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: هو ادلراسة هذه يف املقرر   الكتاب فإن  …والصالة والسالم ىلع حممد وآهل وصحبه وسلم ،احلمد هلل رب العاملني
  اهلل   ورفع  تعاىل  ¬    السعدي  نارص  بن  الرمحن   عبد  للعالمة"  ادلين   يف   الفقه  وتوضيح   السالكني  منهاج"

 منا إنه جواد كريم عل  بما وينفعنا تعلمنا  فيما  نلا وبارك  وهل نلا  وغفر  مزنتله

ألفه.  الكتاب  الكتاب بماكن    -كما يقال    -خمترًصا وجعل هلا    ¬    املؤلف  وهذا  أقالٍم وأهمية هذا  رؤوَس 
العلم   أقوال أهل  بالسنة واالتباع لدليلل الرشيع والرتجيح بني  املعروفني  العلماء املحققني  الرجل من  لكون 

 .بعلم وأدب وإجالل للعلماء رمحة اهلل عليهم مجيعا

هذا   يف  بإذنوطريقيت  أذ  ´  اهلل   الرشح  جممَل  أنين  أذكر  ثم  منه  علـى يشء  وأعلق  أقرأه  املؤلف  الكم  كر 
وترتيَب هلذا ابلاب وهذا مفيد جًدا وقد أزيد بعض املسائل مما أراها مفيدة ألن املؤلف قد يذكرها ىلع جهة  
اتلتمات   بعض  أذكر  أو  االختصار  جهة  علـى  ابليان  باب  من  أذكرها  املفهوم  جهة  من  إيلها  ويشري  املنطوق 

 .´  لفائدة حىت يعظم انلفع بإذن اهلل إلكمال ا

يف   ما  اإلنسان  يتصور  أن  فيه  ما  أهم  الفقه  باب  من  الغرض  أن  هلذا  ادلراسة  ويف  ابلاب  بهذا  يتعلق  وفيما 
اإلنسان قد   الفقه؛ ألن  الواقع وهذا أهم ما يف  املسألة ما يه صورتها وما يه كيفيتها؟ وكيف تزنيلها علـى 

وقد   خطأه.  ويظن  نلفسه  آخر  يقرأ  باب  ويف  حكما  هل  الالكم جيعلون  يفرقون  أحيانا  والعلماُء  يف الكٍم  يقرأ 
حكما فإذا قرأ اإلنسان نلفسه ربما توهم أشياء فذلا اكن من املهم أن يتصور اإلنسان هذه املسائل وأما مسالة  

األدلة والرتجيح بينها    الرتجيح، فهذا سيايت واإلنسان إذا أخذ بقول اعلٍم كفاه ذلك ثم إذا فتح اهلل عليه وعرف 
سريجح بينها فليس هذا بكبري من األشياء اليت يهمها يف أول األمر، إذن املهم أن يتصور املسائل يضبطها ما  
معناها، واخلالف ال أذكره إال يف انلادر إذا اكن اخلالف مهما حىت إذا قرأ يف كتاب أو قرأ يف مواقع يعلم أن  

الشيخ ال  هنالك خالفا فال يضيق صدره و العزو لالكم  القول وغريه ال، وأذكر بعض    ¬    يظن أن هذا هو 
  ´  تعاىل وبعض اتلوثيقات وبعض اإلمجااعت وحنو ذلك مما هو ينبيغ أن يذكر ىلع جهة االختصار بإذن اهلل

ه حيت ال يطول الالكم ىلع الطالب يصعب عليه وتفرت همته، يلعلم اإلنسان أن العلماء ملا كتبوا يف الفقه رتبو
كتبهم بأحاكم    ونترتيبًا بالًغا وخيتلفون يف هذه الرتاتيب .. فالعلماء جيعلون الفقه أربعة أرباع والفقهاء يبدأ

الطهارة ألن آكد أراكن ادلين بعد الشهادتني يه الصالة والصالة يه عمود اإلسالم فذلا الصالة ال تصح إال  
امل بباب  بدأوا  ما  أول  الطهارة  بأبواب  فبدأوا  فيها  بطهارة  األصل  وهو  الطهارة  به  تكون  اذلي  هو  ألنه  ياه؛ 
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وجيعلون بعده باب اآلنية ألن املاء ال يكون إال يف واعء ثم يرتبون األحاكم شيئا فشيئا ثم يذكرون بعده باب 
اجلنائز وذلك أن اجلنائز اكن حقها أن تذكر يف باب الوصايا ويف باب الفرائض لَـِكْن ملا اكن من أهم ما يفعل  

امليت هو الصالة جعلوه يف آخر أبواب الصالة ثم جعلوا بعدها الزاكة؛ ألنها قرينة الصالة، ثم جعلوا بعد ذلك  ب
الصوم ؛ألنه واجب علـى عموم املسلمني إال من عجز أو شق عليه كما سيايت الالكم عليه إن شاء اهلل ثم 

ب إال يف حق املستطيع، فلما انتهوا من ذلك  جعلوا بعد ذلك احلج؛ ألنه ال جيب علـى مجيع انلاس لكونه ال جي
فالبد أن يدعو إىل ذلك فجعلوا بعد ذلك باب اجلهاد    ´  بُربِْع العبادات أتو بعدها أن اإلنسان إذا عبد اهلل

إذا اكن اإلنسان متفراغ للعبادة ويريد العبادة واجلهاد فال بد هل من طعام ورشاب  ووما يتعلق به من املسائل  
به ىلع العبادة وحىت حيفظ بدنه فجعلوا بعده ُربَْع املعامالت من بيٍع ورشاٍء وإجارةٍ وسلم وقرض حىت يتقوَّى  

بعده   وحنو ذلك فلما اجتمع يف اإلنسان العبادة مع الطعام والرشاب قويت الشهوة فاحتاج إىل نكاح فجعلوا 
بَْع اثلَّالَِث وهو انلاكح وتفاريعه فذكروا انلاكح وتفاريعه من   طالق وصداق وخلع ولعان وغري ذلك ثم بعد الرُّ

باب   فجعلوا  والظلم  ابلطر  علـى  ذلك  محله  ربما  انلاكح  حصل  وإذا  ورشب  أكل  إذا  اإلنسان  فإن  ذلك 
  اجلنايات والقصاص وادليات وجعلوا كذلك باب احلدود ثم هذه احلدود البد هلا من قاض يقوم بها فجعلوا هلا 

واإلقرار وحن الشهادات  القضاء  بابباب  احلنابلة خيتمون  وكتب  ذلك  باإلقرار    و  اهلل  الفقه  يعتق  بأن  تفاؤال 
خيرج من ادلنيا    العالم والقارئ من انلار باب احلنابلة جيعلون آخر باب هو اإلقرار حىت يتفاءل اإلنسان بأن

ال بأن يعتق من  جيعلون آخر باب هو العتق تفاؤ   وهو مقر بال هلإ إال اهلل أما الشافعية وهو فعل بلعض احلنابلة
يأت عبثًا ولكن ما سيذكر هذا يف لك يشء القارئ أن لك باب يوضع يف موضعه فلم  فليعلم  ويلعلم    انلار 

إن هذا ابلاب ال يذكر لك يشء وإنما أحاول أن أذكر أهم ما فيه فبدأ املؤلف بدأ بمقدمة يف العقيدة    اإلنسان
 :تعاىل بعد ذكر احلمد فقال ¬  بيشء يسري ليس بالكثري، فيقول املؤلف
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ِ اَلرَّمْحَِن اَلرَِّحيمِ   ِمْسِب اَّلَلَّ

نْ 
َ
أ وِر  ِ ِمْن رُشُ بِاَّلَلَّ َوَنُعوُذ  إِيَلِْه,  َونَتُوُب  َونَْستَْغِفُرهُ,  َونَْستَِعينُُه,  , حَنَْمُدهُ,  ِ َّلِلَّ َيْهِد  احَْلَْمُد  َمْن  ْعَمانِلَا, 

َ
أ ُفِسنَا, وََسيِّئَاِت 

ُ فَ  يَك هَلُ,  اَّلَلَّ , وَْحَدهُ اَل رَشِ ُ ْن اَل إهَِلَ إِالَّ اَّلَلَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َعبُْدهُ  اَل ُمِضلَّ هَلُ, َوَمْن يُْضِلْل فَاَل َهاِدَي هَلُ, َوأ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

ُ َعلَيِْه َوآهِلِ وََسلَّمَ   .َورَُسوهُلُ, َصَّلَّ اَّلَلَّ

ا َبْعدُ  مَّ
َ
 : أ

هُ 
َ
اَلئِِل; َواْقترََصُْت ِفيِه ىلَعَ أ ْعَظِمَها َنْفًعا,  َفَهَذا ِكتَاٌب خُمْترََصٌ يِف اَلِْفْقِه, مَجَْعُت ِفيِه بنَْيَ اَلَْمَسائِِل َوادلَّ

َ
ُموِر, َوأ

ُ
مِّ اأَْل

ْقترَِصُ ىلَعَ انَلَّصِّ 
َ
وَرةِ إىَِل َهَذا اَلَْموُْضوِع, َوَكثِرًيا َما أ ُ ةِ اَلَّضَّ   إَِذا اَكَن احَْلُْكُم ِفيِه َواِضًحالِِشدَّ

 أي :أن املؤلف يقترص علـى احلديث وال يذكر معناه إذا اكن واضحا 

نَّ اَلِْعلَْم: َمْعِرفَُة احَْلَقِّ بَِديِلِلهِ 
َ
 .لُِسُهولَِة ِحْفِظِه َوَفْهِمِه ىلَعَ اَلُْمبْتَِدئنِي َأِل

 ْ ْحاَكِم اَلرشَّ
َ
َِها َوالِْفْقَه: َمْعِرفَُة اأَْل ِدتلَّ

َ
 ِعيَِّة اَلَْفْرِعيَِّة بِأ

األحاكم الرشعية الفرعية وذلك ألنها اصطالح وإال فالفقه نواعن، فقه أكرب وهو ما يتعلق بالعقيدة وذلا هو 
قوهل واتلوحي‘  يدخل يف عموم  العقيدة  هو  اذلي  األكرب  والفقه  يِن«  ادلِّ يِف  ْهُه  ُيَفقِّ َخرْيًا  بِِه  اهلُل  يُرِِد  »َمْن  د  : 

 والفقه األصغر اذلي هو معرفة األحاكم الرشعية

وقوهل: »َمْن يُرِِد اهلُل بِِه َخرْيًا« هنا عالمة إرادة اهلل اخلري بالعبد أن يوفقه يف ادلين فأي شخص وفِق إىل الفقه يف  
الفقه األك الفقه يف ادلين سواء  به خرًيا وإذا رُصف عن  أراد  أن اهلل  فليعلم  ونساًء  رب واألصغر  ادلين رجااًل 

 وابن رجب وابن حجر وغريهم  ¬  راد به خرًيا قد ذكر هذا شيخ اإلسالم وابن القيم أ فليعلم أن اهلل ما 

ِدلَِّة  فيقول املؤلف:  
َ
ْقترَِصُ ىلَعَ اأَْل

َ
ِحيِح. َوأ مْجَاِع، َوالِْقيَاِس اَلصَّ نَِّة، َواإْلِ َِها ِمْن اَلِْكتَاِب، َوالسُّ ِدتلَّ

َ
اَلَْمْشُهوَرةِ; َخْوفًا  بِأ

َح ِعنِْدي، تَ  ِي تَرْجَّ لَُة ِخاَلِفيًَّة، اِْقترََصُْت ىلَعَ اَلَْقْوِل اذَلَّ
َ
ِعيَّة ِ. ِمْن اتَلَّْطِويِل، َوإَِذا اَكنَِت اَلَْمْسأ ْ ِدلَِّة اَلرشَّ

َ
 بًَعا لِْْل

 . يكون واجباإما أن ة. مسة وهذه ال خيرج عنها أي مسألاخل. األحاكم ¬  ثم ذكر املؤلف

تَاِرُكه    -1 وَُعوقَِب  فَاِعلُُه,  ِثيَب 
ُ
أ َما  وَُهَو   : باثلمراَلَْواِجُب  تعريف  سهل  أل  ةوهذا  الفاعل  أنه  يثاب  يشء  ي 

 .اهذا يسىم واجب ،طلب الشارع فعله طلبا جازما و يقال ماا، أ اقب اتلارك يسىم واجبعوي
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هُ.  -2  َواحْلََراُم : ِضدَّ
ن تقول ما أثيب تاركه وعوقب فاعله اكلزنا واخلمر وغري  أ ولك    هذا املحرم .   طلبا جازما. طلب الرشع تركه   ما

 ذلك. 

ِثيَب تَاِرُكُه, َولَْم ُيَعاقَْب فَاِعلُُه. :الَْمْكُروهُ  – 3
ُ
 . طلب الرشع تركه طلبا غري جازم  ن تقول ماأولك  َما أ

هُ.  -  4 طلب الرشع فعله    ن تقول ماأن تعرفه بأ ولك    يعاقب تاركه.ما أثيب فاعله ولم  ،  ذلك  الَْمْسنُوُن : ِضدَّ
 . اكلسواك وغري ذلك فاملسنونات كثرية  طلبا غري جازم

ِي فِْعلُُه وتَْرُكُه ىلَعَ َحدٍّ َسَواٍء.  -  5   ي وهذه اتلعاريف هكذا اذل  نيه.  مر والأيتعلق به    ال  َوالُْمبَاُح :وَُهَو اذَلَّ
وينبيغ   املؤلف  بأذكرها  ذلك  يقيد ىلع  يقال  أ ن  ال اإل  نَّ أ ن  اال  يثاب  نسان  قصد  إذا  فعل  .  متثالإال  سواء يف 

ن هذا اذلي إف  واألجر  اتلعبدو  فإذا قصد وجه اهلل سبحانه تعاىل  ،الواجب أو يف ترك املحرم أو يف فعل السنن
ْن َيتََعلَّمَ قال    ،يؤجر

َ
أ اَلُْمََكَِّف  ُب ىلَعَ  َوُمَعاَماَلتِِه وََغرْيَِها. قَاَل    َوجَيِ ِعبَاَداتِِه  إِيَلِْه يِف  َما حَيْتَاُج  يُرِِد    ِمنْه لُكَّ  َمْن 

يِن  ْهُه يِف ادَلِّ َ بِِه َخرْيًا ُيَفقِّ من صالته    يله إوقد نص العلماء ىلع أن معرفة العلم اذلي حيتاج  .  ُمتََّفٌق َعلَيِْه      اَّلَلَّ
والرشاء   ابليع  دخل يف  من  فرض عني هكذا  عليه  ويكون  واجب  أمر  هذا  وصيامه  من  أوزاكته  ن  أراد  أو 

يتعلم   أن  عليه  فيجب  عليه.  يشرتي  سنما جيب  حقه  يف  فإنه  اتلوسع  ذكر  .ةوأما  الطهارة   ¬    ثم    . كتاب 
الطهار  ولعله بدأ بهذه من بيان أعظم  اإلأ  ةباب  قال  نسان نفسه من الرشك.ن يطهر  : ثم ذكر أن رسول اهلل 

وحج ابليت    ةيتاء الزاكإو  ةقام الصالإن حممد رسول اهلل وأهلإ إال اهلل و  أن ال  ةشهاد :  بين اإلسالم ىلع مخس)
 . متفق عليه( وصوم رمضان

ْن اَل إهَِلَ إِالَّ  
َ
لُوِهيََّة َوالُْعبُوِديََّة إِالَّ اَ فََشَهاَدةُ أ

ُ
نَُّه اَل يَْستَِحقُّ اأَْل

َ
: ِعلُْم اَلَْعبِْد َواْعتَِقاِدهِ َوالِِْتَاِمِه أ ُ ُ وَْحَدهُ اَل  اَّلَلَّ َّللَّ

يَك هَلُ.   رَشِ

ْن تَُكوَن  
َ
ِ َتَعاىَل, َوأ يِن َّلِلَّ يِع ادَلِّ ِ وَْحَدهُ,  َفيُوِجُب َذلَِك ىلَعَ اَلَْعبِْد: إِْخاَلَص مَجِ اِهَرةُ َوابْلَاِطنَُة ُُكَُّها َّلِلَّ ِعبَاَداتُُه اَلظَّ

يِن.  ُموِر ادَلِّ
ُ
يِع أ ْن اَل يرُْشَِك بِِه َشيْئًا يِف مَجِ

َ
 َوأ
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تْبَاِعِهْم, َكَما قَاَل َتَعاىَل:  
َ
يِع اَلُْمرَْسِلنَي َوأ ْصُل ِديِن مَجِ

َ
رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن    وََهَذا أ

َ
نَُّه  َوَما أ

َ
رَُسوٍل إِالَّ نُوِِح إِيَلِْه أ

نَا فَاْعبُُدونِ 
َ
نِْبيَاِء: ] اَل إهَِلَ إِالَّ أ

َ
 [ . 25اأَْل

ًدا   رَْسَل حُمَمَّ
َ
أ  َ اَّلَلَّ نَّ 

َ
أ اَلَْعبُْد  نَّ َيْعتَِقَد 

َ
أ  : ِ اَّلَلَّ ًدا رَُسوُل  حُمَمَّ نَّ 

َ
أ اثَلََّقلنَْيِ   وََشَهاَدةُ  يِع  مَجِ نِّ    إىَِل  َواجْلِ نِْس  بَِشرًيا    -اإَْلِ

ِ َوَطاَعتِِه, بِتَْصِديِق َخرَبِهِ  نَُّه اَل َسَعاَدةَ َواَل َصاَلَح  َونَِذيًرا, يَْدُعوُهْم إىَِل تَوِْحيِد اَّلَلَّ
َ
ْمِرهِ, َواْجتِنَاِب َنْهيِِه, َوأ

َ
, َواْمتِثَاِل أ

ُب َتْقِديُم حَمَبَّتِِه ىلَعَ حَمَبَِّة اَ  نَُّه جَيِ
َ
يَماِن بِِه َوَطاَعتِِه, َوأ  بِاإْلِ

نْيَا َواآْلِخَرةِ إِالَّ مْجَِعنَي.   نلَّْفِس َوالَْودَلِ يِف ادَلُّ
َ
 َوانلَّاِس أ

اَلُْعلُو ِمْن  َعلَيِْه   ُ اَّلَلَّ َجبَلَُه  َوبَِما  رَِساتَلِِه,  الَِّة ىلَعَ  ادَلَّ بِالُْمْعِجَزاِت  يََّدهُ 
َ
أ  َ اَّلَلَّ نَّ 

َ
اَلَْعايِلَِة,  َوأ ْخاَلِق 

َ
َواأْل اَلاَْكِملَِة,  ِم 

 ْ َوال  , َواحْلَقِّ َوالرَّمْحَِة  اَلُْهَدى  ِمْن  َدْينُُه  َعلَيِْه  اِْشتََمَل  اَلُْقْرآُن َوبَِما  َهَذا  اَلُْكرْبَى:  َوآَيتُُه  نْيَِويَِّة  َوادلُّ ينِيَِّة  ادَلِّ َمَصالِِح 
ْعلَُم. 

َ
ُ أ , َواَّلَلَّ ْمِر َوانلَّيْهِ

َ
ْخبَاِر َواأْل

َ
 اَلَْعِظيُم, بَِما ِفيِه ِمْن احَْلَقِّ يِف اأَْل

ن القصد يف هذا ابلاب هو االختصار وعدم  ىل تعليق أل إظنه ظاهرا واضحا فما حيتاج  أ هذا الكم الشيخ و
ف  فيه فربما  إاتلطويل  الكتاب هو عدم اتلطويل  نىس بعضه بعضا ألأذا رشح اليشء وزيد  الغرض يف هذا  ن 

يتسع لإل يسمع الكتاب اكمال باختصار وجزي مع اختصار ووضوحأنسان وقته بحىت  امل  ة.لووسه  ن  ؤلف بدأ 
املياه فقال انَلَِِّبُّ    -  :¬    بذكر باب  قَاَل  َكَما  َهاَرةُ:  اَلطَّ فَِمنَْها:  َعلَيَْها.  ُم  َتتََقدَّ وٌط  فَلََها رُشُ اَلةُ:  اَلصَّ ا  مَّ

َ
اَل    َوأ

ُ َصاَلةً بَِغرْيِ َطُهورٍ  اَّلَلَّ ْكرَبِ   ُمتََّفٌق     َيْقبَُل 
َ
ْر ِمَن احَْلََدِث اأَْل َيتََطهَّ لَْم  .  هل  فال صالة  ةواألصغر وانلجاس  َعلَيْه. َفَمْن 

 : والطهارة نواعن

ذا  إوهذا بفتح الطاء    فلك ماء نزل من السماء أو نبع من األرض فهو طهور الطهارة باملاء ويه األصل    -1
فاملعىن الفعل ففعل اإلنسان وحركته يف الوضوء تسىم طهور بضم الطاء    ا وإذا قالو  طهور هذا وصف للماء.  اقالو

و طهور أ طهور  فيسىم  املاء  للوضوء.  . اما  املعد  املاء  أي  الواو  بفتح  وضوء  تقول  ذلك  اإلنسان    ونظري  فعل  أما 
فالسحور .  وسحور بالفتحة  ةمضونظري هذا سحور بال  وكونه حيمل املاء إىل يديه ووجهه يسىم وضوء بضم الواو

ُر ِمَن  فقال    وأما السحور فهو األكل. .  خر الليل آالطعام املعد لْلكل يف السحر يف    هو:  بالفتحة َفُهَو َطُهوٌر , ُيَطهِّ
ْخبَاِث.

َ
ْحَداِث َواأْل

َ
يتعلق بهذه    ذكر فيما يتعلق بعد ذلك ماأما أكرب أو أصغر وسإحداث مجع حدث وهو  ألاف  اأَْل

 ل. املسائ
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ٍء َطاِهٍر, َكَما قَاَل انَلَِِّبُّ   :¬    قال ْو ِرحيُُه بيَِشْ
َ
ْو َطْعُمُه أ

َ
َ لَْونُُه أ ءٌ :    َولَْو َتَغريَّ ُسُه يَشْ   إِنَّ اَلَْماَء َطُهوٌر اَل ُينَجِّ

َفُهَو   بِنََجاَسٍة  وَْصافِِه 
َ
أ َحُد 

َ
أ  َ َتَغريَّ فَإِْن  َصِحيٌح.  وَُهَو  نَنِ  اَلسُّ ْهُل 

َ
أ اِْجتِنَابُهُ َرَواهُ  ُب  جَيِ ٌس,  األشياء    ،  ََنِ واألصل يف 

َن اَلطَّ   واإلباحةُ   الطهارةُ  ْو َتيَقَّ
َ
ْو َغرْيَِها: َفُهَو َطاِهٌر, أ

َ
ْو ُبْقَعٍة, أ

َ
ْو ثَوٍْب أ

َ
َهاَرةَ وََشكَّ  فَإَِذا َشكَّ اَلُْمْسِلُم يِف ََنَاَسِة َماٍء أ

اَلةِ :  ; لَِقْوهِلِ   يِف احَْلََدِث: َفُهَو َطاِهرٌ  َء يِف اَلصَّ ْ ُد اَليشَّ نَُّه جَيِ
َ
ْو  يِف اَلرَُّجِل خُيَيَُّل إِيَلِْه أ

َ
اَل َينرَْصِْف َحىتَّ يَْسَمَع َصْوتًا أ

َد ِرحيًا   ُمتََّفٌق َعلَيْهِ    جَيِ

الشيخ ابلاب  ¬     هذا هو حاصل الكم  بهذا  يتعلق  ينبيغ  ،  فيما  فأ ومما  مجال  اإل  ةقول ىلع جهأن يذكر 
الرشع    ةوالطهار،  واتلفصيل معنويأ  ةما حسيإيف  اذلنوب  ةطهار  ةاملعنوي  -1  ة.و  دنس  من    ،اجلوارح والقلب 

  ةويه الفقهي  ة:سياحل  -  2نواعها.  أثم الكبائر ثم املعايص ب   ةوالكفر ثم ابلدع  الرشك   ها:واذلنوب ىلع درجات
  ة وطهار، حدث ةطهار : نواعن ةوهذه الطهار  ،يلها يذهب الفقهاءإو ¬   اليت ذكرها املؤلف ة،اليت تراد بالصال

ثالث  ة فطهار  خبث. املحدث حدثا    ة طهار،  احلدث  يسىم  اذلي  وهذا  الغسل  ويه  ي من جيب  أكرب  أكربى 
و احليض وانلفاس وغري  أ و اجلماع  أ  ة،من موجبات الغسل كخروج املين بشهو  ا عليه الغسل فمن فعل موجب

ِفي جيب  مما  حدثا    هذلك  حمدث  فيقال  عليه    ة الطهار  ة:اثلاني  ةالطهار   كرب.أالغسل  جيب  اليت  ويه  الصغرى 
حد انلواقض  أذا وجب عليه الوضوء كخروج  إه وجب عليه الوضوء ولم نقل يسن فء الوضوء فمن انتقض وضو

عند تعذرهما    منهما  وانلوع اثلالث بدٌل   صغر.أ  ايسىم حمدثا حدث   ، ن شاء اهللإيت بيانه  أمن السبيلني كما سي
،  اخلبث  ة طهار  ة صل املسالأانلوع اثلاين من    :نواعأ  ةاحلدث ثالث   ةن طهارأذا علم  إيت  أوهو اتليمم وهل الكم سي

ن شاء  إيت الالكم عليها  أما نضح سيإ ما مسح وإ ما غسل وإ  :نواعأ  ةويه ثالث   ةانلجاس  ةي طهار أاخلبث    ة طهار
  ¬     املؤلف  دأم ب، ث صلباملاء يه األ  ة فالطهار،  باحلديث عن املياه  ¬    املؤلف  أفبد.  يف مواضعها   ´  اهلل

االختصار وىلع اليشء    ةجه   ذكرها ىلعأتفاصيل    هل  ن باب املياهأ  :اعلم رمحك اهلل ووفقك وسددك  .بذكر املياه
املاء   ابلايق ىلع  ،  ماء مطلق  -  1  :نواعأاملفيد.  بأىلع    :صلهأوهو  مطهر  فهو طاهر  وقول   ،مجاعإلاصل خلقته 

ا اكملاء املستخرج  وبعضه ماحلا اكبلحار وبعضه حار  .  ي بعض املاء خلق هكذا عذبا، أصلهأالفقهاء باق ىلع  
األ الرباكنيألاكة،  ماكن احلار من بعض  ِفي  ةماكن  فهنا  باردا  يقال وبعضه  و  أ  ةملوح   ةصفه  ِفي  ـٌر،يُّ غَ تَ ه  كما 

  نه خلق هكذا وهذا ما مجاع ألإلايرفع احلدث واخلبث وهذا ب  امطلق و غري ذلك فما احلكم يسىم ماءً أ ةحرار
فاتلغري بسبب   ،و يف حوضة أذا تغري بطول مكثه لكونه باقيا يف برك إيسىم باملاء املطلق ويدخل يف ذلك املاء  
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ِفيتاملكث   فهنا اله  ودل  ذلك  طاهرا مطهرا    طحالب وحنو  بطريقأ يزال  بمجراه  تغري  بالسوايق  أل  ةو  يميش  نه 
ينفك    ن الرتاب اليتغري أل  ن جياور الرتاب فهذا الأيتغري ك  وهذا ال ة،  وباملجاور ،  يزال طاهرا طهورا  لك ال وكذ
وسواء اكن هذا    ،يزال يسىم ماء طهورا نه الإذا اكن الرتاب يسريا فإفذلا   ةفادح  ةبعاده مشقإعن املاء ويف    ،عنه

شُ أال    و أن  خِّ املاء سُ  بالشمس  مِّ و  فهو ال   هذا ال ال فلك    وأس  أيزال طاهرا طهورا  يَّضه  أِفي  تو اكن،  وراق  ه 
:  ‘  فقد قال انلِبا  طهور   ايزال املاء طاهر  نه الإف  ،دمٍّ آ  وليس بفعلِ   ´  بنفسها بفعل اهلل  تشجار تساقطاأل

أو  عصري  الكمثل    ةشياء الطاهراأل  ،خالطه يشء طاهر  نواع املياه ما أ انلوع اثلاين من    ،ميتته  احللُّ   ُءه ما   الطهورُ 
و  أاللون  ة:  وصاف املاء ثالث أوصاف املاء  أحد  أ ن غريت  إ  ةشياء الطهارو حنو ذلك هذه األأ  ةو القهوأالشاي  
ول هو  واأل  ،سيم عند مجهور الفقهاء باملاء الطاهر  ةوصاف اثلالث ن غريت واحدا من هذه األإ  ،و الريحأالطعم  
اثلاين املاء الطاهر  .  انلجاسات  ةزالصغر وهو اذلي يصلح إلواأل  كربفالطهور هو اذلي يرفع احلدث األ ،  الطهور 

كرث  : أكرثهأنما  إو لم يتغري اللون اكمال  ةكرث الصفأو  أو الريح  أو الطعم  أما اللون  إ  ،وصافهأحد  أوهو اذلي تغري  
طاهراأو  أالطعم   هنا  يكون  فهو  الريح  قونلا    نهأقونلا    :معىن  ما .  كرث  معىن  ال إطاهر  طاهر  رفع    نه  ينفع يف 
ذا اكن هذا لم يغري  ، إانلجاسات عند مجهور العلماء ةزالإيف غسل وال ينفع يف  ينفع يف وضوء وال ي الأاحلدث 

.  ا طهور ذً إطهوريته فهو    نه باق ىلع أ  : احلكم  ، لون وال الطعم وال الريحلا   هذا املخالط دخل يف املاء لم يغري ال 
فهنا  إ  ة:اثلاثل  ةاملسال خالطه يشء َنس  غُ إذا  اثلالث أحد  أ  ريِّ ذا  الطعم  أاللون    ة:وصافه  قد  أو  فهو  الريح  و 

:   فيقولنْي تَ لَّ ىل القُ إهل العلم من ينظر  أفمن    ، هل العلمأذا لم يغري فهذا حمل اخلالف بني  إما  أو،  مجااعإس  جَّ نَ تَ 
اخلبثإ حيمل  لم  قلتني  املاء  اكن  اآل  ،ذا  تقارب  ف  197ن  والقلتان  وإلرتا  بهذه  املاء  اكن  فأذا  وقعت  إكرث  ذا 

وصافه  أحد  أنه لم يتغري  أل  ،وصافه فاملاء طهور أحد  أنه لم يتغري  نه طهور ألإوصافه فأحد  أولم تغري    ةانلجاس
ذا اكن  إو  ، خالفنقاش هنا وال    و كثريا فهنا الأوصافه فهذا يكون َنسا سواء اكن قليال  أحد  أن تغري  إما  أو

و لم يتغري وهذا هو املعتمد يف مذهب  أفهنا يتنجس مطلقا سواء تغري    ةقل من القلتني ودخلته انلجاسأاملاء  
باب    ةواحلنفي  ةوالشافعي  ةاحلنابل تفاصيل الأ من  وهلم  اإلأ   وىل  يقول  أومن  ،  بذكرها  ةطالريد  من  العلم  هل 

بناء ىلع اختيار شيخ  ،  ¬    السعدي  ةيله العالم إذهب  حكم ماء القلتني ودون القلتني واحد وهذا اذلي  
اإلاإل ملذهب  مالكسالم  الغزايل    ، مام  قال  الشافع أوقد  حامد  املياه    يا،  بو  باب  يف  الشافع  مذهب  يلت 

ف  يعين  مالك.  يرإكمذهب  هذاأنه  أ  ىنه  وىلع  املؤلف،  صح  ذكره  أتعاىل  ¬    اذلي  املاء  :  تغري  إن  حد  أذا 



 

 
 

8 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  8

نه  أوهو اتلفريق بني القلتني    :ن القولأ علم  أ  ويف ظين واهلل   و كثريا. أتنجس سواء اكن قليال    ة وصافه بنجاسأ
نما هو مقام  إام ليس مقام ترجيحات وكذا فاملقام  ق عن هذا وامل  ةجوبأوهنالك    ص.حوط عمال جبميع انلصوأ

للمسال يتعلق بمسال   ذاً إ  ة،تصور  املا،  املاء  ةهذا فيما  ماء رابع يسىم  املاءوهنالك  املستعمل  املستعمل  ،  ء  املاء 
ن أينفع يف الوضوء دل ىلع    ن هذا هو اذلي ينفع وهذا اذلي الأنه ذكر  شار ايله ألأنما  إاملاء لم يذكره املؤلف و
احلكم خبالف  ما  ،غريه  بدالل  وهذا  العلماء  عند  ودالل  ةيسىم  وااإل  ةاملفهوم  تفاصيل    ،لوازمل شارات  وهلا 

واجبا    وضوءً   أذا توضإنسان  ن اإلأ   :املاء املستعمل مشهور عند مجهور العلماء معناه  . صوليف كتاب األ  ةمشهور 
واجباأ من    ،و غسال  يتساقط  اذلي  والطاهر كما سبق الأفاملاء  طاهرا  يرفع   عضائه معىن مستعمل يكون 

يزيل اخلبث العلماء ومنهم من يقول    ،احلدث وال  املستعمل طهور أل  نَّ أ وهذا قول مجهور  األاملاء  اليت    ةدلن 
سالم وابن القيم وتبعه  واختاره شيخ اإل  ،يله مالك يف قولإكما ذهب    ةنه رفع طهوريته ليست قويأ  تدل ىلع

املؤلف  ىلع ابن باز وابن عثيمني  ¬    ذلك  ما.  مجيعا  †   تعاىل والشيخ  باملاء    فهذا  فاملاء    ،املستعمليسىم 
  ا نما املعىن املتقاطر من ايلد فهذا املاء يسىم طاهرإخذ منه  أناء وليس املاء اذلي  املستعمل ليس اذلي يف اإل

يسىم باملاء املستعمل فهذا    حىت ينفصل فهذا ما  ةوهل حكم الطهوري  االعضو يسىم طهور   ىلع   يًاذا اكن باقإما  أ
نسان علم  ملها اإلأذا تإ  ةثم تعترب هذه خالص ،  يلهاإشار  أو  ¬    اليت ذكرها املؤلف  ةاملياه يف هذه املسال  ةمجل
ذا شك إمنـها صور  ةهكذا يدخل هذا فيه عد ةشياء الطهارصل يف األن األأىل إ ¬  شار املؤلفأيف ذلك  ما
صل  و يقال األ أهو عليه   اكن ىلع ما  بقاء ما  صلألا نه طاهر ..فأصل  و طاهر فاأل أنسان يف املاء هل هو َنس  اإل

ة:  لفاظ تقال يف هذه القاعدأال يقني والشك ال يرفع ايلقني وهذه  إيرفعه    ايلقني حىت يتبني خالفه فايلقني ال 
نها  أصل  األ ةو َنسأ  ةنها طاهرأ  ةو يف سجاد أ  ةنه طاهر شك يف بقعأ صل  و َنس األ أطاهر   شك يف ثوبه هل هو

من    ةمستعمل  ةنيآو  أ من بالد الكفار    ة ثياب مستعمل  ى اشرت،  نفسه باب الشك  فليصل وال يفتح ىلع  ةطاهر
ثم شك    ةانلجاس  أىذا رإوال يفتح ىلع نفسه باب الشك لكن عكس ذلك    ةنها طاهرأصل  األ  بالد الكفار

ن  أنه َنس حيت يتبني لك خبالفه تعلم أوايلقني عندك  ،ايلقني عندك نه يبىق ىلعأصل ألاال ف وأهل هو طاهر 
األ  وأهذا اثلوب َنس وشككت هل هذا اثلوب قد غسل   تسأنه َنس حىت تتيقن بأصل  ال  ن َنس إل  أن 

و طاهر  أنه َنس  أاكن يف علمك    ي ماأاكن    صل بقاء ماألاف،  اكن  اكن علـى ما  صل بقاء ماذا األإوهكذا ف
  فيها تفاريع وتفاصيل هذا هو احلاصل من ذلك.   ةمهم  ةقاعد   ههذمر خبالفه فصل حىت يتبني األ األ  فيبىق ىلع
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ٌء ِمنُْهَما , إِالَّ  : فقالة، نيباب اآل ¬   ثم ذكر املؤلف ِة َوَما ِفيِه يَشْ َهِب َوالِْفضَّ َوايِن ُمبَاَحٌة. إِالَّ آِنيََة اذَلَّ
َ
يُع اأَْل ومََجِ

ِة لِلَْحاَجةِ  ُكلُوا يِف ِصَحافَِها)   ; لَِقْوهِلِ    اَلْيَِسرَي ِمْن اَلِْفضَّ
ْ
ِة, َواَل تَأ َهِب َوالِْفضَّ بُوا يِف آِنيَِة اذَلَّ َها لَُهْم يِف    اَل ترَْشَ فَإِنَّ

نْيَا, َولَُكْم يِف اآَْلِخَرةِ  ناء يلكون  إ  إىلال وحيتاج  إمن ماء    ما  هنأل  ةنيهنا ذكر الفقهاء باب اآل،  ُمتََّفٌق َعلَيْه  (ادَلُّ
ن هذه  أ والرتتيب وجدنا    ة من حيث اجلمل  هإيلن ننظر  أ ردنا  أذا  إ  ةنيوباب اآلة،  نير الفقهاء باب اآلفذك  يه،ف

فا  هل  ةنياآل جهأتفاصيل  ىلع  أمجالاإل   ة ذكرها  األ،  األ  :نواعأواين  ن  آو انلوع  اختاذها  ة،  طاهر  ةني ل:  جيوز 
و غري ذلك  أاس  املو من أناء من ياقوت إاثلمن ك ةن اكنت اغيلإحىت و  ةعدا اذلهب والفض  واستعماهلا ويه ما

الرصاص  أالفخار  من   انلحاس  أو  اخلشب  أو  جائز  أو  هذا  فلك  املاس  فيإو  خالف  وال  استعماهلا    همجااع 
فيها اثلاين  ، كل منهااأل  ، الوضوء  انلوع  نوع جائز.  لكن حيرم    ة طاهر  ةنياآل  نواعأمن    :الرشب منها لك هذا 

ي يستعمله يف  ، أوحيرم واستعماهل  ة و فضأناء ذهب  إذا اكن من  إ  ةَ ن يقبل اهلدي أ حيرم    ،رشاءهي حيرم  ، أاختاذه
ي يغرتف به أبه    أن يتوضأ و  أاملاء  إىل  يده فيصل    ن يصب املاء ىلعأيله بإ  أيتوضه،  في  أو يتوضأ و رشب  أكل  أ

باح هلن اذلهب  ياء حىت النساء  سواء اكنت للرجال والنس  ةاذلهب والفض  ةنيآفلك هذا حمرم وهنا املقصود بها  
وذلا قال شيخ   فال ةنيما يف اآلأ نما هو يف باب اللباس والِتين وإللنساء  ةباحن اإليدخل أل ال ةنيال يف باب اآلإ

من    ضأذا توإاجلواب حكم الوضوء    ة،حكم الطهار   وما،  لباسل يق من باب اأض  ةنيفباب اآل،  ¬    سالماإل
نه  أل  خرآالوضوء يف شق    ةحمرم والوضوء صحيح والفعل حمرم فاتلحريم يف شق وصح نه  أ  ةاذلهب والفض  ةنيآ

ناء  إاملضبب معناه وهو    ،القسم اذلي يليه وهو املضبب.  ن املاء طاهر طهور خبالف هذاهلذا بهذا أل   ةعالق  ال
الشق بذهب  أ ردنا  أ  ، وقع يف كرسأو  شق    يهخره وقع فآ  إىلو  أو من خشب  أمن حديد     ما   ة،و فضأن نصلح 

ف  :اجلواب  ؟احلكم فضة  من  اكن  يسريةإإذا  أو  كثرية  اكنت  سواء  اثلانية.  نه حمرم  فض  :احلالة  من  اكن   ةإذا 
أن يكون يسريا ال    :الرشط اثلاينة.  أن تكون من فض:  الرشط األول:  فهنا جتوز برشوط   ةأصلحناها من فض

أي: أنه    ةواحلاج  ة،ن يكون حلاجأواثلالث  .  ها يقول هذا قليلآرذا  إعرف انلاس    ،كثريا وهذا يعرف بالعرف 
يمكن  ما  يصلح به ال قد يوجد   نه ال يوجد ماأ  ةناء وإنما للحاجة ليس معىن احلاجيريد الِتين الِتيني لإل  ال
وهذا ىلع خالف    ة،يسىم حاج  ةيريد الِتين وال الزين  ذا اكن الإصالحه حبديد بتلحيم وغري ذلك ولكن  إ

ذا اكن يف حمل الَّضورة؛ اكلشد  إعليهم وىلع هذا يباح استخدام اذلهب    ¬     اهر وهكذا يذكر الفقهاءالظ
وإنما اتلضبيب    ،يف باب اتلضبيب  ةما هنا فليست هنا رصور أ سنان أو أن جيعل بدهل أنفا وحنو ذلك وبني األ
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أي: ذبح    ذا اكن جدل حليوان مذك إقسام اآلنية إذا اكن يف جدل فاجلدل هنا  أانلوع الرابع من  .  فقط  ةهنا بالفض
ذا اكن قد ذبح ذحبا رشعيا  إبل وابلقر فهنا ينتبه هلذا لحم اكلغنم واإلل كول اأعلـى الطريقة الرشعية وخاص بم

الت  ض يزال فحىت  امها طاهر فجدلها طاهر وهنا ال حيتاج إىل دباغ أن دبغ تمامظن حلمها وع فجدلها طاهر أل 
بل أو الغنم  إماتت كبقرة أو ثور أو    ةأما إذا اكن هذه احليوانات ميت.  هنا جائز إمجااعف  ةفيه من رطوب  اجلدل وما 

ندبغأأردنا   ما   ،ن  ادلأ  :هو  ادلباغ  يعرفه  القرض  من  اجلدل حىت  ن يؤخذ يشء  فوق  فيجعل  امللح  ومن  باغون 
يتعد  ةييبس وخترج الرطوب امليتاذلإىل  ثرها  أ  ىفال  تقاربه وتالمسه فهنا  اليت    ةي  امليتات  ما  ألك حلمها  يؤيف 

نما ما اكن يف حال حياتها جيوز  إتدخل يف هذا ابلاب    تطهر وال  لك حلمها اكلالكب واخلنازير فهذه الؤاليت ال ي
والغنمأ نلا  إفمثل هذه    كلها وذحبها اكبلقر  نأذا ماتت  استعماهلا يف  أن  دبغناها جاز  فإذا  وندبغها  خذ جدلها 

السمن   وحفظ  اأاملياه  يف  ىلعألباس  ل و  وهذا  ذلك  غري  يف  أ  و  العلم  أهل  أقوال  فيها    ةواملسال  املسالة،صح 
إىل هنا نكون قد ذكرنا بابني من  ،  خمترصا  ايزال كتاب  ن الكتاب ال ريد ذكر ذلك أل أ  تفاصيل وفيها خالف ال 

ا  :بواباأل اآل  ،ملياهباب  األ  ء من اتللميحات ويش  ء مع يش  ةنيوباب  املؤلف يف  أقالم وال  من رؤوس  نىس أن 
املياه مىش اإلسالم   ىلع باب  شيخ  نواعنأ  ¬    قول ىلع  املاء  اذلي   :ن  طاهر  يذكر  وال  فقط  طهور وَنس 

يعرف اصطالحات  ن  أبد    نسان ال إلان هذا معروف يف كتب الفقهاء فذكرته من باب ابليان وأل   ذكرته وإنما
 ة. يرى اصطالحات جديد  تغيب عنه وحىت ال  الفقهاء حىت ال

أن املاء طهور وَنس فقط وال يوجد طاهر وألن هذا الوارد يف الكتاب والسنة وال    فشيخ اإلسالم يذهب إىل
خيرج    لكن العلماء ملا ذكروا الطاهر إنما هو للبيان حىت ينقسم املاء فال   ل نعميوجد غريه. واجلواب أن يقا

ف املاء  إ عنها  الإن  فذللك  طاهرا  أو  طهورا  يكون  أن  اإل  ما  شيخ  عند  فيوجد  طاهر  بعض إسالم  خالطه  ذا 
به هو    أن يتوضأ ن املاء اذلي يصح  وهذا فيه نظر أل   ةبه وال تزول به انلجاس  أن يتوضأيصح  الطاهرات عنده ال

ألنه قد أصبح مقيًدا ولو    ال  افران فهذا مقيد فهذماء ايلاسمني ماء الزع الورد ،ماء    أما اذلي قيد  املاء املطلق
لإل اشرت قيل  فم   ىنسان  فااء  ورد  ماء  فدل ىلع  إشرتى  خمالفا  ذلك  وعد  عليه  ينكر  إذا  أنه  املاء  يف  أن  طلق 

نه  وال ألأالكتاب والسنة فاملراد به املاء املطلق أما اذلي خالطه يشء من الطاهرات فال يدخل يف هذا ابلاب  
ال فهو األقول مجهور  وعلماء  الكتاب  إحوط  ملا جاء يف  يعد هذا خمالفا  فال  اتلقسيم  باب  براء ذلمه وهذا من 

 . ابليان ةنما جاء ىلع جهإ ةوالسن
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و يوفقنا  أن  العظيم  العرش  العظيم رب  اهلل  ادلنيا  إأسأل  نلا يف  ملا هو خري  عمانلا  أن جيعل  أ و  واآلخرةياكم 
 . هلآنه جواد كريم وصَّل اهلل ىلع حممد وإ ةلوجهه خالص ةصاحل
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 . تعاىل ¬  الدرس الثاين من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي
ُب  : ¬  مهمة، قال املؤلف إذا كانتبدأ بذكر كالمه، مث أعلق على بعض اجلمل مث أذكر بعض التتمات، أ  َبا

ْستاْنَجاءا َوآَدابا َقَضاءا َاْْلَاَجةا   اِلا
ُيْسَتَحبُّ إاَذا أي طلب إزالة النجاسة من السبيلني: من القبل والدبر هذا اِلصطالح املقصود به شيء خاص. قال  

وهذا األدُب أنه اإلنسان إذا دخل مواضع مستقذرة   َدَخَل َاْلَْاَلَء : َأْن يَ ْقَدَم راْجَلُه اَْلُيْسَرى, َويَ ُقوَل: باْسما َاَّللها,
ى وإذا دخل أماكن حمرتمة كاملساجد وحنوها فإنه يدخل برجله اليمىن وهكذا إذا خرج من  أن يدخل برجله اليسر 

يد اْلالء  دخل  إذا  فإَذا  اْلالء  داخل  من  أفضل  اْلالء  وخارج  اْلروج  فإن  خيرج  خاْلالء  خرج  وإذا  ابليسار  ل 
  َع عليه كالشيخ ابن القاسمابليمني وهذا األدب متفق عليه بني أهل العلم، كما نقل مجاعة من أهل العلم اإلمجا 

ويف هذا استحباب التسمية يف كل األفعال وهذه التسمية عند كل األفعال سنة    َويَ ُقوَل: باْسما َاَّللها,تعاىل،    ¬
يف هناية احملتاج، أهنا سنة ابِلتفاق، مث يقول:    ¬    مستحبة كما ذكره شيخ اإلسالم وابن كثري، بل ذكر الرملي

فهو يستعيذ ابهلل يف هذا اْلديث من ذُْكرَانا الشياطني وإانثهم أو    .  ماْن اَْْلُْبثا َواْْلََبائاثا     ُعوُذ باكَ اَللهُهمه إاِّنا أَ 
يف صحراء   أوطًا جبدران، وإمنا يف فضاء و من الشياطني وأعماهلم، وإذا كان اإلنسان يقضي حاجته يف مكان ليس حم

غري ذلك فإنه يقول هذا الذكر إذا أراد أن يدخل أو أن جيلس يف مكان  قد قصده ْلاجته، فمثال إذا    يف واد    أو
وصل إىل مكان وقد قصد يف نيته أن هذا املوضع سأقضي فيه اْلاجة وقبل أن يصل إليه يقدم اليسرى ويقول هذا 

م وإذا خرج  والشافعية  اْلنابلة  فقهاء  الذكر  مثل هذا  على  وقد نص  اليمىن  الذكر  قدم  ُغْفرَاَنكَ نه  وهذا   ،َوقَاَل: 
وأبو داود وابن ماجه، واختلف أهل العلم يف صحته ومنهم من صححه كابن خزمية  ¬  اْلديث رواه اإلمام أمحد

إليه الدارقطين . وأما  ¬    وابن اجلارود والنووي والذهيب، ومنهم من جعل هذا اْلديث غريبا ِل يصح مث ذهب 
( فرواه ابن ماجه، ويف سنده إمساعيل بن مسلم املكي وهو    اَلهذاي أَْذَهَب َعينِا اأَْلََذى َوَعافَاّنا َاْْلَْمُد َّللاها حديث )

اَْلُيْسَرى, ضعيف، قال البوصريي متفق على تضعيفه، فاْلديث هذا ِل يصح،   ُه َعَلى راْجلاها  َويَ ْعَتماُد يفا ُجُلوسا
اَْلُيْمىَن  ُب  من  ،  َويَ ْنصا اليمىن  بسهولة  جيعل  منه  اْلارج  له يف خروج  أعون  يكون  اليسرى حىت  على  ويتكئ  صوبة 

ويسر، ويسترت حبائط أو غريه، حبائط أو خيمة أو ثياب أو غري ذلك ويبعد إذا كان يف الفضاء، وإذا كان يف صحراء  
يبعد حىت ِل ُيسمع ما خيرج منه وِل يشم وِل يرى، فإن هذه من اآلداب اجلميلة اليت جاءت هبا    أو يف واد فإنه 
النيب أذيتهم وقد جعل  فإن هذا حمرم، وهذا من  يقضي حاجته يف طريق  له أن  فيه وعيدا    ‘  الشريعة، وِل حيل 

 يلعن صاحبها وفاعلها فالتغوط يف طريق الناس أو يف حمل جلوس الناس إذا  يتفقال: )اتقوا الالعنني: أي املواضع ال
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ايم الشتاء، أو يستظلون يف أايم الصيف فمثل هذا ِل جيوز، وحيرم عليه،  كان يف مكان جيلسون فيه يتشمهُسون يف أ
إِل يف حالة  إذا كان هذا اجللوس جيلسون فيه ألجل املعصية يغتابون ويسبون أو جيتمعون على معصية فهنا ِل حرمة 

جار املثمرة فعلم منه  فيجوز قضاء اْلاجة فيه قد نص على هذا مجاعة من فقهاء اْلنابلة، أو حتت األش  هلذا اجمللس
املثمرة فال جيوز ألنه وأما  فيجوز حتتها  للناس  مثمرة ومل تكن حمل استظالل  إذا مل تكن  فقد    أن األشجار  يقذرها 

به الناس فجعله حكما عاما البول أو على هذا الغائط أو يف حمل يؤذي  الثمرة على هذا  َيْستَ ْقباُل   .  تسقط  َوَِل 
َلَة أَْو َيْسَتدْ  ، دل على أنه بعدها ِل أبس بذلك، يعين    َحاَل َقَضاءا اَْْلَاَجةا :  وقوله .  باُرَها َحاَل َقَضاءا َاْْلَاَجةا اَْلقاب ْ

يستدبرها أو  القبلة  يستقبل  أن  منها، وهذا على مذهب    فوقت اِلستنجاء ِل أبس  والتطهري  النجاسة،  إزالة  حال 
فإن هذا حمرم،   وغائط،  بول  من  اْلارج  إخراج  وأما حال  اَْلَغائاَط  ):    لاَقْولاها  الشافعية،  ُتُم  أَتَ ي ْ والغائط إاَذا   ،

اْلاجة لقضاء  يعد  الذي  املنخفض  املكان  أي  به  باَغا   ،  املقصود  َلَة  اَْلقاب ْ َتْستَ ْقباُلوا  َوَِل َفاَل   , بَ ْول  َوَِل  ئاط  
( أي: يف مكان القبلة ليست شرقا وِل  َشرِاُقوا أَْو َغرِابُواوقوله: )  ُمت هَفٌق َعَلْيها   (َتْسَتْدباُروَها, َوَلكاْن َشرِاُقوا أَْو َغرِابُوا

يق أن  أراد  إذا  فحينئذ  فيه ابلشرق  القبلة  تكون  بلد  لو كان يف  أما  فليكن جنواب ومشاضغراب  وهكذا ي حاجته  ِل 
فيما كانت القبلة مشاِل أو جنواب وعلى هذا فإن كل إنسان يف بلده ينظر إىل    َشرِاُقوا أَْو َغرِابُوافاملقصود من هذا  

فيقضي حاجته هناك وظاهر كالم املؤلف أنه   القبلة فينظر إىل اجلهات املخالفة اليت ِل يستقبل القبلة وِل يستدبرها
عام سواء كان يف بنيان أي داخل بيوت أو يف محامات املساجد أو غري ذلك، أو كان يف صحراء أو شارع أو واد، 
وهذا هو القول من أقوال أهل العلم وهي رواية عن اإلمام أمحد، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم واإلمام  

 واأللباّن وغريهم، والقول الثاّن وهو قول مجهور العلماء أن هذا اْلكم خاص فيما إذا كان يف صحراء أو  الشوكاّن
أو   نفسه أحجارا  قد أحاط على  أو كان  إنه حماط  بيت حبيث  إذا كان يف  أما  بنيان  ليس هنالك  كان يف مكان 

ل واِلستدابر وهذا مذهب مجهور العلماء  جدراان أو جبانب جبل أو جبانب حائط فهنا يذهب التحرمي يف اِلستقبا
، فقد يقال فاإلنسان يف بلده بينه وبني مكة دول وقرى وجبال فهال كان اْلكم ¢  وهو فهم عبد هللا ابن عمر

الساتر أن يكون قريبا، أن يكون    واحدا فيها؟ اجلواب نعم هناك هذه املسافات والقرى واجلبال، ولكن ِل بد يف هذا
امل يقضي حاجته،  قريبا من هذا  الذي  البيت وهنا سواء كان مكان قضاء اْلاجة    أبنتخلي  إما يف داخل  يكون 

واسعا أو ضيقا، هنا قد ذهبت الكراهة، أما إذا كان خارجا فليكن قريبا من اجلدار أو حنو ذلك فقد ذكر حنو هذا  
ا أراد أن يبول جعل اإلبل بينه  ، وقد ثبت عن عبد هللا بن عمر أنه كان إذ¬    فقهاء الشافعية، كما ذكره امللقن

ااْسَتْجَمَر باَثاَلثَةا    ى ،انته  أي  ،  فَإاَذا َقَضى َحاَجَتهُ   ،وبني القبلة، وهذا قول اجلمهور هو األوىل، يف هذه املسألة
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اَْلَمَحله. تُ نَ قِاي  َوحَنْواَها,  بثالثة أحجار    َأْحَجار   الصغار،  أو  ، اِلستجمار استعمال اجلمر أي األحجار  وحنوها 
أكثر، تنقي احملل، أي حىت تزيل مكان النجاسة وهذا اِلستجمار يعترب خاصا فليس عاما لكل النجاسات إمنا هو  
خاص ابلنجاسة على القبل والدبر فإذا نقى احملل فهنا قد استجمر مث بعد ذلك يستنجي ابملاء، فيجمع بني األمرين  

العلماء فيبدأ ابِلستجمار وذلك ألْن ِل ميس النجاسة بيده بل   عوهذا على جهة اِلستحباب وقد نقل يف هذا إمجا 
يلمسها حبجر أو مبناديل أو غري ذلك مث بعد ذلك يستنجي ابملاء ليزيل ما بقي ألن اِلستجمار ِل يزيل النجاسة  

وي أوىل  هذا  فيكون  بقي  ما  فيزيل  فيستعمل  املاء  فيأيت  اآلاثر كاللون  بعض  ويبقى  رائحة  يبقى  بل  كفي  كاملة 
على هذا، إذا أراد أن يقتصر على األحجار أو املناديل وحنوها، فهذا جائز، وإذا أراد أن يكتفي ابملاء فهو    اِلقتصار

جائز واِلكتفاء ابملاء أفضل ألنه يزيل عني النجاسة وصفاهتا، والصفات هي اللون والطعم والرائحة. مث ذكر املؤلف  
  لعظام، روث البهائم خملفات البهائم من غائطها وحنوه، وذلك ألن النيب يف اِلستجمار، قال ِل يستجمر ابلروث وا

 أخرب أهنا علف لدواب اجلن. وأما العظام فإذا مسى هللا عليها فإهنا تكون أوفر ما تكون ْلما للجن فنهى النيب   ‘
لعلم فقد ذهب  عن اِلستجمار هبذين النوعني، وهل أيمث وجيزئ وتزول النجاسة أم ِل فهناك خالف بني أهل ا  ‘

وََكَذلاَك ُكلُّ  فقهاء اْلنابلة إىل أنه ِل جيزئه وحينئذ ِل بد من استعمال املاء بعد ذلك حىت حيكم للمحل ابلطهارة،  
ُحْرَمٌة. َلُه  يستجمر  َما  به كأن  اِلستجمار  يصح  أن    أي ِل  أو  له حرمة  مما  ذلك  أو حنو  إبل  ذيل  أو  بقرة  بيد 

يكفر هبذا   قدواستجمر مبا فيه آية أو حديث ف  فان هذا حمرم واذا كان متعمدا  يستجمر بكتاب من الكتب الدينية
تعاىل:    ¬    وهذه مجلة من اآلداب اليت ذكرها املؤلف ومما ذكرها  ،فهذا حاصل ما ذكره املؤلف هنا  .  والعياذ ابهلل

لغسل فيبدأ فيغسل القبل من  ومن التتمات اليت تذكر هنا أنه يستحب عند اِلستنجاء أن يبدأ اإلنسان بذََكراه يف ا
بول أو ما أصابه مث بعد ذلك يغسل الدبر حىت ِل ينقل النجاسة من من الدبر إىل القبل، وإذا كان قد أصابه مذي  

: اغسل ذكرك  ‰  فإنه يغسل الذكر كامال ويغسل معه األنثيني أي اْلصيتني فهذا وجواب كما قال النيب
تعاىل. وأما اِلستجمار فله شروط: فيشرتط يف    ¬    ا الشيخ األلباّنوأنثييك. وهذا على بعض الرواايت وصححه

اِلستجمار: أن يكون بثالثة أحجار وجيوز أن يكون حجر واحد له شعب أي له أطراف فيستجمر ابلطرف األول  
مث الثاّن مث الثالث لكن بشرط أن يكون كل واحد منها يزيل هذه النجاسة، ويشرتط يف اْلجر أن يكون طاهرا ِل  

أو مبا هو أملس كالزجاج وحنوه فهذا    ن جامدا مزيال. فال يصح أبشياء تتفتت كالرتاب اليابسيكون جنسا وأن يكو 
به، وِل يصح مباله حرمة كالكتب وحنوها وِل متصال حبيوان كذيل   فلذلك ِل يصح اِلستجمار  النجاسة  يزيل  ِل 

يقن زوال النجاسة والذي يزول يف البهيمة أو جلدها إذا كانت حية فإن هذا ِل يصح، وينبغي أن يعمم احملل حىت يت
اِلستجمار إمنا هو عينها وذاهتا فيفعل وقد يبقى شيء من اللون أو الرائحة فهذا مما عفي عنه، ويشرتط يف ذاك أن  
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على أهنا تستوعب احملل كامال فهذا مما جيب    وهنالك مسائل أخرى يذكرها  تكون ثالث مسحات وهذه املسحات 
 أريد أن أذكرها حىت ِل يطول بنا الكالم يف هذه املسائل فنجعلها يف درس آخر، مث ذكر  الفقهاء يف هذا الشأن ِل

َسةا   ] قال  ¬    املؤلف يعا   [  إازَاَلُة اَلنهَجاَسةا َواأْلَْشَياءا اَلنهجا َعَلى اَْلَبَدنا , أَْو    اَلنهَجاَساتا   َوَيْكفاي يفا َغْسلا مجَا
,   ،   أَْو اَْلبُ ْقَعةا ل أو غائط أو مذي أو دم كثري وحنو ذلك، أو الثوب كذلك  البدن ما أصاب البدن من بو   اَلث هْوبا

الذي سيصلي عليه نُ َها  .املكان  تَ ُزوَل َعي ْ َأْن  ا:  يبقى هلا أثر يرى أو يلمس يأبن    ،  أَْو َغرْياها زول ذاهتا حبيث ِل 
 .  املكان الذي يريد إزالتهعن    ،  َحلِا َعْن اَْلمَ   .  فهذه هي األعيان اليت يذهب عينها حبيث إهنا ِل ترى وِل تلمس

َعَدًدا   اَلنهَجاَساتا  َغْسلا  يعا  َيْشرَتاْط يفا مجَا مَلْ  اَلشهاراَع  َنه  أن  ،  ألا يفعل،  أن  يكفي  أي على كالمه،  بل يكفي 
عينها    ولزول عينها فإذا زال مبرة كفى وإذا احتاج إىل أن يكرر فال بد أن يكرر حىت يز يمرة و مرتني حىت    هايغسل

أقل،   أو  أكثر  أو  أربع  أو  ثالث  أو  اثنتني  يف  اَْلَكْلبا سواء كان  جَنَاَسةا  يفا  ابستثنائه  ،إاِله  الشرع  لورود   .   فقط 
. َابا لرتُّ , إاْحَداَها ابا فهذه الغسالت كيف يعمل؟ الغسلة األوىل   .  كما يف اْلديث  فَاْشرَتََط فايَها َسْبَع َغْساَلت 

غسل به املوضع الذي وقع فيه ولوغ الكلب سواء كان من ريقه أو بوله أو غائطه فإن اْلكم  خيلط ماًء وترااًب مث ي
أو كان يف عمامة،  ثياب  أو كان يف  إانء  وسواء كان هذا يف  املسالة  العلم يف  أقوال أهل  واحد وهذا على أصح 

ِل أبن يكون معه شيء من الرتاب يف اْلكم واحد وِل يطهر احملل إِل هبذا فلو غسلته مباء الدنيا أو ببحار ِل يطهر إ
الغسلة األوىل وجيوز أن يكون الرتاب يف وسطها أو يف آخرها ولكن األفضل أن يكون يف أوهلا حىت يكون ما بعده 
ست  ذلك  بعد  مث  النجاسة.  أصاب  الذي  احملل  هبا  يستوعب  مث  والرتاب  ابملاء  األوىل  فيخلط  وتنظيفا،  تطهريا 

: طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه  ‰  احملل وحينئذ جيمع بني قول النيب  غسالت كامالت وحينئذ يطهر
الكلب أن يغسله سبعا   ويف اْلديث اآلخر وعفروا الثامنة ابلرتاب فاجلمع بينهما أن الغسلة األوىل مجعت ماء وترااب 

ة خنالة الرب وحنو  فتسمى غسلتني فهذا حكمه فيما يتعلق بنجاسة الكلب وهل يقوم مقام الرتاب الصابون والنخال
الرمل، وأما   له غبار غري  الرتاب الذي  ذلك ففقهاء الشافعية يقتصرون على ظاهر اْلديث وأنه ِل بد من تراب، 

ألن املقصود أن توجد بعض املنظفات جبانب املاء حىت    فقهاء اْلنابلة واختاره شيخ اإلسالم على أن اْلكم واحد
اب أوىل، ألنه هو الذي ورد به النص والشريعة ِل أتيت إِل مبا هو أكمل أو ثر النجاسة، واِلقتصار على الرت أتزيل  

أبعد يف اْلروج من اْلالف وهكذا جناسة الكلب فالكلب مثال إذا ملس الثوب فإنه ِل يتنجس الثوب إِل إذا كان  
ب أو  لعاب  من  يعين  أثرها  انتقل  إذا  إِل  تنتقل  ِل  النجاسة  أن  القواعد  ومن  رطوبة  الكلب  على على  أو كان  ول 

العراقي  اليابس طاهر كما ذكره  اليابس على  فإن  إذا كان ايبسا  أما  أو غري ذلك  أو مطر  ماء     الكلب رطوبة من 
َسةُ  ]يف طلح التثريب. قال املؤلف ¬  [ َواأْلَْشَياُء اَلنهجا
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1-  .  بَ ْوُل اآَْلَدمايِا
 أي غائطه   َوُعْذَرتُُه. -2
ريا. َوالدهُم , -3  والدم الذي يعفى عنه له حاِلت:  إاِله أَنهُه يُ ْعَفى َعنا اَلدهما اَْلَيسا

: الدم من اآلدمي أو من حيوان طاهر كالبقر والغنم وحنوها فإذا كان يسريا وضابط اليسري أنه راجع النوع األول
فهذا معفو عنه، وهذا أحد األقوال عند  للعرف فما ُعده يف عرف الناس أنه يسري وإذا نظر الناظر إليه قال هذا يسري  

املرداوي فكل    ¬    اْلنابلة وصوهبه  إىل صاحبه  ابلنسبة  ما كان  اليسري  يقول  من  العلم  أهل  ومن  اإلنصاف  يف 
 إنسان حبسب نفسه والقول األول أحسن.  

الثاين مما يعفى عنه: الدم إذا كان على الشهيد، الذي قتل يف معركة شرعية ضد الكفار فإذا خرج منه   :   النوع 
 الدم، فإن هذا الدم ما دام ابقيا على الثياب فهو طاهر وأما إذا انتقل إىل يد غريه فإنه يكون جنسا.  

الثالث قاالدم  فقد  الطباخة،  اللحم عند  العروق أو يف  إذا كان ابقيا يف  الدم  يطبخون ~  لت عائشة:  ، كانوا 
 .اللحم وإن الدم ليكون خطوطا يف املرق، وهذا مما عفي عنه

الرابع  سائل كالذابب   :  وكذاك  دم  له  ليس  ما  املعىن  نفس،  سائلة، كلمة  له  نفس  ِل  ما  دم  عنه،  عفي  مما 
ا نفس سائله أي ليس هلا والبعوض وغريها فهذه إذا قتلتها ِل يوجد فيها دم يسيل إمنا دم يسري قليل جدا فليس هل 

   .غريه فإن هذا ِل يضر لكونه يسرياعلى دم سائل فهذا الدم لو وقع على ثوب أو 

َأْكُلهُ   -4 َحيَ َوان  حُمَرهم   َوَرَوُث ُكلِا  بَ ْوُل   : اَلنهَجاَساتا املأكولة أي حيوان    ،  َوماَن  فأفاد هبذا أن اْليواانت 
فبوهلا وغائطها ومنيها ومذيها كل ذلك طاهر عكسه أي حيوان ِل جيوز أكله  يؤكل كالبقر والغنم والدجاج وغريه  

   .وسباع الطيور وسباع البهائم كاألسود والكالب والقطط والفئران وغريها كل هذا بوهلا وغائطها جنس كالسباع
َسٌة.  -5 َباُع ُكلَُّها جنَا  َوالسِا

والكالب واألس وتفرتس كالقطط  اليت تصطاد أبنياهبا  وامليتات  وهي  املؤلف:  قال  والنمور فكلها جنسة، مث  ود 
كلها جنسة، قال تعاىل: ﴿حرمت عليكم امليتة﴾ فهي حمرمة األكل ومع ذلك فهي جنسة ابإلمجاع كما ذكره ابن 

 حزم، ويستثىن من ذلك:
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اآَْلَدمايِا األوىل  اِلستثناء    –  1  َتَة  العل.    َمي ْ أقوال أهل  فإنه طاهر وهذا على أصح  وإليه ذهب  ابن آدم  م 
 اْلنابلة والشافعية. 

 كالذابب والبعوض وغريها.   َما َِل نَ ْفَس َلُه َسائاَلةً اِلستثناء الثاّن  - 2 
 . السهَمكَ  اِلستثناء الثالث – 3 

فكل هذه طاهرة يف هذه اْلاِلت، أما البقر ماتت جنسة   الغنم والدجاج   ،  اجْلَرَادَ الرابع  اِلستثناء  و   –  4 
َتُة َوالدهمُ   قَاَل تَ َعاىَل:  جنسة وحمرمة   راَها    ُحرِاَمْت َعَلْيُكُم اَْلَمي ْ وهكذا ما سبق ملا قال    [3اَْلَمائَِدةِ:  ]    إاىَل آخا

فال. أما الدم فهو جنس إبمجاع العلماء وقد ذكر اإلمجاع  الدم أي الدم املسفوح أي الكثري هذا هو النجس وأما غريه 
عليها كثري من أهل العلم املتقدمني وقد وقفت على أكثر من عشرين إماما ممن نص على جناسة الدم وأول من قال  

العلماء    ¬    بطهارة الدم مطلقا هو الشوكاّن وأخطأ يف ذلك ألنه خمالف للسلف وتبعه على ذلك مجاعة من 
بن عثيمني والشيخ األلباّن وغريهم وليس هذا القول بصواب ألنه خمالف لإلمجاع، وقول اْلسن البصري كالشيخ ا

ما يزال املؤمنون يصلون يف دمائهم وجراحهم فهذا يف حال اِلضطرار بدليل أن اْلسن نفسه ممن يرى جناسة الدم،  
  ُّ تَ َتانا   )َوقَاَل :وهذا دليل على ميتة اآلدمي،    . َميِاًتا  اَْلُمْؤماُن َِل يَ ْنُجُس َحيًّا َوَِل :    َوقَاَل اَلنهيبا له لََنا َمي ْ ُأحا

: فَاْلَكباُد َوالطِاَحالُ  : فَاْْلُوُت َواجْلَرَاُد. َوأَمها الدَُّمانا تَ َتانا , أََما اْلَمي ْ أي فإن كان الدم أصلها إِل أنه    .  (َوَدَمانا
واْلديث   طبخت  إذا  أكلها  َماَجهْ جيوز  َواْبُن  َأمْحَُد  َفهاَي   .َرَواُه   : َوأَبْ َواهُلَا  اَْلَمْأُكوَلةا  َاْْلَيَ َوااَنتا  أَْرَواُث  َوأَمها 

وفاقا ملالك،  .طَاهاَرةٌ  ومين اآلدمي   كما سبق، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب اإلمام أمحد 
طاهر أورد هذه الكلمة ألن اآلدمي ِل جيوز أكله فعلى هذا فبوله وغائطه جنس استثىن من ذلك املين فإنه طاهر هذا  

ُل َرْطَبُه, َويَ ْفُرُك اَيباَسهُ  ،كان  ‘ مذهب أمحد والشافعي وهو الصحيح، ألن النيب وإذا كان ايبسا فركه إما   ،  يَ ْغسا
قوله بول   وبَ ْوُل اَْلُغاَلما اَلصهغاريا,أنه ليس بنجس ولو كان جنسا فإنه ِل يكفي الفرك،  بعود وحنوه فهذا يدل على  

دخل فيه األنثى، الصغري دل  يفال    غالم، يعين الذكرالدله على أن الغائط ِل يدخل فيها فهو جنس مطلقا وقوله  
أَيُْكلا اَلطهعَ على أن الكبري ِل يدخل، الشرط الرابع   مبعىن أن الولد يشتهي الطعام ويعرف أن   اَم لاَشْهَوة  اَلهذاي مَلْ 

هذا طعام ويشتهي ويصيح إذا رأى طعاما، إذا كان ِل يعرف ذلك فهذا الذي يدخل يف هذه املسالة. أما إذا كان  
حينك   لة هنا إذا مل أيكل الطعام لشهوة ملاذا؟ ألن الطفل أول يوم قدأيكون بوله كغريه جنسا فاملس   فهنا  الولد يشتهي

لشهوة   الطعام  إمنا ِل أيكل  املعىن  املعىن،  ليس هذا هو  فهو أيكل  ذلك  وغري  للتداوي  العسل  يعطى  وقد  ابلتمر 
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ملاذا؟ ألنه قد    َيْكفاي فايها اَلنهْضحُ إذا اجتمعت هذه األربع الشروط فإنه  فيشتهيها ويطلبها ويصيح إذا رأى الطعام،  
و تنضح أو متسح، فالغسل معناه أنك تصب املاء مث تعصر الثوب  سبق يف الدرس املاضي، فالنجاسات تغسل أ

يعصر فإذا كان مما ِل يعصر كمثل بعض الفرش فهنا يقلبها فوق    افهذا غسل، ِل بد من عصر الثوب إن كان مم
وحتت حىت خترج ما يف داخلها من النجاسة عند غسلها فإذا كانت ِل ميكن فهنا تثقيل يضع عليها األحجار حىت  

لثوب بدون  أيخذ املاء ويرشه على اأنه  خيرج ما يف ابطنها من املاء الذي دخل إلزالة النجاسة أما هنا، النضح املعىن  
ُّ  َعْصر  وبدون أن يتقاطر املاء وهذا هو النضح، وهذا من ابب التخفيف،   يُ ْغَسُل ماْن بَ ْولا  :    َكَما قَاَل اَلنهيبا

   َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنهَسائايُّ.  َاجْلَارايَةا , َويُ َرشُّ ماْن بَ ْولا اَْلُغاَلما 
َطهُ  اَلنهَجاَسةا  َعنْيُ  زَاَلْت  اَْلَمُحلُّ َوإاَذا  أنه    َر  النجاسة  األهم يف ابب  أن هذا هو  على  النجاسة دل  فقوله عني 

;يغسل عينها فإذا زالت فهنا قد ُحكام على احملل ابلطهارة  إن عجز فهنا إذا بقي اللون   َومَلْ َيُضره بَ َقاُء اَللهْونا َوالرِايحا
يف اليد أو حنوه بعد أن غسلها مرارا ومل  نت الريح  شيء م يف الثوب وغسل وغسل ومل يستطع فهنا معفو عنه أو بقي  

َْوَلةَ     َقْولاها لا تزل فهنا معفو عنه   هذ اْلديث رواه أمحد وأيب  َيْكفايكا اَْلَماُء, َوَِل َيُضرُّكا أَثَ رُُه    يفا َدما َاْْلَْيضا   ْلا
يصححه كما يف اإلرواء واملعىن هو هذا،    ¬     داوود وقد ضعفه البيهقي واْلافظ ابن حجر بينما الشيخ األلباّن

  طيب وهل يف ابب النجاسات تزول بغري املاء اجلواب مجهور العلماء أن النجاسات ِل تزول إِل ابملاء الطهور فقط 
أما غريه فال تزول إِل ما ذكران يف ابب اِلستنجاء فهو خاص ومن أهل العلم من يقول هو عام أبي شيء أزلناه 

على  ويرتتب  تزول    زالت  ِل  اجلمهور  قول  وعلى  مبواد كيميائية  وإمنا  ماء  فيها  يكن  مل  إذا  البخارية  املغاسل  ذلك 
والشيخ ابن عثيمني فإهنا تزول   ¬    النجاسة والثياب هذه جنسة، وعلى القول الثاّن وهو اختيار شيخ اإلسالم

النجاسات ومبواد كيميائية مث تعاد إىل   أبي شيء أزال عينها وصفاهتا ونظري ذلك مياه اجملاري عندما تنزع منها تلك 
اِلستعمال فهي داخلة يف هذه املسألة فإذا قلنا أبي شيء زال فحينئذ تطهر وجيوز استعماهلا يف وضوء وغريه وإذا  
قلنا ِل يزيل النجاسة إِل ابملكاثرة ابملاء فعلى قول اجلمهور فهنا ِل تطهر هذه النجاسات وعلى هذا فالنجاسات إذا  

أن ننظر إىل خالصتها فالنجاسات إما أن تكون أعياان وهذه األعيان ثالثة. إما حيواانت وميتات أو مجادات   أردان،
فاْليواانت، كالكلب واْلنزير فإهنا جنسة، ومنها حيوان طاهر كاآلدمي فاآلدمي هذه اْليواانت إذا خرج منه شيء  

ليت ذكرانها وهكذا اجلمادات، فكلها طاهرة استثين من فاآلدمي ألنه ِل يؤكل ْلمه وهكذا امليتات فهي جنسة إِل ا
إِل اْلمر فإن اْلمر جنسة وهذا عند مجاهري العلماء ونقل إمجاعا ومل يذكر فيه خالف ويصح إِل عن الليث    ذلك 

وابن سعد وهكذا كل مسكر سواء كان جامدا أو مائعا سائال وأما الفضالت فقد ذكران ما يتعلق ابلبول والغائط  
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مه واملين واملذي، ويدخل يف الدم الصديد والقيح عند مجهور العلماء، ومها جنسان ومما يفيد هنا أن النجاسة وأحكا
يف كالم املؤلف عامة سواء كانت النجاسة على أرض، أو على غريها أو كان على اجلدران أو كان يف األحواض،  

يف هذا الباب ويتفرع عليه بعض  ¬   مما ذكره املؤلف فمىت زال عينها أو أثرها فإنه حيكم على احملل ابلطهارة فهذا
املسائل اليت ذكرانها فإذا أتملها علم ما حتتها فمثال األلبان، اللنب اتبع للحم فأي حيوان يؤكل ْلمه فلبنه طاهر، 

تبع له وهذا مما استثين ولنب اآلدمي يف هذا يكون طاهرا إ مجاعا  يبقى اآلدمي فاآلدمي ِل يؤكل ْلمه فلبنه طاهر 
 . . مث قال املؤلف بعد ذلك ¬  خالفا ملن شذه، كما ذكره العالمة النووي

َفةا اَْلُوُضوءا   اَبُب صا
: ,:   لاَقْولاها  النية،    ةوالنية ِل بد منها ألنه يشرتط يف كل عباد  َأْن يَ ْنوايَ   واُهوا لنِايهاتا َا اأَْلَْعَماُل ابا َا لاُكلِا   إامنه َوإامنه

فإن نوى عبادة كانت له عبادة وإن مل ينو شيئا فليست بشيء، ما هي النية املعتربة حىت تكون نية    .ااْمرائ  َما نَ َوى
 صحيحة:

,  األول    -  1  أبن يرتفع اْلدث واْلدث هو وصف مينع اإلنسان من الصالة ومما  َأْن يَ ْنواَي َرْفَع َاْلََْدثا
يشرتط له الطهارة فهو وصف حكمي فإذا رفع اْلدث سواء كان هذا اْلدث أصغر حبيث يستطيع بعد ذلك أن 
يصلي أو ينوي العبادة نفسها الوضوء للصالة استباحة الصالة استباحة ما ِل ميكن فعله إِل ابلوضوء كالصالة ومس  

العلماء إبمجاع الصحابة والتابعني كما ذكره شيخ اِلسالم وابن رجب وابن قدامة وابن عبد الرب  امل صحف إبمجاع 
والكوسج، ألنه ِل ميس إِل على طهارة، أو الطواف كقول اجلمهور وحنوه فإذا نوى رفع اْلدث. أو استباحة الصالة  

قرآن، فقراءة القرآن جتوز للمحدث حداث أصغر ولكن  أو نوى ما يسن له الوضوء كأن ينوي هبذا الوضوء قراءة ال
وعلي عمر  قال  وبه  العلماء  قول مجهور  جتوز يف  ِل  فجمهور   ƒ  للجنب  اْلائض  وأما  األربعة  املذاهب  وعليه 

أنه    العلماء أنه ِل جيوز هلا، وخالف يف املسالة اإلمام مالك ويرويه عن أمحد، واختاره شيخ اإلسالم وابن عثيمني
وبدون سبب منها وِل تستطيع املرأة رفعها مىت   ¸  اْليض وقته طويل وليس بيد املرأة بل أييت بقدر هللا  جائز ألن

شاءت خبالف اجلنابة فلذا خفف فيها، فإذا نوى هبذا الوضوء ما يسن كقراءة القرآن أو دخول املساجد وحنوه فهنا  
والبسملة هنا سنة يف قول اجلمهور وليست   : "باْسما َاَّللها".مُثه يَ ُقولَ وضوءه صحيح إذا النية ثالثة أنواع كما ذكران،  

َل َكفهْيها َثاَلاًث.واجبة على الراجح،  وهذا الغسل هنا سنة وإذا كان قد قام من نوم الليل فإنه جيب عليه، وهل  َويَ ْغسا
من نوم الليل كما    يتداخالن؟ اجلواب، فيه خالف ومذهب اْلنابلة أنه يغسلها ست مرات فيغسل ثالاث ألنه قام
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ثالاث، مث يغسل ثالاث أخرى لالعتبار أهنا سنة   فليغسلها : فإن أحدهم ِل يدري أين ابتت يده، يعين  ‘  قال النيب
. للوضوء،   َغْرفَات  باَثاَلثا  َثاَلاًث,  َق  َوَيْستَ ْنشا يَ َتَمْضَمَض  الفم    مُثه  املاء يف  فإذا حرك  التحريك  معناها  املضمضة 

حكم املضمضة فال يشرتط اِلستيعاب وإمنا املبالغة فيه سنة، واِلستنشاق أن يدخل املاء إىل يكفي، وثبت بذلك  
أنفه مث جيذبه بنفسه إذا مل جيذبه مل يثبت له حكم اِلستنشاق بثالث غرفات فيأخذ املاء يف غرفة واحدة فيجعل  

فعلها يف ست كأن جيعل للمضمضة  بعضها للفم وبعضها لألنف، مث يفعلها ثالث مرات فهذه سنة، وإذا أراد أن ي
ثالاث، ولألنف ثالاث فال أبس بذلك لكن األوىل هي السنة وأما املضمضة واِلستنشاق فهي واجبة يف مذهب اإلمام  

: )إذا توضأت فمضمض( وحديث: )إذا توضأ أحدكم فليستنفر( ‰  ويدل عليه قول النيب  ¬  أمحد
ِل أعلم أحدا قال إبعادة الوضوء على من تركهما   ¬   وقد قال الشافعيوذهب مجهور العلماء إىل أهنما ِل جيبان 

إِل عطاء وقد روي عنه الرتك ورجع عن ذلك يف القول وذكر اإلمجاع على ذلك ابن جرير الطربي أنه مل يقل أحد  
اِلحتياط   لكن  ترك  من  إببطال  السلف  من  أحد  يقل  مل  أنه  املنذر  ابن  ذكر  قوية كما  وهذا حجة  أن ابلوجوب 

مث   ابملضمضة  يبدأ  أبن  بينهما  يرتب  أن  ويستحب  الوجوب  على  تدل  النصوص  ظواهر  ألن  يعمل  اإلنسان 
اِلستنشاق قبل الوجه، فلو أنه غسل الوجه مث متضمض واستنشق جاز ذلك ألن املضمضة واِلستنشاق يف حكم 

َل َوْجَهُه َثاَلاثً الوجه،   منابت الشعر غالبا أي يف غالب الناس، يف أعلى  والوجه يبدأ من أعلى اجلبهة من  .  مُثه يَ ْغسا
إىل أسفل الذقن أسفل الوجه    اجلبهة أوهلا أما حق األصلع ِل، ليس املعىن أنه يدخل إىل الرأس ِل إمنا أعلى اجلبهة

هذا طوِل، مث من شحمة األذن إىل شحمة األذن وهذا اْلكم عام يف حق مجيع الناس رجاِل ونساء ويرتتب على  
اإلنسان امللتحي جيب أن يتعاهد العذار وهو ما بني اللحية وبني شحمة األذن من الفراغ وكان اإلمام أمحد هذا، أن  

وهكذا حتت أنفه وإذا كان له جروح ِل يضره وصول املاء إليها فينبغي    يتعاهده ويقول هذا موضع يغفل الناس عنه
طرف العني مما يلي األنف فهذا مما يتعاهده وإذا    معالد قني وهو جمتمع  ءهكذا املاو أن يتعاهدها ألهنا من الوجه،  

كان كبريا يف السن فإنه يتعاهد إدخال املاء بني اجللد إذا كان وجهه قد جتعد لكرب سنه هذا مما جيب عليه ويتعاهد 
من له شعر يف وجهه فاللحية هلا حالتان: اْلالة األوىل أن تكون خفيفة وضابطه هو أن ترى البشرة    ذلك وإذا كان

خالهلا فهنا جيب إدخال املاء إىل البشرة يف كل غسلة يغسل هبا الوجه، وأما إذا كانت اللحية كثيفة حبيث إنه ِل  
ختليل اللحية يف هذه اْلالة الثانية    ترى البشرة من ورائها، فهنا جيب أن يغسل ظاهر اللحية وما اسرتسل منها وأما

اللحية مث يعركها فيدخل املاء إىل البشرة فهذا مستحب فإما أن  أن خيلل أبن جيمع املاء من حتت    ستحبمفإنه  
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تعاىل، وإذا كان يف بعض ْليته كثيف   ¬    خيلل عند غسل الوجه أو بعد مسح الرأس كما نص عليه اإلمام أمحد
على حنو ما سبق، وأما اْلاجبان فعلى نفس اْلكم إذا كان كثيفا أو خفيفا،   ويف بعض خفيف فلكل واحد حكمه

ذا الشعر يف الوجه كامل، أما الشعر يف اليدين إذا كام كثيفا فهنا جيب إدخال املاء مطلقا قد نص على هذا  وهك
  . املتأخرون من فقهاء اْلنابلة والشافعية ألن كثافة الشعر يف اليدين والقدمني اندر واإلنسان إمنا يلحق بغالب الناس 

ْرفَ َقنْيا َثاَلاثً مث يغسل   واملرفقان تدخل فيه ومن األخطاء املشهورة هنا أن بعضهم عند غسل املرفقني   .  َيَدْيها إاىَل اَْلما
ِل يغسل الكفني ألنه يرامها مبتلة وهذا خطأ فإنك ملا غسلتها قبل وجهك كان على جهة السنة وِل بد أن تعيد  

أما إذا كانت أصابعه غسلها إىل املرفقني وختلل بني أصابع اليدين ابلتشبيك أبن تشبك بني أصابعك وهذا سنة  
ِل يدخلها املاء فهنا جيب التخليل ألن ما ِل يتم الواجب إِل به فهو واجب، ومما ينبغي أن يعرف  متالمحة متالصقة

اريين وغريمها فعلى هذا إذا كان املاء جيري على اليد وِل ف هنا، أن الغسل ِل بد أن يتقاطر املاء كما ذكره النووي والس 
ها إاىَل قَ َفاُه باَيَدْيها . مُثه يُعايَدمُهَا وليس بغسل فال جيزئ، مث قال   يتقاطر فإن هذا مسح َومَيَْسَح رَْأَسُه ماْن ُمَقدهما رَْأسا

َدةً  َواحا َمرهًة  ْنُه  ما بََدأَ  اَلهذاي  اَْلَمَحلِا  فقهاء    .إاىَل  من  اللخمي  ذكره  السنة ابإلمجاع كما  جهة  على  هنا  والرجوع 
استيعاب الرأس يف مذهب اْلنابلة واملالكية وذهب الشافعية إىل أنه جيوز أن ميسح بعض الرأس  وهنا جيب    املالكية

ابن حزم يف احمللى   السلف كما ذكره  بن عمر وعن مجاعة من  َسبهاَحتَ ْيها مُثه وقد صح هذا عن عبد هللا  َيْدُخَل    ،  
َماَخيْ السبابتني   األ  يوالصماخ  أُُذنَ ْيها,  يفا صا فتحة  الفتحة  َرمُهَاذن  أي  ظَاها  ملسح نيفالسبابت  .َومَيَْسَح إبااهْبَاَمْيها 

ميسح الظاهر، وحكمهما   واإلهبامانلغضاريف فإنه ِل جيب، وإمنا يستحب،  ابظاهر األذن وأما ما استرت من األذن  
ا ِل يبطل  يف مذهب أمحد والسنة يف قول اجلمهور، وقد ذكر ابن جرير الطربي اإلمجاع على أن من تركهم هواجب اأهن

قائم  .وضوئه عنده  فاإلمجاع  اثنان  أو  واحد  إذا خالف  يبايل  ِل  ابن جرير  إذا    .ألن  ينخرم  اإلمجاع  أن  والصحيح 
َل راْجَلْيها َمَع اَْلَكْعَبنْيا َثاَلاًث َثاَلاثً خالف الواحد و اِلثنان،   إىل الكعبني، يعين مع الكعبني، وهنا يكون   .  مُثه يَ ْغسا

التخليل ابْلنصر من يده اليسرى على جهة اِلستحباب، اْلنصر أصبعه الصغرية من يده اليسرى يدخله يف كل  
ُّ  . أصبع على جهة اِلستحباب    . َهَذا َأْكَمُل اَْلُوُضوءا اَلهذاي فَ َعَلُه اَلنهيبا
 :  وااْلفاْرُض ِمْن ذاِلكا

َدًة. َأْن ي َ  َل َمرهًة َواحا  ْغسا



 

 
 

22 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  22

َوَأْن  .مذهب أمحد والشافعي    وأن يرتبها على حنو ما ذكران فإن الرتتيب واجب وهذا  وأما التثنية والتثليث فهو سنة
نَ َها باَفاصال  َطوايل  ُعْرفًا, َل بَ ي ْ وهو ما يسمى ابملواِلة عرفا أي: عرف الناس لو أنه فصل يده مث انتظر    َِل يَ ْفصا

فإنه يستحب وِل جيب ابإلمجاع كما ذكره ابن   اليمىن واليسرى  بنيقليال فهنا يبطل لعدم وجود املواِلة أما الرتتيب  
اليمني بني  أما  األعضاء عضو وعضو  بني  إمنا هو  والرتتيب  اإلسالم،  وشيخ  قدامة  وابن  فهو سنة    املنذر  واليسري 

صحيح لكنه خالف السنة يف مثل هذه املسائل ويستحب    فوضوؤهوليس بواجب فلو غسل يده اليسرى مث اليمىن  
يبالغ يف املضمضة واِلستنشاق إِل أن يكون صائما كما يف حديث لقيط ابن صربة   وِل يوجد يف   .لإلنسان أن 

س وإىل آخره، فكل هذا ليس بسنة وقد يكون بدعة لعدم  اليد، والرأ  غسلالوضوء أذكار كما يذكره بعضهم إذا  
ثبوته وكذلك يباح لإلنسان التنشف بعد أداء الوضوء فإن هذا جائز، هذه مجلة من األحكام املتعلقة بصفة الوضوء،  

 أن ينفعنا مبا مسعنا وقلنا إنه جواد كرمي وصلى هللا على حممد وآله. ´ تصار أسال هللاخذكرهتا على جهة اِل
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي    الثالثالدرس  
التضبيب لإلانء اذا انكسر أو أصابه شق جيوز تضبيبه ابلفضة ابلشروط املعتربة اليت ذكرهتا وأما تضبيبه ابلذهب فانه حمرم مطلقا ،   

وهذا هو املراد بكالم الفقهاء، وقد كان سبق لسان مين يف الدرس املاضي أنين قلت أن التضبيب ابلفضة حمرم وهو سبق لسان 
كالم وابملسائل اليت قبله وبعده وهللا املستعان ..فهذا هو الدرس الثالث. وكنا قد وقفنا على آخر ابب صفة  ويعرف هذا يف أثناء ال

 الوضوء.  
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التنبيهات املفيدة يف هذا الباب منها أننا ذكران أن مسح الرأس أمر واجب قد دل عليه القرآن والسنة واألمجاع ومسح الرأس   ومن 
اىل آخر اجلمجمة فإذا كان الشعر طويال كشعر النساء فإىل هنا ينتهي وأما الشعر املسرتسل من   من بداية الرأس إىل آخر الرأس

خلف الظهر فانه ِل ميسح ألنه ليس من الرأس فإن الرأس مأخوذ من الرتأس وهو العلو. املسالة الثانية : قد يكون اإلنسان من  
الفقهاء  ما يسمى عند  يقال  النساء شعرها ملواي فوق رأسها، وهو  املرأة واجلواب أن  يف مثل هذا    ابملعقوص فكيف متسح هذه 

استيعاب ومسح الرأس كقول اْلنابلة واملالكية فهنا ِلبد أن تفك هذا الرابط ألنه    جيب  اْلال إن كان على القول األول وهو أنه
فتمسحه  ، الرأس  بشرة  الذي ِلصق  الشعر  على  متسح  أن  اجل  ِلبد  آخر  إىل  ينزل  أن  إىل  هو  كامل  فهذا  الرأس  خلف  مجمة 

الواجب ألن املرأة عندما تلوي شعرها إمنا أتخذ األسفل فتلفه حول الرأس وهذا غري جمزئ ويكون هنالك بقعا من الرأس مل ميسح  
فال يكون املسح جمزئ وعلى هذا فالبد من الفك ..واما إذا قلنا ابلقول الثاّن وهو قول الشافعي وهو قول قوي ابنه جيزئ املسح  
على بعض الرأس فهنا جمزئ املسح على مقدم الشعر وحنو ذلك وإذا أراد اإلنسان أن خيرج من اْلالف فهو األوىل فإن اْلروج من  
الثالثة لو أن   يلتفت إىل غريها . املسألة  يقال هبا وِل  املعىن فحينئذ  الصحيحة ظاهرة يف  السنة  اْلالف مستحب إِل إذا كانت 

فهذا جمزئ بال خالف كما ذكر ابن املنذر وجيب مع ذلك أن ميرغ يده على رأسه حىت يصدق عليه  انسان غسل رأسه بدل املسح 
أنه مسح فإذا مسح ومرر اليد فهنا يكون قد أصاب مسح الرأس وِل يشرتط املسح أن يكون ابليد بل خبرقه أو خبشبة مبلولة وحنو  

هذه األبواب أن تسمى   اْلفني واجلبرية وكان األوىل يف مثل، ابب املسح على  ¬    .بعد ذلك ذكر املؤلف  ذلك فقد أجزئه
  ، إِل ما يروى عن عائشة   ٪  وقع فيه إمجاع الصحابة  ما حتتها من املسائل. فاملسح على اْلفني   املسح على اْلائل حىت يعم

فالبد    انت القدم مكشوفةكما ذكره ابن عبد الرب وذكر اإلمام النووي وشيخ اإلسالم أن ما روي عن عائشة إمنا تقصد إذا ك  ~
من الغسل، وأما إذا كانت مغطاه فهنا ِلأبس ابملسح وحينئذ فتكون أقوال الصحابة متفقة يف هذه املسألة بال خالف. واملسح 
على اْلفني جائز وأهل العلم خيتلفون هل هو أفضل ؟ أو الغسل؟ فمنهم من يقول املسح أوىل حىت ِل يتشبه أبهل البدع ، كما  

ومنهم من يقول الغسل أفضل ، وهذا قد روي عن مجاعة من الصحابة كعمر وغريه    يف املشهور،  ¬    اإلمام أمحد  هو مذهب
من الصحابة . ومنهم من يقول ِل يتكلف إن كان عليه اْلفان مسح وإن مل يكن عليه اْلفان فإن األوىل أن يغسل هذا اختيار  

يسرت فوق الكعبني من جلد   ْلفني جائز. واْلف هو ما كان على القدم إىل أن شيخ اإلسالم، وابن القيم وغريمها . فاملسح على ا
ما يسمى عند العلماء ابجلوارب واجلوارب ِل جيوز املسح عليها إِل    هذا هو اْلف وأما إذا كان من صوف أو قطن أو كتان هذا 

حني كانت من جلد هي حمل اتفاق إِل ما يروى  اْلنابلة فقط وأما مجهور العلماء ِل جيوزون املسح على اجلورب . خبالف اْلفني 
عرفها كثري    ‰  أما اجلورب فانه ميسح عليها وهو الصحيح ،وقد جاءت يف أحاديث عن النيب   ¬     عن مالك

أن   ¬  مسلم والنسائي والعقيلي وغريهم ولكن قد صحت عن مجاعة من الصحابة وذكر ابن املنذر أئمة السلف ، كاإلمام من
وعلى هذا فالصحيح أن اجلورب له حكم اْلف يف جواز    ‰  ِل خالف فيه بني أصحاب النيب  املسح على اجلورب 

 -شروط : املسح عليه . واملسح على اْلف يشرتط له
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بلياليها .وعلى الصحيح من    :  الشرط األول أن يكون يف حدود يوم وليلة للمقيم ، أربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثالثة أايم 
فله أن يكمل ثالثة أايم   أذا مسح وهو مقيم مث سافر فإن العربة حباله عند املسح ينظر إىل حاله هل هو مسافر  أقوال أهل العلم

ام فان كان قد مضى عليه يوم وليلة فهنا ِل جيوز املسح وأما إن كان يف حدود اليوم بلياليها وإذا كان قد مسح وهو مسافر مث أق
والليلة فله املسح .ألنه يف املسحة الثانية قد أصبح مقيما فيبقى على حدود يوم وليلة . وهذا هو أصح أقوال أهل العلم يف هذه  

 املسألة وهو مذهب اْلنفية . 

طهارة كاملة واملعىن أن يتوضأ وضوًء كاماًل، أو يغتسل غساًل كاماًل مث يلبس اْلفني مث بعد    : أن يلبس اْلفني على  الشرط الثاين 
 ذلك ما جاء من صلوات بعدها فله أن ميسح عليها .

: أن تكون الطهارة طهارة مائية أما إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، فإنه إذا لبس اْلفني ِل ميسح عليهما إذا جاء    الشرط الثالث 
 ت الصالة الثانية ، وأراد أن يصلي أو يتوضأ ، وهذا قول مجهور العلماء . وق

: أنه ِل ميسح إِل يف اْلدث األصغر أما أو كان عليه غسل واجب فالبد من خلع اْلفني وهذا ابإلمجاع كما    والشرط الثالث
 عليهم مجيعا .قال املؤلف ْلديث أنس مرفوعا  ، وابن املنذر، وابن قدمه ، وغريهم ، وابن حجر رمحة هللا   ذكره الرتمذي ، واْلطايب

.إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما وِل خيلعهما إن شاء إِل من جنابه . رواه اإلمام اْلاكم وصححه.  
أجازه الشافعية  واختلف العلماء يف مسألة إذا كان هذا اْلف شفافاً إذا كان شفافاً يصف هذا إذا كان يف اْلف وهو من جلد ف

ومنعه اْلنابلة . وأما اجلورب الذي يسمى عند الناس اآلن الشراب أو الشرابت وغري ذلك فال جيوزه إِل اْلنابلة واْلنابلة يشرتطون  
 أن يكون. صفيقا أي أن يكون ثخينا ، ويدل على صحة هذا الشرط، كونه ثخينا ِل يصف حديث ثوابن .أن قوما أتوا النيب   فيه

عن العصائب والتساخني والعصائب هي العمائم والتساخني هي اجلوارب . ومسيت تساخني ألنه تسخن القدم .   فسألوه  ‘
فدل على أن ماِل يسخن القدم ِل يدخل يف هذا الباب، وهذا هو األوىل خروجاً من اْلالف . شرطاً آخر ،اختلف العلماء يف  

ه ِل يصح املسح عليه ، وأما اْلنفية واملالكية فيجوزون لكن هلم تفاصيل يف  مسألة إذا كان خمرقا ، فمذهب اْلنابلة والشافعية أن
قدر هذا اْلرق . والقول األول هو األحوط . ويدل على ذلك أن اإلنسان لو لبس نعال والنعل هي اليت تكون أسفل من الكعبني  

 دون الكعبني أو خف قصه من حتت الكعبني  يعين كمثل ما يسمى جزمات ، أو غري ذلك اليت يف اجللد تكون دون الكعبني فاليت
يف أواخر كتاب   ¬  ِل جيوز املسح عليه وهذا إبمجاع العلماء كما ذكره ابن بطال يف شرح البخاري والطحاوي ، وقال الشافعي

لسلف . مع األم ِل أعلم فيه خالفا. وذكر شيخ اإلسالم أن من لبس خفا فقطعه أسفل الكعبني ، مل جيز أن ميسح عليه ابتفاق ا
أن شيخ اإلسالم له قول آخر ابجلواز إِل أن هذا القول أحوط . فإذا كان هذا اإلمجاع قائم أنه إذا ظهر الكعب ِل جيوز املسح  
فغري الكعب أوىل إذا ظهر حتت القدم إذا ظهر الكعب إذا ظهر األصابع فإنه قياسا عليه ِل يصح وهذا أبعد للخروج من اْلالف  

العلماء يف    وإن كان فيه خالف وخالف طويل إِل أن هذا من ابب األحوطيف هذه املسألة،   لإلنسان وحىت خيرج من خالف 
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هذه املسألة . وأما إذا كان اْلرق يف هذا اْلف أو اجلورب فيما فوق الكعبني فإن هذا ِل يضر ابِلتفاق . فهذه بعض الشروط 
ِل يسع أن يذكر اإلنسان فيه هذه املسائل، ومن املسائل املهمة اليت مل  املعتربة هنا ومل أذكر مجيعها ،ألن الكتاب كتاب خمتصر  

املؤلف لو أن   لنا عده صور. لو أن    اإلنسانيذكرها  هنا  فيقال  توضأ وضوًء كامل مث لبس    اإلنسانمسح على اْلفني مث خلع 
لثانية إذا كان قد مسح عليهما مث خلعهما .اْلالة ا  اْلفني مث خلعهما فهنا ِل يضر ألنه وضوئه كامل وألنه مل ميسح على اْلفني

فهنا ابتفاق املذاهب األربع أنه ِل يصح أن يصلي وِل تصح صالته فاختلفوا ما الذي يلزمه ؟ فمنهم من يقول إذا خلع اْلفني  
ة واملالكية وهذا  لزمه أن يعيد الوضوء كامال كقول اْلنابلة .ومنهم من يقول يلزمه أن يغسل القدمني مث يصلي ،وهذا كقول الشافعي

أنه جيوز له أن يصلي فهذا القول تركه أوىل .    ¬     واختيار ابن عثيمني  اإلسالمهو األحوط يف هذه املسالة . وأما قول شيخ  
وهو من السلف وهم أدرى هبذه    ¬    واستدِلهلم بقصة علي أنه مسح على النعلني مث خلعهما ودخل فصلى فقال اإلمام أمحد

فلذلك نبقى على ما   حمتمل  ¢  اآلاثر، قال هو كان قد مسح على النعل وحتته خف فاذاً األمر حمتمل وفعل أمري املؤمنني علي
عليه مجاهري أهل العلم يف هذه املسائل .املسالة اليت تليها من مىت يبدأ املسح ؟ اختلف العلماء منهم من يقول من أول حدث  

أنه من أول مسحه    ¢  عد لبس ومنهم من يقول من أول مسح ، واألقرب وهللا أعلم والذي يفهم من كالم أمري املؤمنني عمرب
بيداء حساب أربعة وعشرين ساعة وعلى هذا فليس له إِل هذه املدة املذكورة وِل يزيد عليها فهذه بعض املسائل    أول ما ميسح

النساء فلبس اْلف حكمه أمر عام . وأما كيفية املسح وهو أن يبلل اليدين مث جيعل    حق  وهذا اْلكم عام يف حق الرجال أويف
إىل أن يرتفع إىل الساق .هذا هو اجملزئ . وِل    األصابعأصابعه مفرجة مث ميرر اليمىن على اليمني واليسرى على اليسار من أول  

اإلمام أمحد وفاقا للحنف املؤمنني علييستحب له أن ميسح أسفل اْلفني وهذا مذهب  املعروف. ومنهم من    ¢  ية لقول أمري 
يستحب أن يبدأ ابليمني مث بعد ذلك ابليسار. واألمر يف ذلك واسع ألن املقصود هو املسح ، وأي مسح ِل يستحب تكريره  

 مثل هذا  مسح الرأس مرة مسح األذنني مرة املسح على العمامة مرة املسح على اْلفني مرة وهكذا .ألن هذا من ابب الرخص يف 
.أتتينا مسالة وهي مسالة اللفائف لو أن إنسان أخذ لفافة من ثوب ولفها على قدمه هل تكون يف حكم اجلبرية ؟.اجلواب ذكر  
ابن البواق املالكي واملوفق ابن قدامه أنه ِل ميسح عليها بال خالف وذكر شيخ اإلسالم أنه ميسح عليها والقول األول أحوط وأوىل  

ة هذه اْلوائل هي خاصة ابلقدم فقط فلو أن إنسان عليه قفازان يف اليد ِل ميسح عليهما إمجاعاً وهكذا املرأة إذا  ابإلنسان .مسال
لبست الربقع أو النقاب ِل متسح عليه إمجاعا فإذاً املسألة هي خاصة ابْلف على ما وردت به السنة . وِل يصح أن ميسح على  

.القدمان إما أن متسحان أبن يكون عليهما خف وإما أن تغسالن إِل إذا كانت    خف  وتكون القدم األخرى مكشوفة فيغسلها
فإن كان على    ¬    القدم الثانية صناعية أو ليس له قدم مقطوعة فهنا ِلأبس لو جود اِلضطرار . املسألة الثانية قال املؤلف

روح أو حنو ذلك. اجلبرية على كسر أو دواء  أعضاء وضوئه جبريه واجلبرية هي أعواد جيعلها اإلنسان على يده بسبب كسر أو ج
على جرح ويضره الغسل مسحه ابملاء ابْلدث األكرب واألصغر حىت يربأ. وصفة مسح اْلفني أن ميسح أكثر ظاهرمها وأما اجلبرية 

يكون عليه  فيمسح على مجيعها .اآلن إذا كان اإلنسان عليه جروح ، فهذا اجلرح إما أن يكون مغطى كأن يكون عليه لصقات أو  
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جبريه فحكم اجلبرية هنا أنه ميسح عليها ، والفارق بني املسح علي اْلفني واجلبرية أن اجلبرية ميسح عليها من كل جهة . فليس  
كاْلفني ميسح أكثر اْلف لكن اجلبرية ميسح عليها كلها, وميسح فيها سواًء يف اْلدث األصغر واألكرب، وليس فيها توقيت بل  

.فهذه من الفوارق بني اجلبرية واملسح على اْلفني ، واملسح على اجلبرية ِل حيتاج إىل أن يلبسها على وضوء   ميسح إىل أن يشفى
ألن الغالب أن الناس يصدم أو يقع له حادث يغمى عليه. فينتقض وضوئه ففي اعتبار الوضوء مشقه ابلغة فلذا ِل يشرتط وهذا  

عليهم مجيعا. فهذا إذا كان اجلرح عليه ِلصق كما ذكران، إِل    ¬     وابن عثيمني  اإلسالممذهب املالكية واْلنفية واختيار شيخ  
إذا كان هذا الالصق مما ِل حيتاج إليه بعض اللصقات لو أنه كشفها وغسل ِل يضر فهنا يقال جيب أن ينزعها ألنه ِل ضرر عليه  

ه دواء يضره إزالته أما اذا كان ِل يتضرر وِل شيء عليه  فإمنا يقال ابملسح علي اجلبرية ابْلاجة حاجه التداوي فيضره نزعها أو علي
فانه هنا يرفعه ويغسل حمله .اْلالة الثانية إذا كان اجلرح ليس عليه شيء. فيقال أوًِل جيب غسله فان كان الغسل يضره واملاء يضره  

ره كذلك فانه حينئذ يرتكه مث يتيمم عنه  فينتقل للحالة الثانية وهو املسح ميسح عليه على اجلرح ، ويكفيه ذلك فإن كان املسح يض 
اليسرى يغسل ما   واجلرح يف اليد يتيمم عند العضو نفسه فاذا كان اجلرح يف اليد فإذا غسل الوجه مث غسل اليمىن مثال مىت يتيمم ؟

ن داخل العبادة  استطاع من حول اليد مث ينشف يديه مث يتيمم أبن ميسح على وجهه ويديه ويكون عن هذا اجلرح وهنا التيمم كا
بسبب وجوب الرتتيب بني األعضاء هذا مذهب اْلنابلة والشافعية خالفا لشيخ اإلسالم فهذا مما يذكر هنا ومن اْلوائل كذلك  
العمامة واملسح على العمامة من مفردات اْلنابلة ، فيشرتط عندهم أن تكون ملفوفة على الرأس وكذلك أن يكون هلا ذائبه وهي 

خلف او حمنكة ابن يكون من حتت اْلنك تدار حول اْلنك وحكم العمامة عند اْلنابلة كحكم املسح على    اليت هلا ذيل من
اْلفني يشرتط أن يلبسها على طهارة واىل آخره وهم ِل جيوزون األهم وعلى هذا ميكن لإلنسان أن خيرج من هذا أبن ميسح على  

صار على مسح بعض الرأس مث يكمل على العمامة فإن املسح  بعض الشعر أن كان يرى صحه مذهب الشافعي يف جواز اِلقت 
على العمامة هلا ثالث هيئات األوىل أن ينزعها فيمسح على الراس كامال . والثاّن أن ميسح على انصيته على بعض الشعر مث  

الع هذا  الشعر ذكر  من  على شيء  ميسح  وِل  فقط كامل  العمامة  على  ميسح  أن  .والثالث  العمامة  على  القيم يكمل  ابن     المة 
ِلبس كوفيه أو قلنسوة هل جيوز املسح عليها يف خالف والراجح انه جيوز يف رواية عن اإلمام    اإلنسانتعاىل. فإذا كان    ¬

كعمر وأنس وأيب موسى ذكره اْلالل وغريه . وهل جيوز للمرأة أن   ‰  النيب  أصحابامحد وقد روي عن ثالثة من  
ام سلمة أهنا كانت متسح على اْلمار هذا اذا كان مشدودا لكي يكون عليها مشقة يف    متسح على اْلمار ؟.اجلواب ثبت عن

نزعه لكي فإذا كان مشدودا متسح وكيف متسح هنا متسح حول الرأس ابلكامل وليس كاْلف وأما مسح العمامة كيف ميسح فإذا  
واللفائف ك الدوائر  هذه  فان  الراس  حول  وتدار  تلف  اليت  هي  العمامة  أن  اللفائف قلنا  على  متسح  الذي  فهي   ، القدم  ظاهر 

عليهم .فهذه مجلة من املسائل اليت تنفع   ¬  القدم أي ِل جيب مسحه وهذا مذهب اْلنابلة والدوائر وأما وسط الرأس فكباطن
ان إِل بعد  هنا ومل أذكرها كلها ألن الغرض أن الكتاب خمتصر وإمنا ذكرت هذه املسائل ألّن أرى أهنا مهمة قد ِل جيدها اإلنس

 وسردها .  ¬  وقت. مث انتقل املؤلف بعد ذلك إىل نواقض الوضوء . فنواقض الوضوء أنواع : ذكرها املؤلف
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اْلارج من السبيلني مطلقا. قوله اْلارج من السبيلني مطلقا أفاد هبذا أن أي شيء خرج من السبيل فهو انقض واْلارج    :  األول
من السبيل قد يكون طاهرا وقد يكون جنساً وقد يكون اندراً وقد يكون معتاداً. أي شيء خرج من السبيلني مطلقا فهو انقض،  

دون معناها فالفقهاء كل كلمه كل حرف. ِل يذكرونه إِل ملعىن فهم منتبهون لقوهلم ،فعلى وهذه الكلمة إذا قال الفقهاء فهم يتقص
هذا يرتتب لو خرج منه ريح ، فالريح هي طاهره ومع ذلك هي انقضة من نواقض الوضوء لو خرج رحيا من قبل املرأة فإنه ينقض  

صاة كأمراض الكلى مثال خرجت منه حصى افرتاضا  كذلك ألنه قال مطلقا هذا مذهب اْلنابلة والشافعية. لو خرجت منه ح
من دبره فانه ينقض كذلك وهذا قولنا النادر وكذلك املعتاد، أما املعتاد فهو    دوده  ينقض ألنه خرج من السبيلني لو خرجت منه 

املرأة من فرجها   الشيء الذي معتاد دائما كالبول والغائط وحنو ذلك وهكذا يقال ما هو حكم الرطوابت واإلفرازات اْلارجة من 
فيقال املؤلف قال مطلقا يعين حىت هذه انقضة من نواقض الوضوء اِل اهنا طاهره ألهنا خارجه من جمرى الرحم وليست من جمرى  
البول. فاملؤلف قال خارج من السبيلني مطلقا، وعلى هذا لو أن اإلنسان فتحت له عمليه وهذه العملية كانت يف بطنه وخرج منه  

 اْلكم أنه ينقض كذلك ألن الشرع علق اْلكم على خروج بول أو غائط فان خرج من أي مكان فانه ينقض .  بول أو غائط

: قال املؤلف الدم الكثري وحنوه والدم الكثري وحنوه يدخل فيه القيح والصديد وحنوه فإن هذه جناسات إذا كثرت ألن الدم    الثاين 
ه إذا كثرت فإهنا تنقض إذا خرج دم كثري يف عرف اْلاضرين أو الناظرين أو قيح كثري  اليسري معفو عنه القيح اليسري معفو عنه إِل أن

أو صديد كثري أو القي قاء قيئا كثرياً فان هذا كله انقض ، وهذا مذهب اإلمام أمحد وفاقا للحنفية .وهذا القول اثبت عن عبدهللا  
يف كتابه    ¬    ذه ِل تنقض وهذا اختيار الشيخ السعديوبعضهم يقول ِل يعرف له خمالف . والقول الثاّن أن ه  ¢  بن عمر

اآلخر املختارات ،وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أمحد واختيار شيخ اإلسالم وقول األول مادام أنه ثبت عن عبدهللا ابن  
مثل هذا   به أوىل ألنه اثبت عن صحايب ِل يعرف له خمالف وهنالك بعض اآلاثر قد ختالف يف  فالقول  هلا أتويالت وهلا  عمر 

أجوبة . يف ذلك فمثال الدم الكثري قال بعضهم ِل يضر ألن عباد بن بشر رمي وجرح وكان خيرج منه الدم الكثري واألثر هذا فيه  
 ضعف .

: زوال العقل بنوم أو غريه زوال العقل ابلنوم اختلف العلماء يف النوم وضابطه ومن أحسن ما ذكر هنا كالم شيخ    الناقض الثالث 
وهو إذا كان اإلنسان يشعر مبن حوله فهذا النوم ِل ينقض أما إذا كان ِل يشعر ِل يدري هو يف غرفه يف مسجد    ، ¬    اِلسالم

انقضا من النواقض وعلى هذا إذا حضر اِلنسان درسا أو حضر خطبة فكان يشعر أبن هناك من    يف بيت فغاب فمثل هذا يعترب
من فقهاء اْلنابلة يف   ¬    الكالم ، فهذا ِل ينقض. قد ذكر هذا الزركشي  يفهم  يتكلم ، أبن هنالك صوت خياطبه إِل أنه

شرحه على اْلرقي قوله أو غريه يدخل يف ذلك السكر فانه انقض إذا غاب العقل ويدخل يف ذلك اإلغماء فمن اغمي عليه فانه 
 مفلح اْلفيد يف كتاب املبدع .   ينتقض وضوئه امجاعا سواء كان اِلغماء لوقت قليل او لوقت كثري قد ذكر هذا ابن
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النووي  الرابع  واختاره  الصحيح  اْلنابلة وهو  مفردات  من  اإلبل، وهذا  به  املقصود  اجلزور  أكل ْلم  تعاىل وعلى هذا    ¬     : 
فلحمه هذا الذي ينقض ، وأختلف العلماء القائلون ابنه ينقض هل يدخل يف ذلك الكبد والقلب والكرش واملصران وحنو ذلك  

خصه ابللحم ومنهم من يقول ينقض، ِل هنا كلها    ‰   املعتمد يف مذهب اْلنابلة أنه ِل يدخل ألن النيب  املشهور
اتبعه للحم ، وهذا اختيار العالمة السعدي يف كتابه املختارات والشيخ ابن عثيمني رمحة هللا عليهم مجيعا وسواء أكل ْلم اجلزور  

،واْل للوضوء  انقض  ذلك  مطبوخا كل  أكل  أو  يورث  نيئا  اجلزور  ْلم  أكل  أن  اِلسالم  شيخ  وذكر  تعبديه  أهنا  ذلك  من  كمة 
   صاحبها الكرب والطيش، والوضوء يزيل ذلك. وأما لنب اإلبل فانه ِل ينقض وهذا على الصحيح .

مس املرأة بشهوة. قوله مس املرأة املقصود به اذا كانت املرأة ممن يوطئ مثلها وتشتها يعين إذا أكملت تسعا ودخلت يف  : اخلامس
العاشرة وقوله بشهوة أي بتلذذ فهذا ينقض، وهذا مذهب اإلمام أمحد وفاقا ملالك وقد صح عن عبدهللا بن مسعود ويكون هذا  

األخرى معروفة مشهورة إِل أن هذا قول أحوط وفيه اجلمع بني أدله من يقول ينقض مطلقا    القول متوسطاً بني األقوال واألقوال
 كالشافعية ،ومن يقول ِل ينقض مطلقا إِل إذا خرج منه شيء كاْلنفية هذا القول هو الوسط .  

برا وهذا مذهب اإلمام  : مس الفرج إذا مس فرج نفسه واملقصود به على كالم املؤلف أنه عام ، سواء كان قبال أو د  السادس 
قال من مس ذكره وهوِل    ‰  أمحد وفاقا للشافعية والصحيح من ذلك أن مس الدبر ِل يدخل يف ذلك ألن النيب 

يسمى ذكر، وحديث من أفضى بيده إىل فرجه املقصود ابلفرج هنا هو الذكر ألن هذا هو عادة العرب يف تسميه الفرج يريدون به  
ملالكي. ويتوارى على ذلك هل إذا مست املرأة عورة ولدها هل ينتقض إذا مس اإلنسان عورة  ا  ¬    الذكر كما ذكره الفاكهي

وهذا    جعل اْلكم خاصاً إذا مس نفسه، أما إذا مس غريه   ‰   غريه ؟ اجلواب على الصحيح ِل. ِل ينقض ألن النيب
السابعة : قال وتغسيل امليت واملقصود به    املسالة.¬    ِل ينتقض وهذا أحد األقوال يف املسالة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني 

التغسيل أما الذي كان يصب أو الذي يقلب امليت أو يُ َيمم امليت هذا ِل يدخل، والدليل على أنه ينقض ثبوته عن   من ابشر 
أما هل جيب عل التغسيل.  هذا يف ابب  قدامه.  ابن  املوفق  يعرف هلما خمالف كما ذكر  عباس وِل  وابن  ابن عمر  أن  عبدهللا  يه 

يغتسل؟ اجلواب ِل جيب عليه الغسل. وهذا قول مجهور الصحابة إِل ما يروى عن أيب هريرة أما أنه ينتقض وضوؤه فهذا الذي  
أمجع عليه اإلمجاع السكويت كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس وِل يعرف هلما خمالف . والثامن الرده والرده إمنا تبطل العمل اليت 

عمال اليت سبقت فإهنا ِل تبطل ابلرده ،إِل إذا مات على الكفر فهنا يبطل كل ما مضى أما إذا مل ميوت وقعت فيه فقط أما األ
على الكفر فإهنا تبطل العمل اليت وقعت فيه فقط. حينئذ فيلزمه أن يتوضأ إذا ارتد ، ونعوذ ابهلل من ذلك يف أثناء الوضوء قال 

ِلمستم النساء (..فقوله ِلمستم النساء يف قول محزه الكسائي أو ِلمستم النساء  لقوله تعاىل .)أو جاء أحد منكم من الغائط أو  
منهم من محله على اجلماع ،منهم من محله على اللمس اْلقيقي وهذا هو الظاهر وقد ثبت عن عبدهللا بن عمر أنه محلها على  

النيب   ¬     ظاهرها وعلى هذا درج اإلمام الشافعي توضأ من ْلوم اإلبل قال نعم .رواه  أن  ‘   وقد سبق بعض ذلك . وسئل 
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مسلم فهذا. جاء فيه حديثان صحيحان، وقال يف اْلفني، ولكن من غائط وبول ونوم  يعين أن هذه انقضة ورواه اِلمام النسائي  
تعاىل يف هذا الباب يف نواقض الوضوء وغري ذلك ِل ينقض   ¬    والرتمذي وصححه .فهذه مجلة من املسائل اليت ذكرها املؤلف

الزبري أو عن عبدهللا   ابن  ما يروى عن عروه  العلماء إِل  اإلنسان خصيتيه فهذا ِل ينتقض وضوئه وهذا إبمجاع  ، فمثال لو مس 
الشك منه وكذلك ِل ينتقض ابلضحك، وِل ينتقض بكذب ، وِل بغري ه من املعاصي هذا قول مجاهري أهل العلم خالفا ملا ذهب  

إىل ابب ما يوجب   ¬    دل على أن غريها ِل يدخل فيها وهللا أعلم . مث انتقل املؤلف  أليه بعض السلف وهذه اليت ذكرانها
 أن موجبات الغسل :  ¬  الغسل وصفته فذكر املؤلف

   -: اجلنابة واجلنابة هذه تكون أبمور :  األول

املين بوطيء أو غريه يعين بوطيء أو غريه كاستمناء أو مباشرة أو غري ذلك. املهم أن يكون بشهوة، فهنا يكون جنبا    :إنزال  األول
واجلنب مشتق من البعد ألن املاء أي املين قد بعد عن حمله وخرج. وقيل ألنه بعيداً عن الصالة وِل تشرتط له الطهارة ،فإنزال املين  

من الشهوات أما لو خرج املين من غري شهوة كان خرج لربد ،أو سلس أو حنو ذلك فهذا ِل يوجب   بوطيء واضح أو غريه أو غريه
الغسل، وهذا قول مجهور العلماء خالفا للشافعي ويكون املين هنا يف هذا اْلالة عندما خرج بغري شهوه له حكم البول .فيكون 

علق إبنزال املين واْلالة الوحيدة اليت ِل يشرتط فيها أن يكون بشهوة إذا  جنسا يف هذا اْلالة كما ذكره فقهاء اْلنابلة. وهذا فيما يت
هم اإلنسان ابحتالم يعين وهو انئم .فإذا خرج منه املين فإنه هنا جيب عليه أن يغتسل بال خالف ، وأما إذا رأى يف منامه أن رأى  

د رأى يف منامه مث خرج منه املين فهنا جيب عليه إمجاعا  رؤى مث بعد ذلك مل خيرج منه شيء فهنا ِل جيب عليه .إمجاعا وإذا كان ق
فالصور على هذا ثالث صور وإذا خرج منه شيء ومل يدر ما هو أهو مين أو مذي فليتأكد فان املين له رائحة نتنة والصفة الثانية  

اء دافق (. خبالف املذي فإنه أنه حيس بفتور اجلسم وبعده اإلكسال ، أي الكسل وأيضا أنه خيرج بتدفق ولذا قال تعاىل )من م
ليس كثرياً وِل حيس اإلنسان خبروجه إِل بعدما خيرج وكذا ليس له رائحة واملذي ابلذال جنس ابإلمجاع كما ذكره النووي وغريه . إِل  

يف    ¢  أنه ِل جيب فيه الغسل ابإلمجاع وجيب أن يغسل ذكره وما أصاب من بدنه ،ويغسل خصيتيه. كما جاء يف حديث علي
عض الرواايت . وأما املين إذا خرج بشهوة جيب فيه الغسل ويكون املين طاهراً إذا خرج بشهوة ،أو خرج يف اِلحتالم . فهذا مما  ب

. سواء كان إنزال املين بشيء حالل كاملباشرة مع الزوجة ،    ينبغي أن يفرق فيها حىت ِل ختتلط عليه املسائل واْلكم يف هذا سواء
 ْلكم يف ذلك واحد وهو وجوب الغسل .  حمرم ، ا أو كاستمناء

الثانية   النيباْلالة  فقول  ابجلماع  املسمى  وهو  اْلتانني  التقاء  اجلنابة  أسباب  من  اْلتان    ‰  :  اْلتان  مس  إذا 
.وحديث )إذا التقاء اْلتاانن وجب الغسل ( املقصود ابْلتانني حشفة الذكر فحشفة الذكر يف حق الرجل يعين املستدير يف رأس  

الذي  الذك املستقر  ينزل وهذا ابإلمجاع  مل  أو  أنزل  الغسل سواء  فهنا وجب   ، الفرج  إىل  الذكر  رأس  اْلشفة وهو  فإذا دخلت  ر 
كما يف    ‰  أمجعت عليه األمة وكان هنالك خالف بني السلف لكن هو الذي استقر عليه األمر ولذا قال النيب



 

 
 

30 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  30

إذا التقى مبعىن إذا جاوز وإِل فإن الذكر إذا مس    ‰  ولهوق  ينزل ( اْلكم يف ذلك واحد.  رواية مسلم ) أنزل أو مل
موضع اْلتان من املرأة وهو اللحمة الزائدة اليت يف أعلى الفرج ، ومل جياوز فإنه ِل جيب الغسل كما ذكره ابن سيد الناس امجاعا،  

 إذا جاوز ودخل رأس الذكر الذي هو  وكذا ابن القاسم يف حاشيته فإذا. اْلديث ليس على ظاهره فقوله إذا التقى اْلتاانن مبعىن 
اْلشفة فإذا دخلت اْلشفة هنا ثبت حكم الغسل أنزل أو مل ينزل وقوله التقاء اْلتاانن . هذا عام سواء كان يف املوضع اْلالل أو 

  اإلجياب ، أمااملوضع احملرم وسواء يف مجاع ، أو يف كان هبيمة وغري ذلك فكله يوجب الغسل . ِل أنسى أن األمر هنا يف مسألة  
مسألة اْلرمة فاهنم يذكرونه يف ابب اْلدود ،والزان واللواط ، وحنو ذلك. فالفقهاء عندما يذكرون هذه املسائل يف هذا الباب ليس  

 املعىن أنه حالل إمنا يذكروا ما الذي يرتتب عليه وأما محكه فكل شيء يف موضعه .

 النفاس وهو واضح .  من موجبات الغسل خروج دم اْليض و  األمر الثاين :

غري الشهيد إذا مات اإلنسان فإنه جيب تغسيله إِل الشهيد واملقصود ابلشهيد الشهيد الذي قتل يف املعركة ضد    املوت:  والثالث
ضد البغاء وإذا كان مع ويل األمر فهذا حمل خالف وليس املوضع    الكفار. فهذا هو الشهيد ابتفاق املذاهب األربعة أما إذا كان 

ذكر هذه املسالة وتفصيلها : ويكون الشهيد قد قتل يف املعركة ، لو أن الشهيد محل فادخل مستشفى أسعفوه بقي وقتا  موضع  
  ¬     فهنا ِل يكون له حكم الشهداء يف الدنيا، بل جيب تغسيله وتكفينه والصالة عليه. وهذا ابإلمجاع كما ذكره ابن عبد الرب

 تعاىل . إذاً ِلبد يف حق الشهيد حىت حيكم أبنه شهيد أن ميوت يف املعركة وأن ميوت أبيدي الكفار أو بسببهم.

وِل      اسالم الكافر وكذلك املرتد فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل وهذا مذهب اإلمام أمحد وهو ظاهر النصوص  األمر الرابع :
يف شرحه ملختصر اْلارََقي .    ¬     يخ اإلسالم يف شرح العمدة ، والزركشيتصح منه أي صاله حىت يغتسل . كما ذكر هذا ش

فهذه مجلة من املسائل تدخل يف هذا الباب ، وهذا مما يوجب الغسل .قال تعاىل ) وإن كنتم جنبا فاطهروا ( وقال )وِل تقربوهن 
ابلغسل من تغسيل امليت واْلديث رواه    ‘  حىت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم هللا( أي إذا اغتسلن وقد أمر النيب

وإمنا صح من    أمحد وأبو داوود واْلديث هذا ِل يصح كما ضعفه األمام أمحد. وحممد بن حيىي الذهلي وغريهم فال يصح اْلديث 
 قول أيب هريره وعلى هذا إذا غسل امليت يستحب أن يغتسل خروجا من اْلالف وإِل فال جيب عليه كما هو قول الصحابة ، 

من اجلنابة فكان أوًِل يغسل فرجه   ‘  وأمر من أسلم أن يغتسل كما يف حديث قيس ابن عاصم قد سبق وأما صفه غسل النيب
الشعر   الشعر وهنا يف مسالة  اىل  املاء  يرويه بذلك أي يدخل  املاء على رأسه ثالاث  يتوضأ ووضئا كامال، مث حيثي  اِلستنجاء مث 

تفاصيل هلا  إذا كا  واللحية  إىل كل .األول  يدخله  الشعر،  أُصول  إىل  املاء  يروي  أن  فيجب  الواجب  الغسل  اإلنسان يف ابب  ن 
موضع . وهذا حكم الشعر يف كل البدن . ويستوي يف ذلك الرجال والنساء سواء يف اللحية ، أو الراس ، أو غريه ويعفى عن املرأة  

 ابب النقض فقط ولكن جيب عليها أن تدخل املاء حىت  إذا كانت جنبا فانه ِل جيب عليها أن تنقض الشعر. هذا يف   يف حاله
. أما يف ابب اْليض فتنقضه ، وكذا يف ابب النفاس ، ألن  ~  يصل إىل اصول الشعر وأصول البشرة . وهذا ْلديث أم سلمه
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وردود ليس املقام  اْليض والنفاس اندراً وليس متكرراً وهذا هو الصحيح يف هذه املسألة وهذا هو مذهب األمام أمحد ويف تفاصيل  
اْلالة الثانية: يف ابب   املاء إذا كان يف الغسل.  وإدخالوهكذا فيما يقال يف ْلية الرجل وشعره ، فاللحية جيب ختليلها    ذكرها،

التخليل فهو ُسنهة . اْلالة الثالثة : يف    وأماوإن كانت كثيفة غسل ظاهرها    كما سبق  الوضوء : إذا كانت خفيفة وجب التخليل
التيمم فإنه ِل يستحب التخليل. أصال .قال مث يفيض املاء على سائر جسده مث يغسل رجليه مبكان آخر ومجهور العلماء ابب  

التثليث ومنهم من يقول ِل يستحب كما هو اختيار شيخ اإلسالم والعالمة السعدي يف غري هذا   على أن الغسل يستحب فيه 
ا  †   الكتاب وابن عثيمني  استيعاب  والفرض من هذا أي يف  اْلفيفة والكثيفة وأما  الشعور  البدن وما حتت  لغسل غسل مجيع 

مجيع البدن فقد ذكر ابن عبد الرب أن هذا ابإلمجاع ، ويدخل يف ذلك املضمضة واِلستنشاق عند اْلنابلة وينبغي يف ابب الغسل  
الركبة ، ويف السرة وخلف األذن ، وحنو    ، وخلفاإلبطنيأن يتعاهد األماكن اليت ِل ميكن أن يصل إليها املاء، كما غاب حتت  

ذلك فهذا مما ينبغي أن يتنبه له . ومن املفيد يف ابب الغسل أن مجهور العلماء يقولون ِل جيب يف الغسل املواِلة .فعلى هذا إذا  
العل فعند مجهور  تبقى  ما  بقيت رجله مث بقي ساعة أو ساعتني أو أكثر مث أراد أن يغسل  يده أو  ماء واملذاهب  اغتسل وبقيت 

األربعة أجزئه ذلك ،فينوي يشرتط أن ينوي أن هذا الغسل اتبعا ملا سبق ويكمل هبذا غسله ، وإن كان قد أحدث حداث أصغر 
قياسا على الوضوء ، وهذا   ،¬    املواِلة وهذا اختيار ابن عثيمني  فيتوضأ بعده فهذا مما يفيد هنا .ويف قول آخر أنه يشرتط فيه

ينفع أحياان قد تكون املرأة عليه أصباغ على يدها فاغتسلت مث نسيت فمثل هذا يقال تنزع وتغسل األصابع ويكفيها ذلك . ومن  
، املسائل املفيدة هل الغسل جيزئ عن الوضوء أم ِل ؟ اجلواب إذا كان الغسل واحبا كاألغسال اليت ذكرانها فانه جيزئ عن الوضوء 

فحينئذ  ِل حيتاج إىل الوضوء بل يكفي أن ينوي رفع اجلنابة أو استباحة الصالة فهذا يسقط الوضوء ، وأما اذا كان الغسل مستحبا  
وذلك   الوضوء  من  ِلبد  فهنا  املستحبة  األغسال  من  وحنوها  مكة  دخول  وغسل  اإلحرام  عند  وغسل  والعيدين.  اجلمعة  كغسل 

 إذا اغتسل ورتب األعضاء كرتتيب الوضوء ، فهنا جيزئه وهذا مذهب مجهور العلماء ، وهو األحوط ِلشرتاط الرتتيب واملواِلة . إِل
يف هذه املسالة فهذه مجله من املسائل يف هذا الباب. وأظن أن الوقت قد طال وِل أريد ان أشق على السامعني ويبقى بعد ذلك  

 هللا على حممد وآله ... إبذن هللا درسان لنكمل ابب الطهارة وهللا املستعان وصلى
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 . تعاىل  ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي  الرابعالدرس  
 

 .   اْلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم

 . ¬  بعد هذا هو الدرس الرابع من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي أما

أنه يف حكم املاء يف مجيع    ¬    يف ابب التيمم :هو النوع الثاّن من الطهارة وهو بدل عن املاء وظاهر كالم املؤلف  ¬    قال
عليه الكالم  بدخوله وسيأيت  يبطل خبروجه وِل  الوقت وِل  له دخول  فال يشرتط   ، املاء    أحواله  استعمال  تعذر  إذا  أن شاء هللا. 

الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر ابستعماله فيقوم مقام املاء أبن ينوي رفع ما عليه من األحداث ، مث يقول بسم   ألعضاء
م جتدوا ماء  هللا مث يضرب الرتاب بيديه مرة واحدة ميسح هبما مجيع وجهه ، ومجيع كفيه فإن ضرب مرتني فال أبس قال سبحانه )فل

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
قال )أُعطيت مخساً مل يعطهن أحدا من األنبياء قبلي ،نصرت ابلرعب مسريه شهر وجعلت    ‘  لعلكم تشكرون (.وعن جابر أنه

فأميا رجال أدركته الصالة فليصلي ، واحلت يل الغنائم ومل حتل ألحدا قبلي واعطيت الشفاعة وكان النيب  يل األرض مسجدا وطهورا
تعاىل يف هذا الباب وهذا الباب ابب   ¬  يبعث إىل قومه خاصة وبعثت للناس عامة (.متفق عليه هذا هو حاصل كالم املؤلف

يف هذا الباب بعض املسائل املفيدة اليت يكثر وجودها ويقبح ابإلنسان التيمم ابب واسع وأحكامه متعددة كثريه متنوعه فاذكر  
جهلها وحيتاجها يف مجيع اموره ..فأقول على جهة اِلختصار التيمم : هو القصد .وشرعا : قصد الصعيد والرتاب ابستعماله على 

 أعضاء خمصوصه ويف أوقات خمصوصه ..التيمم له ثالثة أسباب : 

عليهم.    ¬     م اإلنسان املاء ومل جيده سواء كان يف حضر أو يف سفر وهذا على أصح أقوال أهل العلم إذا عد   السبب األول : 
وسواء كان السفر طويال أو قصريا فإذا عدم املاء فهذا سبب من أسباب التيمم ..وقولنا إذا عدم املاء ِل يكون العدم إِل بعد أن  

فقوله مل جتدوا دل على الطلب وعلى البحث اْلثيث عليه يف مجيع    فتيمموا (  يفتش وإن يطلب املاء لقوله سبحانه )فلم جتدوا ماء
ويفتش يف رحله يف بيته ويسأل الرفقة فإن علم بوجود املاء لزمه قصده وطلبه إذا كان     اجلهات األربع ميني ومشاِل. ومشاِل وجنواب

نا أييت مساله التيمم ، وهنا يقول الفقهاء وإذا وجد املاء سيدركه يف وقت الصالة وأما إذا علم أنه ِلوجود له أو غلب على ضنه فه
ذي يباع وجب عليه الشراء إذا كان بثمن املثل مثن املثل يعين ابلثمن املعتاد أن هذا املاء اللرت يباع بكذا فإذا كان ابلثمن املعتاد ال

ائد على حاجته وكفايته ألن ماِل يتم الواجب  تعارف الناس أبن هذا قيمته جيب عليه الشراء إن استطاع ذلك وكان هذا الثمن ز 
إِل به فهو واجب وهذا خبالف ما جند اآلن أييت اإلنسان فلم جيد ماء يتمم مباشره هذا خطأ كبري إذا كان داخل مدينة داخل قرية  

وِل جيد فإذا وجد  ِلبد أن يسأل ِلبد أن يشوف من الذي يبيع من التجار، من البقاِلت ، من احملالت ، يسأل هل جيد املاء أ
ذا  املاء غالياً بسعر غال  فهنا ِل يلزمه الشراء ولو كان قادراً عليه ِل يلزمه أما إذا فعل فهذا خري على خري إذا وجد اإلنسان املاء ه
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ألجل أن   فَ ُوهاَب له املاء أو عري آلة ليستسقي من بئر فهنا يلزمه القبول. لكن لو أعطي مثناً ؟ أعطي الثمن أي الفلوس ووهب له
ه  يشرتي ، فهنا يقول الفقهاء ِل يلزمه ، ِل يلزمه القبول ليس املعىن أنه حيرم املعىن ِل يلزم مبعىن له ذلك . وملاذا ؟ قالو خوف املن

منه   بينهم  ليس  إذا كان  فيما  إِل  القبول  يلزمه  ِل  هذا  فألجل   ، الرجال  ظهور  تقطع  واملنة  عليه  مين  أن  مستقبال  خيشى  ألنه 
ن مع أخيه ومع وأبيه وهكذا إذا وجد من يقرض فاقرضه املاء وأعطاه قرضا فهنا من الفقهاء من يقول يلزمه القبول ، إما  كاإلنسا

 أن يطلب املاء قالوا هنا ِل يلزمه فهذا هو الفرق .أن يعطى إيل وفرق بني أن أسال . ففرق بني املسألتني . 

ان إىل املاء كعطش يف اْلال أو يتوقع أن يف الغد سيعطش وِل يوجد ماء يف  مما يباح ألجل التيمم حاجة اإلنس  السبب الثاين :
الطريق وِل ماء يباع أو هذا املاء حيتاجه حيوان حمرتم كحماره أو بقر، أو غنم وهو ِل جيد املاء الزائد، فهذا اْليوان قد ميوت فهنا  

 يعطى هذا اْليوان وينتقل إىل التيمم ، وهكذا إذا كان معه رفقه . 

خوف الضرر فإذا خشي الضرر ابستعمال املاء كان يكون يف شده الربد أو أن يزداد املرض أو يتأخر الشفاء ،    السبب الثالث :
أو بسبب جروح عليه فهنا يباح له اِلنتقال إىل التيمم لكن ما ضابط الربد ؟ ضابط الربد إذا كان ميرض بسببه فإذا كان يعلم من  

شفاء أو يزداد املرض فهنا يباح له أن يتمم ومما ينبغي أن يتنبه هنا أن يف مثل هذا أن كان يستطيع أن  نفسه أنه ميرض أو يتأخر ال
يغسل بعض بدنه فهنا واجب عليه .فمثال هذا الرجل خيشى املرض لو أن املاء أصابه يف صدره وظهره ورأسه . أما بقيه األعضاء  

اليت ِل تتضرر من  يقال اغسل األعضاء  هنا  الغسل مثال ، مث بعد ذلك    ِل يضر.  الوضوء أو يف ابب  بعدها واغسلها يف ابب 
املواضع اليت ختشى أن يصيبها املاء فتمرض بذلك أو يتأخر الشفاء. فهنا يقال اتركها مث تيمم أبن تضرب على الرتاب فتمسح  

وهبذا جاء يف حديث عمرو بن العاص ملا  وجهك ويديك مث يكون هذا التيمم عن املواضع اليت مل يصل إليها املاء. فهذا أمر ِلزم  
تيمم فجاء يف بعض الرواايت أنه توضأ مث تيمم وهذا هو اجلمع بني تلك الرواايت كلها ، وكذلك يذكر فقهاء اْلنابلة كما ذكر  

إلنسان ِل  وغريه أنه إذا كان لو أصاب املاء أصابه الزكام أو نزول فهذا عذر ألنه نوع من املرض أما إذا كان ا  ¬     املرداوي 
يتحمل لكنه ِل يتضرر أصال ابملاء وِل يصيبه مرض وِل زكام وِل غريه فهناء يلزمه استعمال املاء ألنه ِل يعفى عنه يف ابب الربد إِل  
ملرض ، أو أتخر شفاء، أو بسبب جروح وحنو ذلك. فان كان على اإلنسان جروح قد سبق الكالم أن اإلنسان يغسل املواضع  

يتمم العلماء على أن    الصحيحة مث  املتعلقة ابلتيمم أن مجهور  املسائل  الكالم عليه سابقا .ومن  عنه يف موضعه. وهذا قد سبق 
التيمم مبيح وِل يرفع اْلدث أي أنه يبيح لك أن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن متسح املصحف وإىل آخره ولكن ِل يرفع اْلدث هذا  

أنه يرفع اْلدث . وهذه رواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اِلسالم وابن القيم .  قول اجلمهور خالفا للحنفية ، ومذهب اْلنفية  
  كابن عمر وابن عباس  واملؤلف هنا كالسعدي والشيخ ابن عثيمني وغريهم .والقول األول يذكره البيهقي عن مجاعة من الصحابة

ƒ  قال    ‰  حوط يدل عليه أن النيبومن الثمرات اليت ترتتب على هذا وقول اجلمهور يف هذه املسالة أقوى وأ
  كما يف بعض كتبه .   .¬    لعمرو ابن العاص أصليت ابلناس وأنت جنب ؟ فاثبت له حكم اجلنابة وهذا اختيار الشيخ مقبل

الوقت ِل يصح وإذا خرج الوقت بطل   يرتتب على هذا إذا قلنا مبيح مبعىن أنه ِل يتمم إِل بعد دخول الوقت فتيممه قبل دخول
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التيمم ويلزمه تيمم جديد ومن اللوازم أنه ِلبد من نيه ، فان التيمم عبادة ضعيفة فالبد أن ينوي أنه عبادة ، وِلبد مع ذلك أن  
العبادة ، فالع النذر مث فرض الكفاية مث بعد ذلك يرتبونه  ينوي نوع  بادات درجات فعندان فريضة كالصلوات اْلمس ، مث فرض 

دخول   مث  املصحف  مس  بعده  يرتبون  ذلك  بعد  مث  النافلة  الطواف  مث  الفريضة  الطواف  ذلك  بعد  مث  فاألقوى كالنافلة  األقوى 
صلي الفرض فيباح له أن يفعل ما حتتها ألنه قد نوى ما هو أكرب،  املسجد فهذه مرتبة إذا نوى اإلنسان األعلى هبذا التيمم أنه ي

وأما إن تيمم ملا هو أصغر لنافلة فانه ِل يصلي به فريضه وِل يطوف به طواف الفريضة وِل يصلي فرض كفاية وهذا عليه مجهور  
ال التيمم حيتاج إىل دقة وأما القول  ثاّن : فهو أسهل من هذا ألننا إذا قلنا أن  العلماء. هلذا املسائل املذكورة فهذا يبني على أن 

التيمم يقوم مقام املاء خالص فحكمه حكم املاء مىت تيمم أرتفع كل شيء وِل حنتاج إىل هذا الكالم كامال ، إِل أن األول له  
و ذلك  حض من النصوص ويدل عليه أنه مبيح أن اإلنسان إذا تيمم ألجل غسل واجب كاجلنابة أو لرفع اْليض أو لنفاس وحن

فإنه إذا مل جيد املاء صح تيممه ويصلي مث مىت وجد املاء وجب عليه أن يعيد الغسل إمجاعا . وهذا يدل على أنه مل يرفع اْلدث  
ابملرة وإمنا أابح ولو كان مبيحا لرفع اْلدث ما حيتاج أن يعيد الغسل وأما الوضوء فانه ِل يعاد أما الغسل فإنه ِلبد من إعادته مىت  

اء أو إذا كان يف ابب الربد مىت سخن املاء واستطاع أن يتحمله فهذا مما يرتتب عليه فلذلك كان الرتتيب على حنو ما  تيسر امل
 ذكران فإذا نوى األكرب دخل ما حتته وإِل فال على حنو هذا الرتتيب. ومن املسائل املتعلقة بباب التيمم أن التيمم له فروض:  

باحه الصالة فال ينوي رفع اْلدث ألن اْلدث مل يرتفع يف قول مجهور العلماء فالبد من نية  .أن ينوي است  الفرض األول النية
 تعبد وِلبد من تعيني النية هل هو لنافلة لفرض كما سبق .  

أنه واجب   الثاين: أنه يستحب فيه التسميه ومنهم من يقول بوجوبه وسبق معنا أنه يف ابب الغسل والوضوء سنة وقال اْلنابلة 
 ول ابلسنة أقوى.  والق

إيصال الرتاب الطاهر املطلق إىل الوجه واليدين فقول الرتاب دل على أن ما ليس برتاب ِل يدخل يف ابب التيمم    الفرض الثالث:
قال   ́   ، فال يصح أن يتمم على الرمل رمل الصحراء ،ألنه ِل يوجد فيه غبار، وِل يصح أن يتمم على أشجار وِل أحجار فربنا 

ص تراب  .)فتيمموا  يسمى  ِل  حىت  أحرق  قد  الرتاب  هذا  ولو كان  بنجس  فليس  الطاهر  مبعىن  الطيب  الرتاب  أي   ) طيبا  عيدا 
كالفخار فانه ِل يدخل يف هذا الباب وِل يصح التيمم به ، فال بد أن يسمى تراابً وأن يكون طاهراً هذا أما الطاهر فهذا هو شرط  

والشا اْلنابلة  فهذا قول  تراابً  وأما كونه  اْلنفية  ،  األرض كاألحجار كقول  ما كان من جنس  على  يقول جيوز  من  ومنهم  فعية. 
واملالكية . والقول األول أحوط أنه يكون على الرتاب لكن لو افرتضنا أن انسان يف سجن أو يف مكان ِل جيد فيه تراب ووجد  

الرتاب فهذا أوىل خروجا من اْلالف  يتمم على   حجر حقيقي وليس حجر مصنوعا فضرب يديه على  استطاع أن  قد  ، وألنه 
 بعض أقوال أهل العلم فال يرتك ابملرة . 

أن يقصد التيمم الصعيد فلو أن انسان أصابت الريح تراابً على وجهه مث نوى هذا ِل جيزئ لكن ينوي قبل فيخرج    الفرض الرابع:
 ميسح الوجه مث اليدين وجيزئه ذلك ألن النية سابقة.   وجهه إىل الريح ويديه فينوي قبل أن تسفه الريح فإن أصابته الريح برتاب فهنا
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استيعاب الوجه فيما ِل يشق استيعاب الوجه ابملسح واليدين إىل الكوعني أو إىل الرسغني فقط ضربة واحدة    واخلامس والسادس:
الغسل والوضوء فإنه يكفي    وهنا يقول الفقهاء ِلبد من نزع اْلامت ملا ؟ ألن الرتاب ِل يستطيع أن يدخل من حتته ، خبالف ابب

أن حيرك اْلامت ألن املاء له قوة فيستطيع أن جيري إىل حتته فإذا حرك اْلامت دخل املاء أما ابب الرتاب فإنه ضعيف ِل يستطيع أن  
 جيري بنفسه . 

ملواِلة فكذلك التيمم  إذا كان التيمم عن حدث أصغر ألن الوضوء حيب فيه الرتتيب وجيب فيه وا  الرتتيب واملواِلة   الشرط السابع:
إذا كان عنه وأما إذا تيمم عن حدث أكرب كاجلماع وإخراج املين بشهوة ، واْليض والنفاس وحنو ذلك فال يشرتط فيه الرتتيب ألن  

ا يف  يف قول مجاهري أهل العلم .فهذا مما ينبغي أن يُعرف وأن يُفهم . وعلى هذ  الغسل ِل يشرتط فيه الرتتيب وِل يشرتط فيه املواِلة 
اإلنسان   املواِلة إذا كان الغسل لو العلم ولو أن  يديه أجزئه ذلك وهذا على قول مجهور أهل  مسح وجهه مث بعد وقت مسح 

احتاط فواِل بينهما فهذا أوىل خروجا من اْلالف. والرتتيب أن يبدأ أوًِل بوجهه مث يديه وهذا هو ظاهر اآلية فيفيد الرتتيب وقياسا 
العلم من يقول ِل وما أريد أن أذكر مجيع اْلالف إمنا أذكر اْلالف فيما هو مشهور يف بعض املسائل على الوضوء ومن أهل  

فهذه األركان .ومن السنن يف ابب التيمم أنه عند الضرب يفرج بني أصابعه فيمسح إحدى الراحتني ابألخرى ويقتصر على ضربة  
ن األصابع ميسح هبا الوجه فقط ، وأما الراحة وهي ما حتت األصابع  واحده. وإذا أراد أن جيعل بطون األصابع عندما يضرب بطو 

الوجه كامال مث   اليدين ويستوعب  الوجه أبصابع  بعد أن ميسح  فإنه  الكفني  فإنه ِل ميسح هبا شيء حىت ميسح  الكف  إىل آخر 
ف األيسر من فوق فيستوعب أيخذ راحة اليسرى فيجعله على ظاهر الكف اليمني. مث أيخذ يده اليمىن فيجعل راحته فوق الك

من الظاهر .أما ابطن اليد فإنه ِل يشرتط أن ميسح بعضه ببعض أل هنا قد مشى عليها الوجه فتصبح ماسحة ممسوحة فال حيتاج  
.والتيمم هو مثل الوضوء يف بعض األحكام أي انقض من نواقض الوضوء ينقضه ؛ وكذلك كما سبق من دخول الوقت وخروجه  

الوقت الصالة بطل وضوئه كذلك على  ،  إذا خرج  رآه داخل  قبل الصالة بطل وضوئه إمجاعا. وإذا  املاء  إذا رأى  وكذلك أيضاُ 
الصحيح وهو مذهب اإلمام أمحد وغريه. وأما إذا رأى املاء بعد الصالة إن صالته صحيحه امجاعا لكن التيمم قد بطل فال يصلي  

جيد. فإذا غلب على   عدم وجود املاء وقد طلب املاء وسئل هل يباع ؟ فلم بعد ذلك . من املسائل أن اِلنسان إذا غلب على ظنه
ظنه فإنه يستحب له أن يصلي يف أول وقت. وإذا أخر فله ذلك. فهذه من املسائل اليت ترتتب على ذلك. فإذا كان يرجو يعين  

عض أصحابه أو أرسل من أييت واملاء سيأيت  يرجو أنه يوجد املاء. يعين بعد اآلن ِل جيد لكنه يرجو أنه سيأيت .سيأيت ولده أو ب
يستحب له التأخري لكنه ِل جيب. وإذا شك هل سيأيت والوقت ابق  أوِل جاز له أن يتأخر وجاز له أن يقدم    وهو يف الوقت فهنا

رجاء كان  الصالة إىل أول وقتها .فمن حيث اجلملة له أن يصلي يف أول الوقت وإمنا اْلالف هل التأخري يف حقه سنه ؟ فإذا  
األفضل حىت يصلي بصالة اتمة كاملة. وإذا غلب على ظنه أنه ما سيأيت املاء إِل بعد خروج الوقت . فهنا يستحب له أن يصلي  
يف أول الوقت وإذا شك كان األمر يف حقه مباحا أما أن يقدم وإما أن يؤخر على ما يريد. فهذه من املسائل اليت ذكرانها أهنا  

. إذا تبني هذا ُعلام أن هذه أسباب التيمم وأن غريها ِل يدخل يف هذه املسالة. فمثال لو أن إنسان خشي أن  متعلقة بباب التيمم
اجلنازة خشي أن تفوته اجلماعة فهنا ِل يشرع يف حقه التيمم بل يتوضأ مادام املاء موجودا وهذا قول مجاهري أهل العلم    تفوته صالة 

وعلم مما مضى أن اإلنسان إذا    . ألنه ِل دليل على ذلك.¬    اْلنفية وشيخ اإلسالم . خالفا ملا ذهب إليه ايب يوسف وبعض  
املاء أما إذا كان التيمم هو عن مرض حىت يشفى من مرضه. وكذلك قد يكون   تيممه عن عدم   رأى املاء بطل تيممه هذا إذا كان
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اإلنسان عادما للماء من جه أنه خيشى على نفسه الضرر فمثال امرأة مل جتد ماءاً ، ولكنها لو طلبت املاء خافت على نفسها من 
السراق والفساق أو كان يف ليل فهذا يعترب عذر .وحنو هذه املسائل ، ومن تفكر يف الكالم وأتمل سيتبني له كثري من األحكام  

منا املقصود أنين أذكر مجله من املسائل املشهورة فقط وِل أذكر اجلميع وذكرها إن شاء هللا يف كتااب آخر  الداخلة يف هذا الكالم .وإ
ومن عليه حدث أصغر . قلنا وهو الذي يلزم فيه الوضوء مل حيل له أن يصلي فان الصالة يف حقه حمرمة    ¬    . مث قال املؤلف

ألنه يشرتط للطواف أن يكون طاهرا من اْلدثني ومن النجاسة ألن أحكامه   امجاعا . وِل أن يطوف ابلبيت وهذا مجهور العلماء
قريبة من الصالة يف قول اجلمهور. وِل ميس املصحف وقوله ِل ميس املصحف هذا ابإلمجاع كما ذكره شيخ اِلسالم ، وابن رجب  

  ان الفارسي ، وسعد ابن أيب وقاصعليهم مجيعا. وقد صح عن عبدهللا ابن عمر ، وسلم  ¬    ، وابن قدامه ، وابن عبد الرب
فليلبس   ٪ بيده وإذا أراد أن ميس  الصحابة والتابعني ، فال ميس املصحف  ابن كوسج أن هذا عليه امجاع  ، وذكر اسحاق 

املعتمد املشهور يف مذهب اإلمام أمحد  به وهذا هو  بعود أو إذا كان املصحف يف كيس فهذا ِل ابس  يقلبه     قفازين مثال ، أو 
هذا يف اْلدث األصغر    .¬    هل جيوز له ان يقرأ القرآن غيباً ؟ اجلواب : نعم ابإلمجاع كما ذكره اإلمام النووي   لكن  .¬

له أن   ابن كثري مثال جاز  قرآن بل يسمى تفسري كتفسري  الكتاب ِل يسمى  فإذا كان لك هذا  وأما غريه لو أراد أن ميس كتاابً 
س اآلايت. وهكذا اآلايت إذا كانت مكتوبة يف أوراق ، أويف دفاتر ِل تلمس. لكن يلمس ابإلمجاع ذكره شيخ اإلسالم لكن ِل مي

الكتاب نفسه يلمس إذا كان ِل يسمى قرآن وِل مصحف ككتاب فقه ، كتاب مصطلح ، كتاب حنو، لكن اآلايت ِل يلمسها.  
ن القرآن تلي بقصد القراءة أما إذا كان يقرئ  مث قال ومن عليه حداث أكرب يزيد جبانب ذاك أنه ِل يقرأ شيء من القرآن هذا إذا كا

القرآن بقصد األذكار. فمثال رجل أراد أن يقول عند الركوب فقال: )اْلمد هلل الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنني وإان إىل ربنا  
ذكر وليس قرآن فهذا ِل    ملنقلبون ( وهو ِل يقصد القرآن يقصد أنه ذكر من أذكار الركوب هذا ِل أبس به فإذا أويت به على أنه

وفيه  ،    ƒ  ابس به أما اذا كان قرأه على أنه قرآن فهذا حمرم وهذا عليه املذاهب األربعة وقد صح عن أمري املؤمنني عمر ، وعلي
اْلائض ؟ أما اْلائض فمحل خالف فقد خالف يف    خالف إِل أنه يقول شيخ اإلسالم هذا اْلالف شاذ. وهل يدخل يف ذلك 

اإلم هذا  املسالة  فعلى  هذا  تدخل يف  اْلائض ِل  أن  على  عثيمني  وابن  اِلسالم  واختاره شيخ  اإلمام أمحد  عن  مالك ورواية  ام 
اْلائض ِل تلمس املصحف إِل بقفاز لكن هلا أن تقرأ ألن اْليض طويل وليس بيدها وِل تستطيع أن ترفعه مىت شاءت وغري ذلك  

يلبث يف املسجد بال وضوء يعين اجلنب ِل جيوز له أن يبقى يف املسجد ِل اجلنب ، وِل  من العلل اليت يذكروهنا . األمر الثاّن : وِل 
 قال : )وأما اْليض  ‰  اْلائض ، وِل النفساء ويدل على ذلك ما جاء يف حديث أم عطيه يف العيدين أن النيب

نفساء أن تدخله فكيف ابملسجد وهو  البخاري : مصلى املسلمني. دل على أن املصلى ِل جيوز للحائض وال  فيعتزلن(. ويف رواية
أوىل قال الشيخ ابن عثيمني وهذا نص صريح يف املسالة. وأما رواية فال يقربن الصالة فاملقصود ابلصالة هنا املصلى وهذا من ابب  

ني فهي أوىل .  اجملاز كما يقال عند اجلمهور ويدل عليه أن رواية الشيخني واملتفق عليه: ِل يقربن املصلى ِل يقربن مصلى املسلم
ويتأيد مبا عليه مجاهري أهل العلم طيب. فقوله : ِل يلبث يف املسجد إِل إذا كان بوضوء فإذا توضأ جاز له الدخول وقد جاء يف 

، إذا كانوا جنبا فأرادوا دخول   ‰   سنن ابن منصور بسند حسن عن عطاء : قال رأيت مجاعة من أصحاب النيب
وضأ هنا جاز له . وهل اْلائض مثل ذلك ؟ الفقهاء ِل يذكرون ذلك وجيعلون أن اْلائض أسوأ املسجد توضئوا مث دخلوا. فإذا ت
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حاِل من اجلنب . فيقولون ألن اْلدث جاراً وهو انزل منها فهو ِل جيوز وهذا هو املعتمد عند فقهاء اْلنابلة الذين جيوزون يف 
إىل درس وِلبد منه كأن يكون مدرساً ، فيتوضأ ويدخل أما إذا كان  هذه املسالة. وقد يقال وهللا أعلم إذا كان اإلنسان حمتاجا  

اإلنسان ِل حيتاج الدخول فاألوىل أنه ِل يدخل ِل اْلائض ، وِل النفساء ، وِل غريهم إذا كان ليس هنالك اضطرار وِل تتعطل  
ال أهل  عليه مجاهري  مبا  بناء  يدخل  ِل  أنه  فاألوىل  العلم  عن  ينقطع  وِل  بعدمه  إذا  اْللقات  املعتكفة  حىت  وألن  ذكران.  وملا  علم 

حاضت لزمها أن خترج قال املوفق بال خالف : ِل نعلم فيه خالفا خترج من املسجد وتبقى يف بيتها إىل أن ينقطع فاذا انقطع  
طالقها واغتسلت رجعت تكمل اِلعتكاف وِل ينقطع عليها . مث قال وتزيد اْلائض والنفساء أهنا ِل تصوم وِل حيل وطئها وِل  

اليه شيخ   ملا ذهب  الرب . خالفا  ابن منذر وابن عبد  العلماء كما ذكر اِلمجاع  يقع أبمجاع  ويكون طالقها حمرما وبدعة وِلكن 
الدائمة. والقول هذا ليس بصواب . فهذه مجلة من املسائل اليت ذكرها املؤلف القيم والشيخ ابن عثيمني واللجنة    اإلسالم وابن 

تعاىل ابب اْليض . وهذا ابب واسع واحكامه متنوعه متعددة فالبد من اِلنتباه    ¬     قال املؤلف.يف هذا الباب ، مث   ¬
ملسائله . فاملؤلف يقول فاألصل يف الدم الذي يصيب املرأة أنه حيض بال حد لسنه وِل لقدره وِل تكرره يعين ِلحد لسنه . يعين  

املرأة صغريه أو كبريه . وِل قدره يعين ِل يقال أنه يشرتط فيه أن يكون  مىت ما جاء اْليض املعتاد بصفاته فهو حيض سواء كانت  
يوم أو يومني أو ثالث. وِل تكرره أي ِل يشرتط أن يكرر ثالاث ثالث مرات كما هو مذهب اْلنابلة . إِل أن أطبق الدم على املرأة  

وتبعه املؤلف هنا ، والشيخ السعدي    ¬   سالمأو صار ِل ينقطع عنها إِل يسريا فإهنا تصري مستحاضة. وهذا هو رأي شيخ اإل
. أما أن املرأة إذا كان اْليض يطبق عليها طول الشهر أوِل ينقطع عنها إِل يسري فهناء تكون مستحاضة وإِل فهو حيض فقد أمر  

ا ستة أايم أو  أن جتلس عادهتا فان مل يكن هلا عادة فإىل متييزها فان مل يكن هلا متييز فإىل عادة النساء غالب  ‰   النيب
سبعة . هنا مسائل مهمة أذكرها على جهة اِلختصار ، ويقال األصل هذا هنا قواعد أذكرها ،األصل أن ما أييت املرأة من دم فهو  

سنوات ودخلت يف العاشرة إذا كان   حيض وقوله بال حد هنا قد أتفق املذاهب األربعة على أن املرأة اليت حتيض إذا أكملت تسع
ذلك فالدم الذي أيتيها دم فساد ِل عربة به ، وِل يؤثر عليها وهذا ابتفاق املذاهب األربعة فما دام هذا هو قول السلف أقل من  

بعد مخسني سنه بعد ستني بعد سبعني ؟ فيه    فينبغي القول به وِل يلتفت لغريه ، وأما من حيث النهاية فهل إذا حاضت املرأة
د آلخره فما دام أنه أييت الدم فهو حيض فذكر هذا فقهاء الشافعية واملالكية رمحة هللا  خالف والصحيح فيما ذكر املؤلف ِلح

ساعة فهذا هو اْليض    24عليهم وهو الصواب . أما ما هو أقل اْليض وما أكثره ؟ فأقل اْليض يوم وليلة فإذا كان اْليض أييت  
يعرف له خمالف يف املسالة وهذا أعلى ما يف الباب كما أنقص من ذلك فليس حبيض وهذا قول عطاء ابن ايب رابح صح عنه وِل  

اإلمام أمحد واختاره شيخ  .¬    ذكره  مالك  فقول   ، دفعة  ولو  قطرة  ولو  أنه أييت  قول  وأما  اْلنابلة والشافعية  مذهب  .وهذا 
ول عطاء وِل يعرف له  اِلسالم .القول هذا ليس بصواب ألنه ليس له سلف من الصحابة والتابعني ويكفي يف املسالة األوىل أنه ق

خمالف وكان عطاء من هو يف الفضل واِلفتاء وجياهر هبذا القول ومل ينكر عليه ولو كان خطأ ألنكر عليه بعض العلماء ألن القول  
. قد يقول قائل هل معىن أن الدم ينزل أربعة وعشرين ساعة دائما ؟ اجلواب ليس هذا    الضعيف يعترب منكر من بعض الوجوه

ا وهذا ينتبه له أن املرأة لو أدخلت قطنه أو منديال إىل فرجها فإن أثر الدم ابق  فاذا كان هذا يف خالل أربعة وعشرين املعىن إمن
؟ اجلواب أول ما أيتيها الدم تتوقف عن الصالة    ساعة فأكثر فهذا هو حيض ، أما إذا وقف قبل فليس حبيض كيف تعمل املرأة
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ه حيض مث تتابع نفسها إن أكمل اليوم والليلة فهو حيض وقد فعلت ما جيب عليها من  وعن الصوم وعن غريه . ألن األصل أن
ما فاهتا من   الدم ليس حبيض فحينئذ تقضي  فتعلم أن هذا  أنه وقف  قبل وأتكدت  الصوم والصالة وحنوه ، وأما إذا وقف  ترك 

 هلا أنه ابلعكس ليس حبيض فتقضي وِل تغتسل  الصلوات مرتبا فورا وفعلها فعل صواب ملا تركت ألن ابقي على األصل فلما تبني
ألن هذا ليس بدم حيض . من القواعد يف ابب اْليض أن اْليض قد يتقدم على وقته وقد يتأخر هذا أمر طبيعي معتاد قد يزداد  

لقواعد أن أقل يف أايمه وقد ينقص فهذا طبيعي يف أايمه ، طبيعي فيه فاْلكم معلق بوجود الدم كثرة قلة تقدماً وأتخر . ومن ا
اْليض يوم وليلة ، وأكثره مخسة عشر يوما كاملة وقد ذكر ابن حزم أن العلماء أمجعوا أنه ِل جياوز سبعة عشر يوماً كما يف مراتب  

يف تعليقه عليه . فدل على أنه امجاع وإمنا اختاره املؤلف تبعا لشيخ اإلسالم والشيخ ابن    ¬    اإلمجاع ومل يتعقبه شيخ اإلسالم
العلم املتقدمون وهذا هو الصواب أي هذا الذي ذكرته أنه ِل جياوز  عثيم ني فهذ القول ليس بصواب ألنه خمالف ملا عليه أهل 

مخسة عشر وهو قول مجهور العلماء كاْلنابلة والشافعية واملالكية. ماذا يرتتب على هذا ؟يرتتب عليه فائدة عظيمة كبرية وهي أن  
م ازداد إىل مثانية هو حيض ازداد إىل عشرة هو حيض ازداد إىل أربعة عشر هو حيض ازداد إيل  املرأة مثال كان حيضها سبعة أاي

مخسه عشر هو حيض فوقف عند ذلك فيقال هذا حيض .كونه أييت يف شهر مخسة أايم وشهر عشرة وشهر ثالثة عشر كله 
زاد على   أنه  هنا مسالة جديده لو  الصالة والصوم إىل آخره .  فيه  هنا حيض وترتك  امرأة عادهتا سبعة أايم  افرتضنا أن  أننا  لو 

توقفت هي اآلن تستعد للتطهر وجدت أثر الدم موجود يف الفرج استمرت وصل إىل مخسة عشر زاد فوق مخسة عشر ما اْلكم  
و منتشر  هي اآلن مل تصلي ومل تصم. فيقال ِل يعرف كون املرأة مستحاضة إِل بعد أن جياوز دمها مخسة عشر وهذا خبالف ما ه

اآلن عادهتا سبعة أايم ما زاد فهو استحاضة هذا خطأ هذا القول ليس موجودا فينبغي التنبه هلذا هو دم كيفما كان . أيضا مما 
ينبغي التنبه له ليس دم اْليض ِلبد أن يكون أسود ِل قد يكون أمحر. الدم الذي أييت املرأة هو حيض وِل ينظر إىل أسود وأمحر 

ستحاضة . فكما يقال ِلبد جنعل املرأة جترب أوِل. أول شهر جتربه بعد مخسه عشر يوما زاد فيقال اآلن أصبحيت  إِل يف مسالة اِل
.ما الذي يرتتب عليه ؟ يرتتب عليه نقول هلذه املرأة كم عادتك من السابق تقول سبعه    مستحاضة ودخليت يف أحكام املستحاضة

ربيها هي أايم اْليض وما بعدها تقضي ما فيها من الصالة من بعد سبع أايم تقضي  أايم قلنا خالص السبع األايم اليت جاءت اعت
األايم اليت تركت فيها الصالة وتركها ترك صحيح ألن هذا هو املتعني عليها ألهنا ِل تدري حباهلا واألصل أنه حيض فاآلن تبني لنا 

ورا ومرتبة على جهدها مامل يشق عليها فتقضيه فورا. وليس  أهنا مستحاضة فنقول ما بعد سبع أايم تقضي ما سبقها من الصلوات ف 
كما يفعل العامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر هذا قول خطاء خمالف ملا أتفق عليه الفقهاء، كما ذكره اْلطايب بل يقضي  

ا وبعدها أذا من الشهر  يف أي وقت حىت وإن كان يف وقت هني مرتباً فجر ظهر عصر مغرب عشاء اليوم األول والذي بعد وهكذ
أكثر  جاوزت  إذا  استحاضة  عليها  حكمنا  اليت  املستحاضة  املرأة  استحاضة  فهو  زاد  ما  أايم  سبع  معك  للمرأة  يقال  مىت    الثاّن 

اْليض ما الذي يلزمها هذا املرأة هلا حالتان : إما أن تكون هذه املرأة مبتدئة يعين أول مرة حتيض. كأهنا بلغت فلها حالتان :  
ِل يعرفوا أسود وأمحر   التمييز الصاحل ليس املعىن أن الناس  الفقهاء  الة األوىل أن يقال هلا التمييز بني الدمني ، وهذا يسمى عنداْل

ما هو . قال والتمييز الصاحل معناه أن يكون األسود أكثر من   هذا معروف إمنا التمييز الذي يصلح أن يعلق حكم اْليض عليه
ِل ينفع دم اْليض األصل فيه أنه ميتاز بلونه وهو    إذا هنا   ة عشر يوماً فإن كان األسود أقل من يوم وليلةيوم وليله وأقل من مخس

خبالف غريه من الدماء ، فإذا كان أقل    قالوا ألنه انفجر من الرحم فلذلك ِل يتجمد   السواد وبرحيه والثالث أنه غليظ ِل يتجمد. 



 

 
 

39 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  39

فإذا  يوم وليله ِل يصح أن يكون دم حيض  الصاحل أن    زاد فوق مخسة  من  التمييز  عشر يوما فال يصح أن يكون حيضا فالبد 
يكون األسود فوق يوم وليلة ويف حدود مخسة عشر فأقل ، فهنا يصلح أن يكون حيضا فيقال األسود هو اْليض واألمحر هو  

ابِلستحاضة إذا كان التمييز يف حقها  اِلستحاضة إذا مىت رجعنا إيل التمييز بني الدمني يف ابب املستحاضة إذا قد حكم عليها  
زاد على مخسة عشر يوما فهنا تلغى فتنتقل املرتبة الثانية وهي أن تبقى على غالب    ليس بصاحل ، كان األسود أقل من يوم وليلة أو

أنه ستة أايم    أن هذا متفق عليه  ¬    النساء وتبدأ أبقارهبا كأمها واختها . فأمها واختها الغالب على النساء كما ذكر النووي
سبعة أايم فاآلن أيش ختتار املرأة ست أو سبع تنظر إىل أقرب النساء إليها كأمها فالغالب أهنا متاثل امها واختها فتجتهد وتنظر  

املرعي يقول  زاد فهو    ¬    كما  ما  او سبعه أايم مث  الستة أايم  أقارهبا هل هو يف  فتجتهد إىل أن تساوي  املنتهى :  يف غايه 
و كان أسود ولو كان الدم كله أمحر ملاذا ؟ ألنه قد تني لنا أن التمييز مل يصلح يف حقها فتنتقل للمرتبة الثانية وِل تنظر  استحاضة ول

إىل سواد وغري سواد بل مىت أنتهى الوقت الذي حدد للحيض يقال اغتسلي وصلي واعتربي نفسك مستحاضة املستحاضة يرتتب  
العلماء ألهنا يف حكم الطاهرات وقد ذكر ابن جرير الطربي ونقله النووي : أن هذا ابإلمجاع    عليها أنه جيوز وطئها يف قول مجهور 

وتصلي وتصوم وتدخل املساجد ومتس املصحف لكن ما الذي يلزمها ؟ يلزمها أهنا أوًِل تغسل ِلنقطاع اْليض الذي حكمنا هلا  
موضعه فتلبس سراويل ضيقه ، وتسد عليه خبرق فثم بعد ذلك  على الدم يف    عليه مث بعد ذلك تصلي ويلزمها أن تشد قبل الصالة

النيب يصح ألن  قبل ِل  توضأت  فلو  تتوضأ  الوقت  يدخل  ما  أول  التيمم  مسألة  يشابه  يعين  لوقت كل صالة  قال    ‘  تتوضأ 
وأما    ‰   أن هذا البخاري جعله من قول النيب  ¬     وتوضئي لكل صالة . كما يف البخاري وقد ذكر ابن رجب 

أن هذا قول عروه اشتهر ِل يعرف    ¬    فيقول : هذا من قول عروه ، وعلى القول أبنه قول عروه فقد قال ابن القيم  ابن رحب 
له خمالف . فعلى هذا تتوضآ لكل صالة وما كان خيرج يف أثناء الصالة أو بعد الصالة فال يضر ونفس هذا حكم صاحب سلس 

د على نفسه ،هذه السراويل هل يلزم أن يعيدها يف كل فرض ؟ اجلواب ِل  البول سلس الريح سلس يف املذي نفس اْلكم أنه يش
يتنبه له ما   .إذا كانت مشدودة هذا مما  ولو خرج ما خرج وتصلي  بعد دخول كل وقت وتصلي  تتوضآ  وهذا لالستحاضة أهنا 

ِل أنه يبقي عندان  شاءت من الفروض والنوافل ومتس املصحف وتدخل املسجد وتعمل ما تشاء ، وصاحب السلس كذلك ، إ
أذن الظهر أول ما يستنجي   مسالة وهو أنه إذا كان اِلستحاضة أو صاحب السلس يعرف من نفسه أن له وقت يقف عنده مثال

خيرج البول ويكون سلس ما يستطيع أن يستمسك لكن هو يعرف من نفسه أنه يبقى ساعة يبقى وقت يف كل فرض فاْلكم هنا 
معة واجلماعة ألنه معذور، فإذا وقف فإنه يتوضأ وضوًء كاماًل ويستنجي مث يصلي وِل يضيع أجره عند  أنه ينتظر حىت ولو فاته اجل

أما إذا كان ليس له  أذا كان حمافظاً للجمعة واجلماعة. هذا مىت ؟ إذا كان له وقت معتاد يف كل وقت صالة يقف عنده . ´ هللا
وقت معتاد بل هو ينزل دائما ، أو أحيان وأحيان ليس له وقت معتاد فهنا يصلي يف أول الوقت ويتحرز من النجاسة ويصلي وِل 
يتأخر . من املسائل املتعلقة هنا هل اْلامل حتيض ؟ اختلف العلماء يف ذلك والصواب واألقرب وهللا أعلم أن اْلامل ِل حتيض .  

تيها من دم فهو دم استحاضة بنفس ما ذكران من املسائل . من املسائل وهي من أهم املهمات إذا كان الدم يف أايم اْليض  فما أي
مثال دمها سبعه أايم عشره أايم جاء يف يوم أدخلت القطنة ألننا قلنا ليس املعىن أنه ينزل    أييت عليه وقت يقف ما اْلكم ؟ فامرأة

 أثر لدم فتأكدت وجدت هذا فيقال : الطهر يف أثناء اْليض هو طهر صحيح واملعىن تغتسل  دائما أدخلت القطنة وجدت ِل 



 

 
 

40 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  40

متزوجه وهكذا إذا كانت  زوجها  . ألن هللا  وتصوم وتصلي وأيتيها  والصالة  الصوم  ترتك  للحيض  هو اتبع  الدم  قال   ́   رجع 
ء األذى وهو الدم يلزم التوقف إذا زال األذى ارتفع  ))يسالونك عن احمليض قل هو اذى فاعتزلوا النساء يف احمليض(( أي فإذا جا

مادام الدم الذي يذهب    اْلكم وهذا هو الصحيح وهو مذهب اإلمام أمحد وهو قول عند املالكية . فيرتك .طيب إىل مىت ؟ يقال
ب يوم ؟ فيقال مىت ما  ويرجع يف حدود مخسة عشر يوما من يوم أاتها فهذا مما ينتبه له وهو مفيد ..طيب إذا كان أييت يوم ويغي

غاب تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات . فأول ما أيتيها مرة اثنية تقف فإذا انقطع وهكذا مادام يف حدود مخسه  
عشر يوما . طيب مسالة إذا كان املرأة يتقطع عليها اْليض ما حكمه ؟ هل كله يكون حيضاً ؟ مثال وابملثال يتضح املقال امرأه  

فيقال إذا كان هذا الدم يف ضمن مخسة   سبوعا كامال مث بعد ذلك طهرت أسبوع مث جاء الدم هذا الدم ما حكمه ؟ .حاضت أ
كيف حنسب ؟ حنسب أايم الدم وأايم الطهر. فمثال أايم اْليض سبعة أايم واألايم    عشر يوما فهو اتبع للحيض وليس جبديد فمثالً 
فإن وقف فهو حيض  اليت طهرت سبعة ، سبعة مع سبعة أربعه عش الدم اتبع  الدم يوم اْلامس عشر فهذا  الدم فهذا  ر فجاء 

صحيح اتبع ملا مضى إن زاد فوق اليوم ولو شيئا قليال دخل يف السادس عشر فيلغى اليوم اْلامس فما بعده ألن الدم الواحد ِل  
اتبع ملا مضى . زاد سواء قليال أو كثري فإنه    جيتزئ كما يقول ابن مفلح : ِل جيتزئ فيلغى كامل أما لو وقف على مخسه عشر فه.

يلغى كامال . طيب هذا ضابط .ضابط اثّن أن يعلم أن الطهر الذي بني اْليضتني أقل شيء ثالثة عشر يوما أقل شيء فاذا كان  
اْلاقه ابألول    بني الدم والدم ثالثة عشر يوما فهذا الدم الثاّن يعترب حيض صحيح. أما إذا كان أقل من ثالثة عشر فإن أمكن

فعلنا كمثل هذي .وإذا مل ميكن فإنه يكون دم استحاضة ِل حكم له . فمثال يف املسالة اليت ذكرانها سبعة أايم حيض مث سبعة  
امرأة   مثال آخر  بعده يكون حكمه حكم اِلستحاضة .  فاْلامس عشر وما  أايم طهر مث جاء اْلامس عشر، والسادس عشر، 

نضرب مثل مخسة أايم طهرت مث جاء الدم فنقول سبعة أايم وعندان مخسه أايم فوقها اذاً اثىن عشر  حاضت سبعه أايم مث بعدها  
يوما، مث جاء الدم فاآلن بقي إلكمال مخسة عشر ثالثة أايم فإن جاء يف الثالث عشر والرابع عشر واْلامس عشر ووقف فإذاً هذا  

يء...إن زاد فوق مخسه عشر فيقال اذن يلغى هذا الدم األخري كامل  الدم اتبع ملا مضى فهو اتبع للحيض يف أحكامه ويف كل ش
من الثالث عشر والرابع عشر واْلامس عشر فتقضي ما فيه من صالة ويلغى أحكامه ويكون يف حكم املستحاضة ويلزمها أن 

فرة والكدرة . الصفرة  الص  تقضي ما سبق. أما إن وقف على مخسة عشر فانه حيض صحيح اتبع ملا مضى. املسالة اليت تليها :
البيضاء  يعرف أبمرين : إما ابلقصة  الطهر والطهر  اإلنسان قد رأى  أما إذا كان  والكدرة إذا كان خالل حيض فهي حيض ، 

الكل النساء ، وِل يوجد يف  الذي خيرج يف آخر اْليض وهذا يوجد يف بعض  األبيض  الثانية وهي أهم وهي   والسائل  والعالمة 
ختتلف وهو اجلفاف واجلفاف إدخال منديل أو قطنة ليس املعىن املبالغة ابإلدخال ِل إمنا تدخل فال ترى أثر الدم  املنضبطة اليت ِل  

والكدرة إذا    يف الفرج فهنا حكمها حكم الطهارة . فتصلي وتصوم أوًِل تغتسل مث تصلي وتصوم . هذه هي أقوى عالمة. فالصفرة
ت صفرة وكدرة فحكمه هنا كحكم غريها من النجاسات كالبول ، يعين ينقض  جاءت بعد اْليض قد طهرت قد اغتسلت مث جاء

الوضوء وتصلي يف مثل هذا ويكون حكمه كحكم القيح والصديد يف أنه جنس وحنو هذا إذا كان قبل اْليض. فيقال إذا كان قبل  
الشهر اهلجري فإذا كان هذا الصفرة والكدر  النساء مثال حيضها أول  قبل أايم اْليض فهذا كذلك ِل  أايم اْليض ألن بعض  ة 

يدخل يف هذا الباب ، وحكمها كحكم النجاسات وانقضة للوضوء وحنو ذلك . طيب لكن أول يوم الذي هو مقرر أن أييت فيه  
الدم جاءت الصفرة والكدرة فاْلكم أن يقال هذا الصفرة والكدرة عند اجلمهور أهنا مادامت يف أايم اْليض فهي اتبعة للحيض  
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قال ِل ِلبد أن يتقدمها دم وهذا خالف كالمها قوي ومادام األول قول اجلمهور فهذا    ¬    حيضا وذهب أبو يوسفوتكون  
يستأنس به ، ألن من القواعد أن قول اجلمهور يستأنس به إذا مل تكن األدلة واضحه هذا الشرط إذا مل تكن األدلة واضحة وكانت  

تعاىل. من املسائل    ¬     نس بقول اجلمهور. وهذه القاعدة ذكرها شيخ اإلسالم يف أمور مسالة استنباطات وهي واقعة ، فيستأ
املفيدة لو أن املرأة كانت حتيض حيض معترب كامال مث يف أايم يف حدود اْلمسة عشر ِل أيتيها الدم إِل قطرات عند اِلستنجاء أو  

ِل يكون حيض ألنه قليل وقد جاءها اصاًل دم كامل  إيل آخره. فاْلكم يف مثل هذا وهللا أعلم أن هذا الدم ِل يلتفت له ألنه  
كما جاء يف املوطئ وغريه . طيب فهذا مما    ¢  حيض كامل معترب فال يلتفت له . وقد يفهم هذا من كالم عبدهللا ابن عمر

يعرف مسائل اْليض مث املسائل مسائل اْليض أظنها تكفي ملن أتملها أن  هنا. فهذه مجلة من  املسالة  مسالة   يدخل يف هذه 
النفاس أذكرها على جهة اِلختصار. النفاس: هو الدم الذي أييت املرأة بسبب الوِلدة وِل تكون نفاس إِل إذا وضعت ابن واحد  
ومثانني يوم. الشرط: األول أن يكون ابن واحد ومثانني يوم فما فوق. الشرط الثاّن: أن يكون قد ظهر فيه أثر التخلق يعين ظهر  

ن يعين بداية التخلق وليس املعين أنه كامل. فالبد من هذه الشرطني . فإذا كان ابن واحد ومثانني يوم وقد  رأس ظهرت يدان قدما
ختلق فهنا تكون املرأة نفاسا وأما إذا كان املولود قبل ذلك سقط ِلبن شهر، ابن شهرين فإن املرأة والدم الذي أيتيها دم استحاضة  

سبق . طيب النفساء اآلن كم مدهتا؟ اقل النفاس ِلحد له   وإىل آخره يف حنو ما   أو دم فساد وحكمه كما سبق تصلي وتصوم.
تغتسل وتصوم   القصة  أو خروج  قطنة  إما إبدخال  الذي ذكرانه  فإن وقف ابجلفاف  نفاس  يعترب  قطره خالص  لو خرجت  يعين 

م تغتسل وتصوم وتصلي. كم أقصى مده وتصلي ،وليس بعض النساء تنتظر أربعني يوم . ِل غلط العربة ابلدم مىت وقف حىت يف يو 
النفاس ؟ اختلف العلماء والصحيح أنه أربعني يوماً، ويدل عليه حديث أم سلمة كما حسنه الشيخ األلباّن وأمجع عليه املتقدمون  

الدم زائد ما  كما ذكره الرتمذي واسحاق ابن راهويه . وأ وهللا أعلم ابو عبيد ، والشك مين . فهذه أربعون يوم فقط بال زايده .  
يف أول الشهر اهلجري   اْلكم فيما زاد فوق األربعني ؟ يقال إذا كان ما زاد فوق األربعني إن صادف أايم حيضها إن كان حيضها

وكان فوق األربعني هو أول الشهر اهلجري مثال. فهنا تعتربه حيضا بقدر األايم اليت كانت حتيض يف السابق فسبعة أايم هي سبعة 
سة وهكذا فهو حيض، وما بعد اْليض فإنه دم استحاضة حينئذ تغتسل وتصوم وتصلي وتعترب ما بعده استحاضة. ومخسة هي مخ

وأما إذا كان فوق األربعني مل يصادف وقت حيض فإهنا تغتسل فورا وتصوم وتصلي وما فوق األربعني كله استحاضة حىت يقف.  
لسقط سواء كان بفعلها أو بسبب دواء فحكم النفاس اثبت ويبقى معىن  من املسائل هنا أن الفقهاء يقولون يف هذا الباب أن ا

واجلناايت وحنو ذلك.   مسألة التحرمي وحنو ذلك أن من تعدا فأنه أيمث. وسيايت إن شاء هللا هذا الباب فيما يتعلق بباب القتل وابب
لك بشرط عدم اإلضرار ابملرأة. وبشرط رضى الزوج ويقول الفقهاء هنا جيوز للمرأة أن تستعمل عالج ملنع اْلمل أو لتأخريه وحنو ذ

بقيت مسالة وهي مسالة النفاس إذا طهرت قبل األربعني فهي    ألن له حض يف الولد .فهذه مجلة من املسائل اليت تنتفع املرأة هبذا
الصوم وا نفاس اتبع ملا مضى ترتك  األربعني فهو دم  الدم رجع وهي يف حدود  فإن رجع الدم إن كان  فإن انقطع  طاهر  لصالة 

تغتسل وتصوم وتصلي وهكذا. فما دام يف حدود األربعني أي طهر فهو طهر صحيح ومىت رجع الدم فهو دم نفاس . فهذه مجلة  
بقيت مسالة وهي نسيت ذكرها وهي مسالة املستحاضة ذكرت أن النساء نوعان: مبتدئة وهي أول من    من املسائل يف هذا الباب
ا أمران : إما أهنا ابلتمييز الصاحل فإن مل. رجعت لغالب النساء . يبقى اْلالة الثانية: وهي املرأة املعتادة  أيتيها اْليض فهذه عليه
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الذي أيتيها الدم من سابق فهذه إذا ابتليت ابِلستحاضة فلها ثالث حاِلت األوىل : أن ترجع إيل عادهتا السابقة عادهتا السابقة 
ما زاد فإنه استحاضة ولو كان الدم أسود كيفما كان ِل تبايل ابلدم إذا نسيت مل تدري كم  مخسة أايم سبعة فهنا تبقى عليه ، و 

العدد هل هو مخسه سته سبعه نسيت تنتقل للحالة الثانية وهو التمييز الصاحل فإذا كانت التمييز صاْلا. ِلن يكون هذا حيض  
كان أمحر فليس حبيض فهنا هذا متييز صاحل. فإن مل يكن   وهذا ِل ابن يكون األسود زاد فوق يوم وليلة فيكون هو اْليض وما

أن ينفعنا هبا مجيعا إنه   ´ صاْلا فإهنا تنتقل للحالة الثالثة وهي غالب النساء وقد ذكران الكالم عليه حينئذ وهللا أعلم . أسال هللا
 جواد كرمي وصلى هللا على حممد واله .....
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 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي  اخلامسالدرس  
 

 اْلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم.  

 تعاىل.   ¬  فهذا هو الدرس اْلامس من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي

املؤلف من  ¬     يقول   : الصالة  وشروط  الصالة  ذكر شروط  مث  الصالة  والعقل  : كتاب  اإلسالم  وهو  املؤلف.  يذكره  مامل  ها 
كجماعه من الفقهاء ممن يفعل ذلك ألن هذه الثالثة مشرتطة يف كل عبادة إِل يف اْلج فأنه ِل    ¬    والتمييز. وذكره املؤلف

الشريعة يف قول يشرتط فيه التمييز فليس األمر واضح أهنا ِل تصح إِل من مسلم وأما الكافر ِل تصح منه وإن كان خماطباً بفروع  
، ))ما سلككم يف سقر قالو مل نكن من املصلني  ´  مجهور العلماء . ولذا كان يستحق العذاب على ترك كل عبادة واجبة قال

اْلائضني وكنا نكذب بيوم الدين،((، املسكني وكنا خنوض مع  تعاىل :  ومل نكن نطعم  الذين ِليؤتون -:-وقال    )ويل للمشركني 
(… هو يعذب على كل واجب يرتكه وعلى كل حرام يفعله ، اإلسالم املقصود هنا ممن تصح  -الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون  

التمييز: وهو الذي مييز وهو عند اْلنابلة إذا بلغ سبع سنوات أكمل السابعة ،    والثالث:العاقل فال تصح من جمنون    والثاين منه،  
اْل قياس  الثامنة على  ويستطيع  ودخل يف  الكالم  يفهم  الذي  املميز  يقول  ومنهم من   . أبناء سبع(  الصالة وهم  )علموهم  ديث 

اجلواب ومييز بني البقرة واْلمار وغري ذلك ويستطيع أن يتكلم مع الناس ويسأل وجييب وهذا ذكره مجاعة من احملدثني وهم مشهور  
ى هذا لو أن طفل ابن سنتني علمه أبوه أن يصلي وأن يقول  فعل  كفقهاء املالكية.  بني يف كتب اْلديث. وذكره بعض الفقهاء

سبحان هللا واْلمد هلل ،ِل يؤجر عليها لعدم النية، إن هذه الشروط امنا مشرتطة ألجل النية وِل يؤجر اإلنسان على إي عبادة إِل  
ن ابن يوم . لقول النيب صلى هللا وعليه  إذا نوى وهذه الثالثة الشروط مشرتطة يف كل عبادة إِل يف اْلج والعمرة أهنا جتوز وإن كا

فعلى هذا يؤجر اإلنسان إذا    وسلم ، ملا رفعت تلك املرأة ابنا هلا) أهلذا حج قال نعم ولكي أجر ( ويؤجر أبوه إذا فعل فيه اْلري .
. وسيأيت الكالم عليه إن    ِل يؤجر إِل بنيه  يؤجر ؟  علم أوِلده ورابهم الرتبية اإلسالمية الصحيحة لكن الولد يتعود عليها لكن هل

: أن من شروط الصالة الطهارة وقد سبق الكالم عليها سواء كانت الطهارة  ¬    شروطا مث ذكر ¬  شاء هللا. فذكر املؤلف
من اْلدث أو الطهارة من اْلبث. فالطهارة من اْلدث أن يكون طاهراً من اْلدث األصغر واألكرب. فلو أنه صلى وكان حمدث  

مينعه ذلك أن يبقى على استحياء كما يقال أن خيرج من الصف بل جيب   ا فقد أرتكب كبرية  من كبائر الذنوب وِلفإن كان متعمد
حنيفة أاب  أن  العلماء  ذكر  وقد  العلماء  مجهور  مذهب  وهذا   ، اْلروج  الصالة    ¬    عليه  هبذه  مستهزائً  ألنه  بكفره  يقول 

أنه ِل يكفر ألنه غري متقصد وِل مستهزأ وإ الناس أن خيرج أمامهم . وهذا حياء  والصحيح  أنه يستحي من  منا قد يكون محله 
نسي  إذا  فعلها. وكذلك  من  بدله  ذمته ِل  ابقية يف  فالصالة  اْلكم.  يرفع  اإلمث وِل  يرفع  فالنسيان  إن صلى انسيا  لكن  مذموم 

اإلمث ويبقى اْلكم يف ذمته فالبد من   يرفع عنه  فالنسيان  الوضوء  قد ترك  الوضوء أو بعض أركان  الصالة والوضوء إذا كان  أداء 
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واجبا فيه . وأما لو صلى ابلناس وهو انسياً. فإذا كان مل يدري إِل بعد الصالة فصالة من خلفه صحيحة. وإمنا جتب اإلعادة عليه  
يعرف هلم  فقد ثبت هذا عن عمر وعثمان وعلي وِل    فقط ألنه على غري وضوء وهذا إبمجاع أصحاب النيب صلى هللا وعليه وسلم.

قدامه ابن  املوفق  فإن    ويشرتط لصحة الصالةوغريه.    ¬    خمالف كما ذكر  النجاسات.  اْلبث أي من  الطهارة من  كذلك 
كانت النجاسات مما يعفى عنها فالصالة وهو متحمال هلا جائزة كما سبق معنا ، كيسري الدم ويسري، القيح ، ويسري الصديد ،  

وأما إذا كانت النجاسات مما ِل يعفى عنها فإن الصالة ِل تصح. سواء كانت النجاسة على    ويسري القي ، فهذه مما عفي عنها .
بدنه أو على ثوبه ، أو على مكانه الذي يصلي عليه ، وإمنا تبطل الصالة يف املكان الذي يصلي عليه إذا كان يف املوضوع اليت 

أما لو كانت النجاسة مثال مقابل بطنه عند السجود فثوبه    دمني .يضع عليها أعضاء السجود كالوجه ، واليدين ، والركبتني ، والق
أما إذا نسي النجاسة، ففيه خالف بني أهل العلم فكثري منهم    وجوارحه ِل تالمس النجاسة فإن صالة صحيحة وِل يضره ذلك.

م. ومنهم من يقول أنه يف ابب يرون أن حكمه كحكم من نسي الوضوء فعليه اإلعادة وهذا من سبل قول اْلنابلة والشافعية وغريه
وان النيب َصلهى هللاُ وعليه وسلم ملا خلع نعليه وفيهما اذى مل يعد    ¢  )ايب سعيد   ترك احملاذير فيعفى عن ذلك للنسيان . ْلديث 

والعالمة    الصالة ( فدل على أن الصالة صحيحة هذا قوِلً لبعض أهل العلم اختاره شيخ اإلسالم وابن القيم وابن ابز وابن عثيمني 
  دخول الوقت . ودخول الوقت لو أن انسان صلى الفريضة  شروطها كذلك:  ومن فهذا مما يشرتط يف الصالة    السعدي وغريهم.

إذا كان يعلم أن الوقت مل يدخل فصالته انفلة ، حىت وإن كان بتكبرية اإلحرام كرب  احلالة األوىل :  قبل دخول الوقت فله حالتان:  
متعمداً عاملا أبن الوقت مل يدخل فصالته ِل تصح ِل فرضاً وِل نفالً    وأما إذا كان ل الوقت فصالته انفلة .  تكبرية اإلحرام مث دخ

: واألصل يف حديث    : املواقيت  ¬    مث ذكر املؤلف  رمحة هللا عليهم.ألنه متالعب ونيته هنا ِل تصح. وهذا مذهب اْلنابلة  
يف أول الوقت وآخره . وقال اي حممد الصالة بني هذين الوقتني(. رواه أمحد والنسائي والرتمذي. وهذا    ‘   جربيل:) أنه أم النيب 

اْلديث يفيد على أنه جيوز ألي إنسان أن يصلي يف أول الوقت أو وسطه أو آخره وأن الصالة يف أول وقتها سنة ِل جيب . وإمنا 
اجلماعة. كما سيأيت يف ابب اجلماعة. الرجل العاقل البالغ القادر الذي ِل  جيب يف حالة إذا كان اإلنسان ممن جيب عليه حضور  

اإلنسان ممن ِل جتب عليه اجلماعة. كالنساء والصبيان  الكالم عليه إن شاء هللا. وأما إذا كان  خياف على نفسه وماله وسيأيت 
ا قلنا أهنا ِل جتب يف أول الوقت أن اإلنسان إذا  واملرضى . فهؤِلء الصالة يف أول الوقت سنة وليس بواجب. ويرتتب على هذا مله 

أخرها إىل نصف الوقت فإنه يعزم على فعلها فلو مات قبل ذلك قبل أن يصلي .وقبل أن يضيق الوقت . ِل إمث عليه . ألن وقت  
لوقت ، مث قدر هللا  هذه العبادة موسع وِل يقال يقضي عنه الصالة وِل أيمث .ألن وقتها موسع خبالف من ترك الصالة حىت ضاق ا

) قال   ‘   : أن النيب   ¢  ضيق وقت الصالة ومل يبقى للصالة وقت يتسع لفعلها . وعن عبدهللا بن عمر  مبوت فإنه أيمث ألنه 
وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مامل حتضر العصر ( إذا زالت الشمس مما ينبغي أن يعرف أن الشمس أول 

ف الصباح  تطلع يف  ترتفع  ما  مث  الظل كبرياً  فيكون  الشمس  تطلع  ما  فأول   . أو عصاء  عمود  أو  اإلنسان شاخص  إذا كان عند 
الشمس ، والظل يقصر شيئا فشيئا إىل أن يصل إىل حد  معني أحياانً قد يكون الشمس يف كبد السماء فوق هذا الشاخص أو  
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لب أنه يكون هنالك ظل فكيف يعرف وقت الظهر؟ فالشمس  العمود، فال يكون هناك ظل وهذا اندر يف أايم يف السنة ، والغا
عندما تطلع يقصر الظل شيئا فشيئا إىل أن يصل إىل حد  معني خيتلف ابختالف السنة حني يكرب وحني يصغر لكنه يقف فيقف  

ر وهذه العالمة بقدر عشر دقائق هذا هو وقت الزوال وهو من أوقات النهي. فأول ما يزيد ولو شيئاً قليال هنا دخل وقت الظه
الصحيحة اليت ِل ختتلف. ِل ختتلف ِليف أي زمان وِل يف أي مكان .اذاً الظل يتقاصر. حىت يقف فأول ما يزيد ، فهنا يبدأ وقت  
الظهر. فمثال لو   الشمس يف  الذي وقف عنده  ننظر يف الظل  العصر كيف حيسب؟  العصر. بداية  بداية  الظهر. وكيف حيسب 

سنتيمرت فعندما أريد أن أحسب صالة العصر مىت    5سنتيمرت والظل وقف على  20أو الشاخص طوله    افرتضنا أن هذا العمود
سنتيمرت    10فوق اْلمسة اليت وقع عليها الزوال ولو كان الزوال وقع على    20يدخل الوقت فأان أحسب طول العمود الذي هو  

فاحسب    20فاجعل    20والعمود   الظهر  بعد ظل  الظهر    20من  بعد ظل  اجملموع  من  األول    30فيكون  املثال    25أو على 
سنتيمرت فإذا طول ظل الشيء مثله هذا بعد ظل الظهر الذي وقف عنده ودخل بعده وقت الظهر، وهذا إبمجاع أهل العلم أنه  

  . وهذا هو املوجود يف املذاهب األربعة . مث ذكر املؤلف قال وقت العصر يعين ¬    حيسب هكذا وقد ذكر حنو هذا ابن حزم 
كما إذا خرج وقت الظهر ويبقى ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ويبقى وقت العصر حىت تصفر الشمس. فهذا هو الوقت  

والشيخ ابن ابز وابن عثيمني وغريهم: حىت تصفر الشمس .ألن    اإلسالموهذا مذهب أيب حنيفة ورواية عن أمحد واختيار شيخ  
أنه إىل أن يصري ظل الشيء مثليه كما هو قول    قدم على األحاديث األخرى. حديث عبدهللا ابن عمر متأخر يف املدينة فهو م

اجلمهور. فهم حيملون هذا اْلديث. على أنه متأخر فيكون مقدماً على غريه. إذا مامل تصفر الشمس من بعد اِلصفرار يسمى  
ان أن يؤخر الصالة إىل هذا الوقت إِل  وقت ضرورة ما معىن وقت ضرورة . وقت الضرورة يف ابب الصالة معناه أنه ِل جيوز لإلنس

.إذا كام معذوراً فانه جيوز أن يؤخر إىل هذا الوقت    لعذر ..كحائض طهرت نفساء طهرت أو مسافر قدم من سفره مريض برئ 
قال ووقت صالة   أداًء .مث  فتأخريه هلذا الوقت أمث وصالته صحيحة، وتكون  فتصح صالته وِل أيمث . وأما إن كان غري معذور 

ملغرب مامل يغب الشفق. يعين اذا غرب قرص الشمس. القرص نفسه وليس الضوء فهنا يدخل وقت املغرب. وليعلم أن الشمس  ا
الذي أكرب   الضوء األمحر. مث  القرص نفسه وهي دائرة صفراء ضوء أصفر. مث دائرة أكرب.  عليها ثالث دوائر .الدائرة اليت على 

يغيب معه األصفر. مث يبقى معه الشفق األمحر وهذا الشفق األمحر ِل يغيب إِل    الضوء األبيض. فأول ما يغيب قرص الشمس
بدخول وقت العشاء . فوقت العشاء يدخل مبغيب الشفق األمحر عند اجلمهور، وعند اْلنفية مبغيب الشفق األبيض الذي هو  

 يطلع الضوء األصفر مث تكون الشمس أكرب من ذلك. ولذلك أول ما تطلع الشمس يطلع البياض بعد الفجر مث يطلع امحرار مث
مقارنة له. فإذاً وقت املغرب من مغيب قرص الشمس وغروب الشمس إىل غياب الشفق األمحر على قول اجلمهور وقد نص عليه  
مجاعة من الصحابة. مث بعدها أييت وقت العشاء إىل نصف الليل، وهذا مذهب أيب حنيفة ورواية عن أمحد واختاره شيخ اإلسالم  

وتبعه كثري من أهل العلم وهو ظاهر اْلديث وأما كونه إىل النصف األول. فهذا جاء يف حديث    .¬    استظهره ابن مفلحو 
جربيل. وكما سبق أن هذا كان يف مكة فهو أمر متقدم وإن كان اجلمهور مشوا عليه لكن هذا اْلديث متأخر فمعلوم أن يف ابب  
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الليل هنا يبدأ وقت اِلضطرار يف قول مجهور  الفقه وابب األخذ ابألدلة يؤخذ ابملتأخر   فاملتأخر . مث يليه بعد ذلك بعد نصف 
العلماء اىل الفجر وحكمه كمثل ما سبق . ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر الصادق مامل تطلع الشمس واْلديث رواه مسلم 

عة حىت أكمل السجدتني مث خرج الوقت ، فاْلكم . ويدرك وقت الصالة ابدراك ركعة فمن أدرك ركعة من الوقت مبعىن أنه أدرك رك
)من أدرك ركعه من الصالة فقد أدرك الصالة(. متفق عليه فهنا يكون   ‰  أنه قد أدرك الصالة كامله . لقول النيب

ِل تكون إِل بركعة. وهذا عام سواًء كان يف الصالة أو يف األوقات وغري ذلك وهذا مذهب مالك ورواية عن أمحد   اإلدراكات
واختيار شيخ اإلسالم ومشى عليه الشيخ السعدي هنا والشيخ ابن ابز وابن عثيمني. قال وِل حيل أتخريه أتخري الصالة أو أتخري  
بعضها عن وقتها لعذر أو غريه كما سبق معنا. فتأخري الصالة إىل أن يكون بعضها بعد خروج الوقت أو إىل الوقت اِلضطراري  

كان لعذر فإن العذر يرفع اإلمث إِل إذا أخرها أي أخر الصالة ليجمعها مع غريها ، فإنه جيوز لعذر    فإنه أيمث وصالته تصح إِل إذا 
من سفر أو مطر أو مرض أو حنوها . فالسفر له مجع التقدمي ومجع التأخري ألن املسافر يكون الوقت يف حقه وقت واحد الظهر 

تار من ذلك األرفق به وهكذا يف ابب املطر وسيأيت الكالم عليه إن  والعصر وقت واحد جيمع يف أوله ، يف وسطه ، يف آخره وخي
اإلنسان   يدري  وِل  ينقطع  املطر  ألن  األوىل  هو  التقدمي  لكن مجع  أتخري  أو مجع  تقدمي  والعشاء مجع  املغرب  يف  جيوز  هللا  شاء 

ويرتتب على هذا ملا قال    ¬    مث ذكر املؤلفابستمراره أو بزواله ، وهكذا املرض جيوز له التقدمي والتأخري وحنوها من األعذار .  
ويدرك وقت الصالة إبدراك ركعة يرتتب عليه فائدة جليله جدا يف هذا وهو لو أن امرأه طهرت من حيضها أول ما انقطع الدم  

فمثال امرأه بقي قدر ركعة . مثاًل كذا كذا دقيقة مث خرج الوقت فحينئذ قد لزمها هذه الصالة اليت طهرت فيه وما جيمع إليها.  
ويلزمها كذلك صالة الظهر ألن الظهر والعصر يف حق املعذور وقت واحد وهذا القول مبعىن    طهرت قبل املغرب بقدر ركعة لزمها

عليه. عامة التابعني ومل خيالف فيه إِل اْلسن البصري. وهو اختيار شيخ    ¬    أهنا تصلي الفرضني .هذا قد قال اإلمام أمحد
العلم من يعلق اإلدراك على التكبرية فقط إذا أدرك قدر تكبرية ، كما هو مذهب اْلنابلة والشافعية    . ومن أهل¬    اإلسالم

لكن اإلدراك ابلركعة هذا أصح وعلى هذا إذا طهرت املرأة قبل طلوع الفجر بقدر تكبرية. فعلى اْلالف السابق وإذا قلنا على 
فإذا طهرت قبل الفجر بركعه يعين بقدر ركعة ليس املعىن أهنا ستصلي ألهنا   كلها بركعة  اإلدراكاتالصحيح الذي اختاره املؤلف أن 

حتتاج إىل غسل ولكن املعىن أهنا قد وجبت يف ذمتها فقدر ركعة يلزمها صالة املغرب وصالة العشاء ألن وقت املغرب والعشاء يف 
املغرب وهذا قول هو مجهور العلماء وهو أحوط وأبرأ  حق املعذور يكون وقتاً واحداً ، ووقت اضطرار إىل الفجر، فيلزمها العشاء و 

. مث ذكر واألفضل تقدمي الصالة يف أول وقتها هذا دائماً يف كل صالة ، إِل العشاء إذا مل يشق. فيشرتط يف العشاء إذا مل يشق 
ريد أن يصلي يف أول الوقت  على املأمومني ، أو على بعض املأمومني فإذا كان بعض املأمومني يشق عليهم ككبار السن وغريهم وي 

فهنا يصلي الناس يف أول الوقت ،وِل يشق عليهم وِل يشق على الناس ولو على بعض الناس. لكن إذا اتفقوا وكانوا مجاعة وهذه  
لو  اجلماعة قد تواطئوا واتفقوا على أتخريها فهنا أفضل إذا كان مجاعة . ألن التأخري هنا سنة وأما صالة اجلماعة فهي واجبة. لكن

فرضنا أن امرأه يف بيتها أو مريض أراد أن يؤخرها فهذا مستحب . وهناك فائدة أخرى قد يكون اإلنسان يؤخرها لكنه ِل خيشع  
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فيها فيصليها صالة كسالن تعبان يغلب عليه النوم، فهنا يقال التعجيل به أفضل ومن القواعد املقررة يف هذا الباب كما يذكره  
ة أن األمر متعلق بذات العبادة مقدم على مكاهنا وزماهنا ، فاْلشوع واستحضار الصالة ، هذا أمر متعلق فقهاء اْلنابلة والشافعي

بذاهتا فهو مقدم على مراعاة املكان أو مراعاة الزمان . قال الشيخ ابن عثيمني لو أن اإلنسان كان ِل خيشع إِليف مساجد خارجة  
فال خيشع فيقال فهنا يصلي خارج . أبن األمر متعلق بذات العبادة مقدم على    عن املسجد اْلرام فإذا صلى يف املسجد اْلرام 

إيل املساجد يف شدة اْلر فإنه يستحب    املعلق مبكاهنا. املسائلة الثانية قال: وإِل الظهر يف شده اْلر إذا شق على الناس اْلروج
اْلر من فيح جهنم ( وما مقداره يؤخر الظهر اىل آخر    )اذا اشتد اْلر فابردوا عن الصالة فان شده  ‘  اِلبراد .وهو قول النيب

وقته . حبيث يبقى وقت ليخرج الناس فيؤذن ويصلون الرواتب مثال ، مث يقيم الصالة فيصلي مث بعدها يدخل وقت العصر فيؤذنون 
ِلبراد خاصاً بصالةا الظُْهرا  له ويقيمون ويصلون . واملقصود أنه يؤخر الظهر إىل آخر وقتها لكْن حبيث جيعل وقتا متسعا . وهذا ا

. ومن فاتته  ¬    إِل ما يروى خالفا عن املالكي  إمجاعافقط فال يدخل فايه صالة اجلمعة يف قول مجاهري أهل العلم . وحكي  
صالة وجب عليه قضاؤها فوراً مرتبة أي شخص وجبت عليه الصالة فاتته الصالة من صالة الفرائض فإنه جيب أن يقضيها فقوله: 

كان خطأ ،أو كان عن نسيان . ويدل   سواء كان عن عمد، أو  إمجاعا  ¬    ها هذا قول مجهور العلماء وقد ذكره النووييقضي
النيب أن  النيب   ملا  ‘  عليه  أخرب  فقد  عليه(  قضاء  فال  القيء  ذرعه  ومن  فليقضي  استقاء  )من  قال  الصيام  يف  القيء    ذكر 

النيب  فإنه يقضي جيب عليه أن يقضي.  اإلفطارأن من تعمد    ‰ العبادات ، ولقول    ‘   فيقاس عليه غريها من 
ن أنواع الدين. فهي ابقية يف الذمة وأول فتعترب العبادات كلها نوع م  ¬    )فدين هللا أحق ان يقضى…( قال اإلمام الشنقيطي

من خالف يف املسالة ابو عبد الرمحن ابن بنت الشافعي وتبعه شيخ اإلسالم وابن القيم وذكر ابن رجب أنه قد سبق إليه اْلسن  
أما اْلطأ  البصري كما يف فتح الباري ، ولكن كما سبق أنه يف مجاهري أهل العلم أنه جيب على من تركها عمدا أن يقضيها . و 

والنسيان إذا نسي فهذا واضح قد ثبت ابلسنة وثبت ابإلمجاع املقصود أن من عليه صلوات جيب عليه أن يقضيها أوًِل فورا وإن  
كان يف وقت هني يف أي وقت يقضيها فوراً. وِل يُْسَتثىن من ذلك إِل إذا شق عليه أو شغله عن عيشة واجبة. شق عليه تعب فله  

: مرتبا  الشرط الثاين ؤخر بعضها أو حيتاج إىل معيشة وتكسب ألن ِل يتضرر هو وأوِلده فهنا ِلأبس ابلتأخري .  أن يتأخر قلياًل ي
يعين فجر ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا. بعض الناس تقرر عنده أن من فاتته صالة العصر يقضيها يف اليوم الثاّن مع العصر  

تعاىل. بل   ¬    وهذا قول خمالف ملا أمجع عليه العلماء كما ذكره اْلطايب  واملغرب مع املغرب وهذا قول خطأ. هذا قول العامة
 احلالة األوىل:: أنه يسقط يف حاِلت.  ¬    يقضي فوراً. فوراً مرتباً يف أي وقت كان .هذا الرتتيب مىت يسقط ؟ ذكر املؤلف

أ اإلمام  مذهب  فهذا  الفورية  أما  الفورية.  الرتتيب وجوب  أنه وجوب  الذي ذكره  مذهب    . ¬    محدوهذا  فهذا  الرتتيب  وأما 
أنه حيب ترتيب الصلوات سواء كانت قليلة أو كثرية ، خالفا للشافعي . فهذا    .¬    اجلمهور يف اجلملة إِل أن مذهب أمحد



 

 
 

48 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  48

: إذا نسي صلى ونسي أن عنده صالة فائتة من الفرائض نسي العصر فما شعر  االوىل  الرتتيب مىت يسقط ؟ يسقط يف حاِلت  
 كمل املغرب فهنا ِل ابس صالته صحيحة فيقضي الذي يف ذمته وهنا الرتتيب. يسقط بسبب النسيان. إِل وقد أ

اجلهل ِل يدري ابملسالة وِل يدري أنه واجب عليه فهنا جلهله عليه أن أييت ابلصالة اليت عليه وِل يلزمه الرتتيب.    احلالة الثانية:
واملؤلف هنا . وأما املعتمد يف مذهب اْلنابلة فإن اجلهل ليس بعذر ألنه    ¬    وهذا قول عند اْلنابلة واختيار شيخ اإلسالم

تعلم ؟. فعلى هذا ِل يعذرونه ويرتتب عليه أنه أييت ابلفائتة اليت يف ذمته ويُعايد الصلوات اليت  قادر على التعلم فما الذي منعه من ال
 بعدها ليحصل الرتتيب.  

الثالث فيسقط  العذر  فوهتا  خشي  فإذا  اْلاضرة  الصالة  به  واملقصود  الصالة  وقت  فوت  خاف  إذا  الوقت.  فَ ْوت  خاف  إذا   :
نسيها فدخل عليه وقت املغرب. أتخر يف الصالة يف الوقت بقي قدر صالة املغرب  الرتتيب. مثال : شخص عليه صالة العصر  

فحينئذ العصر قد أصبحت فائتة يف ذمته    يعين نفرتض بقي قدر عشر دقائق اآلن لو بدأ ابلعصر سيخرج وقت املغرب فيكون
بدا ابملغرب ألنه خيشى خروج الوقت مث  وتكون املغرب بعد ذاك فائتة يف ذمته فنرتكب أخف املفسدتني لدفع أعالمها، فيقال ا

صلي العصر بعده. ما الذي محلنا على ذلك؟ أنه خشيت خروج وقت اْلاضرة . فُعلام من هذا أن وقت اْلاضرة متسع فهنا نبدأ  
نسان ابلفائت حىت نرتب بني الصلوات فهذه ثالثة أعذار يف هذه املسالة. وعلم من ذلك لو أن اإلنسان ذكر يف الصالة. مثال إ

نسي صالة العصر ذكر يف أثناء صالة املغرب أنه مل يصلي العصر فما هو اْلكم هنا ؟ اْلكم هنا أنه يبطل الصالة ينوي اْلروج  
منه ليس املعىن أنه خيرج من الصف يبقى كما هو فيها فيكرب تكبرية جديدة بنية أهنا صالة العصر مث إذا أكمل اإلمام صالته قام  

بع ركعات. مث يرتب بني الصلوات وهذا هو القول الصحيح يف هذه املسالة وفيها خالفات كثرية ِل داعي  ليكمل صالة نفسه أر 
: سرت العورة فسرت العورة يشرتط أن يكون ومن شروط الصالةلذكرها يف هذا الكتاب املختصر ، مث بعدها أييت ابلذي عليه .  

الثوب لو كان ثواب جنساً  فعلم من هذا أن هذا  مباح  منهواب بثوب  مغصواب أو مسروقا أو  ثوابً  الصالة ِل تصح ، لو كان  فإن   
فالصالة صحيحة يف مذهب مجهور العلماء وهو األصح خالفاً للحنابلة. الشرط الذي يليه قال ِل يصف البشرة فإن كان هذا  

د. فهذا الثوب إذا كان يصف ،  الثوب يصف البشرة مبعىن أنه يبني لون البشرة فيبني لون البشرة هل هو أبيض أو أمسر أو أسو 
  ́   وكان وصفه يف مكان العورة من السرة إىل الركبة يف حق الرجل . فوجود هذا الثوب وعدمه سواء فكأنه ما لبس فقول هللا

 )اييها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد ( أي سرته العورة ، واملقصود هنا وجوب سرت العورة مبا ِل يصف البشرة. مث أتيت مسالة
مشهورة جداً فما محكم الثياب الضيقة هل يكون حمرماً أم كيف اْلال؟ املشهور املعتمد يف مذهب اْلنابلة املتأخرين أن الثياب إذا  
املالكية  مذهب  وهو  يكره  أنه  املرأة  حق  يف  بال كراهة  جيوز  أنه  الرجل  فبحق  البشرة  وِل  العورة  ِلتصف  لكنها  حتجم  كانت 

الدائمة فرتى أن هذا حمرم وعلى كال األحوال إذا كان   حتجيم العورة.  هْلنابلة . أنه مكرو والشافعية. وهو قول عند ا اللجنة  أما 
لو كان   مسالة  وعدمها.  الكراهة  حيث  من  اْلالف  إمنا   . صحيحة  فصالته  للبشرة  واصفا  وليس  مغطاة  البشرة  ولكن  ما  حُمَجا

حتته مثاًل لكونه ليس خفيفا جدا إمنا فيه شيء من اْلفة يبني لون اإلنسان عليه ثوب لكن هذا الثوب يبني لون السروال الذي  
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   السروال لكنه ِل يبني البشرة فهنا الصالة صحيحه، وِل يدخل يف هذا اْلالف الذي ذكرانه هنا وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمني 
لة ِل تدخل. اْلرة فدل على أن األمة  مغلظة وهي عورة املرأة فعلم منه أن الطف  والعورة ثالثة أنواع :تعاىل. قال املؤلف    ¬

اململوكة ِل تدخل، فإن حكمها كحكم الرجل مع الرجل من السرة إىل الركبة. مث قال. البالغة، والبلوغ :حيصل يف حق املرأة بواحد  
إبنزال    من أربع. إما ابْليض أو إبكمال مخسة عشر سنة والدخول يف السادسة عشر .أو إبنبات الشعر اْلشن حول القبل. أو

املين عن شهوة أو حنوه. فهنا فجميع بدهنا عورة يف الصالة إِل وجهها. فوجهها إذا كانت يف بيتها ليست حبظرة انس أجانب فهنا  
املؤلف.  الذي ذكر  اإلمام أمحد  بيتها أو يف غرفة أو ،يف خلوة ،أويف ظالم، تكشف وجهها فقط. وهذا مذهب  إذا كانت يف 

العلماء وقول مجاعة من الصحابة كعائشة وأم سلمة وغريها،   والقول الثاّن أهنا تكشف وجهها والكفني فقط وهذا قول مجهور 
املؤمنني بال خالف بينهن ،والقول الثالث أهنا تكشف وجهها ويديها وقدميها.   أمهات أن هذا قول    ¬    وذكر ابن عبد الرب

والصواب عثيمني  ابن  والشيخ  واختيار شيخ اإلسالم  اْلنفية  النيب  وعليه  الثاّن ألنه قول أصحاب  القول    ‰  هو 
صحابة أعلم الناس هبذه املسائل وعلى هذا يرتتب: لو أن    وقول أم سلمة وعائشة ومها من النساء فهما أخرب هبذه املسالة. وهم

املرأة صلت وساقها مكشوفا؟ فصالهتا ابطلة عند اجلميع. صلت وشعرها مفتوح ؟ ابطلة عند اجلميع صلت وذراعها مفتوح ؟ 
الق الصحيح فالبد من تغطية  فعند اجلمهور صالهتا ابطله. وهو  دم ظاهراً  بطلت عند اجلميع. وهكذا صلت وقدمها مكشوف 

الضابط هنا أنه إذا بدت العورة سواء العورة    وابطناً ِلبد من هذا. ويرتتب على ذلك ماهي العورة اليت إذا بدت بطلت الصالة؟
احلالة  هنا أو فيما بعد ما أي شيء مُسي عورة إذا ظهر يف الصالة إذا كشف منه شيء يسري عمداً بطلت الصالة إذا كان عمداً .  

انت من غري عمد هنا ِل يبطل إِل إذا َفُحش وطال الوقت. َفُحش: يعين العورة كلما قربت إىل السوءتني كأن أفحش إذا ك الثانية:
وأقبح يف النظر فالفحش حبسب املكان املنكشف، وطال الوقت مبعىن استمر وقتا وصاحبه مل يرده ومل يغطه فهنا تبطل الصالة أما 

  عورة خمففة، وسرت نفسه ومل يطل الوقت فصالته صحيحة وهذا مذهب اإلمام أمحد.  إذا انكشفت من غري عمد مث صاحبها ردها
وهي عورة ابن السبع السنني إىل عشر، وهي الفرجان القبل والدبر. وأما إذا كان أقل من سبع سنني، سواء كان طفال أو طفلة  

ما يبطل صالة الرجل، وجيب عليه ما جيب عليه    فهنا ِل عورة له. وللفائدة صالة الصيب حكمها كصالة الرجل يبطل صالة الصيب 
وِل خيتلف صالة الصغري مع صالة الكبري إِل يف مسالة واحدة هي مسألة العورة فالصيب إذا    وِل تصح صالته إِل إذا متت الشروط

عىن أنه يفعل  كان أقل من سبع سنوات له أن يصلي كاشفاً لبطنه وظهره وفخذيه بل لو صلى وهو عار فصالته صحيحه. ليس امل
وليس املعىن أننا أنمره، إمنا الكالم لو وقع فال أيمر بسرت الفرجني اِل ابن سبع سنوات. ابن سبع. معناه أنه أكمل السابعة ودخل 

وهي عورة من عداهم من عدا الصنفني السابقني وهي من السرة اىل الركبة وعلى أن  الثالث العورة املتوسطة:يف الثامنة إىل عشر. 
ة ِل تدخل يف العورة ابتفاق املذاهب األربعة. والركبة ِل تدخل عند اجلمهور خالفا للحنفية. فالسرة وكذلك ما حياذيها من  السر 

اْللف من الظهر فهو يدخل يف هذه املسالة وأيضا على القول الصحيح وهو مذهب اإلمام أمحد واختاره مجعا من أهل العلم أن  
.)ِل يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه   ‰ جب سرتمها . لقول النيبسرت املنكبني يف الصالة واجب في
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منه شيء( إِل إذا كان عليه ثياب كان يكون بعض الثياابت اْلفيفة وفيها جزء على املنكبني فهنا الصالة صحيحة على الراجح  
نه شيء( . أي من الثياب فالبد  قال. )ليس عاتقه م ‰ أما لو وضع قرطاسا أو خيطا فإن هذا ِل جيزئ. ألن النيب

القبلة ..قال تعاىل ))ومن حيث   أن يكون ثياابً. قال تعاىل ))ايبين ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد( ( ومن الشروط استقبال 
  . إذا كان يف اْلرم أو كان جبانبها واستطاع أن يستقبل عنيحالتان   خرجت فول وجهك شطر املسجد اْلرام( واستقبال القبلة لنا

الكعبة . أي البناء املربع ذاك إذا استطاع أن يستقبل عني الكعبة وجب عليه ذلك وأما إذا بعد عن مكة فهنا يستقبل اجلهة. يعين  
يستقبل اجلهة اليت فيها الكعبة. حىت ولو مد من عندي خيط مستقيم لكان ِل يصيب عني الكعبة فهذا جائز ألن الواجب على  

اجلهة فقط وليس املعىن أنه يستقبل حبيث لو مددان خطاً مستقيم أنه يصل إىل الكعبة ِل. هذا أمنا من بعد من مكة أن يصلي إىل  
هو فرض من كان قريبا منها. فإن عجز عن استقباهلا ملرض أو غريه سقط كما تسقط مجيع الواجبات ابلعجز عنها كرجل غريق  

ب النوافل وِل جيوز أن يصلي على الراحلة يف ابب الفريضة  رجل مصلوب وحنو هذا فهنا تسقط ويف ابب الفرائض يشدد على اب
النزول من السيارة أو خاف على ماله أو على عرضه . فهنا له أن يصلي على السيارة  إِل إذا خشي على نفسه أو منعوه من 

ل تعاىل )فاتقوا هللا  فيتجه للقبلة إن استطاع فإن مل صلى على حيث أدى إليه اجتهاده لكن هذا شيء ضيق يف ابب الفرائض. قا
)يصلي يف السفر ابلنافلة على الراحلة حيث توجهت به( متفق    ‘  ما استطعتم( أما يف ابب النافلة فأمرها واسع فقد كان النيب

فإنه ِل جيوز، ِلبد أن ينزل إىل األرض إِليف حالة  الراحلة  املكتوبة ِل يصليها فوق  أنه ِل يصلي املكتوبة.  عليه. ويف لفظ غريه 
 ِلضطرار اليت سبق ذكر بعضها . ففي ابب النافلة جيوز أن يصلي على الراحلة بشروط:  ا

أن يكون يف سفر يعين إذا خرج من بلده. أما إذا كان فوق سيارته داخل مدينته أو قريته فهذا ِل تصح منه. ِلبد    الشرط األول:
 أن يربز و خيرج عن قريته أو مدينته .  

ر  أن يكون على راحلته أو أن يكون ماشيا املهم أنه جاد يف السفر ماض  يف السفر .فهذا جيوز له وسواء كان السف  الشرط الثاين:
طويال تقصر فيه الصالة أو كان قصريا لبعض الكيلوات الذي ِل تقصر فيه الصالة فكله جائز وهذا مذهب اْلنابلة والشافعية .  
فهنا يف ابب النافلة هذا. لكن يستحب له أول ما يريد أن يصلي أن يكرب ويتجه للقبلة مث ميضي إىل حيث يريد يف السفر وتكون  

الغاية اليت يريدها   الغاية اليت يريدها واملدينة اليت يريدها ويقصدها تكون هي قبلته يف أي جهة كانت فيبدأ  قبلته  ينتبه له.  وهذا 
القيم ابن  واختيار  اجلمهور  قول  وهو  اِلستحباب  جهة  على  وهذا  ما كان  حيث  يصلي  مث  ومن شروط   ¬    هكذا  وغريه. 

فرضا أو انفلة وأن الفرض هذا هو ظهر أو عصر أو أو إىل آخره  الصالة: النية ومعىن النية أن يستحضر أنه اآلن يريد أن يصلي  
العبادة مقارنه أو قبلها بيسري وأن هذا ِلبد منه وهذا مجاهري   النية قبل الصالة قبل  ومجهور العلماء يشرتطون أنه ِلبد أن تكون 

  ¬   لنية .وهناك رواية عن اإلمام أمحدأهل العلم وعليه املذاهب األربعة، حيث يشرتط النية وهذا ينبغي لإلنسان أن يستحضر ا
أتى من بيته فقيل له ملاذا جئت؟ قال لصالة الظهر.   إنسانأن جمرد الفعل يدل على النية . مثال لو أن    اإلسالمواختارها شيخ  
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مبا كانت أكثر  قيل فهذا يكفيه وتكون نية . وهذا القول الثاّن الذي هو أرفق ابلناس وأما على القول األول وهو قول اجلمهور فر 
ِل يستحضرون قبل تكبرية اإلحرام بيسري أنه اآلن سيصلي الظهر أو  صالة الناس غري صحيحة وأن الفريضة ِل تزال يف ذمتهم ألنه

سيصلي كذا، فنسأل هللا العافية والسالمة من الغفلة اليت وجدت وطبعت علي كثري من الناس . وأيضا من مسائل النية أنه جيوز  
ويدل   ¬    ات فلو كان اإلمام يصلي الظهر والذي خلفه يصلي العصر هذا جائز وهذا مذهب اإلمام الشافعياختالف الني

. )إمنا جعل اإلمام أيمت به فال ختتلفوا عليه( أي  ‰  .فاختالف النيات ِل تضر. فقد قال النيب  ¢  عليه قصة معاذ
قال: وتصح   الصالة مث ذكر من املسائل .  األقرب وتصح  القول هو  النيات فال أبس به وهذا  الظاهرة أما اختالف  األفعال  يف 

احلالة  البدن.  جنس ِلشرتاط وجوب تطهريه. وثيابك فطهر. فيشرتط طهارة املكان والثياب و   يف حملالصالة يف كل موضع إِل.  
:يف املغصوب املكان الذي أخذ غصباً أو سرقة أو كان املال الذي اُْشرتيت به هذه األرض أو هذا البيت بثمن مغصوب،    الثانية

واختاره مجع من أهل العلم كشيخ    ¬     أو مسروق ، أو منهوب فله نفس اْلكم والقول هنا أبنه تبطل هذا مذهب اإلمام أمحد
ا. والقول الثاّن قول اجلمهور أن صالته صحيحة مع اِلمث وهذا القول أقرب وهللا أعلم وهناك تفاصيل وردود  اإلسالم واملؤلف هن

يف املقربة فاملقربة ضابطها أن يكون هذا املكان قد أعد للدفن وقد دفن فيه ولو واحدا    الثالث: ِل تذكر هنا ألن الكتاب خمتصر .
فن فيه أحد فال تدخل يف هذا الباب. فاملقصود إذا دفن فيه ولو واحد على الصحيح  أما إذا كانت هذه موقوفة للمقربة ومل يد

  الرابع: وكانت قد أُعدت للدفن فالصالة فيها ابطلة ويستثىن من ذلك صالة اجلنازة فإن صالهتا يف املقابر هي السنة واألفضل.  
واْلمام: املقصود به محام البخار    ‰  النيب  اْلمام واملقصود ابْلمام هنا وأي موضع ذكر يف كالم العلماء ويف كالم

الذي يف األسواق والذي حيتاج إليه مجاعة من الناس ِلسيما يف البالد الباردة فهنا الصالة يف اْلمام ابطلة سواء كان فرضا أو 
ما الذي يتبعه يدخل فيه    ابع اْلمام  إنسان  نفال. واملقصود ابْلمام من ابب اْلمام وما يتبعه يف املبيع يعين اْلوش أي مثل لو أن 

األبواب ويدخل فيه املرافق وحنو ذلك إذا كانت تتبعه يف املبيع فال يصح الصالة حىت ولو كان يف سطحه مادام يسمى محاما فإهنا  
ِل تصح الصالة إِل إذا كان السطح مستعمل لشيء اثّن كأن يكون السطح مستعمل شقق لإلجيار أو بيوت أو حنو ذلك فهذا ِل  

يف ذلك أنه مأوى الشياطني كما ذكره شيخ اإلسالم وابن القيم والشيخ السعدي    ألنه قد تغري السطح عن اِلسم واْلكمةأبس  
أعطاب اإلبل أي: األماكن اليت أتوي إليها اإلبل وليس املقصود على أهنا تبقى فيها أو حتلب هناك . ِل.    اخلامس:وغريهم .  

كلها مسجد إِل املقربة    األرضقال )  ‘  طلة للحديث ويف سنن الرتمذي مرفوعاً أن النيباملكان الذي أتوي إليه فالصالة فيه اب
 يف هذا الباب.  ¬   واْلمام (فهذه من املسائل اليت ذكرها املؤلف
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 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي   السادسالدرس  
 

  .اْلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وعلى وآله وصحبه وسلم

 تعاىل.    ¬  فهذا هو الدرس السادس من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي

ابب صفة الصالة: يستحب أن أييت إليها أي إىل الصالة يف املساجد بسكينه ووقار. وهذا لألحاديث الواردة    ¬    قال املؤلف
أنه كان    ¢  )إذا مسعتم اإلقامة فاتوها وعليكم السكينة والوقار(. وهنا جاء عن زيد ابن اثبت  ‘  ذلك . ومنه قول النيبيف  

. وهذا هو املعتمد املشهور يف مذهب اإلمام أمحد أنه يستحب له  ¸  يقارب اْلطى لتكثر له اْلسنات ويعظم له األجر عند هللا
هللا   بسم  قال  املسجد  دخل  فإذا  وهذا  ذلك.  رمحتك.  أبواب  يل  وافتح  ذنويب  يل  اغفر  اللهم  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة 

اْلديث رواه ابن ماجه وغريه ويف سنده ضعف. وروى مسلم هذا اْلديث بدون هذه الزايدات . وأنه يف صحيح مسلم إذا دخل 
لدخول املسجد واملسجد هنا يبدأ    رجله اليمىن  املسجد فانه يقول )اللهم افتح يل أبواب رمحتك (.يقول هذا فقط . يقول ويقدم

من رحبة املسجد أو من صرح املسجد أو ما يسمى حبوش املسجد إذا كان حَمُوطا جبدار . فهنا يبدأ املسجد وله أحكام املساجد 
والشافعي . وقوله يقدم  فالرحبة احملوطة يف أحكام املسجد يف حترمي البيع والشراء وأحكام املساجد وغريها وهذا مذهب اإلمام أمحد 

القاسم ابن  العلماء عليه كما ذكره  اتفق  اليمىن هذا أدب  اجلميلة احملرتمة يدخلها ابليمني واألماكن ¬    رجله  األماكن  . أن 
اْلبيثة والسيئة يدخلها ابليسار وإذا خرج فهو بعكس ذلك . قال واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر. إِل أنه يقول وافتح يل  

اب فضلك .وعلى رواية مسلم . يقول هذه اللفظة فقط بدون ذكر التسمية والصالة على النيب. عليه الصالة السالم كما، ورد  أبو 
القيام ركن من أركان  الصالة هذا  قال هللا أكرب وقيامه إىل  قام إىل الصالة  اإلمام أمحد وابن ماجه .فإذا  يف اْلديث الذي رواه 

كانت من الصلوات اْلمس أو كان نذرا أو كان قضاء ألمر واجب أو كانت صالة اجلنازة فالقيام    الصالة إذا كانت فريضة سواء
 هنا ركن من أركان الصالة ِل يسقط يف الفريضة إِل لعذر، 

كمرض أو طلب شفاء وحنو ذلك. أما صالة النافلة عموما فالقيام فيها سنة وهذا إبمجاع العلماء وإذا صلى جالسا يف النافلة من   
النيب  لقول.  القائم  على نصف  أجره  على نصف صاله    ‰   غري عذر فصالته صحيحة. ويكون  القاعد  ))صاله 

أن تكون ابلعربية ملن قدر عليها فمن كان قادرا على   الشرط األول:القائم( (. قال فيقول هللا أكرب قوله يقول هللا أكرب هلا شروط: 
 ه.  أن يقول ابلعريب وجب عليه والعاجز يقوهلا بلغت

 أن تكون هبذه األلفاظ هللا أكرب فال يقول غريها فال يقول هللا اجلليل هللا العظيم وحنو ذلك. خالفا للحنفية.   الشرط الثاين:
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 أن تكون مرتبة فلفظ اجلاللة أوِل مث التكبري بعدها.   الشرط الثالث: 

 األكرب. خالفا للشافعي.   أنه ِل أييت بزايدة عليها يف لفظ التكبري، فال يقول هللا الشرط الرابع:

 املواِلة بينهما فال يقول هللا مث يسكت بل أييت ابلتكبري بعد هللا أكرب مرة واحدة وهذا ما يسمى ابملواِلة.   األمر اخلامس:

 أن يكون قائما فلو أتى بتكبرية اإلحرام يف ابب الفريضة يف أي صالة فريضة وهو منحين قريب إىل الركوع كما   الشرط السادس:
الصالة   اإلمام راكعا فرييد أن يدرك  فيجد  املساجد  الناس عندما أيتون إىل  فان صالته تكون نفال وهبذا خيطى كثري من  سيأيت 
فيكرب وهو منحين قريب إىل الركوع . فهنا تكون صالته انفله ويبقى الفرض يف ذمته فتكبرية اإلحرام يف ابب الفرائض ِل تكون إِل  

أن ِل يلحن يف هذه التكبرية. ِل يلحن مبعىن أنه ِل خيطئ فيها خطئا لغواي   الشرط السابع :ا للقيام .  إذا كان اإلنسان مستقيم
يغري املعىن فان فعل فان تكبرية اإلحرام ِل تصح وحينئذ مل يدخل يف الصالة فمثال : لو قال آهلل اكرب . هذا استفهام فاملعىن هل  

ذه التكبرية. ومنها إذا أتى أبلف قبل الراء. هللا أكبار. أبلف قبل الراء فهنا أكبار مجع طبل هللا أكرب أم ِل؟ فتغري املعىن فال يصح ه
وهذا كما قال ابن حزم وغريه. لو أن اإلنسان تعمد وكان يعلن املعىن فإنه يكفر والعياذ ابهلل لكن الناس ِل أحد يكفر ِلسيما  

ار . أن هذا غري املعىن فتبطل. أو إذا قلب الكاف قافا كقوله. هللا أقرب .  املصلني ِل أحد يتعمد هذا فالشاهد أن قوله. هللا أكب
 فإن هذا ِل تصح خالفا للحنفية. أو إذا. أتى بواو بينهما لو قال . هللا وأكرب . فإن هذا يبطل أما لو أبدل اهلمزة واو . هللا واكرب.

ل ابن كثري . )وقال فرعون وامنتم به قبل ان اذن لكم (. فهذه حذف اهلمزة وجاء بواو فإن هذا جيوز لغة وقد جاءت يف قراءة قنب
مجلة من الشروط يف هذا وِل بد يف تكبرية اإلحرام أن تكون بعد دخول الوقت، فلو أنه كرب قبل دخول وقت هذه الفريضة فإهنا ِل  

فلة . أما إذا كان متعمدا لكوهنا قبل  تصح .وعلى التفصيل السابق، إن كان فرضا إن كان جاهال فعليه أن أييت ببدهلا ألن هذه ان
الذي أان ذكرته يف كوهنا ِلبد أن يبعد عنها األخطاء اللغوية حيت يف    الوقت فإهنا ِل تصح ِل فرضا وِل نفال وهذا اْلكم  دخول

اليدين هنا سنة    األذان نفس اْلكم. مث قال املؤلف قال: ويرفع يديه إىل حذو املنكبني أو إىل شحمة أذنيه يف أربعة مواضع. رفع 
إبمجاع الصحابة وقد نقل اإلمجاع عنهم ابن منذر وابن عبد الرب ويف خالف متأخر كرواية ملالك ولكن الذي عليه امجاع الصحابة  
ممدودة   أصابعه  جيعل  إما  خمري  اإلنسان  أن  ذكر  مث  ابجلنة.  املبشرون  العشرة  عليها  اتفق  اليت  األحاديث  من  وهذا  سنة  هذه  أن 

يرفعها إىل حذو املنكبني أو إىل شحمة أذنيه فهنا املؤلف جعل اإلنسان يف هذا خمري. وكون اإلنسان يرفع إىل حذو  مضمومة مث  
ألن عليه أكثر األحاديث الصحيحة وكونه يرفع إىل شحمة   ¬    املنكبني هذا و مذهب اجلمهور وإليه مييل اإلمام البخاري

جاء يف حديث مالك ابن حويرث . وهو حديث صحيح وأخذ به اْلنفية فاملؤلف قال افعل هذا أو هذا أنت خمري أما    اِلذنني 
توسط فقال اجعلوها يف الوسط حبيث تكون أطراف أصابعه عند شحمة األذنني   ¬  اجلمهور فيقدمون األوىل واإلمام الشافعي

قال وهبذا   الكف يكون عند املنكبني  فاملؤلفواهبامه وآخر  فقال يف أربع مواضع عند تكبرية    ¬    جتتمع األحاديث .  ذكر 
التكبري. وِل يستحب يف   يقول. هللا وينزهلا عند آخر  ما يرفع عند أن  التكبري أول  اليدين عند  يرفع  اإلحرام. واملستحب هنا أن 
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م عدم املد يف تكبريه اإلحرام ويف التسليم. ألن  تكبرية اإلحرام املد كما يوجد عند بعضهم. آهلل اكرب . بل مما يعرف فيه فقه اإلما
تكبرية اإلحرام قد ميد فيدخل بعض املأمومني يف الصالة قبل اإلمام فتكون صالته على قول مجاعة من الفقهاء أهنا ابطلة ألنه ائتم  

ض املأمومني خيرج قبل اإلمام فمن مبا ليس إبمام. وقد ميد يف السالم .السالم عليكم ورمحة هللا .عند اْلروج يف الصالة، فرمبا بع 
فقه اإلمام أنه ِل ميدها وعلى هذا فيكون هذا اِلذكار هذا الذي سيذكره وما بعدها يف رفع اليدين أول ما يرفع اليدين مع بدء  

 والشافعية.الذكر وينتهي مع انتهائه ويدل عليه قول ابن عمر. فكان يرفع حني يكرب .حني تدل على املقارنة وهذا مذهب اْلنابلة 
. الصفة الثالثة لو أنه كرب مث رفع ¬    ولو أن اإلنسان رفع يديه أوِل مث كرب فهذا جائز وقد جاءت يف بعض رواايت البخاري

اليدين هذه جاءت يف رواية. وذكرها اْلافظ ابن حجر أنه مل يرى أحذ من الفقهاء قال هبا مع أهنا قد جاءت يف رواية صحيحة.  
اّن عند الركوع كذلك ويكون مقارنه وجيوز أن يتقدم كما سبق .واملوضع الثالث عند الرفع منه . فاملوضع األول مث قال واملوضع الث

عند مجاهري العلماء قد نقل امجاعا ، املوضع الثاّن والثالث عند اجلمهور أنه مستحب خالفا للحنفية واملالكية املوضع الرابع عند  
التشهد األول كما صحت بذ الصواب عند  القيام من  اِلحاديث. وهذه رواية عن اإلمام أمحد واجلمهور ِل يقول هبا لكن  لك 

ذكر ابن رجب أهنا من قول ابن عمر على الصحيح لكن يقال حىت وإن    املؤلف أهنا سنة وقد جاءت يف حديث ابن عمر . نعم
النيب أن  الساعدي  محيد  ايب  حديث  من  جاء  فقد  عمر.  ابن  قول  من  يفعلها  ‘  كان  غري    كان  يف  البخاري  صححه  كما 

  صحيحه ومشى على هذا اإلمام أمحد يف رواية وهو اختيار شيخ اإلسالم وغريهم من العلماء املتقدمني واملتأخرين. وفعل ابن عمر
البليغ    ¢ إذا مل خيالفه أحد فهو حجة ويكون كاإلمجاع السكويت ،ِلسيما ابن عمر كان معروفا بشدة اإلتباع واْلرص العظيم 
وعدم املخالفة . وللفائدة هكذا إذا كان اإلنسان مسبوقا أي أتخر على اإلمام بركعه ركعتني فمعلوم    ‘   اِلقتداء هبدي النيب   على

أن اإلمام تشهد يف غري موضع صالة املأموم فرمبا جاء املأموم يف الركعة الثانية فاإلمام سيتشهد فتكون يف حق املأموم يف الركعة  
مل إذا قام من التشهد فإنه يرفع اليدين كذلك ورفع اليدين هنا يكون بعد اجللوس يعين يف أثناء القيام يف  األوىل . فهنا كيف يع

الوسط يرفع اليدين مع التكبري. وذلك ألن هذه التكبريات تكون يف الوسط فمن األخطاء اليت يقع فيها الناس أنه يكرب للركوع  
ذا خطا بل يكون يف الوسط أول ما ينحين يبدأ ابلتكبري فينتهي ابلتكبري قبل أن  وقد أصبح راكعا أو يبدأ وهو ِليزال قائما وه

واستظهرها على أنه يرفع اليدين إذا قام من   ¬   يصل إىل الركن الذي بعد .وهذه املسالة اليت ذكرهتا اعتمدها اْلافظ ابن رجب
تأخر تبعا ملوافقة اإلمام . قال مث يضع يده اليمىن  التشهد األوسط يف أي موضع كان يف حق املأموم . ألن تشهده قد يتقدم وي

على اليسرى وهنا أطلقها املؤلف قال فوق السرة أو حتتها أو على صدره فوق السرة يعين على البطن وهذا مذهب الشافعية أو  
أحد من السلف. أنه    حتت السرة، وهذا مذهب اْلنابلة واْلنفية . أو على صدره وهذا يقول به بعض املتأخرين وهذه مل يقل هبا

وضع اليد اليمىن على صدره .   ‘  ضم على الصدر مل يقل هبا أحد من السلف وِل من األئمة وحديث وائل ابن حجر أن النيب
يف آخر حياته فهو ِل يصح بل كره    ¬    وغريه من اْلفاظ وكذا الشيخ مقبل  ¬    حديث ِل يصح كما ضعفه اإلمام أمحد

در. كما يف اإلنصاف للربداوي ، والفروع ِلبن مفلح ،وعلى هذا كيف يعمل فاإلنسان خمري  الضم على الص  ¬    اإلمام أمحد
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.إما أن يضم فوق بطنه أو حتت السرة كيفما شاء أينما شاء فيضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة إما إنه قابض للرسغ يقبض 
وهكذا كل قيام فيه قراءة فإذا قام من الركوع فمن األفضل أنه  . وإما أن يضعها وضعا كل ذلك سائغ جائز وهذا يف القيام األول  

العمدة: أن اجلمهور    ِل يفعل هذا فإن فعل فهو جائز فقد نص عليه اإلمام أمحد يف رواية أنه خمري وقد ذكر شيخ اإلسالم يف شرح
ب له الضم وأما اإلرسال فلم يثبت  على أنه يرتك ،وهذا قول أقرب واضح فأي قيام فيه قراءة كهنا أويف صالة الكسوف . فيستح

انه مل يصح عن النيب وِل عن أحد من أصحابه. نعم جاء عن    ¬    وقد ذكر هذا ابن عبد الرب  ‰  عن النيب
التابعني . ومثالً  املسألتني فرق بني شخص أرسل   بعض  رواية عن أمحد وقول للشافعي وجاء عن مالك وغريهم لكن فرق بني 

ه سنة تركها. فهنا ِل أيمث ألهنا سنة أصاًل، وفرق بني من يرسل اليدين ويعتقد أن هذا هو دين هللا وأن  اليدين ومل يضم على أن هذ
بدعاء   أييت  .مث  أعلم  وهللا  أفهمه  فيما  .هذا  مبتدع  قول  حمدث  قول  الثاّن  القول  هذا  فإن  البدعة،  هو  وغريه  السنة  هو  هذا 

ك وتعاىل جدك وِل إله غريك . وهذا اِلستفتاح كان يستحبه اإلمام أمحد اِلستفتاح فيقول . سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امس 
الواردة الصحيحة .    واْلنفية ألنه خالص لذكر هللا مل يذكر فيه أحد غريه كسورة اإلخالص. وجيوز أن أييت بغريها من اِلستفتاحات

رض( وغريه . واِلستفتاح هو سنة يف كل  )كاللهم ابعد بيين وبني خطاايي(. وحديث )وجهت وجهي للذي فطر السموات واأل
صالة بعد تكبرية اإلحرام فأي صالة يكرب فيها تكبرية اإلحرام يستحب له أن أييت بدعاء اِلستفتاح حىت وإن قام يف الليل يكررها  

حنفية . وهذا اِلستفتاح  ركعتني ركعتني فهكذا. إِل صالة اجلنازة فإنه ِل أييت فيها بدعاء اِلستفتاح يف قول مجهور العلماء خالفا لل
املذكور وغريه فاِلستفتاح عموما سنة هلذه األحاديث املذكورة خالفا ملالك. مث بعد ذلك يتعوذ استحبااب فلها صيغ .أعوذ ابهلل من  

هذا ورد  الشيطان الرجيم. أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم . اعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه .  
يف الفتح .ويبسمل والبسملة   ¬    ومل يصح عن النيب من ذلك شيء كما ذكر ابن رجب   ‰  عن أصحاب النيب 

آية مستقلة  الفاحتة فهي  من  ليست  البسملة  اإلمام أمحد وفاقا أليب حنيفة .ألن  الصحيح وهو مذهب  هنا استحبااب وهذا هو 
النيب العاملنيقا  ‘  ويدل عليه ما جاء يف اْلديث القدسي. أن  العبد . اْلمد هلل رب  قال  قال هللا: محدّن عبدي    ل )إذا   ،

(.اْلديث . ومل يقل إذا قال العبد بسم هللا الرمحن الرحيم دل على أهنا مستقلة وإذا قيل الفاحتة سبع آايت ابإلمجاع أين ذهبت 
ومشى عليها . انفع يف    ¢   اليت كتبها عثمان   اآلية السابعة ؟اجلواب أن اآلية األخرية مقسومة نصفني وهبذا وردت يف املصاحف 

على   ركعة. وهذا  الفاحتة ركن يف كل  آايت.وقراءة  هذا تكون سبع  فعلى  آية  بعدها  واليت  عليهم  أنعمت  الذين  . صراط  قراءته 
املذكور    الصحيح وهو قول مجهور العلماء من حيث اجلملة فهذا من حيث اجلملة فإذا كان إماما أو منفردا فهذا واضح وهذا هو

فيه .وأما إذا كان مأموماً ففيه تفصيل. فاملأموم إن كان يف صالة سرية فيجب عليه أن يقرأ الفاحتة ويكون ركنا ،وهذه رواية عن  
وأما إذا كانت الصالة جهرية الركعة  .¬    وهو الصحيح من أقوال الصحابة ومن بعدهم واختيار شيخ اإلسالم   ¬    أمحد

نفسها جهرية ألن العاَشاء األوىل جهرية والركعتان اِلخراين سرية فكل ركعة هلا حكمها فاذا كانت الركعة جهرية يسمع فيها القراءة  
ءة بل ينصت ويسكت. عليه فيحرم علي املأموم القرا فهنا ِل يستحب له القراءة بل يكره له القراءة .ومن أهل العلم من يقول حيرم 
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وتكون قراءة اإلمام عن قراءه وهذا إبمجاع الصحابة كما ذكره اإلمام أمحد وشيخ اِلسالم .وجاء يف كالم غريه ويدل عليه قول هللا  
اإلمام أمحد  امجاعا كما ذكره  الصالة  نزلت يف  اآلية  وانصتوا وهذه  استمعوا  وانصتوا( (  له  فاستمعوا  القرءان  قرئ  .))واذا    تعاىل 

وشيخ اإلسالم وابن عبد الرب والطرطوشي. وغريهم من العلماء ومن األئمة الكبار .وقد جاء هذا عن مجاعة من الصحابة ،كعمر  
،وعلي ، وابن مسعود ،وابن عمر ،وزيد . وغريهم من الصحابة ومل يقال أن هؤِلء الصحابة اخطئوا يف الصالة .وهم كبار الصحابة  

نقل اإلمجاع يف هذه املسالة وأنه جممع عليها .وأما   سيماء واإلمام أمحد مع شدته يف نقل اإلمجاعات، فهذا ِل ميكن أن يقال به ِل
إذا كان اإلمام يسكت كأن قرأ الفاحتة وسكت سكوات طويال، فهنا يستحب للمأموم أن يقرأ ألن الصالة ِل سكوت فيها . وهذا  

 .الفاحتة يشرتط فيه شروط : إذا سكت على مذهب أمحد والشافعي قوله ويقرأ الفاحتة

أن تكون يف قيام فلو كان منحنيا وأكمل الفاحتة كفعل بعضهم .ِل. فهذه ِل تصح فالبد أن تكون يف قيام إذا    الشرط األول:
 كانت يف فريضة.  

اً عنها فإنه يقرأ  ،فال جيزئ بغريها . فلو كان عاجز   أن تكون َبللغة العربيةاليت تشرتط فيها حىت تصح منها.    شروط الفاحتةومن  
ما تيسر منها أبن كان ِل حيفظ إِل بعض اآلايت فانه يكررها بقدر الفاحتة من اآلايت فإن كان ِل حيفظ شيئا من الفاحتة ، وحيفظ  

سبحان هللا    شيء من القرآن، فإنه يقرأ أي آية ويكررها بقدر الفاحتة. فإن كان مل حيفظ شيء أبن كان أسلم اآلن، فيقرأ التسبيح.
الوقت   الوقت قد ضاق .أما لو كان  الفاحتة .وهذا بشرط إذا كان  إله إِل هللا وهللا اكرب ، ويكون هذا جمزائ عن  واْلمد هلل وِل 

أن  حىت تصح    ومن شروط الفاحتةمتسعا فيجب عليه أن يتعلمها .ولو من ورقة ولو من املصحف ولو أن يلقنه أي شخص .
ايت ويسكت سكوات طوياًل أما السكوت اليسري ِل يضر. إِل يف حق املأموم فإنه ِلأبس . ألنه  فال يقرأ آ تكون املواالة بني آايهتا

أنه إذا كان يف اجلهرية ِل جتب عليه فإذا كان يقرأ يف سكتات اإلمام جزءا منها مث جزءا مث جزءا .فهنا جيوز .ومن الشروط كذلك  
واستثين من ذلك مسألة واحدة، وهي الضاد والضاد يف الضالني. فقيل  فأي خطاء يف الفاحتة يغري املعىن يبطلها .  ال يلحن فيه 

لتقارب اْلروف يف املخارج .ولعسر التمييز بينهما .ولصعوبة نطقهما على الصواب يف الضاد .فيسهل يف ذلك وهذا هو املعتمد  
من نطقه على الصواب .ومن الشروط    يف مذهب اْلنابلة . وأما الشافعية فهم يرون أهنا ِل تصح الصالة وجيب أن يتعلم. وِلبد

ك    أنه ال ينقص من الفاحتة اي شيءكذلك   فلو أنقص شدة واحدة بطلت صالته، فمثال من األشياء اليت تغري املعىن لو قال .إايه
لتشديد  نعبد التشديد هذا هو الصواب .فإذا خففها إايك نعبد بدون تشديد . فإاي هنا مبعىن ضوء الشمس يتغري املعىن . وكذلك ا

به فهذا   اإلتيان  تقوم مقام حرف وأما ختفيف التشديد ،مع  الشدة  فيها شدة ألن  اليت  الكلمات  هنا أو يف غرها من  إذا أزاهلا 
يف الركعتني اِلولني يف الرابعية والثالثية سورة .هذا مستحب وهذه   مث قال ويقرأ معها أي .¬  جمزئ. كما ذكره املوفق ابن قدامه 

وافقة للسنة إِل إذا قرئت بعد الفاحتة .فلو أنه قرأ ِل قبل الفاحتة مل يصب السنة وهذا القراءة كيف تكون قال يف  السورة ِل تكون م
الفجر من طوال املفصل وطوال املفصل. من ق .إىل عم . ويف املغرب من قصاره . والباقي من أواسطه . فطوال املفصل .من ق 

فهنا يقول يف الفجر    رة الضحى .وأما القصار. من الضحى إىل آخره املصحف .إىل عم .واوسطه . من عم يتساءلون إىل سو 
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يستحب أن يكون من طوال املفصل أو بقدرها .ألن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض اآلايت من بعض السورة وليست  
.قرأ األعراف أو قرأ    ‘   كون النيب  كامله .وأما املغرب فيستحب أن يكون من قصاره. وعلى هذا ابتفاق املذاهب األربعة .وأما

الطور واملرسالت يف املغرب. فهذا ليس هو املعتاد وهلذا قال الفقهاء وجيوز. مع أنه قد ذكر الرتمذي. وأبو داوود أن هذا منسوخ  
النيب لكن  .كانت بعد ذلك صالته ختفيفا (. رواه مسلم .فاملقصود أنه ِلأبس    ‘  ويدل عليه . حديث جابر ابن مسره .)أن 

القراءة ليال يف املغرب والعشاء  السنة أن يكون من قصار املفصل وأما يف بقية الصلوات فإنه يكون من أوساطه .قال وجيهر يف 
والفجر .هذا الذي يقرأ فهذي تكون ليال. أما صالة اجلنازة فإذا كانت يف الليل فإهنا تكون سراً .فصالة اجلنازة سراً سواًء كانت  

تكون كلها إذا كانت من الرواتب اليت قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتان. بعد املغرب    . أما صالة النوافل فالنوافليف ليل أويف هنار
الليل فانه ينظر األصلح .أن كان  .¬    وبعد العشاء ركعتان قبل الفجر ركعتان ، فهذه سرية كما ذكره النووي  أما النوافل يف 

نفسه ِلأبس. وإن كان األنفع واألصلح أنه جيعله سراً حىت ِل يوقظ النائمني أو خياف    األصلح أن يرفع صوته ليزيل النعاس لينشط 
األنفع له .أما صالوات الفرائض فمثال. إذا نسي صالة كيف يقضيها .فالصواب يف هذه املسالة أنه   علي نفسه الرايء فهذا هو 

الليل يصليها س را. وهكذا بقيه الصلوات على حنو هذا . واملغرب إذا  بصفتها. فإذا قضى الظهر مثال نسي الظهر. وصالها يف 
قضاها يف النهار فإنه يصليها جهرا .وهكذا ألن هذه صفتها . قال: وأما الصلوات النهارية فسراً فيسرر هبا هنارا. إِل اجلمعة والعيد 

انت جهريه ..مث بعد ذلك ذكر  والكسوف واِلستسقاء فإنه جيهر هبا والسبب ألن هذه صلوات شرع فيها اِلجتماع الكبري ..فك
املؤلف يكرب للركوع ..ومن الفائدة لإلنسان ثالث سكتات . سكتة لدعاء اِلستفتاح .وسكتة بعد قول وِل الضالني سكتة لطيفه  
  . حىت يفصل بني التأمني وبني آخر الفاحتة . وسكتة قبل الركوع حىت يفصل بني القراءة وبني الركوع . مث يقوم بعد ذلك مث يكرب

للركوع ويضع يديه على ركبتيه أي استحبااب .وجيعل رأسه حيال ظهره أي مستواي استحبااب . الركوع عندان ركوع كامل. وعندان  
ركوع جمزئ .فالركوع الكامل وركوع جمزئ. الركوع اجملزئ أن ينحين متوسط اْللقة حبيث أنه إذا مد يده اىل ركبتيه أمسكهما .فهذا  

زاد على ذلك أبن يزيد يف اِلخنفاض حىت يسوي ظهره فهذا هو السنة . ويقول سبحان ريب العظيم ويكرره هو الركوع اجملزئ. ما  
والكمال أن يقوهلا عشراً وأقل الكمال ثالث واجملزئ واحدة. وهذا عند من يقول بوجوهبا كاْلنابلة. وأما زايدة وحبمده فقد جاءت  

  وغريه. فإن قال مع ذلك. يف ركوعه وسجوده   ¬    فضل تركها . قال املوفقيف أحاديث، إِل أهنا شاذه ِل تصح فلذا كان األ
أو أتى بغريه من األذكار سبوح قدوس رب املالئكة والروح ،اللهم لك ركعت   سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل .فحسن

وبك آمنت ولك أسلمت . اْلديث إىل آخره فاألصل أن أييت بسبحان ريب العظيم وما زاد فهو أفضل. مث يرفع رأسه من الركوع. 
دك اللهم أغفر يل .فهذ دليل على أنه جيوز يف  وأيضا ِل أنسى أن الركوع جيوز فيه الدعاء هلذا اْلديث. سبحانك اللهم ربنا وحبم

الركوع الدعاء. إِل أنه يف السجود أفضل ..مث يرفع رأسه وهذا وجواب وهو ركن قائال مسع هللا ملن محده .فوهذه الكلمة تقال عند  
ك اْلمد محدا كثريا طيبا مباركا  الرفع أول ما يرفع يقول مسع .إن كان إماما أو منفردا ويقول الكل إماما ومنفردا ومأموماً ) ربنا ول

فيه ملئ السموات وملئ األرض وملئ ما شئت من شيئا بعد وله اِلكمال أهل الثناء وأهل اجملد احق ما قال العبد وكلنا له عبد (  
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ن الركوع اْلديث إىل آخره . وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم . وأما قول ربنا ولك اْلمد، فهذا ذكر من أذكار اِلنتصاب م
قائما قال . ربنا ولك اْلمد .مث يسجد على أعضائه السبعة وهذه على جهة أهنا شرط من شروط السجود ِل يصح   .فإذا استتم

النيب .)امرت ان اسجد على سبعه اعظم اي أعضاء ( ويف رواية )على سبعة اعراب على    ‰  إِل به . كما قال 
  تني واطراف القدمني ( .متفق عليه فهذه أركان . وعلى هذا إذا مل يضع الرجل أو املرأة اجلبهة وأشار بيده اىل اِلنف والكفني والركب

يده. املصلي إذا مل يضع يده مطلقا فإن سجوده ِل يصح .أو إذا رفع قدميه فإنه ِل يصح .لكن لو أنه وضع هذه األعضاء السبعة  
راف القدمني املقصود به األصابع أصابع القدمني وكونه مث رفعها . فيقال السجود قد ثبت وقد صح السجود . هذا ليعلم وأط

يضغط على األصابع حىت تكون متجهة اىل القبلة هذه سنة. لكن جمرد الوضع هذا هو الركن .فهذا مما يتعلق به. طيب وعلم من 
  لشيخ األلباّنفال يرفعه وقد جاء يف حديث صححه ا  ¬    هذا أن األنف ِلبد من السجود عليها ، وهذا مذهب اإلمام أمحد

املتفق عليه بني    ¬ اجلبهة هي األصل  اجلبهة فال يكتفي أبحدمها مع أن  األنف مع  السجود على  يتعلق على وجوب  فيما 
الفقهاء، يف املذاهب املشهورة يف السجود . وما بعدها تبعا إِل أن ظاهر اْلديث على أن كلها حيب السجود عليها .فيرتتب من  

ف قلبها سجد عل ِى ظهر الكف، أو جعل بعض أصابعه سجد على أصابعه فقط ومل يضع راحه اليد.  هذه املسائل لو أن الك 
اليد قد وقعت، ويرتتب على هذا املسألة. وهي مسالة لو كان على أعضائه ساتر؟ فلنا يف هذه املسالة  فالسجود قد ثبت ألن 

   تفصيل:

كاملفارش والسجاجيد    فرش أو سجاجيد أو غريها . إذا كان هذا منفصالً لباس أو ثياب أو    إذا كان هذا املانع من   احلالة األوىل:
النيب  عليه  جائزة ابإلمجاع كما كان  عليه  فالصالة  وحنوه  النخل  من  املتخذ  األرض كاْلصري  جنس  من  إذا كانت  فهذه    وحنوها 

الثانية:وغريه .    ‰ الصوف واملفارش املوجودة فهي ليست    احلالة  من جنس األرض  إذا كانت متخذه من هذه 
إذا كان هذا املانع متصال ابإلنسان كالثياب اليت   النوع الثاين:فهذا جائزة عند مجهور العلماء، خالفا ملالك ألنه قال ابلكراهة .  

ان يسجد على عضو من أعضائه كأن يسجد   احلالة األوىل: حالتان:يلبسه فهي متصلة به متشي مبشيه وتكون مالزمة له فهنا لنا 
أن يكون على شيء من ثوبه الذي يلبسه أو كان العمامة   احلالة الثانية:جيعل جبهته على يده فهناء ِل جيزئ السجود.    على يده

قد أنزهلا حىت سرتت اجلبهة. فهنا يف مذهب مجهور العلماء أنه جيوز مع الكراهة. إِل إذا كان هناك حاجه كشدة حر على البالط 
ب أما  فهنا ِل أبس.  برد أو شوك  غري حاجة فهذا مكروه، والسجود صحيح خالفا للشافعي. وهذا أقرب وهللا أعلم .أما إذا أو 

احتاج إليه فانه تزول الكراهة. وإذا كان اإلنسان عاجزا عن السجود ابجلبهة لكوهنا جرحية أو أو إىل آخره فما اْلكم؟ فمن أهل  
ا أمرتكم من أمر فاتوا منه ما استطعتم ( ومن  )وم  ‰  العلم من يقول يسجد على أنفه ، وهذا قول قوي لقول النيب

أهل العلم من يقول سقط السجود ويومئ إمياء . ألن األصل يف السجود هو اجلبهة وغريها اتبع هلا. قال مث يقول سبحان ريب 
ويرفع وجيلس يكرب  الكالم مث  ما سبق يف  ونفس  أنه سنة  واجلمهور   ، بوجوبه كاْلنابلة  يقول  من  عند  على رجله    األعلى وهذا 

اليسرى يفرتشها، وينصب اليمىن وهذا ما يسمى ابِلفرتاش. وجيوز له اإلقعاء: أبن ينصب القدمني وليس الرجلني القدمني فقط .  
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يعين جيعلها منصوبة كاليمىن عند اِلفرتاش وجيلس عليهما . فهنا يف اجللوس بني السجدتني جائز ليس مبكروه ويدل عليه أنه فعل  
بة . كعبدهللا ابن عمر، وعبدهللا ابن الزبري، وابن عباس، وذكروا أن هذا من السنة .فإذا األمر فيه جائز وهذه الصيغة  العبادلة الصحا

  هي األفضل، وهذه على جهة اِلستحباب. فلو جلس مرتبعا أو كيفما جلس فهي جائزة ويفعل ذلك يف مجيع جلسات الصالة
تشهد األخري يف الصالة الذي هلا تشهدان أصليان. التشهد األول. جيلس مث يفرتش  إِل يف التشهد األخري فانه يتورك . وهذا ال

والتشهد األخري يتورك .ما هو؟ أبن جيلس على األرض وخيرج رجله اليسرى من جهة اْللف اي من حتت فخذه األمين فهذه هي  
بعا كصالة الظهر ابلتشهدين كما هو قول اْلنابلة اجللسة السنه .لكن إذا كان التشهدان غري أصليني .مثال أراد أن يصلي انفلة أر 

فهنا ِل يتورك لألخرية .ألن التشهد األوسط ليس ركنا وِل واجبا ألهنا انفلة وهكذا يف بعض الصيغ صالة الوتر أنه يصلي تسعا  
ب التورك خاص  يتورك .فإذا سيكون  التشهد األخري ِل  فهنا كذلك  التاسعة  يقوم إىل  الثامنة مث  الظهر والعصر فيجلس يف  صالة 

العلم وهو مذهب اإلمام أمحد.  واملغرب والعشاء، ألهنا ثالثية أو رابعية أما غريها من الصلوات فال، وهذا هو أصح أقوال أهل 
واجربّن وعافين .كما يف رواية أمحد وايب داوود والرتمذي . أيضا جاء ريب    ويقول بني السجدتني: رب اغفر يل وارمحين وارزقين

، رب اغفر يل. وهذا الثاّن أصح من األول واملوضع موضع دعاء لإلنسان أن يقول ما يشاء . قال: مث يسجد السجدة  اغفر يل
الثانية كاألوىل بنفس الشروط، وملا قلنا بنفس الشروط يدخل فيها كل السجود سجود التالوة سجود الشكر نفس الشروط إذا 

السجود أن يكون أسفله أعلى من أعاله يعين أسفله مؤخرته ترتفع وجبهته  طبقت هذه الشروط فإهنا تصح . وأيضا من شروط  
تكون يف األرض منخفضة. فإن تساواي وكان إذا رآه الرائي علم أنه ساجد فهو ِليزال سجودا. وهذا هو الصحيح خالفا للشافعية  

تتزحزح اجلبهة ِل تستقر وِل تثبت فهنا  .ومن شروط السجود كذلك أن يكون على مكان تثبت فيه اجلبهة أما إذا كان على مكان 
ِل يصح السجود . قال مث ينهض مكربا على رؤوس قدميه أي ِل جيلس جلسة اِلسرتاحة وهذا مذهب اجلمهور خالفا للشافعية 

الصحابة  فعل  وهو  الغالب  وهو  األقرب  هو  إليها    ٪   وهذا  احتاج  من  إِل  لالسرتاحة  جيلس  يكن  ومل  هذا.  على  فقد كانوا 
كمرض. كما ثبت عن عبدهللا ابن عمر أنه كان يفعلها ملرض . وكان النيب إمنا فعلها يف آخر حياته ملا تعب عن الصالة يف بدنه  

ه اإلمام أمحد وغريه . وعلى هذا  يفعلها كما نصح علي  ‘   فكان يفعلها كذلك .ولذا أكثر األحاديث قبل ذلك مل يكن النيب 
فجلسة اِلسرتاحة ملن احتاج اليها ككرب سنه، أو ملرض، أو لتعب فال أبس وإِل فاألفضل تركها. ألنه غري سنة . وينهض على  

مجيعا . وجيوز أن ينهض من جلسة    ¢  صدور قدميه قد جاء هذا عن مجاعة من الصحابة كابن مسعود وروي عن علي وغريهم
ومالك . وهذا هو األفضل    اِلسرتاحة الشافعي  املذاهب كقول  يديه . هذا جائز. قد جاء هذا مروي عن بعض  معتمدا على 

لكونه قد ورد عن الصحابة ينهض على صدور قدميه بدون اِلعتماد على يديه وبدون جلسه اِلسرتاحة إذا قام من الثانية أو إذا  
ه .التحيات هلل والصلوات الطيبات السالم عليك .وجيوز أيضا أن يقول السالم  قام إىل الرابعة .قال مث جيلس للتشهد األول وصفت

، فلما تويف قالو السالم على النيب .  ‰  : كان الصحايب يقول ذلك حال حياة النيب¢  على النيب كما قال عطاء
علينا وعلى عباد هللا الصاْلني    كما قال ابن مسعود والسند إىل عطاء وابن مسعود صحيح وكله جائز .ورمحه هللا وبركاته السالم
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اْلنابلة فهو   التشهد حكمه سنة يف قول اجلمهور وأما عند  إله إِل هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . هذا هو  اشهد أن ِل 
سبق  واجب . واجللوس له واجب لعل قول اجلمهور أقرب يف هذه املسالة . مث يكرب أي إذا أراد أن يقوم إىل الثالثة على حنو ما  

وهو   األخري  التشهد  يتشهد  مث  ركعة  أي كل  ابلفاحتة.  صالته  ابقي  ويصلي  يؤخره  وِل  القيام  حني  التكبري  ويكون  يديه،  رافعا 
اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وابرك على    املذكور. ويزيد على ما تقدم . 

إبراهيم وآل إبراهيم يف إنك محيد جميد . وأييت هبذه الصيغة أو بغريها التحيات والتشهدات    حممد وعلى آل حممد كما ابركت على
. وحكم التشهد األخري اختلف العلماء فيه، منهم    ‰   أييت هبذه الصفة أو بغريها كل ذاك جائز أنه اثبتة عن النيب

به كاْلنابلة والشافعية . ومنهم الصالة إِل  أنه ركن ِل تصح  أنه سنة وجيب كما هو اِلختالف بني اْلنفية    من  من يرى  يقول 
واملالكية . والقول بعدم الوجوب أقرب ألن الدليل يف ذلك مل يصح . وقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.  

لم أهنا ِل جتب  نفس اْلالف والصواب واألقرب وهللا أع  ‘  األثر فيه كالم ِل يصح وهو خارج الصحيحني. والصالة على النيب 
وإمنا هي سنه. والقدر الواجب منها األهم صلى على حممد . إىل هنا هذا هو القدر الثابت عند من يقول ابلوجوب وما زاد فهو  

ومن عذاب القرب ومن فتنه احمليا واملمات ومن فتنه املسيح الدجال . وهذا    سنه ومستحب. مث يقول أعوذ ابهلل من عذاب جهنم
لقول   سنة  النيب كذلك  أن  عليه  ويدل  بصواب  ليس  واأللباّن.  حزم  وابن  للوجوب كطاووس  ذهب  ملن  خالفا  العلماء    مجهور 

قال لنب مسعود فاذا فعلت ذاك أي إذا أكملت الصالة. إذا أتى ابلتشهد فقد أكملت صالتك. أيضا الصالة    ‰
ب وهذا قول مجهور  . يف التشهد األول فال يستح‰  تكون هنا أما الصالة على النيب   ‰   على النيب 

يوافق   أنه  اِلقناع  فقهاء اْلنابلة كما يف  يقول  فهنا  يعمل  التشهد ابلنسبة له .كيف  اإلنسان يف  اإلمام وكان  العلماء وإذا أطال 
اإلمام يف كل قول وفعل أي يقرأ مثل اإلمام ويفعل مثل اإلمام وإن كان غري حمسوب له . لكنه يف ابب التشهد ِل أييت ابلصالة 

ويدعو هللا مبا شاء سواء كان يف أمر الدين أوالدنيا   .¬    بل يكرره. كما نص عليه اإلمام أمحد  ‰  النيبعلى  
وهذا على أصح أقوال أهل العلم . مث يسلم عن ميينه ويساره السالم عليكم ورمحه هللا . وهذا السالم ركن من أركان الصالة يف  

ون بلفظ السالم. ابل. وأن يكون السالم عليكم وأييت ابلرمحة وهذه بعضهم من  قول مجهور العلماء خالفا للحنفية. وِلبد أن يك
هبذه  وتكلم  يلتفت  مل  أنه  فلو  سنة  فهو  اِللتفات  وأما   . بينها  واملواِلة   . عليها.  قدر  ملن  ابلعربية  تكون  وأن  شروطا.  جيعلها 

ة واحدة وهذا قول مجهور العلماء، وهو إمجاع  الكلمات ابلسالم فإنه قد خرج من الصالة وصحت . والواجب يف السالم تسليم
.كما ذكر ابن منذر وابن عبد الرب وابن رجب وغريهم .فهذه سنة والتسليمة الثانية هي السنة، واألوىل هي الركن. مث قال   الصحابة

الفاحتة على غ  ¬    املؤلف القولية من املذكورات تكبرية اإلحرام، وقراءة  ري مأموم، وهذا كما  مفرعا على ذلك قال: واألركان 
سبق يف الكالم. والتشهد األخري وهذا سبق ذكر اْلالف. والسالم ، وابقي أفعاهلا أركان فعليه إِل التشهد األول فإنه ليس من 
واجبات الصالة أي ليس من األركان والتكبريات غري تكبريات اإلحرام ألن التكبريات واجبة .وتكبرية اإلحرام فهي ركن ابإلمجاع  

التكبريات فهي واجبة على قول املؤلف، وهذا موافقه للحنابلة. والقول الثاّن أهنا سنة وعليه مجهور أهل العلم وهو الصواب.    .أما
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وقول سبحان ريب العظيم، وقول سبحان ريب األعلى مره يف السجود. وقول ريب اغفر يل بني السجدتني. مرة مرة وما زاد فهو  
لإلمام واملنفرد .وقول ربنا ولك اْلمد للكل. فهذه واجبات فهذا على مذهب اْلنابلة. وأما قول   مسنون. وقول مسع هللا ملن محده

اجلمهور فإهنا سنن وهذا أقرب. وذكر اْلالف واملناقشة ِل يتسع هلذا املقام وِل يليق هبذا املقام املختصر. فهذه الواجبات إذا سبني  
ة. الواجبات: تسقط ابلسهو يعين أهنا ِل تبطل الصالة سهوا أو جهال. وجيربها ما الفرق ملا يقولوا واجب وركن وسن ¬  املؤلف

بسجود السهو وكذلك اجلهل. فعلم منه أنه لو تركها عمداً بطلت صالته. هذا عند من يقول ابلوجوب. وأما األركان ِل تسقط  
   -الصالة ؟.فله حاِلت: سهوا وِل جهال وِل عمدا. طيب فكيف العمل إذاً ؟ إذا ترك اإلنسان ركنا وهو يف 

 : أن يكون يف نفس الركعة فإنه يوجع إىل موضع الركن فيأيت به ومبا بعده لوجوب الرتتيب .احلالة األوىل 

: أن يذكر بعد أن فاتت الركعة األوىل فما ذكر إِل وقد شرع القراءة يف الركعة الثانية أو فيما بعد فالركعة اليت نسي  احلالة الثانية
 ملغاه، ِل يعتربها وِل يعدها وأييت ببدهلا وهكذا كل ركعة خرم منها ركنا. فيها ركن 

قريبا يعين الفارق بني    إذا تذمر بعد السالم فهنا أييت ابلركعة فقط ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو. إذا كان الفاصل  احلالة الثالثة:
 تذكره والسالم شيء قليل يعين دقيقة دقيقتني وحنوها .

اذا كان ما تذكر إِل بعد وقت قد يكون مخس دقائق، قد تكلم ورمبا الناس قد خرجوا قد مر وقت كثري. فهنا يعيد الصالة    الرابع: 
ألركان .الطمأنينة يف مجيع أركاهنا .والطمأنينة غري اْلشوع كاملة من أوهلا. مث قال والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصالة. ومن ا

.الطمأنينة معناه اِلستقرار مبعىن أنه يركع ويبقى قليال بقدر الذكر الواجب بقدر يقول سبحان ريب العظيم وإن قل وهذا ركن يف  
ني يدي هللا وأنه اآلن بني مقام عظيم  قول مجهور العلماء وهو الصحيح. أما اْلشوع: فهو استحضار اآلايت ومعاّن اآلايت وأنه ب

اذا قمت اىل الصالة  0قال    ‘   .فهذا سنة يف قول مجاهري العلم. وإذا فاته خشوع فإن صالته صحيحة .عن أيب هريرة أن النيب
قائما مث  فاسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقراء ما تيسر معك من القرءان مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تطمئن  

اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلك يف صالتك كلها( ..متفق  
)صلوا كما رأيتموّن اصلي( متفق عليه. فإذا فرغ من صالته استغفر ثالاث وقال اللهم انت السالم ومنك السالم    ‘  عليه. وقال

 إله إِل هللا ووحده ِل شريك له هلل امللك وله اْلمد وهو على كل شيء قدير .ِل إله إِل هللا وِل  تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام ِل 
هللا  نعبد إِل إايه له النعمة وله الفضل وله الثناء اْلسن .ِل إله إِل هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون، سبحان هللا واْلمد هلل و 

إِل هللا وحده ِل شريك له، له امللك وله اْلمد وهو على كل شيء قدير متام املائة. فهذه أذكار  أكرب، ثالاث وثالثني ويقول ِل إله  
يقول  العلم من  أهل  يقوهلا سراً. ومن  أنه  الفقهاء  واملشهور عند  عليها  واحملافظة  اإلتيان هبا  األذكار يستحب  من  الصالة وغريه 

إِل ابلذكر. ويف رواية ابلتكبري، وهذا يف البخاري    ‘  صاله رسول هللايستحب اجلهر هبا كقول ابن عباس: كنا ِلنعرف انقضاء  
وابن ابز وابن  ¬  فمنهم من يقول يستحب اجلهر هبا حبيث ِل يشغل من جبانبه لكن جيهر هبا. وهذا مشى عليه شيخ اِلسالم
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  با للحنابلة بينما ذكر املرداوييف شرح املنتهى أن هذا يسن وجعله مذه  ¬    اْلديث. وقد ذكر اهلويت  عثيمني بظاهر اْلديث
األذكار، فال أبس .أما إذا مل يكن هناك   . أن من الصواب اإلخفاء إِل إذا قصد اإلنسان تعليم الناس وتعليم اْلاضرين بعض ¬

ذكر أهنا الرواتب التابعة للمكتوابت عشر. هكذا    ¬   فائدة فانه يسر، واملسألة مسالة قوية. فهذا مما يتعلق هبا. مث ذكر املؤلف
. )حفظت من النيب عشر ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني  ¢  عشر. فقال وهي املذكورة يف حديث ابن عمر

متفق عليه. وينبغي لإلنسان أن حيافظ عليها وِل يرتكها   الفجر(.  قبل  بيته وركعتني  بعد العشاء يف  املغرب يف بيته وركعتني  بعد 
داوم على تركها فهو رجل سوء ِل تقبل شهادته إذا داوم على الرتك. وجاء يف اْلديث اآلخر أنه    يقول من  ¬    واإلمام أمحد

يصلي قبل الظهر أربعا. فمنهم من يقول: هي راتبة الكل اليت هي أربع، ومنهم من يقول العشرة هذه هي الرواتب املؤكدة وأما 
يف زاد املعاد، وفيه خالف   ¬    د الزوال. كما هو اختيار ابن القيمالركعتان الزائداتن كما ذكرت عائشة، فإهنا صالة لزوال بع

حافظ. ويف رواية مسلم من صلى، كلمة صلى مبعىن    .من  ‰  وإذا صلى اإلنسان اثنا عشر فهو أوىل. لقول النيب 
حافظ. يف رواية الرتمذي )على اثنيت عشرة ركعة تطوعا من غري فريضة بىن هللا له به بيتا يف اجلنة( . أي للمحافظة وليس لكل  

وجيوز أن يصليها أربعا   يوم. وإذا أراد إن يصلي قبل الظهر أربعا فيجوز أن يصليهن ركعتني ركعتني وهذا هو األفضل لكثره العمل
القيم  ابن  اْلنابلة، وذكر  بسالمني، وهذا مذهب  أربعا  يصليها  أن  واحد وجيوز  اليت ذكرها  ¬    بسالم  الصالة  فهذه صفة   .

 . تعاىل. أسال هللا أن ينفعنا واايكم مبا مسعنا ومبا قلنا إنه جواد كرمي وصلى هللا على حممد وعلى آله ¬  املؤلف
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 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي   السابعالدرس  

 

 :  تعاىل ¬  السعدي للعالمةفهذا هو الدرس السابع من كتاب منهج السالكني 
نسان ِل خيلو  ألن اإل  الشريعةسجود السهو هذا من حماسن    ةومشروعي  والشكر  والتالوةابب سجود السهو    :¬    قال املؤلف

فيها   نقص  ما  ةعباد  فجاءت من  السهو جلرب  يف    سجود  نقص  من  فوقع  املؤلفالصالة.  زاد  إمشروع  هو  و   :¬    يقول  ذا 
من    تى به وسجد للسهو أوترك واجباأمن املذكورات    ءو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيأ  سجودااألنسان يف صالته ركوعا أو  

املؤلف    ،أو نقصان  ةالواجبات سهوا أو شك يف زايد السهو وسجود    ذلك  على  األدلةمث ذكر  الباب يف سجود  يقال يف هذا 
 .أو الشك  ،أو النقص  الزايدةوهي    ثالثة:سباب  أسجود السهو له    .واجلهل سواءفالسهو  جهال    يءذا ترك شإفيه    السهو يدخل

والسجود والقيام وحنو ذلك ألنه لو تعمد    كالركوعكن فعلي  وهذا الركن ر   الصالة،ذا زاد األنسان يف صالته ركنا من أركان  إ  فالزايدة
لغري    الفاحتةولكن مكروهة كان يكرر    الصالةِل تبطل    فإهنا  القوليةيف األركان    الزايدة ذا كان يف غري موضعه وأما  إلبطلت صالته  

  قما يتعلقوال هذا عال وليست على األ منا ترتتب وتنبين على األفإ  الصالة   ةأن هيئ  أي من غري سبب والسبب يف الفرق بينهما  ةعل
توجب سجود السهو   الصالةزايده يف  فإهنا    اِلسرتاحةوهو مل ينوي    لالسرتاحةجلس    بعض الفقهاء لو  رما ذكومن ذلك    ابلزايدة.

 .ىل سجودإ ج ِل حتتا  ةيسري  اجللسةن هذه  أ  إىل ومن الفقهاء من يرى اْلنابلةوهذا هوا مذهب 
الثاّن فكما  نقصأن  إ  :فله حكم  ءنقص شيأذا  إ  الصالةالنقص يف  ف  الصالة.النقص يف    :السبب  الدرس   ركنا  معنا يف  سبق 

أو   الثانية  الركعةيف    شرع يف القراءة  أن قد  ذا كان بعدإ  الثانية:  اْلالةبعدها    ليها فأتى هبا وماإرجع    الركعةن كان يف نفس  إاملاضي  
ذا كان الفاصل  إبعد السالم ف  ها ذكر   ذا إ  الثالثة  واْلالةابطله    ة ملغا  اليت وقع فيها نقص ركن فهي  ة الركع  نإبعدها من الركعات ف

  الصالة الفاصل طويال مخس دقائق مثال فهنا يعيد    نإذا كا  الرابعة:  واْلالة  .ويتشهد ويسلم  ابلركعة  أييتنه  إأو دقيقتني ف  ةقريبا دقيق
ن تركها عمدا بطلت  إو   ،و جهال سجد للسهو  أن تركها سهوا  إما نقص الواجبات عند من يقول بوجود الواجبات فأو   ة.كامل

ن شك يف ركن  إقل أو العدم  نه يبين على اليقني وهوا األإف  يءشك يف ش  ذاإأو النقصان ف  الزايدةالشك يف    الرابعة:  واْلالة  الصالة
هل    ء ن مل يغلب على ضنه شيإعمل به و  ءن غلب على ضنه شيإ  ؟ م ِلأ  الفاحتة  أ هل قر   الصالة ن شك وهوا يف  إفاألصل عدمه  

ذا كان يف الركعات األخرى اليت  إ  الركعةأو يلغي هذه    الركعةن كان يف نفس  إليه  إفريجع    الفاحتةفكانه ترك    أأنه مل يقر   فاألصل  أقر 
قل وهوا  ن يبين على األأركعتني أم ثالث األصل    هل هي  ع شك يف عدد الركعاتأنه مل يرك  ألصل  ؟ بعدها شك هل ركع أم ِل

ول فسجد وسلم من ركعتني الظهر أو العصر مث ذكروه  قام عن التشهد األ  ‘   اثنتني ويستمر وهكذا وقد ثبت أنه   ها اليقني فيجعل
   (فقال وماذا قالوا صليت مخسا فسجد سجتني بعدما سلم  الصالةأزيدت  له )فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر مخسا فقيل  

يسجد    ربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن مث أم  أثالاث  أذا شك أحدكم يف صالته فلم يدري كم صلى  إوقال    .متفق عليه
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ومسلم متفق    محدأرواه   .ن كان صلى متاما كانتا ترغيما للشيطانإفان كان صلى مخسا شفعن له صالته و   ،سجدتني قبل أن يسلم
  الصالة األوىل أن يكون قد أدرك    اْلالة  : ما املأموم فله حاِلتأعليه هذا فيما يتعلق يف السهو الذي ذكرانه يف حق األمام واملنفرد  

بعد السالم وسواء كان   له سواء كان السجود قبل السالم أو  ةنه يسجد معه تبعا لألمام وموافقإاألمام ف  ذا سجدإ  من أوهلا فهنا
من أوهلا   الصلة أن يكون املأموم أدرك    الثانية   اْلالة  املتابعة. املأموم قد سهى يف صالته أو ِل فهنا جيب أن يسجد مع األمام ألجل 

 هبا. و فان كان املأموم قد ترك واجبا من الواجبات عند من يقولولكن سهى املأموم واألمام مل يسه

العلماء    الصالةيسجد للسهو ألن األمام مل يسجد وألنه قد أدرك    فهنا ِل حيكى   ِل ماإمن أوهلا وسلم مع األمام وهذا أبمجاع 
  ء أن يكون هذا املأموم مسبوق مبعىن قد فاته شي الثالثة: اْلالة .يب سليمان وغريمها أخالفا عن بعض السلف كمكحول ومحاد ابن 

أو ما بعدها وكان األمام قد سهى فما اْلكم يف صالته    الثانيةهذا الرجل قد دخل من    يعين فاتته األوىل أو أكثر  الصالةمن  
 : وكيف يعمل يف سجود السهو فهنا له حاِلت

ن سجد قبل السالم فسيسجد معه متابعه إاألمام فهنا األمام    اذا كان قد أدرك سجود السهو فكان قد فعلها مع  :األوىل  اْلالة
عليه فهنا املأموم يسجد بعد السالم ينتظر قليال هل سيسجد    ابلذي  أييتن سجد األمام بعد السالم فمعلوم أن املأموم يريد أن  إو 

ذا انتهى  إمث  هاليت علي ابلركعاتمث أييت وغريه  اْلنابلةوهذا مذهب  املتابعةم ِل فيسجد معه أن سجد بعد السالم من ابب أاألمام 
ألنه أصال قد وقع    الثانية:   وأما املرة  مام اِلوىل كان ألجل موافقه اإل   املرة وسبب ذلك أن يف    ،خرىأ  ة من صالته سجد للسهو مر 

 . ألجل األمام فقطمنا فعل هذا الذي بعد السالم إاألخري و  أنه يكون يف  واألصل يف سجود السهو ويف اجلربان الصالةيف نقص يف  

ن كان بعد السالم إن كان قبل فقبل و إمام  فهنا سيسجد مع اإل   ، ماماإل  أأن يكون املأموم مسبوقا لكنه مل يدرك خط  الرابعة:  اْلالة
ألنه مل يدرك اْلطاء    ،يسجد بعد ذلك  يكمل الذي عليه وِلفيقوم مث  يتابعه املسبوق هذا  فمام  وسجد للسهو اإل  اإلمام سلم،سلم  

العلم من يقول ِل وهكذا    الصالة  املأموم اىل آخر  خرهؤ متابعه لألمام بل ي  الصالةيف وسط    يوجد سجود  ومل يقع فيه ومن أهل 
ذا لو أن املأموم قام للقضاء قبل أن يسجد  إهوا اْلكم    فما  .ذئكان قد قام للقضاء وسهى أنه يسجد للسهو حين  ذاإاملسبوق  

ذا استتم إلرجوع وأما    ن تذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليهاأ  .حكمه هنا كحكم من نسي التشهد األول فقام  ؟هواألمام للس
فلو أن  ئذ  فال يرجع حين  ،العلماء  قائما فأنه ِل يرجع ويبقى كما هو عليه ويسقط عنه التشهد األول أو األوسط وهذا قول مجهور

ىل التشهد مثال فهنا املأموم ينوي  إمام شيئا حيرم عليه فعله كرجوعه  ذا عمل اإلإ  ة هنا قاعد   ؟جيوز فكيف اْلكم  األمام رجع فهنا ِل 
فعل    وأو ترك ما جيب عليه فعله  أذا كان األمام قد فعل  إوهكذا    مث يصلي لنفسه  فقط   ابلنيةيفارقه    أبنأي يفارق األمام    املفارقة

املأموم    نبهوه فلم يرجع فهنا  اْلامسةىل  إمثال قام األمام    وتصح له صالته  ارقةاملف فان املأموم ينوي    ،هو حمرم عليه فعله وهكذا  ما
وقع يف مفسد يف نظره فيتشهد ويسلم لنفسه    ألن األمام قد   ،لنفسه  ن هذه خامسه فهنا ِل يتابعه عليها بل ينتظر ويسلمأيعتقد  
مام للسهو بعد السالم واملأموم  ذا سجد اإل إ  وهنا اْلكم هكذا.  غري متابع هلذا األمام وأنه يصلي منفرد مث يسلم أنه  اِلنفرادوينوي  

  :قال املؤلف  هو عليه ِل يرجع   ثناء القيام رجع وأما أن كان استتم قائما فهو كماأن كان يف  إعليه فهنا نفس الكالم    قام أبداء ما
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نسان  وهي ختيري اإل املسالةنسان خمري وهذه و بعده قوله أن يسجد قبل السالم أو بعده أفاد هذا أن األأن يسجد قبل السالم أوله 
  ¬     وذكره ابن مفلح  اْلنابلةبو يعلى من  أوقال    املالكيةيف سجود السهو أمجع العلماء عليها كما ذكره القاضي عياض من  

على أن   سجد بعد فدلكان  سجد قبل ومنهم من  ي  كان  منهم من  ‰  أصحاب النيب  اثر عنآوعليه يدل    .تعاىل
العلماء اختلفوا يف  إاألمر واسع    ،فمنهم من يقول األفضل يف سجود السهو أن يكون قبل السالم مطلقا  ،فقط  األفضلية ِل أن 

فبعد السالم  الزايدة  كان على    و يقال على التفصيل ماأ  حنيفةيب  أقول  كأو أن يكون بعد السالم مطلقا وهوا    .وهوا قول الشافعي
قبل السالم   كل سهو فهوا  ومنهم من يقول .سالم وابن عثيمني وغريهمالسالم كقول ممالك وتبعه شيخ اإلوما كان عن نقص فقبل 

النيب  الواردةمحد أتباعا للنصوص  أمام  ذا سلم قبل متام صالته وهو مذهب اإل إ  ووه  ةِل مساله واحدإ يف ذلك وشيخ    ‘  عن 
لالستحباب كما هوا    تللوجوب وليس  جاءت منا  إيف النصوص    جاءتخالف قال هذه الرتتيبات اليت    املسألةيف هذه    اإلسالم

  الصالة عليه    يتحرى املواضع اليت ثبتت عن النيب   ن الذي ذكرانهم فكونه يسجد قبل أو بعد فليس للتخيري بل جيب أ  هؤِلء   عليه
له أن يفعل قبل    فاإلنسانف لألمجاع املذكور سابقا وعلى هذا  وخمال  لقول الصحابة  فلخما  فهو وهذا القول ليس بصواب    .السالم

سجود سهو سجده    كل  ‰ يعين أن النيب ‰  علم كما ثبت عن النيبأأو بعد ويتخري واألفضل وهللا  
ذا  إعلى هذا  ف  .من العلماء واجب  ةوسجود السهو على قول مجاع  .نه يسجد بعد السالمإف  ،ذا سلم قبل متامهاإِل  إقبل السالم  

ىل بعد السالم ومل ينوي  إذا أخره  إوعلى هذا فالذي قبل السالم    ةقبل السالم فهوا واجب والذي بعد السالم فهو سن  كان الذي
   محدأمام  هذا حاصل مذهب اإل .سأب  ىل بعد السالم مث بعد أن سلم بدى له أن يرتك فهنا ِل إنوى أن يؤخره    سقاطه أمنااتركه وِل  

مباح وسجود السهو   وأراد أن يسجد السهو هنا  ةترك سن  جهة اإلابحةِل على  إِل يدخل يف املستحبات    هووسجود الس  .¬
ذا أتى األنسان بذكر  إكأن يركع ركوع زائد يف غري موضعه أو سجودا أو غري ذلك و يستجب    الصالةكان عمده يبطل    جيب فيما

مام  مذهب اإل  فهنا يستحب له سجود السهو كما هو،  يف الركوع  الفاحتة  أيف القيام أو يقر   التشهد  أيف غري موضعه مثال كأن يقر 
ِل إوهذا مذهب مجهور العلماء ومل خيالف فيه  النافلةأو كان يف  الفريضة وسجود السهو عام سواء كان يف -تعاىل  ¬ -محد أ

فيبقى كما   .فأنه ِل يعيد  ؟السهوبعض السلف وهناك مسائل ِل يدخلها سجود السهو فمثال السهو نفسه لو سهى يف سجود  
يدخلها   ِل اجلنازة  ةصال  :الصغري ِل يصغر يف علم الصرف الثاّن  :¬    كما قال الكسائيو السهو    سهو لسجودالوِل حيتاج    هو

ذا تكرر  إ  ألةمس  .نه ِل يدخلهاإوسجود الشكر ف  التالوة:سجود    :ليس فيها ركوع وِل سجود الثالث  اجلنازة سجود السهو ألن  
واحد  الصالةالسهو يف   فيكفيه سجود  ينقص  أو  يزيد  أو  يسهو  يكون  ،  مرارا وهو  أن  يستحق  أشياء  السهو يف  هذا  فاذا كان 

ومذهب األمام    للصالةقرب  أو   الصالةسجود السهو قبل السالم وأشياء يكون بعد السالم فيقدم الذي قبل السالم ألنه داخل  
يف الصالة ركوعا    ذا زادإذا أنقص فيكون قبل السالم  إِلسالم وابن القيم وابن عثيمني  كما سبق واختاره شيخ ا -¬  -مالك  

 ءىل شيإتيقن أو مال    ن شك وغلب على ضنه أوإفقبل السالم و   ءن شك ومل يرتجح له شيإ  ،السالم  يكون بعد   أو حنوه فإنه
ن سجد قبل  إوحنو ذلك و   القبلةووضوء واستقبال  فالبد أن يكون بسرت عوره    الصالةوسجود السهو له حكم    ،فيكون بعد السالم
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العلماء ونقل امجاعا وأما اذا سجد بعد السالم ففيه تشهد عند مجهور العلماء ومن أهل العلم  السالم ليس فيه تشهد بقول مجهور
ذا  إقدامه و سالم وأليه مييل املوفق ابن  هوا اختيار شيخ اإل  كما  ‰  على النيب  ةمن يقول ليس فيه تشهد وِل صال

ذا نسي األنسان السهو أراد أن يسجد للسهو إ  ةلأنه أوىل فيتشهد حىت يصح له سجود السهو مسإف  ابألحواطنسان  عمل اإل
ومن العلماء من يقول يقضيها كقول    ة،فجمهور العلماء على أنه يسقط وصالته صحيح  الصالةبعد وقت من    ِلإذكر    فنسي ما
اإل عثيمني  شيخ  ابن  والشيخ  عن صالسالم  انم  من  عموم  يف  داخل  فليصليها  أ  ةألنه  نسيها  لو  إو  املسائل  ومن  ذكرها  ن  أذا 

  النافلة والفاصل قريب فهنا جيب أن يقطع    الصالةثناء  أفذكر يف    النافلةنسان صلى الظهر ركعتني وسلم انسيا مث قام يصلي  اإل
أن   النافلةصالته كامله وعليه سجود سهو فذكر يف أثناء سبق أما لو كانت    صالح ماإألن الفاصل قريب وميكنه    الفريضةويكمل  

،  األوىل  اْلالةخبالف    ةالسهو ألن صالته كانت كامل  عليه سجود سهو والفاصل قريب فهنا يقول يكملها بسرعه مث أييت بسجود
  مام لن يسجد ن اإلأله    ن تبنيإاملأموم ينتظر    يسجد للسهو فهنا  أن  يوجب سجود السهو وأىب  مام فيماذا وقع اإل إمن املسائل  

 .يف مسائل السهو ةقليل ةخمتصر  ةمام هذه مجلتبعا لإل أذا كان املأموم قد وقع يف هذا اْلطإنه يسجد لنفسه إف

ابن    العلماء كما ذكره   إبمجاعهذا    الصالة يف حكم    التالوةسجود  .والشكر    التالوةمسائل تتعلق بسجود    ¬     مث ذكر املؤلف 
والنووي   اإلقدامه  امجاع صحابهولعل  ما-  ٪ -مجاع  غري    روي  وأما  على  أنه سجد  عمر  ابن  هللا  عبد  روى    طهارةعن  كما 

يف طرح التثريب بل صح عن عبد هللا ابن عمر من قوله -  ¬  -البخاري معلقا فاألثر ِل يصح وهوا معضل كما ذكره العراقي  
وصح عنه أنه  ,  الصالةفجعلها يف حكم    التالوةضي سجود  وصح عنه أنه كان يق  طهارةِل على  إحد  أأنه كان يقول ِل يسجد  

وهم    الصالةيعاملوهنا معامله    يوب فكانواأيب  أيب أمامه سهل ابن حنيف وعن  أكان ِل يسجدها يف أوقات النهي صح عنه وعن  
وعلى    الصالةأهنم عاملوها معامله   -٪-  الصحابةثبت عن    يكفينا أنه قد فعن الشعيب وما بعده    ي ما رو وأما    الصحابة  هؤِلء

  التالوة فسجود  املعروفة.    الصالةوغري ذلك من شروط    القبلةواستقبال    العورةمع سرت    طهارة ِل على  إِل تكون    التالوةهذا سجود  
ء فيه من  ملا جا  ترك سجود التالوة مكروه،   سالم وعلى هذا فرتكه مكروه و شيخ اإل  حنيفةيب  يف قول مجهور العلماء خالفا أل  ةسن

اْلالف    العظيمةالنصوص   من  وخروجه  فعله  يف  الرتغيب  لألثنني  .يف  التالوة  سجود  يف  القارئ  ويسن  املستمع    الصالة والثاّن 
ليك وأما السامع فهوا الذي يسمع من إ واإلنصاتاملستمع دون السامع الفرق بينهما أن املستمع الذي يتقصد مساعك .وخارجها 

واملستمع ِل يستحب    .ء واملستمعىِل يف حق هذين الشخصني القار إ  التالوةيف الطريق فلذا مل يشرع سجود    ماش   هغري تقصد كان
أبن كان رجال جاز أن   الصالةماما يف  إفاذا كان القارء يصلح أن يكون    ابلقارئذا سجد القارء فهوا مرتبط  إ  ِلإن يسجد  أله  

ة  أمر انه ِل يتبعها ألن الرجل ِل جيوز له أن يصلي خلف  إف  املرأة فسجدت    امرأة واملستمع رجلالقارء    ن كان إما  أيسجد خلفه  
ن  أيف نفسه وجيوز  ةن يصلي خلفه ألن صالته صحيحأمريضا فأنه جيوز  وأما لو كان القارء طفال يعين مميزا أذ ئفصالته تبطل حين

سه ولو أذا سجد مث يرفع ر إسه بل  أمام ر ن يرفع اإلأ  ىل إم غريه فصح له أن ايمت به املستمع وهنا املستمع ِل جيب عليه أن يبقى  ؤ ي
كررها فجمهور العلماء    ذاإيه يستجب له أن يسجد فيها و آمر على  ا  ذإوغريها و   الصالة مشروع يف    التالوةوسجود    . مامقبل اإل
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ىل  إ اويكرره اآليةأنه يؤخر حيفظ   ة،و له حالأن كان حيفظها أكة  عند تكرار كل أيه سجد التالوةنه يستحب له أن يكرر سجود إف
ذا كرر اْلفظ ِل يشرع فيها  إ ومن أهل العلم من يقول أما    ،سبق  فتكون ملا  للتالوةبعدها فيسجد    ىل ماإمنها    اِلنتقالأن يريد  

ى أن يف  وعل  ،عشر موضعا  ةيف مخس  القرآن قد جاء يف   التالوةوسجود    ،من أهل العلم  ة ومجاع  اْلنفيةتكرار السجود كما هو قول  
العلماء يف سجد  الصحابة من    ةاْلج سجداتن وقد ثبتت عن مجاع ملالك أهنا    رواية محد يف  أصاد فذهب  ة  واختلف  وهو قول 

يستحب له أن يسجد    ةعشر سجد  ةهنا سجده شكر فعلى هذا تكون مخسأ ومنهم من يقول    .علمأوهذا أقرب وهللا    ةمشروع
جاء يف ذلك حديث أن  ؟  ِل ميستحب له السجود أ  اجلمعة يوم    السجدة   ةذا قراء سور إو ِل وهل  أ  ة وسواء كان يف صال  فيها كلها

فعلى هذا من أهل العلم يقول ِل يستحب لعدم الدليل اْلاص    حجر   سجد ولكنه مل يصح كما ذكره اْلافظ ابن-  ‘ -النيب  
هذا املوضع بل    ا يستثنو جبوازه ألن الفقهاء والعلماء مل  ومنهم من يقول    ،من أهل العلم املتأخرين  ةليه ابن القيم ومجاعإكما ذهب  
مسيت    ما  السجدة   ة ن سور أقرب وقد ذكر اْلافظ ابن رجب يف الفتح  أبدون استثناء وهذا القول    الصالة ن يسجد يف  أقالوا يسن  

سجود    التالوة.ومل ينقل السجود لكونه معلوما واضحا فهذا يف سجود    ابلسجدةهنا مشهوره  أذلك فدل على    ألجلِل  إ  ابلسجدة
أركانه السجود والرفع    التالوة:و سجود    ،ن شاء هللا تعاىلإ  يهافال يصليها يف وقت هني وسيايت الكالم عل  الصالة له حكم    التالوة

القيام ويستحب    ةوتكبري   اِلحنناء عند    ة وأما واجباته فتكبري ة  منه وتسليم قائم لدخوله قول  أ  ناهعند  قيام وهو  -ن يسجد عن 
ويزيدهم خشوعا  لألذقانوخيرون  )´ قد   (يبكون  قيام  عن  يكون  املؤمنني    واْلرور  ام  وهو مذهب    ~   عائشةروي هذا عن 
ذا  إما  أذا سجد عن جلوس فله نصف األجر و فإقال وعلى هذا   –  ¬  -وذكر عثمان النجدي اْلنبلي–  ¬   -محدأمام  اإل

أن يكون انواي للسجود فلو أنه كان يسمع للمسجل   القارئوِل بد يف    النافلة.  ةكامال قياسا على صال  قيام فله األجرسجد عن  
يقر أ  لإلمامفهل جيوز    للصالة.ليس اتبعا    ةمستقل  ةنه عبادألليس فيه تشهد وذلك    التالوةوسجود    للتالوةِل يسجد   ها يف  أن 

  املأمومنيعلى    طَ ن سجد خله إها ومل يسجد كره له و أن قر إ  ؟ ألنه ملا  .ن يقرئهاأ   إلمامل  من الفقهاء من يقول يكره   ة؟سري  ةصال
ها  أ نه ِل يقر أ  فاألوىلفلذا قالوا    الصالةفهنا ِل يدري ستختلط عليه    للتالوةمام سجد  م اإلأخطئ  أ  اإلمام مل يدري هل    فاملأموم

املعتمد يف مذهب   يقول    اْلنابلةوهذا هوا  يقر أراد  أ  إذاومنهم من  يعلم    ابآليةفلريفع صوته    أن  يريد  أ  املأمومحىت  ن يسجد  أنه 
ن يكرب عند نزوله وعند  أنه يستحب له  إف  الصالة يف    هذه هي سجود التالوة  ذا كان إو   ةفهي واضح  اجلهرية  الصالةما  أو   للتالوة،

والرفع    للخفض نه يسجد  أفقول مجهور العلماء    الصالة ما خارج  أو  -هللا رمحه–يب زيد القريواّن  أكما ذكره ابن    ابإلمجاعقيامه وهذا  
 : ¬    حرام مث ذكر املؤلفإ  ةمحد وفاقا للشافعي وليس فيه تكبري أمام  من اْلالف وهو مذهب اإل  خروجاويستحب له السالم  

نسان حبسبه فمن الناس إيف النفوس وكل    ةله نعمه ويشرتط يف هذه النعم أن تكون هلا وقع  ذا جتدتإسجود الشكر فقال وكذلك  
النعم   من  عنده  تكون  الف  الكبريةمن  يرزق  يسري إومنهم    ، أن  عنده  األلف  غنيا  موقعا    ة ذا كان  قلبه  يف  يقع  ذا كان  إِل  إفال 

  ة ندفعت عنه نقمأو  أن يسجد هلا سجود الشكر  أحب  يف النفس فهذا الذي يست  ة كل ما كان له وقعفوهكذا قس    ابملاليني،
فقط ومل   والشافية اْلنابلةوهو مشروع يف مذهب  شيءيف كل  التالوةيقال يف سجود  وسجود الشكر يقال فيهما .سجد هلل شكرا
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النيب عن  الشكر  ‰  يصح  عن  إو   ،سجود  ف  الصحابةمنا صح  ذلك  يفعلوا    الصحابةن  إويكفينا  ماإلن  كان    ِل 
ذا رأى مبتلى يف  إو   ،وحنوهم  كاملبتدعة  مبتلى يف دينه  يستحب له سجود الشكر،  ذا رأى األنسان مبتلى يف دينهإوهكذا    ،مشروعا

 .يتعلق بسجود الشكر  يكسر نفسه فهذا ما   ن ِل مام املريض ألأمراض فيستحب له سجود الشكر لكن ِل يسجد  بدنه كبعض األ
برتك ركن أو شرط األركان قد ذكرانها والفرق بني    الصالةتبطل    :ومكروهاهتا قال  الصالة ابب مفسدات    ¬     مث قال املؤلف

قبل    الصالة،الركن والشرط أن األركان تكون داخل   فتكون  الشروط  الفرق    .قبل  يقال شرط يكون  شيءي  أدائما    العبادةوأما 
ما  أغريها و   وأييتتذهب  هي  السجود وهكذا ف   أييتوع مث  مث أييت الرك  الفاحتة  قراءة  ،نآقر   بدله فقراءة  وأييتن الركن يذهب  أالثاّن  

يبقى على  ،  ىل أخرها  إمن أوهلا    العورةىل آخرها فسرت  إ  العبادةتبقى من أول    فإهناالشروط     ،خرهاآىل  إمن أوهلا    الطهارةكونه 
يف ابب السهو   ، أي إذا مل أييت بهبه  أييتذا مل  إجهال    وأو سهوا  أفمن ترك ركنا أو شرطا وهوا يقدر عليه عمدا    :وهكذا قال

مطلقا   الصالةن كان عمدا بطلت  إما الركن والشرط فكما سبق معنا  أ  .واجلهل وبرتك واجب عمدا هذا عند من يقول ابلواجبات
ذا كان الكالم عمدا يف غري  إا سبق من التفصيل وابلكالم عمدا وهذا يشرتط فيه  به كم  أييت و جهال فأنه  أن كان سهوا  إما  أو 

فجمهور العلماء أنه ِل يصح مثال كان يكون    الصالة  ةذا كان يف مصلحإما  أتبطل و   الصالةن  إمجاع  فهذا ابإل  الصالة  ةمصلح
ن  إقال الناس سبحان هللا فما عرف ف  شيءن يفعل  أن أيركع أم يسجد أم يقوم فكلما أراد  مام اختلط عليه األمر فلم يدري اآلاإل

وهذا يكون   : ¬    قال الشيخ ابن عثيمني   .فالن افعل كذا فانك قد فعلت كذا وكذا للبيان فال ابس  ن قال اي حدهم أبأتكلم  
نسي الركوع ومل يدري  و  أ  ،ن كان األمام يريد الركوع إف  القرآن ينوي هبا    قرآنية   آبايت   أييتنسان  ن اإلأحسن من هذا  أمن التربع و 

  ، القيام يقول وقوموا هلل قانتني  أراد منه كان    ذاإو ،  تدل على السجود  آبيةتى  أذا كان يف السجود  إماهوا فيقول واركعوا هلل راكعني و 
و أ  ةكان ْلاج  ذاإ  واْلنابلة–  ¬  -محد  أمام  م ِل ومذهب اإلأ  الصالةوحنوها هل تبطل    النحنحةوهكذا واختلف العلماء يف  

ذا  إِل  إوالشرب فيها عمدا    ابألكلكذلك    الصالةبه وتبطل    ِلأبسن هذا  إف  ةو زوجأو لتنبيه ولد  أو لتنبيه غافل  أصوت    إلصالح
نه مبطل وكذلك إكل والشرب فما األأبني اِلسنان من غري تعمد فهذا مما يعفى عنه و   شيءكان يسريا فهوا معفو عنه كان يبقى  

الصوت  ةوهي ضحك  ابلقهقهة هلا    الكثرية  وابْلركة  ابإلمجاعوهذا    ،برفع  تكون كثري أول كاأل  ضابطوهذا  تعارف    ةن  عرفا فما 
   متتابعة.ي أن تكون متواليه أيبطل لكن يكره الشرط الثاّن   ليقل ِلفنه أاذا كان يف عرف الناس  ماأو  نه كثري فهوا كثري أالناس 

ن يكون يف موضع  أ :وتصح صالته الرابع كان يكون يف قتال هذا معفو عنه جيوز   للضرورةذا كان إما أ الضرورةلغري  :الشرط الثالث
وقد تستحب    كالركوع والسجود،  قد جتب  اْلركةن  أوذكر الشيخ ابن عثيمني    .كان مفرقا فان هذا ِل تبطل صالته  ذاإ  ماأواحد  

يف    ألنهوحنو ذلك قال    ةن يزيل حكأك   ةْلاجذا كان  إومباح    ا،ذا كان عبثإذا كان لفعل حمرم ويكره  إكفعل بغض السنن وحيرم  
ن  أل  ،التفات الوجه  الصالةويكره اِللتفات يف    :عنه فيها قال املؤلف  ىما ينهخريات فعل  ِل به وابألإ  العبادة ول ترك ما ِل تتم  األ

 رواه البخاري   د(.هوا اختالس خيتلسه الشيطان من صاله العب "قال  الصالةسئل عن اِللتفات يف ) ‘ النيب
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لكنه ِل    الصالة ن هذا نقص يف  إذا التفت بوجهه فقط فإما  أ  الصالة.تبطل    ااحنرف بصدره وبدنه كامال مع القدمني فهن   إذاما  أ
  ِلختصار، يسمى اب  وهذا ما  اْلاصرة،ووضع اليد على    ،منه  فائدة مما ِل  وحنوها    ومس الشعر  اللحيةختليل    و يبطلها ويكره العبث  

ن يشبك  أاليت بعدها فله    للصالةوليس منتظر    الصالة ذا انتهى من  إِل  إمكروه وحىت ولو كان يف املسجد    صابع فهذاوتشبيك األ
فأصابعه  أ  بني ذلك  قبل  للحديثإما  مكروه  األ  أي وفرقعتها    .نه  على  تصدر صواتالضغط  مكروه يف    صابع حىت    الصالة فهذا 

رض مث ينصب  ليته ومؤخرته يف األ إالكلب وهوا الذي جيعل    كإقعاءن جيلس فيها مقعيا  إِل تبطل قال و   ة صحيح  الصالةولكن  
  هما يلهين يستقبل  أومنها    :قعاء املكروه ابِلتفاق كما ذكره النووي قال الكلب وهذا هو اإل   كهيئة  اهليئةالقدمني مع الساقني فهذه  

   .جبانب نقوشات وهكذا ،ن هذا يشغلهإف  جبانب متكلمنيب انئمني ن يصلي جبان أو أكان يستقبل زخارف   الصالةيف 

طعام يشتهيه    ة و حبضر أالقبل والدبر يعين يف البول والغائط    األخبثني ي هذا مكروه مبدافعه  أن يدخل فيها وقلبه منشغل  أ  :الثامن
 ةكامل  ةحبظره طعام اي ِل صال  ةصال  متفق عليه ِل"  (بثانخوهوا يدافعه األ  حبظره طعام وِل  ةصال  ِل) "‰  لقوله

  و أركان بسبب جوعه  بعض األ  ذا كانت صالته يسقط منهاإِل  إن صالته صحيحه وهذا قول مجهور العلماء ونقل اتفاقا  أواملعىن  
   .و حنو ذلكأشرابه 

 إمنا و   ة اتم  ةصالكان يصلي    ذاإما  أ  ة،طعام تكون ابطل  ة حبظر   ةركان فقوله ِل صالفيها بعض األ  تسقطذا كانت صالته  إفهنا  
ِل وقلبه غري منشغل قد أزال الشواغل إ  الصالةنه ِل يدخل  أ  لإلنساننه يستحب  أخذ العلماء من هذا  أقد    مكروهةينشغل هذه  

يصلي صال على    ةر ضحب  :قوله  ةاتم  ةحبيث  ليس  قريب حتصيله  وأواملعىن    ظاهرهطعام  والطعام  للطعام  مشتاقا  لوكان أ  ،كان  ما 
و ِل ميكن حتصيله لكونه غري مملوكا له فهذا ِل يدخل أ  ،ميكن حتصيله لكونه صائم يف فريضه فهنا ِل يدخل يف اْلديث  الطعام ِل

ف يلهي  ما  فيه كل  يدخل  طعام  حبظره  وقوله  اْلديث  جيوزإيف  يرتك    نه  النيب ألجلها،    واجلماعة  اجلمعة أن  قال  قد    و 
  فيصلي وحده   اجلماعةحاجته ولو خرج    وليأخذ   فليتأن ذا كان يتعشى  إحىت   ) عشاءه وِل يعجلن احدكم يف  )"  ‰

   .ي البول والغائطأخبثان األ جره كامل وِل وهوا يدافعأوهوا معذور و 

ىل املرفق فتكون يف اِلرض فهذا انبساط  إن يبسط اليد مع الذراع  أفرتش الرجل ذراعيه يف السجود مبعىن  ين  أعن    ‘  وهنى النيب 
  .ابب صاله التطوع– ¬ -مث قال املؤلف.  الصالة هذا مكروه يف كانبساط الكلب ف

له   الباب  اإل مهيته وذلك ألأوهذا  الفرائض  ن  بعض  عليه  تقل  قد  املؤلفأنسان  فذكر  التطوع  فيجربها بصاله  فيها خلل  يقع     و 
  .الكسوف ةبصال  ¬  هو درجات فبداء املؤلف  هو مؤكد ومنه ما  منها ما .بعضا منها ¬
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أل  ةكدها صالآفقال   النيب الكسوف  وهذه  أو   فعلها  ‘   ن  هبا  لكسوف أعند مجاهري    ةمؤكد  ةسن  الصالة مر  سواء  العلم  هل 
 "اْلديث    ألجلمحد وفاقا للشافعي  أمام  ما القمر هذا مذهب اإلأمتفق عليه و  ما الشمس فهذاأ  ،القمر على الراجح  وأالشمس  

 "فزعوا اشيئا من ذلك ف رأيتماذا 

ن تصلى فرادى  أوجيوز    ةن يصلوها يف املساجد مجاعأابلناس ويستحب للناس    ةجامع  الصالةن ينادي  أيستحب    الصالةوهذه  
وف هللا هبما من يشاء من ولذا قال خي  العقوبةنه قد انعقد سبب  أالكسوف    ةغريهم وسبب صال أو  يف حق النساء    تسواء كان

انعقد  العقوبة ن سبب  أعباده فدل على   يف    اْلكمةومن   -´  –وهذا فضل هللا    العقوبةنه يدفع عن نفسه  إى فمن صلف  ،قد 
صبح اهله  أعابديهما فالذي يعبد الشمس القمر لينظر كيف    ةىل أهانإن فيه تنبيها  أ  ،ذلك ما ذكره العيين واحملب الطربي وغريهم

العبد    ¸  ن هللا أوفيه بيان    ̧   ملن يعبد غري هللا  ةففيه اهان قد يعاقب هؤِلء الشمس والقمر مع اهنا غري مذنبه فكيف أيمن 
راد  أابلضر مث كشف ذلك عنه سريعا ومن اْلكم ان هللا    فأصابه   . ابن مع العسر يسرا  ́   العاصي املذنب وفيها بيان فضل هللا 

يتذكروا  أللناس   قال    األخرة مر  أن  لذا  فيها  سيكون  الشمس كورت)إوما  يف  أ    (ذا  القيت  وتصلي  هذا  وحنو    ة صال  ىالنار 
كان يسقط من طول    الصحابةبعض    نأفقد ثبت    اإلطالةاليت يستحب فيها    الصالة ركوعان وهي    ةالكسوف ركعتني يف كل ركع

  الثانية  ابلركعة أييتل عمران مث مث بعد الركوع الثاّن آب  والبقرة ابلفاحتة ةول ركعأيف  أوالفقهاء يقولوا يقر  ‰ النيب ةصال
وعجزان    كذا مع ضعفناهنسان يفعل  ن اإل أوليس املعىن    الصالة وهذا لبيان طول هذه    املائدة، يكون فيها سوره النساء مث سوره  

منا هو إ ةالركوع الثاّن يف كل ركع وللفائدةوِل ينفرون منها  الصالةيتحمل الناس هذه  ما ميكن وبقدر يطيلها بقدر ما املقصود إمناو 
األوىل فأنه قد فاتته    الركعةمن    الثانية   نسان القراءة درك اإلأنه صالها ركعتني فعلى هذا لو  أد هللا بن الزبري  فقد ثبت عن عب  ةسن

بعد السالم    ةكامل  ةبركع  أييتن  أفعليه    الركعةنه قد فاتته  إوىل فاأل  الركعةدرك الركوع الثاّن يف  أذا  إوىل  أفلم يدركها ومن ابب    الركعة
ركوعني    ة بركع ب أذات  ِل  ةركوع وصال  هافي  ةركعو  ر إِل  إتكون    الكسوف  ر أيت  ؤ ذا  الناس أببصارهم  آي  على    اِلعتماد   أماها 

  الصالة يف    تالكسوف ِل تكرر فاذا كان  ةوصال  (. فزعوااشيئا من ذلك ف  رأيتمذا  )إقال    ‰   ن النيب أل  .اِلنرتنت فال
كما جاء يف اْلديث وعكس    والصدقةيعيدوهنا بل يتفرقوا للتسبيح والذكر    ن الناس ِلإف  نزل هبا   و زال ماأوقد ظهرت الشمس  

الكسوف وهم يف    الصالةذا كانوا يف  إذلك   يتموهنا    الصالةفزال   : وقاتأتصلى يف  ِل  الكسوف    ةصال  خفيفة،فهنا خيففوهنا 
األ العصر  كأن يكون  ذا كان يف وقت هني  إ  :ولالوقت  الشمس  أبعد  قبل طلوع  الفجر  بعد  ذا غابت الشمس  إ  الثانية  اْلالةو 

ذا كانت  إنه ِل يصلى هلا وكذلك إذا كان خسوفها يف النهار مع وجود الشمس فإيل وهكذا القمر لنه ِل سلطان هلا يف الإف ةكاسف
 صحاب النيبأمن    ةرك مجاعدأنه  أنه ذكر  أ  وقد صح عن عطاء  ،وهذا قول مجهور العلماء  يف وقت هني كان كانت بعد الفجر

قاموا يدعون ويستغفرون  ‰ فلم يصلوا بل  العصر  بعد  الشمس  ثر قد صححه الشيخ  وحنو هذا واأل  ،ملا كسفت 
ِل يصلى   ،دقيقتني فال ةذا كانت دقيقإما الزِلزل أ املستمرةالكسوف يقاس عليها غريها كالزِلزل  ةىل عطاء وصالإ ¬  لباّناأل
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  ¬    محد أمام  عن اإل  روايةوهذه    ،فيستحب  وحنو ذلك   مستمرة ذا كانت  إعاصري  األ  و أالرباكني    و أ  مستمرة ذا كانت  إهلا ولكن  
  :¬    مث ذكر املؤلف.هللا عليهم مجيعا    ةسالم وابن القيم رمحواختيار شيخ اإل اْلنفية ومذهب    عائشةوهوا قول ابن عباس وقول  

نسان تركه كان ِل ينبغي على اإل  ة مؤكد ةنه سنأصواب  الىل كونه واجبا و إ  اْلنفية  مؤكده بل ذهبت   ةالوتر وهي سن  ة بعد ذلك صال
النيب   ‰   النيب داوم  فقد  قال  غريمها  ويرتكه  يرتكهما  ِل  وحضرا  سفرا  الفجر  ركعي  وعلى  الوتر  على    حيافظ 

ن أما  إصفات    ةوهذا جيوز فيه عد  ةركع  كثره احدى عشرةأو   ةقله ركعأالناس عليه و   ثعليه حضرا وسفرا وح  ‰
ن يصلي أها الثالث بسالم واحد وجاز  ن يسردأن صالها ثالاث جاز  إكثر من ذلك فأنه يصلي  أو  أويكتفي بذلك    ةيصل ركع

ذا صالها سبعا  إو يسرد اْلمس و أ  ة، ن يصليها ركعتني ركعتني مث يوتر بواحدأذا صلى مخسا فله  إو   ة،ركعتني ويسلم مث يصلي ركع
ليل مث    نه قيامأبعضهم قد يصلي ركعتني ركعتني على    نأل  ن هذه اْلمس وتراً أ نه ينوي  أوهكذا فيما بعد والفرق    ،فله مثل ذلك

  أييت أنه    مسألةأييت يف حقه    كثر من ثالث فالأنسان نوى  ذا اإلإنه  أوالظاهر    ،نه هنا نوى كلها وتراألكن الفرق    ة، يوتر بواحد
ىل طلوع الفجر إالعشاء    ةوتر بثالث ووقته من صالأهذا يف حق من    امنا  ابإلخالص  أيقر   والثالثة  ابلكافرون  والثانيةبسبح    ابألوىل
ن يصلي الوتر بعدها ولو افرتضنا  أىل املغرب جاز له إالعشاء صحيحه ومجعها  ةذا كانت صالإالعشاء يعين ولو مجع ف ةصالوينوي 

ذن املؤذن أذا  إىل طلوع الفجر فإ  :مث قوله   .للعشاء  ةهنا اتبعأل  ةالوتر ابطل  ةن صلى حمداث فصالأب  ةلعشاء كانت ابطلته لن صالأ
نفسها    الصالةىل  إالوتر وهو قول مجهور العلماء ومنهم من يقول بل يستمر    ةللوقت فقد انتهى صل ذان يف الثاّن وكان يؤذن  األ

ما عن  اإل  روايةوهو    . حد عشر صحابياأيقارب    وقد جاء هذا  وقول  أمام  عن  هذا    املالكيةمحد  مفضوِل وعلى  الوقت  ويكون 
هنا يكون وقتها فمن الفجر    واإلقامةذان  ىل بني األإ  أفضل من أتخريها  فكونه يصليها بعد العشاءفضل  أفصالته للوتر بعد العشاء  

  الفجر فهنا يقضيها   ةن صلى صالإن الوقت يكون مفضوِل فإالفجر ف  ةمن صال  واإلقامةذان  بني األ  ىل ماإما  أو   ة،وقت فضيل
  من نه يقضى بصفته لعموم  أمجهور العلماء    فيقضى. كيف يقضى؟   ن له وقتا حمدداهنا يقضى أل  فصالة الوترالوتر    ة يقضي صال

ن كان يوتر بثالث  إجيعلها ثنتني و   ة ن كان يوتر بواحدإيقضيه شفعا فبل  هذا قول ومنهم من يقول   ،ذا ذكرهإانم عن وتره فليصلي  
الكسوف ِل    ة الوتر تقضى بينما صال  ة فصال  ،†   سالم وابن القيم والشيخ ابن عثيمني ر شيخ اإلوهذا اختيا  ، ربع وهكذاأجعلها  

ف سبب  ذات  ألهنا  الكسوف  إتقضى  وهوا  السبب  زال  واأل   ِل  فإهناذا  النيب آكون  ين  أفضل  تقضى  قال  صالته كما    خر 
 متفق عليه  " (اجعلوا اخر صالتكم ابليل وترا )" ‰

وذلك   ةليل مشهودلخر اآ  ةن صالإليل فلخره فليوتر اآن يقوم  أ  والطبيعةوله  أيل فليوتر  لخر الآن ِل يقوم من  أمن خاف  ) "وقال
نه  إذا كان يف رمضان مع الرتاويح فإيستحب    فإمنا  ةصالها مجاع  ذاإن يكون فرادى فأالوتر يستحب    ةوصال.رواه مسلم   ("فضلأ

وهذا    ة،ومن بعده كانوا يصلون ثالاث وعشرين ركع  ¢  يف زمن عمر  الرتاويح الذي استمر  ة يكون تبعا لغريه وهكذا كانت صال
نه يصليها سبعا وثالثني أىل  إ  املدينةوفقهاء    ،عمر بن عبد العزيز و اابن ابن عثمانمنه    املدينةهل  أمجهور العلماء وذهب    عليه
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وعشرين   ن عمر كان أيمر الناس بثالث أواْلديث الذي ورد  ،ذلكويكره له اِلنقاص عن  ،ركعه فيوتر بثالث جيعلها سبعا وثالثني
وهبذا يرد على   ¢ ن هذا وقع يف زمن عمرأحد أفيه ضعف لكنه يتأيد برواايته وطرقه وكون هذا مشهور عند أهل العلم ومل ينكر 

ن أ لإلنسانليل جيوز لا ةوصال . وهذا مشهور يف كتب أهل العلم،¢ بل هو اثبت عن عمر حني ضعفها ¬  لباّنالشيخ األ
ليل مثىن مثىن فان  لا  ةللرجل صال)قال    ‰  ن النيبكثر من ذلك ألأو  أ  ةو مائأيشاء ولو صلى عشرين    يصلي ما

حد عشر ركعه  أنسان يصلي  قف عند عدد معني وكون اإلو ومل يقل  )"قد صلى    بواحده توتر له ما  حدكم الصبح فليوترأخشي  
القراءة أن يفعل كفعل عمر  أنه جيوز  إِل فإو   ةكانت صالته طويلذا  إكمل  هذا هوا األ وكان   ة وعشرين ركع  ويصلي ثالاث  نه يقلل 

بعد العشاء حىت يف العشر األواخر من رمضان مل يكونوا يقسموهنا جزء بعد العشاء وجزء    الصالة هنم يصلون هذه  أالسلف    ةعاد
ه وجاء يف 1413كان امام اْلرم والذي تويف يف عام    ،يخ عبد هللا اْلليفيول من جاء هبا الشأهذا مل يكن معروفا و   ،يللخر الآ

العراقي السلف يصلوهنا مر   ¬    حنو هذا عن  الرتاويح    ةواحد   ةولكن كان  العشاء ويستحب يف  بعد  ن خيتم املصحف  أيعين 
ىل كتاب  إن شاء هللا تعاىل  إها  جعلأمتنوعه    متعددة وهناك مسائل اخرى    ¬    هل العلم كما ذكره النووي أوهذا عليه    استحبااب

 .شق على السامعنيأطيل وِل أخر حىت ِل آ
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 . تعاىل  ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي  الثامنالدرس  
 اْلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم. 

 . ¬  أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي

 ووقفنا عل ى آخر ابب التطوع الذي ذكره املؤلف.

: صالة اِلستسقاء: وصالة اِلستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد املاء وكذلك أيضا إذا أجدبت األرض فإنه  ¬    قال املؤلف 
مجاعة  وعند  اِلستسقاء.  صالة  صالة    يسن  يشرع  فكذلك  املياه  غارت  إذا  أو  واألهنار،  اآلابر  ماء  املاء  قل  إذا  الفقهاء  من 

اِلستسقاء. وصفة اِلستسقاء يقول املؤلف وتفعل كصالة العيد يف الصحراء أي يستحب اْلروج اىل الصحراء. وتصلى كصالة  
ة مخس تكبريات، ويقرأ فيها ما يقرأ يف صالة العيد .وهذا  العيد املعروفة أبن يصليها ركعتني ، يف األوىل سبع تكبريات ويف الثاني

مذهب اإلمام أمحد وفاقا للشافعي. وصالة العيد سيأيت الكالم عليها وعلى صفتها إبذن هللا تعاىل يف موضعها. وهذه الصالة مع  
  واحلالة الثالثة: فيستسقي ويدعو.  أن يدعو اإلمام يف خطبه اجلمعة    واحلالة الثانية:الدعاء مع اْلطبة أفضل اْلاِلت وأكملها.  

يعلى أبو  القاضي  ذكرها  قد  وهذه  الصلوات  وأدابر  الصلوات  بعد  الناس  يدعو  إليها   ¬    أن  وخيرج  الفقهاء.  من  وغريهم 
فال يناسبه أن يلبس اإلنسان أحسن مالبسه، كاْلال يف   ´  متخشعا متذلال متضرعا ألن املقام مقام تذلل وانطراح بني يدي هللا

دين وِل يناسبه التطيب وحنوها. وإذا خرجوا فإنه يستحب حينئذ خروج الصاْلني والعلماء والعباد ألن هؤِلء أرجى أن يكون  العي
إخراج الصبيان ألن الصيب ِل ذنب له. فرمبا كان دعائه مستجاب .وقد كان   ، وجيوز´ الدعاء مستجااب لصالحهم وقرهبم من هللا

املؤمنني عمر وأبو هريره أي الصبيان أن يدعو هلما .ويقول هؤِلء ِل ذنوب هلم وهذا يف غري اِلستسقاء هذا كالم عام،  أمري  مر 
مع أصحابه    ‘   وينبغي على اإلمام أن أيمر الناس برتك التشاحن والبغضاء ألن هذا مانع من موانع نزول اْلري، فقد خرج النيب 

خري. وهكذا اْلالف الذي يكون بني املسلمني يرفع اْلري، ومن  ليخربهم بليله القدر، قال: فتالحى فالن وفالن فرفعت ولعله  
الفقهاء من يستحب أن خيرجوا صائمني ألن الصائم دعائه مستجاب وهذا من ابب اِلستحسان ومن ابب القياس وحنو ذلك. 

ذا فعله اإلنسان من غري  وإذا اعتقده اإلنسان سنة ومشروعا فالبد أن يكون قد دل عليه الدليل الشرعي وأن ِل يكون بدعة وأما إ
تعاىل. فيصلون ركعتني مث خيطب    ¬    اعتقاد لكونه سنة وإمنا اجتهاد منه فهذا ِل أبس به وقد أشار إىل هذا ابن دقيق العيد 

خطبة واحدة وقوله خطبة واحده هذا على مذهب اإلمام أمحد وقيل خيطب خطبتني، هذا عل ى قول الشافعي ومالك وحمل هذه  
، كما ذكره العالمة النووي وغريه، وجاء يف بعض األحاديث ما  ‰  د الصالة، وهذا أكثر فعل النيباْلطبة أنه بع

يفيد عل ى أنه جيوز أن يفعلها قبل الصالة، وهذه اْلطبة يكثر فيها من اِلستغفار ،وقراءة اآلايت اليت فيها األمر هبا ألن اِلستغفار  
م انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم أبموال وبنني وجيعل لكم  سبب لألمطار وسبب لرزق ..))فقلت استغفروا ربك

أن يستجيب ويقبل. وِل يستبطئ اإلجابة .ألن استبطاء اإلجابة   ´  جنات وجيعل لكم اهنارا (( ويلح يف الدعاء ويكرر لعل هللا
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 يعجل، يقول ريب دعوت فلم  .) يستجاب ِلحدكم مامل‰  واِلستعجال مانع من موانع اإلجابة . وقد قال النيب
  يستجب يل( وينبغي قبل اْلروج إليها فعل األسباب اليت تدفع الشر وتنزل الرمحة كاِلستغفار والتوبة. قد قال أمري املؤمنني علي

إىل اْللق وغريها من األسباب اليت جعلها هللا    )ما نزل بالء اِل بذنب وما ارتفع إِل بتوبه ( واْلروج من املظامل واِلحسان  ¢
جالبة للرمحة دافعة لنقمه وهللا أعلم. وصالة اِلستسقاء ِل تصلى إِل يف أوقات اإلابحة، فال جيوز صالهتا يف أوقات النهي وهذا 

حة وإذا مل أييت املطر فتصلى مثال يف وقت الضحى يف األوقات املبا  ¬    بال خالف بني أهل العلم كما ذكره املوفق ابن قدامه
أو مل يرجع املاء فيستحب هلم أن يكرروها ليس املعىن أن يكرروها يف اليوم الواحد وإمنا يكرروها اثّن يوم واثلث ورابع فهذا جائز 

  فاستسقوا فلم يرجع ماء النيل كحاله السابق   †   سائغ ويدل على ذلك أن هنر النيل ملا قل مائه يف زمن ابن القاسم وابن وهب
ورد هللا املاء بكثرته وصفته السابقة. وجيوز خروج النساء    ´  فكرروها مرارا إىل أن وصلوا إىل مخس وعشرين مرة حىت أغاثهم هللا

وإذا خطب اْلطيب فإنه عندما يذكر    ´  كذلك غري متجمالت، وِل متطيبات، وِل متربجات ألن الكل يطلب رزقا من هللا
الدعاء فإنه يقلب الرداء الذي يلبس يف النصف األعلى فانه يقلبه جيعل اليمني عل ى الشمال   آايت اِلستغفار وحنوه فإذا شرع يف

اليمني، تفاؤِل أبن يقلب هللا النيب  ´  والشمال عل ى  ذلك فيفعله. فإذا رآه اْلاضرون فإهنم يفعلون مثله   ‘  اْلال فقد فعل 
ا عند النوم. ويف طريقهم وذهاهبم وأايهبم وهم على هذا اْلال ويبالغ يف  ويبقون علي هذا ِل يغريون هذه األردية املقلوبة حيت ينزعوه

ما نزل   ´ كيفيه الدعاء أن جيعل كفيه ظاهر كفيه إيل السماء وابطنهما إىل األرض حىت يرفع هللا   الدعاء. وعند مجهور العلماء أن
رفع يديه حىت أصبحت فوق    ‘  وإمنا النيب  ‰  يقول ليس هذا هو فعل النيب  ¬    ابلناس. وعند شيخ اإلسالم

وجعل على أن هذا هو   ¬   رأسه. ولشده املبالغة واِلبتهال تكون ظاهر الكف إىل السماء واستحسن هذا الشيخ بكر أبو زيد
يف الفتح    ¬    يف دعائه اِلستسقاء بينما ذكر اْلافظ ابن رجب   ‘   الوارد وهذا هو املقصود من قول الراوي يف وصف النيب

منها ما  كرها اجلمهور وهو أن جيعل ظاهر كفيه إىل السماء أهنا وارده عن السلف وأهنا اثبته فعلى هذا فال مانع  أن الصفة اليت ذ 
قبل أن خيرجوا فهنا ِل   ´  دام أن أهل العلم وِل سيما مجهور العلماء قد فهموا ذلك وتواطئوا على ذلك. وإذا مطروا وأغاثهم هللا

هللا  فقد كفاهم  للخروج  هللا  .´  داعي  ويسألون  يصلون  فإهنم  خرجوا  قد  إذا كانوا  صالة    ´  وأما  فهذه  فضله.  من  املزيد 
أوقات النهي. أوقات النهي على النوافل املطلقة فأوقات    ¬    اِلستسقاء. على هذه الوجازة واملالم املختصر، مث قال املؤلف

. فذوات األسباب كتحيه املسجد ل  ها سبب وهي  عن النوافل املطلقة أي غري ذوات األسباب  ¬     النهي اليت ذكرها املؤلف
ذكر أن النوافل املطلقة هي املقصودة هبذا الباب. فالنوافل املطلقة ِل جيوز    ¬   دخول املسجد. وكركعيت الوضوء وحنوها فاملؤلف

س معلقا ابلصالة  فعلها من الفجر إىل أن ترتفع الشمس قيد رمح. من الفجر ظاهر كالم املؤلف أنه من طلوع الفجر نفسه ولي
فأول ما يطلع الفجر الثاّن دخل وقت النهي وهذا مذهب مجهور العلماء. ومنهم من يقول معلق ابلصالة فإذا انتهى اإلنسان من  

ورواية عن اإلمام أمحد    ¬    صالة الفجر وكل انسان حبسب نفسه فإنه يدخل يف حقه وقت النهي. وهذا مذهب الشافعي



 

 
 

75 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  75

. قال. )إذا طلع الفجر على صاله.. ‘  . والقول األول قول أقوى وذلك أن النيب¬    عثيمني  وابن  واختاره شيخ اإلسالم
ولوِل ما يقع فيه بعض    ¬    جاءت يف بعض الرواايت ..وهكذا إىل أن ترتفع الشمس قيد رمح( . فقيد ابلكسر قال الفاكهي

للغة ِل أتيت إِل ابلكسر. قوله قيد رمح املعىن ابعتبار  الفقهاء من اْلطأ. فبعضهم يقول قيد ما ذكرهتا ألهنا واضحة فكوهنا يف ا
األرض ابعتبار النظر فقط وليس    ةالنظر. املعىن أي إذا نظرت إىل الشمس تراها قد ارتفعت عن مسامات األرض وعن مالصق

ت النهي هذا عند  ابْلقيقة، فإذا ارتفعت وكان حتت الشمس فراغ كان رحما أو عصا منصواب حتتها فهنا خيرج وقت النهي. ووق
طلوع الشمس يقدر بربع ساعة، والزوال بعشر دقائق تقريبا، والغروب بربع ساعة كذلك فهذا هو الوقت األول. ومن صالة العصر 
إىل الغروب، وهنا قال املؤلف من الصالة دل على أن اْلكم ِل يدخل إِل ابلصالة فاذا انتهى اإلنسان كل إنسان حبسب نفسه 

فهنا دخل يف وقته النهي إيل غروب الشمس . الوقت الثالث من قيام الشمس يف كبد السماء إىل أن تزول وهللا  من الصالة وسلم  
جعلها ثالثة وإذا أردان بسطها. فاألوقات نوعان .أوقات حمرمة لذاهتا. وأوقات حمرمة لغريها . فاحملرم لذاته    ¬    أعلم فاملؤلف

لثاّن عند الزوال والثالث عن الغروب، وهذه املقصودة ابلنهي. مث أوقات حمرمة لغريها  وهو املقصود ابألصالة عند طلوع الشمس، وا
وهي من بعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس فهذا حمرم من ابب اْلماية والوقاية ومن ابب اْلمى كما ذكره ابن رجب. ومن بعد  

اليت ترتتب عليه: أن األنواع الثالثة األوىل ِل جيوز  صالة العصر إىل الغروب فهذا الوقت كذلك وحكمه أخف فلذلك من املسائل  
الفقهاء أن ينفجر امليت فهنا تكون اضطرارا فال أبس ابلصالة    صاله   اھيفا  اجلنازة إِل إذا خيف على امليت اِلنفجار كما يقول 

العلماء خالفا للشافعي وشيخ عليه، أما إذا مل خيف عل ى امليت، فال جيوز أن يصليها يف هذه األوقات الثالثة، يف قول مجهور  
النيب ساعات كان  )ثالث  الراوي  قول  عليه  ،ويدل  األوقات    ‘  اإلسالم  وأما   ، مواتان(  فيها  نقرب  وأن  فيها  نصلي  أن  ينهاان 

الغروب ، فهذه أوقات موسعة طويلة ،فهنا جيوز فيها   العصر إىل  الطلوع ،بعد  الفجر إىل  اليت هي حمرمة لغريها ،كبعد  املوسعة 
تعاىل ،ومن املسائل املتعلقة بذلك ، لو أن اإلنسان بدء ابلصالة مث دخل   ¬    ه اجلنازة بال خالف كما ذكره ابن املنذرصال

وقت النهي وهو يصلي كأن كان يصلي قبل الظهر فأطال الصالة فدخل الزوال وهو يف الصالة ما اْلكم ؟ من أهل العلم وهو  
أنه   اْلنابلة  املعتمد يف مذهب  الثاّن ذكره الزركشياملشهور  الصالة وإما أن يستمر وأيمث وتصح صالته ، والقول  يقطع     إما أن 

: أنه يتمها خفيفة ولعله قول قوي ،ألن من أدرك شيء من الصالة من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة مبعىن فقد  ¬
ء ،املسالة اليت تليها من املسائل املستثناة إذا أراد  ابيح له أبن يكمل الصالة وأن يتمها ألنه قد دخلها بوجه شرعي ، فهذا شي

اإلنسان أن يعيد اجلماعة ، انسان صلى الظهر أراد أن يعيد، له ذلك ، وِل يشرتط له أي شرط ألن بعد الظهر أوقات مباحة 
نهي، فهنا يشرتط يف  ،لكن إذا أراد أن يعيد الفجر بعد الفجر دخل وقت النهي ، أراد أن يعيد العصر بعد العصر دخل وقت ال

تعاىل فهذه من   ¬    حقه إذا أراد أن يعيد تقام اجلماعة وهو حاضر يف املسجد ، كما يف اْلديث الذي رواه اإلمام مسلم
قال : لرجل )إذا   ‘  املستثنيات ، املستثىن الثالث إذا كان يف صالة اجلمعة واْلطيب خيطب فيجوز حتيه املسجد ، ألن النيب

م خيطب فليصلي ركعتني وليتجوز فيهما( كما يف الصحيحني فتحية املسجد هنا تصلى ، كذلك ركعتا الطواف  دخل أحدكم واإلما
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البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار(.    ‰  لقول النيب : ) اي بين عبد مناف، ِل متنعوا أحدا طاف هبذا 
فهذا كذلك جيوز أن يصلى ، أما بقيه النوافل فجمهور العلماء أهنا ِل تصلى ، وسواء كانت ذوات أسباب أو غري ذوات أسباب  

ا، وإذا كان اإلنسان متعمدا فإنه أيمث ، ولذلك صالة اِلستسقاء ِل فإهنا ِل تصلى وِل سيما مذهب اْلنابلة، فاهنم يقولون ببطالهن
تقام يف أوقات النهي ابإلمجاع كما ذكره املوفق ، صالة الكسوف ِل تقام يف أوقات النهي وهذا يف قول مجهور أهل العلم ويدل 

اب فدل على أنه هو املعترب وهو  على ذلك حديث عطاء الذي ذكرانه يف الدرس املاضي، وهو أثر صحيح وهو أقوى ما يف الب
قال : )ِل صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وِل صاله بعد   ‰  األقوى .فهنا يغلب جانب النهي ألن النيب

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ، كذلك يدخل فيها سجده    الفجر حىت تطلع الشمس ( فإذا تعارضت املصاحل واملفاسد فإن 
نه ِل جيوز أن تصلى فيها، ويدل على ذلك أنه ثبت عن عبدهللا ابن عمر ، وعن أيب أمامه سهل ابن  التالوة وسجده الشكر فإ

حنيف ، وعن أيب أيوب ، أهنم كانوا ميتنعون من السجود للتالوة يف أوقات النهي فدل أوِل على أهنا حكم الصالة ودل اثنياً على  
وعلي هذا إذا دخل اإلنسان املسجد، أما إن    رمحة هللا عليهم،قول اجلمهور    أهنا ِل جيوز أن تصلى يف أوقات النهي فهذا مما يرجح

وذكره    ¬    جيلس وِل يضره ذلك ألن حتية املسجد هي سنة ليست بواجبة ، وعلى هذا اإلمجاع القدمي كما ذكره ابن قدامه
والفاكهي، و  الرب،  وابن عبد  امللقن،  وابن  والصفاقسي،  ابن حجر،  اْلافظ  داوود  النووي وذكره  قال ابلوجوب  من  وأول  غريهم. 

  ‘   الظاهري، ومحل اْلديث علي ظاهره وليس بصواب ويدل عليه ما ثبت عن عطاء أنه قال : رأيت مجاعه من أصحاب النيب 
إذا كانوا جنبا فأرادوا دخول املسجد توضئوا ودخلوا فلو كانت حتيه املسجد واجبه لوجب عليهم الغسل ألن ماِل يتم الواجب إِل  

ه فهو واجب. وِل يقال هؤِلء معذور وأما من كان ليس على حدث جيب أن يتوضأ وأن يصلي فالناس يف األحكام الشرعية  ب
كلهم سواء فهذه من املسائل املتعلقة أبوقات النهي فيما يتعلق هبذه النوافل ومن مجيل ما ذكر عن سعيد ابن املسيب، وصححه 

ركعتني ركعتني بعد ما انتهى الناس من صالة الفجر فقال له سعيد ابن املسيب الفقيه:  أنه رأى رجال يصلي ركعتني  ¬  األلباّن
فاملقصود ِلبد يف العبادة أن    اي فالن ِل تصلي ركعتني فقال اي سعيد أيعذبين هللا أن صليت له؟ قال يعذبك ألنك خالفت السنه.

يشاء ِلبد أن تكون مضبوطة حسب ما ورد يف األدلة    تكون على الوجه الشرعي وليس املعىن أن كل من صلى له أن يفعل ما
املؤلف . مث ذكر  واإلمامة,  ¬    الشرعية  للصلوات    ¬    فقال  ابب صالة اجلماعة  فرض عني  : وهي  يف صالة اجلماعة 

كي وغريه  اْلمس على الرجال حضراً وسفراً. أيضا ِل أنسى من الفائدة هنا أن اوقات النهي عامة فيدخل فيها من كان يف اْلرم امل
وهذا قول مجهور العلماء خالفا للشافعي وكذلك يوم اجلمعة، من أهل العلم من يقول ليس هنالك زوال فيجوز لإلنسان أن يصلي 

القيم والشيخ ابن عثيمني    ¬    إىل أن حيضر اْلطيب كما هذا مذهب الشافعي ورواية عن أمحد واختيار شيخ اإلسالم وابن 
يوجد عندهم زوال، فلو صلى اإلنسان حىت حيضر اْلطيب فألدلة ذكروها ومن أهل العلم من يرى  وهو مذهب املالكية، ألنه ِل  

الفائدة. نرجع إىل كالمنا. فصالة   فيه ألجل  ينبه  فيها. لكن هذا مما  النهي يف ذلك موجود، واملسالة خالفية يسع اْلالف  أن 
رمحة  كما ذكره شيخ اإلسالم وابن القيم    ‘   اع أصحاب النيباجلماعة فرض عني وهذه رواية عن اإلمام أمحد ويدل عليه أنه امج
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وهذا هو الصواب يف املسالة واألقرب أهنا فرض عني للصلوات اْلمس على الرجال فقوله للصلوات اْلمس: دل على   هللا عليهم.
وله على الرجال، دل على أن  أن الصلوات املقضاة ِل تدخل يف هذا الباب وصلوات النذور والنوافل ليست واجبة اجلماعة هلا. وق

أمحد   اإلمام  مذهب  وهو  الراجح  على  مستحبة  النساء  حق  يف  فاجلماعة  النساء  وكذلك  املسألة  هذه  يف  يدخلون  ِل  الصبيان 
  ¬   والشافعي ويدل عليه أن ام املؤمنني عائشة وام سلمة كاان يؤمان النساء. وقوله حضراً وسفراً، هذا على مذهب اإلمام أمحد

القتال يف السفر ) واذا كنت فيهم    ´  ألن النصوص عامة ومل تفرق بني اْلضر والسفر، بل ربناتعاىل،   ذكر اجلماعة يف حال 
فإذا كانت هذه هي اجلماعة يف    فاقمت هلم الصالة فلتقم طائفه منهم معك وأيخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم(

) لقد مهمت ان آمر ابلصالة    ‘   ها أوىل . ويدل على هذا الوجوب قول النيبالقتال مع حضور العدو وهم يف سفر ففي غري 
فتقام مث آمر رجال أيم الناس مث انطلق برجاِل معهم حزم من حطب مث انطلق اىل قوم ِليشهدون الصاله (ِل يشهدون مبعىن ِل  

أن حيضروا    ‘  أوِلدهم مجاعة. فأوجب النيبحيضرون مع اِلحتمال أهنم رمبا صلوا يف البيوت مع اِلحتمال أهنم صلوا بنسائهم و 
املؤلف الذي ذكره  املساجد. وهذا هو  القيم وغريهم. وأما مذهب مجهور    ¬    إىل  وهو ماش على كالم شيخ اإلسالم وابن 

يف اجلماعة  العلماء الذين ِل يوجبوهنا يف املساجد فيقولون اْلديث إمنا هو مساق يف سياق ذكر املنافقني فهؤِلء إمنا تركوا الصالة  
ذكرها أهنا صفة من صفاهتم فال مانع حينئذ أن يقال أهنا واجبه ويدل على هذا    ‘  نفاقا وليس كغريهم وظاهر اْلديث أن النيب

. وعلى هذا فكما قلنا األقرب أهنا فرض عني وأهنا يف املساجد . مث قال يف اْلديث )فأحرق عليهم بيوات  ‘  فهم أصحاب النيب 
. وهذه العقوابت دلت على كوهنا واجبة ألنه ِل توجد عقوبة على شيء مباح فهذا مما جيب على اإلنسان أن  من انر( متفق عليه  

يتنبه له وإمنا ِل جتب إذا كان اإلنسان معذورا وكما سيايت الكالم عليه إن شاء هللا    قال املؤلف وأقلها إمام ومأموم إي تنعقد  
وكلما كان أكثر فهو أحب إىل هللا أي كلما كانت اجلماعة    ¬    ع كما ذكره النووياجلماعة هبذين إمام ومأموم وهذا ابإلمجا 

ويدل عليها اْلديث : )صاله الرجل مع الرجل ازكى من صالته وحده وما كان اكثر كان اىل هللا    ̧   أكثر فهي أحب إىل هللا 
املسجد األكثر مجاعة أفضل من املسجد األقل يف  فهذا يدل على هذا ولذلك كان على ظاهر ما ورد يف النصوص أن    احب ( 

اجلماعة، وهذا ِلسيما إذا تساوت يف امليزة فيقدم هذا على هذا وأما إذا كانت املساجد قريبه جبانبه فإنه ِل يرتكها ألنه لو كان كل 
افضل من صاله الفرد    : )صاله اجلماعة  ‘  إنسان يطلب املساجد البعيدة هجرت املساجد القريبة اليت هي جارة له . وقال

بسبع وعشرين درجه (.. متفق عليه    وقوله صاله اجلماعة يفيد العموم سواء كان يف فرض أو يف نفل وسواء كان يف املسجد أو 
يف أي مكان فإهنا بسبع وعشرين درجه أي بسبع وعشرين صالة فالدرجة هنا املقصود هبا الصالة. وعلى هذا فإذا كان اإلنسان  

 حيرم نفسه اجلماعة يصليها حىت يف بيته فإن صالة اجلماعة واجبة، ولكن ليست شرط لصحة الصالة   واملعىن أن من  قد أتخر فال
ففي    ¬    ترك صاله اجلماعة بغري عذر أمث، وصالته صحيحة وهذا هو على الراجح من أقوال أهل العلم ومذهب اإلمام أمحد

  ع بناهتا أو غريها فتكون هلا أجر اجلماعة. مث قال يف اْلديث اآلخر أن النيب مشهور مذهبه. وهكذا املرأة إذا صلت يف بيتها م 
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اتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكم انفله( ..رواه أهل السنن وهذا إذا كان قد    ‘ قال : )اذا صليتما يف رحالكما مث 
قال: وهذا يف ذكر صفات    ‘   أن النيب  ¢  صلى خارج وإذا جاء فوجد اجلماعة فيستحب له أن يدخل معهم. وعن أيب هريره 

  اإلمام وما ينبغي على املأموم   )امنا جعل اِلمام ليأمت به اي ليقتدا به فاذا كرب فكربوا وِل تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وِل
دوا حىت يسجد واذا صلى تركعوا حىت يركع وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك اْلمد واذا سجد فاسجدوا وِل تسج

اْلالة  اِلمام حاِلت :  املأموم له مع  يفيد على أن  أبو داوود ويف الصحيحني. وهذا اْلديث  قعودا امجعون( رواه  قاعدا فصلوا 
األوىل أن يسبق اإلمام وهذا حمرم وقد جاء يف حديث أيب هريره ) اما خيشى الذي يرفع راسه قبل اِلمام ان جيعل هللا صورته صوره  
محار او حيول هللا صورته صوره محار( فهذا حمرم وإذا سبقه بتكبرية اإلحرام فإن صالته مل تنعقد أصال ألنه ِلبد أن تكون التكبرية 
بعد تكبريه اإلمام، وإذا سبقه ابلسالم فإن كان عمدا بطلت صالته، وإن كان سهوا أو جهال فإنه يرجع إىل املتابعة ويسلم مع 

لسهو فكما سبق يف الدرس املاضي كيف يكون سجود السهو ومىت يكون ومسابقه اِلمام يف غري ذلك من  اإلمام. وأما سجود ا
األركان ما حكمها? فيه تفاصيل وخالف بني الفقهاء وظاهر األحاديث وظاهر النهي على أن من سبق اإلمام عمدا عامل ابْلال  

علم أن ذلك حرام سواء سبقه بركن أو ركنني وسواء أدركه اإلمام أو رجع  واْلكم عاملا أبن اإلمام مل يرفع رأسه فريفع رأسه عمدا وي
يف كتابه املختارات اجللية يف فتاواه والشيخ    ¬    هو فصالته تبطل. وهذه رواية عن اإلمام أمحد واختارها شيخ اإلسالم واملؤلف

. واْلالة    ٪  هذا امجاع الصحابة  أن هذا قول بعض الصحابة كابن عمر وذكر أن  ¬    ابن عثيمني وقد ذكر شيخ اِلسالم
الثانية: أن يكون موافقا لإلمام أبن يكون مع اإلمام يف أفعاله فهذه إن وافقه يف تكبرية اإلحرام مل تصح صالته ألنه ائتم مبا ليس  

وافقه يف غريها من أفعال إبمام ألن اإلمام ِل يسمى اماما إِل بعد أن يكرب ويسبق الناس ولذا قال ليؤمت به أي ليقتدا به    وأما إذا  
الصالة كالركوع والسجود والتسليم فصالته صحيحة من الكراهة .اْلالة الثالثة أن يتأخر عن اإلمام، فالتأخر عن اإلمام إن أتخر  

نه  عنه عمدا حىت يفوت عليه أركان من غري عذر أما لو كان عذرا كالنسيان أو سهى أو جائه نعاس يف صاله الرتاويح أو القيام فا
يستدرك ويلحق اإلمام يفعل ما فاته ويلحق اإلمام إِل إذا كان اإلمام يف الركعة اليت تليها، وقد ركع فهنا املأموم يلغي تلك الركعة  
اليت هو فيها ِل حيسبها مبعىن أنه يلفق فمثال إنسان راكع ما شعر أو نعس يف الركوع فما شعر إِل واإلمام يف الركعة اليت بعدها يف  

. فيقال هلذا املأموم خالص امضي على الصالة امضي فيها وتكون هنا الصالة الركعة هذي ملفقه وتبقى عليك ركعة ألهنا  الركوع
فاتتك ركعة وهكذا قل مثلها وأما إذا كان يتأخر عمدا فالقياس على األوىل أن صالته هنا تبطل إذا كان عامدا عاملا على هذه  

بعة أن يكون بعد اإلمام وليس معىن املتابعة املبالغة يف املسارعة ِل املعىن إذا ركع هنا يشرع املأموم  الرواية. اْلالة الرابعة: هي املتا
مل حيين أحدا منا ظهره حىت اِلحنناء   ‰ وسجد النيب  ‰ كانوا إذا صلوا مع النيب   ¢  ولذا قال الرباء

من أفعال الصالة هذا فيما يتعلق ابلصالة مث قال  قد سجد وعلى هذا يقاس غريها    ‘  مل حيين أحدا منا ظهره حىت يكون النيب
وإذا صلى فصلوا قعودا أمجعون وهذه مسألة إذا صلى اإلمام قاعدا فله حالتان. أوًِل إذا صلى اإلمام قاعدا من أول الصالة فكرب 

تحب ملن خلفه أن  وهو قاعد مث استمر وهنا يستحب ملن خلفه أن يصلوا جلوسا إذا صلى اإلمام وجالسا من أول الصالة فيس
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يصلوا جلوسا كما يف هذا اْلديث وهذا على جهة اِلستحباب وليس على جهة الوجوب .اْلالة الثانية : إذا كان اإلمام قد صلى 
قائما مث مرض يف الصالة فجلس فهنا املأموم يبقى قائما كما هو فيصلي كل انسان على حاله، فالصحيح يصلي قائما وجواب 

تعاىل. وقد جاء    ¬     حالته وعلى وسعه وهذا هو الصحيح يف هذه املسألة وهو مذهب اإلمام أمحد  والعاجز هو مصل على 
تعاىل. هذ القول هو    ¬    عن مجاعة من الصحابة كأيب هريرة، واسيد ابن حضري، وقيس ابن فهد، كما ذكره اْلافظ ابن رجب 

  إمكان اجلمع ِلسيما وقد تقيد بفهم الصحابة وفعلهم  خ معالصواب ألن فيه مجعا بني النصوص وإعماِل جلميعها، وِل يقال ابلنس
أمجعون والفقهاء يف هذا الباب يقولون إمنا يصلي ابلناس القاعد إذا كان مرضه يرجى زواله أما الذي مرضه مزمن كاملشلول    ٪

العلماء فإنه ِل يصح إن يكون إماما. األمر الثاّن : هذه املسأل العلم  وحنوه فمثل هذا عند قول مجهور  ة يف قول كثري من أهل 
املقصود هبا إذا كان عاجزا عن القيام فقط، أما من كان عاجزا عن الركوع والسجود فهذا عند قول مجهور العلماء أنه ِل يدخل يف  

الف بني  هذه املسألة وأنه يتأخر ويقدم غريه ليصلي ابلناس وهناك قول أبنه جيوز أن يصلي قياسا واملقصود أن اإلنسان إذا رأى اْل
أهل العلم إن كان اْلالف سائغ فاألوىل اإلنسان أن حيتاط لنفسه ولدينه    وأما إن كان هناك دليل واضح يدل على أحد األقوال  
والدليل واضح فهنا يقول اإلنسان ابلدليل ويعمل هبذا الدليل وِل يبايل مبا خالف ذلك مع احرتام واجالل للعلماء فان هذا ِلشك  

)ليس منا من مل يعرف لعاملنا قدره( هذا أمر واجب. مث قال املؤلف مبيننا صفات اإلمام:    ‰   النيبفيه فقد قال  
وليس   اْلسنة  الصواب  ابلقراءة  العربة  ألن  منه  أحفظ  غريه  وإن كان  قراءة  أحسنهم  مبعىن  اقرأهم  هللا  لكتاب  أقرأهم  القوم  ويؤم 

املقصود هنا ألحسنهم قراءة حبيث أنه ِل يلحن وِل خيطا خطأ حييل  املقصود هنا األمجل صوات، فجمال الصوت هذا شيء آخر ف
املعىن ويغري املعىن. فهذا هو ظاهر اْلديث وِل بد مع ذلك أن يكون عاملا ابلصالة. وقد ذكر اْلافظ ابن حجر اإلمجاع على ذلك  

يقع لو وقع سهو ما الذي يقع ِلبد أن  فال نقدم أحسننا قراءة وهو جيهل ِل يدري أبركاهنا وِل شروطها لو وقع كذا ما الذي  
فلذا فإذا اجتمع كونه القارئ وكونه األفقة فإن    يكون يعلم شيء، حىت إذا وقع شيء يف الصالة فإنه ِل يشكل عليه شيء منها.

هذا هو املقدم. مث إذا وجدان فقيها قارائ قدم، فإذا وجد عامل فقه صالته وهو مقرئ مستطيع للقراءة حيسنها فهذا يقدم فيما بعد  
ون درجة بعده مث إذا كانوا يف السنة  على هذا الرتتيب مث بعد ذلك إذا كانوا يف القراءة سواء فاعلمهم ابلسنة العامل ابلسنة النبوية يك

سواء يف العلم فإنه يقدم أقدمهم هجرة من هاجر إىل اإلسالم أوًِل وهذا إذا هاجر بنفسه وِل دخل أن يكون قد هاجر أبوه فإن  
ورع فان  كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلما أي أقدمهم يف اإلسالم. أو أقدمهم سنا أي أكربهم سنا، وكذلك يقدم األتقى واأل

هذا مقدم ألن له أثر يف الصالة، فإن الصالة خلف الصاْلني العلماء أفضل من الصالة خلف الفساق ألن الصالة خلف الفاسق  
يف قول الصالة خلف الفاسق ابطلة. إِل إذا كان الفاسق هذا هو ويل األمر    ¬   حمل خالف فمذهب اإلمام أمحد وفاقا ملالك

وها فانه تصلى ألن ِل تتعطل املساجد واجلماعات واجلمع وإن وجد هنالك مجاعة أخرى أو بديل  وكان يف اجلمعة واألعياد وحن
أنه مسلم وهذا   مادام  الكراهة  الفساق صحيحة مع  الصالة خلف  الثاّن أن  فانه يصلى خلف غريه وِل يصلى خلفهم. والقول 

الشافعي القول أقرب ويدل عليه أن هذا فعل  ورواية عن أمحد مذهب أيب حنيفة واختيار شيخ اإلسال  ¬    مذهب  م وهذا 
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فبعضهم صلى خلف اْلجاج وبعضهم صلى خلف غريه من الظلمة. مع اتفاق اجلميع على أن الصالة خلف   ‘   أصحاب النيب
ويكون اإلنسان فاسقا إذا عمل كبرية ومل يتب منها أو كان مصرا على   ¬    الفاسق املسلم مكروهة كما ذكره شيخ اإلسالم

 غائر يفرح هبا جياهر هبا يكثر منها وِل يبايل فهنا يكون فاسقا ويدخل يف هذا الباب.فعل الص

.مث قال )وِل يؤم الرجل الرجل يف سلطانه وِل يقعد يف بيته على تكرمته إِل إبذنه(. رواه مسلم ِل يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه: 
مجاعة يف املسجد قبل مجاعته فما اْلكم هنا؟ فاملعتمد يف مذهب    املعىن يف هذا أن إمام املسجد الراتب ِل جيوز ألحد أن يفعل

اإلمام أمحد أن صالة هؤِلء تبطل، إِل إذا أذن هلم اإلمام إمام املسجد ملا. لقوله وِل يؤمن: والنهي يقتضي الفساد وألن اإلمامة  
لسلطا الرجل  الرجل  يؤمن  فقول ِل  الصالة  إِل يف  إمامه  توجد  فال  الصالة  لوازم  هذا  من  اإلمام سلطانه يف  هذا  أن  واملعىن  نه، 

تقام يف   اليت  اجلماعات  أن كثري من  تعلم  فهي ابطلة وهكذا  قبلها  أو  الوقت  نفس  مع مجاعته يف  تقيم مجاعة  املسجد وكونك 
ومن أهل   إِل إذا كان قد أذن هلم اإلمام. ¬  املسجد اليت هلا إمام راتب قبل حضور اإلمام تكون ابطله يف مذهب اإلمام أمحد

القول األول هو ظاهر اْلديث، وإذا كانت   املذاهب وهكذا  تبطل وإمنا تكره وحنو هذا كما هو قول بعض  يقول ِل  العلم من 
املساجد ليس هلا إمام راتب كاملساجد اليت يف الطرقات والشوارع وحنوها يف األسواق فهنا هذا عند اجلميع وابإلمجاع أنه جيوز أن  

يف مجاعة وِل حيتاج إىل إذن لعدم وجود اإلمام الراتب وهبذا يعلم أن ما يذكر بعضهم ِل مجاعتني يف آن  يصلي كل واحد منهم  
واحد. أوِل ليس حبديث ويتداولونه على أنه حديث ليس األمر هكذا إمنا املقصود به ِل تكون مجاعة مع مجاعة اإلمام الراتب أما  

حدة، ألن كل ما كربت اجلماعة وكثر عددها كان األجر أعظم وأما لو كان كل  إذا كان فيما بعد فاألفضل أن تكون اجلماعة وا
وغريه. وِل    ¬    واحد يصلي يف زاويه يف املسجد وِل يشوش بعضهم على بعض فإن هذا جائز قد ذكره الشيخ ابن عثيمني

البيت لنفسه يف صدر اجمل لس فال أحد يقعد فيه إِل إبذن  يقعد يف بيته على تكرمته إِل إبذنه يعين املكان الذي يعده صاحب 
صاحب البيت. مث قال: وينبغي أن يتقدم اإلمام فيكون هو املقدم فال يتقدم أحدا عليه فلو أن مأموم صلى قدام اإلمام وهو متبع  

أنه متقدم    قال )امنا جعل اِلمام ليأمت به أي يقتدا( فهذا يفيد علي ‘  هلذا اإلمام، فصالته عند اجلمهور تكون ابطلة. ألن النيب
فال أبس كأن كان هناك   أهنا ِل تبطل ألن الدليل ليس بواضح وشيخ اإلسالم يقول إذا احتاجوا ¬  على الناس ومذهب مالك

زحام يف اجلمعة، يف األعياد يف، صاله اجلنائز، فهنا ِلأبس إذا تقدموا على اإلمام لوجود اْلاجة. واْلالة الثانية: لو صلى أحدا 
وليس عن ميينه أحد مذهب اإلمام أمحد أهنا تبطل. ومذهب اجلمهور أهنا ِل تبطل ولعل مذهب اجلمهور هو  عن يسار اإلمام  

النيب  أن    ‰   أصوب ألن حتريك  وينبغي  بظاهر.  فليس  الوجوب  وأما  اِلستحباب  هو على جهة  إمنا  ِلبن عباس 
نكبه فهذه من السنة ويكملون الصف األول يرتاص املأمومون أبن يكون كل واحد جبانب صاحبه يلصق قدمه بقدمه ومنكبه مب 

فاألول وهذا كذلك من السنه. مث قال ومن صلى فذا ركعه خلف الصف لغري عذر أعاد صالته ومن صلى فذا ركعه أي صلى 
منفردا خلف الصف واملقصود هبذا الرجل خلف صف الرجال أو املرأة خلف صف النساء هذا هو املقصود هبذه املسألة، أما لو  
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ت امرأه تصلي مع رجال وصلت وحدها فصالهتا صحيحة، وِل تدخل يف هذا الباب ألهنا منفردة بعذر شرعي، ألن املرأة  كان
ِلتصاف الرجل، ِل تكون معه يف صف واحد. ولو كان حمرمها ولو كان زوجها فان صفت معه فهذا مكروه كما ذكره املوفق ابن  

نفية. والسنة أهنا تكون خلفك خلف الرجل صفا لوحدها فهنا عذر، لكن أن يف املغين والصالة صحيحة خالفا للح ¬  قدامه
تصلي املرأه خلف صف النساء وهي منفرده فهي داخلة يف العموم ِل صالة ملنفرد خلف الصف وكذلك إذا صلى لرجل منفردا  

الصف فهذا ِل يدخل يف اْلديث وصالهتم صحيحة وعلى هذا ل اثنان خلف  أما إذا كان  الصف  و كان هنالك مجاعة  خلف 
فجاء رجالن مل يبقى إِل متسع لواحد فهذا الواحد إما أن يدخل يف الصف أو أن يصف جبانب هذا املنفرد فأيهما أوىل؟ اجلواب  
األوىل أنه يصلي يف الصف الثاّن مع صاحبه حىت تصح صالة صاحبه ألن صاحبه لو صلى منفردا لبطلت صالته. قال وقوله  

قد صلى منفردا ويف أثناء الركعة األوىل دخل معه غريه فهنا الصالة تصح وأما إذا مشت ركعة وجاء السجود ومل  ركعه يعين إذا كان  
يدخل معه أحد فإن الصالة تبطل للحديث ويبقى عند هذا املسائل لو كان اإلنسان مل جيد متسع حاول أن جيد فراغا يف الصف  

   ب اْلنابلة أنه ِل يصلي منفردا فان صالته ابطلة وهذا اختيار الشيخ ابن ابز فلم جيد هل له أن يصلي منفردا؟ املشهور يف مذه 
وعليه فتوى اللجنة الدائمة والقول الثاّن إذا مل جيد متسع فإن هذا عذر فله أن يصلي منفردا، وهذا اختيار شيخ اإلسالم    ¬

)) فاتقوا هللا    ´  اعتبار يف القواعد الشرعية، كقول هللا  وابن القيم، وابن عثيمني رمحة هللا عليهم مجيعا. وهذا القول قول قوي وله
مااستطعتم( ( وحديث )اذا اامرتكم ابمر فاتوا منه مااستطعتم( ..وغريها من النصوص إِل أن القول أقرب إىل ظاهر اْلديث ألن  

مل يستفصل منه ومل يقل هل أنت قد    ‰  قال ِل صالة ملنفرد خلف الصف فهو عام والنيب  ‰  النيب
ابن عباس  ن قال وقال  فالعمل بظاهر اْلديث أوىل . مث ذكر  فيه فرجه أم ِل ومل يقل هل اجتهدت أم ِل  الصف هل  ظرت يف 

ذات ليله قمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلين عن ميينه( . واْلديث متفق عليه. وقال )إذا    ‘   )صليت مع النيب 
ر وِل تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( ..متفق عليه وعلى هذا يف اْلديث  مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة بسكينه ووقا

إذا    ¬    لو أن اإلنسان عجل يف اْلطى قليال ليدرك تكبريه اإلحرام أو ليدرك الصف األول فهذا جائز قد قال اإلمام أمحد
اإلحرام وذكر   به إذا طمع أن يدرك تكبرية  تقبح فهذا ِلأبس  انتهاء مشى مشيه ِل  قال وأما إذا كان خيشى  أنه  شيخ اإلسالم 

اجلماعة وأسرع فال ابس بذلك إذا كان سيصلي منفردا ألن صالة اجلماعات واجبة وميكن حتصيلها بذلك وظاهر اْلديث يدل  
ل ليصنع  على أن اإلنسان ميشي ابلسكينة إن أدرك صلى وما فاته قضى. ويف الرتمذي )إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حا

كما يصنع اإلمام( واْلديث رواه الرتمذي. ويف سند اْلجري ابن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن. ويغنينا عن ذلك اْلديث السابق 
فما أدركتم فصلوا فدل على أن املأموم يدخل مع اإلمام يف أي حال كان سواء كان يف ركوع أو يف سجود يف تشهد كيفما كان  

تعاىل. وعلى هذا فاإلمجاع    ¬    يف املراتب ومل يتعقبه شيخ اِلسالم  ¬    ع كما ذكره ابن حزم وبال استفصال وهذا ابإلمجا 
قائم على أن من دخل فوجد اإلمام على حال إنه يدخل معه وسواء كان قد بقي شيء من الصالة أم ِل يف التشهد أو قبل وِل  

: ابب  ¬    مجاع الذي دل على ذلك. مث قال املؤلفينتظر حىت ولو وجدت مجاعة فإنه يدخل مع اإلمام لظاهر اْلديث ولإل
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صالة أهل األعذار واملريض يعفى عن حضور اجلماعة واملريض املقصود به هنا ليس املعىن أنه املريض الذي تضرر ِل إذا كان عنده  
النيب  ان  ذلك  على  ويدل  له.  فيجوز  اْلضور  يستطيع  وإن كان  املشقة  من  فجحش  ‘  شيء  راحلته  عن  سقط    ملا 

ِل تسقط إِل إذا كان يتضرر أو ِل جيد من حيمله إىل املسجد    على ميينه فكان يصلي يف بيته. وأما اجلمعة فهي  ‰
عنهم   العذار كثري ممن تسقط  وأهل  العذار  أهل  من  فهي متكررة. فهؤِلء  اجلماعة  وأما  اِلسبوع  مرة يف  هذا، ألن اجلمعة  وحنو 

ذلك يف  جيد  أو  عليه،  يشق  الذي  وكاملريض  الطعام،  حضره  ومن  األخبثني  واجلماعة كمدافع  وجود   اجلمعة  عند  وكذلك  حرج 
املشقة وحنو ذلك فهذا من األعذار وكذلك إذا كان   الثياب، وهكذا إذا وجدت شيء من  يبل  الذي  املطر  الوحل، عند وجود 
خياف على أرواح املسلمني كونه حارسا، أو ككونه طبيبا وهو مداوم فيخشى أن أتيت حالة طارئه فمثل هذا يعذر وقد قال ابن  

)ِل صالة ملن مسع النداء إِل يف املسجد إِل من عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مطر( واْلوف أي يف اْلديث    ¢  عباس
اْلوف على النفس أو املال اْلوف على العرض كل هذا من أنواع اْلوف يعترب عذرا يف ترتك اجلمعة واجلماعة. وإذا كان القيام 

ه األمين فهذا أفضل وهو أوىل من الصالة على اجلنب اإليسر مع  يزيد مرضه صلى جالسا وإن مل يطق فعلى جنب أي على جنب
لعمران بن حصني )صلي قائما فإن مل تستطع فقاعدا فان مل تستطع فعلى جنب( رواه البخاري.    ‰   جوازه. لقوله

القبلة فهذا إذا مل يستطع أن يصلي جالسا ومل يستطع أن   يصلي على فإن شق عليه فإنه يصلي على ظهره وقدماه متجهة إىل 
عنه   جنب فإهنا على مراتب، على هذا الرتتيب فيكون حينئذ مصليا على ظهره، فإذا مل يستطع فإنه يصلي برأسه ِل تسقط الصالة

أبدا مادام عقله حاضرا موجودا إن مل يستطع صلى بعينيه على قول مجاعة من الفقهاء، إن مل يستطع صلى بقلبه أبن ينوي الركوع 
رك لسانه إن استطاع أم ميرر اآلايت واألذكار على لسانه، وعلى قلبه وهكذا، وما ينبغي أن يعرف يف صاله  والسجود ويقرأ وحي

األعذار أن اإلنسان ِل يرتك إِل ما عجز فقط فبعض الناس ِل يستطيع الركوع من أول الصالة يصلي جالس وهذا خطاء ألنه قد  
ه ابطله. فاْلالصة أن املريض ِل يرتك من األركان إِل ما عجز عنه أو كان  وبال مرض فتكون صالت  ترك القيام. وهو ركن بال عذر 

يضره أو كان يؤخر عليه الشفاء فهذا الذي يرتكه وأما غري ذلك فانه أييت به إذا استطاعة قال: وأن شق عليه فعل كل صاله يف  
وهذا   أحدمها  وقت  يف  والعشاء  املغرب  وبني  والعصر  الظهر  بني  اجلمع  فله  مىت  وقتها  وإمنا  السفر  خواص  من  ليس  اجلمع  ألن 

إليه اْلرج جاز لإلنسان أن جيمع وهذا مذهب اإلمام أمحد اْلاجة  ما ذكره    ¬    وجدت  واختاره شيخ اإلسالم وهو ظاهر 
العالمة السعدي وكالم الشيخ ابن عثيمني رمحة هللا عليهم وإذا صلى أهل األعذار فإنه يصلي جالسا إذا شاء   ¬    املؤلف هنا

وكيفما جلس فهو    ƒ  وصالة اجلالس أنه يصلي مرتبعا وهذا هو األفضل فقد روي عن مجاعة ممن الصحابة كأنس وابن عباس
جائز، ألنه مل يرد بذلك صيغه واجبه فكيفما جلس فهو جائز وإمنا الكالم على ابب األفضلية. فهذه مجله من املسائل يف هذا  

 . ..نسأل هللا أن ينفعنا مبا مسعنا وقلنا إنه جواد كرميالباب نقف عندها ونقف عند صاله املسافر 
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 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي   التاسعالدرس  
 

صاله املسافر. وكذا املسافر جيوز له اجلمع. ويسن له القصر للصالة الرابعية إىل ركعتني. وله الفطر برمضان.   ¬    قال املؤلف
املؤلف األبواب وِل خيلو أحدا من اْلاجة إىل    ¬     هكذا وقف  الباب من أهم  الثالث اجلمل. مع أن هذا  تعاىل على هذه 

اِلختصار   جهة  على  منها  بعضا  فأذكر  أحكامه.  حق  معرفة  ففي  القصر  أما  بذلك.  يتعلق  وما  املسافر  القصر وصالة  فأقول: 
يسموه سفرا طويال، وأحياان يقولون   †   املسافر فهو رخصة يف السفر الطويل املباح يف قول اجلمهور. والسفر: يف كالم الفقهاء

عة برد. ثبت هذا عن عبدهللا أبن عمر  ومقداره أرب.سفرا قصريا ، والفرق بينهما: أن السفر الطويل: هو الذي تقصر فيه الصالة  
  خرج   ‘   أن النيب  ¢  تعاىل. وما روي عن أنس ¬    وأبن عباس وِل يعرف هلما خمالف من الصحابة كما ذكره أبن عبد الرب

يف سفر فلما جاوز فرسخا قصر الصالة كما يف مسلم فاْلديث ليس حجة ملن قال أبن املسافة أقل من ذلك ألن قوله خرج  
قال أنس األنسان إذا خرج من   ¢  فرسخا، هل  فليس هذا هو غايه سفره، ومعلوم أن  أن هذا هو غاية سفره؟ اجلواب ِل. 

شاء هللا تعاىل فدل على أن اْلديث ليس حجة يف ذلك. فيمن قال أنه جيوز    مدينته جاز له القصر. كما سيأيت الكالم عليه إن 
واألربعة الرُبُد الربيد الواحد مسي بريدا: ألن الناس كانوا يف السفر جيعلون يف نصف كل يوم مكان كالربيد   .فيما كان دون ذلك  

ثْ َقلة    أربعة برد. يعين يومان معتدِلن مسافة يومان معتدِلن حبمل.يسرتحيون فيه  
ُ
الربيد الواحد   .بدبيب األقدام أو حبمل األبل امل

يساوي أربعة فراسخ. والفرسخ الواحد يساوي ثالثة أميال. فعلى هذا أربعة برد الربيد يساوي أربعة فراسخ. إذن أربعة يف أربعة 
مثانية وأربعون ميال. امليل هذا كم  بسته عشر فرسخا. الفرسخ الواحد يساوي ثالثة أميال إذا سيساوي ثالثة يف ستة عشر الناتج  

مقداره عند فقهاء اْلنابلة والشافعية ستة ألف ذراع. والذراعان يقارابن املرت فعلى هذا ستة ألف ذراع ستساوي ثالثة ألف    مقداره؟
الناتج فوق مائة وأربعني كي    ذكر أبن عبد الرب .لو  مرت فتكون ثالثة كيلو فامليل ثالثة كيلو إذا ضربناها يف مثانية وأربعني سيكون 

تعاىل أن املقدار عنده ثالثة ألف ومخسمائة ذراع إذا قسمناها على أثنني فهنا ستساوي ما يقارب ألف وسبعمائة ومخسني   ¬
ومن املفيد هنا أن بعض املشائخ املتأخرين حيملون املرت على ألف وسبعمائة مرت. وهذا هو امليل اِلجنليزي األمريكي. ومن ..مرت  
اء أن يفهم كالم الفقهاء على اِلصطالحات العصرية. فامليل يف كالم الشافعية واْلنابلة، كما ذكران ويف كالم أبن عبد الرب  اْلط

  ¢   هو الذي سيقارب امليل هذا املوجود وحينئذ سيكون مسافة السفر فيما يقارب مثانني كيلو وحنو هذا. وقد كان أبن عباس
الطائف فأنت مسافر واملسافة إليهما اآلن بقدر مائة وثالثني كيلو، ويقارب هذا. وكان زمان  يقول إذا ذهبت إىل عسفان أو إىل  
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يرون أن جده مسافة سفر. أما أِلن فال فأصبح بينها وبني مكة ما يقارب مخسني كيلو أو ستني كيلو. فليست مسافة سفر وعلى  
املتوسط يف هذا الباب إذا كانت مسافة السفر مثانني كيلو هذا فيتحصل من هذا الكالم ما مشت عليه اللجنة الدائمة كالقول  

فصاعدا فأهنا مسافة سفر ، وإذا كان أقل من ذلك فأن كان يسريا ك  تسعه وسبعني أو مثانية وسبعني فإهنا املسافة هذه والتقدير  
ة سفر ويكون هذا الذي يسمى السفر  إمنا هو تقريبيا فإمنا هذا للشيء التقرييب فقط. إذا كان مقاراب له فيعترب هذا كذلك مساف

واملوفق أبن قدامه أنه ِل    ¬   ابن تيمية   الطويل الذي تقصر فيه الصالة. واملؤلف هو هنا ذهب إىل ما ذهب إليه شيخ اِلسالم
وهذا القول ليس بصواب. ويدل عليه أن هذا خمالف    ¬    حد للسفر فما عده الناس سفر فهو سفر وكذا الشيخ أبن عثيمني

فنقل عدم   ¬    الصحابة وألمجاعهم كما ذكران وقد نقل األمجاع أهنا مسرية يومني أو مسرية يوم وليلة اإلمام الشافعيلقول  
وكون اِلنسان قد جيد بعض   ‘  عليهم ويكفي أن هذا فهم الصحابة للنيب  ¬    اْلالف واإلمام املاوردي الشافعية وابن منذر

وما أمجع عليه العلماء ألن الشريعة منها احملكم واملتشابه   ‘   هم أصحاب النيب اآلاثر وبعض ما يشكل فينبغي أن حتمل على ف
ومن املسائل كذلك أن القصر رخصة والرخصة هنا يف السفر الطويل   .وما كان متشابه مل تتضح دِللته فإنه يرد إىل ما كان حمكما 

خاص ابلصالة الرابعية فقط فعلى هذا فاملغرب والفجر    مؤكدة. وهذا قول مجهور العلماء خالفا للحنفية الذين قالو ابلوجوب وهو 
ِل يدخلها القصر وهذا ابإلمجاع، والقصر يف حق املسافر، إمنا يكون إذا جاوز بيوت قريته أو سور بلدته وحنو ذلك واجملاوزة هنا  

أنه    ¢  روي عن أمري املؤمنني علي  يراها وينظر إليها ويعد مسافر. فقد  اإلنساناجملاوزة البدنية وليست جماوزة النظر، فقد يكون  
قصر أول ما خرج من الكوفة، وملا رجع فقيل له هذه الكوفة اي أمري املؤمنني قال ِلنزال نقصر حىت ندخلها فعلق اْلكم على  
ما يسمى يف   القصر وجيوز لك اجلمع عند آخر  قريتك فحينئذ اْلكم أنك جيوز لك  بلدتك أو  تفارق  ما  فأول  البدنية  املفارقة 

يف وسطها لو مشى ساعات    اإلنسانلقرية أو املدينة من املدن الكبرية كاملدن املشهورة اليت يكون  قريتك أو مدينتك. فإن كانت ا
ابلسيارة ما قطع اْلكم واحد حىت يفارق مدينته وحىت يفارق قريته إذا كان من قرية. ومن املسائل املشهورة اآلن إذا كانت قريتان  

واجلواب إذا كانت هااتن املدينتان البناء    ة الواحدة أم كل واحدة هلا حكم خاص؟متقاربتان أو مدينتان متقاربتان فهل مها كاملدين
بينهما   بينهما فاصل أو  يفارقها وأما إن كان  الواحدة حىت  املدينة  الوسط فهما يف حكم  بينها وِل يوجد فاصل يف  فيما  متصل 

وله أن يقصر . ص. هذا فيما يتعلق اببتداء السفرحاجز حىت يعرف ومل يتصل البناء بعضه ببعض فهنا كل واحدة هلا حكمها اْلا
وجيمع إىل أن ينتهي من سفره. ومما يتعلق به من املسائل هنا أن اإلنسان إذا وصل إىل غاية سفره فليس له القصر مطلقا فالبد فيه  

أربعة أايم فهو مقيم من    أما ابب التفصيل فأن األنسان إذا نزل يف مكان إن نوى أن يقيم فيه أكثر من :من تفصيل هنا فيقال  
أول أمره فهو مقيم من أول أمره إذا نوى أن يزيد على أربعة أايم أو كما يقولون إذا نوى أنه سيقيم هنا أكثر من واحد وعشرين  
صالة مفروضة. فهو مقيم من أول أمره. وهذا حتديد األربعة األايم هذا مشى عليه مجهور أهل العلم وإن كان بينهم خالف يف 

أمر املهاجرين ملا دخلوا مكة أن    ‘  فاصيل هل حيسب يوم الدخول ويوم اْلروج وحنو ذلك. وأقوى ما ورد يف الباب أن النيبالت
فاستفيد منه أن ما زاد على  ..وهذا اْلكم خاص ابملهاجرين  ´ يبقوا ثالثة أايم وِل يزيدوا على ثالثة أايم، ألهنم قد تركوا مكة هلل
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هو األربعة. وهذا القول قول اجلمهور وأن كان ليس بقوي لكن اِلحتياط لإلنسان أوىل وأحسن وذلك ألن  ثالثة أايم فهو إقامة و 
هؤِلء اجلمهور الذين هم املذاهب األربعة من حيث اجلملة سيبطلون عليه الصالة وحيكمون عليه فاألوىل هذا أن األنسان حيتاط  

املسألة   .إِل بيقني. هذه مسألة  اإلنسانصالة أهنا تكون اتمة وِل يقصر  لنفسه وميشي علي القول األحوط ِلسيما واألصل يف ال
اْلالة .الثانية إذا كان ينوي أنه سيقيم يف هذه املدينة أقل من أربعة أايم مبقدار عشرين صالة فأقل فله أن جيمع ويقصر مادام هناك 

فيقال هنا لنا تفصيل   .املة وغري ذلك هل له اجلمع والقصر  الثالثة إذا كان يريد حاجة يف هذه املدينة ذهب لعالج ، لتجارة ، ملع
إذا كان قد نوى اإلقامة جبانب اْلاجة حاجته يعلم أهنا طويله ِل تنقضي إِل يف أايم كثرية. فنوى اإلقامة أكثر من أربعة أايم فإنه  

ل اْلاجة فقط فمىت قضاها رجع إىل بلده فهنا  هنا يكون مقيما من أول أمره. وأما إذا كان مل ينوي اإلقامة وإمنا أراد البقاء ألج
  وقال أنس  ..على أن املسافر يقصر مامل ينوي اإلقامة ولو مرت عليه سنوات  اإلمجاع  ¬    جيوز له القصر وقد حكى ابن املنذر

ْلافظ حسن صححه ا إبسنادواْلديث واألثر رواه البيهقي   .برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصالة  ‘  أقام أصحاب النيب ¢
وروى األثر عن عبدهللا أبن عمر أنه أقام أبذريبيجان ستة أشهر يقصر الصالة وقد حال الثلج بينه   .يف الدراية    ¬     .ابن حجر

يعلم أن اْلاجة طويلة. لكنه مل ينوي   الغرض عنده هي اْلاجة وهو  املسألة إذا كانت  به يف هذه  الدخول فهذا مما أحتج  وبني 
ومن املسائل    .جة فمىت قضاها رجع. وعلى هذا فلو مرت عليه سنوات وهذا من تيسري الشريعة ابملسلمني  اإلقامة إمنا ينوي اْلا

 .منها :اليت يذكرها الفقهاء هنا ويقولون فيها أن اإلنسان جيب فيها أن يكمل الصالة يف عدة مسائل أذكر ما كان مشهور منها  
بوطنه فاإلنسان رمبا جاء من مدينة ويف أثناء الطريق قريته اليت هو مستوطن فيها فإنه إذا مر فيها ونزلوا فانه يكمل   اإلنسانإذا مر  

اْلالة الثانية: إذا صلى خلف مقيم مستوطن فإنه يكمل الصالة ولو  .الصالة فيها ألنه قد مر بوطنه وهذا مذهب اإلمام أمحد  
الركوع كما سبق معنا فقد أدرك الصالة فإن أدرك ركعة فهنا جيب عليه أن يصلي الصالة اتمة  أدرك ركعه واحدة يكفي. إذا أدرك  

كاملة ، وأما إذا أدرك أقل من الركوع فعلى القول الصحيح الذي سبق معنا أنه مل يدرك الصالة وعلى هذا فله أن يصليها قصرا  
إنه جيوز له أن يقصر الصالة ِلبد أن يكون له فيها زوجة إذا دخل أبوه وكذا ف  إخوانه إىل بلد فيها    اإلنسانكذلك أيضا إذا دخل  

قال إذا قدمت على بلد لك فيها أهل أو مال فال تقصر الصالة وعلى هذا فلو    ¢  ألن ابن عباس .فإنه يكمل الصالة فيها  
هذه أو هذه ِل يقصر ألن له فيها  كان رجل عنده زوجة يف مدينة وزوجة يف مدينة فانه يقصر فيما بني املدينتني أما إذا وصل إىل  

زوجة مقيمة هناك أما لو كانت مسافرة أو ابقية عند أهلها ِل يدخل يف هذا الباب. وعلم منه أنه لو كانت غري الزوجة كأن يكون  
فر أن  له أبناء كان له أخوه كان له آابء أمهات فإن وصل إىل مدينة أخرى وهي مسافة سفر جاز له أن يقصر فيها وِلبد يف الس

يكون اإلنسان عازما على السفر فلو كان قد خرج بقصد أنه يطلب ضالة أو يتمشى مثال نزهة وحنو ذلك فأن هذا ِل يقصر ألنه  
مل يعزم على السفر. ومما ينبغي أن يذكر هنا منها إذا كانت بعض الصالة وقعت يف اْلضر وهذا يكون ألصحاب الطائرات صلى 

ة وإذا هو يف نفس املدينة اليت سينزل فيها فهنا يكملها كاملة يصليها اتمة كاملة وقد نقل بعض  وهو مسافر وهو يف أثناء الصال
اِلسفراييين   الشافعية كأيب حامد  الوقوع    اإلمجاععلماء  مسائل كثرية  هلا وهي  يتنبه  أن  ينبغي  اليت  املسائل  من  فهذه  ذلك  على 
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نسان أذن املؤذن للصالة مث سافر بعدها فالن هو قد خوطب هبذه الصالة  ومن املسائل كذلك لو أن اِل  .وحيتاجها اِلنسان دائما
اِلمام أمحد بناائ على حالته فمذهب  قد أدركه   ¬    فهل إذا صلى يف سفره يصليها اتمة أو يصليها مقصورة  أنه  مادام  أنه 

فإنه جيب عليه أن يصليها صالة مقيم اتمة الثاّن على أن العربة  .الوقت وهو مقيم  حبالته عند الصالة فإذا كان مسافر   والقول 
وهو امام السنه    ¬    األمجاع على ذلك واألمجاع ِل يصح ملخالفة اإلمام أمحد  ¬    صالها صالة سفر وقد نقل أبن منذر 

املسألة هذه  يف  أقرب  أعلم  وهللا  لعله  اجلمهور  قول  وهذا  اجلمهور  قول  لكنه  السلف  أئمة  عليه    .من  يرتتب  الطويل  والسفر 
 ..املسح على اْلفني فأنه ِل يكون إِل يف السفر الطويل   :والثالثة  .اجلمع  :والثانية  .جواز قصر الصالة الرابعية  :ألول  ا.مسائل

إذا كانت املسافة أقل من املسافة اليت ذكرانها فإهنا تسمى ابلسفر القصري.  . الفطر يف رمضان هذا خاص ابلسفر الطويل :والرابعة 
تد القصري ِل  الطويل والسفر  السفر  اْلنابلة والشافعية جيب يف  األربع وكذلك فمثال اشرتاط احملرم يف قول  خل يف هذه املسائل 

الصالة على الراحلة يف النافلة إذا كان يف سفر وخرج من بلده جيوز يف السفر الطويل والقصري يف قول اجلمهور خالفا  .والقصري  
تعاىل مها وهو من أهم املهمات يف    ¬    ألة اجلمع بني الصالتني ومل يذكره املؤلفللمالكية وهكذا. مما يذكر هنا وله أمهيته مس

اجلمع جائز يف بني الظهر والعصر فهو يف حق املعذور كالوقت الواحد واملغرب والعشاء   .هذا الباب فأذكره على جهة اِلختصار
ومجع التقدمي هو أن جيعل   .فهو يف حق املعذور كالوقت الواحد واِلنسان خمري بني أن جيمع مجع تقدمي أو أن جيمع مجع أتخري  

وهذا على جهة التخيري يفعل اِلنسان ما يشاء وخيتار    ومجع التأخري أن يؤخر الظهر إىل وقت العصر. العصر يف وقت الظهر.
لنفسه األصلح واألنفع له وإذا تساوى عنده األمران فإنه جيعله مجع أتخري خروجا من اْلالف إِل إذا كان يف عرفات فان األوىل يف  

 .ا سيأيت إن شاء هللا يف ابب اْلجحق اْلاج بعرفه أن جيمع مجع تقدمي ليتفرغ للدعاء والعبادة ويف مزدلفة جيعله مجع أتخري وهذ
ويف مجع التقدمي ينبغي على اِلنسان أنه ينوي أنه سيجمع خروجا من اْلالف وإِل ليس بشرط على القول الراجح. فإذا مجع مث  
  مجع اليت بعدها اجلمع هنا صحيح ولو كان بني الصالتني فارق وفاصل فإذا كان هناك فاصل بني الصالتني بني الظهر والعصر 

واختاره شيخ اِلسالم ألنه ِل يوجد دليل واضح يدل على اشرتاط املواِلة    ¬  مثال فاجلمع صحيح وهذه رواية عن اِلمام أمحد
بني الصالتني وكذلك اشرتاط أن ينوي قبل الصالة أنه سيجمع فهذا ليس بشرط. لكن اذا خرج اِلنسان من اْلالف فهو أوىل 

مب بعد الظهر  العصر  ينوي وجيعل  فإنه ميتنع عليه  أنه  الظهر والعصر فاصال  يقولون وهم اجلمهور إذا جعل بني  اشرة ألن هؤِلء 
الرتتيب بني الصلوات ألهنا   :الشرط األول  . وِل يبقى معنا من الشروط إِل شرطان  .اجلمع وحينئذ فال يصلي العصر إِل يف وقتها  

العلماء فيبدأ ابلظهر مث العصر استمرار العذر أبن يكون العذر مستمرا وهو مثال السفر   :الثاّن  والشرط    .واجبة يف قول مجهور 
وهو السفر فيكون العذر ابقيا فلو أنه مثال صلى الظهر مث يف أثناء وقت الظهر وصل إىل بلده فهنا هل له أن جيمع العصر فيقال  

ع بني الظهر والعصر مث وصل إىل بلده  ِل مادام قد وصلت إىل بلدك فال تصلي العصر إِل بعد دخول وقتها ولو أنه يف السفر مج
فوقت الثانية ِليزال ابقيا مثال مجع بني الظهر والعصر يف الطريق مث وصل إىل بلده وإذا الناس يؤذنون للعصر هل جيب عليه أن  

إلمام  يصلي مع الناس اجلواب ِل جيب عليه ذلك ألنه غري خماطب هبذا النداء وهذا هو الصحيح يف هذه املسألة وهو مذهب ا
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وغريه وأما إذا مجع مجع أتخري فهذا واضح ِل يشرتط فيه إِل استمرار العذر كذلك أبن يستمر العذر كعذر السفر أو    ¬    أمحد
عذر املطر أو عذر املرض أبن يؤخر إىل وقت الثانية أما إذا انقطع العذر فأول ما يدخل وقت الثانية يبادر ابلصالة إذا كان ممن  

كما قد سبق الكالم على حنو هذا سابقا ذكران أن اِلنسان إذا كان ممن جتب عليه اجلماعة جيب أن يصليها جتب عليه اجلماعة و 
مع الناس وأما إذا كان ِل جتب عليه اجلماعة كاملريض واملرأة فله أن يؤخرها لكنه ِل يصليها إِل يف الوقت هذه بعض املسائل اليت  

 وأما ما يتعلق بكثري من املسائل اليت فيها فإن شاء هللا إذا يسر هللا يف كتاب آخر.ذكرهتا على جهة اِلختصار يف هذه املسألة 

: صالة اْلوف: وصالة اْلوف هذه إمنا شرعت مؤخرا يف غزوة ذات الرقاع وكان من قبل يف غزوة اْلندق مل  ¬    مث قال املؤلف
ت هذا يف الصحيحني كما فاخذ مجهور العلماء أبن  صاله الظهر والعصر واملغرب إىل الليل كما ثب  ‘  تشرع فلذلك أخر النيب 

صالة اْلوف جاءت مؤخرا فال جيوز أتخري الصلوات عن وقتها واملعىن أن من أدركته الصالة كيفما كان فإنه يصلي وهذا يبني قدر  
ا إن عجز صال الصالة وأمهيتها فإذا خشي أن خيرج الوقت فإنه يصلي على حالته كيفما كان إن استطاع أن يصلي صال قائم

قاعدا أن كان على وضوء اْلمد هلل إذا مل جيد املاء تيمم وهكذا وهكذا يقال لو كانت امرأة مثال فوق سيارة وهم يف سفر أرادو أن 
يكون كالوقت   والعصر  الظهر  اآلن ألن  يصلي سيخرج  أن  أىب  يصلون حمرمها  مثال ِل  السيارة  الذين يف  والعصر.  الظهر  يصلوا 

فخشيت   على  الواحد  تصلى  أن  أنه ِل جيوز  الفريضة  من شروط صالة  املغرب وهي مل تصلي ألن  يدخل  وأن  الوقت  أن خيرج 
الراحلة ألن الصالة على الراحلة إمنا هي يف النوافل لكن هنا تكون اضطرارا فيجوز أن تصلي على الراحلة أو كان اِلنسان على 

الذي س الوقت  فيه وسيخرج  الوضوء  الطائرة وِل جيد مكان يصلي  استطاع  بعدها فهنا جيتهد ويصلي إذا  اليت  يجمع مع صالته 
وجب مث بعده ينظر إن استطاع أن يستقبل القبلة وجب عليه أن مل يستطع سقط فما استطاعه من األركان وجب عليه أن أييت  

ر واملغرب حىت دخل الليل قبل أن  إمنا أخرها الظهر والعص  ‘  به. وما عجز عنه فال شيء عليه وهذا مما ينبغي أن يتنبه له فالنيب
بصفات متعددة مبا يقارب بستة او    ‘  أهنا جاءت عن النيب  ¬    تفرض وقبل أن تشرع صالة اْلوف وقد ذكر اِلمام أمحد

  أهنا جاءت فيما يقارب أربعة عشر أو ستة عشر. الشك مين وهذه من حماسن الشريعة   ¬    سبعة اوجه وذكر غريه كابن العريب 
ا. الليل أو إىل وقت آخر فيصلوهنا أو صالة اْلوف وأما  فأما مذهب  ْلنفية فقالو فيجوز هذا وهذا إما أن يؤخر الصلوات إىل 

اجلمهور فيقولون صلى بصالة اْلوف هذه الذي ذكرها وصالة اْلوف ِل تكون إِل يف قتال مباح. أما القتال احملرم كالدنيا وعلى  
ألمر الثاّن إذا هجم العدو كان العدو موجود أما إذا كان العدو ِلوجود له فإهنم يصلون  ا .الرايسات فإهنا ِل تدخل يف هذا الباب 

ألن الباب مبين على اِلختصار فذكر منها يف الذي اختاره اِلمام    ¬    الصالة اتمة وهناك صفات متعددة مل يذكرها املؤلف
وهو حديث صاحل ابن خوات عمن  .اآلية   الصالة (   يف القرآن )واذا كنت فيهم فاقمت هلم  ´  ويوافق ما ذكره هللا   ¬    أمحد

إن طائفة صفت معه ألن قسم الناس إىل قسمني إىل صفني الكل  :يف ذات الرقاع صالة اْلوف قال فيه    ‘  صلى مع النيب
ة الثانية يقسم اجليش إىل قسمني طائفة صفت معه وطائفة يف وجه العدو فصلى ابلذين معه ركعة كاملة مث ثبت قائما أن يقم للركع
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كان يف سفر وهذا خاصة إذا كانت يف صالة    ‘  فيثبت قائما والصف الذين دخلوا معه يكملون الصالة ألنفسهم ألن النيب
رابعية أهنم سيصلوهنا ركعتني فيكملها لنفسه مث يسلم مث انصرفوا وصفوا جتاه العدو وهذا إذا كان العدو عكس القبلة فجاء النصف  

  قائما وهنا يطيل القراءة يف الركعة الثانية فجاءت فصلى هبم الركعة اليت بقيت فلما صلوا مع النيب   ‘   والنيب   الثاّن الطائفة األخرى 
يف التشهد والدعاء وهؤِلء الذين صلوا معه أيتون بركعة    ‰  صلى ركعة كاملة ، فلما أييت التشهد أطال النيب  ‘

  كاملة ألنفسهم كل واحد يكمل الصالة لنفسه حىت إذا وصلوا كلهم إىل اجللوس وتشهدوا فهنا يسلم هبم اِلمام فسلم هبم النيب 
متفق عليه‰ فإنه يقسم هؤِلء. . واْلديث  الظهر  الصالة يف اْلضر وكانت مثال صالة  قسمني   وأما إذا كانت 

فيصلي هبم كما سبق فيصلي هبؤِلء ركعتني وهؤِلء ركعتني على نفس ما ذكران وإذا كانت كصالة املغرب فإنه يقسمهم نصفني فإما  
أن يصلي ابألوىل ركعتني وتذهب وأتيت الطائفة األخرى فتصلي معه ركعة وإما أن يصلي هبم ركعة وأتيت الطائفة الثانية فتصلي معه  

ح أن يزاد التقسيم على طائفتني بل ِل يكون إِل على طائفتني فتقسم الصالة عليهما فقط وهناك تفاصيل يف هذا  الركعتني وِل يص
ركباان وهم   أو  أرجلهم  رجاِل أي وهم على  مثال صلوا  املعركة  اشتد اْلوف وكانوا يف وسط  وإذا  املطولة  الكتب  تنظر يف  الباب 

ىل غريها يعين على حسب اِلستطاعة يومؤون ابلركوع والسجود وجيعل السجود أخفض راكبون لألبل أو اْليل وحنوه إىل القبلة وإ
من الركوع وهكذا وهم يف وسط املعركة جيب عليهم الصالة فباهلل عليك كيف يقول من كان يف األمن يف اْلضر مع ذلك يتهاون  

ل كل ما حيتاج إليه فعله يف هرب أو  قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفع  .يف الصالة أو يؤخرها  
مثال ذلك رجل مثال كان ابقي يف مكان والعدو مرتبص له لو  .  متفق عليه  إذا أمرتكم أبمر فاتوا منه ما استطعتم( )   ‘   غريه قال

 غري  أنه رفع راسه لقتله العدو فهنا يصلي على حاله وهو جالس ويسقط عنه القيام خوف على نفسه من القتل أو كان متجه إىل
لعل هللا انتظر  يقال  فهنا  وقدر هللا  ´  القبلة  مل  فإن  العدو  يكف  فما    ´  أن  على حالته  الوقت صلى  بقاءه وخشي خروج 

استطاع أن أييت به من األركان وجب عليه وما عجز سقط. ونظري ذلك لو كان انسان هاراب من ظامل أو هارب من سبع أو هاراب  
ا املانع فيصلي صالة اتمة فإن مل وخشي خروج الوقت فإنه يصلي على حالته كيفما كان إن  من سيل فهنا ينتظر لعله أن يقف هذ

وضوء فبها ونعمت وإِل فعلى حالته مث أييت من األركان ما قدر عليه اثناء هروبه كقراءة الفاحتة إن استطاع أن يومئ أومئ    كان له
   : ابب صالة اجلمعة قال املؤلف¬    انه يسقط. مث قال املؤلفوإِل فال جيب عليه املهم ما استطاعه أتى به ومامل يستطع ف

كل من لزمته اجلماعة لزمته اجلمعة إذا كان مستوطن ببناء وقوله لزمته اجلماعة يعين أبن كان رجال   حرا    ابلغا    مسلما      ¬
الصبيان ِل جيب عليهم واجملانني ِل جيب   إذا كان رجال ألن النساء ِل جيب عليهن حضور اجلمعة وكونه ابلغا عاقال. ألن..قادرا  

عليهم وكونه حرا ألن العبد مشغول خبدمة سيده فال جيب عليه يف قول مجاعة من أهل العلم وفيه خالف وكذلك إذا كان مقيما 
   ابن عمرفأما املسافر فال جتب عليه اجلمعة وعلى هذا مجاهري أهل العلم وقد نقل فيه امجاع ولكن فيه خالف قد ثبت عن عبدهللا

مبعىن أنه هذا من ابب إذا حضر فمن ابب اِلستحباب أما أنه جيب عليه فال وأما اجلماعة  . أنه قال ِل مجعة على مسافر  ¢
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أوجبها لكن ِل جيب عليه يف املسجد يصلي اجلماعة أينما كان مث قال: إذا كان   ´  فإهنا جتب على املسافر كما سبق ألن هللا
لرجل قد استوطن هذه القرية أو هذه املدينة أبن نواها وطن له ابعتبار اآلن أما املستقبل فالعلم هلل قد  مستوطن ببناء أي هذا ا

ينتقل إىل بالد أخرى ِل دخل هلا إمنا كالمنا اآلن نيته أنه مستوطن وقد اختذها وطنا سيبقى فيها ويفعل فيها ما يفعل املستوطنون  
قون يرتحلون مع أغنامهم وهبائمهم يتتبعون الرعي فهؤِلء ِل جتب عليهم اجلماعة أما إذا  ببناء حيت خيرج اصحاب اْليم الذين يب  .

كان هؤِلء قد استوطنوا سواء كان البناء ابلطوب أو كان البناء ابألحجار ما كان هو العرف بينهم فتجب عليهم صالة اجلمعة.  
: ومن شرطها فعلها يف وقته. ¬   وقال املؤلف. لوهنا ظهراوإذا مل تكن هذه الشروط منطبقة عليهم فال جتب عليهم فلهم أن يص

يف كتاب آخر يف نور البصائر. أن وقت اجلمعة يبتدأ   ¬    وقد ذكر العالمة السعدي..أي فعل الصالة صالة اجلمعة يف وقتها  
اْلنابلة هذا وين اْلنابلة فمذهب  الظهر وهذا بناء على مذهب  قيد رمح إىل آخر وقت  ارتفاع الشمس  تهي إىل آخر وقت  من 

الظهر وأما مجهور العلماء فيقولون وقت اجلمعة كوقت الظهر ِل يبدأ إِل من الزوال والصواب يف هذه املسألة أن يقال عندان وقت  
فضيلة ووقت جواز فوقت الفضيلة من الزوال وهو أفضل وخروجا من اْلالف والوقت الثاّن أنه جيوز قبل الزوال بنحو ساعة كما  

وقد جاء عن ابن مسعود أنه صلى ابلناس يف الضحى  ..فق ابن قدامه إذا كان بنحو ساعة هذا هو الوارد عن السلف  ذكره املو 
وعمر وعثمان    ¢   اجلمعة وجاء عن معا يه وجاء عن عمار ابن ايسر وجاء يف حديث اختلف أهل العلم يف صحته عن أيب بكر

اجلمعة مث يذهبون إىل رحاهلم فريحيوهنا حني   ‘  وحنو هذا وجاء يف حديث جابر يف صحيح مسلم أهنم كانوا يصلون مع النيب
الزوال فقوله حني الزوال أي يرجعون ابلرحال فمىت كانت الصالة مىت كانت اْلطبة دل على أنه قبل فعلى هذا إذا قدم قبل الزوال  

ن ذلك فيما يقاربه فال ابس بذلك وقد ثبت عن عبدهللا ابن الزبري أنه وقع يف زمنه مجعة وعيد فتأخر يف اْلروج  بساعة أو أكثر م
حىت تعاىل النهار مث خرج فصلى ابلناس أوِل بدأ ابْلطبة مث صلى ابلناس اي قدم وهذا ِل أييت إِل على هذا القول مذهب اِلمام  

وي النهار وارتفع فلما صلى اجلمعة أسقطت العيد ولذا قال الراوي فلم خيرج اليهم فيكون قد قدم اجلمعة إىل أن ق  ¬    أمحد
يف الظهر فما خرج اليهم إِل يف العصر وهبذا ينحل اِلشكاِلت يف هذ الباب أنه إذا قدم اجلمعة سقطت    ¢   عبدهللا ابن الزبري 

عة وظهر كما هو قول بعض املتأخرين وهذا قول شاذ كما العيد أما إذا صلى العيد فإهنا ِل تسقط اجلمعة مبعىن أهنا ِل تسقط مج
الرب ابن عبد  يقولون يسقط عنه    ¬    ذكره  فإنه يف اجلمعة خمري فهم  مثال  املصلى  الناس وحضر يف  العيد مع  فإن من صلى 

مث ..لقول بعيد  اْلضور وِل يسقط عنه الوجوب فاملعىن له أن يصليها ظهر وله أن يصليها مجعة أما أن تسقط مجعة وظهر فهذا ا
قال فوقتها إذن هذا والشرط الثاّن أن تكون بقرية أو تكون يف مدينة وِل جيوز أن يكون مسافرون يصلون اجلمعة فهذه بدعة وِل  

النيب  تعاىل وذلك ألنه ِل يعرف عن  الفوزان حفظه هللا  الشيخ العالمة شيخنا  مع كثرة    ‰  تصح منهم كما ذكر 
ة أما لو كان هذا املسافر هو الذي سيخطب مجعة مبأمومني مقيمني مستوطنني فهذا ِل ابس به إمنا  سفره أنه صلى ابملسافرين مجع

الكالم األول إذا كانوا اجلميع مسافرين هذا هو املمنوع أما إذا كان اْلاضرون مقيمني مستوطنني وأراد أن يصلي هبم اجلمعة فنزل  
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والشرط الثاّن أن    .د نص على هذا مجاعة من فقهاء الشافعية وحنوهموخيطب هبم وق  ¸  يف مسجد من املساجد يدعو إىل هللا
فالبد من   فهذا ِل.  ركعتني  فصلى  فقام  استطاع  ما  أن خيتصر  أراد  لو  مثال  يصح  فال  العلماء  قول مجهور  يتقدمها خطبتان يف 

ال صوته واشتد غضبه حىت  إذا خطب امحرت عيناه وع  ‘  عن جابر قال )كان النيب.خطبتني حىت تصح اجلمعة هذا ِلبد منها
كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فان خري الكتاب كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد وشر اِلمور حمداثهتا  

يف يوم اجلمعة حيمد هللا ويثين عليه مث يقول على اثر ذلك    ‘  ويف لفظ له كانت خطبة النيب  .رواه مسلم  ..وكل بدعه ضالله(  
صوته ويف رواية له )من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له( وقال )إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة وقد عال  

مسلم   رواه  فقهه(  اْلطبة  .من  خيتصر  أنه  املعىن  وليس  خطبته.  من  أطول  تكون  أن صالته  اْلطيب  فقه  على  هذه عالمة  أي 
 اْلديث كانت خطبته قصدا وصالته قصدا أي متوسطة قد قدرها مجاعة من اختصارا خمال ِل وإمنا جيعلها متوسطة كما جاء يف

ومن املسائل    .املشايخ املتأخرين مبا يقارب عشرين دقيقة فهذا هو حىت ِل تكون اجلمعة واْلطبة خملة بغرضها وما شرعت ألجله  
ايأيها الذين ءامنوا   )  ¬    يار شيخ اِلسالماليت تذكر هنا يف هذا الباب أن صالة اجلمعة أقل العدد فيها يكون ثالثة على اخت

فثالثة  ..فيكون هذا هو اْلاضر   (وذروا البيع   )ويكون هذا من اْلطيب   (فاسعوا إىل ذكر هللا    هذا من املؤذن.  إذا نودي للصالة(
اْلنابلة والشافعية فالدليل الذي تكون أقل ما يسمى يف ابب اجلمعة وهذا علي أصح أقوال أهل العلم وأما اشرتاط األربعني كقول  

قد ذكر أهل العلم شروطا فمنهم   ´  أن تكون اْلطبة فيها موعظة وذكر هلل. استدلوا به ليس بظاهر ويشرتط كذلك يف اْلطبتني
ا  ويشرتط أن أييت فيها آبية يقرأ فيه..مبا هو أهله    ´  ويثين على هللا  ‘  من قال: يشرتط أن حيمد هللا وأن يصلي على النيب

وتكون هذه اآلية مفهمة ويشرتط أن يعظ الناس وأن يذكرهم وأن يرقق قلوهبم وهبذا يكون قد أتى ابْلطبة اجملزئة . أحياان بعض  
  ‰ القرى ميتنعون والسبب أنه ِل يوجد فيهم خطيب وهذا خطاء ميكن ِلحدهم أن يثين على هللا ويصلي على النيب

واِلستقامة على دينه ويعظ الناس    ̧   أ أي آية تدل على الوعظ وعلى األمر بتقوى هللا وأييت ابلشهادتني فهذه ثالثة أركان ويقر 
الثانية كذلك ويكون هبذا قد أتى مبا هو واجب عليهم وأتو ابْلطبة فهذا مما حيتج وهذا مما   بكلمات مث جيلس مث أييت ابْلطبة 

تعاىل فيما يتعلق هبذا الباب   ¬     مث يقول املؤلف  .  يشرتط فيه ويشرتط أيضا رفع الصوت حىت يسمع اْلاضرون بقدر اِلمكان
ويستحب أن خيطب على منرب فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم وإذا دخل أمام الناس فإنه يسلم إذا دخل املسجد فإنه 

حال  )إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن    ‰   يسلم فإذا صعد املنرب والتفت فإنه يسلم وهذا من ابب قول النيب 
بينهما حجر أو جدار أو شجر فليسلم عليه( وهذا كما هو مشهور يف كثري من املساجد أنه يكون املنرب يدخل يف غرفه مث يصعد  
منه فيكون هذا التفات على الناس فيشرع له اعاده السالم وهذا اعاده السالم على الصحيح خالفا للمالكية واْلنفية مث جيلس 

ب. وهنا يف مسألة مفيدة إذا دخل الداخل واملؤذن يؤذن للجمعة كيف يعمل هل يتابع مث يصلي أم  فيخط  ويؤذن املؤذن مث يقوم
يصلي فهنا يف ابب اجلمعة األفضل يف حقه أنه يصلي ألن استماع املؤذن ومتابعته يف األذان سنة يف قول مجهور العلماء وِل جيب  
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والناس يتحدثون أمامهم يف اجلمعة ورمبا كان عثمان يسأل الناس عن    قد ثبت عن عمر وعن عثمان أهنم كانوا جيلسون على املنرب 
أحواهلم ويسأل الناس عن األسعار وحنو ذلك واملؤذن يؤذن فمتابعه املؤذن سنة وليس املعىن أن اِلنسان يستهني هبذه السنن وإمنا 

ؤذن سنة فيصلي مث بعد ذلك يتفرغ لسماع اْلطبة للبيان لو أن اِلنسان تكلم مل يقع يف أمث فاألوىل هنا أنه يصلي ألن متابعه امل
ألن استماعها واجب على الصحيح خالفا للشافعية الذين يقولون يستحب وأما إذا كان يف غري هذا املوضع فإن األفضل يف حقه  

اجلمعة حىت جيمع بني    أن ينتظر أن يتابع املؤذن مث يصلي بعد ذلك الرواتب والنوافل فهذا مما يشرتط يف األمر والسبب أنه يف غري 
املصلحتني وإذا دخل واِلمام خيطب وإن كان يف وقت هني جاز له أن يصلي حتية املسجد كما سبق ألن هذه مستثناة وأيضا ِل  
فراتبة   الوتر يقضى  الرواتب تقضى وكذلك  الرواتب ويقضيها  أنه جيوز لإلنسان أن يصلي  النهي  أنسى أن مما يستثىن يف أوقات 

يها صالها بعد العصر وإن كان يف وقت هني راتبة الفجر إذا نسي صالها بعد الفجر وإن كان يف وقت هني فهذا  الظهر إذا نس
تعاىل وهذا هو األصح وإن    ¬    . وهو قول عند اْلنابلة اختيار املوفق ابن قدامة¬    جائز، وهذا مذهب اإلمام الشافعي

اْلالف. وإمنا بعض املسائل ِل أذكرها ألن الشرح كما يقول ارجتاِل، وذلك  أخرها إىل أوقات خيرج فيها النهي فهو أوىل وأبعد من  
لكثرة املشاغل وحنوها فالرجاء من السامع أن وجد زلة أو سبق لسان أن يلتمس العذر وأن يعلم أن املتكلم غري السامع فاملتكلم  

 .ا السامع فإنه مستحضر البال مركز على الكالممنشغل ابلكالم ويفكر فرمبا سبق اللسان ورمبا أخطأ يف عزم من غري قصد. وأم
املستعان املؤلف. وهللا  قال  قيام ¬    مث  فالقيام  ِل جيب  سنة  هنا  والقيام  فيخطب.  يقوم  مث  خالفا    :  ِل جيب  سنة  اْلطيب 

العلماء خالفا للشافعي فإنه يعاملها كمعاملة الصالة فلو مل جيلس    للشافعي مث جيلس واجللسة بني اْلطبتني سنة يف قول مجهور 
النيب  على  والصالة  اْلمد  بدايتها  الثانية  اْلطبة  قد خطب خطبتني أبن يكون  أنه  للحاضرين  يظهر  يعين حبيث  بينهما    فيفصل 

. واملوعظة وغري ذلك مما سبق فاجللوس سنة لكن ِلبد من اْلطبتني يف قول اجلمهور. مث خيطب اْلطبة الثانية  ‰
مث تقام الصالة وينبغي هنا أن اِلنسان يف مثل هذا أنه يوايل بينها مبعىن ِل جيعل فاصل طويل بعد اْلطبتني ينزل مباشرة   .كذلك

إىل الصالة ومما يذكر هنا أنه جيوز لإلنسان يف أثناء اْلطبة أن ينبه غريه كأن يسكته بيده أو أن يرميه حبجرة اشارة إىل أنه يسكت 
كما يف فتح الباري هذا جائز وكذلك أيضا إذا ذكر اْلطيب    ¬    د ذكر اِلمجاع على اجلواز ابن رجب لكن بدون أن يتكلم وق

النيب  ‘  النيب وهذا ابإلمجاع وكذا إذا دعاء جيوز له أن يؤمن وهذا ابإلمجاع وهذا   ‰  جاز له أن يصلي على 
ذا مما دل اِلمجاع على جوازه أما إذا أراد أن  يف حاشيته على الروض املربع. فه  ¬     ابِلتفاق. قد ذكر هذا الشيخ ابن قاسم
يرد ِل  فإنه  أحد  سلم  أو  ِل  فهنا  مشغول   ’   يتكلم  ألنه  العلم  أهل  أقوال  أصح  هو  وهذا  يشمته  ِل  فانه  أحد  عطس  أو 
 .ابِلستماع وهذا مذهب اْلنفية واملالكية

املؤلف يقول  الدعاء يف آخر خطبة اجلمع  ¬    مث  الصالة. وأيضا يستحب  العلم بل ذهب  مث تقام  ة وهذا مشهور عند أهل 
الشافعية إىل أنه ركن من أركان اْلطبة ِل تصح اْلطبة إِل به. والصحيح أنه ليس بواجب مث تقام الصالة فيصلي هبم ركعتني جيهر  



 

 
 

92 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  92

نية يف الركعة الثانية بسورة  فيهما ابلقراءة. يقرأ يف األوىل بسبح ويف الثانية ابلغاشية. أو أن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة ابجلمعة والثا
املنافقني. وهو خمري يف ذلك ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل وقوله: من أتى اجلمعة هذا الكالم عام فظاهره أنه يشمل الذكر  
 واألنثى وهذا هو مذهب الشافعية. وأما مذهب اْلنابلة فيقولون فيستحب ملن هو خماطب ابجلمعة يعين كالرجال وإن كان مسافر 

النيب قول  وهو  اْلديث  ظاهر  إىل  أقرب  لعله  األول  والقول  الغسل  له  فليغتسل(   ‰   فيستحب  اجلمعة  أتى  )من 
كما يف فتح الباري وما جاء عن أيب    ¬    والغسل هنا مستحب وقد نقل اِلمجاع على ذلك ابن عبد الرب ووافقه ابن رجب 

ل على املؤكد وكلمة واجب مبعىن املؤكد موجود قد نص عليه ابن  هريرة أنه قال واجب وجاء عن عمر ابن سليم الوجوب هنا حممو 
عليهم مجيعا. ويدل على أنه   ¬     وجاء يف كالم مجاعة من السلف وجاء يف كالم اِلمام أمحد ويف كالم الشافعي  ¬     مالك

على    ¢  عمرليس بواجب أنه قد نص عليه على أنه ليس بواجب ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح. فإن قيل أمل ينكر  
عثمان حني أتخر اجلواب بلى وأنكر عليه التأخر ومعلوم أن التبكري إىل اجلمعة ليس بواجب فدل على أن الغسل مثله. ومن أقوى 

النيب  قول  ابلوجوب  قال  من  استدل  حمتلم    ‰  ما  على كل  واجب  اجلمعة  يوم  النيب  .غسل  نطق  فقد    فقال 
اْلديث صحيح ِل    ‰ هذا  نعم.  اجلواب  عدم ابلوجوب  على  يدل  ما  مسلم.  رواية  عندان يف  لكن  فيه  اشكال 
 غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم وسواك وميس من الطيب ما قدر عليه فهل يقال أن  ‰  الوجوب وهو قوله

السواك هنا واجب يوم اجلمعة؟ اجلواب ِل. قد ذكر الزركشي اْلنبلي أنه قال فلما كان السواك ليس بواجب امجاعا يف يوم اجلمعة  
دل على أن الغسل ليس بواجب ألهنما قد قران يف موضع واحد والغسل يف اجلمعة يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق فلو أنه كان  

اجلنابة ألن  على جنابة واغتسل ونوى اِل فيه  فإذا نوى اجلمعة مل يدخل  اِلثنني أو نوى اجلمعة  ثنني أجزئه ذلك ابلنية إذا نوى 
النيب اجلنابة الذي هو العبادة الكربى  ...)وإمنا لكل امرئ ما نوى( لكن إذا نوى    ‰   اجلنابة ركن وفرض قد قال 

ا القصد من ذلك التجمل والتنظف فيسقط بفعل ما هو  الواجبة دخل يف غسل اجلمعة ألن غسل اجلمعة ليس مقصودا لذاته امن
تعاىل. واألفضل يف الغسل أن يكون متصال مبضيه يعين أن ميضي فورا بعد الغسل   ¬    أكرب منه كما ذكره الشيخ ابن عثيمني

  ‰  ميضي إىل الصالة وقد ذهب مجاعة من الفقهاء إىل أنه يستحب الوطء وأن يكون الغسل مبنيا عليه لقول النيب
من غسل واغتسل أي غسل نفسه وكان سببا يف غسل غريه قد جاء هذا عن مجاعة من السلف كمكحول وهالل ابن يساف 
ونص عليه فقهاء اْلنابلة حىت وإن انتقض وضوئه فالغسل اثبت والعبادة اثبتة والغسل هنا ألجل الصالة إبمجاع العلماء كما ذكر  

و ترتك وأراد أن يقضي الغسل بعد صالة اجلمعة فهنا يقال هذه سنة فات حملها  ابن عبد الرب وابن حجر فعلى هذا لو نسي أ
وهكذا ابب العبادات السنن إذا كان هلا حمل ففاتت فإهنا ِل تقضى. مثال ذلك انسان كرب تكبرية اِلحرام مث بدأ ابلقراءة ونسي 

مث قال: ويتطيب فهذا من السنن ويلبس أحسن  .ا  اِلستفتاح فيقال سنة فات حملها نسي اِلستعاذة قالوا سنة فات حملها وهكذ
ثيابه قد دلت على ذلك النصوص فيما يتعلق هبذا ويبكر إليها وهذا التبكري اختلف العلماء فمنهم من يقول: هذا التبكري يبدأ من  
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الشافعية واملالكية إىل أنه  الفجر الثاّن كما هو قول اْلنابلة والشافعية ومنهم من يقول: من الزوال كقول املالكية وقد ذهب بعض  
ولعله أقوى وقد ذكر بعض الشراح أنه ِل يعرف أن الصحابة    ¬    يبدأ من طلوع الشمس فهنا التبكري وهذا اختيار ابن رجب

ويتطيب ويكون  الثياب  ويلبس أحسن  يغتسل  يرجع  مثال مث  الفجر  يصلي  الغسل  فيقال يف  هذا  الفجر وعلى  من  أيتون  كانوا 
الشمس وهذا القول أحسن. مث من طلوع الشمس إىل وقت اْلطبة. هذه أتيت اْلمس الساعات. من أتى يف    التبكري من طلوع

وليست الساعة هنا كالساعة عندان ستني دقيقة. ِل يف كالم املتقدمني قد تزيد وقد    .اْلديث  .الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنه  
اثىن عشر ساعة(. ومعلوم أنه أحيان النهار يطول ويقصر  )يوم اجلمعة    ‰  تنقص وقد تكون مساويه لذا قال النيب 

فقد يكون مبثل ما عندان قد يكون اكثر وقد يكون أقل وعلى هذا فاألقرب أنه يكون من طلوع الشمس ومن املفيد هنا ذكره  
ساجد يف اجلمعة. فقد  املالكي وغريه وذكر غريه من الفقهاء أهنم قالوا أول سنة تركت يف اِلسالم التبكري إىل امل  ¬    الطرطوشي

ما ذكره   اجلمعة  يوم  يستحب يف  مما  األعياد. وكذلك  وقتها كما خيرجون يف  أول  إليها يف  السلف خيرجون  زمن  الناس يف  كان 
العلماء أبنه يستحب قراءة سورة الكهف. وهذا عليه أهل العلم وإن كان اْلديث الوارد فيه. فيه ضعف فالصحيح أنه من قول أيب 

ي ضي هللا عنه وليس مقيدا ابجلمعة كما عليه أكثر الرواة الذين رووا اْلديث لكن أهل العلم على ذكره وتواتروا على  سعيد اْلدر 
أيب سعيد أن قول  الرفع  ¢  ذلك وِلسيما  أبو سعيد على جهة اِلطالق   له حكم  يقال ابلرأي وإذا كان قد ذكره  ، ألنه ِل 

ملن دخل اجلمعة أنه ِل يتخطى الرقاب ، وِل يؤذي الناس إِل إذا وجد فرجة هنا فيدخل فيه يوم اجلمعة. من ابب أوىل وينبغي  
ِلأبس ألن الذين مل يدخلوا هذه الفرجة ومل يسدوها قد جنوا على أنفسهم بعدم سد هذه الفرج إِل أذا كان اِلنسان إماما أو  

و يصل إىل موضع اإلقامة وحنو ذلك. ومن السنة اْلطيب أو كان مؤذن فال أبس أن يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إىل املنرب أ
النيب  فعل  من  جاءت  قد  األربع  أو  الركعتني  فصالة  وست.  وأربع  ركعتني  بني  خمري  هو  اجلمعة  بعد  أي  بعدها  يصلي  أنه    هنا 

الصحابة   ‰ الست فجاءت عن مجاعة من  هنا أن شيخ اِلسالم   ٪  أما  ينبغي أن يذكر    ¬    مجيعا. ومما 
صهال فقاِل إذا كان اِلنسان سيصلي يف املسجد صلى أربع وإذا كان سيصلي يف البيت صلى ركعتني مجعا بني  وتبعه ابن القيم ف 

أن هذا التفريق ِل دليل عليه. وأنه مل جيد ذاك يف شيء من الرواايت وأن ظاهر اْلديث أنه    ¬    النصوص وبني الشيخ اِللباّن
فهو خمري بني أن يصلي ركعتني أو أربع ومعروف أن اِلنسان كلما زاد كان    عام سواء كان سيصلي يف بيته أو سيصلي يف املسجد

اجلمعة واِلمام خيطب فقد لغوت. إذا كان هذا يف األمر    يف األجر أعظم .مث قال: يف الصحيحني إذا قلت لصاحبك أنصت يوم
و قال إمثا وبعضهم يقول أنه ِل أجر جلمعته  املعروف وهو أنه يقول له أنصت بقوله فقد لغوت. واللغو مبعىن أنه قال قوِل ساقطا أ

وغري ذلك من الكالم. ولكن كما يقال اجلمعة هي اثبتة ولكن اْلالف هل يبقى له أجر اجلمعة أوِل. فقلنا سابق أنه له أن يشري 
يوم اجلمعة والنيب ينبه غريه ودخل رجل  ابن عمر رمبا رمى ابْلصباء أي ابْلجار حىت  يفعل  فقال خي  ‘  بيده كما كان  طب 

يف هذا الباب وذكران بعض املسائل اليت   ¬    فهذا حاصل ما ذكره املؤلف. متفق عليه ).)صليت قال ِل قال قم فصلي ركعتني
اِلنسان أن  املهمة  املسائل  عيله ومن  زالت   تدل  فإذا  الشمس  زالت  السفر إذا  ميتنع يف حقه  وإمنا  السفر.  له  يوم اجلمعة جيوز 
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الشمس فهنا ِل جيوز له أن يسافر، ألنه قد دخل عليه يف وقت اجلمعة وصالة اجلمعة فال جيوز له أن يسافر إِل إذا كان يعلم أنه  
 .هذه مجلة من املسائل ذكرهتا هنا. سيصلي اجلمعة يف الطريق

--------------- 

 . تعاىل ¬ من كتاب منهاج السالكني للعالمة السعدي   العاشرالدرس  
 قال املؤلف ومحه هللا : ابب صالة العيدين :  

 وصالة العيدين اختلف العلماء يف حكمها فمنهم من قال هي فرض كفاية وهذا مذهب اإلمام أمحد.
وهذا قول عند اْلنفية واختاره شيخ اإلسالم والشيخ ابن عثيمني . ومنهم من قال : هي سنة   ومنهم من قال هي فرض عني ،

 وهذا مذهب اجلمهور.
 ونقل بعضهم كالنووي وابن حزم اإلمجاع على سنيتها وفيه نظر للكالم السابق. 

ا بقول أيب بكر وعمر ) حق  أهنا واجب واحتجو   ¬     واختلف العلماء أيضا يف حكمها على النساء وظاهر كالم شيخ اإلسالم 
على كل ذات نطاقني أن خترج إىل املصلى( واجلواب أن كلمة حق على كل ذات نطاقني حمتمله أتيت للوجوب وأتيت لالستحباب.  

 يبقى الدليل هذا ِل يدل على الوجوب . 
الفتح : أنه ِل يُعرف خالف يف أن خروجهن إىل  ¬    وحديث أم عطية قد ذكر اْلافظ ابن رجب املصلى مستحب .    يف 

وعلى هذا فإذا ثبت أنه مستحب فال يقال ابلوجوب يف حق الرجال ألنه مل جيب أصال على النساء فكيف يقال ابلوجوب على  
 الرجال من اْلديث نفسه . وعلى هذا فما ذهب إليه مجهور أهل العلم هو الصواب يف هذه املسألة وهللا أعلم.

س ابْلروج إليها حىت العواتق ، والعواتق هي اجلارية البالغة أو اليت قاربت البلوغ واْليض النا  ‘  : أمر النيب  ¬    يقول املؤلف
 اْلديث متفق عليه  ليشهدن اْلري ودعوة املسلمني ويعتزل اْليض املصلى(

ق ذكره فدل هذا على أنه ِل جيوز للحائض دخول املساجد كما سب  ويف رواية للبخاري : وأما اْليض فيعتزلن مصلى املسلمني(
 تعاىل : وهذا من أوضح األدلة على هذه املسألة  ¬  قال الشيخ ابن عثيمني

 -وأما وقتها : فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إىل الزوال . وإذا فات على الناس صالة العيد فلها حالتان:
أن يكون الناس مجيعا القرية كلها املدينة كلها مل يعلموا ابلعيد فإذا علموا ابلعيد فيما بني ارتفاع الشمس إىل الزوال    اْلالة األوىل : 

قضوها يف اليوم الثاّن يف نفس هذا الوقت ما بني ارتفاع الشمس إىل الزوال ، وهكذا إذا مل    صلوها ، وإذا مل يعلموا إِل بعد الزوال 
 هذا حكمها. يعلموا إِل بعد أايم

  اْلالة الثانية : أن تفوت صالة العيد على بعض الناس وإِل قد صلى الناس فهنا صالة العيد تقضى وقد دل على ذلك فعل أنس 
 رمحة هللا عليهم. بصفتها. وهذا هو الصحيح وهو قول مجهور العلماء خالفا لشيخ اإلسالم والشيخ ابن عثيمني  ¢
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 يقضيها يف أي وقت إابحة مامل يكن يف وقت هني.ففعل أنس حجة يف هذا الباب وهنا 
مسافة    : والسنه فعلها يف الصحراء : أي اْلروج ويشرتط يف هذه الصحراء أهنا ِل تكون بعيدة من املدينة  ¬    مث قال املؤلف

حراء قريبة  سفر، ألن صالة العيدين ِل تشرع يف حق املسافر ، فصالة العيدين حكمها كاجلمعة كما سبق ذكره ، فتكون يف ص
 وعلى هذا ففعلها يف املساجد ليس من السنة بل هو مكروه وإمنا تباح يف املساجد يف حاِلت. 

 اْلالة األوىل : إذا كانوا يف مكة فإهنا تصلى يف اْلرم وهذا ابإلمجاع.
 ذكره ابن حزم  ƒ اْلالة الثانية : إذا كان يف مطر فهنا يصلون يف املساجد كما روي عن عمر وعلى

لة الثالثة : كبار السن واملرضى الذي يشق عليهم اْلروج اىل املصلى أو إىل الصحراء فهؤِلء جيوز هلم أن يصلوا يف املساجد  اْلا
أنه : كان جيعل للضعفاء والكبار مسجدا وجيعل أحدا يصلي   ¢ ويكون هلم إماما وخطيبا من يصلي هبم . وهذا مروي عن علي

 ىل املصلى.هبم وخيطب مث هو خيرج ابملسلمني إ
ويقول: وتعجيل األضحى : أي يستحب أن يعجل الصالة وأتخري الفطر أما تعجيل األضحى ليتمكن الناس من الذبح فيتسع  

وهذه من السنن ، والفطر يف عيد الفطر خاصة قبل الصالة بتمرات وترا :    هلم الوقت وأتخري الفطر حىت يتسع الوقت لزكاة الفطر
وِل خالف يف    ‰  ه أن أيكل مترات قبل أن يذهب إىل املصلى وهذه سنة عن النيب أي ففي عيد الفطر يستحب ل

 استحباهبا.
الضحى وأما من ليس له   أنه ِل أيكل إِل من األضحية إن كان معه أضحيه وكان سيذبح يف  فالسنة :  وأما يف عيد األضحى 

أضحيه جيوز أن أيكل قبل الصالة أو بعدها وِل يوجد  أضحيه أو كان مثال سيضحي يف اليوم الثاّن والثالث وحنوه . فمن ليس له  
 يف حقه سنة كما ذكر املوفق ابن قدامة.

 وأما اْلالة الثانية : إذا كان سيؤخر فهي مقيسة على األوىل ، فله أن أيكل قبل الصالة أو بعدها . 
 وِل يقال يف حقه السنة أن يكون قبل أو بعد ألنه يستوي يف حقه األمران. 

  ¬    تنظف ويتطيب هلا ، أما قوله أن يتنظف مبعىن أن يغتسل للعيدين فهذا سنة ابإلمجاع كما ذكره ابن عبد الربقال: وأن ي
 وغريه من الصحابة ، وهو سنة ابإلمجاع.  ¢ وثبت عن أمري املؤمنني علي

العيد : قال اإلمام أمحد فإن اغتسل قبل الفجر فال أبس وذلك ألن الوقت ضيق خبالف يوم   ¬    ويبدأ وقته من فجر يوم 
اجلمعة األمر يف حقها واسع فهنا ِلأبس قبل الفجر ، ومعىن هذا أنه إذا اغتسل بنية التعبد فإنه يؤجر على ذلك . فقد يقال أليس 

الثواب فيؤجر على ذلك. وبني من مل  الناس كلهم يلبسون أحسن الثياب؟ اجلواب : نعم لكن فرق من يلبس تعبدا ويريد األجر و 
 يفعل ذلك تعبدا ِل أجر له يف ذلك.  
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ويلبس أحسن ثيابه وهذا أيضا قد دلت عليه النصوص وهو إبمجاع أهل العلم أنه مستحب . ويذهب من طريق ويرجع من أخر  
يف املبدع    ¬    ه ابن مفلحيف الزاد. وذكر   ¬    وهذا على جهة اِلستحباب وقد ذكروا يف ذلك حكما وعلال ذكره ابن القيم 

 وكلها صحيحة أو هي من أغراضها.
النيب  فعل  عليه  إقامة وهذا  أذان وِل  بال  ركعتني  فيصلي هبم   : بكر، وعمر،    ‰  قال  أيب  زمن  الصحابة يف  وفعل 

 وعثمان، وهناك بعض من يقول أنه جعل عثمان تقدمي اْلطبة أو أو والكالم طويل يف هذا يرتك إىل كتاب آخر. 
 . ¬    ويكرب يف األوىل سبع تكبريات بتكبرية اإلحرام على أن تكبرية اإلحرام تدخل يف السبع وهذا مذهب اإلمام أمحد  قال :

 ودليل ذلك أنه قد جاء عن مجاعة من الصحابة . ومنهم من يقول سبع تكبريات بدون تكبرية اإلحرام كما هو مذهب الشافعي.
ا قوله سوى تكبرية القيام وذلك ألن تكبرية القيام تقال عند ارتفاع اإلنسان إىل الصالة  ويف الثانية : مخسا سوى تكبرية القيام أم

أي إىل الركعة الثانية فهذا واضح. فلذلك هذه اْلمس تكون عند القيام ،ألهنا تكون عند كونه قائما وهذه التكبريات سنة. فلو  
 أو نسيها أو نسي بعضها وهكذا. ¬   تركها فإن صالته صحيحة بال خالف كما ذكره املوفق ابن قدامة

وكذلك من املسائل هنا لو أنه نسي التكبري فشرع يف القراءة مث ذكر التكبري فيقال ِل ترجع إىل التكبري ألهنا سنة قد فات حملها 
التكبريات الثانية ينتبه وأييت ابلتكبري الذي هو فيها الذي هو اْلمس تكبريات ، وهكذا إذا شك يف  مل يدري كم    وإذا قام إىل 

األقل  يبين على اليقني وهو  املأموم هو أول صالته أم هو أخر    عددها فإنه  الثانية فهل ما يدركه  الركعة  واملتأخر إذا جاء وأدرك 
 -صالته على قولني:

 أعلم . والقول األول أظهر وهللا ‘ القول األول: قول للشافعي والقول الثاّن : قول للجمهور وكالمها خالف بني أصحاب النيب
. وعلى هذا فإذا أدرك الركعة الثانية : فإن اإلمام سيكرب مخسا فإذا قام املأموم إىل الركعة الثانية يف حقه عندما يقضيها فكذلك  
  يكرب مخسا مث يقرأ ، فمعلوم أن اإلمام يقرأ يف األوىل : الفاحتة وسبح ، ويف الثانية : الفاحتة والغاشية . فاملأموم إذا جاء يف هذه 

الركعة الثانية فإنه سيدرك اإلمام وهو يكرب مخسا ويقرأ الفاحتة مع الغاشية فإذا قام إىل القضاء فكذلك يكرب مخسا ويقرأ الفاحتة مع  
 الغاشية. 

وأما اجلمهور فيقولون ابلعكس على ما سبق ويرفع يديه مع كل تكبرية ،    ألهنا هي الركعة الثانية يف حقه فيقرأها بصفتها الشرعية ، 
  ¢  عن مجاعة من الصحابة كعمر  ¬     وهذا مذهب اإلمام أمحد والشافعي. وقد نسب هذا القول إىل اجلمهور وذكره املوفق

ثبت فيها الرفع عن عبد هللا    وبعضهم يقول يف أسانيدها فيها ضعف لكن هذا هو الصواب الراجح قياسا على صالة اجلنازة الذي 
 ¢  ابن عمر

سرا كما يقول املوفق    ‰  بني كل تكبريتني وله هذا حيمد هللا ويصلى على النيب  ‘   قال : وحيمد هللا ويصلى النيب
يقول سبحان هللا قدامة وله أن  إله إِل هللا  واْلمد هلل  ابن  على جهة اِلستحباب وهذا    وِل  وهللا أكرب بني كل تكبريتني. وهذا 

 مذهب اإلمام أمحد والشافعي .
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وهذا هو الراجح ألنه قول ثالثة من الصحابة . قول ابن مسعود : وهو معروف بشدته يف السنة وحرصه الكبري وهكذا غريه من   
من الصحابة . وهذا الذكر كذلك سنة، لو تركه فال شيء الصحابة . وأقره على ذلك حذيفة وأبو موسى ، وِل يعرف له خمالف  

 عليه وِل يضر صالته.
الفاحتة وسورة جيهر ابلقراءة فيها فإذا سلم قال خطب هبم خطبتني كخطبيت اجلمعة . وقوله خطب هبم خطبتني : هذا   مث يقرأ 

يف كشف    ¬     وذكره السفها ريين  يف احمللىاملعروف بني أهل العلم وهذا الذي عليه اإلمجاع. ذكر اإلمجاع على ذلك ابن حزم  
   ابن املربد   ¬    اللثام يف شرح عمدة األحكام. وعليه املذاهب األربعة كما هو معلوم إذا ثبت اإلمجاع وقد ذكره ابن عبد اهلادي

 يف مغين ذوي األفهام. ¬
وإن ك واحدة  خطبة  وأما كوهنا   ، املتقدمني  عن  واملعروف  السلف  عن  املعروف  هو  األحاديث  وهذا  بعض  من  يفهم  ذلك  ان 

والنصوص إِل أنه مل يقل هبا أحد من السلف ويكفي هذا أن يكون هذا القول ليس بصواب . وهااتن اْلطبتان سنة فلو تركهما 
 فالشي عليه وصالة العيد صحيحة. 

ن للجمعة خطبتان يف قول وألجل هذا قدمت الصالة على اْلطبة خبالف اجلمعة ملا كانت اْلطبة واجبه قدمت على الصالة فكا
اجلمعة  تسبق  أن  يشرتط  ألنه  اجلمعة  تصح صالهتم  ِل  فإهنا  واحدة  خطبة  اجلمعة  هبم  خطب  لو  هذا  وعلى   . العلماء  مجهور 

 خطبتان وهذا قول مجهور العلماء.
فيمن نسي أو مل  ورواية عن اإلمام أمحد . وهذا قد يقال    ¬    ومنهم من يقول : تكفي خطبة واحدة كما ذهب إليه أبو حنيفة

أما هنا فهي اْلطبة سنة فلو أنه خطب خطبة واحدة مل    ينتبه أو جهل أييت مثل هذا اْلالف كما ذكرته علماء اللجنة الدائمة.
 يصب السنة وصالته للعيد صحيحة.

اليت ذك املسائل  من  آخره  إىل  . ووو  الكالم  السكوت وِل جيوز  أنه جيب  اجلمعة مبعىن  العيد كخطبة  فيه  هل خطبة  اجلواب  ران 
اْلطبتان  إذا كانت  وذلك   ، نظر  فيه  القول  وهذا  الكالم.  حترمي  يف  اجلمعة  أهنا كخطبة  اْلنابلة  مذهب  يف  فاملشهور  خالف. 

 مستحبة فكيف يكون اْلضور فيها واإلنصات ِلزما ، فإذا كان القول الثاّن وهو الصواب إبذن هللا  
 لو تكلم ِل أيمث بذلك ويكون اإلنصات واِلستماع سنة.أن حضورها كما هو سنة فإن اِلستماع سنة، ف

إِل أنه يذكر يف كل خطبة األحكام املناسبة للوقت وعلى هذا فإذا كان يف خطبة عيد الفطر يذكر مسائل زكاة الفطر ملن أتخر   
ها ألن الزكاة قد ذهب وقتها  أما مسائلها كاملة فما حيتاج إلي ¬  عنها وحنو ذلك وإِل فالزكاة متقدمة فيقول الشيخ ابن عثيمني

الذي هو وقت الفضيل عند اجلمهور. ويف عيد األضحى يذكر ابألضاحي وأحكامها ويتخري بعض املسائل املناسبة للناس كصلة 
 األرحام ونبذ التشاحن والبغضاء وحنو ذلك مما يراه اْلطيب مناسبا حبسب الزمان واملكان.  

: قال ويستحب التكبري املطلق : ليليت العيدين ويف كل عشر ذي اْلجة واملقيد عقب    هنا ¬    ومن املسائل اليت ذكرها املؤلف
 املكتوابت من صالة فجر يوم عرفة إىل عصر آخر التشريق وصفته:



 

 
 

98 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  98

د الفطر،  هللا أكرب هللا أكرب ِل إله إِل هللا ، وهللا أكرب هللا أكرب وهلل اْلمد : هذا التكبري سنة فالتكبري عندان نوعان: تكبري يف عي
)ولتكملوا العدة ولتكربوا هللا على ماهداكم ( فقد جاء    ´  وتكبري يف عيد األضحى. فالذي يف عيد الفطر قد دل عليه قول هللا 

 من حيث الدليل الشرعي . ويبدأ من غروب الشمس لليلة العيد إىل الصالة   فيه األمر فهو آكد
بسند    ¢  فإذا انتهى الناس من الصالة أنتهى التكبري . وهذا مذهب اإلمام أمحد وفاقا للشافعي . وجاء عن عبد هللا ابن عباس

 ليس بصحيح. 
  ة الفجر عند ذهاهبم إىل املصلى وهذا اثبت عن عبد هللا بن عمروالقول الثاّن : أنه ِل يكربون يف ليلة الفطر إمنا يكربون بعد صال

وهو مذهب اإلمام مالك. وهذا قول قوي لثبوته عن صحايب ِل يعرف له خمالف ، وِل يوجد فيه تكبري مقيد أدابر الصلوات    ¢
ه أن يكرب يف ذهابه يف إايبه  أما التكبري يف ذي اْلجة فهو نوعان: تكبري مطلق وهذا التكبري املطلق معنا   .¬    خالفا للنووي

قاعدا جالسا يف كل حال فال خيتص حبال دون حال وقد ثبت عن مجاعة من الصحابة كعبد هللا ابن عمر، وأيب هريرة أهنم    قائما
 بتكبريمها وهناك أاثر كثرية. كانوا يدخلون السوق فيكربان فيكرب أهل السوق

بري املقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إىل عصر آخر أايم التشريق . فعندان يوم عرفة  وهناك تكبري مقيد الذي هو أدابر الصلوات والتك
ويوم العيد يوم النحر وثالثة أايم التشريق . فهو مخسة أايم وعلى هذا إذا نظران يف التكبري يف ذي اْلجه فلنا أن نرتبه فنقول من  

فيها تكبري مطلق. من بداية يوم عرفة ويوم العيد جيتمع فيه التكبري  أول يوم من أايم ذي اْلجة إىل اليوم التاسع فهذه مثانية أايم  
املطلق ألن املطلق أو املرسل كما يعرب عليه بعض الفقهاء من أول ذي اْلجه إىل آخر العشر فسيكون يوم عرفة ويوم النحر جيتمع  

 فيه أنواع التكبري اِلثنان . التكبري املطلق والتكبري املقيد أدابر الصلوات.  
وأايم التشريق الثالثة يكون فيها التكبري املقيد أدابر الصلوات . وهذا التكبري اثبت عن الصحابة عليه كبار الصحابة كعمر، وعلي 

الفارسي ، وسلمان  مسعود  وابن   ، ، عباس  وابن  واستقر عليه    ٪  ،  عليه  الصحابة  العلم إمجاع  أهل  من  نقل مجاعة  وقد   .
أن    ¬     كما ذكره ابن كثري وذكره النووي وغري ذلك من العلماء . قد ذكره اْلافظ ابن رجب العلماء يف األمصار واألعصار.  

 هذه من املسائل اليت أمجع العلماء عليها واألحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة ِل تصح. 
هذا التكبري املقيد ِل يكون   مث ذكر صفة التكبري : وهذا التكبري على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ِل يكون إِل ملن صلى فريضة

 إِل أدابر الصلوات املفروضة.
الشرط الثاّن : إذا صالها يف مجاعة فُعلاَم منه أن النوافل ِل تدخل يف هذا الباب ومنها صالة العيد ِل يكرب خلفها وهذا مذهب  

قول الصحابة أعلى ما يف الباب وأحسن ما يف الباب    .  ƒ  اإلمام أمحد وفاقا أليب حنيفة . وهذا قول ِلبن عمر وابن مسعود 
وعلى هذا فاملرأة إن صلت مع الناس يف مجاعة    ƒ  وهم القدوة وِل تكون إِل ملن صال مجاعة. وبه أفىت ابن عمر وابن مسعود

 كربت التكبري املقيد وإِل فإنه ِل يشرع يف حقها.  
 هبذا الذكر مرة واحدة دبر الصالة فيكون حينئذ قد أصاب السنة وهذا التكبري كم مقداره : مقداره مرة واحدة أن أييت
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 قال العالمة البهويت من فقهاء اْلنابلة : والظاهر أن هذا يقال قبل أن يبدأ ابِلستغفار. 
 :أنه يبدأ أوِل ابِلستغفار.   ¬   وعند الشيخ ابن عثيمني 

ب وقد ذكره صاحب املبدع ابن مفلح أنه يكرب ثالاث أنه يستح  ¬    : على قياس كالم املوفق  ¬    وذكر املوفق ابن قدامة
قياسا على اِلستغفار ، أما املوفق فقد ذكر يف ابب التلبية يف اْلج أنه من ابب اِلستحسان . استحسن ذلك وعلى قياسه يقال  

ا ذكر العلماء أن هذا يستحسن أن يكون هنا ، وأما القياس فهو القياس هذا مين . فهذا مم  ¬    هنا وقد ذكر هذا ابن مفلح
 هذه مجلة من املسائل املذكورة يف هذا الباب.   رمحة هللا عليهم هنا

انتقل املؤلف العلم يذكرون هذا الباب هنا ابب اجلنائز وإن كان حقه أن    ¬    مث  بعد ذلك إىل الكالم على اجلنائز . وأهل 
لى اجلنازة فهي من أهم األمور اليت تكون للميت فلذا  يكون يف ابب الفرائض وحنوها إِل أن اجلنائز ألن فيها الصالة. الصالة ع

 ذكروه يف آخر أبواب الصالة.  
 رواه مسلم  ) لقنوا مواتكم ِل إله إِل هللا( ‘  : كتاب اجلنائز . لقول النيب ¬  فقال املؤلف

نك تقول إذا حضرت حمتضرا ِل إله معنا لقنوا عند الفقهاء : ليس املعىن أن تقول له قل : هذا قل ِل تقال إِل للكافر إمنا املعىن أ
إِل هللا للتنبيه ويقول الفقهاء وِل تزد على ثالث لئال تضجره ألن فيه من الشدة ما فيه فرمبا تضجر ورمبا وقع يف تسخط فيموت  

 على ذلك فال.
لقن إِل إذا تكلم بكالم  ومعىن قوله لقنوا مواتكم : يعين لتكون آخر كلمة. وعلى هذا فلو قال ِل إله إِل هللا وسكت فإنك ِل ت

)   ‰  أما إذا قال ِل إله إِل هللا فهو آخر كالمه كما قال النيب  آخر فهنا ِلأبس أن تعيد التلقني على حنو ما ذكران.
 حىت ولو بقي بعدها أايم مادام أنه مل يتكلم من كان أخر كالمه من الدنيا ِل إله إِل هللا دخل اجلنة(

 رواه النسائي وأبو داوود يس( أقرأوا على مواتكم ) ‘ وقال
 وابلوقف وأنه موقوف وجبهالة حال أيب عثمان وأبيه  واْلديث فيه ضعف قد أعله ابن القطاب ابِلضطراب

ولكن قد    يف الباب حديث.  عن الدار القطين أنه قال حديث ضعيف اإلسناد جمهول املنت وِل يصح   ¬    وقد ذكر ابن العريب
الراوي فلما كان يف أثنائها    ¬    ذكر الشيخ األلباّن يف السلسلة عن رجل من الصحابة أنه أمر أن تقرأ عنده بياسني فيقول 

يف السلسلة بينما يف اإلرواء مل يصححه أو   ¬    أللباّنمات فكانوا يرون أهنا تسهل على احملتضر واْلديث صححه الشيخ ا
 العكس الشك مين ألنين أتكلم يف هذه األبواب إمنا هومن حفظي 

بسنة   ليس  أنه  يرى  من  ومنهم  عليه  التسهيل  من ابب  احملتضر  يف حق  القراءة  استحباب  على  العلماء  درج مجهور  هذا  وعلى 
 تعاىل .  ¬  كمذهب مالك
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امل  قال: وجتهيز  فرض  مث  :معىن  فرض كفاية  ، وهذا  ودفنه  والصالة عليه  وتكفينه  بغسله  امليت  ينبغي جتهيز  مما  هذا  : أي  يت 
الكفاية : إذا قام به من يكفي سقط عن البقية من يكفي ، مبعىن أنه إذا كان واحد ِل يكفي فالبد أن يكون جبانبه وهكذا حىت  

 أييت الكفاية فيسقط اإلمث عن اآلخرين.
يت ومعاهدته واجللوس عنده هذا أمر ِلزم أن يكون جبانبه أرفق الناس به وأحب الناس إليه ليحثه على التوبة وليخرج  فتجهيز امل

من املظامل ، وهذا الذي يبقى جبانبه ِلبد أن يتعاهد احملتضر ببل حلقه مباء بتقطري ماء أو شراب وحنو ذلك حىت يستطيع ويتيسر  
قبلة. وكما ذكران وأيمره ابْلروج من املظامل والوصية إن كان عليه حقوق . وإذا مات فإهنا تغمض  له النطق ابلشهادة ويوجهه إىل ال

عيناه كما جاءت به السنة بذلك ألن البصر يتبع الروح ويشد اللحيان حىت ِل ينفتح ويتشوه امليت . ألن امليت ييبس بعد ذلك ،  
ده مث يفتحها ويردها وهكذا القدم يضمها إىل فخذه وفخذه إىل بطنه مث  ولذا يقول الفقهاء ويلني مفاصله أبن جيعل يده إىل عض

 يردها وهكذا حىت يبقى متلينا إىل التغسيل. 
فيننت ويسرع إليه    ولذلك امليت إذا ترك ومل يفعل له هذا فإنه ييبس ويصعب حينئذ تغسيله وجيرد عن الثياب الثقيلة حىت ِل حيمى

 الفساد وهكذا.
مل يذكر التغسيل هنا. وهو من املهمات وهو فرض كفاية وأقله إمرار    ¬    واملؤلف  ما يتعلق بتغسيله: وكذلك    ¬    مث قال

املاء القراح : القراح ، أي الصايف الذي مل خيالطه شيء ألنه كما سبق معنا املاء إذا خلط ابلسدر تتغري أحد أوصافه أو ابلصابون 
مجهور قول  وهذا  ينفع  ِل  فحينئذ  طاهرا  يصبح  النيب   فإنه  قال  الغسالت كما  يف  حيسب  الذي  املاء  هذا  وعلى    العلماء 

ابنته وهي تغسل  ‰ رأينت ذلك(  ملا دخل على  فاحملسوب هو املاء    فقال ) إغسلنها ثالاث أو مخسا أو سبعا إن 
 الصايف القراح الذي مل خيالطه شيء . هذا ينبغي أن يعرف وأن يهتم به. 

 فإذا خلطه مباء وسدر وصابون فإنه ِل حيسب هذه من مجلة الغسالت وعلى هذا مجهور العلماء.  
العلماء يقولون امليت مل يغسل ويرتتب على ذلك   ألن اإلنسان إذا مل يفعل ذلك فسيكون غسله للميت خمتلف فيه . فجمهور 

 مسائل كثريه:  
الصالة ِل تصح ، ألن الصالة على امليت ِل تصح إِل بعد إكمال تغسيله   فمن ذلك: أن من الفقهاء من يقول إذا ُصلي عليه فإن

الغسل الكامل الصحيح وبعد تكفينه مث بعد ذلك تصح الصالة . وإذا دفن فمنهم من يقول جيب نبشه وإخراجه إذا كان األمر  
 فإنه ينبغي للمغسل:  قريبا ومل يتغري امليت فاألمر يف ذلك كبري عظيم فينبغي اِلهتمام يف ذلك . فإذا غسله

فيضغط حىت خيرج وجيلسه حىت   من طعام  البطن  ما بقي يف  ليخرج  بطنه  بعصر  املعروف وذلك  اِلستنجاء  له  أن جيعل   : أوِل 
يضغط على ما يف بطنه ليخرج وينجيه . وِل يلمس عورته فيأخذ خرقتني ، خرقة لعورته ، وخرقة جيعلها لبقية البدن حىت يغسله هبا  

ما سبق يف العورة أنه ِل جيوز أن يراها وِل أن يلمسها إِل حبائل لوجود اْلاجة إليها مث يوضئه الوضوء املعروف إِل أنه   وعورته كمثل
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ِل يدخل املاء يف أنفه وِل يف فمه حىت ِل تدخل إىل البطن فتحرك النجاسة الباطنة. فإمنا يكتفي أن أيخذ خرقة أو منديل يبلله  
 فه ويوضئه الوضوء املعروف مث يغسلهفيجعل على أسنانه وعلى أن

وله أن يستعمل املاء الساخن إذا احتاج اىل ذلك وله أن يستخدم    ويبدأ بشقه األمين مث األيسر ويكرر حبسب اْلاجه إىل ذلك.
 أصبح  اْلالل ، أي األعواد إلخراج ما يف الفم من طعام إذا احتاج إىل ذلك وِل يقص له شاراب إِل إذا كان شاربه قد كرب حىت 

 فاحشا منكرا. وأما العانة فإنه ِل يتعرض هلا وذلك أهنا حتتاج إىل ملس عورة وإىل رؤيتها من غري حاجة  
للطهارة والرجل إذا مات ِل حيتاج إىل ذلك ألنه قد ذهب    وإذا كان غري خمتون فإنه يرتك كما هو بال ختان ألن اْلتان إمنا شرع

يف الغسالت األوىل ألهنا تنفع امليت وتصلب البدن وكذلك جيعل يف أخرها كافور على   عنه التكليف. وينبغي أن يكون معه سدر
 إن كان يسريا مل يؤثر على أحد أوصافه فهي حمسوبة من مجلة الغسالت وإِل فال.  حنو ما ذكران

وكذلك تقليم األظفار إذا فحشت  فهذا مما ينتبه له    وفائدة الكافور أهنا تقوي البدن وتصلبه وتبعد اهلو ام عنه إذا كان يف قربه. 
يقول ) أمل جنعل األرض    ´  وكانت كبرية جدا فاحشة فهنا تقص وجتعل جبانب الكفن وهكذا الشعر إذا قص كما سبق ألن هللا 

ابن عمر وجاء عن عائشة وهو    كفاات أحياء وأمواات( حىت قالمة األظفار والشعر يستحب دفنها يف األرض وقد جاء هذا عن 
فريجع إىل األرض أمواات    ) منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم اترة أخرى(  ´  بلة والشافعية هلذه اآلية ولقولهمذهب اْلنا

 وأحياء وحىت أطرافهم فرتجع كذلك. 
ل  ويستحب ملن غسهل ميتا أن يسرت عليه وِل يظهر له عيبا وأن يطيبه بعد التغسيل ويتعاهد األماكن اليت يغيب عنها املاء فيجع

  الطيب يف مغابنه حتت إبطيه وخلف ركبته ومواضع السجود كاملة السبعة وإن استطاع أن يطيبه كامال فله ذلك كما فعله ابن عمر 
 . مث إذا خرج من امليت شيء من هذه النجاسات أو البول وحنوه فكيف العمل؟¢

ذا تغسل غسل اجلنابة مث أحدث بعد ذلك فيعاد يف  العمل على الراجح أنه يوضئه بعد ذلك قياسا على اجلنابة كما أن اإلنسان إ
حقه الوضوء فقط وهذا هو أرجح األقوال يف هذه املسألة. وأوىل الناس بغسله وصية إذا كان امليت قد أوصى أن يغسله فالن أو 

 ب املرياث. أن يصلي عليه فالن فهو أوىل الناس . مث بعد ذلك يقدم األب ألنه أرحم وأشفق مث اِلبن مث يقدم على ترتي
فهذا   لزوجها  املرأة  تغسيل  أما   . العلماء  الصحيح وعليه مجاهري  هو  العكس وهذا  زوجها وجيوز  تغسل  أن  للزوجة  وهكذا جيوز 

 ابإلمجاع وأما العكس فهو قول اجلمهور.
فمثل هؤِلء ِل يدخلون   وهذا اْلالف إمنا هو إذا كانوا كلهم يقدرون على التغسيل ويعلمون التغسيل الشرعي وأما إذا كانوا جهاِل

يف هذا الباب. بل ينبغي أن يقدم من كان عارفا يفهمه على وفق الشرع ملا ذكران ألنه قد خيطى فرمبا ِل يكون الغسل صحيحا  
وإذا كان امليت بعضه ِل ميكن غسله ككونه حمروقا أو حنو ذلك فهنا يغسل ما استطاع من البدن كمثل غسل اجلنابة ومثل الوضوء 

 عليه إن كان ميكن غسله بال ضرر فعل.  فإن اإلنسان إذا استطاع على بعض بدنه فغسل الذي يقدر وأما الذي ِل يقدروحنوه 
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فإن مل رجعنا إىل املسح فإن كان املسح ينفع فعل ، فإن مل فإنه يرتك وييممه بعد ذلك بعد الغسل ، ألن التيمم بيبه أن ميسح   
ئ عن املواضع اليت مل يستطع أن يصل إليها املاء، وأما إذا كان عليه لواصق فإنه ميسح  على وجهه ويديه ويكون التيمم هذا جيز 
 عليها فحكمها كحكم اجلبرية فيما سبق.

يكون يف ثالثة ثياب بيض يف حق الرجال ومخسة يف حق النساء يف قول مجهور العلماء . وقد    مث بعد ذلك التكفني :والتكفني
مع عبد هللا بن أيب    ‰  أنه كان جيعل عمامة وجيوز أن يلبس امليت قميصا كما فعل النيب  ¢  جاء عن ابن عمر
واحد. وأما كوهنا إيل ثالثة فهذا  والواجب يف ذلك ثوب واحد كما وقع ملصعب ابن عمري حينما غطي بثوب    حني خلع قميصه 

هو السنة يف حق الرجال ، وجيعل بعضها فوق بعض فإذا كفن امليت فإنه جيعل من اجلهة األوىل اليت عن يسار امليت جتعل على  
بول    ميينه مث العكس وهكذا بقية األثواب وجيعل هنالك خيطا يربطه به لئال تنفك عنه هذه األثواب وإن قدر هللا خبروج شيء من

 أو غائط فهنا ِل يعاد تغسيله وِل الوضوء لوجود املشقة يف مثل هذه اْلال.
املعروف   الدرع   : درع  ومنها   . األسفل  النصف  يف  يلبس  الذي  وهو  إزار  منها  األثواب  هذه  وتكون  أثواب  خبمسة  املرأة  وأما 

ج على  وهذا كله  ذلك  بعد  لفافتان  مث  الرأس  على  يكون  الذي  ومنها مخار  الشيخ  القميص  ذكر  حديث  وفيه  اِلستحباب  هة 
وبني أنه ِل يصح لكن األمر يف ذلك واسع ويستحب أن جيعل بني الكفن والكفن بعضا من الطيب واْلنوط كما   ¬    األلباّن

لئال تكون  امليت  استطيع أن يؤخذ خرقة يشد هبا عورة  التغسيل وجيعل هنا كذلك بني األكفان وإن  بعد  سبق ذكره يف بعضه 
 ة فيخرج شيء من النجاسة فهذا أوىل.مسرتخي

  ) أسرعوا ابجلنازة(  ‰  ما يتعلق ابلصالة على امليت وقد ذكر املؤلف هنا قول النيب   †   مث بعد ذلك يذكر العلماء
املقربة  وقوله أسرعوا ابجلنازة حيتمل أن يراد به أن يسرعوا يف التغسيل والتكفني وحنوه وحمتمل أن يراد به اإلسراع عند املشي هبا إىل  

 والقاضي عياض وإن كان النووي قد تعقب القاضي عياض يف مسائل ليس املوضع ذكرها.  ¬  . قد ذكر هذا النووي
 قال : فإن تكن صاْلة فخري تقدموها إليه وإن تكن غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

 )نفس املؤمن معلقه بدينه حىت يقضى عنه( رواه أمحد والرتمذي  ‘ وقال
الكفن ثوب يسرت مجيعه سواء رأس احملرم أو وجه احملرمة هذا إذا كان احملرم سواء كان يف حج أو عمرة، وأما يف ابب  والواجب يف  

العمرة فإنه ِل يتحلل إِل إذا حلق أو قصر. وأما يف ابب اْلج فإذا كان قبل التحلل األول فإنه ِل جيوز سرت رأس الرجل الذكر  
 ول فإن ذلك جائز ومسألة التحلل سيأيت الكالم عليه إن شاء هللا يف موضعه.ووجه احملرمة وأما بعد التحلل األ

 ما يتعلق بصالة اجلنازة .   ¬  مث ذكر املؤلف
كما سبق أهنا فرض كفاية وكذلك يستحب هلا اجلماعة ويستحب يف اجلماعة أن يكونوا ثالثة صفوف حىت    ¬    فذكر املؤلف

 وا ثالثة صفوف فهذا هو املستحب.وإن كانوا قليال فإهنم يرتتبون حىت يكون
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اإلحرام مث يستعيذ ابهلل  تكبرية  فيكرب  يقوم  أن   : اجلنازة  قول مجهور    ¸  فصفة  هنا عند  دعاء اِلستفتاح  يقرأ  الفاحتة وِل  فيقرأ 
وأقل الصالة أن يقول اللهم صلي على حممد وما زاد على    ‰  العلماء خالفا للحنفية . مث يكرب ويصلي على النيب

اللهم اغفر ْلينا وميتنا وصغريان وكبريان وشاهدان  ذلك فهو سنة. الذي هي الصالة اإلبراهيمية مث يكرب ويدعوا للميت فيقول ) 
ان اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعفوا عنه  اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإلمي  وغائبنا وذكران وأنثاان

اللهم ِل   الدنس  الثوب األبيض من  ينقى  الذنوب كما  امليم واغسله ابملاء والثلج والربد ونقه من  نزله ووسع مدخله بفتح  وأكرم 
 حترمنا أجره وِل تفتنا بعده واغفر لنا وله ( 

اللهم اجعله فرطا لو  العام:  اللهم ثقل به   الديهوإن كان صغريا قال بعد الدعاء  والفرط : هو السابق املتقدم وذخرا وشفيعا جمااب 
 موازينهما وأعظم به أجورمها واجعله يف كفالة إبراهيم وقه برمحتك عذاب اجلحيم. 

فإنه أييت ابلدعاء على جهة التأنيث اللهم اغفر هلا وارمحها فإن كان ذكرا قال ذلك وأما إذا مل يدري فله   وهنا إذا كان امليت امرأة :
 حالتان : 

 إما أن ينوي أن الذي أمامه شخص فكلمة شخص مذكرة فيقول: هللا اغفر له وارمحه وكيفما كان
 وحنو ذلكوإما أن ينوي كلمة جنازة وهي مؤنثة فيقول هللا اغفر هلا وارمحها 

وجاء يف اْلديث اآلخر ) اللهم أبدله زوجا خريا من زوجه( فذكر فقهاء اْلنابلة أن هذا ِل تقال يف حق العازب أو الذي ليس له 
هنا   فيكون  املرأة فالأبس  ينتقدها أما يف حق  عثيمني  ابن  الشيخ  أما  املرأة  تقال كذلك يف حق  اْلال وِل  تناسب  زوج ألهنا ِل 

 الصفات وليس تبديل يف الزوج نفسه.  تبديل، تبديل يف 
قال مث يكرب ويسلم . أما ما يتعلق أبركان الصالة فعندان التكبريات األربع هذه ركن من أركان الصالة فلو كرب ثالاث ِل تصح ولو 

السهو هنا واضح  أنه كرب ثالاث عن سهوا ونسيان فإنه يرجع إذا كان الفاصل قريبا وأييت ابلتكبرية ويسلم بعدها وِل يوجد سجود  
ألن الصالة نفسها هي ِل يوجد فيها سجود كما سبق الكالم عليه وأما إذا كان الفاصل طويل مل يستذكر إِل بعد وقت فصالته  

 األوىل ابطله فإنه يعيد بدهلا. 
النيب على  والصالة  ركن  فهي  الفاحتة  هبا  املتعلقة  املسائل  من  للميت  ‰   مث  الدعاء  وهكذا   ، ركن  والسالم   ركن 

 والتسليم كما سبق معنا واحدة وكذلك النية أن ينوي فهذه ستة أركان.
وأن يدعوا للمؤمنني واملؤمنات عند الدعاء للميت وحنو ذلك    ̧   ومن السنن هنا : رفع اليدين يف كل تكبرية ، وأن يستعيذ ابهلل

إن دعاء بعد   ¬  علماء كما ذكره النوويوبعد الرابعة يسكت وِل أييت بتشهد ويسلم وإن دعاء فهو األفضل هذا قول مجهور ال
 ذلك ، أو يقول ربنا أتنا يف الدنيا حسنة ويف األخرة حسنه وقنا عذاب النار فهو كذلك. 

كيف يعمل فأما املسبوق يف هذا الباب فإن األوىل يف حقه أن    كيف يعمل املسبوق : املسبوق هو من فاته شيء من الصالة
برية الثانية أتى ابلتكبريات اليت أدركها مع اإلمام مث أييت ابلتكبرية الرابعة وهذا داخل يف عموم  يكمل التكبريات إذا جاء من التك
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) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فإن كان خيشى أن ترفع اجلنازة فحينئذ يسرد التكبريات سردا هللا    ‰  قول النيب
 ن ما قيل يف هذه املسألة فيما أعلم .أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب مث يسلم ، وهذا أحس

امليت   املصلي ، وطهارهتما، أي طهارة  املصلى عليه امليت ، وإسالم  الشروط : إسالم  اجلنازة يشرتط هلا شروط. : من  وصالة 
هنا ِل  وطهارة املصلي عليه . وكون املصلي حاضرا بني يديه فلو كان مثال يف نفس املدينة يف نفس القرية يوجد يف مسجد آخر ف

يصح وأما صالة الغائب فال تكون إِل إذا كان خارج البلد ، ليس املعىن أن بينه وبينهم مسافة سفر ِل املهم أهنا خارج قريته خارج  
مدينته ، فإن كان خارج مدينته فهنا تشرع صالة الغائب املعني أبن يعلم أنه. فالن ابن فالن فيصلي عليه. أما أن يصلي على من  

 ن املسلمني فهذا ليس مبسنون.مات اليوم م
اْلنابلة   مذهب  يف  مشروعة  وهي  الغائب  صالة  أتيت  فهنا  مدينته  يف  يوجد  وِل  عنه  بعيدا  وكان  يعلمه  ميت  على  الكالم  إمنا 

القيم والشيخ ابن عثيمني إليه شيخ اإلسالم وابن  ملا ذهب  الصحيح مطلقا خالفا  والشيخ ابن ابز    ¬     والشافعية وهذا هو 
 صلى على النجاشي. ‘  أن النيب ويدل عليه
مل يصلي على من مات يف بعض املدن والقرى ، فيقال ألن صالة اجلنازة على الغائب إمنا شرعت يف   ‰ وكون النيب

 هذا أمر.  ‰  آخر حياة النيب
الغائب إِل إذا مل يصلى عليه فهذا ِل دليل عليه فالنجاشي ما الدليل أنه مل   يصلى عليه بل اِلحتمال  وقوهلم أنه ِل يصلى على 

األكرب أن هناك من تبعه ألن عادة امللوك والرؤساء أن اِلتباع ومن الرعااي من يدخل معه وهذا هو املعتاد املشهور فما دام أنه ِل  
أنه ِل يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكرها فلذا فهي مشروعة مطلقا على الراجح واملسألة   ¬     دليل وقد ذكر ابن حزم 

وابلصواب عنده ، وليس املعىن أنه القول الثاّن    ´  خالفية ، ومعلوم أن املسألة اْلالفية يتكلم اِلنسان مبا يقرب إىل هللا   مسألة
القول الثاّن خطأ وصاحب القول الثاّن يرى أن قوله الصواب    أنه قول منكر وأن فاعله آمث ِل إمنا اإلنسان يفعل ما يقربه ويرى أن

ومن بعدهم والكالم يف هذا كثري وموجود يف    ‘  وقد كان هكذا أصحاب النيب  خطأ وكل هذا سائغ جائز  وأن القول الثاّن أنه
 مضانه يف ما يدل على هذا 

فهذا من مجلة املسائل املذكورة هنا فالبد أن يكون هكذا. مث مما يشرتط يف حق اإلمام عندما يصلي على اجلنازة أن يتجه إىل  
يتجه إىل امليت فهو جائز خالف السنة.   رأسه ويف املرأة يف وسطها وأما إذا كان خالف هذا لكنهامليت ، فالسنة أن يكون عند  

تصح هذه   عليه وهنا ِل  أنه يصلي  يعلم  إليه ِل  إذا نظر  الرائي  أن  اجلنازة حبيث  بعيدا عن  الذي سيصلي  اإلمام  إذا كان  لكن 
يف هذا وأوىل الناس ابلصالة على امليت الوصي مث السلطان مث بعد ذلك   الصالة. قال يف حق اِلمام أما املأمومون فإهنم تبع لإلمام

األوىل بتغسيل امليت كاألب مث اِلبن مث األقرب فاألقرب وهذا هكذا وهذا يف حق الرجال والنساء على حسب املرياث وأما يف 
 ب فاألقرب وهكذا.ابب النساء يف ابب الغسل فاألقرب يف حقها وصيتها فأمها لألشفق مث بنتها مث األقر 
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)ما الرجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ِل يشركون ابهلل شيئا إِل شفعهم هللا    ‘   : قال النيب¬    مث قال املؤلف
أن يتخري أهل امليت مليتهم املساجد اليت يغلب فيها الصاْلون والعباد والعلماء فحىت    ́   فيه( رواه مسلم. وهذه من توفيق هللا

يقبل الشفاعة والشفاعة ماهي أن هؤِلء املصلني يقولون اللهم اغفر له اللهم  ´  مليت إذا قام عليه أربعون موحدون فإن هللا ينتفع ا 
)من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها    ‘  شفاعتهم وهذا من أجل ما ينفع الورثة ميتهم وقال  ´  ارمحه اللهم كذا وكذا فيقبل هللا

ل يف هذا الباب أن اإلنسان أييت للجنازة من بيتها وإذا قال من شهد اجلنازة أي حضر معها  فله قرياط ( قوله من شهد األفض
 حىت يصلى عليها فهذا هو ظاهر اْلديث فله قرياط والقرياط سيأيت ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان. 

ازة ِل أييت يف حقه القرياط الثاّن. فإذا إتباع  قوله فمن شهدها هذا القرياط الثاّن مرتب على األول واملعىن أن من مل يصلي على اجلن
 رمحة هللا عليهم. اجلنازة إذا أراد أن حيصل القرياط ِل يكون إِل ملن صلى على اجلنازة وقد ذكر هذا الفقهاء واْلنابلة والشافعية 

 قيل والقرياطان قال : مثل اجلبلني العظيمني متفق عليه. 
 . ´ من األجر والثواب عند هللا وجاء يف اللفظ أخر: كمثل جبل أحد هذا 

هذا على أصح الرواايت أن اإلنسان يبقى جبانب اجلنازة حىت تدفن وتوضع يف اللحد مث تدفن ويستحب حينئذ   وقوله حىت تدفن :
) استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل( كما سيئات إن شاء   ‰  أن يستغفر للميت كما قال النيب

 اْلاِلت.  هللا فهذا مما يستحب ويبقى بعد ذلك ليدعوا له فهذه من أكمل 
أن جيصص القرب وكذلك أن يبىن أن جيعل أي بناء فإن هذا مكروه وإن يقعد عليه هذا مكروهة يف    ‘   قال املؤلف : وهنى النيب

 قول مجهور العلماء. وأن يبىن عليه أي بناء كان سواء كان متصال أو منفصال واْلديث رواه اإلمام مسلم 
الكتابة مكروهة للحديث املذكور وهذا قول اجلمهور خالف للحنفية وقد ذهب    وكذلك جاء يف اْلديث : وأن يكتب عليه حىت

السعدي الشيخ  تلميذه شيخ شيوخنا الشيخ عبد هللا بن عقيل أن  هنا كما ذكر  املؤلف  السعدي  كان يرى أن    ¬    العالمة 
مان ابن مضعون وقال أعلم به قرب  أخذ حجرا فوضعه على قرب عث  ‘   الكتابة بقصد التمييز والبيان أنه ِلأبس به كما أن النيب

 .¬  أخي وأدفن إليه من أشاء من أهلي قال فهذا للعالمة ، قال فإذا كان للعالمة فالأبس هذا اختيار العالمة السعدي
 وقد يقال أنه خيشى يف مثل هذا أن يدخل التوسع كمثل ما هو موجود آايت وأنه كان وكان وكان وأن صفته كان وكذا  

ا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال ذكران اْلديث ويستحب تعزية املصاب ابمليت. قوله املصاب ابمليت مل يقل إذا  قال : وكان إذ
  ̧  كان قريبا. قريبا من بل أي مصاب سواء كان صاحبا أو زميال أو أخا أو غري ذلك فيستحب تعزيته ، وفيه أجر كبري عند هللا

  أحكام اجلنائز.يف  ¬  واألحاديث قد ذكرها الشيخ األلباّن
 قال الشيخ ابن عثيمني : وأما بعض أسرة امليت فرمبا فرح مبوته كأن يكون ملال أو حنو ذلك فمثل هذا ِل يعزى 

 والتعزية : عند مجهور العلماء أهنا إىل ثالثة أايم كما جاء يف ابب اإلحداد أنه جعل يف ثالثة أايم فجعلوا التعزية مثل ذلك. 
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ويتوجه أنه ِلحد هلا لعدم الدليل ، وأما إذا كان اإلنسان غائبا فيجوز أن يعزى إذا قدم من غيبته إذا كان    ¬    وقال ابن مفلح
مستذكرا للميت حزينا عليه وأما إذا مل يكن كذلك هم يقولون ِل تشرع ملا فيه من األحزان ملا فيه من إحزان أهل امليت وتذكريهم  

 مبا مضى.
ع طعاما وحنو ذلك ، هنا يقول العلماء يستحب للناس أن يصنعوا طعاما ويرسلوه اىل أهل امليت .  وهنا هل جيوز لإلنسان أن يصن

 ) اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أاتهم ما يشغلهم( ‰ لقول النيب
أن   ¬    ويكره للناس أن أيكلوا عند امليت ويكره هلم اْلضور ويكره هلم اإلجابة وعلى هذا مجهور العلماء وقد ذكر الطرطوشي

 املآمت وهي األطعمة اليت تعد يف املوتى أهنا ليست مشروعة وأن هذا ابإلمجاع.
وغريه أنه لوكان أحد الورثة قام فأتى هبذه الذابئح وتكلف فإهنا كلها من حسابه وإن كان من الورثة فإهنا    ¬     وذكر ابن عقيل 

بذلك وأما الصغار فال قول هلم حىت وإن رضي الصغار فال قول    خمصومة من مجله مرياثه ، وِل أيخذ من بقية الورثة إِل إذا رضوا
 هلم شرعا فينتظر حىت يبلغ فإن رضي أخذ من نصيبه وإِل فليتحمله هذا ألن هذه وِلئم غري مشروعة.

وتبعه صاحب الشرح الكبري أن هذا الطعام إن كان هنالك ضيوف قد جاءوا من أماكن    ¬    وذكر العالمة املوفق ابن قدامه
 بعيدة فهنا ِلأبس أن أيكلوا عند امليت وأنه مستثىن مما ذكر. 

وأما مسألة اجللوس للتعزية : فجمهور العلماء على الكراهة والصحيح أنه جيوز للتعزية فقط وليس لألكل ويدل على ذلك أنه ثبت 
اىل النساء وجتلس معهن مث أتمرهن ابلتلبينة   ~ املؤمنني عائشة كما يف الصحيحني ) أنه كان إذا مات امليت أتت عائشةعن أم  

قال ) فإهنا جممه لفؤاد املريض مذهبه ببعض    ‰   : وهو الشعري الذي جيعل مع لنب وحنو ذلك يطبخ وتذكر أن النيب
 فهي تنفع اْلزين وتذهب عنه بعض اْلزن.  اْلزن(

  ثبت أيضا يف البخاري معلقه بصيغة اجلزم أنه ملا اجتمع النساء يف موت خالد ابن الوليد فأنكر املغرية ابن شعبه فأنكر عليه عمر و 
جبواز اجللوس للتعزية لكن بقدرها وليس    ƒ فقال ) دعهن مامل يكن هنالك لطم أو لقلقة أو نياحة ( فهذا فعل صحابيني  ¢

 املعىن التوسع هذا الكبري ويبقى أايم إمنا جيلس يعزي وميشي. 
 والتعزية ليس هلا مكان : فقد يعزي يف املسجد ويف الطريق وحنو ذلك أو يعزيه يف املقربة وهكذا. 

ستمعة قوله واملستمعة جاءت يف رواية أيب داوود ولكن على امليت فقال إهنا رمحة مع أنه لعن النائحة وامل ‘ مث قال : وبكى النيب
العالمة األلباّن منها شيء كما ذكره  العويف وابنه وحفيده وكلهم ضعفاء . وجاء من طرق أخرى ِل يصح     ِل تصح وفيه عطيه 

 يف كتاب اإلرواء  ¬
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حماسن ذكر  فيه  ليس  البكاء  أن  بينهما  والفرق  حمرم  والندب  حمرمة  فالنياحة  هذا  ذكر    وعلى  مع  البكاء  فهو  الندب  وأما  امليت 
النياحة   بذلك فهذه هي  الصوت  فإن رفعت  لنا بعده وحنو هذا فهذا هو الندب  يفعل وكان يصنع واآلن من  احملاسن وأنه كان 

 احملرمة وِل يدخل يف ذلك النعي ، فالنعي مكروه. 
رد إخبار أن يتصل إبخوانه حىت جيتمعوا فهذا جائز وقد  والنعي معناه : أن يرفع الصوت ابإلخبار مبوت امليت ، أما إذا كان جم

نعى النجاشي حني مات وأمر الناس ابْلروج اىل املصلى أي إىل مصلى اجلنائز ابلصالة عليه    ‘  ثبت يف الصحيحني أن النيب
نارات وحنوها فالفقهاء  هناك عليه فهذا إخبار من أجل أن جيتمع الناس فيستفيد امليت ويرتاسلون فيما بينهم أم اإلخبار على امل

 يقولوا : إذا كان برفع الصوت فهذا مكروه.
 وكذلك أعظم منه إذا كان مع املدح وأنه كان وكان فهو كذلك من ابب أوىل.

 مث قال املؤلف : )زوروا القبور فإهنا تذكر ابآلخرة (رواه مسلم
 مجهور العلماء.  وهذا الكالم يف حق الرجال ، وأما حق النساء فإنه مكروه يف حقهن لقول

 املتأخرون كالشيخ ابن ابز وابن عثيمني.  واملشايخ ¬  وقيل ابلتحرمي وهذا اختيار شيخ اإلسالم
وزورات : قد يراد هبا كثرة الفعل وقد يراد هبا كثرة الفاعلني فإذا وجدت عدة    ) لعن هللا زورات القبور(  ‘   وحيتجوا بقول النيب 

 ¬  إليهن كما ذكره الشيخ ابن عثيمني  نساء زرن زايرة واحدة فينسب الفعل
وقد يكون زوار فعال مبعىن النسبة . أي من نسب إىل الزايرة فإهنا داخلة يف اللعن ، وملا عرف من النساء من طبيعة التسخط ورمبا  

 النياحة فلذلك سد ، إِل إذا مرت املرأة من غري تقصد مبقربة فيستحب هلا أن أتيت ابلذكر.  
قوله املستقدمني منكم  )    ‰  وهو  أهل دار قوم مؤمنني وإان إن شاء هللا بكم ِلحقون ويرحم هللا  السالم عليكم 

 واملستأخرين نسأل هللا لنا ولكم العافية . اللهم ِل حترمنا أجرهم وِل تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم نسأل هللا لنا ولكم العافية(
لها وجعل ثواهبا ْلي أو ميت مسلم نفعه ذلك وهللا أعلم وهذا هو مذهب  : خامتا هلذا الباب وأي قربة فع  ¬    مث قال املؤلف

يف كتاب الروح وبسطه بسطا كبريا   ¬    ونص عليه وكذلك مذهب أيب حنيفة واختار هذا القول ابن القيم  ¬    اإلمام أمحد
 ورد على املخالفني يف هذا املسألة.

ئبا عن غريي ِل يصح إِل لواحد أن أنوب عنه يف اْلج لكونه عاجزا  وهنا فرق بني إهداء الثواب وبني التوكل ، كوّن أكون ان
لكونه ميتا ففي اْلي إذا كان عاجزا ببدنه وأما امليت فيجوز مطلقا هذا يف ابب الوكالة والنيابة أما إذا عملت العمل لنفسي مث  

ثا لفالن ربع وهذا مخس وهذا كذا هذا  أهديته لبعض األحياء أو لبعض األموات فهذا ِلأبس ، هذا على قول هذا أو جعلت ثل
الثواب لذلك. فهذا هو القول   ´  وهذا إذا كان العمل لنفسي، مث أدعوا أبن جيعل هللا  ¬    جائز وقد نص عليه اإلمام أمحد
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القراءة لألموات وهذا اختيار اإلمام أمحد  أن هذا    ¬    ومذهب أيب حنيفة وقد ذكر السيوطي  ¬    وجيوز أن يقرأ وتكون 
 يف رساله.  ¬   اإلسالمجلمهور، وقد اتصل له شيخ  مذهب ا

إِل أن شيخ اإلسالم وابن عثيمني يقوِلن هو جائز وليس    ¬     يف كتاب الروح وأفىت به الشيخ ابن عثيمني  ¬     وابن القيم
لذي  مبستحب ألنه ليس من فعل السلف بينما ابن القيم رد على هذا وبني أنه من الذي قال أنه ليس من هدي السلف ومن ا

 نطق هبذا من السلف.
والقول الثاّن : يف املسألة أنه ليس مبشروع وأنه بدعة وهذا قول مالك نفسه والشافعي نفسه أما أتباعهما فإهنما خالفاه ومشى  

ابن ابز الدائمة كالشيخ  اللجنة  فعلم من هذا أن    ¬    على هذا علماء  األلباّن والشيخ مقبل رمحة هللا عليهم مجيعا  والشيخ 
 ألة مسألة خالفية وأن اْلالف فيه بني علماء أهل السنة أنفسهم فيسع اْلالف فيها وهللا أعلم. املس

 وصلى هللا على حممد وعلى آله.
 الدرس احلادي عشر 

 ¬   شرح منهج السالكني للعالمة السعدي

 احلمد هلل والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم. 

ن  أنه يشرتط  أعلى الغائب و   الصالةذكران مسألة  خر ابب اجلنائز وانتهينا منه وبقيت بعض التنبيهات منها  آوكنا قد وقفنا على  
شهر من    ة ذا صلى عليه يف مدإاليت يصلي فيها فمنهم من يقول    املدة العلماء يف ذلك يف  يكون خارج البلد اليت يسكنها واختلف  

قد  الصالة عليه  ذا كان هذا امليت قد مات وهذا املصلي الذي يريد  إومنهم من قال    .¬    محدأمام  وهذا مذهب اإل  يوم موته.
 والتابعني وغريهم فان هذا غري مشروع.  الصحابةلى ن يصلي االنسان عأكان مكلفا وهذا القول هو الصواب لئال يلزم من ذلك 

االنسان صال: إمر الثايناأل فيجوز  إفيجوز    اجلنازة  ةذا كانت على  البلد    اجلنازة   ةىل قربه ويصلي صالإ  أيت   نأذا كان يف نفس 
القبل  املعروفة صاله    ةفيستقبل  اخلال  اجلنازةويصلي  نفس  ذلك على  يف  والضابط  ذكران،  الذي  الوصف  والصحيح هو    .فعلى 

يصلي عليه وهذا هو  ف ىل قربه  إ   أيتن  أقل فيشرع  عاذا مات واالنسان قد كان من املكلفني فكان ابلغ  إن هذا امليت  أالقول الثاين  
  ة قرين  ألهنا  الصالةهل العلم يذكروهنا بعد  أو   .الزكاةوكتاب    الزكاةابب    ¬    ذكر املؤلف  بعد ذلك  مث  .يف هذه املسألةالصحيح  

 : قسامأ ةربعأ والزكاة .  ´  يف كتاب هللا الصالة

 . الفطر  ةوزكا، مثاناأل ة وزكا، النبااتت  ةوزكا، املاشية ةزكا

 بدان.أ ةوزكا، موالأ ة زكا :نوعان الزكاةن تقول ألك و 
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اليت    والنقود  االمثان  ةوزكا،  التجارةعروض    ةوزكا،  احلبوب، وزكاة  املاشية  ةزكا  :وهي  بذكرها  ¬    املؤلف  سيبدأموال اليت  األ   ةفزكا
 .الفطر ةاملقصود هبا زكا بداناأل  ةوزكا، والفضةتسمى ابلذهب 

 الزكاةن الصغري واجملنون جتب أعلم منه فومل يقل مكلفا ملك نصااب  حر على كل مسلم وهي واجبة :قال ¬  املؤلف ذكر فأوال:
خالفا  أيف   العلماء  مجهور  مذهب  وهذا  وليهما  وخيرجهما  صدقه تؤخذأفاخربوا  )  ‘  يبالن  لقولللحنفية  مواهلما  عليهم  من    ن 

هنا عام حر خيرج  أمسلم فدل على    غن   يعطيها بل تؤخذ ومل يقل من املكلفني بل جعلها لكل  ‰   ومل يقل  (أغنياهم
 ن العبد ال مال له فماله لسيده.العبد أل

صل يف  هذا هو األ حيول عليه احلول  ال حىتيف م  ال زكاةو ؟  مث قال  .فيه  ةزكا  دون النصاب الما  ن  أفدل على  نصااب    ملكمث قال  
لقوله حصدها  ن زكاهتا عند  إكاحلبوب وحنوها من الثمار ف رض  اخلارج من األ :  ولاليت ال يدخلها احلول األ  مسائل  ال إ  .الزكاة  موالأ

 توا حقه يوم حصاده(آ)و تعاىل 

فالنصاب موجود الذي حال عليه   ةثناء السنأالدت يف مثال عنده شيء من البقر مث تو فالنصاب  ءانم ك  لألصلن اتبعا اك  ما: الثاين
خر  آ صبح يف أرا ف شولدت ع ةثناء السنأيف   ةمن البقر فهي زكا ونفمثال لو كان عنده ثالث يشرتط فيه النصاب. توالد ال مافاحلول 

ن  أل  . ملاذا؟ربعنيألكي على اجلواب يز ؟  ربعنيأم يزكي على  أ  هي اليت حال عليها احلول  ألنه فهل يزكي على ثالثني    ونربعأ  ةالسن
ذا كانت  إف  التجارة صله قد بلغ نصاب. وكذلك ربح  أمادام    ةصلاتبعا أل  ه ناحلول أل  له  ال يشرتطمنها    ما توالدنتاج السائمة أي  

رابح  س املال مع األأاحلول حسب اجلميع ر   هنايةذا جاء  إلى هذا  يشرتط فيها احلول فع  رابحها الأقد بلغت نصااب. فان    التجارة
فيه احلول زكا  ويدخل يف ذلك مما ال  ،صلهماأن حوهلما حول  إف  املوجودة وهلا كالم    ¬  املؤلف  هاومل يذكر   املعدن.  ةيشرتط 

 خر. آن شاء هللا تذكر يف كتااب إهل العلم وهلا تفاريع أوتفصيالت عند 

  ألن   اجلاهليةن  فد  والكنوز: هي   .الكنوزي  أابلركاز  الركاز مل يذكرها املؤلف واملقصود  ة  وزكا  ،الركاز وهذه هي الكنوز  ةوكذلك زكا
  دفنهنا من  أصور تدل على    و أو رسومات  أكتاابت  ،  ةجيد عليها عالمأبن  قبل االسالم    اجلاهليةهل  أ  دفنمن  إذا كانت  موال  األ

أن يصرف يف    يشرتطمصاحل املسلمني وال    مصارف الفيء يعن يف هلا ويصرف يف  ةوجدها خيرج اخلمس زكا  من  نإف  اجلاهليةهل  أ
ذا  إو   .ولاحل  يشرتط فيه  نصااب وال  وال يشرتط فيه  الفقراء واملساكني وحنوه بل يف أي سبيل من سبل املسلمني. مث الباقي لواجده.

الكفار  من  ةان مل جيد عليه عالمك سيذكر إن شاء هللا يف ابب    ةكامل  ةفيعرفها سن  اللقطةفهنا حكمه كحكم    .عالمات  كما 
مث بعد    ةوجوب تعريفها سنيف    .اللقطةمساء بعض املسلمني فحكمها حكم  أو  أ  آايتو  أ  ةوجد عليها كتاابت اسالمي  وأ  .اللقطة

ليه كما رابح فالكالم عأوهلا    ةومن املسائل كذلك املال املستفاد فمثال قد يكون الرجل معه جتار   . فهذا كذلك.يتملكها  ةالسن
فما حكمه   ة، اجارة عمارات ار جرث جاءه مال من طريق اإ  جاءه مال  ةهدي  مال  من غري جتارة جاءه   مال  أيتيه كن قد  سبق. ل

، كعروض  ذا كان الرجل له من نفس املال قد بلغ النصابإ  جارة التهذا املال. املستفاد الذي ليس من    اجلواب ؟  هل يزكى عليه
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ن عنده نصاب ويشرتط يف  أل  ؟ذاصاب ملاغ النن يبلأيشرتط    فهل هذا املال املستفاد ال   التجارة، وعنده أموال قد بلغت النصاب،
صلي الذي  ن يزكيه مع املال األأنه يزكيه وال يلزمه  إذا حال احلول وهذا املال عنده فإاحلول ف  .ن حيول عليهأ  واحد وهو  حقه شرط 

فهذا    ،على هذا املال  ال إال فال يلزمه  إو   الزكاةويكون من ابب التقدمي يف    ،ذا فعل فله ذلكإ  .أن يزكي اجلميع  التجارة عروض    يه
 . وهكذااحلول خيرج زكاته  هنايةمث عند  .احلول بداية هذا  هي  ستفاده ا اول مأاملال له حول خاص 

  التجارة عروض  و مثان  األ، و رضاخلارج من األ، و نعاماأل  ةمن هبيم  : السائمةنواعأ   ةربعأال يف  إ  الزكاة جتب    وال   ¬    فيقول املؤلف
 ونربعأفمثال كان عنده  .  النصاب الزكوي بنصاب زكوي آخر ال يقطع الزكاة وال مينعها  إبدالأن  يف كتبه    ¬    ومما قرر املؤلف

ن يعلم  أومما ينبغي  ا.شرعاملوجود على وفق املقرر  زكاةخرج أاحلول  آخرمىت جاء و احلول اثبت فمن الغنم فباعها بثالثني من البقر 
  هذا املال  ن يكونأ  ذلك  ملكا للجهات. مثال املال  ذا كان إما  أيتملك   احر ممعلى مسلم كما قال املؤلف  منا جتب  إ  الزكاةن  أهنا  

ومن املسائل  .ليس له مالك معني ألنه .عليه  ةفال زكا ما بلغن بلغ إموقوفا لفعل خري فهذا املال و  كان هذا املال  وأموقوفا ملسجد 
ما    ¬     يف ابب يذكره املؤلف  ¸  اء هللام عليها إن ش. وسيأت الكالالديون  ةمنها مسال  ةاليت يذكرها الفقهاء هنا وهي مهم

  واملقصود ابلسائمة   السائمة  فأما  ،السائمة  ة زكا  ¬    فقال  .السائمة  ةفبداء املؤلف بزكا  فيذكرها هنا للمناسبة.يتعلق ابلديون،  
العلف هلا  ذا كان صاحبها جيمع  إ  مافأ  ه، والسوم معناه إرسال املاشية يف األرض ترعى فيهكثر أو  أاليت ترعى يف املباح احلول كامال  

 السائمة ف  يف السوم فليست سائمة هنا  تدخل  ال   فإهنا جماان    إن كانو   عز جل بدون صنع آدمي   هللا   فعل كان العلف انبتا ب  نإو 
 كثر أو  أ  ةالسن  مجيعذا  إدمي فآبدون صنع    ¸  وكان هذا العشب مما نبت بفعل هللا  يف مكانه  رض األ  مننفسها    أتكل  ذيال

فليست   بابهذا ال تدخل يف ال  أو يشرتي هلا ، فهنا جيمع هلا كثر من النصفأ و أ ةكثر السنأ ذا كانتإما أ الزكاة فيهاهنا ف ةالسن
، فحينئذ تنتقل إىل عروض التجارة كما سيأت الكالم  راءشلبيع واللذا كان يعدها  إال  إ  وليست من األصناف الزكوية حينئذ.  سائمة
 عليه.

مر  أاليت  و على املسلمني   ‘  اليت فرضها رسول هللا   ة صدقوال  الفريضةكتب له هذه     ¢  بكرابأن  أنس  أحديث    يهف  فاألصل  :قال
،  ويف عشر شااتن  ،  ةبل شايعن يف مخس من اإل . ةالغنم يف كل مخس شابل فما دوهنا من ربع وعشرين من اإلأهللا هبا رسوله يف 

 .صاألوقاأو    ابلسني  وأ  ابألوقاصبينهما يسمى عند الفقهاء    ىل هنا مث ماإ  .  شياهربع  أويف عشرين    شياهعشر ثالث    ةويف مخس
قرب  أ  ما حتتهثمان له حكم  فاآلن البل فما احلكم?  ن حكمه ملا حتته .مثال رجل عنده مثان من اإلأفاحلكم  بني الفرضني    وهو ما

ذا  إفالنصاب املعترب    ر وهكذا حىت تبلغبل حكمه حكم العشر من اإلشع  ةربعأورجل عنده    حتته حكمه حكم اخلمس .  ضة فري
 ىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض .إبل بلغت مخس وعشرين من اإل

املخاض من اإل اليت مت هلا سنوبنت  الأن  مسيت بذلك أل.  ةبل هي  قد  أ  أنمبعىن    دائماي ليس  أ  غالبمها قد خمضت يف  مها 
 .املاخض هي احلاملو خمضت يف الغالب 
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فيد للفقري من حيث لبنها وولدها وحنو ذلك  أ  ألهناال انثى  إاملخرج    ال يكون  السائمة  زكاة   ذا يف ابب كوهى  بنت خماض انثمث قال  
 .ر كون ذ بن مل تكن فابن لإف :قال .أيت ذكرها إن شاء هللايف ثالث مسائل  الإالذكر  جيزئ وال ، 

ذا بلغت  إف اليت سيأت ذكرها،  ونبلالومثله بنت   ،نبمه قد وضعت غريه غالبا فهي ذات لأن  هو الذي مت له سنتان مسي بذلك ألو 
 .نثى أون بربعني ففيها بنت لأىل مخس و إوثالثني  است

ا ثالث  مت هل  ما   .اجلمل  قةو ر طواحلقه يقول    قه ففيها ح  ىل ستني  إ  ربعني أو   اذا بلغت ستإف  .الثالثةمتها سنتان ودخلت يف    ن الذيإو 
 . تركبن أن حيمل عليها و أن يطرقها الفحل و أاستحقت  ألهنا ؛ةمسيت حق الرابعةسنوات ودخلت يف 

ذا إي  أجتذع    ألهناربع سنوات. مسيت بذلك  أهلا    ما مت  :واجلذعة  .ةىل مخس وسبعني ففيها جذعإواحد وستني    ذا بلغتإف  :قال
 .من بنات اللبون  ي اثنتانأون بتسعني ففيها بنتا لىل إوسبعني  ذا بلغت ستاإفسقط منها سنها 

  ،ونبربعني بنت لأففي كل    ة ئامعشرين و   ذا زادت علىإف  وقتا اجلملر ففيها حقتان ط  ةئامعشرين و   ىلإ  ني وتسع  ىحدإت  ذا بلغإف
بعد م  .ةويف كل مخسني حق ترتبها على هذا فمثل ذلك رجل عنده مأوعشرين لك    ةئاوهنا من  بل لو  ن. من اإلو ومخس  ةئان 

  ال زكاة سيصبح بعضها    لستق  ال . وأربعني مائة وستني    عشرينو   ةئاربعني مأ و مثانني ربعني  أو ربعني  أسيكون    .أربعنيمن    اقسمناه
ستبقى ثالثون من  وعشرون . ةون فهذه مائببنت ل الثالثة األربعنيون ..و ببنت ل الثانيةربعني  واأل ،ونبربعني بنت لأيف كل  ألنهفيه 

 مخسني يصلح فعلى كل    .  سنيمخسني مخسني مخ  :مخسنيخر فمثال جنعلها من  آن جنعلها حساب  أنه ميكن  أمع    ةبل بال زكااأل
حسن جنعلها  هنا األ  مائة وستنيخر لو كان عنده آفعليه ثالث حقاق .مثال  مائة ومخسون من اإلبل  ه  لحقه فعلى هذا فمن كان  

 مخسينات  الث. ثمخسني مخسني مخسنيلو جعلنا ابحلقاق    ألنناون.  بربعني بنت لأحىت تستغرق العدد كله على كل    من أربعني
بل فهنا يصلح هذا وهذا  مثال ذلك لو كانت عندان مائتان من اإل  ربعني وهكذا. أحنسبها من  أننا    ألوىلن ااكفيبقى عشر بدون  

 مثل هذاقل  ون .بمخس بنات ل  أربعني أربعني فعندان  ها منذا حسبناإربع حقاق و أكون معنا  ست   مخسني مخسني  من  حسبناهان  أ
 فيما بعد. 

 خبياره . هذا يأن يشاء رهبا أال إ ةبل فليس فيها صدقربع من اإلأال إعه يكن م ومن مل :قال

 سائمة كما  ن تكونأ  :ولاألالشرط    :فيها يشرتط شروط  الزكاةابب  و   السائمة  اذإالغنم يف سائمتها    ةيف صدقو   :¬    قالمث  
النصاب  أ  :الثاين  والشرط   و كله .أكثر احلول  أترعى    انذكر  تبلغ  الذي ذكن    در لل  ة ن تكون معدأ  :الثالثوالشرط  .ر هنا  وهو 

تسمينها فقط فال  ل  والتسمني  و أ   ن تتكاثرأ  ألجلأي  والنسل  ،  لبنها    ألجلللدر، أي  يعن صاحبها يعدها  ،  النسل والتسمني  و 
ذا بلغت إ  تهامئيف ساقال    فيها .  ةزكا  ه ال لتأجري فهذلذا كان بعض هذه يعدها  إف  .هنا  الزكاةفهذه هي شروط    .هبا  املتاجرةيريد  

  مأتني   ىل إمائة وواحد وعشرين    أي ولو بواحد عشرين ومائة   علىزادت ذا  إف  .ةشاففيها    أي مائة وعشرين عشرين ومائة    ىل أربعني إ
إذا زادت على  إف  .ففيها شااتن مائ  ثالمثائةذا زادت على  إف  .هشياثالث  ففيها    ثالمثائة ،  ىلمأتني  ذا كانت  إف  ة.شا  ةففي كل 
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وال جيمع بني  :قال ةلسأالغنم . ذكر بعدها م ةهذه صدق .ن يشاء رهباأال إفليس فيها صدقه  ةشا أربعنيعن  ةصل انقالرج  ةمسائ
نعام  هبيمه األمنا تؤثر يف ابب إ  فاخللطة . .ةاكيف ابب الز  اخللطة ةلسأمب  ما تسمىوهذه  .الصدقةمتفرق وال يفرق بني جمتمع خشيه 

ما  أ  خالفا للشافعي وسيأت الكالم عليها إن شاء هللا ،  فقط يف قول مجهور العلماء  البهيمة  يف ثر  تؤ   فاخللطةخالفا للشافعي   .فقط
ن  أبل كل واحد ينظر يف نصيبه  ،  ماع  تعليهم من حيث االج  ةزكا  فال   ةنعام ال تؤثر. فمثال اانس شركاء يف جتار األ   ةيف غري هبيم

منا يزكي علي نصيبه  إفكل واحد    والغلةهنم يزرعوها مث خرج الناتج  أعلى    ض ر أانس شركاء يف  أ  عليه.  ةال فال زكاإو    زكىبلغ نصااب
ني متفرق وال يفرق  فهنا يقول ال جيمع بنعام .األ ةهبيم يفال إال تؤثر  اخللطةن .أل ةجيمع اجلميع فيقال عليها زكا ذا بلغ نصااب والإ

ة  مل جيمعوها كان على كل واحد شا ذاإف ،أربعون شاةواحد  لكل شياهمعهم  ثالثةن يكون أمثال ذلك بني جمتمع خشية الصدقة، 
فهنا    ةواحد  ة. فيها شا120  ـوال  .ستكون الكل يف حكم مائة وعشرين  صبحوا جمتمعني  أذا مجعوها و إف  ة.شا  ن يف كل أربعنيأل

  فهذا ال   على الزكاة   حتيلمن غري  ةذا كان حلاجإما  أو   فهذا ال جيوز،  ن كان هذا حتيالإف  على أنفسهم  استفادوا وخففوا الواجب
يكون على واحد    ثالث شياه فيفرقوهنا حىت ال  مفيكون عليه  شاة201لرجلني    ن يكونأومن صور التفريق بني جمتمع  ابس به .

  ينصيبه والباق  أيخذ .  180ن يعطى الحدهم مثال  أمثال    .   احدهم جزء منهفهنا يفرقوهنا فمثال يعطى أل   ة واحد  ةال شاإمنهم  
بلغت    ألهناعليه شااتن    180  الـ  مل تبلغ النصاب وصاحب  األهن  ة. ليس عليه زكا21  الـ  نصيبه صاحب  أيخذ  .21الذي هو  

فهنا    شياهثالث    201  فقط بينما لوكان جمتمعا لكان يف  عليه شااتن  نأ  الفائدةكن هنا  ل  ة. فيها زكا121من بعد    اهنأل  النصاب
كان  ما  و يقول    مثني . آذا بلغ النصاب وال يعتربون  إ  الزكاةعليهم    ةمامل يكن حيل  امأ  ةنفسهم فالنهي هنا فيما كان حيلأخففوا على  

  الزكاة فكل واحد عليه بقدر ماله فمن ميلك النصف فعليه نصف    الزكاة خرجنا  أذا  إ  .ابلسويةا يرتاجعان بينهما  مهنإمن خلطني ف
ابب   .ويف  وهكذا  الربع  الربع  ميلك  والذي  خرجت  تكون    يشرتطهنا    اخللطةاليت  حىت   ةخلط  نواعأ  اخللطة.  ةمؤثر   اخللطةفيها 

هذا له هذه  ينهم فليست حمدده  ب  ةفهي مشاع  ةشا40بيهما  أن يكون رجالن وراث من  أعيان  األ  ةخلط  عيان .أ  ةخلط و   وصاف .أ
حد الغنم  ن جنس وان تكون مأن هذه البهائم بشرط أاالوصاف مبعىن  ةخلط الثاين. النوع  الزكاةفعليهم   خملوطةفهي وهذا له هذه 

و بقر مع  أبل مع بقر  إ  اخللطةبل حلاله والبقر حلاله فال يصح  اإل  .   هنا ال أبس  ألهنا كالشيء الواحد  عزامع امل  الغنم   وأمع الغنم .
الغنم مع املعز كالشيء الواحد ويكمل    املعز ألن  مع أو    فيما بينها  ن تكون من نفس اجلنس .الغنمأتصح بل البد    غنم هذه ال

عند   رحاملسن تتحد يف أف وصا األ ةخلط . ماهيةنصاب كامل عليه زكاإذا هذا عز امل  من20غنم من ال  20ببعض  بعضه صابالن
ذا اجتمعت يف هذه فهنا تكون كحكم  إي الذي تبيت فيه فأ  خروجها فتجتمع يف مكان واحد واملرعى واملشرب واحمللب واملراح .

غري خمتلطني    . فلو كاان20فمثال لو كان هذان الرجالن كل واحد له    .تقل  قد  حياانأو   كاةالز عليهم    ربقد تك  فأحيااناملال الواحد  
يف مجيع   اخلمسةوصاف  كن ملا اجتمعا هبذه األ، ألن هذا حقه عشرون وهذا حقه عشرون ال زكاة عليهما. لزكاةعليهما    كنمل ي

وهذه من العيوب    . هرمة  الصدقةج يف  وال خير .قال املؤلف    ابخللطةوهي شاه عليهما فهذا فيما يتعلق    ة صبحت عليهم زكاأ  ةالسن
.النواقص .يف هذا   املعيبةوقيل هي العوراء وبعضهم يقول هي ر ا وكذلك ذات عو  اليت ال تصح أن خترج من أموال الزكاة وهي اهلرمة

يف    ال خترج   فإن الذكور  الذكورةوالثالث    .كمثل اهلرم فهذا الحق ابملرضالعيوب كاملرض    ضالعيوب بع و   املرض  .  ةربعأ  هي  الباب
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ال مما ميلك ..الثاين يف ابب إال يكلف   ألنهنه خيرج منها إذا كان املال كله ذكورا فإ : املسألة األوىل:اليف ثالث مسائلإ الزكاةابب 
بل  من اإل  25نده  شخص ع  ذا فقدت بنت املخاض .إ  ةالثالثواحلالة  .  ، تبيع أي ذكر  و تبيعهأذا بلغت ثالثني ففيها تبيع  إالبقر  

اببن    أيت   سال أبهنا  فبن لبون  اكن عنده ، لما يشرتيليست يف ماله وال جيد   هامل جيد   ض فعليه بنت خماص طلبت منه بنت املخا
عدم  لو ما أذا عدم بنت املخاض فقط .إال إوال يكون هذا  فهنا جيزئ ع ذكرذ جب  أيت وأ حبق أيتو أ عما حتته كرب يف السنألبون 

بذكر فوقها   أيتنه  إذا عدمت فإفقط    ض منا ورد يف فقد بنت املخاإن النص  أل   ال جيزئذا  هعا فذو جأد حق  جون وو بللبنت ا
وال   جمزائ  هذا  ذلك    أيخذويكون  بينما  أمقابل  شيء  مس  يأت سي  يف  وهو    اجلربان   ةلأمعنا  سيأت ،  الذي  الرابع    قوله  .العيب 

خذ واحلساب هذه تذكر  األ  ة وكيفي  .كله صغار فهنا يؤخذ منها  املال  ذا كانإما  أ و   ةصغري لاذ  خمل تؤ   ة ذا كان املال فيه كبري إفالصغر  :
إن  ف .درهم ربع العشر  يف مائيت   الفضة من   املضروبةي الدراهم  أ  الرقة ويف  قال املؤلف   .  ́   هللا  أبذنخرى اليت ستات  يف الكتب األ

تسعون اال  يكن  صدقه    ةئاوم  مل  فيها  رهباأ ال  إفليس  يشاء  النصابأالبد  ألنه    .ن  تبلغ  اإل  . ن  عنده من  بلغت  صدقومن    ةبل 
احلقه  فإهناوليست عنده جذعه وعنده حقه    اجلذعةك منه  له  تيسسا  نإ  ني وجيعل معها شات  ، تقبل  ما  هذا    ا.و عشرين درمهأرات 

فوقها من    جزئ ماأاملخاض  بنت عدم   ذاإ  قلنا  سبق معنا  .بليف ابب اإلال  إيدخل    اجلربان. واجلربان ال  ةعند العلماء مبسال  يسمى
نزل منها يف السن أو يف بعض املسائل  أكرب منها ابلسن  أنثى  أن خيرج عنها  أراد  أمنا  إن خيرج ذكرا و أيريد    . الكن هنا ال. لالذكور

جيوز  إف خماض  بنت  االنسان  على  بدرج  أيتن  أذا كان  فوقها  ا  ةمبا  بنت  فبللوهي  ماإون  دفع  فأهو    ذا  اإكرب  املصدق  لذي  ن 
لإو عشرين درمها.  أيدفع له شاتني    للحكومة  الزكاة  سيأخذ بنت  فنظر بذا ارتفع درجتني ليست عنده بنت خماض  ون مل جيدها 

على كل درجه   ةذا ارتفع فوق ذلك ارتفع درجإمن ذلك ف  ةرفع درجأن اآل ةفاحلق ة رفع بدرجتني وهي مثال احلقأهو   فوجد عنده ما
يف النزول كذلك شخص    العلويف  هذا    ن درمها. و ربعأو  أ  هربع شياأفع درجتني فحينئذ فيستحق  ارت  فهنا   و عشرين درمها . أشاتني  

 ادفع  فيقال  ةقل منها بسنأون  ب.عنده بنت ل  ةالرجل ليس عنده حق  ة.عليك حق  للحكومة  الزكاة  سيأخذقال له املصدق الذي  
ينزل    ة ذا نزل درجتني كذلك على كل درجإ  و عشرين درمها . أ  ون شاتني بللومعها اجلربان فارق السن فيدفع مع بنت اون  لبالبنت  

الذي ليس عنده حقو شااتن وعشر  فيدفع    ةن درمها. فمثال  فهنا نزل درجتني  بنت خماض  الشيا  اربعأووجد  ربعني  أ  يدفعو أ  ةمن 
  ه ويعطي  اجلذعة  تقبل منه  فإهنا  اجلذعة وعنده    ةوليست عنده حق  ة احلق  ة نده صدقومن بلغت ع  :وهذا هو املعىن الذي قال  .درمها

 رواه البخاري.  .و شاتنيأللمصدق عشرين درمها 

جد أ لكن مل نزلأهو  جيب علي ماألنن املصدق هو الذي يدفع يل الفارق فكرب أهو  ان قد دفعت ماأ إذا كنت ذا الكالمهيعن و 
واجلربان    .دفع الفارقأان الذي  أالفارق ف  انأدفع  أدفع و أنزل فاان  أ  ما هوذا كنت قد طولبت شيء وعندي  إما  أ  .الفارقفيدفع يل  

.والتبيع    ةو تبيعأتبيعا    ةعلى كل ثالثني بقر   أيخذن  أمره  : أ  ‘  ن النيبأويف حديث معاذ    :و عشرون درمها . قالأالشااتن    هو
من البقر    80نده  وهكذا فيما فوق يعن شخص ع  ،  ةربعني مسنأكل  من  و   رح.سمه يف املأيتبع    ألنهومسي تبيع    ةله سن  ما متهو  

على ن نقسمها  أنستطيع    90لو كان عنده    .سنها  ةلزايد  كله سنتان مسيت بذل  ما مت  ةمسنتان واملسن  أربعني أربعنيفهنا نقسمها  



 

 
 

114 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  114

واملقصود هبا عند الفقهاء هي الدراهم  .  ألمثانا  ةصدق  ةىل زكاإ  ¬  مث انتقل املؤلف  وهكذا .   ةتبعأ  ثالثةفتكون    30،  30،  30
زكاوالداننري   قال  ةوتسمى  نفسها  هي  تقدم  ف  :النقد  تبلغ  أقد  حيت  شيء  فيها  ليس  .  مأت نه  العشر  ربع  زكاأو درهم وفيها    ةما 

اختلف العلماء املعاصرون يف حتديده ومما ينبغي    هنا  الذهب والعشرون املثقالذا بلغت عشرين مثقاال من  إالذهب ف  ةالذهب زكا
فهي    يءش  حناس وال حديد وال   ال خيالطهاشيء    اال خيالطه  ةذا كانت خالصإ   الفضةو   الذهب   ةن املقصود بزكاأن يتنبه له هنا  أ

وهو    24ال يف عيار  إيكون    طيب وهذا ال  .ةهنا خالصأعلي    85. جرام من الذهب  85  ـب  ةهنا مقدر أصايف كما يقال فاملعتمد  
  املتأخرون سب الذهب فقط وعلي هذا يقدره  خراج النحاس وعدم حسبانه فنحإ. فهنا البد من  21ذا كان عيارإف  وسبائك ذهبي

الذي هو  قالوا أل  بسبع وتسعني جراما . الفارق  النحاس  12ن هذا  املعترب يف هذا و   جراما هو مقدار  عيار  أفهذا هو  .  18ما 
راد أذا إنسان ن اإلأجدا وهو   مفيدةكبريه   فائدةهذا يفيد  .لذي يفيد هذاا ما 127فيساوي   16ما عيار أو  113رام يف حقه فاجل

جراما    97اىل  21ذا بلغ عيار إفتلقائيا  ن يشوف كم مقدار النحاس كم مقدار الذهب .أىل إارات فما حيتاج ين حيسب هذه العأ
خراج بصفته  إله    وربع العشرمث خيرج ربع العشر .   الزكاة الذي سيخرج فيه   م ىل قيمته بسعر اليو إن ينضر  أ  الزكاة خراج إو   .الزكاةخيرج  

 اإلمجالية   القيمةفيعرف    القيمةكم    الفضةصاحب الذهب صاحب    الصياغةىل هذا امليلغ الذي قال له صاحب  إ  نظرن يأ  ةسهل
يلزمهواأل  40مث يقسم على    ابحلاسبةيكتبها.   الذي  العشر والناتج هو  ربع  املؤلف  .ربعون هي  قوله زكا  ¬   وظاهر كالم    ة يف 

علم فالعلماء قد اختلفوا  أوهللا    قوال . قرب األ أوهذا    كو غري ذلأمعارا    كان  وأبوسا  يف احللي سواء كان مل  ةواجب  الزكاةن  أمثان  األ
 ةنه جاء عن مخسأمحد أمام قد ذكر اإل و  .فيها ةنه ال زكاأمذهب اجلمهور  م ال .أ ةذا كان معدا للباس فهل فيه زكاإاحللي  ةزكا يف

هل العلم وهو قد روي عن عبدهللا بن  أمن    ةوهذا القول اختاره مجاع  .  الزكاة  ه فيأن    احلنفيةوالقول الثاين مذهب    .الصحابةمن  
  لباينابن ابز والشيخ ابن عثيمني واأل  كالشيخ  .  املتأخرينواختار هذا القول كثري من   ƒ  بن مسعودأوروي عن    .عمر بن العاص

..))والذين يكنزون   والفضةلذهب  يف ا  الزكاةعلى وجوب    الدالةلعموم النصوص    املسالةقرب يف هذه  أوغريهم هذا القول    †
بنت عليها سواران    ‘  ر النيبظهذا ن  ةدين زكاؤ م بعذاب اليم( ( ويف احلديث) أت سبيل هللا فبشرهوال ينفقون يف  والفضةالذهب  

ن فيه  أعلى  هذا  احلديث معروف فدل    .  ( ن يسورك هللا هبما بسوارين من انرأ حتبني  أ  ‰  قالت ال فقال  غليظان .
  يضيع صاحبه.   ال  فإن هللا سبحانه تعاىل  ´  هللا  ألجلبذل    وما  ةلذمل  أبر أو حوط  ألى هذا هذا  وع  صاب املذكورغ النذا بلإ  ةزكا

الذهب وبعض  اإلعند  ذا كان  إ  هنا .   املفيدة وهنا من املسائل   النصابإهل جيمع بعضه    الفضة نسان بعض  ليكمل    .ىل بعض 
واحد له نصاب   لضم بينهما بل ك نه الأوالقول الثاين  .على تفصيل بينهمضم ال  ن فيهأالعلماء يرون  ر جمهو اجلواب فيه خالف ف

وراق  شهر املسائل هنا هل األ أ من  و   وغريمها من الفقهاء .والشيخ ابن عثيمني    ¬     مام الشافعيوعلى هذا مشى اإل،  مستقل  
  ىل بعض. إهل يضم بعضها    ةب وفضعنده نقود عنده ذه  ة رجل عنده جتار   .والفضةىل الذهب  إن هل يضم  الفلوس اآل  النقدية

فينظر   املوفق ابن قدامه .   ه كما ذكر بال خالف  وهذا    والفضة ىل الذهب  إتضم    فإهنا   التجارة ما عروض  أ  املسالةول يف تفصيل  األ
 ةقديالنوراق  األ  :لثاينيف تكميل النصاب .النوع ا  الفضةو  أىل الذهب  إمث يضمها    كانت .  ايأاليت معه    التجارة  ضعرو   ةىل قيمإ
ابن ابز وابن عثيمني على    مثل الشيخ  واللجنة الدائمة  ماءلاالسالمي وهيئه كبار الع  يمع الفقهاجملوعليها    املتأخرونن املشايخ  إف
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م  ض  مثال لو كان عنده ذهب في  ف  اب . صىل هذا يف تكميل النإفتضم هذا    ابلقيمة  الفضةو  أىل الذهب  إتضم    النقدية وراق  ن األأ
صبح رخيصا  أقد   الفضةويف ابب    .الفضةالذهب حىت يبلغ قيمه النصاب وهكذا يف    ةىل قيمإوراق  معه من األ  ما  ةىل قيمإ  القيمة

 .  رخيصةقيمتها  فأصبحت يعن   ،صبح يقارب قيمته رايل سعوديأ الفضةن اجلرام من أل

املؤلف  قال  األاخلارج    ةما صدقأو   ¬  مث  املكيل  احلبوب والثماررض من  من  املعروف وهي ليت ا  املدخرة  ةوهي   تكال ابلكيل 
ليس فيما دون )  .  ‘  قال النيبقد  ف  :قال  الجات وحنوها .ثىل  إحيتاج    ايم وال تتغري الأاليت تدخر    املدخرةاحلجم .  ةملعرف  ةوحد

النيب  ثالمثائةوالوسق ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار    ..متفق عليه  (ةوسق من التمر صدقأمخسه    صاع من صاع 
‘.  

ربعني  أربعني غراما .أاثنني كيلو و   أن الصاعهللا    ذا قلنا على قول ابن عثيمني رمحهإصاع كم مقدار الصاع ف  300وعلى هذا فيقال  
األ النصاب  ف  .لفمن  .  واثىن  ستمائةسيكون  النصاب  هو  هذا  عثيمنيأوعلى    عشر كيلو  ابن  الشيخ  من    ¬    فىت  وغريه 
  ×   6  ن يضرب كم الصاع يضرب أال  إنسان  اإل  إليه  حيتاج يكرب وهكذا .فما  سكيلو ونصف ف نه يقارب اثنني  أذا قلنا  إو   .املشايخ

قال   ون قدر االخراج منه .كمث كم الذي ي  .و الأاب هل بلغ النص الزكاةوالناتج يكون هو الالزم عليه الالزم عليه الذي فيه  300
عشر هذا   .العشررض  أىل  إجذوعه  بنفسه امتدت ي وجد املاء  أ  . و كان عثراي  أ فيما سقت السماء والعيون    ‰   النيب

 . البخاريرواه نضح نصف العشر . ابلوفيما سقي . ةاخلارج فينظر كم الذي عليه مث يقسم على عشر 

  فمضخات رض.  من ابطن األ  ة ىل ترقيإ..هو املاء الذي حيتاج    احلنابلةمن فقهاء    ¬     ابن النجار   ما يقولهيف النضح    الضابط
ىل حفر قنوات وحفر طرقات له فهذا  إو مثال حيتاج  أفهذا كما هو العشر    ةىل جلبه من ساقيإان املاء حيتاج  ك  ذاإما  أوحنو هذا .

رض هذا الذي يكون فيه نصف  منا الكالم على املاء املستخرج من ابطن األإفالعشر كما هو ابق كما هو عليه    صالأالبد منه  
ىل إنه ينظر  أاحلكم    ؟هو احلكم  فما  واملضخات   ابآلابروسقي  سقي ابلسماء   هذا الزرع  ن ران يعم ن استوى األإف  .  العشر فقط 

ن كان ماء املطر هو املؤثر فاحلكم له إ  .التأثريهو  ما  منا  إاملرات وعدد السقيات    ة بكثر   العربة ثر نفعا وليس  أن كان الذي  إالغالب  
رابع العشر  أ  ثالثةسواء ففيه    ن كاانإر فشمقداره نصف العابر فله احلكم و ثر نفعا فيه هو ماء اآلأذا كان الذي  إفعليه العشر . و 

 ة يب حثمأوعن سهل ابن    والدخن وغري ذلك .  والذرةكالرب والرز    مأكولةتكال وتدخر وهي  يف احلبوب اليت    ةهنا خاص  والزكاة.
وهذا احلديث رواه ابو  هل السنن  أ. رواه  (الربع    فدعواالثلث    ا ن مل تدعو إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإ  ‘  يبنمران الأ):  قال  

الزروع والثمار    ألصحاب   او ك ن يرت أ  احلكومة الذين يبعثهم االمام    الزكاة  ة بان ج  ألكن املراد ابحلديث    داوود والرتمذي وفيه ضعف .
حسب  أ  الزكاةثلث   ربعها  وحنوهمأعلى    أبنفسهم  ايفرقو   املصلحةو  وجرياهنم  .  ،قارهبم  بعضهم  يقول  يف  هكذا  كالم    واملذكور 
منا املعىن الذي يريد الثمار قد  إهنم يدعو الثلث ليس املعىن هذا  أالثلث    اتدعو ن مل  إاء ليس هكذا املذكور يف كتاب الفقهاء فالفقه
  ‰   شيء فامر النيب   أيكل ن  أخذه وحصاده فقبل ذلك قد يريد  أن يشتد احلب فيصلح  أمنه فريكا قبل    أيكل ن  أيريد  

  أيت ن  أمنه قبل    أيكل ن  أنسان  النخل فالنخل مثال قد حيتاج اإل  مثال ذلك   الربع .  أن يرتكوا  وألث  الث  هلم  يرتكوا ن  أ  ة هلؤالء اجلبا



 

 
 

116 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  116

مث يقدر فيقول هذه النخل تعطي كذا كذا    ك،اعدا ذلملث وحيسب  ثال  برتك   ‰  مر النيب أز . ف عليه الوقت الذي جي   
الثلث  ك  الزكاةصاعا فيكون عليك   فهو    أيكلومل    ،ترك الثلث  من النخل   الثمارن كان صاحب  إالربع ف  وأذا . وال حيسب منه 

النصاب تكميل  يف  .  حمسوب  االخراج  يف  حيسب  مجع    وال  النتاج  وقت  جاء  فلما  الثلث  النخل ترك  صاحب  مثال  ذلك  مثال 
  ره صاع . ن الثلث مقداألكن الثلث مثال وليس هو الواقع لو افرتضنا  .ي بلغت النصابأوسق  أ  ةوقطف فاصبح الكل مثال مخس

فالثلث يقابل وسق كامل فيخصم    .الزكاةالنصاب فوجب عليك    ملفك  أتكلنك مل  أداره وسق كامل فعلى هذا فيقال مادام  مق
ن  أخيرج من الذي جيب    ال   الزكاة كنه عند  الزكاة لوجبنا عليه  أننا  كننا استفدان أبل  .اخلمسة فيزكي على أربعة  ةالوسق هذا من مجل

 بقي .  دخل مث يزكي على ماي ق الذي اليزكي عليه فيخصم الوس

يريد    فهذا عام قد يكون صاحب الغنم ال الربح    ألجل عد للبيع والشراء  أ  وهو كل ما  :التجارةعروض    :قال  ¬     مث ذكر املؤلف
غنم مث بعدها يف  من الربعني  ىل العدد الذي سبق معنا يف األإينظر    عدت للبيع الأذا  إنعام  منا يريدها للبيع فبهيمه األإلدر والنسل  ل

فتلك    121 يرد  إمث مث  يريد  أ  .  التجارةذا مل  العدد ف  ىل قيمتها والإفننظر    التجارةما هنا  قيمإننظر  اليت    ةذا كانت    عدها أهذه 
  . ةو فضأللمساكني من ذهب    ظحألذا حال احلول ابإيقوم    كيف التقومي .  .الزكاةحد النصابني فعليه  أويريد الربح فبلغت    ةلتجار ل

ىل  إدرهم وهذا ابجلرامات يصل    200ن نصاهبا  أل  الفضةرخص هو  ن يف زماننا هذا األرخص واآلأيهما  أمبعىن    ظحأيهما  أ  ننظر
نسان سيجب  ن اإلأسعودي ستجد    رايلي ما يقارب  أ  رايال150يقارب    اليمنية  ابلعلمةرام  اجل  ةقيم  ىلإذا نظرت  إجراما ف  595
تقريبا    تذا بلغإمثال    السعودية  العملةو مثال يف  أ  الزكاةلفا عليه  أذا بلغت تسعني  إ  يمنيةلا  ابلعملةيف شيء قليل يعن    الزكاةعليه  
رخص ومنشي عليه  فننظر األ  ة و فضأللمساكني من ذهب    ظ ح ألحنسب اب  ألننا.  الزكاةرايل سعودي حال عليه احلول ففيه    600

فيقول ابلثمن   ¬    ما الشافعيأمطلقا و   ابلفضةسب  حت  مناإ  ¬   وعند مالك  حنيفةيب  محد ووفاقا ألأاالمام    وعلى هذا مذهب 
  املعروفة  النقدية   ابألوراق  العملةمر عندان  صبح األأفلقد   غري موجود عندان الدرهم والداننري . مرو النقد الذي اشرتيت به وهذا األ أ

وهي ربع    الزكاةاحلول خيرج    نتهي ي  ماول  أ  . مثاحلول  بدايةيبلغ النصاب هذه    ول ماأينظر مىت بلغ النصاب    التجارة فهذا عروض  
  سيبيع هو للناس وليس بسعر الشراء وهذا قول اجلمهور خالفا للشافعي .  بسعر ما  البضاعة. وهنا حيسب  40ر يقسم علي  شالع

 نأل  ةئاوم  أبلفهنا  أ  الزكاةخراج مقدار  إ  ةرادإفيحسب عند    ةئاوم  أبلفوهو سبيعها    فأبل  السلعةكانت  لو    ن الربح فمثالملاذا أل
ن كان قد نواه  أبعد    التجارةنسان قد ينوي  ن اإل أهنا جدا    املفيدةومن املسائل    هذا ربح وهو مال يتملك فيحسبه كذلك .   ةئاامل

مث يف    املتاجرة و اشرتاها بقصد حفظ الفلوس وال يريد  أخره  آىل  إو  أهديت له  أو  أرض ورثها  أمثال ذلك شخص عنده    للتملك .
وهذا هو املشهور يف املذاهب    .فيها  ةاجلواب ال زكا  .  ةزكا  هن يبيعها هل فيأقت نواها للبيع والشراء نوى  الو   ثناءأيف    الفرتةثناء  أ

  تنقلب .   ال   فإهنا  التجارةذا نوى  إثنائها  أما يف  أعند التملك و   ابلنية  العربة ن  يف الفروع . ملا أل  ¬     كما ذكر ابن مفلح  األربعة
ن  إفيه و   ال زكاةالبيع  أثنائها    رض الذي نوى يفيف صاحب األ  ةزكا  مسافرا وعلى هذا ال  بحيص  ذا نوى السفر الإكمثل املقيم  

ذا  إوالربح.    املتاجرةهذه السلع بقصد   ى ذا اشرت إوالربح    املتاجرةرض بقصد  هذه األ ىذا اشرت إ  الزكاةميت تكون  إذا    بقيت سنوات.
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ففيها ربع    ةاحلول وهي ابقي  ملذا كإحوال جديدا ف  أعند بيعها يبد  دنقو يقبض ال  ول ماأمث بعد ذلك  فيها.    ةزكا  مل يكن كذلك ال
وهذه    فيه .  ةله فال زكا  اءوف  سر العو مأ  لطايرجو وجوده كالذي على مم  ومن كان له دين ومال ال  :مث قال املؤلف  .العشر  

ال  وديون عليك.،    ديون لك  :الديون فالديون من حيث التفصيل نوعان  ةوهي مسال  ةمشهور   ةمسال يت عليك تؤثر يف  فالديون 
ال على إيزكي    س املال وعلى هذا الألف فيقال ختصم من ر أ  500س ماله مليون والديون اليت عليه  أن شخصا ر أفمثال لو    الزكاة
وقول اجلمهور هو الصواب    . خالفا للشافعي  اجلملةمن حيث    موال وهذا قول مجهور العلماءغريها من األ   على هذا  قسو   500

وهذا اختيار شيخ    ¢  وصح عن عثمان  .وال يعرف له خمالف  مام املأل أوقد كان يفيت به    الصحابة ثمان وغريهم من  ل عقو   ألنه
صم مما  الناس والفقراء فعلى هذا خي    ة مقدم على مواسا  الدين  ن يدفع عن نفسهحق أب أنسان  ن اإللفقهاء . ألسالم وغريه من ااإل

تؤثر يف   فإهناهنا ديون  أو لغري ذلك مادام  أحلج    وأو لزواج  أمنا لبناء بيت  إو   التجارةعليه حىت ولو كانت الديون ليست يف ابب  
ليك  إذا كان على موسر مىت طلبته دفعه  إن الدين هذا  أما الديون اليت لك عند الناس فمعلوم  أاملال فهذه الديون اليت عليك . و 

و جاحد  أو هارب  أ  و مماطلأذا كان املال عند معسر  إ  الثانية  احلالة  .  ةاملستودع  األمانةعنده كمثل    ألهنا  م . افهنا تزكي يف كل ع
ذا قبضها وهذا  إحول جديد    أ منا يبدإفيها و   ةهذا حمل اخلالف بني الفقهاء فاملؤلف هنا يقول ال زكا  فكيف احلكم .  وحنو ذلك

شيء  ذا مل يقبضها الإما أ ذا قبضها.إعام على كل  ة. ومنهم من يقول فيها زكااملالكية قول ىلإاختيار شيخ االسالم وينسب هذا 
وهذا    الذي يقبضه ولو كان يسريا خيرج ربع عشره . فعنده نصاب زكوي  أن  بلغا يسريا مادام  ن كان مإحىت و أول ما يقبضها  عليه  

  البهوت يف   ، وقد ذكره  وابن عباس  وعائشة  ¢  املؤمنني علي  كأمري   الصحابةمن    ةوقد ذكروه عن مجاع  والشافعية  احلنابلةمذهب  
موال  صل يف األ فيها خالف األ  املسالةفيقال    اخلالف.  ¬    ولكن قد ذكر يف املغن   .ال يعرف هلم خمالفأنه    الكشاف والقناع

  ة افقه مجاعو قد    ¢  ن قول عليأوالسيما    ةاثبت  الزكاة  و مماطل .أال بدليل وكونه على غائب  إ  .الزكاةتسقط    وال  ،ةفيها زكا  اهنأ
ذكر تابعوال  الصحابةمن   احمل  هني كما  يف  حزم  خليفابن  فقوله  هذا  فعلى  وممن    ةلى  املسلمني  خلفاء  واالقتداء  أمن  ابتباعهم  مران 

ولكن ينتظر حىت ،  ل عام  كيف    الزكاةن عليه  أهو الصواب و   املسالة. والشافعي يف هذه  احلنابلةفيكون قول    ¢  هبديهم وهو علي
وال جيزئ    .   الزكاةن خيرج  أراد  أذا  إي  أ  ،خراج من وسط املالاإلوجيب    :مث قال  ت . ذا قبضها يزكي ملا مضى من السنواإيقبضها  

  .متفق عليه  ( يف الركاز واخلمس  )  يب هريره مرفوعا.أويف حديث    ن يشاء ربه أال  إ فضل  األ   إىليار  اخل  يلزم  والقل  ي األأن  و  د  من األ
نعام  جاء به الشرع فبهيمه األ  خيرج منها على وفق ما  الزكاةابب    دا وهي يفجمن املهمات املفيد هنا  هنا  و   وهذا قد سبق ذكره .

ن كان هناك أجتزئ وقال شيخ االسالم جتزئ    احلنفية وعند   .جتزئ  ال  فجمهور العلماءعنها فلوسا    جخر أنه  أفلو    نعام .أ  هبمة  خترج
الغنم عليه  40مثال رجل عنده    تعاىل والشيخ ابن عثيمني وغريهم .  ¬    وهذا اختيار السعدي   ةمصلح فاجلمهور    ة شا. من 

 ةخرج بدل الشاأن خيرج غريها فلو أوال جيزئ  ةحوط فيخرج شاأوهذا القول  ‰  ورد عن النيب يقولون نقتصر على ما
رجل    .التجارةعروض    التجارةعندان عروض    موال . األ  ةلشرع وهكذا بقيله خمالف  نجيزئ أل  قالو ال  فضل.أغلى و أنه  أمجل مع  

منا  إا سبق.  يف ذاهتا كم  ن زكاهتا ليستأل  .ابلقيمة  ةزكاال مجهور العلماء خيرج    . كيف خيرج الزكاة؟عنده مالبس  ئيةغذاعنده مواد  
من    غذائيةمواد    الزكاةخرج  أ  الغذائية ن صاحب املواد  أفلو    .نو ابلفلوس اآلأ  والفضةابلذهب    الزكاةزكاهتا يف قيمتها فيخرج عنها  
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فيها فجم  التجارة نفس   العلماء  اليت هو  األ  ، وغريه  ¬     سالموشيخ اإل  احلنفيةجازها  أجتزئ . و   هنا الأهور  حوط أول  والقول 
نه  أالثاين  على القول    الزكاةن خيرج  أيريد    الغذائية حياان يكون صاحب املواد  أ  املهمةمن املسائل    .   للذمة  أبر أبعد من اخلالف و أو 

فيشرتي هلم مالبس مع  إ  فيأتجيوز   الفقراء  جيزئ وحىت على قول شيخ    ال   احلنفيةفهنا حىت على قول    ةمواد عذائي  هتن زكاأىل 
جيزئسالم  اإل أل  .  ال  اخلالف  والسبب  خترج  أما  إن  اجلمهورقيمتها  ن  متلكه    وأ  ،كقول  الذي  املال  من عني  خترج  كقول أنك 

ن خيرج  أراد  أ  ¬    ابن عثيمني   وهلذا الشيخ  . ذن لك هبذاأالفلوس مث تشرتي مالبس من الذي خولك و   خذ نك أتأما  أ  .احلنفية
ل له هذا الغن يقول والده فيقو أينفع  ورمبا ال ابألموالىل رجل فقري يعبث إقد يرى  الزكاةفقال فمثل هذا صاحب  املسالةمن هذه 
فقهاء. ال  من  ةعند الفقهاء وعند مجاع  ألنهشكال.  إيضا فيه  أذا فيشرتيها له وهذا  كالذي حتتاجه يف بيتك فيقول كذا و   للفقري ما 

و حنو  أرض  ملو  أ  إلجيار منا يريدها  إن حاجته يف الطعام والشراب وهو مستغن  أىل الفقري ليتصرف فيها فرمبا تظن  إن يعطيها  أالبد  
وكذلك    يل زوجته وحنو ذلك حيت جتزئ .إن يدفعها  أن جاره هذا يبعثرها ويلعب هبا فله  أذا كان االنسان قد عرف  إولذا    .ذلك
ي مال أن  أهنا    املهمةمن املسائل    هنا واحد .   ن خيرجها نقدا فالبابأيصح    ال  يف قول اجلمهور   يف زكاه الفطرح  يص   نه الأكما  

نه يف ملكه  أو حنو ذلك مادام  أو معده للحج  أن كان املال معده للعالج  إعنه كما سبق حىت و   الزكاةخراج  إنسان جيب  ميلكه األ
وهو ابب طويل ومسائله    الزكاةما يتعلق بباب  فيمن املسائل ذكرهتا على اختصار    ةلكما سبق هذه مج  الزكاةن خيرج  أجيب عليه  

وصلى هللا على  ´ هللا إبذنن شاء هللا يف درس قادم إنقف عند هذا ونكمل بقيته و رين ذلك ضحي هم ماأر كذ أ ن أولت اح ةكثري 
 لهآحممد و 

 

 

 الدرس الثاين عشر 

 ¬   للعالمة السعديشرح منهج السالكني 

 

 ،زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري  ‘  : فرض رسول هللاقال  ¢  هللا ابن عمر عن عبدا قد وقفنا على زكاة الفطر  نك
 . ( متفق عليهاس إىل الصالةمن املسلمني وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الن ،والصغري والكبري ،والذكر واألنثى ،على العبد واحلر

دة وفرع عليها بعض املسائل فقال وجتب أي زكاة الفطر أما وجوهبا فقد دل  عن مسائل متعدهبذا احلديث    ¬     فاكتفى املؤلف
ونه خيرج  وقوله ملن تلزمه أي ملن جيب عليه أن ينفق عليه. فكفتجب لنفسه وملن تلزمه مؤنته  ، فيقول  عليه الكتاب والسنة واإلمجاع
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ه أن خيرجها عمن تلزمه مؤنته فهذا يف قول مجهور العلماء والذي  لنفسه فهذا بال خالف ألهنا زكاة جممع عليها وكونه جيب علي
 ه نفقته هلم شروط:تلزم

 : أن يكون الرجل هذا عنده زايدة عن قـ و ته.الشرط األول

رابة نسب كأن يكونوا من أصوله أو من فروعه أو من إخوانه أو بن : أن يكون بينه وبني من يريد أن ينفق عليه قالشرط الثاين
 وحنو ذلك. إخوانه

 : أن يكونوا فقراء فإذا كانوا مستغنني ال جيب عليه أن ينفق عليهم.الشرط الثالث

الرابع وارث فنفرتض لو أن  صول والفروع بينهم توارث فمثال إذا كان بينه وبني أخيه ت: أن يكون بينهم توارث يف غري األالشرط 
عليه أن ينفق عليه إذا كان هو غن وأخوه فقري وكان عنده زايدة فيجب    أخاه تويف وله مال افرتاضا هل يرثه أن كان يرثه إذا جيب

يرث   وفروعه أبن يكونوا آابء أو أجداد وإن كانوا غري وارثني كايب األم ال يرث أبدا وابن البنت ال  أصولهأن ينفق عليه أما يف  عليه  
ابب   يف  ذلك  عنده    األصولومع  إذا كان  ينفق عليهم  أن  عليه  جيب  وكفاية  والفروع  زائده عن كفايته  وعنده فضل مال  زايدة 

قرب فإنه يبدأ ابألقرب فاألقرب األقرب إليه أبوه وأمه وأوالده وهكذا األقرب فاألقرب ويدخل يف هذا زوجته ألنه جيب عليه أن  األ
ان وجب عليه أن خيرج  وملن تلزمه مؤنته أي إذا كان جيب عليه فمىت وجب عليه ابلشروط اليت ذكر   ¬    ينفق عليها فقول املؤلف

ملعاوضة مقابل االستمتاع فهي واجبة مطلقا. حىت وإن كانت الزوجة غنية وأما زكاة الفطر فأما الزوجة فإن النفقة عليها من ابب ا 
لزمه فإذا  بنفسه مل يلزمه أن ينفق عليه كذلك قل مثل هذا يف أبيه وأمه إذا كانوا أغنياء مل ياألوالد فمن كان من األوالد غنيا مكتفيا 

ذا الوارث أو هذا االبن أن خيرج زكاة الفطر عنهم  خيرجوا عن أنفسهم وأما من كان فقري ال جيد ما ينفق على نفسه فيجب على ه
الزكاة بل أخرجها بدون استئذان   إخراجذ ال يلزمن أن استأذنه يف  ويرتتب على ذلك أنه إذا كان حيب علي أن أنفق عليه فحينئ

لكونه غنيا أو لكونه صاحب أو لكونه زميال وحنو ذلك فال    بينما إذا كان ال يلزمن أن أخرج زكاة الفطر عنه   ألهنا واجبة علي.
 وكيله فهنا إذا  جتزئ إخراج الزكاة عنه إال إذا وكلن ونوى أنن وكيله يف اإلخراج فهنا جتزئ عنه وأما إذا مل يوكلن ومل ينوي أنن

إذا كان  فيها النية من فاعلها وبشرط آخر:  تكون عمن أريد لعدم النية ألن هذه عبادات يشرتط    أخرجتها عنه فإهنا تكون عن وال
يوم العيد وليلته فإذا كان هذا الرجل ال ميلك إال القوت الذي يكفيه ليوم العيد له وألوالده فإنه  ذلك فاضل عن قوت يومه وليلته  

  ولقول النيب   ما استطعتم(يوم العيد فإنه خيرجه لقوله تعاىل :) فاتقوا هللا   يلزمه. فإن فضل عن ذلك قليال شيء يسري فوق نفقةال
) وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم( فيخرج هذا الزائد وإن كان قليال وإن كان على أقل من الصاع    ‰

 هذا الذي يقدر عليه ويكون عن نفسه فقط وليس عمن ينفق. كما سيأت ألن  

 . فهذه اخلمسة األصناف اليت جاءت يف احلديثأو زبيب أو بر وهو اللنب اجملفف و شعري أو أقط متر أ صاع منمث قال: 
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وأربعني غرام. أربعني من    اثنني كيلو  ¬    فقول املؤلف صاع يف قول مجهور العلماء الصاع اختلفوا فيه فعند الشيخ ابن عثيمني
دائمة برائسة الشيخ ابن ابز وعضوية الفوزان وغريه أنه يقارب ثالثة كيلو  األلف يعن فوق الكيلوين بشيء قليل ومذهب اللجنة ال

بناء على األحوط ومنهم من يقول كالشيخ النجمي أهنا اثنني كيلو ونصف فإذا سلك اإلنسان االحتياط فهو أوىل ألن ما  وهذا  
 اد فإهنا صدقة وانفلة بينما النقص فإنه يوقف عليها وحياسب عليها. ز 

 جيوز إخراجها نقدا فلو أخرج قيمتها نقدا ال جيزئ وهذا مذهب مجهور العلماء خالفا للحنفية وهو  ل على أنه الوقوله صاع د 
 عل هو وال أصحابه فدل على أهنا غري جمزئة.مع ذلك مل يف  ‰ ظاهر احلديث ، وكانت النقود موجودة يف زمان النيب

األنفع ينظر إىل ما هو أنفع للفقري هو التمر أو الشعري أو الرب أو حنو    فاألصناأي خيتار من هذه    .واألفضل فيها األنفع  :مث قال
الناس من الرب والرز    ذلك وإذا وجد األنفع كالرز وحنوه فهذا من قوت البلد فهذا جيزئ إخراجه السيما و قد أصبح أكثر أقوات

ز  س فهذا جائز كذلك وإذا أخذ الفقري الزكاة جاوأن اإلنسان ينظر إىل القوت الذي عليه النا  †   وإىل هذا ذهب فقهاء الشافعية
قري  له بعد أن يتملكها أن يعطيها عن نفسه أو عمن ينفق فيخرجها هو زكاة وجيوز أيضا لو أن فقريا أخرج زكاته إىل فقري والف

وال حيل أتخريها عن    :الثاين متلكها وقبضها مث دفعها إىل الفقري األول من غري اتفاق وال مواطئه جازت وصحت هذه الزكاة .قال
  أهناهذه هي احلكمة من زكاه الفطر    (للمساكني  ة) طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم  ‘  رسول هللاوقد فرضها    .يوم العيد

فمن أداها    .للمساكني حىت يشاركوا األغنياء يف فرحة العيد  وإطعامتطهر ما يقع فيه الصائم من اللغو ومن الرفث وبعض الذنوب  
 من أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات (رواه أبو داوود وأبن ماجه.ة فهي زكاة مقبولة و قبل الصال

ر هلا أوقات يدل عليه النصوص وجمموعها أن األفضل أن تكون قبل صالة العيد وبعد صالة الفجر فيما بينهما فهذا  فزكاة الفط
وإىل ثالثة أايم فهو جائز. فقد جاء عن عبدهللا ابن عمر أنه كان  أفضل األوقات ويف أثناء الليل إىل يومني قبله هذا جائز، بل  

وكانوا إىل الذين يقبلوهنا أي إىل والة األمر وويل األمر يعترب انئبا عن الفقراء فدفعها إليه كأهنا    خيرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومني 
ان ابن عمر خيرجها قبل ثالثة أايم وهذا أيضا اختاره  طأ أنه كيف املو   ¬     دفعة يف حملها وجيوز إىل ثالثة أايم كما يف رواية مالك

ابن ابز  العيد  . وأما ق ¬    الشيخ  بعد صالة  قبل ثالثة أايم. وأما  اإلنسان ال يعجل  فاألوىل أن  بل ثالثة أايم فمحل خالف 
أن املذاهب    ¬     وزير ابن هبرية فمذهب احلنابلة أهنا مكروهة وجتزئ ومن الثاين فما بعد أهنا حمرمة والبد من القضاء وقد ذكر  

 وإن أمث فإهنا تعترب دين يف الذمة فيجب عليه إخراجها.األربعة على وجوب قضائها حىت وإن فات الوقت حىت 

مسائلة : مىت جتب؟ جتب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد فمن كان قبل غروب الشمس عن الغروب موجودا فقد ثبتت  
تت يف  بعدها. فلو أن شخصا مات قبل غروب الشمس مل جتب عليه مات بعد غروب الشمس قد ثبيف الذمة حىت وإن مات  

رجل تزوج قبل غروب الشمس ثبتت عليه زكاته وزكاة زوجته ادخلها دخلت عليه بعد غروب الشمس مل جتب ألهنا عند    الذمة,
أو امتنعت من احلقوق الواجبة عليها ال جيب  امرأة قبل غروب الشمس نشزت عن زوجها وتركت البيت ,    ست بزوجة,يالغروب ل
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نفقة هلا وابلتايل ال زكاة   ألنه ال جيب عليه النفقة إال إذا كانت يف بيته، ابذلة لنفسها فإن كانت انشزا الج أن خيرج زكاهتا على الزو 
أهنا نشزت بعد غروب الشمس فيقال قد   عليه هلا بل خيرج زكاهتا وليها كأبيها وإخواهنا ومن يلزمها نفقته أو من يلزمهم نفقتها , لو

غروب وعلى هذا لو أن رجل أيسر حصل ماال بعد غروب الشمس هل جيب عليه أن خيرج زكاة وجبت الزكاة ألن العربة حبال ال
 الفطر فاملشهور يف مذهب الشافعية واحلنابلة وقول عند املالكية أنه ال جيب ألن العربة حبال الغروب . 

ن يقول تبقى دينا مطلق كرواية عن أمحد. لليل وهي رواية عن أمحد وقول عند املالكية ومنهم ميلزمه مادام يف ا  والقول الثاين أنه
ابإلمجاع  جتب  وال  مستحب  عنه  الزكاة  فإخراج  جنينا  إذا كان  اجلنني  أما  الفقهاء.  عند  املشهور  املعتمد  هو  األول  والقول 

كمثل اجملنون  اة هذه واجبة على كل مسلم حىت ولو مل يصم  فال جيب. والزكوأما إذا خرج    ¢  واالستحباب قد جاء عن عثمان
 ومثل الصغار ومثل اهلرم ومثل املفطر بعذر كاحلائض والنفساء واملريض كل ذلك كل مسلم خترج زكاته ولو مل يصم . 

واملقصود هنا الظل العرش إمام  لهظ  إال) سبعه يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل احلديث املشهور عن أيب هريره  ¬  مث ذكر املؤلف
هللا, ورجل قلبه معلق يف املساجد , ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأه    ء يف طاعهوشاب نشا  عادل,

اين   فقال  ومجال  منصب  خالي  أخافذات  هللا  ذكر  ورجل  ميينه  تنفق  ما  مشاله  تعلم  حىت  فأخفاها  بصدقه  تصدق  ورجل  ا هللا 
 هبا وأن له هذا األجر العظيم. واإلسرار هنا الرتغيب يف الصدقة   ووجه مناسبة احلديثمتفق عليه.   ففاضت عيناه(

فدل على أن غريهم ال    .ال تدفع الزكاة إال لألصناف الثمانية  :إىل بيان أهل الزكاة ومن تدفع اليهم فقال  ¬    مث انتقل املؤلف
واحلسن البصري وأما العلماء فيما  يه مجاهري أهل العلم ومل خيالف يف ذلك إال أنس ابن مالك  جيزئ وهذا عليه املذاهب األربعة وعل

حصر وقصر    ة أدا  ) إمنا الصدقات(الثمانية وهذا هو الصواب ألن هللا قال    األصنافبعد ذلك فاتفقت كلمتهم على أهنا يف هذه  
 الثمانية فقط .  صنافألالصدقات املقصود ابلصدقات هنا الزكاة ال تكون إال يف هذه فا

والفقري هو الذي ال جيد إال أقل من نصف كفايته فمثال عنده أقل من كفاية نصف الشهر أو اقل من نصف اليوم  للفقراءاألول : 
ز  أن الفقري إذا كان قواي يستطيع التكسب فيعترب غن ال جيو   وهكذا فهذا هو الفقري فيعطى الفقري من الزكاة وأيضا مما سيأت أيضا

 هذا القوي وطلب الزكاة فهنا لنا حالتان.  له أن أيخذ الزكاة إذا كان قادر على التكسب لكن إذا جاء

 هلا.من الزكاة ألننا نعلم أنه ليس أهال  إعطائهتكسب فهنا ال جيوز : إذا كنا نعلم أن له مال وأن له احلالة األوىل

من الزكاة ألننا ال    إعطائهوز  أنه مريض وإن كان ظاهره أنه قوي فهنا جي   : إذا كان قواي لكن أخرب أنه ما وجد عملاحلالة الثانية
.وألجل هذا استثىن أهل العلم    ‰   نعلم حباله. وجيب أن خنربه أبهنا الحتل ال لغن وال لقوي مكتسب كما فعله النيب 

ال يستطيع اجلمع بني طلب العلم وبني  لعلم الشرعي فقط فقالوا طالب العلم الشرعي إذا كان متفرغا وانظر متفرغا للعلم و طالب ا
وألن طلب العلم نوع من اجلهاد الشرعي فيجوز أن يعطى وأما غريه فال فلو كان    التكسب فهنا يعطى ألنه متفرغ لنفع املسلمني 

تعاىل وهكذا    ¬     يعطى ألنه قادر على التكسب وقد ذكر حنو هذا الشيخ ابن عثيمنييف علم دنيوي ومتفرغ لذلك فإنه ال
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د إذا كانوا قادرين على التكسب فهنا ال يعطون من الزكاة إال إذا سألوا على أهنم فقراء وما وجدوا عمل فكاحلالة اليت  العباد والزها
 الج أو ألجل الزواج فجاز أن يعطى بقدر ذلك.ذكران. وهكذا إذا كان اإلنسان حيتاج املال ألجل الع

ق ولكنها دون الكفاية دون الكفاية اتمة فاملساكني أحسن  صف الكفاية فما فو وهم الذين عندهم ناملساكني  الصنف الثاين :  
سفينة يشتغل هبا فقد    فعنده   يف املساكني : ) وأما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر(  ̧   حاال من الفقراء وقد قال هللا 

ال يكفي ما مقدار الكفاية. الكفاية مبا عليه   يكون املسكني موظفا، قد يكون عنده حرفة قد يكون عنده سيارة إال أن الدخل
اليت تليق مبثله وأما الكماليات ال تدخل يف هذا الباب فليست الزمة    األشياء  أمثاله يعن طعام وشراب وكسوة وحنو هذا كما يقال

ة كفاية السنة وهذا هو  يقال أنه يصبح فقري ألجل الكماليات ال. هذا الفقري واملسكني كم يعطى من الزكاة يعطى من الزكا  وال
، قد يكون عنده غلة قد يكون عنده من ينفق عليه إال أهنا ال  الصحيح من أقوال أهل العلم فهذا الفقري قد يكون عنده راتب

 تكفي فنويف له.

وال يكفين  مثال ذلك: ابملثال يتضح املقال ويعرف اإلنسان ضابط هذه املسألة فمثال لو أن الفقري قال مثال افرتاضا راتيب ألف  
أثنا عشر شهر   ةولو كان عندي ألفان جلاءت الكفاية فننظر فنقول إذا راتبك ألف إذا حنسب ألف على كل شهر فعندان السن

أثن عشر ألفا فمىت فنعطيه إىل هذا القدر خالص يكفي فحينئذ الفقري إذا قد قبض من الزكاة  نضرب يف ألف إذا حيتاج هو إىل  
و ما ذكر إذا كان معدما أخذ الكل. وإذا كان عنده شيء من الكفاية أخذ ما يويف به احلاجة فيقال مىت  بقدر كفاية السنة على حن

السنة وقد أصبحت غن فال تقبض ردهم وال تقبلها منهم وال  خر زكاة ال تقبض ألنك قد أصبحت مكفيا جلميع  دفع لك رجل آ
وهكذا املسكني يقال فيه مثلما يقال يف الفقري. من املسائل  غنياءمن األ أصبحتتقول أان مستحي فال جيوز لك القبول ألنك قد 

على الفقري ساحمك هللا وهو  أن بعض الناس اآلن يكون له دين على بعض الفقراء فإذا جاء وقت الزكاة قال أخصم الدين الذي  
إىل الفقري  ك ألن الزكاة الذي دفعها  إمجاعا بني العلماء. وذل  اإلسالميف نفسه حمسوب من الزكاة وهذا ال جيزئ كما ذكره شيخ  

  املال الذي دفعه إىل الفقري دفعه على أنه دين واآلن أراد أن يقلب إىل زكاة فهذا ال جيزئ ألن النية املعتربة إمنا هي عند دفع املال
 تنقلب.دين مث أقلبها زكاة فال  فعند دفع املال نويت أهنا زكاة إذا هي زكاة أما ملا دفعت من سابق على أهنا

عجز عن استخراج هذا الدين من الفقري أو املماطل أو   اإلنسانعن الطيب ألن    األمر الثاين: أن هذا من ابب إخراج الرديء 
ه كثري  الرديء عن اجليد فلذلك كانت غري جمزئة وهذا مما يقع يف اخلطأ في إخراجاجلاحد فنواه ألنه مل يستطع حتصيله فهذا من ابب 

 من الناس.

العاملون عليها هم: الذين أيخذون الزكاة للدولة للحكومة أما الذي يوزع الزكاة للتاجر وفاعل اخلري ال  والعاملني عليها.  مث قال:  
يدخل يف هذا الباب وال يستحق من الزكاة ألجل عمالته وإمنا إن أعطاه صاحب املال أجره متام وإال فليخرب صاحب املال أبنه  

املون عليها ألن العامل سيأخذ أجره وال أيخذ على أهنا زكاة والعامل عليها  ما أنه أيخذ كمثل هنا والعالفقراء وأنه أهل للزكاة أمن 
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هو اجلايب الذي جييب الزكاة والذي يكتب والذي يقسم وحنو ذلك ويشرتط فيه: أن يكون ابلغ ، عاقال ، أمينا ، وكافيا: أي يقوم  
قد منع. أن يتوالها    ‘  أن يكونوا عاملني ألن النيب  بيت أما آل البيت فال جيوز ا عنده خربه وليس من آل الابلكفاية فليس عاجز 

 .ƒ العباس وعليا

ما عوام  : املؤلفة قلوهبم نوعان كفار ومسلمني فالكفار أن يعطى وهذا الباب خاص مبن له سيادة يف قومه أواملؤلفة قلوبهمث قال  
أن ندفع   نرجو  أن يسلم  إمنا ملن له سيادة فنرجو  ¬    أمحد  اإلماممذهب  الكفار ال يدخلون يف هذا الباب. القول املعتمد يف  

شره نعطيه من الزكاة لندفع شره عن املسلمني هذا الأبس به كذلك إذا أردان أن ندفع عن املسلمني إذا كان سيدا يف قومه أبن نريد  
ة لنا ممن كانوا حتت واليته وحتت إمرته حتت رعيته  إسالمه أو أن نعطيه لرجاء أن يسلم غريه من الكفار أو لكي جيلب الزكا  تقوية

ا دفعناها لسادات املسلمني إذا كنا خنشى حصول الضرر منهم كأن يكونوا مؤذيني وحنو هذا. وعلى هذا  وحنو هذا. وكذلك إذ
ضرر هذا أمر  ينكف ضرره فيقال يف حقه أنه حيرم عليه أن أيخذ الزكاة وذلك ألن كف الفأي شخص د فع له مال لينكف ضرره ل

ذا كان هذا من سادة الناس وكان من املؤذيني، وأما ابلنسبة آلخذها واجب عليه فهي ابلنسبة للذي يدفع الزكاة جائز ليكف شره إ
ليكف شره ونظري هذا كمثل إذا كان اإلنسان حيتاج إىل معاملة  فهي حمرمة عليه يف هذه احلالة يف حالة أنه إذا كان ال يعطى إال  

نفسه ضررا ويف حق اآلخذ حمرم ألنه     أن يدفع مال ليأخذ حقه فهي يف حق الدافع ال شيء عليه لكونه يدفع عن واحتاج إىل 
 جيب عليه أن يدفع وأن يفعل ما يلزمه من غري رشوة . 

عليها جيوز ولو  عليها ليفيد القوة وهذا ال يكون إال إذا كان من جهة احلكومة والعامل  مث قال فهؤالء هم العاملون عليها ولذا قال  
 .واملؤلفة قلوهبم ذكرانه قوله: غنيا ألهنا من ابب اإلجارةكان 

و  : ويف الرقاب: عم املقصود به الكاتب الذي اتفق مع سيده أن يعتقه مقابل ماال مقسطة على وقتني فاكثر أويف الرقاب  مث قال  
لي خ رج فهذا هو املقصود    أسري عند الكفار فهنا ي دفع  أو األسارى من املسلمني وهو  ¸  هم العبيد فنشرتيهم ونعتقهم لوجه هللا

ابلرقاب وهذه أصبحت شبه منعدمة اآلن يف زماننا شبه منعدمة إال يف األسرى قد تكون موجودة أما العبيد فقد أصبحت شبه  
 خيرج بعض السجناء ال يدخل يف هذا الباب.  معدومة. طيب لو أراد أن

غارم مصلحة نفسه يف أمر مباح كان يكون قد حج  األول  املديون وهذا نوعان :    ما يقال هو: . الغارم: كوالغارمني: قال  السادس
كاة أما إذا كان  وعليه ديون ، بىن بيت ، تزوج ، اشرتى شيء مباح. فعليه ديون مل يستطع قضائها ولو مستقبال فهنا يعطى من الز 

التجار مديونني أكثر أصحاب الشركات عليهم ديون هل يقال    يستطيع يف املستقبل كان يكون عنده جتاره عنده رأس مال فاكثر
ليس هذا إمنا املعىن الذي ال يستطيع قضاء الدين ولو يف املستقبل ليس عنده جتارة وال عنده راتب وال وال  يعطون؟. اجلواب ال.  

 من الزكاة.ن الزكاة إذا كان قد غرم يف معصية فهنا ال يعطى منها إال إذا اتب فهنا يعطى فهذا يعطى م
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ذات البني أصلح بني قبيلتني بني طائفتني مث حتمل دين ليتم الصلح فهنا جيوز أن يعطى من    إصالحاحلالة الثانية : الغارم ألجل  
الزكاة بشرط إذا كان قد جعلها دين أما إذا كان قد دفع من ماله اخلاص فهنا ال يعطى ألنه ليس بغارم والغارم من امسه املدين عليه  

من ماله ال يستحق شيء أما إذا جعلها دين قال خالص بني املتخاصمني  على هذا من قام بني الناس وإن كان غنيا إن دفع دين ف
 أجعلوا هذا الدين يف ذميت فهنا الأبس أن نعطيه من الزكاة ألنه غارم إلصالح ذات البني فيشجع على هذا العمل النبيل.

سالح ألجل نفقة طعام وشراب وإن كان جلهاد يف سبيل هللا فيعطى ألجل  : املقصود به اويف سبيل هللا    ) ويف سبيل هللا(مث قال  
اجملاهد غنيا يف سبيله أنه ال عالقة له ابلغىن ألن املقصود سالح أو ما يقوم به من اجلهاد فهنا ال يعطون إال إذا مل يكن عندهم 

الزكاة إمنا يعطون   ا احلكومة وتعطيها وقد كفتهم فهنا ال يعطون منديوان هكذا يقول الفقهاء يعن أما إذا كان هناك نفقات تبذهل
من الزكاة إذا كان ال ديوان هلم أي ليس هنالك وزاره كوزارة الدفاع وحنوها اليت تدفع هلم. ويدخل يف ذلك حج الفريضة وعمرة  

النيب  ألن  هبا  يقول  من  عند  م  ‘   الفريضة  يف  املعتمد  هو  وهذا  هللا  سبيل  يف  شيخ   اإلمام ذهب  مسَّاها  واختاره    اإلسالم   أمحد 
 والشيخ ابن ابز وابن عثيمني وغريهم. فيعطى من الزكاة ليحج حجة الفريضة أو عمرة الفريضة.

. املقصود به املسافر الذي انقطع به وليس املقصود به الذي يريد أن يسافر من بلده هذا ال. لكن إذا كان قد  ابن السبيلالثامن :  
قسم الناس صنفني: من أيخذ    ́    السفر فقط. يف هذه اآلية من الفوائد أن هللا هنا يعطى بقدر سفره ونفقته يف سافر انقطع به ف

لـ ( الصدقات  إمنا  الصنف األول )  لنفسه وهو  التمليك ) للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة   الزكاة  تفيد  اليت  ابلالم  أتى 
م الزكاة جاز أن يصرفها يف قضاء دين يف نفقة يف زواج يف حج يف بناء يف أي  ا فمن أخذا منه قلوهبم ( فهؤالء يعطون الزكاة متليك

قال ويف وهم أصحاب الرقاب والغارم يف سبيل وأبن السبيل هذا إذا   وهو لذاشيء مادام أنه حمتاج. أما األربعة األصناف اآلخرون  
وال ينفقها على نفسه ولو كان حمتاجا ألن املزكي   قضاء الدين فقط أعطي األنسان زكاة قال أقضي دينك فهنا ال يفعل هبا إال  

أعطاها لقضاء دين وعلى هذا فلو ذهب إىل صاحب الدين صاحب الدين أبرأه أو ساحمه فهنا يلزم هذا الرجل أن يرد هذه الزكاة  
إذا كان بعض الناس    مسألة مشهورة :إىل صاحبها. وهكذا فيما يتعلق يف سبيل هللا ويف ابن السبيل وحنو ذلك وعلى هذا أتتينا  

يعطى تربعات ألجل تزويج أو حنو ذلك فإن كان هؤالء أعطوه ألجل فاقته وحاجته فهنا الأبس أن يتملكها ويفعل هبا ما يشاء 
مثال  وإن فضل وزاد فقد متلك وهؤالء هم من األصناف األربعة حىت وإن فضل ليس املعىن أنه فضل عن زايدة السنة كاملة ال إمنا  

فسه وإال فهي قدر حاجته ففضل فهي يف ملكه. أما إذا أعطي لشيء خاص كالزواج لقضاء دين لغرم فهنا ال يصرفه  قرت على ن
 إال يف هذا الشأن ومىت بقي شيئا فإنه يرده إىل صاحبه فهذا مما ينبغي أن يعرف وأن يتفهم. 

 . وجيوز االقتصار على واحد منهميقول املؤلف: 

خالص ال حيتاج إىل أن يقسم املال فيعطي جزء للفقراء وجزء املساكني وجزء للعاملني وجزء للرقاب  ه إىل الفقراء  أي لو دفع زكات
فلذلك   أطاعوكفإن هم  )ملعاذ    ‘  النيب  لقولمجهور العلماء خالف للشافعي  فهذا ال جيب وإن كان هو مستحب وهذا مذهب 
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والشاهد أنه قال فرتد على فقرائهم مع  ائهم فرتد على فقرائهم( متفق عليه.  فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقات تؤخذ من أغني
الفقراء صنف واحد وعلم من هذا أن الزكاة ال جيوز أن تدفع يف فناء املساجد وال يف الطرقات وال يف وقف املصاحف وحنو    أن

 أهل العلم وهو ظاهر اآلية وهذا هو الصواب .  ذلك وهذا قول مجاهري

وهو من كان عنده مال استغىن مباله أو هو مستغن بنفقة  الغن األول : الحتل هلم الزكاة مسائل : مث قال الذين  ¬  ذكر املؤلف
ظيفة؟. اجلواب ال. ألهنا غنية بغريها  غريه امرأة فقرية لكن زوجها قد كفاها الدنيا فهل تعطى للمرأة ابعتبار أنه ال حسبة هلا وال و 

 أبيها وحنو ذلك. إبنفاق زوجها أو ولدها أو 

 من يستطيع التكسب كما سبق التفصيل فيه. وال لقوي مكتسب : الثاين

وهكذا ذريتهم وهذا بال خالف بني أهل العلم وهذا هو األحوط وذهب شيخ  هاشم ومواليهم    آلل حممد وهم بنووال  الثالث :  
س  ا مل يكن عندهم ما يكفيهم من املغامن فال أبت إذالبي وهو قول بعض أهل العلم كبعض احلنفية بعض احلنابلة إىل أن آل اإلسالم

أن يعطوا من الزكاة وهذا القول وإن كان له حض من حيث املعىن إال أن النص عام إهنا الحتل حملمد وال آلل حممد إهنا أوساخ .  
 ا ال يدفعها إىل آل البيت.فالنص عام فعلى هذا ال يدفعه

كما سبق معنا من جتب عليه نفقته ال حيوز أن خيرج الزكاة إليه وهذا ابإلمجاع    جرايهنا.   وال جتب ملن جتب عليه نفقته حال:  الرابع
 . ¬  بال خالف كما ذكره ابن منذر 

أغنيائهم فرتد على فقرائهم أي فقراء املسلمني فغريهم ال  ألن هذه الزكاة إمنا هي للمسلمني ولذا قال تؤخذ من  وال لكافر  :  اخلامس
 .¬   ناف اليت ذكرها املؤلفجيزئ فهذه اخلمسة األص

ويتفرع عليها مسائل: منها: أن الزوجة هل جيوز هلا أن تدفع الزكاة إىل زوجها الفقري احملتاج؟ اجلواب فيه خالف. فمنهم من قال  
ابن    والشيخ  اإلسالمانع وهذا مذهب الشافعية واملالكية واختيار البخاري ورواية عن أمحد وشيخ  جيوز لعموم النصوص وألنه ال م

ز وابن عثيمني وغريهم. ويدل عليه قصه ابن مسعود ملا قال لزوجته وأمرها أن تدفع إليه الصدقة وقال أنه أحق هبا هو وولده  اب
 على ذلك .   ‰  وأقره النيب

اة ال استفادة  أمحد وفاقا أليب حنيفة قالوا ألن املرأة ستستفيد من الزكاة وابب الزك  اإلمام: قالوا ال جتزئ وهذا مذهب  ينالقول الثا
فكون املرأة تعطي لزوجها مث هي ستأكل من نفس الزكاة وهذا ال يكون يف الزكاة هكذا قالوا وأما حديث ابن    ¸  منه ألهنا هلل 

أمر ابلصدقة ولو كانت زكاة ما حيتاج إىل هذا ألهنا معروفه آبخر    ‰ النيب   منا هي يف الصدقة بدليل أنفإ  ¢  مسعود
ول أما أن يكون يف وقت معني فهذا ال وهذا القول قول قوي وإذا مشى اإلنسان عليه فهذا هو  احلول فكل صاحب مال ابحل

ر قد قال به أئمة .والقول الثاين هذا أحوط ولذلك مثال صاحب الزكاة لو دفع الزكاة ملن  ألحوط. والقول األول له حظه من النظا
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ال يدفع الزكاة للعمال  فإن هذا ال جيوز فمثال  يبقوا عنده وحىت ينصحوا له يف  يستفيد منهم  ذين يف مؤسسته أو يف شركته حىت 
هبا أغراض دنيوية وقصد هبا مصاحل وهذا ال جيوز. وقد رمبا يبطل  العمل وخيلصوا له يف العمل فهذا ال جيوز ألن الزكاة هنا قد قصد

ته إىل زوجته فهنا ال جتزئ إمجاعا ألنه جيب عليه  الزكاة كما يذكر مجاعة من الفقهاء. املسألة اليت بعد العكس لو أن الرجل دفع زكا
 أن ينفق عليها . 

و ال يستطيع أن ينفق عليهم ألنه قد سبق أن من ينفق عليهم من جيب  : إذا أراد الرجل أن يدفع زكاته إىل أوالده الفقراء همسألة
 جيب عليه أبن كان فقري أي يعن هذا الرجل الزكاة اليهم إمجاعا لكن إذا كانوا يف حال ال   إخراج عليه أن ينفق عليهم ال جيوز  

نده زكاة فطر عنده ماال قليل هل خيرجها ألوالده املتزوجني لبناته املتزوجات وآلابئه ألمهاته وحنو ذلك فجمهور العلماء أنه ال  ع
رج اإلنسان ال ألصله وال لفرعه أبدا. وال واملؤلف هنا    اإلسالمار شيخ  قول الثاين أنه جيزئ وهو مذهب الشافعية واختيجيزئ ال خي 

عثيمني  ابن  الشيخ  ال  ¬    وكذلك  يدفعها  ال  اإلنسان  أن  األوىل  فهذا هو  لنفسه  اإلنسان  احتاط  وإذا  النصوص  لعمومات   .
العلماء. والقول الثاين هو قول قوي إال أنه إذا احتاط اإلنسان لدينه فهذا هو    األولالقول    ألصله وال لفرعه وهذا قول مجاهري 

 .األوىل

احلكم؟   ما هومن املسائل هنا أن اإلنسان إذا دفع زكاته إىل رجل من آل البيت ومل يدري وتبني له بعد ذلك أنه من أهل البيت  
احدة وهي يف حالة الفقر والغىن قالوا  احلكم من دفعها إىل من يظنه أهال للزكاة مث تبني خبالفه جيب عليه أن يعيدها إال يف حالة و 

ار امسه وحنو هذا أما الفقر والغىن فهذا أمر ابطل فإذا  البيت فإن هذا لتفريط منه فإنه يستطيع أن يعرف ابعتب  أما لكونه من آل 
قر أمر ابطن ال يعرف فإذا  كان هذا الفقري قد ادعى أنه فقري فأعطيته مث مع األايم تبني يل أنه غن فالزكاة جمزئه ألن أمر الغىن والف

إلنسان يف خطأ وال يف لبس يف مثل هذا.  فسه أبنه هو الذي كذب فهذا مما ينتبه له حىت ال يقع اتكلم هو فهو الذي جىن على ن
  ومن املسائل هنا : أنه هل جيوز لإلنسان أن ينقل الزكاة إىل مكان فيها مسافة سفر؟ مجهور العلماء يقولون ال جيوز وجتزئ وذهب 

ة من مدينة اىل مدينة إذا كان هناك حاجة أبن كانوا  ها من دولة إىل دول أنه الأبس أن ينقل ¬  احلنفية وذهب إليه شيخ اإلسالم
الزكاة أن أيخذ لنفسه؟ اجلواب    أحوج وأفقر فهذا ال ابس به وهذا القول قول قوي. ومن املسائل كذلك هل جيوز للوكيل يف إخراج 

دد له قال أعطها لفالن وفالن ابلتحديد أو ملن  إذا كان هذا الوكيل يف إخراج إذا كان املوكل الذي هو غن قد حهنا فيه تفصيل  
 فهنا يعطيها ملن قال املوكل إال إذا كان هو من ضمنهم أو ينطبق عليه الوصف.  كان فيه صفة كذا 

الوكيل  يف الفقراء واملساكني أاي كانوا املهم أن تربأ ذميت وكان هذا  احلالة الثانية : إذا كان املوكل يريد أن ترباء الذمة. فقال أخرجها  
على أنه ال جيوز ألن الوكيل أمني فال جيوز أن أيخذ لنفسه. والقول   منهم ومن حيتاج إىل الزكاة فمذهب االمام أمحد والشافعي

ا احتمال ذكره املوفق ابن قدامة وهو قول قوي.  الثاين: وهو املعتمد يف مذهب املالكية أنه حيوز إذا كان الوصف منطبق عليه وهذ
ا هو موجود اآلن يثبت هناية احلول يف أول السنه أن الزكاة ال جيوز أتخريها إذا ثبت احلول ال جيوز أتخريها كم  أيضا من املسائل

سموه ومل خيرجوا الزكاة فهي يف  فيؤخرها إىل رمضان هذا ال جيوز ألنه قد ميوت فمن خيرج الزكاة رمبا جاء الورثة فأخذوا املال واقت
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ر كاليوم واليومني والثالث ألجل   حقه هناية احلول وجب عليه أن خيرج الزكاة إال إذا كان التأخذمة صاحبها فعلى هذا فمن جاء يف 
وحنو    دخول رمضان أو لدخول زمن فاضل أو مكان فاضل فهنا الأبس أو أخرها لكونه ال جيد سيولة مالية فأنتظر حىت يبيع شيئا

الز  تقدمي  جيوز  وكذلك  حلاجة  التأخري  ألن  الأبس  فهنا  النيبهذا  فعلها  فقط. كما  سنتني  أو  سنة  عن  احلول  أيت  أن  قبل    كاة 
حني أخذ الزكاة من العباس عن سنتني فلو أن إنسان قدمها فال ابس لكن بشرط النية أن ينوي الزكاة عن هذه    ‰

زئة وجيوز أن يدفعها  تية وحنو هذه من االعتبارات. ويف ابب الزكاة جيوز أن خترج إىل احلكومات وتكون جمالسنة أو عن السنة اآل
 واألنفع. إىل الفقراء واملساكني وهذا أيضا لينظر اإلنسان إىل األصلح

عليه أين هو يف أي مكان هو  ومن املسائل الذي ينتبه له هنا أن زكاة الفطر تكون حيث كان البدن فهذا الويل ويل البيت املنفق  
الشمس فيخرج الزكاة كلها هناك. فمثال لو كان مغرتاب دفعها هناك   فينظر املكان الذي هو فيه وجبت عليه الزكاة مثال بغروب

لة السابقة دن وال ينظر إىل أوالده وال أقاربه فالعربة ببدنه هو فإذا نقل إىل بلدا آخر لكونه أفقر فهنا رجعنا للمسأفالعربة حبيث الب
 حكم نقل الزكاة. 

التجارة هذه يف مدفحيث كان املال فقد ت  األمر الثاين: أما زكاة االموال ينة وهو يعيش يف مدينة فيقال الزكاة أخرجها يف  كون 
السابقة  املسألة  يف  راجعة  آخر  مكان  إىل  ونقلها  متشوفون  انظرون  إليها  متطلعون  الفقراء  ألن  وهكذا  املال.  فيها  الذي  املدينة 

يف اخراج الزكاة    ‰  ظم قد قال النيب  وأحق واألجر فيهم أعوينبغي يف ابب الزكاة أن خيرجها إىل األقارب فإهنم أوىل
 فتجتمع هذه كلها فيها. إليهم )هي بر وصلة وزكاة وصدقه(

أي جائز صدقة التطوع لألغنياء إىل قوي وعلى أنه يريد  ،ىل هؤالء وغريهم  إأما صدقة التطوع فيجوز دفعها    :¬   مث قال املؤلف
فكلما كان هؤالء أكمل  أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل    تولكن كلما كانحنوهم،    أو إىل آل حممد أو  ¸  ن هللااألجر م

كانت الزكاة هلم أفضل وقد ذكر بعض أهل العلم إىل أن الزكاة هذه إذا كانت يف العلماء إذا كان الفقراء علماء أو العلماء هؤالء  
علماء مث إىل عوامهم وقد    حلني وليسوال لكون نفعهم متعدي إىل الناس مث بعد ذلك إذا كانوا صافقراء فإخراج الزكاة إليهم أفض

ذكر شيخ اإلسالم أنه ال جيوز أن يبذل الزكاة ملن يستعني هبا على املعصية دفع له الزكاة ليشرتي به دخان فهذا ال جيوز إذا علم  
النيبذلك   قال  سأل    ‰  وقد  من  فليستقل  )  مجرا  يسأل  فإمنا  تكثرا  أمواال  وهذا   . مسلم  رواه  (ليستكثر  و أالناس 
ث يف من سأل أموال الناس وعنده كفاية. وقد قال الفقهاء كاجلمهور كاحلنابلة والشافعية واملالكية من أبيح له أخذ شيء احلدي

للحنفية لعمومة    أبيح له طلبه من أبيح له أخذ شيء الزكاة جيوز له أن يطلبها وال يدخل يف الذم والقول الثاين أنه مكروه وفاقا
سألة النذور والكفارات جيوز نقلها من بلد إىل بلد وال كراهة يف ذلك إمنا اخلالف إمنا هو يف ابب  ألة: مام. مسالنصوص وليس حبر 

ال فال تتبعه    ما جاءك من هذا املال. وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما )لعمر    ‰   وقول النيب .الزكاة املفروضة  
شرفه ومتطلع أن فالن سريسل إيل ال من غري أن يكون نفسه متحب لإلنسان إذا بذل له مأي فهذا مما يس  .نفسك( رواه مسلم

سيعطين ومل يسأل فهنا فليأخذه وأما إذا كان عن استشراف ويعلم أن فالن سيعطيه أو يرسل إليه فهنا األفضل له عدم القبول، 
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  ا يف زمان فاضل كـ رمضانناس من أفضل الصدقات وكوهنولذا قال وماال فال تتبعه نفسك. والصدقات يف زمن اجملاعة وحاجة ال
فهذا مستحسن لكن إذا أخرج من الزكاة ما يضر مبن ينفق عليه فهذا    ميونآكد وأفضل وإذا أخرج الفاضل من حاجته وكفاية من  

  ¢   بكر الصديق  ال جيوز وال يتصدق جبميع املال إال من يعلم من نفسه صدق التوكل والصرب عن مسألة الناس كما فعله أبو
رون مسائل متعددة متنوعة من ذلك هل جتوز إخراج الزكاة عن األموات؟ ميت عليه دين هل جيوز إخراج  ل العلم يذكوأرضاه وأه

ر  الزكاة عنه يف قضاء. دينه نقل ابن عبد الرب وابن منذر اإلمجاع على أنه ال جيزئ بينما هنا خالف فمذهب املالكي املعتمد واختيا
اخلالف هذا أوىل ألهنا زكاة فهذه مجلة من املسائل ذكرهتا وحاولت   يف ابب الزكاة خيرج من  أنه جيزئ وكون اإلنسان  اإلسالمشيخ  

  أن أذكر ما هو أهم وما هو مشهور فيها مث ما يتعلق ببعض املسائل اليت مل اذكرها نذكرها إن شاء هللا يف كتاب آخر إبذن هللا 
´. 

الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما    أييها)    قوله تعاىل  ألصل فيهاو   :إىل الكالم على ابب الصيام قال  ¬    مث انتقل املؤلف
أن هذه األمة ليست أول أمه بل قد فرضه على    ´  فقوله كتب معناه فرض أخرب هللا  كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(

لزهد والرتغيب والرتهيب ال يتسع اجملال هلذه العبادة وهلا كالم من حيث ما يتعلق ابلرقائق وا  ´  فدل على حمبه هللا   األمم السابقة
 م يف هذا الكتاب املختصر فلتنظر يف مواضعه . لذكر هذا الكال

فعلم منه أن الكافر ال جيب عليه مبعىن أنه ال  لم  املسفيما يتعلق بوجوبه يلزم    ¬    مىت جيب الصوم فقال  ¬    فذكر املؤلف
بفروع الشريعة فالكافر كما سبق معنا يعذب على تركه للصالة والزكاة    يصح منه فقط وأما أنه جيب عليه فهذا واجب ألنه خماطب

مث بعد    اإلسالميدخل يف    م إذا كان مسلما مبعىن أهنا ال تصح منه لو فعلها ألنه كافر فالبد أنوالصيام وغريه إال أن قوله مسل
 ذلك أيت هبذه العبادات. 

لويل ينظر إىل ابنه أو إىل ابنته أذا كانت  وليه أن يعوده الصيام إذا أطاقه فا  فالصغري ال جيب عليه وإمنا جيب على  البلوغالثاين :  
أو أكثر بل ينظر إيل حال الولد  تستطيع أن تتحمل الصيام واجلوع فهنا جيب عليها وال يتقيد هذا بسن معني كالعاشرة أو أقل  

ن يعلمه وهو ابن سبع وأن يضربه ابن عشر فهذا  نفسه هل يستطيع أو ال خبالف الصالة فإهنا مقيدة بسبع سنوات جيب عليه أ
 فيما يتعلق ابلصغري. 

فيه وما مضى  عاقل  قوله:   ما عقل  فاجملنون إذا أفاق يف نصف رمضان لزمه  ال شيء عليه ، فاجملنون ال حيب عليه وعلى هذا 
هنا ذكر    .برؤية هالله  : مث قالخرج من ذلك العاجز واملريض وحنو ذلك. وسيأت الكالم عليه إن شاء هللا والقادر على الصوم  

سبب وجوب الصيام فإما أن يكون ابلرؤية برؤية اهلالل من عدل واحد سواء كان رجل أو امرأه بشرط كونه عدل ثقة فهنا جيب 
  وهو الصحيح حلديث ابن عمر وأيضا فهم ابن عمر فقد كان ابن عمر   ¬    أمحد وفاقا للشافعي  اإلمامصيامه وهذا مذهب  

 أحد أو شهد هو أمر الناس ابلصيام . عنده إذا شهد  ¢
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فهنا ال حنتاج إىل اهلالل إذا اكملنا شعبان ومما يتعلق به هنا أن يف ابب الصيام ال يدخله معرفة    اإكمال شعبان ثالثني يومالثاين  
ا  عليكم فاقدرو   أفطروا فأن غم ) اذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ف  ‰  قال النيب الفلك واحلساب فالبد من الرؤية كما  

وقوله )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( أما الصلوات اخلمس فيجوز أن يعتمد على احلساب والفلك إذا كان منضبطا  له (متفق عليه  
ذا  ألنه يورث غلبة الظن وألن معرفة الزوال وعدمه ليس مقصودا لذاته إمنا لكونه دليال على دخول الوقت. وقد ذكر هذا بنحو ه

وال    ¬     القرايف  الفلك  فيه  يدخل  ال  أنه  فباإلمجاع  رمضان  ابب  يف  أما  عليه.  جممع  هذا  أن  الشيخ  آل  صاحل  الشيخ  وذكر 
احلساب كما ذكره ابن حجر وعن ابن عبد الرب وعن أيب الوليد الباجي وغريهم من العلماء. فهذا مما ينتبه له وهنا تذكر مسألة  

أو ال يلزم. اجلواب مذهب مجهور العلماء أن املطالع واحدة    مجيع العامل أن يصوم  ل ثقة يف بلد هل يلزموهي مسألة إذا رأى اهلال
وهذا ما يسمى مبسألة املطالع يعن إذا رآه واحد لزم كل من يف األرض أن يصوموا طيب وملاذا مل جيعلوه مثل الصلوات كل بالد هلا  

فيها املشقة. والقول الثاين ال إمنا   تكررة يف كل يوم فيقع الف الصلوات فإهنا مزوال خاص وفجر خاص قالوا ألن رمضان واحد خب
يلزم أهل املطالع املتقاربة فمثال الغالب على من يف اجلزيرة العربية غالبا أن مطالعهم متقاربة فلذا إذا رأى واحد منهم اهلالل وجب  

األول فلم يقع يف زمان من األزمان    القولأما    إبراهيمالشيخ أمحد ابن  فلذا قال    ¬     على اجلميع الصيام وهذا مذهب الشافعي
وإن كان عليه مجهور العلماء. وعلى هذا فال ينبغي أن يكون اهلالل مسيسا اتبعا للسياسات واألغراض النفسية والشخصية فإذا  

اإلفطار لزم اجلميع    زم اجلميع الصوم وإذا رآه يف الدول املتقاربة الذي يتقارب فيها طلوع القمر والشمس وحنوه فهنا إذا رآه واحد ل
. وهذا على جهة الوجوب وأما أن جتعل أغراض سياسيه فهذا ال جيوز أبن يكون من هنا دولة كذا ومن هنا دولة كذا اإلفطار

عهم واحدة فهذا  مطال  هؤالء صائمون من وراء الشبك أو وراء اجلدار أو وراء السور يصوم وهؤالء من هذه اجلهة ال يصوم مع أن
ويصام برؤيه عدل هالله وال يقبل    . فاقدروا له قدره ويف لفظ فاكملوا عده شعبان ثالثني ( رواه البخاري)ويف لفظ    :ال جيوز قال

رمضان يقبل شاهد واحد ألنه احتياطا ألن االحتياط أن يصام أما بقيه الشهور ال يقبل إال عدالن يف   يف بقيه الشهور إال عدالن.
ما   ¬   هنا ذكر املؤلف وجيب تبييت النية لصيام الفرض. :وقال وفيه نظر. إمجاعا ¬  مذيقول مجاهري أهل العلم. ونقله الرت 

النية ، واإلمساك. فالنية: فيشرتط لكل يوم نية خاصة معينة وهذه النية ال تكون إال يف الليل يتعلق أبركانه فأركان الصيام ركنان:  
من رمضان استحضر أنه سيصوم هذه نية معتربة أو جعل لنفسه    ويبدأ الليل من غروب الشمس فإذا استحضر يف نفسه أن غدا 

بعض  جعل  قد  العشاء  وكونه يف  معتربة.  صحيحة  نية  هذه  للسحور  شيخ    طعاما  ذكره  صحيحة كما  نية  للسحور هذه  الطعام 
اإلسالم   وشيخ  ملالك  خالفا  الصحيح  وهو  العلماء  مجهور  قول  فهذا  خاصة  عبادة  يوم  ألن كل  نية  البد  ابن  اإلسالم  والشيخ 

م من قبل غروب  عثيمني، لقوهلم أهنا جتزئ نية واحدة فهذا ليس بظاهر وعلم من هذا أن اإلنسان إذا مل يبيت النية من الليل أبن ان
الشمس إىل بعد طلوع الفجر فهنا جيب عليه اإلمساك احرتاما للزمان وحيب أن يقضي بدله ألنه مل ينوي النية من الليل ومن املفيد  

ى القول الراجح أن من أفطر بعذر شرعي جاز له أن يكمل بقية يومه آكال شاراب كمن أفطر ملرض حليض لنفاس لسفر  هنا عل
ن أفطر لغري عذر شرعي كمن أفطر متعمدا أو حنو هذا فهذا ال جيوز أن أيكل وال أن يشرب بل جيب عليه أن  وحنو هذا أما م

خرمها بطل الصوم فرجل أراد أن أيكل نوى قطع الصوم وذهب إىل املطبخ ليأكل   ميسك احرتاما للزمان وعلم من هذا أن النية مىت
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أما يف  يف الفريضة.    صح ألنه قد قطع النية. واشرتاط النية وتبييتها من الليل هذا فما وجد شيئا فأراد أن يكمل الصوم فاجلواب ال ي 
 أيكل ومل يشرب ومل يقع  فلو أنه كان يف الظهر ومن الفجر مل  بشرط أنه مل أيت بشيء من املفطرات  .النوافل فيجوز بنية من النهار

حيث بدأ أو قبل املغرب نفس احلكم فما حكم النوافل كعاشوراء    يف مجاع وال حنوه جاز له أن ينوي بقية اليوم صائما واألجر من 
ب فيجزئ  أنه كغريه  املتقدمني  الفقهاء  ظاهر كالم  الليل  من  النية  يبيت  أن  يشرتط  ظاهر كالم  وعرفة هل  هو  هذا  النهار  من  نية 

بد أن يكون الصيام ومن الليل ألنه ال  الفقهاء املتقدمني وأفىت به من املتأخرين شيخنا الفوزان والشيخ اخلضري ومنهم من يقول ال
ثيمني  عن بعض متأخري الشافعية وذكره الشيخ ابن ابز وابن ع  ¬     يكون يوما كامل إال إذا صامه من الليل كما ذكره النووي 

 وهذ القول له حظه من النظر . 

  إخراج ماع وهو املعروف والثانية االستمناء وهو  واملقصود به اإلمساك عن املفطرات واملفطرات هي: اجل  اإلمساكمث الركن الثاين:  
اليد   حبركة  أو  السرية  ابلعادة  بس  أواملن بشهوة سواء كان  املن  إخراج  يف  أنه تسبب  مادام  مفطر  ابحتكاك كيفما كان  فإنه  ببه 

و  والبغوي  قدامة  ابن  ذكره  القضاءابإلمجاع كما  فيلزمه  ال  غريمها  أنه  وقال  املسألة  يف  شذ  ملن  خمالف   خالفا  القول  هذا  يفطر 
 لإلمجاع. 

  الثالث: احلجامة ويفطر احلاجم واحملجوم وهذا على جهة التعبد وهذا حلديث ثوابن ) افطر احلاجم واحملجوم( وأما حديث أن النيب 
الثاين فيه احتمال هل    يقول ال كلمة وهو صائم خطأ بل وهو حمرم .األمر  ¬   احتجم وهو صائم فاإلمام أمحد  ‰

الرابع أن هذا حاضر    ‰   واصل الصيام أو ال. الثالث أنه فعل وقول النيب   ‰   النيب مقدم على الفعل. 
و رعف فإنه  فلو أخرج فحصا من الدم أو خرج من أسنانه أ وهو مانع واملانع واحملرم مقدم على املبيح واألمر فيها تعبد. وعلى هذا

ال يفطر. هل اآلن لو تربع بدم كثري كالقربة ونصف هل يكون مفطرا؟ املشهور يف مذهب احلنابلة ال. ألهنا تعبدية. وعند شيخ  
مفطرا. الذي بعد االستقاء أي    اإلسالم والشيخ ابن ابز وابن عثيمني نعم م ف ط ر ة ألن العلة من احلجامة هي إضعاف البدن فيكون

داخل إىل اجلوف إىل البطن حىت وإن كان    اج القي إما بيده أو بنظر أو بعصر بطن وحنو هذا. الذي بعد دخولإذا تعمد إخر 
ومن املفطرات كذلك    ¬   خرزة حىت وإن كان غبارا وإن كان ال يؤكل إذا كان متعمدا فقد أفطر إمجاعا. كما ذكره ابن عبد الرب

الردة إذا ارتد عن اإلسالم والعياذ ابهلل فإن الردة مبطلة للعمل اليت هي فيه .وعلم من هذا    فإنه يفطر إذا نوى. وكذلك  اإلفطار  نية
أن غريها ليس مبفطر. فمثال إذا خرج املن ابالحتالم انم فاحتلم فخرج املن فصيامه صحيح ابإلمجاع. ذكره شيخ اإلسالم وغريه  

قبلة ، أو تكرار نظر. فإن هذا يفطر وأيضا من املسائل أن هذه املفطرات  ل أما إذا تعمد أبن كان بلمس ، أو ويلزمه الغسل فيغتس
إذا وقعت سهوا نسياان فإهنا غري مفطرة خبالف نية اإلفطار فإهنا قد انقطعت ، أو الردة فإهنا قد قطعت الصوم. ومن املسائل هنا  

األذن.    جهةأهل اجلمهور أنه يقال أهنا مفطرة  ر يف أذنه دواء فكثري من الفقهاء و هل حكم الداخل أهنا مفطرة؟ مثال شخص قط
ألن هلا منفذا إىل اجلوف إىل الباطن إىل احللق وهكذا إذا قطر يف أنفه. أما إذا قطر يف عينه ففيه خالف. منهم من يقول ليس  

اإلنسان أن يؤخر    طعم فلذا إذا استطاع  شيءجيد    يقةجيد طعمه وحق  اإلنسانوذلك ألن    بينهما منفذ ومنهم من يقول فيه منفذ
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فدل   هذه األدوية إىل الليل فهو األوىل. أما إذا مل يستطع أما األنف فإنه يرتكه حلديث ) ابلغ االستنشاق إال أن تكون صائما (
ذا العني يف مذهب اإلمام  على أن ما كان من جهة األنف فإنه يفطر. وقيس عليه ما كان من جهة األذن ألهنا منفذ معتاد. وهك

إذا دخل إىل فمه ما هو غري خمتار كرتاب    اإلنسانإذا وجد الطعم فإنه يقول ابإلفطار. كذلك أيضا مما يذكر هنا أن    ¬    أمحد
. أما ما كان متعمدا فقد ذكرانه. كذلك  ¬    أو ذابب من غري اختياره فان هذا ال يفطر وهذا بال خالف كما ذكره ابن املنذر 

اللعاب إذا خرج إىل الشفتني مث ابتلعه فإنه يفطر وذلك ألن بقاء الريق يف اللسان هو ابق يف مكانه إذا  ن املسائل الريق  أيضا م
ابتلعه الأبس لكن خيرجه اىل الشفتني إذا أخرج الريق للشفتني هنا قد فارقت حمله فأن ابتلعه أفطر، أو كذلك من السواك الريق 

مما ينتبه له إذا خرج دم من اللثة فاألوىل لإلنسان أنه يلفظه حىت ما يبقى إال الذي  فإنه يفطر. فهذا  الذي يف السواك إذا ابتلعه  
يشق عليه. أما إذا مل يلفظه فإنه يفطر والعياذ ابهلل فقد يفسد عليه الصوم يف أمور يسرية أما الريق ال يفطر كما سبق ألنه متحلل 

هتا هنا ، وهناك بعض املسائل إن شاء هللا أتركها إىل الدرس القادم  ة من املسائل ذكر من اللسان نفسه وهو معتاد. طيب فهذه مجل
 ال أريد أطيل حىت ال أشق على السامعني...

 

 الدرس الثالث عشر 

 ¬   من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي

 

 ركنان:لصيام له وكنا قد وقفنا على شيء من ابب الصيام، وكنا قد وقفنا على ابب النيات وذكران أن ا

 النية.-1

 واإلمساك. -2

 النية: أن ينوي التعبد ويشرتط فيه التعني كذلك أبن ينوي أن هذا صيام رمضان أو أنه نذر أو كفارة وحنو هذا. 

 فالبد من التعيني وإال مل تصح له هذه الفريضة. 

 وكذلك اإلمساك عن املفطرات وسبق ذكرها.

املفطر ألن النية من أعظم أركان عبادة الصوم ألن التارك للطعام والشراب ال   نه يف حكم ويرتتب على ذلك أنه لو قطع النية فإ
يؤجر على ذلك إال إذا نوى التعبد ، فالفرق بني من ترك الطعام والشراب ويريد األجر ومن ال يريد األجر هو النية ، فهو أعظم  

 اجب.ركن يف هذه العبادة ، وذكران أن تبييت النية من الليل أمر و 



 

 
 

132 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  132

 يف النافلة فاألمر فيه مستحب وجيوز أن يصوم من النهار أذا مل أيت بشي من املفطرات.  وأما

 قال: قال املؤلف رمحه: 

أما كون أن املريض الذي يتضرر ابلصوم دل على أن املرض إذا كان ال  واملريض الذي يتضرر ابلصوم واملسافر هلما الفطر والصيام  
 لضرس الذي ال يضر الصائم ، فإنه ال جيوز له اإلفطار. يضر كيسري احلمى ويسري أمل ا

وإمنا ضابط املريض الذي يتضرر ابلصوم فإنه إذا أفطر خف عليه الضرر، فهذا جيوز له الفطر ابلنص واإلمجاع )فمن كان منكم  
قصود به إذا كان مسافة  يضا أو على سفر فعدة من أايم أخر(وأمجع املسلمون على جواز الفطر له أذا تضرر وأما املسافر فاملمر 

 .واإلمجاعكما سبق معنا واملسافر إذا كان مسافة سفر جاز له الفطر بنص الكتاب والسنة    سفر

 وأيهما أفضل يف حق املسافر؟

 من أهل العلم من يقول األفضل للمسافر أن يفطر مطلقا كما هو قول احلنابلة.

:)ليس من الرب الصيام يف  ‰  نه حيرم عليه الصيام لقول النيب ومنهم من يفصل وهو قول اجلمهور وهو أنه إذا تضرر فإ
 السفر (أي فهو من اإلمث . 

 تحمل فهنا يكره.احلالة الثانية :أن يشق عليه ولكنه ي

النيب أن  عليه  فيدل  أفضل  حقة  يف  الصيام  فهنا  ابلغة  مشقة  فيه  مشقة  ال  صيامه  وكان  يسرية  املشقة  :إذا كانت  الثالثة    احلالة 
 سفر (وهذا قول اجلمهور وهو األقرب وهللا أعلم. وم يف ال)كان يص ‰

 طرأ من أثناء النهار أو هو من سابق ويستوي األمر يف حق املسافر املريض سوى كان قد 

فاملسافر إذا سافر يف أثناء النهار وخرج من بلده حىت يكون مسافرا جاز له الفطر وكما سبق معنا جاز له اجلمع وجاز له القصر 
 على اخلفني إذا كانت املسافة اليت يقصدها مسافة سفر. فهذا يف املسافر إذا سافر يف أثناء النهار.واملسح 

احلنابلة على  وكذ الصحيح وهو مذهب  النهار جائز على  أثناء  النهار وكالمها جائز، وإذا سافر يف  قبل جميء  لك إذا سافر من 
 خالفا اجلمهور.

 طر إذا كان الفطر خيفف عنه املرض أو يزيله.اء النهار وشق عليه الصيام جاز له الفوهكذا املريض إذا طرأ له املرض يف أثن

د أفطر يف سفرة مث قدم إىل بلده وهو مفطر وكذلك املريض إذا شفي وكان قد أفطر أثناء مرضه جاز له أن  وإذا كان املسافر ق 
بقية اليوم ابلصيام وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد  يكمل بقية يومه آكال شاراب ألنه مفطر بعذر شرعي وال فائدة يف إكمال  
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خرة( وعلى هذا لو قدم من السفر وقد أفطر يف السفر مث وجد  آل يف  ثبت عن ابن مسعود أنه قال )من أكل أول النهار فليأك
 زوجته قد طهرت من احليض يف أثناء النهار واغتسلت وطهرت جاز له أن يطأها على القول الصحيح.

ام إال إذا  ذا مل يفطر يف سفره مث قدم إىل بلده ومل يفطر فإنه ال جيوز له اإلفطار بل جيب عليه الصيأن املسافر إوعلم من ذلك  
 ، وهذا ابلنص اإلمجاع. القضاء االصيام وجيب عليهم اواحلائض والنفساء حيرم عليهمتضرر فيجوز له. 

 تلك األايم وأطعمتا عن كل يوم مسكني. واملرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرات وقضتا أي قضت  واحلامل

سيهما فقط فعليهما القضاء كمثل املريض. وهذه التفاصيل  واإلطعام جيب على من ينفق على هذا الولد وأما إذا خافت عال نف
 وحنوها جارية على مذهب احلنابلة والشافعية.

الثاين: أن   ثبت عن عبدوالقول  اإلطعام فقط وهذا  األلباين   هللا بن عمر احلامل واملرضع عليهما  الشيخ  اختيار     وابن عباس وهذا 
¬. 

الثالث: أن عليهما   نفسيهماالقول  يتضرر سواء كان    القضاء مطلقا سواء أفطرات خوفا على  الولد أن  الضرر أو خوفا على  من 
بن عباس وصح عنه. وهو  جنينا أو كان مسرتضعا ، فعليهما القضاء فقط وال يوجد إطعام وال غريه. وهذا هو القول الثاين عن ا

 أقرب إىل القواعد. مذهب احلنفية و اختيار الشيخ بن عثيمني وهذا القول أصوب و 

 . العاجز عن الصوم مث ذكر 

 فيقال العاجز عن الصوم هذا له حالتان:

زمنة وال يستطيع معها  مل اكالكرب واألمراض  احلالة األوىل: إذا كان هذا العجز من العجز املستمر الذي ال يرجى برئة وال الشفاء منه  
 يطعم عن كل يوم مسكينا.الصوم فهنا 

يف كل يوم بيومه أو أنه ينتظر إىل آخر يوم فيطعم عما سبق ، وال يطعم عما سيأت من األايم خروجا من    واألحسن هنا أن يطعم
 اخلالف. 

كما أفىت به ابن    ‰ ب النيبوهذا وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا هذا عليه مجهور العلماء وهذا الذي عليه أصحا
 حابة وهو الصواب.عباس وفعله أنس ، وغريمها من الص 

واحلالة الثانية: إذا كان هذا العجز غري مستمر كاملريض الذي سبق ذكره والذي يرجى له الشفاء فهنا ينتظر وليس عليه قضاء ، 
شفي ومتكن من الصيام فهنا يلزمه الصيام ، فإذا مات وكان قد  وال عليه فدية وال غريه بل ينتظر إىل الشفاء إىل أن يشفيه هللا. فإن 
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)من مات وعليه صيام    ‰  شفي أايما يستطيع فيها القضاء فإنه أذا مات فإنه يلزم أن ي ط ع م  عنه من تركته لقول النيب 
 صام عنه وليه(

النذر وهذا كما هو مذهب ابن عباس وعائشة وال يعرف هلما خمالف من الصح ابة وهذا مذهب اإلمام أمحد وعليه  القصود به 
 من حيث اجلملة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم وفهم الصحابة.  اجلمهور

 ورواة األحاديث هم أحق الناس بقبول قوهلم السيما وال يعرف هلم خمالف.

لك فعليه اإلطعام فإن كان له وأما غري النذر فأي ميت مات وعليه صوم سواء كان فريضة أو كان كفارة أو كان نذرا أو غري ذ
 ن خيرج الورثة اإلطعام من الرتكة وجوابتركة فيجب أ

 أو أن يرب هؤالء بقريبهم وحنو ذلك.  وإما أذا كان ال تركة له فهنا يستحب لألوالد أن يربوا أببيهم

 إذاً ال يصام عن امليت إال يف مسائلة النذر. 

كان الصيام مما يشرتط فيه التتابع كأن يقول ه ثالثون يوما أجزاه ذلك حىت وإن  فلو اجتمعوا كلهم وصاموا يوما واحدا وكان علي
 هلل علي أن أصوم شهرين متتابعني فاحلكم هنا أنه جيزئ أن جيتمعوا ولو كان يف يوم واحد. الرجل قبل موته

به واحد ويتابع من الصيام وهذا  وذهب بعض أهل العلم أن الصيام الذي يشرط له التتابع ال يصح إال من واحد، فالبد أن يقوم  
 .¬   ابن مفلح واملرداوي والنووي واجملد بن تيمية وغريهم وعليه اللجنة الدائمة برائسة الشيخ بن ابز  ا استظهرهم

إذاً يف مسائلة املريض إذا كان يرجى له الشفاء فإنه ينتظر إىل الشفاء ، فإن قدر هللا أبن مات قبل أن يشفى فإنه الشي عليه ال  
ام وال فدية وال كفارة ألنه مل أيت يف حقة أايم الشفاء وقد قال سبحانه )فعدة من أايم أخر ( وهذه األايم  عليه وال ورثته وال إطع

إمجاعا وفيه كالم إال أن هذا هو    ¬     األخر مل أتت يف حقة وهذا قول مجهور العلماء وهو فتوى عبدهللا بن عمر، ونقله النووي 
 الذي عليه. 

أو ابستماء وحنو القضاء فقط إذا كان فطره أبكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء مبباشرة    ومن أفطر فعليه  :مث قال
 ذلك وهذا إذا كان ابملن.

أما املذي فإنه ال يفطر على الراجح وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة إال أنه يلحق مبسألة التحرمي وحنو ذلك إن كان عن تعمد ملا 
سه إىل اإلفطار كمثل التقبيل يف حق الصائم فالتقبيل يف حق الصائم إذا كان ال تتحرك شهوته فهو مباح  تعريض الصائم نففيه من  

 )يقبل وهو صائم ( ‰ فقد كان النيب 

 وأما أن كان تتحرك شهوته فهو مكروه. 
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 فهو حيرم سدا للباب وألن وسائل احلرام حمرمة.  وأما إذا ظن اإلفطار واإلنزال

 أفطر فعليه القضاء فقط هذا على القول الراجح فال توجد هنالك كفارة إال يف اجلماع فقط من  قولهو 

 اجلماع الصحيح الصريح. 

فإن مل جيد فصيام شهريني  ، وشراء الرقبة أصبح اآلن متعذر يف هذا الزمان  إال من أفطر جبماع فإنه يقضي ويعتق رقبة    :قال املؤلف
  عذار الشرعية اليت تبيح له اإلفطار يف صيام رمضان فصيامه صحيح ال ينقطعطر فيهما لعذر من األوهذان الشهران إن أفمتتابعني 

 فمثال:

ابع ويواصل فإنه ال ينقطع يف حقه التت  فافطر  يتضرر  لو جاء يف أثنائه أايم عيد أو سافر مسافة قصر من غري حيلة أو مرض مرضا
. 

 لشهر األول والثاين فله اإلفطار.الشهر اهلجري فإنه يتقيد ابهلالل فإذا نقص اوصيام شهرين متتابعني إن كان قد بدأ من أول 

 وأما إذا صام من أثناء الشهر فالشهر الذي يف الوسط ابعتبار اهلالل وما قبل وبعد فباعتبار األايم مثال ذلك:

ينظر ابعتبار اهلالل هل    فإنه  حمرم فيقال احسب ابألايم مخسة عشر يوما فإذا جاء شهر صفر   رجل بدأ الصوم من نصف شهر
يوما جبانب اخلمسة عشر   ربيع فالبد من مخسة عشر  ينظر ابألايم من شهر  الشهر األول  فيما بعد تكملة  ينقص أم يكمل مث 

 الذي من احملرم.

 األعذار يف ترك الصيام أنواع: ،قوله فلم يستطع

 فينتظر حىت ي شفى.   ملرض الطارئإذا كان املرض مزمنا ال يستطيع منه الصوم أما ا عذر األول:ال

 الثاين: إذا كان لكرب سن عجز عن الصيام. 

الثالث: إذا كان لو صام تضرر يف معيشته ومل يستطع التكسب وليس عنده مال مدخر ينفق على نفسه يف مدة الكفارة فهذا  
 فقهاء واحلنابلة.عذر وقد نص على هذا ال

 يام. و قليل وكان يف قدر الكفاية فيجب عليه الصوعلم من هذا أنه إذا كان يستطيع التكسب ول

لكن إذا كان ال يستطيع أن يتكسب فهنا ينتقل ويتضرر لو توقف وليس له من ينفق عليه وال من يقضي حاجته فهنا ينتقل إىل  
حدة وإمنا يكفر  أن يكون خمتلفا فال يكرر املسكني الواحد داخل الكفارة الوا  . ومن شروطهإطعام ستني مسكينااليت بعدها وهي  

 من كفارات أخرى.
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واإلطعام مقداره نصف صاع ومقدار النصف الصاع كيلو ونصف من بر أو رز أو غري ذلك ويشرتط فيهم كوهنم مسلمني. ومن  
 ات: املسائل كذلك أن من أراد أن يقضي وكان قد أفطر يف رمضان فله موجب

عن الصيام  ر إىل بعد رمضان من غري عذر مل يكن بني الرمضانني عاجز األول :أنه جيب عليه القضاء فيما بني الرمضانني فإن أتخ
بل كان قادرا وتساهل حىت أصيب مبرض. فهنا يلزمه بعد رمضان الثاين أن يصوم األول وخيرج كفارة وهي إطعام مسكني عن كل  

خمالف وهذا قول مجهور أهل العلم وهو    ا كفارة التأخري وقد أفىت به مجاعة من الصحابة وال يعرف هلميوم أتخر فيه لغري عذر وهذ
 الصواب . 

 وهذه الكفارات إذا أتخرت سنوات فإهنا ال تتضاعف بل هي كفارة واحدة على الصحيح خالفا للشافعية.

 واحدا.كاحلج إذا أتخر اإلنسان عمدا فإنه ال جيب عليه إال حج 

 والثانية :من موجبات اإلفطار الكفارة وهذا خاص ابجلماع. 

 ة. وهذا إذا كان قد أتخر إىل بعد رمضان وكان قادرا على الصيام. :الفدي والثالث

أما لو كان العذر مستمرا بني الرمضانني كإن كان مريضا أو مسافرا أو حامال فهذا عذر فإذا انتهى من رمضان فإنه يقضي فقط  
فليتم صومه فإمنا أطعمه   ئم فأكل أو شرب )من نسي وهو صا  ‘  وقال النيب  ¬  عما يف ذمته وال تلزمه الفدية. مث قال املؤلف

 (متفق عليه.  وسقاههللا 

 ابلعباد.  ¬  فهذا من ترخيص الشريعة ومن

وهذا قول مجهور العلماء حىت ولو كان األكل كثريا، أما إذا تذكر يف أثناء األكل واللقمة يف فمه وجب عليه أن خيرجها، وهكذا 
معذور فكل واحد جيب عليه أن يفعل ما لزمه   ألن الرائي غري معذور، وإمنا اآلكل جيب على من رأى صائما أكل انسيا أن ينبهه،

 شرعا.

 مستحب وسنة.  (اليزال الناس خبري ما عجلوا الفطر فتعجيل الفطر)وقال: 

 وتعجيل الفطر إن تيقن غروب الشمس استحب له التعجيل 

 وإن غلب على ظنة غروب الشمس فالتعجيل مباح والتأخري أفضل

 .  األصل بقاء النهار الغروب مل جيز له اإلفطار ألن ك يف وإن ش

فمذهب مجهور العلماء وعليه املذاهب األربعة أنه    وغري ذلك  فلو أفطر مث تبني له أن الشمس ابقية مل تغرب وكان قد وجد غيم
 يلزمه القضاء. 
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 عمر.  ر الشيخ ابن عثيمني أن هذا قولالقضاء وهو اختيار شيخ اإلسالم والشيخ بن عثيمني وذك والقول الثاين: ال يلزمه

ابلقضاء(ونظري ذلك  والبيهقي قبله وذكر الطوق أن أصح الرواايت عن عمر )أنه أمر الناس أن ¬   والصواب الذي ذكره النووي
 يف السحور األصل بقاء الليل فإذا شك هل دخل الفجر أم ال فاألصل بقاء الليل.

مفطر يف قول املذاهب األربعة خالفا لشيخ اإلسالم ومن    فهنا هو   ني له أن الفجر قد طلع فإن أكل أو شرب ظاان بقاء الليل مث تب
فهنا الشي عليه ألن األصل بقاء   أخذ بقوله، ألنه قد تبني له أنه مفطر فعلية القضاء وهذا القول أحوط. وأما إذا شك ومل يتبني له

 )تسحروا فإن يف السحور بركة ( متفق عليه  ‘ وقالار الليل إمنا الكالم إذا تبني له فيما بعد أنه قد أكل يف هن

 فال يدخل يف السحور.  والسحور حيصل بشربه وأكمله أبكل وال يدخل وقته إال من نصف الليل فما أكل قبل نصف الليل

ستحب لإلنسان هذا مما ي  واحلديث رواه اخلمسة(إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإن مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور  )وقال  
)من مل يدع    ‘  وقالواألفضل أن يكون قبل صالته للمغرب أن يكون الفطر قبل صالة املغرب فال يؤخر اإلفطار إال بعد املغرب  

وهي فيه احلث على أن الصائم يرتك قول    .قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يضع طعامه وشرابه( رواه البخاري
وقال أعظم    ام فرمبا كان ال له وال عليه ورمبا كان احلق عليهواحملرمات فإنه رمبا كانت هذه املعاصي بقدر أجر الصي  الزور والعمل به

وهذا ألن يوم    (اقيةيكفر السنة املاضية والب)وسئل عن صيام يوم عرفة فقال    .)من مات وعليه صوم صام عنه وليه( متفق عليه
وأم صوم عاشوراء    قد جعل هلذه األمه مضاعفات على غريها من األمم  ´  اوكان ربن  ‰  عرفة شرع على لسان النيب

هل العلم  فإنه كان قد وقع يف زمن موسى عليه الصالة السالم فيوم عرفة يكفر ذنوب سنتني املقصود به الصغائر يف قول مجاهري أ
 رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت  قال ) الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل  ‘  وهذا و املشهور ألن النيب

وعلى هذا فهذا خاص بصغائر الذنوب      كانت الصلوات اخلمس ورمضان ال يستطيع أن يكفر الكبائر كيف بغريه  الكبائر( فإذا
وصوم عرفة مستحٌب جلميع الناس إال للحاج إذا كان يف احلج   وصوم عاشوراءيوم عاشوراء يكفر ذنوب سنٍة ماضية  وكذلك يف  

بني نيتني بني نية القضاء ويوم عرفة فمن أهل العلم من يبطل    إن األفضل يف حقه اإلفطار ليتفرغ للدعاء ولو أن اإلنسان مجعف
النافلة يدخل تبعا    وىل يف مثلعليه الصيام كاحلنابلة ومنهم من يصحح واأل هذا احلال أن ينوي الفريضة فقط كالقضاء مث صيام 

واألكمل أن يصوم وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة املاضية    .ريهخ ابن عثيمني وغكما يرجحه الشي ́   إبذن هللا
العلم وإذا شك يف دخول الشهر فاألفضل أن يصوم    التاسع مع العاشر وجيوز إفراد العاشر ابلصيام على الراجح من أقوال أهل 

عباس واإلمام أمحد ومجاعة من السلف وكانوا حيرصون على صيام التاسع والعاشر واحلادي عشر حىت يدركه اليقني كما أفىت به ابن 
وسئل عن صوم يوم    .من أهل العلم  الزهري واإلمام أمحد وغريهم عاشوراء حىت يف السفر ألنه ال يقضى كما كان يفعله ابن عباس و 

وقال )من صام رمضان مث أتبعه ستاً  وهو سنة    اإلثنني فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه أي القرآن رواه مسلم
فعلى هذا من عليه    .من شوال كان كصيام الدهر( رواه مسلم وهذا احلديث خاص مبن أكمل رمضان كما هو ظاهر احلديث 
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فليبادر أوال إبكمال رمضان حىت يصدق يف حقه أنه صام رمضان مث أ تبعه ستاً من شوال فهنا جعلها مطلقة سواء كانت   قضاء
واملسابقة إىل اخلري كان    مفرقة من أوله من آخره كل ذلك جائٌز سائغ وكونه من اثين العيد أفضل من ابب املسارعة  جمموعة أو

جعله حمدداً بست من شوال فغريه ال يقضى وإذا كان معذوراً مل    ‘ فإنه ال يقضى ألن النيبكصيام صيام الدهر ومن فاته الصيام 
أن نصوًم من الشهر ثالثة    ‘ أمران النيب )وقال أبو ذٍر    . يكتب أجره وال يضيعه  ́   هللا   على الصيام فان  متعمديستطع وكان هو  

وهذا الصيام ثالثة أايم يستحب يف أي مكان كان من الشهر   .رواه النسائي والرتمذي  (شر وأربعة عشر ومخسة عشرأايم ثالثة ع
األاي يف  وسطه  يف  جيعله  أن  األفضل  أن  إال  آخره  يف  وسطه  يف  أوله  البيض  يف  النيبم  يومني    ‘   وهنى  الفطر  )صيام  ويوم يوم 

وعلى هذا    .( رواه مسلم¸  وشرب وذكٍر هلل  وقال )أايم التشريق أايم أكلٍ وصيامهما ابطل وآمث وال يصح    .متفٌق عليه  (والنحر
التشريق حمرم إال يف حق احلاج الذي مل جيد هدايً ومل يصم من قبل فله أن العلماء أن صيام أايم  يصوم هذه الثالثة األايم    أخذ 

  .ما بعده( متفق عليهوقال )ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يو كما يف حديث ابن عمر وعائشة    التجرية
يعتاد صيامه كان يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء   وهذا على جهة الكراهة فإن صام قبله أو بعده زالت الكراهة أو صادف يوماً 

شيخ  فري  ذكره  منسوخ كما  أنه  أو  ضعف  فيه  فاحلديث  السبت  يوم  صيام  وأما  عادة  له  إذا كانت  جائز  فهذا  وحده  صيامه  يد 
فعلى هذا فصيامه ولو مفرداً جائز وهكذا صيام رجب ختصيصه مكروه إال إذا أفطر أايماً منه أو صام معه شهراً    ¬    اإلسالم

جب وذا القعدة وذو احلجة وحمرم وال يفطر إال يف أايم العيدين فكان يفطر يف  آخر فإن هذا ال أبس قد كان ابن عمر يصوم ر 
ام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إمياان واحتسااب قال )ومن صأشهر احلج املعظمة احملرتمة مث  

فإهنا ال تدخل يف هذا احلديث   عليه مظامل عليه حقوق للناسأي من الصغائر بدليل لوكان  .غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه
يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا واعتكف أزواجه من    ‘  وكان  .فدل على أن هذا احلديث خاص ابلصغائر

ا من زوجها أو من  وهكذا يف حق املرأة إذا كان إبذن إم واالعتكاف يف حق الرجال والنساء مستحب .بعده( رواه البخاري ومسلم
قد صح عن يعلى ابن أمية الصحايب    وال يشرتط يف االعتكاف الصوم فلو دخل املسجد ونوى اعتكافاً جاز وليها فهذا مستحب  

قال إين ألدخل املسجد فأنويه اعتكافاً هذا مذهب اإلمام أمحد والشافعي رمحة هللا عليهم وأركان االعتكاف أن يكون بنية ألن  
اللبس يف املسجد مع الكف عن مفسداته من اجلماع اإلنزال قد يقول قائل اجلماع حمأي عبادة ال تص بنية والثاين  رم يف  ح إال 

اجلماع يف الصيام فاملقصود هنا أي ولو كن يف الليل أبن اعتكف مع امرأته يف مسجد واحد فإنه إذا جامعها أو أنزل بشهوة فإنه  
اشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد ( والشرط الثالث املكان فالبد أن يكون املسجد  يبطل االعتكاف لقول هللا سبحانه ) وال تب

يصلى فيه اجلمعة هذا أفضل فإن كان    اخلروج الدائم أما واجلامع أوىل وكونه  حيتجزحىت ال    تصلى فيه اجلماعة جيمع فيه مبعىن أنه  
سجد يصلى اجلمعة مث يرجع والرابع كون املعتكف مسلما  املسجد ال مجعة فيه فال أبس إذا جاء وقت اجلمعة خيرج إىل هذا امل

احليض والنفاس ال جيوز هلا البقاء يف املسجد فيجب عليها أن خترج وهذا بال خالف  عاقال طاهرا من احليض والنفاس واجلنابة ألن 
اء بن يسار وقد سبق وأما اجلنب إذا أجنب قبل فال يدخل إال إذا توضأ كما يف حديث عط  ¬    كما ذكره املوفق بن قدامة 

ج من املسجد هذا من حيث األصل وعندان مسائل جيوز املسجد وال جيوز له اخلرو معنا واملعتكف هو من امسه احلبس والبقاء يف  
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له اخلروج فيها : املسألة األوىل إذا خرج ملا ال بد منه كطعام وشراب أو طهارة واجبة وغسل واجب إذا مل جيدها يف املسجد هنا  
ينايف مقصد املعتكف كأنجيوز اب به لكن ال  ينتفع  لعبادة أو لشيء  الثانية أن خيرج  احلالة  لعيادة مريض أو    إلمجاع.  مثل  خيرج 

لشهادة جنازة وكان قد اشرتط فهذا جائز ابالشرتاط قبل ما يعتكف ينوي ويشرتط أنه أن يتكلم أبنه إذا حصل كذا وكذا فسيخرج  
ا ال  عتكاف أو اشرتط أنه ال أيكل إال يف بيته أو ينام يف بيته لكنه ال يقرب زوجته كما سبق فهنهذا ال أبس به وال ينقطع عليه اال

أبس به وهذا جائز وهذا نص عليه فقهاء احلنابلة واحلالة الثالثة أن خيرج ملا ينايف االعتكاف كالبيع والشراء فهنا ال يصح اخلروج ال  
من املسائل اليت ال حيتاج إىل اشرتاط كأن خيرج لصالة اجلمعة فهذا ال أبس به وإذا بشرط وال بغري شرط فهذا مما يفهم هنا أيضا  

يعتكف يوما فإنه يدخل قبل الفجر بعد الغرب ويف الليل يدخل قبل غروب الشمس وخيرج بعد طلوع الفجر هذا يف الليل   أراد أن
لسجد وال خيرج من املسجد إال بعد طلوع الفجر فهذا  قبل ما تغرب الشمس وهو يف املسجد حبيث ال يدركه الغروب إال وهو يف ا

وقال ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد املسجد    .طلوع الفجر إىل غروب الشمسليلة كاملة والنهار الكامل أن يكون من  
يقصد بقعة    يعن ال جيوز لإلنسان أن يشد الرحال ومعىن شد الرحال أن  .احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى ( متفق عليه

ا جائز لكن أن يقصد بقعة معينة ليتعبد هللا هبا  أو مكاان للتجارة لطلب العلم فهذ  للتعبد فيها إذا هذا شرطان أما لو قصد مسافة
 .  ¬  فهذا ال يكون إال لثالثة مساجد املذكورة يف هذا احلديث فهذه مجلة من املسال اليت ذكرها املؤلف هنا واكتفى هبا

فهو ركن من أركان  كتاب احلج واألصل فيه قول هللا ) وهلل على الناس حج البيت ملن استطاع إليه سبيال (  :  ¬   مث قال املؤلف
اإلسالم وجيب يف العمر مرة وهذا بال خالف وأما العمرة ففيه خالف فمنهم من قال جتب العمرة مرة كما هو مذهب أمحد وغريه  

شرح العمدة أن أكثر الصحابة على وجوب العمرة وهلم أدلة وهناك خالف  يف    ومنهم من يقول ال جتب وقد ذكر الشيخ اإلسالم
املؤلف الباب قال  بعد ضرورات اإلنسان وحوائجه    :ال داعي لذكره يف هذا  الزاد والراحلة  واالستطاعة أعظم شروطه وهي ملك 

أاثث والبد له من ببيت وال بد من أشياء  ه مناحلوائج األصلية اليت حيتاجها كل إنسان وكل إنسان حبسبه فالتاجر ال بد لاألصلية 
ضرورية طالب العلم البد له من كتب وطعام وشراب وحنو ذلك فال يلزمه أن يبيع الكتب ألهنا من احلواج األصلية يف حقه وإمنا يف  

بيع الكتب فيبيعها   بفإذا وجب عليه احلج ومل ميكن إال  حق الغن الذي ال يقرأ وال يطلب العلم فهي ليست من احلوائج األصلية
وكون املرأة حتتاج إىل حمرم فهذا مذهب اإلمام أمحد    .ومن االستطاعة أن يكون للمرأة حمرم إذا احتاج لسفر  .لعدم حاجته إليها

  وفاقا أليب حنيفة وعلى هذا إذا مل جتد حمرما ال جيب عليها احلج فإن وجدت حمرما فإذا كان عندها من النفقة ما يكفيها واحملرم 
نا جيب عليها احلج وأما احملرم فهو يف حقه سنة ومستحب وتعاونوا على الرب والتقوى وال يلزمه وإذا كانت املرأة معها حمرم وكان  فه

أمره متيسراً مث تساهلت حىت ذهب احملرم أو عجز أو أو إىل آخره فهنا يكون احلج قد وجب يف الذمة فيلزمها أن تنيب غريها  
عنها ولك الوقت    أن  ليقوم ابحلج  البدن والوقت وكون  الطريق وسالمة  الزاد والراحلة وأمن  مباشرة وهي  تقول االستطاعة نوعان 

متسعاً لكي يصل إلداء احلج فهذا من الشروط ولك أن تقول واالستطاعة الثاين استطاعة االستنابة قد يكون اإلنسان عاجزاً مباله  
زمه الثالث عاجز ببدنه وعنده مال وهذا ما يسمى عند الفقها ابملعضوب فهذا  يل  كالفقراء ال يلزمه الثاين عاجز ببدنه وماله ال
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الذي عجزه مستمر ومرضه دائم فمثل هذا ينوب عنه واألفضل أن يكون النائب من بلده خروجا من اخلالف فمذهب واإلمام  
عندهم مقصودة ومذهب الشافعي ومالك قة  أمحد وأيب حنيفة ال يصح أن يكون النائب إال من البلد وإال ال يصح احلج ألن الطري

أنه من امليقات الذي مير عليه وهذا إذا كان له مال ولو تركه أما إذا كان أردت أن أحج أليب أو لبعض أقاريب من نفقة من تنفاًل  
ئباً ولو من ان  تفضاًل فهو ال جيوز من أي مكان ولو من مكة وكانت لو كانت العمرة مستحبة أو احلج مستحباً فيجوز أن خيرج

مكة إمنا الكالم على ما كان فريضة ومن املسائل كذلك أن من أهل العلم من يرى أن املرأة إذا كانت مع رفقة آمنة فهذا يكفي  
وال حيتاج إىل حمرم وهذا خاٌص ابلفريضة فقط أما غريها ال يدخل يف هذه املسألة وقد ذكر اإلمجاع على ذلك أما املسألة يف مسألة  

قط القرطيب والبغوي وغريمها أما النافلة فال يدخل يف هذا الباب فال بد من احملرم عند اجلميع أما هنا فبعضهم يقول إذا مل  ة ف الفريض
جتد حمرم فال أبس أن حتج بنفسها وهذا مذهب الشافعي ومالك وهو قال ابن عمر وعائشة وهذا هو آخر اختيارات شيخ اإلسالم  

أعظم    ¢   وجابر   ¢  ما يتعلق حبج جابر   ¬    عي لذكر هذه يف هذا الباب مث ذكر املؤلف داود الوبينهم رد  ¬     ابن تيمية 
النووي مشتمل على   ‰  صحايب روى حجة النيب وقد ذكرها املؤلف رحم هنا بطوله وهو حديٌث عظيم كما يقول 

مكث يف    ‘  يقول جابر أن النيبسر القواعد وهو من أفراد مسلم أذكره مث أعلق عليه مبا تيمجٍل من الفوائد ونفائس من مهمات  
فقدم املدينة بشٌر كثري كلهم يلتمس أو أذن يف الناس  حاج ‘ املدينة تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس يف العاشرة أن رسول هللا

برسول   الناس  أيمت  احل    ‘   هللاأن  ذا  أتينا  إذا  حىت  معه  فخرجنا  مثله  بكر  ل  ويعمل  أيب  بن  حممد  عميس  بنت  أمساء  ولدت  يفة 
بثوب وأحرمي(    ‘  فأرسلت إىل رسول هللا اغتسلي واستثفري  واالستثفار أن تشد علي وسطها شيء من  كيف أصنع )فقال 

 جتعلها يف حمل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمنع اخلارج وعلم من هذا أن اإلنسان إذا وصل مث أتخذ خرقًة عريضة    الثياب
يف املسجد مث   ‘ فصلى رسول هللا :امليقات وإن كان عليه حيٌض أو نفاس فإنه حيرم من امليقات إال أنه ال يطوف حىت يقف قال

حىت إذا استوت به انقته على البيداء أهل    .والسالم وذكرت ابسم العضباء واجلدعاء  وهي انقة للنيب علي الصالةركب القصواء  
هنا يف هذا الباب إذا    يستحب  . يك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لكابلتوحيد لبيك اللهم لبيك لب

وصل اإلنسان إىل امليقات أن أيخذ حاجته من حلق العانة ونتف اإلبط وتقليم األظفار وقص الشارب وحنو ذلك ويستحب له 
هذا مس أبيض  وكوهنما  األبيضني  ورداء  إزاره  يلبس  مث  ابإلمجاع  قبل  الغسل  ركعتني  يصلي  أن  ويستحب  من غريمها  وجيوز  تحب 

ثبت عن عبدهللا بن عباس واإلمجاعاإلحرام يعن الركعتان سنة وهذا ابإلمجاع  امليقات وهااتن  عياض     يف  ذكره النووي والقاضي 
صحيح فهما سنة فإن  وهبذا يرد على من منع ذلك كشيخ اإلسالم وابن القيم والشيخ بن عثيمني رمحة هللا عليهم وعلى القول ال

قطت فركعيت اإلحرام وأما إذا كان يف غري وقت فريضة فإنه يستحب أن يصلي كان قد أدرك وقت فريضة فصلى الفريضة واس
ركعتني ما مل يكن يف وقت هني فأما وقت النهي فال تصلى فيه على قول اجلمهور وعلى قول الشافعي كذلك ألن الشافعية يقولون  

خر فلذلك ال يصح أن يصلي ركعيت اإلحرام  باب أن يكون السبب متقدماً فهنا اإلحرام سيكون بعد فهو متأيشرتط يف ذوات األس
يف أوقات النهي ويستحب مع ذلك كما جاء يف رواية البخاري وحنوه قبل أن أيت ابلتلبية وقبل أن ينوي أن يسبح وحيمد ويكرب  

كعتني فله ذلك  وي إذا ركب راحلته هذا على جهة السنة وإال فلو نوى بعد الر ويهلل ما شاء مث إذا أراد أن حيرم أن ينوي فإنه ين 
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السيما إذا كان خيشى على نفسه النسيان ألنه قد ينسى اإلحرام فإذا جتاوز امليقات فمن جتاوز امليقات فله حالتان احلالة األوىل 
يرتتب عليه شيء وأما إذا كان قد جتاوز امليقات وقد أحرم    أنه مل حيرم فريجع إىل امليقات فيحرم منه فهذا جائز وال شيء عليه وال

هنا ال فائدة من رجوعه فيجب عليه دم وإذا قالوا هنا يف ابب احلج جيب عليه دم املقصود بذلك إما أن يذبح شاًة ويوزعها على ف
كل مسكني نصف صاع على ما سبق  أن يذحبها يف بلده أو أن يصوم ثالثة أايم أو أن يطعم ستة مساكني ل  فقراء احلرم وال جيزئ

فسه النسيان فليحرم يف امليقات وإال فإذا استوت به انقته كما يف احلديث يقول لبيك اللهم لبيك  ذكره فإذا خشى اإلنسان على ن
يقول أي  أن  االشرتاط  استحباب  يف  العلماء  واختلف  لك  ال شريك  وامللك  لك  والنعمة  احلمد  إن  لبيك  لك  ال شريك  لبيك 

هو عام كقول احلنابلة والشافعية ومنهم من يقول  إن حبسن حابس فمحلي حيث حبستن هل هو عام فمنهم من يقول شخٍص ف
عليه   النيب  أصحاب  فهم  هذا  ألن  مطلقاً  يستحب  أنه  الصواب  هو  األول  والقول  واملالكية  احلنفية  وهذا قول  ابملرة  يستحب  ال 

 احمللى أن ابن عمر ال يف ¬   بن عمر وقد ذكر ابن حزم ا يروى على عبد هللاالصالة فقد ثبت عنهم وال يعرف هلم خمالف إال م
مل يعلم ابلسنة هذه وخمالفته ال يقدح يف اإلمجاع وإال فقد قال هبذا املسألة عمر وقال هبا    ¢ يلتفت لقوله هنا ابعتبار أن ابن عمر

ت هبذه التلبية وهذه  وذكره غريه مث أي  ¬     فظ ابن حجرابن مسعود وعائشة وكبار الصحابة وال يعرف هلم خمالف كما ذكره احلا
يقف وأما غري املعتمر كالقارن واملفرد    التلبية يف حق املعتمر تستحب له أن يكررها حىت يشرع يف الطواف فإذا بدأ ابلطواف فهنا 

لى سبق معنا يف مسألة االشرتاط عفإنه يستحب له التلبية وتبقى إىل رمي مجرة العقبة الكربى يف يوم العيد ومسألة التفصيل قد  
قول شيخ اإلسالم والشيخ بن عثيمني أن من خشي على نفسه اشرتط وإال فال وهذا القول وهذا التفصيل ال دليل عليه من كالم  
السلف ما فائدة االشرتاط على الذي ذكرانه؟ فائدة االشرتاط أن اإلنسان إذا حصل له طارئ مينعه من إكمال النسك فإنه هنا 

وأهل الناس هبذا الذي يهلون به فلم    :رتتب عليه فدية وسيرتك الكالم عليه إن شاء هللا يف اببه قاليتحلل مبعىن حيلق وحنوه وال ي
واإلهالل هو رفع الصوت ابلتلبية ويستحب الرفع حىت كان مجاعٌة من الصحابة يرفعون هبا حىت  عليهم شيئاً منه  ‘  يرد رسول هللا

  ‘  ولزم النيب  :يسمعها رجاٌل أجانب قال  هتم فهي سنة مؤكدة ويف حق النساء ترفع صوهتا ما ملوإهنا أصوا  إهنم ال يسرفون هبا
واملقصود به احلجر األسود وهنا إذا   .تلبيته قال جابر لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن

اليمىن وأيت بذكر املسجد وإذا رأى    بيده شريفاً وتعظيماً يدخل كغريه من املساجد يدخل  هللا ت  أتى اإلنسان ودخل الكعبة زادها
الكعبة يستحب له أن يقول اللهم أنت السالم وأنت السالم حينا ربنا ابلسالمة كما ثبت عن ابن عمر وذكر مجاعة من السلف  

اإلمام أمحد والشافعي وغري  فيه مستجاب كما جاء عن  الدعاء  فأو أن  الركن األسود احلجر  هم  فإنه أيت إىل  الطواف  يبدأ  ما  ل 
يستقبله ببدنه أن يستقبل احلجر ببدنه كاماًل فيشري إليه أوال يستحب له أن    جيب أناألسود يبدأ منه ومن أهل العلم من يقول  

 يستلم الركن واستالم الركن هلا حاالت الذي هو احلجر األسود

ياحلالة األوىل: أن يسجد عل عباسيه أبن  ابن عمر وأبيه عمر وابن  ثبت عن  التقبيل    ٪  ضع عليه جبهته ويقبله ولقد  وهذا 
 كذلك ليس للتقبيل فيه مع رفع الصوت ألن هذا التقبيل تعبد فليس تقبيل شهوة 



 

 
 

142 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  142

 احلالة الثانية: أن يستلمه أبن يدخل يده مث يقبل يده اليت استلمت احلجر

 يدخل عصا إن استطاع احلالة الثالثة: أن

بري  الة الرابعة: إذا مل يستطع فإنه يشري إليه وال يقبل يده وأول ما يبدأ يقول بسم هللا وهللا أ كرب فالتسمية يف األول فقط وأما التكاحل
ينتهي إىل احلجر األسود فهنا ال يشرع له االستالم مث يب يتكرر يف كل طواف يف كل شوط إال يف اآلخر عندما   :قال  .دأفإنه 

الرمل: هو اإلسراع يف املشي مع    .ثالاث ومشى أربعاً فطاف سبعا رمل   وسيأت معنا فيما بعد أركان أو شروط الطواف رمل أربعاً 
مقاربة اخلطى ومشى أربعاً االضطباع أبن يظهر كتفه األمين هااتن السنتان الرمل واالضطباع ال يشرعان إال يف طواٍف بعد سفر  

لك فهذا أول طواف يطوفه هذا هو هذا صفته وأما لو كان هذا الطواف الثاين أو قدماً من سفر أراد عمرة وحنو ذكأن يكون  
أي بعد السبعة  مث نفذ    :قال  .الثالث أو الرابع أو كان يكرر الطواف وحنو ذلك فهنا ال يستحب االضطباع وال يستحب الرمل

يف رواية أنه قرأ    .جعل املقام بينه وبني البيتفكعتني  صلى ر فقام إبراهيم مصلى(  م   من  مقام إبراهيم فقرأ )واختذوا  إىل  األشواط أتينا
وهذه من السنن اليت ختفى على كثري من الناس    .مث رجع إىل الركن واستلمه  (وقل اي أيها الكافرون)  (قل هو هللا أحد)يف الركعتني  

مث خرج من الباب    .سنٌة جممٌع عليها  األسود ويستلمه بنحو ما سبق هذه أنه بعد صالة الركعتني أنه أيت إىل الركن األسود احلجر  
وهذه يف رواية اإلمام    فهذه سنةوجاء يف احلديث اآلخر أنه أتى إىل ماء زمزم فشرب مث رش على رأسه وعلى صدره    .إىل الصفا

حب فيه  مث بعدها يرجع إىل احلجر فيستلمه وهذه على روايٍة أخرى فإذاً إىل هنا ثالثة مواضع املوضع الرابع مما يست  ¬     أمحد
 أن أيت التسليم على احلجر إذا أراد اإلنسان أن خيرج من احلرم كأن يرجع إىل بيته أن خيرج لشراء شيء فهذا استحباابً وال وجوابً 

وجاء عن مجاعٍة من التابعني فيما أذكر أنه    ¢  عبد هللا بن عمر  فيستلم احلجر وهذا قد ثبت عن مجاعة من الصحابة ثبت عن
فهذه أربعة مواطن يشرع فيها استالم الركن وعلم من هذا هل    ٪   بري وجاء عن غريه وهذا فهم الصحابةجاء عن سعيد بن ج

ن لو كان اإلنسان يف غري طواف يستحب استالمه فمذهب مجهور العلماء على أن استالم احلجر األسود إمنا هو يف الطواف  الرك
هذا لعله أقرب قال مث خرج إىل    گ   فهم من بعض آاثر السلفأما يف غري الطواف ال يشرع والقول الثاين أنه يشرى مث ي 

فعلم من هذا أن هذه اآلية   ( أن الصفا واملروة من شعائر هللا قرأ )أي قبل أن يصل وهو يف الطريق ا من الصف فلما دان .ابب الصفا
وأما اآلن فقد  ف  فرقى عليه حىت رأى البيتليست من أذكار الصفا واملروة إمنا إذا كان ماشياً يف الطريق   ريتفع عليه ارتقاًء كبرياً 

فاستقبل القبلة فوحد هللا وكربه فقال ال إله إال هللا   .أن يرقى عليه قال فرقى البيتأصبح يعن حماط ابلزجاج وحنوه فما يستطيع  
بده وهزم األحزاب  إله إال هللا وحده أجنز وعده ونصر ع  ال  ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيٍء قدير  ،وحده ال شريك له

العمدة فعلى هذا فيكون التكبريات تسع يف أول   حقال شيخ اإلسالم يف شر   .ثالث مرات  هذا قال مثل    ،كلمث دعا بني ذ  (وحده
الذكر  دعو مبا شاء مث يكرب ثالاثً مث أيت هبا  مرة يكرب ثالاثً مث أيت هبذا الذكر مث يدعو مبا شاء مث يكرب ثالاثً مث أيت هبذا الذكر مث ي

أنه كان رمبا قنت قنواتً وأطال يف   ¢  وال يدعو بل ينزل بعد ذلك وجيوز فيه رفع اليدين وجيوز فيه اإلطالة فقد جاء عن عمر
صبت  ان حىت إذا  ،  إىل املروة  مث نزل ومشى    .الدعاء ألن القنوت يسمى الدعاء وأطال فبعضهم يقول بقدر سورة النجم وحنو هذا
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شديد وهذا خاص ابلرجال ال يدخل فيه النساء ولذلك النساء ال تزاحم على احلجر    وهذا السعي،    قدماه يف بطن الوادي سعى
وكما جاء   فراغاً  العلمني األخضرين ها خاص    مثإال إذا وجدت  ترمل بني  الصحابة كذلك ال  لبعض  الفقهاء وهو كالم  بعض 

وإذا مر ابلعلمني سعى وهو    مير  سابق قال حىت  منفكيف   لك ال ترقى على الصفا ألن الصفا ارتقاءه قد أصبح صعباً ابلرجال كذ
رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك    ¢  ببطن الوادي فإنه سعى سعيا شديدا ويستحب أن يقول ما كان يقول ابن مسعود

املعىن هذا أنت عز األكرم إنك أنت األعز األكرم ر  ابن    ب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم أنت األعز األكرم أو هبذا  فعل  كان 
فيصعدها مث يكرب    اعلى الصف  حىت إذا أتى املروة ففعل على املروة كمثل ما فعل  .إذا كان بني العلمني األخضرين  ¢  مسعود

يهذا الذكر مث يدعو وهكذا وحيسب ذهابه شوط ورجوعه الشوط الثاين وهذا وأيت هبذا الذكر ويدعو مث يكرب ثالاثً مث أيت    ثالثة
حىت إذا كان أخذ طوافه على املروة    .العلم ومن أهل العلم من كان يرى أنه ذهابه وإايبه شوط واحد وهذا خطأ  قول مجاهري أهل

  كم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة(قال )لو أين استقبلت من امري ما استدبرت مل اسق اهلدي وجعلتها عمرة فمن كان من
ان إذا كان على نسك وأراد أن ينسخها إىل ما هو أفضل جاز له ذلك ويشرتط  وهذه ما تسمى عند الفقهاء مبسألة الفسخ فاإلنس

ا إىل يف ذلك قبل أن يبدأ ابلطواف أو كان قد أمت الوقف بعرفة أما إذا كان معه اهلدي فإنه جيوز يف أي وقٍت كان أن يفسخه
لقة هبذا وإىل هنا أقف عليه مث أكمله إن جيعلها عمرة مستقلة مث حيج بعد ذلك فيكون هذا على جهة التمتع وفيه تفاصيل متع

 . أسأل هللا أن يوفقنا وأايكم ملا حيبه ويرضاه إنه جواد كرمي. ´ شاء هللا يف درٍس قادم إبذن هللا 

 

 

 الدرس الرابع عشر 

 ¬   لكني للعالمة السعديشرح منهج السا

 

ق اهلدي وجعلت عمره فمن كان منكم ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أس  ‰  ووقفنا على قوله يف قول النيب
ذكران يف هذا الباب ما يتعلق مبسألة الفسخ وكنت قد ذكرت بعض املعلومات وليست   ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره(

 مرتبة فأقول يف هذا الباب هنالك مسألة تسمى مسألة اإلدخال ، ومسألة الفسخ.

نا جيوز  لعمرة وأراد أن يدخل احلج على العمرة أبن ينوي أنه أدخل احلج وهمسألة اإلدخال: إذا كان األنسان قد بدأ وأحرم اب
بشرط أنه قبل أن يبدأ بطواف العمرة فأما إذا كان قد شرع يف طواف العمرة فإنه ال يشرع فالبد أن يكمل العمرة كاملة مث يبدأ 
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فهنا جيوز إدخال احلج على العمرة يف أي وقت شاء  ابحلج، وأما إذا كان قد ساق اهلدي معه أتى ابهلدي من بلده أو من امليقات
 واف بعد الطواف وذلك ألنه ال يتحلل من ساق معه اهلدي إال يوم العيد عندما يتحلل التحلل األول. سواء كان يف الط

يف حق    املسألة الثانية : مسألة الفسخ ومسألة الفسخ هذه جائزة وحىت وأن كان قد طاف وسعى فإنه يفسخها إىل عمرة وهذا
أبن ينوي أبهنا عمرة فإن كان قد طاف وسعى فإنه حيلق ويقصر ويكتفي    القارن واملفرد إذا أراد أن ينتقل إىل التمتع فإنه يفسخها

فأنه يكملها من حيث   العمرة  بقي عليه شيء من أعمال  قد  ينتظر إىل أن أيت وقت احلج. وأما إذا كان  بعد ذلك  بذلك مث 
والذي منعه من ذلك أنه قد أتى ابهلدي معه  كان يرجو أنه كان متمتعاً    ‰ احلج فهنا النيب  الطواف والسعي مث ينتظر

أتى ابهلدي من بلده أو من امليقات فهنا إذا أتى ابهلدي فأنه ميتنع يف حقه ويبقى كما هو حمرماً ويظل حمرماً إىل أن أيت يوم العيد  
يد من هذا احلديث على أن التمتع أفضل  . واستف´  ثاين فيما بعد إبذن هللا يتحلل التحلل األول وسيأت بيان التحلل األول وال

وهو أن أيت بعمرة مستقلة يف أشهر احلج أشهر احلج هي: شوال وذو القعدة وذو احلجة والعشر    ¬    وهذا مذهب اإلمام أمحد
أتى بعمرة    د وقول اجلمهور أقرب فإذااألوىل من ذي احلجة على قول اجلمهور أو ذو احلجة كاملة على قول مالك ورواية عن أمح

 .    يف أشهر احلج مث أنتظر حىت حيج يف نفس العام فهنا هذا التمتع وهو أفضل األنساك وهنالك القران واإلفراد

ومل    ‰  والقران: هو بنفس العمل اإلفراد وسيأت الكالم عليه إن شاء هللا ومنهم من يقول القران أفضل ألنه فعل النيب
ومنهم من يقول اإلفراد أفضل أبن أيت ابلعمرة يف   ¬  وهذا مذهب أيب حنيفة مذهب الشافعيإال األكمل. وهذا  لنبيه خيرت هللا

غري أوقات احلج مثال يف رمضان يف شعبان يف غريه أو ال يعتمر وإمنا يفرد احلج أبن ال يكون معه عمرة يف نفس أشهر احلج وهذا  
وهناك تفاصيل وردود وكذا واحلاصل هو ما ذكرته فالتمتع هو أفضل األنساك وأما إذا   هم .رمحة هللا عليمذهب الشافعي ومالك  

يف   ¬  ساق معه اهلدي فإن األفضل يف حقه أن يكون متمتعاً وسيأت الكالم عليه إن شاء هللا وهذا هو تقرير العالمة ابن القيم
بن ج ع ش م فقال اي رسول هللا ألعامنا هذا قال ال ألعامنا هذا أم  ن مالك  )فقام سراقة بحبث طويل يف" زاد املعاد" وغريهم قال:  

النيب  األبد فشبك  وملا ذكرت يف مسألة    بد(أالعمرة يف احلج مرتني بل ألبد  أصابعه واحدة يف األخرى وقال دخلت    ‘  ألبد 
وهذا الشرط إذا كان مل يقف  الفسخ أنه جيوز له أن يفسخ هو جائز له أن يفسخ إذا كان ينتقل إىل ما هو أفضل لكن بشرط  

قال به.  عربة  ال  حينئذ  فسخه  فيكون  احلج  مت  فقد  بعرفة  وقف  قد  إذا كان  أما  بب    :بعرفة  اليمن  من  علي  النيب د  وقدم    ن 
قد أتت    ~  مبعىن أن فاطمة  فأنكر ذلك عليها  ،أي ابإلبل ووجد فاطمة ممن حل ولبس ثيااب صبيغا واكتحلت  ‰

  ‘  فذهبت إىل رسول هللا  :فقالت إن أيب أمرين هبذا فقال فكان علي يقول ابلعراق  .مل ما تشاءابلعمرة كاملة مث حتللت فتع
فيما ذكرت عنه فأخربته أين أنكرت عليها فقال "ص د ق ت ص د ق ت " ماذا  ‘ صنعت مستفتيا لرسول هللا حمرشا على فاطمة للذي

اللهم أين أهل مبا أهل به رسو ضقلت حني فر  أي كما أن من ساق    .لك " قال فإن معي اهلدي فال حتلت احلج قال قلت " 
العيد حىت  يوم  فيبقى كما هو حمرم إىل  بينهما. وأحتج هبذا  اهلدي  الكالم عليه والفرق  التحلل األول والثاين كما سيأت  يتحلل   

لت مبا أهل فالن سواء كام من احلديث يف قوله أهللت مبا أهل به رسول هللا أنه جيوز لإلنسان إذا أحرم أبن يقول اللهم أين أهل
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ران أم بتمتع أم إبفراد وحنو ذلك ويدل على هذا احلديث.  العلماء أو الصاحلني مث بعد ذلك يسأله ما الذي أهل به هل أهل بق
  .مائة  ‘   فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النيب   :وفيه تفاصيل ومسائل ال يتسع املقام لذكرها قال

وقصروا   الناس كلهم  فحل  العمرة  قال  العمرة كاملة.  أمتوا  أهنم  أو مبعىن  حيلق  مث  السعي  مث  الطواف ابلبيت  مث  ابألحرام  هي  اليت 
وهذا اليوم  فلما كان يوم الرتوية    .فهنا ميتنع يف حقه أن يتحلل وليبقى إىل يوم العيد  .يدومن كان معه ه  ‘  إال النيب  .يقصر

وكان هذا التوجه من  توجهوا إىل مىن.  يرتووا من املاء    لناس أيخذون املاء لقلة املاء يف مىن فيأخذوها حىت الثامن مسي بذلك ألن ا
يف الصباح ومل حيرم للحج إال قبل الظهر وحيرم من املكان الذي هو فيه يعن إن كان يف الفندق يف الفندق    ‰   النيب

ذلك ابحلج على نفس ما ذكران فقبل    من املكان الذي هو فيه فيحرم منأو كان يف املسجد احلرام يف املسجد احلرام وغري ذلك  
اإلحرام يغتسل ويتطيب ويتنظف وأيخذ ما حيتاج إليه ويلبس اإلزار والرداء األبيضني ويصلي ركعتني مث حيرم بعد ذلك واالشرتاط  

يك اللهم يك اللهم حجا ويف األوىل قال لبوهذه تلبية لبفأهلوا ابحلج  على نفس ما سبق مث بعد ذلك قبل الظهر يتوجه إىل مىن  
عمرة وحجا " جيمع بينهما وأما إن كان مفردا قال " لبيك اللهم   هللاعمرة إذا كان هذا يف حق املتمتع وأما القارن فيقول " لبيك  

  الشمسمث مكث قليال حىت طلعت    .مخس صلواتفصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر    ‘   وركب النيبحجا "  
يصليها قصرا من غري مجع قصرا من غري مجع وأختلف العلماء هنا يف مسألة القصر من    ‘  ما يتعلق ابلصلوات كان النيبوهنا في

يقصر؟ فمنهم من يقول ال يقصر إال من كان مسافرا. مبعىن أنه أقام يف مكة أقل من أربعة أايم ، ألنه إذا أقام يف  الذي جيوز له أن
بلده أول ما خيرج من مكة من  أايم  مكة أربعة   أنه سيسافر إىل  فإنه مقيم فيجب عليه أن يكمل إال إذا ذهب إىل مىن ونوى 

الفندق أو من أي مكان من مكة ينوي أنه سيسافر إىل بلده فيذهب إىل مىن وعرفات ومزدلفة لكن قد نوى بداية السفر ونص  
ول املالكية أن القصر يف مناسك احلج للحجاج أنه نسك من  من هذا وهو ق. وعندان قول أحسن  ¬    على هذا اإلمام أمحد

األنساك ال يدخل فيه مجلة ال عالقة للسفر وال لغريه ويدل على ذلك ما ثبت عن عبدهللا ابن عمر وما ثبت عن سامل ابنه القاسم  
ه يقصر حىت وإن كان من أهل  إىل مىن فإن  أبن حممد وعن غريهم أهنم كانوا يرون هذا أنه شيء من األنساك فعلى هذا إذا جاء 

مكة ألنه ليس العمرة معلقة ابلسفر ألن املسافة بني مكة ومىن قريبة أما اآلن فقد أصبحت مىن داخل مكة ومعلوم أن القصر ال  
ال السلف أنه ويدل عليه كثري من أفع  ¬    جيوز إال إذا فارق البنيان. فكيف سيعمل أهل مكة والصواب أنه على مذهب مالك

ثال هنا وإذا كان يف عرفات ومزدلفة يقصر وجيمع وهكذا وأنه نسك من األنساك وأنه خاص ابحلجاج وأما لو أنه يف غري  يقصر م
مث  لقرب املسافة.    ¬     احلج أو غري احلاج ذهب إىل مىن أو عرفات ومزدلفة فإنه ال يقصر بال خالف كما ذكره أبن عبد الرب

وهذا موضع جبانب عرفات وليس من عرفة  تضرب له بنمرة  أي من جلد  شعر    ىت طلعت الشمس وأمر بقبة منمكث قلياًل ح
فكان أهل  ،كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية  يعن عند مزدلفة ،عند املشعر احلرام فوال تشك قريش إال أنه واق ‘ نيبال فسار

و املسجد الكعبة وهذا واضح وعندان احلرم وهو  اجلاهلية يقفون يف مزدلفة ألهنا داخل حدود احلرم ألن عندان اآلن املسجد احلرام ه
البنيان حىت جتاوزها.   فمىن    فحدود احلرمله حدود واسعة من بعض اجلهات أكرب من مكة ويف بعض اجلهات أصغر قد توسع 

ما هم عليه وعومزدلفة داخل حدود احل فإهنا خارج فكان كفار قريش يف عهد اجلاهلية إذا جاء احلج على  لى رم وأما عرفات 
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طريقتهم هم فهم يبقوا يف مزدلفة ألهنا داخل حدود احلرم وأما من جاء من غري قريش من غري مكة جيعلونه يف عرفات فجاءت  
النيب  ما هم عليه فوقف  فأبطلت  الركن األعظم فقال  ‰  الشريعة  )إمنا    ‰  يف عرفة بل جعل عرفة هو 

 احلج عرفه (. 

أي بعد الزوال بعد الظهر    حىت إذا زاغت الشمس  .ة قد ضربت له بنمرة فنزل هباحىت أتى عرفة فوجد القب  ‘  فأجاز النيب  :قال
لت لها دليل على جواز تسمية البهائم أبمساء  وهي الناقة وأمسها القصواء ويف هذأمر ابلقصواء   فأتى بطن   .ووضع له الرحل   فر ح 

على احلج وأمري احلج وتكون اخلطبة هذه قبل  وهذه اخلطبة هي خطبة عرفة سنة مستحبة يف حق القائم  الوادي فخطب الناس  
)إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم  األذان خيطب بعد الزوال قبل األذان فخطب الناس وقال :  

د يف هذا  فكما أن احلرام يتضاعف أمثه بكونه يف هذا البل  مكة  أي يف يف بلدكم هذا  أي يف شهر ذي احلجة    عرفه يف شهركم هذا 
وأن أول دم أضع من  ال عربة هبا  ساقطة    ةودماء اجلاهلية موضوعالشهر يف هذا اليوم فهكذا دماء املسلمني وأعراضهم فيما بينهم  

أي ساقط ال عربة به وال يطالب به    موضوعدمائنا دم أبن ربيعه أبن احلارث كان مسرتضعا يف بن سعد فقتلته هذيل وراب اجلاهلية  
ه من رابان راب عباس ابن عبد املطلب فأنه موضوع كله فاتقوا هللا يف النساء فأنكم أخذمتوهن أبمانه هللا واستحللتم  وأول راب أضع

هلن عليكم رزقهن  فأن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربح و   فروجهن بكلمة هللا ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه
قالوا نشهد   ؟تضلوا بعده أن اعتصمتم به كتاب هللا وأنتم تسألون عن فما أنتم قائلون  نوهتن ابملعروف وقد تركت فيكم مالوكس

أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال أبصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكبها إىل الناس ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد ثالث 
 يتعلق ببعض املسائل الفقهية فسيأت كٌل يف اببه.وما  مرات( 

أذن أذاان واحد وأقام إقامتني وهكذا أي صالة جتمع فإنه يؤذن مرة    .مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر  :قال
أي بني   شيئا بينهما يصلومل ي ويدل عليه ظاهر النصوص  واحدة ويقيم مرتني وهذا هو الصحيح وهو مذهب اإلمام أمحد والشافع

يعن املوقف الذي يف عرفات جبانب اجلبل    مث ركب حىت أتى املوقفصر ابلظهر والعصر فقط  الصالتني ال انفلة وال شيء فأقت
وهي صخرات ملتصقة ابألرض تقع خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا فالواقف عندها  فجعل بطن انقته القصواء إىل الصخرات  

أي الطريق الذي يسلكه املشاة  ل املشاة بني يديه  وجعل حبالل الذي يسميه العامة جبل الرمحة والقبلة معا.  يستقبل اجلبل جبل ب
فيوم  فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص   . يدعو  ‰   وبقي النيبوأستقبل القبلة  

الذكر    ينزل إىل السماء الدنيا ويباهي هبم املالئكة والدعاء فيه مستجاب ومن أفضل  ́   عرفة يوم جليل عظيم ويكفي فيه أن هللا 
)خري الدعاء    ‰  فيه " ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير " لذا قال النيب 

ن قبلي ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أان والنبيون م
ن يف بعض حججه أيت هبذا الذكر ويبقى يذكر هللا هبذا الذكر فقط إىل غروب الشمس ومن  وثبت عن ابن عمر أنه كا  قدير(
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فيضمنها هلم ملن أتى عرفة ومزدلفة. واحلديث صححه الشيخ    يضمن املظامل اليت على احلجاج اليت ظلموا غريهم   ́  فضائله أن هللا
 . ´ ظامل اليت ظلم هبا اخللق فتكون يف ضمان هللاوهذا من أفضل األجور أن األنسان يتكفل هللا له ابمل ¬  األلباين

وأما إتيان مىن الذي سبق معنا يف اليوم    قال حىت غاب القرص والوقوف بعرفة ركن من أركان احلج بل هو الركن األعظم كما سبق
كن فالواجب القدر الواجب  الثامن فإنه سنة بال خالف كما ذكره ابن املنذر فلو تركه ال يضر وال يؤثر أما الوقوف يف عرفة فهو ر 

بركن ويرتتب  يف عرفة أن يضع قدمه فيها فلو وضع قدمه وبقي حلظه أتى ابلركن وكونه يبقى إىل غروب الشمس هذا واجب وليس  
على ذلك لو أنه خرج قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن يرجع حىت يدركه الغروب وهو فيها فإن رجع فاحلمد هلل وأدركه الغروب  

ع فيقال ارجع يف الليل فإنه من أتى يف الليل أجزئه الوقوف ولو حلظة فإن مل يرجع ابملرة فعليه دم وهذا الدم ما يسميه  إن مل يرج
 ك الواجب وسيأت معنا ترك الواجب وفعل احملظور.الفقهاء برت 

م عليه إن شاء هللا فيما بعد فعلى  ترك الواجب: مبعىن أن يذبح شاة فإن مل يستطع صام عشرة أايم. وأما فعل احملظور فسيأت الكال
روب فيجوز أن يبقى ولو حلظة ولو هذا فالوقوف بعرفة من أتى يف النهار يلزمه البقاء إىل الغروب وأما من أتى يف الليل من بعد الغ

الوقوف بعرفة ينتهي عند  دقيقة يبقى فيها دقيقة مث ميشي وال يلزمه إطالة الوقت إذا أتى يف الليل وإذا أتى يف الليل فإنه جيزئه ألن  
 طلوع الفجر مع أنه قد دخل وقت مزدلفة لكنه يصلح لعرفة وملزدلفة.

حىت أن  مبعىن ضيق  وقد شنق للقصواء الزمام    ‘  ودفع رسول هللاخلفه راكبا خلفه  أي جعله  وأردف أسامة أبن زيد خلفه  قال:  
الرحل جيعل عليه الراكب رجلرأسها يصيب مورك رحله   املوضع من  أتى ه.  أي  السكينة كلما  السكينة  الناس  بيده أييها  ويقول 

من احلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى مزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء أبذان واحد وإقامتني ومل يسب ِّح بينهما شيئا    حبال
بيت يف مزدلفة كم املدة اليت  وقوله مث أضطجع حىت طلع الفجر أختلف العلماء يف امل   مث أضطجع حىت طلع الفجر  .أي مل يتنفل

بقى كقدر حط الرحل كما هو مذهب مالك. ومنهم من يفصل كاحلنابلة والشافعية يقول إن أتى يف  يبقى فيها؟ فمنهم من يقول ي
  نصف الليل األول لزمه البقاء إىل بعد نصف الليل وإن أتى من النصف الثاين فيبقى ولو حلظة مث ميشي وهذا عام للمعذورين وغري 

إال يف حق الضعفاء املرضى كبار السن من كان معهم نساء أو من كان  املعذورين والقول الثالث أنه يلزم املبيت فيه إىل الفجر  
قائما على احلجاج كأصحاب الوكاالت وحنوهم فهؤالء جيوز هلم الذهاب من بعد نصف الليل كما يف حديث أمساء ويف حديث  

عباس ال  ¢  ابن  فيلزمهم  غريهم  املتأخرون كالشيوأما  املشايخ  يرجحه  الذي  وهذا  األلباين  بقاء  والشيخ  عثيمني  وابن  ابز  ابن  خ 
 وغريهم.

مل يقم الليل هنا حىت    ‰  أي انم وذكر الشيخ ابن عثيمني أن الظاهر هنا أن النيبمث أضطجع حىت طلع الفجر  قال:  
واملشعر احلرام قيل  عر احلرام  حىت أتى املشأي الناقة  واء  وصلى الفجر حني تبني له الصبح أبذان وإقامة مث ركب القصطلع الفجر  

ووحده    هستقبل القبلة فدعا وكرب وهللافيوجد يف مزدلفة أي فيأت إليه    هو مزدلفة كامل وقيل أن املشعر احلرام هو املسجد الذي
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  وهذا دفع قبل أن تطلع الشمس  فأي حىت يظهر النهار قبل طلوع الشمس  حىت أسفر جدا  وهو يذكر هللا ويدعوا  فلم يزل واقفا  
فدفع وخرج من مزدلفة    ‰  خمالفة للكفار وألهل اجلاهلية فإهنم كانوا ينتظرون إىل بعد طلوع الشمس فخالفهم النيب 

العباس    .إىل مىن قبل طلوع الشمس وهو وادي يقع بني مزدلفة ومىن  حىت أتى بطن حم  س ِّر  أي جعله خلفه  وأردف الفضل أبن 
والفقهاء يقولوا إذا مل يستطع فليحرك نفسه وليمشي أبسرع وأما إذا أستطاع أن ميشي أكثر فقالوا قدر  رك قليال  فح  ‘   أسرع النيب

هناك عن الدخول إىل مكة وقيل أنه كان موقف للنصارى   ´  رمي احلجر وهذا الوادي قيل ألنه قد وقع فيه الفيل وحبسه هللا
حىت أتى اجلمرة    ،مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى يتباطأ  ابملخالفة أبن ال يتأخر هناك وال  ‘  فأمر النيب 

وهنا الرامي يستقبل اجلمرة وقت الرمي  فرماها بسبع حصيات  أي اجلمرة الكربى وقد أزيلت الشجرة هذه قدميا    اليت عند الشجرة
النيب  دا وال كبرية إمنا تكون  يعن حصى اخلذف حصى صغري يعن ليست صغرية جمثل حصى اخلذف    ‰   لفعل 

ورمي اجلمرات هنا رمي اجلمرات مجرة العقبة هنا هلا خصيصة فهي   ورمى من بطن الوادي مث أنصرف إىل املنحربقدر حبة احلمص  
اء  اجلمرة الكربى اليت يرميها وهذه اليت إىل جهة احلرم واملسجد احلرام ومن ميزاهتا أهنا ترمى يوم العيد وحدها فقط وليس بعدها دع

 ن والرمي له شروط من شروط الرمي: ويرميها من بطن الوادي كما يقال من الدور األسفل اآلن كما يقول بعض املعاصري

اإلسالم والعقل والنية وهذا يف كل عبادة ويشرتط يف الرمي أن يكون بسبع حصيات فلو كان أقل ال جيزئ يف قول مجاعة من أهل  
 تفاصيل إذا كانت آخر مجرة من آخر يوم فهذا له كالم آخر. إال على ¬  العلم ومذهب اإلمام أمحد

 : أن يرميها رميا فال جيزئ أن يضعها أبن يطرحها طرح فهذا ال فالبد أن يرمي برفع اليد  والشرط الرابع

  والشرط اخلامس : أن تكون من األحجار فال جيزئ أن تكون من تراب متصلب وال من حديد وال من نعال فإن هذه كلها ال 
 جتزئ 

العمود الشاخص وخترج فهنا ال جيزئ البد أن تقع يف    الشرط السادس : أن يعلم أهنا قد وقعت يف احلوض فأحياان قد يضرب
 احلوض.

 الشرط السابع : أن يوايل بينها فال يرميها مرة واحدة فأن رماها مرة واحدة تعترب رمية واحدة.

منلة وال تصغر فتكون كاخلردلة أو احلصى الصغري بل تكون كقدر أصغر من األالشرط الثامن : أهنا ال تكون كبرية فتكون حجرا  
 أمنلة اإلصبع.

الشرط التاسع : أن تكون يف الوقت فرمي مجرة العقبة الكربى يبدأ من بعد نصف الليل. ليلة العيد وينتهي إىل غروب الشمس  
ماها يف الليل فمنهم من جيوز كفقهاء الشافعية وقول عند  وهذه هي السنة وهبذا يكون قد أصاب إمجاعا وأختلف أهل العلم لو ر 

صاحب األضواء والشيخ ابن عثيمني ومنهم من مينع كما قال احلنابلة والقول ابجلواز    ¬    ذا اختيار األمني الشنقيطياحلنابلة وه
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ي يقولوا  احلنابلة  قول  وعلى  عليه  املتفق  إال  يفعل  لنفسه فال  األنسان  ليحتاط  لكن  أقرب  عندما  لعله  بعد  الذي  اليوم  يف  قضيها 
 يدخل الوقت

وهذا من عجيب املصادفة أنه ذبح ثالثة    بيده  فنحر ثالثة وستني بيده ثالثة وستنييعن لينحر اهلدي  ىل املنحر  مث أنصرف اقال:  
مث أمر    ، وأشركه يف هديهأي الباقي  عليا فنحر ما غرب    ىمث أعطيف الدنيا    ‰  وستني بقدر السنوات اليت عاشها النيب 

 وعلي  ‘ أي النيبفجعلت يف قدر وطبخت فأكال من حلمها وشراب من مرقها أي جبزء من قطعة من حلمها من كل بدنه ببضعه 

النيب  البيت   ‘   مث ركب  فأتى بن عبد املطلب يسقون على زمزم فقال  فصلى مبكة الظهر  أي أتى لطواف اإلفاضة    فأفاض اىل 
يفعل    ‘  وكان  .رواه مسلم  لبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه(لوال أن يغانزعوا بن عبد املطلب ف

يف احلج    ‰  وهل هذا احلديث على جهة الوجوب فيقال هل كل ما فعله النيباملناسك ويقول خذوا عن مناسككم  
ب أم لالستحباب أم لإلابحة ويستأنس  ينظر اىل بقية األدلة ما الذي تدل عليه هل للوجو على جهة الوجوب؟ اجلواب ال. وإمنا  

  ‰ إىل ذلك بعمل الصحابة ولذلك كثر اخلالف يف ابب احلج وصعب ابب احلج ألن أكثر أحاديثه فعليه وألن النيب
ر لعلمنا وجوبه لكن كان يعمل أشياء فيختلف العلماء هي حج مرة واحدة فلو أنه كرر احلج مرارا وكان عمل شيء معني يتكر 

فأكمل ما يكون احلج االقتداء    .وما فهموا  ٪  م ركن أم أهنا مباح فلذا كان من أعظم العون هنا أقوال الصحابةعلى الوجوب أ
 . ٪ فيه وأصحابه ‰ ابلنيب

 أركان احلج أربعة وهي : يبني ما يتعلق ابألركان قال األركان   ¬  مث بداء املؤلف

لدخول يف النسك فهذا ينتبه له بعض الناس يظن أن األحرام هو اللبس  اإلحرام املقصود به األحرام نفسه وهي نية ا  ـ األحرام :1
الثياب البيضاء اإلزار والرداء أو هكذا يف حق املرأة تلبس درعها وقميصها ال   هذا هو واجب نعم لكن ليس هو املقصود  لباس 

قته نوى أنه دخل يف حج أو عمرة  اإلحرام أن ينوي أنه دخل يف احلج أو دخل يف العمرة ولذلك لو أن رجال يف بلده يف منط
الثياب فورا ويبقى حمرم ال خيرج من اإلحرام إال أبن يفعل حجا أو عمرة كيفما   شاء أصبح حمرما فيلزمه إن كان رجال أن خيلع 

متنع من  فاألمر ليس ابلسهل وإن كانت امرأة فكذلك تبقى حمرمة وحيرم عليها احملظورات إال أن يباح هلا املخيط كما سيأت وإمنا  
 تغطية الوجه ومن لبس القفازين فاملقصود هنا من الركنية هو اإلحرام نفسه أما كونه من امليقات فهذا واجب وسيأت. 

يل فالوقوف بعرفة إن جاء هنارا وقف إىل الغروب وجواب وأما جمرد الوقوف ولو حلظة هذا هو الركن على التفصـ الوقوف بعرفة:  2
 غروب الشمس فيبقى ولو حلظه مث ينصرف. وثبت له احلج ومن أتى بعد 

بـ مث الطواف :  3 العيد ملن كان قد وقف  الليل لليلة  العيد ووقته من نصف  عرفة ألن  املقصود ابلطواف طواف اإلفاضة يف يوم 
عليه   مزدلفة واجب وليس بركن فلذا لو ذهب إىل الطواف صح منه الطواف ألنه قد دخل وقته يف قول احلنابلة والشافعية ويكون

 دم لرتكه ملزدلفة . 
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املسألة سعي احلج هذا سعي احلج وسعي احلج هنا يف حق املتمتع ركن من األركان يف قول مجهور العلماء وخالف يف  ـ السعي :  4
يرى أنه واجب وليس بركن وذهب شيخ اإلسالم وهي رواية عن أمحد وابن القيم على أن السعي يف حق املتمتع    ¬    أبو حنيفة

فإمنا سعوا سعيا    ‰  ليس دائما إمنا يف حق املتمتع حلديث جابر وفيه أنه قال فأما اللذين متتعوا مع النيب  يكون سنة
وعلى هذا ما ثبت عن عائشة وابن عباس أن الناس سعوا سعيني قال هذا على جهة االستحباب وهذا احلديث قد يكون واحدا  

سان أن يرتك ألنه عبادة جليلة ويكون فيه خروج من اخلالف إذا أركان فيه خمرج الناس يف من نسي السعي ولكن ال ينبغي لإلن
 احلج أربعة . 

من امليقات وسبق معنا أن اإلحرام من امليقات واجب فلو أحرم من قبل  كونه  حرام من امليقات  هي اإلواجبات احلج  الواجبات :  
ى الطائرة فرمبا الكابنت يتأخر رمبا نسي رمبا الراكب خيشى  امليقات مبسافة كثرية أو من بلده وهذا قد حيتاجه األنسان إذا كان عل

اوز امليقات يلزمه أن يرجع إىل امليقات الذي مر به أو علي طريقه فيحرم منه  النوم أو النسيان فيتجاوز امليقات ألن األنسان إذا جت
رة أايم أما إذا مل يرجع أو أحرم من مكانه فقد  فإن مل يرجع فقد ترك واجبا فعليه دم والدم هنا أن يذبح شاة فإن كان فقريا صام عش

وغريه    ¬    ل امليقات جاز ابإلمجاع كما ذكره النوويخيشى اإلنسان على نفسه فيجوز له أن حيرم من قبل وإذا أحرم من قب
ة أن  أمجعني لكن السن  ٪  خالفا لداوود الظاهري قد جاء عن بعص الصحابة أنه أحرم من قبل امليقات وجاء عن بعض السلف

 حرم من امليقات أجزئه ذلك حيرم من امليقات لكن إذا احتاج فله أن حيرم من قبل فإنه إذا جتاوز مث رجع ومل حيرم وأ

 وذكرانه. الواجب الثاين : الوقوف بعرفة إىل الغروب 

 على اخلالف الذي ذكرانه الثالث : املبيت ليلة النحر مبزدلفة 

 البصائر(..قى إىل نصف الليل كقول احلنابلة والشافعية كما يف كتابه )نور  يرجح يف هذه املسألة أنه يب  ¬  واملؤلف

 . بعد ذلك قال الواجب الذي بعد مث

وسبق معنا قلنا يف مىن اليوم الثامن هو سنة بال خالف أما أايم التشريق فيوم التشريق يعن كما  الرابع : املبيت ليايل التشريق مبىن  
فيه الطواف والسعي وحنوه مث ال أيت   عيدفإن الالزم عليه إال أن يوم الورابع العيد إذا كان مل يتعجل  يقال اثين العيد واثلث العيد  

  اثين العيد وهو أول أايم التشريق فيوم النحر الذي هو يوم العيد وهو اليوم األعظم وهو أعظم احلج وقد قال النيب   عليه الليل لليلة
الناس يف مىن مث اليوم الذي    بعد يوم يقر   الذي م يوم النحر مث يوم القر اليوم  وأعظم األاي  ̧   أفضل األايم عند هللا  ‰

بعد اثين أايم التشريق الذي هو اثلث العيد يسمى يوم النفر األول ملن أراد أن يستعجل فإنه يرمي اجلمرات مث خيرج بشرط أنه ال  
ن أايم التشريق  ب عليه البقاء ليدرك اليوم الثالث مأيت عليه غروب الشمس إال وقد خرج من مىن فإن أدركه غروب الشمس وج

  الذي هو رابع العيد املسمى ابلنفر الثاين وأايم التشريق يف اليومني األولني ملن أراد التعجل يلزمه أن يبقى أغلب الليل وما بعد ذلك
 . ‰  فهو مستحب وكونه يبقى يف مىن إن استطاع إىل ذلك فهذا هو األفضل لفعل النيب
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اليوم األول والثاين   ر.اورمي اجلم:اخلامس التشريق  يوم  أما  العيد رمية اجلمرة الكربى فقط  يوم  الذي ذكرانها يف  اجلمرات كاملة 
اليت ذكرانها ولكن جيعل اجلمرة على حاجبه   الصغرى فريميها ابلشروط  أنه أيت إىل اجلمرة  فريمي اجلمرات الثالث ويف كيفيتها 

يدعوا بقدر سورة البقرة مث يتقدم    ‰ قليال فيدعوا دعاء طويال فقد كان النيب ميها مث يتقدم األيسر ويستقبل القبلة مث ير 
إىل اجلمرة الوسطى فيجعلها عن حاجبه األمين مث يرميها وهو مستقبل للقبلة مث يتقدم فيدعوا دعاًء طويل بقدر سورة البقرة هذه  

ة املسجد احلرام واليت رماها يف اليوم األول فيجعل القبلة عن يساره ومىن   جهسنة مث أيت إيل اجلمرة الكربى وهي اآلخرة اليت إىل
عن ميينه مث يرميها بسبع وهذه الكيفيات على جهة االستحباب فجمرة العقبة الكربى يف يوم العيد تبدأ من بعد نصف الليل إىل 

بعد الزوال واألفضل هو السنة أنه يرميها أوال    أ منغروب الشمس كما سبق أما رمي اجلمرات الثالث يف أايم التشريق فإهنا تبد
بعد الزوال وال يصلي الظهر إال بعد الرمي وميتد الوقت إىل غروب الشمس وهل يرمي يف الليل؟ على اخلالف السابق ويف ابب  

تيب اجلمرة الوسطى عفوا  الرت رمي اجلمرات جيوز فيها مجع التأخري فمثال مل يرم اليوم األول يؤخر لليوم الثاين مث يرتب وال بد من  
اجلمرة الصغرى مث بعدها الوسطى مث الكربى هذا على اليوم األول فاذا انتهى رجع فيبدأ ابلصغرى مث الوسطى مث الكربى وعلى  
هذا قول مجهور العلماء وعند احلنفية أنه واجب أن الرتتيب واجب وليس بركن فيلزمه دم الذي ذكرانه ومنهم من يقول هو على  

ستحباب كقول احلسن السيما اآلن فيه مشقة ابلغة أنه خيرج لكن كون اإلنسان ميشي على االحتياط وهو قول مجهور  ة االجه
 العلماء هذا أوىل ويصحح عبادته ألن هذه واجبات 

 :مث قال

  يف احلج  رك الركنبني ت  والفرق  :وهذه الواجبات الستة كما قال واجبات الفرق بينها قال  . احللق والتقصري ألجزئه ذلكو السادس :
والدم ك الركن ال يصح حجه حىت يفعله على صفته الشرعية واترك الواجب حجه صحيح وعليه أمث ودم لرتكه ر وترك الواجب أن ات

  وأركان احلجهو الذي ذكرانه يعن شاة. ما جيزئ يف األضاحي شاة أو سبع من بقرة أو سبع من بدنه فإن مل فإنه يصوم عشرة أايم 
م فإنه ال يدخل العبادة إال هبا أما الطواف والسعي فإنه ال هناية لوقته وعلى هذا فمن نسي طواف اإلفاضة ورجع إىل أما اإلحرا

أن يرجع ولو بعد شهور ولو بعد سنوات حىت يكمل احلج ويصح له احلج إال أنه ال يزال حمرم بعض اإلحرام يعن    بلده فإنه يلزمه
لل التحلل األول وبقي عليه التحلل الثاين التحلل األول هذا يكون يف يوم العيد التحلل األول كما يقال قد حتلل التحلل األول حت

 قولك رحنط . ألن يوم العيد فيه مخسة أعمال جيمعها

 الراء رمية اجلمرة العقبة الكربى . 

 والنون النحر ذبح اهلدي 

 واحلاء احللق أو التقصري . 
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بعة أعمال يوم العيد والرتتيب هذا هو سنة أن يرتب على هذا الرتتيب هذا هو السنة فهذه أر   والطاء الطواف ويدخل فيه السعي
النيب فعل  النيب فإن قدم بع  ‰   وهو    ضها على بعض جاز يف قول اجلمهور ومنهم من خيالف والقول ابجلواز لقول 

" الرمي واحللق أو  " افعل وال حرج " هذا يف يوم العيد فقط أما الذي حيصل به التحلل فيجمعها قولك "رحط  ‰
حر ألن النحر ال جيب على مجيع الناس فاملفرد ال  التقصري والطواف ويدخل فيه السعي فهذه الثالث األعمال أخرجنا منها الن

جيب عليه النحر العاجز الفقري ال جيب عليه النحر فإنه ينتقل إىل الصيام صيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع وهذا الصيام  
من هنا يبدأ له الصيام يف أي    أايم يف احلج يبدأ من إحرامه ابلعمرة فمىت أحرم ابلعمرة يف أشهر احلج وهو يريد احلج فإنهثالثة  

وقت شاء فإذا أراد أن يصوم وهو قد أحرم ابحلج فاألفضل أن يبكر ابحلج أبن حيرم مثال من اليوم السابع فيصوم السابع الثامن 
د أفطر ة أو حيرم من اليوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن. فال أيت عليه يوم عرفة إال وقالتاسع هذا على قول احلنابل

علي قول الشافعية واملالكية ألن هللا تعاىل قال يف احلج فثالثة أايم يف احلج للخروج من اخلالف إن مل يصم هنا فإنه يصوم أايم  
لتشريق مل يرخص يف صيامهن إال ملن مل جيد اهلدي " وهذا على الراجح وهو مذهب  التشريق الثالثة " قالت عائشة وابن عمر أايم ا

النيب  ¬    اإلمام أمحد ألن  أفضل  واحللق  التقصري  أو  واحللق  .الرمي  رحط  عندان  فإذا  اغفر    ‰  تعاىل  اللهم  قال 
محلقني واملقصرين " فدعاء ملن حلق احللق للمحلقني فقالوا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا واملقصرين قال اللهم اغفر لل

يبدأ جبهته اليمىن وأن  التام دعاء هلم ثالث م احللق والتقصري يستحب لإلنسان أن  رات ابملغفرة ودعاء للمقصر مرة واحدة ويف 
عناه أن اإلنسان  يستقبل القبلة مث بعد ذلك الطواف فإذا فعل اثنني من ثالثة فقد حتلل التحلل األول ما معناه؟ التحلل األول م

ستأت اليت  اإلحرام  حمظورات  شيء من  له كل  عليه    يباح  حيرم  يعن  النساء  عليه  حيرم  النساء  إال  يشاء  ما  ويفعل  ويلبس  فيحلق 
الثالث   هذه  من  الثالث  يعمل  أن  الثاين  والتحلل  حمرم  هذا  يطأها كل  أن  أو  النساء  خيطب  أن  أو  بشهوة  ومباشرة  ملساً  النساء 

ل التام الثاين الكامل فيباح له أن يفعل ما يشاء  مل الثالث فإذا عمل الثالث ومتت له هذه الثالثة فقد حتلل التحلاألعمال أن يع
 حىت النساء وطئا وملسا ويفعل ما يشاء . 

رغ منها مث  وخيري من يريد اإلحرام بني التمتع وهو أفضل والقران واإلفراد فالتمتع أن حيرم ابلعمرة يف اشعر احلج ويف  :قال املؤلف
العام  حيرم ابحلج من عامه   وحاضر املسجد احلرام    يإن مل يكن من حاضر وهو دم اهلدي    ¸  شكر هلل  وعليه دم أي يف نفس 

املسجد احلرام هو من كان بينه وبني املسجد احلرام أقل من مسافة السفر فعلى هذا فأهل جدة اآلن يعتربون من حاضر املسجد  
ا حاضر املسجد احلرام ملن هو مستوطن األن يقارب ستني كيلو فهم أقل من مسافة السفر واملقصود هناحلرام ألن بينهم وبني مكة  

أما من كان سيقيم ويرجع فهذا ال فعليه اهلدي كغريه واملقصود هنا املستوطنون فقط سواء كانوا من أهل البالد أو غري أهل البالد  
  .ب عليه لآلية يريد اخلروج منها أصبح من حاضر املسجد احلرام فهنا ال جيفمن أتى أبهله وعائلته وقد قصد أنه سيبقى هنا وال

عليها قبل الشروع يف  مث يدخل احلج  أو حيرم ابلعمرة  ابحلج والعمرة  والقران أن حيرم هبما معا  ،  واإلفراد هو أن حيرم ابحلج مفردا  
 وسبق الكالم عليه .طوافها 
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فرق إال النية إال النية القارن ينوي حجاً وعمرة ويلزمه هدي ألنه مجع بني النسكني يف سفرة  الفرق بني القران واإلفراد أنه ال يوجد  
واحدة وأما اإلفراد فهو نفس العمل إال أنه نوى حجاً فال يلزمه اهلدي ما الذي يلزم القران واإلفراد ما معناه؟ أن حيرم من امليقات  

قول " لبيك اللهم عمرة وحجا " واملفرد يقول " لبيك هللا حجا" والعربة مبا يف  كان دون امليقات أحرم من مكانه القارن يأو إذا  
القلوب أما هذه النطق هبا فإنه سنة فإذا وصل إىل الكعبة طاف طواف القدوم وهذا الطواف يف حق القارن واملفرد سنة يف قول 

عد الطواف ال يشرتط أن يكون بعد الطواف مباشرة  ذا سعي احلج له أن يقدم سعي احلج اآلن باجلمهور مث إذا أراد أن يسعى فه
ال ال يشرتط املهن أن يكون قد سبقه طواف شرعي مسنون فمثل هذا فله أن يطوف له أن يسعى يف نفس الوقت أو بعد يوم  

  ¬     النجار يسعى إال بعد طواف اإلفاضة كما ذكر ابن  يومني ثالث إىل أن أيت وقت احلج فأما إذا جاء يوم العيد فهنا ال فال  
يف شرح املنتهى وعلى هذا فإذا أراد أن يقدم سعي احلج له ذلك وإن أراد أن يؤخره إىل يوم العيد فله ذلك هذا القارن واملفرد مث  

ن املشقة اآلن يبقى حمرم ورمبا جاء من  إذا جاء اليوم الثاين وهو ال بس لإلحرام ال ينفك عنه اإلحرام وهذا قد يكون فيه شيء م
العيد   عشرين ذي أي عشرين يوم وهو ال بس اإلحرام وهو ممنوع من تقليم األظافر ومن الشعر من   القعدة فيبقى حمرم إىل يوم 

ن  تقليمها أو قصها ومن التطيب لكن هذا هو احلكم إذا رضي اإلنسان لنفسه بذلك إال إذا فسخ كما سبق إىل عمرة مث يكو 
الذ العمل  نفس  عمل  الثامن  يوم  جاء  فإذا  الثاين متمتعا  والتحلل  األول  التحلل  عند  التحلل  نفس  التحلل  مث  املتمتع  يعمله  ي 

ويضطر    :فالعمل نفس العمل وإمنا الفرق ابلنية ولذا القارن ملا نوى عبادتني وجب عليه اهلدي أما املفرد فال ألهنا عبادة واحدة قال
 قد جيب عليه ذلك.فهنا  ا اشتغل بعمرتهإذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذأي إىل القران صفة املتمتع إىل هذه ال

مثال : رجل أحرم ابلعمرة على أنه يريد يكون متمتعا فإذا هو يف اليوم الثامن فيخشى أن يفوته عرفه لبعد املكان والزحام فرمبا فهنا 
يف الطواف ولو يف    احلج على العمرة ويكون هذا قبل الطواف البد أن يكون قبل الطواف وإال ال يصح لو بدأ  إدخاليقال انوي  

احلج    إدخال بد أن أيت ابلعمرة مث أيت ابحلج فهنا جيب عليه ألجل إدراك عرفه قبل الطواف فينوي  خطوات فهنا ال يصح ال
فيكون قارن فمباشرة يذهب إىل عرفه والطواف الذي كان سيطوفه طواف القدوم يف حقه سنة وأما السعي فيؤخره إىل سعي احلج  

 . عيد بعد طواف اإلفاضة هذا احلالة األوىلويكون يف يوم ال

 ~   كما وقع المنا أم املؤمنني عائشةإذا حاضت املرأة أو نفست وعرفت أهنا ال تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة  احلالة الثانية :  
الطهارة مث يف عرفة وقبل ذلك نوت إ الثامن ذهبت إىل مىن ألنه ال يشرتط هلا  فلما كان اليوم  دخال احلج على فإهنا مل تطهر. 

 ت إىل مىن يف الثامن مث عرفة مث أكملت مث بعدها طافت وكانت قد طهرت. العمرة فذهب

 ملا سبق .  واملفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون املفرد

 حمظورات ابلظاء.  اإلحرام هذا اآلن حمظورات وجيتنب احملرم وقت إحرامه تعاىل :  ¬  قال املؤلف



 

 
 

154 

 شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  154

رم يعن ذكر وأنثى صغري كبري حىت األب إذا أحرم عن ولده الصغري فإن كان الصغري ال يعرف  وحلق الشعر قال احملحلق الشعر  :1
شيء فأن األب ينوي عن نفسه وعن ولده فيلزمه إذا نوى أن جينب ولده احملظورات كاملة هذا إلزام وأما إذا مل حيرم عنه ال شيء 

فهم فإنه أيمره أبن ينوي قوله األول حلق الشعر سواء كان حلقا أو نتفا  د قد أصبح مميزا يعنه يفعل الولد ما يشاء وإذا كان الول
 وسواء كان للشعرة نفسها أو لبعضها ومن أي مكان من البدن فإنه حيرم عليه وعليه عقوابت سيأت. 

فهنا ال أبس من ابب دفع  كان يؤذيه  سواء كان بعضها أو كلها فكل هذا ممنوع إال يف حالة إذا أنكسر ظفره ف: تقليم األظفار    2
 األذى وهكذا الشعر لو أنه نزل يف عينه فآذاه فيجوز إزالته من ابب دفع املؤذي أما دون ذلك فال.

لبس املخيط ليس على الظاهر بعضهم يفهم أن املخيط ما فيه خياط هذا خطاء كل الثياب فيها  كان رجال    ذاولبس املخيط إ:3
إبراهيم النخعي فأورثت إشكاال عند الناس وليس هذا هو املعىن املعىن الذي يقصده الفقهاء  ن أتى هبا  خياط وهذه الكلمة أول م

هو   فهذا  العضو  قدر  على  خميطة  مفصلة  السراويل هذه  مثل  القميص  مثل  األكوات  عضو كمثل  مفصال على  ما كان  املخيط 
يف هذا الباب ولبس املخيط حمرم على الرجال فقط أما  وال يدخل  املقصود أما إذا كان يلبسها ويلفها حول بدنه لفا فهذا ال يضر.

املرأة تلبس ما تشاء وإمنا متنع املرأة من شيئني فقط من ما هو مفصل على الوجه كالنقاب والربقع أما إذا كان انزال من فوق الرأس  
لثاين مما متنع منه املرأة القفازين وهو  ا واألمر اكاجللباب من فوق الرأس فهذا جائز ألنه ليس مفصال علي الوجه هذا ينتبه للفرق هذ 

ما كان مفصال على اليد فلو أهنا لفت على يدها خرقة بدون أن تشد أو تربط جائز لكن إذا شدت أو ربطت هذا ال ممنوع هنا  
رأة يف وجهها  وإحرام امليكون ممنوعا وعلى هذا فقد ثبت عن عبدهللا ابن عمر وعليه مشى الفقهاء أنه قال " إحرام الرجل يف رأسه  

مدا فإنه يلزمه الفدية  " فالر جل إحرامه يف رأسه ال يغطي الرأس حىت إذا انم ال يغطي رأسه إن كان سهوا أو جهال ال يضر أما ع
 : ولذا قال

رجال  :4 إن كان  رأسه  غري وتغطية  إذا كان  أما  قلنسوة  بعمامة كوفية  يعن  مبالصق  إذا كان  به  املقصود  هنا  مالصق    والتغطية 
كاملظالت أو حتت بني أو حتت شجرة فهذا ال أبس به على الراجح وهو مذهب الشافعي وايب حنيفة وإحرام املرأة يف وجهها 

يلزمها وجواب أن تكشف   املرأة جبانب حمارمها  فإذا كانت  احملارم فهنا  وعلى هذا  ليسوا من  وجهها وأما إذا كانت جبانب رجال 
قع والنقاب هذا ممنوع وإمنا مبا ينزل من فوق الرأس كأن يكون ثوب أو شيء جلباب من فوق الرأس  تغطي والتغطية ال يكون ابلرب 

 ر شيخ اإلسالم وغريه. واختيا  ¬   يسدل وإذا ملس وجهها فهذا ال ابس به ألن هذا ال يضر وهذا مذهب اإلمام أمحد

 :قال املؤلف 

هذا شم بتقصد أو ملسا أو أن يلبس ثواب فيه طيب أو ثواب فيه خبور  هذا عام أي طيب سواء كان الطيب  ةوالطيب رجل أو امرأ:5
 :كل هذا ممنوع وأعظم قال
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صيد الرب إبخراج البحر فاألمساك وحنوها جائزة قوله الوحشي معىن الوحشي وكذا حيرم على احملرم قتل صيد الرب الوحشي املأكول :6
غري األليف واألليف هي البهائم األربعة الغنم واملعز والبقر واإلبل    أبليف يعن ال يعيش مع بن آدم والوحشي يقصد  الذي ليس

رم أو حالل كيفما كان لكن غريها يسمى الوحشي الذي ليس أبليف ابعتبار أصله كاألرانب والغزالن  هذه جيوز ذحبها وهو حم
كولة أما أهنا غري مأكولة إذا كانت معتدية  وحنوها فهذا هو املقصود هنا أو احل م ام محام احلرم فهذه كلها تسمى وحشي مع أهنا مأ

حرمتها وقال مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم ومنها احلداءة والكلب العقور    ‰   كالسباع وحنو ها فقد أهدر النيب
يس املعىن  والعقرب واحلية والفأرة. فاملؤلف يقول الصيد حيرم والصيد هنا حيرم بسببني إما لكونه يف داخل حدود احلرم كما ذكران ل

اء كان حاجا معتمر مقيما مارا يف الطريق هذا حيرم حلرمة املكان  املسجد ال احلرم وهو أكرب فهنا داخل حدود احلرم حيرم مطلقا سو 
. 

احلالة الثانية : حيرم بسبب اإلحرام دخوله يف النسك والنسك املقصود به نسك حج أو عمرة حىت وإن أحرم الرجل من بلده أول 
نعتمر كلنا حنب احلج العمرة هذا ليس  دخول النسك دخول النسك وليس إرادة النسك إرادة النسك كلنا نريد أن حنج و ما ينوي ال

إبحرام املقصود ابإلحرام الدخول أنه بدأ اآلن يف النسك فهنا أول ما ينوي الدخول حيرم عليه هذه كاملة وكذلك الصيد وإن كان  
والقول الثاين    ¬    الفقهاء اجلراد فإهنا من الصيد وهذا هو املعتمد يف قول اإلمام أمحد  يف طريقه ويدخل فيه على قول مجاعة من

الوحشي   البحر فال شيء فيها فهذا صيد الرب  فعلى هذا تكون من صيد  عباس  ابن  قال  أهنا جائزة ألهنا من نفس احلوت كما 
طيه سالحا أو أو كل ذلك حمرم ويلزمه فدية كما سيأت الكالم  أو أن يشري إليه أو أن يع  حيرم قتله والداللة عليه واإلعانةاملأكول  

 .عليه

وهذا هو املفسد الوحيد الذي يبطل احلج أو العمرة يبطل احلج أو العمرة  وأعظم حمظورات اإلحرام اجلماع ألنه مغلظ حترميه    :7
 سة أمور. اجلماع إذا وقع قبل التحلل األول هبذا الشرط قبل التحلل األول بطل احلج ويلزمه مخ

لغ الكعبة( ويوزع على فقراء احلرم سواء كانوا حجاج أو معتمرين املهم  األول : أنه أيت ببدنه اجلمل يذحبه داخل مكة ) هدي اب
 أهنم فقراء هو وزوجته بدنه مع بدنه . 

 الثاين : أن احلج ابطل . 

 الثالث : يلزمه أن يكمل احلج مع كونه ابطال.

يف ابب العمرة إذا وطئ زوجته قبل    ¸  ملقبلة وإن كان احلج الذي هو فيه انفلة. اخلامس التوبة إىل هللا الرابع : أنه يقضي السنة ا
متام السعي أما إذا أنتهى من السعي فهنا وطئ زوجته فان العمرة قد صحت ويلزمه شاة ال يلزمه بدنه يف ابب العمرة يلزمه شاة  

نا احلج صحيح  لق أو يقصر أما اجلماع إذا وقع بعد التحلل األول يف احلج فهوعمرته صحيحه وتكون الشاة هذه كفارة لفعله وحي
ويلزمه شاة يذحبها يف مكة ويقسمها على فقراء احلرم واحلج يف هذه املسألة صحيح وميضي ألنه قد صح وهذا بعد التحلل األول  
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إىل الدرس القادم وذلك    ´  جنعلها إن شاء هللا  وقبل الثاين كما سبق الكالم عليه فهذه مجلة املسائل هنا مث بقي بعض املسائل
طول ابب احلج وصعوبته فحاولت أن أذكر بعض من املسائل فهنا يتبني لإلنسان هذا الباب ويتصوره تصورا صحيحا كامال وهللا  ل

 املستعان.

 

 

 الدرس اخلامس عشر 

 تعال  ¬   من كتاب منهج السالكني للعالمة السعدي

احلج األربعة وقلت اإلحرام، والوقوف بعرفة والطواف والسعي  ت قد ذكرت يف الدرس املاضي أركان  وال نزال يف ابب احلج وكن
،وذكرت أنه ال يصح احلج إال هبذه األركان فاإلحرام ال يدخل احلج وال العمرة إال به فهي كمثل تكبرية اإلحرام يف الصالة وأما  

إذ إال  احلج  يفوت  وال  األعظم  ركنه  فهو  بعرفة  فيالوقوف  الطواف  أما  بعرفة  الوقوف  فات  لنهايته  ا  حد  ال  ألنه  يرجع  أن  مكن 
وكذلك السعي وهذا مذهب احلنابلة والشافعية ومنهم من يقو هنايته إىل آخر ذي احلجة ومعىن ذلك أنه يصح أن يقضى بعد  

فإذا خرجت يقول هو خاص أبايم التشريق  التشريق ومل يطف ومل    ذلك إال أن عليه دم على قول املالكية هذا. ومنهم من  أايم 
فإنه ميكن أن يقضى وميكن استدراكه حىت وإن رجع إىل بلده فإنه ميكنه أن يرجع    عليه دم وهو ،أنه ترك واجبا وعلى كلٍ يسعى ف

 وأيت ابلطواف والسعي طواف احلج وسعي احلج ..

أتى إىل احلج مثال وطلع فإن من  الذي إذا فات فات احلج  بعرفة هو  الوقوف  بعرفة ومل  أما  العيد ومل يقف  يوم  يتيسر له  فجر   
الوقوف بعرفة هذا يسمى ابلفائت أي من فاته احلج وإذا فاته احلج فإنه يتحلل بعمرة أي أيت بعمرة وجواب) يتحلل بعمرة( ويلزمه  

عليه فورا العام املقبل أن دم وهذا يؤخره إىل القضاء ويلزمه أن يقضي هذا احلج وإن كان انفلة وجيعل الدم إىل احلج املقبل وجيب  
 تفريط أو تقصري .  ببدله ألن الفوات غالبا ال يكون إال عنأيت 

 وأما فدية األذى. مث كنا وقفنا على قوله: 

بفعل  تسمى  ما  األذى  وهي    فدية  ابألحرام  حمرما خاصا  اإلنسان  إذا فعل  رأسه  احملظور  غطى  الرجل  إذا  يف حق  لبس  وهذا  أو 
بس املخيط كما سبق إال الربقع والقفازين وما كان على الوجه أو ما كان  ق الرجل أما املرأة فلها أن تلوهذا كذلك يف حاملخيط  

قدامة ابن  املوفق  ذكر  هذين كما  حقها  يف  فيمنع  اليد  املرأةالكايف    يف  ¬    على  غطت  الرجال وجهها    أو  وجود  عدم  مع 
ن فوق رأسها وهل هذه التغطية واجبه أم ال؟  سبق فتنزل اجللباب م األجانب أما إذا وجد الرجال األجانب فإهنا تغطي وجهها كما
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القيم  بينما جزم ابن  وذكره العالمة ابن جاسر يف منسكه أن هذا على الوجوب.    ¬    ذكر ابن مفلح يف الفروع أهنا مستحبة 
 لوجوب تغطية الوجه .

واحد من ثالث    :فيخري بنيقوله واملرأة  وهذا عام يف    ،  أو استعمال الطيب،  وهذا عام يف حق الرجل واملرأة  القفازين    تأو لبس
 خيتار ما يشاء 

 يف احلرم أو يف بلده.  ويصوم أين ما شاء إما هنا أايم ، صيام ثالثة:1

  ويشرتط يف املساكني أن يكونوا يف احلرم داخل حدود احلرم سواء كانوا من املقيمني أو احلجاج املعتمرين ،  إطعام ستة مساكني  :2
مساكني فقراء ومقداره أن يطعم نصف صاع لكل مسكني على تقدير اللجنة الدائمة وهو األحوط كيلوا ونصف من بر  ا  إذا كانو 

 . أو رز وال بد يف املساكني أن يكونوا خمتلفني

بلغ أو مثال أراد ذبح شيء من املاعز إذا    مبا جيزئ يف األضاحي يعن يف ابب الشاة إذا بلغ ستة أشهر فصاعدا  ،  : ذبح شاة3
سنة فصاعدا أو سبع من بقرة أو سبع من أبل فهذا ملا يقولوا ذبح شاة. هذا من ابب املثال أي ما جيزئ يف األضاحي بشروطه  

ي وإذا ذحبها فإنه جيب أن يوزعها للفقراء وال أيكل منها شيئا فهذه كمثل الزكوات  فيكون خاليا من العيوب اليت تقدح يف األضاح
 اليت تستثىن من ذلك أي ال تدخل يف هذا الباب . والكفارات ومن املسائل 

ثل  فتكون فوق الكعبني كم  لبس اخلامت فهو ال يدخل يف املخيط كذلك لبس اخلفني هذا ممنوع واخلفان يف حق الرجل اليت يلبسها
اليت هي النعال واليت  ما يسمى ابجلوارب أو الشرابت أو الشراب فهذا ممنوع يف حق الرجال أما يف حق النساء فهو جائز واجلزمات 

حتيط ابلقدم فهذه ممنوعه فهذا من لبس املخيط يف حق الرجال وإمنا يباح يف حق الرجال من النعال ما كان ال يسرت مجيع األصابع 
ال أو خلف العقب كامال. إن سرت البعض فال أبس ألن بعض النعال يف بالدان ما يسمى ابلصنادل إذا سرتت أو ظاهر القدم كام

بع كاملة هذا ممنوع أو سرتت ظاهر القدم كامال فهو ممنوع إذا سرتت البعض ال أبس أو سرت العقب من خلف ) خلف  األصا
 القدم ( كامال فهو ممنوع أما اذا سرت بعضه ال أبس 

  عهم قال ) فمن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني وليقط  ‘  أن النيب  ¬    هذا مذهب مجهور العلماء واختيار الشيخ ابن عثيمني
 أسفل الكعبني (

فهذا البد أنه    مال  يستطيع الشراء عنده  إذا مل جيد أما إذا كان واجدا أو  فقوله فمن مل جيد دل على أنه ال يلبس ما كان حميطا إال
 ينتقل عنه

العلم من جيوز كمذهب احلنفية قالوا: ما حتت الكعبني فهو جائز وهو اختيار شيخ اإلسالم والشيخ ابن ابز  ¬    ومن أهل 
 قال فمن مل جيد   ‘ وينبغي لإلنسان أن حيتاط لدينه السيما والنيب
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س معناه اليت حتيط ابلقدم كامال فهذا نوع من املخيط هذا يف حق الرجل فظهر هبذا أن ما كان  فمن مل جيد النعلني. والنعالن لي
فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم   يسمى املخيط ما حييط ابلعضو كامال ال يدخل يف هذا الباب مسألة الساعات اليدوية

 ا خالفومثال مثل النظارات وحنوها ومثل مساعات األذن وحنوها فيها كله

 ذبح مثله إن كان له مثل من النعم:1 خري بني الذي سبق معنا  وإذا قتل الصيد ¬  ومن املسائل قال :

و  واملعز  الغنم  أربعة  عندان  والنعم  النعم  من  مثله  إىل  ينظر  واحلمام  الصيد  هو كاألرانب  الذي  الصيد  إىل هذا  فينظر  واألبل  البقر 
ها ينظر إىل هذه األصناف األربعة ما اليت يشبهها إما يف الشكل إما يف كيفية األكل أو الشرب إما  والغزالن والضب والوبر وغري 

شاة وكما يف  يف الضبع أن فيه    ‰  كمثل ما حكم النيب  ‰  يف احلجم وهكذا فاملثلية منها ما حكم النيب 
)    ́   ومنه ماحكم فيه عدالن خبريان كما قال هللا   ٪  يه الصحابة رضي هللا حديث جابر واحلديث صحيح ومنه ما قضى ف

هداي ابلغ الكعبة ( هذه الثالثة األشياء وهناك أشياء ليس هلا مثل فهنا ليس لنا إال حالتان الذي هي    حيكم به ذوا عدل منكم
أن فيه شاة وما وجه الشبه؟ وجه الشبه يف كيفية    ٪  مثال احلمام قضى الصحابةف  ¬    كرها املؤلفالثانية والثالثة اليت سيذ 

الشرب. أنه يعب املاء عبا والنعامة حكم الصحابة أن فيها مجل لطول الرقبة وارتفاعه وحنو ذلك وهكذا جتد مثال محار الوحش  
ري بني أن يذبح مثله الذي ذكرانه من النعم ويوزعه على فقراء  ن خمقضى الصحابة فيها ببقرة لتقارهبما يف احلجم وهكذا فاإلنسا

التقومي  أو نصف صاع من غريه.    ،   ر تقومي املثل مبحل اإلتالف فيشرتي به طعاما فيطعمه لكل مسكني م د  ب  :2احلرم أو هو خمري  
أما بقية األشياء فأصبحت اندرة جدا فمثال  ام  إمنا هي يف احلرم احلم  أبن ننظر إىل هذا الذي قدرانه فمثال األمثلة املوجودة اآلن 

احلمام احمليطة جبانب احلرم بكثرة فلو افرتضنا أبن احلمام حكمنا فيها أبن فيه شاة فنقول هذه احلمامة أين قتلت؟ قتلت جبانب  
 هو املثال والبيانا احلرم فننظر هلذه الشاه جبانب احلرم كم قيمتها؟ فمثال قالوا قيمتها ألف رايل سعودي القصد من هذا إمن

 األلف الرايل هل جيوز أن خيرجه الفقراء؟ 

اجلواب ال إمنا خيرجه طعاما فيشرتي به شيء من احلبوب إن اشرتى بر الذي هو القمح فإنه يعطي لكل مسكني م د  ب ٍر هذا على 
 وهذا مذهب احلنابلة  ¬  قول املؤلف

نصف الصاع والصاع نفسه أربعة أمداد فاملد سيكون ربع الثالثة الكيلو يعن  . واملد و ثالثة كيلو  سبق معنا قلنا الصاع ما يقارب
يقارب اآلن سبع مائة غرام وحنو هذا فعلى هذا فيشرتي ابأللف السعودي بر كاملة ابأللف مث يشرتي لكل مسكني مدا من الرب 

   يف حاشيته وذكره البهوت وابن جاسر   ¬    ابن فريوزويشرتط يف هؤالء املساكني أن يكونوا خمتلفني وهذا أمر واضح وقد ذكر  
وغريهم فال بد أن يكونوا خمتلفني ألن هذه كفارات فاآلن لو اشرتطنا أن األلف السعودي مثال أتت لنا خبمسة عشر كيسا    ¬

افرتاضا هذا للمثال فقط والقص للبيان وقلنا يف كل كيس مخسني كيلو  افرتاضا هذا  الرب  املثال فمثال  من  فيها د إمنا هو  الكيس 
الكيس   فعندان يف  الكسور  نقول كيلو حىت ال ندخل يف  مائة ومخسني  فلو قلنا بدل أن يكون لكل مسكني سبع  مخسني كيلو 
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الواحد يعطي خلمسني مسكينا وعندان مخسة عشر كيسا فعندان عشرة أكياس ستكون خلمسمائة مسكني واخلمسة األخرى مبأتني  
ني مسكينا خمتلفني حىت يطعمهم هذه األمداد قال املؤلف أو نصف صاع من غريه ) إذا كان  ذا البد من سبعمائة ومخسومخسني إ

 من الشعري أو التمر أو حنوه (

ملا أمره    ‰   لكعب بن عجرة صاحب احلديث فيقاس عليه غريه ألنه قاله النيب  قال  ‘   وعلى القول الراجح أن النيب
يعن نصف صاع من كل شيء وهذا هو الصحيح    لكل مسكني نصف صاعحبلق رأسه ملا كثرت القمل يف رأسه فقال : أطعم  

 .كل مسكني يوماً   أو يصوم عن إطعام :3: لكن القصد هنا هوا املثال اآلن قال

حنن قلنا يف هذه احلالة الثانية سيطعم عن كل يوم مسكينا يعن سبع مائه ومخسني مسكينا أو يصوم عن كل مسكني يوما وعلى  
فليصوم سبع ما انه سيختار األول ألول خلفته وسهولته بدل هذا  املعقول  الثالثة وطبعا  فيختار واحد من هذه  يوما  ئه ومخسني 

) ليذوق وابل أمره عفى هللا عما سلف ( فهذه عقوبة فإذا كان الصيد هذا مما ال    ́   ال هللا الصيام هذا وعذا أمر واضح ولذا ق
أو  األمرين أن ينظر إىل قيمته يف املوضع الذي تلف فيه فيقدره بطعام كم يساويشبه له كبعض الطيور وحنوها فإنه خمري بني هذين 
املثلية وقتل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان واجلهل ألن فيه إزهاق يصوم بعدد ذلك عن كل مسكني يوما ألنه ال ي وجد فيه 

العلم وعليه املذاهب األ ربعة وهو اختيار شيخ اإلسالم وغريه ومن أهل  لروح ولنفس فيستوي يف ذلك كله وهذا مذهب مجاهري 
 ¬   عمد وهذا مذهب داود الظاهري والشيخ ابن عثيمنيذكر اآلية وذكره يف ال ´  العلم من يقول هو خاص ابلعمد ألن هللا

ينتقم هللا منه وهللا  واآلية أهل العلم جييبون عنها يقولوا اآلية يف ابب العمد إمنا ذكرت يف التعمد يف حق من ينال اإلمث ) ومن عاد ف
ه أو من حنو ذلك فيشرتك فيها الناس كلهم هذا  عزيز ذو انتقام ( فهذا يف حق املتعمد أما يف حق الناسي واجلاهل داسها بسيارت

    من ابب االئتالفات كمثل لو قتل اإلنسان آدميا خطأ فعليه الدية وعليه الصيام مع أنه غري متعمد مع أنه غري آمث يقول الفاكهي 
اب االئتالفات ابب خمالف يف شرح عمدة األحكام وهذا ابالتفاق أنه ال أيمث ومع ذلك شرع يف عقوبته الدية والكفارة فب  ¬

املتعة والقران فيجب فيهما ما جيزئ يف األضحية    دمأما  و تعاىل مث قال :    ¬   لغريه هذا ما يتعلق جبزاء الصيد الذي ذكره املؤلف
انتهى من   إىل بلده أو سبعة إذا  .وسبعة إذا رجع  عنها  الثة يف احلج وجيوز أن يصوم أايم التشريقفإن مل جيد صام عشرة أايم ث

اآلية شرطا يف صحة   بلده وليست  أنه يصومها إذا رجع إىل  اآلية  هناك وظاهر  اذا كان سيتأخر  فله إن يصومها  مناسك احلج 
 الصوم وأما الثالثة أايم فقد سبق الكالم عليها مىت يصوم

 من ترك واجبا أ::  لك حكموكذ :قالمث 

هنا ينبغي أن ي تنبه وكثريا ما يدخل اخللط واالشتباه هنا فرق عندما نقول فدية حمظور .فدية أذى وفرق ملا نقول ترك واجبا ترك  
إذا قالوا دم    جيب عليه دم .والدم  األحرام من امليقات وحنو ذلك فهنا ترك الواجب كمثل املتعة والقران   واجبا من الواجبات كرتك

 ضاحي إذا كانت شاة ستة أشهر فصاعدا إذا كان ماعز سنة فما فوق ابلشروط أي ما جيزئ يف األ
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 املعتربة إن مل جيد صام عشرة أايم على حنو هذا 

 ولذا قال من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية ملباشرة 

 ملسها بشهوة وحنو ذلك ملباشرة كأن ابشر زوجته أبن  أما من ترك واجبا فاحلكم هو ما سبق وهكذا قال من وجبت عليه الفدية

فأهل العلم هلم تشديد فيها وخالف فهم يقولوا إذا كان قد أمىن فإن كان قبل التحلل األول ففيه بدنة لكن احلج ال يبطل ألنه ال  
مد  املعت ¬  األمام أمحد فالقول ببدنة هو مذهب ةيبطل إال ابجلماع الصحيح الذي سبق ذكره ومن أهل العلم من يقول فيه شا

والقول ابلشاة هذا قول غريه من الفقهاء وأما إذا ابشر وملس بشهوة ومل خيرج منه شيء لكنه يلمس بتلذذ وحنوه فمذهب اإلمام  
ال يلزمه شيء ولعله أقرب فهنا يقول إذا لزمته ذلك فإنه ينتقل إذا مل جيد الشاة    ¬     أن فيه شاة ومذهب الشافعي  ¬     أمحد
رة أايم وهنا على جهة الرتتيب فباب دم املتعة والقران ترتيب وليست كمثل الباب األول على التخيري خيتار ما يشاء  يصوم عشفإنه  

البهوت قاعدة وضابطا وذكره عثمان    ¬    فأوال الذبح إذا مل يصم عشرة أايم وهكذا هنا وقد ذكر العالمة  من فقهاء احلنابلة 
فيها شاة إذا صرحوا فيها شاه خبالف مل يقولوا فيها هذا شيء اثين فيها دم يعن ما سبق أنه ما   االنجدي يف حاشيته أنه مىت قلن

أايم وإطعام ستة    جيزئ يف األضاحي مث يصوم عشره أايم إذا مل جيد أما إذا قالوا فيها شاه فهذه فدية أذى هو خمري بني صيام ثالثة 
 مساكني أو ذبح شاة

ظاهر كالم املؤلف أنه جيعلها كمثل املتعة والقران بينما ما ذكره    .أو وجبت عليه الفدية مباشرةب :  ،وهنا  ¬    مث يقول املؤلف
يقولون هذا ارتكاب حمظور ففيه الشاة مبعىن أهنا كفدية األذى خمري بني واحد من ثالثة فكالم احلنابلة فيخالف    †   فقهاء احلنابلة 
 ¬   ما قاله املؤلف

 يتعلق حبرم أو إحرام فلمساكني احلرم من مقيم وأ ف قيوكل هدي أو إطعام  ¬  :مث قال

كل هدي يتعلق ابحلرم أو اإلحرام ابحلرم كمثل جزاء الصيد مثال أبن كان قد أصاب الصيد وهو داخل حدود احلرم أو بسبب  
ساكني احلرم أما لو  ثل اإلطعام ومثل الذبح ال يكون إال ملإحرامه مثال كأن ارتكب حمظور من حمظورات اإلحرام داخل احلرم فم

ارتكب مثال حمظور من حمظورات اإلحرام خارج احلرم وهو بعيد فإنه يذبح يف مكانه أو يطعم يف مكانه وجيوز أن ينقله إىل الكعبة  
ما  أن خيرجه إىل خارج أو يذحبه يف بلده أجيوز أن ينقله إىل فقراء احلرم لقول هللا) هداي ابلغ الكعبة ( لكن ما وقع داخل ال يصح  

 ما كان خارجا فيجوز أن ينقله إىل ما هو أفضل وهو إىل البلد احلرام 

وجيزئ الصوم  مث قال: من مقيم أي املقيمني واألفقي أي الذي جاء من خارج من مسافة سفر فأي فقري جيوز أن يطعمه من ذلك  
قاصره مالزمه لصاحبها فلذلك جيزئ يف أي  ائدة للمساكني والفقراء منه فهو عباده  أما الصوم فإنه ال عالقه له وال فبكل مكان  

 مكان
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 .ودم النسك كاملتعة والقران واهلدي املستحب أيكل منه ويهدي ويتصدق :مث قال

  .يسمى بدم اجلربانوهذا ما يسمى عند الفقهاء بدم القربة ودم الشكر والقرابن وأما الدم الثاين الذي يكون بسبب خمالفه فهذا ما 
أو ترك الواجب و يسمى دم اجلربان ال أيكل منه شئاً بل يتصدق جبميعه    .الذي فديته اليت سبقتظور  والدم الواجب لفعل احمل

الكفارات جمرى  جيري  للفقراء    .ألنه  جيعله  إن  البد  فأنه  ذلك  وحنو  بقرة  أو  تعاىل كبشا  هلل  يذبح  أن  نذر  إذا  النذر  ذلك  ومثل 
ذا كان قد اشرتط أبن قال مثال أن هذا للفقراء وأان آكل منه وبعض أقاريب وال أيكل منه شيء ال هو وال أقاربه إال إواملساكني  

 وحنو هذا فهنا ال أبس وإال فال

 أي الطواف . :وشروط الطواف مطلقا:  ¬  قال املؤلف

وعندان   ألن الطواف عندان طواف العمرة وهو ركن فيها وعندان طواف القدوم وهوا يف حق القاران أي املفرد وهو سنة عند اجلمهور 
ركن من أركان احلج وهذا ركن فيها ابإلمجاع وعندان طواف وهو طواف الوداع فطواف    الطواف الثالث طواف اإلفاضة الذي هو

العلم النيبالوداع واجب عند مجهور  إال أنه    قال : )ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت(  ‘  اء خالفا للمالكية ألن 
 . ¢ يف حديث ابن عباسخفف عن احلائض والنفساء كما 

وداع واجب مستقل فيجب  أن طواف ال  ¬    مل يذكره من الواجبات وهذا هو مذهب شيخ اإلسالم  ¬    وعلى هذا فاملؤلف
املستقل من مذهب   الذي عليه  فيها للعمل وحنو ذلك وهذا هو  بقي  على كل من خرج من مكة سواء حاج معتمرا مقيما أو 

  يف مطالب أويل  ¬    عليهم مجيعا وذكر من احلنابلة الرحيباين  ¬    لرملي ومغن احملتاج للشربينالشافعية كما يف هناية احملتجل ا
النهى ويذكر بعض شيوخنا أن املعتمد يف مذهب احلنابلة أنه واجب من واجبات احلج وعلى هذا فال يدخل يف العمرة وقد ذكر  

واخلالف   ¬    وإمنا ذهب إليه بعضهم وأضنه اإلمام اللؤلؤياإلمجاع على أنه ال جيب يف العمرة طواف الوداع    ¬    الكاساين
كاساين أنه مل خيالف إال شخص واحد اخلالف قائم وعلى هذا فطواف الوداع آخر اخلروج من بعد احلج فإنه  قائم ليس كما ذكر ال

ل أبسباب السفر فإن أتخر  يطوف طواف الوداع وال يبقى بعده إال فيما يتعلق ابلسفر من محل املتاع والرتبيط وحنو ذلك مشتغ
أبس أو أكل يف أثناء مروره ال أبس أو لبقاء الباصات مثال لتحميل الركاب مثال حضرت صالة أو اشرتى شيئاً يف أثناء مروره ال  

فإن  فهذا الأبس أما أن يبقى بقاًء طويال فهذا ال جيزئه بل البد أن يعيد طواف الوداع وهكذا هو يعترب واجب وعلى هذا إذا تركه  
تركه فإن عليه ذنب ترك الواجب الذي سبق ذكره   نسيه إن كان دون مسافة سفر يعن أقل فإنه يرجع وأيت به وميشي وأما إذا

وهكذا احلائض والنفساء إذا طهرت وهي التزال يف مكة فإهنا ترجع لفعله أي إذا طهرت وقد خرجت فإن هذا مما عفي عنهما  
فإذا انتهى    لقا أي لكل طواف ومن املسائل اليت ال أنسى ذكرها أن الطواف يتنفل به وشروط الطواف مط  ¬    فيقول املؤلف

اإلنسان من الطواف الذي داخل النسك جيوز له إذا حتلل ولبس ثيابه له أن يطوف طوال اليوم بل هو من أجل العبادات وأفضل 
ون طوافا كثريا ويسمونه األسبوع أي إذا طاف سبعة القرابت الطواف ألنه عبادة ال توجد إال هناك وكان مجاعة من السلف يطوف
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اليوم سبعني أسبوعا    أشواط يسمونه أسبوع أنه كان رمبا طاف يف  السلف  فيقول طاف أسبوعني ثالثة أسابيع وجاء عن بعض 
عبادااملسو   وجاء عن فيه يف مكة  فيه أو مل يكن  يوم مل يطف  أنه كان إذا جاء إىل احلرم يطوف عن كل  ت جليلة  ر بن خمرمة 

عي أما السعي ال يشرع إال داخل حج أو عمرة ولذا ال يتنفل به  ومسابقة يف فعل اخلريات فالطواف هو عبادة يف نفسه خبالف الس
 صاحب املبدع احلفيد  ¬   ابألمجاع كما ذكر ابن مفلح

كل أسبوع ركعتني خلف املقام  أما الطواف فهو عبادة مستقلة يفعله مىت شاء يف أي وقت شاء وليس له حد مث له أن يصلي بعد  
 ركعتني ركعتني ركعتني وهكذا. ينتهي فيطوف فيصلي عن كل سبعة وله أن يؤخر إىل األخري بعد أن

ر بن خمرمة أنه  ثر الصحابة وجاء عن عائشة واملسو واألول هو الذي عليه مجهور العلماء أنه يصلي عقب كل شيء وهذا عليه أك
يح أن ركعيت اإلحرام ليس  واايت الصحيحة عنهما أن هذا إذا كان يف وقت هني وعلى الصحيؤخر الركعتني وجاءت يف بعض الر 

 هلا وقت هني فتصلى يف أي وقت وقد سبق ذكر هذا يف أوقات النهي 

 : من شروط الطواف: ¬  فيقول املؤلف

وداع أو أنه إفاضة أو نه قدوم أن ينوي أنه طواف وأيضا ينوي تعيني الطواف فهذا شرط عند الفقهاء ينوي أنه طواف    النية::1
 ل الصالة ينوي أهنا صالة مث ينوي هل ظهر أم عصر هل هي قضاء هل هي أداء وحنو هذا فالبد فهذا البد منه كمث

 وال ينقص خطوة إن أنقص خطوة فإن هذا الشوط ال حيسب له وهذا ينتبه له .: االبتداء به من احلجر2

 أنه يزيد فالزايدة خري من النقصان بل احلجر ويتيقن فإن شك فإنه يتأخر قليال حبيث ال بد أن يتيقن أنه بدأ من احلجر فيقا

 مث ذكر بعض السنن التابعة له قبل أن يذكر الشروط

 ويسن أن يستلمه ويقبله 

وابن  وقد سبق معنا أن لنا عدة حاالت احلالة األوىل: أن يسجد عليه وأن يضع عليه جبهته ويقبله وهذا قد ثبت عن عمر وابنه  
أشار  يستطع  فإن مل  فإنه يستلمه بيده ويقبله فإن مل يستلمه بعصى مث يقبلها    ق الكالم عليه فإن ملوالتقبيل هنا قد سب  ٪  عباس

 بدون تقبيلإليه 

واحلديث    .‘  ويقول عند ذلك بسم هللا وهللا أكرب اللهم إمياان بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد قال:  
 . لكن قد جاء عن مجاعة من الصحابة مثل عبد الرمحن بن عوف وابن عمر أهنم كانوا يدعون عند احلجره ضعف في

 . وهذا يفهم منه أهنم كانوا يرون أن الدعاء فيه مستجاب وهذا صح عنهما

 وهذا شرط  ، أن جيعل البيت عن يساره :3
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ينحرف عند الطواف مثال يلحق صبيا له يريد أن يشرب من ماء    ضهموهنا فيه مما يغفل فيه كثري من املعتمرين أو الطائفني أن بع 
فق بعض  به  صرح  وقد  الشوط  هذا  عليه  بطل  فيقال  خطوات  مشى  فرمبا  الكعبة  إىل  ظهره  فيجعل  فينحرف  احلنابلة  هزمزم  اء 

ة من ذلك ألن القلب إىل  يف هناية احملتاج وهذا هو مقتضى قوهلم أن جيعل البيت عن يساره واحلكم  ¬   املتأخرين وذكره الرملي
  هذه من احلكمة فعلى هذا فمن احنرف يف الطواف ال ميشي بل يقف وإذا كان  ́   جهة اليسار فيكون القلب قريبا إىل بيت هللا 

قد مشى فإنه يرجع إىل املوضع اخلطأ الذي احنرف فيه مث ميشي وجيعل جنبه األيسر إىل الكعبة وال ينحرف وهذه من األخطاء  
 كثرية جدا هناكالشائعة ال

فلو أنه أنقص خطوة واحدة هذا الشوط مل يصح وعلى هذا إن أكمله يف نفس الوقت فاحلمد هلل    ،األشواط السبعة  ميل: تك4
 . عليه الطواف كامالوإال بطل 

ن أما احلدث أبن يكون قد رفع احلدث األكرب واألصغر أبن يكون على وضوء وعلى هذا فم  ،: أن يتطهر من احلدث واخلبث5
انتقض وضوؤه فإن طوافه ال يصح أي طواف كان وهذا مذهب مجهور العلماء وعند احلنفية يصح وعليه ذنب ويلزمه دم وذهب  

والشيخ ابن عثيمني وحكموا   ¬    يصح مطلقا من احلدث األصغر فقط وهذا اختيار شيخ اإلسالمبعض أهل العلم على أنه  
وأهل العلم هلم خالف كبري ومنهم من دافع عن    أن هللا أابح فيه الكالم "الطواف ابلبيت صالة إال  على أن احلديث ضعيف"  

األلباين  الشيخ  احلافظ  ¬    احلديث وصححه وقد صححه  التلخيص ونقل  ابن حجر يف  ابن    ¬     واحلافظ  تصحيحه عن 
صحيحاته  احلاكم يف تحجر وابن خزمية وابن حبان رمحة هللا عليهم مجيعا وقال احلاكم أنه صحيح على شرط الشيخني وإن كان  

نظر معروف عند احملدثني لكن مجهور العلماء حيكمون أن هذا الطواف ابطل فعلى هذا ال ينبغي لإلنسان أن ال يطوف إال وهو  
على طهارة كاملة من احلدث األصغر واألكرب فإذا انتقض وضوؤه فيلزمه أن يذهب لتجديده مث يرجع فإذا رجع كيف يعمل ؟  

 أعلم إذا كان الفاصل قريباً فإنه يرجع ويكمل وال يبتدئ الطواف من أول الشوط إمنا يكمل حىت  املسألة وهللا  على الراجح يف هذه 
ينتهي وهذا مذهب الشافعية وقد جاء عن بعض السلف كسودة بنت عبد هللا اليت هي زوجة عروة أهنا طافت يومني ألهنا كانت  

واف هذا جائز فقوله ومن اخلبث أي ومن النجاسة ألهنا كمثل الصالة رتاح يف الطامرأة كبرية يعن بدينة فهذا جائز وأيضا لو اس
قد يقول قائل أين النجاسات؟ هذا واقع قد يكون اإلنسان النجاسات يف ثيابه يف سراويله قد يكون أوضح من ذلك الطائف إذا  

رج األذى أليه فهو حامل للنجاسة  احلفاضات خ  أخذ ولده يف يده فإذا أخذ الولد يف يده الولد مثال قد يكون رضيعا عليه هذه
عمرة ليس عليه النجاسة ولكن محله للنجاسة يعترب كأنه حامل هلا ألن النجاسة يف هذا الولد   فهو قد يكون الطائف يف حج أو

د  الثياب فق  قد فارقت حملها فإن النجاسة مادامت يف البطن حكمها الطهارة ألهنا يف معدهنا ومكاهنا األصلي فإذا خرجت إىل
أصبح الولد يف حكم النجاسة فعلى هذا فمن محل ولده وعليه جناسة فإن طوافه ال يصح يف قول مجهور العلماء وهذا مما يفيد  

املسألة تنبه كبري ألنه يكون عند هؤالء طوافه ال يصح وكذلك الطفل إذا نوى عنه وليه أن يكون حاجا أو معتمرا    التنبه يف هذه
بطهارة احلدث األصغر فقط أما النجاسة ال يعفى عنه أما احلث األصغر ملاذا ؟ قالوا ألنه لو وضأه ال  يعفى عن    فالفقهاء يقولون
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جيزئ وال ينفع ألنه البد من نية أما النجاسة فإزالتها عنه هذه ممكنه والشيء ابلشيء يذكر هل لبس احلفاظات يعترب من املخيط  
نبه ما جينبه غريه من احملرمني فهنا حمل خالف بني املتأخرين منهم من يقول ال  ام فإنه جييف حق األوالد ألنه إذا نوى عنه اإلحر 

الثياب القصرية اليت تدار حول العورة وقد   يدخل ألهنا ال حتيط بكل البدن ومنهم من يقول هي تشبه التبان والسروايل القصرية 
عائشة ب    ~  أجازته  خالف مشهور  وفيه  هودجها  حيملون  أفيمن  أيت  ني  أن  وعليه  للحاجة  يقول جيوز  من  ومنهم  العلم  هل 

أابح له أن حيلق رأسه إلزالة القمل ومع ذلك أمره ابلفدية مع   ‰  ابلفدية كمثل كعب بن عجرة ملا أذاه القمل فالنيب
شروط بقي   مخسة  ¬    رين ذكر املؤلفأنه حمتاج مع أنه مضطر فأمره بذلك فاملسألة فيها خالف مشهور بني أهل العلم املتأخ

فتكون ستة واإلسالم السابع والثامن من الشروط    ¬    من الشروط مثال منها اإلسالم وهذا أمر واضح والطهارة ذكرها املؤلف
 أن يكون داخل املسجد احلرام فال جيزئ أن يطوف من خارج املسجد احلرام من الساحات اخلارجية

أنه لو أقيمت الصالة أو وقعت صالة اجلنازة أو ذهب وتوضأ فرجع ال أبس إذا    ع: املواالة بني أشواطه واملوالة مبعىنوالشرط التاس
 كان الفاصل قريبا أما إذا كان الفاصل طويل أبن بقي نصف ساعة كمثل اآلن 

 فجائز واملسافة قريبة أما لو فات الوقت   الوضوء إذا خرج يف الساحات اخلارجية ألنه بعيد لكن لو توضأ قريبا من ماء زمزم مثال
 طويال فمثل هذا يعيد الطواف كامال أو السعي كامال وهكذا

ر فاحلجر املعروف أنه من البيت وهللا  قال ) وليطوفوا ابلبيت   ´ الشرط العاشر: أن يكون حول البيت فال يطوف من داخل احل ج 
ق الشاذروان وهو األساس ت من احلجر فإن هذا ال جيزئ وكذلك ال جيزئ أن يطوف فو ( يعن حول أما إن يدخل من داخل البي

أي أساس الكعبة ففيها يف بعض اجلهات بروز فقد يطوف اإلنسان عليه وعند الزحام يتكئ على غريه فإذا طاف عليه فأنه ال  
 جيزئ عند الفقهاء و شيخ اإلسالم يقول جيزئ ألنه خارج عن أساس الكعبة 

 ي سرت العورة وهذ ما أكثر اخللل الذي يقع يف الطوافجدا هناك ويقع فيها اخللل أال وه  من الشروط وهي مشهورةأيضا 

سرت العور فسبق معنا أن املرأة يف الصالة ال تبدي إال وجهها وكفيها فقط وأما الباقي عورة فعلى هذا فإذا أظهرت قدميها متعمدة  
ال وكذلك  صالهتا  الوقت بطلت  إذا ظهر شيء من شعرها إن كان يسريا فهذا معفو عنه  أو طال  وأما إن كان كثريا أو طواف 

تعمدت ومل تسرته بطلت صالهتا ومثله الطواف وهكذا يقال يف حق الرجال ألهنم يلبسون اإلزار والرداء فيكون الرداء حتت السرة  
إىل الركبة نعم السرة نفسها ليست من العورة ابتفاق   فتكون حتت السرة ظاهرة ويف قول مجهور العلماء أن سرت العورة من السرة

السرة نفسها ليست من العورة ابتفاق الثالثة خالفا للحنفية لكن ما بينهما البد من سرته بقول مجهور العلماء إال إذا قلنا    ربعةاأل
ا القول لكن اإلشكال يف النساء ألن  فقط وهنا قد يصح هلم على هذ  ابلقول الثاين أن عورة الرجل يف الصالة إمنا هي السوأاتن

قدمني والكفني فقط ما عدا هذه املواضع فهي ابالتفاق فينبغي لإلنسان أن حيتاط ولذا يعرف هبذا ما  موضع اخلالف الوجه وال
 أكثر اخللل الذي دخل على الناس بسبب التقصري يف احلج والعمرة وعدم معرفة ما يتعلق به من املسائل
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 يذكر بعض السنن املتعلقة ابلطواف ¬   مث بدأ املؤلف

يف الطواف أن يكون قائما كمثل احلنابلة فال جيزئ أن يطوف وهوا قاعدا إال إذا كان معذورا ومن أهل    ومن أهل العلم من يشرتط
وهو قول قوي إال أن    ¬    طاف راكبا على اإلبل وهذا مذهب الشافعي  ‰  العلم يقول جيوز قاعدا كما أن النيب 

ل كما أن الصالة الفريضة ال جيوز أن يصليها قاعدا إال  االحتياط ال يعدله شيء ملا؟ اخلالف يف الصالة فالذي جعله كالصالة قا
 من عذر فهكذا الطواف إذا كان فريضة أما طواف النافلة ليفعل ما يشاء.

حتت منكبه وطرفه  االضطباع أبن جيعل وسط ردائه حتت عاتقه األيسر    أن يضطبع يف طواف القدوم  سنو   :¬    قال املؤلف
را أما العاتق األمين فإنه يكون مكشوفا يف حق الرجل وهذا خاص أبول طواف بعد سفر  على عاتقه األيسر فاأليسر يكون مستو 

فيه    النبوية أتى بعمرة يضطبع   يدل على هذا حديث ابن عمر يف صحيح البخاري وهذا عليه اإلمجاع فمثال رجل جاء من املدينة 
رد أن يطوف طواف اإلفاضة طواف الوداع فكل هذه إذا جاء من مسافة سفر وهكذا أما األطوفة األخرى أراد أن يكرر العمرة أ

سبق اضطباع كما  فيها  يوجد  الثالثة    .ال  يف  يرمل  األولأوأن  الباقي    منه  شواط  يف  يف  وميشي  يكون  واالضطباع  نفسها  وهذه 
 ن النيب أنه ظاهر احلديث ومنهم من يقول هو مثل الرمل خاص ابألوىل وظاهر احلديث أ  ¬    األشواط السبعة كما ذكر املوفق

رض عند األنسان أن يرمل  اضطبع يف الطواف يعن أنه يف السبعة كاملة وأما الرمل فيكون يف الثالثة األشواط األول وإذا تعا  ‘
ويكون بعيدا من الكعبة أو أنه يكون قريبا من الكعبة وال يستطيع الرمل للزحام فاألوىل أن يبعد وأن يرمل حمافظة على هذه السنن 

العامة وإذا نسي فإن هذه سنة فات حملها فال تقضى يف غري الثالثة قالألن السنن اخل كل و   :اصة ابلعبادة مقدمة على السنن 
أيضا مما يسن يف تقبيل احلجر كما سبق واستالم الركن اليماين ابليد كما سبق    .وال اضطباع  طواف سوى هذا ال يسن فيه رمل

يف    ¬    الطواف وهذا سبق معنا أيضا أن يستغل الدعاء قد ذكر ابن مجاعةالركن اليماين مما يستحب وصالة الركعتني عقب  
األربعة يف املناسك أن من مواطن الدعاء املستجاب فيها يف الطواف ويف السعي وحنو ذلك مث    كتابه هداية السالك يف املذاهب

تصح إال من مسلم ومل يذكره املؤلف   كما سبق معنا ألهنا عبادة فكل عبادة ال  اإلسالم  :شروط السعيو   :قال  ¬    ذكر املؤلف
ي وينوي كذلك نوعية السعي فإذا ذهبت النية هنا أو يف الطواف فإنه هو أن ينوي السعي أنه يريد السع  والنيةهنا لكونه واضحا  

هذا هو  ال جيزئ وهذا مما جيعل اإلنسان شديد االستحضار للنيات ألنه قد يغفل للكالم معا األصحاب والزمالء قد ال ينتبه و 
يه االستيعاب ما بني الصفا واملروة أبن  كذلك أيضا ويشرتط فواالبتداء من الصفا  األشواط  وتكميل السبعة  :املشهور عند أهل قال

يبدأ من الصفا إىل املروة فال يسقط وال خطوة فلو أسقط ذراعا فقد بطل عليه الشوط كمثل الطواف وجتد اآلن أنه يف ابب الصفا  
ململكة أنه  هناك أعمدة وهناك لوحات وهناك الزجاج الذي بعد هذا مما يتحري وقد ذكر بعض شيوخنا هناك يف اواملروة جيعلون  

العمود   يقول من عند  الصفا منهم من  أين كان  البناء من  البناء وقبل أن أيت هبذا  احلرم قبل  الذين كانوا يعرفون  القائمني  سأل 
  من يقول من عند الزجاج ومعلوم أن اإلنسان البد أن حيتاط لدينه قد ذكر الفقهاء   الكبري ومنهم من يقول من عند اللوحة ومنهم

واملروة فال يسقط وال خطوة فإن سقطت خطوة ال جيزئه السعي فعلى هذا فينبغي ملن أراد    ن يستوعب ما بني الصفا أنه البد أ
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الثانية حىت أيت  السعي أن يكون من الصفاء أبن يصل جبانب اجلبل أو جانب الزجاج فيكون من   اجلدار إىل اجلدار إىل اجلهة 
كون سبعة أشواط كما سبق ذكر املؤلف واالبتداء من الصفا فعلى هذا يبتدأ من  ابلعبادة بيقني ويشرتط كذلك يف السعي أن ي

ن رجل أتى من املروة  الصفاء وينتهي ابملروة الذهاب شوط والرجوع الشوط الثاين وهكذا فإذا ابتدأ من الصفاء انتهى ابملروة فلو أ
ليس عليه أمران فهو رد( فيبتدئ من الصفا أول ما   بدأ من املروة فيقال الشوط األول غري حمسوب ألنه خمالف )من عمل عمال

وإايابً   الصفا ذهاابً  الكالم ألن بعضهم اآلن يذهب يف الصفا ويرجع إىل  هذا  ملاذا  بداية األشواط  له  الصفا حيسب  يبتدئ من 
وغلطوا يف مثل هذه  جرير الطربي وذكروا عن بعضهم من الفقهاء    دا وهذا قد وقعت لبعض األئمة كما ذكروا عن ابنوحيسبه واح

املسالة ومما ينبغي من الشروط أيضا أن يكون السعي بعد طواف ليس املعىن أنه بعده مباشرة ال املعىن قد سبقه طواف فإذا أتى 
قبل طواف اإلفاضة وهذا قد جاء يف بعض    مثال يف يوم العيد بعضهم يبدأ ابلسعيابلسعي قبل أن يسبقه طواف فإنه ال يصح ف

اديث أنه قال) سعيت قبل أن أطوف فقال افعل وال حرج ( لكن هذا احلديث شاذ ال يصح وقد صححه بعض  رواايت األح
لى أنه ال جيزئ سعي إال وقد سبقه  املشايخ لكن هو شاذ يف كالم أهل العلم املتقدمني وقد نقل مجاعة من أهل العلم اإلمجاع ع

ق الكالم سابقاً املهم أنه قد سبقه طواف مشروع قد ذكر اإلمجاع  طواف حىت وإن كان الطواف قد سبق بيوم أو يومني كما سب
والسرخسي احلنفي رمحة هللا عليهم ويف ابب السعي أسهل من ابب الطواف فباب السعي ال    ¬     على ذلك النووي واملاوردي 

رت فإنه ال يشرتط فيه ذلك فأمره أخف  الطهارة فيه وال يشرتط فيه سرت العورة وليس املعىن أن اإلنسان يتعمد ولكن لو ظهيشرتط 
ال يشرتط فيه الطهارة من اخلبث أي من النجاسات األمر يف ذلك أسهل ومن أهل العلم من يشرتط القيام فيه كمثل ما يشرتط  

عي أن جيب عليه مثاًل أنه مسألة االحنراف وغري االحنراف الأبس ألن القضية يف ابب الس يف الطواف وكذلك االستيعاب وهناك ال
واملشروع أن يكثر اإلنسان يف طوافه وسعيه ومجيع مناسكه    :يكون بني الصفاء واملروة وقد ذكران بعض األحكام يف ما سبق. قال

واحلديث  والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا( لبيت اب )إمنا جعل الطواف ‘ لقوله ، من ذكر هللا تعاىل ودعائه
ملا فتح هللا على رسوله مكة قام يف الناس فحمد  :قال  ¢  وعن أيب هريرة رواه امحد وأبو داوود والرتمذي وفيه خالف يف صحته  

الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وأهنا  بسهللا وأثىن عليه مث قال )إن هللا ح مل حتل ألحد كان قبلي وإمنا أحلت يل   عن مكة 
يد ال ينفر يرتك كما هو وال  التنفري واضح أن الص   ى شوكهاوال خيتل،  فال ينفر صيدها    ،   ا لن حتل ألحد بعديهنار وإمن  ساعة من

ومن قتل   ،يرتكها  أي اللقطة ال حتل إال ملن أراد تعريفها أو  ،  وال حتل ساقطتها إال من ملنشد،  شوكها حىت الشوك ال يقطع    ىخيتل
قال  فعن له القصاص وله العفو أو الدية فهو خمري بني القصاص وبني الدية أو له أن يعفو عن األثنني  ي،  له قتيل فهو له النظرين  

 متفق عليه وهذا نوع من النبات اي رسول هللا فاان جنعله يف قبوران وبيوتنا فقال إال اإلذخر( العباس )إال اإلذخر

يسدون به خلل اللنبِّ يف القبور وجيعلونه حتته الطني وفوق اخلشب وعند  صغار عروقه متضي يف األرض رائحته طيبه  واإلذخر ورق  
جبالن معروفان    (املدينة حرام ما بني عني إىل ثور))يف املدينة    ‘  وقال  .تسقيف البيوت ليسد اخللل وميسك الطني فال يسقط

 .رواه مسلمهناك فهذا حرمتها( 
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ما يذكر هنا أن يف ابب احلرم هل الصالة فيها مبائة ألف وحدها أم عامة ابحلرم كامل هل احلرمة خاص ابلكعبة أم  وعلى هذا فم
أنه خاص ابملسجد الكعبة احلرم الذي هو الكعبة نفسه فقط    ¬    حبدود احلرم كاماًل اجلواب فيه خالف فمذهب اإلمام أمحد

قية املساجد الذي داخل مكة داخل حدود احلرم فال تدخل واحتجوا أبن  لت به الصفوف أما بويدخل فيه الساحات وما اتص
)صالة يف مسجد الكعبة إال مسجد الكعبة هبذه الرواية( ومنهم من يقول هو عام والقول ‰  رواية مسلم ملا قال النيب
عن املساجد. والقول كان يتكلم    ‘  قال وهو الظاهر أن النيب  ¬    منيواختيار الشيخ ابن عثي  ¬    األول قلنا مذهب أمحد

ابن ابز  به الشيخ  الشافعية وأفىت  اليت داخل حدود احلرم وهذا مذهب  فيعم مساجد مكة كاملة  أنه عام  وشيخنا    ¬    الثاين 
العلم ولكن يلزم من ذلك لوازم لو   قلنا أبن كل حدود احلرم هلا حكم املسجد احلرام يلزم من ذلك أن  الفوزان وغريهم من أهل 

ألنه مسجد وال جيوز البيع والشراء وغري ذلك ألنه ال ميكن أن نقول هو مسجد يف ابب دون ابب يف ابب    احلائض ال تدخل
العلماء وقد جا املفيد أن مجهور  اليت ترتتب على ذلك ومن  اللوازم  عباس ومجاعة من  الصالة ويف غريه ال فهذه من  ابن  ء عن 

صيام كل صدقة وهكذا املعاصي كل معصية مبائة ألف وفيه خالف   السلف أن كل حسنة داخل احلرم مبائة ألف كل تسبيحة كل
ومن بعدهم وكذلك أنه    ‰ يف هذه املسالة إال أن قول اجلمهور أقرب ألهنم فهم أصحاب النيب  ¬    لشيخ اإلسالم

 املدينة  ستثىن من عمومة النصوص من جاء ابلسيئة فال جيزى إال مثلها هذا هو األصل وكوهنا تضاعف هذا نص خاص وأما يفم
رجب ابن  يف كالم  فباالتفاق كما  النبوي    ¬    النبوية  احلرم احلرم  إىل  يتعدا  وال  فقط  ابملسجد  خاصة  األحكام  أن  الفتح  يف 

 :ن يف احلل واحلرمل  قتـ  مخس من الدواب كلهن فاسق ي  )وقال دة ال يتعدا إليها احلكم. وحدود احلرم وهي يف مسافات بعي

 متفق عليه  والعقرب والفارة والكلب العقور( .من الطيور اجلارحة أتكل اجلرذان والدواجنوهو نوع .أة )الغراب واحلد  

أهنا مباحة وال حرج على من قتلها وال يدخل يف ذلك إمث وال شيء. ومن املسائل املفيدة هناك ابب    ‘  مما أخرب به النيب  فهذه
اب يف موضع كما يقارب مرتين أو أقل من ذلك هذا قد جاء عن مجاعة مسالة امل لتـ ز م امللتزم وهو الذي بني احلجر األسود وبني الب

  بة ويعرف بينهم خالف وتلقاه أهل العلم وقد جاء عن عبدهللا بن عباس وابن عمر وكان الصحابة حيرصون عليه حرصاً من الصحا
ء مستجاب وهذا جمرب قد جربناه حنن  ابلغاً وهكذا التابعني ومن بعدهم يلتصق بوجهه وبدنه وبطنه يلتصق ابلكعبة ويدعوا والدعا

) ما دعا فيه أحد إال رأى  ¢  وغريه وهذا جمرب من قدمي وقد قال ابن عباس  ¬    يموأيضا ما ذكره العالمة حممد بن إبراه
بعض حاجته(وهذا الشيء جمرب والدعاء فيه مستجاب وهل جيوز االلتصاق يف غريها من املواضع هذا حمل خالف من الصحابة  

د العزيز وجاء عن القاسم بن حممد وجاء عن ميمون بن مهران  فعل كما ثبت عن عبدهللا بن الزبري وجاء عن عمر بن عبمن كان ي
وانفع بن ج بري وغريهم كانوا يلتزمون أي مكان من البيت احلرام من الكعبة يلتصق ويدعوا فهذا جائز ومنهم من كان ينكر كما  

سعة وكون اإلنسان يف امللتزم هذا أحسن ا هو خاصاً ابمللتزم وأظن وهللا أعلم أن املسالة واعبدهللا بن عمر كان ينكر ذلك ويقول إمن
  وألنه هو املتفق عليه وهذا فرق بينه وبني التربك التربك ال التربك ما جيوز التربك أنه يتمسح ابلكعبة وميسح على وجهه وثيابه التربك 

فال تدخل يف غريه أيضا  ز كما ذكران وامللتزم عبادة مستقلة ليست يف املناسك  غري مشروع إمنا كالمنا على االلتصاق فهذا جائ
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املوفق ذكر  العلم  أهل  بني  خالف  فيها  حكمها؟  ما  العمرة  تكرار  املهمات  أهم  مهمة من  وهي  بينها    ¬     مسالة  املواالة  أن 
يو  يف كل  أو  اليوم كذا كذا مرة  يف  يعتمر  أن  املواالة  معىن  السلف  ابتفاق  العمرة  مكروهة  بني  فاصل  بينهما  يرتك  لو كان  أما  م 

أن مذهبه بال خالف جيوز تكرارها ولو   ¬    لعمرة يومان أو ثالثة أايم فهذا الأبس به وأما مذهب الشافعية فقد ذكر النووي وا
املوفق اليوم مرات وأما  ابن مفلح   ¬    يف  بني    احلفيد وشيخ اإلسالم لكن جيعل  ¬    فذكر أن هذا مكروه ابالتفاق وذكر 

م أو يومان فهذا الأبس به مث خيرج إىل احلل إىل التنعيم أو اجلعرانة أو إىل عرفات وأيت بعمرة وهذه املسالة هذا  العمرة والعمرة يو 
أنه بدعة وأنه ال يعتمر    ¬    هو الصواب يف املسالة هذه خالفا ملذهبه شيخ اإلسالم وابن القيم ومشى عليه الشيخ ابن عثيمني

قال وهذا القول الذي قاله ابن    ¬    ويدل عليه ما ذكره الفاسي  واحدة فهذا القول ليس بصوابواحدة إال عمرة  يف السفرة ال
قد حث    ‰   مل يفعله ال يدل هذا على املنع ألن النيب  ‰  خالفه علماء زمانه وكون النيب  ¬    تيميه

)حث على صيام  ‰  م من هذا لوازم فالنيب ا جاء عندان النص القويل يكفي ألنه يلز بقوله اتبعوا من احلج والعمرة فإذ
على صيام يوم وإفطار يوم ومل يفعله    ‰   صام ال تصح حث النيب   ‘  يوم عرفه ومل يصمه( وكل األحاديث أن النيب 

  ‰   ان مسائل من هذه متعددة فهل نقول ابلبدعية؟ اجلواب ال فمادام أن النيبوعلى صالة الضحى ومل يفعلها وعند
قد أمر عائشة ملا أرادت اخلروج إىل التنعيم أن أتت بعمرة وحدها ومل   ‰  عضهم يقول أن النيبقد حث بقوله فيكفي فب

الب خاري أنه قال فأهال وأقبال وأيضا هذا جاء يف مسند اإلمام أمحد وصححه  أيمر عبدالرمحن فيقال قد جاءت يف بعض نسخ 
ن الصحابة ليس فرق اآلن بني التنعيم وفرق بني املوالة وأما شعيب األرانؤوط وقد جاء ابلعمرة من التنعيم قد جاءت عن مجاعة م

س وجابر وأيب الدرداء وغريهم وجاء يف خالفة  خروج التنعيم هذا جائز قد ثبت عن عبدهللا بن الزبري وجاءت عن علياً وابن عبا
ار إىل التنعيم فأتوا بعمرة فهذا وارد وثبت  ملا هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم خرج ابملهاجرين واألنص  عبدهللا بن الزبري أهنم

النيب   ~  عن عائشة بعم   ‰   بعد موت  فاتت  التنعيم  رة وكانت كلما جاءت إىل احلج ذهبت إىل  أهنا ذهبت إىل 
  اجلحفة فأتت بعمرة وثبت عن عبدهللا ابن عمر وابن عباس أهنم ذهبوا إىل ذو احلليفة مثا رجعا قصداً لإلتيان بعمرة فاألمر يف ذلك 

ها خالفاً للمالكية ألن واسع ومن رأى القول الثاين أنه ال يشرع فاألمر له لكن املسالة مسالة خالفية معتربة ومجهور العلماء علي
العام كامل حىت لو أتى من طرف األرض ويقولون يكفي مرة فقط وأما غريها فمكروه وهذا   املالكية يكرهون العمرة تكرارها يف 

ل على تكرارها يف السفرة الواحدة فيجوز أن يكررها يف السنة مراراً إذا كان بعدة سفرات وكذلك إذا  القول ليس بصواب بل يد
يذكره    وهذا يعترب آخر ما  ¬     السفرة الواحدة وكان جيعل وبينهما وبينها فاصل فهذا أبعد للخالف مث قال املؤلفكانت يف

ي هو ما يذحبه احلاج بسبب احلج فهذا يسمى هدي ويذبح يف مىن أو  فاهلداهلدي واألضحية والعقيقة  أهل العلم يف هذا الباب  
هو الذي يذبح يف عيد األضحى لكنه من غري احلجاج الذين يف بلدانه فتسمى أضحية وأما داخل مكة وحنو ذلك وأما األضحية 

أما    . اهلدي وما سواه سنةتقدم ما جيب يف  :فيقول  .حق احلجاج فيسمى هدايً والعقيقة هي اليت تذبح بسبب أن ولد له مولود
فاألضحية سنة يف قول مجهور الصحابة وقد    والعقيقة   وكذا األضحية اهلدي فقد سبق أنه واجب وأما األضحية والعقيقة فهي سنة  

إمجاع الصحابة وهو الصحيح خالفا للحنفية وشيخ اإلسالم والشيخ ابن عثيمني حني قال جيب على املوسر    ¬    ذكر ابن حزم 
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فصاعداً وقد ذكر اخلرقي عن أبيه   مت له نصف سنة هو ماو  ،اجلذع من الضأن :وال جيزئ فيها إالخمالف لقول الصحابة  هذا القول
أنه كان يعرف ذلك أبن الصوف إذا كان على الضأن أو الغنم إذا كان قائماً فإنه مل يتم نصف سنة وأما إذا انم الصوف فهنا قد  

ومن املعز ما  ،نتان  ومن البقر ما له سأي أكمل مخساً ودخل يف السادسة    ني.له مخس سن  ما  :والثن من اإلبل  .جاوز نصف سنة
)أربع ال جتوز يف األضاحي العوراء البني عورها  ودخل يف الثانية فهذا من حيث السن أما من حيث العيوب فقال    أي  .له سنة

مى الفقهاء قائمة ال ترى هبا لكنها إذا نظر الناظر إليها ال  البني أما اذا كانت عينها مفتوحة وهي عوراء يعن أحد عينيها كما يس
ويشرتط يف هذا املرض هو املرض الذي  الثاين املريضة البني مرضها  رف أهنا عوراء فهنا جمزئة فقوله البني عورها هذا هو املمنوع  يع

رض واضحاً بيناً بشرط كونه يفسد اللحم يفسد اللحم ألن بعض األمراض يف األضاحي ما يفسدها يزال وال يضرها أما اذا كان امل
إذا كان عرجها ظاهراً ال تستطيع أن   ص على عذا فقهاء احلنابلة والشافعية قوله والعرجاء البني ضلعها أيفهذا الذي ال جيزئ قد ن

جمزئة هنا  وتلحق  خفيفاً  العرج  إذا كان  أما  بصواحبها  تنقي  .تلحق  ال  اليت  اخلمسة    (والكبرية  رواه  الكبرية  املصحيح  هبا  قصود 
ق بصواحبها ويدخل يف هذه العيوب أيضاً العمياء من ابب أوىل ويدخل فيها إذا كانت  املقصود هبا اهلزيلة اليت ال تستطيع أن تلح

أمران   ¢ املؤمنني علي لقول أمري ¬  مقطوعة أكثر األذن أما نصف األذن فما فوق فجائز وقد نقل اإلمجاع عليه ابن عبد الرب
ذن لنطلب سالمة األذن( هذه مخسة عيوب جممع عليها أهنا ال جتزئ األضحية معها أو اهلدي  واأل  )أن نستشرف العني  ‘  النيب

أو العقيقة ألن احلكم واحد أما غريها فإنه أي عيب يف األضحية فإنه جيعلها مكروها أو يف اهلدي أو غري هذه املذكورة وإذا زالت  
وأحسن صورهتا   ا ابالتفاق أنه يستحب أن تكون على أحسن صفاهتاهذا هو األوىل وهذ  هناالعيوب وكانت على أكمل صفاهتا فإ

وأعظم األجر   ¸  وكلما كانت أكمل فهي أحب إىل هللا  ،  وينبغي أن تكون كرمية كاملة األوصاف  .يف مسنها وكربها وحنو هذا
 ة والبقر عن سبعة( رواه مسلم احلديبية البدنة عن سبع عام قال ) ‘ النيب  وقال جابر حنران مع .لصاحبها

إىل جواز االشرتاك وهذا مذهب مجهور العلماء فالبقرة عن سبعة واإلبل عن سبعة على أن كل واحد له   ¬    فهذا شرح املؤلف
د من ذوي القربة فلو أراد بعضهم عقيقة وبعضهم أراد ابلسبع حقه أضحية وبعضهم أراد  السبع وهنا ال يشرتط أن يكون كل واح

للحنفية والبد أن يكون هذا السبع أقل شيء فإن كان معه  حلماً   ال يريد وال شيء هذا جمزئ يف قول احلنابلة والشافعية خالفاً 
لى اآلخرين وهذا السبع اجملزئ البد أن يكون من نفساً نصف الأبس أو أكثر أما أقل من السبع فهذا ال جيزئه هو وال يفسد ع

ن بقرة ونصف سبع من بقرة اثنيه فهذا ال يصح وهذا السبع جيزئه عن نفسه وعن أهل  واحدة فال يصح أن أيخذ نصف السبع م
ه أن األضحية واهلدي إذا  بيته على الراجح وهو اختيار الشيخ ابن ابز وبن عثيمني رمحة هللا عليهم مجيعاً ومن املسائل املتعلقة ب

ا أضحية فهنا تكون الزمة ال جيوز له بيعها وإذا مات فإهنا ال  تعينت أبن قال هذه أشار إليها أو تكلم أو جعل عليها عالمة أبهن
ن قال هذه  تورث بل تذبح وإمنا جيوز استبداهلا إذا ابعها مبا هو أفضل منها أما أن يبيعها ابملرة فهذا ال وإذا تعيبت بعدما تعني أب

هلا مث رجعت وكان قد تعينت فإنه البد من  هلل مث أصاهبا عيب من العيوب اخلمسة فإهنا جمزئة وهكذا لو ضاعت عليه وذبح بد
هذا مما ينبغي أن يعرف أيضاً يستحب له إذا ذحبها فإنه ال يذحبها إال يف الوقت فإذا ذحبها قبل    ~   ذحبها كما جاء عن عائشة
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ك عدة مساجد يف  ال جيزئ ووقتها يبدأ من بعد صالة العيد بعد الصالة فإذا أتخر إىل بعد اخلطبة فهو أوىل فإذا كانت هناالوقت  
املدينة فإنه أي مسجد صلى صالة العيد يف الوقت بعد طلوع الشمس فأول ما ينتهي جيوز له أن يذبح بعد ذلك وأايم الذبح يوم  

العلماء يومان بعده وأما اثلث أايم التشريق الذي هو رابع العيد فيجزئ على مذهب الشافعي  العيد ويومان بعده يف قول مجهور  
فلذا ال ينبغي التأخري إىل اثلث أايم التشريق الذي هو رابع أايم    ¬     لف لقول الصحابة كما ذكره األمام أمحدولكنه هو خما

وأصحابه والثلث يتصدق به للفقراء والثلث جيعله لنفسه ثبت هذ عن    العيد ويستحب له أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ألقاربه
الف فهذا مأخوذ من مجاعة من النصوص وعليه هذا اإلمجاع كما ذكر املوفق ابن  عبدهللا بن عمر وابن مسعود وال يعرف هلما خم

وتسن العقيقة يف حق   :ما العقيقة قالتعاىل ومثله اهلدي ال يذبح إال بعد طلوع الشمس كما سبق ونفس الوقت أ  ¬    قدامة
محد وعلى هذا إذا بلغ الصيب ومل يذبح أبوه  فقط يعن فال يذحبها اجلد وال يذحبها اإلنسان عن نفسه وهذا مذهب األمام أاألب  

فعية عنه فهل جيزئ أن يذبح عن نفسه فمذهب أمحد الذي ذكره املؤلف أنه ال جيزئ والقول الثاين أنه جيزئ وهو مذهب الشا
ه يف مقام  ولعله أقرب وفيه نصوص وخالف ليس هناك داعي أن أذكرها كاملة واملقام ليس مقام ذكر األقوال والرتجيح بينها وألن

وهذا مذهب احلنابلة وفاقاً للشافعية وعلى هذا  عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة  خمتصر أذكر بعض املسائل اليت هي مهمة فقط  
راً مل جيد إال شاة عن ولده لذكر يكفي أن يذبح وال تبقى الثانية دين يف ذمته ال بل تسقط وإمنا شااتن هذا  فإذا كان اإلنسان معس

)كل غالم مرهتن  ‘  وقالوسر سواء أراد أن يذحبها يف وقت واحد أو جيعل هذا يف وقت وهذا يف وقت فهذا الأبس  يف حق امل
فع ألبيه ووالديه يوم القيامة كما فسره اإلمام أمحد وقيل مرهتن أي حمبوس كمثل الرهن أي صفاته  مرهتن مبعىن أنه ال يش(  تهبعقيق 

ك عنه إال بذبح العقيقة وهذا كالم ابن القيم يف حتفة املودود قد بسطها بسطاً كبرياً قال وطباعه احلسنه والصفات احملمودة ال تنف
ا قبل السابع فإنه جيزئ جيزئه إذا ذحبها يوم الوالدة إذا خرج حياً فإنه جيزئ فإن مل  يوم السابع هذا السنة فلو ذحبه  تذبح يوم سابعه

الرابع عشر فان مل ففي ا  شاء وإذا صادف أضحية مع   لواحد والعشرين فإن مل ذحبها بعد ذلك مىت مايستطع فيذحبها يف اليوم 
القيم ابن  ذكر  االثنان كما  عنه  جتزئ  فإنه  االثنني  ونوى  هدي    ¬     عقيقة  اجتمع  أو  عنه  جتزئ  احلجاوي  اإلقناع  وصاحب 

أمنا هو على جهة السنه مث قال    وأضحية أو هدي وعقيقة ونوى االثنني فإنه جيزئ عنهما ويؤجر مرتني والتحديد من هذه األايم 
القول الراجح وهو مذهب    منصباً عليه ويف ابب األنثى  وحيلق أي الغالم حيلق رأسه أما يف ابب الذكر فهذا واضح ألن احلديث

قالوا بل  الشافعي بدليل أنه قد قال مرهتن بعقيقته احلنابلة يقولوا هو خاص ابلذكور ألنه قال كل غالم والغالم هو الرجل والشافعية
أن  أي يستحب    ويسمى  :هو عام والغالم هنا من ابب ذكر املثال وهذا أقرب وعلى هذا فيحلق رأس اجلميع يف اليوم السابع قال

النيب  إليه وهذا على جهة االستحباب فلو مسى يف اليوم األول هذا جائز فقد ثبت عن    يسمى يف اليوم السابع ويؤخر التسمية 
موسى وأليب طلحه ومسى ولده إبراهيم( يف أول يوم فهذا جائز وهذا احلالقة عندما حيلق رأس )انه مسى ولداً اليب    ‰

وزن مث ينظر كم جرامه كم الغرام مث يتصدق ابلوزن فضة فإذا ظهر مخسة جرامات فضة ينظر إىل قيمتها بسعر  الغالم يستحب أن ي 
أن هذا عليه أهل العلم    ¬    ما الصدقة فقد ذكر ابن عبد الربالفضة رخيصة وأ  اليوم مث يتصدق هبا للفقراء بوزن الفضة وقيمة

إتباعه وهذه سنة وقوله أوجب يعن من حيث اجلملة وإال املسالة ليست بواجبة وإمنا على جهة    على الناس  ́   وقد أوجب هللا 
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ذا رداً ملا كان يفعله  وه  ~  االستحباب وكذلك إذا حلق رأسه أن جيعل على رأسه زعفران يلطخ ابلزعفران كما جاء عن عائشة
أهنم    ƒ  ة فقالت عائشة بل جيعل على رأسه زعفران وثبت عن عائشة وجابرأهل اجلاهلية كان يلطخون اجلنني الولد بدم العقيق 

كانوا يفتون إذا ذبح العقيقة فإنه ال يقطعها جيعل اليد حلاهلا والرجل كاملة تفاؤاًل بسالمة الولد وهذا اثبت عن هذين الصحابيني  
والعقيقة واهلدي جيب أن    ق فهذا الأبس به ويف ابب األضحيةومن أهل العلم من يقول ويطبخ بشي حلو تفاؤاًل حبالوة األخال

يتصدق جبزء منها ومقدار ذلك أوقية األوقية تقارب اآلن مائة وتسعة عشر غرام من األلف ألن الكيلو ألف جرام فمائة وتسعة  
أكلها فإن  عليه  جيب  الذي  هذا  ا  عشر  جنس  من  حلماً  ويشرتي  السوق  إىل  يذهب  أن  عليه  فيجب  ذحبها  كلها  اليت  ألضحية 

ويتصدق به على الفقراء واملساكني لقوله تعاىل )فكلوا منها واطعموا القانع واملعرت(كلوا وتصدقوا فهذه أوامر البد أن أيت بشيء 
أي من اللحم أو الراس  وال يعطي اجلزار أجرته منها ا سبق كموأيكل من املذكورات ويهدي ويتصدق  منها مث الباقي يفعل ما يشاء 

حنو ذلك ال جيعلها من األجرة    الراس أو اجللد أو  .بل يعطيه هدية أو صدقةأو اجللد وهذا ال جيوز وتكون صحيها لكنه ال جيوز  
ئ فيه االشرتاك بل البد عن كل  بل جيعلها مستقلة ومن مسائل العقيقة هل جيزئ فيه االشرتاك مذهب احلنابلة والشافعية ال جيز 

إذا أراد التضحية وإذا أراد العقيقة وإصابة السنة أن يذبح نفسني وإذا أراد من البقر فيذبح عن الغالم بقرتني من اإلبل أي  ذكر  
ا(ً   مجلني وهكذا ومنهم من يقول جيوز االشرتاك كما هو مذهب املالكية ولعله أقرب قد ثبت عن أنس) أنه ذبح عن ولده جزور 

ه يقوم مقام األضحية فكما أنه جيوز يف األضحية االشرتاك جيوز يف العقيقة على الراجح يف هذه  اكتفى به فيجوز االشرتاك وألن
اللجنة الدائمة أنه إذا كان السقط ابن   العلماء مسائل كثرية متعددة ومن ذلك ما ذكرت  املسالة وهذا الباب ابب واسع ويذكر 

عنه ألنه سيحشر يوم القيامة ويبعث هذه مجلة من مسائل ذكرهتا   يه الروح فإنه يسمى ويستحب العقيقةأربعة شهور وقد نفخت ف
وابعتبار جتربة وما رأيتم من األخطاء والزالت فالقصد    †  على جهة االختصار حاولت أن أذكر املهم ابعتبار ما ذكره العلماء

ن املسائل فرمبا اإلنسان ال ينتبه هلا أوال سرع حبيث أنه يرتك كثري ممن ذلك هي االستفاضة وليس القصد من ذلك أن اإلنسان ي
أن ينفعنا مبا مسعنا وقلنا   ´  يسمع درساً آخر فذكر مجلة من املسائل على جهة االختصار وهذا الباب ابابً واسع كبري أسأل هللا

لعلم حجه لنا ال علينا وأن جيعلنا عامرين مبا  أن جيعل أعمالنا صاحلة ولوجهه خالصة وأن جيعل ا  ´  إنه جواد كرمي وأسأل هللا
 علمنا إنه جواد كرمي وصلى هللا على حممد وآله.

  
  

 

 

 

 


