فبل يستطيعوف أف
يغسلوه وكذلك من ُب بدنو كلو جروح جروح امتؤلت جلده وبشرتو كلها هبذه اعبروح حبيث إنو إذا صب
عليو اؼباء ودلك سبزؽ جلده وسبزؽ غبمو فبل يغسل واغبالة ىذه ،وىكذا أيضا ما وبصل ُب اغبوادث:
حوادث السيارات من أف كثّباً منهم بعد اغبادث يكوف قد سبزؽ أشبلء وتقطعت أعضاؤه فبل يستطيعوف أف
يغسلوه ،فيغسل ما يقدروف عليو من ذلك ويلفوف بعضو إٕب بعض .
تكفين الميت
وسن تكفْب رجل ُب ثبلث لفائف بيض بعد تبخّبىا ،وهبعل اغبنوط فيما بينها ،ومنو بقطن بْب إلييو
والباقي عل ى منافذ وجهو ومواضع سجودهٍ ،ب يرد طرؼ العلياء من اعبانب األيسر على شقو األيبنٍ ،ب
األيبن على األيسرٍ ،ب الثانية والثالثة كذلك ،وهبعل أكثر الفاضل عند رأسو ،وسن المرأة طبسة أثواب :إزار
وطبار وقميص ولفافتاف ،وصغّبة قميص ولفافتاف ،والواجب ثوب يسَب صبيع اؼبيت.
يقوؿ :التكفين:
يسن تكفْب الرجل ُب ثبلث لفائف بيض ثبت ُب حديث عائشة قالت  :كفن رسوؿ ُ ب ثبلثة
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة



ثبلث لفائف :خرؽ ،كل خرقة مثبل طوؿ اؼبيت

وزيادة طرؼ فوؽ رأسو وخلف رجليو ،إف ىذه الثبلث الفائف يوضع بعضها فوؽ بعض توضع كل لفافة
فوؽ األخرى وتبخر يعِب :بالطيب وهبعل بينها حنوط.
الحنوط:
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ىو عبارة عن أخبلط من الطيب من اؼبسك ومن الروباف ،ومن أنواع الطيب ذبعل وزبلط صبيعاٍ ،ب تذر
فوؽ اللفافة األؤب وفوؽ الثانية وفوؽ الثالثةٍ ،ب هبعل اؼبيت فوقها قلنا :إف اغبنوط ؾبموعة من األطياب:
من مسك ومن ورد ومن روباف وأنواع من الطيب ،ذبمع وتسحقٍ ،ب توضع ُب قارورة أو كبوىا عندما
يريدوف تكفْب اؼبيت وبنطونو بعدما يتم تغسلو ،فيجعل أوال على اللفائف اللفافة األؤب مثبل يذر فوقهاٍ ،ب
توضع عليها اللفافة الثانية ويذر فوقهاٍ ،ب اللفافة الثالثة ،يؤخذ من ىذا اغبنوط أيضا ُب قطن يعِب حنوط
ُب قطن هبعل بْب أليتيوٍ ،ب يبسك على أليتيو وعلى عورتو ويشد خبرقة على ىيئة التباف مشقوقة الطرؼ
ذبمع أليتيو ومثانتو خرقو مثبل طوؽبا مَب وعرضها نصف اؼبَب ذبعل ربت أليتيوٍ ،ب زبرج بْب فخديو وسبسك
عورتو.
ٍب بعد ذلك تشق نصفْبٍ ،ب تدخل ربت جنبيو حٌب تعقد خلفو وتكوف كهيئة التباف ذبمع أليتيو
ومثانتو ،وسبسك ىذا اغبنوط الذي ُب ىذا اؼبكاف ىكذا ذكروا،والباقي من اغبنوط على منافذ وجهو أف
هبعل على عينيو مثبل وعلى منخريو وعلى أذنيو وعلى منافذ وجهو وحلقو مثبل وإبطيو وبطوف ركبتيو وبطوف
ذراع يو،على منافذ وجهو ومواضع سجوده كركبتيو وذراعيو وكبو ذلك من مواضع السجود ،عندما يوضع
على السرير فوؽ الكفن يؤخذ طرؼ اللفافة فّبد من ىناٍ ،ب الطرؼ الثانية يرد فوقوٍ ،ب ىكذا الثانية
والثالثةٍ ،ب بعد ذلك يعقد هبذه العقد الٍب ىي خرؽ من ربتها ذبعل طبس خرؽ سبسكو ،أو سبع واحدة
فوؽ الرأس ،وواحدة خلف الرجلْب ،وواحدة فوؽ الرقبة ،وواحدة فوؽ الصدر ،وواحدة فوؽ اؼبثانة ،وواحدة
على الفخذين ،وواحدة على الساقْب ،وإف احتيج إٔب أكثر فبل بأس هبعل أكثر الفاضل على رأسو ،إذا
كاف ىناؾ مثبل فاضل ُب الكفن زيادة بأف الكفن طويبل فيجعل الباقي على رأسو يلف على رأسو.
المرأة تكفن في خمسة أثواب:
إزار وطبار وقميص ولفافتْب،اإلزار ىو ما يشد بو العورة يعِب :من السرة إٕب الركبة ،خرقة تسَبىا وتعقد
على العورة.
اػبمار يلف على الرأس وعلى الوجو ،القميص عبارة عن ثوب خرقة طوؿ اؼبيت مرتْب أو كبوىا يشق
ُب نصفها مدخل للرأس فيدخل الرأس مع ىذا النصف ،وهبعل نصفها فراش ونصفها غباؼ.
اللفافتاف مثل لفافٍب الرجل ترد إحدانبا من ىنا ،والثانية من ىناٍ ،ب الثانية كذلك .
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اؼبيت يوضع على السرير بعدما توضع عليها ىذه اللفائف والصغّبة يكفي فيها قميص ولفافتاف وكذلك
أيضا اجملزي الواجب ثوب واحد يسَب صبيع اؼبيت ،ثوب واحد يسَبه من أعبله إٔب أسفلو من ذرى رأسو إٕب
رجليو ىذا ىو الواجب  ،وإمبا ذكروا ما ىو األفضل ،اػبمسة أثواب للمرأة ،والثبلثة لفائف للرجل إمبا
اختاروا ذلك؛ ألنو ىو األفضل ،وإال فاألصل أف الواحدة تكفي ذكروا بعد ذلك الصبلة عليو .
فصل في الصبلة على الميت ودفنو
فصل:وتسقط الصبلة عليو دبكلف وتسن صباعة ،وقياـ إماـ ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأةٍ ،ب
يكرب أربعا ،يقرأ بعد األؤب والتعوذ الفاربة ببل استفتاح ،ويصلي على النيب
الثالثة ،واألفضل بشيء فبا ورد ومنو:





بعد الثانية ،ويدعو بعد

اللهم اغفر غبينا وميتنا وشاىدنا وغائبنا وصغّبنا وكبّبنا وذكرنا

وأناثنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير ،اللهم من أحييتو منا فأحيو على اإلسبلـ
والسنة،





ومن توفيتو منا فتوفو عليهما ،اللهم اغفر لو وارضبو وعافو واعف عنو ،وأكرـ نزلو وأوسع

مدخلو ،واغسلو باؼباء والثلج والربد ،ونقو من الذنوب واػبطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،وأبدلو
دارا خّبا من داره وزوجا خّبا من زوجو ،وأدخلو اعبنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار ،وأفسح لو ُب
قربه ونور لو فيو . 
وإف كاف صغّبا أو ؾبنونا قاؿ " :اللهم اجعلو ذخرا لوالديو وفرطا وأجرا وشفيعا ؾبابا ،اللهم ثقل بو
موازينهما ،وأعظم بو أجورنبا ،وأغبقو بصاّب سلف اؼبؤمنْب ،واجعلو ُب كفالة إبراىيمِ ،
وقو برضبتك عذاب
اعبحيم "  ،ويقف بعد الرابعة قليبل ،ويسلم ويرفع يديو مع كل تكبّبة ،وسن تربيع ُب ضبلها وإسراع وكوف
ماش أمامها وراكب غباجة خلفها ،وقرب منها وكوف قرب غبدا.
وقوؿ مدخل :بسم اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل ،وغبده على شقو األيبن ،وهبب استقبالو القبلة ،وكره ببل
حاجة جلوس تابعها قبل وضعها ،وذبصيص قرب وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليو ،وإدخالو شيئا مستو
النار ،وتبسم وحدي ث بأمر الدنيا عنده ،وحرـ دفن اثنْب فأكثر ُب قرب إال لضرورة ،وأي قربة فعلت وجعل
ثوهبا ؼبسلم حي أو ميت نفعت.
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الصبلة على اؼبيت تسقط بواحد مكلف ،لو صلى عليو واحد رجل واحد بالغ عاقل مكلف فإهنا
تسقط عنو وإذا ترؾ ٓب يصل عليو أحد فإهنم يأشبوف ،وتسن اعبماعة يعُب هبتمعوف ،ويسن اإلكثار كثرة
اعبماعة وذلك؛ ألف كل واحد منهم يدعو لو ورد حديث



ما من مسلم يصلي عليو مائة رجل ال

يشركوف باهلل شيئا إال شفعوا فيو  وُب حديث آخر  :ما من مسلم يقوـ عليو أربعوف رجبل يسألوف
اهلل لو اؼبغفرة إال غفر لو  أو كبو ذلك ،فكثرهتم أؤب.
ورد ُب فضل الصبلة عليو أجر كبّب قاؿ   من صلى على جنازة فلو قّباط ومن تبعها حٌب تدفن
فلو قّباطاف قيل :وما القّباطاف؟ قاؿ :مثل اعببلْب العظيمْب  يعِب :من األجر كأنو حصل لو ىذا األجر
الكبّب بصبلتو على أخيو اؼبسلم ،وال شك أف ُب ىذا تأكيد الصبلة على اؼبيت ،وقد ورد أيضا أف من
حقوؽ اؼبسلم على اؼبسلم تشييعو وإتباع جنازتو إذا مات.
كانت الصبلة على األموات ُب العهد النبوي ُب البقيع ،إذا أرادوا أف يصلوا عليو ضبلوه حٌب يكونوا
عند البقيعٍ ،ب صلوا عليوٍ ،ب ضبلوه حٌب يصلوا بو إٔب قربه ما كانوا يصلوف عليو ُب اؼبساجد إال قليبل،
صلي على أيب بكر ُب
صلي على ابِب بيضاء ُب اؼبسجد ،وكذلك أيضا ذكرت أنو ُ
ذكرت عائشة أنو ُ
اؼبسجد ،وكذلك أمرت بالصبلة على عبد الرضبن بن عوؼ ُب اؼبسجد ،فدؿ على أنو هبوز الصبلة عليو
باؼبسجد ُب ىذه األزمنة أؤب وذلك؛ ألف اؼبساجد ذبمع صباعات كثّبة ،ولو ٓب يصل عليو إال الذين
يشيعونو لكانوا قليبل؛ لذا ألجل ذلك يتأكد أف ينظر اؼبسجد الذي أىلو وصباعتو كثّب فيصلى عليو فيو حٌب
يكوف ذلك أقرب إٔب شفاعتهم لو لكثرهتم.
وال بأس أيضا بإعبلف الصبلة عليو إذا كاف لو أحباب وببوف أف يصلوا عليو فيجوز اإلعبلف عنو ُب
صحيفة أو ُب إذاعة أو كبو ذلك وربديد وقت الصبلة عليو ،وكذلك أيضا اإلخبار ،ىبربوف بالصبلة عليو
ىبرب بعضهم بعضا أف فبلنا توُب ،وسوؼ يصلى عليو ُب اؼبسجد الفبلين؛ ألهنم غالبا يودوف أف يشَبكوا ُب
الصبلة عليو والدعاء لو فبل بأس باإلخبار حٌب يكثر اؼبصلوف عليو.
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.

211

أخصر المختصرات
عرفنا أف الصبلة على اؼبيت فرض كفاية ،ورد فيو األمر بقولو  صلوا على من قاؿ ال إلو إال اهلل



يعِب على كل مسلم ،ولكن ال يصلى على اؼببتدع اؼبعلن بدعتو ،وال على من وقع ُب شرؾ كالقبوريْب
وكبوىم الذين هبادلوف عن شركهم وعبادهتم لؤلموات وكبوىم.
اؼببتدعة تَبؾ الصبلة عليهم لذا كاف



ترؾ الصبلة أو ىم بَبؾ الصبلة على من عليو دين ،فكذلك

من يعلن بدعتو ويدعو إليها ،إذا علمت مثبل أنو تارؾ للصبلة ،وربققت ذلك فبل تصل عليو إذا كاف مات
وىو مصر على الَبؾ معاند ،وإذا علمت بأنو مبتدع قبوري أو رافضي أو معتزٕب ،يعِب :من غبلة اعبهمية
وكبوىم فبل تصل عليو وانصح أيضا إخوتك الذين وببوف اػبّب أال يصلوا عليو ،ال تدعو ؼبن ىو من دعاة
الضبلؿ ،وأما من ظاىره اػبّب ولو كاف عنده شيء من اؼبعاصي فإنو أؤب أف يصلى عليو.
ذىب بعض العلماء إٔب أف تارؾ الصبلة إذا كاف متكاسبل غّب جاحد أو كاف مثبل يصلي أحيانا أو
يصلي اعبمعة قالوا :ىذا أؤب أف يصلى عليو ويَبحم عليو وذلك؛ ألنو مات وىو مسلم نقوؿ :من باب
الزجر.
موقف اإلماـ إذا كاف الذي يصلي عليو فردا واحدا ،أو إذا كاف ىناؾ إماـ فإنو يقف عند صدر الرجل
وقيل :عند رأسو والرأس والصدر متقارباف ،يكوف وقوفو عند الصدر ،وقد يسَب الرقبة والرأس ،وذلك ليدعو
لو فإنو أؤب بأف يوقف عند ذلك ،أما اؼبرأة فإنو يقف عند وسطها أي :عند عورهتا يعِب :ىكذا ورد ُب
اغبديث ُب موقف الرجل مع اؼبوقف من الرجل واؼبوقف من اؼبرأة.
التكبّبات على اعبنائز أربع تكبّبات ،لكن هبوز إف زاد اؼبناسبة الزيادة عليها فقد روي أف التكبّب طبسا
وروي ستا وأكثر ما روي سبعا ،ثبت ُب صحيح البخاري أف عليا   كرب على سهل بن حنيف ستا
وقاؿ :إنو بدري



أي :أف لو ميزة ولو فضيلة وىو كونو من أىل بدر يعِب من حضر غزوة بدر فرأى

بذلك العلماء أف صاحب الفضل يزاد عليو أي هبوز أف يكرب عليو طبس أو ست أو سبع ،ولكن اؼبتقرر
واؼبعتاد واألكثر أربع تكبّبات.
بعد التكبّبة األؤب :يقرأ الفاربة ببل استفتاح ال يستفتح " بسبحانك اللهم" وال بػ "اللهم باعد بيننا
وبْب خ طايانا" بل يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاربة ،واختلفوا ىل يزيد عليها؟ روي ُب بعض األحاديث أنو قرأ
الفاربة وسورة ،وأنكر بعضهم ذكر السورة رواىا البيهقي ،وقاؿ :ذكر السورة غّب ؿبفوظ ،وناقشو بعض
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اؼبتأخرين ،وذكروا أنو ؿبفوظ ،وأنو مروي من طرؽ ثابتة ،وبكل حاؿ ٓب تذكر السورة ُب الكتب الصحيحة،
فإف زادىا فبل بأس.
بعد التكبّبة الثانية :الصبلة على النيب  نصف التشهد ،اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد كما صليت
على آؿ إبراىيم إنك ضبيد ؾبيد ،وبارؾ على ؿبمد وآؿ ؿبمد كما باركت على آؿ إبراىيم ،وإف شاء قاؿ:
على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك ضبيد ؾبيد.
بعد التكبّبة الثالثة :الدعاء للميت ،ويسن أف يدعو دبا ورد ،ذكر اؼبؤلف ىذا الدعاء؛ ألنو مأثور ووارد،
الدعاء العاـ والدعاء اػباص ،الدعاء العاـ قولو:



اللهم اغفر غبينا وميتنا …إْب



والدعاء اػباص

قولو  :اللهم اغفر لو وارضبو وعافو واعف عنو …إْب  كما ُب حديث مالك بن عوؼ ،األحاديث
ُب األدعية مأثورة وصحيحة ومشتهرة أنو يدعى للميت ،وهبوز الدعاء بغّب ما ىو ورد ،فقد روى أبو داود
قوؿ النيب



إذا صليتم على اؼبيت فأخلصوا لو الدعاء



يعِب :ادعوا لو بدعاء كثّب خالص ليكوف

ذلك أقرب إٔب اإلجابة فإنو قد انقطع عملو فيحب أف يزوده إخوتو هبذه األدعية الواردة وما يلحق هبا.
روي أيضا زيادة على ىذه األدعية مثل اغبديث الذي فيو



اللهم أنت ربو وأنت خلقتو وأنت

قبضت روحو وأنت أعلم بسره وعبلنيتو جئنا شفعاء إليك فاغفر لو ،اللهم إف كاف ؿبسنا فزد ُب إحسانو
وإف كاف مسيئا فتجاوز عن و ،اللهم إنو عبدؾ وابن عبدؾ نزؿ جبوارؾ وأنت خّب منزوؿ بو وال نعلم إال خّبا،
اللهم إنك غِب عن عذابو وىو فقّب إٔب رضبتك ومغفرتك



أو ما أشبو ذلك فليس ىناؾ ربديد لعموـ

ىذا اغبديث  أخلصوا لو الدعاء  فيكثر من الدعاء دبا تيسر.
الدعاء للصغّب وغّب اؼبكلف مثل ما ورد ُب ىذا اغبديث مثل ما ورد ىنا :اللهم اجعلو ذخرا لوالديو
وفرطا وأجرا وشفيعا ؾبابا ،اللهم ثقل بو موازينهما وأعظم بو أجورنبا ،وأغبقو بصاّب سلف اؼبؤمنْب ،واجعلو
ُب كفالة إبراىيم ،وقو برضبتك عذاب اعبحيم .
الفرط ُب قولو ( :وفرطا ) ىو الذي يتقدـ الوراد ،القوـ إذا وردوا على اؼباء أرسلوا واحدا يهيئ ؽبم
اؼبورد ،ويسمونو فرطا وُب اغبديث أنو



قاؿ:



أنا فرطكم على اغبوض



وظبي الطفل فرطا؛ ألنو

يتقدـ أبويو يهيئ ؽبما اؼبدخل يعِب دخوؿ اعبنة؛ فلذلك ظبى فرطا ،والذخر الشيء الذي يدخر لآلخرة
وكبوىا والشفيع الذي يشفع ُب أبويو ،يثقل بو موازينهما؛ ألنو ورد ُب اغبديث
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فجاءه أفراطو فثقلوا ميزانو  والدعاء بكونو ُب كفالة إبراىيم ُب حديث ظبرة الذي ُب صحيح البخاري ُب
الرؤية أنو قاؿ  :ورأيت إبراىيم -عليو السبلـ -وإذا عنده خلق كثّب من أوالد اؼبسلمْب ُب كفالتو



يعِب أطفاؿ اؼبسلمْب ،يقف بعد الرابعة ىل يدعوا بعدىا أـ ال ؟.
ذكر بعضهم أنو يدعوا بعدىا ورد ُب بعض األحاديث أنو وقف وأطاؿ حٌب ظنوا أنو يكرب خامسة وال
شك أف وقوفو ال بد أف يكوف فيو دعاء ،ذكر النووي ُب رياض الصاغبْب أنو يستحب أف يقوؿ بعد الرابعة:
اللهم ال ربرم نا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا ولو ،بعد ذلك يسلم ،والصحيح أهنا تكفيو تسليمة واحدة،
وإف سلم اثنتْب فبل حرج ،اؼبعتاد أف التسليمة الواحدة وبصل هبا اػبروج.
التكبّبات مثل تكبّبات العيد زوائد يرفع يديو مع كل تكبّبة روي ذلك عن عبد اهلل بن عمر أنو كاف
يرفع يديو مع كل تكبّبة من صبلة اعبنائز ،وال شك أف ذلك دليل على أنو من السنة.
بعد ذلك ضبل اعبنازة بعدما يصلى عليها ال بد أهنا ربمل إٔب القرب ،كانوا وبملوهنا على األكتاؼ،
وهبوز ضبلها على الدابة ،وكما ُب ىذه األزمنة ربمل أيضا على السيارة وإف كانوا يستحبوف أف وبملها
أ ربعة ،وأف كل واحد وبمل مع اعبهات األربع حٌب يكوف قد ضبلها ،فيحمل مع اعبانب األيبن اؼبتقدـ
وهبعلو على كتفو األيسرٍ ،ب يتأخر ووبمل اعبانب األيبن اؼبؤخر وهبعلو على كتفو األيسرٍ ،ب ينتقل فيحمل
اعبانب اؼبقدـ األيسر وبملو على كتفو األيبنٍ ،ب اؼبؤخر األيسر وبمل على كتفو األيبن ليكوف كأنو ضبلها
كلها ،يعِب :ليكوف قد ضبلها؛ ألنو ؼبا ضبل من كل جهة ضبل ربع النعش فيكوف ضبلها كلها ،ىذا من
الَببيع ويسن الَببيع ُب ضبلها ،وأما اإلسراع فاستدلوا عليو بقولو

 

أسرعوا باعبنازة فإف تك صاغبة

فخّب تقدموهنا إليو ،وإف تك سوى ذلك فشر تضعونو عن رقابكم . 
أخذ بعضهم بظاىر اغبديث ،وقاؿ :اإلسراع ىو شدة السّب ،وإذا ضبلوىا فإهنم يسرعوف ُب ضبلها
ويسّبوف سّبا سريعا حٌب قالوا :إنو مر باعبنازة ،وكأهنا سبخض ـبضا  ،ولكن إذا كاف ذلك فيو مشقة سيما
إذا كاف اؼبكاف بعيدا فإنو ال يشقوف أو ال يكلفوف على أنفسهم ،يسّبوف سّبا ىادئا،معلوـ أهنم بالسيارات
ال يتمكنوف من اإلسراع إال السّب اؼبعتاد لشدة الزحاـ ولكثرة السيارات فيسّبوف السّب الذي يبكنهم حبسب
اتساع الطريق أو ضيقو  ،القوؿ الثاين :أف اإلسراع ُب حديث:
بالتجهيز يعِب ال رببسوىا كما ذكرنا ُب قولو





أسرعوا باعبنازة



يراد بو اإلسراع

ال ينبغي عبيفة مسلم أف رببس بْب ظهراين أىلو
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فيكوف اؼبراد :أسرعوا بتجهيزىا ويكوف قولو  :تضعونو عن رقابكم  يعِب تضعونو أي :تتخلصوف منو،
شيء أنتم ملزموف بو فتتخلصوف منو؛ ألنو ليس الكل وبملوهنا على رقاهبم ،إمبا الذي وبملها عادة أربعة أو
كبوىم.
يسن كوف اؼباشي أمامها والراكب خلفها ،وهبوز الركوب غباجة إذا كاف مثبل اؼبكاف بعيدا كانوا وبملوهنا
على الرقاب ،واألصل أيضا أنو مباح اؼبشي خلفها واؼبشي أمامها ،واألكثر واؼبعتاد أهنم يبشوف خلفها وأف
ذلك ىو العادة؛ ولذلك أو بذلك يفسر التبع ُب قولو  :ومن تبعها حٌب تدفن  دؿ على أهنم يتبعوهنا
وأهنم يكونوف خلفهاُ ،ب ىذه األزمنة أو ُب ىذه الببلد يوجد السيارات ال يتمكن من كل أحد ربقيق مراده
التقدـ والتأخر على حسب ما يتيسر ،كذلك القرب منها ،يعِب :كونو قريبا منها إذا كانت ؿبمولة ىذا أيضا
يتيسر إذا كانت ؿبمولة على األعناؽ ،وأما إذا كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبة.
اللحد أفضل من الشق:
اللحد :ىو أهنم إذا حفروا القرب ووصلوا إٔب منتهاه غبدوا لو يعِب :حفروا ُب اعبانب الذي يلي القبلة
حفروا ُب أحد جوانب القرب ما يكفي إلدخاؿ اؼبيت فيو ،أما الشق فإهنم إذا وصلوا إٔب قعره شقوا ُب وسطو
شقا بقدر اؼبيتٍ ،ب صفوا عليو اللنب صفا ،وأما اللحد فإهنم ينصبوف عليو اللنب نصبا حبيث تكوف كل لبنة
تعتمد على قعر القرب ،وتعتمد على طرؼ اللحد فينصب نصبا ُب حديث :أف سعدا قاؿ  :اغبدوا ٕب
غبدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما فعل برسوؿ اهلل  -  وفيو حديث  اللحد لنا والشق لغّبنا



وإف كاف فيو ضعف.
يقوؿ الذي يدخلو :بسم اهلل وعلى ملة رسولو اهلل ،يقوؿ ذلك عندما يدليو ،وكذلك عند الكفن
يقولوف :بسم اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل ،وذلك إشارة إٔب أهنم متبعوف ُب ذلك للسنة ،كذلك يوضع على
شقو األيبن ُب غبده ووجهو إٔب القبلة غبديث  :قبلتكم أحياء وأمواتا  يعِب الكعبة هبب أف يوجو إٔب
القبلة على شقو األيبن .يقوؿ :يكره جلوس تابعها ببل حاجة :جلوس تابعها قبل وضعها ،وقد كانوا يؤمروف
بأف يقوموا إذا رأوا اعبنازة ،إذا مرت هبم جنازة وقفوا وقوفا حٌب مرت هبم  ،مرت وىم مع النيب  جنازة
فوقف فقالوا :إهنا جنازة يهودي فقاؿ :أليست نفسا؟  وُب حديث آخر  إمبا نقوـ ىيبة للموت
أو إف للموت فزعة فكانوا يستحبوف أف يقومواٍ ،ب ىذا من باب استحباب ال أنو من باب الوجوب.
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يكره جلوس تابعها قبل وضعها بعد الدفن ،يشرع أف وبثوا قبل رأسو ثبلث حيثات وبثي على القرب
بسم اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل ثبلثا إذا تيسر لو ذلك.
يكره وقيل :وبرـ ذبصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها واؼبشي واعبلوس عليها،الصحيح أف ىذا
كلو ؿبرـ ،ورد أنو



هنى أف ذبصص القبور وأف يكتب عليها وأف يبُب عليها  والنهي ُب األصل

للتحرًن ،ولعل السبب ُب ذلك أنو إذا جصص أو بِب ورفع كاف ذلك سببا للغلو فيو ،وقد يعتقد العامة أنو
ذو جاه وأنو ذو مكانة فيتربكوف بو ويدعونو فيقع الشرؾ ،ىذا ىو السبب؛ ولذلك ُب حديث علي  ال
تدع صورة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سويتو يعِب سويتو بسائر القبور وأزلت ارتفاعو



حٌب يكوف

مثل سائر القبور القرب يرفع قدر شرب أو كبو ذلك إذا خيف مثبل أنو وبفر ليكوف ذلك عبلمة على أنو قرب،
فأما البناء عليو ورفعو فإف ذلك داخل ُب النهي ،وكذلك كتابة اظبو عليو على اغبجر أو كبو ذلك األصل
أف ذلك ال هبوز ،وإذا وجد فإنو يبحى.
المشي عليو:
اؼبشي على القبور يعِب :الوطء عليها تعمدا ،وكذلك اعبلوس عليها قاؿ
على صبرة فتحرؽ ثيابو فتخلص إٔب جلده خّب من أف هبلس على قرب
قاؿ



 

ألف هبلس أحدكم



ألف هبلس أحدكم على صبرة فتحرؽ ثيابو فتخلص إٕب جلده خّب لو من أف هبلس على

قرب  وال هبوز إدخاؿ القرب شيئا مستو النار  ،يتساىل بعضهم ليدخل فيو شيئًا من البلك مثبل  ،أو
الببلط  ،وىو فبا مستو النار يقتصر على ذلك ِ
اللنب  ،أو على اغبجارة  ،أو على أعواد  ،أو كبوىا.
يكره بِتَأَك ٍد أف ىبوضوا ُب حديث ُب الدنيا  ،وىم عند القرب ،وكذلك الضحك وشدة التبسم؛ ألهنم
ُب حالة يذكروف فيها اؼبوت ،وهبهزوف هبا أخا ؽبم ميتا ،فكوهنم ىبوضوف ُب الدنيا ،ويتبسموف ويضحكوف

إشعار منهم أهنم ٓب يستعدوا للموت وأف ليس للموت فزع.
وبرـ دفن اثنْب  ،أو أكثر ُب قرب واحد إال لضرورة كما حصل ُب غزوة أحد لقتلى أحد؛ ؼبا للمسلمْب
من اعبراح؛ كانوا يدفنوف االثنْب ُب قرب وذلك لضرورة؛ فإذا ٓب يكن ىناؾ ضرورة؛ فإف كل واحد يُػ ْفَرد ُب قرب

وحده .
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قولو" :أي قربة فعلها وجعل ثواهبا للمسلمْب حي  ،أو ميت نفعتو" .ىذا ىو القوؿ الصحيح أنو هبوز
أف يهدى للميت كثّب من األعماؿ فتنفعو .إذا حججت ونويت حجك عنو  ،أو عمرتك  ،أو صدقتك ،
أو دعاءؾ  ،أو جهادؾ  ،أو كبو ذلك.
اختلفوا ُب القراءة وُب الصبلة ،واألكثر على أنو هبوز أف هتدى إليو صبلة  ،أو قراءة تقوؿ إذا قرأت
سورة  ،أو خاسبة :اللهم اجعلها ثواهبا لفبلف سواء كاف حيا  ،أو ميتا ،ومنع ذلك كثّبوف ويستدؿ لقولو
تعإب:

        

ولكن الصحيح أف اآلية ُب اؼبلكية أي :ليس لو

اؼبلكية إال ؼبا سعاه ،فبل يستطيع أف يبلك أعماؿ غّبه ؛ لكن إذا أىديت إليو فإهنا ملكو وإهنا لو.
زيارة القبور والتعزية
وسن لرجاؿ زيارة قرب مسلم والق راءة عنده وما ىبفف عنو ،ولو جبعل جريدة رطبة ُب القرب ،وقوؿ زائر
ومار بو  :السبلـ عليكم دار قوـ مؤمنْب ،وإنا -إف شاء اهلل -بكم الحقوف ،يرحم اؼبستقدمْب منكم
واؼبستأخرين نسأؿ اهلل لنا ولكم العافية  اللهم ال ربرمنا أجرىم ،وال تفتنا بعدىم واغفر لنا ،وؽبم وتعزية
اؼبصاب باؼبيت سنة ،وهبوز البكاء عليو وحرـ ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد وكبوه .
زيارة القبور تختص بالرجاؿ وال ذبوز للنساء :يسن للرجل زيارة القبور ،قبور اؼبسلمْب ،وهبوز أيضا
قبور الكفار للعربة  .كاف النيب  هناىم عن ذلك ُب أوؿ األمر ـبافة الغلو وـبافة الندب والنياحةٍ ،ب بعد
ذلك أذف ؽبم ،وقاؿ  :إهنا تذكركم اآلخرة  أي تزىدكم الدنيا وترغبكم ُب اآلخرة وتذكركم اؼبوت وما
بعده.
فالزيارة للقبور فيها مصلحتاف :الدعاء لؤلموات ،والَبحم عليهم ،ىذا مطلوب تذكر اآلخرة ،واالعتبار
ظ عن أيب العتاىية أنو َمر على القبور فقاؿ:
ىذا أيضا مطلوب ُ ،ح ِف َ
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا عس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر المػوتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
أال ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر األحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
أجػابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوا الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوة الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ر

وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم منتظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروا الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبر

يحػثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاد ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

زاد س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو التق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

يقػول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف لكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوا  فهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الدني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
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ىذا هناية الدنيا ،إف أىل الدنيا يكوف مآؽبم إٔب ما آؿ إليو أولئك اؼبقبوروف الذين قد ُدفِنُوا.

وأما زيارة النساء فبل تجوز؛ لقولو
 وثبت أيضا أنو





لعن اهلل زوارات القبور واؼبتخذين عليها اؼبساجد والسرج

رأى نسوة يتبِ ْع َن ميتا فقاؿ :ىل تدلْب فيمن يدٕب ؟ قلن :ال  ،قاؿ :ىل ربملن

فيمن وبمل ؟ قلن :ال  .قاؿ :فارجعن مأزورات غّب مأجورات
وتُ ِدف األموات . 



وُب رواية



إنكن تفًب األحياء ،

وروي أيضا أنو  رأى فاطمة جاءت من قِبَل البقيع فسأؽبا ،فقالت :أتيت إٕب آؿ ذلك اؼبيت
فعزيتهم .فقاؿ :لعلك بلغت معهم الكدا -أي طرؼ اؼبقابر -قالت :معاذ اهلل ،وقد ظبعتك تقوؿ ما تقوؿ،
فقاؿ :لو ِ
بلغت الكدا ما رأيت اعبنة حٌب يراىا جد أبيك  تشديد عظيم.
فهو دليل على أنو ال هبوز للنساء زيارة القبور  ،وذلك لقلة صربىن  ،أو كبو ذلك ،وال عربة لبعض
اؼبتأخرين الذين أخذوا يشددوف ويقولوف :إنو هبوز ويطرحوف ىذه األدلة ويتمسكوف باغبديث  :كنت
هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا  فإف اػبطاب للرجاؿ.
أما القراءة عند القبور فبل ذبوز؛ وذلك ألنو قد يتخذ وسيلة إٔب االعتقاد أف القراءة عند القرب أفضل
منها باؼبسجدٍ ،ب هبر ذلك إٔب الصبلة عند القبور  ،وأهنا أفضل من الصبلة ُب اؼبساجدٍ ،ب إٕب الغلو ُب
األموات ،وازباذ قبورىم مساجد ،والصحيح أنو ال هبوز أف يتحرى القراءة عند القرب يعلق على ىذه اعبملة
يقوؿ :وما ىبفف عنو ولو هبعل جريدة رطبة ُب القرب  ،والصحيح أف ىذا أيضا ال هبوز .
النيب  عندما مر على قربين يعذباف وغرز فيهما جريدتْب ىذا من خصائصو؛ ألف اهلل -تعأب -أطلعو
على ىذه .وأما غّبه ليس لو ىذه اػبصيصة فليس لو أف يفعل ذلك ،ولو كاف ذلك الشتهر عند السلف
أهنم يغرزوف ُب كل قرب جريدة خضراء.
دعى لو ويػََُبحم عليو ويسلم عليو هبذا السبلـ  السبلـ عليكم دار قوـ
فالصحيح أنو ال هبوز إمبا يُ َ

مؤمنْب وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف  وُب رواية  السبلـ عليكم أىل الديار من اؼبؤمنْب واؼبسلمْب
218

أخصر المختصرات
وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف يرحم اهلل اؼبستقدمْب منا ومنكم واؼبستأخرين ،نسأؿ اهلل لنا ولكم العافية ،
اللهم ال ربرمنا أجرىم وال تفتنا بعدىم ،واغفر لنا وؽبم  أو دبا تيسر من السبلـ.
تسن تعزية اؼبصابْب باؼبيت ورد ُب حديث  :من عزى مصابا فلو مثل أجره  وإف كاف فيو ضعف
لكن ىو حباجة إٕب تسليتو وتعزيتو وزبفيف مصيبتو يأٌب إليو اؼبعزوف فيَبضبوف على ميتو ،ويدعوف لو ،ووبثونو
على الصرب والتسلي  .هبوز البكاء على اؼبيت ،وال هبوز النحيب ،وال هبوز الزفّب الشديد.
ورد أنو
حملزونوف





قاؿ:



العْب تدمع والقلب وبزف وال نقوؿ إال ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراىيم

ورد أيضا أنو بكى مرة عند بعض أصحابو فقاؿ:



أال تسمعوف ،إف اهلل ال يعذب حبزف

قلب ،وال بد مع العْب ولكن يعذب هبذا  ،أو يرحم :يعِب اللساف . 
فلذلك يحرـ الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخدين ,وما أشبو ذلك ؛ ألنو من أمور
الجاىلية.
قاؿ رسوؿ اهلل

 

ليس منا من لطم اػبدود وشق اعبيوب ودعا بدعوى اعباىلية  كاف أىل

اعباىلية إذا مات أحدىم .يلطم أحدىم خده  ،أو يضرب صدره ،واؼبرأة تشق ثوهبا ،أو تشق جيبها ثبت
أنو   برئ من الصالقة  ،واغبالقة ،والشاقة . 
الصالقة:الٍب ترفع صوهتا عند اؼبصيبة .واغبالقة :الٍب ربلق شعرىا  ،أو تنتفو .والشاقة :الٍب تشق ثوهبا،
برأ منهم كما ُب ىذا اغبديث  ليس منا من ضرب اػبدود وشق اعبيوب ودعا بدعوى اعباىلية . 
ودعوى اعباىلية :أنو إذا مات فيهم اؼبيت أخذوا يندبونو بنداء كنداء الغائب ،إما مثبل باظبو كأف يقولوا
مثبل وا سعداه!  -وا راشداه! وا زيداه! وا عمراه! وإما بقرابتو كأف يقولوا :وا والداه!  ،وا أخواه!  ،وا أبواه!
وا عماه! وإما بصيغة تتصل إليو منهم كأف يقولوا :وا مطعماه!  ،وا كاسياه!  ،وا كافبله!  ،وا حافظاه! ،
وما أشبو ذلك؛ كل ىذا من الندب الذي هنى عنو النيب-صلى اهلل عليو وسلم -ألنو تسخط لقدر اهلل -
تعأب -وقضائو؛ وألف ذلك ال يرد فائتا.
نقف عند ىذا  ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
كتاب الزكاة
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ما تجب فيو الزكاة وشروطها


اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اؼبصنف -رضبو اهلل تعأب:-
كتاب الزكاة :ذبب ُب طبسة أشياء :هبيمة أنعاـ ،ونقد ،وعرض ذبارة ،وخارج من األرض ،وشبار
بشرط :إسبلـ وحرية  ،وملك نصاب ،واستقراره ،وسبلمة من دين ينقص النصاب ،وم ِ
ضي ُب حوؿ إال ُب
ُ
َْ ُ
ُم َع ّشر ونتاج سائمة ،وربح ذبارة ،وإف نقص ُب بعض اغبوؿ ببيع  ،أو غّبه ال فرارا انقطع ،وإف أبدلو جبنسو
فبل ،وإذا قبض الدين زكاه ؼبا مضى ،وشرط هبا ُب هبيمة أنعاـ سوـ أيضا.

 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد ،وعلى آلو أصبعْب.
بدأ بالزكاة وىي قرينة الصبلة .وكلما ذكرت الصبلة غالبًا ذكرت معها الزكاة ،الصبلة تذكر بلفظ
اإلقامة ،والزكاة تذكر بلفظ اإليتاء  .كقولو          :
كثّبا ُب السور اؼبكية األمر
أمرا ً
مطلقا قبل اؽبجرة ُب السور اؼبكية كما يوجد ً
   أمر بالزكاة ً
هبا.
وأما أنصبتها ومقدارىا وشروطها فإمبا وجدت ُب اؼبدينة ،وذلك بعد وجود أسباهبا؛ ألف أىل مكة كانوا
كل أمواؽبم  ،أو جلها يتصدقوف هبا كما قاؿ تعإب بشأف أيب بكر -رضى اهلل عنو:-
    وكذلك يروى



      أهنا أيضا ُب أيب بكر ،وُب غّبه.

الزكاة ُب اللغة ىي :النماء والتطهّب ،فقولو تعأب:


  

       

أي تنمي أمواؽبم وتطهرىا؛ وذلك ألف األمواؿ غالبًا قد يكوف فيها شيء من اػبلل من الغش  ،أو

صفيَة ؽبا ،ومع ذلك فإهنا تنميها تزكيها يعِب تنميها
وم َ
اػبداع  ،أو من الشبهة فتكوف ىذه الزكاة مطهرة ُ
عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد
وتزيدىا ولذلك ُب اغبديث  ما نقصت صدقة من ماؿ وما زاد اهلل ً

هلل إال رفعو اهلل . 
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فأخرب بأف اؼباؿ ،وإف كثرت الصدقة منو ،فإف اهلل ىبلفو وُب اغبديث أنو  ينزؿ ملكاف كل يوـ يقوؿ
أحدنبا :اللهم أعط منفقا خلفا ويقوؿ اآلخر :اللهم أعط فبسكا تلفا  وكذلك يقوؿ اهلل -تعأب-



        ال نطيل ُب اؼبقدمة ـبافة أف يتأخر الشرح.
يقوؿ :ذبب ُب طبسة أشياء ،ذكروا لوجوهبا أوال شروطا :حرية وإسبلـ ،وملك نصاب ،واستقراره،
ومضي اغبوؿ ،فبل ذبب على العبيد؛ ألهنم فبلوكوف؛ وما بأيديهم ملك ألسيادىم؛ وال ذبب على الكافر؛
ألنو مطالب بشرطو؛ وال ذبب على الفقّب؛ ألنو يستحق اؼبواساة؛ وألف مالو قليل فأقل شيء ملك
مستقرا كدين الكتابة واؼبهر قبل الدخوؿ؛ فإهنا ال ذبب
النصاب؛ وال بد أف يستقر اؼبلك عليو؛ فإذا ٓب يكن
ً
الزكاة فيو؛ وال ذبب ُب السنة أكثر من مرة بل ال بد أف يبضى اغبوؿ.

األمواؿ الزكوية األصل أهنا أربعة :هبيمة األنعاـ  ،واػبارج من األرض  ،والنقد :النقود ،وعروض التجارة.
اؼبؤلف جعلها طبسة ففرؽ بْب اػبارج من األرض ،وبْب الثمار ،الثمار خارجة من األرض شبر النخل
وشبر العنب ،وكبوىا من الثمار الٍب تدخر تدخل ُب اػبارج من األرض ،إذف األمواؿ الزكوية أربعة :أوؽبا
هبيمة األنعاـ وىي أكثر ما كاف موجودا ُب العرب ُب وقت نزوؿ القرآف ،أكثر أمواؽبم هبيمة األنعاـ ٍ ،ب
يليها التجارة كانت كثّب من التجار ينموف أمواؽبم بالتجارة فيحصل ؽبم ربح كثّب.
ٍب بعد ذلك اػبارج م ن األرض الذي ىو شبر النخل والزبيب مثبل واغببوب وما أشبهها ٍ ،ب بعد ذلك
النقود  .والنقود معلوـ أهنا ال تتوالد ،ولكنها تنمى بالتجارة ،بأف يشَبى هبا عروض ٍ ،ب تباع بربح ىذه ىي
األمواؿ الزكوية.
ذكر الشروط :اإلسبلـ ،عرفنا أنو ال بد أف يكوف مسلما ،واغبرية  ،وملك النصاب ،واستقراره ،استقراره
ذكرنا مثالو .مثالو اؼبهر قبل الدخوؿ عرضة للطبلؽ ،فبل تزكيو اؼبرأة حٌب سبلك ،أو يستقر ملكها عليو؛ ألنو
يبكن إذا طلقها أف يسقط نصفو  ،أو يرفع عنو كلو ،ومن غّب اؼبستقر أيضا الدين على اؼبملوؾ وىو يسمى
مستقرا .
دائن الكتابة ،فإنو يبكن أف يعجز نفسو فيسقط الدين فبل بد أف يكوف اؼبلك
ً
وشرطوا شرطا خامسا ،وىو السبلمة من الديْن الذي يُػنَػقص النصاب .

اختلفوا ىل الدين يمنع من الزكاة كبل أو ال يمنع أصبل  ,أو فيو تفصيل؟ .
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فأكثر الفقهاء على أنو يبنع؛ وذلك ألنو إذا كاف عليو ديوف تستغرؽ مالو أصبح اؼباؿ لغّبه فيصبح كأنو
فقّب ،وعلى ىذا ال فرؽ بْب صبيع األمواؿ إذا كاف الدائن يستغرؽ اؼباؿ  ،أو ال يرقى إٔب أقل من النصاب
فبل يصّب غنيا  .والنيب  يقوؿ  :تؤخذ من أغنيائهم فَبد على فقرائهم . 
وىناؾ قوؿ ثاف :أف الدين ال يبنع ،وأف الزكاة تؤخذ من كل األمواؿ ،سواء على أصحاهبم دين أـ ال؛
ألهنم مفرطوف حيث ٓب يوفوا أىل الدين من ىذه األمواؿ.
والقوؿ الثالث :أهنا ال سبنع من األمواؿ الظاىرة وسبنع من اػبفية.
األمواؿ الظاىرة مثل هبيمة األنعاـ ،واػبارج من األرض؛ وذلك ألف النيب  كاف يبعث من ىبرص
النخل على أىلو ،وٓب يقولوا :ىل عليكم دين؟ بل ىبرصوف النخل والزرع وكبو ذلك.
وكذلك أيضا :كاف يرسل من يأخذ الصدقات من هبيمة األنعاـ ،وٓب يكونوا يسألوهنم ىل عليكم دين
أـ ال ؟ قالوا :ألف األمواؿ الظاىرة تتعلق هبا نفوس الفقراء ،يروف ىذه األمواؿ الظاىرة ،ويعتقدوف أف ؽبم هبا
حق ا ،فإذا ٓب يأهتم منها شيء ،أساءوا الظن بأصحاهبا ،وقالوا :ال يؤدوف ،ال يزكوف؛ فيكوف ُب ذلك إساءة
ظن بأصحاب األمواؿ.
فعلى ىذا يَبجح أف الدين يبنع الزكاة ُب األمواؿ اػبفية كالتجارة والنقود؛ ألف صاحبها ىو الذي
وباسب نفسو دوف األمواؿ الظاىرة كالثمار :النخيل  ،األعناب  ،الزروع  ،وهبيمة األنعاـ :اإلبل  ،البقر ،
الغنم.
كاة فيها .وبكل حاؿ الفقهاء الذين اشَبطوا ذلك نظروا إٕب العلة ،وىي أف الزكاة
فهذه ال يبنع الديْ ُن الز َ
شرعت للمواساة ،فإذا كاف اؼباؿ مستحقا ألصحاب الديوف ،فكيف يواسي من ٍ
ماؿ مستَ َحق عليو.
َ
ولو وجو يبكن أف يقاؿ لصاحب اغبروث :إذا كاف حرثك زرعك مثبل  ،أو لبلك ليس لك ،بل عليك
فيو ديوف فإنك توُب أصحاب الديوف حقوقهم ،فإف بقي شيء من بقية اؼباؿ الزكوية وإال فبل حق وال زكاة
عليك؛ ألنك ملحق دبن يستحق الزكاة من الفقراء.
شهرا ىبللية فلم ذبب الزكاة ُب كل شهر،
وشرط سادس :وىو اغبوؿ .اغبوؿ ىو السنة أي اثنا عشر ً

وال ُب كل شهرين ،وإمبا ذبب ُب كل سنة؛ ألف ُب السنة تتنامى األمواؿ؛ فتتوالد مثبل البهيمة  ،وتنمو
التجارة ،ويبكن تنمية النقود ،وما أشبهها ،يستثُب من ذلك من مضى اغبوؿ اؼب َعشر .
ُ
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ما المراد بالمعشر؟ اؼبعشر ىو اػبارج من األرض يعِب التمر ،أو الزبيب أو التْب إذا كاف يدخر  ،أو
الشعّب  ،أو الرب  ،أو الذرة يعِب صبيع ما يدخر .
ؼباذا ظبي معشرا؟ ألنو ىبرج منو العشر ،أو ىبرج منو نصف العشر؛ وذلك ألنو ال وبتاج أف وبوؿ عليو
اغبوؿ؛ الغالب أنو يبقى ُب األرض طبسة أشهرٍ ،ب وبصد لو ٓب يتم النصاب يعِب مثبل ُب الصيف زرع
أرضو دخنًا  ،أو ذرة بعد ثبلثة اشهر  ،أو أربعة أشهر حصد ىبرج الزكاة ٍ ،ب بعد شهر  ،أو شهرين زرع

دخنا أو شعّبا  ،بعد طبسة أشهر حصد ىبرج زكاهتا ،فأخرج الزكاة مرتْب من ىذه األرض زكاة دخن وزكاة

بر ،فلذلك قالوا :اؼبعشرات ال يشَبط ؽبا اغبوؿ .
كذلك نتاج السائمة ال يشَبط ؽبا اغبوؿ  ،وصورة ذلك إذا كاف عنده مائة وعشر من الغنم ،وؼبا سبت
أحد عشر شهرا ونصف ،ولدت ىذه اؼبائة والعشرين مائة من السخاؿ أصبحت مائتْب وعشر ،بدؿ ما
كاف هبب عليو شاة كم هبب عليو ُب اؼبائتْب وعشر؟ أصبح هبب عليو ثبلث؛ ألف مائة وعشر ليس فيها
إال شاة  .اؼبائة وعشر ولدت مائة أصبحت مائتْب وعشر؛ أصبح عليو ثبلث؛ ىذه اؼبائة السخاؿ ما ؽبا إال
شهر ،يقوؿ :ال يشَبط أف يتم ؽبا اغبوؿ ىذا نتاج السائمة ال يشَبط ؽبا اغبوؿ.

الثالث :ربح التجارة :ال يشَبط لو اغبوؿ؛ التاجر مثبل بدأ ذبارتو ورأس مالو ألف وأخذ يَػت ِجرُ .ب
الشهر األوؿ ربح ألفا ،وُب الشهر الثاين ربح ألفْب  ،وُب الشهر الثالث ربح أربعة ،ومازاؿ يربح كل شهر

الض ْعف ،وؼبا سبت السنة وإذا عنده أربعوف ألفا ،منها ما ٓب يكن لو إال شهر ،ومنها مالو شهراف ومنها مالو

ثبلثة  ،ع ندما بدأ ٓب يكن معو إال ألف  ،كم يزكي ؟ يزكي أربعْب ألفا ربح التجارة يتبعها ال يشَبط لو أف
يبضي اغبوؿ ،إذا نقص عن النصاب ُب بعض اغبوؿ ببيع ،أو غّبه انقطع إال أف يكوف شراه.
فمثبل إذا ابتدأ ذبارة ورأس مالو ألفٍ ،ب ربح ُب شهر ألفا وربح ُب شهر ألفْب ،وربح ُب شهر ،وُب
الشهر السادس خسر  ،أو دفع اؼباؿ الذي معو ما بقي عنده مثبل إال أربعوف رياال مثبل دفعها إما ُب
صداؽ ،أو ُب مسكن ٍ ،ب بعد ذلك ىذه األربعوف رحبت ُب الشهر السادس بدأت تزيد فتمت ألفا ُب
ألفا فمٌب يزكيها؟
الشهر السابع ،وُب الشهر الثامن سبت ثبلثة آالؼ ،وُب الشهر الثاين عشر سبت عشرين ً

إذا سبت حوال بعد ابتدائو ؽبا من سباـ النصاب.
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نقوؿ :النصاب انقطع ُب الشهر اػبامس؛ ألنو نقص النصاب ،ما بقي معو إال أربعوف بدؿ ما كاف معو
عشرة آالؼ انقطع النصاب ُب الشهر اػبامس وٓب يتم نصابًا إال ُب الشهر السابع فيبدأ اغبوؿ من الشهر

السابع يستأنف سنة من الشهر السابع إال إذا كاف دفعو لو فر ًارا من الزكاة  ،ىربًا من الزكاة كاف عنده مثبل

ألفا ونصف فخاؼ من الزكاة
طبسمائة ألف ،وؼبا قارب اغبوؿ وإذا طبسمائة األلف مثبل فيها اثنا عشر ً
واشَبى هبا عقارا ،وقاؿ :ىذا العقار للسكُبٍ ،ب ؼبا كاف بعد ذلك باع العقار بستمائة ألف ُب ىذه اغبالة
ما ينقطع اغبوؿ ؛ ألنا نتهمو بأنو فعل ذلك ىربًا فر ًارا من الزكاة ،فبل تسقط الزكاة بل يبِب على حولو األوؿ

.

إذا أبدلو جبنسو ٓب ينقطع اغبوؿ ،فمثبل إذا كاف عنده من الضأف طبسوف من الضأف ،وُب نصف السنة
أبدؽبا بستْب من اؼباعز ،فهل ينقطع اغبوؿ ؟ ما ينقطع اغبوؿ؛ ألف الغنم نصاهبا واحد ضأف وماعز ،وكذلك
لو كاف عنده عشر من اإلبل ،وبعد نصف سنة أبدؽبا جبماؿ ،أو ببخاٌب  ،أو بعراب فإنو ال ينقطع اغبوؿ؛
ألف اعبنس واحد كلها إبل.
يقوؿ :وإذا قبض الدين زكاه ؼبا مضى ىكذا ذكروا ،أف الدين إذا قبضو زكاه ؼبا مضى ،ولو أتلفتو الزكاة.
قد اختلف في زكاة الدين ,ىل يزكى الدين  ,أو ال زكاة فيو  ,أو فيو تفصيل؟ .
الناس ُب ىذه األزمنة يكثروف من الدين ،قاؿ :العلماء إف كاف الغرًن الذي عنده دينك قادرا على
الوفاء موسرا غنيا ،فإنك تزكيو عن كل سنة ،واعترب دينك كالوديعة .تقدر مٌب أردت تأخذه ،فهو يزكى لكل
سنة ،وأما إذا كاف اؼبدين موسرا ولكنو فباطل  ،أو معسرا فقّبا فقيل :إنك تزكيو إذا قبضتو عن السنْب
اؼباضية ،كما قالو صاحب "اؼبختصر" فلو مثبل كاف الدين عشرة آالؼ ومكث ثبلثْب سنة ٍ ،ب اسَبجعتو
فإنك على ىذا ال قوؿ تزكيو من السنة األؤب ٍ ،ب الثانية ٍ ،ب الثالثة ٍ ،ب الرابعة ،وىكذا حٌب تتم الثبلثْب
سنة ففي السنة األؤب تزكي عشرة آالؼ ،والسنة الثانية تزكي تسعة آالؼ وسبعمائة وطبسْب؛ ألنو قد
نقص ،والسنة الثالثة تزكي ما بقي  ،وىكذا فإف ٓب يبق إال أقل من النصاب ،فإف الباقي ال يزكى إذا كاف
أقل من النصاب.
والقوؿ الثالث :أنو يزكى إذا قبض عن سنة واحدة ساعة ما يقبضو ،وذلك ألنو يعترب كأنو كسب،
أخ ِر ْج زكاة سنة واحدة مائتْب
وكأنك حصلت عليو بعد أف أيست منو ،فإذا قبضت ىذه العشرة آالؼ ْ
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وطبسْب ،وىذا ىو األقرب حٌب ال هبتنبها أصحاب اغبقوؽ؛ ألنا لو قلنا لو يزكي عن كل سنة الثبلثْب ،أو
األربعْب ؼبا بقي لو شيء إال أقل من النصاب ،والنيب -عليو السبلـ -أخرب بأف الزكاة إمبا تؤخذ من
األغنياء .وألف ىذا ؾبحف باألمواؿ ،فالقوؿ الوسط أف الدين إذا بقي على صاحبو زمنا طويبل اقتصر على
إخراج زكاة سنة واحدة.
ابتدأ ُب زكاة هبيمة األنعاـ ،وىي الٍب كانت انتشرت عند العرب وأفضلها عندىم اإلبل ٍ ،ب الغنم فهي
أكثر ما يقتنوه البقر موجودة ،لكنها قليلة يشَبط ؽبا السوـ ،وىو الرعي .السائمة ىي الٍب ترعى  ،كما قاؿ
تعأب:

      

أي :ترعوف هبائمكم ومنها أيضا قولو:

 

  أي :الٍب ترعى إذا كانت معلوفة أكثر اغبوؿ ،وىي الٍب ال زبرج ؿبجوزة مثبل ُب شباؾ  ،أو ُب
بستاف داخل السور تأكل فبا ينبت ؽبا صاحبها من األعبلؼ وكبوىا أكثر اغبوؿ أي سبعة أشهر ،أو ستة
أشهر ونصف فبل زكاة فيها.
فإف كانت زبرج كل يوـ وترعى ولو أهنا ال ذبد إال شيئا يسّبا  .ذبد مثبل من فتات اغبشيش ،ومن
يابس الشجر شيئا ولو قليبل ٍ ،ب تعود إٔب مراحها فإهنا تعترب سائمة.
نصاب الزكاة

وأقل نصاب إبل :طبس  ،وفيها شاة ،وُب عشر شاتاف ،وُب طبس عشره ثبلث ،وُب عشرين أربع ،وُب
طبس وعشرين بنت ـباض وىي الٍب ؽبا سنة  ،وُب ست وثبلثْب بنت لبوف ،وىي الٍب ؽبا سنتاف ،وُب ست
وأربعْب حقة ،وىي الٍب ؽبا ثبلث ،وُب إحدى وستْب جذعة ،وىي الٍب ؽبا أربع  ،وُب ست وسبعْب بنتا
لبوف ،وُب إحدى وتسعْب ِحقتاف ،وُب مائة وإحدى وعشرين ثبلث بنات لبوفٍ ،ب ُب كل أربعْب بنت لبوف

وُب كل طبسْب ِحقة.

وأقل نصاب البقر ثبلثوف ،وفيها تبيع وىو الذي لو سنة ،أو تبيعة ،وُب أربعْب مسنة ،وىي الٍب ؽبا
سنتاف ،وُب ستْب تبيعتاف ٍ ،ب ُب كل ثبلثْب تبيع ،وُب كل أربعْب مسنة.
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وأقل نصاب الغنم :أربعوف وفيها شاة ،وُب مائة وإحدى وعشرين شاتاف وُب مائتْب وواحدة ثبلث إٕب
أربعمائةٍ ،ب ُب كل مائة شاة ،والشاة بنت سنة من اؼبعز ،ونصفها من الضأف .واػبلطة ُب هبيمة األنعاـ
صيػ ُر اؼباليْب كالواحد.
بشرطها تُ َ

ذكر النصاب :أقل نصاب اإلبل طبس  ،اػبمس والعشر ،واػبمس عشر والعشرين زكاهتا من غّبىا؛

ألنو لو أخرجت زكاهتا منها ألجحف هبا؛ لو كاف ُب اإلبل ُب طبس واحدة لكاف ُب ذلك اػبمس .
اػبمس كثّب ،واألصل أف ما فيها إال ربع العشر.
ُب أربعْب من الغنم شاة ،ربع العشر فلذلك تكوف زكاة اإلبل من الغنم  ،العادة أف أىل الغنم يبلكوف
إببل  ،وأىل اإلب ل يبلكوف الغنم ،فكانوا ىبرجوف زكاة اإلبل من الغنم ففي اػبمس شاة  ،الشاة اسم لواحدة
من الغنم ذكورا ،أو إناثا ضأنا ،ومعزا ،وإذا أرادوا التفصيل قالوا ألنثى الضاف :نعجة ،ولذكر الضأف كبش ،
وألنثى اؼباعز :عنز ،ولذكر اؼبعز تيس  ،واعبميع الواحدة شاة .فالعنز اظبها شاة ،والنعجة شاة  ،والكبش
شاة ،والتيس شاة.
فإذا أخرج شاة ُب اػبمس تكوف قيمتها متوسطة كما إذا كانت اإلبل متوسطة القياـ فمعروؼ مثبل أف
قيمة اإلبل زبتلف أحيانا تكوف اإلبل ىزيلة ضعافا ىبرج شاة ليست ضعيفة ،ولكنها ليست السمينة الغالية
أحيانا تكوف متوسطة أحيانا تكوف ظبينة غالية اإلبل  ،فيخرج شاة من خيار الغنم ،وُب العشر شاتاف وما
بينهما يسمى وقصا ،أي :نقوؿ لصاحب اػبمس عليك شاة ولصاحب التسع ليس عليك إال شاة،
ولصاحب العشر :عليك شاتاف ،ولصاحب أربعة عشر :عليك شاتاف ،ولصاحب اػبمس عشر :عليك
ثبلث ،ولصاحب تسعة عشر :عليك ثبلث ،ولصاحب العشرين :عليك أربع ،ولصاحب األربع والعشرين:
عليك أربع ،يسمى ما بْب اػبمس إٔب العشر وقص.
ما بْب العشر إٔب طبسة عشر وقص ،الوقص ليس فيو شيء ،إذا بلغت طبسا وعشرين فيها بنت
ـباض .بنت اؼبخاض ىي البقرة الٍب تتم ؽبا سنة ظبيت بنت ـباض؛ ألف أمها ماخض الغالب أف أمها قد
ضبلت قد انتهى لبنها وقد ضبلت ،وليس شرطا أف تكوف أمها حامبل ،ولكن ذكروىا هبذا عبلمة ؽبا فهي ما
ًب ؽبا سنة ،سواء كانت أمها ماخضا أـ ال.
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وما زاد فوؽ طبس عشر إٔب طبس وعشرين إٔب طبس وثبلثْب وقص عشر كلها وقص ،فإذا وصلت
ست وثبلثْب ففيها بنت لبوف  ،بنت اللبوف ما ًب ؽبا سنتاف ظبيت بذلك؛ ألف أمها غالبا قد ولدت فهي
ذات لنب ،وليس ذلك أيضا شرطا  ،بل إذا ًب ؽبا سنتاف فهي ذبزئ ىذا اؼبقدار ،وما بْب ست وثبلثْب إٔب
طبس وأربعْب وقص ،فإذا سبت ست وأربعْب ففيها حقة .
اغبقة ما ًب ؽبا ثبلث سنْب ؼباذا ظبيت ؟ ألهنا استحقت أف تركب استحقت أف يطرقها الفحل ،وصفها
أهنا ما ًب ؽبا ثبلث سنْب ،ذبب ُب ست وأربعْب إٔب ستْب ،فإذا زادت عن الستْب واحدة سبت واحدة
وستْب ففيها جذعة ما ًب ؽبا أربع سنْب ظبيت بذلك ألهنا قد جذعت سناياىا ،يعِب قد كملت سناياىا
يعِب ذات السنايا ما ًب ؽبا أربع سنْب نعرؼ بذلك أف بنت اؼبخاض ما ذبب إال مرة واحدة ،واعبذعة ما
ذبب إال مرة واحدة.
وأما بنت اللبوف واغبقة فإهنا تستمر معنا إذا ٓب هبد بنت اللبوف ودفع بنت ـباض دفع معها جربانا ُب
ىذا الوقت يعِب اعبرباف شاتاف  ،أو عشروف درنبا ُب ىذا الوقت يقدروف اآلف بنت اؼبخاض بأهنا قيمتها
أربعمائة وبنت اللبوف قيمتها طبسمائة ،واغبقة قيمتها ستمائة واعبذعة قيمتها سبعمائة ،فيأخذوف اآلف
القيمة؛ وذلك لتعذر ضبل ىذه األنعاـ معهم حيث إهنم يذىبوف على سيارات ويصعب عليهم سوقها،
فلذلك يأخذوف القيمة .مع أف القيمة ال  ++حظ ؽبم فيها ،ولكن ؼبا ورد أنو يدفع الفرؽ عشروف درنبا
كاف ىذا مسوغا ألخذ القيمة .
إذا ٓب هبد بنت لبوف ودفع حقة فإف اؼبصدؽ يرد عليو شاتْب ،أو عشرين درنبا يعِب الفرؽ بْب بنت
اللبوف وبنت اغبقة.

إذا ٓب هبد بنت اؼبخاض ووجد جذعة ،اعبذعة بينها وبْب بنت اؼبخاض ِسناف :اللبوف وحقةُ ،ب ىذه

اغباؿ إذا دفعها يرد عليو اؼبصدؽ أربع شياه  ،أو قيمتها يعِب الفرؽ بينها.
هبزئ أف يدفع ابن اللبوف مكاف بنت اؼبخاض؛ وذلك ألنو مطالب بقيمتها ،ال شك أف الذكور أقل
قيمة من اإلناث عادة ،فإذا ذباوزت ذلك ،إذا سبت ستا وسبعْب ففيها بنتا لبوف ،ستا وسبعْب يعِب شبانْب
إال أربع ،فإذا سبت إحدى وتسعْب ،يعِب مائة إال تسع ففيها حقتاف ،ما بْب ست وسبعْب إٕب تسعْب
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وقص ،فإذا سبت مائة وإحدى وعشرين فثبلث بنات لبوف ،ما بْب إحدى وتسعْب إٕب مائة وعشرين وقص،
ليس فيو شيءَ ،من عنده إحدى وتسعوف عليو حقتاف.

من عنده مائة وعشروف عليو حقتاف ،فإذا سبت إحدى وعشروف ومائة فثبلث بنات لبوفٍ ،ب بعد ذلك

ُب كل أربعْب بنت لبوف ،وُب كل طبسْب حقة بعد ذلك يكوف الوقص عشر ُب كل أربعْب بنت لبوف ،وُب
كل طبسْب حقو إذا سبت مائة وثبلثْب ،أليست أربعْب وأربعْب وطبسْب ُب األربعْب بنت لبوف  ،وُب
األربعْب بنت لبوف وُب اػبمسْب حقة.
إذا سبت مائة وأربعْب أليست طبسْب وطبسْب وأربعْب؟ ُب اػبمسْب حقة ،وُب اػبمسْب حقة ،وُب
األربعْب بنت لبوف ،إذا سبت مائة وطبسْب ففيها ثبلث حقاؽ :طبسْب طبسْب طبسْب.
إذا سبت مائة وستْب ففيها أربع بنات لبوف ؛ ألهنا أربعْب أربعْب أربعْب أربعْب .
إذا سبت مائة وسبعْب ففيها اؼبائة والعشرين ثبلث بنات لبوف واػبمسْب حقة .
فإذا سبت مائة وشبانْب ففي اؼبائة حقتاف ،وُب الثمانْب بنتا لبوف ،فإذا سبت مائة وتسعْب ،ففي اؼبائة
وطبسْب ثبلث حقاؽ ،وُب األربعْب بنت لبوف  ،فإذا سبت مائتْب اتفق الفرضاف؛ ألف اؼبائتْب طبس
أربعينات ،فإف شاء أخرج طبس حقاؽ  ،وإف شاء أخرج طبس بنات لبوف .
بعد ذلك زكاة البقر نصابو ثبلثوف .إذا سبت ثبلثْب ففيها تبيع ،وىو الذي لو سنة  ،أو تبيعة ُىبَّب
اؼبالك ،وقيل :ىبّب العامل تبيع  ،أو تبيعة.
وىكذا ورد ُب اغبديث  ،أو الكحيل وقاؿ بعضهم :إهنا للشك وأكثرىم على أهنا للتخيّب إذا سبت
أربعْب ففيها مسنة ،ما بْب الثبلثْب واألربعْب وقص ٍ ،ب ما بْب اؼبسنة ما ًب ؽبا سنتاف ،فإذا سبت ستْب
ففيها تبيعتاف ،أو تبيعاف يعِب ما بْب األربعْب إٕب الستْب وقصٍ ،ب ُب كل ثبلثْب تبيع ،وُب كل أربعْب
مسنة.
إ ذا عرفنا أف ُب الثبلثْب تبيعا وُب األربعْب مسنة فالسبعْب فيها مسنة وتبيع الثمانْب فيها تبيعاف  ،أو
تبيعتاف  ،التسعْب فيها ثبلثة أتبعة  ،اؼبائة فيها تبيعاف ومسنة وىكذا.
بعده ذكر نصاب الغنم أقل النصاب أربعوف وفيها شاة ٍ ،ب ما فوؽ األربعْب وقص إٕب مائة وعشرين
من عنده أربعوف عليو شاة ،ومن عنده مائة وعشروف ليس عليو إال شاة ،من عنده مائة وإحدى وعشروف
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عليو شاتافٍ ،ب ما بعد مائة وإحدى وعشرين وقص إٕب مائتْب يعِب مائة وإحدى وعشروف فيها شاتاف،
ومائتْب فيها شاتاف  ،مائتْب وواحدة فيها ثبلث شياه ما بعد مائتْب وواحدة وقص إٕب أربعمائة.
من عنده مثبل مائتاف وواحدة عليو ثبلث شياه  ،ومن عنده أربعمائة إال واحدة عليو ثبلث شياه أي:
ىذا وقص ،فإذا سبت أربعمائة ففيها أربع شياه.
وُب اػبمس طبس شياه  ،وُب الست ست شياه وىكذا ،عرفنا أف الشاة إذا كانت من اؼباعز ما ًب ؽبا
سنة ومن الضأف ما ًب نصف السنة .
ص ّّب اؼبالْب كالواحد ،ولكن يكوف بشرطها ،وليس ىناؾ شيء من
ٍب ذكر أف اػبلطة ُب هبيمة األنعاـ تُ َ

األمواؿ تكوف فيو اػبلطة مؤثرة إال ُب هبيمة األنعاـ ،أما ُب غّبىا ،فإهنا ال تؤثر مثبل إذا زرع اثناف على بئر،

وؼبا حصد كاف نصيب كل منهما أقل من النصاب ُب ىذه اغباؿ ال زكاة عليهما ،ولو كاف ؾبموعهما يكوف
نصابا؛ ألف كل واحد منهما يستقل بنصيبو.
وكذلك مثبل لو اشَبؾ عشرة ُب ذبارة كل واحد مثبل جاء خبمسْب رياال .العشرة جاءوا مثبل خبمسمائة
 ،أو مثبل نقوؿ :ثبلثوف جاءوا بألف وطبسمائة ومع ذلك ما رحبت ذبارهتم ،وال زادت وال سبت يعِب عندما
ًب اغبوؿ ،وإذا نصيب كل منهم أقل من النصاب ،فبل زكاة على أحد منهم .فأما إذا رحبوا وصار نصيب
كل منهم نصابا ،أو أكثر فإف فيو زكاة.
ص ّّب اؼبالْب كالواحد.
وأما هبيمة األنعاـ ،فإف اػبلطة تُ َ

فلو -مثبل -كاف ىناؾ ثبلثة كل واحد لو أربعوف شاة ٍ ،ب اشَبكوا اختلطوا طواؿ السنة ،وسبت السنة،

وليس ؽبم إال أربعوف أربعوف أربعوف مائة وعشروف ليس عليهم إال شاة واحدة يتقاظبوف شبنها.
وكذلك أيضا إذا كاف مثبل واحد لو أربع من اإلبل وواحد لو أربع واشَبكوا اختلطوا ُب اغبوؿ كلو
فعليهم زكاة لو افَبقوا ما عل يهم زكاة أربع ما عليهم زكاة لكن إذا اختلطوا اغبوؿ كلو ،فإف عليهم شاة
يتقاظبوهنا بينهم ،وكذلك مثبل إذا كاف لواحد مثبل مائة وطبس من الغنم ولواحد مائة وطبس واختلطوا،
فأصبحت مائتاف وعشر فعليهم ثبلث شياه ،ولو كانوا إذا افَبقوا ما عليهم إال شاتاف فاػبلطة تؤثرٍ .ب ما
ىو الشرط الذي ذكروه.
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شرط اػبلطة أف يكوف الراعي واحدا  ،يعِب يرعاىا واحد ،ويأٌب هبا وأف يكوف اؼبشرب واحدا يسقوهنا
حبوض واحد مثبل وبدلو واحد ،واؼببيت واحد يعِب تبيت مثبل ُب حظّبة واحدة  ،أو ُب سور واحد ومكاف
اغبلب واحد  -ىؤالء يأتوف ووبلبوف فيو وىؤالء يأتوف ووبلبوف فيو ،وليس شرطا أف ىبلط اغبليب ُب إناء
واحد كل منهم يعرؼ أغنامو وىبتص هبا ،فإذا اختلطوا ُب اؼبرعى واحمللب واؼببيت واغبوض سباـ اغبوؿ فإهنما
يصّباف كواحد.
ٍب ال هبوز أف يفَبقا ألجل الزكاة  ،لو كاف مثبل ثبلثة ىذا لو ثبلثْب وىذا لو ثبلثْب ،وىذا لو ثبلثْب،
واشَبكوا اغبوؿ ،وؼبا أقبل العامل تفرقوا كل واحد منهم عزؿ غنمو قاؿ :ما عندي إال ثبلثْب ما علي زكاة ما
هبوز.
إذا اختلطوا طواؿ اغبوؿ فبل يتفرقوف ال هبوز ،وكذلك أيضا ال هبتمعوف لتقل الزكاة عليهم ،فإذا كاف
مثبل عند ىذا سبعوف وعند ىذا شبانوف السبعْب فيها شاة والثمانْب فيها شاة ،فبل هبوز للعامل أف هبمعهم
ويقوؿ اجتمعوا حٌب آخذ منكم ثبلث شياه أنتم إخوة ال هبمعهم العامل؛ ألجل أف تزيد الزكاة ،ورد ُب
اغبديث  :وال هبمع بْب متفرؽ وال يفرؽ بْب ؾبتمع خشية الزكاة  بل زكاة كل على ما كاف عليو.
ٍب إذا كاف أحد اػبليطْب ليس من أىل زكاة ،يعِب :إذا كاف أحد اػبلطاء كافرا ذميا مثبل  ،أو ليس لو
ماؿ كاؼبكاتب .والصحيح أنو ال أثر لسلطتو؛ ألنو ليس مالو زكويا.
زكاة المكيل
فصل :وذبب ُب كل مكيل ُمد َخر خرج من األرض ونصابو طبسة أوسق ،وىي ثبلشبائة واثناف وأربعوف

رطبل وس تة أسباع رطل بالدمشقي ،وشرط ملكو وقت وجوبو ،وىو اشتداد حب ،وبدو صبلح شبر ،وال
يستقر إال جبعلها ُب بيدر وكبوه.
والواجب عشر ما سقي ببل مؤونة  ،ونصفو فيما سقي هبا ،وثبلثة أرباعو فيما سقي هبما ،فإف تفاوت
اعترب األكثر ،ومع اعبهل العشر ،وُب العسل العشر ،سواء أخذه من مواد ،أو ملكو إذا بلغ مائة وستْب
رطبل عراقية .ومن استخرج من معدف نصابا ففيو ربع العشر ُب اغباؿ ،وُب الركاز اػبمس مطلقا ،وىو ما
وجد من دفن اعباىلية.
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ذكر بعد ذلك زكاة الخارج من األرض:
وىو الثمار واغببوب ،اختلف ُب اػبارج من األرض ىل يزكى كل ما ىبرج من األرض  ،أو ال يزكى إال
بشرطو؟ فاؼبستعرض لئلماـ أضبد أنو ال يزكى إال ما يكاؿ ويدخر من الثمار واغببوب "يكاؿ ويدخر" الكيل
اؼبعيار بالصاع وكبوه ،واالدخار اغبفظ كونو مثبل وبفظ وال يفسد ،ولو طالت اؼبدة ،فمثبل التمر يدخر يبقى
سنة ال يتغّب وكذلك الزبيب يدخر ويكاؿ أيضا ،كذلك التمر والشعّب والدخن والذرة واألرز  ،وما أشبو
ذلك ىذه تكاؿ وتدخر على ىذا القوؿ ال زكاة ؼبا ال يدخر ولو جِب منو أشباف كثّبة.
فبل زكاة ُب الفواكو كالتفاح واؼبوز والكمثرى وما أشبهها ،وكذا البطيخ بأنواعو وال زكاة ُب اػبضار
كالقرع والكوسة والطماطم والبصل ،وما أشبهو ؛ وذلك ألنو ال يتم االنتفاع هبا ُب اؼبآؿ؛ ألهنا ال تدخر،
ولو أهنا ُب ىذه األزمنة تصرب بواسطة الثبلجات وتبقى مدة ،اآلف تدخر بواسطة الثبلجات فمثبل البطاطس
كثّبا ما يصرؼ عليو من
والطماطم واػبيار والقثاء ،وما أشبهو قد يبقي أشهرا ُب الثبلجة ولكن يكلف ً
الكهرباء وكبوه ألجل ذلك تكلفتو ىذه تسبب أنو ال زكاة بعينو ،وإمبا الزكاة ُب شبنو إذا حاؿ عليو اغبوؿ
فيعترب ككسب يستبدؿ بثمنو حوال.
خالف ُب ذلك اغبنفية واختاروا أف صبيع اػبارج من األرض يزكى  ،واستدلوا بقولو   فيما سقت
السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر  واعبواب أف ىذا وإف كاف عاما ،لكن نظرنا ُب العلة
وإذا مثل ىذه الفواكو ال يتم االنتفاع هبا انتفاعا كامبل ،الغالب أف أىلها يأكلوهنا  .يأكلوف البطيخ  ،أو
يبيعوف منو شيئا يسّبا ُب حينو يأكلوف التفاح مثبل  ،أو الربتقاؿ واألطرد  ،أو الليموف وال يدخرونو ،وال
يكوف عنده منهم شيء كثّب.
فإف كاف قد هبفف ،مثل التْب اآلف هبفف وينتفع بو كذلك أيضا الطماطم هبفف وينتفع بو ُب اؼبآؿ،
فإنو -واغباؿ ىذا -إذا بلغ الذي جفف نصابًا فإنو يزكي النصاب طبسة أوسق ،الوسق ستوف صاعا
اػبمسة ثبلشبائة صاع قدرت بالرطل الدمشقي ثبلشبائة ،واثناف وأربعوف رطبل وستة أسباع رطبل بالرطل
الدمشقي  ،أو دبا يعادلو.
األصل أهنا طبسة أوسق ،وأف الوسق ثبلشبائة صاعٍ ،ب الصاع على الصحيح أنو طبسة أرطاؿ وثلث
بالعراقي ،وذىب أبو حنيفة إٕب أنو شبانية أرطاؿ ،ولكن الواقع أنو طبسة أرطاؿ وثلث ،وكل حبسابو.
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وقت جو ٍ
اب وىو وقت اشتداد اغبب وبدو صبلح الثمر  .أف يكوف فبلوكا لو
يشَبط ُب وجوبو ُ
ملكو َ

وقت الوجوب فلو مثبل أنو باعو بعد ما اشتد حبو  .جئت إليو واشَبيت ىذا الزرع ،وقد اشتد اغبب ىذه
الزكاة عليك ،أو على البائع ؟ على البائع؛ وذلك ألهنا وجبت عليو قبل أف ىبرجو من ملكو .وال زكاة على
ىذا اؼبشَبي إال إذا باعو وحصل من شبنو على نصاب ،وًب اغبوؿ وكذلك النخل إذا بدا صبلح النخل بأف
اضبر  ،أو اصفر ،فباعو باعو صاحبو فالزكاة على البائع؛ ألنو وجبت فيو وىو ُب ملكو ٍ ،ب ال يلزمو
إخراجها إال بعد أف يصفيو وهبعلو ُب البيدر.
يقوؿ :ال يستقر الوجوب إال جبعلها ُب البيدر إف كاف أىل الزرع ينوطوف مكانا خاصا يسمونو البيدر،
ويسمى عند العامة اعبوع ،وىو الذي يدرسوف فيو الزرع  ،ويصفونو فيو .فيقوؿ :ماداـ أنو ُب سنبلو فإنو
عرضة للهبلؾ ،فردبا يأتيو سيل وردبا يأتيو جراد ،وردبا يأتيو مثبل ريح تشفي عليو  ،أو تقتلعو ،فبل يطالب
بإخراج الزكاة إال إذا حصده وصبعو ُب ىذا اؼبكاف اؼببلط اؼبهيأ ألف يصفى .فإذا جعل ُب البيدر استقر
الوجوبٍ ،ب قالوا :الواجب العشر فيما سقي ببل مؤنة ونصفو فيما سقي هبا ،وثبلثة أرباعو دبا سقي هبما .
فإف تفاوت اعترب األكثر ،ومع اعبهل العشر .
ورد عن رسوؿ اهلل -صلي اهلل عليو وسلم  -فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح العشر
 وذلك ألف الذي يسقى باؼبطر  ،أو يسقى باألهنار النابعة من األرض زبف اؼبؤنة عليو ،فإذا كاف يسقي
بالدالء  ،أو اؼبكائن اؼبضخات ىذه الٍب تستخرج اؼباء من أجواؼ اآلبار فإهنا تكلف .تكلف ووقودا
وتكلف قطع غيار ،وتكلف عمبل فمن أجل ذلك زبفف فيكفي إخراج نصف العشر فإف سقى نصفو
نصف السنة دباء السماء ،والنصف الثاين دباء الدالء فثبلثة أرباع.
وإذا تفاوت نظر إٔب األكثر ،فإذا كاف مثبل ثبلثة ،أرباع السنة يسقيها بالدالء ،والربع الباقي جاءت
السيوؿ وصارت تشرب بعروقها فإنو يقدر ثبلثة أرباع العشر .وإذا جهل ال يدرى أيهما أكثر؟ فاألؤب أال
ينقص عن العشر.
بعد ذلك اختلفوا ُب زكاة العسل فاإلماـ أضبد اختار أنو يزكى ،وورد ُب ذلك حديث ،ولكن إف كاف ُب
اغبديث مقاال  ،فمن أجل ذلك ٓب يعمل بو صبهور العلماء .اإلماـ أضبد كأنو ثبت عنده ،فجعل ُب العسل
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الزكاة سواء أخذه من اؼبوات يعِب من األشجار الٍب ُب الرباري صبع من ىذه األشجار نصاب ،أو من ملكو
كاف ُب ملكو سدر وشجر تأتى النحل وتعمل بيوهتا فيو ،أو من ملك غّبه .
إذا وجده مثبل ُب أشجار فبلوكة ،ولكن أصحابو ال يعرفونو وال يهتموف بو ،فإذا بلغ مائة وستْب رطبل
عراقيا فإنو يزكى .وإذا نقص عن مائة وستْب فإنو ال يزكى وتقدر بقربتْب يعِب القربة جلد شاة متوسطة تقدر
إذا كاف قدر قربتْب متوسطتْب.
اؼبعدف ىو ما يستخرج من جوؼ األرض من اؼبعادف يعِب عثر على معدف من اؼبعادف ،وإف كانت
زبتلف قيمتها كمعدف النحاس ،أو الرصاص  ،أو اغبديد يعِب وجد معدف ُب أرض ،أو ُب أرضو فاستخرج
منو نصابا ،فإف فيو ربع العشر ُب اغباؿ؛ وذلك ألنو يعترب كسبا جديدا فيخرج منو  .أما إذا كاف قليل
القيمة كاؼبلح مثبل  ،أو اعبص  ،أو األشياء الرخيصة فمثل ىذه زبرج الزكاة من القيمة دبا يبلغ النصاب.
وُب الركاز اػبمس مطلقا ،وىو ما وجد من دفن اعباىلية  .الركاز ما وجد من دفن اعباىلية ،يوجد
مدفوف ُب قعر األرض ،كنوز قديبة يبكن أهنا من آالؼ السنْب ،فإذا وجدت اعتربت مثل الغنيمة فيخرج
منها من قيمتها اػبمس  ،فإذا كانت عليها عبلمات اإلسبلـ ،فإهنا لقطة يعمل هبا التعريف تعرؼ فإذا ٓب
تعرؼ أخرج منها قدر العشرٍ ،ب بعد ذلك يبلكها .واهلل أعلم.
فصل في زكاة الذىب
فصل :وأقل نصاب ذىب عشروف مثقاال وفضة مائة درىم ،ويضماف ُب تكميل النصاب ،والعروض
إٔب كل منهما ،والواجب فيهما ربع العشر وأبيح لرجل من الفضة خاًب وقبيعة سيف ،وحلية منطقة وكبوه،
ومن الذىب قبيعة سيف ،وما دعت إليو ضرورة كأنف ،ولنساء منهما ما جرت عادهتن بلبسو وال زكاة ُب
حلي مباح أعد الستعماؿ  ،أو عارية ،وهبب تقوًن عرض التجارة باألحظ للفقراء منهما ،وزبرج من قيمتو،
وإف اشَبى عرضا بنصاب غّب سائمة بُب على حولو. .
فصل :وذبب الفطرة على كل مسلم ،إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوـ العيد وليلتو وحوائج أصلية،
فيخرج عن نفسو ومسلم يبونو ،وتسن عن جنْب ،وذبب بغروب الشمس ليلة الفطر ،وذبوز قبلو بيومْب فقط
ويومو قبل الصبلة أفضل ،ويكره ُب باقيو ،ووبرـ تأخّبىا يوما ،وتقضى وجوبا ،وىو صاع من بر  ،أو شعّب
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 ،أو سويقهما  ،أو دقيقهما  ،أو سبر  ،أو زبيب  ،أو أقط واألفضل سبر فزبيب فرب فأنفع ،فإف عدـ أجزأ
كل حب يقتات ،وهبوز إعطاء صباعة ما يلزـ الواحد وعكسو.


اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو

أصبعْب.
عندنا زكاة التجارة وزكاة النقود ُب حديث أنس الطويل الذي ُب الصحيح أنو قاؿ :قاؿ النيب



وُب الرقة ربع العشر  وحدد نصاهبا دبائٍب درىم  ،وقاؿ :فإذا ٓب يكن عند الرجل إال مائة وتسعوف فليس
عليو زكاة إال أف يشاء ،وحدد العلماء نصاب الذىب بعشرين مثقاال ونصاب الفضة دبائٍب درىمٍ ،ب ذكروا
أهنا باعبنيو السعودي أحد عشر جنيها ونصفو ،وبالرياؿ السعودي الفضي ستة وطبسوف رياال عربيا سعودية
وبالرياؿ الفرنسي اثناف وطبسوف رياال فرنسيا  .كانوا يتعاملوف بو قبل ستْب ،أو سبعْب سنة قبل أف يضرب
الرياؿ السعودي.
قدروا النصاب من الذىب اآلف بعضهم قاؿ :إنو واحد وتسعوف جراما وقاؿ بعضهم :بل طبسة وشبانوف
تربا  ،أو مسبوًكا
تقريبا أنو ُب ىذه اغبدود ،فإذا بلغ النصاب يعِب الذىب فإنو يزكى الذىب ،إما أف يكوف ً

 ،أو مضروبا.

خرج من معدنو ،وٓب يصفى فبل يزاؿ تربا،
فالترب ىو الذي ٓب يصفى ال يزاؿ فيو خبثو ،وفيو ترابو ،استُ ِ

فبل زكاة فيو حٌب يقدر يعلم مقدار ما فيو من الذىب بعد التصفية أنو إذا بلغ طبسة وشبانْب جراما فإنو
نصاب.
وأما اؼبسبوؾ فهو الذي سبك حليا دبعُب أنو صيغ إٕب خواتيم ،أو أسورة  ،أو قبلئد  ،أو أقراط يعِب ما
يلبس ويسمى مصوغا ومسبوكا ،فهذا إذا بلغ وزنو طبسة وشبانْب جراما ،فإنو نصاب وإال فبقدره.
يعِب ما نقص فليس فيو نصاب ليس بو زكاة ،أما اؼبضروب فهو الذي ضرب دنانّب  ،أو جنيهات من
جنيها
الذىب كاعبنيو السعودي واإلفرقبي ،فهذا يعترب ً
أيضا بوزنو عرفنا أنو باعبنيو السعودي أحد عشر ً
ونصف ،وأنو إذا كاف بغّبه فإذا بلغ طبس وشبانْب جراما فإنو نصاب.
أما الفضة فالفضة تارة تكوف تربا يعِب مستخرجة من األرض غّب مصفاة  ،فإذا كاف الذي فيها إذا
صفي بلغ مقدار مائٍب درىم ستة وطبسْب رياال سعوديًا فإنو نصاب ،ىبرج منة زكاة إذا حاؿ عليها اغبوؿ.
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وكذلك لو كاف مصوغا إذا سبك وجعل مصوغا يعِب قد يصاغ من الفضة حلي خواتيم من الفضة ،

ِحلَقا من الفضة  ،أسورة من الفضة فإذا كاف مقداره مائٍب درىم  ،أو مقداره ستة وطبسوف رياال فضيًا فإنو

يصاب.

جاءت اآلف األوراؽ ىذه األوراؽ وقع فيها خبلؼ طويل وكثّب بْب العلماء  .فأحد مشاىبنا يقوؿ :إف
نصاهبا ستة وطبسوف كنصاب الفضة ؛ ألف الرياؿ الورقي بدؿ عن لاير الفضة سواء بسواء ويقوؿ :إف لاير
الفضة ليس يؤكل وال يشرب ولكن يدفع كقيمة.
وكذلك يقاؿ ُب لاير الورؽ :إنو يؤخذ كقيمة ال فرؽ بينهما  .واألكثروف من اؼبشايخ على أهنا ليست
كالفضة.


واألكثروف من اؼبشايخ على أهنا ليست كالفضة ،وذلك الختبلؼ القيمةػ فأنت اآلف إذا ذىبت

للصرافْب ،وطلبت منهم رياالت فضية برياالت ورقية ال ذبد عندىم إال بثمن أكثر ،فقد يساوي لاير الفضة
مثبل عشرة رياالت ورؽ ،وردبا عشرين ،فدؿ على أهنا ليست مثلها ُب القيمة.
ولعل السبب النخاسة؛ ألف الفضة يبكن ادخارىا ،وتنفع ُب كل الدوؿ خببلؼ األوراؽ ،فإنو ال يبكن
ادخارىا ،وىي أيضا عرضةٌ للتلف .
كاف بعض مشاىبنا األولْب الذين ماتوا قديبا ؼبا خرجت ال يدخرىا ،ويقوؿ بعبارتو :الفأر ىبرقها ،واؼباء
ّ
يغرقها ،واللص يسرقها ،والنار ربرقها ،والريح تفرقها؛ فإذا ليست مثل الرياالت الفضية .
وذكروا أف بعضا من التجار ادخر رياالت ورقية كثّبةُ ،ب زاوية من زوايا بيتو ،وغفل عنها مدة عدة
أشهر ووجد األرضة قد أكلتها ،وذىبت عليو مئات األلوؼ ،وكذلك كثّب من الذين يغفلوف عن نقود ُب
ـبابئهمٍ ،ب يلقوف الثوب ُب الغسالة ،وىبرج ،وقد اضمحلت تلك النقود الٍب فيو .
وأيضا معلوـ -مثبل -أف الستة وطبسْب ُب ذلك الوقت يعِب :قبل طبسْب سنة أو أربعْب سنة ،الستة
واػبمسْب كاف ؽبا قيمة؛ الذي يبلك ستة وطبسْب يبكن أف يشَبي لو أرضا ،يبكن أف تقوتو سنة ،أو نصف
سنة .الذي ُ-ب ىذه األزمنة -عنده ستة وطبسوف ال يقاؿ لو :غِب؛ لو اشَبي هبا ثوبا ،أو عمامة قد ال
تكفي .
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فلذلك الصحيح أهنا ليست مثل الرياالت الفضية … +اعبهد الفرؽ ُب الثمن ،فعلى ىذا تقدر
قيمتها ،نسأؿ نقوؿ :كم يا صيارؼ قيمة الرياؿ الفضي عندكم اآلف بالرياؿ الورقي؟ فإذا قالوا :عشرة،
ضربنا ستة وطبسْب ُب عشرة تكوف طبسة مائة وستْب ،فيكوف ىذا النصاب ،إذا حاؿ عليو اغبوؿ ،ولو كاف
قليبل فإنو يزكى.
يضماف ُب تكميل النصاب ،وتضم
وإذا قالوا -مثبل :-أكثر ،اعتربنا الثمن ،فهذا ىو القوؿ األقربٍ ،ب ّ

العروض إٔب كل منهما؛ يعِب :إذا كا ف عنده نقود فضة ،ونقود ذىب ،فالذىب أقل من نصاب ،والفضة
أقل من نصاب ،فإذا قدرنا أف الذىب نصف نصاب ،والفضة نصف نصاب فإنو يزكي ؛ ألف ؾبموع الذي
عنده أصبح نصابا.
وإذا كاف -مثبل -عنده ربع نصاب فضة ،وربع نصاب ذىب ،ونصف نصاب عروض ،فإهنا تضم،
العروض :السلع الٍب تعرض للبيع.
عنده -مثبل -ثياب قيمتها نصف نصاب ،وعنده ربع نصاب ذىب ،ربع نصاب فضة ،اعبميع
نصاب ،يزكي .
والعروض زبرج زكاهتا وقت ،تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة ،وال يعترب شبنها الذي اشَبيت بو ،فإذا -
مثبل -اشَبى األكياس -الكيس دبائة -وؼبا ًب اغبوؿ ،وإذا الكيس يساوي مائتْب يزكي قيمة اؼبائتْب ،يعِب:
بيع اعبملة.
وكذلك -مثبل -إذا اشَبى قطعة القماش؛ مثبل األطواؿ الطوؿ دبائة ،وقت اغبوؿ صار الطوؿ يساوي
مائتْب ،يزكي اؼبائتْب ،وهبمع الذي عنده بعضو إٔب بعض ،فإذا كاف التاجر -مثبل -ذبارتو ُب أطعمة ،وُب
أكسية ،وُب أحذية ،وُب كماليات ،وُب أدوات ،وُب أواين ،فبل بد أف ىبرج زكاة اعبميع؛ يقدر قيمة الثياب
كم تساوي؟ وقيمة األطعمة ،وقيمة األكسية ،وقيمة األحذية ،وما أشبهها؛ يقدر قيمتها باعبملة ،ببيع
اعبملة ،كم تساوي اآلف بيع اعبملة؟ ٍب ىبرج زكاهتا.
حٌب أف عمر



مر عليو رجل وبمل جلودا ،فاستدعاه ،وقدرىا ،وأمره أف ىبرج قيمة زكاهتا ؛ ألهنا

بلغت نصابا ،يعِب :تقريبا .
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وألنو  بعث من ىبرص الزكاة على التجار ،ومنهم عمر  فذكروا أنو ُمنع ابن صبيل وخالد بن الوليد

والعباس ،وكانوا ذبارا .عذر النيب



خالدا ؛ ألف الذي عنده كلو أوقاؼ؛ عنده أسلحة قد وقفها ،وعنده

دروع ،وعنده سيوؼ ،وعنده رماح ،ولكنو قد أوقفها ،وجعلها ُب سبيل اهلل -تعأب -فبل زكاة فيها.
وربمل زكاة العباس ؛ ألنو عمو ،وٓب يعذر ابن صبيل ،فدؿ على أهنا ُزبرج الزكاة من التجار ،وألف أغلب
أمواؿ الناس اآلف ُب التجارة ،فإذا ٓب هبب على التجار زكاة سقطت عن أكثر األمواؿ ،واهلل -تعأب-
يقوؿ:



ُ          ب أمواؽبم .

زكاة النقود ،وزكاة التجارة والعروض ربع العشر؛ إذا بلغت مائٍب درىم ففيها ربع العشر .ربع العشر ُب
اؼبائة رياالف ونصفُ ،ب اؼبائتْب طبسة ،وىكذا.
بعد ذلك تعرض ؼبا يباح من الفضة؛ يباح للرجل من الفضة اػباًب ،يلبس خاسبا ُب يده اليمِب ،أو
اليسرىُ ،ب إصبعو الصغّبة؛ اػبنصر أو البنصر .
قبيعة السيف يعِب :طرؼ غبلفو ،وذلك ألنو فبا يتخذ للزينة من طرفو الذي فوؽ الغبلؼ الذي يبسك
بو ،وتسميها العامة اغبياصة .
كذلك حلية اعبوشن ،الذي يتخذ للسهاـ ،هبوز أف وبلى بشيء من الفضة ،وحلية اؼبنطقة ،وىي أيضا
الٍب ذبمع فيها الذخّبة ،أما الذىب فيباح للرجل قبيعة السيف ،أي :طرفو ،وما دعت إليو الضرورة كأنف
وكبوه؛ ُب قصة عرفجة أنو قطعت أنفو فازبذ أنفا من فضة ،فأنًب عليو فرخص لو النيب  أف يتخذ أنفا من
ذىب ،وذلك للضرورة .
أما النساء فيباح ؽبن ما جرت العادة بلبسو ،عادهتن ُب كل زماف لبس ما تيسر؛ ُب ىذه األزمنة ما
يلبس ُب الرقبة ،ويسمى قبلئد أو رشارش ،وما يلبس ُب األصابع ،ويسمى خواًب ،وما يلبس ُب الذراع،
ويسمى أسورة ،ويسميها العامة غوائش ،وما يلبس ُب األذف ويسمى أقراطا ،وما يلبس -أيضاُ -ب الرأس
ويسمى حلقا ،وما يلبس ُب الوسط ،ويسمى حزاما ،وما يلبس أيضا ُب اليد ويسمى خصرا  .ما جرت
عادهتن بلبسو .
اختلف في زكاة الحلي المباح ,الذي يعد لبلستعماؿ أو العارية:
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ا لفقهاء يقولوف :ال زكاة للحلي اؼبباح ،اؼبعد لبلستعماؿ أو العارية ،وقاسوه على األكسية؛ أف اؼبرأة لو
كاف عندىا ثياب شبينة كثّبة فبل زكاة فيها ،وكذلك قاسوىا على األواين .
إذا ازبذ اإلنساف عدة أواين ثيابا ،وأواين للشرب زائدة عن قدر اغباجة ،ولو كانت أشباهنا كثّبة فبل زكاة
فيها ،وكذلك ُب كل ما يستعمل؛ كل ما يتخذ االستعماؿ قياسا على النواضح اإلبل الٍب يستقى عليها ،أو
وبمل عليها ،ومثلو ُب ىذه األزمنة السيارة الٍب يركب عليها ،أو اؼباكينة الٍب يسقي عليها ،أو ماكينة اػبياط
الٍب ىبيط هبا ،قالوا :ال زكاة فيها ؛ ألهنا ليست للنماء ،وإمبا ىي لبلستعماؿ .
وىذا ىو الذي كاف عليو مشاىبنا األولوف :الشيخ ؿبمد بن إبراىيم ،والشيخ عبد اهلل بن ضبيد ،والشيخ
عبد العزيز بن رشيد ،وكبوىم؛ كانوا ال يروف زكاة ُب اغبلي اؼبستعمل .وأما شيخنا الشيخ ابن باز فيختار أنو
يُزكى ،وقد كثر اػببلؼ ُب ىذ ه اؼبسألة ،وألفت فيها اؼبؤلفات؛ ما بْب مؤيد للزكاة ،وما بْب منكر ؽبا،
واػببلؼ طويل ،واألدلة بْب ىؤالء وىؤالء ـبتلفة ،وكل منهم هبيب عن أدلة اآلخر .
واإلطالة ُب ذلك ال مناسبة ؽبا ،نقوؿ :االحتياط أف ما يلبس دائما كاػبواتيم واألسورة ال زكاة فيو ،وأما
الذي ال يلبس إال ُب اؼبناسبات فإف فيو الزكاة ،وذلك ألف الكثّب من النساء أسرفن ُب ذلك ،فردبا يكوف
عليها من اغبلي ما قيمتو مئات األلوؼ.
ال تلبسو إال مرة أو مرتْب ُب السنة؛ ُب أفراح ،أو ُب أعياد ،أو كبو ذلك ،وال شك أف ىذا اإلسراؼ
يستدعي عدـ التساىل ،ويستدؿ -أيضا -باألحاديث الٍب استدؿ هبا الشيخ ُب إهباب الزكاة وىي مذكورة
ُب الكتب الفقهية .
تقوـ عروض التجارة باألحظ للفقراء منهما؛ أي :من الذىب أو من
رجع إٔب قيمة العروض فقاؿّ :
تقوـ بالذىب ،فتبلغ -مثبل -اثنا عشر أو أحد عشر جنيها ،قُومت بالذىب.
الفضة ،إذا كاف األحظ أف ّ

فإذا كاف األحظ للفقراء أف تقوـ بالفضة قومت بالفضة ،إذا كاف َمن عنده ثياب؛ إف قومناىا -مثبل-

بالفضة بلغت ثبلث مائة ،وإف قومناىا باعبنيو ما بلغت -مثبل -إال شبانية جنيها ،أو طبسة جنيها ،نقومها
بالفضة ؛ ألهنا باألحظ للفقراء .

وزبرج من قيمتها ،أجاز بعض العلماء أهنا زبرج منها؛ من كاف عنده -مثبل -ثياب ،ىبرج الزكاة ثياب،
ومن كاف عنده أحذية ىبرج الزكاة أحذية ،ومن كاف عنده -مثبل -كتب ىبرج الزكاة كتب ،ومن كاف عنده
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مثبل -مواعْب ىبرج منها ،ولكن القوؿ اآلخر -وىو الصحيح -أهنا زبرج من القيمة ،يقومها وىبرج قيمتها؛ ألنو عادة يبيع بكل يوـ لعدة.
إذا اشَبي عرضا بنصاب بُب على حولو ،وإذا اشَباه بسائمة ٓب ينب؛ مثبل العرض إذا كاف -مثبل-
بضاعتو ثيابٍ ،ب إنو اشَبى بالثياب أطعمة ،فإنو يبِب على حولو ،ستة أشهر بضاعتو أكسية ،والستة
األخرى جعلها أكياس (أطعمة من األرز ،من الرب ،أو ما أشبو ذلك) يبِب على حولو ،ذلك ألف التجار
يغّبوف بضاعتهم كل يوـ ،يعِب :كل يوـ ،أو كل شهر يشَبي بضاعة جديدة يصفي ما كاف عنده ،وىكذا.
تقوـ -مثبل -مائة
أما إذا أدى إليو بسائمة ،فإنو ينقطع اغبوؿ؛ لو كاف عنده -مثبل -ذبارة ،ذبارة ّ
ألف ،وؼبا ًب ؽبا أحد عشر شهرا اشَبى هبا إببل -اشَبى هبا مثبل طبسْب من اإلبل سائمة -انقطع اغبوؿ،
يستقبل باإلبل حوال مستقببل .
ينقل على زكاة الفطر ،يعِب ؽبا صلة بالصياـ غدا -إف شاء اهلل.-
أحسن اهلل إليكم أيها األخوة .
عذرا عن طرح األسئلة ؛ ألف الشيخ مشغوؿ ،جزاه اهلل خّبا ،وأقل حقوؽ الشيخ علينا أف -جزاكم اهلل
خّبا -أف تَبكونو اليوـ ،وعدـ إحراجو حٌب عند السيارة؛ ألف الشيخ مشغوؿ جدا ،وفقنا اهلل إٔب ما وببو
ويرضاه ،وصلى اهلل على ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب .
فصل في زكاة الفطر
 اغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ -رضبو اهلل -تعأب :-فصل :وذبب الفطرة على كل مسلم ،إف كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوـ
العيد ،وليلتو ،وحوائج أصلية ،فيخرج عن نفسو ومسلم يبونو ،وتسن عن جنْب ،وذبب بغروب الشمس ليلة
الفطر ،وذبوز قبلو بيومْب فقط ،ويومو قبل الصبلة أفضل ،وتكره ُب باقي ،ووبرـ تأخّبىا عنو ،وتُقضى
وجوبا ،وىي صاع من ٌبر ،أو شعّب ،أو سويقهما ،أو دقيقهما ،أو سبر ،أو زبيب ،أو أقط.

واألفضل سبر ،فزبيب ،فرب ،فأنفع ،فإف عدمت أجزأ كل حب يقتات ،وهبوز إعطاء صباعة ما يلزـ

الواحد وعكسو.
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اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب؛ نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو



أصبعْب.
يسن للمسلم اغبرص على اتباع السنة بقدر ما يستطيع ،فإذا جاءتو األوامر ،وفيها ما ىو مسنوف
وواجب ،حرص على أف يأٌب باؼبسنوف زيادة على الواجب ،وكثّبا ما نسمع أف ىذا سنة ،وىذا واجب،
ويريدوف بالسنة الفضيلة؛ العمل الذي ليس بواجب ،ولكنو متأكد.
فعندنا -مثبل -زكاة الفطر؛ فيها واجب ،وفيها مسنوف ،فتجب على اإلنساف اؼبوجود ،وعن أوالده ومن
يبونو ،وتسن عن اعبنْب ُب بطن أمو ،وال ذبب عن اعبنْب ،ومن ال تلزـ مئونتو وكبوه .
الفطرة:
صدقة الفطر ،ىذه الصدقة زبرج ُب آخر رمضاف ،إما عند رؤية اؽببلؿ ،وإما ُب صباح يوـ العيد ،وإما
قبلو بيوـ أو بيومْب .ؼباذا شرعت ىذه الزكاة ،أو ىذه الفطرة ؟
شرعت لسببْب :السبب األوؿ :طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وذلك ألف الصائم قد يعمل بعض
األخطاء الٍب تقدح ُب صومو؛ فكبلـ فيما ال يعنيو ،وسفو ،ولغو ،وغيبة ،وسباب ،وكبو ذلك ،وىذه ال
شك أهنا تنقص الصوـ ،كما قاؿ النيب   من ٓب يدع قوؿ الزور ،والعمل بو فليس هلل حاجة ُب أف يدع
طعامو وشرابو  يعُب :أنو إذا عمل بقوؿ الزور فإف صومو يبطل ،أو ينقص أجره.
وُب اغبديث ؼبا ذكر الصوـ قاؿ  :إذا كاف صوـ يوـ أحدكم ،فبل يفسق ،وال يرفث ،وال هبهل ،فإف
أحد سابو فليقل :إين امرؤ صائم  وورد حديث  :أىوف الصياـ :ترؾ الطعاـ والشراب  يعِب :أف
ترؾ الغيبة ،وترؾ النميمة ،وترؾ األعماؿ السيئة ،بعضها صعب على النفوس ،وىو ُب اغبقيقة شبرة الصياـ.
وُب حديث آخر:
وشرابو





من ٓب يدع قوؿ الزور ،والعمل بو واعبهل ،فليس هلل حاجة ُب أف يدع طعامو

فلما كاف كذلك أف الصائم ال يسلم إال نادرا ،شرع أف ىبتم صيامو هبذه الصدقة؛ لتكوف

مكملة ؼبا نقص ،ومرقعة ؼبا تفرؽ يعُب :اػبروؽ الٍب ُب الصياـ ترقع هبذه الصدقة ،وبذلك يقوؿ بعضهم:
 ......زمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن صبلتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت فر الل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياـ دوف

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؽ  وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلة أيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا صبلت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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السبب الثاين لشرعيتها :أهنا طعمة للمساكْب؛ يقوؿ ُب اغبديث  :أغنوىم عن السؤاؿ ُب ىذا اليوـ
 يوـ العيد يوـ فرح وسرور ،والناس يظهروف فيو بالفرح ،ويهنئ بعضهم بعضا.
فلذلك يك وف من الذلة أف يذؿ اإلنساف نفسو؛ يتكفف الناس ُب ذلك اليوـ ،إذا ٓب يكن عنده ما
يقوت بو نفسو ،ويقوت بو عيالو ،فلذلك شرعت ىذه الفطرة؛ طهرة للصائم ،وطعمة للمساكْب.
وذبب على كل مسلم ،وال ذبب على كافرٍ ،ب ال ذبب عليو إال إذا فضل عن قوتو ،وقوت عيالو يوـ
العيد ول يلتو ،صاع أو أكثر .فبل بد أف يبدأ بنفسو؛ ورد ُب اغبديث:



ابدأ بنفسكٍ ،ب دبن تعوؿ



 ابدأ بنفسك ،وتصدؽ عليها . 
ابدأ بنفسك ،فيبدأ بنفسو؛ يَبؾ لنفسو طعامو ،وطعاـ عيالو يوـ العيد وليلة العيد ،وكذلك -أيضا -ما
يسد حاجتهم وحوائجهم األصلية ،يعِب :من كسوة -مثبل ،-وأو ٍاف ،وحاجيات ،يعِب :األشياء الٍب ىم
حباجة إليها ،فيقدـ حاجتو



وكفى باؼبرء إشبا أف يضيع من يقوت  أو



أف وببس عن من يبلك

قوتو . 
فإذا عجز عنهم بدأ بنفسو ،فإف فضل شيء فلزوجتو ،فإف فضل بعدىا فؤلموٍ ،ب أبيوٍ ،ب أوالده؛
األكرب ،فاألكربٍ ،ب من ينفق عليهم؛ كخادـ ،أو كبوه ،وقيل :إف اػبادـ يقدـ على األوالد ،وذلك ألنو
يقوؿ :أطعمِب لوجو اهلل  ،أعتقِب .
أما اعبنْب الذي ُب بطن أمو فبل ذبب عليو ،ولكن تسن عنو ،يعِب :سنة مؤكدة ،ولو -مثبل -ولدتو
قبل غروب الشمس بدقيقة وجبت عليو ،فإف ولد ُب ليلة العيد فبل ذبب ،يعِب :بعد غروب الشمس حينما
تسن.
وال ذبب عن الكافر ،إذا كاف عنده خادـ كافر -يعِب :فبلوؾ ،-فبل ذبب عليو ؛ ألهنا طهرة ،والكافر
ليس أىبل للتفضيل ،فإف أسلم قبل غروب الشمس بدقيقة ،وجب أف ىبرج عنو ،وإف أسلم بعدىا -بعد
غروب الشمسٓ :ب هبب ،وكذلك لو اشَبى عبدا قبل غروب الشمس بدقيقة فعليو فطرتو ،وبعد غروب
الشمس ال تلزمو ،إمبا تلزـ الذي باعو.
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وقت وجوبها:
غروب الشمس؛ غروب مشس ليلة الفطر ،يعِب :آخر ليلة من رمضاف ،ىذا وقت الوجوب.
هبوز تقديبها قبل العيد بيوـ أو بيومْب ،وذلك ألنو قد يشق على الناس تفريقها ُب ليلة واحدة ،فلذلك
رخص بأف يقدمها قبل العيد بيوـ أو بيومْب ،وألف العادة أهنا إذا جاءت إٔب الفقّب قبل العيد بيوـ أو بيومْب
يبقى بعضها إٔب يوـ العيد ،يبقى عنده ما يسد حاجتو يوـ العيد ويكفيو .
أفضل إخراجها :يوـ العيد قبل الصبلة ،أي :صباح العيد ،قبل الصبلة ،ولو أف تصل إٔب أىلها إال بعد
الصبلة؛ فمثبل إذا أُخرجت إٔب اعبمعيات -مثبل -صباح العيد ،صبعت عند اعبمعية ،ولو بلغت عشرين
كيسا أو مائة كيس ،فاعبمعية يفرقوهنا ُب ذلك اليوـ ،أو بعده بيوـ ،أو بعدة أياـ ،صاحبها أخرجها قبل
الصبلة ،فإف ٓب يتيسر لو إخراجها قبل صبلة العيد أخرجها ولو ُب ذلك اليوـ ؾبزئة عنو ،فإف فات يوـ العيد
كلو فإهنا ال تسقط ،بل يقضيها ،يبادر بقضائها مٌب انتبو لذلك ،أو عرؼ.
فلو وكل من ىبرجها ليلة العيد ،فنسي الوكيل ،وٓب يعلم أنو ٓب ىبرج إال بعد العيد بيوـ أو بيومْب فإهنا ال
تسقط ،يقضيها؛ ألف عرفنا أهنا فريضة ،ذبزئ ُب باقي العيد مع الكراىة .وبرـ تأخّبىا ببل عذر عن يوـ
العيد ،يقضيها وجوبا إذا فات وقتها ما تسقط.
مقدارىا:
صاع من بر ،أو صاع من شعّب ،أو سويقهما ،أو دقيقهما ،أو سبر ،أو زبيب ،أو أقط؛ ىذه ىي
األصوؿ اػبمسة الٍب وردت ُب األحاديث.
فكانت ُب القوت اؼبعتاد ُب ذلك الزماف؛ الناس غالب قوهتم سبر ،أو بر ،أو شعّب ،والزبيب وإف كانت
قليبل ،واألقط بالنسبة للبوادي كثّب يقتاتونو ،فجاءت األحاديث إلخراجها من ىذه اػبمسة ُب حديث أيب
سعيد:



فرض رسوؿ اهلل



صدقة الفطر صاعا من طعاـ ،أو صاعا من شعّب ،أو صاعا من سبر ،أو

صاعا من زبيب ،أو صاع من أقط
يقوؿ:





فسر الطعاـ :أنو الرب ،وكذلك أيضا وجد اغبديث عن ابن عمر

عن الصغّب والكبّب ،والذكر واألنثى ،واغبر والعبد من اؼبسلمْب



ىكذا … +مالك "من

اؼبسلمْب" فيدؿ على أهنا ال زبرج عن العبد الكافر ،ولو كاف صاحبها ىو مالك وىو يتفق عليها ؛ ألهنا
طهرة وىو ليس أىل للطهرة.
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الدقيق ىو الطحْب ،يعِب :إذا طحن الرب ،أو الشعّب جاز إخراج صاع منو ،ولكن يكوف بالوزف ال
باؼبكياؿ ؛ ألنو إذا طحن انتشرت أجزاؤه ،فردبا يكوف الصاع صاعا ونصف بعدما يطحن ،وىبرج بالوزف،
ننظر كم وزنو؟ وزف الصاع :طبسة أرطاؿ وثلث ،فيخرج طبسة أرطاؿ ،وثلث من الدقيق ،أو من السويق؛
السويق :ىو الرب أو الشعّب ،يطبخ ُب سنبلو طبخا طويبل كبو ثبلث ساعات ،أو أربع وىو ُب سنبلوٍ ،ب
بعد ذلك هبففٍ ،ب يصفى من السفّب -سفّب السنبلٍ ،-ب يسحقٍ ،ب يؤكل بدوف طبخ ،إذا أرادوا أكلو
بلّوه دباء وأكلوه ؛ ألنو قد نضج بطبخو وىو ُب السنبل ،يتخذه اؼبسافر زادا إذا كاف مستعجبل .
كذلك السويق الصاع يكوف بالوزف ،ال بالكيل ،يعِب :طبسة أرطاؿ وثلث بالعراؽ .ما أفضلها؟
أكثر الصحابة على أفضلية التمر؛ لسهولو نقلو ،وعدـ احتياجو إٔب طبخ ،أو إصبلح ،فكانوا ىبرجوهنا
من التمر كابن عمر ،ولكن يفضل األنفع للفقراء؛ ذكر ُب حديث:



أف معاوية قدـ من الشاـ ،وإذا

أىل اؼبدينة ىبرجوهنا من الشعّب ،والشعّب رخيص ،فأشار عليهم أف ىبرجوىا من الرب ولو أقل ،وقاؿ :أرى
نصف صاع من ظبراء الشاـ ،يعدؿ صاعا من الشعّب  وذلك ألنو رأى أف الشعّب ال يؤكل ،وإمبا يدفع
علفا للغنم وكبوىا ،والناس ىبرجوف منو ،فأشار عليهم أف ىبرجوا شيئا يؤكل ،ولو قليبل ،نظروا إٔب قيمة
الصاع من الشعّب  ،قيمة نصف الصاع من الرب ،فعدلوا لذلك ،عدلوا صاع شعّب بنصف صاع من بر،،
ولكن أبا سعيد استمر على إخراج صاع كامل ،ولو من الشعّب ،فنقوؿ :إف كاف وال بد إخراج شعّب،
والشعّب ال يؤكل ،فنصف صاع من بر يؤكل أفضل من صاع أو صاعْب ال يؤكل ،أما إذا كاف ىبرجوف من
الرب بطيب نفس ،فإف إخراجهم للصاع أكمل.
ذكر أف األفضل ىو التمر ،كما فعلو ابن عمرٍ ،ب بعده الزبيب ؛ ألنو أيضا شبيو بو ،وألنو ال وبتاج إٔب
طبخٍ ،ب بعده الرب ؛ ألنو أنفع ٍ ،ب ينظر إٔب األنفع ،فإذا عدمت ىذه اػبمس أجزأ كل حب يقتات .
ذىب بعض العلماء كشيخ اإلسبلـ إٔب أف األفضل إخراجها من القوت اؼبعتاد ،فأفٌب مشاىبنا
بإخراجها من األرز ؛ ألنو أكثر استعماالُ ،ب ىذه األزمنة أكثر ما يأكلوف األرز ،فإخراجها منو أفضل،
وإذا ٓب يتيسر فالرب أفضل ؛ ألنو قوت.
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التمر قد ال يقتات بو إال القليلوف ،ولو كاف ينفع الفقراء وكبوىم ،لكن الغالب أهنم ال هبعلونو قوتا ،إذا
عدمت ىذه ،وكاف قوت أىل البلد -مثبل -الدخن ،أو الذرة ،أو السلق ،أو الفوؿ ،فإهنم ىبرجوف منو ؛
ألنو يصبح قوتا معتادا.
واختلف ىل زبرج من اللحم ،إذا كاف قوهتم غبم ظبك -مثبل -أو غبمهم طّب؟ فنقوؿ :إذا كانوا ال
يطمعوف إال اللحم أطعموا فبا يأكلوف ،واختلف ىل يكفي إخراج القيمة؟ ُب اغبنفية هبيزوف إخراج القيمة،
واعبمهور يقولوف :إذا وجدت األصناؼ اػبمسة أو القوت فبل بد من إخراج ،القوت فذلك ػبدمة الفقراء.
اغبنفية قالوا :نظرنا وإذا اغباجة تدفع بالقيمة ،ونظرنا وإذا كثّب من الذين يأخذوهنا يبيعوهنا برخص؛ ردبا
مثبل -يشَبي صاحبها الصاع خبمسة ،فيجتمع عند الفقّب -مثبل -عشرين صاعا ،فيبيعها الصاع بثبلثة،يريد الثمن ،فلو أعطيت قيمتها لو لكاف أربح لو .
ولكن األؤب إخراجها من األصناؼ ،وإعطاؤىا ؼبن ىو حباجة إليها؛ ليأكلها .أما ىؤالء الذين
هبمعوهنا؛ ليبيعوهنا فليسوا فقراء ،وال يستحقوهنا ،ولو كاف يشملهم اسم الفقر ،ينظر من ىم الفقراء الذين
وبتاجوف إٔب القوت شراءىا ؽبم ،خدمة ؽبم ،تسهيل عليهم بدؿ ما يذىبوف ،ليشَبوهنا من األسواؽ تأتيهم
عند أبواهبم .
هبوز إعطاء اعبماعة ما يلزـ الواحد ،يعِب :إذا كاف الفقراء كثّب ،فطرتك -مثبل -صاع تفرقها عليهم
حفنة حفنة ،وكذلك -مثبل -إذا كاف الفقّب واحدا ،والبيوت كثّبة -عشرة بيوت -كلهم صبعوا فطرهتم،
وأعطوىا ألىل ىذا البيت ،هبوز ذلك إذا كاف مستحقا .
فصل في شروط إخراج الزكاة وأصنافها
فصل:وهبب إخراج زكاة على الفور مع إمكانو ،وىبرج وٕب صغّب وؾبنوف عنهما ،وشرط لو نية ،وحرـ
نقلها إٔب مسافة قصر ،إف وجد أىلها ،فإف كاف ُب بلد ومالو ُب آخر ،أخرج زكاة اؼباؿ ُب بلد اؼباؿ ،وفطرتو
وفطرة الزمة ُب بلد نفسو ،وهبوز تعجيلها غبولْب فقط ،وال تدفع إال إٔب األصناؼ الثمانية :وىم الفقراء،
واؼبساكْب ،والعاملوف عليها ،واؼبؤلفة قلوهبم ،وُب الرقاب ،والغارموف ،وُب سبيل اهلل ،وابن السبيل.
وهبوز االقتصار على واحد من صنف ،واألفضل تعميمهم ،والتسوية بينهم .
244

أخصر المختصرات
وتسن إٔب من ال تلزمو مئونتو من أقاربو ،وال تدفع لبِب ىاشم ومواليهم ،وال ألصل وفرع وعبد وكافر،
فإف دفعها ؼبن ظنو أىبل ،فلم يكن أو بالعكس ٓب ذبزئو إال لغِب ظنو فقّبا.
بعد ذلك ذكر إخراج الزكاة ,يعني :زكاة الماؿ ,وزكاة الفطر.
إخراجها يعِب :إيصاؽبا إٔب أىلها ،إخراجها من اؼباؿ ،وإعطاؤىا ؼبستحقيها هبب على الفور ،أي:
مبادرة بدوف تأف ،أو بدوف تأخّب ،يبادر فيخرجها حينما يتيسر لو ،إذا أ مكنو.
قد وبتاج -مثبل -إٔب عمل ،وبتاج إٔب أف وبسب -مثبل -قيمة بضائعو ،ويدققها ،ووبسب الديوف الٍب
عليو ،ووبسب الديوف الٍب لو ،ويس قط ىذه من ىذهٍ ،ب ينظر ُب الباقيٍ ،ب ينظر ىل عنده سيولة نقود؟ ٍب
بعد ذلك يسأؿ أين الفقراء؟ من نصرفها؟ ،فإذا تيسرت ،إذا صبع ما يكفي أخرجو ،وأوصلو إٔب أىلو .
الصيب واجملنوف ُب أمواؽبما زكاة ،وعليها زكاة الفطر ،ولو ٓب يكونا مكلفْب؛ يلزـ الوٕب الفطرة عن الصيب،
وعن اجملنوف ،ولو ٓب يكونا من الذين يصوموف ،وإذا كاف ؽبما أمواؿ ،فالوٕب ىو اؼبكلف بإخراج الزكاة منو.
ىذا ىو قوؿ اعبمهور.
ذىب بعض العلماء كاغبنفية إٔب أنو ال يزكى ماؿ اجملنوف ؛ ألنو غّب مكلف .يقولوف :تسقط عنو
الصبلة ،وتسقط عنو الصوـ ،ويسقط عنو اغبج ،فكيف يكلف بالزكاة؟ واعبواب :أف الزكاة ذبب ُب اؼباؿ ال
ذبب على البدف ،أما الصبلة والصوـ فإهنا على البدف ،وألف اؼباؿ اؼبوجود تتعلق بو نفوس الفقراء ،ينظروف
إٔب ىذا اؼباؿ الذي يديره وكيلو ،فيتحروف أف يأتيهم حقهم منو ،وال ينظروف إٔب مالكو نظرىم إٔب عْب
اؼباؿ ،فػلذلك ذبب الزكاة ُب ماؿ الصيب ،وُب ماؿ اجملنوف.
ال بد من النية عند إخراج الزكاة ،فلو أخرج من جيبو ماال ،وأعطاىا مسكينا كتطوعٍ ،ب أراد أف ينويها
زكاة لن يصح ،النية تكوف مقارنة إلعطائها للفقّب ،فبل يصح أف ىبرجها ببل نية ،وال تبيْب .ىل هبوز نقلها
إٔب ببلد أخرى؟
اتفق الفقهاء وأكثرىم على أهنا ال تنقل إٔب مسافة قصر ،أي :إٔب مسّبة يومْب بسّب اإلبل ،بل تفرؽ
ُب البلد الذي فيو اؼباؿ ،وذلك ألف الفقراء فيو يتشوقوف إٔب حقهم ُب ىذا اؼباؿ ،فإذا نقلت إٔب ببلد أخرى
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كاف ُب ذلك تفويتا غبقهم ،وإساءة الظن بأىل ىذا اؼباؿ ،وأهنم ال يزكوف .كيف زكوا ،وكبن فقراء ،وٓب يأتينا
شيء منها؟ فهذا ىو السبب.
واستدلوا -أيضا -بقولو   تؤخذ من أغنيائهم ،فَبد على فقرائهم  فإف ظاىرىا أهنا تؤخذ من
ىذا ،وتعطى ىذا ُب اغبْب ،وُب اغباؿ.
كاف النيب



يرسل السعاة فيأمرىم أف يفرقوىا على الفقراء ُب حينها ،فإذا ٓب هبدوا شيئآ ،ب هبدوا

أحدا من الفقراء جاءوا إليو دبا بقي .وبكل حاؿ لعل الصواب أهنا يصح نقلها للمصلحة.
معروؼ أنو -عليو السبلـ -كاف يرسل من هبِب إليو الزكاة ،وأف أولئك اعبباة يأتوف  ،فيقولوف :ىذه
ىي الزكاة الٍب صبعناىا ،فيفرقها على أىل اؼبدينة  ،أو على غّبىم من البوادي حوؽبم ،أو من القرى .وُب
حديث بن اللتبية أنو قاؿ  :ىذا لكم ،وىذا أىدى إٕب
ألجلها عن بعض اغبقوؽ ،وقاؿ:





فأنكر عليو قبوؿ اؽبدية؛ ـبافة أنو تغاضى

أفبل جلس ُب بيت أبيو وأمو حٌب تأتيو ىديتو إف كاف صادقا



فدؿ على أف الواقع أهنم يأتوف هبا ،ال شك أهنم يفرقوف بعضها ،ولكن الغالب أهنم يأتوف بأكثرىا.
ويبكن أف السبب :كوف أولئك البوادي كلهم أغنياء ،عندىم أمواؿ ،وإذا فإذا جبيت من ىؤالء
البوادي ،وليس فيهم فقراء يعطوف ،صبعت حٌب يؤتى هبا إٔب اإلماـٍ ،ب اإلماـ يتؤب توزيعها ،أو يدخلها ُب
بيت اؼباؿ .
الواقع ُب ىذه األزمنة أف اعبباة والعماؿ يوجهوف ،ويعطوف أظباء :أعطوا فبلنا ،وأعطوا فبلنا ،فيعطوف
حبسب تلك األظباء ،وما بقي فإهنم يأتوف بو ،ويدخلونو ُب بيت اؼباؿ .
وال شك أف من دفعها إٔب وٕب األمر برأت ذمتو ؛ ألف بيت اؼباؿ ؾبمع األمواؿ الٍب تلزـ كل جهة،
وتصرؼ ُب مصاّب اؼبسلمْب.
يقوؿ :إذا كاف ُب بلد ومالو ُب آخر أخرج زكاة اؼباؿ ُب بلد اؼباؿ ،وأخرج فطرتو وفطرة من يبونو ،وفطرة
من لزمتو ُب البلد نفسو.
قالوا :ألف الزكاة تتبع اؼباؿ ،والفطرة تتبع البدف؛ مثالو :إذا كانت أموالو ُب الرياض ،وىو -مثبل -مستقر
ُب مكة  ،أو ُب جدة ،فإنو يوكل من يفرؽ زكاة أموالو ُب بلد اؼباؿ ُب الرياض ،وىبرج فطرتو وفطرة عيالو ُب
البلد الٍب أقاموا فيها.
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وقيل :إنو ىبرج فطرتو ُب البلد الذي تغيب مشس يوـ الثبلثْب من رمضاف وىو فيها ،فلو قدر -مثبل-
أنو وعيالو صاموا ُب الرياض ،وقبل العيد بيومْب ،أو بيوـ ذىبوا إٔب مكة ،وجاءىم ليلة العيد ،وىم دبكة
ففطروا ُب مكة ،يعِب :كأف الفطرة تتبع البدف ،ىبرجوهنا ُب البلد الذي ىم فيو ليلة العيد .
من تعجيل الزكاة أجازوه غبولْب فقط ،يعِب :إذا رأيت -مثبل -مستحقا ُب ىذه السنة ،وعندؾ زكاة
السنة القادمة ،وزكاة السنة الٍب بعدىا ،فقلت :سوؼ أعجل زكاة سنتْب ،وأعطيها ىذا الفقّب الذي -
مثبل -يكاد أف يسجن ُب َدين ،أو الذي أحلك بو الغرماء ،شددوا عليو ،فأعطيتو زكاة سنتْب دفعة واحدة.
هبوز ،وال هبوز أكثر من سنتْب ،وهبوز إذا كاف ىناؾ سبب ،وإال فاألصل :إخراج زكاة كل ماؿ بعد حولو.

قد استدلوا أيضا دبا روي أنو  قاؿ  :إنا كنا احتجنا ،فأقرضنا العباس صدقة سنتْب ،ؼبا جاء عمر
 ،فقاؿ :إف العباس منع الزكاة  ،قاؿ :ىي علي ومثلها معها



يعِب :كاف العباس  ،كاف قد استفقر+

بدفع زكاة سنتْب  ،فدؿ على أنو هبوز إخراج الزكاة عن سنتْب ،وال يستحب.
أىل الزكاة:
ىم اؼبذكوروف ُب اآلية الكريبة من سورة التوبة؛ ذكروا  أف رجبل جاء إٔب النيب  يسألو من الزكاة،
فقاؿ :إف اهلل ٓب يرض أف أقسمها ،وال أحد غّبي  ،وقد تؤب قسمها ،فإف كنت من األصناؼ الثمانية
أعطيتك  ،وإال فبل . 
ّبْب أف اهلل -تعأب -ىو الذي تؤب قسمها ُب قولو

 

-   إمبا للحصر-

 

     حد الفقّب :ىو الذي دخلو يكفيو أقل من نصف الشهر ،وبقية
الشهر يقَبض؛ فإذا كاف -مثبل -دخلو طبسمائة؛ ينفق ىذه اػبمسمائة ينفقها ُب ثبلثة عشر يوما ،وبقي
ُب الشهر ليس عنده شيء نسميو فقّبا.
فإذا كاف -مثبل -دخلو ستمائة تكفيو سبعة عشرا يوما ،نسميو مسكينا ؛ فاؼبسكْب أقل حاجة من
الفقّب ،والدليل أف اهلل -تعأب -ذكر الفقراء ،وحث على اإلنفاؽ عليهم ،قاؿ  -تعأب:-
            

  

وقاؿ -تعأب:-
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ىكذا

وصفهم.
وكذلك ُب قولو:

   

وصفهم بأهنم فقراء ؛ ألهنم تركوا أمواؽبم وىاجروا،

فالفقراء أشد حاجة ،وقد ثبت أنو  استعاذ من الفقر  :أعوذ بك من الفقر إال إليك . 
وأما اؼبسكنة؛ اؼبسكْب أخف حاجة ،والدليل قوؿ اهلل -تعأب:-
 

    

وصفهم بأهنم مساكْب ،وأف ؽبم سفينة يعملوف عليها ُب البحر ،فدؿ على أهنم قد يبلكوف

بعض األشياء ،ومع ذلك يوصفوف بأهنم مساكْب ،وقد ثبت أنو  قاؿ  :اللهم أحيِب مسكينا ،وأمتِب
مسكينا ،واحشرين ُب زمرة اؼبساكْب  فكونو استعاذ من الفقر ،وسأؿ ربو أف هبعلو مسكينا ،دؿ على أف
اؼبسكنة أقل شدة من الفقر.
فحدد الفقهاء الفقر بأنو الذي دخلو يكفيو أقل من نصف شهر ،يكفيو ألقل من نصف شهر ،فإف
كاف يكفيو أكثر الشهر عشرين يوما ،أو طبسة وعشرين يوما ،فهو مسكْب.
والثالث :العاملوف عليها ،يعِب :اعبباة الذين هبمعوهنا؛ يرسلهم األئمة هبمعوهنا ،فيكوف ؽبم حق فيها
بقدر تعبهم ،وكذلك-أيضا -يستثُب من ذلك إذا كاف ؽبم رواتب؛ اغبكومة ُب ىذه األزمنة نفرض ؽبم
رواتب ،فإذا كاف كذلك فبل وبق ؽبم أف يأخذوا منها شيئا ،بل يكتفوف دبا يفرض ؽبم من الرواتب ،فإف
فرضت ؽبم اغبكومة شيئا -نسبة معينة -اقتصروا عليها؛ يقاؿ -مثبل :-لكم كل يوـ -مثبل -ألف،
ؾبموعكم كنفقو ،اقتصروا على ذلك ،وال يزيدوف ،ىذا ىو الصواب .
الرابع :اؼبؤلفة قلوهبم؛ رؤساء القبائل كاف ؽبم شهرة ومكانة ُب أقوامهم ،فيعطَوف تأليفا ؽبم ،إذا كاف
مثبل يرجى إسبلمو أعطي من الزكاة ،ولو كاف كافرا ،حٌب يسلم ،أو قوة إليبانو أنو مسلم ،ولكن إيبانو
ضعيف ،فيعطى حٌب يقوى إيبانو ،أو إسبلـ نظّبه إذا أعطيناه أسلم أولئك اآلخروف القواد والرؤساء ،أو
مثبل جباية الزكاة إذا كاف رئ يسا ،وقومو يطيعونو ،وال هببوف الزكاة إال إذا أمرىم ،فإذا أعطيناه شيئا منها
كلف قومو وعشّبتو فدفعوا الزكاة ،فمثل ىؤالء مؤلفة قلوهبم فيعطوف منها؛ ثبت أنو



ؼبا غنموا غنائم

حنْب أعطى منها اؼبؤلفة قلوهبم ،ومنهم عيينة بن حصن ،واألقرع بن حابس ،ومنهم عباس بن مرداس،
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أعطاه أقل من عيينة واألقرع ،فغضب لذلك ،فكمل لو النيب



مثلهم .وال شك أف مثل ىؤالء كانوا

يتألفوف.
ُب عهد عمر -رضى اهلل عنو -قوي اإلسبلـ ،وانتشر وسبكن ُب الببلد ،وعاد أولئك الرؤساء كسائر
الناس ال وبتاج لتأليفهم؛ لقوة اإليباف ،فأسقط عمر حقهم ،وقاؿ :إف اهلل قد أعز دينو ،فبل حاجة إٔب أف
نتألفهم ،ليسوا فقراء ،وال مساكْب ،وال ضعفاء ،وال غارمْب ،نعطيهم ؛ ألهنم أكابر ورؤساء وقواد ال
يستحقوف ذلك ،إمبا كاف ذلك ُب حاؿ ضعف اإلسبلـ ،فأما بعدما قوي اإلسبلـ فبل حق ؽبم؛ ىذا ىو
السبب ُب إسقاطو حقهم.
الخام  :الرقاب؛ يعِب :اؼبماليك الذين اشَبوا أنفسهم دباؿ مؤجل ،ويسموف اؼبكاتبْب؛ فاؼبكاتب
ُ
الذي اشَبى نفسو يعطى من الزكاة ،حٌب يوُب عن نفسو.
السادس :الغارموف؛ الغارـ ىو اؼبدين الذي عليو دين كثّب ال يستطيع وفاءه ،إما غارـ إلصبلح ذات
البْب ،كأف يقَبض أمواال يصلح هبا بْب فئتْب من اؼبسلمْب ،وإما غارـ لنفسو ،يعِب :استداف ،وال يستطيع
أف يوُب ،ولو ٓب يوصف بأنو فقّب ،ولو كاف عنده دخل ،ولكن أموالو استغرقت ،واستحقت ،وزيادة.
السابعُ :ب سبيل اهلل؛ فسر بأنو ُب اعبهاد ،يعِب :اجملاىدوف الذين ليس ؽبم رواتب ،يعطَوف ما يشَبوف
بو أسلحة ،وما ي نفقوف بو على أنفسهم ذىابا وإيابا ،ولو كانوا أغنياء ُب ببلدىم؛ تقوية للمجاىدين،
وللجهاد.
وتكوف النفقة عليهم مضاعفة كالنفقة ُب سبيل اهلل؛ اغبسنة أو الدرىم بسبعمائة .
ذىب بعض العلماء إٔب أف كلمة سبيل اهلل تعم وجوه اػبّب كلها ،فيدخل ُب ذلك بناء اؼبساجد ،وبناء
اؼبدارس ،وإصبلح القناطر ،وإصبلح الطرؽ؛ هتيئتها للسالكْب -مثبل ،-ويدخل ُب ذلك :نشر العلم،
وطبع الكتب ووسائل العلم ،وما أشبو ذلك.
وقالوا :إف سبيل اهلل كل وسيلة توصل إٔب رضا اهلل -تعأب ،-فيقاؿ :إذا تعطلت ىذه اؼبصاّب وٓب هبد
ؽبا إال مصرؼ الزكاة صرؼ هبا من الزكاة ،وإال فاألصل أف الزكاة ؽبا مصرؼ خاص ،وىو كوهنا ُب سبيل
اهلل؛ ألنو ُب القتاؿ .
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الثامن :ابن السبيل؛ يعرفونو :بأنو اؼبسافر الذي انقطع بو ،وإف كاف لو أمواؿ ُب ببلدهُ ،ب ىذه األزمنة
يبكنو أف يتصل بببلده ،ويطلب إرساؿ ماؿ بواسطة البنوؾ ،ويأٌب بسرعة ،ولكن إذا ٓب يتيسر ،وبقي
منقطعا ال يستطيع حيلة ،وليس لو وسيلة يصل إٔب أىلو ،حل لو أخذ الزكاة إٔب أف يصل إٔب أىلو ىؤالء
أىل الزكاة شبانية .
ىل يجوز االقتصار على صنف واحد ؟ .
الصحيح :أنو هبوز ،والدليل قولو -تعأب:-


        

اقتصر على الفقراء ،فدؿ على أنو هبوز إعطاؤىم الزكاة كلها ،واألفضل تعميمهم والتسوية بينهم ؛ ألف

األفضل إذا كاف عندؾ ماؿ كثّب والزكاة كثّبة أف تقوؿ :ىذا نصيب الفقراء ،ىذا نصيب اؼبساكْب ،ىذا
نصيب الغارمْب ،ىذا نصيب العاملْب ،ىذا نصيب اجملاىدين ،ىذا نصيب اؼبنقطعْب ،وتسوي بينهم ،يعِب:
أف تقسمها إذا كانت شبانية آالؼ كل قسم ،أو صنف لو ألف ،ولكن الصواب أنو يقدـ أكثرىم حاجة؛
فاألشد حاجة كالفقراء -مثبل -والغارمْب يقدموف.
وتسن إٔب من ال تلزمو مئونتو من أقاربو ،إذا كاف لو أقارب فقراء ال تلزمو مئونتهم ،ففيهم أفضل؛ يقوؿ
 

صدقتك على اؼبسكْب صدقة ،وعلى ذي الرحم اثنتاف؛ صدقة ،وصلة



بشرط أف ال تلزمو

مئونتهم ،فإف كانت تلزمو مئونتهم فبل هبوز ؛ ألنو يدفعها ضباية ،ووقاية ؼبالو .
الذين تلزمو مئونتهم ىم الذين يرثهم ،أو يرثونو؛ فإذا كاف لو أخوة فقراء ،وليس ؽبم أوالد لو ماتوا
لورثهم ألزـ بإعطائهم النفقة ،ألزـ باإلنفاؽ عليهم إذا كاف قادرا ،فإف كاف ؽبم أوالد فإنو ال يرثهم ،ففي ىذه
اغبالة يعطيهم من الزكاة ،وكذلك أعمامو ،إذا ٓب يكن ؽبم أوالد ،وٓب يكن ؽبم أخوة ،وكاف ىو الذي يرثهم
لو ماتوا ،أو يرثوف منو لزمو اإلنفاؽ عليهم ،فبل يعطيهم الزكاة .يعِب :أهنا أفضل أف تكوف إٔب األقارب
الذين ال تلزمو مئونتهم.
وال تدفع لبِب ىاشم؛ وبنو ىاشم :ىم أقارب النيب  ؛ يقوؿ   ال ربل الصدقة لبِب ىاشم .إمبا
ىي أوساخ الناس  وقاؿ ؽبم  :إف لكم خبمس اػبمس ما يغنيكم عن الزكاة  ىذا ىو اؼبشهور.
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ُب ىذه األزمنة ،يوجد كثّب ينتسبوف إٔب أهنم يسموف أنفسهم سادة؛ يدعوف أهنم من ذرية علي ،أو من
ذرية اغبسن ،أو اغبسْب ،أو من ذرية جعفر ،أو كبو ذلك ،فيقولوف :كبن من بِب ىاشم ،ولكن يوجد فيهم
فقراء ،وضعفاء ،ومساكْب ،وغارمْب ،ففي ىذه اغباؿ ال يأتيهم من بيت اؼباؿ ما يكفيهم .
فنقوؿ :إذا اضطروا واحتاجوا جاز أف يدفع ؽبم ،وذلك ألنو ٓب يتيسر ؽبم ما كانوا يعطونو من طبس
اػبمس؛ كاف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -إذا غنم غنيمة قسمها طبسة؛ أربعة أطباس للغامبْب ،وطبس
هبتبيوٍ ،ب إف ىذا اػبمس يوزعو:

    

؛ طبس الرب والرسوؿ يصرؼ ؼبصاّب

اؼبسلمْب ،ولذي القرىب ،واليتامى ،واؼبساكْب ،وابن السبيل ،فيوزعها على ىؤالء.
ُب ىذه األزمنة ال يوجد جباية أمواؿ ،وال يوجد -مثبل -ما يقوـ مقاـ الزكاة ،وال طبس وال غنائم،
فيحتاجوف إٔب أف يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم ،ذكر اؼباتن :أف موإب بُب ىاشم ال ربل ؽبم -أيضا-
زكاة ،والصحيح :أهنا ربل ؽبم ُب ىذه اغباؿ ،كما ربل -أيضا -لبِب ىاشم؛ استدؿ الفقهاء حبديث أيب
رافع ،موٕب النيب



ذكر:



أف بعض العماؿ استدعاه أف ىبرج معو ُب عمالة +للزكاة؛ ليصيب منها

فاستشار النيب  فقاؿ :إهنا ال ربل لنا ،وإف موٕب القوـ منهم  فلم ىبرج أبو رافع.
وإذا قلنا :إهنا على أهنا ربل لبِب ىاشم للحاجة ،فمواليهم الفريق األؤب ،مواليهم ليس ؽبم شرؼ
السيادة الذي لبُب ىاشم.
وال ربل ألصل ،وال فرع ،وذلك ألنو تلزمو مئونتهم .األصل ىم األباء ذكورا وإناثا ،فبل يعطو منها أباه،
وال أمو ،وال جده -أبا أبيو ،-وال جده -أبا أمو ،-وال جداتو من كل جهة ،ال يعطي أحد من أصولو،
وكذلك الفروع :وىم من تفرعوا عنو؛ أوالده ذكورا وإناثا ،وأوالد بنيو ذكورا وإناثا ،وأوالد بناتو ،وأوالد بنات
بناتو ،وكبوىم ال وبل أف يعطي أصولو وال فروعو  .ؼباذا ؟ ألنو ينفق عليهم عند اغباجة ،ويتفقوف عليو إذا
احتاج.
وال ربل لكافر ،وذلك ألهنا صدقات ،والكفار ليسوا أىبل للصدقات ،فإف دفعها ؼبن ظنو أىبل فلم
يكنٓ ،ب ذبز ،يعِب :دفعها -مثبل -ؽبامشي يظنو غّب ىامشي ،فإهنا ال ذبزي ،إذا علم بعد ذلك أنو من بُب
ىاشم ،أم ا إذا دفعها يظنو غنيا فباف فقّبا فإهنا ذبزي ،وفيو قصة ذلك الرجل الذي قاؿ :ألتصدقن الليلة،
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فخرج ووضع صدقتو ُب يد غِب ،فأصبحوا يتحدثوف :أتُصدؽ الليلة على غِب ،فأوٌب فقيل لو :إهنا قد قبلت

صدقتك .

كذلك لو تعمد إخراجها ؼبن يعتقده غنيا ،قاؿ ىذا الرجل :أعطي فبلنا ،أجزـ أنو غِب ،أعطاىا إياه،
ٍب تبْب أنو فقّب ،فهل ذبزي ؟
ما ذبزي ؛ ألنو عندما دفعها كاف جازما بأهنا ُب غّب أىلها.
صدقة التطوع

وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايتو ،وكفاية من يبونو سنة مؤكدة ،وُب رمضاف وزمن ومكاف فاضل،
ووقت حاجة أفضل.
بعد ذلك ذكر حكم صدقة التطوع:
يعِب :الصدقة بالفاضل مستحبة ،يػَُرغب اهلل -تعأبُ -ب الصدقات ،وُب مثل قولو -تعأب:-

 

            

يعِب :أعطى اؼباؿ على حبو ،وكذلك قولو -تعأب -عن قصة عباد اهلل األبرار الذين

  

           كل ىذا لصدقة التطوع.
وورد فيها فضل كبّب ،ومضاعفة كبّبة ،ال بد أف يتصدؽ دبا فضل عن كفايتو ،وكفاية من يبونو ،فهي
سنة مؤكدة ،وال هبوز أف ينقص كفاية عيالو غبديث:



ابدأ بنفسك ،فتصدؽ عليها



وُب اغبديث

اآلخر  :ابدأ بنفسكٍ ،ب دبن تعوؿ . 
تضاعف ُب رمضاف ،وورد فيها حديث:



إذا دخل رمضاف فانبسطوا بالنفقة ،فإف النفقة فيو

مضاعفة كالنفقة ُب سبيل اهلل . 
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وكذلك األزمنة الفاضلة؛ كعشر ذي اغبجة ،ويوـ اعبمعة ،وكذلك األماكن الفاضلة كمكة واؼبدينة،
وكذلك أوقات اغباجة إذا كاف ىناؾ حاجة ،وشدة ،وفقر ُب بلد ،وجوع شديد -مثبل -فإف الصدقة عليهم
تكوف مضاعفة ،ىذا ىو األصل ُب إهباز الصدقات ،والبقية بعد الصبلة -إف شاء اهلل. -
كتاب الصياـ
ما يثبت بو شهر رمضاف

كتاب الصياـ :يلزـ كل مسلم مكلف قادر برؤية اؽببلؿ ،ولو من عدؿ أو بإكماؿ شعباف ،أو وجود
مانع من رؤيتو ليلة الثبلثْب منو كغيم وجبل وغّبنبا ،وإف رؤيا هنارا فهو للمقبلة ،وإف صار أىبل لوجوبو ُب
أثنائو ،أو قدـ مسافر مفطرا ،أو طهرت حائض ،أمسكوا ،وقضوا.


اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب

.
كتاب الصياـ :وىو الركن الرابع ،يعِب قبلو ركن الشهادة ،وركن الصبلة ،والزكاة .أصبع اؼبسلموف على
أنو فريضة؛ أف صوـ رمضاف فرض على كل مسلم ،ال يلزـ إال اؼبسلم فبل يلزـ الكافر ،وال يصح منو ،وال
يلزـ إال اؼبكلف ،فبل يلزـ اجملنوف ،وال الصغّب ،لكن يدرب عليو الصغّب ُب صغره ،حٌب يألفو ،إذا ُكلف ،وال
يلزـ العاجز كاؼبريض وكبوه فبن يشق عليو.
متى يجب صوـ رمضاف ؟.
برؤية اؽببلؿ ،أو بإكماؿ عدة شعباف ،ىذا متفق عليو؛ إذا رؤي اؽببلؿ -ىبلؿ رمضاف ،-أو كملوا
شعباف ثبلثْب يوما ،فإهنم يلزمهم الصياـ.
كم يكفي للرؤية ؟.
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األكثروف على أنو يكفي واحد لرؤية ىبلؿ رمضاف ،وأما ىبلؿ شواؿ فبل يكفي إال اثناف عدالف؛
يكتفى بواحد ُب رؤية ىبلؿ رمضاف؛ ورد أنو   جاء أعرايب فقاؿ :إين رأيت اؽببلؿ .قاؿ :أتشهد أف
ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل؟ .قاؿ :نعم .فأمر ببلؿ أف يؤذف بالصوـ . 
ٍب ىناؾ سبب ثالث ذكره بقولو :أو جود مانع لرؤية ىبلؿ الثبلثْب منو كغيم وجبل وغّبنبا ،ىذه
اؼبسألة ـبتلف فيها؛ إذا كاف ليلة الثبلثْب وحاؿ دونو غيم ،أو قطر ،أو مانع كجبل فهل يصوموف أـ ال ؟
اؼبشهور عند اإلماـ أضبد أهنم يصوموف ،والراجح من حيث الدليل أنو ال يصاـ ،واستدؿ اإلماـ أضبد
حبديث عن ابن عمر ،أف النيب  قاؿ  :صوموا لرؤيتو ،وأفطروا لرؤيتو ،فإف غُ ّم عليكم فاقدروا لو

وقالوا :ا قدروا لو ،يعِب :ضيقوا عليو ،واستدلوا بأف القدر دبعُب التضييق بقولو  -تعأب:-



  

   واستدلوا أيضا بأف ابن عمر إذا كاف ليلة الثبلثْب أرسل من ينظر إليو ،أرسل أربعة ،أو عشرة
وقاؿ :انظروا إٔب اؽببلؿ ،فإف كانت صحوا وٓب يروه ،أصبح مفطرا يوـ الثبلثْب ،فإف رأوا اؽببلؿ صاـ ،فإف
كاف ىناؾ غيم أو قطر حاؿ دوف أف يروه أصبح صائما ،فجعلوا فعل ابن عمر تفسّبا لقولو  :فاقدروا
لو . 
ولكن إذا نظرنا إٔب بقية األحاديث ،وبقية الروايات رأينا أف األكثر ،أكثر الروايات ،على أف القدر
دبعُب اإلسباـ ،ورد ُب رواية  :فاقدروا لو ثبلثْب  وُب رواية  :فأكملوا عدة شعباف ثبلثْب  وُب
رواية  :فأكملوا العدة . 
ىذا ىو الصحيح ،يقوؿ :الرؤية هنارا فهو لليلة اؼبقبلة ،لكن ال يعتد إال إذا رئي متأخرا عن الشمس،
فأما إذا رئي أماـ الشمس فإنو ال تعترب َى ّل ،إمبا يكوف ىبلال إذا رئي بعد غروب الشمس ،أو رئي ُب
النهار ،وقد سبقتو الشمسُ ،عرؼ بأهنا تغيب قبلو.

يقوؿ :ومن صار أىبل لوجوبو ُب أثنائو أمسك وقضى؛ صورة ذلك :إذا قدر -مثبل -أف إنسانا صغّبا

يعِب :ابن إحدى عشر أو اثِب عشر سنةُ ،ب أثناء النهار مفطر ُب رمضاف ،ناـ ُب النهار فاحتلم نقوؿ لو:
أمسك بقية يومك ،واقضو إذا انتهى رمضاف ،وصم بقية الشهر ،وكذلك الفتاة مثبل إذا حاضت ُب أثناء
النهار ،نقوؿ ؽبا :إف ىذا النهار الذي حاضت فيو قد سبت فيو ،وقد بلغت ،فيلزمها قضاؤه .
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وكذلك الفتاة مثبل إذا حاضت ُب أثناء النهار نقوؿ :ىذا النهار الذي حاضت فيو ،قد سبت فيو ،وقد
بلغت فيلزمها قضاؤه  ،وكذلك مثبل إذا طهرت اغبائض ُب أثناء النهار أصبحت مفطرة ُب وقت اغبيض،
وؼبا كاف مثبل ُب نصف النهار طهرت ،واغتسلت سبسك بقية النهار ،ومع ذلك تقضي ذلك اليوـ الذي
طهرت ُب أثنائو ،وكذلك اؼبسافر إذا قدـ ُب وسط النهار ،وىو مفطر قدـ بلده ،فإنو يبسك بقية هناره،
ويلزمو القضاء ،وكذا اؼبريض إذا صحا ُب هناره إذا شفي ُب وسط النهار ،وىو مفطر لزمو اإلمساؾ بقية
يومو ولزمو القضاء.
األعذار المبيحة للفطر

وسن الفطر ؼبريض يشق عليو،
ومن أفطر لكرب ،أو مرض ال يُرجى برؤه أطعم لكل يوـ مسكيناُ ،
ومسافر يقصر ،وإف أفطرت حامل ،أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط ،أو على ولديهما مع اإلطعاـ
فبن يبوف الولد ،ومن أغمي عليو أو جن صبيع النهار ٓب يصح صومو ،ويقضي اؼبغمي عليو .
الكبّب أو اؼبريض الذي ال يُرجى برؤه إذا أفطر ،فإنو يطعم عنو عن كل يوـ مسكينا ؛ ألنو معذور ُب

إفطاره  ،ال يستطيع الصياـ؛ لكرب أو مرض ال يرجى برؤه ،فيلزـ أولياءه أف يطعموا عنو .

اختلف فيما إذا كاف قد ذىب عنو التمييز يعِب خرؼ ،إذا خرؼ مثبل فأصبح ال يعقل  ،وال يفهم ،
وص ْم ،فيقوؿ :أمسكت ٍب بعد ذلك يشرب أو يأكل  ،فأصبح كأنو أقل حالة
وال يبيز  ،يقولوف لو :أمسك ُ

من الطفل .

ففي ىذه اغباؿ من العلماء من يقوؿ :يسقط عنو التكليف كاجملنوف ؛ ألنو فاقد العقل يرى األكثروف
على أنو يطعم عنو ؛ ألنو ٓب يزؿ ربت واليتهم؛ وألنو قد ذباوز سن التكليف .
اؼبريض الذي يشق عليو الصياـ ىل األفضل لو أف يفطر أو يصوـ مع اؼبشقة ؟ األفضل أف يفطر مع
اؼبشقة  ،فإنو رخصة  ،واهلل -تعأب  -وبب أف تؤتى ُر َخصو  فإذا كاف الصوـ يكلفو ،فالفطر أفضل

لو ،وكذلك اؼبسافر الذي يقصر الصبلة .ىل األفضل لو أف يفطر ويقضي ؟ أو األفضل لو أف يصوـ؟ وُب

ذلك تفصيل.
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نقوؿ :إذا كاف عليو مشقة ُب الصياـ يلحقو كلفة ُب السفر ظمأ وجهد وجوع وتعب  ،حبيث أنو
يسقط ووبتاج إٔب من ىبدمو  ،ومن يفرش لو فراشو  ،ومن يرشو ومن وبملو  ،ففي ىذه اغباؿ األفضل لو
اإلطعاـ  .األفضل لو الفطر ،ولو مع ذلك صاـ وصرب على الكلفة أجزأه الصياـ عن أياـ رمضاف ،ىذا قوؿ
اعبمهور.
يعِب  :أف األفضل لو مع اؼبشقة اإلفطار ،وأنو لو تكلف وذبشم وصاـ فإف ذلك هبزئو ويسقط عنو
الفرض ،ويستدؿ حبديث عن أيب الدرداء قاؿ  :سافرنا ُب حر شديد حٌب أحدنا ليجعل يده فوؽ رأسو
من حر الشمس وما فينا صائم إال رسوؿ اهلل  وعبد اهلل بن رواحة



ُب ىذه اؼبشقة ،وىذه الصعوبة

صرب على الصوـ .
وأما إذا ٓب يكن عليو مشقة؛ بل الصياـ ال يكلفو وال يعوقو عن حاجتو ىبدـ نفسو ويقوـ بشئونو،
يصلح طعامو ويفرش فراشو؛ ويصلح مركبو ،وال يعوزه إٔب غّبه ،وال وبوجو إٔب أف أحدا ىبدمو ففي ىذه
اغباؿ الصوـ أفضل ،وإف أفطر أجزئ جاز.
وُب حديث أنس قاؿ  :كنا نسافر مع النيب



فمنا الصائم ومنا اؼبفطر ،فلم يعب الصائم على

اؼبفطر وال اؼبفطر على الصائم  يروف أف َمن بو قوة وقدرة فإنو يصوـ .
وُب حديث جابر اؼبشهور أنو كاف ُب سفر يقوؿ:



فمنا الصائم ومنا اؼبفطر فنزلنا منزال فسقط

الص ّواـ وقاـ اؼبفطروف فضربوا األبنية وسقوا الركاب فقاؿ النيب  ذىب اؼبفطروف اليوـ باألجر  ؛ وذلك
ُ
ألف الصواـ سقطوا ربت الظل ٓب يكن عندىم قدرة على أف ىبدموا أنفسهم وال أف ىبدموا رفقتهم من شدة

اعبهد ،ومن شدة الظمأ  ،ومن شدة التعب سقطوا.
ففي ىذه اغباؿ إذا كانوا هبذه اغباؿ حبيث إهنم يسقطوف إذا نزلوا منزال ،ال يستطيعوف أف ىبدموا
أنفسهم فالفطر -واغباؿ ىذه -أفضل وعليو وبمل أيضا الذي عن أيب موسى وغّبه



أنو  كاف ُب

سفر فرأى زحاما ورجبل قد ظُل َل عليو فقاؿ :من ىذا ؟ قالوا :صائم  .فقاؿ :ليس من الرب الصياـ ُب السفر

.
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ؿبموؿ على ما إذا كاف ىذا الصائم احتاج إٔب من يظلل عليو وإٔب من ىبدمو وإٔب من يرشو ،وإٔب من
يظل مكانو الذي ينزؿ فيو  .حٌب ال يتأٓب ففي ىذه اغباؿ نقوؿ :صيامو ليس من الرب  ،كونو يغِب نفسو
وىبدـ نفسو أؤب من كونو يصوـ ووبتاج إٔب من ىبدمو.
وُب حديث آخر  أف قوما جاءوا من سفر فأخذوا يبدحوف صاحبهم فبلف فقالوا :ما كنا ُب هنار إال
وىو صائم ،وال كاف ُب ليل إال وىو قائم  .فقاؿ  ومن يصلح حالو ومن وبمل رحلو ومن ينزؿ رحلو ومن
يصلح طعامو ومن يصلح فراشو ؟ فقالوا :كبن الذين لبدمو  .فقاؿ :أنتم خّب منو  وذلك ألنو وبتاج إٔب
من ىبدمو؛ ألف الصيا ـ أقعده وأتعبو ،وحاؿ بينو وبْب أف يغِب نفسو ،فإذا كاف كذلك فالصوـ -واغباؿ
ىذه -ليس دبفضوؿ.
فنقوؿ :لك إذا كنت ُب سفر وليس عليك مشقة ،والصوـ ال يعوقك عن خدمة نفسك ،فالصوـ
أفضل حٌب توقع الصياـ ُب زمانو الذي فرض فيو ،وىو أياـ رمضاف ،وحٌب ال يكلفك القضاء ،فإنو كثّب من
الذين يفطروف يصعب عليهم القضاء فيبقوف ال يقضوف أيامهم إال قرب رمضاف الثاين فنقوؿ ُب ىذه اغباؿ:
الصوـ مع عدـ اؼبشقة أفضل والفطر مع وجود اؼبشقة أفضل ،والصوـ مع وجود اؼبشقة جائز ،والفطر مع
عدـ اؼبشقة جائز ،ولكنو مفضوؿ.
يقوؿ :إذا أفطرت اغبامل أو اؼبرضع خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط ،إذا أفطرت خوفا على
نفسها  ،حامل خشيت على نفسها فليس عليها إال القضاء؛ ألهنا كاؼبريض ،خافت على نفسها من األٓب،
فإف كاف خوفها على اعبنْب أو على الرضيع ،فهي خائفة على غّبىا ،فعليها مع القضاء اإلطعاـ .
ىكذا روي عن ابن عباس وغّبه وضبل على ذلك قوؿ اهلل -تعأب:-

   

     اإلطعاـ على من؟ على والد الولد على من يلزمو مؤونة الولد؛ ألهنا أفطرت ألجل
ىذا اؼبولود ىذا الولد  ،فلذلك يكوف عليو اإلطعاـ ،وإف أطعمت ىي من ماؽبا أجزأ .
من أغمي عليو صبيع النهار أو ُجن صبيع النهار فبل هبزئو الصياـ  .أغمي عليو قبل الفجر مثبل بساعة،

وما أفاؽ إال بعد غروب الشمس ،وما أكل وال شرب ىل هبزيو ىذا الصوـ ؟ ال هبزيو ؛ ألنو ما نوى .
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وكذلك اجملنوف إذا ُج ّن  ،أصابو جنوف قبل طلوع الفجر ،وأفاؽ بعد غروب الشمس ،ولو ما أكل فبل

يكوف صياما ؛ ألف الصياـ وبتاج إٔب نية  ،النوـ :لو قدر مثبل أنو ُب رمضاف عازـ على الصياـٍ ،ب غلبو
يصح وٓب يستيقظ إال ُب الليل ُب ىذه اغباؿ نقوؿ :هبزيو الصياـ؛
النوـ قبل الفجر ،واستغرؽ ُب النوـ وٓب ُ
وذلك ألف النوـ ليس مثل اعبنوف .إذا نػُبو انتبو وألنو ٍ
ناو.
اؼبغمى عليو إذا أغمي عليو صبيع النهار ،فإف عليو القضاء ،وأما اجملنوف فبل قضاء عليو؛ ألف من شرط
التكليف العقل.
النية في الصياـ

وال يصح صوـ فرد إال بنية معينة جبزء من الليل ،ويصح نفل فبن ٓب يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا.
فصل  :ومن أدخل إٔب جوفو ،أو ُب ؾبوؼ ُب جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كاف غّب
إحليلو ،أو ابتلع لقمة بعد وصوؽبا إٔب فمو ،أو استقاء فقاء ،أو استمُب ،أو باشر دوف الفرج فأمُب ،أو
أمذى ،أو كرر النظر فأمُب ،أو نوى اإلفطار ،أو حجم أو احتجم عامدا ـبتارا ذاكرا لصومو أفطر ،ال إف
فكر فأنزؿ ،أو دخل ماء مضمضة ،أو استنشاؽ حلقو ،ولو بالغ أو زاد على ثبلث.
ومن جامع برمضاف هنارا ببل عذر شبق وكبوه فعليو القضاء والكفارة مطلقات ،وال كفارة عليها مع
العذر؛ كنوـ ،وإكراه ،ونسياف ،وجهل ،وعليها القضاء ،وىي عتق رقبة ،فإف ٓب هبد فصياـ شهرين متتابعْب،
فإف ٓب يستطع فإطعاـ ستْب مسكينا ،فإف ٓب هبد سقطت.
وكره أف هبمع ريقو فيبتلعو ،وذوؽ طعاـ ،ومضغ عيش ال يتحلل ،وإف وجد طعمهما ُب حلقو أفطر.
والقبلة وكبوىا فبن ربرؾ شهواتو ،ووبرـ إف ظن إنزاال ،ومضغ عيش يتحلل ،وكذب ،وغيبة ،ومبيمة ،وشتم،
وكبوه بتأكد.
وسنو تعجيل فطر ،وتأخّب سحور ،وقوؿ ما ورد عند فطر ،وتتابع القضاء فورا ،وحرـ تأخّبه إٔب آخر
ببل عذر ،فإف فعل وجب -مع القضاء -إطعاـ مسكْب عن كل يوـ ،وإما فاؼبفرط ولو قبل آخر أف تطعم
عنو كذلك من رأس مالو وال يصاـ.
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وإف كاف على اؼبيت نذر من حج ،أو من صوـ ،أو صبلة وكبوىا سن لوليو قضائو ،ومع تركو هبب ؽبا
مباشرة وٕب.
الصياـ ال بد لو من نية:
ال بد أف يعينو  ،وتكوف النية ُب جزء من الليل .ولكن إف قاؿ بعض العلماء :إنو يكفيو نية واحدة ُب
رمضاف ،إذا دخل رمضاف فإنو قد عزـ على أف يصوـ الشهر كلو ،فبل حاجة إٔب هبدد النية ُب كل ليلة.
ومعلوـ أيضا أنو إذا استيقظ ،وأكل آخر الليل فإف أكلو يكوف بنية السحور إذا قيل لو :ؼباذا تأكل ؟
يقوؿ :ألين أريد الصوـ .فينطق دبا ُب قلبو  ،فيدؿ على أف النية موجودة  ،فبل حاجة إٔب أف وبرؾ قلبو بالنية
كل ليلة.
وىناؾ مسألة مثبل اؼبسافر .إذا أراد أف يسافر ،فبل هبوز لو اإلفطار بل عليو أف يصبح صائما ،وال يفطر
إال إذا فارؽ عامر البلد إذا كاف عازما على اإلفطار .بعض الناس إذا قاؿ :سوؼ أسافر غدا أفطر  ،أفطر
مثبل بالنية ،وقاؿ :إين قد حجزت وقت اإلركاب مثبل الساعة الثامنة أو التاسعة ،فيصبح ٓب يعزـ على
الصوـ .
فردبا يعرض لو عارض فبل يتيسر لو السفر ،فيقوؿ :أنا ما أكلت شيئا منذ أصبحت ما أكلت شيئا ،
أريد أف أًب صومي ؼبا ٓب يتيسر ٕب السفر ،ىل هبزيو ؟ ما هبزيو ؛ ألنو أصبح بنية اإلفطار قد عزـ على
اإلفطار ونواه ،نقوؿ لو :إنك أخطأت هبذه النية  ،كاف عليك أف تنوي الصوـ ،وال تعزـ على اإلفطار إال
جد بك السّب فإنك خاطئ؛
جد بك السّب  ،فأما كونك تقوؿ أفطرت  ،نويت اإلفطار ،وأنت ما ّ
إذا ّ
وذلك ألنو قد ال يتيسر لك السفر فلذلك ينتبو ؼبثل ىذا.
النفل هبوز بنية من النهار ،وُب حديث عن عائشة قالت  :دخل علي النيب  فقاؿ :ىل عندكم
شيء ؟ قلت :ال .قاؿ :فإين إذف صائم



دخل عليها ُب الصباح وؼبا ٓب هبد طعاما فعزـ على أف يتم

صوـ ذلك اليوـ مع أنو ما نوى من الليل ،ولكن ىذا خاص بالنفل.
ويشترط لو شرطاف:
الشرط األوؿ :أال يكوف قد أكل ُب أوؿ النهار أو شرب؛ فإف ذلك يناُب الصوـ.
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الشرط الثاني :أف ينوي قبل الزواؿ ليكوف صومو أكثر النهار ،وليس لو أجر إال على ما بقي ،على ما
أدركو وما نواه  ،أما هناره الذي ما نوى فيو فإنو ال أجر لو؛ ألنو أصبح بنية اإلفطار .إال أننا نقف ىاىنا،
ونعتذر عن الدرس غدا.
المفطرات وأحكامها
ؾبوؼ ُب جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كاف غّب إحليلو أو
فصل :ومن أدخل إٔب جوفو أو ّ
ٌ

ابتلع لبامة بعد وصوؽبا إٔب فمو أو استقاء فقاء أو استمُب  ،أو باشر دوف الفرج فأمُب أو أمذى ،أو كرر
ـبتارا ذاكرا لصومو أفطر ال إف فكر فأنزؿ أو
النظر فأمُب ،أو نوى اإلفطار أو حجم ،أو احتجم ً
عامدا ً
دخل ماء مضمضة ،أو استنشاؽ حلقو ،ولو بالغ أو زاد على ثبلث.

ومن جامع ُب هنار رمضاف ببل عذر شبق وكبوه فعليو القضاء والكفارة اؼبطلقة ،وال كفارة عليها مع
العذر كنوـ وإكراه ونسياف وجهل وعليها القضاء ،وىي عتق رقبة فإف ٓب هبد فصياـ شهرين متتابعْب فإف ٓب
يستطع فإطعاـ ستْب مسكينا ،فإف ٓب هبد سقطت.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل



اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصل اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد،

وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
يتكلم الفقهاء ُب كتاب الصوـ على من يلزمو الصياـٍ ،ب دباذا يلزـٍ ،ب يتكلموف عن اؼبفطرات ،وعن
غّب اؼبفطرات فبا يظن أنو مفطر أو كبوه ويتكلموف أيضا عن اؼبكروىات ُب حاؿ الصياـٍ ،ب يتكلموف عن
صياـ التطوع ،وما يلزـ فيو وآكده وكبو ذلك ٍب بعدما ينتهوف من كتاب الصياـ يتبعونو باالعتكاؼ ؼبا لو
من الصلة بينهم  ،ذكر ىاىنا ما يفطر بو الصائم  ،الصياـ ُب األصل عن األكل والشرب وعن اعبماع؛
ولذلك قاؿ اهلل -تعأب:-

           

.           
فأباح بالليل اؼبباشرة واألكل والشرب إٔب أف يتبْب الفجر ٍب أمر باإلمساؾ عن ىذه األشياء عن األكل
والشرب والوطء إٔب الليل



.       
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لكن ؼبا كاف األكل ىو إدخاؿ الطعاـ إٔب اعبوؼ تكلم الفقهاء على ما يلحق بو ،بالطعاـ أو الشراب
إٔب اعبوؼ فقالوا :إف من أدخل إ ٔب جوفو شيئا من أي موضع كاف فإنو يفطر ،إذا أدخلو إٔب جوفو فإنو
يفطر بذلك؛ وذلك ألنو شبيو بالتغذي؛ ألف الغذاء ىو إدخاؿ الطعاـ إٔب اعبوؼ عن طريق الفم عادة أو
عن طريق األنف وكبو ذلك.
أغبقوا بذلك إذا أدخل إٔب ؾبوؼ ُب جسده كدماغ وحلق يعِب إذا مثبل جرح أو شج ُب رأسو فداوى
اعبرح ،ودخل الدواء إٔب دماغو ُب رأسو  ،فقد دخل إٔب ؾبوؼ ىذا الدواء فهل يفطر بذلك أـ ال ؟ ىناؾ
يعِب أسباب ظاىرة يفطر هبا ،وأسباب ـبتلف فيها ،وىذا من اؼبختلَف فيو مداواة اعبرح.
الذين قالوا :إنو يفطر ؛ ألنو أدخل إٔب ؾبوؼ وىو الدماغ ؛ ألنو جوؼ الرأس .والذين قالوا :ال يفطر
ولعلو األقرب أف ىذا معاعبة جرح ،وأنو ليس غذاء ،وال يسمى آكبل وال شاربا إذا أدخلو إٔب دماغو.
ٍب قوؽبم" :أو حلق كدماغ وحلق" اغبلق ببل شك أنو يوصل إٔب اعبوؼ؛ ألف الطعاـ يدخل عن طريق
اغبلق  ،عن طريق اؼبريء الذي ىو مدخل الطعاـ والشراب ،فإذا وصل إٔب حلقو فإنو يعترب داخبل ُب جوفو
فيفطر ولو بقطرة أو قطرات من ماء أو كبوه .
إذا أدخل إٔب جوفو من أي موضع كاف غّب إحليلو  .اإلحليل :ىو ـبرج البوؿ يعِب الثقب الذي ُب
رأس الذكر ،إذا أدخل منو شيئا ،فإنو ال يفطر بو ؼباذا؟ ألنو ال يصل إٔب اعبوؼ  .البوؿ الذي ىبرج من
اإلحليل من ىذا الثقب ليس من اعبوؼ ،وإمبا ىو من اؼبثانة ،واؼبثانة ليس ؽبا منفذ ،وإمبا يدخل أو يأٌب
إليها البوؿ عن طريق الرشح دبعُب أنو هبتمع البوؿ ُب أسفل البطن ٍب سبتصو ىذه اؼبثانة فيدخل إليها عن
طريق الرشح  ،مثل رشح القربة الٍب ُب جوفها ماء وليس فيها خروؽ ولكن البتبلؽبا يرشح اؼباء من ظاىرىا.
فعلى ىذا ال يكوف اإلحليل منفذا  .الثقب الذي ُب رأس الذكر ال يصّب منفذا فإذا أدخل منو شيئا
فليس داخبل إٔب اعبوؼ خببلؼ ما إذا أدخل مع دبره مثبل .
أما اإلدخاؿ مع األذف ففيو أيضا خبلؼ ،وكذلك اإلدخاؿ مع العْب  ،ذكر األطباء أف ُب العْب عرقا
يتصل باػبياشيم؛ ولذلك إذا اكتحل ُب عينو فإنو وبس بأثر الكحل ُب خياشيمو ،وكذلك إذا قطر ُب عينو
قطرة حارة أو حامضة ،أو ماغبة أحس بطعمها ،أو أحس حبرارهتا ُب خياشيمو فتصل إٔب اغبلق  .ولكن
ىل يسمي ىذا أكبل أو شربا ؟ ال يسمي آكبل وال شاربا عن طريق العْب.
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وكذلك عن طريق األذف ،ومع ذلك فإف أكثر الفقهاء قالوا :إنو إذا أحس بطعم القطرات الٍب ُب عينو،
متعمدا ،ورجح شيخ اإلسبلـ أنو ال يفطر؛ ألنو ليس
أو ُب أذنو إذا أحس هبا خبياشيمو أنو يفطر إذا كاف
ً

منفذا ؿبسوسا لؤلكل والشرب  ،العْب واألذف ،خببلؼ الفم واألنف  ،فإنو منفذا ؿبسوسا.

معلوـ أف اؼباء إذا دخل اػبياشيم ،إذا دخل مع اؼبنخرين وصل إٔب اعبوؼ .فثبت أنو  قاؿ ُب حديث
لقيط:



وبالغ ُب االستنشاؽ إال أف تكوف صائما



وذلك إذا ابتلع لبامة بعد وصوؽبا إٔب فمو .

النخامة تارة زبرج من الرئة من اعب وؼ فتصل إٔب حلقو فذا أخرجها فوصلت إٔب لسانو ٍب عاد وابتلعها فقد
ابتلع شيئا لو جرـ فيفطر  ،وكذلك لو نزلت من رأسو ٍب أخرجها عن طريق الفم فوصلت إٔب فمو ٍب أعاد
ابتبلعها ؛ ألنو ابتلع شيئا لو جرـ.
وكذلك القيء ورد فيو حديث صححو صبع من العلماء ،ولو كاف بعضهم قد ضعفو أنو عليو السبلـ
قاؿ  :من استقاء فعليو القضاء ومن ذرعو القيء فبل قضاء عليو  فإذا استقاء متعمدا بأف أدخل يده
ُب حلقو حٌب انتدب الطعاـ أو الشراب من جوفو فعليو القضاء ،فأما إذا غلبو القيء خرج قهريا فإنو معذور
فبل قضاء عليو.
وكذلك إذا استمُب  ،إذا استمُب بيده وىو ما يسمى بالعادة السرية فإف ىذا أيضا يقضي صاحبو؛
وذلك ألنو عاِب شهوتو بيده فيكوف بذلك متسببا فيما ىو شهوة والصائم يتجنب .قاؿ ُب اغبديث:



ترؾ شهوتو وطعامو وشرابو من أجلي  كذلك إذا باشر فأمُب أو أمذى فاؼبباشرة مباشرة الزوجة ،ولو من
وراء ثوب أو م ن وراء إزار ،فإذا باشرىا فحضرت شهوتو فأمُب أو أمذى يعِب خرج منو مذي أو مِب فإنو
يعترب قد فعل الشهوة فيكوف عليو القضاء .
وكذلك إذا كرر النظر فأمُب  .إذا كرر النظر إٔب اؼبرأة مثبل أو إٔب صورة ُب أفبلـ أو كبو ذلك إذا حصل
منو إمناء اؼبِب ،فإنو عليو القضاء  .واختلف ُب اؼبذي  ،ولعل األقرب أنو ال يقضي  ،إذا وقع منو اؼبذي ُب
نظر؛ وذلك ألف الكثّب من الشباب الذين معهم قوة شهوة وغلبة وبصل من أحدىم اؼبذي  ،خروج اؼبذي
دبجرد نظرة ،أو دبجرد فكر ،أو دبجرد رؤية فبا يثّب الشهوة فيشق عليهم التحكم من ذلك  .فأما إذا خرج
منو اؼب ِب الذي ىو ىبرج دفقا بلذة والذي يكوف لونو أصفر خببلؼ اؼبذي الذي ىو رقيق أبيض معروؼ.
ىذه مفطرات .
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يفطر أيضا بالنية ،ولو ٓب يتناوؿ شيئا إذا نوى اإلفطار .نوى قطع الصياـ ُب النهار ،وعزـ على أف
يفطر ،ولو ٓب يتناوؿ ٍب عزـ على أف يتم بطل صومو؛ ألف الصياـ نية فإذا نوى  ،أي :تركو ،بطل الصوـ.
أو حجم أو احتجم ،ففيها خبلؼ ،اغبجامة فيها خبلؼ طويل ،فأكثر األئمة ال يروف الفطر
باغبجامة ،وذىب اإلماـ أضبد إٔب أنو يفطر هبا ؛ وذلك لكثرة األحاديث الٍب رويت.
فقد ذكر بعض العلماء أنو رواه أحد عشر صحابيا فيها إفطار اغباجم واحملجوـ ،وأوصلها بعضهم إٔب
سبعة عشر صحابيا رووا حديث  أفطر اغباجم واحملجوـ  وتلك األحاديث ال زبلوا من +عظات+
ُب بعضها  .ذكر اإلماـ أضبد منها عدة أحاديث صحيحة كحديث شداد وحديث ثوباف ؛ ألهنا معتربة
وصحيحة ،فاإلماـ أضبد ذىب إٔب أنو يفطر باغبجامة .اغباجم واحملتجم عمبل هبذا اغبديث.
وذىب األئمة الباقوف إٔب عدـ اإلفطار باغبجامة؛ قالوا :ألنو ورد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم-
احتجم وىو صائم  و  احتجم وىو ؿبرـ





ىكذا صحيح ُب صحيح البخاري ،وأكثر الروايات

على أف لفظ  احتجم وىو ؿبرـ صائم . 
ولكن اإلماـ أضبد -رضبو اهلل -يقوؿ :إف ذكر الصياـ خطأ من الرواة  ،أو من بعضهم أف أصحاب ابن
عباس اؼببلزمْب لو ٓب يذكروا فيو الصياـ ،وإمبا ذكروا فيو اإلحراـ .وبكل حاؿ االحتياط أنو يفطر ويقضي ،
أنو يقضي إذا احتجم ،وكاف كثّب من الصحابة يؤخروف اغبجامة إٔب الليل ،إذا أراد أف وبتجم أخر حجامتو
إٔب الليل.
وذلك دليل على اعتبارىم أهنا من اؼبفطرات والذين قالوا :إهنا ال تفطر ،إف قالوا إمبا الفطر دبا أدخلو ال
دبا أخرجو .والدـ إمبا ىو شيء ىبرج من اإلنساف.
واعبواب أف الفطر قد يكوف أيضا دبا ىبرج كفطر اغبائض بدـ اغبيض مع أنو شيء خارج ،ومع ذلك ال
يصح صومها  ،وليس ؽبا عذر إال ىذا اػبارج ،فكذلك أيضا إخراج الدـ ؽبذا السبب الذي ىو اغبجامة
ويلحق هبا أيضا صبيع أنواع إخراج الدـ منها ما يسمى بالفصد .
الفصد أيضا ىبرج منو دـ كثّب ،والشرط وما أشبهو ،وكذلك ُب ىذه األزمنة ما يسمي باستخراج
كثّبا
كثّبا للتربع ؼبريض وكبوه أغبق باغبجامة ،وكذلك إذا أخرج دما ً
بإخراج الدـ للتربع ،إذا أخرج دما ً
للتحليل ،أما إذا كاف يسّبا فبل يلحق باغبجامة.
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الذي يؤخذ للتحليل عادة أنو شيء يسّب يبكن أف يقدر بأنو قدر أقل من فنجاف الشاي  ،فإذا كاف
أقل من ذلك فإنو ال يعترب ملحقا باغبجامة .
فطر اغباجم ؛ ألنو كاف يبتص الدـ .كانت احملجمة مثل الكعب وؽبا طرؼ دقيق فيلصقها بالبشرة
بعدما هبرحها ٍب إذا جرحها جروحا ىبرج منها الدـ امتص اؽبواء الذي فيها ُب داخلها ،ومع امتصاصو ىبرج
منو دـ فيختلط بريقو فيكوف ذلك سببًا ُب إفطاره ،حيث إنو ال بد أف ىبتلط بريقو ولو َؾبوُ.
وأما فطر احملجوـ فإنو بإخراج ىذا الدـُ .ب ىذه األزمنة يوجد حجامة بدوف امتصاص يعِب كاإلبر مثبل
الٍب يستخرج هبا الدـ أو آلة سبسك بدوف أف يبصها فلذلك نقوؿ :إذا احتاج إنساف إٔب حجامة ؼبرض أو
كبوه  ،فاغباجم إذا ٓب يبتص احملجمة  ،فبل قضاء عليو.
اشَبطوا ُب ىذه األشياء كلها  ،يعِبُ :ب إدخاؿ شيء إٔب جوفو أو ُب ابتبلع النخامة أو القيء أو
عامدا فإذا كاف ناسيا أو ـبطئًا
االستمناء أو اؼبباشرة ،أو تكرير النظر أو اغبجامة ،اشَبطوا فيها أف يكوف ً
فبل .
قهرا عليو كاؼبريض
الشرط الثاين :أف يكوف ً
ـبتارا خببلؼ ما إذا كاف مكرىا يعِب قد أدخل إٔب جوفو ً

ذاكرا لصومو ،وُب زماننا ىذا توجد اإلبر فهل
مثبل اؼبغمى عليو  .كذلك ال بد أف يكوف
متذكرا لصومو ً
ً
يفطر هبا أـ ال ؟ كاف مشاىبنا األولوف يبنعوف منها فكاف اؼبرضى إمبا يعاعبوف ُب الليل  ،يضربوف اإلبر ُب
أحدا باإلبر إال ُب الليل
الليل ،يعِب عهدنا ذلك من سنة أربع وسبعْب إٔب طبس وتسعْب ،وىم ال يضربوف ً
أيا كانوا فيمنعوف منها ،كالشيخ ؿبمد بن إبراىيم -رضبو اهلل -والشيخ عبد اهلل بن ضبيد ،وكذلك حٌب
الشيخ ابن باز كاف يبنع منها أصبل لكن كثرت الشكايات وكثر رفع األطباء أهنا إبر ال وبصل منها وصوؿ
إٔب اعبوؼ ،وإمبا ىي إبر موضعية.
فلذلك رخصوا ُب اإلبر إال أف تكوف فبا يصل إٔب اعبوؼ كاإلبر الٍب ُب الوريد ُب العروؽ تنتشر
بسرعة ،وكذلك إبر التغذية والتقوية  ،فأما الٍب ُب طرؼ البدف أو ُب طرؼ اعبلد لتهدئة أو كبوىا ،فرخصوا
فيها بعد ذلك  .ذكروا ب عد ذلك ما ال يفطر فمثبل إذا فكر يعِب تصور اؼبرأة مثبل تصور امرأة  ،وفكر فيها
فثارت شهوتو فأنزؿ فهذا شيء قهري فبل يفطر ،كذلك إذا طار إٔب حلقو ذباب أو غبار غّب متعمد فبل
يفطر.
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كذلك إذا سبضمض أو استنشق ،ومع ذلك دخل شيء من ماء اؼبضمضة أو االستنشاؽ إٔب حلقو غّب
متعمد فبل يفطر  ،مع أنو منهي عن اؼببالغة ،ولكن لو قُد َر أنو بالغ أو قدر أنو زاد على ثبلث ُب
اؼبضمضة ،أو ُب االستنشاؽ فدخل إٔب جوفو أو أحس بطعمو فابتلعو فبل يفطر بذلك ؛ ألف اؼبضمضة
مأمور هبا شرعا.
هنارا ببل عذر
انتهى فبا يتعلق باؼبفطرات ،ذكر من اؼبفطرات الوطء ،اعبماع  .إذا جامع ُب رمضاف ً
هنارا ،وأف يكوف ذاكرا ،وأف يكوف ببل عذر ،كأنو إذا مثبل غلبو
فعليو القضاء والكفارة ال بد يعِب أف يكوف ً
الشباب الذي ىو شدة الشهوة ،وٓب يستطع أف يتمالك نفسو ففي ىذه اغباؿ ليس عليو إال القضاء  .فأما

إذا كاف يقدر أف يبلك نفسو ،ولو مع وجود الشهوة ،فإف عليو القضاء والكفارة .
ٍب ال بد أف يكوف الذي ذبب فيو الكفارة ىو الوطء اغبقيقي الذي يوجب اغبد ُب الزنا مثبل ،ويوجب
الغسل ُب اعبماع ،ولو ٓب وبصل إنزاؿ فهو الذي وبصل بو أو ذبب بو الكفارة .
الكفارة :ىي مثل كفارة الظهار على الَبتيب عتق رقبة  ،والصحيح أنو ال بد أف تكوف مؤمنة ؛ ألف اهلل
اشَبط اإليباف ُب كفارة القتل ،وأطلق ُب كفارة الظهار فيحمل اؼبطْلَق على اؼب َقيد .فمن ٓب هبد فصياـ
ُ
ُ
عامدا  ،يعِب ولكنو ٓب هبد ،أو ٓب يقدر على
شهرين متتابعْب أي :فلو أف يصوـ شهرين متتابعْب بصفتو ً
العتق ،ال بد من التتابع



        لكل مسكْب ُم ّد بُر أو نصف

صاع من شعّب أو غّبه ،وقيل :بل نصف صاع من اعبميع من األرز أو من الرب أو كبوه وىو األحرى ،فإف
عجز سقطت ،إذا ٓب هبد ىذا كلو ،استدلوا بقصة ذلك اؽبالك الذي قاؿ :ىلكت وقطع على أىلو رمضاف
.
فقاؿ:



ىل ذبد رقبة ؟ قاؿ :ال ،قاؿ ىل تستطيع صياـ شهرين متتابعْب؟ قاؿ :ال .قاؿ :ىل ذبد

ما تطعم ستْب مسكينًا؟ قاؿ :ال  .فأٌب النيب  بعرؽ  -والعرؽ الزبيب فيو سبر  -فقاؿ :أين اؽبالك ؟ خذ
ىذا فتصدؽ بو .فقاؿ :أعلى أفقر منا ؟ ما بْب البتيها أىل بيت أفقر منا ،فقاؿ :أطعمو أىلك  وٓب

يأمره بالقضاء إذا أيسر فدؿ على أهنا سقطت عنو.
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أما اؼبرأة فاختُلف ُب الكفارة عليها ،فإف كانت معذورة كالنوـ ،ووطئها وىي نائمة أو أكرىها وقهرىا،

أو كانت ناسية  ،أو جاىلة فبل كفارة عليها ،وإف كانت مطاوعة ـبتارة وعاؼبة ومتعمدة وعارفة باغبكم
فعليها مثلو  ،كفارة مثلو ،القضاء يلزمها معو .قضاء ذلك اليوـ الذي أفسده .ىذه ىي اؼبفطرات.
مكروىات الصوـ
وُك ِرَه أف هبمع ريقو فيبتلعو وذوؽ طعاـ ومضغ علك ال يتحلل ،وإف وجد طعمهما ُب حلقو أفطر،
القْبػلَة وكبوىا فبن ربرؾ شهوتو ،ووبرـ إف ظن إنزاال ومضغ علك ال يتحلل وكذب وغيبة ومبيمة وشتم وكبوه
وُ
بتأكد.

بقي عندنا المكروىات:
منها أف هبمع ريقو فيبتلعو هبوز ابتبلع الريق ،ولكن كونو هبمع ريقو ٍب يبتلعوً ،ب هبمع ٍب يبتلع ىذا
يشبو امتصاص الشيء الذي فيو رطوبة أو كبوه ،فيكره ،ولكن ال يفطر .كذلك ذوؽ الطعاـ ببل حاجة.
ذوؽ الطعاـ أف هبعل مثبل الطعاـ على لسانو؛ ألنو إذا وضعو على لسانو ابتل لسانو ،وعرؼ مثبل حبلوتو
أو حرارتو أو ضبوضتو أو مرارتو أو ملوحتو فيكره ذلك .
لكن عند اغباجة ،قد ربتاج اؼبرأة إٔب معرفة اللوف أو طعم الطعاـ من ملوحة أو كبوىا فإذا جعلتو على
لساهنا ٍب دلكت طرؼ اللساف حٌب ال يدخلو الطعاـ ،فلعلو يعفى عن ذلك  .كذلك من اؼبكروىات مضغ
العلك الذي ال يتحلل .ووبرـ مضغ العلك الذي يتحلل .العلك :ىو ما يبضغ ُب الفم لتسلية أو كبوىا
وأكثره من اللباف الشجري اؼبعروؼ.
ذا اللباف يبضغ وليس ل و طعم عادة ،وإمبا يبضغ من حيث إنو يسبب نكهة أو رائحة أو كبو ذلك .
فإذا كاف ال يتحلل فهو مكروه ،وإف كاف يتحلل منو أجزاء زبتلط بالريق فتبتلع فهو حراـ.
يعِب ىنا ككثّب من العلوؾ سبضغ وتتحلل  .قد يكوف فيها أيضا شيء من اغببلوة وكبوىا ،فإذا وجد
طعم الطعاـ أو طعم العلك ُب حلقو أفطر  .أما إذا ٓب هبد فبل يفطر ،ولكنو مكروه.
كذلك أيضا اختُلف ُب القبلة للصائم  ،القبلة تقبيل الصائم امرأتو ىذا أيضا من الشهوة  .داخل ُب

قولو  :ترؾ شهوتو  فإذا قبّل فإنو ٓب يَبؾ شهوتو .لكن جاءنا اغبديث عن عائشة قالت  :كاف
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رسوؿ اهلل يقبل ويباشر وىو صائم



ولذلك اختلف ُب حكم القبلة فمنعها بعضهم؛ ألهنا من صبلو



والصحيح التفصيل وىو أنو إذا كانت القبلة تثّب شهوتو منعت،

الشهوة  .وأباحها آخروف لفعل النيب

وإذا كانت القبلة قبلة شفقة ورقة ورضبة فبل بأس هبا.
وعلى ذلك ربمل األحاديث الٍب ُب ذلك كحديث عائشة  ،أنو كاف يقبل تقبيل شفقة ال تقبيل
شهوة ،فاغباصل أهنا تكره إذا كانت ربرؾ شهوتو ،وقد ربرـ إذا غلب على ظنو ثوراف الشهوةٍ ،ب اإلنزاؿ ،أو
كبو ذلك يعِب إذا غلب على ظنو أنو سوؼ ينزؿ ،ينزؿ منو اؼبِب ،حرـ التقبيل وإال فهو مكروه ،وإباحتو ؼبن
ال ربرؾ شهوتو.
أما حكم الكذب والغيبة  ،والنميمة والشتم وكبوه ،فهذا وبرـ على كل حاؿ؛ وذلك ألف ىذه األشياء
ؿبرمة على الصائم واؼبفطر .فإذا صاـ تأكد التحرًن ووجب عليو التحكم.
قد ذكرنا ُب مبدأ الصياـ  ،بعض األدلة مثل قولو   من ٓب يدع قوؿ الزور والعمل بو واعبهل فليس
ومثل قولو:



إذا كاف صوـ أحدكم فبل يفسق وال يرفث وال

هلل حاجة ُب أف يدع طعامو وشرابو

يصخب فإف أحد سابو أو شاسبو فليقل إين صائم



ليس الصياـ من الطعاـ



وَب حديث آخر



والشراب إمبا الصياـ من اللغو والرفث  وَب حديث آخر  رب صائم حظو من صيامو اعبوع والعطش
 يعِب أ نو الذي ال وبفظ صيامو .واغبديث ُب ذلك من كتب الفضائل "فضائل رمضاف" .ىذه احملرمات.
سنن الصوـ

وسن تعجيل فطر وتأخّب سحور ،وقوؿ ما ورد عند فطر ،وتتابع القضاء فورا ،وحرـ تأخّبه إٔب آخر ببل
ُ

عذر ،فإف فعل وجب مع القضاء إطعاـ مسكْب عن كل يوـ ،وإف مات اؼب َفرط  ،ولو قبل آخر أطعم عنو
ُ
كذلك من رأس مالو ،وال يصاـ ،وإف كاف على اؼبيت نذر من حج أو من صوـ أو صبلة وكبوىا ُس ّن لوليو
قضاؤه ،ومع تركتو هبب ال مباشرة وٕب.
بقي المسنونات .ماذا يسن؟ .
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يسن تعجيل اإلفطار وتأخّب السحور .ورد فيو حديث
وذكر





أف اليهود كانوا ال يفطروف حٌب تشتبك النجوـ فقاؿ:

أحب عباد اهلل إليو أعجلهم فطرا


خالفوىم





وحدد وقت اإلفطار

بقولو  :إذا أقبل الليل من ىاىنا وأدبر النهار من ىاىنا  -يعِب :أقبل من الليل اؼبشرؽ وأدبر النهار من
اؼبغرب -فقد أفطر الصائم



وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ،فإذا رأيت مثبل سواد الليل مقببل من

جهة اؼبشرؽ ،وربققت من غروب الشمس فقد دخل وقت اإلفطار .
وهبذا أيضا يعرؼ أنو ال يستحب الوصاؿ ،وىو صلة الليل بالنهار وما روي




أنو  كاف يواصل

أعتذر بأنو يبيت عند ربو يطعمو ويسقيو ،ولكن الصحيح أف معِب ذلك أف اهلل -تعأب -يقويو ويفتح

عليو أنواع اإلؽبامات وأنواع الواردات الٍب تغنيو عن األكل ،وٓب يرخص للصحابة بالوصاؿ ،ولكن ؼبا رأوه
يواصل استمروا ُب الوصاؿ فػ  واصل هبم يوما ٍب يوما ٍب رأوا اؽببلؿ ،وقاؿ :لو تأخر لزدتكم كاؼبنكل لو
.
الوصاؿ يفوت ىذا اػبّب



أحب عباد اهلل إليو أعجلهم فطر  كذلك سنية تأخّب السحور.

السحور :ىو أكلة السحر ُب آخر الليل وفيها أيضا فضل ،مثل قولو
أىل الكتاب أكلة السحر



وورد ُب حديث





فصل ما بْب صيامنا وصياـ

اهلل ومبلئكتو يصلوف على اؼبتسحرين



وأحاديث

أخرى مذكورة ُب كتاب الفضائل.
يسن بعد ذلك أف عن د اإلفطار أف يدعو دبا ورد أف يقوؿ ما ورد من األدعية فإذا قاؿ مثبل  :اللهم
إين لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مِب إنك أنت السميع العليم   اللهم يا واسع اؼبغفرة اغفر
ٕب ويا واسع الرضبة ارضبِب
تيسر من األدعية ُرِج َي إجابة ذلك ،ورد فيو حديث  للصائم عند فطره دعوة ال ترد . 
يقوؿٍ :ب تكلم بعد ذلك عمن عليو قضاء ماذا يفعل؟ القضاء دائما على اإلنساف إذا أفطر ُب رمضاف


ذىب الظمأ وابتلت العروؽ وثبت األجر إف شاء اهلل



أو دعا دبا

لسفر أو مرض ،أو أفطرت اؼبرأة غبيض ،أو نفاس فيعترب َديْػنًا ،وعلى اؼبسلم أف يبادر بقضائو؛ ألنو ال يأمن

فورا أف يقضي
العوارض ،وال يأمن األعذار الٍب تعوقو وربوؿ بينو وبْب القضاء فلذلك اختاروا أنو هبب ً
األياـ الٍب عليو بعد رمضاف مباشرة ـبافة العوارض والعوائق .الفور :فورا يعِب ساعة ما ينتهي رمضاف يبدأ
بعد العيد مباشرة بالقضاء.
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ومع ذلك فإف لو ال تأخّب إذا كاف الوقت واسعا ،وأما إذا خاؼ من العوائق فبل هبوز لو التأخّب .قد
يقاؿ :إف عائشة كانت يكوف عليها الصوـ من رمضاف فبل تقضيو إال ُب شعباف .اعتذرت بأف ذلك ؼبكاف
النيب  يعِب ؼبكاف خدمتو وحاجتو وكثرة سفرىا معو وكبو ذلك .وال يلزـ أف يكوف ذلك كل عاـ .يبكن أنو
وجد مرة مثبل أو مرتْب وإال فالغالب أهنن يبادرف بالقضاء.
إذا أخره لعذر إٔب رمضاف؛ بأف مرض مثبل  ،استمر مرضو ،أو استمرت سفرتو حٌب أدركو رمضاف
اآلخر فليس عليو إال القضاء فإف كاف لغّب عذر فإف عليو القضاء والكفارة ،وعليو مع القضاء إخراج كفارة،
وىي إطعاـ مسكْب لكل يوـ.
وضبل ذلك بعضهم ،أو استدؿ على ذلك بقولو -تعأب:-
   

    

واألكثروف استدلوا بأف ىذا مروي عن كثّب من الصحابة  .أهنم أمروه بالكفارة :إطعاـ

مسكْب عن كل يوـ  ،هبوز ُب ىذا اإلطعاـ تفريقو وهبوز سرده .هبوز إعطاؤه مثبل كل يوـ مسكينا ،وهبوز
إعطاؤه مساكْب دفعة واحدة .
ٍب إذا مات اؼبفرط فإف على ورثتو أف يكفروا عنو  ،يطعموا عنو من رأس مالو ،وال يصاـ عنو .ومثاؿ
شهرا
ذلك إذا أفطر عشرة أياـ ؼبرض ٍب شفاه اهلل بعد رمضاف  .شفاه اهلل ولو كاف معو بقايا اؼبرض فشفي ً
أو شهرين أو نصف سنة ،ولكن يدعي أف معو شيئا من اؼبرض مع أنو قادر ،قادر على أف يصوـ لكن
تساىل .عاد إليو اؼبرض بعد ثبلثة أشهر وؼبا عاد عليو حبسو وبقي مريضا ،وأدركو رمضاف الثاين ،أو ٓب
يدركو ولكنو مات .مات ُب ىذا اؼبرض الثاين ،فماذا هبب على ورثتو ؟
اإلطعاـ من رأس مالو .يطعموف عن كل يوـ عليو مسكينا ،وىل لو تربع أحدىم أف يصوـ عنو؟ ىل
يصاـ عنو أـ ال؟ األئمة أكثرىم ُهبَوُزوف أف يصاـ عنو ،يصوـ عنو ولده ذكر أو أنثى ،أو زوجتو ،أو أختو.

وذىب اإلماـ أضبد أنو ال يصاـ عنو إذا كاف من أياـ رمضاف؛ وذلك ألنو ثبت عنده أف اغبديث ُب

القضاء ُب الصياـ عن اؼبيت إمبا ىو صياـ النذر ،تلك اؼبرأة الٍب قالت  :إف أمي ماتت وعليها صوـ نذر
أفأقضيو عنها .قاؿ :نعم  وُب رواية رجل.
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ولكن جاءنا حديث صحيح واضح ُب أنو يقضي عنو  .وىو قولو   من مات وعليو صياـ صاـ
عنو وليو  وال شك أن و واضح ُب أنو يعم صياـ الفرض وغّبه ،فصياـ النذر ورد تشبيهو بالدين مع أنو ٓب
هبب ُب أصل الشرع ،وإمبا أوجبو على نفسو ،فإذا صياـ الفرض الذي أوجبو اهلل أؤب بأف يقضى  ،أؤب بأف
يقضيو عنو أحد أوالده أو أىلو.
فالصحيح أنو يقضى عنو  ،إف شاءوا صاموا عنو وإف شاءوا أطعموا عنو ،وأما النذر فاؼبشهور أنو يلزـ
الوفاء عنو يلزـ القضاء عنو ،أنو يلزـ القضاء عنو ،يصوـ عنو أحد أقاربو .وإذا قلنا :هبوز الصياـ عنو ،فهل
يلزـ أف يكوف الصائم واحدا ؟ أـ هبوز أف يكوف عددا؛ لو كاف عليو عشرة أياـ ،فقاؿ أوالده وىم مثبل
احدا وأفطروا وقت
يوما و ً
صياما ً
عشرة طبسة ذكور وطبسة إناث نصوـ عنو يوما واحد كلنا فأصبحوا ً
اإلفطار ونووا أف صيامهم ىذا عن أبيهم .الصحيح أف ذلك هبزي.
قولو :وال يصاـ  ،بناء على اؼبذىب أنو ال يصاـ عن اؼبيت إال أياـ النذر  .األياـ الٍب نذرىا .يقوؿ :إف
كاف على اؼبيت نذر من حج أو صوـ أو صبلة أو كبوىا ُسن لوليو قضاؤه  .إذا كاف عليو نذر كأف يقوؿ

مثبل :إف شفاين اهلل -تعأب -أو رد غائيب ،أو عافاين من ىذا اؼبرض ،أو مثبل رحبت ُب ىذه التجارة ،أو
مثبل جاء ولدي من غيبة فعلي أف أصوـ عشرة أياـ ،وأف أحج حجة واحدة ،وأف أصلي عشرين ركعة ،أو
كب و ذلك من القربات ،كأي أف أتصدؽ مثبل دبائة ،أو أف أقرأ القرآف ُب ليلة  ،أو أف أذكر اهلل ُب ىذا اليوـ
ألف مرة .
ىذا يعترب نذر طاعة ،هبب الوفاء بو  .هبب أف يوَب هبذا النذر  .مثل ما إذا مات وٓب يقضو ،مات وىو
ٓب وبج عن ىذا الذي نذر عنو  ،يعِب حجة النذر أو مات وٓب يصم أو ٓب ِ
يصل ،أو ما أشبو ذلك ُب ىذه
اغباؿ ،قيل :إنو يسن لوليو القضاء وقيل :هبب ،إذا كاف لو تركة وجب  ،وجب أف ىبرج من تركتو من يقوـ
مقامو .فيقاؿ :حج عن فبلف فإف عليو نذرا ،أو مثبل يقاؿ لولده :صم عنو أو صل عنو  .اجعل صبلتك
عوضا عن صبلتو الٍب نواىا وٓب يقدر.
ففي ىذه اغباؿ هبب الصوـ على الوٕب ،وكذلك الصبلة واغبج والقراءة والذكر وما أشبو ذلك  .ومع
تركو هبب لو مباشرة وٕب  .مع تركو هبب أف يفعل ذلك ولو بأجرة  .كأف يعطى ما وبج بو مثبل ،وكبو ذلك
.
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فصل ما يسن صومو من األياـ وما يحرـ
فصل :يسن صوـ أياـ البيض ،واػبميس واالثنْب ،وست من شواؿ  ،وشهر اهلل احملرـ ،وآكده العاشر ٍب
التاسع ،وتسع ذي اغبجة ،وآكده يوـ عرفة لغّب حاج هبا ،وأفضل الصياـ صوـ يوـ وفطر يوـ ،وكره إفراد
رجب ،واعبمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار ،وتقدـ رمضاف بيوـ أو يومْب ما ٓب يوافق عادة ُب الكل.
وحرـ صوـ العيدين مطلقا ،وأياـ التشريق إال عن ذي متعة وقراف  ،ومن دخل ُب فرض موسع حرـ
قطعو ببل عذر ،أو نفل غّب حج وعمرة كره ببل عذر.
ذكر بعد ذلك صياـ التطوع:
الصياـ.
يعِب كما أف اهلل -تعأب -أحب من عباده أف يكثروا من أنواع العبادة  .فإف من صبلة العبادة
َ

فإف جنسو فرض ،وىو صوـ رمضاف  .فإذا كاف من جنسو ما ىو واجب بأصل الشرع ،فإنو يستحب
اإلكثار من التقرب بالصياـ.
فمن ذلك صياـ األياـ البيض .وردت أحاديث كثّبة عن بعض الصحابة أنو



أوصاىم أف يصوموا

ثبلثة أياـ من كل شهر .منهم أبو ىريرة وأبو ذر أف يصوموا من كل شهر ثبلثة أياـ  .ورد ُب حديث أيب بن
كعب  إذا صمت من الشهر ثبلثا فصم الثالث عشر والرابع عشر واػبامس عشر  ظبيت ىذه األياـ
البيض ؛ ألف لياليها بيضاء بالقمر ،وهنارىا أبيض بالنهار .ىذا فبا يسن صيامو.
كذلك أيضا يسن صياـ االثنْب واػبميس من كل أسبوع ؼبن قدر على ذلك ،وإذا قلنا أيهما أفضل؟
صياـ االثنْب واػبميس أو صياـ ثبلثة من كل شهر ،وىي األياـ البيض .ال شك أف صياـ ثبلثة أياـ من كل
شهر مستحب ،وورد فيو عدة أحاديث وجعل ذلك عدال لصياـ الدىر؛ ألنو إذا صاـ ثبلثة أياـ فكأنو صاـ
الشهر فيكوف صاـ كل شهر  ،اغبسنة بعشر أمثاؽبا.
وال شك أف االثنْب واػبميس أكثر من األياـ الثبلثة ؛ ألنو إذا صاـ االثنْب واػبميس يصوـ من كل
شهر شبانية أياـ أو أكثر .وسبب تفضيل ىذين اليومْب ،ما روي أنو -عليو الصبلة والسبلـ -كاف وبافظ
عليها ويقوؿ:



إهنا تعرض فيها األعماؿ أو ترفع فيها األعماؿ وأحب أف يرفع عملي وأنا صائم

فدؿ على فضل ىذه األياـ وعلى استحباهبا  ،يعِب :تطوعها .
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كذلك أيضا صياـ ست من شواؿ ،ستة أياـ من شواؿ ،بعد رمضاف فيها أحاديث كثّبة  .أشهرىا
حديث ُب صحيح مسلم عن أيب أيوب  من صاـ رمضاف وأتبعو ستا من شواؿ فكأمبا صاـ الدىر ،أو
كاف كصياـ الدىر َ ب حديث آخر:



صياـ رمضاف بعشرة أشهر وصياـ ست من شواؿ بشهرين

وذلك كصياـ الدىر  كذلك أيضا ىذه الست فيها أيضا كبلـ طويل .األرجح أنو يستحب أف يبدأ هبا.
أف يتبعها رمضاف بقولو :أتبعو ،فيصوـ األياـ الٍب بعد العيد ليصدؽ عليو أنو أتبعها وحيث أنو جاء ُب
اغبديث  :بست من شواؿ  فإنو يصدؽ عليو أنو هبزئ من شواؿ كلو من وسطو أو من آخره أو من
أولو.
وذبزئ متتابَػ َعة ،وذبزئ متفرقة .الكل جائز؛ ألف اعبميع يصدؽ عليها أهنا من شواؿ  ،متابعتها كما
عرفنا واالبتداء هبا أؤب.
تكلم العلماء أيضا على ما إذا كاف عليو قضاء ،فهل يبدأ ُب القضاء أو يبدأ بأياـ الست؟ نقوؿ :يبدأ
بالقضاء ولو استغرؽ القضاء صياـ الشهر  .لو كاف امرأة مثبل نفست ُب رمضاف فأفطرت الثبلثْب يوما وٓب
تطهر إال َب عشر من شواؿ َ .ب ىذه اغباؿ صامت عشرين من شواؿ قضاء عن رمضاف وبقي عليها من
رمضاف عشرة تصومها من ذي القعدة  .فهل تفوت عليها ىذه الست ؟ الصحيح أهنا تقضيها أو تصومها
من ذي القعدة ؛ ألف رمضاف ُب حقها صار َب شواؿ.
وىكذا مثبل من أفطر لعذر إذا استمر بو اؼبرض مثبل ،وأفطر رمضاف كلو ،وٓب يشفى إال ُب شهر ؿبرـ
فإنو يقضي ،يقضي مثبل ُب شهر صفر ثبلثْب يوما .وبب أف يصوـ ىذه الستة حٌب وبصل لو صياـ الدىر
يصومها بعد اإلنتهاء من قضائو .اغباصل فيها كبلـ وحبث.
بعد ذلك صياـ شهر احملرـ .مشهور قولو
احملرـ



 

أفضل الصياـ بعد رمضاف شهر اهلل الذي تدعونو

يعِب ىو الشهر األوؿ من السنة اؽبجرية .ويسمى شهر عاشوراء؛ ألف اليوـ العاشر منو يسن

صيامو ،والشهر كلو يسن أف يتقرب فيو بالصياـ؛ وألنو أحد األشهر اغبرـ اؼبذكورة َب قولو تعأب:
.    
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وإذا أراد أف يفرد منو فأفضلو اليوـ العاشر ٍب التاسع  .اليوـ العاشر يسمى يوـ عاشوراء ،وردت فيو
أحاديث كثّبة ـبتلفة اختبلفا كثّبا ،يبكن تقرءوهنا ُب "منتقى األخيار" وشرحو "نيل األوطار"  ،ـبتلفة
اختبلفا كثّبا.
ولعل السبب أنو دخل فيو الكذب .سبب الكذب أف الرافضة ؼبا قتل اغبسْب َب يوـ عاشوراء ولدوا فيو
أكاذيب كثّبة َب شؤـ ىذا اليوـ  .ولدرجة أهنم إٔب ىذا اليوـ وبزنوف فيو ويذكروف أنو يوـ مشئوـ  .ويعملوف
فيو مآًب وأشياء ؿبرمةٍ .ب إنو قابلهم من يعرفوف بالنواصب  .فوضعوا فيو أيضا أحاديث أخرى ،أحاديث
كثّبة ،وضعوا أنو يوـ شريف  ،وأف فيو وبصل كذا ،وأف فيو وبصل كذا ،وأف من اكتحل فيو ومن ادىن
فيو ،ومن وسع فيو على أىلو  ،ومن تطيب فيو يريدوف بذلك مراغمة الرافضة.
فصار ىذا اليوـ لعبة بْب ىوالء الضدين ،الروافض والنواصب ،ىؤالء كذبوا فيو ،وىؤالء كذبوا .فؤلجل
ذلك توجد فيو ىذه األحاديث اؼبختلفة .الذي صح فيو عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم ىو الصياـ



أنو كاف يصومو ويأمر بصيامو  وىبرب بػ  أف صيامو يعدؿ أو يكفر سنة . 
فأما تلك األشياء اؼبختلفة فهي من وضع تلك الطائفتْب .وال يلتفت إٔب أقواؽبم َ .ب صحيح مسلم
 قيل :يا رسوؿ اهلل إف اليهود يصومونو  يعِب إنك تصومو اآلف موافقا ؽبم.
فقاؿ  :لئن بقيت إٔب قابل ألصومن التاسع
للعاشر ،ولكن لعلو غّب ناسخ ،وأف اغبكم ٍ
باؽ فيو  .أنو يصوـ التاسع والعاشر ٍب ورد أيضا حديث :


فلذلك فإف بعض العلماء يرى أف التاسع ناسخ

صوموا يوما قبلو أو يوما بعده خالفوا اليهود  وورد َب رواية  صوموا يوما قبلو ويوما بعده  لذا ىذا
ىو الذي صح بو يسن أيضا.
صوـ التسعة األياـ األؤب من شهر ذي اغبجة؛ ؼبا ورد فيها من فضل كثّب .فضائل كثّبة مذكورة َب
كتب الفضائل .يعِب منها اغبديث الذي ذكره البخاري  ما من أياـ العمل الصاّب فيها أفضل من ىذه
األياـ   ..إٔب آخره  .آكده يوـ عرفة  .يوـ عرفة ىو آكد أياـ التسعة وىو اليوـ التاسع ،يسن صيامو إال
للحجاج الذين وقفوا بعرفة ،فإف األفضل للحاج أف يفطر وال يصوـ إال لسبب.
كما إذا ٓب هبد اؽبدي وصاـ السابع والثامن والتاسع ،فأما غّبه فإف األفضل ؽبم أف يفطروا ليتقووا على
الدعاء؛ وألهنم ضيوؼ اهلل -تعأب -والكرًن ال ُهبَوع ضيوفو.
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فأما غّب اغبجاج فإف صومو فيو فضل .حٌب ورد  أنو يكفر السنة اؼباضية والسنو الباقية . 
بعد ذلك أفضل الصياـ صياـ داود ،الذي أرشد إليو النيب



عبد اهلل بن عمرو  ،كاف يصوـ يوما

ويفطر يوما ،داود -عليو السبلـ -اشتهر ىذا عنو ،نقلو عليو الصبلة والسبلـ قاؿ  :أفضل القياـ قياـ
داود كاف يناـ نصف الليل ويقوـ ثلثو ويناـ سدسو ،وكاف يصوـ يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى  فهذا
ىو أفضل الصياـ.
يكره صياـ الدىر .وما روى عن بعض السلف أهنم كانوا يصومونو بذلك اجتهادا منهم .ورد حديث
 ال صاـ من صاـ الدىر  وَب حديث آخر  ال صاـ وال أفطر . 
يكره إفراد شهر رجب عند الصوـ .وذلك ألف فيو عادات اعباىلية  .فمنها إفراده كلو بالصياـ ،ىذا من
العادات اعباىلية .يكره إفراد يوـ اعبمعو .ورد أنو



قاؿ:



ال تصوموا يوـ اعبمعة إال أف تصوموا يوما

قبلو أو يوما بعده  إال لسبب .
وكذلك يوـ السبت ورد فيو أيضا



ال تصوموا يوـ السبت إال فيما افَبض عليكم ،ولو ٓب هبد



قولو:

يعِب فيما شرع لكم واستحب

أحدكم إال غباء شجرة فليمضغو



فيما افَبض عليكم



لكم صيامو وال يفهم منو أف اؼبراد فرض الفريضة كرمضاف .
هبوز صوـ اعبمعة والسبت ألسباب  .كما إذا كاف أحد أياـ ذي اغبجة َب العشر األوائل ،أو كاف ىو
يوـ عرفة .يوـ عرفة يوـ صبعة ،أو يوـ سبت  .أو كاف مثبل وافق اليوـ يصومو .إذا كاف يصوـ يوما ،ويفطر
يوما .فصاـ يوـ اعبمعة ،وأفطر السبت .أو صاـ يوـ اػبميس ،وأفطر اعبمعة .وصاـ يوـ السبت.
فمثل ىذا ما تعمده إمبا ىو وقع َب صيامو ،كذلك لو كاف صوـ يوـ عرفة .لو كاف يوـ عرفة أو يوـ
عاشوراء ،العاشر من عاشواء يوـ سبت أو يوـ صبعة جاز ذلك.
يوـ الشك أي يوـ الشك ىو الذي يشك فيو .ىل ىو من رمضاف أو ال ،إذا كاف مثبل ليلة الثبلثْب
من رمضاف ،وٓب يػَُر اؽببلؿ  .فهل هبوز أف يصومو بالتحري ؟ ٓب ير اؽببلؿ ليلة الثبلثْب وكاف السلف الصاّب
يصومونو ويقولوف :ألف أصوـ يوما من شعباف أفضل من أف أفطر يوما من رمضاف ،ولكن ورد فيو حديث

عمار اؼبشهور  من صاـ اليوـ الذي يشك فيو فقد عصا أبا القاسم  يعِب النيب . 
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وكذلك أيضا يكره صياـ عيد الكفار .أعياد الكفار ىي األياـ الٍب يػُ َعي ُدوف فيها  .ليلة الثبلثْب من
شعباف إذا ٓب ير اؽببلؿ  ،فإنو ال يصاـ ليلة الثبلثْب من رمضاف إذا ٓب ير اؽببلؿ يلزـ صومها.
يقوؿ :وكل عيد للكفار ال هبوز صيامو؛ ألف َب صيامو شيئا من التشبو هبم .يعِب كأنو عظمو موافقة
ؽبم.
كذلك أيضا صوـ اليوـ األخّب من شعباف أو اليومْب .قاؿ   ال تَػ َقد ُموا رمضاف بيوـ أو يومْب إال

أف يكوف صوما يصومو أحدكم فليصمو  فإذا كاف مثبل يصوـ يوما ويفطر يوما فوافق اليوـ الذي يصومو
آخر يوـ من شعباف فبل بأس بذلك ؛ ألنو ما صامو على أنو ربري وال صامو على أنو من رمضاف ،إف كاف
ينهى عن وصل رمضاف بغّبه فبل يوصل رمضاف بيوـ قبلو وال بيوـ بعده ،بل يلزـ إفطار يوـ العيد ،وكذلك
يلزـ أو يتأكد إفطار يوـ الثبلثْب من شعباف.
إف كاف ينهى عن وصل رمضاف بغّبه ،فبل يوصل رمضاف بيوـ قبلو وال بيوـ بعده ،بل يلزـ اإلفطار يوـ
العيد وكذلك يلزـ ،أو يتأكد اإلفطار يوـ الثبلثْب من شعباف اليوـ األخّب من شعباف .
يقوؿ :وبرـ صياـ أياـ العيدين ،يومي العيدين؛ وذلك ألهنا عيد اؼبسلمْب؛ وألنو يفصل هبا بْب األياـ
الٍب تصاـ ،والٍب ال تصاـ ،وال هبوز صيامها ،ولو لنذر ،وال هبوز صيامها ،ولو ُب كفارة ،وال لغّب ذلك.
أما أياـ التشريق ،وىي الثبلثة األ ياـ بعد عيد النحر :اغبادي عشر ،والثاين عشر ،والثالث عشر ،فبل
هبوز أيضا صيامها ؛ ألهنا عيد فاغبديث  :يوـ الفطر ويوـ النحر وأياـ التشريق عيدنا أىل اإلسبلـ



و  ىي أياـ أكل وشرب  هبوز صياـ أياـ التشريق ؼبن ٓب هبد اؽبدي إذا كاف عليو ىدي دـ سبتع  ،أو
دـ قراف  ،كاغباج اؼبتمتع ،أو القارف  ،وٓب هبد اؽبدي يصوـ ثبلثة أياـ ُب اغبج  ،إذا ٓب يتمكن من صياـ
ثبلثة قبل العيد صياـ الثبلثة بعد العيد.
يقوؿ" :ومن دخل ُب فرض موسع حرـ قطعة ببل عذر" يعِب إذا دخل مثبل ُب قضاء يوـ من رمضاف
وبرـ قطعة ببل عذر .أما إذا كاف ىناؾ عذر فإنو ال بأس بأف يفطره ؼبرض أو سفر أو كبو ذلك ،فأما إذا ٓب
يكن ىناؾ عذر فإنو يتم صيامو؛ ألنو دخل ُب فرض.
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وأما إذا كاف نفل فإنو يكره ببل عذر ،إذا دخل ُب صياـ نفل كره ببل عذر ،أما نفل اغبج ونفل العمرة،
فإنو ال هبوز تركو إذا أحرـ حبج ،أو بعمرة ٓب هبز تعطيلو ،وال إبطالو بل يلزمو اإلسباـ  ،كما سيأتينا ُب اغبج
إف شاء اهلل -غدا وما بعده ونكمل بعد الصبلة إف شاء اهلل.فصل في أحكاـ االعتكاؼ ولواحقو

فصل :واالعتكاؼ سنة وال يصح فبن تلزمو اعبماعة إال ُب مسجد تقاـ فيو ،إف أتى عليو صبلة،
وشرط لو طهارة فبا يوجب غسبل  ،وإف نذره  ،أو الصبلة ُب مسجد غّب الثبلثة ،فلو فعلو ُب غّبه ،وُب
إحداىا فلو فعلو فيو وُب األفضل ،وأفضلها اؼبسجد اغبراـ ٍب مسجد النيب -عليو السبلـ -فاألقصى ،وال
ىبرج َمن اعتكف منذورا متتابعا إال ؼبا ال بد منو وال يعود مريضا ،وال يشهد جنازة إال بشرط ،ووطء الفرج

بالقَرب واجتناب ما ال يعنيو.
يفسده  ،وكذا إنزاؿ دبباشرة ،ويلزـ إلفساده كفارة يبْب ،وسن اشتغالو ُ
اغبمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب .

بدأ في االعتكاؼ :
يذكروف االعتكاؼ بعد الصياـ اقتداء بالكتاب العزيز ،فإف اهلل -تعأب -ؼبا ذكر الصياـ أتبعو
باالعتكاؼ بقولو تعأب:

        

واالعتكاؼ :لزوـ

مسجد لطاعة اهلل ىذا ىو االعتكاؼ ُب الشرع ،فبل بد أف يكوف ُب مسجد حٌب ال تفوت اؼبعتكف
اعبمعة واعبماعة؛ ألف التفرغ والوحدة الٍب تُػ َفوت صبلة اعبماعة ال خّب فيها.

والقصد من االعتكاؼ أف يتفرغ للتزود من العبادة؛ فؤلجل ذلك اؼبعتكف يكوف منفردا ُب زاوية من

اؼبسجد مشتغبل بأنواع الطاعة فيقرأ القرآف ،ويكثر من تدبره  ،ويكثر من ذكر اهلل -تعأب -بأنواع الذكر
ويكثر من األدعية؛ رجاء إجابتها.
ويشتغل بالصلوات النوافل ،ويكثر من التقرب هبا إٔب اهلل -تعأب -ويعتزؿ ؾبالسة العامة واػبوض ُب
الدنيا ،وُب أمورىا اػباصة ،ويصوف لسانو عن الكبلـ السيئ الذي يناُب العبادة .وال يهتم بأمور الدنيا وال
ينشغل بشيء من ملذاهتا ،وال يهتم بالسؤاؿ عن شيء من أمور الدنيا من أموالو ،أو كبوه إال لضرورة.
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وىو سنة مؤكدة ،ثبت  أنو  كاف يعتكف العشر األواخر من رمضاف حٌب توفاه اهلل  ما ترؾ
االعتكاؼ إال سنة من السنْب ٍب قضاه ُب شواؿ



دخل مرة معتكفو ،وأمر أف يبُب لو خباء ُب جانب

اؼبسجد فبِب لو خباء يستظل بو ،فاستأذنتو ع ائشة أف تعتكف وتبِب ؽبا خباء ،فلما رأهتا حفصة بنت أيضا
خباء ٍب رأهتن أيضا زينب فبنت خباء فلما انصرؼ من صبلة الصبح ،وإذا اؼبسجد قد امتؤل بتلك األخبية
وضيقوا على اؼبصلْب ،فعرؼ أف ىذا من باب اؼبنافسة ،فأمر هبا فقوضت وترؾ االعتكاؼ تلك السنة،
واعتكف ُب شواؿ عشرة أياـ . 
ألنو أحب أف يداوـ على ىذه العبادة ،واالعتكاؼ سنة ،ولكنو هبب بالنذر إذا نذر أف يعتكف لزمو
الوفاء بنذره فبن يصح االعتكاؼ يصح فبن تلزمو اعبماعة ،وىو اؼبسلم اغبر البالغ العاقل ،فبل يصح
االعتكاؼ من الكافر ،وال يصح من الصغّب  ،وال من اجملنوف وال يصح من العبد إال بإذف سيده؛ ألنو
فبلوكة عليو منافعو ،كذلك أيضا اشَبط أف يكوف ُب مسجد قاؿ تعأب:



  

.   
وال بد أف يكوف ذلك اؼبسجد تصلى فيو اعبماعة ،تقاـ فيو صبلة اعبماعة ،وإذا كاف يتخلل اعتكافو
صبعة اختّب أيضا أف يعتكف ُب مسجد فيو صبعة حٌب ال ىبرج؛ ألنو لو اعتكف مثبل ُب مسجد ال يصلى
فيو احتاج أف ىبرج كل وقت كل يوـ طبس مرات ،وكثرة اػبروج تناُب االعتكاؼ.
فإذا كاف ُب مسجد تقاـ فيو اعبماعة فإنو يصلي فيو وال تفوتو اعبماعة ،وال ىبرج من معتكفوٍ ،ب
يشَبط أيضا الطهارة فبا يوجب غ سبل ،فبل يعتكف ُب اؼبسجد وىو جنب ،وإذا قدر أيضا أنو إذا احتلم
خرج فورا واغتسلٍ ،ب ذكرنا أف االعتكاؼ هبب بالنذر  ،إذا نذر أف يعتكف وجب عليو الوفاء وخالف ُب
ذلك اغبنفية ،وقالوا :ال هبب الوفاء بالنذر إال ُب أشياء جنسها واجب بأصل الشرع  ،واالعتكاؼ ليس فيو
جنس واجب بأصل الشرع فيجب عندىم الوفاء بنذر الصبلة؛ ألف منها ما ىو فرض والوفاء بنذر الصوـ؛
ألف ىناؾ صوـ الفرض والوفاء بالصدقة؛ ألف ىناؾ زكاة الفرض والوفاء باغبج إذا نذره.
وأما االعتكاؼ فبل هبب عندىم والصحيح أنو هبب لعموـ قولو   من نذر أف يطيع اهلل فليطعو
ومن نذر أف يعصي اهلل فبل يعصو



فإذا نذر طاعة وجب عليو الوفاء ،واالعتكاؼ طاعة فيجب عليو
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الوفاء سواء كاف النذر مطلقا ،أو معلقا ،فإذا قاؿ مثبل :إف رزقت ولدا فللو علي أف أعتكف عشرا ُب ىذا
الشهر" ٍب رزؽ ولدا وجب عليو الوفاء وذلك؛ ألنو ألزـ بو نفسو وربقق الشرط .
وكذلك إذا ٓب يعلق بأف قاؿ ابتداء" :هلل علي أف أعتكف ُب ىذا الشهر يوما ،أو عشرا ،أو كبو ذلك"
ٍب اختلف ُب أقل االعتكاؼ أقل مدتو فقيل :يكفي أف يعتكف ساعة  ،ستْب دقيقة ،وقيل :أقلو يوـ ،أو
ليلة ،ولعل ىذا ىو األقرب.
وذلك ألف ُب حديث عمر



أنو قاؿ:



يا رسوؿ اهلل ،إين نذرت أف أعتكف يوما ُب اؼبسجد

اغبراـ  وُب رواية  ليلة فقاؿ" :أوؼ بنذرؾ"  فعلى ىذا أقل مدة لبلعتكاؼ اثنا عشر ساعة يوـ
بدوف ليلة ،أو ليلة بدوف يوـ.
فأما اعتكاؼ ساعة فبل يسمى اعتكافا؛ ألف االعتكاؼ ُب األصل ىو طوؿ اؼببلزمة طوؿ اإلقامة ُب
اؼبكاف ا لذي هبلس فيو ،قد كاف اؼبشركوف يعكفوف عند معبوداهتم كما ُب قوؽبم:

   

    يقيموف عندىا يوما ،أو أياـ.
وكذلك قوؿ إبراىيم -عليو السبلـ:-

         

واغب اصل أنو إذا أراد أف يعتكف فبل أقل من يوـ ،أو ليلة ٍب إذا نذره ُب مسجد غّب اؼبساجد الثبلثة لن
علي أف أعتكف ُب ىذا اؼبسجد يوما ال
يلزمو فيو ،بل هبوز ُب غّبه .مثاؿ ذلك :إذا نذرت وقلت :هلل ّ
أخرج منو" جاز لك أف تعتكف ُب اؼبسجد الثاين الذي يقع جنوب ،أو يقع مشاؿ جاز لك أف تعتكف ُب
كل مسجد يوـ؛ ألف القصد ىو العبادة ،واؼبسجد ليس لو مزية ،ليس ؽبذا مزية على ىذا  ،كبلنبا كلها
مساجد تصح فيها العبادة.
أما إذا خص اؼبساجد الثبلثة فإنو يلزمو فيو اؼبساجد الثبلثة ىي الٍب تشد إليها الرحاؿ فمن عْب أفضل
لزمو أفضل اؼبساجد الث بلثة اؼبسجد اغبراـ؛ ألف الصبلة فيو دبائة ألف ٍب يليو اؼبسجد النبوي الصبلة فيو
بألفٍ ،ب اؼبسجد األقصى الصبلة فيو خبمسمائة.
روي أف رجبل قاؿ:



يا رسوؿ اهلل ،إين نذرت إف فتح اهلل عليك مكة أف أعتكف ُب اؼبسجد

األقصى ،أو أف أصلي ُب اؼبسجد األقصى فقاؿ :صلها ىنا
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نذرت ُب ذلك اؼبسجد … كرر ذلك عليو ٍب قاؿ  :شأنك إذا  إذا اخَبت ذلك فلك ذلك ،فمن
نذر أف يعتكف ،أو يصلي ُب اؼبسجد األقصى جاز لو أف يقضي نذره ،أو صبلتو ُب اؼبسجد النبوي؛ ألنو
أفضل ،ومن نذر أف يصلي ،أو يعتكف ُب اؼبسجد النبوي جاز لو أف يصلي أو يعتكف ُب اؼبسجد اغبراـ؛
ألنو أفضل.
ومن نذر أف يصلي ،أو يعتكف ُب اؼبسجد اغبراـ ٓب هبرئو ُب غّبه؛ ألنو ليس ىناؾ ما ىو أفضل منو،
فأما اؼبساجد األخرى فإف بعضها ينوب عن بعض .إذا نذر مثبل أف يصلي ،أو يعتكف ُب اؼبسجد النبوي،
فبل يقوـ غّبه مقام و ،فإف نذر أف يعتكف ،أو يصلي مثبل ُب مسجد قباء ،جاز أف يصلي ،أو يعتكف ُب
غّبه من اؼبساجد ُب اؼبدينة مثبل ،أو ُب مسجد دمشق اؼبسجد األموي ُب الشاـ ،أو مسجد عمرو بن
العاص ُب مصر مثبل ،وقاؿ :ىذا مسجد لو مزية وىو قدًن هبزئ ُب غّبه من بقية اؼبساجد.
واغباصل أنو إذا نذر ُب مسجد غّب الثبلثة صبلة أو نذرا ،فإنو هبزئو ُب غّبه ،وأما ُب الثبلثة فبل بد أف
هبزئ ُب أحدىا ،وإف عْب األفضل ٓب هبزئو ُب غّبه  ،األفضل ىو مسجد مكة اؼبسجد اغبراـ  ،أفضل
اؼبساجد ،اؼبسجد اغبراـٍ ،ب اؼبسجد النبوي ٍ ب اؼبسجد األقصى ،مسجد بيت اؼبقدس.
ٍب يقوؿ :ال ىبرج من اعتكف منذورا متتابعا إال ؼبا ال بد منو ،إذا كاف النذر واجبا وجب الوفاء بو ،إذا
نذر شيئا واجبا أوجب على نفسو وجب الوفاء بو ،فإذا نذر صدقة وجب الوفاء هبا ،وإذا نذر صبلة وجب
الوفاء هبا ،وإذا نذر ذكرا ،أو صوما ،أو اعتكافا وجب الوفاء بو.
فإذا نذر صياما متتابعا فإنو يلزمو التتابع إال لعذر ،وإذا نذر اعتكافا متتابعا وجب عليو الوفاء بو
والتتابع ،فإذا قاؿ- :مثبل -أف أعتكف ُب ىذا األسبوع ،األسبوع سبعة أياـ ،فإنو هبب عليو أف يتابع ىذا
األسبوع ،وال يقل :أعتكف يوما++ ،أو أخرج فبا أعتكفٍ ،ب أعتكف يوما ثانيا حٌب أًب سبعة؛ ألف ىذا
تسمى ++أسبوعاٍ ،ب اؼبعتكف ال ىبرج إال ؼبا ال بد منو ىبرج مثبل لقضاء حاجة اإلنساف كالبوؿ وكبوه
وىبرج للطهارة إذا ٓب يكن ىناؾ ُب اؼبسجد ما يتطهر بو وىبرج لؤلكل إذا ٓب هبد ما يأكلو وٓب يأت ما
يأكلو ،أو ىبرج إلحضار الطعاـ ،ولكن يقتصر على قدر اغباجة.
واختلف ىل يشَبط مع االعتكاؼ صوـ فيو خبلؼ ،والصحيح أنو ال يلزـ واغبديث الذي فيو  :ال
اعتكاؼ إال بصوـ ٓ ب يثبت ،والدليل على أنو يصح بدوف صياـ حديث اغبديث الذي ذكرناه عن عمر
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أنو نذر أف يعتكف ليلة ،والليلة ليس ؿببل للصوـ فدؿ على أنو يصح ببل صوـ ،وسبب ذلك أنو عباده
مستقلة .االعتكاؼ ىو التفرغ للعبادة إف تيسر الصياـ معو فهو أفضل ،إذا كاف ُب رمضاف فيلزـ ألف
رمضاف واجب صومو بأصل الشرع ،وإف اعتكف ُب غّب رمضاف سن أف يعتكف صائما.
ىل اؼبعتكف يعود مريضا ،أو يشهد جنازة ؟ والصحيح أنو ال يفعل ذلك إال إف اشَبط إذا اشَبط ُب
النذر مثبل نذر هلل علي نذر أف أعتكف ُب ىذا اؼبسجد أسبوعا وأف أعتكف ُب ىذا األسبوع طبسة أياـ
فبل ىبرج ال لعيادة مريض وال لشاىدة ميت ،أو تشيعو إال إذا اشَبط بأف قاؿ :بشرط أف أعود فبلنا
اؼبريض ،أو أف أعود اؼبرضى من أقاريب ،أو أف أشهد من مات منهم وأشيعو فلو شرطو؛ ألف اؼبسلمْب على
شروطهم.
مٌب يفسد االعتكاؼ يفسده الوطء؛ لقولو تعأب:
  



    

عرب باؼبباشرة عن الوطء وكذا لو أنزؿ باؼبباشرة ،الوطء يعِب الوطء الصريح ،ولو ٓب وبدث

إنزاؿ ،واإلنزاؿ الذي سببو التقبيل مثبل ،أو الضم ،أو اؼبباشرة دوف الفرج فحصل ُب ذلك إنزاؿ فسد
اعتكافو ،فإذا كاف منذورا لزمو قضاؤه ولزمو مع القضاء كفارة ،كفارة يبْب؛ ألنو ما وَب بنذره وإذا كاف معينا،
علي أف أعتكف العشر األوؿ مثبل من شهر ربيع الثاين حددىا العشر األوؿٍ ،ب
اؼبعْب مثبل كأف يقوؿ :هلل ّ

أفسد منها يوما باإلنزاؿ ،أو باعبماع نقوؿ لو :كمل اعتكافك واقض ذلك اليوـ وكفر كفارة يبْب؛ وذلك

ألنك ما وفيت بالشرط كما ينبغي.
اؼبعتكف  ،ذكرنا أنو يعتزؿ الناس وأنو ينفرد فبل يأذف ألحد يزوره وال يفتح الباب للزوار ولكثرة
اؼبخالطْب ،بل ينفرد عنهم ،وإذا قُدر أنو زاره أحد فبل بأس أف ينبسط معو ولكن ال يتمادى معو ُب شيء

من كبلـ الدنيا.

اؼبعتكف يشتغل بالقربات ويشتغل بكثرة الذكر تسبيحا وربميدا وهتليبل وتكبّبا واستغفارا ،ويشتغل
بالدعاء يكثر من دعاء اهلل -تعأب -ويشتغل بالصلوات ُب غّب أوقات النهى ،ولو شغل وقتو كلو
بالصلوات ،ويشتغل بالقراءة ولو ختم كل يوـ ويتجنب ما ال يعنيو  ،يعِب :الكبلـ الذي ال أنبية لو ،فبل
يتكلم ُب شيء من أمور الدنيا وال يتكلم ُب فبلف ،أو فبلف ،وال يتكلم ُب حاالت الناس ،وال ُب أسرارىم،
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وال ُب مبايعاهتم ،وال ُب اغبوادث الٍب ربدث ،يتجنب ذلك كلو حٌب يكتب لو ُب اعتكافو عمبل صاغبا
نكتفي هبذا  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على ؿبمد.
 اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل .
س :ىذا الطالب يقوؿ :فضيلة الشيخ -أحسن اهلل إليكم -طالب كاف يدرس ُب بلد يطوؿ فيها النهار
ويقصر فيها الليل حيث يبسكوف ُب شهر رمضاف عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويفطروف عند
الساعة التاسعة ليبل ،ولطولو ٓب يصم ىذا الطالب الشهر كلو فماذا عليو ؟ وجزاكم اهلل خّبا
ج :يلزمو إذا أفطر أياما معلومة فبل بد من قضاء تلك األياـ الٍب يعرفها ،ولو كاف ؽبذا العذر؛ فإف ىذا
العذر ال يُ َسوغ لو أف يفطر شيئا من أياـ رمضاف وىو مكلف.

س :امرأة دخل عليها وقت صبلة العشاء فأخرهتا للساعة العاشرة ليبل ،فأتتها العادة  ،فماذا عليها ُب

ىذه اغبالة أفتونا مأجورين؟
ج :تبقى ىذه الصبلة ُب ذمتها إذا طهرت فإهنا تقضيها .
س :إذا طهرت اغبائض قبل طلوع الشمس فما ىي الصلوات الٍب هبب عليها أدائها؟
ج :إذا تطهرت قبل أف تطلع الشمس ولو بدقيقة عليها أف تقضي صبلة الفجر.
س :وىذا يقوؿ إذا احتلم وىو صائم فماذا عليو لو أفطر وىو هبهل ذلك فما حكم ذلك؟
ج :ال هبوز لو اإلفطار عليو أف يغتسل ألجل الصبلة ،االحتبلـ ال يبطل الصياـ.
س :حقيقة تكررت أسئلة كثّبة حوؿ اعبماع ُب هنار رمضاف وما كفارة ذلك ؟ نرجو من الشيخ
التوضيح ُب ىذه اؼبسألة؛ ألف الظاىر من االسئلة أف اإلخوة يستحيوف ، ++فنرجو من الشيخ -جزاه اهلل
خّبا -التنبيو على ىذا االمر واإلسهاب فيو؟
ج:ال شك أنو يفسد الصياـ وأنو هبب الكفارة؛ ألف اهلل -تعأب -أباح اعبماع ُب ليل رمضاف ُب قولو
تعأب



   فدؿ على أف إباحة الوطء خاص بالليل لقولو:

       

    

فمن جامع ُب هنار رمضاف ٓب يكفو القضاء بل عليو مع

القضاء كفارة كما ظبعنا عليو كفارة مثل كفارة الظهار على الَبتيب ويعترب ذنبا.
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والدليل أف النيب  جاءه ذلك الرجل فػ  قاؿ :ىلكت  .قاؿ :وما أىلكك؟ قاؿ :وقعت على أىلي
ُب رمضاف  أقره على أف ىذا ىبلؾ  ،فدؿ على أنو ذنب يقع كثّبا من الشباب  ،وباألخص ُب األياـ
الٍب ىي قرب زواجو يقع منو اؼبباشرة والوطء ُب هنار رمضاف ،وىذا خطأ ،عليو أف وبفظ صيامو إذا ناـ ُب
هنار رمضاف يناـ بعيدا عن امرأتو حٌب ال تغلبو شهوتو  ،واؼبرأة أيضا عليها أف تناـ ُب مكاف بعيد إذا عرفت
أنو ال يبلك نفسو إذا قربت منو ،ووبفظ بذلك كل منهما صيامو عما يفسده.
س:أحسن اهلل إليك ىذه الفتاة تقوؿ :إهنا فتاة ملتزمة ،ولكن أىلها يذىبوف ؼبدف األلعاب واؼببلىي ،
وال ربب الذىاب معهم لؤلسباب اآلتية :التبذير ،وكثرة النساء اؼبتربجات  ،وقياـ بعض النساء بالتصوير
بالكامّبات  ،ومضيعة الوقت فما ىو توجيهكم ؽبا ؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :ال شك أف ما ذكرت صحيح أف ىذه اؼببلىي ليس فيها إال ؽبو ،وشهوة ىذه األلعاب الٍب ينصبها
بعض الناس الكتساب األمواؿ ويسموهنا مبلىي ،وىي ُب اغبقيقة ؽبوٍ ،ب فيها إضاعة اؼباؿ ،قد هنى عنو
النيب  هنى عن  كثرة السؤاؿ وإضاعة اؼباؿ



يعِب صرفو ُب ما ال أنبية لو ،كذلك يشتد األمر إذا

كاف فيها تصوير أف ىناؾ من يصور اغباضرات من النساء.
كذلك أيضا إذا كاف فيهن من تتكشف ،وقد يكوف ىناؾ رجاؿ كالبوابْب مثبل واغبراس وكبوىم،
فيحصل أهنا تتكشف أمامهم وال تبإب هبم  ،ولو كا نوا مثبل من اؼبتعاقدين وكبوىم ،فإنو ال هبوز للمرأة أف
تكشف أماـ ىؤالء وال لغّبىم ،الوقت شبْب على اؼبرأة الناصحة لنفسها أف ربفظ وقتها ُب الشيء الذي
ينفعها ،وأف تبتعد عن الشيء الذي يضر أو ال نفع فيو وال فائدة.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل يقوؿ ىل دخاف النار ؼبن يطبخ  ،أو يصلح القهوة على النار ىل
ذلك يفطر؟
ج :ىو صحيح أنو ال يفطر ىذا البخار الذي يتبخر من القهوة أو من الطعاـ وكبوه ولو حصل أف
يشمو أو يشم رائحتو ال يفطر .خبار الطعاـ مثبل إذا طبخ ،وكذلك أيضا دخاف النار قيل يضر باإلنساف
حٌب ولو ٓب يكن صائما؛ ألف دخولو مثبل ُب خياشيمو قد يضره ،ولكن الصحيح أنو ال يضر.
س :أحسن اهلل إليكم  ،ىذا سائل يقوؿ ُب اغبديث  للصائم دعوة عند فطره ال ترد  مٌب تكوف
ىذه الدعوة؟
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ج :عند اإلفطار يعِب عندما يبدأ ُب اإلفطار ،وقبل أف يتناوؿ شيئا يدعو دبا تيسر.
س :يقوؿ ُب أياـ رمضاف اغبارة ىل هبوز أف أسبضمض باؼباء البارد ؟
ج :هبوز ىذا ،ولكن ربفظ أال تبتلع شيئا ،وأال تبالغ فيو.
س :كنت على سفري ُب رمضاف وأفطرت عند غروب الشمس ،وعندما ذىبت قليبل على طريق مرتفع
رأيت أف الشمس ٓب تغرب كاملة ،فما حكم صومي؟ وجزاكم اهلل خّبا
ج :نرى أف عليك ا لقضاء؛ ألنك تسرعت حيث ٓب تتأىن حٌب يدخل وقت اإلفطار ،وىو غروب
الشمس.
س :ىذا يقوؿ فضيلة الشيخ سؤاؿ ىاـ عندي رشاش ُب مزرعٍب أسقي بو الزرع وىبرج الرشاش ُب
دورانو فيسقي أرضا ؾبهولة الصاحب ولعلها للبلدية ،واآلف قد أشبرت األرض فما حكم اغبب اؼبنتج من غّب
أرضي؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :ال بأس ُب ذلك إذا كنت أنت الذي تسقيها ،وال تعرؼ ؽبا أىبل إذا جاء أىلها ،وطلبوا منك
أجرهتا ،تعطيهم أجرة على ما نبت فيها من الزرع إذا كاف نبت فيها زرع  ،وإذا ٓب يطلبوا شيئا فلك الزرع؛
ألنو أثر سقيك.
أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
كتاب الحج والعمرة
شروط وجوب الحج والعمرة
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب :-كتاب اغبج والعمرة ،هبباف على اؼبسلم اغبر اؼبكلف اؼبستطيع ُب العمر مرة
ِ
فرضا ،وإف عجز لكرب ،أو مرض ال
مانع َحج بعرفةَ وعمرةٍ قبل طوافها وفُعبل إذف وقعا ً
على الفور ،فإف زاؿ ُ
يرجى برؤه لزمو أف يقيم من وبج عنو ويعتمر من حيث وجب وهبزءانو ما ٓب يربأ قبل إحراـ نائب.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل   ،اغبمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  ،وعلى آلو وصحبو.
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الركن الخام

من أركاف اإلسبلـ الحج ,أو الحج والعمرة:

ال خبلؼ ُب وجوب اغبج بشروطو ،واختلف ُب فرضية العمرة .فأكثر الفقهاء على أف العمرة فريضة
كاغبج ،واستدلوا بذكرىا مع اغبج قاؿ اهلل -تعأب:-
    

قولو



قرهنا مع اغبج وقاؿ تعأب:

        

    

  وورد ذكر قوؽبا ُب

العمرة إٔب العمرة كفارة ؼبا بينهما واغبج اؼبربور ليس لو جزاء إال اعبنة  وكذلك قولو



ؼبا قيل لو :ىل على النساء جهاد ؟ قاؿ :عليهن جهاد ال قتاؿ فيو :اغبج والعمرة . 
وىو دليل على أف العمرة واجبة عليهن ،فعلى الرجاؿ أؤب ،وؽبم الذين أوجبوىا أدلة أخرى موسعة،
والذين ذىبوا إٔب أهنا غّب واجبة ،وأهنا سنة استدلوا باغبديث الذي فيو  أف رجبل قاؿ أو سأؿ :ىل ذبب
العمرة علي؟ فقاؿ :ال وأف تعتمر خّب لك  ولكن حديث فيو مقاؿ ،وفيو احتماؿ .
ٍب وردت أيضا العمرة ُب حديث جربيل ُب سنن الدارقطِب ؼبا فسر اإلسبلـ  أف تشهد أف ال إلو إال
اهلل -إٔب قولو -وأف ربج وتعتمر  اإلسناد صحيح  ،صححو الدارقطِب وغّبه  ،وإف كانت الرواية شاذة
يعِبٓ :ب تذكر ُب أكثر األحاديث  ،فالراجح أف العمرة فريضة على القادر ،كما أف اغبج فريضة على
القادر.
يشترط لوجوب الحج والعمرة شروط:
الشرط األوؿ :اإلسبلـ فبل هبب اغبج على الكافر ،وال هبوز ،بل ال ُيبَكن الكافر من دخوؿ مكة كما

قاؿ تعأب:



            وأرسل

النيب ُ ب حجة أيب بكر من ينادي  أال وبج بعد العاـ مشرؾ . 
الشرط الثاني :اغبرية؛ وذلك ألف اؼبملوؾ فبلوكة عليو منافعو؛ ألنو ال يستطيع أف يتصرؼ بنفسو
فالسيد يبلك عليو منافعو ،ففي ذىابو إٔب اغبج تفويت ماؿ السيد عليو فلذلك ال هبب عليو ،ورد فيو
حديث  أيبا عبد حج ٍب عتق فعليو حجة اإلسبلـ . 
الشرط الثالث :البلوغ ىبرج بذلك الصغّب؛ الصغّب ال هبب عليو اغبج ،لعدـ تكليفو ،ولكن مع ذلك
يصح حجو ولو كاف صغّبا.
284

أخصر المختصرات
ففي اغبديث الصحيح
أجر





أف امرأة رفعت إٔب النيب



صبيا ؽبا فقالت :أؽبذا حج؟ قاؿ :نعم ولك

اؼبعُب أنو يصح حج الصغّب ولو كاف ابن طبس سنْب ،أو أربع سنْب يعِب يعقل ووليو ىو الذي

وبرـ بو فينوي عنو إدخالو ُب النسك ،وكذلك يلبسو إذا كاف ذكرا لباس اإلحراـ ،ويكمل بو مناسك اغبج
يعِب يطوؼ بو ويسعى بو ويقف بو ُب اؼبواقف الٍب هبب الوقوؼ هبا ويليب عنو ويرمي عنو ،وىكذا وينوي
حجو ألحد أقاربو لقولوِ  :
ولك أجر . 
الشرط الرابع :العقل فبل هبب اغبج على اجملنوف ،وذلك لعدـ فهمو وإدراكو فهو ال يفهم ما يقاؿ،
وال يقدر على التصرؼ ،وال يعرؼ األحكاـ وال يقدر أف يبتنع عن احملظورات ومرفوع عنو القلم.
الشرط الخام  :القدرة ورد تفسّب قولو تعأب:

      

فسر السبيل بأنو

صاغبْب ؼبثلو بعد قضاء حوائج أىلو وبعد قضاء ما وبتاجوف إليو
الزاد والراحلة أي :من يبلك زادا وراحلة
ْ
لغيبتو ،وكذلك قدر على اغبوائج األصلية الٍب وبتاج إليها ُب السفر ىكذا ورد ُب األحاديث:



من

استطاع إليو سبيبل  ما السبيل؟ الزاد والراحلة.
ُب ىذه األزمنة معلوـ أنو ال وبتاج إٔب أف يبلك راحلة يعِب سيارة مثبل لكن إذا كاف يبلك أجرة إركابو
ُب السيارة سار مستطيعا يبلك أجرة إركابو ويبلك أيضا النفقة نفقة ذىابو وإيابو ،ويبلك النفقة الٍب تكفي
ألىلو حٌب يرجع إذا كاف مثبل ؿبَبفا ،ووبتاج أىلو إٔب نفقة وإذا غاب توقفت حرفتو أىلو ،وتوقفت صنعتو
وعملو ،فبل بد أف يؤمن ؽبم مدة غيابو كانت الغيبة قديبا قبل طبسْب ،أو ستْب سنة كبو شهرين من ىذه
الببلد ذىابا وإيابا فيكوف الرجل مثبل بناء ،أو حفارا مثبل وبفر باألجرة ،أو عامبل ُب حرث ،أو كبوه يعمل
باألجرة ،وقد تكوف لو حرفة يدوية كأف يكوف خرازا ،أو دباغا ،أو خياطا ،أو غساال يعِب يعمل باألجرة
حدادا  ،أو قبارا فإذا غاب توقف كسبو من أين يطعم أىلو؟
نقوؿ :ال هبب عليو إال إذا توفر عنده من كسبو ما يكفي أىلو ُب مدة غيبتو ُب ىذه األزمنة قلّت ،أو
قصرت اؼبسافة فبدؿ ما كانوا يغيبوف شهرين أصبحوا يغيبوف مدة أسبوع ،أو شبانية أياـ ُب ىذه اؼبدة الٍب ىي
شبانية أياـ ،أو كبوىا إذا أمن عنده أىلو ما يكفيهم ذىابو وإيابو ،وحصل على النفقة الٍب تكفيو ذىابا
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وإيابا ،وحصل على أجرة اإلركاب ذىابا وإيابا ،فإنو قادر فإف عجز عن ذلك فإنو غّب مستطيع فاؼبستطيع
ىو الذي يبلك ما يوصلو إٔب مكة  ،ويرده وما يكفي أىلو مده غيبتو.
وأما ما يذكره الفقهاء ُب ىذا الباب يعِب عند تفسّب قولو:

      

أف

السبيل ىو أف يبلك زادا وراحلة صاغبْب ؼبثلو ،وأف يبلك مثبل العدة الٍب وبتاج إليها كخطاـ البعّب مثبل،
َور ْحلو وفرشو ومتاعو الذي وبتاج إليو وأدواتو وأوانيو الٍب يطبخ هبا مثبل ،وقربتو الٍب وبمل اؼباء فيها  ،وما
أشبو ذلك ،فهذه قد خفت ُب ىذه األزمنة.

واغباصل أنو ال بد أف يكوف مستطيعاٍ ،ب نعرؼ أف اإلسبلـ والعقل شرطاف للوجوب وللصحة  ،فلو
حج الكافر ٓب يصح منو فنقوؿ :ال هبب عليك اغبج ،وال يصح منك ،وأف الصغّب واجملنوف فإنو يصح اغبج
منو ،ولكن ال هبب.
ال هبب عليو ،وال يكلف بو ،حجو صحيح ولكن ال يكفيو عن حجة اإلسبلـ ،وأما العاجز فإف
االستطاعة شرط للوجوب ،فلو مثبل أنو تكلف وحج فهل هبب عليو حجة أخرى؟ نقوؿ :صح حجك
وأجزأؾ لو تكلف قاؿ :أنا أحج راجبل ،أو مثبل تربع لو أحد وحج بو صح حجو  ،وكذلك أجزأه عن
حجة اإلسبلـ.
فه ذه الشروط طبسة يعِب نقوؿ للكافر ال يصح حجك وال هبب عليك ،ونقوؿ للمجنوف ال يصح
حجك وال هبب عليك ،ونقوؿ للصغّب :يصح حجك ،وال هبب عليك  ،ونقوؿ للملوؾ :يصح حجك وال
هبب عليك ،ونقوؿ للعاجز :ال هبب عليك ،ولكن يصح حجك وهبزئك عن حجة اإلسبلـ.
ٍب الوجوب إمبا ىو مرة واحدة ُب العمر ،وما زاد على ذلك فهو تطوع ،إذا أدى اغبج مرة واحدة أجزأ
عنو ،فلما فرض اغبج بقولو تعأب:



      خطب النيب  قاؿ  :إف اهلل

كتب عليكم اغبج فحجوا .فقاؿ األقرع بن حابس :أُب كل عاـ يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ :لو قلت :نعم لوجبت
وؼبا استطعتم .اغبج مرة فما زاد فهو تطوع . 
ٍب ىل اغبج على الفور أـ على الَباخي .لبتار أنو على الفور يعِب ساعة ما تتم الشروط ،وساعة ما
وما إذا
يتمكن الزمن الذي تتم فيو الشروط ،ويتمكن هبب عليو حبيث يػُ َعد ُم َفرطًا إذا أخره وحبيث يعد َملُ ً
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تغّبت ح التو ،فمثبل لو أنو ُب سنة شبانية عشر قدر يعِب سبت الشروط ُب حقو ،واستطاع أف وبج ،ولكنو
أنبل اغبج وتركو بغّب عذر ٍب ُب سنة التاسع عشر عجز فسد مالو مثبل  ،وخسرت ذبارتو ،وأصبح عاجزا
ماليا نقوؿ :إنو ملوـ حيث سبكن وفرط ،وأف عليو إٍب بتأخّبه وتفريطو.
ونقوؿ مث بل :لو مات بعد أف قدر وىو ٓب وبج لزـ إخراج نفقة اغبج من رأس اؼباؿ كما سيأٌب؛ وذلك
ألنو قدر وفرط حٌب مات ذىبت الشافعية إٔب أنو على الَباخي واستدلوا بأف النيب



أخر اغبج إٔب سنة

عشر.
واعبواب أنو ٓب يتمكن إال تلك السنة فإنو ُب سنة شباف ؼبا فتحت مكة كاف منشغبل بالوفود ،وكانت
أيضا مكة ما طهرت من عادات اؼبشركْب ،وؼبا كاف ُب سنة تسع أرسل أبا بكر ومن معو من اغبجاج
ليطهروا مكة فصاروا ينادوف بأوؿ سورة براءة
   فيقولوف ؽبم:



        

      إٔب قولو:

         

   

     فكانوا ينادوف

 ال وبج بعد العاـ مشرؾ ،وال يطوؼ بالبيت عرياف . 
ذلك ألنو كاف ُب عاداهتم ُب اعباىلية يطوفوف وىم عراة  ،فلما أف طهر البيت ُب سنة تسع َحج سنة

عشر وكمل اهلل -تعأب -لو الدين ،فهو دليل على أف اغبج على الفور ؛ ألنو ما سبكن إال ُب سنة عشر.
ٍب قولو" :فإف زاؿ مانع حج بعرفة ،أو مانع عمرة قبل الطواؼ ،أو فُعِبل إذف وقعا فرضا" مثاؿ ذلك
عرفنا أف موانع اغبج الرؽ والصغر.

فإذا مثبل أحرـ العبد باغبج ،وأحرـ الصغّب باغبج ،وؼبا أحرما قَ ِد َما مكة وطافا طواؼ القدوـ مثبل
وذىبوا إٔب مُب مع أىليهم ووقفوا بعرفة وُب يوـ عرفة عتق الرقيق ،وىو بعرفة ،فكمل حجة أجزأتو حجتو

ع ن حجة اإلسبلـ ،وكذلك بلغ الصغّب .احتلم مثبل حكم ببلوغو إف صح حجو إذا كانوا أىلو ،أو مثبل
الصغّب ما كاف ؿبرما وؼبا احتلم ُب عرفة مثبل ،أو ُب ليلة مزدلفة رجع وأحرـ ووقف بعرفة ٍب رجع إٔب
مزدلفة ،وكمل بقية اؼبناسك إذف صح حجو عن الفريضة.
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فهذا معُب :زواؿ اؼبانع  ،وكذلك مثبل لو أسلم الكافر بعرفة ٍ ،ب أحرـ وكمل اؼبناسك صح حجو ،أو
عقل اجملنوف بعرفة ،وأحرـ وكمل اؼبناسك صح حجو عن الفريضة .العمرة قد عرفنا أهنا فريضة فلو قدر مثبل
أف العبد أحرـ بالعمرة وعتق قبل بدءه بالطواؼٍ ،ب طاؼ وسعى بعد العتق إف صحت عمرتو فريضة،
وكذل ك الصيب إذا احتلم ،واؼبرأة مثبل إذا حاضت قبل أف تطوؼ ٍب طافت بعدما طهرت للعمرة وكملت
النسك صح حجها وحج الصيب وعمرتو عن الفريضة.
العاجز لكرب ،أو مرض ال يرجى برؤه يقيم من وبج عنو ويعتمر عنو من حيث وجب ،العاجز لكرب
يقوؿ مثبل :أنا ال أستطيع ،فيقيم من وبج عنو ثبت ُب الصحيح قصة اؼبرأة الٍب من خثعم قالت  :يا
رسوؿ اهلل ،إف فريضة اغبج قد أدركت أيب شيخا كبّبا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنو؟ قاؿ :نعم . 
وقاس ذلك بالدين دبعُب أهنا عرفت أف الفريضة وجبت عليو؛ وذلك ألنو عاقل وفاىم ومكلف؛ ولكن
لكربه ال يستطيع أف يثبت عل ى البعّب ال يستطيع أف يتماسك وبتاج من يبسكو فأمرىا بأف ربج عنو بعد
حجتها.
ُب ىذه األزمنة قد يوجد من ىذه حالتو يبكن أف يقوؿ إف البعّب ليس مثل السيارة فالسيارة مركبها
مريح وكذلك الطائرة ،ولكن يوجد بعض كبار األسناف إذا ركب السيارة أغمى عليو ،فبل يستطيع أف يركبها
طويبل ،وكذلك الطائرة وكبوىا يغمى عليو فبل يستطيع أف يفيق وال يتمكن من الثبات فيعترب ىذا معذورا ُب
أف يقيم من وبج عنو ،ويشَبط ُب اؼبرض أنو ال يرجى برؤه ،إذا قرر األطباء أف ىذا اؼبرض قد يستمر معو
إٔب اؼبوت ،وليس فيو أمل أنو يشفى ،فعليو -واغباؿ ىذه -أف يقيم من وبج عنو ،وكذلك العمرة.
ٍب قولو" :من حيث وجب" أي يقيم من وبج عنو من حيث وجب ،ويكوف ذلك من مالو من حيث
وجب يعِب :من ببلده الٍب وجب عليو أف وبج منها ،وال هبوز من أقرب منها مثبل التكلفة زبتلف
باختبلؼ الببلد ،فتكلفة اغبج من الرياض مثبل ثبلثة آالؼ ذىابا وإيابا دبا ُب ذلك الفدية وكبوه ،وتكلفة
اغبج من جدة ،أو من الطائف ألف  ،أو كبوىا ،فإذا كاف الذي عجز عن اغبج ؼبرض ،أو لكرب أنو من
أىل الرياض أقاموا من وبج عنو من الرياض ،وال هبوز أف يقيم من وبج عنو من الطائف وال من اؼبدينة وال
من جدة؛ وذلك ألف تلك التكلفة أقل ،وىو مكلف بأف وبج من ىذه الببلد ،ونقوؿ كذلك أيضا ُب من
ىو من خارج الببلد من خارج اؼبملكة.
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فإذا وجب عليو اغبج مثبل وىو من أىل قطر ،أو من أىل الكويت التكلفة ىناؾ قد تكوف أكثر قد
تبلغ مثبل طبسة آالؼ ،أو ستة ال هبوز أف يقيم من وبج عنو من الرياض وال من اؼبدينة؛ ألهنا أقل فبل يقوؿ
سوؼ يؤدى اغبج كامبل إال إذا ٓب ىبلف إال تركة قليلة فإنو وبج عنو من حيث بلغت تلك الَبكة ،وكذلك
أيضا لو قدر أف إنسانا سافر للحج فلما وصل مثبل إٔب الطائف ،أو قريبا منو توُب قبل اإلحراـ ُب ىذه
اغباؿ يقاـ من وبج عنو من أىل الطائف أي أنو قد قطع ىذه اؼبسافة ،أو كذلك ىذا إذا كاف اغبج فرضا.
وأما إذا كاف تطوعا فيجوز أف يقيم من وبج عنو ،ولو من أىل مكة؛ ألف التطوع تضرع فإف برأ ىذا
اؼبريض قبل إحراـ النائب ٓب هبزئو اغبج عنو لزمو -واغباؿ ىذه -أف وبج بنفسو؛ ألنو زاؿ عذره ،أما إذا ٓب
يربأ إال بعد ما أحرـ نائبو فإف حجتو ؾبزئة حجة النائب ،واغباصل أنو إذا وكل من وبج عنو ويعتمر عنو ٍب
برأ قبل أف وبرـ النائب ُب اغبج ،أو العمرة بطل التنويب ،ولزمو أف وبج بنفسو ،وأما إذا أحرـ النائب قبل
برئو أو برأ بعد ذلك فإف حج النائب يكفي.
وىاىنا أيضا نتكلم على اإلنابة؛ أل هنا وقع فيها تساىل؛ وذلك ألف كثّبا من الناس ازبذوىا حرفة
وأرادوىا للتجارة ،ويسموهنا حج البدؿ ،ويأتوف من مكة يقولوف :أعطونا بدؿ حج ،أعطونا حج بدؿ فنقوؿ
ؽبم :إف اغبج إمبا وبج من البلد الٍب فيها احملجوج عنو ،فأنتم اآلف حججتم إٔب الرياض ،اغبج إٔب مكة،
كيف تأتوف ألجل ىذا نعرؼ بذلك أهنم ما أرادوا بذلك إال اؼباؿ.
والدليل على ذلك أهنم يباكسوف إذا قيل ؽبم نعطيكم مثبل :ألفْب؛ ألف حجكم إمبا ىو إٔب مكة ،وال
ترجعوف إٔب الرياض ،قالوا :إف فبلنا يعطي ثبلثة آالؼ ،أو فبلف يعطي أربعة آالؼ ،فيدؿ على أهنم ما
قصدوا إال اؼباؿ ،نقوؿ لك :ال تُػنَػوب إال من يريد اغبج ال من يريد اؼباؿ.

صورة ذلك إنسانا فقّب وبب أف وبج بنفسو ويشارؾ اغبجاج ُب تلك اؼبواسم ويكوف فبن تنزؿ عليهم

الرضبة وفبن يباىي اهلل -تعأب -هبم اؼببلئكة ولكنو فقّب ليس عنده ما يػُبَػلغو ،وما يرده يتمُب أف وبج ،ولكنو
ليس بقادر مع أنو قد حج فريضة اإلسبلـ فهذا إذا أخذ اؼباؿ أخذه ألجل اغبج ،لن وبج ألجل اؼباؿ،
فمثل ىذا يعطى نيابة ،وعليو أف ينفق منها ُب حجو نفقة ذىابو وإيابو وفديتو وتنقبلتو ،وما بقي منها يرده
على أىلو على أىل اغباج إال إذا ظبحوا ،ىذا ىو األصل ،وىذا قليل الذين يعملوف بذلك.
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قد قلنا قبل مثبل طبس وعشرين سنة كاف اغباج يكفيو أجرة ذىابو مائة لاير  ،إركابو ذىابا وإيابا،
ويكفيو من النفقة مثبل ذىابا وإيابا طبسوف رياال ،أو سبعوف رياال ٍب مازالوا يزيدوف ويزيدوف إٔب أف صاروا
يطلبوف ألوؼ فعرفنا بذلك أف مثل ىؤالء يتخذوف اغبج مهنة وذبارة يريدوف بو اؼباؿ ،فبل هبوز إعطاؤىم؛
ألف من عمل عمبل ؛ ألجل اؼباؿ بطل أجره؛ لقوؿ اهلل تعأب:
       

      

  ولقولو تعأب:

    

                 
  

وُب اغبديث:



تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرىم



يعِب الذي يعمل األعماؿ من

أجل الدنيا ،عرفنا ب ذلك أف اإلنابة ُب اغبج إمبا ذبوز ؼبن يأخذ اؼباؿ؛ ألجل اغبج ليس وبج من أجل اؼباؿ.
شروط حج المرأة
وشرط المرأة َْؿبَرـ أيضا فإف أيست منو استنابت.

بعد ذلك ذكر أنو يشَبط للمرأة ُب وجوب اغبج أف يوجد ؽبا ؿبرـ أف يكوف معها ؿبرـ ،ىذا ىو قوؿ

اعبمهور ،ورد أنو  قاؿ:



ال وبل المرأة تؤمن باهلل واليوـ اآلخر أف تسافر مسّبة ثبلث إال ومعها ذو

ؿبرـ  وُب حديث آخر



ال وبل المرأة تؤمن باهلل وباليوـ اآلخر أف تسّب مسّبة يومْب إال ومعها ذو

ؿبرـ  وأقل ما ورد ُب ذلك مسّبة يوـ.
ىذه أدلة اعبمهور وذىب اؼبالكية إٔب أنو هبوز أف ربج مع نسوة ثقات ذكر مالك ذلك ُب موطئو
وقاؿ :إف اغبج فريضة ،وىذه مستطيعة من حيث اؼباؿ واحملرـ إمبا ىو شرط ،والفرض يقدـ على الشرط،
وقد عرؼ أف سبب الفرض سبب احملرـ إمبا ىو اػبوؼ عليها من الوقوع ُب الفاحشة وكبوىا ،فإذا أمنت
بأف كانت مع نسوة ثقات ،فبل حرج وال خوؼ عليها.
ىكذا يعلل اؼبالكية وزماهنم أيضا كاف اؼبالكية يأتوف من أقصى اؼبغرب من ببلد اؼبغرب ومن ببلد
أفريقيا،ومن األندلس وكبو ذلك؛ ألف أولئك كلهم مذىبهم مذىب مالك ،فكانوا يرسلوف نساءىم بدوف
ؿبرـ ُب السفن ،ويشَبطوف أف يكوف معها ثقات من النساء ،ومع ذلك فإف اػبطر موجود.
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يبكن أف يتساىل ُب ىذه األزمنة إذا أيست وٓب ذبد ؿبرما ،يبكن أف يتساىل إذا حجت ُب السيارات
الكبار اغبافبلت الٍب يفصل فيها بْب الرجاؿ والنساء حباجز ،وال وبصل اختبلط ،وإذا نزلوا يكوف النساء
صبيعا ُب خياـ والرجاؿ ُب خياـ ،واؼبدة قصّبة مثبل ستة أياـ ،أو سبعة أياـ مدة الغيبة قبيب هبذا للٍب ال
ذبد ؿبرما مثل اػبادمات كثّبا ما يشَبط أىلها على من استخدمها سبكينها من اغبج أي :أف يبكنوىا من
أداء اغبج؛ ألف أىلها ُب ببلدىم ال يقدروف لفقرىم وعجزىم ،فإذا شرط على اؼبستخدـ فالوسيلة أف
يرسلها مع اغبمبلت الذين معهم نساء وثقات مأمونات ويفصلوف النساء من الرجاؿ.
فأما إذا وجدت ؿبرما فليس ؽبا أف ربج إال مع ؿبرـ ،فإف أيست استنابت يعِب إذا أيست من وجود
ؿبرـ فإهنا تنيب من وبج عنها ،ىذا ُب األزمنة القديبة الٍب تكوف اغبجة فيها مدهتا شهرين ،كما ذكرنا ،أما
ُب ىذه األزمنة فلعل األمر أخف.
موت القادر على الحج قبل أف يحج أو يعتمر
وإف مات من لزماه أخرج من تركتو .
يقوؿ" :إف مات من لزماه أخرجا من تركتو" يعِب الضمّب يعود إٔب اغبج والعمرة إذا مات من كاف قادرا
وفرط حٌب فات عليو ،أو مات قبل أف وبج ويعتمر لزـ إخراج نفقة عاـ من تركتو ،أو وبج عنو أحد أوالده
ذكورا ،أو إناثا فإذا ٓب هبد من وبج عنو أخرج من الَبكة وزبرج من رأس اؼباؿ وتكوف كأهنا دين؛ ألف النيب


شبو ذلك بالدين ُب قولو:



أرأيت إف كاف على أمك دين أكنت قاضيو؟



فدؿ على أهنا زبرج

من رأس اؼباؿ ال من الثلث .فتخرج من رأس اؼبا ؿ كأهنا ديوف اآلدميْب ،وإذا كاف قد أوصى بالثلث أخرج
بعد ذلك الثلث ٍب بعده يقسم الباقي على الورثة ىذه مقدمات بْب يدى أعماؿ اغبج.
الفقهاء أيضا يذكروف ما يلزـ َمن سافر إٔب اغبج أحكاـ السفر ،كما ذكر ذلك النووي -رضبو اهللُ -ب

رسالتو الٍب ُب مناسك اغبج ولكن تغّبت األحواؿ؛ ألف السفر قديبا كاف يستغرؽ كما قلنا أشهرا وُب ىذه
األزمنة ال يستغرؽ إال أياما.
سنن اإلحراـ
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وسن ؼبريدي إحراـ غسل ،أو تيمم لعذر ،وتنظف وتطيب ُب بدف ،وكره ُب ثوب وإحراـ إزار ورداء
أبيضْب عقب فريضة ،أو ركعتْب ُب غّب وقت هني  ،ونيتو شرط ،واالشَباط فيو سنة .
بعد ذلك إذا وصل إلى الميقات ماذا يفعل؟ .
يقوؿ" :يسن ؼبريد اإلحراـ الغسل ،أو التيمم لعذر" فقديبا كانوا ال يصلوف إٔب اؼبواقيت إال بعد مدة
بعد عشرين يوـ ،أو بعد طبسة وعشرين يوـ فبل يصلوف إال اؼبيقات إال وقد اتسخت أبداهنم واتسخت
ثياهبم فهم حباج ة إٔب أف يتنظفوا ويغتسلوا إال أىل اؼبدينة فإف ميقاهتم جبانب اؼبدينة بينو وبينو ثبلث
ساعات يعِب بالرواحل او كبوىا .ولكن ميقاهتم بعيدا عن مكة؛ ألهنم يبقوف ؿبرمْب عشرة أياـ ما بْب
ميقات أىل اؼبدينة ومكة عشرة أياـ ،فهم حباجة إٔب االغتساؿ ،وإٔب النظافة حٌب إف النيب  أمر النفساء
أف تغتسل لئلحراـ مع أهنا ال تصلي دؿ ذلك على مشروعيتو.
نقوؿ :إذا قُد َر مثبل أف اإلنساف ُب بيتو تنظف واغتسل وأزاؿ ما ُب بدنو من األوساخ ٍب ركب سيارتو

وبعد طبس ساعات ،أو ست ساعات ،أو كبوىا وصل إٔب اؼبيقات ىذه الساعات ما يتسخ فيها بدنو
عادة ،فيكتفي باغتسالو ُب منزلو يعمل ما يعملو من مقدمات اإلحراـ ٍب وبرـ.
أما شرعية التيمم :التيمم لعدـ اؼباء ُب الصحيح أنو ليس دبشروع إال إذا أراد أف يصلي ركعتْب وٓب هبد
ماء فإنو يكتفى بالتيمم فأما إذا كاف اؼباء للوضوء موجودا توضأ وصلى ركعتْب ،وأما االغتساؿ فبل حاجة
إٔب أف يتيمم بدنو؛ وذلك ألف االغتساؿ كما عرفنا شريعة ألجل النظافة ،ومعلوـ أف التيمم ال ينظف ال
وبصل بو نظافة البدف ،وال نظافة ألعضاء الوضوء.
يستحب أيضا أف يتنظف عند اإلحراـ ،وما اؼبراد بالتنظف ىنا تعاىد خصاؿ الفطرة يعِب يقص من
شاربو ،ويقلم أظافره مثبل ،وينتف شعر اإلبط ،ووبلق عانتو مثبل ؼباذا؟ ـبافة أف يطوؿ الشعر بعد ذلك
فيتأذى بو وىو فبنوع من أخذه بعد عقد اإلحراـ كانوا إذا أحرموا مفردين بقوا طبسة عشر يوما ،ففي ىذه
اػبمسة عشر يبكن أف تطوؿ األظافر ويطوؿ الشعر فيتأذى بو ،فأمر أف يتعهده عند عقد اإلحراـ أف يتعهد
ىذه األشياء حٌب ال تؤذه بعد ذلك ىذا ىو السبب ُب تعهد الشعار.
كبن ُب ىذه األزمنة ما تبقى مدة اإلحراـ إال قليبل  ،اإلحراـ بالعمرة يبكن ساعتْب ،أو ثبلث ساعات،
واإلحراـ ُب اغبج يبكن يومْب ،أو ثبلثة أياـ فكيف ذلك نقوؿ :إذا كانت أظافره مثبل ،أو شعره ليس طويبل
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فبل حاجة إٔب التعهد حٌب الذين وبرموف من اؼبدينة بدؿ ما كاف يبقوف عشرة أياـ أصبحوا يبقوف ثبلث أو
أربع ساعات فإذا ىم قد وصلوا إٔب مكة ،فالتنظف وإزالة شعر العانة ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب وقطع
الرائحة الكريهة وكبو ذلك ال شك أنو إذا كاف فيو رائحة كريهة ،فإنو عليو أف يقطعها وبرص على قطعها.
التطيب ،الطيب ُب البدف يتطيب ُب بدنة ؼباذا؟ ألنو فبنوع بعد ذلك من الطيب ،وقد تطوؿ مده منعو
من الطيب فيتأذى بالرائحة يعِب كما ذكرنا أنو قد يبقى عشرة أياـ ،أو نصف شهر ،وىو فبنوع من الطيب
فلذلك سن لو أف يتطيب قبيل عقب اإلحراـ ،أما إذا كانت مدة اإلحراـ ال تطوؿ يومْب ،أو كبوىا فبل
حاجة إٔب أف يتطيب  ،وإف تطيب فبل بأس ولكن يكوف الطيب ُب البدف.
أما إذا كانت مدة اإلحراـ ال تطوؿ يومْب  ،أو كبوىا فبل حاجة إٔب أف يتطيب  ،وإف تطيب فبل بأس
 ،ولكن يكوف الطيب ُب البدف ،أيُ :ب الشعر مثبل ُب شعر الرأس  ،أو ُب اػبدين مثبل  ،أو ُب اليدين،
وال هبوز أف يطيب ثيابو ُب قصة ذلك الرجل الذي أحرـ ُب جبة ،وقد تضمخ بطيب ُب ثيابو قاؿ



انزع عنك اعببة واغسل عنك أثر الطيب  فأمره بأف يغسل أثر الطيب ُب ثيابو.
فهذا دليل على أنو إذا طيب بدنو فبل بأس  ،فإف طيب ثيابو فالسنة أف يغسل أثر الطيب ُب ثيابو  ،أو
وقع عليها طيب بغّب اختيار.
إحراـ الرجل معروؼ أنو بإزار ورداء أبيضْب ،ىذا ُب حق الرجل ىبتار البياض ،اإلزار ما يشد بو عورتو
من السرة إٔب ما ربت الركبة ،والرداء هبعلو على ظهره ،يتظلل بو من حر الشمس مثبل  ،ومن الربد  ،أو
كبوه يضع على ظهره رداء يلتف بو ىذا ىو إحراـ الرجل .
يسن أف وبرـ عقب صبلة ،فإف كاف ُب وقت فريضة صبلىا ٍ ،ب عقد اإلحراـ بعدىا ،وإف ٓب يكن ُب
وقت صبلة ،كالضحى مثبل صلى ركعتْب ينويها سنة الوضوء مثبل إذا توضأ  ،أو سنة االغتساؿ وليست
سنة إحراـ ؛ ألنو ٓب يرد لئلحراـ سنة خاصة ينوي أهنا سنة وضوء ،بشرط أف ال يكوف ُب وقت هني ،كبعد
العصر وبعد الفجر ،فإذا كاف وقت إحرامو بعد عصر فبل يصلي ،بل يتوضأ ووبرـ ويركب سيارتو .كذلك
بعد الفجر إف ٓب يبكث حٌب تطلع الشمس يعِب :أنو ليس ؾبرد اللباس.
اإلحراـ:
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ىو النية ليس اإلحراـ ؾبرد اللباس ،فلو رأيت رجبل ُب الرياض البسا إزارا ورداء كلباس احملرـ ،فبل تنكر
عليو ،وال تقوؿ :ىذا خاص باإلحراـ ؛ ألف ىذا لباس جائز لكل زماف ولكل مكاف ،إذف فمٌب يكوف
اإلنساف ؿبرما إذا نوى وعزـ على الدخوؿ ُب النسك نوى بقلبو ،فلو مثبل أنو لبس اإلحراـ مثبل اإلزار
والرداء عند اؼبيقات ومكث عليو إحرامو قبل النية ساعة  ،أو نصف يوـ قبل أف ينوي وقبل أف يعزـ على
اإلحراـ ُب ىذه الساعات مثبل هبوز أف يقص من شعره ،وهبوز أف يطيب بل هبوز أف يطأ امرأتو مثبل ،ذبوز
احملظورات ؛ ألنو ما نوى ما ربرـ احملظورات إال إذا نوى بقلبو الدخوؿ ُب النسك ،إذف فاإلحراـ نية ليس
اإلحراـ ؾبرد اللباس.
ما حكم االشَباط ؟ .
ذكر أنو سنة ،وصيغتو أف يقوؿ:
حابس فَ َم ِحلي حيث حبستِب  إف كاف يستحب لكل ؿبرـ حبج  ،أو بعمرة  ،أو حبج وعمرة سواء ُب
أشهر اغبج  ،أو ُب غّب أشهر اغبج يستحبوف االشَباط  :إف حبسِب حابس ِ
فمحلي حيث حبستِب


اللهم إين أريد العمرة مثبل فيسرىا ٕب وتقبلها مِب وإف حبسِب

.
وذىب بعضهم إٔب أنو ال يستحب منهم شيخ اإلسبلـ ،وقالوا :ال يستحب إال إذا خاؼ على نفسو
عدـ التمكن بأف خاؼ على نفسو من أف يصده عدو  ،أو خاؼ على نفسو أف يبنعو مرض  ،أو كاف
ىناؾ خطر مثبل ىبشى أال يتمكن فبهذه اغباؿ لو أف يشَبط  :إف حبسِب حابس ِ
فمحلي -أي :موضع
إحبلٕب -حيث حبستِب . 
يقوؿ شيخ اإلسبلـ :إف النيب  ما أمر بو الصحابة إمبا أمر بو امرأة واحدة وىي  ضباعة بنت الزبّب
بن عبد اؼبطلب ؼبا جاءتو قالت :إين أريد اغبج وأجدين شاكية - أي :مريضة ،خشيت أف مرضها وبوؿ
بينها وبْب إسباـ اؼبناسك  -فقاؿ :حجي واشَبطي أف ِؿبلي حيث حبستِب ،فإف لك على اهلل ما
استثنيت  ىذا سبب شرعية االشَباط ،وؼبا ٓب يعلمو بقية الصحابة دؿ على أنو ليس الزـ إال ؼبن خاؼ
أال يتمكن .
قد يقوؿ قائل :إف اغبوادث موجودة ُب ىذه األزمنة بكثرة حوادث االصطداـ وحوادث االنقبلب ،وما
أشبو ذلك .نقوؿ :ىي موجودة  ،ولكن اؼبسافة قليلة ،والعادة أهنا نادرة ُب ىذه اؼبسافة الٍب ىي مسافة
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ساعة  ،أو أكثر شيء ثبلث ساعات ،باعبملة فإف اشَبط فبل بأس ،وإف ٓب يشَبط فبل بأس ،وإف خاؼ
ؼبرض  ،أو عجز  ،أو كبو ذلك  ،أو عدـ سبكن ،فيستحب لو أف يشَبط.
وبدث كثّبا أف اؼبرأة تأٌب إٔب اؼبيقات وعليها اغبيض ،وزباؼ أف أىلها ال يقيموف حٌب تطهر فهل ربرـ
معهم وتشَبط  ،أو ال ربرـ ،أو ربرـ وال تشَبط نقوؿ :إف جزمت بأف أىلها سيمكثوف إٔب أف تطهر فإهنا
ال تشَبط ربرـ وال تشَبط ،فإف خافت أهنم ال ينتظروهنا ينصرفوف قبل أف تطهر فلها أف تشَبط.
فإف علمت وجزمت بأهنم ال ينتظروهنا فليس ؽبا أف ربل بل تدخل معهم مكة بدوف إحراـ ؛ ألهنا
تتحسس أهنم ال يبقوف مثبل إال ساعتْب  ،أو ثبلث ساعات ٍ ،ب يرحلوف وىي ال تطهر إال بعد يوـ  ،أو
يومْب  ،أو ثبلثة أياـ ،فإذا اشَبطت تقوؿ :اللهم إين أحرـ بعمرة مثبل فإف حبسِب حابس  ،أو منعِب مانع
 فمحلي حيث حبستِب . 
ىذه مقدمات يعملها عند اؼبيقات .
أقساـ الحج
وأفضل األنساؾ التمتع ،وىو أف وبرـ بعمرة ُب أشهر اغبج ويفرغ منهاٍ ،ب بو ُب عاموٍ .ب اإلفراد ،وىو
أف وبرـ حبج ٍب بعمرة بعد فراغو منو  ،وقراف أف وبرـ هبما معا ،أو هبا ٍب يدخلو عليها قبل الشروع ُب
طوافها.

متمتع وقارف إذا كاف أفقيا دـ نسك بشرطو ،وإف حاضت متمتعة فخشيت فوات اغبج
وعلى كل ِمن ٍ

أحرمت بو وصارت قارنة .
بعد ذلك ذكروا األنساؾ:
األنساؾ ثبلثة :التمتع  ،والقراف ،واإلفراد ،اختُلف ُب أفضلها فاإلماـ أضبد ىبتار أف أفضلها التمتع،
وأما األئمة اآلخروف فإهنم ـبتلفوف :فالشافعية ىبتاروف اإلفراد ،واؼبالكية قد ىبتاروف ُب رواية القراف ىبتاروف
القراف ،ولكل اختياره.
من صفة التمتع أف وبرـ بعمرة ُب أشهر اغبج ويفرغ منها ٍ ،ب وبرـ باغبج ُب عامو .
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أشهر اغبج كما سيأٌب ،ىي شواؿ وذو القعدة وعشر من ذي اغبجة ،فإذا أحرـ بالعمرة مثبل ُب شهر
شواؿ ،وفرغ منها ،وربلل وبقي دبكة إٔب أف وبج وحج ُب ذلك العاـ ،فإنو متمتع وعليو فدية ،فدية التمتع.
وأما إذا فرغ من العمرة ٍ ،ب رجع إٔب ببلده ٍ ،ب أحرـ باغبج بعد ذلك وحده فإنو يعترب مفردا ،وليس
عليو دـ ،يسقط عنو دـ التمتع برجوعو إٔب بلده  ،وىل ىو أفضل أـ التمتع ؟ ىبتار بعض اؼبشايخ أف
اإلفراد أفضل إذا سافر للحج سفرا مستقبل وللعمرة سفرا مستقبل؛ وذلك ألنو أكثر مئونة ،وأكثر تعبا
فيقوؿ :مثبل إذا قاؿ :أنا أعتمر ُب رمضاف فسافر ُب رمضاف ،واعتمر ٍ ،ب ُب شهر ذي اغبجة سافر للحج
مفردا ،فإف ىذا أفضل غّب أنو سافر سفرتْب.
وأما لو سافر مثبل من أىل جدة مثبل ،أو من أىل الطائف ،أو القرى القريبة من مكة سافروا للعمرة
يوـ سبعة ٍ ،ب فرغوا من العمرة ٍ ،ب رجعوا إٔب أىليهم ٍ ،ب أحرموا باغبج من بيوهتم يوـ شبانية ٍ ،ب رجعوا
ودخلوا مكة فهل ىم متمتعوف ،أو مفردوف ما بْب إحرامهم باغبج والعمرة إال نصف يوـ  ،أو يوـ؟
الصحيح أهنم يسقط عنهم دـ التمتع ،وأهنم -واغباؿ ىذه -يعتربوف مفردين ؛ ألف اغبج ُب سفر والعمرة ُب
سفر.
أما قولوٍ :ب اإلفراد وىو أف وبرـ حبج ٍ ،ب بعمرة بعد فراغو منو ،اإلفراد حقيقة ىو أف وبرـ باغبج يسافر
مثبل من الرياض ويبر باؼبيقات ووبرـ باغبج ويفرغ منو ٍ ،ب يرجع إٔب ببلده وينشئ للعمرة سفرا مستقبل،
فهذا ىو اإلفراد.
أما ما يفعلو كثّب من العجزة وكبوىم  ،أو من اؼبعذورين الذين يأتوف من مكاف بعيد وىم قليل نفقتهم
وأمواؽبم ،الذين يأتوف مثبل من اليمن  ،أو من الشاـ  ،أو من إفريقية  ،أو من الببلد الفقّبة مثبل  ،فيقولوف:
ال نقدر على الفدية ،وال نقدر على العمرة مرة ثانية  ،فيحرموف باإلفراد باغبج ويفرغوف من اغبج ٍ ،ب بعد
ذلك يعتمروف من التنعيم ُب اليوـ الثالث عشر واليوـ الرابع عشر ،يعتمروف من التنعيم ويقولوف :ىذه عمرة
اإلسبلـ انتهينا منها.
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نقوؿ :إهنا ولو كانت ؾبزئة لكنها ناقصة ،العمرة الكاملة ىي الٍب وبرـ هبا من بلده يفسر بعض العلماء
قوؿ اهلل -تعأب-



      قاؿ :إسبامو أف ربرـ بو من دويرة أىلك يعِب :أف تنشئ

لو سفرا مستقبل لكل واحد منهما ىذا ىو اإلسباـ.
نقوؿ ؽبؤالء :إذا كنتم عاجزين عن الفدية فإنكم تستطيعوف الصياـ ،أحرموا متمتعْب بالعمرة ،وانتهوا
من العمرة ،وبعد ذلك صوموا ثبلثة أياـ ُب اغبج وسبعة إذا رجعتم صوموا بْب اغبج والعمرة ثبلثة أياـ  ،أو
ُب أياـ التشريق وبصل لكم عمرة تامة وحجة تامة ،فأما عمرة التنعيم فإهنا ناقصة؛ ألف أصل العمرة ىي
الزيارة.
كلمةَ :ع َمر يعِب :عمر اؼبكاف يعِب زاره وظبيت عمرة ؛ ألهنم يزوروف فيها البيت من أماكن بعيدة،
فإذف الذين يقولوف :إف اإلفراد أفضل اختاروا ذلك ؛ ألهنم يعتمروف ُب سفر مستقل ،فأما الذين يعتمروف
من التنعيم ،ويقولوف :سقطت عنا العمرة  ،فنرى أف عمرهتم ناقصة.
أما القراف فهو آخرىا أف وبرـ باغبج والعمرة صبيعا  ،أو وبرـ بالعمرة ٍ ،ب يدخل عليها اغبج قبل أف
يشرع ُب طوافها بأف يقوؿ مثبل أحرمت حبج وعمرة  ،أو يقوؿ أحرمت بعمرة ٍ ،ب بعدما يدخل مكة وقبل
أف يطوؼ يقوؿ :اللهم إين نويت إحراما حبج مع عمرٌب فيدخل اغبج على العمرة.
هبوز ذلك  ،ويسمى إدخاؿ األكرب على األصغر إذا أحرـ بالعمرة ،فالعمرة ىي األصغر ٍ ،ب نوى
إدخاؿ اغبج عليها هبوز  ،ولكن قبل أف يشرع ُب طوافها فيصّب قارنا ،فأما إدخاؿ األصغر فبل هبزي إذا
أحرـ باغبج.
ٍب قاؿ :أريد أف أدخل على حجي عمرة حٌب أسَبيح من العمرة ويكفيِب إحراـ واحد وسعي واحد،
وطواؼ واحد ،نقوؿ :ال هبوز إدخاؿ العمرة على اغبج  ،العكس هبوز.
اشَبط لوجوب اؽبدي شروط
القارف واؼبتمتع عليهما ىدي ُ

أولػهػا :أف يكوف أفقيا أي :ليس من ساكِب حاضري اؼبسجد اغبراـ لقولو تعأب:

   

       أف يكوف أفقيا أي :من أىل اآلفاؽ وأقل ذلك مسافة قصر،
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والصحيح أيضا أنو يكوف أفقيا حٌب ولو كاف من خارج حدود اغبرـ ،فإذا كاف مثبل من أىل جدة اعترب
أفقيا ،وكذلك من أىل ضحضح  ،أو من أىل حجا ،وكبوىا.
أما القرى اؼبتصلة دبكة فإهنا تعترب من حاضري اؼبسجد اغبراـ ،ىذا شرط يعِب :دـ نسق بشرطو ما ذكر
ىن ا إال شرطا واحدا ،والشارح ذكر أف لو سبعة شروط لوجوب اؽبدي على اؼبتمتع ،وعلى القارف سبعة
شروط ىذا أحدىا يعِب :أال يكوف من حاضري اؼبسجد اغبراـ لكنو يقوؿ :إهنم أىل اغبرـ ،ومن دونو
مسافة قصر.
ثم الشرط الثاني :أف تكوف عمرتو ُب أشهر اغبج ،فإذا كانت عمرتو ُب رمضاف فبل يكوف متمتعا.
الشرط الثالث :أف وبج من ذلك العاـ ،فلو اعتمر ُب سنة وحج ُب سنة ،فبل هبب عليو الدـ .
الشرط الرابع :أال يسافر بْب اغبج والعمرة مسافة قصر ،ىكذا قالو بعض العلماء  ،ولكن قد اختلف
ُب حد مسافة القصر منهم من قاؿ :ال يسقط عنو الدـ إال إذا رجع إٔب أىلو ،ولو كاف أىلو قريبا كجدة
مثبل ،ومنهم من قاؿ :مسافة القصر مثبل طبسة وشبانوف كيلو ،ومنهم من قاؿ :مسافة القصر أربعة بػُُرٍد ،
ومنهم من قاؿ :مسافة القصر مسّبة يوـ وليلة ،واؼبختار أنو إذا غاب عن مكة مسّبة يعِب مدة يوـ وليلة
قطع فيها ما ال يقطع إال دبشقة سقط عنو دـ التمتع .
الشرط الخام  :أف يتحلل من العمرة قبل إحرامو باغبج فإف أحرـ بو قبل حلو منها صار قارنا ،
ولكن مع ذلك القارف ما عليو دـ.
الشرط السادس :أف وبرـ بالعمرة من اؼبيقات  ،أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ،وىذا داخل ُب
كونو إذا ٓب وبرـ هبا بأنو من حاضري اؼبسجد اغبراـ.
الشرط السابع :أف يتمتع بابتداء العمرة  ،أو أثنائها ،أكثرىم ما ذكر إال أربعة شروط :أف ال يكوف
من أىل مكة ،وأف تكوف عمرتو ُب أشهر اغبج ،وأف يتيسر لو اغبج ُب ذلك العاـ ،وأف ال يسافر بينهما
مسافة قصر ،ىذه شروط وجوب دـ التمتع.
يقوؿ :إف حا ضت اؼبرأة اؼبتمتعة فخشيت فوات اغبج أحرمت بو صارت قارنة عائشة -رضي اهلل
تعأب -عنها أحرمت بالعمرة متمتعة بالعمرة ،وؼبا جاءت إٔب َسَرؼ حاضت ،وبقيت ُب عمرهتا ،وؼبا كانت
دبكة وقرب ذىاب الناس إٔب عرفة ،وىي ٓب تطهر أمرىا بأف تدخل على عمرهتا حجة ،فأدخلت األكرب
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عل ى األصغر ،وصارت قارنة ،وٓب تطهر إال ُب عرفة فطهرت واغتسلت وقاؿ ؽبا النيب

 

إف طوافك

بالبيت والصفا واؼبروة يكفيانك عن حجك وعمرتك  ولكنها ؼبا رأت صواحباهتا قد حصلن على حج
مستقل وعمرة مستقلة أحبت أف تكوف مثلهن.
التلبية
وتسن التلبية وتتأكد إذا عبل نشذا  ،أو ىبط واديا ،أو صلى مكتوبة ،أو أقبل ليل ،أو هنار ،أو التقت
الرفاؽ ،أو ركبا ،أو نزال ،أو ظبعا ملبيا ،أو رأى البيت ،أو فعل ؿبظورا ناسيا.
بعد ذلك ذكر التلبية:
التلبية شعار احملرـ يعِب مسنونة ومؤكدة ،ذىب بعضهم إٔب أهنا ركن من أركاف اغبج والعمرة ،وقالوا :من
أحرـ وٓب يلب ما صح إحرامو وبعضهم جعلها واجبة إذا ٓب يلب فعليو دـ عليو دـ ؛ ألنو ترؾ لو واجبا ،
ولكن أكثر الفقهاء على أهنا سنة  ،وإمبا تتأكد سنة مؤكدة ،ذكر لها ىاىنا أحد عشر موضعا تتأكد
فيها:
األوؿ :إذا عبل نشزا يعِب إذا رقى مكانا مرتفعا لىب.
الثاني :إذا ىبط واديا يعِب منخفضا.
الثالث :إذا صلى مكتوبة فريضة من الفرائض.
الرابع :إذا أقبل الليل لىب.
الخام  :إذا أقبل النهار.
السادس :إذا التقت الرفاؽ ،تبلقت الرفاؽ كما يتبلقوف ُب الطريق ،وىم يبشوف  ،أو ركبانا على اإلبل.
السابع :إذا ركب دابتو  ،أو مركوبو.
الثامن :إذا نزؿ.
التاسع :إذا ظبع من يليب هبدد التلبية.
العاشر :إذا رأى البيت.
الحادي عشر :إذا فعل ؿبظورا ،وىو ٍ
ناس كتغطية رأس ،ولبس ـبيط ،وكبو ذلك.
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اإلحراـ قبل الميقات
وكره إحراـ قبل ميقات ،وحبج قبل أشهره .
حكم اإلحراـ قبل الميقات:
ىل هبوز أف وب رـ مثبل من الطائف قبل أف يصل إٔب مثبل اؼبيقات الذي ىو السيل قرف اؼبنازؿ؟ هبوز ،
ولكن مع الكراىة لو قدر مثبل راكب الطائرة أنو احتاط أحرـ ولىب قبل أف يصل إٔب اؼبيقات بعشر دقائق ،
أو بربع ساعة ،فإف ذلك جائز ـبافة أف يتجاوزه وىو غافل ،فإف الكثّب الذين وبرموف بالطائرة ينبهم
اؼببلحوف  ،ولكن يغفلوف فبل يشعروف إال وقد ذباوزوا اؼبيقات بعشرات الكيلو فيكوف عليهم دـ إذا أحرموا
بعد ذلك ،فنقوؿ ؽبم :أحرموا قبل اؼبيقات بربع ساعة  ،أو بثلث ساعة  ،أو بعشر دقائق احتياطا ،حٌب ال
يلزمكم دـ.
كذلك ىل يجوز اإلحراـ بالحج قبل أشهره ولو كاف فيو مشقة؟ .
صفة ذلك أف يقوؿ :أنا سوؼ أحرـ باغبج من نصف رمضاف ،وأبقى على إحرامي باغبج إٔب يوـ العيد
عيد النحر ،هبوز ذلك مع الكراىة يعِب أنو أحرـ قبل دخوؿ وقت اغبج  ،أو قبل أشهر اغبج مع الكراىة ،
ولكن ذلك جائز ،وينعقد حجو ولو كاف عليو مشقة إنو سوؼ يبقى شهرين ونصف  ،أو قريب من ثبلثة
أشهر  ،إذف ىذه بعض أحكامها ونكمل الباقي بعد الصبلة إف شاء اهلل .
فصل في مواقيت الحج
فصل :وميقات أىل اؼبدينة اغبليفة ،والشاـ ومصر واؼبغرب اعبحفة ،واليمن يلملم ،وقبد قرف ،واؼبشرؽ
ذات عرؽ ،ووبرـ من دبكة غبج منها ،ولعمرة من اغبِل  ،وأشهر اغبج شواؿ وذو القعدة وعشر من ذي
اغبجة.
بس ػػم الل ػػو الرضبن الرحيم اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو .
مواقيت الحج:
اغبج لو مواقيت زمانية ومواقيت مكانية.
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الزمانية ذكرىا اهلل -تعأب -ؾبملة بقولو:



     وكأهنا كانت معروفة ومعلومة

عند العرب قبل اإلسبلـ ،واتفقوا على أهنا شواؿ وذو القعدة ،قيل :وذو اغبجة كلو  ،وقيل :العشر األَُوؿ
منو  ،والذين قالوا :ذو اغبجة قالوا :إنو هبوز بقاء أعماؿ اغبج ُب آخره ،وألف اهلل ذكرىا باعبمع:



 

وٓب يقل :شهراف ،أكثر الفقهاء على أهنا شهراف وعشرة أياـ ،ىذه أشهر اغبج  ،ومعُب كوهنا أشهرا أي:

ال يصح اإلحراـ بو إال فيها ،وإف كاف قد أجاز بعضهم اإلحراـ قبلها  ،ولكن مع الكراىة كما ذكرنا.
ت النيب  ألىل
أما اؼبواقيت اؼبكانية فروى ابن عمر وابن عباس أحاديث فيو توقيت األماكن  وق َ

اؼبدينة ذا اغبليفة وألىل الشاـ ومصر  ،واؼبغرب اعبحفة ،وألىل اليمن يلملم وألىل قبد قرف . 

ىذه ىي اؼبواقيت الٍب ذكرت ُب األحاديث ،فذو اغبليفة قريب من اؼبدينة بينو وبْب اؼبسجد ستة
أمياؿ ،اؼبسجد النبوي وىو اآلف قد دخل ُب اؼبدينة يعِب قد وصل إليو البنياف والعمراف  ،ولكنو متميز
يعرؼ دبسجد اإلحراـ ويعرؼ بذي اغبليفة ٍ ،ب كثر الرافضة ُب اؼبدينة وظبوه أبيار علي ،وادعوا أف عليا قاتل
اعبن ُب ىذا اؼبكاف.
علي غّبه أحدا من اعبن،
والصحيح أنكر ذلك شيخ اإلسبلـ  ،وقاؿ :تسميتو بئر علي كذب ٓب يقاتل ّ

فدعوى الرافضة أنو قاتل اعبن ىناؾ ويسمونو أبيار علي ال أصل لو.

بْب ذا اغبليفة وبْب اؼبدينة عشر مراحل ،ذلك الوقت كاف عشرة أياـ على اإلبل ،واآلف قد قربت أقل
من أربعمائة كانت مع الطريق القدًن الذي يبر رابغ كانت كبو قريبا من أربعمائة ٍ ،ب اتصلت مع الطريق
اعبدي د اعبحفة وقتها ألىل الشاـ أىل مصر واؼبغرب يعِب اؼبغرب كلو إفريقية كلها يأتوف عن طريق البحر ،
أو يأتوف عن طريق الرب ال يبروف اؼبدينة فيحرموف من اعبحفة ،وتسمى قديبا مهيعة ،وكاف فيها وباء كانت
قرية قديبة ٍب صار فيها وباء وضبى ،فهجرت وخربت وصار الناس وبرموف قبلها من رابغ ،ورابغ أيضا بلدة
قديبة ذكرىا اغبافظ ابن حجر ُب فتح الباري أف الناس وبرموف من رابغ .
وُب ىذه األزمنة اغبكومة -أيدىا اهلل -عمرت مسجدا ُب اعبحفة ،وسهلت لو طريقا معبدا من أراد أف
وبرـ من اؼبيقات اغبقيقي فإنو هبد طريقا بعد ما يتجاوز رابغ يبر ،أو يصل إٔب اعبحفة ،وىناؾ مسجد مهيأ
فيو كل ما وبتاجو احملرـ ،كما أف ُب ذي اغبليفة أيضا مسجدا كبّبا مهيأ باؼبغاسل وكبوىا.
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اليمن ميقاهتم يلملم ،وتسمى اآلف السعدية  ،وهبا أيضا مسجد كبّب ،وهبا مراحيض وضبامات
ومغتسبلت ،وليس حوؽبا قرى ،يعِب :حوؿ ذلك اؼبكاف ،إال القليل من الذين سكنوا ألجل اؼبصاّب
اػباصة.
وألىل قبد قرف ،ويسمى قرف اؼبنازؿ  ،أو قرف الثعالب ،أصلو جباؿ صغّبة مستطيلة يعِب فبتدة مشاال
وجنوبا مرتفعة عن األرض قليبل ،وىي دوف اعبباؿ الكبّبة الشاىقة ،وبينها وادي ،أي :يبر من دوهنا وعلى
حدىا ،وتسمى اآلف السيل الك بّب ،وقد تسمى أيضا بقرف اؼبنازؿ ٍ ،ب ُب حدود سنة اثنْب وشبانْب فتح
طريق من الطائف إٔب مكة مع اعببل الذي يعرؼ بكراء ،وصار أىل الطائف ومن مر معهم يبروف مع ذلك
اؼبكاف ،فأين وبرموف ؛ ألهنم ال يبكن أف يبروا إٔب اؼبيقات الذي ىو السيل؟ فسألوا ووجدوا ما يسمى اآلف
بوادي ؿبرـ ىو أعلى قرف اؼبنازؿ .

وع ِمَر ىناؾ مسجد كبّب ،كاف عمره اؼبعلم الذي ىو ابن الدف مسجدا
فصدرت الفتوى بأنو ميقاهتم ُ

صغّبا ٍ ،ب عمرت اغبكومة مسجدا كبّبا ُب وادي ؿبرـ ،وكذلك أيضا ُب وادي السيل ،وىو أشهرىا.

اغباصل أف ىذه طبسة مساجد مسجد ُب ذي اغبليفة ،ومسجد ُب اعبحفة  ،ومسجد ُب يلملم،
ومسجد ُب وادي ؿبرـ ،ومسجد ُب السيل.
ىذه ىي اؼبواقيت الٍب يبر هبا الناس ،والٍب طرقها مسفلتة ،أما ذات عرؽ فبل يبر هبا طريق إف كاف أىل
العراؽ ،وأىل اؼبشرؽ يعِب :اؼبشرؽ كلو ،يعِب :اؽبند والسند وما وراء النهر ،كانوا يبروف ُب طريقهم على
إيراف وخراساف والعراؽ ،وما إٔب ذلك ويأتوف من طريق العراؽ ،ويصعب عليهم أف يبروا دبيقات أىل قبد
الذي ىو قرف اؼبنازؿ ،فلما صعب عليهم سألوا عمر وقالوا  :إف النيب  حد ألىل قبد قرف وإنو جور
ت ؽبم ذات عرؽ
عن طريقنا فقاؿ ؽبم عمر :انظروا حذوىا من طريقكم فَػ َوق َ
ىذه القروف وبرموف منها ،وتسمى الضريبة.



فكانوا ُْوب ِرموف هبا طواؿ

وؼبا كانت ليس ُب تلك اعبهة طريق مسفلت يبر هبا ،صاروا يأتوف مع طريق اغبجاز ،مع الطريق الذي
ىو طريق قبد  ،أو مع طريق اؼبدينة وبرموف من قرف ،أو وبرموف من اغبليفة ،يبكن أف يبر بالضريبة ىذه
بعض األىإب الذين حوؽبا ،والذين ال يتمكنوف أف يذىبوا إٔب الطرؽ اؼبسفلتة؛ لبعدىا عنهم فيحرموف منها
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 ،ولكن ليست ؿبرما يعِب مشهورا مع أهنا ميقات يعِب :طواؿ ىذه القروف يبروف هبا ،ووبرـ منها أىل
اؼبشرؽ كلو.
أىل مكة وبرموف منها ،وكذلك أىل جدة ،وكذلك أىل الشرايع مثبل ،وأىل الزيبة وأىل حبر وآؿ عدى
وآؿ الشميشي ،وأىل القرى الٍب حوؿ مكة وبرموف من بيوهتم فإنو  قاؿ  :من كاف دوف ذلك فمحلو
من حيث أحرـ حٌب أىل مكة من مكة . 
أما أىل مكة للعمرة  ،فإهنم ىبرجوف ووبرموف من اغبل يعِب أنو ال بد أف تكوف العمرة فيها حل وحرـ
كما أف اغبج ال بد أف يكوف فيو حل وحرـ فأىل مكة ىبرجوف من حدود اغبرـ إٔب عرفة وىي من اغبل،
فكذلك أيضا ال بد أف ىبرجوا إٔب التنعيم مثبل  ،أو إٔب عرفة ووبرموف العمرة.
والدليل على ذلك أنو

 

أرسل عائشة لتحرـ من التنعيم بالعمرة



عرفنا ىذه مواقيت اغبج

اؼبكانية ،والزمانية الٍب ىي شواؿ وذو القعدة وعشر من ذي اغبجة.
محظورات اإلحراـ

وؿبظورات اإلحراـ تسعة :إزالة شعر ،وتقليم أظفار ،وتغطية رأس ذكر ،ولبسو اؼبخيط إال سراويل لعدـ
إزار  ،وخفْب لعدـ نعلْب ،والطيب ،وقتل صيد الرب  ،وعقد نكاح ،وصباع ،ومباشرة ُب ما دوف فرج.
ففي أقل من ثبلث شعرات وثبلثة أظافر ُب كل واحد فأقل طعاـ مسكْب ،وُب الثبلث فأكثر دـ ،وُب
تغطية الرأس ببلصق ،ولبس ـبيط ،وتطيب ُب بدف ،أو ثوب ،أو شم أو دىن فدية ،وإف قتل صيدا مأكوال
بريا أصبل فعليو جزاءه.
واعبماع قبل التحلل األوؿ ُب حج وقبل فراغ سع ي ُب عمرة مفسد لنسكهما مطلقا ،وفيو غبج بدنة
ولعمرة شاة  ،ويبضياف ُب فاسده ويقضيانو مطلقا إف كانا مكلفْب فورا ،وإال بعد التكليف ،وحجة اإلسبلـ
فورا ،وال يفسد النسك دبباشرة وهبب هبا بدنة إف أنزؿ  ،وإال شاة وال بوطء ُب حج بعد التحلل األوؿ،
وقبل الثاين لكن يفسد اإلحراـ فيحرـ ُب اغبل ليطوؼ للزيارة بإحراـ صحيح ،ويسعى إف ٓب يكن سعى
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وعليو شاه ،وإحراـ امرأة كرجل إال ُب لبس ـبيط ،وذبتنب الربقع والقفازين وتغطية الوجو ،فإف غطتو ببل
عذر فدت . .
بعد ذلك ذكر محظورات اإلحراـ وىي تسعة:
األوؿ :إزالة الشعر من البدف من الرأس  ،أو من اللحية  ،أو من العانة  ،أو من شيء من البدف ،
األصل ربرًن حلق الرأس  .قاؿ تعأب:

      

   ولكن ؼبا

كانت إزالة الشعر فيها شيء من الَبفو ،أغبقت صبيع أشعار البدف بالرأس ؛ ألف إزالتو تنعم وترفو ىذا ىو
السبب.
الثاني :تقليم األظافر من اليدين  ،أو الرجلْب أغبقت أيضا حبلق الرأس؛ ألنو أيضا ترفو وتنعم.
الثالث :تغطية رأس الذكر الرجاؿ .
دليلو قولو ُ ب الذي مات وىو ؿبرـ  :اغسلوه دباء وسدر وَكفنُوه ُب ثوبو وال زبمروا رأسو  -أي ال

تغطوا رأسو  -فإنو يبعث يوـ القيامة ملبيا . 

الرابع :لبس اؼبخيط واؼبراد بو ما فُص َل على جزء من البدف أي :على مقدار من البدف ،وليس شرطا أف

يكوف ـبيطا بإبرة  ،أو دباكينة وكبوىا فلو نسج على ىيئة اللباس يعِب بعض اؼباكينات مثبل تنسج فنائل وال
يكوف فيها خياطة مثبل  ،أو ال سراويبلت  ،أو ما أشبهها فإذا كاف ؿبيطا جبزء من البدف فإنو ال هبوز لبسو
فيدخل ُب ذلك القميص الذي لو جيب وأكماـ ،ويدخل فيو اعببة الٍب ؽبا أكماـ والفانيلة ،وكذلك العباءة
الٍب ؽبا أكماـ ،والفروة واأللبسة اعبديدة ما يسمى بالبالطو بالكوت ،وما أشبهها.
يستثُب من ذلك السراويل ؼبن ٓب هبد إزارا إذا ٓب هبد إزارا ،فإنو يلبس السراويل ،السراويل واحد صبعو
سراويبلت ،وقيل :إف مفرد سرواؿ ،واألكثر أف اؼبفرد سراويل واعبمع سراويبلت ،فيجوز أف يلبس السراويل
يسَب بو عورتو إذا ٓب هبد إزارا ،وكذلك يلبس اػبفْب إذا ٓب هبد نعلْب واختلف ىل يقطعهما حٌب يكونا
أسفل من الكعبْب كما ُب حديث ابن عمر ،أو ال يقطعها كما ُب حديث ابن عباس.

304

أخصر المختصرات
اختار اإلماـ أضبد أنو ال يقطعهما وأنو ال يفتق السراويلٍ ،ب أكثر األئمة على أنو يقطع اػبفْب حٌب
يكونا أسفل من الكعبْب ،وإذا كاف كذلك فبل يلبس ما ىو شبو اؼبقطوع ما يسمى بالكنادر الٍب ربت
الكعبْب .ىل يلبسها مع وجود النعلْب األقرب أنو ال يلبسها مع وجود النعلْب ؛ ألهنما كاػبف اؼبقطوع
واػبف اؼبقطوع ال يلبس إال عند عدـ النعل.
الخام  :الطيب ال يتطيب ُب بدنو وال ُب ثوبو بأي نوع من أنواع الطيب من اؼبسك مثبل  ،أو من
الكافور  ،أو من الورد  ،أو من العود  ،أو من الروباف  ،أو صبيع أنواع الطيب الٍب فيها رائحة ذكية  ،أو
لوف ذكي  ،أو حسن كزعفراف مثبل  ،أو ورس  ،أو ما أشبو ذلك.
السادس :قتل الصيد ويراد بو الصيد الربي اؼبتوحش طبعا.
السابع :عقد النكاح ،وإذا عقد النكاح فإنو ال ينعقد وال فدية عليو يعِب التمليك.
الثامن :اعبماع.
التاسع :اؼبباشرة ،مباشرة اؼبرأة ولو بالتقبيل فيما دوف الفرج.
ىذه ؿبظورات اإلحراـ ،وأما الفدية فيها فنؤجلها إٔب الغد  ،إف شاء اهلل  ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على
ؿبمد.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ:
س:إذا حاضت ا ؼبرأة قبل غسل اإلحراـ فما عليها ،وىل عليها دـ ،وكيف تفعل ُب مكة وجزاكم اهلل
خّبا ؟
ج:ذكرنا أهنا إذا جاءت إٔب اؼبيقات ،وىي حائض ،فإما أف ذبزـ وتعرؼ أف رفقتها ال ينتظروهنا بل
ينصرفوف قبل أف تطهر فهذه ال ُْرب ِرـ ،تدخل معهم مكة ،وال تدخل اغبرـ .

الثاين :أف ت عرؼ وتتيقن أهنم ينتظروهنا حٌب تطهر ،ففي ىذه اغباؿ ربرـ معهم يعِب تغتسل ،ويعِب

تفعل ما يفعلو احملرـ إال أهنا ال تصليٍ ،ب تدخل مكة وتبقى ُب اؼبنزؿ إٔب أف تطهرٍ ،ب تغتسل وتكمل
عمرهتا.
الثالث :أال تدري يعِب تشك ،ىل ىم سوؼ ينتظروهنا ،أـ ال يبكن أهنا تطوؿ مدهتا؟ فاألقرب ُب ىذه
أهنا تشَبط أنو إذا ٓب تتمكن فإهنا يعِب تقوؿ :فمحلي حيث حبستِب.
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أحسن اهلل إليكم ،ىذه سائلة تقوؿ:
س:امرأة حاضت ألوؿ مرة وعندما اغتسلت بعد اغبيض ٓب تغسل رأسها عبهلها ٍ ،ب ذىبت إٔب اغبج
واغتسلت لئلحراـ وٓب تنو الطهارة من اغبيض ماذا عليها اآلف ،وقد حجت العاـ اؼباضي ،وٓب تتزوج بعد ىل
يلزمها الطواؼ أـ ماذا؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :يقوؿ امرأة حاضت ألوؿ مرة وعندما اغتسلت بعد اغبيض ٓب تغسل رأسها عبهلها ٍ ،ب ذىبت إٔب
اغبج ،واغتسلت لئلحراـ وٓب تنو الطهارة من اغبيض ماذا عليها اآلف وقد حجت العاـ اؼباضي وٓب تتزوج
حٌب اآلف؟
إف خطأ تركها لغسل رأسها إذا صلت شيئا من الصلوات هبذه الطهارة فتعيد ما صلتوٍ ،ب ىي حيث
اغتسلت غسبل كامبل عند اؼبيقات ارتفع اغبدث حدث اغبيض ولو ما نوت الطهارة من اغبيض لوجود
االغتساؿ الكامل الذي ىو مسنوف فيصح حجها وتصح بقية أعماؽبا.
لصَرع ينتاهبا أحيانا ،وأدخلت للمستشفى
س:امرأة اعتمرت وطافت ،وُب السعي أغمي عليها ،وذلك َ

ورجعت إٔب مدينتها وأحلت إحرامها وٓب تكمل السعي فما عليها اآلف؟ أفتونا مأجورين.

ج:يعِب األسهل عليها الفدية فدية ترؾ واجب ذبيحة تذبح دبكة ؼبساكْب اغبرـ على القوؿ بأف السعي
من الواجبات الٍب ذبرب بدـ ،وىو قوؿ مشهور عند العلماء.
س :يقوؿ :كبن صباعة ذىبنا للعمرة لنعتمر ،وبعدما انتهينا من الطواؼ بالبيت ذىبنا إٔب السعي وسعينا
أربعة عشر شوطا جهبل منا فماذا علينا ؟
ج :تكفيكم سبعة والسبعة األخرى ىي رياضة.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ:
س :والدي خارج اؼبملكة وتوُب ،ىل هبوز أف أحج عنو ،وأنا ُب اؼبملكة؟
ج:إذا كاف مات وىو عاجز فإنو جائز يعِب :أف ربج عنو من اؼبملكة ،فأما إذا كاف قادرا على أف وبج
دبالو من ىناؾ ،فبل بد أف تكوف اغبجة من ببلده.
وىذا يقوؿ فضيلة الشيخ:
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س :إنا كببك ُب اهلل  ،ونسأؿ إليو أف هبزؿ لك األجر والثواب ،ما حكم اؼبتاجرة ُب ضببلت اغبج ؟
وأف تأخذ عن الشخص مثبل ستة آالؼ  ،أو أربعة آالؼ  ،أو غّبىا ؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :ال بأس بذلك إذا كاف ىبدـ اغبجاج خدمة مناسبة ،ويقوـ دبا هبب عليو ؽبم فبل مانع من ذلك،
إف شاء اهلل.
يقوؿ:
س:ىل هبوز أف وبج شخص عن أكثر من شخص ُب حجة واحدة ؟ إف كاف اعبواب باعبواز فكيف
يكوف ذلك؟
ج:إمبا ُب كل سنة حجة واحدة عن شخص واحد.
يقوؿ:
سٕ :ب جدة كبّبة ُب السن ،وال تستطيع اغبج والعمرة مع العلم أهنا سبق ؽبا أف حجت حجة اإلسبلـ
والعمرة ،أيضا فهل ٕب أف أحج عنها؟
ج:هبوز ذلك تنوي يعِب :تطوعا عنها إذا كانت عاجزة هبوز أف وبج عنها أحد أوالدىا  ،أو أوالد
أوالدىا.
وىذا يقوؿ:
س :فضيلة الشيخ إف ما وبصل ُب اغبج من تسيب اػبادمات وتربجهن وحصوؿ كثّبا من اؼبنكرات
حيث إف القيم عليهن تظهر عليو عبلمات الفسق ،والتقاء اػبدـ الرجاؿ باػبادمات معهن أثناء اغبج حيث
إين على علم هبذا وأنا صاحب ضبلة لتنظيم اغبج ،وفقكم اهلل -تعأب -نرجو التنبيو لذلك؟
ج :إذا كاف فيها ىذا التفريط ،فبل هبوز أف إذا كنت صاحب ضبلة ال بد أف تتعهد على من وبج معك
من النساء أف يتسَبف ،وال يربزف أماـ الرجاؿ سواء كاف معهن ؿبارمهن  ،أو ليس معهن كاػبادمات  ،أو
كبوىن فنقوؿ :ال بد وأف تتأكد أف كل امرأة ال تلتزـ بشعائر اإلسبلـ سبنعها وتردىا ،وتقوؿ :ليس معنا لك
مكاف ،واطليب غّبنا حٌب يكوف اغبجاج صفوة خيارا رجاال ونساء  ،أحسن اهلل إليكم .
يقوؿ:
س :معلوـ أف النية ؿبلها القلب ،فلماذا يعلن احملرـ نيتو وهبهر هبا ؟
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ج :ذلك ألجل أف ىذا النسك ىبتلف باختبلؼ األعماؿ؛ ألجل ذلك شرع أف يتلفظ بذلك فيقوؿ:
اللهم إين أحرمت حبجة  ،أو لبيك حجة  ،أو اللهم لبيك عمرة  ،أو كبو ذلك ٍ ،ب أيضا ورد فيو اغبديث:
 أف جربيل قاؿ للنيب ُ م ْر أصحابك أف يرفعوا أصواهتم باإلىبلؿ . 
وىذا يقوؿ أحسن اهلل إليكم:

س :كيف يقوؿ من نوى اغبج  ،أو العمرة عن غّبه؟
ج :يقوؿ :اللهم إين أحرمت هبذه العمرة  ،أو هبذه اغبج عن فبلف فيسره ٕب وتقبلو مِب.
س:ىل هبوز ٕب أف أعتمر عدة مرات ُب اليوـ الواحد عن نفسي وعن أىلي ؟
ج:نقوؿ :إف ىذا غّب مشروع ما كاف الصحابة وال السلف ىبرجوف ُب اليوـ مرتْب  ،أو ثبلث مرات
إٔب التنعيم نفضل لك أف تبقى ُب اغبرـ مثبل تشتغل بالطواؼ ،أو تنوي االعتكاؼ ،أو تشتغل بالقربات
فهو أفضل من تكرار العمرة ُب اليوـ  ،أو ُب األياـ.
س :يقوؿ أنا رجل من أىل السوداف وأقيم ُب مدينة الرياض فأين يكوف ميقاٌب وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :ميقات أىل الرياض ،وأىل قبد كلهم ميقاهتم السيل الذي ىو قرف اؼبنازؿ وفيو مسجد معروؼ
ىناؾ .
س :رجل ذىب إٔب جدة بالطائرة ولو نية العمرة لكن نيتو بعدما يصل إٔب جدة ويبقى هبا يومْب ،أو
ثبلث ةٍ ،ب ينزؿ إٔب مكة ،ويأٌب ُب العمرة ،ما حكم عملو ذلك  ،وإف كاف ال بأس بذلك فأين يكوف
اؼبيقات ىل ىو من مكانو ُب جدة أـ ينزؿ إٔب السيل الكبّبٍ ،ب وبرـ؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :إف أحرـ من جدة فعليو دـ ؛ ألنو ذباوز اؼبيقات الطريق الٍب يسلم هبا أف يرجع إٔب اؼبيقات فيحرـ
منو يرجع إٔب السيل ليحرـ منو حٌب يسلم من وجوب الدـ عليو ،أحسن اهلل إليكم.
ىذا يقوؿ:
س :ىل ٕب أف أصافح أـ زوجٍب وأف تكشف ٕب وجهها وذبلس معي ُب خلوة ؟
ج :نعم أـ الزوجة َْؿبَرٌـ ُؿبَرٌـ عليو؛ لقولو تعأب:

 

تكشف عنده كسائر ؿبارمو .
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يقوؿ أحسن اهلل إليكم:
س :ما حكم اؼبدرسات البلٌب يسافرف مسافة مائة وطبسْب  ،أو مائتْب وطبسْب كيلو بدوف ؿبرـ،
ويعللن ذلك بقوؽبن :إهنن كثّبات وال يوجد خلوة حيث زبرج من بعد صبلة الفجر ،وال تعود إال بعد
العصر  ،أو قريبا منو وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :هبوز ذلك للحاجة إذ إنو يشق عليهن أف يذىب مع كل واحدة ؿبرمها إذا كن مثبل عشرة  ،أو
عشرين وكن مثبل ثقات وكاف السائق ثقة ومعو امرأتو مثبل  ،أو إحدى ؿبارمو واؼبسافة مثبل ساعة  ،أو
ساعتْب ذىابا ومثلها إيابا فلعل ذلك يغتفر للحاجة بقدر اغباجة .
أحسن اهلل إليكم  .ىذه سائلة تقوؿ:
س :طبيبة كندية كبّبة ُب السن ،وقد يئست من اغبيض ،وتأثرت باإلسبلـ فأسلمت وفيها حرص
شديد على تعلم الصبلة والفاربة والسنن واؼبستحبات ،واآلف ىي تريد العمرة ،وليس ؽبا أحد ىنا ،وقد
أنكرىا زميبلهتا الكافرات والموىا على إسبلمها ،وأنا امرأة متكفلة بالذىاب هبا إٔب مكة مع زوجي
وأوالدي فهل علي  ،أو عليها إٍب ؟ أفتونا مأجورين .
ج :ال حرج عليكم إف شاء اهلل ،إف ذىبت مع اغبمبلت فهو أؤب الذين يعزلوف النساء ،وحيث إهنا
كبّبة ،وإهنا شبو آيسة فإذا أحسنت فيها مثبل ذىبت معها فبل بأس.
أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلت ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل .
 اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو.
ُب كتاب اغبج مسائل ربتاج إٔب التوضيح والبياف كنا ُب الكتب الٍب قبلو كبب اإلسراع حٌب ننتهي فبا
تقرر من قسم العبادات ،ولعلنا إف شاء اهلل أف ننتهي منو ُب ىذه الليإب الباقية ،ولكن ُب اغبج مسائل قد
نتوقف فيها قليبل يعِب بالتوسع.
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قرأنا من شروط وجوب اغبج على اإلنساف ،واؼبراد باالستطاعة ،واػببلؼ ُب كوف اغبج على الفور  ،أو
على الَباخي ،وحكم من عتق  ،أو بلغ وىو بعرفة  ،أو ُب العمرة قبل الطواؼ ،وكذلك مٌب هبوز أف
يستنيب أف يوكل من وبج عنو غّبه.
وما يشَبط للمرأة زيادة على شروط الرجل ،كذلك إذا مات قبل أف وبج  ،أو يعتمر كذلك ما يسن
عند اإلحراـ ،واغبكمة ُب ذلك ،وىكذا ما ُْوب ِرـ فيو الرجل واؼبرأة ،وحكم الصبلة قبل اإلحراـ ،وحكم النية،
واالشَباط ُب اإلحراـ ،وأفضل األنساؾ ،وسبب اختيار اإلماـ أضبد التمتع ،وىو أنو آخر األمرين من النيب

 واختار غّبه اإلفراد.
وفيو كبلـ طويل وخبلؼ طويل بْب الصحابة -رضي اهلل عنهم -ومن بعدىم  ،وصفة اإلحراـ بالتمتع
وباإلفراد وبالقراف ،وما يلزـ اؼبتمتع والقارف  ،وشروط وجوب اغبج ،وما يلزـ اؼبرأة إذا حاضت قبل أف تكمل
العمرة إذا كانت متمتعة ومواضع التلبية األماكن الٍب تستحب فيها ،وحكم من أحرـ قبل اؼبيقات أو أحرـ
باغبج قبل أشهر اغبج.
واؼبواقيت األربعة الٍب وقتها النيب  واؼبيقات اػبامس الذي ىو ذات عرؽ ،وىل الذي وقتو النيب  أو
وقتو عمر؟ االختيار أنو وقتو عمر ،ولو كاف قد ورد فيو أحاديث مرفوعة ،وميقات أىل مكة للحج والعمرة
وأشهر اغبج ،وؿبظورات اإلحراـ التسعة وبقي عندنا الفدية نقرأ اآلف ُب الفدية وما بعدىا.
 اغبمد هلل رب العاؼبْب  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب .
قاؿ رضبو اهلل -تعأب :-ففي أقل من ثبلث شعرات وثبلثة أظفار ُب كل واحد فأقل طعاـ مسكْب،
وُب الثبلث فأكثر دـ  ،وُب تغطية الرأس دببلصق ،ولبس ـبيط وتطيب ُب بدف  ،أو ثوب  ،أو شم  ،أو
دىن الفدية ،وإف قتل صيدا مأكوال بريا أصبل فعليو جزاؤه ،واعبماع قبل التحلل األوؿ ُب حج وقبل فراغ
سعي من عمرة مفسد لِنُسكهما مطلقا ،وفيو غبج بدنة ولعمرة شاة ويبضياف ُب فاسده ويقضيانو مطلقا إف
كانا مكلفْب فورا ،وإال بعد التكليف ،وحجة اإلسبلـ فورا ،وال يفسد النسك دبباشرة ،وهبب هبا بدنة إف
أنزؿ وإال شاة ،وال بوطء ُب حج بعد التحلل األوؿ ،وقبل الثاين لكن يفسد اإلحراـ فيحرـ ُب اغبل ووبرـ
من اغبل ليطوؼ للزيارة ُب إحراـ صحيح ،ويسعى إف ٓب يكن سعى ،وعليو شاة .
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إذا عرفنا ؿبظورات اإلحراـ ،ىذه احملظورات إما أف يف علها ناسيا ،أو متعمدا ،الناسي واعباىل يعذر ُب
بعضها ،وقد ال يعذر ُب البعض فمثبل من احملظورات قص الشعر ،وتقليم األظفار ،والطيب وجزاء الصيد،
والوطء ،ىذا أكثر الفقهاء على أنو ال يعذر فيها حٌب ولو كاف ناسيا  ،أو جاىبل ويعللوف بأهنا إتبلؼ،
واإلتبلؼ يستوي عمده وسهوه ،ومعُب كوهنا إتبلؼ أنو أتلف ىذه األظفار بدؿ ما كانت موجودة ،أو
أتلف ىذا الشعر بدؿ ما كاف موجودا  ،أو أتلف ىذا الطيب مثبل  ،أو أتلف ىذا الصيد الذي صاده،
فيقولوف :اإلتبلؼ يستوي عمده وسهوه ،وأما ما ليس بإتبلؼ ،فمثل تغطية الرأس ليس فيو إتبلؼ،
وكذلك لبس اؼبخيط ليس فيو إتبلؼ ،وعقد النكاح ليس فيو إتبلؼ.
والقوؿ الثاين :أف اعبميع ليس فيها فدية على اعباىل والناسي ،ال فرؽ بْب اإلتبلؼ وغّبه وذلك ؛ ألف
الناسي معذور ُب صبيع األحكاـ الٍب يفعلها يسقط عنو اإلٍب  ،قاؿ اهلل -تعأب:-
     

وقاؿ تعأب:

   

        

    وُب اغبديث الذي ُب صحيح مسلم  ؼبا نزلت ىذه اآلية:

   

      قاؿ اهلل :قد فعلت . 
وكذلك اغبديث اؼبشهور  إف اهلل ذباوز ألمٍب عن اػبطأ والنسياف وما استكرىوا عليو  فيدخل ُب
ذلك ؿبظورات اإلحراـ ،إذا أخطأ فيها ،ولو كاف فيها إتبلؼ ،فالصحيح أنو ال جزاء عليو وال فدية عليو ُب
ؿبظورات اإلحراـ ،كلها إذا فعلها ناسيا إال اعبماع ،فإف اعبماع غالبا ال يكوف  ،أو ال يتصور ُب النسياف،
وىو ؿبرـ ،ويكوف بْب طرفْب ،وقد تطوؿ مدتو؛ فلذلك أفتوا بأف فيو الفدية وفيو ما فيو عمدا  ،أو سهوا.
أما الصيد فيقولوف :إف الصحابة قضوا فيو وٓب يستفصلوا ىل أنت عامد أـ ال؟ نقوؿ :اآلية صروبة ُب
اشَباط اػبطأ والعفو عن العمد قاؿ اهلل -تعأب:-

        

           

شرط اهلل العمد "متعمدا" ،والوصف

بالعمد ،يدؿ على رفع اػبطأ  ،أو رفع اإلٍب  ،أو رفع اعبزاء عن الناسي وعن اؼبخطئ ،وأف اعبزاء إمبا يلزـ إف
كاف متعمدا ،فكذلك أيضا إذا قص من شعره ناسيا  ،أو خاطئا  ،أو من أظافره أو تطييب ناسيا  ،أو
ـبطئا؛ فإنو معذور ،وال فدية عليو ،وال إٍب.
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قد عرفنا أف ىذه احملظورات ُمنِ َع منها احملرـ ؛ ألهن ا ترفو ،واحملرـ يتصف بالشعث وبالغربة ،واحملرـ يبتعد

عن أسباب الَبفو والتنعم ،احملرـ يكوف يتصف أف يكوف أشعث رأسو مغربا رأسو ؛ ألنو ورد أف اهلل -تعأب-
يباىي باغبجاج مبلئكتو فيقوؿ  :انظروا إٔب عبادي أتوين ُش ْعثًا غربا ضاحْب .  ..

ت أبداهنم من طواؿ البعد عن الَبفو والتنعم ،وقد شعثت رءوسهم وىم ضاحوف ،يعِب:
أي قد اغرب ْ
بارزوف ُب الشمس ،فهذا ىو السبب ُب كوف احملرـ يبتعد عن أسباب الَبفو عن الطيب ؛ ألنو ترفو ،وكذلك

عن لبس اؼبخيط ،واللباس اؼبعتاد ،وكذلك عن تغطية الرأس ،وكذلك عن أخذ الشعر  ،أو أخذ األظفار ،أو
ما أشبو ذلك؛ ألجل أف يتصف هبذا الوصف الذي يدؿ على خشوعو ،وعلى خضوعو  ،فإذا فعل شيئا
من ذلك من غّب عمد  ،فإنو معذور ،فبل إٍب ،وال فدية .ىذا ىو الصحيح.
أما إذا كاف متعمدا فعليو الفدية ،ذكر الفقهاء أنو إذا أخذ شعرتْب ،أو شعرتْب ونصف ،أو ظفرين
فليس عليو إال اإلطعاـ ُب كل شعرة طعاـ مسكْب سواء أخذىا نتفا  ،أو قصا  ،أو حلقا ،وسواء كانت من
شعر رأسو  ،أو غبيتو  ،أو شاربو  ،أو شيء من أعضاء بدنو ،النص ما ورد إال ُب الرأس قاؿ تعأب:
    وقاؿ تعأب:





.         

ولكن العلماء أغبقوا بالرأس ما سواه من الشعر ؛ ألنو يصدؽ عليو أنو شعر ،وأف إزالتو فيها شيء من
الَبفو يعفى عما سقط بغّب قصد ،إذا احتلم مثبل احملرـ ،وغسل رأسو ُب اإلحراـ ،فتساقط منو شعر ،فبل
حرج ،وكذلك لو غسل وجهو ُب الوضوء ودلك  ،أو خلل غبيتو وسقط منو شعر فبل فدية عليو؛ ألنو غّب
متعمد.
اغباصل أنو إذا كاف متعمدا فأخذ ثبلث شعرات  ،أو ثبلثة أظفار ففي كل ثبلث فدية ،أي :دـ يعِب
شاة  ،أو إذا أخذ ثبلثا  ،أو أكثر  ،أو الشعر كلو حلق الشعر ،شعر الرأس كلو فليس عليو إال شاة ،فإذا
أخذ ثبلثا فعليو شاة ،وإذا مثبل نتف ثبلث شعرات ُب الصباح ٍ ،ب ثبلثا ُب اؼبساء ٍ ،ب ثبلثا بعد ذلك
فليس عليو إال شاة ،أما إذا كانت أقل من ثبلث شعرات ،ففي كل شعرة إطعاـ مسكْب ،وكذلك الظفر
ُب أقل من ثبلثة أظفار ُب ظفر طعاـ مسكْب.
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تغطية الرأس تغطية الرأس دب بلصق ولبس اؼبخيط ،والتطيب سواء كاف الطيب ُب الثوب ،أو ُب البدف،
وسواء كاف مشا ،أو دىانا فيها الفدية.
أي فدية ،اهلل -
الفدية ىاىنا ،ذكرىا قريبا بقولو" :وُب الثبلثة فأكثر دـ" وىذا يريد بو سباـ الفدية ّ
تعأب -ذكر الفدية ،وذكر أنو ىبّب؛ لقولو تعأب           :اآلية فيها
إصباؿ ،جاءت السنة بالتفصيل وبالتبيْب ُب حديث كعب بن عجرة  ؼبا أنو أذاه ىواـ رأسو ،قاؿ لو النيب
 احلق واذبح شاة  ،أو صم ثبلثة أياـ ،أو أطعم ستة مساكْب . 
بْب بقولو" :من صاـ" أنو ثبلثة أياـ "أو صدقة" أنو إطعاـ ستة مساكْب ،أو نسك أف النسك أقلو
شاة ،يعِب واحدة من الغنم ،فهذه اػبمسة ىبّب فيها ،النص ورد ُب اغبلق ،وأغبق بو الفقهاء اػبمسة ،فإذا
حلق رأسو أو بعضو قلنا :أنت ـبّب بْب أف تصوـ ثبلثة أياـ ،وبْب أف تطعم ستة مساكْب ،وبْب أف تذبح
شاة وكذلك لو ق لم أظفاره  ،أو ثبلثة فأكثر ،قلنا لو :أنت ـبّب ،وكذلك لو غطى رأسو وكذلك لو لبس
ـبيطا ،وكذلك لو تطيب تطيب ُب بدنو  ،أو تطيب ُب ثوبو  ،أو شم الطيب ،أو ادىن بو ،فإنو ـبّب بْب
ىذه الثبلثة:
الصياـ يصلح ُب كل مكاف ،وأما اإلطعاـ فلمساكْب اغبرـ ،وكذلك النسك الذي ىو الذبح ؼبساكْب
اغبرـ؛ وذلك لقولو تعأب:



    من ىذا ،ىذه فدية ىذه اػبَ ْمس.

كذلك من ؿبظورات اإلحراـ :الصيد ،الصيد فيو اعبزاء ذكرنا قوؿ اهلل -تعأب:-
       

   

الصيد ىو اقتناص حيواف بري متوحش طبعا غّب مقدور

عليو ،فاصطياده يكوف فيو اعبزاء ال بد أف يكوف مأكوال ،فلو قتل مثل ذئبا ،أو ثعلبا ،أو قطا ،فليس عليو
فدية ؛ ألنو غّب مأكوؿ ،وكذلك إذا ٓب يكن بريا لو قتل أو ذبح فرسا ؛ ألنو مأكوؿ  ،أو بعّب ولو كاف
ذلك البعّب قد نفر من أىلو ،فبل جزاء فيو ،فأما إذا كاف صيدا بريا مأكوال فإف فيو اعبزاء ىذه ستة.
أما عقد النكاح فليس فيو فدية ،ولكنو ال ينعقد عند صبهور العلماء يقع باطبل ولو كاف اغبنفية هبيزونو
ويصححونو  ،ولكن األدلة على بطبلنو لقولو   ال يَػْن ِكح احملرـ وال يػُْن ِكح وال ىبطب  ولقوؿ اهلل -
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تعأب:-

             

 والرفث:

يعم كل ما كاف حوؿ النساء من الكبلـ وكبوه.
ومنو عقد النكاح ال جزاء فيو وال فدية  ،ولكنو يعترب الغيا .أما اعبماع قبل التحلل األوؿ ُب اغبج  ،أو
قبل فراغ السعي ُب العمرة ،فإنو يفسد النسك ،إذا جامع اعبماع الذي ىو يوجب اغبد  ،ويوجب الغسل،
ولو ٓب وبصل إنزاؿ ،فإنو يفسد نسكو ،إذا كاف قبل التحلل األوؿ ،يأتينا عند التحلل األوؿ ،مثل أف يكوف
قد طاؼ ورمى وبقي عليو اغبلق ،أو حلق ورمى وبقي عليو الطواؼ ،أو رمى  ،أو حلق وطاؼ وبقي عليو
الرمي ،فهذا يسمى التحلل األوؿ ،فإذا جامع بعد التحلل األوؿ ٓب يفسد نسكو كما سيأٌب.
وأما قبل التحلل فيفسد نسكو ،وإذا فسد فإنو مع ذلك يبضي فيو ،فإف كانت اؼبرأة ؿبرمة فكذلك
أيضا يفسد نسكها ويبضياف ُب ىذا النسك.
سئل ابن عباس وغّبه عن ىذا؟ فقالوا :عليهما أف يبضيا فيو ،وعليهما أف يقضيانو ثاين عاـ ،وعليهما
مع ذلك فدية.
الفدية إف كاف ُب اغبج فهي بدنة ،وإف كاف ُب العمرة فهي شاة ،إذا كانا مكلفْب قضياه ُب السنة الٍب
بعدىا ،اؼبكلف ىو اغبر اؼبسلم البالغ العاقل ،فإذا مثبل كاف اعبماع قبل البلوغ فإنو يفسد  ،ولكن مٌب
يقضي بعد التكليف.
الفائدة -مثبل -كاف اعبماع قبل البلوغ ،فإنو يفسد ،ولكن مٌب يقضي؟
بعد التكليف ،بعد البلوغ ،وبعد حجة اإلسبلـ يقضيو فورا .ىذا ُب اعبماع قبل التحلل األوؿ يفسد
نسكهما ويبضياف فيو ،ولو كاف فاسدا يتممانو .قالوا :ليس شيء من األعماؿ يفعل فاسده إال اغبج ،
وذلك

لآلية :

      أمر بإسبامو مطلقا.

عرفنا أف فيو فدية؛ إف كاف ُب حج فالبدنة ىي الواحدة من اإلبل ،وذبزئ عنها البقرة ،وإف كاف ُب
عمرة فالشاة؛ الشاة ىي الواحدة من الغنم -من الضأف ،أو من اؼبعز ذكورا ،أو إناثا -كلها تسمى شاة -
كما تقدـ ،-وعند التفصيل لكل واحدة اسم ،فاألنثى من الضأف تسمى نعجة ،الذكر من الضأف يسمى
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كبشا ،أو خروفا ،األنثى من اؼبعز تسمى عنزا ،الذكر من اؼبعز يسمى تيسا ،واعبميع شاة؛ التيس يسمى
شاة ،والكبش يسمى شاة ،والعنز تسمى شاة .الشاة اسم للواحدة من الغنم.
فإذا وطئ ُب عمرة فليس عليو إال واحدة من الغنم ،ومعُب قولو :يقضيانو فورا ،أيُ :ب السنة الٍب
بعدىا إذا كانا مكلفْب ،نقوؿ ؽبما :اقضياه ُب العاـ الثاينٍ ،ب من باب التشديد عليهم -أيضا -قالوا :إذا
قضياه ُب العاـ الثاين يفرؽ بينهما؛ بأف تكوف الزوجة -مثبلُ -ب فرقة ،والزوج ُب فرقة ،وال هبتمعاف ُب فرقة
واحدة؛ ُب ضبلة -مثبل ،-أو ُب قافلة ،بل كل واحد يكوف ُب قافلة ،حٌب ال هبتمعاف ،يعِب :من باب
الزجر ،إذا كانا غّب مكلفْب؛ كالصغّب -مثبل -إذا جامع يعِب :قبل البلوغ  ،وكذلك العبد نقوؿ لو بعد
العتق :عليك حجة اإلسبلـ الفرض  ،وكذلك الصيب عليك حجة اإلسبلـٍ ،ب عليك قضاء تلك اغبجة الٍب
تلبست هباٍ ،ب أفسدهتا.
انتهى ما يتعلق هبذا ،يعِب :تقدـ لنا اػبمسة الٍب ىبّب فيها ،والسادس الذي ىو جزاء الصيد ،والسابع
الذي ىو عقد النكاح ،والثامن الذي ىو اعبماع ،وبقي عندنا التاسع واألخّب ،وىو اؼبباشرة ،ىي -أيضا-
من ؿبظورات اإلحراـ.
ٍب إذا باشر اؼبباشرة -مثبل -يدخل فيو إذا ضم زوجتو ،أو قبلها ،أو الصقها ببشرة على فراش ،ولو
كاف بينو وبينها حائل ،أو كبو ذلك ،فماذا هبب عليو ُب ىذه اؼبباشرة؟ ألهنا ؿبظورة من ؿبظورات اإلحراـ،
هبب عليو -إف أنزؿ -بدنة ،وإف ٓب ينزؿ شاة.
عرفنا أف البدنة الواحدة من اإلبل ،أو الواحدة من البقر من ذكور ،أو إناث .فإذا قبل امرأتو ،وٓب يكن
منهم إنزاؿ فعليو شاة ،وكذلك ُب إذا قبل ،إذا باشر ،وٓب ينزؿ ،وىكذا -أيضا -إذا ضمها -مثبل ،-ولو
من وراء حائل فعليو شاة ،فأما إذا أنزؿ فإف عليو بدنة .ىكذا روي عن بعض الصحابة ُب وقائع وقعت
كبوىا ،النسك صحيح ،ما يفسد إذا كاف فديا ،وأكمبله ،كمل إال أنو ال بد من ىذه الفدية ،وال يفسد
النسك -أيضا -بوطء ُب حج بعد التحلل األوؿ ،وقبل الثاين إذا كاف قد ربلل بأف طاؼ ورمى وبقي
اغبلقٍ ،ب وطئ ،أو رمى وحلق وبقي الطواؼٍ ،ب وطئ ،أو طاؼ وحلق وبقي الرميٍ ،ب وطئ ،يعِب :فعل
اثنْب من ىذه الثبلثة الٍب ىي الطواؼ معها السعي والرمي واغبلق ،أو التقصّب إذا فعل اثنْب منها ربلل
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التحلل األوؿ ،فإذا وطئ ُب ىذه اغباؿ فبل يفسد نسكو ،يعِب :بعد بالتحلل األوؿ ،وقبل الثاين ،لكن
يفسد اإلحراـ.
نقوؿ :إحرامك قد فسد ،وبرـ من اغبل بطواؼ الزيارة ُب إحراـ صحيح؛ إذا كاف -مثبل -قد رمى
حلق ،وبقي عليو الطواؼ يذىب فيحرـ ،يعِب :من اؼبيقات -مثبلٍ ،-ب يدخل مكة حٌب يطوؼ طواؼ
الزيارة بإحراـ صحيح ،وكذلك يسعى إف ٓب يكن سعى؛ الفدية عليو شاة ،يعِبُ :ب ىذا الوطء الذي ىو
بعد التحلل األوؿ.
أما إذا كاف قد طاؼ وحلق ،وبقي عليو الرمي ،فالصحيح أنو ال حاجة إٔب أف وبرـ من اؼبيقات ،أو من
خارج اغبدود؛ ألف الرمي ال يشَبط لو أف يرمي ،وىو ؿبرـ ،هبوز أف يرمي ،وىو حبلؿ كما ُب الرمي ُب أياـ
التشريق .انتهى ما يتعلق بالفدية ،يعِب :فدية احملظورات ،ويأتينا ربديدىا .
إحراـ المرأة
إحراـ امرأة كرجل إال ُب لبس ـبيط ،وذبتنب الربقع والقفازين وتغطية الوجو ،فإف غطتو ببل عذر فدت.
ذكر بعد ذلك إحراـ المرأة:
إحراـ اؼبرأة كإحراـ الرجل إال ُب اللباس ،فعليها أف تتجنب الطيب ،وأف تتجنب قص الشعر ،وتقليم
األظفار ،وقتل الصيد ،والوطء ،واؼبباشرة ،وعقد النكاح ،فهي كالرجل ُب ىذا احملظورات ،وكذلك سنة
التلبية إال أهنا ال ترفع صوهتا بالتلبية كالرجل؛ ورد أهنا ُب حديث ابن عمر اؼبشهور  :قيل :يا رسوؿ اهلل؛
ما يلبس احملرـ؟ فقاؿ :ال يلبس القميص ،وال العمامة ،وال الربانيس ،وال السراويبلت  ،وال اػبياط ،وال ثوب
من الزبرجد ،أو زعفراف ،وال تنتقب اؼبرأة ،وال تلبس القفاز . 
ىذا الذي هنيت عنو :النقاب والقفاز؛ النقاب ىو لباس يفصل على قدر الوجو ،يكوف فيو نقوب
وثقوب تكوف على قدر العْب ،على قدر حدقة العْب ،ظبى نقابا؛ ألف فيو ىذه النقوب ،ويسمى -أيضا-
الربقع ،ىذا ىو الذي تتجنبو ،والقفاز ىو ما يفصل على الكفُ ،شّراب اليدين الذي لو أصابع تدخل فيو

الكف ،ىذا الذي تتجنبو.
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أما تغطية الوجو فأكثر الفقهاء يقولوف :ال تغطي وجهها ببل عذر ،فإف غطتو ببل عذر فدت ،ويفسروف
العذر بأنو إذا كانت أماـ الرجاؿ األجانب فإهنا تغطيو ،وذلك ألف ىذا عذر ،وقد دؿ على ذلك حديث
عائشة -رضى اهلل عنها -ذكرت أهنم كانوا إذا كانوا ؿبرمْب ،تقوؿ  :فإذا حازينا الرجاؿ سدلت إحدانا
جلباهبا من رأسها على وجهها ،فإذا جاوزونا كشفناه  فهو دليل على أف هبوز أماـ الرجاؿ ،بل هبب أف
تسَب وجهها ،ولو مس بشرة الوجو ،واختلف ُب الفدية إذا غطت وجهها ببل عذر؛ فأكثر الفقهاء على إهنا
تفدي ،كما يفدي الرجل إذا غطى رأسو .
والقوؿ الثاين -ولعلو الصحيح :-أنو ال فدية عليها إذا غطت وجهها ،ولو ٓب يكن ىناؾ رجاؿ ،وذلك
ألنو ليس ىناؾ دليل يبنع اؼبرأة من تغطية الوجو ،وإمبا أمرت بأال تلبس الربقع والقفاز ىكذا ورد
تنتقب اؼبرأة وال تلبس القفازين





ال

وٓب يقل :ال تتخمر ،يعِب :ال تلبس اػبمار ،وٓب يقل :ال تغطي رأسها،

فالصحيح :أهنا تغطي رأسها ،وتغطي وجهها ،وتغطي يديها بأكماـ الثوب -مثبل ،-أو بالعباءة ،وال فدية
عليها ُب ذلك إمبا هنيت عن النقاب وعن القفاز .
فصػػل في الفدية
فصػػل ُب الفدية :ىبّب بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بْب صياـ ثبلثة أياـ ،أو إطعاـ ستة
مساكْب كل مسكْب ُمدبُر  ،أو نصف صاع سبر  ،أو زبيب  ،أو شعّب  ،أو ذبح شاة وُب جزاء صيد دبثل
مثل  ،أو تقويبو بدراىم يشَبي هبا طعاما هبزئ ُب فطره ويطعم عن كل مسكْب ُم ّد بُر  ،أو نصف صاع

من غّبه  ،أو يصوـ عن طعاـ كل مسكْب يوما وبْب إطعاـ  ،أو صياـ ُب غّب مثلي وإف عدـ متمتع  ،أو

قارف من ىدي صاـ ثبلثة أياـ ُب اغبج.
واألفضل جعل آخرىا يوـ عرفة وسبعة إذا رجع ألىلو ،واحملصر إذا ٓب هبده صاـ عشرة أياـ ٍ ،ب حل
وتسقط بنسياف ُب لبس وطيب وتغطية رأس وكل ىدي  ،أو طعاـ فلمساكْب اغبرـ إال فدية أذى ولبس
وكبوىا فحيث وجد سببها وهبزئ الصوـ بكل مكاف والدـ شاة  ،أو سبع بدنة  ،أو بقرة ويرجع ُب جزاء
صيد إٔب ما قضت فيو الصحابة ،وفيما ٓب تقض فيو إٔب قوؿ عدلْب خبّبين ،وما ال مثل لو ذبب قيمتو
مكانو.
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بعد ذلك شرع في الفدية:
عرفنا أف الفدية ىي فدية احملظورات الٍب ىي ؿبظورات اإلحراـ؛ فعندنا طبسة من ؿبظورات اإلحراـ:
حلق الشعر ،وتقلي م األظافر ،وتغطية الرجل رأسو يلحق بو وجو اؼبرأة ،والطيب ،ولبس اؼبخيط ،ىذه
اػبمسة :اثناف من اللباس -لبس اؼبخيط ،-وتغطية الرأس ،واثناف من الَبفع ،ونبا :التقليم واغبلق ،وواحدا:
الطيب.
ىذه اػبمسة ىبّب فيها بْب صياـ ثبلثة أياـ ،أو إطعاـ ستة مساكْب ،أو ذبح شاة ،لو اػبيار؛ لآلية
الكريبة ،وىي قولو -تعأب:-
     

            

ذكرنا أف النيب



بينها ُب حديث كعب بن عجرة أنو قاؿ:

ىل ذبد شاة؟



قاؿ :ال .قاؿ :فصم ثبلثة أياـ ،أو أطعم ستة مساكْب ،أو أطعم فركا بْب ستة مساكْب  والفرؾ :مكياؿ
يساوي ثبلثة أصواع .وأراد أف يطعمهم من التمر.
الفقهاء فرقوا بْب الرب وغّبه ،فقالوا :إذا أطعم من الرب فإنو يكفي لكل مسكْب مد ،وأما من التمر
والزبيب والشعّب فإنو ال بد لكل مسكْب من نصف صاع ،ومثلو -أيضا -األطعمة األخرى :كاألرز
والدخن والذرة؛ نصف صاع منها ،ومن الرب مد أي :ربع الصاع ،واالحتياط أف هبعلو صبيعا نصفا عن الرب،
أو غّبه.
وال ىبرج القيمة ،لو قاؿ -مثبل :-القيمة أنفع للفقراء ،فيقاؿ لو :النص ورد باإلطعاـ ،فيخرجها من
الطعاـ ،وال ىبرجها من ا غبرـ ،بل ؼبساكْب اغبرـ؛ تفرؽ على مساكْب اغبرـ ،اؼبراد هبم :السكاف الذين دبكة
.
أما جزاء الصيد؛ جزاء الصيد ىبّب بْب إخراج اؼبثل إذا كاف مثليا ،أو تقويبو بالدراىم؛ يشَبي هبا طعاما
هبزئ فيو فطرة ،فيطعم عن كل مسكْب مد بر ،أو نصف من صاع من غّبه ،أو يصوـ عن كل إطعاـ
مسكْب يوما ،ىذا أوؿ ،وبْب إطعاـ ،أو صياـ ُب غّب مثلو.
فػاهلل -تعأب -جعل لو اػبيار ُب قولو:
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ٍب قاؿ:
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ٍ   ب قاؿ:

   

  ىذه اآلية ُب سورة اؼبائدة؛ ذكر اهلل -

تعأب -فيها جزاء الصيد .ؼبا ذكر أنو ؿبرـ.
ٍب ذكر أنو بعد اإلحبلؿ يباح صيده؛ لقولو -تعأب:-
:





     وبقولو -تعأب-

ٍ         ب عرفنا أف جزاء الصيد ،إما أف يكوف مثليا فإذا كاف

لو مثل فإنو يقومو بدراىم ،فيشَبي هبا طعاما هبزئ ُب الفطرة ،فيطعم عن كل مسكْب مد بر ،أو نصف
صاع من غّبه ،أو يصوـ عن كل مسكْب يوما ،أو ىبرج اؼبثل ويذحبو ،ويطعمو اؼبساكْب.
مثاؿ ذلك :قالوا :إذا ذبح -مثبل -أرنب؛ األرنب فيها عناؽ ،العناؽ :ىي السخلة الٍب عمرىا -مثبل -
ثبلثة أشهر ،أو أربعة ،فنقوؿ لو :إما أف تذبح العناؽ وتطعمها للمساكْب ،أو تقدر شبنها ،قدرنا أف شبنها -
مثبل -طبسوف رياال فيشَبي خبمسْب الرياؿ طعاـ من الرب ،أو من األرز ،وتعطي كل مسكْب مدا من الرب،
أو نصف صاع من غّبه ،فإذا شق ذلك عليك ،واخَبت الصياـ فإننا نقدر كم قيمة العناؽ ىذه؟ قيمتها
طبسوف رياال .كم تساوي من الرب ،أو من األرز؟ مثبل تساوي من األرز -مثبل -طبسة آصع ،اػبمسة
آصع ،يعِب :طعاـ عشرة مساكْب تصوـ عشرة أياـ.
وىكذا لو كثر الصياـ إذا قدرنا -مثبل -أف عليو بدنة إذا قتل نعامة ،فالنعامة فيها بدنة؛ يذبح بدنة ،أو
نقدر قيمتها -مثبل -قيمتها ثبلشبائة لاير ،الثبلشبائة لاير يشَبي هبا من األرزٍ ،ب يطعمو كل مسكينا لو نصف
صاع من األرز ،نقدر أف قيمة الصاع طبسة ،فلكل مسكْب نصف صاع ،وإذا عجز يصوـ عن طعاـ كل
مسكْب يوما ،ولو كثرت األياـ .أما إذا ٓب يكن مثليا ،يعِبٓ :ب يكن فبا لو مثل؛ ألف اهلل -تعأب -يقوؿ:
  



    فإ نو ىبّب بْب اإلطعاـ والصياـ ،يعِب :بْب أف تقدر قيمتو فيصوـ ،أو

يشَبي هبا طعاما ،فإذا ىذا بالنسبة إٔب جزاء الصيد .
بالنسبة إٔب اؼبتمتع والقارف عليو -أيضا -فدية؛ اؼبتمتع :ىو الذي أحرـ بالعمرةٍ ،ب فرغ منهاٍ ،ب أحرـ
باغبج .والقارف :ىو الذي أحرـ باغبج والعمرة -كما تقدـ -عليو اؽبدي؛ لقولو -تعأب:-

  

         اؽبدي واحدة من الغنم ،أو سبع بدنو ،أو سبع بقرة ،فإذا
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ٓب هبد اؽبدي قاؿ -تعأب:-

             

الثبلثة الٍب ُب اغبج يندب أف يصومها وىو ؿبرـ ،أو بقي عليو بقايا اإلحراـ ،فيحرـ -مثبل -اليوـ السابع،
فيصوـ السابع والثامن والتاسع حٌب يفرغ منها قبل يوـ النحر ،ىذا األفضل أف هبعل آخرىا يوـ عرفة ،فإف
ٓب يتيسر صامها بعد العيد؛ الثبلثة بعد العيد :اغبادي عشرة والثاين عشرة والثالث عشر.
أجاز بعض العلماء أف يصومها بْب اغبج والعمرة ،فلو قدر -مثبل -أنو انتهى من العمرة ُب اليوـ
الثالث ،وال وبرـ باغبج إال ُب يوـ الَبوية ،فصامها ُب اليوـ الرابع واػبامس والسادس أجزأتو ؛ ألنو صامها
ُب زمن اغبج ،وصامها ُب مكاف اغبج .السبعة إذا رجع يندب أف يبادر إليها ،وال يتأخر ،يصومها مباشرة
دوف أف يؤخرىا .ىذا الصواب.
حل .احملصر؛ قاؿ اهلل -تعأب:-
احملصر إذا ٓب هبد اؽبدي صاـ عشرة أياـ ٍب ّ

   

     ؼبا أحصر الصحابة -رضي اهلل عنهمُ -ب اغبديبية مع النيب  يعِب :نعهم أىل
مكة من إسباـ عمرهتم ،ذحبوا ىديهم باغبديبية ،وربللوا ،فكذلك إذا أحصر اإلنساف.
اإلحصار يكوف بعدو يصده عن إكماؿ نسكو ،أو دبرض كما لو سقط مثبل ،أو حصل عليو حادث
فتكسر ،وٓب يستطع إكم اؿ حجو  ،أو إسباـ عمرتو يذبح عنو ىدي كشاةٍ ،ب يتحلل ،فإف ٓب هبد بقي ؿبرما
حٌب يصوـ عشرة أياـ؛ ألف اهلل جعل صياـ العشرة أياـ قائما مقاـ اغبج ،فيصوـ ُب إحرامو عشرة أياـ ٍ ،ب
بعد ذلك يتحلل ،إال إذا كاف قد اشَبط:



إف حبسِب حابس فمحلي حيث حبستِب



وإذا منعو

األ طباء كثّبا ما يدخل اؼبستشفى ويبنعونو من الصياـ ،وقد ال هبد اؽبدي ،ففي ىذه اغباؿ هبوز لو أف
يتحلل وينوي الصياـ بعدما يستطيع.
ذكر أنو يسقط بالنسياف فدية اللبس ،والطيب ،وتغطية الرأس ،والصحيح :أنو يسقط -أيضا-
بالنسياف فدية اغبلق ،وفدية التقليم.
الفقهاء الذي ن ٓب يسقطوىا عللوا بأهنا إتبلؼ ،والصحيح :أهنا ال فرؽ بْب إتبلؼ وغّبه ،يقوؿ" :كل
ىدي ،أو إطعاـ فلمساكْب اغبرـ إال فدية األذى واللبس وكبونبا حبيث وجد سببها".
الهدي الذي ذكرنا؛ ذكروا أنو أربعة أنواع:
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األوؿ :ىدي التطوع :كأف يهدي معو شيئا من مالو ،كما أىدي النيب
يأكل منو ،ولكن األصل أنو يطعمو اؼبساكْب؛ قاؿ -تعأب:-



مائة بدنة فهذا هبوز أف

      

.
الثاني :ىدي التمتع والقراف :وىذا -أيضا -ملحق هبدي التطوع ،لو أف يأكل منو ،ويطعم رفقتو،
ويطعم اؼبساكْب.
الثالث :جزاء الصيد :ىذا ال يأكل منو ،بل يطعمو كلو للمساكْب ،وكذلك -أيضا -فدية احملظور؛
فدية احملظور إذا فعل ؿبظورا ،واختار أف يطعم ،أو اختار أف يذبح فإهنا ؼبساكْب اغبرـ ،وال يأكل منها .
الرابع :دـ اعبُْرباف :إذا ترؾ واجبا من الواجبات هبربه بدـ ،وىذا الدـ -أيضا -ال يأكل منو ،بل يطعمو

للمساكْب -مساكْب اغبرـ ،-وىكذا إذا اختار اإلطعاـ لكل مسكْب مد بر ،فبل يعطي رفقتو ،وإمبا يكوف

ؼبساكْب اغبرـ ،أما فدية األذى فحيث وجد ،وذلك ألف كعب بن عجرة حلق رأسو باغبديبية ،وأطعم
ىناؾ ،أطعم ُب اغبديبية .
وكذلك فدية اللبس إذا -مثبل -أحس بالربد فلبس عمامة وىو ؿبرـ ،أو لبس قميصا ،واختار أف
يطعم ،أو يذبح فإنو يذبح حيث وجد سببو ،فلو كاف -مثبلُ -ب الطريق؛ كأف يكوف ُب الطريق إٔب جدة
مثبل ،-أو ُب البحرة ،أو ُب الشرائع فإنو ىبرج الفدية ُب ذلك اؼبكاف -فدية األذى وفدية اللبس :حيثوجد سببهم .أما الصوـ فإنو ُب كل مكاف؛ ألنو نفعو قاصر ،هبوز أف يؤخره إٔب أف يأٌب أبناؤه إٔب بلده.
الدـ الذي ذكروا شاة ،عرفنا أف الشاة ىي الواحدة من الغنم ،أو ُسبع بدنة يأكل ُسبع البدنة ،أو ُسبع

السبع ُب بقرة.
البقرة هبتمع ُ

جزاء الصيد ،يرجع فيو إٔب ما قضت الصحابة؛ الصحابة قضوا ُب الصيد ما قضوا بو ،فقضوا -مثبل -

بأف ُب النعامة إذا قتلها :بدنة ،وُب ضبار الوحشي :بقرة ،وُب ذكر الوحش :بقرة ،وكذلك ُب الوعل والتيس
واألروى +وىي أنواع من الوعوؿ فيها بقرة ،أما الظيب والغزاؿ ففيها عنز واحدة من اؼباعز.
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اغبمامة جعلوا فيها شاة مع أهنا بعيدة منها ،وقالوا :ألهنا تشبها بالعبق ،يعِبُ :ب الشرب ،وإف كاف
شبها بعيدا ،وقالوا ُب األرنب :عناؽ ،وُب الضب جعلوا فيو جربة ،وُب الّببوع -دويبة تشبو الفأر معروفة-
جعلوا فيها -أيضا -جربة ،يعِب :جعلوىا كلها من الغنم ،أو كبوىا.
الضبع عند فقهائنا أنو حبلؿ ،فجعلوا فيو كبش؛ الكبش ىو واحد الذكر من الضأف يرجع إٔب ما قضى
بو الصحابة .أما ما ٓب يقضوا بو فأنو يرجع فيو إٔب قوؿ عدلْب خبّبين؛ لقولو تعأب:
  

   

وما ال مثل لو ذبب قيمتو مكانو ،إذا كاف ليس لو مثل أنو ذبب قيمتو ُب مكانو ،يقدر

قيمتو ُب مكانو الذي ذحبو فيوٍ ،ب يذبح قيمتو ،ويتصدؽ هبا على مساكْب اغبرـ .
حرمة مكة والمدينة

وحرـ مطلقا صيد حرـ مكة ،وقطع شجرة وحشيشو إال اإلذخر ،وفيو اعبزاء وصيد حرـ اؼبدينة ،وقطع
شجره وحشيشو لغّب حاجة علف وقتب وكبونبا وال جزاء .
وبرـ -مطلقا -صيد حرـ مكة ،سبيزت عن غّبىا؛ قاؿ النيب

 

ال يعضد شجرىا ،وال ينفر

صيدىا ،وال ىبتلى خبلىا إال اإلذخر  ىذا من آثار ربريبها ،إهنا حرـ ،فكوهنا حرـ ال يقتل صيدىا ،بل
وال ينفر إال ما يبلكو اآلدميوف -مثبل -اغبماـ الَببوي ،والدجاج -مثبل ، -واألوز هبوز ذحبها ُب مكة ،وأما
اغبماـ -الصيد مثبل -و غّبه فبا ىو صيدا حٌب اعبراد فإنو ال هبوز ذحبو ،ومن ذحبو فعليو فدية.
حكم بعض الصحابة ُب اعبرادة بتمرة ،وقالوا :سبرة خّب من جرادة؛ إذا صاد ،أو ذبح جرادة فعليو أف
يتصدؽ بتمرة ،بعضهم يقوؿ :قبضة من طعاـ من بر ،أو أرز.
أما قطع الشجر فإف فيو -أيضا -جزاءه؛ الشجر إذا كانت الشجرة كبّبة ففيها بدنة ،وإذا كانت صغّبة
ففيها شاة ،وأما اغبشيش ففيو قيمتو ،اغبشيش الذي ىو أعواد بسيطة على األرض ،أو األعواد الدقيقة ىذا
فيو قيمتو.
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رخص ُب اإلذخر ،استثناه النيب



فبا وبتاج إليو؛ ألهنم وبتاجوف إليو ػبيلهم ،ولبيوهتم ،ولقبورىم.

فاغباصل أف فيو اعبزاء مثل جزاء الصيد.
أما صيد حرـ اؼبدينة فحراـ ،ولكن ليس فيو جزاء ،ما ورد فيو اعبزاء ،وكذلك قطع شجره وحشيشو ،ال
هبوز قطع شجره وحشيشو إال أنو رخص ؽبم ُب قطع الشجر ُب األشياء الٍب وبتاجوف إليها ُب الناعورة
والبقرة ،وما وبتاجوف إليو ،كذلك اغبشيش ،لعلف دواهبم العلف ،القتب.
القتب ىو الذي هبعل على ظهر الثانية الٍب يثنوف عليها ،فاغباصل أنو وبرـ ذلك ،وال جزاء فيو .نكمل
بعد الصبلة  ،واهلل أعلم .وصلى اهلل على ؿبمد.
باب دخوؿ مكة
باب دخوؿ مكة :يسن هنارا من أعبلىا واؼبسجد من باب بِب شيبة ،فإذا رأى البيت رفع يديو وقاؿ ما
ورد ٍ ،ب طاؼ مضطبعا للعمرة للمعتمر ،وللقدوـ غّبه ،ويستلم اغبجر األسود ويقبلو .فإف شق أشار إليو،
ويقوؿ ما ورد.
ويرمل األفقي فيها للطواؼ ،فإذا فرغ صلى ركعتْب خلف اؼبقاـ ٍ ،ب يستلم اغبجر األسود ،وىبرج إٔب
الصفا من بابو فّبقاه حٌب يرى البيت فيكرب ثبلثا ،ويقوؿ ما ورد ٍ ،ب ينزؿ ماشيا إٔب العلم األوؿ فيسعى
شديدا إٔب اآلخرٍ ،ب يبشي ويرقى اؼبروة ،ويقوؿ ما قالو على الصفا ٍ ،ب ينزؿ فيمشي ُب موضع مشيو،
ويسعى ُب موضع سعيو إٔب الصفا يفعلو سبعا ،ووبسب ذىابو ورجوعو ويتحلل متمتع ال ىدي معو بتقصّب
شعره ،ومن معو ىدي إذا حج ،واؼبتمتع يقطع التلبية إذا أخذ ُب الطواؼ .
السبلـ عليكم ،ورضبة اهلل.



اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا

ؿبمد ،وعلى آلو وأصحابو أصبعْب.
يقوؿ" :بعد دخوؿ مكة ،احملرـ ُب طريقو من اؼبيقات إٔب مكة عبادتو كعبادة غّبه ،إال أنو يتميز
باإلكثار من التلبية ،ويتميز بالتحفظ من احملظورات" ،فأوؿ أعمالو إذا دخل مكة :يسن دخوؽبا هنارا من
أعبلىا .ىذا استحباب؛ ألجل أنو فِ ْعل النيب  أنو دخلها ضحى ،ولكن يقوؿ بعض العلماء :إف ىذا ؾبرد
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اتفاؽ ،يعِب :أنو مصادفة ،صادؼ أف الوقت الذي دخل فيو كاف هنارا ،ولكن كاف بعض العلماء إذا أقبلوا،
وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها ُب أوؿ الليل باتوا حٌب إذا أصبحوا وأضحوا دخلوىا ضحى.
ُب ىذه األزمة قد يشق عليهم االنتظار ،يعِب :لكثرهتم لو قيل -مثبل  :-إذا أقبلتم على اغبدود فبيتوا؛
لكثرة السيارات ىناؾ ،وحصل الزحاـ ،يعِب :يتوقفوف -مثبل -من اؼبغرب إٔب الضحى ،أو إٔب اإلشراؽ،
وعلى كل حاؿ هبوز هنارا ،وهبوز ليبل ،وهبوز آخر النهار ،وُب وسط الليل ،وُب آخر الليل.
السنة الثانية :أف يكوف دخولو من أعبلىا؛ أعبلىا ،يعِب :ىو شرقها .وقالوا :إف النيب



دخل من

أعبلىا وخرج من أسفلها؛ أسفلها ىو جهة الغرب ،وأعبله جبل يدعى ،أو طريق يقاؿ لو :كدا ،دخل من
َكدا ،وأسفلها طريق يقاؿ لوُ :كدا ،خرج من ُكدا .وكدا -اآلف -يعرؼ باغبجوـ ،جاء من جهة الشماؿ
ودخل من اغبجوـ ،وخرج من ُكدا ،ويعرؼ -اآلف -بالريع ،وكاف َكدا طريقا صعباٍ ،ب أنو سهل إٔب أف
سهلت اغبكومة ،فأصبح سهبل صعوده ،وكذلك ُكدا.
وبكل حاؿ يدخل اغباج واؼبعتمر من أي طريق تيسر لو ،فبل يلزمو أف يذىب حٌب ىبرج من أسفلها،
ويدخل من أعبلىا من كداء ،وذلك ألف ىذا ليس عبادة.
كذلك اؼبسجد ،اؼبسجد اغبراـ الذي حوؿ الكعبة كاف صغّبا ،يعِب :ؿبلوٍ ،ب كاف ُب شرقو باب
يسمى :باب بِب شيبة ،ؿباذيا لبئر زمزـ من جهة الشماؿ.
اؼبسجد ُب ذلك الوقت كاف ما بْب ؿباذاة بئر زمزـ ،وما أحاط بو من حولو ،فيقولوف :يسن أف يدخل
من باب بِب شيبةٍ ،ب ؼبا وسع ىدـ باب بِب شيبة ،وىدـ ما حولو ،وجعلت عليو التوسعة القديبة الٍب ىي
وجعل ُب اعبانب الشرقي مدخل ظبوه باب بِب شيبةٍ ،ب
صحنٍ ،ب بنيت البناية +الٍب ال تزاؿ موجودةُ ،
جاءت ىذه التوسعة الكبّبة ُب عهد حكومتنا -أيدىا اهلل ،-وجعل -أيضا -ؿباذيا وراء اؼبشعر باب ظبوه
باب بِب شيبة.
وال شك أف تكليف ا لناس كلهم أف يدخلوا من ذلك الباب فيو شيء من الصعوبة ،ولو كاف ؿباذيا
لباب بِب شيبة القدًن ،فنقوؿ :إف دخلوا من باب بِب شيبة ،من باب اؼبصادفة ،إف تيسر لك أف تدخل منو
وإال فبل حرج.
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يقوؿ" :إذا رأي البيت رفع يديو" ،رفع اليدين يسن عند الدعاءُ ،ب كل دعاء قيل :إف رفع اليدين ىناؾ
رفعهما بتكبّبة اإلحراـ ،وقيل :إنو يرفعهما يدعو ،حفظ من الدعاء أنو يقوؿ :اللهم أنت السبلـ ومنك
السبلـ ،حيينا ربنا بالسبلـ ،اللهم زد ىذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريبا ومهابة وبرا ،وزد من عظمو وشرفو
فبن حجو ،أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريبا ومهابة وبرا.
ويقوؿ :اغبمد هلل ضبدا كثّبا كما ىو أىلو ،وكما ينبغي لكرـ وجهو ،وعز جبللو ،ويقوؿ :اغبمد هلل
الذي بلغِب بيتو ،ورآين لذلك أىبل .اغبمد هلل على كل حاؿ .اللهم إنك دعوت إٔب حج بيتك اغبراـ ،وقد
جئتك لذلك ،اللهم تقبل مِب ،واعف عِب ،وأصلح ٕب شأين كلو ،ال إلو إال أنت ،أو ما تيسر من ىذا
الدعاء .ىذا روي بعضو ،وبعضو قالوه استحسانا ،يرفع بذلك صوتو إف كاف رجبل ،واؼبرأة زبفي صوهتا.
بعد ذلك يطوؼ مضطبعا للعمرة اؼبعتمر ،وللقدوـ غّب اؼبعتمر ،يعِب :كالقارف واحملرـ.
االضطباع أف هبعل وسط الرداء ربت منكبو األيبن ،أي :ربت إبطو وطرفيو على عاتقو األيسر ،فيبدي
ضبعو وكتفو األيبن ،ويسَب األيسر.
والطواؼ أف يبدأ من اغبجر األسود إف تيسر لو قبلو ،والتقبيل أف يضع شفتيو عليو من غّب تصويت،
فإف ٓب يتيسر لو استلمو بيده  ،وقبلها ،فإف ٓب يتيسر استلمو بعصا إف كاف معو عصا ،أو ؿبجن وقبّلها ،فإف
شق ذلك عليو اكتفى باإلشارة وال يقبل شيئا فيحاذيو ،ويكرب ،ويسّب ،عندما يستلم ،أو يقف عنده يدعو

دبا ورد.
فبا ورد أف يقوؿ :بسم اهلل ،واهلل أكرب ،اللهم إيبانا بك ،وتصديقا بكتابك ،ووفاء بعهدؾ ،واتباعا لسنة
نبيك  . يسن أف يقوؿ ذلك كلما استلم اغبجر ،أو كلما حاذاه ،يقوؿ ذلك عندما وباذيو ويستلمو .
ٍب يرمل األفقي ُب ىذا الطواؼ ثبلثا -ثبلثة أشواط ،-ويبشي أربعا؛ الرمل :وىو إسراع اؼبشي مع
مقاربة اػبُطا ،وأوؿ ما شرع ُب عمرة القضية :ؼبا أف اؼبشركْب اتفقوا مع الصحابة على أف يرجعوا ُب اغبديبية

سنة ست قبل أف يكملوا عمرهتم ،على أف يعتمروا ُب ذي القعدة سنة سبع ،فجاءوا سنة سبع ،فلما قدموا،
اؼبشركوف من أىل مكة وبقدوف عليهم ،فقالوا  :إنو يقدـ عليكم قوـ قد وىنتهم ُضبى يثرب
يثرب :اؼبدينة ،-يعِب :يريدوف بذلك أف يقللوا من شأهنم أماـ سفهائهم حٌب ال يكوف ؽبم قدر ،وحٌب ال


يهابوهنم.
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 فبلغت ىذه اؼبقالة النيب



فأمر أصحابو بالرمل؛ ليظهروا بذلك قوهتم ،وجلدىم ،وقف اؼبشركوف

عند جبل قعيقعاف ُب اعبانب الشمإب ،فصاروا ينظروف إليهم وىم يرملوف ،فقالوا :كيف تقولوف :إهنم
وىنتهم اغبمى ،ما ىم إال كالغزالف  يعِبُ :ب سّبىم.
رملوا ثبلثة أشواطٍ ،ب ؼبا جاء ُب سنة عشر ،وحج النيب  وطاؼ أوؿ طواؼ رمل ثبلثة أشواط ومشى
أربعا ،ولعلو أراد بذلك إحياء تلك السنة ،وتذكر قولة اؼبشركْب القدامى ،واغبرص على غيظ اؼبشركْب .
إذا تيسر للحاج أف يرمل فعل ذلك ،فإف ٓب يتيسر للزحاـ ،فإنو يسّب إذا تيسر أف يرمل ،ولو أنو يطوؼ
بعيدا ُب طرؼ اغبجاج والطائفْب فهو أفضل ،فإف شق عليو طاؼ بدوف رمل ،يطوؼ سبعة أشواط ،يدعو
دبا تيسر .
ليس لكل شوط دعاء ـبصوص ،األدعية الٍب نذكرىا ُب بعض اؼبناسك؛ دعاء الشوط األوؿ ،دعاء
الشوط الثاين ليست إلزامية ،ىي أدعية ال بأس هبا ،وأدعية مأثورة ،ولكن هبوز الدعاء هبا ،وهبوز الدعاء
بغّبىا.
بعد ما ينتهي من سبعة األشواط يصلي؛ يسن أف يصلي خلف اؼبقاـ -أي :مقاـ إبراىيم -إف كاف
مقاـ إبراىيم ُب جهة الشرؽ ُب موضوعو اآلف ،وكاف عليو بناية ومظلة يصلوف فيها ُب شدة اغبر ،ولكن
لشدة الزحاـ واؼبضايقة أزيلت تلك البناية ،وبقي اؼبقاـ عليو ىذا السجاد الذي وبميو ،وصار الناس يصلوف
خلفو ،وإف ٓب يكن ىناؾ مظلة ،وجعلت اغبكومة ُب الرحبة كلها ،وُب ىذا الصحن ببلطا أبيض ،ال
يكتسب اغبرارة ،وال وبس من يقف عليو بشيء من اغبرارة ،فيصلي خلف اؼبقاـ ،فإف ٓب يتيسر صلى ،ولو
بعيدا ،ولو قرب مدخل زمزـ ،أو كبو ذلك ،يعِبُ :ب جهة الشرؽ ،ىذه الصبلة ركعتْب سنة مؤكدة ،ليست
واجبة تبع اغبج ،ولكنها من السنن اؼبؤكدة ،وقد دؿ عليها قوؿ اهلل -تعأب:-

   

.    
وُب حديث جابر الطويل ؼبا طاؼ النيب  تأخر خلف اؼبقاـ ،وقرأ ىذه اآلية:
    فصلى ىناؾ ركعتْب ،بعد ذلك يبدأ بالسعي.
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ذكروا أنو بعدما يصلي ركعتْب يرجع إٔب اغبجر األسود فيستلمو ،وىذه السنة قد يقاؿ :إهنا سنة تُركت،
ولكن يفعلها اإلنساف ما استطاع ،يرجع -مثبل -حبسب استطاعتو حٌب وباذي اغبجرٍ ،ب يشّب إليوٍ ،ب
ىبرج إٔب الصفا.

كاف ىناؾ باب ٍ
ؿباذ للحجر من جهة اعبنوب الشرقي يسمى باب الصفا يدخلوف منوٍ ،ب يتوجهوف

إٔب الصفا ،وكاف الصفا واؼبروة خارجا عن حد اؼبسجد ،يعِب :ؽبما حينا خاص.
وُب ىذه التوسعة الكبّبة أدخبل فيو ،وجعل سور اؼبسجد وراء اؼبسعى ،إذا خرج من ىذا الباب ،أي:
من جهة باب الصفا توجو إٔب الصفا ٍ ،ب بدأ بالسعي؛ يبدأ بالصفا ،يرفع حٌب يرى البيت؛ إما أف يراه،
وإما أف وباذي من يراه ،قد ال يراه بسبب البناية ،بسبب العمد والسواري ،فإذا رآه استقبلو وكرب ثبلثا،
يعِب :تكبّبات متواليةٍ ،ب يقوؿ ما ورد .
فبا ورد أنو يقوؿ:
كل شيء قدير





ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو اؼبلك ولو اغبمد ،وبيي ويبيت ،وىو على

ويقوؿ:



ال إلو إال اهلل وحده أقبز وعده ،أو صدؽ وعده ،ونصر عبده ،وأعز

جنده ،وىزـ األحزاب وحده  وإف زاد بقولو  :فبل شيء قبلو وال بعده  ويدعو دبا أحبٍ ،ب يقرأ
اآلية:

    

     اآليةٍ ،ب يقوؿ  :نبدأ دبا بدأ اهلل بو  ىكذا

ثبت عنو . 
فإذا قاؿ ذلك نزؿ وتوجو إٔب اؼبروة ماشيا حٌب وباذي العلم األخضر ،كاف ىناؾ علماف ،واآلف جعل
ُب أصل اغبائط ،يعِب :مثل العمود أخضر ،وجعل فيها -أيضا -قبفات خضر ،علماف ،ىذاف العلماف كاف
مهبط وادي ،يعِب :أدركناه قبل طبسْب سنة كاف نازال ،وكانوا إذا نزلوا فيو يسرعوف؛ لكونو ؾبرى واد.
صرفت األودية ،وجعلت ؽبا ؾبار ،وجعلت الطريق مستويا ،ولكن من باب إحياء السنة أف
اغبكومة ّ
يسعى بْب العلمْب ،ولو ٓب يكن منهبطا ،يسعى بْب العلمْب سعيا شديدا إذا استطاع ،إذا وجد سعة ،فإف
كاف ىناؾ زحاـ فبل يستطيع مشى بقدر ما يستطيع ،فما بْب العلمْب ؿبل سعي.
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بعد ذلك يبشي من العلم الثاين إٔب اؼبروة يرقى على اؼبروة ،يقوؿ ما قالو على الصفا من التهليل
والتكبّبات وكبوىاٍ ،ب ينزؿ متوجها إٔب الصفا ،فإذا جاء إٔب ما بْب العلمْب سعى يبشي ُب موضع مشيو،
ويسعى ُب موضع سعيو.
السعي سبعة أشواط ذىابو سعيو ،ورجوعو شوط؛ يبدأ بالصفا ،وىبتم باؼبروة ،لو بدأ باؼبروة ٓب وبتسب
بذلك الشوط.
بعدما ينتهي ،إذا كاف متمتعا يكوف قد أهنى عمرتو ،وكذلك إذا كاف معتمرا فيتحلل اؼبتمتع الذي ليس
معو ىدي قد قلده ،فيقصر شعره ،ويَبؾ اغبلق حٌب وبلقو للحج وىو أفضل ،وإف حلق فبل بأس.
إذا كاف اؼبتمتع معو ىدي فإنو يدخل اغبج على العمرة ،ويبقى على إحرامو حٌب يتحلل منهما معا؛
ألنو يبنعو اؽبدي من التحلل ،وذلك ألنو  ؼبا قدـ مكة ىو وأصحابو كاف بعضهم معو ىدي ،مثل أكابر
الصحابة :أيب بكر ،وعمر ،وعثماف ،وطلحة ،وأيب طلحة ،وغّبىم من أثرياء الصحابة ،معهم ىدي؛
بعضهم طبسوف بدنة ،بعضهم طبس ،بعضهم عشر ،بعضهم غنم قد قلدوىا ،وأكثرىم ليس معهم ىدي،
فلما قدـ الذين معهم ىدي منعهم ىديهم من التحلل ،والذين ليس معهم ىدي أمرىم النيب
مع أهنم أحرموا مفردين ،فقاؿ ؽبم:



اجعلوا إحرامكم عمرة





بالتحلل

يسمى ىذا :الفسخ ،فسخ اغبج إٔب

العمرة.
أمرىم بأف يطوفوا ،ويسعوا ،ويتحللوا ،وذلك ُب اليوـ الرابع من ذي اغبجة ،فبقوا متحللْب اليوـ الرابع
واػبامس والسادس والسابع ،وأوؿ اليوـ الثامن أحرموا باغبجٍ ،ب توجهوا إٔب مُب -كما سيأٌب -الذين معهم
ىدي ٓب يتحللوا ،إما أهنم أحرموا قارنْب باغبج والعمرة ،أو أهنم أحرموا بالعمرةٍ ،ب منعهم اؽبدي من التحلل
فأدخلوا عليو اغبج ،أو أهنم أحرموا باإلفراد مفردين وبقوا على إفرادىم ،ويكوف ىذا اؽبدي ىدي تطوع؛
ألف اؼبفرد ليس عليو فدية.
فاغباصل أف الذي معو ىدي ال يتحلل ،بل يبقى على إحرامو ،لكن يبكن إذا قدـ مبكرا أف ينحر
ىديو؛ ألنو هبوز اؽبدي ُب غّب اغبجَ ،سوؽ اؽبدي هبوز ُب غّب اغبج ،يعِب :لو اعتمر -مثبلُ -ب رمضاف،

وساؽ معو ىدي؛ بدنة ،أو بدنتاف  ،أو عشر ،أو غنم ،أو بقر فإنو إذا انتهى من عمرتو ذحبها ،وتصدؽ
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بلحمها ،وأكل منو ،وأطعم؛ لقولو -تعأب:-

         

.                 
فاغباصل أف الذي ال ىدي معو يتحلل بعد طواؼ العمرة وسعيها ،والذي معو ىدي يبقى على إحرامو
إال إذا قدـ مبكرا ،يعِب :لو قدر -مثبل -أف إنسانا جاء إٔب مكة ُب شهر عشرة ُ-ب شهر شواؿ ،-ومعو
ىدي -طبس من اإلبل ،أو من البقر ،أو عشرة من الغنم ،أو عشروف -قد جعل ُب رقاهبا قبلئد قاؿ :إنو
أىداىا إٔب اهلل -تعأب ،-فإذا طاؼ للعمرة وسعى للعمرة ،ىل نلزمو بأف يبقى ؿبرما من شهر عشرة إٔب
شهر اثِب عشرة؟ قد يكوف ُب ىذا مشقة ،نقوؿ لو :اكبر ىديك وربلل ربلل عمرة ،فإف ىديك قد بلغ
ؿبلو؛ فيكوف قولو -تعأب:-

         

أي :حٌب يبلغ

الوقت الذي وبل فيو ذحبو ،وىو إف كاف ُب أياـ اغبج ُب يوـ النحر ،وأف كاف ُب العمرة فبعد الفراغ منها؛
الذي يعتمر -مثبلُ -ب شهر عشرة ،قد يرجع ينحر ىديو -مثبلٍ ،-ب يرجع إٔب أىلوٍ ،ب يأٌب للهدي ُب
أياـ اغبج.
اؼبتمتع يقطع التلبية إذا أخذ ُب الطواؼ ،واغباج يقطع التلبية إذا أخذ ُب الرمي ،وذلك ألنو شرع ُب
أسباب التحلل ،والتلبية عبلمة على اإلحراـ ،فش روعو ُب أسباب التحلل يكوف سببا ُب التوقف عنها .واهلل
أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد ،وعلى آلو وسلم .
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ :قبل عرض األسئلة ،ىذا إعبلف عن بعض احملاضرات ُب مسجد
الكائن بشربا ،وىي عبارة عن توجيهات تربوية ،واإلعبلف موجود على أرفف اؼبصاحف .الرجاء من األخوة
أخذه ،وتوزيعو ُب اؼبساجد.
ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :كببكم ُب اهلل ،أما بعدُ :ب التوكيل ُب رمي اعبمار إذا كاف اغباج غّب
قادر بنفسو .ىل يشَبط أف يكوف اؼبوكل حاجا؟
ج :ىكذا اشَبطوا أنو ال بد أف يكوف الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرموف عن أنفسهم ،فبل يوكل
غّبه.
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س :ىذا يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .ىناؾ من يضع الطيب على اغبجر األسود ،فهل إذا علق الطيب
علي شيء؟
بيدي وأنا ؿبرـ ّ

ج :ىذا من اػبطأ تطييب اغبجر األسود صحيح أنو ال هبوز ذلك؛ ألنو يسبب أف كثّبا من احملرمْب

يتلطخوف هبذا الطيب ،ومع ذلك إذا قدر أنو جعل على اغبجر األسود ،أو على الركن اليماين طيب ،ومسو
أحد وىو ال يدري ،فهو ال فدية عليو ،ولكن يبسح يده إذا علم ذلك ،ولو أف يبسحها بسَبة الكعبة.
س :أحسن اهلل إليك .ىذا يقوؿ :بالنسبة لصياـ ثبلثة أياـ ُب اغبج ،وسبعة إذا رجع إٔب أىلو .ىل ىذا
الصياـ يكوف متتابعا ،أو متفرقا؟
ج :هبوز متفرقا ،وهبوز متتابعا .اإلنساف أؤب بو أف يتابعو ،حٌب يفرغ منو بسرعة.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ :أحسن اهلل إليكم .خرجنا من اليمن قاصدين العمرة ُب رمضاف ،وقبل
وصولنا للميقات دبسافة ثبلث ساعات ،قلنا :نذىب -أوال -للمدينة فتجاوزنا اؼبيقات بدوف إحراـٍ ،ب
أحرمنا إٔب العمرة من ذي اغبليفة .ىل فعلنا صحيح؟
ج :صحيح إف شاء اهلل ،إذا قصدًب اؼبدينة فميقاتكم ميقات أىل اؼبدينة.
س :إذا نويت العمرة ونويت -أيضا -زيارة أقاريب ُب جدة ،فهل هبوز ٕب ذباوز ميقات أىل قبد ببل
إحراـ ،وأبقى ُب جدة حبلالٍ ،ب أحرـ من مكاين؟
ج :إذا ذباوزت اؼبيقات ،ووصلت إٔب جدة ،وأردت اإلحراـ ،فبل بد أف ترجع إٔب أحد اؼبواقيت إف
كنت من اليمن ،وشق عليك الرجوع ؼبيقات اليمن لبعده ،فَبجع إٔب ميقات أىل الشاـ وىو اعبحفة ،أو
ميقات أىل قبد.
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :من كاف من أىل اليمن بعد أف انتهى من عمرتو ،وأراد أف يعتمر عن أمو
الٍب ٓب تعتمر ،لعدـ القدرة .من أين وبرـ :من مكة ،أـ من التنعيم ،أـ من مكانة؟
ج :األفضل أف وبرـ من أحد اؼبواقيت ،فإذا شق عليو ،أو منع ،فإنو وبرـ من التنعيم .ذكرنا أف تكرار
العمرة غّب مشروع ،لكنو مثل ىؤالء قد يكونوا معذورين؛ ألهنم جاءوا من أماكن بعيد ،وؽبم أقارب ،وٓب
يتيسر ؽبم حج وال عمرة يريدوف أف يعتمروا عنهم ويهدي ألمو ،أو ألبيو وكبوىم ثواب العمرة ،ولو أهنا
عمرة قاصرة.
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س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ رجل جامع امرأتو قبل التحلل األوؿ ،فهل يعيد اغبج من العاـ اؼبقبل،
حٌب ولو كاف ذلك اغبج نفبل؟
ج :نعم حٌب ولو كاف نفبل؛ ألف النفل هبب عليو إسبامو ،لقولو:

      

ليس ىناؾ شيء من العبادات هبب إسبامو ،ولو كاف نفبل إال اغبج والعمرة ،هبب عليو اغبج من قابل -كما
ذكرنا.-
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .أنا شاب اعتمرت قبل سنتْب ،وقد كنت بالغا ،وعند الطواؼ طفت
علي؟ وىل تصح عمرٌب .أفيدونا مأجورين؟
ستة أشواط فقط ،وذلك عبهل مِب ،فماذا ّ

ج ،:يعِب :بقى عليك شوط ،وىذا الشوط ال تتم العمرة إال بو ،فنقوؿ :إنك ٓب تتم عمرتك فبل بد أف

تعيد ىذه العمرة ،ولو كنت قد فعلت شيئا من احملظورات ،وتفدي عن احملظورات بصياـ طبسة عشرة يوما
مثبل ،-أو إطعاـ ثبلثْب مسكينا ،أو كبوه .س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل يشَبط ُب السعي الصعود إٔب الصفا واؼبروة ،أو دبجرد وصولو إٔب
الصفا واؼبروة رجع ،أي :أنو ال يصعد على الصفا واؼبروة .بارؾ اهلل فيك؟
ج :إف صعدىا أفضل ،وإال فبل بد أف يصل إٔب أدىن الصفا ،وإٔب أدىن اؼبروة.
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .ما حكم اغبزاـ الذي يستخدمو احملرـ ؼبسك إحرامو من السقوط ،مع
العلم أف ىذا اغبزاـ فيو ـبيط .بارؾ اهلل فيكم؟
ج:ال بأس بو للحاجة؛ رخص العلماء قديبا ُب لبس ما يسمى بالقمر ،واغبمياف الذي هبعل فيو نفقتو
واؼبنطقة ،وقالوا :إف ىذه اػبياطة ليست خياطة ،يعِب :مقصودة ،إمبا ىي شبيو اػبرازة ،فبل بأس باغبزاـ عند
اغباجة.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا قدـ اؼبسافر إٔب بلدتو ُب هنار رمضاف بعد غيبة طويلة -حوإب سنة-
فوقع بأىلو ،ىل عليو كفارة أـ ال؟ مع العلم أنو كاف مفطرا .أفتونا مأجورين؟
ج :عليو كفارة؛ ألنو إذا قدـ وصل إٔب بلده وجب عليو إمساؾ بقية ذلك النهار ،فإذا وطئ فيو فإنو
قد وطئ ُب هنار يلزمو اإلمساؾ فيو ،ولو أنو سوؼ يقضيو ،فعليو كفارة الوطء كما تقدـ.
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س :أحسن اهلل إل يكم .يقوؿ :إذا دخل شخص ،وفيو أناس يصلوف على جنازة ،وكاف ذلك الرجل
متأخرا عن الصبلة ،فعندما دخل وجد صباعة يصلوف ُب آخر اؼبسجد ،وصباعة يصلوف على اعبنازة .فمع
من يصلي؟
ج :ننصح أف يصلي على اعبنازة؛ ألهنا سوؼ ترفع حٌب وبظى هباٍ ،ب بعد ذلك صبلة الفرض ال
تفوت ،يلقى صباعة آخرين.
س :أحسن اهلل إليك .ىذه سائلة تقوؿ :إهنا امرأة تزوجت مرتاف ،وطلقت وأقببت من كل زوج طفبل،
وىي اآلف على وشك الزواج بثالث ،وزبشى ىذه اؼبرة -أيضا -من عدـ التوفيقٍ ،ب اإلقباب منو فيتفرؽ
أبناؤىا من كل زوج ،فهل هبوز ؽبا أف تأخذ حبوب منع اغبمل ؼبدة سنة ،أو أقل حٌب تتضح األمور ،دوف
علم زوجها .أفتونا مأجورين؟
ج :ال هبوز ذلك إال بإذف من الزوج ،وبتقرير من األطباء بعدـ ضررىا ،وذلك ألف الولد حق من حق
األبوين ليس من حقها وحدىا ،وعليها أف تفعل األسباب الٍب تكوف السبب ُب التأليف بينها وبْب الزوج،
حٌب ال يك ثر طبلقها مرة ثالثة ،لعل ىذا من أسباهبا ،يعِب :غالبا أف وقوع الطبلؽ يكوف من أسباب تصدر
من النساء.
س :أحسن اهلل إليك :ىل هبب ،أو ىل ذبب الصبلة على اؼبرأة النفساء بعد انقطاع الدـ ،أـ ال بد
من انقضاء مدة النفاس .وجزاكم اهلل خّب اعبزاء ؟
ج :إذا انقطع الدـ فإ هنا تصلي ولو بعد الوالدة بيوـ ،أو يومْب؛ ألف اؼبنع إمبا ىو ىذا الدـ ،فإذا توقف
الزمتها الصبلة ،فإذا انقطع الدـ -مثبل -وبقيت سوائل؛ ىذه السوائل -مثبل -فيها شيئا من صفرة ،أو
كدرة ،أو كبو ذلك ،فإهنا ال تصلي حٌب تنقطع مرة ،أو حٌب ال يبقى إال شيء طاىر ،يعِب :ليس ىو شبيو
بالدـ ،وال باغبمرة والصفرة فعند ذلك تصلي.
س :أحسن اهلل إليك .ىذا سائل يقوؿ :أنا سوداين مقيم ُب الرياض منذ سنة ،أخذت عمرة أنا
وزوجٍب وأوالدي ،ولكن بعد االنتهاء من العمرة خرجنا من مكة وٓب نقصر ،ورجعنا للرياض ،واآلف أنوي
علي شيء ،أـ أعذر بالنسياف .وجزاكم اهلل خّبا؟
عمل عمرة أخرى .ىل يكوف ّ
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ج :إذا قصرت ،ولو ُب الرياض كفى ،إذا تذكرًب وقصرًب ُب الطريق ،أو قصرًب ُب أية مكاف فإهنا
تكفي ،فإذا ٓب تقصر حٌب وطئت زوجتك ،فإف عليك فدية ،عليك وعلى زوجتك الٍب ٓب تقصر عن كل
واحد فدية ،الٍب ىي ذبيحة تذبح ُب اغبرـ ،وال يبنعك ذلك من إعادة العمرة ،واألوالد -أيضا -عليهم
فدية إف كانوا ما قصروا ،إذا كانوا يبكنهم التقصّب فقصروا منهم اآلف ،فاألوالد هبوز منهم التقصّب ولو بعد
شهر ،أو بعد أشهر؛ ألهنم ليس عليهم ما يفسد ذلك ،وىو الوطء .
س :أحسن اهلل إليك .ىذا سائل يقوؿُ :ب إحدى السنْب حججت مع أيب ،وقمنا بصيد كميات من
اعبراد ،فهل ىذا من قتل الصيد ،وماذا هبب علينا .مأجورين؟
ج :ذكر العلماء وأكثرىم أف اعبراد من الصيد ،فإذا صادوه ُب داخل اغبرـ ،أو صادوه وىم ؿبرموف،
فبل بد أف يتصدقوا عن كل جرادة سبرة.
س :فضيلة الشيخ :عجوز ال تستطيع الذىاب إٔب اغبج؛ ألهنا إذا ركبت السيارة أغمي عليها ،فهل
هبوز ؽبا أف تكلف من وبج عنها ،وىي على قيد اغبياة؟
ج :نعم يعترب ىذا عذر ،فلها أف توكل من وبج عنها من بلدىا .
س :إذا حاذى اغباج ،أو اؼبعتمر اغبجر األسود ،فهل يستقبلو بوجهو ،أو يكتفي جبعلو عن يساره .
وجزاكم اهلل خّبا؟
ج :يلتفت إليو بوجهو ،ويقبلو بيده ،وإف ٓب يستقبلو بصدره.
س :أحسن اهلل إليكم .ىل اؼبسعى اليوـ لو حكم اؼبسجد من حيث جواز جلوس اغبائض فيو ،أـ ال؟
ج :نعم لو حكم اؼبسجد؛ ألف الزيادة ؽبا حكم اؼبزيد ،فحيث أصبح اآلف بداخل سور اؼبسجد فبل
هبوز للحائض أف تدخل بداخلو ،أما التوسيعات الٍب وراءه فبل بأس أف تدخلو.
س :أحسن اهلل إليكم .كبن شباب لبرج يوما من أياـ األسبوع إٔب اسَباحة ،ونقضي فيها ذلك اليوـ،
وعندما وبْب موعد الصبلة نسمع اؼبؤذف ،ونرى اؼبسجد حبوإب واحد كيلو ،ويقوؿ الذي ىو مسئوؿ :نصلي
ُب االسَباحة ،وليس ُب ذلك شيء .فما حكم فعلنا ىذا ،واؼبسجد نسمع األذاف فيو ،وىل لو ذىبت إٔب
اؼبسجد وتركت اإلخوة ،ىل ُب ذلك شيء .وجزاكم اهلل خّبا ؟
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ج :األؤب أنكم تصلوف ُب اؼبسجد ،ولكن حيث أنو بعيد ،يعِب :مسافة كيلو قد تكوف ،يعِب :فيو
مشقة ،وأنتم عليكم شيء من اؼبشقة ُب ذىابكم صبيعا ،فبل بأس أف تصلوا ُب مكانكم ألجل العذر.
س :زوجة قالت لزوجها :وبرـ علي أخذ شيء منك ،فماذا يَبتب على ذلك إذا أخذت منو شيئا؟
ج :ربرًن اغببلؿ فيو كفارة يبْب؛ من حرـ شيئا من اغببلؿ فعليو كفارة اليمْب ،قاؿ -تعأب:-
ٍ       ب قاؿ:



 

        يعِب :كفارة.

أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتو ُب ميزاف حسناتكم .وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو.
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل على أشرؼ اؼبرسلْب؛ نبينا ؿبمد وعلى ألو وصحبو أصبعْب.
ُب الليلة اؼباضية قرأنا ما يتعلق بفدية احملظورات؛ فدية اغبلق ،أو التقليم مٌب تكوف دما؟ ومٌب تكوف أقل
من الدـ؟ وفدية تغطية الرأس ،وفدية لبس اؼبخيط ،وفدية التطيب ُب بدف ،أو ثوب ،أو كبو ذلك ،وجزاء
الصيد ،وشروط وجوب اعبزاء ُب الصيد  ،وفدية اعبماع ،أو ما يفعل من حصل منو اعبماع قبل التحلل -
قبل التحلل األوؿ ، -أو بعده ،ومٌب يقضي إذا كاف غّب مكلف؟ إذا كاف الذي فعل ذلك غّب مكلف
كالصغّب ،واؼبملوؾ ،وحكم اؼبباشرة دوف الفرج ،وما هبب فيها ،وكذلك ما يفعل ،أو كيف يطوؼ من
أفسد حجو؟ ومٌب يسعى؟
وبي اف إحراـ اؼبرأة ،وما هبب عليها أف تتجنبو من اللباس كالربقع والقفازين ،وكذلك الفدية الٍب فيها
زبيّب كاغبلق ،والتقليم ،وتغطية الرأس ،والطيب ،ولبس اؼبخيط ،أنو ىبّب فيها بْب ثبلثة أشياء ،ومقدار
اإلطعاـ لكل مسكْب ،ومقدار جزاء الصيد ،والفرؽ بْب ما كاف لو مثل ،أو ليس لو مثل ،وكيف ىبّب ُب
جزاء الصيد ،وكذلك فدية التمتع ،وفدية القراف ،وكيف يصوـ إذا ٓب هبد اؽبدي؟ وما يسقط بالنسياف من
فعل احملظورات ،وأين مصرؼ اؽبدي ،واإلطعاـ؟ وأين يفعل الصياـ إذا اختار الصياـ؟
ومقدار الدـ الذي ذكروا أنو هبب على من فعل ؿبظورا ،ومن الذي يقدر جزاء الصيد ،وإذا ٓب وبفظ
فيو شيئا عن الصحابة فكيف العمل؟ وحكم صيد حرـ مكة ،وحكم قطع شجره ،وحشيشو ،وما يستثِب
فيو ،وحكم صيد اؼبدينة ،وقطع شجره وحشيشو -أيضا ، -وما يستثُب من ذلك.
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وكذلك -أيضا -دخوؿ مكة ،ومٌب يستحب؟ ومن أين يدخلها؟ ودخوؿ اؼبسجد اغبراـ من أي
األبواب يدخلو؟ وبياف أنو يدخل من أي باب تيسر لو ال يكلف نفسو ،وماذا يقوؿ إذا رأي البيت؟ وحكم
االضطباع ُب طواؼ القدوـ ،وابتداؤه باغبجر األسود وتقبيلوٍ ،ب اإلشارة إليو عند العذر ،والرمل؛ الرمل
األفقي ُب طواؼ القدوـ ،أو العمرة ،وصبلة ركعتْب خلف اؼبقاـ ،واستسبلـ اغبجر قبل أف ىبرج إٔب
اؼبسعى ،وخروجو إٔب الصفا من باب الصفا ،وقوؿ ما ورد عندما يصعد إٔب الصفا ،وصفة السعي بْب الصفا
واؼبروة كيف يبشي؟ وكيف يسعى؟ ومقدار أشواط السعي؟
وكذلك التحلل إذا كاف متمتعا ،وكيف يتحلل؟ وحكم من ساؽ اؽبدي وأحرـ بعمرة ،وأحرـ متمتعا،
ومٌب يقطع اغبج ،أو اؼبعتمر التلبية؟ .
اؼبتمتع يقطع التلبية إذا أخذ ُب الطواؼ ،واغباج يقطع التلبية إذا أخذ ُب الرمي ،وذلك ألنو شرع ُب
أسباب التحلل ،والتلبية عبلمة على اإلحراـ ،فشروعو ُب أسباب التحلل يكوف سببا ُب التوقف عنها .واهلل
أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد ،وعلى آلو وسلم .
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ :قبل عرض األسئلة ،ىذا إعبلف عن بعض احملاضرات ُب مسجد
الكائن بشربا ،وىي عبارة عن توجيهات تربوية ،واإلعبلف موجود على أرفف اؼبصاحف .الرجاء من األخوة
أخذه ،وتوزيعو ُب اؼبساجد.
ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :كب بكم ُب اهلل ،أما بعدُ :ب التوكيل ُب رمي اعبمار إذا كاف اغباج غّب
قادر بنفسو .ىل يشَبط أف يكوف اؼبوكل حاجا؟
ج :ىكذا اشَبطوا أنو ال بد أف يكوف الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرموف عن أنفسهم ،فبل يوكل
غّبه.
س :ىذا يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .ىناؾ من يضع الطيب على اغبجر األسود ،فهل إذا علق الطيب
علي شيء؟
بيدي وأنا ؿبرـ ّ

ج :ىذا من اػبطأ تطييب اغبجر األسود صحيح أنو ال هبوز ذلك؛ ألنو يسبب أف كثّبا من احملرمْب

يتلطخوف هبذا الطيب ،ومع ذلك إذا قدر أنو جعل على اغبجر األسود ،أو على الركن اليماين طيب ،ومسو
أحد وىو ال يدري ،فهو ال فدية عليو ،ولكن يبسح يده إذا علم ذلك ،ولو أف يبسحها بسَبة الكعبة.
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س :أحسن اهلل إليك .ىذا يقوؿ :بالنسبة لصياـ ثبلثة أياـ ُب اغبج ،وسبعة إذا رجع إٔب أىلو .ىل ىذا
الصياـ يكوف متتابعا ،أو متفرقا؟
ج :هبوز متفرقا ،وهبوز متتابعا .اإلنساف أؤب بو أف يتابعو ،حٌب يفرغ منو بسرعة.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ :أحسن اهلل إليكم .خرجنا من اليمن قاصدين العمرة ُب رمضاف ،وقبل
وصولنا للميقات دبسافة ثبلث ساعات ،قلنا :نذىب -أوال -للمدينة فتجاوزنا اؼبيقات بدوف إحراـٍ ،ب
أحرمنا إٔب العمرة من ذي اغبليفة .ىل فعلنا صحيح؟
ج :صحيح إف شاء اهلل ،إذا قصدًب اؼبدينة فميقاتكم ميقات أىل اؼبدينة.
س :إذا نويت العمرة ونويت -أيضا -زيارة أقاريب ُب جدة ،فهل هبوز ٕب ذباوز ميقات أىل قبد ببل
إحراـ ،وأبقى ُب جدة حبلالٍ ،ب أحرـ من مكاين؟
ج :إذا ذباوزت اؼبيقات ،ووصلت إٔب جدة ،وأردت اإلحراـ ،فبل بد أف ترجع إٔب أحد اؼبواقيت إف
كنت من اليمن ،وشق عليك الرجوع ؼبيقات اليمن لبعده ،فَبجع إٔب ميقات أىل الشاـ وىو اعبحفة ،أو
ميقات أىل قبد.
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :من كاف من أىل اليمن بعد أف انتهى من عمرتو ،وأراد أف يعتمر عن أمو
الٍب ٓب تعتمر ،لعدـ القدرة .من أين وبرـ :من مكة ،أـ من التنعيم ،أـ من مكانة؟
ج :األفضل أف وبرـ من أحد اؼبواقيت ،فإذا شق عليو ،أو منع ،فإنو وبرـ من التنعيم .ذكرنا أف تكرار
العمرة غّب مشروع ،لكنو مثل ىؤالء قد يكونوا معذورين؛ ألهنم جاءوا من أماكن بعيد ،وؽبم أقارب ،وٓب
يتيسر ؽبم حج وال عم رة يريدوف أف يعتمروا عنهم ويهدي ألمو ،أو ألبيو وكبوىم ثواب العمرة ،ولو أهنا
عمرة قاصرة.
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ رجل جامع امرأتو قبل التحلل األوؿ ،فهل يعيد اغبج من العاـ اؼبقبل،
حٌب ولو كاف ذلك اغبج نفبل؟
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ج :نعم حٌب ولو كاف نفبل؛ ألف النفل هبب عليو إسبامو ،لقولو:

      

ليس ىناؾ شيء من العبادات هبب إسبامو ،ولو كاف نفبل إال اغبج والعمرة ،هبب عليو اغبج من قابل -كما
ذكرنا.-
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .أنا شاب اعتمرت قبل سنتْب ،وقد كنت بالغا ،وعند الطواؼ طفت
علي؟ وىل تصح عمرٌب .أفيدونا مأجورين؟
ستة أشواط فقط ،وذلك عبهل مِب ،فماذا ّ

ج ،:يعِب :بقى عليك شوط ،وىذا الشوط ال تتم العمرة إال بو ،فنقوؿ :إنك ٓب تتم عمرتك فبل بد أف

تعيد ىذه العمرة ،ولو كنت قد فعلت شيئا من احملظورات ،وتفدي عن احملظورات بصياـ طبسة عشرة يوما
مثبل ،-أو إطعاـ ثبلثْب مسكينا ،أو كبوه .س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل يشَبط ُب السعي الصعود إٔب الصفا واؼبروة ،أو دبجرد وصولو إٔب
الصفا واؼبروة رجع ،أي :أنو ال يصعد على الصفا واؼبروة .بارؾ اهلل فيك؟
ج :إف صعدىا أفضل ،وإال فبل بد أف يصل إٔب أدىن الصفا ،وإٔب أدىن اؼبروة.
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .ما حكم اغبزاـ الذي يستخدمو احملرـ ؼبسك إحرامو من السقوط ،مع
العلم أف ىذا اغبزاـ فيو ـبيط .بارؾ اهلل فيكم؟
ج:ال بأس بو للحاجة؛ رخص العلماء قديبا ُب لبس ما يسمى بالقمر ،واغبمياف الذي هبعل فيو نفقتو
واؼبنطقة ،وقالوا :إف ىذه اػب ياطة ليست خياطة ،يعِب :مقصودة ،إمبا ىي شبيو اػبرازة ،فبل بأس باغبزاـ عند
اغباجة.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا قدـ اؼبسافر إٔب بلدتو ُب هنار رمضاف بعد غيبة طويلة -حوإب سنة-
فوقع بأىلو ،ىل عليو كفارة أـ ال؟ مع العلم أنو كاف مفطرا .أفتونا مأجورين؟
ج :علي و كفارة؛ ألنو إذا قدـ وصل إٔب بلده وجب عليو إمساؾ بقية ذلك النهار ،فإذا وطئ فيو فإنو
قد وطئ ُب هنار يلزمو اإلمساؾ فيو ،ولو أنو سوؼ يقضيو ،فعليو كفارة الوطء كما تقدـ.
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س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا دخل شخص ،وفيو أناس يصلوف على جنازة ،وكاف ذلك الرجل
متأخرا ع ن الصبلة ،فعندما دخل وجد صباعة يصلوف ُب آخر اؼبسجد ،وصباعة يصلوف على اعبنازة .فمع
من يصلي؟
ج :ننصح أف يصلي على اعبنازة؛ ألهنا سوؼ ترفع حٌب وبظى هباٍ ،ب بعد ذلك صبلة الفرض ال
تفوت ،يلقى صباعة آخرين.
س :أحسن اهلل إليك .ىذه سائلة تقوؿ :إهنا امرأة تزوجت مرتاف ،وطلقت وأقببت من كل زوج طفبل،
وىي اآلف على وشك الزواج بثالث ،وزبشى ىذه اؼبرة -أيضا -من عدـ التوفيقٍ ،ب اإلقباب منو فيتفرؽ
أبناؤىا من كل زوج ،فهل هبوز ؽبا أف تأخذ حبوب منع اغبمل ؼبدة سنة ،أو أقل حٌب تتضح األمور ،دوف
علم زوجها .أفتونا مأجورين؟
ج :ال هبوز ذلك إال بإذف من الزوج ،وبتقرير من األطباء بعدـ ضررىا ،وذلك ألف الولد حق من حق
األبوين ليس من حقها وحدىا ،وعليها أف تفعل األسباب الٍب تكوف السبب ُب التأليف بينها وبْب الزوج،
حٌب ال يكثر طبلقها مرة ثالثة ،لعل ىذا من أسباهبا ،يعِب :غالبا أف وقوع الطبلؽ يكوف من أسباب تصدر
من النساء.
س :أحسن اهلل إليك :ىل هبب ،أو ىل ذبب الصبلة على اؼبرأة النفساء بعد انقطاع الدـ ،أـ ال بد
من انقضاء مدة النفاس .وجزاكم اهلل خّب اعبزاء ؟
ج :إذا انقطع الدـ فإهنا تصلي ولو بعد الوالدة بيوـ ،أو يومْب؛ ألف اؼبنع إمبا ىو ىذا الدـ ،فإذا توقف
الزمتها الصبلة ،فإذا انقطع الدـ -مثبل -وبقيت سوائل؛ ىذه السوائل -مثبل -فيها شيئا من صفرة ،أو
كدرة ،أو كبو ذلك ،فإهنا ال تصلي حٌب تنقطع مرة ،أو حٌب ال يبقى إال شيء طاىر ،يعِب :ليس ىو شبيو
بالدـ ،وال باغبمرة والصفرة فعند ذلك تصلي.
س :أحسن اهلل إليك .ىذا سائل يقوؿ :أنا سوداين مقيم ُب الرياض منذ سنة ،أخذت عمرة أنا
وزوجٍب وأوالدي ،ولكن بعد االنتهاء من العمرة خرجنا من مكة وٓب نقصر ،ورجعنا للرياض ،واآلف أنوي
علي شيء ،أـ أعذر بالنسياف .وجزاكم اهلل خّبا؟
عمل عمرة أخرى .ىل يكوف ّ
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ج :إذا قصرت ،ولو ُب الرياض كفى ،إذا تذكرًب وقصرًب ُب الطريق ،أو قصرًب ُب أية مكاف فإهنا
تكفي ،فإذا ٓب تقصر حٌب وطئت زوجتك ،فإف عليك فدية ،عليك وعلى زوجتك الٍب ٓب تقصر عن كل
واحد فدية ،الٍب ىي ذبيحة تذبح ُب اغبرـ ،وال يبنعك ذلك من إعادة العمرة ،واألوالد -أيضا -عليهم
فدية إف كانوا ما قصروا ،إذا كانوا يبكنهم التقصّب فقصروا منهم اآلف ،فاألوالد هبوز منهم التقصّب ولو بعد
شهر ،أو بعد أشهر؛ ألهنم ليس عليهم ما يفسد ذلك ،وىو الوطء .
س :أحسن اهلل إليك .ىذا سائل يقوؿُ :ب إحدى السنْب حججت مع أيب ،وقمنا بصيد كميات من
اعبراد ،فهل ىذا من قتل الصيد ،وماذا هبب علينا .مأجورين؟
ج :ذكر العلماء وأكثرىم أف اعبراد من الصيد ،فإذا صادوه ُب داخل اغبرـ ،أو صادوه وىم ؿبرموف،
فبل بد أف يتصدقوا عن كل جرادة سبرة.
س :فضيلة الشيخ :عجوز ال تستطيع الذىاب إٔب اغبج؛ ألهنا إذا ركبت السيارة أغمي عليها ،فهل
هبوز ؽبا أف تكلف من وبج عنها ،وىي على قيد اغبياة؟
ج :نعم يعترب ىذا عذر ،فلها أف توكل من وبج عنها من بلدىا .
س :إذا حاذى اغباج ،أو اؼبعتمر اغبجر األسود ،فهل يستقبلو بوجهو ،أو يكتفي جبعلو عن يساره .
وجزاكم اهلل خّبا؟
ج :يلتفت إليو بوجهو ،ويقبلو بيده ،وإف ٓب يستقبلو بصدره.
س :أحسن اهلل إليكم .ىل اؼبسعى اليوـ لو حكم اؼبسجد من حيث جواز جلوس اغبائض فيو ،أـ ال؟
ج :نعم لو حكم اؼبسجد؛ ألف الزيادة ؽبا حكم اؼبزيد ،فحيث أصبح اآلف بداخل سور اؼبسجد فبل
هبوز للحائض أف تدخل بداخلو ،أما التوسيعات الٍب وراءه فبل بأس أف تدخلو.
س :أحسن اهلل إليكم .كبن شباب لبرج يوما من أياـ األسبوع إٔب اسَباحة ،ونقضي فيها ذلك اليوـ،
وعندما وبْب موعد الصبلة نسمع اؼبؤذف ،ونرى اؼبسجد حبوإب واحد كيلو ،ويقوؿ الذي ىو مسئوؿ :نصلي
ُب االسَباحة ،وليس ُب ذلك شيء .فما حكم فعلنا ىذا ،واؼبسجد نسمع األذاف فيو ،وىل لو ذىبت إٔب
اؼبسجد وتركت اإلخوة ،ىل ُب ذلك شيء .وجزاكم اهلل خّبا ؟
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ج :األؤب أنكم تصلوف ُب اؼبسجد ،ولكن حيث أنو بعيد ،يعِب :مسافة كيلو قد تكوف ،يعِب :فيو
مشقة ،وأنتم عليكم شيء من اؼبشقة ُب ذىابكم صبيعا ،فبل بأس أف تصلوا ُب مكانكم ألجل العذر.
س :زوجة قالت لزوجها :وبرـ علي أخذ شيء منك ،فماذا يَبتب على ذلك إذا أخذت منو شيئا؟
ج :ربرًن اغببلؿ فيو كفارة يبْب؛ من حرـ شيئا من اغببلؿ فعليو كفارة اليمْب ،قاؿ -تعأب:-
ٍ       ب قاؿ:



 

        يعِب :كفارة.

أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتو ُب ميزاف حسناتكم .وصلى اهلل على نبينا ؿبمد.
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل على أشرؼ اؼبرسلْب؛ نبينا ؿبمد وعلى ألو وصحبو أصبعْب.
ُب الليلة اؼباضية قرأنا ما يتعلق بفدية احملظورات؛ فدية اغبلق ،أو التقليم مٌب تكوف دما؟ ومٌب تكوف أقل
من الدـ؟ وفدية تغطية الرأس ،وفدية لبس اؼبخيط ،وفدية التطيب ُب بدف ،أو ثوب ،أو كبو ذلك ،وجزاء
الصيد ،وشروط وجوب اعبزاء ُب الصيد ،وفدية اعبماع ،أو ما يفعل من حصل منو اعبماع قبل التحلل -
قبل التحلل األوؿ ،-أو بعده ،ومٌب يقضي إذا كاف غّب مكلف؟ إذا كاف الذي فعل ذلك غّب مكلف
كالصغّب ،واؼبملوؾ ،وحكم اؼبباشرة دوف الفرج ،وما هبب فيها ،وكذلك ما يفعل ،أو كيف يطوؼ من
أفسد حجو؟ ومٌب يسعى؟
وبياف إحراـ اؼبرأة ،وما هبب عليها أف تتجنبو من اللباس كالربقع والقفازين ،وكذلك الفدية الٍب فيها
زبيّب كاغبلق ،والتقليم ،وتغطية الرأس ،والطيب ،ولبس اؼبخيط ،أنو ىبّب فيها بْب ثبلثة أشياء ،ومقدار
اإلطعاـ لكل مسكْب ،ومقدار جزاء الصيد ،والفرؽ بْب ما كاف لو مثل ،أو ليس لو مثل ،وكيف ىبّب ُب
جزاء الصيد ،وكذلك فدية التمتع ،وفدية القراف ،وكيف يصوـ إذا ٓب هبد اؽبدي؟ وما يسقط بالنسياف من
فعل احملظورات ،وأين مصرؼ اؽبدي ،واإلطعاـ؟ وأين يفعل الصياـ إذا اختار الصياـ؟
ومقدار الدـ الذي ذكروا أنو هبب على من فعل ؿبظورا ،ومن الذي يقدر جزاء الصيد ،وإذا ٓب وبفظ
فيو شيئا عن الصحابة فكيف العمل؟ وحكم صيد حرـ مكة ،وحكم قطع شجره ،وحشيشو ،وما يستثِب
فيو ،وحكم صيد اؼبدينة ،وقطع شجره وحشيشو -أيضا ، -وما يستثُب من ذلك.
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وكذلك -أيضا -دخوؿ مكة ،ومٌب يستحب؟ ومن أين يدخلها؟ ودخوؿ اؼبسجد اغبراـ من أي
األبواب يدخلو؟ وبياف أنو يدخل من أي باب تيسر لو ال يكلف نفسو ،وماذا يقوؿ إذا رأي البيت؟ وحكم
االضطباع ُب طواؼ القدوـ ،وابتداؤه باغبجر األسود وتقبيلوٍ ،ب اإلشارة إليو عند العذر ،والرمل؛ الرمل
األفقي ُب طواؼ القدوـ ،أو العمرة ،وصبلة ركعتْب خلف اؼبقاـ ،واستسبلـ اغبجر قبل أف ىبرج إٔب
اؼبسعى ،وخروجو إٔب الصفا من باب الصفا ،وقوؿ ما ورد عندما يصعد إٔب الصفا ،وصفة السعي بْب الصفا
واؼبروة كيف يبشي؟ وكيف يسعى؟ ومقدار أشواط السعي؟
وكذلك التحلل إذا كاف متمتعا ،وكيف يتحلل؟ وحكم من ساؽ اؽبدي وأحرـ بعمرة ،وأحرـ متمتعا،
ومٌب يقطع اغبج ،أو اؼبعتمر التلبية؟ .
صفة الحج والعمرة
واآلف نقرأ فيما بعد ذلك.

ِ
 اغبمد اهلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى ألو وصحبو أصبعْب .قَ َاؿ َ-رضبَوُ
اللوُ تَػ َع َأب : -فصل ُب صفة اغبج والعمرة :يسن حملل دبكة اإلحراـ باغبج يوـ الَبوية واؼببيت دبُب ،فإذا
اطلعت الشمس سار إٔب عرفة ،وكلها موقف إال بطن ُعَرنة ،وصبع فيها بْب الظهر والعصر تقديبا ،وأكثر
الدعاء فبا ورد ،ووقت الوقوؼ من فجر عرفة إٔب فجر النحرٍ ،ب يدفع بعد الغروب إٔب مزدلفة بسكينة،

وهبمع فيها بْب العشاءين تأخّبا ،ويبيت هبا .فإذا صلى الصبح أتى اؼبشعر اغبراـ فرقاه ،ووقف عنده ،وضبد
اهلل وكرب

وقرأ :

     اآليتْب ،ويدعو حٌب يسفرٍ ،ب يدفع إٔب مُب.

فإذا بلغ ُؿبسرا أسرع رمية حجر ،وأخذ حصى اعبمار سبعْب أكرب من اغبمص ،ودوف البندؽ ،فّبمي

صبرة العقبة وحدىا بسبع ،يرفع يبناه حٌب يرى بياض إبطو ،ويكرب مع كل حصاةٍ ،ب ينحر ووبلق ،أو يقصر
من صبيع شعره واؼبرأة قدر أمبلةٍ ،ب قد حل لو كل شيء إال النساءٍ ،ب يفيض إٔب مكة فيطوؼ طواؼ
الزيارة الذي ىو ركنٍ ،ب يسعى إف ٓب يكن سعى ،وقد حل لو كل شيء ،وسن أف يشرب من زمزـ ؼبا أحب
ويتضلّع منو ،ويدعو دبا وردٍ ،ب يرجع فيبيت دبُب ثبلث لياؿ ،ويرمي اعبمار ُب كل يوـ من أياـ التشريق بعد
الزواؿ ،وقبل الصبلة.
341

أخصر المختصرات
ومن تعجل ُب يومْب إف ٓب ىبرج قبل الغروب لزمو اؼببيت والرمي من الغد ،وطواؼ الوداع واجب
يفعلوٍ ،ب يقف ُب اؼبلتزـ داعيا دبا ورد ،وتدعو اغبائض والنفساء على باب اؼبسجد ،وسن زيارة قرب النيب



وقربي صاحبيو ،وصفة الع مرة أف وبرـ هبا من باغبرـ من أدىن اغبل ،وغّبه من دويرة أىلو إف كاف من دوف
ميقاتو ،وإال فمنوٍ ،ب يطوؼ ويسعى ويقصر .فصل
ىكذا صفة الحج مع االختصار.
ىكذا صفة اغبج مع االختصار ،وذلك ألف اغبجاج -عادة -يأتوفٍ ،ب ينزلوف باألبطح ،وكاف األبطح
وما حولو ُ-ب تلك األزمنة -كاف فيو متسع ،وٓب سبتد إليو اؼبباين ،فكاف اغبجاج ينزلوف ىناؾ.
إذا جاءوا -مثبلُ -ب اليوـ الرابع ،أو ُب اليوـ اػبامس ،أهنوا عمرهتم إذا كانوا متمتعْب ،وبنوا ؽبم خياما،
أو استظلوا ربت الشجر ،وأقاموا ىناؾ إٔب اليوـ الثامن؛ ويسمى يوـ الَبوية ،فإذا كاف يوـ الَبوية أحرموا
باغبج .
ؼباذا ظبي يوـ الَبوية ؟ ألهنم يرتووف فيو من اؼبياه ،أي :أهنم يبلئوف ما معهم من القرب ،واؼبزادات الٍب
هبيئوف هبا من ببلدىم ،يبلئوهنا من اؼباء ،حيث ال يوجد ُب تلك األزمنة اؼباء ،ال ُب مُب ،وال ُب مزدلفة ،وال
ُب عرفة ،يعِب :غالبا ،فسموه يوـ الَبوية.
وفيو يبكن ُب القرف الثاين ،أو الثالث وجدت اؼبياه ،يعِب :بعمليات كاف ؽبا تأثّب ،يعِب :احتيج فيها إٔب
أتعاب ،وإٔب مشقة إٔب أف أوصل اؼباء إٔب تلك األماكن ،أو ضمن جداوؿ يسّب معها ،ويكوف فيها فتحات
إٔب أف يبر باؼبشاعر كلها؛ يبر دبُب ،ويبر دبزدلفة ،ويبر بعرفة .ىذا ُب القدًن.
ٍب ُب عهد اغبكومة ،يعِب :اعتنت باؼبياه ُب تلك األماكن ،وأمنتها ُب أياـ اؼبناسك ،وأياـ اؼبشاعر
بواسطة اؼبواسّب الٍب امتدت ،وصارت ُب كل األماكن ،واغبمد هلل.
ُب يوـ الَبوية الذين كانوا قد ربللوا ،وبرموف باغبج ،والذين بقوا على إحرامهم ،يعِب :الذين ما ربللوا،
يعِب :كاؼبفرد والقارف إذا كانوا نازلْب باألبطح يتوجهوف مع اغبجاج إٔب مُب.
ُب تلك األزمنة كانت مُب خالية ليس فيها أحد إال يوـ الَبوية وما بعده ،أما ُب ىذه األزمنة فاؼبشاىد
أف األبطح وما حولو ٓب يبق فيو مساكن للحجاج؛ امتدت اؼبباين والعمارات إٔب أف وصلت إٔب مُب ،أو
ذباوزت مُب من اعبهات األخرى ،إال أنو منع من البناء ُب اؼبشاعر.
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فهذه األماكن أصبحت فبلوكة ،أصبح اغبجاج الذين يأتوف حٌب ولو بأوؿ الشهر يستقروف ُب مُب ُب
ـبيمات ؽبم يبنوهنا حْب يأتوا من حْب يأتوا من أوؿ الشهر ،أو من اليوـ الثاين ،أو الرابع ،أو اػبامس ،أو
حٌب الذين يأتوف ُب اليوـ السابع ،أو الثامن يأتوف إٔب مُب ،ويستقروف فيها ىذه األياـ كلها.
فعلى ىذا ال يكوف ليوـ الَبوية ميزة على األياـ الٍب قبلو ؼبن كاف مفردا ،أو قارنا ،وأما من كاف متمتعا
فإنو وبرـ من مُب ،بدؿ ما كاف وبرموف من األبطح ،وبرموف من مُب؛ ألهنم ُب مُب مستقرين .
بعض العلماء قاؿ :يستحب أف وبرـ ربت اؼبيزاب ،يعِب :ميزاب الكعبة ،ولكن الصواب أنو ال حاجة
إٔب ذلك ،وأف ىذا ٓب يرد ،وأف فيو مشقة على الناس .اؼبيزاب ال يتسع مثبل إال لواحد ،أو اثنْب ،فكيف
يكلف مئات األلوؼ أف يذىبوا إٔب ربت اؼبيزاب ،فيحرموا منو ،والصحابة أحرموا من رحاؽبم ،ومن أمكاهنم
الٍب كانوا فيهاٍ ،ب ذكروا أنو عند ىذا اإلحراـ يفعل مثلما فعلو عند اؼبيقات ،أي :إذا تيسر لو اغتسل،
وتنظف ،وتتطيب ،وأخذ من شعر شاربو ،ومن أظفاره إذا خاؼ أهنا تطوؿ ،وتؤذيو ،وقد ذكرنا أف ىذا
التنظف يفعل عند اغباجة ،إذا كانت أظافره طويلة ،وىكذا شعر شاربو ،أو عانتو فإنو يتعهدىا عند اإلحراـ
.
وذكرنا أف اإلحراـ ُب تلك األزمنة تطوؿ مدتو فيخشى أف تطوؿ ىذه األشعار ،أو ىذه األظفار
فتؤذيو ،وأما ُب األزمنة فإف مدة اإلحراـ ال تطوؿ بالعمرة ،إمبا ىو نصف يوـ ،أو كبوه ،فإذا ٓب تكن طويلة
فبل حاجة إٔب تعهدىا ،ويقاؿ كذلك عند اإلحراـ باغبج ،وال شك أنو يستحب االغتساؿ؛ ألنو من باب
النظافة.
وقد تقدـ ُب األغساؿ اؼبستحبة ُب كتاب "الغسل" أنو يسن االغتساؿ عند األعماؿ الصاغبة؛ فقالوا:
يسن االغتساؿ عند اؼبيقات ،واالغتساؿ عند دخوؿ مكة ،واالغتساؿ عند إرادة الطواؼ بالبيت،
واالغتساؿ عند اإلحراـ باغبج  ،واالغتساؿ عند الوقوؼ بعرفة ،أي :عند دخوؿ الوقت ،واالغتساؿ
للوقوؼ دبزدلفة ،واالغتساؿ لدخوؿ مُب ،واالغتساؿ لرمي اعبمار ،واالغتساؿ لطواؼ اإلفاضة ،وكبو ذلك،
كما تقدـ ُب باب الغسل .
وقد عرفنا أف اغبكمة ُب االغتساؿ إمبا ىي النظافة؛ فإذا كاف البدف نظيفا ،واإلنساف حديث عهد
بنظافة فبل حاجة إٔب ىذه االغتساالت ،يبكن أهنم يستحبوهنا؛ ألهنم ُب ذلك الوقت ُب شدة حر ال توجد
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معهم مكيفات وال مراوح كهربائية ،فيشق عليهم الوقوؼ ُب شدة الشمس ،فيحتاجوف إٔب أف يغتسلوا
ليخففوا اغبرارة عليهم ،فهذا ىو السبب.
يعِب :تلك األماكن كانت شديدة اغبر :مُب ،مزدلفة ،وعرفة ،اغبر فيها شديد ،والشمس حارة إذا كاف
للمشعر.
ُب وقت الصيف ،أو حٌب ُب وقت الشتاء ،فلذلك أكثروا من ذكر األغساؿ اؼبستحبة ُ

واغباصل أهنم وبرموف ُب يوـ الَبوية ،فإحرامهم عند اؼبيقات ،قبل اإلحراـ يصلي ركعتْب إذا ٓب يكن ُب

وقت هني ،وينوي هبا سنة وضوء ،أو سنة اغتساؿ ،وكبو ذلك ،يسن أف وبرموا ُب الضحى ،حٌب تأٌب
عليهم الصلوات اػبمس ُب مُب ،وىم ؿبرموف.
مبيتهم دبُب ليلة عرفة ،اختلف ُب حكمة ،والصحيح أنو مستحب ومؤكد ،وذىب بعض العلماء إٔب أنو
ركن ،وقالوا :إف النيب



وصحابتو باتوا دبُب ليلة عرفة ،توجهوا إٔب مُب كلهم من األبطح ،ونزلوا دبُب كل

اغبجاج الذين معهم ،وناموا دبُب حٌب طلعت الشمس ُب اليوـ التاسعٍ ،ب توجهوا إٔب عرفة وىو  كاف
يقوؿ ؽبم  :خذوا عِب مناسككم  يعلمهم ذلك دائما  ،خذوا عِب مناسككم  وال شك أف
ىذا دليل على أف أفعالو الٍب فعلها أهنا من مشاعر اغبج ،فلذلك قاؿ بعض العلماء :إنو من األركاف ال يتم
اغبج إال بو.
والقوؿ الثاين :أنو من الواجبات الٍب ذبرب بدـ؛ من ترؾ اؼببيت دبُب يوـ الَبوية ،وليلة عرفة ،فعليو دـ؛
ألنو ترؾ واجبا.
والقوؿ الثالث :أنو من السنن اؼبؤكدة ،والذين جعلوه من السنن؛ كما ىو اؼبشهور عند أضبد حيث ٓب
يذكر ُب األركاف ،وال ُب الواجبات ،بل جعلوه من السنن ،كأهنم استدلوا بقولو   اغبج عرفة؛ من فاتو
الوقوؼ بعرفة فاتو اغبج



واستدلوا -أيضا -حبديث عروة بن مضرس الذي قاؿ فيو النيب

 

من

شهد صبلتنا ىذه -يعِب دبزدلفة ،-ووقف معنا حٌب ندفع ،وكاف قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعةً من ليل،
أو هنار فقد ًب حجة ،وقضى تفثو  وىو حديث مشهور صحيح ،لكن لعلو ؼبا ٓب يذكر اؼببيت دبُب أراد

أف ىذا شيء معهود ،وشيء معروؼ مشهور.
ومع آكديتو واػببلؼ فيو نرى كثّبا يتساىلوف ُب ىذه الليلة ،أو ُب ىذا اليوـ -يوـ الثامن،-
وباألخص اؼبطوفوف؛ نشاىد أهنم يأخذوف حجاجهم من مساكنهم دبكة ُب اليوـ الثامن ،ويتوجهوف هبم إٔب
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عرفة ،ويستقروف بعرفة اليوـ الثامن ،وليلة التاسع ،واليوـ التاسع إٔب أف تغرب الشمس ُب اليوـ التاسعٍ ،ب
يذىبوف هبم إٔب مُب ،وىذا تساىل؛ يعِب :ترؾ ىذا الركن ،أو ىذا الواجب ،أو ىذه السنة اؼبؤكدة الٍب ىي
اإلقامة دبُب ُب ذلك اليوـ.
ننتبو إٔب أنو من آكد السنن إذا قلنا :إنو سنة ،أو إنو من الواجبات -كما ظبعنا -فاؼببيت دبُب يوـ
الَبوية ،مؤكد -كما ظبعنا.-
اإلقامة ُب مُب؛ يقيموف فيها ،وىم ؿبرموف .األعماؿ ُب ذلك اليوـ ىي أعماؿ احملرمْب؛ يكثروف من
التلبية؛ ألهنم ؿبرموف باغبج ،وكذاؾ -أيضا -يصلوف فيها قصرا ،الرباعية يقصروهنا ركعتْب؛ ألهنم على أىبة
السفر ،وال هبمعوف ،بل يصلوف كل صبلة ُب وقتها ،يأتوف دبا أمروا بو من شعائر اغبج.
فمن ذلك :التلبية بعد كل صبلة عندما ينتهوف من أي صبلة يرفعوف أصواهتم بالتلبية.
ومن ذلك -أيضا -كثرة الذكر ،وكثرة الدعاء؛ ألهنم قد تلبثوا هبذا اإلحراـ الذي ىو عمل من أعماؽبم
الذي جاءوا بو ،فلذلك يكثروف من التلبية ،ومن الدعاء ،ومن الذكر.
مٌب يذىبوف إٔب عرفة؟ إذا طلعت الشمس صبح يوـ عرفة -اليوـ التاسع -توجهوا إٔب عرفة ،وُب
طريقهم -أيضا -يذكروف اهلل -تعأب ،-ويلبوف ،يقفوف بعرفة ،وكل عرفة موقف إال بطن ُعرنة ،وعرفة واسعة

جدا ،يبكن أهنا سبتد ُب جهة الشماؿ كبو أربع كيلو عن اعببل الذي ىو جبل الرضبة ،ومن اعبهة اعبنوبية
كبو اثنْب كيلو ،أو ثبلث ،ومن اعبهة الغربية كبو ثبلث كيلو فتكوف فبتدة ،وشرؽ اعببل -أيضا -قد يكوف
إٔب اعبباؿ الطويلة.
واختلف ُب َمبِرة ،ىل ىي من عرفة أـ ال؟ فأكثر العلماء يقولوف :إهنا ليست من عرفة ،وذلك ألهنا
اختصت باسم ،أهنا اظبهاَ :مبِرة.
والقوؿ الثاين :ولعلو األرجح أهنا من عرفة ،أهنا جزء من أجزاء عرفة ،وقد ورد ما يدؿ على ذلك؛ فمن
ذلك قولو ُب حديث جابر الطويل ،يقوؿ :فلما طلعت الشمس سار إٔب عرفة ،حٌب أتى عرفة فوجد القبة،
وقد بنيت بنمرة كلمة :أتى عرفة ،يعِب :دخل حدود عرفة ،وال شك أف ىذا دليل على أنو وصل إليها،
وتكوف القبة فيها ،وُب جزء من أجزائها يقاؿ لو :مبرة.
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وُب حديث -أيضا -مشهور يقولوف فيو :إنو وقف بنمرة ،أو نزؿ بنمرة ،وىو اؼبوقف الذي يقف فيو،
أو ينزؿ فيو اإلماـ ُب عرفة ُب حديث صحيح مروي ُب السنن وُب اؼبسند ،وغّبىا ،ويدؿ على أهنا من عرفة
استثناء بطن مبرة ُب قولو   عرفة كلها موقف إال بطن عرنة . 
فعرنة -أيضا -من عرفة إال ما كاف من البطن ،يعِب :ؾبرى الوادي ،فإنو ليس من عرفة ،يعِب :ال يوقف
فيو .وُب حديث آخر أنو قاؿ  :عرفة كلها موقف ،وارفعوا عن بطن ُعرنة  يعِب:وارتفعوا عنو ،فعرنة

فبتدة غربًا ،فهي وراء مبرة الٍب فيها اؼبسجد اؼبشهور -مسجد مبرة ،-فنمرة بْب عرفة وعُرنة؛ فقولو:
ارفعوا عن بطن عرنة  وٓب يقل :ارفعوا عن مبرة إمبا استثُب بطن عرنة ،فهو دليل على أف عرفة واسعة ،وأف



من صبلتها مبرة ،ويستث ُب فقط البطن يعِب :الوادي؛ الوادي الذي ىو منخفض اآلف ىذا ىو الذي ال يوقف
فيو ،وأما ما وراءه ،ولو مسّبة كيلو ،أو كبوه ُب جهة مكة ،وكذلك ُب اعبهات األخرى ،فإنو موقف.
كثّبا ،يعِب :اغبدود الٍب قد حددت ُب ىذه األزمنة فيها شيء من التضييق ،وقد
الناس يتضايقوف ً
ُح ددت من جهة اعبنوب ،ومن جهة الغرب ،ومن جهة الشماؿ والشرؽ ،فصار فيها شيء من الضيق،
وجعلوىا من باب االحتياط  ،فيأٌب الناس مبكرين ،يعِب :قبل عرفة خبمسة أياـ ،أو بعشرةٍ ،ب يتوازعوف ُب

تلك البقعة الٍب ىي داخل اغبدود ،ويبقى بقية الناس ليس ؽبم أماكن فنقوؿ :إف عرفة واسعة ،وإمبا ٓب هبد
ُب داخل اغبدود وقف ولو بعد اغبدود كما يقولوف ذلك ُب مُب ،يقفوف وراء اغبدود وال حرج عليهم؛ ألف
عرفة واسعة ،وألف ىذه اغبدود جعلت من باب االحتياط.
وألهنم معذوروف حيث ٓب هبدوا مكانا ،فلذلك يرخص ؽبم وال يشددوا على أنفسهم ،وال يكلفوا
أنفسهم بالدخوؿ ُب داخل اغبدود مع عدـ اغبصوؿ على أماكن متسعة ؽبم ،فقط ال يسكنوف ُب الوادي
اؼبنخفض .فأما ما حولو فبل حرج ُب ذلك .
إذا وصلوا إٔب عرفة ،واستقروا فيها ،فإهنم يكثروف من الدعاء ،يكثروف من الذكر ،والدعاء ،والتكبّب،
والتلبية وكبو ذلك ،فإذا دخل وقت الظهر بعد زواؿ الشمس صلوا الظهر والعصر صبعا ،وقصرا ُب وقت
الظهر صبع تقدًن ،وىكذا فعل النيب  صبع ُب وقت الظهر .ؼباذا؟
ليطوؿ وقت الوقوؼ ،وذلك ألنو بعدما صلى قبل أف يصلي خطب خطبة طويلة ،علم الناس فيها
أحكامهم وعلمهم الشرائع ،وبْب ؽبم كثّبا من األحكاـ ،فؤلجل ذلك يسن أف ىبطب إمامهم -
َ
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للمسلمْب ،-وأف يعلمهم األحكاـ الٍب تتعلق باؼبناسك ،وكذلك الٍب تتعلق باألوامر والنواىي فبا قد ىبفى
عليهم ،فإنو -عليو الصبلة والسبلـ -وضع ربا اعباىلية ،قاؿ  :كل ربا ُب اعباىلية ىو موضوع



يعِب :ساقط ووضع دماء اعباىلية ُب خطبتو ،وكذلك حثهم على الكثّب من األحكاـ ،وعلمهم اغببلؿ
واغبراـ
فهكذا تكوف اػبطبة ُب ذلكٍ ،ب بعد ذلك وقف على بعّبه -على ناقتو القصواء ،-واستمر واقفا
عليها حٌب غربت الشمس ،وىو رافعا يديو يدعو اهلل -تعأب ،-وكاف وقوفو شرؽ اعببل الذي يقاؿ لو:
جبل الرضبة ،عند الصخرات الكبار ،وقاؿ:



وقفت ىاىنا ،وعرفة كلها موقف



وأرسل إٔب بعض

الصحابة الذين كانوا دبكاف بعيد ،وقاؿ ؽبم  :الزموا أماكنكم ،فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراىيم


فأقرىم على أماكنهم ،رغم أهنم بعيدوف من جبل الرضبة ،وذلك من بعض التسهيل عليهم حٌب ال

يزدضبوا ُب أماكنهم ،يضايق بعضهم بعضا.
يوـ عرفة تعرفوف أنو أفضل األياـ؛ هبتمع فيو اغبجاج بعرفة ،وكلهم ُب حالة واحدة ،وكلهم قد ارتدوا
ىذه األكسية الٍب ىي أكسية اإلحراـ ،قد كشف الرجاؿ رءوسهم ،وقد لبسوا ىذا اللباس اؼبوحد الذي ىو
أشبو بلباس اؼبوتى ،الذي ىو إزار ورداء ،وكذلك -أيضا -قد اربدوا على ىذا اللباس؛ ليس ىناؾ فرؽ بْب
الغِب والفقّب ،وبْب الصغّب والكبّب ،وبْب الشريف والوضيع ،وال بْب األضبر واألسود واألبيض وكبوىم ،بل
كلهم على حالة واحدة وكلهم ُب موقف واحد .اغبكمة ُب ذلك ،أف يشعروا بأهنم سواسية ،أي :هبمعهم
اإلسبلـ هبمعهم دين واحد ،يعبدوف ربا واحدا.
وكذلك -أيضا -يقصدوف مقصدا واحدا ،وىو ثواب اهلل -تعأب -ورضاه ،وجنتو ،والسبلمة والنجاة
من عذابو ،فبل جرـ أمروا بأف يكثروا من األدعية الٍب تتيسر ؽبم ،وليس شرطا أف تكوف مأثورة ومنقولة ،بل
يدعوف دبا أحبوا .معلوـ أف النيب



استمر يدعو رافعا يديو ،استمر ُب الدعاء ،يعِب :من حوإب الساعة

الواحدة ،أو قريب منها إٔب الساعة السادسة والنصف ،أو السابعة ،وىو يدعو ،يعِب :ست ساعات ،أو
كبوىا.
ال بد أنو يدعو ىل نقل لنا دعاؤه كلو ُب الست ساعات؟ ما نقل لنا فبا دؿ على أنو أباح لكل منهم
أف يدعو لنفسو ،وأف يدعو دبا تيسر لوُ .ب ىذه اغبالة ،يدعو اهلل -تعأب ،-ويسألو خّبي الدنيا واآلخرة،
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وكذلك يكثر من التلبية ،أي :يكرر التلبية ،حْب بعد حْب ،وكذلك يكثر من التكبّب اؼبأثور  :اهلل أكرب،
اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل  إٔب آخره.
وىكذا -أيضا -يتلو اآليات الٍب فيها سبجيد اهلل -تعأب -والثناء عليو ،وذكر صفاتو ،مثل :آخر سورة
اغبشر ،وأوؿ سورة اغبديد ،وكذلك آيو الكرسي ،وآيتاف من آخر سورة البقرة ،وكبو ذلك ،ويكثر من
األدعية اؼبأثورة الٍب ُب القرآف ،يرددىا ،ويكثر منها ،ويكثر -أيضا -فبا وبفظو من األدعية اؼبأثورة الٍب ُب
السنة.
كذلك -أيضا -يرفع يديو ،ذلك ألف رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء كما ُب حديث
سلماف أف النيب  قاؿ:



إف ربكم حيي كرًن ،يستحي من عبده إذا رفع يديو إليو أف يردنبا صفرا



يعِب :خاليتْب ،وثبت ُب حديث أنو   كاف رافعا يديو يدعو ،وخطاـ الناقة ُب يده اليمُب ،فسقط منو
اػبطاـ  يقوؿ الراوي  :فرأيتو رافعا يده اليسرى وقد مد يده اليمُب ،ليتناوؿ اػبطاـ  فبا يدؿ على
أنو استمر ُب رفع يديو ،أي :طواؿ ذلك الوقوؼ رافعا يديو ،وقد عرفنا أنو من أسباب إجابة الدعاء.
كذلك -أيضا -يكثر من التلبية؛ ألهنا شعار اغبج ،ويكثر من التكبّب ،وما أشبو ذلك.
ُب ىذه األزمنة قد ال يتيسر ؽبم ركوب الدواب ،وقد فاتنا أف كبج على الرواحل ،ولكن حدثنا آباؤنا
الذين كانوا وبجوف على اإلبل أف اإلبل يصفوهنا ُب ذلك اؼبكاف ،وأهنم من شدة طوؿ مقامهم يدعوف،
ويبكوف ُب دعائهم ،وأف اإلبل ُب -يعِب -من اهلل -تعأب -أهنا يسيل من أعينها الدموع ،أي :تدمع ُب
ذلك اؼبوقف ،يشاىدوف ذلك؛ إما أف اهلل -تعأب -ألقى عليها اؽبيبة واػبشوع ،وإما أف ىذا سبب من
األسباب.
ُب ىذا اؼبوقف الذي ىو يوـ عرفة ينبغي للحجاج أف يظهروا حاجتهم ،وفاقتهم ،وفقرىم إٔب اهلل -
تعأب ،-ويظهروا اػبشوع ،واالستكانة ،واالستضعاؼ بْب يدي رهبم؛ رجاء أف يقبل منهم.
ورد ُب اغبديث:



أفضل الدعاء دعاء يوـ عرفة ،وأفضل ما قلت أنا والنبيوف من قبلي -عشية

عرفة : -ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو اؼبلك ،ولو اغبمد وىو على كل شيء قدير  ؼبا روى بعض
الصحابة ىذا اغبديث ،سألو أحد تبلمذتو ،فقاؿ :ىذا ليس بدعة ،ىذا ثناء على اهلل فكيف قاؿ :أفضل
الدعاء :دعاء عرفة ؟ فأجابو :بأف الثناء يقوـ مقاـ الدعاء ،واستدؿ بقوؿ الشاعر يبدح ابن جدعاف:
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جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاؤؾ إف ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمتك الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداء

أأذك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجتي أـ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني

إذا أثن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى علي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرء يوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الثن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء




كأهنم يستحبوف أف يأتوا هبذا الدعاء ،أو هبذا الشعر ؛ ألف فيو استضعافا هلل -تعأب -ولو كاف الشاعر
وجهو إٔب آدمي ،فأنت إذا قلت :يا رب ال حاجة إٔب أف أذكر حاجٍب ،وأنت أعلم دبا أحتاج ،ودبا أطلب
فأعطِب حاجٍب من غّب سؤاؿ ،أثِب عليك ،وأذكرؾ ،وأمدحك دبا أنت أىلو ،فيكفِب أف أمدحك ،وأثِب
عليك ،ويكفي ذلك إلعطائي حاجاٌب ،وُب قضاء حوائجي الٍب أنا حباجة إليها ُب دنياي ،وُب أخراي.
ويسمع -أيضا -كثّبا منهم ينشدوف أبياتا -أيضا -هبا شيء من التذلل واالستضعاؼ؛ مثل قوؿ
بعضهم:
يػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػن يػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػد البع ػ ػ ػػوض جناح ػ ػ ػػو

ف ػ ػ ػ ػ ػػي ظلمػ ػ ػ ػ ػػة اللي ػ ػ ػ ػػل البه ػ ػ ػ ػػيم األليل ػ ػ ػ ػػي

وي ػ ػ ػ ػػر من ػ ػ ػ ػػاط عروقهػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي نحرى ػ ػ ػ ػػا

والم ػ ػ ػ ػػخ ف ػ ػ ػ ػػي تل ػ ػ ػ ػػك العظػ ػ ػ ػػاـ النحلػ ػ ػ ػػي

امنػ ػ ػ ػػن عل ػ ػ ػ ػػي بتػ ػ ػ ػ ػػوبة تمح ػ ػ ػ ػػو بهػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػا

قػ ػ ػ ػػد مضػ ػ ػ ػػى ل ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي الزم ػ ػ ػػاف األول ػ ػ ػػي

وىكذا ال شك أف ىذا موطن الدعاء ،وأنو الذي يباىي بو اهلل -تعأب -هبم مبلئكتو ،وورد ُب اغبديث
أف اهلل -تعأب -يقوؿ  :يا مبلئكٍب :انظروا إٔب عبادي ،أتوين شعثا غربا ،ضاحْب +من كل فج عميق،
يدعونِب ،يرجوف رضبٍب ،وىبافوف عذايب ،أشهدكم أين غفرت ؽبم ،ووىبت مسيئهم حملسنهم ،فانصرفوا
مغفورا لكم  أو كما ورد فوصفوا بأهنم شعثا غربا.
أي :أهنم من طوؿ عهدىم بالتنعم والَبفو سارت رءوسهم منتفشة ،وسارت وجوىهم مغربة ،وساروا
شاعثْب ،فكاف ذلك أقرب إٔب انكسار قلوهبم ،وإٔب رغبتهم ُب فضل رهبم -سبحانو وتعأب.-
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استدرؾ ىنا؛ ألنو فبا يغلط فيو كثّب من الناس ،نشاىد أف الكثّب ُب يوـ عرفة ،كأهنم ُب ببلدىم
ىبوضوف ،ويتكلموف في ما بينهم ،ويضحكوف ،وليس ؽبم إال أهنم عهدوا إال أف ىذا اؼبوقف كأنو سائر
اؼبواقف ،وال شك أف ىذا خطأ ،وأف الواجب عليهم أف هبعلوه يوـ عبادة ،ال يوـ عادة وال يوـ ضحك ،وال
يوـ خوض ُب الشيء الذي ال أنبية لو ،وال فائدة فيو ،بل من حْب يصلوا الظهر إٔب أف تغرب الشمس
يشتغل كل فرد بنفسو ،يدعو دبا تيسر من األدعية ،يدعو دبا وبفظو وما كاف لديو.
وكتب األدعية متوفرة واغبمد هلل ،يعِب :الكتب الٍب هبا أذكار مثل :الكلم الطيب البن تيمية ،والوابل
الصيب -أيضا -البن القيم ،واألذكار للنووي وغّبىا من الكتب الٍب تذكر هبا األدعية العامة واػباصة،
ومثلها -أيضا -كتب متأخرة؛ وأفضلها كتاب األذكار ،الذكر الذي صبعو واختاره اؼبلك عبد العزيز،
ويسمى" :الورد اؼبصفى اؼبختار" يدعو منو دبا تيسر.
وقت الوقوؼ بعرفة من فجر يوـ عرفة إٔب فجر النحر ،إٔب فجر يوـ النحر ،معِب ىذا :أف من جاء
ووقف ُب أوؿ النهار بعد طلوع الفجر صدؽ عليو أنو وقف بعرفة ،ودليل ىذا ُب حديث عروة بن مفرج
قولو  :وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل ،أو هنار  ىكذا ذكر ساعة من ليل ،أو هنار كلمة،
أو هنار تعم النهار كلو  ،أي :من طلوع الشمس إٔب غروهبا ،وكذلك قولو :من ليل ،الليل تعم ليلة عيد
ال نحر كلها؛ أي :من غروب الشمس إٔب طلوع الفجر ،فمن وقف ُب ىذا كلو ،ولو ساعة فإنو يعترب قد
وقف بعرفة.
وقد بالغ العلماء ُب ذلك حٌب قاؿ بعضهم :لو مر بعرفة ،وىو ؿبرـ ،ولكنو غافل ٓب يشعر أهنا عرفة
فسار منها ،حٌب قطعها ُب ليلة النحر ،أو ُب يوـ عرفة صح أنو وقف هبا ،وحٌب لو كأف نائما ،أو كاف
غافبل ،إذا كاف قد عقد اإلحراـ.
وىناؾ قوؿ ثاف :أف وقت الوقوؼ من الزواؿ ،يعِب :بعد زواؿ الشمس يكوف الوقوؼ ىكذا ،وىذا
القوؿ يستدلوف عليو بأنو



ما وقف إال بعد الزواؿ ،بعدما صلى الصبلتْب ،وىذا القوؿ ىو الذي نصره

كثّب من اؼبتأخرين ،وقالوا :إف من وقف بعرفة ُب أوؿ النهار ال يعتد بوقوفو؛ ألنو خرج منها قبل أف تزوؿ
الشمس ،فبل يعتد بوقوفو ،وال يكوف كأنو وقف فيها ،وال يكوف قد ًب حجو.
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ولكن لعل القوؿ األوؿ ىو األؤب ،يعِب :أف يوـ عرفة كلها من طلوع الفجر ،أو من طلوع الشمس -
يوـ عرفة -إٔب طلوع ف جر يوـ النحر ،أف اعبميع كلو وقت للوقوؼ ؼبا ذكرنا من حديث عروة بن مضرس
وغّبهٍ ،ب بعد ذلك يدفعوف بعد الغروب إٔب مزدلفة.
ثبت أف النيب  واغبجاج معو ؼبا غربت الشمس توجهوا إٔب مزدلفة ،وكاف يقوؿ ؽبم  :أيها الناس:
السكينة ،السكينة  وكانوا يسرعوف ،فيحصل منهم مضايقات ُب بعض األماكن الضيقة ،وكاف  يسّب
على ناقتو ،يسّب عليها ،وقد أخذ بزمامها شنكلها ،+فكاف كذلك ،إال إذا أتى حببل من اغبباؿ اؼبرتفعة،
أرخى ؽبا ،وكاف -كما قالوا -يسّب العنق ،أي قدر العنق ،فإذا وجد فجة متسعة نص ،يعِب :أسرع.
كاف اؼبسافة بْب عرفة ومزدلفة ت ستغرؽ بسّب األقداـ ،أو بسّب اإلبل ساعتْب مع السّب اؼبتوسط ،أو
ساعتْب ونصف ،فكانوا يسّبوف سّبا سريعا ،أو سّبا متوسطا ،فلما وصلوا كاف قد دخل وقت العشاء،
يعِب :وصلوا بعد ساعتْب من غروب الشمس ،أو بعد ساعتْب ونصف ،فجمعوا بْب العشاءين صبع تأخّب.
ولعل السبب أهنم كانوا قد طاؿ وقوفهم ،وأحبوا اؼببيت لطوؿ الوقوؼ ،وؼبشقة السّب ،يعِب :أهنم على
رواحلهم -مثبل -من الساعة الواحدة بعد الظهر ،حٌب الساعة التاسعة من الليل ،وال شك أف ىذا زمن
طويل ،يعِب :شباين ساعات ،شقوا على أنفسهم ،فلما وصلوا إٔب مزدلفة أناخوا رواحلهم ،وحطوا رحاؽبمٍ ،ب
صلوا العشاءين وأراحوا أنفسهم.
ُب ىذا األزمنة وبصل -أيضا -اختبلؼ عن ما كانوا عليو ُب الزماف القدًن ،الواقع أف بعض الناس
يسّبوف سّبا سريعا من عرفة ،ففي أربع دقائق ،أو طبس دقائق يصلوف إٔب مزدلفة ،فكيف يصلوف؟
نقوؿ :يصلوف صبع تقدًن ،وال يلزمهم أف يؤخروا إٔب وقت العشاء ؛ ألنو ورد أهنم يصلوف ساعة ما
يصلوف ،وآخروف بضد ذلك من شدة الزحاـ ال يصلوف إال نصف الليل ،أو ثلث الليل ،أو آخر الليل،
يصلوف -أيضا -إذا وصلوا ،ويبكن أف ىناؾ بعض قد ىبشوف طلوع الفجر ما وصلوا ،فهؤالء يصلوف ُب
الطريق.
ومن اؼبشايخ من يقوؿ :يصلوف ُب الطريق إذا خشوا أف يفوت وقت االختيار ،يعِب :إذا مضي نصف
الليل ،وىم ما وصلوا فيصلوف ُب الطريق ،كيف يصلوف والسيارات مزدضبة أمامهم وخلفهم ،وعن اعبانبْب؟
كيف يصلوف؟ اؼبشاىد أهنم قد يقفوف ُب اؼبوقف الواحد نصف ساعة ،أو ثلث ساعة ما يتحركوا ،واؼبشاىد
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أيضا -أهنم ال يقطعوف مسافة أهنم -مثبلُ -ب النصف الساعة يقطعوف مسافة عشرة أمتار ،أو كبوىا فإذاوقفوا ُب ىذه الوقفة ،نزلوا ذكورا وإناثا ،واألرض واسعة ،وصلّوا فيها حٌب ال تفوهتم الصبلة ،حٌب ال
يؤخروىا عن وقتها.
القائد إذا رجعوا نزؿ وقاد السيارة واحد غّبه إٔب أف يصلي مع من بقي ،ىذا ىو الذي أفٍب بو
مشاىبنا ،واغباصل أهنم إذا أملوا أف يصلوا قبل نصف الليل ،أو بعد نصف الليل بقليل أخروا الصبلة فبكن
إٔب ثلثي الليل ،أخروىا إٔب أف يصلوا ،وإال صلوىا بالطريق ،حٌب ال يفوت وقتها.
ٍب اؼببيت دبزدلفة؛ اؼببيت دبزدلفة واجب من الواجبات كما سيأٌب ،وذىب بعضهم إٔب أنو ركن واستدلوا
بقوؿ اهلل -تعأب:-



           واؼبشعر

اغبراـ ىو مزدلفة.
ىذا األمر يدؿ على الوجوب:

         

عنده ،يعِب :فيو  ،واألكثروف على أنو من الواجبات الٍب إذا تركها جرب بدـ ،اآلف يبقى أف كثّبا يفوهتم
الوقوؼ دبزدلفة ،أو اؼببيت دبُب ،اؼببيت هبا؛ ألجل الزحاـ يتوجهوف من عرفة ،ولشدة الزحاـ قد ال يصلوف
إٔب مزدلفة إال بعد الصباح  .فهل عليهم دـ واغباؿ ىذا؟ نرى أنو ال دـ عليهم ،وذلك ألهنم بذلوا وسعهم
وتوجهوا كما يتوجو غّبىم ،وٓب يستطيعوا أكثر فبا حصل ،لكن إف كاف بعضهم أقوياء يستطيعوف مواصلة
السّب إذا رأوا أف السّب يتأخر هبم ،فاستطاعوا أف يواصلوا السّب بأقدامهم مسّبة ساعة ،أو ساعة ونصف
حٌب يصلوا إٔب مزدلفة ،فهو أفضل ،والعجزة والنساء وكبوىم يكونوا يسقط عنهم بقدر ما بذلوه من اعبهد.
ُب مزدلفة يقع خطأ من كثّب الذين يتعجلوف أف كثّبا منهم هبلسوف فيها ساعة ،أو نصف ساعةٍ ،ب
يسّبوف إٔب مُب ،وىذا خطأ ،وكثّب من الناس إذا كاف معهم نساء؛ نصفهم ،أو ثلثهم نساء ّادعوا أف ؽبم
عذر ،فتوجهوا إٔب مُب ،وتركوا اؼببيت؛ يبيتوف هبلسوف ساعة ،أو ساعة ونصفٍ ،ب يتوجهوف إٔب مُب ،ال

شك أنو قد وردت الرخصة للظعن أف النيب



رخص ألـ سلمة ،ولسودة أف تفيضا ،أف تنشرا ُب آخر

الليل ،حٌب ألهنا ثبطة ،+وزبشى من حضرة +الناس .ىذه الرخصة خاصة دبن ىذه حالتو ،أما بقية
الصحابة ،وبقية أمهات اؼبؤمنْب فإهنم بقوا.
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كذلك -أيضا -رخص لبعض الشباب أف يذىبوا مع بعض النساء ،ومنهم ابن عباس



يقوؿ :إنو

من صبلة الذين أذف ؽبم أف ينشروا آخر الليل ،ولكنو جعل يضرب أفخاذىم ،ويقوؿ  :أي بِب ال ترموا
اعبمرة حٌب تطلع الشمس  فدؿ على أنو رخص ؼبثل ؽبؤالء ،فبل تكوف الرخصة عامة للناس كلهم.
فيتنبو إٔب أف األصل اؼببيت دبزدلفة إٔب الصباح ،كما فعلو النيب  واؼبسلموف معو ،إذا صلى الصبح أتى
اؼبشعر اغبراـ؛ اؼبشعر :ىو اعببل الصغّب الذي عنده اؼبسجد ،ولكن تسمى مزدلفة كلها باؼبشعر اغبراـ،
يرقاه ،ويقف عنده ،ووبمد اهلل ،ويكرب ،ويذكر ،ويقرأ قوؿ اهلل -تعأب:-


    

اآلية ،ويكثر من الدعاء حٌب يسفر ،وإذا ٓب تيسّب لبعد اؼبوقف -اؼبكاف ،-فإف مزدلفة كلها موقف؛

لقولو   وقفت ىاىنا ،وصبع كلها موقف  صبع :ىي مزدلفة ،يعِب :أف كبل منهم وقفوا ُب أماكنهم،
فيصلوف ُب أماكنهم ،ويدعوف اهلل -تعأب -حٌب يسفروا ،إف كاف اؼبشركوف يقفوف دبزدلفة إٔب أف تشرؽ
الشمس على غدير؛ اعببل الذي يقع شرؽ مشاؿ اؼبزدلفة ،اعببل اؼبرتفع ،فيقولوف :أشرؽ غدير كيما نقّب،+
فخالفهم النيب  وأفاض من مزدلفة قبل أف تشرؽ الشمس ،أي :بعدما أسفر جده.
ٍب بعدما يتوجو من مزدلفة يسّب -أيضا -كما يسّب من عرفة إٔب مزدلفة سّبا معتادا ،إف كاف ُب ىذه
األزمنة الناس يسّبوف على السيارات ،والسّب على السيارات ىبتلف عن السّب على الرواحل ،إذا وصلوا إٔب
وادي ُؿبَسر أسرعوا رمي حجر؛ وادي ُؿبَسر :حاجز فاصل بْب مُب ومزدلفة ،وليس ىو من اؼبشاعر ،قالوا:
إنو قدر رمية حجر ،يبكن أف يكوف ىنا مثل عشرة أمتار ،واآلف كاف حدوده ،ولكنو جعلوه أربعْب مَبا من

بعض االحتياط ،وأنو ىو قدر رمية حجر ،يعِب :ىو ما يأخذ اإلنساف حجرا ويرميو .العادة أنو إذا رمى بو
يبتد كبو عشرة أمتار ،أو طبسة عشر مَبا ،فهم من باب االحتياط جعلوا لو حدودا من جهتيو.
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أسرع ُب ،يعِب :كأنو أسرع السّب براحلتو ،وذلك ألنو ىو الوادي الذي
تعثر فيو فيل أصحاب الفيل ،والذي نزؿ فيو عليهم الطّب األبابيل ،ربمل حجارة من سجيل ،يعِب :أف ىذا
الوادي قد نزؿ فيو ىذا العذاب ،ولكن مع ذلك الناس ُب ىذه األزمنة لشدة الزحاـ يسكنوف فيو ،ويكوف
مستقرا لكثّب لعدـ ما هبدونو من اؼبساكن ،فيعذروف بذلك ،وأيضا ال يتيسر اإلسراع فيو ،وذلك لشدة
االزدحاـ ،ال إسراع السيارة ،وال إسراع الراجلْب.
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قولو" :أحد حصى اعبمار سبعْب؛ أكرب من اغبمص ،ودوف البندؽ" ،حصى اعبمار يأخذ من أي
مكاف ،ولكن كثّبا منهم ينصوف على أنو يأخذ من مزدلفة ،كانوا يأخذوف من مزدلفة سبعْب حصى؛ سبع
ليوـ العيد ،وثبلثة األياـ الٍب بعدىا ؛ لكل يوـ إحدى وعشروف  ،والصحيح أنو يؤخذ من كل مكاف.
النيب  ما أخذ من مزدلفة إال سبع ؛ قاؿ للفضل بن عباس  :ناولِب سبع حصيات .يقوؿ :فناولتو
حصيات مثل حصى اػبزؼ ،أو ىن حصى اػبزؼ  .فقاؿ :دبثل ىذا فارموا عباد اهلل ،وإياكم والغلو ُب
الدين؛ فإمبا أىلك من كاف قبلكم الغلو ُب الدين  وحصى ا ػبزؼ ىي اغبصاة الٍب هبعلها بْب إصبعيو،
ٍب يقذؼ هبا ،يعِب :يرمي هبا صيدا  ،أو كبو ذلك يعِب :عصفورا ،أو كبوه ،وىو الذي يرى النيب  هنى
عن اػبازؼ ،وقاؿ  :إهنا ال تصيد صيدا ،وال تنكأ عدوا ،ولكنها تفقأ العْب ،وتكسر السن . 
فحصى اػبزؼ :اغبصيات الٍب قدر يبكن أ هنا قدر نواة التمر ،أو أصغر ،أو قدر حبة الفوؿ ،أو قريبا
منها اغبمص ىذا اؼبعروؼ الذي يأكل يسمى اغبمص ،ويسمى القريض ،والبندؽ ،يعِب :نبت -أيضا-
أكرب منو ،يعِب :نبت شيء من الشجر ُب جوفو ،عليو قشرة البندؽ ،فيكوف ىذا مقدار اغبصى الذي يرمى
بو.
نكملو بعد الصبلة -إف شاء اهلل -واهلل أعلم .وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو وسلم


واغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلي اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب؛ نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو

أصبعْب.
إذا وصل إٔب مُب فإف ربيتها الرمي؛ ىكذا يقوؿ العلماء :ربية مُب رمي صبرة العقبة ،يرميها بسبع
حصيات -كما ىو معروؼ ،-ويقتصر على رمي صبرة العقبة ،فبل يرمي غّبىا.
الرمي سنة إبراىيمية ،قيل :إنو من سنة إبراىيم ،أو إظباعيل؛ سببو كما ذكر ُب حديث ُب مسند أضبد:


أف الشيطاف اعَبض إلبراىيم عند اعبمرة الكربى ،ؼبا أراد أف يذبح ولده ،فرصبوٍ ،ب اعَبض إلظباعيل

عند اعبمرة الوسطى ،فرصبوٍ ،ب اعَبض ؽباجر -أـ إظباعيل -عند اعبمرة الصغرى ،فرصبتو  ىكذا ورد ُب
ذلك اغبديث.
ورصبنا ؽبذه اغبجارة اؼبنصوبة ليس ىو رجم للشيطاف -كما يقوؿ ،ويعتقده بعض العامة ،-وإمبا ىو
تذكر لعداوة الشيطاف إذا عرفنا عداوتو ألبينا آدـٍ ،ب ألبينا إبراىيم ،فإننا نأخذ حذرنا من إغوائو ،ومن
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طواعيتو ،ومع ذلك فإف شرعية ىذا الرمي ألجل الذكر إلقامة ذكر اهلل؛ ىكذا ورد ُب حديث عن عائشة
قالت  :إمبا جعل الطواؼ بالبيت ،وبالصفا واؼبروة ،ورمي اعبمار ؛ إلقامة ذكر اهلل . 
وألجل ذلك يكرب مع كل حصاة من كل الرمي ُب يوـ العيد ُب األياـ بعده؛ كلما رمى حصاة كرب
بقولو :اهلل أكرب  ،وقيل :إنو يسمي ،أي :بسم اهلل ،اهلل أكرب ،وبعضهم يقوؿ :غضبا للشيطاف  ،أو نعوذ
باهلل من الشيطاف ،وما أشبو ذلك ،ولكن التكبّب ىو الذي ورد.
ذكروا أنو يرفع يديو ،يرفع يبناه حٌب يرى بياض إبطو؛ أل نو ٓب يزؿ ؿبرـ فّبفع يده من ربت الرداء ،فإذا
ارتفعت ارتفع الرداء ،فّبى بياض إبطو من شدة رفعو ،بعدما يرمي صبرة العقبة ،إف كاف معو ىدي كبر
ىديو ،أو إذا تيسر ،وعليو فدية كبر فديتو ،أو ذحبها.
بعد ذلك وبلق ،أو يقصر؛ واغبلق ،أو التقصّب يعترب نسكا ،عبادة من العبادات ،وطاعة ،وقربا ،وليس
ىو عادة ،فبل بد أف وبلق رأسو ،وىو أفضل  ،أو يقصر منو  ،وإذا اقتصر على التقصّب فبل بد أف يدور
على رأسو ،ويأخذ منو كلو ،وإف ٓب يكن من كل شعره.
اؼبرأة تقصر من كل ضفّبة قدر أمبلة؛ كاف النساء هبعلن رءوسهن ضفائر ،يعِب :جدائل وقروف ،قد
يكوف رأسها -مثبل -ثبلثة قروف  ،أو طبسة ،أو ستة ،أي :قد ذبعلو عدة قروف ،فتمسك كل قرف ،وتأخذ
منو قدر أمبلة ،أي :قدر فصلة من فصاؿ اإلصبع ،فيكوف ىذا ىو التقصّب ُب حقها ،وليس على النساء
حلق ،وإمبا عليهن التقصّب ،وأما الرجل فإف اغبلق أفضل؛ ثبت أنو



دعا للمحلقْب ثبلث مرات،

واؼبقصرين واحدة.
إذا رمى صبرة العقبة وحلق ،أو قصر حل لو كل شيء إال النساء ،ويسمى ىذا :التحلل األوؿ ،التحلل
األوؿ وبصل بفعل اثنْب من ثبلث ُب يوـ العيد؛ يفعل أربعة أشياء :الرمي ،والنحر ،واغبلق ،والطواؼ ،ما
عدوا النحر من أسباب التحلل ؛ ألنو ليس عاما ،يعِب :كثّبا من الناس ليس عليهم ىدي ،إمبا عليهم -
مثبل -إذا كانوا مفردين ،أو كانوا قارنْب ،فليس عليهم ىدي ،فيكوف عليهم الرمي  ،واغبلق ،والطواؼ.
ألجل ذلك ىذه الثبلثة ىي أسباب التحلل ؛ إذا فعل اثنْب منها بقي التحلل ،التحلل األوؿ .إذا رمى
وحلق ىذه اثنْب ،بقي عليو الطواؼ ،فإذا فعل الثبلث ربلل التحلل كلو ،كذلك لو بدأ بالطواؼٍ ،ب
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باغبلق ،وبقي عليو الرمي ،فقد حل التحلل األوؿ  ،كذلك لو رمى وطاؼ ،وٓب وبلق حل لو كل شيء إال
النساء  ،فإذا فعل الثبلثة حل لو كل شيء حٌب النساء .
طواؼ اإلفاضة :ىو طواؼ اغبج ،يسمى :طواؼ اإلفاضة ،وطواؼ الزيارة ،وطواؼ اغبج ،يسن أف
يكوف ُب يوـ العيد ،فكما فعل النيب



أنو أفاض ُب ذلك اليوـ ،لكن ُب ىذه األزمنة وبصل مشقة

وصعوبة ،فبل بأس بتأخّبه ،لو أخره إٔب اليوـ اغبادي عشر ليبل ،أو هنارا أجزأ ذلك ،وكذلك لو أخره إٔب ما
بعد أياـ التشريق أجزأه ذلك ،فوقتو واسع؛ من العلماء من حدد وقتو إٔب آخر الشهر ،ومنهم من حدده إٔب
آخر أياـ التشريق ،والصحيح أنو هبوز تأخّبه.
طواؼ الزيارة :معروؼ أنو ركن من أركاف اغبج -كما يأٌب -إذا كاف عليو سعي ،فإنو يسعى؛ اؼبتمتع ال
شك أف عليو سعياف :سعي مع طواؼ العمرة  ،وسعي مع طواؼ اغبج .وأما القارف واؼبفرد فليس عليهما
إال سعي واحد ،فإف قدمو بعد طواؼ القدوـ سقط عنو بعد طواؼ الزيارة ،وإف ٓب يسع بعد طواؼ القدوـ
بقي عليو السعي ،فيأٌب بو بعد طواؼ الزيارة ،أي :طواؼ اإلفاضة ،وال يصح إال بعد طواؼ مشروع.
وهبوز الفصل بينهما فصبل يسّبا كنصف يوـ؛ فلو -مثبل -طاؼ ُب أوؿ النهار ،طاؼ -مثبلُ -ب
الساعة السابعة صباحا ،وٓب يسع إال ُب الساعة الثانية عشر ،أو الثالثة عصرا ،أجزأه ذلك ،وأما إذا أخره إٔب
الليل ،فاؼبشهور أنو يعيد الطواؼ ،حٌب يكونا متوالْب ،وىل هبوز تقدًن السعي على الطواؼ؟
أجاز ذلك بعض اؼبشائخ ،واعبمهور على أنو ال هبوز ،وكاف مشائخنا األولوف يشددوف ،ويقولوف :ال
هبوز تقدًن السعي على الطواؼ؛ اقتداء بفعل النيب  أنو طاؼٍ ،ب سعى.
بعد ذلك يسن أف يشرب من زمزـ ؼبا أحب ،ويتضلع منو ،ويدعو دبا ورد ،يعِب :ماء زمزـ ،يعِب :البئر
القديبة الٍب نبعت على عهد أـ إظباعيل ،ورد أف:



ماء زمزـ ؼبا شرب لو



يعِب :إذا شربو اؼبسلم

ونوى بو شفاءً ،أو علما ،أو رزقا ،أو كبو ذلك فإف اهلل -تعأب -يعطيو ما رواه.

فبا ورد األدعية ،كأف يقوؿ :اللهم اجعلو لنا علما نافعا ،ورزقا واسعا ،وريا ،وشبعا ،وشفاء من كل داء،

واغسل بو قليب  ،وامؤله من خشيتك وحكمتك  ،أو ما أشبو ذلك .إذا دعا هبذا ،أو دعا بغّبه.
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بعد ذلك يرجع إٔب مُب يبيت هبا ثبلث لياؿ ،يعِب :ثبلثة أياـ :اليوـ اغبادي عشر ،والثاين عشر،
والثالث عشر ،يبيت ليلة مساء يوـ العيدٍ ،ب ليلتْب بعده ىذا ؼبن ٓب يتعجل ،فمن تعجل فأنو يبيت فيها
ليلتْب ،ويقيم فيها يومْب بعد يوـ العيد.
ُب أياـ مُب ذكر ُب اغبديث  :أياـ مُب أياـ أكل ،وشرب ،وذكر هلل   منعوا من صيامها إال
ؼبن ٓب هبد اؽبدي -كما تقدـُ .-ب أياـ مُب -أيضا -يكثر اغبجاج من الذكر ،ومن التكبّب؛ فيكربوف بعد
كل صبلة التكبّب اؼبقيد ،وكاف -أيضا -بعض الصحابة ،ومنهم عمر -رضي اهلل عنهم -يكربوف فيها
تكبّبا مطلقا ،فإذا كاف ُب خيمتو يرفعوف صوهتم بالتكبّب ،حٌب ترتج مُب تكبّبا.
من األعماؿ الٍب تعمل ُب مُب ُ-ب أيامها :-الرمي؛ رمي اعبمرات الثبلث ،وقتو بعد الزواؿ ،ويسن
قبل الصبلة ،قبل صبلة الظهر ،وبعد الزواؿ ،وإف شك أخره إٔب قرب الغروب .ىذا الرمي واجب -كما
سيأٌب -من الواجبات ُب ىذه األياـ؛ يرمي كل صبرة بسبع حصوات؛ يبدأ بالصغرى الٍب تلي مسجد اػبّب،
ويشهد فيها بعض اعبمرات من مكةٍ ،ب الوسطىٍ ،ب صبرة العقبة.
يقوؿ" :الرمي وقتو من الزواؿ إٔب غروب الشمس" ،ىذا ىو اجملمع عليو ،واختلفوا ُب الرمي ليبل؛ أجاز
ذلك بعض العلماء اؼبتأخرين ،فأجازوا أف يرمي يوـ العيد ،إذا ٓب يتمكن بالنهار أف يرميو ُب الليل ،ولو إٔب
آخر الليل ،وُب اليوـ اغبادي عشر أف يرمي ،ولو ُب أخر الليل ،وأما ُب اليوـ الثاين عشر ،فإف كاف سوؼ
يتعجل ،فإن و يرمي قبل غروب الشمس ،وىبرج قبل غروب الشمس حٌب ال يلزمو اؼببيت ،وإف كاف ال
يتعجل فلو أف يؤخر الرمي إٔب الليل ،ولو أف يرميو طواؿ الليل.
وأما اليوـ الثالث عشر فبل هبوز تأخّبه إٔب ما بعد الغروب ،بل يرميو قبل أف تغرب الشمس ؛ ألف أياـ
التشريق تنتهي بغروب مشس اليوـ الثالث عشر ،وهبا ينتهي أعماؿ اغبج.
من تعجل ُب يومْب خرج قبل الغروب؛ قبل غروب الشمس ُب اليوـ الثاين عشر ،فإف غربت عليو
الشمس بعد أف ركب الطريق فلو أف يواصل خروجو.
مثالو :مثبل لو ضبل الراحل رحلو ،وفيو خيمتو على سيارتوٍ ،ب سار ،ولشدة الزحاـ غربت الشمس،
وىو ٓب ىبرج من مُب نقوؿ لو :اخرج .أما إذا غربت عليو الشمس ،ورحلو ال يزاؿ ُب األرض ،فإمبا نقوؿ لو:
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بت ىذه الليلة ،وارـ اعبمرة ُب اليوـ الثالث عشر ،فإنك ما تعجلت ُب يومْب ،بل أدركتك ليلة الثالث عشر
.
بعد آخر ما يعملو :طواؼ الوداع من الواجبات ،يفعلو بعدما ينتهي من رمي اعبمرات ُب اليوـ الثاين
أخر
عشر ،أو اليوـ الثالث عشر ،أو مٌب عزـ على اػبروج .أمر الناس أف يكوف آخر عهدىم بالبيت ،ولو ّ
طواؼ الزيارة ،وطافو عند اػبروج بالنية ،كفاه عن طواؼ الوادع حيث صدؽ عليو أنو آخر عهده بالبيت.

بعدما ينتهي من طواؼ الوداع إذا تيسر لو وقف باؼبلتزـ داعيا دبا تيسر؛ اؼبلتزـ :ىو ما بْب الباب
والركن ،ما بْب اغبجر األسود والركن والباب؛ روي أف فيو تستجاب الدعوة.
صفة التزامو :أف يضع يديو عليو ،وإذا قدر وضع صدره ،أو خده عليوٍ ،ب يدعو دبا ورد؛ فبا ورد أنو
يقوؿ  :اللهم ىذا بيتك ،وأنا عبد ؾ ،وابن عبدؾ ،وابن أمتك ،ضبلتِب على ما سخرت ٕب من خلقك،
وسّبتِب ُب ببلدؾ ،حٌب بلغتِب بنعمتك إٔب بيتك ،وأعنتِب على أداء نسكي ،فإف كنت رضيت عِب فازدد
فم ّن اآلف علَي  ،فمن علي ،أي :ىذا وقتك ،وىذا وقت انصراُب ،إف أذنت ٕب غّب
عِب رضى ،وإال ُ
مستبدؿ بك سواؾ ،فقبل أف تنأى عن بيتك داري ،اللهم فأصحبِب العافية ُب بدين ،والصحة ُب جسمي،
والعصمة ُب ديِب ،وأعطِب طليب ،وارزقِب طاعتك ما أبقيتِب ،واصبع ٕب بْب خّبي الدنيا واآلخرة ،إنك على
كل شيء قدير  ويصلي على النيب صلى اهلل عليو سلم .
ويأٌب اغبطيم الذي ربت اؼبيزاب ،في دعوٍ ،ب يشرب من ماء زمزـٍ ،ب ىبرج ،عندما ىبرج ال يلزمو أف
يبشي القهقرى كما يفعل بعضهم ،بل يبشي على حالتو .اغبائض ال تدخل البيت ،ولكن تقف بالباب،
وتدعو دبا تيسر .اغبائض والنفساء فبنوعة من دخوؿ اؼبسجد ،تدعو دبا تيسر.
أما زيارة اؼبدينة فأكثر الفقهاء يقولوف :الزيارة لقرب النيب
للمسجد ،أف ينوى بزيارة اؼبدينة مسجد النيب





وقربي صاحبيو ،لكن الصحيح أف الزيارة

وذلك ألنو الذي تضاعف فيو الصلوات؛ فالصبلة فيو

بألف صبلة فيما سواه ،فإذا سار إٔب اؼبدينة فبل ينوي زيارة القرب ،بل ينوي زيارة اؼبسجد.
األحاديث الٍب وردت ُب زيارة القرب ضعيفة ،أو موضوعة ،ما ثبت شيء منها ،وقد ثبت أنو  قاؿ:
 ال تشد الرحاؿ إال إٔب ثبلثة مساجد :اؼبسجد اغبراـ ،ومسجدي ىذا ،واؼبسجد األقصى  يعِب :ال
تشد إٔب بقعة ،رجاء فضيلتها.
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فإذا جاء إٔب اؼبسجد بدأ ،فصلى فيو ربيتوٍ ،ب -بعد ذلك -يزور القرب ،ويسلم على النيب



وعلى

صاحبيو ،وكذلك يزور قبور البقيع ،وقبور الشهداء ،ويسن -أيضا -أف يصلي ُب مسجد قباء ؛ ألنو



كاف يصلي فيو ،وأما بقية اؼبزارات فبل أصل ؽبا .ىذا آخر ما يتعلق باغبج.

أما العمرة؛ صفة العمرة :أنو وبرـ هبا؛ إما من اؼبيقات كالذي يأٌب من األفاؽ ،وإما من أدىن اغبِل ،إذا

كاف من أىل مكة ،ىبرج إٔب أدىن اغبلٍ ،ب يطوؼ ويسعى ،ويقصر ،وتنتهي عمرتو ،وأما ما روي أف إسبامها
وبرـ هبا من زيارة أىلو إف كاف دوف اؼبيقات ،فهذا خاص دبن ىم دوف اؼبواقيت ،أما الذين ُب اؼبواقيت
فيحرموف هبا اؼبيقات.
ىذه صفة العمرة ،وىذه صفة اغبج ،وُب الليلة اآلتية -إف شاء اهلل -نكمل ما يتعلق بو .واهلل أعلم.
وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
س :بسم اهلل ،أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا اهلل بعلمكم .وىذا السائل يقوؿ :إف أيب ٓب يستطيع اغبج ُب
شبابو؛ لقلة اؼباؿ لديو ،فلما كرب سنو ،م ا استطاعٍ ،ب مات ،وٓب وبج ،وٓب وبج عنو أبناؤه ،فهل عليو شيء،
أو على أبنائو إٍب ،علما بأف أمي كذلك .وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :إذا قدر أحد أوالده ،أو قدرت أنت فحج عن أبيك ،ومعذور -أوال -للفقرٍ ،ب -ثانيا -للكرب،
كاف عليو بعدما قدر أف يوكل من وبج عنو ،ولكن حيث إنو ٓب تيسر لو ،فلعل أوالده أف وبجوا عنو ،أو
يوكلوا من وبج عنو.
س :أحسن اهلل إليكم .رجل يقوؿ :رجبل يعمل بببلد الغربة ،فمات ،وكاف يضع أموالو بأحد البنوؾ،
فوكل أىل اؼبيت أحد أصدقائو باإلشراؼ على أموالو ،فأخذ يرسل ؽبم ما يطلبوف من غّب تقسيم للَبكة؛
فّبسل لؤلـ ولؤلبناء الصغار ،أما الكبار فهم يعملوف ،وال يرسل ؽبم ،علما بأهنم ٓب يقسموا الَبكة الباقية،
فهم يسكنوف ويعيشوف مع بعضهم البعض ُب منزؿ واحد ،وطعامهم واحد والسؤاؿ ىو :ىل عليو إٍب ُب
عدـ تقسيم الَبكة ؟ وىل بقي ىذا اؼباؿ عشر سنوات وٓب يزؾ ،فهل ذلك شيء ؟
ج :ال بد أف يؤخذ رضى األخوة الكبار الذين يعملوف ،حيث إف ؽبم حقا ُب ىذا الَبكة بعد موت
مورثهم ،فإذا ظبحوا فيما أنفقو إخوهتم الصغار وأمهم ،إذا ظبحوا بذلك سقط حقهم ،ونشّب عليهم بأف
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يقتسموىا من اآلف إذا أرادوا أف يُعرؼ صبيع اغبقوؽ ،حٌب يعرؼ حق القاصرين -مثبل -وحق الباقْب الذين

مع أمهم ،وحٌب ينفق عليهم فبا ىبصهم.

أما الزكاة فبل تسقط إذا كاف اؼباؿ موفرا ،ولكن ينظر نصيب كل واحد منهم؛ إذا بلغ نصيب كل واحد
منهم النصاب فعليو الزكاة ،فإف كاف نصيب كل واحد أقل من النصاب ،فبل زكاه عليهم ،ولو كاف ؾبموعو
يبلغ النصاب.
س :أحسن ا هلل إليكم .وىذه السائلة تقوؿ :أنا امرأة متزوجة من ثبلثة عشر عاما ،وعندي أربعة أوالد،
وملتزمة وهلل اغبمد ،وزوجي شارب للخمر ،تارؾ للصبلة ،من سبع سنْب ٓب يشهد صبلة الفجر ،ونصحتو
مرارا وتكرارا إال أنو أصر على ما يفعلو ،واآلف أنا طالبة منو الطبلؽ ؛ ألين سأحس بالراحة إذا طلقِب ،فما
رأى فضيلتكم ُب ىذا .وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :ال هبوز البقاء معو إذا كاف ال يصلي ؛ ألف تارؾ الصبلة واإلصرار على تركها ،وعدـ تقبل النصيحة
يعترب كفرا ،كما أفٌب ُب ذلك اؼبشايخ ،فبل بد أف تطلب منو أف ىبلي سبيلها ،وربرص على أف يكوف
األوالد معها ،حٌب ال يَببوا عنده ،فيأخذوا مأخذه.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :أنا شاب فلسطيِب؛ انتهيت من الدراسة الثانوية ،وٓب أقبل ُب
اعبامعات السعودية ،فهل هبوز ٕب السفر إٔب إحدى البلداف العربية اؼبسلمة ،مع ما يوجد ىناؾ من
االختبلط داخل اعبامعة وغّبه ،علما بأف ا لوالداف مصراف على سفري ،وأف البقاء ببل جامعة سيضر يب
اقتصاديا ،واجتماعيا .وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :ال بأس أف تطيع األبوين إذا أصر على أنك تسافر ،لو كاف ُب الببلد األخرى ما فيها من سفور،
ومن اختبلط ،ومن فًب فبإمكانك أف تغض بصرؾ ،وأف ربفظ نفسك.
س :أحسن اهلل إ ليكم .وىذا سائل يقوؿ :يشكل علي سؤاؿ ،ىل كل ما فعلو الرسوؿ
واجب ،استدال بقولو:



خذوا عِب مناسككم



نفعنا اهلل بعلمكم ؟
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وكذا الصبلة:





ُب حجو

صلوا كما رأيتموين أصلي
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ج :ال شك أف أفعالو ُب اغبج ،وُب الصبلة منها ما ىو ركن ،ومنها ما ىو واجب ،ومنها ما ىو سنة،
و ال يلزـ التقيد بكل فعل فعلو ،ويقاؿ :إنو من الواجبات ،وذلك ألنو أقر على إسقاط كثّب منها ،كما
ذكرنا ُب حديث عروة بن مضرس ،وغّبه.
س :أحسن اهلل إليكم .رجل تطلب منو والدتو دائما أف وبج هبا ،مع أهنا قد حجت حجة اإلسبلـ،
ولكنها تريد اغبج؛ رغبة ُب األجر ،وى و يرفض ؼبا ُب اغبج ُب ىذه األزمنة من الزحاـ الشديد ومشقة،
خصوصا على النساء ،فهل لو ذلك ،أـ هبب عليو أف يطيعها .وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج :ال يعتذر هبذا الزحاـ ،فالزحاـ يبكنو أف يتحملو ،ويتحْب األوقات الٍب هبد فيها فراغا للطواؼ بأمو
مثبل ،-وبقية اؼبشاعر ليس فيها زحاـ ،ويطيع أمو ،ولو أجر -إف شاء اهلل.- السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو  ،اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب،
نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب ،قرأنا ُب صفة اغبج ،مٌب وبرـ ،احمللوف مٌب وبرموف باغبج ،وحكم
اؼببيت دبُب ليلة عرفة ،ومٌب يدفعوف إٔب عرفة وبياف اؼبوقف ُب عرفة ،وكيف يصلوف الظهرين ،وبياف وقت
صلى اؼبغرب والعشاء ىناؾ ،واؼبراد
الوقوؼ بعرفة ،ومٌب يدفع إٔب اؼبزدلفة ،وكيف يكوف الدفع ،وكيف تُ َ
باؼبشعر اغبراـ ،وماذا يفعل عنده ،ومٌب يدفع إٔب مُب ،وماذا يفعل إذا بلغ ؿبسرا ،ومن أين يأخذ حصى
اعبمار ،ومقدار اغبصى ،وكيف يرمي ،وماذا يدعو بو عند الرمي ،وأعماؿ يوـ النحر ،وكيف يرتبها ،ومقدار
ما تأخذه اؼبرأة من الشعر تقصّبا ،وبياف التحلل األوؿ ،ومٌب يفيض إٔب مكة وحكم الشرب من ماء زمزـ
والدعاء ،وحكم اؼببيت دبُب ليإب مُب ،وكيف يرمي اعبمرات ،وكيف ينفر من تعجل ُب يومْب.
وحكم من غربت عليو الشمس ُب اليوـ الثاين عشر ،قبل أف ينزؿ من مُب وحكم طواؼ الوداع،
وكذلك الوقوؼ باؼبلتزـ ،وما تفعل اغبائض والنفساء الٍب سقط عنها طواؼ الوداع وحكم زيارة قرب النيب



وقرب صاحبيو ،وأف الزيارة تكوف للمسجد ال للقرب ،وأف السبلـ يكوف بعد أداء ربية اؼبسجد ،وكذلك صفة
العمرة ،ومن أين وبرـ هبا إذا كاف من أىل مكة ،ومٌب يتحلل من العمرة ىذه الصفات ،الٍب ذكروىا ُب
صفة اغبج.
وقد أكثر العلماء قديبا وحديثا من الكتابة حوؿ مناسك اغبج ،وبينوا ماذا يفعل اغباج ُب ىذه
اؼبشاعر ،وال شك أف في ها شيئا من االختبلؼ بْب العلماء ،ولكن لكل اجتهاده ،وأصح األقواؿ ما وافق
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الدليل ،واألدلة واضحة والسنة ؿبفوظة قوال وفعبل ،واالختبلفات الٍب وقعت بْب الصحابة ،ومن بعدىم
ؾباؿ لبلجتهاد ،فمن االختبلفات االختبلؼ ُب أي األنساؾ أفضل.
فاإلماـ أضبد ىبتار أف أفضل األنساؾ التمتع؛ ألنو آخر األمرين من النيب . 
واإلماـ مالك ىبتار القراف ،والشافعي ىبتار اإلفراد ،وُب رواية عنو القراف وسبب ذلك أف الصحابة -
رضي اهلل عنهم -اختلفوا فابن عباس يرى التمتع ،ويلزـ بو حٌب إنو يقوؿ :من طاؼ بالبيت وسعى بْب
الصفا واؼبروة ،فقد حل شاء أـ أىب .فهو يوجب ىذا التمتع.
ويسمى ىذا -أيضا -الفسخ ،فسخ اغبج إٔب العمرة ،واختلفوا -أيضاُ -ب حكمو ،ىل هبوز إذا أحرـ
حبج أف يفسخو ،وهبعلو عمرة ،ففي ذلك خبلؼ ،خبلؼ كبّب وسبب ذلك أنو ثبت عن النيب  أف سبعة
عشر صحابيا ..أنو أمرىم بالتحلل ،وقد كانوا مفردين حيث ٓب يكن معهم ىدي ،وامتنع الذين معهم
ىدي أف يتحللوا؛ فلذلك رجح بعض من العلماء الفسخ بل يكاد بعضهم أف يلزـ بو.
منهم ابن القيم ُب زاد اؼبعاد ،ؼبا ساؽ األحاديث الٍب ُب األمر بالفسخ يقوؿ :ليس ألحد عذر ُب
تركها ،فإهنا صروبة ُب األمر بالفسخ ،ومع ذلك ،فاؼبسألة ؿبتملة لؤلقواؿ؛ وذلك ألف أكابر الصحابة كأيب
بكر وعمر وعثماف كانوا يلزموف باإلفراد.
وكاف عمر ينهى عن التمتع ويأمرىم بأف يعتمروا ُب ٍ
سفر مستقل ،ولعل عذره خوفا من تعطل اغبرـ من
الطائفْب ،وىكذا اعتذروا عنو ،فهو ال ىبفى عليو أف النيب



أمر الصحابة أف يتحللوا ،ولكن مع ذلك

يقوؿ :إذا أمرناىم بالعمرة ُب ىذا السفر سافروا سفرا واحدا ،وقضوا فيو حجا وعمرة ،واكتفوا هبذا السفر
عن ٍ
سفر آخر للعمرة ،وتعطل البيت بقية السنة ،فإذا منعواْ ،فإهنم يقتصروف على اغبج ُب سفرهتم ،ويأٌب
بعضهم ُب شهر صفر ،وبعضهم للعمرة وبعضهم ُب شهر ربيع للعمرة ،الذين ٓب يعتمروا ،وبعضهم ُب
صبادى وبعضهم ُب رجب ،وبعضهم ُب رمضاف ،فتبقى اؼبشاعر والبيت اغبراـ معمورا بالزوار ىذا عذره،
ولكن إذا ثبت الفعل عن النيب  فإنو مقدـ على قوؿ كل أحد.
فإف ابن عباس -رضي اهلل عنهما -يرى وجوب التمتع ،أو يرى أف من أتى البيت ،فطاؼ بو وسعى
فقد حل ،ولو ٓب ينو التحلل.
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فاحتجوا عليو بأف أبا بكر وعمر ينهوف عن التمتع ،ينهوف عن العمرة مع اغبج ،فاشتهر عنو أنو قاؿ:
يوشك أف تنزؿ عليكم اغبجارة من السماء؛ أقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  وتقولوف :قاؿ أبو بكر وعمر.
دبعُب أف سنة النيب  مقدمة على قوؿ كل أحد ،وىناؾ -أيضا -خبلفات أخرى ُب كثّب من اؼبناسك،
ولكن إذا اتضح الدليل على اؼبسلم يتبع الدليل مع أي كاف ،وال يتأسى دبذىب من اؼبذاىب ،واآلف نقرأ
بقية كتاب اغبج.
فصل في أركاف وواجبات الحج والعمرة
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َأب -فصل :أركاف اغبج أربعة :إحراـ ووقوؼ وطواؼ وسعي .وواجباتو سبعة :إحراـ
ٍ
مار على ميقات منو ،ووقوؼ إٔب الليل إف وقف هنارا ،ومبيت دبزدلفة إٔب بعد نصفو إف وافاىا قبلو ،ودبُب
لياليها ،والرمي مرتبا ،وحلق ،أو تقصّب ،وطواؼ وداع .وأركاف العمرة ثبلثة :إحراـ وطواؼ وسعي.
وواجبها :اثناف اإلحراـ من اغبل ،واغبلق ،أو التقصّب.
وىكذا ػبصوا باب ذكر اغبج ،فقسموه إٔب ثبلثة أقساـ :أركاف ،وواجبات وسنن ،فالقسم األوؿ:
األركاف ،ركن الشيء جانبو األقوى ،وىو الذي ال يتم إال بو ،أو ركن الشيء جزء ماىيتو أي اللباب منو،
والذي باجتماع األركاف تتم اؼباىية ،ىكذا ذكروا أف أركاف اغبج أربعة :اإلحراـ والوقوؼ والطواؼ والسعي،
فأما اإلحراـ ،فبل خبلؼ ُب أنو ركن؛ وذلك ألنو نية النسك ،وليس اإلحراـ ىو اللباس بل اإلحراـ ىو
النية ،يعِب أف يدخل بقلبو ُب ا لنسكٍ ،ب بعد دخولو فيو يشعر بأهنا حرمت عليو احملظورات ،وأنو تلبس
هبذه العبادة ،فهو مثل اإلحراـ بالصبلة.
معلوـ أنو إذا أحرـ بالصبلة حرـ عليو االلتفات ،وحرمت عليو اغبركة واؼبشي ،وحرـ عليو األكل
والشرب وحرـ عليو الضحك وحرـ عليو االنصراؼ عن القبلة ،وأشباه ذلك ،فكذلك نقوؿ :إذا دخل ُب
النسك أي ُب اغبج ،أو العمرة ،فإهنا ربرـ عليو ىذه احملظورات فيحرـ عليو تغطيو الرأس ،ولبس اؼبخيط
والتطيب وقص الشعر وقلم األظفار مثبل ..إٔب آخرىا.
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فاإلحراـ ىو النسك ..ىو النية الٍب يعزـ بقلبو على أنو دخل فيو ،وقد تقدـ حكم ما إذا أحرـ قبل أف
يأٌب اؼبيقات ،وأف ذلك جائز وحكم ما إذا أحرـ باغبج قبل أف تدخل أشهره ،كما لو أحرـ ُب آخر رمضاف
باغبج ،وبقي ؿبرما إٔب يوـ النحر ،فإف ذلك جائز مع الكراىة ،والصحيح أنو ينعقد اإلحراـ قبل اؼبيقات.
وقد روي أف عبد اهلل بن معمر ،ؼبا انتصر ُب وقعة هناوند ،نذر أف وبرـ منها إٔب مكة ،فعقد اإلحراـ
من خراساف ،وجاء بإحرامو مسّبة أكثر من شهر إٔب أف حل إحرامو بالعمرة بعدما ربلل ،وكاف ذلك ُب
عهد عثماف ،ولكن عثماف المو؛ ألنو َشق على نفسو ،وكذلك كثّب من غّبه من الذين أحرموا قبل اؼبيقات

دبدة ،وقد تقدـ -أي قبل سطر -يقوؿ :وبرـ غّبؾ من دويرة أىلو إف كاف دوف اؼبيقات ،لكن قد روي عن
ابن عباس أنو قاؿ ُب تفسّب قوؿ اهلل تعأب:



      قاؿ :إسبامهما أف ربرـ هبما

من دويرة أىلك ،وظاىره أنو وبرـ من حْب ىبرج من بيتو مسافرا ،ولكن ابن عباس ،ومن قاؿ هبذا أرادوا أف
تنشئ ؽبما سفرا ،أف يكوف سفرؾ من البيت إٔب اغبرـ ألجل اغبج أو ألجل العمرة ،فهذا ىو الذين يكوف
أجره كامبل.
وأما الذي يسافر لغرضٍ ،ب يعتمر ُب طريقو ،فهو -وإف كانت عمرتو ؾبزئة -لكنو أنقص أجرا فبن ٓب
يسافر إال للعمرة ،الذين -مثبل -يسافروف لغرض كتجارة ،أو زيارة ،أو احتفاؿ مثبل ،أو حضور مناسبة ُب
مكة ،أو ُب جدة ،أو ُب الطائفٍ ،ب يقولوف :إذا وصلنا ذلك اؼبكاف نأخذ عمرة ،نقوؿ عمرهتم ؾبزئة،
ولكن ليست مثل عمرة الذي ما ضبلو على السفر إال أداء العمرة؛ فإهنا أكثر أجرا.
أما الوقوؼ بعرفة ،فبل شك أنو ركن ،ودليلو

قولو 

 اغبج عرفة  وذلك ألف اغبجاج هبتمعوف فيوُ ،ب عرفة يوـ عرفة ،فالذين يفوهتم الوقوؼ بعرفة،
يفوهتم اغبج ،الذي فسد حجو ،وىذا يعِب ..آخره إذا طلع الفجر يوـ النحر ،فقد فات وقت الوقوؼ،
فمن جاء بعد ذلك فاتو اغبج.
وأما الركن الثالث ،فهو الطواؼ ،وال خبلؼ -أيضا -أنو ركن ،ودليلو قوؿ اهلل -تعأب -
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طواؼ الزيارة ،فهذا -أيضا -ركن .وأما طواؼ القدوـ ،فإنو سنة ُب حق اؼبفرد والقارف .سنة أف يطوؼ إذا
قدـ ،وذلك الطواؼ ربية اؼبسجد ،أو ربية مكة طواؼ القدوـ.
وأما السعي بْب الصفا واؼبروة ،ففيو خبلؼ ىل ىو ركن؟ أو واجب؟ أو سنة؟ فاختار اإلماـ أضبد ُب
اؼبشهور عنو ،أنو ركن واستدؿ بقوؿ النيب

 

اسعوا؛ فإف اهلل كتب عليكم السعي  كتبو :يعِب:

فرضو ،وكذلك ،فعل النيب  والذين قالوا :إنو واجب ،قالوا :إف اهلل -تعأب -نفى اعبناح عمن ٓب يفعلو،
ونفي اعبناح ال يدؿ على الركنية ،وال على الوجوب ُب قولو تعأب:

      

               وقد استشكل ىذه اآلية عروة
-رضبو اهلل -فقاؿ لعائشة :ما أرى السعي واجبا؛ ألف اهلل قاؿ:



    أي ،فبل حرج عليو

إذا تطوؼ بينهما ،فكأف التقدير ال حرج عليك إذا تطوفت ،فلم يكن فيها أمر بالتطوؼ؟
وأجابت عائشة بقوؽبا :لو كاف كذلك؛ لقاؿ :فبل جناح عليو أال يطوؼ هبما.
وأيضا استدؿ على الركنية بأف اهلل -تعأب -جعل الصفا واؼبروة من شعائر اهلل ،والشعائر ىي اؼبعآب الٍب
ؽبا أعماؿ أي الٍب ؽبا أعماؿ زبتص هبا ،فكل مشعر من اؼبشاعر ،فلو عبادة زبصو.
فإف -مثبل -اؼبشاعر والشعائر ،يعِب :تنقسم إٔب أقساـ ،نقوؿ -مثبل :-عرفة مشعر من مشاعر اغبج،
ولكنو ليس حبرـ ،ومُب ومزدلفة مشعراف وحرماف ،ووادي ؿبصب حرـ ،وليس دبشعر ،وادي عرنة ليس
ٍ
مشعر عبادة ،فمشعر عرفة لو عبادة ،ومشعر مزدلفة لو عبادة،
حرما ،وليس مشعرا .فهذه اؼبشاعر لكل
ومشعر م ُب لو عبادة ،وكذلك مشعر الصفا واؼبروة لو عبادة ،عبادهتا ىي السعي ،السعي بينهماٍ ،ب قد ذكر
ُب اغبكمة ُب ذلك أنو إحياء ؼبا فعلتو أـ إظباعيل ،فإهنا ؼبا نفد اؼباء رقت على الصفا ،ونظرتٍ ،ب سعت،
ووصلت إٔب اؼبروةٍ ،ب نظرت ،وىكذا حٌب سبت سبعة أشواط.
يقوؿ النيب

 

فؤلجل ذلك شرع السعي بينهما سبعة أشواط



وأما نفي اغبرج فسببو أف

اؼبشركْب ،كانوا قد جعلوا صنمْب على الصفا واؼبروة ،صنم على الصفا يقاؿ لو :إساؼ ،وعلى اؼبروة صنم
يقاؿ لو :نائلة ،فكانوا يطوفوف ،ويتمسحوف هبذين الصنمْب ،فلما أسلم اؼبسلموف فظنوا أف الطواؼ هبما؛
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ألجل ىذين الصنمْب ،فبْب اهلل أهنما مشعراف ،واؼبشعر ال بد لو من عبادة ،فعبادهتما ىو ىذا السعي ،وىو
عبادة ؼبا فيو من االمتثاؿ ،وؼبا فيو ىذا التعب ،وكبوه.
نقوؿ :ىذه أدلة من يرى أنو ركن.
ومن يقوؿ :إنو واجب ،يستدؿ بأف اهلل -تعأب -رفع اغبرج بقولو:
  

     

ويقوؿ :ىذا ال يدؿ على الركنية ،وإمبا يدؿ على الوجوب ،وىو رواية عن اإلماـ أضبد أنو واجب

من الواجبات ،الٍب ذبرب بدـ.
در أنو ترؾ السعي عجزا ،أو ترؾ
فنحن نفٍب من أحرـ نقوؿ :هبب عليك ،ويلزمك أف تسعىٍ ،ب إذا قُ َ

ب عليو الرجوع وفعل احملظورات ،تساىلنا معو ،وأفتيناه بأهنا واجبة،
بعضو تساىياٍ ،ب ربلل ،وخرجَ ،
وص ُع َ

وأهنا ذبرب بدـ؛ ؼبشقة الرجوع.

كثّبا ما ترد أسئلة ردبا عرضت عليكم ُب الليإب اؼباضية ،أف أناسا سعى أربعة أشو ٍ
اطٍ ،ب عجز ،وربلل،

أو سعى ثبلثة أشواط ،أو طبسة أشواطٍ ،ب عجز ،وربلل ،ورجع إٔب أىلو ،فمثل ىذا نقوؿ :إنو قد ألغى
إحرامو ،وقد فعل احملظورات ،ولبس اؼبخيط ،وتطيب ووطئ أىلو ،وفعل كل احملظورات فكيف نلزمو مع
ذلك؟ ونقوؿ ارجع ألجل أف تكمل حجك ،أو عمرتك ؽبذا الطواؼ وعليك فدية عن الوطء بدنة مثبل،
وعليك فدية عن اللبس ،وعن تغط ية الرأس ،وعن الطيب ،وعن التقليم ،وما أشبو ذلكُ ،ب ذلك شيء من
اؼبشقة .وكثّبا ما وبصل أنو تزوج بعد أف رجع ،أو تزوجت اؼبرأة بعد أف رجعت ،فلو قلنا ..وردبا -أيضا-
ولد ؽبا منها أوالد ،فلو قلنا :ىذا عقد باطل ،واألوالد ليسوا ،يعِب :على والدة صحيحة؛ لكاف ُب
أنوَ ،
ذلك شيء من اؼبشقة؛ فلذلك نتساىل ،ونقوؿ ؼبن تساىل ،وترؾ :عليك دـ ،اجعلو كأنو من الواجبات
الٍب ذبرب بدـ.
وأما قبل أف يقع ،فإننا نلزمو بإسبامو.
واجبات الحج سبعة:
فاألوؿ :اإلحراـ من اؼبيقات إذا مر على اؼبيقات وجب عليو أف وبرـ منو ،فإذا جاوز اؼبيقات ،وأحرـ
بعدما جاوزه ،فهو عليو دـ ؛ ألنو ترؾ اإلحراـ من اؼبيقات.
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يقع سؤاؿ كثّبا عن الذين يذىبوف إٔب جدةٍ ،ب وبرموف منها ،فعليهم دـ ،حيث إهنم ذباوزوا اؼبيقات
سواء كاف سفرىم برا ،أو جوا ،يلزمهم أف وبرموا من اؼبيقات.
وبرـ -مثبلُ -ب الطائرة إذا حاف اؼبيقات ،ولو تقدمو خبمس دقائق ،أو عشر دقائق جاز .ووبرـ من
كاف ُب سيارة إذا مر باؼبيقات ،وإذا قُ ِد َر أنو ذباوز اؼبيقات ووصل إٔب حجةٍ ،ب أراد أف وبرـ لزمو أف يرجع؛
حٌب وبرـ من اؼبيقات ،فمن ٓب يرجع ،وأحرـ بعدما جاوز اؼبيقات ،فإف عليو دـ ،وال يفيده رجوعو بعد
اإلحراـ ،لو وصل -مثبل -إٔب "الزيبة" ٍب أحرـ منها ،ورجع بعدما أحرـ إٔب "السيل" ما سقط عنو الدـ.
أما إذا رجع قبل أف وبرـ ،فإف عليو أف وبرـ من اؼبيقات ،وال دـ عليو ،وىكذا إذا وصلوا إٔب جدة عن
طريق اعبو ،وٓب وبرموا نقوؿ ؽبم :ارجعوا إٔب اؼبيقات إف أحرمتم من جدة ،فعليكم دـ ؾباوزة اؼبيقات.
الواجب الثاني :الوقوؼ إٔب الليل إف وقف هنارا ،وىكذا قدـ الفقهاء فقالوا :إف النيب  وقف بعرفة
هنارا ،وٓب يدفع حٌب غربت الشمس فجمع فيها بْب ٍ
هنار ،وليل ،فالذي ينصرؼ قبل أف تغرب الشمس
يكوف قد خالف السنة ،وترؾ واجبا ،فعليو دـ عن تعجلو إذا وصل إٔب عرفة -مثبل -وقت الضحىٍ ،ب ؼبا
وصل إليها ،وكاف فيها ،وؼبا صلى العصر خرج منها نقوؿ :إف رجع ُب الليل ،يعِب :بعد ما غربت الشمس
رجع إٔب عرفة ،أو رجع ُب النهارٍ ،ب مكث إٔب أف تغرب الشمس ،فبل شيء عليو ،وأما إذا استمر ُب
ذىابو ،وٓب يرجع ،فإف عليو دـ جرباف ،أما من ٓب يأت عرفة إال ُب الليل ،فبل شيء عليو غبديث عروة بن
مضرس ،وبكل حاؿ ىذه مسألة من اؼبسائل االجتهادية ،ضبلهم عليها االقتداء بفعل النيب.  ،
الواجب الثالث :اؼببيت دبزدلفة إٔب بعد نصفو ،إف وافاىا قبلو إذا جاء إٔب مزدلفة قبل نصف الليل،
فليس لو أف ينفر منها إال إذ ا ..إال بعد انتصاؼ الليل ،فمن نفر منها قبل نصف الليل ،فعليو دـ جرباف،
وأما إذا ٓب يأهتا إال بعد نصف الليل ،فبل شيء عليو ،قد ذكرنا أنو يرخص للظعن والضعفة ،ولكن الرخصة
إمبا كانت ُب آخر الليل.
كانوا ينفروف ،يعِب :الظعن والضعفة إذا غاب القمر ،والقمر ُب تلك الليلة الٍب ىي ليلة العاشر ال
يغيب إال قرب آخر الليل ،فإف بقي ربع الليل ،أو أقل يغيب القمر ،ىذا ىو الذي رخص ؽبم.
وقد ذكرنا أف الرخصة ليست عامة ،وإمبا ىي للضعفة ،وأف الناس تساىلوا ُب ىذه األزمنة.
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الواجب الرابع :اؼببيت دبُب :ليإب مُب ليلة إحدى عشرة ،وليلة اثنٍب عشرة ؼبن ٓب يتعجل ،وليلة ثبلثة
عشرة ؼبن تعجل ،ليلتاف ؼبن تعجل ،ليلة إحدى عشر واثنٍب عشرة إذا كاف متعجبل ،وليلة ثبلث عشرة إذا
ٓب يتعجل.
واؼببيت دبُب ىو البقاء هبا طواؿ الليل ،ىذا ىو األصل .بعض العلماء يرخص بأنو يكفيو نصف الليل،
نرى كثّبا إذا جاء أوؿ ا لليل جاءوا وفرشوا ؽبم سجادا ،وجلسوا على الرصيف يتحدثوفٍ ،ب إذا مكثوا
ساعات :طبس ساعات ،أو أربع ساعات ركبوا سيارهتم ،ودخلوا مكة ،فإذا أهنم مستقروف ىناؾ نقوؿ :إف
ىؤالء ما باتوا ،أصل اؼببيت ىو النوـ ليبل ،وقد ذكروا ،أهنم ال هبدوف مكانا ُب مُب ،أف مُب امتؤلت؟
واعبواب أف نقوؿ ؽبم ابنوا خيامكم ُب أقرب مكاف ذبدونو سواء من جهة مكة ،أو من جهة اؼبزدلفة،
ولكم رخصة ُب ذلك ،فإنكم ،فعلتم ما استطعتم ،فإما أف تستأجروا شققا ،أو فيلبل ُب مكة ،وتقيموف فيها
هناركم كلو ،وتأتوف ُب الليل أربع ساعات ،أو كبوىمٍ ،ب ترجعوف بقية هناركم وبقية ليلكم ،فما أنصفتم.
أياـ مُب اظبها أياـ مُب هبلس فيها اغبجاج ليلهم ،وهنارىم ،قبد أهنم ُب ىذا اؼبشعر فهو مشعر من
اؼبشاعر يعمر بالذكر ويعمر بالتلبية فيو قبل التحلل ويعمر أيضا برمي اعبمار وباألذكار ،وكبوىا ،فكوهنم
يرجعوف إٔب مساكنهم إذا كانوا من أىل مكة ،أو أماكن استأجروىا إذا كانوا من اآلفاقيْب ىذا فيو تساىل.
كبن نفٍب مثل ىؤالء نتسامح معهم ،ولكن نقوؿ إف ىذا خطأ ففعلكم ىذا يعترب خطأ.
الواجب الخام  :الرمي ،رمي اعبمار مرتبة ،وقد ذكرنا أنو من السنن اؼبأثورة عن إبراىيم ،وإظباعيل،
وأـ إظباعيل وعن النيب  فعلو ،وقاؿ  :خذوا عِب مناسككم . 
ترتيبو :أف يبدأ بالصغرى الٍب تلي مسجد اػبيفٍ ،ب بالوسطىٍ ،ب جبمرة العقبة ،وأف يرمي كل واحدة
بسبع ،وأف تكوف السبع متعاقبات ،فبل يرميها دفعة واحدة لو رماىا دفعة واحدة لكانت عن حجر واحد
ال بد أف تكوف متعاقبة.
وذكرنا أيضا وقتها أف وقتها ُب يوـ العيد النهار كلو وآخر الليل للظعن ،وأف الرمي ُب الليل رخص فيو
بعض اؼبشائخ نظرا لزحاـ ،وأما ُب أياـ التشريق ،فاليوـ اغبادي عشر من الزواؿ إٔب الغروب ورخص بعض
مشائخنا ُب الرمي ليبل ،وكذلك ُب اليوـ الثاين عشر ؼبن ٓب يتعجل ،يرميها قبل أف تغرب الشمس حٌب ىبرج
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إذا كاف متعجبل ،وأما إذا ٓب يكن متعجبل فرخصوا لو أف يرمي ُب الليل ،وأما ُب اليوـ الثالث عشر ،فبل يبتد
الرمي إٔب ليلة أربعة عشر بل ينتهي بغروب الشمس ُب اليوـ السادس عشر.
الواجب السادس :اغبلق ،أو التقصّب وقد ذكرنا أف اغبلق أفضل ،وأف التقصّب ؾبزئ ،ولكن ال بد أف
يعم الرأس يدور عليو كلو ،وإف ٓب يأخذ من كل شعره الواجب السابع :الذي ىو األخّب طواؼ الوداع
واجب إال أنو يسقط عن اغبائض والنفساء ،ىذه الواجبات من ترؾ واجبا منها ،فعليو دـ.
أما أركاف العمرة ،فهي ثبلثة اإلحراـ والطواؼ والسعيُ ،ب السعي خبلؼ كما ُب اغبج ،واجباهتا اثناف:
اإلحراـ من اؼبيقات واغبلق ،أو التقصّب اإلحراـ من اؼبيقات لآلفاقي كاإلحراـ من اغبل ،أو اإلحراـ من ؿبل
إقامتو إذا كاف خارج حدود اغبرـ ،وأما أىل مكة ،فإف إحرامهم بالعمرة من خارج حدود اغبرـ ،والدليل أنو


أمر عبد الرضبن أف يعمر عائشة من التنعيم ،وكاف خارج اغبرـ خارج اغبدود ،فدؿ على أنو ال هبوز

اإلحراـ بالعمرة من داخل اغبدود ،لو كاف هبوز لقاؿ :أحرمي من مكانك ُب األبطح.
مع العلم -أيضا -بأف أىل مكة ليس عليهم عمره؛ وذلك ألف العمرة تسمى عمرة ؼبا فيها من الزيارة،
وكأهنم ظبوىا ؛ ألهنم يعمروف هبا البيت واؼبشاعر ،يعِب :اؼبطاؼ واؼبشعر ،يعمروهنا ،وقيل االعتمار ىو
السفر ،فالعمرة زيارة إٔب مكة ألداء أعماؿ ـبصوصة؛ ولذلك تصح ُب كل السنة ،وأما اغبج ،فبل يصح إال
ُب أشهر اغبج الذي تقدـ ،من ٍب أىل مكة ال وبتاجوف إٔب سفر ،حٌب يقاؿ سافر للحج ،إمبا ينزلوف،
يعِب :إمبا ىم دبكة .ويقوؿ ابن عباس :عمرتكم الطواؼ ،أي أنكم قريبوف من البيت فاعمروه بالطواؼ.
واجبات العمرة :اإلحراـ من اؼبيقات ،أو اغبلق ،أو التقصّب .
الفوات واإلحصار

ومن فاتو الوقوؼ فاتو اغبج ،وربلل بعمرة ،وىدى إف ٓب يكن اشَبط ،ومن ُمنِع البيت ىدىٍ ،ب حل،

فإف فقده صاـ عشرة أياـ ،ومن صد عن عرفة ربلل بعمرة ،وال دـ.

بقي عندنا ..يعقدوف بابا ُب آخر اغبج يسمونو باب :الفوات واإلحصار ،اختصره اؼبؤلف ،فذكر أف
من فاتو الوقوؼ فاتو اغبج ،وربلل بعمرة.
369

أخصر المختصرات
قد روي أف بعض الصحابة ُب عهد عمر



جاءوا إليو ؿبرمْب ُب يوـ العيد ،وإذا ىو ينحر ىديو،

فقالوا :يا أمّب اؼبؤمنْب أخطأنا ُب اغبساب ،كبسب أف ىذا اليوـ ىو اليوـ التاسع ،فأمرىم بأف يطوفوا
بالبيت ،ويسعوا بْب الصفا ،يتحللوا ،وهبعلوىا عمرة ،وأمر من ٓب يكن أدى الفرض أف وبج ُب العاـ القادـ،
فهذا ما يفعلو من فاتو الوقوؼ.
من جاء إٔب مكة بعد ما طلع الفجر يوـ العيد ،فاتو الوقوؼ ،وربلل بعمرة ،وأىدى إف ٓب يكن اشَبط.
كيف يهدي؟ ألنو يعترب كمحصر يذبح ىديا ،يعِب :أقل اغبد شاة ؼبساكْب اغبرـ ،أما إذا كاف قد اشَبط
بقولو :فمحلي حيث حبستِب؛ فإنو يتحلل بدوف ىدي يتحلل بعمرة.
ومن منع ال بيت أىدىٍ ،ب حل كما فعل الصحابة ؼبا منعهم اؼبشركوف ُب اغبديبية ،وُب ذلك يقوؿ اهلل
-تعأب:-



        ما اؼبراد باحملصر؟ احملصر ىو اؼبمنوع الذي منع

من دخوؿ مكة إذا أحرـٍ ،ب منع من دخوؿ مكة ،فماذا يفعل؟ يذبح ىدياٍ ،ب يتحلل ،فإف فقده صاـ
عشرة أياـٍ ،ب ربلل.
يقع كثّبا أف بعض الذين ال يرخص ؽبم ُب دخوؿ مكة ،يعِب :ليسوا من الكفار ،ولكن من اؼبسلمْب
الذين ىم متعاقدوف ،الذين ال يبكنوف من دخوؿ مكة ،وأداء العمرة ٍ
لسبب من األسباب ،أو يبنعوف من
العمرة ،وإف ٓب يبنعوا من دخوؿ مكة رأيناىم ورآىم غّبنا وبرموف ،وبعدما يسّبوف -مثبل -كيلو يبروف على
اؼبرور ،فيطلبوف منهم التصاريح ىل عندكم تصريح من كفبلئكم؟ ىل عندكم رخصة بأداء ىذا النسك؟
فإذا ٓب يكن عندىم تصريح منعوا ورجعوا.
مثل ىؤالء عليهم أف يشَبطوا عند اإلحراـ ،عليهم أف يقولوا :إف حبسِب حابس ،فمحلي حيث
حبستِب؛ ألف ىذا حابس ،وىو منعهم ،بدوف تصريح ،وبدوف إذف من كفبلئهم ،فإذا اشَبطوا ربللوا ،فأما
إذا ٓب يشَبطوا ،فبل هبوز ؽبم التحلل إال بعد الذبح ،أف يذبح أحدىم فدية ويتحلل ،فإذا ٓب هبد بقي على
إحرامو حٌب  ..بقي ؿبرما إٔب أف يصوـ عش رة أياـٍ ،ب يتحلل ؛ ألف اهلل جعل صياـ عشرة أياـ قائما مقاـ
اؽبدي ،واهلل جعل على احملصر ىدي

        

فاإلحصار ىو

منعهم من دخوؿ مكة .وبعضهم قد يأٌب حبيلة ،وىو أنو وبرـ بثيابو ،هبوز اإلحراـ بالثياب ،ولكن عليو
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فديتاف ،فدية عن تغطية الرأس ،وفدية عن لبس اؼبخيط ،مثل الفدية :صياـ ثبلثة أياـ ،وثبلثة أياـ ،أو
إطعاـ ستة مساكْب عن تغطية الرأس ،وإطعاـ ستة مساكْب عند لبس اؼبخيط ،وإذا كشف رأسو ،وٓب يغطو،
فليس عليو إال فدية واحدة.
من ىذا ما قد يفعلو بعض احملرمْب -مثبل -الذين يأتوف على سياراهتم ؿبرمْب ،ووببوف أف يدخلوا عليها
مكة ،إذا كاف -مثبل -واحدا ،ورآه اؼبرور ؿبرما أوقفوه ُب مواقف اغبج ،وقالوا لو :استأجر وادخل ،فإذا رأوه
غّب ؿبرـ ظنوا أنو من أىل مكة ،وظبحوا لو بالدخوؿ ،فإذا أحرـ بثيابو ظبحوا لو بذلك ،مع أنو ؿبرـ.
اإل حراـ بالثياب ينعقد؛ ألف اإلحراـ ىو النية ،وبذلك نقوؿ :إنو هبوز للجنود ،وللعساكر أف وبرموا
بثياهبم إذا كانوا سوؼ يقفوف ُب اؼبشاعر ،وبرموف ،وال يبنعهم مدارؤىم ورؤساؤىم من التلبية ،يستطيعوف أف
ينظموا السّب ،وأف يقوموا بأعماؽبم ،وىم يلبوف إال أف عليهم فديتْب :فدية عن تغطية الرأس ،وفدية عن
اللباس وصياـ ثبلثة أياـ ،وثبلثة ،أو إطعاـ ستة مساكْب ،وستة.
يأٌب كثّبا ..نسمع أف كثّبا من العساكر يقوؿ :إنِب دائما أحضر اؼبشاعر ،وٕب عشر سنْب ..طبسة
عشر سنة ،وأنا أحضر ،وٓب أقدر على اغبج يبنعِب رئيسي أف أحج فنقوؿ لو :ىل أنت تقف ُب اؼبشاعر؟
يقوؿ :نعم ،نقف معهم ُب مُب يوـ الَبوية ،ونروح معهم إٔب عرفة ،وندبرىم ،ونقف بعرفة إٔب أف تغرب
الشمس ،ونسّب مع من يسّب من عرفة إٔب مزدلفة ننظم السّب ،ونبيت -أيضا -دبزدلفةٍ ،ب ننتقل إٔب مُب،
ونقيم فيها أياـ مُب ننظم الناس ،نقوؿ ؽبم :أنتم قد وقفت ُب اؼبشاعر ،فما عليكم إال أف تؤدوا اغبج ،يبقى
عليكم الطواؼ والرمي ووقتو واسع ،الرمي يبكنكم أف ترموا ُب الليل ،إذا ىدأت الطلبات ،تأخذوا
اعبمرات ،وتذىبوا ،وترموا اعبمرات.
والطواؼ لو أخرتو -مثبل -أسبوعا ،أو عشرة أياـ تقدر أف تطوؼ بعد ذلك ،وتسعى إذا ..فبل حرج
عليك ُب أف ربج ،وأنت ؿبرـ ُب ثيابك.
يقوؿ" :ومن صد عن عرفة ربلل بعمرة ،وال دـ عليو" إذا أحرـ باغبج ،ولكن من صد عن عرفة إما
ٍ
ٍ
حبادث حصل لو ،ربلل بعمرة ،وال دـ عليو ،يعِب :أنو يذىب ،ويطوؼ ،ويسعىٍ ،ب
دبرض حصل لو ،أو
يتحلل.
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فصل في األضحية
فصل :واألضحي ة سنة يكره تركها لقادر ،ووقت الذبح بعد صبلة العيد ،أو قدرىا إٔب آخر ثاين
التشريق ،وال يعطى جازر أجرتو منها ،وال يباع جلدىا ،وال شيء منها ،بل ينتفع بو.
وأفضل ىدي ،وأضحية :إبلٍ ،ب بقرٍ ،ب غنم ،وال هبزئ إال جذع ضأف ،أو ثِب غّبه .فثُب إبل ما لو
طبس سنْب ،وبقر سنتاف ،وذبزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة.
وال ذبزئ ىزيلة وبينة عور ،أو عرج ،وال ذاىبة الثنايا ،أو أكثر أذهنا ،أو قرهنا .والسنة كبر إبل قائمة
معقولة يدىا اليسرى وذبح غّبىا ،ويقوؿ :بسم اهلل ،اللهم ىذا منك ،ولك ،وسن أف يأكل ويهدي
ويتصدؽ أثبلثا مطل قا ،واغبلق بعدىا ،وإف أكلها إال أوقية جاز ،وحرـ على مريدىا أخذ شيء من شعره
وظفره وبشرتو ُب العشر.
كذلك ذكر األضاحي ،أكثر اؼبؤلفْب يؤخروف األضاحي مع كتاب األطعمة؛ وذلك ألهنا من صبلة
الذبائح الٍب تذبح ،وتؤكل ،وكما ُب ـبتصر اػبرقي ،وُب اؼبغِب ،والكاُب وغّبىا ،وكذلك ُب مؤلفات اؼبؤلفْب
اآلخرين ،ولكن الكثّب من اغبنابلة أغبقوىا باغبج؛ وذلك ألهنم تكلموا على اؽبدي ،واؽبدي يتبع اغبج ،فلما
تكلموا على اؽبدي أغبقوا بو كل ما لو صلة بو من الذبائح.
وقد ذكرنا أف ما يذبح بمكة أربعة أنواع:
النوع األوؿ :اؽبدي الذي ذكر ُب قوؿ اهلل تعأب:
-تعأب:-





       وُب قولو

            وُب قولو:

          

  

 اؽبدي :كاف معموال

بو قبل اإلسبلـ كاف اعباىلية يهدوف إٔب البيت ،فكاف أحدىم إذا توجو إٔب البيت قطع من ماشيتو قطيعا
من الغنم ،أو من اإلبل ،أو كبوىا ،وجعل ُب رقاهبا قبلئد حٌب ال يتعرض ؽبا وساقها ،وٓب يركبها احَباما ؽبا،
فإذا أتى إٔب البيت ،وكمل نسكو كبرىا فهكذا ،فعل النيب



أىدى ىديا ؼبا كاف بعمرة اغبديبية ،وأىدى

ىديا ؼبا كاف بعمرة القضاء ،وأىدى مع أيب بكر ،أرسل -ؼبا حج أبو بكر -ىديا ،وأىدى -أيضا -ؼبا حج
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حجة الوداع سبعْب بدنة من اؼبدينة ،وثبلثْب جاء هبا علي من اليمن ،فتمت مائة بدنة ،وأىدى غّبه -
أيضا -من الصحابة.
ذكر اهلل -تعأب -اؽبدي بقولو:

          

               
              


ثم النوع الثاني :ىو دـ التمتع والقراف ،فهو -أيضا -يذبح دبكة ،ال هبوز اػبروج بو عنها ،ومع ذلك
هبوز األكل منو ،كما يؤكل من اؽبدي يدخل ُب قولو:



.   

النوع الثالث :جزاء الصيد إذا أتلف صيدا ،وقدر عليو ،أف يذبح بدلو ،فإنو يذحبو ،ولكن ال يأكل
منو ،بل يكوف ؼبساكْب اغبرـ.
والنوع الرابع :دـ اعب رباف ،إذا ترؾ واجبا من الواجبات ،وألزـ بأف يذبح دما كما إذا ترؾ الرمي ،أو ترؾ
الطواؼ ،أو أحرـ بعد اؼبيقات وقلنا :عليك الدـ ،فإف عليو أف يذبح دما ،وهبعلو ؼبساكْب اغبرـ .ال يأكل
منو.
أما األضحية ،فإهنا ليست خاصة ُب مكة بل ُب القرى ،وىل على اغباج أضحية؟ ذكر بعض العلماء
أنو ليس عليو.
النيب  كاف يضحي كل سنة ،ؼبا كاف ُب اؼبدينة يضحي بكبشْب ،ولكن ؼبا حج اكتفى بذبح اؽبدي
عن األضحية ،وأطلقت عائشة على دـ التمتع أنو أضحية ،قالت:



ضحى رسوؿ اهلل



عن نسائو

بالبقر  ذكرت دخل علينا بلحم بقر ،فقيل :ما ىذا؟ فقالوا ضحى عن نسائو بالبقر.
ولكن اسم األضحية خاص بالنسيكة الٍب تذبح دبناسبة عيد النحر ،وتذبح ُب القرى وُب اؼبدف وُب
البوادي وُب سائر األماكن ،يذحبها كل من عنده قدرة ،ومن تيسرت لو ،فهي سنة مؤكدة ،وذىب بضعهم
إٔب أهنا واجبة على أىل اليسار ،واستدلوا بقولو   من وجد سعة ،فلم يضح ،فبل يقربن مسجدنا
ولعل ىذا من باب الزجر.
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والدليل -أيضا -على أهنا غّب واجبة



أنو



ذبح أضحيتْب إحدانبا :قاؿ :عن ؿبمد وآؿ ؿبمد،

والثانية :قاؿ :عن من ٓب يضح من أمة ؿبمد " من ٓب يضح" فيدؿ على أف ىناؾ من ٓب يضح ،وال بد
أف يكوف عندىم قدرة ،ولكن كاف ؽبم مانع ،أو عذر ،أو كبو ذلك ،فيكره تركها لقادر.
وقت الذبح :بعد صبلة العيد ،أو قدرىا ،يتساىل بعض البوادي الذين ال يصلوف ،فيذحبوهنا ساعة ما
تطلع الشمس ،أو ساعة ما تنتشر قليبل ،وىذا خطأ ال تذبح إال بعدما يذىب قدر صبلة العيد واػبطبة،
يعِب :أو اػبطبتْب.
نقوؿ -مثبل -بعد طلوع الشمس خبمس دقائق ،ىبرج وقت النهي ،صبلة العيد تستغرؽ عشر دقائق،
اػبطبة تستغرؽ -أيضا ،على األقٌل -طبس عشرة دقيقة ،فهذه نصف ساعة ،أي بعد إشراؽ الشمس
بنصف ساعة ،يدخل وقت الذبح.
أما منتهاه ففيو خبلؼ اؼبشهور عند أكثر فقهاء اغبنابلة ،أنو يوماف من أياـ التشريق .مأثور عن اإلماـ
أضبد أنو قاؿ :أياـ الذبح ثبلثة عن غّب واحد من أصحاب النيب.  ،
والقوؿ الثالث :أف أياـ التشريق كلها ذبح أي يوـ العيد وثبلثة أياـ بعده ،فإذا غابت الشمس ُب ليلة
الرابع عشر خرج وقت النحر ،وقت ذبح األضاحي.
يقوؿ:



وال يعطى اعبزار أجرتو منها



ورد ذلك ُب حديث علي ُب اؽبدي يقوؿ:



أمرين

رسوؿ اهلل  أف أقوـ على بُ ُدنو ،وأف أقسم غبومها وجلودىا وجبلؽبا على اؼبساكْب ،وأال أعطي ُب جزارهتا
شيئا ،وقاؿ :كبن نعطيو من عندنا . 

اعبزار يذبح -مثبل -ويسلخ ،ويقطع اللحوـ ،وكبو ذلك ،فهو يتعب ،ووبتاج إٔب أجرة إف ٓب يوجد
متربع؛ فلذلك يعطى أجرتو من غّبىا ،وإذا أعطي منها ،فإف ذلك يعترب صدقة ،ال هبوز بيع شيء من
ص َد ُؽ ِهبَاْ ،أو تؤكل حٌب جلدىا هبوز االنتفاع بو ،أو يتصدؽ بو ،وال هبوز بيعو ،وإذا تصدؽ
أجزائها بل يػُتَ َ
بو على اؼبساكْب وباعوه جاز ذلك.
اؽب دي واألضحية ال يكوناف إال من هبيمة األنعاـ ،وأفضلها أفضل اؽبدي واألضاحي ىو اإلبل ،أفضل
ما يهدى ،ومع ذلك قد تفضل الغنم ؛ ألهنا أىنأ ،وأقرب إٔب أف يؤكل غبمها ،ولكن قالوا :أفضلها اإلبل،
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ٍب البقرٍ ،ب الغنم ،ولعل السبب ُب ذلك كثرة اللحم .إف اإلبل أكثر غبماٍ ،ب تليها البقرٍ ،ب الغنم ،وىذا
فيمن أىدى ،يعِب :فبا أىدى كامبل ،فإذا أىدى بعّبا كامبل ،فهو أفضل فبا إذا أىدى شاة.
يقوؿ" :الذي هبزئ من الضأف ىو اعبذع ،الذي ًب لو ستة أشهر " إذا ًب ستة أشهر أجزأ عن
األضحية ،وكذلك عن الفدية ،وكبوىا ،وأما ُب غّبه ،فبل بد أف يكوف ثنيا .الثِب من اؼبعز ،وىو الذي ًب لو
سنة ؛ ألهنا تنبت ثنيتو من أسفل ،والثِب من البقر ىو الذي لو سنتاف ،إذا فتحت فمهما وجدتو ،وقد نبتت
ؽبا ثنيتاف طويلتاف بدؿ األسناف الصغّبة .الثِب كذلك من اإلبل ما ًب طبس سنْب ،يعِب :ما تنبت الثنايا إال
إذا سبت لو طبس سنْب.
يقوؿ " :الشاة الواحدة ذبزئ عن الرجل وعن أىل بيتو " وإف كانوا يذحبوف شاة عن الرجل وعن أىل
بيتو ،ولو كانوا كثّبا ،ولكن األصل أنو ىو الذي ينفق عليهم ،ولو كاف بعضهم قد بلغ أشده ،ؼبا كاف ىو
رئيسهم كاف ىو الذي يدفعهم ،فهو الذي يعترب كفؤا عن أخذ الشعر.
إذا كاف -مثبل -صاحب البيت سوؼ يذبح األضحية ،وهبعلها عن أىل بيتو ،عنو وعن أىل بيتو ،عن
زوجتو ،وعن زوجتيو مثبل ،وعن بناتو ،وعن أبنائو ،ولو كاف بعضهم ابن أربعْب سنة ،أو طبسْب ،أو
عشرين ،فمن الذي يتوقف عن أخذ الشعر ،الذي يتوقف ىو الرجل اؼبالك الذي يدفع الدراىم.
الب دنة والبقرة ذبزئ كل واحدة منهما عن سبعة ،يعِب :الصحيح أهنا ذبزئ عن سبع شياه .معلوـ -
مثبل -أف اإلنساف إذا ضحى بشاة جاز أف يشرؾ هبا أبوية ،أو بعض أقاربو ويقوؿ :اللهم تقبلها عِب وعن
أبوي مثبل ،ىل كذلك سبع البقرة ،أو سبع البدنة؟ يعِب :أنو هبعلو عنو وعن أبوية؟ ىذا ىو الصحيح؛ ألف
البدنة عن سبع شياه .قد يكوف غبمها ،السبع أكثر من غبم الشاة.
بعد ذلك ذكر ما ال هبزئ :ما ال هبزئ من األضاحي ،فبل ذبزئ اؽبزيلة الٍب ال مخ فيها ،يعِب اؽبزؿ
واؽبزاؿ ىو الضعف ،حبيث إهنا لضعفها ليس فيها مخ ُب عظامها من اؽبزاؿ ،والضعف ،ويكوف ذلك عن
قلة التغذية ،وكبوىا ،يعرؼ ذلك بقلة الشحم ُب ظهرىا مثبل ،وبقلة اللحم ،وكذلك العوراء البْب الٍب
ذىبت إحدى عينيها ،إما ببياض يبنع النظر ،وإما انفقأت العْب ،وٓب يبق ؽبا جرـ ،وال العرجاء الٍب ال تطيق
اؼبشي مع الصحاح ،سواء كاف ُب يدىا العيب ،أو رجلها ،وال الٍب ذىبت ثناياىا من أصلها ،يعِب :عادة
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البهيمة إذا كربت ،وأسنت ،فمن أثر األكل تتآكل ثناياىا ،تنسلم ،وتنمحي قليبل قليبل ،إٔب أف ال يبقى إال
أصوؽبا.
يدؿ على أهنا قد كربت ،فإذا ذىبت ثناياىا من أصلها ،فبل ذبزئ .كذلك إذا ذىب أكثر األذف ،أو
القرف ،إذا قطع أكثر األذف ،أو القرف ورد ُب ذلك أحاديث ،وورد النهي عن اؼبقابلة واؼبدابرة واػبرقاء
والشرقاء ،وكبوىن ،ولكن قد يقاؿ :إف ىذا ال يقلل من قيمتها ،يعِب :قطع األذف ،أو قطع القرف وردبا أنو
قد يرفع من شبنها ،ولكن إذا عرؼ أنو ورد ُب ىذا النص ،فتتجنب ألجل أف تكوف األضحية كاملة ،أما إذا
قطع قليل من األذف ،أو شقت يعِب شقت أعبلىا شقا ،وٓب يذىب منها شيء ،وكذلك القرف إذا أخذ
غبلفو ،وبقي أصلو ،فلعل ذلك ال ينقص من قيمتها.
نكمل الباقي بعد الصبلة ،واهلل أعلم وصلى اهلل علي ؿبمد.


اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو

أصبعْب.
يقوؿ :السنة كبر اإلبل قائمة معقولة يدىا اليسرى ،النحر ىو طعنها بأصل الرقبة ،فبا يلي اعبثة ،يقوؿ:
وىو ىبتص باإلبل؛ ألف عنقها طويل ،وتطعن ُب الوحدة الٍب ُب أصل العنق بْب الرقبة وبْب النحر ،وىذا ىو
األصل.
استدؿ عليو بقولو -تعأب:-



     السنة أف تكوف اإلبل عندما تذبح ،تنحر

معقولة يدىا اليسرى ،وىي قائمة ،واستدؿ على ذلك بقولو -تعأب-

     

  إذ كانوا يصفوهنا صفوفاٍ ،ب يعقلوف من كل واحدة يدىا اليسرى ،فتكوف قائمة على ثبلثٍ ،ب يبسكوف
رأسها حببل حٌب ال تنفر ،ويلووف رأسها إٔب جانبها ،ويربطوف -أيضا -قوائمها حبباؿ ،فإذا طعنت ،وماتت
سقطت ،وىو معُب قولو:

    

وبعضهم يعقلها وينحرىا ،وىي باركة إذا ٓب يكن

عنده من يبسكها.
 مر ابن عمر على رجل ينحر إبلو ،أو بدنتو ،وىي باركة فقاؿ :ابعثها قياما معقلة سنة ؿبمد . 
.
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وبكل حاؿ ىذا من السنن ،ولكن إذا عجز عن ذلك ،جاز أف ينحرىا ،وىي باركة ،وىل هبوز ذحبها
ُب أصل الرقبة؟ ُب أصل الرأس؟ الصحيح اعبواز .لو ذبح اإلبل ُب أصل الرأس ،فبا ،يعِبُ :ب أصل الرقبة،
فبا يلي الرأس ألجزأ ذلك؛ ألنو حصل بذلك كبرىا ،وإماتتها.
أما غّبىا ،البقر والغنم ،فإهنا تذبح تضجع على جنبها األيسر ،وتستقبل هبا القبلة ،وتذبح ُب أصل
الرأس .البقر ُب أصل الرأس ،والغنم ضأنا ،أو ماعزا ُب أصل الرأس ،ولو كبرت الشاة -مثبلُ -ب أصل
ال رقبة ،وكذا البقرة أجزأت ،ولكنو خبلؼ األؤب يقوؿ عند الذبح :اللهم ىذا منك ،ولك .يعِب :أنت
اؼبتفضل بو ،وكبن نذحبو لك يعِب ،…:وإف كاف الذي يأكلو ىم اإلنساف؛ ولذلك قاؿ اهلل -تعأب:-
           



اهلل تعأب غِب عنها وعن غبومها

وعن دمائها ،ولكن ىو امتحنكم واختربكم بذلك حٌب يعلم من يبتثل ،ومن يطيع ،والسنة أف يأكل ويهدي
ويتصدؽ أثبلثا ،ىكذا ورد عن كثّب من الصحابة :ثلثا ألىلو ،ثلث األضحية مثبل ،وكذا اؽبدي ،والثلث
الثاين يهديو ألقاربو ،وعبّبانو ،ولو كاف عندىم يعِب :أضاحي ،والثلث اآلخر -الثالث -يتصدؽ بو على
اؼبساكْب والضعفاء وذوي اغباجات يلتمسهم ،ولو كانوا بعيدا.
ُب ىذه األزمنة تكثر األضحية ،وتكثر اؽبدايا ،ففي مكة يضيع كثّب منها ،وباألخص ُب يوـ العيد
وبرؽ ،أو يدفن ،ولكن ىناؾ شركات تتقبلو ،وتذحبوٍ ،ب تسلخها ،وترسل هبا إٔب ببلد هبا حاجة ..بعيدة،
أو قريبة ،وىناؾ -أيضا -من يأخذىا ويثلجها ُب ثبلجات ،وينتفع هبا كما ُب اعبمعيات اػبّبية.
يوجد ..زرنا بعض اعبمعيات قبل أسبوعْب ،أو ثبلثة وجدنا أضاحي عندىم موجودة إٔب اآلف ُب
الثبلجات ،يوزعوف منها كل يوـ ع ددا؛ وذلك ألهنم رأوا أف ُب كثّب من القرى ذوي حاجات وفقراء،
ومساكْب ،فكانت ىذه الثبلجات الٍب تربع هبا احملسنوف سببا ُب حفظها عن التعفن والتغّب واالنتفاع هبا
عند اغباجة.
يسن أف وبلق بعدما يذبح أضحيتو تشبها بذبح اؽبدي.
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ُب مكة إذا رمى ذبحٍ ،ب حلق ،فقالوا :أن ت ُب بلدؾ إذا ذحبت أضحيتك ،فإنو يسن أف ربلق رأسك؛
وذلك ألنو منهي عن حلق رأسو ُب األياـ العشر ،فإذا انتهت وذبح أضحيتو تشبو باغبجاج ُب اغبلق ،وإذا
كاف حديث عهد باغبلق ،فليس ببلزـ.
لو أكل األضحية كلها إال قدر أوقية ،يعِب :األوقية -مثبل -قدر قبضة اليد ،تصدؽ بتلك األوقية
جاز ،فإف أكلها كلها ،وٓب يطعم منها شيئا ضمن بعضا منها ،يتصدؽ بو ،ولو أف يشَبي -مثبل -من
جزارين قدر األوقية يتصدؽ هبا.
ذكرنا أف من أراد األضحية ،فإنو ال يأخذ شيئا من شعره ،وال من ظفره ،وال من بشرتو ُب العشر
حديث أـ سلمة ُب ذلك



إذا دخل العشر ،وأراد أحدكم أف يضحي ،فبل يأخذ من شعره ،وال من

بشرتو شيئا حٌب يضحي . 
واغبكمة ُب ذلك التشبو دبن ساؽ اؽبدي ،أنو وبرـ ويتجنب أخذ شيء من شعره ،فكأف اؼبضحي عزـ
على أف يدفع شيئا من مالو كاؽبدي ،لكن إف فعل ،فبل شيء عليو ،وال يبنعو ذلك عن األضحية لو أنو
معتاد ،فبل يبنعو.
والكثّب من الذين تعودوا حلق اللحى يوميا مثبل ،أو كل يومْب يقولوف :ال نستطيع أف نصرب عن ذلك؛
فلذلك بعضهم يَبؾ األضحية الٍب ربرمو من حلق غبيتو ،فيجمع بْب معصية وبْب ترؾ طاعة ،وبعضهم ال
يتورع أف يقدـ على حلق غبيتو ،مع كونو يريد األضحية ،فنقوؿ لو :عود نفسك الصرب ،اصرب العشرة ،ىذه
األياـ ،لعل ذلك أف يكوف سببا ُب أف يفتح اهلل عليك ،وأف يهديك ،فبل ترجع إٔب ىذه اؼبعصية.
العقيقة
وتسن العقيقة ،وىي عن الغبلـ شاتاف وعن اعبارية شاة تذبح يوـ السابع ،فإف فات ففي أربعة عشر،
فإف فات ففي أحد وعشرينٍ ،ب ال تعترب األسابيع ،وحكمها كأضحية.
بعد ذلك ذكر العقيقة :
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العقيقة :ىي النسيكة الٍب تذبح عن اؼبولود ،إذا رزؽ اهلل اإلنساف مولودا ،فإهنا نعمة من اهلل فيكوف
عليو أف ينسك عنو نسيكة ،واختلف ُب حكمها ،فأكثرىم على أهنا سنة ال تصل إٔب الوجوب ،وذىب
بعضهم إٔب وجوهبا عند القدرة ،واستدؿ بقوؿ النيب   كل غبلـ مرهتن بعقيقتو ،تذبح عنو يوـ سابعو


واختلف ُب معُب مرهتن ،فقيل :إنو مرهتن عن الشفاعة لوالديو إذا ٓب يعق عنو ،وقيل :إنو مرهتن عن

برنبا ،أو عن خدمتهما وطواعيتهما.
وبكل حاؿ ،فإف ىذا دليل على آكديتهاٍ ،ب عن الغبلـ شاتاف ،وعن اعبارية شاة .الغبلـ ،يعِب :الصيب
الذكر ،يذبح عنو شاتاف مكافئتاف ،يعِب ذبزئاف ُب األضحية ،مع السبلمة من العيوب الٍب ال ذبزئ معها ُب
األضحية ،وال ُب اؽبدي ،وعن اعبارية ،يعِب :األنثى شاةٍ ،ب ورد -أيضا -أنو ال هبزئ فيها شرؾ ُب دـ،
دبعُب أنو لو كاف ىناؾ سبعة ،ولد لكل واحد منهم مولود ،فقالوا:
نشَبؾ ُب ىذه البدنة ىذا يأخذ ُسبعا ،وىذا يأخذ سبعا ،والذي لو ولد ذكر ،والذي لو أنثى ،يأخذ

سبعا ،ىل هبزئ؟

أكثرىم يقوؿ :ال هبزئ ال بد فيو أف تكوف تامة ،إذا أراد أف يذبح بدنة ،فليجعلها تامة عن ولده،
وكذلك إذا أراد أف يذبح بقرة ،فبل بد أف تكوف تامة ،وال بد أف تكوف ثنية ذبزئ ُب األضحيةٍ ،ب يستحب
أف ال تكسر عظامها تفاؤال بالسبلمة ،قالوا :أال يكسر ؽبا عظما ،وىذا من باب التفاؤؿ ،وإال فعند
اغباجة ،فبل مانع من ذلك.
ووقت ذحبهاُ :ب اليوـ السابع ،وإف عجلها أجزأ ،ذلك لو ذحبها ُب اليوـ األوؿ ،أو الثاين أجزأ ذلك،
ولكن األفضل ُب اليوـ السابع ،فإذا فات ،ففي اليوـ الرابع عشر ،يعِب :بعد أسبوعْب ،فإذا فات ففي واحد
وعشرين ،أي بعد ثبلثة أسابيع ،فإذا فات ،فإهنا ال تعترب بعد ذلك األسابيع ،بل يذحبها مٌب تيسرت ،يعِب:
يذحبها إذا كاف ُب يوـ اثنْب وعشرين ،ثبلث وعشرين ،أربع وعشرين.
ومنهم من اعترب األسابيع بعد ذلك ،فقاؿ :إذا فات اغبادي والعشرين ،تذبح الثامن والعشرين ،وإذا
فات الثامن والعشرين ،تذبح ُب اػبامس والثبلثْب ،وىكذا ،ولكن األصل أهنا ال تعترب ،وأنو يعترب أف يذحبها
ُب أي يوـ تيسر يقولوف :وحكمها كاألضحية ُب أهنا يتصدؽ منها ،ويهدي منها.
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ووقت ذحبهاُ :ب اليوـ السابع ،وإف عجلها أجزأ ،ذلك لو ذحبها ُب اليوـ األوؿ ،أو الثاين ،أجزأ ذلك،
ولكن األفضل ُب اليوـ السابع ،فإذا فات ففي اليوـ الرابع عشر يعِب :بعد أسبوعْب ،فإذا فات ،ففي واحد
وعشرين ،أي بعد ثبلثة أسابيع ،فإذا فات ،فإهنا ال تعترب بعد ذلك األسابيع ،بل يذحبها مٌب تيسرت ،يعِب:
يذحبها إذا كاف ُب يوـ اثنْب وعشرين وثبلث وعشرين ،وأربع وعشرين.
ومنهم من اعترب األسابيع بعد ذلك ،فقاؿ :إذا فات اغبادي والعشرين تذبح ُب الثامن والعشرين ،وإذا
فات الثامن والعشرين تذ بح ُب اػبامس والثبلثْب ،وىكذا ،ولكن األصل أهنا ال تعترب ،وأنو يعترب أف يذحبها
ُب أي يوـ تيسر.
يقولوف :وحكمها كاألضحية ُب أهنا يتصدؽ منها ،ويهدي منها ،وذىب بعضهم إٔب أهنا كالوليمة أنو
هبعلها وليمة ،ويدعو عليها أصدقاءه وجّبانو وأقاربو ،وىبربىم بأهنا عقيقة اؼبولود فبلف ،أو اؼبولودةٍ ،ب ىم
يدعوف لو بالصبلح والنبات اغبسن ،وكبو ذلك.
اؼبؤلف ما تكلم على األظباء ،يعِب :على تسمية اؼبولود .إف أكثرىم قالوا :يسمى ُب اليوـ السابع،
ولكن الصحيح أنو هبوز التسمية قبل ذلك؛ ثبت أنو
إبراىيم





قاؿ:



ولد ٕب الليلة غبلـ ظبيتو باسم أيب

فدؿ على أنو هبوز التسمية قبل اليوـ السابع ،واغبديث الذي فيو تذبح يوـ سابعو ويسمى،

بعد
اؼبراد أنو يسمى مٌب تيسر االسم؛ وذلك ألهنم قد يتأخروف ُب اختيار االسم لبلختبلؼ ُب ذلكٍ ،ب ُ
ىبتارونو ،ولو ٓب يكن ُب السابع بل بعد العاشر ،أو كبوه.
وهبذا نتوقف ،ونقرأ غدا -إف شاء اهلل -كتاب اعبهاد ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
س :فضيلة الشيخ ىذا سائل يقوؿ :ذكرًب ُب يوـ أمس ،أف التحلل األوؿ يكوف بفعل اثنْب من ثبلثة:
وىي الرمي واغبلق والطواؼ ،دوف النحر وكبن ُب إحدى السنوات ربللنا التحلل األوؿ ،بعد أف رمينا وكبرنا،
فهل فعلنا ىذا صحيح؟ ،وماذا علينا؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :يعذروف باعبهل كاف األؤب أف تتثبتوا ،فالنحر ليس من أسباب التحلل؛ وذلك ألنو ليس عاما لكل
اغبجاج خببلؼ اغبلق والرمي.
أحسن اهلل إليك.
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س :ىذا سائل يقوؿ بعض الناس يؤخروف طواؼ اغبج ،وسعي اغبج إٔب الوداع ،ويطوفوف طواؼ اغبج،
وينوي بو طواؼ الوداع ،ويسعى بعد ذلك ،ويكوف آخر عهده بالبيت السعي ،فهل فعلهم صحيح؟.
ج :يصح إف شاء اهلل ،كاف األؤب أهنم يعيدوف الطواؼ مرة ثانية ،يعِب بعد السعي ،ولكن الفصل
بالسعي ما يعترب عمبل.
س :وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل هبوز اللعب بالكمبيوتر للصغار والكبار؟
ج :يعِب :ىذه األجهزة واألدوات فيها منفعة ،ومصلحة ،ولكن كثّبا من الناس يتخذوهنا ملهاة،
يعرضوف فيها أشياء ،فيها شيء من الباطل ،فننصح عدـ ازباذىا ؽبذه األغراض ،إذا كاف وال بد أف األطفاؿ
يتلهوف بشيء يشغلهم ،فيختار ؽبم ُب ىذه األجهزة أشياء تناسبهم ،يعِب :ينشغلوف هبا عما ىو ؿبرـ ،ولو
كاف فيها شيء من اللهو.
أحسن اهلل إليكم.
س :ىذا سائل يقوؿ :إذا دخلت العشر ،وأريد أف أضحي ،وقد تعدت مدة األربعْب يوما ،وٓب آخذ من
شعر إبطي وغّبه ،فما اغبكم ُب ذلك؟
وجزاكم اهلل خّبا.
ج :ال حرج ُب أ ف تصرب .تصرب عشرة ىذه األياـ ،لكن إذا طاؿ شعر إبطك مثبل ،وأظفارؾ طوال
تستوحش منها ،فلك أف تقصر منها للعذر.
أحسن اهلل إليك.
س :ىذا سائل يقوؿ :أنا مقيم ُب ىذه الببلد ،فوكلِب أحد األخوة ُب بلدي باغبج عن أمو اؼبتوفاة؛
وذلك لعدـ استطاعتو بأف هبهز من خارج ىذه الببلد ،فهل هبزئ ىذا العمل؟.
ج :هبزئ ،إذا ٓب يكن مستطيعا ،إذا ٓب يستطع أف هبهز إنسانا وبج عن أمو من بلدىا ،جاز لو أف وبج
من حيث قدر.
أحسن اهلل إليكم.
س :ىذا يقوؿ :امرأة متزوجة ،وعندىا طبسة أطفاؿ ،وىي مريضة دبرض السكر واغبمل يؤثر على
صحتها ،فهل هبوز ؽبا إجراء عملية ؼبنع اغبمل؟
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ج :هبوز ذلك ،إذا قرر األطباء أف عليها خطرا على صحتها ،إذا ضبلت تتعرض ألمراض قد توىنها،
وقد تودي حبياهتا ،فأما إذا ٓب يكن عليها خطر ،فليس ؽبا ذلك.
أحسن اهلل إليكم.
س :رجل من أىل الرياض ،وسافر إٔب اؼبدينة اؼبنورة ،وٓب تكن نيتو اإلقامة ،وأراد أف يعتمر فمن أين
وبرـ؟.
ج :إذا نوى العمرة ،وىو ُب اؼبدينة أحرـ من ميقات اؼبدينة ،وإذا ٓب ينو إال بعدما خرج من اؼبدينة،
أحرـ من ميقات اعبحفة.
س :ما حكم الزوج إذا منع زوجتو من السفر إٔب اغبج ،وأقسم يبينا على ىذا ،وىل على الزوجة
معصيتو؟
جزاكم اهلل خّبا.
ج :ال هبوز لو إذا ٓب تكن أدت فرض اغبج ،إذا ٓب تكن أدت فريضتو ،فبل يبنعها إذا توافرت األسباب،
وقدرت ،وؽبا أف تعصيو واغباؿ ىذه؛ وذلك ألف ىذا فرض اهلل ،وال هبوز تأخّبه ،وال إٍب عليها ،وال يلزمو
أف ينفق عليها إذا وجد من ينفق عليها ،ووجدت ؿبرما ،فالفرض ال يسقط عنها.
س :ىذه سائلة تقوؿ :إذا قاؿ ٕب شخص لعنك اهلل ،وكاف قريبا ٕب فهل معُب ىذا أف أحدا منا قد طرد
من رضبة اهلل؛ لقولو ذلك؟ وكيف أتعامل معو ،ولو كاف زوجا ،ىل أطلب منو أف يفارقِب ،وإذا كرر اللعنة،
أو الدعاء عليو خشية أف يصيبِب بعد ما يقوؿ؟
وجزاكم اهلل خّبا.
ج :حراـ ىذه الكلمات ،ورد فيها وعيد شديد ،ولكن ال ربرـ الزوجة ،ال ربرـ الزوجة عليو إذا أطلق
عليها اللعنة ،وكذلك -أيضا -ال توجب اؼبقاطعة والقطيعة ،ولكن ينصح ىذا الذي أطلق ىذا اللعن ،إٔب
أف يتوب ،ويستغفر ويبلك لسانو.
س :إذا رمى اغباج اعبمار ،اعبمار بغّب ترتيب ،فهل يصح حجو ،أـ ماذا عليو؟.
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ج :الصحيح أف عليو دـ ،ولو بدأ من صبرة العقبة الوسطىٍ ،ب بالكربىٍ ،ب بالصغرى ،فبل يعترب رميو
صحيحا ،وال يصح لو إال الصغرى ،عليو أف يعيد الوسطىٍ ،ب الكربى ،فإف ٓب يفعل كأنو ترؾ واجبا هبرب
بدـ.
أحسن اهلل إليكم.
س :سؤاؿ تكرر كثّبا يقوؿ :لو ذىب إٔب جدة ،وٓب يكن عنده نية العمرة ،أو اغبجٍ ،ب ؼبا وصل قرر أف
يعتمر من جدة ،فهل وبرـ من جدة أـ ماذا يفعل؟
ج :نعم إذا ٓب ينو العمرة ،وٓب زبطر ببالو حٌب وصل إٔب جدة ،جاز أف وبرـ من جدة.
أحسن اهلل إليك.
س :إذا كاف شخص عاجزا من أىل الرياض ،فهل لو أف يوكل من وبج عنو من القرى اجملاورة للرياض؟.
ج :إذا كاف عجزه بدنيا ؼبرض ،أو كرب ،فإنو يوكل من وبج عنو من بلده ،إذا كاف فرضا ،وإف كاف نفبل
جاز من كل مكاف .أما إذا كاف عجزه ماليا حبيث إنو ال يستطيع من حيث اؼباؿ أف وبج من بلده ،وعنده
ماؿ قليل يعِب ::تكليفات بلده -مثبل -تكلف عشرة آالؼ ،ولو حج مثبل من الطائف لكلف ألفْب،
وىو ال هبد إال ألفْب ،يوكل من وبج عنو من أىل الطائف باأللفْب.
أحسن اهلل إليك.
س :ىذا سائل يقوؿ :ىذا سؤاؿ ىاـ -السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو -يقوؿ :طلقت زوجٍب طبلؽ
السنة ط لقة واحدةٍ ،ب راجعتها بعد العدة ،وبعد مرور سنة تقريبا أردت طبلقها مرة ثانية ،فكانت الصيغة
التالية :أشهدؾ يا فبلف ابن فبلف ويا فبلف ابن فبلف أين طلقت زوجٍب فبلنة بنت فبلف الطلقة الثانية ،فهل
يقع الطبلؽ هبذه الصيغة؟ مع العلم أين نويت الطبلؽ أفتونا مأجورين؟
ج :الطلقة األؤب وقعت ،لكن إذا كاف راجعها ،وىي ُب العدة عادت إليو؛ ألهنا رجعية وبقيت معوٍ ،ب
طلقها الطلقة الثانية ،وأشهد عليها فوقع هبا طلقة ثانية ،فلم يبق لو بعد ذلك إال واحدة ،يصح لو أف
يراجعها ،ومٌب طلقها الثالثة لن ربل لو إال بعد زوج ،أما إذا راجعها بعد العدة ،فبل تصح الرجعة.
س :فضيلة الشيخ -أحسن اهلل إليكم -أنا ُب بلد ليس فيو علماء ،وهبا طلبة علم قليلوف ،ليسوا
باؼبستوى اؼبطلوب ،فهل هبوز ٕب أف أخرج ُب طلب العلم ،دوف إذف والدي؟ وجزاكم اهلل خّبا.
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ج :نرى أنك ال زبرج إال بإذف والديك ،وبإمكانك أف تقرأ على طلبة العلم اؼبوجودين ،وليس شرطا أف
يكونوا ربانيْب ،فبإمكانك أف تأخذ من اؼبعلومات الٍب عند ىذا وعند ىذا ،وكذلك -أيضا -تستفيد من
اؼبؤلفات اؼبنتشرة بكثرة وتستفيد من اإلذاعات وكبوىا.
أحسن اهلل إليك.
س :يقوؿ :حصل بيِب وبْب شخص خصومة بسبب ؿباولتو التعدي على عرضي ،فهل هبوز ٕب أف
أقطعو ،وإذا مت ،وأنا على ىذه اغباؿ فكيف يكوف األمر ،جزاكم اهلل خّبا؟
ج :ال شك أنو واغباؿ ىذه ،إذا ىم هبذه اؼبعصية ،هبذا االعتداء على األعراض ،فلك أف هتجره إٔب أف
يتوب ،ويقلع ،ويندـ ،ويعتذر.
س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ ىل هبوز ذبميع جلود األضاحي وبيعها ،وإعطاء نقودىا للفقراء.
ج :نعم ،لكن ال يبيعها أىلها ،أما إذا تصدقوا هبا -مثبل -على اعبمعيات وصبعتٍ ،ب دبغت،
وبيعت ،وتصدؽ بثمنها ،أو بيعت قبل أف تدبغ فبل بأس.
أحسن اهلل إليك.
س :فضيلة الشيخ ،يقوؿ :بعض الناس إذا رزقوا دبولود ،فإهنم يأخذوف العقيقة إٔب الرب ،ويعزموف بعض
األصحاب فهل ُب ذلك شيء أـ ال؟
ج :ال مانع ال بأس بذلك ،القصد ىو ذحبها ،والفرح هبذا اؼبولود يقتضي أهنم هبتمعوف على طعاـ
ويأكلوف منو ،لكن عليهم أف يتصدقوا منها ،ولو ببعض منها.
أحسن اهلل إليك.
س :يقوؿ :أنا أواجو بعض اؼبشاكل ،فإنِب انقطعت عن الناس الذين من حوٕب؛ وذلك ألنِب أراىم
يتساىلوف ُب ظباع الغناء والنظر إٔب الدش  ،وقد اعتزلت بعد ذلك من حوٕب ،فكيف أوفق بْب تقواي هلل
 وبْب العيش مع الذين ىم حوٕب من أىلي وأقاريب ،وجزاكم اهلل خّبا؟.
ج :ربرص على أف تبذؿ ؽبم النصح والتوجيو ،وإذا رأيت أف ؾبالستهم تقسي قلبك ،أو ذبرفك إٔب أف
تصّب معهم ،فابتعد عنهم ،وإذا كاف ُب اجملالس شيء من زبفيف الشرور وزبفيف اؼبنكرات ،فبل تقاطعهم.
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س :وىاتاف دعوتاف :اؼبقدـ إحداىا من ُع َماف ،والثانية مقدمة من جيزاف لزيارة اؼبنطقتْب ،وإلقاء دورات

علمية ىناؾ ،فما رأي فضيلتكم؟

ج :ال بأس بزيارة جيزاف -إف شاء اهلل -لعلها تتيسر ُب آخر شهر ربيع الثاين ،وأما خارج اؼبملكة،
فنعتذر .واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى وآلو وصحبو أصبعْب.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل  .اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ ،وعلى آلو وصحبو.
كاف آخر ما قرأنا أركاف اغبج األربعة وواجباتو السبعة ،وما ُب بعضها من اػببلؼ ،وكذلك أركاف
العمرة الثبلثة وواجباهتا االثناف ،وأف الباقي من السنن.
وحكم من فاتو الوقوؼ كيف يفعل؟ وكذلك من منع من البيت بعدما أحرـ ،وكذلك من صد عن
عرفة ،وحكم األضحية ،ووقت ذحبها وهناية وقت الذبح ،وحكم إعطاء اعبزار منها وعدـ بيع جلدىا ،أو
شيء منها ،وأفضل اؽبدي ،وأفضل األضاحي من هبيمة األنعاـ ،والسن الٍب ذبزئ ُب األضاحي وُب غّبىا،
واؼبعيبة الٍب ال هبزئ ذحبها ،وكيفية ذبح اإلبل وذبح البقر ،وكيف يفعل بلحمها بعد ذحبها ،وحكم من
أكلها إال أوقية ،وما وبرـ على من أراد األضحية ُب العشر ،وحكم العقيقة ،والفرؽ بْب الغبلـ واعبارية،
ووقت ذحبها ،وىذه أىم اؼبباحث الٍب مرت بنا ،عرضنا ما فيها من اػببلؼ ،واآلف نواصل القراءة.
كتاب الجهاد
حكم الجهاد وشرطو
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ رضبو اهلل -تعأب :-كتاب اعبهاد :ىو فرض كفاية إال إذا حضره ،أو حصره ،أو بلده عدو ،أو كاف
النفّب عاما ،ففرض عْب ،وال يتطوع بو من أحد أبويو حر مسلم إال بإذنو .وسن رباطو ،وأقلو ساعة وسبامو
أربعوف يوما .وعلى اإلماـ منع ـبذؿ ،ومرجف وعلى اعبيش طاعتو والصرب معو.
 والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
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اعبهاد ىو قتاؿ الكفار :من العلماء من هبعلو مع اغبدود ،كما فعل صاحب اؼبغِب وغّبه كثّب ،ومنهم
من هبعلو مع العبادات ،كما ُب اؼبقنع وش روحو؛ وذلك ألنو عباده ،وبعض العلماء جعلوه ركنا من أركاف
اإلسبلـ ،وذلك لكثرة األحاديث الٍب وردت فيو ،األحاديث الٍب وردت ُب فضل اعبهاد ،والٍب وردت ُب
كيفيتو ،وُب العمل فيو كثّبة ،ويدؿ على ذلك -أيضا -جهاد النيب  فإنو ٓب يستقر ُب اؼبدينة بعدما ىاجر
إال وقتا يسّباٍ ،ب بدأ يقاتل.
بدأ يغزو ،ويهاجم ُب كل سنة عدة غزوات إٔب أف فتحت الببلد ،وداف العباد باإلسبلـ .كاف -أوال-
منهيا عن القتاؿ ،ومأمورا باالقتصار على الببلغ :إف عليك إال الببلغ:


      

وكذلك كاف منهيا عن بداءة أحد وقتا ؿ أحد إال بعد أف يبدأ ،فنزؿ عليو ُب أوؿ األمر

  

                    
    

      وأشباه ذلك.

وؼبا قويت معنوية اؼبسلمْب أذف ؽبم إذنا



.       

فأوؿ األمور فبنوعوفٍ ،ب بعد ذلك مأذوف ؽبمٍ ،ب ُب اغبالة الثالثة أف يقاتلوا من بدأىم ،ويكوف القتاؿ
للدفاع

       

ٍب ُب حالة رابعة قتاؿ كل الكفارُ ،ب قولو:



     واستمر األمر على قتاؿ صبيع اؼبشركْب ،حٌب يسلموا.
اعبهاد فرض كفاية ،إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلٍب عن الباقْب ،ومعناه أهنم مأمورف بأف يقاتلوا ُب
سبيل اهلل ،فإذا قاـ بو فرقة تكفي ،فإنو يسقط اإلٍب عن الباقْب.
متى يكوف فرض عين؟
ُب ثبلث حاالت:
الحالة األولى :إذا حضر الصف.
الحالة الثانية :إذا استنفره اإلماـ.
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والحالة الثالثة :إذا دانبهم العدو ،والدليل على األوؿ قوؿ اهلل -تعأب:-


إذا لقيتموىم ،فاثبتوا وقولو -تعأب-

   

    

         

فهذا دليل على أف من حضر الصف ،وجب عليو الصرب ،ووجب عليو القتاؿ،

وصار ُب حقو فرض عْب.
أما النفّب :فدليلو قولو -تعأب:-

           

   فإذا دعاىم اإلماـ أف ينفروا ،وجب عليهم النفّب.
أما دليل دىم العدو :فإذا دىم الببلد عدو ،وليس ؽبم بو يعِب :قدرة ،فإنو يتعْب عليهم حٌب على
النساء وعلى الكبار والصغار ،كل بقدر ما يستطيعٍ ،ب يقوؿ :ال هباىد تطوعا إال بإذف أبويو
اغبر اؼبسلم إذا كاف أبواه موجودين ،فبل هباىد إال بإذهنما لقولو



ؼبا جاءه رجل يستأذنو ُب اعبهاد

 أحي والداؾ؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :ففيهما فجاىد  فإذا أذنا لو جاز ،فأما إذا كاف فرض عْب ،فإنو ال
يستأذف أحدا ،بل ينفر ،وذلك دليل على عظم حق الوالدين؛ ألف رضا الرب ُب رضا الوالدين ،وسخط
الرب ُب سخط الوالدين.
ٍب يسن الرباط قاؿ -تعأب-

       

الرباط ىو

مبلزمة الثغور ،الٍب يأٌب منها العدو ،إذا كاف العدو يأتوف من ىذا الطريق سواء على أرجلهم ،أو على
جيش ،أو خيل ،أو سيارات ،أو كبوىا ،فالذين يرابطوف ُب ىذا ؽبم أجر كبّب؛ ألهنم وبرسوف اؼبسلمْب ،أال
يأتيهم أحد من ىذا الفج الذي ىبافوف من أف يأتيهم ،وىم على حْب غفلة ،فإذا أحس بالعدو جاء أنذر
اؼبسلمْب ،وقاؿ :جاءكم العدو ،فاستعدوا ،ففيو فضل كبّب قاؿ

 

رباط يوـ ُب سبيل اهلل خّب من

الدنيا ،وما عليها  وأقلو ساعة ،وأكثره أربعوف يوما.
سباـ الرباط أربعوف يوما ،فإذا رابط أربعْب ُب ىذا السفر ،فإف على اإلماـ أف يبدلو بغّبه؛ قد قضى ما
عليو.
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إذا غزوا ،وأراد الغزو ،فبل هبوز أف يكوف فيهم اؼبخذؿ واؼبرجف ،يبنع اإلماـ اؼبخذؿ واؼبرجف قاؿ -
تعأب:-

            

  

فاؼبخذؿ ىو الذي ىبذؿ اجملاىدين ،يقوؿ :ال تغزوا ليس أحد حباجتكم! وليس ىناؾ

ضرورة إليكم! أي اعبهاد ليس بضروري ،ال حاجة إٔب اعبهاد ُب ىذا الوقت ،ىبذؽبم ،ويبنع كثّبا منهم عن
مقابلة العدو.
اؼبرجف :ىو الذي يهوؿ األمر ،فيقوؿ :إف عدوكم سوؼ يستوٕب عليكم! أنت ضعفاء ال تقدروف على
أف تقاوموا العدو! وأكثر منكم عددا! وأكثر منكم قوة ،ماذا تقاوموف؟! ليس عندكم ما تقاوموف بو
عدوكم! سوؼ يستولوف عليكم! ماذا تفعلوف؟! فيسبب أف ترذبف القلوب ،فمثل ىؤالء ال هبوز أف يكونوا
ُب الغزو ،ويبنعهم اإلماـ ،فبل ىبرجوف معو.
على اعبيش طاعتو والصرب معو ،فاعبيش الذين يغزو معو عليهم أف يطيعوا أمّبىم ،ويصربوا معو ،ولكن
 إمبا الطاعة ُب اؼبعروؼ . 
مشهور  أنو  أمر على سرية عبد اهلل بن حذافة ،وأمرىم أف يطيعواٍ ،ب إنو غضب عليهم ،فأمرىم
مرة أف يوقدوا نارا ،وقاؿ :ادخلوىا؛ فقد أمركم النيب  أف تطيعوين ،فأراد بعضهم أف يدخلهاٍ ،ب قالوا :ما
فررنا إال من النار كيف ندخلها؟! وال يزاؿ بعضهم وبجز بعضا حٌب طبدت ،وسكن غضبو فقاؿ النيب



إمبا الطاعة ُب اؼبعروؼ . 
فطاعتو فيما فيو مصلحة ،وؽبم -أيضا -أف يشّبوا عليو دبا يرونو مصلحة ،فقد ثبت  أف النيب



أراد أف ي عطي غطفاف ثلث شبرة اؼبدينة على أف يرجعوا ُب غزوة األحزاب ،فاستشار سعدا ،فقاؿ :إف كاف
أمرا تأمرنا بو ،فسمعا وطاعة ،وإف كاف رأيا ،فبل واهلل ،وال سبرة واحدة ،فعند ذلك قبل كبلـ سعد . 
وكذلك -أيضاُ -ب كثّب من األمور يستشّبىم عمبل بقوؿ اهلل -تعأب-

     

فإذا عزمت ،فتوكل على اهلل ،فعليهم أف يشّبوا عليو دبا يرونو صاغبا ،وأف يصربوا معو ،وأف ال ينصرفوا ،وال
يرجعوا حٌب يرجع اعبيش ،وصفة الغزو كذلك ،وصفة القتاؿ موسعة ُب كتب الفقو.
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ووقت اختيار البداءة والقتاؿ :أف النيب  كاف ينتظر حٌب إذا زالت الشمس ،وىبت الرياح ،ونزؿ
النصر ،يبتدئ ُب القتاؿ ،وكاف يدعو عندما يبدأ ُب القتاؿ ،فيقوؿ:



اللهم منزؿ الكتاب ،وؾبري

السحاب ،وىازـ األحزاب اىزمهم وزلزؽبم ،انصرنا عليهم . 
وكاف يعبئ -أيضا -اعبيش ،فيجعلو مقدمة وجناحْب ،وهبعل لكل جناح ،يعِب :لكل جانب من
وبثهم ،وكاف -أيضا -هبعل ُب اؼبؤخرة من وبث الذين يكادوف أف ينهزموا ،وبثهم على الصرب والثباتٍ ،ب
يشجعهم على اإلقداـ ،وكذلك -أيضا -على اؼببارزة إذا طلبوا من يربز إليهم ،وىكذا .فاغباصل أف القتاؿ
ىو مقابلة الصفْب ،وقتل كل منهم لآلخر إٔب أف وبصل النصر ،وربصل اؽبزيبةٍ ،ب إذا اهنزموا ،فإهنم
يدفعوهنم ويقتلوف ،وال هبوز األسر إال بعد اإلثخاف؛ لقولو -تعأب:-
أكثرًب هبم من القتاؿ



    

أي

   أي األسر ،أي أوثقوىم ،واربطوىم.
ال نيمة

وسبلك الغنيمة باالستيبلء عليها من دار حرب ،فيجعل طبسها طبسة أسهم سهم هلل ،ولرسولو وسهم
لذوي القرىب ،وىم بنو ىاشم واؼبطلب ،وسهم لليتامى الفقراء ،وسهم للمساكْب ،وسهم ألبناء السبيل،
وشرط فيمن يسهم لو :اإلسبلـٍ ،ب يقسم الباقي :من شهد الوقيعة للراجل سهم ،وللفارس على فرس عريب
ثبلثة ،وعلى غّبه اثناف ،ويقسم غبر مسلم ،ويرضخ لغّبىم.
وإذا فتحوا أرضا بالسيف خّب اإلماـ بْب قسمها ووقفها على اؼبسلمْب ،ضاربا عليها خراجا مستمرا،
يؤخذ فبن ىي ُب يده.
وما أخذ من ماؿ مشرؾ ببل قتاؿ فجزية ،وما أخذ من ماؿ مشرؾ ببل قتاؿ كجزية وخراج وعشر ُبء
ؼبصاّب اؼبسلمْب ،وكذا طبس الغنيمة.
بعد ذلك إذا اهنزموا ملك اؼبسلموف ما كاف عندىم ،ويسمى غنيمة .سبلك الغنيمة باالستيبلء عليها
بدار اغبرب ،مٌب استؤب عليها اؼبسلموف ؾبرد استيبلئهم عليها يبلكوهنا ،وظبيت غنيمة؛ ألهنم غنموا،
ورحبوا .إذا غنمها اؼبسلموف قسموىا طبسة أسهم .طبس يقسم ،وأربعة أطباس للغامبْب ،اػبمس الذي وبرز
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هبعل طبسة أسهم قاؿ -تعأب:-

          

      

السهم الذي هلل ،ولرسولو نصرفو كمصرؼ

الفيء ،هبعل ُب مصاّب اؼبسلمْب ،ويكوف لبيت اؼباؿ ُب اؼبصاّب ،الٍب وبتاج إليها من بناء مساجد،
وإصبلح الطرؽ وبناء القناطر واعبسور ،الٍب فوؽ البحار مثبل ،وكذلك -أيضا -رزؽ ،وإعاشة القضاة
وكبوىم ،كل ىذا -يعِب -يدخل ُب بيت اؼباؿ.
أما سهم ذوي القرىب ،فاختل ف ُب أىلو أكثر العلماء على أهنم بنو ىاشم وبنو اؼبطلب؛ ألنو  كاف
يعطيهم من سهم ذوي القرىب.
ُب ىذه األزمنة قد يقاؿ :إهنم تفرقوا وكثروا ،وال يبكن حصرىم؛ لذلك يعطى من ىو ؿبقق النسب،
وكذلك -أيضا -يعطى -أيضا -أقارب الرؤساء والسبلطْب ،يكوف ؽبم حق ُب طبس اػبمس ،وسهم
لليتامى والفقراء ،اليتامى :الذين ىم من الفقراء؛ وذلك ألهنم معدومو كسبهم ،وسهم للمساكْب عموما،
وقد يدخل فيهم الفقراء أيضا ،الفقراء واؼبساكْب ،وسهم ألبناء السبيل ،وقد تقدـ تعريف الفقراء واؼبساكْب
وابن السبيل ُب الزكاة ،وأهنم فبن ربل ؽبم الزكاة ،كذلك يعطوف من طبس الغنيمة.
ٍب بعد ذلك يقسم على الغامبْب ،ويشَبط فيمن يسهم لو :اإلسبلـ ،فإذا كاف مع اؼبسلمْب كافر قاتل
معهم ،فإنو وبرـ أف يعطوه ،فبل يعطى الكافر من غنائم اؼبسلمْب ،بل يقسم على اؼبسلمْب الذين قاتلوا،
يقسم الباقي على من شهد الوقعة ،للراجل سهم ،والراجل ىو الذي يقاتل على رجليو ؽبم سهم واحد،
وللفارس على فرس عريب ثبلثة ،وعلى فرس غّب عريب سهماف؛ وذلك ألف اػبيل العربية أقوى ُب الصرب،
وأقوى ُب اعبلد ،وأقوى ُب السباؽ؛ فلذلك يفضل على غّبه ،وقالوا ُب غّب العريب :يسمى اؽبجْب ،وىو
الذي أبوه غّب عريب.
والثاين :اؼب قرؼ ،وىو ما أمو عربية ،إذا كاف ىجينا ،فأبوه عريب ،واؼبقرؼ الذي أمو عربيو والربذوف ليس
أحد من أبويو عريب.
وإف كاف ؼبا فتحت ببلد فارس اختلطت خيوؿ اؼبسلمْب خبيوؿ الفرس ،إذا كاف مثبل فرس يعِب :أنثى
عريب ،ولقحت من حصاف ليس عريب ،بل فارسي ظبوه مقرفا ،وإذا كاف األـ ليست عربية واألب عريب ظبوه
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ىجينا ،وإذا كاف أبواه فارسياف ظبوه برذونا ،فهو أقل نكاية من العريب؛ فلذلك ال يعطى إال سهم ،ويعطى
الفرس سهم ،ويعطى الراجل سهم.
فأما إذا كاف أبواه عربياف يعِب :كل فرس عريب ،فإف الفارس لو ثبلثة أسهم ،سهم لو وسهماف لفرسو،
ىذا ى و القوؿ اؼبشهور ،وذىب اغبنفية إٔب أنو ال يزاد الفارس على سهمْب ،فيعطى الفرس سهما ،وال
يفرقوف بْب العريب وغّبه.
الذي يقسم لو ىو اغبر اؼبسلم اؼبكلف ،فبل يقسم للنساء ،وال يقسم للعبيد ،وال يقسم لغّب اؼبكلف
كالصغّب واجملنوف ،وال يقسم للكافر ،يرضخ ؽبم.
الرضخ ىو إعطاؤىم من الغنيمة ،دوف تسويتهم بغّبىم ،يعطوف شيئا يكوف مناسبا ؽبم.
إذا فتحوا أرضا بالسيف خّب اإلماـ بْب قسمها ،أو وقفها على اؼبسلمْب ،ويضرب عليها خراجا
مستمرا ،يؤخذ فبن ىي بيده ،ىبّب بْب وقفها...
مكة ؼبا فتحت عنوة بالسيف ،وقفها النيب



أصبحت وقفا ،أما خيرب ،فلما فتحها قسمها ،أعطى

كبل من الغامبْب قسما من أرضها ،أما أرض الشاـ ،ومصر والعراؽ يعِب :السواد واؼبزارع ،فإهنم قسموا
اؼبساكن والدور ،وأما اؼبزارع ،فلم تقسم على الغامبْب ،بل جعلها عمر وقفا ،جعلها وقفا على بيت اؼباؿ،
وقاؿ :إنا ال نأمن أف تنقطع ىذه الغ نائم وتتوقف ،فإذا جعلنا ىذه األراضي كلها وقفا ،كانت غلتها لبيت
اؼباؿ ،فوقفها كلهاٍ ،ب فرض عليها خراجا ،إذا زرعها اؼبسلم ،دفع أجرة عيها ودفع الزكاة ،وإذا زرعها غّب
اؼبسلم دفع األجرة.
أجرهتا العشر ،والزكاة نصف العشر إذا كانت تسقى دبئونة ،أو العشر بغّب مئونة  ،إذا زرعها مسلم
وسقاىا ببل مئونة ،فإنو يدفع اػبمس ،عشر أجرهتا وعشر زكاهتا ،وأما إذا سقاىا دبئونة ،فإنو يدفع ثبلثة
أرباع اػبمس يعِب :عشر ونصف عشر ،وأما إذا زرعها غّب مسلم ،فليس عليو إال اػبراج مستمرا كل سنة،
حٌب ولو ٓب يزرعها ،إذا كانت ُب يده ،وربت تصرفو ضرب عليها أجرة سنويةٍ ،ب ما حكم األمواؿ الٍب
تؤخذ من أمواؿ اؼبشركْب ببل قتاؿ؟ نسميها فيئا قاؿ اهلل -تعأب:-
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إٔب آخره ،وقاؿ:

      

.        
فمثبل اعبزية ىذه تلحق بالفيء ،واػبراج خراج األرض اػبراجية ،والعشر ،العشر ىذا ىو الذي يؤخذ
من أمواؿ الكفار إذا اذبروا إلينا ،إذا كاف الكفار هبلبوف أمواال إٔب ببلد اؼبسلمْب للتجارة ،فإنو يؤخذ منهم
العشر كل سنة ،كل سنة يؤخذ منهم عشر ذبارهتم ،فعشر ذبارة الكفار -مثبل -وخراج األرض اػبراجية
واعبزية ،الٍب تؤخذ من أىل الكتاب ىذه ما حكمها؟ ماذا نسميها؟ نسميها فيئا ،والفيء قد ذكر اهلل -
تعأب -مصرفو

             

   

أي تصرؼ ُب ىذه األشياء ،كما يصرؼ ُب ذلك طبس اػبمس ،يعِب:

طبس طبس الغنيمة ،وكذلك الفيء ىذا مصرفو.
فصل في عقد الذمة

فصل :وهبوز عقد الذ مة ؼبن لو كتاب ،أو شبهتو ويقاتل ىؤالء حٌب يسلموا ،أو يعطوا اعبزية وغّبىم
حٌب يسلموا ،أو يقتلوا وتؤخذ منهم فبتهنْب مصغرين ،وال تؤخذ من صيب وعبد وامرأة وفقّب عاجز عنها
وكبوىم ،ويلزـ أخذىم حبكم اإلسبلـ فيما يعتقدوف ربريبو من نفس وعرض وماؿ وغّبىا ،ويلزمهم التميز
عن اؼبسلمْب ،وؽبم ركوب غّب خيل بغّب سرج ،وحرـ تعظيمهم وبداءهتم بالسبلـ .وإف تعدى الذمي على
مسلم ،أو ذكر اهلل ،أو كتابو ورسولو بسوء ،انتقد عهده ،فيخّب اإلماـ فيو كأسّب حريب.
بعد ذلك ذكر عقد الذمة:
هبوز عقد الذمة ؼبن لو كتاب ،أو شبهتو ،ومعُب عقد الذمة أف الكفار من اليهود ،أو النصارى وكبوىم
تعقد ؽبم الذمة ،الذين يشبهوهنم ىم اجملوس ،وكذلك أتباعهم قالوا :إف اليهود ؽبم كتاب التوراة ،والنصارى
ؽبم كتاب اإلقبيل ،أما اجملوس فقيل :ؽبم شبهة كتاب.
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اهلل -تعأب -ما أمرنا أف نعقد الذمة إال ألىل الكتاب ،قاؿ -تعأب-



  

              
        

    قيدىم بالذين

أوتوا الكتاب ،أما الوثنيوف فبل يعقد ؽبم ذمة ،وىذا القوؿ اؼبشهور.
ذىب بعض العلماء إٔب أهنا تؤخذ اعبزية من صبيع الكفار ،من الوثنيْب ،من اؼبشركْب ،من الدىريْب،
من اؽبندوس والبوذيْب وكبوىم؛ وذلك ألف القصد من أخذىا ىو إقرارىم حٌب يعرفوا اإلسبلـٍ ،ب يدخلوا
فيو ،وىذا ىو الواقع ،فإف كثّبا من اجملوس ،الذين ُب اؼبدائن وُب خراساف ؼبا رأوا معاملة اؼبسلمْب ؽبم ،كاف
ذلك فبا ضبلهم على اإلسبلـ ،فأسلموا ،وصاروا من جنود اإلسبلـ ،وصار أولياؤىم ،وأوالدىم من علماء
اؼبسلمْب.
فإف أبا حنيفة كاف أصلو ؾبوسيا ،كذلك البخاري كاف من أصل اجملوس ،يعِب :أصلو.
سبب دخوؽبم ُب اإلسبلـ حسن التعامل الذي يشاىدونو من اؼبسلمْب ،فرأوا أف ىذه اؼبعاملة حرية بأف
أىلها أىل دين صحيح؛ فلذلك دخلوا ُب اإلسبلـ فعلى ىذا ال فرؽ بْب الكتايب وغّبه ،أف اعبميع تؤخذ
منهم اعبزية ،ولكن ؼبا كانت اآلية صروبة

        

               أف
ىذا قيد؛ فلذلك اقتصر أخذ اعبزية على أىل الكتاب ،فهذا ىو السبب.
وإذا نظرنا ُب األدلة األخرى وجدنا فيها ما يوحي بذلك ،ففي حديث بريدة الذي ُب صحيح مسلم
قاؿ

 

وإذا لقيت عدوؾ من اؼبشركْب...



"عدوؾ من اؼبشركْب" ٓب يقل من أىل الكتاب



فادعهم إٔب ثبلث خصاؿ ،فأيتهن أجابوؾ ؽبا ،فاقبل منهم وكف عنهم :ادعهم إٔب اإلسبلـٍ ،ب ادعهم إٔب
أخذ اعبزيةٍ ،ب إف أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم



فجعل ثبلثة خصاؿ :اػبصلة األؤب اإلسبلـ ،اػبصلة

الثانية أخذ اعبزية ،اػبصلة الثالثة اؼبقاتلة.
فاستدؿ هبذا اغبديث على أهنا تؤخذ من صبيع الكفار ،واغبكمة موجودة فيو الذين قالوا :ال تؤخذ إال
من أىل الكتاب ،قالوا :ألف عندىم دين يعتقدوف صحتو ،ويظنوف أهنم على حق ،وأنو دين ظباوي ،ولكن
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إذا نظرنا ُب أف دينهم منسوخ ،فبل يعترب ىذا الدين دينا صحيحا ،فاغباصل أف الفقهاء قالوا :ال تؤخذ
اعبزية إال من أىل الكتابْب ،ومن اجملوس ،ومن أتباعهم.
أتباعهم الذين دانوا بدينهم ،مثل كفار بِب تغلب ،وكانوا عربا ،وٓب يدخلوا ُب اإلسبلـٍ ،ب ؼبا كاف ُب
عهد عمر ضرب عليهم اعبزية ،فامتنعوا وقالوا :كبن عرب كيف تضرب علينا اعبزية؟!! فعند ذلك ضعف
عليهم الزكاة ،قاؿ :الزكاة الٍب نأخذىا من العرب اؼبسلمْب ،قبعلها عليكم مضاعفة ،فرضوا بذلك ،ونفروا
من كلمة اعبزية ،ولكنهم بدلوىا باسم زكاة مضاعفة ،فهؤالء ىم كفار العرب ،لكن تبعوا النصارى ،لكن
يقوؿ علي وغّبه ما تبعوىم إال ُب شرب اػبمر ،إمبا يقولوف :إننا نصارى باسم .يقاتل أىل الكتاب ،ومن
تبعهم حٌب يسلموا ،أو يعطوا اعبزية ،أما غّبىم من العرب من الكفار من العرب ،أو من العجم الذين ال
كتاب ؽبم ،فإهنم يقاتلوف حٌب يسلموا ،أو يقتلوف ،ليس ؽبم إال اإلسبلـ ،أو السيف.
اعبزية :ىي ضريبة تؤخذ منهم سنويا ،إف كانت ،تؤخذ منهم على قدر اليسار ،فكانت تؤخذ من
النصارى الذين ُب اليمن وُب اغببشة اثنا عشر دينارا سنويا ،وأما من أىل الشاـ ،ومصر العراؽ ،فإهنا تؤخذ
أربعة وعشرين ؼباذا؟
ألهنم أيسر؛ من أجل اليسار؛ ومن أجل كثرة اؼباؿ والقدرة على الدفع.
وقد أرسل النيب



ُب حياتو من يطلبها من البحرين ،أرسل أبا عبيدة ،وأرسل أبا ىريرة وجبوا أمواال

كثّبة ،وقسمها ُب حياتو ،وأعطى منها اؼبستحقْب ،وٓب يدخر لنفسو منها شيئا ،وكذلك -أيضا -جبيت
بعده فبن التزـ باعبزية من اجملوس وكبوىم .
تؤخذ منهم فبتهنْب ،ومصغرين يقوؿ اهلل -تعأب-



     

   فبل بد أف يعطيها عن يد ،وال يرسل هبا خادمو ،وال ولده بل يأٌب هبا ،وىو صاغرٍ ،ب
يقف ويطاؿ وقوفو حٌب يشعر بالصغار وبالذؿ وباؽبواف "عن يد" ال عن يد غّبه ال يوكل من يدفعها.
"وىم صاغروف" الصغار :ىو الذؿ واؽبواف يشعروف بأهنم أذالء ،وأهنم مهانوف ال تؤخذ اعبزية إال من
عنده قدرة على دفعها ،فمثبل الصيب ال تفرض عليو؛ ذلك ألنو ال يبلك ،وكذلك العبد اؼبملوؾ ليس لو
ملك حٌب يدفع منو ،وكذلك اؼبرأة التابعة لزوجها ،ومثبل ،أو ألبيها ،وىكذا الفقّب العاجز ،وىكذا الراىب
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الذي ينفرد ُب صومعتو للتعبد ،ليس غالبا ال يبلك شيئا ،فمثل ىؤالء تسقط عنهم ،وكذلك من يشبههم،
مثل األعمى والزمن واجملنوف والشيخ والكبّب ،أما الرىباف الذين ىبالطوف الناس ،ويتخذوف اؼبتاجر واؼبزارع،
فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم اعبزية ،فتؤخذ من الرىباف وتؤخذ من األحبار ،الذين ىم علماؤىم،
وتؤخذ من التجار ،وما أشبههم ،وىذا حكمهم ُب اعبزية ،ويلزـ اإلماـ أخذىم حبكم اإلسبلـ ،فيما
يعتقدوف ربريبو من نفس ،وماؿ وعرض وغّبىا.
يعاملهم بأحكاـ اإلسبلـ يلزمهم هبا؛ ألهنم دخلوا ربت حكم اإلسبلـ ،فمثبل إذا حصل بينهم قتاؿ،
فإننا كبكم عليهم بالقصاص كما كبكم بو على اؼبسلمْب ،وإذا سرؽ أحد منهم ،ولو كانت السرقة من
نصراين مثلو حكمنا -أيضا -حبكم اإلسبلـ ُب قطع يد السارؽ ،وكذلك -أيضا -الزنا يعتقدوف ربريبو،
فّبجم من زنا منهم إذا ثبت الزنا منو إما باإلقرار ،وإما بالشهود يرجم.
قد ثبت



أنو



أمر برجم اليهوديْب الذين زنيا



وكاف اليهود ؼبا كثر فيهم الزنا اصطلحوا على

إسقاط اغبد الذي ىو الرجم وتعويضو باعبلد والتحميم ،قالوا :إنو كثر ُب أشرافنا فاصطلحنا على أف قبعل
حدا يقاـ على الشريف والطليق ،وىو أف يركبوه على فرس منكسا ،يركبوا االثنْب الزاين والزانية على برذوف
منكسْب ،ووبمموف وجوىهم ،ويطوفوف بالعشائر ،فلما حصل ذلك ُب عهد النيب  أرادوا أف وبتجوا عليو،
وقالوا :احكم فيهم .قالوا :إف حكم فيهم حبد الزنا الذي ىو الرجم ٓب نقبلو ،وإف حكم بالتحميم قبلناه،
وجعلناه حجة لنا.
أنزؿ اهلل -تعأب -فيهم قولو -تعأب:-
قبل ذلك:





         وقولو

           فأمرىم أف يأتوا بالتوراة،

فوجدوا فيها آية الرجم ،فأمر بأف يرصبوا.
ُب القرآف قولو -تعأب:-



ٍ         ب قاؿ بعد ذلك:

         



قيل :إف اآلية األخّبة منسوخة باألؤب ،وأف

اغبكم فيهم أنو ـبّب ،وىذا ىو قوؿ أكثر العلماء ،أننا ـبّبوف أف كبكم بينهم ،أو أف نَبكهم وقيل العكس،
أف األؤب ىي اؼبنسوخة ،وأف األخّبة ىي احملكمة



.       
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واغباصل أننا إذا حكمنا بينهم ،وحكمنا بينهم بشرعنا ،وٓب كبكم بينهم بقوانينهم الوضعية ،بل لبتار
اغبكم الذي ىو حكم اهلل -تعأبُ -ب النفس يعِب :كالقصاص ،والعرض كالزنا ،واؼباؿ كالسرقة ،أي إذا
قتلوا اقتص منهم ،أو دفعت الدية كما ُب اغبكم اإلسبلمي ،أو العرض إذا زنا أحد منهم جلد ،إف كاف
بكرا ،ورجم إف كاف ثيبا ،وكذلك -أيضا -حد القذؼ كبكم فيهم حبكمنا فيما بيننا ،كذلك اؼباؿ وبكم
فيهم حبكم السرقة -مثبل -والنهب واالختبلس وقطع الطريق ،وما أشبو ذلك.
كذلك -أيضا -معلوـ أهنم يقيموف فيما بْب اؼبسلمْب ،لكن قد عرفنا أنو يؤخذ عليهم العهد أف
يكونوا متميزين عن اؼبسلمْب ،وقد كتب عليهم عمر  كتابا طويبل ؼبا تعهدوا لو ببذؿ اعبزية أورده ابن
كثّب عند تفسّب قولو -تعأب:-



ُ    ب سورة التوبة ،ورواه البيهقي ُب سننو الكربى

ُب التزامهم على أنفسهم ،أننا نلتزـ على أنفسنا بأال نركب خيوؿ اؼبسلمْب ،وبأال نلبس لباسهم ،وبأال
نتشبو هبم ،وبأف نتميز عنهم ُب شعورنا ،وُب معامبلتنا ،وُب أعمالنا ،وبأف نكوف على حاؿ ال يكوف عليها
اؼبسلموف ،وكذلك أف نتميز بشد أوساطنا بالزنار الذي يتميزوف بو ،وحز مقدـ رءوسنا الذي ىو قص
الناصية عبلمة عليهم.
فكانوا هبعلوف ؽبم عبلمة يتميزوف هبا عن اؼبسلمْب ،حٌب إذا رآىم اؼبسلموف عرفوا أهنم ليسوا مسلمْب،
فعاملوىم اؼبعاملة الٍب أمروا هبا ،فمن ذلك أهنم ال يبدءوف بالسبلـ قاؿ   ال تبدءوا اليهود والنصارى
بالسبلـ ،وإذ لقيتموىم ُب طريق ،فاضطروىم إٔب أضيقو  وأمرنا إذا سلموا علينا أف نقوؿ :وعليكم ،ال
نقوؿ عليكم السبلـ؛ وذلك ألنو كانوا يقولوف :الساـ عليكم ،فأمرنا بأف نقوؿ :وعليكمٍ ،ب لو ربققنا أهنم
يسلموف ،أف النصراين -مثبل -يقوؿ :السبلـ عليكم ،ال يقوؿ :الساـ ،فإننا نرد عليهم دبا أمرنا بو ،بأف
نقوؿ :الساـ عليكم ،أو وعليكم.
وأما اضطرارىم إٔب أضيق الطريق ،فإف اغبكم فيو أف يشعروا باؽبواف ،إذا دخلوا ُب الطريق ،وكاف ضيقا،
كاف ؽبم حافة الطريق ،وللمسلمْب وسط الطريق؛ ليشعروا بأهنم أذلة ،ىذا من صبلة إذالؽبم ،وإىانتهم.
وكذلك -أيضا -فبا يتميزوف بو أهنم ال يركبوف اػبيل ،بل يركبوف الرباذين ،الربذوف :قد عرفنا أنو ليس
أبواه ،أو أحد من أبويو عريب ،ويركبوف البغاؿ ،البغل :ىو الذي أحد أبويو من اغبمر ،يركبوف اغبمر ،ىذا ُب
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الوقت الذي كانت اػبيوؿ تركب ،وركوهبا يعترب زينة؛ ألف اػبيل كانت تركب ألجل الزينة ،جعلها اهلل -
تعأب -زينة ُب قولو:



.            

ولكن إذا تعطلت كما ُب ىذه األزمنة ،واستبدلت دبراكب جديدة من ىذه اؼبراكب اغبديدية؛ فإهنم -
أيضا -يلزمهم أف يتميزوا ُب مراكبهم كما أهنم يتميزوف ُب عملهم ذكرنا أنو كاف يلزمهم أف يقصوا مقدـ
الناصية؛ حٌب يعرؼ أف ىذا ذميا ،وأهنم يتميزوف -أيضا -بأف يشدوا على أوساطهم الزنار الذي يعرفوف
بو ،أهنم ليسوا من اؼبسلمْب ،وكذلك -أيضاُ -ب ركوب اػبيل وكبوىا يقاؿ :إذا كانوا من أىل الذمة ،فبل
يركبوف السيارات الفارىة ،بل يركبوف سيارات دنيئة ،أو رخيصة ،أو كبو ذلك حٌب يعرفوا بذلك ،ويبنعوف -
أيضا -من استعماؿ السرج.
السرج الذي يكوف على اػبيل ال يركبوف عليو ،بل يركبوف على اإلكار اإلكار الربدعة الٍب تبسط على
ظهر الربذوف ،أو كبوه لتقي الراكب ،فّبكبوف بربدعة بدوف سرج ،وبإكار ،وما أشبو ذلك.
ٍب األصل أهنم يتميزوف هبذه السمات؛ حٌب يهانوا يكونوف مهانْب أذلة ،ىذا سبب سبيزىم فؤلصل ذلك
يقاؿ ؽبم :ال تتشبهوا باؼبسلمْب ،بل سبيزوا سبيزا ظاىرا ،ولكن الواقع ُب ىذه األزمنة أف اؼبسلمْب ىم الذين
يتشبهوف هبم ،وإف كانوا يتميزوف غالبا حبلق اللحى ،فحلق اللحى كاف ميزة ؽبم يعِب :باألخص للمجوس،
وللفرنج وكبوىم ،أما دعاهتم وعبادىم ،فإهنم يروف أف اللحى من شعار اؼبسلمْب ،وال وبلقوهنا ،فجاء ىؤالء
اؼبتأخروف فحلقوىا وصار حلقها شعارا ؽبم ،وقلدىم الكثّب من اؼبسلمْب ،واعتقدوا أف ىذا ،أو ىذا التشبو،
وىذا التقليد رفعة ورقي وشرؼ ،فهذا من اؼبصائب يعِب :كوهنم يقاؿ ؽبم :ال تتشبهوا باؼبسلمْبٍ ،ب نرى أف
اؼبسلمْب ىم الذين يتشبهوف هبم ُب ىذا اللباس ،أو ُب ىذه األخبلؽ.
وذكر اؼبسند عن العلماء :وأنو ال هبوز أف وبَبـ ىؤالء الذميوف ،بل يهانوف ،فبل هبوز أف هبلسوا ُب
صدور اجمللس بل إذا دخلوا ؾبلسا ،فإف ؽبم أطرافو ال يكونوف بوسط اجملالس ،أو ُب صدورىا؛ ليشعروا
باإلىانة ،وال هبوز القياـ ؽبم إذا قدـ واحد منهم ،ولو كاف عاؼبا كما يسمونو ،أو مفكرا ،أو ـبَبعا ،أو لو
مكانة ،فبل هبوز القياـ لو.

397

أخصر المختصرات
وال هبوز أف يبدءوا بالسبلـ ؼبا ذكر من األحاديث ،ويبنعوف من بناية معابدىم ُب ببلد اؼبسلمْب ،فبل
يبنوف الكنائس ،وال البيع ،وال الصوامع الٍب يتعبد فيها رىباهنم ،يبنعوف من إحداث الكنائس والبيع وكبوىا،
وإذا اهندمت فبل هبددوهنا ،وإذا كانت موجودة ُب وقت عقد الذمة فبل هندمها ،ولكن مٌب اهندمت فيما
بعد ذلك ،فبل هبوز أف ذبدد؛ ذلك ألهنم أصبحوا ُب ببلد استؤب عليها اؼبسلموف ،وال يرفعوف مساكنهم
فوؽ مساكن اؼبسلمْب ،بل تكوف مساكنهم الطئة ،إما مساوية ؼبباين اؼبسلمْب ،أو دوهنا.
كيف ينتقض عهد أحدىم؟ مٌب ينتقض عهد الذمي؟ إذا تعدى على مسلم بضرب ،أو بقتل ،أو زنا
دبسلمة ،أو كبو ذلك انتقض عهده ،فقد وقع ُب عهد عمر  أف ذميا كاف يسوؽ بامرأة راكبة على ضبار،
ٍب إنو ربْب غفلة الناس ،وحاوؿ أهنا تسقط فسقطت من اغبمار ،وحاوؿ أف يفجر هبا حٌب جاء من
أنقذىا ،فقاؿ عمر  ما على ىذا عاىدناكم ،فأم ر بقتلو؛ ألف ىذا يعترب نقضا للعهد .بطريق األؤب إذا
قتل مسلما ،أو مسلمةُ ،ب حديث اليهودي الذي رض رأس اعبارية بْب حجرين ،فرض رأسو بْب حجرين،
كذلك إذا ذكر اهلل -تعأب -بسوء ،وإذا سب القرآف ،أو سب اهلل -تعأب -أو سب النيب



أو سب

اإلسبلـ ،أو تنقص اإلسبلـ تنقص ا ظاىرا ،فبل شك أف مثل ىذا كلو يعترب اعتداء ،ويعترب نقضا للعهد
فينتقض عهده ،فيخّب اإلماـ فيو كما ىبّب ُب األسّب اغبريب ،فإما أف هبعلو رقيقا يسَبقو ،وإما أف يأسره
ويكوف أسّبا ،وإما أف يقتلو .األسراء ىبّب فيهم؛ قاؿ -تعأب:-



      وإذا أسروا

من اغبربيْب أسارى ،أو من الذين انتقض عهدىم دبثل ىذه األعماؿ ،فكيف يفعل هبم؟ ىبّب اإلماـ فيهم،
فإما أف يقتلهم؛ وذلك ألهنم يعتربوف قد استحقوا القتل لنقضهم العهد ،أو باالستيبلء عليهم فبا غنم
اؼبسلموف ،وأسروىم وسيما إذا كاف ؽبم مكانة ُب قومهم يأمر بقتلهم ،أو يفادي هبم أسرى اؼبسلمْب.
يرسل إٔب الكفار فيقوؿ :أطلقوا أسرانا ،ونطلق أسراكم ،أو نعطيكم من األسرى على أف زبلوا أسرانا
حٌب ،ولو كاف األسرى من غّبىم ،قد يكوف -مثبل -األسرى الذي عند اؼبسلمْب من اليهود ،وأسرى
اؼبسلمْب عند النصارى ،فيكوف الفداء دبعُب :أف نعطيهم أسارى على أف ىبلوا األسارى الذين عندىم ىبلوا
سبيلهم ،أو تؤخذ الفدية الٍب ىي فدية ماؿ يبذلونو لفك أسراىم ،كما حصل من الفداء الذي دفعو كفار
مكة ُب فداء أسراىم يعِب :أنو ىبّب فيهم بْب أربعة أشياء ،إما أف يفادي هبم أسارى اؼبسلمْب ،وإما أف
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ي فادي هبم غّب اؼبسلمْب ،يعِب :أو أسارى ؼبن ىم عندىم أسرى للمسلمْب ،وإما أف يسَبقهم ،وإما أف
يقتلهم ،وإما أف يبن عليهم ،وإما أف يأخذ بدؽبم ماال.
ذكر اهلل ذلك بقولو:



      وال شك أف فعلهم ما ينتقض بو العهد فبا يدؿ

على أهنم مراقبوف ،فإذا -مثبل -أهنم تشبهوا باؼبسلمْب ،فقد نقضوا العهد ،وكذلك إذا تركوا التميز عن
اؼبسلمْب انتقض عهدىم.
وىكذا ،فإذا انتقض عهدىم ،أحلت دماؤىم ،وىل ربل دماء أوالدىم؟ ونسائهم؟.
الصحيح أهنم ال يتبعهم ذلك ،روي أف رجبل أسلمٍ ،ب ارتد وبقيت زوجتو ٓب ترتد ،فلم يتعرض ؽبا النيب
 وأقرىا وحكم بقتل اؼبرتد دوف غّبه  ،ىذا آخر ما يتعلق باعبهاد والبحث فيو طويل ،ولكننا اقتصرنا على
الذي ذكر ُب ىذا  ،وبو يتضح اؼبقاـ إف -شاء اهلل -واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
س :فضيلة الشيخ ىل ىذا اغبديث  :رباط يوـ ُب سبيل اهلل خّب من الدنيا ،وما عليها  ينطبق
على طالب العلم الذي ترؾ أىلو ،ومالو وحضر عند العلماء لطلب العلم؟
ج :ال شك أف الرباط إمبا فضل لكونو ُب مكاف ـبوؼ ،يتعرض لقتل اؼبشركْب إذا جاءوه على حْب
غرة وغفلة؛ أو ألنو ُب حالة مرابطتو قد ابتعد عن أىلو ،وكاف ُب غاية الشدة والضيق ،فأما ُب طلب العلم ،
طلب العلم ال شك أنو عمل بر ،عمل صاّب ،ولكن ليس مثل الرباط ،لو أجره حيث إنو رابط على ىذا
العمل ،وفيو أدلة على ذلك مثل قولو   من سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو طريقا إٔب اعبنة
 وغّب ذلك من األدلة.
س :ما حكم ما يفعلو كثّب من اؼبسلمْب إذا دنبهم العدو ُب بلدىم ،يهربوف فهل فعلهم هبوز ،وماذا
يفعلوف جزاكم اهلل خّبا؟.
ج :ذكر العلماء أنو ال هبوز اؽبروب من العدو إال إذا كاف أكثر من مثليهم ،كاف اؼبسلموف مأموروف
بأف يقاتلوا عشرة أمثاؽبم ُب قولو -تعأب:-
يعِب :مثلهم عشر مرات،

         

       

ٍب خفف اهلل ذلك ،فقاؿ:
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فنقوؿ :هبوز اؽبروب إذا كانوا أكثر من مثليهم ،فإذا جاءوىم

العدو الذين عددىم -مثبل -عشروف ألفا ،واؼبسلموف -مثبل-شبانية آالؼ ،أو سبعة آالؼ ال يقدروف على
مقاومتهم ،أو عند العدو من األسلحة الفتاكة ما ليس عند اؼبسلمْب ،فإهنم يهربوف طلبا للنجاة منهم.
فأما إذا كانوا مثليهم بأف كانوا -مثبل -عشرين ألفا ،واؼبسلموف عشرة ،أو اؼبسلموف أكثر من العشرة،
فليس ؽبم اؽبرب ،بل يقابلوهنم ويقاتلوهنم ويستعينوف باهلل تعأب

       

.

أحسن اهلل إليكم.
س :بعض العلماء يلحق اغبالة الرابعة لفرض العْب ،وىو أنو إذا وجد سبلح ،أو آلة ال يعرفو إال ىو،
فيجب عليو اعبهاد ىل ىذا صحيح؟.
ج :قد هبب االحتياج إليو ،إذا كاف -مثبل -ىذا السبلح الفتاؾ ال يعرفو إال فبلف ،وىو ؿبتاج إٔب
استعمالو ُب حرب العدو ،فإما أف يعلم غّبه ،وإما أف يلزمو اػبروج حٌب يستعملو ألجل النكاية بو ُب
العدو.
س :فضيلة الشيخ :ما ىي الكتب الٍب توصي هبا طالب العلم اؼببتدئ ُب أبواب اغبديث؟
ج :كتب اغبديث كثّبة ونوصيو دبختصر الصحيحْب ،الذي ىو "اللؤلؤة واؼبرجاف فيما اتفق عليو
الشيخاف" وكذلك -أيضا" -جامع األصوؿ" الذي صبع ست كتب :الصحيحْب ،وسنن أيب داود،
والَبمذي ،والنسائي ،وموطأ مالك ،فيو األحاديث الٍب ُب ىذه الكتب ،ولو كاف ُب ترتيبو شيء من
الغموض ،لكن فيو فهارس تبينو ،كذلك -أيضا" -منتقى األخبار" إذا كاف يريد اغبفظ ،وىكذا "بلوغ
اؼبراـ" ىذه كلها كتب مفيدة ،وكذلك "األدب اؼبفرد" للبخاري ،وما أشبههما من الكتب.
أحسن اهلل إليكم.
س :اػبروج أربعوف يوما -وىو أكثره -كما قاؿ اؼبؤلف ،ىل ىذا سنة أـ هبوز الزيادة عن أربعْب يوما؟.
ج :اؼبراد اؼبرابطة دبعُب :أنو يقيم ُب ىذا السفر أربعْب يوما ،ىذه هناية الرباط ،وإف زاد فلو ذلك ،ولو
أقاـ سنة ،أو سنوات؛ ألنو ُب جهاد؛ ألنو وبمي اؼبسلمْب ،ووبرسهم ،فلو أجره إذا كاف رباط يوـ ُب سبيل
اهلل خّب من الدنيا ،وما عليها ،فكيف برباط أربعْب يوما ،أو مائة يوـ ،أو أكثر ،أو أقل.
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 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
س :ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :يقوؿ بعض اؼبصلْب عند موضع ربنا ولك اغبمد :بزيادة كلمة
والشكر .فهل ورد ذلك ؟
ج :ما ورد ذلك ،الذي ورد أف يقوؿ  :ربنا ولك اغبمد؛ ملء السماوات ،وملء األرض ،وملء ما
شئت من شيء بعد ،أىل ال ثناء واجملد أحق ما قاؿ العبد ،وكلنا لك عبد ،ال مانع ؼبا أعطيت ،وال معطي
ؼبا منعت ،وال ينفع ذا اعبد منك اعبد . 
كثّبا طيبًا مبارًكا فيو ،فسمعو
أيضا  أف ً
رجبل ؼبا رفع رأسو من الركوع قاؿ :ربنا ولك اغبمد ً
ورد ً
ضبدا ً

النيب  ومدحو هبذا  فمثل ىذا هبوز.
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :إذا كاف ىناؾ شخص قرب البحر ،وحاف وقت الصبلة ،وٓب يكن لديو ماء ،فهل يتيمم ،أـ
يتوضأ من ماء البحر؟ مع العلم أنو من الصعب اؼبضمضة بو ؼبلوحتو ،وكذلك استنشاقو ؟
ج :يتوضأ بو؛ لقوؿ النيب ُ ب البحر  :الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو ُ ب اغبديث :أهنم قالوا:



يا رسوؿ اهلل؛ إننا نركب السفن -نركب البحر ،-وليس معنا إال قليل من اؼباء؛ فإف توضأنا بو عطشنا ،أال
نتوضأ دباء البحر؟ قاؿ :ىو الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو



يتوضأ ولو كاف فيو ملوحة يصرب على اؼبلوحة،

وكذلك االستنشاؽ فبل يضره.
س :وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :أحسن اهلل إليكم .ما حكم العطور الٍب ربتوي على مادة
الكحوؿ ،فهل نقوؿ :إف كل من صلى صبلة ،وىو متعطر هبذه اؼبادة يعيد صبلتو؟
ج :من الصحيح أنو ال يعيد ذلك؛ ألهنا شيء يسّب ،وألف فيها خبلفا ُب قباستها ،وإف كاف األؤب
اجتناهبا إذا كاف فيها كحوؿ كثّبة ،أما إذا كاف فيها كحوؿ يسّبة ،ربفظ مادهتا عن التعفن ،فيعفى عنها.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ :ىل هبوز أف أزور أيب ُب منزؿ زوجتو  ،وىي من الروافض ؟
ج :انصح أباؾ أف يطلقها إذا كانت رافضية ،وال يبسكها ،وىي على ىذه اغباؿ ،وذلك ألف الروافض
حقا ،وذلك ألهنم يطعنوف ُب القرآف كما تدؿ عليو كتبهم،
على الصحيح -أهنم ليسوا مسلمْب ،يعِبً :ويردوف السنة ،وال يعَبفوف باألحاديث الٍب ُب الصحيحْب ،ويغلوف ُب أئمتهم ،ويدعوهنم من دوف اهلل؛
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فهذه العقائد الثبلث كافية ،وعلى كل حاؿ ألبيك حق أف تزوره ،ولكن زوجتو الٍب على ىذه العقيدة ال
ؿبرما لك ،أو ذبعلها يعِب :قريبة ،أو ؽبا صلة ،أو حق.
هبوز لك أف ذبعلها ً
أحسن اهلل إليك .

أيضا :إف أباه ال يصلي ،وال يصوـ ،ويشرب اؼبسكر ،وإذا قلت لو :ال تشرب اؼبسكر.
س :ويقوؿ ً
قاؿ :إف اهلل وعد بو ُب اعبنة ،وىو يريده ُب الدنيا ؟
أيضا -ال يستحق أف تزوره ،إذا نصحتو وٓب يتقبل ،ال يصلي ،وال يصوـ،
ج :نعوذ باهلل ،مثل ىذا ً -
ويتعاطى اؼبسكراتٍ ،ب يستحلها ،مع أف الذي وعد اهلل -تعأب -بو ُب اعبنة ليس فيها شيء من ذلك؛
لقولو -تعأب:-



.         

أيضا :-مسئولة ُب العمل يرفض أف يصلي ُب وقت العمل ،ويقوؿ لو :العمل عبادة ،صل
س :ويقوؿ ً -

ُب اؼبنزؿ؟

ج :وىذا -أيضا -ال هبوز إذا كاف ُب ٍ
ببلد ربكم الشرع ،فإف عليك أف ترفع بأمره حٌب يبكن العماؿ
ً

من أداء الصبلة ُب وقتها.

س :وىذا سائل آخر يقوؿ :فضيلة الشيخ :ىل هبوز أخذ األجرة على األذاف ؟
ج :ال هبوز ،ولكن إذا أخذ شيئا من بيت اؼباؿ على أنو رزؽ ومكافأة فبل بأس ،فأما الذي يقوؿ :ال
أؤذف لكم إال إذا أعطيتموين كذا وكذا ،ويكلف أىل اؼبسجد أف هبمعوا لو ،فهذا ال هبوز.
س :ويقوؿ ىذا :ىل هبوز أف أصلي ُب مكاف فيو مسكر ؟
طاىرا فبل يضرؾ إف استطعت أف تتلفو وهتلكو فافعل ذلك ،وإال افعل ما تستطيع.
ج :إذا كاف مكانا ً
س :وىذا يقوؿ :ىل وبرـ اػبروج بعد األذاف من ملحقات اؼبسجد؛ من غرؼ ،وكبوىا ؟

مسجدا ثانيًا فبل حر
ج :إذا كاف ال يرجع ،وتفوتو الصبلة فيحرـ ،وأما إذا كاف سوؼ يرجع ،ويلحق
ً

س :سائل يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ :ما اغبكمة من قوؿ النيب ُ ب اؼبسافر  :واحد

شيطاف ،واثناف شيطاف ،والثبلثة ركب  ؟
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ج :كاف السفر ُب تلك األزمنة يتعرض فيو اؼبسافر لقطاع طريق ،ولضياع ،ولسباع ،وؽبواـ ،وكبو ذلك،
فلذلك هنى أف يسافر الرجل وحده؛ قاؿ  :لو تعلموف ما أعلم ُب الوحدة ما سافر أحد وحده  أما
ُب ىذه األزمنة ،فاألمر قد خف ،وذلك لقرب اؼبسافات ،وألف الطرؽ آىلة للمسافرين ذاىبًا وآيبًا ،فبل
حرج ُب ذلك.
يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل يسن رفع األيدي للدعاء بعد األذاف ،وبعد الصبلة ؟
ج :نعم يُ َس ْن رفع األيدي ُب كل دعاء؛ لعموـ قولو ُ ب حديث سلماف اؼبذكور ُب "بلوغ اؼبراـ":



صفرا  يعِب :خاليتْب ،فهو يعم كل
وإف ربكم حيي كرًن؛ يستحي من عبده إذا رفع يديو إليو أف يردنبا ً
دعاء ،إذا قلنا :إنو يسن الدعاء بْب األذاف واإلقامة ،ويسن دبر كل صبلة ،أو ما أشبو ذلك ،فمن أسباب

إجابة الدعاء :رفع اليدين.
وىذا يقوؿ:
س :ما صحة قوؿ" :من صحت صبلتو صحت إمامتو" ؟
مثبل قد ال وبسن الفاربة ،وُب ىذه اغبالة ال يصح أف يكوف
ج :ليس بصحيح على اإلطبلؽ؛ ألنو ً
إماما ؼبن وبسنها ،إمبا اإلنساف الذي عاجز عن الفاربة ،أو عاجز عن تعلمها تصح صبلتو ،وال يصح أف
ً

إماما ؼبن وبسنها وىكذا غّبه من اؼبعذورين.
يكوف ً
وىذا يقوؿ:

س :فضيلة الشيخ :ىناؾ إماـ عندنا ُب ببلدنا يقوؿ ُب الفاربة :إياؾ نعبده .فهل تصح الصبلة خلفو؟
ج :ال هبوز تعيينو ؽبؤالء الذين يزيدوف ُب اغبروؼ ،أو ينقصوف منها ،فينبو على ذلك ،وىذه الزيادة قد
تعمدا،
يقاؿ :إهنا ال تفسد الصبلة؛ ألهنا ال تغّب اؼبعُب ،ولكن فيو زيادة حرؼ ُب القرآف ،وىو ال هبوز ً
يرشد ،فإذا ٓب يستطع تأخر وصلى غّبه.
وىذا يقوؿ:
سباما،
س :فضيلة الشيخ :نشهد اهلل على حبكمُ .ب بعض الدوؿ اجملاورة ينادى باإلقامة مثل األذاف ً

أي :نفس صبل األذاف ،فهل ؽبذا أصل ،وىل ينكر على من فعل ذلك .واهلل وبفظكم ويرعاكم ؟
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جُ :ب مذىب أيب حنيفة أف األذاف تسع عشرة صبلة ،يعِب :يكرر للشهادات ،حٌب يكوف األذاف تسعة
عشر ،ولكنهم ىبفوف بعض صبل الشهادتْب ،واإلقامة سبع عشرة صبلة يعِب :مثل أذاننا ،ويزيدوف فيها "قد
افقا
قامت الصبلة" مرتْب فتكوف سبع عشرة صبلة ،يرشدوف إٔب أف ىذا خبلؼ اغبديث ،ولو كاف مو ً
ؼبذىبهم ،ومذىبهم مشهور معموؿ بو ُب تركيا ،وُب باكستاف ،وُب األفغاف ،وُب اؽبند .مذىب اغبنفية

ىكذا أذاهنم.
وىذا يقوؿ:
س :إنو مدرس ُب "حفر الباطن" وُب أثناء العطلة يبقى عند أىلو ُب الرياض ؼبدة شهرين ،فهل يصبح
مسافرا .وأثابكم اهلل ؟
مقيما ،أـ
ُب ىذين الشهرين ً
ً

مقيماٍ ،ب
مقيما إذا كاف يقيم أربعة أياـٍ ،ب ً -
أيضا -إذا كاف عند أىلو -أبويو أو كبونبا -فيعترب ً
جً :

إذا كاف ُب بلده الٍب فيها أىلوٍ ،ب إذا كاف ُب منزؿ؛ منزؿ يتمتع فيو ما يتمتع اؼبقيموف ،فليس فيو صفة من
صفات اؼبسافر.
وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ:
مدرسا ،ونصلي الظهر صباعة باؼبدرسة ،وكثّب من الطبلب يصلي بغّب وضوء ،وكثّب منهم
س :أعمل ً

يتظاىر بأنو يصلي ،وُب اغبقيقة أنو ال يصلي ،بل يتحدث مع زمبلئو أثناء سجوده وركوعو ،وحاولنا مر ًارا
ٍ
حينئذ؟ أـ ىل من سبيل
إصبلحهم ،والتنبيو عليهم دوف جدوى .فما العمل؟ ىل كبكم عليهم بالكفر
علما بأهنم ُب اؼبرحلتْب اؼبتوسطة والثانوية؟
لعبلج ذلك؟ ً

كثّبا من ىؤالء الطبلب الشباب الذين اعتادوا ترؾ الصبلة منذ الصغر ،وٓب يرهبم
ج :ال شك أنو يقع ً

فجرا ،ال يأتوف
عصرا مغربًا عشاءً ً
آباؤىم على الصبلة من صغرىم ،فثقلت عليهم ،وىم ال يصلوف ،يعِبً :
إٔب اؼبساجد؛ يشاىدوف ُب اؼببلعب ،وُب األسواؽ يتسكعوف ،فلذلك عليكم أف تعلموىم ،وزبوفوىم ُب
أثناء التدريس ،قبل اإلقامة إذا اجتمعوا ،إذا اجتمعوا ُب اؼبصلى يتكلم أحد اؼبدرسْب ،وينبههم ،ويبْب ؽبم
شروط الصبلة ،ومنها :الطهارة ،ومنها :النية ،ويبْب ؽبم فرضها وحكمها ،لعلهم أف يتدربوا ،وعليكم أف
تؤدبوا من عرفتم أنو يتكلم ُب الصبلة ،تؤدبوه وتردعوه ،وكذلك من ربققتم أنو صلى ببل طهارة.
وىذه سائلة تقوؿ:
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س :فضيلة الشيخ ىل الصبغة الٍب على األظفار -اؼبناكّب -هبوز الوضوء ،وىي على األظافر ،وربمل
حكم اعبورب ؟
ج :الصحيح أهنا ال هبوز اؼبسح عليها ،والوضوء عليها إذا كاف ُب اإلمكاف قلعها ،وألهنا ليست
ضرورية ،وليست مثل اعبوارب الٍب ينتفع بلبسها ،ويكوف فيها وقاية للربد وكبوه.
أيضا:-
وتقوؿ ً -

يوما ،ولسبب مرض يصعب استعماؿ اؼباء ،فكنت أضرب
س :كنت ُب اؼبستشفى أكثر من طبسْب ً
السرير ،وأتيمم .فهل فعلي ىذا صحيح ،وصبلٌب .أفتوين مأجورين ؟
ج :عفا اهلل عما سلف ،الواجب على من قدر على أف يتوضأ :أف يستعمل الوضوء ،وال يكتفي
عاجزا يشق عليو فما جعل اهلل ُب الدين من حرج .
بالتيمم ،وإذا كاف ً

س :ورد عن ثبلثة من الصحابة -منهم ابن عمر -أهنم اغتسلوا يوـ عرفة ،فهل ُب ذلك دليل على

استحباب الغسل يوـ عرفة ؟
ج :فيو دليل ،ولعلهم قصدوا بذلك زبفيف شدة اغبر؛ ألهنم يقفوف على رواحلهم راكبْب ،بعدما
يصلوف الظهر يعِبُ :ب وقت الظهر ،يرقوف راكب أحدىم على بعّبه إٔب غروب الشمس ،ففي الشمس
تصهرىم الشمس ،فلعل الوضوء واالغتساؿ ىبفف عنهم حرارهتا ؽبذا القصد.
تأليفا لقلبو ؟
س :الكافر إذا أردت دعوتو إٔب اإلسبلـ ،فهل هبوز ٕب أف أسلم عليو ،أو أصافحو ً

مثبل -بالتحية الٍب يتعامل هبا ،وال بأس باؼبصافحة ،وال بأس
ج :ربييو بتحية -يعِب -تناسبو ،ربييو ً -
باؼبهادأة ،والكبلـ اللطيف ،فإذا أصر فعليك أف تقاطعو ،وأف تظهر لو اؼبقت والتحقّب.
سُ :ب بعض األحياف لبرج ُب ضواحي اؼبدينة ُب أماكن الربية ،وكبن صباعة .ما حكم صبلتنا صباعة
إذا كنا نسمع األذاف باؼبكرب فقط ،فهل يلزمنا الصبلة ُب اؼبسجد ،واهلل وبفظكم ويرعاكم؟
ج :إذا كنتم بعيدين -يعِب -عن اؼبسجد كبو كيلو ،أو أبعد ،فبل يلزمكم ،ولو ظبعتم األذاف هبا صفة
اؼبكرب؛ ألف فيو شيء من اؼبشقة ،وأما إذا كاف يبكنكم أف تأتوا إليها ،ولو على سيارة ببل مشقة أف يقدر
بنحو كيلو ،فبل بد أف تصلوا ُب اؼبسجد.
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س :عن دما نكوف ُب مصلى اؼبدرسة ،ونسمع تأذين اؼبساجد .ىل هبب علينا األذاف؛ ألننا نصلي
صباعة ُب اؼبدرسة ،أـ نكتفي بأذاف مؤذف اؼبسجد ؟
ج :ال بأس أف يُكتفى بأذاف اؼبسجد ،إذا كاف اؼبسجد قريبًا تسمعونو ،وإف أذنتم فحسن.

س :إذا دخلت اؼبسجد متأخرا عن األذاف بعشر أو ربع ساعة ،وقد أذنت اؼبساجد اجملاورة .فهل يشرع

ٕب األذاف ؟
ج :إذا كانت اؼبساجد رفيعا صوهتا أف يسمعها أىل األحياء كلهم ،فالتأخّب فيو شيء من التشويش إذا
أذنت بعد عشر دقائق ،بعد الناس كلهم أو ربع ساعة استنكروا ذلك ،وردبا يكوف سببًا لتأخر اعبماعة ُب

ىذا اؼبسجد ،فيكتفى بأذاف اؼبساجد األخرى.

يقوؿ :س :دخلت مع اإلماـ ُب صبلة العشاء ،وأنا ٓب أصل اؼبغرب فدخلت مع اإلماـ بنية اؼبغرب،
خّبا؟
ولكن قد فاتتِب واحدة من العشاء ،فكيف يكوف ترتيب التشهد األوؿ بالنسبة ٕب .وجزاكم اهلل ً
جُ :ب ذلك خبلؼ اؼبشائخ األولوف وأىل اؼبذاىب غالبًا يقولوف :ال  ،ال تدخل معهم إذا عرفت أهنم

يصلوف العشاء فصل اؼبغرب وحدؾ ،وبعض اؼبشائخ اؼبعاصرين أباحوا أف تدخل معهم وىم ُب العشاء،

وتنويها مغربًا لك ،ولو اختلف تتابع الركعاتُ ،ب ىذه اغباؿ إذا صليت معهم ،إذا فاتك ركعة صل معهم
الثبلث الركعات ،وتشفع ُب التشهد.

س + :أخٍب من ابن عمي وال من ابن أخ أمي ،ولكن أصر أخي وأمي على تزويج أخٍب من ابن خاؽبا
وكاف .فحلفت أف قلت :باغبراـ من أىلي لعدة مرات ما تتزوج أخٍب ،ولكن زوجوىا بغّب رضائي ،فماذا
علي .وجزاؾ اهلل خّبا؟
ّ

ج :األصل أنو ال هبوز للثاين أف ىبطبها على خطبة األوؿ؛ لقولو:





وال ىبطب على خطبة أخيو

لكن يبكن أنو ما علم أهنا ـبطوبةٍ ،ب يبكن أهنم ؼبا جاءىم اػبطيب الثاين رأوا أنو أحسن من األوؿ،

مثبل -وأصلح ،وبكل حاؿ كاف األؤب أال تفعل بأبويك ،وأال تقسم ىذه األقساـ ،وأال ربلف
وأفضل ً -
ىذه األيباف فتكلف على نفسك.
اعبواب ُب مثل ىذا التحرًن ،إذا قلت :حراـ من أىلي ،يعِب :تقصد بذلك ربرًن زوجتك ،فالتحرًن
ظهار على الصحيح ،وعليك كفارة الظهار اؼبذكورة ُب أوؿ سورة اجملادلة على الَبتيب :ربرير رقبة فمن ٓب
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هبد فصياـ شهرين متتابعْب من قبل أف يتماسا فمن ٓب يستطع فإطعاـ ستْب مسكينًا فبل سبس زوجتك حٌب

تكفر.

أحسن اهلل إليكم.
ىذا يقوؿ:
س :إذا فاتتِب صبلة الصبح ،وٓب أصلها ُب وقتها وصليتها بعد طلوع الشمس ،فهل أقدـ الفريضة ،أـ
النافلة ؟
ج :تقدـ النافلة؛ ألف الوقت قد فات  ،فتقدـ النافلة ،أما إذا استيقظت ،وقد بقي قبل طلوع الشمس
مثبل -قدر ركعتْب ،فإنك تقدـ الفريضة حٌب تقع ُب الوقت.وىذا يقوؿ:
س :ظباحة الشيخُ :ب قوؿ النيب



ُب البحر:



ىو الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو



ىل يدخل ُب

اغبديث :التماسيح ،والضفادع إذا ماتت ُب الرب ؟
ج :فيو خبلؼ من العلماء؛ من يقوؿ :كل ما يبوت ُب البحر دواب البحر الٍب ال تعيش إال ُب حبلؿ،
ؿبرما ُب الرب فيحرـ جنسو ُب البحر؛ الضفادع تشاىد أهنا برية زبرج ُب الربٍ ،ب
أما من يقوؿ :ما كاف جنسو ً

حبلال ،وأما التماسيح ففي ىذا خبلؼ ،واألكثر أهنا ال تدخل
تنغمس ُب البحر ،فهي برية حبرية فليست ً
ُب اإلباحة.
والسؤاؿ قبل األخّب يقوؿ:
س :ىناؾ مسألتاف ُب األذاف :األؤب :حكم االلتفات مع وجود اؼبكربات ،والثانية :وضع األصابع -
السبابةُ -ب األذاف .ما قولكم حفظكم اهلل ؟
ويسارا ،وأما إذا
ج :االلتفات كاف سنة عندما كاف اؼبؤذف يؤذف بغّب مكرب ،حٌب يذىب صوتو يبينًا
ً
كاف يؤذف دبكرب فأرى أنو ال يلتفت؛ ألف االلتفات يضعف صوتو ،حيث إنو يلتفت عن البلقطة الٍب تلتقط
الصوت ،فشرعية االلتفات إمبا ىو إذا أذف بغّب مكرب.
أيضا -من السنة كما فعلو ببلؿ ،وسببو أنو أندى للصوت ،وألنو
أما وضع اإلصبع ُب األذف فإنو ً -
كثّبا أف ىبرج من أذنيو ،ففيو ىذه الفائدة .
ىباؼ إذا رفع الصوت ً
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أحسن اهلل إليكم.
يقوؿ:
س :ىل يؤذف ُب السيارة إذا دخل الوقت ،وكبن فيها كنا ُب سفر ،أو حضر .وشكر اهلل لكم ؟
مثبل -أف اؼبصلْب ىم
ج :ال بأس ُب ذلك إذا كاف رفع صوتو ،ولو كانت ُب السيارة سبشي إذا عرؼ ً -
أىل ىذه السيارة.
أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
 اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،نقتصر على بعض األسئلة .
يقوؿ ىذا السائل:
س :كيف تقضى صبلة الفجر بعد طلوع الشمس ،ىل أجهر فيها ،أـ أسر فيها ؟
إماما فإنك ذبهر .
ج :إذا كنت ً
منفردا فإنك تسر ،وإذا كنت ً

س :وىذه أسئلة أو سؤاالف يطلب فيها اإلخوة وىم من خارج ىذه الببلد -يعِب -طلبًا من الشيخ ُب

خّبا .
إكماؿ الدورةُ ،ب إكماؿ اؼبًب .وجزاه اهلل ً

جُ :ب ىذه الدورة ال نستطيع ،ولكن لعلنا -إف شاء اهلل -نكملها ُب الدورة الثانية.
س :أليس عندكم بكرة ُب الصباح درس؟
ج :عندنا درس ُب مسجدنا الذي عند البيت ،دروس معتادة طواؿ السنة بعد صبلة الفجر .

أحسن اهلل إليك.
ىذا السائل يقوؿ:
س :امرأة تؤخر العشاء غالب األياـ إٔب قرب الساعة الثانية عشرة إال عشر دقائق ،حبجة أف ذلك من
السنة .فهل فعلها ىذا صحيح؟
ج :الليل كلو وقت ؽبا ،ولكن وقت لصبلة العشاء ،ولكن األؤب أهنا ال تؤخر عن نصف الليل آخر
شيء ،وإف أخرت لعذر فبل بأس ،وأما كونو أفضل فبل .
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س :شاب أصيب ُب حادث سيارة بشلل كامل ،ال يستطيع معو اغبركة ،وأىلو ال يستطيعوف أف
أيضا ال يدري إذا خرج منو شيء أو ال ،فكيف يصلي
يوضئوه لكل صبلة ،وال يستطيع أف يستقبل القبلة ،و ً

خّبا ؟
مع ىذه اغباؿ .وجزاكم اهلل ً
ج:



     إذا دخل الوقت فإهنم يوضئوف أعضاءه الظاىرة ،وإذا كاف ُب ذلك

مشقة اقتصر على التيمم ،وينوي بالتيمم رفع اغبدث وإزالة النجاسة .
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.
س :ذكرًب ُب أحد دروسكم أف سن العاشرة مظنة البلوغ ،ولذا أمر بضرب الطفل للصبلة .فهل يؤمر
النساء باالحتجاب عنو ُب ىذه السن ؟
كثّبا أنو يبلغ ،ولكن إذا ربقق أنو ٓب يبلغ فبل يلزمو؛ لقولو -تعأب:-
ج :الغالب أنو يعِب ،أو يقع ً



.          
يقوؿ:
س :ىل تدخل الزكاة ُب الصناديق اػبّبية التعاونية لبعض العوائل ،وأىدافو ىي:
ابعا:
ً
أوال :مساعدة الضعيف واؼبتزوجْب .ثانيًا :تسديد الديوف والتسليف .ثالثًا :استثمار ىذه األمواؿ .ر ً

االجتماعات السنوية والشهرية .أفيدونا مأجورين ؟

ج :ال بأس إذا كانت تصرؼ ؼبساعدة الفقراء واؼبتزوجْب واؼبدينْب وكبوىم ،استثمارىا فيو خبلؼ،
ولكن إذا توفر من الزكاة ماؿ كثّب فبل بأس باستثماره ،حٌب تصرؼ غلتو ُب ىذه األجور.
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم،
س :قاؿ -تعأب:-



        وقلتم -حفظكم اهلل :-إف اإلبل خلقت من

اعبن  ،ومن اؼبعروؼ أف اعبن خلقت من النار ،فكيف نوفق .واهلل أعلم ؟
ج :ورد ُب حديث أهنا اعبن خلقت من جن ،ولعل اؼبراد التشبيو ،ال أهنا مادهتا األصلية.
س :يقوؿ إذا دخلت اؼبسجد ،وليس ىناؾ وقت كاؼ لتحية اؼبسجد فهل أجلس ،أو أنتظر اإلقامة
اقفا ؟
وً
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اقفا ال ذبلس إذا كانت اإلقامة قليلة ،إذا أمكنك أف تصلي ولو ركعة ،وتتم الركعة الثانية
ج :انتظر و ً
بعد اإلقامة خفيفة فبل بأس .
يقوؿ:
س :الصبلة على الدابة نافلة .ىل ىو خاص بالسفر ،أـ هبوز ُب اغبضر ؟
ج :ما ذكروه إال ُب السفر ،يعِب :الذي ُب اغبضر يبكنو أف يصل إٔب مقصده ،ويصلي الراتبة.
يقوؿ:
س :إذا كاف اؼبسافر ُب الطائرة ،وخاصة ُب أقصى الشرؽ ،أو أقصى الغرب ،وال يعرؼ الوقت أي :بدء
دخوؿ وقت الصبلة ،وخاصة صبلة الفجر ،فقد يكوف ُب ليل ،ويدخل ُب النهار بسرعة ،وإف كاف يعرؼ
خّبا ؟
االذباه ،ولكن الكراسي ُب االذباه اؼبعاكس ،وٓب يستطع أف يصلي و ً
اقفا ،فماذا يفعل .وجزاكم اهلل ً

ج :إذا كاف يبكن الوصوؿ -وصوؽبا إٔب اؼبكاف قبل طلوع الشمس :انتظر ،وأما إذا خشي أهنا تطلع

مثبل ،أو اؼببلحْب وكبوىم-
الشمس فإنو يصلي على حسب حالو ،وهبتهد ويتحرى ،ويسأؿ -يعِب :الطيار ً
يسأؽبم عن الوقت ،وىم عندىم معرفة بذلك ،وبتاط للعبادة.
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.
س :بعض الناس يطوفوف ،وىم وبملوف أوالدىم الصغار على أكتافهم ،وىؤالء األطفاؿ يلبسوف
اغبفائظ ،وقد تكوف فيها قباسة ،فما حكم طوافهم ؟
ج :علي هم أف يتحققوا من نظافتها قبل دخوؿ اؼبسجد ،عليهم إذا أرادوا أف يطوفوا بالطفل أف ينظفوه
ويطهروهٍ ،ب يلبسوه حفيظة طاىرةٍ ،ب يبدءوا ُب الطواؼ ،والعادة أنو ال ىبرج منو شيء ُب الوقت القريب،
وإذا خرج شيء وٓب يشعروا بو فبل حرج .
يقوؿ:
س :من أحس خبروج اؼبِب من ال صلب وٓب ىبرجٍ ،ب صلى وٓب يغتسل عبهل ،فهل يعيد الصبلة مع العلم
كثّبا ،وىل ىذا الفعل يضر ؟
أهنا حصلت ً

مثبل -ساعة ،أو نصف يوـ فبل بد أف
جُ :ب الغالب أنو إذا انفصل من الصلب أنو ىبرج ،وإذا بقي ً -

مثبل -بشهوة الغالب أنو ال ينتقل؛ ألف
ىبرج بعد ذلك ،ولو أف ىبرج سيبلنًا مع البوؿ ،فهذا الذي وبس ً -
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الذي ينتقل ال بد أف ىبرج إذا ذباوز ؿبلو ،فبل بد أف ىبرج إما ُب اغباؿ ،وإما بعد ساعة ،أو بعد ساعات
يسّبة .
ننصحك بأف ال تكثر الظن ،يعِب :كلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنو انتقل ،فإف ىذا ليس
بصحيح ،وال تكلف نفسك .
يقوؿ:
س :ماذا يفعل من ظهر منو دـ ُب صبلتو ،ومسحو دبنديل ،ووضع اؼبنديل ُب جيبو ،ىل صبلتو
صحيحو ،وما حد الدـ الكثّب واليسّب؟
يسّبا فإنو يعف عنو نقطتْب ،ثبلث نقط ،ىذا يعفى عنو ،أما إذا كاف كثّبا فإنو يقطع
ج :إذا كاف ً
الصبلة ،وهبدد الوضوء ،وينظف بدنو أو منديلو.
يقوؿ:
س :إنو معقب لدى إحدى اؼبؤسسات ،ويقوـ بتجديد بعض اإلقامات للعماؿ النصارى .فهل عملو
ىذا يدخل ُب التعاوف على اإلٍب والعدواف؟

ج :إذا كانوا يدفعوف لو أجرة ،يعاوهنم باٍألجرة فبل بأس أف يأخذ منهم األجرة ،فهو أؤب من أف

يأخذىا غّبه من الفسقة أو الكفرة .معلوـ أنو ال بد ؽبم من ىذه اإلقامات ،وىذه اعبوازات ،وىذه الرخص
وما أشبهها ،فكوهنم يبذلوهنا ؼبسلم أؤب من كونو يأخذىا كافر.
يقوؿ:
س :ما حكم اؼبداومة على اإلطالة ُب كل الصلوات اعبهرية .نرجو التوضيح ؟
ج :اإلطالة ال بأس هبا ،ولكن اؼبداومة على ذلك حبيث يشق على اؼبأمومْب مشقة كثّبة ال هبوز.
يقوؿ:
اتباعا للسنة،
س :ىل يصح لئلماـ ُ-ب وقتنا ىذا -أف يقرأ باؼبأمومْب بسورة األعراؼ ُب صبلة اؼبغرب ً

وىل لو -أحسن اهلل إليكم -أف ىبرب اعبماعة بأنو سيقرأ هبم سورة األعراؼ ؟

أيضا -اقتداء
ج :إف فعل ذلك بعض اؼبشائخ وبعض مشائخنا ،وبعض زمبلئنا ،وبعض تبلمذتنا ً -
اتباعا لؤلحاديث ،ولكن ال يداوـ على ذلك ،فإذا فعلها مرة كفى ذلك ،وينبو اؼبأمومْب .
بالسنة ،و ً
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يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.
سرا ُب الصلوات اعبهرية؟
س :ما حكم تعمد اإلماـ ُب القراءة ً

ج :ال هبوز وإف كاف ذلك ال يبطل الصبلة؛ ألهنم ذكروا أف اعبهر ُب الظهر ال يبطلها ،واإلسرار ُب

اؼبغرب ال يبطلها ،ولكنو خبلؼ السنة ،وال هبوز تعمد ذلك.
وىذا يقوؿ:
متعمدا ؟
س :ما حكم ترؾ قراءة السورة بعد الفاربة ،سواء كاف ناسيًا ،أو
ً

ج :األصل أنو ال هبوز التعمد ،أما إذا كاف ناسيًا فالصبلة صحيحة ،وإف تعمد ذلك لبياف اعبواز فبل

بأس ،األصل أف السورة بعد الفاربة ليست واجبة .
يقوؿ :ظباحة الشيخ :أحسن اهلل إليكم.

س :أنا إماـ مسجد ،وقد قدر اهلل علي خبروج ٍ
ورـ قرب فتحة الشرج ،ينفتح ىذا الورـ ،وىبرج منو دـ
من خارجو ،وإذا قمت بضغطو فإنو ىبرج منو قيح يسيل مع فتحة الشرج ،وأرى أثر بعض الدماء والقيح
وىي قليلة غالبًا ُب السراويل؛ فالسؤاؿ :ىل تروف أف أستمر ُب إمامة اؼبسجد واغباؿ ىذه ،أـ أترؾ اإلمامة.

واهلل يرعاكم ؟

يسّبا ،ولك أف تتعاىد نفسك قبل الدخوؿ ُب الصبلة ،وتنظف ىذا اعبرح،
ج :لك أف تستمر إذا كاف ً

وال حرج عليك إف شاء اهلل.
فضيلة الشيخ:

معا ُب جهرية ،وغّبنبا فبا هبهر فيو ؟
س :قوؿ اؼبؤلف :هبهر هبا ،أي :بآمْب ،إماـ ومأموـ ً

جُ :ب كل صبلة هبهر هبا إماـ ومأموـ ،اؼبنفرد ىبّب ،والذي هبهر فيهم ُب الصلوات اعبهرية األولتْب من

اؼبغرب ،والعشاء ،وصبلة الصبح ،واعبمعة ،والعيد ،والكسوؼ ،واالستسقاء ،وكبوه.
يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل هبوز إعطاء األجرة للنساء البلٌب يضربن الدؼ ُب اإلسبلـ ُب الزواجات ؟
ج :الدؼ ال بأس أف الضرب بو من السنة ُب اغبديث  :أعلنوا النكاح  ،واضربوا عليو بالدؼ
فإذا ٓب يوجد من وبسن الضرب عليو إال امرأة ،وطلبت أجرة فلها ذلك .
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أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
وأما اضطرارىم إٔب أضيق الطريق ،فإف اغبكم فيو أف يشعروا باؽبواف ،إذا دخلوا ُب الطريق ،وكاف ضيقا،
كاف ؽبم حافة الطريق ،وللمسلمْب وسط الطريق؛ ليشعروا بأهنم أذلة ،ىذا من صبلة إذالؽبم ،وإىانتهم.
وكذلك -أيضا -فبا يتميزوف بو أهنم ال يركبوف اػبيل ،بل يركبوف الرباذين ،الربذوف :قد عرفنا أنو ليس
أبواه ،أو أحد من أبويو عريب ،ويركبوف البغاؿ ،البغل :ىو الذي أحد أبويو من اغبمر ،يركبوف اغبمر ،ىذا ُب
الوقت الذي كانت اػبيوؿ تركب ،وركوهبا يعترب زينة؛ ألف اػبيل كانت تركب ألجل الزينة ،جعلها اهلل -
تعأب -زينة ُب قولو:



.            

ولكن إذا تعطلت كما ُب ىذه األزمنة ،واستبدلت دبراكب جديدة من ىذه اؼبراكب اغبديدية؛ فإهنم -
أيضا -يلزمهم أف يتميزوا ُب مراكبهم كما أهنم يتميزوف ُب عملهم ذكرنا أنو كاف يلزمهم أف يقصوا مقدـ
الناصية؛ حٌب يعرؼ أف ىذا ذميا ،وأهنم يتميزوف -أيضا -بأف يشدوا على أوساطهم الزنار الذي يعرفوف
بو ،أهنم ليسوا من اؼبسلمْب ،وكذلك -أيضاُ -ب ركوب اػبيل وكبوىا يقاؿ :إذا كانوا من أىل الذمة ،فبل
يركبوف السيارات الفارىة ،بل يركبوف سيارات دنيئة ،أو رخيصة ،أو كبو ذلك حٌب يعرفوا بذلك ،ويبنعوف -
أيضا -من استعماؿ السرج.
السرج الذي يكوف على اػبيل ال يركبوف عليو ،بل يركبوف على اإلكار اإلكار الربدعة الٍب تبسط على
ظهر الربذوف ،أو كبوه لتقي الراكب ،فّبكبوف بربدعة بدوف سرج ،وبإكار ،وما أشبو ذلك.
ٍب األصل أهنم يتميزوف هبذه السمات؛ حٌب يهانوا يكونوف مهانْب أذلة ،ىذا سبب سبيزىم فؤلصل ذلك
يقاؿ ؽبم :ال تتشبهوا باؼبسلمْب ،بل سبيزوا سبيزا ظاىرا ،ولكن الواقع ُب ىذه األزمنة أف اؼبسلمْب ىم الذين
يتشبهوف هبم ،وإف كانوا يتميزوف غالبا حبلق اللحى ،فحلق اللحى كاف ميزة ؽبم يعِب :باألخص للمجوس،
وللفرنج وكبوىم ،أما دعاهتم وعبادىم ،فإهنم يروف أف اللحى من شعار اؼبسلمْب ،وال وبلقوهنا ،فجاء ىؤالء
اؼبتأخروف فحلقوىا وصار حلقها شعارا ؽبم ،وقلدىم الكثّب من اؼبسلمْب ،واعتقدوا أف ىذا ،أو ىذا التشبو،
وىذا التقليد رفعة ورقي وشرؼ ،فهذا من اؼبصائب يعِب :كوهنم يقاؿ ؽبم :ال تتشبهوا باؼبسلمْبٍ ،ب نرى أف
اؼبسلمْب ىم الذين يتشبهوف هبم ُب ىذا اللباس ،أو ُب ىذه األخبلؽ.
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وذكر اؼبسند عن العلماء :وأنو ال هبوز أف وبَبـ ىؤالء الذميوف ،بل يهانوف ،فبل هبوز أف هبلسوا ُب
صدور اجمللس بل إذا دخلوا ؾبلسا ،فإف ؽبم أطرافو ال يكونوف بوسط اجملالس ،أو ُب صدورىا؛ ليشعروا
باإلىانة ،وال هبوز القياـ ؽبم إذا قدـ واحد منهم ،ولو كاف عاؼبا كما يسمونو ،أو مفكرا ،أو ـبَبعا ،أو لو
مكانة ،فبل هبوز القياـ لو.
وال هبوز أف يبدءوا بالسبلـ ؼبا ذكر من األحاديث ،ويبنعوف من بناية معابدىم ُب ببلد اؼبسلمْب ،فبل
يبنوف الكنائس ،وال البيع ،وال الصوامع الٍب يتعبد فيها رىباهنم ،يبنعوف من إحداث الكنائس والبيع وكبوىا،
وإذا اهندمت فبل هبددوهنا ،وإ ذا كانت موجودة ُب وقت عقد الذمة فبل هندمها ،ولكن مٌب اهندمت فيما
بعد ذلك ،فبل هبوز أف ذبدد؛ ذلك ألهنم أصبحوا ُب ببلد استؤب عليها اؼبسلموف ،وال يرفعوف مساكنهم
فوؽ مساكن اؼبسلمْب ،بل تكوف مساكنهم الطئة ،إما مساوية ؼبباين اؼبسلمْب ،أو دوهنا.
كيف ينتقض عهد أحدىم؟ مٌب ينتقض عهد الذمي؟ إذا تعدى على مسلم بضرب ،أو بقتل ،أو زنا
دبسلمة ،أو كبو ذلك انتقض عهده ،فقد وقع ُب عهد عمر  أف ذميا كاف يسوؽ بامرأة راكبة على ضبار،
ٍب إنو ربْب غفلة الناس ،وحاوؿ أهنا تسقط فسقطت من اغبمار ،وحاوؿ أف يفجر هبا حٌب جاء من
أنقذىا ،فقاؿ عمر



ما على ىذا عاىدناكم ،فأمر بقتلو؛ ألف ىذا يعترب نقضا للعهد .بطريق األؤب إذا

قتل مسلما ،أو مسلمةُ ،ب حديث اليهودي الذي رض رأس اعبارية بْب حجرين ،فرض رأسو بْب حجرين،
كذلك إذا ذكر اهلل -تعأب -بسوء ،وإذا سب القرآف ،أو سب اهلل -تعأب -أو سب النيب



أو سب

اإلسبلـ ،أو تنقص اإلسبلـ تنقصا ظاىرا ،فبل شك أف مثل ىذا كلو يعترب اعتداء ،ويعترب نقضا للعهد
فينتقض عهده ،فيخّب اإلماـ فيو كما ىبّب ُب األسّب اغبريب ،فإما أف هبعلو رقيقا يسَبقو ،وإما أف يأسره
ويكوف أسّبا ،وإما أف يقتلو .األسراء ىبّب فيهم؛ قاؿ -تعأب:-



      وإذا أسروا

من اغبربيْب أسارى ،أو من الذين انتقض عهدىم دبثل ىذه األعماؿ ،فكيف يفعل هبم؟ ىبّب اإلماـ فيهم،
فإما أف يقتلهم؛ وذلك ألهنم يعتربوف قد استحقوا القتل لنقضهم العهد ،أو باالستيبلء عليهم فبا غنم
اؼبسلموف ،وأسروىم وسيما إذا كاف ؽبم مكانة ُب قومهم يأمر بقتلهم ،أو يفادي هبم أسرى اؼبسلمْب.
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يرسل إٔب الكفار فيقوؿ :أطلقوا أسرانا ،ونطلق أسراكم ،أو نعطيكم من األسرى على أف زبلوا أسرانا
حٌب ،ولو كاف األسرى من غّبىم ،قد يكوف -مثبل -األسرى الذي عند اؼبسلمْب من اليهود ،وأسرى
اؼبسلمْب عند النصارى ،فيكوف الفداء دبعُب :أف نعطيهم أسارى على أف ىبلوا األسارى الذين عندىم ىبلوا
سبيلهم ،أو تؤخذ الفدية الٍب ىي فدية ماؿ يبذلونو لفك أسراىم ،كما حصل من الفداء الذي دفعو كفار
مكة ُب فداء أسراىم يعِب :أنو ىبّب فيهم بْب أربعة أشياء ،إما أف يفادي هبم أسارى اؼبسلمْب ،وإما أف
يفادي هبم غّب اؼبسلمْب ،يعِب :أو أسارى ؼبن ىم عندىم أسرى للمسلمْب ،وإما أف يسَبقهم ،وإما أف
يقتلهم ،وإما أف يبن عليهم ،وإما أف يأخذ بدؽبم ماال.
ذكر اهلل ذلك بقولو:



      وال شك أف فعلهم ما ينتقض بو العهد فبا يدؿ

على أهنم مراقبوف ،فإذا -مثبل -أهنم تشبهوا باؼبسلمْب ،فقد نقضوا العهد ،وكذلك إذا تركوا التميز عن
اؼبسلمْب انتقض عهدىم.
وىكذا ،فإذا انتقض عهدىم ،أحلت دماؤىم ،وىل ربل دماء أوالدىم؟ ونسائهم؟.
الصحيح أهنم ال يتبعهم ذلك ،روي أف رجبل أسلمٍ ،ب ارتد وبقيت زوجتو ٓب ترتد ،فلم يتعرض ؽبا النيب
 وأقرىا وحكم بقتل اؼبرتد دوف غّبه  ،ىذا آخر ما يتعلق باعبهاد والبحث فيو طويل ،ولكننا اقتصرنا على
الذي ذكر ُب ىذا  ،وبو يتضح اؼبقاـ إف -شاء اهلل -واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
س :فضيلة الشيخ ىل ىذا اغبديث  :رباط يوـ ُب سبيل اهلل خّب من الدنيا ،وما عليها  ينطبق
على طالب العلم الذي ترؾ أىلو ،ومالو وحضر عند العلماء لطلب العلم؟
ج :ال شك أف الرباط إمبا فضل لكونو ُب مكاف ـبوؼ ،يتعرض لقتل اؼبشركْب إذا جاءوه على حْب
غرة وغفلة؛ أو ألنو ُب حالة مرابطتو قد ابتعد عن أىلو ،وكاف ُب غاية الشدة والضيق ،فأما ُب طلب العلم ،
طلب العلم ال شك أنو عمل بر ،عمل صاّب ،ولكن ليس مثل الرباط ،لو أجره حيث إنو رابط على ىذا
العمل ،وفيو أدلة على ذلك مثل قولو   من سلك طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو طريقا إٔب اعبنة
 وغّب ذلك من األدلة.
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س :ما حكم ما يفعلو كثّب من اؼبسلمْب إذا دنبهم العدو ُب بلدىم ،يهربوف فهل فعلهم هبوز ،وماذا
يفعلوف جزاكم اهلل خّبا؟.
ج :ذكر العلماء أنو ال هبوز اؽبروب من العدو إال إذا كاف أكثر من مثليهم ،كاف اؼبسلموف مأموروف
بأف يقاتلوا عشرة أمثاؽبم ُب قولو -تعأب:-
يعِب :مثلهم عشر مرات،

         

       

ٍب خفف اهلل ذلك ،فقاؿ:



                
      

فنقوؿ :هبوز اؽبروب إذا كانوا أكثر من مثليهم ،فإذا جاءوىم

العدو الذين عددىم -مثبل -عشروف ألفا ،واؼبسلموف -مثبل-شبانية آالؼ ،أو سبعة آالؼ ال يقدروف على
مقاومتهم ،أو عند العدو من األسلحة الفتاكة ما ليس عند اؼبسلمْب ،فإهنم يهربوف طلبا للنجاة منهم.
فأما إذا كانوا مثليهم بأف كانوا -مثبل -عشرين ألفا ،واؼبسلموف عشرة ،أو اؼبسلموف أكثر من العشرة،
فليس ؽبم اؽبرب ،بل يقابلوهنم ويقاتلوهنم ويستعينوف باهلل تعأب

       

.

أحسن اهلل إليكم.
س :بعض العلماء يلحق اغبالة الرابعة لفرض العْب ،وىو أنو إذا وجد سبلح ،أو آلة ال يعرفو إال ىو،
فيجب عليو اعبهاد ىل ىذا صحيح؟.
ج :قد هبب االحتياج إليو ،إذا كاف -مثبل -ىذا السبلح الفتاؾ ال يعرفو إال فبلف ،وىو ؿبتاج إٔب
استعمالو ُب حرب العدو ،فإما أف يعلم غّبه ،وإما أف يلزمو اػبروج حٌب يستعملو ألجل النكاية بو ُب
العدو.
س :فضيلة الشيخ :ما ىي الكتب الٍب توصي هبا طالب العلم اؼببتدئ ُب أبواب اغبديث؟
ج :كتب اغبديث كثّبة ونوصيو دبختصر الصحيحْب ،الذي ىو "اللؤلؤة واؼبرجاف فيما اتفق عليو
الشيخاف" وكذلك -أيضا" -جامع األصوؿ" الذي صبع ست كتب :الصحيحْب ،وسنن أيب داود،
والَبمذي ،والنسائي ،وموطأ مالك ،فيو األحاديث الٍب ُب ىذه الكتب ،ولو كاف ُب ترتيبو شيء من
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الغموض ،لكن فيو فهارس تبينو ،كذلك -أيضا" -منتقى األخبار" إذا كاف يريد اغبفظ ،وىكذا "بلوغ
اؼبراـ" ىذه كلها كتب مفيدة ،وكذلك "األدب اؼبفرد" للبخاري ،وما أشبههما من الكتب.
أحسن اهلل إليكم.
س :اػبروج أربعوف يوما -وىو أكثره -كما قاؿ اؼبؤلف ،ىل ىذا سنة أـ هبوز الزيادة عن أربعْب يوما؟.
ج :اؼبراد اؼبرابطة دبعُب :أنو يقيم ُب ىذا السفر أربعْب يوما ،ىذه هناية الرباط ،وإف زاد فلو ذلك ،ولو
أقاـ سنة ،أو سنوات؛ ألنو ُب جهاد؛ ألنو وبمي اؼبسلمْب ،ووبرسهم ،فلو أجره إذا كاف رباط يوـ ُب سبيل
اهلل خّب من الدنيا ،وما عليها ،فكيف برباط أربعْب يوما ،أو مائة يوـ ،أو أكثر ،أو أقل.
 اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
س :ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :يقوؿ بعض اؼبصلْب عند موضع ربنا ولك اغبمد :بزيادة كلمة
والشكر .فهل ورد ذلك ؟
ج :ما ورد ذلك ،الذي ورد أف يقوؿ  :ربنا ولك اغبمد؛ ملء السماوات ،وملء األرض ،وملء ما
شئت من شيء بعد ،أىل الثناء واجملد أحق ما قاؿ العبد ،وكلنا لك عبد ،ال مانع ؼبا أعطيت ،وال معطي
ؼبا منعت ،وال ينفع ذا اعبد منك اعبد . 
كثّبا طيبًا مبارًكا فيو ،فسمعو
أيضا  أف ً
رجبل ؼبا رفع رأسو من الركوع قاؿ :ربنا ولك اغبمد ً
ورد ً
ضبدا ً

النيب  ومدحو هبذا  فمثل ىذا هبوز.
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :إذا كاف ىناؾ شخص قرب البحر ،وحاف وقت الصبلة ،وٓب يكن لديو ماء ،فهل يتيمم ،أـ
يتوضأ من ماء البحر؟ مع العلم أنو من الصعب اؼبضمضة بو ؼبلوحتو ،وكذلك استنشاقو ؟
ج :يتوضأ بو؛ لقوؿ النيب ُ ب البحر  :الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو ُ ب اغبديث :أهنم قالوا:



يا رسوؿ اهلل؛ إننا نركب السفن -نركب البحر ،-وليس معنا إال قليل من اؼباء؛ فإف توضأنا بو عطشنا ،أال
نتوضأ دباء البحر؟ قاؿ :ىو الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو



وكذلك االستنشاؽ فبل يضره.
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س :وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :أحسن اهلل إليكم .ما حكم العطور الٍب ربتوي على مادة
الكحوؿ ،فهل نقوؿ :إف كل من صلى صبلة ،وىو متعطر هبذه اؼبادة يعيد صبلتو؟
ج :من الصحيح أنو ال يعيد ذلك؛ ألهنا شيء يسّب ،وألف فيها خبلفا ُب قباستها ،وإف كاف األؤب
اجتناهبا إذا كاف فيها كحوؿ كثّبة ،أما إذا كاف فيها كحوؿ يسّبة ،ربفظ مادهتا عن التعفن ،فيعفى عنها.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ :ىل هبوز أف أزور أيب ُب منزؿ زوجتو  ،وىي من الروافض ؟
ج :انصح أباؾ أف يطلقها إذا كانت رافضية ،وال يبسكها ،وىي على ىذه اغباؿ ،وذلك ألف الروافض
حقا ،وذلك ألهنم يطعنوف ُب القرآف كما تدؿ عليو كتبهم،
على الصحيح -أهنم ليسوا مسلمْب ،يعِبً :ويردوف السنة ،وال يعَبفوف باألحاديث الٍب ُب الصحيحْب ،ويغلوف ُب أئمتهم ،ويدعوهنم من دوف اهلل؛
فهذه العقائد الثبلث كافية ،وعلى كل حاؿ ألبيك حق أف تزوره ،ولكن زوجتو الٍب على ىذه العقيدة ال
ؿبرما لك ،أو ذبعلها يعِب :قريبة ،أو ؽبا صلة ،أو حق.
هبوز لك أف ذبعلها ً
أحسن اهلل إليك .

أيضا :إف أباه ال يصلي ،وال يصوـ ،ويشرب اؼبسكر ،وإذا قلت لو :ال تشرب اؼبسكر.
س :ويقوؿ ً
قاؿ :إف اهلل وعد بو ُب اعبنة ،وىو يريده ُب الدنيا ؟
أيضا -ال يستحق أف تزوره ،إذا نصحتو وٓب يتقبل ،ال يصلي ،وال يصوـ،
ج :نعوذ باهلل ،مثل ىذا ً -
ويتعاطى اؼبسكراتٍ ،ب يستحلها ،مع أف الذي وعد اهلل -تعأب -بو ُب اعبنة ليس فيها شيء من ذلك؛
لقولو -تعأب:-



.         

أيضا :-مسئولة ُب العمل يرفض أف يصلي ُب وقت العمل ،ويقوؿ لو :العمل عبادة ،صل
س :ويقوؿ ً -

ُب اؼبنزؿ؟

ج :وىذا -أيضا -ال هبوز إذا كاف ُب ٍ
ببلد ربكم الشرع ،فإف عليك أف ترفع بأمره حٌب يبكن العماؿ
ً

من أداء الصبلة ُب وقتها.

س :وىذا سائل آخر يقوؿ :فضيلة الشيخ :ىل هبوز أخذ األجرة على األذاف ؟
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ج :ال هبوز ،ولكن إذا أخذ شيئا من بيت اؼباؿ على أنو رزؽ ومكافأة فبل بأس ،فأما الذي يقوؿ :ال
أؤذف لكم إال إذا أعطيتموين كذا وكذا ،ويكلف أىل اؼبسجد أف هبمعوا لو ،فهذا ال هبوز.
س :ويقوؿ ىذا :ىل هبوز أف أصلي ُب مكاف فيو مسكر ؟
طاىرا فبل يضرؾ إف استطعت أف تتلفو وهتلكو فافعل ذلك ،وإال افعل ما تستطيع.
ج :إذا كاف مكانا ً
س :وىذا يقوؿ :ىل وبرـ اػبروج بعد األذاف من ملحقات اؼبسجد؛ من غرؼ ،وكبوىا ؟

مسجدا ثانيًا فبل حر
ج :إذا كاف ال يرجع ،وتفوتو الصبلة فيحرـ ،وأما إذا كاف سوؼ يرجع ،ويلحق
ً

س :سائل يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ :ما اغبكمة من قوؿ النيب ُ ب اؼبسافر  :واحد

شيطاف ،واثناف شيطاف ،والثبلثة ركب  ؟
ج :كاف السفر ُب تلك األزمنة يتعرض فيو اؼبسافر لقطاع طريق ،ولضياع ،ولسباع ،وؽبواـ ،وكبو ذلك،
فلذلك هنى أف يسافر الرجل وحده؛ قاؿ:



لو تعلموف ما أعلم ُب الوحدة ما سافر أحد وحده  أما

ُب ىذه األزمنة ،فاألمر قد خف ،وذلك لقرب اؼبسافات ،وألف الطرؽ آىلة للمسافرين ذاىبًا وآيبًا ،فبل
حرج ُب ذلك.
يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل يسن رفع األيدي للدعاء بعد األذاف ،وبعد الصبلة ؟
ج :نعم يُ َس ْن رفع األيدي ُب كل دعاء؛ لعموـ قولو ُ ب حديث سلماف اؼبذكور ُب "بلوغ اؼبراـ":



صفرا  يعِب :خاليتْب ،فهو يعم كل
وإف ربكم حيي كرًن؛ يستحي من عبده إذا رفع يديو إليو أف يردنبا ً
دعاء ،إذا قلنا :إنو يسن الدعاء بْب األذاف واإلقامة ،ويسن دبر كل صبلة ،أو ما أشبو ذلك ،فمن أسباب

إجابة الدعاء :رفع اليدين.
وىذا يقوؿ:
س :ما صحة قوؿ" :من صحت صبلتو صحت إمامتو" ؟
مثبل قد ال وبسن الفاربة ،وُب ىذه اغبالة ال يصح أف يكوف
ج :ليس بصحيح على اإلطبلؽ؛ ألنو ً
إماما ؼبن وبسنها ،إمبا اإلنساف الذي عاجز عن الفاربة ،أو عاجز عن تعلمها تصح صبلتو ،وال يصح أف
ً

إماما ؼبن وبسنها وىكذا غّبه من اؼبعذورين.
يكوف ً
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وىذا يقوؿ:
س :فضيلة الشيخ :ىناؾ إماـ عندنا ُب ببلدنا يقوؿ ُب الفاربة :إياؾ نعبده .فهل تصح الصبلة خلفو؟
ج :ال هبوز تعيينو ؽبؤالء الذين يزيدوف ُب اغبروؼ ،أو ينقصوف منها ،فينبو على ذلك ،وىذه الزيادة قد
تعمدا،
يقاؿ :إهنا ال تفسد الصبلة؛ ألهنا ال تغّب اؼبعُب ،ولكن فيو زيادة حرؼ ُب القرآف ،وىو ال هبوز ً
يرشد ،فإذا ٓب يستطع تأخر وصلى غّبه.
وىذا يقوؿ:
سباما،
س :فضيلة الشيخ :نشهد اهلل على حبكمُ .ب بعض الدوؿ اجملاورة ينادى باإلقامة مثل األذاف ً

أي :نفس صبل األذاف ،فهل ؽبذا أصل ،وىل ينكر على من فعل ذلك .واهلل وبفظكم ويرعاكم ؟

جُ :ب مذىب أيب حنيفة أف األذاف تسع عشرة صبلة ،يعِب :يكرر للشهادات ،حٌب يكوف األذاف تسعة
عشر ،ولكنهم ىبفوف بعض صبل الشهادتْب ،واإلقامة سبع عشرة صبلة يعِب :مثل أذاننا ،ويزيدوف فيها "قد
افقا
قامت الصبلة" مرتْب فتكوف سبع عشرة صبلة ،يرشدوف إٔب أف ىذا خبلؼ اغبديث ،ولو كاف مو ً
ؼبذىبهم ،ومذىبهم مشهور معموؿ بو ُب تركيا ،وُب باكستاف ،وُب األفغاف ،وُب اؽبند .مذىب اغبنفية

ىكذا أذاهنم.
وىذا يقوؿ:
س :إنو مدرس ُب "حفر الباطن" وُب أثناء العطلة يبقى عند أىلو ُب الرياض ؼبدة شهرين ،فهل يصبح
مسافرا .وأثابكم اهلل ؟
مقيما ،أـ
ُب ىذين الشهرين ً
ً

مقيماٍ ،ب
مقيما إذا كاف يقيم أربعة أياـٍ ،ب ً -
أيضا -إذا كاف عند أىلو -أبويو أو كبونبا -فيعترب ً
جً :

إذا كاف ُب بلده الٍب فيها أىلوٍ ،ب إذا كاف ُب منزؿ؛ منزؿ يتمتع فيو ما يتمتع اؼبقيموف ،فليس فيو صفة من
صفات اؼبسافر.
وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ:
مدرسا ،ونصلي الظهر صباعة باؼبدرسة ،وكثّب من الطبلب يصلي بغّب وضوء ،وكثّب منهم
س :أعمل ً

يتظاىر بأنو يصلي ،وُب اغبقيقة أنو ال يصلي ،بل يتحدث مع زمبلئو أثناء سجوده وركوعو ،وحاولنا مر ًارا
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ٍ
حينئذ؟ أـ ىل من سبيل
إصبلحهم ،والتنبيو عليهم دوف جدوى .فما العمل؟ ىل كبكم عليهم بالكفر
علما بأهنم ُب اؼبرحلتْب اؼبتوسطة والثانوية؟
لعبلج ذلك؟ ً

كثّبا من ىؤالء الطبلب الشباب الذين اعتادوا ترؾ الصبلة منذ الصغر ،وٓب يرهبم
ج :ال شك أنو يقع ً

فجرا ،ال يأتوف
عصرا مغربًا عشاءً ً
آباؤىم على الصبلة من صغرىم ،فثقلت عليهم ،وىم ال يصلوف ،يعِبً :
إٔب اؼبساجد؛ يشاىدوف ُب اؼببلعب ،وُب األسواؽ يتسكعوف ،فلذلك عليكم أف تعلموىم ،وزبوفوىم ُب
أثناء التدريس ،قبل اإلقامة إذا اجتمعوا ،إذا اجتمعوا ُب اؼبصلى يتكلم أحد اؼبدرسْب ،وينبههم ،ويبْب ؽبم
شروط الصبلة ،ومنها :الطهارة ،ومنها :النية ،ويبْب ؽبم فرضها وحكمها ،لعلهم أف يتدربوا ،وعليكم أف
تؤدبوا من عرفتم أنو يتكلم ُب الصبلة ،تؤدبوه وتردعوه ،وكذلك من ربققتم أنو صلى ببل طهارة.
وىذه سائلة تقوؿ:
س :فضيلة الشيخ ىل الصبغة الٍب على األظفار -اؼبناكّب -هبوز الوضوء ،وىي على األظافر ،وربمل
حكم اعبورب ؟
ج :الصحيح أهنا ال هبوز اؼبسح عليها ،والوضوء عليها إذا كاف ُب اإلمكاف قلعها ،وألهنا ليست
ضرورية ،وليست مثل اعبوارب الٍب ينتفع بلبسها ،ويكوف فيها وقاية للربد وكبوه.
أيضا:-
وتقوؿ ً -

يوما ،ولسبب مرض يصعب استعماؿ اؼباء ،فكنت أضرب
س :كنت ُب اؼبستشفى أكثر من طبسْب ً
السرير ،وأتيمم .فهل فعلي ىذا صحيح ،وصبلٌب .أفتوين مأجورين ؟
ج :عفا اهلل عما سلف ،الواجب على من قدر على أف يتوضأ :أف يستعمل الوضوء ،وال يكتفي
عاجزا يشق عليو فما جعل اهلل ُب الدين من حرج .
بالتيمم ،وإذا كاف ً

س :ورد عن ثبلثة من الصحابة -منهم ابن عمر -أهنم اغتسلوا يوـ عرفة ،فهل ُب ذلك دليل على

استحباب الغسل يوـ عرفة ؟
ج :فيو دليل ،ولعلهم قصدوا بذلك زبفيف شدة اغبر؛ ألهنم يقفوف على رواحلهم راكبْب ،بعدما
يصلوف الظهر يعِبُ :ب وقت الظه ر ،يرقوف راكب أحدىم على بعّبه إٔب غروب الشمس ،ففي الشمس
تصهرىم الشمس ،فلعل الوضوء واالغتساؿ ىبفف عنهم حرارهتا ؽبذا القصد.
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تأليفا لقلبو ؟
س :الكافر إذا أردت دعوتو إٔب اإلسبلـ ،فهل هبوز ٕب أف أسلم عليو ،أو أصافحو ً

مثبل -بالتحية الٍب يتعامل هبا ،وال بأس باؼبصافحة ،وال بأس
ج :ربييو بتحية -يعِب -تناسبو ،ربييو ً -
باؼبهادأة ،والكبلـ اللطيف ،فإذا أصر فعليك أف تقاطعو ،وأف تظهر لو اؼبقت والتحقّب.
سُ :ب بعض األحياف لبرج ُب ضواحي اؼبدينة ُب أماكن الربية ،وكبن صباعة .ما حكم صبلتنا صباعة
إذا كنا نسمع األذاف باؼبكرب فقط ،فهل يلزمنا الصبلة ُب اؼبسجد ،واهلل وبفظكم ويرعاكم؟
ج :إذا كنتم بعيدين -يعِب -عن اؼبسجد كبو كيلو ،أو أبعد ،فبل يلزمكم ،ولو ظبعتم األذاف هبا صفة
اؼبكرب؛ ألف فيو شيء من اؼبشقة ،وأما إذا كاف يبكنكم أف تأتوا إليها ،ولو على سيارة ببل مشقة أف يقدر
بنحو كيلو ،فبل بد أف تصلوا ُب اؼبسجد.
س :عندما نكوف ُب مصلى اؼبدرسة ،ونسمع تأذين اؼبساجد .ىل هبب علينا األذاف؛ ألننا نصلي
صباعة ُب اؼبدرسة ،أـ نكتفي بأذاف مؤذف اؼبسجد ؟
ج :ال بأس أف يُكتفى بأذاف اؼبسجد ،إذا كاف اؼبسجد قريبًا تسمعونو ،وإف أذنتم فحسن.

س :إذا دخلت اؼب سجد متأخرا عن األذاف بعشر أو ربع ساعة ،وقد أذنت اؼبساجد اجملاورة .فهل يشرع

ٕب األذاف ؟
ج :إذا كانت اؼبساجد رفيعا صوهتا أف يسمعها أىل األحياء كلهم ،فالتأخّب فيو شيء من التشويش إذا
أذنت بعد عشر دقائق ،بعد الناس كلهم أو ربع ساعة استنكروا ذلك ،وردبا يكوف سببًا لتأخر اعبماعة ُب
ىذا اؼبسجد ،فيكتفى بأذاف اؼبساجد األخرى.

يقوؿ :س :دخلت مع اإلماـ ُب صبلة العشاء ،وأنا ٓب أصل اؼبغرب فدخلت مع اإلماـ بنية اؼبغرب،
خّبا؟
ولكن قد فاتتِب واحدة من العشاء ،فكيف يكوف ترتيب التشهد األوؿ بالنسبة ٕب .وجزاكم اهلل ً
جُ :ب ذلك خبلؼ اؼبشائخ األولوف وأىل اؼبذاىب غالبًا يقولوف :ال  ،ال تدخل معهم إذا عرفت أهنم

يصلوف العشاء فصل اؼبغرب وحدؾ ،وبعض اؼبشائخ اؼبعاصرين أباحوا أف تدخل معهم وىم ُب العشاء،

وتنويها مغربًا لك ،ولو اختلف تتابع الركعاتُ ،ب ىذه اغباؿ إذا صليت معهم ،إذا فاتك ركعة صل معهم
الثبلث الركعات ،وتشفع ُب التشهد.
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س + :أخٍب من ابن عمي وال من ابن أخ أمي ،ولكن أصر أخي وأمي على تزويج أخٍب من ابن خاؽبا
وكاف .فحلفت أف قلت :باغبراـ من أىلي لعدة مرات ما تتزوج أخٍب ،ولكن زوجوىا بغّب رضائي ،فماذا
علي .وجزاؾ اهلل خّبا؟
ّ

ج :األصل أنو ال هبوز للثاين أف ىبطبها على خطبة األوؿ؛ لقولو:





وال ىبطب على خطبة أخيو

لكن يبكن أنو ما علم أهنا ـبطوبةٍ ،ب يبكن أهنم ؼبا جاءىم اػبطيب الثاين رأوا أنو أحسن من األوؿ،

مثبل -وأصلح ،وبكل حاؿ كاف األؤب أال تفعل بأبويك ،وأال تقسم ىذه األقساـ ،وأال ربلف
وأفضل ً -
ىذه األيباف فتكلف على نفسك.
اعبواب ُب مثل ىذا التحرًن ،إذا قلت :حراـ من أىلي ،يعِب :تقصد بذلك ربرًن زوجتك ،فالتحرًن
ظهار على الصحيح ،وعليك كفارة الظهار اؼبذكورة ُب أوؿ سورة اجملادلة على الَبتيب :ربرير رقبة فمن ٓب
هبد فصياـ شهرين متتابعْب من قبل أف يتماسا فمن ٓب يستطع فإطعاـ ستْب مسكينًا فبل سبس زوجتك حٌب

تكفر.

أحسن اهلل إليكم.
ىذا يقوؿ:
س :إذا فاتتِب صبلة الصبح ،وٓب أصلها ُب وقتها وصليتها بعد طلوع الشمس ،فهل أقدـ الفريضة ،أـ
النافلة ؟
ج :تقدـ النافلة؛ ألف الوقت قد فات  ،فتقدـ النافلة ،أما إذا استيقظت ،وقد بقي قبل طلوع الشمس
مثبل -قدر ركعتْب ،فإنك تقدـ الفريضة حٌب تقع ُب الوقت.وىذا يقوؿ:
س :ظباحة الشيخُ :ب قوؿ النيب



ُب البحر:



ىو الطهور ماؤه ،اغبل ميتتو



ىل يدخل ُب

اغبديث :التماسيح ،والضفادع إذا ماتت ُب الرب ؟
ج :فيو خبلؼ من العلماء؛ من يقوؿ :كل ما يبوت ُب البحر دواب البحر الٍب ال تعيش إال ُب حبلؿ،
ؿبرما ُب الرب فيحرـ جنسو ُب البحر؛ الضفادع تشاىد أهنا برية زبرج ُب الربٍ ،ب
أما من يقوؿ :ما كاف جنسو ً
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حبلال ،وأما التماسيح ففي ىذا خبلؼ ،واألكثر أهنا ال تدخل
تنغمس ُب البحر ،فهي برية حبرية فليست ً
ُب اإلباحة.
والسؤاؿ قبل األخّب يقوؿ:
س :ىناؾ مسألتاف ُب األذاف :األؤب :حكم االلتفات مع وجود اؼبكربات ،والثانية :وضع األصابع -
السبابةُ -ب األذاف .ما قولكم حفظكم اهلل ؟
ويسارا ،وأما إذا
ج :االلتفات كاف سنة عندما كاف اؼبؤذف يؤذف بغّب مكرب ،حٌب يذىب صوتو يبينًا
ً
كاف يؤذف دبكرب فأرى أنو ال يلتفت؛ ألف االلتفات يضعف صوتو ،حيث إنو يلتفت عن البلقطة الٍب تلتقط
الصوت ،فشرعية االلتفات إمبا ىو إذا أذف بغّب مكرب.
أيضا -من السنة كما فعلو ببلؿ ،وسببو أنو أندى للصوت ،وألنو
أما وضع اإلصبع ُب األذف فإنو ً -
ىباؼ إذا رفع الصوت كث ًّبا أف ىبرج من أذنيو ،ففيو ىذه الفائدة .
أحسن اهلل إليكم.

يقوؿ:
س :ىل يؤذف ُب السيارة إذا دخل الوقت ،وكبن فيها كنا ُب سفر ،أو حضر .وشكر اهلل لكم ؟
مثبل -أف اؼبصلْب ىم
ج :ال بأس ُب ذلك إذا كاف رفع صوتو ،ولو كانت ُب السيارة سبشي إذا عرؼ ً -
أىل ىذه السيارة.
أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
 اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،نقتصر على بعض األسئلة .
يقوؿ ىذا السائل:
س :كيف تقضى صبلة الفجر بعد طلوع الشمس ،ىل أجهر فيها ،أـ أسر فيها ؟
إماما فإنك ذبهر .
ج :إذا كنت ً
منفردا فإنك تسر ،وإذا كنت ً

س :وىذه أسئلة أو سؤاالف يطلب فيها اإلخوة وىم من خارج ىذه الببلد -يعِب -طلبًا من الشيخ ُب

خّبا .
إكماؿ الدورةُ ،ب إكماؿ اؼبًب .وجزاه اهلل ً

جُ :ب ىذه الدورة ال نستطيع ،ولكن لعلنا -إف شاء اهلل -نكملها ُب الدورة الثانية.
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س :أليس عندكم بكرة ُب الصباح درس؟
ج :عندنا درس ُب مسجدنا الذي عند البيت ،دروس معتادة طواؿ السنة بعد صبلة الفجر .
أحسن اهلل إليك.
ىذا السائل يقوؿ:
س :امرأة تؤخر العشاء غالب األياـ إٔب قرب الساعة الثانية عشرة إال عشر دقائق ،حبجة أف ذلك من
السنة .فهل فعلها ىذا صحيح؟
ج :الليل كلو وقت ؽبا ،ولكن وقت لصبلة العشاء ،ولكن األؤب أهنا ال تؤخر عن نصف الليل آخر
شيء ،وإف أخرت لعذر فبل بأس ،وأما كونو أفضل فبل .
س :شاب أصيب ُب حادث سيارة بشلل كامل ،ال يستطيع معو اغبركة ،وأىلو ال يستطيعوف أف
أيضا ال يدري إذا خرج منو شيء أو ال ،فكيف يصلي
يوضئوه لكل صبلة ،وال يستطيع أف يستقبل القبلة ،و ً

خّبا ؟
مع ىذه اغباؿ .وجزاكم اهلل ً
ج:



     إذا دخل الوقت فإهنم يوضئوف أعضاءه الظاىرة ،وإذا كاف ُب ذلك

مشقة اقتصر على التيمم ،وينوي بالتيمم رفع اغبدث وإزالة النجاسة .
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.
س :ذكرًب ُب أحد دروسكم أف سن العاشرة مظنة البلوغ ،ولذا أمر بضرب الطفل للصبلة .فهل يؤمر
النساء باالحتجاب عنو ُب ىذه السن ؟
كثّبا أنو يبلغ ،ولكن إذا ربقق أنو ٓب يبلغ فبل يلزمو؛ لقولو -تعأب:-
ج :الغالب أنو يعِب ،أو يقع ً



.          
يقوؿ:
س :ىل تدخل الزكاة ُب الصناديق اػبّبية التعاونية لبعض العوائل ،وأىدافو ىي:
ابعا:
ً
أوال :مساعدة الضعيف واؼبتزوجْب .ثانيًا :تسديد الديوف والتسليف .ثالثًا :استثمار ىذه األمواؿ .ر ً

االجتماعات السنوية والشهرية .أفيدونا مأجورين ؟
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ج :ال بأس إذا كانت تصرؼ ؼبساعدة الفقراء واؼبتزوجْب واؼبدينْب وكبوىم ،استثمارىا فيو خبلؼ،
ولكن إذا توفر من الزكاة ماؿ كثّب فبل بأس باستثماره ،حٌب تصرؼ غلتو ُب ىذه األجور.
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم،
س :قاؿ -تعأب:-



        وقلتم -حفظكم اهلل :-إف اإلبل خلقت من

اعبن  ،ومن اؼبعروؼ أف اعبن خلقت من النار ،فكيف نوفق .واهلل أعلم ؟
ج :ورد ُب حديث أهنا اعبن خلقت من جن ،ولعل اؼبراد التشبيو ،ال أهنا مادهتا األصلية.
س :يقوؿ إذا دخلت اؼبسجد ،وليس ىناؾ وقت كاؼ لتحية اؼبسجد فهل أجلس ،أو أنتظر اإلقامة
اقفا ؟
وً

اقفا ال ذبلس إذا كانت اإلقامة قليلة ،إذا أمكنك أف تصلي ولو ركعة ،وتتم الركعة الثانية
ج :انتظر و ً
بعد اإلقامة خفيفة فبل بأس .
يقوؿ:
س :الصبلة على الدابة نافلة .ىل ىو خاص بالسفر ،أـ هبوز ُب اغبضر ؟
ج :ما ذكروه إال ُب السفر ،يعِب :الذي ُب اغبضر يبكنو أف يصل إٔب مقصده ،ويصلي الراتبة.
يقوؿ:
س :إذا كاف اؼبسافر ُب الطائرة ،وخاصة ُب أقصى الشرؽ ،أو أقصى الغرب ،وال يعرؼ الوقت أي :بدء
دخوؿ وقت الصبلة ،وخاصة صبلة الفجر ،فقد يكوف ُب ليل ،ويدخل ُب النهار بسرعة ،وإف كاف يعرؼ
خّبا ؟
االذباه ،ولكن الكراسي ُب االذباه اؼبعاكس ،وٓب يستطع أف يصلي و ً
اقفا ،فماذا يفعل .وجزاكم اهلل ً

ج :إذا كاف يبكن الوصوؿ -وصوؽبا إٔب اؼبكاف قبل طلوع الشمس :انتظر ،وأما إذا خشي أهنا تطلع

مثبل ،أو اؼببلحْب وكبوىم-
الشمس فإنو يصلي على حسب حالو ،وهبتهد ويتحرى ،ويسأؿ -يعِب :الطيار ً
يسأؽبم عن الوقت ،وىم عندىم معرفة بذلك ،وبتاط للعبادة.
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.
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س :بعض الناس يطوفوف ،وىم وبملوف أوالدىم الصغار على أكتافهم ،وىؤالء األطفاؿ يلبسوف
اغبفائظ ،وقد تكوف فيها قباسة ،فما حكم طوافهم ؟
ج :عليهم أف يتحققوا من نظافتها قبل دخوؿ اؼبسجد ،عليهم إذا أرادوا أف يطوفوا بالطفل أف ينظفوه
ويطهروهٍ ،ب يلبسوه حفيظة طاىرةٍ ،ب يبدءوا ُب الطواؼ ،والعادة أنو ال ىبرج منو شيء ُب الوقت القريب،
وإذا خرج شيء وٓب يشعروا بو فبل حرج .
يقوؿ:
س :من أحس خبروج اؼبِب من الصلب وٓب ىبرجٍ ،ب صلى وٓب يغتسل عبهل ،فهل يعيد الصبلة مع العلم
كثّبا ،وىل ىذا الفعل يضر ؟
أهنا حصلت ً

مثبل -ساعة ،أو نصف يوـ فبل بد أف
جُ :ب الغالب أنو إذا انفصل من الصلب أنو ىبرج ،وإذا بقي ً -

مثبل -بشهوة الغالب أنو ال ينتقل؛ ألف
ىبرج بعد ذلك ،ولو أف ىبرج سيبلنًا مع البوؿ ،فهذا الذي وبس ً -
الذي ينتقل ال بد أف ىبرج إذا ذباوز ؿبلو ،فبل بد أف ىبرج إما ُب اغباؿ ،وإما بعد ساعة ،أو بعد ساعات

يسّبة .
ننصحك بأف ال تكثر الظن ،يعِب :كلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنو انتقل ،فإف ىذا ليس
بصحيح ،وال تكلف نفسك .
يقوؿ:
س :ماذا يفعل من ظهر منو دـ ُب صبلتو ،ومسحو دبنديل ،ووضع اؼبنديل ُب جيبو ،ىل صبلتو
صحيحو ،وما حد الدـ الكثّب واليسّب؟
يسّبا فإنو يعف عنو نقطتْب ،ثبلث نقط ،ىذا يعفى عنو ،أما إذا كاف كثّبا فإنو يقطع
ج :إذا كاف ً
الصبلة ،وهبدد الوضوء ،وينظف بدنو أو منديلو.
يقوؿ:
س :إنو معقب لدى إحدى اؼبؤسسات ،ويقوـ بتجديد بعض اإلقامات للعماؿ النصارى .فهل عملو
ىذا يدخل ُب التعاوف على اإلٍب والعدواف؟
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ج :إذا كانوا يدفعوف لو أجرة ،يعاوهنم باٍألجرة فبل بأس أف يأخذ منهم األجرة ،فهو أؤب من أف
يأخذىا غّبه من الفسقة أو الكفرة .معلوـ أنو ال بد ؽبم من ىذه اإلقامات ،وىذه اعبوازات ،وىذه الرخص
وما أشبهها ،فكوهنم يبذلوهنا ؼبسلم أؤب من كونو يأخذىا كافر.
يقوؿ:
س :ما حكم اؼبداومة على اإلطالة ُب كل الصلوات اعبهرية .نرجو التوضيح ؟
ج :اإلطالة ال بأس هبا ،ولكن اؼبداومة على ذلك حبيث يشق على اؼبأمومْب مشقة كثّبة ال هبوز.
يقوؿ:
اتباعا للسنة،
س :ىل يصح لئلماـ ُ-ب وقتنا ىذا -أف يقرأ باؼبأمومْب بسورة األعراؼ ُب صبلة اؼبغرب ً

وىل لو -أحسن اهلل إليكم -أف ىبرب اعبماعة بأنو سيقرأ هبم سورة األعراؼ ؟

أيضا -اقتداء
ج :إف فعل ذلك بعض اؼبشائخ وبعض مشائخنا ،وبعض زمبلئنا ،وبعض تبلمذتنا ً -
اتباعا لؤلحاديث ،ولكن ال يداوـ على ذلك ،فإذا فعلها مرة كفى ذلك ،وينبو اؼبأمومْب .
بالسنة ،و ً
يقوؿ :أحسن اهلل إليكم.

سرا ُب الصلوات اعبهرية؟
س :ما حكم تعمد اإلماـ ُب القراءة ً

ج :ال هبوز وإف كاف ذلك ال يبطل الصبلة؛ ألهنم ذكروا أف اعبهر ُب الظهر ال يبطلها ،واإلسرار ُب

اؼبغرب ال يبطلها ،ولكنو خبلؼ السنة ،وال هبوز تعمد ذلك.
وىذا يقوؿ:
متعمدا ؟
س :ما حكم ترؾ قراءة السورة بعد الفاربة ،سواء كاف ناسيًا ،أو
ً

ج :األصل أنو ال هبوز التعمد ،أما إذا كاف ناسيًا فالصبلة صحيحة ،وإف تعمد ذلك لبياف اعبواز فبل

بأس ،األصل أف السورة بعد الفاربة ليست واجبة .
يقوؿ :ظباحة الشيخ :أحسن اهلل إليكم.

س :أنا إماـ مسجد ،وقد قدر اهلل علي خبروج ٍ
ورـ قرب فتحة الشرج ،ينفتح ىذا الورـ ،وىبرج منو دـ
من خارجو ،وإذا قمت بضغطو فإنو ىبرج منو قيح يسيل مع فتحة الشرج ،وأرى أثر بعض الدماء والقيح
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وىي قليلة غالبًا ُب السراويل؛ فالسؤاؿ :ىل تروف أف أستمر ُب إمامة اؼبسجد واغباؿ ىذه ،أـ أترؾ اإلمامة.

واهلل يرعاكم ؟

يسّبا ،ولك أف تتعاىد نفسك قبل الدخوؿ ُب الصبلة ،وتنظف ىذا اعبرح،
ج :لك أف تستمر إذا كاف ً

وال حرج عليك إف شاء اهلل.
فضيلة الشيخ:

معا ُب جهرية ،وغّبنبا فبا هبهر فيو ؟
س :قوؿ اؼبؤلف :هبهر هبا ،أي :بآمْب ،إماـ ومأموـ ً

جُ :ب كل صبلة هبهر هبا إماـ ومأموـ ،اؼبنفرد ىبّب ،والذي هبهر فيهم ُب الصلوات اعبهرية األولتْب من

اؼبغرب ،والعشاء ،وصبلة الصبح ،واعبمعة ،والعيد ،والكسوؼ ،واالستسقاء ،وكبوه.
يقوؿ :فضيلة الشيخ:
س :ىل هبوز إعطاء األجرة للنساء البلٌب يضربن الدؼ ُب اإلسبلـ ُب الزواجات ؟
ج :الدؼ ال بأس أف الضرب بو من السنة ُب اغبديث  :أعلنوا النكاح  ،واضربوا عليو بالدؼ
فإذا ٓب يوجد من وبسن الضرب عليو إال امرأة ،وطلبت أجرة فلها ذلك .
أحسن اهلل إليكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
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