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كتاب الطهارة

المياه التي يصح التطهر بها
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصلة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب ،قاؿ الشيخ اإلماـ ،العامل العالمة ،البارع الناقد احملقق ،أبو عبد اهلل بدر
الدين ؿبمد بن الشيخ الصاّب عالء الدين علي بن مشس الدين ؿبمد بن اسباتالر البعلي اغبنبلي -يرضبو اهلل
تعاىل ورضي عنو وأرضاه:-
شرع اغبالؿ واغبراـ ،وخص نوع اإلنساف دبزيد الطوؿ واإلنعاـ ،وىدى
اغبمد هلل اؼبهيمن السالـ ،الذي َ

أىل السعادة منهم لإلسالـ ،ووفق من لطُف بو واختاره لتعلم األحكاـ ،وجعل قائدىم إليو سيدنا ؿبمدا
اؼبصطفى خّب األناـ ،عليو أفضل الصالة والسالـ ،وعلى آلو وأصحابو الغر الكراـ ،صالة دائمة مدى
الدىر واألياـ ،أما بعد:
فهذا ـبتصر ُب الفقو على مذىب اإلماـ اؼببجل ،اغبرب اؼبفضل ،أيب عبد اهلل أضبد بن ؿبمد بن حنبل
رضي اهلل عنو وأرضاه ،وجعل اعبنة مأواه -جعلتو على القوؿ الصحيح فبا اختاره معظم األصحاب؛تسهيال على الطالب ،وتذكرة ألويل األلباب ،مع كثرة علمو وقلة حجمو ،نسأؿ اهلل النفع بو ،وأف هبعلو
خالصا لوجهو الكرًن ،دبنو وكرمو ،إنو مناف كرًن .كتاب الطهارة
ال تصح إال دباء مطلق باؽ على أصل خلقتو ،ال دبستعمل قليال ُب ههر ولو مسنوف ،وال دبتغّب
دبخالط يبكن صونو عنو كزعفراف ،ال من ضباء وتراب ،وينجس دبالقاة قبس إف تغّب أو مل يقارب طبسمائة
رهل بغدادي ،ويطهر الكثّب إما بزوالو بنفسو ،أو بإضافة ههور كثّب ،أو نزح يبقى بعده كثّب ،والقليل
باإلضافة فقط ،وال ذبوز ههارة رجل بفضل ههور امرأة قليل خلت بو ،ويبِب الشاؾ على اليقْب ،وال
بكل ،وثوب قبس بطاىر يصلي ٍ
يتحرى الشتباه ههور بنجس بل يتيمم ،والشتباه ههور بطاىر يتوضأ ٍ
بكل
بعدد النجس ،ويزيد صالة ،ولو نسي صالة من يوـ ال بعينها أعاد الكل.
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السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.

قاؿ النيب 



من يرد اهلل بو خّبا يفقهو ُب الدين



الفقو ىو الفهم ،الفهم ألحكاـ اهلل -

تعاىل -فمن كا ف معو فهم وإدراؾ ،وقرأ ُب األدلة ،واستنبط منها وعرض دالالهتا ،فهو من الذين يفقهوف،
وىو من أىل اػبّب ،ومن انشغل عن ذلك وصد عنو ،واشتغل دبا ال أنبية لو ،فهو من احملرومْب الذين قاؿ
اهلل فيهم:



.)ٔ(         

وؼبا كاف كذلك اشتغل علماء األمة اإلسالمية باألحكاـ ،وأكبوا على ذلك ،واستنبطوا ما يبكن أف
وبصل وما يبكن أف يوجد ،استنبطوا من األدلة -اآليات واألحاديث -حكم كل مسألة ،وقاسوا بعضها
على بعض ،وجعلوا لكل مسألة يبكن تصورىا أو يبكن وقوعها حكما ،وإف مل يوجد نص عليها؛ فألجل
ذلك َظبوا كتبهم :الكتب الفقهية ،ظبوىا بالفقو؛ وذلك ألف ىناؾ كتب اختصت بآيات األحكاـ ،باآليات

الٍب فيها أحكاـ ،وكذلك األحاديث ،اختصت كتب باألحاديث الٍب تدؿ على األحكاـ ،وظبيت أحاديث

األحكاـ ،مثل :عمدة األحكاـ ،وكتاب اإلحكاـ ،أو إحكاـ األحكاـ ،ىذه أحاديث.
وىناؾ كتب ُب آيات األحكاـ ،مثل :أحكاـ القرآف البن العريب ،وأحكاـ القرآف للجصاص ،يعِب
اآليات الٍب فيها أحكاـ ،كآيات الصياـ وآيات اغبج وآيات الصالة.
وىناؾ كتب صبعت بينها -األحاديث واآليات -يذكروف الباب ويذكروف ما يدؿ عليو من اآليات ومن
األحاديث ،فهذه ىي كتب األحكاـ.
وىناؾ كتب اختصت بذكر اغبكم ٍب يذكروف دليلو أو تعليال لو ،مثل كتب الشروح ،كالروض اؼبربع،
وكشاؼ القناع ،والكاُب ،وىناؾ كتب اختصت بذكر اغبكم بدوف دليل وبدوف تعليل ،ومنها ىذا الكتاب،
وكتب كثّبة كزاد اؼبستقنع وكبوىا ،ال يذكروف األدلة من باب االختصار.
 - 1سورة النساء آية .78 :
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وال شك أف هالب العلم يهتم بذلك كلو؛ عليك أف تقرأ ُب آيات األحكاـ ،أحكاـ القرآف وشروحها،
وتقرأ أيضا ُب أحاديث األحكاـ ،كعمدة األحكاـ وغّبىا ،وُب شروحها ،وتقرأ أيضا ُب الكتب الٍب ذبمع
بْب اغبكم ودليلو ،أي تذكر اغبكم ٍب يقولوف :غبديث فالف أو ليآية الفالنية ،وإذا كنت تريد االختصار
فتقرأ ُب اؼبختصرات الٍب تعرؼ منها اغبكم وإف مل تعرؼ الدليل؛ وذلك ألف الفقهاء -رضبهم اهلل -ما قالوا
شيئا من أنفسهم؛ إما أهنم اعتمدوا على أقواؿ األئمة ،كاإلماـ أضبد والشافعي ومالك وأيب حنيفة والثوري
وابن عيينة واألوزاعي والليث ،وإما أهنم أغبقوا اها ما يشبهها ،فمن صبلتهم ىذا اؼبللف.
يقوؿ -رضبو اهلل :-اغبمد هلل اؼبهيمن السالـ :اظباف من أظباء اهلل تعاىل ،اؼبهيمن احمليط جبميع
اؼبخلوقات ،ىيمن عليهم يعِب استوىل عليهم ،كما ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-
    

(ٔ)

     

السالـ اسم من أظباء اهلل ،السامل من كل عيب ومن كل نقص يقدح ُب

شرع اغبالؿ واغبراـ ،يعِب ُب اؼبوجودات حالؿ وحراـ ،فشرع اغبالؿ واغبراـ؛ دبعُب أنو -
ربوبيتو ،الذي َ
بْب للناس ُب اؼبوجودات منها ما ىو حالؿ كالبيع وحراـ كالربا       :
سبحانوّ -
 )ٕ( حالؿ كالنكاح وحراـ كالزنا ،وىكذا.
وخص نوع اإلنساف دبزيد الطوؿ واإلنعاـ :يعِب فضل جنس اإلنساف؛ ألنو -تعاىل -خلق حيوانات
كثّبة ،فخلق البهائم ،وخلق الطيور ،وخلق اغبشرات ،وخلق األظباؾ ،ولكن مل تكن ىذه اؼبخلوقات
مكلفة خص اإلنساف بأف أعطاه العقل ،وعند ذلك كلفو باألمر والنهي ،كلفو باألوامر والنواىي ووعده
بالثواب والعقاب ،الطوؿ العطاء ،واإلنعاـ الفضائل.

 - 1سورة المائدة آية .48 :
 - 2سورة البقرة آية .275 :
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يقوؿ :وىدى أىل السعادة منهم لإلسالـ؛ وذلك ألف جنس الناس ـبتلفوف ،منهم مسلم وكافر ،قاؿ
اهلل -تعاىل:-

         

(ٔ)

؛ فالذين أراد اهلل اهم اػبّب ىم أىل

السعادة ،ىداىم العتناؽ اإلسالـ ،الذي ىو اإلسالـ اغبقيقي.
يقوؿ :ووفق من لطُف بو واختاره لتعلم األحكاـ :يعِب من اختارىم اهلل -تعاىل -فإنو وفقهم لتعلم
األحكاـ ،لتعلم الواجبات واحملظورات وما أشبو ذلك ،فأنت أيها الطالب الذي وفقك اهلل وسددؾ ،أنت
فبن اختارىم اهلل ،اختاره لتعلم األحكاـ؛ ألنك إذا تعلمت فإنك تعمل على بصّبة ،وتكوف من أىل
البصّبة ومن أىل العلم الصحيح ،وإذا أعرضت تكوف من أىل اعبهالة ،من تعلم فإنو يعمل على علمٍ ،ب
بعد ذلك يعلم الناس ما وبتاجوف إليو ،ولو أجر جاء فيو قولو   إف اهلل ومالئكتو يصلوف على معلم
الناس اػبّب  ولو أف تعلم أىلك أو أخوتك أو أقاربك أو أصدقاءؾ ،فأنت فبن اختارىم اهلل.

يقوؿ :وجعل قائدىم إليو سيدنا ؿبمدا اؼبصطفى خّب األناـ :يعِب قائدكم أيها اؼبتعلموف ىو النيب 
فإنو اؼبعلم ،اؼبعلم األوؿ ؽبذه األمة ،فمن اقتدى بو ُب التعليم فهو فبن وبشر ُب زمرتو ،ىو اؼبصطفى ،وىو
خّب األناـ ،اصطفاه اهلل -تعاىل -من صبلة عباده ،قاؿ اهلل -تعاىلُ -ب اؼبرسلْب:

   

 )ٕ(    وجعلهم خّب األناـ ،األناـ ىم اػبلق ،ورسل اهلل -تعاىل -ىم خّب األناـ.
عليو أفضل الصالة والسالـ ،الصالة من اهلل ثناؤه على عبده ُب اؼبأل األعلى ،يعِب ذكره على عبده بْب
اؼبالئكة ،والصالة من اؼبالئكة االستغفار ،والصالة من اآلدميْب الدعاء.
يقوؿ :وعلى آلو وأصحابو الغر الكراـ ،آلو :أقاربو وأىل بيتو وزوجاتو وعماتو وكبوىم ،وصحبو :الذين
صحبوه ،الذين أسلموا وصحبوه وجالسوه ورأوه ،الغر :الغرة ُب األصل بياض الوجو ،يعِب أهنم فبن يرجى أف
يكونوا من الغر احملجلْب ،الكراـ :الذين أكرمهم اهلل.

 - 1سورة التغابن آية .2 :
 - 2سورة ص آية .47 :
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صالة دائمة مدى الدىر واألياـ ،أما بعد ،فهذا ـبتصر ،اؼبختصر ما قل كالمو وكثر معناه ،يقوؿ علي
" خّب الكالـ ما قل ودؿ ،ومل يطل فيُمل" ،والفقو معرفة األحكاـ الشرعية الفرعية من أدلتها
التفصيلية ،يعِب ىذه الكتب الٍب تسمى كتب الفقو فيها األحكاـ الشرعية الفرعية؛ ما يتكلموف عن أركاف
اإلسالـ عموما ،إمبا يتكلموف عن الفروع من أدلتها التفصيلية ،يعِب يأخذوهنا من األدلة.
على مذىب اإلماـ اؼببجل ،اؼبذىب ما قاؿ بو إماـ متبَع ،ومات قائال بو ،وكاف لو أتباع ،واؼبذاىب
األربعة كلهم متقاربوف وؾبتهدوف ،وا إلماـ اؼببجل يعِب احملَبـ ،واغبرب ،اغبرب ىو العامل ،اؼبفضل يعِب الذي لو
فضل على غّبه ،أيب عبد اهلل يعِب أكرب أوالده عبد اهلل ،أضبد بن ؿبمد بن حنبل ،وىو إماـ أىل السنة،
وىو الذي صرب ُب الفتنة؛ ولذلك مذىبو يقاؿ :إنو مذىب أىل السنة أو أىل العقيدة.
وقد كاف أت باعو يفتخروف باالنتماء إليو ،يقوؿ قائلهم :مذىب اإلماـ أضبد بن ؿبمد ،أعِب ابن حنبل
الفٌب الشيباين ،وىو اإلماـ أضبد ،ويقوؿ:
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت حإبليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

إػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

أوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي خيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر وصي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اف

ولقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف صـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت إف بلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت النقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ال تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمفا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربي إ فا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لفيإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه

وعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش اريقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي

واختػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم با

و ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اله ػ ػ ػ ػ ػ ػ

وال ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

وإ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أف أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بـبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه

وأ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ات ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ر ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمت




ويبدحو ؼبا صرب على الفتنة؛ وذلك ألنو أوذي ُب اهلل:
يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ عإ ػ ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػ ػػرب لسػ ػ ػ ػ ػ ػ بت ػ ػ ػ ػ ػػاب
أتػ ػ ػ ػ ػ ػػروف أ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي خػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ويـك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم لكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال بر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ال وا لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ال احػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المإ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ػ ػ ػ ػ ػ ػربكم
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فاختاروا مذىبو وذلك ألنو قد فتح اهلل -تعاىل -عليو علما كثّبا ،ذكروا باؼبذاكرة أنو وبفظ مليوف
حديث من األحاديث اؼبرفوعة واؼبوقوفة وكبوىا.
يقوؿ فيو الصرفدي:
حػ ػ ػ ػ ػ

ألػ ػ ػ ػ ػ ألػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػػت أحا يػ ػ ػ ػ ػ أ ػ ػ ػ ػػإفت

أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيت أل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

وأثبتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بقلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ب خبر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـا

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ـصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

يعِب سئل ستْب ألف مسألة ىبرب فيها بأخربنا وحدثنا ،ال يرجع إىل الكتب؛ ألف اهلل -تعاىل -فتح عليو
اغبفظ فهو وبفظ ىذا للحفظ ،فكاف ذلك فبا جعل أىل السنة ىبتاروف مذىبو.
ىو -رضبو اهلل -ما كتب ُب الفقو كتبا ،هلب منو أف يكتب فامتنع وقاؿ :نرجع إىل األحاديث
واآليات ،ولكن كتب ذلك تالميذه كاف لو حوايل أكثر من مائة وطبسْب تلميذا كتبوا مذىبو ،كلما سئل
عن مسألة أجاب عنها ،اغباضر منهم يكتبها ُب دفَب وأصبحت كتبا ،من ذلك ابنو عبد اهلل ُب كتابو
اؼبطبوع" :مسائل عبد اهلل" ،وابنو صاّب وكتابو أيضا مطبوع" :مسائل صاّب ألبيو" ،وتلميذه أبو داود
السجستاين صاحب السنن مسائلو أيضا مطبوعة ،وتلميذه إسحاؽ بن إبراىيم بن ىاين مسائلو مطبوعة،
وغّبىا  ،وأرضاه وجعل اعبنة مأواه.
يقوؿ :جعلتو -يعِب ىذا الكتاب -على القوؿ الصحيح ؛ وذلك ألنو قد يوجد ُب اؼبسألة قوالف،
ويوجد ثالثة ،فاختار القوؿ الصحيح ،ورجع إىل اختيار معظم األصحاب ،يعِب الذي اختاره أكثرىم؛
تسهيال على الطالب يعِب الذين يطلبوف العلم ويريدوف األقرب ،وتذكرة ألويل األلباب ؛ يعِب للفقهاء
ولألكابر تذكرة ؽبم ،مع كثرة علمو يعِب وقلة حجمو ،يعِب حجمو صغّب ولكن فيو علم كثّب ،نسأؿ اهلل
النفع بو ،وأف هبعلو خالصا لوجهو الكرًن ،دبنو وكرمو ،إنو مناف كرًن.
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بدأه -كعادة الفقهاء -بكتاب الطهارة؛ ألنو شرط من شروط الصالة ،من شروط الصالة الطهارة،
قاؿ اهلل -تعاىل:-
(ٕ)



 )ٔ(      وقاؿ:

فأمر باالغتساؿ للجنابة ،وقاؿ:

         

           

(ٖ)

أخرب بأنو شرع ىذه الطهارة الٍب ىي ههارة الظاىر؛ لتكوف سببا ُب ههارة الباهن.
ههارة الظاىر الٍب ىي تنظيف األعضاء من األوساخ ومن النجاسات ،وتنظيف الثياب من النجاسات،
وتنظيف األرض اللي يصلي عليها من النجاسات ،تسمى ههارة الظاىر.
ههارة الباهن ههارة القلوب ،ههارة القلوب من رين الذنوب ،فإذا ههر الظاىر ضبل ذلك على ههارة
الباهنٍ ،ب األصل الطهارة باؼباء؛ يعِب أف الطهارة تكوف باؼباء ،وإمبا جازت بالَباب من باب التيسّب ورفع
اغبرج؛ ألف اؼبسافر قد يعدـ اؼباء ،يكوف ُب برية ال يوجد فيها اؼباء ،فأباح اهلل ؽبم بدلو ىذا التيمم ،الذي
ىو عبادة ،التعبد ،فعل تعبدي.
ال تصح الطهارة إال دباء مطلق ،ما معُب كلمة مطلق؟ يعِب يطلق عليو اسم ماء دوف أف يتمم بشيء،
أنت تقوؿ -إذا أردت أف تشرب :-أعطِب ماء فيعطيك ماء ،أعطِب ماء ألشرب ،أعطِب ماء ألتوضأ بو،
ولكن ما معُب ،أو ما ىو الذي ليس دبطلق؟ ىو الذي يضاؼ إليو مضاؼ ،كأف يقاؿ :ماء الورد ،ىذا ما
يقاؿ لو ماء ،إمبا يقاؿ :ماء الورد ،ماء البنفسج ،ىذا ما يقاؿ لو ماء مطلق؛ يضاؼ إليو غّبه ،وكذلك
العصّبات مثال إذا تغّب ولو كاف سائال ،يقاؿ :ليس ىذا ماء ىذا عصّب ،عصّب عنب أو عصّب تفاح أو
عصّب جوس ،ما يقاؿ لو ماء يعِب ليس دبطلق.

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :

7

شرح التسهيل للبعلي

وكذلك إذا تغّب اظبو إذا وضع عليو مداد فانقلب أسود؛ ما يقاؿ لو ماء ،يقاؿ حرب ،إذا هبخ بو غبم
ولو كاف صافيا ما يقاؿ لو ماء ،يقاؿ مرؽ ،إذا هبخ بو قهوة أو شاىي خرج عن اظبو ،ما يقاؿ لو ماء
مطلق.
فاؼباء اؼبطلق الذي تطلق عليو كلمة ماء ،دوف أف يضاؼ إىل غّبه ،إال أف يكوف إضافة صفة ،كماء
البحر وماء النهر ،لكن إذا أخذت كأسْب ،كأس من ماء بئر وكأس من ماء حبر ،وقلت ؼبن عندؾ :ما اسم
ىذا؟ قاؿ :ىذا ماء ،وما اسم ىذا؟ قاؿ :ىذا ماء ،وال يفرؽ بينهما ُب الظاىر.
فالطهارة تكوف باؼباء اؼبطلق الذي قد بقي على أصل خلقتو دوف أف يتغّب ،إذا تغّب بأف هبخ فيو أو
تغّب عن خلقتو ما صدؽ عليو أنو ماء.
اؼباء اؼبستعمل ال يستعمل مرة ثانية؛ وذلك ألنو خرج عن أصلو ،صورة ذلك إذا كنت مثال جنبا،
مر على جسدؾ ُب ىذا
وجلست ُب هشت وفوقك الرشاش ،وغسلت جسدؾ كلو ،واستنقع اؼباء الذي ّ
الطشت ،ورآه غّبؾ وإذا ىو نظيف؛ ألنك نظيف اعبسد ،نقوؿ :ىذا ماء مستعمل ُرفع بو حدث ،وىو
قليل ،ما معُب "قليال"؟ يعِب دوف القلتْبُ ،رفع بو حدث أي استعمل ُب ههر ،فال يُستعمل مرة ثانية ،هبوز

شربو ،وهبوز الطبخ بو ،وهبوز أف تسقى بو البهيمة ،وأما أف يتطهر بو إنساف فال؛ ألنو ال يطهر مرتْب.

إذا استعمل ُب ههر مسنوف ،إذا مل يكن عليك حدث ،ولكن تريد أف تغتسل للجمعة ،وجسدؾ
نظيف ،وانصب اؼباء الذي مر على جسدؾ ُب ىذا الطشت ،ىذا اؼباء يعِب ال نقوؿ :إنو ُرفع بو حدث،
ولكن نقوؿ :إنو مستعمل ،مستعمل لكن ال رفع بو حدث ،وإمبا ىو لطهارة مسنونة ،يقولوف :إنو ال يرفع

بو حدثا آخر؛ ألنو قد استعمل.
وال دبتغّب دبخالط يبكن صونو عنو كزعفراف :إذا تغّب لونو بزعفراف ،انقلب لونو ،إذا تغّبُ ،وضع فيو
زعفراف فانقلب أصفر ،أو ورس أو قرقم أو شيء من األشياء الٍب تغّبه؛ فهذا الذي يراه ما يقوؿ :إنو ماء
ٍ
صاؼ ،بل يقوؿ ىذا ـبلوط ،خ لط بشيء غّب لونو؛ فال يرفع بو حدث ،أي ال يستعمل؛ ألنو يبكن صوف
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اؼباء عنو ،يبكن يعِب أف وبفظ اؼباء ،يغطى ،ويقاؿ ال أحد يغّبه ،فيمكن صوف اؼباء عنو ،عن ىذا الذي
يغّب لونو بعصفر أو بورس أو بزعفراف أو بغّب ذلك ،أما إذا تغّب دبلح مائي أو بَباب فإنو ههور.
صب على اؼباء هفا فوقو ،ما ىبتلط
ذكروا أف اؼبلح نوعاف :ملح معدين وملح مائي ،فاؼبلح اؼبعدين إذا ُ

بو ،يطفو فوقو ،ويبكن تصفيتو منو ،وكذلك الدىن إذا صب على اؼباء فإنو ال ىبتلط بو ،بل يطفو فوقو،
يبكن تصفيتو ،ولكن تبقى رائحتو ،يبقى لو رائحة يقاؿ :ىذا قد صب عليو ملح معدين ،ىذا قد صب
عليو دىن ،فيكره أف يستعمل ،وأما اؼبلح (اؼبعدين) ،اؼبلح اؼبعروؼ الذي يبلح بو الطعاـ ،ىذا اؼبلح اؼبائي،
اؼبلح اؼبائي ىو الذي يطفو فوقو ،واؼبلح اؼبعدين ىو الذي ىبتلط بو ويذوب فيو ،فإذا كاف متغّبا دبلح مائي
فإنو أيضا يبكن صيانة اؼباء عنو ،فيكره أف يتوضأ منو.
وكذلك إذا خلط بَباب ،الَباب أيضا يغّب لونو ،مثل ماء السيل ،ماء الوادي إذا رأيتو وإذا ىو متغّب،
مر بالَباب ،ولكن مع ذلك ال يزاؿ ههورا؛ فاؼبلح اؼبائي والَباب ما يسلبو الطهورية
ليس صافيا؛ وذلك ألنو ّ

ولكن يكره لكونو تغّب.

مٌب ينجس؟ مٌب يكوف اؼبا ء قبسا؟ دبالقاة النجاسة إذا تغّب لونو أو روبو أو هعمو؛ جاء حديث أنس:
 اؼباء ههور ال ينجسو شيء ُ روي ُب حديث عن أيب أمامة  :اؼباء ههور ال ينجسو شيء ،إال
ما غلب على روبو أو لونو أو هعمو بنجاسة ربدث فيو  اغبديث اهذا اللفظ ضعيف ،ولكن ُروي عن

اإلماـ أضبد أن و قاؿ" :ال خالؼ أف اؼباء الذي تنجس بنجاسة ال هبوز أف يتطهر بو ،اهلل -تعاىل -حرـ
اؼبيتة ،واؼبيتة احملرمة قبسة ،وإذا ظهر هعمها ُب ىذا اؼباء أو لوهنا أو روبها مل هبز التطهر بو؛ ألف ذلك
استعماؿ ؽبذه اؼبيتة.
فينجس دبالقاة النجاسة ،إذا ظهر فيو أثر البوؿ أو أثر الدـ أو نًب اؼبيتة ،اؼبيتة معروؼ أف روبها منًب
خائس ،وإذا كاف كذلك فإذا ظهر أثرىا -هعما أو لونا ُب ىذا اؼباء -فإنو ينجس ،يقوؿ :ينجس إذا تغّب،
إذا كاف قليال فإنو ينجس دبالقاة النجاسة ،يقوؿ بعضهم :إنو ينجس ولو مل يتغّب إذا وقعت فيو النجاسة،
فلو كاف عندنا قدر فيو قربة أو قربتْب ،باؿ فيو صيب ،فإنو ينجس.
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وبعض العلماء يقوؿ :إنو ال ينجس إال إذا تغّب ،إذا بلغ قلتْب ،طبسمائة رهل عراقي بغدادي ،فإنو
يسمى كثّبا ،والكثّب ال ينجس إال إذا تغّب ،أقوؿ جرت طبسمائة رهل خبمس قَِرب ،القربة قربة الشاة ،يعِب
جلد الشاة اؼبدبوغ ،قدروىا خبمسمائة رهل ،ويبكن أهنا أقل يعِب كأربع ونصف ،أربع قرب ،وقدرىا بعضهم
بأهنا ذراع وربع هوال وعرضا وعمقا ،الذراع أربعة وطبسوف سم يعِب تقديرا أنو يضاؼ إليو كبو ...إىل قريب
شبانيا وستْب سم ،فإذا كاف ىناؾ حفرة مصبوبة عمقها شباف وستْب سم ،وهوؽبا شرقا وغربا شباف ستوف،
وعرضا مشاال وجنوبا شباف وستوف ،وامتألت ،فإف ىذه ىي القلتاف ،وما زاد عليها.
ب عليو ...كاف
يقوؿ :ويطهر الكثّب -إذا تنجس -إما بزوالو بنفسو ؛ بأف يزوؿ تغّبه بنفسو ،إذا ُ
صّ

اؼباء مثال ثالث قرب وصب عليو ثالث ،أصبح ستا وفقد التغّب زاؿ التغّب؛ فإنو يطهر ،وكذلك لو ترؾ

حٌب زاؿ التغّب بنفسو ،فيطهر بزواؿ أثر النجاسة أو بإضافة كثّب عليو ،بأف كاف ُب القدر ثالث قرب
وصب عليو ثالث أخرى ،أصبح ست قرب ،وأصبح نظيفا ،ليس فيو أثر.
إضافة كثّب ههور ،أو البئر سقط فيها ميتة -شاة أو ناقة -وأنتنت خاست ،مٌب تطهر؟ ينزح منها
بالدالء أو باؼبضخات ،وينظر الباقي ،فإذا بقي شيء نظيف فإنو ههور.
يقوؿ :القليل مٌب يطهر؟ القليل الذي دوف القلتْب ما يطهر إال باإلضافة ،أف يضاؼ إليو ماء حٌب
يكوف كثّبا ،وأما الكثّب فإنو يطهر إذا نزح منو وبقي بعده كثّب غّب متغّب.
يقوؿ ىاىنا :وال ذبوز ههارة رجل بفضل ههور امرأة قليل خلت بو ،جاء اغبديث الصحيح أف النيب
 قاؿ:



ال يتوضأ الرجل بفضل ههور اؼبرأة ،وليغَبفا صبيعا  أشكل ىذا اغبديث؛ اؼبرأة عادة أهنا

تتحفظ ،وأهنا ربفظ نفسها ،وإذا تطهرت اغَبفت من اؼباء وغسلت أعضاءىا ،فكيف يكوف ىذا اؼباء
الذي بعدىا ال يتطه ر بو الرجل ،ىذه مسألة تعبدية ،ال نعرؼ اغبكمة فيها ،إهنا تعبدية ،فيقولوف :ىذا اؼباء
الذي خلت بو امرأة ال يرفع حدث الرجل ،اشَبهوا لذلك شروها:
الشرط األوؿ :أف يكوف اؼباء قليال دوف القلتْب.
الشرط الثاين :أف تكوف اؼبرأة مكلفة ،فإذا كانت صغّبة فال يضر خلوهتا.
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الشرط الثالث :أف تكوف خالية ،ما عندىا أحد يشاىدىا ،الشرط الرابع :أف ترفع بو حدثا ،يعِب أف
تتوضأ منو ،أو أف تغتسل منو؛ فهذا اؼباء يقولوف :ال يرفع حدث رجل ،ال يتوضأ منو رجل ،وال يغتسل منو،
وهبوز للمرأة الثانية والثالثة أف يتوضأف منو ،ىكذا قالوا ،ومل تعرؼ اغبكمة ،ومع ذلك يقولوف :لو مل ذبد إال
ىذا اؼباء الذي تطهرت منو ىذه اؼبرأة توضأ منو وتيمم زيادة احتياط ،حٌب ال تتيمم وىذا اؼباء موجود
عندؾ؛ ألنو ماء ههور ليس فيو ما يغّبه.
القوؿ الثاين :إف النهي للتنزيو ،ليس للتحرًن؛ ودليل ذلك ُب اغبديث:



أف ميمونة اغتسلت من

إناء ،فجاء النيب  ليتوضأ منو ،فقالت :إين كنت جنبا ،فقاؿ :إف اؼباء ال ُْهبنِب  يعِب أف اؼباء باؽ
على ههارتو ،ولو اغتسلت منو امرأة جنب ،اؼباء ال هبنب ،فلعل القوؿ الصحيح إنو يكوف ههورا ،والنهي
ليس للتحرًن إمبا ىو للتنزيو.
من شك ُب ماء وجد ماءين :ىذا ههور وىذا قبس ،وشك فيهما الشاؾ يبِب على اليقْب ،اليقْب
الذي أيقن بأنو ىو الطهور يبِب عليو ،لو جاء إىل ىذا اؼباء وقاؿ :أنا أتذكر أف ىذا اؼباء ههور ،وال أدري
ىل تنجس بعدي؟ يبكن أف أحدا انغمس فيو أو قبسو ،اليقْب أنو ههور ،فال تلتفت إىل الشك ،تبِب على
اليقْب ،وكذل ك لو عهدت ُب ىذا اإلناء ماء قبسا ،وال تدري ىل أحد ههره ،يعِب أراقو وغسلو ،وجعل بو
ماء غّبه ،اليقْب أنك تعهده قبساِ ،
فابن على اليقْب.
كذلك أيضا ىذا الثوب تعهد أنو هاىر ،ولكن جاءؾ وسوسة ،يبكن أف أحدا قبسو ،يبكن أف أحدا
صب عليو شيئا قباسة ،اليقْب أنو هاىر ،ا ِ
بن على اليقْب ،كذلك إذا شككت ُب ىذه السجادة ،تقوؿ :أنا
أعهد أهنا هاىرة ،ولكن أخشى أف أحدا قبسها تبِب على اليقْب.
يتحر ،إذا اشتبو ىذا ههور وىذا قبس ولكن ما تدري ىل ىذا الطهور أو
يقوؿ :إذا كاف مشتبها فال َ

ىذا ،ماذا تفعل؟ لو استعملت واحدا منهما يبكن أنك استعملت النجس ،فينجس وجهك وينجس
تتحر
ثيابك؛ فألجل ذلك تَبكهما معا وتتيمم؛ ـبافة أف تستعمل النجس الذي وبتاج إىل تطهّب ،فال َ
الشتباه ههور بنجس ،اعدؿ إىل التيمم.
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أما  -إذا  -على قوؿ الفقهاء إف اؼباء ثالثة :ههور وهاىر وقبس ،ىذا ههور وىذا هاىر اشتبو ،ما
تدري ىل ى ذا الطاىر أو ىذا؟ ما تدري ىل ىذا الطهور أو ىذا؟ ماذا تفعل؟ توضأ من ىذا مرة ومن ىذا
مرة ،حٌب تتأكد أنك توضأت من الطهور ،أو اغسل وجهك من ىذا ٍب اغسلو من ىذا غسلة كاملةٍ ،ب
اغسل يدؾ من ىذا ٍب من ىذاٍ ،ب اغسل األخرى من ىذا ٍب من ىذا ،وكذلك الرجل حٌب تتحقق أنك
توضأت من الطهور ،أما اؼباء الطاىر وجوده كعدمو.
إذا كاف عندؾ ثوباف ،أحدنبا قبس واآلخر هاىر ،وال تدري ىذا من ىذا ،ماذا تفعل؟ تصلي صالتْب؛
ألنك ال تدري ردبا صليت األوىل ويكوف ىو النجس ،فتصلي صالة وتقوؿ يبكن أف ىذا ىو النجس ،زبلعو
وتلبس الثاين وتصلي فيو ،فت تحقق أنك صليت ُب ثوب هاىر ،وإذا كثرت الثياب فإنك تصلي حٌب تتحقق
أنك صليت ُب ثوب هاىر ،إذا اشتبو ثوب قبس بطاىر تصلي ٍ
بكل بعدد النجس وتزيد صالة.
وكذلك البقعة ،إذا كاف عندؾ بساط عليو قباسة ،ال تدري ىل النجاسة ُب هرفو من ىنا أو ُب وسطو
أو ُب هرفو من ىنا؟ تصلي ُب ىذا وتقوؿ :يبكن أين صليت على النجاسةٍ ،ب تصلي ُب اؼبكاف الثاين
وتقوؿ :يقينا إف إحدى صالٌب على هاىر ،ىذه أو ىذه ،فتجزيك.
ويقوؿ :إذا نسي صالة من يوـ وال يدري يقوؿ :أنا ُب يوـ اػبميس نسيت واحدة من الصلوات ال
أدري فجر ،ظهر ،عصر ،مغرب ،عشاء ،نسي أيها ،ماذا يفعل؟ يصلي اػبمس حٌب يتأكد أنو صلى
الصالة الٍب تركها؛ ألف الذمة مسئولة وال بد أف يربئها.
باب اآل ية
كل إناء هاىر يباح ازباذه واستعمالو إال اؼبغصوب وكبوه ،والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه اهما إال
ضبة يسّبة بفضة ،ويباح للرجل من الفضة اػباًب وحلية السيف واغبمائل والراف واػبُف ،ومن الذىب
القبيعة ،وما اضطر إليو كأنف ،وربطة سن ،وللنساء منهما ما جرت عادهتن.
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جعلوا باب اآلنية بعد اؼبياه؛ ألف اؼباء سائل وال بد أف يكوف ُب إناء ،اؼباء ال يبكن أف يكوف ُب اليد،
وال يبكن أف يكوف على األرض ألنو يسيل؛ فألجل ذلك ذكروا باب األواين بعد اؼبياه.
يقوؿ :كل إناء هاىر يباح ازباذه واستعمالو إال اؼبغصوب وكبوه ،والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه
اهما إال ضبة يسّبة بفضة ،فكل األواين األصل أهنا هاىرة ،كانوا أو روي  :أنو  توضأ من إناء من
حجارة  كانوا ينحتوف اغبجر ينحتونو إىل أف يكوف ؾبوفا ،ويصبوف فيو اؼباء ويتوضئوف فيو ،يوجد ُب
ىذه البالد عندما كانت اآلبار ،ويسمونو اعبرو يعِب أنو منحوت ،وهبعلوف اؼباء فيو وىبرقوف ُب أسفلو خرقا
لغسلو إذا اتسخ ،فإذا كاف اإلناء من حجارة فإنو ال بأس بو.
كذلك اإلناء من اػبشب ،الصحفة إناء من خشب ،يأكلوف فيها ويتوضئوف فيها ،وكذلك من اعبلود،
وىي القرب وكبوىا ،أي يتخذوف األواين من اعبلود ،وكذلك من الزجاج ،الزجاج فبا يصنع ،ويكوف فبا
الص ِفر ،من الرصاص ،من اؼبعدف
وبفظ اؼباء مع صفاقتو وصفائو ،وكذلك من اغبديد ،من النحاس ،من ُ
سائر اؼبعادف ،من األواين اعبديدة ،واألدوات اعبديدة ،يعِب من ىذه اؼبسميات اعبديدة الٍب ىي داخلة ُب
اؼبعادف ،ال شك أهنا كلها ربفظ اؼباء ،وأهنا يبكن االنتفاع اها.
يقوؿ :ما الفرؽ بْب االزباذ واالستعماؿ؟ االزباذ :االقتناء للزينة ،قد هبعل لو أواين كثّبة من الغبار أو
كبوه وهبعلو للزينة ،أو لالقتناء ،أو للحاجة ،كقدور وصحوف وأواين يدخرىا ،أما االستعماؿ فهو الذي
يستعمل للشرب أو للطبخ أو لألكل فيو أو للطهارة منو ،يستعمل ،فكلو هاىر وكلو جائز إال اؼبغصوب،
فإنو حراـ ،إذا غصب شيئا فإنو حراـ عليو بقاؤه واستعمالو؛ ألنو ملك الغّب ،استعملو أو مل يستعملو ،يعِب
إذا اغتصب إنساف منك أو ٍاف -قدورا أو مواعْب أو صحوف أو ِدالء -فإنو حراـ عليو أف يقتنيها ،اؼبغصوب
واؼبنتهب واؼبسروؽ واؼبختلس كلها حراـ.
وكذلك النقداف ،ما صنع من النقدين ،أي من اعبوىرين النفيسْب ،الذىب والفضة ،ظبيا نقدين؛ ألف
النقود تكوف منهما ،النقود من الذىب ىي الدنانّب ،والنقود من الفضة ىي الدراىم ،فيقوؿ :النقدين ،فإذا

ُصنع من الذىب كأس أو من الفضة حرـ استعمالو؛ وذلك لقوؿ النيب 
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الذىب والفضة إمبا هبرجر ُب بطنو نار جهنم  ويقوؿ  :ال تأكلوا ُب آنية الذىب والفضة ،وال تشربوا
ُب صحافهما؛ فإهنا ؽبم ُب الدنيا ولكم ُب اآلخرة  فحرـ استعماؽبما.
لكن لو أعطاؾ إنساف إناء ذىب وفيو ماء ،وتوضأت منو أو اغتسلت منو ،ارتفع اغبدث وجاز لك أف
تصلي ،ولو أف ذلك اإلناء ؿبرـ استعمالو؛ وذلك ألهنا حصلت الطهارة ،حصل غسل الوجو وغسل اليدين
ومسح الرأس وغسل الرجلْب ،الطهارة حصلت كاملة ،فارتفع اغبدث ،ولكن تأٍب إذا كنت عاؼبا ،ويأٍب من
استعملو.
كذلك اؼبضبب ،اؼبضبب ىو اؼبلحم إذا انصدع القدح من النحاس أو من اػبشب ،انصدع انشعب مع
وغبم بفضة فإنو جائز ،أو ُغبم بذىب فإنو ليس جبائز ،وإف غبم بذىب كثّب أو قليل فإنو غّب
أحد جوانبوُ ،
يلحم اها إذا كانت صغّبة ،اؼبضبب الذي فيو ُغبمة ُب الصدع الذي فيو ،إذا انصدع
جائز ،الفضة هبوز أف ّ
أحد جوانبو.

واؼبكفت ىو اؼبرقط يعِب وبفر ىنا حفرة وحفرة وحفرة مستديرة يصب فيها فضة ،أو يصب ُب ىذه
اغبفر ذىب ،وىذا يسمى مطعم ،واؼبكفت ىو الذي جعل على حافتو من الفضة أو من الذىب ،أو
كذلك إذا كاف لو عروة ،وهليت العروة بالذىب أو بالفضة ،الٍب يبسك اها ،كعروة اإلبريق أو الدلة وكبوىا؛
فال هبوز أف يكوف مضببا بذىب أو بفضة كثّبة ،أو مكفتا أو فبوىا مطليا دباء الذىب أو دباء الفضة إال

ضبة يسّبة بفضة ،إذا كاف ضبة يسّبة ُب حديث أنس  :أف قدح النيب 

انصدع ،فازبذ مكاف

الشعب سلسلة من فضة  الشعب الصدع ،السلسلة شريط من فضة ،يعِب ربطوا بو ىذا الصدع حٌب ال
يتسع ،وحٌب يبكن استعمالو فال ينصب اؼباء مع الصدع.
يقوؿ :يباح للرجل من الفضة اػباًب ،هبوز للرجل أف يتخذ خاسبا فضة ،والسنة أف يلبسو إما ُب اػبنصر
وإما ُب البنصر ،الرجل ال يلبس ُب اإلاهاـ خاسبا وال ُب السبابة والوسطى يلبسو ُب أحد إصبعيو الصغّبين،
وهبوز ُب اليمُب وهبوز ُب اليسرى ،ويكوف من الفضة ،وليس سنة وإمبا ىو عادة.
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وحلية السيف ،يعِب السيف جرابو قد وبتاج إىل زينة فيحلى بفضة ،يطعم اها ،وكذلك اغبمائل،
اغبمائل ىي القالئد الٍب يعلق اها السيف ،عادة أف السيف يعلق ُب اؼبنكب ،وىذه العالقة الٍب ىي مثل
اغبلقة ،مربوهة ُب هرُب السيف يدخلو ُب عنقو ،فتسمى اغبمائل ،هبوز أف ذبعل فيها فضة.
وكذلك الراف ،وىو شيء يلبس ربت اػبف ،يعِب مثل النعل هبوز أف وبلى بشيء من الفضة ،وكذلك
اػبف هبوز أف وبلى بشيء من الفضة ،اػبف الذي يلبس على الرجل للتدفئة ،وأما الذىب فيجوز أف يتخذ
منو القبيعة ،القبيعة ىي مقبض السيف ،قبيعة السيف يعِب اؼبقبض الذي يقبض عليو عندما يقاتل؛ وذلك
ألف الذىب ىو الذي ال تعرؼ منو اليد وكبوه.
وكذلك ما اضطر إليو كأنف ،أف يصنع لو أنف ،جاء ُب حديث عرفجة الصحايب اؼبشهور:



أنو

قطع أنفو يوـ الكالب -يعِب حرب ،وقعةٌ ،قطع أنفو يعِب جدع األنف كلو ،ويبكن أنو ما بقي إال ...أف

اؼبارف كلو قطع -صنع لو أنف للزينة من الفضة ،فأنًب عليو ،فرخص لو النيب  أف يتخذ أنفا من ذىب
ألجل الزينة  ؛ ألف اإلنساف إذا قطع أنفو تشوه وجهو.
هبوز ربط األسناف بالفضة ،ؾبموعة من الصحابة أخذوا أشرهة ذىب ،وربطوا اها األسناف ،وكذلك
أيضا الفضة أف تربط اها األسناف ،وكذلك ُب ىذه األزمنة تركيب سن من ذىب ،إذا مل هبد ما يقوـ مقامو
من اؼبصنوعات اعبديدة.
أما النساء فإف اؼبرأة ؽبا أف تتحلى من الذىب ما جرت العادة بو ،ولو كاف كثّبا؛ وذلك ألهنا حباجة إىل
التجمل ،حباجة إىل الزينة ،إذا كاف كذلك فال بد أنو يباح ؽبا ما ربتاج إليو ،فتتحلى باػبواتيم ،ولو ُب عشرة
األصابع من ذىب أو من فضة ،وكذلك باغبلقات ،كانت اؼبرأة ذبعل ُب مقدـ رأسها حلقة وتلك اغبلقة
فيها ذىب ،وفيها أيضا صفر ،وتربطها بشعرىا اؼبقدـ ،وكذلك أيضا ُب ملخر الرأس طبس حلقات أو عشر
حلقات ،كل حلقة مثل رأس اإلاهاـ ،تربطها ُب الشعر ،تدخل الشعر ُب حلقاهتا ،حٌب يكوف رأسها اؼبلخر
حلقات ،ىذه أيضا من الزينة القديبة.
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وكذلك من اغبلي األقراط ،أف زبرؽ األذف وتعلق اها قرها ،ويسمى أيضا قرصا ،يعلق ُب األذنْب خاص
بالنساء ،وكذلك األسورة الٍب تكوف ُب الذراع ،طبسة أو عشرة ؿبلقة وتسمى الغوائش والبناجر ،تكوف ُب
الذراع أو ُب الذراعْب ،وكذلك القالئد تكوف من الذىب ،قالدة ُب الرقبة تربط من اػبلف وتتدىل ،ويسمى
أيضا قالدة ويسمى رشرش ،وكذلك ما ربتاج إليو من ىذه األشياء ،وهبوز للمرأة لبس الساعة الٍب من
الذىب ،وال هبوز ذلك للرجل؛ ألنو ؿبرـ على الرجل لبس شيء فبا ىو من خصائص النساء ،كهذه اغبلي
وكبوىا.
وهبوز ؽبا أيضا لبس نظ ارة من ذىب ،وال هبوز للرجل ولو احتاج؛ ألنو هبد نظارات من زجاج ،وإذا
قُدر أف فيها شيئا من الفضة ،يعِب ُب رباهاهتا فال بأس بذلك ،وأما الذىب فال هبوز للرجل ال ُب نظارة وال

ُب غّبىا ،وكذلك أيضا ُب ىذه األزمنة ترخص كثّب من الناس ُب استعماؿ أشياء من الذىب ،حٌب ُب
السيارات ،مقابض السيارة الٍب ىي مقبض الباب هبعلها كثّبوف من الذىب ،وىذا من اإلسراؼ ،وكذلك
أيضا مفاتيح اؼبواثيق أو اغبنفيات يفتخر بعض الناس فيجعلوهنا من الذىب ،وىذا بال شك إسراؼ.
وكذلك أيضا يزخرفوف كثّبا من اؼبساجد بذىب حٌب ذُكر أف مسجدا بِب ُب داخل اؼبملكة ورصع
الذىب ُب سقفو دبا قيمتو ،قالوا قيمتو عشرة ماليْب أو أكثر ىذا الذي ُرصع ،وال شك أف ىذا أيضا ؿبرـ؛
ألنو إسراؼ ،كاف عليو أف يبِب بو مساجد أخرى ،يبِب بو حٌب وبصل لو األجر ،وأما ىذه الزخرفة فال.
الزخرؼ ُب األصل ىو الذىب؛ لقولو -تعاىل:-

         

 )ٔ(          يعِب درج ،يظهروف يعِب يصعدوف من فضة:


 )ٕ(   أي من فضة



 )ٖ(  أي كراسي من فضة:

 - 1سورة الزخرف آية .33 :
 - 2سورة الزخرف آية .34 :
 - 3سورة الزخرف آية .34 :
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 )ٔ( أي ذىبا:

              

(ٕ)

؛ لذلك

قاؿ النيب   ال تشربوا ُب آنية الذىب والفضة وال تأكلوا ُب صحافهما؛ فإهنا ؽبم ُب الدنيا ولكم ُب
اآلخرة  اهلل  -تعاىل -أخرب ُب اآلخرة بنعيم أىل اعبنة ُب قولو -تعاىل:-

     

 )ٖ(        فيحرـ الكفار من نعيم اآلخرة ،فيكونوف من الذين يقاؿ ؽبم:



.)ٗ(        
باب الإ ا ات
ا عياف الإ سة
باب ،النجاسات الدـ ،وقيء غّب اؼبأكوؿ ،واؼبسكر ،واػبارج من سبيل سوى ريح ،ومِب هاىر ،وفضلة
مأكوؿ ،واؼبيتة سوى آدمي ومأكولة  ،وشعر هاىر ،وما ال نفس لو سائلة ،والكلب واػبنزير ،وما تولد من
قبس ،وما أبْب من حي فهو كميتتو سوى شعر ومسك وفأرتو.
ىكذا تكلموا على النجاسات العينية ،النجس ىو اؼبتنجس أو النجس قباسة عينية؛ فالنجاسة الطارئة
تطهر؛ إذا تنجس ىذا الزجاج بغّب دـ وغسل فإنو ينجس أو ببوؿ أو كبوه ،وأما النجس العيِب فإنو ال
ينجس وال يتحوؿ إىل هاىر ،فالكلب قبس قباسة عينية ،ولو غسل جلده أو غسل فمو ما ههر؛ ألنو
قبس خلقة ،وكذلك اؼبيتة؛ اؼبيتة تنجست باؼبوت ،فلو غسلت غبمها ما تطهر ،وال صار هاىرا ،وكذلك
النجاسات العينية كالغائط والدـ وكبوه يعترب قباسة عينية ال تطهر بالغسل.

 - 1سورة الزخرف آية .35-34 :
 - 2سورة الزخرف آية .35 :
 - 3سورة الحج آية .23 :
 - 4سورة األحقاف آية .22 :

17

شرح التسهيل للبعلي

الدـ قبس؛ وذلك ألنو مستقذر وألنو حراـ ،وقيء غّب اؼبأكوؿ ،القيء ىو ما يسمى بالتطريش ،ىذا
أكل ،ماء أو أكل ،أكلو ىذا اإلنسافٍ ،ب خرج من بطنو ،لكن
يسمى قيئا ،األصل أنو شيء هاىر؛ ألنو ٌ
إذا كاف متغّبا ،يعِب لونو تغّب إىل صفرة أو لو رائحة ،فإنو يكتسب قباسة ،فيكوف قبسا؛ فألجل ذلك ال

رجعو بسرعة ومل يتغّب ،فال وبكم
بد أف يغسل إذا أصاب الثوب ،وكذلك إذا مل يتغّب ،شرب لبنا ٍب ّ
بنجاستو ،أو ماء أو كبو ذلك.
أما غّب اؼبأكوؿ فإف قيئو قبس ،يعِب مستقذر فيكوف قبسا ،الكلب -يقوؿ -صلى اهلل عليو وسلم:-


العائد ُب ىبتو كالكلب يقيء ٍب يعود ُب قيئو



الكلب إذا أكل كثّبا وامتأل بطنو فإنو يتقيأ ،يعِب

يرجع وىبرج من بطنوٍ ،ب بعد ساعتْب أو ثالث ساعات يرجع ويأكل قيئو ،يكوف ذلك شيئا حراما أو
ّ
مستقذرا ،فالقيء قيء غّب اؼبأكوؿ قبس.
اؼبسكر قبس ،اػبمر إذا بلغت حد اإلسكار فإهنا تكوف قبسة ،وال هبوز تركها ،وإذا وجدت فإهنا
هتراؽ ،وإذا أىريقت فإف اإلنساف يتحاشى أف يطأىا خبفو أو بقدمو؛ ألهنا قبسة ولو كاف أصلها شيء
هاىر ،يعِب مصنوعة من التمر أو من العنب أو من العسل ،ولكن ؼبا انقلبت إىل مسكر خرجت من
الطهارة.
اػبارج من السبيلْب البوؿ والغائط قبس ،استثنوا ما كاف مأكوؿ اللحم ،يعِب بوؿ اإلبل ورجيعها أو
البقر أو الغنم أو اػبيل اؼبأكولة أو الظباء أو كبوىا؛ ىذه أبواؽبا ليست قبسة ،إذا وقعت على إنساف فال
يلزمو ،وكذلك روثها ،وأما هني النيب  عن الصالة ُب مبارؾ اإلبل ،فليس لنجاستها ،ليس لنجاسة الروث
والبوؿ ،وإمبا ـبافة أف تكوف قبسة بغّب ذلك؛ ألف العادة أهنم كانوا يستَب أحدىم بالبعّب ويتبوؿ عنده،
فتكثر النجاسات ُب مبارؾ اإلبل ،وأما الغنم فإنو قاؿ ،ؼبا قيل:
صلوا فيها ،فإهنا بركة





أنصلي ُب مبارؾ الغنم ،قاؿ :نعم،

اػبارج من سبيل ،يعِب من سبيل اإلنساف ،قبس إال الريح؛ ألف الريح ليس ؽبا

جرـ.
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اؼبِب فيو خالؼ ،ىل ىو هاىر أـ قبس؟ واختار اإلماـ أضبد ههارتو؛ ألف:
من ثوب النيب  وربكو بظفرىا
إىل أنو قبس ،واستدلوا بأف:







عائشة كانت تفركو

واغبك ال يطهره وال يزيل أثره ،فدؿ على أنو هاىر ،ذىب كثّبوف

عائشة كانت تغسلو



وذىب آخروف إىل أنو قبس قباسة ـبففة ،إذا

ُغسل ههر ،وإذا فرؾ ههر ،وإذا صلى فيو وىو مل يغسلو ومل يفركو فإنو يعيد.
يقوؿ :وفضلة مأكوؿ ،فضلة اؼبأكوؿ هاىرة ،وتسمى السلر ،يعِب لو أف شاة أكلت من ىذا اػببز،
وبقي بعدىا خبز فإنو هاىر ،شاة أو بقرة أو ناقة أكلت من ىذا الطعاـ ،من ىذا األرز ،أو من ىذا اػببز؛
فإف فضلتها تعترب هاىرة ،وكذلك الشراب ،إذا شرب مأكوؿ اللحم ،مثال البعّب أو الثور ،شرب من ىذا
اؼباء وبقي منو ماء فإنو ههور.
اؼبيتة ،يقوؿ :اؼبيتة ال شك أهنا قبسة ،فهنا قولو :النجاسة الدـ ،الدـ قبس والقيء قبس واؼبسكر قبس،
واػبارج من سبيل قبس سوى ريح ،الريح ليست بنجس ،ومِب ،اؼبِب هاىر ،اؼبِب ليس بنجس ،وفضلة
مأكوؿ ،الفضلة أيضا ليست بنجسٍ ،ب رجع إىل النجاسات فقاؿ :واؼبيتة يعِب جاء اها مرفوعا :اؼبيتة قبسة
سوى آدمي ،ميتة اآلدمي ليست بنجسة ،وإمبا يغسل تعبدا ،وإال فلو أف آدميا مات ُب بركة ماء فإف اؼباء
ال ينجس ،خبالؼ ما إذا مات فيو بعّب فإنو ينجس.
يقوؿ :سوى ميتة آدمي ومأكولة وشعر هاىرة ،يبكن أف يكوف مأكولة بشرط أال تغّب اؼباء ،إذا مات
عصفور أو ضبامة ُب ماء ومل يتغّب اؼباء فإف اؼباء ههور ،وأما إذا ماتت فيو فأرة وكاف قليال أو شرة وكاف
قليال فإنو ينجس ،وإذا سقطت ناقة مثال أو بقرة ُب بئر وتكسرت ،وغّب دمها ذلك اؼباء ،فإنو قبس ،يغرؼ
منو إىل أال يبقى إال نظيفا.
الشعر هاىر ،شعر اإلنساف هاىر ،وكذلك شعر اغبيوانات ،الغنم واإلبل واػبيل وكبو ذلك شعره
هاىر ،ولو من حي ،األعراب هبزوف الشاة وىي حية ،هبزوف شعرىا ،وينسجوف منو اغبباؿ وكبوىا ،فالشعر
هاىر؛ ألنو يلخذ ُب اغبياة ،وما ال نفس لو سائلة هاىر ،يعِب ما ال نفس لو يعِب ما ال دـ لو ،وذلك
لكثرة االبتالء بو ،اغبشرات فإذا مات الذباب ،تساقط الذباب أو البعوض أو الفراش أو الدبَر أو النحل
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ىذه ليس ؽبا نفس سائلة أو اعبراد أو اعبخادؿ وكبوىا ،إذا سقطت ُب ماء وماتت فيو ،فإنو ال ينجس؛
ألنو ال نفس ؽبا سائلة ،وألف النيب   أمر بغمس الذباب ُب اؼباء  فدؿ على أنو ليس بنجس ،قد
يبوت إذا غمس ،فلو كاف قبسا لكاف آمرا بتنجيسو.
يقوؿ :والكلب واػبنزير وما تولد من قبس ،الكلب معطوؼ على الدـ ،ومعطوؼ على اؼبيتة ،وليس
معطوفا على الشعر ،أي الشعر واؼبأكولة واآلدمي ىذه ؾبرورة ،ؾبرورة فال تكوف قبسة؛ ألنو قاؿ :سوى
آدمي ،وسوى مأكولة ،وسوى شعر ،وسوى ما ال نفس لو سائلةٍ ،ب رجع وقاؿ :والكلب أي اؼبيتة قبسة
وال كلب ،الكلب قبس؛ وذلك ألنو أُمر بغسل لعابو ،وأُمر بغسل ما ولغ منو سبع مرات ،فدؿ على أنو
قبس ،وبطريق األوىل اػبنزير؛ ألف اػبنزير يتغذى بالنجاسات ،فيأكل القذر ،ويأكل العذرة ،فيكوف قبسا.
وما تولد من قبس ،ما تولد من قبس ،عندنا مثال اغبمار قبس ،واػبيل هاىر ،ويتولد منهما البغل إذا
نزا اغبصاف على األتاف فولدت فولدىا بغل ،أو نزا اغبمار على الفرس فولدت فولدىا بغل ،يكوف متولدا
بْب هاىر وقبس فيلحق بالنجس.
يقوؿ :وما أبْب من حي فهو كميتتو ،ما قطع من حي فإنو كميتتو ،أبْب يعِب قطع ،فإذا قطعت ألية
الشاة وىي حية ،فاأللية ت كوف قبسة ،يعِب ميتة الشاة قبسة ،فإذا قطعت رجلها فإهنا تكوف قبسة ،وكذلك
إذا قطع مثال ذنب الضب وىو حي فإنو ال يلكل ،يكوف قبسا ،وأما إذا قطع مثال رجل السمكة أو
عجزىا ،فإنو هاىر؛ وذلك ألف السمكة هاىرة ،يعِب ميتتها.
سوى شعر ،الشعر هاىر؛ ألنو يلخذ ُب اغبياة .ومسك وفأرتو ،ىناؾ نوع من الظباء يوجد ُب بعض
البالد البعيدة ينبت ُب سرتو ورمة ،وتلك الورمة تكثر وتكثر إىل أف تكوف تتدىل كأهنا ىذا الكأس أو أكثر
ُب سرتو ،تتدىلٍ ،ب إذا وجده الناس هردوه بسرعة ومع حركتها متعلقة بسرتو تسقط ،وتنقطع ،وإذا أخذوىا
وإذا ىي ميآنة من اؼب سك ،اؼبسك األذفر ،الذي ىو أحسن أنواع الطيبُ ،ب ىذه الفأرة أي اعبلدة ،فأرتو
يعِب جلدتو الٍب يكوف فيها ،فيأخذونو ويشقوف ىذه الفأرة ،ويستخرجوف منو ىذا اؼبسك ،فهذا من ىذا
اغبيواف ،ومع ذلك حكموا بطهارتو؛ وما ذاؾ إال من ألنو ينتفع بو ،وألنو انفصل من شيء هاىر.
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وال يطهر قبس بدبغ واستحالة إال اػبمرة إذا زبللت بنفسها.
يقوؿ :وال يطهر قبس بدبغ واستحالة إال اػبمرة إذا زبللت بنفسها ،ذكر أف جلد اؼبيتة إذا دبغ فال
يستعمل ُب اؼبائعات ،وأنو ال يطهر ،ىذا أحد القولْب ،يقولوف :إذا ماتت الشاة أو الناقة اسلخوا جلدىا
وادبغوه ،ولكن ال تستعملوه ُب اؼباء كمزادة أو قربة ،وال ُب الدىن وال ُب اللنب ،ولكن استعملوه لليابسات،
يكوف إناء لليابسات ،كالرب والشعّب والدقيق والقهوة وكبو ذلكُ ،ب األشياء اليابسة ،ال ُب األشياء اؼبائعة؛
وذلك ألنو جلد ميتة.
القوؿ الثاين :أنو يطهر بالدباغ ،واألدلة على ذلك كثّبة؛ منها حديث ميمونة
قاؿ :أال انتفعتم بإىااهاٍ ،ب قالوا :إهنا ميتة ،قاؿ :أيبا إىاب دبغ فقد ههر





أو قاؿ:

ؼبا ماتت شاهتا،


يطهره اؼباء

والكرـ  والكرـ ىو ورؽ األرهى كانوا يدبغوف بو ،فدؿ ذلك أنو يطهر بالدباغ ،وإذا ههر أجاز استعمالو
ُب كل شيء ،فالطاىر  ++النجس.
االستحالة أيضا تطهر الشيء ،ىذا قوؿ كثّب من العلماء ،وبعضهم يقوؿ :ال يطهر باالستحالة.
يوجد اؼبماّب :اغبفر الٍب إذا صب فيها اؼباء ينقلب ملحا ،يسقط فيها مثال كلب ،وبعد أسبوع أو شهر
يصّب ملحا حٌب عظامو وشعره ،أو سبوت فيها شاة أو ضبارٍ ،ب بعد مدة ينقلب ملحا ،لونو كلوف اؼبلح
اآلخر ال يبقى فيو أثر ؼبيتة وال نًب ،فهل يطهر أو هبوز استعمالو؟ يقولوف :إنو ال يطهر ،ال يطهر قبس
بدبغ واستحالة.
وذىب بعض العلماء إىل أنو يطهر باالستحالة ،وذلك ألنو ال يبقى للميتة أثر ُب ىذا الشيء ،قد
استحاؿ وصار ملحا ،وك ذلك لو صار ترابا إذا دفن اهذا الشيء ميتة ،ونزؿ عليو اؼبطر وأكلتها األرض
وأصبحت ترابا ،فإهنا تكوف هاىرة على القوؿ الثاين.
اػبمر ،إذا زبللت بنفسها فإهنا تطهر إذا انقلبت خال ،وذلك ألف اػبل ههور ،يعِب :هاىر وهبوز
استعمالو ،وهبوز أكلو ،فإذا زبللت اػبمر بنفسها فإهنا تكوف هاىرة ،وأما إذا هبخوىا حٌب انقلبت خال
فإهنا ال تطهر ،وما ذلك إال أهنم عاعبوىا ،وكاف األوىل يريقوىا ُب حينها إذا وجدوىا .إذا زبلل إناء فيو طبر
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من نفسو ههر ،وإذا عوِب حٌب زبمر فال يطهر ،ىذا ما يتعلق بػأعياف النجاسات ،ويأتينا غدا -إف شاء
اهلل -كيفية تطهّب النجاسات ،ورفع األحداث ونوعها ،واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم خّبا.
س :ظباحة الشيخ ،يقوؿ السائل :إذا ذىبت إىل قريتنا ،أقوـ دبلء قدر كبّب باؼباء؛ نظرا لتوقف اؼباء
عنا ،فدائما أتوضأ من ىذا القدر ،أغمس فيو يدي ورجلي ،وكل وقت أعيد الوضوء منو اهذه الصورة ،فهل
فعلي ىذا جائز؟
ج :إذا كاف البئر ليس فيو أثر قباسة فال تعد الوضوء ،األصل أنو ههور ،األصل أف مياه اآلبار باقية
على خلقتها ،ولكن قد يسقط فيها روث ،أو يسقط فيها ِخرؽ ،أو تتغّب ،ولكن إذا مل يكن التغّب
بنجاسة ،فإهنا هاىرة.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ىناؾ أخ أسلم قبل فَبة وجيزة ،ولو أسناف من ذىب ،ماذا هبب عليو
اآلف؟
ج :يُعفى عنو إذا كاف ُب حاجة إىل بقائها؛ ذلك ألف ىناؾ من يكن ؿبتاجا إىل بقائها ،فإف تيسر لو

فيما بعد إزالتها فهو أفضل.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم ما يسمى بالذىب األبيض ،يسمى بالبالتْب ،ىل حكمو
حكم الذىب ،أـ ال؟
ج :إذا ربقق أنو مثل الذىب األصفر قيمة ونفاسة ،فإنو ال هبوز للرجاؿ ،وأما إذا كاف اظبو ذىب،
ولكن ليس مثل الذىب األصلي ُب قيمتو ،بل قيمتو رخيصة ،فإنو يرخص فيو ،وكذلك البالتْب يظهر أنو
ليس اظبا عربيا ،فيظهر أنو من التقاليد أو من اعبواىر وكبوىا.
أحسن اهلل إليكم ،وىذه بعض األسئلة جاءت عن هريق شبكة اإلنَبنت الٍب تنقل الدورة.
س :فضيلة الشيخ :ىل هبوز للفقراء أف يَبكوا أعماؽبم من أجل هلب العلم؟
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ج :نرى أنو يتمكن من هلب العلم وىو ُب أعمالو ،يقدر على أف يستفيد ُب أوقات الفراغ وكبوه ،فال
نلزمهم أف يَبكوا صبيع أعماؽبم ومصاغبهم الٍب اها معاشهم ،ومعاش أوليائهم.
س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل آخر منهم يقوؿ :ما حكم شراء شروبة اعبواؿ اؼبدفوعة الثمن،
وهريقتها :أف تدفع مائٍب لاير كل شهرين أو مائة لاير كل شهر ،سواء استهلكت اؼببلغ ،أـ مل تستهلكو؟
ج :إذا كاف ؽبا منفعة فال مانع من شرائها ،ويكوف ذلك على أنو ينتفع اها كما ينتفع بأصلها الذي ىو
اعبواؿ.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :شيخنا ،ما معُب صالة اهلل ومالئكتو على معلمي الناس اػبّب؟
ج :الصالة من اهلل ثناؤه على عبده ُب اؼبأل األعلى ،والصالة من اؼبالئكة االستغفار ،والصالة من
اآلدميْب الدعاء.
إيل ،ىل ىو آٍب،
س :أحسن اهلل إليكم ،وآخر يقوؿ :يل جار قد حفر ارتوازا ،وحوؿ الصرؼ اؼبائي ّ

وىل أنا آٍب بعدـ نصحو أو التبليغ عنو؟

ج :إذا كاف عليك ضرر من ذلك الصرؼ فإنك تشتكي أو سبنعو ،وتأمره أف يصرفو إىل جهة أخرى،
أما إذا مل يكن عليك ضرر من أف تشربو األرض أو ُب جهة أخرى فلو ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ظباحة الشيخ :ما الدليل على قباسة اػبمر والدـ ،وىل كل حراـ قبس؟
ج :الدليل أوال أف اهلل تعاىل ظبى اػبمر:

     

(ٔ)

والرجس ىو النجس.

وثانيا :األمر بتوقيها ،جاء ُب حديث  :من باع اػبمر فليُ َشقص اػبنازير
يشقص القصد ،فدؿ على أف اػبمر كاػبنزير ،واػبنزير قبس .وأما الدـ فجاء األمر بغسلو ُب قولو  ؼبا


يعِب :يبيعها ويقصدىا

سئل عن دـ اغبيض ،قاؿ  :ربكو ٍب تقرصو باؼباءٍ ،ب تنضحوٍ ،ب تصلي فيو  ىذا وىو دـ اإلنساف،
ومادة اإلنساف الٍب خلق منها الٍب يتغذى اها ،فدؿ على أف جنس الدـ قبس ،واألدلة كثّبة.

 - 1سورة المائدة آية .92 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ فضيلة الشيخ :أصابت ثويب قباسة وأنا متوضئ فهل ينتقض وضوئي إذا
باشرت غسل النجاسة بيدي؟
ج :ال ينتقض وإمبا تغسل يدؾ الٍب غسلت اها النجاسة.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ىل هبوز لبس اؼبالبس الٍب تزين بالذىب ظاىرا كاػبطوط
الذىبية وغّبىا؟
ج :إذا كانت ىذه اؼبالبس فيها شيء من حرير يعِب كثّب ،فإنو ال هبوز لبسها للرجاؿ ،وكذلك إذا
كانت مرصعة بذىب فال هبوز لبسها للرجاؿ ،أما النساء فيتسامح ُب ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ظباحة الشيخ :ما الفرؽ بْب الطهور والطاىر من اؼباء؟
ج :ذىب بعض العلماء إىل أف ىناؾ ههور وهاىر وقبس ،وقالوا :إف الطهور ىو الذي يرفع اغبدث،
والطاىر ىو الذي ال يطهر وال ينجس ،ولعل الصواب أف اؼباء قسماف :ههور وقبس ،والفرؽ بينهما ىو
التغّب.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم ثقب األنف لوضع حلقة فيو من ذىب؛ لتتجمل بو النساء؟
ج :هبوز للنساء لبس ذلك ،إذا خرقت األنف ،وجعلت فيو ىذه اغبلقة وكبوىا.
س :ظباحة الشيخ ،يقوؿ :ىناؾ أنواع من الصوابْب ،تصنع من بعض اغبيوانات النجسة كالكلب
وكبوىا؟
ج :لعلو يتسامح ُب ذلك على القوؿ بأهنا تطهر باالستحالة؛ ألهنا دخلت ُب الصناعة واستحالت،
وكذلك كثّبا من اؼبستعمالت الٍب قد استحالت ،ومل يبق ؽبا أثر.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ظباحة الشيخ :ما حكم اتباع اؼبذاىب والتعصب ؽبا ؟
ج :ال هبوز ،إذا تبْب لك اغبق مع إماـ ،فإنك تقوؿ بو ولو خالفو إمامك؛ ألف اغبق أحق أف يتبع.
س :ظباحة الشيخ ،يقوؿ :ما حكم قص شعر اؼبرأة مدرجا؟
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ج :نرى أنو ال هبوز ،ولو ابتلي بو النساء ُب ىذه األزمنة جعل الشعر مدرجات ،األصل أف النساء
يفتخرف بإعفاء الشعر فيفتلنو ضفائر .ىذا ىو اؼبعتاد.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم نظاـ االدخار اؼبوجود ُب بعض الشركات؟
ج :لعلو جائز كالنظاـ الذي يسمى نظاـ التقاعد إذا كاف وبفظونو لوٍ ،ب بعد أف يتقاعد يعطونو ،أو
هبروف لو مرتبا كنظاـ التقاعد.
س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :ظباحة الشيخ ،أرجو منكم أف تعيدوا شرح كلمة "الراف" الٍب
أعيدت ُب الكتاب؟
ج :ال شك أنو شيء فبا يستعمل أو شبيو بالذىب وكبوه ،وألجل ذلك حرـ على الرجاؿ ،ومذكور
ىنا شيء يلبس ربت اػبف مثل ما يسمى اآلف بالشراب ،ولكن قد يكوف مرصعا فيو ذىب أو كبوه.
س :أحسن اهلل إليكم ،وكذلك ُب ىذا الشرح يقوؿ :مل أفهم الفرؽ بْب اؼبلح اؼبائي واؼبلح اؼبعدين؟
ج :تعِب ىنا اؼبلح اؼبعدين ىو الذي يبلح بو الطعاـ معروؼ يسمى ذلك؛ ألنو من اؼبعادف اؼبعروفة
يستخرج من الَباب.
وأما اؼبلح اؼبائي فهو نوع من أنواع اؼبائعات إذا صب على اإلناء ال ىبتلط مع اؼباء مثل الدىن؛ أنت
إذا صببت على الدىن ماء فإف الدىن يرتفع واؼباء ينخفض وال ىبتلط .وإذا صببت على اؼباء لنب فإنو
ىبتلط ،فعندنا اؼبلح اؼبائي ما يبتزج باؼباء باؼباء ،بل يطفو فوقو ،وأما اؼبلح اؼبعدين فإنو يذوب.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ظباحة الشيخ ،ىل الفأرة قبسة أـ هاىرة أصال؟
ج :قبسة؛ وذلك ألف فيها روح وفيها دـ ،فإذا ماتت ُب اؼباء القليل فإهنا تنجسو ،فلما ماتت ُب دىن

قاؿ النيب   ألقوىا وما حوؽبا ،وكلوا ظبنكم  ومل يقل :ألقوىا وحدىا من الدىن.

س :حفظكم اهلل ،يقوؿ السائل :لبس الساعة بالنسبة للرجاؿ إذا كانت فبوىة بلوف أصفر ،والباعة
يقولوف :ليس دباء ذىب؟
ج :القوؿ قوؽبم إذا كانوا متأكدين الذين صنعوىا يعرفوف ذلك ،فيعمل بقوؽبم ،ويلبسها الرجل.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ظباحة الشيخ ،لو تفضلتم بالتفسّب بْب اغبديث  :دع ما يريبك إىل
ما ال يريبك  والقاعدة األصولية :اليقْب ال يزوؿ بالشك؟
ج :اليقْب ىو الذي توقن بأنو حالؿ ،أو توقن بأنو هاىر ،فإذا أيقنت فإنك تعمل على ما أيقنت عليو
هاىر أـ قبس ،وأما الشيء الذي تشك فيو فاألوىل أنك تبتعد عنو  ،دع ما يريبك  أي :ما تشك
ُب حلو ،وما تتوقف فيو.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ سائل :ما اغبكم بالنسبة للدالؿ واألباريق وفناجْب الشاي اؼبطلية دباء
الذىب والفضة؟
ج :نرى أهنا إذا كانت بفضة يتسامح فيها ،أما إذا هليت بذىب فال هبوز ،يعِب :الكاسات مثال أو
كاسات الشاي ،أو فناجْب القهوة لو كانت مطلية أو مطعمة بذىب فال هبوز استعماؽبا.
ْب من حي فهو كميتتو
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ظباحة الشيخ ،مل أفهم عبارة :ما أُبِ َ

سوى شعر ومسك وفأرتو؟

ج :اإلبانة ىي القطع ،لو أف إنسانًا قطع رجل الشاة وىي حية ،فهل يأكل ىذه الرجل؟ الشاة إذا
ماتت قبسة فكذلك إذا قطعت رجلها وىي حية .الرجل تكوف حية تكوف قبسة أُبينت يعِب قطعت ،ما
أُبْب من حي أي :ما قُطع من حي فهو كميتتو ،إف كانت ميتة قبسة أو ؿبرمة كاف ذلك اؼبباف منو قبسة،

إذا قطع مثال بعض السمكة وىي حية .السمكة ميتتها حالؿ ما قطع منها وىي حية فإنو حالؿ ،هبوز

أكلو ،فهذا بالنسبة إىل ما أبْب.
أما ذكرنا أف اؼبسك ىو شيء ينبت عند سرة بعض الظباء ،والظيب أنواع ،الظباء اؼبوجودة ُب ىذه
البالد ما ينبت فيها ىذا اؼبسك ،ولكن فيو نوع آخر قد يوجد ُب بعض البالد ،تنبت أوؿ ما تنبت عند
سرتو صغّبة -ورمة صغّبةٍ -ب تكربٍ ،ب تكرب إىل أف تكوف مثل ىذا الكأس أو أكرب منو ،تتدىل -إذا مشى
إذا ىي تتدىل ،وتبقى فيو مدة ،ولكن إذا وجدوه هردوه بسرعة ،وإذا هردوه أخذت ىذه الورمة أو ىذه
هاىرا.
الفأرة تضطرب من شدة سعيو تنقطع وتسقط ،فيأخذوهنا فيجدوف فيها ىذا اؼبسك األظبر ،يكوف ً
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ما الفرؽ بْب ماء الذىب والذىب؟
ج :ال فرؽ بينهما ،الذىب أصلو جامد ،ولكن إذا جعل ُب النار يذوب فيصّب كأنو ماء .اغبديد
أيضا ،اغبديد جامد ،ولكن إذا جعل ُب النار الشديدة انقلب كأنو ماء .كل شيء يصّب ،فالنار تذيب
الذىب فيصّب ماءً يطلى بو األواين وكبوىا.

س:أحسن اهلل إليكم ،وىذا يا ظباحة الشيخ تعقيب على السلاؿ السابق :قلتم بأنو إذا حفظت لو

األمواؿ ُب بعض الشركات ،وبعد ذلك تدفع لو على صفة رواتب ُب التقاعد ،والسلاؿ :إذا مات ىذا تكوف
ىذه األمواؿ ُب الدوؿ األوروبية ال تعطى ألىلو بعده ،السلاؿ :يعمل ُب إحدى الشركات خارج ىذه
البالد ،ويقوؿ :إنو إذا توُب ال يعطوف أىلو أمواؿ التقاعد ىذه؟
ج :يأخذ ما يعطونو ،عرؼ بأهنم يدفعوف لو فيأخذوف منهم ،ويكوف قد أعطوه عن هيب نفس وجاء
ؽبم استحقاقو.
س :أحسن اهلل إليكم ،سلاؿ يقوؿ :ظباحة الشيخ ،ما معُب قوؿ اؼبللف رضبو اهلل تعاىل :قيء غّب
اؼبأكولة؟
ج :تعرفوف القيء أنو التطريش ،يعِب ما ىبرج من البطن ،فإذا كاف ذلك الذي تقيأ غّب مأكوؿ كاغبمار
أو الكلب أو الفأر اؽبر أو كبو ذلك فقيله قبس ،وأما إذا كاف من مأكوؿ كبهيمة األنعاـ فقيله هاىر
كروثو.
جزاكم اهلل خّب اعبزاء ،وصلى اهلل على ؿبمد.
واهلل أعلم.
كي ية التطهير ت الإ ا ات
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وسيد اؼبرسلْب،
نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
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قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-فصل ،وتغسل كل قباسة سبعا إحداىن بَباب ،فإف كانت على
األرض أو كبوىا فمرة ،وغسالة كل مرة إف مل تتغّب كمغسوؽبا ،ويرش بوؿ غالـ مل يطعم ،ويعفى ُب الصالة
عن يسّب دـ هاىر وما تولد منو ،وىو ما ال يبطش ُب النفس ،وكذا اؼبذي وأثر االستحاضة والكفر ،والذيل
بعد دلكو أو مروره بأرض هاىرة.
وقاؿ رضبو اهلل تعاىل :باب ،السواؾ سنة ال بعد الزواؿ لصائم ،ويتأكد عند الصالة واالنتباه وتغّب فم
وقراءة ووضوء ،ودخوؿ اؼبنزؿ بعود أراؾ وكبوه.
وسن االدىاف غبا ،واالكتحاؿ وترا واالستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف اإلبط والتيامن ُب كل
شأنو ،ونظره ُب اؼبرآة وتسريح شعره وهبب اػبتاف إف مل ىبف ،ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغيّبه بغّب
سواد.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
النجاسات :ىي األشياء اؼبستقذرة احملكوـ بنجاستها ،إذا كانت سائلة وفيها رهوبة وقعت على بدف أو
ثوب أو فرا ش أو إناء فإنو ال بد من تطهّبه ،ال بد من تطهّب الثوب إذا وقعت عليو قباسة قبل الصالة فيو،
وتطهّب األرض ،وتطهّب الفراش إذا وقعت عليو النجاسة إذا احتيج إىل الصالة عليو ،وتطهّب اإلناء صغّبا
أو كبّبا إذا احتيج إىل الشرب فيو ،أو الطبخ فيو ،أو األكل فيو إذا وقعت عليو قباسة.
ذىب أكثر الفقهاء من اغبنابلة إىل أنو ال بد من سبع غسالت ،ورووا حديثا بلفظ  :أُمرنا بغسل
األقباس سبعا



ىكذا رواه عن ابن عمر .ولكن ىذا اغبديث مل يثبت ،ومل يكن ُب اؼبراجع اؼبشهورة

اؼبعروفة ،فيدؿ على أنو ضعيف ،وكأهنم قاسوه بنجاسة الكلب الٍب ورد فيها النص ،اغبديث الذي ُب
الصحيح عن أيب ىريرة أنو  قاؿ:



إذا شرب الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو سبعا إحداىن بالَباب

 وكذلك حديث عبد اهلل بن مغفل مذكور أيضا ُب عمدة األحكاـ  :ههور إناء أحدكم إذا ولغ فيو
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الكلب ،أف تغسلوه أو اغسلوه سبعا وعفروه ُب الثامنة بالَباب



ىذا ىو الذي ورد ُب قباسة الكلب

بالصحيح أنو خاص بالكلب ،ال يلحق بو غّبه.
ذكر لنا الشيخ عبد اهلل بن ضبيد -رضبو اهلل -أف بعض اؼبتأخرين من أىل ىذا الزماف كشف على إناء
شرب فيو الكلب باجملهر ،فوجد فيو جراثيم متمكنة ،فحاوؿ أف يزيلها ،فغسلها عدة غسالت فلم تَػ ُزؿٍ ،ب

ألقاه ُب النار حٌب ربَبؽ ومل تزؿ ،ومل هبد السبب ،فذكر لو بعض اؼبسلمْب أف الشرع اإلسالمي أمر أف

يُغسل بالَباب ،فدلكها بَباب فيو ليونة وخشونة  +++وزالت ،فحملو ذلك على أف دخل ُب اإلسالـ.
كيف؟ أهلع النيب  على ىذه اعبراثيم الٍب تكوف ُب اإلناء بعد غسلو .وأوصى أف تغسل بالَباب وأهنا ال
تزوؿ إال بو حيث حاوؿ أف يزيلها بصابوف أو مزيل أو إحراؽ أو تكرار الغسل ومل تزؿ.
فدؿ ذلك على أف الشرع ال يأمر بشيء إال وفيو حكمة ،وأف ىذا خاص بلعاب الكلب (ريقو) الذي
تكوف فيو ىذه اعبراثيم اػبفية الٍب ال تزوؿ إال أف تغسل بالَباب فهذا ىبتص بلعاب الكلب.
أغبق بعض العلماء بو اػبنزير إذا شرب ُب اإلناء ،ولكن بالتجربة أنو ليس مثل الكلب ،ليس لعاب
اػبنزير وال لعاب اغبمار وال لعاب الذئاب كلعاب الكلب .اختص الكلب اهذه اؼبيزة ،وكذلك أيضا بوؿ
الكلب ودـ الكلب إذا وقع على إناء وكبوه ليس لو أيضا ىذه اؼبيزة الٍب ىي أنو وبتاج إىل الغسل بالَباب.
فإذا شرب اػبنزير ُب إناء كبن نقوؿ :اػبنزير ؿبرـ ولكن ليس لعابو كلعاب الكلب ،وكذلك دمو وبولو وكبو
ذلك ليس شيء منها كلعاب الكلب ،وكذلك بقية النجاسات.
بعد ىذا قوؿ اؼبللف" :تغسل كل قباسة سبعا إحداىن بالَباب" ،ىذا ليس على إهالقو ،إمبا ىذا
خاص بلعاب الكلب.
أما بقية النجاسات فال ربتاج إىل إعداد ،بل تغسل حٌب تزوؿ عْب النجاسة ،إذا زالت عْب النجاسة

اكتُِف َي بذلك ،فإذا كانت النجاسة دما فإنو إذا وقع ُب ىذا اإلناء يغسلو ٍب يهريقو ،فإذا بقي أثر من الدـ

صب عليو ماءً ،وحركو ٍب أىرقو إىل أف ينظف اإلناء ويكوف صافيا .فتطهر بذلك سواء بغسلتْب أو بسبع
أو بعشر ما داـ باؽ فيو أثر ىذا الدـ ،وكذلك أثر غائط أو أثر بوؿ أو أثر طبر أو أثر صديد أو أثر رائحة
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ميتة أو كبو ذلك ،تغسل إىل أف تزوؿ عْب النجاسة ،وىذا ىو القوؿ الصحيح ال حاجة إىل التكرار إال
بقدر عْب النجاسة الٍب ُب ذلك اإلناء ،أو على ذلك الثوب أو ما أشبو ذلك.
أما إذا كانت النجاسة على الَباب ،بوؿ أو دـ أو كبوه ،فإنو يغسل إىل أف يزوؿ ،البوؿ يغسل
باؼبكاثرة ،يصب عليو ما يغمره ؛ لقصة بوؿ األعرايب ُب اؼبسجد فإف النيب  أمر أف يصب عليو دلو من
ماء ،ومل يكرر الصب ،ومل يأمر بنقل الَباب اؼبتنجس ،اكتفى بأف يصب عليو ذلك الدلو الذي يغمره ويزيل
أثره.
إذا وقعت النجاسة على الثوب فإنو يغسل إىل أف تزوؿ عْب النجاسة ،لكن إف بقي شيء من أثرىا

وصبغتها ،فإهنا ال تضر ،ففي حديث عن عائشة وغّبىا  أف النيب 
يصيب الثوب ،فقاؿ" :ربتّو ٍب تقرصو باؼباءٍ ،ب تنضحوٍ ،ب تصلي فيو"



سألتو امرأة عن دـ اغبيض

وذلك ألنو يتجمد ولو جرـ،

فال بد من حك ذلك اؼبتجمد يصلح أو بالظفر أو بالعود أو بالفرؾ بْب األصابع إىل أف يتساقط الدـ

اؼبتجمدٍ ،ب بعد ذلك يصب عليو ماء ٍب يدلك دلكا جيدا بْب األصابع ،ويسمى ىذا القرص ،إىل أف يزوؿ
ذلك الدـ بذلك اؼباءٍ ،ب بعد ذلك يغمر عليو ماء ،يصب عليو ماء كثّب إىل أف يغمره ،وبذلك يطهر .ولو
ِ
يكفيك اؼباء وال يضرؾ أثره
بقيت صبغة الدـ ُب الثوب ،فإذا غمر باؼباء ههر ،وؽبذا ُب حديث آخر :
.
إف كانت النجاسة على األرض أو كبوىا أو على اعبدار ،فإنو يغسل مرة واحدة بدوف تكرار ،ولكن
يكاثر باؼباء؛ لقصة بوؿ األعرايب ،أمر بسجل من ماء فصب عليو.
"وغسالة كل مرة إف مل تتغّب كمغسوؽبا" :الغسالة ىي اؼباء الذي ينصب عن اؼبغسوؿ ،وصورة ذلك إذا
كاف ىذا اإلناء قد تنجس ،تنجس مثال بدـ أو ببوؿ ،الغسالة األوىل الٍب صببناىا كمغسوؽبا إف كاف ىذا
اؼبغسوؿ قد ههر وتنظف ،فهذه الغسالة هاىرة؛ ألهنا مغسلة عن هاىر عندما صببناىا ،وإذا اإلناء قد
نظف ،فهذا اؼباء الذي انصب عن ىذه الزجاجة هاىر؛ ألنو  ++أـ هاىر؛ ألف الزجاج أو الكأس قد
ههر ،أما إذا كاف قد بقي ُب اإلناء قباسة ،بقي فيو أثر الدـ ،أليس الباقي قبس؟ اإلناء ال يزاؿ قبسا ،فهذه
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الغسالة الٍب انفصلت عنو فإنو قبس ،نعتربىا كمغسوؽبا ،أي نعتربىا قبسة .إذا غسلناه مثال طبس مرات،
اؼبرة األوىل بقي فيو قباسة فغسالتو قبسة ،اؼبرة الثانية ال يزاؿ فيو قباسة بقايا من الدـ أو البوؿ ،الغسالة
قبسة كمغسوؽبا ،مغسوؽبا ال يزاؿ قبسا ،وىكذا الثالثة والرابعة ،نظرنا إىل اػبامسة قد زالت اها النجاسة
أصبح اإلناء نظيفا ،وأصبح هاىرا فهذه اػبامسة الٍب انفصلت عن اإلناء الذي أصبح هاىرا نعتربىا هاىرة
من وقع على ثوبو شيئا منها فال يغسلو؛ ألهنا منفصلة عن اإلناء بعدما ههر.
وكذا الثوب إذا وقعت عليو قباسة كبوؿ أو غائط أو دـ أو طبر غسلتو اؼبرة األوىل ،ولكن بقي أثر
النجاسة ىذه الغسالة الٍب أصبتو يعترب قبسة لو وقعت عليو قبستو ،غسلتو اؼبرة الثانية ،ولكن بقي بعده
قباسة ُب الثوب فهذه الغسالة الثانية إذا وقعت على أحد فإهنا قبسة ،تنجس ما وقعت عليو ،وكذلك
الثالثة والرابعة إىل أف تكوف األخّبة الٍب ترى أف الثوب قد ههر ،وأنو ال أثر فيو ،فغسالتو األخّبة تعترب
هاىرة؛ ألهنا انفصلت عنو وكانت هاىرة ،فإذا وقع رشاش منها على ثوب أو على فراش مل يتنجس.
"ويرش بوؿ غالـ إف مل يطعم" :الغالـ يعِب الذكر الطفل الرضيع ،إذا كاف غذاؤه باللنب فإف قباستو
ـبففة ،وأما األنثى فإف قباستها كسائر النجاسات تغسل إىل أف تطهر ،فبوؿ الغالـ إذا مل يأكل الطعاـ
يرش ،يعِب :ينضح ،يصب عليو ماء إىل أف يسيل ،وال حاجة إىل تكرار الغسل ،وال إىل الدلك وال الفرؾ،
متغّبا منتنا فإنو قبس.
ىكذا جاء ُب اغبديث ،وأما غائطو فإنو قبس ،وكذا تطريشو إذا كاف ً

إذا استفرغ فإف كاف ذلك الذي خرج منو مل يتغّب باالستفراغ فإنو هاىر ،وإف تغّب فال بد من غسلو،

ولو مل يأكل الطعاـ؛ ألنو شيء متغّب ،وألنو يقوـ مقاـ الطعاـ ،يلحق بو الغائط.
تكلم العلماء ؼباذا يغسل بوؿ األنثى دوف الذكر؟  ++يعللوف بأف األمر ألجل التسهيل؛ ألف الذكر
ؿببوب عند الناس ،يكثر ضبلو ،ويكثر احتضانو ،فال يلمن أف يكثر التبوؿ منو ،فناسب أنو زبفف قباستو.
"يعفى ُب الصالة عن يسّب دـ هاىر" ،عن يسّب دـ من حيواف هاىر .معلوـ أف الدـ قبس؛ وذلك
ألنو ؿبرـ ،وألنو سائل ،وكل ؿبرـ من السائالت وما ؽبا من رهوبة كلحم اؼبيتة واػبمر والبوؿ والغائط فكلو

قبس ،فالدـ قبس؛ ألف اهلل تعاىل حرمو ،وألف النيب 
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تنضحو ٍب تصلي فيو



دؿ على أنو قبس ،جاء ُب اغبديث:



إذا أحدث أحدكم ُب الصالة،

فليمسك بأنفو وليخرج ليتوضأ  ؼباذا يبسك بأنفو؟ حٌب ال ىبجل من الناس ،يونبهم بأنو رعف؛ ألنو إذا
خرج قالوا :إف فالنا أحدث ُب الصالة ،وىذا فبا ىبجل ،خبالؼ الرعاؼ ،فإنو شيء هارئ عليو .دؿ ذلك
على أف كل من رعف فإنو يبسك بأنفو ،ولو كاف الرعاؼ غّب ناقض للوضوء ؼبا أمسك بأنفو وخرج ،ولو
كاف الدـ هاىرا ؼبا أمسك بأنفو ،لَبكو ينصب على األرض أو ينصب على الثياب؛ ألنو هاىر ،ولكن دؿ
ذلك على أنو قبس .ىذا ىو القوؿ الصحيح.
وأما ما ذكر أف عمر صلى وجرحو يثعب دما ،صحيح أنو صلى وجرحو يثعب دما ،ولكن ىذا حدث

دائم؛ ألف جرحو استمر ينزؼ حٌب مات 

فليس لو أف يَبؾ الصالة ،يعترب ىذا من القروح السيالة.

أغبق العلماء القروح السيالة دبن حدثو دائم ،وىو الذي بو سلس البوؿ ،فإنو معذور يصلي ،ولو كاف البوؿ
يتقاهر ،ويصلي ولو كاف ىذا اعبرح يسيل ،أو كانت ىذه القروح دائما يتقاهر منها دـ ،ذلك ألنو ال يقدر
على إمساكو.
وكذا قصة الصحايب الذي ُرمي وىو يصلي ،واستمر ُب صالتو والدـ يسيل؛ ألنو لو قطع الصالة ما
انقطع الدـ ،يبكن أف الدـ استمر يسيل يومْب ،أفيَبؾ الصالة؟ دؿ على أنو لو عذر ،وأنو يلحق دبن حدثو
دائم ،فعلى ىذا الدـ قبس ال بد من ههارتو ،إال أنو يعفى عن اليسّب إذا كاف من هاىر ،إذا كاف من
اآلدمي ،اآلدمي هاىر البدف ،وكذلك إذا كاف من الغنم ،الغنم هاىرة اللحم ،أو من البقر أو من اإلبل أو
من اػبيل أو من الصيد ،أو من الطّب اؼبباحة ،فإذا كانت من ىذه األشياء الطاىرة عوُب عن اليسّب ،اليسّب
قدروه بثالث نقط أو أربع نقط أو طبس متفرقة.
أما إذا كاف كثّبا فإنو ال يعفى ،إذا ابتل من الثوب قدر الراحة دـ أو قدر األصابع اػبمسة ،أو كذلك
نقط كثّبة متفرقة ،عشرة نقط أو كبوىا ،فإف ىذا وكبوه يعترب من الذي ال يعفى عنو ،ال بد من غسلو ،وكذا
إذا كاف من حيواف قبس ال يعفى عن قليلو ،إذا كاف من دـ الكلب أو من دـ ذئب أو ضبار أو حيواف
قبس غّب مأكوؿ كنسر ،وكذلك سنور ،الفأر ،أو صقر أو كبو ذلك ،فإف ىذه قبسة ،فال يعفى حٌب عن
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النقطة منها ،ال بد أف تطهر إال إذا مل يعلم بذلك وصلى ،فإنو يعفى عنو ،فهذا معُب قولو :إنو يعفى ُب
الصالة عن يسّب دـ هاىر ،أي :دـ حيواف هاىر ،كبهيمة األنعاـ والصيد اؼبأكوؿ من الوحوش ومن الطيور
وما أشبهها.
يقوؿ :وما تولد منو ،أي :ما تولد من ذلك اغبيواف ،يتولد منو ما ىو أمثالو ،وكذلك يتولد من الدـ
الصديد والفرث ،وما أشبو ذلك ،ما مقدار اليسّب الذي يعفى عنو ،يقولوف :ىو ما ال يفرش بالنفس ،إذا مل
يكن تستقبحو وتستقذره النفس ،وإف كاف الناس يتفاوتوف ُب ذلك ،منهم من يستفحش الشيء اليسّب،
بعض اؼبَبفْب يستقبح أف يرى نقطة دـ ولو كرأس الذبابة ،فإذا رآىا خلع الثوب وال ترضى نفسو.
وىناؾ مثال الق صابوف واعبزاروف تتلطخ ثيااهم بالدماء وال يستفحشوف ذلك ،فنقوؿ :الذي يستفحش
وتفحش نفسو ىو عامة الناس ال اؼبَبفوف وال اؼبتساىلوف.
بعد ذلك يقوؿ :اؼبذي ،اؼبذي كالدـ ،يعفى عن اليسّب منو ،إذا وقع على الثوب شيء من اؼبذي
نقطتاف أو ثالث ُعفي عنو.

أما اؼبِب فتقدـ أ نو ليس بنجس ،وإف كاف أكثر العلماء قالوا :إنو وبتاج إىل تطهّبه ولو بالدلك أو

يسّبا.
بالفرؾ أو بالغسل .أما اؼبِب فإنو قبس ،فإف كاف على الثوب فإنو يغسل ،إال إذا كاف ً
يقوؿ" :وأثر االستحاضة" ،اؼبستحاضة اؼبرأة الٍب هبري ماؤىا الدـ ،وال يتوقف يسمى دـ إرؽ ،يعِب
ك ثّب من النساء يستمر معها الدـ فتكوف مستحاضة ،فأثر االستحاضة -يعِب -إذا تأثر الثوب أو السراويل
بشيء من الصديد الذي من أثر االستحاضة ،فإنو يعفى عنو .وكذلك اػبف والنعل إذا ترهب بشيء من
اؼبياه الٍب تكوف ُب الشوارع ،فإنو أيضا يعفى عنو؛ ألف ُب خلعو مشقة ،وُب التحري صعوبة ،وقد أفٌب كثّب
من العلماء كشيخ اإلسالـ إىل أف هْب الشوارع هاىر ،ولو كاف ىبرج من البيوت كغساالت أو كبوىا؛ ألف
األصل الطهارة ،فإذا وهأت قدمك أو خفك أو نعلك على أرض مَبهبة ُب الطريق فال يلزمك أف تغسل
قدمك أو نعلك؛ ألف األصل الطهارة ،العادة أف الناس ال ىبرجوف من بيوهتم ىذه اؼبياه الٍب تنصب من
البيوت إال إذا كانت هاىرة ،مثل غساالت األواين وغساالت الدار ،وما أشبو ذلك.
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فإذا ترهب اػبف فاألصل الطهارة ،وكذا الذيل الذي ىو ما يتدىل من ثوب اؼبرأة ،كاف النساء ذبعل
ثواها ينجر على األرض ،ويسمى ذيل.
فسئل عن ذيوؿ
وُب حديث أـ سلمة  ؼبا ذكر النيب  ربرًن اإلسباؿ ،وأمر برفع الرجاؿ ثيااهمُ ،

النساء ،يعِب :ما حكمها؟ فقاؿ" :يرخْب شربا" ،فقيل :إذًا تبدوا أقدامهن ،فقاؿ" :يرخْب ذراعا وال يزدف
على ذلك"



أباح ؽبا أف ذبعل ؽبا ذيال من األماـ واػبلف ومن اعبانبْب ،وىذا الذيل ىو ما يتدىل من

ثواها أو من مشلحها ،إذا مرت ذبر ىذا الذيل على أرض فيها رهوبة أو فيها هْب أو كبو ذلك ،وابتل ذلك
الذيل بذلك اؼباء فال كبكم بنجاستو ،وإذا قدر أنو قبس ،فإنو يطهر بالدلك ،إذا تلوث بطْب أو اهذا
الَباب اؼببتل فإهنا تفركو ،أي :تفرؾ منو أثر ذلك الطْب.
وإذا مرت على أرض هاىرة نظيفة يابسة ،واقبر ذلك الثوب على األرض الطاىرة اليابسة فإنو ينظف،
وُب حديث



أنو عليو الصالة والسالـ قالت لو بعض النساء :إف إحدانا سبر ُب هريق فيو رهوبة ،وفيو

أرض مبتلة ،قاؿ" :أليس بعدىا أرض يابسة هيبة" ،قالوا :بلى ،قاؿ" :فهذه اهذه"  أي :يكفيها مرورىا
على األرض اليابسة ،فإهنا سبسح تلك الرهوبة ،وسبسح ذلك اللوث الذي يكوف على الثوب ،فإذا دلك
الثوب أو مرت ُب أرض هاىرة ،فإنو يطهر ،وإف كاف األوىل إذا بقي أثره أف يغسل.
الباب الذي بعده ُب السواؾ وسنن الفطرة.
باب ي إت ال طرة
صل ي الس اؾ
وقاؿ رضبو اهلل تعاىل :باب ،السواؾ سنة ال بعد الزواؿ لصائم ،ويتأكد عند الصالة واالنتباه وتغّب فم
وقراءة ووضوء ،ودخوؿ اؼبنزؿ بعود أراؾ وكبوه.
السواؾ العود الذي لو رأس لْب ،تدلك اها األسناف واللثة واللساف والفم لتنظيف الفم ،وذلك ألف الفم
هريق الكالـ ،وه ريق قراءة القرآف ،وقد يكوف ُب الفم شيء من الوساخة ،أو من الروائح ذات بقايا الطعاـ،
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أو من الرائحة بعد هوؿ السكوت ،فإنو وبتاج إىل تنظيف الفم ،فلذلك شرع السواؾ ،قاؿ النيب 
السواؾ مطهرة للفم ،مرضاة للرب





وكاف وبب السواؾ ،وكاف يرغب فيو ،حٌب ُب مرض موتو أخذت

عائشة السواؾ من أخيها ولينتو وأعطتو إياه ،وىو مريض ،فاسًب بو ،أي :دلك أسنانو .دؿ ذلك على سنية
السواؾ ،أنو سنة نبوية ،وأنو مشروع ُب كل وقت.
كرىو بعضهم للصائم بعد الزواؿ ،رووا ُب ذلك حديثا مل يثبت" :إذا صممتم فاستاكوا أوؿ النهار ،وال
تستاكوا ُب آخره" حديث ضعيف ال يعمل بو ،وثبت أنو -عليو السالـ -أكد السواؾ عند كل صالة:
لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم بالسواؾ عند كل صالة





مل يقل :إال ُب رمضاف ،مل يقل :إال للصائم،

مطلقا ،وأنو سنة للصائم وغّب الصائم بعد الزواؿ وقبل الزواؿ.
مع كثرة صيامو ،دؿ ذلك على أنو مشروع ً

الذين قالوا :إنو غّب مشروع للصائم بعد الزواؿ ،قالوا :إنو يذىب اػبلوؼُ ،ب اغبديث  :ػبلوؼ فم

الصائم أهيب عند اهلل من ريح اؼبسك  خلوؼ فمو أي :الرائحة الٍب تكوف ُب فمو إذا صاـ ،وذلك من
آثار خلو اؼبعدة ،وليس ىو من تغّب األسناف ،فال دخل للسواؾ بتغّب الروائح الٍب تكوف من آثار خلو
اؼبعدة.
العادة أف اإلنساف إذا صاـ ،العادة أنو ال يتسحر إال شيئا يسّبا ،وأنو ينشغل ،وأنو يعمل ويكوف من
آثار ذلك ،من آثاره أنو يظهر من معدتو روائح ،تظهر مع الفم ،فتكوف ىذه ىي اػبلوؼ ،وىي رائحة
مستكرىة ُب مشاـ الناس ،وأما السواؾ فال يزيلها ،وإمبا يزيل رائحة الفم الٍب تكوف بسبب بقايا األكل الٍب
ُب الفم ،أو اللعاب ،أو هوؿ الصمت فيزيلها السواؾ للصائم وغّب الصائم.

يتأكد السواؾ عند القياـ إىل الصالة ،قاؿ 
صالة





لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم بالسواؾ عند كل

وىذا دليل على أنو متأكد ،ولكن ما ألزمهم بو؛ ـبافة اؼبشقة ،قد ال هبدونو ،قد يأخذونو

وينسونو.
اؼبوضع الثاين :االنتباه ،القياـ من الليل أو القياـ من النوـ الطويل ،بعده يستاؾ ،ذكرت عائشة قالت:
كنا نعد لرسوؿ اهلل  سواكو وههوره ،فيبعثو اهلل تعاىل إذا شاء فيستاؾ ويتوضأ.
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سئُل ابن مسعود  ما كاف النيب 

يفعل إذا قاـ من الليل؟ قاؿ :كاف يشوص فاه بالسواؾ،

الشوص ىو الدلك والتكرار ،الدلك الشديد ،يعِب :يدلك فمو يبينا ومشاال بالسواؾ ،وعند تغّب الفم ،مٌب
يتغّب؟ ببقايا األكل ،أو لطوؿ السكوت ،أو كبو ذلك.
وعند الوضوء ،وعند القراءة ،وذلك ألهنا عبادة ،فالقراءة تالوة لكتاب اهلل ،فإذا تال كتاب اهلل فإف عليو
أف ينظف فمو؛ ألنو هريق القرآف ،والوضوء ههارة مرغوب فيها ،فإذا أرادىا فإنو يستاؾ حٌب ينظف ظاىره
وباهنو.
" ودخوؿ اؼبنزؿ" ،يعِب :إذا أراد أف يدخل منزلو استاؾ؛ لتكوف رائحتو عند أىلو هيبة ،السواؾ يكوف
بعود أراؾ أو كبوه.
عود األراؾ يعِب :ىذه العروؽ الٍب تلخذ من شجر األراؾ ،ومع ذلك هبوز بغّبىا ،فيجوز بأغصاف
الزيتوف ؽبا رأسُ ،ب الرأس شيء من الرقة ،فيستاؾ اها ،وكذلك عرجوف النخل الذي فيو الشماريخ ،قد هبوز
أف يستاؾ بو ،ولكن اؼبعتاد واألكثر ىو شجر األراؾ.
ُب السواؾ كال ـ كثّب ،حٌب أف بعض الطلبة ألف فيو رسالة ،رسالة شهادة ،وظباىا السواؾ خلف
اجملهر .يعِب :كاف الناس  ++ويصغرونو ،ولكن أنا أكربه باجملهر حٌب يكوف كبّبا فكربوه.
رجح فيو أو بْب فيو ما يبكن أف يستعمل بو من أراد السواؾ استعمالو ،وفيو منظومة ُب حكمو ،وُب
أحكامو تقرب من طبسْب بيتا أو أكثر ،ذكرىا اؼبنقوؿ ُب ؾبموعو الذي يسمى :الفوائد السديدة أو كبوه،
يقوؿ ُب أوؽبا:
وبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفه السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف


أو ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أراؾ أو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت يتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف


يعِب :أنو يصح مع ىذه الثالث ،ولكنو يقوؿ :وُب احتماؿ األراؾ أوىل ،يعِب :أوىل بأف يكوف ىو
الذي يستعمل ُب السواؾ ،وُب تلك اؼبنظومة آداب للسواؾ منها قولو:
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عإف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار

واالب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليمإش أو اليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار

فالذين قالوا :يقبضو باليمُب ،قالوا :ألف اليمُب ىي أشرؼ اليدين ،والذين قالوا :يقبضو باليسرى ،قالوا:
ألنو إزالة مستقذر ،واألصل أف اليسار تكوف لألشياء اؼبكروىة ،تكوف لالمتخاض ،وتكوف لالستنجاء
واالستجمار ،فيكوف السواؾ إزالة شيء منًب ،وىو ىذا البخر أو الروائح الٍب تكوف ُب الفم وكبوه ،ىبتار
شيخ اإلسالـ أنو يقبض باليسار.
كذلك كيفية قبضو ،يقوؿ فيو:
وتـتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ا بهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ال إص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ثالثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرروا

يع ِب :ىذه القبضة اؼبعتادة ،أف يكوف الثالثة فوقو ،ثالثة األصابع الكبار ،وأف الذي يكوف ربتو اإلاهاـ؛
ألنو الذي سبسك بو اؼبمسكات ،وربتو أيضا اػبنصر ،ويقوؿ ُب فضلو:
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رة ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإاف

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؾ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إخ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

ٍب قاؿ:
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

رواه أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإفا يقيإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعيإا
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اؼبنظومة مذكورة ُب ذلك الكتاب الذي للمنقوؿ ،وذكرىا أيضا الشيخ أبا بطْب ُب حاشية على باب
اؼبربع ،وىي أيضا مطبوعة.
ملة ت إت ال طرة
وسن االدىاف غبا ،واالكتحاؿ وترا واالستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف اإلبط والتيامن ُب كل
شأنو ،ونظره ُب اؼبرآة وتسريح شعره وهبب اػبتاف إف مل ىبف ،ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغيّبه بغّب
سواد.
ىناؾ أيضا سنن وليست عبادات ،وإمبا ىي من اآلداب ،فمنها االدىاف ،ذكر أنو  كاف يدىن
بالدىن ،يدىن شعره ،وكاف يربيو ،ويدىن أيضا غبيتو ،ويدىن أيضا ذراعيو من باب إزالة اػبشونة ،وإزالة
الكلف الذي يكوف على الوجو ،وكبو ذلك ،ويكوف ذلك غبا ،أي :يوما بعد يوـ.
ويكتحل وترا ،االكتحاؿ ىو كحل العينْب بشيء من األدوية؛ ألنو فبا يقوي العْب ،وفبا وبفظ عليها

مادة الشمع ،ىذا االكتحاؿ ،كاف 

يكتحل باإلشبد ،ويقوؿ:



عليكم باإلشبد عند النوـ ،فإنو هبلي

العْب  يعِب :هبلي الصدأ الذي يكوف بالعْب ،فهذا سبب االىتماـ بو.
االستحداد :ىو حلق العانة ،إزالة الشعر النابت حوؿ الفرج؛ وذلك ألف ُب تركو شيء من اػبشونة،
وشيء من التعفن وكبو ذلك ،ويسن كل شهر أو كل شهرين على حسب حالة اإلنساف.
كذلك من السنن قص ال شارب؛ ألف إهالتو تشويو ،ظبي شاربا؛ ألف الشعر إذا هاؿ ينغمس ُب
الشراب كأنو يشرب ،فلذلك ظبي ذلك الشعر شاربا ،وقيل :إنو ظبي شاربا؛ ألنو ينضم إىل الشراب ،إذا
أراد اإلنساف أف يشرب فإنو هبعل الشفة السفلى ربت اإلناء ،وهبعل العليا منغمسة ُب اؼباء ،فإذا اجتذب
اؼباء كاف ذلك سببا ُب التحِب بو ،وبكل حاؿ فإف شعر الشارب إذا هاؿ يشوه اؼبنظر ،فينغمس ُب اؼباء،
ويكدر الشراب على من بعده ،فلذلك يسن قصو ،وأصل القص أف يكوف باؼبقراض؛ ألهنم يقولوف :قص
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الشعر يعِب :قصو باؼبقراض الذي يقرض الشعر ،وهبوز بغّبىا ،فيجوز أف يزاؿ باؼبوسى أو كبوه أو دبا يسمى
بالنيل الذي يزيلو ،وهبوز أف يقص كلو ،يعِب :يلتى عليو كلو ،وإف كاف ذلك مكروىا.

كاف عمر 

إذا رأى من قد حلق شاربو ،أصبح كأنو ال شارب لو يلدبو ،يقوؿ :خذوا منو ،يعِب:

يأخذ منو باؼبقراض ،وتبقى أصولو.
يقوؿ :قلم الظفر ،األظافر ىذه  ++الٍب تكوف ُب رءوس األصابع ُب اليدين والرجلْب ،تنبت وتطوؿ إذا
تركها ،جعلها اهلل تعاىل زينة لليد ،وجعل فيها أيضا فائدة ،ىذه الفائدة ىي أنو يقبض اها األشياء الدقيقة،
وكذلك وبك اها جلده ،ففيها منفعة؛ لذلك إذا هالت فإهنا تشوىو وتقبح اؼبنظر ،فلذلك يبادر بقصها،
ويكوف قصها باؼبقراض ،ولو أنو أيضا ذبز بو  ++وكبوه .األصل أنو يقلمها باؼبقراض ،وإذا عدـ جاءت ىذه
القالمات يستعملها ،ويكوف بذلك متبعا للسنة ،وذلك ألف إهالتها بدعة ،أو تشبو بأىل الشر وكبوه،
جاءت السنة بتقليمها.
ذكر بعض العلماء أهنا تقلم ـبالفة ،أنو  كاف إذا قصف خالف ُب األصابع ،واختلف ُب كيفية
اؼبخالفة ،فبعضهم يقوؿ :يبدأ بالصغّبٍ ،ب بعده باألوسطٍ ،ب بعده باإلاهاـٍ ،ب بعد اإلاهاـ يرجع إىل
البنصرٍ ،ب بعد البنصر يرجع إىل السبابة ،وال يقص اثنْب متواليْب .ىذا معُب اؼبخالفة ،وكذلك قوؿ آخر:
أنو إذا قص مل يقص اثنْب متواليْب ،بأف إذا قص مثال من اليمْب إصبعْب انتقل إىل جهة أخرىٍ ،ب رجع
بعد حْب ،بعد ساعات أو كبو ساعة أو نصف.
يقوؿ :ذكر بعضهم أنو يقص ـبالفا ،حفظت من شيخنا الشيخ ؿبمد بن إبراىيم بيتْب ُب معُب
اؼبخالفة أو بيت واحد يقوؿ:
وتقليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار بل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اب 


اليمإ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش واليس ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أوخسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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أخذ من كل إصبع اغبرؼ األوؿ ،فيقوؿ :اػبوابس ،اػباء خنصر ،والواو الوسطى ،األلف اإلاهاـ ،الباء
البنصر ،والسْب السبابة (خوابس) ،واليسرى بلفظة أوخسب ،األلف اإلاهاـ ،يعِبُ :ب اليسرى يبدأ باإلاهاـ
ٍب الوسطىٍ ،ب اػبنصرٍ ،ب يعود إىل السبابةٍ ،ب إىل البنصر ،حٌب ال يقص إصبعْب ـبالفا متواليْب ،ولعل
ذلك ألجل ربقيق اؼبخالفة ،وإذا كاف كذلك فإنو تعبد.
ونتف اإلبط ،الشعر النابت ُب اإلبط الذي ىو ربت الكتف ،والذي ىو مكاف رقيق ،أجرى اهلل العادة
شعرة شعرة ،وال
أف ينبت فيو شعر ،ولكن ذلك الشعر رقيق ،واؼبكاف رقيق ،وال يلثر إذا نتفو ،يعِب :ينتفو ً
يتأثر بذلك ،وألنو إذا نتف ال يغلظ ،وأما إذا حلق فإنو قد يكثر ،ويكوف غليظا ،فجاء الشرع بنتفو كلما
وجد ،إذا هاؿ وأدركتو القرضة كانت مثال كأمبلة أو أقل فإنو ينتفو ،ينتف إبط اليسرى باليمُب وإبط اليمُب
باليسرى؛ ألنو أسهل؛ ألنو ال يستطيع عادة أف ينتف كل يد اها ،ففي ذلك شيء من اؼبشقة ،عدـ نتفو
يتولد منو رائحة منتنة تسمى الصناف ،فجاء الشرع بنتفو.
أما التيامن ُب كل شأنو ،تقوؿ عائشة :كاف النيب  وبب التيمن ُب تنعلو وترجلو وههوره ،وُب شأنو
كلو ،التيمن يعِب :البداية باليمْب ُب ههوره إذا توضأ بدأ غسل اليمُب قبل اليسرى ،والرجل اليمُب قبل
اليسرى ،وإذا اغتسل غسل جانبو وشقو األيبن ٍب األيسر ،ىذا ىو التيمن اغبقيقي.
رجل شعره ،الَبجيل ىو تسريح الشعر ،يأمر عائشة أف ترجل الشعر األيبن ٍب
كذلك أيضا الَبجل ،إذا ّ

تتحوؿ إىل الشق األيسر ،وإف كاف ىو الذي يرجلو فكذلك .يغسل الشق األيبن ويدلكوٍ ،ب يغسل األيسر
ويدلكو ،ويكوف بذلك فضل اليمْب.

كذلك ُب النعاؿ ،جاء نص فيها ،قاؿ 



إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمْب ،وإذا خلع فليبدأ

بالشماؿ ،ولتكن اليمُب أوؿ ما تنعل وآخر ما زبلع .
ىكذا تقوؿُ" :ب شأنو كلو" ،يعِب :وب ب التيمن؛ ألنو مشتق من اليمن الذي ىو السعادة واػبّبُ ،ب
شأنو كلو ،أي ُب األشياء اؼبستحبة ،فيفضل اليمْب ،فيأخذ باليمْب ،ويعطي باليمْب ،ويسلم أو يصافح
باليمْب ،ويبدأ ُب سالـ الصالة باليمْب ،كل ذلك تفضيال لليمن وؿببة لليمن الذي ىو اػبّب والربكة ،ولكن
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األشياء اؼبستقذرة يفعلها بشمالو ،فيتمخط بشمالو ،يعِب يزيل اؼبخاط الذي ُب األنف ،وكذلك االستنجاء،
غسل أثر النجاسة باليسار ،وكذلك االستجمار باألحجار يكوف أيضا باليد اليسرى ،ينزه اليمُب عن
األشياء اؼبستقذرة.
وذكرنا أف السواؾ أغبقو شيخ اإلسالـ باألشياء اؼبستقذرة ،فقاؿ :يبسك بالشماؿ يستاؾ اها؛ ألنو إزالة
شيء مستقذر ،وما يبقى ُب الفم .ىذا التيامن -يعِبُ -ب األشياء اؼبستحبة.

يقوؿ " :ونظره ُب اؼبرآة " ،كاف 

ينظر ُب اؼبرآة ،ووبسن ملبسو كعمامتو مثال وشعره ووبمد ربو

حسنت َخْلقي فأحسن ُخلُقي  ؛ ألنو ىو األصل ،فإذا نظرت ُب اؼبرآة ورأيت
ويقوؿ  :اللهم كما ّ
َخْلقك تاما ،واغبمد هلل ،وليس فيك خلل ،قد أعطاؾ اهلل العينْب وأعطاؾ الشفتْب واألذنْب ،وأعطاؾ
األجفاف واألوداج ،وأعطاؾ أيضا الشعر اغبسن واللوف اغبسن ،فإنك ربمد اهلل .ىذا سبب كونو يسن أف

ينظر ُب اؼبرآة -الزجاجة الٍب تعكس من يقابلها .تسمى اؼبرآة.
يقوؿ :وتسريح شعره ،إذا كاف عليو شعر ،شعر الرأس يسن أف يسرحو ،يسرحو يعِب :يبشطو ويرجلو
بعدما يغسلو وينظفو ،كانت عائشة ترجل شعر النيب  بعدما يغسلو أو تغسلو ترجلو ،يعِب :تأخذ مشطا
وسبشطو حٌب يكوف رجال.
إذا قلت :ما الفرؽ بْب الرجل والسبط؟ أو نقوؿ :ال فرؽ بينهما ،فالشعر ىو الرجل ،والسبط ىو الذي
يتدىل ،وضدنبا اعبعد ،الشعر الذي يتجعد ،يعِب :ذبتمع كل شعرة وتلتوي إىل أصلها .فتسروبو وترجيلو من
السنة ،ىذا إذا ازبذ الشعر.

اختلف ُب تربية الشعر ،ىل ىو سنة أو عادة؟ الصحيح أنو عادة ،ولو كاف سنة مل وبلق ،والنيب 
حلق ،وفضل اغبلق على التقصّب ،وقاؿ:



رحم اهلل احمللقْب ،وكرر ذلك ثالثاٍ ،ب قاؿ :واؼبقصرين



فالذي وبلق شعره كلو أكمل هواعية ،دؿ ذلك على أف تربيتو عادة ،وليست عبادة ،وثبت أيضا أنو -
يعِب -من العادات تربية الشعر ،وإف كاف بعض العلماء يقوؿ :إنو من اؼبستحب ،وكاف اإلماـ أضبد -رضبو
اهلل -يقوؿ :إنو لفاضال غّب أف لو كلفة ،يعِب أف بقاءه وبتاج إىل كلفة ،واإلماـ أضبد وكبوه منشغلوف بالعلم
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وباغبديث وباغبصص وبالعبادة فيشق عليهم تربية ىذا الشعرٍ ،ب غسلو ٍب تسروبوٍ ،ب ترجيلوُ ،ب ذلك
مشقة ،فلذلك قاؿ :إف لو كلفة.
بعد ذلك ذكر أف اػبتاف هبب إف مل ىبف على نفسو ،اػبتاف قلع اػبُلفة الٍب ُب رأس ذكر الرجل الٍب

تغطي اغبشفة .قطعها يسمى ختاف ،وكاف العرب يفعلونو ،وكذلك اليهود قبل اإلسالـ كاف يفعلونو ،كانوا
ىبتتنوف.
اغبكمة ُب ذلك تنظيفو؛ ألنو قد يبقى فيها شيء من البوؿ ،وقد يتقاهر بعضو على الثياب إذا مل يكن
معو ماء يستنجى بو ،فدؿ ذلك على أنو من الواجبات ،أف تنظيف اإلنساف من الواجبات ،ومن ذلك قطع
ىذه اػبُلفة حٌب ال يتوسخ وال يبقى فيو بوؿ أو كبوه ،وألنو إذا كانت باقية وبتاج إىل يشمرىا كل وقت،

وأف يغسل داخلها ،ويكوف ُب ذلك مشقة ،فجاءت الشريعة بقطعها ُب الصغر.

ويكره القزع ،الذي ىو حلق بعض الشعر وترؾ بعضو ،جاء أنو 

هنى عن القزع ،والنهي للتحرًن،

ولكن قالوا :إنو للكراىة؛ ألنو من العادات ،ورأى مرة صبيا قد حلق بعض رأسو ،إما من الوسط وإما من
القداـ ،وإما من أحد اعبوانب ،فقاؿ:



احلقوه كلو أو اتركوه كلو



فيدؿ على أنو مكروه كراىة

ملكدة.
يُكره نتف الشيب من الرأس أو من اللحية .ذُكر أف أوؿ من شاب إبراىيم فلما رأى الشيب قاؿ :يا

وقارا.
رب ،ما ىذا؟ قاؿ :وقار ،قاؿ :اللهم زدين ً
فالظاىر أف الشيب موجود ُب بِب آدـ كلهم إذا عمر اإلنساف وجاوز أو وصل إىل الستْب أو اػبمسْب
يبيض شعره ،شعره الذي كاف أسود ينقلب أبيض ،وليس لذلك علة ظاىرة ،إذا نتفت فإهنا تعود فال فائدة.
يُسن تغيّب الشيب بغّب السواد؛ كاف النيب  يُغّب شعره ،يعِب :يصبغو باغبناء .أو باغبنة والكتم،
ويقوؿ" :غّبوا ىذا الشيب ؼبا جيء بوالد أيب بكر ورأسو كالثغامة قاؿ  :غّبوا ىذا واجتنبوا السواد 
؛ فلذلك يُسن ولكن إذا كاف فيو كلفة ..على اإلنساف مشقة من تعاىده لكونو منشغال فإنو يعفى عنو،

وإف كاف األوىل ىو التغيّب إذا تيسر ذلك.
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آ اب اال تإ اء و اء الـا ة
باب االستنجاء
ينحي داخل اػبالء ما فيو اسم اهلل -تعاىل -إف أمكنٍ ،ب يقوؿ :باسم اهلل أعوذ باهلل من اػببث
خروجا ،عكس اؼبسجد،
واػببائث ،الرجس النجس الشيطاف الرجيم ،ويقدـ رجلو اليسرى دخوال واليمُب ً
ويعتمد على اليسرى ُب جلوسو ،ويصمت ،وال يثبت فوؽ حاجتوٍ ،ب يبسح ذكره وينثره ثالثًا ،ويبعد ُب
الفضا ء ،ويسَب ويدنو من األرض ويرتاد لبولو ،وإذا خرج قاؿ :غفرانك ،اغبمد هلل الذي أذىب عِب األذى
وعافاين ،ووبرـ استقباؿ القبلة واستدبارىا ُب الفضاء.
قبوت الشجرةَ،
ىكذا ،قاؿ :باب االستنجاء ،االستنجاء مشتق من النجو الذي ىو القطع ،يقاؿُ :
أي :قطعتُها؛ وظبي بذلك ألنو يقطع اػبارج ويوقفو ،إذا تبوؿ اإلنساف ٍب استنجى باؼباء توقف ذلك البوؿ،

أيضا يزيل أثره ،أثر البوؿ والغائط من اؼبخرجْب إذا غسل باؼباء ههر ،قباه يعِب :قطع
ظبي ألنو يقطعو وألنو ً
أثر النجاسة.

ىكذا ّبوب اؼبللف باب االستنجاء ،وبوب صاحب "عمدة األحكاـ" باب التربز ،وبوب صاحب
"بلوغ اؼبراـ" باب آداب قضاء اغباجة ،وبوب بعضهم باب اػبالء أو باب دخوؿ اػبالء ،واؼبعُب واحد.
جاء الشرع بكل ما وبتاج إليو الناس ،معلوـ أف قضاء اغباجة الذي ىو التبوؿ والتغوط من األمور
الطبيعية الٍب من هبيعة اإلنساف ،بل واغبيواف؛ وذلك ألف اهلل -تعاىل -قد جعل مادة اإلنساف وقياـ بدنو
وحياتو على ىذا الطعاـ والشراب فإذا دخل جوفو انتفع بو وحصل فيو التغذية وبقيتو الٍب ال فائدة فيها
زبرج وتكوف قبسة ،وإذا كانت قبسة فال بد من تطهّبىا ،وال بد من تنظيف اؼبكاف بعدىا؛ ولذلك النيب
 علّم أمتو ما وبتاجوف إليو ومن صبلة ذلك تطهّب ىذا اؼبكاف.

قاؿ اليهود لسلماف   علمكم نبيكم كل شيء حٌب اػبَِراءَ َة
اغباجة ،فقاؿ  :نعم ،لقد هنانا أف نستقبل القبلة ببوؿ أو غائط ،أو أف نستنجي برجيع ،أو أف نستنجي


باليمْب ،أو أف نستجمر اها  فبْب أنو هنى عن ذلك.
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وىذا دليل على أنو  علّم أمتو األشياء الٍب قد يُستحيا منها؛ وذلك لتتم ههارهتم وليقوموا باآلداب

النبوية الٍب أرشد إليها أمتو فال بد من القياـ اها ومن ذلك آداب دخوؿ اػبالء.

فأوال العلماء ُب ىذه األبواب يأخذوف من اغبديث عدة أحكاـ ،كاف النيب 

عليو خاًب من فضة

مكتوب فيو ؿبمد رسوؿ اهلل ُب ثالثة أسطر ففيو ذكر اهلل ،فكاف إذا أراد أف يدخل اػبالء نزع خاسبو وجعلو
عند بعض أىلو؛ حٌب ال يدخل اػبالء بشيء فيو ذكر اهلل ،فهذا أخذ منو العلماء فقالوا ينحي داخل اػبالء
ما فيو اسم اهلل -تعاىل -إف أمكن ،ينحيو إذا كاف -عليو السالـ -ىبلع خاسبو وينحيو ألجل أف فيو كلمة
اهلل ،فكذلك كل ما فيو ذكر اسم اهلل ،لكن ىذا إذا أمكن إذا قدر على ذلك ،أما إذا صعب فإنو يعفى
عنو.
ويستدؿ على أنو -عليو السالـ -أحيانًا ال يقدر على أف ىبلعو أو يصعب عليو أو ىبشى ضياعو
فكاف هبعلو ُب اليمُب ويقبض عليو وهبعل فصو ُب داخل الكف ويقبض عليو ،ألف اليمُب ما وبتاج ؽبا ،فإذا
قبض عليو فقد أخفاه.
فأنت إذا كاف معك أوراؽ فيها ذكر اهلل حٌب األوراؽ النقدية الٍب فيها اسم العزيز فاحرص على
إخفائها زببئها ُب جيبك خبئًا خفيا أو ُب أحد جنبيك ،وكذلك أوراؽ يعُب مكتوب فيها كتابات عادية
مكتوب أو مطبوع من األوراؽ الٍب تقرؤىا أو تكوف معك احرص على إخفائها أي أخفها ُب جيبك أو
كبو ذلك؛ حٌب ال تدخل اػبالء بشيء فيو ذكر اهلل إف استطعت أنك زبرجها وذبعلها ُب صندوقك أو
ذبعلها عند أىلك فهذا ىو األوىل ،إف شق ذلك لتكرره فإنو يكتفى بإخفائها.
لدخوؿ اػبالء آداب :من ذلك التسمية عند دخوؿ اػبالء ،وأف يقوؿ :أعوذ باهلل من اػببث واػببائث؛

روي أنو 

قاؿ:



إف الشياهْب تلعب دبقاعد بِب آدـ...



يعِب إذا دخلوا اػبالء فقد تلعب

دبقاعدىم حٌب يتلوثوا بالنجاسة  وإف حجز ما بينهم وبينهم ذكر اسم اهلل  أف يقوؿ :بسم اهلل دؿ
ذلك على أف "باسم اهلل" تكوف حامية لإلنساف من الشياهْب؛ وذلك ألف الشياهْب تألف األماكن القذرة
ومنها ىذه األماكن الٍب ىي بيوت اػبالء تألفها الشياهْب.
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وإذا أراد اإلنساف أف يتحصن منهم فيأٌب بالبسملة ويأٌب بالدعاء ،جاء ىذا الدعاء  اللهم إين أعوذ
بك من اػببث واػببائث  وفُسر اػببث بأنو الشر ،واػببائث األشرار ،أو فسر اػببث واػببائث بأهنم
ذكراف الشياهْب وإناثهم ،أو أف ذلك على وجو اؼببالغة ،فهذا وكبوه فبا يتحصن بو.
وزاد بعضهم الرجس :النجس ،أي :الشيطاف الرجيم ،الرجس الذي ىو اؼبستقذر ،ظبى اهلل -تعاىل-
رجسا
األوثاف ً



(ٔ)
رجسا ُب قولو:
اػبمر
وظبي
  
ً

     

(ٕ)

فكأنو يستعيذ من كل النجاسات ،ومن كل أىلها وأف أوالىا أف يُستعاذ منو الشيطاف فإنو رجس وإنو
قبس ،الشيطاف ىو إبليس أو كل متشيطن.
من السنن أف يقدـ ُب اػبالء رجلو اليسرى؛ ألهنا تكوف لألشياء الناقصة ويقدـ ُب اػبروج رجلو اليمُب؛
ألهنا تقدـ لألشياء الفاضلة ،وىذا خبالؼ األماكن اؼبفضلة كاؼبساجد ،إذا دخلت اؼبسجد قدـ اليمُب ،وإذا
خرجت قدـ اليسرى ،وإذا لبست النعل قدـ اليمُب ،وإذا خلعت قدـ اليسرى ،حٌب تكوف اليمُب أوؽبما
تلبس وآخرنبا تقلع ،وحٌب تكوف اليمُب أوؽبما تدخل اؼبسجد وآخرنبا زبرج.
وكذلك العكس ُب أماكن القذر تكوف اليمُب آخر ما يدخل ،واليسرى أوؿ ما يدخل ،وُب اػبروج
بالعكس تقدـ اليمُب عند اػبروج وتلخر اليسرى.
إذا جلس على اػبالء يعتمد على رجلو اليسرى ،يعِب :يتمايل إليها من اؼبعلوـ أنو ال بد أف هبلس على
اعتمادا على الرجل اليسرى ،وقيل إكر ًاما لليمُب ،يقوؿ :يعتمد على رجلو اليسرى
قدميو ،ولكن يكوف أكثر
ً

ُب اعبلوس.

ويصمت؛ كاف النيب 

ينهى عن الكالـ على قضاء اغباجة ،سنن أيب داود قاؿ   ال يدخل

الرجال ف الغائط كاشفْب عن عوراهتما يتحدثاف؛ فإف اهلل يبقت على ذلك  ؛ فلذلك الذي يكوف على
التبوؿ أو الغائط عليو أف يصمت ،وال يتكلم إال لضرورة.
 - 1سورة الحج آية .32 :
 - 2سورة المائدة آية .92 :
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كذلك إذا قضى حاجتو فإنو ىبرج وال يطيل البقاء؛ ذكر األهبة أف إهالة البقاء واعبلوس على قضاء
اغباجة يعُب سواء ُب الرب إذا تغوط ُب الرب وأقاـ على حاجتو مدة أو كذلك ُب البالد إذا قضى حاجتو
وجلس على كرسي اجمللس فال يطيل بل عندما ينتهي ،وعندما ينقطع أثر البوؿ والغائط وعندما يغسلهما
اضا كبوه.
يبادر فيخرج ،وقاؿ بعضهم :إف هوؿ البقاء عليو يورث الربص أو أمر ً

وأما قولو يبسح ذكره وينثره ثالثًا؛ فهذا اجتهاد منو وعمل حبديث ضعيف أنو -عليو السالـ -قاؿ:

"إذا تبوؿ أحدكم فلينثر ذكره" يعِب :يبسك برأس ذكره وينثره ،قالوا :إف ذلك سبب ألف ىبرج الذي فيو،
الذي يكوف متبقيًا فيو.

السلس ،يفعل ىذا
وأنكر ذلك شيخ اإلسالـ ّ
وضعف ىذا اغبديث ،وقاؿ :إف ىذا االستعماؿ يسبب ّ

بعض الشباب ويقولوف :إنو ىبيل إلينا أنو قد بقى ُب الذكر شيء من البوؿ فنحتاج إىل أف مبسحو
أيضا النثر الذي ىو جذبو ٍب يبتلوف ،يبتلوف بعد ذلك
فيمسحوه من أصلو إىل رأسو ،ويكرر ذلك ،ويكرر ً

دائما وىو يوسوس يبكن أنو خرج مِب يبكن أنو تناقط،
بالسلس أو بطوؿ الوسوسة بأف يكوف أحدىم ً
تقاهر مِب نقط يبكن أين وأين يبكن أين ما تنظفت.
فال تزاؿ ىذه الوساوس تتوارد عليو حٌب ىبيل إليو أف الدين فيو مشقة ،فيَبؾ ىذا الدين مع قوؿ النيب
سر  ...يعِب دين اإلسالـ  ولن يُشاد الدين أحد إال غلبو فسددوا وقاربوا
  إف ىذا الدين يُ ٌ

وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدعبة ،والقصد القصد تبلغوا  فأخرب بأف الدين يسر ،قاؿ

اهلل -تعاىل:-



.)ٔ(         

فمن العسر ما يفعلو بعض الشباب ،إذا انتهى من بولو قاـ ٍب قعد يقوؿ لعلو باغبركة ىبرج ما بقي ،أو
عمل اهذا اغبديث يعِب نثر ،اغبديث ..فقاؿ ُب اغبديث" :إذا باؿ أحدكم فلينثر ذكره" وىذا النثر ال دليل
عليو إال ىذا اغبديث ،ولكنو حديث ضعيف.

 - 1سورة البقرة آية .185 :

46

شرح التسهيل للبعلي

كذلك أيضا كثرة الوسوسة إذا كاف ُب اغبماـ كل ما غسل فرجو ٍب بدأ ُب غسل أعضائو خيل إليو
الشيطا ف أنك أحدثت ،وأنو خرج منك نقط بوؿ فأعده فأعد االستنجاءٍ ،ب يفعل ذلك مرة ..مرتْب..
ثالث مرات ،فردبا إىل عشر حٌب تفوتو صالة اعبماعة ،وىذا غرض الشيطاف.
الشيطاف ما يريد منا إال أف يفوتنا اػبّبات فإذا فاتتو صالة اعبماعة بعد ذلك انتبو فقاؿ :ليتِب تبت
لريب من صبيع السيئات! ليتِب ما فعلت ىذا الشيء! ليتِب ليتِب!!
نقوؿ :عليك أف ال تكلف نفسك اهذه األشياء؛ فإنك -إف شاء اهلل -سليم ،وال تكلف نفسك اهذا
التمسح وما أشبهو.
بعيدا إذا كاف ُب الفضاء ..إذا كاف ُب الصحراء واؼبفازات ،يبعد إذا
من سنن قضاء اغباجة أف يكوف ً

كاف ُب سفر ،يبعد إىل أف يتوارى أو هبد شيئًا يستَب بو ،فكاف النيب  إذا ذىب إىل اػبالء أبعد حٌب ال

يراه الناس؛ ألنو على حالة مستكرىة على حالة مستقذرة ،فيبعد عنهم؛ وألنو قد ىبرج منو ريح أو صوت

فلذلك يبعد حٌب ال يقذره الناس وال يسخروف منو.
وىكذا يستَب وبرص على أف هب د ما يسَبه ،كاف العرب يتبولوف ويقضوف حاجاهتم ُب حفر ،اغبفر الٍب
يأخذوف منها الطْب للبيوت تكوف منخفضة ويسموهنا الغائط ،الغائط :ىو اؼبكاف اؼبنخفض الذي إذا
جلس فيو اختفى ،فكانوا يذىبوف إىل ذلك الغائط فيجلسوف فيو ويستَبوف عن أعْب الناظرين.
فيحرص من يريد قضاء اغباجات ُب صحراء أف يسَب نفسو ،يستَب جبدار أو بشجر أو بصخرة أو
حبائط أو كبو ذلك ،كذلك يدنو من األرض قبل أف يكشف عورتو ،فقد يكوف قُدامو أو عن جانبو أناس
ينظروف إليو فينظروف إىل عورتو فال يكشف عن الفرجْب إال بعدما يقرب من اعبلوس؛ حٌب ال ينظر
الناظروف إىل عورتو.
رخوا إذا وقع عليو البوؿ يبتصو ،البوؿ إذا وقع على صفا أو على
"يرتاد لبولو" يعِب :يطلب مكانًا ليػنًا ً

صخرة أو على أرض صلبة حدث منو تطاير الرشاش ،فهذا الرشاش قد يتقاهر على الثوب أو على القدمْب
أو الساقْب فيكوف بذلك قد قبس نفسو ،فلذلك يرتاد.
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حجرا وضراها حٌب تلْب حٌب إذا وقع البوؿ عليها تشربو ،وال تكوف صلبة
إذا كانت األرض صلبة أخذ ً

يتطاير منها الرشاش ،أو يأخذ معو حربة وىي العنزة ،كاف -عليو الصالة والسالـ -إذا خرج وبمل معو
عنزة ،ولعلو كاف وبفر اها األرض الصلبة فال بد أف يرتاد لبولو.
إذا خرج من اػبالء ضبد اهلل فقاؿ" :غفرانك ،اغبمد هلل الذي أذىب عِب األذى وعافاين" ،أوال يبدأ
بسلاؿ اؼبغفرة :غفرانك ،اغبديث صحيح ُب الَبمذي وغّبه يعِب :أسألك أف تغفر يل ،قالوا :مناسبة ذلك
ؼبا دخل اػبالء كاف مثقال اهذا الغائط ،مثقال اهذا النجس ،وؼبا خرج وإذا ىو قد خف وزاؿ عنو ذلك
الذي أثقلو فتذكر ثقل الذنوب ،فسأؿ الغفراف.
وقيل :إنو سأؿ الغفراف ألجل أنو يعجز عن شكر نعم اهلل أنو -تعاىل -أنعم عليو بنعم كثّبة ،فأنعم
عليو بأف يسر لو األكل والشرب وأمنو لو ،وإذا خرج منو فضالت ىذا الطعاـ فعليو أف وبمد اهلل على نعمة
ربصيل األكل ،وعلى نعمة إبعاد األذى.
فكاف بعض الصحابة كعلي إذا خرج من اػبالء يقوؿ :اغبمد هلل الذي أذاقِب لذتو ،وأبقى ُب منفعتو،

أيضا أنو 
وأذىب عِب أذاه ،وروي ً

ـبرجا
وجعل لو ً



هعاما ٍب قاؿ:
أكل مرة ً



اغبمد هلل الذي أهعم وسقى وسوغو

فهذا من فضل اهلل؛ فلذلك يقوؿ :غفرانك ،اغبمد هلل الذي أذىب عِب األذى

وعافاين ،ىذا األذى لو بقي ُب ألىلكِب فأذىبو اهلل تعاىل بسهولة فهو أىل للحمد.
بعد ذلك ذكر استقباؿ القبلة واستدبارىا ُب الفضاء ،جاءت فيها أحاديث ذكرنا حديث سلماف:





إذا

هنانا رسوؿ اهلل 

أف نستقبل القبلة ببوؿ وال غائط



والنهي للتحرًن ،وحديث أيب أيوب:

شرقوا أو غربوا .
أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا ،ولكن ّ

كانت قبلة اؼبدينة إىل اعبنوب فيقوؿ :ال تستقبلوا القبلة فتجعلوا فروجكم مقابلها ،وال تستدبروىا

شرقوا لتكوف القبلة عن يبينكم أو غربوا لتكوف عن يساركم.
فتجعلوا أدباركم مقابل القبلة ،ولكن ّ
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ُب بالدنا ىذه نقوؿ :أجنبوا أو أمشلوا؛ ألنك إذا أجنبت صارت القبلة عن يبينك ،وإذا أمشلت صارت
القبلة عن مشالك ،وأما إذا غربت فالقبلة قدامك وكذا إذا شرقت تكوف القبلة خلفك ،فتكوف استدبرهتا؛
فلذلك قالوا :وبرـ.
واختلفوا ىل وبرـ ُب البنياف أو يباح ُب البنياف ووبرـ ُب الفضاء ؟ اؼبللف خص ذلك بالفضاء يعِب إذا
كاف يتبوؿ ُب الصحراء ،أما إذا كاف ُب البنياف فإنو يستثُب وإنو هبوز ،واستدلوا حبديث ابن عمر وفيو :أنو

رقى على بيت حفصة فرأى النيب 

على لبنتْب يقضي حاجتو قد استدبر ..قد استدبر الكعبة واستقبل

بيت اؼبقدس أي جعل القبلة خلفو ،فقالوا :ىذا دليل على أنو هبوز ُب البنياف؛ ألنو كاف بْب بيوت مرتفعة
ربوؿ بينو وبْب القبلة.
ىكذا تكاثر كالـ الفقهاء على أنو ال مانع من استقباؽبا واستدبارىا إذا كاف ُب فضاء ،ومنو اؼبراحيض
الٍب ُب البيوت ،فإهنا مبنية تغلق أبوااها ،فيجوز أف يستقبل القبلة إذا كانت مبنية وُب داخل البيوت.
واختار شيخ اإلسالـ ابن تيمية وابن القيم أنو ال هبوز ال ُب الصحراء وال ُب البنياف؛ لعموـ األدلة،
ورجح ذلك الشوكاين ُب "نيل األوهار" واؼبباركفوري ُب "ربفة األحوذي شرح الَبمذي" وذكروا مربرات
وأدلة ،وىذا ىو االحتياط وىذا ىو األحوط إذا تيسر.
وال يبوؿ ُب ماء راكد ،وال ربت مثمر ،وظل نافع ،ومشمس ،وهريق ،وشق ،ومغتسل ،ومهب ريح
قمرا ،وموجبو خارج من سبيل سوى ريح ،ويسن حبجارة ٍب ماء ،وباليسرى
مشسا وال ً
ومطر ،وال يستقبل ً
والقطع على وتر ،والتحوؿ ،وهبزئ دباء أو ثالث مسحات ينقي اها إف مل تعد موضع اغباجة بكل جامد
هاىر ُمنَق ،ال روث وعظم وؿبَبـ ومتصل حبيواف ،وهبزئ الوضوء قبلو.

يقوؿ" :وال يبوؿ ُب ماء راكد" يعِب :إذا كاف ماءً ثابتًا ليس جاري حرـ أف يبوؿ فيو؛ قاؿ   ال

كثّبا ،مع
يبولن أحدكم ُب اؼباء الدائم ٍب يتوضأ  أو ٍب يغتسل منو؛ وذلك ألنو قد ينجسو ولو كاف ً
قبسا؛ وألف النفس تستقذره إذا علمت
الكثرة إذا باؿ ىذا وىذا وىذا فيمكن أنو يتغّب ،ويبكن أنو يكوف ً
بأنو قد باؿ فيو فالف ،ولو كاف بركة كبّبة فإنك تكرىو وتذىب إىل غّبه ،فال هبوز.
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وبرـ أف يبوؿ ُب اؼباء الراكد ،وكذلك ربت شجرة مثمرة؛ كنخلة وعنبة وتينة وزيتونة وتفاحة ،يعِب ربت
شجرة ـبافة أف يتساقط من ىذا الثمر شيء فيلتصق بذلك الغائط أو ذلك البوؿ فتكرىو النفس ،أو
يصعب األكل منو فيفسده ،وكذلك الظل النافع إذا كاف ىناؾ ظل يستظلوف بو ظل جدار أو ظل مصابيح
أو ظل شجرة فال هبوز أف يتغوط فيو؛ وذلك ألنو يقذره ،وألنو يلذي الذين يريدوف اعبلوس فيو.
وكذلك اؼبشمس إذا كاف ُب الشتاء؛ فإف بعض الناس يأتوف إىل اؼبكاف الذي أشرقت عليو الشمس
فيجلسوف فيو ويسمونو مشمسهم ،أي :اؼبكاف الذي يتشمسوف بو للتدفئة ،يعِب :إذا كاف ىناؾ برد شديد.
وكذلك الطريق ،الطريق اؼبسلوؾ الذي يسلكونو ،أي :يبشوف معو ذاىبْب أو راجعْب ،سواء هريق إىل
اؼبسجد أو الطريق إىل السوؽ ،أو الطريق إىل اؼبنازؿ؛ ألنو إذا فعل ذلك فقد يطأ فيو بعضهم فيحمل
النجاسة بنعلو أو خفو فيكوف ىذا ىو السبب.
وكذلك الشق الذي ىو جحر الدابة ..أف يبوؿ ُب جحر دابة أيا كانت؛ ـبافة أف ىبرج منو حية أو
عقرب أو كبو ذلك فال هبوز.
وكذلك اؼبغتسل ..اغبماـ الذي يغتسل فيو إذا مل يكن لو ؾبرى ،ومل يكن مبلطًا؛ ألنو يستنقع فيو
البوؿ ،وإذا استنقع البوؿ وجاءه اؼباء ،ماء االغتساؿ أو ماء الوضوء امتزج البوؿ باؼباء فأثر اؼبغتسل.
وكذلك مهب الريح ،يعِب :هبلس مقابل الريح ،ردبا أف الريح ُترد بولو عليو فيكوف ذلك سببًا ُب
قباستو ،وكذلك اؼبطر يعِب إذا كاف اؼبطر ينزؿ فاإلنساف إذا جلس واؼبطر فوقو قد يبتل ذلك اؼبكاف وقد
يكوف ذلك سببا الختالط اؼبطر بالبوؿ ،وكذلك ال يستقبل مشسا وال قمرا.
جاء اغبديث أنو  قاؿ  :اتقوا الالعنْب الذي يتخلى ُب هريق الناس وظلهم  يتخلى ،يعِب:
يتغوط ،يعِب :أهنم إذا رأوا ىذا الذي فعل ذلك أو رأوا ىذا الغائط لعنوا من فعلو ،ودعوا عليو ،وقيل :إنو
ّ

يستحق اللعن من اهلل؛ وذلك ألنو آذى الناس ،زبلى ُب هريقهم اؼبسلوؾ وقبسهم ،وزبلى ُب ظلهم الذي

يستظلوف بو.
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وُب رواية:



اتقوا اؼبالعن الثالثة



وعد منها اؼبوارد الٍب ىي موارد الناس عندما يردوف إىل اؼباء،

إذا تبوؿ أو تغوط حوؿ ىذه البئر فإنو ينجسهم حيث إف الدواب قد تنقل ذلك الغائط حوؿ النجاسة إىل
أماكن ـبتلفة فيلدي إىل انتشار النجاسة؛ اؼبوارد وكذلك الشق.
روي أف سعد بن عبادة باؿ مرة قي جحر ،وؼبا انتهى من بولو مات ،فظنوا أف الذي أماتو اعبن ،وظبعوا
خطرا أف
قائال يقوؿ :كبن قتلنا سيد اػبزرج سعد بن عبادة ،ورميناه بسهم فلم لبطئ فلاده ،فيكوف ىذا ً

يبوؿ ُب جحر.

وكذلك الصحيح أف الشم س والقمر ال مانع من استقباؽبما عند اغباجة ،كرىوا ذلك وقالوا :ؼبا فيهما
من نور اهلل ،يعِب :أف اهلل -تعاىل -ىو الذي جعل فيهما ىذا النور فإذا استقبلهما استهاف اهذا األمر الذي
ىو أمر اهلل ،أو اهذا النور الذي ىو نور اهلل.
ٍب يقوؿ :وموجبو خروجو من سبيل ،خارج من سبيل غّب الريح ،أي البوؿ والغائط الذي لو جرـ ،ىو
الذي يستجمر أو يستنجي بعده ،خارج من سبيل ،كل ما خرج فإنو يطهر إال الريح؛ فإنو ال جرـ ؽبا،
وروي ُب حديث ضعيف" :من استنجى من الريح فليس منا".
السنة أف يبدأ باغبجارةٍ ،ب باؼباء ،يقدـ اغبجارة فيمسح أثر الغائط باغبجارة ،ويقوـ مقامها اؼبناديل
واػبرؽ واألعواد؛ وذلك ألهنا تزيل جرـ النجاسة ،تزيل النجاسةٍ ،ب بعد ذلك اؼباء يغسل أثرىا ،يغسل
اؼبخرجْب باؼباء ،فاغبجارة تزيل اعبرـ ،واؼباء يطهر اؼبكاف ،ويكوف استعماؿ ذلك باليد اليسرى ،يعِب يغسل
فرجو باليد اليسرى ،ويستجمر باألحجار باليد اليسرى.
وُب اؼبسحات يسن قطعو على وتر ،يعِب :االستجمار واؼبسحات إذا مسح بثالث ومل تنق فاحتاج إىل
رابعة فإنو يزيد خامسة يبسح طبس مسحات ،يبسح الدبر خبمس مسحات منديل أو حجارة فإذا احتاج
إىل سادسة ومسح ستا زاد سابعة حٌب يقطعو على وتر؛ لقولو   ومن استجمر فليوتر ،من فعل فقد
أحسن ،ومن ال فال حرج



يعِب :أف ذلك من باب االستحباب ال أنو واجب ،فلو اقتصر على أربع أو

على ست جاز ذلك.
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يقوؿ :إذا كاف يبوؿ على األرض أو يتغوط استحب أف يتحوؿ عند االستنجاء ،ؼباذا؟ ألنو قد يتلوث
إذا أراد أف يستنجي أو يستجمر ،فقد تتلوث يده بالغائط أو رجلو أو كبو ذلك فيتحوؿ خطوة أو خطوتْب
عن يبينو أو عن الشماؿٍ ،ب بعد ذلك يبدأ بالتمسح.
وهبزئ اؼباء ،اؼباء هبزئ إذا اقتصر عليو؛ وذلك إذا نظف وحده أف يعود اؼبوضع إىل خشونتو أف يغسل
حٌب يعود اؼبكاف إىل خشونتو حبيث تزوؿ اللزوجة لزوجة النجاسة وأثرىا ،فإذا عاد اؼبكاف إىل خشونتو كفى
ذلك ،وال حد للعدد فقد يطهر اؼبكاف خبمس غرفات أو ست ،وقد وبتاج إىل عشر غرفات ،ولكن ال هبوز
اإلسراؼ وال هبوز االستمرار.
بعض الشباب ىبيل إليو أنو ال يزاؿ فردبا هبلس عشر دقائق أو كبوىا يصب اؼباء على فرجيو ويغسلهما
وذ لك من الوسوسة ،إذا اقتصر على اغبجارة اقتصر على ثالث مسحات ،ورد تعيينهما :اثنتاف للصفحتْب
وواحدة للمسربة ،أو كالنبا للدبر وكبوه ،ىذا إذا كانت تنقي ،ثالث مسحات ينقي اها ،ىذا إذا مل يتعد
اػبارج موضع اغباجة ،أما إذا انتشر اػبارج الغائط وتلوثت الصفحات ،وتلوثت مثال ُب البوؿ اغبشفة فال
بد من اؼباء.
ٍب االستجمار يكوف بكل جامد هاىر منقي :اغبجارة ،اػبرؽ ،اؼبناديل ،األعواد ،إذا كانت هاىرة،
وكانت منقية ،ال بروث ،ال هبوز أف يستجمر بالروث ،روث الدواب مأكولة أو غّب مأكولة ،وال العظاـ.
هنى النيب  عن االستجمار بالروث والعظاـ؛ وقاؿ :إهنما ال يطهراف وجاء أهنما هعاـ اعبن وال احملَبـ
كخرؽ -كأوراؽ فيها كتابة أحاديث أو كتب علم احملَبـ ،وال الطعاـ ككسر اػببز ،وال اؼبتصل باغبيوافكذنب الدابة ،وذنب البقرة أو كبوىا أو رجلها.
يقوؿ :وهبزئ الوضوء قبلو يعِب بعدما يستنجي ويغسل األثر يتوضأ بعده ،وال هبزئ قبلو ،إذا بقيت
عليو ىذه النجاسة فلو توضأ أو تيمم مل يرتفع حدثو حٌب يعيد االستنجاء ويعيد الوضوء ،واهلل أعلم.
س :حفظكم اهلل ،ظباحة الشيخ ،يقوؿ السائل :قلتم :إف أثر الغسلة األخّبة يطهر بعدىا اإلناء أو
قبسا فتكوف ىذه الغسلة متصلة بالنجاسة؟
هاىرا ،أليس اإلناء قبل ىذه الغسلة كاف ً
الثوب يكوف ً
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قبسا ،ولكن ما بقي فيو إال أثر يسّب ،جاء ىذا اؼباء فاضمحل ذلك األثر ُب
ج :صحيح أنو كاف ً
ذلك اؼباء ،فطهر اؼبكاف وحكمنا بطهارة اؼباء.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السلاؿ أتى من الشبكة ،يقوؿ :ىل ىناؾ فرؽ -يا ظباحة الشيخ -بْب
اللنب الطبيعي والصناعي الذي قد يصنع من بعض اؼبواد ُب تأثّبه على بوؿ الرضيع؟
ج :ال فرؽ فيو؛ وذلك ألف اللنب إذا شربو الطفل ٍب خرج منو ..استفرغو ،سواء كاف لبنًا صناعيا أو
هبيعيا إف كاف قد أنًب وانقلب أصفر حكمنا بنجاستو وإال فطاىر.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ -فضيلة الشيخُ :-ب قصة احتضار النيب  عندما هلب السواؾ ،ىل
يقاؿ :يُشرع السواؾ عند االحتضار ؟

ج :يُشرع السواؾ ُب األماكن الٍب جاء فيها ...أحب  أف يستعمل السواؾ عند النوـ ،وعند اليقظة

من النوـ ،وكذلك بعد الفراغ من األكل ،وكذلك عند الصالة ،وعند الطهارة ،وكذلك ؼبا دخل عليو عبد
الرضبن بن أيب بكر معو سواؾ اشتاؽ إليو فاستاؾ وىو مريض ،يعِب قرب اؼبوت؛ كل ذلك دليل على
استحبابو.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل ،وىذا السلاؿ -فضيلة الشيخ -من الشبكة ،يقوؿ :يتعارض
الدرس عندنا ُب بلدنا مع ميعاد الصالة ،فهل هبوز لنا أف نصلي صباعة ُب البيت أو يصلي أحدنا لوحده
رغبة ُب أجر ىذا العلمُ ...ب البلد الذي يسكنوف فيو يكوف ميعاد ىذا الدرس ُب وقت صالة العصر
لديهم ،يقوؿ :أفضل نذىب نصلي مع صباعة اؼبسجد أو نصلي ُب اؼبكاف اللي كنا فيو علشاف نشوؼ
الدرس ونسمعو عن هريق جهاز اغباسب اآليل ؟
ج :يفعلوف ما يقدروف عليو إذا كاف وقت الصالة أداؤىا يفوت عليهم شيئًا ىم حباجة إليو فلهم أف

يلخروا الصالة وينظروا إىل الدرس حٌب ينتهي ،ولكن األوىل تقدًن الصالة ُب وقتها إذا كاف يبكن االستغناء
عن ذلك الدرس وكبوه.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،بالنسبة للمذي ذكرًب أنو يعفى عن يسّبه ُب الثوب ،فهل
كذلك يُعفى عن غسل الذكر أـ هبب غسلو من أثره؟

ج :غسل الذكر بعد اؼبذي الزـ؛ يقوؿ  ؼبا سئل عن اؼبذي قاؿ:



يغسل ذكره وأنثييو ويتوضأ

 فال بد إذا خرج منو اؼبذي من االستنجاء.
س :أحسن اهلل إليكم  ،وسائل يقوؿ :إذا كاف اإلنساف ُب الصحراء ٍب ذىب ليقضي حاجتو ،فمٌب
يقوؿ الدعاء الذي يستحب عند دخوؿ اػبالء؟
ج :إذا قرب من اؼبكاف ،الذي يتبوؿ ُب الصحراء إذا قرب من اؼبكاف قبل أف هبلس خبطوتْب أو ثالث
يستعيذ بقولو :أعوذ باهلل من اػببث واػببائث ...إىل آخره.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ما حكم إهالة األظافر للنساء بقصد الزينة والتجمل؟ إهالة
األظافر للنساء للزينة؟
ج :ليس بزينة؛ إهالة األظافر تشويو للخلقة ال للنساء وال للرجاؿ.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ذكرًب أحسن اهلل إليكم أف الدـ إذا كاف من اهيمة األنعاـ وىو يسّب
يعفى عنو ،فهل يعفى عن يسّب الدـ اؼبسفوح ولو من اهيمة األنعاـ ؟
ج :ال شك أف التحرًن والنجاسة خاص بالدـ اؼبسفوح ،وأما الدـ الذي يتجمد ُب العروؽ فال ال يلزـ
إزالتو من اللحم ،فالدـ اؼبسفوح قبس من آدمي أو من حيواف هاىر ،ويعفى عن يسّبه ،وأما إذا كاف دـ
كلب أو سنور أو هيور قبسة كنسر أو عقاب ،فال يعفى عن اليسّب منو.
س :أحسن اهلل إليكم ،جاء -فضيلة الشيخ -ثالثة أسئلة ،يقوؿ :أرجو من ظباحتكم إعادة البيت
الذي ذكرسبوه عن الشيخ ؿبمد إبراىيم ُب تقليم األظافر؟
ج :قولو
وتقلي ػم أب ػار بل ػ خػ ػ اب 

ليمإػاه ,واليسػر بل ػ ػة أو خس
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أخذ من كل إصبع اغبرؼ األوؿ.
أحسن اهلل إليكم ،فيو كلمة أوجهها لبعض اإلخواف يبدو أهنم يوجهوف أسئلة بكثرة عن مسألة تأخّب
الدرس بالنسبة لفضيلة الشيخ فنقوؿ :اإلخوة أف الشيخ رتب وقتو على ىذا الوقت ،واتفقت مع اإلخواف
خّبا يدركوف إف شاء اهلل -تعاىل.
عليو
ً
خصوصا عند الدورة حفظو اهلل ُب ىذا فليبكر اإلخوة جزاىم اهلل ً

خّبا وصلى اهلل على نبينا ؿبمد.
حفظ اهلل الشيخ ،وجزاه ً
باب ال

ا ض ال

ء
ء

بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي رضبو اهلل تعاىل :باب الوضوء
ِ
قائما ،ومس فرج آدمي بيده،
جالسا أو ً
موجبُو :خارج من سبيل ،ورّدة ،وزواؿ عقل إال بنوـ يسّب ً
ومالقاة لبشرٌب رجل وامرأة لشهوة ،وأكل غبم جزور ،وخروج غائط أو بوؿ أو قباسة فاحشة من سائر
البدف.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو ومن وااله.
الوضوء مشتق من اإلضاءة ،تفاؤال أف أعضاء الوضوء ُب الدار اآلخرة للمخلصْب تكوف مضيئة ،وىو
ما يقوؿ بو   إف أمٍب يدعوف يوـ القيامة ُغرا ُؿبَ ّجلْب من أثر الوضوء
والتحجيل :بياض األيدي واألرجل ،فاشتق ىذا من ذلك فسمي وضوءًا.



الغرة :بياض الوجو،

وىو مسمى شرعي مل تكن العرب تعرفو قبل اإلسالـ ،فهو من األظباء الشرعية كالصالة والزكاة واغبج

واعبهاد وكبو ذلك ،فهذا الوضوء شرط للصالة والطواؼ ومس اؼبصحف ،فالصالة ال بد ؽبا من الطهارتْب:

55

شرح التسهيل للبعلي

الطهارة الكربى باالغتساؿ إذا كاف ؿبدثًا ،والطهارة الصغرى بالوضوء إذا كاف ؿبدثًا حدثًا أصغر؛ ودليل
ذلك قوؿ اهلل -تعاىل:-

            

 )ٔ(       أي :إذا قمتم وأنتم ؿبدثوف ،أو إذا قمتم من النوـ وكبوه،
أو أف الصالة ال بد ؽبا من غسل ىذه األعضاء.
فمن صلى وىو مل يغسل ىذا اغبدث فال صالة لو؛ لقوؿ النيب   ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا
أحدث حٌب يتوضأ  وىكذا ال بد أف يتوضأ ويرفع ىذا اغبدث حٌب تُقبل صالتو ،جعل اهلل ىذه الصالة

الٍب ىي عبادة بدنية جعل ؽبا ىيئة ،وجعل ؽبا شروهًا تتقدمها؛ وذلك احَب ًاما ؽبذه الصالة ،وليعرؼ قدرىا،

ولتعلم أنبيتها ومكانتها حٌب وبَبمها اؼبسلموف ،وحٌب هبتهدوا ُب اؼبواظبة عليها ،وحٌب يعلموا أهنا عبادة
بدنية ،وأهنا ؿببوبة إىل اهلل -تعاىل -وأهنا قربة للعباد ،وأهنا مكفرة للسيئات ،ورافعة للدرجات ،ففي الصالة
فوائد كثّبة ،وؽبا أنبيتها.
أيضا -الطهارة ؽبا جاء ُب فضلها أحاديث كثّبة؛ منها قولو   إذا غسل الرجل وجهو
فكذلك ً -

رباتت خطاياه الٍب نظر إليها حٌب زبرج من أهراؼ غبيتو ،وإذا غسل يديو رباتت خطاياه الٍب كسبت
يداه ،وإذا غسل رجليو رباتت خطاياه الٍب مشتها رجاله ،حٌب ىبرج نقيا من الذنوب  ويكوف عملو بعد
ذلك حسنات ،ىذا فضل من اهلل.
أيضا -أف غسل ىذه األعضاء كل يوـ طبس مرات أو كبوىا دليل على أف اإلسالـ جاء دبا
وال شك ً -

ينشط البدف؛ وذلك ألنك إذا غسلت ىذه األعضاء ربس بنشاط ،وربس بقوة ،ويذىب عنك الكسل ،إذا
قمت من النوـ ربس بكسل وتثاقل ،فإذا توضأت زاؿ بإذف اهلل ذاؾ الكسل ،وأصبحت نشيطًا هيب
النفس.
أيضا فإف غسلها يكسبها نشاهًا ،االغتساؿ يكسبك نشاهًا ،وكذلك غسل الوجو وغسل اليدين
و ً
أيضا نشاهًا؛ وألف ىذه األعضاء ىي الظاىرة؛ الوجو واليداف والرجالف ىي الظاىرة
والرجلْب يكسبك ً
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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مستورا بالثياب ،وىذه الظاىرة قد تتعرض لغبار أو تتعرض لوسخ،
البارزة فالذي غّبىا عادة أنو يكوف
ً
فجعل اهلل -تعاىل -ىذا الوضوء ليزيل عنها ما يعلق اها وما أشبو ذلك.
ٍب ىذه الطهارة ؽبا مسببات ،وتسمى موجبات الوضوء ،وتسمى نواقض الوضوء ،دبعُب :أف اإلنساف إذا
كاف على وضوء فحصل لو واحد من ىذه النواقض بطل وضوءه ،فال يصلي إال بعد أف هبدد الوضوء ىذه
ىي نواقضو أو موجباتو:
هاىرا
ولها :خروج شيء من السبيلْب ،اػبارج من السبيلْب أي :من ُ
القبُل والدبر ،ويعم ذلك ما كاف ً
قبسا ،ولكن األصل أف ما ىبرج من السبيلْب ىو البوؿ والغائط ،ونبا قبساف كما تقدـ ،فال بد من
أو ً

تطهّبنبا إذا وقع البوؿ أو ا لغائط على الثوب أو األرض وجب تطهّبه حٌب يزوؿ أثره ،ولكن قد ىبرج من
ناقضا ولو مل يبتل بو احملل ،وكذا قد ىبرج شعر من أحد السبيلْب فينتقض
الدبر دود فذلك الدود يكوف ً
بذلك الوضوء.
بوال أو غائطًا فإنو ينقض ولو
ناقضا موجبًا للطهارة ،فإف كاف ً
وقد ىبرج دـ من أحد السبيلْب فيكوف ً

قليال ،ولو كاف نقطة أو كبوىا ينتقض اها الوضوء ،وذلك لقوؿ اهلل تعاىل:
كاف ً
 

(ٔ)

     

الغائط :قد ذكرنا أنو اؼبكاف اؼبنخفض اؼبطمئن من األرض كانوا يأتوف إليو لقضاء اغباجة،

أي :للتبوؿ والتربز ،فكُب اهلل -تعاىل -عن ذلك يعِب عن اػبارج اؼبستقذر بقولو:

     

 )ٕ(  أي :جاء بعدما خرجت منو ىذه النجاسة.
منخفضا ومل هبلس فيو فإنو ال يزاؿ على وضوئو ،فال
أما لو جاء -يعِب -وصل مكانًا غائطًا يعِب
ً
يلزمو ،فاغباصل أف ما خرج من أحد السبيلْب يوجب الوضوء ،ىذا ىو الناقض األوؿ.

 - 1سورة النساء آية .43 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
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الإا ض النا ي :الردة عن اإلسالـ -أعوذ باهلل -الكفر بعد اإلسالـ ،ولو مل ىبرج من بدنو شيء
الكلمة الكفرية رببط األعماؿ؛ ولذلك قاؿ -تعاىل:-

     

(ٔ)

أليس الوضوء

عمل صاّب؟ الوضوء من األعماؿ الصاغبة فتحبطو الردة ووببطو الشرؾ ،وكذلك قاؿ -تعاىل:-
         

الطهارة ،وقاؿ اهلل -تعاىل:-



(ٕ)

 

يعِب :ومن اػبسراف بطالف

.)ٖ(         

فهذه األدلة تدؿ على أف الشرؾ وببط األعماؿ ،أف تكوف الردة بكلمات تكلم بكلمات كفر ،كسب

الدين ،وسب العبادات والتنقص باػبالق ،والتنقص للنيب 

أو السخرية بو ،فمن فعل ذلك بطلت

عبادتو ،ومن صبلة العبادة الطهارة فيلمر بتجديد الطهارة.
النال  :زواؿ العقل :إذا زاؿ عقل اإلنساف جبنوف ولو شيئا يسّبا أو إغماء وغشية حبيث أنو ال وبس
دبا ىبرج منو أو نوـ مستغرؽ فإنو يبطل وضوءه ،وذلك ألنو واغباؿ ىذه ال وبس بنفسو وال يدري ما ىبرج
ْب ِوَكاءُ الس ِو
الع ْ ُ
منو ،فقد ىبرج منو الريح وىو ال يدري ،ألنو زاؿ إحساسو؛ ولذلك جاء ُب اغبديثَ  :
فإذا نامت العْب استطلق الوكاء  السو :يعِب الدبر.
إذا نامت العيناف استطلق الوكاء ،فردبا زبرج منو ريح وىو ال يدري فينتقض وضوؤه ،فمن ناـ فليتوضأ،
يسّبا نعس وىو قاعد ،ولكنو كاف فبكنًا مقعدتو فإنو ال ينتقض؛ ألنو لو استغرؽ لسقط،
أما إذا كاف ً
نوما ً
ماسكا لنفسو ،وال يكوف نومو مستغرقًا.
جالسا فإنو يكوف ً
فما داـ ً
استثُب بعضهم إذا كاف ؿبتبيًا أو متكئًا وقالوا :إنو قد يستغرؽ إذا كاف متكئًا على أريكة ،على شيء
اتكأ عليو بظهره ورأسو ويده ،فمثل ىذا قد يستغرؽ النوـ ،ويذىب إحساسو ،وكذا إذا كاف ؿبتبيًا؛ احملتيب:

 - 1سورة الزمر آية .65 :
 - 2سورة آل عمران آية .149 :
 - 3سورة األنعام آية .88 :
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ىو الذي يقعد على مقعدتو وينصب ساقيو ويضع يديو على ركبتيو ويضع رأسو على يديو ،فإنو قد يناـ،
فمثل ىذا إذا استغرؽ فإنو يتوضأ هبدد الوضوء.
قائما إذا نعس وىو واقف ولو خفق رأسو فإنو ال ينتقض؛ ألنو عادة ال يستغرؽ ُب
وكذلك إذا كاف ً
النوـ ،وكذا إذا ناـ وىو راكع أو ساجد فالعادة أنو ال يستغرؽ فلو استغرؽ لسقط.
الإا ض الراب  :مس فرج آدمي بيده ،فرج آدمي يعم ذلك فرج الصغّب والكبّب ،والذكر واألنثى ،لكن
أكثر األحاديث وردت ُب مس اإلنساف ذكره ،ومس اؼبرأة فرجها.
أيضا -خالؼ؛ وذلك ألنو جاء ُب البعض حديث ،حديث عن بسرة بنت صفواف أف
واؼبسألة فيها ً -

النيب  قاؿ  :من مس ذكره فليتوضأ  ىذا حديث ـبرج ُب السنن واؼبسانيد وقد اشتهر روايتو عن
ىذه اؼبرأة ،ولكن استغربو بعض العلماء وقالوا :إف ىذا شيء يكوف اغبكم فيو عاما؛ فلذلك ال بد أف ينتشر
ويشتهر ،فلماذا مل يروه اػبلفاء ،ما رواه أبو بكر وعمر وعثماف وعلي ،وال رواه أنس وابن عمر وجابر
وغّبىم ،وانفردت بروايتو ىذه اؼبرأة.
ىكذا أنكره بعض العلماء ،ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية يرى أنو ليس بناقض وإمبا يكوف الوضوء منو
مستحبا.
واغبديث رواه مرواف بن اغبكم عن بسرةٍ ،ب تذاكروا نقض الوضوء دبس الذكر ومعهم عروة بن الزبّب
فقالوا :إنو ترويو بسرة ،فقاؿ مرواف :أرسلوا إليها من يتثبت فأرسل أحد شرهتو فرجع وقاؿ :إهنا ترويو وإهنا
تثبتو ،فرواه عروة عن مرواف.

والذين أنكروه قالوا :ال نقبلو إال إف كاف عروة رواه عن بسرة؛ وذلك ألف مرواف قد ال يكوف مقبوؿ
الرواية ،أي ال نقبل روايتو فكيف نقبل رواية شرهيو الذي أرسلو وال يدرى من ىو ،لكن جاء حديث آخر
عن أيب ىريرة  :إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجو فليتوضأ  فيو مقاؿ ،ولكنو يقويو حديث بسرة.
أيضا -حديث عن حفصة بنت عمر أـ اؼبلمنْب ،أف النيب  قاؿ  :أيبا رجل مس ذكره
وجاء ً -

فليتوضأ ،وأيبا امرأة مست فرجها فلتتوضأ  ىذه األحاديث الٍب وبتج اها ُب مس الذكر.
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مس
ىناؾ حديث ىبالف ذلك ،حديث عن هلق بن عدي أف النيب  - قيل لو  :أينقض ّ
أحدنا ذكره؟ فقاؿ :إمبا ىو بضعة منك  دبعُب :أنو عضو من أعضاء اإلنساف كأنفو وأذنو فكيف
ينتقض الوضوء بو ،ىكذا جاء ىذا اغبديث.
وروي أيضا إنكار النقض عن بعض الصحابة؛ فروي عن علي أنو سئل عن نقض الوضوء دبس الذكر
فقاؿ :إف كاف منك شيء قبس فاقطعو ،يعِب :أنو ليس بنجس فال ينتقض منو الوضوء ،فلما جاءت ىذه
األحاديث احتا ط العلماء وقالوا :ننظر أيها أكثر وأيها أقوى فنقدمو أو كبتاط فنعمل باألحوط؛ فلذلك
احتاهوا وقالوا :ينتقض الوضوء دبس الذكر من باب االحتياط للعبادة.
ومنهم من قاؿ :إمبا ينتقض إذا مس ذكره إلثارة الشهوة بأف عاعبو أو مسو إىل أف تثور شهوتو ولكن
عموـ األحاديث يَبجح منو أنو ناقض.
ٍب اشَبهوا لذلك شروهًا:
ا وؿ :أف يكوف اؼبس بدوف حائل ،جاء ُب حديث أيب ىريرة  :إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره
فليتوضأ



ومعُب أفضى يعِب :أدخل يده ربت إزاره أو ربت سراويلو حٌب مس ذكره ،فإذا مسو من وراء

حائل من وراء الثوب فال ينتقض؛ ألنو ال ي سمى قد مسو إمبا يكوف ذلك من وراء حائل فال يطلق عليو
اؼبس.
ال رط النا ي :أف يكوف اؼبس باليد أي بالكف اليد اليمُب أو اليسرى ببطن الكف أو بظهرىا ،فإذا
ناقضاٍ ،ب ىل
مس بالذراع أو مس بالرجل فإف ذلك ال ينقض ،وكذلك إذا مس بالظفر وكبوه فإنو ال يكوف ً
فرجا فهو أحد الفرجْب ،واألكثروف
يلحق بو غّبه أغبق بو بعضهم الدبر إذا مس دبره ،وذلك ألنو يسمى ً
ناقضا ،وإف كاف بعضهم
على أنو خاص ُب الرجل دبس ذكره ،وُب اؼبرأة دبس فرجها ،وأف الدبر ال يكوف ً

القبل.
قياسا لو على ُ
صرح بالدبر وذلك ً

ٍب اختلفوا ىل يشَبط أف يكوف الذكر متصال؟! شرط ذلك بعضهم وأنكر ذلك األكثروف؛ فمعُب ذلك

مقطوعا فهل ينتقض وضوؤه؟! ُب بعض اغبروب إذا قتل بعض القتلى يأٌب األعداء الذين
ذكرا
ً
أنو لو مس ً
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قتلوىم ويقطعوف مذاكّبىم ،وهبيء أىلهم بعد ذلك ليشيعوىم أو هبهزوىم وهبدوف ذكره قد قطع فبالضرورة
أهنم يبسونو حٌب هبعلونو ُب الكفن أو كبو ذلك ،فهذا القطع زاؿ بو حرمة ذلك الذكر ،فاألكثروف على أنو
إذا مس ذلك الذكر اؼبقطوع فإنو ال ينتقض وضوؤه ،ىذا ىو الراجح.
أيضا عورة الصغّب اؼبرأة عادة تنجي ولدىا الرضيع والصغّب الذي دوف السادسة أو كبوه فإذا
كذلك ً
تبوؿ أو تغوط فإهنا تنجيو فتغسل عورتو بيدىا فهل ينتقض وضوؤىا بذلك عموـ كالمهم أنو ينتقض؛ ألهنم
قالوا :فرج آدمي ،ىكذا قالوا :مس فرج آدمي بيده ،ولكن يَبجح أنو ال ينتقض؛ وذلك ألنو أمر ضروري.
ولذكر ُب األدلة ،وؼبا مل يشتهر دؿ
ناقضا الشتهر ُ
اؼبرأة مضطرة إىل تطهّب أوالدىا وتنجيتهم ،ولو كاف ً
ّ
على أف األصل عدـ االنتقاض وإف عمو عموـ كالمهم فرج آدمي؛ وألف فرج الصغّب ليس لو حرمة ،يعِب:
ال ينكر عليو إذا مشى عاريا ابن طبس أو أربع أو بدا فرجو وكذلك أيضا مسو ال وبصل منو شهوة ال يثّب
شهوة ،يَبجح أف اؼبرأة اهذه اغباؿ ال يلزمها أف تتوضأ من ىذا ،أي :من ىذا اؼبس.
الإا ض ال ا

 :مالقاة لبشرٌب رجل وامرأة بشهوة :البشرة ىي اعبلد ،فإذا تالقى بشرة رجل وامرأة

حصلت الشهوة انتقض وضوؤنبا ،أو انتقض وضوء الذي مس بشهوة ،وأكثرىم على أف الذي ينتقض ىو
اعا أو
الالمس ،فإذا مد يده المرأة زوجتو أو أجنبية ومست يده شيئًا من بشرهتا مست يدىا أو مست ذر ً
صدرا بدوف حائل وثارت الشهوة بطل الوضوء .وىل يبطل وضوء
مست ً
عضدا أو مست ً
وجها أو مست ً

اؼبرأة ؟

األكثروف على أنو ال يبطل ،ولو وجدت شهوة ألهنا ليست المسة وإمبا ىي ملموسة وأما إذا كاف
معا.
اعبميع يعِب متعامدين يعِب :تقبيل لشهوة منهما أو كذلك مباشرة لشهوة منهما ،فإنو ينتقض وضوؤنبا ً
وذىبت الشافعية إىل أنو ينتقض ولو مل يكن بشهوة؛ ىناؾ قراءة ُب آية النساء وىي قولو تعاىل:

  

(ٔ)

 

قرأىا بعضهم أو ؼبستم واللمس يعم صبيع اؼبالمسة ،فعلى ىذه الرواية أخذ الشافعية

فقالوا :ينتقض بأدىن ؼبس فذكر النووي -رضبو اهلل -وىو شافعي اؼبذىب ُب رسالة اإليضاح ُب مناسك
 - 1سورة النساء آية .43 :
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اغبج :أف اإلنساف إذا كاف يطوؼ فعليو أف يبتعد عن مزاضبة النساء ،وإذا خشي أنو يبسهن فعليو أف يلبس
أحدا من النساء؛ ألنو إذا مسهن ُب الزحاـ بطل
على يديو جوارب وعلى رجليو شرابًا ،يعِب حٌب ال يبس ً

متعمدا وكاف ذلك لشهوة ،وال يلزمو أف يلبس
وضوؤه ،ولكن على أف األقرب أنو ال يبطل إال إذا كاف
ً
اعبوارب ،وال أف يلبس القفازات؛ ألف ُب ذلك مشقة على اعبميع.

شديدا ،فيكثر أف الرجاؿ يكونوف بْب النساء ،والنساء
اؼبطاؼ عادة ُب أياـ اؼبواسم يكوف الزحاـ فيو ً

بْب الرجاؿ فيصعب التحفظ ،فاغباصل أف النقض إمبا يكوف إذا تالقت البشرتاف يعِب :اعبلد بدوف حائل،
وكاف ذلك لشهوة ،فمن مل يكن لشهوة منهما فال ينتقض وإذا جاءت الشهوة من الرجل واؼبرأة فعليمها
ذبديد الوضوء.
الإا ض السا س :أكل غبم اإلبل ...أكل غبم اعبزور ،يقولوف :إف النقض ىبتص بأكل اللحم دوف
بقية األجزاء ،واللحم مثل غبم الفخذين والعضدين والظهر والرقبة وكبو ذلك ،بأف ىذا ىو اللحم األضبر
فعلى ىذا ال ينتقض بغّب اللحم ،فلو أكل من الكبد أو من الطحاؿ أو من الرئة أو من القلب أو من
غبما.
الكبد أو من الكرش أو من اللساف فهذا ال ينتقض؛ وذلك ألنو ال يسمى ً

والقوؿ الثاين :العموـ أنو ينتقض بو كلو ألنو جزء من أجزاء ذلك الذي ينقض غبمو ويصدؽ على

اعبميع أنو غبم؛ وألف اهلل إمبا حرـ غبم اػبنزير ُب قولو:



 )ٔ(   مع أف شحمو وكبده وهحالو

وكرشو وأمعاءه وكبوىا كلها قبسة ،وكلها ؿبرمة.
والنص ما جاء إال ُب غبم فكذلك غبم اإلبل يدخل فيو الكبد والكلية وكبوىا ،ىذا ىو قوؿ اإلماـ
أضبد ،وذىب الشافعية إىل أنو ال ينقض ،واألحاديث حجة عليهم ،منها حديث جابر بن ظبرة ُب صحيح


قيل :يا رسوؿ اهلل ،أنتوضأ من غبوـ الغنم؟ قاؿ :نعم إف شئت .قالوا :أنتوضأ من غبوـ اإلبل؟

مسلم

قاؿ :نعم.

يعِب ال بد من التوضل ،فجزـ بأف غبم اإلبل ،بأف غبم اإلبل يتوضأ منو ،وأما غبم الغنم



 - 1سورة المائدة آية .3 :
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فقاؿ :إف شئت .فدلنا ذلك على أنو ال يلزـ أف يتوضأ منو ،يعِب من غبم الغنم ،وإمبا إف شئت ،وأما غبم
اإلبل فنعم يتوضأ منو.
أنكر ذلك الشافعية وكأنو ما ثبت عندىم اغبديث ،ما ثبت عند الشافعي وؼبا جاءت ىذه األحاديث

تكلف علماؤىم وقالوا :إهنا منسوخة بالرخصة ُب ترؾ الوضوء فبا مست النار .كاف النيب 

يأمرىم أف

يتوضئوا فبا مست النارٍ ،ب رخص بعد ذلك بَبؾ الوضوء منو ،كانوا يتوضئوف من أكل اػببز ومن أكل
الرز ،ومن أكل اللحم عموما ،غبم الغنم وغبم الطّب وغبم األرنب وكبوه؛ ألنو مطبوخ أو مشوي مستو النار،
ومن شرب اؼبرؽ وكذا من شرب اؼبطبوخات على النار.
كانوا يتوضئوف من ذلك كلو ،ولكن تبْب أف ىذا ليس بفرض ،الوضوء فبا مست النار ،وإمبا ىو على
االستحبابٍ ،ب رخص ُب ترؾ ذلك ،ثبت أنو  أكل من كتف شاة ٍب قاـ ومل يتوضأ وصلى ،فدؿ ذلك
على أنو ال يلزـ دائما الوضوء فبا مست النار.
وؼبا ذُكَِر لإلماـ أضبد أف الشافعية -تالميذ الشافعي -يقولوف :إف غبم اإلبل إمبا كاف ينقض الوضوء؛
ألنو مستو النار .فتعجب اإلماـ أضبد وقاؿ :اغبديث فيو غبم اإلبل وغبم الغنم ،أمر بأحدنبا أف يتوضأ منو،
وىو غبم اإلبل دوف غبم الغنم ،وكالنبا مستو النار ،فلو كانت العلة أنو قد مستو النار ؼبا فرؽ بينهما.
ٍب قاؿ اإلماـ أضبد :أنا أقوؿ يتوضأ من غبم اإلبل ولو أكلو نيئا أي المتثاؿ األمر ،أف األمر واضح
فاألمر بوضوء من أكل من غبم اإلبل ومل يقل ألنو مستو النار ،فلو أكلو نيئا غّب مطبوخ وال مشوي صدؽ
عليو أنو أكل من غبم اإلبل فعليو أف يتوضأ.
بعد ذلك نقوؿ :ما اغبكمة ُب األمر بالوضوء من غبم اإلبل دوف غّبه من اؼبأكوالت؟
أوال :قاؿ بعضهم :ؼبا فيو من قوة التغذية ،فإف تغذيتو أقوى من تغذية غّبه ،فهو ينبت اللحم ويسبب
قوة وذلك لقوة اإلبل ،وىو يسبب قوة تغذية ،وىذه القوة قد تكسب اإلنساف قوة شهوة وقوة غلبة وقوة
اندفاع إىل الشهوات وكبوىا ،فيناسب أف يتوضأ من بعده؛ ألف الوضوء ىبفف تلك القوة.
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وقاؿ بعضهم :ألف اإلبل جاء ُب األثر أف على ذروة كل بعّب شيطاف ،وإذا كاف كذلك ،وكانت
الشياهْب تكوف مع ىذه اإلبل ،والشيطاف خلق من النار ،والنار تطفئ باؼباء ،فأمر من أكلو بأف يتوضأ
حٌب يزيل أثر الشيطاف.

جاء ُب حديث آخر  سئل النيب 
تعاىل أف اعبن خلقت من النار لقولو تعاىل:
 )ٕ(       أو



عن اإلبل .فقاؿ :إهنا جن خلقت من جن.

         


(ٔ)

ذكر اهلل
 

 )ٖ(     والنار تنطفئ باؼباء ،وأمر من أكل منها

أف يتوضأ ،وىناؾ تعليالت أخرى قد ال يكوف عليها دليل.
ذكر بعد ذلك من النواقض خروج غائط وبوؿ أو قباسة فاحشة من سائر البدف ،يعِب من النواقض ما
ىبرج من البدف إذا كاف فاحشا ،إف كاف بوال أو غائطا فإنو قليلو وكثّبه ينقض الوضوء ،وأما إف كاف غّبنبا
فال ينقض إال إذا كاف كثّبا ،يعِب فاحش ا ،فلو هعن ُب أسفل بطنو وصار البوؿ ىبرج من تلك الطعنة فإنو
ينقض ،ينقض الوضوء؛ ألنو خروج بوؿ ،وكذا لو هعن ُب ظهره وصار الغائط ىبرج من تلك الطعنة من
ظهره ولو بدوف اختياره فإف قليل الغائط وكثّبه ينقض ولو مل يكن من اؼبخرجْب القبل والدبر ،فاػبارج من
بوؿ أو غائط غّب اؼبخرجْب ناقض للوضوء ،وأما غّبنبا فال ينقض إال إذا كاف كثّبا.
فمن ذلك القيء ،الذي ىو التطريش أو االستفراغ إذا كاف فاحشا ملء الفم مرتْب أو كبو ذلك ،وكاف

فاحشا ،يعِب منتنا خائسا فإنو ينقض .جاء ُب اغبديث  أف النيب 
صببت لو وضوءه.

قاء فتوضأ ،يقوؿ ثوباف :أنا



كذلك الدـ ،إذا رعف اإلنساف وخرج منو دـ كثّب بطل وضوءه فعليو أف هبدد ،وكذلك لو كاف فيو
قروح سيالة ،فيو قرح أو َج ْرح أو ُج ِرح بإصبع أو كبو ذلك وخرج منو دـ بطل وضوؤه ،فعليو أف هبدد.
 - 1سورة الحجر آية .27 :
 - 2سورة الرحمن آية .15 :
 - 3سورة الحجر آية .27 :
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وكذا القيح والصديد يعِب بقية ما ىبرج من البدف إذا كاف قبسا ال ينقض إال إذا كاف كثّبا ،أما إذا كاف
يسّبا فإنو ال ينقض فلو خرج من أنفو أو من أسنانو دـ يسّب كنقطتْب أو طبس نقط متفرقة عفي عن
ذلك.
وأما صالة عمر  وجرحو يثعب دما فإف ىذا من اغبدث الدائم ،فإنو ؼبا ذُكَر بالصالة قاؿ نعم ،ال

حظ ُب اإلسالـ ؼبن ترؾ الصالةٍ ،ب صلى وجرحو يثعب؛ وذلك ألنو ال يقدر على إيقافو ،لو قاؿ ال أصلي
حٌب يتوقف الستمر ىبرج حٌب مات؛ ألف جرحو استمر ىبرج منو دـ ؼبدة ثالثة أياـ ،وال يبكن أف يَبؾ
الصالة ،فلذلك صلى وجرحو يثعب دما.
وقصة الصحايب الذي رمي وىو يصلي كذلك ،ؼبا رماه ذلك اإلعرايب فنزؼ الدـ واستمر ُب الصالة،
عذره أنو ال يقدر على إيقاؼ الدـ ،فيلحق باغبدث الدائم.
ىذه نواقض الوضوء ،عدىا شبانية :األوؿ اػبارج من السبيل ،والثاين الردة ،والثالث زواؿ العقل ،والرابع
مس الفرج ،واػبامس مس اؼبرأة ،والسادس أكل غبم اإلبل ،والسابع اػبارج من البدف كالدـ والقيء وكبو
ذلك ،وبقي ثامن مل يذكره وىو تغسيل اؼبيت ،الرواية اؼبشهورة أنو ينقض وإف كاف ُب اؼبسألة خالؼ ،وقاؿ
بعض الصحابة أقل ما فيو الوضوء ،واؼبستحب أف يغتسل يعِب يفضل أف يغتسل ،جاء فيو حديث  من
غسل ميتا فليغتسل ،ومن ضبلو فليتوضأ  واؼبراد حبملو احتضانو ليس اؼبراد حبمل اػبشبة الٍب ىي النعش،
فمن ضبل يعِب احتضن على ميت عليو أف يتوضأ ولعل ذلك لالستحباب ،ىذه نواقض الوضوء.
روض ال

ء

ضو :النية ،وغسل الوجو بفمو وأنفو ،ويديو باؼبرفقْب ،ومسح كل رأسو بأذنيو ،وغسل رجليو بكعبيو،
وفر ُ
ْ

وترتيبو كما ذكر اهلل تعاىل ،واؼبواالة.

أ ا رو ه مإها الإية.


إمبا األعماؿ بالنيات



إذا أراد أف يتوضأ فال بد أف ينوي ،ماذا ينوي؟ ينوي رفع اغبدث،

ويكوف ؿبل النية القلب ،يعِب ينوي بقلبو أنِب أتوضأ حٌب يرتفع عِب ىذا اغبدث الذي يبنعِب من العبادة،
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أو ينوي استباحة الصالة ،كأنو يقوؿ بقلبو أريد أف أصلي ،والصالة ال بد ؽبا من ههارة ،فنيٍب اهذه الطهارة
استباحة الصالة أو كذلك استباحة مس اؼبصحف أو الطواؼ ،فإف ىذه كلها ال تستباح إال بالطهارة ،فإذا
نواىا ارتفع حدثو.
وكذلك إذا نوى بغسل أعضائو رفع اغبدث فإنو إذا ارتفع ال يعود ،كأنو يقوؿ :إنِب أحب أف أكوف
دائما على ههارة وقد انتقض مِب الوضوء اهذا اػبارج ،بريح أو غائط وكبوه ،فمن اؼبستحسن أف أتطهر
حٌب إذا جاء الوقت وإذا أنا على ههر أو احتجت لقراءة ُب مصحف يرتفع اغبدث اهذه النية.

ال رض النا ي :غسل ال ه.
ال بد من غسل الوجو كلو؛ لقولو تعاىل:



 )ٔ(   الوجو ما ربصل بو اؼبواجهة ،أي

اؼبقابلة ،ظبي بذلك ألنو ربصل بو اؼبقابلة بْب االثنْب كل منهما يواجو اآلخر إذا تقابال ،والوجو عادة من
الرجل مكشوؼ ،يعِب غّب مستور؛ وذلك ألنو حباجة لكشفو ألجل النفس وألجل النظر وألجل الشم
وألجل السمع ،فعادة أنو مكشوؼ ،وقد وبتاج إىل سَبه بعمامة أو كبوىا عندما يكوف ىناؾ سبب ،أو
بلثاـ ،ولكن األصل أنو مكشوؼ.
حد الوجو من منابت الشعر ،الشعر اؼبعتاد ،أي شعر الرأس اؼبعتاد إىل ما اكبدر من اللحيْب والذقن،
اللحياف :العظماف اللذاف فيهما األسناف السفلى ،والذقن :أسفل الوجو ،ؾبمع اللحيْب ؾبتمعهما ُب أسفل
الوجو ىو ذقن وإف مل يكن فيو شعر ،فأسفل الوجو ىو الذقن ،وليس الذقن ىو اللحية ،اللحية اسم
للشعر ،وأما الذقن فهو اسم ألسفل الوجو ،فاؼبرأة ؽبا ذقن ،والطفل لو ذقن ،يعِب أسفل الوجو ،ىذا حده
هوال ،من منابت شعر الرأس اؼبعتاد إىل الذقن ،بعض الناس قد ينحسر شعره ويسمى الصلع ،فيكوف ربع
الرأس أو كبوه ال شعر فيو ،فهل يلزمو غسلو؟ ال يلزمو ،بل يغسل من منتهى اعببهة.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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بعض الناس أيضا قد يكوف فيو نزعتاف ،نزعة من اعبانب ىذا ونزعة ليس فيها شعر ،وبعض الناس
أيضا قد يتدىل شعره من اعبانبْب ،فعلى ىذا ما تدىل من الشعر على اعببهة فإنو يغسل ،وما اكبسر الشعر
من اعبانبْب فال يغسل ،ولكن يبسح تبع الوجو.

اؼبضمضة واالستنشاؽ ،عندنا عند أضبد تابعاف للوجو ال بد منهما ،قاؿ النيب 
فمضمض  وقاؿ  :وبالغ ُب االستنشاؽ إال أف تكوف صائما  فهذا تعليم منو  فهو دليل على


إذا توضأت

أنو ال بد من اؼبضمضة واالستنشاؽ ،وألهنما أوىل بتنظيفهما؛ فإف اؼبنخرين يتحادر منهما من الرأس اؼبخاط
وكبوه ،فاحتيط ُب تنظيفهما .والفم أيضا ؿبل األكل ،قد يبقى فيو شيء من األكل ،وؿبل الريق ،قد يكوف
الريق فيو متغّبا ؼبا ىبرج من النفس ،فكاف من اآلكدية أف يتمضمض ويستنشق.
عند الشافعية ال يلزـ ،اؼبضمضة واالستنشاؽ ال يلزماف وإمبا نبا سنة غّب واجبة ،ويقولوف :إف اؼبنخرين
ليسا بارزين ،وإف الفم تسده الشفتاف ،وإذا كاف كذلك فال يلزـ إال ما ىو بارز ،أي ربصل بو اؼبواجهة،
واعبواب الذين وصفوا وضوء النيب  ما ذكر أحد منهم أنو ترؾ اؼبضمضة واالستنشاؽ ،فدؿ ذلك على
أهنما تابعاف للوجو ،وىناؾ مناقشات كثّبة بْب ىلالء وىلالء.
النال

ت ال روض غسل اليفيت:

اليد اسم للكف والذراع والعضد إىل الكتف ،ىذه اسم اليد ،ولكن اهلل تعاىل حدد غسل اليد باؼبرافق،
اؼبرفق ىو اؼبفصل الذي بْب الذراع والعضد ،ظبي بذلك ألنو يرتفق بو ،يعِب يتكئ عليو ارتفق يعِب اتكئ
عليو ،اؼبرفق مغسوؿ ،فقولو تعاىل:



  )ٔ(    أي مع اؼبرافق ،فتكوف إىل دبعُب

مصرؼ  أف النيب  أدار اؼباء على مرفقيو  معُب ذلك أنو ؼبا وصل
مع ،وجاء ُب حديث هلحة بن ّ
إىل غسل يده وصل إىل اؼبرفق أدار اؼباء عليها ،يعِب بيده ،فغسل اؼبرفق من أسفلو ومن أعاله بيديو ،فدؿ

ذلك على أف اؼبرفقْب داخالف ُب الغسل.

 - 1سورة المائدة آية .6 :
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إذا غسل وجهو بدأ بغسل يده ،فيبدأ بغسل األصابع ٍب الكف ٍب الذراع ،بعض الناس إذا غسل وجهو
غسل الذراع وترؾ غ سل الكف ،ويقوؿ إين قد غسلتها قبل الوجو ،وىذا ال هبزئ؛ وذلك ألف غسلها قبل
الوجو سنة من باب تنظيفها حٌب يغَبؼ اها اؼباء ،وأما بعد الوجو فإنو فرض ،فال بد أف يبدأ بغسل يديو
األصابع والكف والذراع واؼبرفق ،وىكذا اليد اليسرى.
كمل الراب سح الرأس ب يه:
مسح ال رأس كلو ومعو األذناف ،اؼبسح :إمرار اليد على اؼبمسوح ،فيبل يديو ٍب يبرنبا على الرأس ،ففي
حديث عبد اهلل بن زيد يقوؿ  :بدأ دبقدـ رأسو ٍب ذىب اهما إىل قفاه ٍب ردنبا إىل اؼبكاف الذي بدأ منو
 وال يعد ىذا مسحتاف؛ وذلك ألف البلل واحد ،بل يديو مرة واحدة فمسح اهما رأسو ،فهو مثل ما لو
غسل ذراعو يعِب نزؿ بالغسل ٍب رفع يده فتسمى غسلة واحدة ،فهذه مسحة واحدة ،يقوؿ ىاىنا ومسح
كل رأسو ،كلمة كل دبعُب صبيع ،أي صبيع رأسو ،ال بد أف يعمو؛ وذلك ألف اهلل تعاىل قاؿ

 

 )ٔ(  والرأس اسم ألعلى اعبسد الذي ىو منابت الشعر.
ذىب الشافعية إىل أنو هبزئ البعض وقالوا

   

(ٕ)

للتبعيض ،أي امسحوا بعض

رءوسكم ،حٌب قالوا ولو بعض شعره ،ىكذا اشتهر ُب كتبهم ،وىذا خطأ ،اللغويوف يقولوف :ال تأٌب الباء
للتبعيض ،إمبا ىي ىاىنا لإللصاؽ .ألصقوا اؼبسح برءوسكم ،ومثلها أيضا ُب التيمم،

  

.)ٖ(    
اتفق الشافعيوف وغّبىم على أف الباء ىاىنا لإللصاؽ ،ألصقوا اؼبسح برءوسكم وأيديكم ،فالصحيح أف
الباء لإللصاؽ ،ليست للتبعيض ،وإذا كانت لإللصاؽ فإنو يعم ،أي امسحوا رءوسكم كلها ،وكما دلت
عليو األحاديث.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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وذىبت اغبنفية إىل أنو يكفي مسح ربع الرأس وقالوا :إف ُب حديث اؼبغّبة  أف النيب  مسح على
ناصيتو




قالوا الناصية ىي مقدـ الشعر ،الشعر الذي ينبت ُب مقدـ الوجو يسمى ناصية ُب قولو تعاىل:

 )ٔ(         ولكن حديث اؼبغّبة ليس فيو االقتصار على مسح الناصية؛ ألنو

يقوؿ ومسح بناصيتو وعلى العمامة واػبفْب ،فهو مسح الرأس األعلى الظاىر الذي ىو الناصيةٍ ،ب كمل
اؼبسح على العمامة؛ ألهنا كانت مشدودة ،وبذلك استدلوا على أنو هبوز اؼبسح على العمائم .فاغباصل أف
القوؿ الصحيح تعميم الرأس ،ال هبوز االكتفاء ببعضو.
ومنو األذناف ،جاءت أحاديث فيها األذناف من الرأس ،فيمسح رأسوٍ ،ب يبسح أذنيو؛ ألهنما تابعاف
للرأس ،كيفية مسح األذنْب أف يدخل السبابتْب ُب صماخي األذنْب ،ويبسح باإلاهامْب ظاىر األذنْب،
وبذلك يتم اؼبسح.
ىذه أربعة :النية ،وغسل الوجو ،واليدين ،ومسح الرأس.
ال ا

 :غسل الر ليت.

ىذه أيضا من أعضاء الوضوء ،ىذا ىو قوؿ أىل السنة أف الر ْجلْب مغسولتاف ،والغسل ىو أف يغمرنبا
باؼباء وُيبِر يده عليهما حٌب يتأكد من ابتالؽبما باؼباءٍ ،ب خالف ُب ذلك الرافضة ،ال يروف الغسل ويبسحوف
الرجلْب مسحا ،ويستدلوف بقراءة اػبفض اآلية

    

(ٕ)

وفيها قراءة

(وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم) وضبل العلماء اػبفض ُب ىذه اآلية الكريبة على أهنا ـبفوضة باجملاورة ،وقالوا
إف القراءة األخرى تبينها " ،وأرجلَكم " وقاؿ بعضهم إف اؼبسح ُب اآلية وأرجلِكم إذا كاف فيها اػبف ،إذا
كاف فيها خفاف فإهنما يبسحاف.

وبكل حاؿ فإف الغسل ىو الذي وردت بو اآلية ووردت بو السنة ومل ينكر أنو 

وال أحد من

الصحابة كانوا يبسحوف القدمْب ،واستدؿ على ذلك أيضا بوجوب اؼببالغة ،جاءت أحاديث كثّبة بلفظ
 - 1سورة هود آية .56 :
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 ويل لألعقاب من النار  العقب :ىو ملخر القدـ ،عقباف يعِب اؼبنخفضاف اللذين جبانب العصبة
الٍب ىي عصبة العرؽ ،فلما كاف منخفضا كاف عادة إذا ُغ ِسل ينبو عنو اؼباء ،فيبقى بياضو ،فلذلك أكد
عليهم تعهد العقبْب ،فدؿ ذلك على أهنما مغسوالف ،وأف مسحهما ال هبزئ.
السا س :ترتي ا ع اء كما كر اهلل.
الَبتيب أف يبدأ بالوجو؛ ألف اهلل بدأ بو قبل اليدينٍ ،ب يبدأ باليدين؛ ألف اهلل بدأ اهما قبل الرأسٍ ،ب
يبدأ بالرأس؛ ألف اهلل بدأ بو قبل الرجلْبٍ ،ب ىبتم بالرجلْب على ترتيب ما ذكر .جاء ُب اغبديث  ابدءوا
دبا بدأ اهلل بو .
الساب  :الم االة.
اؼبواالة معناىا أف يغسل كل عضو عقب الثاين ،وال هبوز التفريق ،فإذا فرغ من غسل الوجو بدأ بغسل
اليدين ،وال يلخر ذلك ،وإذا فرغ من مسح اليدين مسح الرأس ،فإذا انتهى من مسح الرأس بدأ ُب غسل
الرجلْب ،فلو مثال أنو غسل وجهو ويديو ٍب ترؾ الباقي ،وبعد عشر دقائق أو نصف ساعة بعدما يبست
أعضائو غسل رجليو ،نقوؿ أعد الوضوء؛ ألنك تركت اؼبوالة.
من األدلة على اؼبواالة أف الوضوء شيء واحد ،فليس لو أف يفرقو؛ فإف تفريقو يبطلو كما أف الصالة
أربع ركعات ليس لو أف يصلي ركعتْب ٍب يقطعٍ ،ب ركعتْب ٍب يقطع ،فكذلك ليس لو أف يغسل وجهو ٍب
يقطعٍ ،ب يغسل يديو ٍب يقطع ،ال بد أف تكوف ىذه الغسالت متوالية ،بعضها يلي بعضا.

الدليل على ذلك قصة الذي ترؾ ؼبعة ُب ظهر قدمو قدر الدرىم ،فقاؿ لو 



ارجع فأحسن

وضوءؾ  أمره بأف يعيد الوضوء؛ ذلك ألنو قد نشفت أعضائو.
فهذه ف روض الوضوء سبعة ،جعل منها النية ،وبعض العلماء هبعلوف النية مع الشروط ،وهبعلوف للوضوء
عشرة شروط :اإلسالـ ،والعقل ،والتمييز ،والنية ،واستصحاب حكمها؛ ألف ال ينوي قطعها حٌب تتم
الطهارة ،وانقطاع موجب ،واستنجاء أو استجمار قبلو ،وههورية ماء وإباحتو ،وإزالة ما يبنع وصولو إىل
البشرة ،ودخوؿ وقت على من حدثو دائم لفرضو.
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ذبدوف ىذه الشروط مطبوعة مع ثالثة األصوؿ ُب النسخ الٍب فيها ثالثة األصوؿ أدلتها وشروط الصالة
وأركاهنا وواجباهتا ،وذَكر أيضا ىناؾ شرحها.
إت ال

ء

وسنَػنُو :التسمية ،وغسل كفيو قبلو ثالثًا ،والبداءة باؼبضمضة واالستنشاؽ ،واؼببالغة فيهما لغّب الصائم،
ُ

مشّبا
وزبليل أصابعو وشعر كثيف بوجهو ،وتقدًن ميامنو ،وتثنيتو وتثليثو ،ورفع بصره إذا فرغ كبو السماء ً
قائال ما ورد.
ً
إت ال

ء يعإي ستـباته:

أوال التسمية :بأف يقوؿ بسم اهلل قبل أف يبدأ ،ىكذا اختار أهنا سنة ،والقوؿ الثاين أهنا واجب ،جاء
اغبديث  ال وضوء ؼبن ال يذكر اسم اهلل  وىذا اغبديث أفراده فيها مقاؿ ولكن هرقو يقوي بعضها
بعضا ،فلذلك عمل بو األئمة وجعلوا التسمية واجبا وأسقطوىا عن الناسي واعباىل ،وجعلها بعضهم سنة
كما ُب ىذا الكتاب.
النا ي :غسل ك يه بل ل

ثالثا :قبل الوضوء يبدأ بغسل كفيو؛ ألهنما اآللة الٍب يغَبؼ اهما

فينظفهما ،يغسلهما ثالثا قبل أف يبدأ.
النال  :والبفاءة بالم م ة واال تإ اؽ :اؼبضمضة واالستنشاؽ قد عرفنا أهنما واجباف ،ولكن ىل
هبوز تأخّبنبا بعد الوجو؟ هبوز ذلك ،ولكن األفضل أف يقدـ اؼبضمضة واالستنشاؽ على الوجو ،فلو غسل
الوجو ٍب مضمض واستنشق أجزأ ذلك.
الراب  :المبال ة

يهما جاء ُب اغبديث عن لقيط  قاؿ 

وبالغ ُب االستنشاؽ ،إال أف تكوف صائما



أسبغ الوضوء ،وخلل بْب األصابع،

إذا كاف صائما فإنو يستنشق اؼباء ولكن ال هبتذبو بقوة

ـبافة أف هبتذبو فيصل إ ىل جوفو ،فدؿ على أنو يبالغ فيهما إذا مل يكن صائما بأف يدلك فمو بقوة
ويستنشق اؼباء بقوة ،أي ُب منخريو ،ىذه صفة اؼببالغة.
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ت ليل ا صاب

ت إت ال

ء :إدخاؿ بعضها ُب بعض ،وزبليل أصابع القدمْب آكد؛ ألهنا قد

تكوف متالصقة فيدخل بْب كل إصبعْب إصبع من أصابع يديو.
كمل ت ليل ال عر إ ا كاف كني ا ي ال ه ,أما إذا كاف شعر اللحية خفيفا يعِب ال يسَب البشرة
فإنو يلزـ دلكو ،ويلزـ غسلو ،أما إذا كاف كثيفا حبيث أنو يسَب البشرة فإنو ال هبب إال غسل ظاىره وأما
باهنو فإنو يسن ،فيخللو ،بأف يدخل أصابعو بْب الشعر ،أصبع واحدة أو األصابع كلها حٌب يغسل باهن
الشعر كما غسل ظاىره.
ت السإت تقفيم اليمإش علش اليسر  :أف يغسل اليد اليمُب قبل اليسرى ،والرجل اليمُب قبل
اليسرى ،فلو عكس وغسل اليسرى قبل اليمُب ارتفع اغبدث ،وذلك أف اهلل جعلهما معا

  

(ٔ)

مل يقل أيبانكم ٍب مشائلكم ،فإذا غسل اليسرى قبل اليمُب يرتفع ،ولكن ترؾ سنة.
كمل تنإيته ,تثنية كل عضو إذا غسل الوجو مرة أجزأ مرتْب أفضل ،ثالث مرات أفضل من اؼبرتْب،
وكذلك اليد ،يرتفع اغبدث بغسلة واحدة ،والثنتاف أفضل ،والثالث أفضل ،وما زاد عن الثالث ال هبوز.
إ ا رغ ت ال

ء ر بصره إلش السماء كأنو ينظر إىل ربو ٍب قاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده

ال شريك لو وأشهد أف ؿبمدا عبده ورسولو ،اللهم اجعلِب من التوابْب واجعلِب من اؼبتطهرين .ىكذا جاء
ُب اغبديث أخذا من قوؿ اهلل تعاىل:



.)ٕ(        

وجاء ُب حديث  أف العبد إذا تطهر ٍب شهد ىذه الشهادة هبع عليها بطابع فلن ىبتم ذلك الطابع
إال ُب يوـ القيامة  ولو دعا بغّب ذلك فال بأس ،وأما الدعاء أثناء الغسل فلم يرد ،ويستعملو بعضهم إذا
غسل وجهو قاؿ :اللهم بيض وجهي يوـ تبيض وجوه وتسود وجوه ،وإذا غسل يده اليمُب قاؿ اللهم اعطِب
كتايب بيميِب وال تعطنيو بشمايل ،وإذا مسح رأسو قاؿ اللهم أظلِب ربت ظل عرشك ،وإذا غسل رجليو قاؿ
اللهم ثبت قدمي على الصراط ،ذكر ذلك النووي ُب كتابو األذكار ،ولكن ما ورد فيو حديث صحيح.
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الباب الذي بعده باب مسح اػبفْب.

باب المسح علش ال يت
هبزئ ُب الوضوء مسح أكثر أعلى اػبفْب وما ُب معنانبا من ثابت بنفسو ساتر ؿبل الفرض يبكن
يوما وليلة ،وؼبسافر قصر ثالثة من اغبدث إىل مثلو ،وكذا
متابعة اؼبشي عليو إذ لبس بعد ههر تاـ ،للمقيم ً

على العمامة احملنكة وذات الذؤابة إذا سَبت ا لرأس ال ما جرت العادة بكشفو ،ولو مسح مقيم ٍب سافر أو

عكس فكاغباضر.
اػبفاف نبا اؼبعموالف من اعبلود ،من جلود اإلبل أو من جلود البقر ،مفصل على قدر القدمْب ،يعِب
بقدر ما يسَب القدمْب ويكوف ؽبا ما يطأ عليو ،وؽبا أيضا ما يسَب ظاىر القدـ ٍب تشد على الساؽ وتسمى
ا لزربوؿ وتسمى اػبف وتصنع ألجل التدفئة ،ألجل أف تدفأ قدماه ُب شدة الربد والثلج وكبو ذلك ،وتكوف
ضرورية لكثّب من الناس لشدة الربد ،فجاءت الرخصة باؼبسح عليهما توسعة من اهلل تعاىل ورفقا بعباده.
ثبت ذلك ُب أحاديث كثّبة ،واستدؿ على ذلك من القرآف بقراءة اػبفض ُب قولو تعاىل (فامسحوا
برءوسكم وأرجلِكم) قالوا مبسح األرجل إذا كانت داخل اػبفْب ،قاؿ بذلك أىل السنة ،روى ذلك صباعة
من الصحابة ،ثبت عن اغبسن البصري قاؿ :حدثِب سبعوف من أىل بدر أف النيب  كاف يبسح على
ترو أحاديثهم بالتفصيل ،ولكن رويت عن
خفيو ،وىلالء السبعوف ما رويت أحاديثهم ،أدركهم الصحابة ومل َ
عدد كثّب ،فذكرىا صاحب (نصب الراية) الزيلعي عن ستة وطبسْب صحابيا.

وقاؿ اإلماـ أضبد -رضبو اهلل :-ليس ُب نفسي من اؼبسح شيء ،فيو أربعوف حديثا عن النيب  يعِب
الٍب بلغتو أربعوف حديثا عن أربعْب صحابيا ،خالف ُب ذلك الرافضة ،وخالف ُب ذلك اػبوارج ،اػبوارج
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يقولوف إف ىذا شيء زائد عن القرآف ،ويقولوف إف اؼبسح إذا كاف ثابتا فإنو منسوخ ،ويقولوف نسختو آية
اؼبائدة ٓ



 )ٔ(  ولكن العمل على أنو رخصة وأنو باقي.

وؼبا خالف فيها الرافضة جاء بو العلماء ُب كتب العقيدة فذكره الطحاوي ُب عقيدتو والرباهاين ُب شرح
السنة وغّبىم ،وذلك ليخالفوا بذلك الرافضة واؼببتدعة ،وجعلوه أفضل من الغسل إذا كاف يقصد بذلك
العمل بالسنة ،فإذا لبست اػبفْب وأنت ؿبتاج إليهما للتدفئة ففي ىذه اغباؿ إذا أردت الوضوء فإف األفضل
لك اؼبسح ،ولو كاف خلعهما وغسل القدمْب سهل عليك ،ولكن امسحهما حٌب ربيي السنة ،وحٌب تعمل
بالرخص ،قاؿ النيب   إف اهلل وبب أف تلتى رخصو كما يكره أف تلتى معصيتو .
ىذا اؼبسح على اػبفْب ،يقولوف هبزئ ُب الوضوء مسح أكثر أعلى اػبفْب ،اؼبسح يكوف على األعلى،

وال يبسح أسفلو الذي يوهئ عليو ،وال يبسح اؼبلخر الذي ىو العقب ،ثبت عن علي 
الدين بالرأي لكاف أسفل اػبف أوىل باؼبسح من أعاله ،ولقد رأيت رسوؿ اهلل  يبسح ظاىر خفيو

قاؿ :لو كاف

فيمسح أكثر األعلى ،يبدأ يبل يديو ويضع كل يد على خف ويبسحها ،وإف خاؼ إهنا ال تكفي ألف بلل
اليد قد سبتصو أعلى اػبف فال يأٌب بلل ألعلى الساؽ ،أو ؼبا يليو ،فلو واغباؿ ىذه أف يبل يديو ويبسح ىذه
اػبفٍ ،ب يبل يديو مرة أخرى ٍب يبسح اػبف ثانية باليدين معا يبدأ باليمْب ،كل ذلك جائز ،يفعل ما ىو
األحوط.
قولو وما ُب معنانبا أيهما كاف مثل اػبفْب ،يشّب إىل اؼبسح على اعبوارب وعلى اعبرانيق وما يشبهها،
فإف ذلك جائز ،أما اعبوارب ىي الٍب تنسج من صوؼ وتلبس على الرجل ووبصل اها التدفئة ،ولكنها
كانت غليظة ،وهبعلوف ربتها قطعة من جلد ،رقعة من جلد ،ويبشوف اها وحدىا ،وال وبتاجوف أف يلبسوا
معها نعال أو كنادر ،بل يبشوف اها وحدىا ،ىذه ىي اعبوارب.

وقد اختلف ُب حكم اؼبسح عليها ،أجاز ذلك اإلماـ أضبد ،واستدؿ حبديث عن اؼبغّبة أف النيب 
مسح  ،أنو  توضأ ومسح على العمامة وعلى اعبوارب  لكن ىذا اغبديث يقولوف إنو شاذ؛ ألف
 - 1سورة المائدة آية .6 :
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اؼبغّبة إمبا حدث بقصة واحدة وقعت لو ُب غزوة تبوؾ ،وىو  أنو انفرد مع النيب  وؼبا جاء الوضوء
ج عل لو ماء وجعل يصب عليو ،يقوؿ فلما توضأ مسح بناصيتو وعلى العمامة واػبفْب  فذكر أنو مسح
على اػبفْب ،وروى ذلك عشروف من التابعْب ذكر أنو مسح على اػبفْب ومل يذكر أنو مسح على اعبوربْب
إال واحد من تالميذه ولو كاف عدال ثقة ،ولكن اػبطأ إىل الواحد أقرب من اػبطأ إىل عشرين.
ولكن اإلماـ أضبد يقوؿ :إف اؼبسح على اعبوارب روي عن تسعة من الصحابة ،وبالتتبع روي عن
إحدى عشر أو ثالثة عشر صحابيا أهنم مسحوا على اعبوارب ،أنكر اؼبسح على اعبوارب اغبنفية واؼبالكية
والشافعية ،وشددوا ُب ذلك وقالوا :إهنا ال يبكن أف تسَب وأهنا كذا وكذا ،ولكن ؼبا ثبت ذلك عن الصحابة
كانوا ىم القدوة.
ٍب تساىل الناس ُب ىذه األزمنة ُب اعبوارب الٍب يسموهنا الشراب ،وقالوا إهنا كل ما يسمى شراب،
صاروا يلبسوف خفيفة ويبسحوف ويلبسوف ـبرقة ويبسحوف ،وليست ىذه ىي اعبوارب الٍب كاف يلبسها
الصحابة؛ فإف جواراهم كانت متين ة صفيقة غليظة ،حبيث أهنا ربصل اها التدفئة ،وال يلبسوف فوقها كنادر
وال غّبىا ،وإمبا يبشوف فيها وحدىا ،وقد يلبثوف ربتها نعال ،وقد هبعلوف ربتها جلدة ُب أسفلها ،جلدة من
جلود اإلبل حٌب تقيهم ،حبيث أهنم يبشوف اها وحدىا ،قد يبشي أحدىم فيها عشر ساعات متواصلة وال
ت تخرؽ ،فهذه ىي اعبوارب ،فينتبو إىل أف ىذه الرقيقة ال هبوز اؼبسح عليها ،ىذه الشراب الرقيقة ،وإذا كنت
ؿبتاجا فإنك تلبس اثنتْب أو ثالثا حٌب تسَب البدف سَبا كامال.
ال بد أف يكوف ثابتا بنفسو ،فإذا كاف إذا مشى اكبسر أو سقط فال يبسح عليو ،وال بد أف يسَب ؿبل
الفرض  ،فإذا كاف يظهر الكعباف وكبونبا فال يبسح عليو ،وال بد أف يبكن متابعة اؼبشي فيو ،فإذا كاف يسقط
إذا مشى فيو فال يبسح عليو ،وال بد أف يكوف هاىرا ،وال بد أف يكوف مباحا ،ليس قبسا وليس مغصوبا.
ٍب يشَبط أف يلبسو بعد ههارة تامة ،وُب ىذا أيضا خالؼ ،يشَبهوف أنك ال تلبس اليمُب حٌب تغسل
اليسرى؛ ألنك إذا غسلت اليسرى أصبحت الطهارة تامة ،وإف لبست اليمُب قبل غسل اليسرى لبست
اليمُب قبل أف تتطهر ههارة كاملة ،بل بقي عليك بعض أعضائك مل تطهره ،ويستدلوف حبديث
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أدخلتهما هاىرتْب  يعِب إين ابتدأت باإلدخاؿ وقت ههارهتما بعد أف كانتا هاىرتْب ،فيدؿ على أنو إذا
لبس اليمُب قبل أف تطهر اليسرى فإهنما ليستا هاىرتْب ،وإمبا هاىرة واحدة منهما.
أجاز بعض العلماء ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية -رضبو اهلل -أف يلبس اليمُب قبل غسل اليسرى،
واستدؿ بقولو ،أو استدؿ لو الشوكاين وغّبه برواية  أدخلتهما ونبا هاىرتاف  أي كل منهما هاىرة،
فاالحتياط أنك ال تلبس اليمُب حٌب تغسل اليسرى ،ولكن لو وقع ذلك من إنساف ما نقوؿ لو بطل
مسحك.
ىكذا اؼبدة ،مدة اؼبسح للمقيم يوـ وليلة ،وللمسافر ثالثة أياـ بلياليها ،ىكذا جاء الفرؽ بينهما؛
وذلك ألف السفر مظنة اؼبشقة ،فيزاد لو ُب الرخصة ،ىذا إذا كاف معو اؼباء ،إذا كاف يتوضأ للصلوات
فيحتاج إىل أف يبسح وتبقى عليو اػبفاف ثالثة أياـ قبل أف ىبلعهما ،يبسح عليهما ىذه اؼبدة من باب
الرخصة الٍب ىي زبفيف اؼبشقة عن اؼبسافر؛ ألف السفر قطعة من العذاب.
ٍب مٌب يبدأ اليوـ والليلة؟ اؼبشهور عن د الفقهاء أنو من أوؿ حدث وصورة ذلك إذا توضأت لصالة
الظهر وغسلت قدميك ولبست اػبفْب ،وجاء العصر وأنت على وضوء ،ولكنك جددت فتوضأت وأنت
على ههر ،وكذا اؼبغرب والعشاء ،وانتقض وضوؤؾ بعد العشاء أي ُب الساعة التاسعة وكبوىا ،ابتدأت أربع
وعشروف ساعة الٍب فيها اؼبسح م ن تلك الساعة الٍب ىي الساعة التاسعة ،فلو توضأت مثال ُب الساعة
التاسعة والنصف لتصلي الوتر ومسحت فإف ىذا يكوف ؿبال للمسحٍ ،ب لك أف سبسح الفجر والظهر
والعصر واؼبغرب والعشاء ،فإذا جاءت الساعة التاسعة الٍب انتقض وضوؤؾ فيها ُب األمس فإنك زبلع وذبدد
الوضوء ،انتهت صالحية اؼبسح دبضي أربع وعشرين ساعة من اغبدث.
وأما على القوؿ الثاين أف ابتداءىا من أوؿ مسح ،قيل من أوؿ مسح ولو قبل اغبدث ،وقيل من أوؿ
مسح بعد اغبدث ،الصورة األوىل ذكرنا أنك توضأت للظهر ولبستٍ ،ب توضأت للعصر وأنت على ههر
ومسحت ،وكذا اؼبغرب والعشاء ،يقولوف :يبدأ اليوـ والليلة من العصر؛ ألنو أوؿ مسح ،يعِب على ىذا
القوؿ.
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والقوؿ الثاين أنو من أوؿ مسح بعد اغبدث ،فلو انتقض وضوءؾ وأحدثت ُب الساعة التاسعة ولكن ما
مسحت إال ُب آخر الليلُ ،ب الساعة الثالثة أو الثالثة والربع توضأت ومسحت ،فابتداء اليوـ والليلة من
الساعة الثالثة الٍب توضأت فيها آلخر الليل ،ىكذا قدروه.
اؼبختار أنو من أوؿ اغبدث؛ وذلك ألنو الذي يكوف ؿبال للمسح ،أف اإلنساف يكوف فيو وبتاج إىل
اؼبسح لو توضأ ُب تلك اغباؿ ،وىو الذي عليو أكثر العلماء وأكثر اؼبشائخ ،الذي نقل عن شيخ اإلسالـ
أنو يبدأ من أوؿ مسح ،واختار ذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمْب ،وأما أكثر الفقهاء ومنهم مشائخنا الكبار
الشيخ ؿبمد بن إبراىيم وعبد اهلل بن ضبيد وغّبنبا من الذين درسوا ُب الفقو فإهنم على ما ذكره الفقهاء ،أنو
يبدأ من أوؿ حدث.
يقوؿ " وكذا اؼبسح على العمامة احملنكة "
احملنكة ىي الٍب تلف على الرأسٍ ،ب هبعل ؽبا هرؼ ربت اغبنك ٍب تربط من األعلى ،فتكوف مشدودة
على الرأس ،ويصعب حلها ،ويصعب نقبها ،فيجوز اؼبسح عليها من باب الرخصة ،وؽبا توقيت يوـ وليلة
كما للخفْب؛ وذلك ألهنا من باب الرخص أيضا ،فيمسح عليها كما يبسح على اػبفْب يوما وليلة.
وكذلك إذا كانت مشدودة شدة ؿبكمة وبعدما شدت على الرأس ثالث ليات أو أربع جعل ؽبا هرفا
يتدىل بْب اؼبنكبْب يسمى الذؤابة هبوز اؼبسح عليها؛ ألنو حباجة إىل ذلك.
احملنكة وذات الذؤابة إذا سَبت الرأس إال ما جرت العادة بكشفو ،فلو ظهر من الرأس شعرات ُب مقدـ
الرأس ظهر ىذه الشع رات فإف ىذه الشعرة سبسح ويكمل اؼبسح على العمامة ،ذكرنا ذلك ُب حديث اؼبغّبة
أنو توضأ ومسح بناصيتو وعلى العمامة واػبفْب ،ولو مسح مقيما ٍب سافر أو عكس فكاغباضر إذا عرفنا أف
مسح اؼبقيم يوـ وليلة ،إنساف توضأ ُب الضحى ومسح ُب الظهر بعد انتقاض الوضوء وؼبا صلى الظهر
سافر ،وابتدأ يبسح ،نقوؿ :لك يوـ وليلة؛ ألنو مضى عليك جزء من اؼبسح وأنت ُب البلد ،فأنت
كاغباضر ،ال تزد على يوـ وليلة.
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وكذلك العكس ،إنساف أقبل على بلده ،وتوضأ للظهر ولبسٍ ،ب جاءه العصر وىو ُب الطريق ومسح،
ٍب جاء إىل البلد بعد العصر ،نقوؿ :ليس لك إال يوـ وليلة ،مبتدؤىا من الظهر ،أوؿ مسح وكبوه ،فإذا سبت
اليوـ والليلة ولو أنك جئت من سفر فإنك زبلع؛ وذلك تغليبا عبانب اغبضر واالحتياط للعبادة.
ويبطل خبلع وسباـ مدة فيتوضأ ،فأما اعببّبة فتمسح ُب الطهارتْب إىل حلها إف مل يعد اها موضع اغباجة
واهلل أعلم.
مٌب يبطل ا ؼبسح؟ يبطل باػبلع ،ىذا ىو القوؿ اؼبشهور ،يبطل الوضوء إذا خلع اػبف ،صورة ذلك إذا
توضأت للفجرٍ ،ب بعد ذلك رقدت بعد الفجر انتقض وضوؤؾ اهذا الرقاد ،وؼبا انتقض قمت بعد ذلك ُب
الساعة السابعة وتوضأت ،وؼبا توضأت لصالة الضحى خلعت بعد ذلك ،خلعت ُب الساعة العشرة مثال
وأنت على وضوئك بعد الساعة السابعة ألمر من األمور ٍب لبست ،انتقض وضوئك؛ وذلك ألنك صرت
كأنك متوضئ إال قدماؾ؛ ألف القدمْب أصبحتا مكشوفتْب ،ونبا ال مغسولتاف وال فبسوحتاف ،فال بد من
إعادة الوضوء.
يبطل الوضوء خبلع ما مسحو ،لو خلعت العمامة وقد مسحت عليها بطل وضوؤؾ ،فكذلك إذا
مسحت على اػبفْب ٍب خلعتهما بطل وضوؤؾ ،ىذا ىو الذي اختاره اعبمهور.
أجاز بعض اؼبشائخ البناء على الوضوء ،وقالوا إنو ال يبطل الوضوء ،وذُكر ذلك عن شيخ اإلسالـ،
وقاسو بعضهم على الرأس وقالوا إنو إذا توضأ ومسح رأسو ٍب حلق رأسو ما بطل الوضوء ،ىكذا قالوا إذا
مسح على اػبفْب وتطهر ٍب خلع اػبفْب ال يبطل الوضوء.
والقوؿ الثاين :إنو يبطل .كما ىو قوؿ اعبمهور ،وذلك أنو ال يقاس اػبف على الرأس؛ وذلك ألف
اػبف يلبس وىبلع ،وأما الرأس فال يبكن إعادتو ،إذا حلقت ال يبكن أف تعيد الشعر ُب مكانو ،وأيضا فإف
الشعر متصل ب اعبسد ،لو مسو إنساف لتأؼبت وأحسست باألمل ،خبالؼ اػبف فإنو ليس متصال باعبسد،
يلبس وىبلع كالثوب.
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فالراجح أف من خلع خفيو بعد اؼبسح عليهما بطلت ههارتو ،ويبطل أيضا إذا سبت اؼبدة ىذا أيضا فيو
خالؼ ،والراجح أنو يبطل وإف خالف ُب ذلك بعض مشاىبنا كالشيخ ابن باز وابن عثيمْب رضبهما اهلل،
ولكن قوؿ اعبمهور وقوؿ العلماء أنو يبطل.
وصورة ذلك إذا لبثت الظهر وانتقض وضوؤؾ الساعة الثانيةٍ ،ب توضأت للعصر ومسحتٍ ،ب جاء
الظهر غدا وتوضأت لو ،وجاءت الساعة الثانية وأنت على ههورؾ من الظهر ،نقوؿ :انتهت اؼبدة ،بطل
مسحك؛ ألنو انتقض وضوؤؾ ُب الساعة اثنْب ،فإذا جاءت الساعة اثنْب ولو كنت على وضوئك من
الظهر فعليك أف زبلع ،وال تقوؿ أنا ما أحدثت ،نقوؿ :حدثك انتهاء اؼبدة؛ وذلك ألنو ؿبدد صالحية ىذا
اؼبسح ،صالحيتو يوـ وليلة ،أربع وعشروف ساعة ،وقد انتهت ،فينتهي مفعولو ،فكأف القدمْب ليسا
مغسولْب وال فبسوحْب ،اؼبسح بطل أثره ،فعليك أف تتوضأ .ىذا ما يتعلق باػبفْب والعمامة.
من اغبوائل أيضا اعببّبة ،اعببّبة :ىي ما هبرب بو العظم إذا انكسر ،فتمسح ُب الطهارتْب ،أي ُب
الطهارة الٍب ىي الوضوء والٍب ىي الغسل إىل حلها إىل أف يػُْنتَهى منها ولو بعد شهر أو أكثر إف مل يعد اها

موضع اغباجة ،ىكذا ذكروا.

اعببّبة تكوف ُب العظم ،إذا انكسر عظم كالذراع أو العضد أو الَبقوة أو الكتف وجرب ،أو الساؽ أو
الفخذ وجرب ،فالعادة أنو هبرب بألواح يلتى بلوح وهبعل فوؽ الكسر ولوح آخر ربتو ويشد عليو خبيط قوي،
ويبكث شهر أو نصف شهر أو شهرين حٌب ينجرب العظم ويلتئم الكسر ،فهذه اعببّبة أنت ؿبتاج إىل
بقائها ،لو خلعتها لتجدد الكسر ،فلك أف سبسح فوقها سواء ُب الغسل أو ُب الوضوء إيل حلها ،إىل
االنتهاء منها وفكها بعد التئاـ ذلك العظم.
اشَبهوا أف ال يتجاوز موضع اغباجة ،إذا كاف الكسر يكفيو مثال لوح قدر الكف فال يتجاوزه ،أما لو
جعلو قدر شرب مع أنو يكتفى بأربع أصابع وجعلو شربا ،ففي ىذه اغباؿ ال يكفي اؼبسح ،بل عليو أف يتيمم
عن الزائد ،ومثلو أيضا ما يسمى باعببس ،العادة أهنم هبعلوف عليو جبسا كبّبا ،فقد يكوف الكسر ُب الذراع
وهبعلوف اعببس من الكف إىل الكتف ،كل ذلك ؾببس مع أنو يكفي بعضو ،وكذلك ُب الرجل ،ينكسر
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الساؽ فيجعلوف اعببس من القدـ إىل أعلى الفخذ ،كل الفخذ وكل الرجلُ ،ب ىذه اغباؿ ال بد أف يتيمم،
يزيد مع اؼبسح التيمم؛ ألنو جاء على أكثر من قدر اغباجة .نكتفي اهذا ،باب الغسل والتيمم نقرؤنبا غدا
إف شاء اهلل.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذه سائلة من سجن النساء تقوؿ :إهنا تطيل الصالة ،صالة العصر ،تبدأ فيها
الساعة الثالثة والنصف وتنتهي من صالة العصر الساعة الرابعة والنصف ،وُب ىذه األياـ يتخللها درس
فضيلتكم ،تقوؿ :فهل أخالف عادٌب وأقصر الصالة وأتابع الدرس أفضل أـ أستمر على عادٌب وإذا انتهيت
أتابع الدرس؟
ج :يظهر أف ىذا وسوسة ،إف كانت ىذه صالهتا تستدعي أو صالهتا تستغرؽ ساعة ،عادة اؼبصلْب
أف يكفيهم ربع ساعة أو عشر دقائق صالة ُب همأنينة كاملة ،فإف كانت تطيل بأف ذبعل كل ركعة ُب ربع
ساعة فإف ُب ىذا إهالة ،إهالة هويلة حبيث أهنا تشق على نفسها ،وإف كاف ىناؾ وسوسة كما وبدث
لكثّب من النساء والرجاؿ ،فنقوؿ األوىل أهنا تستعيذ من الشيطاف وتَبؾ ىذه الوسوسة وتصلي صالة
عادهتن صالة أمها وأختها وأخواهتا من دوف وسوسة ومن دوف تكلف.
س :أحسن اهلل إليكم .أشكل على كثّب من اإلخوة يا فضيلة الشيخ العبارة األخّبة ُب درس األمس ُب
قوؿ اؼبللف" :وهبزئ الوضوء قبلو"؟
ج :اؼبراد أنو ال هبزئ الوضوء إال بعد االستنجاء ،العبارة وال هبزئ الوضوء قبلو يعِب من توضأ قبل أف
يستنجي فال وضوء لو؛ وذلك ألف االستنجاء إزالة قباسة ،إذ يظهر أف ُب الكالـ نقصا ،الصواب وال هبزئ
ا لوضوء قبلو وكذا التيمم ،فمن توضأ ٍب استنجى بطل وضوؤه؛ ألنو مس فرجو ،وكذلك التيمم ،ال بد من
إزالة أثر النجاسة قبل التيمم.
س :أحسن اهلل إليكم .ظباحة الشيخ :رجل متوضئ ٍب نوى نقض وضوئو ولكنو تراجع عن ذلك ،فهل
نيتو ىذه تنقض الوضوء؟
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ج :ال تنقض؛ وذلك ألف الوضوء فعل ،والنية حديث نفس ،فلو قاؿ :أبطلت وضوئي ما بطل ،إمبا
يبطل باؼببطالت.
س :أحسن اهلل إليكم.فضيلة الشيخ ،ىل يبطل الوضوء شرب مرؽ غبم اإلبل؟
ج :ال يبطل ،ما يبطل إال بأكل غبم اإلبل ،وال يبطلو شرب مرقها وال لبنها.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ ما ىو اغبكم من يعمل دبذىب ال يلزـ باؼبضمضة واالستنشاؽ ُب
الوضوء ،فنحن نعمل بذلك دائما؟
ج :لكم أف تعملوا بأية مذىب ولكن األوىل لكم اتباع الدليل ،فإذا عرفتم األدلة ُب اؼبضمضة
واالستنشاؽ فاتبعوا األدلة ،سواء قاؿ اها ىذا اإلماـ أـ غّبه.
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ،ىل سبسح اؼبرأة رأسها ذىابا وإيابا مثل الرجل أـ ذىابا فقط
وذلك لكثرة شعرىا والذىاب والعود عليها شاؽ؟
ج :اؼبسح يكفي فيو مسحة واحدة حٌب ُب الرجل ،لو مسح رأسو من األعلى إىل األسفل مرة واحدة
ومل يردنبا كفى ذلك ،اؼبرأة إذا كاف شعرىا ؾبدال -يعِب ضفائر -فال يشق عليها أف سبسح ٍب تعيد اؼبسح؛
ألنو ال ينتقض ،ولكن كثّب من النساء ُب ىذه األزمنة تركن ذبديل الرأس ذبديل الشعر وجعلو قرونا وضفائر،
فصارت اؼبرأة إذا مسحت رأسها ٍب أعادتو انتقض ما كانت قد جدلتو أو ما كانت قد سرحتو ،فنقوؿ:
يكفيها مسحة واحدة.
س :أحسن اهلل إليكم .ظباحة الشيخ ،كثّب من الناس عند االستنشاؽ يكتفي بتقريب اؼباء عند فتحٍب
أنفو ،فما اغبكم ُب ذلك وما ىو الصواب ،وما حكم صلواتو اؼباضية اهذا الوضوء؟
ج :ال حرج عليو ُب ذلك؛ لوجود الرخصة ،السنة ُب ذلك كما قلنا أف يتمضمض ويستنشق ثالثا
ثالثا ،بعضهم يقوؿ غرفة واحدة ،هبعل بعضها ُب فمو ويستنشق بقيتهاٍ ،ب يدرؾ اؼباء الذي ُب فمو فيمجو
ٍب ىبرج اؼباء الذي ُب أنفو بنفسو ،فتكوف ىذه واحدةٍ ،ب يغَبؼ غرفة أخرى فكذلكٍ ،ب ثالثة فكذلك،
وإف سبضمض ثالثا متوالية ٍب بعد ذلك استنشق ثالثا متوالية كفاه ذلك.
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س :أحسن اهلل إليكم .ظباحة الشيخ ،ىل وبق يل تنشيف العضو من بعد غسلو مباشرة ُب الوضوء قبل
غسل العضو الذي بعده؟
ج :األصل أف اإلنساف يوايل بْب أعضائو ساعة ما يفرغ من عضو يبدأ ُب العضو الثاين ،ولكن ىناؾ
من يبتلى بالوسوسة ،فيدلك يده ،يدلكها ،فيستمر ُب دلكها عشر دقائق فييبس وجهوٍ ،ب بعد ذلك يعيد
غسل الوجو ٍب يعيد غسل العضوٍ ،ب يبدأ ُب غسل العضو الثاين فيبدأ ُب دلكو ،فيشق ذلك عليو ،فنقوؿ:
ال تكلف نفسك ،أسبغ الوضوء ،إسباغ الوضوء أف تبتل بو البشرة مع إمرار اليد على اؼبغسوؿ ،وال تكلف
نفسك ،أما إذا فرؽ بْب األعضاء حٌب يبس األوؿ فإنو يعيد.
س :أحسن اهلل إليكم .ىل هبوز للمرأة أف سبسح طبارىا وتتعامل معو كاػبف؟
ج :يرخص للمرأة إذا كاف طبارىا مشدودا شدا ؿبكما وملويا ربت اغبنك ومربوها عليو على الرأس
وربت اغبنك مدارا ربت اغبنك ،وشق عليها خلعو مسحت عليو.
س :أحسن اهلل إليكم .ىل اؼبسافر يبسح على العمامة ثالثة أياـ؟
ج :العمامة كاػبف بالنسبة للمقيم وللمسافر ،فإذا شد العمامة عليو شدا ؿبكما فإنو يبسح عليها
هيلة ثالثة أياـ كاػبفْب.
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ،ما اؼبراد بقوؿ اؼبللف تغسل كل قباسة سبع إحداىن من تراب،
وإف كانت على األرض وكبوىا فمرة ،وغسالة كل مرة إف مل تتغّب كمغسوؽبا؟
ج :ذكرنا أهنم ىبتاروف أف غسل النجاسات كلها سبع سبع ،حٌب قباسة البوؿ وقباسة الدـ وكبو ذلك،
ولكن ترجح أف غسلها إمبا ىو بقدر زواؽبا ،فال حاجة إىل التكرار ،فإذا زالت عْب النجاسة فإهنا تطهر،
وذكرنا أف الَباب إمبا جاء ُب قباسة الكلب ،فأما قباسة الدـ وقباسة اػبنزير وكبوه فيكفي فيها زواؿ عينها،
وال حاجة إىل الَباب ،وكذلك إذا وقعت النجاسة على األرض غسلت باؼبكاثرة ،يصب عليها دلوا يكوف
أكثر منها وال يكرر ،وكذلك ذكروا أف غسالة كل مرة إف مل تتكرر كمغسوؽبا ،دبعُب أننا إذا غسلنا اإلناء
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الذي فيو دـ وههر اإلناء فالغسلة األخّبة مثل اإلناء إذا مل يتغّب ذلك اؼباء غسالتهما تغّبت واإلناء قد
ههر ،فتكوف الغسالة هاىرة كاإلناء الذي ىو مغسوؿ.
س :أحسن اهلل إليكم .نرجو ذكر رأي ظباحتكم ُب مسألة وجوب الوضوء بعد غسل اؼبيت؟
ج :األرجح أنو واجب ،جاء اغبديث من غسل ميت فليغتسل وقالوا إف ذلك لالستحباب وقالوا أقل
ما فيو الوضوء ،وإف كاف بعضهم ال يرى على اؼبغسل شيئا.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل من الكويت يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما الرد على يستدؿ بأثر علي
 أنو مسح على نعليو ٍب لبسهما وصلى على أف اػبلع ال يبطل الوضوء ولكن يبطل اؼبسح؟
جُ :ب الصحيح أف عليا كاف على وضوء وأنو مسح عليهما وىو على وضوء مل يكن ؿبدثا عندما

لبسهما ،وإال فعلي  وبافظ على ههارتو.

س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل آخر من الشبكة يقوؿ :أجد أحيانا رهوبة وأثر قباسة بعد هناية
الوضوء بسيطة جدا ،ىل ىذا ينقض وضوئي؟ هبد أثر رهوبة بسيطة ،هبد يقوؿ قباسة بعد هناية الوضوء،
رهوبة يبدو أهنا ُب ؿبل النجاسة؟
ج :الغالب أف ذلك من الوسوسة ،كثّب من الشباب إذا توضأ وانتهى خيل إليو أنو خرج من ذكره قطرة
أو كبو ذلك ،فيتكلف ويكشف عن ذكره ويبسو أو يبسو بثوبو أو كبو ذلك ،وىذا تكلف ،فال يعيد الوضوء
إال إذا ربقق أنو تقاهر منو شيء ،فأما ما داـ شكا فال يكلف نفسو ويشق عليها.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذه هبيبة تقوؿ :أهنا إذا ؼبست هبيبة النساء فرج اؼبرأة اؼبريضة ُب العالج ىل
ينتقض وضوء اؼبريضة ،وكذلك الطبيبة ىل ينتقض وضوؤىا كذلك مع العلم أف الطبيبة تلبس جوارب
بالستيكية خفيفة جدا؟
ج :إذا كاف اؼبس حبائل اهذه اعبوارب على وكبوه فلعلو ال ينتقض ،سيما إذا مل يكن ىناؾ شهوة حالة
اللمس ،وأما اؼبمسوس فرجها فإف كانت أحست بشهوة فإهنا تعيد الوضوء ،وأما إذا مل ربس بذلك فال
حرج عليها وال وضوء.
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أحسن اهلل إليكم وجزاكم خّبا ،وصلى اهلل على ؿبمد.
باب ال سل
بات ال سل و إإه
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وأصحابو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
باب الغسل
وموجبو خروج مِب بلذة وتدفق ودخوؿ حشفة أو قدرىا فرجا أصليا ،وموت وحيض ونفاس وإسالـ،
وفرضو النية وغسل كل بشرتو وباهن فمو وأنفو ،وإف نوى ههارتْب أجزأ كما لو تيمم للحدثْب والنجاسة.
وسنتو الوضوء قبلو وإزالة ما بو من أذى وغسل كفيو والتسمية ،وحثي اؼباء على رأسو ثالثا قبل
اإلفاضة ،وغسل رجليو ناحية ُب ضباـ وؾبمع والدلك واؼبواالة ،ويسن عبمعة وعيد وخسوؼ واستسقاء
وإفاضة وإحراـ وغسل ميت ودخوؿ مكة وعرفة ورمي اعبمار والطواؼ ،ووبرـ باغبدث مس اؼبصحف
والصالة والطواؼ وُب اعبنابة الثالثة والقراءة واللبث ُب اؼبسجد بال وضوء ،وباغبيض والنفاس اػبمسة
والصياـ والوطء ُب الفرج إىل الغسل والطالؽ إىل االنقطاع.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
االغتساؿ ذُكِر ُب القرآف ُب قولو تعاىل:

         

غسل البدف كلو ،أعاله إىل أسفلو ،من ىامة رأسو إىل قدميو وإاهاميو.
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ومعلوـ أنو وبتاج إليو اإلنساف -مسلم وكافر -ألجل تنظيف بدنو ،وإزالة ما عليو من الوسخ وتنشيطو،
ِ
وجعِ َل واجبًا ،أيُ :ب بعض اغباالت يصل إىل الوجوب ،فذكر
ومع ذلك فإنو ُجع َل ر ً
افعا للحدثُ ،
األسباب الٍب توجب االغتساؿ ،كاالحتالـ مع اإلنزاؿ ،واعبماع أولو ولو مل يكن ىناؾ إنزاؿ ،واإلسالـ؛
إسالـ الكافر ،واؼبوت ،والطهارة؛ ههارة اؼبرأة من اغبيض والنفاس.
تسمى ىذه موجبات االغتساؿ ،الغسل ،فإذا كاف اإلنزاؿ فال بد من شرهْب ،إذا خرج اؼبِب ال بد من
دفقا ،اؼبِب :اؼباء الغليظ األصفر الذي ىبرج عند االحتالـ وىبرج عند
شرهْب :أف يكوف بلذة ،وأف ىبرج ً
اعبماع ،وىو الذي ىبلق منو الولد ،قاؿ اهلل تعاىل )ٔ(        :يعِب ما سبنونو ،أي:
تصبونو ُب األرحاـ ،وقاؿ تعاىل:



 )ٕ(        يعِب اإلنساف يتذكر حالتو ،أمل

يك أولو نطفة من مِب ،سبُب النطفة ُب الرحم ،فأخرب بأنو من مِب.
فهذا اؼبِب الذي ىو مادة اإلنساف ىبرج من بْب الصلب والَبائب ،فإذا خرج من اإلنساف ُب اليقظة،
وكاف ىذه اللذة ،أحس عند خروجو بلذة ،وأحس أنو ىبرج دفقا ،يعِب يندفق اندفاقا ،ويندفع اندفاعا ،فهذا
ىو الذي يوجب الغسل ،أما إذا خرج بدوف دفق أو خرج بدوف لذة فال يوجب االغتساؿ.
ذكروا أف الذي ىبرج من الذكر طبسة أنواع:
ا وؿ :الب ؿ ,وىذا البوؿ لو حكم أنو قبس ،ويوجب الوضوء.
القسم النا ي :المم  ,وىو ماء أبيض لزج رقيق ىبرج من الذكر عند تذكر شهوة أو عند مداعبة أو
كبو ذلك ،يكثر خروجو من الشباب ،وىو الذي ذكره علي يقوؿ" :كنت رجال مذاءً" ،وىذا حكمو أنو
قبس ،يػُ ْغ َسل إذا أصاب الثوب ،ويوجب الوضوء واالستنجاء ،وال يوجب الغسل ،إذا خرج فإنو يتوضأ
صاحبو ،وقبل الوضوء يغسل فرجو ،جاء ُب اغبديث:

 - 1سورة الواقعة آية .58 :
 - 2سورة القيامة آية .37 :
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ويتوضأ ،أو يغسل ذكره وأنثييو ويتوضأ ،وال يوجب الغسل؛ وذلك لكثرة خروجو من الشباب ،ففي إهباب
الغسل مشقة ،فيكتفى باالستنجاء وبالوضوء.
الإ ع النال  :المإي ,اؼبِب ىو الذي ُىبْلَق منو الولد ،وىو الذي ىبرج باالحتالـ ،وكذلك باعبماع،
وىو الذي ينصب ُب الرحم ،ذُكِر ُب القرآف ُب قولو )ٔ(          :ىذا إذا خرج
بلذة ودفقا أوجب االغتساؿ.
القسم الراب  :ال

 ,الودي ىذا مِب فاسد ىبرج من بعض الناس عند االنتهاء من البوؿ ،إذا فرغ من

البوؿ خرج من ذكره نقطتاف أو ثالث نقط مِب ،ولكن ىبرج يسيل سيالنا ،فيسمى الودي ،فهذا ال يوجب
االغتساؿ ،وإمبا فيو الوضوء ،كما أف ُب البوؿ الوضوء ،فيسمى الودي منيًا ،ولكنو مِب فاسد ،لذلك ىبرج

بعد البوؿ.

القسم ال ا

 :السل  ,وىو بوؿ ،ولكن لو حكم ،حيث أنو ال ينقض الوضوء إذا خرج ُب

الصالة؛ ألنو ىبرج بدوف اختيار ،ىبرج قهريا.
ىكذا قَ ّسم اػبارج من الذكر ،فمعُب ذلك إذا خرج اؼبِب بدوف لذة فال يوجب الغسل؛ ألنو ودي ،وإذا

خرج بغّب ت دفق ،بل يسيل سيالنا ،فال يوجب الغسل ،ال بد من الشرهْب :أف يكوف بلذة ،وأف ىبرج دفقا،
وىو الفرؽ ُب حديث أنو  قاؿ لعلي:



إذا فضخت اؼباء فاغتسل ،وإف مل تكن فاضخا فال تغتسل

 فالفضخ :ىو خروجو بشهوة وأف يكوف يندفع اندفاعا.
الم

النا ي :ال ماع أو قف اته ,دخوؿ حشفة أو قدرىا فرجا أصليا ،تغييب اغبشفة الٍب ىي

رأس الذكر اؼبدورة ،إذا غيبها ُب فرج أصلي ،يعِب فرج آدمي قبال أو دبرا ،يعِب لو فعل فاحشة اللواط ،أو
وهئ امرأتو ُب الدبر ،غيّب رأس الذكر ،وجب عليو الغسل ،وإذا كاف مقطوع الرأس ،مقطوع رأس الذكر،
فال بد أف يغيب قدرىا ،أي :قدر اغبشفة ،وال بد أف يكوف فرجا أصليا ،فإذا كاف غّب أصلي ،كاػبنثى

الذي ال يتحقق أنو أصلي ،فإنو ال يوجب الغسل.
 - 1سورة القيامة آية .37 :
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النال  :الم ت ,اؼبيت إذا مات وجب تغسيلو ،ولو كاف نظيفا.
الراب  :الـيضُ ,ب حق النساء إذا ههرت.
ال ا

 :الإ اس ,إذا ههرت النفساء.

السا س :إ الـ الكا ر ,إذا أسلم الكافر فعليو أف يغتسل؛ وذلك ألنو بالكفر قبس ،قاؿ تعاىل:
   

(ٔ)

وألنو ولو اغتسل فإف اغتسالو بغّب نية ،وُب اغبديث:





ِ
ألق عنك شعر

الكفر واختًب  وكاف اؼبسلموف إذا أسلم أحدىم أو أراد اإلسالـ اغتسل كما فعل شبامة .فهذه موجباتو.
وأ ا رو ه ,يعِب مٌب يرتفع اغبدث؟
أوال :ال بد من النية؛ ألنو أمر اعتاد ،فال يرتفع اغبدث إال بنية ،لكن ذكروا أنو إذا اغتسل ،وكاف عليو
حدث ،أراد أف يغتسل ألجل الطهارة ،فارتفع حدثو ولو مل ِ
ينو رفع ذلك اغبدث ،كما لو كاف اغتسل
للجمعة وعليو جنابة نسيها ،ارتفع حدثو.
ثا يا :أف يغسل كل بشرتو ،البشرة :اعبلد ،يعِب ال بد أف يغسل صبيع البشرة ،يعمها من رأسو إىل
إاهامو ،وعليو أف يدلك رأسو إذا كاف عليو شعر ،يدلكو حٌب يتحقق أف اؼباء وصل إىل جلدة الرأس ،جاء
ُب حديث  اغسلوا الشعر وأنقوا البشر؛ فإف ربت كل شعرة جنابة .
يعم ذلك شعر الرأس ،وشعر الوجو ،وشعر البدف لو كاف فيو شعر ،كالعانة واإلبط وشعر الصدر وكبو
ّ

ذلك ،فال بد من إنقائو ،إذا كاف الشعر هويال أدخل أصابعو بْب الشعر ،وأخذ يدلك إىل أف يتحقق أف
البشرة جلدة الرأس قد ابتلت ووصل إليها اؼباء؛ إذ ربت كل شعرة جنابة ،يعِب أية شعرة ،فال يطهر إال إذا
دلك شعر رأسو دلكا كامال ،وكذلك كل بدنو ،ال بد أف يتحقق أف كل بدنو وبشرتو وصل إليها اؼباء،
ووبرص على أف يبر يديو على بشرتو أو على ما يقدر عليو ،ووبرص على أف يتعاىد مغابن البدف ،وىي
األماكن الٍب يزؿ عنها اؼباء ،فيتعاىد إبطيو؛ ألنو مكاف خفي ال بد أف يتعاىده ،وإذا كاف جالسا يتعاىد

 - 1سورة التوبة آية .28 :
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بطن ركبتيو ،وكذلك ما بْب إليتيو ،وكذلك أصوؿ فخذيو؛ ألهنا أيضا من اؼبغابن ،وكذلك عمق سرتو،
فيتعاىد ما يزؿ وينبو عنو اؼباء حٌب يتحقق أف اؼباء قد وصل إىل كل البشرة.
كذلك الفم واألنف ،اؼبضمضة واالستنشاؽ فال بد منها ُب االغتساؿ كالوضوء ،فيتعاىد باهن فمو،
يدلك فمو بأسنانو ،أي بيده أسنانو ولثتاه ،وأنفو ،يرسل اؼباء ُب أنفو اجتذابا بالنفسٍ ،ب يدفعو بالنفس.
وىكذا يقوؿ " :وإف نوى ههارتْب أجزأه " ،إذا كاف عليو جنابة واحتالـ ونوى الطهارتْب ،ارتفع
اغبدثاف ،قياسا على التيمم ،فلو تيمم للحدثْب والنجاسة أجزأه ،إذا مل هبد اؼباء وكاف ُب برية ،وكاف عليو
حدثاف :حدث أصغر ،وىو أثر البوؿ ،وحدث أكرب ،وىو أثر االحتالـ ،وعلى بدنو قباسة مل هبد ما يزيلها
كبوؿ على فخذه ،أو دـ ،أو كبو ذلك ،فهل نقوؿ لو تيمم ثالث مرات ،مرة عن اغبدث األصغر ،ومرة
عن األكرب ،ومرة عن النجاسة؟ ال يقاؿ ،بل يكفيو تيمم واحد ينوي أنو عن اغبدثْب وعن النجاسة .ىذه
فروض االغتساؿ.
أ ا إإه فأف يبدأ قبلو بالوضوء ،الذين وصفوا غسل النيب  ذكروا أنو يتوضأ قبل أف يغتسل ،ىكذا
قالت عائشة وميمونة أنو توضأ وضوءه للصالة بعد أف غسل فرجو وكبو ذلك.
ذكروا عشر خصاؿ للغسل الكامل أو أكثر:
ا وؿ :النية ،يعِب ينوي رفع اغبدث األكرب.
ثا يا :التسمية ،كما أهنا سنة أو واجبة ُب الوضوء ،فكذا الغسل.
ثالنا :غسل الكفْب؛ وذلك ألهنما اآللة الٍب يتناوؿ اهما اؼباء.
رابعا :االستنجاء ،أف يغسل فرجو ويغسل ما عليو من اؼبِب وكبوه.
خا سا :أف يغسل ما ّلوثو ،إذا كاف اؼبِب قد تلطخ بفخذيو أو جبلده غسلو قبل أف يبدأ ُب االغتساؿ.

ا ا :يبدأ بالوضوء ،يتوضأ وضوءا كامال ،يغسل وجهو ويديو ،ويبسح برأسو ،ويغسل رجليو بعدما

يستنجي.
ابعا :يغسل رأسو ،فيحثي على رأسو ثالث حثيات ويدلكو ،ويتأكد من بلوغ اؼباء إىل جلدة الرأس.
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يعم جسده باؼباء من أعاله إىل أسفلو.
ثا إاّ :

تا عا :التثليث ،وبرص على أف يغسل كل عضو أو كل جسده ثالث مرات.
عاشرا :اغبرص على إمرار اليد على اؼبغسوؿ بقدر ما يستطيع ،وبرص على أف يوصل اؼباء بيديو ،أما
الذي ال تصلو يداه كالظهر يكفي صب اؼباء عليو حٌب يغمره.
ىذه عشر خصاؿ ،ويبكن أف يزاد عليها غّبىا.
يقوؿ :يسن الوضوء قبلو وإزالة ما بو من أذى ،إذا كاف اؼبِب قد تلطخ على فخذيو أو بطنو فإنو يزيلو
بأف يدلكو ،كذلك يغسل كفيو قبل أف يبد أ؛ ألهنما اآللة الٍب يغَبؼ اهما اؼباء ،كذلك التسمية ،كما أهنا
ملكدة ُب الوضوء فكذا الغسل ،كذلك حثو اؼباء على رأسو ثالثا قبل أف يفيضو على جسده ،ورد  عن
أـ سلمة قالت :يا رسوؿ اهلل ،إين امرأة أشد ضفر رأسي ،أفأنقضو لغسل اعبنابة؟ قاؿ :ال ،إمبا يكفيك أف
ربثي على رأسك ثالثا ترويو  فيحثو على رأسو ثالث حثيات بيده ،ويدلك رأسو بيديو ،وكذا اؼبرأة ،ولو
كاف شعرىا مضفرا ،يعِب عادة النساء أهنن يضفرف رءوسهن ،يعِب الشعر هبعلنو ضفائر ،يعِب قرونا ،فكانت
أـ سلمة تشده شدا ؿبكما ،وزبشى أف اؼباء ال ىبرقو ،فأخربىا بأف اؼباء ىبرقو ،ولكن ربتاج إىل دلكو ،إذا
صبت اؼباء على رأسها ،وكاف رأسها ؾبدال فإهنا تدلكو حٌب يصل اؼباء إىل جلدة الرأس ،وذلك إذا اغَبفت
ثالث غرفات ،كل غرفة تدلكو ،فاألصل أنو يصل إىل البشرة.
بعد ذلك ذكروا من السنن أف يغسل رجليو ناحيةً إذا كاف ُب ضباـ وؾبمع ،ىذا من اػبصاؿ ،ولعل ىذا

إذا كانت ِ
الر ْجالف ُب مستنقع اؼباء ،يكوف ذلك ُب ضباـ ليس لو ؾبرى ،ضباـ ترايب ،العادة أف اؼباء يتجمع،

تنحى مَبا أو كبوه إىل ٍ
أرض ليس فيها مستنقع وغسل قدميو ،وكذا إذا كانت رجاله
فإذا انتهى من الغسل ّ

ُب مستنقع اؼباء ،ولو -مثالُ -ب ضباـ مبلّط وكبوه ،كاغبمامات اؼبوجودة ُب اػبالء مبلطة عادة ،ولكن قد
يستنقع ُب بعضها اؼباء ،فإذا كاف اؼباء يستنقعِ ،
ور ْجاله ُب ذلك اؼباء الذي قد مر على جسده ،فإنو يتنحى

ويغسل قدميو ناحية.
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من السنن الدلك ،وىو إمرار اليد على اؼبغسوؿ حبسب ما سبر يده على جسده يدلكو؛ ألف ىذا ىو
حقيقة الغسل.
من السنن اؼبواالة ُب أعضاء الغسل ،ولكن ليس واجبا ،فلو غسل نصف جسده أوؿ الليل وغسل
نصف اآلخر آخر الليل أجزأه ذلك ،وليس كالوضوء الذي ال هبوز تفريقو ،ال تلزـ فيو اؼبواالة ،يعِب ال تلزـ،
ولكنها مسنونة.
وكذلك التثليث ،ىل يشرع أف يثلث جسده أو التثليث خاص بالرأس؟ األرجح أف التثليث سنة ُب
الرأس ،وأما ُب بقية اعبسد فليس بالزـ ،ومل يذكروا أنو سنة ،ولكن إف ثلّث فحسن.
ىذا ىو الغسل الواجب.
بعد ذلك ذكر األغساؿ اؼبستحبة:
ا وؿ :غسل ال معة ,فذىب بعضهم إىل أنو واجب ،اغبديث بو صحيح عن أيب سعيد ُب الصحيح

 غسل اعبمعة واجب على كل ؿبتلم  أي :على كل بالغ ،وكذلك قولو 
فليغتسل





من أتى اعبمعة

وفيو خالؼ ،وسبب شرعيتو ما ذكرت عائشة أف أىل اؼبدينة أو كثّبا من الذين يعملوف ُب

اؼبدينة كانوا يعملوف -يعِب :كحرفة -وكانت ثيااهم دنسة ال يقدروف على تبديلها ،ومن آثار عملهم تتسخ
أبداهنم ،فإذا دخلوا اؼبسجد آذوا من حوؽبم ،يتأذوف برائحتهم ،لَما كاف كذلك وكاف فيو ىذا األذى اشتكوا

إىل رسوؿ اهلل 

أننا نتأذى اهلالء الذين ىم عماؿ ،والذين يأتوف إىل اؼبسجد ومل ينظفوا أجسادىم،

يكوف ألجسادىم رائحة ولثيااهم ،جاءت الشريعة باألمر باغتساؽبم ،أمرىم  أف يتنظفوا ليوـ اعبمعة وأف
يغتسلوا لو.
وأُغبقت بذلك صالة العيد؛ وذلك ألنو هبتمع فيها خلق كثّب كما هبتمعوف ُب اعبمعة.
وأُغبقت اها صالة الكسوؼ؛ وذلك ألهنا عبادة ،وألف فيها صبع كثّب.
وأُغبقت اها صالة االستسقاء ،أي الذين هلب السقيا ،أي :سقي اهلل -تعاىل -ؽبم؛ ألهنا -أيضا-
هبتمع فيها ،وألنو ورد أف النظافة ُب ىذه كلها يكوف من أسباب قبوؿ إجابة الدعاء.
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وكذا اإلفاقةُ ،ب حديث عائشة -رضي اهلل عنها  -أف النيب  أراد أف يقوـ مرة فأغمي عليوٍ ،ب
أفاؽ ،فقاؿ :أصلى الناس؟ فقلنا :ال ،ىم ينتظرونك .فقاؿ :ضعوا يل ماء ُب اؼبخضب ،فاغتسلٍ ،ب أراد
فدؿ
أف ينوء -يعِب :يقوـ -فأغمي عليو  فعل ذلك ثالثا ،يغتسل بعد كل إغماء ،أي بعد كل غيبوبةّ ،
يسن لو ويتأكد أف يغتسل.
ذلك على أنو من مسببات ،أي إذا أفاؽ من إغماء أف ذلك ّ

يقوؿ :السا س :ال سل لإلحراـ ,وذلك ليدخل العبادة وىو على حالة نظيفة ،يغتسل -يعِبُ -ب

زمننا يكفيو لو اغتسل ُب بيتو؛ وذلك لقرب اؼبسافة ،بعد سبع ساعات وكبوىا يبر على اؼبيقات وال يكوف
قد اتسخ.
الساب  :ت سيل المي  ,جاء فيو حديث:



لالستحباب.

غسل ميتا فليغتسل
من ّ



ترجح أنو
ولكن ّ

النا ت :لفخ ؿ كة ,وكانوا يبقوف ُب الطريق كبو شهر من ىذه البالد إىل مكة ،فال يأتوف إليها إال
بعد تعب ،ويبقوف بْب اؼبيقات وبْب مكة يومْب ،بْب السيل وبْب مكةُ ،ب ىذين اليومْب قد تتسخ أبداهنم،
فيستحب أف يغتسلوا لدخوؿ مكة.
غسل ميتا فليغتسل ،ومن ضبلو
ويسن الغسل من تغسيل اؼبيت؛ ألف ورد اغبديث الذي ذكرنا  من ّ

فليتوضأ



ضبلو يعِب احتضانو ،وتغسيلو يعِب مباشرة دلك اؼباء على جسده ،ولو كاف على يديو خرقة،

فعليو أو يتأكد من حقو أف يغتسل.
كذلك الثامن دخوؿ مكة ،يسن أف يغتسل لو؛ وذلك ألنو عادة تطوؿ غيبتة ،يبقى من اؼبدينة إىل
مكة عشرة أياـ ،ومن ىذه البالد شهر ،فإذا كاف كذلك فالعادة أهنا تتسخ أبداهنم ،فيتأكد أهنم عند دخوؿ
مكة يغتسلوا الحَباـ البلدة الٍب حرمها اهلل.
التا  :االغتساؿ للوقوؼ بعرفة؛ وذلك ألهنا من اؼبشاىد الفاضلة ،فيغتسلوا ؽبا.
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ٍب من األشياء أيضا الٍب فيها خالؼ رمي اعبمار ،يستحب بعضهم أف يغتسل عند رمي اعبمار،
ويقوؿ :إنو عبادة ،والظاىر أنو ال يستحب إذا كاف اإلنساف نظيفا؛ وذلك ألنو ليس من العبادات الٍب
يتعبد اها ُب كل مكاف ،وإمبا ىي ُب أياـ التشريق وُب يوـ العيدٍ ،ب اعبمار تذكر بعداوة الشيطاف.
كذلك الطواؼ ،استحبوا إذا أراد أف يطوؼ بالبيت اغبراـ غبرمتو أف يغتسل ،مع أنو مل يذكر على
ذلك دليل إال قياسا على حرمة البيت والطواؼ بو.
ماذا وبرـ على احملدث حدثا أصغر؟
وبرـ عليو ثالثة أشياء :الصالة ،والطواؼ ،ومس اؼبصحف.
الشك أف الصالة ال تصح إال بطهارة ،قاؿ تعاىل:



 )ٔ(       إىل

آخره ،فال بد للمصلى أف يتطهر إذا كاف ؿبدثا ،وُب اغبديث  :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أ حدث
حٌب يتوضأ .
كذلك الطواؼ جاء فيو حديث:



الطواؼ بالبيت صالة إال أف اهلل أباح فيو الكالـ ،فال تتكلموا

إال خبّب  فهذا دليل على أف الطواؼ بالبيت أنو شبيو بالصالة ،وغبرمة البيت.
وجاء أف النيب  ؼبا أراد أف يطوؼ بالبيت توضأ ،وؼبا حاضت عائشة منعها من الطواؼ وقاؿ:



افعلي ما يفعل اغباج غّب أال تطوُب بالبيت حٌب تطهري  فال بد للطواؼ من الطهارة الكاملة.
وكذا مس اؼبصحف ،اؼبصحف فيو كالـ اهلل ،وكالـ اهلل لو مكانتو ولو فضلو ،فال يبسو إال متطهر ،جاء

ُب حديث أيب بكر بن حزـ أنو قاؿ 
الكريبة:





ال يبس القرآف إال هاىر



وكذلك أيضا جاء فيو اآلية

 )ٕ(           يعِب أنو نزؿ من ريب -سبحانو،-

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة الواقعة آية .82-79 :
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وىذا التنزيل يكسبو شرفا ،فإذا كاف كذلك فال بد أف يكوف الذي يبسو هاىرا

    

.)ٔ(       
واآلثار ُب ذلك كثّبة ،وبرـ باغبدث مس اؼبصحف والصالة والطواؼ ،ووبرـ باعبنابة الثالثة ،إذا كاف
عليو جنابة فال يبس اؼبصحف ،وال يصلي ،وال يطوؼ ،ويزيد على ذلك ال يقرأ القرآف ،وال يلبث ُب
اؼبسجد بال وضوء ،اختُلِف ُب قراءة القرآف ،واألرجح أف ال يقرأ القرآف؛ ألنو عليو ىذا اغبدث ،ولكن
وبرص على زوالو حٌب يباح لو أف يقرأ ،يبادر إىل االغتساؿ.
يقوؿ" :اللبث ُب اؼبسجد هبوز إذا توضأ " كاف الصحابة -رضي اهلل عنهم -إذا أرادوا أف ال تفوهتم
اغبلقات الٍب ُب اؼبسجد ،وعلى أحدىم جنابة ،يتوضأ وضوءه للصالة ،وهبيء فيجلس ُب اغبلقة حرصا
على أف ال تفوتو ،ىبشى أنو إذا اغتسل فاتتو تلك الفوائد؛ ألف االغتساؿ قد يكلف؛ ذلك ألف اؼباء
هبتذب بالدالء من جوؼ البئر ،وىذا االجتذاب فيو كلفة ،فيخشى أنو إذا اشتغل بذلك فإهنا تفوتو ،إذا
اشتغل بذلك فاتتو اغبلقات ،فهذا السبب ُب أهنم يقتصر أحدىم على الوضوء ،فيجيء فيجلس ُب اغبلقة.
فأما إذا مل يكن متوضئا فال ،وأما إذا كاف عابرا فيجوز ،ولو كاف ؿبدثا حدثا أكرب ،يعِب إذا احتاج
دخل من الباب اعبنويب وخرج من الشمايل ما نلومو ،وفسر بذلك قولو تعاىل:

     

 )ٕ( قالوا عابر السبيل :الذي يطرؽ اؼبسجد غباجة.
ىذه طبسة ربرـ باغبدث األكرب :مس اؼبصحف ،الطواؼ ،والصالة ،والقراءة ،واللبث ُب اؼبسجد بال
وضوء.
كذلك اغبيض والنفاس حكمهما واحد ُب أف اغبائض أو النفساء ال سبس اؼبصحف ،وال تقرأ القرآف،
وال تصلي ،وال تطوؼ .اغبيض والنفاس من خصائص النساء ،فاغبائض ربرـ عليها ىذه اػبمسة :مس
اؼبصحف ،والطواؼ ،والصالة ،والقراءة ،واللبث ُب اؼبسجد.
 - 1سورة الواقعة آية .82-79 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
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ووبرـ عليها زيادة الصياـ ،فتفطر ُب رمضاف ،ولكنها تقضي ،ووبرـ أيضا الوطء ُب الفرج حٌب تغتسل،
قاؿ تعاىل:

      

      

(ٔ)

يقوؿ

         

(ٕ) كلمة (يطهرف) فيها قراءتاف( :حٌب يَطْ ُه ْر َف) أو (حٌب يَطه ْر َف)



 )ٖ(   وماؿ ابن جرير إىل اختيار (حٌب يَطه ْر َف)؛ حٌب ال يَبخص أحد فيطأ امرأتو بعد اغبيض
وقبل أف تغتسل.
وبرـ عليها الصياـ وتقضيو ،والصالة وال تقضيها؛ وذلك ألهنا قبسة البدف ،ووبرـ وهئها ُب الفرج ،بأف
ال يطأىا زوجها أو سيدىا ُب الفرج الذي ىو ـبرج ىذا األذى حٌب تطهر وتغتسل ،ووبرـ إيقاع الطالؽ،
إذا هلقها وىي حائض فإنو هالؽ بدعة ،وإف كاف يقع ،ولكن إيقاعو ؿبرـ.
فهذه األشياء الٍب ربرـ باألح داث ،باغبدث األصغر ثالثة ،وباغبدث األكرب الذي ىو اعبنابة واالحتالـ
طبسة ،وحبدث اغبيض ،والنفاس سبعة.
الباب بعده باب التيمم.
باب التيمم
شروط التيمم
باب التيمم :شرهو فقد ماء أو إعزاز إال بثمن ؾبحف ،فلو بذؿ ىبة أو بثمن غّب ؾبحف لزمو قبولو أو
خوؼ ضرر باستعمال و ؼبرض أو عطش ؿبَبـ ،ودخوؿ وقت وهلب فاقده إال إذا خاؼ على نفسو أو مالو،
وتراب هاىر لو غبار.
التيمم ُب اللغة ىو القصد ،يقوؿ الشاعر:

 - 1سورة البقرة آية .222 :
 - 2سورة البقرة آية .222 :
 - 3سورة البقرة آية .222 :
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و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أ ر إ ا يمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

يبمت أرضا :يعِب قصدهتا ،وظبي ىذا الفعل التيمم أخذا من اآلية الكريبة ،وىي قولو -تعاىلُ -ب سورة
النساء وُب اؼبائدة:

                 

    

(ٔ)

فامسحوا منو ،فتيمموا يعِب اقصدوا ،توجهوا إىل الصعيد الطيب ،فلذلك

ظبوه بالتيمم أخذا من ىذه اآلية.
مٌب هبوز التيمم؟ شرهو فقد اؼباء ،إذا فُقد اؼباء لقولو تعاىل:

    

(ٕ)

أو كاف عزيزا،

إعزازه يعِب قلتو إال بثمن ؾبحف ،ما يوجد إال بثمن هبحف بو ،يعِب أكثر من شبن العادة ،يعِب أصبح
عزيزا ،وبعضهم يعرب باإلعواز ،إعوازه يعِب كونو معوذا ،يعِب مفقودا ،ولكن قد تقدـ الفقد ،إعزازه يعِب
قلتو ،إال بثمن ؾبحف ،إذا وجده بثمن زائد أكثر من شبن العادة بكثّب فإنو يعدؿ إىل التيمم ،وال نلزمو بأف
يشَبيو ،فكيف يشَبيو وىو ُب حالة اغباجة ،وىذا كثّب ،يعِب الثمن كثّب.
أما إذا بُ ِذؿ لو ىبةً ،إذا أىدى إليو إنساف ماال ىديةُ ،ب ىذه اغباؿ عليو أف يغتسل ،يغتسل بو ،أو
إيل فإنو يكوف ُب
يتيمم بو ،يتوضأ بو ،وال يعجل إىل التيمم وىو قد أىدي لو ،وقد يقوؿ إنو إذا أىدى ّ

نفسي شيء؛ ألين أكوف كأين مطالب بإثابتو على ذلك اؼباء؟

فاعبواب :أنك تقبل ،واؼباء شبنو رخيص ،إذا وجده بثمن غّب ؾبحف لزمو قبولو ،إذا وجده بثمن العادة،
أو بثمن أكثر من شبن العادة ولكن عنده إمكانيات ،اشَبى وتوضأ ،ولزمو أف يتقبلو ،وإذا تركو وىو يقدر
على شبنو ،أو كذلك على مكافأة صاحبو ،وعدؿ إىل التيمم ،بطلت صالتو.
كذلك أيضا إذا خاؼ ضررا باستعمالو ،كاؼبريض؛ وذلك ألنو إذا كاف يضره استعمالو لكونو مريضا ،أو
كاف على جسده قروح يضره نزوؿ اؼباء عليها ،يعدؿ إىل التيمم.
 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
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شق عليو استعمالو للمرض ،تعرفوف كثّبا من اؼبرضى يكوف ُب اؼبستشفى على سريره ،وال
وكذلك إذا ّ

ي ستطيع أف يصل إىل الدورات ،وذلك لشدة اؼبرضُ ،ب ىذه اغبالة يعدؿ إىل التيمم ،ىذا معُب "خوؼ
ضرر باستعمالو" ،الضرر البدين حبيث يشق عليو ،يشق عليو أف يصل إىل مكاف اؼباء ،أو إذا استعملو تأثر
بدنو؛ بأف كاف ُب بدنو قروح أو حكة أو كبو ذلك تتأثر دبرور اؼباء عليها ،أو كاف ىناؾ رفقة لو ،وىم
حباجة إىل ىذا اؼباء ،إذا توضأ ىو بو عطشوا ،فلهم أف يعدلوا إىل التيمم؛ وذلك ألف حرمة النفوس ليس ؽبا
بدؿ ،والوضوء لو بدؿ ،فيعدلوف إىل التيمم ،ووبفظوف اؼباء القليل الذي ُب قراهم لشراهم ولطعامهم ،يبلوف
بو أفواىهم ،فلو توضئوا بو لنفذ وأوشك أف يتأثروا ويتضرروا.
من شروهو دخوؿ الوقت ،فال يتيمم للظهر قبل دخوؿ وقتها؛ ألنو تيمم للحاجة ،ردبا يأٌب ماء قبل
دخوؿ الوقت ،فألجل ذلك تنتظر حٌب إذا هلع الفجر تيممت للفجر ،زالت الشمس تيممت لصالة
الظهر ،غربت الشمس تيممت لصالة اؼبغرب ،قبل ذلك ال ،ال بد من دخوؿ الوقت ،ىذا على القوؿ
اؼبشهور.
ىناؾ بعض العلماء جعلوه مثل اؼباء ،وقالوا إنو بدؿ ههارة اؼباء ،فإذا كاف بدؿ ههارة اؼباء فإف اؼباء لو
توضأ قبل الوقت أجزأ ،لو توضأت ُب الساعة العاشرة هنارا ،وجاء الظهر وأنت على ههرؾ ما نأمرؾ بأف
تعيد ،نقوؿ :أجزأؾ ما عملتو ،وىو ههارتك ،خبالؼ التيمم؛ ألنو رخصة ،فال يتيمم إال إذا دخل الوقت،
وإف كاف بعض العلماء أجازوا أنو يتيمم قبل دخوؿ الوقت ،وإذا جاء إىل اؼباء فإنو يبطل تيممو إذا حضر
اؼباء ويتوضأ.
ال بد أف يطلبو ىكذا؛ لقولو تعاىل:

    

(ٔ)

يدؿ على أهنم يبحثوف ،احبثوا مع ىلالء

الرفقة لعل معهم ماء زائدا ،انظروا ىل حولنا مع أحد ماء ،أو ىل حولنا آبار ،أو ىناؾ مستنقعات ماء بعد
السيوؿ ،قد يوجد ُب بعض األماكن وُب األودية مياه تبقى نصف سنة أو كبوىا ،فال يتيمم إال بعد ما

 - 1سورة المائدة آية .6 :
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يتحقق ،بعد ما يتحقق أنو ال ماء عنده ،ولذلك قاؿ:



 )ٔ(    فيقوؿ ال بد أف يطلبو ىكذا

إال إذا خاؼ على نفسو أو خاؼ على مالو ،إذا كاف مسافرا مثال ،إذا ذىب إيل أولئك أو إىل أولئك يبكن
أف يتوهنوا لو ويقطعوا عليو الطريق ،أو يقتلوه ،أو يأخذوا مالو لكوف ىناؾ قطاع ،فإنا نعذره ونقوؿ :ال
تطلب اؼباء عند ىلالء وال ىلالء ،لك رخصة بأف تعدؿ إىل التيمم ،وال إٍب عليك .إذا خاؼ على نفسو أو
خاؼ على مالو.
ت شرواه أف يك ف التيمم ي تراب ,فال يتيمم -على كالمهمُ -ب الرمل وال ُب البطحاء وال على
الصخرات ،على الصخرة ،ال بد أف يكوف ترابا.
ثا يا :أف يك ف اا را ,فال يتيمم على بوؿ ،يعِب أثر بوؿ ،لو جاء إىل أرض ووجد اها آثار بوؿ فال
يتيمم منها؛ ألهنا ليست هيبة ،اهلل -تعاىل -يقوؿ:

    

(ٕ)

فاألرض الٍب ليست

هاىرة ،فيها آثار األبواؿ والعذرة وكبو ذلك ،ال هبوز أف يتيمم منها.
ال رط النال  :أف يك ف له غبار حتش يعلق باليفيت ؛ ألنو الذي يكوف لو علوؽ بالكفْب؛ لقوؿ اهلل
تعاىل:

         

(ٖ)

فإذا مل يكن لو غبار كالرمل

الذي ال يلتصق باليد ،وكذلك البطحاء وكبوىا ،وضرب بيديو ال يعلق اهما شيء ،فبأي شيء يبسح وجهو،
دؿ ذلك على أنو ال بد من الغبار ،ىذا اختيار أكثر الفقهاء ،خالفهم شيخ اإلسالـ وابن القيم وغّبنبا،
وأجازوا التيمم بالرمل والبطحاء وكل ما على وجو األرض دوف الصخور +والصفاء وكبو ذلك ،وقالوا :إف
الرخصة عامة ،وإنا لو قلنا ال تتيمموا حٌب ذبدوا ترابا ألعوزىم ذلك ،ولكاف تكلفا عليهم.

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة المائدة آية .6 :
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كانوا يبروف ُب هريقهم بالرماؿ ،رماؿ وكثب مرتفعة ،ومعلوـ أهنم إذا نزلوا ُب ذلك اؼبكاف ولو ُب وسط
الرماؿ والكثب ،وحانت الصالة ،فإهنم يتيمموف فبا عندىم ،وال يذىبوف يتطلبوف ترابا صافيا ،لكن إذا وجد
حقيقة الَباب فإنو الذي يتيمم منو.
را ض التيمم
وفرضو تعيْب نيتو ،فلو تيمم لنفل مل يصل بو فرضا أو لفرض صلى ما شاء ،ومسح صبيع وجهو ويديو
إىل الكوعْب والَبتيب.
فروض التيمم ما ذُكر:
أوال :تعييت الإية ,أف ينوي اهذا التمسح رفع اغبدث ،يعِب رفعا ملقتا ،أو استباحة الصالة ،أو استباحة
مس اؼبصحف ،إذا تيمم لنفل يكوف ال يصلي بو فرضا ،فلو تيمم لصالة الضحىٍ ،ب تذكر أنو ما صلى
الفجر ،يعيد التيمم لصالة الفجر؛ وذلك ألنو ما نوى بتيممو إال صالة قاصرة ،أما إذا كانت فريضة فإنو
هبوز ،لو تيمم لصالة الفرض ،كصالة الظهر ،فإنو يصلى بو السنة البعدية ،وكذا اؼبغرب والعشاء ،وكذا لو
تيمم لصالة الفجر.
وؼبا تيمم وصلى الفجر ذكر أنو ما أوتر ،يصلي بتلك الطهارة أو بذلك التيمم صالة الوتر ،والصحيح
على القوؿ الثاين أف التيمم هبوز إذا تيمم للنفل أف يصلي بو فرضا ،قد اختلف العلماء ىل التيمم يرفع
اغبدث أو ال على ثالثة أقواؿ:
الق ؿ ا وؿ :أنو يبيح الصالة وال يرفع اغبدث ،إمبا يكوف مبيحا غّب رافع ،وقالوا :ألنو ههارة ضرورية،
وألنو إذا وجد اؼباء فإنو يغتسل.
الق ؿ النا ي :أنو يرفع رفعا ملقتا ،يكوف اغبدث قد ارتفع ،ولكن رفعا ملقتا ،حبيث أنو إذا وجد اؼباء
فإنو يغتسل.
الق ؿ النال  :أنو يرفع رفعا كامال ،وأف حكمو حكم اؼباء ،وأنو إذا وجد اؼباء بعد ذلك فال شيء
عليو ،وال يلزمو أف يغتسل؛ ألف الشيء إذا ارتفع ال يعود ،ولعل القوؿ الوسط أنو يرفع رفعا ملقتا يرفع
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اغبدث ،فإذا وجد اؼباء فإنو ،فإذا وجد اؼباء فإنو يغتسل ،وقبل أف هبده لو أف يصلي فروضا ونوافل ،وىناؾ
من ،والذين يقولوف إنو مبيح يقولوف إذا خرج الوقت بطل تأثّبه ،فيقولوف :لو تيمم لنفل مل يصل بو فرضا،
إذا تيمم لفرض ،تيمم لصالة الظهر مثال ،صلى اها الفرض ،وصلى اها السنة القبلية والسنة البعدية ،وصلى
اها إذا كاف عليو فوائت ،تذكر أنو ما صلى الظهر أو ما صلى العصر ،يصليها اهذا الوضوء ،وىذا ىو القوؿ
الراجح ،أنو إذا تيمم لفرض صلي ما شاء قليال أو كثّبا.
إذا تيمم ؼبس الصحف فإنو يرتفع حٌب هبد اؼباء ،كذلك أيضا إذا تيمم ومسح صبيع جسده ارتفع.
يقوؿ " :من شروهو أيضا مسح صبيع وجهو ويديو إىل الكوعْب والَبتيب " ،أوال :يضرب ضربة واحدة،
تكفي ضربة واحدة بيديو ،وتكوف مفرقة األصابع.
ثا يا :يبدأ دبسح وجهو ،يبسح وجهو بيديو ،يعِب بيدين كل واحدة ُب جانب الوجو .يعم صبيع وجهو
من منابت الشعر -شعر الرأس -إىل الذقن الذي ىو أسفل الوجو ،وكذلك يبسح يديو ،يبسح الكف،
الكف فقط ،فيبدأ دبسح يده اليسرى ،إذا مسح يده اليمُب بيده اليسرى وأصابعها ومسح باهن اليمُبٍ ،ب
يعود ويبسح ظهر اليسرى ،ويكوف قد مسح ظهرىا ومسح باهن اليمُب ،يكوف بذلك قد ارتفع.
واؼبسح إىل الكوع ،يعِب الذي ىو اؼبفصل بْب الكف والذراع ،الكوع ىو ىذا اؼبفصل ،قالوا :إف هرفو
فبا يلي اؼبفصل يسمى كرسوع ،وهرفو فبا يلي الكف يسمى الكوع ،ويسمى أيضا الرسغ اؼبفصل يسمى
الرسغ ،ىذا القوؿ الراجح أنو يكفي مسح الكفْب ،ذىب الشافعية إىل أنو يبسح اليدين ،يبسح األصابع
والكف والذراع إىل اؼبرفق ،وقالوا :إنو بدؿ عن الوضوء ،وقالوا :اؼبتوضئ يغسل يديو إىل الكوعْب إىل
اؼبرفقْب ،وكذا الرسغ ،ولكن ىذا التيمم ليس بدال كليا عن الوضوء؛ وإمبا ىو ههارة اضطرارية.
الترتي  :أف يبسح الوجو قبل الكفْبٍ ،ب مسح اليدين ،يعِب اليد اليمُب تكوف كاملة قبل اليسرى .ىذه
فروضو.
إت التيمم
وسننو التسمية وتقدًن يبناه وتأخّبه إف ظن وجداف اؼباء.
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أما سننو فأنبها التسمية ،وقد قيل إهنا واجبة كما أهنا واجبة ُب الوضوء وُب الغسل ،ولكن ىبتار اؼبللف
أهنا سنة ُب اعبميع ،إذا كاف كذلك فإنو ال بد أف يتأكد أف يقوؿ "بسم اهلل"ٍ ،ب يضرب بكفيو األرض.
يقدـ يبناه ،تقدًن يبناه ،يعِب قبل اليسرى.
من السنن أف ّ

من السنن أف يلخر التيمم إذا ظن أنو هبد اؼباء ،إذا كاف مقبال على ماء ،ولكن ال يدري مٌب يصل إىل

ذلك اؼباء ،ففي ىذه اغباؿ ينتظر ،وإذا غلب على ظنو أنو يصلو قبل خروج الوقت ،إذا كاف -مثال -وقت
الظهر يدخل ُب الساعة الث انية عشر إال طبس دقائق ويبتد إىل قريب الساعة الثالثة ،دخل عليو وقت الظهر
وىو يبشي ،إذا كنت تظن أنك تصل إىل اؼباء ُب الساعة الواحدة ،أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة إال
الثلث ،فأخر الظهر حٌب تصل إىل اؼباء وتتوضأ ،وأما إذا خشيت أنك ما تصلو إال الساعة الرابعة أو
اػبامسة وما بعد فإنك تصلي بالتيمم.
وكذا العصر ،إذا قلنا إف العصر يدخل ُب الساعة الثالثة وعشر دقائق أو كبوىا ،دخل عليك العصر
وأنت سبشي ،وُب إمكانك أف تصل إىل اؼباء ُب الساعة اػبامسة ،أخ ْر التيمم إىل الساعة اػبامسة ،فإف
وصلت اؼباء فتوضأ ،وإال فت يمم؛ حرصا على حصوؿ اؼباء والوضوء بو ،ىذا معُب تأخّبه ،يعِب تأخّب التيمم
إذا ظن وجداف اؼباء.
بطالت التيمم

ومبطلو مبطل ههارة اؼباء وخروج الوقت وقدرتو على استعماؿ اؼباء وإف بُ ِذ َؿ لألحق قُدـ اؼبيت ٍب َم ْن
عليو قباسة ٍب اغبائض ٍب اعبنب ،وهبزئ ضربة واحدة لوجهو وكفيو ،فإف تيمم لنجاسة بدنو مل يعد.
مبطالت التيمم ىي مبطالت الوضوء ،فإذا تبوؿ بطل التيمم؛ ألف اهلل -تعاىل -جعل التيمم ملقتا
بفقداف اؼباء ،فمبطالت الطهارة الٍب ههارة باؼباء تبطل الطهارة بالتيمم.
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المبطل النا ي :خروج الوقت ،إذا تيممت للظهر ،وجاء العصر وأنت على تيممك مٌب أحدثت،
عليك أف تتيمم لصالة العصر ،وكذلك بقية الصلوات ،ىذا ىو االحتياط؛ وذلك ألنو ههارة ضرورية ،فال
تتجاوز اغباجة.
المبطل النال  :القدرة على استعماؿ اؼباء ،فمٌب قدر اؼبريض على استعماؿ اؼباء وكاف قد تيمم ،بطل
تيممو ،فليتوضأ.
وكذلك أيضا وجداف اؼباء ،إذا وجد اؼباء وىو ُب الصالة -صالة بتيمم -ىل يقطعها؟ ىكذا قالوا،
يعِب استحبوا أنو يقطعها ،ومنهم من يقوؿ :يتمها؛ وذلك ألنو دخل بطهارة كاملة ،فيستمر فيها،
ويستصحب تلك الطهارة.
االحتياط إذا كاف ُب أوؽبا ،إذا جاء اؼباء وىو ُب أوؿ الصالة الٍب بالتيمم ،قطعها وتوضأ ،وأما إذا ما
بقي عليو إال ركعة أو ركعتاف فإنو -على الصحيح -يستمر ويتمها.
يقوؿ " إذا بُذؿ لو اؼباء " ،إذا بذؿ اؼباء عبماعة ،بذؿ ؽبم ماء ،وعندىم ميت وبتاج إىل من يغسلو،

ٍ
وثاف على بدنو جنابة أو على ثوبو ،على بدنو قباسة كدـ أو بوؿ ،وثالث امرأة حائض ،ورابع جنب،
وخامس ؿبدث حدثا أصغر ،جاء ماء يكفي واحدا ،من يػُ َقدـ؟ يقدـ اؼبيت؛ ألنو راحل عن الدنيا ،فيغسل
اهذا اؼباء ،فإذا كاف يكفي اثنْب ،غسلنا اؼبيت ٍب أعطينا من عليو قباسة أف يغسلو ،فإذا كاف يكفي ثالثة

ُغسل اؼبيتٍ ،ب غسلت النجاسةٍ ،ب اغتسلت اغبائض ،فإذا كاف يكفي أربعة أعطينا ىلالء الثالثة وأعطينا
الرابع الذي ىو اعبنب ،وإذا كاف يكفي طبسة فاػبامس ىو احملدث الذي حدثو حدث أصغر ،يعِب الذي
وبتاج إىل وضوء ،ىكذا ترتيبهم على ترتيب من ىو أحق.
التيمم هبزئ فيو ضربة واحدة لوجهو وكفيو ،دليل ذلك حديث عمار ؼبا أرسلو النيب  غباجة فاحتلم
ومل هبد اؼباء ،يقوؿ:



فتمرغت ُب الصعيد كما تتمرغ الدابة



ظن أف التيمم يكوف بغسل أعضاء

الوضوء ،وأنو إذا كاف حبدث أكرب فال بد أف يعم صبيع جسده ،أخرب النيب 
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ىكذا ،وضرب بكفيو الَباب ،ومسح اهما وجهو ومسح يديو ،ضربة واحدة  ىذا ىو اؼبختار ،أف التيمم
يكفي ضربة واحدة يبسح وجهو وكفيو.
وذىب الشافعية إىل أنو لو ضربتاف ،روى الدارقطِب حديثا
لليدين إىل اؼبرفقْب





التيمم ضربتاف :ضربة للوجو ،وضربة

ذىب الشافعية إىل أف اؼبتيمم يبسح كفيو وذراعو إىل مرفقيو بضربتْب ،ولكل

اجتهاده ،فحديث الدارقطِب صحيح وال يقاوـ حديث عمار.
يقوؿ " :إذا تيمم لنجاسة بدنو مل يعد التيمم " إذا تيمم وقصد بذلك إزالة أو رفع حكم ىذه النجاسة
الٍب على بدنو ،كبوؿ على بدنو ،فإنو ال يعيد ،ال يعيد التيمم مرة ثانية ،يكفيو إذا نوى أف ىذا التيمم عن
ىذه النجاسة وعن اغبدث.
أحكاـ التيمم توسع فيها كثّبوف ،ولكن اؼبللف ىاىنا اختصر ،أي ىذه األحكاـ ،من أراد التوسع
رجع إىل الكتب اؼبطولة.
الباب بعده باب اغبيض،
باب الـيض
باب اغبيض :أقل إمكانو تسع سنْب وأكثره ستوف سنة ،وأقل اغبيض يوـ وليلة ،وأكثره طبسة عشر
يوما ،وغالبو ست أو سبع ،وال حيض غبامل ،فإف رأتو قبل الوضع بيومْب أو ثالثة فنفاس ،وأقل ههر بْب
اغبيضتْب ثالثة عشر ،فتجلس اؼببتدأة أقلو ٍب تغتسل وتصلي ،فإف مل يعرب أكثره اغتسلت عند انقطاعو،
وإف تكرر ثالثا فعادة ويقضى ما صامتو فيو فرضاٍ ،ب إف تغّبت مل تلتفت حٌب يتكرر ثالثا أيضا.
اغبيض ُب اللغة :السيالف ،يقولوف :حاض الوادي ،وىو خاص بالنساء ،دـ هبيعة وجبلة ،ىبرج من قعر
الرحم ،خلقو اهلل -تعاىلُ -ب األنثى غبكمة عظيمة ،وىو أنو إذا علقت بالولد كاف ىذا الدـ غذاء ؽبذا
الولد ،أي :ؽبذا اعبنْب ُب الرحم ،يتغذى بو مع سرتو ،ولذلك اغبامل ال ربيض ،فإذا خرج الولد ،ولذا قلب
اهلل ىذا الدـ لبنا ،ولذلك اؼبرضع ال ربيض ،إذا كانت ترضع ولدىا برقة وبشفقة كثر لبنها وتوقف عنها دـ
اغبيض ،أما الٍب ترضعو باللنب الصناعي ،أو ال يكوف ُب قلبها رقة ،فإهنا ربيض ،ولذلك ال يوجد اها لنب
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يكفي ذلك الطفل ،كثّب من النساء قديبا ترضع ولدىا ،وما دامت ترضعو فال يأتيها اغبيض ،بل ينقلب
لبنا ،فإذا فطمت ولدىا وتوقف ذلك اللنب رجع إليها اغبيض على ما ىو عليو.
فإذا مل تكن اؼبرأة مرضعة وال حامال فإف ىذا الدـ ىبرج ،وال يبقى ُب الرحم؛ ألنو ليس لو مصرؼ ،وإذا
خرج فإنو لو أحكاـ ،لو أحكا ـ ولو كانت خاصة بالنساء ،يعِب غالبا ،وقد وبتاج إليها الرجاؿ ،فإف الرجل
فبنوع أف يطأ امرأتو وىي حائض أو نفساء لقولو:



.)ٔ(      

وكذلك الطالؽ ،إذا أراد أف يطلق فال يطلق وىي حائض؛ وذلك ألف عليها ضرر وفيها تطويل مدة
العدة أو كبو ذلك.
وأما بقية األحكاـ فإهنا للنساء.
فأوال :أقل سن ربيض فيو اؼبرأة تسع سنْب ،يعِب وجدت من ربيض وعمرىا تسع سنْب أو عشر أو
أحد عشر ،فتختلف أيضا باختالؼ قوة الشباب وقوة الفتوة ،فمنهن من ربيض وىي عشر سنْب إذا كانت
فتاة قوية البنية ،ومنهم من ال ربيض إال ُب السابعة عشر إذا كانت ضعيفة البنية والَبتيب ،وزبتلف أيضا
النساء ُب ذلك ،ىذا أوؿ سن ربيض فيو.
ويستمر معها اغبيض ،اختلف ُب آخره ،فقيل :آخره طبسوف ،ال ربيض بعد سباـ طبسْب ،والصحيح
أهنا توجد سيما إذا كانت ال تزاؿ قوية البدف فقد تستمر اها العادة إىل سباـ ستْب ،فأكثره سباـ ستْب سنة،
إذا زادت على الستْب فإنو دـ فساد ،ولكن ىذا هنايتو.
مدة اغبيض :أقلو يوـ وليلة ،يعِب بعض النساء ربيض يوـ وليلة ٍب تطهر ،ىذا أقل ما وجد ،وال يبكن
أف يكوف أقل من يوـ وليلة ،أكثره طبسة عشر يوما ،أي قد يبقى معها اغبيض والدـ السائل طبسة عشر
يوما ،وإف كاف ذلك قليال ،وقد يكوف لو سبب ُب ىذه األزمنة ،تزيد مدتو بسبع ،ويكثر ُب ىذه األزمنة
استعماؿ ما يسمى باللولب ،تركب لولبا ُب رضبها يبنع من انعقاد اغبمل ،واهذا اللولب يقل خروج الدـ،
فيقل ولكن تبقى بقاياه وتطوؿ مدتو ،تكوف اؼبرأة عادهتا قبل اللولب ستة أياـ ،وبعد اللولب عشرة ،وذلك
 - 1سورة البقرة آية .222 :
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ألنو يقل خروجو ،ففي ىذه اغباؿ تكوف اعبميع ىي حيض ،يعِب العشرة كلها ،إذ كاف أوؿ الدـ مثل
آخره ،أغلب النساء عادهتن ستة أياـ أو سبعة أياـ ،ىذا أغلبهنٍ ،ب تطهر بعد ذلك ،ومنهن أربعة أياـ،
ومنهن شبانية ،ومنهن تسعة وعشرة.
يق ؿ " :وال حيض لـا ل " اغبامل ال ربيض؛ ألف الدـ يتغذى بو الولد ،يدخل مع سرتو ،إذا رأت
الدـ وىي حامل قبل الوضع بيومْب أو بثالثة أياـ فإنو ملحق بالنفاس ،إذا قربت والدة بعض النساء خرج
منها ذلك الدـ ،ويكوف مثل دـ اغبيض ،فنجعلو من النفاس ،من مدة النفاس.
أقل الطهر بْب اغبيضتْب ثالثة عشر يوماُ ،رِوي أف امرأة هلقها زوجها ،وجاءت بعدما ًب ؽبا شهر
وقالت :إين قد اعتددت ،انتهت عدٌب ،فتعجبوا ،شهر واحد ربيض فيو ثالث حيض ،فقاؿ علي لشريح:
ما تقوؿ فيها؟ فقاؿ :إف جاءت بشاىدين أو بامرأة شاىدة موثوقة قُبِل ،وإال فهي كاذبة .أقره علي على
ذلك ،كيف يكوف؟ يبكن أهنا ؼبا هلقت ُب ىذا اليوـ حاضت حيضة ،يوـ واحد ٍب ههرتٍ ،ب جاءهتا

الثانية بعد طبسة عشر يوما ،وبقيت معها يوما وليلة ،فتم ؽبا ستة عشر يوما ُب حيضتْب ،فطهرت وُب اليوـ
الثالثْب من الشهر جاءهتا اغبيضة الثالثة ،فيكوف بْب اغبيضتْب ثالثة عشر أو أربعة عشر يوما ،حاضت ُب
شهر ثالث حيض ،ولكن ذلك نادر.
ذكروا أف اؼببتدئة الٍب يبدؤىا اغبيض ألوؿ مرة أهنا ذبلس أقلو ،أي ذبلس يوما وليلةٍ ،ب بعد ذلك
تغتسل وتصلي ،ولو كاف اؼباء هبري ماءىا ،ؼباذا؟ ـبافة أف الذي يزيد على اليوـ والليلة يكوف استحاضة،
فهذا الدـ الذي هبري معها يبكن أف يكوف حيض ويبكن أنو استحاضة ،فألجل ذلك قالوا ربتاط ،فبعد
يوـ وليلة فقط عليها أف تتطهر ،تغتسل وتصلي ،ولو كاف الدـ يسيل ،فإذا انقطع ُب اليوـ الثامن اغتسلت،
أو السابع اغتسلت عند انقطاعو ،إذا مل يتجاوز اػبامسة عشر ،اغتسلت عند انقطاعو ـبافة أف ىذا ىو
الوقت الذي انقطع فيو ،فعند ذلك تغتسل مرة ثانية.
مثاؿ ذلكُ :ب اؼبرة األوىل اغتسلت بعد يوـُ ،ب الشهر األوؿ والدـ هبري معها ،وانقطع ُب اليوـ
السابع ،جاء الشهر الثاين ،اغتسلت بعد اليوـ األوؿ ،وانقطع ُب اليوـ السابع ،جاء الشهر الثالث،
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اغتسلت بعد يوـ ،وانقطع ُب اليوـ السابع ،تكرر ثالث مرات أنو سبعة أياـ ،وىي تغتسل مرتْب بعد اليوـ
وبعد اليوـ السابع ،عرفنا أف حيضها سبعة أياـ ،فنقوؿ ؽبا :اجلسي ُب الشهر الرابع سبعة أياـ؛ ألنّا ربققنا
أف ىذا كلو حيض سبعة األياـ ،ىكذا يكوف ذلك من باب االحتياط للعبادة ،ولكن لعل القوؿ الصحيح
أهنا ذبعل السبعة كلها حيضا ،وال يسع النساء العمل إال اهذا ،نقوؿ :اليوـ األوؿ اجلسي ما ِ
دمت ترين
الدـ ،ولو إىل طبسة عشر ،فإذا ذباوز اػبامسة عشر فإنك تغتسلْب وتعدين ما زاد على ىذه االستحاضة،
وإذا انقطع ُب اليوـ السادس أو السابع فإف ىذا ىو عادتك كعادة النساء.
ُب ىذه األشهر الثالثة أمرناىا بأف تغتسل مرتْب بعد اليوـ األوؿ وبعد اليوـ السابع ،وذكرنا أهنا تصلي
ُب ستة األياـ ،وأهنا تصوـ ،فلو قُ ّدر أهنا صامت ُب ىذه الستة أياـ قضاء من رمضاف ،أو صامت من
رمضاف ،فإف صيامها باهل ،فنقوؿ ؽبا :تعيدين الصياـ الذي صمتيو ُب الستة األياـ؛ ألنا ربققنا أهنا من
اغبيض الصوـ ُب اغبيض ،والصوـ ُب اغبيض ال هبزي ،إذا صامت فيو فرضا سواء قضاء رمضاف أو كفارة أو
نذرا فإهنا تقضي ما صامتو فيو.
يق ؿ " :ثم إف ت يرت لم تلت

حتش يتكرر ثالثا " صورة ذلك إذا كانت عادهتا طبسة أياـٍ ،ب

زادت يومْب ،فال تَبؾ الصالة ُب اليومْب ،يعِب جاءىا ُب ىذا الشهر -شهر ربيع الثاين -سبعة أياـ ،وقد
كانت طبسة ،أمرناىا بأف تغتسل بعد اػبمسة وبعد السبعة ،ولكن تصوـ أو تصلي ُب اليومْب ،جاءىا ُب
صبادى األوىل سبعة ،وكذلك ُب صبادى الثانية سبعة ،نقوؿ :انتقلت عادتك من اػبمسة إىل السبعة ،حيث
أهنا تكررت ،إذا تكررت ثالثا فإهنا تنتقل إليها ،قولو" :تغّبت" يعِب تغّبت عادهتا ،مل تلتفت إىل الزائد إال
إذا تكرر ثالثا ،لكن إف كاف التكرر بالنقص فإهنا تعمل بو؛ ألف لو عالمة ،صورة ذلك إذا كانت عادهتا
طبس سنْب شب انية أياـٍ ،ب فجأة ههرت بعد طبسة أياـ ،نقصت عادهتا ثالثة أياـ ،رأت الطهرُ ،ب ىذه
اغباؿ تغتسل وتصلي ولو مل يتكرر ثالثا.
صل ي اال تـا ة
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وإف عرب أكثره فاستحاضة ،ذبلس اؼبميزة أياـ التمييز ،وىو األسود الثخْب إف مل يعرب أكثره ،واؼبعتادة
أياـ العادة ،واؼبتح ّبة غالبو وباقي األياـ تغسل فرجها وتعصبو وتتوضأ لوقت كل صالة ،وكذا دائم اغبدث
الذي ال ينقطع قدر الوضوء للصالة.
دـ اؼببتدئة إذا ذباوز طبسة عشر يوما عرفنا أنو استحاضة ،وكذلك غّبىا إذا ذباوز طبسة عشر يوما
عرفنا أنو استحاضة ،هبري مع بعض النساء الدـ طبس سنْب أو سبع سنْب ،وىو مستمر ليال وهنارا ال
ينقطع عنها دائما ،فنسمي ىذا الدـ دـ استحاضة ودـ عرؽُ ،ب حديث فاهمة بنت أيب حبيش قاؿ ؽبا
النيب   إمبا ىو دـ عرؽ  يقاؿ لو العاذؿٍ ،ب أمرىا بأف ذبلس أياـ أقرائها ،قاؿ  :دعي الصالة
أياـ أقرائكي ٍب اغتسلي وصلي



فاؼبستحاضة ؽبا ثالث حاالت:
األوىل :إذا كانت تعرؼ عادهتا ،تعرؼ أف عادهتا من اليوـ الثالث وتنتهي ُب اليوـ العاشر من كل
شهرٍ ،ب اختلط عليها الدـ ،ففي ىذه اغباؿ نأمرىا بأف ذبلس عادهتا ،نقوؿ :كلما جاء اليوـ الثالث دعي
الصالة إىل اليوـ العاشر ،ىذه تسمى اؼبعتادة ،وىي الٍب قاؿ ؽبا  :دعي الصالة أياـ أقرائك  أي أياـ
حيضك ،األقراء ىي اغبيضٍ ،ب اغتسلي وصلي.
فإذا كانت عادهتا غّب مستقرة ،تقوؿ عادٌب تارة تأتيِب ُب اليوـ األوؿ ،وتارة ُب اليوـ الثالث تبدأ ،وتارة
ُب اليوـ اػبامس ،وتارة ُب اليوـ العاشر ،وتارة تتقدـ وتارة تتأخر ،ما ىي مستمرة على يوـ بعينو من كل
شهر ،ففي ىذه اغباؿ نقوؿ ؽبا تعمل بالتمييز.
فإذا كانت عادهتا غّب مستقرة ،تقوؿ :عادٌب تارة تأتيِب ُب اليوـ األوؿ ،وتارة ُب اليوـ الثالث تبدأ،
وتارة ُب اليوـ اػبامس ،وتارة ُب اليوـ العاشر ،وتارة تتقدـ ،وتارة تتأخر ،ما ىي مستمرة على يوـ بعينو من
كل شهر ،ففي ىذه اغباؿ نقوؿ ؽبا :تعمل بالتمييز ،التمييز الذي ىو التفريق بْب دـ اغبيض ودـ

االستحاضة ،جاء ُب حديث فاهمة أنو 

قاؿ:



إف دـ اغبيض أسود يعرؼ -وُب رواية "يعرؼ"

يعِب :يظهر لو ريح -فإذا كاف ذلك فدعي الصالة ،وإذا كاف اآلخر فاغتسلي وصل
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اؼبميزة الٍب سبيز بْب ىذا وىذا ،وذلك ألف دـ اغبيض أسود غالبا غليظ ،وأما دـ االستحاضة فإنو أضبر
ورقيق ،وىذا ُب الغالب والنساء ىبتلفن ُب ذلك ،فإذا كانت فبيزة جلست أياـ الدـ الغليظ إذا مل يكن أكثر
من طبسة عشر يوماٍ ،ب اغتسلت وتصلي ُب الدـ اػبفيف ،أياـ الدـ اػبفيف تصلي ال تَبؾ الصالة.
أما إذا كانت ال سبيز وال تذكر عادة ؽبا ،وتسمى اؼبتحّبة فإهنا ذبلس عادة النساء ُب أغلب اغبيض من
كل شهر ،نقوؿ :ؽبا اتركي أكثر عادة النساء سبعة أياـ ،اتركي الصالة من أوؿ ىذا الشهر سبعة أياـ
وبقيتو ،واغتسلي وصل حٌب ال تَبكي الصالة.
األوىل :اؼبعتادة الٍب تعرؼ عادهتا ،ذبلس عادهتا من كل شهر.
الثانية :اؼبميزة الٍب سبيز بْب دـ اغبيض ودـ االستحاضة ،فهذه ذبلس دـ اغبيض ،وتغتسل وتصلي ُب
أياـ دـ االستحاضة.
الثالثة :اؼبتحّبة الٍب ال تعرؼ أياـ عادهتا تقل وتكثر وال سبيز بْب دـ اغبيض ودـ االستحاضة ذبلس
عادة أكثر النساء ،أو أغلب اغبيض من كل شهر ،باقي األياـ باقي أيامها تصلي ،ولكن قبل كل صالة
تتوضأ ُب حديث فاهمة  وتوضئي لكل صالة



وقبل الوضوء تغسل فرجها وتعصبو؛ حٌب ال ىبرج

منو دـ وىي ُب الصالة ،وتتوضأ لوقت كل صالة؛ ألف بْب الصالتْب ىبرج دـ ،فإذا توقف الدـ بْب صالتْب
اكتفت بالصالة األوىل ،فمثال أهنا توضأت لصالة الظهر وعصبت فرجها وصلت الظهر ،وجاء العصر وىو
مل ىبرج منها قطرة صلت العصر بذلك الوضوء ،فأما إذا خرج منها ولو قطرة فإهنا تعيد غسل فرجها
وعصبو ،والوضوء للصالة الثانية.
ويف عل ذلك دائم اغبدث الذي ال ينقطع قدر الوضوء والصالة ،ىناؾ بعض الناس حدثو دائم
كصاحب سلس البوؿ ،يبتلى بعض الناس بالسلس ،يقع ُب بعض كبار األسناف ،وأما صغار األسناف
فالعادة أنو ال يقع منهم إال أف بعض الشباب يقع منهم وسوسة ،فأحدىم يعبث بذكره وينثره ويعصره،
ويوس وس إليو الشيطاف أنو خرج منو شيء ،ومع كثرة ىذا العبث يبتلى بالسلس فيصّب ال يبسك بولو ،نقوؿ
عليك أف ال تعبث ىذا العبث حٌب ال تكوف عاقبتو وخيمة.
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ولكن لو قدر أنو صار بو سلس صغّبا أو كبّب ،فإنو يفعل كذلك يتوضأ لكل صالة ،فإف انقطع الدـ
ُب وقت يقدر فيو على الوضوء والصالة فإنو يصلي ُب ذلك الوقت ،وال وبتاج إىل إعادة الوضوء ،مثاؿ
ذلك اغبائض أو اؼبستحاضة توقف عنها الدـ ،توقف عنها الساعة مثال اغبادية عشر والنصف ؼبا توقف
توضأت ،وؼبا توضأت للظهر صلت الظهر ،ومل ىبرج منها شيء وجاء العصر وىي ما خرج منها ولو قطرة
تصلي العصر بوضوء الظهر؛ ألهنا ال تزاؿ على ههارة وكذا صاحب السلس لو توقف عنو يعِب توقف عنو
ُب الساعة اغبادية عشر والنصف ،وتوضأ وصلى الظهر وجاء العصر ،وىو مل ىبرج منو قطرة ال حاجة إىل
أف يتوضأ لصالة العصر.
صل ي الإ اس
وأكثر النفاس أربعوف يوما ،وال حد ألقلو ،وتعد من اليوـ األوؿ.
بعد ذلك ذكر النفاس ،النفاس ىو الدـ الذي ىبرج بعد الوالدة؛ ذلك ألف اغبامل إذا ضبلت توقف
خروج الدـ وصار يتغذى منو اعبنْب ،وال شك أنو يبقى ُب الرحم زيادة على غذاء اعبنْب ،فإذا ولد الولد
فهذا الدـ الذي احتبس ُب أياـ اغبمل ىبرج بعد الوالدة ،ويستم ر فقيل أنو أكثره أربعوف يوما ،وما زاد على
ذلك فإنو دـ عرؽ ،ومن النساء من تتطهر بعد عشرة أياـ من الوالدة ،فمٌب انقطع الدـ من النفساء فإهنا
تغتسل وتصلي إال أنو يكره لزوجها أف يطأىا قبل سباـ األربعْب لقصة عثماف بن أيب العاص أنو كاف إذا
ههرت امرأتو ال تقربو حٌب تتم أربعْب يوما.
"ال حف له" يعِب بعض النساء قد ال ترى الدـ أصال ،وبعضهن ترى الدـ بعد الوالدة يوما أو نصف
يوـ ،فمٌب انقطع الدـ فإهنا تتطهر ،ذكر أف جارية كاف يطأىا سيدىا ،وضبلت منو وىي هفلة ال تدري،
فلما ذىبت تقضي حاجتها ولدت ،يعِب :خرج منها الولد وىي على البوؿ أو على الغائط ،وؼبا خرج مل
تعرؼ أنو ولد إال أنو فتح فمو ،فجاءت إىل زوجة سيدىا ،فقالت :يا أماه ىل البعر يفتح فاه؟ فقالت:
يفتح فاه ويدعو أباه ،ذىبت زوجة سيدىا إىل ذلك الطفل الذي ولدتو ىذه األمة ومل تدري أنو ولد ،ربسبو
أنو بعر ،ربسبو أنو غائط وربتو ،ما ذكر أهنا رأت دما ،ىذه اعبارية ما رأت دما ،دؿ على أف من النساء من
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ال ترى الدـ أصال ابتداء مدة النفاس من أوؿ يوـ ،إذا ولدت اثنْب لو ولدت توأمْب ،ولدت األوؿ ُب يوـ
السبت ،وتأخر والدة الثاين إىل يوـ اػبميس ،ولدت الثاين مدة النفاس أربعوف يوما نعدىا من يوـ السبت؛
ألنو أوؿ الوالدة ،فإذا ًب ؽبا أربعْب يوما فإهنا تتطهر وتصلي وتباح لزوجها ،واهلل أعلم وصلى اهلل على ؿبمد.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :إذا اغتسلت ونيٍب أنو ليوـ اعبمعة ناسيا أين على جنابة ،ومل أذكر أين
على جنابة إال بعد هناية غسلي األوؿ ىل أعيد االغتساؿ بنية رفع اعبنابة ؟
ج :نعم من نسي اعبنابة ،وصلى وعليو جنابة أعاد الصلوات كما فعل ذلك عمر  خرج مرة إىل
 ++وفيو بستاف لو ،وؼبا جلس يبوؿ رأى على فخذيو منيا فعرؼ أنو احتلم ،وأنو صلى باعبماعة وىو
جنب ،فاغتسل وأعاد صالة الفجر ،ومل يأمرىم أف يعيدوا.
س :أح سن اهلل إليكم ،وىذه سائلة تقوؿ :إنِب ُب شك وىو أنو حصل يل وأنا ُب الشهر التاسع من
اغبمل مغص شديد ،قبل الفجر بنصف ساعة تقريبا ،وأنا أشك ىل ىو ما يسمى بالطلق أو ال ،ومل أرى
دما ،وؼبا أذف الفجر جلست ثلث ساعة تقريبا ٍب رأيت الدـ فعرفت أنو دـ نفاس ،فماذا علي اآلف ؟
ج :عليها أف تعد دـ النفاس من رؤيتو ،وأما الذي أحست بو قبل أف ترى الدـ فال يكوف نفاسا ،إذا
تركت الصالة فيو قضت تلك الصالة الٍب تركتها ُب أياـ ذلك اإلحساس ،ولو خرج منها صديد أو ماء أو
كبوه.
س :أحسن اهلل إليكم وىذه سائلة أخرى من الشبكة تقوؿ :فضيلة الشيخ عادة بعض النساء أنو ُب
آخر حيضها تأتيها القصة البيضاء ،ىل ُب ىذه اغبالة عليها أف تصلي أـ ماذا ؟
ج :القصة البيضاء شيء ىبرج من الرحم أبيض يعِب متفتت مثل القصة ،والقصة ىي اعبص الذي
تطلى بو اغبيطاف فيخرج منها يشبو اعبص ،فتعرؼ بذلك أف ىذا آخر اغبيض وأهنا قد انتهت ،كانت
عائشة ترسل إليها بعض النساء بالكرسف ُب نصف الليل ،فيو شيء من الدـ فتقوؿ :ال تعجلن حٌب ترين
القصة البيضاء ،فهي العالمة ،لكن كثّبا من النساء ال يعرفن ىذه القصة ،ويكوف انتهاء حيضها بانقطاع
الدـ ،وحصوؿ النظافة ،وعدـ رؤية شيء من الدـ.
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل آخر يقوؿ :إذا فاتتِب من الظهر ركعتْب فهل أصلي ركعةٍ ،ب أجلس
للتشهد والقياـ للركعة الثانية ،أـ ال أتشهد وأقوـ ؟
ج :إذا فاتك إذا أدركت من الظهر ركعة وتشهدت مع اإلماـ بعد ركعتْب وبعد ركعتك أنت ،وصليت
مع اإلماـ الركعتْب األخريْب ،ومل تتمكن أف ذبلس بعد ركعتْب ،وجلست بعد الثالثة لك وبعد الرابعة لإلماـ،
فإنك تأٌب بركعة وتتشهد بعدىا التشهد األخّب؛ فتكوف تشهدت أنت بعد األوىل وبعد الثالثة وبعد الرابعة،
ومل تتشهد بعد الثانية متابعة إلمامك تتابع أمامك.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السلاؿ من اإلخواف ُب إصالحية اغبائر يقولوف :أحيانا تكوف اؼبياه على
وشك االنقطاع ،ويكوف عدد اؼبوجودين كثّبا ،واؼبياه ال تكفيهم صبيعا ،فتقاـ الصالة ،فماذا نفعل ُب ىذه
اغبالة ؟
ج :من العلماء من يقوؿ :كل منهم يتوضأ بعض الوضوء ،إذا كاف كل منهم يكفيو أف يغسل وجهو
ويديو ويبسح رأسو وال يغسل رجليو ،فإهنم يتوضأوف كلهم ىكذا ،ولكن القوؿ اآلخر وىو األقرب
واألصوب أنو يتوضأوف بقدرىم ويكوف ذلك بالقرعة يقَبعوف ،إذا كاف يكفي طبسة يتوضأ طبسة ،والباقوف
يتيمموف.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ذكرًب -حفظكم اهلل -أنواع اػبارج من الذكر ،ولكن ما ىو
اسم الدـ الذي ىبرج ؼبرض بعد البوؿ ،وما ىو حكمو ؟
ج :يعترب دما يعِب الودي ،لونو لوف اؼبِب ،وىو مِب فاسد ،وأما لو خرج من ذكر اإلنساف دـ يعترب دما،
فإذا أصاب الثوب فإنو يغسل ،ومعلوـ أيضا أنو ناقض ،وذلك ألنو خرج قبلو البوؿ ،والبوؿ ىو الناقض
والدـ تابع لو.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :ظباحة الشيخ ،ىل يشَبط ُب وضع اعببّبة ُب الطهارة ،وإف وضعها
ومل يتوضأ فماذا عليو ؟
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ج :ال يشَبط؛ وذلك ألف الكسر يقع فجأة ،يقع فجأة يعِب :قد وبدث عليو حدث ضروري ،أو
يسقط من مرتفع ،أو من جبل فتنكسر رجلو أو ساقو أو عضده وال يكوف متطهرا ،ففي ىذه اغباؿ يبادروف
بو إىل اؼبستشفى أو إىل اعببار الذي هبربه ،ولو مل يكن متطهرا وهبربونو ،وُب ىذه اغبالة يبسح على اعببّبة
ويكفيو.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ يقوؿ :ما معُب قوؿ اؼبللف -رضبو اهللُ -ب باب التيمم ُب السطر
الثالث" :أو عطش ؿبَبـ" ؟
ج" :عطش ؿبَبـ" إذا كاف ما معهم إال ماء قليل معهم قربة أو كبوىا ،ولكن ىناؾ بعض الرفقة ىبشوف
العطش ،وىم ؿبَبموف ففي ىذه اغباؿ نسقيهم ونتيمم ،نسقيهم من ىذا اؼباء حٌب ال يبوتوف عطشا ،لو
قدر أف معهم حيوانا ؿبَبما ،يعِب :ناقة أو فرسا وعطشت وخيف أهنا سبوت ،فهل نتوضأ باؼباء ونَبكها
سبوت أو نسقيها ،نسقيها ونتيمم؛ ألف الوضوء لو بدؿ ،والعطش ليس لو بدؿ ،عطش ؿبَبـ ،أما لو كاف
الذي ىبشى موتو من العطش ليس دبحَبـ كافر مثال ،فإننا ال نبايل ونقوؿ :يبوت الكافر وال يضرنا ،نتوضأ
اهذا اؼباء وال يضرنا لو مات ذلك الكافر ،وال نلثره على أنفسنا.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذه سائلة من إصالحية النساء تقوؿ :بعد دخويل السجن استمر دـ اغبيض
ؼبدة ثالثة أشهر متواصلة للحالة النفسية ،كيف أصلي؟ وماذا علي ُب األشهر الثالثة الٍب مل أصليها
الستمرار الدـ ؟
ج :ىذه استحاضة وإف كاف سببها أمراض نفسية ،ربدث مع كثّب من النساء ،وىذا الدـ ليس كأنو دـ
عرؽ ،يعترب دـ استحاضة وحيث إهنا ثالثة أشهر ما صلت نقوؿ :إهنا قد أخطأت ،والكثّب على أهنا تقضي
األياـ الزائدة على حيضها ،إذا كاف اغبيض سبعة أياـ تقضي من كل شهر ثالثة وعشروف يوما ،وتقضيها
مٌب نشطت.
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س:أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة تقوؿ :ما القوؿ الراجح ُب مس اؼبصحف وقراءة القرآف للحائض،
وخصوصا من ربفظ القرآف وتدرسو ،وكذلك من ابتلي بسلس ريح ،ىل ال بد لو من الوضوء ؼبس اؼبصحف
أو القراءة ؟
ج :يرخص بعض اؼبشايخ ُب ىذه األزمنة ؽبذا األمر؛ وذلك ألف اؼبدرسة تضطر إىل أف تدرس وىي
حائض ،فإذا دخلت على الفصل ُب درس القرآف فال شك أهنا سوؼ تدرس ،وال تعتذر بأهنا حائض،
فعليها أف تأمرىم بأف يقرؤوا ،وأف تقرأ عليهم بعض اآليات الٍب يغلطوف عنها ،وكذلك الطالبة إذا كانت
حائضة ،وفرض عليها إهنا تدرس ،فإهنا تدرس بقدر اغباجة ىكذا الٍب معها سلس ،يعِب :السلس قد يكوف
مع اإلنساف سلس آخر ،وىو عدـ استمساؾ الريح ،بعض الناس ال يقدر على إمساؾ الريح ،ففي ىذه
اغباؿ ال نأمره أف يعيد الصالة ،إذا خرجت منو الريح دائما ،فقد زبرج منو وىو ُب الصالة أو بعد الوضوء
إال أف بعض الناس يكوف معو وسوسة ،حبيث أنو ىبيل إليو أف كل حركة تكوف حدثا ،قرأًب اغبديث الذي
ُب أوؿ بلوغ اؼبراـ:



يأٌب الشيطاف أحدكم فينفخ ُب دبره فيقوؿ :أحدثت فإذا ،قاؿ ذلك فليقل:

كذبت ،إمبا ىو من الشيطاف  ىبيل إليو أنو أحدث فال يلتفت إىل كل حركة ،سئل النيب  عن الرجل
هبد الشيء ُب بطنو ،فقاؿ:



ال ينصرؼ حٌب يسمع صوتا أو هبد روبا



فال يلتفت إىل ىذه

الوساوس عالمة ذلك أنو لو خرجت الريح ،وىو عند الناس لشعروا بأنو أحدث ،فإف شعروا دؿ على أهنا
وسوسة.
س :أحسن اهلل إليكم،وىذا سلاؿ من إصالحية اغبائر يقوؿ :عند عدـ وجود اؼباء يشرع التيمم من
الصعيد الطيب ،ولكن ال يوجد لدينا ُب السجن ىنا الصعيد الطيب ،فهل هبوز لنا التيمم على الفرش أو
على اعبدراف ؟
ج :صحيح أف اؼبدف ال يوجد فيها الَباب ،وأصبحت الطرؽ مسفلتة ،واؼبساجد مبلطة ،ففي ىذه
اغباؿ ماذا يفعل اؼبريض أو الذي معو جبّبة؟ أين يتيمم؟ يقصد ما عليو غبار ،يوجد ُب خارج اؼبسجد ،أو
ُب رحباتو أرض عليها غبار كبالط وكبوه ،يضرب عليها ويبسح ،أما ىذه الفرش ،فاألصل أهنا ليس فيها
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غبار ،وأهنا ليست صعيدا وبرص علي أف يتيمم ،ولو مثال ُب الطريق ،الطريق قد يوجد فيو غبار ،يعِبُ :ب
األرض ولو كانت مسفلتة.
س:أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة من سجن النساء تقوؿ :بعت ذىبا وكنت استعملو قبل مدة حوايل
سنتْب ،وأنا مل أزكو ،فأرجو من ظباحتكم أف توضحوا يل كيف تكوف زكاتو ؟
ج :عفا اهلل عما سلف ،ولكن نقوؿ :بالنسبة إىل بعد بيعو إذا ًب شبنو عندىا سنة ،فإهنا تزكي الثمن،
وأما إذا صرفتو قبل أف يتم السنة فال زكاة عليها.
س :وتقوؿ أيضا :تركت الصالة من أجل الدورة الشهرية ،ولكن تبْب أهنا مل تكن الدورة ،فكيف أصلي
األياـ اػبمسة الٍب تركت من أجلها الصالة ظنا مِب أهنا الدورة الشهرية؟ وىل علي إٍب ؟
ج :ال إٍب عليها ألهنا متونبة ،ولكن تقضي ىذه األياـ الزائدة اػبمسة األياـ الٍب ىي زيادة عن الدورة،
تقضيها مٌب نشطت ،كل ما نشطت تصلي صالتْب أو ثالث أو طبس.
س :أحسن اهلل إليكم ،وتقوؿ أيضا :ىل صحيح أف ليلة اعبمعة يصل الدعاء والقراءة إىل األموات؟
وىل أقرأ سورة كل يوـ للموتى ،أـ أهنا بدعة ال ذبوز ؟
ج :الدعاء يصل إذا أوصلك اهلل إليو ،على حسب إخالص اؼبسلم ،وعلى حسب معرفتو ودعائو ،وال
فرؽ بْب اعبمعة وبْب غّبىا ،يدعو اإلنساف مٌب يتيسر ويتصدؽ مٌب تيسر ألمواتو.
س:أحسن اهلل إليكم ،وىذا سلاؿ من إصالحية اغبائر يقوؿ :إذا حضر اؼباء وكبن ُب الركعة األخّبة أو
التشهد ،ىل نقطع الصالة أـ نكملها ؟
ج :ال األقرب أنو إذا ما بقي عليهم إال ركعة أو نصف ركعة ،فإهنم يكملوف الصالة ولو حضر اؼباء،
ولو كانت صالهتم بالتيمم.
س :أحسن اهلل إليكم ،السلاؿ األخّب من إحدى األخوات ُب سجن النساء تقوؿ :أرجو من ظباحتكم
الدعاء لنا باؽبداية والتوبة ،كما أرجو من فضيلتكم بتوجيو كلمة توجيهية ألخواتنا ُب مثل ىذه األماكن،
ونصيحة ألخواتنا اؼبسلمات لكي ال يقعن فيما وقعن فيو.
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ج :ندعو اهلل -تعاىل -أف يوفق اؼبسلمْب ذكورا وإناثا إىل العلم النافع والعمل الصاّب ،ونقوؿ :ال شك
أف األخطار ُب ىذه األزمنة كثّبة ،وأف الفًب متواترة ،وأنو هبب على اؼبسلم واؼبسلمة أف وبفظوا ما أمرىم
اهلل -تعاىل -حبفظو:

               

 )ٔ(           فعلى اإلنساف أف ال ينظر إىل
أسباب الفتنة سواء ُب الدنيا قاؿ اهلل -تعاىل:-

          

 )ٕ(   وكذلك فتنة الشهوات وملذات الدنيا ،وكذلك فتنة الصور ،على اؼبسلم أف وبفظ ظبعو
وبصره عما يكوف سببا ُب ضالؿ واكبراؼ ووقوع ُب ؿبرمات ،واهلل -تعاىل -أعلم ،وصلى اللهم على سيدنا
ؿبمد.

كتاب الصالة
شروط و ب الصالة
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
كتاب الصالة
إمبا فرض اػبمس على مكلف ،وىو اؼبسلم العاقل البالغ ،ال حائض ونفساء ،ويأمر اها ابن سبع،
ويضرب على تركها ابن عشر ،فإف بلغ فيها أو بعدىا ُب وقتها أعادىا وما قبلها إف صبع إليها كاغبائض
تطهر ،والكافر يسلم ،واجملنوف يفيق ،ولو صلى كافر أسلم.

 - 1سورة النور آية .31-32 :
 - 2سورة طه آية .131 :
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السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الصالة ىي اؼبقصودة فبا تقدـ ،وإمبا قدـ الطهارة ألهنا شرط لصحتها ،والشرط يتقدـ اؼبشروط ،وُب
الطهارة تفاصيل؛ فلذلك يقدموهنا حٌب يعرؼ اإلنساف كيف يتطهرٍ ،ب بعد ذلك يعلمونو كيف يصلي.
الصالة لغة الدعاء ،ىكذا عند العرب ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

أي :أف دعاءؾ سكن ،وكاف 

         

(ٔ)

إذا جاءه أحد بصدقتو ،قاؿ :اللهم صلى على آؿ فالف ،يقوؿ ابن أيب

أوُب  :فجاءه أيب بصدقتو ،فقاؿ :اللهم صلى على آؿ أيب أوَب  وتعرؼ العرب ذلك قبل اإلسالـ
حيث يقوؿ شاعرىم:
و ابلهػػا الػ ػ ػ ػريح++

وصلش عػلش  ++وارتسػ ػم




ويقوؿ أيضا األعشى:
تقػ ؿ بإتػي و ػف ػررت رتـػال
عليػ

ن ػل الػم صلي



اغتإمي 

يا ربي إ أبي ا وصاب وال ػ ػ
ػا ػ ف لعيػت المػرء

ػ



عليك مثل الذي صليت أي :عليك من الدعاء مثل الذي دعوٌب يل ،أهلقت الصالة على ىذه
العبادة؛ ألهنا تشتمل على الدعاء سواء دعاء العبادة أو دعاء اؼبسألة ،فيها دعاء مسألة ،فيها ُب الفاربة:
"اىدنا الصراط" ىذا دعاء مسألة ،وكذلك بْب الس جدتْب :رب اغفر يل رب اغفر يل ،ىذا دعاء مسألة،
وكذلك ُب التشهد إذا قاؿ :أعوذ باهلل من اؼبأٍب واؼبغرـ ،ومن عذاب جهنم إىل آخره ،ىذا دعاء مسألة،
يسأؿ ربو ىذه األشياء ،وفيها دعاء العبادة ،فإف التكبّبات دعاء عبادة ،وكذلك التسبيحات ،وكذلك
األفعاؿ كالقياـ والركوع والسجود والقعود واغبركات ،ىذه كلها دعاء عبادة ولكن دعاء العبادة يتضمن دعاء
 - 1سورة التوبة آية .123 :
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اؼبسألة ،ودعاء اؼبسألة يستلزـ دعاء العبادة ،وكيفية ذلك أف اإلنساف إذا سألتو ؼباذا تصلي؟ يقوؿ :رجاء
اؼبغفرة ورجاء الرضبة ،فلساف حالو يقوؿ :أصلي لك يا رب حٌب ترضبِب ،أصلي لك يا رب حٌب تدخلِب
اعبنة ،فكأنو يسأؿ اهلل اعبنة ،ويسأؿ اهلل الرضبة ،فدؿ على أف الصالة دعاء ،تتضمن دعاء اؼبسألة ،وىكذا
يقاؿ ُب كل العبادات ،ومنها هلبك للعلم فإف لساف حالك سائل لو قيل لك ؼباذا تتعلم؟ وؼباذا تأٌب من
مكاف بعيد ألجل ىذا التعلم؟ نطق لسانك بطلب اػبّب تقوؿ :أتعلم حٌب يثيبِب اهلل أتعلم حٌب يعظم اهلل
يل األجر ،فلساف حالك يقوؿ :يا رب إين أتعلم حٌب تفقهِب ُب الدين ،وحٌب ترزقِب العبادة الصحيحة،
وحٌب تقبل مِب عباداٌب ،فهذا دليل على أف دعاء العبادة يتضمن دعاء اؼبسألة.
اغباصل أف الصالة فيها دعاء العبادة كالركوع والسجود ،وفيها دعاء اؼبسألة كسلاؿ اؽبداية واؼبغفرة وما
أشبو ذلك باتفاؽ أف الصالة ركن من أركاف اإلسالـ ،وأهنا أعظم األركاف بعد التوحيد ،وجاء ُب وجواها

وآكديتها أدلة كثّبة منها أهنا عمود الدين ُب حديث أيب موسى وغّبه الصالة عماد الدين ،وقاؿ 
رأس األمر اإلسالـ ،وعموده الصالة





أي :شبهت بعمود اػبيمة إذا قامت العمود ارتفع باػبيمة ،وإذا

سقطت العمود سقطت اػبيمة.
ومن آكديتها أهنا فرضت ُب السماء ،بقية األركاف نزؿ اها الوحي ُب األرض ،أسري بالنيب  وفرضت
عليو الصلوات اػبمس ،فرضت طبسْب صالة ٍب خففها حٌب صارت طبسا ،ومن أدى اػبمسة فلو أجر
طبسْب اغبسنة بعشر أمثاؽبا.
من أنبيتها أهنا أوؿ ما وباسب عنها العبد يوـ القيامة ،إف قبلت قبل عملو ،وإف ردت رد سائر عملو،
ىكذا جاء ُب األحاديث من أنبيتها قولو   أوؿ ما تفقدوف من دينكم األمانة ،وآخر ما تفقدوف من
دينكم الصالة



أي :آخر ما يذىب إذا ذىبت الصالة ذىب الدين؛ ألهنا آخر الدين ،فكل شيء

ذىب آخره فقد ذىب كلو ،فهي آخر ما يذىب من ديننا ،ليس بعدىا إسالـ وال دين.
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وكاف عمر بن اػبطاب  يكتب إىل اآلفاؽ يقوؿ :واعلموا أف أىم أعمالكم إيل الصالة ،ويقوؿ :ال
حظ ُب اإلسالـ ؼبن ترؾ الصالة ،ال حظ ُب اإلسالـ ؼبن ترؾ الصالة ،معناه أنو ترؾ اإلسالـ ،وضاع عليو
حظو من الدين ،فال يكوف مسلما ،يعِب :وبكم لو بأحكاـ اإلسالـ.
تكررت الصالة ُب كل يوـ طبس مرات؛ وذلك ليتذكر العبد عبادة اهلل ،فإنو إذا صلى صالة ٍب اشتغل
بعدىا بدنياه ،أو براحة نفسو دخلت عليو صالة أخرى تذكره العبادة يشتغل بعدىا بشيء من دنياه تدخل
عليو الصالة الثالثة ،يتذكر اها العبادة ،فتفرقت حٌب يكوف العبد ُب كل أوقاتو متذكرا العبادة غّب غافل
عنها ،وذلك ألف اإلنساف إذا غفل وهاؿ زمن غفلتو نسي اآلخرة ،ونسي دينو ،ونسي ربو ،ونسي ما خلق
لو ،واستولت الغفلة عليو ،وقسا قلبو ،وأعرض عن ربو ،فإذا كاف دائم االتصاؿ بربو فإنو ال ينسى لقاء اهلل،
بل يكوف ُب كل صالة هبدد عهده بالعبادة ،يتجدد عهده بذكر اهلل -تعاىل -فال يكوف من الغافلْب.
وؽبذا قاؿ بعض العلماء :الصالة صلة بْب العبد وبْب ربو ،دبعُب أنو يتصل باهلل ُب كل وقت؛ حيث
يكرب اهلل عددا من التكبّبات ،وكذلك يسبحو اهلل ،ويقرأ كالمو ويدعوه ،ويتواضع لو ُب حاالتو؛ ُب ركوعو
وسجوده وقيامو وقعوده ،فيكوف ذلك اتصاؿ بربو هبعلو من أىل االتصاؿ ال من أىل االنقطاع؛ وؽبذا الذين
يَبكوهنا -نعوذ باهلل -تثقل عليهم العبادات األخرى ،فال يتعبدوف ،فال يذكروف اهلل إال قليال ،وال يقرؤوف
القرآف ،وال يدعوف اهلل وال يتصدقوف وال يصدقوف ،وال يلمنوف بالثواب إال قليال ،فإذا تاب اهلل على
أحدىم ،وراجع ىذه العبادة سهلت عليو بقية العبادات ،وبقي على اتصاؿ باهلل .
قاؿ ىاىنا" :إمبا فرض اػبمس على مكلف" وىو اؼبسلم العاقل البالغ ال حائض ونفساء ،اػبمس
يعِب :الصلوات اػبمس ،ما فرضها اهلل -تعاىل -إال على اؼبكلف ىو اؼبسلم فال تقبل من الكافر؛ وذلك
ألنو مطالب بشرهها وىو اإلسالـ ،ولو صلى ما قبلت منو ،بل أعمالو كلها باهلة يبطلها الكفر ،فإف
الكفر وببط األعماؿ قاؿ تعاىل:

     

 - 1سورة الزمر آية .65 :

117

(ٔ)

فألجل ذلك يطالب بشرهها ،ولو

شرح التسهيل للبعلي

كاف ـباهبا اها دبعُب أنو يعذب على تركها ُب اآلخرة زيادة على تعذيبو على ترؾ اإلسالـ ،فيقاؿ ُب النار
ىذا عذابك على الشرؾ ،وىذا عذابك على ترؾ الصالة ،وكذلك بقية األركاف.
فإذا قاؿ :كيف تطلب مِب وال تقبل؟ فاعبواب :إئت بشرهها وىو اإلسالـ ،إذا صليت قبل أف تسلم
بطلت صالتك ،أبطلها شركك وكفرؾ.
"العاقل" :ال تفرض على اجملنوف واؼبخبل الذي ال يفهم ،فإف اهلل إذا أخذ ما وىب سقط ما وجب،
ميز اهلل اؼبكلفْب بالعقوؿ ،اؼبكلفوف ىم اإلنس واعبن ،ميزىم اهلل اهذا العقل فلما ميزىم بو فرض عليهم
العبادات ،فمن سلب عقلو مل يفهم اجملنوف ال يفهم ما يقاؿ لو ،وال يدري اػبّب والشر ،وال يتصرؼ لنفسو
تصرفا صحيحا ،بل تصرفاتو غّب سليمة؛ فال يطالب بالعبادات لعدـ فهمو ؽبا.
ثالثا :البالغ ،الصغّب مل يتكامل عقلو ،وذلك ألنو ال يزاؿ هفال مل يتكامل فهمو وال إدراكو؛ فألجل
ذلك ال يكلف اها.
تسقط عن اغبائض والنفساء؛ وذلك لوجود اغبدث الدائم الذي ال ينقطع ،والصالة ال بد ؽبا من
ههارة ،واغبائض معها ىذا الدـ الذي يبنعها من الطهارة فعفي عنها وسقطت عنها وال تقضيها ،وكذا
النفساء ،ولو اس تمر معها دـ النفاس ثالثْب أو أربعْب يوما ،فإف ىذا الدـ يبنعها من الطهارة ،وال تطالب
اها بعد االنتهاء من مدة النفاس.
"يلمر اها الصغّب إذا بلغ سبع سنْب ،ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا" أمره بعد السابعة أمر تعليم
حٌب يألفها؛ ألنو مل يكن بلغ ،ومل يكن كلف ،ولكنو ُب ىذه السن يبيز هبيب الدعاء ،ويفهم اػبطاب،
ويرد اعبواب ،ويقضي اغباجة ،إذا هلب منو أف وبضر كذا وكذا ،إذا أرسل إىل أحد ذىب ،وإذا استدعي
أجاب ،فلو إدراؾ ،ولكن مل يتكامل إدراكو ،فيلمر اها أمر تأديب وأمر تعليم؛ لئال تثقل عليو عند
التكليف ،فإنو لو مل يلمر اهاٍ ،ب فجأة بعد العشر أمر لثقلت عليو ولصعب عليو أف يداوـ عليها ،فإذا
تدرب عليها ثالث سنْب -من السابعة إىل العاشرة -سهلت عليو عند الفرض ،وصار يداوـ عليها ووببها،
وصار قد عرؼ كيف يلديها ،تعلم أركاهنا وشروهها وصفتها وواجباهتا ،تعلمها قوال وتعلمها فعال ،فألجل
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ذلك على ويل أمره أف يعلمو سواء أكاف ذكرا أو أنثى ،الطفلة إذا بلغت السبع ودخلت ُب الثامنة تعلمها
أمها أو ويل أمرىا الطهارة وكيفيتها ،ونواقض الوضوء ،وكذلك شروط الصالة وواجباهتا وصفتها.
كذلك الطفل يعلمو أبوه ،فيعلمو الطهارة والنظافة ،وتنظيف ثيابو ورفع اغبدث ،ويأخذه بيده إىل
اؼبسجد فيعلمو التكبّب والركوع والسجود والقراءة والدعاء ،وما يكوف ُب الصالة من واجبات وكبوىا ،يعلمو
مرة بعد مرة ويهدده ،ولكن ال يضربو وال يشدد عليو؛ وذلك ألنو مل يتم تكليفو ،إمبا يتم إذا بلغ ،فإذا بلغ
عشر سنْب فإنو يكوف قد قارب البلوغ ،يوجد من األهفاؿ من يبلغ وىو ابن عشر ،يبلغ باالحتالـ أو يبلغ
باإلنبات ،ففي ىذه اغباؿ يكوف مكلفا ،وقبل ذلك ال يكوف مكلفا ،يعِب :ال يعاقب جاء ُب اغبديث:
 رفع القلم عن ثالثة :عن الصيب حٌب يبلغ ،وعن اجملنوف حٌب يفيق ،وعن النائم حٌب يستيقظ  وفسر
البلوغ بأنو أف ينبت الشعر النابت حوؿ الفرج ،أو أف يبلغ طبس عشرة ،أو أف وبتلم ،ووبدث من كثّب
االحتالـ ُب الثانية عشر أو اغبادية عشر فيكوف قد بلغ ،وكذا اإلنبات وؼبا كانت سباـ العاشرة مظنة
التكليف أمروا وأدبوا وقاؿ ُب اغبديث:



وفرقوا بينهم ُب اؼبضاجع



أي :ال يناـ اثناف على فراش

واحد ملتصق بعضهما ببعض ،فإهنما قد بلغا أقرب البلوغ فيخاؼ من أحدنبا أف يفعل باآلخر ،فألجل
ذلك قاؿ  فرقوا بينهم ُب اؼبضاجع  بْب ذكرين أو ذكر وأنثى؛ ألف ذلك قرب البلوغ.
فاغباصل أنو يضرب على تركها ،ولكن يكوف ضربا غّب مربح ،ألف الضرب الشديد قد يثقلها عليو وقد
ينفره ،وقد يكره إليو ىذه العبادة فيأتيها وىو كاره ،فقبل أف يضربو يعلمو يرغبو ،ويبْب لو ووبسو عليها،
ويبْب لو فضلها وآثارىا وفوائدىا ،وأهنا فريضة اهلل ،وأف اهلل تعبد اها عباده إذا بلغوا إىل أف يذىب عنهم
اإلدراؾ ،يكوف اإلنساف مكلفا اهذه العبادة ،ويبْب لو األجر الذي يَبتب على ىذه العبادة وما أشبو ذلك.
األجر ُب ىذه الصالة إذا صلى قبل البلوغ بعد السابعة أو بعد العاشرة قبل البلوغ ،ىل األجر لو أو
األجر لوالديو؟ الصحيح أنو يكوف األجر لو ،ولكن والداه ؼبا ساعداه على ىذه العبادة يثيبهما اهلل جزاء
على إحساهنما وتعليمهما ودعوهتما لو ،فيكوف ؽبما أجر.
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يقوؿ" :فإف بلغ فيها أو بعدىا ُب وقتها أعادىا وما قبلها إف صبعت إليها" صورة ذلك إذا بلغ ُب أثناء
الصالة ،وقد صلى ركعة أو ركعتْب بلغ ُب تلك اللحظة بأف سبت لو طبسة عشر ،يعِب :تذكر أنو ولد ُب
تلك اللحظة ،وأف ىذه اللحظة سباـ طبسة عشر ،يعِب :بعدما صلى ركعتْب يلزمو أف يعيدىا ،أف يعيد ىذه
الصالة الٍب بلغ ُب أثنائها ،ؼباذا؟ ألنو صلى أوؽبا على أهنا نفل ،وقد أصبحت فرضا ،كذلك لو بلغ
باالحتالـ ،إذا صلى مثال العشاء قبل أف يبلغ ،وناـ فاحتلم تلك الليلة ،وكانت أوؿ احتالـ ففي ىذه اغباؿ
يكوف قد بلغ قبل أف ىبرج وقت العشاء ،فماذا يفعل؟ يعيد العشاء ويعيد اؼبغرب ،وذلك ألهنما هبمعاف،
فإذا بلغ ُب أثناء وقت الثانية قضى الصالتْب ،وىكذا لو ناـ بعد العصر قبل أف يبلغ ،وبلغ بعدما ناـ قبل
أف تغرب الشمس ،أصبح قد بلغ ُب وقت العصر فتجب عليو العصر؛ ألنو صالىا نفال ،وذبب الظهر ألهنا
ذبمع إليها ،فيطالب بالصالتْب.
ولو قاؿ :إين قد صليتهما ،يقاؿ :صليتهما ونبا نفل ،واآلف قد أصبحتا فرضا ،فعليك أف تبادر اهما
وتقضيهما ،ذكروا مثل ذلك :اغبائض تطهر ،والكافر يسلم ،واجملنوف يفيق ،اغبائض إذا ههرت من حيضها
ُب آخر النهار بعد العصر قبل اؼبغرب ،تطالب بالصالتْب الظهر والعصر ،يعِب :ههرت ُب الساعة
السادسة ،يعِب :آخر النهار ،فلما ههرت كاف الوقت باقيا ،وقت العصر والظهر ذبمع إليها ،فتطالب
بصالة الظهر والعصر ،تغتسل وتصليهما ،ولو مل تغتسل إال بعد الغروب تكوف الظهر والعصر واجبتْب
عليها.
كذلك إذا ههرت آخر الليل ،إذا ههرت ُب الساعة الثالثة قبل دخوؿ وقت الفجر تكوف مطالبة
بالصالتْب ،ههرت قبل أف ينتهي وقت العشاء ،فتطالب بالعشاء وتطالب باؼبغرب؛ ألف وقتهما واحد
حيث هبمعاف ،كذلك لو ههرت قبل هلوع الفجر ،قبل أف يطلع الفجر بعشر دقائق ههرت ،ففي ىذه
اغباؿ ال تطالب إال بالفجر؛ ألهنا أدركت آخر وقتها.
كذلك الكافر يسلم يطالب بالوقتْب ،إذا أسلم قبل غروب الشمس هولب بالصالتْب الظهر والعصر،
وإذا أسلم ُب آخر الليل هولب بالصالتْب اؼبغرب والعشاء ،وإذا أسلم قبيل هلوع الشمس هولب بالفجر.

121

شرح التسهيل للبعلي

وىكذا اجملنوف يفيق ،اجمل نوف تسقط عنو الصالة ،فإذا أفاؽ وصح وعقل ،أفاؽ قبل غروب الشمس
بدقائق ألزـ بالصالتْب الظهر والعصر ،وإذا أفاؽ قبل هلوع الفجر ولو بدقائق ألزـ بالصالتْب اؼبغرب
والعشاء ،وإذا أفاؽ قبل أف تطلع الشمس بدقائق ألزـ بصالة الفجر.
أما إذا بلغ الطفل ُب الضحى فال يقضي شيئا ،وكذلك إذا ههرت اغبائض ُب الضحى أي :ما بْب
هلوع الشمس أو زواؽبا ،فال تطالب بشيء ،وكذلك لو أسلم الكافر ،أو عقل اجملنوف ُب أوؿ النهار ،فال
يطالبوف بشيء؛ وذلك ألنو ليس وقت عبادة ،يعِب :ما بْب هلوع الشمس إىل زواؽبا ،ليس وقت صالة من
الصلوات اػبمس ،اؼبهم والذ ي يتكرر ىو أمر اغبائض ،نقل عن الصحابة كعبد الرضبن بن عوؼ وغّبه،

ىذا وكانوا يفعلونو بعهد النيب 

يأمروف اغبائض إذا ههرت قد بقي من الوقت شيء أف تقضي تلك

الصالة ،وتقضي ما هبمع إليها قبلها.
إذا صلى الكافر رأيناه يصلي حكمنا بإسالمو ،فإذا رأينا منو بعد ذلك رجوعا عن الدين أو سبسك
بالنصرانية حكمنا بردتو؛ ألنك ؼبا أسلمت اهذه الصالة لزمك االستمرار على اإلسالـ ،وال هبوز لك أف
تَبؾ دينك الذي اخَبتو ،وىو الذي فيو ىذه الصالة فال بد أنك تستمر ،فإذا رجعت فإنك تعاقب وتقتل
كما يقتل اؼبرتد ،فمن صلى وىو كافر حكمنا بإسالمو ،وإذا ترؾ حكمنا بردتو.
ا ي الصالة
ووقت الظهر من الزواؿ إىل مصّب ظل الشيء مثلو بعد الذي زالت عليو الشمسٍ ،ب يعقبو العصر وىي
الوسطى واؼبختار إىل مصّب ظل الشيء مثليو ،ويبقى وقت الضرورة إىل الغروبٍ ،ب يعقبو اؼبغرب وىي الوتر،
ويبتد إىل غروب الشفق األضبرٍ ،ب يع قبو العشاء ،وىبتار إىل ثلث الليل ،ووقت الضرورة إىل هلوع الفجر
الثاين ،وىو البياض اؼبعَبض ُب اؼبشرؽٍ ،ب يعقبو الفجر ،ويبقى إىل هلوع الشمس ،ويدرؾ الوقت بتكبّبة
كاعبماعة واعبمعة بركعة ،وأولو أفضل إال العشاء اآلخرة ما مل يشك ،والظهر ُب حر أو غيم ؼبن يقصد
اعبما عة ،وحرـ تأخّبىا أو بعضها عن وقتها بغّب عذر صبع وشغل بشرهها ،فإف أخرىا جحودا كفر ،أو
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هتاونا دعي إليها فإف أىب وجب قتلو إذا ضاؽ وقت الٍب بعدىا ،وال يقتل حٌب يستتاب ثالثا ،فإف تاب وإال
قتل ،وهبب القضاء على الفور مرتبا ،إال إف خشي فوت حاضرة ،وإال أسبها نفال ٍب رتب.
تكلم بعد ذلك على مواقيت الصالة ،وذلك ألف اهلل جعل لكل صالة وقتاً ،وىذا الوقت يتسع ؽبا
ويتسع ألكثر منها ،توسعتو من باب التسهيل حٌب ال يكوف ىناؾ حرج ،وال يكوف ىناؾ مشقة ،لو كاف
وقت الظهر قدر عشر دقائق ٍب ىبرج لشق على الناس ،وكذلك بقية األوقات ،ولكن جعل اهلل وقت الظهر
كبو ثالث ساعات ،كلها وقت الظهر ،ووقت العصر أيضا كبو ثالث ساعات ،ووقت اؼبغرب كبو ساعتْب
أو ساعة ونصف ،ووقت العشاء قد يكوف ست ساعات أو شباين ساعات ،أو ردبا يصل إىل عشر ساعات
ُب ليايل الشتاء ،ووقت الفجر كبو ساعة ونصف ،وذلك تسهيل على العباد ،فإف العبد قد ينشغل ُب أوؿ
الوقت ،وقد يغفل ،وقد يكوف لو عذر يقتضي التأخّب كسفر أو مرض ،فجعل اهلل ُب األوقات سعة.
قيل :إف األوقات أو اؼبواقيت تلخذ من آيات ُب القرآف ،وإف كانت ؾبملة ،فمنها قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب
سورة ىود:

         

(ٔ)

فيدخل ُب هرُب النهار الطرؼ األوؿ الفجر،

والطرؼ الثاين الظهر والعصر؛ ألهنا الطرؼ الثاين الذي ىو آخر النهار
والعشاء ألهنما ُب الليل ،وقاؿ تعاىل ُب سورة اإلسراء:

     

(ٕ)

اؼبغرب

        

 )ٖ(   فدلوؾ الشمس يعِب :زواؽبا يدخل فيو الظهر والعصر ،ألف وقتهما واحد

     

(ٗ) اؼبغرب والعشاء ،أو دلوؾ الشمس إىل غسق الليل ،غسق الليل ىو ظلمتو اؼبغرب والعشاء ،وقرآف الفجر
أي :صالة الفجر وكبوىا من اآليات.

 - 1سورة هود آية .114 :
 - 2سورة هود آية .114 :
 - 3سورة اإلسراء آية .78 :
 - 4سورة هود آية .114 :
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اتفقوا على أف وقت الظهر بعد الزواؿ ،وال هبوز إيقاعها قبل الزواؿ ،واؼبراد بالزواؿ زواؿ الشمس؛
وذلك ألف الشمس إذا هلعت ال يزاؿ الظل ينقص ،ينتصب لكل شاخص ظل ،فكلما ارتفعت تناقص
ذلك الظل إىل أف تكوف فوؽ الرأسٍ ،ب بعد ذلك تزوؿ إىل جهة اؼبغرب ،فيبدأ الظل ُب الزيادة ،فإذا بدأ ُب
الزيادة ،فذلك ىو الزواؿ ،فإذا زالت دخل وقت الظهر ،إذا ابتدأ الظل ُب الزيادة ،أوال كاف يتناقص ٍب بعد
ذلك يكوف يزيد إىل أف تغرب ،فأوؿ النهار إىل الزواؿ وىو ينقص وآخر النهار بعد الزواؿ وىو يزيد ،فإذا
زالت الشمس دخل وقت الظهر ،وىبتلف الظل ُب بروج الشمس ،فإف الشمس ُب الشتاء تكوف ُب جهة
اعبنوب ،وذلك ُب بعض الربوج كربج اعبدي ،فيكوف الظل ُب جهة الشماؿ هويال ،فإذا ابتدأ ُب الزيادة ولو
كاف موجودا وقت الزواؿ دخل وقت الظهر ،وأما ُب الصيف فإف الشمس تكوف ُب وسط السماء ،فبعض
الربوج كربج السرهاف ال يكوف لإلنساف ظل ُب وقت الزواؿ تكوف الشمس فوؽ ،وال يكوف لإلنساف ظل،
ظلو ربت قدميو ،فإذا كاف لو ظل ابتدأ الظل ،ولو بقدر أصبع أو قدر سنٍب ،فذلك ىو الزواؿ.
مٌب ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثلو بعد الذي زالت عليو الشمس ظل الشيء مثلو أي
هولو ،وال يعد الظل اؼبوجود وقت الزواؿ ،أنت مثال إذا وقفت وقت الزواؿ ،وزالت الشمس انظر كم يكوف
ظلك؟ أحيانا يكوف قدـ وأحيانا يكوف نصف قدـ ،وأحيانا يكوف شبانية أقداـ ،فهذا اؼبوجود الذي زالت
عليو الشمس ال تعده ،احسب عليو زيادة حٌب يكوف ظلك مثلك ،فعند ذلك ىبرج وقت الظهر ،ويبدأ
وقت العصر ،وظل الزواؿ ىبتلف باختالؼ الربوج الٍب ىي منازؿ الشمس ،والربوج اثنا عشر الٍب ذكرت ُب
قولو:

      

(ٔ)

      

(ٕ)

ىذه الربوج منها ما

يكوف فوؽ الرأس ،يعِب :الشمس ومنها ما تكوف بعيدة،نظم ذلك بعضهم لتحديد ظل الزواؿ رجزا يقوؿ
فيو-:

 - 1سورة البروج آية .1 :
 - 2سورة الحجر آية .16 :
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ـػررة

اؿ و ػ س بع ػ ػة عتبرة

لل ػل أ ػفاـ أت

و تة للعق ػرب والـ ػ ت

اؿ للميػ اف وحم ػ ػل أوتي

داؿ -يعِب :أربعة-
اثإػاف للنػ ر ولل ػ اء

وواحػ ػف للي والعػ ػمراء

العذراء :يعِب:السنبلة
ػف أت أ فا ػ ػه ثما ي ػػة

شراػاف ال بػل ل ػه عال يػ ػة

ىذه ىي الربوج االثنا عشر نظم ىذا بعضهم مرتبا بقولو:
ة السرا ػاف

حمػل النػ ر

إبلػ ػة الميػ ػ اف

ورأ اللي

الليث -يعِب :األسد-
ور

وارتػ

عق ػرب بالق ػ س في ػا

الفلػ ت برك ػة الـيت ػاف

فهذه الربوج تذكر ُب التقاوًنُ ،ب التقوًن القطري وغّبه ،وتذكر عدد أيامها ،وتذكر مطالعها ،فإذا نظرنا
ُب الربج الذي كبن فيو عرفنا كم تزوؿ الشمس عليو من قدـٍ ،ب حسبنا الزيادة بعد الزواؿ ،فإذا كاف ظل
الشيء مثلو بعد الزواؿ ،فإنو ىبرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر ،سواء أكاف ظل الزواؿ هويال أو
قصّبا.
يدخل وقت العصر إذا كاف ظل الشيء مثلو ،وللعصر وقتاف وقت اختيار ووقت اضطرار ،فوقت
االضطرار يستمر إىل الغروب ،ووقت االختيار أف يكوف ظل الشيء مثليو ،فإذا كاف ظل الشيء مثليو خرج
وقت االختيار لصالة العصر وبقي وقت الضرورة ،صالة العصر ىبتار اإلماـ أضبد أهنا ىي الوسطى
     

(ٔ)



فيختار أهنا صالة العصر؛ ألنو وجد أحاديث تليد ىذا

القوؿ ،وىبتار الشافعي أهنا صالة الفجر ،وفيها أقواؿ كثّبة ذكرىا ابن كثّب ُب التفسّب ،اؼبختار ُب صالة
العصر إىل مصّب ظل الشيء مثليو ،ظل اإلنساف هولو مرتْب بعد ُبء الزواؿ ،أو ظل اعبدار هولو مرتْب بعد
 - 1سورة البقرة آية .238 :
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ُبء الزواؿ ،أو ظل النخلة هوؽبا مرتْب بعد ُبء الزواؿ ،ىنالك ىبرج وقت االختيار ويبقى وقت الضرورة إىل
الغروب ،بعد الغروب يدخل وقت اؼبغرب.
اؼبغرب وتر النهار ثالث ركعات؛ ولذلك ال تقصر ُب السفر ،ألهنا وتر النهار ،يدخل وقتها من حْب
غروب الشمس ،ويبتد إىل غروب الشفق األضبر ،إذا غابت الشمس لوحظ أف ُب السماء ضبرة من آثار
الشمس ،فإذا غابت تلك اغبمرة وذلك الشفق األضبر ،خرج وقت اؼبغرب ودخل وقت العشاء.
وقت العشاء أيضا نوعاف :وقت اختيار ووقت اضطرار ،فيختار الوقت الذي يكوف عند مضي ثلث
الليل ،يعِب :إىل أف يبضي ثلث الليل فهذا وقت االختيار ،والثلثاف الباقياف ىذا وقت اضطرار ،وقت ضرورة
إىل هلوع الفجر الثاين ،فإذا هلع الفجر الثاين ،الفجر الثاين ىو البياض اؼبعَبض ُب اؼبشرؽ ،البياض الذي
معَبض ليس مستطيال ،اؼبستطيل نور دقيق يكوف ُب آخر الليل قبل أف يطلع الفجر بنحو ساعة ،يسمى
الفجر الكاذب ،وأما اؼبعَبض ُب األفق فهو الفجر الصادؽ ،إذا هلع دخل وقت الفجر ،وانتهى وقت
االختيار للعشاء  ،البياض اؼبعَبض ُب اؼبشرؽ ينتهي بو وقت العشاء ،يعقبو الفجر ،ويبتد وقت الفجر إىل
هلوع الشمس ،إذا هلعت الشمس خرج وقت الفجر.
"يدرؾ الوقت بتكبّبة" ىذا أحد األقواؿ ،والقوؿ الثاين أنو ال يدرؾ إال بركعة ،ومعُب ذلك أف من كرب
تكبّبة واحدة قبل أف ىبرج الوقت فصالتو أداء ال قضاء ،وأما إذا خرج الوقت قبل تكبّبة واحدة فإف صالتو
قضاء ،يعترب فاتو الوقت ،ويعترب كأنو قضاىا ،قضى ىذا الوقت ،وال شك أف األداء أعظم أجرا وأكثر ثوبا
من القضاء؛ ألف الذي يقضيها سيما إذا كاف مفرها يعترب ملوما ،وقد يعاقب سيما إذا أخرىا عمدا ،جاء
ُب اغبديث



اهلل فيها إال قليال

تلك صالة اؼبنافق ،يرقب الشمس حٌب إذا كانت بْب قرين شيطاف قاـ فنقر أربع ال يذكر


فأخرب بأنو منافق أو ىذا من عمل اؼبنافقْب ،الذي يلخر الصالة عمدا إىل أف يقرب

الغروب ،وتكوف الشمس بْب قرين شيطاف ،وقد هنى النيب 

عن الصالة وقت الغروب ووقت الشروؽ؛

وذلك ألف الشيطاف يقارف الشمس ،ويقصد من ذلك أف يكوف السجود لو ،فألجل ذلك يبادر اؼبصلي
ويصلي قبل أف يأٌب الوقت الذي يكوف فيو كأنو يسجد للشيطاف.
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عرؼ بذلك أف اؼببادرة بالوقت ىي الواجبة ،الواجب اؼببادرة بالصالة قبل خروج الوقت أو قبل آخره،
ٍب ذكر أهنا تدرؾ بإدراؾ تكبّبة ،والقوؿ الثاين بإدراؾ ركعة ،صورة ذلك إذا كرب قبل أف تطلع الشمس،
وهلعت الشمس بعدما قاؿ :اهلل أكرب ،ىل يكوف مصليا صالة لوقتها؟ ىل تكوف أداءً؟ أـ يكوف قضاءً؟
الفقهاء ىنا ىبتاروف أهنا أداء ،وكذلك الظهر إذا كرب قبل أف ىبرج وقتها ٍب خرج بعدما قاؿ :اهلل أكرب،
وكذلك العصر إذا غربت الشمس بعدما قاؿ :اهلل أكرب ،وكذلك اؼبغرب إذا غرب الشفق بعدما كرب ،أتى
بتكبّبة واحدة ففي ىذا اغباؿ يقولوف إنو قد أدرؾ الفضل ،أي :فضل الوقت.
والقوؿ الثاين أنو ال يكوف مدركا إال بإدراؾ ركعة؛ وذلك ألنو جاءت أحاديث كثّبة ُب الصحيحْب عن
صباعة من الصحابة أف النيب  قاؿ:



من أدرؾ ركعة قبل أف تطلع الشمس فقد أدرؾ الفجر ،ومن

أدرؾ ركعة من العصر قبل أف تغرب الشمس فقد أدرؾ العصر  ىكذا قاؿ" :ركعة" دبعُب أنو صلى ركعة
بركوعها وبسجدتيها والشمس ال تزاؿ حية ،وغربت الشمس ؼبا قاـ إىل الركعة الثانية اعتربناه أدرؾ الوقت
فيكمل ويكوف قد أدى ،وكذلك إذا كرب قبل هلوع الشمس ،وقرأ وركع وسجد ،وؼبا قاـ للثانية وإذا الشمس
قد هلعت أو هلع حاجبها يكوف قد أدرؾ الوقت.
وكذلك بقية األوقات تدرؾ بإدراؾ ركعة على ما جاء ُب ىذا اغبديث  :من أدرؾ ركعة من الفجر
قبل أف تطلع الشمس فقد أدرؾ الفجر  يعِب :أدرؾ الوقت فعليو أف يتم بقية الركعات؛ ألنو بذلك يصّب
مدركا ،وأما إذا هلعت الشمس قبل أف يدرؾ الركعة ،ولو بعدما كرب ولو بعدما قرأ ،فإنو ال يعترب على ىذا
القوؿ مدركا للوقت ،بل تكوف صالتو قضاءً ،ىذا معُب قولو ُب ىذا اؼبكاف " ويدرؾ الوقت بتكبّبة "
كاعبماعة.
يذكروف ىاىنا أيضا اػبالؼ إذا قلت :بأي شيء تكوف مدركا اعبماعة وحاصال على فضل صالة
اعبماعة؟ قيل :إنك تدركها بتكبّبة ،وقيل :إنك ال تدركها إال بركعة ،ونتيجة اػبالؼ أنك إذا جئت
واعبماعة ُب التشهد األخّب ،فإف قلنا :إهنا تدرؾ بتكبّبة كرب معهم واجلس ،ولو سلموا بعد تكبّبتك
مباشرة؛ ألنك تكوف مدركا لصالة اعبماعة لسبع وعشرين درجة ،أدركتهم قبل أف يصلوا ،وإذا قيل :إهنا ال
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تدرؾ إال بركعة ،وجئتما وأنتما اثناف أو صباعة فال تدخال معهم؛ ألنو قد فاتتكم أربع ركعات أو ثالث
للمغرب ،فال تدخلوا معهم؛ ألنكم ال تكونوف مدركْب للجماعة ،بل أقيموا صباعة أخرى حٌب تكونوا
صباعة ،فإف اثنْب ،اثناف وما فوقهما صباعة ،كما جاء ذلك ُب اغبديث ،وكذلك إذا أتيت وىم ُب الركعة
األخّبة وأنت وحدؾ ،فإف كنت تلمل أف يأٌب صباعة متخلفوف انتظر حٌب تصلي معهم ،وإف كنت تعرؼ
أنو ال يأٌب أحد بل كل من ظبعهم يسلموف رجع وصلى ُب بيتو ،وإف كاف ىذا خطأ ُب ىذه اغباؿ ادخل
معهم ولو مل تدرؾ إال التشهد ،ولو مل تدرؾ إال التحريبة؛ ألف ىذا قوؿ الفقهاء أنك بذلك تكوف مدركا
لفضل اعبماعة.
وىذا خبالؼ اعبمعة فإهنا ال تدرؾ إال بإدراؾ ركعة ،فإذا جئت واإلماـ قد رفع من الركوع الثاين من
صالة اعبمعة دخلت معهم ،فادخل معهم بنية الظهر ،إذا سلموا قم وصلي أربع ركعات ظهرا؛ ألف اعبمعة
فاتتك خطبتاىا وفاتتك ركعتاىا فال تكوف مدركا لفضل اعبمعة ،أما إذا أتيت وىم ُب الركعة الثانية وركعت
معهم وكملت ركعة ،ففي ىذا اغباؿ أدركت من اعبمعة شيئا تعتد بو ،فلك أف تصلي ركعة ،وتكوف كأنك
مدرؾ لصالة اعبمعة ،ىذا معُب قولو" :واعبمعة بركعة".
"وأولو أفضل" يعِب :أوؿ الوقت أفضل إال العشاء اآلخرة ما مل يشك ،والظهر ُب حر أو غيم ؼبن
يقصد اعبماعة ،جاء حديث بلفظ  :أفضل األعماؿ الصالة ُب أوؿ وقتها  واغبديث اؼبشهور:



أي العمل أفضل؟ الصالة على وقتها  فالرواية الٍب فيها ُب أوؿ وقتها تدؿ على أف اؼببادرة والصالة أوؿ
الوقت أفضل ،فمٌب غربت الشمس واجتمعوا صلوا صالة اؼبغرب ،مٌب دخل وقت العصر واجتمعوا صلوا
صالة العصر ،يبادروف اها ُب أوؿ الوقت ُب أوؿ العصر إال إذا استحب التأخّب.
أما صالة الظهر فإف كاف ىناؾ حر شديد وليس ىناؾ تكييف وال ما ىبفف اغبر ،فإف تأخّبىا أفضل،
قاؿ   إذا اشتد اغبر فأَبْ ِرُدوا بالصالة؛ فإف شدة اغبر من ْفيح جهنم  ؼباذا؟ ألف شدة اغبر تُذىب
اػبشوع ،اؼبصلي مأمور بأف ىبشع ،وبأف ىبضع ُب صالتو ،وإذا كاف ىناؾ ما يقلق راحتو ،وما يكدر عليو
صالتو ،فإنو يلخرىا إىل أف يزوؿ ذلك الذي يسبب عليو قلقو.
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ولذلك ُهني أف يصلي وقلبو منشغل بشيء متعلق بو ،كما ُب قولو   ال صالة حبضرة هعاـ وال
وىبشى أنو إذا صلى أُكل الطعاـ وىو شديد
وىو يدافعو األخبثاف  إذا كاف حبضرة هعاـ قلبو تعلق بوُ ،
اعبوع ،أخر الصالة حٌب يناؿ من ذلك الطعاـ شهوتو حٌب ال يبقى قلبو مضطربًا.
كذلك إذا كاف يدافعو أحد األخبثْب :البوؿ والغائط ،إذا صلى ُب تلك اغبالة مل يطمئن ُب صالتو،
فال بد أف يأٌب إىل الصالة فارغ القلب حٌب يُكرب خبشوع ،ويقرأ بتدبر ،ويركع بذؿ ،ويسجد بعبادة،
ويطمئن ُب صالتو.
أيضا -شدة الربد ،إذا كاف ىناؾ برد شديد فإف عليو أف يذىب إىل مكاف يستدفئ فيو؛ ألف
وىكذا ً -

أيضا قد يقلق راحتو ،فال بد أف يكوف مطمئنًا ُب صالتو ،فلذلك ذكروا أنو ال بد أف يلخر الصالة إىل
الربد ً
أف يطمئن ُب شدة اغبر ،أما ُب ىذه األزمنة فإف اؼبساجد مكيفة ،والغالب أنو ال يكوف ىناؾ حر يصّب
معو شيء من القلق أو من االضطراب ،أما إذا كاف يصلي وحده ُب بيتو أو كبو ذلك فال حاجة إىل اإلبراد
بأف يصلي؛ ألنو ال فرؽ بْب تقدًن الوقت وبْب تأخّبه.
أما بالنسبة لصالة العشاء ،فاألوىل واألفضل تأخّبىا إىل ثلث الليل ،لكن إذا اعتاد الناس أداءىا ُب
جائزا ،فلو كانوا ُب بلد
الوقت الذي ىو أوؿ وقتها الذي ىو بعد غروب الشفق ،فإنو واغباؿ ىذه يكوف ً

بعضا ،ففي ىذه اغباؿ يفضل التأخّب ،أف يلخروىا
وكلهم ال ضرر عليهم التأخّب ،وكلهم يعرفوف بعضهم ً
إىل ثلث الليل إذا مل يكن عليهم مشقة.

أما بالنسبة إىل العصر ،فإف األفضل أف يبكر اها ،سيما إذا كاف ىنا وقت غيم ،يذكروف ذلك عندما
كانوا ال يعرفوف الوقت إال بالشمسُ ،ب ىذه األزمنة يعرفوف الوقت بدقة لوجود الساعات الٍب تبْب
األوقات بالدقيقة ،ولكن مع ذلك جاء ُب اغبديث  :بكروا بالعصر؛ فإف من فاتتو فكأمبا ُوتَِر أىلو ومالو
 يعِبُ :سلب ،التبكّب اها أفضل؛ ألف ذلك من اؼببادرة واؼبسارعة ،ففسر اؼبسارعة باػبّبات بأهنا اؼببادرة
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إىل الصلوات ُب قولو تعاىل:

         

(ٔ)

يدخل ُب اؼبسارعة

اؼبسارعة إىل أداء الصلوات ُب أوؿ مواقيتها.
أما بالنسبة لصالة الفجر فيها خالؼ :اعبمهور على التبكّب ،واغبنفية ىبتاروف التأخّب؛ وذلك ألنو

صح من حديث رافع بن خديج ،قاؿ 



أسفروا بالفجر فإنو أعظم لألجر



وُب رواية:



أصبحوا بالصبح فإنو أعظم ألجوركم  فلما جاء ىذا اغبديث عمل بو اغبنفية ،فال يصلوف حٌب يسفروا
جدا ،والذي جاء ُب اغبديث أنو  كاف يغلس اها ،كاف يصلي الفجر بغلس.
ُب حديث جابر يقوؿ  :كاف النيب  يصلي الظهر باؽباجرة  ..يعِب باؽباجرة ىي الٍب وسط
النهار  ،والعصر والشمس نقية  ..يعِب ما بدأت ُب االصفرار  ،واؼبغرب إذا وجبت  ..يعِب
إذا غربت  ،والعشاء أحيانًا وأحيانًا



عجل ،وإذا رآىم أبطئوا أخر  ،والفجر
إذا رآىم اجتمعوا ّ

كاف يصليها بغلس  الغلس ىو بقايا الظلمة ،مع أنو  كاف يطيل ،كاف يطيل ُب صالة الفجر صالىا
مرة بسورة "قد أفلح اؼبلمنوف" وكاف يصليها بنحو مائة آية ،أي بثلث سورة "البقرة" ،فبا يدؿ على أنو
يطيلها ،فدؿ ذلك على أنو كاف يبكر اها.

ذكرت عائشة قالت" :كاف يشهد الفجر مع رسوؿ اهلل 

نساء متلففات دبروههن فينصرفن ما

بعضا من شدة الظلمة.
يعرفهن أحد من الغلس" أي :من بقايا الظلمة ،أي :ال يعرؼ بعضهن ً

يقوؿ" :وحرـ تأخّبىا" أي :تأخّب الصالة ،أو تأخّب بعضها عن وقتها بغّب عذر جامع ،أو شغل

بشرهها؛ وذلك ألف تأخّبىا يعترب تفريطًا ،فال هبوز التفريط ،الذي يفرط ُب صالتو يذىب الوقت أو
يذىب أكثره ،يعترب مفرهًا ،اهلل -تعاىل -ذكر الذين يسارعوف ُب اػبّبات ،واؼبسارعة ىي اإلتياف اها ُب أوؿ
ما ُسبكن.
هبوز التأخّب ؼبن ينوي اعبمع كاؼبسافر إذا دخل عليو وقت الظهر وىو يبشي ُب الطريق ،وشق عليو أف
يقف مرتْب :مرة للظهر ومرة للعصر ،واصل السّب إىل أف يدخل وقت العصرٍ ،ب ينزؿ فيصلي الظهرين،
 - 1سورة المؤمنون آية .61 :
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وك ذا اؼبغرب دخل عليو اؼبغرب وىو جاد ُب السّب ،شق عليو أف يقف مرتْب مرة للمغرب ومرة للعشاء،
واصل السّب حٌب ينزؿ ُب وقت العشاء ،ويصلي العشاءين ،ىذا ىو التأخّب للجمع.
أما التأخّب للشرط فهو إذا أخرىا ألجل االشتغاؿ بشرهها إذا ُرجي أف وبصل ذلك الشرط قريبًا ،وقد

ت قدـ ُب باب التيمم أنو إذا كاف يرجو الوصوؿ إىل اؼباء فإنو يلخرىا ،إذا قلنا :إف وقت العصر يدخل ُب
الساعة الثالثة والربع ،دخل عليو وىو مسافر وليس معو ماء ،وعرؼ أنو يأٌب اؼباء ُب الساعة الرابعة أو
الساعة الرابعة والنصف ،يلخرىا إىل أف يأٌب إىل اؼباء حٌب يصلي بطهارة كاملة.

وىكذا إذا كاف ينتظر لو أرسل واردا أرسلوا سيارة تأتيهم باؼباء ،ودخل عليهم وقت العصر ومل ِ
يأت،
ً

ولكن عرفوا أنو يأٌب بعد ساعة يلخروهنا إىل الساعة الرابعة أو الرابعة والربع حٌب يأٌب ،أما إذا عرفوا أنو ال
يأتيهم صلوا بالتيمم ُب أوؿ الوقت.

وكذا إذا كاف يشتغل بسَبة ،إذا مل يكن عنده سَبةَ ،ع ٍار ،أو ما عنده إال ثوب متمزؽ زبرج منو بعض

رسل ،ينتظره مثال إىل الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة
عورتو ،ولكن أرسل من يأتيو بثوب وتأخر ذلك اؼبُ َ
والنصف حٌب يأٌب لو بسَبة يسَب اها عورتو ،أو عنده ثوب عند اػبياط ،وتأخر عليو ،يشتغل بو اػبياط،
ينتظره مثال ربع ساعة أو نصف ساعة حٌب يصلي وقد سَب عورتو.
وكذلك إذا كاف عليو قباسة وانتظر اؼباء حٌب يغسل ىذه النجاسة ،وتأخر عليو اؼباء ينتظر ربع ساعة أو
نصف ساعة حٌب يصليها وقد سبت شروهها.
منكرا لفرضيتها أو معَبضا على اهلل
أخر الصالة
يقولوف" :فإف أخرىا
ً
جحودا كفر" إذا ّ
ً
جاحدا لوجواها ً

وعلى شرعو بأنو فرض ىذه الصالة وأهنا ال أنبية ؽبا وأهنا ال فائدة فيها ،أو سب الصالة :إهنا تقطعنا عن
الشغل ،وتقطعنا عن الكسب ،ىذه الصالة صالة عائقة ،ىذه الصالة شاغلة ال فائدة فيها ،ليتها مل تُفرض
علينا ،لقد قطعت علينا أعمالنا ..كما ينقلوف ذلك عن كثّب.
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يذكر لنا أحد األخواف :كاف جبواره الوافدوف الذين يشتغلوف ُب ِحرؼ يدوية ،ىذا خياط ،ىذا صيديل،
ىذا قبار ،ىذا ُب ورشة ،فإذا دخل وقت الصالة وجاءىم اؽبيئات الذين يأمروهنم باإلغالؽ أخذوا
يسبوهنم ،وأخذوا يسبوف الصالة ويسبوف فرضيتها ،يقولوف :إهنا قطعت علينا حرفتنا ،قطعت علينا شغلنا.
كفرا؛ ألهنم يدعوف أف فرضيتها ظلم ،وأهنا فرضت بال فائدة ،ال فائدة فيها ،بل فيها ضرر،
وىذا يعترب ً

كافرا.
من قاؿ ذلك أو اعتقده حٌب ولو ّأداىا اعترب ً
دعى إليها مرة بعد مرة ،فإذا أىب وامتنع
إذا تركها هتاونًا
ً
وتكاسال فال وبكم يكفره ألوؿ مرة ولكن يُ َ
وقاؿ :ال أصلي ،وفات وقت الثانية الٍب بعدىا وجب قتلو ،إما أف تصلي وإال قتلناؾ .فإذا قاؿ :أنا أقر اها
وأعتقدىا فريضة وركنًا من أركاف اإلسالـ وعموده الٍب ال قاـ إال عليها وال استقاـ ،ولكِب ال أصلي -صل
وإال قتلناؾ- ،ال أصلي ،أليس تُِقر بأهنا ركن الدين؟ أقر بأهنا ركن الدين ،ولكن ال أصلي ..ما عذرؾ؟ ليس
يل عذر ،ىل نصدقو؟ ىل يكوف ىذا صادقًا ُب أنو يقر بأهنا ركن ،وبأهنا فريضة ،وبأف اهلل توعد عليها

كفر من تركها بقولو  :بْب العبد وبْب الكفر تَػ ْرُؾ الصالة
العقاب ،وبأف النيب ّ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد كفر .



وبقولو:



كافرا ،أو يُقتل ملمنًا،
أصر على ذلك وامتنع ،وىو يقر اها وقُتل وىو فبتنع فماذا نفعل بو؟ ىل يُقتل ً
ىل قتلو حدا كقتل الزاين ،أو قتلو ردة كقتل الكافر؟ الصحيح أنو إذا امتنع وصرب على القتل وأصر عليو
كافرا؛ فال يرثو أقاربو
حٌب قتل أننا نعتربه كاذبًا ُب اإلقرار ،وأننا قبزـ بأنو من أىل اإلنكار ،وحينئذ يكوف ً
اؼبسلموف ،وال تقر معو زوجتو ،وإذا قتل فإنو ال يُصلى عليو ،وال يُدفن ُب مقابر اؼبسلمْب.

يقوؿ" :وال يُقتل حٌب يستتاب ثالثًا"  ،قيل :إهنا ثالثة أياـ ،وقيل يستتاب ثالث مرات فإف تاب وإال

قُتل ،إذا ترؾ صلوات إما ؼبرض وإما إلغماء إذا أغمي عليو ثالثة أياـ ،وألزمناه أف يقضي صالة الثالثة ُب
ىذه اغباؿ هبب عليو القضاء ،وكيف يقضي؟

يقضي على الفور يعِب ساعة ما يتمكن ،وال هبوز لو التأخّب ،يبادر فيقضيها على الفور ،يرتبها :إذا
عصرا مغربًا عشاءً ،وإذا تعب اسَباحٍ ،ب واصل الصلوات.
ظهرا ً
كاف أوؿ صالة تركها الظهر صلى ً
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إذا كاف عليو طبس وعشروف صالة أي صالة طبسة أياـ ،صلى طبس صلوات وتعب ،ينتظر حٌب يريح
طبسا وىكذا يبادر.
نفسوٍ ،ب قاـ وصلى ثالثًا أخرى ً

فإف كانت كثّبة ال يستطيع أف يصليها كلها ُب يوـ صلى بعضهاُ :ب اليوـ األوؿ عشرين أو ثالثْب

صالةٍ ،ب يصلي بقيتها ُب اليوـ الثاين ،وُب الثالث إىل أف ينتهي من ىذه الصلوات الٍب تركها ،يكوف مرتبًا.
قدـ اغباضرة إذا ابتدأ بالقضاء ،ابتدأ ُب الساعة التاسعة
لو دخل عليو وقت صالة من اغباضرات ّ

صباحا وعليو ثالثوف صالة ،وؼبا صلى طبس عشرة صالة دخل عليو وقت الظهر ،يَبؾ الصلوات الٍب عليو
ً
ويصلي الظهر إذا خشي أف يفوت وقتها ،وقت االختيار.

يقوؿ بعضهم :إذا مل ىبش فوهتا ،فوت الوقت ،فإنو يرتب ويلخر ىذه الصالة الٍب حضر وقتها ،إذا مل
صالىا ونواىا نفال ٍب رتب ،صورة ذلك :إذا كاف آخر صالة تركها صالة الفجر ،وكاف
ىبش فوات وقتها ّ
عليو عشروف صالة ،فابتدأ من الساعة السابعة ُب الضحى ،ودخل عليو وقت الظهر وقد بقي عليو ثالث
صلوات ،نقوؿ لو :صل الظهر وانوىا نافلة ،اغباضرةٍ ،ب صل الصلوات الثالث الٍب بقيت عليكٍ ،ب أعد
صالة الظهر حٌب تكوف الصالة مرتبة.
ىذه مقدمة ُب كتاب الصالة ذكر بعد ذلك باب األذاف واإلقامة.
باب ا اف وا ا ة
ص ة ا اف وا ا ة
ونبا فرض كفاية على الرجاؿ للصلوات اػبمس ،ويقاتل أىل اؼبصر بَبكهما ،وىو طبسة عشر وىي
إحدى عشرة.

األذاف من سنن اؼبسلمْب ،اؼبسلموف ؽبم شعار ،شعارىم ىذا األذاف ،كاف النيب 

إذا أراد أف يغِّب

على قوـ يشك ُب إسالمهم استمع ُب وقت الصالة ،فإف ظبع األذاف وإال أغار ،يعرؼ أف األذاف إمبا ىو
من خصائص اؼبسلمْب ،وأهنم قد أسلموا فال يُغِّب عليهم ،فإف مل يسمع األذاف عرؼ بأهنم ليسوا مسلمْب،
ىذا ىو شعار اؼبسلمْب.

132

شرح التسهيل للبعلي

شعار النصارى الضرب بالناقوس ،وشعار اليهود البوؽ الذي ينفخوف فيو ،وشعار اجملوس النار الٍب
يوقدوهنا لوقت عباداهتم ،وشعار اؼبسلمْب رفع الصوت بالنداء للصالة ،ذكره اهلل تعاىل ُب قولو:
 )ٔ(      يعِب إذا أذنتم ،وكذلك قولو:

 

      

 )ٕ( النداء يكوف باألذاف.
فهذا األذاف من شعائر اإلسالـ ،اشتمل ىذا األذاف على أذكار ،على التكبّبات ،ست تكبّبات،
نداء
وعلى التشهدات ،أربع تشهدات ،وعلى التهليل ُب آخرهُ ،
وجعل ُب أثنائو النداء الذي ىو اغبيعلتاف؛ ً
إخبارا ؽبم بأف الوقت قد دخل ،وأنو مدعووف ألداء ىذه الصالة ،يقاؿ ؽبم :حي على الصالة،
اؼبسلمْب ً
أي :ىلموا ألدائها ،حي على الفالح ،أي :حي على أسباب الفالح الذي ىو من صفات اؼبلمنْب:

 

 )ٖ(    فهذا ىو شعار اإلسالـ.
ُشرع األذاف ُب السنة الثانية ُب أوؽبا ،أوؿ ما قدموا مل يكونوا يلذنوف وإمبا كانوا يتحرْوف؛ وذلك ألف
النيب  قد بْب ؽبم اؼبواقيت بدقة ،بل قد عرؼ اؼبواقيت قبل اؽبجرة ،صلى معو جربيل -عليو السالـُ -ب
مكة ُب أوؿ الوقت وُب آخره وقاؿ الصالة بْب ىذين الوقتْب ،فلما ىاجر أخربىم باؼبواقيت ،ولكن ؼبا مل
يكن ىناؾ شعار ظاىر مل يكونوا يضبطوف ذلك؛ فكاف بعضهم يتأخر فتفوتو ،وبعضهم يتقدـ فيجلس
ينتظرىا ساعة أو كبو ذلك فشق ذلك عليهم ،فقالوا نريد أف قبعل شيئًا نعرؼ بو الوقت.

ذكروا أف اليهود ؽبم البوؽ الذي ينفخوف فيو ،فأرادوا أف يتخذوه ،وقالوا :ىذا لليهود ،ال كبب أف نتشبو

أيضا أهنا للمجوسٍ ،ب ذكروا الناقوس الذي يُضرب حٌب يعِب ىو شبو الطبق
اهمٍ ،ب ذكروا النار ،وعرفوا ً

من كباس أو كبوه ،يضرب فيصّب لو صوت رفيع ،وتفرقوا على ذلك.

 - 1سورة المائدة آية .58 :
 - 2سورة الجمعة آية .9 :
 - 3سورة المؤمنون آية .1 :
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يقوؿ عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو " :إين انصرفت وأنا مهتم بذلك ،فطاؼ بو هائف ُب النوـ وبمل
ناقوسا ،فقاؿ :يا عبد اهلل ،أتبيع الناقوس؟ قاؿ :وما تريد بو ،قاؿ :ندعو بو للصالة ،فقاؿ :أََوَال أدلك على
ً

أفضل من ذلك؛ أف تقوؿ :اهلل أكرب ،اهلل أكرب " ..فعلمو ىذا األذاف ٍب علمو اإلقامة ،أصبح وجاء إىل النيب

 وأخربه اهذه الرؤيا فقاؿ :إهنا لرؤيا حق ،فألقو على بالؿ فإنو أندى منك صوتًا.

وؼبا ظبعو عمر جاء وقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،واهلل لقد رأيت مثل ما رأى ،فحمد النيب  ربو على ذلك،

شعارا للصلوات اػبمس ،وكذلك اإلقامة علمها ذلك الذي رآىا ،وقاؿ :اإلقامة كذا،
وأصبح األذاف ً
فاألذاف واإلقامة فرض كفاية ،إذا ّأذف واحد سقط اإلٍب عن أىل البلد ،فرض على الرجاؿ ،إذا كاف اؼبكاف
ليس فيو إال نساء فال أذافُ ،سبنع اؼبرأة أف تلذف.
األذاف خاص للصلوات اػبمس الذي ىو ىذه التكبّبات ،أما بقية الصلوات فال ،فصالة العيدين ليس
نادى ؽبا بغّب األذاف ،ينادى ؽبا بػ "الصالة
ؽبا أذاف ،وصالة االستسقاء كذلك ،أما صالة الكسوؼ فيُ َ
جامعة".
يُقاتل أىل اؼبصر بَبكهما ،ذكرنا أف النيب  إذا مل يسمع األذاف على أىل اغبي أغار وقاتلهم وعرؼ

أهنم ليسوا من اؼبسلمْب.

األذاف طبس عشرة ،طبس عشرة صبلة ،واإلقامة إحدى عشرة ،ىذا ىو الذي عليو العمل ،وىو أذاف
بالؿ الذي كاف يستمعو النيب ُ ب سفره وُب حضره.
اغبنفية عندىم الَبجيع ،يكوف األذاف عندىم تسع عشرة صبلة ،وعندىم اإلقامة كأذاننا بزيادة اإلقامة،
فاإلقامة عندىم سبع عشرة صبل ة ،اعتمادىم على حديث أيب ؿبذورة وذلك ألف أبا ؿبذورة ؼبا كاف ُب غزوة
الفتح خرج ىو وشباب معو ؼبا ظبعوا األذاف ،أخذوا يقلدونو على وجو السخرية ،ظبع اهم النيب -صلى اهلل
عليو وسلم ،أرسل من يأٌب اهم فأٌُب اهم موثقْب ،فأمرىم أف يلذنوا ،أعجبو صوت أيب ؿبذورة ،لقنو الشهادة
يرجع ،يرفع صوتو بالتشهدات األربع ٍب يكررىا مرة ثانية مع
وأسلم وأمره أف يكوف ملذنًا دبكة ،وكاف ّ
خفض الصوتٍ ،ب يستمر ُب بقية األذاف ،فتكوف التشهدات عنده شباين ،ولكن نصف التشهدات األربع
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األخّبة ما يرفع اها صوتو ،أخذ ذلك اغبنفية وقالوا :ىذا ملذف اغبرـ إذا مل نعمل بو فبماذا نعمل ،أما األئمة
اآلخروف فإهنم يتبعوف أذاف بالؿ وليس فيو ترجيع.
وأما اإلقامة ،فإف بالال إمبا يقيم إحدى عشرة صبلة كإقامتنا اآلف إحدى عشر ،اغبنفية نقلوا أف اإلقامة
ُب اغبرـ كانت سبعة عشر ،يكربوف أر ًبعا ٍب يتشهدوف مرتْب مرتْبٍ ،ب اغبيعلة مرتْب مرتْبٍ ،ب اإلقامة مرتْب
ٍب تكبّبتْب ٍب هتليلة.

ا يست للمؤ ف والمستم
ويسن ملذف صيت عامل بالوقت ،يثوب بعد اغبيعلة ُب الصبح ،وال يلذف قبل الوقت إال ؽبا ،وإمبا هبوز
مرتبا ال بفصل كثّب وؿبرـ ،ويقوؿ مستمعو مثلو إال ُب حيعلة فيحوقل ،ويسأؿ بعده الوسيلة ،وتسن لو
الطهارة وقيامو مستقبال على علو ،هبعل أصبعيو ُب أذنيو ملتفتا ُب حيعلتو يبينا ومشاال ،وال يزيل قدميو
وترسلو وحجرىا.
" يك ف المؤ ف صيتا " يُسن ملذف صيت؛ وذلك ألف الصوت ىو اؼبقصود ،حٌب يبلغ صوتو اؼبصلْب

الذين ُب أهراؼ البلد ،يعِب رفيع الصوت ،ويكوف عاؼبا بالوقت؛ ألنو إذا كاف جاىال فقد يقدـ الوقت وقد
ً
يلخره ،فال بد أف يكوف معو معرفة دقيقة دبواقيت الصالة ،الصلوات اػبمس.
اختصت صالة الصبح بالتثويب ،وىو أف يقوؿ" :الصالة خّب من النوـ" بعد اغبيعلتْب ،يثوب يعِب:
وبيعل ٍب بعد ذلك يأٌب اهذا التثويب وىو قولو" :الصالة خّب من النوـ" بعد اغبيعلتْب.
األذاف ال يكوف إال بعد الوقت بعد أف يدخل الوقت ،لكن أجازوا أف يلذف للفجر قبل وقتها واستدلوا
بأنو عليو السالـ قاؿ  :إف بالال يلذف ُب الليل ،فكلوا واشربوا حٌب يلذف ابن أـ مكتوـ  ؛ وألهنم ُب
أوؿ العهد ،أي ُب أوؿ القرف كانوا يلذنوف للفجر آخر الليل قبل دخوؿ وقتها ،ولعل الصواب أنو ال يلذف
للفجر إال بعد هلوع الفجر.
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روي  أف بالال أذف مرة قبل الفجر ،فقاؿ لو النيب  ارجع فقل :أال إف العبد ناـ  يعِب :أنو
أخطأ ُب ىذا األذاف ،يقوؿ :فرجع فبتثال ألمر النيب  إال أنو خجل وقاؿ :ليت بالال مل تلده أمو ،يعِب:
أيضا -أنو أمره بأف يعيد األذاف بعد الفجر.
أنو خجل اهذه الكلمة ،وال شك ً -

فعلى ىذا الفجر كغّبىا ال يلذف ؽبا إال بعد دخوؿ الوقت ،فال يلذف إال بعد هلوع الفجر مثال ،الفجر

الصادؽ ،وكذلك الظهر ال يلذف ؽبا إال بعد الزواؿ ،وكذلك العصر إذا دخل وقتها ،واؼبغرب ال يلذف ؽبا إال
بعد سباـ الغروب ،والعشاء ال يلذف ؽبا بعد سباـ غروب الشفق ،ىكذا األوقات ،ال يلذف للصالة إال بعد
دخوؿ وقتها؛ وذلك ألنو قد يسمع األذاف من ال ذبب عليو اعبماعة من اؼبأجورين والنساء ،فيصلوف ُب
ذلك الوقت ،فتقع صالهتم غ ّب ؾبزئة؛ فإف من صلى قبل هلوع الفجر مل ذبزئو صالتو ،ومن صلى اؼبغرب
قبل الغروب ،أو الظهر قبل الزواؿ بطلت صالتو؛ وذلك ألف دخوؿ الوقت شرط من شروط الصالة.
األذاف يكوف مرتبًا ،يبدأ بالتكبّبات األربعٍ ،ب بعده التشهداتٍ ،ب اغبيعالتٍ ،ب التكبّبتْبٍ ،ب
التهليل ،فل و فصلو بسكوت هويل بطل ،لو كرب التكبّبات والتشهداتٍ ،ب سكت عشر دقائق أو كبوىا
أمرناه بأف يبدأ من األوؿ؛ بطل اهذا الفصل ،وإف كاف الفصل قليال ولكن بكالـ ؿبرـ بطل ،فلو كرب
التكبّبات والتشهدات ٍب أخذ يلعن ويسب ويقذؼ إنسانًا أو لذكر أو ألنثى أو حٌب لدابة أو كبو ذلك
كالـ ؿبرـ جعلو بْب التشهدات واغبيعالت أو بْب التشهدتْب فإنو يكوف قد بطل األذاف؛ حيث فصلو اهذا
الفاصل احملرـ.
يُسن ؼبستمعو متابعتو ،يقوؿ مثلو ،جاء ُب حديث:
فقاؿ :قولوا مثلما يقولوف  أي :تابعوىم؛ وذلك ألف األذاف ذكر ،فألجل ذلك متابعتو تكوف ذكر،


قيل يا رسوؿ اهلل ،إف اؼبلذنْب يفضلوننا.

تعظيما هلل؟ التكبّب ذكر ،فعلى الذي يسمعو أف يتابعو ألنو ذكر ،التشهدات عقيدة ،إذا ظبعتو
التكبّب أليس ً
ذكرا فال حاجة فال تقوؿ مثلها ،ولكن
يتشهد فإنك تتابعو؛ ألف ىذا توحيد وعقيدة ،أما اغبيعلة فليست ً

يبدؽبا باغبوقلة.
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إذا ظبع تو يقوؿ" :حي على الصالة" فإنك تقوؿ" :ال حوؿ وال قوة إال باهلل" كما ُب حديث عمر
اؼبشهور؛ وذلك ألنك ربس من نفسك بالعجز فتقوؿ :يدعوين للصالة وأنا ضعيف ،وال حوؿ يل وال قوة
إال باهلل ،أهلب أف يقويِب على أداء ما أُدعى إليو ،ىكذا هبعل بْب اغبيعلتْب "ال حوؿ وال قوة إال باهلل".
بعد ما يفرغ يسأؿ الوسيلة ،الدعاء مشهور،
ؿبمدا الوسيلة..
ً
فرائضو.





إىل آخره ،يقوؿ ُب اغبديث:

اللهم رب ىذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة ،آت



من سأؿ يل الوسيلة حلّت لو شفاعٍب



ىذه

يسن لو الطهارة ،يستحب أف يلذف وىو هاىر ،ولكن ليس ذلك شرهًا ،لو استيقظ اؼبلذف وىو جنب
وخاؼ إذا اغتسل أف يفوت األذاف ،فلو أف يلذف وىو جنب؛ ألنو ذكر ،والذكر ال يشَبط لو الطهارة،
ودخولو اؼبسجد ألجل اغباجة.
قائما ،أف يلذف وىو قائم؛ وذلك ألنو أندى للصوت ،لكن ُب ىذه األزمنة قد يكوف
يسن أف يكوف ً

معذورا لكرب أو كبوه ،فإذا قربت منو الالقطة وأذف وىو جالس أجزأ ذلك ألف الصوت يرتفع.
اؼبلذف
ً

يسن أف يكوف مستقبال القبلة؛ ألهنا أفضل اعبهات هبوز أف يلذف ولو كاف لغّب القبلة ،يُسن أف يكوف

على علو ،أي :على مكاف مرتفع؛ ألف الصوت يبتد فّبتفع ويذىب ُب اعبهات.

ُب ىذه األزمنة حيث ركبت ىذه السماعات ،يُكتفى بأف يلذف ولو ُب داخل حجرة أو ُب داخل
اؼبسجد؛ وذلك ألف الصوت يلتقطو ىذا اؼبكرب ويذىب ُب اعبهات ،فال حاجة إىل أف يصعد على علو،
وإمبا ذبعل ىذه اؼبنارات عالمات للمسجد ال ألجل أف يصعدوا عليها كما كانوا يصعدوف قبل وجود
مكربات.
يسن أف هبعل أ صبعيوُ ،ب أذنيو وذلك لئال ىبرج الصوت منهما ،وألف ذلك أدعى إىل رفع الصوت
كثّبا.
ً
مشاال ،ولكن
ومشاال ُب اغبيعلتْب حٌب يذىب صوت اغبيعلة يبينًا وصوت اغبيعلة ً
يُسن أف يلتفت يبينًا ً
ُب ىذه األزمنة االلتفات يضعف الصوت؛ ألنو يلتفت عن الالقطة الٍب أمامو فال حاجة إىل االلتفات إذا
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ُعرؼ أف اغباجة ىي ذىاب الصوت يبنةً ويسرى فعل ذلك بالؿ ،كاف إذا أذف التفت ُب اغبيعلتْب ألنو مل
يكن ىناؾ مكرب ،فبعد وجوده نرى أنو ال يلزـ االلتفات وال حاجة إليو ،يقولوف :يلتفت بصدره أو بوجهو

وقدماه ُب موضعها ،ال يزيل قدميو.
يسن ترسلو وحدرىا ،ما معُب ترسلو؟ أي :ترسل األذاف ،وحدرىا؟ أي :حدر اإلقامة.
ننبو على الَبسل الذي لبتاره والذي نراه أنو يقف بعد كل تكبّبة ،ويقف بعد كل تشهد ،ويقف بعد
كل حيعلة ،ىذا ىو الَبسل ،وأف ىلالء الذين هبمعوف تكبّبتْب ُب نفس واحد ما عملوا باغبديث الذي
فاح ُدر
جاء فيو قولو   إذا أذنْ َ
ت فَبس ْل ،وإذا أقمت ْ



اؼبلذف عليو أف يبد صوتو ُب كل صبلة ،ىلالء الذين هبعلوف التكبّبتْب ُب نفس ما يبدوف إال واحدة،

ىبالفوف اغبديث" :إذا أذنت فَبسل" وكذلك أيضا يبدوف بعض التكبّبات دوف بعض ،يبدوف التشهد
ويقفوف بعد كل تشهد ،ويبدوف اغبيعالت ويقفوف بعد كل حيعلة ،ولكن التكبّبات األربع هبعلوهنا صبلتْب
والتكبّبتاف األخّبتاف هبعلوهنا صبلة وتكوف اعبمل عندىم اثنٍب عشرة.
وقد ذكر أهنا طبسة عشرة ،ذكروا ُب ىذا الكتاب وُب غّبه أف األذاف طبس عشرة صبلة ،فإذا قالوا" :اهلل
أكرب اهلل أكرب" ىذه صبلة ،ما تكوف صبلتْب ،يكربوف صبلتْب ٍب يكربوف صبلة فينقصوف ثالث صبلٍ ،ب إف
اغبكمة ُب الَبسل هوؿ اؼبدة ،هوؿ مدة اإللقاء ،دبعُب أنو يلقيها ،كنت أنظر ُب اؼبلذف ،ملذف اؼبسجد
اعبامع ،رضبو اهلل عبد العزيز بن ماجد ،أنو يبتد أذانو إىل شباين دقائق ،اؼبلذنوف اآلف يلذنوف ُب دقيقتْب أو
كبوىا؛ ذلك ألنو إذا هالت مدتو انتبو الناس فيستيقظ النائم ،وينتبو الغافل ،ويسمع اؼبنشغل وكبو ذلك.
كذلك إذا صاروا يبدونو ىذا اؼبد فإف اؼبد يكوف أبلغ بأف يصل إىل البعيد وإىل القريب ،روي عن
الشافعية أهنم هبعلوف التكبّبتْب ُب نفس واحد ،ذكر ذلك النووي وذكر ذلك غّبه من الشافعية ،واستدلوا
حبديث عمر  :إذا قاؿ اؼبلذف :اهلل أكرب اهلل أكرب ،فقاؿ أحدكم :اهلل أكرب اهلل أكرب  قالوا :ىذا دليل
على أنو يقوؽبما معا.
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ونقوؿ :ىل ظبعتم النيب 

عندما تكلم؟ ىل ربققتم أنو ما سكت بْب التكبّبتْب؟ ما رأيتموه إال

مكتوبًا ،يب كن أنو قاؿ :إذا قاؿ اؼبلذف :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،فقاؿ أحدكم اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ما ربققتم أنو
ما سكت بْب التكبّبتْب.

أيضا ما كاف النيب 
لذلك نقوؿ :ال داللة ُب ىذا اغبديث على أنو صبع التكبّبتْب ،و ً

عندما قاؿ

ذلك ما كاف على منارة إمبا كاف يعلمهم ُب اغبلق ة ،ولذلك مل يذكر إال تكبّبتْب ُب أولو ،وأراد بذلك
التعليم ،أراد بذلك تعليمهم اجملاوبة واؼبتابعة.
وحدره
فعلى كل حاؿ ىذا الذي اختاره الفقهاء ُب ىذا الكتاب ،يقوؿ "وترسلو" أي ترسلو ُب األذافْ ،
أي :إسراعو اها ،يعِب ُب اإلقامة ،اإلقامة ؼبا كانت إلعالـ اغباضرين مل يكن ىناؾ حاجة إىل مد الصوت،
وإىل الَبسل الذي ىو التأين ُب اإللقاء ،ىذا ىو اؼبختار ،انتبهوا لذلك ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ىذا سائل يقوؿ :ثبت ُب صحيح مسلم قولو 

 فوقت

العشاء حٌب منتصف الليل  فهل ينتهي وقت العشاء عند منتصف الليل أـ يبتد إىل قبيل الفجر بالنسبة
لنا ُب أوربا حيث يصل وقت صالة العشاء إىل الثانية عشرة والربع ،ووقت صالة الفجر ُب الثالثة والربع
فكيف كبدد وقت منتصف الليل بالنسبة لنا؟
ج :ثبت أف الرسوؿ  مرة أخر العشاء حٌب أظهر الليل وقرب من انتصافو ٍب قاؿ  :إنو لََوقْػتُػ َها

لوال أف أشق على أمٍب



يعِب :أنو الوقت اؼبختار ،ولكن ؼبا كاف فيو مشقة أبيح ؽبم أف يصلوىا بعد

قصّبا فإهنم يبادروف بالصالة قبل أف يذىب الوقت،
غروب الشفق ،فإذا كاف ىناؾ بالد يكوف الليل فيها ً
يصلوف ُب نصف الليل ،إذا كاف الليل ُب بعض البالد ثالث ساعات من الغروب إىل هلوع الفجرُ ،ب
بعضها أربع ساعات أو ست ساعات يصلوهنا إىل ما بعد اؼبغرب بقدر ساعة ونصف سواء كاف نصف
الليل أو أقل.
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :بالنسبة يل يا ظباحة الشيخ ُب صالة اعبمعة أعمل ُب أمريكا
ووقت العمل ُب الفَبة الصباحية حيث ال أستطيع أداء فريضة اعبمعة مع العلم أين لو تركت عملي ال
أستطيع أف أحصل على عمل غّبه؟
ظهرا؛ ألنك معذور إذا مل يكن الذين يشرفوف على العمل يرخصوف
جُ :ب ىذه اغباؿ لك أف تصليها ً

لك ،ولك أف رباوؿ معهم أف يرخصوا لك وقت الصالة ولو بعد األذاف الثاين أوؿ وقت اإلقامة فإذا مل
ظهرا أنت معذور.
ربصل صلها ً

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سلاؿ من اإلخواف ُب اغبائل يقولوف :ذكر ُب اغبديث :أف أفضل الصالة

خصوصا مع قصر
صالة داود -عليو السالـ -بالنسبة لقياـ الليل ،فما ىو تقسيم الصالة ُب وقتنا ىذا
ً
الليل؟
ج :كاف بالؿ يناـ النصف األوؿ من الليلٍ ،ب يستيقظ فيصلي ثلث الليلٍ ،ب يريح نفسو ُب ثلث
الليل اآلخر ،يناـ نصف الليل ويقوـ ثلثو ويصلي ُب ذلك الثلث ،فإذا بقي السدس أراح نفسو ،ىذا الذي
حث عليو النيب  بالنسبة للتهجد.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا كذلك سلاؿ من األخوة يقوؿ :ذكرت أف زواؿ الشمس بعد الظهر ،فهل
هبوز لنا أف نقوؿ أذكار اؼبساء بعد الظهر كذلك؟
ج :من األثر أف أذكار اؼبساء تكوف ُب األصيل؛ لقولو:



 )ٔ(    واألصيل يدخل بعد

الزواؿ ،فمن قاؽبا بعد الزواؿ صدؽ عليو أنو أتى بأذكار اؼبساء ،ولكن األفضل أف تكوف بعد العصر.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :كيف يكوف الَبجيع ُب األذاف ،وما ىي صفتو؟
ج :إذا قاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل مرتْب يرفع اهما صوتو قاؽبما بعد ذلك مرتْب ىبفض صوتوٍ ،ب
ؿبمدا رسوؿ اهلل مرتْب يرفع صوتوٍ ،ب يقوؽبما مرتْب ىبفض صوتو ،حبيث ال يسمعو إال
يقوؿ :أشهد أف ً
القريبوف.
 - 1سورة األحزاب آية .42 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سلاؿ من بعض األخوة ُب أوربا يقوؿ :عندنا ُب أوربا شباب مسلموف
يأتوف بزمالئهم نصارى إىل اؼبسجدٍ ،ب يأٌب ىذا النصراين ويقف معنا أثناء الصالة؛ ألنو يستحي أف هبلس
وحده أثناء أدائنا للصالة ،فهل نأٍب كبن بَبكو يقف معنا مع أنو ال يدري ما يقوؿ؟
ج :ال يضركم ،لكن إذا كاف اؼبسجد للمسلمْب فعليهم أف وبفظوه وال يدخلو أحد من الكفار ،أما إذا
مل يكن لكم عليو والية فال تقدروف على منعو عنو.
س :أحسن اهلل إليكم ،بعض اؼبنتسبْب إىل العلم ُب بالدنا يقولوف بعدـ قضاء الصالة ُب اإلسالـ فما
توجيهكم لنا حياؿ ذلك؟
متعمدا أو كثرت ،صورة ذلك :إذا ترؾ الصالة طبس سنْبٍ ،ب تاب ،فال
لعل ذلك خاص دبا إذا تركها
ً

نقوؿ لوِ :
اقض صالة اػبمس سنْب؛ ألف ذلك يكلفو وقد ال يتوب ،يقوؿ :ال تُقبل توبٍب إال بصالة طبس
سنْب ،ىذا مشقة ،أما إذا ترؾ الصالة ؼبرض أو إلغماء يومْب أو طبسة أياـ فال مانع فال يلزـ أف يقضي

ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه بعض األسئلة من إصالحية النساء تقوؿ :ىل هبوز إذا نسيت التشهد ُب
الركعة الثانية ُب العشاء أف أعيد قراءهتا ُب الركعة الثالثة ،أـ أكتفي بسجود السهو ُب هناية الصالة؟
إماما بطلت الصالة ،إذا كاف
مأموما فتبطل تلك الركعة ،وإف كاف ً
ج :إذا كاف ناسيًا ركنًا فإنو إف كاف ً

منفردا فإنو يقضي ركعة،
الَبؾ ً
عمدا ،أما إذا كاف اؼبَبوؾ مثل الفاربة ُب حق اؼبأموـ ربملها اإلماـ ،فإذا كاف ً
ساجدا ،وتذكر وىو
فإف ذكرىا قبل أف تنتهي الركعة رجع إىل ؿبلها ،فلو مثال أنو ترؾ الركوع ؼبا قرأ خر
ً
جالس بْب السجدتْب عليو أف يقوـ ويركعٍ ،ب يرفع ٍب يسجد وعليو سجود السهو غبركتو.
س :السلاؿ الثاين من أسئلتها تقوؿ :ىل هبوز يل أف أصافح غّب احملارـ ولو حبائل؟
ج :ال هبوز ،تسلم بدوف مصافحة ألقاراها الذين ليسوا ؿبارـ وتصافح احملارـ.
س :أحسن اهلل إليكم ،تقوؿ :ىل هبوز يل أف أكشف وجهي أماـ زوج أمي؟
ج :نعم زوج األـ ؿبرـ ،وكذلك زوج البنت.
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س :ومن أسئلتها تقوؿ :إذا مرت شبانية أياـ على اغبيض ومل يتوقف ،فهل أغتسل وأصلي أـ أنتظر حٌب
سباما؟
أههر ً

ج :تنتظر اغبائض حٌب ينقطع الدـ الذي تعرؼ أنو دـ حي ض ،أما إذا بقي معها دـ خفيف تعرؼ أنو

استحاضة فإهنا تتوضأ وتصلي.
س :أحسن اهلل إليكم :تقوؿ ُب سلاؽبا األخّب :كبن ُب ىذا اؼبكاف يوجد لدينا مصليات ُب كل قسم
مصلى ،إذا رغبنا أف نصلي الصلوات اػبمس ُب صباعة كيف نصلي صباعة ،وأين تقف الٍب سوؼ تصلي
بنا وىل هبوز للمرأة األذاف واإلقامة بْب النساء؟
ج :ليس األذاف للنساء؛ ألنو يستدعي ؽبا الصوت ،وصوت اؼبرأة عورة ،وأما صالهتن ُب صباعة فإذا كن
مثال ُب مدرسة خاصة أو ُب مستوصف أو كبوه خاص بالنساء فإنو يصلي اهن واحدة ،وذكروا أف إمامة
النساء تقف ُب صفهن ،أي :ال تتقدـ ،ال تتقدـ أمامهن ،فتكوف معهن ُب الصف وتركع وتسجد معهن،
أحسن اهلل إليكم ،واهلل أعلم وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد.
باب شروط الصالة
قاؿ اإلماـ البعلي رضبو اهلل تعاىل :باب شروط الصالة

ىي ستة :دخوؿ الوقت ،والطهارة من اغبدث ومن اػببث ،بدنًا وثوبا وموضعا ال إف ِ
عجز.
ً
ً

السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على
أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
باب شروط الصالة ،الشروط :صبع شرط وىو ُب اللغة العالمة ،ومنو أشراط الساعة ،قاؿ تعاىل:
    

(ٔ)



أي :عالمتها ،ويعرفونو بأنو :ما ال يتم اؼبشروط إال بو ،الشرط ما ال يتم اؼبشروط

إال بو ،ويعرفو بعضهم بأنو :ما يلزـ من عدمو العدـ ،وال يلزـ من وجوده وجود ،وال عدـ لذاتو ،دبعُب أنو إذا
عدمت الشروط عدمت الصالة ،وال يلزـ من تأخرىا أف توجد.
 - 1سورة محمد آية .18 :
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الشرط يتقد ـ اؼبشروط ،فتكوف شروهها ال بد أف تتكامل قبل البدء فيها ،فال يدخل ُب الصالة إال بعد
أف تتم الشروط.
أتذكروف أف شروط الصالة تسعة كما ذكرت بعد ثالثة األصوؿ وأدلتها وشرحها الشيخ ؿبمد بن عبد
الوىاب ُب آخر ثالثة األصوؿ ،ولكن حيث أف ثالثة منها شرط للعبادة كلها ما ذكروا ىهنا :اإلسالـ
والعقل والتمييز ،ىذه شروط للصالة ،وشروط للطهارة للوضوء ،وشروط للتيمم ،وشروط للزكاة ،وللصياـ،
وللحج.
وؼبا كانت معلومة أسقطها كثّب واكتفوا بالستة الٍب بعدىا ،وقالوا :ىي ستة:
ا وؿ :خ ؿ ال

 ,فال يكرب ُب الصالة إال بعد دخوؿ الوقت ،فلو كرب للمغرب قبل أف تغرب

الشمس ولو بدقيقة أو نصفها مل تنعقد ،وكذا لو كرب لصالة الفجر قبل أف يطلع الفجر مل تصح ،أو كرب
للظهر قبل الزواؿ ولو بدقيقة مل تصح ،تقدمت اؼبواقيت ُب الفصل الذي قبلو ،أي ُب مقدمة كتاب
الصالة ،وذكروا ربديد كل وقت مبدأه ومنتهاه.
ال رط النا ي :الطهارة ت الـفث ,اغبدث :أمر معنوي يقوـ بالبدف يبنع من الصالة ،والطواؼ،
ومس اؼبصحف ،ىكذا عرفوه ،أمر معنوي ،يعِب :ليس حسيا ،ليس لو عالمة ُب البدف ،إذا رأيت اثنْب
أحدنبا ؿبدث واآلخر متوضئ فهل تفرؽ بينهما؟ ىل تقوؿ :ىذا ؿبدث وىذا متطهر ،ال فرؽ بينهما ُب
الظاىر ،دؿ على أنو أمر معنوي وسببو انتقاض الوضوء بأحد النواقض الثمانية ،وىي أمور خفية ،اػبارجة
من السبيلْب ،واػبارج الفاحش من اعبسد إىل آخرىا ،فهي أمور معنوية إذا حدث واحد منها؛ فإف اإلنساف
ال يصلي حٌب يرفع ذلك اغبدث.
يإقسم الـفث إلش أكبر وأص ر ,األكرب يُرفع باالغتساؿ ،واألصغر يرفع بالوضوء ،فال بد من رفع
اغبدث.
أيضا ُب باب إزالة النجاسة ،ففي النجاسة بعد ذكر اؼبياه ذكر
ال رط النال  :ر ال ب  ,وقد تقدـ ً

النجاسات ،وذكر كيف تطهر النجاسات ،وذكر أنواع النجاسات الٍب يُعفى عنها والٍب ال يعفى عنها.
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الدـ والقيء واؼب ْس ِكر واػبارج من سبيل واؼبِب وفضلة مأكوؿ واؼبيتة سوى ميتة آدمي والكلب واػبنزير
ُ
وكبو ذلك؛ ىذه ىي اػببائث وال بد من تطهّب مكاهنا ،فإذا تنجس البدف لزـ غسلو ،إذا تنجس الفخذ
باؼبِب أو بالبوؿ أو الغائط أو تنجس الثوب ،أو تنجست البقعة الٍب يصلي عليها كفراش أو أرض لزـ إزالة
تلك النجاسة.
سبعا ،ويستدلوف حبديث" :أُمرنا بغسل األقباس
وقد تقدـ أهنم ىبتاروف أف غسل النجاسات يكوف ً
سبعا" ولكنو ال يثبت ،وذكرنا أف األصح أف تغسل النجاسة إىل أف يزوؿ أثرىا ،إىل أف تزوؿ عينها ،إذا
ً
عجز عن إزالة النجاسة عفي عنو ،كاؼبريض الذي على سريره ال يستطيع أف يتطهر وال يستطيع أف يتحفظ
من البوؿ وكبوه يصلي على حسب حالو ،وكذلك األسّب اؼبوثق ال يستطيع أف يتطهر ،وكذلك من ال هبد
ما يزيل النجاسة بو ،إذا كاف ُب برية وليس عنده ماء فإنو يصلي ولو كاف على األرض النجسة أو على
عاجزا ..فهذه ثالثة.
الثوب النجس
معذورا إذا كاف ً
ً

ت شروط الصالة تر الع رة

وسَب منكبيو وعورتو دبا ال يصف البشرة من سرتو إىل ركبتيو ،واألمة كبوىا مثلو ،واغبرة سوى وجهها
وكفيها والدبر أوىل ،والعورة أوىل من ِ
قائما جاز.
اؼبنكب ،فلو عدـ ً
فقاعدا إيباءً ،وإف صلى ً
أيضا سَب اؼبنكبْب والعورة دبا ال
أيضا من شروط الصالة ،سَب العورة ،ذكر ً
الراب  :تر الع رة ,ىذا ً
يصف البشرة ،وذكر أف العورة من سرتو إىل ركبتو ،واألمة كبوىا مثلو ،األمة كذلك واغبرة سوى وجهها

وكفيها.
جاء حديث أف النيب  قاؿ  :ال يصلي أحدكم ُب الثوب الواحد ليس على عاتقو منو شيء



يراد بالثوب القطعة من القماش الٍب يسَب اها البدف ،فإف كانت على العورة ظبوىا إز ًارا أو سراويل ،وإف
قميصا ،وإف كانت على الرأس ظبوىا
كانت على اؼبنكب ظبوىا رداءً ،وإف كاف ؽبا جيب وأكماـ ظبوىا ً

عمامة ،ويدخل ُب ذلك كل ما يلبس ومنو األكسية اعبديدة مثل الفانيلة والبنطلوف أو البالطو ،وكذلك

العباءات واؼبشاّب؛ ىذه كلها ثياب يصدؽ على الواحد أنو ثوب.
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وقد كاف بعض الصحابة يكرىوف أف يصلي ُب الثوب الواحد ،سألوا النيب 



أيصلي أحدنا ُب

الثوب الواحد؟ فقاؿ :أو لكلكم ثوباف  يعِبُ :ب رواية  أو كلكم هبد ثوبْب  يريد بالثوب الواحد
القطعة ،فكاف كثّب منهم يصلي وليس عليو إال اإلزار ،إزار يشده على أسفلو كإزار احملرـ وال هبد رداء
فيصلي على حسب حالو.
ضيقا فات ِزْر بو
اسعا فالتحف بو ،وإف كاف ً
جاء ُب حديث أف النيب  قاؿ  :إذا كاف الثوب و ً



مَبا ونصف فإذا كانت
قماشا و ً
يعِب :إذا مل هبد إال ً
احدا قطعة قماش يبكن أف يكوف عرضها مَبين أو ً
واسعة وضعها على ظهره وأدارىا على بطنو وسَب اها عورتو وسَب اها ظهره وصدره ،وىذا معُب فالتحف بو.
أما إذا كاف ضيقة عرضها مَب وهوؽبا مثال مَب ونصف فإنو هبعلها إز ًارا يشد بو العورة ،ولو كاف ظهره

اسعا فالتحف بو ،وإف كاف ضيقا فاتزر بو" ،وبقوا على
عاريًا ،ىكذا جاء ُب ىذا اغبديث "إذا كاف الثوب و ً
ذلك سنْب.

روى البخاري ،عن عمر 

قاؿ:



إذا وسع اهلل عليكم فوسعوا



صلى رجل ُب إزار ورداء،

يعِب :كاحملرـُ ،ب رداء وسراويلُ ،ب إزار وقميصُ ،ب سراويل ورداء ،يعِب ال يقتصر على ثوب واحد حيث
إف اهلل سبحانو وتعاىل وسع عليكم وفتح عليكم ،فال يصلي أحدكم ُب واحد ،يعِب كرداء ليس ربتو إزار،
أو إزار ليس فوقو رداء؛ فإف ُب ىذا شيئًا من اػبلل ،وإف كانت الصالة ؾبزئة.

ؼبا جاءنا اغبديثاف اختُلف ُب العمل اهما فعمل الشافعية حبديث االتزار،
ضيقا فاتزر بو  فقالوا :هبزئ أف يصلي ،ولو كاف ظهره باديًا؛ وذلك ألنو ُرخص
فالتحف بو ،وإف كاف ً


اسعا
إذا كاف الثوب و ً

لو ُب أف يصلي ُب اإلزار وليس فوقو رداء" ،فاتزر بو" ىكذا جاء عن الشافعية وغّبىم.

أما اإلماـ أضبد -رضبو اهلل -فحرص على اعبمع بْب اغبديثْب ،فقاؿ :حديث "فاتزر بو" ىبتص بالنافلة،
وحديث "ال يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقو منو شيء" يكوف ُب الفريضة ،إذا كاف ُب
الفريضة فيسَب عورتو ويسَب منكبيو ،أو يسَب أحد اؼبنكبْب؛ وذلك ألف الفريضة ؽبا أنبيتها فيكوف االعتناء
اها أكمل ،فيسَب عورتو ويسَب منكبيو أو أحدنبا ُب الفريضة.
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وُب النافلة لو أف يكتفي بسَب العورة ،النافلة لو صلى ولبس عليو إال سراويل قد لبسو على العورة من
سرتو إىل ركبتو كفاه ذلك ،ولو صلى وليس عليو إال إزار ،إزار شده على عورتو وليس عليو رداء ،ولو كانت
الثياب موجودة عنده صحت صالتو.
ذك روا أهنم دخلوا على جابر وقد أسن وإذا ىو يتنفل ُب بيتو ،وليس عليو إال إزار ،وثيابو مطروحة على
اؼبشجاب ،فلما صلى سألوه :كيف تصلي وليس عليك إال إزار أو سراويل وثيابك موجودة؟ فقاؿ :أريد أف
يراين أضبق مثلك فيعلم أنو ُسنة أو أنو جائز ،يعِب :أنك أضبق يعِب جاىلٍ ،ب قاؿ :وىل كلنا قبد ثوبْب ُب

عهد النيب .

فدؿ ذلك على أنو يُتسامح ُب النافلة فيصلي ولو مل يكن عليو إال سراويل فقط أو إزار فقط؛ ألنو
حصل بذلك سَب العورة ،ىذا إذا كانت النافلة ،وأما ُب الفريضة فيسَب مع عورتو أحد منكبيو األيبن أو
معا فيلقي بالرداء على منكبيو.
األيسر واألفضل أف يسَبنبا ً

تالحظوف ُب مكة ُب أياـ اؼبوسم كثّبين من الذي يصلي أحدىم باإلزار يكوف معو رداء فيفرشو وهبعلو

كسجادة ويصلي مكشوؼ اؼبنكبْب ُب الفريضة ،ىلالء يبكن أهنم على مذىب الشافعي.
كبن نقوؿ :مذىب الشافعي نعَبؼ بو ،ولكن حيث ثبت عن عمر -رضي اهلل عنو -قولو:



إذا

وسع اهلل عليكم فوسعوا  علينا أف نرشدىم ولو قالوا :إنا َش َوافع ،نقوؿ" :إذا وسع اهلل عليكم فوسعوا"،
ُفّب َشد إىل أف يلبس رداءه على منكبيو وإزاره على عورتو.

صفيقا ال يصف البشرة ،يشاىد أف بعض الناس يلبسوف ىذه الثياب الرقيقة
ال بد أف يكوف الساتر ً
ساجدا اكبسرت الفانيلة عن السراويل وراء ظهره ،فإذا اكبسرت أبصرت جلده
حبيث أنك سبيز اعبلد إذا رأيتو
ً
وإف مل تبصره كما ىو يعِب تعرؼ أف ىذه ىي البشرة ،فمثل ىذا نرى أنو أخطأ؛ وذلك ألنو قد ينحسر

السراويل إىل أف يبدو شيء فبا يلي العورة أو فبا يقرب منها فيكوف بذلك ما سَب جزءًا من عورتو.

ُب مثل ىذا عليو أف يطيل الفانيلة حٌب تسَب هرؼ السراويل حٌب إذا ركع أو سجد ال يتقلص ،إذا كاف

قصّبا تقلص السراويل ربت وتقلصت الفانيلة فوؽ ،فيكوف بذلك قد ظهر شيء من عورتو ،حيث إف
ً
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رقيقا ،إما أف يلبس ثوبا صفيقا وإما أف يلبس سراويل وفانلة واسعة
الثوب الذي عليو وىو القميص يكوف ً
ال تنحسر إحدانبا عن األخرى.

ذَ َكر حد عورة الرجل من السرة إىل الركبة ،قالواُ :ب كلمة إىل أهنا دبعُب (مع) ،أي :الركبة داخلة ُب
العورة ،فال بد أف يسَب الركبتْب ،وكذلك السرة ،أي :تدخل ُب العورة ،وكذلك ما وباذيها ،ما وباذي السرة
كالوركْب وأسفل الظهر الذي حبذاء السرة يدخل ذلك ُب العورةُ ،ب عورة الرجل.

ودليل ذلك حديث جرىد األسلمي رآه النيب 

وقد بدا بعض فخذه فقاؿ:



غط فخذؾ فإف

الفخذ عورة  ىكذا جاء ُب ىذا اغبديث ،ولو كاف إسناده فيو شيء من اؼبقاؿ ،ولكن وثقوه ،أشار إليو
البخاري ُب صحيحو ولكن ذَ َكَر قبلو حديث أنس أف النيب  كاف راكبًا على بعّبه ؼبا رجع من خيرب
يقوؿ" :فاكبسر فخذه ،اكبسر اإلزار عن فخذه" ،فيقوؿ البخاري :حديث أنس أسند وحديث جرىد
أحوط حٌب ىبرج من خالفهم؛ فأيد حديث جرىد حبديث عبد اهلل بن جحش.
أيضا حديث عن علي  أف النيب  قاؿ  :غط فخذؾ
أيضا  الفخذ عورة  و ً
ومثلو ً

قاؿ"  :ال تربز فخذؾ ،وال تنظر إىل فخذ حي أو ميت





فهذه ثالثة أحاديث :عن جرىد ،وعن عبد اهلل بن جحش ،وعن علي ؾبموعها تفيد أف الفخذ عورة
حٌب ُب خارج الصالة ،اإلنساف يتسَب ُب خارج الصالة ،فبطريق أوىل أف يكوف ُب الصالة ،وقد قاؿ اهلل
تعاىل:

      

(ٔ)

اؼبراد عند كل صالة فيسَب اإلنساف عورتو للصالة دبا ال

يصف البشرة.
قالوا" :عورة األََمة مثل عورة الرجل ُب الصالة"؛ وذلك ألهنا ربتاج إىل شيء من التكشف.

أيضا أف تسَب أحد
األََمة :ىي اؼبملوكة ،فعورهتا من السرة إىل الركبة ،وإذا كانت ُب صالة فريضة فال بد ً

اؼبنكبْب أو اؼبنكبْب؛ وذلك ألنو ىبفف عنها ألهنا ربتاج إىل اػبدمة ،ربتاج إىل أف تبدو أماـ اؼبخدومْب،

 - 1سورة األعراف آية .31 :
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وقد يكونوف رجاال؛ فألجل ذلك يتسامح معها ،وألهنا ناقصة ُب اؼبعُب ،لكوهنا ليست حرة ،وليست ُب
التملك من نفسها ،وإمبا منافعها فبلوكة عليها.
وأما اغبرة :اؼبرأة اغبرة الٍب ليس فيها رؽ ،فعورهتا صبيع البدف ،يعِب :بدهنا كلو إال وجهها ،ويرى اؼبللف
أيضا -أنو هبوز ؽبا إبداء كفيها إال وجهها وكفيها ُب الصالة ،فعليها أف تسَب صبيع بدهنا ُب الصالة ،ومن
 ًذلك أف تسَب قدميها وأظافر قدميها وأصابعها ،واألكثروف على أهنا تسَب كفيها ،وإف كاف بعضهم كاؼبللف
ىبتار أف ؽبا أف تبدي كفيها حٌب تسجد عليهما وتباشر السجود عليهما ،أي :تسجد عليهما على األرض
ىكذا.
ٍب إذا مل هبد ما يسَب ذلك كلو ووجد سَبة بقدر الفرجْب ،سَب الفرجْب :القبل والدبر ،دبا يسمى..
ىناؾ لباس قصّب يسمى ..الذي يكوف مفصال على العورة اؼبغلظة ،ويسمى ُب اللغة "التباف" ،فإذا مل يوجد
إال تباف بقدر العورة يسَب األليتْب ويسَب الفرجْب ،فإنو يسَبه وال يصلي باديًا عورتو.

إذا مل يوجد وجد سَبة قدر شرب أو شربين فهل يسَب اهما القبل أو يسَب الدبر؟ ذكروا أف الدبر أوىل؛

وذلك ألف الدبر ىو البارز ،وألنو ينفرج إذا ركع وإذا سجد ،فسَبه أوىل من القبل ،ومنهم من يقوؿ :إف
القبُل أوىل ،يعِب أف يسَب الذكر واألنثيْب ،واؼبرأة أيضا تسَب قبلها؛ ألنو ؿبل شهوة ،وىو أوىل من سَب
ُ
القبل.
ٍب يقوؿ " :العورة أوىل من اؼبنكب ".
إذا مل هبد إال ما يسَب العورة فهل هبعلو على اؼبنكب أو هبعلو على العورة -يعِب السوأتْب -؟ يقدـ،
هبعلو على السوأتْب ،على القبل والدبر؛ ألف الكتف واؼبنكب ليس ُب كشفو فحش ،وألنو قد ذىب
الشافعية إىل أنو ال هبب سَبه.
لو قُدر أهنما مل هبد شيئا ،أنو ما وجد ولو قطعة صغّبة ولو شربا أو كبوه ،ففي ىذه اغباؿ كيف
يصلي؟
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قاعدا ويومئ بالركوع والسجود؛ ألنو إذا صلى قائما بدا فرجو ،بدا قبلو ودبره ،وإذا
اختاروا بأف يصلي ً

قاعدا ويومئ إيباءً ،وأجازوا لو أف
صلى جالسا أو ركع أو سجد بدت عورتو ،بدا دبره ،فيختاروف أف يصلي ً

يصلي قائما ،إذا صلى قائما جاز لك ذلك؛ ذلك ألف القياـ ركن ،وإف كاف سَب العورة شرط ،ولكن لَ ّما
كاف معذورا سقط عنو السَب ،فال يسقط عنو القياـ ،أجازوا لو أف يصلي قائما ولو بدت عورتو.
الصالة ي ث ب الـرير والم ص ب
ووبرـ على الرجل الذىب وما ىو أو غالبو حرير ،فال تصح الصالة فيو كاؼبغصوب.

ؼبا ذكر سَب العورة وذكر سَبه ذكر ما يػُْلبَس وما ال هبوز لبسو ،ذكر الذىب أنو وبرـ على الرجاؿ ،وبرـ

على الرجاؿ لبس الذىب ،سواء ُب اإلصبع كخاًب ،أو ُب العنق كقالدة ،أو ُب الوسط كزنار أو حزاـ،
وكذلك أيضا وبرـ استعمالو حٌب ولو قلما ،ولو كأسا يشرب بو ،ولو كاف الكأس ُمطَ ّعما كما تقدـ ُب باب

اآلنية.

كذلك وبرـ على الذكور لباس اغبرير ،اغبرير الذي يػُْن َسج من نسج بعض اغبيوانات واغبشرات ،وؼبا
كاف ملمسو رقيقا َح ُرَـ على الرجاؿ لرقتو ،وأُبِيح للنساء ،أبيح للنساء ألف اؼبرأة حباجة إىل التجمل ،وألنو
رقيق ،وأما الرجاؿ فإف التجمل ليس يزيدىم ،وألف لباسهم ُب األصل ىو البياض ،فألجل ذلك ال يلبسوف

اغبرير ،سواء كاف الثوب كلو +حرير أو أغلبو أو أكثره من اغبرير ال يلبسو.
ثوب حر ٍير وصلى فيو؟ ذكروا أف الصالة ال تصح فيو ،ولعل األقرب
ىل تصح الصالة فيو؟ إذا وجد َ

أهنا تصح ،حبيث أنا ال نأمره باإلعادة ،ولكن نقوؿ لو ال تعد ،ال تَػ ُعد ،ال تستعمل اغبرير سواء لباسا أو
فراشا أو تصلي فيو؛ إمبا اغبرير جائز ُب حق النساء ،كاؼبغصوب ،عندىم أف اؼبغصوب ال تصح الصالة فيو،

إذا صلى ُب ثوب مغصوب ال تصح الصالة فيو ،ىذا أحد القولْب ،والقوؿ الثاين أهنا تصح ويأٍب على
الغاصب ،نقوؿ لو :عليك إٍب ُب لبسو ،سواء لبستو ُب الصالة أو لبستو ُب الطواؼ أو لبستو ُب الصحراء،
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أو لبستو ليال أو هنارا ،أو استعملتو ،فإنك آٍب حيث أنك استعملت ما ال وبل لك ،وأما صالتك فيو فال
نأمرؾ باإلعادة ،ىذا ىو الصحيح.
الصالة ي الـش
واغبش.
وال تصح الصالة ي الـش ,ما اؼبراد باغبُش؟ اؼبرحاض ،بيت اػبالء؛ وذلك ألنو مألف الشياهْب،

الشياهْب تألف اغبشوش؛ ألهنا ؿبل األذى وؿبل القذر ،فال هبوز أف يصلى فيو ولو كاف نظيفا ،ولو كاف
مبلطا ومغسوال ،ولكنو ؿبل إلقاء العذرة واألبواؿ ،فال هبوز أف يصلي فيو ،ورد فيو حديث أف النيب  هنى
عن الصالة ُب سبعة مواضع ،ذكر منها اؼبقربة ،واؼبزبلة -يعِب الٍب ىي إلقاء الزبالة ،-واجملزرة الٍب ىي ؿبل
ذبح الدواب ،واغبَ ّماـ ،واغبُش ،وأعطاف اإلبل ،وفوؽ ظهر بيت اهلل ،ىذه السبعة ُهنِي عن الصالة فيها.
الصالة ي الـماـ
واغبَ ّماـ.

والـماـ ,ىل ىناؾ فرؽ بْب اغبش واغبماـ؟ نعم؛ ألف اغبمامات ىي اؼبغاسل ،اؼبغتسالت ،وتوجد ُب

البالد الباردة كالشاـ والعراؽ وكبوىا ،وذلك عبارة عن ماء وبفر لو وبفروف إىل أف يصلوا إىل اؼباء ،وإذا
وصلوا إىل اؼباء ،يعِب كبو عشرة أمتار أو كبوىا ،بنوا فوقو بناية ارتفاعها كبو ثالثة أمتارٍ ،ب يبنوف فوقها
أيضا بناء آخر كبو ثالثة أمتارٍ ،ب بناء ثالثا ،فإذا أراد أحد أف يستحم أف يدخل ىذا اغبماـ للتنظف ،وألنو
ماء ساخن فإنو يدخل ُب الدور األعلىٍ ،ب هبل س قليال؛ ألنو ينتقل من سطح األرض الٍب ىي باردة إىل
مكاف فيو شيء من الدؼءٍ ،ب ينزؿ -أيضا -إىل الدور الثاين الذي ربت ،وهبلس فيو قليالٍ ،ب إىل األسفل
الذي فيو اؼباء ،الذي ىو ماء حارٍ ،ب بعد ذلك يغتسل فيو ،ىذا اؼباء يغتسلوف فيو ،وتكشف فيو العورات،
ويكوف فيو أيضا أقذار وقباسات وأوساخ ،فألجل ذلك ال تصح الصالة ُب اغبماـ ،كما ال تصح ُب اغبش.
الصالة ي المقبرة
واؼبقربة.
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والمقبرة ,ال تصح الصالة أيضا ُب اؼبقربة ،علل بعض الفقهاء بأهنا مظنة النجاسة لتأثرىا بصديد
اؼبوتى ،ولكن النهي عاـ ،ولو كانت اؼبقربة ؽبا عشروف عاما ،أو طبسوف عاما ،وقد بلي األموات ،وقد
أكلت األرض عظامهم وغبومهم ،فكيف يػُْنػ َهى عن الصالة فيها وقد ههرت ،قد نزؿ عليها اؼبطر وكبوه؟
ليس ىناؾ تأثر وال صديد ،قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :إف العلة خوؼ الغلو أف يعتقد أف الصالة عند
ىذا القرب أفضل من الصالة عند اؼبسجد ،فيقعوف ُب الشرؾ ،حبيث إهنم يفضلوف الصالة ىناؾ ويقولوف:
إف الصالة عند ىذا القرب أفضل؛ حيث إف صاحب القرب يرفعها ويقبلها ويشفع يل ،ويلوؿ اهم ذلك إىل أف
يعبدوا القبور".
فالنهي ُب الصالة ُب اؼبقربة من باب سد الذرائع؛ حٌب ال يغلوا أحد ُب ىلالء األموات كما حصل ُب
كثّب من البالد الذين صاروا يقصدوف اؼبساجد ،يهجروف اؼبساجد ويصلوف عند القبور ،فآؿ اهم األمر إىل
الغلو ،إىل أف عبدوا األموات.
فالصالة عند القبور من باب سد الذرائع ،وقطع وسائل الشرؾ؛ فإف الوسائل ؽبا أحكاـ اؼبقاصد.
الصالة ي عاات ا بل
وعطن اإلبل.
ال ا

 :عطت ا بل ,أعطاف اإلبل يُراد اها مباركها ،جاء ُب اغبديث  :قيل يا رسوؿ اهلل ،أنتوضأ

من غبوـ الغنم؟ قاؿ :إف شئت .أنتوضأ من غبوـ اإلبل؟ قاؿ :نعم .أنصلي ُب مبارؾ اإلبل؟ قاؿ :ال.
أنصلي ُب مبارؾ الغنم؟ قاؿ :نعم ،صلوا فيها فإهنا بركة .
جاء النهي عن الصالة ُب مبارؾ اإلبل ،وُب أعطاف اإلبل ،وُب مراح اإلبل ،اختلف ُب العلة ُب ذلك،
فقاؿ بعضهم :إهنا مأوى الشياهْب ،مبارؾ اإلبل ،جاء ُب اغبديث  :إف على ذروة كل بعّب شيطاف
فلما كانت ىي مأوى الشياهْب ،أو الشياهْب تألفهاُ ،هنِي عن الصالة ُب مباركها.
وُب حديث آخر:



إهنا جن خلقت من جن





يعِب :اإلبل ،ىكذا عللوا ،وأهنا إذا صلوا فيها

فكأهنم يصلوف عند الشياهْب أو كبو ذلك ،لكن قد تقوؿ إف الشيطاف هبري من ابن آدـ ؾبرى الدـ ،قد
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أخرب النيب 

أنو ىبطر على قلب اإلنساف ،أنو إذا وقف ُب الصالة فيجيء ويرسل الوساوس على

اإلنساف ،ويقوؿ اذكر كذا واذكر كذا ما مل يكن يذكر ،حٌب يظل الرجل فال يدري كم صلى.

وجاء  أف النيب 

ذكر أنو تسلط عليو عفريت من اعبن ،يعِب من شياهينهم ،يقوؿ :فمكنِب اهلل

منو فقبضتو ،وأردت أف أوثقو ُب سارية من سواري اؼبسجد ،فذكرت قوؿ سليماف:

    

  )ٔ(      يعِب أف ىذا ما سخره اهلل -تعاىل -لسليماف.
قاؿ ىذا إذا كاف الشيطاف مالزما لإلنساف فكيف مع ذلك ال يصلى ُب اؼببارؾ الٍب ىي مأوى
الشياهْب؟
علل آخروف فقالوا :إهنا مظنة النجاسة؛ وذلك ألف الكثّب إذا أراد التبوؿ أو التغوط يأٌب إىل بعّب بارؾ،
ويستَب بو ويلقي قباستو قربو ،فيقاؿ إف ُب مبارؾ اإلبل كثّب من النجاسات الٍب ىي من آثار التبوؿ،
يتخذوهنا كسَبة .وبكل حاؿ جاء اغبديث بالنهي عن الصالة ُب مبارؾ اإلبل.
الصالة ي الكعبة وعلش بهر ا
وإمبا تصح ُب الكعبة وعلى ظهرىا.
ىذه العبارة " وإ ما تصح ي الكعبة وعلش بهر ا " يظهر أف ُب الكالـ سقط؛ ألف اؼبشهور أف
الفريضة ال تصح ُب داخل الكعبة ،وال على ظهر الكعبة ،وذلك للحديث الذي ذكرنا؛ وذلك ألنو إذا
صلى ُب داخل الكعبة ال يستقبل إال جزءا منها ،يكوف بعضها ،ربعها خلف ظهره ،وربعها عن يبينو،
وربعها عن مشالو ،وال يبقى أمامو إال حائط واحد ،وكأنو مل يستقبل البيت ،وإمبا استقبل جزءًا منو ،فلذلك
قالوا :ال يصلي ُب داخل الكعبة فريضة ،وال يصلي على ظهرىا.

وأما النافلة فيصح أف يصلي فيها؛ فإف النيب  ؼبا دخلها صلى ُب داخلها بْب العمودين ،فدؿ على
أنو هبوز أف تصل ي فيها النافلة؛ ألف النافلة قد تصح ُب السفر إىل غّب القبلة ،فكأف اعبواب "وإمبا تصح
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النافلة ُب الكعبة وعلى ظهرىا ،وأما الفريضة فال" ،لكن الشافعية وكبوىم أجازوا الصالة داخل الكعبة
فريضة ونافلة .ىذه أربعة من الشروط.
ت شروط الصالة ا تقباؿ القبلة
اػبامس :استقباؿ عْب الكعبة للقريب ،وجهتها للبعيد ،وإف اشتبو السفر اجتهد بشمس وقمر وقبوـ
وحضرا خبرب ثقة عن علم وؿباريب مسلم ،والعاجز يقلد عارفًا ،فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده،
وريح ومياه،
ً

ووبدده وال يعيد ،ولو أخطأ إال اغباضر يسقط لعجز ،ويصلي كيف أمكن ،وتَػ َوجو كنفل السفر للسائر
واؽبارب من سيل أو سبع.
ال رط ال ا

 :ا تقباؿ القبلة ,القبلة ىي بيت اهلل اغبراـ ،واؼبسجد اغبراـ ،اؼبسجد يراد بو الكعبة

واؼبسجد الذي حوؽبا والذي ؿبيط اها ،أمر اهلل -تعاىل -باستقبالو ،كاف النيب  ؼبا فرضت عليو الصالة
دبكة كاف يستقبل الكعبة وبيت اؼبقدس ،هبعل الكعبة بينو وبْب بيت اؼبقدس ،ؼبا أمره اهلل تعاىل بالصالة
كانت الصالة ال بد ؽبا من جهة ،فيجعل جهتو الكعبة الٍب ىي قبلة إبراىيم ،وبيت اؼبقدس الذي ىو قبلة
أنبياء بِب إسرائيل ،وؼبا ىاجر مل يتمكن من أف هبمع بينها ،فأمره اهلل أف يستقبل بيت اؼبقدس ،ولعل ذلك
من باب التأليف لليهود ،وؼبا أصر اليهود ومل يلمنوا ،فبعد ستة عشر أو بعد سبعة عشر شهرا صرفو اهلل إىل
البيت اغبراـ ،فقاؿ:



ٍ )ٔ(            ب قاؿ:



.)ٕ(                 
فأمره اهلل  -تعاىل  -بأف يستقبل قبلة أبيو إبراىيم الذي ىي الكعبة اؼبشرفة ،وكاف ذلك ُب صالتو،
أي :فوؿ وجهك إذا صليت ،إذا صليت فوؿ وجهك شطر اؼبسجد اغبراـ الذي ىو البيت اغبراـ ،أما ُب
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غّب الصالة فإنو ال يلزـ ذلك ،وإف كاف يستحب ،جاء ُب اغبديث  :خّب اجملالس ما استقبل بو القبلة
 لكن إمبا هبب ذلك ُب الصلوات.

يق ؿ " :إ ا كاف ريبا -يعإي ي كة و ا ح لها -ه ال بف أف يصي عيت الكعبة ".
أف يتوجو إىل عينها؛ وذلك ألنو متمكن وقادر ،فيتوجو إىل عْب الكعبة ،وأما إذا كاف بعيدا ،بينو وبْب
مكة مراحل ،فإنو يكتفي أف يستقبل جهتها ،يعِب اعبهة الٍب ىي اها ،يويل وجهو إىل جهتها.

جاء ُب حديث أف النيب 

قاؿ:



ما بْب اؼبشرؽ واؼبغرب قبلة



ىباهب أىل اؼبدينة ،فإف

قبلتهم إىل اعبنوب ،فكأنو يرخص ؽبم لو ماؿ أحد عن القبلة ولكن مل يشرؽ بْب اؼبشرؽ وبْب اعبنوب ،أو
ماؿ أحدىم عن القبلة يبينا بْب القبلة وبْب الغرب ،بْب يعِب ُب ىذا أنو ال حرج عليو ،وُب بالدنا حيث إف
القبلة ُب جهة الغرب يقاؿ ما بْب الشماؿ واعبنوب قبلة ،دبعُب أنو لو كاف وجهو بْب اعبنوب والغرب أو
بْب الشماؿ والغرب أجزأه ذلك ،ومع ذلك عليو أف يتحرى ،عليو أف وبتاط حٌب يصيب الكعبة الٍب أمرنا
بأف نتوجو إليها:



 )ٔ(       وبتاط لذلك.

إذا كاف ُب سفر واشتبهت القبلة فكيف يستدلوف عليها؟
كانوا يستدلوف بالشمس ،هلوع الشمس وغرواها ،يستدلوف بذلك ،وإذا كانوا ُب ليل يستدلوف أيضا
بالقمر ،يعرفوف ُب بالدىم مطلع القمر ومغربو ،فيعرفوف جهة اؼبغرب بالقمر.
يستدلوف أيضا بالنجوـ؛ وذلك ألف النجوـ أكثر الناس يعرؼ مطلعها ومغراها ويبيز بينها ،فيقوؿ ىذا
قبم الثريا ،وىذا قبم اعبوزاء ،وىذا قبم سهيل ،وكبو ذلك ،ويعرؼ اعبهة بذلك ،كما أف النجوـ يتوصل اها
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إىل معرفة اعبهة الٍب يريد أف يسّب إليها ،قاؿ تعاىل:



 )ٔ(     وقاؿ تعاىل:

 

.)ٕ(            
كذلك يستدؿ عليها بالرياح ،يستدؿ عليها بالرياح ،أي يعرفوف مهب الشماؿ أهنا شديدة ،ومهب
اعبنوب أهنا كذا ،ومهب الصبا ،ومهب الدبور ،الصبا ىي تأٌب من الشرؽ ،والدبور الٍب تأٌب من الغرب،
فيعرفوهنا بالرياح.
وكذلك أيضا يعرفوهنا بالبحار واؼبياه ،فيعرفوف أف ىذا البحر يقع ُب جهة كذا ،وىذا اؼباء أو النهر يقع
ُب كذا وكذاٍ ،ب ُب ىذه األزمنة وجدت ىذه اآلالت الٍب تسمى البوصلة ،آلة رصد الكعبة؛ وذلك ألهنا
مركبة على قبم سهيل وعلى قبم اعبدي ،أو على القطب الشمايل وعلى أقبم ؿبددة ،فإذا عرفها فإنو يعرؼ
اعبهة الٍب يتوجو إليها ،ويعرؼ القبلة اهذه البوصالت ،وتوجد ُب الطائرات ،وتوجد ُب غّبىا ،فألجل ذلك
ال يضلوف غالبا ،بل يكوف سّبىم أو هّباهنم ؿبددا ،معروفة اعبهة الٍب يسّبوف إليها ،فتكوف فبا يستعاف اها
على معرفة القبلة.
أما إذا كاف يصلي حضرا -يعِب ُب بلد -فعليو أف يعمل دبا أخربه ،لو أخربه ثقة معروؼ عن علم قبل
خربه ،ىذا إنساف من أىل البلد يعرؼ القبلة ،وقد أخربين بأهنا كذا أو كذا ،يعرؼ اػبرب ،يعمل بو إذا كاف
ذلك الثقة من أىل اؼبعرفة ومن أىل العلم.
ويستدؿ اها -أيضا -دبحاريب إسالمية ،إذا كاف اإلنساف مثال مسافرا ،ومل يكن ىناؾ عالمات كما إذا
كاف ُب هنار فيو غيم ،ومل يكن ىناؾ رياح ،ولكن ُب الطريق وجد ؿباريب موجهة كبو القبلة ،كثّب من
اؼبصلْب إذا جاءىم الوقت وىم بالطريق سووا ؽبم ؿبرابا موجها إىل القبلة وتركوا ذلك احملراب ،فيأٌب الذي
بعدىم ويعرؼ أف ىذه جهة الكعبة ،فيعمل بتلك احملاريب اإلسالمية.
يق ؿ " :العا
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إذا عجز عن معرفة عْب الكعبة وعن ربديدىا فلو أف يقلد؛ ألنو ليس كل الناس يعرفوف آالت رصد
القبلة أو يعرفوف عالماهتا .وقد يكوف بعضهم أعمىُ ،ب ىذه اغباؿ يقلدوف ،يتبع من ىو عارؼ ،لو قُدر
أف اثنْب كانا ُب سفر واختلفا ،فهذا يقوؿ :القبلة ىاىنا ،وىذا يقوؿ :القبلة ىاىنا ،وكل منهم جازـ ،وليس

ىناؾ ما يرجح أحدنبا على اآلخر ،وكليهما من أىل معرفة ،ففي ىذه اغباؿ كل واحد منهم يصلي إىل ما
اختار ،أنت صليت أنت اخَبت ىذا اعبنوب ،أنا اخَبت ىذه اعبهة ،وأنت اخَبت ىذه اعبهة ،فكل
منكما يصلي إىل اعبهة الٍب اختارىا ،إذا اختلفا فكل منهما يصلي إىل اعبهة الٍب اختارىا ،إذا كاف معهم
أعمى فإنو يقلد أوثقهما ،أو كاف عندنبا جاىل ال يدري وليس لو معرفة ،فأيهما يتبع؟ يتبع أوثقهما عنده،
ٍب وبددوف القبلة.
وىل يعيد إذا هلعت الشمس وتبْب أنو أخطأ؟ الصحيح أهنم ال يعيدوف ،ولو أخطئوا؛ وذلك ألهنم
صلوا باجتهاد ،فأجزأهتم صالهتم ،قد جاء ُب حديث أهنم كانوا ُب سفر فأخطئوا ،فلما أصبحوا وإذا ىم
قد صلوا إىل غّب جهة القبلة ،فلم يأمرىم  باإلعادة.
استثِب َمن ُب اغبض ر ،فإنو يعيد ،إذا صلى وىو ُب اغبضر نزؿ ُب فندؽ أو نزؿ ُب شقة ،ومل يسأؿ،
واجتهد وصلى ،وتبْب لو أنو صلى جنوبا ،ترؾ القبلة عن يبينو ،نأمره أف يعيد.
يقع كثّبا أف النساء إذا قدمن ونزلن ُب شقة ،أو نزلن ُب فندؽ ،ذبتهد اؼبرأة وتصلي حسب اجتهادىا،
فيتبْب أهنا خطأ ،فتلمر باإلعادة.
يق ؿ " :يسقط اال تقباؿ لع

".

مثالو اؼبصلوب ،واؼبريض الذي على سرير ال يقدر أف ينحرؼ إىل القبلة ،فيسقط االستقباؿ إذا كاف
صلِب ووجهو إىل اعبنوب يصلي باإلشارة حسب إمكانو ،إذا كاف على
عاجزا ،يصلي كيف أمكن ،إذا ُ
السرير كمريض ،ووجهو إىل اعبنوب أو رأسو ،هبعل على جنبو ،وهبعل وجهو إىل القبلة ويصلي ،وكذلك لو
كاف رأسو إىل الشرؽ ،يرفع رأسو قليال حٌب يكوف وجهو إىل القبلة ،يصلي كيف أمكن.
يستثُب من ذلك اؼبتنفل ُب السفر ،يق ؿ :وت ه كإ ل الس ر للسا ر والهارب ت يل أو ب .
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يصلي حيثما توجو ،حيثما كانت وجهتو ،فإذا ما كاف راكبا على بعّب ،ومثلو سيارة أو قطار أو هائرة
أو باخرة ،وقد توجهت السيارة والقبلة خلفو ،فإنو إذا أحب أف يتنفل كصالة هتجد أو صالة ضحى ،فإنو
يتوجو إىل اعبهة الٍب ىو ُب جهتها ،فيصلي كبوىا ،وال يلزمو أف يتوجو إىل القبلة ،ىكذا جاءت األدلة.
بعض الفقهاء يقوؿ :إنو يفتتح الصالة عند القبلة ٍب بعد ذلك يَبؾ راحلتو تسّب حيثما كانت ،إذا كاف
راكبا على بعّب ،وأراد أف يتنفل وىو سائر والقبلة خلفو ،يقولوف يستقبل القبلة ويقوؿ :اهلل أكربٍ ،ب بعد
ذلك يَبؾ راحلتو تسّب حيثما توجهت ليفتتح الصالة إىل القبلة ػ ولعل األقرب أنو ال يلزمو ػ بل يكرب إىل
اعبهة الٍب ىو سائر إليها ،ويركع كبوىا ،ويسجد كبوىا ،ويقوـ كبوىا ،وهبلس كبوىا ،ويتشهد كبوىا.
وكذلك السائر ،السائر ىو اؼباشي ،لو كاف ماشيا ،متوجها والقبلة خلفو ،وأحب أف يتنفل فإنو إف
سبكن أف يستقبل القبلة ويقوؿ اهلل أكربٍ ،ب يسّب إىل اعبهة الٍب ىو سائر إليها يقرأ يقوؿ :سبحانك اللهم،
اغبمد هلل رب العاؼبْبٍ ،ب ينوي بالركوع ،أي وبِب رأسو قليال وىو يبشي ،وكذلك السجود ،فمثل ىذا أيضا
يصلي وىو يبشي على حسب حالتو ،وال يلزمو أف يقف؛ ألنو وبب مواصلة السّب ،والوقوؼ للصالة قد
يعوقو ،وقد يفوت عليو شيئا.
ويلحق بو اؽبارب من سيل أو سبع ،وكذلك الطالب ،الطالب إلنساف ،فإنو أيضا يصلي على حسب
حالو ،روي  أف النيب  أرسل رجال ليقتل أحد الكفار ،فصار ذلك اؼب ْر َسل يسّب خلفو ،فدخل وقت
ُ
الفريضة ،فخاؼ أنو إذا توقف فاتو ذلك العدو ،يقوؿ :فصليت باإليباء وأنا أمشي ،صالة الظهر  صلى
وىو يبشي ،يعِب يكرب ويقرأ ويركع ويسجد وىو ماشي ،فأقره النيب  على ذلك.
وىكذا لو ىرب من سيل ،لو كاف ىناؾ سيل ،وخاؼ أنو يغرؽ ،فهرب منو ،وسبكن من أنو يصلي قبل
أف ىبرج الوقت ،فإنو يصلي باإلشارة ،يصلي ولو كاف يسعى ،ولو كانت الصالة فريضة كذلك.
إذا كاف ىاربا من سبع ،من أسد أو ذئب أو كبو ذلك.
كذلك إذا كاف ىاربا من عدو ،إذا كاف عدو يطلبو ،وخاؼ إذا وقف يصلي أدركو ذلك العدو وقتلو.
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أغبق بو بعضهم إذا كاف ىبشى فوات الوقوؼ بعرفة ،إذا قاؿ :إذا وقفت أصلي فاتِب الوقوؼ بعرفة
الذي ىو ركن من أركاف اغبج ،فصلى وىو على بعّبه ،أو صلى وىو يبشي ،وىو ُب السّب ،فإنو -واغباؿ
ىذه -هبوز لو ذلك ولو كانت القبلة خلفو أو ُب جهة أخرى.
ت شروط الصالة الإية
يسّبا جاز ما مل يفسخها ،وهبب
السادس :النية ،فيعْب اؼبعيّنة ،ويقارف اها التكبّب ،فإف تقدمت ً
استصحاب حكمها ويُسن ذكرىا.
ال رط السا س :الإية.

قد ذكرنا أف الفقهاء -رضبهم اهلل -يتشددوف ُب أمر النية؛ وذلك ألف الشافعية تشددوا ُب أمرىا ،حٌب
آؿ اهم األمر إىل إهنم ينطقوف ،ينطق أحدىم بالنية فيقوؿ عند التكبّبة :نويت أف أصلي هلل تعاىل صالة
الظهر أربع ركعات مستقبال القبلة أداءً ال قضاءا إماما أو مأموما ،ومن كبو ىذا الكالـ ،فيقاؿ :أنتم زبربوف

اهلل -تعاىل -دبا ُب قلوبكم وىو أعلم بكم ،ال حاجة إىل ىذا اإلخبار ،النية ؿبلها القلب ،فلو أنك
تكلمت اهذا الكالـ ونيتك غّب ما تكلمت بو ،فإف العمل على ما ُب قلبك ال على ما تلفظ بو لسانك،
فلو أ ف إنسانا استقبل القبلة ُب وقت العصرٍ ،ب قاؿ :نويت أف أصلي الظهر أربع ركعات مستقبال القبلة،
أخطأ لسانو وتكلم بالظهر مع أنو يريد العصر ،فإف العمل على ما ُب قلبو الذي ىو صالة العصر ،ال على
ما تلفظ بو لسانو خطأ.
وإذا كاف كذلك فإف النية ضرورية ،ومن تكليف ما ال يطيق أف يصلي اإلنساف صالة بغّب نية ،فال بد
أف تكوف النية موجودة ،وال حاجة إىل التشدد ُب تعيينها وكبو ذلك؛ ألهنا موجودة.
يقوؿ بعض العلماء كابن القيم :لو كلف إنساف أف يعمل أعماال بدوف نية ؼبا قدر ،فالتكليف أداء،
العمل بال نية من تكليف ما ال يطاؽ ،فعلى ىذا النية موجودة ،لو رأيت إنسانا بعدما ّأذف ،رأيتو متوجها
خارجا من بيتو ،متوجها إىل باب اؼبسجد ،اعَبضو إنساف وسألو :أين تريد أف تذىب؟ ماذا يقوؿ؟ ينطق دبا
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ُب قلبو ،يقوؿ :أصلي ىذه الصالة اغباضرة ،ولو كاف قبل ذلك وبدث نفسو بأشياء ،نَطَ َق لسانو دبا ُب قلبو

من ىذه النية.

وكذلك ُب الطهارة ،لو رأيتو بعد ما أذف توجو إىل اغبماـ أو الغسالة ،وسألتو ماذا تريد؟ لقاؿ :أريد أف
أتوضأ ،وماذا تريد اهذا الوضوء؟ أريد أف أؤدي الصالة ،أليس ذلك دليال على أف قلبو قد عقد النية اهذه
الصالة وقد نواىا؟ فالنية موجودة.
فعلى ىذا ال وبتاج إ ىل التشدد ُب أمر النية ،ولكن ال شك أف ىناؾ تغّبات ذبعل العمل وبتاج إىل
ربقيق النية ،فيقوؿ ىاىنا " :يعيت المعيإة " يعْب الٍب يريد أف يصليها ،ينوي بقلبو أهنا عصر أو مغرب أو
فجر ،ينويها بقلبو حبيث يكوف قلبو عازما عليها.
" ويقارب بها التكبير ".
أي :تكوف الني ة قريبة من التكبّب ،وبعضهم يقوؿ يقارف ،يقارف اها التكبّب ،أي :تكوف النية بالتكبّب
مقَبنة ،وال ينطق اها ،الشافعية الذين ينطقوف اها ،يذكروف أف الشافعي نص على ذلك؛ وذلك ألنو سئل،
سئل فقيل لو :بأي شيء تفتتح الصالة؟ فقاؿ :بثالثة؛ فرضاف وسنة ،ما الفرضاف؟ النية والتحريبة ،ما
السنة؟ رفع اليدين.
فلما قاؿ :النية والتحريبة ،علموا أف التحريبة يُتلفظ اها ،فظنوا أف النية أيضا يتلفظ اها ،وىذا ليس
بصحيح؛ وذلك ألنو ينويها بقلبو ،أو يعزـ عليها ،فيكوف قد افتتح الصالة بنية ُب قلبو ،وبتكبّبة بلسانو،
وبفعل وىو رفع اليدين ،أي بفرضْب وسنة ،فالصحيح أنو لو كرب وىو وبدث نفسو بآخر أف ذلك صحيح،
وأهنا تنعقد ،سواء استحضرىا عند التكبّب أو مل يستحضرىا.
يق ؿ " :ف تقف

يسيرا ا ا لم ي س ها ".

صورة ذلك إذا نوى قبل أف يكرب بدقيقة أو خبمس دقائق فإف ذلك يكفي ،بل ولو بأكثر من ذلك إذا
مل يقطعها ،أما إذا قطع النية وفسخها فإهنا ربتاج إىل نية أخرى ،فلو أنو -مثال -عزـ على أف يذىب إىل
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اؼبسجد ،وؼبا قرب منو خطر ببالو أف يذىب لعيادة مريض ويلخر الصالة ،فهاىنا قد قطع النية ،فال بد أف
يعيدىا؛ ألنو فسخ النية بعد أف عقدىا.
يق ؿ " :وي

ا تصـاب حكمها ,ويست ا تصـاب كر ا ".

إذا قلت :ما الفرؽ بْب استصحاب اغبكم واستصحاب الذكر؟ استصحاب الذكر :أف تكوف على
بالك ،وأف تكوف ُب قلبك ،وأف تستحضرىا وربدث نفسك اها ،وتذكرىا دائما إىل أف تنتهي من الصالة،
فتكوف ذاكرا ؽباُ ،ب الصالة ،وكذلك ُب الطهارة.
وأما استصحاب اغبكم :فهو أف يكوف عازما على إسباـ الصالة ،أي ال يريد قطعها ،فلو قُدر أنو عزـ
على القطع فإهنا تبطل ،لو صلى ركعة ،وبعدما صلى تذكر شغال ،فعزـ على أنو يقطع الصالة ويذىب
لذلك الشغل ،فهل تبطل اهذا القطع؟ تبطل؛ ألنو عزـ على قطعها ،ومر عليو جزء من صالتو وىو مل ِ
ينو
أو ليس لو نية ،فيكوف قد أبطلها.
وذكروا ذلك حٌب ُب الصياـ ،فلو أف إنسانا جاء ُب نفس الصوـُ ،ب نفس صومو عزـ أف يفطر،
والتمس شرابا ،ولكنو ما وجده ،فقاؿ :أكمل صومي ،نقوؿ :قد أبطلتو؛ حيث قطعت النية ،عليك
القضاء ،فكذلك إذا عزـ على قطع الصالة ،وإف كاف مل يتمكن ٍب أسبها ،يقاؿ لو :عليك أف تعيدىا.
باب ص ة الصالة
آ اب الم ي إلش الصالة
يبشي إليها بسكينة ووقار بتقريب خطاه قائال ما ورد ،غّب مشبك ،ويقوـ عند كلمة اإلقامة إف رأى
اإلماـ.
انتهت شروط الصالة ،نقرأ كلمة ُب باب صفة الصالة ،ولن نتمكن من إكمالو ،يريد ىنا صفة الصالة
يعِب كيفية أدائها ،ويدخل ُب ذلك الفرض والنفل ،فبدءوا بكيفية اػبروج من اؼبنزؿ ،إذا خرج من منزلو
متوجها إىل اؼبسجد ،إذا كاف من الرجاؿ الذين تلزمهم صالة اعبماعة
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" يم ي إليها بسكيإة وو ار "
جاء ُب حديث  :إذا ظبعتم اإلقامة فال تأتوىا وأنتم تسعوف ،وأتوىا وأنتم سبشوف ،وعليكم السكينة
والوقار ،فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأسبوا



السكينة :ىي الطمأنينة وترؾ اغبركة الكثّبة ،يعِب أف

يسكن بدنو ،وأف تسكن حركتو ولو كاف ماشيا ،ويظهر عليو أثر السكوف ،يعِب ُب رأسو وُب حركاتو ،أما
الوقار فإنو اؽبيبة ،الوقار يعِب أف يكوف موقرا وىائبًا وؿبَبما ؽبذه الصالة حٌب قبل أف يصل إليها،
" بتقري خطاه "

يعِب يقارب خطواتو ،ما اغبكمة؟
ألف كل خطوة إىل الصالة صدقة ،بكل خطوة إىل الصالة صدقة ،فإذا كثرت خطاه كاف أكثر ألجره،
وجاء ُب اػبطى أحاديث كثّبة ال نطيل اها.
" ا ال ا ور "
يعِب يأٌب باألدعية واألذكار الٍب وردت فيما إذا خرج من بيتو كقولو" :اللهم إين أعوذ بك أف أضل أو
أضل "..إىل آخره ،وقولو" :بسم اهلل ،آمنت باهلل ،توكلت على اهلل ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل" ،وقولو:
"اللهم اجعل ُب ظبعي نورا وُب قليب نورا "..إىل آخره ،وقولو" :اللهم إين أسألك حبق السائلْب عليك "..إىل
آخره ،وكل ذلك من اآلثار الٍب وردت ُب دعاءه بْب بيتو وبْب اؼبسجد.
" غير

ب "

جاء ُب حديث  إذا أتى أحدكم إىل اؼبسجد فال يشبكن بْب أصابعو فإنو ُب صالة  اؼبصلي إذا
كرب هني عن تشبيك أصابعو ،يعِب يدخل بعضها ُب بعض؛ وذلك ألنو عبث ،واؼبصلي يتجنب العبث
واغبركة ،فمن اغبركة أف يدخل بعض أصابعو ُب بعض ُب الصالة ،كذلك الذي يبشي إليها ،الذي جاء من
بيتو يبشي إليها يظهر اػبشوع ،ويظهر الوقار ،ويظهر االحَباـ ؽبذه العبادة ،حٌب ولو تشبيك األصابع ،لكن
لو َشبّك ما نقوؿ إنو نقص أجره ،خبالؼ ُب الصالة ،فإنو ينقص أجره إذا شبك؛ ألف ذلك من العبث.
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إذا جلس ُب اؼبسجد ينتظر الصالة فمٌب يقوـ؟ يقوـ عند قوؿ اؼبلذف" :قد قامت الصالة" ،عند كلمة
قد قامت الصالة ،ىذا إذا رأى اإلماـ ،أما إذا كاف اإلماـ مل ِ
يأت ،بأف أمر باإلقامة قبل أف يأٌب فإنك ال
تقوـ حٌب ترى اإلماـ ،جاء أنو  قاؿ  :وال تقوموا حٌب تروين  فإذا رأوا اإلماـ فإهنم يقوموف ،وأما
إذا كاف اإلماـ معهم فإهنم يقوموف إذا أمرىم أو إذا أخربىم ،إذا قاؿ قد قامت الصالة ،كأنو يقوؿ :قامت
فقوموا.
صالة الإا لة إ ا أ يم الصالة
وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال اؼبكتوبة.
" إ ا أ يم الصالة ال صالة إال المكت بة "
ىكذا جاء ُب حديث ،واؼبراد أنو إذا أقيمت الصالة فال يشرع ُب صالة نافلة ،يشتغل بالفريضة ،وال
كرب ُب نافلة واستطاع أف يصليها فإنو يتمها
يشغل نفسو بنافلة جديدة ،فال صالة إال اؼبكتوبة ،فإذا كاف قد ّ

خفيفة ،حٌب يدرؾ الصالة مع اعبماعة ،إال إذا خشي فوات اعبماعة فلو أف يقطعها كما نصوا على ذلك.
يتمها خفيفة :يعِب ىبفف حركاهتا وأركاهنا حٌب يتمها وال تفوتو اعبماعة.

يقوؿ بعضهم :إذا كرب فيها وصلى ركعة فإنو يتمها ،وألنو ما بقي عليو إال ركعة ىبففها ،ويدرؾ التكبّب،
ويدرؾ الركوع ،ويدرؾ الصالة؛ ألنو إذا أبطلها وقد صلى ركعة أو ركعة ونصفا أبطل عملو ،واهلل تعاىل يقوؿ:


 )ٔ(     إبطاؿ األعماؿ إبطاؿ ثوااها ،إذا سلّم وقطع الصالة وقد صلى جزءا منها

بطل ذلك العمل ،وبطلت تلك الركعة ،مع أف ُب إمكانو أف يكملها ويثاب عليها ،يكمل ىذه النافلة حٌب
يثاب عليها ولو خففها ،ىكذا قالوا أسبها خفيفة.
وأما إذا خشي أف تفوتو ركعة؛ بأف كاف اإلماـ سريعا ،أو أنو قد يكوف بطيئا ُب صالة ركعتو الٍب بقيت،
فلو أف يقطعها ،يقطع تلك النافلة ،وقطعها ال وبتاج إىل نية ،ال وبتاج إىل قطع أو تسليم ،بل دبجرد ما
ينوي قطعها تبطل ،كثّب من الشباب وكبوىم ؾبرد ما يسمع اإلقامة يقطع الصالة ،يقطع النافلة ولو ما بقي
 - 1سورة محمد آية .33 :
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عليو إال قليل ،وىذا نرى أنو قد أبطل عملو ،ويستدلوف اهذا اغبديث ،ونقوؿ ال داللة فيو على قطع ما
بقي؛ وذلك ألنو إمبا نص على صالة ،ال على جزء من صالة ،فإف قولو  :إذا أقيمت الصالة فال صالة
إال اؼبكتوبة



مل يقل "فال بعض صالة" ،مل يقل "فال صالة وال جزءا من صالة" ،أنت الذي بقي عليك ركعة إمبا
بقي عليك جزء من صالة ،فال تبطل ىذه الصالة الٍب قد انعقد سببها ،خفف الركعة الباقية وتدرؾ
اعبماعة ،إذا قط عتها فقد أبطلت صالتك ،لو كاف جاء "فال صالة وال جزءا من صالة" ،أو "فال صالة وال
بعض صالة" ،لعرفنا بذلك أنو يريد بذلك ولو جزءا يسّب من الصالة ،واألحاديث إمبا وردت ُب النهي عن

استئناؼ صالة بعد اإلقامة؛ وذلك  ألنو 

رأى رجال بعدما أقيمت الصالة صلى ركعتْب ،فقاؿ :يا

فالف ،بأي صالتيك اعتددت؟  وُب رواية أنو قاؿ لو  :آلصبح أربعا؟  أي أذبعل الصبح أربعة؟
وذلك ألنو بعد اإلقامة صلى ركعتْبٍ ،ب وصلهما بركعٍب الفريضة ،فصلى بعد اإلقامة أربعا ،فأنكر عليو،
آلصبح أربعا.
كرب وصلى ركعتْب وحدهٍ ،ب بعد
ٍب اشتهر عن اغبنفية أنو إذا جاء أحدىم وقد أقيمت صالة الفجر ّ

ذلك يدخل معهم ،ىذا قوؿ معموؿ بو عند اغبنفية ،ولكنهم قد خالفوا ىذا النص ،وقد فعل ذلك أيضا
بعض السلف ،وقد أشار ابن القيم إىل ذلك ُب كتابو" :إعالـ اؼبوقعْب" وقاؿ :إف العربة باغبديث ،إذا كاف
بعض الصحابة ينهوف عن الركعتْب بعد اإلقامة ،وبعضهم يصلي ركعتْب بعد اإلقامة ،فنقوؿ :ىلالء ؾبتهدوف
وىلالء ؾبتهدوف ،ولكن يبقى معنا الدليل ،يبقى معنا اغبديث الذي قاؿ فيو  :ال صالة  والذي قاؿ
فيو  :آلصبح أربعا .
تكبيرة ا حراـ
ٍب يسوي اإلماـ صفو ،ويكرب جهرا وغّبه سرا كالقراءة ،ويرفع يديو عند ابتداء التكبّب حذو منكبيوٍ ،ب
ناظرا موضع سجوده.
يضع اليمُب على كوع اليسرى ربت سرتو ً
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يقوؿ :بعد اإلقامة " يس

ا اـ الص

ؼ " وتسوية الصفوؼ من سباـ الصالة ،وكاف النيب 

يلتفت يبنة ويسرة ويقوؿ :استووا ،يعِب أقيموا الصفوؼ ،وكاف يقوؿ  :أقيموا الصفوؼ وال تعوجوا



ويقوؿ  :صفوا كما تصف اؼبالئكة عند راها  يتموف الصفوؼ األوؿ فاألوؿ ،ويَباصوف ُب الصف،
وأخرب بأف الشياهْب تدخل بْب الرجاؿ إذا كاف ىناؾ فػَُرج ،يقوؿ :إين أرى الشياهْب تدخل بينكم مثل
أوالد اغبذؼ ،يعِب مثل البهم ،فيصلي ووبثهم على أف يتقاربوا ،وأف يقرب بعضهم من بعض.
ُب تسوية الصفوؼ أحاديث كثّبة.
" ويكبر هرا "
موقف وسط ،ورآه اؼبصلوف ،وربقق من استواءىم ،وربقق أف ليس ُب الصفوؼ
يعِب إذا وقف
َ
اعوجاج ،كرب تكبّبة اإلحراـ جهرا ليسمعها اؼبأمومْب ،أما اؼبأموـ فإنو يكرب سرا ،يسر بالقراءة ،يسر
بالتكبّب ،وكذلك القراءة ،فالقراءة ُب حق اإلماـ هبهر اها ُب بعض الركعات ،وأما اؼبأموـ فإنو يسر بالقراءة.
كذلك رفع اليدين جاء فيو عدة أحاديث ،رفع اليدين عند التحريبة ،عند ابتداء التكبّب يرفعهما إىل
حذو منكبيو ،كل يد يرفعها حٌب رباذي اؼبنكب ،وكذلك يضع يده اليمُب على كوع اليسرى ،يعِب يبسك
كوع اليسرى الكوع ىو اؼبفصل الذي بْب الكف والذراع ،فيمسك الكوع بيده اليمُب وينظر ويقوؿ
يضعهما ربت سرتو ،ىكذا اختار الفقهاء أنو يضعهما ربت سرتو ،ورووا ُب ذلك حديثا عن علي  :من
السنة قبض اليمُب بالشماؿ ربت السرة  ىكذا جاء ىذا اغبديث ،ولكنو ضعيفٍ ،ب جاء حديث آخر
أيضا ،أي أنو يضعهما ربت على صدره ،حديث ُب مسند اإلماـ أضبد ،وحديث ُب مصنف صحيح ابن
خزيبة ،ولكن اغبديثاف أيضا غّب مشهورين ،وكتب بعض علماء اؽبند رسالة اظبها "شرح الصدور ُب وضع
األيدي ُب الصالة على النحور" ،ورجح أنو يضعها على النحر ،واستدؿ بأف بعض السلف قاؿ ُب قولو
تعاىل:



 )ٔ(     أي اجعل يديك على كبرؾ ،رسالة هُبعت قديبا اهذا العنواف ،ومل يكن

فيها إال كالـ حشو ،إال ىذين اغبديثْب ،فاعتمدنبا ذلك الكاتب.
 - 1سورة الكوثر آية .2 :
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ٍب إف اؼبباركفوري صاحب "ربفة األحوذي" أخذ ما ُب ىذه الرسالة وأثبتو ُب ىذا الكتاب "ربفة
األحوذي على الَبمذي" ،وؼبا أف الَبمذي -رضبو اهلل -مل يَبجح عنده موضع اليدين أهلق وقاؿ :ما روي
ُب موضع اليدين شيء ،وذكر أنو هبوز أف يضعهما على النحر ،أو على الصدر ،أو فوؽ السرة ،أو على
السرة ،أو ربت السرة ،يعِب أف األمر فيو سعة ،ىكذا ذكر ،ولكن كأف الشارح اؼبباركفوري انتقضو وقاؿ:
ىذا من تقصّب الَبمذي ،أو كما قاؿ.
وبكل حاؿ فليس ىناؾ دليل واضح على موضعهما إال حديث علي ىذا ،واغبديثاف اؼبذكوراف أيضا
فيهما مقاؿٍ ،ب رأيت قبل قليل رسالة جديدة لبعض الشباب كتبها ووسع األمر فيها ،وذكر أنو هبوز األمر
ُب الوضع أف يضعها ُب أي مكاف ،واستدؿ بأنو جاء الوضع فوؽ السرة وربت السرة وعلى الصدر ،وؼبا مل
هبيء ربديد أو أمر ،كاف األمر واسعا أف يضعهما على أي مكاف.
الذين رجحوا بأف يضعهما على الصدر يعللوف ويقولوف :إف القلب ىو الذي يتحدد دبا يكوف ُب
الصالة ،فإذا وضعهما على صدره فكأنو أمسك قلبو عن أف يتحدث بشيء خارج عن الصالة.
ذُكر أو خالف ُب ذلك اؼبالكية ،تشاىدوف اؼبالكية ُب اؼبغاربة ،وكذلك األفارقة ،إذا كربوا فإهنم يدلّوف
أيديهم وال يقبضوف؛ وذلك ألهنم رووا عن مالك أنو ال يقبض وإمبا يضع ،وإمبا يسدؿ يديو ويدليهما،
ودىل ،لعلو بعدما
ولكن قد روى مالك قبض اليمْب بالشماؿ ُب موهأه ،وقالوا إف لو عذرا ُب كونو سدؿ ّ
جلد وأوذي فإنو فًب -رضبو اهلل ،-فكاف ذلك فبا أدى إىل تأمل ذراعيو ،فكاف يدليهما ،ىكذا اعتذروا عنو.
خالف ُب ذلك -أيضا -الرافضة ،تشاىدوهنم إذا صلى أحدىم وإذا ىو يديل يديو وال يقبضهما ،ال
قبل الركوع وال بعده ،ىكذا يدليهما دائما.
وكذلك -أيضا -اإلباضية ُب اإليباء ،ىكذا أيضا تشاىدوهنم ُب اغبرـ إذا كربوا فإهنم ال وبركوف
أيديهم ،بل تبقى مدالة وال يقبضوهنا ،وىذا ـبالفة للسنة ،فإف قبض اليمْب للشماؿ أحاديثو ثابتة ال
خالؼ ُب ثبوهتا.
بعد ذلك يقوؿ " :ابرا

ه"
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اؼبصلي عليو أف ينظر ُب موضع سجوده ليكوف ذلك أصبع لقلبو ،فليس لو أف يرفع بصره ،جاء ُب
حديث:



لينتهْب أقواـ يرفعوف أبصارىم إىل السماء أو لتخطفن أبصارىم



فإذا نظر إىل موضع

سجوده اجتمع قلبو ،وتذكر صالتو  ،وحفظ بصره ،أما إذا رفعو يبينا ويسارا وفوؽ وربت فإنو يتشتت عليو
فكره ،وال يدري ما يقوؿ ُب صالتو.
نقف عند االستفتاح إىل يوـ السبت إف شاء اهلل.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ىذا السلاؿ من إصالحية اغبائل ،يقوؿ اإلخواف :لو كنت
مسافرا على الطريق السريع  ،وأدركِب وقت الصالة ،وكاف ىناؾ مطر ال أستطيع النزوؿ وال الصالة على
األرض ،فهل أصلي الفرض ُب سيارٌب؟
ج :إذا كانت الصالة فبا ذبمع مع ما بعدىا ،فلك أف تلخرىا ،والغالب إذا كنت باؼبملكة أنك سبر
على ؿبطات اها مساجد ،إذا دخل عليك الظهر الساعة الثانية عشر ،وأنت ُب الطريق أخر الظهر إىل
العصرِ ،
فامش ثالث ساعات ،ليس عادة أنو ُب اؼبملكة يبشي ثالث ساعات وما مر دبحطة ،فإذا كاف
كذلك أخرىا حٌب تصل إىل ؿبطة ُب مسجد ،وصلها ُب مسجد احملطات ،وال تصلها فريضة وأنت ُب
سيارتك وأنت تقدر على ذلك.
وىكذا أيضا بقية الصلوات ،إذا دخل عليك وقت العصر وأنت ُب سيارتك ،واألرض كلها
مستنقعات ،فتلخرىا إىل أف تصل إىل بلدة ،أو إىل أف تصل إىل ؿبطة ،لو قُدر أنك ما وجدت كما قلنا
قديبا ؼبا كنا على اإلبل نصل طبس ساعات ال نصل إىل بلدُ ،ب ىذه اغباؿ هبوز أف يصلوا على الرواحل،
روي ُب ذلك حديث أهنم كانوا مع النيب  مرة ُب غزوة ،يقوؿ :واؼبطر من فوقنا ،والبلة من ربتنا ،فقاؿ:
فصفهم النيب وىم على رواحلهم ،وتقدمهم على راحلتو ،وصلى اهم باإليباء.
س :أحسن اهلل إليكم وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،يوجد عندنا ُب بلدنا ُب اغبمامات الٍب ذكرًب
أماكن ـبصصة للصالة مفصولة عن اغبماـ جبدار أو ستار أو غّبه ،فهل تصح الصالة فيو؟
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ج :إذا كانت نظيفة كبن إمبا كبكي ما كانت عليو قديبا قبل وجود الكهرباء ،وقبل وجود التكييف،
وقبل وجود األنوارُ ،ب ذلك الوقت كانت اغبمامات مظلمة ،وكانت غّب نظيفة.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ىل يلحق اغبرير الصناعي بالطبيعي ُب التحرًن أـ ىناؾ تفصيل؟
ج :الصحيح أنو ال يلحق؛ وذلك ألنو أقل منو قيمة وأقل منو ملوسة أو ليونة أو كبو ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة من اإلمارات تقوؿ :يا شيخ ،بيٍب يبعد عن أماكن التبضع بساعة
تقريبا ،وأقرب مكاف يل يبعد عن منزيل مدة عشر دقائق ،فهل هبوز التبضع منو ،مع العلم أنِب أنا فقط
أسوؽ وأقوـ بتوفّب لوازـ اؼبنزؿ؟
ج :ىناؾ ُب تلك البالد يرخصوف للنساء ُب قيادة السيارات ،فنقوؿ :حيث أف ىذا شيء معتاد
عندىم ،وحيث أهنا ليس ؽبا من يقضي حاجاهتا ويشَبي ؽبا بضائعها ،وحيث يلمن الطريق وال يكوف ىناؾ
ـباوؼ ،فلعلو يرخص ؽبا بقدر اغباجة.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،ما حكم الصالة ُب مسجد يوجد ُب أحد أهرافو قرب مهجور وال
يتربؾ بو؟
ج :إذا كاف ذلك القرب خلف اؼبصلْب ،وقد حجز بينو وبينهم حبائط ،أو كذلك عن يبينهم أو مشاؽبم،
وبينو وبينهم جد ار اؼبسجد ،جاز أف يصلوا ُب اؼبسجد ،أما إذا كانوا ُب داخل اؼبسجد وليس ؿبوها عليو،
أو ُب قبلة اؼبسجد فال.
أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم خّبا ،وصلى اهلل على ؿبمد.
عاء اال ت تاح
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
ٍب يقوؿ :سبحانك اللهم وحبمدؾ وتبارؾ اظبك وتعاىل جدؾ وال إلو غّبؾ.
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السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.

تقدـ من صفة الصالة التكبّبة ،يعِب التحريبة ،وىي من أركاف الصالة؛ لقوؿ النيب 



مفتاح

الصالة الطهور ،وربريبها التكبّب ،وربليلها التسليم .
ٍب بعد التكبّبة االستفتاح ،يعِب ما يبدأ بو صالتو بعد التكبّب من األدعية قبل بدئو ُب القراءة ،جاءت
أحاديث كثّبة فيها أنواع من االستفتاحات ،منها حديث أيب ىريرة ُب الصحيحْب:



اللهم باعد بيِب

وبْب خطاياي كما باعدت بْب اؼبشرؽ واؼبغرب  ..إىل آخره ،وىو أصح ما ُب الباب؛ ألنو متفق عليو،
ومنها حديث عن علي الذي فيو



وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض

استفتاح هويل مروي ُب السنن ،وإسناده ثابت ،ومنها حديث عائشة





إىل آخره ،وىو

سبحانك اهلل وحبمدؾ



اختاره اإلماـ أضبد ،أوال :أنو ـبتصر؛ ألف النيب  كاف يسكت ىنيهة ،أي سكتة ،سكتة قليلة ،فهذا
االستفتاح "سبحانك اللهم" ىو الذي يكوف سكتتو قصّبة.
وثانيا :ثبت أف عمر بن اػبطاب  كاف هبهر بو ُب الصالة ليعلمو الناس ،فذلك دليل على شهرتو
وعلى اشتهاره بْب الصحابة.
ثالثا :أنو ـبتصر كما ذكرنا ،وأنو ثناء ،ثناء على اهلل -تعاىل ،-والثناء يقدـ قبل الدعاء ،حديث علي
فيو ثناء ُب قولو:



وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض



وحديث أيب ىريرة دعاء ،وىذا

اغبديث ثناء ،وكذلك حديث عائشة ُب قولو  :اللهم رب جربائيل وميكائيل  ىذا أيضا ثناء ،ولكن
ما ثبت إال ُب صالة الليل ،أنو  كاف يفتتح بو صالة الليل ،يعِب التهجد ،فألجل ذلك اختار اإلماـ
أضبد حديث عائشة ىذا ،وقد رواه مسلم موقوفا على عمر ،ورواه أىل السنن مرفوعا عن عائشة ،فهو
حديث صحيح.
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وفيو أنواع أخرى ،ىناؾ رسالة لإلماـ ابن تيمية -رضبو اهلل -عنواهنا "أنواع االستفتاحات" ّبْب فيها
أنواعا من االستفتاحات ،منها ىذا ومنها غّبه.
ابن القيم ُب كتابو "زاد اؼبعاد" رجح ىذا؛ ألنو اؼبروي عن اإلماـ أضبد ،وذكر أف الذين يستفتحوف
باستفتاح علي ال يتمونو؛ ألنو هويل ،وذكر أف بقية االستفتاحات أكثرىا دعاء ،والثناء يقدـ قبل الدعاء،
فألجل ذلك ترجح ىذا االستفتاح ،أوال أنو مبتدأ بالتسبيح ،والتسبيح ىو التنزيو ،ومعُب "سبحانك اللهم":
أي أنزىك عما ال يليق بك ،وم عُب "حبمدؾ" :أي متلبسا باغبمد الثناء عليك ،ومعُب "تبارؾ اظبك" :أي
الربكة تُناؿ بذكرؾ.

ومعُب "تعاىل جدؾ" أي :تقدس حظك ،وىو التوحيد" ،وال إلو غّبؾ" أي :ال معبود حبق ُب األرض

وال ُب السماء سواؾ يا رب ،فهو ثناء على اهلل.
اال تعا ة والبسملة ي الصالة
ٍب يتعوذ ٍب يسمي سرا.
بعف ل يتع  ,والدليل قولو -تعاىل:-
(ٔ) وقولو -تعاىل:-

          

              

(ٕ) وؼبا

جاءت اآليتاف اختُلف ُب عبارة االستعاذة ،يكفي أف يقوؿ :أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم؛ عمال بآية
النحل ،بعضهم يقوؿ :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم ،يعمل بآية فصلت    :
     

(ٖ)

ويعمل بآية النحل ،وبعضهم يقوؿ :أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم ،إف

اهلل ىو السميع العليم؛ ليجمع أيضا بْب اآليتْب.

 - 1سورة النحل آية .98 :
 - 2سورة فصمت آية .36 :
 - 3سورة فصمت آية .36 :
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كذلك أيضا قد يستعيذ بعضهم بآية ( اؼبلمنوف ) الٍب فيها:
       

(ٔ)

       

يقوؽبا قػُبَيل القراءة ،وقد يزيد ُب بعض الروايات :من الشيطاف

الرجيم من نبزه ونفخو ونفثو ،ىكذا جاء ُب بعض األحاديث؛ عمال اهذه اآلية:

    

 )ٕ(   يأٌب من ذلك دبا تيسر.
بعف ل يسمي را ,ىكذا اختار اإلماـ أضبد أنو يسمي ِسرا ،وأنو ال هبهر ،وذىب الشافعي إىل أنو
هبهر ،الشافعية يشددوف ُب أمر البسملة ويرووف فيها أحاديث كثّبة ُب اعبهر اها ،وينكروف األحاديث الٍب
ُب الصحيحْب ُب اإلسرار اها ،ووبملوف حديث أنس ُب الصحيح  :أف النيب  كاف يفتتح الصالة بػ
"اغبمد هلل رب العاؼبْب"



فيقولوف :اؼبراد يفتتح القراءة بسورة الفاربة ،وكذلك حديث عائشة  :كاف

يفتتح الصالة بالتكبّب ،والقراءة بػ " اغبمد هلل رب العاؼبْب "



فيقولوف :اؼبراد أنو يقدـ الفاربة قبل

السورة.
وىذا فيو غرابة؛ فليس ىناؾ أحد يتخيل أف السورة تقرأ قبل الفاربة ،فإهنا تسمى الفاربة ،وألهنا أيضا
تقرأ ُب كل ركعة ،وألنو ثبت األمر اها ُب قولو  :ال صالة ؼبن مل يقرأ بفاربة الكتاب  فكيف يتوىم
أف النيب  كاف يقدـ قبلها سورة؟! ىذا بعيد ُب األوىاـ ،ولكن ؼبا روي عن اإلماـ الشافعي أنو كاف هبهر
بالفاربة تعصب أتباعو وحاولوا اإلجابة عن ىذه األحاديث وأصحها حديث أنس يقوؿ  :صليت خلف
رسوؿ اهلل  وأيب بكر وعثماف فكانوا يفتتحوف القراءة بػ "اغبمد هلل رب العاؼبْب  وُب رواية  :فلم
أظبع أحدا منهم هبهر بػ " بسم اهلل الرضبن الرحيم "  وُب رواية عند مسلم  :ال يذكروف " بسم اهلل
الرضبن الرحيم " ال ُب أوؿ قراءة وال ُب آخرىا  وغّب ذلك من األدلة.

 - 1سورة المؤمنون آية .98-97 :
 - 2سورة المؤمنون آية .97 :
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أجابوا عن ىذه الرواية الٍب ىي "ال يذكروف بسم اهلل الرضبن الرحيم " بأهنا مدرجة ليست من كالـ
أنس ،وقالوا :إف الراوي فهم نفيها فصرح بذلك ،ىكذا يعللوف ،ومنهم العراقي صاحب ألفية اغبديث ُب
شرحو ُب ( فتح اؼبغيث ) ،وغّبه من الذين شددوا ُب أمر البسملة وظنوا أهنا واجبة وأف اعبهر اها الزـ.
وقد أنصف اغبافظ ابن حجر وذكر أف اغبديث يراد بو "ال يذكروف بسم اهلل" أف اؼبراد :يسروف اها،

وأنكر على من أعلها .وبكل حاؿ فإف األحاديث ثابتة ُب أنو 

ما كاف هبهر اها ولو كاف هبهر اها ؼبا

خفيت على صحابتو ولعمل اها اػبلفاء الراشدوف.
ٍب للشافعية أحاديث فيها أنو جهر اها ولكن ذلك على وجو التعليم ،يعِب :أحيانا هبهر اها ليخربىم
بأنو يقرأ اها.
راءة ال اتـة ي الصالة
ٍب يقرأ اغبمد بإحدى عشر شدة مرتبة متوالية ،فإف مل وبسنها تعلمها ،فإف ضاؽ الوقت قرأ قدرىا ،ولو
علم آية كررىا ،فإف مل وبسن قرآنا ذكر اهلل ،وإف مل يعرؼ وقف قدرىا ،وإف مل يعرؼ وقف قدرىاٍ ،ب يلمن
جهرا ُب اعبهرية.
بعد التسمية يقرأ اغبمد ،أي :الفاربة ،تسمى سورة اغبمد وسورة الفاربة ،وتسمى سورة الصالة؛ لقولو
ُب اغبديث:



قسمت الصالة بيِب وبْب عبدي نصفْب  وتسمى أـ القرآف أو أـ الكتاب ،ال بد أف

الدين،
الرحيم ،و ّ
وبقق حروفها ويأٌب بشداهتا؛ فإف فيها إحدى عشرة شدة ُب ( :اللّوّ ،
الرضبن ،و ّ
ورب ،و ّ
الضالّْب ) فيها شدتاف ،يعِب ؾبموعها إحدى عشرة شدة ،فال بد أف
الصراط ،والّذين ،و ّ
وإيّاؾ ،وإيّاؾ ،و ّ
وبقق ىذه الشدات؛ ألف الشدة حرؼ ،ال بد أف وبقق الشدات.

يأٌب اها مرتبو ،فلو قدـ آية على آية بطلت ،فلو قاؿ :اغبمد هلل الرضبن الرحيم رب العاؼبْب ،أو قاؿ:
إياؾ نعبد وإياؾ نستعْب مالك يوـ الدين ،بطلت ،ال بد أف يرتبها ٍب يأٌب اها متوالية ،فال يصح تفريقها،
كمل الفاربة ،يعِب لو فصل بْب آيات الفاربة بآيات غّبىا مل تنعقد؛ وذلك
فلو قرأ نصفها ٍب قرأ سورة ٍب ّ
ألهنا ىكذا أنزلت ،أنزؽبا اهلل -تعاىل -سورة كاملة ،وظبيت فاربة الكتاب وافتتحت اها مصاحف اؼبسلمْب.
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ومن فضلها أهنا تقرأ ُب كل ركعة ،يقرؤىا اؼبأموـ واإلماـ ،وتقرأ ُب السرية واعبهرية ،وتقرأ ُب الفريضة
والنافلة ،ذلك دليل على مزيتها؛ فألجل ذلك ال بد من قراءهتا.
إذا كاف ال وبسنها كمن نشأ ُب الرباري ال وبسنها يلزمو أف يتعلم فّبددىا إىل أف يتقنها ولو كاف كبّبا،
وعليو إذا كاف عليو أخطاء أف وبرص على تصحيح األخطاء ،سيما الٍب ربيل اؼبعُب وتغّبه ،فإف كثّبا من
العامة يقعوف ُب أخطاء تغّب اؼبعُب ،كثّب منهم يقرؤوف" :اغبمد هلل رب العالِمْب" -بكسر الالـ -العالِمْب،
أي :العلماء ،ومعُب ذلك زبصيصو ،اهلل رب العالَمْب الذين ىم اػبلق كلهم؛ ألهنم عامل ،يعِب :عالمات
على خلق اػبالق وعلى قدرتو ،فالذي يقرأ" :رب العالِمْب" ىبصص الربوبية ببعض اػبلق.
كذلك يقرأ بعضهم" :أىدنا الصراط" أىدنا :من اؽبدية ،يعِبِ :
أعطنَا ىدية ،وىذا خطأ؛ فإف



(ٔ)

 

من اؽبداية الٍب ىي الداللة ،أي :دلنا وأرشدنا ،فالذي يقرأ " :أىدنا " ال تنعقد صالتو .وكذلك يقرأ

أنعمت يا رب ،ىذه ُِربيل
أنعمت :يعِب أنو ىو اؼبنعِم ،والنعمة من اهلل،
أنعمت"
بعضهم" :صراط الذين
َ
ُ
ُ

اؼبعِب.

"اغبمد
وىناؾ كثّب من الناس ىبطئوف أخطاء وإف كانت ال ربيل اؼبعُب ولكنها تغّب اللفظ ،فبعضهم:
َ
"مالك يوـ الدين" ويقرأ" :إياؾ نعبَد" -بفتح الباء،-
"مالك يوـ الدين" أو
"رب العاؼبْب" ويقرأ:
ْ
ُ
هلل" ويقرأُ :
أو "نعبِد" بكسر الباء ،وكذلك يعِب فيها أخطاء ُب اغبركات ،مثل" :صراط الذين أنعمت علِيهم أو
علِ ُيهم" ،علِيهم فيكسر الالـ واؽباء ،أو يكسر الالـ ويضم اؽباء ،كل ىذه ال يتسامح فيها إال لعاجز.

أما ضاد الضالْب فإف عليو أف وبرص أف ينطق اها ضادا ،بعضهم يتساىل وينطقها "الظالْب" بالظاء -

الٍب بطرؼ اللساف مع الثنايا -ىذه من الظالؿ ،يعِب :الذين ُب ظالؿ ،وأما الضالْب ُب وسط اللساف
وجانبو األيسر ،فإهنا من الضالؿ الذي ىو البعد عن اغبق ،فيحرص على أف يأٌب اها ،ذكر ابن كثّب ُب
آخر تفسّب سورة الفاربة أنو قد يتسامح ُب الفرؽ بْب الضاد والظاء ،وأنو وإف اختلف اؼبعُب لكن اللفظ
متقارب.
 - 1سورة الفاتحة آية .6 :
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يق ؿ " :ف اؽ ال

"

يعِب :مل يقدر على أف يتعلمها وضاؽ عليو الوقت قرأ بقدرىا إذا كاف وبسن سورة بقدرىا ،أو يردد
سورة ،لو أحسن ( قل ىو اهلل أحد ) كررىا بقدر الفاربة ،وإف أحسن آية واحدة كررىا ،أي :بقدر الفاربة
حٌب يركع ،أما إذا مل وبسن شيئا ،كالذين يدخلوف ُب اإلسالـ جديدا ،اؼبسلموف اعبدد ،نلقنهم ذكر اهلل،
يقوؿ :سبحاف اهلل واغبمد هلل واهلل أكرب وال إلو إال اهلل ،يكرر ذلك حٌب يركع اإلماـ.
وإذا كاف ال وبسن كاألعاجم الذين ال يقدروف أف ينطقوا ولو بكلمة من العربية فإنو يقوـ بقدرىا ،إف
كاف وحده وقف ُب القياـ بقدر الفاربة ٍب ركع ،وإف كاف مأموما وقف مع اإلماـ حٌب يركع ،وتسقط عنو
القراءة ألنو عاجز ،ومع ذلك ال بد أف يتعلمها ،وبرص على أف يتعلمها.
بعد ذلك ذكر التأمْب جهرا ُب اعبهرية ،ففي اغبديث قاؿ   إذا قاؿ اإلماـ:

   

(ٔ)
تأمْب اؼبالئكة غفر لو ما تقدـ من ذنبو  كاف 
 فقولوا" :آمْب"؛ فإنو من يوافق تأمينُو َ

هبهر

بالتأمْب ،وكذلك صحابتو هبهروف حٌب يرتج اؼبسجد لكثرة الذين هبهروف اها.
ىذه ىي السنة ،وأنكرىا كثّب من اؼببتدعة ومن وافقهم ،فال يعمل اها الرافضة ،وال يعمل اها اإلباضية
اؼبوجودوف ُب إيراف ،وال يعمل اها كثّب من اغبنفية ُب اؽبند والباكستاف وتركيا وكبوىا ،وال هبهروف بآمْب؛
فألجل ذلك نص العلماء على اعبهر اها ُب اعبهرية ،ومعُب "آمْب" :اللهم استجب ،فيكوف اؼبلمن كأنو من
الداعْب؛ ألنو ّأمن على دعاء الفاربة ُب الفاربة ثناء ودعاء ،فيها االستعانة باهلل وىذه دعاء ،وفيها اؽبداية
للصراط وىذه دعاء ،وفيها سلاؿ هريق أىل اإلنعاـ وىذه دعاء ،وفيها االستعاذة من هرؽ أىل الغضب

والضالؿ وفيها دعاء ،أي :فيها أربعة أدعية.
ف اهلل بالرضبة ،-وفيها وصفو باؼبلك،
وص ُ
كما أف فيها أربع من الثناء ،ففيها اغبمد ،وفيها الرضبة ْ -
وفيها عبادتو؛ وألجل ذلك جاء اغبديث أهنا نصفها هلل ونصفها للعبد ،فالذي هلل اغبمد والرضبة واؼبلك
اؼبنعم عليهم واالستعاذة من هرؽ الضالؿ؛ فلذلك
والعبادة ،والذي للعبد االستعانة واؽبداية وسلاؿ هريق َ
 - 1سورة الفاتحة آية .7 :
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يندب أف يُلمن؛ فالتأمْب يعترب سنة ملكدة ،هبهروف بو ولو كانوا بْب أناس ينكروف ذلك؛ فإف اعبهر من
إحياء السنة.
راءة الس رة بعف ال اتـة
اؼبفصل ،واؼبغرب من قصاره ،والباقي من أوساهو ،وهبهر اإلماـ
ٍب يقرأ سورة ُب الصبح من هواؿ ّ
بالصبح وأوليي اؼبغرب والعشاء.
يقرأ بعد ذلك سورة ،ىكذا ىبتار أكثر الفقهاء أف يقرأ سورة ُب كل ركعة ،أي :سورة تامة؛ وذلك ألنو
ىو اؼبعتاد أف النيب  يقرأ ُب كل ركعة سورة ،لكن ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-


(ٔ)

      

دليل على أنو يقرأ بعض سورة ،سواء أوؿ سورة أو آخر سورة أو وسط سورة؛ فالكل من القرآف:

      

(ٕ)



ولكن األكثر أف النيب  كاف يقرأ سورة كاملة ُب كل ركعة ،أي :ؽبا

مبدأٌ ومنتهى ،وىذا ىو األفضل؛ وذلك ألنو يوجد ُب القرآف سور قصّبة وسور هويلة ،وإذا اختار أف يقرأ
سورة هويلة فإنو هبد.
كر أ ه يقرأ ي الصبح أ  :ي ال ر ,ت ا اؿ الم صل
"هواؿ اؼبفصل" قالوا :إهنا من سورة ( ؽ ) إىل سورة ( اؼبرسالت ) أي :ثالثة أجزاء ،ىذه تعترب من
هواؿ اؼب فصل ،وإف كاف بعضها هويال كسورة ( ؽ ،واغبديد ،واجملادلة ،واغبشر ،والواقعة ،والرضبن ) ىذه
السور الطويلة ،ولكن ال يتأثر اؼبصلوف إذا قرأ سورتْب من اؼبفصل من هوالو؛ فليس ىناؾ هوؿ ،وإذا قرأ من
غّب اؼبفصل فلو ذلك؛ ثبت  :أف النيب  استفتح مرة سورة ( قد أفلح اؼبلمنوف ) ُب صالة الفجر ،وؼبا
أتى على ذكر موسى أو عيسى ُب وسط السورة أخذتو سعلة فركع  وال شك أنو أًب السورة فيما بعد.

 - 1سورة المزمل آية .22 :
 - 2سورة المزمل آية .22 :
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وكاف يقرأ ُب الفجر بستْب آية إىل مائة آية ،يظهر أنو يقرؤىا من اآليات الطواؿ من آيات ( البقرة )
وآيات ( آؿ عمراف ) ،ومعُب ذلك أنو قد يقرأ سورة ( البقرة ) ُب ثالثة أياـ ،وسورة ( آؿ عمراف ) ُب
يومْب ،وكذا ( النساء ،واؼبائدة ،واألنعاـ )؛ فإهنا كلها أقل من مائتْب يبكن أف يقرأىا ُب يومْب.

وثبت أف أبا بكر الصديق 

قرأ ُب الصبح بػ ( البقرة ) ،ىكذا ُب ( موهأ مالك ) ،وؼبا انصرؼ

قالوا :يا خليفة رسوؿ اهلل  ،كادت الشمس أف تطلع! فقاؿ :لو هلعت مل ذبدنا غافلْب ،يعِب :أننا ُب عبادة
وأننا ُب هاعة فما فرهنا ُب أمر اهلل -تعاىل -وال ُب دعائو ىكذا.
وثبت أف عمر بن اػبطاب  كاف يقرأ ُب الفجر بالسور الطويلة ،فيقرأ بػ ( النحل ) كاملة ُب صالة
الفجر ،وأحيانا يقرأ بسورة ( يوسف ) وكبوىا ،فبا يدؿ على أهنم مل يكونوا يقتصروف على اؼبفصل.
وأف ُب اؼبغرب فاؼبعتاد أنو  كاف يقرأ من قصار اؼبفصل ،قصار اؼبفصل تبدأ من سورة ( الضحى )
إىل آخر القرآف.
يق ؿ " :و ي البا ي ت أو ااه "

يعِب ىكذا جاء أنو يقرأ من قصاره ُب اؼبغرب ،ولكن قد ثبت ُب حديث جبّب بن مطعِم  :أنو قرأ
ُب اؼبغرب بػ "الطور"



والطور من هواؿ اؼبفصل ،وثبت أيضا أنو قرأ بسورة ( اؼبرسالت ) ُب اؼبغرب،

وىي آخر هوالو ،وثبت ُب الصحيح أنو 

قرأ ُب اؼبغرب بػ ( األعراؼ ) وىي من السبع الطواؿ وآياهتا

تزيد على اؼبائتْب ،ومع ذلك قرأ اها ُب اؼبغرب ،فبا يدؿ على أنو أحيانا يطيل ،ولكن كأف األكثر أنو يقتصر
ينكر.
على القصار -على قصار اؼبفصل -فإذا أهاؿ فيها فال َ
كذلك بقية الصلوات كالظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها من أوساط اؼبفصل ،أوساهو من سورة ( عم )
إىل سورة ( والليل إذا يغشى ) وإذا قرأ بغّب ذلك فلو -إذا قرأ بالطواؿ ُب العشاء أو كبو ذلك ،-وُب ىذا
دليل على أهنم يستحبوف أف يقرأ بسورة كاملة ،سواء سورة ُب ركعة أو سورة يقسمها بْب الركعتْب ،كما
قسم  سورة ( األعراؼ ) بْب ركعتْب ،كل ذلك دليل على أف األوىل واؼبختار أف يقرأ السور الكاملة.
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ال خالؼ أف اإل ماـ هبهر بالصبح ،هبهر بالقراءة ُب صالة الفجر ،بسورة الفاربة والسورة الٍب بعدىا،
وكذلك ُب أوليي اؼبغرب والعشاء ،الركعتْب األولتْب من اؼبغرب والركعتْب األولتْب من العشاء ،يقرأ فيهما
جهرا ليسمع اؼبأمومْب ،واؼبأموموف عليهم اإلنصات.
ص ة الرك ع
ٍب يرفع يديو ويركع مكربا مادا ظهره ،مستويا رأسو حيالو ،واضعا يديو على ركبتيو مفرجٍب األصابع،
فيقوؿ :سبحاف ريب العظيم ثالثا.
بعد ما ينتهي من القراءة يأٌب بالركوع ،فذكر أنو يرفع يديو عند الركوع إىل حذو منكبيو ،ويرفعهما
كذلك إذا رفع من الركوع ،وقد ذكرنا أف ىذا من السنن رفع اليدين ،ووافق اغبنفية على رفعهما ُب تكبّبة
اإلحراـ وخالفوا فيما بعدىا ،خالفوا ُب رفعهما من الركوع وعند الرفع منو ،ومل هبدوا حديثا وبتجوف بو أو
يردوف بو حديث ابن عمر وغّبه من األحاديث ،لكن رووا حديثًا عن ابن مسعود يظهر أنو ضعيف ،وىو

حديث  :أنو  كاف يرفع يديو إذا افتتح الصالة ٍب ال يعود  يظهر أف ىذه زيادة من بعض الرواة
"ٍب ال يعود" وليست صروبة ُب النهي عن الرفع عند الركوع والسجود ،وليس قولوٍ" :ب ال يعود" راجعا إىل
الرفع ،قد يكوف راجعا إىل اغبركة أو غّب ذلك.
يكرب قائما ٍب يركع ،وال يركع ٍب يكرب
يكرب تكبّبة الركوع يفعلها ُب حالة االكبناء ،فال ّ
ُب حالة اكبنائو ّ

بعد ما يركع ،بل تكوف التكبّبة ُب حالة حركتو؛ وذلك ألنو لو كرب وىو قائم ،وىو واقف ،فقد يسبقو
اؼبأموموف وتكوف حركتهم أخف من حركتو فيقعوف ُب اؼبسابقة ،وىي تبطل الصالة عند بعض العلماء ،ولو
ربرؾ ومل يركع ومل يكرب فقد يتحركوف لرؤيتو ،إذا رأوه متحركا منحنيا كثّب منهم ينحِب قبل أف يكرب ،فردبا
يِ
صلوف إىل الركوع قبل أف يكرب اإلماـ ،واؼبأموموف مأموروف دبتابعة اإلماـ ،فال هبوز ؽبم أف يرفعوا رؤوسهم
َ
وال أف ىبفضوىا إال بعدما تتم حركة اإلماـ.
يقوس ظهره وال وبنيو بأف هبعلو مستويا ،وهبعل رأسو حبياؿ
إذا ركع فإنو يبد ظهره ،هبعلو فبتدا ،فال ّ
يديل رأسو
رأسو ،ؿباذيا لرأسو ،ؿباذيا لظهره فال ،...تقوؿ عائشة  :مل يصوب رأسو ومل ىبفضو  فال ّ
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يشخص رأسو وال
كرأس البهيمة وال يرفعو كرأس الطائر ،بل هبعلو مساويا ،ىكذا جاء عن عائشة أنو ال ّ
يصوبو ،التشخيص يعِب :الرفع ،والتصويب يعِب :التدلية.

يضع يديو على ركبتيو مفرجٍب األصابع ،كل يد يلقمها ركبة ،ذكروا أف األصابع ُب الصالة تكوف
مضمومة دائما إال ُب الركوع فإنو يفرجها؛ فيجعل كل يد تلتقم ركبة ،ويبكن االعتماد على الركبتْب ،يبكن
قبض كل ركبة بيده مفرجٍب األصابع.
الدعاء ُب الركوع ثناء؛  ؼبا نزؿ قوؿ اهلل -تعاىل:-
اجعلوىا ُب ركوعكم ،وؼبا نزؿ:





 )ٔ(      قاؿ 

 )ٕ(      قاؿ :اجعلوىا ُب سجودكم  ولكن

ال يذكر االسم ،ال يقاؿ :سبحاف اسم ريب العظيم ،مع أف اآلية:

    

(ٖ)

؛ ألف اؼبراد:

فسبح ربك باظبو ،باظبو الرب ،فيقوؿ :سبحاف ريب العظيم ،وأدىن الكماؿ ثالث ،وأعاله ُب حق اإلماـ
عشر ،والواحدة ذبزئ؛ ألف فيها االمتثاؿ.
وثبت  :أنو  كاف يزيد بقولو" :سبحانك اللهم ربنا وحبمدؾ اللهم اغفر يل ،أو ريب اغفر يل

يعمل اهذه اآليات  ،وكاف 

هبمع بْب التسبيح واالستغفار عمال بقولو:

  )ٗ(       فإف اهلل صبع بْب التسبيح واغبمد:
االستغفار والتوبة.
ص ة الر

ت الرك ع

 - 1سورة الواقعة آية .74 :
 - 2سورة األعمى آية .1 :
 - 3سورة األعمى آية .1 :
 - 4سورة النصر آية .3 :
 - 5سورة الحجر آية .98 :
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ٍب يرفع قائال :ظبع اهلل ؼبن ضبده ،ويرفع يديو فيقوؿ :ربنا ولك اغبمد ملء السماء وملء األرض ،وملء
ما شئت من شيء بعد.
بعد الركوع يرفع رأسو قائال :ظبع اهلل ؼبن ضبده ،ويرفع يديو كما رفعهما ُب الركوع ،وىذا ىو الرفع
الثالث ،يعِب تقدـ رفع التحرًن والرفع ُب الركوع ،فكذا الرفع عند الرفع من الركوع ،وىو أيضا فبا أنكره
الرافضة وكبوىم.
يق ؿ " :ربإا ول الـمف "
ىكذا على الرواية اؼبشهورة ،وهبوز أف يأٌب بػ "اللهم" ،اللهم ربنا ،وذكر أكثر الفقهاء أنو ال هبمع بْب
"اللهم" وبْب "الواو" ال يقوؿ :اللهم ربنا ولك اغبمد ،بل أف يقوؿ :ربنا ولك اغبمد -حبذؼ اللهم ،-وإما
أف يقوؿ :اللهم ربنا لك اغبمد حبذؼ الواو ،ثبت :اللهم ربنا لك اغبمد ،وثبت ربنا ولك اغبمد ،وثبت
اللهم ربنا لك اغبمد ،ىذا ىو اؼبشهور.
" لء السماء و لء ا رض "
جاء ُب بعض الروايات اعبمع " :ملء السماوات وملء األرض" أي لو كاف أجراما ؼبأل السماوات رغم
سعتها ومأل األرض رغم اتساعها ومأل ما شاء اهلل ،وملء ما شئت من شيء بعد أي األشياء الٍب أنت
تعلمها ،يعِب :لو كاف أجساما ؼبأل ىذا كلو.

ظ  :أنو  بعدما يقوؿ :وملء ما
بعدما يتم قيامو اهذا الدعاء يأٌب ،أي :دبا تيسر من الدعاءُ ،ح ِف َ

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 .

قد يستطيل بعض الناس ىذا؛ وذلك ألهنم ىبففوف القياـ؛ وباألخص من يقلدوف األحناؼ؛ فإهنم
ىبففوف االعتداؿ بعد الركوع ،فال يقوؿ أحدىم إال" :ربنا ولك اغبمد" ،وردبا يقوؽبا وىو متحرؾ ،فالسنة
جاءت اهذا الدعاء واهذا الثناء ،فيقوؿ :ربنا ولك اغبمد ،ملء السماوات وملء األرض ،وملء ما بينهما
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وملء ما شئت من شيء بعد ،أىل الثناء واجمل د ،أحق ما قاؿ العبد ،وكلنا لك عبد ،ال مانع ؼبا أعطيت،
وال معطي ؼبا منعت ،وال ينفع ذا اعبد منك اعبد.
أؿ بعد الصالة :من
 وظبع النيب  رجل يقوؿ :ربنا ولك اغبمد ضبدا كثّبا هيبا مباركا فيو .فَ َس َ
القائل؟ قاؿ رجل :أنا .فأخرب أنو رأى اؼبالئكة يكتبوهنا  فدؿ على أنو هبوز أف يزيد على ىذا.
وقد ثبت أنو  كاف يطيل ىذا الرفع ،واتبعو على ذلك أنس  .يقوؿ أنس:



إين ألشبهكم

صالة برسوؿ اهلل  فكاف إذا رفع من الركوع وقف حٌب يقوؿ القائل :قد نسي -يعِب :قبل أف يسجد-
وإذا جلس بْب السجدتْب جلس وقعد وأهاؿ حٌب يقوؿ قائل :قد نسي  أي :من هوؿ ىذين الركنْب،
ونبا اللذاف ىبففهما الكثّب ،فال بد من االعتداؿ ،وأدىن الكماؿ أف يقوؿ :ربنا ولك اغبمد ،وما بعدىا سنة
وفضيلة.
بعد ما يفرغ من الثناء يكرب وىبر ساجدا ويكوف التكبّب ُب حالة اكبنائو ،ويسن لو عدـ مده ،ال يبد
التكبّب وال يبد التسبيح؛ وذل ك ألنو إذا مد قد يسبقونو فيسجدوف قبلو ،يعِب :بعض الناس إما أف يكوف
بطيء اغبركة ،إذا اكبط فإنو يكوف بطيئا وحينئذ يسبقو اؼبأموموف ،وبعضهم يبد التكبّب إذا كرب فيقوؿ:
"الل ػ ػ ػػو أكرب" ،يسبقونو ويقولوف" :اهلل أكرب" بسرعة ،فيكربوف قبل التكبّب فيقعوف ُب اؼبخالفة؛ فالسنة أال
يبد التكبّب وال التسميع وال التسليم لئال يسبقو أحد من اؼبأمومْب.
ص ة الس
ٍب يسجد مكربا بركبتيوٍ ،ب يديو ٍب جبهتو وأنفو ،ويقوـ على أهراؼ أصابعو ؾبافيا واضعا يديو حذو
منكبيو ،وهبب سجوده على ىذه األعضاء السبعةٍ ،ب يقوؿ سبحاف ريب األعلى ثالثا.
إذا سجد بدأ بركبتيو ٍب بيديو أوؿ ما ي ِ
صل إىل األرض الركبتاف ٍب اليداف ٍب اعببهة واألنف؛ وذلك ألف
َ
الركبتْب أقرب شيء إىل األرضٍ ،ب بعدنبا اليداف ٍب بعدنبا اعببهة واألنف ،ىكذا اؼبختار ،وُب ذلك
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حديثاف؛ حديث عن وائل بن ُحجر :أنو نقل صالة النيب  فذكر  :أنو كاف إذا سجد بدأ بركبتيو ٍب
يديو ٍب وجهو  ىذا اغبديث صحيح.

وهعن فيو بعض اؼبتأخرين بأف ُب إسناده شريك القاضي ،وأف شريكا قد اختل حفظو ،ومع ذلك مل
يردوا بقية أحاديثو فهو من رجاؿ الصحيحْب ،ولو كاف قد وقع ُب حفظو شيء لكن ال شك أنو قد اعتمد
وحفظ ىذا اغبديث ،وكذلك قد تابعو عبد اعببار بن وائل ،أي :رواه عن أبيو ولو كاف صغّبا ُب حياة أبيو،
ولكن ال شك أنو أعلم حبديث أبيو فيكوف حديثو مقويا غبديث شريك القاضي ،فهذا ُم ْعتَ َم ُد الذين
يقدموف الركبتْب.
وىناؾ حديث آخر رواه أنس ذكر صفة سجود النيب  يقوؿ:



فسبقت ركبتاه يديو  ىكذا

جزـ بأف الركبتْب سبقتا اليدين ،وىو حديث أيضا صحيح.
وأما الذين يقدموف اليدين فاحتجوا حبديث عن أيب ىريرة وفيو:



إذا سجد أحدكم فال يربؾ كما

يربؾ البعّب وليضع يديو قبل ركبتيو  ىكذا جاء ىذا اغبديث ،ولكن اغبديث فيو اضطراب ،فإنو ذكره أو
رواه ابن أيب شيبة والطحاوي وقالوا فيو:



فليضع ركبتيو قبل يديو وال يربؾ كما يربؾ الفحل  ىكذا

"وليضع" صرحوا بأنو يضع ركبتيو قبل يديو وأنو ال هبوز أف يربُؾ كما يربؾ الفحل" ،الفحل" :الذكر من
اإلبل وكبوه.
والذين رووا حديث أيب ىريرة كما ُب السنن ،نبو ابن القيم ُب ( زاد اؼبعاد ) وُب ( شرح سنن أيب داود )
وُب ( كتاب الصالة ) أنو غلط وأنو انقالب ،انقلب على الراوي؛ وذلك ألف البعّب إذا برؾ فإنو يقدـ يديو،
مشاىد أف البعّب ينحط على مقدمو :فيبدأ
يديْو تَ َشبوَ بالبعّب،
ٌ
فال هبوز أف يتشبو بو الساجد؛ ألنو إذا قدـ َ

بيديوٍ ،ب تبقى رجاله واقفتْبٍ ،ب بعد ذلك يضع ركبتيو اللتْب ُب رجليو.

وأما قوؽبم :إف ركبٍب البعّب ُب يديو ،فأنكر ذلك ابن القيم ،ولو قالو بعض اؼبتقدمْب كالطحاوي ُب (
اؼبشكل ) فإنو خطأ ،فإف العرب ال تعرؼ الركبة إال ما كاف ُب الرجل ،فالركبة ىي الٍب ُب الرجل ،وأما الٍب
ُب اليد وإف كانت تشبو ركبة اإلنساف فإمبا ىي مرفق .فاغباصل أنو ال يعتمد.
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ٍب نظرنا ُب حديث أيب ىريرة ىذا فإذا ُب إسناده الدراوردي ،الدراوردي من رجاؿ مسلم لكن ال ينتقي
من أحاديثو إال ما كاف ثابتا؛ وؽبذا مل ِ
يرو ىذا اغبديثٍ ،ب ىذا اغبديث أيضا رواه عن ؿبمد بن عبد اهلل بن
حسن ،وقد ترصبو البخاري ،وقد قاؿ" :ال يتابع على حديثو ،وال أدري ىل أدرؾ أبا الزناد أـ ال" فدؿ على
أنو ليس دبقبوؿ؛ حيث إف البخاري قد عابو بقولو" :ال يتابع" فهذا دليل على عدـ أىليتو ألف تقبل روايتو.
ٍب إف اغبديث من حديث أيب ىريرة ،ولو كاف ثابتا اهذا اللفظ لنقلو تالميذه ،فتالميذ أيب ىريرة كبو
شبامبائةٍ ،ب رواه عنو األعرج ،واألعرج لو تالميذ كثّب ،ومل يروه منهم أحد إال أبو الزناد ،وأبو الزناد لو تالميذ
كثّب ،ومل يروه إال ؿبمد بن عبد اهلل ،فلو كاف ثابتا عن أيب الزناد ما كتمو وغبدث بو تالميذه الكثّبين،
فكيف ينف رد بو ىذا الغالـ الذي ىو ؿبمد بن عبد اهلل بن حسن؟! وقد ذكروا أنو كاف ُب شبابو وبب
البوادي ،ومات أبو الزناد وعمره عشروف؛ ولذلك شك البخاري :ىل أدرؾ أبا الزناد أـ ال؟ ويغلب على
الظن أف أبا الزناد مات وىو مل يهتم باغبديث ،وبكل حاؿ فإنو حديث ضعيف.
من أراد التثبت رجع إىل كالـ ابن القيم ُب ( زاد اؼب َعاد ) ولكن الطبعة األخّبة حققها األرنلوط ٍب
َ
اعَبض على ابن القيم ُب تضعيفو لو وتصحيحو غبديث وائل جريا على ما اختاره ،ولكن ما أجاب عن
بقية الكالـ؛ فإف ابن القيم أهاؿ ُب تضعيف اغبديث ،ومل يستطع أف هبيب عن كل االعَباضات.
فهذا ىو اؼبختار -أف يبدأ بركبتيو ،-إال إذا كاف مسنا ،فإف ابن عمر ؼبا أسن وذباوز الثمانْب كاف يقدـ
يديو ويعتمد عليهما؛ وذلك ألف رجليو ال ربمالنو وكذلك إذا قاـ يقوـ على يديو ،وكذلك اؼبريض،
البخاري روى عن ابن عمر أنو كاف يقدـ يديو قبل ركبتيو وعذره الكرب؛ فهو لذلك معذور.
يقدـ ركبتيو ٍب يديو ٍب جبهتو ٍب أنفو ،ىذا ىو السجود اؼبعتاد ،وأما تقدًن اليدين ُب الغالب فإنو دليل
الكسل.
يق ؿ " :ويك ف علش أاراؼ أصابعه "
يعِب :على أهراؼ أصابع الرجلْب ،أي :القدمْب يسجد عليهما ،فإف استطاع أف يبسط األصابع -
أصابع الرجلْب  ،-وتكوف رؤوس األصابع إىل القبلة وبطوف األصابع إىل األرض ويعتمد عليهما ،فهذا ىو
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األصوب ،لكن بعض الناس سيما اؼبسن قد يصعب عليو بسط أصابع قدميو فيكوف على أهراؼ األصابع،
يسجد على رؤوس األصابع ،وبعض الناس قد يرفع القدمْب فال يسجد عليهما ،وبعضهم قد هبعل بعض
القدم ْب على األخرى فيكوف ساجدا على ستة ،إحدى القدمْب مرفوعة معتمدا اها على األخرى وىذا
خطأ ،ال بد أف يسجد على سبعة.
ُب حالة سجوده يتجاَب ،اجملافاة :ىي اؼبباعدة ،فيجاُب عضديو عن جنبيو بقدر ما يستطيع ،إذا كاف
ُب الصف وبرص على اجملافاة بقدر ما يستطيع؛ حبيث ال يضيّق على من يليو ،وإذا كاف يصلي وحده أو

إماما فإنو يتجاَب  :كاف  من شدتو ؾبافاتو لو دخلت ىائمة -أي :سخلة -بْب جنبو وبْب عضده
لدخلت من شدة اجملافاة  كذلك هباُب بطنو عن فخذيو ،يعِب :ال يلصق بطنو بفخذيو كحالة العجزة

والكساىل ،وهباُب ساقيو عن فخذيو ،أي :يرفع ساقيو عن فخذيو.
ويذكروف أنو هبعل فخذه منتصبا ،فال هبعلو مائال كبو الرجلْب وال هبعلو مائال كبو القبلة؛ فإنو قد يتأثر
حبيث يبعد رأسو ،بعض الشباب يبعد رأسو إذا سجد عن ركبتيو قدر مَب أو كبو ذلك وُب ذلك مشقة ،فال
يبعده كثّبا وال يقربو عند الركبتْب.
يق ؿ " :وا عا يفيه حمو إكبيه "
اليداف تكوناف ؿباذيتْب للمنكبْب ،كل يد ؿباذية ؼبنكب ،فبعض الناس هبعل يديو حذاء رأسو،
وبعضهم يلخر يديو وهبعلها حذاء جنبيو ،والوسط أف هبعلها ؿباذية على اؼبنكبْب .هبب السجود على ىذه
األعضاء السبعة ،فال هبوز أف يسجد على بعضهاُ ،ب حالة سجوده يقوؿ" :سبحاف ريب األعلى" الواحدة
ؾبزئة ،أدين الكماؿ ثالث ،أعاله ُب حق اإلماـ عشر ،كما ذكر عن أنس  أنو صلي خلف عمر بن
عبد العزيز ؼبا كاف أمّبا على اؼبدينة ،فكاف يقوؿ  :إنو ألشبو صالة برسوؿ اهلل   يقوؿ الراوي:
"فحذ ْرنا تسبيحو للركوع والسجود عشرا"" ،عشرا" يعِب يقوؿ" :سبحاف ريب األعلى" عشرا ُب الركوع،
َ
"سبحاف ريب العظيم" عشرا ُب السجود ،وىذا أعلى الكماؿ.
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السجود ؿبل دعاء قاؿ   إين هنيت أف أقرأ القرآف راكعا أو ساجدا ،فأما الركوع فعظموا فيو
الرب ،وأما السجود فأكثروا فيو من الدعاء؛ فَػ َق ِم ٌن أف يستجاب لكم  أي حري.
ذكرنا أيضا أنو  كاف يقوؿ ُب ركوعو وسجوده  :سبحانك اللهم ربنا وحبمدؾ ،اللهم اغفر يل
 يكرر ذلك ُب كل ركوع وسجود ،ويدعو أيضا النيب  مل وبدد ؽبم دعاء خاصا بالسجود ،أباح ؽبم
أف يدعو دبا تيسر ،فتدعو باؼبغفرة إذا قلت :ريب اغفر يل وتب على ،أو ريب اغفر يل ذنيب دقو وجلو ،أو
ريب اغفر يل ذنيب ىزلو وجده ...إىل آخره دبا تيسر.
ص ة ال ل س بيت الس فتيت
ٍب يرفع مكربا وهبلس مفَبشا ،يفرش يسراه فيجلس عليها ،وينصب يبناه ،فيقوؿ :رب اغفر يل ثالثا،
ٍب يسجد الثانية كذلكٍ ،ب يرفع مكربا فيقوـ على صدور قدميو ،معتمدا على ركبتيو ما مل يشق فباألرض.
بعد ذلك يرفع من السجدة األوىل مكربا ويكوف تكبّبة ُب حالة حركتو ،هبلس بعد ذلك مفَبشا بْب
السجدتْب ،يفرش رجلو اليسرى وهبلس عليها ،وينصب اليمُب إىل جانبها ،هبلس على اليسرى وينصب
اليمُب ،ىكذا صفة االفَباش إذا كاف قادرا ،أما إذا كاف عاجزا أو ضعيف اغبركة والقوة أو عاجزا عن أف
يثِب ركبتو أو كبو ذلك فلو أف هبلس كما يشاء حسب قدرتو.
بيت الس فتيت يق ؿ " :ربي اغ ر لي "
يكرر ذلك ثالثا ،وحيث ذكرنا أف النيب  كاف يطيل ذلك كما فعلو أنس ،كاف أنس إذا جلس بْب
السجدتْب أهاؿ حٌب يقوؿ القائل :قد نسي .فإنو يندب أف يدعو بْب السجدتْب ،واألوىل أف يكوف دعاؤه
دعاء باؼبغفرة ،فيقوؿ مثال :ريب اغفر يل ذنيب ،ىزيل وجدي وخطئي وعمدي ،وكل ذلك عندي ،ريب اغفر
يل ذنيب كلو دقو وجلو وأولو وآخره وعالنيتو وسره ،أو يقوؿ :ريب اغفر وارحم وذباوز عما تعلم؛ إنك تعلم
ما ال نعلم وأنت عالـ الغيوب ،أو :إنك أنت األعز األكرـ ،أو يقوؿ :ريب إين ظلمت نفسي واعَبفت
بذنيب وال يغفر الذنوب إال أنت .أو كبو ذلك من األدعية ،يكثر من الدعاء.
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بعد ذلك يسجد السجدة الثانية مثل السجدة األوىل ،إال أف األوىل تكوف أهوؿٍ ،ب يرفع مكربا من
السجدة الثانية ويقوـ على صدور قدميو ،يعِب :يعتمد على صدور قدميو وإذا احتاج إىل االعتماد بيديو

جعل يديو على ركبتيو واعتمد على الركبتْب؛ ألنو ورد أنو 
الصالة





هنى أف يعتمد الرجل على يديو ُب

يعِب ُب القياـ ،يعِب يقوـ على يديو؛ فإف ذلك صفة العجزة أو الكساىل ،إال إذا كاف معذورا

لكرب أو مرض فلو أف يعتمد على األرض بيديو ويرفع عجيزتوٍ ،ب بعد ذلك يرفع رأسو.
وكذا إف كاف مريضا أو عاجزا ألي سبب أو ال يستطيع أف يثِب ركبتو فلو واغباؿ ىذه أف يعتمد على
األرض ،وإال فاألصل أنو ينهض على صدور قدميو إال أف يتم قائما ،ولو أف هبعل كفيو على ركبتيو ويعتمد
عليهما حٌب يقوـ ،فمع اؼبشقة لكرب أو مرض يعتمد على األرض بيديو.
ال ل س للت هف و ا يق ؿ يه
ٍب يصلي الثانية كاألوىل سوى االستفتاح والتحرًنٍ ،ب هبلس مفَبشا ،يضع يديو على فخذيو يقبض
اػبنصر والبنصر من يبناه ؿبلقا إاهامو مع الوسطى ،مشّبا بسبابتها ُب تشهده فيقوؿ :التحيات هلل
والصلوات والطيبات ،السالـ عليك أيها النيب ورضبة اهلل وبركاتو ،السالـ علينا وعلى عباد اهلل الصاغبْب،
أشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأشهد أف ؿبمدا عبده ورسولو.
فصل
ٍب يصلي الثالثة والرابعة كالثانية باغبمد فقطٍ ،ب هبلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمُب ،وأليتاه
على األرضٍ ،ب يتشهد ويزيد :اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما صليت على آؿ إبراىيم ،إنك
ضبيد ؾبيد ،وبارؾ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد كما باركت على آؿ إبراىيم ،إنك ضبيد ؾبيد ،اللهم إين أعوذ
بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القرب ،ومن فتنة احمليا واؼبمات ،ومن فتنة اؼبسيح الدجاؿ ،ويدعو دبا
وردٍ ،ب يسلم عن يبينوٍ ،ب عن يسارهٍ ،ب يستغفر ثالثا ويقوؿ :اللهم أنت السالـ ومنك السالـ تباركت يا
ذا اعبالؿ واإلكراـ ،واؼبرأة كالرجل ،لكن ذبمع نفسها ركوعا وسجودا ،وذبلس مَببعة أو سادلة.
إ ا اـ " يصلي النا ية كا ولش "
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إال أنو ال يستفتح فال يأٌب بػ "سبحانك اللهم" وال يأٌب بتكبّبة اإلحراـ ،بل تأٌب بتكبّبة القياـ ،وأما
بقية الصالة فإهنا فباثلة األوىل إال أنو يطيل القراءة ُب األوىل أهوؿ من الثانية ،إذا قرأ مثال ُب الركعة األوىل
عشرين آية قرأ ُب الثانية طبس عشرة.
إ ذا فرغ من الركعتْب هبلس مفَبشا كجلوسو بْب السجدتْب ،يفرش رجلو اليسرى وهبلس عليها وينصب
اليمُب ،هبلس مفَبشا يضع يديو على فخذيو ،يعِب :اليداف يبسطهما على الفخذين إال أنو ُب اليمُب يقبض
إصبعْب :يقبض اػبنصر والبنصر من اليد اليمُب ،ووبلق اإلاهاـ مع السبابة ،هبعل اإلاهاـ والسبابة كحلقة،
رؤوسهما متالقية ،ىذه صفة اغبلقة ،ولو أف يضع أحدنبا على هرؼ اآلخر ،رأس أحدنبا على هرؼ
اآلخر.
بعد ذلك يشّب بالسبابة ُب التشهد ،إذا تشهد حرؾ سبابتو .قيل :إنو وبركها عند ذكر اسم اهلل ،إذا
قاؿ :التحيات هللٍ ،ب إذا قاؿ :ورضبة اهللٍ ،ب إذا قاؿ :وعلى عباد اهلل ،وكذا إذا قاؿ :أشهد أف ال إلو إال
اهلل ...وبركها عند ذكر اهلل؛ وذلك ألهنا أمارة الوحدانية ،عالمة على إشارتو هلل بأنو واحد؛ وؽبذا روي أف
إشارة
عمر  رأى رجال وبرؾ اإلصبعْب :السبابة والوسطى ،فقاؿ لو :أح ْد أح ْد أي :اقتصر على واحد ً
إىل أنك ال تشّب إال إىل رب واحد.

وُب ىذه اإلشارة إشارة إىل صفة العلو هلل -تعاىل -وأنو ىو العلي األعلى ،وؼبا كاف كذلك أنكر
اإلشارة بالسبابة من ينكروف ىذه الصفة ،الذين ينكروف صفة اهلل -تعاىل -بأنو ىو العلي األعلى وأنو فوؽ
خلقو؛ فلذلك يشددوف على من أشار بالسبابة ،ويعاقبوف من فعل ذلك ،حٌب ذُكَِر لنا أف أحدىم كاف
يصلي إىل جانبو واحد من أىل السنة ،فلما أشار بإصبعو -السِب -قبض عليها ذلك اؼببتدع وزواىا إىل أف
كسرىا ،أو كادت تنكسر ،ىذا من إنكارىم للسنة.

التحيات ،اإلماـ أضبد اختار ىذا التشهد وىو تشهد ابن مسعود ،يقوؿ  :علمِب رسوؿ اهلل 
التشهد كفي بْب كفيو  وروى ىذا اغبديث وكاف يعلمو أصحابو؛ وؽبذا مل يقع فيو اختالؼ ،الذين رووه
عن ابن مسعود مل ىبتلفوا ولو حبرؼ فبا يدؿ على تأكده.
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ىناؾ تشهدات أخرى ،ىناؾ تشهداف عن عمر 

وفيو التحيات هلل والصلوات الزاكيات ،وتشهد

عن جاب ر والصلوات اؼبباركات ،وىناؾ أيضا تنكّب السالـ عليك :سالـ عليك سالـ علينا ،وكذلك أيضا
ىناؾ ُب التشهد "أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمدا رسوؿ اهلل ،أو عبده ورسولو" وكلها ثابتة فأيها تشهد بو
فال ينكر عليو ،ولكن اؼبختار ىذا التشهد.
" التـيات " أي :التعظيمات ،أي :صبيع أنواع التعظيمات هلل -تعاىل " ،-والصل ات " ىي
الدعوات ،أي :أنو ىو اؼبدعو وحده ،وقيل :إهنا الصلوات اػبمس " ،والطيبات " يعِب :األعماؿ الطيبة
الٍب ىي من هيبات الكالـ ،و " السالـ " الدعاء بالسالمة " علي أيها الإبي " يعِب :دعاء لو بالسالمة
من كل اؼبخاوؼ " ،ورحمة اهلل " أي :رضبتو الواسعة " ،وبركاته " أي :كثرة اػبّبات " ،السالـ عليإا
وعلش عبا اهلل الصالـيت " السالـ دعاء أيضا ،والصاغبوف يدعي ؽبم وال يدعوف مع اهلل ،واؼبراد
بالصاغبْب :أىل الصالح وأىل االستقامة.
الشهادتاف :نبا الركن األوؿ من أركاف اإلسالـ ،الشهادة األوىل معناىا :ال معبود حبق إال اهلل ،والشهادة
الثانية معناىا :أنو عبد اهلل ورسولو ،أنو عبد ال يعبد ورسوؿ ال يكذب بل يطاع ويتبع ،ىذا ىو التشهد
األوؿ.
ذَ َكَر بعد ذلك تتمة الصالة الثالثية والرباعية ،فذكر أنو إذا قاـ بعد التشهد األوؿ يقوـ على صدور
قد ميو ،وإف احتاج اعتمد على ركبتيو ،يصلي الثالثة من اؼبغرب ،أو الثالثة والرابعة من الرباعية مثل الركعة
الثانية ،إال أنو ال يقرأ زيادة على الفاربة إال شيئا يسّبا ،يعِب :إف أهاؿ اإلماـ فلو أف يقرأ ما داـ اإلماـ
واقفا ،فقد أباح بعض العلماء الزيادة ُب الركعتْب األخّبتْب من  +أنو يقرأ فيهماَ ،وَرَد فيهما حديث عن أيب

سعيد ما روي ُب صحيح مسلم ،فإف زاد فال ينكر عليو.

إذا انتهى من الركعة الثالثة من اؼبغرب أو الرابعة من الظهر أو العصر أو العشاء جلس متوركا ،أي:
جلس للتشهد األخّب متوركا ،وصفة التورؾ :يفرش اليسرى ،وينصب اليمُب ،وىبرجهما عن يبينو ،وهبلس
بأليتيو على األرض ،فيجعل الرجل اليسرى ربت ساقو اليمُب ،وتكوف اليمُب منتصبة واليسرى ربت ساقها،
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فيكوف بذلك مفَبشا فارشا رجلو اليسرى ولكن قد أخرجها من ربتو ،وأليتاه على األرض ،يعِب :جالسا
بأليتيو على األرض ،أي :مقعده.
ٍب يتشهد مثل التشهد السابق" :التحيات هلل ...إىل قولو :عبده ورسولو" بعد ذلك يصلي على النيب
 وتُسمى الصالة اإلبراىيمية ،وفيها صفات ولكن اؼبختار ىذه الصفة ،أف يقوؿ :اللهم صل على ؿبمد
وعلى آؿ ؿبمد ،وإف اقتصر على "وآؿ ؿبمد"" :اللهم صل على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد" أجزأ ذلك" ،كما
صليت على آؿ إبراىيم" وجاء ُب بعض الروايات" :كما صليت على إبراىيم" وجاء ُب رواية" :كما صليت
على إبراىيم وآؿ إبراىيم" وأنكر بعض العلماء أف يكوف ُب الصحيحْب اعبمع بْب إبراىيم وآلو ،ولكن مع
البحث وجدت رواية فيها اعبمع بْب إبراىيم وآلو" :على إبراىيم وآؿ إبراىيم" ،وقد أشرنا ُب اؼبقدمة أف
صالة اهلل ثناؤه على عبده ُب اؼبأل األعلى.
بعد ذلك يقوؿ" :بارؾ على ؿبمد وعلى آؿ ؿبمد" ،الربكة :كثرة اػبّب ،أي :بارؾ لو ُب أىلو وبارؾ لو
فيما أعطيتو ،هبوز الدعاء بالربكة ُب اػبّب ُب دعاء القنوت" :وبارؾ لنا فيما أعطيتو ،كما باركت على آؿ
إبراىيم" أخذا من قولو -تعاىلُ -ب سورة ( ىود )

          

 )ٔ(  ىكذا جاء "إنو ضبيد ؾبيد" أخذا من اآلية.
ومن قولو:

   

(ٕ)

أخذ بعض العلماء أف الصالة من اهلل الرضبة؛ ألنو -عليو السالـُ -ب

ىذه اآلية جعل بدؿ الرضبة الصالة ،وجاء بالربكة بعدىا ،فدؿ على أنو أخذ الصالة من ىذه اآلية.

بعد الصالة على النيب 

يدعو اهذه االستعاذة" :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب

القرب ،ومن فتنة احمليا واؼبمات ،ومن فتنة اؼبسيح الدجاؿ"؛ ألف ذلك جاء ُب حديث أنو  قاؿ  :إذا
تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع :من عذاب جهنم ،وعذاب القرب ،ومن فتنة احمليا واؼبمات ،ومن فتنة
اؼبسيح الدجاؿ .
 - 1سورة هود آية .73 :
 - 2سورة هود آية .73 :
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وُب ىذا دليل على أف االستعاذة تكوف عبادة ،وأنو ال يستعيذ إال باهلل ،واالستعاذة ىي :االلتجاء
والتحفظ والتحصن واالحتماء واالعتصاـ ،إذا قلت" :اللهم إين أعوذ بك" أي :ألتجئ إليك وأحتمي
حبماؾ وأعتصم بك وأستجّب بك؛ فأنت الذي ذبّب من استجار بك .فكأنك تشعر من نفسك بالعجز
وأنك تظهر حرصك على حفظ اهلل وعلى ضبايتو لك ،وأنو إذا زبلى عنك فإنك ُب هريقك إىل اؽبالؾ ،فال
قوة لك إال حبماية اهلل.
يقوؿ :عذاب القرب حق ولو مل نشاىده؛ وذلك ألنو غيب واإلنساف ال يشاىد أمر الغيب ،ولو أنكر
ذلك الفالسفة وكبوىم فإف إنكارىم لذلك ال يكوف دليال؛ وذلك ألهنم ُب عامل واألموات ُب عامل ،العذاب
تبع ؽبا يص ل إليها األمل ولو كانت رفاتا ،ولو كانت رميما ولو كانت ترابا ،أما
يكوف على األرواح واألجساد ٌ
األرواح فإهنا باقية ،ويكوف العذاب اغبقيقي على األرواح.

"وفتنة احمليا واؼبمات" :ما وبصل ُب الدنيا من الفًب ،الفًب ىي االمتحانات واالبتالء ،سواء من اهلل -

تعاىل -أو فبن يسلطو على عبده؛ فإف دار الدنيا دار امتحاف دار ابتالء ،كاف 


استعيذوا باهلل من الفًب ما ظهر منها وما بطن



يأمر أصحابو ويقوؿ:

وذلك ألنو ىناؾ كثّب قد افتتنوا بزينة الدنيا

ضلالت ،فإذا قلت ىذه الكلمة استحضر
أيضا بالشبهات واؼب َ
وزخرفها ،وافتتنوا بشهواهتا وملذاهتا ،وافتتنوا ً
ُ
قلبك وتعرؼ على الفًب ،واحرص على التحفظ عنها واالبتعاد عن القرب منها ومن أىلها.

"فتنة اؼبسيخ الدجاؿ" ،قد أخرب 

بأنو خارج ،وأنو يفًب من اتصل بو ،يفًب غّبه فبن قابلو ،فهو

فتنة ،واألحاديث فيو كثّبة وال عربة دبن أنكره ،اؼبعاصروف قالوا :ال يبكن أف يكوف الدجاؿ اهذه الصفة ،أف
يصل إىل كذا وأف وبيي اؼبيت ،وأف يفعل ويفعل ...فكذبوا دبا مل وبيطوا بو علما.
بعد ذلك يدعو دبا ورد ،ىناؾ أدعية كثّبة ،قد ورد الدعاء اها ،فورد  :أنو -عليو الصالة والسالـ -
علم أبا بكر أف يقوؿ :اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثّبا ...إىل آخره .بعد ذلك يسلم عن يبينو ٍب عن
يساره فيقوؿ :السالـ عليكم ورضبة اهلل  ىكذا جاءت السنة ،روى ذلك طبسة عشر صحابيا ،أشار إىل
ذلك ابن القيم ُب آخر ( كتاب الصالة ) أنو يقتصر على قوؿ" :السالـ عليكم ورضبة اهلل" ذكر ُب بعض
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الروايات ُب السنن زيادة "وبركاتو" ويظهر أنو عليو السالـ ما قاؽبا إال مرة أو مرات قليلة؛ وألجل ذلك ما
نقلها األكثروف.
السالـ نعتربه ركنا  -التسليمتاف  ،-عند اغبنفية أنو هبوز اػبروج بدوف سالـ ،هبوز إذا انتهى أف يقوـ

بدوف أف يقوؿ" :السالـ عليكم" ،مع قوؿ النيب 



إف مفتاح الصالة الطهور ،وربريبها التكبّب

والتهليل ،وربليلها التسليم  دليل على أف السالـ ىو سبب اػبروج من الصالة.
االلتفات سنة ،أف يلتفت عن يبينو وعن يساره حٌب ترى صفحة وجهو ،بعد السالـ يقوؿ" :أستغفر
اهلل ،أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل" ،قبل أف ينصرؼ ،ويقوؿ :اللهم أنت السالـ ومنك السالـ ،تباركت يا ذا
اعبالؿ واإلكراـ ،يزيد فيها بعض العامة" :تباركت وتعاليت" ما وردت ىذه الكلمة ،ولو كانت واردة ُب

دعاء القنوت "تباركت ربنا وتعاليت" ،لكن االقتصار على ما ورد أوىل ،كاف النيب 

وبث على الدعاء

اهذين االظبْب فيقوؿ  :ألظوا بػ "يا ذا اعبالؿ واإلكراـ"  أي :أكثروا من الدعاء اهما.
يق ؿ " :المرأة كالر ل "
يعِبُ :ب صبيع ما تقدـ صالهتا كصالتو ،إال أهنا ذبمع نفسها ُب الركوع والسجود ،الرجل لو أف
يتجاَب ،هباُب يديو عن جنبيو ُب الركوع والسجود إذا ِ
قدر ،وأما اؼبرأة فإهنا ال تتجاَب ،كذلك جلوسها إذا
جلست فإهنا ذبلس مَببعة أو سادلة ،وؽبا أف تفَبش على الصحيح كافَباش الرجل ،والسدؿ :أف تسدؿ
رجلها ُب جانب يبينها وإال مل تكونا منصوبتْب ،وذبلس بأليتها على األرض.
ا يقط الصالة
ولو رد اؼبار ،وإف نابو شيء سبح وصفقت ،وإف مل تكن سَبة قطعها مرور كلب أسود اهيم.
يق ؿ " :وله ر المار "
يعِب :اؼبصلي يرد من مر بْب يديو؛ وذلك ألف اؼبار قد يفسد الصالة أو قد ينقصها  :لو يعلم اؼبار
بْب يدي اؼبصلي ماذا عليو لكاف أف يقف أربعْب خّب من أف يبر بْب يديو  فّبده ولو بالقوة ،حٌب قاؿ
  فإف مل يفعل فقاتلو؛ فإمبا ىو شيطاف .
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إذا ناب اإلماـ شيء ،إذا أخطأ ُب صالتو يسبح الرجل بقولو" :سبحاف اهلل" ،وصفقت اؼبرأة وال
تسبح ،تضرب ظهر الكف ببطن الكف حٌب يُنتبو ؼبا حصل.

إذا مل يكن اإلنساف لو سَبة -يعِب -قريبة منو فإف صالتو تبطل إذا مر بْب يديو الكلب األسود البهيم،

الذي ليس فيو ما ىبالط السواد ،وأما غّبه فإنو ال يبطل ،وىناؾ قوؿ ثاف أنو يبطل ؼبرور اؼبرأة واغبمار،
وذلك لوجود األحاديث ،ولكن لعل األقرب أف اؼبرور إمبا ينقص الصالة -مرور الرجل ومرور اؼبرأة ومرور
الكلب ينقص الصالة ،وال يبطلها  -نكتفي اهذا ،واهلل أعلم.
س :أحسن اهلل إليكم ،تعددت األسئلة يا ظباحة الشيخ عن كيف تكوف قراءة اؼبأموـ للفاربة ُب حاؿ
عدـ وقوؼ اإلماـ؟
ج :كبن نقوؿ :إهنا سنة ُب حق اؼبأموـ ،ومن العلماء من يوجبها ،فيقوؿ :إذا سكت اإلماـ بعد الفاربة
قرأ اها اؼبأموـ بسرعة ،وإف مل يسكت قرأ اها ُب سكتاتو بْب اآليات ،أو حرص على أف يقرأىا .ىذا القوؿ
بوجواها.
س :أحس ن اهلل إليكم .وسائل يقوؿ :كبن ُب بالدنا نلمن بأننا نرى أنو عمل بالسنة ،فيحدث لنا
بسبب ذلك مشاكل كثّبة من عواـ اؼبصلْب ،فما ىو توجيهكم؟
ج :عليكم أف تقنعوىم ،وتأتوا ؽبم باألدلة ،ىم يعَبفوف بصحيح البخاري وبالصحيحْب ،وباألئمة،
فأوقفوىم على ىذه الروايات حٌب يقنعوا اها إف شاء اهلل.
س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :ورد ُب الصحيح أنو  كاف يكرب عند القياـ من التشهد للركعة
الثالثة ،والسلاؿ :أين يكوف موضع التكبّب؛ ألف كثّبا من الطالب يكرب وىو جالس بعد التحية؟
ج :الصحيح أنو يكرب ُب النهوض ،اؼبللف ما تعرض عبلسة االسَباحة؛ وذلك ألهنم ال يروهنا الفقهاء،
والذين يروهنا يقولوف :إف ىذا ُب حق الكبّب أو العاجز ،فلذلك اإلماـ إذا قاـ من السجدة الثانية ُب الركعة
األوىل أو الثالثة فإنو يكرب ساعة ما يرفع ،وينتهي بتكبّبه عند سباـ الرفع ،وال هبلس .ىذا ىو اؼبعتاد.

191

شرح التسهيل للبعلي

س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل من اعبزائر يقوؿ :فضيلة الشيخ ،عندنا ربدث مشاجرات ومشادات
بْب الشباب من أجل السجود على اليدين أو جلسة االسَباحة ،فما ىو توجيهكم رعاكم اهلل؟
ج :عليكم أف تقنعوىم ،فإف تقدًن اليدين ما ثبت ثبوتا قطعيا ،واغبديث الذي فيو قد أجاب عنو ابن
القيم وغّبه ،ولو أنكر ذلك أو رد عليو بعض اؼبتأخرين كاأللباين واألرنلط ،فإف كالمو -رضبو اهلل -واضحا
ال يقبل اجملادلة ،واألحاديث الٍب ترد عليو صحيحو .فأقنعوىم وكذلك أيضا جلسة االسَباحة الذي ُب

البخاري فعلها من رجل يقاؿ لو :عمرو بن سلمة  -فعلها وىو مسن ،ومل يذكر أف النيب 

فعلها،

واألحاديث الٍب ُب فعلها ضعيفة ،وإف ذىب إليها الشافعي.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة من إصالحية النساء تقوؿُ :ب يوـ األربعاء قلتم يا فضيلة الشيخ:
إف أثناء الصالة بعد التكبّبة تضع اليد اليمُب على كوع اليسرى ،فنحن عندما نصلي نضع اليد اليمِب على
اليسرى فقط .أرجو أف توضحوا لنا ذلك؟
ج :الصحيح أنو إذا كرب يقبض يده اليسرى بيده اليمُب ،واألصح أنو يقبض الكوع  -الكوع ىو
اؼبفصل الذي بْب الكف والذراع ،يقبض الكوع ،وأف تضع الكف ،يعِب :وسط الراحة فال بأس.
أحسن اهلل إليكم ،نريد أف نوجو كلمة لإلخواف -جزاؾ اهلل خّبا -يريدوف االختبار بالنسبة ؼبًب العقيدة
ومًب النحو الٍب انتهت ليوـ اػبميس.
أوال :يكوف الرجاؿ ُب خلف التوسعة ،والنساء ُب مكتبة النساء ،وهبب على كل ـبترب كتابة اظبو خبط
واضح ،وكذلك على كل ـبترب أف وبفظ الرقم الذي على ورقٍب االختبار ،فهو رقم الشهادة ،وسيطلب منو
الرقم عند تسليمو الشهادة إف شاء اهلل ،وفق اهلل اعبميع ؼبا وبب ويرضى ،وصلى اهلل على ؿبمد.
باب أركاف الصالة
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب نبينا
ؿبمد وعلي آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
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باب
ٌ
أركاهنا اثنا عشر :القياـ والتحرًن والفاربة لغّب مأموـ ،بل تسن ُب سكتات إمامو وإسراره ،والركوع
واعتدالو عنهما ،وهمأنينتو ُب الكل ،والتشهد األخّب وجلستو والتسليمو األوىل والَبتيب ،وواجباهتا تسعة:
باقي التكبّب والتسميع والتحميد والتس بيح واالستغفار مرة ،والتشهد األوؿ وجلستو ،والصالة على ؿبمد
 والتسليمة الثانية ،فتبطل بفوات ركن أو شرط ال إف نسي قباسة أو فوت واجب عمدا ،وكره رفع بصره
إىل السماء ،واإلقعاء وافَباش ذراعيو ُب السجود ،وصالتو حاقنا أو حاقبا ،أو حبضرة هعاـ لتألق ،والعبث
والتخصر وفرقعة األصابع وتشبيكها ،ولو عد اآلي وقتل اغبشرات ولبس الثوب ما مل يطل.
السالـ عليكم ورحمه اهلل
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلي
آلو وصحبو أصبعْب.
قسم العلماء أعماؿ الصالة إىل أركاف وواجبات وسنن ،وجعلوا األركاف غالبا أهنا أفعاؿ ،والواجبات ُب
الغالب أقواؿ ،والسنن أقواؿ وأفعاؿ ،وأصل الركن -ركن الشيء جانبو األقوى ،كأركاف البيت الٍب يقوـ
عليها ،فيقاؿ :ىذا اعبدار ركن للمسجد ،وىذا ركن ،وىذا ركن يعِب :أجزاؤه الٍب يتكوف منها ،ركن الشيء
جانبو األقوى ،ومنهم من يقوؿ :ركن الشيء جزء ماىيتو ،أي :جزء من ماىيتو الٍب تتكوف منو ماىية
الشيء وذاتو ،فيقاؿ :الرأس ركن من اإلنساف ،واليد ركن والرجل ركن والبطن والظهر ؾبموعها يتكوف منها
اإلنساف ،فهذه األركاف ؾبموعها تتكوف منو الصالة.
ذكر أف أركاف الصالة اثنا عشر ،واشتهر عن كثّب من الكتب أهنا أربعة عشر ،وذلك حبسب االختالؼ
ُب بعض األركاف.
الركت ا وؿ :القياـ ,واشَبط أف يكوف مع القدرة ،ودليلو قولو تعاىل:

ويسقط عن العاجز؛ لقولو 



     

صل قائما ،فإف مل تستطع فقاعدا ،فإف مل تستطع فعلى جنب

 - 1سورة البقرة آية .238 :
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فإذا عجز عن القياـ صلى جالسا ويومئ بالركوع ،وإذا عجز عن السجود أومأ بو ،وجعل السجود أخفض
من الركوع ،وإف قدر على السجود على األرض وىو جالس سجد ،وإف عجز عن القعود صلى على جنبو،
وسقط عنو ىذا الركن ،فيصلي على اعبنب األيبن ،وإف عجز فعلى ظهره؛ لقولو تعاىل:

   

.)ٔ(  
وال شك أف القياـ عبادة ،وذلك ألف القائم يشعر من نفسو بأنو متواضع ومتذلل ،وخاضع بْب يدي
من يقوـ لو ،فالبد أف يكوف قائما حالة تذلػلو وحالة خشوعو وحالة خضوعو ،يستحضر أنو قائما بْب يدي
ربو ،إذا استحضر ذلك خضع وخشع وتواضع واستكاف ،وكذلك بقية أعماؿ الصالة.
الركت النا ي :تكبيرة ا حراـ ,وىي " :اهلل أكرب " ،البد أف يأٌب اها كما ىي ،وال هبوز أف يأٌب
بغّبىا ،ولو دبعناىا فلو قاؿ :اهلل أعظم ،اهلل أجل ،ما أجزأ إال " اهلل أكرب " ،فإهنا الٍب كاف يستعملها النيب
 ويتفطن للتلفظ اها ،وىو أف يقوؿ " :اهلل أكرب " ،فال يبد نبزة اهلل؛ ألهنا تكوف استفهاما " آهلل " ،بل
وبرص على أف يأٌب اها باللفظ الذي تكوف عليو ،وكذلك بعض الناس قد يقلب الضمو واوا ويسكن اؽباء،
اهلل وأكرب " فيأٌب بواو ،وتبطل ىذه الواو التكبّبة؛ ألنو جعلها حرؼ عطف ،عليو أف يضم اؽباء
فيقوؿ " ْ

وينطق باؽبمزة :اهلل أكرب.

النالنة :ال اتـة ,قراءة الفاربة ركن لغّب اؼبأموـ ،اإلماـ واؼبنفرد هبب عليهما اإلتياف بالقراءة للفاربة،
وأما غّبىا -يعِب -اؼبأموـ فإهنا سنة ،على اؼبذىب أهنا سنة ُب حق اؼبأمومْب ،وذلك ما جاء ُب حديث،
وإف كاف ضعيفا أو ُب سنده مقاؿ:



من كاف لو إماـ فقراءتو لو قراءة



يعِب :أف قراءة اؼبأمومْب

تكفي عنها قراءة اإلماـ ،ولكن ذىب بعض العلماء كالبخاري إىل أنو يقرأ وال تسقط عنو؛ وذلك لعموـ
حديث عبادة ،وىو قولو  :ال صالة ؼبن يقرأ بفاربة الكتاب  ونفي الصالة يدؿ على أنو ترؾ بعض
الواجبات.

 - 1سورة التغابن آية .16 :

193

شرح التسهيل للبعلي

يقوؿ اإلماـ ابن تيمية -رضبو اهلل :-إف اهلل ورسولو ال ينفياف مسمى اسم شرعي إال لَبؾ بعض
واجباتو ،وىا ىنا نفي االسم الشرعي ،وىو الصالة  :ال صالة  يدؿ على أنو ترؾ فيو بعض واجباتو،
وقد كتب ُب ذلك البخاري -رضبو اهلل -رسالتو اؼبشهورة الٍب ىي جزء " :القراءة خلف اإلماـ " ،ورجح أنو
يلزـ اؼبأموـ أف يقرأىا ،وكأنو وقع بينو وبْب بعض أىل زمانو خالؼ ُب اؼبسألة فكتب فيها ىذه الرسالة،
ولكل اجتهاده.
وقد ناقشو شيخ اإلسالـ ُب بعض أدلتو ُب رسالة تعترب كأجوبة ؼبا احتج بو ،وىي مطبوعة ُب اجمللد
الثاين والعشرين من ؾبموع الفتاوى ،ولكنها ناقصة من أوؽبا وآخرىا ووسطها ،واؼبوجود منها فيو الكفاية.
يقوؿ :تسن ُب سكتات إمامو وإسراره .تسن قراءة اؼبأموـ ُب سكتات إمامو ،كانوا ذكروا أف لإلماـ
سكتات ،فمنها سكتة بعد التحريبة لالستفتاح ،وإذا استفتح وقرأ بعض الفاربة اكتفى بو ،وسكتة بعد
الفاربة وقبل السورة ،يسكت ليَبدى إليو نفسو ،وليفكر فيما يقرأ بعد الفاربة من السور ،وسكتة قبيل
الركوع بعد االنتهاء من القراءة ،فإذا سكت اإلماـ استحب للمأموـ أف يقرأ ُب سكتاتو ،كذلك يقرأ فيما
يسر بو كصالة الظهر والعصر واألخّبتْب من العشاء ،واألخّبة من اؼبغرب ىذه ال هبهر فيها اإلماـ ،فعلى
اؼبأموـ أف يقرأ فيها .ىذه ثالثة أركاف.
وحده أف ينحِب حٌب تصل يداه إىل ركبتيو ،ىذا الركوع عبادة من العبادات،
الركت الراب  :الرك عّ ,

وقربة إىل اهلل تعاىل؛ ذلك ألنو ُب حالة ركوعو يشعر بتذهلل ،يشعر بتواضعو عند ربو ،وبس بأنو متعبد قد

حُب ظهره تواضعا وتذلال خشوعا وخضوعا ،فال بد أف يستحضر حالة ركوعو ىذه الذلة ،الٍب ىي عالمة
على تواضع العبد.
الركت ال ا

 :الس

 ,وسقط من ىذه النسخة ،والبد من تعليقو بعد الركوع؛ وذلك ألنو من أىم

أركاف الصالة .السجود ىو أف ينحِب ويصل إىل األرض ،ويضع جبهتو على األرض ،ويسجد على أعضائو
السبعة الٍب ىي الرجالف والركبتاف واليداف والوجو ،ىذه األركاف السبعة أعضاء السجود ،السجود من أشرؼ
أركاف الصالة؛ وؽبذا جاء ُب حديث:



أقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد
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متواضع غاية التواضع ،وجهو الذي ىو أشرؼ أعضائو قد وضعو على األرض ،األرض الٍب توهأ باألقداـ
وضع عليها وجهو ،فيشعر ُب حالة سجوده بتذلػلو وخضوعو وخشوعو ،وذلو بْب يدي ربو ،فيخضع لو
ويتواضع.
الركت السا س اؿ :واعتفاله عإهما ,الضمّب ُب عنهما يعود إىل الركوع والسجود ،ويعترب ىذاف
ركناف.
االعتد اؿ عن الركوع ىو الرفع ،إذا ركع وانتهى من ركوعو رفع وعاد قائما ،حٌب يعود كل عضو إىل ما
كاف عليو ،فإف ىذا حقيقة ىو سباـ االعتداؿ ،الذين ال يعتدلوف وال يطمئنوف قد أخلوا بركن ،نشاىد كثّبا
من الناس وباألخص الذين يدعوف أهنم حنفية ساعة ما يركع ينحِب ،إذا كاف راكعا ٍب رفع فساعة ما يرتفع
يسجد ،البد من االعتداؿ ،ىذا االعتداؿ من الركوع ىو الركن السادس.
واالعتفاؿ ت الس

الركت الساب  ,االعتداؿ من السجود ىو أف يرفع من السجدة األوىل وأف

هبلس ،هبلس مفَبشا حٌب يعتدؿ ويستوي ويطمئنُ ،ب حديث اؼبسيء صالتو يقوؿ 
يعِب من الركوع -حٌب تعتدؿ قائما
حٌب تطمئن جالسا





ويقوؿ ُب السجود:



ٍ ب ارفع -

ٍب اسجد حٌب تطمئن ساجداٍ ،ب ارفع

أي :حٌب تستوي وتعتدؿ جالسا جلوسا فيو اهمئناف ،تستوي جالسا ،فال بد

أيضا من الطمأنينة ،ومن اعبلسة ُب ىذا الركن ،وتشاىدوف أيضا بعض اغبنفية ساعة ما يرفع من السجدة
األوىل ينحط للسجدة الثانية فال يعتدؿ ُب ىذه اعبلسة ،فيَبؾ ىذا الركن.
وحد الطمأنينة الركود ،دبعُب أنو إذا ركع اهمأف حٌب يفيق ؼبا
الركت النا ت :الطم يإة ي الكلّ ,
يقوؿ :سبحاف ريب العظيم ،كلو مرة كما تقدـ ،وإذا رفع اعتدؿ ُب رفعو بقدر ما يقوؿ :ربنا ولك اغبمد،
وُب السجود يضع جبهتو على األرض ،اهمأف بقدر ما يقوؿ :سبحاف ريب األعلى ،وإذا جلس اهمأف
بقدر ما يقوؿ :رب اغفر يل ،وىكذا ُب صبيع أركاف الصالة.
الركت التا  :الت هف ا خير الم بعفه السالـ ,البد أف يطمئن فيو ،فيجلس حٌب يقرأ ىذا
التشهد.
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الركت العاشر :ال لسة ,يعِب :جلسة التشهد ،فال هبوز لو أف يتشهد وىو قائم ،أو يتشهد وىو
ساجد ،بل البد أف هبلس للتشهد إىل أف يتم تشهده.
الركت الـا

ع ر :التسليمة ا ولش ,على ىذا القوؿ أنو يكتفى بتسليمو واحدة ،والثانية تكوف

سنة ،أو تكوف واجبة.
الركت النا ي ع ر :الترتي  ,فلو قدـ السجود على الركوع ،أو قدـ السجدة الثانية على اعبلسة مل
يصل ومل تقبل منو صالتو؛ ألنو خالف ترتيب أركاف الصالة.
عدىا من الواجبات ،والرواية الثانية أهنا من
نقص ركنْب وإف كاف أحدنبا مكررا ،الصالة على النيب ّ 

عدىا بعضهم ركنا زائدا عن االعتداؿ ،يقوؿ :االعتداؿ من السجود
األركاف ،واعبلسة بْب السجدتْب ّ
واعبلسة بْب السجدتْب ،ولكن كأف ُب ىذا التكرار.
عف وا بات الصالة تسعة ,واؼبشهور أهنا سبعة أو شبانية ،فبقية التكبّبات ىذه كلها من الواجبات،
ولكنها تعترب واجبا واحدا ،فتكبّبة الركوع ،وتكبّبة السجود ،وتكبّبة اعبلوس بْب السجدتْب ،وتكبّبة
اعبلسة الثانية ،وتكبّبة القياـ من الركعة األوىل للثانية ،ىذه واجبات.
الرباعية الٍب ىي أربع ركعات تكبّباهتا اثناف وعشروف تكبّبة ،واؼبغرب تكبّباتو سبعة عشر تكبّبة،
والفجر إحدى عشر تكبّبة؛ وذلك ألف ُب كل ركعة طبس تكبّبات ،وىنا زيادة تكبّبة القياـ من التشهد
األوؿ ُب الرباعية ،والقياـ من السجدة الثانية للجلسة فيكوف معنا زيادة تكبّبتْب ُب الرباعية ،كل ركعة ؽبا
طبس تكبّبات وتكبّبتاف زائدتاف ،تكبّبة القياـ من التشهد ،وتكبّبة الرفع من السجدة الثانية.
التسمي وا

 ,ولكن ُب حق اإلماـ واؼبنفرد ،وىو أف يقوؿ :ظبع اهلل ؼبن ضبده ،من الواجبات واظب

عليها النيب  وكذلك األئمة بعده كانوا يرفعوف صوهتم بقوؿ :ظبع اهلل ؼبن ضبده ،ولكنو ليس على اؼبأموـ،

ىذا ىو األصل؛ ألنو قاؿ 
يقوؿ :فسمعوا ،مع أنو قاؿ:





إذا قاؿ اإلماـ :ظبع اهلل ؼبن ضبده ،فقولوا :ربنا ولك اغبمد  الذي

إذا كرب اإلماـ فكربوا ،وإذا رفع وقاؿ :ظبع اهلل ؼبن ضبده فارفعوا ،وقولوا:

ربنا ولك اغبمد ،وإذا كرب وسجد فكربوا واسجدوا  فدؿ على أف التسميع من خصائص اإلماـ.
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وإف كاف ىناؾ قوؿ للشافعية أف اؼبأمومْب يسمعوف ،ولكن ال فائدة ُب ذلك ،فالتسميع ليس دعاء،
وإمبا ىو خرب ،اإلماـ ىبرب اؼبأمومْب وينبههم ويقوؿ :إف ربكم السميع يسمع غبامديو فاضبدوه ،فيذكرىم
ليحمدوه بقوؽبم :ربنا ولك اغبمد.
النال  :التـميف ي حق ال مي اإلماـ واؼبأموـ واؼبنفرد ،يقولوف " :ربنا ولك اغبمد " ىذا ركن.
الراب  :التسبيح ,التسبيح ُب الركوع ركن ،قوؿ " :سبحاف ريب العظيم " ،والتسبيح ُب السجود ركن،
قوؿ " :سبحاف ريب األعلى " ،واالستغفار بْب السجدتْب قوؿ " :رب اغفر يل " ركن ،أي :بْب السجدتْب
يقوؿ " رب اغفر يل ".
ٍب يقوؿ :والتشهد األوؿ وجلستو ،التشهد الذي بعد الركعتْب ُب الثالثية والرباعية وجلستو تعترب أيضا
ركنا ،والصالة على النيب ؿبمد  اعتربىا واجبا ،وغّبه يعتربىا ركنا ،والتسليمة الثانية اعتربىا أيضا واجبة.
فعندنا الواجب األوؿ التكبّب والواجب الثاين التسميع ،والواجب الثالث التحميد ،والواجب الرابع
التسبيح بالركوع ،والتسبيح ُب السجود واجب ،واالستغفار مرة واجب " رب اغفر يل " ،والتشهد األوؿ

واجب ،وجلستو واجبة ،والصالة على النيب 

ُب التشهد األخّب واجب ،والتسليمة األوىل واجب ،أي:

الثانية.
فإذا عددنا التشهد األوؿ وجلستو واجبْب اثنْب تكوف الواجبات عشرة ،ولكن لعلو اعتربنبا واحدة،
التشهد وجلستو واحد من الواجبات.
والبقية إت يعِب :رفع اليدين ُب اؼبواضع ،ووضعهما على الصدر أو على السرة ،ىذا من السنن،
وكذلك األقواؿ ،يعِب :قراءة السورة بعد الفاربة تعترب من السنن ،وكذا التأمْب ،قوؿ " :آمْب " ،والزيادة
على التسبيحات ،يعِب :الزيادة على " سبحاف ريب العظيم " مرة ،والزيادة على اؼبرة ُب " :سبحاف ريب
األعلى " ،والزيادة على قوؿ " :رب اغفر يل " مرة والزيادة على " :ربنا وهلل اغبمد " مرة ،ىذه تعترب من
السنن.

197

شرح التسهيل للبعلي

تبطل الصالة بَبؾ ركن أو شرط ،إذا مل يركع فقد ترؾ ركنا أو ركنْب ،أو كذلك إذا مل يطمئن ،إذا ركع
ولكنو مل يطمئ ن بطلت ،وكذلك إذا ترؾ سجود ،أو ترؾ اعبلسة بْب السجدتْب ،أو ترؾ التشهد األوؿ ،أو
تشهد ومل هبلس ،أو ترؾ التسليمة األويل وكاف ذلك عمدا فإهنا تبطل الصالة  -تبطل الصالة بَبكو؛ ألنو
يعترب متالعبا ،وتبطل أيضا بَبؾ شرط ،فلو صلى عاريا وىو يقدر بطلت ،أو صلى متعمدا لغّب القبلة
بطلت ،أو صلى قبل الوقت بطلت وىكذا ،أما إذا نسي قباسة على بدنو أو ثوبو وصلى ،فإنو ال يعيد،
ولكن إذا صلى وىو ؿبدث ناسيا ،فإنو يعيد.
الواجبات :إذا ترؾ واجبا إف كاف عمدا بطلت ،بأف مل يقل عمدا " :سبحاف ريب العظيم " ،ومل يقل
عمدا " :سبحاف ريب األعلى " ،مل يأت اهذا الدعاء عمدا ،أو مل يقل :ربنا ولك اغبمد عمدا ،أو مل يقل:
رب اغفر يل بْب السجدتْب عمدا ،بطلت الصالة؛ ألنو ترؾ شيئا من سباـ الصالة ،فال بد أف يأٌب بو.
كر بعف ل المكرو ات ,منها :رفع بصره إىل السماء  -يعِب :نظره إىل أعلى ،جاء ُب اغبديث:
 لينتهن أقواما عن رفع أبصارىهم أو لتخطفن  وُب رواية  :أو ال ترجع إليهم  ؛ وذلك ألف
رفع البصر يشوش على اؼبصلي ،اؼبصلي مأمور بأف ينظر إىل موضع سجوده ،فإذا رفع بصره أو كذلك لوى
عنقو ،يعِب :التفت التفاتا كامال عن يبينو أو عن يساره نقص إقبالو على صالتو.

ويكره اإلقعاء ،اإلقعاء ورد فيو اغبديث أنو 



هني عن إقعاء كإقعاء الكلب



ىكذا جاء،

وفسره بعضهم بأف هبلس على أليتيو وينصب ساقيو ،ىذا يفسر بو اإلقعاء ،وفسره بعضهم بأف ينصب
قدميو وهبلس على عقبيو ،فهذا أيضا من اإلقعاء ،فلعلو يعم ىذا وىذا ،األوؿ :أف ينصب ساقيو وهبلس
على األرض على أليتيو ،هبعل أليتيو على األرض ،وهبعل ساقيو منصوبتْب ،سواء وضع يديو على األرض،
أو وضع يديو على ركبتيو ،ىذا سواء كاف ُب التشهد أو بْب السجدتْب يعترب ىذا مل يطمئن ،ومل يسَبح بْب
السجدتْب ،أو ُب التشهد ،كذلك إذا نصب قدميوٍ ،ب وضع أليتيو على عقبيو على ملخر العقبْب ،ىذه
تسمى عقبة الشيطاف ،الذي جاء ُب حديث عائشة  :وكاف ينهى عن عقبة الشيطاف  لكن جاء ُب
حديث عند مسلم ،عن ابن عباس  أنو سئل عن اإلقعاء بْب السجدتْب؟ فقاؿ :إنو سنة ،فقاؿ :إنا لنراه

198

شرح التسهيل للبعلي

جفاء للرجل ،فقاؿ :بل ىو سنة نبيكم 



فأشكل ىذا اغبديث ،الظاىر أنو خطأ ،وأنو ليس ىذا

ؿبلو؛ وذلك ألف الذي هبلس على أليتيو ال يكوف معتدال.
وقد جاء عن النيب  قولو للمسيء صالتوٍ  :ب ارفع حٌب تستوي جالسا  فالذي هبلس على
أليتيو ال يكوف جالسا ،وألنو قد هني عن عقبة الشيطاف ،وفسرت عقبة الشيطاف اهذا اإلقعاء ،وألنو قد هنى
عن إقعاء كإقعاء الكلب ،فعلى ىذا يكوف حديث ابن عباس ُب غّب الصالة ،أو يكوف إقعاء ليس ىذا،
يعِب :وبمل على أنو االفَباش ،أو ما أشبهو.
يقوؿ :ومن اؼبكروىات افَباش ذراعيو ُب السجود ،وذلك أيضا فبا هني عنو  :هنى أف يبسط ذراعيو
بساط الكلب



يعِب :يبدنبا إذا سجد هبعل ذراعيو على األرض ،يبسطهما كذراعي الكلب ،فجاء

النهي عن فعل الكلب عن اثنْب :إقعاء كإقعاء الكلب ،وافَباش ذراعيو كافَباش الكلب ،وجاء النهي عن
أفعاؿ البهائم ُب ستة نظمها ابن حجر ُب الفتح ،ونقل ذلك الصنعاين ،نقلو ُب السبل ،يقوؿ ابن حجر:
إ ا ـ ػت مإ ػا للصػالة إػ ػا



هيإ ػا عت ا تي ػاف يه ػا بستػ ػة
ػ ال ري ػة

ب ػروؾ بع ػير والت ػات كنعلػ

و قػ ػر غػراب ي

وإ ع ػاء ك ػل أو كبسط راع ػه

وأ ػاب خي ػل عإ ػف عػل التـيػة



ىكذا جاء بأحاديث الربوؾ مفسر بأنو االكبطاط بقوة على األرض ،فإف البعّب إذا برؾ ينحط
بقوة ،فالذي يربؾ على ركبتيو كأنو ينحط ،اؼبصلي عليو أف ينحط بركود وال يسقط على األرض سقوها،
وكذلك يدخل فيو إذا قدـ يديو ،فإف البعّب إذا برؾ يقدـ يديو ،فيكوف ذلك ىو الربوؾ.
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وااللتفات ُب الصالة كالتفات الثعلب يبنة أو يسرة ينقص الصالة ،أو يبطلها عند بعض العلماء ،ونقر
الغراب ىو زبفيف الصالة ،دبعِب :أنو ساعة ما يركع يرفع ،ساعة ما يسجد يرفع ،كأنو الغراب ،الغراب إذا
كاف ينقر من اعبيفة فإنو ينقر بسرعة.
يقوؿ:
وإ عػ ػاء كػ ػل أو كبسػط راع

وأ ػاب خيػل عإػف عػل التـي ػة




كانوا إذا سلموا عن اليمْب رفعوا أيديهم ،أي :صبيعا اليدين ،يقولوف :السالـ عليكم ورضبو اهلل وىكذا
السالـ عليكم ،فنهى عن رفع األيدي ،وشبهو بأذناب اػبيل ،أذناب خيل مشس يعِب :تتحرؾ.
يكره صالتو حاقنا ،اغباقن احملتبس البوؿ ،وحاقن أو حاقنا احملتبس الغائط؛ وذلك ألنو ال يقبل على
صالتو وال يطمئن فيها ،بل يكوف قلقا مضطربا غّب مطمئن ،يتمُب انفصالو عن الصالة وانتهائو منها ،ؼبا
هبده من ىذا الثقل ،فقبل أف يصلي يتفقد نفسو ،فإذا كاف ىبشى أف وبقن البوؿ أو الغائط فإنو يتخلى قبل
ذلك.
وكذلك ال يصلي وىو حبضرة هعاـ يشتهيو ،تتوؽ نفسو إليو ،وذلك ُب وقت قلة الطعاـ وشدة اعبوع،
فإنو إذا ىيأ الطعاـ وذىب يصلي ،ونفسو متعلقة بو ،مل يقبل على صالتو ،ىبشى أنو يأكل قبل أف يأٌب
ويرجع ،وال وبد شيئا فيبقى جائعا ،ىذا إذا كاف شديد اعبوع كالصائم الذي يكوف الطعاـ عنده قليال،
وكسائر الصلوات إذا صادفت وقتا يكوف اإلنساف فيو جائعا شديد اعبوع ،فأما إذا كاف الطعاـ فيو وفرة ،أو
كاف اإلنساف ليس شديد اعبوع ،فإنو ال يلخر صالة اعبماعة لذلك ،جاء اغبديث قاؿ   ال صالة
حبضرة هعاـ وال وىو يدافعو األخبثاف



واألخبثاف :البوؿ والغائط ،يدافعانو يعِب :شديد االحتقاف،

وحضرة الطعاـ إذا كاف مشتاقا إليو.
يكره العبث الذي ىو كثرة اغبركة كحركة اليدين ،ربريك اليدين وتنظيف األنامل وحكها ،وكذلك
إصالح العمامة مثال ،أو إصالح الشعر ،أو ربريك القلنسوة ،أو ما أشبو ذلك ،أو ربريك الشعر وجعلو
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خلف األذف ،أو ربريك اللحية وزبليلها ،أو ربريك الرجلْب وكثرة حركتهما ،فإف ىذا يناُب اإلقباؿ على
الصالة ،كما رأي حذيفة رجال كثّب اغبركة فقاؿ :لو خشع قلب ىذا ػبشعت جوارحو ،فكثرة اغبركة إذا
كانت متواصلة تبطل الصالة إذا مل تكن من جنس الصالة.
يكره التخصر أف هبعل يده على خاصرتو ،اػباصرة ىي رأس الورؾ؛ ألف ىذا دليل الكسل ،يكره أيضا
فرقعة األصابع وتشبيكها ،وتشبيكها يعِب :إدخاؿ بعضها ُب بعض ،وفرقعتها يعِب :أف يزويها حٌب يظهر ؽبا
صوت ،إما أف يزويها وإما أف يعكفها ،فإف ىذا من العبث.
ولو عد اآلي ،يعِب :لو إذا كاف يقرأ أو يستمع أف يعد اآلي بأصابعو ،لعل السبب ُب ذلك ،أو الذي
وبملو على ذلك اإلقباؿ كأنو وبب أال يسهو ،فإذا قرأ اإلماـ آية عدىا حٌب يتابع اإلماـ ُب قراءاتو ،وال
يغفل عن قراءتو.
ولو قتل اغبشرات ،اغبشرات اؼبلذية أف يقتل عقربا أو حية ،ولو أف يقتل فأرة مثال أو خنفساء ،أو كبو
ذلك من اغبشرات الٍب قد تلذيو فيقتلها بعصا أو بنعل ،أو ما أشبو ذلك.
ولو لبس الثوب ما مل يطل ،لو أنو أعطي ثوبا لو صلى وليس عليو إال إزار ،فأعطي رداء وىو ُب
الصالة فلو أف يرفعو على ظهره ،أو صلى وىو حاسر وأعطي عمامة فلو أف يضعها على رأسو ،أو كاف
حافيا واألرض شديدة اغبر أعطي نعال فلو أف يلبسو.
الباب بعده :باب سجود السهو.
السه

باب

ال يشرع لعمد ،بل لسهو من زيادة ونقص وشك ،فيجب ؼبا يبطل عمده ولو شك ُب عدد بُب على
اليقْب إال اإلماـ فعلى غلبة ظنو ،ولو ترؾ ركنا أتى بو ما مل يشرع ُب قراءة الثانية ،فتبطل الركعة فقط ،وؿبلو
قبل السالـ إال من سلم عن نقص أو إماـ عمل بغالب ظنو فبعده.
السهو :ىو النسياف ،واإلنساف ؿبل النسياف ،وقد سها النيب  قيل :إف اغبكمة ُب سهوه أف يُ َشرع،

وأف يبْب للناس كيف يكوف أمرىم إذا وقع منهم السهو.
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اإلنساف وبرص على أف يقبل على صالتو حٌب ال يسهو فيها ،فيحرص على أف يفكر ُب قراءة القرآف
إذا كاف يقرأه أو يستمعو ،وكذلك أف يتذكر ُب كلمات األدعية والثناء ،إذا يقوؿ " :سبحاف ريب العظيم "
يتفكر فيها ،وكذلك إذا قاؿ " :ربنا ولك اغبمد " يتذكر ُب ذلك ،وإذا قاؿ " :ملء السماوات و ملء
األرض " يتذكر ُب ذلك ،يعرضو على قلبو ،وإذا قاؿ " :سبحاف ريب األعلى " فكر ُب ذلك ،وإذا قاؿ:
"رب اغفر يل" فكر ُب ذلك ،حٌب يكوف ذلك حافظا لو عن الوسوسة الٍب تعَبض لو ،وىذه الوسوسة ال

شك أهنا من الشيطاف ،قد أخرب النيب 

أف الشيطاف إذا ظبع النداء أدبر ،وإذا قضي األذاف أقبل ،وإذا

ظبع اإلقامة أدبر ،وإذا ظبع انتهاء اإلقامة أقبل ،فيوسوس لإلنساف ويقوؿ :اذكر كذا ،اذكر كذا ؼبا مل يكن
يذكر حٌب يظل الرجل فال يدري كم صلى ،ففي ىذه اغبالة أف على اإلنساف أف وبرص على اإلقباؿ على
صالتو ،وأال هبعل للشيطاف عليو سبيال.
ال يشرع السجود للعمد؛ وذلك ألف العمد يبطل الصالة إذا ترؾ واجبا أو ترؾ ركنا فإف الصالة تبطل،
إذا كاف ذلك عمدا ،وإذا ترؾ ركنا ،ولكن مل يأت بو بطلت الركعة.
يشرع لسجود السهو ،يشرع للسهو ،السهو يعِب :النسيافُ ،ب ثالثة ،الزيادة والنقص والشك ،إذا كاف
ذلك نسيانا ،فلو ركع ٍب رفع وسها ٍب ركع مرة ثانية ،وتذكر أنو قد ركعٍ ،ب أكبط من األرض ،يقاؿ :عليك
السجود؛ ألنك زدت اهذا الركن الذي ىو الركوع مرة ثانية ،وكذلك لو سجد ُب السجدة الواحدة ثالث
سجدات ،اعترب قد زاد ُب الصالة فيسجد للسهو ،وكذلك لو صلى الظهر طبسا ناسيا يعترب أف عليو
سجدة ،يسجد للسهوُ ،ب اغبديث أنو  قاؿ  :إذا شك أحدكم ،فلم يدر أثالثا أـ أربعا ،فليجعلها
ثالثا ،وليأت بركعة وليسجد سجدتْب ،فإف كاف صلى طبسا شفعتها صالتو -يعِب :كانت السجدتاف
شفعا لصالتو ،اؼبطلوب من الصالة أف تكوف شفعا -فإف كاف صلى سباما كانت ترغيما للشيطاف  أي:
إذالال لو وأىانو لو.
فيشرع للزيادة ويشرع للنقص أيضا ،كما إذا نقص التشهد األوؿ مل هبلس لو عليو سجود السهو،
وكذلك لو نقص بَبؾ :سبحاف ريب العظيم ،أو بَبؾ :سبحاف ريب األعلى ،أو مل يسلم إال واحدة ،أو ما
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صلى على النيب 

فإف عليو السهو السجود؛ ألنو نقص ،وكذلك الشك ،إذا شك ُب صالتو ،شك ىل

أنا سجدت سجدة أو سجدتاف؟ ولكن غلب على ظنو أنو سجدتاف ،عليو أف يسجد ،وال يكرر السجود
وىكذا.
وهبب ؼبا يبطل عمده الصالة ،إذا كاف ذلك الفعل تبطل الصالة بتعمده وجب السجود لو إذا فعلو
سهوا ،مثالو :إذا تعمد أف يكرر الركوع ،يفعل كما ُب صالة الكسوؼ بطلت صالتو إذا كاف متعمدا ،وإذا
كاف ساىيا أو ناسيا أو جاىال فعليو سجود السهو ،وكذلك إذا تعمد تكرار السجود ،سجد ُب الركعة
الواحدة ثالث سجدات ،اعترب عمدا متالعبا فتبطل صالتو ،وىكذا أيضا لو كرر اعبلوس أو ترؾ اعبلوس
بْب السجدتْب ،يعِب :عرفنا أنو ركن فال بد أف يأٌب دبا ترؾ ،إذا كاف ركنا فال بد أف يأٌب بو.
يقوؿ :إذا شك ُب عدد ىل ىي ثالثة أـ أربعة؟ الثالثة يقْب والرابعة مشكوؾ اها ،بُب على اليقْب الذي
ىي الثالث ،وأتى بالرابعة حٌب يتحقق كأنو صلى سباما.
إال اإلماـ فعلى غالب ظنو ،إذا صلى اإلماـ وشك :ىل ىي ثالث أو أربع ،غلب على ظنو أهنا أربع
فلينب عليو وليسلم؛ وذلك ألنو يَبجح ظنو الغالب بَبؾ اؼبأمومْب لو ،وعدـ تسبيحهم لو ،يدؿ على أنو
على صواب.
لو ترؾ ركنا أتى بو ما مل يشرع ُب قراءة الثانية ،فتبطل الركعة فقط ،صورة ذلك :لو قرأ ،وؼبا قرأ اكبط
ساجدا وترؾ الركوعٍ ،ب رفع وجلس بْب السجدتْبٍ ،ب تذكر أنو ما ركع ،ففي ىذه اغباؿ يقوـ وىو جالس،
ويركع ٍب يرفع ٍب يسجد سجدتْب ،ولو كاف قد سجدنبا ،لكن لو شرع ُب قراءة الركعة الثانية بطلت تلك
الركعة ،وأتى بركعة ،يعِب :قرأ ٍب سجد ٍب رفع وجلسٍ ،ب سجد السجدة الثانيةٍ ،ب قاـ ٍب شرع ُب القراءة،
ٍب تذكر أنو ما ركع الركعة األوىل ،الركعة األوىل يلغيها ،وهبعل ىذه ىي الركعة األوىل ،يأٌب بركعة تامة بدؿ
تلك الركعة الٍب ترؾ منها ركنْب؛ ألنو ما ركع وال رفع.
وكذلك السجود فلو سجد سجدة واحدةٍ ،ب قاـ ومل هبلس ،وتذكر بعد ما قاـ وقبل أف يقرأ ،عليو أف
هبلس ،ويقوؿ :رب اغفر يلٍ ،ب بعد ذلك يأٌب بالسجدة الثانية ،أما إذا سجد سجدة واحدة وقاـ وابتدأ ُب

213

شرح التسهيل للبعلي

الركعة الثانية ،وقرأ ابتدأ ُب القراءة فإنو يلغي األوىل ،على أحد القولْب ،ولعل القوؿ األخر أنو ال يلغيها يعود
للركعة األوىل ويتمم ما بقي منها؛ ألنو بقي منها ركناف ،بقي منها اعبلسة بْب السجدتْب ،والسجدة الثانية،
فال بد أف يرجع ولو ُب نصف القراءة ،ولو تذكر وىو راكع هبلس يقوؿ :رب اغفر يل بْب السجدتْب،
فيسجد السجدة الثانية ،ويقوـ للركعة الٍب بعدىا.
ؿبل السجود قبل السالـ؛ وذلك ألنو جزء من الصالة مرتبط اها ،ىذا ىو الصحيح أف ؿبلو على
اإلهالؽ قبل السالـ ،وألف السالـ يعترب ربليال ،قاؿ   ربريبها التكبّب وربليلها التسليم  لكن إذا
سلم عن نقص أو بُب اإلماـ على غالب ظنو ،فإف يسجد بعد السالـ ،وصورة اؼبسألة األوىل :قصة أو

حديث ذو اليدين  :أنو 

صلى ركعتْب ظهرا أو عصراٍ ،ب سلمٍ ،ب قاـ إىل خشبة معروضة ُب

اؼبسجد ،وجلس عليها وشبك بْب أصابعو ،وخرج سرعاف الناس ،وقالوا :قصرت الصالة ،قصرت الصالة،
وُب القوـ أبو بكر وعمر فهابا أف يكلماه ،وُب القوـ رجل ُب يديو هوؿ يقاؿ لو :ذو اليدين ،فقاؿ :يا
رسوؿ اهلل ،أقصرت الصالة أـ نسيت؟ فقاؿ :مل أنس ومل تقصر ،فقاؿ :بلى ،قد نسيت ،فقاؿ :أكما يقوؿ
ذو اليدين ؟ قالوا :نعم ،فقاـ وصلى ما بقي ٍب سلمٍ ،ب سجد سجدتْب كسجود الصالة أو أهوؿٍ ،ب سلم


فيعترب ىا ىنا سلم ثالث مرات؛ سلم بعد ما صلى ركعتْب ناسياٍ ،ب أتى بالركعتْب اللتاف تركهما

وتشهد ٍب سلمٍ ،ب أتى بسجدٌب السهو ٍب سلم ،فجعل سجود السهو بعد ما سلم ،ىذا إذا سلم عن
نقص ،وكذلك لو ترؾ ركعة من الظهر أو من الرباعية أو من الثالثية كاؼبغرب ،ترؾ ركعة فإنو إذا سلم ٍب نبو
أتى دبا ترؾ ،فإنو يسلم ٍب يسجد ٍب يسلم ،وكذلك اإلماـ إذا بُب على غالب ظنو ،لو أنو ُب صالتو
أعَبضو أمر أعَبضو شك ،ىل أنا صليت ثالثا أو أربعا؟ ولكن أغلب ظنو أهنا ثالث ،فأتى برابعة ،أو
أغلب ظنو أهنا أربع ،فيسلم على غالب ظنو ويسجد؛ ألنو على غالب ظنو ،وموافقة اؼبأمومْب لو يدؿ على
أنو قد أصاب الصواب ،ولكن يسجد بعد السالـ من باب االحتياط.
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باب صالة التط ع
آكدىا االستسقاء والكسوؼٍ ،ب الوتر بْب صالة العشاء والفجر ،وأقلو ركعة وأكثره إحدى عشر مثُب
مثُب ،وأدىن الكماؿ ثالث بفصل ،ويقنت بعد الركوع باؼبأثور وُب الفجر للنازلةٍ ،ب السنن الراتبة عشر :قبل
الظهر وبعدىا وبعد اؼبغرب والعشاء وقبل الصبح ونبا أفضلٍ ،ب الَباويح عشروف ُب رمضافٍ ،ب صالة الليل
وسطوٍ ،ب الشطر األخّبٍ ،ب النهار ُب بيتو ٍب مسجده قائما ٍب قاعدا ،وأدىن الضحى ثنتاف وأكثرنبا شباف إذا
علت الشمس إىل الزواؿ ،وسن أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصالة بال تشهد.
الباب بعده :باب صالة التطوع ،أي :التنفل بالصلوات ،وذلك ألف الصالة عبادة ؿببوبة عند اهلل
تعاىل ،فلما كانت ق ربة من القربات أكد أو فرض الفريضة الٍب ىي سبعة عشر ركعة ورغب فيما بعد ذلك

من التنفالت ،ورغب ُب صلوات التطوع؛ جاء ُب حديث ربيعة  :قاؿ للنيب 

ؼبا قاؿ :أسألك

مرافقتك ُب اعبنة .فقاؿ :أو غّب ذلك؟ قاؿ :ىو ذاؾ .قاؿ :فأعِب على نفسك بكثرة السجود

بكثرة التطوع بالصالة ،وكاف 
وثبت قولو:



يقوؿ:



جعلت قرة عيِب ُب الصالة



أي:

الظمآف يروى واعبائع يشبع ،وأنا ال أشبع من الصالة





وكاف إذا حزبو أمر فزع إىل الصالة



؛ ألنو إذا

دخل ُب الصالة نسي نبوـ الدنيا وغمومها ،وأقبل على ربو وانبسط قلبو وبدنو اهذه الصالة ،وكاف أيضا
وبث صحابتو على أف يتعاعبوا بالصالة ،أف هبعلوا الصالة عالجا،



مر على أيب ىريرة مرة وىو يتأمل،

فقاؿ :أتشتكي بطنك؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :عليك بالصالة  واستدؿ على ذلك بقولو تعاىل:
   

(ٔ)

 

أي :اجعلوا الصالة إعانة لكم على أعدائكم وعلى أمور دينكم ،وعلى نبومكم

وغمومكم ،فلذلك يتأكد على اؼبسلم أف يكثر من التطوع ،أف يتطوع بالصالة.
آكف صل ات التط ع عإف المؤل  :اال تسقاء ,وذىب ابن قدامة إىل أف الكسوؼ آكد ،وكأف
اؼبللف سوى بينهما ،آكدىا :االستسقاء والكسوؼ ،دبعُب أهنما ألسباب ،فاالستسقاء سببها القحط؛

 - 1سورة البقرة آية .45 :
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يستسقوف يعِب :يطلبوف راهم أف يسقيهم ،أف يغيثهم ،والكسوؼ سببو اآلية الٍب ُب الكوف ،إذا رأوا ىذه
اآلية بادروا بالصالة ،فهما آكد التطوعات ،ال يصالف إىل الفرض ،ولكن يكوناف من التطوع والتنقل.
بعف اال تسقاء والكس ؼ كروا أف آكف ا التراويح ,ولكت أ قط ل المؤل واختار أف الم

بعف الكس ؼ ال تر ,أ  :صالة ال تر ؛ وذلك لقولو   أوتروا يا أىل القرآف ،من مل يوتر فليس منا


يعِب :يا أمة القرآف وىذا فيو وعيد ،يعِب :حافظوا على صالة الوتر ،فمن مل يوتر فليس منا ،أي :ليس

مثلنا ،وكاف 

وبافظ على صالة ا لوتر سفرا وحضرا ،ما تركو حٌب ُب األسفار الٍب يالقي فيها مشقة

وبافظ على أدائها ،على أداء الوتر ،وجاء عن اإلماـ أضبد أنو قاؿ :الذي يَبؾ الوتر رجل سوء ،ينبغي أال
تقبل شهادتوٍ ،ب ؿبلو بعد صالة العشاء وقبل الفجر ،بْب ىاتْب الصالتْب؛ وذلك ألف الناس يعتادوف قديبا
أف يناموا ،الذين كانوا يعملوف ُب النهار ،فإذا صلوا العشاء يناموف ،وقد ال يستيقظ أكثرىم إال لصالة
الفجر فتفوت عليو الوتر ،فأمر بأف يواظب عليها ،واألفضل ؼبن يلخر أنو ال يستيقظ ،صالهتا قبل النوـ،

أوصى بذلك النيب 

أليب ىريرة ،وأليب الدرداء أو أيب ذر ،أوصاه بثالث  :صياـ ثالث أياـ من كل

شهر ،وركعٍب الضحى ،وأف يوتر قبل أف يناـ  ىكذا وقيل :إف أبا ىريرة كاف ُب أوؿ الليل هبلس يذاكر
اغبديث ،يتذكر األحاديث ،فيخشى أنو يناـ عن الوتر آخر الليل ،فأمره أف يوتر قبل أف يناـ.
وال شك أف آخر الليل أفضل؛ ألنو وقت النزوؿ اإلؽبي ،فإذا وثق بأنو سوؼ يستيقظ آخر الليل أخر
الوتر ،وإف خاؼ أال يستيقظ عجل الوتر.
أقل الوتر ركعة ،يعِب :الركعة الواحدة ؾبزئو؛ ذلك ألهنا تسمي وترا؛ ألف الوتر ىو العدد الفرد ،الواحدة
وتر والثالث وتر واػبمس وتر والسبع وتر ،يعِب :كل عدد فرد فإنو يسمي وترا ،فأقلو ركعة وأكثره إحدى
عشرة ،واإلحدى عشرة أيضا وتر ،والثالثة عشر واػبمسة عشر والسبعة عشر ،كل عدد فيو فرد فإنو يسمى
ِوترا أو يسمي َوترا ،قرأ بعد القراء:



 - )ٔ(         قراءة  -يعِب:

ِ
الوتر.
قراءة فصيحة وألجل ذلك يستعمل الوتر بكسر الواو ،وهبوز أف تقوؿ َ
 - 1سورة الفجر آية .3-1 :
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الشفع ىو العدد الزوج االثناف واألربع والستة والثمانية ،إذا صالىا إحدى عشرة يسلم من كل ركعتْب

مثُب مثُب؛ لقوؿ النيب 



صالة الليل مثُب مثُب ،فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما قد

صليت .
ىكذا يسلم من كل ركعتْب ،جاءت األحاديث الكثّبة بذلك ،وكذلك تقوؿ عائشة -رضي اهلل عنها-
  :كاف يقوؿ ُب كل ركعتْب التحية  يعِب :يقرأ التحيات بعد كل ركعتْب.
أدىن الكماؿ ثالثا بسالمْب ىذا معِب قولو بفصل ،إذا صلى ثالثا يصليها بسالمْب ،ركعتْب بسالـ ٍب
ركعة واحدة بسالـ ،ىذا أدىن الكماؿ أعاله كما عرفنا إحدى عشرة.
يقنط بعد الركوع باؼبأثور بعد الركوع ُب الركعة األخّبة من الوتر ،سواء صاله وحده أو صاله ُب صباعة
يب ،صورتاف
يقنط بعد الركوع ،فيقوؿ ما ورد من األدعية اؼبأثورة ،كاف عمر بن اػبطاب  يقنط بسورٌب أَُّ

يب ،ولكنهما يظهر أهنما من األدعية ،وأف بالال مل يبلغو أهنما نسخا.
مكتوبتاف ُب مصحف أَُّ

الصورة األوىل ىي قولو " :اللهم إنا نستعينك ونستهديك ،ونلمن بك ونتوكل عليك ،ونستغفرؾ ونتوب

إليك ،ونلمن بك ونتوكل عليك ونثِب عليك اػبّب كلو ونشكرؾ وال نكفرؾ ،ولبلع ونَبؾ من يفجرؾ "
تسمى سورة اػبلع؛ ألف فيها ولبلع.
والصورة الثانية " :اللهم إياؾ نعبد ولك نصلي ونسجد ،وإليك نسعى وكبفد نرجو رضبتك ونغشي
عذابك ،إف عذابك اعبد بالكفار ملحق " وتسمى سورة اغبفد " ،وإليك نسعى وكبفد " ويقرأ أيضا بقولو:
" اللهم أىدنا فيما ىديت إىل آخره " ،وبقولو " :اللهم أين أعوذ برضاؾ من سخطك " إىل آخره ،وبقولو:
" اللهم أقسم لنا من خشيتك " إىل آخره وما تيسر.
ويقنط ُب الفجر للنازلة ،إذا نزؿ باؼبسلمْب نازلة كعدو نزؿ اهم ىبشوف َكلَبَو ،فإنو يقنط ُب الفجر،
يدعو للمسلمْب ويدعو على الكفار ،ىذه أف القنوط يكوف عند النوازؿ ،ثبت أنو  ؼبا قتلت ىذيل
سبعْب من القراء خداعا ،جاءوا وقالوا :إف فينا إسالـ فأرسل معنا من يفقهنا ،أرسل معهم سبعْب من القراء
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ظنا صدقهم ،فلما جاءوا قتلوىم فقنت 

شهرا ،يدعو على رعل وذكواف وعصية وبِب غبياف قبائل من

ىذيل ،قنت شهرا ٍب تركو.
بعف ل بعف ال تر ي اآلكفية الروات  ,وتسمى السنن الرواتب ،وىي عشرة وقيل :اثُب عشر ،أربعا

قبل الظهر ،وأربعا بعدىا ،أو ركعتْب جاء أنو  كاف يصلي أربعا قبل الظهر بسالمْب ،وندب إىل أربع
قبلها ،فإذا صلى ركعتْب قبلها وركعتْب بعدىا كفاه ذلك ،وإف أراد الفضل والزيادة صلى أربعا قبلها
بسالمْب ،ولو أف يصلي أكثر من األربع.
روي عن بعض السلف أنو كاف يصلي ستا قبل الظهر ،وستا بعدىا ،وأربعا قبل العصر وستا بعد
اؼبغرب وستا بعد العشاء ،وركعتْب قبل صالة الفجر ،يعِب :يكوف قد زاد كبو عشرين ركعة ،زاد أربعا قبل
الظهر وأربعا بعدىا وأربعا قبل العصر ،ىذه اثُب عشر وأربعا بعد اؼبغرب وأربعا بعد العشاء ىذه عشروف.
من استكثر فإنو هبد ذلك عند اهلل تعاىل ،بعد اؼبغرب ركعتْب وبعد العشاء ركعتْب وقبل الصبح ركعتْب
ىذه ىي الرواتب ،آكدىا ركعٍب الصبح -سنة الصبح ،كاف  وبث عليهما حٌب قاؿ  :صلونبا ولو

هردتكم اػبيل  يعِب :من آكديتهما ،وكاف أيضا ال يَبكهما حضرا وسفرا ،وجاء أنو 

قاؿ:



ركعٍب الفجر خّب من الدنيا وما عليها  يعِب :دليل على فضل سنة الفجر.
بعف ل

ف يك ف بل التراويح ,الَباويح جعلها كثّبوف قبل الوتر ،يعِبُ :ب اآلكدية ،ولكن اؼبللف

أخرىا بعد الوتر وبعد الرواتب ،ولعل سبب تأخّبىا أهنا خاصة برمضاف .عددىا عشروف ركعة ،ىذا ىو
العدد اؼبتبع؛ وذلك ألف عمر  ؼبا صبع الصحابة عليها أمرىم بأف يصلوىا عشرين واستمروا على ذلك،
يسلموف من ركل ركعتْب يصلوهنا عشرين ركعة ،ويطيلوف فيها أيضا.
ذكروا أهنم يصلوف بسورة البقرة يقرؤىا ُب شباين ركعات ،بعض األئمة ُب بالدنا -مع كوهنم يصلوف
إحدى عشر ركعة -هبعلوف البقرة ُب طبسْب ركعةُ ،ب طبسْب أو ُب ستْب ركعة ،وىذا خالؼ ما كاف يفعلو
سلف األمة ،فهي عشروف ركعة استمر عملهم على ذلكٍ ،ب ُب أواخر القرف األوؿ كاف أىل مكة إذا صلوا
أربع ركعات يطوفوف بالبيت ،فقاؿ أىل اؼبدينة :ما عندنا بيت نطوؼ بو ،كيف ندرؾ أىل مكة ؟
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فزادوا ُب عدد الركعات قالوا :بدؿ كل سبعة أشواط ألىل مكة نزيدىا ُب الركعات أربع ركعات،
فصارت الَباويح عند أىل اؼبدينة صارت ستا وثالثْب بالوتر ،ستا وثالثْب ،يعِب :أهنم زادوا ستة عشر مع
العشرين أصبحت ستا وثالثْب مع الوتر ثالث ،أصبحت تسعا وثالثوف ،وعند بعضهم أنو جعلها أربعْب
والوتر ،فيكوف إحدى وأربعْب ركعة ،ىكذا كانوا يصلوهنا ،ومع ذلك كانوا يطيلوف ،ما كانوا ينصرفوف إال
قرب السحور ،إذا انصرفوا إىل أىلهم يقولوف للخداـ :أسرعوا بالطعاـ ،يعِب :أسرعوا بإعداد بالطعاـ الذي
ىو السحور.
النيب  صالىا ثالث لياؿ بأصحابو ،صلى ليلة وصلى خلفو قليل ،وجاءت الليلة الثانية فزاد العدد،
فصلى اهم إىل نصف الليل.
ٍب جاء فزاد العدد ُب الليلة الرابعة ،فصلى اهم اىل آخر الليل.
يقوؿ الراوي :حٌب خفنا أف يفوتنا الفالح ،يعِب :السحور؛ لتأخّبه ؽبم ،سواء أكاف يصلي إحدى
عشرة أو كاف يصلي أكثر ،والغالب أنو يصلي أكثر؛ ألنو استغرقت صالتو الليل ،يعِب :من العشاء إىل قبل
الفجر بساعة أو كبوىا ،استغرقت صالتو ىذا الليل كلو ،فدؿ على أنو قد يزيد ُب صالتو ُ-ب صالة الليل
ُب أركاهنا أو ُب عددىا أو ُب قراءهتا ،أو ما أشبو ذلك ،خاصة يوـ ُب رمضاف.
بعف ل

صالة الليل ,يلي صالة الَباويح ُب الوتر صالة الليل ،يعِب :التهجد ُب الليل؛ وذلك ألف

الليل ؿبل اؽبدوء ،ؿبل سكوف األصوات وكبوىا.
فإذا صلى ُب الليل يستحب أف يكوف ُب وسطو أو ُب الشطر األخّب منو الذي ىو الثلث األخّب،
فيصلي ُب الليل ما تيسر لو ،ساعة أو ساعتْب أو أكثر أو أقل على حسب نشاهو؛ وذلك لألدلة الكثّبة
الٍب ترغب ُب ذلك ،مثل قوؿ اهلل تعاىل:

         

اػباشع.
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(ٔ)

يعِب :ساعات الليل،

   

(ٕ)

اقتصر على ركنْب؛ ألهنما الركوع

والسجود أشرؼ أركاف الصالة ،والقائم -القياـ أشد على اؼبصلي ،ذلك كثّبوف ،الذين يصلوف جلوسا
ويدعوف أهنم يقنعوف باألجر؛ ألنو جاء ُب اغبديث أف صالة القاعد على النصف من صالة القائم ،يعِب:
إذا كاف قادرا ،ولكن معو شيء من الضعف.
صالة التهجد ىي من أفضل القربات ،مدح اهلل تعاىل أىلها ُب عدة آيات ،كقولو تعاىل:

 

 )ٖ(    يعِب :أهنم يتقلبوف ال يطمئنوف ُب نومهم.
كاف بعض الزىاد إذا ناـ قليال انتبو وقاـ يصلي ،واستمر على ذلك ال يناـ إال قليال .فقيل لو :فلماذا
ال تناـ ؟ فقاؿ :إف عجائب القرآف أثرف نومي ،ما أخرج من أعجوبة إال وقعت ُب أخرى .فكانوا يصلوف
الليل كلو أو جلو ،بعد صالة الليل ُب وسطو أو ُب الثلث األخّب من الليل تأٌب صالة النهار.
صالة النهار أقل أ جرا من صالة الليل ،وصالة النهار يعِبُ :ب غّب أوقات النهي ،فيصلي ُب بيتوُ ،ب

اغبديث  :أفضل صالة الرجل ُب بيتو إال اؼبكتوبة  يعِب :هبعل من صالتو ُب بيتو ،قاؿ 
اجعلوا من صالتكم ُب بيوتكم ،وال تتخذوىا قبورا





أي :مهجورة كما هتجر القبور ،فقد عرفوا أف

القرا ءة عند القبور ال ذبوز ،فقاؿ :ال ذبعلوا بيوتكم كالقبور الٍب ال يقرأ فيها ،بل اقرءوا فيها ،وصلوا فيها؛
لتعمروىا بذكر اهلل تعاىل ،فالصالة ُب بيتو تعترب من أفضل القربات.
كذلك صالتو ُب مسجده ،إذا كاف قربو مسجد ،وأحب أف يصلي فيو بعض الرواتب أو يصلي فيو
الضحى ،أو يصلي فيو بالليل يكوف ُب ذلك فيو أجر.
واألصل أف التطوع يكوف قائما ،إذا كاف يريد األجر تاما فإنو يصلي وىو قائم ،إذا كاف قادرا على
ذلك؛ لقولو تعاىل:



 )ٔ(         اقتصر على ركنْب؛ ألهنما أفضل
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الصالةٍ ،ب قاعدا ،إذا كاف اإلنساف معو شيء من الكسل ،وكاف نصف األجر صلى وىو قاعد وأجره على
النصف من صالة القائم ،ىكذا جاء ُب اغبديث  :صالة القاعد على النصف من صالة القائم ،وصالة
النائم -يعِب :اؼبضجع -على النصف من صالة القاعد



فعرفنا بذلك أنو هبزئ القاعد القادر النشيط

هبزؤه أف يصلي وىو جالس من باب إراحة النفس ،ومع ذلك فإنو ال يزىد ُب اػبّب ،ال يزىد ُب األجر
الكامل إال ؿبروـ.
كر بعف ل

صالة ال ـش ,أدىن كماؽبا ركعتاف ،وأكثرىا شباف ،إذا علت الشمس إىل الزواؿ ،إذا

علت الشمس ابتدأ وقتها ،وإذا زالت انتهى وقتها ،ىذه صالة الضحى ،أقلها ركعتاف كما ُب حديث أيب
ىريرة  :وأف أصلي ركعٍب الضحى



وأكثرىا شباف بأربع تسليمات ،شباف ركعات يصليها إف شاء بعد

ارتفاع الشمس قيد رمح ،وإف شاء ُب وسط الضحى ،وإف شاء قبيل الظهر ،أي :قبل أف يدخل وقت
الظهر.
بعف ا

فات التالوة :اختلف ىل سجود التالوة صالة أو ليس بصالة ؟

كأف الفقهاء ومنهم اؼبللف يروف أنو صالة ،ولكن يبيل شيخ إالسالـ إىل أنو ليس بصالة .وإذا قيل:
ما الفرؽ بْب القولْب ؟
إذا قيل :إنو صالة فإنو ال يسجد ُب أوقات النهي ،وال بد أف يستقبل القبلة ،وال بد أف يكوف متطهرا،
وال بد أف ي كوف ساترا لعورتة كما يكوف ذلك ُب صالتو ،والقوؿ الثاين بعكس ىذا ،إذا قيل :إنو عبادة
مستقلة ال تسمى صالة ،وليست صالة بالعرؼ فإنو -واغباؿ ىذا -هبوز أف يسجد ُب أوقات النهي
اؼبوسعة واؼبضيقة ،سجود التالوة ،ولو سجد لغّب القبلة أجزأه ذلك؛ ألنو عبادة مستقلة ،ولو انكشف بعض
عورتو ُب سجود التالوة كفخذه أو كبوه فإهنا ال تبطل بذلك؛ ألهنا ليست بصالة ،وإمبا ىي عبادة مستقلة.
وُب شرعية سجود التالوة وسجود الشكر دليل على فضل السجود ،وأنو أفضل أعماؿ الصالة.
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سجود التالوة أربع عشرة سجدة :األعراؼ والرعد والنحل واإلسراء ومرًن وُب اغبج سجدتاف وُب
الفرقاف والنمل والسجدة وفصلت والنجم واإلنشقاؽ والعلق.
وأما سجدة ص فإهنم ال يروهنا من سجود التالوة ؛ وإمبا يروهنا جائزة ويروهنا سجود شكر ؛ وذلك ألنو
روي أنو  قاؿ  :سجدىا داود توبة ،وكبن نسجدىا شكرا  ويقوؿ ابن عباس " :ص ليست من

عزائم السجود ،ولقد رأيت رسوؿ اهلل 

يسجد فيها" ،فدؿ ذلك على أهنا سجدة شكر ،وأما بقية

السجدات فإهنا سجدات تالوة ،وؽبا آكاديتها ،وقد يعاب على الذي يَبكها؛ لقوؿ اهلل تعاىل:

  

 )ٔ(            فهذا ذـ ؼبن هبعل السجود ولكن ال
يسجد.
ٍب ىذه السجدات ُب حق القارئ ،وُب حق اؼبستمع ،القارئ ىو يعترب كاإلماـ واؼبستمعوف ىم الذين
يتابعونة ويستمعوف اىل قراءتو ،فإذا سجد سجدوا ؛ وذلك ألنو يعترب إمامهم.

روي أف رجال كاف يقرأ عند النيب  فمر بآية سجدة ،فتوقف وكأنو ينتظر أف النيب 
يسجد ،فقاؿ لو:



إمبا أنت إمامنا



ىو الذي

يعِب :إذا سجدت سجدنا .ويقوؿ :إهنا كالصالة بال تشهد،

ىكذا هبعلوهنا كالصالة .وقد ذكرنا أف شيخ إإلسالـ يرى أهنا ليست كالصالة ،وأنو هبوز فيها أف يسجد
وىو كاشف بعض عورتو ،وهبوز أ ف يسجد وىو على غّب ههر ،وهبوز أف يسجد ولو كاف على بدنو
قباسة ،وهبوز أف يسجد لغّب القبلة ،وىذه ال تكوف ُب الصالة ،وال يتشهد فيها ،يدعو فيها دبا ورد.
ذكر ابن القيم ُب زاد اؼبعاد األدعية الٍب وردت مثل قولو :أوال أف يقوؿ :سبحاف ريب األعلى ؛ لعموـ
قولو  :اجعلوىا ُب سجودكم



ثانيا :قولو (اللهم إين لك سجدت ……) إىل آخره.
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ثالثا :الدعاء الذي جاء بو الصحابة وظبعوه من شجرة ،يقوؿ :إين كنت أقرأ ُب برية ،فسجدت
وسجدت عندي شجرة وظبعتها تقوؿ ( :اللهم اجعل يل اها أجرا ،وضع عِب اها وزرا ،واجعل يل عندؾ اها
زخرا ) ،يقوؿ الراوي :فرأيت النيب  سجد بعد ذلك ،وقاؿ مثلما علمو الرجل عن دعاء الشجرة.
الساجد يدعو دبا تيسر ،يعِب :لو أف يدعو اهذا الدعاء أو بغّبه؛ ألف اآلثار قد جاءت ،ولكن مل

ربدد ،وكاف 

أحيانا يطيل ،يطيل ىذا السجود ،وكاف أيضا يسجد إذا جاءه أمر يسره فيسمى سجود

الشكر ،فردب ا يقع على األرض يسجد ربع ساعة أو نصف ساعة ُب سجدة الشكر ،يدعو اهلل تعاىل
ووبمده.
وال يتطوع بعد الفجر إىل االرتفاع ،وبعد العصر إىل الغروب ،وعند االستواء إىل الزواؿ إال دبا لو
سبب.
يق ؿ( :وال يتط ع بعف ال ر إلش االرت اع ,وبعف العصر إلش ال روب ,وعإف اال ت اء إلش ال واؿ
إال بما له ب ) :ىذه أوقات النهي ،أوقات النهي ثالثة :بعد الفجر ،حٌب ترتفع الشمس قيد رمح ،وبعد
العصر حٌب يتم غرواها ،وحْب يقوـ قائم الظهرة إذا كانت الشمس إىل االستواء حٌب تزوؿ ،ىذه ثالثة
أوقات.
إال أهنم قالوا :إف الذي بعد الفجر يعترب قسمْب :موسعا ومضيقا ،والذي بعد العصر أيضا كذلك
موسعا ومضيقا :فاؼبوسع للفجر بعد صالة الفجر حٌب يطلع حاجب الشمس ،أي :حٌب يطلع حرؼ
الشمس ،فيدخل اؼبضيق حٌب ترتفع قيد رمح ،قالوا :ألف الشيطاف يطلع مقارنا ؽبا ،فإذا سجدوا خيف أهنم
يسجدوف للشيطاف.
إذا ارتفع قيد رمح سلم اؼبسلم من أف يكوف سجوده أو تعظيمو ؽبذا الشيطاف ،االرتفاع يبكن أف يقدر
بعشر دقائق ،يعِب :ما بْب اإلشراؽ وبْب االرتفاع قيد رمح ،وإف إحتاط وجعلها ربع ساعة فهو األفضل،
كذلك الوقت اؼبضيق بعد العصر ،بعد العصر وقت موسع حٌب تتضيف للغروب ،إذا أقبلت على الغروب،
فإهنا  -واغباؿ ىذه  -تكوف -فإنو يدخل الوقت اؼبضيق.
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يبكن قبل غروب الشمس بربع ساعة أو بعشر دقائق يدخل الوقت اؼبضيق ،أما قائم الظهّبة فإنو
مضيق ،أي :قبل وقت الظهر بعشر دقائق ،أو قبل زواؿ الشمس ،يعِب :الشمس إذا هلعت يكوف ؽبا ظل،
لكل شاخص يكوف لو ظل ،فإذا وقفت فوؽ انتهى ذلك الظل ،فإذا انصرفت ابتدأ الظل من الشرؽ ،فهذا
ىو الزواؿ ،إذا ابتدأ الظل ُب الزيادة.
يقوؿ اؼبللف :إال دبا لو سبب يرى ذوات األسباب ،أنو هبوز صالهتا ُب أوقات النهي ،فلو كسفت
الشمس بعد العصر صلي ؽبا ،وذلك لوجود السبب ،وكذلك لو هلعت وىي كاسفة صلي ؽبا؛ وذلك ألف
ىذا لو سبب ،واألسباب يلتى اها عند وجود مسبباهتا .كذلك من ذوات األسباب.
كذلك من ذوات األسباب ركعٍب الطواؼ ،ففيها أيضا خالؼ :ىل تصلى ُب األوقات كلها ،أو
تصلى ُب األوقات الواسعة دوف الضيقة ،أو ال تصلى مطلقا ؟
واألقرب أهنا تصلى ُب األوقات اؼبوسعة ،إذا هاؼ بعد الفجر ،أو صلى قبل أف تطلع الشمس ،وأما
إذا هلع حاجب الشمس فإنو ال يصلي ،يلخر صالة ركعٍب الطواؼ إىل أف ينتهي ،إىل أف ىبرج وقت
النهي.
وكذلك من ذوات األسباب :ربية اؼبسجد ،السنة الٍب يأٌب اها إذا دخل اؼبسجد ،فإذا كاف الوقت
واسعا صلى ركعتْب وجلس ،وإذا كاف الوقت ضيقا انتظر حٌب تغرب الشمس ،أو جلس إذا مل يستطع
وصلى بعدما تغرب الشمس ،أو بعدما تبطل رؤيتها وقت النهي.
إذا جئت قبل اؼبغرب بعشر دقائق أو خبمس انتظر حٌب تغرب الشمس ،فإف استطعت أف تقف واقفا
وإال فال ذبلس اعبلوس ؛ ألف ىذا وقت هني ،أوقات النهي أكثر من أوقات الرخصة ُب ىذه الصلوات ،فإنو
رواىا أربعة وعشروف صحابيا ،وقد يكونوف أكثر ُب حديث ابن عباس يقوؿ  :حدثِب رجاؿ مرضيوف

وأرضاىم عندي عمر ،أف رسوؿ اهلل 
حٌب ترتفع أو حٌب تتطلع الشمس



هنى عن الصالة بعد العصر حٌب تغرب الشمس ،وبعد الفجر

رجاؿ يبكن أهنم عشروف ،يبكن أهنم أربعوف؛ ألف الصحابة كلهم

وبضروف ؾبالس النيب  ويسمعوف منو .لعلنا نقف عند باب صالة اعبماعة نقرأه غدا إف شاء اهلل.
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س:أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ سائل يقوؿ :عندنا ُب البالد مقربة كبّبة ،وُب مقدمة اؼبقربة يوجد
مصلى صغّب تصلى فيو صالة اعبنازة ،فهل ذبوز صالة اعبنازة ُب ىذا اؼبكاف ؟
ج :صالة اعبنائز ذبوز ولو بْب القبور؛ ذلك ألنو ليس اها ركوع وال سجود ،إمبا يكربوف وىم قياـ ،إمبا
النهي عن الصالة الٍب فيها ركوع وسجود إذا كانت ُب اؼبقربة.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ :ذكر اؼبللف أف الصالة تبطل بفوات شرط ال إف نسى قباسة،
السلاؿ ىو :أليس إزالة النجاسة -يا ظباحة الشيخ -شرط فكيف نفهم ذلك ؟
ج :يقولوف :إنو شرط ،ولكن قد يغفل ،وقد ينسى فيصلي وعلى ثوبو بوؿ أو دـ مل يتفطن لو فيعذر،
يعذر إذا كاف ساىيا؛ لعموـ:



 )ٔ(         وأما اغبدث فإنو ال يعذر بو ؛

فقد ثبت أف عمر  صلى مرة وعليو جنابة مل يتفطن ؽباٍ ،ب ؼبا رأى أثرىا أعاد الصالة.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :أنا مسافر ،وما أتى يب إىل ىنا إال حضور الدورة ،فهل أقصر
مدة إقامٍب ُب ىذه البالد ؟
ج :إذا مل تستقر فلك القصر ،إذا كنت تناـ ُب سيارتك أو تناـ ربت شجرة فإنك تعترب مسافرا ،وأما
إذا كنت مستقرا يعِب :مستقرا ُب شقة مثال أو عند بعض أقاربك ،عندؾ فرش ،عندؾ غبف ،عندؾ مياه
وضبامات وأنوار ومراوح أو مكيفات ،فال فرؽ بينك وبْب اؼبقيم.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :ىل سد الفرج ُب الصالة يكوف بوضع القدـ على القدـ
واؼبنكب على اؼبنكب ،أـ ماذا ،أفيدونا ؟
ج :يعِب :التقارب وإف مل وبصل التالصق؛ ألهنم لو تالصقوا باألقداـ فقد يتضايقوف ُب السجود،
فاؼبطلوب التقارب ،وإف مل يبس القدـ القدـ ،وأما حديث النعماف الذي فيو يقوؿ  :رأيت أحدنا يلصق
كعبو بكعب صاحبو ،ومنكبو دبنكبو  فحملوه على أف ذلك إىل وجو اؼببالغة ،يعِب :أنو يبالغ حٌب أنو ال
يبقى فرج.
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س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :وىذه سائلة من إصالحية النساء تقوؿ :ظباحة الشيخ ،ما ىو
القوؿ الراجح من فعل النيب  ىل كاف يقرأ سورة بعد الفاربة ُب الركعة الثالثة والرابعة ،أـ ماذا ،حيث إين
قرأت فعلو ُب موضعْب من بعض الكتب ؟
ج :األكثروف يقولوف أنو كاف ىبفف الركعتْب األخّبتْب من الظهر والعصر والعشاء واألخّبة من اؼبغرب
كاف ىبففها ،فيدؿ على أنو كاف يقتصر على الفاربة ،ولكن جاء ُب حديث عن أيب سعيد قاؿ :كنا كبذر
أي :كبرص ونقدـ -صالة النيب ُ ب الظهر ُب الركعتْب األوليْب على قدر أمل السجدة ،يعِب :يقرأ فيهاكبو ثالث صفحات ،وُب الركعتْب األخّبتْب من الظهر على قدر النصف من ذلك ،يعِب :ىذا يدؿ على
أنو كاف يقرأ ُب الركعتْب األخّبتْب من الظهر صفحة ونصف ،ولكن لعل ذلك كاف على وجو ...يفعل
ذلك أحيانا ال دائما.
س :أحسن اهلل إليكم ،وتقوؿ سائلة أيضا منهن :امرأة تسأؿ وتقوؿ :إف زوجها ال يذىب إىل اؼبسجد
يوميا؛ لبعد اؼبسافة ُب الصلوات اػبمس ،أما ُب يوـ اعبمعة فيذىب لتأدية الصالة مع اعبماعة ،ىل عليو إٍب
ُب ذلك ،علما أف اؼبسافة بْب البيت واؼبسجد ما يقارب طبسة كيلو مَب ؟
ج :يبكن أنو معذور إذا كاف طبسة كيلو ،أما إذا كاف أقل من الكيلو كثمامبائة مَب أو كبوىا فإف عليو
أف يذىب ويلدي الصالة مع اعبماعة ،البعيد لو عذر ،ولكن وبرص إذا كاف مقيما وحولو صباعة أف يقيموا
ؽبم مسجدا وسطا بينهم.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا شاب يقوؿ :إذا هلب مِب أيب وىو نصراين أف أوصلو إىل الكنيسة؛ ليتعبد
ىل أفعل ذلك؟
ج :إذا كنت مسلما فإنك تتربأ منو كما تربأ إبراىيم من أبيو وكذلك غّبه ،فاألوىل أنك ال تذىب بو،
إذا كنت مستغنيا فاستقل وانفرد عنو ،وإذا كنت حباجة إىل أف تبقى معو ،أو أف تبقى معو لعلك تدعوه لعلو
يتوب فابق معو ،ولكن إذا أراد أف يذىب إىل كنيسة؛ ليتعبد فال ذببو ،يذىب بو غّبؾ؛ ألنك ـبالف لو ُب
الدين.
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أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم اهلل خّبا ،وصلى اهلل على ؿبمد.
باب صالة ال ماعة
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-
باب اعبماعة واجبة على الرجاؿ للخمس ،وُب مسجد ال تقاـ إال حبضوره أفضلٍ ،ب األكثر صباعة
ٌ
العتيق ٍب األبعد ٍب البي ت ،وال يلمن قبل راتب بغّب إذنو إال إف تأخر لعذر ،فإف مل يعلم انتظر وروسل ما مل
ىبش خروج الوقت ،فإف صلى ٍب حضر صباعة أعادىا معهم ،وشفع اؼبغرب برابعة وتعاد ُب غّب الثالثة
مساجد ،ولو سبق إمامو بركن فلحقو فيو أو رفع فأتى بو معو فال بأس ،وسبقو بركنْب مبطل.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
ىذا الفصل يتعلق بصالة اعبماعة ،وىي أف هبتمعوا ويصلي اهم واحد منهم ،واعبمهور على أهنا واجبة
يعاقب من تركها بغّب عذر ،وما روي عن بعض األئمة أهنا سنة ىو قوؿ غريب.
وذىب بعض األئمة وبعض العلماء أهنا شرط ،وأف من صلى وحده ال تصح صالتو إذا كاف قادرا على
أف يصلي مع اعبماعة.
وقد دؿ على فرضيتها أو وجواها الكتاب والسنة ،وقد استدؿ ابن القيم بكتاب الصالة على وجواها
بقوؿ اهلل تعاىل:



 )ٔ(         اركعوا مع الراكعْب ،أي :ال

تركع وحدؾ ،اركع مع غّبؾ من اؼبصلْب ،ويراد بالركوع ىاىنا جنس الصالة ؛ ألنو تطلق على الصالة أهنا
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أربع ركعات ،مع أهنا أربع ركعات وشباف سجدات وأربع جلسات وتشهداف وأربع قيامات ،ولكن أهلقت
الركعة على جزء من الصالة.
فقولو:



 )ٔ(     أي :صلوا مع اؼبصلْب ،أي :اجتمعوا معهم.

ومن األدلة على وجواها :قوؿ اهلل تعاىل:

         

              

(ٕ)

يدعوف يعِب:

يدعوىم اؼبلذف يقوؿ :حي على الصالة ،حي على الفالح ،وىم ساؼبوف قادروف فال يأتوف ،فعوقبوا ُب
اآلخرة بأف حيل بينهم وبْب السجود ،إذا أراد أحدىم السجود انقلب على ظهره ،فدؿ ذلك على أف من
دعي إىل السجود ،يعِب :إىل الصالة ومل يأت ىباؼ أف وباؿ بينو وبْب السجود ُب اآلخرة ،وأولئك ىم
اؼبنافقوف.
فهذه من األدلة القرآنية ،ويبكن أف يوجد أدلة أخرى ،وأما السنة فاألحاديث فيها كثّبة؛ منها قوؿ النيب





لقد نبمت أف آمر بالصالة فتقاـٍ ،ب آمر رجال فيصلي بالناسٍ ،ب انطلق معي برجاؿ معهم حزـ

من حطب إىل أناس ال يشهدوف الصالة ،فأحرؽ عليهم بيوهتم بالنار .
ىم أف وبرؽ عليهم بيوهتم ،وُب بعض الروايات عند أيب داود  :إىل
لوال ما فيها من النساء والذرية ّ

أناس يصلوف ُب بيوهتم



فدؿ على أهنم يصلوف ،ولكن يَبكوف اعبماعة ،فعوقبوا بأف استحقوا العذاب

الدنيوي ،وال ربرؽ عليهم بيوهتم إال وىم تاركوف للواجب ،فدؿ على وجوب صالة اعبماعة.

وكذلك جاء عنو 

أنو قاؿ:



من ظبع النداء فلم هبب فال صالة لو إال من عذر



يعِب:

يسمع النداء ،ومع ذلك ال يأٌب إىل الصالة ،فال صالة لو إال من عذر.
وُب حديث األعمى:



رجل كاف ضرير البصر وشاسع الدار بينو وبْب اؼبسجد لبل وواد ،ليس لو

قائد يالئمو ،قاؿ لو النيب  ىل تسمع النداء ؟ قاؿ :نعم .قاؿ :فأجب  وُب رواية  :ال أجد لك
 - 1سورة البقرة آية .43 :
 - 2سورة القمم آية .43-42 :

218

شرح التسهيل للبعلي

رخصة  ولو كاف ىناؾ رخصة أف يصلي أحد ُب منزلة وىو يسمع النداء لرخص ؽبذا الرجل ضرير البصر
بعيد الدار بينو وبْب اؼبسجد لبيل وأودية كثّبة اؽبواـ وكبوىا ،وليس لو قائد يالئمو ،أمره أف هبيب اؼبنادي
الذي ىو اؼبلذف ،ومل هبد لو رخصة.

ٍب إف الذين يتساىلوف ُب الصالة ،إذا احتج عليهم اهذه األحاديث يقولوف :ؼباذا ترؾ النيب 
اعبماعة ،وأمر رجال يصلي بالناس؟
اعبواب أنو تركها لعذر ،أراد أف يأٌب ىلالء ُب حالة الصالة الٍب ال عذر ؽبم فيها ،وأيضا فإف معو
صباعة إذا صلى األولوف جاءه من معو وصلوا صباعة أخرى ،فيكونوف قد حصلوا على اعبماعة .واستدلوا

أيضا حبديث الفضل ،وىو قولو 
وُب رواية:





خبمس وعشرين جزءا

صالة اعبماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة





وىذا قد يستدؿ بو على الوجوب؛ وذلك ألنو إذا فاتو ىذا

الفضل الكبّب ،فاتو سبع وعشروف أو طبس وعشروف دؿ على أنو ترؾ واجبا ،ترؾ شيئا واجبا يعاقب عليو،
ولو حصل لو شيء من الثواب يعِب :درجة واحدة جزء واحد لكاف الذي فاتو أعظم ،الذي فاتو كونو فاتو
سبع وعشروف أو طبس وعشروف ،يدؿ على أنو مصاب دبصيبة كبّبة .لو أف إنسانا يتعاهى التجارة ،وكل
يوـ ىبسر ُب ذبارتو طبسة وعشرين دينارا لكاف ذلك خسرانا مبينا يعض عليو يده على ىذه اػبسارة.
ولذلك اؼبختار أهنا صباعة ،ولكن لو صلى وحده ال نأمره باإلعادة ،ولكن نقوؿ :فاتتك اعبماعة
وفاتك اػبّب وأشبت اهذا التأخّب.
ىبتار اؼبللف أهنا واجبة يقوؿ( :اعبماعة واجبة على الرجاؿ للخمس ) ،والواجب ما يعاقب على تركو،
يثاب على فعلو احتسابا ،ويعاقب على تركو هتاونا.
وجواها على الرجاؿ ،أما النساء فإف بيوهتن خّب ؽبن ،ذبب للصلوات اػبمس ،وأما النوافل فإهنا ال

ذبب ،بل جاء عنو 

أنو قاؿ:



أفضل صالة اؼبرء ُب بيتو إال اؼبكتوبة



يعِب :النوافل أفضل أف

يصليها ُب بيتو إال الصلوات اؼبكتوبة اؼبفروضة ،فإهنا واجبة على الرجاؿ ،أما أكثر صالة النيب  النوافل
ُب بيتو كسنة الظهر قبلو أو بعده ،وسنة اؼبغرب بعده ،وسنة العشاء بعده ،وسنة الصبح وقياـ الليل
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وهتجده ،وصالة الضحى ،من أراد أف يتطوع فالبيت أفضل ،وما ذاؾ إال أنو يصلي منفردا ،وألهنا أقرب إىل
اإلخالص.
يقوؿ( :وُب مسجد ال تقاـ إال حبضوره أفضل) إذا كاف ىناؾ مسجد ،والذين حولو عامة ليس عندىم
من يلمهم إذا حضرت أنت ،وأنت قارئ صلوا صباعة ،وإذا مل ربضر صلوا ُب بيوهتم ،أو صلوا متفرقْب ،ال
يعرفوف القراءة ،وال يعرفوف كيفية الصالة ،صالتك اهم أفضل من صالتك ُب مسجد آخر ،ولو كاف بعيدا،
حيث أنك تكوف سببا الجتماعهم ،وسببا ُب قبوؿ صالهتم ،وسببا ُب مضاعفاهتا ،وإذا زبلفت فال
هبتمعوف ،بل يصلوف فرادى أو ُب بيوهتم ،واؼبسجد عامر وحولو أناس وببوف أف يصلوا فيو ،وال هبدوف من
يلمهم.
األفضل بعد ذلك األكثر صباع ة ،إذا كاف عندؾ مسجداف أو ثالثة أحدنبا صباعتو صف ،والثاين
صباعتو صفاف ،والثالث صباعتو ثالثة صفوؼ ،زبتار األكثر .جاء ُب حديث أف النيب  قاؿ  :صالة
الرجل مع الرجل أفضل من صالتو وحده



يعِب :إذا مل هبد صباعة وصلى وحده ،وصلى معو واحد

أفضل من صالتو وحده ،وصالت و مع الرجلْب أفضل من صالتو مع الرجل ،وما كاف أكثر فهو أفضل عند
اهلل ،يعِب :صالتو مع مائة أفضل من صالتو مع تسعْب ،صالتو مع مائتْب أفضل من صالتو مع مائة
وطبسْب ،كلما كاف أكثر صباعة ؛ وذلك ألف ُب اجتماعهم ربصل األلفة ،وربصل اغبكمة ؛ ألف ىذه
اعبماعة للرجاؿ شرع ت ألجل التعارؼ والتآلف ،فإف أىل اغبي إذا صلوا كل يوـ طبس مرات ُب مسجدىم
تعارفوا ،ىذا يعرؼ جاره ،وىذا يعرؼ جاره الثاين ٍب يعرؼ الثالث والرابع حٌب يتعارفوا ،وُب ىذا التعارؼ
صبع للكلمة ،وفيو أيضا تعاوف على اػبّب ،وفيو أيضا تفقد ألحواؿ اؼبسلمْب ،حبيث أهنم إذا كانوا يعرؼ
بعضهم بعضاٍ ،ب حصل أف فقدوا واحدا يوما أو يومْب سألوا عنو :أين فالف ؟ فقدناه ُب ىذا اؼبسجد ،ما
عذره ؟ أين ىو؟ فيسألوف عنو إف كاف مريضا يعودنو ويسلونو ،ووبثونو على البصر ،إف كاف عاجزا عن سَبة
عن كسوة ،أو كبو ذلك صبعوا لو وىكذا فيكوف ُب ذلك تعارؼ.
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وكذلك تفقد أحواؽبم يقولوف :فالف ذو حاجة نتربع لو ونسد حاجتو ،وفالف جاىل نوجهو ونعلمو..
وىكذا ،فاجتماع أىل اغبي ُب مسجدىم أوىل سيما إذا كانوا متكاثرين ،إذا كانت اؼبساجد سواء ىذا
اؼبسجد فيو صفاف ،وكذلك الثاين وكذلك الثالث ،فأيها أفضل ؟
اؼبسجد العتيق وىو ا لقدًن؛ ألف العبادة فيو قديبة ،فهو مسجد تألفو اؼبالئكة منذ القدـ ،فيكوف أفضل
فإذا كانوا كلها سواء ُب القدـ ،فأيها أفضل؟ يفضل األبعد .البعيد أفضل من القريب ،ؼباذا؟ لكثرة اػبطأ
جاء عن  -يقوؿ بعض الصحابة  :كاف رجل ال أعلم أحدا أبعد منزال منو ،وكانت ال زبطئو الصالة
فقيل لو :لو اشَبيت ضبار تركبو ُب الليل ُب الظلماء ،فقاؿ :ما أحب أف منزيل إىل جانب اؼبسجد؛ ألين
أريد أف يكتب يل ؾبيئي إىل اؼبسجد ورجوعي إىل أىلي ،فقاؿ النيب " قد كتب لك ذلك" .
يعِب :خطواتو من بيتو إىل اؼبسجد ٍب رجوعو من اؼبسجد إىل بيتو تكتب لو ،وُب حديث أف البقاع

خلت حوؿ النيب  فأراد بنو سلمة أف يتحولوا إىل اؼبسجد ،فقاؿ النيب 



دياركم تكتب آثاركم

 أي :الزموا دياركم حٌب تكتب خطواتكم إىل اؼبسجد ،ويستدؿ على ذلك بقولو تعاىل:

  

 )ٔ(    أي :نكتب تقدمهم إىل اؼبساجد ،ونكتب أيضا خطواهتم من بيوهتم إىل اؼبساجد،
وؼبا ذكر النيب  وجوب الصدقة ُب كل يوـ عن أعضاء اإلنساف  :يصبح على كل سالمى من الناس
صدقة



يعِب :عن كل مفصلٍ ،ب قاؿ:



تعدؿ بْب اثنْب صدقة ،وإف لكم بكل تسبيحة صدقة،

وبكل تكبّبة صدقة ،وبكل هتليلة صدقة ،وبكل خطوة زبطوىا إىل اؼبسجد صدقة  بكل خطوة زبطوىا
إىل اؼبسجد صدقة.
ولذلك يستحب أف يقارب بْب خطواتو ،يأٌب مبكرا ٍب يقارب بْب خطواتو ،ولو كانت خطواتو ألف
خطوة فإهنا تكتب لو تكتب لو صدقات؛ ألنو تصدؽ بقدر ىذه األلف أو كبو ذلك.

وكذلك أيضا كاف  وبث على التقدـ إىل اؼبساجد ،وعلى كثرة اػبطا إليها ،يقوؿ 



أال

أدلكم على ما يكفر اهلل بو اػبطايا ،ويرفع بو الدرجات ،إسباغ الوضوء على اؼبكاره ،وكثرة اػبطا إىل
 - 1سورة يس آية .12 :
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اؼبساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلك الرباط ،فذلكم الرباط  كثرة اػبطا إىل اؼبساجد يرفع اهلل
تعاىل اها الدرجات ،فيكفر اهلل اها اػبطايا ،فهذا ىو السبب ُب أنو يستحب األبعد .وأما قولوٍ :ب البيت،
يعِب :إذا مل يكن عنده مسجد ،فيجوز أف هبمع اعبماعة الذين حولو ،ويصلي اهم ُب أحد منازؽبم.
يكثر ُب بعض األحياء ال يبنوف مسجدا ،أو ال يوجد عند أحدىم مسجد ،فيقاؿ :عليكم أف تصلحوا
ولو مظلة تصلوف فيها ،أو يتربع أحدكم جبزء من بيتو يلذف فيو ويأٌب إليو اعبّباف فيصلوف فيو صباعة ،وال
هبوز أف يصلي كل منهم ُب بيتو وىم يقدروف على أف هبتمعوا.
يقوؿ( :وال يلمن قبل راتب بغّب إذنو) ،اؼبراد :اإلماـ الراتب الذي ىو إماـ ُب ىذا اؼبسجد ،فال هبوز
ولو ك نت أقرأ منو ال هبوز أف تصلي اهم بغّب إذنو ،أما إف قدمك فإف اغبق لو وقد تنازؿ ،فإذا تأخر وخيف
أف يبل اؼبصلوف جاز أف يصلي غّبه ،سيما إذا عرؼ أنو تأخر لعذر ،وإذا عرؼ بأنو ال عذر لو ينتظر ،إذا
حدد االنتظار للصالة مثال بثلث ساعة وتأخر فإنو ينتظر طبس دقائق أو عشر دقائق حٌب يأٌب؛ ألنو أحق
دبسجده ،واألوىل أف يرسل إليو ،يراسل يرسل إىل بيتو ،فردبا أنو نائم أو كبو ذلك أو لو عذر حٌب يأذف إال
إذا خيف أف ىبرج الوقت ،ما مل ىبش خروج الوقت ،إذا خيف مثال أف ىبرج وقت الفجر بطلوع الشمس
أو وقت اؼبغرب خبروج الشفق أو كبو ذلك ،فإنو  -واغباؿ ىذه  -يصلي غّبه؛ اغتناما للوقت.
إذا أتيت إىل اؼبسجد وصليت منفرداٍ ،ب جاء صباعة يصلوف صل معهم ،اجعلها نافلة ،وكذلك لو

صليت ُب رحلك تعيدىا مع اعبماعة؛ جاء ُب حديث  :أف النيب 

صلى الفجر ُب مسجد اػبّب

دبُب ،فرأى رجلْب ُب ناحية اؼبسجد مل يصليا ،فأمر اهما فجيء اهما ترعد فرائصهما -أي :خائفْب -فقاؿ:
ما منعكما أف تصليا معنا ؟ فقاال :قد صلينا ُب رحالنا ،فقاؿ :ال تفعال ،إذا صليتما ُب رحالكماٍ ،ب أتيتما
اؼبسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة .
ولو كاف وقت هني ،فإف ىذه صالة فجر ،يبكن أهنما صليا مبكرين ،ويبكن أهنما صليا مع صباعة ُب
رحلهم ،ويبكن أف النيب  آخر صالة الفجر؛ ألجل أف هبتمعوا ُب ىذا اؼبسجد ُ-ب مسجد اػبّب ،فلما
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انصرؼ رآنبا مل يصليا ،فقاؿ  :إذا صليتما ُب رحالكماٍ ،ب أتيتما اؼبسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة
.
كره بعض األئمة والعلماء تتبع اؼبساجد ،يعِب :إذا صليت مبكرا ُب ىذا اؼبسجد ،فال تقل :سوؼ
أذىب إىل اؼبسجد الثاين الذي يتأخر ،وأصليها معهمٍ ،ب صليت معهمٍ ،ب تقوؿ :سوؼ أذىب إىل
اؼبسجد الثالث أيضا ،وإين سأدرؾ الصالة معهم أيضا ؛ ألف ىذا مل يكن من فعل السلف ،بل تكتفي
بصالتك األوىل ،لكن لو أتيت لغرض كما لو صليت دبسجدؾ -مسجد يبكر ،وأتيت ؽبذا اؼبسجد؛ ألجل
حضور درس أو ؿباضرة ،فإنك تصلي معهم ،ولو فاتك بعض اعبماعة ،فلو صليت ىناؾ صباعة ،وأتيت
ىلالء وقد صلوا ركعتْب ادخل معهم وصل ركعتْبٍ ،ب إذا سلموا فقم وأت بركعتْب ،ىكذا اغبكم ،تصلي
ركعتْب معهم وركعتْب بعدىم عصرا أو كبو ذلك.
إذا كانت الصالة وترا كاؼبغرب ،إذا صليت اؼبغرب ُب مسجد وجئت إىل ىذا اؼبسجد وىم يصلوف،
وأدركت الصالة معهم اؼبغرب ،فإنك تشفعها بركعة ،إذا صلوا ثالثة وسلموا ،قم واشفع بركعة لئال تصلي
اؼبغرب مرتْب فتكوف شفعا ،إذا صليت ثالثا ىناؾ وىنا ثالثا أصبحوا سبعا يعِب :ستا ،واؼبطلوب أف زبتم
النهار بوتر؛ ألف اؼبغرب وتر النهار ،وؽبذا ال تقصر الصالة ُب السفر ،يشفعوا اؼبغرب بركعة.
يقوؿ( :وتعاد ُب غّب ثالثة اؼبساجد) ،والصحيح أيضا أهنا تعاد ُب الثالثة ،أي :اؼبسجد اغبراـ واؼبسجد
األقصى واؼبسجد النبوي.
قولو( :وتعاد ُب غّب الثالثة مساجد) ىذا ىو القوؿ الصحيح ،ذىب الشافعية واغبنفية إىل أهنا ال تعاد،

واألصحاب استدلوا على إعادهتا بقصة ذلك الرجل الذي دخل بعدما صلوا ،فقاؿ النيب 
يتصدؽ على ىذا ،فقاـ أبو بكر فصلى معو





من

أليس ىذه إعادة؟ ىذا بال شك دليل على أهنا تعاد،

وكذلك لو صلى وحده مل وبصل لو إال جزء من طبس وعشرين جزءا ،فإذا صلى معو آخر حصلت لو
اعبماعة.
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باب
روي ابن ماجو أف النيب  قاؿ  :اثناف فما فوقهما صباعة  وبوب على ذلك البخاري ٌ
اثناف فما فوقهما صباعة ،واستدؿ حبديث مالك بن اغبويرث ،وفيو  :إذا حضرت الصالة فأذنا وأقيما
وليلمكما أكربكما



فدؿ على أف االثنْب يصلياف صباعة ،فعلى ىذا إذا دخلتما وأنتما اثناف فصليا

صباعة ،وكذلك إذا دخل ثالثة أو أربعة أو عشرة بعد أف صلى أىل اعبماعة األوىل ،فإهنم يصلوف صباعة،
وال يصلوف فرادى؛ اغتناما لفضل اعبماعة ،ؼبا ذكرنا أف فضل اعبماعة طبس وعشروف أو سبع وعشروف
درجة ،يفوت ذلك من صلى وحده.
تشاىدوف اغبنفية من الباكستانيْب واؽبنود وكبوىم إذا صلينا اعبماعة ،وجاءوا اثناف ثالثة عشرة صلى
كل واحد وحده ،يصلي ىذا وحده وىذا وحده ،يقولوف :ىذا مذىب أيب حنيفة ،وكذلك مذىب
الشافعي ،فيفوهتم فضل اعبماعة .تكلم الفقهاء على ىذه اؼبسألة ،وشدد بعضهم ،وقالوا :ال تعاد ،ال
يصلى ُب اؼبسجد الواحد صباعتاف ،دبعُب صباعة ٍب صباعة ،وقالوا :ـبافة أف بعض الناس هبلسوف ُب بيوهتم
حٌب تصلى األوىل ،ويقولوف :إذا فاتتنا األوىل أدركنا صباعة أخرى ،فصلينا معهم ،ىكذا يعللوف ،فاعبواب
أف ى ذا ليس بعذر ،ونقوؿ أيضا :ال شك أف اعبماعة األوىل الٍب يصلي اها اإلماـ الراتب أكثر أجرا ،حيث
أهنم ىم األوىل ،وىم الذين أذنوا وأقيم ؽبم ،ولكن اعبماعة الثانية ال كبرمها من أجر اعبماعة ،وكذا لو صلوا
صباعة ثالثة ،لو صلى األولوف وفرغواٍ ،ب جاء صباعة وصلوا وىم ثالثة أو عشرة فصلوا وتفرقواٍ ،ب جاء

صباعة ثالثة وصلوا ،ال كبرمهم أجر اعبماعة ،وبصل ؽبم أجر اعبماعة ،ذكرنا قريبا قولو 



صالة

الرجل مع الرجل أفضل من صالتو وحده ،وصالتو مع الرجلْب أفضل من صالتو مع الرجل  وما كاف
أكثر فهو أفضل عند اهلل ،فهذا دليل على أنكم إذا جئتم ،وقد صلى اعبماعة فإنكم تعيدوف صباعة أخرى،
ولكم أجر اعبماعة ،وإف كاف ذلك أقل من اعبماعة األوىل ،ىكذا ىو قوؿ اعبماعة ،قوؿ األئمة اؼبقتدى
اهم.
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ىبتار اؼبللف أف اغبرمْب أو اؼبساجد الثالث ال تعاد فيها اعبماعة ،بل إذا جئت وقد صلى الناس ُب
اؼبسجد اغبراـ ،وأ نتم اثناف صلى كل واحد منكم وحده ،والصحيح أنكما تصلياف صباعة ،أو تصلوف
صباعة ،وما ذاؾ إال أنو حرص على ربصيل فضيلة اعبماعة ُب أي اؼبساجد.
ٍب نقوؿ :مع األسف أف كثّبا من الناس هبلسوف ُب بيوهتم ،وإذا ظبعوا اإلماـ قد سلم صلوا ُب بيوهتم،
وقالوا :قد فاتتنا الصالة  ،أو يقوؿ أحدىم :أخجل أف آٌب فيستقبلوين الناس .نقوؿ :ال زبجل وال ىبجل
الثاين ،إذا أتيت أنت ،وأتى الثاين والثالث والرابع واجتمعتم صباعة ،فأديتما صالة اعبماعة ،فهو أفضل من
صالتكم ُب بيوتكم .قاؿ النيب   صالة الرجل ُب صباعة أفضل من صالتو ُب بيتو ،وُب سوقو خبمس
وعشرين جزءا



وصالتك ُب بيتك وإف كانت جزءا يسّبا يفوتك ىذا اػبّب ،احضر وصل مع اعبماعة

الثانية ولك أجر اعبماعة.
تكلم بعد ذلك على مسابقة اإلماـ ،لو سبق إمامو بركن فلحقو فيو أو رفع فأتى بو معو فال بأس.
وصورة ذلك إذا ركع اإلماـ وأنت قائم ٍب ركعت وأدركتو أجزأتك ،أو وقفت ٍب رفع اإلماـ وأنت واقف
فركعت بسرعةٍ ،ب أدركتو ُب الرفع أدركتو ُب الرفع أجزأ ذلك؛ ألنك تكوف متابعا لو.
وسبقو بركنْب مبطل للصالة ،صورة ذلك ركع اإلماـ وأنت واقفٍ ،ب رفع وأنت واقفٍ ،ب سجد وأنت
ال تزاؿ واقفا ،فاتك من ىذه الركعة ركناف :الركوع والرفع ،بطلت ىذه الركعة ،بطلت ركعتك ؛ ألنك مل
تتابع اإلماـ فيها ،فتقضي ركعة.
ونيتو معو عند التحرًن ،أي :نية ىذين الركنْب بشرط إذا أراد أف يقضي ركعة فإنو ينوي أف ىذه بدؿ
الركنْب ،أي :بدؿ الركعة الٍب ترؾ منها ركنْب ،فيشَبط أف ينوي ذلكٍ ،ب ننبو إىل أف كثّبا يسابقوف اإلماـ،
ومسابقة اإلماـ عند بعض العلماء تبطل الصالة ،وقد كتبت مقالة أو صفحة ذكرت فيها أحواؿ اؼبأمومْب
مع اإلماـ ،وأف للمأموـ مع اإلماـ أربع حاالت:
اؼبسابقة واؼبوافقة واؼبتابعة واؼبخالفة :فاؼبسابقة أف يركع قبل إمامو ،فهذه عند اإلماـ أضبد قد تبطل
الصالة  .الفقهاء يقولوف :إذا ركعت واؼبأموموف قائموف لزمك أف ترفع وتأٌب بالركوع بعدما يركع اإلماـ؛

225

شرح التسهيل للبعلي

وذلك ألف اؼبسابقة كاف اإلنساف ليس مع اؼبأموـ ليس دبأموـ ،وكذلك لو ركع مع اإلماـ ورفع قبلو فإنو يعترب
سابقو ،لو رفع قبلو ٍب رفع اإلماـ فلحقو لزمو أف يعيد الركوعٍ ،ب يرفع بعد اإلماـ ،يرفع بعده حٌب يكوف
متابعا أو ملسبا ،وقد تكلم على مسألة اؼبسابقة اإلماـ أضبد -رضبو اهللُ -ب رسالتو الٍب تسمى :الرسالة
السنية ،وأورد أحاديث كثّبة بوجوب اؼبتابعة وربرًن اؼبسابقة والعقوبة عليها ،كقولو   أما ىبشى الذي
يرفع رأسو قبل اإلماـ أف وبوؿ اهلل رأسو رأس ضبار  ونقل عن ابن عمر رأى رجال يسابق اإلماـ ،فقاؿ
لو( :ال وحدؾ صليت ،وال بإمامك اقتديت) ،وكذلك قاؿ ابن مسعود ،وضربو ابن مسعود وقاؿ( :أعد
الصالة) ،دؿ على أنو ال صالة لو ،حيث أمره أف يعيد الصالة ،وكذلك أيضا استدؿ باغبديث الذي فيو:

 اإلماـ يركع قبلكم ويرفع قبلكم  يعِب :أنكم تابعوف لو ،وبقولو 



ال تسبقوين بالركوع وال

بالسجود وال باالنصراؼ  وبقولو  :إذا كرب اإلماـ فكربوا وال تكربوا حٌب يكرب ،فإذا كرب وركع فكربوا
واركعوا ،وال تركعوا حٌب يركع .
األحاديث كثّبة ال نطيل اهاُ ،ب إمكانك مراجعة ىذه الرسالة ،وىي رسالة مفيدة -الرسالة السنية
لإلماـ أضبد ،ننصح بقراءهتا مرة بعد مرة ،وقد هبعت مراراٍ ،ب اغبالة الثانية اؼبوافقة ،وىو أف يوافق اإلماـ،
دبعُب :أنو يركع مع اإلماـ سواء ،فهذه قد تنقص الصالة؛ ألف اإلماـ يلًب بو  :إمبا جعل اإلماـ ليلًب بو
.
اغبالة الثالثة اؼبتابعة ،وىذه ىي السنة ،أف يقف اؼبأموـ حٌب يركع اإلماـ ،وينتهي من حركتو ،وينقطع
صوتوٍ ،ب بعد ذلك يتبعونو إذا اكبُب وركع وانتهى من التكبّب غبقوه وأدركوه ،قد يسبح قبلهم بقولو:
(سبحاف ريب العظيم) مرة ،وىم إذا رفع بقوا إىل أف يتم رفعو ،ويقوؿ( :ظبع اهلل ؼبن ضبده) وينتهي من
التسميع وىم ركوع ،وبعد ذلك يتبعونو.
نالحظ أف كثّبا ساعة ما يتحرؾ اإلماـ للرفع ،يرفعوف قبل أف ينتهي من التسميع ،يعترب ىذا مسابقة.
اغبالة الرابعة :اؼبخالفة وىي التأخر ،ذكر أنو إذا تأخر بركنْب بطلت الركعة ،فعليو أف يأٌب ببدؽبا.
أحكاـ تعلقة بصالة ال ماعة
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ونيتهما عند التحرًن شرط ،لكن إف أحرـ منفردا ٍب نوى اإلمامة أو االئتماـ أو فارؽ إمامو بال عذر أو
استخلف أو أـ مسبوقا فيما فاهتما لعذر فخالؼ.
وأف ينوي عند التحرًن أف ينوي ،فنيتهما عند التحرًن شرط ،والضمّب ُب نيتهما اإلماـ واؼبأموـ .يعِب:
على اإلماـ أف ينوي عند التحرًن أنو إماـ ،وعلى اؼبأموـ أف ينوي عند التحرًن أنو مأموـ ،فالنية شرط على
كل منهما.
ُب ىذه اؼبسائل الٍب ذكر خالؼ اؼبسألة األوىل ،إذا أحرـ منفرداٍ ،ب نوى اإلمامة ،ىل هبوز ذلك أـ ال
؟ فيو خالؼ ،فلعل األوىل أنو هبوز ،والدليل أوال حديث جابر وجبار  :ذكر أنو كاف ُب سفر فتوضئوا

فكرب النيب 

وحده ،يقوؿ جابر :فتوضأت فكربت عن يساره ،فأدارين عن يبينو ،وجاء بعدنا جبار بن

صخر فكرب عن يساره فدفعنا خلفو



ُب ىذا أنو  كرب منفردا ٍب قلب نفسو إماـ ؼبا جاء جابر

وجبار.
ومن األدلة أيضا حدي ث ابن عباس ،ؼبا بات عند خالتو ميمونة ،ذكر أف النيب  قاـ يصلي ،توضأ
وكرب وحده.
يقوؿ ابن عباس :فتوضأت كما توضأ وكربت عن يساره ،فأدارين عن يبينو ،النيب  كرب وحده منفردا،
ٍب ؼبا جاء معو ابن عباس قلب نفسو إماما.
وذكرت عائشة أف النيب  كاف مرة يصلي وحده ،فرآه صباعة وبينو وبينهم ستارة ،يعِب :كاف معتكفا،
وقد جعل بينو وبينهم سَبة ،ولكن رأسو ظاىر ،فلما رأوه يصلي كربوا وراء الستارة ،فسمع اهم ،وكاف منفردا
فقلب نفسو إماما ،فصار يرفع بالقراءة ويرفع بالتكبّب حٌب يسمعهم .أليس ىذا دليل على أف اؼبنفرد يقلب
نفسو إماما؟
هب وز ذلك أيضا .كذلك االستخالؼ صورة ذلك ،إذا حصل لإلماـ عذر ،وخاؼ أف يسبقو حدث
فإنو يستخلف ،هبتذب واحدا من اؼبأمومْب ،ويقيمو مكانو وينصرؼ اإلماـ ،ىكذا ينصرؼ اإلماـ ويقوـ
مكانو واحد.
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أليس ىذا الواحد كاف مأموما قلب نفسو إماما ،فإذا جاز للمأموـ أف يقلب نفسو إماما فكذلك
اؼبنفرد؛ ألف صالة اؼبنفرد مثل صالة اإلماـ ،يقوؿ مثلما يقوؿ ،وأما اؼبأموـ فإنو تسقط عنو القراءة ،ويسقط
عنو التسميع ،قوؿ :ظبع اهلل عن ؼبن ضبده ،ويكوف بينو وبْب اإلماـ فرؽ ،ومع ذلك جاز للمنفرد وللمأموـ
أف يقلب كال منهما نفسو إماما ،ىذا ىو الصحيح ،يقوؿ :إف أحرـ منفرداٍ ،ب نوى اإلمامة .الصحيح أنو
هبوز.
دخلت والناس قد صلوا ،وكربت وحدؾ ،وجاء صباعة
أيضا خالؼ ،صورة ذلك :إذا
وأما االئتماـ ففيو ً
َ

احدا منهم ،فهل لك أف تدخل معهم وتقلب نفسك من منفرد إىل مأموـ؟
وأقاموا الصالة ،وكربوا وقدموا و ً

نفال
ففي ىذا خالؼ؛ وذلك للفرؽ بْب اإلماـ واؼبأموـ واؼبنفرد ،واألقرب ُب ىذا أف تقلب صالتك ً

وتصليها بسرعة ركعتْب وتدخل مع اعبماعة.
بعيدا قد
ويبكن لك أف تقطع الصالة ،صالتك الٍب كربهتا وحدؾ ورأيت ىلالء اعبماعة قد يكونوف ً

يكوف بينك وبينهم عشرة أمتارُ ،ب ىذه اغبالة تقطع الصالة حٌب تدرؾ اعبماعة وتكرب معهم ،ىذا ىو
األوىل.
مأموما ،وإما أف
واغباصل أف لك ثالث حاالت :إما أف يكونوا قريبْب فتدخل معهم وتقلب نفسك ً
زبفف صالتك وتقلبها نفال وتدخل ،وإما أف تقطعها.
كذلك مفارقة اعبماعة بال عذر ما حكمها؟ الصحيح أهنا ذبوز بعذر وال ذبوز بغّب عذر؛ ففي حديث
معاذ ؼبا كرب باؼبصلْب ُب صباعتو صالة العشاءٍ ،ب استفتح سورة "البقرة" كاف رجل من اعبماعة متعبًا قد
معاذا ما أتاىم إال بعدما مضى ثالث ساعات من الليل؛ ألنو كاف يصلي مع
عمل هواؿ هناره ،ويبكن أف ً

منفردا ومل يقطع صالتو،
النيب  فهذا الرجل ؼبا رآه استفتح سورة "البقرة" قطع صالتو ،يعِب انفرد وصلى ً

ولكن نوى االنفراد.

وؼبا سلم معاذ قاؿ :إنو منافق ،ولكن ذلك الرجل اشتكى إىل النيب اهلل 

معاذا على
فعذره ووبخ ً

اإلهالة ،وقاؿ لو  :خفف ،أيكم أـ الناس فليخفف؛ فإف منهم الكبّب والصغّب وذا اغبجة  فهذا لو
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حاجة ،فإذا فارؽ إمامو لعذر فلو ذلك سواء بعدما صلى اإلماـ ركعة نوى االنفراد وصلى ،أو عرؼ بطالف
معذورا.
صالة إمامو لَبؾ ركن أو كبو ذلك فنوى أف ينفرد ،ففي ىذه اغباؿ يعترب
ً
وأما إذا مل يكن لو عذر ..مل تكن صالة اإلماـ هويلة ،ومل يكن منشغال ،فحراـ عليو أف ينفرد وال هبوز
لو ،وقد يقاؿ ببطالف صالتو.
ابعا :االستخالؼ ،والصحيح أنو جاء ،وصورة ذلك :إذا أحدث اإلماـ ،أو خاؼ من اغبدث اجتلب
رً

إماما ،وهبوز ذلك ،ويستدؿ
و ً
احدا من اؼبصليْب ،يسمى ىذا االستخالؼ ،فإف ىذا اؼبأموـ يقلب نفسو ً
حبديث هعن عمر ،ؼبا هُعن استخلف عبد الرضبن بن عوؼ فصلى اهم.
قل من يفعلها ،إذا
كذلك إذا ّأـ مسبوقًا فيما فاهتما ىل هبوز ذلك أـ ال؟ صورة ذلك :وىى صورة ّ
دخلتم وأنتم أربعة ،واإلماـ قد صلى ثالثًا من الظهر ،فإنكم تتفقوف فتقولوف :فاتنا ثالث ركعات ،وما
أدركنا إال ركعة إذا قمنا ألداء الثالث فإنك إمامنا يا زيد ،نقدمك وتصلي بنا الركعات الثالث ،فيكوف
إماما ،وىم بعدما كاف إمامهم اإلماـ الراتب ربولوا إىل
مأموما يقلب نفسو ً
أحدىم يقلب نفسو بعد أف كاف ً

إماـ جديد هبوز ذلك على الصحيح.

ىذا معُب قولو ( :إذا أَّـ مسبوقًا فيما فاهتما لعذر ) يعِب :دخلوا وقد فاهتم ركعات سواء كانوا اثنْب أو

ثالثة ،فلو كانوا اثنْب وؼبا دخلوا إىل اإلماـ فقد صلى ثالث ركعات ،فيقوؿ أحدنبا :إذا قمنا نصلي فأنت
إماـ وأنا مأموـ ،فيلـ مسبوقًا فيما فاهتما ويكوف ذلك لعذر.

ا يست لإل اـ ي الصالة

وسن أف ىبفف ُب سباـ ويطيل األوىل وانتظار داخل ُب الركوع ،ويكره منع اؼبرأة من اؼبسجد ،وبيتها
أفضل.
يق ؿ " :و ت أف ي

ي تماـ "

زبفيفا نسبيا؛ وذلك ألنو يصلي اهم الصالة الٍب أمره اهلل تعاىل اها،
كاف النيب  ىبفف الصالة ولكن ً

ائدا.
ولكن ال ىبفف ً
زبفيفا ز ً
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تكلم ابن القيم -رضبة اهللُ -ب كتاب الصالة على حديث معاذ  أيكم ّأـ الناس فليخفف
ائدا ،يستدلوف
يقوؿ :ىذا اغبديث يستدؿ بو النقاروف ،النقاروف يعِب الذين ينقروف الصالة أيً :
زبفيفا ز ً


اهذا اغبديث ،وال داللة فيو؛ وذلك ألف التخفيف ىنا زبفيف نسيب يعِب خفف بالنسبة إىل قراءتك سورة

تنفّبا؛ ولذلك قاؿ:
"البقرة" ُب العشاء تعترب ً
العبادة ،وربملوهنم فوؽ هاقتهم ،فإياكم أف تنفروا ىكذا استدلوا.


إف منكم منفروف



يعِب :تنفروف الناس عن ىذه

وال هبوز أف يلخذ حديث معاذ دليال للتخفيف الزائد؛ فإف النيب  كاف يأمرىم بالتخفيف ،ومع
ذلك يطيل؛ ففي سنن النسائي ،عن أنس قاؿ :كاف النيب   يأمرنا بالتخفيف ،ويلمنا بالصافات



زبفيفا؛ وذلك ألنو زبفيف بالنسبة إىل قراءة "البقرة" ،وبالنسبة إىل
أي :يقرأ "الصافات صفا" ،يعد ىذا ً
قراءة "آؿ عمراف" وكبو ذلك ،فيعترب ىذا ىو التخفيف الذي أمر بو.
وروى جابر ُب صحيح مسلم عن جابر قاؿ" :كانت صالة الظهر تقاـ ،فيذىب أحدنا إىل البقيع -
خارج البلد -فيقضى حاجتو بوال أو كبوهٍ ،ب يرجع إىل بيتو فيتوضأ ٍب يأٌب إىل اؼبسجد فيجدىم ُب الركعة
األوىل" فبا يطيل يبكن أف يستغرؽ ىذا طبس دقائق ،وردبا عشر دقائق ُب ركعة واحدة ،فبا يدؿ على أنو
زبفيفا بالن سبة إىل الذين يطيلوف إهالة زائدة ،فهذا معُب قولو ( :يسن أف ىبفف
يطيل ،ومع ذلك يعد ىذا ً

ُب سباـ ) أي :تكوف الصالة خفيفة نسبيا وتكوف تامة غّب مقصورة.

( ويطيل األوىل ) أي :تكوف الركعة األوىل أهوؿ من الثانية؛ ؽبذا اغبديث عن جابر أهنم يدركونو ُب
الركعة األوىل ،ولعل السبب أنو يطيله ا حٌب يتمكن من إدراكها مع اعبماعة ،فقد يكوف أحدىم يتوضأ،
أيضا
وقد يكوف أحدىم يقضي حاجتو فيطيلها بعدما يسمع النداء يسرع بالطهارة وكبوىا حٌب يأٌب ،مع أنو ً
هناىم عن السعي إىل اؼبساجد يقوؿ:



إذا ظبعتم اإلقامة فال تأتوىا وأنتم تسعوف ،وأتوىا وأنتم سبشوف

وعليكم السكينة والوقار ،فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأسبوا .
يق ؿ " :وا ت ار اخال ي الرك ع "
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ىذا ُب حق اإلماـ ،إذا ركع األماـ وظبع وطء نعل أو حركة إنساف داخل فإنو يبقى إىل أف يدرؾ
الركوع.
مرفوعا ،وسألو الصحابة
وذلك دليل على أف َمن أدرؾ الركوع فقد أدرؾ الركعة ،روى ذلك ابن أيب شيبة ً

أف أحدىم إذا ركع ال يرفع حٌب ال يسمع وطء نعل ،يعِب :كانوا يصلوف ُب نعاؽبم ،فإذا دخلوا يسمع
اإلماـ وطء نعاؽبم من ىنا ومن ىنا فينتظرىم إىل أف يدركوا الركعة ،إال إذا شق على اؼبأمومْب؛ وذلك ألف
بعضهم قد يتتابعوف قد يدخل ىذا ٍب إذا انقطعت حركتو دخل الثاين ٍب الثالث ٍب العاشر فيتتابعوف فيطوؿ
ذلك على اإلماـ.
يكره إ المرأة ت المس ف وبيتها أ

ل ؛ قاؿ 



ال سبنعوا إماء اهلل مساجد اهلل ،وبيوهتن

أوال ليتعلمن؛ ألهنن أميات غالبًا،
خّب ؽبن  وكاف النساء ُب عهد النيب  وبضرف صالة اعبماعة ً
فيسمعن القرآف ،ويسمعن السور الٍب بعدىا ،فيكوف ذلك سببا ُب تعلمهن وتفقههن.
ثانيًا :يعرفن كيف الصالة ،اؼبرأة قد ال تدرؾ كم عدد ركعات كل صالة؛ ألجل ذلك ربضر لتتعلم
كيفية الصالة وما أشبو ذلك ،أُِمرت بأف زبرج تفلة ،قاؿ  :وليخرجن تفالت  أي زبرج شائفة زبرج
ُب ثياب معيبة ُب ثياب دنسة حٌب ال تلفت األنظار وحٌب ال سبتد إليها األعْب؛ فإف اؼبرأة فتنو.

أيضا -كاف للنساء ُب عهد النيب 
كذلك ً -

باب يدخلن معو وىبرجن معو ،وينصرفن قبل أف

ينصرؼ الرجاؿ ،تقوؿ عائشة -رضي اهلل عنها  :-كاف نساء من اؼبلمنات يشهدف صالة الفجر مع
النيب  متلففات دبروههن  يعِب :متسَبات دبروههن ،واؼبرط :ىو الكساء الدنس اؼبستعمل غالبًا،
فينصرفن ال يعرفهن أحد من الغلس .

وكاف 

وبث على تأخّب النساء فيقوؿ:



خّب صفوؼ النساء آخرىا وشرىا أوؽبا





؛ وذلك

ألف آخرىا أبعد عن الرجاؿ ،وكاف إذا انصرؼ ينهى الرجاؿ أف ينصرفوا ،يعِب :أف ىبرجوا حٌب ينصرؼ
النساء.
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كل ذلك ؿبافظة على حفظ النساء وعدـ االفتتاف اهن ،وبيوهتن خّب ؽبن ،روي عنو 

قاؿ:



صالة اؼبرأة ُب مسجد قومها أفضل من صالهتا ُب اؼبسجد اعبامع ،وصالهتا ُب َر ْحبة بيتها أفضل من
صالهتا ُب مسجد قومها ،وصالهتا ُب حجرهتا أفضل من صالهتا ُب رحبة بيتها  أو كما قاؿ ،يعِب:
كلما كانت أسَب فإف ذلك أفضل.
ت تسقط عإهم صالة ال معة وال ماعة
فصل
ٌ
يعذر ُب تركو اعبمعة واعبماعة اؼبريض ،واػبائف ضياع مالو أو فوتو أو موت قريب ،أو ضرر يلحقو
كمطر ووحل وكبوه.
ذكر بعد ذلك َمن تسقط عنهم ا عبمعة واعبماعة ،الذين يعذروف ُب ترؾ اعبمعة وَب ترؾ صالة
اعبماعة :أوؽبم اؼبريض؛ ألنو يشق عليو أف يأٌب إىل اؼبسجد ومع ذلك وباوؿُ ،ب حديث ابن مسعود 
يقوؿ  :ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوـ النفاؽ  يعِب :عن صالة اعبماعة ،أو مريض،
يضا وال يَبؾ
ٍب قاؿ  :وإنو ليلتى بالرجل يُهادى بْب الرجلْب حٌب يُقاـ ُب الصف  يعِب :يلتى بو مر ً

الصالة ؼبرضو إذا كاف يقدر ولو أف يُعرض لو.

الثاين :اػبائف ضياع مالو أو فوتو ،إذا كاف إنساف -مثال -معو غنم ىبشى إذا ذىب إىل اؼبسجد أف

متعلقا اها؛ لذلك يُعذر إىل أف يودع غنمو أو كبو ذلك.
تتفرؽ ،أو يأكلها السبع ،أو تضيع ،فقلبو يكوف ً

وكذلك إذا كاف معو ماؿ يعِب كبضائع أو فواكو أو كبو ذلك ،ولو تركها ُب الطريق وذىب يصلي

اختطفها اللصوص ،وأُخذت إذا مل يكن عندىا من وبرسهاُ ،ب ىذه اغباؿ إذا كانوا اثنْب أحدنبا وبرس
األمواؿ الٍب ُب السوؽ ،والبقية يذىبوف يصلوف.
أيضا فبا يعذر بو إذا كاف حبضرة هعاـ تتعلق بو نفسو ،وإذا كاف يدافعو األخبثاف ،بل يلخر
وتقدـ ً
صائما يتعشى وىو يسمع اإلماـ يصلي
صالة اعبماعة ليقضي حاجتو ،وكاف ابن عمر  إذا كاف ً

ويسمع اإلقامة ،وما ذاؾ إال أف نفس الصائم تتعلق بالطعاـ ،فال يُقبل على صالتو إقباؿ راغب.
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أو موت قريب؛ إذا مات قريب لو انشغل بتجهيزه ،وانشغل بتمريضو ولو فاتتو صالة اعبماعة ،أو كاف
شديدا
 ًضررا يلحقو كمطر ،إذا كاف اؼبطر ً
مثال -مر ً
يضا يعِب أو كاف عنده مريض جلس يبرضو ،أو خاؼ ً
وبوؿ بينو وبْب اؼبسجد فإنو معذور ،إذا مل يكن عنده وسيلة كسيارة وكبوىا ،فإف كاف عنده سيارة فإنو

يركبها ويأٌب إىل اؼبسجد.
كذلك إذا كاف بينو وبْب اؼبسجد وحل ،الوحل :ىو الطْب الذي يكوف ُب الطرؽ ،قديبًا أدركنا قبل
طبس وأربعْب سنو ُب ىذه البالد إذا نزؿ اؼبطر استنقع ُب الطريق حٌب أف الناس ىبوضونو إىل الرَكب ،وقد
عذرا لكثّب من الناس إذا كاف بينو وبْب
يبقى
ً
شهرا وىو مل ييبس وينقلب ضبأً أسود ،فيكوف ىذا ً
أسبوعا أو ً
اؼبسجد ىذا الوحل ،فعند ذلك هبوز أف يصلي ُب بيتو ألجل ىذا العذر.

يعِب ىذه األعذار :اؼبريض ،واػبائف ضياع مالو ،أو منشغل دبوت قريب أو بتمريضو ،أو مطر يغرقو وال
تائقا إليو،
يقدر أف يثبت أو وحل يعِب هْب ُب الشوارع وكبوىا ،أو كونو حبضرة هعاـ تتعلق نفسو بو يكوف ً
أو يدافعو األخبثاف أو ما أشبو ذلك.

باب ا ا ة
ت تصح إ ا ته
أحق الناس اها السلطافٍ ،ب رب البيتٍ ،ب الراتبٍ ،ب األقرأٍ ،ب األفقوٍ ،ب األقدـ سناٍ ،ب سلماٍ ،ب
األقدـ ىجرةٍ ،ب األشرؼٍ ،ب األتقىٍ ،ب اغبرٍ ،ب البصّبٍ ،ب اغباضرٍ ،ب القارع ،وال تصح من كافر وقبس
وؿبدث يعلماف ذلك ،وال من أمي وال أرت وال أخرس ومن بو عذر مستمر.
ذكر بعد ذلك اإلمامة ،اإلماـ :ىو الذي يتقدـ الناس ويصلي اهم ،فعليو أو هبب أف يكوف من أىل
الرجل ُب سلطانو
الرجل َ
اإلمامة ،ذكر أف األحق باإلمامة السلطاف؛ ألنو جاء ُب اغبديث  :ال يَػ ُلّـ ُ



ولكن يدخل ُب السلطاف الذي يُ َدبر اؼبكاف كرئيس اعبماعة ،أو مدير اؼبكتب ،أو عميد اؼبدرسة أو كبو
ذلك ،ما اختّب للرئاسة إنو ىو األوىل.
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وقاؿ بعضهم :إف السلطاف ىنا ىو اغباكم ،يعِب :اؼبلك إذا حضر فإنو يكوف أوىل باإلمامة من غّبه؛
وذلك ألف إمامتو عامةٍ ،ب رب البيت إذا كانوا يصلوف ُب بيت ،كأف مل يكن عندىم مسجد فصاحب
البيت أوىلُ ،ب حديث أيب مسعود يقوؿ   يلـ القوـ أقرؤىم لكتاب اهلل ،فإف كانوا ُب القراءة سواء
سلما - 
فأعلمهم بالسنة ،فإف كانوا ُب السنة سواء فأقدمهم ىجرة ،فإف كانوا ُب اؽبجرة سواء فأقدمهم ً

إسالماٍ ،ب قاؿ ُب آخر اغبديث:
يعِب
ً
تكرمتو إال بإذنو .



الرجل ُب سلطانو ،وال هبلس ُب بيتو على
الرجل
وال ُيلمن
َ
ُ

فاؼبراد بػ "سلطانو" :واليتو ،فإذا كاف ؽبذا الرجل سلطاف على ىذه اؼبدرسة أو والية على ىذا البيت فإنو
يكوف ىو األوىل بأف يكوف ىو اإلماـٍ ،ب الراتب ،يعِب :اإلماـ الراتب اؼبرتب اؼبعْب كإماـ ؽبذا اؼبسجد،
فهو أوىل ولو حضر عنده من ىو أقرأ منوٍ ،ب األقرأ؛ ؼبا كاف ُب حديث أيب مسعود  :يلـ القوـ أقرؤىم
لكتاب اهلل  ولكن ال بد أف يكوف عاؼبا باألحكاـ ،أما إذا كاف وبفظ القرآف ولكن ال يعلم مبطالت
ً
الصالة ،وال يعلم أركاهنا أو واجباهتا أو سننها فإنو يُقدـ عليو من يعلم ذلك ،ولو كاف دونو ُب القراءةٍ ،ب
األفقو ،يعِب :األعلم باألحكاـ.
الفقو :ىو معرفة األحكاـ ،سيما أحكاـ ىذه العبادة ،يعرؼ ما يبطل الصالة ،ويعرؼ ما يُسجد لو
للسهو ،ويعرؼ سنن الصالة ولو كانت ال يبطل تركها وكبو ذلك ،ىذا ىو الفقو؛ فإف استوى أكثر من
واحد قُدـ األسن ،يعِب :األكرب سنا من باب احَباـ ذوي األسناف واحَبامهم.

إسالما ،لو أسلم صباعة وكانوا سواء ُب القراءة
إسالما ،يعِب :إذا كاف ىو األقدـ
ٍب بعد ذلك األقدـ
ً
ً

والفقو يقدـ الذي أسلم قبلهم ،يعِب :أسلم قبلهم بسنة أو نصف سنة.

ٍب األقدـ ىجرة ،اؽبجرة :كانوا إذا أسلموا دبكة ىاجروا إىل اؼبدينة ،والذي يكوف متقدـ اؽبجرة يكوف
فقها؛ ألنو هبالس النيب  ويتعلم منو ،فإذا استووا ُب ذلك كلو قدـ األشرؼ نسبًا ،يعِب :األشهر،
أكثر ً

وىا  أي :ال تتقدموا عليها كأئمة.
وجاء ُب حديث وإف كاف ً
ضعيفا  :قدموا قُر ً
يشا وال تَػ َقد ُم َ
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ٍب بعد األشرؼ األتقى ،ينظر أيهما أقوى تقوى ،يعِب :أتقى هلل -تعاىل -وأورع فيكوف ىو األحقٍ ،ب
إذا كاف فيهم حر وعبد ،فاغبر أوىل من العبد؛ وذلك ألنو أكمل معنويا؛ ألف العبد ناقص معنويا حيث إنو
ال يتصرؼ ُب نفسو.
ٍب البصّب ،إذا كاف االثناف سواء أحدنبا ضرير أعمى واآلخر بصّب ،فالبصّب أوىل؛ وذلك ألنو يبصر ما
أمامو ،وألنو يعرؼ ما يعرفونو وكبو ذلك ،لكن إذا كاف األعمى أقرأ أو أفقو ،فإنو يقدـ.
ٍب اغباضر ،اغبضري يقدـ على البدوي؛ وذلك ألف البدوي قد يكوف معو جفاء ،ويكوف معو جهل أو
كبو ذلك ،فإذا استووا ُب ذلك كلو استعمل القرعة ،فيقرع بينهم ،فمن قرع فإنو اؼبقدـ ،قد يكونوف كلهم
أيضا ُب اعبهل ،قد يكونوف كلهم غّب
ومسنوف ومهاجروف وأتقياء وأحرار ،ولكن قد يستووف ً
قُراء وفقهاء ُ
علماء ،ال علم وال قراءة وال تقوى وال بصر فعند ذلك تستعمل القرعة.
اؼبسلم؛ وذلك ألهنا عبادة ،وألف الكافر ال صالة لو ،ولو
الكافر
ال تصح من كافر :ال هبوز أف يتقدـ
َ
ُ

صل باؼبسلمْب.
صلى فإنو يكوف
مستهَبا ،فال يُ َ
ً

وال تصح اإلقامة من قبس ،إذا كاف عليو قبس ..على ثوبو دـ أو بوؿ أو طبر ،قباسة عينية وىو يعلم

ذلك ،فإذا صلى وىو ال يعلم بالنجاسة ٍب علم اها بعد الصالة فإنو ال يعيد وال يعيد اؼبأموـ ،يعِب :أنو قد
يقع عليو قباسة ،لكن بعض العلماء يفرقوف بْب ما إذا علمها وتساىل ،فعليو أف يعيد ،وإذا مل يعلمها إال
مأموما.
إماما أو ً
بعدما انصرؼ فإنو ال يعيد ،سواء كاف ً

إذا انصرفت من صالتك ورأيت على ثوبك أثر دـ ،ومل تذكر مٌب وقع فال تُعِد ،وإذا كنت علمت بأف

كرت بعد ذلك ،فهل تعيد؟ األوىل أف
قلت :سأؤخر غسلو ونسيت غسلو ،وؼبا
صليت بو تذ َ
َ
ىذا دـ ولكن َ
تعيد؛ ألنك متساىل حيث أخرتو.
وكذلك ِ
احملدث الذي عليو حدث أكرب أو حدث أصغر ،عليو إذا صلى وىو يعلم أف يعيد ،وكذلك
أيضا يعيدوف وذلك ألنو يعترب متالعبًا ،وأما إذا مل يعلم فإهنم ال يعيدوف ويعيد وحده.
ً
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ثبت أف عمر  خرج مرة إىل ...فلما جلس يبوؿ رأى على فخده أثر احتالـ ،فاغتسل وأعاد صالة
الفجر ،وكاف ىو الذي صلى باعبماعة ومل يأمرىم أف يعيدوا.
وقد روى عن علي أنو أمر اؼبصلْب أف يعيدوا ،صلى مرة وعليو حدث ناسيًا حدثو فأمرىم بعد يوـ أف

ينادى ُب األسواؽ :من صلى مع األمّب أو صالة كذا فليعدىا ،فلعل ذلك من باب االجتهاد.
فاغباصل :أنو إذا صلى اؼبأموـ خلف إماـ يعلم أنو ِ
ؿبدث فإهنا تبطل صالة اؼبأموـ وكذلك اإلماـ يعيد،
وإذا صلى اإلماـ وىو يعلم بطلت صالتو وصالة من خلفو وأمرىم أف يعيدوا؛ ألنو متالعب ،وأما إذا مل
يعلم باغبدث ومل يعلم بالنجس إال بعدما صلى ،فإهنم إذا صلوا ومل يعلموا إال بعدما انتهى فال يعيدوف ..ال
يعيدوف الصالة ،وأما األماـ فإنو يعيد.
" وال تصلح ت أ ي "
اؼبراد باألمي ُب اللغة :الذي ال يقرأ وال يكتب؛ لقولو تعاىل:
(ٔ) وُب قولو تعاىل:



        

 )ٕ(        وكاف العرب تغلب عليهم األمية،

ال يعرفوف القراءة وال الكتابة ،ولكن اصطلح الفقهاء ىهنا على أف األمي ىو الذي ال وبسن قراءة الفاربة،
إماما.
أمي" أي :ال يكوف الذي ال وبسن الفاربة ً
ىذا مرادىم بقولو" :وال من ّ
( وال ِمن أََرؾ ) ،الركة خبثة ُب اللساف ،يعِب :إذا كاف ثقيل اللساف حبيث إنو ال ينطق باغبروؼ كما
ينبغي ،يعِب :شبو الريح يبنع من الكالـ ،إذا جاء شيء منو ثػَ ُقل ،بعض الناس يكوف معو شبو الثقل عند
الكالـ ،إذا أراد أف يقرأ فإنو يتوقف ،يثقل عليو أف يقرأ  )ٖ(       فيسمى
أركا؛ ألنو قد يسكت بْب اآليات وباوؿ أف ينطق بػ



 )ٗ(     فال يقدر إال بعد مدة.

 - 1سورة الجمعة آية .2 :
 - 2سورة آل عمران آية .22 :
 - 3سورة الفاتحة آية .2 :
 - 4سورة الفاتحة آية .4 :
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أيضا -أنو ال يسمع ،وسبب اػبرس فقد
( وال من أخرس ) ،األخرس :ىو الذي ال يتكلم ،والغالب ً -

السمع ُب الصغر ،يولد -مثال -وىو ال يسمع أصال ،وال يسمع ما يقولو الناس ،فإذا مل يسمع كالمهم مل
يدري ما وبرؾ بو لسانو.
أما الذي يسمع فإنو مٌب ظبع حرفًا قلده ونطق بوٍ ،ب ظبع اغبرؼ الثاين فنطق بوٍ ،ب ظبع اللغة فنطق
اها؛ وألجل ذلك الذي يكوف بْب العجم يسمع كالمهم فينطق بو ،والذي يكوف بْب العرب يسمع كالمهم
فينطق بو ُب الصغر ،والذي يكوف بْب الرببر يسمع كالمهم فينطق بو.
إماما؛
وأما الذي ال يسمع ً
أصال فإنو ال يدري ما يتكلم بو ،وإمبا يتكلم باإلشارة ،فمثل ىذا ال يكوف ً

ألنو ال يسمع إذا سبحوا بو ،وألنو ال يقدر أف ينطق بالتكبّب.

" و ت به عمر ستمر "
كصاحب السلس؛ وذلك ألنو ناقص الطهارة ،إذا كاف بو سلس ،فال هبوز أف يلـ الناس للنقص ُب
ههارتو ،وألف الطهارة شرط ُب الصالة فإذا نقصت فإنو ال هبوز أف يتقدمهم ،وألنو وإف أمن أف ال يلوث
عذرا.
اؼبسجد لكن قد يلوث ثيابو ،وخروج اغبدث يعترب ً
أجاز بعضهم أف يلـ دبثلو إذا وجد اثناف كالنبا بو حدث دائم ،حدث مستمر ،يعِب :كقروح سيالة أو
كبوىا ،فيصلي واحد منهما باآلخر ،وذلك ألف عذرنبا موجود.
إاة تع

عت ركت أو شرط

وال عاجز عن ركن أو شرط إال دبثلهم ،وال خنثى وأنثى إال بأنثى ،فلو صلى راتب جالسا بعذر يزوؿ
تابعوه ،ولو هرأ اها مل هبلسوا.
" وال عا

عت ركت أو شرط إال بمنلهم "

يعِب :مثل ىلالء هبوز أف يصلي كل منهم دبثلو ،فيجوز أف يصلي األمي بأمي ،واألخرس بأخرس،
وصاحب السلس دبثلو ،والعاجز عن ركن دبثلو ،والعاجز عن شرط دبثلو هبوز.
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صورة "العاجز عن ركن" :إذا كاف منهيا عن السجود كالذين يعملوف عمليات ُب أعينهم ينهاه اإلماـ
إماما إال دبثلو ،وكذلك العاجز ؼبرض أو
عن السجود فيومئ بالسجود ويومئ بالركوع ،فمثل ىذا ال يكوف ً

جالسا ،وإذا كاف ىناؾ مقعدوف صلى اهم
لشلل أو إقعاد يعِب اؼبقعد الذي ال يقدر أف يصلي ً
قائما يصلي ً

واحد منهم.

جلوسا
جالسا فصلوا ً
عندنا حديث جابر وحديث عائشة اؼبشهور أنو  قاؿ  :إذا صلى اإلماـ ً

جلوسا ،ذكرت عائشة  :أنو -عليو
أصبعوف  أحاديث صحيحة ،أمرىم بأف يصلوا مع اإلماـ خلفو ً
السالـ -سقط مرة من فرس ِ
قياما ،فأشار إليهم
ش شقو ،فصلى ُب البيت ً
فجح َ
ُ
قاعدا وصلى خلفو القوـ ً
جلوسا أصبعوف .
جالسا ،فصلوا ً
أف اجلسواٍ ،ب قاؿ ؽبم :إذا صلى اإلماـ ً

لكن يذكر بعض العلماء أف ىذا منسوخ ،ومنهم البخاري -رضبو اهلل ،وناسخو ما حصل من صالتو
 وىو مريض ِ
آخر حياتو صلى اهم وىو جالس وىم قياـ؛ وذلك ألنو ؼبا كانوا يصلوف تقوؿ عائشة :
أحس من نفسو خفة فخرج بْب اثنْب زبط رجاله ،فلما رآه أبو بكر أراد أف يتأخر فأشار إليو أف مكانك،
ّ

فقاؿ أجلسوين إىل جنبو ،فأجلسوه إىل جنب أيب بكر  يقوؿ الراوي :فكاف أبو بكر يصلي بصالة النيب

 والناس يصلوف بصالة أيب بكر.
جلوسا أصبعوف
جالسا فصلوا
ً
فيقوؿ البخاري :إف ىذا ناسخ غبديث  :إذا صلى اإلماـ ً
وذلك ألنو إمبا يعمل باآلخر فاآلخر من فعل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وألف القياـ ركن من أركاف


؛

الصالة.
وقيل :إف النهي عن قيامو واإلماـ جالس أنو خائف أف يقوموا عليو كما تقوـ الروـ والفرس عند
ملوكها ،يعِب قاؿ  :كدًب أف تقوموا علي كما تقوـ فارس والروـ



وكاف يكره أف يقوموا عنده وىو

متكربا أو كبو ذلك ،كاف وبب التواضع.
جالس؛ ألف ذلك خوؼ أف يكوف ً

قياما ،وفرؽ بعضهم فقاؿ :إف ابتدأ الصالة اهم
جلوسا ،وأف يصلوا ً
ولعلو هبوز األمراف ،هبوز أف يصلوا ً

قعودا استحبابًا ،وجاز أف يقوموا.
قياما ،وأما إذا ابتدأ اهم وىو قاعد صلوا ً
ٍب اعتل صلوا ً
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إماما
وكذلك "العجز عن شرط" ،وصورة ذلك :إذا عجز عن السَبة ،مل هبد ثوبًا يصلي فيو ،فال يكوف ً

إال دبثلو وىم العراة.

( وال خنثى وأنثى إال بأنثى ) ،اػبنثى :ىو الذي ال يظهر أذكر أـ أنثى ،فيجوز أف يصلي بالنساء؛ ألنو
إما امرأة فتصلي بالنساء ،وإما رجل فيجوز أف يصلي الرجل بالنساء ،اؼبرأة هبوز أف تكوف إمامة للنساء،
وكاف ذلك كثّب ،عائشة كانت تصلي بأىل بيتها وكبو ذلك.
يق ؿ " :ل صلش رات

السا لعمر ي وؿ تابع ه ,ول ارأ بها لم ي لس ا "

ىذا ما قلناه ،اإلماـ الراتب اعتل وكاف يُرجى زواؿ علتو فابتدأ اهم الصالة وىو جالس هبلسوف،
جلوسا  وأما إذا هرأ اها ،يعِب :صلى
جالسا فصلوا ً
ويتابعونو باعبلوس؛ وذلك غبديث  :وإذا صلى ً
قياما.
قائما وؼبا صلى ركعة عجز وجلس ،ففي ىذه اغباؿ ال هبلسوف ،يصلوف خلفو ً
ً
بعض ا حكاـ المتعلقة با ا ة

وإف أـ صيب ببالغ أو متنفل دبفَبض ،أو من يلدي دبن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر ،أو أقلف أو
فاسق فروايتاف ،ويكره من فأفاء أو سبتاـ وغباف ال وبيل معُب.
وإف أـ صيب ببالغ روايتاف :ىل هبوز أف يصلي الصيب كإماـ ؟ واؼبراد بالصيب من مل يبلغ ،أي من دوف
عشر مل يبلغ مل وبتلم ،فهل يصلي بالبالغْب؟
أجاز ذلك بعضهم؛ لقصة عمرو بن سلمة اعبرمي ،ذكر أنو كاف يتعلم القرآف من الوافدين فلما أسلم
سورا فقدموه يصلي اهم وىو صغّب ،ولكن ىذا من باب االجتهاد؛ ألف األقرب أنو ال
قومو وإذا ىو قد قرأ ً
يصلي بالبالغْب ،وذلك ألنو مل يتم تكليفو.

أما متنفل دبفَبض فالصحيح اعبواز لقصة معاذ ،معاذ كاف يصلي العشاء مع النيب 

وبرص على

ؾبالسة النيب-صلى اهلل عليو وسلم -يتنفل ٍب إذا صلى العشاء ذىب إىل قومو بالعوايل فصلى اهم تلك
الصالة ،ىو متنفل وىم مفَبضوف ،فيجوز.
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كذلك من يلدي دبن يقضى ،صورة ذلك :إذا فاتتك الظهر -يعِب -وأردت أف تصليها مع العصر،
وجاءؾ أناس يريدوف أف يصلوا العصر ،فهل تصلي اهم؟ أنت لك ظهر وىم ؽبم عصر ،أو أنت تقضي وىم
يلدوف ،لو فاتتك صالة الظهر ليوـ السبت ،وذكرهتا ُب صالة الظهر ،أو بعدما صليت الظهر ليوـ األحد،
وجاءؾ أناس مل يصلوا الظهر ودخلوا معك ،أنت تصلي ظهر أمس ،وىم يصلوف ظهر اليوـ ،ىل هبوز؟
فرضا بآخر ،الصحيح أف الصالتْب إذا كانتا
الصحيح أنو هبوز مع أف فيو روايتْب ،أو من يصلي ً
فرضا بأخر كالظهر والعصر ،فلو فاتتك الظهر ،وجئت وأناس يصلوف العصر،
متشااهتْب جاز أف يصلي ً
عصرا ،صح ذلك؛ ألف العدد واحد ،ىذه أربع وىذه أربع.
ظهرا ،وىم يصلوف ً
دخلت معهم ،أنت تصلي ً

اختلفوا فيما إذا ما اختلف العدد؛ كالعشاء مع الفجر ،أو العشاء مع اؼبغرب ،فإف العدد ـبتلف اؼبغرب

كثّبا.
ثالث والعشاء أربع ،فهل هبوز لك أف تدخل معهم؟ وىذا يقع ً
مسجدا من اؼبساجد فيجدىم يصلوف العشاء وىو مل يصل اؼبغرب
وبدث أف اإلنساف يدخل
ً

فاألكثروف على أنو ال يدخل معهم؛ وذلك الختالؼ عدد الركعات ،ألنو سوؼ يصلي ثالثًا وىم يصلوف
أيضا ركعتْب بدوف تشهد ،فال يتشهد
أر ًبعا ،وإذا فاتتو ركعة فإنو سيصلي ركعة ٍب يتشهد ٍب يصلي معهم ً
بعد الثانية ،وإمبا يتشهد بعد األوىل.
فألجل ذلك أكثر مشاىبنا على أنو ال يدخل معهم ،بل يصلي وحده ،ىكذا حفظنا عن شيخنا ؿبمد
بن إبراىيم ،والشيخ عبد اهلل بن ضبيد رضبهما اهلل ،ومع ذلك أجازىا بعض اؼبشايخ ،ومن أشهرىم الشيخ
عبد العزيز بن باز رضبو اهلل ،فهو يقوؿ :ال مانع من ذلك.
ويقع ذلك ُب البلد ُب اعبَمع ،اعبَمع للمطر ،إذا صلوا اؼبغرب وقاموا يصلوف العشاء ألجل اؼبطر دخل

أناس مل يصلوا اؼبغرب ،يقوؿ :ادخلوا معهم ُب العشاء ،فإذا صليتم ثالثًا تشهدوا ألنفسكم وسلموا،
وادخلوا معهم ببقية العشاء ،وإف وجدسبوىم قد صلوا ركعة من العشاء صلوا معهم الثالث وتكوف لكم
مغربًا ،وتصلوف بعدىم صالة العشاء ىكذا ،ويقوؿ :إف ذلك ألجل اغبرص على حضور اعبماعة ،ىكذا

يقوؿ.
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اؼبشايخ األولوف يقولوف :عليكم أف تصلوا صباعة منفردين ،وال بأس بتكرر اعبماعة إذا كانت اعبماعة
األوىل يصلوف ُب مقدـ اؼبسجد العشاء ،وأنتم ما صليتم اؼبغرب فتصلوف ُب هرؼ اؼبسجد مغربًا ،أنتم ثالثة
أو أربعة أو عشرة تصلوف اؼبغرب ،وإذا انتهيتم من صالتكم ادخلوا معهم بعشائهم ،ىذا ىو األقرب.

( أو أقلف ) ،األقلف :ىو األرغل الذي مل ُىبًب ،يقع أف بعض اؼبسلمْب اعبُدد من النصارى يُسلم،
سورا وال يشددوف عليو ،وال يقولوف :ال تصح
ويصعب عليو أف ُىبًب فيبقى أقلف ،ويتعلم آيات ويتعلم ً

إماما؟ فيو روايتاف:
منفرا لو ،فهل يكوف ً
صالتك حٌب تُطهر باالختتاف ـبافة أف يكوف ذلك ً

األوىل :قالوا :إنو هبوز ،إذا كاف قد ربقق من الطهارة؛ ألف اغبكمة من قطع ىذه القلفة ُب رأس الذكر

الطهارة؛ ألهنا تكوف مظنة أف وبتبس فيها البوؿ أو كبو ذلك ،فإذا كاف يطهر داخلها فإهنا تصح صالتو،
فلو كاف -مثال -أسلم صباعة واختًب بعضهم وبعضهم مل ىبتًب ،وكاف ىذا الذي مل ىبتًب أقرؤىم
وأحفظهم وأفقههم ،جاز أف يلمهم.
( أو فاسق ) ،اجملاىر باؼبعاصي ال يصح أف يُقدـ؛ وذلك ألنو ناقص العدالة ،لكن إف كاف الذين معو

مثلو فإنو جائز ،أو أتيت وىو قد كرب فإنو جائز أف تدخل معهم ،ولو كنت تعرؼ أنو فاسق.

مسبال أو
احدا منهم ورأيتو ً
إذا دخلت اؼبسجد وقد صلى اعبماعة ،وىناؾ صباعة آخروف قد قدموا و ً
كثّبا عن
رأيتو ً
حليقا وبلق غبيتو ،أو تعرؼ أنو يدخن ،أو تعرؼ أنو يسكر ،أو تعرؼ أنو يتأخر ً
دائما أو ً
صالة اعبمعة ،ففي ىذه اغباؿ تدخل معو ،ولكن نقوؿ ؽبم :ال تقدموه وىو عاص وأنتم تعرفوف ذلك ،لكن

قد يكونوف كلهم مثلو.
يق ؿ ( :وتكره ت

اء ) يقوؿ :ويكره أف يكوف اإلماـ ىو الفأفاء ،فَأْفَاء أو سبَْتَاـ أو غبّاف ،ال وبيل

اؼبعُب ،الفأفاء ىو الذي يَبدد عند النطق بالفاء إذا أراد أف يتكلم ،بعض الناس يكوف معو لُكنة ،إذا أراد أف
يقوؿ :فروايتاف ،قاؿ :فأ ..فأ ..فأ ..فروايتاف ،أي يكرر الفاء ،فإف ىذا ينطق حبروؼ ليست من القرآف ،لو
قاؿ مثال:



(ٔ)
أيضا فأفاء.
"   فأ ..فأ ..فإذا فرغت فأ ..فأ ..فانصب" ىذا ً

 - 1سورة الشرح آية .7 :
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وكذلك التمتاـ الذي يَبدد ُب التاء ،يعِب عند النطق اها يصعب عليو فيقوؿ مثال :تأ ..تأ ..تأ ..تقوـ
أو كبو ذلك ،واللحاف إذا كاف اللحن ال وبيل اؼبعُب صحت صالتو ،ولكنها مكروىة ،وصحت إمامتو ،فإذا
يغّب اغبركات فهذا ال
نعبد وإياؾ
يوـ الدين إياؾ َ
كاف يقوؿَ ( :
اغبمد هلل رب العاؼبْب ُ
نستعْب ) يعُب ّ
َ
مالك َ

ـبالفا إلعراب السورة وؼبعناىا.
ُوبيل اؼبعُب ولكنو يعترب غبنًا ً

وبنساء أجانب ال ؿبرـ أو رجل معهن وقوما يكرىونو.
يق ؿ " :ويكره أف يصلي بإساء أ ا

ال ـرـ أو ال ر ل عهت "

كثّبا أف بعض النساء هبتمعن ُب بيوهتن،
ولكن قد هبوز ذلك عند اغباجة إذا مل يكن ىناؾ غّبه ،يقع ً

وىبتار أف يكوف ضر ًيرا ،فيصلي اهن صالة الليل وكبوه.
وال يكوف معهن َمن تقرأ ،فيأٌب إليهم إنساف ُ

أما إذا كاف معهن ؿبرـ ،يعِب :زوجتو أو ابنتو أو أختو أو كبو ذلك فال بأس أف يصلي اهن ،ولو كاف

أكثرىن لسن ؿبارـ ،وإذا كاف معو رجل فإنو يصلي معهن ،رجالف ..اإلماـ يتقدـ ويكوف اؼبأموـ رجل معو
عن يبينو والنساء خلفو هبوز ذلك.
" ويكره أف يصلي بق ـ يكر ه "

جاء ُب حديث :هنى النيب  ..أو ذكر اإلماـ الذي يصلي بقوـ وىم يكرىونو ،ولكن قالوا :ال بد أف
تكوف الكراىة كراىة حبق ،فأما إذا كانوا يكرىونو بغّب حق فال مانع من أف يصلي اهم ولو كرىوه ،إذا كانوا
يكرىونو يقولوف :ألنو يطيل ،نقوؿ لو :ىل أنت زبالف السنة؟ فإذا قاؿ :أنا أصلي بالسنة أقرأ بالسور

الطواؿ الٍب كاف النيب 

يقرأ اهن من هواؿ اؼبفصل كما تقدـ ،ولكن ينفروف من ذلك ويكرىونو لذلك،

فال هبوز أف يكرىوه وأف يعيبوه بذلك.
وأما إذا كانوا يكرىونو لنقص دينو ،أو يعيبونو دبعاملة سيئة ،أو يتهمونو بأنو يسمع الغناء ،أو يشرب
طبرا ،أو يتهمونو بفعل فاحشة أو كبو ذلك؛ فإنو ال يتقدمهم ،وعليهم أف يبتنعوا من الصالة خلفو ،نقف
ً
عند ىذا ،ونلجل الباقي إىل غد إف شاء اهلل .س :أحسن اهلل إليكم وجزاكم خّب اعبزاء ،ىذه سائلة تقوؿ:

دائما ىل أصليها بوقت النهي؟
إذا كاف من عادٌب صالة ركعٍب الوضوء ً
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ج :نرى أهنا تلخر إىل أف يأٌب وقت الصالة ..إىل أف ىبرج وقت الصالة؛ وذلك ألهنا مل تكن معتادة،
ومل يذكر أحد أهنا من ذوات األسباب.
س :أحسن اهلل إليكم ُب ديارنا ُب أوربا ال يُرفع األذاف ،ىل ذبب علينا صالة اعبماعة؟

ج :إذا كانوا ال يلذنوف عليهم أف هبتمعوا ويصلوا صباعة ،إذا كانوا ىبشوف برفع األذاف أف يلذوا؛
تلذيهم الدولة وكبو ذلك ففي ىذه اغباؿ هبتمعوف ُب مكاف خاص ويصلوف صباعة ،وإف كاف ىناؾ مسجد
أذنوا فيو من غّب رفع صوت.
س :أحسن اهلل إليكمُ ،ب قريتنا مسجد واحد قدًن ،كلنا نصلي فيو ،ولكن قائم عليو من اؼبتصوفة
واألباضية ،فهل هبوز لنا إقامة مسجد آخر جبواره ولو قريب؟ أـ نصلي صباعة لوحدنا ُب ىذا اؼبسجد ؟
مسجدا ىبتص بكم أىل السنة ،وإف مل تفعلوا فال تصلوا خلف ىلالء
ج :نقَبح أنكم تلسسوف لكم
ً

اؼبتصوفة وكبوىم ،بل إذا ربريتم أهنم قد أهنوا صالهتم تأتوف وتصلوف ُب ذلك اؼبسجد.

س :أحسن اهلل إ ليكم ،وىذا سائل من إصالحية اغبائل يقوؿ :أنا مسئوؿ عن أحد األجنحة ُب
اإلصالحية ،وشرع اإلماـ ُب صالة اعبمعة ،وتأخر بعض النزالء عن الصالة ،وأمرهتم بالصالة ولكن تأخرنا
دائما؟
عن الصالة ،فهل علي شيء ُب ىذا ،مع العلم أنو يتكرر بالنسبة يل ً

معذورا إذا كنت مسئوال ،واؼبسئولية يَبتب عليها مفاسد على إنباؽبا ،فيكوف اإلنساف
ج :قد تكوف
ً
معذورا ،وقد مر بنا بعض الذين يسقط عنهم ..الذي ىباؼ فوات مالو ،أو ىباؼ
الذي ينشغل يكوف
ً

ضياعو أو يكوف مشغوال دبريض أو كبو ذلك ،فإذا كاف ىناؾ هبيب يعاِب عملية ،وأقيمت صالة اعبمعة

ظهرا؛ ألنو ُب مهمة ،وكذلك الذي ُب حراسة شديدة لو أف يلخر
فإنو يلخر صالة اعبمعة ولو يصليها ً
صالة اعبمعة حٌب يأٌب من وبرس بدلو ألنو يقوـ بعمل ذي أنبية.
منفردا ٍب دخل معو صباعة ،لكنو مل يقلب نيتو من منفرد إىل
س :أحسن اهلل إليكم ،إذا صلى اؼبسلم ً

إماـ ،فما حكم صالهتم معو؟
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ج :نرى أهنم يعيدوف؛ ألنو نيتو نية اإلفراد ،وعليو ُب ىذه اغباؿ أف يشّب إليهم بيده ،يشّب إىل أحدىم
فيقوؿ بيده ،يعِب :تنحوا صلوا وحدكم ،يعِب :كأنو يقوؿ :إين منفرد ،وإذا انتهى من الصالة ىبربىم ويقوؿ:
إين نويت اإلفراد ومل ِ
إماما ،فال تصلوا معي ،أعيدوا صالتكم.
أنو أف أكوف ً

س :أحسن اهلل إليكم ،إذا استخلفِب اإلماـ ُب الصالة ،وكاف قد قرأ الفاربة ،ومل أقرأ أنا الفاربة ،ىل

أسر بالفاربة ُب نفسي أو أجهر اها ،أفتوين مأجورين؟
ج :هبوز إذا نسي اإلماـ اإلسرار وانتصف ُب الفاربة وىو مسر ُب الصالة اعبهرية؛ قرأ إىل
 )ٔ(  هبهر بعد ذلك ببقية الفاربة



 

 )ٕ(      وكذلك العكس :لو

جهر ُب صالة الظهر وقرأ آيتْب أو ثالث آيات ناسيًا هبهر ٍب تذكر فإنو يُس ُر ببقيتها.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة من اإلمارات تقوؿ :ظباحة الشيخ ،ىل هبوز يل أف أصلي بأبنائي

وىم أبناء اثنٍب عشرة وثالث عشرة سنة ُب البيت صباعة لتعويدىم على صالة الليل وغّبىا؟
احدا منهم ،ولو كاف دوف البلوغ إذا كاف قارئًا وبسن
إماما بل تقدـ و ً
ج :هبوز ،لكن ال تكوف اؼبرأة ً
القراءة ،أو تأمرىم بأف يصلي كل واحد منهم لنفسو ،أنت يا فالف صل ركعتْبٍ ،ب صل ركعتْب ،وىكذا
يصلوف فرادى.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
الم

يت ت ا اـ ي الصالة

بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي رضبو اهلل تعاىل:
فصل
 - 1سورة الفاتحة آية .5 :
 - 2سورة الفاتحة آية .6-5 :
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يُسن وقوؼ اعبماعة واؼبرأة خلفو ،والواحد عن يبينو وعن جانبيو جائز ،وعن يسرتو أو فذ مبطل ،ومن

مل يقف معو إال كافر أو ؿبدث يعلمهم أو أنثى أو صيب فهو فذ ،ويقوـ إماـ العراة واؼبرأة بالنساء وسطًا،
ويقدـ الرجل ٍب الصيب ٍب اػبنثى ٍب اؼبرأة ،كتقديبهم إىل اإلماـ ُب اعبنائز وإىل القبلة ُب القرب.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
يتعلق ىذا الفصل دبوقف اؼبأمومْب من اإلماـ ،فاألصل أف اعبماعة يتقدمهم اإلماـ ،يكوف اإلماـ صفا
احدا خلف اآلخر ،ىكذا اؼبوقف ،اؼبعتاد أف اإلماـ يتقدـ اؼبأمومْب
وحده وىم صف خلفو أو صفوؼ ،و ً

إماما ،يعِب :قدوة يأسبوف بو ويتابعونو.
وذلك ؼبعُب كونو ً

ُب اغبديث  :إمبا ُجعل اإلماـ ليلًبّ بو  فإذا كاف قُدامهم فإهنم يتبعونو ويتحركوف بعد حركتو،
ىكذا جاء ُب األحاديث ،إذا مل يكن معو إال امرأة واحدة فإف اؼبرأة تقف خلفو ،وال تقف إىل جنبو وذلك

زوجا.
موقف النساء ،ولو كاف َؿب ًرما ؽبا أو ً

ففي حديث أنس  :أف جدتو ُمليكة دعت رسوؿ اهلل 

لطعاـ صنعتو ،فأكل ٍب قاؿ :قوموا

ألصلي بكم ،قاؿ أنس :فقمت إىل حصّب لنا قد اسود من هوؿ ما لبث ،فنضحتو باؼباء ،فقاـ رسوؿ اهلل
فصففت أنا واليتيم وراءه ،والعجوز خلفنا .

ُ

قامت اؼبرأة ولو كانوا أوالدىا يعِب ىي جدهتما قامت صفا خلفهم وحدىا مل يكن معها أحد؛ ألف

اؼبرأة ال تصف الرجاؿ ولو كانوا ؿبارـ ؽبا فتكوف صفا وحدىا ،إذا مل يكن مع اإلماـ إال فرد فإنو يصف عن
يبينو ،إذا كانوا اثنْب يكوف اؼبأموـ عن يبْب اإلماـ.
ذكرنا حديث ابن عباس قاؿ:



بت عند خالٍب ميمونة ،فلما كاف نصف الليل أو قبلو بقليل أو

بعده بقليل استيقظ النيب  فتوضأ ٍب قاـ يصلي ،فجئت فصنعت مثلما صنع ،وقمت عن يساره فأدارين
عن يبينو  ىكذا جاء أنو أراده عن يبينو.
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أيضا -حديث جابر وجبار الذي ُب آخر صحيح مسلم ذكر أنو ؼبا توضأ النيب 
وذكرنا ً -

لصالة

كرب وحده ٍب جاء جابر فصف عن يساره فجاء لو عن يبينوٍ ،ب جاء جبار بن صخر فصف عن
العصر ّ
يساره فدفعهما خلفو ،فأفاد أف الواحد يصّب عن يبْب اإلماـ وأف االثنْب يتقدمهما اإلماـ.
وكذا الثالثة وأكثر هبوز أف يقوموا عن جانبيو ،أف يتوسط اإلماـ أحدنبا عن يبينو واآلخر عن يساره،
ثبت ذلك عن ابن مسعود أنو صلى بعلقمة واألسود وصف بينهما فكاف ىو اؼبتوسط ،وذكر أف ذلك من
فعل ..أو فعلو النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،فيجوز أف يكوف اإلماـ ُب الوسط.
ولو امتأل اؼبسجد فإنو هبوز أف يصفوا عن جانيب اإلماـ إذا كاف اإلماـ ُب وسط الصف فإهنم يصفوف
إماما ولو كاف ُب
عن يبينو إىل أف يصلوا إىل هناية الصف وعن يساره إىل هناية الصف؛ وذلك ألنو يكوف ً

ضيقا فيقوموف عن جانبيو.
الوسط ،وإف كاف األصل أنو يتقدمهم ويكوف أمامهم ،ولكن قد يكوف اؼبكاف ً

أما إذا صف عن يساره فقط فإف صالتو باهلة حٌب ولو كانوا كثّبا ،لو كانوا واحدا عن يسار اإلماـ أو

اثنْب أو عشرة ويبينو خاؿ ويساره فيو واحد أو أكثر فهلالء ال صالة ؽبم.

النيب 

أخر أولئك الذين صفوا عن يساره كابن عباس وجابر فدؿ ذلك على أنو ال يصح أف يكوف

أيضا تبطل
منفردا فإنو ً
عن يساره مع خلو يبينو ،وكذلك إذا صلى خلفو وحده أو صلى خلف الصف ً
صالتو.

رأى النيب 

رجال يصلي خلف الصف فأمره أف يعيد ،وُب اغبديث:



ال صالة ؼبنفرد خلف

كثّبا ،ويقع الذي ال هبد
الصف  يعِب :إذا كاف الصف ً
كامال وجاء إنساف فال يصف وحده ،يقع ىذا ً
مكانًا ُب حرج؛ فلذلك يكثر البحث والسلاؿ عن اإلنساف إذا جاء وقد كمل الصف ماذا يفعل؟

ىناؾ بعض العلماء أجازوا لو أف يصلي وحده إذا خاؼ أف تفوتو اعبماعة ،ولكن بعد أف يبذؿ

األسبابُ ،ب حديث وإف كاف فيو ضعف أنو عليو السالـ قاؿ لذلك الرجل:



التمست فُرجة أو
ىال
َ

يقرب ىذا إىل ىذا ،وىذا إىل
اجَبرت ً
رجال  يعِب :إذا جاء والصف قد كمل فيلتمس فرجة ،وذلك بأف ّ

ىذا ،وىذا إىل ىذا إذا كاف بينهم شيء من السعة إىل أف يتسع لو فرجة فيدخل فيها ،فيكوف قد صف ُب
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وسط الصف ،ىذا معُب (ىال التمست فرجة)؛ ألنو قد يوجد بْب اؼبصلْب شيء من الفرج الٍب تكوف بْب
اثنْب فيقرب بعضهم إىل بعض لعلو أف يكوف لو فرجة.
هبَب إنسانًا فقالوا :ال هبَبه بقوة؛ ألف ُب ذلك تصرفًا
وأما االجَبار فرخصوا فيو وبعضهم منعو ،وىو أف ّ
كالما خفيا أو يتنحنح لو حٌب يتأخر معو ،ففي حديث أنو قاؿ  :فما أعظم
ُب الغّب ،ولكن يكلمو ً
اجملتذب
أجر َ



الذي ُهبتذب ويتأخر لو أجر ،حيث إنو أحسن إىل ذلك الفذ وصلى إىل جانبو ،فما

أعظم أجر اجملتذب!
ولكت ال ا :ال هبتذبو بقوة فإف ىذا تصرؼ ُب غّبه ،وإمبا ينبهو بكلمة خفية أو بنحنحة أو ما أشبو
قطعت
ذلك ،والذين منعوا االجتذاب واالجَبار قالوا :إنك إذا اجتذبتو بقي ُب ذلك الصف فرجة فتكوف
َ
ىذا الصف..
واعبواب أف ىذه الفرجة سيسدوهنا؛ ألنو يقرب بعضهم إىل بعض حٌب يسدوا تلك الفرجة فال يكوف
قطعت صفا ،بل ىذا الذي تأخر معك لو أجر حيث إنو وصل صفا؛ جاء ُب
ىناؾ ؿبذور ،وال تكوف
َ
حديث  من وصل صفا وصلو اهلل  يعِب :أنك كنت وحدؾ فإذا قاـ معك فأنتما صف ،فمن وصل
صفا وصلو اهلل ،ومن قطعو قطعو اهلل.
يتيسر أف يتأخر معك أحد وصففت وحدؾ وركعت معهم وجاءؾ آخر قبل أف تسجد صحت
إذا مل ّ

صالتك ،يعِب :أنكم صرًب صفا قبل السجود ولو فاتو الركوع ،يعِب :ما أدرؾ ىذه الركعة وأنت أدركت
صف معك قبل السجود.
الركعة ،ولكن حصل أنك وجدت َمن ُ

اكعا يقوؿ" :فركعت قبل الصف
يبكن أف يستدؿ على ذلك بقصة أيب بكرة ؼبا جاء والنيب  ر ً
ومشيت إىل الصف" يبكن أنو ما وصل إال بعدما رفعوا ،بعدما قاموا وصلهم بينو وبينهم فرجة ،فأقره النيب

حرصا وال تعد .
-صلى اهلل عليو وسلم ولكنو قاؿ  :زادؾ اهلل ً

فأفاد بأنو أجزأتو صالتو ولو أف ركوعو قبل أف يصل الصف ،يبكن أنو مشى وىو راكع ،ويبكن أنو

مشى بعدما قاـ ،فدؿ على أنو إذا صف معو أحد بعد الرفع وقبل السجود أصبح صفا وال يصبح فذا ،إذا
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أحدا يتأخر معو فلو أف ىبرؽ الصف ويقوـ عن يبْب
مل هبد من يقوـ معو وكانوا مَباصْب ومل يتيسر أف ً
اإلماـ؛ وذلك ألف الوقوؼ عن يبْب اإلماـ جائز ،ألنو يعترب كأنو غّب فذ إذا وقف معو أحد ولو اإلماـ.
وال يقوـ عن يساره ،ولو كاف بينو وبْب اإلماـ حديدة اؼبكرب يعِب بينو وبْب اإلماـ كبو شرب أو كبو
كثّبا ما هبعل األئمة اؼبكرب والقطتو عن يبينو واألوىل أف هبعلو عن يساره إذا خيف من مثل ىذه
ذلكً ،
اغبالة.
قد تكوف الصفوؼ كثّبة وال يقدر أف ىبرؽ ىذه الصفوؼ ،وتكوف كلها مَباصة ،وليس فيها فرجة
وىبشى أف تفوتو صالة اعبماعة إذا جاء ومل يبق إال ركعة ،ومل يتيسر أحد أف يقوـ معو ،وال أف هبد فرجة
منفردا أجزأتو صالتو؛ ألنو بذؿ اعبهد ،وقد قاؿ النيب   إذا أمرتكم
بينهم ،ففي ىذه اغباؿ لو صلى ً

بأمر فأتوا منو ما استطعتم .

فهذا مل يستطع أف يصف ُب الصفوؼ ،ولو فاتتو الصالة فاتو خّب كثّب ،فاتو سبع وعشروف درجة ،ردبا
يصلي وحده فنقوؿ :إف عليو واغباؿ ىذه أف يصلي وحده وذبزئو صالتو؛ ألنو فعل ما يقدر عليو.
يق ؿ ( :ومن مل يقف معو إال كافر فإنو فذ ) ،إذا وقف معو خلف اإلماـ كافر ،ىذا الكافر ال صالة
لو فيعترب كأنو صلى وحده خلف الصف ،وصالة اؼبنفرد خلف الصف باهلة كما ظبعنا ،أو وقف معو
إنساف ؿبدث وىو يعلم أنو ؿبدث ،جاء وقاؿ :صف معي فقاؿ :أنا ما توضأت ،فقاؿ :صف معي ولو
كنت ؿبدثًا ،نقوؿ :إنو ال يزاؿ فذا ال صالة لو؛ وذلك ألف صالة احملدث باهلة غّب معتربة ،فكذلك الذي
أيضا صالتو باهلة.
صفوُ تعترب ً
َ

أما إذا كاف ال يعلم ،ال تعلم أنو ؿبدث جاء وصف معك وال تعلم فإف صالتك ؾبزئة؛ ذلك ألنك

اعتمدت أنك ُب صف ،وكذلك إذا مل ذبد من يصف معك خلف الصف إال امرأة ،فإنو ال يصح أف
تصف اؼبرأة مع الرجاؿ ،فيعترب فذا ال صالة لو ،ويدخل ُب قولو  :ال صالة ٍ
ؼبنفرد خلف الصف .
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( أو لم يص

عه إال صبي وف البل غ ) يعإي :مل وبتلم ومل يبلغ ،فإنو يسمى فذا ليس دبصل ،أما

إذا كاف قد قارب البلوغ ،يعِب :قد بلغ إما باإلنبات وإما باالحتالـ ،ولو كاف ابن عشر أو اثنٍب عشرة فإهنا
تصح مصافتو وإال فإنو منفرد.
( يق ـ إ اـ العراة و طهم) ,إذا كاف كلهم عراة -نسأؿ اهلل السالمة ،-لو قدر أهنم ثالثة أو طبسة
كلهم عراة ،أمامهم مثلهم عار ،يعِب حٌب منكشف السوءتْب ،فأنو يصلي ُب وسطهم.
وذكر بعضهم أهنم يصلوف جلوسا؛ إذ يكوف ذلك أسَب لعوراهتم ،وال يتقدمهم اإلماـ؛ ألنو إذا تقدمهم
بدت ؽبم عورتو ،بل يصّب وسطهم ،ىكذا اختار كثّب ،ورأى بعض العلماء أهنم معذوروف ،وقاؿ :إذا أجزنا
صالهتم وىم عراة ،فلماذا ال نأمرىم بالقياـ؟ القياـ ركن من أركاف الصالة وىم معذروف ،فيصلوف قياما ولو
بدت عوراهتم للناظرين؛ ألهنم معذروف ،وإذا كاف كذلك أيضا ،فال مانع من تقدـ اإلماـ أف يصلي اهم
أمامهم؛ وذلك ألف اظبو اإلماـ ،وألف األصل أف اإلماـ يتقدـ اؼبأمومْب .العمل على أهنم يصفوف صفا
واحدا وإمامهم ُب الوسط.
اؼبرأة ُب النساء أيضا تقوـ ُب صفهن ،تكوف ُب وسطهن ،وقالوا :ال تتقدـ؛ ألف تقدمها يبْب ؽبن حجم
أعضائها ،ويتبْب ؽبن عند ركوعها وسجودىا شيء من بدهنا ،فتكوف وسطهن ،ىكذا اختاروا.
ورأي أيضا بعض العلماء أهنا تتقدـ كما يتقدـ الرجل الرجاؿ ،وذلك ألف ىذا ىو اؼبعتاد ،روي عن
عائشة أهنا صفت ُب وسط النساء ،فاعتربوا ذلك دليال ،ولعلو من باب االجتهاد.
"إ ا كا ا ماعة" .إذا كانوا مثال صباعة ُب بيت ،أو مسافروف وفيهم رجاؿ وصبياف ونساء وخناثى،
فكيف نرتبهم؟
يرتبهم ا اـ ,يق ؿ :الرجاؿ البالغوف يكونوف ُب الصف األوؿ الذي يلي اإلماـٍ ،ب بعده الصبياف
الذين دوف البلوغ يصفوف ُب الصف الثاينٍ ،ب بعده اػبناثى إذا كانوا ؾبموعة يصفوف ُب الصف الثالثٍ ،ب
النساء يكن ىن اؼبتأخرات ،وإذا مل يكن ىناؾ خناثى فيلي اإلماـ الرجاؿٍ ،ب بعدىم الصبيافٍ ،ب بعدىم
النساء ،ىكذا قالوا.
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ولكن ال مانع من أف يصف الصبياف ُب وسط الصف األوؿ ،إذا كانوا فبيزين وتقدموا ،إال أهنم يكونوف
ُب أهراؼ الصف؛ ألنو جاء ُب اغبديث:



ليليِب منكم أولو األحالـ والنهىٍ ،ب الذين يلوهنم



فيفضل أف الرجاؿ البالغْب أىل األحالـ والنهى ىم الذين يقفوف خلف اإلماـ ،الصبياف يكونوف ُب وسط
الصف األوؿ ،ولكن ُب أهرافو من اعبانبْب ،وإف جرى ترتيبهم فإهنم يكونوف بعد صفوؼ الرجاؿ.
إذا كاف الرجاؿ كثّب ،صففناىم صفْب ،كلهم رجاؿ يعِب بالغوف ،وجعلنا الصبياف ُب الصف الثالث أو
الرابع ،يعِب بعد انتهاء صفوؼ الرجاؿٍ ،ب بعد ذلك النساء يكن متأخرات ،ىكذا ترتيبهم.
ال خالؼ ُب أف النساء يكن خلف ،ولكن ُب الواقع أف الصبياف يقوموف ُب وسط الصفوؼ ،مع أهنم
قد يكونوف ُب العاشرة أو دوف العاشرة ،ومع ذلك يقوموف ُب وسط الصف ،وإف كاف ىذا خالؼ األوىل،
وذلك ألف الصيب عادة الذي ُب العاشرة أو اغبادية عشر أو التاسعة ،وبصل معهم شيء من اغبركة ،وىذه
اغبركة قد تشوش على اؼبصلْب ،فألجل ذلك يفضل أف يكونوا خلف صفوؼ الرجاؿ إذا جرى ترتيبهم،
ىذا ترتيبهم ُب صفوؼ الصالة.
أما ترتيبهم ُب اعبنائز ،إذا جاء ُب جنازة رجل وصيب وامرأة ،يلي اإلماـ الرجلٍ ،ب بعده الصيبٍ ،ب بعده
اؼبرأة ،اؼبرأة تكوف أبعدىم ،وكذا لو تعددوا :ثالثة رجاؿ يلوف اإلماـ ،وصبياف يكونوف بعد الرجاؿ ،ونساء
يكن بعد الصبياف ،وبذلك يكوف ترتيبهم ،ىذا ترتيب تقديبهم إىل اإلماـ ُب اعبنائز.
"وإلش القبلة ي القبر" .إذا دفن اثناف ُب قرب أو أكثر ،فيقدـ الرجل فبا يلي القبلةٍ ،ب بعده الصيبٍ ،ب
بعده اؼبرأة ،ىذا إذا عجزوا عن أف هبعلوا لكل واحد قربا.
باب صالة أ ل ا عمار
صالة المريض
إيباء،
من عجز عن القياـ أو هاؿ مرضو أو غبقو مشقة شديدة صلى ً
قاعداٍ ،ب على جنبٍ ،ب مستلقيًا ً

ٍب بطرفو ولو عجز عن القراءة فبقلبو.

الباب بعده "صالة أىل األعذار" .من ىم؟
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اؼبريض واؼبسافر واػبائف ،ىلالء ىم أىل األعذار؛ وذلك ألهنم عليهم مشقة وعليهم صعوبة ،فلهم
عذر ُب أف ىبففوا الصالة ،أو أف يقصروىا ،أو يَبكوا شيئا من أركاهنا؛ حٌب يكوف ذلك أسهل عليهم ،ألف
اؼبشقة ذبلب التيسّب.

بفأ بالمريض ,جاء ُب حديث عمراف بن حصْب ،أف النيب 

قاؿ لو:



صل قائما ،فإف مل

تستطع فقاعدا ،فإف مل تستطع فعلى جنب  ؼبا كاف بو مرض.
ىكذا يصلي وىو جالس أو قاعد ،وذكرنا باألمس حديث عائشة  :أف النيب  سقط من فرس،
فجحش شقو ،فصلى جالسا وصلى خلفو القوـ قياما ،فأشار إليهم أف اجلسوا



فدؿ على أنو صلى

جالسا ألجل أنو يعجز عن أف يقوـ؛ ألجل ما أصابو من ذلك السقوط ،فللعاجز عن القياـ ؼبرض أو كرب
أف يصلي وىو جالس ،إذا عجز عن القياـ ،وكذلك إذا كاف القياـ يزيد ُب مرضو ،وكذلك إذا كاف يلحقو
مشقة ،مشقة شديدة ،كما لو كاف اإلماـ يطيل ُب القراءة ،وىو ال يتحمل اإلهالة لكربه أو ؼبرضو ،ويزيد
ذلك ُب مرضو ،فإنو يصلي جالسا.
اختار بعض العلماء أنو يفَبش ،يعِب :هبلس مفَبشا كجلوسو بْب السجدتْب .واختار آخروف أنو يَببع،
يعِب :يثِب كل رجل إىل األخرى ،وهبعل ركبتيو متخالفتْب ُب حالة القياـ ،وإذا أراد أف يسجد فإنو إذا كاف
قادرا ،يسجد على األعضاء السبعة إذا كاف قادرا ،فيجلس مَببعا ،يقرأ وىو مَببع -يعِب ؿبل القياـ ،-يركع
وىو مَببع ،يرفع وىو مَببع ،إذا أراد السجود ثُب رجليو وسجد ،وسجد على أعضائو السبعة ،ىكذا كاف
يفعل ذلك بعض اؼبشايخ وكبوىم من ؽبم خربة ،وآخروف يقولوف :إف اعبلوس مفَبشا أرفق ،فيجلس أحدىم
مفَبشا كجلوسو للتشهد.
وكذلك إذا عجز عن القياـ وعن القعود ،فإنو يصلي على جنبو ،يفضل أف يصلي على األيبن ،فيكوف
وجهو إىل القبلة ،إذا كاف على جنبو ،على جنبو األيبنُ ،ب ىذه البالد يكوف رأسو للشماؿ ،ورجاله
للجنوب ،ووجهو متوجو إىل القبلة ،وُب كل بالد حبسبها.
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إذا عجز عن القعود وعن اإلضجاع ،صلى على ظهره مستلقيا يومئ إيباء ،إف قدر على أف وبرؾ رأسو
أومأ بو ،وأومأ بيده عند الركوع والسجود ،وإذا عجز عن اغبركة كلها ،أومأ بطرفو ،أي :بأجفاف عينيو.
ىكذا قالوا.
اختار شيخ اإلسالـ -رضبو اهلل -أف اؼبريض إذا وصل إىل حالة ال يقدر على ربريك شيء من بدنو،
يديو ورأسو وكبو ذلك ،وال يقدر إال على ربريك رمش عينيو ،أهنا تسقط عنو ،وذلك ألنو عاجز عجزا
كليا ،فهو بذلك معذور فتسقط عنو ،سيما أنو ُب تلك اغبالة يكوف مشتدا بو اؼبرضُ ،ب حالة حرجة
شديدة ،والذين حولو إذا رأوه وىو يالقي ذلك اؼبرض وتلك اآلالـ ،رضبوه ورفقوا بو ،وال يقولوف لو :أد
الصالة .ألن و منشغل دبا ىو فيو ،منشغل دبا ىو فيو من اآلالـ الشديدة؛ فألجل ذلك يتساؿبوف معو ،فال
يطلبوف منو أف يصلي وىو ُب تلك اغبالة.
يق ؿ" :ل ع

عت القراءة" .يعإي :يشق عليو أف وبرؾ لسانو" .قرأ بقلبو" ،يعِب :استحضر الفاربة

بقلبو ،وكذلك السورة بعدىا ،وكذلك األذكار "األذكار الٍب ُب الصالة" ،يعِب :كتسبيح الركوع والسجود
وسلاؿ اؼبغفرة .يعجز عن التلفظ بذلك لشدة األمل ،ففي ىذه اغبالة وبرؾ قلبو بذلك وتكفي ،ىذه صالة
اؼبريض.
صالة المسا ر

فصل

فرسخا ُسن لو قصر رباعية ملداة إىل ركعتْب إذا جاوز السور أو العمراف
ومن سافر ال ؼبعصية ستة عشر ُ

مقيما ٍب سافر أو عكس أو ائتم دبقيم أو مشكوؾ ،أو نوى إقامة
أو اػبياـ ونواه عند التحرًن ،ولو أحرـ ً
مالحا معو أىلو وال ينوي
أكثر من إحدى وعشرين صالة ،أو ذكر صالة سفر ُب حضر أو بالعكس ،أو ً
إقامة ُب موضع ،أو ذكر صالة سفر ُب آخر أًب ال إف سلك البعد.

بعدىا ذكر "صالة اؼبسافر" .اؼبسافر ُب العادة يالقي مشقة ،قديبا يالقي اؼبسافروف صعوبات ومشقة؛

ولذلك قاؿ النيب 
الفيئة





السفر قطعة من العذاب؛ يبنع أحدكم نومو وراحتو ،فإذا قضى هنمتو فليسرع

يعِب :أنو عذاب وشديد .وذلك ألهنم كانوا إذا سافروا ،إما أف يسافروا على أرجلهم ووبمل
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أحدىم زاده ونفقتو على منكبو ،وبمل معو كيسا فيو سبر أو أرغفة أو كبو ذلك ،ويواصل اؼبشي حٌب يبشي
اثِب عشرة ساعة ،وىو مل هبلس -مواصال ،-وإذا جاء الليل أراح نفسو.
وقد يكوف مع اعبماعة ،صباعة ىبرجوف مسافرين على أرجلهم ،ويستمروف يبشوف عددا من الساعات،
وإذا كانوا على رواحل ،فإهنم يكونوف ُب غاية الراحة ،يعِب :إذا كانوا يركبوف على اإلبل ،ومع ذلك فقد
يبشي أحدىم إذا كاف السفر هويال ،يستغرؽ شهرا أو كبوه ،فإنو وبمل زاده وماءه وأوانيو على راحلتو،
وتكوف الراحلة +اػبرقة ىزيلة ،ال تقدر إال على ضبل النفقة ،لو ركبها ؽبزلت وعجفت وعجزت ،فيختار
اؼبشي ،ووبمل راحلتو ىذا اؼبتاع الذي معو؛ رجاء أف يكفيو إىل أف يصل البلدة الٍب يقصدىا كمكة.
إذا سافروا من الرياض إىل مكة ،يبقوف شهرا (ثالثْب يوما أو تسعة وعشرين) ،وإف شدوا على أنفسهم
وصلوا بعد طبسة وعشرين يوما ،فكانوا بذلك يالقوف مشقة ،حٌب الذي يركب إذا ركب على ظهر البعّب،
فإف البعّب يهزه بسّبه؛ ألنو راكب على ذلك الرحل ،وقد يقبض أيضا خطاـ البعّب ،فالبعّب يهزه ووبركو،
والشمس أيضا تصهره أمامو أو خلفو ،فال ينزؿ إال وقد أتعب ،ال ينزؿ إال وقد أحس بالتعب ،وإف كاف
راكبا ،ولكنو أخف من اؼباشي.
واؼباشي أيضا قد ال هبد حذاء ،فكثّبا ما يبشي أحدىم وىو حاؼ عدة ساعات ،وشاىدنا أف أرجلهم
فيها ثقوب الشوؾ من كثرة وهئهم على الشوؾ ،حٌب زبرؽ أصوؿ أرجلهم ،وكذلك ما يالقونو من اغبجارة
الٍب يطئوهنا ،وقد يكوف ُب شدة الشتاء ،أو ُب شدة الصيف ،األرض تكوف شديدة الربودة أو شديدة
اغبرارة ،ومع ذلك يصربوف على ىذه اؼبشقة؛ وذلك ألهنم مضطروف إىل أف يسافروا على ىذه الرواحل؛
فلذلك جاءت الرخص ُب السفر وىى أربعة :رخصة القصر ،ورخصة اعبمع ،ورخصة اإلفطار ،ورخصة
الزيادة ُب مدة اؼبسح .ىكذا جاءت ىذه الرخص؛ وذلك للمشقة ،واؼبشقة ذبلب التيسّب.
ُب ىذه األزمنة خفت اؼبشقة وتقاربت البالد ،وقصرت اؼبسافة ،وأصبح السفر كثّبا يكوف كنزىة ،ليس
فيو صعوبة وليس فيو مشقة ،ىذا ىو الذي عليو الواقع اآلف.
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ٍب إف اؼبشائخ ُب ىذه األزمنة تساىل كثّب منهم ،فقالوا :كل من خرج من بلده -سواء برا أو جوا-
على ىذه الرواحل اعبديدة ،وقطع ىذه اؼبسافة ،فإنو يقصر ،وقدروا اؼبسافة بأهنا ستة عشر فرسخا ،وذكر
ُب التعليق أف الفرسخ ثالثة أمياؿ ،واؼبيل ألف باع ،والباع أربع أذرع شرعية ،وقالوا :إف اؼبيل ألف باع
تضرب ُب أربعة ،أي :تكوف أربعمائة ذراع شرعية ،وقاؿ :إف الذراع ستة وأربعوف سنتيمَب واثناف ُب العشرة.
نقل ذلك عن تعليق  +على اإليضاح.
يق ؿ :قدر اؼبيل باؼبَب قدره أربعة آالؼ مَب ،فتضرب ُب ستة وأربعْب واثنْب ُب العشرة ،فيكوف مائة
وأربعة وشبانوف مَبا وشبامبائة تضرب ُب مائة ،فتساوي ...أو تضرب يعِب مائة وأربعة وشبانوف سنتيمَب،
فتساوى ألف وشبامبائة وشبانية وأربعْب مَبا.
ويكوف مسافة القصر حسب ما سبق شبانية وعشرين ميال ،قدرىا بالكيلو مَب ،إذا ضربت شبانية
وعشروفُ ،ب ألف وشبامبائة وشبانية وأربعْب ،تساوي شباف وشبانْب مَبا وسبعمائة وأربعة ُب األلف ،ىكذا
قدروا.
وقد قدره بعضهم ،قد ر ىذه األمتار دبثل ما ذكر ىنا تقديرا دقيقا ،ونظم ذلك ُب أبيات ذكرىا العنقلي
ُب حاشيتو على الروض ،يقوؿ فيها:
إف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبريف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ال را ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
والمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيل ألػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أ

وال ر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الباع ػ ػ ػ ػ ػ ػػات خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

والبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع أرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أ رع ػتتػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمراع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ صاب أربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بعػف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروف ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ا صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ شػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير بطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيرة
ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ال ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعرات


ػنل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث أ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

إهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش به ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الػ خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل أو ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمار ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم


ىكذا قدرىا إىل أف قدرىا بشعرة ،الشعرة الٍب من ذنب بغل أو من ذنب ضبار ،نأخذ ست شعرات
فنقيس اها الشعّبة ،فإذا كانت الشعّبة ست شعرات ،أخذنا ست شعّبات وقسناىا باإلصبع ،فإذا كاف
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األصبع ست شعّبات ،حسبنا أربعة وعشرين إصبعا ،وإذا ىي الذراعٍ ،ب حسبنا اهذا الذراع أربعة وعشرين
أصبعا ،فإذا ىو باع أربع أذرع ،الباع أربع أذرعٍ ،ب نقوؿ بعد ذلك :اؼبيل :ألف باع ،اؼبيل الواحد ،الفرسخ:
ثالثة أمياؿ ،الربيد :أربعة فراسخ.
ٍب ىذا على تقدير الفقهاء؛ وذلك ألهنم كانوا ...يعِب إذا كاف ستة عشر فرسخا ،فتقديرىا باألمياؿ
شبانية وعشروف ميال ،وذلك ألف الفرسخ ثالثة أمياؿ ،فإذا ضربت ستة عشر ُب ثالثة ،إذا ىي شبانية
وعشروف ،وكانوا يقطعوف اؼب يل ُب نصف ساعة ،نصف ساعة يعِب يقطعوف ُب اثنٍب عشرة ساعة ،يقطعوف
فيها أربعة وعشرين ميال ،كل ميل ُب نصف ساعة ،يسّبوف عادة اثنٍب عشرة ساعة ،من أوؿ النهار إىل
آخره ،فاثنٍب عشرة ساعة ُب اليوـ األوؿ :أربعة وعشرين ميال ،وُب اليوـ الثاين كذلك ،فتكوف مسّبتو أربعا
وعشرين ساعة ،ىذه اؼبسافة الٍب قدروىا ،ستة عشر فرسخا مسّبة أربع وعشرين ساعة ،وىذا ما يقطعونو
ُب يومْب ،ىكذا قدروىا.
فعلي ىذا مٌب سار أربعة وعشرين ساعة ،فإنو يقصر عندىم ،وإذا سار أقل من أربعة وعشرين ،فإنو ال
يقصر ،إذا كانت اؼبسافة الٍب يقطعها شباين عشرة ساع ة ،أو عشرين ساعة ،فإنو ال يقصر ،وذىب آخروف
إىل أف السفر ال يقدر اهذه اؼبسافة.
وقاؿ شيخ اإلسالـ -رضبو اهلل" :-إف السفر ىو ما ال يقطع إال بكلفة ومشقو؛ ألف ُب اغبديث:



السفر قطعة من العذاب  فإذا كانت اؼبسافة ال تقطع إال اهذه اؼبشقة ،ظبي سفرا" .وقاؿ أيضا ُب بعض
األماكن :إف السفر ىو الذي وبتاج فيو اؼبسافر إىل أف وبمل معو الزاد واؼبزاد ،أف وبمل معو الطعاـ
والشراب ،إذا كانت اؼبسافة وبتاج إىل أف وبمل فيها زاده ،بأف يقطع عنو سبرا أو دقيقا ،وكذلك ما أف إذا مل
يكن اؼباء متوفرا ُب الطريق ،فهذا ىو السفر الذي يقصر فيو ،ما وبتاج إىل ضبل الزاد فيو ،وأما الذي ال
وبتاج لقصره ،فإنو ال يسمى سفرا ،ىكذا قاؿ.
ٍب إف شيخ اإلسالـ -رضبو اهلل -قدره بالزماف ال باؼبسافة ،قدر السفر بالزماف الذي يقطعو اإلنساف ال
باؼبسافة ،فيقوؿ :إف اؼبسافة القريبة إذا قطعها الرجل ُب مدة هويلة ،ترخص وظبي مسافرا ،ولو كانت مثال

255

شرح التسهيل للبعلي

عشرة أمياؿ ،ولكن قطعها ُب يومْب ،فإنو يسمي مسافرا ،وإذا كانت اؼبدة قصّبة قطع فيها مسافة هويلة،
فإنو ال يسمى مسافرا وال يقصر .ويضرب مثال ُب زمانو بقولو :فلو ركب رجل فرسا سابقا ،وقطع مسافة ال
تقطع إال ُب يومْب ،ورجع ُب يومو ،فال يَبخص وال يسمى مسافرا ،ولو قطع ثالشبائة ميل ،أو أربعمائة
ميل ،قطعها ُب يوـ ورجع ُب يومو ،فإنو ال يَبخص؛ ألف الناس ال يفقدونو إذا ذىب يوما وليلة ٍب رجع ،ال
يفقده جّبانو ،وال يأتوف إليو يهنئونو ويسلموف عليو ،ما غاب إال أربعة وعشرين ساعة (يوما وليلة) ،فال
يسمى مسافرا .فهذا ىو اختيار شيخ اإلسالـ -رضبو اهلل :-أهنا تقدر بالزماف ال باؼبساحة ،فمساحة هويلة
قطعت ُب زمن قصّب ال يسمى سفرا ،ومساحة قصّبة قطعت ُب زمن هويل يسمى سفرا.
وحٌب لو كاف للنزىة ،فلو خرج أناس للنزىة ،وأبعدوا عن البلد ،عن الرياض مثال ،أبعدوا عنها أربعْب
كيلو ،ولكن نزلوا ىناؾ ُب ـبيم (ُب خيمة) ،أو ربت شجر ،فإهنم إذا أقاموا يومْب ،أو ثالثة أياـ أو عشرة،
فإهنم يقصروف؛ وذلك ألهنم يعتربوف مسافرين على ىذا االصطالح.
وأما من يرجع ُب يومو فال يسمى مسافرا ،فلو ركب هيارة ووصل إىل مصرٍ ،ب رجع ُب يومو ،فال
يسمى مسافرا ،ولو ركب سيارة سريعة ووصل إىل القصيم ،ورجع ُب يومو أو ُب ليلتو ،فال يَبخص وال
يسمى مسافرا؛ وذلك لقصر اؼبدة الٍب قطعها.
وىذا قوؿ لو وجاىتو ،وذلك نظرا إىل قصر اؼبدة .وإذا قيل :إنو قد وبصل عليو مشقة .فنقوؿ :اؼبشقة
الٍب ُب يوـ ،قد ربصل أيضا ُب البلد ،قد وبصل عند إنساف أعماؿ شاقة وىو ُب بلده ،فال نقوؿ لو ترخص
وأنت ُب البلد ،فإذا كاف كذلك ...اإلنساف مثال إذا سافر ووصل إىل مكة ،ورجع ُب يومو ...أو إىل جدة،
فال يقاؿ :إنك تَبخص .بل إف ىذه اؼبدة قصّبة ،ما غبت عن أىلك إىل قليال.
وقد عرفوا السفر بأف السفر ظبي بذلك ألنو يسفر عن وجوه الرجاؿ ،يعِب :أنك إذا سافرت مع إنساف
سفرا هويال ،عرفت أخالقو ،وعرفت حالتو ،وحدتو وشدتو ولينو وديانتو وأمانتو ،وإذا سافرت معو يوما أو
ليلة ،مل تعرؼ ذلك.
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ذكر أف شاىدا شهد عند عمر  فقاؿ :إين ال أعرفك ،ائتِب دبن يعرفك .فقاؿ رجل ُب اجمللس :أنا
أعرفو .فقاؿ :ىل صحبتو ُب السفر؛ حٌب تعرؼ حدتو وشدتو وليونتو وديانتو وأمانتو .قاؿ :ال .فقاؿ :ىل
جاورتو هويال حٌب تعرؼ مدخلو وـبرجو وصحبتو وكبو ذلك .قاؿ :ال .فقاؿ :ىل عاملتو بالدينار والدرىم
حٌب تعرؼ نصيحتو وأمانتو وورعو .قاؿ :ال .قاؿ :لست تعرفو .فجعل من أسباب اؼبعرفة الصحبة ُب
السفر؛ وذلك ألف السفر يطوؿ ،فألجل ذلك يكوف سببا ُب معرفة اإلنساف إذا صحبتو ،وىذا معُب قوؽبم:
إنو يسفر عن أخالؽ الرجاؿ.
فعلى ىذا ،تقدير الفقهاء بستة عشر فرسخا بالنسبة إىل حالتهم وإىل زماهنم ،عندما كاف السفر على
اإلبل أو على األرجل ،ف ستة عشر فرسخا ال تقطع إال ُب يومْب (ُب أربعو وعشرين ساعة) ،اليوـ األوؿ
اثنٍب عشرة ساعة متوالية ٍب يبسوف ،واليوـ الثاين اثنٍب عشرة ساعة متواليةٍ ،ب يبيتوف ويرجعوف ،كذلك أيضا
ُب يومْب ،فكانت ىذه اؼبدة فيها ىذه اؼبسافة.
وقدرت ُب ذلك الزماف دبسافات أو بقرى ،فقدرت من مكة إىل عسفاف أهنا مسافة قصر إىل عسفاف،
وىى قريب من تسعْب كيلو اآلف ،وكذلك من مكة إىل جدة ،كانت أيضا قريبا من اؼبائة ،وإف كانت اآلف
قد تقاربت ،امتدت مكة كبو عشرين كيلو ،وامتدت جدة كبو مكة عشرين كيلو ،فما بقي إال ستوف أو
كبوىا (ستوف كيلو) ،فأصبحت لي ست مسافة قصر ،وكذلك من الرياض إىل اػبرج كانت مسافة قصر ،ال
تقطع إال ُب يومْب ،ولكن تقاربت أيضا المتداد الرياض وامتداد اػبرج كبوىا ،فقربت اؼبسافة ،ومع ذلك
ذكرنا أف وسائل النقل اغبديثة قربت البعيد ،فأصبحت ىي اؼبعتربة ،فأصبح اؼبختار أف اإلنساف إذا سافر
ولو قط ع ألف كيلو ورجع ُب يومو ،ال يَبخص ،وإذا قطع أربعْب كيلو ،ومل يرجع إال بعد يومْب ،أنو
يَبخص.
القصر ل

وا

أو إة؟

اؼبشهور أنو سنة وليس بواجب؛ وذلك ألنو روى عن عائشة قالت  :كاف النيب ُ ب السفر يفطر
ويصوـ ،ويتم ويقصر



ىكذا جاء أنو أحيانا يتم ،وإف كاف األكثر أنو كاف يقصر من حْب ىبرج من
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اؼبدينة إىل أف يرجع إليها ،وىو مستمر ُب كونو يقصر الرباعية ،ولكن يغيب عن اؼبدينة شهرا ،وردبا أربعْب
يوما ،ويغيب أيضا طبسة عشر يوما ،أو كبو ذلك ُب غزواتو ،فيالقى مشقة فيقصر.
ٍب من الدليل على جواز اإلسباـ أف عثماف -رضي اهلل تعاىل عنو -أًب ُب مكة ُب مُب ،وأًب معو
الصحابة ،وكذلك عائشة ،وىي الٍب روت:
وأقرت صالة السفر





أف الصالة فرضت ركعتْب ركعتْبٍ ،ب زيد ُب صالة اغبضر

ومع ذلك كانت تتم أحيانا ،ويقولوف :إهنا تأولت كما تأوؿ عثماف ،فهذا دليل

على أنو هبوز للمسافر أف يتم الرباعية  ،وإف كاف السنة أف يقصر أخذا بالرخصة؛ ألف اهلل وبب أف تلتى
رخصو كما يكره أف تلتى معصيتو.
القصر يكوف ُب الرباعية ،فيصلى الظهر ركعتْب والعصر ركعتْب والعشاء ركعتْب ،وال تقصر اؼبغرب وال
تقصر الفجر؛ ألهنا قصّبة ،إذا كاف ملداة ،أما إذا كانت مقضية ،فإنو يتمها ،فلو مثال أنو نسي صالة ُب
األمس (صالة الظهر) ،وذكرىا وىو ُب السفر ،فإنو يصليها أربعا؛ ألهنا وجبت عليو أربعا ،وكذلك ...كثّبا
ما وبدث أف اؼبسافر يلذف اؼبلذف وىو ُب الرياض ،وقد ركب سيارتو ،وىبرج من الرياض بعد األذاف بربع
ساعة ،أو بنصف ساعة ،فماذا يصلى؟ يصلي أرب عة؛ ألنو دخل عليو الوقت وىو ُب البلد ،فالبد أف يتم
ىذه الصالة الٍب لزمتو قبل أف يسافر.
مٌب يبدأ ُب القصر؟
إذا جاوز السور ،إذا كانت البلد عليها سور ،فال يقصر إال إذا ذباوز السور ،وإذا مل يكن عليها سور،
فإذا جاوز العمراف ،إذا جاوز البيوت العامرة ابتدأ ،وإذا مل يكن عنده بيوت كاألعراب ،فإذا جاوز اػبياـ،
إذا جاوز خياـ قومو وبيوت الشعر ،وال بد أف ينوي القصر عند التحريبة ،إذا أراد أف يكرب نوى أنو يصليها
قصرا ركعتْب.
ثم يق ل ف :ولو أحرـ مقيما ٍب سافر ،أو عكس ،أو ائتم دبقيم أو مشكوؾ فيو ،أو نوى إقامة أكثر من
إحدى وعشرين صالة ،أو ذكر صالة سفر ُب اغبضر ،أو بالعكس ...إىل آخره ،فمثل ىلالء يتموف.
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قديبا توجد السفن ،فيمكن أف تكوف السفينة قد أرست على جانب البحر ،والبحر على هرؼ اؼبدينة،
فيكرب لصالة الظهر وىو ُب السفينة ،يكربوف ،وإذا صلوا ركعة مشت السفينة ،فهل يتموف أو يقصروف؟
ومثلو القطار :لو كرب والقطار واقفٍ ،ب سار القطار وسّبه سريع ،ومل يتم صالتو إال بعدما سار كبو أربعْب
كيلو ،فإنو ُب ىذه اغباؿ يتم؛ ألنو ابتدأ الصالة وىو ُب البلد ،ولو نوى القصر فإنو ال يصح ،ال بد أف يتم
إذا ابتدأ الصالة وىو مقيم.
وكذلك لو رخص لو أف يصل ي ُب السيارة ،وكرب والسيارة ُب داخل البلد ،فإنو يتم ،ىذا إذا أحرـ مقيما
ٍب سافر ،وكذلك العكس :لو كربت وأنت ُب القطار ،وبينك وبْب الرياض مثال ثالثوف كيلو ،وؼبا صليت
ركعتْب وإذا القطار قد دخل الرياض ،فإنك تتم ،أي :تصليها أربعا؛ ألنك وصلت إىل البلد.
كذلك إذا صلى خلف مقيم لزمو اإلسباـ ،ولو كاف مسافرا ،فلو مر مسافر على ؿبطة ،وأىل احملطة
مقيموف ،وقد تقدـ إمامهم يصلي اهم ،فصلى خلف إمامهم الذي يصلي أربعا ،فإنو يتم ولو كاف على
سفر ،من صلى خلف اؼبقيمْب لزمو اإلسباـ ،حٌب ولو مل يدرؾ إال التشهد .إذا جئت واإلماـ ُب التشهد
وىو إماـ اؼبقيمْب ،فإنك تصلى أربعا ذبلس معهم وتتشهد ،فإذا سلم تقوـ وتصلى أربعا ولو كنت مسافرا،
وكذلك إذا كنت تشك فيو :إذا دخلت ُب ىذا اؼبسجد مسجد ؿبطة ،ووجدت إماما يصلي ،ال تدري ىل
ىو مقيم أـ مسافر؟ ومل تتحقق أنو مسافر ،لك أف تسأؿ بعضهم :ىل أنتم مقيموف أو مسافروف؟ ىل أنت
مقيم؟ فإذا أشار نعم ،أو ىل أنت مسافر؟ فإذا حرؾ رأسو أف ال ،عرفت أنو مقيم أو مسافر ،ولكن إذا
كربت وأنت تشك ىل ىو يقصر أـ يتم .فادخل معهم بنية اإلسباـ؛ ألف اإلسباـ ىو األصل.
كذلك يقولوف :إذا نوى اإلقامة أكثر من إحدى وعشرين صالة ،فإنو يتم ،قالوا :ألف النيب  أقاـ ُب
األبطح أربعة أياـ وىو يقصر ،وأقاـ ُب مُب أربعة أياـ وىو يقصر ،صالة األربعة أياـ عشرين صالة ،فإذا زاد
على ىذه األياـ فإنو يتم ،وىذا اجتهاد من الفقهاء.
و ال ا :إنو أقاـ  سنة الفتح ُب األبطح ستة عشر يوما وىو يقصر ،وأجابوا بأنو مل يكن عازما على
اإلقامة ،بل يتحرى وينتظر ،يبكن أف يسافر غدا أو يسافر بعد غد ،مل يبكن عازما على اإلقامة ،وكذلك
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أيضا أقاـ ُب تبوؾ عشرين يوما وىو يقصر ،وقالوا :إنو مل يكن عازما على اإلقامة؛ ألنو ينتظر العدو أف
يأٌب ،أو ينتظر أف يتوجو إليهم ،فدؿ على أنو مل يكن عازما .ىكذا أجابوا ،وىذا ىو الذي عليو أكثر
الفقهاء :أف من أقاـ أربعة أياـ ،فإنو يقصر ،يعِب أكثر من أربعة أياـ ُب صالة .وىبتاره مشائخنا :الشيخ
ؿبمد بن إبراىيم ،والشيخ ابن باز ،وغّبىم رضبهم اهلل.
وىناؾ قوؿ أنو يفرؽ بْب الذي يكوف مستقرا ،وبْب الذي ال يكوف مستقرا ،مثالو نقوؿ :الذي يكوف
مستقرا ىو الذي يسكن ُب األبنية اجملهزة ،إذا سكن ُب شقة أو ُب فندؽ أو ُب عمارة أو ُب فيلة ،ولو يوما
أو يومْب ،فإنو يتمتع دبا يتمتع بو اؼبقيموف ،فعنده الفرش وعنده اللحف ،وعنده الكهرباء واألنوار
والتكييف ،وعنده اػبدمات ،وعنده اغبمامات واؼبياه والربادات وما أشبهها .فهل يقاؿ :إف ىذا على سفر؟
وىل يقاؿ :إف ىذا ُب شدة عذاب؟ أو ُب قطعة من العذاب؟
ق ؿ :مثل ىذا ال يَبخص ،بل يتم الصالة ويصلي مع اعبماعة ،والغالب أنو يكوف ُب قربو مسجد،
حٌب ولو كانوا أربعة ُب ىذه الشقة أو عشرة ،نقوؿ :إف عليهم أف يتموا ،ولو مل يقيموا إال يوما أو يومْب؛
ألنو ال فرؽ بينهم وبْب الذين إىل جانبهم من أىل البلد.
وأما إذا مل يسكن ُب ىذه اؼبساكن ،بل كاف ُب سيارتو ،يناـ ُب سيارتو ،أو معو فراش يفرشو ويناـ إىل
جانب سيارتو ،وإذا أراد األكل أكل ُب مطعم ،أو اشَبى رغيفا وأكلو يستظل ُب سيارتو ،أو يستظل ُب
شجرة ،أو قد بِب لو خارج اؼبدينة قبة يستظل اها صغّبة ،فنرى أنو مسافر ولو أقاـ عشرة أياـ أو أكثر من

ذلك ،وما ذاؾ إال أنو على أىبة السفر ،وكبمل على ذلك إقامة النيب 

دبكة ستة عشر يوما ،ومعو

اؼبهاجروف واألنصار واؼبسلموف ،معو عشرة آالؼ ،ىل أولئك ساكنوف ُب شقق؟ ىل ىم ساكنوف ُب أبنية؟
أكثرىم يستظلوف بالشجر ،وكثّب منهم أو قليل معهم قباب ،مع أحدىم قبة صغّبة ،إما من أدـ ،وإما من
صوؼ أو كبو ذلك ،يستظل العشرة ُب تلك القبة الصغّبة أو كبو ذلك ،كانوا على أىبة السفر ،وكانوا على
اؼبشقةُ ،ب غاي ة اؼبشقة لبعدىم ،وألف العلة ُب رخص السفر ىي اؼبشقة ،فإذا وجدت اؼبشقة فإنو يرجع إىل
الرخص ،وذلك للقاعدة اؼبشهورة" :اؼبشقة ذبلب التيسّب".
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يق ؿ" :أو كر صالة

ر ي ح ر" .يعإش :نسي صالة الظهر وىو ُب الطريق ،وجاء وصلى

العصر ُب البلد ،وتذكر صالة الظهر الٍب مرت بو وىو ُب الطريق ،يصليها أربعا؛ ألف السفر قد زاؿ ،وألف
اؼبشقة قد زالت ،أو بالعكس :نسي صالة الظهر وىو مقيم وسافر ،وؼبا كاف ُب الطريق وصلى العصر،
تذكر أنو ما صلى الظهر الٍب مرت بو وىو ُب بلده ،يصليها أربعا؛ ألهنا وجبت عليو أربع ،وألف العبادات
وبتاط ؽبا ،فاالحتياط أف يصليها كاملة.
"أو الحا عه أ له وال يإ

إاة ي

" .المالح :ىو صاحب السفينة الذي دائما ،وىو ُب

سفينتو ،ومعو أىلو (معو زوجتو وأوالده) أكثر وقتو ،وىو ُب البحر ،قد يقيم ُب البحر نصف شهر ،وىو ُب
عبة البحر متوجها ،وقد يقيم أيضا ُب هرؼ البلد إذا أرست السفينة ،ولكن معو أىلو ،فمثل ىذا مٌب يتم؟
عمره كلو وىو ُب ىذه السفينة ،فهل يقصر؟ ال يقصر .لو قصر لكانت صالتو كلها عشرين سنة أو ثالثْب
وىو يقصر ،فمثل ىذا يتم صالتو؛ ألنو ال ينوى إقامة ُب موضع.
"كذلك لو ذكر صالة سفر ُب آخر أًب أيضا" .يعِب :سافر مرة إىل اغبجاز ،وؼبا أقبل نسي صالة
الظهر ،وأقاـ ُب الرياض يوما أو أياماٍ ،ب سافر بعد ذلك إىل اإلحساء ،وؼبا كاف ُب الطريق تذكر أنو ترؾ
صالة الظهر ُب ؾبيئو من اغبجاز ،فتذكره ُب سفره إىل اإلحساء ،فهل يتمها أو يقصر؟ يتمها؛ ألنو فرط،
كاف عليو أف يصليها ؼبا كاف مقيما ُب الرياض.
"ال إف ل

البعف" .يق ل ف :لو كاف مثال للخرج هريقاف :هريق بعيد يكوف شبانية وعشرين ميال،

وهريق قريب شبانية عشر ميال ،أو يعِب أقل من اؼبسافة ،يعِب هريق يقطعو ُب يوـ ونصف ،وهريق يقطعو ُب
يومْبٍ ،ب إنو سلك الطريق البعيد الذي يقطعو ُب يومْب ،فإنو يقصر ،وال نقوؿ :ؼباذا مل تذىب مع الطريق
القصّب حٌب تتم؟ يقوؿ :ىذا سفر وىذا سفر ،اخَبت ىذا ولو مل يكن ىناؾ سبب .إذا سلك الطريق
البعدي الٍب مسافتها مسافة قصر ،فإنو لو أف يَبخص.
ىذا فصل القصر ،الفصل الذي بعده يتعلق باعبمع ،أي صبع الصالتْب.
فصل

ال م بيت الصالتيت
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هبوز اعبمع بْب الظهر والعصر والعشاءين ُب وقت إحدانبا لسفر قصر ،ومرض يشق ،ومطر يَػبُل،

اشَبط نيتو واؼبواالة ال قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند
ووحل وعذر يبيح ترؾ اعبمعة ،فلو قدـ ُ
أخر فنيتو فبا مل يضق وقت األوىل عن فعلها ،واستمرار العذر إىل وقت الثانية.
افتتاحهما ،وإف ّ

كر ا أ ه أي ا ت رخص الس ر ...:وأف اؼبسافر إذا سافر فلو أف هبمع ،هبمع بْب الظهرين وبْب

العشائْب ُب وقت إحدانبا.
كروا أ ه ي م ي حاالت :فيجمع ُب السفر الذي تقصر فيو الصالة ،وهبمع ُب اؼبرض الذي يكوف
عليو مشقة ،وهبمع ُب اؼبطر ،وهبمع ُب الوحل ،وهبمع ُب العذر الذي يبيح ترؾ اعبمعة ،هبمع ُب ذلك.
فأما اعبمع ُب السفر ،فكثّب من الفقهاء قالوا :إذا كاف يقصر ُب السفر ،فإف لو أف هبمع .واؼبختار أنو
ال هبمع إال إذا كاف سائرا ،وال هبمع إذا كاف نازال؛ وذلك ألف اعبمع ألجل التيسّب ،والثابت أنو  كاف
هبمع ُب سفره إىل تبوؾ ،فكاف إذا ركب قبل الظهر ،أخر الظهر إىل أف ينزؿ لصالة العصر ،وإذا دخل
وقت الظهر ،صلى الظهر والعصر ٍب واصل السّب ،وىكذا يفعل ُب العشائْب ،وذلك ألجل أف يقطع
مسافة؛ ألف السفر بعيد ،فإذا كانوا نازلْب قبل الظهر ،ودخل عليهم وقت الظهر ،وىم سوؼ يسافروف ُب
الساعة الواحدة وكبو ذلك ،قدموا العصر وصلوىا مع الظهر ُب وقت الظهرٍ ،ب ساروا وساروا وواصلوا ،وال
ينزلوف إال للمغرب ،يسّبوف طبس ساعات متواصلة ينزلوف للمغرب ،ألهنم يقولوف :إذا صلينا الظهر اآلف،
ٍب نزلنا بعد ثالث ساعات ،يشق علينا النزوؿ لكثرهتم ،وألف النزوؿ قد يعوقهم ،وقد يقطع عليهم وقتا،
فيجمعوف الصالة صبع تقدًن ُب ىذه اغباؿ.
أما إذا رحلوا قبل أف تزوؿ الشمس ،ركبوا رواحلهم قبل وقت الظهر بنصف ساعة ،دخل عليهم الظهر
وىم نشيطوف ،وببوف أف يواصلوا ،وببوف أف يسّبوا سّبا حثيثا ،فقالوا :لو نزلنا اآلف لعاقنا وكبن صبع كثّب،
فإذف نلخر الظهر ،فال ننزؿ ؽبا إال وقت العصر .فإذا كانت الساعة الثانية ونصف مثال نزلوا وصلوا الظهر
والعصر ،وظبوه صبع تأخّب.
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وىكذا ُب العشائْب ،إذا غربت الشمس وىم نازلوف صلوا اؼبغرب والعشاءٍ ،ب ساروا ورحلوا فيسّبوف
مثال إىل الساعة الثانية عشر ،أو العاشرة ليال ،يقطعوف اها مسافة هويلة حٌب ال يعوقهم النزوؿ مرتْب،
يقولوف :إذا قدمنا العشاء واصلنا السّب ،إذا مل نقدمها ،يشق علينا أف ننزؿ لصالة العشاءٍ ،ب بعد ذلك
نرحل .فيجمعوف صبع تقدًن ،أما إذا رحلوا قبل أف تغرب الشمسٍ ،ب ساروا متوجهْب ،فإنو إذا غربت
عليهم الشمس وىم سائروف ،يقولوف :وقوفنا لصالة اؼبغرب قد يعوقنا ،كبب أف نواصل السّب إىل أف نقف
لصالة العشاء ُب الساعة الثامنة أو التاسعة ،فنقف للصالتْب مرة واحدة .ىكذا يكوف سبب اعبمع ُب
السفر.

وأما اعبمع وىم نازلوف ،فما كانوا يفعلونو ،فالنيب 

ؼبا كاف نازال ُب األبطح ُب غزوة الفتح ،كاف

يصلي كل صالة ُب وقتها ،وكذلك ؼبا كاف ُب مُب ُب حجة الوداع ،ما كاف هبمع بل يصلي الظهر ُب وقتها
ركعتْب ،والعصر ُب وقتها ركعتْب ،والعشاء ُب وقتها ركعتْب ،فهذا ىو السبب ،يعِب ىذا ىو األصل :أف
اعبمع ُب السفر خاص دبن كاف سائرا.
ترخص بعض العلماء -ومنهم اؼبللف ،-وجعل اعبمع لكل سفر فيو قصر ،حٌب ولو كاف نازال ،وصار
هبمع كثّب من الناس حٌب الذين يذىبوف للنزىة ،وىذا خطأ ،يذكر أف كثّبا ىبرجوف حٌب يوـ اعبمعة،
ىبرجوف مثال أربعْب أو طبسْب كيلوٍ ،ب إذا جاء وقت اعبمعة تركوا اعبمعةٍ ،ب صلوا الظهر والعصر صبع
تقدًنٍ ،ب قد هبيئوف بعد العصر أو وقت العصر ،ويقولوف :قد صبعنا وقد أدينا الصالة .فيَبكوف الصالة وىم
يسمعوف.
وظبعنا أيضا أف بعض العاملْب تبع وظائف تبعد عن الرياض مثال أربعْب أو طبسْب كيلو ،يذىبوف
ويلدوف عملهم ىناؾٍ ،ب يصلوف ركعتْب الظهر وركع تْب العصر ُب وقت الظهرٍ ،ب هبيء أحدىم الساعة
اثنتْب من النهار ٍب يناـ ،والناس يصلوف إىل جنبو وال يصلي ،فنقوؿ :إف ىذا قد أخطأ ،أخطأ أوال حيث
قصر ،مع أنو يداوـ ويرجع إىل أىلو كل يوـ ،وأخطأ حيث صبع ،حيث قدـ العصر ُب وقت الظهر ،وأتى

263

شرح التسهيل للبعلي

ُب وقت الظهر والعصر ما دخل ،وترؾ صالة العصر ،ال شك أف ىذا أيضا قد أخطأ ،وردبا ال تقبل لو
صالتو.
ويفعل ذلك كثّب الذين ؽبم دواـ خارج البلد ،يعِب يداوموف ُب اػبرج ،وإذا كانت الساعة اثنتْب خرجوا
من الدواـ ،وصلوا ُب الطريق قصرا ،وجاءوا والعصر ما دخل والناس مل يصلوا ،وأذف اؼبلذف وىم يسمعوف ومل
يصلوا مع اعبماعة ،ال شك أف ىذا خطأ؛ ألنو يسمع اؼبلذف ،واغبديث يقوؿ:
هبب فال صالة لو





من ظبع النداء فلم

وال يقوؿ :إين قد أديت ،أديتها قبل وقتها ،وأديتها أيضا قصرا ،وليس لك القصر؛

ألنك تداوـ ُب بلدؾ أو كبو ذلك.
كذلك أيضا لو أف إنسانا قدـ من اإلحساء ،أو من الدماـ ،أو من مكة ،وؼبا أقبل على الرياض يعِب
الساعة الثانية عشرة ،بينو وبْب الرياض مائة كيلو أو مائة وعشرين ،صبع صلى الظهر والعصر صبعا وقصرا،
ٍب جاء والعصر ما دخل ،فنقوؿ لو :أعد العصر؛ ألنك صليتها قبل الوقت ،وألنك قصرت ولست من أىل
القصر ،ولست من أىل اعبمع ،فيلزمك أف تعيدىا.
الـاصل أف ال م ي

بيت ال هريت والع ا يت ,إذا كاف السفر سفر قصر ،وكاف اؼبسافر جادا

ُب السّب ،ىذا فبا هبوز لو اعبمع.
كمل ي

ال م للمريض ,إذا كاف اؼبرض يشق عليو؛ وذلك ألف اؼبرض صعوبة تنالو ،فإذا قاؿ:

أنا يشق علي أف أتوضأ لكل وقت .فنقوؿ لو :توضأ ُب وقت إحدى الصالتْب ،ولك أف ذبمعها؛ حٌب ال
تتكلف بالوضوء مرتْب .وإذا قاؿ :أنا أصلي جالسا ،ولكن اعبلوس أيضا يشق علي؛ ألين دائما وأنا على
جنيب .فنقوؿ لو :صل الصالتْب سباما ،اؼبريض ال يقصر ،صل الصالتْب وأنت جالس ،واضجع بعض ذلك،
اجلس واستقبل القبلة وصل ركعات الظهر أربعاٍ ،ب صل ركعات العصرٍ ،ب أرح نفسك .فهذا لو عذر وىو
مشقة اؼبرض ،إما مشقة الطهور ،وإما مشقة اعبلوس ،وإما مشقة التفرغ ،فلو أف هبمع بْب الصالتْب.
النال  :المطر .اؼبطر الذي يبل الثياب هبوز أف هبمع فيو .ىبتار اؼبللف أف اعبمع ُب اؼبطر هبوز
للظهرين والعشائْب؛ ألنو أهلق .وأكثرىم قالوا  /إمبا هبمع بْب العشائْب؛ وذلك ألف العشائْب فيهما ظلمة،
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العشاء تكوف األرض مظلمة ،فيشق عليو أف ىبرج ُب وقت مطر ،يكوف مطر ووحل ،ويكوف أيضا ظلمة؛
فألجل ذلك يرخص ُب اعبمع بْب العشائْب للمطر.
الرخصة ألجل اؼبشقة ،وكاف ُب ذلك الوقت يعِب قابع ُب ىذه الرياض قبل أربعْب سنة ،الطرؽ مظلمة
وضيقة ،أدركنا أف الطريق يبكن أنو مَب ونصف أو أقل ،ومع ذلك مظلم ،واألرض هْب ،األرض هينية ،فإذا
كاف اؼبطر ربجرت الطريق فصار مستنقعات ،وصار هينا ووحال ،إذا مشى معو اإلنساف فإنو ىبوض ُب
اؼبطر ،ىبوض ُب اؼباء اؼبتغّب ،ردبا إىل نصف الساؽ ،وردبا إىل الركبة ،فهذه اغبالة يرخص فيها أف يصلوا
اعبمع ،أف هبمعوا بْب العشائْب ،ومل يرخص اؼبشائخ أف هبمعوا بْب الظهرين ،وذلك ألهنم نظروا ،وإىل أف
بعضهم هبمعوف.
ٍب بعد ذلك يفتحوف دكاكينهم ،وال تتعطل األسواؽ ،فقالوا :كيف نرخص ؽبم ُب ترؾ الصالة ُب
وقتها ،وىم مع ذلك ما تركوا مصاغبهم ،ىذا يفتح متجره ،وىذا يفتح مصنعو؟ لو كاف ىناؾ عذر شديد
الكبجروا ُب بيوهتم ومل ىبرجوا ،ففي ىذه اغباؿ ال نرخص ؽبم أف هبمعوا بْب الظهرين ،إال إذا كاف ىناؾ
مطر ودحر وبجرىم ُب بيوهتم  ،حبيث ال ىبرجوف إىل البيوت ،حبيث أهنم لو صلوا ُب اؼبسجد صباعة ،لبقوا
ُب اؼبسجد ينتظروف انتهاء اؼبطر ساعتْب أو ثالث ساعات ،ال يتوقف اؼبطر ،فعند ذلك يرخص ؽبم.
فأما إذا كاف اؼبطر خفيفا ،وكاف ُب اإلمكاف أهنم إذا صلوا يفتحوف دكاكينهم ،فال يرخص ؽبم أف
هبمعوا ب ْب الظهرين ،وىذا ىو الواقع أف كثّبا منهم هبمعوفٍ ،ب مع ذلك يفتحوف دكاكينهم ومتاجرىم ،فال
يرخص ؽبم ُب ىذه اغباؿ.
كذلك أيضا كثّبا ما يَبخصوف ُب اعبمع بْب العشائْب واؼبطر خفيف ،ليس ىنا إال مطر خفيف ،ال
وبدث منو مستنقعات وكبوىا ،إذا كاف يعرؼ أف ىذا اؼبطر سيستمر ساعة ،وأنو سيحدث بعده مستنقعات
ُب الطرؽ ىبوض فيها الناس إىل الركب ،فلهم واغباؿ ىذه أف هبمعوا بْب العشائْب ،أما إذا كاف اؼبطر
خفيفا ،أو مل يكوف ىناؾ مستنقعات ،بل الطرؽ واألسواؽ والشوارع نظيفة ،إذا جاءىا اؼبطر فإنو يبشي
بسرعة وال يستنقع ،فال هبمع واغباؿ ىذه ،إال إذا عرؼ تواصل اؼبطر.
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هبوز اعبمع للوحل ،الوحل :ىو الطْب الذي يكوف ُب الطرؽ بعد نزوؿ اؼبطر ،ولو بعد توقف اؼبطر،
وعليو وبمل حديث ابن عباس قولو  :إف النيب  صبع ُب اؼبدينة من غّب خوؼ وال مطر  قالوا :إنو
صبع للوحل .ىكذا يرى شيخنا ابن باز -رضبو اهلل ،-والوحل ىو الطْب ،وال شك أنو يلذي الذين ىبوضوف
فيو.
وكذلك هبوز اعبمع لعذر يبيح ترؾ اعبمعة ،إذا كاف ىناؾ عذر ،يعِب :كمرض أو كبو ذلك ،فإنو إذا
كاف العذر يبيح لو ترؾ اعبمعة ،جاز لو أف هبمع.
ويس ؿ ل ي م بيت ال معة والعصر؟ الصحيح أنو هبمع ،لو كاف اإلنساف ُب مكة ،وسوؼ يسافر
بعد اعبمعة ،فلو أف يقدـ العصر معها ويواصل ،أو لو كنت مسافرا خرجت من الرياض مثال إىل اغبجاز ُب
الصباح ،وجاءؾ وقت اعبمعة والناس يصلوهنا مثال ُب ظلم ،أو ُب  +أو ُب اغبميات ،فلك أف ذبمع أف
تقدـ العصر وتصليها ،وتواصل سّبؾ إىل الطائف أو إىل مكة.
إا م

م تقفيم اشترط الإية ,اشَبط أف ينوي ،أنو سوؼ هبمع ويقدـ الثانية كالعصر ،ىذا

شرط أوؿ.
ال رط النا ي :الم االة .ساعة ما يفرغ من الظهر يقيم العصر .رخص ُب قدر اإلقامة والوضوء ،لو
انتقض وضوؤه وقاؿ :أنا أذىب وأتوضأ ،وأرجع فأصلي العصر ،أو قدر اإلقامة ،ال مانع.
كمل

ي ترط و

العمر عند افتتاحهما ،وجود اؼبطر عند افتتاحها ،أو وجود السفر ،وإف صبع

تأخّبا ،كأف أخر الظهر إىل العصر ،فال بد أف ينوي إذا دخل وقت الظهر ،ينوي أين سأؤخره إىل العصر ما
مل يضق وقت األوىل عن فعلها ،إذا مثال أنو أخر حٌب ضاؽ وقت األوىل عن فعلها ،فإنو تكفيو النية،
استمرار العذر إىل وقت الثانية ،أما إذا قدـ إذا قدـ قبل أف ينتهي وقت الثانية ،فال يصح لو اعبمع ،كما
مثلنا فيمن قدـ من اإلحساء وصلى الظهر ،فإنو ال يقدـ العصر؛ ألنو يعلم أنو يقدـ قبل أف ينتهي وقت
الثانية الٍب ىي صالة العصر.
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إذا صبع ُب الساعة الثانية مثال ُب ...أو صبع ُب الساعة الواحدة إال ربع ُب خريص ،علم أنو يأٌب ُب
الساعة اثنتْب ،أو الساعة ثالثة قبل وقت العصر ،ال بد من استمرار العذر إىل وقت الثانية.
صالة ال ؼ
باب صالة اػبوؼ
ذبوز بكل صفة صحت عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،فمنها :إذا كاف عدوه ُب غّب قبلة
فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعةٍ ،ب تتم وتذىب فتحرس ،وتأٌب تلك فيصلي اها الثانيةٍ ،ب تتم فيسلم
اها ،وإف كاف قبلةً أحرـ اهم صفْب فسجد معو اؼبقدـ فإذا رفع سجد اغبارس وغبقوٍ ،ب تعكس ُب الثانية

وسلم اها.

رجاال وركبانًا
ولو صلى بكل صالة صح ،كما لو أًب وقصرت كل فرقة خلفو ،فإف اشتد اػبوؼ صلوا ً
إىل القبلة وغّبىا يلموف إيباءً على قدر الطاقة.
بعفه يق ؿ" :باب صالة ال ؼ".

ذكرنا أف األعذار :السفر ،واؼبرض ،واػبوؼ .يقوؿ :صالة اػبوؼ رويت عن النيب  بست صفات،
وكلها صحيحة ،فأية فعل أو صفة فعلها فإهنا ذبزئو ،ىبتار اإلماـ أضبد -رضبو اهلل -حديث سهل بن أيب
حثمة.
النسخ الٍب فيها نقص فيها باب صالة اػبوؼ ،وكذلك أوؿ باب صالة اعبمعة ،تنقلوهنا من النسخ
األخرى القديبة ،يعِب تنقل ُب البياض اؼبوجود.
يق ؿ" :ت

بكل ص ة صـ عت ر ؿ اهلل صلش اهلل عليه و لم".

فمنها إذا كاف العدو ُب غّب القبلة ،فلتحرس فرقة ويصلى بأخرى ركعةٍ ،ب تتم وتذىب وربرس ،وتأٌب

تلك فيصلي اها الثانيةٍ ،ب تتم فيسلم اها ،ىذا ىو حديث سهل ابن أيب حثمة :وىو أنو 

قسمهم

هائفتْب :هائفة قامت معو يصلي اهم ،وهائفة ربرس العدو ،ربرسهم عن أف يأتيهم العدو ،فصلى بالذين
معو ركعة تامة ،وؼبا انتهى من صالة ركعة ،وقف قائما وأسبوا ألنفسهم ،وىو واقف وىم يصلوف ،فصلوا ركعة
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وىو واقف وانصرفوا ،سلموا ألنفسهم ،وجاءت الطائفة األخرى وىو قائم ،فصفوا خلفو فصلى اهم ركعة،
وىي الركعة الٍب بقيتٍ ،ب جلس فأسبوا ألنفسهم وىو جالس ،أسبوا ركعة ،وؼبا أسبوا سلم اهم.
فالطائفة األوىل أدركت معو تكبّبة اإلحراـ ،والطائفة الثانية أدركت معو السالـ والتشهد ،وال شك أف
ُب ذلك شيء من التعب ومن اؼبشقة؛ ألهنم الطائفة األوىل الٍب صلوا معو ،ؼبا صلوا ال بد أهنم يذىبوف إىل
مواقع إخواهنم ،قد يكوف ال طريق مثال طبس دقائقٍ ،ب اآلخروف أيضا قد يأتوف ويكوف الطريق طبس دقائق،
فيكوف وقف ينتظرىم طبس دقائق ،زيادة على أنو وقف ينتظر األولْب ،يعِب ؼبا صلى ركعة وقف ينتظر
األولْب ،حٌب صلوا ركعة ،يبكن أهنم صلوىا ُب دقيقتْب ،صلوا ُب دقيقتْب وسلموا ألنفسهم ،ذىبوا إىل
ال عدو طبس دقائق ُب الطريق ،جاء اآلخروف الذي وبرسوف ُب طبس دقائق ُب الطريق ،ؼبا تكاملوا خلفو
وعرؼ اهم ،صلى اهم ركعة ،فهذا ألجل حصوؿ صالة اعبماعة؛ ألهنم ال وببوف أف يصلوا فرادى ،فيحبوف
أف يصلوىا صباعة ،فاغتفر ىذا الفعل ،ىذا إذا كاف العدو ُب غّب القبلة ،هائفة ربرس ،وهائفة تصلي معو
ويصلى اها ركعة ،أسبت ألنفسها ،ذىبت وجلست ربرس ،وجاءت الطائفة الٍب كانت ربرس فصلى اها
الركعة الٍب بقيت ،وأسبت ألنفسها وسلمت.
إاؾ ص ه أخر  :وىي صفة صالهتم ُب عسفافُ ،ب حديث عن جابر ُب صحيح مسلم وغّبه:



أف العدو كاف بينهم وبْب القبلة ،فصفهم صفْب ،أمرىم أف يصفوا صفْب خلفوٍ ،ب صلى اهم وىو قائم،
صلى اهم وىم صفْب ،ركع وركعوا صبيعاٍ ،ب رفع ورفعوا صبيعاٍ ،ب سجد وسجد الصف األوؿ الذي يلي
اإلماـ ،الصف الثاين معهم أسلحتهم وبرسوف الصف األوؿ واإلماـ ،وؼبا سجدوا سجدتْب قاموا ،أرشدىم
إىل أف يتأخر ىلالء ويتقدـ ىلالء؛ حٌب يكوف الذين يبتدوف بو ىم الذين يلونو ،فتقدـ اؼبتأخروف وتأخر
اؼبتقدموف ،فركع اهم وركعوا صبيعا ،وسجد اهم ،فسجد الصف الذي يليو ،ؼبا ركع اهم صبيعا ُب الركعة األويل
وسجد وقاـ اهم ،الصف اؼبلخر سجدوا ألنفسهم وأسبوا ركعتهم ،وؼبا قاموا تأخر اؼبتقدموف وتقدـ اؼبتأخروف،
وكل منهم قد صلى ركعة ،فركعوا صبيعا ورفعوا صبيعا ،وسجد الذين كانوا متأخرين معو ،وقاـ اؼبتقدموف
وبرسوف ،وؼبا سجدوا سلم اهلالء ،أو انتظرىم حٌب سجد اؼبتأخروف وسلم اهم صبيعا .
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إذا كاف قبلة أحرـ اهم صفْب ،فسجد معو اؼبقدـ ،وإذا رفع سجد اغبارس وغبقوٍ ،ب تعكس ُب الثانية
ويسلم اهم ،إذا سجد اؼبتأخروف الذين كانوا متقدمْب سلم اهم ،ىذا صفة.
ولو صلى بكل صالة صح ،لو قاؿ :أنا أقسمكم قسمْب :أصلي بالنصف ركعتْب وأسلمٍ ،ب يذىبوف
وبرسوف ،ويأٌب اآلخروف وأصلي اهم ركعتْب ،فيكوف لإلماـ أربع ركعات ،ولكل واحد منهم ركعة ،ولو أًب
وقصرت كل فرقة خلفو ،صح ذلك.
"وإ ا اشتف ال ؼ ,صل ا ر اال وركبا ا إلش القبلة وغير ا ,ي ئ ف إيماء علش فر الطا ة" .إذا
اشتد اػبوؼ صلوا رجاال وركبانا ،دليل ذلك قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة البقرة:
  

(ٔ)

    

وذلك ألنو قد يدخل الوقت وىم ُب حالة اؼبسايفة ،يدخل وقت الظهر ،وردبا أيضا وقت

العصر وىم ُب حالة اؼبسايفة ،كل منهم يضرب بسيفو ،ويضرب برؿبو ،بعضهم رجاؿ على أرجلهم،
وبعضهم فرساف على أفراسهم ،فكيف يصلوف واغباؿ ىذه؟! وكيف هبتمعوف؟ يقولوف :ال نلخر الصالة،
بل نصلي بالنية ،فينوي كل منهم لنفسو ويصلي حسب حالو ،يومئ برأسو عند الركوع ،ويقرأ بقدر
االستطاعة ،ويسجد بقدر االستطاعة ،للقبلة أو لغّب القبلة؛ حٌب ال يلخروا الصالة عن وقتها.
نقف ىنا ،غدا -إف شاء اهلل -نبدأ ُب صالة اعبمعة.
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ،سائل يقوؿ :ذكرًب ُب درس سابق أنو إذا انقطع اؼباء عن مدرسة
فيها هالب جاز ؽبم اؼبسح ،ولكن إذا كاف جبوار ىذه اؼبدرسة مسجد يبكن الوضوء منو .فهل ؽبم أف
يتيمموا؟
ج :ليس ؽبم ،إمبا إذا انقطع اؼباء ،ومل هبدوا ،ومل هبدوا مساجد فيها ماء ،ففي ىذه اغباؿ يباح التيمم،
وأما إذا كاف ىناؾ مسجد ،وىناؾ مسجد ،وإمبا اؼباء توقف عن ىذا البيت الذي يسكن فيو ،فإف ُب
إمكانو أف يذىب إىل اؼبساجد ليجد فيها اؼباء ويتوضأ ،وال يصح التيمم إال إذا خاؼ خروج الوقت ومل هبد
اؼباء .فأما إذا كاف ُب إمكانو أف هبد اؼباء قبل خروج الوقت فال يصح أف يتيمم.
 - 1سورة البقرة آية .239 :
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س :أحسن اهلل إليكم .وىذه عدة أسئلة من النساء بنفس الصيغة ،تقوؿ :ىل للمرأة أف تصلي مع
اعبماعة أـ ال تصلي مع اعبماعة ُب ىذه اؼبساجد خوفًا من عدـ اتصاؿ الصفوؼ وخروجا من اػبالؼ؟

ج :ليس كذلك ،النساء ال يشَبط ؽبن اتصاؿ الصفوؼ ،بل لو كاف بْب صفوؼ الرجاؿ وصفوؼ

النساء عشرين مَبا أو ثالثْب ،وصرف يسمعن قراءة اإلماـ وتكبّبه ،فإف ؽبن أف يصلْب كذلك؛ وذلك أهنن
يقتدين باإلماـ ،واآلف يكوف الصوت واضحا ،والقراءة واضحة ،وكذلك بينهم حاجز ،يعِب ىذه اغبيطاف
الٍب ربجز بْب الرجاؿ والنساء .فال مانع من أف تصلي بصالة اإلماـ.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوـ بعض اؼبصلوف بإحضار أوالدىم وىم دوف البلوغ ،وقد يكونوف دوف
التمييز بدوف ههارة ،فماذا عن اإلماـ ُب ىذه اغبالة ،ىل ينقطع الصف بذلك أـ ال؟
ج :ينبو أوليائو ،أبو ىلالء األهفاؿ الذي يأٌب ال بد أف يعلمهم الطهارة ،وأف يعلمهم الطهارة من
اغب دث ومن اػببث ،فإنو إذا جاء الطفل ولو كاف عمره عشر سنْبٍ ،ب صف ُب وسط الصف ،فإف بعض
العلماء يقوؿ إنو يقطع اؼبصافة ،ولكن أنت إذا مل تعرؼ فإف صالتك صحيحة ،أنتم الذين بينكما ىذا
الطفل ال تعرفاف أنو غّب متوضئ فصالتكما صحيحة.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿُ :ب بلدنا دورات مياه فوؽ اؼبسجد ،وقد نصحنا بعض هلبة
العلم بأف ىذا ـبالف ،وأف حرمة اؼبسجد من األرض إىل السماء ،فما فعلنا؟
ج :نرى أنو ال مانع ،ال مانع أف تكوف اغبمامات فوؽ اؼبصلْب أو ربتهم ،وما ذاؾ إال أف اؼبكاف الذي
يصلي عليو اإلنساف هاىر ،والعادة أف اغبمامات ؽبا مصارؼ ىبرج معها مواسّب ،وىبرج خارج اؼبسجد ،فال
يكوف ىناؾ قباسة.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يقاس باؼبالح سائقي األجرة الذين يسافروف أكثر أوقاهتم ُب إيصاؿ الناس؟
ج :نرى أهنم ال يقاسوف ،بل ؽبم القصر ُب الطريق؛ وذلك ألف أحدىم ال يكوف معو أىلو دائما،
سائق اغبافلة أو سائق الشاحنة صحيح أنو أكثر وقتو يَبدد بْب الرياض -مثال -واألحساء ،أو الرياض
والدماـ ،أو الرياض وجدة أو الطائف ،كل أسبوع مرة أو مرتْب أو ثالثا ،فنقوؿ لو :إذا وصلت إىل
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األحساء فإنك تتم ،إذا أقمت اها يوما أو يومْب ،وكذلك إذا أتيت إىل الرياض فإنك تتم ،فأما ُب الطريق
بينك وبْب األحساء ،أو بينك وبْب الدماـ ،أو بينك وبْب مكة ،أو بينك وبْب جدة ،فإنك تقصر؛ ألنك
مسافر ،ولو كنت تسافر كل أسبوع مرارا.
س :أحسن اهلل إليكم .ذكرًب -حفظكم اهلل -أنو إذا نسي صالة وىو مسافر ووصل البلد فإنو يتمها،
فلماذا ال يصليها قصرا ألهنا وجبت عليو ُب السفر كما لو حصل العكس؟
ج :وذلك احتياهًا لإلسباـ؛ فإف اإلسباـ ىو األحوط ،وىو األصل ،فإذا نسيت الصالة وأنت ُب الطريق،
وصليتها ُب البلد ،فقد انقطع سفرؾ ،فصلها تامة ،وإذا نسيتها ُب البلد وذكرهتا ُب السفر فصلها تامة؛
وذلك ألهنا وجبت ع ليك تامة ،وألنك فرهت اهذا النسياف ،وإذا نسيتها ُب ؾبيئك من مكة ومل تذكرىا
وأقمت ُب الرياض يوما أو كبوه ،وذكرهتا وأنت ُب سفرؾ إىل الدماـ ،فإنك تصليها -أيضا -تامة احتياهًا
ألداء الصالة.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
صالة ال معة
علش ت ت

صالة ال معة

بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
باب صالة اعبمعة
وىي ركعتاف على ذَ َكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ.

الـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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اعبمعة ظبيت بذلك لالجتماع ؽبا ،وألف بو اجتماع أىل البلد كلهم ُب مكاف واحد ،ىكذا ُشرع

االجتماع.

اجتماعا
ذكروا أف اهلل -تعاىل -شرع
اجتماعا يوميًا ألىل اغبي ،وىو االجتماع للصلوات اػبمس .و ً
ً
أسبوعيًا ،وىو االجتماع للجمعة ،يكوف كل أسبوع ،وبصل بو اجتماع أىل البلد كلهم .واجتماع سنويا،

وىو االجتماع لألعيادُ ،ب كل بلده هبتمعوف ألداء صالة العيدين .واجتماعا عاما لألمة ،وىو االجتماع ُب

اؼبواسم ُب أياـ اغبج ،والقصد من ىذا االجتماع:
أوال :ظباع الفوائد ،أف يستفيدوا دبا يسمعوف من النصائح واؼبواعظ واإلرشادات والتوجيهات.
ثا يا :التعارؼ ،أي حصوؿ التعارؼ فيما بينهم ،فإهنم مٌب تالقوا تعارفواٍ ،ب بعد ذلك يتآلفوا.
كذلك أيضا التناصح ،كل من لقي أخاه ُب ىذه االجتماعات أبدى لو نصيحتو ،وأبدى عليو
مالحظاتو الٍب يالحظها ،أو الٍب يبكن أف يعرفها ،فيحصل بذلك فوائد كثّبة زيادة على اغبسنات الٍب
ربصل ُب ىذه االجتماعات.
جاء ُب حديث أو أحاديث ُب فضل اعبمعة أنو إذا اغتسل يوـ اعبمعة ،ولبس أحسن ثيابو ،ومشى ومل
يركب ،وتقدـ إىل اعبمعة ،وصف ُب الصف األوؿ ،وأنصت ػبطبة اإلماـ حٌب ينصرؼ ،كاف ذلك كفارة
إىل اعبمعة اآلتية.
وُب حديث أنو يُكتب لو خطواتو ،كل خطوة تكتب لو ،إما حسنة أو ؿبو سيئة ،أو رفع درجة.

وُب حديث أف اؼبالئكة يكتبوف ،هبلسوف عند أبواب اؼبساجد أياـ اعبمع ،فيكتبوف األوؿ فاألوؿ ،فإذا

حضر اإلماـ ،إذا حضر هووا صحفهم وحضروا يستمعوف الذكر.
واشتهر حديث القربات ،أف من راح ُب الساعة األوىل فكأمبا قرب بدنة ،وُب الساعة الثانية كأمبا قرب
بقرة ،وُب الثالثة كأمبا قرب كبشا ،وُب الرابعة كأمبا قرب دجاجة ،وُب اػبامسة كأمبا قرب بيضة.
واؼبراد بالساعات :الساعات الزمنية ،يعِب من جاء ُب الساعة األوىل الٍب ىي أوؿ النهار فلو األجر،
وتكوف الصالة ُب الساعة السادسة ،ىذا دليل على فضل ىذه الصلوات.
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وأما تركها ففيو الوعيد ،يقوؿ عن جابر :ظبعت النيب  على أعواد منربه يقوؿ  :لينتهْب أقواـ عن
ودعهم اعبمعات أو ليختمن اهلل على قلواهمٍ ،ب ليكونن من الغافلْب



عن ودعهم :يعِب عن تركهم

اعبمعات.

وكذلك ثبت أنو 

قاؿ:



من ترؾ ثالث صبع هتاونًا هبع اهلل على قلبو



يعِب استهانة اها،

وعدـ اىتماـ اها وبفضلها ،هُبع على قلبو والعياذ باهلل ،يكوف كاؼبنافقْب الذين قاؿ اهلل تعاىل:

  

 )ٔ(       والطبع :أال يصل إليها اػبّب إال أف يشاء اهلل.
صالة اعبمعة ركعتاف ،ركعتاف يعِب قُصرت ألجل اػبطبة؛ وذلك ألف ىناؾ خطبتاف ،فناسب أف تقصر
الصالة إىل ركعتْب ،واختصت بأنو هبهر فيها ،يقرأ فيها جهرا؛ وذلك ألنو وبضرىا صبع ،فهم حباجة إىل أف
يستفيدوا ،فيحضروف ألجل الفائدة ُب ظباع اػبطب ،وكذلك الفائدة ُب ظباع القراءة.
ؼبا كانت صالة الظهر سرية ال هبهر فيها بالقراءة ،وكذا العصر ،السبب ُب ذلك أف اإلنساف فيها قد
يكوف منشغال قلبو بأمور دنياه ،فألجل ذلك أمر بأف يقرأ لنفسو سرا ،لعلو ُب قراءتو لنفسو يتزود خّبا ،يعِب
يستفيد ،يستفيد خّبا ،دبعُب أنو يسمع اآليات ،أو يقرأ اآليات ،ويعرضها على قلبو ،وأما ُب الليل فإهنا
فشرع لألئمة أف هبهروا حٌب يستفيد السامعوف ،يستفيدوف بالقراءة الٍب يسمعوهنا من
تنقطع الشواغلُ .
األئمة ،ويتعلموف ووبفظوف.
وؼبا كاف اعبمعة والعيد وبضرىا اػبلق الكثّب ناسب أهنم هبهروف؛ حٌب يستفيد أولئك اغباضروف ،فقد
يكوف أحدىم يأٌب من مكاف بعيد ،وال وبضر أو ال يسمع إال شيئا قليال ،فإذا حضر فإنو يستفيد دبا
يسمعو ،دبا يسمعو من اػبطب ودبا يسمعو من اإلماـ .ىذا ىو السبب ُب زبصيص اعبمعة بأنو هبهر فيها
بالقراءة.
ذبب اعبمعة على الرجاؿ ،وال ذب ب على النساء؛ ألف وظيفة اؼبرأة أف تبقى ُب بيتها ،وأف تصلي ُب
بيتها ،وبيتها خّب ؽبا كما تقدـ ُب اعبماعة.
 - 1سورة المنافقون آية .3 :
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وذبب على اؼبكلف ،فال ذبب على الصغّب الذي مل يبلغ سن التكليف ،وإذا حضرىا فإهنا ذبزئو.
وال ذبب على فاقد العقل؛ ألنو ساقطة عنو التكاليف ،وألنو ال يعقل ما يسمع.
وذبب على األحرار ،أما العبيد اؼبماليك فإهنم مشغولوف حبقوؽ أسيادىم ،فال ذبب عليو؛ ألف الغالب
أهنا يلتى ؽبا من بعيد ،وأهنا يطوؿ زماهنا.
وذبب على الصحيح ،أما اؼبريض فإهنا تسقط عنو؛ وذلك ؼبشقة اغبضور.
وذبب على اؼبقيم ،أـ اؼبسافروف فإهنم ال ذبب عليهم؛ وذلك ألف السفر يشغلهم ،وألهنم وببوف مواصلة
السّب.
"لي

أبعف ت ر " ,إذا كاف بينو وبْب اؼبسجد فرسخ فإهنا ذبب عليو .والفرسخ ثالثة أمياؿ كما

تقدـ ،وتقدر ثالثة األمياؿ بأهنا ٘ كيلو أو قريبا منها ،فإذا كاف بينو وبْب مسجد ىذا اؼبقدار وجب عليو
أف يأٌب .وكاف الصحابة يأتوف من أبعد من اػبمس ،بل قد يأٌب بعضهم من ٓٔ كيلو ،الذين ىم ُب العوايل
وُب أقصى اؼبدينة يأتوف من مكاف بعيد.
ويرى بعض العلماء أهنم يأتوف إذا كاف بينهم وبْب اؼبسجد نصف اليوـ ،يقولوف :اعبمعة على من آواه
اؼببيت إىل أىلو ،ومعُب ذلك أنو إذا كاف بعدما يصلي اعبمعة يذىب إىل أىلو ويصل إليهم قبل الليل فإنو
من أىل اعبمعة ،ومعُب ذلك أهنم كانوا يسّبوف إىل اعبمعة ثالث ساعات ،أو أربع ساعات ،يأتوف إليها
من ىذه األماكن.
وىكذا عهدناىم ُب القرى ،يأٌب أحدىم إذا صلى الصبح وأكل ما تيسر ،وشرب القهوة وكبوىا ،توجو
إىل اؼب صلى ،مصلى اعبمعة ،فيسّب بينو وبينو ثالث ساعات ،أو أربع ساعات ،حٌب يأٌب إىل مسجد
اعبمعة ،وإذا انصرؼ من الصالة رجع إىل أىلو ،فال يصلهم إال بعد ثالث ساعات ،قد يصلي العصر ُب
الطريق ،وكل ذلك ؿببة لصالة اعبمعة ،ولو كاف فيها ما فيها من اؼبشقة ،فذلك دليل على أنبيتها ،وألهنم
يعرفوف فضلها ،وىبافوف من اإلٍب ُب تركها.
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ُب ىذه األزمنة ضعفت اؽبمم ،فصار الكثّب ال يأتوهنا إال إذا كانت قريبة ،ردبا يكوف بينو وبْب اؼبسجد
اعبامع مسّبة ٕ كيلو ،فال يأٌب ،ويتعذر بأهنا بعيدة ،وكذلك -أيضا -قد تيسرت السبل ،ويسر اهلل -
تعاىل -وسائل اؼبواصالت ،ىذه السيارات الٍب تقرب البعيد ،ومع ذلك فإف الكثّب يتكاسلوف ،ويَبكوف
صالة اعبمعة ،ويصلوف ُب بيوهتم -نعوذ باهلل -وال شك أف ىذا من اغبرماف.
إذا كاف بينو وبْب مسجد ثالثة كيلو أو اثنْب كيلو يدعى أنو بعيد ،ىذا بال شك تكاسل عن
الصلوات.
وأشد من ذلك الذ ين ىبرجوف أياـ اعبمع إىل اؼبنتزىاتٍ ،ب يَبكوف صالة اعبمعة ،ىبرجوف خارج البالد
مسّبة نصف ساعة بالسيارة ،أو ثلثي ساعة ،ويقولوف :ال صبعة علينا ألننا خرجنا ،فاعبواب أف اعبمعة
عندكم قريبة.
أوال :ؼباذا زبصوف يوـ اعبمعة اهذا اػبروج؟ أليس ذلك تفريط ُب صالة اعبمعة؟
ثا يا :اعبمعة قريبة ،إذا ركبتهم سيارتكم أو سياراتكم ال يبضي إال نصف ساعة أو ثلثا ساعة ،أو حٌب
ساعة ،حٌب إذا وصلتم تلدوا الصالة وترجعوف إىل منتزىكم ،وال يعوقكم ذلك ،وال يكلفكم.
كمل

إ ا ال ا :إمبا أنا ؿبارـ وأهفاؿ وكبو ذلك ،فنقوؿُ :ب إمكانكم أف يبقى أحدكم والبقية ال

تسقط عنهم صالة اعبمعة .يأتوف إىل اؼبساجد ،أقرب مسجد ،أو أقرب قرية هبدوف فيها مسجدا جامعا،
ٍب بعد ذلك يرجعوف إىل رحلهم أو ؿبطة مكاهنم ،وال يفوهتم شيء ،وألهنم ال يصدؽ عليهم أهنم
مسافروف.
اعبمعة سقطت عن اؼبسافر؛ ألنو يشق عليو اإلقامة ،وألنو وبب مواصلة السّب ،فال بد من أف يكوف
اعبمعة على اؼبقيمْب.
وُب ىذه األزمنة -أيضا -اؼبسافر يتيسر لو أداء اعبمعة؛ وذلك ألنو ُب الزمن القدًن ال يبر جبمعة ،لو
سافر -مثال -صباح اعبمعة بعد هلوع الشمس ،فأقرب صبعة -مثالُ -ب هريق اغبجازُ ،ب الزضبية ،ال

275

شرح التسهيل للبعلي

يصلها إال باللي ل ،إذا سار من أوؿ النهار ،وكذلك ُب هريق اػبرج ال يصلها إال بعد يومْب ،وكذلك ُب
هريق القصيم ال يصلها إال بعد يوـ أو يومْب ،فبا يدؿ على أف عليو كلفة.
وأما ُب ىذه األزمنة فإذا سار بعد هلوع الشمس فإنو يبر ُب هريقو على عشرة جوامع ،عشر قرى أو
أكثر ،قبل أف يدخل وقت اعبمعة ،فال مشقة عليو إذا مر وتوقف ودخل مسجدا وصلى ،وال يعوقو ذلك
إال قدر ربع ساعة أو نصف ساعةٍ ،ب بعدىا يتمكن من مواصلة السّب.
قد يسر اهلل -تعاىل -لو ىذه الناقالت الٍب تقرب البعيد ،فال يفرط اؼبسلم ُب ىذه اعبمعة.

إذا عرفنا أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -يأتوف إىل مسجد النيب 

مسّبة ساعتْب أو ثالث ،وأف

ىناؾ من يأتوف من مكاف بعيد مسّبة ثالث ساعات أو أربع ساعات ،ويقولوف :اعبمعة حجة الضعفاء،
يعِب كأهنا حجة؛ وذلك ؼبا فيها من األجر ،فكيف مع ذلك يفرط ىلالء القادروف؟
ال قهاء ال ا :إذا كاف بينو وبْب اؼبسجد فرسخ فيلزمو ذلك ،وعذروا من كاف أبعد من ذلك ،ولعل
ذلك ُب الزمن القدًن ،فإف ٘ كيلو قد وبتاج ُب قطعها إىل ساعتْب ونصف ،إذا كاف يبشي العادة أنو يقطع
الكيلو ُب نصف ساعة ،فإذا كاف أبعد من ٘ كيلو فمعناه أنو يسّب كبو ثالث ساعات ،فيكوف ُب ذلك
شيء من اؼبشقة ،لكن إف ربمل ذلك فإف لو أجرا على ما يتحملو ،وإف صعب عليو فإنو معذور.
وأما إذا ُوجدت ىذه الوسائل والسيارات فليس دبعذور ،ولو كاف بينو وبْب اؼبسجد أربعْب كيلو؛ ألنو

يقطع األربعْب ُب نصف ساعة أو أقل ،فال وبق لو أف يتخلف وعنده ىذه الوسائل.
شروط صالة ال معة وكي يتها

وشرهها األبنية أو قريبها ،وحضور أربعْب فبن تلزمو ،وإذا حضرىا من ال تلزمو أجزأتو ،واؼبعذور تلزمو
وتنعقد بو ،والوقت من أوؿ السادسة إىل آخر وقت الظهر ،فإف فات أو أدرؾ أقل من ركعة أو نقص العدد
ضبد اهلل والصالة على ؿبمد  والوصية بالتقوى ،وقراءة
قبل ركعة أسبو ظهرا ،ويقدـ خطتْب وهبب ُب كل ُ
آية ،وحضور األربعْب.
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يق ؿ" :شراها ا بإية أو ريبها" يعِب أف يكوف أىل البلد ساكنْب ُب أبنية ثابتة ،أبنية باقية ،وىي
الٍب تبُب من الطْب أو من غّبه ،كاألبنية اعبديدة .ىبرج إذا كانوا ساكنْب ُب خياـ ،أو ُب بيوت شعر؛
وذلك ألهنم غّب مستقرين ،ألهنم يقيموف ىاىنا شهرا ٍب ينتقلوف ،ينتجعوف ويتتبعوف مواقع القطر ،ويسّبوف
مع مواشيهم ودوااهم الٍب اها معاشهم ومعاش عوائلهم ،فيكوف لو الوادي رحال يتبعوف مواقع القطر
ؼبواشيهم ،فلم يكونوا مستقرين ،ولو اجتمع ُب اؼبكاف اعبماعة الكثّبوف وأقاموا فيو شهرا أو أشهرا فإهنم غّب
مستقرين ،ومل يكونوا ُب العهد النبوي يصلوف اعبمعة؛ ألنو ال يوجد عندىم -أيضا -مساجد مبنية.
ٍب يستثُب من ذلك أىل اؼبخيمات الثابتة الذين ُب مركز من اؼبراكز ،إذا كانوا -مثال -مرابطْب ،يوجد
ُب ىذه األزمنة جيوش يرابطوف ُب مكاف ،ويكوف مسكنهم أبنية اػبياـ وكبوىا ،ويقيموف عشر سنْب ،وردبا
أربعْب سنة ،ال يتغّبوف من مكاهنم ،وإذا بُدلوا جاء غّبىم ،وعندىم مدارسهم ،وعندىم مساجد ،فمثل
ىلالء تقاـ عندىم اعبمعة ،وكذلك إذا كانت أبنيتهم ما يسمى باػبناديق ،اػبندقة الٍب تكوف تكوف من
األلواح ومن اغبديد وكبوه ،وإف مل تكن مبنية.
وىكذا أيضا البيوت اعباىزة الٍب قد تنقل على السيارات من مكاف إىل مكاف ،إذا كانوا ساكنيْب ُب
ذلك فيعرفوف أهنم يقيموف ُب ىذا زمنا هويال ،أي يكونوف ُب أعماؿ حكومية ،فال تسقط عنهم اعبمعة؛
ألهنم مقيموف ،عندىم أسواقهم ،عندىم دكاكينهم ،عندىم مدارسهم ومكاتبهم ووظائفهم وأعماؽبم،
ومعهم أىلوىم مقيموف ،فال تسقط عنهم اعبمعة ،بل يصلوهنا.
كما أهنم يدرسوف أوالدىم ُب ىذه األبنية ،يعِب هبعلوف فصوؽبم الدراسية من ىذه اػبنادؽ وكبوىا،
ومع ذلك فيقيموف ،فال بد أف يكونوا مقيمْب.
لهم" :شراها ا بإية" ىبرج البوادي الذين يسكنوف ُب خياـ أو بيوت شعر ،وقولو" :أو قريبها" يعِب

البوادي الذين ىم قريبوف من البلد ،من األبنية ،عليهم اعبمعة ،كاف البوادي ُب عهد النيب  يأتوف لصالة
اعبمعة ولو كانت بيوهتم بيوت شعر ،فإذا كاف البوادي وأىل بيوت الشعر بقراهم مساجد اعبوامع بينهم
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ب عليهم أف يصلوا اعبمعة
وبينو مسّبة ساعتْب أو كبوىا على األرجل ،أو ساعة وكبوىا على السيارةَ ،و َج َ
ولو كانوا يسكنوف ُب بيوت شعر.

"وشرط ح ر ا العف أف يبل ا أربعيت مت تل هم" ,ىكذا اشَبط الفقهاء أنو ال بد من العدد،
وأف أقل العدد أربعوف؛ وذلك ألهنا مشتقة من اعبمع ،والعشرة والعشروف وكبوىم ال يسموف صبعا كثّبا،
صحيحا ذَ َكًرا ،يعِب فبن تلزمو.
مكلفا حرا
فأقل مروي أهنا تصلى بأربعْب ،أربعْب رجال ً
ً

ذىب بعض العلماء كاؼبالكية إىل أهنا تصح من اثِب عشر ،إذا اجتمعوا وكانوا اثِب عشر صح أف يقيموا

اعبمعة ،واحتجوا باغبديث الذي فيو تفسّب قولو تعاىل:



 )ٔ(        قالوا :إف

أىل اؼبسجد خرجوا ومل يبق إال اثنا عشر ،واعبواب أهنم رجعوا بعدما ظبعوا ذلك ،خرب ذلك التجارة،
خرجوا ينظروفٍ ،ب رجعوا وأسبوا الصالة ،وىم عدد كثّب ،ومع ذلك لو مل يكن ُب القرية إال اثنا عشر فلعلها
تصح اهم.
ورِوي عن شيخ اإلسالـ ابن تيمية أهنا تصح من ثالثة ،إذا كاف اؼبقيموف ُب البلد ثالثة
وذىب آخروفُ ،

صح منهم أف يقيموا اعبمعة.
َ

ىكذا نقل صاحب (االختيارات) ،وذكره صاحب (اإلنصاؼ) ،ولكن ما ُوجد دليل ذلك ُب كتب
شيخ اإلسالـ ،بل لو رسالتو الٍب تسمى (اؼبردينيات) صرح فيها بأف شرط اعبمعة أربعوف ،وىذا ىو

االحتياط ،أهنا ال بد ؽبا من أربعْب ،وإذا كانوا أقل من ذلك فإهنم يصلوف ُب اؼبساجد األخرى.
"وإ ا ح ر ا ت ال تل ه أ أته" ,إذا حضرىا -مثال -اؼبريض أجزأتو ،والصغّب ذبزئو ،واؼبملوؾ
أجزأتو ،وال يلزمهم أف يصلوا ظهرا ،الصغّب واؼبملوؾ واؼبريض واؼبسافر قد يصلوف اعبمعة ،ومع ذلك فإهنا
ذبزئهم عن صالة الظهر.
المعمور تل ه وتإعقف به ,إذا كاف -مثال -مريضا ،ولكنو تكلف وذبشم اؼبشقة ،وأتى إىل اعبمعة،
وكاف العدد -عدد أىل اعبمعة -تسعة وثالثوف ،وسباـ األربعْب ىذا اؼبريض ،تنعقد اهم ،يقيموف اعبمعة؛
 - 1سورة الجمعة آية .11 :
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وذلك ألهنم سبوا أربعْب؛ ألف ىذا اؼبريض ما سقطت عنو إال ألنو مريض ،فلما حضر لزمتو وانعقدت بو،
ولو قاؿ -مثال -أنا أحضر اػبطبة ٍب أرجع ،قلنا لو :ال هبوز؛ ألنك أصبحت ُب اؼبسجد ،سقطت عنك ؼبا
كنت بعيدا ،وأما اآلف فإهنا تلزمك.
وكذلك على الصحيح اؼبملوؾ ،اؼبملوؾ إذا حضر فإهنا تلزمو ،ولو قاؿ :أنا ال تلزمِب ،أرجع؟ قيل لو :ال
هبوز ،إنك مكلف؛ ألنك مطالب بالصالة ،وسيدؾ ال هبوز لو أف يبنعك ،ال يبنعك من العبادات ،فإف
العبادات الٍب ىي حق اهلل مقدمة على حق سيدؾ ،فال بد أنك وقد حضرت اؼبسجد أنك تلدي.
وإذا كاف اؼبسجد قريبا فال هبوز للسيد أف يبنع عبده؛ ألف الصالة حق اهلل ،ومثل ذلك -أيضا -العمالة
اؼبوجودة ،ال هبوز لكفالئهم أف يبنعوىم من الصلوات ،بل إذا كانوا مسلمْب يفرغوهنم أوقات الصلوات
اػبمس.
وكذلك -أيضا -اعبمعة ،إذا كانوا يشتغلوف أياـ اعبمع فيفرغوهنم الوقت الذي يكوف فيو أداء اعبمعة،
يقولوف الوقت من أوؿ السادسة إىل آخر وقت الظهر.
يقولوف" :الوقت من أوؿ السادسة إىل آخر وقت الظهر" ،ىذا ىو وقت اعبمعة ،من أوؿ الساعة
السادسة ،أي بالتوقيت الغرويب ،وذلك ألنو التوقيت الذي كاف قديبا ،والساعة الزمنية ىذه موجودة،
موجودة قبل اإلسالـ ،يعِب كانوا يعرفوف الساعة ،ويقدروف اليوـ والليلة بأربع وعشرين ساعة ،ويقدروف
النهار إذا كاف معتدال بأنو اثنا عشر ساعة ،يعِب من هلوع الشمس إىل غرواها ُب الزمن اؼبعتدؿ اثنا عشر
ساعة ،فتبدأ الساعة الواحدة من هلوع الشمس.
الواحدة الٍب إذا أتى فيها فكأمبا قرب بدنة بعد هلوع الشمس ،وإذا انتصف النهار ،وإذا ىي قد سبت
الساعة السادسة ،وتبدأ الساعة السابعة وما بعدىا بعد نصف النهار.
فالنهار اثنا عشر ساعة؛ قبل الزواؿ ست ،وبعد الزواؿ ست ،ىذا ىو اؼبعتاد.
وتوجد الس اعة الغروبية ،يوجد التوقيت ُب التقاوًن ،التقاوًن ىذه يذكر فيها دخوؿ الوقت بالساعة
الزوالية ،ويرمز ؽبا بػ (ز) ،والساعة الغروبية ويرمز ؽبا بػ (غ).
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فهكذا كانت الساعة اؼبوجودة ،لكن قبل كبو طبس وثالثْب أو سبع وثالثْب سنة كانت الدوؿ كلها -
الكافرة وكبوىا -هبعلوف تقاويبهم وتوقيتهم على الزواؿ ،على زواؿ كل دولة ،يعِب وسط النهار ،هبعلوف
الواحدة تبدأ من الزواؿ ،واستمرت على ذلك ىذه الدولة متابعة للدوؿ األخرى ،وجعلت التقوًن أو جعلت
التوقيت ىبتلف باختالؼ البالد ،دبعُب أهنم يتفاوتوف ،فتغرب الشمس ىاىنا وتكوف مل تغرب ُب اغبجاز إال
بعد ذلك بنصف ساعة ،وأما الساعات فإهنا تتفق ،ساعات اؼبملكة كلها على ساعة واحدة.
قلنا ُب ذلك الوقت كل أىل بلد يصلوف على ساعاهتم ،فتغرب الشمس ُب ىذه البالد على الساعة
االثِب عشر ،وأىل اغبجاز هبعلوف ساعاهتم بعدنا ،فتغرب الساعة ُب مكة على الساعة اثِب عشر ،وكذلك
ُب (جزاف) عندىم يرتبوف الشمس ،الساعة على غروب الشمس ،فتغرب الشمس عندىم على اثِب عشر،
وكذلك ُب تبوؾ ،وُب عرعر ،وُب الدماـ ،وُب قبراف ،وُب األحساء ،كل بلدة يرتبوف ساعاهتم على غروب
الشمس ،فتكوف الساعات متقاربة -يعِب -وإف تفاوتت ُب البالد.
إذا رتبنا ساعاتنا -مثال -على اثِب عشرٍ ،ب ذىبنا إىل مكة رتبناىا بعد ذلك على اثِب عشر يعِب وقت
الغروب ،فهذا ىو الذي كانوا يعرفونو ،وىكذا -أيضا -كثّب من الناس ال يزالوف هبعلوف توقيتهم على
الساعة الثانية عشر.
اآلف عندنا التوقيت الغرويب الساعة العاشرة إال تسع دقائق ،ىذا ىو التوقيت الغرويب.
كذلك كانت ساعاهتم ،فلما جاء اغبديث  من راح ُب الساعة األوىل  ..قلنا الساعة األوىل تبدأ
من هلوع الشمس ،وقبل الزواؿ بساعة يبدأ وقت الصالة الذي ىو الساعة السادسة ،فيقوؿ ىاىنا الوقت
من أوؿ السادسة إىل آخر وقت الظهر .وقت الظهر يستمر إىل كبو الساعة التاسعة ،يعِب فيكوف وقت
الظهر ثالث ساعات ،اآلف وقت الظهر ثالث ساعات ،وقت العصر ثالث ساعات ،يعِب من العصر إىل
الغروب ثالث ساعات كما ىو معروؼ.
فإف فات أو أدرؾ أقل من ركعة ،أو نقص العدد قبل ركعة أسبوا ظهرا ،ىبتاروف أنو ال يأٌب اػبطيب إال
بعد الزواؿ ،بعدما تزوؿ الشمس ،يعِب تتحرؾ عبهة الغروب ،ويزيد الظل ،ىذا ىو اؼبختار ،ولكن لو صلوا
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قبل الزواؿ بنصف ساعة أو ربع ساعة أجزأىم ،ولكن األوىل أنو ال يوقع الصالة واػبطبة إال بعد الزواؿ،
وإف أوقع اػبطبة قبل الزواؿ والصالة بعد الزواؿ أجزأ ذلك ،فإذا فات وقت اعبمعة بأف مضت الثالث
ساعات ودخل وقت العصر ،فإهنم يصلوهنا قضاءا ظهرا أربع ركعات ،ويكوف قد فات وقتها الذي ىو وقت
اػبطبة.
اؼبسبوؽ ،إذا جاء اؼبسبوؽ وقد فاتتو اػبطبتاف ،وفاتتو الركعتاف ،ومل يدرؾ اإلماـ إال وقد رفع من الركوع
ُب الركعة الثانية ،فإنو يدخل معهم ،يدخل معهم بنية الظهر ،ويصليها أربع ركعات؛ وذلك ألنو فاتتو
جل
اػبطبتاف وفاتتو الركعتاف ،ولو أدرؾ الرفع بعد الركوع وأدرؾ السجدتْب ،وأدرؾ التشهد ،ذلك ألنو فاتو ّ
الصالة ،فعليو أف يدخل بنية الظهر ،بشرط أف يكوف قد دخل وقت الظهر ،أي ينوي أهنا ظهر إذا كاف
ذلك بعد الزواؿ؛ ألف صالة الظهر إمبا تكوف بعد الزواؿ.
"ل قص العف بل ركعة أتم ا بهرا" ,صورة ذلك إذا كانوا طبسْب ،اؼبصلوف طبسوف ،حضروا
اػبطبة ،وأقيمت الصالة ،وؼبا أقيمت الصالة خرج منهم -مثال -اثنا عشر ،وبقي شبانية وثالثوف ،ففي ىذه
اغباؿ يتموهنا ظهرا؛ ألنو نقص العدد ،يتموهنا ظهرا ،أما إذا صلوا الركعة األوىل وىم أربعوف أو أكثرٍ ،ب
حدث أف بعضهم حصل لو عذر وخرج بعدما صلى ركعة معهم ،فإهنم يتموهنا صبعة؛ ألنو مضى أكثر
اعبمعة.
يتقدـ اعبمعة ،أي يتقدـ الصالة خطبتاف ،هبلس بينهما ،هبب ُب كل خطبة ضبد اهلل ،افتتاح اػبطبة
حبمد اهلل والثناء عليو ،وبمد اهلل -تعاىل -فيقوؿ :اغبمد هلل ،كبمده ونستعينو ،أو كبو ذلك من اغبمد ،وكذا
الصالة على ؿبمد  فإهنا شرط لكل خطبة؛ وذلك ألنو ىو الذي علّم األمة ىذه الشريعة ،وكذا الوصية
بتقوى اهلل بأف يقوؿ :اتقوا اهلل تعاىل ،أو يوصيهم بشيء وبرؾ القلوب ،يذكرىم باآلخرة ،أو يذكرىم
باؼبوت ،أو يذكرىم بالعقوبات ،أو يذكرىم بعقوبة من ترؾ هاعة أو فعل معصية أو ما أشبو ذلك.
ال بد أف تكوف ىناؾ موعظة ربرؾ القلوب ،وال بد من قراءة آية قراءة آية كاملة ؽبا معُب من اؼبعاين،
أي تفيد ،وأما قراءة كلمة أو كلمتْب ال تفيد ،فإهنا ال تكفي ،وال بد من حضور أربعْب ،وبضروف اػبطبة
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من أوؽبا إىل آخرىا ،أف يكونوا أربعْب ،فإف كانوا ناقصْب انتظر إىل أف يتم العدد ،واشَبط بعضهم أيضا
الشهادتْب.
ورِوي ُب ذلك أثر أو حديث  كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اعبذماء
ُ
اؼبقطوعة ،فهذه شروط اػبطبتْب.



أي الشالء

إت صالة ال معة
فصل
وسن ؽبا التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرة ،وخطبتو قائما على علو ،متوكئا على
ُ
شيء ،وجلوسو بْب اػبطبتْب ،وقصده تلقاء وجهو ،وقصر خطبتو ،وهوؿ صالتو ،ويسلّم عليهم إذا صعد
وقبلو ،وجلوسو لألذاف ،والدنو من اإلماـ ،وقراءة الكهف يومها ،واعبمعة ُب أولتها ،واؼبنافقْب ُب الثانية،
و(السجدة) و(ىل أتى على اإلنساف) ُب صبحها ،وهبرب الداخل حاؿ اػبطبة بركعتْب ،ووبرـ الكالـ إال
لإلماـ ومن كلمو ،وهبوز أكثر من صبعة إف احتيج وإال فاألوىل الصحيحةٍ ،ب صبعة اإلماـ ،فإف جربت أو
تساوتا بطلتا.
ال صل الم بعفه يق ؿ" :يسن ؽبا التنظف" ،يعِب كاالغتساؿ ،ذىب بعض الظاىرية إىل وجوب

االغتساؿ للجمعة ،جاء حديث أف النيب 

قاؿ:



من أتى اعبمعة فليغتسل



وىذا أمر ،فال

صارؼ لو.
و اء حفي

آخر:



غسل اعبمعة واجب على كل ؿبتلم



أي :على كل بالغ ،فأخذوا من

ذلك أنو واجب .ولكن جاء حديث أيضا  :من توضأ يوـ اعبمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل
أفضل .

فدؿ على أف الغسل أفضل ،وأف الوضوء ٍ
كاؼ؛ وذلك ألنو ىو الفرؽ ،وألنو مل يرفع بو اغبدث ،وأما

الغسل فال هبب إال إذا كاف على اإلنساف حدث أكرب كاعبنابة وكبوىا.
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ولكن ؼبا كاف ا لغسل للنظافة كاف مسنونا ومستحبا ،وأوجبو بعض العلماء على من كاف بعيد العهد
بالنظافة ،وقالوا :إف سبب شرعية االغتساؿ يوـ اعبمعة -وقد أشرنا إىل ذلك فيما سبق -أف الناس كانوا
أىل عمل وأىل حرفة ،ويشتغل أحدىم هواؿ النهار ،وتتسخ ثيابو ،ويتسخ بدنو ،فإذا جاءوا إىل صالة
اعبمعة يوجد منهم الروائح الٍب تلذي اآلخرين ،فأُمروا للجمعة بأف يتنظفوا ،وأف يتطيبوا ،وأف يغتسلوا؛ حٌب
ال يلذي بعضهم بعضا .ىذا ىو السبب ُب شرعية الغسل.
فإذا كاف اإلنساف حديث عهد بالنظافة فال يلزمو أف يغتسل ،إمبا إذا كاف بعيد العهد بالنظافة ،متسخ
اعبسد ،ىبشى أف يتأذى منو اؼبصلوف ،أو تتأذى منو اؼبالئكة ،قاؿ   إف اؼبالئكة تتأذى فبا يتأذى
منو بنو آدـ .
ثا يا :التطيب ،أف يتطيب من هيب أىلو ،أو هيب بيتو؛ وذلك ألف اؼبسجد لو أنبيتو ،فيأتيو برائحة
هيبة ،ويكوف أيضا ىو هيب الرائحة.
بيضا جددا نظيفة؛ ألف البياض فبا وببو اهللُ ،ب اغبديث  :البسوا
ثالنا :لبس بياض ،أي يلبس ثيابا ً

من ثيابكم البياض؛ فإهنا من خّب ثيابكم



ويسن أف يكوف جديدا أو غسيال؛ حٌب يكوف ذلك دليال

على احَبامو ىذه العبادة ،أي أنو ؿبَبـ ؽبا وأهنا مقدر قدرىا.
رابعا :أف يبشي ،حٌب تكتب لو خطواتو ،أف يذىب ماشيا ،ولو مشى ساعتْب وبتسب ذلك ،إذا
كانت تكتب لو خطواتو ،فإف كاف اؼبسجد بعيدا كما ُب ىذه األزمنة ،وتيسرت ىذه اؼبراكب ،فلو أف
يركب ،كذلك يكوف مشيو بسكينة ،جاء ُب اغبديث:



إذا ظبعتم اإلقامة فال تأتوا وأنتم تسعوف ،وأتوا

وأنتم سبشوف وعليكم السكينة والوقار ،فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأسبوا .
السكيإة :يعِب أف يبشي اهدوء وال يسرع ُب مشيو ،وال يبشي بعجلة؛ فإف ذلك يناُب السكوف ويناُب
الوقار.
خا سا :أف يكوف مبكرا ،أف يأٌب مبكرا ،يعِب اؼبأموموف ،التبكّب إليها أفضل ،إذا جاء ُب أوؿ النهار
بعد هلوع الشمس فكأمبا قرب بدنة ،أي :كأنو ذبح بدنة وتصدؽ بلحمها ،وإذا مل ِ
يأت إال ُب الساعة
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اػبامسة فكأمبا قرب بيضة ،أي تصدؽ اها ،وىذا يدؿ على كثرة التفاوت .التفاوت بْب من جاء ُب األوىل
ومن جاء ُب اػبامسة.
"خطبته ا ما علش عل " :اإلماـ ىبطب قائما ،والدليل قولو تعاىل:



 )ٔ(    وذلك ألنو

إذا كاف ىبطب قائما كاف أبلغ لصوتو ،الناس ينظروف إليو ،وقد يكوف بعضهم بعيدا ،فإذا كاف جالسا فقد
ال يبلغهم صوتو ،فال جرـُ ،شرع أف ىبطب وىو قائم ،يبكن أف يتسامح فيما إذا كاف ىو إماـ اغبي وال
يقدر على القياـ.

روي أف عثماف 

ؼب ا أسن كاف ىبطب جالسا؛ وذلك ألف سنو ذباوز الثمانْب ،فكاف من اؼبشقة

عليو أف يقوـ ،فكاف ىبطب جالسا ،وقلده بعض خلفاء بِب أمية ،وأنكر عليهم بعض الصحابة ؼبا رأى
أحد اػبلفاء أو أحد األمراء من بِب أمية ىبطب جالسا ،قاؿ لو :انظروا إىل ىذا ىبطب جالسا ،واهلل تعاىل
يقوؿ لنبيو:



.)ٕ(    

يسن أف يكوف على علو ،يعِب على مكاف مرتفع ،وىو ما يعرب عنو باؼبنظار ،كاف النيب 

ىبطب

على جذع لبلة معروؼ ُب قبلة اؼبسجد ،يرتفع عليو قدر ذراع ،أو قدر ذراع ونصف ،حٌب يكوف مرتفعا،
يشاىدونو ويشاىدىمٍ ،ب صنع لو ىذا اؼب نرب ثالث درجات من هرفاء الغابة ،أي قطع ذلك النجار قطعة
من اػبشب هوؽبا كبو ذراع ونصف ،وارتفاعها عن األرض قدر ذراع ،وجعلها كالعتبة األوىلٍ ،ب ثانية مثلها،
ٍب ثالثة مثلها ،يعِب كاف اؼبنرب ثالث عتبات ،وكاف من خشب ،من خشب األسل أو الطرفاء ،فكاف النيب
 ىبطب على الدرجة الثالثة؛ وذلك ألنو بذلك يكوف مرتفعا حٌب يقابل الناسٍ ،ب إف أبا بكر ؼبا توىل
اػبالفة فمن تواضعو خطب على الدرجة الثانية ،وجاء بعد ذلك عثماف ،عثماف  جاء بعد ذلك عمر،
وتواضع فخطب على الدرجة األوىل ،وأما عثماف فرأى أنو ىبطب على الدرجة العليا.

 - 1سورة الجمعة آية .11 :
 - 2سورة الجمعة آية .11 :
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وبكل حاؿ فإنو يكوف على علو ،وصنعت ىذه اؼبنابر ،وىي أرفع من اؼبنرب النبوي ُب ذلك الوقت،
الذي ىو ثالث درجات ،قد يكوف ثالثة أذرع ،ولكن فيها أهنا مرتفعة حٌب يطل على اؼبأمومْب.

كاف النيب 

إذا خطب يتوكأ على عصا ،وأحيانا على قوس ،وأحيانا يكوف معو سيف يتوكأ عليو،

يعِب ي عتمد عليو ،فرأى العلماء أف ذلك سنة ،أف يكوف معو شيء يتوكأ عليو؛ وذلك ألنو كاف يطيل
اػبطبة ،ردبا أف خطبتو تكوف نصف ساعة أو ثلثي ساعة ،فمن اؼبشقة عليو أف يقف بدوف أف يعتمد على
عصا ،ومل يكن ىناؾ شيء يبسكو إذا خطب؛ ألنو يقف ُب قبلة اؼبصلْب .فكاف يتوكأ على شيء يعتمد
عليو حٌب ال يتعب وال يبل من هوؿ القياـ ،فقالوا :ال بد أو يسن أف يتوكأ على شيء ،على العصا يبسكها
بيده اليمُب ،أو على سيف أو قوس أو كبو ذلك.
"و ل ه بيت ال طبتيت" :هبلس بْب اػبطبتْب قدر دقيقة أو كبوىا لّبيح نفسو ،وما ذاؾ إال أنو
يطيل ،فيحتاج إىل أف يريح نفسو بعد اػبطبة األوىل؛ ألنو قد يسأـ ويتعب من اػبطبة.
"يقصف تلقاء و هه" :يقابل اؼبصلْب بوجهو ،ومع ذلك لو أف يلتفت يبنة أو يسرة ،ىذا ىو السنة ،أف
يلتفت أحيانا ،ولكن أكثر وقوفو مقابل من ىم أمامو.

"و صر خطبته وا ؿ صالته" :جاء أنو  قاؿ  :إف هوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو َمئِنةٌ من

فقهو  يعِب عالمة على أنو فقيو.

ثم ق ؿ :القصر أمر نسيب ،القصر والطوؿ أمر نسيب؛ ألهنم قدروا بعض اػبطب أهنا نصف ساعة،
اػبطبة الواحدة أو األوىل أهنا نصف ساعة ،وىي قصّبة بالنسبة إىل الذي خطبتو ساعة ،فالذي ىبطب
ساعة يعترب قد أهاؿ ،والذي ىبطب نصف ساعة يعترب قد قَصر ،فخطبتو قصّبة.

فَ ِه َم بعض اػبطباء من ىذا اغبديث أف القصر ىو القصر الشديد ،فبعضهم اػبطبتاف هبعلهما ُب ربع

ساعة ،وال شك أف ىذا خطأ ،وأف األوىل أف تكوف اػبطبة ؽبا موضوع مهم ،وأف يستوُب ذلك اؼبوضوع
الذي تطرؽ لو ،وأف يأٌب ب و ،يأٌب بكل ما يتعلق بو من أدلة أو تعليالت ،وإذا كاف وبتاج إىل تفاصيل ُب
األحكاـ فإنو يفصل ذلك.
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يُ َس ّن أف ىبطب كل صبعة دبا يناسب اغباؿ ،فيخطب إذا رأى ُب الناس -مثال -تكاسال عن اعبمعة،

فخطب ُب فضل اعبمعة والتقدـ ،وإذا علم فيهم تكاسال عن ترؾ صالة اعبماعة خطب ُب ذلك ،وإذا

ناسب أيضا ،ناسب ترغيبهم ُب صالة التطوع َر ّغبهم وخطب ُب ذلك ،وىكذا ُب كل صبعة دبا يناسب
اغباؿ.
كذلك أيضا ُب اؼبناسباتُ ،ب رمضاف لو ُخطَبو الٍب تناسبو ،وُب موسم اغبج لو ُخطَبو الٍب تناسبو،
وُب الزكاة لو خطبو الٍب تناسبو ،وأشباه ذلك ،ولكن مع ذلك تكوف اػبطبة مشتملة على موعظة؛ ألف ذلك
ىو الذي وبرؾ القلوب ،فلو أف ىبطب عن اؼبوت وأىوالو ،وعن عذاب القرب وما فيو ،وىبطب عن يوـ
القيامة وشدتو ،وعن اغبساب الذي ُب الدار اآلخرة ،وعن اغبساب وشدتو ،واؼبيزاف وكفتاه ،والصراط،
واعبنة ونعيمها ،والنار وعذااها ،وبرؾ القلوب بذلك؛ ألنو قد وبضر من قَ َست قلواهم بسبب فبارساهتم
للمعاصي ،وبسبب -أيضا -ؽبوىم وشدة ولعهم بأمور دنياىم ،فيحتاجوف إىل ما يرقق قلواهم ،فتشتمل
اػبطب على أشياء فبا يرقق القلوب حٌب يرجعوا وقد استفادوا .ىذا ىو األصل.
وكذلك هوؿ الصالة أمر -أيضا -نسيب ،وسيأتينا دليلو ،إذا صعد اإلماـ على اؼبنرب ُشرع لو أف يسلم

"السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو" ،فيسلم عليهم إذا صعد اؼبنرب ،ولو أف يسلم قبل أف يصعد إذا مر على
اؼبصلْب أو بعضهم يقوؿ :السالـ عليكم ،إذا سلم جلس على كرسي أو على عتبة حٌب يفرغ اؼبلذفٍ ،ب
بعد ذلك يشرع ُب اػبطبة.
هإا اؿ يعإي " :ت له التإ

" ,ما عاـ ي ا اـ والم

يت ,وقولو" :خطبتو قائما" إىل قولو:

"وجلوسو" ،ىذه كلها تتعلق باإلماـ واػبطيبٍ ،ب قولو" :والدنو من اإلماـ" ،ىذا ُب حق اؼبأمومْب ،أي:
يشرع لإلنساف أف يتقدـ حٌب يكوف قريبا من اإلماـ ،أي يكوف ُب الصف األوؿ.
كانوا يتسابقوف إىل صالة اعبمعة ،وإىل الصف األوؿ ،منهم سعيد بن اؼبسيب ،دخل مرة اؼبسجد وإذا
فعزى نفسو وقاؿ :إف رابع أربعة ؼبن السابقْب ،يعِب أنا من السابقْب إذا كنت رابع أربعة،
قد سبقو ثالثةّ ،

ما سبقِب إال ثالثة ،وبرص اؼبسلم على أف يكوف من األولْب الذي يأٌب مبكرا ويدنو من اإلماـ.
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"تست راءة الكه
حديث مشهور



ي ي ها" :يسن لكل اؼبصلْب أف يقرءوا سورة الكهف ُب ذلك اليوـ ،ورد فيو

أف من قرأىا أضاء لو نور ما بينو وبْب السماء



يعِب صعد لو ىذا النور ،فيكوف

ذلك دليل على فضل ىذه السورة ،وإف كاف بعض العلماء ضعف ذلك اغبديث ،ولكنو شهرتو وكثرة العمل
بو تدؿ على أف لو أصال.
"وال معة ي أولتها" :يعِب ُب صالة اعبمعة يسن أف يقرأ فيها بسورة اعبمعة ُب الركعة األوىل،

واؼبنافقْب ُب الثانية ،ىكذا روي أنو  يقرأ ُب صالة اعبمعة بسورة اعبمعة وسورة اؼبنافقْب ،وقالوا إف ىذا
مل يقل بو إال اإلماـ أضبد ،كما ذكر ذلك ناظم اؼبفردات ُب قولو:
ثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة ال معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأ يهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا


ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رتها و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رة تليهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا


سورهتا ىي سورة اعبمعة ،والسورة الٍب تليها ىي سورة اؼبنافقوف ،كاف 

يقرأ ىاتْب السورتْب ،يقرأ

اهما ،وكثّبا ما يقرأ بسورٌب (سبح) و (الغاشية) ،يعِب أكثر ما كاف يقرأ اهاتْب السورتْب
 )ٔ(   ألف فيها األمر بالتذكّب ُب قولو تعاىل:



   

 )ٕ(      أي مناسب أف

تقرأ ىذه السورة؛ ألف اعبمعة وقت تذكّبٍ ،ب تقرأ بعدىا سورة الغاشية؛ ألف فيها أيضا أمر بالتذكّب



 )ٖ(      فالسورتاف فيهما األمر بالتذكّب.
وأما اعبمعة ففيها األمر بالتوجو

              

(ٗ) واؼبنافقوف ُب آخرىا -أيضا -االىتماـ بذكر اهلل

          

 - 1سورة األعمى آية .1 :
 - 2سورة األعمى آية .9 :
 - 3سورة الغاشية آية .21 :
 - 4سورة الجمعة آية .9 :
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فإف ُب اعبمعة ذكر،

     

(ٕ)

          

(ٖ)

فهذا مناسبة قراءة ىذه السور.
يسن أف يقرأ (امل السجدة) و (ىل أتى على اإلنساف) ُب صبحها ،أي فجر يوـ اعبمعة ،يقرأ فيو بػ(امل
السجدة) ُب الركعة األوىل ،و (ىل أتى على اإلنساف) ُب الثانية ،ومناسبتها أنو ورد أف اعبمعة ىو اليوـ
الذي تقوـ فيو الساعة ،وُب ىاتْب السورتْب تذكّب باؼببدأ واؼبعاد.

قاؿ النيب   أفضل يوـ هلعت عليو الشمس يوـ اعبمعة؛ فيو ُخلِ َق آدـ ،وفيو أُ ْد ِخ َل اعبنة ،وفيو

أُ ْخ ِر َج منها ،وفيو تقوـ الساعة  فإذا كانت الساعة تقوـ ُب ىذا اليوـ ،وكذلك -أيضا -ىو مبدأ اػبلق،
ناسب أف تذكر السورتاف ،فيهما التذكّب بذلك .التذكّب خبلق السماوات

 )ٗ(       إىل قولو:



    

 )٘(       بدء خلق اإلنساف،

ٍب جعل نسلو من ساللة من ماء مهْب ،ىذا بدء خلق اإلنساف.
كذلك -أيضا -اؼبعاد ُب قولو:



 )ٙ(         إىل قولو:

 

 )ٚ(        وفيها أيضا ذكر الثواب والعقاب ،ففي قولو تعاىل:
        

 - 1سورة المنافقون آية .9 :
 - 2سورة الجمعة آية .9 :
 - 3سورة المنافقون آية .9 :
 - 4سورة السجدة آية .4 :
 - 5سورة السجدة آية .7 :
 - 6سورة السجدة آية .11 :
 - 7سورة السجدة آية .12 :
 - 8سورة السجدة آية .19 :
 - 9سورة السجدة آية .22 :
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فيكوف فيها ذكر اؼببدأ واؼبعاد ،والثواب والعقاب ،وىكذا أيضا ُب سورة اإلنساف ُب قولو:
 )ٔ(  إىل قولو:



   

 )ٕ(       ىذا بدء خلق اإلنساف.

وكذلك -أيضا -فيها ذكر الثواب والعقاب ُب قولو تعاىل:



 )ٖ(      إىل

آخرىا ،ففيها ذكر الثواب والعقاب ،ىذا ىو السبب ُب قراءة ىاتْب السورتْب.
ذُكَِر أنو  كاف يداوـ عليهما ،ولكن بعض العلماء كرىوا اؼبداومة دائما ـبافة اعتقاد العامة أهنا
واجبة ،وأف من مل يقرأىا فال صالة لو ،إذا دخل الداخل حاؿ اػبطبة هبرب أف يصلي ركعتْب ،كما ُب

حديث ُسليك الغطفاين ؼبا دخل وجلس قاؿ لو النيب 



قم فاركع ركعتْب



ولو كاف ُب حاؿ

اػبطبة ،ىذا ىو الدليل ،ولعموـ  :إذا دخل أحدكم اؼبسجد فال هبلس حٌب يصلي ركعتْب  ىذا ىو
قوؿ اعبمهور أف الداخل عليو أف يصلي ،وعليو أف ىبفف.
ُب بعض الروايات  :صل ركعتْب وذباوز فيهما  يعِب خففهما ،ألجل أف ينصت للخطبة.
وتغتفر ىذه اغبركة الٍب ىي صالة ركعتْب ،تغتفر من اغبركة ُب يوـ اعبمعة؛ وذلك ألنو ورد األمر
باإلنصات ،واألمر بَبؾ اغبركة ،حٌب قاؿ ُب اغبديث:



إذا قلت لصاحبك أنصت واإلماـ ىبطب فقد

لغوت  مع أف ىذا أمر باؼبعروؼ ،فجعل ىذا لغوا ،اللغو الذي هنى اهلل -تعاىل -عنو

   

 )ٗ(    فقد لغوت.
وهنى أيضا عن اغبركة ُب حالة اػبطبة حٌب قاؿ  :من مس اغبصى فقد لغا ٍ ب رخص ُب قولو:


واحدة أو دع  كانت اؼبساجد فيها حجارة ،هبعلوف فيها حصباء ،واغبصباء إذا سجد أو وقف

عليهما فقد يكوف فيها صعوبة ،فعليو أف يبسح موضع سجوده قبل أف يبدأ اػبطيب ،فأما بعد ذلك فإنو
 - 1سورة اإلنسان آية .1 :
 - 2سورة اإلنسان آية .2 :
 - 3سورة اإلنسان آية .5 :
 - 4سورة المؤمنون آية .3 :
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يَبكها،



من مس اغبصى فقد لغا



فال يرخص ُب شيء من اغبركة إال ُب صالة ركعتْب ؼبن دخل

واإلماـ ىبطب غبديث سليك الغطفاين.
ٍب اغبنفية ال يروف ذلك ،ويصعب إلزامهم ،غّب اغبنفية إذا دخل أحدىم وأنت زبطب فإنك تكلفو
وتقوؿ لو :قم فصل ركعتْب ،أو تقوؿ :صل ركعتْب يا فالف ،أما ىلالء -الباكستانيْب واؽبنود وكبوىم -فإف
مذىب أيب حنيفة أنو هبلس ويقوؿ :إف ىذه سنة -يعِب التحية -وإف االستماع واجب ،فنقدـ الواجب
على السنة.
وكبن نقوؿ :إف ىذه السنة جاء عليها دليل ،والدليل يقدـ ،فال بد أف نعمل بالدليل ولو كاف فيو ترؾ
سنة.
وبرـ الكالـ إال لإلماـ ومن كلّمو ،إذا قلت لصاحباؾ أنصت فقد لغوت حٌب ولو كاف أمرا باؼبعروؼ،

إال لإلماـ وؼبن كلمو اإلماـ .اإلماـ هبوز أف يكلم؛ ألنو  قاؿ  :صل ركعتْب وذبوز فيهما  فهذا
كالـ من اإلماـ ،وأما اؼبأموـ فإذا كلم اإلماـ فإنو هبوزُ ،ب حديث أنس اؼبشهور



أف النيب  كاف

قائما ىبطب ،فدخل رجل من أحد األبواب فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،جهدت األنفس ،وجاء العياؿ ،وانقطعت
السبل ،فادعُ اهلل أف يغيثنا ،وُب اعبمعة الثانية دخل رجل فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،هتدمت القصور وانقطعت
السبل ،فادع اهلل أف يبسكها  فهذا كلم اإلماـ ،فمن كلّم اإلماـ واقَبح عليو شيئا أف يقوؿ :يا إماـ ،نبو
على كذا ،أو يا إماـ ،تعرض لكذا ،فإنو هبوز .وأما أف يتكلم مع اؼبأمومْب فال هبوز.
"وي

أكنر ت معة إف احتيج ,وإال ا ولش الصـيـة" :تعداد اعبمع ُب البلد ما كاف معروفا،

يوسعوف اؼبسجد حٌب
كانوا إذا بنوا مسجدا للجمعة ّ
كربوه حٌب يتسع ألىل البلد ،ولو كانوا مائة ألفّ ،
يتسع ؽبم ،ويبنعوف تكرار اعبُ َمع ،أف يكوف ُب البلد جامعاف أو أكثر.

فالعهد النبوي اؼبدينة كلها ليس فيها مسجد تقاـ فيو اعبمعة إال اؼبسجد النبوي ،ال ُب قباء وال ُب

غّبه ،يأتوف من أماكن بعيدة ،من مسّبة ساعتْب أو كبوىا ألجل أف يلدي اعبمعة ُب ىذا اؼبسجد.
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ؼبا كاف ُب عهد علي ُب الكوفة واتسعت الكوفة ،رخص أف يصلوا ُب مسجده ،ىذا أوؿ ما عهدٍ ،ب
توسع الناس ُب ىذه األزمنة فصاروا هبعلوف كل مسجد كبّب هبعلونو جامعا حٌب تعددت اعبوامع ،وال شك
أف ىذا ـبالف للحكمة ،عذرىم كثرة الناس وأف اؼبساجد سبتلئ ،ولكن نقوؿ إف عند تأسيس اؼبسجد هبب
أف يوسع ،أف يوسع حٌب يتسع ؼبائة ألف أو ػبمسْب ألف ،الذين يبكن أف هبتمعوا ،فأما الذين ُب ىذه
مسجدا يتسع أللف فيقولوف :قبعلو جامعا ،وآخر مثال يبعد عنو كبو شبانْب مَب ،شبامبائة مَب،
األزمنة يبنوف
ً
جامعا ،يصلى ُب ىذا ألف ويصلى ُب ىذا طبسمائة ،فإف ىذا ىبالف اغبكمة.
وهبعلونو ً

ما كانت تتعدد اؼبساجد ُب اؼبدف ،ففي اغبرـ اؼبكي يصلي أىل مكة كلهم ُب ىذا الوقت ،وُب اغبرـ

اؼبدين يصلي أىل اؼبدينة ُب ذلك اؼبكاف ،ولو حصل منو ضيق؛ وؽبذا وسعو عثماف حٌب يتسع ،ؼبا كاف
يضيق بأىلو وسعو عثمافٍ ،ب بعد ذلك وسعو الوليدٍ ،ب ال يزاؿ توسيعو إىل ىذه األزمنة.
وسع ىذه التوسعة الزائدة ،وكذلك اغبرـ اؼبكي ما كاف واسعا فيو ىذه اؼبصابيح القديبة ،وُب اعبمع
هبعل أروقة ؿبيطة باؼبصابيح حٌب يصلي الناس ُب تلك األروقة إذا امتألت اؼبصابيح.
وبكل حاؿ فإنو ال هبوز إقامة صبعتْب إال عند الضرورة وعند اغباجة ،ومع ذلك مع كثرة أىل ىذه
األزمنة يقاؿ :إهنا تصح ألجل العذر الذي ىو الزحاـ ،يقوؿ :إذا تعددت اعبوامع ،فإف اعبمعة األوىل ىي
الصحيحة ،والثانية تعترب باهلة ،فإذا جهلت ىل ىلالء صلوا قبل أو ىلالء صلوا قبل.
فالصحيحة ىي الٍب يصلى فيها اإلماـ ،أي :وايل البلد األمّب وكبوه ،فإذا جهلت أو تساوتا بطلتا.
إذا جهل أيهما اؼبصلى قبل بطلت اعبمعتاف عليهم أف هبتمعوا ُب صبعة واحدة ،وأال يتكرر فعل صالة
اعبمعة ُب البلد أكثر من واحد ،ىذا ىو ما يتعلق بصالة اعبمعة ،بعدىا صالة العيد.
صالة العيف
باب
صالة العيد فرض كفاية تسقط بفعل أربعْب ،وتسن ُب الصحراء إال من عذر ،وتعجيل األضحى
واإلمساؾ حٌب يصلي ،عكس الفطر ،وأوؿ وقتها إذا ارتفعت الشمس إىل الزواؿ ،فيخرج فيصلي ركعتْب
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على أحسن ىيئة إال اؼبعتكف ،ففي ثياب اعتكافو يكرب ُب األوىل بعد استفتاحو ستا ،وُب الثانية بعد الرفع

طبسا ،يرفع يديو مع كل ،ويذكر اهلل -تعاىل -ويصلي على النيب 

وتدرؾ بتكبّبة ،وإف فاتتو سنة لو

قضاؤىا على صفتهاٍ ،ب ىبطب ثنتْب ،يستفتح األوىل بتسع تكبّبات ،والثانية بسبع ،وبثهم ُب الفطر على
الصدقة وُب األضحى على األضحية مبينًا أمرنبا.

العيد ُب اللغة ىو االجتماع العاـ ؼبناسبة من اؼبناسبات؛ وظبي بذلك ألنو يعود ويتكرر ،اسم ؼبا يعود

ويتكرر ،إما بعود الشهر وإما بعود األسبوع ،وإما بعود السنة من االجتماع العاـ ،وال بد أنو وبصل معو
شيء من الفرح ومن السرور؛ ألنو بذلك يسمى عيدا.
االجتماع الذي وبصل فيو سرور وانبساط وفرح دبناسبة من اؼبناسبات ،اإلسالـ فيو ىذاف العيداف عيد
الفطر وعيد األضحى؛ ؼبا قدـ النيب  اؼبدينة كاف ؽبم يوماف يلعبوف فيهما فقاؿ  :إف اهلل قد أبدلكما
خبّب منهما عيد الفطر وعيد األضحى



مناسبة عيد الفطر الفرح بإسباـ الصياـ؛ وذلك ألف اؼبسلمْب

كامال ،فإذا كملوه
شهرا ً
يصوموف رمضاف ويتعبدوف فيو ،يتعبدوف فيو بالقياـ وبالصدقات وبالقراءة وباألذكار ً

مربورا ،عمال صاغبًا وفقهم اهلل وسددىم حٌب أكملوا عباداهتم الٍب
وأسبوا ىذه العبادة كاف ىذا ً
عمال ً
شرعت ُب ىذا الشهر ،فناسب بعد ذلك أف يكوف اليوـ الذي بعده يوـ فرح ويوـ سرور ويوـ اغتباط
يبتهجوف بو ،وجعل يوـ عيد وهني عن صياموٍ ،ب أعياد اؼبسلمْب ـبالفة ألعياد الكفار ،أعياد الكفار كلها
ؽبو ولعب وغناء وزمر ورقص وتطريب خالية عن العبادات.
وأ ا أعيا المسلميت ولها :أهنم يبدأوف ليلة العيد بالتكبّب ،وثانيها :بأهنم يبدأوف أوؿ صبح ذلك
يوـ اهذه الصالة الٍب سبيزت بصفتها عن غّبىا من الصالة وكذلك بعدىا ىبطب األئمة خطبتْب.
ال شك أف ىذا دليل على أف أعياد اؼبسلمْب ىي أياـ شكر وأياـ فرح وأياـ اغتباط ،ليست أياـ ؽبو
وسهو ،ليست أعياد ؽبو وال سهو ،وإف كاف وبصل ُب ذلك شيء من السرور ،يعِب :العامة يظهروف السرور
ويلبسوف الثياب اعبديدة ووبتفلوف بذلك.
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وأما اػباصة فإهنم يظهر عليهم اغبزف ـبافة أف يكونوا مل يقبل منهم عملهم ،رؤي بعض الصاغبْب ُب
ليلة العيد وىو ينوح على نفسو ويقوؿ:
أال تعطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أال ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

بـر ػ ػ ػ ػ ػ ػػة غربتػ ػ ػ ػ ػ ػػي كػ ػ ػ ػ ػ ػػم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الصػ ػ ػ ػ ػ ػػفو

وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ا ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيف

ػ ػ ػ ػ ػ ػػرور العي ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم الإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ احي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف كإ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا تر ػ ػ ػ ػ ػ ػ خػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ء  ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ


أال أعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ



ىكذا يكوف حالة العارفْب أهنم يروف أف الناس ُب فرح وىم ُب حزف؛ ـبافة أف اهلل يعاتبهم ويعاقبهم
غدا العيد فأنشأ يقوؿ:
على إنباؿ ،أو على أعماؿ سيئة فرهوا فيها ،وقيل لبعضهم :إف ً
ػ ػ ػ ػ ػػال ا :غ ػ ػ ػ ػ ػػفا ع ػ ػ ػ ػ ػػيف ػ ػ ػ ػ ػػا ا أ ػ ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػ ػػابسه

قل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  :خلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه رع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ث بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف تـتهمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ػل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه الػ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا وال ػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعا

يعِب :ىكذا كانوا يرتدوف ُب أياـ العيد ،ويقوؿ بعضهم:
عي ػ ػ ػ ػػف

ق ػ ػ ػ ػػيم وعي ػ ػ ػ ػػف الإ ػ ػ ػ ػػاس إص ػ ػ ػ ػػرؼ

عيف الإاس إصرؼ ,و

والقلػ ػ ػ ػ ػ

إ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػػت الل ػ ػ ػ ػػمات إـ ػ ػ ػ ػػرؼ

يق ؿ :عيدي مقيم ،وعيد الناس منصرؼ ،والقلب مُب عن اللذات

منحرؼ ،يعِب :الصحيح أنو هبوز إظهار الفرح ُب أياـ األعياد ،ولكن ال هبوز أف يتخذ يوـ ؽبو وهرب كما
يفعل كثّب من الناس ،وكما يكوف ذلك ُب أعياد الكفار.
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كذلك عيد النحر شرع أيضا إلكماؿ العبادات ،وذلك ألف يوـ عشر ذي اغبجة أياـ فضيلة يصومها
اؼبتعبدوف ،ويعمروهنا بالصدقات وبالذكر وبالتكبّب ،وإذا كاف اليوـ العاشر منها وإذا ىم قد أكملوىا،
وإخواهنم اغبجاج أيضا قد أكملوا مناسكهم أو قاربوا إكماؽبا ،فيحتفلوف اهذا اليوـ الذي ىو يوـ العاشر
من ذي اغبجة ،فيجعلونو يوـ عيد ،ولكنو يوـ تكبّب ويوـ شكر ويوـ ذبح ؽبذه اؽبدايا ،وؽبذه األضاحي الٍب
ىي ما يسره اهلل -تعاىل -فال هبوز أف تتخذ األياـ أياـ ؽبو ولعب وأياـ غناء وزمر ورقص وكبو ذلك ،فإف
ىذا يناُب شكر اهلل.
قوما يضحكوف ُب يوـ العيد فقاؿ :إف كاف ىلالء قبلت أعماؽبم أو قبل صيامهم
رأى وىيب بن الورد ً

فما ىذا فعل الشاكرين ،وإف مل يكن قبل منهم فما ىذا فعل اػبائفْب.

فهكذا تتخذ ىذه األياـ أياـ شكر وأياـ عبادة هلل -تعاىل ،-صالة العيد فرض كفاية ىكذا على القوؿ
اؼبشهور ،دبعِب أنو إذا فعلها من أىل البلد من يكوف كمائة أو مائتْب ،وأىل البلد ألف أو كبو ذلك سقط
اإلٍب عن الباقْب ،وإذا تركوا صالة العيد كلهم آشبوا.
ىذا ىو شأف فرض الكفاية تسقط بفعل أربعْب ،إذا فعلها أربعوف من أىل البلد فإف الباقيْب ال
تلزمهم ،ذىب كثّب من العلماء إىل أهنا سنة ،وقالوا :إف اهلل ما أوجب إال الصلوات اػبمس ،وما زاد على
ذلك فإنو تطوع ،ذىب أيضا بعض العلماء ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية إال أهنا فرض عْب على
القادرين ،واستدؿ بأف النيب  كاف يلكدىا حٌب على النساء حٌب يأمر ُب حديث أـ عطية قالت" :كاف
يأمرنا أف لبرج العواتق وذوات اػبدور" يعِب :األبكار واؼبخدرات من الفتيات الٍب ال ىبرجن يأمرىن أف
ىبرجن إىل مصلى العيد.
وسئل فقيل :إحدانا ليس ؽبا جلباب ،فقاؿ :لتلبسها أختها من جلبااها ،حٌب أمر بإخراج اغبيض مع
أنو ال صالة ؽبن عليهن ،وقاؿ :يعتزلن اؼبصلى ويشهدف اػبّب ودعوة اؼبسلمْب ،فكل ذلك دليل على أنبيتها
وآكديتها.
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اؼبشهور أهنا فرض كفاية ،ولكن ؼبا كاف شيخ اإلسالـ وغّبه يروهنا فرض عْب كاف ذلك دليل على
أنبيتها.
" تصلش ي الصـراء " األصل أهنم ىبرجوف إىل هرؼ البلد ويصلوف ُب الصحراء ،ال يصلوهنا ُب

مساجد البلد حٌب يكونوف بذلك بارزين ،وكاف ىناؾ مصلى يصلى فيو النيب  وراء البقيع أي :اؼبقابر ُب
جهة اعبنوب فكاف يصلي ىناؾ إال من عذر.
رجال يصلي اهم ُب اعبامع،
ؼبا اتسعت الكوفة ُب عهد علي ورأى أف ىناؾ شيوخ كبار األسناف خلف ً
وخرج ىو إىل الصحراء اعببانة وصلى باآلخرين.
"وتع يل ا

ـش" يعإي :يسن أف يبكر بعيد األضحى ،وأف يبسك ال يأكل حٌب يصلي ،ويأكل من

أضحيتو ،إذا كاف عنده أضحية لقولو تعاىل:

   

(ٔ)

ىذا ىو األفضل أف يأكل قبل صالة

عيد النحر ،وأ ف يبكر اها ،أي :بعد خروج وقت النهي مباشرة ،أي :بعد هلوع الشمس بعشر دقائق أو
كبوىا وأف ال يأكل قبلها.
"عك

ال طر" أ  :أف الفطر يسن لو أف يأكل قبل أف ىبرج ،وأف يكوف أكلو سبرات ،أف يأكلها وترا

سبعا ،يعِب :حٌب يكوف ذلك ؿبققا أنو قد أفطر ألف ىذا عيد الفطر.
طبسا أو ً
ثالثًا أو ً
"أوؿ و تها إ ا ارت ع

ال م " يعإي :قيد رمح إذا خرج وقت النهي ،وذلك قدر عشر دقائق إذا

ارتفعت قدر رمح ىذا وقتها ،إذا مل يعلموا إال ُب الضحى وصلوىا ُب الضحى ،وال ىبرج وقتها إال بدخوؿ
وقت الظهر ،فوقتها ما بْب خروج وقت النهي إىل الزواؿ.
إذا مل يعلموا مل يأهتم اػبرب إال وقت الظهر فال يصلوهنا ُب ذلك اليوـ ويصلوهنا من الغد ،ىبرج اإلماـ
فيصلي ركعتْب ،صالة العيد ركعتاف كصالة اعبمعة ىبرج على أحسن ىيئة وكذلك غّبه من اؼبصلْب ،كل
اؼبصلْب يتجملوف لصالة العيد فيتطيب أحدىم ويتنظف ويغتسل ويلبس أحسن ثيابو ،ىبرجوف ألجل أهنم
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يظهروف بذلك شكر اهلل -تعاىل -على ما أعطاىم ،وعلى ما من عليهم على أحسن ىيئة إال اؼبعتكف
ففي ثياب اعتكافو.
معتكفا العشرة األواخر من رمضاف خرج باعتكافو بثيابو؛ ألهنا عليها أثر عبادة مع أف
إذا كاف اإلنساف
ً

اؼبعتكف هبوز لو أف يغّب ثيابو ،أف يغ ّبىا كل ليلة ُب اعتكافو أو كل طبس لياؿ ،ويتنظف ولكن ؼبا كاف
عليها أثر عبادة استحب أف ىبرج اها وإف غّبىا فال بأس.
ستا ،وتسمى التكبّبات الزوائد ُب صالة العيد ،يرفع يديو
ص تها :ركعتاف يكرب ُب األوىل بعد استفتاحو ً

طبسا ُب الركعة
مع كل تكبّبه فيكرب ً
ستا بعد االستفتاح ،وُب رواية ً
سبعا ،وىذا ىو اؼبشهور ،وُب الثانية ً
الثانية يكرب طبسة يرفع يديو مع كل تكبّبة ،ىذه التكبّبات الزوائد سنة ،لو نسيها فال سجود عليو؛ ألهنا
من السنن ،مناسبة ىذه التكبّبات أف اليوـ يوـ تكبّب؛ لقوؿ اهلل -تعاىل:-
    

(ٔ)

   

ىذا ُب عيد الفطر ،وُب عيد األضحى يقوؿ اهلل -تعاىل:-

  

 )ٕ(             فناسب أف يظهر التكبّب ظهورا واضحا،
طبسا،
فيفتتح األوىل بسبع تكبّبات أو بست ،والثانية بعد الرفع يعِب :بعد القياـ بعد ما يستتم ً
قائما ،يكرب ً

يرفع يديو مع كل تكبّبة.

ا ا يق ؿ بيت التكبّبتْب؟ ثبت أنو -عليو السالـ -كاف يسكت سكتة بْب كل تكبّبتْب وال بد أنو

يدعو ،ىاىنا يقوؿ يذكر اهلل -تعاىل -ويصلى على النيب 

يسن أف يقوؿ بْب كل تكبّبتْب" :اهلل أكرب

أصيال ،وصلى اهلل على ؿبمد النيب ،وعلى آلو وصحبو وسلم
كبّبا ،واغبمد هلل كثّبا ،وسبحاف اهلل بكرة و ً
كثّبا".
ً
تسليما ً

 - 1سورة البقرة آية .185 :
 - 2سورة الحج آية .37 :

296

شرح التسهيل للبعلي

يقوؿ ذلك وإذا كاف اإلماـ يسرع فإنو يقوؿ ما تيسر من ذلك ،لو قاؿ بْب التكبّبتْب" :سبحاف اهلل
واغبمد هلل واهلل أكرب" كفاه ذلك فال بد أنو ال يسكت بْب التكبّبتْب على األئمة أف يسكت ،على اإلماـ
أف يسكت بينهما وال يسردنبا ،ويفوت الذكر الذي يكوف بينهما.
ب

شيء تفرؾ صالة العيد؟ تدرؾ بتكبّبة ،لو جاء واإلماـ ُب التشهد وكرب قبل أف يسلم ،فإنو يصّب

مدرًكا لصالة العيد إذا سلم فإنو يتمها ،إذا سلم فإنو يقوـ ويأٌب بركعتْب فيهما التكبّبات الزوائد من فاتتو
سن لو قضاءىا على صفتها.
احدا أو فاتت صباعة فإنو يسن ؽبم أف يصلوىا صباعة ،ولو كانوا اثنْب أو ثالثة على صفتها
إذا فاتت و ً

وىيئتها ،بعد ما يصلي ركعتْب يأٌب باػبطبتْب ،ىذا ىو األصل أف صالة اعبمعة تكوف بعد اػبطبتْب وصالة
العيد تكوف قبل اػبطبتْب ،ىذا الفرؽ بينهماٍ ،ب إف بعض أمراء بِب أمية كمرواف بن اغبكم كاف هبعل العيد
كاعبمعة يقدـ اػبطبتْب قبل الصالة ويقوؿ :إهنم إذا صلينا الصالة قبل اػبطبة نفروا وخرجوا ،فنريد أف
كببسهم حٌب وبضروا اػبطبة ،خالفو الصحابة وأنكر عليو من أنكر منهم وقالوا :إف اػبطبة ُب العيد تلخر
عن الصالة ليست كاعبمعة ،وأف اػبطبة أو اػبطبتْب سنة ليس واجبًا على أحد أف وبضرىا ،فلو انصرؼ

فال حرج عليو ،إذا صلى ٍب مل وبضر اػبطبة فلو ذلك ،ولكن األوىل واألفضل أف ذبلس وتستمع إىل اػبطبة

الٍب بعد الصالة.
خطبة العيف خطبتاف ،هبلس بينهما كخطبة اعبمعة هبلس بينهما إال أنو يستفتح األوىل بتسع تكبّبات،
والثانية بسبع ىكذا جاء وىكذا اشتهر ،وأنكر ذلك بعض احملققْب ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية ،فإنو
يقوؿ" :كاف النيب  يفتتح اػبطب باغبمد ما كاف يفتتحها بالتكبّب" ىذا ىو اؼبعتاد ،وضعف أثر الذي
ورد ُب ذلك أنكر ثبوتو ،فجعلو من كالـ بعض الرواة ال أنو ثابت ،ولكن اعبمهور على أنو يفتتح اػبطبتْب
بالتكبّب.

297

شرح التسهيل للبعلي

التكبّبات األوىل متتابعة ال يقف بينها ،بل يقوؿ" :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب" ،وكذلك تكبّبات
الثانية .إذا قاـ من األوىل للثانية كرب أيضا بقولو إذا قاـ من األوىل يعِب بعد خطبة األوىل بعد جلستو إذا قاـ
إىل اػبطبة الثانية كرب أيضا وقاؿ "اهلل أكرب اهلل أكرب" متوالية ال يقف بينها كتكبّبات الصالة.
إا بة التكبيرات تعظيم اهلل -تعاىل -وامتث ًاال لألمر لقولو:

      

(ٔ)

ىكذا يبتثل لألوامر.
خطبة عيد الفطر وبثهم على الصدقة ،أي :على صدقة الفطر ويبْب ؽبم حكمها مع أف وقتها قد قارب
أف ىبرج ،وكذلك أيضا يذكرىم بفضل ذلك اليوـ الذي ىو يوـ اعبمعة يوـ العيد ،وأنو يسمى يوـ اعبوائز،
وأف اؼبصلْب بعدما ينصرفوف من صالة العيد ينصرؼ كل منهم جبائزتو الٍب من اهلل -تعاىل -من اؼبغفرة
والرضبة والثواب على أجرىم ،وأف اهلل -تعاىل -يقوؿ ؼبالئكتو:



انظروا إىل عبادي خرجوا إيل يدعونِب

أشهدكم أين قد غفرت ؽبم .
أ ا ي خطبة ا

ـش فإنو يفصل أحكاـ األضحية ،ويبْب أمرىا ويبْب فضلها ،وما ذبزأ وما ال هبزأ

منها من اؼبعيية وما أشبهها ،كل ذلك تشتمل عليو ىذه اػبطب.
ويسن التكبّب ليلٍب العيد ،وُب األضحى خلف الفريضة صباعة من فجر عرفة إىل عصر آخر أياـ
التشريق ،إال احملرـ فمن ظُ ْهر النحر ،وىو شفع ،والتكبّبات الزوائد واػبطبتاف سنة ،وال يػُتَنفل قبلهما وال
بعدنبا ُب موضعهما.
ذكر بعد ذلك التكبّب الذي ىو التكبّب اؼبطلق ،والتكبّب اؼبقيد ففي ليلٍب العيدين يتأكد رفع الناس
امتثاال لقولو تعاىل:
أصواهتم بالتكبّب ً



ُ )ٕ(      ب سورة البقرة أو ُب سورة

اغبج.
 - 1سورة البقرة آية .185 :
 - 2سورة البقرة آية .185 :
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يست التكبير ي ليلتي العيفيت وكذلك يرفعوف بو األصواتُ ،ب األسواؽ وُب الطرؽ وُب اؼبساجد وُب
البيوت وُب اجملتمعات ،وُب اؼبصلى إذا خرجوا لصالة العيد ،ال يزالوف يكربوف إال أف يأٌب اإلماـ.
يست ي عيف ا

ـش أو ي ا

ـش أف يكربوا خلف الفريضة صباعة من فجر يوـ عرفة إىل عصر

آخر أياـ التشريق ،ىذا بالنسبة إىل أىل القرى وأىل البالد ،ويسمى ىذا التكبّب اؼبقيد الذي يكوف عقب
الصلوات ،ففي حق أىل البالد يبدأ من فجر يوـ عرفة إىل العصر آخر أياـ التشريق اليوـ الثالث عشر،
يعِب طبسة أياـ وىم يكربوف بعد كل فريضة يصلوهنا صباعة ،ولو كاف اعبماعة اثنْب ،وأما إذا صلى واحدة
سرا.
إذا صلى وحده فإنو يكرب ً
مشغوال
احملرـ اغباج يبدأ بالتكبّب الذي بعد الصلوات يبدأ بو من ظهر يوـ النحر؛ ألنو قبل ذلك كاف
ً
بالتلبية؛ ألف احملرمْب يسن إذا صلوا صالة وىم ؿبرموف أف يرفعوا أصواهتم بالتلبية ،ويوـ العيد غالبا يكونوف
قد ربللوا من رمي اعبمار واغبلق ،فيكربوف بعد صالة الفجر ،بعد صالة الظهر ،ظهر يوـ النحر ،يوـ العيد
شفعا يقوؿ :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب
إىل آخر أياـ التشريق .التكبّب شفع يعِبً :
وهلل اغبمد ،التكبّبات الزوائد سنة ،التكبّبات الزوائد الٍب قبل الركعتْب سنة ،لو تركهم فال سجود عليو.

ال طبتاف أي ا إة ,خطبتا العيد سنة ،لو أف الناس مل هبلسوا ؽبا فال حرج عليهم؛ ألهنم أدوا ىذه
الصالة.
ال يتنفل قبل صالة العيد وال بعدىا ُب موضعها ،إذا جاء إىل الصالة إىل اؼبسجد اؼبصلى ،إذا كانوا
يصلوف ُب الصحراء فإنو هبلس قبل أف يصلي سواء كاف قبل خروج وقت النهي أو ُب وقت النهى هبلسوف
وال يتطوعوف ،وكذلك أيضا ال يصلي بعدىا ُب موضعها إذا أراد أف يتنفل فإنو يرجع إىل بيتو ويتنفل ما
شاء.
كثّبا ما يصلوف ُب اؼبساجد ،ويتعللوف بأف اؼبصلى
أما إذا كانت الصالة ُب اؼبساجدُ ،ب ىذه البالد ً
بعيد ،وإف كاف ىذا خطأ فإف ىناؾ مصليات قريبة ال سبتلئ فاألوىل اهم أف يصلوا ُب تلك اؼبصليات ،ولكن
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إذا رخص وصلوا ُب اؼبسجد اعبامع ،فإف من دخلو يصلى ركعتْب قبل أف هبلس كتحية للمسجد .واهلل
أعلم.
س :أحسن اهلل إليك فضيلة الشيخ :توافق صالة اعبمعة فهل هبوز أف أسافر بالطائرة واترؾ صالة
اعبمعة ،حيث ال يوجد حجز إىل على ىذه الطائرة ،وىل أصبعها مع العصر إذا كاف السفر يستغرؽ ىذا
الوقت كلو؟.
ج :هبوز إذا كاف اإلنساف حباجة إىل السفر ،ولكن ال يسافر إذا زالت الشمس ،إذا كاف بعد الزواؿ فال
يسافر ،وأما إذا كاف السفر والرحلة قبل الزواؿ فلو ذلك.
مثال إىل القصيم ،وجاءه
وأما إذا كاف السفر عن هريق الرب فلو أف هبمع العصر مع اعبمعة إذا سافر ً
وقت اعبمعة وىو ُب اجملمعة فلو أف يصلي صالة اعبمعة وهبمع معها العصر ،إذا كاف سوؼ يستمر وال
يقف إىل اؼبغرب.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ :ظهرت ىذه السنوات عادة غريبة ،وىي قياـ كل زوجْب بتحديد
اليوـ الذي يوافق مرور سنة كاملة على زواجهما ،وهبعلونو يوـ فرح واجتماع بينهما ووبضروف اغبلوى وكبو
خروجا فبا قد يشوبو شرعا ،ويفعلوف ذلك كل
ذلك ،وإذا أنكر عليهم قدموا قبل ذلك يوـ بيوـ أو بعده ً
سنة.
ج :كثرت مثل ىذه ويسمونو أياـ احتفاؿ اهذا اليوـ ،سواء يوـ ميالده أو يوـ زواجو ،وكذلك بالنسبة
إىل رؤساء الدوؿ يوـ توليو ؽبذه الوالية أو ما أشبو ذلك ،نرى أف ىذا ال هبوز ،وأنو ليس دبشروع ،وأف
اعتماد ذلك يضيف إىل األعياد ما ليس منها.
فأعياد السنة عيداف فقط اللذين نبا عيدا السنة.
علما بأف القرية
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :ىل أصلي اعبمعة ُب مسجد الصوفية ُب بالدناً ،

ال يوجد فيها مسجد غّب ىذا.
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ج :لك أف تصلي إذا كانوا ال يشركوف فيو ،وليس ُب اؼبسجد قبور ،وال يدعوف ُب خطبهم غّب اهلل -
تعاىل ، -أما إذا كانوا يدعوف "يا عبد القادر يا تيجاين وكبو ذلك" أو يذكروف األموات ،ووبثوف على
دعائهم من دوف اهلل ،فال هبوز أف يصلى معهم ألف صالهتم شركية.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ :ىل يشَبط للخطبة أف تكوف ُب اللغة العربية إذا كاف اغبضور
أعاجم؟.
ج :ىذا ىو الصحيح أف اػبطيب يذكر باللغة العربية ؾبمل اػبطبة ،اغبمد والشهادة وقراءة اآلية

والوصية بتقوى اهلل ،والصالة على النيب  وإذا كاف اغباضروف ال يفهموف العربية ،فإنو بعد ذلك يكلمهم
بلغتهم ،يأٌب بالشروط بالعربية والباقي بلغتهم.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :ىبص بعض الناس ُب بالدنا يوـ اعبمعة بالعطلة عن العمل ،فال
يزرعوف وال يبيعوف وال يشَبوف فما ىو اغبكم ُب ذلك؟.
ج :ما ينبغي ذلك ،ترؾ العمل ،لكن ُب ىذه البالد هبعلونو يوـ راحة للعماؿ وللموظفْب وكبوىم ،من
باب التفرغ ،يعِب :لعلهم أف يتفرغوا للصالة ىذا ىو السبب.
س :أحسن اهلل عليك ،وىذا سائل من فلسطْب يقوؿ :ظباحة الشيخ ما اغبكم إذا اجتمع اعبمعة وعيد
ُب يوـ واحد.
ج :إذا كاف الذي يأٌب للجمعة يأٌب من مكاف بعيد سقطت عنو اعبمعة ،إذا كاف بينو وبْب اؼبصلى
مسّبة ساعتْب ،فجاء لصالة العيد فإف عليو مشقة أف يرجع لصالة اعبمعة ،وىذا ىو السبب ُب إسقاهها؛
وذلك ألف اؼبسلمْب ُب العهد النبوي كانوا يأتوف إىل العيد يبشوف من آخر الليل حٌب يدركوا صالة العيد،
فيمشوف على أرجلهم ساعتْب وإذا انتهوا من صالة العيد كانوا حباجة إىل أف يرجعوا أيضا إىل بيوهتم لتهنئة
أىلهم وللسالـ ولألكل ،فيمشوف أيضا إىل أىلهم ساعتْب ،فإذا كلفناىم باعبمعة رجعوا أيضا مسّبة
ساعتْبٍ ،ب بعد اعبمعة يرجعوف مسّبة ساعتْب ،فيكوف ُب ذلك اليوـ الذي ىو يوـ عيد يبشوف شباف
ساعات.
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فرخص ؼبن كاف عليو مشقة أف يكتفي بصالة العيد عن صالة اعبمعة ،فأما إذا كانت اؼبسافة قليلة ،إذا
كاف بينو وبْب مسجد العيد مسّبة ساعة أو نصف ساعة على السيارة فال تسقط عنو اعبمعة ،ىذا قوؿ
اعبمهور.
اؼبسألة فيها ثالثة أقواؿ :اإلماـ أضبد يرى أهنا ال تسقط عن اإلماـ ومن حولو ،وأما غّبه فإهنا تسقط
عنهم.
وأما اإلماـ ال شافعي فيقوؿ :ال تسقط إال عن البعيد الذي يتكلف يأٌب من مكاف بعيد كمسّبة
ساعتْب؛ فتسقط اعبمعة عمن حضر العيد.
وأما اإلماـ مالك وأبو حنفية فيقولوف :ال تسقط اعبمعة حباؿ؛ وذلك ألف صالة العيد سنة أو فرض
كفاية ،وصالة اعبمعة فرض عْب فال تسقط حباؿ.
ىذا ىو اؼبختار أهنا تسقط عن البعيد الذي بينو وبْب اؼبسجد ساعتاف.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :أنا موظف ُب أحد اؼبساجد ،موظف ُب أحد اؼبساجد،
ويكثر دخولنا وخروجنا ،فنخرج بعد األحياف من اؼبسجد ؼبدة عشر دقائق تقريبا بنية الرجوع ويكثر ذلك،
فهل نصلي ربية اؼبسجد أـ ال؟
ج :ال يلزـ إذا كاف ىبرج ويدخل يعِب قريبًا ،كذلك لو أف إنسانا خرج إىل أماكن الوضوء ٍب رجع فإنو

ال يلزـ ذلك ،أو خرج إىل ؿبل ؿبل قريب لغرض ٍب رجع ال يلزمو ،إمبا تسن ربية اؼبسجد إذا كاف ىو أوؿ
دخوؿ.
أحسن اهلل إليكم وصلى اهلل على ؿبمد
صالة اال تسقاء
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل-
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باب
صالة االستسقاء سنة ،وصفتها وأحكامها كالعيد ،ويأمر بالتوبة وترؾ الظلم والصياـ والصدقةٍ ،ب ىبرج
اه م ليوـ يعدىم ببذلة وزبشع وتذلل وتضرع بال هيب ،فيصلي ركعتْب ٍب ىبطب واحدة يكثر فيها
االستغفار والدعاء واؼبأثور أحسنٍ ،ب وبوؿ ردائو وىبرج أىل الذمة ناحية إف خرجوا ال بيوـ ،وإف خيف كثرة
اؼبياه قاؿ اللهم :حوالينا وال علينا ربنا ال ربملنا ما ال هاقة لنا بو.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبيعن.
صالة اال تسقاء ي الصالة عندما وبتاج الناس إىل اؼبطر ،يستسقوف راهم يقولوف" :يا ربنا اسقنا "
يعِب :أنزؿ علينا اؼب طر حٌب تسقي أرضنا وتسقي أشجارنا وتسقي دوابنا ،فهذا سبب تسميتها باالستسقاء،
مشتقة من السقي الذي ىو سقي اؼباء ،قاؿ اهلل -تعاىل:-



 )ٔ(      يعِب:

هلب لقومو أف يسقوا ،فيقاؿ استسقى اؼبسلموف يعِب :هلبوا من راهم أف يسقيهم؛ وذلك ألف الناس ال
يستغنوف عن راهم ،وال عن فضلو ،فإف العباد ؿبتاجوف إليو ُب كل حالة ،ال غُب اهم عن راهم هرفة عْب،
وليس ىناؾ ما ينزؿ من السماء من الرزؽ إال اؼبطر ،نزلو اهلل -تعاىل -من السماء وظباه مباركا ،قاؿ تعاىل
            

(ٕ)

      

.)ٖ(            
فأوال يعَبؼ اؼبسلموف بأف اعبدب والقحط الذي
فلذلك تسن صالة االستسقاء ،يعِب :هلب السقياً ،
يصيبهم بسبب الذنوب ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

          

 - 1سورة البقرة آية .62 :
 - 2سورة لقمان آية .12 :
 - 3سورة الفرقان آية .49-48 :
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(ٔ)

ىكذا أخرب بأف اؼبصائب سببها الذنوب ،وأف ما يعفو اهلل عنو أنو أكثر فبا يعاقبهم بو ،وأخرب

بأنو لو عاملهم دبا يستحقوف من الذنوب ألىلك الدواب الٍب على األرض ،قاؿ تعاىل:

   

 )ٕ(        أي :على وجو األرض.
وجاء ُب بعض األحاديث أو اآلثار أنو إذا أجدبت األرض ،فإف البهائم ترفع رؤوسها إىل السماء
وتقوؿ -أو تلعن عصاة بُب آدـ وتقوؿ" :-منعنا القطرة بسبب ذنواهم" أي :عصاة بُب آدـ ،وجاء ُب بعض
اآلثار أف اغببارى سبوت ُب وكرىا من ظلم الظلمة.
فإذف نقوؿ على أىل البالد الٍب يصابوف بالقحط وكبوه أف يتذكروا أف ذلك بسبب سيئات اقَبفوىا،
وأف ىذا القحط ابتالء من اهلل حٌب يتذكروا أهنم مذنبوف ،وحٌب يتوبوا وينيبوا إىل راهم ويعَبفوا خبطاياىم،
ىذا كلو قبل أف يدعو رجاء أف يتوب اهلل -تعاىل -عليهم وأف يرضبهم؛ ولذلك على األئمة واػبطباء ُب
اعبوامع وكبوىا إذا حصل ىذا اعبدب أف يكثروا من تذكّب الناس ووعظهم ،وىبربوىم بأهنم ىم السبب ،وأف
ذنواهم ىي الٍب حالت بينهم وبْب رضى اهلل ،وأوقعت اهم ما أوقعت من ىذا السخط ومن ىذا القحط
واعبدب واعبفاؼ ،ويبس األشجار وغور اؼبياه وانقطاع األهنار كما ىو واقع ُب الكثّب من البالد الٍب
أصيبت اهذه اؼبصيبة.
من ٍب بع د ذلك عليهم أف يصلوا ىذه الصالة وتسمى صالة االستسقاء ،وتسمى صالة االستغاثة؛
وذلك ألهنم يطلبوف من راهم أف يغيثهم ،والغيث والغوث ىو اإلجابة واإلعطاء ؼبا يطلبوا ،إذا أغاثهم
فمعناه أنو أعطاىم ما يطلبونو منو ،يقوؿ اهلل -تعاىل:-

         

(ٖ)

أي :يأٌب بالغوث ،الغوث ىو إجابة سلاؽبم ،وإزالة شدهتم ،فإف كل من دعوتو فأغاثك فإف إغاثتو ىي
إجابة ما أنت فيو وإعطاءؾ ما تطلبو ونصرؾ لو إذا استغاثك ،قاؿ اهلل -تعاىل:-
 - 1سورة الشورى آية .32 :
 - 2سورة النحل آية .61 :
 - 3سورة الشورى آية .28 :
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 )ٔ(      أي :قاؿ لو أغثِب فإين مضطر إىل إغاثتك ،يعِب :إىل نصرؾ ،وقاؿ اهلل
-تعاىل:-



 )ٕ(      يعِبُ :ب غزوة بدر ،ؼبا أحدث اؼبشركوف باؼبسلمْب

استغاثوا راهم ،يا ربنا أغثنا أغاثهم اهلل باؼبالئكة فكانت اؼبالئكة غيث ؽبم وغوثا ونصرا.
فنصر اهلل -تعاىل -يسمى غوثا ،واؼبطر عند االضطرار إذا دعوا راهم يسمى غوثًا ،يعِب :إجابة ؽبم
وتفرهبًا لكرباهتم؛ لذلك تسمى ىذه الصالة صالة االستغاثة ألهنم يطلبوف الغوث الذي ىو إزالة الكرب.

ىذه الصالة سنة ،تقدـ أهنا من آكد السنن ،كثّب من الفقهاء هبعلوف آكد السنن ىذه الصالة،

وبعضهم يقوؿ :آكدىا الكسوؼ ،وكل منهم ؾبتهد ،ولعل الصالتْب -الكسوؼ واالستسقاء -متقاربتاف
ُب األنبية ،ىذه مهمة وىذه مهمة ،وليست أحدنبا فرضا ،وإمبا ىي سنة ملكدة.
وما ،ويقوؿ :موعدكم اليوـ الفالين أخرجوا فيو
على اإلماـ إذا أراد أف يستسقوا أف وبدد ؽبم ي ً
لالستسقاء ،اهلبوا من ربكم االستسقاء ،فيخرجوف ويصلوف صالة االستسقاء.
وهبوز أف يستسقي بعضهم دبفرده أو يستسقي أىل بلد وحدىم ،أو أىل بيت أو كبو ذلك ،فإف اهلل -
تعاىل -هبيب من دعاه ،والوقائع كثّبة ،ذكر أف صاحب لبل خا ؼ أف ييبس لبلو ،هلب من أىل البلدة
أف يستسقوا ،فقالوا :ننتظر أمرا من اؼبلك ،فخرج ىو وأىلو وأىل بيتو وأهفالو إىل جانب لبلهم ،فصلى
ركعتْب بعد هلوع الشمس ودعا اهلل -تعاىل -مع أنو عامي ،وقلب عباءتو ورجع ،فأنشأ اهلل سحابة أمطرت
على شعب قريب من لبلو فشرب لبلو حٌب روي ،ومل يشرب غّب لبلو إال طبس لبالت من جاره ،أجاب
اهلل -تعاىل -دعوتو ،وكذلك جاء أحد الصاغبْب ووجد أخاه قد غار اؼباء من بئره ،فاستقبل القبلة ودعا اهلل
وبالغ ُب الدعاء ،فما أمس الليل حٌب جاء سيل وسقى ذلك النخل الذي كاد أف يبوت ،شخص واحد
ولكنو من الصاغبْب دعا اهلل -تعاىل -فأجاب اهلل دعوتو.

 - 1سورة القصص آية .15 :
 - 2سورة األنفال آية .9 :
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وتذكروف أف النيب  ؼبا كاف ُب غزوة تبوؾ ،وكانوا ُب برية ال ماء فيها ،فخافوا أف يبوتوا من العطش،
فدعا اهلل رسوؿ اهلل



فأرسل اهلل سحابة فأمطرت عليهم حٌب استنقعت األرض ،فشربوا وشربت

رواحلهم ،وملئوا القرب معهم ،ملئوا كل قربةٍ ،ب نظروا وإذا السحابة مل تتجاوز ؿبطتهم ،مل تتجاوز رحلهم،
بل كاف عليهم على رؤوسهم فقط.
وكذلك ؼبا أجدبت مرة دخل رجل والنيب  ىبطب فطلب منو وقاؿ" :جاع العياؿ وانقطعت السبل
وىلكت الدواب فادعوا اهلل يغيثها أو يغيثنا" أنشأ اهلل سحابة وامتدت ُب السماء ،وأرسل اهلل اؼبطر ،واستمر

ذلك أسبوعا ،واؼبطر ينزؿ ،ففي اعبمعة اآلتية جاء رجل ،وهلب من النيب 

أف يدعو اهلل بإمساكها،

فدعا اهلل -تعاىل -فاقبابت السحب ،وخرجوا يبشوف ُب الشمس.
وكذلك ؼبا خرج اهم إىل اعببانة ،يستسقي اهم ُب اؼبدينة ُب البقيع ،يقوؿ :إنو ؼبا دعا اهلل -تعاىل،-
متعجبا
ورجعوا أنشأ اهلل سحابة وأمطروا قبل أف يصلوا إىل بيوهتم ،فلما أقبلوا سعوا إىل الكن ،فضحك من
ً
من حرصهم على الكن ،وقاؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل ،يعِب :أف اهلل -تعاىل -أجاب دعوتو

ُب الوقت نفسو ُب ىذه الوقائع وغّب ذلك كثّب.
فهكذا إذا دعوا اهلل -تعاىل -فهو أكرـ من أف يردىم ،ولكن عليهم قبل ذلك أف يتوبوا ،وأف يصلحوا
أعماؽبم ،فإف الذنوب سبب للعقوبات ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

        

.)ٔ(  
ص ة صالة اال تسقاء كصالة العيد ،يعِب :أنو يبدأ بالصالة قبل اػبطبة ،ىذا ىو القوؿ الراجح ،يبدأ
بالصالة ركعتْب ،صفتهما كركعٍب العيد ،يفتتح األوىل بسبع تكبّبات بعد التحريبة ،يقف بْب كل تكبّبتْب
قدر ما يقوؿ" :اهلل أكرب كبّبا ،واغبمد هلل كثّبا إىل آخره ،كذلك الثانية يفتتحها خبمس تكبّبات ،هبهر فيها
بالقراءة ،يقرأ فيها ما تيسر ،سواء قرأ بسبح والغاشية أو بغّبنبا ،يرفع يديو مع كل تكبّبه من التكبّبات
الزوائد وبعد ما يصلي ركعتْب ىبطب اهم ،إال أنو ذكروا أف اػبطبة واحدة ،خطبة العيد ىبطب خطبتْب
 - 1سورة الروم آية .41 :
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هبلس بينهما ،وأما االستسقاء فيخطب خطبة واحدة ،وإف أهاؿ وجلس وخطب ثانية فلو ذلك؛ ألف
اعبلوس بْب خطبٍب اعبمعة ألجل أف يريح نفسو بعد اػبطبة األوىل.
اػبطبة يقف على مكاف مرتفع ،هبعل لو مكاف مرتفعا بدرجتْب أو ثالث ،يأمرىم بالتوبة ،يأمرىم
بالتوبة وذلك ألف الذنوب سبب العقوبات ،والتوبة سبحو الذنوب ،التوبة ىي اإلقالع عن السيئات
واؼبخالفات ،وؽبا ثالثة شروط أوؽبا :اإلقالع عن الذنب ،الذي يقوؿ :أنا تائب وىو مستمر على ذنبو ال
تقبل توبتو ،الثاين :األسف والندـ على ما مضى من السيئات ،وهلب اهلل اؼبغفرة ،الثالث :اؼبعاىدة والتعهد
أنو ال يعود إىل الذنوب مرة أخرى ،بل يقلع عنها ويَبكها بقية حياتو ،يأمرىم بالتوبة النصوح.
ثا يا :يأمرىم بَبؾ الظلم ،أي :ترؾ الظلم بينهمُ ،ب اغبديث القدسي  يا عبادي إين حرمت الظلم
ؿبرما فال تظاؼبوا
على نفسي ،وجعلتو بينكم ً
عنده من اؼبظامل ،سواء كاف الظلم بْب العبد وبْب ربو بالتوبة ،أو بْب العباد فيما بينهم.


فيحثهم على التخلي عن اؼبظامل ،وأف يرد كل منهم ما

ثالنا :يستحب صياـ ذلك اليوـ ليكوف سببا ُب قبوؿ الدعاء ،جاء ُب حديث  دعوة الصائم ال ترد
 أو  ثالثة ال ترد دعوهتم- :ذكر منهم -الصائم حٌب يفطر .
رابعا :يأمرىم بالصدقة ،يأمرىم أف يتصدقوا؛ ألف الصدقة تطفئ اػبطيئة كما يطفئ اؼباء النار ،والصدقة
تدفع ميتة السوء ،ولعل ىذه األوامر يأمرىم اها قبل اػبروج ،يعِبُ :ب يوـ اعبمعة أو ُب خطبتها أو ُب
اجملتمعات يأمرىم اهذه األربع" :التوبة وترؾ الظلم والصياـ والصدقة".
ىبرج اهم ليوـ يعدىم فيو وبدد ؽبم يوماٍ ،ب ىبرجوف وىبرج اإلماـ ،ىبرجوف ببذلة أي :بثياب بذلة ،ال
ىبرجوف بإعجاب وال بتكرب وال بتجمل ،بل ىبرجوف بثياب متواضعة ،وىي ثياب البذلة ،أي :الثياب
العادية ،فال يلبسوف ما يلبسونو ُب أياـ األعياد.
ىبرجوف أيضا بتخشع ،أي :خبشوع وخضوع خاشعة أبصارىم ،ذليلة أبداهنم ،منكسرة قلواهم ،ىبرجوف
بتذلل ،أي :يلثروف التذلل ،الذؿ هلل -تعاىل -سبب للعز ،فيَبكوف الَبفع بأنفسهم والشموخ بأنوفهم
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والتكرب على راهم ،بل يتذللوف هلل ويستكينوف لو ،كذلك يتضرعوف ،التضرع ىو كثرة الدعاء مع اإلغباح فيو
ومع إظهار الضراعة الٍب ىي اػبشية وكبوىا.
إذا خرجوا كلهم اه ذا التبذؿ والتخشع والتذلل والتضرع رجي بذلك أف هبيبهم اهلل؛ ألنو قاؿ ُب بعض
اآلثار" :أنا عند اؼبنكسرة قلواهم من أجلي" ،كذلك ال يتطيب إال أنو ال يكوف مع رائحة منتنة ،بل يكوف
ُب ثيابو العادية وال وبتاج إال أف يطيب ثيابو ،ىذه صفة خروجهم.
يصلي اهم ركعتْب ،يبدأ بالصالة قبل اػبطبة ،الركعتاف مثل ركعٍب العيد ُب افتتاحها بالتكبّبات الزوائد
وُب اعبهر بالقراءة ،ىبطب بعد ذلك واحدة خطبة واحدة ،وإف أهاؽبا واحتاج أف هبلس ُب أثنائها فلو
ذلك ،ربتوي ىذه اػبطبة على االستغفار والدعاء يكثر فيها من اآليات الٍب فيها االستغفار أو األمر بو،
مثل قوؿ نوح:

             

         

(ٔ)

 من لزـ االستغفار جعل اهلل لو من كل ىم

فرجا ،ومن كل ضيق ـبرجا ،ورزقو من حيث ال وبتسب .
ذكر أف ابن عباس ألقى مرة موعظة ،وجعل الناس يسألونو ،فجاءه رجل فقاؿ :إين مئناث -ال يولد يل
إال إناث -فقاؿ لو :عليك باالستغفار ،أكثر من االستغفار ،وقرأ لو ىذه اآلية:

   

 )ٕ(             ما قاؿ ببنْب وبنات،
          

(ٖ)



يقوؿ ذلك الرجل :فلزمت االستغفار،

فكنت استغفر كل يوـ ألف مرة ،يقوؿ :استغفر اهلل ،استغفر اهلل ُب الصباح واؼبساء ،فرزقو اهلل -تعاىل-
بنينا ،وىذا مصداؽ ما ذكر اهلل

    

 - 1سورة نوح آية .12-12 :
 - 2سورة نوح آية .12-12 :
 - 3سورة نوح آية .12 :
 - 4سورة نوح آية .12 :
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عباده ،وهبعل ؽبم أهنارا ،أي :جارية ،ومثل قولو مع ىود -عليو السالـ:-

    

 )ٔ(            أمرىم باالستغفار وأخربىم بأف
اهلل -تعاىل -يرسل السماء عليهم مدرارا ،أي :يغيثهم ويذكر ؽبم األدعية الٍب فيها االستغفار ،مثل قولو
تعاىل:



األبوين:

 )ٕ(             ومثل قولو حكاية عن


.)ٖ(              

ىكذا أخرب أهنما بادرا إىل اؼبغفرة
إسرائيل:
:







 )ٗ(          وقوؿ بِب

 )٘(           وقوؿ نوح -عليو السالـ-

 )ٙ(         وقوؿ موسى:

      

 )ٚ(    واآليات مثلها كثّبة.

وكذلك أيضا ما ذكر عن النيب  قاؿ ابن سعود أو قاؿ ابن عمر "كنا نعد لرسوؿ اهلل 

ُب

اجمللس الواحد مائة مرة ريب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم" ،وكاف يقوؿ  :أيها الناس توبوا
إىل اهلل ،فإين أستغفر اهلل ُب اليوـ أكثر من سبعْب مرة  يقوؿ:
ىو اغبي القيوـ وأتوب إليو  أو يقوؿ:





أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال

ريب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم  وكبو

ذلك.
 - 1سورة هود آية .52 :
 - 2سورة هود آية .3 :
 - 3سورة األعراف آية .23 :
 - 4سورة األعراف آية .23 :
 - 5سورة األعراف آية .149 :
 - 6سورة هود آية .47 :
 - 7سورة القصص آية .16 :
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الغفر ىو السَب ،اغفر يل يعِب :اسَب سيئاٌب ،ومنو ظبي اؼبغفر الذي يلبس على الرأس؛ ألنو يسَب الرأس
من وقع السالح ،فمعُب اغفر يل يعِب :اؿبوا سيئاٌب وأزؿ عِب آثارىا واسَبىا وال تلاخذين اها.
ويكوف ىذه االستغفار من أحب األعماؿ إىل اهلل ،وذلك ألف فيو اعَباؼ العباد بأهنم مذنبوف ،وأف اهلل
-تعاىل -ىو الذي يغفر الذنوب كما ُب قولو تعاىل:

            

          

(ٔ)

فيكثر من االستغفار سواء باآليات أو

باألحاديث.
جاء عنو  قاؿ:



سيد االستغفار :اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت خلقتِب وأنا عبدؾ ،وأنا على

عهدؾ ووعدؾ ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،أبوء بك بنعمتك علي ،وأبوء بذنيب ،فاغفر يل
إنو ال يغفر الذنوب إال أنت  ىكذا أخرب بأف ىذا سيد االستغفار.

وهلب أبو بكر  أف يعلمو النيب 

دعاء يدعو بو ُب صالتو ،فأرشده أف يقوؿ  :اللهم إين

كثّبا ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندؾ وارضبِب ،إنك أنت الغفور
ظلمت نفسي ً
ظلما ً

الرحيم  ىذا وىو أبو بكر الصديق  أمره بأف يعَبؼ بذنبو حٌب يغفر اهلل -تعاىل -لو ،وكذلك أمر
اهلل نبيو أف يستغفر لذنبو وللملمنْب:

            

(ٕ) ىكذا أمره أف يستغفر لذنبو ،مع أف اهلل -تعاىل -قاؿ:
(ٖ)

          

أخرب بأنو قد غفر لو ما تقدـ وما تأخر من ذنبو ،ومع ذلك كاف يستغفر اهلل ،كاف يستغفر اهلل ويتوب

إليو ُب اليوـ أكثر من سبعْب مرة.

 - 1سورة الزمر آية .54-53 :
 - 2سورة محمد آية .19 :
 - 3سورة الفتح آية .2 :
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يكثر أيضا من الدعاء ،واؼبأثور أحسن ،أي :اؼبأثور من الدعاء أوىل بأف يأٌب بو ،ذكر أف النيب 
حفظ عنو أنو كاف يدعو فيقوؿ:



اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت أنت الغِب وكبن الفقراء ،أنزؿ علينا

الغيث  ىذا من اؼبأثور.
و ت المستـست أف يق ؿ :اللهم اسقنا الغيث وال ذبعلنا من القانطْب ،القانطْب ىم الذين يقطعوف
الرجاء.
ُب قولو تعاىل:



 )ٔ(         ىكذا أخرب من بعد ما قنطوا دؿ ذلك

على أف القنوط قد يقع منهم ،فيقوؿ :ال ذبعلنا من القانطْب ،أي :اآليسْب من فضلك ،حفظ عنو أنو 
قاؿ ُب دعائو:



اللهم اسق عبادؾ وبالدؾ واهائمك ،وانشر رضبتك ،وأحي بلدؾ اؼبيت



ىذا من

اؼبأثور ،فاؼبأثور أحسن.
وإف دعا بغّب ذلك فبا يستنبط من اآليات إذا قاؿ" :اللهم أنزؿ من السماء ماء ههورا فأسق بو بلدة
أنعاما وأناسي كثّبة ،ىذا مأخوذ من
ميتا" أسقي بو بلدة ميتا أو فأحي بو بلدة ميتا ،وأسقيو فبا خلقت ً
اآلية الٍب ُب سورة الفرقاف ،إذا قاؿ" :اللهم أنبت لنا الزرع ،وأدر لنا الضرع ،وأنزؿ علينا من بركاتك" ،فإف
ذلك من األدعية اؼبأثورة يعِب :اؼبنقولة إما مرفوعة ،وإما عن سلف األمة.
و كما إ ا اؿ :اللهم ال ربرمنا خّب ما عندؾ بشر ما عندنا ،أو اللهم ارفع عنا اعبوع ،ارفع عنا اعبوع
واعبهد والعري ،واكشف عنا من البالء ما ال يكشفو غّبؾ ،اللهم إف بالعباد والبالد من الالؤاء والشدة
والضيق والضنك ما ال نشكوه إال إليك ،يكثر من األدعية بعد اؼبوعظة وبعد التذكّب.
ٍب بعد ذلك وبوؿ ردائو إذا كاف على اؼبعتاد أف األكسية الٍب عليهم إزار ورداء كلباس احملرـ ،بعد اػبطبة
يستقبل القبلة ويدعو ،كذلك أيضا اؼبصلوف يدعوف ويرفعوف أيديهم دعاء خفياٍ ،ب يقلبوف أرديتهم ،هبعل
ظاىره با هنو ،إذا كاف عليو رداء جعل باهنو ظاىره ،وإف كاف عليو عباءة أو مشلة جعل ظاىره باهنو ،يعِب:
قلبو ،وإف مل يكن عليو إال عمامتو قلبها أيضا ،أي :حوؽبا فجعل الظاىر باهنا ،قيل إف اغبكمة ُب ذلك أف
 - 1سورة الشورى آية .28 :
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تتحوؿ اغباؿ أف وبوؿ اهلل -تعاىل -حالتهم من بلس إىل سعة ،من ضيق إىل سعة ،من شدة إىل فرج ،من
قحط إىل خصب ،وبوؿ اهلل -تعاىل -حالتهم ،يقوؿ :إذا كاف عندىم أىل الذمة ،أىل الذمة ىو اؼبعاىدوف
الذين ؽبم عهد وؽبم ذمة من اليهود أو النصارى ،فإنو هبوز أف ىبرجوا ،ولكن يكونوا ُب ناحية يستغيثوف
ويدعوف ُب ناحية ،وال ىبتلطوا مع اؼبسلمْب.
إذا أرادوا اػبروج؛ وذلك ألهنم ؽبم ديانة وؽبم رزؽ رزؽ من اهلل -تعاىل ،-فال يبنعوف أف ىبرجوا ،ولكن
ال ىبرجوف ُب يوـ خاص ،بل يكوف خروجهم يوـ ىبرج اؼبسلموف ،فال ىبرجوف بيوـ ؼباذا؟ ـبافة أف ينزؿ
اؼبطر بعد استغاثتهم فيعتقد العواـ أهنم أوىل باؽبدى ،ويقولوف :دعونا فلم يقبل منا ،ودعا اليهود فقبل
منهم ،ال يلذف ؽبم أف ىبرجوا ُب يوـ خاص.

إذا نزلت األمطار وخيف الغرؽ وخيف كثرة الغرؽ ،فإنو يدعو ،ذكر أف ذلك أف رجال دخل والنيب 
أسبوعا ،فخاهب النيب  وقاؿ :يا رسوؿ اهلل هتدمت القصور،
ىبطب ،وقد ادؽبم اؼبطر وكثر واستمر
ً

وانقطعت السبل ،فادعوا اهلل يبسكها فرفع يديو وقاؿ:



اللهم حوالينا وال علينا ،اللهم على اآلكاـ

والظراب ،وبطوف األودية ومنابت الشجر  فاقبابت الغيوـ وخرجوا يبشوف ُب الشمس.
يقوؿ أيضا يقرأ أو يدعو بآخر سورة البقرة

            

                     
                   

.)ٔ(   
ىكذا يدعو إذا دعوا ،ولكن ما نزؿ اؼبطر يعيدوف االستسقاء مرة أخرى وثالثة ورابعة؛ حٌب يرضبهم
بكثرة دعائهم ،إف اهلل وبب اؼبلحْب ُب الدعاء ،وإذا تأخر اؼبطر فعليهم أف يتفقدوا أنفسهم ،ويعلموا أف ما
أصااهم فإنو بشلـ ذنواهم ،فعليهم أف يتوبوا وأف هبددوا التوبة حٌب يرضبهم اهلل تعاىل.
صالة الكس ؼ وال س ؼ
 - 1سورة البقرة آية .286 :
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باب صالة الكسوؼ
إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا صباعة وفرادى إىل صالة ركعتْب هبهر فيهما كل ركعة بركوعْب،
يطيل األوىل كبو البقرة ،ويقصر الثانية يسّبا ،وينادي ؽبا وللعيد الصالة جامعة ،وسن الدعاء والصدقة
والتوبة ،ويصلى لزلزلة دائمة فقط.
الباب الذي بعده باب صالة الكسوؼ؛ الكسوؼ واػبسوؼ :ىو أف ينمحي ضوء الشمس أو ضوء
القمر ،اهلل تعاىل ىو الذي سخر الشمس والقمر ،خلق ىذين النورين ،قاؿ اهلل تعاىل:
 )ٔ(     يعِب :مستمرين ،وقاؿ تعاىل:

  

       

.)ٕ(        
أخربنا بأنو:



 )ٖ(    يعِب :تضيء للناس ُب منازؽبم ،وجعل "القمر نورا" يعِب:

ُب ظلمة الليل يضيء ؽبم القمر فّبوف بو هرقهم ،أو يعرفوف بو أوقاهتم ،فجعل اهلل -تعاىل -ىذه الشمس
عالمة على النهار ،وجعل القمر ُب الليل ،فقاؿ اهلل تعاىل:

        

" )ٗ(     آية الليل" :ىي القمر ،و"آية النهار" :ىي الشمس ..ىكذا أخرب.
ٍب ذكر أهنما مسخراف



 " )٘(      رّكب اهلل الشمس ُب فلك كفلكة اؼبغزؿ،

مركبة ُب ىذا الفلك ،فهي تسّب ُب ىذا الفلك وتقطع ىذه اؼبسافة ُب أربع وعشرين ساعة ،ىذه اؼبسافة
الطويلة تقطعها ُب ىذا الزمن القصّب وذلك بقدرة اهلل تعاىل ،فإنو قادر على أف يسّبىا ُب غبظة.

 - 1سورة إبراهيم آية .33 :
 - 2سورة يونس آية .5 :
 - 3سورة يونس آية .5 :
 - 4سورة اإلسراء آية .12 :
 - 5سورة لقمان آية .29 :
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كبن اآلف نشاىد ىذه اآليات اعبديدة ،فنشاىد أف ىذا الصوت الذي ىو صوت اإلذاعة يصل ُب
أيضا اؼبكاؼبات ..نشاىد أف اؼبكاؼبة تنطلق من اؼبتكلم ُب
غبظتو إىل أقصى األرض شرقًا أو غربًا ،وكذلك ً
ثانية تصل إىل مسّبة ألوؼ الكيلوات ،أليس ذلك دليل على أف اهلل -تعاىل -جعل ىذا اعبو فيو ىذه

اآليات؟!
سّب
سّبا أسرع من سّب الطرؼْ ،
كبّبا فهي تسّب ً
فكذلك ىذه الشمس ،فجعلها سائرة ولو كاف جرمها ً
سّبا حثيثا ،وذلك السّب لتقطع بو ىذا الفلك ُب يوـ وليلة خالفًا ؼبن يدعي أف الشمس راكدة
العْب ،تسّب ً
ثابتة ،وأف األرض ىي الٍب تدور حوؽبا ،فإف ىذا ىبالف األدلة.
اهلل -تعاىل -ذكر أف األرض قرار ،قاؿ تعاىل:
مستقرة ،فجعل لكم..





 )ٔ(       يعِب :ثابتة

.)ٕ(        

وأخرب بأنو سّب الشمس والقمر



 )ٖ(     يعِب :يسّباف ،وقاؿ تعاىل:

       

السفينة ذبري؛ لقولو تعاىل:

(ٗ)

 

فأخرب بأهنما هبرياف ،واعبري :ىو السّب ،كما أخرب بأف

       

(٘)

وُب قولو تعاىل:

  

 )ٙ(       فجرياف الفلك ،يعِب السفن :ىو سّبىا ُب البحر ،وجرياف الشمس
سّبا سر ًيعا.
والقمر ىو سّبىا ُب ىذا الفلك العظيم ً

 - 1سورة غافر آية .64 :
 - 2سورة غافر آية .64 :
 - 3سورة إبراهيم آية .33 :
 - 4سورة لقمان آية .29 :
 - 5سورة هود آية .42 :
 - 6سورة إبراهيم آية .32 :
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ٍب قدر اهلل -تعاىل -أف القمر يكتسب ضوءه من الشمس ،فإذا كاف قريبًا من الشمس ُب أوؿ النهار

مل تسطع الشمس إال ُب ..يسّبة ،تسطع فيها ،فإذا ابتعد ازداد سطوع الشمس ،فإذا قابلها كانت ُب
اؼبغرب وىو ُب اؼبشرؽ سطعت الشمس فيو كما يسطع السراج ُب اؼبرآة ،فإذا سطعت فيو وإذا ىو قد كمل
نوره ،أي :تكامل نوره فكانت تلك ليلة البدر.
يقدر اهلل أحيانا أف األرض ربوؿ بينو وبْب الشمس ،أي :األرض الٍب عليها ىذا اػبلق تكوف حائلة
بينو وبْب الشمس ،وإذا حالت بينهما حصل ىذا االمبحاء الذي ىو كسوؼ القمر ،يعِب :مل تسطع فيو
ساهعا ،فكذلك إذا حجزت بينو
الشمس لوجود ىذا اغبائل ،فكما أنو قد وبوؿ بيننا وبينو الغيم فال نراه ً

وبْب الشمس األرض تغّب فيكوف ىذا كسوفو.

وال شك أنو آية من آيات اهلل يقدرىا كما يشاء ،فهو الذي يسّبه وىو الذي جعل فيو ىذا االمبحاء،
وىذا التغّب الذي سببو معلوـ فهذا ىو سبب كسوؼ القمر.
وأما كسوؼ الشمس فإنو يكوف ُب آخر الشهر؛ وذلك ألف القمر يسّب ُب كوكب ،واألرض تسّب ُب
كوكب ،وقد يكوف بينهما فرؽ ،قد يكوف القمر فوقنا والشمس ُب جهة اعبنوب ،أي :بعيدة ،ومع ذلك
كل منهما هبري ،ولكن ُب بعض األحياف يصّب فلك القمر ؿباذيًا لفلك الشمس وىو دوهنا بشيء يسّب،

فإذا كاف أحيانًا ُب آخر الشهر وحا ذاىا حاؿ القمر بْب الناس وبْب الشمس ،فإذا حاؿ بينهم وبينها حصل
ىذا الكسوؼ ،وىو عدـ إضاءهتا وعدـ سطوعها.

وىو مع ذلك آية من آيات اهلل ولو كاف سببو معلوما؛ وألجل ذلك الذين يدققوف ُب اغبساب يعرفوف
مٌب تكوف الشمس ؿباذية للقمر ُب آخر الشهر ،ووبوؿ بْب الناس وبينها ،ومٌب تكوف األرض حاجزة بْب
القمر وبْب الشمس فيكوف منو ىذا الكسوؼ؛ وذلك ألف ىناؾ قبوـ يعرفوهنا ،حددت تلك النجوـ أف ُب
النجم الفالين يكوف القمر بْب الناس وبْب الشمس،أو تكوف األرض بْب الشمس وبْب القمر ،ستة قبوـ أو
سبعة نظمها بعضهم بقولو:
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ الكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؼ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتة
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قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبهة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيل ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ

وبلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وال با ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بطيإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

يعِب :ىذه النجوـ مقدـ جبهة مع دبرة قيل صرؼ ،وبلع والزبانة بطينة ،وأغلبها من قبوـ اػبريف ،فإف
البطْب والدبرة والصرفة وكلها من قبوـ اػبريف ،إذا كاف القمر ُب أحدىا ُب الليلة طبس عشرة كسف بإذف
اهلل ،وإذا كانت الشمس ُب أحدىا يوـ تسع وعشرين كسفت بإذف اهلل.
فإذا كسفت الشمس والقمر فإف عليهم أف يعرفوا أف ىذا تغّب ،وأنو بتقدير اهلل ،فهو الذي يسّبنبا،
وىو الذي يعلم سّبنبا ،قاؿ اهلل تعاىل:

     

(ٔ)

يعِب :أهنما مسخراف،



.)ٕ(         
إذا رأوا الكسوؼ فزعوا صباعات وفرادى إىل صالهتا يفزعوف إىل صالة ػ ويصلوهنا صباعات وفرادى،
جهرا ،هبهر فيها اإلماـ بالقراءة
واألوىل أف يكونوا صباعة ؾبتمعْب ُب اؼبساجد ،وإذا صلوىا فإهنم يصلوهنا ً

هنارا أو ليال ،فّبفع اها صوتو بالقراءة.
سواء إف كانت الصالة ً

ويصلي اهم ركعتْب ،كل ركعة بركوعْب ،يقف فيقرأ قراءة هويلة قدر سورة "البقرة" ٍب يركع ويطيل الركوع

قدر عشر دقائق أو ربع ساعةٍ ،ب يرفع ويقوؿ :ربنا لك اغبمدٍ ،ب يبدأ ويقرأ وىو رافع ويطيل القراءة إال أهنا
دوف القراءة األوىل يعِب قدر سورة "آؿ عمراف" ٍب بعد ذلك يركع ويكوف ىذا الركوع الثاين.
ٍب يركع فيقوؿ ربنا ولك اغبمد ٍب يسجد سجدتْب ويطيل السجدتْب فتكوف الثانية أهوؿ من األوىلٍ ،ب
بعد ذلك يقوموا بعد السجدتْب ويقرأ ويطيل القراءة إال أهنا دوف القراءة الثالثة ،يبكن أف تكوف بقدر سورة
اؼبائدة.

 - 1سورة الرحمن آية .6 :
 - 2سورة الرحمن آية .6-5 :
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أيضا أقل من القياـ
أيضا وأهاؿ القراءة وأهاؿ القياـ ،ولكنو ً
ٍب بعد ذلك يركع ٍب يرفع وإذا رفع قرأ ً
الثالث ،يبكن أنو بقدر سورة يونس ٍب يركع بعد ذلكٍ ،ب يرفع ٍب يسجد سجدتْب كسجدٌب األوىل إال أهنا
يسّبا.
ىنا أقصر ،يذكر أنو يطيل ُب األوىل كبو سورة "البقرة" ويقصر الثانية ً
ٍب بعد ذلك يسلم ،فإف ذبلت الشمس وإال يُسن أف يعيد الصالة يعِب يصلي مرة ثانية ،فإف ذبلّت وإال

جلسوا يستغفروف ويدعوف اهلل حٌب يزيل ما اهم حٌب يكشف ما نزؿ اهم ،ىكذا تكوف ىذه الصالة.

ورد ُب أحاديث ُب صحيح مسلم أنو  كرر الركوع ثالث مرات أو أربع مرات ،أنو قرأ ٍب ركع وأهاؿ
جهراٍ ،ب ركع ٍب رفع وقرأ وأهاؿ القياـٍ ،ب ركع ثالث مرات ُب قياـ واحد.
الركوعٍ ،ب رفع وقرأ ً

و ي رواية :قرأ ٍب ركعٍ ،ب قرأ ٍب ركعٍ ،ب قرأ ٍب ركع ،يعِب :أربع ركوعات ،ىكذا ُب صحيح مسلم،

وجاء ُب سنن أيب داود طبس مرات :قرأ فركعٍ ،ب قرأ فركعٍ ،ب قرأ فركعٍ ،ب قرأ فركعٍ ،ب قرأ فركعُ ،ب كل قياـ
طبس ركوعات.
واألحاديث صحيحة األسانيد ،ومع ذلك أنكرىا كثّب من العلماء ،وأشهر من أنكرىا شيخ اإلسالـ
ابن تيمية رضبو اهلل ،رجح أنو ما وقع الكسوؼ إال مرة يوـ كسفت الشمس ؼبوت إبراىيم ،وأف الذين رووا
ىذه الركوعات يقولوف :إهنا وقعت يوـ موت إبراىيم ،وأف الناس قالوا :كسفت الشمس ؼبوت إبراىيمّ ،بْب
النيب  أهنا ال تكسف ؼبوت أحد وال غبياتو.
يق ؿ شي ا الـ :معلوـ أف إبراىيم مل يبت موتتْب ،وال كاف ىناؾ إبراىيماف ،فإذا ربققنا أهنا ما
احدا فيو
قياما و ً
كسفت إال يوـ موت إبراىيم ،فإنو ما صلى اهم إال صالة واحدة ،وأنو صلى اهم وقاـ ً
قياما آخر فيو ركوعاف ،وأف من روى ثالث ركوعات أو أر ًبعا فإنو ـبطئ.
ركوعافٍ ،ب قاـ ً

كثّبا من
نظرنا إىل تلك األحاديث وإذا ىي صحيحة ،لو رددناىا وخطأْنا أولئك الرواة لزمنا أف نرد ً
كثّبا من األحاديث؛ فلذلك ال بد أف نقبلها ،كيف كبملها؟
الرواة و ً

317

شرح التسهيل للبعلي

يرى بعض اؼبشايخ ومنهم الشيخ ابن باز -رضبو اهلل -أف الكسوؼ تعدد ،كما أف صالة اػبوؼ
تعددت ،فمرة ركع ركوعْب ُب كل قياـ ،ومرة ركع ثالث ركوعات ُب كل قياـ ،ومرة ركع أربع ركوعات ُب
أيضا نقوؿ اها.
كل قياـ ،وإذا ثبتت اػبمس ً

وذلك ألف الكسوؼ عادة يكوف ُب كل سنة ،وبصل كسوؼ القمر ُب كل سنة ،وكذلك كسوؼ

الشمس غالبًا أهنا ربصل كل سنة أو كل سنتْب ،فال يبكن أف يبضي على النيب  عشر سنْب دبكة وىو
قدرنا أنو تعدد الكسوؼ فتلك االختالفات تكوف بتعدد
مع ذلك مل يكسف إال مرة واحدة ،فإذا ّ
الكسوؼ ىذا ىو األكثر على األوضح.

ذكر أنو ينادى ؽبا وال ينادى للعيد ( :الصالة جامعة ) ،أما صالة الكسوؼ فينادى ؽبا؛ وذلك ألهنا
تقع بغتة فينادى ؽبا ُب ا ؼبساجد "الصالة جامعة" ،وأما العيد واالستسقاء فال ينادى ؽبا ،ؼباذا؟ ألف وقتها
واضح؛ ألف يوـ العيد معدود معروؼ ،ويوـ االستسقاء وبدد لو يوـ ،فال حاجة إىل أف ينادى ؽبا" :الصالة
جامعة".
يسن ُب الكسوؼ كثرة الدعاء والصدقة والتوبة ،يعِب :يعَبفوف بأف ىذا من آيات اهلل ،قاؿ اهلل تعاىل:


 )ٔ(       وقاؿ تعاىل:



 )ٕ(       فإذا

كاف كذلك فعليهم أف يكثروا من الدعاء أف يزيل اهلل عنهم ما نزؿ اهم ،كذلك يكثروف من الصدقة رجاء
أف يكشف اهلل ىذا األمر الذي نزؿ اهم.
كذلك التوبة ،يعِب :يكثروف من التوبة :ربنا تب علينا ،ربنا اغفر لنا وارضبنا وتب علينا ،إنك أنت
التواب الرحيم وما أشبو ذلك.
ذكر أنو يُصلى لزلزلة دائمة وال يصلى لغّبىا ،فإذا كاف ىناؾ صواعق فال يصلى ،صواعق ورعود شديدة

ال يصلى ؽبا ،وإمبا إذا حصلت الزلزلة الٍب ىي رجفة األرض ،فإنو يصلى ؽبا ،روي ذلك عن ابن عباس.
 - 1سورة فصمت آية .53 :
 - 2سورة اإلسراء آية .59 :
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كتاب ال إا
ا يست عإف االحت ار
يسن عيادة اؼبريض ،وتذكّبه التوبة والوصية ،وإذا نزؿ بو بل حلقو ولقنو "ال إلو إال اهلل" مرة ،فإف تكلم
أعاده بلطف ،ويقرأ يس ،ويوجهو القبلة ،فإذا قبض غمض وشد غبييو وثقل بطنو.
فجعلت بعد االنتهاء من
بعده "كتاب اعبنائز" ذكروه ىهنا ألف أىم ما يُفعل مع اؼبيت الصالة عليوُ ،

الصالة ،وإف كانت ليست مثل الصلوات فليس فيها ركوع وال سجود ،ولكن ؽبا أكثر شروط الصالة ،يعِب:
يشَبط ؽبا الطهارة ،وكذلك سَب العورة ،استقباؿ القبلة ،والوقت ،فكانت صالة على ىذا اؼبعُب؛ فألجل
ذلك اتبعوىا بكتاب الصالة ،ولكنهم جعلوا معها كل ما يتعلق باؼبوت.
مثال -حكم التداوي أنو
وكثّب من الفقهاء إذا جعلوا كتاب اعبنائز ذكروا فيو
أحكاما كثّبة ،فيذكروف ً -
ً

دؿ ذلك على اإلنساف إذا مرض سواء كاف
جائز؛ لقولو   تَ َد َاووا عباد اهلل ،وال تَػتَ َد َاووا حبراـ ّ 
يعاِب  ما أنزؿ اهلل داءًا إال أنزؿ لو شفاءَ ،علِ َمو َمن َعلِ َمو،
خفيفا أُبيح لو أف َ
مرضا ً
مرضا ً
شديدا أو ً
ً
وجهلو َمن جهلو .
فال بأس بالتداوي ،ولكن ال يتداوى باغبراـ؛



إف اهلل مل هبعل شفاء أمٍب دبا حرـ عليها  ومن

دعى لو؛ ألنو قد يكوف الدعاء سببًا
قدر على الصرب والتحمل فإف لو ذلك يُسن أف يدعو اهلل -تعاىل -ويُ َ
ُب شفائو.
كذلك يتكلم على عيادة اؼبريض؛ وذلك ألف اؼبريض إذا مرض احتبس عن إخوانو سواء كاف ُب
مستشفى أو ُب منزلو ،وىذا االحتباس ال شك أنو سبب ُب أنو يشفق على زيارة إخوانو لو؛ ألنو حبسو ىذا
اؼبرض فيُشرع أف يعوده إخوتو.
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وجعل النيب  عيادة اؼبريض من حقوؽ اؼبسلمْب بعضهم على بعض ،فيُسن أف يعوده إخوتو،
ويدعوف لو بالصرب ،ويدعوف لو بالشفاء ،ويدعوف لو باألجر وبالعافية؛ فإنو بذلك يقوي قلبو ،ويثبت إذا
دعوا لو ،ويعلم أف ىذه ىذا اؼبرض أنو من اهلل ،وأنو ىو الذي يزيلو.
كذلك يبحثوف ُب الصرب والرضا ..أف على اؼبريض أف يصرب على ما أصابو ،وأف يرضى دبا قدر اهلل
عليو ،وأف يعلم أف ىذا ابتالء واختبار من اهلل ،يقوؿ   إذا أراد اهلل بعبده اػبّب عجل لو العقوبة ُب
الدنيا ،وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنو بذنبو حٌب يواُب بو يوـ القيامة



يعِب :أنو إذا أخر عنو اآلالـ

كاف ذلك لسوء حظو حٌب ذبتمع عليو سيئاتو.
خّبا لو ..أف اهلل -تعاىل -يكفر عنو اهذا
فإذا ُعدت اؼبريض فإنك زبربه بأف ىذا اؼبرض قد يكوف ً
اؼبرض السيئات الٍب كانت هرفو ،وسيما إذا صرب؛ ففي اغبديث  :إف ِعظَ َم اعبزاء مع ِعظَم البالء ،وإف
قوما ابتالىم ،فمن رضي فلو الرضا ،ومن سخط فلو السخط .
اهلل إذا أحب ً
فالذي يعود اؼبريض يذكره بأف اؼبرض يكفر السيئات ،وأف األنبياء مرضوا وابتلوا باألمراض ،قاؿ النيب

بالء األنبياءٍ ،ب األمثل فاألمثل
  أشد الناس ً
صالبة ُشدد عليو وإال خفف عنو.



يبتلى الرجل على قدر دينو؛ فإف كاف ُب دينو

دؿ ذلك على أف األنبياء وأتباعهم وأىل الدين أهنم يبتلوف ،وىذا االبتالء واالمتحاف خّب ؽبم؛ حيث
يرفع اهلل -تعاىل -بو درجاهتم ،وجاء رجل فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ،إين أحبك ،فقاؿ :إف كنت رببِب ِ
فأعد
رت اؼبريض فإنك تذكره اهذا
للبالء ذبفافا؛ فإف البالء أسرع إىل من وببِب من السيل إىل منحدره  فإذا ُز َ

خّبا وتدعو لو أف يثيبو اهلل وأف هبمع لو بْب األجر والشفاء وذلك خّب لو.
وتعده ً

كاف النيب  إذا عاد اؼبريض يقوؿ لو  :ههور إف شاء اهلل  أي :أف ىذا اؼبرض يطهر اهلل -

يضا فقاؿ :ههور
تعاىل -بو اػبطايا؛ ُب حديث البخاري ،عن ابن عباس  :أف النيب  زار أعرابيا مر ً
إف شاء اهلل  ههور ..ولكن ذلك األعرايب ما قبل تلك الدعوة وقاؿ  :كال ما ىو ههور ،ولكنو ُضبّى
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تفور ،على شيخ كبّب ،تُِزيره القبور ،فقاؿ  فَػنَػ َعم إذًا  يعِب أنو تفاءؿ على نفسو ومل يقبل الدعوة ألنو
دؿ على أف الدعاء بػ"ههور" أهنا دعوة هيبة.
ههورّ ،

كذلك بعد عيادة اؼبريض يُسن تذكّبه بالتوبة ..التذكّب بالتوبة؛ وذلك ألنو ُب حالتو كأنو مقبل على

اآلخرة ،وأنو قد أيقن أو قارب يقينًا أنو سينتقل من الدنيا فيختم حياتو بالتوبة ،أي :يتوب ووبسن التوبة

ووبسن األعماؿ الصاغبة ،ويسأؿ ربو أف يغفر لو ما قد تقدـ وما عمل ،تذكره بالتوبة وال ُتق ْل :إف ُب ىذا
إشارة إىل اؼبوت.

معلوـ أف اؼبوت يأٌب الصحيح ،وأف اؼبريض قد يشفى ،ولكن التوبة مندوب إليها ُب كل حاؿ ،مأمور

لإلنساف أف هبدد التوبة ُب األوقات كلها ،قاؿ النيب 
النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل



إف اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء



وكاف النيب  يكرر التوبة ،يقوؿ ُب اجمللس مائة مرة  :رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب
الرحيم  فعليك أف تذكره التوبة حٌب هبدد التوبة ُب كل مساء وُب كل صباح.
كذلك إذا زرتو فإنك تذكره الوصية ،أي :إذا كاف عنده شيء يوصي بو وتقوؿ لو :إف كتابة الوصية ال
تقرب اؼبوت وال تبعده ،احرص على كتابة وصيتك ،وعلى اإلخبار بكل ما أنت حباجة إىل اإلخبار بو،
اك تب اغبقوؽ الٍب ُب ذمتك واألمانات والوصايا والودائع الٍب عندؾ والٍب لك ،وكذلك ما تعرض بو إىل
الوصية من بعدؾ من سبهيد شيء تريد أف توصي بو ،وكذلك من وصية بثلث أو وصية بوقف أو شيء من
ذلك ،فإذا فعل ذلك فإنو يكوف قد عمل بالوصية.
جاء أف النيب  قاؿ  :ما من مسلم لو شيء يريد أف يوصي بو يبيت ليلتْب إال ووصيتو مكتوبة
عنده  يعِب :يكتب وصيتو ألف:
المػ ت يػ تي ب تػة
والقبر صإفوؽ العمل
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أيضا قد يكوف ُـبوفًا باؼبوت فيكتب وصيتو ..تذكره إذا زرتو ،إذا
فإذا كاف اؼبوت يأٌب بغتة فإف اؼبرض ً

نزؿ بو اؼبوت فإف الذين حولو يوجهونو إىل القبلة ،جاء ُب اغبديث ُب الكعبة  قبلتكم أحياءً وأمواتًا
قبل ذلك يَػبُ ّل حلقو ،يعِب :يسقيو شيئًا يبل بو حلقو حٌب يقدر على الكالـ ،ويلقنو ال إلو إال اهلل ،يقوؿ:


قل :ال إلو إال اهلل.

جاء ُب قولو -صلى اهلل عليو وسلم  :من كاف آخر كالمو ال إلو إال اهلل دخل اعبنة  فيحرص
على أف ىبتم لو بكلمة الشهادة ..أف يكوف من أىل اعبنة ،ويذكره دبدلوؿ الشهادة أو دبعناىا حٌب إذا قاؽبا
أحدا غّب
وإذا ىو موقن بأف اهلل -تعاىل -ىو اإللو اغبق ،وأف صبيع اؼبخلوقات إؽبيتها باهلة ،وأنو ال يألف ً

أحدا إال ربو ،يلقنو ال إلو إال اهلل مرة.
ربو ،وال يدعو ً

ُب صحيح مسلم قاؿ 



لقنُوا موتاكم ال إلو إال اهلل



فإذا تكلم بعدىا أعاد ذلك بلطف،

يعِب :أال ي ِ
هجره ألنو ُب حالة حرجة ،وُب حالة شدة من نزع اؼبوت ومن عالمات اؼبوت ،فال يكرر عليو
ُ
بقوة بعد ،بل يتكلم معو بلطف :قل :ال إلو إال اهلل ،كلما تكلم بعدىا أعاد عليو حٌب تكوف كالمو من

الدنيا.
ت أف يقرأ عليه "يست" ىكذا استحبوا؛ ُب ذلك حديث وإف كاف بعض العلماء يضعفو  :اقرءوا
على موتاكم يس  قالوا :اغبكمة أف فيها بشارة للملمنْب مثل قولو تعاىل:
           

(ٔ)

      

ومثل قولو تعاىل:

   

 )ٕ(              إىل آخر اآليات.
وكذلك مشتملة على ما يدؿ على اآليات البينات الٍب يبًب اهلل -تعاىل -اها على عباده ،ومشتملة
على التخويف من العذاب ،أيُ :ب مثل قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب ىذه السورة:

 - 1سورة يس آية .27-26 :
 - 2سورة يس آية .56-55 :
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 )ٔ(              إىل قولو:

 

 )ٕ(   فإف ُب ىذا زبويف ،فيسن أف يقرأ عنده ىذه السورة.
ي هه إلش القبلة بأف هبعلو على جنبو األيبن ووجهو إىل القبلةُ ،ب ىذه البالد يكوف رأسو إىل
الشماؿ ،وُب اؼبدينة رأسو للغرب ،وُب الطائف يكوف رأسو للشرؽ حٌب يكوف وجهو للقبلة ،وُب جدة
وكبوىا يكوف رأسو للجنوب ،يوجهو للقبلة وهبعلو على جنبو األيبن.
القبلة ىي أفضل اعبهات ،جاء ُب اغبديث قولو  ؼبا عد كبائر الذنوب قاؿ  :واستحالؿ البيت
اغبراـ قِبلتكم أحياءً وأمواتًا  فقولو" :وأمواتًا" يعِب :عند اؼبوت ،كذلك معلوـ أنو إذا وضع ُب قربه يوضع
على وجهو األيبن ،ويكوف على جنبو األيبن ويكوف وجهو للقبلة.
فإذا خرجت روحو ُسن تغميضو ،إذا قارب أف زبرج روحو فإنو يغمض عينيو ،فإنو إذا مل تُغمض بقيت

عيناه شاخصتاف ،وإذا ُغمضت بقيت مغمضتاف بعد اؼبوت؛ ؼبا دخل النيب 
سلمة وىو ُب النزع أمر بتغميض عينيو ،وقاؿ:



على أيب سلمة زوج أـ

ّ
إف الروح إذا خرجت تبعها البصر



إشارة إىل أف
ً

الروح زبرج من اإلنساف يبقى جسده ،فندب أف تغمض عيناه حٌب ال تنظر إىل ما خرج ،يغمض عينيو.
بعف ل ي ف لـييه ,اللـياف :نبا الفك األسفل الذي ىو منبت األسناف السفلى ،يشده :معناه أنو
مفتوحا،
يرده إىل الفك األعلى حٌب ال يبقى الفم ً
منفتحا؛ ألنو لو خرجت الروح وىو قد فتح فمو بقي الفم ً

خبالؼ ما إذا شده انطبق الفم ،وانفتاحو ال شك أف فيو شيئًا من تشويو اؼبنظر ،وىذا على وجو
عمرا  أمر ولده إذا خرجت روحي أو قاربت أف أمسك غبيي يعِب األسفل
االستحباب ،روي أف ً
وأمسك غباقي أو كبو ذلك.

يق ؿ :وثػقل بطإه :إذا مات يوضع على بطنو شيء ثقيل؛ وذلك أف أوؿ ما ينتفخ من اؼبيت بطنو،
فيجعل على بطنو شيء ثقيل كحديدة أو إناء أو كبو ذلك؛ حٌب ال ينتفخ البطن.
 - 1سورة يس آية .66-65 :
 - 2سورة يس آية .67 :
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يست بعف ل

أف يس ش ,يعإي :يغطى بغطاء أو كبوه حٌب يشرع ُب ذبهيزه ،وال هبوز التأخّب إال

لسبب ،ال هبوز تأخّب ذبهيزه إال لسبب ،بل ساعة ما يبوت يبدءوف ُب ذبهيزه ..تغسيلو وما بعده؛ جاء عن

النيب 

أنو قاؿ:



ال ينبغي عبيفة مسلم أف ُرببَس بْب ظهراين أىلو



يعِب :أف تبقى ؿبتبسة بعد

اؼبوت ،بل يواروهنا بسرعة.

وُب حديث أف النيب  قاؿ  :يا علي ،ثالث ال تلخرىا :األًن إذا وجدت ؽبا كفئًا ،والصالة إذا

أيضاُ -وبمل قولو 
دخل وقتها ،واعبنازة إذا حضرت  أي :بادر اها وال تلخرىا ،وعلى ذلك ً -
أسرعوا باعبنازة؛ فإف تك صاغبة فخّب تقدموهنا إليو ،وإف تك سوى ذلك فشر تضعونو عن رقابكم




الصحيح أف اإلسراع اها اؼببادرة إىل ذبهيزىا.
أيضا -وبرصوف على تنفيذ وصيتو ،إذا كاف قد أوصى حرصوا على أف ينفذوا وصيتو حٌب
كذلك ً -
يصل إليو األجر ؛ فإنو إذا مات انقطع عملو ،فإذا نفذوا وصيتو ُب الصدقات وكبوىا وصلت إليو الصدقات
وأجرىا ،وذلك فبا ىبفف عنو ُب برزخو.
أيضا -وبرصوف على وفاء دينو إذا كاف عليو دين؛ جاء ُب اغبديث:
وكذلك ً -
قضى عنو  وكاف النيب ُ ب أوؿ األمر ال يصلي على اؼبيت الذي عليو َديْن حٌب يتحملو
بدينو حٌب يُ َ


أف اؼبيت معلق

بعض الصحابة؛ وذلك ألف صالتو شفاعة فيحب أال تُرد شفاعتو ،وإذا كاف عليو شيء من حقوؽ اآلدميْب
فإهنا ال تغفر لو تلك اغبقوؽ؛ فألجل ذلك ال يصلي عليو صالة ال تفيده وال تسقط عنو تلك اغبقوؽ.

وجبِيَت إليو األمواؿ كاف يوُب عن اؼبدينْب ،إذا مات أحدىم وعليو دين
ؼبا فتح اهلل -تعاىل -عليو ُ
وإيل ،ومن ترؾ ماال فلورثتو .
ّ
ربملو وصلى عليو فيقوؿَ  :من ترؾ َديْػنًا فعلَ ّي ّ
فاغباصل أف على ورثتو أف يبادروا بتنفيذ وصيتو ،وأف يبادروا بقضاء دينو ،وأف يسرعوا بو ،يعِب :يسرعوا

بتجهيزه ،كل ذلك من حقوقو على أىل بيتو.
غدا إف شاء اهلل واهلل أعلم.
ىذه مقدمة بْب يدي عن صالة اعبنائز الغسل والتكفْب والصالة عليو نقرأه ً
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س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،ىل على النساء أف يقلبوا رداءىن إذا خرجن إىل صالة
االستسقاء؟
ج :النساء إذا خرجن فكذلك كالرجاؿ ،عليهن أف يبتعدف عن ؾبتمع الرجاؿ ،وعليهن أف ىبرجن
ويأمن على الدعاء كما على الرجاؿ.
بثياب بِ ْذ َىل ،وعليهن ً -
أيضا -أف يستغفرف وأف يدعوف ّ
س :أحسن اهلل إليك ،ظباحة الشيخ ،كيف يُتم اؼبسبوؽ ُب صالة الكسوؼ إذا فاتو الركوع األوؿ أو
الركوع الثاين؟

ج :ذكروا أنو إذا فاتو الركوع األوؿ فإنو يقضي ركعة كاملة بركوعيها؛ وذلك ألف الركوع األوؿ ىو الركن،
فإذا فاتو الركوع األوؿ ،أدرؾ القراءة الثانية وأدرؾ الركوع الثاين وأدرؾ سجدتْب يقاؿ :فاتك قياـ وفاتك
ركوع ،فقم فصلي ركعة كاملة بركوعْب.

س :أحسن اهلل إليكم ،ورد ُب صالة االستسقاء رفع اليدين عند الدعاء ،أرجو من فضيلتكم ِذكر كيفية

رفع اليدين؟ ىل ىي مشبكة أماـ الصدر أو يرفعها حٌب يبدو بياض إبطيو؟

ج :صحيح؛ حٌب قاؿ أنس   مل يكن النيب 

يرفع يديو ُب الدعاء إال ُب االستسقاء



يريد بذلك كما قاؿ الصنعاين ُب "سبيل السالـ" أنو يرفعهما حٌب يكونا فوؽ رأسو ،فقيل إنو مع ذلك
هبعل بطوهنما إىل السماء ،وقيل :من شدة رفعو هبعل ظهورنبا إىل السماء ،والكل جائز.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،ىل كل الروايات الواردة ُب الكسوؼ ُب الثالث واألربع عند
مسلم وأيب داود مقرونة دبوت إبراىيم عند مسلم وأيب داود كذلك؟
تعددت؛ فإهنا ليست ُب موت إبراىيم ،الذين رووا الصالة عند موت
ج :قلنا :إف صالة الكسوؼ ّ
إبراىيم ذكروا أنو ما صلى إال ركوعْب ،فيمكن أف بقية الصلوات ركع فيها أكثر من ركوعْب.
س :أحسن اهلل إليكم وبارؾ فيكم ،يقوؿ :ىل صحيح -يا ظباحة الشيخ -سنية قراءة سورة "يس" أـ
ال ؟
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أوال -أنو قد وردت
ج :ال بأس ً -



اقرءوا على موتاكم يس



فضلها  لكل شيء قلب ،وقلب القرآف يس  فقراءهتا فيها منفعة.

ثانيًا أهنا من كالـ اهلل وجاء ُب

وىذا سلاؿ من الشبكة يقوؿ :ظباحة الشيخ ،ىل قراءة سورة "يس" تكوف ُب حالة االحتضار أـ بعد
اؼبوت؟
ج :ت كوف ُب حالة االحتضار قبل أف تفارقو روحو؛ وذلك لينشط قلبو ،وليقوى قلبو ،ولتقوى بشارتو
حيث إنو يسمع ىذه اآليات الٍب فيها بشارة.
س :أحسن اهلل إليكم ،أحسن اهلل إليكم ،عندنا ُب بالدنا يصلوف صالة من أجل أف ينبت التمر وأف
األمطار والربودة تذىب يسموهنا صالة اغبرارة ،فما حكم شرعية ذلك؟
ج :ال أصل ؽبا ،نقوؿ :ال يُصلى إال الصلوات الواردة ،مثل :صالة الكسوؼ ،وصالة االستسقاء
وكبوىا.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل ىناؾ من حرج أف يقوؿ اؼبسلم ألخيو اؼبسلم وقد علم أنو مسافر إىل اؼبدينة
أيت قرب النيب ُ فق ْل لو :فالف ابن فالف يسلم عليك؟
النبوية :إذا
وصلت اؼبدينة ور َ
َ

ج :ال حاجة إىل ذلك ،سلم عليو أنت ُب مكانك ،أنت ُب كل صالة ُب آخر التشهد تقوؿ :السالـ

عليك أيها النيب ورضبة اهلل وبركاتو ،ويأتيو؛ إذ يقوؿ   إف هلل مالئكة َسياحْب يبلغونِب من أمٍب
السالـ  ويقوؿ" :وسلموا علي فإف صالتك م أو سالمكم يبلغِب حيث كنتم أينما كنتم" ويقوؿ علي بن
اغبسْب لرجل رآه كلما دخل سلم يقوؿ" :ما أنت ومن باألندلس إال سواء" ،سلم عليو وأنت ُب صالتك
فال حاجة إىل أف ربمل إنسانًا.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿُ :ب ديارنا ُب أوربا نستعمل التابوت للموتى ألف األرض رخوة ؟
ج :ال بأس إذا كانت األرض فيها رهوبة فال مانع من استعماؿ ما يقي اؼبيت ،يعِب حبيث أنو إذا مل
يندفن ُب ىذا التابوت سيأتيو ىذه الرهوبة بسرعة ،فيجعل لو ما يقيو ،إف وجد كفن غليظ يبنع وصوؿ
الرهوبة إليو وإال جاز أف هبعلو ُب تابوت.
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة من الشبكة تقوؿ :ىل هبوز للمرأة زيارة قرب والدىا اؼبتوَب حديثًا
لالتعاظ بذلك؟

ج :ال هبوز ،عليها أف تدعو لو وتستغفر لو وىي ُب بيتها ،والنساء ال هبوز ؽبن الزيارة؛ لقولو 



لعن اهلل زائرات القبور .
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
غسل وتك يت المي
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي رضبو اهلل تعاىل:
فصل

غسلو وتكفينو والصالة عليو ودفنو فرض كفاية ،وأوىل الناس بو َو ِصيوٍُ ،ب أبوهٍ ،ب أقرب عصابتو،
واألنثى األقرب من نسائها إال الصالة ،فإف اإلماـ أحق اها بعد وصيو ،ولكل زوج غسل اآلخر.
وال يغسل شهيد معركة كفار إال أف يكوف ُجنُبًا ،وينحى عنو اعبلود واغبديد ،ويزمل ُب ثيابو ندبًا وال

يصلى عليو ،ويغسل سقط األربعة أشهر ،وتسَب عورتوٍ ،ب يعصر بطنو برفق ،وينجيو بوضع خرقة على يده
وال يسرحو ،ويأخذ من شاربو وظفره إف هاؿ ،ويضفر شعرىا ثالثة قروف ويُسدؿ من ورائها.

ويسن إيثار الغسل بسدر ُب األوىل وكافور ُب اآلخرة ،ومن تعذر غسلو ُيبم ،وتبخر أكفانو ،ويذر
اغبنوط فيها وُب مغابنو ومواضع سجوده ،وإف خرج منو شيء غسلو وسده بقطن ٍب بطْب حر ،وإف مل
ينقذىا فإىل سبع ،ويطيب إال احملرـ فعلى حالتو ،ويكفن الذكر ُب ثالث لفائف بيض ،واألنثى بإزار وطبار

وقميص ولفافتْب والواجب سَبه.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو.
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اؼبيت بعد خروجو من الدنيا على أىلو أف هبهزوه وأف يسرعوا بو بتجهيزه حٌب يواروه ،ذكرنا قوؿ النيب





ال ينبغي عبيفة مسلم أف ُرببس بْب ظهراين أىلو



فإذا ربقق موتو وجب اإلسراع بتجهيزه،

وجب ذبهيزه ومواراتو ،وال هبوز إبقاؤه بعد موتو.

استثنوا من ذلك إذا مات فجأة ـبافة أهنا ِغشية فينتظر إىل أف يتحقق بأنو قد خرجت روحو ،وأجاز

بعضهم تأخّب ذبهيزه انتظار من وبضر من أقاربو ليشارؾ ُب ذبهيزه.
كانوا ُب الزماف األوؿ إذا مات خشوا عليو أف يتغّب وأف ينًب كعادة اؼبوتىُ ،ب ىذه األزمنة وبعد وجود
أشهرا ال مانع من تأخّبه نصف يوـ أو يومْب ألجل أف ينتظر من هبيء من
الثالجات الٍب ربفظو ولو بقي ً
أقاربو ليشاركوا ُب ذبهيزه أو الصالة عليو ،سيما إذا أوصى وقاؿ :ال يغسلِب إال فالف ،أو ال يصلي علي إال

فالف ،فينتظر فالف إذا كاف غائبًا.
أيضا -وبدث تأخّب بع ض األموات وذلك إذا جهلت ىويتو ومل يأت أحد يعرفو
وُب ىذه األزمنة ً -
أشهرا ،وردبا سنوات إىل أف يأٌب من يتوىل ذبهيزه أو ييأس ـبافة أف يأٌب
شهرا أو ً
فينتظروف ذلك ،وردبا يبقى ً

أقاربو فيجدوه قد جهزوىم يريدوف أف يتولوا ذلك حٌب يتحقق َمن ىو ومن أقاربو ،فيجوز واغباؿ ىذه
تأخّبه إذا مل ىبف عليو التعفن حٌب يأٌب من يعرفو.
هاىرا ،ولو كاف حديث عهد باغتساؿ ،لو مات بعد أف
بعف ل ت سيله رض ك اية ولو كاف ً
تنظف واغتسل ونظف جسده مات بعد ذلك بساعة أو ُب اللحظة فال بد من تغسيلو مرة أخرى ،وما ذاؾ
إال يعتربوف اؼبوت حدث ،كما أف اعبنابة حدث فكذلك اؼبوت؛ وذلك ألنو خروج روحو وبقاء جسده
نظيفا ولو كاف ال وسخ عليو.
فيعترب كأنو حصل عليو حدث يوجب التغسيل ،فال بد من تغسيلو ولو كاف ً
كمل تك يإه الذي ىو لفو اهذه اللفائف فرض كفاية ،إذا تُرؾ بدوف تكفْب بأف دفن عاريًا أٍَِبَ َمن
علِم ذلك ،وكذلك لو دفن بغّب تغسيل أشبوا إذا علموا ذلك ،هبب على من يقدر أو على من وصاه أف
يتوىل تغسيلو أو تكفينو.
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أيضا -فرض كفاية؛ وذلك ألنو وبتاج بعد موتو إىل الدعاء لو ،فيصلي عليو صباعة من
والصالة عليو ً -

اؼبسلمْب ،يسن أف يتعددوا كما جاء ُب اغبديث  :ما من مسلم يقوـ عليو صباعة من الناس يبلغوف مائة
وُب رواية أربعْب -يشفعوف لو إال شفعوا فيو .يست تكنير ال ماعة ,وُب حديث عقبة بن عامر:



ما من مسلم يقوـ عليو ثالثة صفوؼ ال

ربقيقا ؽبذا
يشركوف باهلل إال شفعوا فيو  أو كما قاؿ ،كاف عقبة إذا استقل اعبماعة هبزؤه ثالثة صفوؼ ً

اغبديث.

إه رض ك اية ,ال هبوز إلقاؤه كما تلقى الدواب اؼبيتة تأكلو الوحوش أو تأكلو السباع والطيور ،وبرـ
كافرا ،إذا مات فال بد من مواراتو ،وبفروا لو حفرة ويواره فيها كرامة
ذلك غبرمة اإلنساف حٌب ولو كاف ً
لإلنساف أف ال يُفعل بو كما يُفعل بالدواب اؼبيتة الٍب تلقي جيفها لتأكلها السباع.
شخصا أعلم
أولش الإاس ب سله وصية ,إ ا اؿ :ال يغسلِب إال فالف ،أو يغسلِب فالف ،ردبا ىبتار
ً
بالتغسيل من غّبه؛ وذلك ألف التغسيل وبتاج إىل معرفة ووبتاج إىل تدرب وإىل تعلم ،وليس كل أحد وبسن

تعْب ،ويبكن أف هبعل معو غّبه
التغسيل ،فال بد أنو ىبتار من يكوف ذكيا عاؼبًا ،فإذا عينو :يغسلِب فالفَ ،
كأف يوصي إىل واحد وذلك الواحد وبتاج إىل من يساعده بالتغسيل.
إذا مل يوصي ،فأبوه أحق ،إذا كاف أبوه حياٍ ،ب األقرب من عصباتو فيقدـ أوالده؛ ألهنم أقرب عصباتو،
ٍب أوالد أوالده الذكورٍ ،ب بعد ذلك األخوة األشقاءٍ ،ب األخوة ألبٍ ،ب بنو األخوة األشقاءٍ ،ب بنو األخوة
لألبٍ ،ب األعماـ األشقاءٍ ،ب األعماـ ألبٍ ،ب أوالدىم كذلك ،وىكذا أقرب عصباتو على حسب
اؼبّباث.
وإذا تعذر ىلالء ..إذا تعذر القريب انتقل إىل البعيد ،وإذا كانوا كلهم ال وبسنوف ،وكلوا غّبىم إذا كانوا
ال وبسنوف التغسيل وكلوا اؼبغسلْب الذين يعرفوف ذلك.
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ُب ىذه البالد مغاسل لألموات اشتهرت بأهنم يتقبلوف األموات ،ىناؾ رجاؿ يتقبلوف الرجاؿ ،ونساء
يتقبلن النساء فيذىب بو إىل ىذه اؼبغاسل اؼبهيأة لذلك ،إف كاف قد وصى فوصيو يشَبؾ مع ىلالء الذين
ُب اؼبغسلة ،أو ينفرد بذلك ،وإف أحب أف يغسلو ُب منزلو ،ويتوىل ذلك العارفوف بو معو فلو ذلك.
األنثى ْأوىل من يغسلها وصيتها ،إذا أوصت بأف تغسلِب فالنة قريبة أو بعيدة ،فإذا مل توصي فاألقرب

من نسائها ،تغسلها أمها ،فإف مل تكن فابنتها أو بناهتا ،أو بنات أبنائها ،أو بنات أو أخواهتا ،أو عماهتا أو
كبوىم على حسب القرب من العصبة.
علي إال فالف،
استثنوا من ذلك الصالة؛ ألف اإلماـ أحق اها بعد وصيو ،إذا أوصى وقاؿ :ال يصلي ّ

بعيدا ،فإذا مل يوص فإف إماـ اغبي أقدـ،
تعْب أف يكوف ىو الذي يتوىل الصالة عليو ،سواء كاف قريبًا أو ً

إماـ اؼبسجد الذي يصلى عليو فيو أوىل أف يتوىل ذلك؛ ألنو معتاد وعارؼ للصالة على األموات ،وغالبًا
يأٌب إليو األموات من ىنا ومن ىنا ،فيكوف اإلماـ أحق بو إذا كاف مل يوص.
كر أف لكل ت ال و يت غسل صاحبه ,روي أف عائشة -رضي اهلل عنها -قالت  :لو استقبلت

غسل رسوؿ اهلل 
من أمري ما استدبرت ما ّ

إال نساؤه



؛ وذلك ألف اؼبرأة ؽبا مباح أف تطلع على

عورة زوجها وعلى جسده ،وكذا الرجل مع امرأتو.
روي أف عليا غسل فاهمة ،دؿ على أف الرجل هبوز لو أف يتوىل تغسيل امرأتو؛ وذلك ألنو ُب اغبياة

يطلع منها على داخل جسدىا ،فلذلك يكوف كل من الزوجْب لو أف يغسل اآلخر.
ِ
أيضا -أف
وكذا يلحق بو الرجل مع أََمتو الٍب يطلىا ،لو أف يغسلها؛ ألنو يطلع على عورهتا ،وؽبا ً -
تغسلو.
يق ؿ :وال يغسل شهيد معركة كفار :وذلك ألف شهداء أُحد ؼبا قتلوا مل يغسلوا ومل يكفنوا ،بل ُكفنوا ُب
ثيااهم الٍب عليهم ومل يصلى عليهم ،فالصحيح :أهنم ال وبتاجوف إىل تغسيل ،بل يُدفنوف على ما ىم عليو،

وىذا خاص بشهداء اؼبعركة ،معركة الكفار.
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وأما إذا كانت معركة فتنة بْب اؼبسلمْب ُب ىذه اغباؿ يغسلوف ،وذلك ألهنم ال يطلق عليهم شهداء
على اإلهالؽ ،الشهداء الذين قاؿ اهلل فيهم:
الكفار ،والذين قاؿ اهلل:

     

(ٔ)

ىم الذين قتلوا ُب قتاؿ

                

(ٕ) فإذا كانوا أحياءً عند راهم يرزقوف فإهنم يبقوف على حالتهم الٍب ماتوا عليها ،ومع ذلك ال يغسلوف وال
يكفنوف.

استثنوا من ذلك إذا كاف اؼبيت ُجنُبًا ،إذا مات وىو عليو جنابة؛ وذلك ألف أحد الصحابة يقاؿ لو
اجا حديثًا ،وؼبا ظبع القتاؿ خرج وىو ُجنب ،فقاتل حٌب قُتل فرآه النيب  تغسلو
متزوجا زو ً
حنظلة كاف ً

اؼبالئكة ،فقالت امرأتو :إنو قتل وىو ُجنب.

فمن قُتل وىو جنب فإنو يغسل؛ فإنا ال نتحقق أف اؼبالئكة تغسل كل قتيل ،غسلت حنظلة ..ولكن

ال يلزـ أف يكوف كل قتيل تتوىل تغسيلو ،فيغسلو أىلو قبل أف يكفن.

حديدا ،فيلبس
الشهيد الذي قُتل ُب اؼبعركة تنحى عنو اعبلود ،وينحى عنو اغبديد ،عادة أهنم يلبسوف ً
على الرأس اؼبِغفر الذي ىو يسمى اػبوذة ،ويسمى اؼبغفر ألنو يسَب الرأس ،فينحى عنو اؼبغفر واجملن ألنو من
أيضا اعبوشن الذي يبنع وقع
درعا على بدنو ،ويسمى ً
اغبديد ،وينحى عنو ً -
أيضا -الدرع إذا كاف قد لبس ً

ضا -وقع السالح.
جلودا على بدنو يتقي بو -أي ً
السالح ،ينحى عنو اعبلود إذا كاف قد لبس ً

بعد ذلك يزمل ُب ثيابو الٍب قُتل فيها ،ولو كاف فيها دماء ..فيها ندب ،وإف سلبها فال يدفن عاريًا ،بل
ال بد أف ال بد أنو يكفن إذا سلب تلك الثياب الٍب عليو ..أو سبزقت الٍب عليو ،فيزمل ُب ثيابو ،فإف ُسلِبَها
ُكفن ُب غّبىا.
وال يصلش علش القتلش؛ ألف ُب حديث جابر أهنم ُزملوا ُب دمائهم ،ومل يغسلوا ومل يصلى عليهم،
ىكذا ذكر جابر ،وأف ما ذكر ابن إسحاؽ من أنو صلى عليهم وأف ضبزة وضعو بْب يديو ،وكلما صلى على
 - 1سورة آل عمران آية .142 :
 - 2سورة البقرة آية .154 :
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واحد ُرفع وجيء بآخر حٌب صلى على ضبزة سبعْب مرة ،ىكذا ُب سّبة ابن إسحاؽ ،ويظهر أنو مل يكن

ؿبفوظًا؛ ألف جابر الذي حديثو ُب الصحيح أوىل بالقبوؿ.

ي سل السقط إذا ًب لو أربعة أشهر ،إذا أسقطت اؼبرأة وقد ًب غبملها أربعة أشهر ودخل ُب اػبامس

وصلي عليو؛ جاء ُب اغبديث أنو 
غُسل ُ

قاؿ:



ظبوا أسقاهكم فإهنم شفعاؤكم



وُب حديث

آخر  :والسقط يصلى عليو ويدعى لوالديو  فيُغسل ويكفن ويصلى عليو ،ويدفن كما يدفن الكبّب.

سَبا تسَب من السرة إىل
عند التغسيل ،يوضع على مكاف مرتفع كأخشاب وكبوىاٍ ،ب يوضع على عورتو ً

الركبة ،خرقة ساترةٍ ،ب بعد ذلك يغسل ،فيُبدأ بأعضاء الوضوء ،يقوؿ 

ألـ عطية:



إبدأْ َف دبيامنها

ومواضع الوضوء منها .

أوال ينجيو يغسل فرجيو ،يلف على يده اليسرى خرقة وينجيو ،أي :يغسل دبره وقُبلو
فإذا بدئ بذلك ً
حٌب ينظفو ،وال يبس عورتو بيده ،بل من وراء خرقة أو ليفة أو كبوىا ،ويصب اؼباء ربت الستارة ولو
بواسطة الذي يصب بو.
فإذا نظف عورتو بعد ذلك بدأ ُب وضوئو ،فيغسل وجهو ،وال يدخل اؼباء ُب أنفو وال فمو ـبافة أف
وبرؾ بطنو فيخرج منو شيء ،يدخل إصبعيو ُب منخريو مبلولتْب وينظفهما ،ويدخل إصبعو بْب شفتيو
وينظف أسنانوٍ ،ب بعد ذلك يغسل وجهوٍ ،ب يغسل يديو ويبسح رأسوٍ ،ب يغسل رجليو ،ويكوف بذلك قد
أًبّ وضوءه.

وُب أثناء غسل بطنو يندب أف يرفع رأسو وصدره إىل قرب اعبلوس ويعصر بطنو ليخرج ما كاف متهيئًا
رقيقا ،يعصره برفق وينجيو خبرقة على يده.
عصرا ً
للخروج من بطنو ،فإذا عصر فيعصره ً

وال يسرح الرجل شعره ،يعِب :ال يبشطو ،ولكن يغسلو ويأخذ من شاربو ومن أظفاره إذا كانت هويلة،

أما اؼبرأة فإنو يسن أف يضفر شعرىا ،تقوؿ أـ عطية:



فضفرنا شعرىا ثالثة قروف وألقيناه خلفها



أي :جعلوا ناصيتها قرف وجعلوا قرنيها الشعر األيبن والشعر األيسر قرف ،وألقْب ثالثة القروف خلفها ،ىكذا
يُسدؿ من ورائها.
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عضديو
وترا ،فيغسل ثالثا ،يبدأ برأسو فيدلك إىل عنقو ٍب ُ
ويست إكنار ال سل ,يعإي :أف يغسل اؼبيت ً

ويديوٍ ،ب ظهره وصدره وجنبيوٍ ،ب أسفل بطنوٍ ،ب إليتوٍ ،ب فخذيو إىل ساقيو إىل قدميو ،ىذه مرةٍ ،ب بعد
ذلك يعودوف ويغسلونو من رأسو إىل رجليو مرة أخرىٍ ،ب ثالثة من رأسو إىل رجليو ،ىذه ثالث ،فإف مل ينق
فإهنم يزيدونو وهبعلونو طبسة حٌب يغسلوهنا سبعة أو طبسة ُب حديث أـ عطية  :اغسلنها ثالثا أو طبسا
أو سبعا أو أكثر من ذلك إف رأيًب ذلك دباء وسدر .
يسن أف يغسلها بسدر ُب الغسلة األوىل ،ويقوـ مقامو الصابوف اآلف السائد يقوـ مقاـ السدر؛ وذلك
ألف القصد التنظيف.
السفر :ىو ورؽ السدر اؼبعروؼ ،كانوا إذا أخذوا السدر جففوه حٌب إذا يبس سحقوه حٌب يكوف
ناعما فيخلط باؼباء ،وإذا خلط ُب اؼباء ظهرت لو رغوة كالرغوة الٍب تظهر إذا جعل الصابوف ُب اؼباء،
ً
يأخذوف تلك الرغوة ويغسلوف اها شعر رأسو حٌب ال يدخل بْب شعره شيء من غسالة السدر ،وكذلك
أيضا -برغوة السدر.
غبيتو يغسلوهنا ً -

وأما ماؤه الذي قد تشرب بذلك السدر أو الصابوف فإهنم يغسلوف بو وجهو وعنقو ،ويديو وإبطيو،

وجنبو وبطنو ،وظهره وسائر جسده مرة بعد مرة إىل أف ينظف ،فإذا عرفوا أنو نظف ،وأنو مل يبق عليو درف
وال وسخ ،عند ذلك ينشفونو دبنشفة قبل أف يضعونو على األكفاف.
سبعا
طبسا أو ً
هبعلوف ُب الغسلة األخّبة ً
كافورا ،ىكذا جاء ُب حديث أـ عطية  :اغسلنها ثالثًا أو ً

كافورا .
أو أكثر من ذلك إف رأيًب ذلك دباء وسدر ،واجعلن ُب الغسلة األخّبة ً

الكا ر :معروؼ ىذا األبيض الذي كأنو الرصاص ُب بياضو يدؾ حٌب يذوب ٍب ىبلط ُب اؼباء ُب

الغسلة األخّبة ،واغبكمة أنو يصلب األعضاء ،األعضاء إذا غُسلت قد تسَبخي ،يعِب :تسَبخي أعضاؤه
وعصبو ومفاصلو ،فإذا جعل فيها ىذا الكافور فإف أعصابو تتصلب وال تكوف مرزبية.
إ ا تعمر غسله يمم :إذا كاف مثال ؿبَبقًا لو غسلوه لتمزؽ غبمو أو جلده؛ ألف النار قد أنضجت
عمت بدنو إذا ُغسل فإنو يتمزؽ جلده ،أو كذلك وبدث ُب ىذه اغبوادث أف
جلده أو كاف فيو جروح ّ
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اإلنساف يتمزؽ غبمو إذا صار حصل عليو حادث واصطدمت السيارة وانعجنت فال ىبرج من السيارة إال
بعد أف يتمزؽ جلده وسبزقت أعضاؤه ،وال يقدروف على تغسيلو ،هبمعوف بعض أعضائو على ٍ
بعض وهبعلوهنا
ُب الكفن ويلفونو عليو.
يادة
مت تعمر غسله يمم ,التيمم :أف يضرب أحدىم يديو على تراب ٍب يبسح وجهو ٍب يبسح كفيو ز ً
ُب الطهارة ،وإف كاف ذلك تطهّبا معنويا ليس تطهّبا حسيا" ،تبخر أكفانو" البخور :العود الذي هبعل على
النار فيظهر لو دخاف ،فتبخر أكفانو .قيل :إنو يرش عليها ماء قليل حٌب يعلق اها شيء من دخاف البخور،
أو بدوف أف يرش عليها" ،يذر اغبنوط فيها" ،اغبنوط :أنواع من الطيب هبمع ويطيب بو اؼبيت ،من الروباف
ومن دىن العود ومن اؼبسك وغّبىا ؾبموعةٍ ،ب تذر على أكفانو ،إذا كاف يكفن ُب ثالثة أثواب يذر فيما
بينها من ىذا اغبنوط.
"وكمل تطي

ابإه" الم ابت :اؼبواقع الرقيقة الٍب زبتفي ،مثل :حلقو وعينيو ومنخريو وإبطيو وبطن

مرفقيو ،وكذلك بْب أليتيو وُب أصوؿ فخذيو وبطوف ركبتيو ،ىذه اؼبغابن :عيناه وفمو وأنفو وأذناه وإبطاه
"ومواضع سجوده" ،يعِب :جبهت و ويداه والكفاف وظهور الركبتْب والقدماف ،مواضع سجوده لشرفو ،لشرؼ
موضع السجود ،إذا خرج منها شيء ،خرج من دبره شيء بعد غسلو ،فإنو يغسل ذلك ويسد بقطن ،تسد
يعِب :يسد دبره بقطن حٌب يستمسك ،فإف مل يستمسك فبطْب حر ،أي :بطْب قوي يبسك ما ىبرج حٌب
ال ىبرج شيء.
إذا خ رج منو بعد تكفينو فال يعاد الغسل للمشقة ،وإف خرج قبل تكفينو غسل موضع اػبارج وأعيد
وضوءه ،أعيد غسل أعضاء الوضوء العتبار ذلك ناقضا إذا مل ينق بالثالثة رفع إىل طبس ،إذا مل ينق
باػبمس رفع إىل سبع غسالت ..وىكذا ،وقبل أف يكفن يطيب ،يعِب :اهذا اغبنوط ،على عينيو وعلى
مغابنو ،إال احملرـ فإنو باؽ على إحرامو ال وبنط؛ ُب حديث ابن عباس:

راحلتو فوقصتو -يعِب :اندؾ عنقو -فمات وىو ؿبرـ ،فقاؿ النيب 
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وال ربنطوه وال زبمروا رأسو؛ فإنو يبعث يوـ القيامة ملبيا  هناىم أف وبنطوه ،واغبنوط أنواع من الطيب،
وهناىم أف يغطوا رأسو ،وأخرب بأنو يبعث يوـ القيامة ملبيا؛ ألنو مات ُب عبادة ويبقى عليها إىل أف يبعث.
"الك ت" يكفن الرجل ُب ثالث لفائف بيض تبسط بعضها فوؽ بعضٍ ،ب هبعل اؼبيت عليهاٍ ،ب ترد
هرؼ اللفافة األوىل على ظهره عليوٍ ،ب ترد الثانية فوقها كذلكٍ ،ب ترد الثانية ىكذا ،إىل أف ترد عليو ثالث
اللفائف ،كل واحدة يرد هرفها من ىنا وهرفها من ىناٍ ،ب بعد ذلك تعقد باغبزامات ،العادة أنو يكفيو سبع
حزامات ،حزامة فوؽ الرأس ،واألخرى ُب العنق ،والثالثة على الصدر ،والرابعة على العجز -على الوركْب،-
واػبامسة على الفخذين ،والسادسة على الساقْب ،والسابعة وراء القدمْب؛ حزامات ربزـ وذبعل  ،+وإذا
أدخل ُب القرب فإهنا ربل تلك اغبزامات.
أما اؼبرأة فإهنا تكفن ُب طبسة أثواب :األوؿ إزار كإزار احملرـ هبعل على العورة من السرة إىل ما ربت
الركبة ،إزار يشد عليها  ،الثاين :طبار على الرأس كخمار اؼبرأة يسَب رأسها ويسَب وجهها ويسَب عنقها،
الثالث :قميص ،يعِب :قطعة من قماش هوؽبا مثال ثالثة أمتار ،تشق مع نصفها شقا ،يدخل رأس اؼبرأة ُب
ىذا الشق ،هبعل نصف ىذه القطعة فراشا ونصفها غبافا ،ىذا ىو القميص ،يعِب كأنو ثوب بال أكماـ.
بعد ذلك تلف بلفافتْب كلفافٍب الرجل ،يعِب تُبسط اللفافتاف ،ترد إحدانبا على هرفهاٍ ،ب ترد الثانية
على هرفها -الطرؼ الثاينٍ ،-ب ترد الطرؼ الثالث على الطرؼٍ ،ب ترد عليها حٌب تسَبىا ،كلفائف
الرجل ،ىذا ىو األكمل ،لو اقتصر على سَب البدف بثوب واحد كفى؛ ألف القصد أف يسَب دبا يسَب بو
جسمانو وجسده؛ ُب حديث  :مصعب بن عمّب ؼبا قُتل ُب غزوة أحد مل هبدوا لو إال بردة لو ،إذا غطوا

اها رأسو بدت رجاله ،وإذا غطوا رجليو بدا رأسو ،فقاؿ 

غطوا رأسو واجعلوا على رجليو من اإلذخر

 أي :من اغبشيش ،فالواجب سَبة واحدة تسَب صبيع بدنو.
ؤو ة ت هي ه وقيمة كفنو وأجرة سفر من مالو مقدما على اإلرث وعلى غّبه؛ وذلك ألنو أحق دبالو
حٌب يوارى ،فيقدـ شبن الكفن على وفاء الدين وغّب ذلك.
الصالة علش المي
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فصل
ُب الصالة يقف اإلماـ عند صدر الذكر ووسط األنثى ،وفرضها أف يكرب ناويًا ٍب يقرأ اغبمدٍ ،ب يكرب

فيصلي على ؿبمد  كالتشهدٍ ،ب يكرب فيدعو للميتٍ ،ب يكرب فيسلم واحدة عن يبينو ،ويصلي على
القرب وعلى الغائب بالنية إىل شهر ،ويقضي ما فاتو وال يصلي اإلماـ على غاؿ وال قاتل نفسو.
بعف ل

كر الصالة علش المي  ,القصد من الصالة عليو تزويده بدعوات اؼبسلمْب؛ ألنو قد

انقطع عملو ،فيودعونو اهذه الصالة الٍب ؽبا صفة خاصة :ال ركوع فيها وال سجود إمبا ىو قياـٍ ،ب تكبّبة

يدعوف اهلل -تعاىل ،-األكثروف على أف التكبّبات عليها أربع ،وجاء ُب رواية :أف عليا 

صلى على

سهل بن فهّب فكرب ستا وقاؿ :إنو بدري .أي :من أىل بدر ،فكأنو يرى أف الذين ؽبم فضل يزاد ُب التكبّب
عليهم ،فال بأس إذا صلي على أحد األكابر والعباد وكبوىم أف يكرب عليو طبسا أو ستا ،وأكثر ما ُروي أف

يكرب عليو سبعا.

يقف اإلماـ عند صدر الرجل ،وقيل :عند رأسو ،والرأس والصدر متقارباف ،قالوا :اغبكمة أف الرجل
ُكلف بقلبو  ،وأف أكثر كسبو وأكثر سيئاتو تكوف بالقلب أو بالرأس ،فيقف عند الرأس أو عند الصدر أو
بينهما ،أما اؼبرأة فيقف عند وسطها ،أي :عند وسطها ،أي مقابل عورهتا وعجزهتا ،قيل :إف ذلك ألجل
أف يسَبىا عما وراءىا ،يسَب ىذا اؼبكاف ،وقيل :غّب ذلك ،ىكذا روي ،وإذا جيء جبنازتْب ،رجل وامرأة،
فإف اإلماـ يقدـ اؼبرأة حٌب يكوف وسطها مقابال لصدر الرجل ،فيقف عليهما صبيعا.
أركاف الصالة أربعة أو خمسة :القياـ ،فال يصلي وىو قاعد إال لعذر ،وقراءة الفاربة ،وأربع تكبّبات،

والصالة على النيب 
على النيب  والدعوة للميت ،والسالـ.

والدعاء للميت ،والتسليم ،فتكوف ستة أركاف :قياـ ،وتكبّبات ،والفاربة ،والصالة

فأوال أف يكرب ناويًا الصالة على ىذا اؼبيت ،وال يلزمو أف يعرؼ ىل ىو ذكر أـ أنثى ،وإذا دعا فإنو

يدعو دعاء عاما ،إف كاف رجال ذَكر الضمّب بقولو" :اللهم اغفر لو وارضبو" ،وإف كاف أنثى أَنث الضمّب
فيقوؿ" :اللهم اغفر ؽبا وارضبها" ،وىكذا يقرأ الفاربة بعد التكبّبة األوىل وال يستفتح ،ال يقوؿ :سبحانك
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اللهم ...إىل آخره ،يكرب الثانية يصلي على النيب ؿبمد  كما ُب 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
إنك ضبيد ؾبيد" ،يكرب الثالثة ويدعو للميت ،وبرص على اإلخالص لوُ ،ب حديث عند أيب داود  :إذا
صليتم على اؼبيت فأخلصوا لو الدعاء  يعِب :أكثروا من الدعاء لو واختاروا األدعية اعبامعة.
كروا أف الفعاء يإقسم إلش سميت :دعاء عاـ ،ودعاء خاص ،العاـ أف يقوؿ" :اللهم اغفر غبينا
وميتنا ،وصغّبنا وكبّبنا ،وشاىدنا وغائبنا ،وذكرنا وأنثانا ،إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ،وأنت على كل شيء
قدير ،اللهم من أحييتو منا فأحيو على اإلسالـ ،ومن توفيتو فتوفو على اإليباف" ،ىذا الدعاء العاـ ،الدعاء

اػباص ُب حديث عوؼ بن مالك  :أنو صلى على جنازة مع النيب 

يقوؿ :فحفظت من دعائو

"اللهم اغفر لو وارضبو ،وعافو واعف عنو ،وأكرـ نزلو ووسع مدخلو ،واغسلو باؼباء والثلج والربد ،ونقو من
الذنوب واػبطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،وأبدلو دارا خّبا من داره ،وأىال خّبا من أىلو"،
يقوؿ عوؼ :حٌب سبنيت أف أكوف أنا ذلك اؼبيت لدعاء النيب  لو بذلك .
و إاؾ أ عية أي ا وار ة نل له" :اللهم أنت ربو وأنت خلقتو وأنت قبضت روحو ،وأنت أعلم
بسره وقبواه ،جئنا شفعاء إليك فاغفر لو ،اللهم إف كاف ؿبسنا فزد ُب إحسانو ،وإف كاف مسيئا فتجاوز
عنو ،اللهم إنك غِب عن عذابو وإنو فقّب إىل رضبتك ،اللهم إنو عبدؾ وابن عبدؾ ،نزؿ جبوارؾ وأنت خّب
منزوؿ بو ،وال نعلم إال خّبا فتجاوز عنو" ..وأشباه ذلك توجد ُب كتب األدعية.
يكرب الرابعة ويسلم واحدة عن يبينو ،ىذا ىو اؼبختار ،ولكن لو سلم تسليمتْب فال ينكر عليو؛ فقد
روي ذلك.
يق ؿ :يصلى على القرب ،لكن حددوا أنو إىل شهر ،ولكن ألنو يصلى على القرب ؼبن مل يكن حضر
الصالة عليو ولو بعد سنة أو بعد سنوات؛ ألف الصالة على القرب وإف كاف اؼبيت قد فِب فإهنا صالة على
جسمانو أو على ؿبل مواراتو فيصلى عليو.
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أ ا الصالة علش ال ا

نب   :أنو  صلى على النجاشي ؼبا جاءه خربه ،أهلعو اهلل -تعاىل-

على ذلك فقاؿ :إف أخاكم أصحمة النجاشي قد مات فصلوا عليو .فقاـ فصفوا خلفو وكرب أربعة



فأخذوا من ذلك أنو يُصلى على الغائبْب ،ولكن ألف ذلك خاص وليس بعاـ ،فقد مات كثّبوف ُب عهد

النيب  غائبْب ومل ينقل أنو صلى عليهم ،فيمكن أف يكوف ذلك خاصا باؼبلوؾ أو بالعلماء األكابر وكبو
ذلك.
ىذا ىو الصالة على الغائب بالنية ،وربديدىم بأنو إىل شهر قالوا:



إف أـ سعد بن عبادة ماتت

وىو غائب ،فقدـ بعد شهر فأذف لو النيب  أف يصلي على قربىا  ومل يَِرد النهي عن الصالة على
القرب بعد شهر ،قد روي  :أنو  صلى على شهداء أُ ُحد بعد شباين سنْب كاؼبودع لألحياء واألموات

.

لػه" :ويق ي ا اته" أ  :من التكبّبات ،إذا جئت وىم قد كربوا تكبّبتْب فإنك تكرب معهم الثالثة

وتقرأ فيها الفاربة بسرعة ،وتصلي على النيب  وتبدأ ُب الدعاء على اؼبيت ولو أف تقوؿ" :اللهم اغفر لو
وارضبو" ،وإذا سلموا ال تسلم ،بل إذا كربوا الرابعة كربت معهم ،وبعد ما يسلم تكرب التكبّبتْب اللتْب فاتتا
تكربنبا سردا ،اهلل أكرب اهلل أكرب ،حٌب تكربىا قبل ضبل اؼبيتٍ ،ب بعد ذلك تسلم بعد سالمهم.
"وال يصلي ا اـ علش ال اؿ وال علش اتل سه" ,ال اؿ :ىو الذي يغل من الغنيمة ،الذي يسرؽ
شيئا من الغنيمة وىبفيو ،الغنيمة إذا غنمت فإهنا للغامبْب كلهم ،يعِب :أمواؿ الكفار وذخائرىم تكوف ؼبن
حضر الوقعة ،فإذا جاء أحد وأخفى منها شيئا ،أَ َخ َذ من نقود أو أَ َخ َذ من أمتعة ،فإف ذلك حراـ؛ قاؿ اهلل
-تعاىل" :-



  )ٔ(               جيء النيب  برجل

قد غل ،فامتنع من الصالة عليو وقاؿ :إف صاحبكم قد غل ففتشوا متاعو .فوجدوا خرزا من خرز اليهود ال
يساوي ثالثة دراىم  ومع ذلك امتنع أف يصلي عليو.

 - 1سورة آل عمران آية .161 :
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وال يصلي على قاتل نفسو ،وما ذاؾ إال لعظم ذنبو ،أنو أقدـ على قتل نفسو ،فمن باب الزجر عن ىذا
الفعل ال يصلِي عليو ،بل وبرص على أف ال يصلي عليو اإلماـ ،أما أىلو ومن حولو وصباعة اؼبسجد ؽبم أف
يصلوا على قاتل نفسو ،ويصلوا على الغاؿ ،ىذا ما يتعلق بالصالة عليو.
حمل ال إا ة والسير بها
فصل
يسن اإلسراع اها ،والَببيع بوضع اؼبقدمة اليسرى على كتفو اليمُب إىل الرجلٍ ،ب اليمُب على كتفو
اليسرى إىل الرجل ،واؼبشاة أمامها ،وال هبلس حٌب توضع ،وال يقاـ ؽبا ،ويسجي قرب األنثى.
ُ
صلى عليو ،أو قبل أف يصلى عليو ،يقوؿ" :يست ا راع بها"
بعد ذلك يبقى ضبل اؼبيت بعد ما يُ َ
ىكذا يستحبوف اإلسراع باعبنازة؛ جاء ُب اغبديث قولو   أسرعوا باعبنازة فإف تَ ُ
ك صاغبة فخّبٌ
تقدموهنا إليو ،وإف تك سوى ذلك فشر تضعونو عن رقابكم



ضبلو بعضهم على أف اإلسراع ىو شدة

السّب ،يعِب :إذا ضبلوىا أف يسرعوا بالسّب إىل القرب أو إىل اؼبصلى.
ُ
ولعل اؼبراد باإلسراع ىنا اإلسراع بالتجهيز؛ وذلك ألف قولو" :تضعونو عن رقابكم" أي :تفرغوف من
االىتماـ بو ،أي :تتخلصوف منو ،شيء يلزمكم وىو ذبهيز اؼبيت؛ وذلك ألف اعبميع ليس كلهم وبملونو
على رقااهم ،إمبا وبملو عادة أربعة ،فإذا كاف كذلك فاألقرب أنو" :أسرعوا باعبنازة" يعِب :أسرعوا بتجهيزىا،
أسرعوا بفعلها ،يعِب بالتكفْب وبدء باغبمل وما أشبو ذلك.

 ذكر أنو مر على النيب 
فأنكر ذلك عليهم



جبنازة يسرعوف اها حٌب كأمبا تنقض نقضا -يعِب :من شدة السّب -

يعِب :أنكر شدة ال سّب ـبافة أهنم مع ربريكهم ؽبا ىبرج من اؼبيت شيء فيلوث

أكفانو وغّب ذلك؛ فلذلك يبشوف اها مشي العادة ،ال إسراع شديد وال تباهل شديد.
"يسن الَببيع" ،الَببيع :أف وبمل قوائم السرير األربع ،يعِب :إذا ضبلوىا يأٌب فيحمل مقدمة السرير -
اؼبقدمة اليمُب -فيجعلها على كتفو األيسر قليال -يعِب خطواتٍ ،-ب يتأخر فيحمل ملخرة السرير الٍب ىي
اليمُب وبملها على كتفو األيسر خطواتٍ ،ب ينتقل إىل مقدمة السرير اليسرى وبملها على كتفو األيبن
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خطواتٍ ،ب يتأخر ووبمل ملخرتو اليسرى على كتفو األيبن خطواتٍ ،ب يأٌب آخر كذلكٍ ،ب ثالث ٍب رابع،
حٌب يشَبكوا ُب ضبلو ،حٌب يكوف كأنو ضبلو؛ ألنو إذا ضبل اؼبقدـ كأنو ضبل الربع ،وإذا ضبل اؼبلخر كأنو
ضبل النصف ،وإذا ضبل اؼبقدـ كأنو ضبل ثالثة األرباع ،وإذا ضبل اؼبلخر كأنو ضبلو كلو؛ ليحصل لو األجر
حبملو ،ىكذا يستحبوف الَببيع ُب ضبلو.
و

ل ل حمله واحف ,يعإي :ضبل اؼبقدـ إىل أف وصل إىل اؼبقابر ،أجزأ ذلك؛ ألنو واغباؿ ىذه

يكوف ضبل جزءا كبّبا منو ،وقد يكونوف قليل ،ففي ىذه اغباؿ إذا كانوا مثال أربعة كل واحد منهم وبمل
ربعا إىل أف يصلوا إىل احملل الذي يوضع فيو.
التربي  :وضع اؼبقدمة اليسرى على كتفو اليمُب إىل الرجل ،يعِب :إىل أف يضع اؼبلخرة الٍب تلي الرجل،
ٍب اليمُب على كتفو اليسرى إىل الرجل ،يعِب :إىل أف وبمل أوال اؼبقدمة الٍب فيها الرأسٍ ،ب وبمل بعد ذلك
اؼبلخرة الٍب فيها الرجل.
يق ؿ" :يك ف الم اة أ ا ها" ,كأهنم ىبتاروف أف الركباف الذين يركبوف على ُضبُر أو خيل أو على إبل

يكونوف خلفها ،وأما اؼبشاة على أقدامهم فيكونوف قُدامها ،ىكذا كانوا يفعلوف ،ومل يأت بذلك نص

صريح ،ولعل الصواب أهنم ىبّبوف ،هبوز للمشاة أف يبشوا كلهم أمامها أو كلهم خلفها أو عن جانبيها ،أو

بعضهم أََم ًاما وبعضهم َخْل ًفا ،وكذلك الركباف هبوز أف يكوف بعضهم خلفها وبعضهم عن جانبيها وبعضهم
أمامها؛ فذلك األمر فيو سعة إف كانوا وبملوهنا على األكتاؼ.

وُب ىذه األزمنة ربمل على السيارات ،أي :بعد توفر ىذه اؼبراكب اعبديدة الٍب ىي ىذه السيارات
وبملوهنا؛ وذلك ألف أماكن اؼبقابر قد تكوف بعيدة ،ومن اؼبشقة ضبلها طبسة كيلو أو كبوىا؛ فألجل ذلك
وبملوهنا على السيارات ،أما األماكن الٍب اؼبقابر فيها قريبة فإهنا ربمل على األكتاؼُ ،ب مكة وبملوهنا على
األكتاؼ حٌب يصلوا إىل اؼبقربة الٍب ىي تسمى اؼبهاالت ،مقابر أىل مكة ليست قبورا معتادة وإمبا ىي آبار
عميقة ،يأتوف باؼبيت ويلقونو فيها ويسدوف الفتحة الٍب يلقى فيها ،وإذا جعلوا ُب ىذه اؼبقربة قبورا ،مائةَ ٍ
قرب
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أو كبوه فإهنم يغطوهنا ،وإذا مضى ستة أشهر يأتوف فيزحزحوف العظاـ ُب جانب ٍب يبدءوف يلقوف فيها
وىكذا.
وأما مقربة اؼبدينة الٍب ىي البقيع فإهنم يدفنوف أيضا على القبور ،يبدءوهنا من اعبهة الشرقية ،يدفنوف
ولو كاف قد دفن فيها إىل أف يصلوا إىل اعبهة الغربية ،بعد طبسْب سنة أو ستْب سنة سبتلئٍ ،ب يبدءوف أيضا
اؼبقدـ ،كانوا قديبا ال يدفنوف إال بعد مائة سنة ،ولكن اآلف وقد كثرت األموات صار كثّب يأتوف أو يوصوف
بأف يدفنوا ُب اؼبدينة ،اضطروا إىل أهنم ُب كل طبسْب سنة أو أربعْب سنة سبتلئ أو تقارب باالمتالء.
وكل ىذا فيو خطأ ،األرض واسعة ،وبالنسبة إىل مكة لو جعلوا مقربة واسعة قدرىا مثال اثناف كيلو ُب
اثنْب كيلو وحفروا فيها ألمكنهم أف وبفروا فيها مائة سنة ال سبتلئ أو شبانْب سنةٍ ،ب بعد ذلك ينشئوف مقربة
أخرى؛ األرض حوؽبا واسعة ،وكذا أيضا اؼبدينة حيث توفرت ىذه اؼبراكب -السيارات -الٍب تقرب البعيد،
فلو جعلوا ؽبم مقربة ُب جهة الشماؿ أو ُب جهة اعبنوب ُب هريق مكة أو ُب هريق تبوؾ ،هبدوف أرضا
واسعة ،ولكن كأهنم يتربكوف اهذه اؼبقابر ،يتربكوف بالقبور الٍب دفن فيها الصحابة ،وىذا ال هبوز ،يتربكوف
بالقبور الٍب دفن فيها الصحابة ُب ىذه اؼبهاالت فإهنا مقربة قديبة.
وبكل حاؿ األصل أف األموات يقرب كل واحد منهم بقرب ،أيُ :ب قرب خاص حٌب يتميز قرب فالف وقرب
فالف بعدما يبضي سنوات :مائة سنة ،أو مائتاف ..ال شك أف القبور قد تكوف اضمحلت وفنيت وأصبحت
منازؿ أو ُدفِن عليها مرة أخرى للحاجة والضرورة فال بأس بذلك.
ترابا ،فإذا صارت بعد ذلك َ
عت الر اب؛ وذلك من باب االحَباـ ،لكن لو تعبوا
ت تب ال إا ة ال ي ل حتش ت
ووضعوىا لالسَباحة جاز أف هبلسوا ،كما إذا كانت اؼبقابر بعيدة قد يبشوف مثال اثنْب كيلو وىم عددىم
قليل فيتعبوف فيضعوهنا لالسَباحةٍ ،ب بعد ذلك هبلسوف عندىا ٍب يواصلوف سّبىم.
يق ؿ :وال يقاـ لها ,ىكذا ىبتار الفقهاء ،وبعضهم يستحب القياـ ،جاء ُب حديث:

اعبنازة فقوموا حٌب تتوارى   ومر على النيب 

جبنازة وكاف جالسا فقاـ وقاـ الذين حولو وقفوا،

فقالوا :يا رسوؿ اهلل ،إهنا جنازة ليهودي! فقاؿ :أليست نفسا
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جالس أف تقوـ؛ وذلك كما ُب بعض الروايات  :إف للموت فزعا  يعِب :أف اإلنساف إذا رآىا فزع؛
فاؼبوت لو فزع ولو ىيبة فيقفٍ ،ب ذكروا أف النيب  قاـ للجنازة ٍب قعد ،يعِب كاف أوال يقوـ ٍب بعد ذلك
ترؾ القياـ ،وكأنو رأى أنو ليس بواجب ،لكن إذا قاـ اإلنساف من باب الفزع إىل اؼبوت فإنو أوىل ،يقوـ
واقفا حٌب تتوارى عنو إذا كانت على األكتاؼ أو كانت على السيارة.
دخل من قبل رجليو القرب ويُ َدىل
ي ْْ َ
"يس ش بر ا نش" ,إذا أدخل اؼبيت ُب قربه -يعِب -يسن أف ُ

أسو ،إذا دليت رجاله فقد تتحرؾ معدتو أو بطنو ،فيسن أف يدىل من قبل رأسو ،هبعل رأسو ىو األسفل
رُ
ويتلقاه الذين ُب القرب ،يتلقونو إىل أف يضعوه ُب غبده ،فإف كاف أنثى سن أف يسَب رأس القرب ،هبعل عليو

ستارة يبسكها اثناف من هرف و واثناف من هرفو ،تغطي القرب وتغطي الذين ُب داخلو إىل أف يواروه ،إىل أف
يصفوا عليو اللنب على اللحدٍ ،ب بعد ذلك ترفع تلك الستارة ،ىذا معُب "يُ َسجى" ،يسجى قرب األنثى ،أما
قرب الرجل فإنو ال يسجى ،جاء علي  إىل رجل وقد سجوا -يعِب :غطوا -قرب رجل ،فنزعو وقاؿ" :إمبا

يُفعل ىذا بالنساء" ،أي يفعل باؼبرأة من باب السَب ؽبا ولو أهنا ميتة.

كي ية ت المي والسإة ي اللـف

ِ
مسنما ،ويكره ذبصيصو والبناء عليو واالتكاء عليو
وهبب دفنو مستقبال وسن ُب غبد ويرفع قيد شرب ً
والوطء عليو ،وال يدخلو خشبًا وال ما مستو نار ،وينصب عليو اللنب ،ووبسو عليو الَباب ثالثًاٍ ،ب يهاؿ
الَباب.
"ي

إه ستقبال" ,إذا وضع ُب اللحد يوضع على جنبو األيبن ،وهبعل وجهو إىل القبلة ،ففي

بالدنا يكوف وجهو إىل القبلة إذا كاف رأسو للشماؿ ،وُب اؼبدينة وكبوىا يكوف رأسو إىل الغرب ورجاله إىل
الشرؽ؛ حٌب يكوف وجهو إىل القبلة وُب جدة وكبوىا هبعل رأسو إىل اعبنوب ورجاله إىل الشماؿ حٌب يكوف
وجهو إىل القبلة ،وُب الطائف وكبوىا هبعل رأسو إىل الشرؽ ورجاله إىل الغرب ،وىكذا" ..هبب دفنو
مستقبال" ،يعِب :مستقبال القبلة.
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"ويست ي لـف" ,اللـف :ىو أهنم إذا حفروه مثال مَبا أو مَبا ونصفا جعلوا ُب جهتو الٍب تلي القبلة
حفرا يسع اؼبيت ُب اعبهة الٍب تلي القبلة ،فيسمونو غبدا؛ وذلك ألنو مائل عن ظبت القرب ،يعِب بعدما
يصلوف إىل مستوى القرب ينظروف إىل اعبهة الٍب تلي القبلة فيلحدوف ،يعِب :وبفروف فيها:



ذكر أنو ؼبا

مات النيب  كاف ُب اؼبدينة ا ثناف أحدنبا يلحد واآلخر يشق ،أرسلوا إليهما وقالوا :من أتى منهما فإنو
يعمل عملو للرسوؿ  فجاء الذي يلحد فلحد للنيب . 
أما الشق فإهنم إذا وصلوا إىل مستوى القرب شقوا ُب أصلو -يعِبُ :ب هنايتو -شقا ُب الوسطٍ ،ب يتسع
للميت إذا وضع فيو اؼبيت جعل اللنب عليو مصفوفا ،يصفونو صفا ،وأما اللحد فإهنم ينصبونو نصبا ،يقوؿ
سعد" :اغبدوا يل غبدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما فعل برسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم."-
وجعل شربين حٌب يكوف
بعد ما يدفن يرفع القرب قدر شرب ،وإف خيف أنو ينزؿ إذا نزؿ مطر ِز َ
يد ُ
عالمة ،يكوف لو أمارة يعرؼ اها ،ىذا معُب "يرفع قيد شرب" يكوف ُم َسن ًما ،أي :رأسو دقيقا ،فال هبعل رأس

القرب مصفحا؛ ألنو قد يستقر عليو كبو اؼبطر فبا يسبب ىبوهو ونزولو ،ولكن هبعل مسنما ،أي :رأسو دقيق

كسنم الدابة ،حٌب إذا جاء اؼبطر يَِزُؿ من ىنا ومن ىنا ىبفى ىذا على كثّب من الناس تسنيم القرب.

"يكره ت صيصه والبإاء عليه" ىكذا قالوا ،والصحيح أنو حراـ ،أنو وبرـ ذبصيصو -بناؤه باعبص

الذي ىو قصة البيضة -؛ وذلك ألف فيو ما يسبب الفتنة إذا رآه العامة اعتقدوا أنو قرب شريف أو قرب ويل
فيفتتنوف بو ،كذلك وبرـ البناء عليو ،يعِب :رفعو أكثر من غّبه ،قاؿ النيب  لعلي  :ال تدع صورة إال
همثتها ،وال قربا مشرفا إال سويتو



مشرفا :يعِب مرتفعا ،إال سويتو :أي جعلتو مساويا لبقية القبور ،فال

هبوز رفع القبور -يعِب -بالبناء عليها ،وال هبوز ذبصيصها ،أي :هالؤىا بذلك اعبص األبيض.
وال هبوز امتهاهنا ،فال هبوز االتكاء عليو  ،يعِب :يتكئ عليو كما يتكئ على متكأ على ظهره أو على
جنبو؛ ألف ُب ذلك امتهاف لو ،وال هبوز الوطء عليو ،الوطء عليو بالدابة أو الوطء عليو باغبذاء ،جاء ُب

اغبديث قولو 



ألف هبلس أحدكم على صبرة فتخرؽ ثيابو وزبلص إىل جلده خّب من أف هبلس على

القرب  فذلك ألف جلوسو يعترب امتهانا لقرب أخيو اؼبسلم فيحَبـ قرب اؼبسلم وال هبلس عليو وال يطأ عليو،
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ىذا إذا كاف لو عالمة ظاىرة ،أما إذا فِب وهالت اؼبدة أو صارت القبور مساكن كما ُب بعض البالد فذلك
.+
"وال يدخل القرب خشبا" يعِب أنواعا من اػبشب الذي ىو خشب الشجر ،ىكذا جاء النهي عنو وعلل
بأف اػبشب فبا توقد بو نار الدنيا ،فال يدخل خشبا تفاؤال بأف اإلنساف ال يدخل النار الٍب يوقد اها؛ وؽبذا
قالوا" :وال ما مستو النار" أي :الشيء الذي مستو النار ال يدخل القرب :كاغبديد أيا كاف ،والبالط الذي قد
مستو النار ،واػبزؼ الذي قد مستو النار ،وما أشبو ذلك.
ي

عليه اللبت ,واللنب من الطْب ،وأما اللنب الذي مستو النار كالبلوؾ فإنو مست أصلو الذي ىو

األظبنت ،قد مستو النار فال يدخل ُب القرب ،ينصب عليو اللنب إذا وضع ُب قربه ،فاللنب ينصب على
اللحد ،كل لبنة يوضع أصلها على مستوى القرب وأعالىا على منتهى اللحد ،ىذا معُب كالـ سعد ُب قولػو:
"اغبدوا يل غبدا وانصبوا علي اللنب نصبا".
يست لمت ح ره أف يـن عليه التراب ثالث حنيات ,يبسك بيده ٍب وبثو ويقوؿ" :بسم اهلل وعلى
ملة رسوؿ اهلل" ٍب يقبض حفنة ووبثو اها" ،بسم اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل" ثالث حثياتٍ ،ب بعد ذلك يُهاؿ
عليو الَباب ،يعِب :يدفن إىل أف يعرؼ .وكانوا يستحبوف أف يدفن بكل ترابو الذي حفر منو ،أي :ال
يَبكوف من ترابو شيئا وال يزيدونو على ترابو ،وإف خيف أنو يرتفع كثّبا اقتصر على رفعو قدر شرب أو شربين.
التع ية
وسن تعزية أىلو ،وجعل عالمة على اؼبصاب ،وإصالح هعاـ ؽبم ال ىم للناس.
تسن تعزية أىل اؼبيت ،تعزية اؼبصابْب ،جاء ُب حديث  :من عزى مصابا فلو مثل أجره  ىكذا

جاء ُب اغبديث وإف كاف ضعيفا ،روي  :أف النيب 

رأى بنتو فاهمة جاءت من قبل البقيع فسأؽبا

فقالت :جئت من أىل ذلك اؼبيت فعزيتهم ُب ميتهم ،أقرىا على تعزية أىل اؼبيت



فإذا كاف النساء

يعزين ،كذلك أيضا الرجاؿ يعزوف أىل اؼبيت :أوالده وأبويو وإخوتو وبِب إخوتو وأعمامو وبنيهم ،يعِب:

344

شرح التسهيل للبعلي

أقاربو الذين ىم أوىل بو ،فإهنم قد أصيبوا دبصيبة يستحقوف أف تأتيهم فتسليهم وزبفف عنهم -أي :أمر
ىذه اؼبصيبة ،-وربثهم على الصرب ،وربذرىم من التشكي ،وربذرىم من النياحة ومن عمل اعباىلية.
يق ؿ إا" :و عل عال ة علش المصاب" ىكذا كانوا اؼبصاب الذي مات أبوه هبعل عليو عالمة ،إما
أف يلبس عمامة سوداء ،وإما أف يلبس عباءة سوداء حٌب يعرؼ فيعزى ،ىكذا ذكروا ولكن ال دليل على
ذلك ،وقد أنكر ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب كثّب من كتبو ،ذكره ُب كتاب ( الفرقاف بْب أولياء الرضبن
وأولياء الشيطاف ) ،وذكره أيضا ُب غّبه من مللفاتو ،وذكره ابن القيم أيضا ،دؿ ذلك على أف ىذا من
شعار اعباىلية ،ال هبعل اؼبصاب على بدنو شيئا عالمة يعلم اها ،بل هبلس ُب بيتو ليعزيو من يريده.
ال ا

ت أف ي تم أ ل المي  :أوالده وإخوتو ُب بيت أحدىم؛ حٌب يقصدىم اؼبعزي الذي يريد

أف يسليهم ويريد أف وبثهم على الصرب؛ وذلك ألهنم قد يكونوف متفرقْب ،قد يكوف بعضهم ُب شرؽ البالد
وُب غراها فيتكلف اؼبعزي يذىب إىل ىنا وإىل ىهنا ،فإذا اجتمعوا وجدىم دبكاف فعزاىم وحثهم على الصرب
ورغبهم ُب األجر وكبو ذلك ،وحصل على أجر التسلية ،جاء ُب حديث عن حذيفة قاؿ" :كنا نعد
االجتماع عند اؼبيت وصنعة الطعاـ من النياحة" ،وكأنو يقصد أناسا هبتمع أىل القرية كلهم ُب مكاف
اؼبيت ،هبتمعوف ولو مائة أو أكثر ،هبلسوف ثالثة أياـ وىم عند أىل اؼبيت ،وال شك أهنم يكونوف بذلك
كأهنم عظموا ىذه اؼبصيبة ،فيكوف ذلك من النياحة.
وقد َعد النيب  النياحة من أمر اعباىلية وقاؿ  :أربع ُب أمٍب من أمر اعباىلية ال يَبكوهنن :الفخر

باألحساب ،والطعن ُب األنساب ،واالستسقاء بالنجوـ ،والنياحة ،وقاؿ :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقاـ
يوـ القيامة وعليها سرباؿ من قَ ِطراف ،ودرع من جرب  يعِب :ميزة للنائحة -والعياذ باهلل-؛ فلذلك ال
ذبوز النياحة.

هبوز إصالح الطعاـ ألىل اؼبيت ،يصلح ؽبم أحد أقاراهم أو أحد جّباهنم؛ ُب اغبديث عن عائشة
قالت :قاؿ النيب   اصنعوا آلؿ جعفر هعاما فقد أتاىم ما يشغلهم  وذلك ألهنم ُب يوـ اؼبصيبة
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وبزهنم أمر اؼبصاب فال يتفرغوف إلصالح هعاـ ألهفاؽبم؛ فيصلح ؽبم أقاراهم هعاما بقدر كفايتهم ُب ىذه
األزمنة ،اعتادوا أف يصلحوا هعاما كثّبا يكفي أىل البيت ومثلهم معهم أو ثالثة أمثاؽبم معهم.
إق ؿ :األصل أهنم يصلحوف ؽبم هعاما يكفي أهفاؽبم ونساءىم ،وال يكوف ُب ذلك إسراؼ ،وأما أف
أىل اؼبيت يصلحونو للناس فالُ ،ب بعض البالد إذا اجتمع أىل البلد أو اجتمعت القبيلة قد يكونوف مائة
أو كبوىا ،كلفوا أىل اؼبيت بإصالح ضيافة ؽبم ،فردبا يكلفوهنم ويكوف من ورثة اؼبيت أهفاؿ ويتامى
فينفقوف على أولئك الطالقْب من ماؿ ذلك اؼبيت أو من ماؿ أولئك اليتامى ،فيكوف ُب ذلك ضرر ،ففي
فلينصرؼ ،من جاء يعزي جلس طبس دقائق أو كبوىم وانصرؼ ،وال هبلس يكلف
ىذه اغباؿ َمن عزى
ْ

أىل اؼبيت إصالح هعاـ وغّب ذلك.

يارة القب ر
وجعل ثوااها
وللرجاؿ زيارة القبور ،فيسلم ويدعو ؽبم ،وهبوز بكاء بال ندب ونوح وشق ،وأي قربة فعلها ُ

للميت اؼبسلم نفعتو بكرـ اهلل ورضبتو.

تسن زيارة القبور للرجاؿ؛ جاء ُب حديث قاؿ 

 كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا؛ فإهنا

تذكر اآلخرة  كاف قد هناىم ُب أوؿ اإلسالـ؛ وذلك ألهنم حديثو عهد بكفر ،وىباؼ عليهم إذا زاروا
القبور أف يعتقدوا ُب اؼبقبورين أف اؼبقبور ينفع ويشفع فيدعونو من دوف اهلل ،ويتربكوف بَببتو كما كانوا يفعلوف
ُب اعباىلية ،فنهاىم عن زيارة القبور ،فلما عقلوا وعرفوا التوحيد رخص ؽبم ُب زيارة القبور.
وعلل ذلك بأهنا تُذكر اؼبوت وتذكر اآلخرة ،إذا زارىم فإنو يَػ ْعتَِرب ويقوؿ :ىلالء كانوا معنا ،كانوا
ُ
يسابقوننا إىل اؼبساجد ،كانوا ينافسوننا ُب األعماؿ ،كانوا ينافسوننا ُب اػبّبات ،واآلف قد انقضت آجاؽبم
وانقضت أعمارىم ،وصاروا إىل ما صاروا إليو ،أفال نعترب اهم؛ فنحن مثلهم يأتينا ما يأتيهم؟! فيعتربوف
بذلك ويتذكروف ،فإهنا تذكر اآلخرة وفيها أيضا مصلحة ،وىي أهنم يدعوف لألموات؛ ألف ىلالء األموات
قد انقطعت أعمارىم فيدعو ؽبم إخواهنم وينتفعوف بذلك الدعاء.
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وكاف النيب





يعلمهم إذا زاروا القبور أف يقولوا :السالـ عليكم أىل الديار من اؼبلمنْب

واؼبسلمْب ،وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف  ويقوؿ  :اللهم ال ربرمنا أجرىم ،وال تفتنا بعدىم ،واغفر
لنا وؽبم



ويقوؿ:



نسأؿ اهلل لنا ولكم العافية



ويقوؿ:



اللهم اغفر ألىل بقيع الغرقد



يعِب :مقربة أىل اؼبدينةُ ،ب ىذا دعاء ينتفعوف بو؛ ألهنم قد انقطعت أعماؽبم ،فإذا دعا ؽبم أقاراهم
وإخواهنم الذين يسلموف عليهم بقوؽبم" :اللهم ال ربرمنا أجرىم ،واغفر لنا وؽبم ،نسأؿ اهلل لنا ولكم
العافية ،السالـ عليكم ،السالـ والدعاء +كف لذلك فبا يأتيهم أجره بعد موهتم ،فيسن أف يدعو إذا زار
القبور.

له" :وللر اؿ" ىبرج النساء ،فال هبوز للنساء زيارة القبور؛ وذلك لوجود النهي ،ثبت عنو 
قاؿ:



لعن اهلل زائرات القبور واؼبتخذين عليها اؼبساجد والسرج



أنو

ىكذا جاءت "زائرت القبور" أو

"زوارات القبور" فاألصل أف النهي للتحرًن ،واللعن يدؿ على الوعيد.

وجاء  :أنو 

رأى نساء متوجهات إىل اؼبقربة فقاؿ ؽبن :أربملن فيمن وبمل؟ قلن :ال .فقاؿ:

أتدلْب فيمن يديل؟ قلن :ال .فقاؿ :فارجعن مأزورات غّب مأجورات  أي :عليكن إزر ،وال أجر لكن،
ُب رواية أنو قاؿ:



فإنكن تفًب األحياء وتلذين األموات



أي :أنكن فتنة على األحياء وأذى

لألموات ،اؼبرأة ضعيفة التحمل إذا زارت القرب وتذكرت ابنها أو أباىا أو أخاىا كاف ذلك فبا وبملها على
اعبزع والنياحة والصياح وما أشبو ذلك.

هبوز البكاء على اؼبيت بال ندب ونوح وشق ،البكاء جاء اإلباحة فيو  :أنو 

ؼبا مات ابنو

إبراىيم قاؿ :العْب تدمع ،والقلب وبزف ،وال نقوؿ إال ما يرضي ربنا ،وإنا بفراقك يا إبراىيم حملزونوف



ىكذا أخرب" ،العْب تدمع" يعِب بالبكاء" ،والقلب وبزف" يعِب يهتم بذلك" ،وال نقوؿ إال ما يرضي ربنا"،


وؼبا رفع إليو ابن ابنتو وىو نفسو تقعقع فاضت عيناه بالبكاء ،فقاؿ :ىذه رضبة جعلها اهلل ُب قلوب

عباده ،وإمبا يرحم اهلل من عباده الرضباء .
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وكاف يقوؿ:



أال تسمعوف :إف اهلل ال يعذب بدمع العْب ،وال حبزف القلب ،ولكن يعذب اهذا أو

يرحم ،وأشار إىل لسانو



فال مانع من البكاء؛ وذلك ألف اإلنساف تغلبو نفسو فيحملو ذلك على أف

يبكي وتدمع عيناه بالبكاء ،ولكن يتجنب النياحة ،ذكرنا قولػو   النائحة إذا مل تتب تقوـ يوـ القيامة
وعليها سرباؿ من قطراف ودرع من جرب  يعِبُ :ب يوـ القيامة إذا ماتت قبل أف تتوب -والعياذ باهلل.-
وقاؿ   ليس منا من لطم اػبدود وشق اعبيوب ودعا بدعوى اعباىلية  كاف أىل اعباىلية إذا
مات ميتهم يندبونو ،فأوال ساعة ما يسمع يشق جيبة -ثوبو -ألنو أقرب شيء ،ردبا يشقو إىل أف تبدو
عورتو وكبو ذلك ،وكذلك ينتف شعره ،شعر وجهو أو شعر رأسو ،واؼبرأة أيضا تنتف من شعرىاُ ،ب
حديث  :أنو  برئ من الصالقة واغبالقة والشاقة  قاؿ :اغبالقة ىي الٍب ربلق شعرىا ،والصالقة:
الٍب ترفع صوهتا ،والشاقة :الٍب تشق ثواها ،فكونو برئ من ىلالء وقاؿ" :ليس منا" يدؿ على ربرًن ذلك.
الإفب :ىو نداء اؼبيت بعد موتو؛ وذلك ألهنم إذا مات ميتهم يدعونو باظبو ،ولكن ىذا النداء ال
يسمى دعاء ،ولكنو يسمى ندبا ،إما أف يدعوه بصفتو أو بقرابتو أو باظبو ،فباظبو كأف يقولوا :وا سعداه ،وا
ؿبمداه ،وا إبراىيماه ،وا زيداه ..ينادونو مع أنو ميت ،ىذا يسمى اظبا؛ قرابتو أف يقولوا :وا أخواه ،وا ولداه،
وا أبواه ،وا ابناه ،وا أماه ..يعِب يدعونو بقرابتو ،أما صفتو الٍب يصفونو اها فقد يدعونو دبا يفعلو معهم،
فيقولوف :وا مطعماه ،وا كاسياه ،وا كافاله ،وا ناصراه ،وا ملوياه ..وأشباه ذلك ،ىذا ىو الندب؛ يسمى
ندبا ألنو نداء ،ولكن ليس ىو النداء اؼبعروؼ ،أنت إذا قلت :يا سعد .فإنك تناديو ،وأما إذا قلت :وا
سعد .فإنك تندبو ،الندب -يكوف -نداؤه بعد اؼبوت ،والنوح :ىو رفع الصوت باؼبصيبة والشق وسبزيق
الشعر أو سبزيق الثياب.
يق ؿ" :وأ

ربة علها و عل ث ابها للمي

المسلم عته بكرـ اهلل ورحمته" ,الظاىر أنو ليس

خاصا باؼبيت بل اغبي كذلك ،فيجوز أف ربج عن أبيك وىو حي وتقوؿ :اللهم تقبل حجٍب أو عمرٌب عن
والدي ،ولو كاف حيا ،وبطريق األوىل إذا كاف ميتا أف ربج وتقوؿ :لبيك حجا ،اللهم تقبل حجٍب عن
والدي ،أو عن والدٌب ،أو عن أخي ،أو عن صديقي فالف ،أو ما أشبو ذلك ،ىذه ال خالؼ فيها،
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وكذلك أيضا الصدقة إذا تصدقت وقلت :اللهم اجعل ثواب ىذه الصدقة لفالف ،ألخي أو لقرييب أو كبو
ذلك ،ال خالؼ أيضا أهنا تنفعهم ويصل إليهم ثوااها.
واختلفوا ُب وصوؿ األعماؿ البدن ية واألقواؿ ،ىل يصل إليهم أـ ال؟ فمن ذلك القراءة ،لو قرءوا قرآنا
وقالوا :اللهم اجعل ثوابو لفالف ،الصحيح أنو ينفعو ،إال إذا كاف ذلك القارئ قد أخذ أجرا ،إذا قالوا لو:
اختم القرآف دبائة واجعل أجره لوالدنا ،ىذا ال أجر لو؛ ألف أجره قد أخذه ،ألنو عمل عمال صاغبا وتعجل
أجره اهذه اؼبائة ،خبالؼ ما إذا قرأ ىو مل يأخذ أجره ،كذلك لو كاف القارئ أحد أقاربو وقرأه تربعا.
وكذلك أيضا الذكر ،لو قاؿ :أنا أذكر اهلل" ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك" لو مائة مرة ،أقوؿ :اللهم
اجعل أجرىا لوالدي ،ينفعو ذلك؛ وكذلك األعماؿ البدنية :لو صليت مثال ركعتْب وثوبتهما ألحد أقاربك
األموات أو األحياء على الصحيح وصلو ذلك ،وكذلك أيضا الصياـ ولو كاف عمال بدنيا ،جاء ُب
اغبديث  :قولو  لتلك اؼبرأة الٍب ذكرت أف أمها نذرت أف تصوـ ومل تصم ،فقاؿ :اقض عنها ،أرأيت
لو كاف علي أمك دين أكنت قاضيتو؟ اقضوا اهلل؛ فاهلل أحق بالوفاء .
مع أف الصوـ عمل بدين ليس عمال ماليا ،عمل كلو بدين ،ومع ذلك أمرىا بأف تصوـ عن أمها ،وأما
اغبديث الذي فيو:



ال يصوـ أحد عن أحد ،وال يصلي أحد عن أحد



فهذا اغبديث يراد بو أف

ص ْم
يصلي عن إنساف قادر ،أف يقوؿ لو :لو قاؿ لك إنساف قوي سوي :يا فالف صل عِب صالة الظهر أو ُ
عِب يوما من رمضاف أو أياما من رمضاف ،ولو كاف أباؾ وأخاؾ ما هبوز؛ وذلك ألنو مكلف اهذا العمل،
مطلوب منو أف يعملو ،فإذف ال هبوز لو أف يوكل غّبه.
الـاصل :أف له" :أ

ربة علها" يعِب من القربات كاغبج والعمرة والصدقة ال خالؼ ُب ذلك،

والذكر والقراءة والصالة والصياـ ففيها خالؼ ،ولعل األقرب أهنا تنفعو.
نكتفي اهذا ،واهلل أعلم وصلى اهلل على ؿبمد.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،سائل يقوؿُ :ب بالدنا يكتبوف على جبهة اؼبيت" :ال إلو إال
اهلل" فهل يوجد دليل على ذلك؟
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ج :األوىل أهنم يذكروف اهلل -تعاىل -سرا ،أي :يكوف الذكر خفيا ،فأما الذكر الذي يرفعونو عندما
وبملوف اؼبيت ،ظبعناه دبكة ،عندما وبملونو إىل أف يضعوه وىم يرفعوف أصواهتم" :ال إلو إال اهلل" "ال إلو إال
اهلل" ال شك أف ذكر اهلل -تعاىل -مأمور بو ،ولكن ُب ىذه اغباؿ ال أصل لو ،يقوؿ اهلل -تعاىل:-



 )ٔ(     كذلك أيضا الكتابة على جبهتو ال أصل ؽبا ،األوىل أهنم ال يكتبوف عليو وال
يفيده ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،ويقوؿ آخرُ :ب بالدنا يكشف وجو اؼبيت قبيل قربه ،ىل هبوز ذلك؟
ج :يقوؿ ذلك بعضهم ،أنو عندما يوضع اؼبيت ُب القرب يكشف عن وجهو ،ولكن ال دليل على ذلك،
األصل أنو يبقى على تكفينو.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذاف سائالف من أؼبانيا والكويت يقوالف :ىل ترفع اليدين عند التكبّبات ُب
صالة اؼبيت؟
ج :من السنة أف يرفع اليدين عند كل تكبّبة ،يرفعها إىل منكبيو ٍب يدليها ،وىذا يكوف ُب كل

التكبّبات الٍب ليس اها حركة ،يفعل ذلك ابن عمر  وىو من الذين يقتدوف بالسنة النبوية.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿُ :ب بالدنا يضعوف األشجار والزىور على القبور بعد الدفن ،ويستدلوف
على فعل النيب  عندما وضع أغصاف النخل أو العسب على القرب أهنا زبفف العذاب؟

ج :ال هبوز ذلك ،فإف ىذا خاص بقربين وجدنبا 

أهلعو اهلل أهنما يعذباف ،أحدنبا كاف ال يتنزه

من البوؿ ،واآلخر يبشي بالنميمة ،فأخذ جريدة وشقها نصفْب وغرز بكل واحد واحدة؛ لعلو أف ىبفف
عنهما ما مل تيبسا ،وأما ىذه الزىور ال أصل ؽبا ،وأيضا اعبريد ما فعلو الصحابة ،وكبن ال نعلم الغيب وال
ندري أف ىذا يعذب أو ينعم ،فال هبوز وضع ىذه األشياء.

 - 1سورة األعراف آية .225 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ :اعتاد الناس على االجتماع للعزاء ،ويعطلوف أعماؽبم ويكثر
اللغط ُب ىذه اجملالس ،وأصبحوا يستأجروف فرشا للعزاء وكراسي ،ومن يصب القهوة والشاي ،وينكروف على
من ينكر عليهم ذلك؟
ج :نرى أف ىذا من اؼببالغة ،يدخل ُب كالـ حذيفة ُب قولو" :كنا نعد االجتماع عند أىل اؼبيت
وصنعة الطعاـ من النياحة" ،فهذا االجتماع الزائد ،وكذلك إصالح األهعمة ،وكذلك إهالة اؼبقاـ يدخل ُب
النياحة؛ وذلك ألهنم يهولوف أمر اؼبيت ويلفتوف أنظار الناس ،وما أشبو ذلكَ ،م ْن سلم فإنو ينصرؼ.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد.

كتاب ال كاة
و ب ال كاة وشرواها
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
كتاب الزكاة
إمبا ذبب على حر مسلم تاـ اؼبلك ُب النعم ،بشرط اغبوؿ والنصاب والسوـ أكثر السنة ،وُب عروض
التجارة والنقدين ال حلي مباح معد الستعماؿ ،أو العارية ،بشرط اغبوؿ ،ولربح ذبارة ونتاج حوؿ األصل،
وُب اغببوب كلها وكل شبر يكاؿ ويدخر ،بشرط النصاب ،فلو نقص أو أبدلو بغّب جنسو انقطع اغبوؿ ال إف
فر من الزكاة ،ويػَُزكى الدين على ملي وقت قبضو ،ويبنعها الدين بقدره.
السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو

بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
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ال كاة ركت ت أركاف ا الـ ,وىي قرينة الصالة ُب كتاب اهلل -تعاىل ،-ذكرت معها ُب أكثر

اؼبواضع الٍب تذكر فيها الصالة؛ ولذلك ؼبا توُب النيب 

واستخلف أبو بكر ارتد بعض العرب ومنعوا

الزكاة ،فلما صرحوا دبنعها عند ذلك عزـ أبو بكر على قتاؽبم ،فقاؿ لو بعض الصحابة َك ُع َمَر :كيف تقاتل

الناس وقد قاؿ رسوؿ اهلل 



مِب دماءىم وأمواؽبم ،إال حبقها

أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا" :ال إلو إال اهلل" ،فإذا قالوىا عصموا



فقاؿ أبو بكر :إف الزكاة حق اؼباؿ ،وىي من حق "ال إلو إال اهلل"

وقاؿ :واهلل ألقاتلن َمن فرؽ بْب الصالة والزكاة؛ فإف الزكاة حق اؼباؿ.

وذلك ألهنا قرينة الصالة ،من أقر بالصالة ومنع الزكاة فقد فرؽ بْب ما صبع اهلل -تعاىل -بينو ،فلذلك

يقاتل من منعها ،واستدؿ حبديث عبد اهلل بن عمر :أف النيب 

قاؿ:



أمرت أف أقاتل الناس حٌب

يشهدوا أف ال إلو إال اهلل ،وأين رسوؿ اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويلتوا الزكاة  فصرح بأهنم ال بد أف يلتوىا،
وقاؿ اهلل -تعاىل:-

     

     

(ٕ)

وُب اآلية األخرى:



(ٔ)

إىل قولو:

    

     

.)ٖ(     
فجعل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من أسباب أو من عالمات األخوة "إخوانكم ُب الدين" ىكذا،
فلذلك تكوف الزكاة من واجبات ومن أركاف الدين ،ال بد من أدائها ،فيقاؿ :أدوا زكاة أموالكم هيبة اها
نفوسكم ،فقد أعطاكم الكثّب وأرضى ،وهلب منكم اليسّب قرضا ،واهلل -تعاىل -ليس حباجة إىل عباده،
ولكنو ابتالىم باألمواؿ الٍب أعطاىم والٍب وفرىا عندىم ،وابتالىم بالفقراء الذين بينهم ،والذين ىم حباجة
إىل مواساهتم؛ وذلك ألف اهلل -تعاىل -فاوت بْب خلقو ،فبعضهم يسر لو األمواؿ وأسبغ عليو النعم وأعطاه

 - 1سورة التوبة آية .5 :
 - 2سورة التوبة آية .5 :
 - 3سورة التوبة آية .11 :
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من أصناؼ األمواؿ ،وبعضهم حرمو ذلك وسلط عليو الفقر والفاقة وشدة اؼبلونة ،فكاف ؽبلالء الفقراء حق
ُب أمواؿ األغنياء.
قاؿ اهلل -تعاىل:-

          

(ٔ)

السائل :ىو

الذي يتكفف الناس ،واحملروـ :الذي ىو متسَب ومتعفف ال يتكفف وال يسأؿ الناس ،وىو ُب اغبقيقة أحق
من غّبه؛ ولذلك جاء ُب اغبديث  :ليس اؼبسكْب اهذا الطواؼ ،الذي يطوؼ على الناس فَبده اللقمة
واللقمتاف ،والتمرة والتمرتاف ،ولكن اؼبسكْب الذي ال هبد غُب يغنيو ،وال يفطن لو فيتصدؽ عليو ،وال يقوـ
فيسأؿ الناس  ىلالء ىم أوىل بأف يتصدؽ عليهم إذا عرفت حالتهم.
قاؿ اهلل -تعاىل:-

       

يستطيعواَ ،منَعهم الفقر من الغزو:



(ٕ)

اغبصر ىو اؼبنع ،يعِب :أهنم مل

 )ٖ(      أي :سفرا للتكسب:

 )ٗ(        أي :بعالمات يتميزوف اها:
   

(٘)



  

أي :ال يسألوف الناس فيلحفوف ،ال يلحفوف ُب اؼبسألة ،ىلالء ىم الذين جعل اهلل

تعاىل -ؽبم حقا ،ال شك أهنم يشاىدوف أصحاب األمواؿ وقد أنعم اهلل عليهم وأعطاىم من أنواعاألمواؿ ،فّبوف أف ؽبم حقا ُب ىذه األمواؿ ،وتتطلع نفوسهم.
فلذلك عل ى أصحاب األمواؿ أف ىبرجوا ىذا اغبق الذي ىو جزء يسّب ُب كل سنة ،ال يضرىم وال
يقلل أمواؽبم ،بل إف اهلل -تعاىل -ىبلف عليهم ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

 - 1سورة المعارج آية .25-24 :
 - 2سورة البقرة آية .273 :
 - 3سورة البقرة آية .273 :
 - 4سورة البقرة آية .273 :
 - 5سورة البقرة آية .273 :
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(ٔ) أي :يعطيكم بدلو ،وقاؿ النيب   ما نقصت صدقة من ماؿ ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما
تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل .
ال كاة ي الل ة أصلها النماء والزيادة ،قيل :إهنا ظبيت زكاة؛ ألهنا تنمي اؼباؿ وتوقع فيو الربكة والزيادة؛
فلذلك ظبيت زكاة ،وتسمى صدقة تدخل ُب قوؿ اهلل -تعاىل:-
وُب قولػو:



       

(ٕ)

 )ٖ(      ظبيت صدقة ألهنا تدؿ على التصديق.

كأف صاحبها مصدقا خبرب اهلل ومصدقا بوعده ،أنو سيخلف عليو ما أنفق ،فلذلك إذا وثق بأف اهلل
ىبلف عليو ،فإنو ال ينقص مالو اهذه الصدقة ،ىكذا أخرب اهلل -تعاىل:-


(ٗ)

وجاء ُب حديث:



       

أنو ينزؿ ملكاف كل صباح يقوؿ أحدنبا :اللهم أعط منفقا خلفا ،يقوؿ

اآلخر :اللهم أعط فبسكا تلفا  يعِب :اؼبمسك ىو الذي يبسك اؼباؿ وال ىبرج حقوقو.
ورد الوعيد الشديد على منع الزكاة ،ذكر ُب التفسّب قوؿ اهلل -تعاىل:-

   

                 

    

(٘)

يقوؿ ابن عباس" :كل ماؿ أديت زكاتو فليس بكنز" .دؿ على أهنم

يتعرضوف للعقوبة ويتعرضوف لتلف اؼباؿ.
وُب تفسّب قوؿ اهلل -تعاىل:-

               

 )ٙ(           ذكر أنو يبثل لو مالو كأنو شجاع أقرع ،أي الشجاع األقرع
 - 1سورة سبأ آية .39 :
 - 2سورة البقرة آية .271 :
 - 3سورة التوبة آية .62 :
 - 4سورة سبأ آية .39 :
 - 5سورة التوبة آية .35-34 :
 - 6سورة آل عمران آية .182 :
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األقرع يعِب :األفعى الكبّبة ،أو الثعباف يطوقو



 )ٔ(     يكوف هوقا ُب عنقو ،وينهشو

ويقوؿ :أنا مالك ،أنا كنزؾ .ىذا وعيد شديد.
وجاء ُب اغبديث  :ما من صاحب إبل ال يلدي زكاهتا ،إال إذا كاف يوـ القيامة بطح ؽبا بقاع قرقر،
تطله بأخفافها ،وتعضو بأسناهناُ ،ب يوـ كاف مقداره طبسْب ألف سنة ،حٌب يقضى بْب الناس ،فّبى
سبيلو :إما إىل اعبنة ،وإما إىل النار  وذكر كذلك ُب صاحب البقر والغنم .ولو مل يكن إال آية:

 

 )ٕ(      فيكوف اإلنساف إذا خبل دبا أعطاه اهلل متعرضا ؽبذا الوعيد.
ذكر أف الزكاة إمبا ذبب على اغبر اؼبسلم ،وذلك ألف العبد ال يبلك شيئا ،فهو وما ُب يده ملك لسيده،
فإذا جعل لو صاحبو ماال يعمل فيو ،فذلك اؼباؿ للسيد ،فعليو أف ىبرج زكاتو ،أو يضمو إىل زكاتو ُب
األمواؿ األخرى ،حٌب ولو َمل َكو ،لو قاؿ لو :لك ىذا الدكاف دبا فيو .ولكن معروؼ أنو عبده ،مٌب أراد
أخذ منو ما أعطاه.
" علش حر سلم" ,ال يلزـ اها الكافر؛ وذلك ألهنا ههرة ألمواؿ اؼبسلمْب ،الكفار ليس تطهرىم ىذه
الصدقات وكبوىا؛ ألف ذنبهم أكرب ،تلخذ منهم اعبزية الٍب تكوف عالمة إلىانتهم وإذالؽبم ،وتكوف تقوية
للملمنْب ،وتكوف سببا إلسالمهم فيما بعد.
وال بد أف يكوف تاـ اؼبلك ،أف يكوف اؼبلك قد ًب سبلكو ،فإذا كاف ماال كتابو ،فإنو ال يزكى؛ ألنو مل يتم
ملكو ،لو كاف لك عبد واشَبى نفسو بعشرة آالؼ ،وجعل يشتغل ،وكل سنة يلدي إليك ألفا أو ألفْب،
عشرة اآلالؼ ىذه ال زكاة فيها؛ وذلك ألنو مل يتم اؼبلك ،يبكن أف العبد يعجز ويرجع إىل الرؽ ،ىذا مع
سباـ اؼبلك.
كذلك أيضا دين السلم عرضة للفسخ ،إذا اشَبيت من إنساف ألف كيلو من األرز ،أو من الرب ،يلديو
إليك بعد سنة ،أو بعد نصف سنة ،فهذا األرز ال زكاة فيو حٌب تقبضو ووبوؿ عليو اغبوؿ ،فإنو قد يعجز،
 - 1سورة آل عمران آية .182 :
 - 2سورة التوبة آية .35 :
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ال يقدر على أف يسلمو ،فال يكوف فبلوكا سباـ اؼبلك .صداؽ اؼبرأة قبل الدخوؿ عرضة للفسخ ،فملكو غّب
تاـ ،إذا أصدقها مثال ستْب ألفا ،فإهنا سبلك ثالثْب ،والثالثوف الباقية عرضة للفسخ ،يبكن أف يطلق قبل
الدخوؿ فّبجع بنصفو ،فهو ليس تاـ اؼبلك.
ال كاة ت

ي أربعة أشياءُ :ب اهيمة األنعاـ ،وُب عروض التجارة ،وُب النقدين ،وُب اغببوب

والثمار .ىكذا ذكروا.
اهيمة األنعاـ :اإل بل والبقر والغنم ،ذبب فيها الزكاة؛ ألهنا تتنامى وتتوالد وتكثر ،فقد تلد ُب كل سنة
مثلها ،أو أكثر أو أقل ،يعِب بالنسبة إىل األغناـ ،الغنم يكثر توالدىا ،وفيها جعل اهلل فيها الربكة ،وكذلك
اإلبل والبقر ذبب بشروط:
ال رط ا وؿ ي ا بل وال إم والبقر :سباـ اغبوؿ ،ال تلخذ إال ُب كل سنة.
ال رط النا ي :الإصاب .يعإي :نصاب اإلبل طبس ،والغنم أربعوف ،والبقر ثالثوف.
ال رط النال  :السوـ أكثر السنة .السوـ ىو الرعي ،الرعي يعِب :كوهنا ترعى من اؼبرعى .ىبرج اؼبعلوفة
الٍب تعلف أكثر السنة ،ىذه ال زكاة فيها؛ وذلك لقلة أو لعدـ سباـ النعمة ،خبالؼ الٍب ترعى من النبات،
فإف النعمة فيها أكثر ،السوـ ىو الرعي ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

      

(ٔ)

أي:

ترعوف أنعامكم.
النا ي :عروض الت ارة .ظبيت عروضا ألهنا تعرض للبيع ،وألهنا تعرض وتزوؿ ،ففيها الزكاة ُب قيمتها.
الإ ع النال  :الإقفيت (الذىب والفضة) ،فيو الزكاة ،وكذلك ما يقوـ مقامهما ُب ىذه األزمنة من
األوراؽ النقدية ،ففي اعبميع زكاة إذا بلغ النصاب ،أما اغبلي فال زكاة فيو على اؼبشهور ،واؼبراد :حلي
النساء ،إذا كاف مباحا معدا لالستعماؿ أو العارية بشرط اغبوؿ.
يق ؿ :ال كاة ي الـلي .المرا بالـلي :ما تتحلى بو النساء ،غالبهن يكوف اغبلي من الذىب،
ففي الرقبة القالئد ،إذا كانت من الذىب أو الفضة ،وُب ىذه األزمنة ما يسمى بالرشارش ،وُب الذراع
 - 1سورة النحل آية .12 :
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األسورة ،وىو ما يسمى بالبناجر أو بالغوائش ،ىذه من اغبلي للنساء ،وُب األصابع اػبواًب ،واحدىا ِ
خاًب
خاًب ،سواء ُب العشرة أصابع أو ُب غّبىا ،ىذه سواء كانت من ذىب أو من فضة ،وكذلك ُب األذف ما
أو َ
يسمى باألقراط ،القرط :ىو ما يعلق ُب األذف ،ويسمى عند العامة أو عند اػباصة اػبرص ،وصبعو أخراص
أو خروص ،فهذه من اغبلي.
توسع الناس ُب ىذه األزمنة وا بتكروا أشياء من اغبلي ،وإف كاف أيضا جنسها قديبا ،ففي الساقْب
اػبالخل ،وىو صبع خلخاؿ ،وىو من الفضة أو من الذىب أو من النحاس ،وهبعل ُب وسطو ىو كنصف
دائرة تدخلو اؼبرأة ُب ساقها ،وُب وسطو حصيات صغّبة ،إذا مشت يسمع لو هنْب ،وىو الذي قاؿ اهلل
فيو:



.)ٔ(          

يعِب :إذا كانت اؼبرأة عليها خالخل وقد سَبهتا بقميصها ،فال هبوز ؽبا إذا دخلت األسواؽ أف تضرب
بأرجلها حٌب يتحرؾ ذلك اػبلخاؿ ،فيكوف لو صوت يلفت األنظار .وُب العضدين ما يسمى باؼبعبض،
يلبسو كثّب من النساء من ذىب أو فضة ،وُب الوسط اغبزاـ ،يصنع من ذىب أو من فضة ،وتعقده اؼبرأة
على وسطها مثل اغبزاـ للرجل.،
ويبكن أف يكوف ىناؾ ما يلبس ُب الصدر ،أو ما يعلق ويربط ُب الشعر أو غّب ذلك ،فاألصل أنو
يلبس للزينة ،فإذا كاف مباحا ،فإنو ال زكاة فيو ،إذا كاف لالستعماؿ أو للعارية ،يعِب :لالستعماؿ ،أو للعارية
تعّبه كصدقة وتوسعة .وأما إذا كاف لإلجارة ففيو الزكاة إذا حاؿ عليها اغبوؿ ،إذا كانت تلجره كل ليلة
بكذا ،أو ما أشبو ذلك.
له" :ب رط الـ ؿ" .يظهر أف ُب الكالـ سقطا؛ ألف أكثر العلماء ذكروا أنو ال زكاة فيو ،إال إذا
أعد للكراء (للتأجّب) ،أو كاف ؿبرما ،فإف فيو الزكاة بشرط اغبوؿ ،إذا كاف ؿبرما يعِب :كاؼبغصوب وكبوه ،أو
كانت اؼبرأة تلجره كل ليلة بكذا ،تستأجره اؼبتزوجة وكبوىا ،ففي ىذه اغباؿ فيو الزكاة ،ىذا ىو القوؿ
اؼبشهور عند فقهاء العلماء.
 - 1سورة النور آية .31 :
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إاؾ ؿ آخر

ه ر :أف ف يو الزكاة ،وؼبا كاف فيو خالؼ اختلف العلماء :فمشائخنا األولوف ال

يروف فيو زكاة ،إال إذا كاف معدا للكراء ،أو كاف ؿبرما ،ولكن بعض اؼبشائخ :كالشيخ عبد العزيز بن باز -
رضبو اهلل -يرى أنو يزكى ،وذلك ألنو صح فيو حديثاف :عن عبد اهلل بن عمرو ،وعن عائشة ،وقد أجاب
اؼب شائخ عن اغبديثْب بأف فيهما مقاؿ ،أو أهنما شاذاف ،أو كبو ذلك ،وذلك ألف األصل عدـ الزكاة ُب كل
اؼبستعمالت :كالبيوت الٍب يسكنها ال زكاة فيها ،والنواضح الٍب ينضح عليها ،وتسمى السواين الٍب هبتلبوف
عليها اؼباء من اآلبار لسقي األشجار ،ال زكاة فيها ،ولو كانت سائمة.
وىكذا الزائد من األكسية ،بعض النساء قد تشَبي الثوب بألف وردبا خبمسة آالؼ ،ويكوف عندىا...
قد يكوف عندىا عشروف ثوبا أو ثالثوف ثوبا ،قد تكوف قيمة كل ثوب مائتاف أو نص األلف ،ومع ذلك ال
تزكي ،وىكذا أيضا لو توسع ُب األواين ،يكفيو مثال ثالثة كئوس ،واشَبى مائة كأس ،يكفيو أربعة قدور،
واشَبى ثالثْب قدرا ،وكذلك الصحوف ،وكذلك األباريق ،يكفيو ثالثة أباريق ،واشَبى عشرين إبريقا ،وكبو
ذلك ،فهل يقاؿ :إف ُب ىذه زكاة؟
الصحيح أنو ال زكاة فيها؛ ألهنا غّب معدة للتجارة ،وإمبا ىي لالستعماؿ ،ولو كانت كثّبة زائدة عن
قدر حاجتو ،ولو اشَباىا ألجل أف تسقط عنو الزكاة ،يعِب بعض الناس يقوؿ :عندي اآلف طبسْب ألفا،
زكاهتا ألف ومائتاف وطبسوف ،سوؼ أشَبي اها أواين ،أشَبي اها فرش وإف كانت زائدة ،وكتبا وإف كانت
زائدة ،وأباريق وصحوف وقدور وأقمشة وأحذية ،وأواين وكلوس ،حٌب تسقط الزكاة ،واجعل ىذه عندي ،إذا
رغبت ُب شبنها بعت منها ما أريد ،والباقي رددتو ُب حالتو .نقوؿ :ىذا فر من الزكاة فال تسقط ،بل ذبب
عليو.
واغباصل أف اغبلي إذا كاف لالستعماؿ ،فالراجح أنو ال زكاة فيو ،ولكن يزكي احتياها وخروجا من
اػبالؼ ،وأما إذا كاف يلجر ،أو كاف ؿبرما ،ففيو الزكاة إذا حاؿ عليو اغبوؿ.
ال يشَبط اغبوؿ لربح التجارة ،وال لنتاج البهيمة ،يكتفى حبوؿ األصل ،مثاؿ ذلك :إذا كاف عند إنساف
شبانوف من الغنم ،استمرت شبانْب إىل تسعة أشهر ونصف ،أو عشرة أشهر ،بعد ذلك ولدت الثمانوف
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خبمسْب ،أصبحت مائة وطبسة وثالثْب ،أو مائة وثالثوف ،اآلف فيها شاتاف؛ ذلك ألهنا زادت على مائة
وعشرين ،فإذا قاؿ :ىذه سخاؿ صغّبة ما سبت السنة ،إمبا ؽبا ثالثة أشهر أو كبو ذلك .فاعبواب أف حوؽبا
حوؿ أصلها ،حيث أف أصلها أكثر من النصاب ،فال حاجة إىل أف وبوؿ عليها النصاب ،أف وبوؿ على
األوالد اغبوؿ ،حوؽبا حوؿ أصلها.
وأ ا ربح الت ارة ناله :إنساف رأس مالو ستمائة ،ستمائة نصاب ،جلس يتاجر ُب أوؿ السنة ،أوؿ
السنة الٍب ىي واحد ؿبرـ ،وأخذ يربح ُب ىذه الست كل يوـ ،أو كل شهر ،يربح مثلها ،يربح ستمائة أو
ألفا ،وؼبا سبت السنة وإذا اؼباؿ عنده عشروف ألفا ،أوؽبا ستمائة ،وستمائة نصاب ،حاؿ اغبوؿ وإذا ىي
عشروف ألفا ،بعضها ربح عشرة أشهر ،وبعضها ربح ستة ،قد أتى عليو ستة ،وبعضها مالو إال شهر ونصف
شهر ،يزكي اعبميع ،حوؽبا حوؿ األصل ،إذا كاف األصل قد ًب النصاب ،ىذا معُب ربح التجارة ال يشَبط
لو اغبوؿ ،وكذلك نتاج البهيمة من إبل أو بقر أو غنم.
الراب

تا

اؿ ال ك ية :اػبارج من األرض :اغببوب كلها والثمار الٍب تكاؿ وتدخر ،بشرط

النصاب ،اغببوب يعم اغببوب الٍب ىي قوت والٍب ليست قوتا ،وذلك ألهنا تكاؿ وتدخر ،فالزكاة فيها ألهنا
تتم اها النعمة ،لو نقص النصاب ُب وسط السنة ،انقطع اغبوؿ ،لو كاف نصابو ابتدأ بو وعنده ألف من
الدراىم ،وجعل يتجر ،وربح ُب ستة أشهر عشرة آالؼٍ ،ب إنو احتاج وصرؼ من الربح ومن رأس اؼباؿ
أحد عشر ألفا ونصف ،وما بقي عنده إال نصف (نصف ألف) ،بعد ذلك جعل يتجر ُب ىذا النصف،
وؼبا ًب اغبوؿ وإذا عنده طبسة آالؼ ،فهل نلزمو أف يزكي العشرة األوىل الٍب دفعها ُب دين ،أو ُب زواج أو
كبوه؟
ق ؿ :انقطع اغبوؿ ،وال يتم حوؿ اػبمسمائة الٍب ىي أقل من النصاب ،إال بعد سباـ النصاب ،فإذا
قلنا :إف النصاب طبسمائة وستوف ،ىو ُب شهر رجب نقص ما بقي عنده إال أربعمائة ،وُب آخر شهر
رجب ًب الذي معو ألفاً ،ب النصاب ُب آخر شهر رجب ،ابتدأ ينمي مالو ،ابتدأ يتجر فيو ،مٌب يزكي؟ ُب
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رجب اؼبستقبل ،إذا جاء رجب فإنو ينظر كم معو من رأس اؼباؿ ومن الربح؟ إذا ربح مثال عشرة آالؼ ،أو
طبسْب ألفا ُب ىذه السنة ،يزكيها ُب رجب الذي ًب فيو النصاب.
يق ؿ" :إ ا أبفله ب ير إسه ا قط الـ ؿ إال إ ا ر ت ال كاة" .صورة ذلك :إذا كاف عنده مثال
مائة من اإلبل ،فيها حقتاف ،وؼبا سبت عنده تسعة أشهر أبدؽبا بسيارات ،ىذه السيارات سيارتْب مثال ،أراد
بذلك التجارة بيعهما ،نقوؿ :انقطع اغبوؿ ،ىاتاف السيارتاف يكوناف من العروض ،فال يزكي قيمتهما ،ال
يزكيهما إال ُب نصف السنة ،يعِب :بعد سباـ السنة.
إذا كاف بيعو ىربا من الزكاة ،مل تسقط ،فإذا كاف عنده مائة ألف ،وؼبا قرب اغبوؿ اشَبى اها دارا ،يريد
أال يزكيها ،زكاة اؼبائة ألفْب ونصف ،وؼبا مضى اغبوؿ باع الدار ال تسقط الزكاة ،ذلك ألنو ىرب من الزكاة
ببيعو ؽبا واشَبائو الدار ،ىذا ىو األصل :أف من فر من الزكاة فإنو يلزـ اها.
ال كاة ي الفيت :إذا كاف الدين على مليء يقدر أف يقبضو مٌب أراد ،اعترب كأنو أمانة ووديعة ما
تسقط زكاتو ،كأنو يقوؿ :تركتو عنده حٌب يغيب عِب ،أو حٌب وبفظو يل ،أو لست حباجتو وىو يتاجر بو
عند صديقي ،عند أخي.
ت العلماء ت يق ؿ :يزكيو إذا قبضو عما مضي ،إذا كاف الدين مائة ألف ،وبقي عند اآلخر وىو
يقدر على أخذه أربع سنْبٍ ،ب قبضو ،فإف زكاة مائة األلف ألفْب ونصف ،فعلى ىذا ىبرج عشرة آالؼ،
عن كل سنة ألفْب ونصف ،يزكيو عما مضى ،يزكيو وقت قبضو ،ويبكن أف نقوؿ :زكو ولو كاف ُب ذمة ذلك
اإلنساف ،ألنك تقدر على أخذه وتعتربه كاألمانة.
الفيت ي الماؿ يمإ ال كاة ,ص رة ل  :إذا كاف التاجر عنده من ذبارتو طبسمائة ألف ،يعِب:
السلع الٍب عنده تساوي طبسمائة ألف ،ولكن يقوؿ :عندي دين طبسوف ألفا لفالف ،وعندي شبانوف ألفا
لفالف ،وعشروف ألفا لفالف ،فاعبميع مائة وطبسوف ألفا ،ورأس مالو الذي عنده طبسمائة ،ينزؿ ىذا الدين
ويزكي الباقي ،الدين الذي ىو مائة وطبسوف ألفا ،يبقى ثالشبائة وطبسْب من رأس اؼباؿ ،أو من التجارة.
ـل ال كاة
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وؿبلها العْب ،وعنو الذمة ،ولو مات أخذت من تركتو.
يق ل ف" :ال كاة ـلها العيت ,وعإه ـلها الم ة" .أي روي عن اإلماـ أضبد أهنا تتعلق بالذمة،
وقيل :إهنا تتعلق بالعْب .الفرؽ بْب الروايتْب إذا قلنا :إهنا تتعلق بالعْب .يعِب :ىذا الدكاف فيو عوض
أربعمائة ألفا ،زكاتو عشرة آالؼ ،وجبت ولكنو أخر إخراجها ،احَبؽ الدكاف ،فهل نقوؿ :سقطت ألهنا
تتعلق بالعْب؟ أو نقوؿ :ما سقطت ألهنا تتعلق بالذمة؟
ت اؿ :إ ها تتعلق بالعيت يق ؿ :إهنا سقطت؛ ألف اؼباؿ الزكوي قد تلف ،فكيف ىبرج الزكاة عن
ماؿ قد احَبؽ .والقوؿ الثاين :أهنا تتعلق بالذمة .فعلى ىذا إذا احَبؽ الدكاف ،أو ماتت اؼباشية ،أو احَبؽ
الزرع بعدما حصد ،فإهن ا ال تسقط ألهنا ُب ذمتو ،وقد يعترب مفرها؛ حيث أنو أخر إخراجها ،فيلزـ بأف
ىبرجها؛ ألنك فرهت ،ؼباذا مل زبرجها ُب حينها؟ أما إذا احَبؽ قبل سباـ اغبوؿ فإهنا تسقط؛ ألهنا ما ذبب
إال بتماـ اغبوؿ.
يق ؿ" :ول

ات أخمت ت تركته" .إذ مات ومل ىبرجها وفرط ،فإهنا زبرج من تركتو مثل الديوف،

الديوف الٍب ُب ذمتو يطالب اها أىلها.
ال كاة علش ال ر
وذبب على الفور إف أمكن األداء وال تسقط بتلفو.
يق ؿ" :وت

علش ال ر إف أ كت" .يعإي :ساعة ما يتم اغبوؿ أخرج الزكاة ،هبوز تأخّبىا إذا كاف

ىناؾ سبب ،كأف ينتظر اها فقّبا ،ينتظر أف يأٌب ذلك الفقّب الذي يعلم حاجتو ،فأخرىا شهرا أو كبو ذلك،
فال ال بأس بذلك.
يق ؿ" :وال تسقط بتل ه" .ذلك على القوؿ أهنا تتعلق بالذمة ،إذا تلف اؼباؿ ثبتت ُب الذمة ،فال
تسقط بتلف اؼباؿ.
باب كاة ا بل
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نصااها طبس ،ففي كل طبس إىل أربع وعشرين شاة جذعة ضأف ؽبا ستة أشهر ،أو ثنية معز ؽبا سنة،
وال هبزئ بعّبٍ ،ب ُب طبس وعشرين بنت ـباض ؽبا سنة ،فإف عدمت فابن لبوفٍ ،ب ُب ست وثالثْب بنت
لبوف وؽبا سنتافٍ ،ب ُب ست وأربعْب حقة وؽبا ثالث سنْبٍ ،ب ُب إحدى وستْب جذعة وؽبا أربع سنْبٍ ،ب
ُب ست وسبعْب بنتا لبوفٍ ،ب ُب إحدى وتسعْب حقتاف إىل مائة وعشرين ،فإذا زادت واحدة ففيها ثالث
بنات لبوفٍ ،ب ُب كل أربعْب بنت لبوف ،وُب كل طبسْب حقة ،فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جربانا
أو أنزؿ وأعطَى ىو شاتْب أو عشرين درنبا.
ذكر بعد ذلك زكاة اهيمة األنعاـ ،بدأ بزكاة اإلبل ،اإلبل نوعاف :عراب ،وخباٌب .وإف كانت ال توجد
البخاٌب إال قليال ،البخٍب ىو الذي لو سناماف ،أحدنبا أقل وأصغر من اآلخر ،فتعترب جنسا واحدا ،إذا كاف
عنده إبل عراب وخباٌب ،فهي جنس واحد ،إذا كاف مثال ثالث عراب ،واثنتاف خباٌب بلغ النصابً ،ب
النصاب ،فيخرج زكاة ذلك النصاب ،نصاب اإلبل طبس ،مٌب بلغت طبسا فإف عليو الزكاة ،ولكن زكاهتا
من غّبىا ،زبرج زكاهتا ُب أوؿ األمر من الغنم ،ففي كل طبس شاة ،وُب العشر شاتاف ،وما بْب اػبمس
والعشر -وىو األربع -تسمى وقصا ال زكاة فيها؛ ألهنا دوف النصاب ،إذا سبت عشرا ففيها شاتاف ،وُب
ثالث عشرة ثالث شياه ،وُب طب سة عشر ثالث شياه ،وُب عشرين أربع شياه ،فإذا وصلت إىل طبس
وعشرين ،فزكاهتما من اإلبل ،يكوف زكاهتا بنت ـباض ،بنت اؼبخاض يعِب :بقرة عمرىا سنة ،ظبيت بنت
ـباض؛ ألف أمها ذات لنب ،اؼباخض :الٍب فيها لنب .يعِب :بعدما سبخضت ولدت صارت ذات لنب.
وليس شرها أف تكوف أمها موجودة حلوبة ،فيها بنت ـباض ،وما بْب طبس وعشرين وطبس وثالثْب
ىذا ال زيادة فيو يسمى وقصا ،فإذا سبت طبسا وثالثْب ففيها بنت لبوف ،بنت اللبوف الٍب ًب ؽبا سنتاف؛ ألف
أمها غالبا قد ولدت بعدىا فهي ذات لنب.
فإذا مل هبد بنت لبوف ،دفع شاتْب وبنت ـباض ،أو عشرين درنبا ،يعِب ُب الزمن القدًن ،فيها بنت
لبوف إذا سبت طبسا وثالثْب ،حٌب تتم ستا وثالثْب بنت لبوف ،ؽبا سنتاف ،إىل أف تتم ستا وأربعْب ،فإذا سبت
ستا وأربعْب ففيها ِحقة ،ؽبا ثالث سنْب ،ظبيت بذلك ألهنا قد استحقت أف تركب ووبمل عليها ،أو
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استحققت أف يطرقها الفحل ،وال شيء بعد ذلك فيها حٌب تتم إحدى وستْب ،ففيها جزعة ؽبا أربع سنْب،
وُب ست وسبعْب بنتا لبوفٍ ،ب ُب إحدى وتسعْب حقتاف إىل مائة وعشرين ،ىذا وقص ،يعِب :ما بْب
إحدى وتسعْب إىل مائة وعشرين ،أي :تسع وعشروف كلو ال زكاة فيو يسمى وقصا ،يعِب من عنده إحدى
وتسعوف عليو حقتاف ،ومن عنده مائة وتسعة عشر ،ليس عليو إال حقتاف.
يق ؿ" :إ ا ا ت واحفة أ

ا ة وإحف وع ريت ,يها ثالث بإات لب ف"ٍ .ب بعد ذلك ُب كل

أربعْب بنت لبوف ،وُب كل طبسْب حقة ،إذا سبت مائة وثالثْب ففيها بنتا لبوف وحقة؛ ألف مائة وثالثْب:
أربعوف أربعوف طبسوف ،إذا سبت مائة وأربعْب ففيها حقتاف وبنت لبوف؛ ألف مائة وأربعْب :طبسوف وطبسوف
وأربعوف.
إذا سبت مائة وطبسْب فثالث حقاؽ؛ ألهنا طبسوف وطبسوف وطبسوف ،إذا سبت مائة وستْب ففيها أربع
بنات لبوف؛ ألهنا أربع أربعينات ،فإذا سبت مائة وسبعْب ،ففي اؼبائة والعشرين ثالث بنات لبوف ،وُب
السبعْب حقة ،فإذا سبت مائة وشبانْب ففي اؼبائة حقتاف ،وُب الثمانْب بنتا لبوف ،وإذا سبت تسعْب فاؼبائة
وطبسْب فيها ثالث حقاؽ ،واألربعْب فيها بنت لبوف ،فإذا سبت مائتْب استقرت الفريضة ،فإف شاء أخرج
أربع حقاؽ؛ ألف مائتاف :وطبسوف وطبسوف وطبسوف وطبسوف .وإف شاء أخرج طبس بنات لبوف؛ ألف
اؼبائتْب أربعْب طبس مرات ،وىكذا.
يق ؿ" :إ ا قف وا

ا بل ر ش إا وأخم برا ا أو ؿ وأعطش و

شاتاف أو ع روف

ر ما" .صورة ذلك :إذا وجبت عليو بنت ـباض ،ودفع بنت لبوف ،يعطيو العامل شاتْب أو عشرين درنبا؛
ألهنا ىي الفاضل ،وإذا كاف بالعكس :عليو بنت لبوف ،ومل هبد إال حقة ،دفع اغبقة وأعطاه اؼبصدؽ شاتْب،
أو بنٍب لبوف ،أو عشرين درنبا ،إذا وجبت عليو جزعة ومل هبد إال بنت لبوف ،فإنو يدفعها ويعطيو اؼبصدؽ
شاتْب ،أو عشرين درنبا ،وىكذا بْب كل سنْب شاتاف أو عشروف درنبا ،بْب اؼبخاض واللبوف ،وبْب اللبوف
واغبقة ،وبْب اغبقة واعبزعة ،الفارؽ بينهما شاتاف أو عشروف درنبا.
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ويسن أخذ ىذين الشاتْب جرباف ،يعِب كأنو يقوؿ :ما عندي إال بنت ـباض ،وعلي بنت لبوف ،أجرب
ىذا النقص بشاتْب .لو أف يقبلها اؼبصدؽ ،ذكر بعد ذلك زكاة البقر.
باب كاة البقر
هبب ُب كل ثالثْب تبيع أو تبيعة ولػو سنة ،وُب كل أربعْب مسنة ؽبا سنتافٍ ،ب يتغّب الفرض من ستْب
بكل عشر ،واعبواميس نوع منو.
البقر من اهيمة األنعاـ ،وفبا ينتفع بو ،كاف االنتفاع بو قديبا ُب اغبرث ،ينضحوف عليو ،أي :هبعلونو
نواضحٍ .ب ُب ىذه األزمنة استغِب باؼبكائن والرشاشات ،فأصبحوا مستغنْب عن استعماؿ البقر ُب النضح،
فصاروا يستعملونو للحالب (لأللباف) ،تكثر البقر ُب بعض الدوؿ ،يعِب تكثر ُب بعض الدوؿ األفريقية
كاغببشة وغّبىا ،وتكثر أيضا ُب اليمن ،فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة ،أي بالشروط الٍب تقدمت :أف
تكوف نصابا ونصااها ثالثوف ،وأف تكوف سائمة ،يعِب :ترعى بأفواىها ،خبالؼ ما إذا كانت معلوفة ،وأف
يتم اغبوؿ.
" صابها ثالث ف" .إذا سبت ثالثْب وحاؿ عليها اغبوؿ ،ففيها تبيع أو تبيعةُ ،ب ىذه اغباؿ هبزئ الذكر
واألنثى ،يعِب :لو دفع ذكرا ويسمى الثور (ذكر البقر) ،فعلى العامل أف يأخذه.
فإذا سبت أربعْب ففيها مسنة ،التبيع عمره سنة ،واؼبسنة ؽبا سنتافٍ ،ب ال زكاة ُب الزائد حٌب تتم ستْب،
فإذا سبت ستْب ففيها تبيعاف أو تبيعتاف؛ ألف الستْب ثالثوف وثالثوفٍ ،ب ُب كل عشر زيادة ،يعِب :كلما
زادت عشر فإهنا يزيد فيها القدر .ففي السبعْب تبيع ومسنة؛ ألف السبعْب ثالثوف وأربعوف ،وُب الثمانْب
مسنتاف؛ ألهنا أربعوف وأربعوف.
وُب التسعْب ثالثة أتبعة أو ثالث تبيعات؛ ألهنا ثالثوف ثالثوف ثالثوف ،وُب اؼبائة تبيعاف ومسنة وُب
اؼبائة والعشر ثالثة أتبعة ،وُب اؼبائة والعشر مسنتاف ُب الثمانْب ،وتبيع ُب الثالثْب ،وإذا سبت مائة وعشرين
استقرت الفريضة ،فإف شاء أخرج ثالث مسنات؛ ألف اؼبائة والعشرين :أربعوف وأربعوف وأربعوف .وإف شاء
أخرج أربع أتبعة؛ ألف اؼبائة والعشرين :ثالثوف وثالثوف وثالثوف وثالثوف ،وىكذا.
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البقر عاف :البقر العراب ،واعبواميس .اعبواميس :نوع من البقر توجد ُب بعض البالد ،وىي أكرب
جرما من البقر وأكثر لبنا ،فلو كاف عنده طبسة عشر بقرة وطبسة عشر جاموسا ،فإف عليو الزكاة.
باب كاة ال إم
ونصااها أربعوف وفيها شاةٍ ،ب ُب مائة وإحدى وعشرين شاتافٍ ،ب ُب مائتْب وواحدة ثالث شياةٍ ،ب ُب
كل مائة شاة ،وال تلخذ كريبة وال لئيمة ،وإف كاف النصاب كلو ذكورا أجزأ ذَ َكٌر ،أو صغارا فصغّب ،وال
هبزئ إال جذع ضأف لو ستة أشهر أو ثنية معز ،واػبلطة ذبعل اؼبالَ ْْب واحدا ،إف اربد اؼبراح واؼبشرب واحمللب
َ
واؼبسرح والراعي والفحل ،ومل ينفرد ُب بعض اغبوؿ ،ويرجع من أخذ منو على خليطو بقيمة حصتو بقوؿ
اؼبرجوع عليو ،وال يرجع بظلم وال تأويل.
ذكر بعدىا الغنم ،الغنم ىي أكثر األمالؾ ،أكثر ما يتملك غالبا من اهيمة األنعاـ؛ وذلك لسهولة
رعايتها وحفظها ،وكذلك أيضا للربكة فيها؛ فإهنا فيها الربكة ،جاء ُب اغبديث:



قيل :يا رسوؿ اهلل،

أنصلي ُب مبارؾ اإلبل؟ قاؿ :ال .قالوا :أنصلي ُب مرابض الغنم؟ قاؿ :صلوا فيها فإهنا بركة  وقاؿ 
 الفخر واػبيالء ُب الفدادين أصحاب اإلبل ،والسكينة ُب أىل الغنم .
مشاىد كثرهتا وبركتها ،أف اإلنساف يكوف عنده عشر من الغنم ،فتلد كل سنة بعشر ،وردبا تلد توأما،
وتلد أيضا ُب السنة مرتْب أحيانا ،فتتوالد وتكثر؛ فألجل ذلك قيل :إف فيها الربكة .لو نظرنا مثال إىل
الذئاب ،األنثى من الذئاب تلد ستة ُب بطن واحد ،وكذلك الكالب ،ولكن ال بركة فيها ،أما الغنم فإهنا
تلد واحدة أو اثنتْب وفيها الربكة ،ال بد فيها أيضا أف تبلغ النصاب ،وأف تكوف سائمة ،وأف يتم اغبوؿ.
صاب ال إم أ ربعوف ،إذا سبت أربعْب فإف فيها شاة ،الشاة اسم للواحدة من الغنم من الذكور واإلناث،
من الضأف واؼبعز ،وإذا أرادوا أف يبيزوا ذكروا أظباء زبص ،فاألنثى من اؼبعز اظبها عنز ،والذكر من اؼباعز اظبو
تيس ،واألنثى من الضأف اظبها نعجة ،والذكر من الضأف اظبو كبش ،والشاة يعم اعبميع ،الكبش اظبو شاة
والتيس اظبو شاة ،ىذا مسماه ُب اللغة ،والغنم تسمى شاء ،يعِب اظبا يعمها.
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فإذا سبت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتاف .أي أف من عنده أربعوف عليو شاة ،ومن عنده مائة
وعشروف عليو شاة ،ما بينهما فإنو وقص ال زيادة فيو ،حٌب تتم مائة وإحدى وعشرين فيكوف فيها شاتاف،
من عنده مائة وإحدى وعشروف عليو شاتاف ،من عنده مائتاف عليو شاتاف ،فإذا زادت واحدة مائتاف
وواحدة ،فإف فيها ثالث شياهٍ ،ب بعد ذلك تستقر الفريضة :من عنده مائتاف وواحدة عليو ثالث شياه ،من
عنده أربعمائة إال واحدة عليو ثالث شياه ،يعِب :ما فوؽ مائتْب وواحدة إىل ثالشبائة وتسع وتسعْب ،كل
ىذا يسمى وقصا ال زيادة فيو ،حٌب تتم أربعمائة ،إذا سبت أربعمائة استقرت الفريضة ُب كل مائة شاة.
فاألربعمائة أربع شياه ،واػبمسمائة طبس شياه ،وىكذا.
وال تلخذ كريبة وال لئيمة ،يقوؿ النيب  ؼبعاذ  :فإياؾ وكرائم أمواؽبم  الكريبة :ىي السمينة ،أو
اللبوف ،أو اػبيار (خيار الغنم) .إذا كانت الغنم ىزيلة ،فال يأخذ اػبيار الٍب ىي أرفعهن شبنا وأظبنهن مثال،
وإمبا يأخذ الوسط.



إف اهلل مل يكلفكم خيار أموالكم ،وال يقبل منكم شرارىا ،ولكن من وسط اؼباؿ

 ولذلك قاؿ النيب   واتق دعوة اؼبظلوـ  يعِب :إذا أخذ منو أكثر من الواجب ،قد يدعو على
ذلك اآلخذ دعوة مظلوـ.
ال تلخذ اللئيمة ،وىي اؽبزيلة أو اؼبريضة أو اؼبعيبة بعيب يقدح ُب األضحية ،ال تلخذ؛ ألف أخذىا
نقص ُب حق الفقراء ،ظلم للفقراء ،بل يأخذ من الوسط.
يقوؿ" :لو كاف النصاب كلو ذكورا ،أخذ ذكرا" .أجزأ ذكر ،لو أف إنساف اشَبى مثال طبسة صباؿ،
اشَباىا ُب أوؿ السنة وأخذ يرعاىا ،ال يستعملها ألجل الركوب والنضح عليها ،فإهنا ال زكاة فيها ،النواضح
والسواين وركاب اغبمل الٍب وبمل عليها ال زكاة فيها؛ وذلك ألهنا أعدت لالستعماؿ ،ولكن لو أعدىا
ألجل أف تك وف فحوال يعّبىا أو يلجرىا ،مع أنو ال هبوز بيع عسب الفحل ،ففي ىذه اغباؿ فيها زكاة،
ىبرج زكاهتا ذكرا ،يعِب ابن ـباض أو كبو ذلك ،أو ذكرا من الضأف أو من اؼباعز.
وكذا لو كاف عنده أربعوف ذكرا من الضأف ،من تيس وكبش ،أعدىا للغراض أو للتأجّب أو كبو ذلك،
فإنو ىبرج زكاهتا ذكرا ،وىكذا لو كاف النصاب كلو صغارا ،لو أنو اشَبى ُب أوؿ السنة أربعْب سخلة صغار،
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يعِب :وبملها الراعي ،وسبت السنة عنده ،ىبرج زكاهتا منها ،يعِب من الصغار ،أما إذا كانت كبارا ،فال بد أف
تكوف ؾبزئة ،فال ىبرج من الغنم إال جزع ضأف أو ثِب معز ،اعبزع :ما لو ستة أشهر ،والثِب :ما لو سنة،
فاؼبعز ال بد أف يكوف لو سنة ،والضأف يتسامح فيو فيقبل ،ولو كاف لو نصف سنة كاألضاحي ،مع
األضاحي هبزئ من األضحية ما لو ستة أشهر ،ومن اؼبعز ما لو سنة.
ال لطة تصير الماليت كال احف .إذا اختلط اثناف ُب غنم أو ُب إبل سنة كاملة ،فإهنما يَباداف ،ويكوف
اؼباؿ كأنو واحدا ىبرج منو زكاتو ،لو كاف ؽبذا طبس وعشروف من الغنم ،وؽبذا طبس وعشروف من الغنم،
واختلطا سنة كاملة ،الراعي واحد ،واؼبرعى واحد ،جاء العامل ىبرج شاة ،يأخذ منهم شاة واحدة ،من غنم
ىذا ،أو من غنم ىذا ،ويَباداف ،إذا أخذ من غنم أحدنبا ،دفع اآلخر لو نصف الثمن.
ال لطة تك ف ي ا بل .إذا كاف ؽبذا ثالث من اإلبل ،وؽبذا ثالث ،واختلطا سنة ،عليهما شاة
يتحاسباهنا بينهم ،وتكوف أيضا ُب البقر ،إذا كاف عندؾ طبسة عشر ،وعند ىذا طبسة عشر ،واختلطوا سنة
واحدة ،فإف عليهم تبيع أو تبيعة ،الذي يدفعها من بق ره وباسب اآلخر على نصف الثمن.
اػبلطة ذبعل اؼبالْب واحدا بشروط:
األوؿ :أف يكوف اؼبراح واحدا ،أتعرؼ اؼبراح؟ ىو اؼبكاف الذي تبيت فيو ،إذا كانت قد جعلوا ؽبا سورا
أو شباكا ،أو زربية سبسي فيو ُب مكاف واحد.
الثاين :اؼبشرب .تشرب من حوض واحد ،وبدلو واحد ،اجتمعوا واشَبوا دلوا واشَبوا حوضا ،وصاروا
يسقوهنا فيو ،وُب ىذه األزمنة الرباؾ ،إذا جعلوا ؽبا براكا ،أو سقوىا ُب البواديُ ،ب األحواض الٍب تكوف من
اغبديد من صناديق  +إذا كاف مشراها واحدا ،غنم ىذا وغنم ىذا ،إبل ىذا وإبل ىذا.
الثالث :احمللب .يأتوف ووبلبوهنا وىي ُب مكاف واحد ،وبلب ىذا غنمو وىذا غنمو ،وىو ُب ىذا اؼبراح
الذي ىو ىذا اغبوش.
الرابع :اؼبسرح .دبعُب أهنا تسرح صبيعا ،خبالؼ ما إذا سرحت ىذه ىنا وىذه ىنا.
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اػبامس :الراعي .الراعي واحد ،ثالثوف من البقر ،أربعوف من الغنم ،عشروف من اإلبل ،الراعي واحد،
يرعاىا صبيعا ويأٌب اها صبيعا.
السادس :الفحل .الفحل واحد ،يطرؽ ىذه وىذه.
فإذا اربدت ُب ىذه اػبمسة أو الستة ،فإهنا تكوف كالشيء الواحد.
وال هبوز أف يتفرقوا ألجل الصدقة ،إذا كاف ؽبذا ثالثْب من الغنم وىذا ثالثْب ،إذا أقبل العامل يقولوف:
نتفرؽ ،اعزؿ غنمي واعزؿ غنمك .إىل أف يروح العامل ،أنا ما عندي إال ثالثْب ،وأنت ما عندؾ إال
ثالثْب ،وىي أقل من النصاب ،ىل هبوز؟ ال هبوز ،ال هبوز أف يفرؽ بينها ،وال هبوز اعبمع أيضا ،إذا كاف
اثناف أخواف ،ىذا لو ثالثوف وىذا لو ثالثوف ،وىذا لو راعي وىذا لو راعي ،إذا جاء العامل وقاؿ :أنتم
أخواف قبم ع مالكم .ما هبوز ،يريد اعبمع حٌب يصل ستْب فيأخذ منها شاة ،كل منهم يقوؿ :أنا مايل
متميز ،أنا غنمي تبيت ُب حوشي ،أو ُب مراحي ،وغنم أخي تبيت ُب مراحو ،فكيف ذبمع بيننا ،ما
اجتمعنا؟ فال زكاة عليهما.
وكذلك أيضا لو كانوا أكثر من ذلك ،لو كاف ؽبذا سبعوف وؽبذا سبعوف وىم ،معُب أف على كل واحد
منهم شاة ،فال هبوز أف يتفرقوا حٌب يكوف عليهم على كل واحد منهم شاة ،وال هبوز أف هبمعوا ،لو كاف
ؽبذا مثال طبسوف وؽبذا طبسوف ،يقوؿ :أصبعكم ،اجتمعوا ،قبتمع ...حٌب يكوف علينا شاة؛ ألهنا  +ما فيها
إال شاة .نقوؿ :تفرقوا ،يأخذ منكما شاتْب :من ىذا شاة ،ومن ىذا شاة؛ ألنكم متفرقوف أصال.
فال هبوز أف يفرؽ بْب ؾبتمع ،وال هبتمع بْب متفرؽ خشية الزكاة ،فإذا كانوا ؾبتمعْب ـبتلطْب،
واختالههم باغبوؿ كلو ،من أوؿ السنة إىل آخر السنة ،مل ينفرد أحد منهم ُب بعض السنة ،فإف الزكاة
عليهم صبيعا ،أما إذا كانوا تفرقوا ُب أثناء السنة ،يعِب :اجتمعوا على رأي واحد طبسة أشهرٍ ،ب بعد ذلك
انفصلوا ،تفرقوا ،ذىب ىذا شرقا وىذا غربا ،وكل واحد منهما جعل لغنمو راعيٍ ،ب بعد نصف سنة أو بعد
طبسة أشهر اجتمعوا ،عادوا إىل االجتماع واالختالط ،ىذا التفرؽ يسبب عدـ اجتماعهم ،فعلى كل منهم
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زكاتو وحده ،إذا كانوا مثال طبسْب وطبسْب ،عليهم شاة واحدة أخذىا من غنم واحد ،الثاين وباسبو،
يقوؿ :أخذت الزكاة من مايل ،أعطِب نصف القيمة؛ فإف عليك نصفها.
فإف كاف أحدنبا أقل فعليو حبسابو ،إذا كانوا ثالثة :واحد لو ستوف ،وواحد لو عشروف ،وواحد لو
عشر ،اعبمي ع تسعوف ،أخذت من ماؿ الذي لو ستوف ،يقوؿ ؽبم :أعطوين الثلث ،أنا يل ثلثاف ،وأنتم لكم
الثلث .ىذا الثلث وبمل أحدنبا ثلثيو واآلخر ثلثو ،يرجع من أخذ منو على خليطو بقيمة حصتو ،ويصدؽ
الدافع ،الذي دفع الشاة يصدؽ ،إذا قاؿ :قيمة الشاة ثالشبائة ،فعلي أنا الثلثْب ،وعليكم الثلث .يصدؽ
ويدفعوف لو ثلث القيمة ،أو نصف القيمة.
إذا ظلمهم العامل إذا كاف عليهم شاة واحدة ،وظلمهم وأخذ شاتْب من ماؿ أحدنبا ،أحد الشريكْب
اؼبختلطْب ،فهذا ظلم ال يرجع بو على أصحابو ،وال يقوؿ :إنو ظلمِب أخذ من مايل شاتْب وكبن ما علينا
إال شاة ،نقوؿ :ىذا يتحملو ولك أف تشتكيو ،وأما كبن فإمبا نزكي ما ليس بظلم ندفع الثلث (ثلث الشاة).
لكن إذا كاف ذلك الظامل متأوال فإف لو أخذه ،إذا قاؿ :إف ىلالء كانوا متفرقْب ،وإهنم اجتمعوا خشية
الزكاة .يعِب :كانوا ُب األربعْب وأربعْب ،عليهم شاتْب ،واجتمعوا حٌب ما يكوف عليهم إال شاة ،وربققت
أهنم فعلوا ذلك ،وأخذت منهم شاتْب ،فهذا لو حق ،أي لو نظره ولو تأويلو ،فإذف يدفعوف قيمة الشاتْب،
أو يَباضوف بينهم.
باب كاة الإقفيت
نصاب الذىب عشروف مثقاال ،والفضة مائتا درىم ،وفيهما ربع العشر ،وما زاد حبسابو ،ولو شك ُب
مغشوش سبكو أو استظهر بزيادة ،وُب الركاز اػبمس عند حصولو ،وىو دفن اعباىلية ،وُب اؼبعدف ربع عشر
قيمتو إف بلغت نصابا ُب اغباؿ ،سواء كاف بدفعة أو دفعات بال إنباؿ ،واهلل سبحانو أعلم.
الباب الم بعفه (باب كاة الإقفيت) .يراد اها الذىب والفضة اؼبضروبة الٍب أصبحت نقودا ،ظبيت
بذلك ألف ؽب ا نقيد عندما تنقد ،يعِب :عندما تسلم يكوف ؽبا نقيد ،يعِب تسيط ،من الذىب الدينار ،ومن
الفضة الدرىم ،وُب ىذه األزمنة أو ُب ىذه البالد ،من الذىب اعبنيو ،ومن الفضة الرياؿ ،وكذا ما يقوـ
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مقامها من األوراؽ النقدية ،ذبب الزكاة ُب النقدين ،الذىب أوؿ ما ىبرج من األرض يسمى تربا ،إذا كاف
فيو ترابو وفيو حجارتو ،كذلك أيضا الفضة إذا أخرجت من األرض فإهنا تسمى تربا ،كذلك بعدما تصفى
تسمى مسبوكة ،إذا أخذىا الصواغوف وأوقدوا عليها ُب النار ،سبيز الذىب وماع ،وبقي اػببث الَباب
واغبجارة ،فيجعلها سبائك ،يقوؿ الشاعر:
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ش الكي ػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػػت خبػ ػ ػ ػ ػ ػ الـفي ػ ػ ػ ػ ػػف

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكإاه و ـسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبه ل يإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

الل يت :ىو الذىب .إذا عمل لباسا ظبي مصوغا ،إذا جعل منو خالخل أو أسورة أو أقراط أو
خواتيم ،نسميو مصوغة ،يعِب :حليا .فإذا ضرب دراىم أو دنانّب ،نسميو مضروبا ،فأوال التربٍ ،ب مسبوؾ،
ٍب مصوغٍ ،ب مضروب ،يعِب :نقود.
إصاب الم

عشروف مثقاال .واؼبثقاؿ ىو الدينار ،أي قريب من الدينار ،أي عشروف دينارا.

وقدرت ُب ىذه األزمنة دبا يسمى باعبراـ ،وإذا ىي إحدى وتسعوف جراما ،فإذا كاف الذىب عنده اهذا
اؼبقدار ،فإهنا نصاب.
ال ة ا تا ر م .صابها ا تا ر م ,وقدرت بالفضة الدراىم الفضية ستة وطبسوف رياال عربيا
سعوديا ،وبالرياؿ الفرنسي اثناف وعشروف رياال فرنسيا؛ ألف الرياؿ الفرنسي وزف اثنْب ونصف من الرياؿ
السعودي ،ىذا ىو النصاب.
وحيث عدـ التعامل إال اهذه األوراؽ ،رجع إىل قيمتها؛ وذلك ألهنا جعلت عوضا وجعلت بدال من
الرياالت الفضية ،ألهن ا ال زبتزف وتعرض للتلف ،كما قاؿ بعضهم وبث حفظ اؼبتوف ،وينهى عن االعتماد
على الكتب ،يقوؿ:
والمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ي ر هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ر ي ر ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

الإػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار تـر ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا والل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ها
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يأٌب ىذا الوصف على ىذه الدراىم الورقية ،وإذا كاف كذلك فإنو ال قيمة ؽبا ،فعلى ىذا ينظر فيما
تساويو من ال نقود ،العادة اآلف أهنم ينظروف إىل القيمة التقريبية عند الصيارفة ،لو أتيت تطلب رياالت فضية
ومعك رياالت ورقية ،يبكن أنك ال ذبدىا إال الرياؿ الفضي بعشرة رياالت ورقية ،وذلك ألف الرياالت
الورقية تتعرض للتلف ،وال تصلح لالختزاف ،خبالؼ الرياالت الفضية ،فهي أغلى شبنا ،وألهنا إذا تغّبت
فسبيلها اإلتالؼ واإلحراؽ ،إذا تغّبت العملة وهني عن التعامل اها ،وأما الرياالت الفضية إذا بطل التعامل
اها ،فإهنا تصلح ،يأخذه الصواغوف ويصوغوهنا خواتيم ،أو يصوغوهنا أسورة ،أو يصوغوهنا خرزا وقالئد أو
كبو ذلك ،ينتفع اها وتبقى مادهتا ،فعلى ما ذكر يكوف النصاب من األوراؽ النقدية (الرياالت السعودية)
طبسمائة وستوف ،على أف كل لاير فضي يساوي عشرة ورقية ،فإذا ضربنا ستة وطبسْب -ضربناىاُ -ب
عشرة ،طبسمائة وستْب.
ي ترط لها الـ ؿ .يعإي :يبضي عليها اغبوؿ ،يشَبط ؽبا النصاب ويشَبط ؽبا اغبوؿ .ولو كانت
ـبزونة؛ لقولو -تعاىل:-

     

(ٔ)

دبعِب أهنم خزنوىا وأودعوىا ،فكاف

ذلك سببا ُب أهنم يطالبوف بالزكاة فيها ،وألهنا صاغبة لالذبار اها ،ىذا الذي كنزىا نقوؿ :إنك تقدر على
أف تشَبي اها سلعا وتنميها ،صحيح أهنا ىي ال تتوالد ،ولكن تصلح أنك تشَبي اها غنما وتبيع ،وتشَبي
اها ثيابا وتبيعها وتربح ،فتكوف فيها األىلية للتنمية ،وما زاد على النصاب حبسابو ،إذا قلنا :إف النصاب
طبسمائة وستْب .وكاف عنده طبسمائة وسبعْب ،فهذه العشرة ىبرج زكاهتا ربع عشرىا ،وىكذا.
وليس فيها وقص كالبهيمة ،ىذا معُب قولو" :وما زاد حبسابو" .ولو شك ُب مغشوش سبكو ،أو
استظهر بزيادة ،إذا قاؿ :يبكن أف ىذا الذىب نصفو خبث أنو مغشوشُ ،ب ىذه اغباؿ يعطي السباكوف
الصواغوف؛ فإف ؽبم معرفة ،فيعطي ؽبم وينظر ىل فيو غش ،وإذا وجدوا فيو غشا ،فال زكاة فيو إذا مل يبلغ
النصاب صافيا ،وكذلك إذا استظهر بزيادة ،دبعُب أنو نظر إىل سبكو يصّب فيو زيادة عن النصاب.
 - 1سورة التوبة آية .34 :
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يق ؿ" :و ي الركا ال م

عإف حص له ,و

ت ال ا لية" .من عثر على كنز ُب األرض،

وعرؼ أنو للكفار ،كنز ذىب أو فضة ،حلي أو مصوغ أو غّب ذلك من الكنوز ،فإنو يعتربه غنيمة ،فقليلو
وكثّبه ىبرج منو اػبمس ،كما ىبرج طبس الغنيمة ،إذا كاف عليو عالمة اعباىلية ،أما إذا كاف مضروبا ضربا
إسالميا ،عليو عالمات اؼبسلمْب ،فإنو يعترب لقطة ،يعرؼ كما تعرؼ اللقطة.
المعفف يه رب ع ر قيمتو ،إذا بلغ نصابا ُب اغباؿ ،سواء كاف بدفعة أو دفعات بال إنباؿ .إذا عثر
إنسا ف على معدف ،يعِب :اؼبنجم الذي يكوف ُب األرض ،واستخرج من ىذا اؼبعدف مواد ذىب ،أو مواد
فضة ،أو مواد كباس ،أو حديد أو صفر ،أو شيء من اؼبعادف ،فإف فيو إذا بلغ النصاب ربع العشر.
إذا عثر إنساف على معدف ،يعِب اؼبنجم الذي يكوف ُب األرض ،واستخرج من ىذا اؼبنجم مواد ذىب،
أو مواد فضة ،أو مواد كباس أو حديد أو صفر ،أو شيء من اؼبعادف ،فإف فيو إذا بلغ النصاب ربع العشر.
إف كاف من اؼبواد الرخيصة ،مثل اؼبلح أو اعبص أو الكحل ،يعِب قد يوجد ُب األرض ،فإنو ال زكاة فيو
إال إذا بلغت قيمتو نصابًا ،يثمن ُب اغباؿ ،يقاؿ :أنت استخرجت من ىذه اغبفرة ىذا الذىب ،نثمنو ،إذا

فأخ ِرج النصاب
بلغ نصابًا فأخرج ُب اغباؿ ربع العشر ،فإذا كاف ما حاؿ اغبوؿ نقوؿ :إنو كسب جديد ْ
فأخرج الزكاة.
واشَبط بعضهم أف وبوؿ اغبوؿ عليو ،ويعدونو كأنو كسب جديد؛ ألف الكسب اعبديد ال حق ال زكاة
فيو حٌب وبوؿ عليو اغبوؿ.
فإذا كاف بدفعات ،يعِب ىبرج من ىذا اؼبعدف ُب ىذا الشهر ما قيمتو مائة ،وُب الشهر الثاين ما قيمتو
مائة ،إىل أف ىبرج ما قيمتو ستمائة ،وإذا ىي نصاب ،فإف فيو الزكاة ،سواء كاف بدفعة ،كأف أخرجو كلو ُب
شهر ما قيمتو ستمائة ،أو ُب ستة أشهر ما قيمتو ستمائة ،بال إنباؿ ،يعِب مل يكن تركو إنباال ،ففيو الزكاة.
أما إذا أنبلو ،وجاء غّبه فأخرجو ،فإف الزكاة على الطرؼ الثاين .واهلل تعاىل أعلم.
س :أحسن اهلل إليكم .ظباحة الشيخ ،سائل يقوؿ :ىل هبوز إخراج الزكاة ؼباؿ صاحبو مديوف بقسط
شهري أكثر فبا يبلك؟
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ج :ال زكاة عليو؛ فإف الدين يسقط الزكاة ُب األمواؿ اػبفية ،أما الظاىرة فال .صاحب الغنم أو اإلبل
لو قاؿ :إبلي تساوي عشرة آالؼ ،وأنا ُب ذمٍب عشرين ألف .عليك زكاة إذا سبت األوساؽ.
وأما إذا قاؿ :أنا رأس مايل ُب ىذا الدكاف ،ودكاين لو أقدره يساوي ألفْب ،ولكِب مدين بثالثة آالؼ.
ال زكاة عليو.
عقارا لدي مدة سنتْب عند السمسار ومل يػُبَعٍ ،ب ذىبت
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا عرضت ً
للسمسار وأوقفت عرضو ،وبعد أشهر عرضتو مرة أخرى أنا ،وبيع بعد أشهر ما سبت حوال منذ العرض
الثاين ،فهل علي زكاة اغبولْب األولْب؟
معروضا عند ىذا أو ىذا عشرين سنة فال
ج :صحيح أف عليك زكاة سنة واحدة ،يعِب أنو لو بقي
ً
نلزمك بأف زبرج زكاة عشرين سنة؛ ألهنا قد تكوف ربع شبنو أو ثلث الثمن ،فألجل ذلك إمبا ىبرج الزكاة سنة
واحدة.
س :ظباحة الشيخ ،لو دفعت الزكاة ،وزادت عن النصاب -خطأ -دببلغ كبّب .ىل هبوز حذؼ الزائد
من زكاة السنة القادمة؟
ج :الزكاة ال بد ؽبا من النية ،فإذا أخرجت أكثر من الواجب ومل ِ
تنوه عن السنة القابلة فال هبزي ،اعتربه
تطوعا.
ً

س :أحسن اهلل إليكم .ظباحة الشيخ ،ىل ُب اؼباؿ اؼبدفوع تأمْب لفتح ملسسة أو مركز ذباري للدولة،

ىل فيو زكاة وىذا ماؿ يدفع للتأمْب مائة ألف أو طبسْب ألف وترد لو عندما يػُْلغى نشاهو التجاري؟

ج :نرى أنو ال زكاة فيو؛ ألنو ال يقدر على أخذه ،ال يقدر على اسَبداده ،فكأنو مغصوب ،أو كأنو

غائب وضائع ،وإف كاف يعرؼ مكانو .ىذه التأمينات وكبوىا ليست ُب استطاعتو ،وليست ربت تصرفو،
وال يقدر على تنميتها ،فإذا ردت إليو ولو بعد عشر سنْب أخرج زكاهتا عن سنة واحدة.
س :أحسن اهلل إليكم .ىل ُب األؼباس زكاة؟
ج :صحيح أنو مثل الذىب إذا كاف مستعمال ،فإف الزكاة ُب قيمتو.
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س :أحسن اهلل إليكم .وىل ال بد من توفر صبيع شروط اػبلطة ليكوف اؼباؿ واحدا؟
ج :اػبلطة تصّب اؼبالْب كاؼباؿ الواحد ،وليس شرهًا أف يكوف ـبتلطًا ،قد يكوف كل واحد منهم لو
بعّبا وبلبها أىلو ،وىذا لو ثالثوف وبلبها أىلو ،واختلطوا،
نصف ىذه الشاة ،ولكن لو كاف ىذا لو عشروف ً

فإهنم عليهم زكاة.

أخّبا ظباحة الشيخ ما ىو الكتاب الذي تنصحوف بقراءتو عن الزكاة إلتقاف
س :أحسن اهلل إليكم .و ً

أحكامها؟

ج :كتب الفقو ،توسعوا ُب ذلك ،وىناؾ رسالة للشيخ عبد العزيز بن سلماف -رضبو اهلل -اظبها
(التلخيصات ُب أحكاـ الزكاة) ،مطبوعةُ ،م َوضح فيها أحكاـ الزكاة ،وغّبىم فبن كتب ُب ذلك.
أحسن اهلل إليكم .وصلى اهلل على ؿبمد.

كاة الـب ب والنمر وكاة العسل
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
باب زكاة اغببوب والثمر
نصابو ألف وستمائة رهل عراقي جافًا مصفى ،وفيو العشر إف ُسقي بال مئونة ،وإال نصفو ،وما ُسقي

اهما حبسابو بشرط ملكو وقت الوجوب ،وىو حْب اشتداد اغبب وبدو صالح الثمر ،ويُقبل قولو ُب جائحة

وسن اػبرص وتركو الثلث أو الربع لو ،فإف أىب أكل بقدره ،وُب العسل العشر،
ويستقر جبعلو ُب البيدرُ ،
ونصابو ستمائة رهل.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
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بقي عندنا من الزكاة زكاة اغببوب والثمار ،وزكاة العروض ،وزكاة الفطر ،وإخراج الزكاة.
يعرب بعضهم بقولو" :باب كاة ال ارج ت ا رض" ,يعِب النباتات؛ وذلك ألف ىناؾ من العلماء -
كاغبنفية -يقولوف :الزكاة ُب كل اػبارج من األرض فبا ينبتو اآلدمي ،فجعلوا ُب كل الزكاة .واستدلوا بعموـ
قولو   فيما سقت السماء العشر ،وفيما سقي بالنضح نصف العشر .
فقالوا " :يما ق

السماء" يعم ما سقي ،كل ما يسقى ،فجعلوا الزكاة ُب اػبضروات وُب الفواكو،

عمموا ،أوجبوا الزكاة ُب -مثال -البطيخ بأنواعو ،والفواكو كالتفاح واؼبوز واألترج والليموف ،وكذلك
اػبضروات ،كالقرع والباذقباف والكوسة ،وكذلك األوراؽ ،كاػبس وما أشبهو.
ىلالء يروف الزكاة ُب كل ما ىبرج من األرض فبا ينتفع بو ويكوف لو قيمة؛ وذلك ألنو قد يكوف فيها
مصلحة كثّبة ،يعِب أصحاب الفواكو -يعِب -مثل الربتقاؿ واػبوخ والطماهم ،وكذلك اعبص والفنادو وما
يشبهو ،قد يػُ ْقتَػ َُب منو كثّب ،وقد يكثروف منو ما قيمتو عشرات األلوؼ أو مئات األلوؼ ،فلذلك رأوا أف فيو

الزكاة.

وأ ا اختيار ا اـ أحمف وغيره قال ا :الزكاة خاصة بكل شيء يُكاؿ ويُدخر ،فجعلوا من ذلك
التمور ،التمر يدخر ويبقى مدة ،وكذلك الزبيب يدخر ،يكاؿ ويدخر ،وكذلك اغببوب ،ولو مل تكن قوتًا،

فجعلوا الرب بال شك ،أي فيو الزكاة؛ وذلك ألنو يكاؿ ويدخر ،والشعّب والدخن والذرة ،وما يلحق بو

بذرا إذا بلغ النصاب ،وكذلك
كالعدس والبذور ،البذورات بذر القطونة ،يعِب الٍب تلخذ ألجل ،أهنا ذبعل ً

اغببوب الٍب ليست قوتًا ،مثل اغببة السوداء واغبلب والرشاد وما أشبهها ،فهذه تُكاؿ وتدخر ،ففيها الزكاة
إذا بلغت النصاب .ىذا ىو الذي عليو العمل ،أهنا خاصة دبا يكاؿ ويدخر.

"ول لم تكت تا" :الذي يكوف قوتًا يعِب أنو يلكل ويكفي عن وجبة غداء أو عشاء ،يدخل ُب ذلك

أيضا-
مثال الفوؿ ،فإنو يلكل ويكفي عن الطعاـ ،والعدس قد يلكل أو يكوف قوتًا ،وكذلك الشعّب يقتات ً -
ويلكل ،والذرة وما أشبهها ،ىذه داخلة ،أي أهنا زكوية.
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وأما البذورات فإهنا تتخذ ألجل أهنا تبذر ،فألجل ذلك قالوا :إهنا فيها زكاة إذا بلغت النصاب ،حٌب
اغببوب الٍب ىي من حبوب اػبضار ،كحب الدباء ،وحب اعبص ،إذا كاف يبلغ النصاب ،ويسمى اآلف
الفسفس ،يقولوف إنو يبلغ عند بعضهم عشرات األرهاؿ ،فيكوف بذلك فيو زكاة.
وىكذا صبيع اغببوب وصبيع البذورات ،إذا كانت تُكاؿ وتدخر ففيها الزكاة ،وال بد أف تبلغ النصاب،

فالنصاب ؽبذه اؼبكيالت ألف وستمائة رهل عراقية ،ومقدارىا ُب اغبديث ،قاؿ 



ليس فيما دوف

طبسة أوسق صدقة .
صاعا ،أي بالصاع النبوي ،ويقدر بالصاع اؼبوجود عندنا ،أف الصاع
فتقدر باألوساؽ ،والوسق ستوف ً
اؼبوجود أنقص من الصاع النبوي أو أزيد من الصاع النبوي؟ الصاع النبوي أنقص من صاعنا باػبمس وطبس
مسحا ،وأما الصاع اآلف فإنو هبعل لو عالوة ،فإذا بلغ ثالشبائة
اػبمس؛ وذلك ألهنم يكيلونو ويبسحونو ً
صاع بالصاع النبوي أو مائتْب وسبعْب بالصاع اؼبوجود فإنو يعترب نصابًا.
ويػُ َق ّدر تقريبًا بنحو شبامبائة أو سبعمائة كيلو ،يعِب بالكيلو اؼبعروؼ ،وال بد أف يكوف جافًا مصفى ،إذا

أيضا مصفى ،لو كاف فيو السفّب ،أي
كاف غّب جاؼ ،يعِب ال يزاؿ رهبًا ،فإنو ال يكاؿ حٌب هبف ،ويكوف ً

فيو سفّب ،وفيو سنبل ،وفيو أخالط من القصب ،فال بد أف يبلغ مصفاه ىذا النصاب.
إ ا بلغ الإصاب يه الع ر ,جاء ُب اغبديث الذي ذكرنا



فيما سقت السماء العشر ،وفيما

سقي بالنضح نصف العشر  إذا ُسقي ما ُسقي من السماء ،يعِب باؼبطر ،كالبعوؿ واألشجار الٍب تسقى
باؼبطر ،وتسمى العيثري ،فإف فيها العشر ،يعِب فإذا بلغت النصاب أُ ْخ ِرج منها العشر ،وأما إذا كانت تسقى
دبئونة ففيها نصف العشر ،الذي يسقى باؼبئونة النواضح ،النواضح ىي وتسمى السواين الٍب ىي البقر أو
اإلبل تعلق فيها اغبباؿ الٍب ُب أصوؽبا الدالء ،الدلو الكبّب الذي يسمى الغرب ،فتنزع وتقبل على البئر حٌب
يبتلئ الغربٍ ،ب بعد ذلك تنزع وذبره إىل أف ىبرج بو الصندوؽ ،أي ُب اؼبصبٍ ،ب يتوجو إىل األشجار،
فهذه مئونة.
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أيضا اؼبكائن ،اؼبكائن اؼبضخات اآلف ،فإهنا مئونة؛ ذلك ألهنا ربتاج إىل شبن ،شبن اؼباكينة
ومثلها ً
أيضا -ربتاج إىل وقود يسمى احملروقات ،وربتاج إىل عمل تشغيل وتنظيم
عشرات األلوؼ ،وكذلك ً -
وإسعافات وكبو ذلك ،فهذه مئونة ،فليس فيما سقي اها إال نصف العشر .وكذلك الدواليب الٍب كانت

أيضا -فيها نصف العشر؛ وذلك ألهنا مئونة ،فأما الذي يسقى باألهنار تفجر
تديرىا البقر أو كبوىا ،ىذه ً -

األهنار ويسقوف اها األشجار أو الزروع ،فهذا بال مئونة ،أو الذي يسقيو اؼبطر أو الطل ،فهذا بال مئونة،

يعِب أو كاف ىناؾ بالد اؼباء فيها قليل ،إذا غرس شجرا شرب بعروقو ،فال وبتاج إىل سقي ،فهذا بال مئونة،
ففيو نصف العشر.
فإف كاف يسقى بعضو دبئونة وبعضو بال مئونة ،يعِب اؼبطر يسقيو نصف السنة ،وبقية السنة يسقى
بالنضح ،فإنو أي فيو ثالثة أرباع.
ت شرواه أف يملكه و

ال

ب ,أف يكوف ُب ملكو وقت الوجوب ،يعِب حْب اشتداد اغبب،

مالكا لو حْب اشتداد اغبب ،وكذلك حْب بدو صالح الثمر ،شبر النخل أو شبر العنب إذا بدا
يكوف ً
صالحو وإذا ىو ُب ملكو .فأما إذا ملكو بعد ذلك فال زكاة ،فلو كاف ىناؾ -مثال -اغبصاد ،اغبصاد الذي
وبصد للناس باألجرة ،حصد ؽبلالء وؽبلالء وؽبلالء فجمع أكثر من نصاب ،فمثل ىذا ال زكاة عليو ،وإمبا
جديدا .إذا حاؿ عليها
الزكاة على أىلو ،على أىل تلك الزروع ،ىذه األجرة الٍب حصل عليها يعتربىا كسبًا ً

اغبوؿ أو جعلها ُب التجارة فإهنا تزكى ،وأما إذا أنفقها على أىلو فإنو ال زكاة عليو.

"ويقبل له ي ا ـة" اعبوائح ىي اؼبصائب الٍب تصيب الثمار ،فإذا قاؿ إنو أصيب جبائحة ،أكلو
اعبراد ،أو جاءه برد ،أو أتلفو ،أو جاءه برد وجليد فأتلفو ،أو غرؽ فتلف ،ادعى أنو أصابتو جائحة بعدما
ُخرص فإنو يقبل قولو ُب تلك اعبائحة ،وتسقط عنو الزكاة.

ويق ل ف :إهنا ذبب الزكاة بو إذا اشتد اغبب ،إذا اشتد اغبب ،إذا اشتد اغبب وبدا صالح الثمر ،وبدا

ت الزكاة ،وقبل ذلك ال ذببٍ .ب قالوا -أيضا :-ال يستقر الوجوب إال جبعلو بالبيدر.
صالح العنبَ ،و َجبَ ْ
ِ
وجعِل ُب البيدر استقر الوجوب.
يعِب إذا وصل إىل ُحصد ُ
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كاف أىل الزرع هبعلوف مكانًا ،يبكن هولو كبو طبسة عشر مَبا ،وعرضو كذلك ،ويطينونو بطْب قبل
وجود البالطٍ ،ب يسمونو البيدر ،إذا حصدوا اغبصاد -الزرع -جاءوا بو إىل ىذا اؼبكاف اؼبطْب الذي أرضو
مستويةٍ ،ب جعلوا ُب وسطو خشبة ،وجعلوا ُب ىذه اػبشبة حبال هولو -مثال -طبسة أمتار أو ستة ،وجعلوا
ُب ىذا اغببل ُعَرى ،يأتوف بالبقر وباغبمر ويدخلوف رءوسها ُب تلك العرى ،وربتها ذلك القصب الذي ىو
قصب الزرع ،وفيو السنبلٍ ،ب تدور ُب البيدر حوؿ تلك اػبشبة ،وتطأ ذلك الزرع وذلك القصب حبوافرىا

حٌب تدكو ،ويسمى ىذا الدياس .يدوسوف ذلك الزرع حٌب ينفصل السنبل من القصب ،يبقى القصب
الذي ىو سفّب أو ىو تنب ،بعد ذلك يصفونو ُب اؽبواء ،إذا ىبت الرياح أخذوا يذرونو إىل أف يصفونو.
فالبيدر ىو ذلك اؼبطْب الذي ذبعل فيو التمور لتصفيتها ،أو ذبعل فيو اغببوب لدياستها ،فإذا وصل أنو
ُوضع ُب البيدر استقرت الزكاة وثبتت ،وأما قبل ذلك فإنو عرضة للسقوط؛ قد يأتيها رياح تذروىا وربملها

أيضا -قد ينزؿ عليها غرؽ ،أو وبملها سيل ،فإذا استقر ُب البيدر فإنو تثبت فيو
رياح شديدة ،وكذلك ً -
الزكاة وتتعلق بالذمة.

"يست ال رص" يرسل اإلماـ أناسا ىبرصوف ،فيأتوف إىل صاحب النخل ويقولوف :لبلك يساوي عشرة
أخ ِرج زكاة سبعة
آالؼ كيلو ،ولكن يدعوف لو الربع؛ ألنو قد يأكلو أو يتصدؽ بو ،فيقولوف :عشرة آالؼْ ،

آالؼ ونصف ،سبعة آالؼ وطبسمائة ،والبقية يسمح لو بو ،يقوؿ   إذا خرصتم فدعوا الثلث ،فإف

مل تدعوا فدعوا الربع



فذا الذي يدعونو ،يَبكونو لصاحب النخل أو لصاحب الزرع عوضا عن أكلو،

كيسا ،ويبنح ىذا لبلة ،وما أشبو ذلك.
يأكل منو ُب حالة نضجو ،ويتصدؽ ويبنح ىذا ً

فإذا أرسل اإلماـ من ىبرص فإنو يرسل أناسا موثوقْب ؽبم ذمة ،ال يظلموف صاحب الزرع فيزيدوف عليو،

وال يظلموف الفقراء فينقصوف من الزكاة ،فإف الزكاة حق للفقراء ،فيَبكوف الثلث لصاحب النخل عوضا عن
اؼبنح الٍب يبنحها ألقاربو وكبوىم .كانوا يفتخروف دبنح النخل وكبوه ،يقوؿ شاعرىم:
ليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإهاء وال ر بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ولكػ ػ ػ ػ ػػت عرايػ ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػػإيت ال ػ ػ ػ ػ ػ ا ح
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يعِب :أنو هبعلها عرايا ،لبلو يعطيو فالنًا ويعطيو فالنًا شبرة لبلة أو قنوا أو كبو ذلك.
ولكػ ػ ػ ػ ػػت عرايػ ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػػإيت ال ػ ػ ػ ػ ػ ا ح

ليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإهاء وال ر بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فإذا أىب أكل بقدره ،إذا أىب أف يدع لو شيئًا ،يعِب قاؿ :لبلك عشرة آالؼ كيلو ،يلزمك أف زبرج
زكاهتا كلها ،فلصاحب النخل أف يأخذ بقدر الربع ،أف يأكلو وأف يقسمو وكبو ذلك .ىذه زكاة اغببوب
والثمار.
أ ا كاة العسل :ففيها خالؼ ،فمنهم من أوجب فيو الزكاة ومنهم من مل يوجبو ،فاإلماـ أضبد ثبت

عنده اغبديث الذي فيو إف رجال منحو النيب 

أو أقطعو واديا فيو عسل ،وأمره أف ىبرج الزكاة منو،

وجعلوا نصابو مائة وستْب ،جعلوا نصابو ستمائة رهل ،وقدروه بأنو قربتاف إال قليل ،فإذا حصل من العسل
على قربتْب فإف عليو العشر؛ وذلك ألنو كسب جديد يكوف فيو العشر ،وقد تقدـ أف ُب اؼبعدف ربع
العشر ،مع أنو وبتاج إىل كلفة ،وىذا قد تكوف كلفتو -يعِب العسل -قليلة ،ففيو العشر.
باب كاة العروض
تُػ َقوـ آخر اغبوؿ باألحظ للمساكْب من عْب أو َوِرؽ ،فإف بلغت نصابًا أخذ ربع عشرىا بشرط ملكها

بنية التجارةٍ ،ب إف نوى القنية فالٍ ،ب لو نوى التجارة استأنف ،ويضم أحد النقدين إىل اآلخر كقيمة
العروض وشبرة العاـ ،وال يضم جنس إىل غّبه.

بعفه باب كاة العروض :العروض ىي السلع الٍب تعرض للبيع ،وىي غالب أمواؿ الناس وذبارىم
يتعاهوف البيع ُب السلع ،وىذه السلع يعم صبيع ما يُ ْشتَػَرى ويباع من عقار ومن قوت ،صغّب أو كبّب ،فإذا

أرضا أخرىٍ ،ب يبيعها إذا
كانت ذبارتو ُب العقار يشَبي ىذه األرضٍ ،ب بعد حْب يبيعها بربحٍ ،ب يشَبي ً

ربح فيها ،فيشَبي ىذه العمارةٍ ،ب يبيعها ،وال هبعلها مساكن يلجرىا ،فمثل ىذا ذبارتو أر ٍ
اض وعقارات،
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فيكوف عليو الزكاة؛ ألنو جعل رأس مالو ُب ىذه األراضي .واألراضي عروض ،وكذلك لو جعل رأس مالو ُب
عمارات ،يشَبي العمارة مثال بستمائةٍ ،ب يعرضها للبيع ،فيبيعها بسبعمائة أو بثمامبائة أو كبو ذلك ،فهذا
أيضا -زكاتو أو مالو ُب عروض.
ً -

أيضا -عروض ،يشَبي السيارات بألف ألف ،أو ألفي
وكذلك إذا جعل ذبارتو ُب سيارات ،السيارات ً -

أيضا عليو زكاة؛ ألف أموالو ُب
ألفٍ ،ب يبيعها ،فتأٌب لو بثالثة آالؼ ألف ،فإذا  +اؼباليْب معو ،ىذا ً
عروض.
ألفا ،فإف عليو
ألفا أو طبسوف ً
وكذلك لو جعل رأظبالو ُب مكائن ومضخات الٍب قيمة اؼبضخة ستوف ً

الزكاة فيها؛ ألف مالو ُب ىذه العروض الٍب تعرض وتباع.

وىكذا لو جعل رأظبالو ُب أهعمةُ ،ب أكياس األرز ،أو أكياس الرب أو كبو ذلك ،يعترب عليو الزكاة؛
أيضا -صبيع اؼبطعومات الٍب يستعملها الناس ُب
وذلك ألنو يشَبي أكياسا ويبيعها بربح ،وىكذا ً -
األهعمة.
إذا كاف رأظبالو ُب مثل ىذه اؼبطعومات معلبات تشَبى وتصلح اها األهعمة ،أو تلكل ،تلكل مثل
أيضا -يعترب رأظبالو ُب ىذه األهعمة.
اؼبكرونة وكبوىا ،والعدس أو ما أشبهو ،فيشَبي ويبيع ،فهذا ً -

وكذلك إذا جعل رأس مالو ُب األكسية ،يشَبي ويبيع ،يشَبي أقمشة رجالية أو نسائية ،ويبيعها،

والعادة أنو يربح فيها رحبا كثّبا.
وكذلك إذا جعلها -أي جعل رأس مالوُ -ب أحذية رجالية أو نسائية ،يشَبي دبئات األلوؼٍ ،ب بعد
أيضا -ىذه من العروض الٍب تعرض وتزوؿ ،فيكوف عليو زكاة
ذلك يبيع بربح ،يوميًا يربح كذا وكذا ،ىذه ً -

ُب رأس اؼباؿ.

وىكذا لو جعل رأس مالو ُب كتب ،فأصحاب اؼبكتبات يشَبوف كتبًا منوعةٍ ،ب ُب النهاية ىبرجوف زكاة

رأس اؼباؿ أو ما تساويو.
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وكذلك لو جعل رأس مالو ُب أو ٍافُ ،ب كئوس صغّبة أو كبّبة ،من زجاج أو من كباس أو غّبه ،أو ُب
أقداح ،يعِب أو ٍاف تستعمل للشرب أو للطبخ فيها ،أو لألكل فيها ،كالصحوف والقدور وما أشبهها ،فإف
يقومها عند سباـ اغبوؿ ،وىبرج زكاهتا ،وىكذا لو جعل رأس مالو ُب اػبردوات ،يعِب كاإلبر
ىذه عروض ّ
واؼبشابك واؼبالعق والسكاك ْب الصغّبة وما أشبهها ،نقوؿ :ىذا يزكي رأس اؼباؿ إذا ًب عليو اغبوؿ ،وذلك
ألنو من العروض.
فكل شيء يشَبى ويباع فإنو يزكى شبنو ،أي :يقدر شبنو عند هناية السنة ،عند سباـ السنة يقدر لو شبنًا.
وال ينظر إىل رأس اؼباؿ ،ولكن ينظر إىل ما يساويو اآلف ،إذا حاؿ اغبوؿ وعنده مائة كراتْب  +أو
علي ،الكرتونة -مثال-
مناديل ،مائة كراتْب صابوف وما أشبهها ،مائة كراتْب معلبات ،يقوؿ :رأس ماؽبا ّ
خبمسْب ،وأنا أبيعها بسبعْب ،يعِب يبيع على سعر التفريق .ولكن لو جاءين من يشَبيها بسعر اعبملة فبعتو
خبمسة وستْب.
فرأس اؼباؿ ستوف ،ويبيعها باعبملة خبمسة وستْب ،ولو جاءه الذي يشَبي واحد أو اثنْب يبيعو بسبعْب،
فكم يقدرىا؟ يقدرىا بسعر اعبملة الذي ىو -مثال -طبسة وستوف؟ حٌب ال يظلم الفقراء بتقديرىا بسعر
رخيص ،وال يضر نفسو ،بل يقدرىا بسعر اعبملة ،ىكذا تقدر ،ويقدر صبيع ما عنده ،يقوؿ :عندي من
الثياب كذا ،عندي من الغطار كذا ،عندي من السراويالت كذا ،عندي من األحذية كذا ،عندي من
الشراب كذا ،هبمعها ،وإذا قيمتها رأظباؽبا عليو مائة ألف ،ولكن إذا باعها يبيعها دبائتْب ،يربح فيها مائة
ألف ،ولو باعها بالتقدير كما يسمى لباعها دبائة وطبسْب .فيزكي مائة وطبسْب.
" تق ـ آخر الـ ؿ با ح للمساكيت ت عيت أو ورؽ " ُب آخر اغبوؿ يقدر كم تساوي ،كم
تساوي بالعْب؟ أي بالذىب ،وكم تساوي ِ
بالورؽ؟ أي بالفضة ،فإذا كانت بالذىب أغلى فإنو يقدرىا
بالذىب؛ ألهنا أحظ للمساكْب ،أكثر شبنًا.
قدرىا اها لينظر صاّب اؼبساكْب،
وإذا كانت بالفضة أو باألوراؽ النقدية ،إذا كانت أغلى وأكثر شبنًاّ ،
ورؽِ ،
"باألحظ للمساكْب من عْب" ،العْب تطلق على الذىب أو فضة ،أو ِ
الورؽ يطلق على الفضة،

381

شرح التسهيل للبعلي

الورؽ كاف ُب حدود
الورؽ ُب ىذه اؼبملكة جديد ،إمبا استعماؿ َ
يقرؤىا من َورؽ ،وىذا خطأ؛ ألف استعماؿ َ
سنة شباف وستْب من ال قرف اؼباضي أو قريب من السبعْب ،حدث أوؿ أوراؽ نقدية استعملت ،فهو ليس ىو
الذي تقدر فيو ،تقدر بالذىب بالفضة ،يعِب بالذىب أو بالفضة ،باألحظ للمساكْب.
فإذا بلغت النصاب ففيها زكاة ،وزكاهتا ربع العشر ،ربع العشر :يعِب ُب األربعْب واحد لاير ،بشرط
ملكها بنية التجارة ،إذا ملكها بنيّة التجارة فإهنا تكوف للتجارة ،فإذا اشَبى  +ألجل رحبو فإف فيو الزكاة،
وأما إذا اشَباه للتأجّب فال زكاة إال ُب األجرة .إذا اشَبى -مثال -مائة شقة ،يريد تأجّبىا ،فالزكاة ُب
األجرة إذا حاؿ عليها اغبوؿ بعد العقد ،وأما إذا اشَباىا لّببح فيها ،وعرضها للبيع :من يشَبي مِب ىذه
الشقة ،إهنا -واغباؿ ىذه -ال تكوف للتجارة إال بعد النية ،بعد أف ينوي بيعها ،الذي يلجر إمبا الزكاة ُب
األجرة.
ويقاؿ كذلك ُب كثّب من السلع الٍب تلجر ،فإف الزكاة ُب أجرهتا ،فإذا كاف عنده مائة ثوب ،ومائة
عمامة ،ومائة حذاء ،قيمتها أك ثر من النصاب ،ولكنو يلجرىا ،يلجر الثوب على من يلبسو ُب مناسبة أو
ُب حفل ،وكذلك العمامة واغبذاء وكبو ذلك ،فمثل ىذا الزكاة تكوف ُب األجرة ،وأما العْب فال تلجر ،إذا
كاف اشَبى مائة دكاف ،ومل يكن يريد الربح فيها ،وإمبا يريد تأجّبىا ،فالزكاة ُب اإلهبار إذا ًب عليو اغبوؿ،
وأما عْب الدكاكْب أو عْب الشقق فال زكاة فيها ما داـ يريد تأجّبىا ،يرغب تأجّبىا.
يق ؿ :إذا بلغت نصابًا أخذ ربع عشرىا بشرط ملكها بنية التجارة إذا ملكها للقنيةٍ ،ب عزـ على
بيعها ،فال زكاة فيها حٌب تباع ،فلو اشَبى مائة كأس من ىذه الكئوس ،وقصده بذلك االستعماؿ ،وبقيت
ٍ
مستغن عنها ،وعرضها للبيع ،يبدأ اغبوؿ من عرضها للبيع ،ال من وقت اؼبلك ،ال من
عنده سنة ،ورأى أنو
وقت كونو ملكها.
وكذلك لو اشَبى مائٍب ثوب ،يلجرىا ،فالزكاة ُب األجرة ،ال ُب الثياب وكبوىا ،لو اشَبى -مثال
عشرين سيارة يلجرىا لنقل الركاب ،أو لنقل األمتعة ،فال زكاة ُب قيمة السيارات ،وإمبا الزكاة فيما وبصل من
أجرهتا ،فإذا بلغ النصاب وًب اغبوؿ فإنو يزكيها .فاغباصل أنو ال بد من شرط ملكها بنية التجارة.
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أرضا أو عمارة ،ونيتو السكُب ،أو نيتو التأجّب ،فال زكاة ُب ىذه العمارة ،وال ىذه األرض،
إذا اشَبى ً

وال ىذه الشقق ،وال ىذه الدكاكْب ،إمبا الزكاة ُب أجرهتا ،فإذا عزـ على بيع األرض وبيع العقار ،عزـ على
بيعها ،وجزـ بأنو سوؼ يبيعها دبا تساويو بعد يوـ أو بعد يومْب أو بعد نصف شهر ،إذا جاءه من يستامها
فإنو يبيعو ،يبدأ اغبوؿ من النية ،من كونو نوى بقلبو أهنا للتجارة ،وبعضهم يقوؿ :ال يبدأ اغبوؿ إال إذا
باعها.

يق ؿ :بشرط ملكها بنية التجارةٍ ،ب إف نوى القنية فال يعِب لو اشَبى أو ٍاف ،يعِب :كئوس وقدور

وصحوف وأباريق بنية التجارة ،كاف عنده دكاف ومأله من ىذه األشياءٍ ،ب بعد ذلك قلب نيتو فقاؿ :ىذه
ملكا ألىلي
وقفا ،أو أجعلها ً
الكئوس واألباريق والقدور وكبوىا أستعملها ،أدخلها ُب بيٍب ،وأجعلها ً
يستعملوهنا .ففي ىذه اغباؿ تكوف للتجارة ما مل يدخلها ُب منزلو أو يبدأ استعماؽبا.
وعكس ذلك لو نواىا للقنيةٍ ،ب بعد ذلك تغّبت نيتو وعزـ على بيعها ،عزـ على بيعها ،ففي ىذه
اغباؿ يبدأ اغبوؿ من عزمو على البيع ،ال من وقت الشراء.

كئوسا ألجل الشرب فيها ،أو أو ٍاف،
اشَبى -مثال-
وقدورا ألجل االستعماؿ ،و ً
ً
أكياسا ألجل النفقةً ،

واشَبى أحذية ،واشَبى أكسية وعمائم ،واشَبى كتبًا ،وكل ذلك نواه للقنية ،ولكن ُب أثناء السنة عزـ على
البيع ،مٌب يبدأ اغبوؿ؟

من وقت العزـ ،وقت ما عزـ على أنو هبعلها للبيع ،فإف اغبوؿ يبدأ من العزـ ،وبعضهم يقوؿ :ال يبدأ
اغبوؿ إال بعد البيع؛ ألهنا قبل البيع تكوف عرضة للفسخ ،فإذا بلغت نصابًا ففيها ربع العشر بشرط ،تقدـ

قولو" :إف بلغت نصابًا" ىذا ىو الشرط .الشرط الثاين :ملكها بنية التجارة .إذا نوى القنية فال زكاة فيهاٍ ،ب
لو نوى التجارة استأنف ،يعِب اشَبى ىذه الكتب ألجل القنية ،وىذه األباريق ،وىذه اؼبواعْب ،وىذه

الكئوس ،وىذه الصحوف والقدور ،وىذه الثياب ،وىذه السكاكْب ،وىذه اؼبالعق ،وما أشبو ذلك ،اشَباىا
للقنية ولالستعماؿ ،ففي ىذه اغباؿ نيت و أهنا للقنية ،ال أهنا للزكاة ،يعامل كغّبه ،أهنا ال تدخل ُب الزكاة إال
بعدما يبدأ فيها ،فإذا باعها استأنف حوال بعد البيع.
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ٍ
مستغن عن ىذه القدور ،وىذه األواين،
منهم من يقوؿ أنو يبدأ اغبوؿ من حْب النية ،إذا قاؿ :أنا
وىذه الكئوس والسكاكْب واإلبر ،وماكينات اػبياهة وكبوىا ،وىذه الثالجات ،وىذه الغساالت ،وىذا
اؼبوكيت ،وىذه الكراسي والسرر وما أشبهها ،اشَباىا للقنية ،ومكثت عنده سنةٍ ،ب عزـ على بيعها ومل
ينقلها للبيع نصف سنة ،فهل اغبوؿ يبدأ من عزمو على البيع أو أنو ال يبدأ إال بعد البيع؟
الصحيح ُب ىذه اغباؿ أنو ال يبدأ إال بعدما يبعها ،وبعد ما تتقلبها األيدي.
يق ؿ :يضم أحد النقدين إىل اآلخر كقيمة العروض صورة ذلك إذا كاف عنده من الدراىم الرياالت
عشروف ،عشروف رياال ،وعنده من الفضة -مثال -شبانية جنيهات ،أقل من النصاب ،وعنده من العروض -
أي :عنده أكياس أو ثياب أو قدور أو كئوس -ما قيمتو مثال عشروف رياال ،نضم ىذا إىل ىذا حٌب يكتمل
النصاب ،فنقوؿ قبمع عشرين رياال الٍب ىي نقد ،وعشرين رياال الٍب ىي قيمة السلع ،وتسعة جنيهات،
اعبميع يكوف نصاب عليو إخراج النصاب .ضممنا الذىب إىل الفضة ،وضممنا العروض إليها ،وأصبحت
أكثر من النصاب ،فإف عليو زكاهتا.
إذا كاف الذىب لالستعماؿ ،أما إذا كاف للعارية والتوسعة على الناس فال زكاة فيو على األصح ،وأما إذا
كاف لألجرة أو للتجمل إذا قدرنا أنو قدر أربعة جنيهات ونصفٍ ،ب قدرنا أف عنده من الفضة ما قيمتو -
أيضا -ثالثة جنيهات ونصف ،اعبميع شبانية ،نظرنا ُب الذي عنده من العروض ُب دكانو من األواين ومن
األجهزة ومن الفرش العروض ما قيمتو طبسة جنيهات ،صبعناىا وإذا ىي أكثر من النصاب عليو الزكاة،
جنيها ونصف،
يعِب تضم قيمة الفضة إىل الذىب ،وتضم قيمة العروض إىل الذىب حٌب يبلغ أحد عشر ً

فيكوف نصابًا.
وتضم شبرة العاـ إىل بعضها ،إذا كاف لك لبل ُب الرياض ،ولبل ُب األفالج ،ولبل ُب الوادي ،وكل ىذه
النخيل تسقى من ملكك ،نظرنا إىل ىذا النخل ،فثمرتو أقل من النصاب .يعِب إمبا شبرتو تقارب ربع
النصاب ،ولكن نضم إليو النخل الذي ُب اػبرج ،فيكوف ثلثي النصاب ،نضم إليو النخل الذي ُب الوادي،
شبرتو يكوف نصابًا ،يعِب النصاب الذي ىو كما قلنا طبسة أوسق ،ففيو الزكاة .وال يقوؿ :ىذا زرعي ما جاء
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إال مائة صاع .نقوؿ :لك زرع آخر مائة صاع ،ولك زرع آخر مائة صاع ،عندؾ ثالشبائة وكلها باظبك
وكلها ملكك.
وكذلك التمر ،إذا قاؿ :سبري الذي ىنا قدره مائٍب كيلو ،نقوؿ :لك لبل ُب الوادي ،ولك لبل ُب
األفالج ،ولك لبل ُب اػبرج ،فمجموع ذلك أكثر من النصاب ،فعليك نصاب ،عليك زكاة ،أي شبرة العاـ
بعضها إىل بعض هبمع ُب تكميل النصاب .لو كاف كل واحد منهما نصاب تركناىم على حالتهم وقلنا :يا
أىل اػبرج ،أخرجوا زكاة ماؿ أبيكم ،ويا أىل األفالج ،أخرجوا زكاة ماؿ أبيكم؛ ألنو معطى ؽبم ،وألنو يرى
أنو مستحق ،ففي ذلك يقوـ أوالده مقامو.
وال يضم جنس إىل آخر ،فلو كاف عنده ثالث أوسق من التمر ،وثالثة أوسق من الزبيب ،فال يضم
بعضها إىل بعض؛ وذلك ألف اعبنس ـبتلف ،ىذا اظبو عنب وزبيب ،وىذا اظبو رهب وسبر ،فال يضم ىذا
إىل ىذا ،خبالؼ ما إذا كاف لو بساتْب عنب كلها تزبب ،يعِب بستاف ُب الرياض ،وبستاف ُب اعبنوب،
وبستاف ُب الشماؿ ،وكلها ىبرج منها ،نضم بعضها إىل بعض ،أما إذا كاف أولئك أكثر من النصاب وىلالء
أكثر من النصاب فإهنم ىبرجوف زكاهتم أو زكاة أنصبائهم ُب بيوهتم فتعطى اؼبساكْب.
وكذلك زكاة العروض ،يعطى منها اؼبساكْب الذين ىم أىل الزكاة.
باب كاة ال طر
ضل عنده من قوتو وقوت عيالو يوـ العيد وليلتو صاع ،وتلزمو
إمبا ذبب على مسلم تلزمو مئونة نفسو ،فَ ُ

فطرة من يبونو بقدرىا كاؼببعض ،ويقدـ نفسوٍ ،ب امرأتوٍ ،ب رقيقوٍ ،ب ولدهٍ ،ب أموٍ ،ب أباهٍ ،ب األقرب،
وتسن عن اعبنْب ،وذبب بغروب الشمس ليلة الفطر ،وإخراجها يوـ العيد جائز ،ومن يومْب قبلو ،ومن قبل
صالتو أفضل .وقدرىا صاع ،طبسة أرهاؿ وثلث بالعراقي من بر وشعّب ودقيقهما ،وسبر وزبيب ،فإف عدمو
فمما وبصى ،وأفضلها التمر ٍب األنفع.
ثم اؿ :باب زكاة الفطر زكاة الفطر :أي اإلفطار ،وظبيت بذلك ألهنا تكوف عند اإلفطار من رمضاف،
أي عند االنتهاء من صيامو ،فكأهنم أفطروا -يعِب -ؼبا من اهلل -تعاىل -عليهم بإكماؿ شهر رمضاف ،كاف
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حقا عليهم أف يشكروا اهلل ،ومن شكره أف يتصدقوا على اؼبساكْب وكبوىم؛ وذلك ألف اؼبساكْب ُب الغالب
ً

يشفقوف ُب ذلك اليوـ على الصدقة ،فيعطوف صدقة الفطر الٍب زبوؽبم أف يتنعموا وأف يشاركوا الناس ُب

فإذا اغبكمة فيها أهنا كما جاء ُب اغبديث  ههرة للصائم من اللغو والرفث
فرحتهم ،أي ُب ذلك اليوـً ،
وهعمة للمساكْب .
والغالب أهنا ألج ل التوسعة على اؼبساكْب ،ولذلك زبرج عن الصغار ،ىبرجها عن أوالده الصغار الذين
ال صوـ عليهم ،وعن أوالده اجملانْب الذين مل يبلغوا ومل يكلفوا لفقد العقل ،فيخرج عنهم ،واغبكمة ُب ذلك
كثرهتا ،إذا كثرت سدت حاجة اؼبساكْب ،لو كاف ال زبرج إال على البالغْب ،وكاف صاحب البيت وزوجتو
اثناف ،وعندنبا طبسة أوالد مل يبلغوا ،فإذا أخرج عن السبعة أفضل وأوسع على اؼبساكْب فبا إذا أخرج عن
االثنْب .فهذا من اغبكمة ُب شرعيتها ،زكاة الفطر أي اإلفطار من شهر رمضاف.
ذبب على اؼبسلم؛ ألف الكافر ليس أىال للزكاة ،لزكاة الفطر ،وألهنا ال تطهره ،ال يطهره إال اإلسالـ،
وإمبا تطهر اؼبسلمْب من اللغو والرفث.
إذا فضل عن مئونتو فضل فإنو -واغباؿ ىذه -ذبب عليو ،أما إذا مل يكن عنده إال قوت عيالو ُب ذلك
اليوـ فإنو مقدـ ،قوت أوالده مقدـ على أداء الصدقة ،فإذا كاف عنده كسب وحصل على ربح ،وكاف من
أثر ذلك أنو ؼبا من اهلل -تعاىل -عليو فإنو يزكي ،تلزمو إذا فضل عن قوتو وقوت عيالو يوـ العيد وليلتو
صاع .يبدأ بقوت عيالو ليلة العيد ويوـ العيدٍ ،ب إذا زاد عنده زائد عن قوتو ُب ذلك اليوـ أخرج الفطرة،
أخرج زكاة الفطر.
أيضا تلزمو فطرة من يبونو بقدرىا ،يعِب كل من يبونو ،أوالده الذين يبوهنم -يعِب :ينفق عليهم-
كذلك ً

أيضا أف ىبرج زكاهتم،
ىبرج عنهم حٌب ولو كانوا أهفاال ،وكذلك فباليكو وخدمو الذين ينفق عليهم ،عليو ً
وكذلك أبواه إذا كاف ينفق عليهما ،أبواه ،وكذلك إخوتو إذا كاف ينفق عليهم ،كل من ربت كفالتو ىبرج

عنهم ،فطرة من يبونو بقدرىا ،كاؼببعض ،اؼببعض :ىو الذي يبلك نصفو ،إذا كاف لك عبد ،وأعتقت نصفو،
يوما.
يوما ويشتغل لنفسو ً
فإف عليك نصف فطرتو وعليو نصفها؛ ألنو ىبدـ عندؾ ً
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وكذلك لو كاف العبد مشَبكا بْب اثنْب ،ىبدـ عند ىذا يوـ وعند ىذا يوـ ،فإف زكاتو عليهم ىبرج ىذا
نصف الصاع وىذا نصف الصاع؛ ألهنم ملزموف باإلنفاؽ عليو كذلك ،فكذلك ملزموف بإخراج فطرتو
كذلك ،ىذا يسمى اؼببعض الذي بعضو حر وبعضو رقيق ،فإذا عجز عن اإلخراج عنهم كلهم بدأ بنفسو
ويقوؿ :ما عندي إال صاع ،أنا كسيب يوميًا أنفقو على عيايل ،واآلف فضل عن نفقة عيايل صاع ،ابدأ
بنفسك ،أخرجه ا عن نفسك ،فإذا فضل عنده أكثر قدـ زوجتو ،أخرج فطرهتا؛ وذلك ألهنا تقوؿ :أنفق
علي وإال هلقِب ،فإذا زاد عن فطرتو وفطرهتا أخرج عن رقيقو الذي ىو اؼبملوؾ ،يقوؿ :أنت عبدي وأنت
فبلوكي ،ومعلوـ أنو ليس لك أف ربَبؼ وال أف تشتغل لنفسك ،وأنت خادـ عندي ،ومصاغبك كلها يل،
فيقوؿ أخرج عِب ،ىبرج بعد نفسو وزوجتو ىبرج عن رقيقو -يعِب فباليكو -واحدا أو عدداٍ ،ب أوالده األكرب
فاألكربٍ ،ب أمو ،فهي أحق من أبيو ،وذلك غبنوىا عليوٍ ،ب أبوه ،يعِب بعد األـ واألب ،بعد األـ األبٍ ،ب
األقرب فاألقرب من عصباتو.
وتست عت ال إيت الذي ىو ضبل ُب بطن أمو قد انعقد اغبمل ،انعقد وثبت ،كاف عثماف  ىبرج
عن اعبنْب ،ىبرج عن اعبنْب من زوجاتو إذا ذكرت أف ُب بطنها ضبل.
تش ت

عبدا بعد أف غربت الشمس ،ففطرة ذلك العبد
؟ ذبب بغروب مشس ليلة الفطر ،فلو ملك ً

على الذي باعو ،ال على اؼبشَبي ،وكذلك لو ولدت اؼبرأة بعد غروب الشمس ،مل يلزـ إخراج فطرة اؼبولود،
وإمبا يستحب كاعبنْب ،خبالؼ ما إذا ولد فإنو يكوف إذا ُولد قبل الغروب بدقيقة فإهنا ذبب الزكاة عنو
والفطرة.
وكذلك إذا أسلم بعد الغروب ،أسلم إنساف بعد الغروب ،فال زكاة؛ وذلك ألنو قبل الغروب ليس
دبسلم.
ما ا ي هم ت له " :وذبب بغروب الشمس ليلة الفطر" ،يعِب تصّب واجبة على من غربت عليو
الشمس وىو مكلف ،وإخراجها يوـ العيد جائز ،يعِب إذا فاتتك حٌب صليت -حٌب صليت العيد -فإنك
زبرجها ُب بقية اليوـ ،هبب إخراجها ُب بقية اليوـ ،وهبوز عند اغباجة إخراجها قبل يوـ العيد بيوـ أو
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بيوم ْب ،لو أخرجها قبل العيد ُب اليوـ الثامن عشر يعتقد أف اليوـ الثامن عشر ىو التاسع عشر ،مع أنو
بقي التاسع عشر والعشروف ،فتجزئو ىذه الزكاة الٍب أخرجها قبل حلوؿ وقتها؛ وذلك ألنو أخرجها وىو
يعرؼ أنو مكلف اها ،ونوى بإخراجها إبراء ذمتو ،براءة ذمتو.
و تها ا

ل ق بل صالة العيد ،يعِب ُب صبح العيد ،يوـ العيد ُب الصباح ،بْب الفجر وبْب صالة

العيد ،ىذا ىو أفضل أوقاهتا؛ وذلك ألف اغبكمة فيها التوسعة على الفقراء ،حٌب يستغنوا ُب ذلك اليوـ
الذي ىو يوـ فرح الناس ويوـ سرورىم وانبساههم ،فيشاركوف الناس ُب الفرح؛ ألهنم إذا كانوا مل يأهتم ما
يقوهتم فإف أحدىم قد يسرؽ ،وقد ينتحر ،قد ىبوف ما عنده من األمانات ،وما أشبو ذلك .فإذا كاف
كذلك وكانت أيضا قد وقع ،فإف عليو أف وبرص على إخراجها ُب ذلك اليوـ الذي ىو يوـ العيد.
ذكروا أهنا ههرة للصائم من اللغو والرفث؛ ألف الصائم ُب صيامو قد يكوف عليو ىفوات وغلطات وما
أشبو ذلك ،فإذا كاف كذلك فإنو ىبرجها -يعِب -لتطهره من تلك اؽبفوات والزالت الٍب تقدح ُب الصياـ،
ههرة للصائم من اللغو والرفث ،وهعمة للمساكْب.
يق ؿ :قفار ا صاع والصاع طبسة أرهاؿ وثلث بالعراقي ،ىذا مقدارىا؛ ألنو جاء ُب اغبديث



صاع من هعا ـ ،أو صاع من سبر ،أو صاع من بر ،أو صاع من أقط ،أو صاع من زبيب  وكانت ىذه
اػبمسة ىي الٍب تكوف قوتًا ُب ذلك الزماف ،أغلب الناس يقتاتوف مثل ىذه ،التمر قوت وغذاء لكثّب من

الناس ،وكذلك الرب يصلح منو اػببز وكبوه ،ال شك أنو قوت وأف أكثر الناس يقتاتوف الرب أو ما يقوـ مقامو.

دقيقا ،إذا هُحن ذلك الرب ،وكاف دبقداره قبل أف يطحن فإنو
كذلك يدخل ُب الرب أو هبزئ عنو إذا كاف ً

هبزئو؛ وذلك ألنو كفاىم اؼبئونة.

إذا كاف وزف الصاع -صاع الرب مثال -كيلوين ونصف ،فكم هبزئ من الدقيق؟ كيلوين ونصف ،ألف
دقيقا يكوف صاعا ونصف أو
الطحْب ً
عادة إذا هحن تنتشر أجزاؤه ،فبدؿ ما يكوف صاع بر ألجل أنو ً
صاعا وثلث ،فالدقيق يكثر وتنتشر حباتو ،والصحيح أنو هبوز من الرب أو الشعّب ولو مطحونْب ،وهبوز من
الرب والزبيب .الرب ىو اغببوب اؼبعروفة ،ويسمى حنطة ،ويسمى قمحا ،فهو من أفضل األغذية ،والشعّب
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أيضا ،وإف كاف فيو شيء من القشر وكبوه ،ولكن يصفى ،أما قشره وأغلفتو فتأكلها الدواب ،وأما
معروؼ ً
دقيقو فإنو يكوف فطرة وهبزئ عنو.
كانوا أكثر ما يقيسوف بالرهل العراقي؛ ألف اإلماـ أضبد كاف ىناؾ ُب بغداد وتوُب ىناؾ ،ولكن
الصحيح أنو بعد أف عرفنا أنو موجود فإنو ىبرج منو.
علفا
ُب عهد معاوية جاءىم وإذا ىم ىبرجوف من الشعّب ،وإذا الناس توسعوا ،هبعلوف ذلك الشعّب ً

صاعا من شعّب ،فعدؿ الناس إىل مدين من الرب،
ألغنامهم ،فذكر وقاؿ :أرى مدين من ظبراء الشاـ تعدؿ ً

يعِب نصف صاع من الرب ،وجعلوه مكاف صاع من الشعّب.

ولكن أبو سعيد  يقوؿ :ال أزاؿ أخرجو كما كاف رسوؿ اهلل 

ىبرجو ،فكاف ىبرجو من الرب

صاعا كالشعّب والتمر والزبيب ،يقوؿ إذا عدمت" ،إذا عدـ ىذه األربعة فمم يقتات" ُب اغبديث مذكور
قطعا وييبس
معها األقط ،فتكوف طبسة ،األقط وىو اللنب الذي يطبخ إىل أف ينشفٍ ،ب بعد ذلك يقطع ً
كما ىو معروؼ.

ىب رج فبا ىو قوت يقتات ،أفٌب مشاىبنا بإخراجها من األرز؛ وذلك ألنو الغالب على الناس ،أغلب
قوهتم األرز.
يق ؿ :أفضلها التمر ٍب األنفع كاف ابن عمر ىبرج من التمر؛ وذلك ألنو أقرب إىل التناوؿ ،أسهل
تناوال ،حيث أنو ال وبتاج إىل إصالح ،واختار كثّبوف اإلخراج من الرب؛ وذلك ألنو أفضل األقوات ،واختار
آخروف من األرز؛ ألنو قوت أكثر الناس ُب ىذه األزمنة ،وإذا وجد أناس يقتاتوف الدخن أو يقتاتوف الذرة
أو الفوؿ ،أخرج ؽبم من قوهتم ،وإذا وجد بوادي يقتاتوف األقط أخرج ؽبم من األقط.
الباب بعده إخراج الزكاة.
باب إخراج ال كاة
ال ذبوز إال بنية إال إف قهره اإلماـ ،وال تنقل مسافة القصر إال أف يعدـ من يأخذىا ،ويعجل إف كمل
وسن تعميم األصناؼ الثمانية اها ،وهبزئ واحد منهم ،وىم :الفقراء ،واؼبساكْب،
النصاب عن سنةُ ،
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والعاملوف ،واؼبللفة قلواهم ،واؼبكاتبوف ،والغارموف ،وُب سبيل اهلل ،وابن السبيل .وال هبزئ ،وال وبل ألصلو
وفرعو وزوجو وبِب ىاشم واؼبطلب ،وغِب دباؿ ،أو كسب ،أو زوج ،أو سيد ،وال من تلزمو نفقتو ،خبالؼ
التطوع.
والفقّب :من ال هبد بعض كفايتو ،واؼبسكْب :من هبد معظمها ،ويعطى العامل أجرتو ،وغّبه حاجتو.
يق ؿ :ال ذبوز إال بنية وذلك ألهنا عمل صاّب ،فال بد من النية عند اإلخراج ،وىو أف ينوي أهنا واجبو
الذي أوجب اهلل عليو ،أوجب اهلل علي زكاة ُب مايل ،فإذا أخرجها وأعطاىا اؼبساكْب اقَبف بعطائو نية أف
ىذه ىي الٍب فرضها اهلل علي.
قهرا ،أجزأه ذلك ،لو أرسل إليو اإلماـ وقاؿ :أعطنا زكاة مالك ،فاعتذر
إذا قهره اإلماـ وأخذىا منو ً
وقاؿ :إف حويل فقراء ىم أحق اها ،فقهره اإلماـ وغصبو إىل أف دفعها ،شبو قهر ،فإنو -واغباؿ ىذه-
ملذبرا اها فأجره على اهلل ،ومن
ذبزيو .جاء ُب حديث أنو  ؼبا ذكر فرض الزكاة قاؿ  :من آتاىا ً
منعها فإنا آخذوف منو شطر مالو ،آخذوف شطر مالو ،عزمة من عزمات ربنا ،ال وبل حملمد وال آلؿ ؿبمد
منها شيء



ال ربسبوا أين أخذهتا ؼبصلحة نفسي ،ولكن ؼبصلحتكم ،مصلحة فقرائكم ،فهي تلخذ من

األغنياء وترد على الفقراء.
يق ؿ :يسن تعدية ،يسن تعميم األصناؼ الثمانية اها ،وهبزئ واحد منهم.
أيضا إذا مل يكن ىناؾ عاملوف ،إذا كاف ىناؾ
صحيح أف تعميمهم مكلف ،أف تعميمهم مشقة ،و ً
فقراء حولك ،أقارب وآبائك ،تعرفهم وتقطع بأحقيتهم ،وتعرؼ استحقاقهم ،وجاءؾ العماؿ ،فإنك تعتذر
وتقوؿ :إما أف تفرقها وأنا أنظر على فالف وفالف وفالف ،وإما أف تقبضوىا وتكوف ُب ذمتكم ،فلو
أعطيتمونيها ووكلتموين على أف أفرقها فإين سوؼ أعطيها الفقراء اؼبعوزين واؼبساكْب ومن أشبههم ،فإذا
منعوه وأخذوىا برئت ذمتو ،وإذا فرقوىا أرشدىم وقاؿ :أعطوا فالنًا وفالنًا وفالنًا فإهنم من الفقراء ،من
الفقراء الذين يستحقوهنا ،فيعطيها الفقراء ،أو يعطوهنا ىم الفقراء ،يدؽبم على الذين حولو.
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هبزئ أحد األصناؼ الثمانية سيما إذا كانت الزكاة قليلة ،إذا كاف عندىم من الزكاة مائة أو مائتاف،
وعرؼ اثنْب من الفقراء ،وزعها عليهم لتخفف عنهم اؼبئونة.
األصناؼ الثمانية اؼبذكوروف ُب اآلية الكريبة:

       

 )ٔ(            وذكروا الفرؽ بْب الفقّب واؼبسكْب
وقالوا :إف الفقّب أشد حاجة من الغِب ،فقدروه بأنو الذي لو كسب ،ولكن كسبو ال يكفيو إال عشرة أياـ،
دخلو الذي يأتيهم على اتصاؿ عشرة أياـ من كل شهر ،فهذا ىو الفقّب ،الذي يأتيو أقل من نصف
الشهر ،وأما اؼبسكْب فهو الذي دخلو يكفيو أكثر من النصف ،يكفيو دخلو عشرين يوما أو سبعة عشر،
ىذا ىو اؼبسكْب.
اشتقاؽ اؼبسكْب من السكوف ألنو لفقره وغباجتو ،كأنو ساكن اغبركة ،واشتقاؽ الفقر من انكسار فقار
الظهر ،فكأنو لفقره ال يستطيع التكلم ،كأنو قد انكسر فقار ظهره ،فصار ال يتحرؾ.

فرؽ ُب البلد؛ وؽبذا قالوا :ال تنقل مسافة القطر إال إذا ُع ِدـ من يأخذىا ،ال
يق ؿ :األصل أهنا ُزبرج وتُ ّ

تُنقل مسافة قطر ،ومسافة القطر :أي مسّبة يومْب بسّب اإلبل ،أخذوا ذلك من قولو   تلخذ من
أغنيائهم وتُػَرد على فقرائهم  يعِب كأنو يقوؿ :من أغنياء البلد إىل فقراء البلد؛ وذلك ألف الفقراء ينظروف
إىل ىذه األمواؿ ويقولوف :لنا حق ُب مالك يا ىذا ،ولنا حق ُب مالك يا ىذا ،ومع ذلك ما أعطيتنا ،أنت

ال زبرج الزكاة ،فإذا قاؿ :إين أرسلتها إىل بالدي الٍب ىي بالد بعيدة أبعد من مسافة القطر ،يقولوف :بل
إنك كتمتها ،أو إنك مل تعطها من يستحقها ،كبن أحق اها من البعيد؛ ألننا نقابلك ونشاىد أموالك وأنت
تُػ َقلب ىذه األمواؿ ،سواء ذبارة ،يعِب :عروض التجارة ،أو سواء مواشي أو حبوب وشبار وما أشبو ذلك،
فلماذا مل تعطنا؟

فيقولوف :ال تنقل مسافة قطر إال إف استغُب أىل البلد ،إذا كاف أىل البلد كلهم أغنياء ليس فيهم
عْب أف ينقلها إىل أقرب بالد فيو فقراء ،ينقلها إىل أقرب بلد ،وقيل هبوز -واغباؿ ىذه -أف ينقلها
فقراء ،تَ ّ
 - 1سورة التوبة آية .62 :
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إىل بالد بعي دة إذا كاف يعرؼ أف فيها فقراء ،وصورة ذلك إذا كاف عندؾ زكاة قدرىا عشرة آالؼ ،وأىل
بلدؾ مستغنوف وليس اهم حاجة ،ولكن تعرؼ ُب إحدى القرى أناسا فقراء ،إما لقرابتهم وإما لضعفهم
وحاجتهم ،فلك -واغباؿ ىذه -أف ترسلها إىل ذلك البلد ،ولو كاف فوؽ مسافة القطر.
لي

تع يل ال كاة؟

يعجلها إذا كمل النصاب ،يعِب ًب سنة ،إذا عرؼ أف النصاب قد ًب السنة ،وأراد أف يعجلها فإنو -
واغباؿ ىذه -لو ذلك ،كما إذا -مثال -كاف عنده أموالو قدر شبانْب ألف أو مائة ألف ،أكثر من النصاب،
والزكاة ربل ،سباـ اغبوؿ وبل ُب شهر ذي اغبجة ،ولكن رأى أناسا فقراء ُب رمضاف ،فيقوؿ :أعجلها حٌب
أعطيها ؽبلالء الذين ىم حباجة ،هبوز تعجيلها قبل سباـ السنة.
ٍب ذكر أنو يُسن أف يعمم األصناؼ الثمانية ،وأنو هبزئ أف يقتصر منهم على واحد ،الفقراء ىم الذين

ال هبدوف شيئا ،ال دخل ؽبم ،أو دخلهم يكفيهم أقل من نصف الشهر ،إذا كاف لو حرفة فحرفتو تكفيو
أقل من نصف الشهر ،ىذا فقّب.
المساكيت :أخف حاجة من الفقراء ،ىم الذين عندىم دخل يكفيهم أكثر من نصف الشهر ،يكفيهم
عشرين يوما أو كبو ذلك.
العا ل ف :العماؿ الذين هبمعوهنا وهببوهنا من أىلها ،إذا كانوا ليس ؽبم رواتب ،يأخذوف منها قدر
إعاشتهم وقدر حقهم الذي يستحقونو ،يعطيهم اإلماـ ،أو يفرض ؽبم ،يفرض ؽبم شيئا يغنيهم ويقوؿ :ىذا
حقكم ،خذوا من كل مائة عشرين ،أو عشرة ،خذوا من كل شبانْب عشرة ،يعطيهم ما يكفيهم ،أما إذا كاف
ؽبم مرتبات وأُعطوا أيضا انتدابا على خروجهم ،فإف األصل -واغباؿ ىذه -أهنم يكتفوف برواتبهم؛ ألهنم
يعتربوف كأهنم موظفوف ،والذي وظفهم ىو اإلماـ ،ىو الذي أرسلهم كما يرسلهم إىل غّب ذلك إذا أرسلهم
ألجل إحضار فالف ،أو أرسلهم خبطابات ،فإنو يعطيهم رواتبهم.
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المؤل ة ل بهم :رؤساء القبائل فبن يػُْر َجى إسالمو أو كف شره ،أو يرجى بعطيتو قوة إيبانو ،أو يرجى

إسالـ نظرائو ،أو يرجى أنو هبيب الزكاة من قومو إذا أسلم؛ ذلك ألهنم قد وبَبمونو ويطيعونو ،فإذا كاف ىلالء
من الذين ُىبْ َشى شرىم أُ ْعطوا حٌب يكف شرىم أو حٌب تتألف قلواهم.

وذُكر عن عمر ُ ب عهده قَوي اإلسالـ وانتشر وسبكن ،فأسقط حق اؼبللفة قلواهم وقاؿ :ليس
ىناؾ أحد وبتاج إىل التأليف؛ ألف اإلسالـ قوي ،وُب ذلك الوقت كانوا وبتاجوف إىل تأليفهم وترغيبهم ُب

اإلسالـ.
وأ ا المكاتب ف :فإف اؼبكاتب ىو العبد الذي يشَبي نفسو من سيده بثمن ملجل ،كأف يقوؿ :يا
سيدي ،أنا أحب العتق ،ولكِب ال أظلمك ،ولكن بعِب نفسي بألف أو بعشرة آالؼ أُ َسلم لك كل سنة

كذا وكذا حٌب أًب الثمن ،ىذا ىو اؼبكاتب .قاؿ اهلل تعاىل:
 

(ٔ)

      

فاؼبكاتبوف الذين اشَبوا أنفسهم بثمن ملجل ،يصطنعوف ووبَبفوف ٍب يلدوف أشباهنم ،ىلالء

من اؼبللفة قلواهم ،اؼبللفة واؼبكاتبوف.
ال ار ف :ىم الذين عليهم َم ْغَرـ ،اؼبغرـ :الدين ،وينقسموف إىل قسمْب :الغارـ إلصالح ذات البْب،
والغارـ لنفسو.
اصطَلِ ْح مع فالف وأنا
فالغارـ إلصالح ذات البْب ىو الذي إذا زباصم اثناف أصلح بينهما وقاؿْ :
أعطيك مائة أ و ألفاٍ ،ب يأٌب الثاين ويقوؿ لو كذلك ،فكل منهما يسقط حقو ،فإذا كذلك فإنو يعطيهم
وهبمع ؽبم من الزكاة ،يقوؿ :إين ربملت ضبالة لفالف وفالف ،أو للقبيلة الفالنية والقبيلة الفالنية ،واآلف أريد
أف تعطوين من زكاة اؼبواشي أو زكاة العروض حٌب أدفع إليو ما ربملتو ،ولو كاف قد دفعو يػُ ْعطَى ويقاؿ :ىذا
بدؿ ما أنفقتو من مالك ،فإنا لو مل نعطك ألجحف ذلك دبالك ،وأنت عملت خّبا ،والصلح خّب ،فأنت

أصلحت بْب متخاصمْب.
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ال ارـ النا ي :الغارـ لنفسو ،وىو الذي يتحمل ديونا ،ولو كاف لو دخل ،فبعض الناس قد يتحمل مائة
ألف ،أو ألف ألف ،يصرفها ُب بناء ،أو ُب زواج ،أو ُب كفالة أو كبو ذلك ،ويأٌب ألىل الزكاة فيقوؿ :أنا
غارـ ،يقولوف لو حق ولو كاف لو دخل ،فيعطى من الزكاة ما يكفيو أو ما يوُب عنو.
بيل اهلل :األصل أنو اعبهاد ،اجملاىدوف ىم الذين يقاؿ ؽبم ُب سبيل اهلل ،قاؿ اهلل تعاىل:
      

(ٔ)

 

يعِب ُب اعبهاد أمواتا ،ولكن بعض العلماء عمموا وقالوا :إف اؼبراد ُب

سبيل اهلل :دين اهلل ،فإذا كاف اإلنساف ينفق ُب مشاريع خّبية فإهنا ُب سبيل اهلل ،إذا بُب مسجدا فإنو ُب
سبيل اهلل ،إذا خرج حاجا فاغبج ُب سبيل اهلل ،وكذلك أيضا إذا هبع كتبا ،أو سجل أشرهة إسالمية ،أو
وزع أشرهة دينية واشَباىا من سهم الزكاة فإنو هبزئ؛ وذلك ألف ىذا ُب سبيل اهلل ،وألنو وبب بذلك أف
يكوف من اؼبسانبْب ُب فعل اػبّب ،وألف ىذه قد تتعطل ،مكاتب الدعوة واعبمعيات اػبّبية ووسائل الدعوة
كل ىذه حباجة إ ىل من يقوـ اها ،فإذا تعطلت أقيمت من سهم اجملاىدين ،من سهم ابن السبيل ،أو من
سهم ُب سبيل اهلل.

وع ِد َـ النفقةُ ،ب الوقت الذي كانت اؼبواصالت فيو بعيدة،
أ ا ابت السبيل فإنو اؼبسافر الذي انقطع بو َ

لكن ُب ىذه األزمنة إذا كاف لو رصيد عند أىلو ُب بنوؾ ىناؾُ ،ب إم كانو أف يتصل بأىلو ويقوؿ :إين قد
إيل نفقة حٌب أقوـ بالنفقة على نفسي ،وحٌب أسبكن من
انقطع يب السبل ،إين اآلف ابن سبيل ،أرسلوا ّ
الرجوع إىل بلدي ،وأما إذا مل يكن لو رصيد ،وإمبا كاف ُب بلده وبَبؼ وينفق على نفسو ،فإنو ربل لو الزكاة
حٌب يصل إىل بلده قريبا أو بعيدا.
" وال تـل صله وال ل رعه" أصل اإلنساف آباؤه وأجداده ،ذكورا وإناثا ،فال يعطي الزكاة ألوالده وال
آلبائو ،فرعو أوالده وأوالد أوالده ،ذكورا وإناثا ،فال ربل ألصلو وال لفرعو ،فلو قاؿ :إف والدي مدين،
ويعجز عن وفاء دينو ،فأنا أعطيو من زكاٌب ما يوُب الدين ،ال تعطو؛ ألنو ينفق اها عليك غالبا ،أو كبو
ذلك ،وكذلك لو كاف بعيدا ،جدؾ ،ولو حٌب جد أبو األـ ،وجدتك أـ األـ ،وأصولك وفروعك ال ربل أف
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تعطيهم زكاة مالك ،ولو بعد الفروع ،ولو كاف مثال افتقرت بنت بنتك ،أو ابن بنتك وىو ال يرث ،فإهنم ال
يعطوف؛ وذلك ألنو ملزـ اإلنساف بالنفقة عليهم إذا افتقروا.
إذا افتقر ولدؾ ،أو ولد ولدؾ ،أو بنت ابنك ،أو بنت بنتك ،فإنك ملزـ بأف تنفق عليهم حٌب هبدوا
سدادا من عيش ،أو هبدوا ما يكفيهم.
ً

" ال تـل صله وال ل رعه" ,عرفنا أف أصلو اآلباء واألجداد واعبدات ،وأف الفرع ىم األبناء وأبناء

األبناء من ذكور وإناث ،وال ربل زكاتو لزوجو ،أي :امرأتو؛ وذلك ألنو ملزـ بالنفقة عليها ،فإذا أعطاىا من
الزكاة أو كساىا من الزكاة فكأنو وقى بذلك مالو.

وال ربل لبِب ىاشم وبِب اؼبطلب؛ وذلك لقولو 



إف الزكاة أوساخ الناس



أي ال ربل آلؿ

ؿبمد أو ألقارب ؿبمد؛ ألهنا أوساخ الناس ،يعِب أهنم يطهروف اها أمواؽبم ،فوصفها بذلك ،وصفها بالوسخ
وإال فاألصل أهنا ماؿ نظيف.
كذلك بِب اؼبطلب أقارب النيب  وإف كانوا ليسوا من بِب ىاشم ،فال ربل ؽبم؛ وذلك ألهنم يُعطَوف

من طبس اػبمس ،سهم ذوي القرىب.

وال ربل الزكاة لألغنياء ،الغِب الذي عنده من اؼباؿ ما يكفيو ال وبل لو أف يأخذ من الزكاة؛ وذلك ألهنا
إمبا ىي للفقراء كما ذكر اهلل ،وكذلك إذا كاف يكتسب ،إذا كاف يكتسب ،يعِب :عنده كسب وقادر على
الكسب ،جاء ُب حديث  أف رجلْب أتيا النيب  يسأالنو من الصدقة ،فنظر إليهما فإذا نبا جلداف،
فقاؿ :إف شئتما أعطيتكما ،وال ربل الزكاة لغِب وال لذي ِمّرة قوي  ذي مرة :يعِب ذي قوة.
وال تـل كاة المرأة ل و ها؛ ألنو يردىا عليها ،فينفق بو عليها ،وأما حديث زينب امرأة عبد اهلل فإف
الزكاة الٍب أعطتها زوجها صدقة تطوع ليس عليها فريضة ،إمبا كانت صدقة تطوع.
"وال تـل علش السيف" ,دبعُب أنو أف السيد معروؼ أنو يبلك عبده ،فلو أنو فَػ ّوض عبده وقاؿ :أخرج

زكاة ىذا الدكاف ،فال يعطيها سيده ويقوؿ :إنو أحق بزكاٌب ،أنت ال ماؿ لك؛ ألنك فبلوؾ ،وإذا كاف ذلك
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كذلك فإف عليك أف ربفظ مالو ،وىو الذي يزكيو ،وإذا أخرجت زكاتو ووكلك فال تعطو منها وتقوؿ إنو ىو
صاحب اؼباؿ ،أو أنو أحق بو.
وكذلك من تلزمو مئونتو ،من تلزمك نفقتو ،إذا كاف عندؾ -مثال -خداـ ملتزـ بنفقتك عليهم ،فال
تعطهم من الزكاة ،يعِب قوتا ؽبم ،ال تقل أشَبي بزكاٌب خبزا ؽبلالء العماؿ الذين ربت كفالٍب ،فال تفعل
ذلك؛ ألنك ملزـ بأف تنفق عليهم.
وكذلك من تلزمو نفقتو من األقارب ،إذا كاف إخوة لو أو أخوات فقراء ،وألزمناه بالنفقة عليهم ،فال
هبوز أف يعطيهم من زكاتو؛ ألنو هبعلها كوقاية ؼبالو ،فإنو ملزـ بأف ينفق عليهم من مالو ،وىذا خبالؼ
صدقة التطوع ،فإنو هبوز ،يعِب ربل صدقة التطوع للغِب ليعتربىا ،ولصاحب القوة الذي عنده قدرة يصح أف
يعطى من صدقة التطوع ،وكذلك تتصدؽ اؼبرأة على زوجها بصدقة التطوع كما فعلت زينب ؼبا قاؿ ؽبا ابن
مسعود :أنا وولدي أحق من تصدقت عليهم.
وكذلك أيضا صدقة التطوع ىي التربع دباؿ ،سواء كاف نقودا أو ماال ،يعِب أو ماال متموال يعِب يتصدؽ
عل ى ىلالء بقرب ،وعلى ىلالء بربادات ،وعلى ىلالء بقدور وعلى ىلالء دباكينات خياهة أو كبو ذلك،
فكل ىذه صدقة تطوع ،وكذلك إذا تصدؽ بالعْب ،أعطى ىذا مائة وىذا مائتْب ،وىو يعرؼ أهنم ذو
حاجة ،ولكن ليسوا من الفقراء.
يق ؿ :ت المرا بال قير ي له ال قراء ؟
ال اب :من ال هبد بعض كفايتو ،أو ال هبد إال بعض كفايتو ،يعِب من كانت كفايتو أو دخلو أقل من
نصف الشهر ،اؼبسكْب من هبد معظمها ،إذا كاف هبد ،ولكن إمبا هبد معظمها ،عشرين يوما ،عنده دخل
يكفيو عشرين يوما ،وبقية الشهر يقَبض ،أو بقية الشهر يطلب من يتصدؽ عليو ،ىذا الفقّب واؼبسكْب.
يُعطى العامل أجرتو ،العامل الذي يعمل عليها يعطى أجرتو وغّبه بقدر حاجتو ،اؼبللف يعطى بقدر ما

يتألف بو ،واؼبكاتب بقدر ما يلدي إىل سيده ،والغارـ بقدر ما غرمو من اؼباؿ ،واؼبسافر الذي انقطع بو
بقدر ما يوصلو إىل بلده ،وىكذا.
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نتوقف ،نقرأ الصياـ -إف شاء اهلل -غدا...
أحسن اهلل إليكم وأثابكم.
س :ظباحة الشيخ سائل يقوؿ :كم مقدار زكاة اغببوب والثمار إذا كانت تسقى من ماء السماء نصف
وقتها وباؼبكائن نصف الوقت اآلخر؟
ج :أوال :ال بد من النصاب ،أف تكمل النصاب الذي ىو طبسة أوسق ،والوسق ستوف صاعا بالصاع
النبوي.
ثا يا :إذا كانت تسقى بال مئونة فإف فيها العشر ،يعِب ىبرج من كل مائة عشرة أوسق ،ىذا ىو العشر،
وإذا كانت تسقى نصف السنة أو نصف اؼبدة من السماء ونصفها من اآلبار ففيها ثالثة أرباع العشر.
يعِب بقدرىا ،يعِب العشر فيما سقي دبئونة ،وثالثة أرباع العشر إذا كاف يسقى دبئونة وبال مئونة ونصف
العشر إذا كاف يسقى دبئونة كاملة.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :اشَبيت أرضا بقصد التجارة منذ سنوات عديدة ،وفوجئت أهنا خسرت،
وال رغبة ألحد بشرائها ،واستمرت على ذلك سنوات هويلة ،وما زاؿ أىل اػبربة ىبربونِب باستمرار كسادىا،
فكيف يكوف وضعي مع زكاهتا حيث إنو سبر سنوات ال أملك ربع عشرىا؟
ج :نرى ُب ىذه اغباؿ أهنا ال تزكى حٌب تباع ،ولو كانت بنية التجارة؛ وذلك ألنو أنبلها عدة سنْب،
فإذا باعها -واغباؿ ىذه -أخرج زكاة سنة واحدة.
س :أحسن اهلل إليكم .عندنا ُب بالدنا ىبرجوف الزكاة الفطر نقودا ،فما حكم إخراجها نقودا علما أف
الناس وبتاجوف إىل النقود أكثر من قوت البلد؟
ج :ىكذا عند اغبنفية ،فيقولوف :إف إخراجها نقودا أنفع للفقراء ،أي ألهنم يشَبوف اها حاجاهتم ،وأما
األئمة الثالثة فال هبوز إخراجها إال من هعاـ البلد؛ وذلك ألهنا لسد حاجتهم ،ويقولوف :الذي وبتاج إىل
النقود ليس من الفقراء؛ وذلك ألف الفقّب حاجتو إىل القوت الضروري ،ولكن حيث إهنم يعملوف بو ُب
مذىب أيب حنيفة فنرى أنو ال مانع من العمل بو ُب ذلك اؼبكاف.
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س :أحسن اهلل إليكم .سائلة تقوؿ :إذا عجلت زكاة مايل ُب رمضاف غباجة الفقّب ،وكاف سباـ اغبوؿ ُب
ذي اغبجة ،فمٌب أخرج زكاة اغبوؿ الذي بعده؟
ج :ينتقل اغبوؿ إىل رمضاف ،ذبعلو كل سنة ُب رمضاف ،أي ألجل حوؿ الزماف.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل من ليبيا يقوؿ :ظباحة الشيخ ،ما ىي القاعدة الٍب تبيح لنا ربويل
عملة بعملة أخرى من بلد إىل بلد ،وليس ُب نفس اجمللس؟
ج :ال بد إذا بيع نقد بنقد من التقابض قبل التفرؽ ،نقد بنقد يدا بيد ،وأما إذا مل يكن يدا بيد ففي
ىذه اغبالة يكوف نقدا بذمة ،عْب بذمة ،فمثال ترسل -مثال -الرياالت السعودية إىل مصر ،وتأٌب أو ترسل
ؽبم السند ،يصلك يا فالف سند عشرة آالؼ لاير سعودي أرسلتها إىل البنك الفالين ،وىذا سندىا ،يأٌب إىل
البنك أعطوين العشرة آالؼ الٍب اها السند ،يقولوف ما عندنا سعوديات ،ولكن عندنا مصري نعطيك قيمتو
ُب اغباؿ ،فيتصارفاف بعْب وذمة.
س :أحسن اهلل إليكم .والسائل اآلخر من ليبيا يقوؿ :ظباحة الشيخ ،إذا كاف لدينا عواـ ُب مسجدنا
يصلوف بنا ،وى م ال وبسنوف التالوة ،وىم ملتزموف دائما بالقنوت ُب الفجر ،وال يسمحوف ألحدنا فبن
وبسن التالوة أف يلمهم إال أف يقنت ،حبيث يكوف قنوتو سرا فهل هبوز يل أف أحتاؿ بقراءة سورة سرا
إليهامهم أهنا قنوت؟
ج :العامي ُب األصل ىو الذي ال وبسن الفاربة ،ويسمى أيضا أمينا ،إذا كانوا ال وبسنوف الفاربة أو ال
يقيموف الصالة ،دبعُب أهنم ىبطئوف فيها أخطاء كثّبة ،فال هبوز أف يتولوا اإلمامة ،بل يتوالىا بعض الشباب
الذين عندىم علم وعندىم معرفة بأحكاـ الصالة ،وأما إذا كانوا يقيموف الصالة ويعرفوف األحكاـ فنرى -
واغباؿ ىذه -أنكم تصلوف خلفهم  ،ولو كانوا يقتنوف فإف القنوت ُب الفجر من مذىب الشافعية ،يروف أنو
يقنت ُب كل فجر ،فتصلوف خلفهم وتلمنوف أيضا على الدعاء ،إف صليتم وحدكم فال تقنتوا ،وكذلك أيضا
بالنسبة إىل القراءة ،إذا كانوا هبهروف بالبسملة فصلوا معهم ،وال يضركم أف ىذا مذىب للشافعية ،وكذا
اػبالفات اليسّبة.
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س :أحسن اهلل إليكم .السائل من اإلمارات يقوؿ :ظباحة الشيخ ،يقوؿ بعض أىل العلم ُب أنواع اؼبياه
إنو ال فرؽ بْب متحرؾ وساكن ومستعمل وغّب مستعمل وقليل وكثّب ،ما اؼبقصود باؼباء اؼبتحرؾ؟
ج :ىو الذي يتجر بو ،ىناؾ ماؿ ؾبمد مودع مثال ُب بنك ؾبمد ،أو مودع ُب صندوؽ مغلق عليو،
ومع ذلك ففيو الزكاة؛ وذلك ألنو فرط حيث مل وبركو ،وىناؾ ماؿ وبركو ،يشَبي بو سلعا ٍب يبيعها ،يشَبي
بو أواين ٍب يبيعها بربح أو خبسراف ،يشَبي بو أقمشة ٍب يبيع ،فيسمى ىذا متحركا ،حيث إنو يشتغل بو
وقت السنة ،وىو الذي يتنامى حيث وبصل لو أرباح.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد..

كتاب الصياـ
و ب ص ـ ر اف
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
كتاب الصياـ
هب ب برؤية اؽبالؿ أو كماؿ شعباف أو إحالة غيم أو قَب دونو ليلة الثالثْب ،وإمبا يقبل عدؿ ُب رمضاف
ورؤيتو هنارا للمقبلة ،ورؤية بلد عبميع الناس ،ومن رآه وحده صاـ عكس الفطر ،ويلمر بو الصيب إف أهاقو،
ولو صاموا بشهادة اثنْب ثالثْب فلم يروه أفطروا.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أصبع اؼبسلموف أف صوـ رمضاف ركن من أركاف اإلسالـ ،وأف من جحده كفر؛ ألنو معلوـ من الدين
بالضرورة ،وأف الواجب ىو شهر رمضاف ،وأما ما سواه فإنو يعترب سنة.
تش ي
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هبب برؤية اؽبالؿ ،يعِب ىالؿ شهر رمضاف ،فإذا مل َير اؽبالؿ ليلة الثالثْب فإف كاف ىناؾ غيم يبنع من

الرؤية ليلة الثالثْب فظاىر كالمهم أنو يلزـ صومو ،والقوؿ الثاين أنو ال يلزـ ،إذا رؤي اؽبالؿ وجب الصياـ،
أو أسبوا شعباف ثالثْب يوما عليهم الصياـُ ،ب اغبديث:



صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإف عم عليكم

فأكملوا العدة  أي :فأكملوا عدة شعباف ثال ثْب ،وىذا يدؿ على أهنم ال يصوموف إال إذا رأوا اؽبالؿ أو
كملوا عدة شعباف ثالثْب يوما.
ولذلك روي أنو  كاف وبتاط ؽبالؿ شعباف ،يسأؿ ووبتاط ،فإذا رأوا ىالؿ شعباف ،وكاف ليلة
الثالثْب ،فإف رؤي اؽبالؿ صاموا ،ويصّب شعباف تسعا وعشرين ،وأما إذا مل يػَُر فإهنم يفطروف ،وإذا نظروا
ليلة الثالثْب ومل يكن ىناؾ غيم فإهنم ال يصوموف اليوـ الثالثْب؛ وذلك ألنو يوـ الشك .وُب اغبديث :
من صاـ يوـ الشك -اليوـ الذي يشك فيو -فقد عصى أبا القاسم  ىكذا جاء عن عمار بن ياسر.
أما إذا حاؿ دوف اؽبالؿ ليلة الثالثْب غيم أو قَب ،فأكثرىم يقولوف :إنو يصوـ ،يصوموف اليوـ الثالثْب
ـبافة أنو من رمضاف ،وكما روي عن عائشة قالت  :ألف أصوـ يوما من شعباف خّب من أف أفطر يوما
من رمضاف  يعِب ىذا اليوـ يبكن أنو من رمضاف فيصومونو احتياها.
ولكن الصحيح أنو ال يصاـ إال إذا رؤي اؽبالؿ ،فإذا حاؿ دونو غيم أو قَب فإهنم ال يصوموف؛ ألف ُب
الرواية اؼبشهورة  فإف غم عليكم فأكملوا عدة شعباف ثالثْب يوما .
وإ ما يقبل عفؿ ي ر اف ,رمضاف فقط يُقبل فيو عدؿ واحد ،ىالؿ رمضافُ ،ب حديث ابن عمر

 تراءى الناس اؽبالؿ فأخربت النيب 

أين رأيتو فأمر الناس بالصياـ

حديث  أف أعرابيا جاء فأخرب بأنو رأى اؽبالؿ البارحة فقاؿ 
اهلل؟ قاؿ نعم .فأمر الناس بالصياـ





ما ذكر أنو رآه غّبه ،وُب

أتشهد أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ

مع أنو واحد ،وأما ىالؿ شواؿ فال يقبل إال اثناف ،ال يقبل إال

شاىداف من باب االحتياط .إذا رأوه هنارا أو رأوه ُب الضحى ،يعِب حديد البصر رآه وقاؿ :ىذا اؽبالؿ ،أو
ىل ،وإف
رآه ظهرا أو عصرا ،وقاؿ :ىذا اؽبالؿ ،فإف كاف متقدما على الشمس فال يعترب ،وال يكوف قد ّ
كاف متأخرا عن الشمس ولو قليال فإنو يكوف لليلة اؼبقبلة ،وال يكوف اليوـ اؼباضي.

411

شرح التسهيل للبعلي

ورؤية بلف ل مي الإاس ,إذا رآه أىل بلد لزـ الناس كلهم الصوـ .كانوا قديبا إذا رئي ُب بلد ال
يعلموف أنو رآه غّبىم إال بعد عشرين يوما ،أو بعد شهر ،أو بعد شهرين؛ لبعد اؼبسافة ،ىكذا ىبتاروف أنو
إذا رئي ُب بلد لزـ الناس كلهم الصياـ ،وذىب آخروف إىل أف لكل بلد رؤيتهم ،واستدلوا بأف ابن عباس
بعث مواله كريبا إىل الشاـ ،ودخل شهر رمضاف وىو ُب الشاـ ،ورأوا اؽبالؿ ليلة اعبمعة ،ورآه كريب ،وصاـ
أىل الشاـ يوـ اعبمعة ،ومل يأت إىل اؼبدينة إال ُب آخر الشهر بعد طبس وعشرين يوما أو كبوىا ،سألو ابن
عباس :مٌب رأيتم اؽبالؿ؟ قاؿ :يوـ اعبمعة ،قاؿ :رأيتو أنت؟ قاؿ نعم .قاؿ :وصاـ أمّب اؼبلمنْب -يعِب
معاوية-؟ قاؿ :نعم .قاؿ :لكنا ما رأيناه إال ليلة السبت ،وال نزاؿ نصوـ حٌب نراه أو نكمل ثالثْب ،فقلت:
أال تكتفي برؤيٍب وبصياـ أمّب اؼبلمنْب؟ قاؿ :ال ،ىكذا أمرنا رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم.
فدؿ ىذا على أف ألىل كل دولة رؤيتهم ،ولعل الصواب أنو إذا رئي ُب بلد لزـ الذين بعدىم أف
يصوموا ،إذا ُرئي ُب اإلمارات لزـ اؼبملكة أف يصوموا ،ومل يلزـ َمن وراءىم ،وإذا ُرئي ُب األحساء لزـ أف يُرى
ُب الرياض ،وال يرى ُب قطر وُب غّبىا ،وإذا ُرئي ُب الرياض فقد ال يُرى ُب األحساء ،أو ال يرى ُب الرياض

ويرى ُب جدة ،أو ال يرى ُب جدة ويرى ُب مصر أو السوداف وىكذا.

ذلك ألنو يبكن أنو غاب عن الرياض وىو مقارف للشمس ،وتأخر بعد الرياض عن أىل جدة نصف
ساعة ،وُب ىذه نصف الساعة سبق الشمس بدقيقة أو دقيقتْب فرآه أىل جدة ،أو غاب عن أىل جدة
وىو مع الشمس ،مقارنا للشمس ،وتأخر عن السوداف أو عن البالد األفريقية ،تأخر عنهم بعد جدة نصف
ساعة أو ساعة ،فسبقتو الشمس ،فّبى ُب السوداف وال يرى ُب اؼبملكة ،على كل حاؿ مٌب رئي ُب بلدة أو
دولة لزـ الذين بعدىم أف يصوموا ،وال يلزـ الذين قبلهم.
ومن رآه وحده صاـ ،إذا رآه ومل يقبل قولو فإنو يصوـ؛ ألنو ربقق أف اؽبالؿ قد دخل ،وإذا رآه وحده
ورّد قولو فإنو ال يفطر ،بل يصوـ مع الناس ،وال يقوؿ :أنا رأيت ىالؿ شواؿ ،يبكن أنو متوىم
ىالؿ شواؿ ُ
وانفراده برؤيتو يدؿ على الشك ،يدؿ على أف ُب األمر شكا ،فمن رأى ىالؿ شواؿ فال يفطر ،بل يستمر

مع الناس ويصوـ ،إذا مل يقبل قولو.
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ويلمر بو الصيب إف أهاقو ،فصوـ الصبياف من باب التدريب؛ حٌب يتدربوا عليو ،وحٌب يألفوه إذا كربوا،
فإهنم يُقبل منهم إذا كربوا ،فإهنم يكونوف قد اعتادوا عليو ،يلمر بو الصيب لعشر أو إحدى عشر؛ ذلك ألنو

قد قارب البلوغ ،وألنو قد يبلغ ،فإذا كاف يطيقو فإنو يُلمر بو.

لو صاـ بشهادة اثنْب ثالثْب يوما فلم يروه أفطروا ،إذا ربققوا أف رمضاف دخل برؤية اثنْب عدلْب ،فإهنم

إذا أسبوا ثالثْب يوما ومل يروه فإهنم يفطروف؛ ألف الشهر ال يزيد على الثالثْب يوما ،هنايتو ثالثوف يوما ،فإذا
رآه عدالف موثوقاف وصاموا فلم يروه ليلة الواحد والثالثْب ،فإهنم يفطروف.
شروط و ب الصياـ
فصل
إمبا هبب على مسلم مكلف قادر ،وإمبا يصح بنية من الليل لكل يوـ ،وانتفاء مفطر ،وىو حيض
ونفاس وردة ،وتعمد ذاكر قيئا ،أو صباعا أو استنماء أو إنزاؿ بتكرار نظر ،أو وصوؿ شيء من منفذ جوفو
ال غبار وكبوه وريق معتاد  ،وحجما واحتجاما ،ولو أكل شاكا ُب القروب إىل الفجر ،أو اعتقد ليال فخالف
قضاه ،ويتحرى األسّب وهبزئو إف وافقو أو بعده.
يق ؿ بعف ل  :إ ما ي

ا ر مسلم ىبرج الكافر ،فال هبب على اليهود وال

علش سلم كل

على النصارى أو اجملوس ،أو البوذيْب أو اؽبندوس ،أو الدىريْب ،أو الشيوعيْب الذين ال يدينوف بدين
اإلسالـ ،ال يكلفوف بو؛ ذلك ألهنم وإف كانوا ـباهبْب بفروض الشريعة ولكنو ال يقبل منهم؛ ألهنم فقدوا
شرهو.
تعرفوف شروط الصياـ :اإلسالـ ،والعقل ،والبلوغ ،والقدرة.
مه شروط و ب الصياـ ,البل غ :ىبرج الصيب الذي مل يبلغ ،ال هبب عليو ،وما ذاؾ إال أنو مل
يكلف ،وإمبا يلمر بو من باب التدرب والتحبب ،يلمر بالصياـ وإف كاف صغّبا ،كابن عشر أو ابن شباف؛
وذلك ألنو قد يشق عليو إذا كرب وبلغ ،فيدرب عليو ويلمر بو حٌب يألفو ،وحٌب يسهل عليو إذا بلغ.

412

شرح التسهيل للبعلي

وكذلك ال هبب على ؾبنوف؛ وذلك ألف اهلل -تعاىل -عذره حيث إنو ال يفهم وال يعقل ،فاهلل -تعاىل -
وىب اإلنساف عقال ،وىذا العقل ىو الذي ألجلو ُكلف ،فإذا مل يكن مكلفا -بأف كاف مسلوب العقل-
فإنو ال هبب عليو ،إذا أخذ ما وىب سقط ما وجب.

ال رط الراب  :القدرة ،فإذا كاف عاجزا فإنو ال يقدر عليو ،ولكن إذا كاف عاقال وعاجزا أُهْعِم عنو.

ذُكِر عن أنس ؼبا ذباوز سنو اؼبائة عجز عن الصياـ ،فكاف يطعم ،إذا دخل رمضاف صبع ثالثْب مسكينا
وأهعمهم ليلة واحدة ،يعِب فطورا وعشاءٍ ،ب يكتفي بذلك عن الصياـ؛ ألنو عاجز.
يصح بإية ت الليل لكل ي ـ اؼبسلموف عادة يعزموف على أهنم يصوموف الشهر كلو ،فال وبتاج إىل أف
وبرؾ قلبو كل ليلة أنو سوؼ يصوـ الغد؛ ألف ىذا ال أنبية لو وال حاجة لو ،وذلك ألنو عازـ على إكماؿ
رمضاف ،وعلى عدـ اإلفطار منو إال لعذر ،فال وبتاج إىل أف هبدد النية كل ليلة ،معلوـ أنو عازـ ،أنك عازـ
على إكماؿ الصياـ ،فلو سألك إنساف وقاؿ ُ-ب رمضاف -وقاؿ :ىل تريد أف تصوـ غدا؟ فإنك تغضب
وتقوؿ :أتتهمِب أف أفطر ُب رمضاف بغّب عذر؟! أتظن أين ال أصوـ والناس يصوموف؟ أليس اهلل -تعاىل -قد
فرضو علينا؟ أتظن أين أترؾ الصوـ وأنا قادر ال عذر يل؟ تُشدد عليو ،فدؿ ذلك على أنك عازـ ،وأنك ال

ىبطر ببالك ا إلفطار إال أف يعرض لك عارض كعذر ،كمرض أو سفر ،وأما إذا كنت مقيما صحيحا فإنك
ال ىبطر ببالك أنك تفطر ،فال حاجة إىل أف ربرؾ قلبك كل ليلة أنك تصوـ غدا.
كذلك أيضا معلوـ أف الناس يقوموف ُب آخر الليل يتسحروف ،فهذا دليل على أهنم عازموف ،ولكن ال
وبرؾ كل منهم قلبو على أين سوؼ أصوـ غدا؛ ألف ىذا شيء معروؼ.
ت شروط و ب الصياـ ا ت اء طر يعِب أال يوجد ما يفطر ألجلوَ ،مثّػلُوا باغبيض بالنسبة للنساء؛

فإف اؼبرأة إذا حاضت حرـ عليها أف تصوـ ،وال هبزئها ولو صامت؛ ذلك ألف ىذا الدـ الذي ىبرج منها
يعترب قباسة ،وألجل ذلك تَبؾ الصياـ إىل أف تطهر ،كذلك النفاس ،إذا ولدت وبقي معها دـ النفاس فإف
ىذا الدـ يعترب -أيضا -عذرا ؽبا ،فال تصوـ حٌب تطهر.
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ثالنا الر ة :الردة ىي الكفر بعد اإلسالـ -نعوذ باهلل -فمن ارتد وىو صائم بطل صومو ،وبطلت
ههارتو إذا كاف متطهرا ،فيلمر بأف ،إذا تاب يلمر ب أف يستأنف ،يلمر بأف يصوـ بدؿ ذلك اليوـ ،أو بأف
يستأنف الطهارة إذا ارتد وىو متطهر أف يستأنف الطهارة ،يتطهر جديدا.
ىذه مفطرات ،اغبيض والنفاس والردة.
" وتعمف اكر يئا" إذا تعمد وأخرج قيئا ،أو جامع ،أو استمُب ،أو أنزؿ بتكرار نظر ،أو حجم أو
احتجم ،أو أرسل شي ئا إىل بدنو من منفذ جوفو ،فإف ىذا يناُب الصياـ ،القيء ىو االستفراغ ،أو يسمى
التطريش ،يفطر إذا كاف متسببا متعمدا ،جاء ُب اغبديث  :من استقاء فقد قضى ،ومن ذرعو القيء فال
قضاء عليو



ذرعو :يعِب خرج منو قهرا بدوف اختيار ،فإنو -واغباؿ ىذه -ال قضاء عليو ،أما إذا كاف

متعمدا ،أدخل أصبعو ُب حلقو وحرؾ حلقو حٌب قاء ،قضى ،وكذلك لو عسر بطنو إىل أف خرج منو شيء،
قضى ،وكذلك لو تعمد شم رائحة كريهة ،تعمد ،ربرؾ لذلك ما ُب بطنو وقاء ،فإنو يقضي.
وأما اعبماع فإنو إذا تعمد وجامع فإنو يقضي ،ويكوف عليو -أيضا -كفارة ككفارة الظهار ،واختلف
ىل تسقط الكفارة والقضاء بالنسياف؟ األكثروف على أهنا ال تسقط؛ وذلك ألف اعبماع تطوؿ مدتو ،وألنو
يكوف بْب الطرفْب ،والغالب أهنما ال يكوناف غافلْب عن ىذا الصياـ ،فدؿ على أنو ال ينسى ،فعليو القضاء
بكل حاؿ ،عليو أف يقضي ،وعليو أف يكفر.
كذلك إذا تعمد استم ناء ،يعِب :تعمد اإلنزاؿ بيده ما يسمى بالعادة السرية تبطل الصياـ ،وكذلك إذا
نظر إىل امرأة أو إىل صورة امرأة ُب شاشة أو كبو ذلك ،وكرر النظر حٌب أنزؿ ،ثارت شهوتو فأنزؿ ،فإنو
يقضي؛ ألنو تعمد تكرار النظر.
وكذلك إذا أرسل شيئا من منفذ إىل جوفو ،منفذ جوفو ،فإنو يقضي إذا كاف متعمدا ،من ذلك اإلبر،
اإلبر ذكروا أهنا قسماف :مهدئة ،ومغذية .فاإلبر اؼبسكنة لألمل والٍب تكوف ُب ظاىر اعبلد ،ىذه ال تفطر،
أما إذا كانت مقوية أو مغذية ،أو نافذة تدخل ُب صبيع البدف كإبر الوريد ،فإهنا تفطر ،إذا أدخل إىل جوفو
شيئا من أي موضع كاف فإن و يفطر ،وكذلك إذا ىناؾ ما يسمى بالتحميلة ،تدخلها اؼبرأة ُب الرحم،
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ويدخلها الرجل ُب الشرج ،فهذه أيضا تفطر؛ وذلك ألهنا تنفذ إىل داخل اعبسم ،فكل شيء أدخلو إىل
جوفو من أي منفذ فإنو يفطر.
يفطر أيضا اغبجامة ،جاء ُب اغبديث:



أفطر اغباجم واحملجوـ



ىذا حديث مروي عن صباعة

من الصحابة ،وقيل إهنم بلغوا إىل سبعة عشر صحابيا رووا ىذا اغبديث ،وبعضها ضعيف ،ولكن كثّب منها
ثابت ،فألجل ذلك عمل بو اإلماـ أضبد ،وذلك أف اغبجامة فيها إخراج ىذا الدـ ،فيفطر كما يفطر دـ
اغبيض ودـ النفاس ،دؿ ذلك على أنو يفطر.
لكت لما ا ي طر الـا م

أ ه ا خرج إه شيء؟ ال ا :ألنو أعاف على ىذا العمل ،ومن أعاف

عليو عوقب بأف يقضي ،وقيل :ألنو يبتص الدـ ،إذا أراد أف يقبض ؿبجمو امتص اؽبواء الذي ُب داخلها،
فيخرج منها دـ ىبتلط بريقو ،فيكوف ذلك سبب إفطاره ،فإذا وجد حجامة ليس اها االمتصاص فإنو ال
يفطر اغباجم.
كذلك ما يسمى بالتربع ،التربع بالدـ إذا كاف كثّبا فإنو يفطر اؼبتربع ،وال يفطر الساحب الذي يسحبو
ُب برواز أو إبرة ،ما يفطر؛ ألنو ما استعملو بفمو وال دخل شيء منو ُب جوفو ،فإمبا يفطر اجملذوب منو؛
ألنو خرج منو ىذا الدـ الكثّب ،فهو شبيو بدـ اغبجامة.
وال يفط ر إذا هار ُب حلقو غبار؛ وذلك ألف ىذا الشيء فبا تعم بو البلوى ،الغبار وكبوه ،فال يفطر مع
أنو عليو أف يتلثم ،يسد فمو وأنفو خبرقة أو بعمامة وكبو ذلك.
وال يفطر الريق ،ابتالع الريق اؼبعروؼ اؼبعتاد ،ىذا شيء ضروري أنو يبقى ُب فمو ،فال يفطر إذا ابتلع
ريقو ،وال يفطر أيضا إذا أكل أو شرب وىو ٍ
ناس ،فإمبا أهعمو اهلل وسقاه.
ت أكل شاكا ي ال روب يق ل ف :من أكل شاكا ُب الغروب ،أو اعتقده ليال فباف هنارا ،قضى ،وأما
من أكل شاكا ُب الفجر ُب هلوع الفجر فإنو ال يقضي؛ وذلك ألف الغروب األصل بقاء النهار ،فعليو أال
يفطر إال ب عد االحتياط ،فيتثبت ووبتاط حٌب يتحقق غروب الشمس ،وأما الفجر فإذا أكل وىو ال يدري
أنو قد هلع الفجر فإنو ال قضاء عليو ،وىذا إذا مل يتبْب لو ،إذا بقي على شكو فإنو يبقى بدوف أف يقضي.
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أما إذا ربقق أنو أكل بعد هلوع الفجر فإنو يقضي ،فمثال وىو يتسحر ،واألصل بقاء الليلٍ ،ب بعد
ذلك انتهى من سحوره ،ولكن مل يتبْب لو أنو أكل بعد هلوع الفجر ،صومو صحيح ،أما إذا استمر ُب
األكل حٌب ظبع اإلقامة مثال ،فنرى -واغباؿ ىذه -أنو يقضي؛ وذلك ألنو أكل وىو الغالب على ظنو أف
الليل قد انتهى ،أف النهار قد دخل ،فعليو القضاء ،إذا أكل وتبْب لو أنو أكل هنارا ،أي بعد هلوع الفجر،
ربقق من ذلك ،فاألصل القضاء.
كذلك إذا اعتقده ليال فخالف أكل يعتقد أنو ُب ليل ،يعِب ُب آخر الليل ،أو أنو ُب آخر النهار ولكن
يعتقد أف الشمس قد غربت ،ففي ىذه اغباؿ إذا تبْب لو أنو أكل هنارا ،أي قبل أف تغرب الشمس أو
بعدما هلع الفجر ،فعليو القضاء.
"وي ه إف وا قه أو بعفه" ُب ىذا أيضا خالؼ ،إذا مل ِ
يدر أف الشهر قد دخل ،فصاـ وىو ال يدري
ىل ىذا اليوـ من رمضاف أو أنو من شعباف ،صاـ وبعدما أفطر أو بعد يوـ أو يومْب جاءه اػبرب أنو قد وافق
شهر رمضاف أو أنو بعد رمضاف ،أجزأه ذلك ،أما صوـ العيد فإنو ال هبوز ،ولكن لو صاموه يعتقدوف أنو
من رمضاف فإنو ال يضر؛ ألف عليهم االحتياط.
ىذا ما يتعلق بالصياـ ،مع اختصار اؼبللف اختصارا كثّبا.
إت ووا بات الصياـ
فصل
يسن تأخّب سحور ،وتعجيل فطر على رهبٍ ،ب سبرٍ ،ب ماء ،والذكر عنده وعلى مفطر رمضاف جبماع
ولو مرارا قبل التكفّب القضاء ،وكفارة الظهار وغّبه يقضى ،وعلى من مات ومل يصم مد هعاـ لكل يوـ إف
فرط ،ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعلو عنو وليو.
ذكر بعد ذلك السنن وبعض الواجبات ،فمن ذلك تأخّب السحور السحور ىو األكل ُب آخر الليل؛
وذلك ألف آخر الليل يسمى سحرا ،قاؿ تعاىل:



 )ٔ(    وقاؿ:

 - 1سورة آل عمران آية .17 :
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فالسحر آخر الليل ،فاألكلة الٍب ُب ذلك الوقت تسمى سحورا ،وىي من

السنة ،قاؿ النيب   تسحروا فإف ُب السحور بركة  وذلك ألنو يقوي اإلنساف على العبادة وعلى
األعماؿ؛ وألنو وببب إليو الصياـ إذا رأى أف الصياـ ال يكلفو وال يثقلو ،فدؿ ذلك على أنو مستحب،
ويسن تأخّبه.

ُب حديث زيد بن ثابت  :تسحرنا مع رسوؿ اهلل 

ٍب قمنا إىل الصالة .قلت كم كاف بينهما؟

قاؿ :قدر طبسْب آية  يعِب قدر ق راءة طبسْب آية ،يعِب من آيات البقرة أو كبوىا ،يبكن قدر ركعتْب،
أربع صفحات أو كبوىا.
ويست تع يل الفطر ،جاء ُب حديث:



أحب عباد اهلل إليو أعجلهم فطرا  ولعل سبب ذلك

اؼبسارعة إىل الصالة ،وقيل إف سبب ذلك اؼببادرة إىل ما أباح اهلل ،فاهلل -تعاىل -أمر عباده بالصياـ ُب
النهار ،وأمرىم بالفطر ُب الليل ،وال يصح صياـ الليل ،فإذا جاء الوقت الذي ينتهي صيامهم فإف عليهم أف
يفطروا ،وإف مل يأكلوا ينووف بالنية
أننا قد أفطرنا وأنا لو وجدنا شيئا يلكل ألكلنا ولكن مل قبد ،فيفطروف بالنية.
يست تع يل طر يسن أف يفطر على رهب؛ وذلك ألف الرهب أوال أنو من صبلة اؼبشتهيات ،وثانيا ما
فيو من اغبالوة الٍب تكسب البدف مناعة ،فإذا مل هبد أفطر على سبر ،التمرات ىي فرع الرهب ،وإذا مل هبد
فإنو يفطر على ماء.
جاء أف ُب حديث عائشة  كاف النيب  يفطر على رهبات ،فإف مل هبد فعلى سبرات ،فإف مل هبد
حسا حسوات من ماء



فذلك ألنو كثّبا ما يفقد الطعاـ ،ال هبد حٌب سبرات يفطر عليها؛ ألنو -عليو

السالـ -رضي بالتقلل ،فإذا مل هبد التمرات حسا حسوات ،يعِب جرعات من ماء.
يسن الذكر عند اإلفطار ،من ذلك أف يقوؿ ،إذا أفطر يقوؿ :ذىب الظمأ وابتلت العروؽ وثبت األجر
إف شا ء اهلل ،ولو أف يدعو بقولو :اللهم إين لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مِب إنك أنت السميع
 - 1سورة القمر آية .34 :
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العليم ،اللهم يا واسع اؼبغفرة اغفر يل ،ويا واسع الرضبة ارضبِب ،مٌب دعا بشيء من ذلك فإنو يكفي ،يكفي
ىذا الذكر ،ويكفي ىذا الدعاء.
ذكر أف من أفطر باعبماع فعليو كفارة ككفارة الظهار ،العتق فإف مل هبد فصياـ شهرين فإف مل هبد
فاإلهعاـ؛ لقصة اغبديث الذي فيو أف رجال قاؿ :يا رسوؿ اهلل ىلكت ،قاؿ :وما أىلكك؟ قاؿ :وقعت
على امرأٌب ُب رمضاف ،فأمره أف يعتق رقبة ،فلم هبد ،أف يصوـ شهرين متتابعْب ،فلم يستطع ،أمره أف
يتصدؽ.
يق ؿ :ول رارا بل التك ير عليه الق اء وك ارة ال هار ول رارا :يعِب ىذا الذي ىبتاروه أنو لو
جامع ُب عشرة أياـ من رمضاف قضى عشرة ،وكفاه كفارة واحدة؛ وذلك ألنو مل يكفر حٌب فعل ىذه
األشياء الثالثة العشرة ،وكذلك لو مل يتحمل وجامع ُب طبسة عشر يوما أو كبو ذلك بالنهار فإنو يكفيو
كفارة واحدة ،ولكن يقضي تلك األياـ كلها ،ومع ذلك ال بد من قضاء تلك األياـ.
والك ارة علش الترتي  :العتق ،فإف مل هبد فالصياـ ،فإف مل هبد فاإلهعاـ.
إذا مات وعليو صياـ يطعم عنو عن كل يوـ هعاـ مسكْب ،وىذا إذا كاف قد فرط ،صورة ذلك إذا
مرض اإلنساف ُب رمضاف ،أو سافر عشرة أياـٍ ،ب شفي من مرضو ،أو أقاـ ُب البلد وبقي ُب البلد معاَب
سليما ليس بو مرض وليس مسافرا ،وسبكن من القضاء ،ولكنو مل ِ
يقض ،بل تساىل بالقضاء ،ومرت عليو
األياـ وىو مل ِ
يقض مع عدـ العذرٍ ،ب بعد ذلك قدر أنو أصابو اؼبوت فمات ،فمثل ىذا يقضى عنو أو
يكفر ع نو إهعاـ عن كل يوـ مسكْب ،إف تربع أحد بأف يصوـ عنو فإنو يصوـ ،جاء ُب اغبديث يقوؿ:

من نذر أف يطيع اهلل تعاىل فليطعو  وقاؿ 





من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو  وىذا إذا

فرط بقدر األياـ الٍب عليو ،عليو عشرة أياـ أفطرىا ؼبرض ،شفي بعد العيد ،وبقي عشرة أياـ ،وىو قادر،
ولكنو ما صاـ ،أو بقي عشروف يوما أو شهر أو أشهر وىو يقوؿ :إنِب عاجز .ولكن ليس بعاجز ،ومات
بعد ذلك قبل أف يصوـ ،فإنو يقضى عنو ،يصوـ عنو أحد أقاربو.
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يق ؿ :وعلى مفطر رمضاف جبماع ولو مرارا قبل التكفّب ،عليو القضاء وعليو كفارة الظهار ،وغّبه
يقضي
يعإي :إذا أفطر بغّب اعبماع ،غّب من أفطر باعبماع ،بل أفطر باألكل وكبوه ،فإنو يقضي ما أفطره،
وعلى من مات ومل يصم مد هعاـ لكل يوـ إف فرط ،صورة ذلك إذا كاف عليو صياـ بسبب مرض أو سفر،
أو على اؼبرأة بسبب حيض ،وسبكن ومل يصم مع قدرتو ،ففي ىذه اغباؿ بعض العلماء يقوؿ :يصوموف عنو،
حٌب قالوا إهنم يقتسموف الصياـ ،لو كاف عليو عشرة أياـ ،ولو عشرة أوالد ،صاموا عنو يوما واحدا ،إذا كاف
ضى صوـ رمضاف ،ولكن
ؾبموعهم عشرة ذكورىم وإناثهم يصوموف يوما واحدا ويكفي ،وقيل إنو ال يػُ ْق َ
يُتصدؽ عنو ،وإمبا يصوـ الويل صياـ النذر ،يقوؿ :من مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعلو عنو

وليو ،إذا -مثال -نذر يقضي عنو وليو ،ذكر أف امرأة قالت  :يا رسوؿ اهلل ،إف أمي نذرت إف قباىا اهلل
من البحر أف تصوـ شهرا ،وإف اهلل قباىا وقد ماتت ،فقاؿ :اقضي عنها  وُب رواية قاؿ  :أرأيت لو
كاف على أمك دين أكنت قاضيتو؟ اقضوا اهلل؛ فاهلل أحق بالوفاء .
ففي ىذه اغباؿ ينوي واحد أو صباعة أف ىذا صياـ ميتنا وأننا سنقضيو عنو ،ويكفي النية ُب القلب.
وكذلك اغبج ،إذا نذر حجا ،بعدما حج أيامو نذر اغبج ،بعدما حج فرضو ،وؼبا نذره قُدر أنو مات
بعدما سبكن ومل وبج ،مر عليو سنة سنتاف ،وىو ما حج ،مع أنو قد نذره ،وبج عنو أحد أوالده أو بناتو،
جاء ُب اغبديث أنو  قاؿ  :من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليو  وىذا عليو صياـ ،اإلماـ أضبد
خص ذلك بصياـ النذر ،وأما البقية فقالوا :يدخل ُب ذلك صياـ الفرض كرمضاف.
باب ص ـ التط ع
أ ل ا ياـ ي صياـ التط ع
وسن صوـ
أفضلو صياـ داود -عليو السالـ -صوـ يوـ وفطر يوـ ،وأفضل شهر بعد رمضاف احملرـُ ،
عشر ذي اغبجة ،والبيض وعرفة لغّب من اها ،وعاشوراء واالثنْب واػبميس ،وستة من شواؿ وليلة القدر ُب
العشر األخّب من رمضاف ،والوتر آكد ،وأرجاه ليلة سبع وعشرين ويدعو بالعفو.
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بعد ذلك صوـ التطوع ،ؼبا كاف الصياـ ؿببوبا عند اهلل -تعاىل -وقد اصطفاه لنفسو ُب قولو:



الصوـ يل وأنا أجزي بو  كاف جنس الصياـ عبادة فيها فضيلة ،العبد ال يقتصر على الفريضة فقط ،بل
يعرؼ أف ربو وبب ىذا العمل ،فعليو أف يكثر منو ،فيصوـ -مثال -كل اثنْب وطبيس ،وذلك كثّب ،إذا عجز
اقتصر على صياـ ثالثة أياـ من كل شهر ،وىي األياـ البيض ،إف سبكنت لو وإال غّبىا ،فذلك أيضا يدؿ
على فضيلة ؼبن توىل ىذا الصياـ.
ىذا ؼبن تواله ،دبعُب أنو يتواله فيقضيو عنو عن أبيو أو عن أمو أو عن جده ،فلو أجر على ىذا التقبل،
وعلى ىذا القياـ بو  ،وإف عجزوا كلهم أو قالوا :ال تصوـ ،أخرجوا صدقة من مالو ،من ماؿ ذلك اؼبيت،
وتقدـ على الوفاء على وفاء الديوف العامة ،وتقدـ على النذور وعلى اؼبواريث؛ وذلك ألهنا حق آدمي ،فإذا
قاؿ :أقرضِب يا فالف مائة ،وأقرضِب يا فالف ألفا .ومات ومل يقضهم ،وال نعلم ماذا فعل اهذا اؼباؿ ،ولكن
ربققنا أنو ُب ذمتو ،فإهنم يقضونو ،فإهنم يوفوف عنو؛ وذلك لعموـ ىذه األدلة.
بعد ذلك صياـ التطوع ،وىو األياـ الٍب يفضل صيامها ،من قدر على صياـ يوـ وراء يوـ فهذا أفضل،
صياـ داود -عليو السالـ -صياـ يوـ وفطر يوـ ،ىذا أفضل األياـ ،وأما األشهر فأفضلها بعد رمضاف شهر
اهلل الذي تدعونو "احملرـ" ،الذي قبل شهر "صفر" وبعد شهر "ذي اغبجة" ،وىو أوؿ األشهر اصطالحا.
يُ َسن صوـ عشر ذي اغبجة أو تسع ذي اغبجة؛ ألف العاشر يوـ العيد ال يصاـ ،لكن التسع فيها
فضيلة؛ وذلك ألنو ورد فيها فضل  ما من أياـ العمل الصاّب فيها أفضل من ىذه األياـ  يعِب أياـ
العشر ،ومن العمل صياـ تلك األياـ التسعة.
يُ َسن صوـ عشر ذي اغبجة أو تسع ذي اغبجة ؛ ألف العاشر يوـ العيد ال يصاـ لكن التسع فيها
فضيلة ،وذلك ألنو ورد فيها فضل  :ما من أياـ العمل الصاّب فيها أفضل من ىذه األياـ  يعِب أياـ
العشر ومن العمل صياـ تلك األياـ التسعة.
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ويسن صياـ األياـ البيض الٍب ىي الثالث عشر والرابع عشر واػبامس عشر؛ وذلك ؼبا ورد ُب فضلها،
وجاء عن النيب  أنو أوصى أبا ذر وأوصى أبا ىريرة بصياـ ثالثة أياـ من كل شهر ،وقاؿ أليب ابن كعب:
 إذا صمت ثالثا فصم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر  أو كما قاؿ.
يسن صوـ عرفة لغّب أىلها ،لغّب اغبجاج الواقفْب بعرفة؛ وذلك ألهنم مسافروف والفطر أقوى ؽبم،

فلذلك رخص أو شرع أف النيب 

مل يصم بعرفة وكذلك اػبلفاء بعده ،فالصياـ بعرفة يقاؿ :إنو قد

يضعف الصائم ويوقعو ُب ىزاؿ فينقلو عن العمل أو يضعف عنو أو يبلو؛ فلذلك ال يصوموف ُب عرفة.
يست ص ـ ي ـ عاش راء ,اليوـ العاشر من شهر ؿبرـ ،وكذلك يصوموف معو يوما وىو اليوـ اغبادي
عشر أو اليوـ التاسع يصوموا يوما قبلو أو يوما بعده ،صياـ عرفة يكفر سنتْب يعِب من صغائر الذنوب،
وصياـ عاشوراء يكفر سنة ،وذلك دليل على أف اهلل تعاىل تفضل على عباده بأسباب اؼبغفرة وكذلك
أسباب الرضبة والعتق من النار.
كاف النيب  يصوـ االثنْب واػبميس ويقوؿ  :إهنا ترفع فيها األعماؿ ،وأحب أف يرفع عملي وأنا
صائم



يعِب ألكوف الصياـ من العمل ،وصياـ ستة أياـ من شواؿ وذلك تكملة لرمضاف حٌب يكوف

كأنو صاـ الدىر كلو ،جاء ُب حديث رمضاف بعشرة أشهر ،صياـ رمضاف يعدؿ عشرة أشهر ألف اليوـ
بعشرة أياـ ،اغبسنة بعشر أمثاؽبا ،ستة أشهر يعِب ستْب يوما ،يكوف ذلك كأنو صاـ اثِب عشر شهرا ،ىذا
ىو السبب ُب شرعية ست من شواؿ.
وإذا مل تتيسر لو لعذر صامها ولو من ذي القعدة كما لو مل تتمكن اؼبرأة إذا كانت نفاسا أف تطهر إال
ُب عشرين من شواؿ ،فإهنا تصوـ الست ولو من ذي القعدة،
يق ؿ :ليلة القفر تر ش ي الع ر ا خير ت ر اف يعِب الليلة الٍب ؽبا فضل من قامها فكأنو قاـ
ألف شهر.
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ليلة القدر خّب من ألف شهر ال بد ؽبا ميزة ولكن مل نطلع على عينها ،إال أف الراجح أهنا ُب العشر
األخّب من رمضاف ،وأهنا ُب أوتاره أغلب يعِب ُب إحدى وعشرين ثالث وعشرين ،طبس وعشرين ،سبع
وعشرين ،تسع وعشرين ،ىذه األوتار ،الوتر آكد.
وقيل إف األوتار بالنسبة إىل الباقي فتكوف الليلة تسع وعشرين وليلة سبع وعشرين إىل آخره تكوف ىذه
ىي األوتار أرجاه ليلة سبع وعشرين ،أرجى الليايل عند اإلماـ أضبد ليلة سبع وعشرين؛ وذلك ألنو روي عن
أيب أنو كاف وبلف أهنا ُب ليلة سبع وعشرين ،يقوؿ بالعالمة العالمة ىي أف الشمس تطلع ُب ذلك اليوـ
ليس دوهنا شعاع ،ال شعاع ؽبا ،قالوا :إف ذلك من صعود اؼبالئكة إىل السماء ألف اؼبالئكة ُب تلك الليلة
نزلوا ُب األرض يدعو فيها بالعفو يقوؿ :اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عِب وكبو ذلك ،إذا وافق ليلة
القدر دعا دبثل ىذا الدعاء.
يها صياـ التط ع

ا ياـ التي ال ي
فصل

ُك ِره إفراد رجب واعبمعة والشك والدىر وكل يوـ يعظمو الكفار ما مل يوافق عادة ،ووبرـ صوـ العيدين
وسن ؼبن تطوع بعبادة إسبامها إال اغبج والعمرة ،فيجب إسبامها
وأياـ التشريق ال ؼبن سبتع ومل هبد َى ْديًاُ ،
وقضاء فاسدنبا ،والفطر ُب الفرض ؼبرض يشق وسفر قصر وخوؼ حامل أو مرضع على نفسهما ،فتقضي،
وولدنبا ،فت قضي وتطعم مسكينا لكل يوـ ،واؽبرـ ومن ال يرجى برؤه يطعم فقط ،ويقضي اؼبغمى عليو إال
اجملنوف.
ذكر بعد ذلك األياـ الٍب ال تصاـ أو ال هبوز إفرادىا ،إفراد رجب ولو كثرت فيو األحاديث ،فإف رجب
إذ جاء فيو أحاديث مكذوبة ،يبكن أهنا تقرب من مائة حديثٍ ،ب صبعها ابن حجر ُب رسالة مقروءة اظبها
" تبيْب العجب ؼبا ورد ُب شهر رجب " للحافظ ابن حجر.
فلما مل يصح شيء منها فإف صياـ شهر رجب دوف غّبه يعترب مكروىا أو بدعة ،وكذلك إفراد اعبمعة،

 دخل النيب 

على أـ حبيبة وىي صائمة يوـ اعبمعة فقاؿ :أصمت أمس؟ قالت ال .قاؿ :أتريدين
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أف تصومي غدا؟ قالت :ال قاؿ :فأفطري



عزـ عليها حٌب أفطرت يوـ اعبمعة؛ وذلك ألنو يوـ عيد،

واإلنساف عليو أف يفرح ُب ذلك اليوـ وهبعلو يوـ عيد وال ىبصو بالصياـ .أما إذا كاف يصومو معتادا فال
بأس ،إذا كاف يصوـ يوما ويفطر يوما وافق أف فطره يوـ اػبميس وصومو يوـ اعبمعة فجاز ذلك.
وكذلك إفراد يوـ الشك اليوـ الذي ىو ليلة الثالثْب من شعباف ،إذا مل يروا اؽبالؿ مع أهنا صحو
يقولوف :ىذا يوـ الشك .وكذلك أيضا إذا حاؿ دونو غيم أو قَب على الصحيح فإنو ال يصاـ أيضا يوـ
الشك.
وكذلك صوـ الدىر ،جاء ُب حديث  ال صاـ من صاـ الدىر ُ ب رواية  ال صاـ وال أفطر
 فدؿ ذلك على أنو ال يصوـ ذلك؛ ألنو يكلف نفسو ،وكذلك أعياد الكفار ،كل يوـ يعظمو الكفار ال
هبوز للمسلمْب أف يشاركوهنم بتعظيمو ال بصيامو وال باحَبامو وال بإظهار الفرح بو ما مل يوافق عادة ،إذا
وافق عادة فإنو هبوز أف يصوـ ُب رجب وأف يصوـ اعبمعة ألنو وافق عادة ،وأف يصوـ الشك ألنو وافق
عادة ،وأف يصوـ ذلك الذي ىو عيد اؼبشركْب ألنو عادة وليس عبادة.
وبرـ صوـ يوـ العيدين وأياـ التشريق إال ؼبتمتع ومل هبد اؽبدي ،أما يومي العيدين عيد الفطر وعيد
األضحى ال شك أهنا أياـ فرح فال هبوز أف يصومها بل وبرـ ،وكذلك أياـ التشريق ،اغبادي عشر والثاين

عشر والثالث عشر من ذي اغبجة؛ ألهنا أياـ أكل وشرب وذكر هلل 

رخص ؼبن مل هبد اؽبدي أف

يصومها فيصوـ اغبادي عشر والثاين عشر والثالث عشر وينويها عن الفدية الٍب عليو لقولو تعاىل:

 

 )ٔ(            فيصوـ الثالثة إذا مل يقدر على صيامها قبل العيد،
صامها بعد العيد إذا مل هبد ىديا.
يسن لكل من تطوع بعبادة إسبامها من دخل ُب صياـ تطوع ومل يكن لو عذر يسن لو أف يتمو ،من
دخل ُب صالة تطوع ومل يكن لو عذر وب ملو على القطع فإنو ُب ىذه اغباؿ يتمها ،نقوؿ أًب ىذه الصالة
فإنك بدأهتا فال تقطعها إال لعذر.
 - 1سورة البقرة آية .196 :
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أما اغبج والعمرة فإف من دخل فيهما وجب عليو اإلسباـ حٌب ولو فسد ويقضي فاسدا ،فإذا أحرمت
بالعمرة فإف عليك إسبامها إال إذا اشَبهت إذا قلت :إف حبسِب حابس ؿبلي حيث حبسِب .فلك ما
استثنيت ،حبسك مرض أو حبسك عدو صدوؾ عن إسباـ عمرتك ُب ىذه اغباؿ لك أف تَبخص وأف تَبؾ
اغبج ،وكذلك العمرة من دخل فيها لزمو إسبامها ،قاؿ اهلل تعاىل:



 )ٔ(      أسبوا اغبج

وأسبوا العمرة هلل ،فمن أحرـ اها لزمو أف يتمها إال إذا كاف اشَبط ،لو أف امرأة أحرمت بالعمرة واشَبهت إف
جاءىا العذر أهنا تتحلل فلها ما استثنت.
يقوؿ :من أحرـ باغبج أو العمرة وجب عليو إسبامهما ،وقضاء فاسدنبا لو أنو أفسد العمرة جبماع أو
أفسد اغبج جبماع فإف عليهما أف يبقيا على إحرامهما ويكمالنو ،لو جامع مثال ليلة الَبوية أو مساء يوـ
الَبوية وىو ؿبرـ ،يقف وىو ؿبرـ ويأٌب دبزدلفة ٍب دبُب ٍب يرمي اعبمار ٍب يودع ،مع أف ىذا اغبج قد فسد؛
وذلك ألنو أفسده باعبماع وعليو القضاء ُب السنة القابلة ،يقاؿ أنت أفسدتو وأسبمتو ولو كاف فاسدا ومع
ذلك عليك أف ربج بدؽبا ،فيحج بدؿ تلك اغبجة .وكذلك العمرة إذا أفسدىا جبماع فعليو أف يأٌب بعمرة،
لكن العمرة وقتها واسع ،هبب إسبامها وقضاء فاسدنبا يعِب اغبج والعمرة.
الفطر ُب الفرض ؼبرض يشق أفضل ،إذا أفطر ؼبرض وذلك اؼبرض يشق جاز لو الفطر وعليو القضاء،
عليو القضاء لقولو تعاىل:

      

(ٕ)

الفطر ُب الفرض يعِب ُب رمضاف إذا كاف ؼبرض أو

كاف لسفر تقصر فيو الصالة ،فإف الفطر جائز ،فإف كاف ىناؾ مشقة فالفطر أفضل ،وإف مل يكن ىناؾ
مشقة فالصياـ أفضل ،وُب ىذه األزمنة نرى أف الصياـ أوىل؛ وذلك لعدـ اؼبشقة ،وألف بعض الناس إذا
أفطر ثقل عليو القضاء.

 - 1سورة البقرة آية .196 :
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الواحد إذا سافر إىل مكة يوما واحدا وأفطر ىذا اليوـ الواحد يثقل عليو ،ردبا ال يصومو إال بعد سنتْب،
يبر عليو إحدى عشر شهرا وما صاـ ذلك اليوـ تثاقالٍ ،ب يأتيو الشهر الثاين فيقاؿ أخطأت عليك مع
القضاء كفارة وىي إهعاـ مسكْب.
وكذلك إذا خافت اغبامل أو اؼبرضع على نفسها فإهنا تفطر وتقضي ػبوفها على نفسها ،اؼبرضع تقوؿ:
أخشى أف هبف لبِب فأرضعتو إياه ،الذين حضروىا قالوا :إهنا ما أرضعتو ،أو إمبا أمسك الثدي ومل يبص
ىذا عذرىم ،والصحيح أنو إذا قدر مثال أنو يكتفي بلبنها وأنو -لبنها -ال يلثر فإف الصياـ أفضل.
لكن بعض النساء إذا كاف الولد هبوع ،فتقوؿ إذا مل آكل يبس ثديي فيجوع ولدي فأنا آكل حٌب أدر
عليو وأهعمو ويرضع من لبِب ،فإذا كاف فطرىا ألجل الولد فإف عليها مع القضاء كفارة إهعاـ مسكْب عن
كل يوـ.
وكذلك اغبامل إذا خافت على ضبلها وأفطرت فإف عليها أف تصوـ عن كل يوـ أفطرتو أو أف تتصدؽ
عنو؛ ألف فطرىا ألجل ولدىا ال ألجل نفسها ،وكذلك اغبامل إذا خافت على نفسها فإنو ليس عليها إال
القضاء إف خافت على ولدىا عليها مع القضاء إهعاـ مسكْب عن كل يوـ ،وكذلك اؼبرضع إف خافت على
نفسها فإهنا تعترب كمريضة ليس عليها إال القضاء ،وأما إذا كاف خوفها على ولدىا فعليها مع القضاء كفارة.
الهرـ أي كرب السن يصح معو الفطر واإلهعاـ ،كما ذكرنا أف أنسا كاف إذا دخل أو أقبل رمضاف صبع
ثالثْب مسكينا وأهعمهم حٌب يشبعوا واكتفى بذلك عن الصياـ ،وكأهنم استدلوا بقوؿ اهلل تعاىل

 

.)ٔ(       
اؼبريض الذي ال يرجى برؤه يطعم يكتفي باإلهعاـ؛ وذلك ألف اؼبرض ألزمو الفراش وال يرجى برؤه،
فيتصدؽ عنو عن كل يوـ هعاـ مسكْب.
اؼبغمي عليو يقضي ،يقضي الصلوات ويقضي الصياـ ،اإلغماء ىو الغشية الٍب تغيب اإلدراؾ والعقل،
روي أف عمارا أغمي عليو ثالثة أياـ فلما صحا قضى ،أما اجملنوف فإنو ال يقضي؛ وذلك ألنو قد سقط عنو
 - 1سورة البقرة آية .184 :
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التكليف ورفع عنو القلم فال قضاء عليو ،وألنو قد ال يرجى برؤه وألف اهلل إذا أخذ ما وىب سقط ما
وجب.
كتاب االعتكاؼ
ىو سنة ،ولزوـ اؼبسجد للطاعة ،وهبب بالنذر ،وإمبا يصح بنية ومسجد صباعة فبن تلزمو ُب مدة
اعتكافو ،ومن اؼبرأة ُب كل مسجد سوى مسجد بيتها ،ولو نذر شهرا مطلقا لزمو متتابعا ،والشروع قبل
ليلتو ،ويبطل بردة وسكر وصباع وإنزاؿ دبباشرة ال خبروج ال بد منو كحاجتو ،وواجب ومسنوف شرهو ،ولو
السلاؿ عن اؼبريض ما مل ىب رج ،ويشتغل بالقرب ،وهبتنب ماال يعنيو ولو نذره أو الصالة ُب مسجده فلو
فعلو ُب أفضل منو ،وأفضلها اغبراـ ٍب اؼبدينة ٍب األقصى.
كتاب االعتكاؼ
يق ؿ :ىو سنة االعتكاؼ مشتق من العكوؼ الذي ىو اإلقامة على الشيء ،يقاؿ عكف على ىذا
اؼبكاف يعِب أبطأ فيو ،ومنو عكوؼ اؼبشركْب ُب قوؽبم

 )ٔ(       نظل يعِب



نبقى النهار كلو عاكفْب ؽبا ،وقوؿ إبراىيم عليو السالـ

         

(ٕ)

كانوا يطيلوف القياـ عندىا ويسمى ذلك عكوفا.
ا العتكاؼ لزوـ اؼبسجد لطاعة اهلل ،يعِب البقاء ُب اؼبسجد ،وهبب بالنذر إذا نذر أف يعتكف فإنو هبب
عليو الوفاء خالفا للحنفية الذين يقولوف :ال هبب إال ما كاف جنسو موجودا يعِب جنسو واجبا بأصل
الشرع ،فيقولوف :إذا نذر صالة وجب عليو القضاء؛ ألف ىناؾ صلوات مكتوبة واجبة إذا نذر صياما وجب
عليو؛ ألف الصياـ جنسو واجب ُب رمضاف ،وأما إذا نذر اعتكافا فليس ىناؾ اعتكاؼ فريضة ،فيكوف سنة
ولكن عندنا أنو هبب ،هبب الوفاء بالنذر؛ لقولو تعاىل:



 - 1سورة الشعراء آية .71 :
 - 2سورة األنبياء آية .52 :
 - 3سورة الحج آية .29 :
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يق ؿ :ي

علش المعتك أف يصلي

ال ماعة ,فإف كاف ُب مسجده الذي اعتكف فيو اعبمعة

صلى فيو وإال ذىب إىل اعبمعة ،اؼبسجد عادة يصلى فيو األوقات وقد ال يصلى فيو اعبمعة ،فإذا اعتكف
ُب اؼبسجد الذي ليس فيو صبعة فلو رخصة ُب أف يذىب إىل أقرب اعبوامع.
ي

بالإمر من نذر صياما أو اعتكافا أو قراءة ؿبددة وجب عليو أف يفعل ،وجب عليو أف يعتكف

أو كبو ذلك ،مثاؿ ذلك إذا قاؿ هلل علي أف أعتكف عشرة أياـ ُب مسجد شيخ اإلسالـ .وجب عليو أف
يوُب بالنذر ،لكن لو قاؿ :سأعتكف ُب اؼبسجد اعبامع الذي ُب وسط البلد هبوز؛ وذلك ألف ذلك
اؼبسجد أقدـ من ىذه اؼبساجد فيعتكف فيو ويصلي فيو اعبمعة ،وال يلزمو أف يرجع إىل ىذا اؼبسجد ،ال بد
أف يكوف ُب مسجد تقاـ فيو صالة اعبماعة مدة اعتكافو.
اؼبرأة تعتكف ُب كل مسجد سوى مسجد بيتها ،وذلك ألف بيتها يعترب منها فإذا كانت تصلي ُب زاوية
من بيتها فهذه الزاوية ال نقوؿ إهنا تعتكف فيها؛ ألهنا ال تسمى اعتكافا؛ ألهنا داخل بيتها.
يقوؿ ُب مسجدىا سوى مسجد بيتها األفضل أف تعتكف ُب أقرب مسجد إذا نذرتو ،لو نذر شهرا
مطلقا لزمو التتابع والشروع قبل ليلتو ،إذا قاؿ هلل علي إف قبحت أو إف قبلت أف أعتكف شهرا ُب ىذا
اؼبسجد ،فنقوؿ :عليك إذا ربقق النذر الوفاء اهذا النذر ،عليك الوفاء بو.
إذا نذر شهرا فاألصل أنو من اؽبالؿ إىل اؽبالؿ ،وأما إذا نذر ثالثْب يوما فإنو يعد ثالثْب من وسط
الشهر أو من أولو أو من آخره ،وىل يلزمو التتابع؟ إذا نذر شهرا لزمو التتابع ،وأما إذا نذر ثالثْب أو أربعْب
يوما فاألقرب أنو ال يلزمو التتابع إال بنية.
يق ؿ :ال روع بل ليلته إذا نذر أف يعتكف العشر األواخر مٌب يبدأ؟ يبدأ قبل غروب الشمس ليلة
إحدى وعشرين يدخل اؼبعتكف قبل غروب الشمس خبمس دقائق أو بدقيقتْب حٌب يتحقق أنو اعتكف
العشر كلها؛ ألهنا تبدأ من أوؿ ليلة ،يسن الشروع قبل ليلتو يعِب قبل غروب الشمس من يوـ العشرين.
تش يبطل االعتكاؼ؟ إذا ارتد وكفر بعد إسالمو بطل اعتكافو ،إذا تعاهى مسكرا شرب طبرا بطل
اعتكافو ،ال يبكن أف هبمع بْب هاعة ومعصية ،يبطل باعبماع ،قاؿ تعاىل:
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 )ٔ(     اؼبباشرة الوطء فإذا حصل بطل اعتكافو ،يبطل أيضا باإلنزاؿ يعِب االستمناء،
العادة السرية ،إذا حاوؿ حٌب أنزؿ أو باشر امرأتو فأنزؿ وجب عليو القضاء ،وال هبب عليو الكفارة باؼبباشرة
خارج الفرج.
هبوز أف ىبرج ؼبا ال بد منو ،أف ىبرج لقضاء حاجتو يعِب مثالو التبوؿ وكبوه وكذلك إذا مل هبد من
وبضر لو الطعاـ ج از أف ىبرج كي يشَبي لنفسو الطعاـ ،وكذلك لو أف ىبرج لواجب أو مسنوف شرهو .إذا
قاؿ :يا رب إين أشَبط أف أخرج لعيادة أيب ،أو أخرج لتشييع من مات من أقاريب .فإف ذلك جائز؛
غبديث  :اؼبلمنوف على شروههم  لو أف يسأؿ عن اؼبريض ما مل ىبرج.

كانت عائشة تعتكف بعد موت النيب 

تدخل اغبجرة غباجة وفيها اؼبريض وال ذبلس عنده ،وإمبا

تقوؿ كيف أنت ،أو كيف حالك ،وال تطيل اعبلوس ،وىكذا أيضا قالت إف النيب  كاف يعتكف العشر
األواخر حٌب توفاه اهلل ٍب اعتكف أزواجو من بعده ،وتذكر أهنا إذا دخلت البيت وفيو إنساف معتكف ال
تقوؿ كيف أنت وإمبا تسأؿ من عنده وتقوؿ كيف ىو؟
هبوز السلاؿ عن اؼبريض ما مل ىبرج من اؼبسجد ،كيف اؼبريض ،كيف حالو ،ما حالتو ،يشتغل بالقرب،
اؼبعتكف متفرغ للعبادة ،فال بد أنو ُب تفرغو يشتغل بالقربات ،القربات ىي أف يشتغل بالقراءة وباألذكار
وبالصلوات وباألوراد واألدعية ،يشتغل بالقربات وال هبوز أف ىبرج ألي قربة أخرى.
إذا أراد أف يتصدؽ هلب من أوالده وهلب أف يأتوه دباؿ يتصدؽ بو حٌب هبمع ُب ىذا االعتكاؼ بْب
االعتكاؼ وبْب الصدقة وبْب الصالة وبْب القراءة والذكر والدعاء وكبو ذلك ولو أف ينكر على من رأى منو
منكرا.
يق ؿ :ي ت ل بالقرب وي تإ

ا ال يعإيه الكالـ الذي ليس بيعنيو وليس لو أنبية ال يسأؿ عنو ال

يقوؿ ماذا تقوؿ يا فالف؟ إذا نذر االعتكاؼ وجب عليو الوفاء ،قاؿ تعاىل:

 - 1سورة البقرة آية .187 :
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 )ٔ(  فإذا نذر أف يطوؼ بالبيت سبعة أشواط ُب يوـ كذا فعليو الوفاء ،وإذا نذر أف يصلي ُب ىذه
الليلة عشر ركعات والوتر وجب عليو الوفاء ،وإذا نذر أف يقرأ ُب ىذا اليوـ طبسة أجزاء من القرآف وجب
عليو الوفاء.

كل نذر هاعة هبب الوفاء بو؛ لقولو :



من نذر أف يطيع اهلل فليطعو  كذلك إذا نذر

الصالة ُب اؼبسجد فلو فعلو ُب أفضل منو ،مثالو :إذا نذر أف يعتكف ُب ىذا اؼبسجد أو يصلي فيو عشر
ركعات وصلى ُب مسجد أقدـ منو أجزأه ذلك ،أو انتقل من االعتكاؼ ُب ىذا إىل مسجد اإلماـ تركي
الذي ُب البلد ،فإنو واغباؿ ىذه يكوف قد وَب بنذره؛ ألنو أتى باؼبنذور وبأفضل منو ،اؼبنذور أف يعتكف ُب
ىذا اؼبسجد ،وى ذا اؼبسجد جديد ما لو إال سنوات ،أما مسجد البالد مسجد اإلماـ تركي فلو كبو ثالشبائة
سنة ،وىو مبِب أو مائتْب.
سواء كاف النذر اعتكافا أو صالة ،إذا نذره ُب مسجد فلو أف ينتقل إىل أفضل منو ،إذا نذر الصالة أو
االعتكاؼ ُب اؼبسجد اغبراـ وجب عليو الوفاء بو مع القدرة ،وال هبزئو أف يعتكف ُب غّبه وذلك؛ ألنو
أفضل اؼبساجد ،إذا نذر أف يصلي أو يعتكف ُب اؼبسجد النبوي فلو أف يعتكف ُب اغبراـ؛ ألنو أفضل ،وال
هبوز أف يعتكف ُب قباء؛ ألنو مفضوؿ يعِب اؼبسجد اغبراـ أفضل منو ،اؼبسجد النبوي أفضل منو.
فاغباصل أف من نذر أف يصلي أو يعتكف ُب اؼبسجد اغبراـ ما هبزئ غّبه عنو ،أما إذا نذر أف يصلي
أو يعتكف أو يقرأ ُب اؼبسجد النبوي فإف اغبراـ أفضل منو فلو أف يفعلها ُب اؼبسجد اغبراـ ،وإذا نذرىا ُب
اؼبسجد األقصى مسجد إيليا فإنو واغباؿ ىذه إف مل يتمكن منو قضاه ُب اغبرمْب ،قضاه ُب مسجد مكة أو
ُب مس جد اؼبدينة؛ وذلك ألهنما أفضل من اؼبسجد األقصى .فأفضل اؼبساجد اؼبسجد اغبراـٍ ،ب اؼبدينٍ ،ب
اؼبسجد األقصى.

كتاب الـج والعمرة
 - 1سورة الحج آية .29 :
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ر ية الـج والعمرة
هبباف على اغبر مرة ُب العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح ؼبثلو فاضلة عن حاجتو
من مسكْب وخادـ ووفاء دي ن وكفارة دائمة لو وألىلو ،فلو عجز لكرب أو مرض ميئوس أقاـ من وبج ويعتمر
من مكانو ،وإف مات قبلو أخرج عنو من رأس مالو ،فإف مل ِ
يف أو زاضبو دين فبحصتو من حيث يبلغ،
ويصح من العبد وال هبزئ إال أف يعتق بعرفة ،وُب العمرة قبل هوافها ،وكذا الصيب ،ويفعل عنو ما يعجز عنو
من إحراـ وكبوه ،أوال ينافيو من مباح ونفقة حجة ،وكفارتو ُب مالو ال ُب ماؿ وليو على األصح ،وتزيد اؼبرأة
دبحرـ ،وىو زوجها أو من ربرـ عليو على األبد بنسب أو سبب مباح ،وهبزئ بدونو ومن غّب مستطيع،
ومن مل وبج عن نفسو ال وبج عن غّبه ،فلو فعل وقع عن نفسو ُب األصح.
نقرأ ُب اغبج قليال ،اغبج ركن من أركاف اإلسالـ ،فرض ُب السنة السادسة ومل يتمكن النيب  أف وبج
إال ُب العاشرة ،وقيل إمبا فرض ُب التاسعة ولكن مل يتمكن من اغبج؛ ألف البيت ُب والية اؼبشركْب وىم
يصدوف عن اؼبسجد اغبراـ ،كما ُب قوؿ اهلل تعاىل:
 )ٔ(  وكما ُب قوؿ اهلل تعاىل:

         

          

 )ٕ(  وؼبا أسلموا وههرت مكة حج ُب سنة عشر.
الصحيح أف اغب ج والعمرة على الفور ،وقيل إهنما على الَباخي ،الصحيح أنو على الفور يعِب على
الوجوب اؼبسارعة ،جاء ُب اغبديث  :تعجلوا اغبج -يعِب الفريضة  -فإف أحدكم ال يدري ما يعرض لو


وُب رواية:



فإف الرجل يبرض والدابة تضل



يعِب اؼبركوبة ،ىناؾ من يقوؿ إنو على الَباخي

كالشافعية فّبد عليهم اهذا اغبديث  :تعجلوا اغبج .
فمٌب سبت الشروط وجب على اؼبسلم اؼببادرة ،وجب عليو أف يبادر ،ال هبب إال مرة واحدة ُب العمر،
وما زاد على اؼبرة فإنو تطوع ،ال هبب إال على اؼبسلم ،الكافر ليس بأىل وال هبوز دخوؽبم مكة؛ لقولو
 - 1سورة األنفال آية .34 :
 - 2سورة البقرة آية .217 :
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تعاىل:



 )ٔ(         وال هبب إال على مكلف ،اؼبكلف ىو اغبر

البالغ الرشيد ،فإذا مل يكن حرا بل كاف فبلوكا مل يقبل حجو ،أو مل هبزئو عن حجة اإلسالـ ،ولو كاف
اؼبملوؾ نشيطا وقويا وقادرا ،ولكن ؼبا كاف منشغال حباجات سيده وخبدمة سيده أسقط عنو اغبج ،وأما اغبر
فإنو ال عذر لو.
هبب على اؼبسلم ال على الكافر ،وهبب على اؼبكلف ،اؼبكلف ىو البالغ الرشيد ،البالغ ىبرج الصيب ما
هبب عليو ،وإف حجوا بو معهم فإف وليو ينوي حجتو ؼبن يريد ويكوف حجو تطوعا ،يعِب حجو نفال؛ ألنو
ما كلف ،وقيل يكوف األجر لوليو ُب اغبديث  قالت اؼبرأة :أؽبذا حج؟ قاؿ نعم ولك أجر .
وأما اجملنوف فال يصح أف ُيبكن؛ وذلك ألنو ال يدري وال يفهم ،إذا قيل لو أحرـ ما يدري أيش اإلحراـ،

ما يدري ما ىو ،وال يدري ما ؿبظورات اإلحراـ لفقد العقل.

فشروط وجوبو اإلسالـ واغبرية والبلوغ والعقل ،وشرط ثالث وىو القدرة أف يكوف قادرا ،وحدد القدرة
بأف هبد زادا وراحلة صاغبْب ؼبثلو ،فاضلة عن حاجتو من مسكن وخادـ ،وعن وفاء دين وكفارة دائمة لو
وألىلو ،ىذه شروط وجوبو.
إ ا و ف ا ا وراحلة الزاد ىو النفقة الٍب تكفيو ذىابا وإيابا والراحلة ىي اؼبركوب قديبا من اإلبل وُب
ىذه األزمنة من السيارات ،فإهنا أصبحت ىي رواحل الناس ،وال بد أف تكوف صاغبة ؼبثلو ،فإذا كانت ال
تناسب مثلو بأف كاف ىو من أىل اؼبراكب الفارىة ،ومل هبد إال راحلة رديئة ال تناسبو فال يلزمو اغبج ،إذا
كانت فاضلة عن حاجتو ،يعِب ىذه النفقة وىذا اؼبركوب فاضل عن حاجتو يعِب حاجاتو الضرورية.
يقدـ على اغبج مثال أجرة السكن أو تقسيطو ،ويقدـ عليو شبن اػبادـ يعِب يقوؿ ما أبيع ىذا اػبادـ
على اغبج ،على أف أحج بل اػبادـ قد أحتاج إليو .فال نقوؿ لو بع فبلوؾ وحج بثمنو ،يقوؿ أنا حباجة إىل
فبلوكي ،وإذا كاف عنده مثال سيارتاف فنقوؿ :بع سيارة وحج بثمنها سواء كاف قريبا أو بعيدا ،أو نقوؿ مثال
بع دارؾ واستأجر وحج ما يلزمو ذلك؛ ألف عليو ضررا ُب دفع األجرة وكبوىا.
 - 1سورة التوبة آية .28 :
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يق ؿ :وال بد أف يوُب دينو إذا كاف أىل الدين يطالبوف فيو ،إذا قاؿ اغبج كلف طبسة آالؼ ،وأنا
عندي دين لفالف أربعة آالؼ ىل أوُب ديِب أو أحج؟ األصل أنك توُب الدين؛ ألف أىلو يطالبوف ،ولكن
إذا قلت لو أمهلِب حٌب أحج فإين مل أحج فرضي فأمهلك وحججت وأخرت الدين ،فلو ذلك ويقع اغبج
مقبوال.
كذلك أيضا إذا كاف عليو كفارة فهل يقدـ الكفارة أو يقدـ اغبج؟ عليو كفارة عتق رقبة وعنده رقبة ىل
نقوؿ :أعتقها عن الكفارة أو نقوؿ بعها وحج بثمنها؟ الصحيح أنو يقدمها عن الكفارة ،إذا كانت كفارة
لو ،كفارة دائمةٍ ،ب ال بد أف هبد ما يلمن أىلو مدة غيبتو وذلك؛ ألف ىناؾ من يكوف اؼبكاف بعيدا ،يعِب
قديبا كاف اغباج يغيب عن أىلو نصف سنة ،أو بعضهم يغيب سنة وما ذاؾ إال لتباعد البالد وعدـ الرواحل
الٍب تقرب البالد كهذه اؼبواصالت اعبديدة ،ففي ىذه اغباؿ يقدـ وفاء الدين على اغبج؛ ألف اهلل ما فرضو
إال على القادر وىذا غّب قادر.
له:له و له يعِب دين عليو أو دين على أىلو ،أو كفارة عليو أو كفارة على امرأتو ،فإنو يقدمها على
اغبج؛ ألف اغبج ما فرض إال على اؼبستطيع ،إذا فتح اهلل عليو ووجد اؼباؿ وصادؼ أنو كبّب فإنو يوكل من
وبج عنو من أوالده ،أو كذلك مريض مرضا ال يرجى برؤه ،قد يئسوا من زواؿ ىذا اؼبرض ،قالوا إنو يبقى
معو حٌب يبوت ،يقيم من وبج عنو ويعتمر عنو من مكانو ،يعِب العاجز وكبوه.
والناس ىبتلفوف فمنهم من إذا بلغ السبعْب عجز وصار ال يستطيع أف يركب وال أف ينزؿ ،ومنهم من
يبلغ التسعْب وىو ال يزاؿ يركب وينزؿ ويبشي ويقدر على الطواؼ مع أنو ابن تسعْب وردبا يصل إىل اؼبائة أو
يزيد وىو ال يزاؿ قادرا ،فاغباصل أننا نعتربه إذا عجز عن الركوب معذورا.
والدليل قصة اػبثعمية



قالت يا رسوؿ اهلل إف أيب أدركتو فريضة اإلسالـ شيخا كبّبا ال يثبت على

الراحلة أفحج عنو؟ قاؿ :نعم حجي عنو.



ذكرت أنو ال يثبت على الراحلة يعِب البعّب ،وحيث أف

ىاىنا اؼبراكب اؼبروبة وىي السيارات واغبافالت ،فإنو إذا استطاع أف وبج على ىذه السيارة وجب عليو،
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وإذا قاؿ :أنا إذا ركبت السيارة أو الطائرة يعَبيِب دوخة وغشية ودوراف .نقوؿ :إذا كاف كذلك فإنك معذور
أف توكل.
يق ؿ :ت كا ه الوكيل يبدأ السفر من مكاف اؼبوكل إليو ال من أقل منو ،من مكانو فإذا كاف اغباج
يعِب اؼبوكل الذي عجز كاف مثال من أىل األحساء فإنو يوكل واحدا من أىل األحساء ،وإف كاف من أىل
الرياض وكل واحدا من أىل الرياض ،وإف كاف مثال من أىل الطائف وكل من أىل الطائف ،وال يوكل من
ىو أقرب منو؛ ألف التكلفة تكوف أقل ،وىذا قد وجب عليو من منزلو يعِب وجب عليو اغبج من منزلو.
فسر الصحابة قوؿ اهلل تعاىل:

      

(ٔ)

قالوا :إسبامهما أف ربرـ اهما من دويرة

أىلك ،فإذا كاف ُب بلده أخرج من بلده من وبج عنو وذلك؛ ألف الناس ىبتلفوف ،فالذين مثال وبجوف من
الدماـ ما يكفيهم إال طبسة آالؼ ،والذين وبجوف من الرياض يكفيهم أربعة آالؼ ،والذين وبجوف من
اؼبدينة يكفيهم ألفاف ،والذين وبجوف من جدة قد يكفيهم ألف ،أو ألف وطبسمائة ،فدؿ ذلك على أهنم
يتفاوتوف.
وىذا اؼبريض أو اؼبتوَب قد رضي أف وبج عنو ىذا اإلنساف ،ولكن حجو إذا كاف من بالد أقرب إىل
مكة يعترب ناقصا ،إذا كاف اؼبيت مثال من أىل اؼبدينة جاز أف يوكل من أىل حائل أو من أىل تبوؾ وبجوف
عن ىذا اؼبدين ،ومل هبز أف يوكل من أىل حبرة أو من أىل جدة أو من أىل الطائف؛ وذلك ألهنا قريبة من
مكة أقرب من اؼبدينة ،ىذا بالنسبة إىل الوكالة والنيابة من عجز لكرب أو مرض ميئوس منو أقاـ من وبج عنو
ويعتمر من مكانو ،يعِب من مكاف البلد الذي ىو فيو.
ت ات بل أف يـج أخرج ت تركته ت رأس الماؿ يعِب إنساف قادر وأنبل وفرط وعنده أمواؿ
بعد ذلك مات قبل أف وبج ،على ورثتو أف وبججوا عنو من مالو ،إف تربع أحد منهم وحج عنو بنفسو كفاه
ذلك حج عنو ،وأما إذا امتنعوا وقالوا كبج ألنفسنا ،نقوؿ أخرجوا من مالو نفقة حجة كاملة ،أو عمرة
وحجة إف كاف مل يعتمر أخرجوىا من مالو ،إذا مات قبل أف وبج أخرج من رأس اؼباؿ.
 - 1سورة البقرة آية .196 :
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إذا كاف اغباج مثال من الرياض يكفيو أربعة آالؼ ولكن ،ما وجدوا لو إال ألفْب ىذه األلفاف تكفي
اغباج من الطائف ،فنقوؿ :حججوا اهما من حيث يبلغ ،وكذلك إذا زاضبو دين ،إذا كاف عليو ديوف
آلدميْب وتركتو عشرة آالؼ وتكلفة اغبج أربعة آالؼ ،جاء ىذا يطالبو قاؿ عنده يل أربعة آالؼ أخذىا،
جاء آخر وقاؿ :عنده يل ثالثة آالؼ أخذىا ،جاء آخر وقاؿ :عنده يل ألف ما بقي لو إال ألفاف واغبج
من الطائف يكفيو ألفاف ،وبججوا اها من الطائف حيث إنو زاضبو دين فيكوف حبصتو من حيث يبلغ.
الـج يصح ت العبف الممل ؾ ,ولكن ال هبزئو عن حجة اإلسالـ؛ وذلك ألنو مل يكلف فال هبزئو
عن حجة اإلسالـ إذا عتق حج حجة أخرى ،لو عتق العبد بعرفة واستمر وكمل حجو أجزأتو عن حجة
اإلسالـ ،وكذلك ال ذبزئو عمرتو وىو فبلوؾ إال إذا عتق قبل أف يطوؼ بالعمرة فإهنا ذبزئو.
الصبي أي ا يصح الـج عإه ,ويفعل عنو وليو ما يعجز عنو ،فيلبسو اإلحراـ وما أشبهو ،ووبميو عما
ليس دبباح ،فيمنعو من تغطية رأسو إذا كاف ذكرا ،ومن الطيب وما أشبهو فيصح منو ويصرفونو ألىلوُ ،ب
اغبديث



أؽبذا حج؟ قاؿ نعم ولك أجر



يفعل عنو وليو الرمي واإلحراـ والطواؼ يطوؼ بو وينوي

أف الطواؼ باالثنْب ،ويبنعو فبا يفسد اغبج أو ينقص األجر أو يفعل ؿبظورا أو ؿبذورا.
قة الـج وك اراته ي اله يعِب إذا حج الصيب وأنفقوا عليو فنقوؿ :أنفقوا عليو من مالو ،وال يلزـ أف
تكوف من ماؿ الويل وذلك ألنو ىو الذي باشر اغبج.
ت ال روط أي ا المـرـ بالإسبة لل و ة ,أي بالنسبة للمرأة ال بد أف يكوف ؽبا ؿبرـ ،زوجها ابنها
أخوىا ابن أخيها ابن أختها عم خاؿ زوج أـ زوج بنت ىلالء ؿبارـ ؽبا ،فال بد أف يكوف معها ؿبرـ ،وذلك
خشية االختالط وخشية الفتنة.
ُب ىذه األزمنة توجد ىذه اغبمالت فنرى أنو يصح أف ترسل معهم اػبادمة الٍب ال يوجد ؽبا ؿبرـ،
فنقوؿ :ما داـ أهنا موجودة ُب البيت بدوف ؿبرـ فكذلك ُب اغبافلة ،وأىل اغبافلة وبفظوهنا ،فتكوف مع
النساء دائما ،وال يطلع عليها الرجاؿ ،فيكوف ؽبا أماكن خاصة كاؼبخيمات ،وكذلك أيضا اؼبراكب بينهم
وبْب الرجاؿ فواصل وحواجز ،فالصحيح أنو هبوز أف وبججوىا؛ وذلك ألف كثّبا منهن تأٌب وىي راغبة ُب
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اغبج وتريده؛ ألنو يكلف ُب بالدىا تكلفة كبّبة ،وإذا جاءت فإهنا قد قطعت نصف اؼبسافة أو ثلثيها أو
ثالثة أرباعها ،فَبيد أف ربج فليشَبط أىلها على كفيلها أف يبكنها من اغبج ،وحيث إنو ال ؿبذور فنرى أنو
يبكنها ويوُب دبا شرهو أىلها.
أما ُب تلك األزمنة الٍب تركب اؼبرأة على بعّب وحدىا وقد يتأخر البعّب وقد ينفصل ،وقد يقرب منها
رجل فيمزاحها أو يعاكسها وىي سبشي ،وقد يفتًب اها من ينظر إليها ُب ىذه األزمنة كل ىذه احملظورات
مفقودة.
يق ؿ :احملرـ ىو الذي ربرـ عليو أبدا بنسب كالعم واػباؿ واألخ وابنو وابن األخت ،أو بسبب كزوج
األـ وزوج البنت ،ىذه وبج معها ،لو حجت بدوف ؿبرـ أجزأىا وأسقط عنها الفرض سيما إذا كاف ىناؾ
ما يبنع أو وبفظ من احملظور.
لو حج العاجز ،إنساف عاجز زمن أو مقعد ولكن تكلف وحج وقاؿ :أنا أحج أركب ُب السيارة ،عند
الطواؼ أهوؼ على سرير ،عند السعي أسعى على عربة .حج وىو عاجز فإنو هبزيو ،لو قدر بعد ذلك أنو
شفي وقدر فإنو ال يلزـ باغبج مرة ثانية.

من مل وبج عن نفسو ال وبج عن غّبه لقصة ذلك الرجل الذي قاؿ  :لبيك عن شربمة فقاؿ لو 
حج عن نفسك ٍب حج عن شربمة



ىذه اغبجة اجعلها عن نفسك ،أما إذا كاف قد حج عن غّبه فلو

أف وبج وكالة عن غّبه إذا كاف قد حج عن نفسو ،فال وبج عن غّبه قبل أف وبج عن نفسو ،لو قدر أنو
فعل أحرـ عن غّبه انقلب ت عن نفسو ،فإف ذلك الرجل الذي قاؿ :لبيك عن شربمة إمبا قاؿ لو حج عن
نفسك ،انقلبت اغبجة عن نفسو ،واهلل وأعلم.
س :ظباحة الشيخ سائل يقوؿ :عندي مبلغ من اؼباؿ ،وأدخلتو ُب مضاربة أي مسانبة ،واستلمت مبلغا
قبل حلوؿ اغبوؿ عليو ،وقمت بعد ذلك بإدخالو ُب مسانبة أخرى ىل يكوف عليو زكاة؟
ج :نرى أف عليو زكاة إذا حاؿ اغبوؿ ،اؼبسانبة ىذه إف كانت ُب عقار فإنو ال يزكى إال إذا استلم إذا
بيع العقار ،وكذلك إف كانت اؼبسانبة ُب شركة معمارية أو زراعية فإنو ال يزكي إال إذا صفيت الشركة.
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فاغباصل أنو إذا سانبت بو مرة أخرى وحاؿ عليو اغبوؿ وكاف ُب شركة تقلب األمواؿ كالتجارة فإف فيو
الزكاة كل سنة.
س :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ،ما ىو مقدار الدـ الذي يفطر معو اؼبتربع بو؟
ج :يبكن أف يقاؿ أنو قدر فنجاف القهوة ،أو كبوه يكوف مفطرا ،أما إذا كاف قليال فال يفطر كما إذا
كاف دـ التحليل الذي يكوف ُب الربواز ىذا ال يفطر.
س :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ىل قطرة العْب واألذف تفطر؟
ج :الصحيح أهنا ال تفطر؛ وذلك ألف العْب ليست منفذا إىل اعبوؼ ولو كاف ُب العْب عرؽ يتصل
باؼبنخر ،ولكن ال يقاؿ لو منفذ ظاىر.
س :أحسن اهلل إليكم ىل األفضل أثناء االعتكاؼ االنشغاؿ بالفعل اؼبتعدي أثره للغّب ،أو األعماؿ
اػباصة كالذكر وكبوه؟
ج :نرى أنو ال يشتغل باألعماؿ اػباصة ،فال ىبرج للناس ويقوؿ أخرج آلمر باؼبعروؼ وأهنى عن
اؼبنكر ،وال هبلس ُب اغبلقات يقوؿ :أتعلم أو أعلم؛ ألنو مأمور بأف يشتغل بالعبادة اػباصة.
س :أحسن اهلل إليك م ،وىذا سائل من الكويت يقوؿ :فضيلة الشيخ ما ىو الدليل على تقدًن اؼبسجد
القدًن وتفضيلو على اؼبسجد اغبديث ُب االعتكاؼ وغّبه؟
ج :قدـ العبادة ،فإف العبادة الٍب ىي قديبة ُب ىذا اؼبكاف تكسبو فضيلة ،فاؼبسجد العتيق أفضل من
اؼبسجد اعبديد ،فكذلك االعتكاؼ ،لكن ذكرنا أف اؼبساجد كلها سواء إال اؼبساجد الثالثة ،فمن نذر أف
يعتكف ُب اؼبسجد اغبراـ ال هبزئو ُب غّبه ،ومن نذر أف يعتكف ُب اؼبسجد النبوي أجزأه ُب اغبراـ ومل هبزئو
ُب غّبه ،ومن نذر أف يعتكف ُب األقصى أجزأه ُب اغبرمْب ومل هبزئو ُب غّبنبا.
أحسن اهلل إليكم وصلى اهلل على ؿبمد.
ا ي الـج والعمرة
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بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي رضبو اهلل تعاىل:
باب
اؼبواقيت ألىل اؼبدينة ذو اغبليفة ،وألىل الشاـ ومصر واؼبغرب اعبحفة ،ولليمن يلملم ،ولنجد قرف،
وللمشرؽ ذات عرؽ ،وىذه اؼبواقيت ؼبن مر اها ،أو حاذاىا من غّبىا مريدا للنسك أو مكة غباجة ال تتكرر
غّب قتاؿ مباح ،ومن كاف دوف اؼبيقات فمن موضعو حٌب أىل مكة منها للحج ،ومن اغبل للعمرة فإف
ذباوزه رجع إليو ،فإف أحرـ من موضعو فعليو دـ ،ولو رجع ؿبرما إليو ،واالختيار أال وبرـ قبل ميقاتو وال قبل
أشهره ،وأشهر اغبج شواؿ وذو القعدة وعشر ذي اغبجة ،فإف فعل فهو ُؿبرـ.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
باب الم ا ي  :للحج مواقيت زمانية ،وللحج والعمرة مواقيت مكانية ،ويبدءوف باؼبواقيت اؼبكانية؛
وذلك ألهنا الٍب كانت جديدة ،من شرؼ مكة ومن فضائلها أهنا موهن البيت اغبراـ ،والكعبة اؼبشرفة الٍب
جعلها اهلل قبلة للمسلمْب ،وجعل قلوب الناس ربن إليها؛ استجابة لدعوة اػبليل -عليو السالـ -ؼبا قاؿ:
                  

.)ٔ(    

 - 1سورة إبراهيم آية .37 :
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لو قاؿ أفئ دة الناس واستجاب اهلل لو؛ لكاف صبيع أىل األرض وبنوف ويتوافدوف إليهم ،قاؿ:

 

 )ٔ(     أي هتوى اإلتياف إليهم ،أو التوجو إليهمٍ ،ب فرض اهلل تعاىل اغبج على عباده


.)ٕ(           
ودعاء إبراىيم لقوؿ اهلل تعاىل:

    

(ٖ)

           

ؼبا أمره اهلل نادى فقاؿ :أيها الناس ،إف اهلل كتب عليكم اغبج فحجوا فأقبلوا ،أو

من أقبل منهم فإذا قربوا من ذلك اؼبكاف لبوا وأىلوا لبيك اللهم لبيك؛ استجابة لذلك النداء الذي أمره اهلل
بو ،إذا قربوا فكأهنم يقولوف :أجبناؾ يا رب ،استجبنا لندائك ،ىكذا أمر بأف ينادي والناس جاءوا ملبْب
لدعوتو ،فإذا قربوا من مكة ذبردوا من لباسهم وارتدوا لباسا خاصة ،وكشفوا رءوسهم وأىلوا أي رفعوا
أصواهتم بالتلبية.

جعل النيب 

أربعة مواقيت ،مواقيت مكانية ألىل اؼبدينة ذو اغبليفة ،وىو اؼبكاف الذي يعرؼ اآلف

بأبيار علي وىي تسمية جديدة ،ويظهر أهنا من الرافضة يدعوف أف عليا قاتل ىناؾ اعبن وىذا كذب فهو
موضع معروؼ مش هور بينو وبْب اؼبدينة ستة أمياؿ ،يعِب بينو وبْب اؼبسجد النبوي يعِب كبو ثالث ساعات
بالسّب على األقداـ ،واآلف قد قربت اؼبسافة ،واآلف أيضا قد وصلو امتداد العمراف ،ولكن متميز ،اغبكومة
أيدىا اهلل بنت ىناؾ مسجدا واسعا يقصده اغبجاج واؼبعتمروف ،ويصلوف فيو ووبرموف من ىناؾ ،بينو وبْب
مكة عشر مراحل ،اؼبرحلة مسّبة اثِب عشر ساعة على اإلبل ،وبينو وبْب الكيلو فوؽ أربعمائة كيلو.
وو

ل ال اـ و صر والم رب ال ـ ة ,قرية قديبة وتسمى أيضا مهيعة ،وكانت عامرة

بالسكاف ،ولكن أصاب فيها وباء وضبى فانتقل أىلها ،ومل يبر ىا الطريق قديبا ،وصار الناس وبرموف قبلها
من بلدة رابغ ،وىي على الطريق ويبر اها اغبجاج واؼبعتمروف.
 - 1سورة إبراهيم آية .37 :
 - 2سورة آل عمران آية .97 :
 - 3سورة الحج آية .27 :
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ٍب إف اغبكومة أيضا بنت ُب اعبحفة مسجدا وجعلت لو هريقا ،ينفصل بعد الطريق الذي يبر برابغ،
بعد ما يتجاوزه بنحو سبعة كيلو ينفصل عن اليسار ،وىناؾ مسجد وىناؾ عماؿ موظفوف ىناؾ ،وىناؾ ما
وبتاج إليو احملرموف.
وبرـ من ىذا اؼبيقات أىل الشاـ الذين وبجوف عن هريق الرب وكذلك عن هريق البحر؛ ألف السفن
ترسو ُب ينبع ،وكذلك أىل مصر ،وكذلك أىل اؼبغرب الذين يأتوف عن هريق الرب ،أو الذين يأتوف عن
هريق البحر وترسو اهم السفن ُب ينبع أو ُب الوجو ،ىناؾ ميناء يرسو فيها من يأٌب من تلك اعبهاتٍ ،ب
ىناؾ سيارات تسّب اهم على هريق الساحل إىل أف يبروا على رابغ ووبرموا منها ،أو يبيلوا إىل أف يصلوا إىل
اعبحفة فيحرموا من ىناؾ.
قرية جامعة فيها منرب على هريق اؼبدينة من مكة على ستة أمياؿ من البحر بينها وبْب اؼبدينة شباف
مراحل ،وقيل سبع مراحل ،وبينها وبْب مكة ثالث مراحل :اؼبرحلة مسّبة يوـ يعِب اثِب عشر ساعة بسّب
اإلبل.
و ل اليمت يلملم ,جبل من جباؿ هتامة على مرحلتْب من مكة ،ويسمى اآلف السعدية ،وبرـ منو
أىل اليمن وأىل جيزاف وأىل هتامة ومن مر بو من ىناؾ.
و ل

ف رف المإا ؿ ,عبارة عن جباؿ صغّبة فبتدة إىل جانب الوادي الذي يسّب معو مياه تنزؿ

من تلك اعبباؿ ،ويسمى اآلف السيل الكبّب ،وىو أقرب اؼبواقيت ،على يوـ وليلة من مكةٍ ،ب أُصلح الطريق
الذي يأٌب من الطائف على اغبذاٍ ،ب ينزؿ مع اعببل الذي يسمى جبل الكرا.
وؼبا كاف ال يبر دبواقيت رفع أمره إىل اإلفتاء ،فأفتوا بأنو هبوز اإلحراـ من وادي ؿبرـ؛ وذلك ألنو أعلى
ذلك اؼبكاف ،يعِب ينصب سيلو إىل قرف اؼبنازؿ ،وبِب ىناؾ مسجد كبّب وبرـ منو الذين يأتوف من الطائف،
والذين يشق عليهم أف يذىبوا إىل اغبوية ٍب إىل السيل؛ وألنو بعيد عليهم ،فكل أىل الطائف ومن مر اهم
من أىل السروات ينزلوف مع الكرا وبرموف من ذلك اؼبكاف الذي يقاؿ لو وادي ؿبرـ ،وىو أعلى قرف اؼبنازؿ،
فيصّب قرف اؼبنازؿ وبرموف من مكانْب :من السيل الكبّب ،ومن وادي ؿبرـ.
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وؼبا فتحت العراؽ قالوا لعمر  إف النيب  وقت ألىل قبد قرف ،وإنو جور عن هريقنا .يعِب ال مبر
بو ،فقاؿ ؽبم عمر :انظروا حذوىا من هريقكم .يعِب التمسوا اؼبكاف الذي يكوف ؿباذيا ؽبا ،فوقت ؽبم ذات
عرؽ وىي ؿبازية للسيل ،وتسمى الضريبة ووبرـ منها أىل اؼبشرؽ ،أىل العراؽ وأىل خراساف ،وأىل اؼبشرؽ
الذين يأتوف من ذلك الطريق ،ولكن مل يػُ َعبد ؽبا هريق اآلف ؛ فألجل ذلك يأتوف عن هريق قبد ،أو يأتوف

عن هريق اؼبدينة.

ىذه ىي اؼبواقيت اػبمسة الٍب حددت للحجاج ،جاء أنو  ؼبا حددىا قاؿ  :ىن ؽبن وؼبن أتى
عليهن من غّب أىلهن فبن يريد اغبج والعمرة  فمن مر على ىذه اؼبواقيت قاصدا مكة فإنو وبرـ إذا كاف
يريد حجا أو عمرة ،أو كذلك إذا مل يبر باؼبيقات ولكن صار حبذائو إذا مل يتيسر لو اؼبرور فإذا حاذاه وىو
مريد للنسك فإنو وبرـ.
ويذىب كثّب من العلماء إىل أف كل من مر على ىذه اؼبواقيت قاصدا مكة أف عليو اإلحراـ ،يلزـ كل
من مر اها إذا كاف قاصدا مكة أال يتجاوزىا إال وىو ؿبرـ ،واشتهر ذلك قديبا؛ وذلك ألف الناس ُب تلك
األزمنة ال يأتوف مكة إال قليل ،ال يأٌب أحد قاصدا مكة إال أناس قليلوف ؼبشقة اإلتياف إليها؛ لقولو تعاىل:


.)ٔ(            
فلذلك قالوا :كل من مر على ىذه اؼبواقيت قاصدا مكة فعليو أف وبرـ ،وال هبوز لو أف يتجاوزىا إال

بإحراـ ،إال إذا صار يتكرر دخولو فيعفى عنو للمشقة ،يعِب كاغبشاش الذي ىبرج ووبش ٍب يرجع،
وكاغبطاب ومثلو أيضا التاجر الذي يأٌب إىل مكة كل شهر أو كل شهر مرتْب هبلب سلعا أو يشَبي سلعا،
وكذلك لو أراد دخوؽبا لقتاؿ مباح ،إذا قدر أف فيها من يستحقوف القتاؿ قتاؿ اؼبباح دخل بدوف إحراـ،
وإال فاألصل أف من حاذاىا فإنو وبرـ.
والراجح أيضا أنو ال يلزـ اإلحراـ إال إذا كاف عازما ،إذا كاف مريدا للحج أو للعمرة ،أما إذا مل يقصد
ذلك سيما ُب ىذه األزمنة الذي يتكرر دخوؿ الناس وخروجهم ،يأتوف من اؼبدينة ويأتوف من جدة ويأتوف
 - 1سورة النحل آية .7 :
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من الساحل ويأتوف من الطائف ومن السروات ومن اعبنوب ،فيتكرر دخوؽبم شهريا مرتْب أو مرارا فيعفى
عنو إال إذا كاف قاصدا للحج أو للعمرة.
ومن كاف دوف اؼبيقات فموضع إحرامو من ؿبلو أي من مسكنو الذي ىو فيو فيحرـ أىل جدة من
جدة ،وأىل حذا منها ،وأىل حبرة منها ،وأىل اعبموـ منها وأىل الشرائع وأىل الشميسي ،وغّبىا من تلك
اؼبدف ومن تلك القرى وبرموف من بالدىم وال يكلفوف أف يذىبوا إىل اؼبيقات ،حٌب أىل مكة وبرموف منها
للحج؛ ألهنم إذا أحرموا باغبج خرجوا إىل مُب ٍب إىل عرفات.
وأما العمرة فيخرجوف إىل أدىن اغبل ؛ فإف النيب  أرسل عائشة لتحرـ للعمرة من التنعيم ،إذا قدر أنو
جاوز اؼبيقات ،تعدى اؼبيقات قبل أف وبرـ ُب ىذه اغباؿ يرجع إليو يرجع إىل اؼبيقات حٌب وبرـ منو وال
شيء عليو ،فإذا أحرـ بعد ما ذباوزه فعليو دـ حٌب لو رجع ؿبرما إليو ،ال ينفعو رجوعو ،يلزمو إذا دخل
مكة ،إذا تعدى اؼبواقيت قبل أف وبرـ وتذكر ،فإف عليو أف يرجع إليو قبل أف وبرـ حٌب وبرـ منو.
لو وصل مثال الزينة أو وصل الشرائع ،أو جاء من جدة غّب ؿبرـ وأحرـ من حبرة ،فإنو يلزمو دـ حٌب
ولو رجع بعد إحرامو ال يفيده رجوعو ،واالختيار أال وبرـ قبل ميقاتو وال قبل أشهره ،ولو فعل أجزأه سيما
الذين وبرموف ُب الطائرة ،هبوز أف وبرموا قبل احملاذاة ،فلو ركب وىو ُب الرياض متوجها إىل جدة وبرـ إذا
حاذاه بأف يليب فإف خاؼ أف يسهو أو يغفل أحرـ قبلو ،أحرـ قبل اؼبيقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة
إذا كانوا ال ينهبوف ،فإنو إذا سار ُب الطائرة نصف ساعة أحرـ ولىب حٌب وبتاط.
أحرـ قبل اؼبيقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة ،إذا كانوا ال ينبهوف ،فإنو إذا سارت الطائرة نصف
ساعة أحرـ ولىب؛ حٌب وبتاط ،ولو أحرـ ُب هريق الرب ...لو أحرـ من الطائف أجزأه ذلك ،إذا أحرـ من
الطائف قبل أف يصل إىل اؼبيقات ،أو كذلك أحرـ من اؼبسجد النبوي قبل أف يصل إىل ذي اغبليفة ،أجزأه
ذلك ،أو أحرـ من اغبوية (مطار الطائف) ،أجزأه ذلك ،وإف كاف األفضل أال وبرـ إال من نفس اؼبيقات
الذي حدد ،وأما اإلحراـ قبل أشهر اغبج فإنو هبزي ،ولكنو مكروه؛ وذلك ألنو تطوؿ بو اؼبدة.
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أشهر الـج قاؿ اهلل -تعاىل:-



 )ٔ(     وىي شهر شواؿ ،وذو القعدة ،وعشر

من ذي اغبجة .ىذه أشهر اغبج ،معُب أنو ال وبرـ إال فيها ،فإذا أحرـ ُب شواؿ ،يبقى على إحرامو إىل أف
يقف بع رفة ،ولو أف يفسخ إحرامو بعمرة ،إذا هالت عليو اؼبدة ،ولو أف يبقى ؿبرما ولو هالت اؼبدة.
ل أحرـ بل أشهر الـج ...لو أحرـ ُب رمضاف ،انعقد إحرامو وإف كاف خالؼ األوىل ،معلوـ أف من
أحرـ باغبج ،ال يتم حجو إال إذا وقف بعرفة ،فمثل ىذا إذا أحرـ باغبج ،يبقى بقية رمضاف وشهر شواؿ
وشهر ذي القعدة ،وتسعة األياـ من ذي اغبجة ،فإذا وقف بعرفة ٍب رجع إىل مُبٍ ،ب رمى اعبمرة وحلق
وهاؼ ،انتهى حجو ،ولو مكث على اإلحراـ ثالثة أشهر؛ ألنو اختار أف وبرـ مبكرا ،فيبقى على إحرامو
إىل أف يقف بعرفة؛ ألف اغبج عرفة.
وإف اختار التحلل قلبها عم رة ،إذا أحرـ ُب رمضاف ،أو قاؿ :لبيك حجا .بقي على إحرامو إىل يوـ
عرفة ،فإف قاؿ :إف علي مشقة أف أبقى عشرة أياـ بعد شهرين .يعِب :سبعْب يوما .قلنا لو :ربلل بعد
الطواؼ والسعي ،تقصر أو ربلق وذبعلها عمرة ،وتبقى بدوف إحراـ إىل أف يأٌب وقت اإلحراـ باغبج ،وال
تكلف ن فسك ببقائك ؿبرما ىذه اؼبدة ،ولكن لو فعل فإنو ؿبرـ ،إذا أحرـ ُب رمضاف باغبج وبقي ؿبرما ،أو
أحرـ مثال من الرياض وبقي على إحرامو إىل أف وصل إىل مكة ،يعِب هريقو من الرياض وىو ؿبرـ ،صدؽ
عليو أنو ؿبرـ ،ولكن نقوؿ :األفضل أنك ال ربرـ إال من اؼبيقات ،وال ربرـ باغبج قبل أشهره ،فإف فعلت
فتقدمت قبل اؼبيقات ،أو تقدمت باغبج قبل أشهره ،فأنت ؿبرـ تتجنب ما يتجنبو احملرـ.
باب ا حراـ
من أراده اغتسل وتنظف ،وتطيب وذبرد عن اؼبخيط ،ولبس إزارا ورداء ،وأحرـ عقب مكتوبة أو نفل،
وىو أف ينويو بقلبو قائال بلسانو :اللهم إين أريد النسك الفالين فيسره يل وتقبلو مِب ،فإف حبسِب حابس
فمحلي حيث حبستِب ،وينوي نسكا بعينو ،وأفضلو التمتع ،وىو أف وبرـ بالعمرة ُب أشهر اغبجٍ ،ب وبل ٍب
وبرـ باغبج ُب عاموٍ ،ب اإلفراد وىو أف وبرـ باغبج مفرداٍ ،ب القراف وىو أف وبرـ اهما ،وسن ؽبما جعلو عمرة
 - 1سورة البقرة آية .197 :
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إف مل يكن معهم ا ىدي ،واؼبتمتعة إذا حاضت فخافت فوت اغبج قرنت ،فإذا استوى على راحلتو لىب
لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،ويسن رفع صوتو اها واؼبرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ،يليب إذا
عال +نشذا أو ىبط واديا أو لقي رفقة ودبر الصالة وإقباؿ الليل والنهار ،أو تغّب حاؿ إىل حاؿ.
يق ؿ :باب ا حراـ اإلحراـ ىو النية ،نية النسك ،نية ُب القلب .وليس اللباس ىو اإلحراـ ،ولكنو
عالمة عليو؛ ولذلك هبوز أف وبرـ بلباسو اؼبعتادة ،ويكوف عليو فدية عن ىذا اللباس ،فاإلحراـ ؿبلو القلب،

نية النسك إذا أراد اإلحراـ ،فاألفضل أف يغتسل ،حٌب أف النيب 

أمر أظباء وىي نفساء أف تغتسل،

تغتسل وىي تفساء ،مع أف االغتساؿ ال يطهرىا ،فدؿ على مشروعية االغتساؿ لكل من أراد اإلحراـ.
وعليه أف يتإ

 ,يعإي :ينظف شعره ،وينظف بدنو قبل أف يدخل بالنسك .ويستحب أف يتطيب؛

ذلك ألنو عادة تطوؿ اؼبدة ،وبعد اإلحراـ وبرـ عليو الطيب ،فلو أف يتطيب ُب بدنو وُب شعره؛ وذلك ألهنم

كانوا تطوؿ اهم مدة اإلحراـ ،فإف النيب 

مكث طبسة عشر يوما وىو بإحرامو؛ ألهنم أحرموا ُب اليوـ

اػبامس والعشرين من ذي القعدة ،بقي من اليوـ اػبامس والعشرين إىل اليوـ العاشر من شهر ذي اغبجة
وىو بإحرامو ،وىذه اؼبدة عادة أنو يعرؽ فيها البدف ويتسخ ،وتطوؿ مدة بعده عن النظافة وعن الطيب؛
فألجل ذلك يسن لو عند اإلحراـ أف يتنظف :يغسل بدنو ورأسو حٌب ينظف بدنو؛ حٌب ال يسرع إليو
الوسخ سريعا ،كذلك أيضا يطيب شعر رأسو وشعر غبيتو ،ويديو وذراعيو ووجهو ،وال يطيب اللباس ،ال
يطيب إزاره وال يطيب رداءه ،وإمبا يطيب شيئا من بدنو ،ولو بقي ذلك الطيب بعد اإلحراـ؛ ؼبا روت

عائشة قالت  :هيبت رسوؿ اهلل 

إلحرامو قبل أف وبرـ ،وغبلو قبل أف يطوؼ بالبيت



يعِب:

هيبتو باؼبسك وكبوه ،وبقي أثر الطيب ُب مفرقو ،يعِب أنو هيب شعرهٍ ،ب صار الطيب ُب مفرؽ شعره.
تقوؿ  :كأين أنظر إىل وبيص الطيب ُب مفارؽ رسوؿ اهلل   كاف لو صبة ،وقد سدؿ بعضها عن
يبينو وعن مشالو ،وفرقها ُب الوسط ،وؼبا هيب الشعر صار الطيب يسيل بْب اؼبفارؽ حٌب يروا ؼبعانو ،بريقو
وؼبعانو .تقوؿ  :كأين أنظر إىل وبيص الطيب ُب مفارؽ رسوؿ اهلل . 
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فيجوز أف يتطيب ويبقى أثر الطيب عليو ،وأما بعد اإلحراـ فال ،من فعل فإف عليو فديةُ ،ب ىذه
األزمنة اؼبدة قصّبة ،الذين وبرموف بالعمرة ،يبكن أف يتحلل بعد ثالث ساعات أو كبوىا ،فيقوؿُ :ب ىذه
اؼبدة القصّبة ال يتسخ بدين ،فال حاجة إىل أف أتطيب .كذلك أيضا بالنسبة إىل اغبج ،ال تطوؿ أيضا
مدتو ،إذا أحرـ ُب اليوـ الثامن ،فبعد يومْب ،يعِب :آخر اليوـ الثامن أو التاسع وأوؿ العاشر .وإذا ىو قد
انتهى عادة.
وت ر عت الم يط .اؼبخيط ىو الذي يلبس عادة على جزء من البدف ،كل ـبيط يلبس على جزء من
البدف يتجنبو ،فمن ذلك القميص الذي لو جيب وأكماـ ويسمى "الدراعة" ،ومن ذلك السراويل الذي
يلبس على العورة ،يلبس على العورة ويكوف باديا إىل نصف الساؽ أو كبوه ،ومن ذلك "التباف" الذي
يكوف ساترا فقط للعورة اؼبغلظة (للفرجْب واألليتْب) ،ال يلبسو ألنو ـبيط ،ومن ذلك "الفانيال" وما يسمى
بػ"البالطو" أو بػ"البنطاؿ"  ،ىذه كلها ـبيطة ،وكذلك شراب اليدين وشراب الرجلْب ،وإف مل يكن فيها
خياهة ،فإف ذلك كلو من ؿبظورات اإلحراـ ،يعِب :اؼبخيط .ويعرب بعضهم بػ"احمليط" .احمليط :ىو الذي
وبيط جبزء من البدف .فيتجنب لبس اؼبخيط ،ويتجرد من لباسو اؼبعتاد ،ووبرـ ُب إزار ورداء .اإلزار :ما يشد
بو عورتو .يعِب :يسَب بو عورتو من السرة إىل ما ربت الركبة .والرداء :ما يلتحف بو .يلقيو على ظهره
ويلتحف بو فّبد هرفيو على منكبيو ،ىذا الرداء ،وبرـ ُب إزار ورداء.
يسن أف وبرـ عقب مكتوبة أو نفل لكن إذا كاف ُب وقت هني فال يصلي ،قالوا :ألف ىذه الصالة

(صالة اإلحراـ) مل يرد اها دليل ،ليس ؽبا دليل ،إال أنو 

أحرـ بعدما صلى الصبح ،أحرـ ُب مكانو،

فدؿ ذلك على أنو إذا وافق مكتوبة ،فإنو وبرـ بعدىا ،وإال يصلي ركعتْب كسنة الوضوء ووبرـ بعدنبا ،بعد
ىاتْب الركعتْب ،فيُحرـ إف كاف وقت مكتوبة :كفجر أو مغرب أو ظهر .وإف كاف ُب غّب مكتوبة ،ومل يكن
ىناؾ وقت هني وتوضأ ،فإنو يصلي ركعتْب كسنة للوضوء.

ٍب بعد ذلك ينوي اإلحراـ بقلبو ،النية ؿبلها القلب ،فينوي بقلبو عمرة ،أو ينوي بقلبو حجة ،أو ينوي
بقلبو قرانا ،يعِب :إحراما حبج وعمرة .فيكوف بذلك قد دخل ُب النسك ،فمٌب نوى بقلبو الدخوؿ ُب
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النسك ،حرمت عليو احملظورات ،فنقوؿ :اآلف أنت نويت .فال هبوز لك لبس ـبيط ،وال هبوز لك تغطية
رأس وال الطيب ،وال اغبلق وال التقليم ،وال قتل الصيد ،وال صبيع احملظورات ،كعقد النكاح وكبو ذلك ،أنت
اآلف دخلت ُب النسك ،فعليك أف تستمر فيو .فالنية ؿبلها القلب ،ينوي بقلبوٍ ،ب يليب بلسانو ،ويسمي
نسكو فيقوؿ :اللهم إين أريد النسك الفالين .يقوؿ :اللهم إين أريد اغبج ،أو اللهم إين أريد اغبج والعمرة،
أو اللهم إين أريد عمرة .فينوي بقلبو إفرادا أو قرانا أو سبتعا.
أ ا االشتراط ,أف يق ؿ :فإف حبسِب حابس ،فمحلي حيث حبستِب .اختُلف فيو :فأكثر الفقهاء
على أف كل واحد يشَبط؛ وذلك ألنو ال يأمن أف يبنع ،ال يأمن أف يكوف ىناؾ مانع ،وال يلمن أف وبدث
بو حدث ،يعِب حادث مروري أو كبو ذلك ،فألجل ذلك يشَبط ،فيقوؿ :اللهم إين أريد اغبج فيسره يل
وتقبلو مِب ،وإف حبسِب حابس فمحلي حيث حبستِب .كلمة "فمحلي" -بكسر اغباء ،-أي :فموضع
حلي ،أي :ربللي .بعض العامة يقوؽبا" :ؿبَلي" .احملل ىو ؿبل السكن ،وىذا ليس مرادا.
ِ
"فمحلي" ،إف حبسِب حابس فمحلي حيث حبستِب .ينوي نسكا بقلبو ،النسك الذي يريده ينويو
بقلبو وال يتلفظ بلسانو ،يقوؿ :اللهم إين أريد العمرة متمتعا اها إىل اغبج ،أو اللهم إين أريد القراف ،إين
أحرمت بالقراف فيسره يل وتقبلو مِب .فإف حبسِب حابس فمحلي حيث حبستِب ،أو يقوؿ :اللهم إين أحرـ
قارنا ،أو مفردا ،أو متمتعا ،أو بعمرة .إذا قاؿ ذلك دخل ُب النسك ،إذا قاؿ :إين أحرمت لك بعمرة،
أحرمت لك حبج .دخل ُب النسك ،فبعده ال يتعاهى شيئا من احملظورات ،بعدما ينوي بقلبو ال يغطي
رأسو ،وال يقص من شعر رأسو ،وال يقلم أظفاره ،وال يتطيب ،وال يصيد الصيد ولو عصفورا؛ ألنو قد دخل
ُب النسك ،فإذا دخل ُب النسك حرمت عليو احملظورات.
يإ

سكا بعيإه يعإي :وبدد النسك بقلبو ،ويتلفظ بو أيضا بلسانو .اختار اإلماـ أضبد أف أفضل

األنساؾ التمتع ،وىو آخر األمرين من رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ذلك ألنو أمر الصحابة بأف
هبعلوىا -يعِب هبعلوا إحرامهم -عمرة ،إال من ساؽ اؽبدي ،ؼبا كانوا باؼبدينة ما نووا إال اغبج ،وذلك ألنو
الذي كاف عليو قبل ما كانوا يعرفوف ،إال اإلفراد الذي ىو اغبج فقط ُب أيامو ،أو ُب موسم اغبج ُب أشهره،
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أي األشهر اغبرـٍ ،ب بعد ذلك ؼبا وصلوا إىل مكة ،أمرىم إذا هافوا وسعوا أف يتحللوا ،وأف هبعلوا إحرامهم
اؼباضي عمرة ،فقالوا :كيف قبعلها عمرة وقد أىللنا باغبج؟ فقاؿ :افعلوا ما أمرتكم بو .فسمعوا وأهاعوا،
قصروا من رءوسهم ،وربللوا ولبسوا اؼبخيط ،وأتوا النساء وتطيبوا ،وفعلوا ما يقدروف عليو ،أو ما ىو مباح
ؽبم من ؿبظورات اإلحراـ ،أي :فيما بْب النسكْب .انتهوا من عمرهتم ُب اليوـ اػبامس والعشرين ،وبقوا
حالال اػبامس والعشرين ،والسادس والعشرين ،والسابع والعشرين ،والثامن والعشرين أولو -يعِب أولوٍ ،-ب
بعد ذلك أحرموا باغبج ُب الثامن والعشرين.
يق ؿ :األصل أنو ينويو بقلبو :اللهم إين ...ينويو بقلبو ويتلفظ بلسانو قائال :اللهم إين أريد نسك
اؼبتمتع ،نسك اإلفراد ،فيسره يل -أي :تقبلو مِب ،-فإنك أنت الذي تقبل التوبة عن عباده ،وإف حبسِب
حابس -كمرض ،أو ضياع نفقة ،أو ضياع عن الطريق ،فإف حبسِب حابس ،-فمحلي حيث حبستِب.
يسمي نسكو فيقوؿ :إين أريد نسك التمتع ،إين أريد نسك القراف .يسمي نسكو ُب تلبيتو وإف كاف قد
تلفظ بو ،يعِب بقلبو ،يعِب قد عقد قلبو على ما يريده ،ولكن إذا تلفظ بو كاف ذلك أفضل؛ ألنو النية تقوـ
مقاـ التلفظ ،ىكذا ينوي نسكا بعينو.
أ ل ا ساؾ التمت وىو أف وبرـ بالعمرة ُب أشهر اغبجٍ ،ب وبل ٍب وبرـ باغبج ُب عامو ،اختاره

اإلماـ أضبد ،وقاؿ :إنو آخر األمرين من رسوؿ اهلل  .وقد نصره العلماء كابن القيم ُب "زاد اؼبعاد" ،وكاد
أف يبنع من غّبه -يعِب أف يبنع من القراف ومن اإلفراد -ويلزـ بالتمتع ،ويقوؿ :إنو آخر األمرين من رسوؿ
اهلل .
ويستدؿ اهذه األحاديث مثل حديث جابر الطويل ،أنو أمرىم بالتحللٍ ،ب أمرىم باإلحراـ يوـ الَبوية،

وكذلك أيضا أحاديث كثّبة فيها داللة على أنو آخر األمرين من النيب 

فاغباصل أنو ىبتار اإلماـ أضبد

أف األفضل ىو التمتع ،وصفتو اإلحراـ بالعمرة من اؼبيقات ،وإذا قدـ هاؼ وسعى وقصر من رأسو وربلل،
بقي حالال إىل يوـ الَبوية ،ىذا ىو صفة التمتع.
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وذىب أكثر الفقهاء كالشافعية ،الشافعية يروف أف األفضل ىو القراف ،وكذلك اؼبالكية ،ورواية عن
الشافعية أهنم يروف األفضل ىو اإلفراد؛ وذلك ألنو الذي كاف عليو اػبلفاء :أبو بكر وعمر وعثماف ،كانوا
يفردوف ،واإلفراد أف وبرـ باغبج وحده ،ويبقى على إحرامو ،فإف هاؼ هاؼ على القدوـ ،وأما إذا كاف
معتمرا ،فإنو يطوؼ ويسعى ويتحلل ،اإلفراد والقراف أعماؽبما واحدة ،اؼبفرد والقارف وبرـ من اؼبيقات ويقوؿ:
لبيك عمرة وحجة إذا كاف قارنا ،أو لبيك حجا ،إذا كاف مفردا ،فيحرـ باغبج والعمرة وىو القارف ،أو وبرـ
باغبج وحده وىو اؼبفردٍ ،ب يبقى على إحرامو إىل أف يرمي اعبمرة ويقصر أو وبلق ،فعند ذلك يتحلل ،وال
يتحلل قبل ذلك إال إذا أراد الفسخ ،الفسخ ىو أنو إذا أحرـ باغبج ،فسخو إىل عمرة ليصّب متمتعا،
وكذلك القراف إذا أحرـ حبج وعمرةٍ ،ب قدـ مبكرا ،يعِب قدـ ُب اليوـ السادس أو السابع أو اػبامس ،فإنو
يفضل لو أف ىبلع ،أو يفسخ حجو وهبعلها عمرة ،ويبقى على حلو إىل اليوـ الثامن  ،بعد ذلك وبرـ باغبج،
ويصّب عليو ىدي كما على اؼبتمتع.
الشافعي ومالك يفضل بعضهم القراف وبعضهم اإلفراد ،ووبكى عن بعض مشاىبنا اإلفراد إذا جاء
متأخرا ،إذا مل هبئ إال ُب اليوـ الثامن أو اليوـ السابع ،يستحب لو أف وبرـ باغبج وحده مفردا ،وذلك ألنو
ما بقي لو زماف ،إذا جاء ُب الليلة الثامنة ،فالناس يذىبوف إىل مُب غدا ،وكذلك إذا جاء ُب اليوـ الثامن،
يذىبوف إىل الوقوؼ أو اؼببيت دبُب تلك الليلة ،أو ذلك اليوـ ،فال يكوف استفاد ،وال يكوف انتفع بالتحلل.
واغبكمة من التحلل أف يريح نفسو ُب ىذه اؼبدة الٍب بْب اغبج والعمرة ،فإذا مل يتحلل إال ثالث
ساعات ،ما يقاؿ لو انتفع ،فاإلحراـ بالعمرة ٍب اإلتياف باغبج يسمى سبتعا ،وىو اختيار اإلماـ أضبد ،بعده
اإلفراد ،يعِب :بعضهم يفضل أف وبرـ باغبج وحده؛ وذلك ألنو يأٌب بكل نسك ُب سفرة كاملة ،بعده أف
وبرـ باغبج والعمرة ،وىو من يسمى قارنا ،وبرـ اهما ،ولكن ذكروا أنو إذا جاء مبكرا ،يستحب لصق اغبج
إىل عمرة ،إال ؼبن كاف معو ىدي ،فإف النيب  كاف معو ىدي مائة بدنة ،أشرؾ فيها عليا ،وبقي ىو
وعلي على إحرامهما ،بقوا ؿبرمْب ومل يتحللوا مع صبلة الصحابة الذين ربللوا ،إمبا الذين ربللوا ىم من مل
يكن معهم ىدي ،قلبوا إحرامهم إىل عمرة ،وأما من معو ىدي فيمنعو اؽبدي؛ ولذلك قاؿ اهلل -تعاىل:-
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"و ال ربلقوا رءوسكم حٌب يبلغ اؽبدي ؿبلو " .يعِب اؽبدي الذي سقتموه من بالدكم ،ىذا ىو اؽبدي ،فال
وبل لكم التحلل وحلق الرءوس وفعل احملظورات ،إال إذا بلغ اؽبدي ؿبلو ،أي وقت ذحبو ،فعند ذلك يزوؿ
احملظور ،يعِب وبلق أو يتحلل إذا بلغ اؽبدي ؿبلو.
يسن إذا أحرـ بالقراف ومل يكن معو ىدي ،يسن أف هبعلو عمرة فإف كاف معو ىدي ،فإنو يبقى على
ىديو ،إذا بقي على ىديو وأًب حجو وعمرتو ،فعليو دـ يسمى "دـ التمتع"؛ وذلك ألف القراف يسمى سبتعا،
ألف التمتع ىو االنتفاع ،اؼبتمتع الذي أحرـ بالعمرة ٍب باغبج ،سبتع يعِب انتفع بسقوط أحد السفرين ،كانوا
يسافروف سفرين :سفر ُب أوسط السنة للعمرة ،وسفر ُب آخر السنة للحج .فاؼبتمتع جاء بالسفرين ُب سفر
واحد ،أدى النسكْب ُب سفر واحد ،اعتمر ٍب ربلل ٍب حج ،أو أحرـ اهما صبيعا ،وبقي على إحرامو إىل أف
كبر ىديو ،فسقطت عنو العمرة وأصبح قد أتى الواجبْب ُب واجب واحد ،يعِب أتى بالعمرة واغبج ُب عمل
واحد ،فهذا ىو اإلفراد ال دـ عليو ،واؼبتمتع والقارف عليهما دـ.
يستحب فسخ اغبج إىل عمرة ،أو فسخ القراف إىل عمرة إذا كاف الوقت واسعا ،إال إذا كاف معهما
ىدي ،يعِب مع القارف أو مع اؼبفرد ىدي ،فإف اؽبدي يلزـ منو أف ال يتحلل حٌب يبلغ اؽبدي ؿبلو

 

.)ٔ(        

يسن أف هبعلوا أي للمفرد والقارف أف هبعالىا عمرة ،إال إذا مل يكن معهما ىدي ،النيب 

سألتو

حفصة بنت عمر وقالت :ما للناس حلوا من عمرهتم ومل ربل أنت من عمرتك؟ فقاؿ :إين لبدت رأسي
وقلدت ىديي ،فال أحل حٌب أكبر .منعو اؽبدي الذي معو من الفسخ؛ لقوؿ اهلل -تعاىل:-

  

.)ٕ(       
اؼبرأة اؼبتمتعة الٍب أحرمت بعمرة ،إذا حاضت ومل تتمكن من قضاء العمرة ،فإهنا تقلب نفسها قارنة،
تدخل اغبج على العمرة فتقوؿ :اللهم إين أحرمت حبجة مع عمرٌب .هبوز إدخاؿ اغبج على العمرة ،ويسمى
 - 1سورة البقرة آية .196 :
 - 2سورة البقرة آية .196 :
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إدخاؿ الكبّب على الصغّب؛ ألف اغبج أكرب من العمرة ،فتنوي فتقوؿ :اللهم إين أحرمت حبجة مع عمرٌب.
عائشة -رضي اهلل عنها -أحرمت بعمرة ،وحاضت بػ"سرؼ" قبل وصوؿ مكة بنحو يومْب ،وبقيت على

إحرامها زمن اغبيض ،وؼبا جاء يوـ الَبوية اشتكت إىل رسوؿ اهلل 

ماذا أفعل وأنا أحرمت بعمرة

وصواحباٌب أسبمن عمرهتن ،وأنا ما أسبمت عمرٌب ،فماذا أفعل؟ أخشى أف يفوتِب اغبج؟ أمرىا بأف ربرـ
باغبج مع عمرهتا لتصّب قارنة ،وىكذا إذا خافت فوات اغبج ،فإهنا تدخل اغبج على العمرة وتصّب قارنة.
اا ت

علش راحلته لبش ىذا اختيار بعضهمُ ،ب ؿبل التلبية ثالثة روايات :روى بعضهم أف النيب

 أىل ُب مصاله ،ؼبا صلى الفجر لىب وىو ُب مكانو ،ظبعو أناس فقالوا :لىب وىو ُب اؼبصلى .ومل يسمعو
كثّبٍ ،ب إنو ؼبا ركب على راحلتو -وتسمى القصواء -لىب مرة ثانية ،فلما ظبعو أناس قالوا :إنو أحرـ ؼبا ركب
على راحلتو .وظنوا أف ىذا أوؿ تلبية؛ ألهنم ما ظبعوه وىو ُب اؼبصلى يليب ،بعد ذلك كأنو سكت عن
التلبي ة حٌب استوت بو البيداء ،استوت بو على البيداء ،يعِب :مشى وقتا ٍب وصل أو توسط ُب اغبجاج وىم
على رواحلهم ،فلما استوت بو ناقتو على البيداء لىب ،وؼبا ظبعو الذين حولو لبواٍ ،ب ظبعو الذين وراءىم
فلبوا ،حٌب لىب اغبجاج ،وكانوا كثّب ،يقوؿ بعضهم :إهنم مد البصر من األماـ ،ومد البصر من اليمْب ،ومن
الغرب ومن الشماؿ ،مد البصر خلف ،قيل :إهنم كبو مائة وأربعْب ألفا .وقيل غّب ذلك ،واغباصل أنو لىب
ؼبا صلىٍ ،ب لىب ؼبا ركبٍ ،ب لىب ؼبا استوت بو ناقتو على البيداء.
يق ؿ :التلبية اختصر ا :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك .سباـ ذلك :إف اغبمد والنعمة

لك واؼبلك ،ال شريك لك .ىذه التلبية تلبية نبوية كاف 

يكررىا ،الناس كانوا يلبوف بتلبيات أخرى،

فيقوؿ بعضهم :لبيك وسعديك ،واػبّب كلو بيديك ،والشر ليس إليك ،أنا بك وإليك ،كبن عبادؾ الوافدين
إليك ،الراغبوف فيما لديك .وىكذا بعضهم يقوؿ :لبيك حقا حقا تعبدا ورقا .بعضهم يقوؿ :لبيك والرغباء
إليك والعمل .بعضهم يقوؿ :لبيك إف العيش عيش اآلخرة .ويقرىم  ولكنو كاف يالزـ تلبيتو ،وكرر فيها
كلمة "ال شريك لك" مرتْب؛ ردا على اؼبشركْب ،وذلك ألف اؼبشركْب يلبوفٍ ،ب بعد ذلك يشركوف ُب
تلبيتهم ،هبعلوف ذلك الذين لبوا لو ،أو الذي توجهوا إليو شريكا هلل -تعاىلُ -ب حق من حقوقو.
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يست ر الص ت بها يعِب بالتلبية يرفع الرجل اها صوتو؛ وذلك ألهنا شعار احملرـ ،حٌب يسمعو الذين
حولو فيلبوا مثلو ،اؼبرأة ترفع صوهتا بقدر ما تسمع رفيقتها ،يعِب تليب تلبية تسمعها اؼبرأة الٍب إىل جنبها ،وأما
أف يسمعها الرجاؿ فال؛ وذلك ألف صوهتا عورة ،أو فضيحة إذا عرفوا أف ىذا صوت فالنة.
يق ؿ :ذكروا أنو يليب ،هبدد التلبية ُب عشرة مواضع:
ا وؿ :إذا عال نشزا .يعِب :مكانا مرتفعا ،كعقبة أو كبوىا.
النا ي :إذا ىبط واديا ىبط .يعِب :نزؿ ُب واد من األودية ،يعِب ؾبرى سيل أو كبوه ،أو مكاف منخفض
بْب عقبتْب.
النال  :إذا لقي رفقة ،إذا تالقت الرفاؽ هبدد التلبية.
الراب  :إذا صلى مكتوبة هبدد التلبية.
ال ا

 :إذا أقبل الليل .يعِب :قبيل الغروب بعشر دقائق أو كبوىا ،يشتغل بالتلبية.

السا س :إذا أقبل النهار .يعِب :إذ ا أقبل النهار ،دبعُب أنو هلع الفجر ىذا من أماكن التلبية ،أو تغّب
حاؿ إىل حاؿ.
النا ت :إذا فعل ؿبظورا ،فإنو يبادر فيليب.
التا  :إذا ركب راحلتو.
العاشر :إذا نزؿ من راحلتو.
الـا

ع ر :إذا ظبع من يليب .إذا ظبع اؼبلبْب فإنو يليب ،ىذه مقدمات اإلحراـ.
باب ـ رات ا حراـ

وبرـ باإلحراـ لبس اؼبخيط واػبفْب وسَب الرأس وحلق الشعر ودىنو وقلم الظفر والطيب ال استدامتو ُب
بدنو ،وقتل صيد بر مأكوؿ أو متولد منو واصطياده أو معاونة عليو بإشارة أو غّبىا ،واعبماع ومباشرة
بشهوة وعقد النكاح وال فدية فيو ،وكالرجل اؼبرأة إال ُب اللباس ،وإحرامها ُب وجهها ،فإف احتاجت
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سدلت ،وذبتنب القفازين واػبلخاؿ وكبوه ،واألشبد ،ومن اضطر إىل ؿبظور فعلو وفدى إال السراويل واػبفْب،
وال فدية فيو كالصائل وكبوه ،والنكاح ال خلع.
بعد ذلك ذكر ؿبظورات اإلحراـ؛ وذلك ألف احملرـ يبتنع عليو أشياء ،كما أف اؼبصلي ُب صالتو يبتنع
عليو أشياء تسمى مبطالت الصالة ،فكذلك ىذه احملظورات ،منها ما يبطل اغبج ،مثل :الوطء وكبوه،
ومنها ما ال يبطلو ولكن يكوف عليو دـ ،إذا فعل ذلك متعمدا ،مثل :اغبلق أو التقليم أو اللباس ،أو تغطية
الرأس ،أو الطيب .فإف ىذه ال تبطلو ،ولكن تنقص أجره ،ووبتاج إىل ما هبربىا ،وذلك بأف يدعو ؽبم ،أو
يسلم عليهم ويدعو عند قبورىم ،أو كذلك إذا فعل شيئا من ىذه احملظورات ،فإف عليو فدية ،ىذه ىي
اػبمسة ىبّب فيها كما سيأٌب ،كذلك بقية احملظورات ،فإذا أحرـ حرمت عليو تسعة ؿبظورات :لباس
اؼبخيط ،وتغطية الرأس ،والطيب ،وقص الشعر ،وتقليم األظفار ،وقتل الصيد ،وعقد النكاح ،واعبماع،
واؼبباشرة .ىذه ؿبظورات اإلحراـ.
وال :لب

الم يط الم يط :ىو ما فصل على جزء من البدف .مثل :القميص الذي لو جيب

وأكماـ ،ومثل العباءات وما شابو ،ومثل القلنسوات ،ومثل شراب اليدين وشراب الرجلْب ،وتسمى
جوارب ،ومثل :الفانيال ،والبالطو ،والبنطاؿ ،واعببة ،والربانس .الربنس :ىو كل ثوب رأسو منو ،ىباط لرأسو
من القلنسوة تسَبه فيسمى برنسا .وكذلك ما كاف مكروىا للرجاؿ :كاؼبعصفر واؼبزعفر ،فإنو مكروه للرجاؿ
يَبكونو للنساء.
يدخل ُب اللباس اؼبخيط اػبف ،أي ال هبوز لبس اػبفْب ،إال إذا عدـ النعلْب ومل هبدنبا ،فإنو يلبس
اػبفْب ،واختلف :ىل يقطعهما كما ُب حديث ابن عمر؟ أو ال يقطعهما كما ُب حديث ابن عباس؟
يرجح شيخ اإلسالـ أنو ال يقطعهما؛ ألف ذلك إفساد ،فلذلك نقوؿ :إنو ال يقطعهما ،ولكن عليو
الفدية .إذا عرفنا أنو ال بد أف يفدي ،فما حاجتو ُب أف يقطعهما؟ أما إذا كاف مضطرا ومل يكن واجدا لثمن
اؽبدي ،أو شبن الفدية ،ففي ىذه اغباؿ إذا كاف ىكذا ،فإنو تسقط عنو الفدية إذا عجز عنها ،لو قدر أنو
احتاج إىل لبس اػبفْب ومل هبد نعلْب ،فال يقطعهما.
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كمل

أي ا ت المـ رات تر الرأس أ  :تغطيو الرأس دبالصق .يدخل ُب ذلك العمامة

والقلنسوة (الطاقية الٍب على الرأس) ،والدمية الٍب ىي توضع على الرأس ،أو َدنػية .كذلك سَب الرأس بكل
ما يالصق يعترب فيو فدية ،حلق الشعر من الرأس أو من اعبسد ،كشعر اللحية ،أو شعر الشارب ،أو شعر

العانة ،أو شعر اإلبط ،ال يفعلو احملرـ ،ال يقص الشعر من جسده ،وكذا لو كاف ُب صدره شعر ،يعترب ذلك
قصو من ؿبظورات اإلحراـ ،وكذلك دىنو ،يعِب تطييبو بعد اإلحراـ ،تقليم األظفار :أظفار اليدين ،أو
أظفار الرجلْب ،يعترب من احملظورات؛ ألنو ترفع وتنعم ،كذلك من احملظورات الطيب ،الطيب سواء ُب اػبد
أ و ُب اليد أو ُب الرأس ،فبا لو رائحة عطرة ،أما إذا تطيب قبل أف وبرـ وبقي أثر الطيب ،فإنو جائز ،إال أنو
ال هبوز احتياها ،لو تقاهر من رأسو شيء من الطيب وقع على إحرامو ،يعِب على ردائو ،ألزمناه بأف
يغسلو؛ لقولو   اغسل عنك أثر الطيب .
وكذلك تقليم األظفار (أظفار اليدين أو الرجلْب) واستعماؿ الطيب ،ال استدامتو ُب بدنو ،ذكرنا أف
عائشة كانت تطيب الرسوؿ  قبل أف وبرـ ُب شعرهٍ ،ب إف ذلك الطيب يتجمد ُب مفرؽ الرأس ،فالذي
ينظر إليو يعرؼ أف ىذا هيب؛ وؽبذا قالت عائشة:



يا رسوؿ اهلل ،ما لك مل ربل من عمرتك؟ فقاؿ:

إين قلدت ىديي -يعِب قالئد -وأىللت ،وقلدت ىديي ولبدت شعر رأسي ،فال أحل حٌب أكبر  وكاف
قد جعل على رأسو شعرا حٌب يلتبد ،وحٌب يلتصق بعضو ببعض؛ لئال ينتفش فيدخلو الغبار ،فيجوز بقاء
الطيب بعد اإلحراـ إذا كاف ُب البدف خاصة ،وأما ُب الثوب إذا وقع على الثوب ،فال بد من غسلو.
ت المـ رات أي ا صيف البر الصيد اؼبأكوؿ ،وأما غّب اؼبأكوؿ فال حرج ،فإذا قتل شيئا من الصيد
حٌب ولو عصفورا ،فعليو الفدية .يقوؿ :أو متولد منو .يتوالد من اغبصاف واغبمار البغل ،ويتوالد أيضا من
الفرس واغبمار البغل ،فهذا متولد بْب مأكوؿ وغّبه ولكنو مع ذلك من األىلي ،يتولد من الضبع ومن
الذئب ولد أو مولود يسمى السمع ،ىذا أيضا ليس حبالؿ ،إذا ذحبو فإف عليو فدية ،وأما الضبع فعند
اغبنابلة كأنو يلكل؛ ألنو روي ُب ذلك حديث ،فإذا تولد من الضبع ومن الذئب ىذا السمع ،فإنو يكوف
ؿبرما ،ومن قتلو عليو الفدية.
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يـرـ االصطيا ( اصطياد الصيد الربي اؼبتوحش) ،ووبرـ اؼبعاونة عليو؛ لقصة أيب قتادة ؼبا ركب فرسو
نسي رؿبو فقاؿ :ناولوين .فقالوا :ال واهلل ،ال نناولك منو شيئا .نزؿ وأخذ الرمح ،وركب الفرس مرة ثانية،
وسعى خلف ذلك ،يسمونو وحشا (ضبار وحش) ،فقتلو وصاده وأكلوا منو ،وأقرىم النيب -صلى اهلل عليو
وسلم-؛ ألنو صيد لغّبه ،وكذلك ال هبوز معاونتو عليو بإشارة أو غّبىا.
وبرـ أيضا اعبماع وىو الذي يفسد اغبج ،ربرـ مباشرة الرجل لزوجتو فيما دوف النكاح ،ولو يعِب من

وراء الثياب ،إذا وجد تلذذا ربرـ عليو العقد ،يعِب عقد النكاح ال هبوز ،جاء أف النيب 

قاؿ:



ال

يَنكح احملرـ وال يُنكح وال ىبطب .

اختلف ُب ىذه اؼبسألة ،فتشدد األحناؼ ُب أنو هبوز أف يعقد احملرـ النكاح ،بأف يكوف زوجا أو يكوف

وليا ،أو يكوف زوجة يزوجها أبوىا وىي ؿبرمة ،فجاء ُب حديث عن عثماف ،أف النيب 

قاؿ:



ال

يَنكح احملرـ وال يُنكح وال ىبطب
 تزوج ميمونة وىو ؿبرـ ،ميمونة خالة ابن عباس ،ومع ذلك خطئوه ،فثبت عن ميمونة أنو تزوجها وىو


وذىب اغبنفية إىل أنو هبوز ،واستدلوا حبديث ابن عباس ،أف النيب

حالؿ ،وثبت عن أيب رافع أنو تزوجها وىي حالؿ ،وقاؿ ابن اؼبسيب :وىم ابن عباس .فيكوف خطأ ،عقد
النكاح يفسد ،لو عقد النكاح وىو ؿبرـ ،قلنا :ىذا نكاح فاسد .ىل فيو فدية؟ ال فدية فيو.
إحراـ اؼبرأة كإحراـ الرجلُ ،ب أهنا ال تتطيب وال تقلم أظفارا وال تقص شعرا ،وكذلك أيضا تتجنب
عقد النكاح والصيد واعبماع واؼبباشرة بشهوة ،قوؽبم :إحرامها ُب وجهها .ىذا ليس على إهالقو ،صحيح
أنو وبرـ عليها لباس الربقع ،ويسمى "النقاب" ،لباس يفصل على الرأس يسَبه من أعلى اعببهة إىل الذقن،
وهبعل لعينيو فتحات ،تارة تكوف كبّبة حبيث تبدو الوجنتاف ويبدو بعض الوجو ،وتبدو الوجنة السفلى ويبدو
بعض األنف ،فهذا ليس بساتر ،وتارة تكوف فتحاتو ضيقة ،فهذا ساتر ،فيجوز لبسو للنساء ُب غّب فتنة.
ثبت عن عائشة قالت" :كاف الرجاؿ يبروف بنا وكبن ؿبرمات ،فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبااها من
رأسها على وجهها ،فإذا جاوزونا كشفنا" .ىذا دليل على أهنن وال بد أهنا تغطي وجهها أماـ الرجاؿ وال
ينظروف إليها،



خّب ما للمرأة أال تنظر إىل الرجاؿ وال يراىا الرجاؿ
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إحرامها ُب وجهها .يعِب أهنا ال تغطي وجهها إال عند اغباجة ،وكذلك ال تلبس الربقع والقفازين اللذين نبا
شراب اليدين ،فإف احتاجت سدلت ،إذا قابلها الرجاؿ أو حاذوىا ،غطت وجهها بذلك الستار الذي ىو
اعبلباب وكبوه.
ذىب بعضهم إىل أهنا ال بأس أف تكشف وجهها ،واستدلوا اهذا ،والصحيح أنو ال هبوز ؽبا أف تكشف
وجهها حٌب ولو كانت أمة؛ فإف لكل ساقطة القطة ،فكثّبا ما تقع اؼبفاسد إذا كشفت وجهها ،ولو كانت
ؿبرمة فإهنا تغطي وجهها أماـ الرجاؿ.
وت تإ

الق ا يت وال ل اؿ القفاز ىو شراب اليدين ،واػبلخاؿ ىو عبارة عن حديدة ؾبوفة ،سواء

كانت من الفضة أو من النحاس ،تلبسها بأسفل رجليهاٍ ،ب إذا مشت وأسرعت ُب اؼبشي ،ظبع لو صوت،
ذلك ألنو وبشى حبصيات قبل أف يصنع ،فإذا لبستو وأسرعت ُب اؼبشي ،ظهر لو صوت قاؿ -تعاىل:-
         

(ٔ)



فتجتنب القفازين واػبلخاؿ ،إذا كاف عليها خلخاؿ

نزعتو.
وذبتنب اإلشبد ،اإلشبد نوع من الطيب ولكنو خاص باألعْب ،عالج للعْب ،يرى أف الصواب أنو جائز
أف يكتحل أو يتطيب من اإلشبد.
ت ا طر إلش ـ ر عله و ف إذا اضطر إىل لباس فروة ُب شدة برد قلنا :البسها وعليك فدية
صياـ ثالثة أياـ ،أو ستة مساكْب ،أو ذبح شاة؛ ألنك معذور اهذا ،يعِب بكونك مضطرا عليك الفدية .من
اضطر إىل ؿبظور :كلباس ،أو تغطية رأس ،أو مثال هيب ،أو انكسرت أظافره وقصرىا ،فإنو ال فدية عليو
ألنو معذور.
إذ ا مل هبد إزارا ولبس سراويل ،فهل يفدي؟ ال يفدي؛ ألنو مضطر إىل السراويل ،إذا مل هبد نعلْب
وعنده خفاف فلبسهما ،فال فدية عليو؛ ألنو مضطر ،وكذلك الصائل لو صاؿ عليك صائل فقاتلتو ،فإنو ال
حرج عليك.
 - 1سورة النور آية .31 :
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وكذلك عقد النكاح ،فال يعقده وال فدية فيو وال جزاء ،أما اػبلع فإف فيو الفدية ،إذا خالعت اؼبرأة
زوجها وىي ؿبرمة ،أو تصاغبوا ،فالصحيح أنو جائز.
باب ال فية
من حلق رأسو خّب بْب صياـ ثالثة أياـ ،أو إهعاـ ستة مساكْب ،كل مسكْب مد بر ،أو نصف صاع
سبرا أو شعّبا أو ذبح شاة ،وكذا تغطيتو وتقليم أظفاره واللبس والطيب ،وُب كل شعرة أو ظفر مد ،والثالث
كالكل ،وإف قتل صيدا فدى دبثلو نعما بقوؿ الصحابة ،وإال عدلْب أو قومو بنقد واشَبى بو هعاما لكل
مسكْب مد ،أو يصوـ عن كل مد يوما.
عندنا باب الفدية ،يراد اها فدية احملظور ،من حلق رأسو فلو اػبيار بْب صياـ ثالثة أياـ ،أو إهعاـ ستة
مساكْب ،كل مسكْب مد بر ،أو نصف صاع من سبر ،أو نصف صاع من شعّب ،أو يذبح ذبيحة ،ىبّب بْب

ىذه ،وأصلها اغبلق ،نزلت ُب ذلك قصة كعب بن عجرة  :أنو رآه النيب 

والقمل يتناثر من رأسو

على وجهو ،فخّبه قاؿ :احلق رأسك وأهعم ستة مساكْب ،أو صم ثالثة أياـ ،أو انسك نسيكة  يعِب:
اذبح ذبيحة؛ تفسّبا لقولو:

         

(ٔ)

فيخّب بْب أف يصوـ ثالثة أياـ،

واألوىل أف تكوف متتابعة ،فإف مل تتابع أجزأ ،أو إهعاـ ستة مساكْب ،ىذا األمر الثاين (الفدية الثانية) ،لكل
مسكْب مد بر ،أو نصف صاع من سبر ،أو من شعّب  ،ىذا فدية احملظور ،أو ذبح شاة ،يعِب ىبّب بْب صياـ
ثالثة أياـ ،الصياـ يصح ُب كل مكاف ،أو ستة مساكْب ،ال بد أف يكونوا من مساكْب اغبرـ ،أو ذبح شاة
وال بد أف تكوف ؼبساكْب اغبرـ ،ىذه فدية حلق الرأس.
إذا غطى رأسو فإنو ىبّب أيضا بْب ىذه الثالثة ،تغطية الرأس من احملظورات ،إذا قلم أظفاره ،فإف عليو
أيضا فدية ،إذا قلم أظفاره أو ثالثة منها ،فيخّب بْب ىذه األشياء :الصياـ واإلهعاـ والذبح ،كذلك اللباس
إذا احتاج ولبس فروة ،أو لبس كوتا ألجل التدفئة ،فإنو ىبّب أيضا.

 - 1سورة البقرة آية .196 :
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وكذلك الطيب ،إذا تطيب ُب ثيابو أو ُب بدنو بعدما عقد اإلحراـ ،فعليو فدية ،ىبّب بْب الثالثة ،عرفنا
ىذه الثالثة :صوـ ثالثة أياـ ،أو إهعاـ ستة مساكْب ،أو ذبح شاة ،وأهنا ُب طبسة ؿبظوراتُ :ب تغطية
الرأس ،وُب حلق الشعرُ ،ب حلق األظفار أو قصها ،وُب الطيب ،فإذا تطيب فدى ،وإف حلق فدى ،وإف
لبس ـبيطا فدى ،وإف قصر من شعره ف دى ،وإف غطى رأسو فدى ،بالنسبة للشعر إذا قطعو مثال نتفا ،أو
حلق ثالث شعرات فأكثر ،فإنو يفدي ،ولعل الصحيح أنو ال يلزمو الفدية عن الرأس ،إال إذا حلقو ،أو
حلق أكثره أو قصره ،فأما إذا نتف شعرة أو شعرتْب بيده ،ىذا ال يسمى حلقا ،اهلل -تعاىل -ما هنى إال
عن اغبلق:



.)ٔ(         

واغباصل أف الفقهاء أغبقوا أربعة ؿبظورات أغبقوىا دبحظور ،احملظور الذي فيو الدليل كحلق الشعر،
روى ذلك زيد بن أرقم ،احملظورات الثالثة الباقية كلها ُب اؼبسجد ،يعِب كلها سواء ،ىذه ىي احملظورات،
فاغباصل أف ىذه احملظورات اػبمسة ىبّب فيها ،فاإلهعاـ يكوف ُب اؼبسجد اغبراـ ،وكذلك الذبح ،ؼبساكْب
البلد اغبراـ ،والصياـ ُب كل مكاف ،اإلهعاـ كل مسكْب لو مد بر ،أو نصف صاع من سبر أو شعّب.
ت المـ رات تل الصيف ,فإذا قتل صيدا فعليو فدية؛ لقوؿ اهلل -تعاىل:-

   

 )ٕ(        نص ُب القرآف على أف الصيد وبرـ على احملرمْب؛ لقولو -تعاىل-
:



 )ٖ(       أي :ال ربلوا قتل الصيد وأنتم ؿبرموف ،ولقولو -تعاىل:-

  

 )ٗ(               فإذا قتل صيدا فداه دبثلو من
النعم ،ويرجع ُب ذلك إىل حكم الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-يقوؿ :إذا حكم فيو عدالف فإنو يدفع تلك
الفدية .اهلل -تعاىل -اشَبط أف وبكم فيو عدالف:

          

 - 1سورة البقرة آية .196 :
 - 2سورة المائدة آية .95 :
 - 3سورة المائدة آية .1 :
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 )ٔ(      ذوا عدؿ ،يعِب :اثناف عدالف .وحيث أف الصحابة حكموا ُب أكثره ،نرجع
إىل أحكامهم؛ فإف فيهم األىلية والقدرة على اغبكم.
يق ؿ :فإذا مل هبد ذلك اؼبثل ،إذا حكموا عليو بأف عليك بدنة ،ففي ىذه اغباؿ يكوف عليو بدنة ،إذا
مل هبدىا يقدرىا دباؿ ،يقدرىا برب ،ويصوـ عن كل مدين يوما ،إذا مل هبد يقوـ بنقد ،فقيمة الشاة أو قيمة
البقرة أو قيمة الناقة تقوـ بنقد ،ويشَبى بو هعاـ لكل مسكْب بر ،أو يصوـ عن كل مد يوما ،وإف كاف
الصياـ ُب ىذه األزمنة قد يكوف مشقا ،إذا قلنا :عليك شاة .فقاؿ :ما وجدت الشاة .قلنا :عليك الصياـ.
كيف أصوـ؟ قدر شبن ىذه الشاة ،وصم عن كل مدين يوما ،قدر شبنها ،فإذا قالوا :شبنها أربعمائة .فأربعمائة
ىذه تشَبى اها هعاما ،تشَبى اها من الرب أو صاع مثال خبمسة رياالت ،أو تقوؿ :أنا أصوـ .فنقوؿ :صم
عن كل نصف صاع يوما .إذا قدرنا ىذا القمح بالرب ،أو بالشعّب ،أو بالذرة ،فإنك إذا مل تقدر على شراء
ذلك الطعاـ ،تصوـ عن كل مد يوما ،أو عن كل مدين من غّب الرب.
فية المتمت والقارف
فصل
وهبب على اؼبتمتع والقارف دـ إف مل يكونا من حاضري مكة ،فمن مل يستطع فصياـ ثالثة أياـ ُب اغبج
وسبعة إذا رجع ،وكذا من وهئ فتجب بو بدنو ُب اغبج وشاة ُب العمرة ،وفعلو قبل التحلل األوؿ مفسد،
ويبضي فيو ويقضي من قابل ،وبعد التحلل األوؿ وبرـ من اغبل وعليو شاة ،ومن باشر فأنزؿ فعليو بدنة،
وإال شاة ،كمن كرر نظرا فأنزؿ أو استمُب ،ومن كرر ؿبظورا من جنس غّب قتل الصيد قبل أف يكفر
فكفارة ،وإال كفارتْب كاعبنسْب وكل ىدي أو إهعاـ ؼبساكْب اغبرـ إال فدية األذى واإلحصار فحيث
وجدا.
ي

علش المتمت والقارف ـ اؼبتمتع الذي أحرـ بالعمرة هبب عليو دـ ،والقارف الذي قرف اغبج

والعمرة هبب عليو دـ ،دبعُب أنو يكوف فدية لذلك احملظور ،جاء عن ابن مسعود :من ترؾ واجبا فعليو دـ.
 - 1سورة المائدة آية .95 :
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أو عن ابن عباس ،وقاؿ اهلل -تعاىل:-



 )ٔ(           فاؼبتمتع

والقارف كالنبا سواء ،فيجب عليو دـ ،إال إذا كاف من أىل مكة من حاضري اؼبسجد اغبراـ ،فال دـ
عليهم؛ ألهنم مستثنوف ،وألنو ال يسمى خروجهم إىل مُب سفرا ،فمن مل يستطع الدـ ،صاـ ثالثة أياـ ُب
اغبج وسبعة إذا رجع ،ىكذا ذكر اهلل -تعاىل ،-سبعة إذا رجع إىل بلده.
ُب القدًن كانوا يصوموهنا قبل العيد ،يصوـ السادس والسابع والثامن ،أو السابع والثامن والتاسع،
وأحيانا ال يتيسر ؽبم الصياـ فيصوموىا بعد العيد ،يصوـ اغبادي عشر والثاين عشر والثالث عشرُ ،ب ىذه
األزمنة قد يرجع مبكرا ،فماذا نفعل؟ نقوؿ :صم بعدما ترجع .فلو صاـ اليوـ اغبادي عشر والثاين عشر،
ورجع إىل أىلو ُب اليوـ الثالث عشر ،نقوؿ :كمل؛ ألف ىذا من أياـ اغبج ،والسبعة الباقية مٌب تيسرت.
إ ا وائ ا رأته أو أ ته ,فإف عليو بدنة ،إذا كاف حاجا ،وعليو شاة إذا كاف معتمرا وفعل ذلك قبل
الت حلل األوؿ ،فإذا فعلو فسد اغبج ،ووجبت عليو ىذه الفدية الٍب ىي بدنة أو شاة ،يعترب فعلو قبل التحلل
األوؿ مفسدا ،إذا جامع ُب ليلة العيد ،أو جامع ُب يوـ العيد بعرفة ،ففي ىذه اغباؿ نقوؿ :فسد حجك،
وعليك أف تكملو ولو كاف فاسدا ،لقولو -تعاىل:-



 )ٕ(      وعليك مع ذلك أف

تدفع فدية ،قدرت بأهنا ُب اغبج بدنة وُب العمرة شاة ،وعليك مع ذلك أف ربج من القابل؛ ألنك ما
كملت حجك.
ويق ل ف :ليس ىناؾ شيء من العبادات يفعل وىو فاسد إال اغبج والعمرة ،فإنو إذا وهئ أفسدنا
حجو ،قلنا :فسد حجك وفسدت عمرتك .فقاؿ :ماذا أفعل؟ نقوؿ :كملو ،كملو ولو كاف فاسدا ،أكمل
اؼببيت ُب مُب وارـ اعبمرات معهم ،وكذلك أيضا اذبح ىذه الفدية ،ولو كانت بدنة وقسم غبمها وجلودىا
على اؼبستحقْب ،وهف هواؼ اإلفاضة ،واسع سعي اغبج إف كاف إحرامك حبج أو كنت قارنا ،وكذلك
أيضا عليك أف توادع ،يفعل ما يفعل اغباج ،يبضي ويقضي ،يبضي ُب حجو ويقضي من قابل ،إذا كانت
 - 1سورة البقرة آية .196 :
 - 2سورة البقرة آية .196 :
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السنة القابلة ،فإنو وبج يلزمو أف وبج بدؿ ىذه اغبجة الٍب أفسدىا ،أما إذا كاف الوطء بعد التحلل األوؿ،
يعِب بعدما رمى وحلق بقي عليو الطواؼ جامع ،ففي ىذه اغباؿ وبرـ من اغبل وعليو شاة ،يقاؿ لو :بقي
عليك الطواؼ ،اذىب إىل اغبل ،اذىب إىل التنعيم أو إىل عرفة وأحرـ وأت بعمرة ،وهف بالبيت واسع بْب
الصفا واؼبروة ،وعليك مع ذلك شاة عن ىذا احملظور.
ت باشر

ؿ عليه بف ة المباشرة :ىي التقبيل والضم ،فإذا قبل امرأتو ،فإنو إذا حضرت شهوتو

فإنو يبطل إحرامو ،يعِب ما بطل ولكن يكوف عليو بدنة ،وكذلك إذا قبل ،يقوؿ بعضهم :إذا قبل ومل ينزؿ
فعليو شاة ،وإف أنزؿ فعليو بدنة ،من باشر فأنزؿ فعليو بدنة ،فإف باشر ومل ينزؿ فعليو شاة ،ومن كرر نظرا
فأنزؿ أو استمُب فعليو شاة ،كرر النظر إىل اؼبرأة حٌب ثارت شهوتو وأنزؿ ،أو كذلك استمُب بيده (عمل
العادة السرية) ،فإف عليو شاة.
إ ا كرر ـ را من جنس غّب قتل الصيد قبل أف يكفر فكفارة واحدة ،صورة ذلك :إذا غطى رأسو
ؿبتاجا ُب ىذا اليوـٍ ،ب ؼبا جاء الليل كشف رأسوٍ ،ب جاء النهار فغطاهٍ ،ب جاء اليوـ الثاين فغطاه ،يعِب
غطاه ثالث مرات كل يوـ طبس ساعات ،فليس عليو إال فدية واحدة ،أو كذلك لبس اؼبخيط للتدفئة ُب
آخر النهار وُب أوؿ الليل ،وخلعو بالنهارٍ ،ب لبسو مرة أخرى ،فليس عليو إال فدية واحدة ،وكذلك القص،
إذا قص بعض شعر رأسو ،قص قدر الدرىم ٍب تركوٍ ،ب قص ثانية ٍب ثالثة ،فليس عليو إال فدية ،أما الصيد
فإف عليو بعدده ،لو صاد ضبار وحش أو ظبيا ،فإف عليو فدية ،فإذا صاد ثانيا ،فعليو فدية أخرى؛ ألف عليو
فدية بقدر كل صيد.
يق ؿ :تكرار احملظور غّب قتل الصيد ،إذا كاف قبل أف يكفر فالكفارة ،أما إذا كرره يعِب مثال قص من
شعرهٍ ،ب تصدؽ بإهعاـ مسكْبٍ ،ب قص مرة ثانية قبل أف يتحلل ،نقوؿ لو :أهعم أيضا ستة مساكْب؛
ألنك كررت الشيء بعدما كفرت.
كل ف أو إاعاـ لمساكيت الـرـ يعإي :اؽبدي الذي ىو ىدي التمتع والقراف ،وكذلك ىدي
اعبرباف ،وكذلك جزاء الصيد ،ىذه كلها ؼبساكْب اغبرـ ،أما فدية األذى واإلحصار ،فيقولوف :حيث وجد.
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ف دية األذى مثال إذا كاف ُب الطريق ،وحلق رأسو قبل أف يصل إىل مكة ،وقاؿ :سأهعم .أهعم اؼبساكْب
الذين حولك اآلف ،والذي أنت حلقت عندىم .وكذلك لبس اؼبخيط ،إذا لبس اؼبخيط ُب الطريق ُب جدة
وكبوىا ،هبعل فديتو جبدة ،ولعل الصواب أف الفدية كلها تكوف ؼبساكن اغبرـ ،حٌب لو كاف فعلو للمحظور
ُب الطريق.
باب اء الصيف
هبب اؼبثل ُب اؼبثلي ،فقضت الصحابة ُب النعامة ببدنة ،وضبار الوحش وبقره واأليل والتيًب والوعل
ببقرة ،والضبع بكبش ،والغزاؿ والثعلب بعنز ،والرب والضب جبدي ،واألرنب بعناؽ ،واغبماـ بشاة ،وفيما ال
مثل لو قيمتو ،وُب اعب زء بقسطو ،واإلعانة شركة ،وعلى الشركاء جزاء ،وصيد كاإلحراـ ،ووبرـ قلع شجرة ال
يابس وإذخر وما زرعو آدمي ،وتضمن الكبّبة ببقرة والصغّبة بشاة ،والغصن دبا نقص واغبشيش الرهب
بقيمتو ،ووبرـ صيد اؼبدينة بال فدية ،وحشيشها وشجرىا بال حاجة.
يق ؿ :اء الصيف ذكر اهلل -تعاىل -بعضو وإشارة إليو يقوؿ:
    

(ٔ)

      

أي :فعلى القاتل للصيد جزاء يسمى جزاء الصيد ،مثلما قتل من النعم ،النعم :ىي

اإلبل والبقر والغنم .ىذه ىي النعم ،يعِب ىي الٍب يبلكها اإلنساف ،وأما الظباء وكبوىا فال يبلكها.
هبب اؼبثل ُب اؼبثلي على ما قضت بو الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-قالوا :إذا قتل نعامة ففيها بدنة؛
ألف النعامة تشبو البدنة من حيث هوؿ العنق ،ضبار الوحش وبقر الوحش واإليل والتيتل والوعل ،ىذه
متقاربة ،ففيها بقرة ،ضبار الوحش ،يعِب :صيد أكرب من الذئب وأكرب من الظيب ،يعِب قريب من الوعل.
وكذلك بقر الوحش ،لونو كلوف البقر ،إال أنو ينفر .واإليل والتيتل ،فسروا اإليل بأنو الذكر من األضباع،
والتيتل الوعل الكبّب ،الوعل اؼبسن ،واألنثى تسمى األروى ،الوعل تيس اعببل ،وىو الذي لو قروف متحمية،
الضب ع فيو خالؼ ،فالذين قالوا :إنو حراـ ،مل هبعلوا فيو فدية ،وأما الفقهاء الذين قالوا :إنو حالؿ ،فإهنم
هبعلوف فديتو كبشا ،الكبش ىو الذكر من الضأف.
 - 1سورة المائدة آية .95 :
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الغزاؿ ىي الظيب ،الظباء ىي أكثر الصيود ،الغزاؿ فيها عناؽ ،العناؽ :بنت اؼباعز ،وكذلك الثعلب ،مع
أف الثعلب على الصح يح غّب مأكوؿ ،ولكن ىناؾ من يقولوف حبلو ،فيفدونو بعنز ،الوظر :حيواف قريب من
اؽبر ،يعِب :كرب اؽبر ولكنو صيد ،فإذا صاده فإف عليو عناؽ ،الضبع يعِب :الوبر عليو عناؽ .وكذلك الظيب،
وقيل :عليو جدي .اعبدي :ىو التيس الصغّب الذي عمره شهراف أو ثالثة أشهر .األرنب عناؽ؛ ألهنا
شبيهة اها ،اغبمامة بشاة تشبهها ُب العدؿ وإف مل تشبهها ُب اػبلقة ،فاغبمامة مع الطيور الٍب ؽبا أجنحة،
والشاة ليس ؽبا أجنحة ،فهذه الفدية الٍب حكم اها الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-أما ما ال مثل لو ،فإف فيو
القيمة ،يعِب قد يوجد صيود ُب البالد البعيدة ،فإذا صادىا احملرـ فإف عليو القيمة ،يتصدؽ اها على
مساكْب اغبرـ ،وُب اعبزء بقسطو ،إذا عيبها ومل يصدىا ولكنها ىربت ،فعليو بقسطها من اإلىانة أو ىذه
اإلعاقة.
ا عا ة شركة لو تساعد إنساف على أف يسعوا حٌب يدركوا ىذا الظيب ٍب ذحبوه فإف الفدية عليهم
صبيعا ،وكذلك أيضا لو تساعدوا على السعي وراء أرنب إىل أف أمسكوىا ،فالفدية عليهم صبيعا ،ىذا معُب
اإلعانة شركة ،وعلى الشركاء جزاء ،يعِب الشركاء الذين يشَبكوف ُب الصيد عليهم جزاء واحد.
يق ؿ :وصيد اغبرـ كاإلحراـ .صيد اغبرـ ،يعِب :ضباـ اغبرـ ،وكذلك عصافّب اغبرـ ،ففيها أيضا الفدية.
ت خصا ص الـرـ أيضا أنو ال يقلع شجره ،وبرـ قلع شجره إال إذا كاف يابسا ال يصلح إال حطبا،
وقلع اإلذخر ،اإلذخر :النبات الرقيق الدقيق الذي تعلف بو الدواب .وكذلك أيضا فيو منفعة ؽبم؛ ؼبا أنو
 هنى عن قطع الشجر وعن اػبلف ،قاؿ العباس :إال اإلذخر فإنو لقينهم ولبيوهتم ،فقاؿ :إال اإلذخر.
و ا رعه اآل ي .يعإي :إذا زرع اإلنساف زرعا أو غرس شجرا ،فإنو يتصرؼ بو ،إذا غرس لبلة فلو أف
ىبلعها ،أو عنبة أو تينة أو أترجة ،أو الشجر الذي ال يقف على ساؽ ،يعِب كشجر الدباء والقرع
والباذقباف ،ىذه كلها يبلكها اإلنساف ويتصرؼ فيها.
إ ذا قطع شجرة كبّبة يستظل فيها فعليو بقرة ،تضمن الشجرة الكبّبة ببقرة ،أما إذا كانت شجرة صغّبة
يبكن أف تستظل فيها شاة أو كبوىا فليس عليو إال شاة ،إذا قطع غصنا وبكم عليو دبا نقص ،ماذا نقص
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عن الشجرة بعدما انقطع عنها ىذا الغصن؟ فإذا كاف نقص عنها مثال ثلثها أو ربعها أو عشرىا ،فإنو
يتصدؽ بقدر ما نقص.
كذلك الشجرة الصغّبة بشاة ،والغصن دبا نقص ،واغبشيش الرهب بقيمتو ،إذا قطع منها حشيشا فإنو
يدفع القيمة ،قيمتو يقدر ويتصدؽ بو ،ولو أنو قطعو للدواب أف يعلفها أما لو كاف معو غنم أو إبل أو بقر،
وتركها ترعى ُب ىذا النبات الذي ُب داخل اغبرـ فال حرج ُب ذلك ألهنا غّب مكلفة.
يـرـ صيف المفيإة ولكت ال فية

يه قاؿ 



إين حرمت مكة كما حرـ إبراىيم اؼبدينة



لكن إذا صاد إنساف اها صيدا فال يلزمو أف يفدي؛ ألنو مل يأت أف أحدا من الصحابة جعل ُب صيد اؼبدينة
فدية ،وذكر أنس أنو كاف لو أخ صغّب وقد أعطوه نغرا هائرا أصغر من العصفور ،فكاف النيب  يقوؿ:
 يا أبا عمّب ما فعل النغّب  ومات ذلك الطائر أو ذحبوه ،ومع ذلك مل يلمر بفدية.
يق ؿ :وحشيشها وشجرىا بال حاجة وبرـ قطع حشيشها ،وقطع شجرىا بال حاجة ،أما إذا احتاج
فإنو يدفع ذلك ويفدي ،إذا كاف اشَبى ىذه األرض وفيها أثر شجر من شجر ++العضاه وأراد أف يبِب
فيها ،فإنو سوؼ يقطع ىذا الشجر ،وللحاجة أنو يكوف شجر صغار فيقطعو ،ويفدي عن كل شجرة
صغّبة شاة ،وإذا كاف اها حشيش وقطع ىذا اغبشيش ،فإنو يتصدؽ بقيمتو ،يبيعو ويتصدؽ بقيمتو ،واهلل
أعلم.
س :سائل من الكويت يق وؿ :أخذت عمرة ُب شواؿ بنية اغبج متمتعاٍ ،ب ذىبت إىل اؼبدينة أو الرياض
وُب يوـ الَبوية ذىبت إىل مكة حبج ،ىل هبوز فعلي ىذا؟
ج :ذىب بعض العلماء إىل أنو إذا سافر سفرا بعيدا سقط عنو دـ التمتع ،إذا سافر بْب اغبج والعمرة
بأف انتهى من العمرة ُب اليوـ اػبامس ،وساف ر إىل الرياض أو سافر إىل اؼبدينة سقط عنو الدـ ،ولكن ُب
ىذه األزمنة نرى أنو ال يسقط عنو إال إذا رجع إىل بالده ،ال حرج عليو ُب ىذا السفر ،ولكن التمتع باؽ.،
س :أحسن اهلل إليكم.يقوؿ :كبن ؾبموعة قدمنا من لبناف وسوريا واألردف عن هريق اؼبدينة النبويةٍ ،ب
جئنا إىل الرياض ،ونريد العمرة من أي مكاف كبرـ؟
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ج :من اؼبيقات الٍب سبروف منو فإف رجعتم إىل اؼبدينة أحرموا من ميقاهتا ،وإف ذىبتم عن ميقات الرياض
الذي ىو السيل الكبّب أحرموا منو ،وإف ذىبتم عن ميقات أىل الطائف الذي ىو وادي ؿبرـ أحرموا منو.
س :أحسن اهلل إليكم.وىذا ا لسائل من بريطانيا يقوؿ :أنا جئت على الطائرة من بلدي وكاف اإلحراـ
ُب حقيبة زميلي ،ونسي إخراج اإلحراـ من اغبقيبة ،وذىبت اغبقيبة مع الشحن ،ومل قبدىا إال ُب جدة،
فأحرمنا من جدة ،فما حكم فعلنا ىذا؟
ج :ال بأس ،لكن لو أف وبرـ ولو كاف إحرامو ُب اغبقيبة ،فيحرـ بثيابو يكشف رأسو ويكوف عليو فدية
عن لباس اإلحراـ يعِب :ثالثة أياـ ،ولو أف وبرـ مثال ىبلع ثوبو وهبعلو كإزار ،وهبعل عمامتو كالرداء،
فاغباصل أنو ليس ضروريا أف وبرـ باإلحراـ اؼبعروؼ.
س :أحسن اهلل إليكم ،شخص من أىل القصيم وأراد العمرة وزيارة باقي الشرائع ،فتجاوز اؼبيقات وزار
أقاربوٍ ،ب عاد إىل اؼبيقات وأحرـ منو ،وأتى بعمرة فما حكم عملو ىذا؟
ج :ال حرج حيث إنو رجع إىل اؼبيقات ،كفاه ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،ما حكم تسريح وترجيل الشعر للرجل احملرـ؟
ج :الشعر عليو أف يَبؾ وحالو ،إف كاف الشعر هويال وخاؼ أف ينتفش فإنو يلبده هبعل عليو صمغا
وكبو ذلك ،إذا احتاج إىل غسلو فإنو يغسلو وال حرج عليو ،كرىوا دىنو سيما إذا كاف الدىن فيو هيب.
س :أحسن اهلل إليكم.فضيلة الشيخ ،ىل على صيد اعبراد ُب ساحات اغبرـ قيمة أو فدية؟
ج :ذىب بعضهم إىل أف فيو فدية ،وقاؿ بعضهم :كل جرادة ىبرج عنها سبرة ،سبرة فدية اعبرادة يتصدؽ
اها.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ما حكم قتل الوزغ ُب اغبرـ؟
ج :األشياء احملرمة تقتل ُب كل مكاف ،الوزغ يقتل ،وكذلك الصراصر ،وكذلك الذباب أو البعوض،
ىذه ليست مأكولة.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على ؿبمد.
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خ ؿ كة
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلْب ،نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعْب.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل -تعاىل:-
باب دخوؿ مكة
سن من أعالىا من ثنية كداٍ ،ب يدخل اؼبسجد من باب بِب شيبة ،فإذا رأى البيت رفع يديو وكرب
ودعاٍ ،ب يبتدئ من اغبجر األسود بطواؼ العمرة للمعتمر ،وبقدوـ غّبه مضطبعا بردائو وسطو ربت عاتقو
األيبن ،وهرفيو على األيسر ،فيحاذي اغبجر ببدنة ويستلمو ويقبلو ،فإف شق قبل يده أو أشار إليوٍ ،ب يأخذ
على يبينو ،وهبعل البيت على يساره ،فإذا أتى لليماين استلمو وقبل يده ،فيطوؼ سبعا يرمل ُب الثالثة
األوؿ ،وىو إسراع اؼبشي ويقوؿ كلما حاذى األسود والركن :اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،وبْب الركنْب :ربنا آتنا
ُب الدنيا حسنة ،وُب اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،ويدعو دبا أحب ،وال رمل على امرأة ،وأىل مكة وال
اضطباع ،وال على الرجل ُب غّب ىذا ،ويكوف هاىرا مستَبا.
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلْب ،نبينا ؿبمد وعلى
آلو وصحبو أصبعْب.
ما تقدـ يعترب مقدمات ويعترب مكمالت ،اآلف شرع ُب أعماؿ اغبج ،وذلك ألف أوؿ أعمالو ،وكذلك
أعماؿ العمرة دخوؿ مكة الٍب ىي ؿبل اؼبشاعر والشعائر والبلد اغبراـ الذي جعلو اهلل -تعاىل -حراما،

وجعلو ؿبال لبيتو احملرـ ،دخلها النيب 

من أعالىا ،من ثنية كدا اؼبعروفة باغبجوف ،مشهورة اهذا االسم

لقوؿ الشاعر:
كػ ػ ػ ػ ػ ف ل ػ ػ ػ ػػم يكػ ػ ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػ ػػيت الـ ػ ػ ػ ػ ػ ف إلػ ػ ػ ػ ػػش
الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا

أ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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ىا ىي اغبجوف وفيها الطريق اآلف ،وىي قرب اؼبقربة الٍب ىي اؼبعالة إىل جانبها ،دخل النيب  معها
ُب غزوة الفتح؛ ربقيقا لقوؿ حساف ُب نبزيتو:
ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف إا خيلإ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إف ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ترو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا


تن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير الإق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ طلعهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاء


فقاؿ النيب 

 حققوا ما قالو  فإ ف تيسر للحجاج أف يدخلوا من ىذا الطريق الذي ىو من

جهة الشماؿ فلهم ذلك ،وإال فال يكلفوا أنفسهم إذا دخلوا من جهة العدؿ أو من جهة العزيزية ،أو من
جهة كدي ،الطريق اعبنويب أو من جهة الغرب من الريع الذي يدخل من أي جهة تناسبو ،النيب  دخل
من أعالىا من ثنية كدا؛ ألف ذلك أنسب لو.
كمل

يق ؿ :يدخل اؼبسجد من باب بِب شيبة ويسمى قديبا باب السالـ ،وكاف قديبا ؿباذيا لبئر

زمزـُ ،ب أوؿ ما كاف والزيادات الٍب بعد ذلك كانت متجددة ،باب السالـ أو باب بِب شيبة كاف قديبا ُب
داخل اؼبسجدٍ ،ب أزيل ؼبا جاءت التوسيعات ،وُب البناية الَبكية جابوا بابا ؿباذيا لو يسمى أيضا بباب
السالـ ؿباذيا للحجر عن جهة الشرؽٍ ،ب ُب البناية اعبديدة جعلوا بابْب ُب وسط اؼبسعى ،باب اظبو باب
بِب شيبة وباب اظبو باب السالـ وكالىا جديدة ،واغباج يدخل من أي باب يناسبو ،وليس ضروريا أف
يدخل من ىذا ،فالنيب  دخل معو ،ومل يكلف الناس كلهم أف يدخلوا من ىذا اؼبدخل ،فإذا تيسر لو أف
يدخل من باب السالـ ،فإنو يدخل وإال دخل من أي األبواب.
إ ا رأ البي

ر يفيه وكبر و عا يكبر بق له :اهلل أكرب ،ويدعو بقولو :اللهم إف بيتك عظيم،

ووجهك كرًن ،وأنت يا ريب عظيم كرًن ربب العفو فاعف عِب ،أو يقوؿ :اللهم أنت السالـ ومنك السالـ،
حينا ربنا بالسالـ ،وأدخلنا اعبنة دار السالـ ،يدعو دبا تيسر ،وإذا قاؿ :اللهم زد ىذا البيت تشريفا وتكريبا
وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا ،وزد من كرمو أو من حجو أو اعتمره تشريفا وتكريبا وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا.
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يبتدئ هوا فو من اغبجر األسود ،وباذي اغبجر األسود الذي ىو الركن الشرقي اعبنويب ،وبينو وبْب
الباب كبو مَب باب الكعبة ،إذا كاف معتمرا يطوؼ للعمرة ،وإذا كاف مفردا أو قارنا يطوؼ للقدوـ ،وهواؼ
القدوـ سنة ،ولكنو سنة ملكدة ،وهواؼ العمرة ركن من أركاهناٍ ،ب يضطبع بردائو ليكوف أنشط لو هبعل
وسط الرداء ربت منكبو األيبن وربت إبطو األيبن ،ويفدي منكبو وعضده اليمُب ويسَب منكبو األيسر،
فيجعل عليو هرُب الرداء هبعل وسطو ربت عاتقو األيبن ،وهرُب الرداء على األيسر ،إذا ابتدأ فإنو ال بد أف
وباذي اغبجر ببدنو ،اغبجر األسود فإف استطاع أف يصل إليو قبلو ،وذلك بوضع شفتيو عليو من غّب
تصويت ،اغبجر األسود مكانو اآلف أو ُب مكانو اآلف ،ولكن جعلت عليو ىذه الصبات الرصاصية،
ألصقت أو ظهرت كسر منو ملصقة بذلك الرصاص ،وكاف قديبا حجرا كبّبا يبكن أف يكوف وزنو ثالث
كيلو أو كبوىاٍ ،ب تناقص ؼبا كسره أو كأله القرامطة ُب سنة ثالشبائة وسبعة عشر ،فإذا عجز عن تقبيلو
استلمو بيده وقبلها ،فإذا عجز استلمو بعصا وقبل العصى ،فإذا عجز لشدة الزحاـ ،أشار إليو بيده وقاؿ:
اهلل أكرب ومشى وال يقبل يده ،يسّب عن يبينو ،هبعل البيت عن يساره ويستدير ،ويطوؼ من وراء اغبجر،
اغبجر الذي ىو كنصف دائرة من اعبهة الشمالية ،فيطوؼ من وراء اغبجر ،وإذا وصل إىل الركن اليماين
الذي ىو الركن اعبنويب الغريب زاوية البيت اعبنوبية الغربية استلمو بأف يضع يده عليو وال يقبلو ،أجاز بعضهم
أف يقبل يده ،ولعل األقرب أنو ال يقبل شيئا ،وإمبا يضع يده عليو ،وال يبسحو وال يقبلو وال يبسو بيده ،وإمبا
يقتصر على يد واحدة أف يبسو بيده اليمُب.
يط ؼ بالبي

بعة أش اط ير ل ي النالثة ا وؿ الرمل إسراع اؼبشي مع مقاربة اػبطى وىز

اؼبنكبْب ،سبب ىذا الرمل أف اؼبشركْب ُب سنة سبع ؼبا جاء اؼبسلموف معتمرين أرادوا أف يهونوا من شأهنم،
وأف يض عفوا رأيهم عند سفهائهم ،فقالوا :يقدـ عليكم اليوـ قوـ قد وىنتهم ضبى يثرب ،يثرب اسم للمدينة
وىنتهم ،يعِب :أوىنتهم وأضعفتهم أضعفت قواىم وأهنكتهم يريدوف بذلك أال يرى سفهاؤىم ؽبم قدرىم،
وأهنم ضعفاء ،وأهنم ال شيء عندىم ،وؼبا بلغ ذلك النيب  أمرىم بالرمل حٌب يظهروا جلدىم ونشاههم،
وكاف اؼبشركوف جالسْب على جبل قعيقعة الذي ىو ُب جهة الشماؿ ؿباذيا للحجاز ،من وراء البيت وىو
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مرتفع ينظروف إليهم ،فلما رأوىم يرملوف ويسرعوف تعجبوا ،وقالوا :كيف تقولوف :قد وىنتهم اغبمى ،ما ىم
إال كالغزالف ،وما منعهم أف يرملوا ُب األشواط كلها إال اإلبقاء والرفق عليهم.
وكلما حاذى اغبجر األسود قاؿ :اهلل أكرب ،أو قاؿ ال إلو إال اهلل واهلل أكرب ويقوؿ بْب الركنْب بْب
اليماين وبْب اغبجر األسود:

             

(ٔ)

حفظت ىذه الدعوة عن النيب ُ ب ىذا اؼبكاف ،يدعو دبا أحب ،وليس للطواؼ دعاء ـبصوص خالفا ؼبا
يعتقده كثّبوف.
وىذه األدعية الٍب باؼبناسك دعاء الشوط األوؿ ،ودعاء الشوط الثاين ،ودعاء الشوط الثالث ،ليست
الزمة وليست ضرورية عليو أف يدعو اها أو بغّبىا ،فلو صبعها ُب شوط واحد أو قدـ بعضها وأخر بعضها
فال حرج عليو ،وكذلك لو دعا بدعاء اؼبلتزـ أو بدعاء اغبجر أو بدعاء اؼبقاـ ،فإف ذلك كلو جائز ال يلزـ
االلتزاـ بشيء من ذلك ،يدعو دبا أحب.
وال ر ل علش الإساء ؛ ألف اؼبرأة مأمورة بالتسَب ،وقد يكوف الرمل سببا ُب تكشف بعض بدهنا" ،وال
على أىل مكة" وذلك ألنو ليس ؽبم عمرة ،وليس عليهم هواؼ قدوـ وال عليهم اضطباع ،وليس ىناؾ رمل
إال ُب ىذا الطواؼ ،فال يرملوا ُب هواؼ اإلفاضة وال ُب هواؼ التطوع وال ُب هواؼ الوداع.
ا
تطهري

وؿ :الطهارة؛ قاؿ النيب 


ي ترط علش الط اؼ شروط:
لعائشة:



افعلي ما يفعل اغباج غّب أف ال تطوُب بالبيت حٌب

منعها من أف تطوؼ وىي عليها قباسة العذر عذر اغبيض ،فدؿ على أنو يشَبط للطواؼ

الطهارة ،وقاؿ اهلل -تعاىل:-

     

الطائف هاىرا.

 - 1سورة البقرة آية .221 :
 - 2سورة البقرة آية .125 :
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ال رط النا ي :السَب ،أي :سَب العورة كالصالة ،فال يطوؼ عريانا ،خالفا ألىل اعباىلية ،فكانوا إذا
قدموا ومل هبدوا ثوبا من أىل مكة هافو عراة ،ويقولوف :لن نطوؼ بالبيت بثيابنا الٍب عصينا فيها؛ تعظيما
للبيت -بزعمهم ،-فنهى اهلل عن ذلك وقاؿ تعاىل:



 )ٔ(         قاؿ

اإلماـ أضبد :وأصبع الناس على أهنا ُب الصالة ،فبطريق األوىل الطواؼ.
ت شروط الط اؼ :أف يكوف متواليا ،فإذا قطعو بطل ،إذا هاؼ ثالثة أشواطٍ ،ب جلس بدوف عذر،
ٍب أراد أف يكمل فإنو ال بد أف يستأنف ،لو انتقض وضوءه وذىب ليتوضأ ربع ساعة أو ثلث ساعة فلو أف
يواصل ،وأما إذا هاؿ الفصل فعليو أف يستأنف.
و ت شرواه :أف هبعل البيت عن يساره ،فال يصح أف يطوؼ معاكسا للناس.
مت شرواه :أف يطوؼ من وراء اغبجر ،فلو هاؼ من داخل اغبجر ما كفاه.
بعد ذلك يصلي ركعتْب خلف اؼبقاـ ،أي :خلف مقاـ إبراىيم ،مقاـ إبراىيم ىو اغبجر الذي كاف يقوـ
عليو ؼبا كاف يبِب الكعبة ،يقف عليو ،وقد أثرت قدماه ُب ذلك اغبجر ،فاحتفظ باغبجر ذكره أبو هالب ُب
الميتو يقوؿ:
عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػش ف ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػه حا ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا غي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اع ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

و ػ ػ ػ ػ ػ ػ إبػ ػ ػ ػ ػ ػرا يم ػ ػ ػ ػ ػػي الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ر راب ػ ػ ػ ػ ػػة

يعإي :أثرت قدماه بذلك الصخر من هوؿ وقوفو عليو فاحتفظ اهذا اغبجر ،ويوجد ُب ىذا اؼبكاف
الذي عليو زجاج موضع ذلك اغبجر ،قاؿ اهلل -تعاىل:-



 )ٕ(       فجعلو من

اآليات البينات ،إذا شق عليو صلى ُب أية مكاف ،إذا كاف ذلك اؼبكاف مزدضبا ،فلو أف يتأخر ،ولو أف
يص لي ولو قرب زمزـ ولو ُب اؼبصابيح؛ وذلك ألف الصالة إمبا ىي سنة ،وجعل ىذا اؼبكاف أوىل ،فإذا مل
يتيسر من الزحاـ فإنو يبتعد ،قد يكوف ُب اؼبوسم الزحاـ يتجاوز زمزـ ،زحاـ اغبجاج يبأل الساحة كلها.
 - 1سورة األعراف آية .31 :
 - 2سورة آل عمران آية .97 :
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السعي بيت الص ا والمروة
فصل
ٍب يصلي ركعتْب خلف اؼبقاـٍ ،ب يعود إىل اغبجر فيستلموٍ ،ب ىبرج إىل الصفا من بابو ،فّبقى عليو
ويكرب ووبمدٍ ،ب ينزؿ ويبشي حٌب يأٌب العلم ،فيسعى إىل العلم اآلخرٍ ،ب يبشي إىل اؼبروة ،فيفعل عليها
كالصفاٍ ،ب يرجع إىل الصفا يفعل ذلك سبعا ،يفتتح بالصفا وىبتم باؼبروة ،ذىابو سعية ورجوعو سعيةٍ ،ب
إف كاف ُب اغبج بقي على إحرامو ،وإف كاف معتمرا قصر وحل إال متمتعا معو ىدي ،فال وبل حٌب وبج،
ويقطع اؼبتمتع التلبية إذا وصل البيت.
بعد ما يصلي ركعتْب يقرأ فيهما بسورٌب اإلخالص يعود إىل اغبجر فيستلمو إف تيسر لو وإال أشار إليو
وىذا سنة ،يعِب :بعد صالة الركعتْب يرجع فيستلم اغبجر كمودع للبيتٍ ،ب بعد ذلك ىبرج إىل الصفا من
بابو ،كاف ىناؾ باب ُب اؼبصابيح أو وراء اؼبصابيح األوىل مكتوب عليو باب الصفا ،وراء البناية الَبكية ،وؼبا
جاءت التوسعة أزيل اغبائط كلو ألجل التوسعة ،ولكن يكوف ؿباذيا للصفا فيدخل فبا وباذي الصفا.
إذا وصل إىل الصفا صعد عليو حٌب يرى البيت ،وقد يراه من خالؿ العمد ،العمد القديبة قد تسَبه
عنو ،لكن قد ينظر إليو ولو إىل بعضو ،إذا رجع إىل الصفا استقبل البيت وكرب وضبد ،يكرب ثالثا ،ووبمد اهلل
ٍب يقوؿ :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو إىل آخر ما يقوؿ :ال إلو إال اهلل وحده ،صدؽ وعده ونصر عبده
وأعز جنده وىزـ األحزاب وحده ،يدعو ويذكر اهللٍ ،ب يكرر التهليل ثالثا ٍب ينزؿ ويبشي ماشيا حٌب يأٌب
العلم األخضر ،جعل بدلو ُب الليل قبفة خضراء وجعل علم أخضر أي :صبغة خضراء إذا وصل إليو يسعى
سعيا شديدا بقدر ما يستطيع حٌب يصل إىل العلم األخضر الثاينٍ ،ب يبشي إىل اؼبروة فيفعل عليها كالصفا،
يعِب :يكرب ووبمد اهلل ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،والصحيح أنو ال يسن قراءة" :إف الصفا واؼبروة "
على اؼبروة إمبا تقرأ على الصفا ألوؿ مرة ،الذين يكرروهنا عند كل شوط ال دليل معهم ظاىر إال عموـ أف
يقوؿ مثلما قاؿ على اؼبروة.
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إذا وصل إىل اؼبروة وإذا و قد أكمل شوهو بعد ذلك يرجع إىل الصفا ،وإذا كاف بيت العلمْب أسرع
سعىٍ ،ب يبشي إىل الصفا فإذا وصل إىل الصفا فإذا ىو قد أكمل شوهْب يفعل ذلك سبعا ،من الصفا إىل
اؼبروة سعيا ،من اؼبروة إىل الصفا شوط ،وىكذا سبعة أشواط ،يفتتح بالصفا وىبتم باؼبروة ،ذىابو سعية من
الصفا إىل اؼبروة ،رجوعو سعية من اؼبروة إىل الصفا.
إ ا كاف ي حج يعإي :إذا كاف مفردا أو قارنا بقي على إحرامو ،وإف كاف معتمرا انتهت عمرتو فيقصر
أو وبلق ويتحلل ،فإف كاف معو ىدي ولو كاف معتمرا ،إذا كاف قد ساؽ اؽبدي وقلده قليال كاف أو كثّبا،
مائة بدنة أو بدنة واحدة أو عشر من الغنم أو عشروف أو واحدة أو اثنتاف ساقهم من بلده ،وجعل ُب
رقااهم قالئد فإنو يبقى على إحرامو إىل يوـ العيد ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

     

 )ٔ(    فإذا كاف متمتعا ومعو ىدي بقي على إحرامو حٌب وبج.
إ ا كا

يته العمرة وتـلل يعإي :هاؼ ؽبا وسعى فال يتحلل ،بل وبرـ باغبج يدخل اغبج على

العمرة فيقوؿ :اللهم إين أىللت حبجٍب عن عمرٌب ،إذا كاف معتمرا قطع التلبية ،إذا رأى البيت ألنو شرع ُب
أسباب التحلل  ،قبل ذلك يكرر التلبية ،األماكن اؼبناسبة إذا تغّبت ++فات ،فإذا شرع ُب هواؼ العمرة
قطع التلبية.
باب ص ة الـج
من كاف ؿبال دبكة من معتمر وغّبه فليحرـ باغبج يوـ الَبوية ثامن ذي اغبجةٍ ،ب ىبرج إىل مُب فيصلي
اها الظهر والعصر ،ويبيت اها ،فإذا هلعت الشمس سار إىل عرفة فأقاـ بنمرة ،فإذا زالت الشمس خطب
اإلماـ وصلى اهم الظهر والعصر صبعاٍ ،ب راح إىل اؼبوقف وىو عرفة كلها إال بطن عرنة ،ووقت الوقوؼ من
هلوع فجر عرفة إىل فجر النحر ،فمن حصل اها وىو عاقل صح حجو ،وعند الصخرات وجبل الرضبة،

وركبا أفضل ،ويكثر من الدعاء وذكر اهلل 

فإذا غربت الشمس دفع إىل مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا،

فيجمع اها العشائْب قبل حط الرحاؿ ويبيت اها فيصلي الصبحٍ ،ب يأٌب اؼبشعر اغبراـ فيدعو إىل أف يسفر،
 - 1سورة البقرة آية .196 :
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ٍب يدفع فإذا بلغ ؿبسرا أسرع رمية حجر ،وأخذ حصى اعبمار فوؽ اغبمص ودوف البندؽ سبعوف ،فإذا
وصل مُب بدأ جبمرة العقبة فرماىا بسبع حصيات مكربا رافعا يديو مستقبال ،وال هبزئ غّب اغبصى ،ويقطع
التلبية مع ابتدائوٍ ،ب إف كاف معو ىدي كبره ،وحلق الرجل أو قصر من صبيع شعره كاؼبرأةٍ ،ب قد حل لو كل
شيء غّب النساءٍ ،ب يفيض إىل مكة فيطوؼ للزيارة وبو سباـ اغبج ،وأوؿ وقتو بعد نصف ليلة النحرٍ ،ب
يسعى اؼبتمتع مطلقا وغّبه إف مل يكن سعى عند هواؼ قدوموٍ ،ب قد حل لو كل شيءٍ ،ب يشرب من زمزـ
متضلعا ،ويدعو باؼبأثور.
يق ؿ :صفة اغبج من كاف ؿبال دبكة من معتمر أو من أىل مكة ،اؼبتمتع الذي ربلل من عمرتو ،وبقي
حالال يوما أو أياما وبرـ باغبج يوـ الَبوية ،وىو اليوـ الثامن من ذي اغبجة؛ ظبي يوـ الَبوية ألهنم كانوا
يرتووف من مكة ،يعِب :يرتووف ُب قراهم ومزاداهتم؛ ألف عرفة ومُب ومزدلفة مل يكن فيها ماء ،فكانوا يبلئوف
قراهم ووبملوهنا على إبلهم حٌب إذا احتاجوا إىل الشرب هبدوف معهم ذلك اؼباء ،يشربوف ويتوضلف ُب يوـ
مُبُ ،ب يوـ الَبوية ،وُب يوـ عرفة ،وُب أياـ مُب فسمي يوـ الَبوية.
ىبرجوف من مكة إىل مُب ُب ذلك اليوـ قبل الزواؿ ،أيُ :ب وقت الضحى ،وبرصوف أف يصلوا اها
الظهر والعصر واؼبغرب والعشاء والفجر يصلوف اها طبسة أوقات ،الناس ُب ىذه األزمنة ينزلوف ُب مُب قبل
ا لَبوية؛ وذلك ألهنم قديبا كانوا ينزلوف ُب األبطح الذي ىو قرب اغبجوف ،ولكن امتألت مكة بالبيوت،
وعمرت تلك األماكن ،وأصبحت مساكن ،ومل يكن ىناؾ مكاف ينزلوف فيو؛ فألجل ذلك ال هبدوف بدا من
أف يتيمموا مساكنهم الٍب ُب مُب ،خياما أو كبوىا ،فإذا دخلوا ُب مُب صدؽ عليهم أهنم مسافروف ،يصلوف
كل صالة ُب وقتها ،ويقصروف الرباعية مدة نزوؽبم ُب مُب سواء قيل عرفة أو بعدىا.
يق ؿ :يبيتوف ُب مُب ،فإذا هلعت الشمس ُب اليوـ التاسع توجهوا إىل عرفة ،ساروا إىل عرفة ،فيقيموف
بنمرة ُب أوؿ النهار
يذكر ىاىنا أف مبرة موضع بعرفة ،فعلى ىذا إ ذا أقاموا ُب مبرة قبل الزواؿ وبعده صاروا بعرفة؛ ألف عرفة
واسعة تعم مبرة ،وتعم عرنة ،وتعم اعبباؿ الٍب ُب اعبهة الشرقية والشمالية ،وتعم تلك الكثب الرملية ،فيمكن
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أهنا فبتدة للشماؿ واعبنوب أكثر من طبس كيلو امتدادىا ،وامتدادىا شرقا غربا قد يبلغ ثالث كيلو ،فهي
واسعة جدا ،وأما ىذه اغبدود فالظاىر أهنا لالحتياط ،فإذا حددت ،وإال فإهنا واسعة.
فاغباصل أنو إذا زالت الشمس يوـ عرفة ىبطب اإلماـ ،ويعلمهم ُب خطبتو األحكاـ واؼبناسك،
وينصحهم ويبْب ؽبم ووبذرىم من احملرمات ،ووبثهم على الطاعات ،ويبْب ؽبم اغبكم واألحكاـ ،خطبة
واح دة ،أي :كتعليم ٍب بعدىا ينزؿ فيصلي الظهر والعصر صبع تقدًنٍ ،ب يذىب إىل اؼبوقف ،وعرفة كلها
موقف إال بطن عرنة ،البطن ىو الوادي اؼبنخفض اآلف ،والذي ىو ؾبرى سيل ،الوادي ليس موقفا هني
عنو ،وما بعده وما قبلو يعترب من عرفة.
سا ل ++ :يسيل فيها اؼباء إذا كاف مطر يقاؿ ؽبا اغبباؿ ثالثة أقصاىا فبا يلي اؼبوقف ،يقوؿ :وقت
الوقوؼ من هلوع فجر عرفة إىل فجر النحر ىذا كلو وقت للوقوؼ ،وذىب آخروف إىل أنو من هلوع
الشمس يوـ عرفة ،وذىب آخروف إىل أنو ال يبدأ إال من الزواؿ ،فإذا زالت الشمس ابتدأ وقت الوقوؼ،
ولعل األقرب الوسط أنو من هلوع الشمس ،فمعُب ذلك أف من وقف بعدما تطلع الشمس بعرفة فقد ًب
حجو ،ودليل ذلك ُب حديث عروة بن مغلس أنو  قاؿ  :من شهد صالتنا ىذه ،ووقف معنا حٌب
نذبح قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو هنار ،فقد ًب حجو وقضى تفثو



فدؿ على أف عرفة

وقت الوقوؼ اها من هلوع الشمس يوـ عرفة إىل هلوع الفجر يوـ النحر هنار عرفة كلو وقت الوقوؼ ،وليلة
النحر إىل الفجر كلو وقت للوقوؼ.

من ++وقف بعرفة ُب ىذا الزماف وىو عاقل ٍ
ناو ٍْ ؿبرـ يعلم أنو يقف ىناؾ بنية صح حجو ،والوقوؼ

عند الصخرات وجبل الرضبة أفضل ،والوقوؼ راكبا أفضل ،يعِب :النيب 

بعدما خطب وصلى ركب

ناقتو ،وتوجو إىل ذلك اؼبكاف الذي ىو الصخرات وجبل الرضبة ،ويسمى ذلك اعببل ++إالؿ ،وكونو راكبا

أفضل اقتداء بالنيب 

فإف اغبجاج وقفوا راكبْب كل على راحلتو ،واستقبلوا القبلة ،ومكثوا راكبْب من

بعدما انتهى من اػبطبة والصالة إىل أف غربت الشمس ،وىو يدعو مستقبال القبلة رافعا يديو ،يدعو ويكثر
من الدعاء ،ويهلل ويليب ويذكر ويسبح حٌب أنو سقط خطاـ ناقتو وىو رافعا يديو ،فتناولو باليد اليسرى
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وىو رافعا اليمُب حٌب رفع اػبطاـٍ ،ب عاد إىل رفع يديو ماسكا اػبطاـ بأحدنبا ،استمر على الدعاء كبو
ست ساعات أو قريب منها ،يعِب :من الزواؿ حٌب غربت الشمس.
إذا غربت الشمس دفع إىل مزدلفة بعدما يتحققوا الغروب وقبل أف يصلوا ،فيدفعوف بسكينة أي :ال
يتضايقوف وال يتزاضبوف وال يتكلموف بكالـ سيء ،بل يكوف كالمهم أو يكوف قوؽبم دعاء وتلبية وذكرا
وقراءة وابتهاال وتكبّبا إىل أف يصلوا إىل مزدلفة ،فمٌب وصلوا إليها نزلوا اها وصلوا العشاءين قبل حط
الرحاؿ؛ اىتماما بالصالة ،يبكن أف يكوف ذلك بعدما ينيخوف الرحاؿ يتوضئوف ويتوجهوف إىل اؼبسجد ،أو
إىل األماكن الٍب يصلى فيهاٍ ،ب بعد ذلك يصلوهناٍ ،ب بعد ذلك وبطوف عن رحاؽبم ،فيصلوهنا صبع تأخّب؛

وذلك ألف النيب 

والصحابة انصرفوا من عرفة بعد الغروب ،بعد ما ربقق الغروب فكاف الطريق يستغرؽ

ساعتْب على الرواحل أو كبوىا ،فوصلوا بعدما دخل وقت العشاء بيقْب ،فصلوا فيها وقت العشاء ،بدأوا
باؼبغرب وٍب بالعشاء ،أذنوا آذانا واحدا وأقاموا للصالتْب متواليتْب مل يفصلوا بينهما بفاصل.
بعد ذلك يبيتوف دبزدلفة ،وإذا صلوا الصبح ابتدأوا ُب الذكر ،قاؿ اهلل -تعاىل:-
       

(ٔ)

   

أي :عند مزدلفة فإذا أتوا اؼبشعر اغبراـ الذي ىو مكاف

مرتفع عليو أنوار قريب من اؼبسجد يدعوف إىل أف يكثروا ،يكثروف من الدعاء والذكر والتلبية والتهليل ،فإذا
أسفروا قبل أف تشرؽ الشمس توجهوا إىل مُب رجاال وركبانا ،فإذا بلغوا ؿبسرا أسرع رمية حجر" ،ؿبسر"
وادي عرضو كرمية حجر ،يعِب :كبو عشرين مَبا ،وىو الوادي الذي ربسر فيو الفيل ،فيل أصحاب الفيل ؼبا
جاء إىل ذلك اؼبكاف ربسر ،فكانوا إذا وجهوه إىل مكة برؾ ،وإذا وجهوه إىل اػبروج مشى ،وُب ذلك
اؼبكاف أرسل اهلل عليهم هّبا أبابيل ،ترميهم حبجارة من سجيل ،فسمي وادي ؿبسر ،فيسرع فيو -إف
تيسرُ ،-ب ىذه األزمنة قد ال يتيسر؛ وذلك ألنو أصبح مبنيا ،يعِب :فبلوءا باػبياـ والطريق ضيق ،وحٌب
الشوارع مزدضبة.

 - 1سورة البقرة آية .198 :

463

شرح التسهيل للبعلي

ٍب ذكروا أنو يأخذ اغبصى من مزدلفة ،يأخذ منهم اغبصى ،والصحيح أنو يأخذ اغبصى من أية مكاف،
من مزدلفة أو مُب أو من أية مكاف ،مقدار اغبصى فوؽ اغبمص ودوف البندؽ ،اغبمص ىذه اغببات اؼبدورة
الٍب تلكل ،وإف مل يكن ؽبا هعم ولكن يستلذ أكلها ،والبندؽ النبات أيضا اؼبعروؼ الذي أكرب من بعر
الغنم أو قريبا منو يلكل أيضا.
عدد اغبصى سبعوف؛ وذلك ألف كل يوـ من األياف من أياـ التشريق الثالثة لو واحد وعشروف ،واحد
وعشروف حصاة ،ىذه ثالثة وستوف ،ويوـ العيد لو سبع عبمرة العقبة ،ىذه سبعوف إف أخذه من مزدلفة،
وإف أخذه من مُب ،وإف صبع كل يوـ حصيات لذلك اليوـ كل ذلك جائز  ،إذا وصل إىل مُب رماىا بسبع
حصيات رمى اعبمرة ،أي :صبرة العقبة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ،ويرفع يديو ويستقبل اغبوض.
ثبت أنو  جعل مكة عن يساره ومُب عن يبينو ،وكانت اعبمرة أمامو ،وكاف وجهو للشماؿ ،فاستقبل
اعبمرة ورماىا ،ولكن مل وبدد للرمي مكانًا ،والصحابة معو كثّب؛ فمنهم من جعل وجهو للغرب ،ومنهم من
جعل وجهو للشرؽ ،فكانت العقبة ُب أصل أكمة.

وأزيلت تلك األكمة ُب سنة طبس وسبعْب بفتوى من اؼبشايخ لتوسعة الطريق مع أهنا تسمى صبرة
العقبة ،العقبة :ىي ذلك اعببل الذي كانت اعبمرة منحوتة ،أيُ :ب أصلو أو ملصقة ُب أصلو ،وكنا نراىم
يصعدوف على تلك العقبة ويرموف من فوؽ ،يرقوف على العقبة وتكوف اعبمرة الٍب ىي الثانية تكوف ربتهم
واغبوض قدامهم فّبموف ،وتقع اغبجارة ُب اغبوض فيجزئ ذلك.
فبا يدؿ على أهنا ترمى من كل اعبهات ،لكن ال بد أف تكوف اغبصيات تقع ُب اغبوض ،ولو وقعت فيو
وتدحرجت ال حرج ُب ذلك.
يق ؿ :وال هبزئ غّب اغبصى ؛ فال يرمي بالبعر ،وال يرمي بالطْب اليابس ،وال يرمي بالزجاج ،كسر
الزجاج وال كسر البالط ،ال بد أف يكوف الرمي باغبصى.
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يقطع التلبي ة مع ابتدائو ،إذا ابتدأ ُب الرمي قطع التلبية؛ ألنو ابتدأ بأسباب التحلل فيتوقف عن التلبية
كثّبا فإنو ينحره بعدما ينتهي
الٍب ىي شعار اغبج ،إذا كاف معو ىدي كبره ،إذا كاف قد ساؽ ىديًا قليال أو ً

من رمي اعبمرة.

ٍب بعد ذلك وبلق الرجل رأسو ،واغبلق أفضل ،أو يقصر عن صبيع شعره ،والتقصّب ؾبزئ ،لكن ال بد
أف يدور على الشعر كلو ،اؼبرأة ليس عليها حلق وإمبا عليها التقصّب ،تقصر من كل قرف قدر األمبلة ،أي:
خصلة اإلصبع من كل قرف ،فكاف النساء هبعلن رءوسهن ضفائر وتسمى ذوائب وتسمى قرونًا ،ذبعل من

جهة اليمْب ذؤابتْب ومن جهة الشماؿ كذلك ،ومن اػبلف كذلك ذؤابتْب ،فتأخذ كل ذؤابة وتقص من

رأسها قدر أمبلة اإلصبع.
حل لو كل شيء إال النساء ،وكذلك لو قدـ الطواؼ ٍب حلق بعده
إذا فعل ذلك ،يعِب :رمى وحلق ّ

وأخر الرمي حل لو كل شيء إال النساء ،وكذلك لو هاؼ ورمى وأخر اغبلق حل لو كل شيء إال النساء،
ى ذه ثالثة :التحلل األوؿ باثنْب منها ،الرمي واغبلق والطواؼ ،وأما النحر فليس من أسباب التحلل؛ وذلك
ألنو ليس عاما فأكثر الناس ليس عليهم ىدي وليس عليهم فدية؛ فلذلك يكوف اؽبدي ليس من أسباب
التحلل ،يعِب :كبره.
بعدما يرمي ووبلق يبقى عليو الطواؼ فيفيض إىل مكة إف تيسر لو ُب يوـ العيد وإال أخره إىل ليلة
إحدى عشر ،أو إىل اليوـ اغبادي عشر أو الثاين عشر ،وقتو واسع ،إال أنو ال يتحلل التحلل الثاين إال
بعدما يطوؼ ،ويسمى هواؼ الزيارة ،ويسمى هواؼ اإلفاضة وهواؼ اغبج ،فإذا رمى وحلق وهاؼ ًب
حجو وحل لو كل شيء حٌب النساء.
أوؿ و

الط اؼ ..هواؼ اإلفاضة بعد نصف ليلة النحر ،وىذا لعلو خاص بأىل األعذار وبالضعفة

وكبوىم أف يطوفوا آخر ليلة النحر ،وأما األقوياء فإهنم هبلسوف ُب مزدلفة إىل أف يصبحوا ويسفروا ،الظعن
والضعفة وكبوىم إذا أفاضوا آخر الليل من مزدلفة فلهم أف يرموا آخر الليل وؽبم أف يطوفوا.
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سعى بعد الطواؼ ،اؼبتمتع عليو َس ْعيَاف :سعي يأٌب بو بعد العمرة ،وسعي بعد
إذا كاف عليو سعي َ
هواؼ اغبج ..بعد هواؼ اإلفاضة ،أما القارف واؼبفرد فليس عليو إال سعي واحد ،إف شاء قدمو بعد هواؼ
القدوـ ،وإف شاء أخره بعد هواؼ الزيارة ،واؼبتمتع عليو سعياف والقارف واؼبفرد عليو سعي ،فيسعى إف مل
حل لو كل شيء حٌب
يكن سعى عند هواؼ القدوـ ،فإذا أهاؼ ىذا الطواؼ وسعى وكاف قد رمى وحلق ّ

النساء ،ويسمى ىذا التحلل الثاين.
ت أف ي رب ت

ـ ت لعا يعإي :يشرب ويكثر من الشرب ،جاء ُب بعض اآلثار أف من عالمة

ائدا ،بعد ذلك
اإليباف أنو يتضلع ،من عالمة اؼبلمن يتضلع ُب الشرب ،يشرب من زمزـ
متضلعا ،يعِب :ز ً
ً
علما
يدعو باؼبأثور ،اؼبأثور يعِب :الدعاء اؼبنقوؿ فلو -مثال -أف يقوؿ  :باسم اهلل ،اللهم اجعلو لنا ً
وشبعا ،وشفاءً من كل داء ،وأوصل بو قليب وامأله من اغبكمة  ولو أف يقوؿ:
اسعا ،وريا ً
نافعا ،ورزقًا و ً
ً

 اللهم اجعلو لنا هعاـ هُ ْع ٍم ،وشفاء ُسقم  أو غّب ذلك.
المبي بمإش
فصل

ٍب يرجع إىل مُب ،فيبيت اها فّبمي اعبمرات ثالثة أياـ التشريق بعد الزواؿ ،كل صبرة بسبع حصيات،
يبدأ باألوىل وتلي مسجد اػبيفٍ ،ب بالوسطى ويقف عندنبا ،ويدعو هويال ال عند الثالثة ،وليس على
الرعاة والسقاة مبيت إال من غربت الشمس وىو اها فيلزـ الرعاة فقط ،فمن أحب تعجل ُب يومْب ،فإف
غربت مشس الثاين وىو اها لزمو اؼببيت ،والذي من غد فإذا أتى مكة مل ىبرج حٌب يودع البيت بطواؼ عند
فراغو من كل أموره ،فيدعو دبا أحب من خّب الدنيا واآلخرة ،وال وداع على حائض وال نفساء ،فإذا خرج
قبلو رجع إف قرب وإال بعث بدـ.
بعد ذلك يرجع إىل مُب بعدما ينتهي من الطواؼ والسعي يرجع إىل مُب ،يبيت اها ليلة إحدى عشرة
ويقيم يوـ إحدى عشرة ويسمى يوـ إحدى عشر يوـ القرف ،الناس كلهم مقروف مستقروف ُب مُب ال يرحل
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أحد منهم ،يبيت ليلة اثِب عشرة ،ولو ُب اليوـ الثاين عشر أف يتعجل ويسمى يوـ النفر األوؿ ،وإذا مل
يتعجل يبيت ليلة ثالث عشرة ويسمى يوـ النفر الثاين.
ففي ىذه األياـ اغبادي عشر والثاين عشر والثالث عشر يرمي اعبمرات الثالث ُب أياـ التشريق الثالثة،
وابتداء ا لرمي من الزواؿ يرمي كل صبرة بسبع حصيات متعاقبات ،يكرب مع كل حصاة ،يرمي كل حصاة:
اهلل أكرب ..اهلل أكرب ،وإف شاء قاؿ :باسم اهلل اهلل أكرب ..متعاقبات.
يبدأ باعبمرة األوىل ،وىي أبعد اعبمرات من مكة ،وتلي مسجد اػبّب ،اعبمرة الدنيا اعبمرة الشرقيةٍ ،ب
بعد ذلك يأٌب إىل الوسطى ..يرميها كذلك بسبع حصيات.
مستقبال القبلة وأهاؿ الدعاء؛
تسهل وابتعد عن الزحاـ ،ورفع يديو ودعا
ً
إذا فرغ من رمي اعبمرة األوىل ّ

وذلك ألنو يعترب زمن إجابة؛ ألنو بعد عمل صاّب ،ذُكر أف دعاء النيب  كاف بقدر سورة "البقرة" دؿ
على أنو أهالو ،يبكن أنو استمر كبو ساعة أو ثلثي ساعة وىو يدعو.
بعيدا عن الزحاـ واستقبل القبلة وجعل
وكذلك بعد الوسطى ،تقدـ حٌب أسهل ،سار ُب مكاف سهل ً

يدعو هويال ،أما عند اعبمرة العقبة وىي الٍب تلي مكة فلم يُنقل أنو دعا؛ وذلك ألنو قد أهنى العمل ،وألف

العقبة ُب ذلك الوقت كانت ضيقة ،اؼبكاف ضيق.

وليس على الرعاة والسقاة مبيت إال من غربت الشمس وىو اها فيلزـ الرعاة فقط؛ وذلك ألف الرعاة
يذىبوف بالرواحل ،اغبجاج وبجوف على اإلبل ،كل واحد منهم معو ناقة أو صبل وبمل عليها رحلو ويركبها؛
ألف الطريق بعيد ،واهلل -تعاىل -يقوؿ ؼبا ذكر األنعاـ:

         

.)ٔ(   
فهذه الرواحل قد يكوف معهم مائة ألف أو أكثر من مائة ألف بعّب ،ال بد ؽبا من علف ،وال هبدوف
بعّبا يقيم
عّبا أو طبسوف ً
ُب مُب ما يعلفها كلها ،فّبسلوف معها الرعاة ،ىذا الراعي يذىب ومعو عشروف ب ً

يومْب وىو ُب الرباري يرعاىا ،يعِب :يَبكها ترعى األعشاب حٌب ال ذبوع ،فإهنا اهيمة ربس باعبوع:
 - 1سورة النحل آية .7 :
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ال أكػ ػ ػ ػػرـ ال ػ ػ ػ ػػي حتػ ػ ػ ػػش أعل ػ ػ ػ ػ ال مػ ػ ػ ػػل

ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق المطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أف يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفأ بـا اته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

فال بد أهنم يعطوف رواحلهم حظها من الراحة وحظها من الرعي ،ىلالء الرعاة يذىبوف يومْب ُب رعي
ىذه اإلبل ،فيشق عليهم أف يرجعوا للمبيت ،فيأٌب أحدىم الليل وبينو وبْب مُب مسّبة طبس ساعات
فيبيت ُب الرباري فيفوتو الرمي ُب اليوـ اغبادي عشر ،ويأٌب ُب اليوـ الثاين عشر فّبمي عن اليومْب اغبادي
أيضا -فإف جاء ه الليل وىو ُب مُب فإنو يبيت؛ ألف الليل ليس ؿبال
عشر والثاين عشرٍ ،ب قد يرجع ً -
للرعي.
وأما إذا جاءه الليل وىو قد خرج يسوؽ ىذه الدواب فإنو يستمر ُب سّبه ويسقط عنهم الرمي ُب كل
يوـ هبمع عن الرمي ُب اليوـ األخّب ،أو هبمعونو ُب اليوـ األوؿ :يرموف ُب اغبادي عشر عن يومْب ،أو
يرجع ُب الثاين عشر ويرمي اليومْب ،أو يأٌب ُب اليوـ الثالث عشر ويرمي اعبمرات الثالث ولكنو يرتبها،
يرتبها بأف يبدأ جبمرات اليوـ اغبادي عشر فّبمي األوىل بسبع عن اغبادي عشرٍ ،ب الوسطى بسبع عن
اغبادي عشرٍ ،ب العقبة بسبع عن اغبادي عشرٍ ،ب يرجع إىل األوىل فّبميها بسبع عن اليوـ الثاين عشرٍ ،ب
الوسطى كذلكٍ ،ب العقبة كذلكٍ ،ب يرجع إىل األوىل ويرميها بسبع عن اليوـ الثالث عشرٍ ،ب الوسطى ٍب
العقبة ىكذا ،ىذا عذرىم ألجل غيبتهم.
وأجاز بعض العلماء أف اؼبعذور ؼبرض أو لكرب يلخر الرمي ويرميو ُب اليوـ اغبادي عشر مرتبًا وىو
أفضل من التوكيل.
أما السقاة فإهنم الذين يسقوف اغبجاج دبكة من بئر زمزـ ،وكانت السقاية ُب ذلك الزماف للعباس،
وكاف عنده خداـ فباليك يرتووف بالدالء.
الفل  :ىو جلد كبّب من جلود اإلبل أو الغنم ُب أعاله خشبة سبسك أعاله يربط فيها اغببل ،فإذا
وصلت إىل البئر انغمست وامتألت ماء ،فيجتذبونو بأيديهم أو هبتذبونو على بكرة كالدراجة تكوف ُب
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أعلى البئرٍ ،ب يصبوف اؼباء ُب ىذه األحواض عندىم ،يأٌب الطائفوف ُب الليل وُب النهار فيجدوف ذلك اؼباء
مهيئًا فيشربوف منو قدر حاجتهم.

فكانت السقاية من األعماؿ الٍب يتفاخر اها ،ولكن جعل اهلل بعضهم أشرؼ منها قاؿ -تعاىل:-

 

.)ٔ(                 
الـاصل :أف السقاة يسقط عنهم اؼببيت ،أما الرمي فإهنم يتمكنوف أف يأتوا ُب ساعة من النهار بعد
الظهر ..بعد العصر يأتوف ويرموف ٍب يرجعوف ويأٌب اآلخروف.
الـاصل :أف من غربت عليو مشس من الرعاة فإنو يبيت دبُب ،ومن غربت عليو الشمس وىو خارج فلو
خارجا؛ قاؿ اهلل -تعاىل:-
أف يبيت ً

               

(ٕ) األياـ اؼبعدودات اغبادي عشر والثاين عشر والثالث عشر َمن تعجل ُب يومْب ..يعِب :رمى اليوـ الثاين
عشر فعليو أف ىبرج قبل الغروب.

فإذا غربت عليو مشس اليوـ الثاين عشر دخلت عليو ليلة الثالث عشر فيلزمو أف يبيت ليلة الثالث
عشر ،ويلزمو أف يرمي من الغد اليوـ الثالث عشر إذا غربت الشمس وىو مل يزؿ اها ..لزمو اؼببيت ،ولزمو
الرمي من غد.
موجود ُب ىذه النسخة "لزمو اؼببيت والذي من غد" وىذا خطأ والصواب :لزمو اؼببيت والرمي من غد،
يعِب :يلزمو أف يبيت دبُب ليلة ثالث عشر ،ويلزمو أف يرمي ا ليوـ الثالث عشر ،ىذا آخر أعماؿ مُب ،الناس
أيضا -كثّب منهم إذا مل يتأخر ،وإذا انتهوا من الرمي ُب اليوـ الثالث عشر
ىبرجوف يتعجلوف ،وكذلك ً -
انتهت أعماؽبم.
و ا بقي إال ا اؼ ال اع ,إذا جاء إىل مكة لزـ أف يطوؼ للوداع ،ال ىبرج حٌب يودع البيت بطواؼ
عند فراغو من كل أموره ،إذا مل يبق عليو شيء فيودع البيت ويكوف هوافو آخر أعمالوٍ ،ب عليو أف يدعو دبا
 - 1سورة التوبة آية .19 :
 - 2سورة البقرة آية .223 :
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أحب كدعاء السفر أو أف يدعو بقولو" :اللهم ال ذبعلو آخر العهد بالبيت العتيق ،وارزقنا إليو العودة مرات
بعد مرات" وكبو ذلك من األدعية ،يدعو دبا أحب من خّبي الدنيا واآلخرة.
ا اؼ ال اع يسقط عت المرأة الـا ض والإػ ساء؛ وذلك ؼبشقة االنتظار فيُكتفى ...بطواؼ
وح ّد ذلك دبسّبة
اإلفاضة ،من خرج قبل أف يودع ٍب تذكر فإنو يرجع إف قَػ ُر َ
ب ،وإال فعليو دـ إذا بَػ ُعدُ ،
يومْب ،أي :دبسافة القصر ،مسّبة يومْب.

و ي مه ا إة ف يقاؿ :إف اؼبملكة كلها قد تُقطع ُب أقل من يومْب ،يعِب على السيارات
والطائرات وكبوىا ،فعلى ىذا إذا كاف قريبًا فلو أف يرجع ..مل يشق عليو الرجوع ،إذا كاف الرجوع أسهل عليو

من بعث الدـ وذبح الفدية.

من ذلك أىل القرى القريبة مثل أىل ِجده ،وحبرة ،والسيل الكبّب ..القرى الٍب قرب مكة ،فمثل ىلالء

ؽبم أف يلخروا هواؼ الوداع يومْب أو ثالثة أياـ؛ ألنا إذا نظرنا ُب األولْب أنو يرجع من يومْب يكوف هوافو
بعد خروجو بأربعة أياـ ،فكذلك ىلالء إذا خرجوا مسّبة يومْب ،يعِب قديبًا مسّبة يومْب ٍب تذكر ورجع إىل

مكة مسّبة يومْب أصبح ما هاؼ الوداع إال بعد ما فارؽ مكة بأربعة أياـ.

فإذا كاف أىل جدة يشق عليهم الطواؼ للوداع ُب الزحاـ ذىبوا إىل بيوهتم فبعد يومْب أو بعد ثالثة أياـ
أو بعد أربعة أياـ يرجع أحدىم وهبدد ويطوؼ للوداع.
انتهى ما يتعلق بصفة اغبج ،بقي باب صفة العمرة.
باب ص ة العمرة
وصفتها أف وبرـ من اغبلٍ ،ب يطوؼ بالبيتٍ ،ب يسعى ٍب وبلق أو يقصر ٍب قد حل ،ويسن ؼبن ال
شعر لو إمرار اؼبوسي على رأسو.
العمرة :ىي زيارة مكة ُب أية وقت ألداء أعماؿ مشروعة ُب ذلك اؼبكاف ،وليس ؽبا وقت ؿبدد ،تصح
العمرة ُب صبيع السنة ولكنها ُب رمضاف أفضل ،كما جاء ُب حديث  :عمرة ُب رمضاف تعدؿ حجة أو
قاؿ حجة معي ِ 
وصفة العمرة أف وبرـ اها من اغبل؛ إذا كاف ُب مكة ىبرج إىل أدىن اغبِل كالتنعيم أو
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ؿبرماٍ ،ب يطوؼ بالبيتٍ ،ب
عرفة أو اعبعرانة أو اغبديبية ..خارج حدود اغبرـ ،وبرـ ٍب يدخل إىل مكة ً
حل ،ىذا صفة العمرة.
يسعىٍ ،ب وبلق أو يقصرٍ ،ب يكوف قد ّ
معتمرا أحرـ بالعمرة من اؼبيقات الذي يبر بو؛ كما لو مر بقرف اؼبنازؿ أو يلملم أو
إذا جاء من بالده ً

غّبىاٍ ،ب إذا أحرـ بعمرة توجو إىل مكة واستقبل البيت وهاؼ وسعى كما تقدـ ،وقصر أو حلق ،وربلل.

وذكرنا أنو يقطع التلبية إذا شرع ُب الطواؼ ..اؼبعتمر ،إذا مل يكن على رأسو شعر يعِب :كاألصلع فإنو

ُيبِّر اؼبوسى على رأسو؛ ليتحقق بذلك شبو اغبلق؛ وذلك ألف اغبلق عبادة؛ ولذلك قاؿ اهلل تعاىل:

 

 )ٔ(   فيعترب اغبلق عبادة فإذا مل يكن لو شعر ُسن لو أف ُيبِر اؼبوسى على شعره ؾبرد إمرار

وإف كاف ال شعر فيو ،وإف كاف فيو شعر ُب ملخره اكتفى حبلقو.
أركاف الـج
وأركاف اغبج الوقوؼ وهواؼ الزيارة واإلحراـ والسعي وواجبو اإلحراـ من اؼبيقات ،والوقوؼ إىل الليل،
واؼببيت دبزدلفة إىل ما بعد نصف الليل ،واؼببيت دبُب ،والرمي واغبلق وهواؼ الوداع وغّب ذلك سنة.
أركاف الـج أربعة :الوقوؼ ،وهواؼ الزيارة ،واإلحراـ ،والسعي .حد الوقوؼ بعرفة أف يقف ولو
نصف ساعة من ليل أو هنار من يوـ عرفة وليلة النحر.
ا اؼ ال يارة الذي ىو هواؼ اإلفاضة تقدـ أف أولو نصف ليلة النحر ،وأف األفضل أف يأٌب بو ُب يوـ
النحر ،ولو أف يلخ ره ،ولو أخره إىل وقت خروجو وهافو عند اػبروج كفاه عن هواؼ الوداع؛ ألنو صدؽ
عليو أنو آخر عهده بالبيت.
ا حراـ نية النسك ،ال بد من اإلحراـ ،يعِب :الذي ىو التجرد واجتناب احملظورات ولبس اللباس
اػباص كاإلزار والرداء والنعلْب.

أ ا السعي بيت الص ا والمروة فاؼبشهور أنو ركن؛ لقوؿ النيب 



اسعوا؛ فإف اهلل كتب عليكم

السعي  لكن ذىب بعض العلماء إىل أنو واجب ،وقاؿ بعضهم :إنو ُسنّة ،وأوؿ من فهم ذلك عروة بن
 - 1سورة الفتح آية .27 :
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الزبّب فإنو ؼبا قرأ اآلية:



 .)ٔ(             يعِب :أف اهلل

رفَ َع اعبناح ،ورفْ ُع اعبناح إمبا يكوف عن الشيء اؼبنهي عنو؛ ولذلك قالوا :إنو إذا تركو فال شيء عليو.

وأ كرت عليه عا ة ال  :لو كاف غّب واجب لقاؿ فال جناح عليو أال يطوؼ ،فلما قاؿ:

 )ٕ(  دؿ على أنو مشروع ،والدليل أف اهلل تعاىل ظبانبا من شعائر اهلل:

 

     

 )ٖ(    وإذا كانت من شعائر اهلل فال بد لكل شعائر من عمل.
تساىال أو جهال أفٍب بالقوؿ
فلذلك يَبجح أنو ركن ال يتم اغبج إال بو ،ولكن إذا قُدر أف إنسانًا تركو
ً

الثاين أنو من الواجبات ،والواجبات ُذبرب بدـ.

ال ا بات بعة :اإلحراـ من اؼبيقات ،والوقوؼ بعرفة إىل الليل ،واؼببيت دبزدلفة إىل ما بعد نصف
الليل ،واؼببيت دبُب "ليايل مُب" ،والرمي ،واغبلق ،وهواؼ الوداع.
أيضا من الواجبات فتكوف شبانية ،فمن أحرـ بعدما ذباوز اؼبيقات لزمو دـ كما
ومنهم من جعل السعي ً

سبق ،وال ينفعو الرجوع إىل اؼبيقات بعد اإلحراـ ،وأما إذا ذباوز اؼبيقات ٍب رجع قبل اإلحراـ فال شيء عليو،
ومن انصرؼ من عرفة قبل الغروب فعليو دـ ،يلزـ أف يقف اها حٌب تغرب الشمس.

ومن نفر من مزدلفة قبل نصف الليل فعليو دـ ،ومن مل يبت ُب مُب فعليو دـ ،يبيت اها ليلة إحدى
عشر وليلة اثِب عشر وليلة ثالثة عشر إف مل يتعجل ،فإذا ترؾ اؼببيت اها فعليو دـ ،والرمي من تركو أو ترؾ
بعضو فعليو دـ ،واغبلق إذا مل وبلق رأسو كلو فعليو دـ.
وهواؼ الوداع من تركو إال اغبائض والنفساء فعليو دـ ،وأما بقية األعماؿ فإهنا سنن؛ فاؼببيت دبُب ليلة
أيضا من
أيضا اؼببيت دبزدلفة آخر الليل ،ىذا ً
عرفة سنة ،وكذلك البقاء بنمرة أوؿ النهار سنة ،وىكذا ً
السنن.
 - 1سورة البقرة آية .158 :
 - 2سورة البقرة آية .158 :
 - 3سورة البقرة آية .158 :
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أركاف العمرة
وأركاف العمرة الطواؼ واإلحراـ والسعي ُب رواية ،وواجبها اغبلق ُب رواية ،فمن ترؾ ركنا مل يتم نسكو
إال بو ،وواجبا جربه بدـ وال شيء ُب السنة.
أركاف العمرة ثالثة :الطواؼ ،والسعي ،واإلحراـ ،وبعضهم جعل السعي من الواجبات ،وجعلوا
الواجبات :اإلحراـ من اؼبيقات ،واغبلق أو التقصّب ،فمن أحرـ اها بعدما ذباوز اؼبيقات فعليو دـ ،من ترؾ
اغبلق فعليو دـ ،من ترؾ ركنًا مل يتم نسكو إال بو؛ وذلك ألهنا أجزاء ال يتم إال اها ،من ترؾ واجبًا جربه
نسكا فعليو دـ .
بدـ- ،يعِب -ألنو نسك؛ روي عن ابن عباس قاؿ  :من ترؾ ً
أما إذا ترؾ سنة فال شيء عليو ،إذا ترؾ اؼببيت دبُب ليلة عرفة ال شيء عليو ولكن فاتو الفضل ،وكذلك
أيضا -إذا ترؾ اؼبقاـ دبُب ُب النهار فال شيء عليو ولكن ترؾ األفضل ،يعِب :األفضل واألصوب أف الناس
ً -

بأياـ مُب يقيموف فيها ليلهم وهنارىم.

باب ال ات
من هلع عليو فجر النحر ومل يقف بعرفة فاتو اغبج ،وربلل بطواؼ وسعي ،وإف أخطأ الناس يوـ عرفة
أجزأ إف قرب ،وإف أخطأ بعضهم فاتو اغبج واحملصر بعدو أو مرض وكبوه ينحر ىديا ووبل ،فإف مل هبد
صاـ عشرة أياـ ٍب حل ،ومن صد عن عرفة فقط ربلل بعمرة وال شيء عليو ،ومن اشَبط أف ؿبلو حيث
أحصر ربلل بال شيء ،واهلل أعلم.
بعف ل باب ال ات ,ال ات :فوات الوقوؼ ،يقوؿ :من هلع عليو فجر يوـ النحر وىو مل يقف
بعرفة فاتو اغبج وربل ل بعمرة ،فيطوؼ ويسعى وهبعلها عمرة ،ذكر أف صباعة من اغبجاج أخطئوا ُب
اغبساب وظنوا أف الشهر دخل مثال بالسبت وىو داخل باعبمعة ،وظنوا أف الوقوؼ ُب يوـ األحد ،وصار
الوقوؼ ُب يوـ السبت ،فجاءوا يوـ العيد وإذا عمر بن اػبطاب ينحر ىديو فقالوا :يا أمّب اؼبلمنْب أخطأنا
ُب اغبساب ،فأمرىم بأف يتحللوا بعمرة ..يطوفوا ويسعوا ،وقاؿ :فاتكم اغبج.
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مت اته ال ؼ ..هلع عليو فجر يوـ النحر وىو مل يأت إىل عرفة فاتو اغبج ،وربلل بالطواؼ
والسعي ،أما لو أخطأ الناس كلهم يوـ عرفة لو أخطئوا ووقفوا ُب اليوـ الثامن يظنونو اليوـ التاسع ،أو وقفوا
ُب اليوـ العاشر يظنونو اليوـ التاسع فإنو هبزئ.
ولكن إذا عرفوا ُب أثناء اليوـ جاءىم من أخربىم بأف ىذا ىو اليوـ الثامن فإهنم يرجعوف إىل مُب
ويكملوف يومهم ُب مُب ويتوجهوف إىل عرفة ُب صبح اليوـ التاسع ،وأما إذا ما أتاىم اػبرب إال ُب اليوـ
العاشر بعدما وقفوا فإهنم معذوروف إذا كملوا وقوفهم ُب اليوـ العاشر.
أما إذا أخطأ بعضهم فإهنم يفوهتم اغبج ،الناس ظنوا أف ىذا اليوـ ىو يوـ عرفة ووقفوا ُب اليوـ الثامن،
نقوؿ :ال هبزئكم ،وكذلك لو تأخروا وجاءوا ُب اليوـ العاشر نقوؿ :ال هبزئكم فاتكم اغبج.
المـصر:

الذي يبن ع من الوصوؿ إىل مكة ،يبنع من إسباـ نسكو؛ إما بعدو أو مرض أو حادث أو

كبو ذلك؛ قاؿ اهلل تعاىل:



 )ٔ(        ؼبا كاف ُب عمرة اغبديبية أًحصر

اؼبسلموف ..جاءوا ؿبرمْب ومعتمرين ،وؼبا وصلوا إىل اغبديبية صدىم اؼبشركوف ،وقالوا :ال يبكن أف يتحدث
العرب أنا أخذنا غفلة فارجع واعتمر من العاـ القابل ،وًب الصلح الذي ىو "صلح اغبديبية" ،فأمرىم النيب
 أف وبلقوا وأف يتحللوا وأف يذحبوا فذحبوا.
اشَبؾ سبعة ُب بدنة وسبعة ُب بقرة وذحبوا ذلك ،لقولو تعاىل:

       

 )ٕ( فذحبوا وربللوا ،ىذا ىو اإلحصار بعدو.
ومنع من أف يدخل مكة كالذين ليس معهم تصريح أو الذين ليس معهم إقامة
َمن أحرـ حبج أو بعمرة ُ

من اػبارجْب أو ليس معهم إذف باغبج ومنعوا من إكماؿ حجهم وردوا فإهنم يذحبوف ،يذحبوف ما تيسر من
اؽبدي ،وأقلو شاة ،وإذا ذحبوىا ربللوا ،وإذا مل هبدوا فال يتحللوف إال بعد أف يصوموا عشرة أياـ؛ ألف اهلل
جعل العشرة بدؿ اؽبدي ،وإف كاف معو ىدي كبره دبحلو.
 - 1سورة البقرة آية .196 :
 - 2سورة البقرة آية .196 :
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النيب  كاف معو ىدي ُب اغبديبية فنُحرت ُب ذلك اؼبكاف ،قاؿ اهلل تعاىل(:ىم الذين كفروا وصدوكم

عن اؼبسجد اغبراـ واؽبدي معكوفا أف يبلغ ؿبلو) فأمرىم فنحروا ىديو ُب ذلك اؼبكاف وربللوا.

أما الذي يُصد دبرض فإف كاف يرجى زوالو بقي على إحرامو مثل اغبوادث ..حوادث السيارات
االنقالب وكبوه ،إذا حدث لو حادث وىو ؿبرـ وأدخل اؼبستشفى بقي على إحرامو ،فإف قصوا من شعره
مثال -إذا
أيضا فدية ،أما إذا بقي ُب مكانو كاألعرج ً -
فعليو فدية ،وإف خلعوا ثيابو وألبسوه ـبيطًا فعليو ً
سقط من بعّبه أو راحلتو وانكسرت ساقو أو فخذه وبقي فإنو ينحر عنو دبكة أو ينحر عنو ُب مكانو ما
استيسر من اؽبدي شاة أو كبوىا ٍب يتحلل ،فإف مل هبد بقي على إحرامو حٌب يصوـ عشرة أياـ ٍب حل.
أما إذا صد عن عرفة فقط فإنو يتحلل بعمرة وال شيء عليو يذىب إىل البيت ويطوؼ ويسعى ويتحلل
بعمرة ،وىذا كلو إذا مل يشَبط ،أما إذا اشَبط وقاؿ :إف حبسِب حابس فمحلي حيث حبستِب فإنو يتحلل
وال شيء عليو حيث أحصر يتحلل وال شيء عليو.
ىذا آخ ر اغبج وُب العاـ القادـ إف شاء اهلل إذا أحيانا اهلل نبدأ من البيع ونقف على النكاح إذا يسر
اهلل ،واهلل أعلم.
س :أحسن اهلل إليكم وجزاكم خّب اعبزاء ،ظباحة الشيخ ،سائل يقوؿ :ىل هبوز التربؾ باغبجر
األسود؟
ج :ال يبسح بشيء من أجزاء البيت للتربؾ وإمبا لالقتداء بالسنة ،ال اغبجر األسود وال اليماين وال
الكعبة وال أبوااها وال أماكن منها وال الصفا وال اؼبروة وال جبل الرضبة وال غار حراء وال غّب ذلك إمبا يبسح
منها ما يبسح على أنو سنة.
س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :ما حكم اعبمع بْب عمرتْب ُب سفر واحد؟
ج :نرى أف العمرة خاصة فبن يسافر ؽبا من بالده ،لكن إذا كاف جاء من بعيد وأراد أف يعتمر عن أبيو
أو عن أحد أقاربو إذا كاف من غّب داخل اؼبملكة يبكن أف يرخص لو ،وأما الذين من اؼبملكة فاألصل أهنم
ال يعتمروف إال من بالدىم.
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س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،ىل يكرب إذا استلم الركن اليماين أو حاذاه؟
ج :الصحيح أنو ما يكرب ،وإف كاف ىناؾ من أجاز لو أف يكرب ،لكن اؼبشروع أف التكبّب يكوف عند
اغبجر.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،إذا أخر اإلنساف هواؼ اإلفاضة إىل هواؼ الوداع وكاف عليو
سعي اغبج فماذا يفعل؟
ج :هبوز أف يسعى بعده وال يقوؿ :إف آخر عهدي بالبيت ،مل يكن آخر عهده بالبيت ،وإمبا صار
آخر عهده بالطواؼ ،الصحيح أنو هبزؤه يطوؼ هواؼ الوداع أو هواؼ اغبج ٍب بعد ذلك يسعى وىبرج.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ظباحة الشيخ ،اغبج اؼبربور ىل يكوف بتحقيق األركاف
والواجبات فقط ،أـ أنو يزيد بالسنن؟
ج :الصحيح أنو إذا كملت األركاف والواجبات صار حجا كامال ،وأما السنن فإهنا مكمالت وبتماـ
السنن كلها يكوف حجا مربورا يرجى قبولو ومضاعفتو.
س :أحسن اهلل إليكم ،ظباحة الشيخ ،عرؼ عن بعض العلماء أهنم جعلوا ؽبم كتابًا ُب الفقو أو
أحاديث األحكاـ يكرروف النظر فيو ويكثروف قراءتو لوجود كثّب من اؼبسائل فيو ،فما ىي نصيحتكم لنا
حياؿ ذلك؟
ج :كتب اغبج قد كثرت الكتابة فيها ،ويرى بعضهم أنو ال يستغُب عنها كلها ،ولكن الصحيح أف
بعضها يغِب عن بعض ،فيكتفى بالكتب الٍب تكوف كاملة ،واهلل أعلم وصلى اهلل على ؿبمد.
نسأؿ اهلل  أف هبزي شيخنا خّب اعبزاء ،وأف هبعل لو بكل حرؼ قالو أضعافًا مضاعفة ُب ميزاف
حسناتو وصلى اهلل على ؿبمد

476

