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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه b الطبعة ا`هائية �ذكرات ;ية ال:يعة 

 بعد أن تم تدقيقها أكe من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
 من قبل طالب وطا>ات ;ية ال:يعة انتساب مطور 

 kنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها \كون b الطبعة ا`هائيةواخ 
 يصل للكمال pلو من اoطأ وال وألنها جهد ب:ي ال 

 فsجو عند وجود خطأ أو مالحظة
 كتابة تنبيه u ا�وضوع ا�خصص wلك u منتدى ا�ستوى اoاص با�ذكرة    

 com.u : www.imam٨ منتدى مكتبة ;ية ال:يعة 
  

 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا\نبيه عليها من قبل القائم} P إعداد ا�ذكرات     
  

  ونسأل اهللا جزيل ا�واب ل� من يع} P ذلك ويشار'نا فيه
  

                          
    )ة إعداد مذكرات ;ية ال:يعة انتساب مطور�موع (                         
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    ))))نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر نبذة عن ا�قرر ((((
    

    ::::    مفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قررمفردات ا�قرر
� :يدرس فيه ما ي

G- مقدمة �ت�ة عن نشأة علم الفقه وأهميته. 
J- الطهارة :P تعريفها، حكمها، أنواع ا�ياه، اآلنية، االستنجاء، السـواك وسـ� الوضـوء فـروض الوضـوء وصـفته، ا�سـح 

 .االستحاضة وا`فاس اoف}، نواقض الوضوء، الغسل، ا\يمم، إزالة ا`جاسة ا�كمية، ا�يض و
I- الصـالة، : الصالة u تعريفها، حكمها، األذان واإلقامة، �وط الصالة، صفة الصالة، ما يكره وما يباح، ومـا يسـتحب

    .أر�ن الصالة وواجباتها
    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

G .ال:ح الكب�. 
J .ربع �اشية العنقريالروض ا�....    
 

  � مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة� 
 

     
ينب� ل� مبتدئ u فن من الفنون أن يعرف مبادئه قبل ال:وع u تعلمه و�ا �ن فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها كما قال 

علم فهو الفقه عليه مدار العلوم فان اتسع الزمان لل يد فليكن من الفقه، فإنه األنفع وقيد ا�هم من R : (ابن ا�وزي
 ، ويقول ا`اظم) سيد العلوم

 إن مبادئ R علم عشــرة ا�ــد وا�وضـوع ثم ا�مرة
 نسبته وفضــله والواضـع واالسم واالستمداد وحكم الشارع

 ؟ ومــن درى ا�ميع حاز ال:ف ) اكت¥(مسائل وا>عض با>عض اقت¥ 
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    ))))GGGG((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
GGGG  /زات هذا ا\عريفkZويشمل تعريف الفقيه و�ح ا\عريف تعريف الفقه و ، 

J  / الفرق ب} ال:يعة والفقه 

I  / واسمه واستمداده وحكم تعلمه وفائدته ،N موضوع علم الفقه وثمرته ونسبته وفضله والواضع 

H  /أهمية علم الفقه ومقاصده 
    ::::تعريف الفقــهتعريف الفقــهتعريف الفقــهتعريف الفقــه    �

 {{{{ويقول تعاª ويقول تعاª ويقول تعاª ويقول تعاª     }}}}) Jµ(َفْفَقُهوا قَْو³ِ ) J²(لَِساِ±  َواْحلُْل ُقْقَدًة ِمنْ  {{{{: : : : قال تعاªقال تعاªقال تعاªقال تعاª    مطلق الفهممطلق الفهممطلق الفهممطلق الفهم    ::::الفقه لغةالفقه لغةالفقه لغةالفقه لغة
َ

َقْوِم ال
ْ
ِء ال

َ
َفَماِل َهُؤال

 َفْفَقُهونَ {{{{تعاª تعاª تعاª تعاª     قولقولقولقولويويويوي، ، ، ، النساءالنساءالنساءالنساء    }}}}) ²µ(يََكاُدوَن َفْفَقُهوَن َحِديثًا 
َ

ُمنَافِِقَ} ال
ْ
ِكن¹ ال

َ
ويقول صº اهللا عليه ، ، ، ، ا�نافق}ا�نافق}ا�نافق}ا�نافق}    }}}}َول

فهم أي مطلق الفهم، وَفُقه بضم القاف إذا �ن الفقه : فَِقه بك« القاف) !ينمن يرد اهللا به خ�ا يفقه u ا: (: (: (: (وسلم
 ªالفهم، ويقال تفقه الرجل تفقهاً أي تعا¼ الفقه قال تعا ªلإلنسان سجية ويقال َفَقه بفتح القاف إذا �ن سبق غ�ه إ

يِن { ُهوا uِ ا!¿ ا يقصد به الفهم ا!قيق ويأخذ بمعÂ ا�ذق والفطنة وبعضهم قال ليس بمعÂ الفهم ا�طلق وÁنم }Àَِتََفق¹
 فليس R من Çسن Æء يقال N فقيه وÁنما إذا �ن حاذق فطٌن يقال N فقيه

    ::::N تعريفات متعددة ولكن نأخذ األرجح منها وهوN تعريفات متعددة ولكن نأخذ األرجح منها وهوN تعريفات متعددة ولكن نأخذ األرجح منها وهوN تعريفات متعددة ولكن نأخذ األرجح منها وهو    ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
 ) العلم باألحÈم ال:عية الفرعية ا�ستفادة من أد\ها ا\فصيلية بالفعل أو بالقوة(
 ::::عÂ ا\عريفم 

كإدراك أن ال� أكÊ من ا�زء وأن ا`ية �ط u     أدراك الÉء P ما هو عليه إدرا� جازماأدراك الÉء P ما هو عليه إدرا� جازماأدراك الÉء P ما هو عليه إدرا� جازماأدراك الÉء P ما هو عليه إدرا� جازماضد ا�هل بأنواعه وهو ضد ا�هل بأنواعه وهو ضد ا�هل بأنواعه وهو ضد ا�هل بأنواعه وهو     :العلم
العبادة كما يتناول اÀق} والظن ألن األحÈم العملية قد تثبت بدÀل قطÏ يقيË كما تثبت Ì>ا بدÀل ظË وا�قصود به 

wهن للمسألة ا\صور وحضور ا 
وا�راد باoطاب عند     حكم وهو مدلول خطاب الشارع ا�تعلق بأفعال ا�Ñف} باالقتضاء أو ا\خ� أو الوضعحكم وهو مدلول خطاب الشارع ا�تعلق بأفعال ا�Ñف} باالقتضاء أو ا\خ� أو الوضعحكم وهو مدلول خطاب الشارع ا�تعلق بأفعال ا�Ñف} باالقتضاء أو ا\خ� أو الوضعحكم وهو مدلول خطاب الشارع ا�تعلق بأفعال ا�Ñف} باالقتضاء أو ا\خ� أو الوضعÐع Ðع Ðع Ðع     :األحÈم

 الفقهاء األثر ا�kتب عليه كإÓاب الصالة وÒريم القتل وÁباحة األكل واشkاط الوضوء للصالة 

 . وضده ا�جنون والصغ�ارع، ارع، ارع، ارع، ا>الغ العاقل ا�درك oطاب الشا>الغ العاقل ا�درك oطاب الشا>الغ العاقل ا�درك oطاب الشا>الغ العاقل ا�درك oطاب الشهو هو هو هو     :ا�Ñف
    ::::األحÈم تنقسم إª قسم}األحÈم تنقسم إª قسم}األحÈم تنقسم إª قسم}األحÈم تنقسم إª قسم}    :االقتضاء أو ا\خي�

Õحكم تكليÕحكم تكليÕحكم تكليÕف}،     : : : : حكم تكليÑف}، وهو يتعلق بأفعال ا�Ñف}، وهو يتعلق بأفعال ا�Ñف}، وهو يتعلق بأفعال ا�Ñف}وهو يتعلق بأفعال ا�Ñوهو ما يتعلق بأفعال ا� ÕيÑ\ف}يشمل ا�كم اÑوهو ما يتعلق بأفعال ا� ÕيÑ\ف}يشمل ا�كم اÑوهو ما يتعلق بأفعال ا� ÕيÑ\ف}يشمل ا�كم اÑوهو ما يتعلق بأفعال ا� ÕيÑ\من حيث صفة الفعل     يشمل ا�كم ا
 .هل هو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح، ألن األحÈم ا\Ñيفية ×سة

يدخل u ذلك ال:وط وا�وانع ، ، ، ، وهو ما جعله الشارع عالمة P ا�كموهو ما جعله الشارع عالمة P ا�كموهو ما جعله الشارع عالمة P ا�كموهو ما جعله الشارع عالمة P ا�كم    u االصطالحu االصطالحu االصطالحu االصطالح    :ا�كم الوضÏا�كم الوضÏا�كم الوضÏا�كم الوضÏ    قسم ا�ا±قسم ا�ا±قسم ا�ا±قسم ا�ا±الالالال �
 . والعلم بالصفات �لسواد، والعلم باألفعال �لقيام وا�لوس، ، ، ، وpرج u قو`ا العلم باألحÈم العلم باwوات كزيدوpرج u قو`ا العلم باألحÈم العلم باwوات كزيدوpرج u قو`ا العلم باألحÈم العلم باwوات كزيدوpرج u قو`ا العلم باألحÈم العلم باwوات كزيد    واألسباب،

 ....فيخرج األحÈم العقلية واألحÈم اللغويةفيخرج األحÈم العقلية واألحÈم اللغويةفيخرج األحÈم العقلية واألحÈم اللغويةفيخرج األحÈم العقلية واألحÈم اللغويةة منه وا�صبوغة بالصبغة ال:عية، ة منه وا�صبوغة بالصبغة ال:عية، ة منه وا�صبوغة بالصبغة ال:عية، ة منه وا�صبوغة بالصبغة ال:عية، أي ا�أخوذة من ال:ع ا�تلقاأي ا�أخوذة من ال:ع ا�تلقاأي ا�أخوذة من ال:ع ا�تلقاأي ا�أخوذة من ال:ع ا�تلقا    :ال:عية
فهذه ال تسÙ أحÈم عملية، ، ، ، ، pرج األحÈم األصوÀة كأصول ا!ين والعقائد وأصول الفقهpرج األحÈم األصوÀة كأصول ا!ين والعقائد وأصول الفقهpرج األحÈم األصوÀة كأصول ا!ين والعقائد وأصول الفقهpرج األحÈم األصوÀة كأصول ا!ين والعقائد وأصول الفقهأحيانا تسÙ العملية أحيانا تسÙ العملية أحيانا تسÙ العملية أحيانا تسÙ العملية     :الفرعية

 .وال تسÙ أحÈم فرعية
ة ليس P أصل، بل هو مقت فهو لم يستدل R P مسألة يعملها ألن معرفته لألدل    pرج علم ا�قتpرج علم ا�قتpرج علم ا�قتpرج علم ا�قت    :األدلة ا\فصيلية
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بدÀل تفصي� بل بدÀل واحد يعم Ðيع أعماN وهو مطا>ته بسؤال أهل اwكر والعلم فيجب عليه العمل بناء P استفتاء 
 .منه

ن العمل بقول الغ� من غ� حجة ن العمل بقول الغ� من غ� حجة ن العمل بقول الغ� من غ� حجة ن العمل بقول الغ� من غ� حجة عبارة ععبارة ععبارة ععبارة ع" " " " : : : : كما حده اإلمام اآلمديهو قبول قول غ�ه من غ� معرفة بدÀله، هو قبول قول غ�ه من غ� معرفة بدÀله، هو قبول قول غ�ه من غ� معرفة بدÀله، هو قبول قول غ�ه من غ� معرفة بدÀله، : : : : وا\قليدوا\قليدوا\قليدوا\قليد    
    ....    """"    ملزمةملزمةملزمةملزمة

 . . . . ةةةةهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقوهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقوهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقوهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقو: : : : أما الفقيهأما الفقيهأما الفقيهأما الفقيه
أي أنه يستحÝ ا�سألة مبا�ة دون االحتياج لقوة أخرى، إما إن استخدم أدوات ا�عرفة فيسÙ فقيه بالقوة،     :الفعل

أن ) ) ) ) ةةةةوهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقووهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقووهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقووهو من علم Ðلة من األحÈم ال:عية الفرعية بالفعل أو بالقو((((    ن معÂ الفقيهوÀعلم أن هذا اللفظ اwي تقدم u بيا
هذا اللفظ لم يكن معروفاً عند السلف، لكون الفقيه u الع� األول يطلق R P من علم الطريق ا�وصل لآلخرة 

إنما الفقيه الزاهد u إنما الفقيه الزاهد u إنما الفقيه الزاهد u إنما الفقيه الزاهد u """"    قول ا�سن ا>�يا�شتمل P العقيدة والعبادة وا�عاملة مع ا`فس ومع اهللا ومع اoلق وwلك ي
     """"ا!نيا الراغب u اآلخرة ا>ص� u دينه ا�داوم P طاعة ربه الورع عن أعراض ا�سلم} العفيف عن أمواàم ا`اصح àما!نيا الراغب u اآلخرة ا>ص� u دينه ا�داوم P طاعة ربه الورع عن أعراض ا�سلم} العفيف عن أمواàم ا`اصح àما!نيا الراغب u اآلخرة ا>ص� u دينه ا�داوم P طاعة ربه الورع عن أعراض ا�سلم} العفيف عن أمواàم ا`اصح àما!نيا الراغب u اآلخرة ا>ص� u دينه ا�داوم P طاعة ربه الورع عن أعراض ا�سلم} العفيف عن أمواàم ا`اصح àم

    :موضوع علم الفقهموضوع علم الفقهموضوع علم الفقهموضوع علم الفقه    �
 أحÈم ا�Ñف} من حيث االقتضاء وا\خ� والوضع أحÈم ا�Ñف} من حيث االقتضاء وا\خ� والوضع أحÈم ا�Ñف} من حيث االقتضاء وا\خ� والوضع أحÈم ا�Ñف} من حيث االقتضاء وا\خ� والوضع     

     م بالعبوديةاالحkاز من اoطأ عند القيا    ::::ثمرتهثمرتهثمرتهثمرته
     كنسبة الفرع إª أصله فهو أحد العلوم ال:عية    :نسبتهنسبتهنسبتهنسبته
 ) من يرد اهللا به خ�ا يفقهه u ا!ين: (هو ما فضل به P غ�ه يقول صº اهللا عليه وسلم    ::::فضلهفضلهفضلهفضله

     هو اهللا من حيث األصل ومن حيث ا\فرع لألئمة ا�جتهدين    :الواضع àذا العلمالواضع àذا العلمالواضع àذا العلمالواضع àذا العلم
 علم الفقه علم الفقه علم الفقه علم الفقه     ::::اسمهاسمهاسمهاسمه

ألن هناك أدلة أصلية أي الكتاب والسنة ، ، ، ، من الكتاب والسنة واإلÐاع والقياس الصحيح وسائر األدلة ا�عروفة    ::::استمدادهاستمدادهاستمدادهاستمداده
 .واإلÐاع والقياس، وهناك أدلة تبعية، �الستحسان واالستصحاب وقول الصحابة وسد اwرائع والعدالة والعرف

فهو فرض كفاية إذا قام به ا>عض سقط اإلثم عن ألمة الوجوب العيË، أو الكفاá من حيث وجوبه P ا    ::::حكم تعلمهحكم تعلمهحكم تعلمهحكم تعلمه
 .ا>اق} كعلم القضاء والفرائض، أما الÝوري منه فهو ما ال يسع اإلنسان جهله وهو فرض الع}

     .كحكم ا�اء من حيث الطهورية أو ا`جاسة    b ا�زئيات ا�بثوثة فيه    ::::مسائلهمسائلهمسائلهمسائله
الن للسعادة ا!نيوية واألخروية حصول السعادة u ا!نيا واآلخرة وذلك امتثال أوامر اهللا واجتناب نواهيه ا�حص    ::::فائدتهفائدتهفائدتهفائدته

وعالقته بنفسه ومن ثم بناء �تمع متÈمل ا>نيان وبا\اã حصول السعادة  بتحديد عالقة ا�سلم بربه وعالقته با`اس
 .األخروية

    ما الفرق ب} الفقه وال:يعة وأصول الفقه ؟ما الفرق ب} الفقه وال:يعة وأصول الفقه ؟ما الفرق ب} الفقه وال:يعة وأصول الفقه ؟ما الفرق ب} الفقه وال:يعة وأصول الفقه ؟ �
فR å ما �ع اهللا لعباده من األحÈم سواء بالقرآن أم بالسنة أو ما فR å ما �ع اهللا لعباده من األحÈم سواء بالقرآن أم بالسنة أو ما فR å ما �ع اهللا لعباده من األحÈم سواء بالقرآن أم بالسنة أو ما فR å ما �ع اهللا لعباده من األحÈم سواء بالقرآن أم بالسنة أو ما : : : :  ال:يعةال:يعةال:يعةال:يعةأما ، ، ، ، ن ال:يعةن ال:يعةن ال:يعةن ال:يعةهو ا�انب العم� مهو ا�انب العم� مهو ا�انب العم� مهو ا�انب العم� م: : : :     الفقهالفقهالفقهالفقه

فا\عريف االصطالæ للت:يع ، ، ، ، تعلق بكيفية االعتقاد كعلم ا\وحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه أو ما تعلق باألخالقتعلق بكيفية االعتقاد كعلم ا\وحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه أو ما تعلق باألخالقتعلق بكيفية االعتقاد كعلم ا\وحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه أو ما تعلق باألخالقتعلق بكيفية االعتقاد كعلم ا\وحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه أو ما تعلق باألخالق
>داية لم يكن هناك فرق ب} ال:يعة والفقه ف� منهما u الصدر األول يطابق الت:يع االصطالæ للفقه عندهم فÕ ا

يتناول ا!ين ;ه قبل أن çصص العلوم، وهو يطابقه u مدلوN االصطالæ عند ا�تأخرين إذ R منهما يطلق P األحÈم 
أن أن أن أن ذلك ذلك ذلك ذلك     ن ال يهملومن ثم èد أن بينهما فرق ينب� أ    العملية ألن ال:يعة Òتوي P أحÈم عملية لكنها أعم من الفقه
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فإذا أصبنا ا�ق u فهمنا �ن الفقه موافقا لل:يعة     الفقه هو فهمنا \لك ال:يعةالفقه هو فهمنا \لك ال:يعةالفقه هو فهمنا \لك ال:يعةالفقه هو فهمنا \لك ال:يعةوووو    ال:يعة b ا!ين ا�êل من عند اهللال:يعة b ا!ين ا�êل من عند اهللال:يعة b ا!ين ا�êل من عند اهللال:يعة b ا!ين ا�êل من عند اهللا
 .من هذه ا�يثية وÁذا أخطأ فهمنا ا�ق ا�êل لم يكن هذا الفهم من ال:يعة ولم pرج عن الفقه

 åأما النسبة ب} الفقه وال:يعة ف åأما النسبة ب} الفقه وال:يعة ف åأما النسبة ب} الفقه وال:يعة ف åصوص من وجهأما النسبة ب} الفقه وال:يعة فoصوص من وجهالعموم واoصوص من وجهالعموم واoصوص من وجهالعموم واoالعموم وا::::    
وتفkق وتفkق وتفkق وتفkق ، u األحÈم الë أصاب فيها ا�جتهد، ويفkق الفقه u األحÈم الë أخطأ فيها ا�جتهد فيجتمع الفقه وال:يعةفيجتمع الفقه وال:يعةفيجتمع الفقه وال:يعةفيجتمع الفقه وال:يعة    

فå تشمل األحÈم     ، فال:يعة أعم من الفقه،u األحÈم االعتقادية واألخالقية وبقصص األمم السابقة ال:يعة عن الفقهال:يعة عن الفقهال:يعة عن الفقهال:يعة عن الفقه
 األحÈم االعتقادية واألحÈم األخالقيةالعملية و

أو هو العلم بالقواعد واألدلة     علم يبحث عن أدلة الفقه اإلÐاÀة و'يفية االستفادة منها وحال ا�ستفيدعلم يبحث عن أدلة الفقه اإلÐاÀة و'يفية االستفادة منها وحال ا�ستفيدعلم يبحث عن أدلة الفقه اإلÐاÀة و'يفية االستفادة منها وحال ا�ستفيدعلم يبحث عن أدلة الفقه اإلÐاÀة و'يفية االستفادة منها وحال ا�ستفيد    :أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقه    ����
 .اإلÐاÀة الë يتوصل بها إª استنباط الفقه

    ....ا�زئيةا�زئيةا�زئيةا�زئية    ال:عية من أد\هاال:عية من أد\هاال:عية من أد\هاال:عية من أد\ها    يبحث عن األدلة اإلÐاÀة من حيث دال\ها P األحÈميبحث عن األدلة اإلÐاÀة من حيث دال\ها P األحÈميبحث عن األدلة اإلÐاÀة من حيث دال\ها P األحÈميبحث عن األدلة اإلÐاÀة من حيث دال\ها P األحÈم    : : : : فاألصو³فاألصو³فاألصو³فاألصو³
يبحث u األدلة ا�زئية يستنبط األحÈم ا�زئية منها مستعينا بالقواعد األصوÀة واإلحاطة باألدلة اإلÐاÀة يبحث u األدلة ا�زئية يستنبط األحÈم ا�زئية منها مستعينا بالقواعد األصوÀة واإلحاطة باألدلة اإلÐاÀة يبحث u األدلة ا�زئية يستنبط األحÈم ا�زئية منها مستعينا بالقواعد األصوÀة واإلحاطة باألدلة اإلÐاÀة يبحث u األدلة ا�زئية يستنبط األحÈم ا�زئية منها مستعينا بالقواعد األصوÀة واإلحاطة باألدلة اإلÐاÀة     ::::    والفقيهوالفقيهوالفقيهوالفقيه

 فالفقيه ال يطلق مثال Z Pدث وP مف« وال ì Pوي، فعلم أصول الفقه هو ما يبÂ عليه الفقه     ومباحثهاومباحثهاومباحثهاومباحثها

    ::::الفقهالفقهالفقهالفقهأهمية علم أهمية علم أهمية علم أهمية علم  �
فبالفقه تعرف     ا`ظام اwي يزن به ا�سلم عمله أحالل أم حرام أصحيح أم فاسدا`ظام اwي يزن به ا�سلم عمله أحالل أم حرام أصحيح أم فاسدا`ظام اwي يزن به ا�سلم عمله أحالل أم حرام أصحيح أم فاسدا`ظام اwي يزن به ا�سلم عمله أحالل أم حرام أصحيح أم فاسد�ن من أوفر العلوم اإلسالمية حظا ألنه �ن من أوفر العلوم اإلسالمية حظا ألنه �ن من أوفر العلوم اإلسالمية حظا ألنه �ن من أوفر العلوم اإلسالمية حظا ألنه 

 ....األحÈم وبه Çكم u األعراض وبه Òدد عالقات األفراد بعضهم ببعض ويفصل باoصومات

ياء سواء ما يتصل îالقهم أو تنظيم عالقات بعضهم مع وا`اس حريصون �عرفة أحÈم ذلك يعË أو أحÈم R هذه األش
     بعض

ًّ  وال سبيل إª ذلك سوى بعلم الفقه اwي يبحث �كم اهللا P أفعال العباد أمرا أو نهيا طلبا أو كفا
 وال سبيل إª ذلك سوى بعلم الفقه اwي يبحث �كم اهللا P أفعال العباد أمرا أو نهيا طلبا أو كفاًّ
 وال سبيل إª ذلك سوى بعلم الفقه اwي يبحث �كم اهللا P أفعال العباد أمرا أو نهيا طلبا أو كفاًّ
ويلزم ا�سلم     وال سبيل إª ذلك سوى بعلم الفقه اwي يبحث �كم اهللا P أفعال العباد أمرا أو نهيا طلبا أو كفاًّ

ة أو العملية الë قبل أن يعمل عمال أن يعرف حكم اهللا فيه wلك قلنا أن علم الفقه هو العلم باألحÈم ال:عية الفرعي
تتعلق بعمل ا�Ñف والشك أن عمل ا�Ñف متجدد فيحتاج R u أمر من أموره أن يعرف أمر اهللا فيه وال سبيل wلك إال 
بتعلم علم الفقه ومن ثم نرجع إª ما ذكره ابن ا�وزي ر#ه اهللا عندما Òدث عن هذا العلم و�فه وأنه أنفع العلوم بل هو 

     سيد العلوم

    ....ا�حافظة P ا!ين وا�حافظة العقل وا�حافظة النسل أو النسب وا�حافظة العرض وا�حافظة ا�الا�حافظة P ا!ين وا�حافظة العقل وا�حافظة النسل أو النسب وا�حافظة العرض وا�حافظة ا�الا�حافظة P ا!ين وا�حافظة العقل وا�حافظة النسل أو النسب وا�حافظة العرض وا�حافظة ا�الا�حافظة P ا!ين وا�حافظة العقل وا�حافظة النسل أو النسب وا�حافظة العرض وا�حافظة ا�ال    :صد الفقهصد الفقهصد الفقهصد الفقهمقامقامقامقا

 ))))JJJJ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    مازال ا�ديث متواصًال عن مقدمة u ا\عريف بالفقهمازال ا�ديث متواصًال عن مقدمة u ا\عريف بالفقهمازال ا�ديث متواصًال عن مقدمة u ا\عريف بالفقهمازال ا�ديث متواصًال عن مقدمة u ا\عريف بالفقه
    عناð ا�لقةعناð ا�لقةعناð ا�لقةعناð ا�لقة

 * òات الفقه اإلسالóô 

 * òأسس الفقه اإلسال 

 * òأقسام الفقه اإلسال 

        شأة الفقه اإلسالò وأدواره وأسباب اختالف الفقهاءتاريخ ن* 
     ::::óôات الفقهóôات الفقهóôات الفقهóôات الفقه �

 öاأل u ملهاè يمكن أن öاأل u ملهاè يمكن أن öاأل u ملهاè يمكن أن öاأل u ملهاè يمكن أن 
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GGGG        ////     :الق عن طريق الكتاب والسنة العن طريق البoمن ا øيُتل òالق عن طريق الكتاب والسنة العن طريق الب: أن الفقه اإلسالoمن ا øيُتل òالق عن طريق الكتاب والسنة العن طريق الب: أن الفقه اإلسالoمن ا øيُتل òالق عن طريق الكتاب والسنة العن طريق الب: أن الفقه اإلسالoمن ا øيُتل òأن الفقه اإلسال 

JJJJ        ////     ميع أنواعهاù دد العالقاتÇ ميع أنواعها أنهù دد العالقاتÇ ميع أنواعها أنهù دد العالقاتÇ ميع أنواعها أنهù دد العالقاتÇ أنه 

IIII        //// أنه ليس خاضع للشهوات واألهواء أنه ليس خاضع للشهوات واألهواء أنه ليس خاضع للشهوات واألهواء أنه ليس خاضع للشهوات واألهواء 

HHHH        ////    Ëأنه مبËأنه مبËأنه مبËأساس العدل واإلنصاف أنه مب P  أساس العدل واإلنصاف P  أساس العدل واإلنصاف P  أساس العدل واإلنصاف P  

éééé        ////     أسس فطرية P Ëأسس فطرية أنه مب P Ëأسس فطرية أنه مب P Ëأسس فطرية أنه مب P Ëأنه مب 

 أنه ال يغفل ا�انب الروæ لإلنسان أنه ال يغفل ا�انب الروæ لإلنسان أنه ال يغفل ا�انب الروæ لإلنسان أنه ال يغفل ا�انب الروæ لإلنسان     ////        ÷÷÷÷

 أنه ينú وازع ا�راقبة اwاتية u ال« والعالنية أنه ينú وازع ا�راقبة اwاتية u ال« والعالنية أنه ينú وازع ا�راقبة اwاتية u ال« والعالنية أنه ينú وازع ا�راقبة اwاتية u ال« والعالنية ////        ²²²²

µµµµ        //// كيم ل:ع اهللا عز وجلÒ باعتباره òام للفقه اإلسالkكيم ل:ع اهللا عز وجل ا�قة واالحÒ باعتباره òام للفقه اإلسالkكيم ل:ع اهللا عز وجل ا�قة واالحÒ باعتباره òام للفقه اإلسالkكيم ل:ع اهللا عز وجل ا�قة واالحÒ باعتباره òام للفقه اإلسالkا�قة واالح 

لفرق ب} الفقه اإلسالò والقوان} الوضعية فالفقه اإلسالò �مد اهللا يمتاز بهذه هذه ا�مóات من خالل عرضنا àا يتب} ا
ا�مóات الë أش� إÀها وهذا ما pتلف عن القانون الوضÏ اwي هو من وضع الب: فال يمتاز بهذه الصفات وÁن Òقق به 

Àأ�نا إ ëتمع هذه الصفات الÓ من الفقه بعض هذه الصفات لكن يستحيل أن تتحقق öولو لم يأ Õها بعامة فيك
اإلسالò إª أن استمداده من اهللا فهو الواضع N كغ�ه من بقية أحÈم ال:يعة فهو يستمد من اهللا عن طريق الكتاب 

 والسنة وما اÐع عليه أهل العلم وما هو من قبيل القياس الصحيح
 ::::أسس الفقهأسس الفقهأسس الفقهأسس الفقه �

 ::::للفقه اإلسالò أسس والشكللفقه اإلسالò أسس والشكللفقه اإلسالò أسس والشكللفقه اإلسالò أسس والشك

G  /ج عن األمةج عن األمةج عن األمةج عن األمةرفع ا�ررفع ا�ررفع ا�ررفع ا�ر ªيِن ِمْن َحَرٍج {{{{    قال تعا ولو أردنا أن نتحدث عن هذا األساس لطال     ، ، ، ، ا�جا�جا�جا�ج} } } } َما َجَعَل َعلَيُْكْم uِ ا!¿
 بنا ا�قام فيكÕ أن نش� إª أن هذا أساس من األسس الë يقوم عليها الفقه اإلسالò رفع ا�رج عن األمة 

J  /يف بما ال يطاقÑ\يف بما ال يطاقعدم اÑ\يف بما ال يطاقعدم اÑ\يف بما ال يطاقعدم اÑ\يف بما عدم اÑ\فا  òال يطاق والشك أنه ليس أيضاً من ديدن ال:يعة اإلسالمية وال الفقه اإلسال
 وُْسَعَها{فاهللا يقول 

¹
¹ُ َغْفًسا إِال ُف اهللا

¿
 يَُكل

َ
¹َ َما اْستََطْعتُمْ { وأيضا  ، ا>قرة} ال ُقوا اهللا وا`� صº اهللا عليه وسلم يقول  } فَاي¹

 ) تمإذا إمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطع(

I  /الت:يع u الت:يعا\درج u الت:يعا\درج u الت:يعا\درج u ويفرض وي:ع دفعة واحدة إنما �ن متدرجا  ا\درج öفالت:يع لم يأ 

فهذا ا�الثة أسس أساسية مهمة يقوم عليها الفقه رفع ا�رج عن األمة وعدم ا\Ñيف بما ال يطاق وا\درج u الت:يع 
     والشك أن لو أردنا أن نتوسع u هذه األسس لطال ا�قام

 ::::قهقهقهقهأقسام الفأقسام الفأقسام الفأقسام الف�

    : : : : �ن الفقه عند السلف ينقسم إª قسم}�ن الفقه عند السلف ينقسم إª قسم}�ن الفقه عند السلف ينقسم إª قسم}�ن الفقه عند السلف ينقسم إª قسم}
Êالفقه األكÊالفقه األكÊالفقه األكÊم الفروع وهو الفقه     الفقه األصغرالفقه األصغرالفقه األصغرالفقه األصغر، ، ، ، وهو ما يشمل أمور العقائد ما يتعلق بأصول ا!ين    الفقه األكÈوهو ما يعرف بأح

 بمعناه االصطالæ ا�عروف 

����     ªقسم} مهم}قسم} مهم}قسم} مهم}قسم} مهم}أما ا�تأخرون يقسمونه إ:::: 

GGGG        //// فقه العبادات فقه العبادات فقه العبادات فقه العباداتJJJJ        //// من قسم فقه عبادات ث* * * * فقه ا�عامالت فقه ا�عامالت فقه ا�عامالت فقه ا�عامالت eأك ªا�دود ا�نايات /  فقه معامالت/  م بعد ذلك قسم إ  / 
        وهذا تقسيم بعض ا�عاðين.... ا>ينات وا!0وى و/  أحÈم األ�ة والقضاء 
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  ::::تاريخ ونشأة الفقهتاريخ ونشأة الفقهتاريخ ونشأة الفقهتاريخ ونشأة الفقه �

     مر الفقه بادوار ×سة مشهورة وأضيف N دور سادس u الوقت ا�ا5

G        ////`عهد ا u عهد ا`الفقه u عهد ا`الفقه u عهد ا`الفقه u اهللا عليه وسلمالفقه ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºص ����  :ªيقول تعا æعهد ا`� هو الو u و�ن ا�صدر الرئيس للفقه: 
َهَوى  {

ْ
 َوæٌْ يُوَ� ) I(َوَما َفنِْطُق َعِن ال

¹
فÈن ا`� صº اهللا عليه وسلم يب} للناس األحÈم العامة واoاصة }) H(إِْن ُهَو إِال

ولم تكن اآليات تتêل دفعة واحدة، بل �نت تتواكب مع مراحل ا!عوة فÑما ôا N عالقة بالوæ من القرآن الكريم 
حدثت حادثة وجد الرسول الوæ ينبئه �كمها ويفصل بأمرها سواء �نت u السياسة أو االقتصاد أو قيادة ا�رب أو ا�ياة 

بهم أمر سألوا ا`� صº اهللا عليه وسلم  االجتماعية أو العالقات ا!وÀة و�ن أصحاب ا`� صº اهللا عليه وسلم إذا نزل
فيفتيهم فيه ويدل P ذلك ا�وادث الكث�ة الë �نت بصيغة السؤال والصحابة ر� اهللا عنهم �نوا يسمعون هذه 

 .الفتاوى ويتÑمون بناء عليها
إذا عرض لك القضاء قال أق� كيف تق�  (: إª اÀمن قال وا!Àل P ذلك �ا أرسل ا`� صº اهللا عليه وسلم معاذاً 

بكتاب اهللا قال فان لم �د u كتاب اهللا قال فبسنة رسول اهللا قال فان لم �د u سنة رسول اهللا وال u كتاب اهللا قال 
Nي وفق رسول رسول اهللا �ا ير� اهللا ورسوwب الرسول صدره وقال ا�مد اهللا اÝأو كما ) أجتهد رأ� وال آلو جهدا ف

 ..ورد

    ::::بذلك يتب} أن ا�نهج الفقu å أول األمر يمر بمرحلت}بذلك يتب} أن ا�نهج الفقu å أول األمر يمر بمرحلت}بذلك يتب} أن ا�نهج الفقu å أول األمر يمر بمرحلت}بذلك يتب} أن ا�نهج الفقu å أول األمر يمر بمرحلت} �
     مرحلة الرجوع إª ا`صوص من الكتاب والسنةمرحلة الرجوع إª ا`صوص من الكتاب والسنةمرحلة الرجوع إª ا`صوص من الكتاب والسنةمرحلة الرجوع إª ا`صوص من الكتاب والسنة    ----أ أ أ أ     

مثل مسألة الرقية بالفاÒة مع أن ا`� صº اهللا عليه وسلم لم يذكر     االجتهاد بالرأي �ن �نت N القدرة P االستنباطاالجتهاد بالرأي �ن �نت N القدرة P االستنباطاالجتهاد بالرأي �ن �نت N القدرة P االستنباطاالجتهاد بالرأي �ن �نت N القدرة P االستنباط    ----بببب
 وا ذلك أنها رقية ولكن أقر الصحابة اwين فعل

J        ////عهد الصحابة u عهد الصحابةالفقه u عهد الصحابةالفقه u عهد الصحابةالفقه u اهللا عليه وسلم لم يكن الصحابة ;هم أهل فتيا    :الفقه ºص 	نما اختص ذلك با�امل}     فلما توÁنما اختص ذلك با�امل} وÁنما اختص ذلك با�امل} وÁنما اختص ذلك با�امل} وÁو
بما تلقوه من ا`� صº اهللا عليه وسلم مبا�ًة و�نوا يسمون القران الكريم العارف} بناسخ القرآن وZكمه ومتشابه القران الكريم العارف} بناسخ القرآن وZكمه ومتشابه القران الكريم العارف} بناسخ القرآن وZكمه ومتشابه القران الكريم العارف} بناسخ القرآن وZكمه ومتشابه 

ب ألن العرب �نوا أمة أميه فاختص من �ن قارئ بهذا االسم لغربته يوم إذ وب� األمر بالقراء أي اwين يقرؤون الكتا
لكن لكن لكن لكن نفسا  �GIمن الزمان واwين حفظ عنهم الفتوى من أصحاب ا`� قيل أنهم أكe من ) طيلة هذه الفkة(كذلك صدرا 

شة وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس وابن شة وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس وابن شة وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس وابن شة وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس وابن ا�كeين منهم سبعة عمر بن اoطاب وع� بن طالب وعبد اهللا بن مسعود و0ا�كeين منهم سبعة عمر بن اoطاب وع� بن طالب وعبد اهللا بن مسعود و0ا�كeين منهم سبعة عمر بن اoطاب وع� بن طالب وعبد اهللا بن مسعود و0ا�كeين منهم سبعة عمر بن اoطاب وع� بن طالب وعبد اهللا بن مسعود و0ئئئئ
وأصحاب ابن عباس     و�ن من اwين ن:وا العلم u األمة أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر وأصحاب زيد ثابت    عمرعمرعمرعمر

        """"فعلم ا`اس 0مته من أصحاب هؤالء األربعةفعلم ا`اس 0مته من أصحاب هؤالء األربعةفعلم ا`اس 0مته من أصحاب هؤالء األربعةفعلم ا`اس 0مته من أصحاب هؤالء األربعة" " " "     يقول ابن القيم
فعلمهم عن زيد بن ثابت وعبد     أهل ا�دينةأهل ا�دينةأهل ا�دينةأهل ا�دينة    وأما، ن مسعود من عبداهللا ب    أهل العراقأهل العراقأهل العراقأهل العراق    وعلم    ،،،،    فعن ابن عباس    أهل مكةأهل مكةأهل مكةأهل مكة    فعلم

 اهللا بن عمر فهؤالء بثوا علمهم ا�بارك R u مÈن 
I        ////{عهد ا\ابع u عهد ا\ابع}الفقه u عهد ا\ابع}الفقه u عهد ا\ابع}الفقه u أصحاب هؤالء األربعة السابق} : الفقه u ابن مسعود ابن عمر ابن عباس (بعد ذلك أصبحت الفتوى

وخارجة بن زيد بن ثابت  وعروة بن الزب� والقاسم بن Zمد أهل ا�دينةأهل ا�دينةأهل ا�دينةأهل ا�دينةفسعيد بن ا�سيب حامل لواء علم ) وزيد بن ثابت
وهؤالء هم ا�راد إذا قيل الفقهاء  وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الر#ن بن حارث وعبيد اهللا بن عتبة وابن مسعود

 :السبعة؟ وقد نظمه القائل
 ةإذا قيل من u العلم سبعة أ�ر روايتهم ليس عن العلم خارج
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- µ - 

 

 فقل هم عبيد اهللا عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
تالمذة ابن مسعود وهم علقمة بن قيس ا`خÏ واألسود بن يزيد ا`خÏ وا�سن ا>�ي  وووو				 العراق العراق العراق العراقهؤالء �نوا u ا�دينة 

ل هذا الع� م� أه تالميذ ابن عباس عطاء بن رباح وطاووس بن كيسان و�اهد وعكرمة وقد مكةمكةمكةمكةوووو				    وغ�هم كث� 
 P ما م� عليه الصحابة u طريقة استنباط األحÈم 

 بم تتمó هذه الفkة ؟بم تتمó هذه الفkة ؟بم تتمó هذه الفkة ؟بم تتمó هذه الفkة ؟ �

    تتمó هذه الفkة
    GGGG    ----    عن ا>حث فيما لم يقع من حوادث å`ا 
    JJJJ    -    ة السؤالeنب ك� 
    IIII    ----    ا>عد عن االختالف     

HHHH        ////{ع� تابع ا\ابع u ع� تابع ا\ابع}الفقه u ع� تابع ا\ابع}الفقه u ع� تابع ا\ابع}الفقه u هذه ا�قبة من الزمن انقسم الفقها الفقه u ªمدرست} فقهيت} كب�ت}مدرست} فقهيت} كب�ت}مدرست} فقهيت} كب�ت}مدرست} فقهيت} كب�ت}ء إ    :::: 

G  / مدرسة أهل ا�ديث     مدرسة أهل ا�جاز Ùجرة و�ن منهجها األخذ  نسأوشيخهم اإلمام مالك بن وتسàإمام دار ا
 با�ديث وا\علق به نظرا لكeة مروياتها 

J  /مدرسة أهل الرأي     مدرسة أهل العراق Ùة االعتماد عليه ولقلة وسموا بأهل ا وشيخهم اإلمام أبو حنيفةوتسeلرأي لك
مروياتهم نظرا >عدهم عن مهبط الوæ وتشددهم u قبول الرواية خوف من الكذب P رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم 

إنما àذه األمور الë ا�نا إÀها >عدهم عن مهبط الوæ وتشددهم  -أخذهم بالرأي-فإنما �ن ذلك ليس بناًء P اàوى 
     الرواية فهم هؤالء يتحرون ا�ق والصواب فيما Çتمل االجتهادu قبول 

واستفاد من طريقتهم u ا\فريع الفقå وسافر إª     ثم جاء من بعدهم اإلمام الشافÏ فاخذ عن مالك وأصحابه ا�ديث    -
وعن     يث والرأيالعراق واخذ عن أصحاب أ� حنيفة كأ� يوسف واستفاد من اجتهاداتهم ثم اخذ بطريقة وسط ب} ا�د

واستفاد من أصحاب أبو حنيفة ألنه نشأ u العراق ثم انتقل إª طريقة أهل     الشافÏ أخذ ا#د بن حنبل إمام أهل السنة
وهم اإلمام أبو حنيفة وهم اإلمام أبو حنيفة وهم اإلمام أبو حنيفة وهم اإلمام أبو حنيفة ((((    وبعد ذلك وقف ا`اس P تقليد هؤالء األئمة األربعة فقط    ا�ديث ثم غلبت عليه طريقتهم

 Ïواإلمام مالك واإلمام الشاف Ïواإلمام مالك واإلمام الشاف Ïواإلمام مالك واإلمام الشاف Ïال ألنه ال يوجد غ�هم من ا�جتهدين فقد �ن هناك آخرون �إلمام األوزا� ) ) ) ) واإلمام أ#دواإلمام أ#دواإلمام أ#دواإلمام أ#دواإلمام مالك واإلمام الشاف
ر#ه اهللا u الشام والليث بن سعد u م� وسفيان ا�وري وÁسحاق بن راهويه وأبو داود الظاهري وابن جرير الطÊي 

نما إمام أ� حنيفة واإلمام ا#د والشافÏ ومالك وغ�هم، لكن هؤالء لم تتبÂ أرائهم ولم تنت: �نتشار آراء أصحاب اإل
 . هؤالء �ن N قبول وأرائهم N قبول

السبب u ذلك ربما �وت �إلمام األوزا� والليث بن سعد وغ�هم أن  وربما من األسباب أيضاً الë لم تن: آراء غ�هموربما من األسباب أيضاً الë لم تن: آراء غ�هموربما من األسباب أيضاً الë لم تن: آراء غ�هموربما من األسباب أيضاً الë لم تن: آراء غ�هم 
وعلمهم كما أيضاً ا�الة السياسية قد خدمت ا�ذاهب وعدم القيام بن: فقه أئمتهم وبا\اã ضياع مصنفاتهم  تالميذهم

اإلمام أبو حنيفة ( ثم أخذ الفقه جانب ا\قعيد وا\أصيل وا\فريع P أصول هؤالء األئمة األربعةاألربعة دون غ�هم 
الوقائع والفتوحات  واطلع تالميذ R إمام P ما لم يطلع عليه أئمتهم وتوسع االجتهاد لكeة) واإلمام ا#د والشافÏ ومالك

و'ونت ا�ذاهب وأسست أصوàا وخدمت من قبل أتباعها خدمة كب�ة واشتهر ا�حدثون وا�ف«ون والفقهاء واألصوÀون 
يكن     ولم يكن ا\قليد موجود ب} العلماء بل �نوا يبحثون u األقوال وأد\ها ويأخذون قول أئمتهم لقوة دÀلهم ولم

P ي حصل فيما بعدا\عصب للمذاهب موجوداwالش� ا . 
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éééé        ////    ع� ا�مود وا\عصب u ع� ا�مود وا\عصبالفقه u ع� ا�مود وا\عصبالفقه u ع� ا�مود وا\عصبالفقه u اع بينهم حيث     :الفقهêالف وا�دل والoظهرت معالم ا\عصب ا�ذه� ا�قيت واشتد ا
إª أن صار جهد العلماء Zصور u ا\خريج P ا�ذاهب وا�دافعة  وبدأت حر'ة االجتهاد واالستنباط u الضعف واoمول

u األدلةعنها دون اثر u ا`ظر . 

÷÷÷÷        ////    Ëقظة الفقهية واإلصالح ا!يÀالفقه ودور ا`هوض واËقظة الفقهية واإلصالح ا!يÀالفقه ودور ا`هوض واËقظة الفقهية واإلصالح ا!يÀالفقه ودور ا`هوض واËقظة الفقهية واإلصالح ا!يÀالفقه ودور ا`هوض وا  òالفقه اإلسال ªبعد ا\عصب هناك من يضيف هذا ا!ور إ òالفقه اإلسال ªبعد ا\عصب هناك من يضيف هذا ا!ور إ òالفقه اإلسال ªبعد ا\عصب هناك من يضيف هذا ا!ور إ òالفقه اإلسال ªبعد ا\عصب هناك من يضيف هذا ا!ور إ
الفردية تظهر وهم  بدأت ا�هودإª القرن الع: اàجري ومن القرن العا� إª وقتنا ا�ا5 إª القرن الع: اàجري ومن القرن العا� إª وقتنا ا�ا5 إª القرن الع: اàجري ومن القرن العا� إª وقتنا ا�ا5 إª القرن الع: اàجري ومن القرن العا� إª وقتنا ا�اé÷÷é÷÷é÷÷é÷     5÷ويقسمه إª قسم} من ويقسمه إª قسم} من ويقسمه إª قسم} من ويقسمه إª قسم} من 

الرجوع إª الكتاب والسنة ونبذ العصبية  ا!ين و نادوا إª فتح باب االجتهاد وعدم ا�مود وا\قليد بلاألئمة اwين جددوا 
ابتداء باإلمام ا`ووي و�ن من هؤالء �موعه من العلماء     وا�ذهبية وا\مسك با!Àل مع عدم طرح جهود العلماء السابق}

وغ�هم ôن أحيوا الرجوع إª  لوهاب والشو�±ار واإلمام Zمد بن عبد إª وقتنا ا�ا5 �بن تيمية وابن القيم وابن حج
 .الكتاب والسنة وا�ناداة إª ا\مسك با!Àل

    ����    ðزمننا ا�عا u ًثلة    برز أيضاô اعيةÐ ثلةجهودô اعيةÐ ثلةجهودô اعيةÐ ثلةجهودô اعيةÐ جهود    ::::    
 ع �نظمة ا�ؤتمر اإلسالò كمجمع الفقه اإلسالò ا\ابع لرابطة العالم اإلسالò و�مع الفقه اإلسالò ا\اب    با�جامع الفقهيةبا�جامع الفقهيةبا�جامع الفقهيةبا�جامع الفقهية    

كجامعة اإلمام Zمد بن سعود اإلسالمية وا�امعة اإلسالمية وجامعة أم القرى وغ�ها ôن     جهود ا�امعات اإلسالميةجهود ا�امعات اإلسالميةجهود ا�امعات اإلسالميةجهود ا�امعات اإلسالميةا ا ا ا و'ذ
يعÂ بالفقه عن طريق األقسام الفقهية والرسائل العلمية الë تسجل وÒوي P عدد من ا�وازنة والkجيح واالستنباط 

    ....    اسة خاصة P ا`وازل الفقهية ا�عاðةوأيضا در
àا دور وهذا ال يعË أنه ليس u ع�نا ا�ا5 هناك جهود فردية أيضاً هناك جهود فردية من بعض     مراكز ا!راساتمراكز ا!راساتمراكز ا!راساتمراكز ا!راسات    أيضاً  

ور االجتهاد العلماء الكبار واألئمة ا�جتهدين اwين àم جهود أثرت الفقه اإلسالò وأخرجته من طور ا�مود وا\قليد إª ط
 .و ا�عا�ة واإلفادة والوقوف P كث� من ا`وازل وÁضفاء صفة ا\أصيل ومن ثم ا\قعيد وا\خريج عليها

    ))))IIII((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : عناð هذه ا�لقةعناð هذه ا�لقةعناð هذه ا�لقةعناð هذه ا�لقة

�  åأسباب االختالف الفق 

 عرض ألهم ا�ذاهب اإلسالمية  �

 ا�ذهب ا�نÕ وأصول مذهبه وأمهات كتبهم  �

لقد عصم اهللا هذه األمة أن çتلف u أصل عقيدتها و	 مصدر �يعتها كما اختلفت األمم : : : : ءأسباب اختالف العلما
ªراف والتشتت وا\مزق االختالف قال تعاìقُوا  {: السابقة وطا�ا حذر اهللا من مغبة الفرقة واال يَن َيَفر¹ ِ

¹
w�َ تَُكونُوا 

َ
َوال

 َ
ْ

َِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم َواْختَلَُفوا ِمْن َنْعِد َما َجاَءُهُم ا>
و�َ

ُ
وهذا هو ال« u وحدة هذه األمة u عقيدتها و	  })G�é(ي¿نَاُت َوأ

مشاعرها أحاسيسها وعواطفها وأعرافها وتقاÀدها و0دتها ا رغم اختالف األمم والشعوب وتعدد األوطان وتألب األعداء 
ا وحيدها عن ا�ادة السبيل ا�ق القويم اwي �عها اهللا أم و'يدهم ودسائسهم àذه األمة من اجل تفريق صفها ووحدته

االختالف u الفقه فهو اختالف u الفروع و	 Ðلته ال يفسد للود قضية وÁذا �ن اختالف معتÊ مستند P ا!Àل 
ماء ا�قات من أبناء هذه ا�ستمد من الكتاب والسنة والقواعد ا�قررة ومقاييس اللغوية ا�عتÊة الë تقوم P استقراء العل

ªتعا Nقو N يَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهمْ  {األمة ا�بار'ة وهذا ما يشهد ِ
¹

wَعِلَمُه ا
َ
ْمِر ِمنُْهْم ل

َ ْ
و³ِ األ

ُ
 أ

َ
ªِÁالر¹ُسوِل َو 

َ
ªِوُه إ أما     }}}}َولَْو رَد�
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غ� وارد ألن اهللا عصم هذه األمة من أن اoالف اwي يكu e كتب الفقه فهو u الفروع أما اoالف u األصول فهو 
اoالف u الفروع سائغ وواقع أما اoالف ا�ردود فهو اoالف u ا�عتقد أو اoالف اwي يقوم     ،çتلف u أصل معتقدها

P اàوى وا\عصب األعÙ من غ� بينة وال حجة وال برهان يريدون بذلك تمزيق وحدة هذه األمة وتفريق هذا ا!ين 
À علماء ا�سلم} قديما N ي تصدىwي يرفضه اإلسالم واwالف ا�ذموم اoالف هو اoكون شيع وأحزاب فهذا ا

وحديثا، الن أمثال هؤالء أرادوا أن ين:وا الفو� ا!ينية والعلمية وهيهات أن Óتمع ا�ق وا>اطل u قول واحد و أن 
َِصُ� َومَ  { تستوي األنوار والظلم وصدق اهللا عندما قال ْقÙَ َوا>ْ

َ ْ
وُر ) �G(ا يَْستَِوي األ �̀  ا

َ
لَُماُت َوال  الظ�

َ
 ) �J(َوال

َ
ل� َوال  الظ¿

َ
َوال

َُروُر 
ْ
ُقبُو) JG(ا�

ْ
نَْت بُِمْسِمٍع َمْن uِ ال

َ
¹َ يُْسِمُع َمْن يََشاُء َوَما أ ْمَواُت إِن¹ اهللا

َ ْ
 األ

َ
ْحيَاُء َوال

َ ْ
ا أن �ن وهذ}  )JJ(ِر َوَما يَْستَِوي األ

ا`اس u عهد ا`� يرجعون إÀه عند ا\نازع كما سبق أن أسلفنا u ا\حدث عن أطوار الفقه فيحكم بينهم ويب} àم 
ا�ق سوء فيما pتلفون إÀه من أحÈم اهللا أو فيما pتلفون إÀه من أحÈم اهللا الë لم يêل حكمها ثم بعد ذلك يêل القران 

 :نقرا u القران يسألونك عن كذا فيجيب اهللا نبيه با�واب الشاu يقول اهللا تعاªمب} àا فما أكe ما 
ي¿بَاُت  {{{{ ُكُم الط¹

َ
ِحل¹ ل

ُ
ِحل¹ لَُهْم قُْل أ

ُ
لُونََك َماَذا أ

َ
َعْفَو {:     وقوN } يَْسأ

ْ
لُونََك َماَذا ُفنِْفُقوَن قُِل ال

َ
لُونََك     {{{{                                                    وأيضاوأيضاوأيضاوأيضا} } } } َويَْسأ

َ
يَْسأ

 
َ ْ
ِة قُْل bَِ َمَواِقيُت لِلن¹اِس َعِن األ

¹
إª غ� ذلك من اآليات، ولكن بعد وفاة الرسول اختلفت األمة u أحÈم ال:يعة الë  }    ِهل

ال تق� P أصول ال:يعة ومصادرها ولكن اختالف u الفروع، وانه ال يوجد أحد من ذوي العلم ا�وثوق u علمه 
كتاب اهللا وسنة رسوN عن عمد وقصد وحاشا أن pالف 0لم موثوق u علمه وأمانته وأمانته ودينه pالف ما دال عليه 

ودينه كتاب اهللا وسنة رسوN عن عمد وقصد ألن من اتصف بالعلم وا!يانة البد أن يكون رائدهم ا�ق ومن رائده ا�ق 
ªكما قال تعا N رِ     {{{{فان اهللا سي«ه

ْ
ك ُقْرآََن لِث¿

ْ
نَا ال ْ َقْد يَ«¹

َ
ِكٍر  َول ْقَطى َوايøَ¹ {{{{وقوN وقوN وقوN وقوN }    }    }    }    َفَهْل ِمْن ُمد¹

َ
ا َمْن أ م¹

َ
َق ) é(فَأ وََصد¹

 Âَُْس
ْ
يُْ«َى ) ÷(بِا�

ْ
هُ لِل ُ ولكن مثل هؤالء األئمة يمكن منهم اoطأ ليسوا معصوم} فهم ب: قد Çصل }}}}) ²(فََسنُيَ«¿

ولكن ال Çصل االختالف u األصول و هذا اoطأ أمر   اoطاء ولكن u الفروع واألحÈم العملية وهو من ديدن الب:
ªنَْساُن َضِعيًفا    { البد أن يكون ألن اإلنسان كما وصفه اهللا تعا ِ

ْ
فهو ضعيف u إدراكه وعلمه وأحاطته وشموN     }}}}    وَُخِلَق اإل

و فصل     فقهاء b كث�ة جداوwلك البد أن يقع اoطأ u بعض األمور ومن ثم أÐل األسباب الë يرجع إÀه اoالف ب} ال
    ....ذلك u كتب كث�ة منها كتاب رفع ا�الم عن األئمة اإلعالم البن تيمية

 : من أبرز أسباب اختالف العلماءمن أبرز أسباب اختالف العلماءمن أبرز أسباب اختالف العلماءمن أبرز أسباب اختالف العلماء �

GGGG  /هÀحكمه أو بلغه بطريق ال يطم� إ u ي أخطأwل لم يبلغ هذا ا�خالف اÀ!أن يكون ا. 

JJJJ        ////أو بلغه ونسيه وجل من ال ين�. 

IIII  /ه ولكن فهم منه خالف ا�رادأو بلغ. 

HHHH  /أن يكون بلغه ا�ديث لكن هذا ا�ديث �ن منسوخاً ولم يبلغه ناسخه. 

éééé  /اعÐو أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوي منه بنص أو إ. 

 .أن يأخذ �ديث ضعيف أو استدالل ضعيف وهذا كث� جدا/  ÷÷÷÷

ه هذه ا�قدمة أقول قبل أن أÒدث عن أئمة ا�ذاهب ا�ديث بعد هذا نتحدث عن عرض ألهم ا�ذاهب اإلسالمية `ختم ب
عن األئمة األربعة حديث عن السلف الصالح إذ أن األئمة األربعة من أعالم السلف الصالح أصحاب القرون ا�فضلة 

وا واثروا الفقه اwين مدحهم رسول اهللا بأنهم من أئمة هذه القرون اwين بعد فضل اهللا حفظوا `ا هذا ا!ين وجدوا واجتهد
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اإلسالò ح� أصبح اwين جاءوا بعد هؤالء األئمة 0لة عليهم u الفقه îاصة ومن �ر علومهم ينهلون وا�قطوع به أن 
 ªة فضائلهم ومن أراد ا�زيد فل�جع إeلق وا�ديث عنهم يطول لكoالعلم والزهادة والورع وا u األئمة األربعة �نوا قمم

 ثت عنهم الكتب الÒ ëد

ا�قصود با\عريف بهم االقتداء بهم وان يسلكوا طريقهم u ا\مسك بكتاب اهللا وسنة رسوN والعض عليها با`واجذ 
إª أخر  تر'ت فيكم شيئ} لن تضلوا بعدهم كتاب اهللا وسنë((((ففيهما فالح هذه األمة وعزها قال عيه الصالة والسالم 

 ا�ديث 

 ::::األئمة u ا�ذاهب األربعةاألئمة u ا�ذاهب األربعةاألئمة u ا�ذاهب األربعةاألئمة u ا�ذاهب األربعة ����

    هو وقت ازدهار الفقه وانتشاره و'eة طا>يه) أبو حنيفة ومالك والشافÏ وأ#د(الوقت اwي ظهر فيه هؤالء األئمة األربعة 
� بوفاة اإلمام أ#د سنة  بوفاة اإلمام أ#د سنة  بوفاة اإلمام أ#د سنة  بوفاة اإلمام أ#د سنة     ����GGGGGGGGو�نت بدايته من سنة و�نت بدايته من سنة و�نت بدايته من سنة و�نت بدايته من سنة ��� هههه    JHGJHGJHGJHGوانتوانتوانتوانت

وبها نشأ وتعلم  �µالكوفة سنة ا`عمان بن ثابت بن زو� من أصل فار� و! ب    �نÕاهو إمام ا�ذهب     ::::        حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أبوأبوأبوأبو    �
ويطلب العلم ثم انقطع إª طلب العلم وا\دريس ) واoز من ا�ياب ينسج من صوف وÁدريس(و�ن u صباه يبيع اoز 

ل� من أتباع ا\ابع} وقيل من ا\ابع}  وهو ،من اàجرة وð0 أوج ا!و\} األموية والعباسية �Géوتو	 u بغداد سنة 

اخذ علمه با�ديث والفقه عن أكe أعيان العلماء ) طلب العلم فريضة R P مسلم(وروى عنه حديث )G( لكنس بن ماأ

ما "0م بصفة خاصة عن #اد بن سليمان اwي اخذ الفقه عن إبراهيم ا`خÏ فهو يقول عن شيخه #اد  Gµتفقه �دة 
هكذا يكون وفاء  "ن تعلمت منه علما أو علمته علماصليت منذ مات #اد إال استغفرت N مع وا!ي وا± ألستغفر �

 العلماء ألساتذتهم وهكذا وفاء السلف الئمتهم وعلمائهم فحري وجدير بنا أن نكون كذلك 

     ::::مÈنته العلميةمÈنته العلميةمÈنته العلميةمÈنته العلمية

ت u ، ويقول ابن مبارك ما رأيفهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق يقول عنه الشافÏ ا`اس 0لة u الفقه P أ� حنيفة
الفقه مثل أبو حنيفة وما رأيت أورع منه، ويقول م� اعلم أهل زمانه وغ� ذلك من األقوال الë وردت عن سلف هذه 

 األئمة الصالح عن هذا اإلمام ا�ليل ر#ه اهللا 

     ::::بعض أقوال أبعض أقوال أبعض أقوال أبعض أقوال أ���� حنيفة حنيفة حنيفة حنيفة

 "    ينينينينمن لم يمنعه العلم عن Zارم اهللا تعاª ولم Çجزه عن معامن لم يمنعه العلم عن Zارم اهللا تعاª ولم Çجزه عن معامن لم يمنعه العلم عن Zارم اهللا تعاª ولم Çجزه عن معامن لم يمنعه العلم عن Zارم اهللا تعاª ولم Çجزه عن معا     اهللا فهو من اoا اهللا فهو من اoا اهللا فهو من اoا اهللا فهو من اoا����    "*

     "من تكلم Æ uء من العلم وهو يظن أن اهللا ال يسأN عنه كيف أفتيت u دين اهللا فقد سهلت عليه نفسه ودينهمن تكلم Æ uء من العلم وهو يظن أن اهللا ال يسأN عنه كيف أفتيت u دين اهللا فقد سهلت عليه نفسه ودينهمن تكلم Æ uء من العلم وهو يظن أن اهللا ال يسأN عنه كيف أفتيت u دين اهللا فقد سهلت عليه نفسه ودينهمن تكلم Æ uء من العلم وهو يظن أن اهللا ال يسأN عنه كيف أفتيت u دين اهللا فقد سهلت عليه نفسه ودينه"* 

 إذا صح ا�ديث فهو مذهإذا صح ا�ديث فهو مذهإذا صح ا�ديث فهو مذهإذا صح ا�ديث فهو مذه����    *

من تعلم العلم لتنيا حرم بر'ته ولم ينتفع به كث� أحد ومن تعلمه لتين بورك u علمه ورسخ u قلبه وانتفع من تعلم العلم لتنيا حرم بر'ته ولم ينتفع به كث� أحد ومن تعلمه لتين بورك u علمه ورسخ u قلبه وانتفع من تعلم العلم لتنيا حرم بر'ته ولم ينتفع به كث� أحد ومن تعلمه لتين بورك u علمه ورسخ u قلبه وانتفع من تعلم العلم لتنيا حرم بر'ته ولم ينتفع به كث� أحد ومن تعلمه لتين بورك u علمه ورسخ u قلبه وانتفع : ": ": ": "ويقول ويقول ويقول ويقول *
 """"ن منه بعلمه ن منه بعلمه ن منه بعلمه ن منه بعلمه ا�قتبسوا�قتبسوا�قتبسوا�قتبسو

من أهل السنة وا�ماعة وعرف بكeة اجتهاده وأخذه بالقياس و�ن     وهو أول من األئمة األربعةوهو أول من األئمة األربعةوهو أول من األئمة األربعةوهو أول من األئمة األربعة!!!!    ����GéGéGéGéتوتوتوتو				 u بغداد سنة  u بغداد سنة  u بغداد سنة  u بغداد سنة 
لم يبَق إال مذهب أهل الرأي u العراق وأهل ا�ديث u ا�جاز فأما أهل لم يبَق إال مذهب أهل الرأي u العراق وأهل ا�ديث u ا�جاز فأما أهل لم يبَق إال مذهب أهل الرأي u العراق وأهل ا�ديث u ا�جاز فأما أهل لم يبَق إال مذهب أهل الرأي u العراق وأهل ا�ديث u ا�جاز فأما أهل : " : " : " : "     يعد من أذكياء ا`اس كما قال ابن ختون

ستقرت عنده مذاهبهم فهو أبو حنيفة فمقامه u الفقه ال يلحق شهد N بذلك أهل جتته ومالك ستقرت عنده مذاهبهم فهو أبو حنيفة فمقامه u الفقه ال يلحق شهد N بذلك أهل جتته ومالك ستقرت عنده مذاهبهم فهو أبو حنيفة فمقامه u الفقه ال يلحق شهد N بذلك أهل جتته ومالك ستقرت عنده مذاهبهم فهو أبو حنيفة فمقامه u الفقه ال يلحق شهد N بذلك أهل جتته ومالك العراق فإمامهم اwي االعراق فإمامهم اwي االعراق فإمامهم اwي االعراق فإمامهم اwي ا

                                 
)١(

 )ديات ا`قاش هذا هو الصحيح ألن ذلك سبق لسان من الشيخقال األستاذ ا\ميu ú منت( 
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 """"والشافÏ وقال الشافÏ ا`اس عيُاُل u الفقه P أوالشافÏ وقال الشافÏ ا`اس عيُاُل u الفقه P أوالشافÏ وقال الشافÏ ا`اس عيُاُل u الفقه P أوالشافÏ وقال الشافÏ ا`اس عيُاُل u الفقه P أ���� حنيفة  حنيفة  حنيفة  حنيفة 

 اwي تتلمذ P إبراهيم ا`خÏ اwي تتلمذ P علقمة اwي تتلمذ P عبداهللا #اد بن أ� سليمانتتلمذ P  ::::أما شيوخهأما شيوخهأما شيوخهأما شيوخه
 بن مسعود،

     أبو يوسف وZمد بن حسن الشيبا± وزفر بن اàذيل أما أشهر تالمذةأما أشهر تالمذةأما أشهر تالمذةأما أشهر تالمذة 

 :أصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبه

خوفاً من الكذب P الرسول نظرا عن بعده عن ا�جاز األخذ P ما اÐع عليه الصحابة     الكتاب، التشدد u قبول السنةالكتاب، التشدد u قبول السنةالكتاب، التشدد u قبول السنةالكتاب، التشدد u قبول السنة
لم يكن يأخذ منهم و�ن يقول ìن رجال وهم رجال أيضاً فإذا اختلفوا يتخ� من أقواàم وال pرج عنهم أما ا\ابع} ف

ويسمونه ا�خارج من ا\وسع بالقياس و5ب ا�سائل وأخذه باالستحسان اwي هو القياس اÕo واخذ با�يل ال:عية 
 ا�ضايق 

    ::::أمهات كتب ا�نفيةأمهات كتب ا�نفيةأمهات كتب ا�نفيةأمهات كتب ا�نفية �
GGGG  /  ا�بسوط لل«خ$ ا�تو# سنةH�� 
JJJJ  /ترتيب ال:ائ u بدائع الصنائع 	سا± ا�توÈع للé²µ  

IIII  / مامàفتح القدير للكمال بن ا 

HHHH  / سنة 	تعليم ا�ختار للموصو³ ا�تو u االختيار÷µI 

éééé  / داية للمرغنا± ا�تو# سنةàاé�I وعليها يدور عليه فقه ا�نيفية 

 ويسÙ هداية الساري µééا>ناية P اàداية إلمام العيË ا�تو# سنة ////        ÷÷÷÷

        وغ�ها كث� GJéJحاشية ابن 0بدين ا�سÙ رد ا�حتار P ا!ر ا�ختار مؤلفه ابن 0بدين ا�تو# ////        ²²²²
 :ا�راد ببعض ا�صطلحات عند ا�نفيةا�راد ببعض ا�صطلحات عند ا�نفيةا�راد ببعض ا�صطلحات عند ا�نفيةا�راد ببعض ا�صطلحات عند ا�نفية �

GGGG        ////مد أبوا�قصود به قول مشايخ ا�ذهب ا�الثة : ظاهر الروايةظاهر الروايةظاهر الروايةظاهر الروايةZه  حنيفة وأبو يوسف وÀبن ا�سن الشيبا± أي ما توصل إ
 .ا�الثة

JJJJ        ////أي اإلمام أبو حنيفة: اإلماماإلماماإلماماإلمام 

IIII        ////حنيفة وأبو يوسف  أبو: الشيخانالشيخانالشيخانالشيخان 

HHHH        ////مد : الصاحبانالصاحبانالصاحبانالصاحبانZأبو يوسف و 

éééé        ////مد: الطرفانالطرفانالطرفانالطرفانZأبو حنيفة و 

 أبو يوسف:ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±////        ÷÷÷÷

 Zمد بن ا�سن الشيبا±: ا�الثا�الثا�الثا�الث////        ²²²²

µµµµ        //// إذا ورد لفظ إذا ورد لفظ إذا ورد لفظ إذا ورد لفظ"N "أي أل� حنيفة 

 لصاحب} أي ا: أو عندهما أو مذهبهما" àما" ولفظولفظولفظولفظ////        ����

GGGG����        ////ا�راد بهم األئمة ا�الثة أ� حنيفة وصاحبيه:إذا قالوا أصحابناإذا قالوا أصحابناإذا قالوا أصحابناإذا قالوا أصحابنا 

GGGGGGGG        ////فهم من لم يدرك اإلمام : وأما ا�شايخوأما ا�شايخوأما ا�شايخوأما ا�شايخ 

GJGJGJGJ        ////ة عندهم مثل " ا�تون" مصطلحمصطلحمصطلحمصطلحÊأي متون ا�نفية ا�عت)Êو ) الوقاية(و ) ا�ختار(و ) ا>داية(و ) القدوري �ت�(و ) ا�عت
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)ê(و ) الكøحاشية ابن 0بدين ا�تو# ) ا�لت Êفإنها وضعت `قل ظاهر الرواية واألقوال ا�عتمدة، وتعتGJéJ عالمة الشام!
 .خاتمة Òقيقات وترجيحات ا�ذهب ا�نÕ ر#هم اهللا ر#ة واسعة" رد ا�حتار P ا!ر ا�ختار"

 ))))HHHH((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 ذاهب األربعة مازال ا�ديث موصوال u مقدمة u الفقه اإلسالò عن ا�
                            ا�الا�الا�الا�ال����    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب �

!²Iو! سنة يكÂ أبا عبداهللا  هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أ� 0مر من ذي أصبح من #�مؤسس هذا ا�ذهب 
درك من ولم يرحل منها >ت آخر وð0 كأ� حنيفة ا!و\} األموية والعباسية ولكنه أ )u! )J ا�دينة²²!وقيل ²Hوقيل 

وأخذ عن نافع مو% ابن مدة طويلة  والزم عبد الر#ن بن هرمزالعباسية حظاً أوفر، وقد طلب العلم P علماء ا�دينة 
  عمر وابن شهاب الزهري، وشيخه u الفقه هو ربيعة بن عبد الر#ن ا�عروف بربيعة الرأي

 ::::    مÈنته العلميةمÈنته العلميةمÈنته العلميةمÈنته العلمية
وقد أÐع P إمامته ودينه وورعه ووقوفه مع صار إمام دار اàجرة فقهاً وحديثاً، بلغ اإلمام مالك رتبة متمóة u العلم ح� 

 ".إذا ذكر العلماء فمالك ا`جم، وما أحد أمن ع� من مالك بن أنس:"يقول فيه تلميذه الشافÏ ر#ه اهللالسنة 
با�جاز واألوزا� بالشام و#اد بن  ا�وري u الكوفة ومالك: أئمة ا`اس u زمانهم أربعة"ويقول عبد الر#ن بن مهدي 

 ".زيد با>�ة
 !!!!    ����G²G²G²G²وفاته �نت 0م وفاته �نت 0م وفاته �نت 0م وفاته �نت 0م 

 : أصول مذهب اإلمام مالكأصول مذهب اإلمام مالكأصول مذهب اإلمام مالكأصول مذهب اإلمام مالك
يقول القا� عياض مبيناً أصول مذهب اإلمام  مبدأ مالك u الفقه هو مبدأ أهل ا�جاز اwي أسسه سعيد بن ا�سيب

ه الفعل ويشهد N ال:ع بتقديم كتاب اهللا P ترتيب قد ذكرنا خصال االجتهاد ثم مأخذه وترتيبه P ما يوجب"مالك
وضوح أد\ه من نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته، ثم كذلك سنة رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم P ترتيب متواترها 

السنة،  ومشهورها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها، P ما تقدم u الكتاب، ثم اإلÐاع عند عدم الكتاب ومتواتر
وبعد ذلك عند عدم هذه األصول القياس عليها واالستنباط منها إذ كتاب اهللا مقطوع به، و'ذلك ما تواتر من سنة نبيه، 
و'ذلك ا`ص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك ;ه، ثم الظواهر ثم ا�فهوم منها !خول االحتمال u معناها، ثم أخبار اآلحاد 

الكتاب وا\واتر àا وb مقدمة P القياس إلÐاع الصحابة P الفعل} وتر'هم نظر Óب العمل بها والرجوع عند أهل 
إª آخر ما قاN ر#ه " أنفسهم م� بلغهم خÊ ثقة عن ا`� صº اهللا عليه وسلم وامتثاàم �قتضاه دون خالف منهم u ذلك

 :أصول مذهبه كما ي�يمكن تلخيص اهللا ومن ثم 
G-  القرآن الكريمJ-  السنة ا`بويةI-  اعÐاإلH-  القياسé-  قول الصحا� -÷عمل أهل ا�دينة 
وهو العدول �كم ا�سألة عن نظائرها !Àل خاص من كتاب أو سنة االستحسان  -�سد اwرائع  -µا�صالح ا�رسلة  -² 

G�- االستصحاب     

                                 
)٢(

 !وهو الصواب u�I منتديات ا`قاش يقول األستاذ أنه و! 0م  
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 ::::    أمهات كتب ا�الكيةأمهات كتب ا�الكيةأمهات كتب ا�الكيةأمهات كتب ا�الكية ����
GGGG        ////يد عن أسد بن الفرات عن اإلمام مالك وابن القاسم ومن أهم �وحها ا\مهيد رواية سحنون بن سع: : : : ا�دونة لإلمام مالكا�دونة لإلمام مالكا�دونة لإلمام مالكا�دونة لإلمام مالك

 Êالبن عبد ال 

JJJJ        //// ±مذهب اإلمام مالكالرسالة ألالرسالة ألالرسالة ألالرسالة أل���� زيد الق�وا±  زيد الق�وا±  زيد الق�وا±  زيد الق�وا u وهو كتاب �ت�     
IIII        ////    				تو Êفقه أهل ا�دينة البن عبد ال u uÈتوال Êفقه أهل ا�دينة البن عبد ال u uÈتوال Êفقه أهل ا�دينة البن عبد ال u uÈتوال Êفقه أهل ا�دينة البن عبد ال u uÈالH÷IH÷IH÷IH÷Iهههه 
HHHH        ////بداية ا�جتهد ونهاية ا�قتصد البن رشد تبداية ا�جتهد ونهاية ا�قتصد البن رشد تبداية ا�جتهد ونهاية ا�قتصد البن رشد تبداية ا�جتهد ونهاية ا�قتصد البن رشد ت        ////éééé����éééé!!!! 
éééé        ////هذا ا�خت� يدور الفقه!!!!÷²²÷²²÷²²÷²²////        �ت� اإلمام خليل وهو ابن إسحاق ت�ت� اإلمام خليل وهو ابن إسحاق ت�ت� اإلمام خليل وهو ابن إسحاق ت�ت� اإلمام خليل وهو ابن إسحاق ت Pعليه تزيد عن مائة  و ëوال:وح ال �ا�ال

!وهو من أنفس ال:وح �éHلإلمام ابن ا�طاب ر#ه اهللا تو	  )مواهب ا�ليل �ح �ت� خليل(�ح ومن أهم �وحه 
!وهو من أمهات كتب ا�الكية وهو أوسع كتب ا�الكية مع كتاب µH÷/  للقراu ت ) اwخ�ة ( P �ت� خليل، وأيضا

 . البن رشد ) ا>يان وا\حصيل(
  : مصطلحات u مذهب اإلمام مالكمصطلحات u مذهب اإلمام مالكمصطلحات u مذهب اإلمام مالكمصطلحات u مذهب اإلمام مالك �

GGGG        ////ا�ذهب     أي ا�شهور من مذهب مالكأي ا�شهور من مذهب مالكأي ا�شهور من مذهب مالكأي ا�شهور من مذهب مالك: : : : ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور u وفيه إشعار بأن هناك خالف 

JJJJ        ////ذا قيل فيه روايتان أي عن اإلما: : : : ا�عتمدا�عتمدا�عتمدا�عتمدÁذا قيل فيه روايتان أي عن اإلماوÁذا قيل فيه روايتان أي عن اإلماوÁذا قيل فيه روايتان أي عن اإلماوÁذا قيل    م مالكم مالكم مالكم مالكوÁمن رواية"أو أو أو أو " " " " قيل كذاقيل كذاقيل كذاقيل كذا""""    و eمن روايةفيه أك eمن روايةفيه أك eمن روايةفيه أك eفيه أك " " " " u أي أن هناك اختالفا
 .ا�ذهب

ونش� إª مسألة u مذهب اإلمام ا�الكية أنه جرى مؤلفو الكتب عند ا�الكية P أن الفتوى تكون بالقول ا�شهور أو 
بهما عندهم وال Óوز العمل بهما u خاصة  فال يف�) الضعيف عندهم(الراجح من ا�ذهب أما القول الشاذ أو ا�رجوح 

 ....ا`فس بل يقدم العمل بقول الغ� عليه ألن قول الغ� قوي u مذهبه
 : تالميذهتالميذهتالميذهتالميذه �
 ::::من ا��ي}    ----أأأأ    ����

G  /أبو عبداهللا عبد الر#ن بن القاسم ت  /G�G مالك P م� وتفقه uJ� سنة 

 J  / سنة 	مد عبد اهللا بن وهب توZ أبوG�²اإلمام  !الزمJ�  سنة 

I  /أشهب بن عبد العزيز القي$ ت  /J�Hأخذ عن مالك والليث بن سعد! 

H  / أصبغ بن فرج األموي والئه تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب ت  / JJéه 
é  /ت Nمد عبداهللا بن عبد ا�كم أعلم أصحاب اإلمام مالك بمختلف أقواZ أبو  /JHGه     

 :من ا�غاربة -ب �
G  /  $بن زياد ا\ون � أبو ا�سن ع

J  /أبو عبداهللا زياد بن عبد الر#ن القرط� ا�لقب بشبطون 

I  / أسد بن الفرات 

H  /$عي� بن دينار القرط� األندل     
 :من ا�جازي} والعراقي} -ج �

G        ////    ا�دينة ت ëا�دينة ت سلمة ا�اجشون مف ëا�دينة ت سلمة ا�اجشون مف ëا�دينة ت سلمة ا�اجشون مف ëأبو مروان عبد ا�لك بن أأبو مروان عبد ا�لك بن أأبو مروان عبد ا�لك بن أأبو مروان عبد ا�لك بن أ���� سلمة ا�اجشون مف        ////    JGJJGJJGJJGJهههه 
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- Gé - 

 

 : نتشار مذهبهنتشار مذهبهنتشار مذهبهنتشار مذهبهأماأماأماأماككككن ان ان ان ا ����
لم يلحقه تنقيح حضارة كما حصل u غ�ه من ا�ذاهب وقد  مذهب مالك انت: u ا�غرب واألندلس وما زال مذهبه غضاً 

 به u بعض العبادات ح� اآلن و	 تونس و'ذلك u ا�زائر 
ً
دخل مذهب مالك إª م� u حياته وما زال معموال

 نيج�ياوموريتانيا و وطرابلس الغرب والسودان

   الشافÏ اإلمام مذهب �
! �ZGéمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرÆ اàاشú ا�طل� أبو عبد اهللا و! بغزة u فلسط} سنة اسمه 

ونشأ بمكة وتر) u هذيل با>ادية وهناك تعلم الفصاحة والشعر العر' ورحل إª مالك وأخذ عنه ا�وطأ وأخذ عن مسلم 
 .سنة كما أخذ عن ابن عيينة بمكة والفضيل بن عياض وغ�همGéخا! الزن( وأذن N باإلفتاء وهو ابن بن 

 ::::مÈنته العلمية مÈنته العلمية مÈنته العلمية مÈنته العلمية 
�ن الشافÏ ر#ه اهللا �0اً جليال �ودا للفقه إماماً فيه، وقد بلغ الشافÏ ر#ه اهللا ا�êلة العاÀة u شخصه وأخالقه 

ه وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن س�ته وعلو قدره �فة علماء اللغة واألخالق وعلمه، اتفق P أمانته وعدا\
وقال عنه Zمد بن " هذا أفضل فتيان زمانههذا أفضل فتيان زمانههذا أفضل فتيان زمانههذا أفضل فتيان زمانه"والفصاحة واألصول والفقه وا�ديث وا`حو، قال عنه سفيان بن عيينة 

بأصول العلم أو قال أصول الفقه بأصول العلم أو قال أصول الفقه بأصول العلم أو قال أصول الفقه بأصول العلم أو قال أصول الفقه قال ã أقال ã أقال ã أقال ã أ���� إلزم هذا الشيخ أي اإلمام Zمد بن إدريس الشافÏ فما رأيت أب�  إلزم هذا الشيخ أي اإلمام Zمد بن إدريس الشافÏ فما رأيت أب�  إلزم هذا الشيخ أي اإلمام Zمد بن إدريس الشافÏ فما رأيت أب�  إلزم هذا الشيخ أي اإلمام Zمد بن إدريس الشافÏ فما رأيت أب� "ا�كم 
 "منهمنهمنهمنه

سنة آخر يوم من رجب و�ن pضب رأسه و�يته  ééيوم اoميس Àًال وهو ابن ! J�Hتو	 الشافu Ï م� سنة     ::::    وفاتهوفاتهوفاتهوفاته
 با�ناء أ#راً أو أ#ر قانياً 

 ::::    أصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبه
G  /  القرآن الكريمJ  /السنة الصحيحة I  /اعÐاإل H  /أقوال الصحابة é  / القياس 

القرآن أو السنة وÁن لم يكن فقياس عليهما وÁذا اتصل ا�ديث عن الرسول صº اهللا عليه وسلم وصح اإلسناد "قال اإلمام 
به فهو ا�نت� واإلÐاع أكÊ من خÊ ا�فرد وا�ديث P ظاهره وÁذا احتمل ا�عا± فما أشبه منها ظاهره أوالها به، وÁذا 

ا إسنادا أوالها وليس ا�نقطع بÉء ماعدا منقطع ابن ا�سيب وال يقاس أصل P أصل وال تكافأت األحاديث فأصحه
العلم طبقات ": وقال "يقال لألصل �ا و'يف وÁنما يقال للفرع لم، فإذا صح القياس P األصل صح وقامت به ا�جة

لصحا� فال يعلم N �الف من الصحابة، الكتاب والسنة وا�ا± اإلÐاع فيما ليس كتاب وال سنة، وا�الث أن يقول ا
  "إذا صح ا�ديث فهو مذه�": وقد قال "الرابعة خالف الصحابة، اoامسة القياس

  ::::    تالميــذهتالميــذهتالميــذهتالميــذه �
G  /ªاإلمام أ#د بن حنبل ر#ه اهللا تعا 

J  /داوود الظاهري و أبو ثور 

I  / يÊابن جرير الط 

H  /*Ç يوسف بن 

é  / ا� *Ç ز+ إسماعيل بن 

 الربيع بن سليمان /  ÷
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- G÷ - 

 

 Zمد بن عبداهللا بن عبد ا�كم وغ�هم/  ²²²²

 ::::    أماأماأماأماككككن انتشار مذهبهن انتشار مذهبهن انتشار مذهبهن انتشار مذهبه
 Ïم� طوال وجوده فيها ح� استولت عليها ا!ولة الفاطمية ظل مذهب الشاف u معموال به u فأبطلت العمل به و0د

ورة u علماء الشافعية وبنيت ا�درسة ا`اðية عهد ا!ولة األيوبية فÈن هو مذهب ا!ولة و�نت مشيخة األزهر Zص
 لعلماء الشافعية ùوار جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بم�، وb أول مدرسة بنيت فيها

اÀمن وسوريا واألردن والعراق واàند و>نان وخاصة ب�وت وأندونيسيا وأهل السنة u وانت: كذلك u أرجاء أخرى مثل 
 إيران

 ::::عية عية عية عية أمهات كتب الشافأمهات كتب الشافأمهات كتب الشافأمهات كتب الشاف
GGGG        ////أصول الفقه u أصول الفقهالرسالة u أصول الفقهالرسالة u أصول الفقهالرسالة u الرسالة 

وجد الشافÏ أن طريقة االستنباط عند الفقهاء غ� Zددة وال واضحة فوضع هذه الرسالة الë تبحث u نصوص الكتاب 
والسنة وا`اسخ وا�نسوخ والعلل u األحاديث و�وط قبول ا�ديث واإلÐاع والقياس وقد رواها عنه تلميذه الربيع 

 ا�رادي
JJJJ        ////ااااÏألم لإلمام الشافÏألم لإلمام الشافÏألم لإلمام الشافÏألم لإلمام الشاف 

IIII        //// للماورديللماورديللماورديللماوردي) ) ) ) ا�اوي الكب�ا�اوي الكب�ا�اوي الكب�ا�اوي الكب�((((ا�خت� للمزا�خت� للمزا�خت� للمزا�خت� للمز++++ ومن أهم �وحه كتاب  ومن أهم �وحه كتاب  ومن أهم �وحه كتاب  ومن أهم �وحه كتاب 

HHHH        //// ا�حررا�حررا�حررا�حرر((((و'تاب و'تاب و'تاب و'تاب ( ( ( ( Ïللراف Ïللراف Ïللراف Ïللراف 

éééé        ////نهاية ا�حتاج �ح ا�نهاجنهاية ا�حتاج �ح ا�نهاجنهاية ا�حتاج �ح ا�نهاجنهاية ا�حتاج �ح ا�نهاج 

 ا�نهاج للنووي ا�نهاج للنووي ا�نهاج للنووي ا�نهاج للنووي ////        ÷÷÷÷

 روضة الطا>} للنوويروضة الطا>} للنوويروضة الطا>} للنوويروضة الطا>} للنووي////        ²²²²

µµµµ        //// قبل أن يتمه و�حه  قبل أن يتمه و�حه  قبل أن يتمه و�حه  قبل أن يتمه و�حه 				اإلطالق وتو P اإلطالق وتوا�جموع للنووي وهو من أهمها P اإلطالق وتوا�جموع للنووي وهو من أهمها P اإلطالق وتوا�جموع للنووي وهو من أهمها P للش�ازي للش�ازي للش�ازي للش�ازي " " " " هذبهذبهذبهذبا�ا�ا�ا�""""ا�جموع للنووي وهو من أهمها 

 ا�سندا�سندا�سندا�سند////        ����

 ::::    أهم مصطلحات الشافعيةأهم مصطلحات الشافعيةأهم مصطلحات الشافعيةأهم مصطلحات الشافعية
G  /  الف فيهما أو فيها ومقابله " األظهراألظهراألظهراألظهر"إذا قيلoقوي ا ëال Ïلقوة مدر'ه" ظاهر"أي األظهر من قول} أو أقوال للشاف 

J  / "الف فيهما أو فيها ومقابل" ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهورoلكن لم يقو ا Ïلضعف مدر'ه" غريب"ه أي ا�شهور من القول} أو أقوال الشاف. 
I  / أو استنبطوه من " األصحاألصحاألصحاألصح"إذا قيل Nأصو P ًر#ه اهللا بناءا Ïأي من وجه} أو أوجه استخرجها أصحابه من -م الشاف

 قواعده وقد قوي اoالف فيما ذكر ومقابله الصحيح

H  / "الف فيها ب} األصحاب وم" لصحيحلصحيحلصحيحلصحيحاoلفساد مدر'ه" ضعيف"قابله أي من وجه} أو من أوجه ولكن لم يقو ا 

é  / بعضهم قول} أو : �ذهب�ذهب�ذهب�ذهبا �Ç ية ا�ذهب كأنÈح u اختالف األصحاب bإذا قيل ا�ذهب من الطريقت} أو الطرق و
 وجه} �ن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما وقد يكون القطع هو الراجح وقد يكون غ�ه 

 أو �رج وقد يكون اإلفتاء بغ� ا`ص" وجه ضعيف" لهإذا أطلق ا`ص فيعË نص الشافÏ ومقاب "ا`صا`صا`صا`ص"/  ÷

 .أو إفتاء فهو ما قاN اإلمام الشافu Ï م� تصنيفا" ا�ديدا�ديدا�ديدا�ديد"إذا أطلق  /  ²
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      ا�نب�ا�نب�ا�نب�ا�نب�    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب �
يقول اإلمام  اإلمام أبو عبداهللا أ#د بن Zمد بن حنبل الشيبا± يكÂ بأ� عبداهللا ويلقب بإمام أهل السنةهو ة مؤسس

 """"خرجت من العراق وما تر'ت أعلم وال أورع وال أتø من أ#د بن حنبلخرجت من العراق وما تر'ت أعلم وال أورع وال أتø من أ#د بن حنبلخرجت من العراق وما تر'ت أعلم وال أورع وال أتø من أ#د بن حنبلخرجت من العراق وما تر'ت أعلم وال أورع وال أتø من أ#د بن حنبل" " " "     افÏالش
�ن u أ#د خصال ما رأيتها u 0لم قبله �ن متحدثا وحافظاً و�ن �0ا و�ن ور0 وزاهدا و�ن �ن u أ#د خصال ما رأيتها u 0لم قبله �ن متحدثا وحافظاً و�ن �0ا و�ن ور0 وزاهدا و�ن �ن u أ#د خصال ما رأيتها u 0لم قبله �ن متحدثا وحافظاً و�ن �0ا و�ن ور0 وزاهدا و�ن �ن u أ#د خصال ما رأيتها u 0لم قبله �ن متحدثا وحافظاً و�ن �0ا و�ن ور0 وزاهدا و�ن """"    ويقول ي. بن مع}

 """"0قال0قال0قال0قال
و�ن u  0ما ²²!و عمره JHGوتو	 فلته أمه وتو	 وا!ه وهو ابن ثالث سن} فك!G÷Hأصله من مرو و! u بغداد سنة 

ثم ترك ذلك وأقبل P سماع ا�ديث ورحل u طلب العلم إª مكة وا�دينة وا>�ة  بداية سنه يأخذ الفقه عن أ� يوسف
 والكوفة واÀمن والشام

يا أبا عبد اهللا إذا صح يا أبا عبد اهللا إذا صح يا أبا عبد اهللا إذا صح يا أبا عبد اهللا إذا صح """"    ::::    ول Nوغ�هم كث� و�ن الشافÏ يق    يييي.... بن مع} وÁسحاق بن راهويه والشافÏ بن مع} وÁسحاق بن راهويه والشافÏ بن مع} وÁسحاق بن راهويه والشافÏ بن مع} وÁسحاق بن راهويه والشافÏ    : : : :     أخذ العلم عنأخذ العلم عنأخذ العلم عنأخذ العلم عن
 """"عندعندعندعندككككم ا�ديث فأعلمË آخذ به أو أذهب إÀه إذا �ن كوفيا أو ب�يا أو شامياً م ا�ديث فأعلمË آخذ به أو أذهب إÀه إذا �ن كوفيا أو ب�يا أو شامياً م ا�ديث فأعلمË آخذ به أو أذهب إÀه إذا �ن كوفيا أو ب�يا أو شامياً م ا�ديث فأعلمË آخذ به أو أذهب إÀه إذا �ن كوفيا أو ب�يا أو شامياً 

 ألف كتابه ا�شهور ا�سندألف كتابه ا�شهور ا�سندألف كتابه ا�شهور ا�سندألف كتابه ا�شهور ا�سند

شهراً وأطلق  Jµوسجنه  امتحن ر#ه اهللا îلق القرآن فطلبه ا�أمون Àقابله فمات قبل ذلك ثم امتحنه ا�عتصم وناظره
 . ثم امتحنه الواثق وهو م�/ P قو�JJ�!Nاحه سنة 
 ::::    أصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبهأصول مذهبه

GGGG  /القرآن الكريم 

JJJJ  /السنة ا`بوية 

IIII  / اعÐاإل 

HHHH  /فتاوى الصحابة 

éééé  / الفه فالعمل به أو% من القياسp ا>اب أثر يدفعه أو قول صحا� u دÓ األخذ با�ديث ا�رسل أو الضعيف ب:ط إذا لم
 ضعيف عند اإلمام أ#د ا�نكر ولكن يراد به قسم من أقسام ا�ديث ا�سن لغ�ه وليس ا�راد با�ديث ال

 القياس عند الÝورة/  ÷÷÷÷

    ::::أسباب تعدد روايات اإلمام أ#د ر#ه اهللاأسباب تعدد روايات اإلمام أ#د ر#ه اهللاأسباب تعدد روايات اإلمام أ#د ر#ه اهللاأسباب تعدد روايات اإلمام أ#د ر#ه اهللا �
GGGG  / من ينقل القول} أو öاالجتهاد ووصول األدلة فيأ P ًرأي ثان أو ثالث بناءا ªالن اإلمام أ#د يعدل عن رأي أول إ

 الثة P أنها أقواN ا�

JJJJ  /  أنها P ها دون اختيار فينقل عنه الرواة هذه األقوال'kتار منها وأحيانا يp اإلمام أ#د يروي أقوال الصحابة فأحيانا
 ..أقواN أو رواياته

    ))))éééé((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 :::: أهم مصطلحات مذهب اإلمام أ#دأهم مصطلحات مذهب اإلمام أ#دأهم مصطلحات مذهب اإلمام أ#دأهم مصطلحات مذهب اإلمام أ#د �

GGGG        ////اإلمام أ#د : الرواياتالرواياتالرواياتالروايات ªاألقوال ا�نسوبة إ bر#ه اهللا. 

J  /و ذلك  ::::ا\نبيهاتا\نبيهاتا\نبيهاتا\نبيهاتìقسمت من عبارات االحتمال وا\خريج واإلشارة وا`قل و ëاألقوال ال 
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- Gµ - 

 

I  /أقوال األصحاب وتشمل الوجه والرواية ::::األوجهاألوجهاألوجهاألوجه b. 

H  /رجه الفقهاء من روايات اإلمام أ#د: ا�خرجة لروايةلروايةلروايةلروايةاp ما. 

é  /اإلمام أ#د لكن ال : نص عليهنص عليهنص عليهنص عليه ªيلزم أن يكون بلفظهأمر منسوب إ 

 أي عن اإلمام أ#د  ::::عنهعنهعنهعنه/  ÷

 قول أصحاب اإلمام أ#د أخذ من إشاراته أو تلميحاته الواردة u كتبه ::::وجهوجهوجهوجه/  ²

µ  /أي أن األشهر خالفه :فيه وجهفيه وجهفيه وجهفيه وجه 

 .نقل حكم مسألة إª مسألة أخرى والتسوية بينهما: \خريج\خريج\خريج\خريجا/  �

G�  /ل مرجوح: االحتمالاالحتمالاالحتمالاالحتمالÀل لكنه دÀ!هو ا. 

GG  /هو قول عن اإلمام أ#د ويشمل ثالثة أمور ا\خريج والوجه واالحتمال: القولالقولالقولالقول. 

GJ  /ا�راد به ا�شهور من مذهب اإلمام وال يلزم أن يكون هو الراجح: ظاهر ا�ذهبظاهر ا�ذهبظاهر ا�ذهبظاهر ا�ذهب. 

GI  /ابن تيمية ر#ه اهللا : الشيخالشيخالشيخالشيخ P وقد يطلق عند ا�تأخرين � هو ابن قدامه ا�قد

GH  /مه و�د ا!ين بن تيميةابن قدا: الشيخانالشيخانالشيخانالشيخان. 

Gé  /شيخ اإلسالم ابن تيمية: شيخ اإلسالمشيخ اإلسالمشيخ اإلسالمشيخ اإلسالم. 

G÷  /كتاب : شيخناشيخناشيخناشيخنا R u ترد åكتاب �سبه، ف R 

G²  /وعند ا�تأخرين هو ا�رداوي: القاالقاالقاالقا���� ºعند ا�تقدم} هو أبو يع. 

Gµ  /أي ال:ح الكب�: ال:حال:حال:حال:ح. 

G�  /صاحب ال:ح واسمه عبد الر#ن بن قدامة:الشارحالشارحالشارحالشارحËابن أخ ابن قدامة صاحب كتاب ا�غ ،. 

J�  /ي. بن هب�ة صاحب كتاب اإلفصاح  :لوزيرلوزيرلوزيرلوزيرا 

bهناك ثالث ;مات تش� للخالف وbهناك ثالث ;مات تش� للخالف وbهناك ثالث ;مات تش� للخالف وbهناك ثالث ;مات تش� للخالف و : : : :    
 للخالف الضعيف، وقيل العكس: حححح�����    للخالف ا�توسط    :إنإنإنإن�    ....للخالف القوي: : : :     لولولولو �
 ::::نهاية ا�قدمة مراجعهانهاية ا�قدمة مراجعهانهاية ا�قدمة مراجعهانهاية ا�قدمة مراجعها �

GGGG        ////لعمر األشقر òتاريخ الفقه اإلسال JJJJ        ////يلمoلسليمان أبا ا òالفقه اإلسال u قدمة 

IIII        //// للسالوس òتاريخ الفقه اإلسال  HHHH        ////ا�دخل >دران        éééé  /ا�دخل \اريخ الفقه �صط¥ شل� 

 �  كتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارة �

لم وسنبدأ ا�ديث عن الطهارة وأريد أن أÒدث عن العناð الë أريد أن أÒدث عنها هنا وb تتحدث عن الطهارة و
بدأبه ا�ؤلف ثم انتقل إª أقسام ا�ياه وآراء الفقهاء u تقسيم ا�ياه إª طاهر وطهور وèس ثم أÒدث عن ا�اء الطهور من 

لو تغ� ا�اء بغ� ôازج أو ìو هذا ثم أتابع ا�ديث ـحيث تعريفه وحكمه وأحÈم بعض أنواع ا�ياه ا�تعلقة با�اء الطهور ك
 اهعن بقية أنواع ا�ي

 أقول وباهللا وبا\وفيق

الطهارة àا أهمية كب�ة u اإلسالم سواء �نت حقيقية الطهارة àا أهمية كب�ة u اإلسالم سواء �نت حقيقية الطهارة àا أهمية كب�ة u اإلسالم سواء �نت حقيقية الطهارة àا أهمية كب�ة u اإلسالم سواء �نت حقيقية     الطهارة àا تعريف لغوي واصطالæ لكن قبل ذلك أش� إª أن
وb طهارة ا�وب وا>دن ومÈن الصالة من ا`جاسة، أم طهارة حكمية وb طهارة أعضاء ا�سد من ا�دث واألعضاء وb طهارة ا�وب وا>دن ومÈن الصالة من ا`جاسة، أم طهارة حكمية وb طهارة أعضاء ا�سد من ا�دث واألعضاء وb طهارة ا�وب وا>دن ومÈن الصالة من ا`جاسة، أم طهارة حكمية وb طهارة أعضاء ا�سد من ا�دث واألعضاء وb طهارة ا�وب وا>دن ومÈن الصالة من ا`جاسة، أم طهارة حكمية وb طهارة أعضاء ا�سد من ا�دث واألعضاء 
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ِرينَ { { { {     : : : : قد امتدح اهللا ا�تطهرين بقوNو    الظاهرة من ا�نابةالظاهرة من ا�نابةالظاهرة من ا�نابةالظاهرة من ا�نابة ُمتََطه¿
ْ
انَِ} َوÇُِب� ال Çُ َ¹ِب� ا\¹و¹ وأثÂ اهللا P أهل مسجد وأثÂ اهللا P أهل مسجد وأثÂ اهللا P أهل مسجد وأثÂ اهللا P أهل مسجد } } } }     إِن¹ اهللا

Nقباء بقوNقباء بقوNقباء بقوNِريَن { { { { : : : : قباء بقو ه¿ ُمط¹
ْ
Çُ ُ¹ِب� ال ُروا َواهللا ْن َفتََطه¹

َ
ب�وَن أ ِÇُ 

ٌ
ارزاً u نظافته فعº ا�سلم أن يكون مثاال متمóاً ب} } } }     ِفيِه رَِجال

 وطهره الظاهر وا>اطن و�ن الرسول اهللا صº اهللا عليه وسلم Çرص P ا`ظافة وÇث أصحابه P ذلك
 ::::تعريف الطهارةتعريف الطهارةتعريف الطهارةتعريف الطهارة �

        ا`ظافة والêاهة من األقذار ا�سية �>ول وا�عنوية ��عاا`ظافة والêاهة من األقذار ا�سية �>ول وا�عنوية ��عاا`ظافة والêاهة من األقذار ا�سية �>ول وا�عنوية ��عاا`ظافة والêاهة من األقذار ا�سية �>ول وا�عنوية ��عا     واwنوب واwنوب واwنوب واwنوب    ::::، ومعناه لغة، ومعناه لغة، ومعناه لغة، ومعناه لغةطهر يطُهر طهارة: : : : مصدرمصدرمصدرمصدر    لغةلغةلغةلغة::::الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة
ألنه هنا سsجع إª كتاب الروض وبعض �وحه �ل:ح ا�متع لسماحة     ----    صد صاحب كتاب الروض ا�ربعأق -وا�ؤلف 

شيخنا العالمة Zمد بن عثيم} وهو �ح طيب وôتع �سمه وأيضا صالح لطالب العلم السيما من ينتسب إª هذه الÑية 
 ا�بار'ة، ال:يعة

عبداهللا الطيار والغصن وا�شيقيح والشك أننا اخkنا هذا الكتاب وهذه وأيضا كتاب الروض ا�ربع بتعليقات ا�شايخ 
ا\عليقات ألن هؤالء الشك أنهم يعتنون أو �نت طريقتهم أكاديمية لطالبهم ومن ثم يكون أقرب u ا!اللة P ا�قصود 

اسم وحاشية عبداهللا العنقري والفهم للطالب من غ�ه باإلضافة >عض �وح الروض �ن أراد أن يتوسع مثل حاشية ابن ق
 .P الروض ا�ربع

 ::::    وهنا سؤال لم بدأ بها ا�ؤلف ؟ لعدة أسبابوهنا سؤال لم بدأ بها ا�ؤلف ؟ لعدة أسبابوهنا سؤال لم بدأ بها ا�ؤلف ؟ لعدة أسبابوهنا سؤال لم بدأ بها ا�ؤلف ؟ لعدة أسباب �

GGGG        //// bآكد أر�ن اإلسالم بعد الشهادت} -أي الصالة-ألن الطهارة مفتاح الصالة، و 

JJJJ        //// فÑيطالب بها ا� ëألن الطهارة أو'د �وط الصالة ال 

IIII        ////لية من األذى واç خلية تكون قبل ا\حليةأيضا ألنها\        
u أما الطهارةu أما الطهارةu أما الطهارةu بث: : : : فالطهارة عرفت بأنهافالطهارة عرفت بأنهافالطهارة عرفت بأنهافالطهارة عرفت بأنها    االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    أما الطهارةoمعناه وزوال ا u ارتفاع ا�دث وما 

b ت فقلb ت فقلb ت فقلb اب::::أو إن شأو إن شأو إن شأو إن شئئئئت فقلkوه �لìمعناهما با�اء و u بث وماoوها بإزالة ا�دث واìرفع ما يمنع الصالة و. 

 `قف P �ح ا\عريف
     ال الوصف القائم با>دن ا�انع من الصالة وìوها �لقرآن ومس ا�صحفأي زو    :فقو`ا ارتفاع ا�دثفقو`ا ارتفاع ا�دثفقو`ا ارتفاع ا�دثفقو`ا ارتفاع ا�دث����

 أي معÂ ارتفاع ا�دث ا�اصل بغسل ا�يت والوضوء والغسل ا�ستحب} أو ìو ذلك    :وقو`ا وما u معناهوقو`ا وما u معناهوقو`ا وما u معناهوقو`ا وما u معناه    ����

يا ويكون حقيقة وا�قصود بزواàا أما أن يكون زواال حقيقية أو حكما`جاسة، ا`جاسة، ا`جاسة، ا`جاسة،     ::::bbbb    اoبث: أما قو`ا زوال اoبثأما قو`ا زوال اoبثأما قو`ا زوال اoبثأما قو`ا زوال اoبث    ����
وذلك بزوال عينها أي ع} ا`جاسة أو بزواàا بعينها أي ا`جاسة �ملة وأثرها باستعمال ا�اء، وهو يعË مثال االستنجاء، 

 ويكون حكما وذلك بزوال الع} دون األثر وهو ما �ن باالستجمار 

ا`جاسة، ويكون حكما بزوال الع} دون األثر،  إذن عندنا الزوال إما أن يكون حقيقة أو حكما، وذلك بزوال الع} وأثر
 وهو ما �ن باالستجمار 

 ما أوجب الوضوء: : : : وهو وهو وهو وهو     حدث أصغرحدث أصغرحدث أصغرحدث أصغرأو أو أو أو     وهو ما أوجب الغسل    ::::    حدثا أكÊحدثا أكÊحدثا أكÊحدثا أكÊوا�دث حقيقة هو إما أن يكون وا�دث حقيقة هو إما أن يكون وا�دث حقيقة هو إما أن يكون وا�دث حقيقة هو إما أن يكون 

ة ا`فس الطهارة �عت مكررة بعد الصالة \كون سبيل للنظافة ا�الزمة للمسلم للتخلص من األقذار واألوساخ وإلراح
ªتعا Nقو u ا أوجبها الشارع ا�كيمw ،رْ {    واألعضاء واالستعداد للصالة وأدائها من غ� شواغل أو معكر     }}}}    َوِعيَابََك َفَطه¿

ِرينَ { { { { وأيضا امتدح اهللا ا�تطهرين u اآلية الë سبق أن أ�نا إÀها وأيضا امتدح اهللا ا�تطهرين u اآلية الë سبق أن أ�نا إÀها وأيضا امتدح اهللا ا�تطهرين u اآلية الë سبق أن أ�نا إÀها وأيضا امتدح اهللا ا�تطهرين u اآلية الë سبق أن أ�نا إÀها  ُمتََطه¿
ْ
انَِ} َوÇُِب� ال Çُ َ¹ِب� ا\¹و¹  وقوN تعاª مادحاً     } } } }     إِن¹ اهللا

ِريَن { { { {     أهل قباء ه¿ ُمط¹
ْ
Çُ ُ¹ِب� ال ُروا َواهللا ْن َفتََطه¹

َ
وَن أ ب� ِÇُ 

ٌ
    ....}}}}    ِفيِه رَِجال
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  :مسألة أقسام ا�ياه أو باب ا�ياه وأنواع ا�ياه وما يتعلق بها من أحÈممسألة أقسام ا�ياه أو باب ا�ياه وأنواع ا�ياه وما يتعلق بها من أحÈممسألة أقسام ا�ياه أو باب ا�ياه وأنواع ا�ياه وما يتعلق بها من أحÈممسألة أقسام ا�ياه أو باب ا�ياه وأنواع ا�ياه وما يتعلق بها من أحÈم �

قسام طهور وطاهر وèس، هذا Zل خالف، من العلماء pتلفون هل ا�ياه تنقسم إª قسم} طهور وèس أم إª ثالثة أ
 .العلماء من أخذ بالرأي األول ومنهم من أخذ بالرأي ا�ا± 

 ::::اختلف العلماء u تقسيم ا�ياه إª قول}اختلف العلماء u تقسيم ا�ياه إª قول}اختلف العلماء u تقسيم ا�ياه إª قول}اختلف العلماء u تقسيم ا�ياه إª قول}، ، ، ، دعونا نقف P هذه األقوال أو آراء الفقهاء u تقسيمات ا�ياه

GGGG        ////س: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األولèقسم} طهور و ªوا�د ا  ا�ياه تنقسم إ u كوم بطهوريته وهذا روايةZ لفاصل بينهما ا\غ�، فا�اء
ªتعا Nلك بقوw ُموا َصِعيًدا َطي¿بًا  {: مذهب اإلمام أ#د ويستدلون ُدوا َماًء َفتَيَم¹ ِ

    }}}}فَلَْم �َ
ف� ما     ه ماء،ه ماء،ه ماء،ه ماء،أن لفظة ماء جاءت نكرة u سياق ا`Õ فتعم R ماء وال فرق ب} ماء وغ�ه ôا يطلق عليأن لفظة ماء جاءت نكرة u سياق ا`Õ فتعم R ماء وال فرق ب} ماء وغ�ه ôا يطلق عليأن لفظة ماء جاءت نكرة u سياق ا`Õ فتعم R ماء وال فرق ب} ماء وغ�ه ôا يطلق عليأن لفظة ماء جاءت نكرة u سياق ا`Õ فتعم R ماء وال فرق ب} ماء وغ�ه ôا يطلق علي: : : : وجه االستداللوجه االستداللوجه االستداللوجه االستدالل

وورد u بعض ) أن ا�اء طهور ال ينجسه Æء(يطلق عليه ماء يدخل u هذا السياق والرسول صº اهللا عليه وسلم يقول 
وهذه الزيادة وان لم تكن صحيحة إال أن العمل عليها عند أهل العلم، ) إال ما غلب P لونه أو رÇه أو طعمه(الروايات 

 . �اء ينقسم إª قسم}إذن هذا مÊر من يقول أن ا

JJJJ        ////±ثالثة أقسام    ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا ªأهل العلم أن ا�اء ينقسم إ eه أكÀوهذا يذهب إ: G  /  طهورJ  /  وطاهرI  / سèواستدلوا  و
�هو (عندما سئل رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم عن ا>حر فقال  فا`ق� حديث أ� هريرة u ماء ا>حر بدÀل نق� وعق

رواه اإلمام أ#د، فماء ا>حر طاهر وسؤال الصحابة عنه يدل P أن هناك ماء طاهر ليس بطهور ) هور ماؤه ا�ل ميتتهالط
كأن ا�اء تغ� طعمه لشدة ا�لوحة هل يتوضأ منه هؤالء أو ال فقال الرسول صº اهللا  اوÁال لم يسأل مع وجود ا�لح و'أنهم رأو

 و	 هذا السياق داللة P أن هناك ماء آخر سوى ا�اء الطهور ) ميتته هو الطهور ماؤه ا�ل(عليه وسلم 

لو نظرنا إª أي ماء u الوجود فانه ال pلو إما أن Óوز استعماu N الطهارة أو ال Óوز، : هناك دÀل عق� يستدلون به قالوا 
Óوز استعماu N العادات �لطبخ وال:ب وهذا هو  فان جاز فهو الطهور وان لم Óز استعماu N الطهارة فهو ال pلو إما أن

    .الطاهر وÁما ال Óوز استعماu N العادات وهذا هو ا`جس
واثبات قسم ثالث طاهر غ� مطهر ال واثبات قسم ثالث طاهر غ� مطهر ال واثبات قسم ثالث طاهر غ� مطهر ال واثبات قسم ثالث طاهر غ� مطهر ال " " " "     :    Àه ذهب ابن تيمية وقالÁو    والراجح هو القول األول أنه قسم} طاهر وèسوالراجح هو القول األول أنه قسم} طاهر وèسوالراجح هو القول األول أنه قسم} طاهر وèسوالراجح هو القول األول أنه قسم} طاهر وèس �

 """"لشارع بيانا قاطعا للêاع ألنه ôا تعم به ا>لوى وتشتد ا�اجة >يانه لشارع بيانا قاطعا للêاع ألنه ôا تعم به ا>لوى وتشتد ا�اجة >يانه لشارع بيانا قاطعا للêاع ألنه ôا تعم به ا>لوى وتشتد ا�اجة >يانه لشارع بيانا قاطعا للêاع ألنه ôا تعم به ا>لوى وتشتد ا�اجة >يانه أصل u N الكتاب والسنة ولو �ن ثابتاً >ينه اأصل u N الكتاب والسنة ولو �ن ثابتاً >ينه اأصل u N الكتاب والسنة ولو �ن ثابتاً >ينه اأصل u N الكتاب والسنة ولو �ن ثابتاً >ينه ا

 .ألنه ا�ذهب وهو ا�ثبت u أكe كتب ا�نابلة السيما ا�تقدم} منهم ولكن ìن نس� P القول ا�ا±
    ::::ه ه ه ه أنواع ا�ياأنواع ا�ياأنواع ا�ياأنواع ا�يا �

G        ////ا�اء الطهورا�اء الطهورا�اء الطهورا�اء الطهور : : : :    
وسú الوضوء والغسل طهارة لكونه ينÕ اwنوب ه ويطهر غ�ه ما يطهر ب بالضم ا�صدر وبالفتح �لغسول    :تعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغةتعريفه لغة �

 .واآلثام كما ورد u األحاديث الصحيحة

َماِء َماًء  {: واهللا سبحانه وتعاª يقول    الطهور فهو الطاهر u ذاته ا�طهر لغ�ه ::::أما u االصطالحأما u االصطالحأما u االصطالحأما u االصطالح ُل َعلَيُْكْم ِمَن الس¹ ¿êََوُي
َرُ'ْم بِهِ  هور، }  Àَُِطه¿ حور بفتح الطاء هو اسم �ا يتطهر به وبالضم اسم للفعل وقلنا دÀله  فالط¹  .�لس¹

 
أي غ� ا�اء الطهور فهو ا�زيل لألحداث واألèاس وقد  غ�هالطارئ فال يرفع ا�دث وال يزيل ا`جس     :أما حكمهأما حكمهأما حكمهأما حكمه �

 .اتفق العلماء أنه ال يرفع ا�دث إال ا�اء
 : ا�اء وهذا أيضاً Zل خالف فالعلماء u ذلك P قول}ولكن اختلفوا هل ال يزيل ا`جس إال �
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 أنه ال يزيل ا`جاسة إال ا�اء /  القول األول من ا�ذهبالقول األول من ا�ذهبالقول األول من ا�ذهبالقول األول من ا�ذهب

وهو أن ا`جاسة تزول بأي مزيل ألن ا�قصود زوال  /  وهو رواية عن اإلمام أ#د ر#ه اهللا واختيار ابن تيمية  /      القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 عينها وقد Çصل بأي مزيل 

فهو ا>اP 1 خلقته الë خلقه اهللا عليها إما حقيقة أو حكماً فيشمل ا�تغ� با�كث أو الطحلب :    صفة ا�اء الطهورصفة ا�اء الطهورصفة ا�اء الطهورصفة ا�اء الطهور �
 .وìوه

 ))))÷÷÷÷( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 .وباألخص u باب ا�ياه، ومازال حديثنا موصوال عن كتاب الطهارة

بيّنا أو ، وأيضا، حكمه وصفته، وأيضا، ن حيث تعريفهم، عن ا�اء الطهور، أو ا�لقة السابقة، قد Òدثنا u ا�حا5ة، كنا
سواء �ن ، أو نبع من األرض، ف� ما نزل من السماء، �`ازل من السماء، هو ا�اء ا�طهر لغ�ه ، إª أن ا�اء الطهور، ا�نا

مادام هذا ) ا�ل ميتته،ائه هو الطهور م(u ماء ا>حر :  ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم يقول، عذبا أو ملحا فهو ماء طهور
أو ، من لون أو ريح أوصفة أو يستعمل u وضوء أو غسل، فلم يتغ� عن طبيعته، الë خلق عليها، ا�اء باقيا P أصل خلقته

من R ما يعارض أو يفارق اسمه ، وìوهما، وماء الزعفران، كماء الورد، أولم pتلط بغ�ه من ا�ائعات الطاهرة، إزالة èاسة
 .قالوا ال يؤثر P ما سيأö بيانه، لكن ا\غ� اليس� �\غ� بالkاب أو ìوه، اسم ا�اء 

وماء ا>2 ، وأيضا ا�اء ا�سخن با`جاسة، ��اء ا�تغ� بغ� ôازج، عن بعض أنواع ا�ياه،هنا نش� أو نتحدث u هذه ا�لقة 
وأيضا ا�اء ا�سخن ، وهو ما يسÙ با�اء اآلجن، إª ا�اء ا�تغ� بمكثهباإلضافة أيضاً ، وأيضا ماء زمزم، اwي u مقÊة

عن حد ا�اء القليل وا�اء ، كما سنتحدث أيضاً ، وأيضا ا�اء ا�ستعمل u طهارة مستحبة، وحكم استعماN، بالشمس
 .سنتحدث u هذه ا�لقة بإذن اهللا وأخ�اً  وأيضا حكم ا�اء إذا خالطته èاسة، الكث�

سنتحدث عنها u موضعها بإذن ، وهذه أيضاً مسألة يش� إÀها الفقهاء؟ أم ال ، هل يرفع ا�دث طهور يس� خلت به امرأة
ªاهللا تعا.    

 ::::حكم ا�اء ا�تغيــر بغ� ôـازجحكم ا�اء ا�تغيــر بغ� ôـازجحكم ا�اء ا�تغيــر بغ� ôـازجحكم ا�اء ا�تغيــر بغ� ôـازج �

وìو ، أو ملح ماá، طاهر أو دهن، بقطع �فور، الفقهاء ذكروا أنه إذا تغ� ا�اء، بالنسبة �كم ا�اء ا�تغ� بغ� ôازج: فنقول
 .وسبب الكراهية يعË مكروه استعماN، لكنهم قالوا مكروه، حكمه أنه طهور فحينئذٍ  ذلك

، وسبب الكراهية هنا، وقوàم هنا مكروه استخدامه، وال يعاقب فاعله، هو ما يثاب تار'ه: وا�كروهوا�كروهوا�كروهوا�كروه ،والكراهة حكم ��
 .وهو ا�ذهب، لوجود االختالف u طهوريته

ألنه يؤدي إª القول بكراهة كث� من ا�سائل ألنه يؤدي إª القول بكراهة كث� من ا�سائل ألنه يؤدي إª القول بكراهة كث� من ا�سائل ألنه يؤدي إª القول بكراهة كث� من ا�سائل ، ، ، ، ألن ا\عليل باoالف ليس علة �عيةألن ا\عليل باoالف ليس علة �عيةألن ا\عليل باoالف ليس علة �عيةألن ا\عليل باoالف ليس علة �عية،،،،    عدم الكراهةعدم الكراهةعدم الكراهةعدم الكراهة، ، ، ، والصوابوالصوابوالصوابوالصواب    ����
     ....لوقوع اoالف فيهالوقوع اoالف فيهالوقوع اoالف فيهالوقوع اoالف فيها، ، ، ، الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية

ف� مسألة وجد فيها خالف فيكره األخذ بها وا!Àل P خالفها هذا أيضاً يؤدي بنا إª أن كث� من ا�سائل نتوقف فيها أو 
بها خشية من هذا، لكن ìن نتبع ا!Àل فما عضده ا!Àل فنحن نأخذ به، وما 0رضه ا!Àل الصحيح نكره العمل 

ا�ابت من كتاب أو سنة أو إÐاع أو قياس صحيح أو ìو ذلك أيضاً من األدلة ا\بعية كأقوال الصحابة أو االستحسان 
ريعة أو غ� ذلك من األدلة ا\بعية الë يش� إÀها أهل ال:� الصحيح أو االستصحاب أو ا�صلحة أو �ن u ذلك سدا لث
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العلم u مظانها، فنقول أن السبب u كراهية هذا ا`وع من ا�ياه !ى بعض أهل العلم قالوا لوجود االختالف u طهوريته، 
ا�سائل الفقهية وìن نقول أنه ليس ا\عليل لوجود اoالف علة �عية ألن ذلك يؤدي إª القول بكراهية كث� من 

 .لوقوع اoالف فيها

والفقهاء فرقوا ب} ا�لح ا�اá وا�عد± ويرى شيخ اإلسالم ر#ه اهللا إª أن ا\فريق ال أصل N وليس عليه دÀل يعتمد عليه 
 .من نص وال قياس وال إÐاع، هذا ما يتعلق �كم ا�اء ا�تغ� بغ� ôازج

 ) ) ) ) مهممهممهممهم((((    .قهاء اختلفوا u هذه ا�سالة P قول}قهاء اختلفوا u هذه ا�سالة P قول}قهاء اختلفوا u هذه ا�سالة P قول}قهاء اختلفوا u هذه ا�سالة P قول}أما ا�اء ا�سخن با`جاسة فالفأما ا�اء ا�سخن با`جاسة فالفأما ا�اء ا�سخن با`جاسة فالفأما ا�اء ا�سخن با`جاسة فالف    �

 .وأيضا هذا هو إحدى الروايت} عن اإلمام أ#د    ال كراهة فيه عند ا�مهور: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

أنه يكره ،     u حكم ا�اء ا�سخن با`جاسة وهذا هو ا�ذهب مذهب اإلمام ا#د وهو قول اإلمام مالك: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 -أي ا�اء ا�سخن با`جاسة -خشية أن يتصاعد Æء من ا`جاسة فيسقط u ا�اء وسبب الكراهة     استخدامه

 .أي أن هنا قول} قول يرى الكراهة وقول ال يرى الكراهة: الصحيح من القول}

ح� u القول u سقوط ا`جاسة فإنها èاسة قد استحالت وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية     والصحيح أنه ال كراهة فيهوالصحيح أنه ال كراهة فيهوالصحيح أنه ال كراهة فيهوالصحيح أنه ال كراهة فيه
 .ر#ه اهللا

وا�حظور اwي يعلل به أصحاب القول ا�ا± واwين يرون الكراهة حقيقة ال أثر N ألنه ح� لو سقط أو تطاير Æء من 
ا`جاسة فقالوا أنها استحالت لوجود شدة ا�رارة فقد استحالت وتغ�ت يعË خرجت من حال ا`جاسة إª حال أخرى، إذا 

u القول بسقوط ا`جاسة قالوا فإنها èاسة قد استحالت وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن  الصحيح أنه ال كراهة فيه، ح�
 .تيمية ر#ه اهللا

 :حكم استخدام ا�اء إذا سخن بمغصوبحكم استخدام ا�اء إذا سخن بمغصوبحكم استخدام ا�اء إذا سخن بمغصوبحكم استخدام ا�اء إذا سخن بمغصوب: : : : هنا مسألة أيضاً أخرىهنا مسألة أيضاً أخرىهنا مسألة أيضاً أخرىهنا مسألة أيضاً أخرى    ����
هارة من اجل ثم استخدمه u ط ،يعË إذا غصب اإلنسان آلة كهربائية مثال أو آلة Ìز أو حطب أو ìو ذلك وسخن به ماء 

 صغر فما ا�كم؟أكÊ أو أالوضوء أو الغسل عن رفع حدث 
 u هذه ا�سالة أيضاً قوالن ألهل العلم" حكم ا�اء إذا سخن بمغصوب"

 .وهذا هو ا�ذهبوهذا هو ا�ذهبوهذا هو ا�ذهبوهذا هو ا�ذهب    أنه يكره استخدام هذا ا�اء ا�سخن بمغصوب:القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 .ال عالقة للغصب هنا با�اء عدم الكراهة وهذا هو القول الصحيح والراجح ألنه: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

فا`å عن الغصب وهذا ا�غصوب أمر خارج عن ذات الفعل فهو يقع P ذات الغصب وال يقع P ما استخدم من أجله 
 .�لطهارة أو يسخن به ا�اء أو ìو ذلك

����    bهنا أيضاً مسالة أخرى نتحدث عنها وbهنا أيضاً مسالة أخرى نتحدث عنها وbهنا أيضاً مسالة أخرى نتحدث عنها وbة: ": ": ": "هنا أيضاً مسالة أخرى نتحدث عنها وÊمق u يwةحكم ا�اء اÊمق u يwةحكم ا�اء اÊمق u يwةحكم ا�اء اÊمق u يwحكم ا�اء ا " " " "::::    
wة ب2 يأخذ منه ا�اء أي حكم ماء ا>2 اÊهذه ا�ق u ة ويكونÊن �صص ألن يكون مقÈة قد يكون ا�Êمق u ي

من اجل القيام بما يتعلق بقبور ا�و3 من حيث حفرها أو الرش عليها بعد ا!فن أو خلط الkاب أو الط} با�اء من أجل 
 .وضع الل4 أو ìو ذلك

فإذا وجد هذا . ب2 من ألجل أن ي�ف هذا ا�اء u مصالح ا�قÊة وما يقÊ فيها ا�قصود من هذا أنه قد يكون u ا�قÊة
 .ا�اء أو هذه ا>u 2 هذه ا�قÊة فهل يصح أو Óوز أو ما حكم الطهارة من ماء هذه ا�قÊة

     ةÊمق u يwة حكم ا�اء اÊمق u يwة حكم ا�اء اÊمق u يwة حكم ا�اء اÊمق u يwا�سالة """"حكم ا�اء ا u ًا�سالة هناك أيضا u ًا�سالة هناك أيضا u ًا�سالة هناك أيضا u ًقوالنقوالنقوالنقوالنهناك أيضا:::: 
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oشية وصول صديد األموات إª ا>2  ودÀل ذلك أن ا�اء مظنة ا`جاسة لوضوء بهأنه يكره اوهو ا�ذهب  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �
ربما أن هذا ا>2 اwي u ا�قÊة قد يكون هناك صديد نتيجة Òلل جثث ا�و3 فربما أنه انتقل هذا الصديد إª هذا : قالوا

ياه سطحية قريبة، فهذا ôكن ولكن اآلن كما تعلمون ا�اء فاكسبه ربما èاسة وهذا طبعا u الغالب u السابق �ا �نت ا�
-ا�ياه Ìئرة وأيضا ربما Çفر مئات األمتار Òت األرض ح� pرج ا�اء وpرج أيضاً بطرق تقنية معينة فقد يكون أيضاً 

ب u أكe ا�قابر قد يكون هنا منتu Õ الغال -هذا ا�حظور اwي �ن الفقهاء pشون منه السيما �ا �نت ا�ياه سطحية
 ا�وجودة اآلن 

 Pالف فمن الفقهاء  ية حال نش�أoا ªله هنا أو : من قالإÀة وقلت أن دÊا�ق u يwأنه يكره الوضوء به أي بماء ا>2 ا
 .تعليلهم أن ا�اء مظنة ا`جاسة oشية وصول صديد األموات إª ا>2

 .ا عللوا به ظË ولعدم التسليم بأن صديد ا�وè 3سحقيقة ألن م أنه ال كراهة    ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا± �

فنحن نأخذ با!Àل من الكتاب أو السنة، أَما وأنه ليس     أنه ال يكره لعدم ا!Àل P الكراهةأنه ال يكره لعدم ا!Àل P الكراهةأنه ال يكره لعدم ا!Àل P الكراهةأنه ال يكره لعدم ا!Àل P الكراهة: : : : الصحيح من هذين القول}الصحيح من هذين القول}الصحيح من هذين القول}الصحيح من هذين القول}
اwي u ا�قÊة إذا توضأ  هناك دÀل وÁنما هناك تعليل ظË وقلنا أنه غ� مسلم فإذا الصحيح واهللا أعلم أن ا�اء أو ماء ا>2

 .منه إنسان رفع حدثه األصغر أو غ�ه فهو Óوز N ذلك من غ� كراهة فله استخدامه واهللا أعلم

وماء زمزم كما تعلمون ماء مبارك و'ما تعلمون أن ا`� صº اهللا عليه وسلم د0 :     هنا مسألة وهنا مسألة وهنا مسألة وهنا مسألة و5555 تتعلق بماء زمزم تتعلق بماء زمزم تتعلق بماء زمزم تتعلق بماء زمزم �
ما u ا�ديث أwي حسنه اإلمام الkمذي وخرجه اإلمام أ#د وغ�ه والنساá عن بسجل من ماء زمزم ف:ب منه وتوضأ ك

هو ا!لو ا�ملوء بماء ف:ب منه وتوضأ فما حكم : أسامة بن زيد أن الرسول صº اهللا عليه وسلم د0 بسجل، أي السجل
اي وتسك} ا�يم وتكرارهما قالوا الطهارة هنا؟ وماء زمزم كما تعلمون سميت زمزم لكeة مائها، يعË زمزم بفتح الز

بصيغة األمر أي إنِم وزد، وقيل إنما سميت ) زمزم(سميت زمزم لكeة ماءها، وقيل إن هاجر قالت عندما انفجر ماء زمزم 
بذلك ألن الفرس u الزمن األول �نت تأö زمزم ف مزم عنده، وR P حال فأهل العلم اختلفوا u حكم الطهارة الشك 

    زمزم مبارك وفيه خ� وفيه بر'ة وفيه نفع وليس هنا �ال للحديث عن فضائله وفوائده، إنما هنا فقط نتحدث عن أن ماء
    الطهارة هناك ثالثة أقوال u الطهارة هناك ثالثة أقوالحكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم u الطهارة هناك ثالثة أقوالحكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم u الطهارة هناك ثالثة أقوالحكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم u حكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم::::    

فهو  u الوضوء والغسل وهذا هو مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا أنه يكره استعماu N إزالة ا`جاسة وال يكره    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .إنما يكره u إزالة اoبث فقط ت:يفا N أما u إزالة ا�دث فال يكره

    .وهو رواية أيضاً عن اإلمام أ#د ر#ه اهللا أنه يكره إزالة ا`جاسة والغسل به وال يكره به الوضوء    ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
مذي ثابت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم د0 بسجل ألن هناك حديث صحيح Çسنه الk    لكن الوضوء ال يكره �اذا ؟لكن الوضوء ال يكره �اذا ؟لكن الوضوء ال يكره �اذا ؟لكن الوضوء ال يكره �اذا ؟ �

من ماء زمزم ف:ب منه وتوضأ، فقالوا إن هذا نقف عند فعل ا`� صº اهللا عليه وسلم ويكون الوضوء منه هو ا�باح من 
 .إذن هذا القول ا�ا±، غ� كراهة، أما إزالة ا`جاسة أو رفع ا�دث األكÊ فهذا مكروه 

ما كراهة وهذا قول قال به طائفة من  الكراهة با�ميع يعÓ Ëوز u رفع ا�دث و	 إزالة اoبث من غ� عدم    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
  أهل العلم، وهو احتمال u مذهب األمام أ#د

     åوهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا ألنه ال يصح فيه نåوهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا ألنه ال يصح فيه نåوهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا ألنه ال يصح فيه نåا�اء 0مة ، وهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا ألنه ال يصح فيه ن u جاءت ëوألن ا`صوص ال
وال فرق وما ح� عن نå العباس عن االغتسال به ال يصح، كما أن �فه ال يمنع استعماN . عم R ماء بال استثناءت

بالطهارة، كما قلنا N فضل و�ف وهذا ال يمنع، وأنه أيضاً ريا وشبعا وشفاء من R داء لكنه أيضاً ال يمنع من ا\طهر به 
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هو القول الصحيح u هو القول الصحيح u هو القول الصحيح u هو القول الصحيح u     إذا هذا، ا تعلمون أن ا`� صº اهللا عليه وسلم توضأ منه ف:فه أيضاً ال يمنع من الطهارة به و'م
 ....ا�سألة ثالثة أقوال أصحها أنه ال كراهة u استعمال ماء زمزم u الطهارة وا�سألة ثالثة أقوال أصحها أنه ال كراهة u استعمال ماء زمزم u الطهارة وا�سألة ثالثة أقوال أصحها أنه ال كراهة u استعمال ماء زمزم u الطهارة وا�سألة ثالثة أقوال أصحها أنه ال كراهة u استعمال ماء زمزم u الطهارة و				 رفع األحداث و إزالة اoبث رفع األحداث و إزالة اoبث رفع األحداث و إزالة اoبث رفع األحداث و إزالة اoبث

 : حكم ا�اء ا�تغ� بمكثهحكم ا�اء ا�تغ� بمكثهحكم ا�اء ا�تغ� بمكثهحكم ا�اء ا�تغ� بمكثه: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

وا�اء اآلجن هو ا�اء ا�تغ� الطعم  بمكثه وا�سÙّ با�اء اآلجن، فنقول تتعلق هذا أيضاً مسألة تتعلق �كم ا�اء ا�تغ�
، وهكذا إذا تغ� بما يشق صون ا�اء عنه من نابت فيه وورق شجر ال يكرهوقد نقل فيه االتفاق وا�ذهب أنه واللون، 

 ëوه و طحلب، وهذا بالنسبة لألشياء الìلم توضع قصدا، أّما إن يوضع قصدا وسمك وما تلقيه الريح والسيول من ت4 و
قصدي ا�ؤلف أي  -    """"أن وضع قصدا سلبه الطهوريةأن وضع قصدا سلبه الطهوريةأن وضع قصدا سلبه الطهوريةأن وضع قصدا سلبه الطهورية""""    وتغّ� ا�اء به عن ôازجة فقالوا سلبه الطهورية، وهذا هو قول ا�ؤلف

والصحيح أنه ال يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ اإلسالم ابن تيمية والصحيح أنه ال يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ اإلسالم ابن تيمية والصحيح أنه ال يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ اإلسالم ابن تيمية والصحيح أنه ال يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ، ، ، وهذا هو Zل خالف حقيقة -صاحب كتاب الروض
 ....    أن تغ� ا�اء بمجاورة ميتة فال يكرهأن تغ� ا�اء بمجاورة ميتة فال يكرهأن تغ� ا�اء بمجاورة ميتة فال يكرهأن تغ� ا�اء بمجاورة ميتة فال يكرهر#ه اهللا ر#ه اهللا ر#ه اهللا ر#ه اهللا 

أيضا لو جاور بميتة يعË تعرفون أن ا�يتة ربما çرج بعض الروائح فتؤثر من �ن قريبا منها من ا�اء فهذا أيضاً قالوا ال 
 .تسلبه الطهورية فال يكره

يكره يعË ا�اء أحيانا يوضع ماء لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه     ،،،،أّما ا�اء ا�سخن بالشمس فا�ذهب أنه ال يكرهأّما ا�اء ا�سخن بالشمس فا�ذهب أنه ال يكرهأّما ا�اء ا�سخن بالشمس فا�ذهب أنه ال يكرهأّما ا�اء ا�سخن بالشمس فا�ذهب أنه ال يكره    ����
u الشتاء u الشمس من أجل أن يسخن ح� يسوغ أو يتمكن اإلنسان من الوضوء أو الغسل منه، فما حكم هذا ا�اء 
اwي قصد أن يسخن بالشمس، قد يوضع إناء u الشمس فيه ماء بارد من أجل أن يسخن فما حكم استخدامه؟ حقيقة 

أنه يكره وقالوا سبب الكراهة ألنه يورث الÊص،  لكن نقل عن بعض أهل العلمدامه ا�ذهب أنه ال يكره استخ
واستدلوا P ذلك بقول عمر ر� اهللا عنه ال تغتسلوا با�شمس فانه يورث الÊص، ولكن القول بكراهته غ� صحيح 

مس وما نقل عن عمر ر� اهللا عنه ألن اآلثار الواردة فيه غ� ثابتة، فالصحيح أنه Óوز استخدامه ولو �ن مسخنا بالش
 u وز استخدام ا�اء ا�سخن بالشمس من غ� كراهة ألن اآلثار الواردةÓ كث�ا من أهل العلم ال يرون ثبوته، ومن ثّم فهو

 .كراهته غ� ثابتة
Èن ا�عد ال يكره ونقصد با�مام ا�    ؟هنا مسألة أيضاً نصوغها P ش� سؤال حكم دخول ا�مام هل يكره أم الهنا مسألة أيضاً نصوغها P ش� سؤال حكم دخول ا�مام هل يكره أم الهنا مسألة أيضاً نصوغها P ش� سؤال حكم دخول ا�مام هل يكره أم الهنا مسألة أيضاً نصوغها P ش� سؤال حكم دخول ا�مام هل يكره أم ال �

الما هو متعارف عليه اwي هو مÈن قضاء ا�اجة اآلن، لكن هناك ا�مام للمغتسل اwي يعد ألجل الوضوء أو . للُمغتَسل
الغسل أو ìو ذلك كما هو 0دة بعض ا>الد كما هو u بالد ا�غرب العر' أو بالد ا�:ق أو غ�ها مازالت ا�مامات 

 . موجودة فيها

 .ه أما من كرهه فذلك �ظنة كشف العورة أو قصد ا\نعم بدخوN ال لكون ا�اء مسخناه أما من كرهه فذلك �ظنة كشف العورة أو قصد ا\نعم بدخوN ال لكون ا�اء مسخناه أما من كرهه فذلك �ظنة كشف العورة أو قصد ا\نعم بدخوN ال لكون ا�اء مسخناه أما من كرهه فذلك �ظنة كشف العورة أو قصد ا\نعم بدخوN ال لكون ا�اء مسخناقالوا ال يكرقالوا ال يكرقالوا ال يكرقالوا ال يكر

قالوا ربما بعض ا�مامات يكون فيها كشف للعورة، ويكون فيها نوع من ا\نعم وÁزالة بعض األقذار واألوساخ وا\êه، 
ال كراهة u دخول ا�مام، لكن P هذه أيضاً من األسباب الë جعلت بعض أهل العلم يكرهها، و لكن الصحيح أنه 

ا�سلم دائما أن يصون عورته وأن Çفظها وأن ال يبديها إال �ا استثË من ذلك �0، سواء �نت عورة مغلظة أو �ففة، 
 .فا�فاظ P العورة وP السk أمر مطلوب فال pرج عورته أو يب} Æء منها �ا ال Çل لغ�ه أن ينظر إÀه
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 ))))²²²²((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    أحÈم بعض أنواع ا�ياه ا�تعلقة با�اء الطهور أحÈم بعض أنواع ا�ياه ا�تعلقة با�اء الطهور أحÈم بعض أنواع ا�ياه ا�تعلقة با�اء الطهور أحÈم بعض أنواع ا�ياه ا�تعلقة با�اء الطهور     مازال ا�ديث موصوال u هذه ا�لقة عن أقسام ا�ياه ومازال ا�ديث موصوال u هذه ا�لقة عن أقسام ا�ياه ومازال ا�ديث موصوال u هذه ا�لقة عن أقسام ا�ياه ومازال ا�ديث موصوال u هذه ا�لقة عن أقسام ا�ياه و
 :حكم ا�اء ا�ستعمل u طهارة مستحبة كتجديد الوضوء مثال أو الغسلحكم ا�اء ا�ستعمل u طهارة مستحبة كتجديد الوضوء مثال أو الغسلحكم ا�اء ا�ستعمل u طهارة مستحبة كتجديد الوضوء مثال أو الغسلحكم ا�اء ا�ستعمل u طهارة مستحبة كتجديد الوضوء مثال أو الغسل �

  Âغ� متوضأ غ� متطهر ث) �ديد(فمع Ëتلف األمر، أي ليس األصل، ألنه إذا استخدم إذا �ن اإلنسان يعp م توضأ هذا
قد يكون اإلنسان متوضأ ثم يدخل عليه وقت صالة أخرى     لكن ìن اآلن u ا�اء اwي يستخدم u طهارة مستحبة

كمتوضأ لصاله الظهر واستمر P وضوئه إª أن حان وقت صالة الع� فمن هنا أحب أن Óدد الوضوء فما حكم 
    ؟ ؟ ؟ ؟ استخدام ا�اء اwي استخدمه

نه أثناء استخدامه للماء يêل بعض ا�اء أما من أعضاء جسده أو ìو ذلك أو أعضاء وضوءه أو ìو ذلك فهنا إذن ما ربما أ    
حكم استخدام هذا ا�اء اwي استخدم u هذه الطهارة ا�ستحبة أو لو �ن ح� الغسل مستحبا كأن يكون من أجل 

 .غسل ا�معة أو ìوها أو اإلحرام أو غ�ه
وذلك كتجديد الوضوء والغسل يعË �ديد وضوء وغسل Ðعه وغسله ثانيه  مستحبةا�اء ا�ستعمل u طهارة نقول إن  

 وثا�ه من وضوء
  ،الكراهةأي مذهب اإلمام أ#د     ::::    فا�ذهبفا�ذهبفا�ذهبفا�ذهب    ����    

ه ال ه ال ه ال ه ال لكن الصحيح واهللا اعلم أنلكن الصحيح واهللا اعلم أنلكن الصحيح واهللا اعلم أنلكن الصحيح واهللا اعلم أن الطهورية ي خالف الفقهاء u سلبه، أ، أ، أ، أu كراهته للخالف u سلبه الطهورية: : : :     ودÀلهم ودÀلهم ودÀلهم ودÀلهم 
    ....فبعض أهل العلم يقول أنه مكروه استعماN مرة ثانية    ،،،،كراهة فيه لعدم ا!Àل P الكراهةكراهة فيه لعدم ا!Àل P الكراهةكراهة فيه لعدم ا!Àل P الكراهةكراهة فيه لعدم ا!Àل P الكراهة

إذا ما �ن اإلنسان مثال هناك شده حر فأراد أن يتÊد واستخدم هذا     مستحبةمستحبةمستحبةمستحبةأما إن استعمل ا�اء للتÊد فقط ليس لطهارة أما إن استعمل ا�اء للتÊد فقط ليس لطهارة أما إن استعمل ا�اء للتÊد فقط ليس لطهارة أما إن استعمل ا�اء للتÊد فقط ليس لطهارة 
ألنه ما استخدم بطهارة أخرى طهارة      مكروه باالتفاق مكروه باالتفاق مكروه باالتفاق مكروه باالتفاقفهذا غ�فهذا غ�فهذا غ�فهذا غ�    ا�اء ونزل من أعضاء جسده ماء واستخدم هذا ا�اء

 .مستحبة أخرى
 ::::هنا مسألة مهمة وb حد ا�اء الكث� والقليلهنا مسألة مهمة وb حد ا�اء الكث� والقليلهنا مسألة مهمة وb حد ا�اء الكث� والقليلهنا مسألة مهمة وb حد ا�اء الكث� والقليل �

 ؟يعË ما ا�اء القليل وما ا�اء الكث� إذا أطلق عند أهل العلم  
تساوي با�جم مكعب والقلتان تسع ×س قرب، وتساوي ×سه ع: تنكه، و    للماء الكث�للماء الكث�للماء الكث�للماء الكث�    جعل الفقهاء القلت} حداً جعل الفقهاء القلت} حداً جعل الفقهاء القلت} حداً جعل الفقهاء القلت} حداً 

 ،kمد ابن عثيم} ر#ه اهللا مائة وواحد وتسع} كيلو وربعذراعه تقريبا ست} سنتمZ وتساوي بالوزن عند الشيخ ،
وتساوي عند بعض أهل العلم اآلخرين مائت} كيلو، وعند بعضهم اآلخر تساوي مائة وسبع و×س} كيلو، والكيلو جرام 

� أنها مائت} لk  أنها مائت} لk  أنها مائت} لk  أنها مائت} لk وأرجح هذه األوأرجح هذه األوأرجح هذه األوأرجح هذه األ    يساوي لk واحد،���قوال واهللا أعلم ما توصل إÀه بعض أهل العلم كما u حاشية Ìية ا�نتقوال واهللا أعلم ما توصل إÀه بعض أهل العلم كما u حاشية Ìية ا�نتقوال واهللا أعلم ما توصل إÀه بعض أهل العلم كما u حاشية Ìية ا�نتقوال واهللا أعلم ما توصل إÀه بعض أهل العلم كما u حاشية Ìية ا�نت
    ....أي مائت} كيلو بالوزن واهللا أعلمأي مائت} كيلو بالوزن واهللا أعلمأي مائت} كيلو بالوزن واهللا أعلمأي مائت} كيلو بالوزن واهللا أعلم

P أية حال هذا هو ا�اء الكث�، وما 0داه يكون أيضاً قليال، يعË ما قل فهو القليل، يعË الكث� القلتان فأكe أما ما 
u Êا�اء القليل والكث�، فإذا قالوا كث� فهو ما بلغ نقص فهو ماء يعت Ëعرف أهل االصطالح ماء قليل، وهذا يرد كث�ا، يع 

 .القلتان فأكe، وما �ن قليال فهو ما نقص عن القلت}
    ::::حكم ا�اء إذا خالطته èاسةحكم ا�اء إذا خالطته èاسةحكم ا�اء إذا خالطته èاسةحكم ا�اء إذا خالطته èاسة �
    ::::اختلف العلماء u هذه ا�سألة إذا خالط ا�اء èاسة P ثالثة أقوالاختلف العلماء u هذه ا�سألة إذا خالط ا�اء èاسة P ثالثة أقوالاختلف العلماء u هذه ا�سألة إذا خالط ا�اء èاسة P ثالثة أقوالاختلف العلماء u هذه ا�سألة إذا خالط ا�اء èاسة P ثالثة أقوال    ����
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أن ا�اء إذا خالطته èاسة وهو دون القلت} فهو èس مطلقا     وهذا هو ا�ذهب عند ا�تقدم} من ا�نابلة    ::::    األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول 
فهذا èس وÁن لم يتغ�، ولو زاد  مائعة أو غ�ها من ا`جاسات عذرهسواء تغ� أم لم يتغ� سواء، �نت èاسة بول آدò أو 

وÁن �ن ال يشق نزحه  ،ò أو عذرته، فإن �ن يشق نزحه ولم يتغ� فطهوربول اآلد ةعن القلت} فإنه ينجس بمخالط
 .فينجس بمجرد ا�القاة

 واستدلواواستدلواواستدلواواستدلواوÁن لم يبلغ القلت} فينجس بمجرد ا�القاة ، أما بقية ا`جاسات فا�عتÊ قلتان فإن بلغ القلت} ولم يتغ� فطهور 
) إن ا�اء طهور ال ينجسه Æء(وN صº اهللا عليه واN وصحبه وسلم P ذلك أنه إذا بلغ القلت} ال ينجس إال با\غ� بق

إذا بلغ ا�اء قلت} لم Çمل (N وصحبه وسلم آوذلك u حديث ب2 بضاعة وأيضا هذا يستدل به مع قوN صº اهللا عليه و
آلدò وعذرته وب} غ�ه من ومفهومه أنه إذا �ن اقل Çمل اoبث فا احتاج إª نية، واستدلوا P الفرق ب} ا) اoبث

    .وا�ديث عند ا>خاري) ال يبولن أحدكم u ا�اء ا!ائم ثم يغتسل فيه(::::ا`جاسات بقوN صº اهللا عليه وسلم
وهو ا�ذهب عند ا�تأخرين من ا�نابلة أنه ال فرق ب} بول اآلدò وعذرته وب} غ�ها من ا`جاسات ال�     ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

    .ة وهذا هو القول ا�ا±اء قلت} لم ينجس إال با\غ� ألحد أوصافه، ومادون القلت} ينجس بمجرد ا�القافإذا بلغ ا�سواء، 
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه ر#ه اهللا وÐاعه من أهل العلم أال ينجس ا�اء إال با\غ� مطلقا سواء     ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

Óب P اإلنسان أن kÇز منه إذا وقعت فيه èاسة ألن الغالب أن ما دونهما بلغ القلت} أو لم يبلغ لكن مادون القلت} 
    يتغ�

وب2 بضاعة �نت تر8 فيها     N وصحبه وسلم u ب2 بضاعةآلقوN صº اهللا عليه و وهذا القول واهللا أعلم هو الصحيحوهذا القول واهللا أعلم هو الصحيحوهذا القول واهللا أعلم هو الصحيحوهذا القول واهللا أعلم هو الصحيح    
فإنه ينجس عند تغ� أحد أوصافه  ا`جاسات كما دل P ذلك األثر لكن يستثÂ من ذلك فيما إذا تغ� با`جاسة

 .باإلÐاع
فمن قائل     حديث القلت} وهو دÀل �ن قال بالفرق ب} الكث� والقليل فقد اختلف العلماء u تصحيحه وتضعيفه أما    ����

أنه حديث ضعيف، كما قال ابن القيم ر#ه اهللا يعË علق P هذا u تهذيب الس�، فقال ال معارضة بينه وب} حديث 
ومن قال بصحته فإن ا�راد منه ا\نبيه P أن مادون القلت} Çتاج إª العناية وا\ثبت ال ) ن ا�اء طهور ال ينجسه Æءإ(

 . ألنه ينجس بمجرد ا�القاة
لقوN صº اهللا عليه واN وصحبه وسلم ال يبولن  أما دÀل من فرق ب} بول اآلدò وعذرته وب} غ�ه من ا`جاساتأما دÀل من فرق ب} بول اآلدò وعذرته وب} غ�ه من ا`جاساتأما دÀل من فرق ب} بول اآلدò وعذرته وب} غ�ه من ا`جاساتأما دÀل من فرق ب} بول اآلدò وعذرته وب} غ�ه من ا`جاسات �

u أن يبول ثم  أحدكم �ا�اء ا!ائم ثم يغتسل منه عند مسلم، فيقال إن ا`� صº اهللا عليه وسلم لم يقل أنه èس بل ن
 ومÈن إللقاء هذه ا`جاسة فيفسده P غ�ه فتكرهه ا`فوس 

ً
يغتسل منه ألنه سيؤدي إª أن يكون هذا ا�Èن َمباال

    ) ) ) ) تراجع u الكتبتراجع u الكتبتراجع u الكتبتراجع u الكتب((((    .وتعافه
 ا�دث طهور يس� خلت به امرأة أم ال ؟ا�دث طهور يس� خلت به امرأة أم ال ؟ا�دث طهور يس� خلت به امرأة أم ال ؟ا�دث طهور يس� خلت به امرأة أم ال ؟    هنا مسألة هل يرفعهنا مسألة هل يرفعهنا مسألة هل يرفعهنا مسألة هل يرفع �
 :u هذه ا�سألة قوالن �

ن� أن يتوضأ الرجل بفضل طهور : (    N وصحبه وسلمآواستدلوا بأن ا`� صº اهللا عليه و    أنه ال يرفع ا�دث /  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .وهذا هو مذهب اإلمام أ#د وا�ديث يرويه أبو داود ويصححه ا�افظ    ))))،،،،ا�رأة

وهو قول Ðهور أهل العلم والرواية ا�انية عن اإلمام ا#د ر#ه اهللا     أنه Óوز الوضوء به ويرفع ا�دث /  ا±ا±ا±ا±القول ا�القول ا�القول ا�القول ا�
وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو     واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن ا`� صº اهللا عليه واN وصحبه وسلم �ن يغتسل بفضل ميمونة،
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يث وا�ديث السابق أن ا`u å ا�ديث السابق Zمول P ا\êيه وا�مع ب} هذا ا�د الراجح واختيار شيخ اإلسالمالراجح واختيار شيخ اإلسالمالراجح واختيار شيخ اإلسالمالراجح واختيار شيخ اإلسالم
    ....واهللا أعلمواهللا أعلمواهللا أعلمواهللا أعلم    والكراهة ال P ا\حريم

    ::::القسم ا�ا± من أقسام ا�ياهالقسم ا�ا± من أقسام ا�ياهالقسم ا�ا± من أقسام ا�ياهالقسم ا�ا± من أقسام ا�ياه�
JJJJ        ////    ا�اء الطاهـر غ� ا�طهـرا�اء الطاهـر غ� ا�طهـرا�اء الطاهـر غ� ا�طهـرا�اء الطاهـر غ� ا�طهـر: 

الطاهر u نفسه غ� ا�طهر وا�اء الطاهر هو     يعË هناك قلنا Òدثنا عن ا�اء الطهور وهنا أيضاً نبدأ ا�ديث عن ا�اء الطاهر
    ....لغ�ه

عندما نقسم ا�اء إª ثالث أقسام، وعالمته تغ� كث� للونه أو     جواز استعماu N العادات دون العبادات    وهذا ا`وع حكمهوهذا ا`وع حكمهوهذا ا`وع حكمهوهذا ا`وع حكمه
Ëه بطاهر فيه يعÇطعمه أو ر        

ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث  هنا نرجع `تحدث عن مسألة وb فيهعالمته تغ� كث� للون أو للطعم أو للريح بطاهر عالمته تغ� كث� للون أو للطعم أو للريح بطاهر عالمته تغ� كث� للون أو للطعم أو للريح بطاهر عالمته تغ� كث� للون أو للطعم أو للريح بطاهر     ����
 .هل هو طاهر أو طهور ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث ìن Òدثنا u ا�لقة ا�اضية عن ا�اء ا�ستخدم u طهارة مستحبة

 :حكم ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دثحكم ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دثحكم ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دثحكم ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث �
    ::::ننننقوالقوالقوالقوالu هذه ا�سألة ؟ ؟ ؟ ؟ وهنا سنتحدث عن ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث هل هو طاهر أم طهور

وهو ا�ذهب أن ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث طاهر ال طهور فال يرفع ا�دث يعË يستخدم u العادات :  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �
أو ) ال يغتسلن أحدكم من ا�اء ا!ائم وهو جنب(ودÀل هذا القول ما ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم     دون العبادات

م مسلم ر#ه اهللا، قالوا وهذا يدل P أن ا�اء تسلب منه الطهورية إذا اغتسل فيه كما ورد u ا�ديث اwي يرويه اإلما
 .إنسان

أن ا�اء ا�ستعمل u رفع ا�دث  وهو ما ذهب إÀه شيخ اإلسالم ابن تيميه ر#ه اهللا وبعض أهل العلم إª :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا± �
وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب : (هللا صº اهللا عليه وسلم واستدلوا P طهوريته بما رواه جابر قال جاء± رسول ا، ، ، ، طهور

، ¹�يقتتلون P وضوءه، و	 حديث     متفق عليه و	 صحيح ا>خاري أنه صº اهللا عليه وسلم �ن إذا توضأ �دوا )وضوءه ع
ºجفنه فجاء ا`� ص u اهللا عليه وسلم اغتسلن ºاهللا عليه وسلم  ابن عباس ر� اهللا عنهما أن بعض زوجات ا`� ص

، هذا يدل P أن ا�اء ال ينجس وال تسلب طهوريته، ) إن ا�اء ال Óنب(Àتوضأ منها أو يغتسل فقالت إ± كنت جنبا فقال 
وأما نå ا`� صº اهللا عليه وسلم عن االغتسال u ا�اء ا!ائم فهذا إنما �ن خوفا تقدير ا�اء أو من تغ� ا�اء أو �ن من 

ا�اء يعu Ë مكثه قد يكون تغ� خوفا من ا`جاسة، يعË أن هذا الÉء قد يؤثر P ا\غ� أو يؤثر P طعم هذا أجل أن 
ا�اء أو يتغ� بناء P ذلك طعمه أو لونه أو ìو ذلك، ألجل ذلك ل� عنه، فال يرد ا`P å أو من أجل خشيته أن يكون 

 . ليه وسلم قال إن ا�اء ال Óنبماء مستعمال بدÀل أن ا`� صº اهللا ع
    ::::مسألة b حكم ا�اء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوممسألة b حكم ا�اء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوممسألة b حكم ا�اء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوممسألة b حكم ا�اء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوم �

قد يكون هناك ماء u إناء ثم يأö اإلنسان يقوم من نومه Àال أو ìوه والليل كما تعلمون أو ا`وم مظنة أن اإلنسان ربما 
نومه ثم بعد ذلك يغمس هذه اÀد وقد يكون فيها èاسة أو ìو  تعبث يده أو تقع يده è Pاسة أو ìو ذلك، فيقوم من

     ذلك ومن ثم يتوضأ أو يغتسل،
    :u هذه ا�سألة قوالنu هذه ا�سألة قوالنu هذه ا�سألة قوالنu هذه ا�سألة قوالنفهل هذا ا�اء ا�غموس فيه يده القائم من ا`وم طهور أو طاهر؟ 

يسلبه الطهورية وينتقل من طهور  أن ا�اء إذا انغمس فيه يد قائم من نوم وا�اء القليل طبعا مادون القلت} أنه: : : :     القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
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: إª طاهر فال يرفع ا�دث وÁنما فقط يستخدم u العادات دون العبادات، وا!Àل حديث ا`� صº اهللا عليه وسلم قال
متفق ) إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما u اإلناء ثالثا فأن أحدكم ال يدري أين باتت يده(

هو ا�ذهب، ألن اإلنسان ال يدري أين باتت يده ربما باتت ووقعت è Pاسة سواء �نت èاسة من أعضاء عليه وهذا 
    ....خارجية ألن ا`ائم u حكم ا�يت فهو ال Çس وال يشعر إال إذا استيقظ    جسده أو èاسة

عنه إª أنه  وأ#د u الرواية ا�انية ذهب شيخ اإلسالم ر#ه اهللا وÐهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافÏ    القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
أي أنه ال يص� مستعمال بل Çكم بطهوريته، واستدلوا بأن األصل فيه الطهارة وال ينتقل عن هذا األصل إال ال يÝ هذا 

ستدل وÁدخال اÀد ال ينجس ا�اء بمجرده، وما ا) إن ا�اء طهور ال ينجسه Æء(بدÀل، وقد قال ا`� صº اهللا عليه وسلم 
به ا�نابلة نقول بمقتضاه فال Óوز غمس اÀد u اإلناء ولكن ال نسلم أنه لو فعل سلب الطهورية، وا�كمة u ا�نع إما أن 

وهذا القول لعله القول وهذا القول لعله القول وهذا القول لعله القول وهذا القول لعله القول تكون تعبدية أو u خشية ا`جاسة u أن يكون ذلك ذريعة إª أن يتنجس ال أن يتنجس بالفعل، 
 .سألة u مظانهاوP أية حال تراجع ا� الراجحالراجحالراجحالراجح

    ))))µµµµ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ::::ه ه ه ه ا�ياا�ياا�ياا�ياالقسم ا�الث من أقسام القسم ا�الث من أقسام القسم ا�الث من أقسام القسم ا�الث من أقسام  �

I        ////    ا�ـــاء ا`جــــسا�ـــاء ا`جــــسا�ـــاء ا`جــــسا�ـــاء ا`جــــس    
فهذا هو ا�اء ا`جس، ومعÂ يس� أي قليل وقد أÐع أهل العلم     هو ما تغ� بنجاسة قليال �ن أو كث� أو القاها وهو يس�
 .سP أن ا�اء إذا تغ� بنجاسة أو إذا تغ� با`جاسة فأنه ينج

 :فÕ ذلك قوالنفÕ ذلك قوالنفÕ ذلك قوالنفÕ ذلك قوالنواختلف أهل العلم إذا ال9 ا`جاسة ولم يتغ� وهو قليل  �
    ) ) ) ) مثل نقطة بولمثل نقطة بولمثل نقطة بولمثل نقطة بول((((    ينجس بمجرد ا�القاة وهو يس� دون القلت}أنه أنه أنه أنه     وهو ا�ذهب /   القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ا\غ� للحكم بتنجيس أنه البد من إª     واÀه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ر#هما اهللا /  والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±
وªÁ هذا القول أيضاً ذهب أهل ا�دينة و'ث� من أهل ا�ديث وهو إحدى الروايت} u مذهب ا�اء فال تكÕ ا�القاة، 

، لقول ا`� صº اهللا عليه وسلم u ب2 بضاعة و�ن يلø فيها وهذا القول واهللا اعلم هو الراجحوهذا القول واهللا اعلم هو الراجحوهذا القول واهللا اعلم هو الراجحوهذا القول واهللا اعلم هو الراجحاإلمام أ#د ر#ه اهللا 
    . وهذا لفظ 0م u ا�اء الكث� والقليل و0م Ð uيع ا`جاسات واهللا أعلم) �اء طهور ال ينجسه Æءإن ا(ا`جاسات 

    ::::مسألة أخرى وb كيفيه تطه� ا�اء ا`جسمسألة أخرى وb كيفيه تطه� ا�اء ا`جسمسألة أخرى وb كيفيه تطه� ا�اء ا`جسمسألة أخرى وb كيفيه تطه� ا�اء ا`جس �
ذكر ا�ؤلف ر#ه اهللا ثالثة طرق u كيفيه تطه� ا�اء الكث� ا`جس، أي أكe من قلت} قلنا إن ا�اء الكث� ما بلغ قلت} 

 :أكe وا�اء القليل ما نقص عن القلت} فا�اء الكث� كيف يطهر، قالواف
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .يطهر بأن يضاف إª ا�اء ا`جس طهور كث�، هذه طريقة ////        أوال
 .أن يزول تغ� ا�اء الكث� ا`جس بنفسه لطول ا�دة وìوها ////        ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 .أن يêح منه فيبø بعد الêح ماء كث� غ� متغ� ////        ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
، وb أن يضاف إÀه أي إª ا�اء ا`جس ماء طهور، وهذا يعË أنه لو أما ا�اء القليل فليس N إال طريقه واحده u تطه�هأما ا�اء القليل فليس N إال طريقه واحده u تطه�هأما ا�اء القليل فليس N إال طريقه واحده u تطه�هأما ا�اء القليل فليس N إال طريقه واحده u تطه�ه    �

زال تغ�ه بنفسه وهو قليل فإنه ال يطهر P ما ذهب إÀه ا�ؤلف ر#ه اهللا، و'ذلك إذا نزحت منه ا`جاسة أو نزح منه 
حت منه èاسة أو نزح منه فهل يبø هنا أو يطهر أو ال، الصحيح أنه لو زال تغ� ا�اء يطهر �يث يبø ماء غ� متغ�، فلو نز
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أن ا�اء : ألن ا�كم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي ر#ه اهللا تعاª ونستفيد من هذا
ا`جاسة وهذا ما توصل إÀه �مع الفقه اإلسالò ا\ابع ا�عالج بالكيماويات أو ا�نø بأدوات ا\نقية أنه يطهر إذا زالت 

 . !وسيأö إن شاء اهللا مزيد بيان àذه ا`قطة��GHلرابطة العالم اإلسالu ò عمليه تنقيه ا�ياه u 0م 
 ::::مسألة إذا شك è uاسة ماء أو غ�ه من الطاهرات أو شك u طهارتهمسألة إذا شك è uاسة ماء أو غ�ه من الطاهرات أو شك u طهارتهمسألة إذا شك è uاسة ماء أو غ�ه من الطاهرات أو شك u طهارتهمسألة إذا شك è uاسة ماء أو غ�ه من الطاهرات أو شك u طهارته �

يبË مه طاهر أو èس فما ا�كم؟ ا�كم نقول وباهللا ا\وفيق كما قال ا�ؤلف أنه قد يشك اإلنسان هل هذا ا�اء اwي أما
، ألن األصل بقاؤه P ما �ن عليه، وهذا يندرج P اÀق} واÀق} ما هو اÀق} هو ا�ال اwي �ن عليها ا�اء قبل الشك

ألصل إن نستصحب ا�ال ا�علومة وان نطرح Òت قاعدة فقهية معروفة وb استصحاب ا�ال ا�علومة وÁطراح الشك فا
، وهذه من القواعد كما تعلمون وهذا ;ه أيضاً يندرج Òت قاعدة ;ية كÊى وb اÀق} ال يزول بالشكالشك جانبا، 

 u ذكرها أهل العلم ëمس الoى اÊذكرها أهل العلم من القواعد الفقهية ا�شهورة القواعد الك ëمس الoمظانها، ا
Àق} ال يزول بالشك ودÀاهللا عليه وسلم ل هذه القاعدة ا ºبطنه شيئاً أش� عليه (قول ا`� ص u إذا وجد أحدكم

وهذه قاعدة وهذا أصل 0م ) أخرج منه شيئا أو ال؟ فال ين�فن أو فال ين�ف من ا�سجد ح� يسمع صوتا أو Óد رÇا
ا�ديث أن ا`� صº اهللا عليه وسلم أمر بعدم اoروج من الطهارة إال لطرح الشك والعمل باÀق}، فوجه ا!اللة من هذا 

باÀق} وهو سماع الصوت أو وجود الريح، ألنه قد يلبس اإلنسان عليه الشيطان فيأتيه u صالته ويقول خرج منك ريح أو 
ن ثم يقطع صالته ويذهب يسمع صوت قرقرة أو ìو ذلك u ا>طن، فيظن أنه خرج منه ريح فيظن أن طهارته انتقضت وم

Àتوضأ ويعيد الصالة، وهذا ديدن اإلسالم u أحÈمه أنها تبP Â اÀق} أو P األقل P غلبه الظن الراجح أما الشك 
فهذا األصل فيه أن يطرح ألنه من تلبيس الشيطان u الغالب فعº اإلنسان أن يبu Ë مثل هذا األمر P اÀق} وال 

لفنا يبP Â األصل فاألصل بقاءه P ما �ن عليه، فمثال إذا �ن أصل هذا ا�اء أنه ماء طهور فيبP ø اÀق} كما أس
األصل ويتوضأ منه، إذا �ن أصله èس فا أصله èس فال يتوضأ منه، أما إذا �ن شاك ال يعلم فالشك هنا يطرحه جانبا 

ا�Èن ماء طاهر أو ماء èس، فيبË عليه ذلك وهذا أيضاً ديدن ا�سلم ويرجع إª أصل هذا ا�اء، فاألصل أن يكون u هذا 
 .u أموره ;ها، األصل أنه يطرح الشك دائما وال يعمل إال بيق} أو بغلبة ظن راجحة كما أسلفنا واهللا أعلم

 : إذا اشتبه ماء طهور بماء èسإذا اشتبه ماء طهور بماء èسإذا اشتبه ماء طهور بماء èسإذا اشتبه ماء طهور بماء èس: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
ن إناء فيه ماء طاهر أو ماء طهور وÁناء فيه ماء èس لكن ال يعرف قد يشتبه ا�اء الطهور با�اء ا`جس يكون عنده إناءي

أيهما يعË يعرف أن أحد هذين اإلناءين أو أحد هذه اآلنية قد وقع فيه èاسة من بول أو ìوه، لكن ال يعلم ألن ا`جاسة 
هنا نقول إذا أنه اشتبه ماء طهور كما تعلمون لو وقعت بول مثال ال يعرف ال يدرى يعË أي أنواع قد çالط هذا ا�اء، فمن 

    ::::pتلفون P قول}pتلفون P قول}pتلفون P قول}pتلفون P قول}بماء èس فماذا نعمل؟ ا�مد هللا هنا الفقهاء حقيقة u هذه ا�سألة 
يعË إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء     أنه Çرم استعماàما وال Óب عليه أن يتحرى إنما ينتقل إª ا\يمم ////        القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�

يستخدهما إذا �ن ما هناك غ�هما طبعا، وينتقل إª ا\يمم إذا لم يوجد غ�هما ألن ا\يمم èس فهنا يطرحهما جانبا وال 
 u ا\يمم ألنه أصبح اآلن ªأن وجودهما كعدمهما وينتقل إ Âإنما ي:ع عند عدم ا�اء أو تعذر استخدامه يطرحهما بمع

 .دامهحالة ي:ع N فيها ا\يمم ألنه كعادم ا�اء أو متعذر عليه استخ
ربما يرى أن أحد اإلناءين Ì>ا أن هذا اإلناء يعË هو اwي فيه لون أو قريب أنه يتحرى مع وجود القرائن  /  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±�

من ا�Èن مظنة أن تكون وقعت فيه ا`جاسة أو غ� ذلك، فهنا يتحرى ويعمل بالقرائن ا�رجحة، ودÀلهم هنا حديث ابن 
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        ....    )فليتحرى الصواب(ك u الصالة حيث قال ا`� صº اهللا عليه وسلم مسعود ر� اهللا عنه u الش
 .واهللا أعلم ولعل هذا هو األقربولعل هذا هو األقربولعل هذا هو األقربولعل هذا هو األقربومن القواعد ا�عروفة u ال:ع أنه إذا تعذر اÀق} رجع إª غلبه الظن 

    ::::هنا مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب èسةهنا مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب èسةهنا مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب èسةهنا مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب èسة �
دها أو ثياب مباحة بثياب Zرمه يعلم عددها فهنا اختلف الفقهاء P قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب èسه يعلم عد

    ::::قول} u هذه ا�سألةقول} u هذه ا�سألةقول} u هذه ا�سألةقول} u هذه ا�سألة
فمثال عنده ثوب} ال يعلم أيهما الطاهر أنه يص� بعدد ا�ياب ا`جسة أو ا�حرمة ويزيد عليها صالة،  ////        القول األول القول األول القول األول القول األول  �

Õهذه ا�الة ألنه يعلم العدد ف u الظهر مرت} مره با�وب الطاهر ومره با�وب وأيهما ا`جس، فهنا قالوا � هذه ا�الة يص
ا`جس، ويكون أكيد أنه قد أصاب u أحدهما وهنا صالته تكون صحيحة، فإن لم يعلم ا`جسة أو ا�حرمة قالوا لزمه 

 .وهذا هو ا�ذهب أن يص� R u ثوب صالة ح� يتيقن أنه صu º ثوب طاهر ولو كeت ا�ياب
وهذا مذهب أ� حنيفة والشافÏ واختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه     أنه يتحرى ويص� u واحد منها /   ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    القولالقولالقولالقول �

    ....واهللا اعلم وهو الراجح إن شاء اهللاوهو الراجح إن شاء اهللاوهو الراجح إن شاء اهللاوهو الراجح إن شاء اهللاوتلميذه ابن القيم ر#ه اهللا وأيضا هو رواية عن مذهب اإلمام ا#د 
 كيف يكون ا\حري؟كيف يكون ا\حري؟كيف يكون ا\حري؟كيف يكون ا\حري؟: : : : لكن يرد هنا سؤال عن ا\حريلكن يرد هنا سؤال عن ا\حريلكن يرد هنا سؤال عن ا\حريلكن يرد هنا سؤال عن ا\حري �

ال إª ا�تغ� منها مثال واستدلوا P ذلك بأن اإلنسان مأمور باتقاء اهللا ما استطاع وبا\حري يكون قد اتø بأن ينظر مث
اهللا واهللا تعاª لم يوجب عليه أن يصº الصالة مرت} أو أكe إال إذا أخل بها وهذا لم pل بالصالة وب:ط من �وطها أو 

إذا اخل بÉء من ذلك وعمد إª ترك واجب من واجباتها أو ìو ذلك فهذا هو بواجب من واجباتها أو بر'ن من أر�نها، 
اwي مأمور باإل0دة أما إذا لم pل بÉء من ذلك أو �ن هذا األمر خارج عن إرادته وقدرته فليت� اهللا اإلنسان ما 

 . قالوا بأن ينظر P ما يغلب P ظنه فيعمل به: ا\حريا\حريا\حريا\حري    ةةةةو'يفيو'يفيو'يفيو'يفياستطاع 
    ::::قد ختمنا ا�ديث عن باب ا�ياه، وهنا قد يش� P ا>عض نكون بهذا 

  ؟بالنسبة للغسالة اآلÀة هل يطهر الغسيل بالغسالة اآلÀة عمًال باألحÈم ا�قررةبالنسبة للغسالة اآلÀة هل يطهر الغسيل بالغسالة اآلÀة عمًال باألحÈم ا�قررةبالنسبة للغسالة اآلÀة هل يطهر الغسيل بالغسالة اآلÀة عمًال باألحÈم ا�قررةبالنسبة للغسالة اآلÀة هل يطهر الغسيل بالغسالة اآلÀة عمًال باألحÈم ا�قررة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
 يطهر الغسيل حقيقة بالغسالة اآلÀة ألن ا�اء ا`� الطاهر يصب P ا�البس ثالث مرات فأكe ويع� R u مره: فنقول 

وتتخلص منه الغسالة آÀا هذا إذن بناء عليه فا�ياب الë تغسل بالغسالة اآلÀة فå إن شاء اهللا Óوز لبسها والصالة فيها 
وال حرج u ذلك، فå تعتÊ ما غسلته أو ما غسل u الغسالة اآلÀة أيضاً ولو �ن u هذه ا�ياب èاسة فهذه الغسالة بإذن 

سيل اÀد أو ìو ذلك إنما هذه الغسالة إذا وضع فيها ا�ياب وماء طهور ماء ن� ماء غ� èس اهللا ال يشkط أن تكون بغ
ثم غسلت بها ا�ياب فا�ياب تبø وتطهر وÓوز استخدامها u الصالة، هذا ما تي« ا�ديث عنه فيما يتعلق با�ياه 

 .وأقسامها

 �  بـاب اآلنيــة � 

وìوه ومناسبة ذكر اآلنية هنا u كتاب الطهارة أن ا�صنف ر#ه     هو الو0ء وهو ظرف ا�اء Ðع إناء واإلناء: ويراد باآلنية 
ف� إناء طاهر �oشب وا�لود والصفر وا�ديد ولو �ن ثمينا ��واهر  اهللا �ا ذكر ا�اء ذكر ظرفه، ظرف ا�اء أي و0ء ا�اء

ت آò وعظمه فيحرم إال آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما فأنه Çرم والزمرد يباح اçاذه واستعماN بال كراهة قالوا غ� ج
إª آخر ما ذكره ا�صنف u مقدمة حديثه عن باب اآلنية، نقول إذن بناء P ذلك أنه  اçاذها أو استعماàا ولو P أن:،
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º اهللا عليه واN وصحبه وسلم اغتسل من تباح األوعية أو اآلنية الطاهرة اçاذا واستعماال ولو �ن الو0ء ثمينا ألن ا`� ص
القدح، والصفر : إناء صغ� من جت �فظ ا�اء، وا\ور هو  : اإلداوة جفنة وتوضأ من تور ومن صفر ومن قربة ومن إداوة و

ال (ا`حاس، فبناء عليه فاألوعية يباح استخدامها إال أنية اwهب والفضة أو مضبب بهما، �ديث حذيفة بن اÀمان  : هو
متفق عليه، ، و�ديث أم سلمة ) ت:بوا u آنية اwهب والفضة وال تأكلوا u صحافها فإنها àم u ا!نيا ولكم u اآلخرة

 متفق عليه، ، ) اwي ي:ب u آنية اwهب والفضة فـأنه Óرجر u بطنه نار جهنم(ر� اهللا عنها 
àاذها وال استعماçوز اÓ هب والفضة الwهإذن آنية اÀي أ�نا إwا�ديث ا u الوارد åا لثكور واإلناث للن....    

    ))))����((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 كنا u ا�لقة ا�اضية نتحدث عن باب اآلنية من كتاب الطهارة 

وعرفنا اآلنية u اللغة واالصطالح وأيضا بدأنا u حكم استخدام اآلنية، وقلنا إن اإلناء أو اآلنية Ðع إناء واإلناء هو الو0ء 
Ò يwكتاب الطهارة �ا ذكر ا�اء ذكر ظرفه ظرف ا�اء، ا u دثنا عن مناسبة ذكرها هنا، أنه �ا ذكرÒ فظ فيه األشياء، وأيضا

ذلك أن ا�اء كما نعلم جوهر سيال Çتاج إª حفظ u األوعية من هنا إذن ناسب أن يذكر ا�ؤلف أو ا�صنف الو0ء هذا 
أسلفنا أو من خشب أو من خزف أو من معدن وقد تكون أنواع من ا�واهر،  اإلناء، واآلنية قد تكون من حديد كما

 ªأي وجه أوصفة جائز لعموم قول اهللا سبحانه وتعا P اàاآلنية هو ا�ل واإلباحة وأن استعما u دثنا أن األصلÒ وأيضا} 
يًعا ِÐَ رِْض

َ ْ
ُكْم َما uِ األ

َ
ي َخلََق ل ِ

¹
wُهَو ا {  u للإل" لكم"فالالمÀ!نما ا�حرم ما �ن من ذهب أو فضة لورود اÁباحة و.    

 ::::حكم استعمال آنية اwهب والفضةحكم استعمال آنية اwهب والفضةحكم استعمال آنية اwهب والفضةحكم استعمال آنية اwهب والفضة �
ال ت:بوا u آنية (استعمال آنية اwهب والفضة Zرم سواء �ن لثكر أو لألن: لعموم قول الرسول صº اهللا عليه وسلم 

 . صحيح متفق عليه )u اآلخرة اwهب والفضة وال تأكلوا u صحافها فإنها àم u ا!نيا ولكم
    .عليه    متفق )اwي ي:ب u آنية اwهب والفضة فإنما Óرجر u بطنه نار جهنم(و�ديث أم سلمة ر� اهللا عنها 

����    å`سبب اå`سبب اå`سبب اå`فرين     ::::    سبب اÈهب والفضة أن تستخدم أو ي:ب ألنها آنية يتنعم بها غ� ا�سلم} من الwاستخدام آنية ا u åن
مون منها u اآلخرة أما ا�ؤمنون فإن اهللا سبحانه وتعاª ادخر àم ا\نعم بها u ا�نة وàذا فإن أوا± ا�نة كما u ا!نيا وÇر

هو مقرر من ذهب أو فضة، وا�كمة من Òريم آنية اwهب والفضة واهللا أعلم ما فيها من اoيالء وا\كÊ وا\جÊ و'« 
تضييق صناعة ا`قدين، وهذا �ا �ن ا`قدان من اwهب والفضة �نت تÝب من  قلوب الفقراء، وأيضا قالوا �ا فيها من

اwهب والفضة، فÈن u ذلك تضييق إذا 5بت P ش� آنية وأوعية ي:ب بها أو يؤ; أو ìو ذلك، فال شك أن u هذا 
ا�بيعات والوسيط u ا\عامل فيما إخالل من صناعة ا`قدين، وا`اس Zتاجون إª ا`قود ألن ا`قود b قيم األشياء و

بينهم، فهم Zتاجون إª أن يصلوا إª ما u أيدي اآلخرين من سلع وحاجيات وìو ذلك وهذا ال يكون إال بنقدين أو 
وا`قد �ن u السابق يÝب من اwهب والفضة إª أن تطور ووصل إª ما وصل إÀه u الع� ا�ا5 من ورق . بنقد

    .ئتما± وìوه هذا بالنسبة �كم االستعمالنقدي ثم ورق ا
 مسألة هل حكم اçاذ إناء اwهب أو الفضة هو نفس حكم االستعمال u األكل أو ال:ب؟مسألة هل حكم اçاذ إناء اwهب أو الفضة هو نفس حكم االستعمال u األكل أو ال:ب؟مسألة هل حكم اçاذ إناء اwهب أو الفضة هو نفس حكم االستعمال u األكل أو ال:ب؟مسألة هل حكم اçاذ إناء اwهب أو الفضة هو نفس حكم االستعمال u األكل أو ال:ب؟ �

 :P قول}P قول}P قول}P قول}اختلف فيه أهل العلم نقول إن هذه ا�سألة ôا نقول إن هذه ا�سألة ôا نقول إن هذه ا�سألة ôا نقول إن هذه ا�سألة ôا 
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مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا ألن ذهب Ðهور أهل العلم إª أن االçاذ حكمه حكم االستعمال، وهذا هو  /   القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
إن االçاذ حكمه حكم  وهو قول ا�مهوراألصل أن ما حرم استعماN حرم اçاذه كآالت ا�الb إذن هذا هو القول األول 

 .االستعمال
اهللا و'ذا وهو وجه u مذهب اإلمام أ#د، وقول اإلمام الشافÏ وا�نفية، واختيار اإلمام الشو�± ر#ه  /   القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

وأن     ،،،،الصنعا±، وأيضا اختاره الشيخ Zمد بن عثيم}، أن االçاذ ال يستوي u ا�كم مع االستعمال u األكل وال:ب
وأيضا ألن ا`å عن االستعمال . األصل ا�ل فال تثبت ا�رمة إال بدÀل، وا!Àل إنما ورد u استعماàما u األكل وال:ب

قول قوي قول قوي قول قوي قول قوي زم ا`å عن االçاذ كثياب ا�رير Çرم لبسها وال Çرم اçاذها وهذا القول u نظري u األكل وال:ب ال يستل
 .ولكن األحوط هو القول األول واهللا أعلمولكن األحوط هو القول األول واهللا أعلمولكن األحوط هو القول األول واهللا أعلمولكن األحوط هو القول األول واهللا أعلم

ويؤيد ذلك أن أم سلمة ر� اهللا  لو استعملها اإلنسان �فظ مثال أدوية أو حفظ نقود أو ìو ذلك فال بأسبناء P هذا     ����
جل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول صº اهللا عليه وسلم، و	 هذا داللة P أن اçاذ عنها �ن عندها جل

 .آنية اwهب أو الفضة قالوا ال Óوز وهذا يؤيد القول ا�ا± u جواز االستخدام أو اçاذها ال استعماàا
 ::::حكم الطهارة من آنيــة اwهـب والفضةحكم الطهارة من آنيــة اwهـب والفضةحكم الطهارة من آنيــة اwهـب والفضةحكم الطهارة من آنيــة اwهـب والفضة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

 :فنجد أن الفقهاء pتلفون u هذا P قول}ية ية ية ية هذه أيضاً مسألة خالفهذه أيضاً مسألة خالفهذه أيضاً مسألة خالفهذه أيضاً مسألة خالف

اwي  وهذا هو ا�ذهب مذهب اإلمام أ#دصحيحة  أن الطهارة من إناء اwهب والفضة مع القول بتحريمه    ////            القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
الوضوء  فأشبهألن ا`å ال يعود wات ا�نå عنه، وال إª �طه  وهو الراجح u ا�سألةوهو الراجح u ا�سألةوهو الراجح u ا�سألةوهو الراجح u ا�سألةذكره ا�ؤلف مؤلف كتاب الروض 

 .ليست من الوضوء وال من �طه فتصح الطهارة بها    u ا�Èن ا�غصوب والصالة u خاتم اwهب واآلنية
منها وهو قول مرجوح، ودÀله بناًء P أن ا`å يقت� الفساد èد أن ا�ؤلف يقول هنا  ال تصح الطهارةأنها     ////            القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

 .ية ا�حرمة و بها وفيها وÀÁها، وقوN هذا يش� إª ا�يل إª ا�نع من هذه األشياءأنها ال تصح الطهارة منها، أي من اآلن
 بمعÂ أي يغkف ا�اء من اآلنية ا�حرمة     "ال تصح الطهارة منهاال تصح الطهارة منهاال تصح الطهارة منهاال تصح الطهارة منها"هنا نريد أن نوضح قول ا�ؤلف    ����

 Nعلها آلة للغرف" بهابهابهابها"أما قوÓ فمعناه بأن. 
Nعا فيغتسل أو يتوضأ داخلهبأن يكون اإلناء واس" فيهافيهافيهافيها"وا�راد بقو. 
Nها"وا�راد بقوÀهاإÀهاإÀهاإÀإ " Âو هذا إذن هذا معìها ��وض وÀعلها مغسلة يغتسل إÓ = علها مصبا �ا ينفصل من األعضاءÓ بأن

 .قول ا�ؤلف منها أو بها أو فيها أو إÀها
ب¹ة � ب¹ةمسألة تتعلق بالض¹ ب¹ةمسألة تتعلق بالض¹ ب¹ةمسألة تتعلق بالض¹     ::::مسألة تتعلق بالض¹

b الضبةb الضبةb الضبةb ما حكم ا : الضبة Ëوز استخدام الضبة من فضة ؟اللحام هو اإلناء من فضة يعÓ ستخدام أو هل 

 :قالوا Óوز استخدام الضبة من
 G ( هبwالفضة ال من اJ ( ب:ط أن تكون يس�ةI (و�اجة        

 ::::أو ثالثة �وطأو ثالثة �وطأو ثالثة �وطأو ثالثة �وطإذن عندنا ثالثة أمور إذا أردنا استخدام الضبة إذن عندنا ثالثة أمور إذا أردنا استخدام الضبة إذن عندنا ثالثة أمور إذا أردنا استخدام الضبة إذن عندنا ثالثة أمور إذا أردنا استخدام الضبة 
 .أن تكون الضبة من فضة ال من ذهب: ال:ط األول
 .ةأن تكون يس�: ال:ط ا�ا±

    .أن تكون �اجة: ال:ط ا�الث
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إذن ثالثة أمور نقول Óوز استخدام الضبة اليس�ة من فضة �اجة ال أن تكون من ذهب وا!Àل P ذلك ما رواه 
ا>خاري عن أنس ر� اهللا عنه أن قدح ا`� صº اهللا عليه وسلم انك« فاçذ مÈن الشعب ـ والشعب بمعÂ الك« 

 .الشعب سلسلة من فضة هذا بالنسبة الستخدام الضبة والصدع ـ اçذ مÈن
 :حكم مبا�ة هذا الصدع ا�لحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً Zل خالفحكم مبا�ة هذا الصدع ا�لحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً Zل خالفحكم مبا�ة هذا الصدع ا�لحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً Zل خالفحكم مبا�ة هذا الصدع ا�لحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً Zل خالف �

 .وهذا هو مذهب اإلمام أ#د تكره مبا�ة الضبة لغ� حاجةفنجد أن بعض أهل العلم يرى أنه     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
عليه هذا الفعل  استخدمه متعمدا قاصدا فهنا Çرمنما Çرم يعË أن من أنه Çرم ليس فقط األمر للكراهة إ    ::::والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±

 .وهذا أيضاً قال به بعض أهل العلم من ا�نابلة �بن عقيل وغ�ه
ألن الفضة أبيحت بمقت� ا`ص وهو أن قدح ا`� صº اهللا عليه وسلم  ولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيح أنه يباح    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

سلسلة من فضة فإذا أبيح ذلك بمقت� ا`ص فال تكره وال Òرم وÁنما تبP ø األصل، انك« فاçذ مÈن الشعب 
أصل استثناء با`ص وهو اإلباحة، هذا إذا ثبت فعل هذه الضبة من أجل ا�اجة فمن هنا إذن نقول واهللا أعلم أن هذا مباح 

أن تكون هذه الضبة من فضة ال من وîاصة إذا توفرت �وط استخدام الضبة أن تكون يس�ة وأن تكون �اجة و
 .ذهب واهللا أعلم

  مسألة تتعلق �كم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار ��جوس وìوهممسألة تتعلق �كم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار ��جوس وìوهممسألة تتعلق �كم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار ��جوس وìوهممسألة تتعلق �كم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار ��جوس وìوهم �
 :فهناك èد قوالن    هذه أيضاً من ا�سائل الë اختلف فيها أهل العلم

    GGGG        ////مذهب اإلمام أ#د قول u آنية الكفار ��جوس     أنها تباح 
J  /ل `ا ذبا<هم     والراجح واهللا أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفاروالراجح واهللا أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفاروالراجح واهللا أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفاروالراجح واهللا أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفار    يكره د ا�نفية والشافعيةعنÒ ن لمÁو 

 .وا!Àل أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ب هو وأصحابه من مزادة م:'ة
م:'ة وألنه صº اهللا عليه  ا�زاد الو0ء Óعل فيه الزاد ا`� صº اهللا عليه وسلم وأصحابه �بوا من مزادة امرأة: وا�زادة

 ) .ا�تغ�ة: السنخة و /  b ا!سم :اإلهالة. (وسلم أضافه يهودي î? وÁهالة سنخة

وتوضأ عمر ر� اهللا عنه توضأ من جرِة ن�انية فهذا من هذه ا`صوص نستفيد أنه يباح استخدام أو استعمال آنية الكفار 
ألن األصل الطهارة فال تزول بالشك وÓمع ب} هذا وب} حديث أ� ثعلبة  وÁن لم Òل `ا ذبا<هم و'ذلك تباح ثيابهم

إنا : ا`جاسات وفيه قال    أو P قوم ُعرفوا باستعمالألنه Zمول P ا\êيه اoشË الوارد u ا`å عن استعمال اآلنية 
فهو  )وÁن لم �دوا فاغسلوها و@وا فيها إن وجدتم غ�ها فال تأكلوا فيها،( : بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل u آنيتهم؟ قال

 .Çمل هنا P ا\êيه ال P ا�نع أو الكراهة
ألن . ما لم تعلم èاسته    أنه ال ينجس Æء من ماء أو غ�ه بالشك: وb  هنا أش� إª قاعدة u هذا ا�جال و	 غ�ه    ����

رم بالشك
ُ

ì رم بالشكإذن األ، ، ، ، األصل الطهارة وال توَجب الطهارة بالشك والì صل هو الطهارة فال نوجب بالشك وال. 
 : ومن تطبيقات هذه القاعدةومن تطبيقات هذه القاعدةومن تطبيقات هذه القاعدةومن تطبيقات هذه القاعدة    �

إن R ما صبغه الكفار أو نسجوه وآنية مدمË اoمر وثيابهم وآنية من البس ا`جاسة كث�ا وثيابهم طاهرة كمثال     :هنا قالوا
 .فيها الطهارة ا�زار وغ�ه ما لم نعلم ونتيقن ا`جاسة إذن هذه األشياء طاهرة، األصل

�    ªتعا Nفر وماءه طاهر مباح لعموم قوÈل ذبيحته أيضاً طاهر وطعام الÒ فر وهو من الÈأيضا قالوا بدن ال    
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ُكْم  {
َ
ِكتَاَب ِحل/ ل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

¹
wإذن قالوا إن األصل هو الطهارة ما لم تعلم ا`جاسة لكن لو علمنا ا`جاسة }}}}َوَطَعاُم ا

ال Óوز استخدامها، ليس األمر P اإلطالق إنما إذا كنا ال نعلم لم تظهر `ا مستورة ال نعلم èاسة أو فالشك أنه هنا 
طهارة فاألصل هو عدم ا`جاسة، وهذا يتوافق ويتماA مع ي« هذا ا!ين وي« هذه ال:يعة الë وال شك ال خ� إال دلت 

األمر قد يلبس P ا`اس فا�مد هللا األصل u ذلك الطهارة لكن لو األمة عليه وال � وال 5ر إال حذرت منه، وما دام 
 .علمنا ا`جاسة فهذا ال تصح

و'ذا كما أسلفنا ìوهم كمدمن ×ر، ألن األصل طهارة هذه  تصح الصالة u ثياب ا�رضعة وا�ائض والص�: أيضا قالوا�
فنحن ìتاط دائما للعبادات وìاول أن ال ندخل العبادة  لكن قالوا تكره احتياطا للعبادةاألشياء، طهارتها مع الكراهة 

إال بيق} وìن متطهرين طهارة يقينية، لكن لو حصل لبس وهذا اللبس غ� واضح فاألصل هو الطهارة، وال ننتقل منها 
كره ذلك  إال بيق} أو غلبة ظن، لكن لو علمنا ا`جاسة فال Óوز، إذن نقول إن هذا األصل فيها الطهارة لكن بعضهم

 .احتياطا للعبادة، وذلك قلنا بقيد ما لم تعلم èاستها فال تصح الصالة فيها إذا علمت èاستها
ا�سلم} م�  ال تصح الصالة u هذه األشياء كثياب ا�سلم}، يعË إذا علمت ا`جاسة فå ال Òل كثياب: أيضا قالوا �

 .فهنا ال Óوز ر أو مرضع أو غ�هما علمنا أن هذا الÉء èس سواء �ن �سلم أو �ف
وÁن علمت ا`جاسة ُطّهرت هذه ا`جاسة با�اء الطهور ا�عتÊ ولو ب� اللون �اN لقول عمر وابنه ر� اهللا عنهما  :قالوا

مال فنحن ال ينب� `ا ا\Ñف وا\عمق u ا!ين وا`� صº اهللا عليه وسلم صº وهو حا "نهانا اهللا عن ا\عمق وا\Ñف"
أمامة بنت أ� العاص بن الربيع كما u ا�ديث ا�تفق عليه، و�ن الرسول صº اهللا عليه وسلم يص� فإذا سجد وثب عليه 
ا�سن وا�س} هذا دÀال P صحة وجواز الصالة بثياب الصبيان ما لم نتيقن èاستها، فإذا تيقنا ذلك فال تصح وهذا 

 .Ï وأصحاب الرأي واهللا أعلمالقول أيضاً وهو قول للثوري والشاف
     هل يطهر جت ا�يتة با!باهل يطهر جت ا�يتة با!باهل يطهر جت ا�يتة با!باهل يطهر جت ا�يتة با!باغغغغ أو ال ؟ أو ال ؟ أو ال ؟ أو ال ؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

معا�ة ا�ت بمواد كيميائية أو بالقرض أو ق: الرمان أو ا�لح أو غ� ذلك �يث يزول عنه ما فيه : هو     وا�قصود با!باغ
غ�ه من حال إª حال أخرى �يث يكون من èاسة ا!م والشحوم وìو ذلك، إذن b معا�ة هذا ا�ت بمواد �يث ت

 فهل يصح ؟صالح لالستخدام لكن لو �ن هذا ا�ت جت ميتة 

 :األقوال بقول}األقوال بقول}األقوال بقول}األقوال بقول}هنا أيضاً ا�سألة ôا اختلف فيه أهل العلم ôكن أن �ì هذه  �

أيضاً ا�ؤلف لقول الرسول صº با!باغ وهذا هو ا�ذهب u أشهر الروايت} عن أ#د وهو ما ذكره  ال تطهرأنها  /  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
رواه اإلمام أ#د وأيضا روي ا`å عن عمر وابنه و0ئشة وعمران  )ال تنتفعوا من ا�يتة بإيهاب وال عصب(اهللا عليه وسلم 

ªبن حص} ر� اهللا عنهم وهذا القول مروي أيضاً عن اإلمام مالك ر#ه اهللا تعا. 
العلم كأ� حنيفة والشافÏ وأ#د u إحدى الروايت} أن ا!باغ يُطّهر جت ا�يتة فإذا وهو قول Ðهور من أهل  /   القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

رواه مسلم  )هال أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به(دبغ طهر واستدلوا بقول ا`� صº اهللا عليه وسلم u الشاة ا�يتة 
 .أصحاب القول األول فهو Zمول P ا�ت قبل ا!بغu هذا ا�ديث ال�يح وأما ما استدل به  وهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيح
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    ))))����GGGG((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
u هذه ا�لقة نتمم ما كنا Òدثنا عنه u ا�لقة ا�اضية من أحÈم ا�لود، فقد ذكرنا هل يطهر جت ا�يتة با!باغ وذكرنا أن 

u إحدى الروايت} أن ا!باغ يطهر جت  u ا�سألة قوالن وقلنا أن ا�ختار هو قول ا�مهور كأ� حنفية والشافÏ وأ#د
واهللا ) هال أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به: (ا�يتة واستدللنا wلك بقول الرسول صº اهللا عليه وسلم u الشاة ا�يتة

 .أعلم
 جت غ� مأكول اللحم هل يطهر با�wة ؟جت غ� مأكول اللحم هل يطهر با�wة ؟جت غ� مأكول اللحم هل يطهر با�wة ؟جت غ� مأكول اللحم هل يطهر با�wة ؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

 N ة�wلو ذكينا غ� مأكول اللحم هل �رد ا Ëته ويكون مطهرا �ته هنا اختلف أهل  يعù أن ننتفع ªسائغا إ Êتعت
 :العلم

جت غ� مأكول اللحم بذ�ة، ;حمه، أي ليست فقط ا�wة مسوغ \جó استخدام جته، وÁنما  أنه ال يطهر    ////            القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .وهذا مذهب اإلمام أ#دحمه بذ�ة جته هنا ;حمه، فيبP ø ا�نع وا�ظر وأنه ال يطهر جت غ� مأكول اللحم ;

واستدلوا بعموم قول  أنه يطهر با�wة وهو رواية عن اإلمام أ#دذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا إª     ////            القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 .واهللا أعلم) دباغها ذ�تها: (وللنساá) دباغ األديم ذ�ته: (ا`� صº اهللا عليه وسلم

َ وُدبَِغ هل يباح استعماN ؟ جت غ� مأكجت غ� مأكجت غ� مأكجت غ� مأك: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
¿

َ وُدبَِغ هل يباح استعماN ؟ 
¿

َ وُدبَِغ هل يباح استعماN ؟ 
¿

َ وُدبَِغ هل يباح استعماN ؟ 
    ول اللحم ُذول اللحم ُذول اللحم ُذول اللحم ُذ====¿

ا�سألة األو% فقط ذ�ة واستعمال ا�ت من غ�ما دباغة، لكن هنا ذ= غ� مأكول اللحم ثم دبغ هل يباح استعماN ا�ؤلف 
والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح  عويقدر هذا االستعمال ا�ؤلف u يابس ال مائر#ه اهللا يقول ويباح استعماN بعد ا!بغ وال خالف u ذلك 

  )أيما إيهاب دبغ فقد طهر: (صº اهللا عليه وسلم لعموم قول ا`� ا�واز u ال�ا�واز u ال�ا�واز u ال�ا�واز u ال�
 :هنا مسألة u جت ا�علب وفيه روايات u مذهب اإلمام أ#دهنا مسألة u جت ا�علب وفيه روايات u مذهب اإلمام أ#دهنا مسألة u جت ا�علب وفيه روايات u مذهب اإلمام أ#دهنا مسألة u جت ا�علب وفيه روايات u مذهب اإلمام أ#د    �

� ن(وال يصح بيعه، ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم بعض أهل العلم قالوا ال يباح دبغه وال استعماN قبل ا!بغ وبعده،  �
 .ورواه الkمذي وغ�ه وهو حديث صحيح) عن جلود السباع

ولعل هذا ا�ديث ) أيما إيهاب دبغ فقد طهر(لعموم قول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ùواز استعماN بعد ا!بغ وهناك قول �
ه أخذا من عموم مقيد لعموم ا`å عن استخدام جلود السباع لكن لو دبغت واحتيج إª استعماàا لعل ذلك ال بأس ب

واهللا أعلم وا�طلوب هو االحتياط للعبادة وأال يلجأ إª ذلك إال ) أيما إيهاب دبغ فقد طهر(قول ا`� صº اهللا عليه وسلم 
å`ورة لالحتياط وأخذا بعموم اÝمن باب ال. 

        ::::    حكــم لحكــم لحكــم لحكــم ل4444 ا�يتة ومشتقاته ا�يتة ومشتقاته ا�يتة ومشتقاته ا�يتة ومشتقاته: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
:وعة كأن ذبح والعياذ باهللا للصنم أو ذبح u حالة اإلحرام أو ا�صيد u ا�يتة ما مات حتف أنفه أو قتل P هيئة غ� م

ا�رم ا�� أو لم يقطع منه ا�لقوم أو ا�ذبوح ôا ال يأكل، فهذا ;ه يقال N ميتة، فهل Óوز استخدام ل4 ا�يتة ومشتقاته 
 :اختلف فيها أهل العلم P قول}اختلف فيها أهل العلم P قول}اختلف فيها أهل العلم P قول}اختلف فيها أهل العلم P قول}هذه مسألة 

قول اإلمام مالك والشافÏ والرواية األو% عن اإلمام أ#د الë اعتمدها ا�صنف إ�اقا با�يتة     وهو    èسأنه أنه أنه أنه     :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .بأصلها: أي

وهو قول أبو حنيفة ورواية عن أ#د واختاره شيخ اإلسالم ابن     طاهر وهذا لعله األرجحطاهر وهذا لعله األرجحطاهر وهذا لعله األرجحطاهر وهذا لعله األرجحأن ل4 ا�يتة ومشتقاته     :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
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لصحابة أكلوا ا�4 �ا دخلوا ا�دائن وا�4 يعمل من األنفحة واألنفحة، �نت تيمية، روى ذلك ا>يه� ودÀل ذلك أن ا
 .تؤخذ من ميتة الكفار ومع هذا لم Çرموا ا�4 وقد ورد u أثر عن ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه أكل ا�4

ن ا`� صº اهللا عليه وسلم رواه وهذا يدل P أن ل4 ا�يتة وما اشتق منه ôا هو u حكم ا�نفصل فهو طاهر واألثر ع
u وهكذا وقع اoالف اإلمام أ#د u مسنده وحسنه شعيب األرناؤوط، فهذا مستند من رأوا أن ل4 ا�يتة ومشتقاته طاهر 

ألن األصل الطهارة  والراجح u ذلك هو الطهارةوالراجح u ذلك هو الطهارةوالراجح u ذلك هو الطهارةوالراجح u ذلك هو الطهارةسائر أجزاء ا�يتة مثل القرن والعظم وظفرها وا�افر وهو من جنس ذلك 
Àل P ا`جاسة وÁذا علم أن علة ا`جاسة u ا�يتة b احتباس ا!م فيها فإن ما ذكر من هذه األجزاء ال دم فيه وال د

 .فيحكم بطهارته ��كم بطهارة الشعر والصوف والوبر عند ا�ميع واهللا أعلم
نَِ} من æ فهو كميتته: قاعدة يذكرها أهل العلم وb قوàمقاعدة يذكرها أهل العلم وb قوàمقاعدة يذكرها أهل العلم وb قوàمقاعدة يذكرها أهل العلم وb قوàم �

ُ
 . ما أ

ن ال. فهو كميتته، ومعÂ ذلك أن ا�يوان إذا �ن ôا يباح أكله إذا مات فإنه Óوز أن يقطع منه حال ا�ياة يعË ما قطع م
 .ويؤ; منه

GGGG ( ا يباح أكله إذا ��وت فميتة ا�وت طاهرةô فقد أحل `ا ميتتان السمك وا�راد، فميتة السمك �وز إذن ا�يوان إذا �ن
ألنه Óوز أن نأكلها �ملة     ميتتها فلو قطعنا من السمكة وu b ا>حر نصفها فيجوز أكلهمات �لسمك فإنه يباح أكل 

 .وb ميتة
J (وز أكلهÓ ل ميتتها لألكل فلو قطع منها حال ا�ياة جزء فالÒ ل أكل ميتته �لشاة مثال فالÇ إذن عندنا ما . . . . فإن �ن ال

كل ميتته �لسمك وا�راد فما قطع منه جاز أكله، وÁن �ن Zرم �لشاة أب} من ال. نرجعه إª أصله فإن �ن ôا Óوز أ
واإلبل وا>قر لو قطنا منها Æء حال ا�ياة لم Óز استعماàا وأكلها ألنها ترجع إª أصلها واألصل أن هذه األشياء ال �وز 

 .أكلها إال بعد ذ�ة �عية
 :استثÂ ا�ؤلف من هذه القاعدة أمريناستثÂ ا�ؤلف من هذه القاعدة أمريناستثÂ ا�ؤلف من هذه القاعدة أمريناستثÂ ا�ؤلف من هذه القاعدة أمرين    ����

 .ألنه ثبت أن ا`� صº اهللا عليه وسلم استعمله ولو �ن èسا ما استعملها�سك u فأرته     :ولولولولاألمر األاألمر األاألمر األاألمر األ

واستحسنها  الطريدة ألنه ثبت عن ا�سن أنه قال ال بأس بالطريدة �ن ا�سلمون يفعلون ذلك u مغازيهم    ::::األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±
ته فيتقاطعونه بسالحهم األبيض ثم Óهزون عليه فما أب} اإلمام أ#د، والطريدة b الصيد ب} القوم ال يقدرون P ذ�

 .منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حالل فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم Çل ا�زء ا�قطوع، واهللا أعلم

 من غ�هم u باب واoالصة u هذا أن ا�نابلة ر#هم اهللا يشددون أكeإذن نكون بهذا قد ختمنا ا�ديث عن باب اآلنية 
فال يبيحون ا�ط� باwهب والفضة كطالء ا�العق والسا0ت واألوا± وا�نفيات u ا�غاسل وìوها ولم يستBَ إال اآلنية 

لكنهم قالوا أو  كذلك u جت ا�يتة الراجح عندهم أنه ال يطهر با!باكذلك u جت ا�يتة الراجح عندهم أنه ال يطهر با!باكذلك u جت ا�يتة الراجح عندهم أنه ال يطهر با!باكذلك u جت ا�يتة الراجح عندهم أنه ال يطهر با!باغغغغ، الضبة اليس�ة إلصالح اإلناء فيه مستثناة عندهم
 .م طهارة ثياب الكفار وأوانيهم الë لم يعلم èاستها كما سبق أن أ�نا إÀهحكوا كغ�ه

، مثلهم هنا مثل الشافعية، وعندهم أن اoرز بشعر  تكما لم يقولوا أن االستحالة مطهرة إال اoمر إذا انقلب
C
بنفسها خال

األخرى القول بالكراهة، وأيضا بالنسبة >عض اêoير الصحيح من ا�ذهب أو الرواية عن اإلمام أ#د أنه جائز، والرواية 
 ëالصحيح و'ذلك بلغم الصدر وبلغم الرأس إذا انعقد، هذه من األشياء ال P م بأن بلغم ا�عدة طاهرàاألمور كقو

 . ذكروها، وأيضا عندهم سباع ا>هائم والط� وا>غل وا�مار األه� èسة باإلضافة إª ما أ�نا إÀه ôا تقدم
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        :قبل أن قبل أن قبل أن قبل أن DDDDتم باب اآلنية نش� إª بعض األمور P ال«يع u أنواع ا`جاساتتم باب اآلنية نش� إª بعض األمور P ال«يع u أنواع ا`جاساتتم باب اآلنية نش� إª بعض األمور P ال«يع u أنواع ا`جاساتتم باب اآلنية نش� إª بعض األمور P ال«يع u أنواع ا`جاسات    �
ما دام عليه، وا!م  فهو èس سواء �ن دم آدò أو غ�ه غ� دم الشهيد�!م ا�سفوح     نقول أن هناك èاسات سائلة    ����

 .اضعهالسائل غ� ا�يوان ا�اá، يع¥ عن بعض ا!ماء اليس�ة P ما هو مفصل u مو

  .الرضيع فيكتÕ برش بوN إذا وقع P ا�وب u حق الغالم دون ا�اريةعندنا أيضاً     ����
هو ماء أبيض رقيق pرج عند ثوران الشهوة أو تذكر  وا�ذيمن غ� مأكول اللحم،  للمذي والوديعندنا بالنسبة     ����

فهو ماء  الوديأما . ع� ر� اهللا عنه اغسل ذكركفهو أيضاً èس لألمر بغسل اwكر منه، كما u حديث ا�ماع بال تدفق، 
 .أبيض كدر p {Eرج عقب ا>ول أو عند #ل Æء ثقيل وهو èس أيضاً ألنه pرج مع ا>ول أو بعده فيكون N حكمه

و ال لعموم R ما ال يؤ; من الط� وا>هائم ôا فوق اàرة خلقة èس أيضاً، R ميتة èسة سواء �نت طاهرة حال ا�ياة أ    ����
ªتعا Nير فإنه رجس: (قوêلسمك وا�راد) إال أن تكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو �م خ� Ëإال ما استث. 

� � � باب االستنجاء وآداب ا\خ�باب االستنجاء وآداب ا\خ�باب االستنجاء وآداب ا\خ�باب االستنجاء وآداب ا\خ
االستجمار و�وط االستنجاء با�اء وما يستحب فعله عند دخول اoالء وما يكره فعله  وسنتحدث عن معÂ االستنجاء و

 .ا�اجة وما Çرم فعله عند قضاء ا�اجةعند قضاء 

إال أن األول} تارة يكونان با�اء  عبارة عن إزالة اoارج من أحد السبيل} من �رجه    ////        االستنجاء واالستطابة واالستجمار
oبيث وتارة يكونان باألحجار، أما االستجمار فهو �تص باألحجار، والتسمية باالستطابة ألنه يستطيب جسده بإزالة ا

 .عنه

 .فكأنه قطع األذى èوت الشجرة أي قطعتهاهو من     وتعريف االستنجاءوتعريف االستنجاءوتعريف االستنجاءوتعريف االستنجاء    ����
��ناديل، فإزالة ا`جاسة با�اء تسÙ إزالة حقيقية إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه �جر أو ìوه  واصطالحاً واصطالحاً واصطالحاً واصطالحاً � 

 bإزالة حكمية و Ùوه تسìزالة ا`جاسة �جر وÁاالستنجاء با�اء و bو bاستجمارا من ا�مار و úاالستجمار، وس
ا�جار الصغ�ة، وقد يطلق االستنجاء P االستجمار والعكس ì Pو ما أسلفنا، لكن االستجمار أنه ال يكون إال 

 .با�جارة الصغ�ة هذا ما يتعلق با\عريف

     ::::�وط االستنجاء با�اء أربعة�وط االستنجاء با�اء أربعة�وط االستنجاء با�اء أربعة�وط االستنجاء با�اء أربعة �

 اإلنقاء با�اء /  رابعاً أن يغسل قالوا سبع غسالت،  /  ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً را، كون ا�اء طهو /  ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً كونه ماءاً، :أوالأوالأوالأوال
 Fkارج بأن يدلكه ح� يرجع خشن، ويواصل صب ا�اء ويسoواإلنقاء با�اء أي عود خشونة ا�حل كما �ن قبل خروج ا

ويكون االستنجاء وما u  واالستنجاء قد يكون واجباقليال، وظن اإلنقاء �ف فال يشkط ا\حقق، هكذا ذكر العلماء، 
 . حكمه واجب من R خارج من السبيل} �>ول أو ا�ذي

ولعموم قول ا`� صº اهللا عليه ألنها ليست èسة وال تصحبها èاسة،     ويستثÂ من ذلك الريح فال استنجاء من الريح �
أ#د ر#ه اهللا ليس u الريح استنجاء u أخرجه الطÊا± u الصغ� ويقول اإلمام ) من استنG من الريح فليس منا (وسلم

كتاب اهللا وال u سنة رسوN صº اهللا عليه وسلم، ، والريح طاهرة فال تنجس مثال ماء يس� القته ألنها عرض بإÐاع أهل 
 .األصول، أيضاً ليس P من نام أو خرجت منه ريح استنجاء بغ� خالف

 . ! العاري من ا!م ال استنجاء فيهويستثÂ أيضاً الطاهر اoارج ��Ë والو    ����
مرن أزواجكن (ا�سنون من االستنجاء فقالوا يسن االستنجاء با�جر وìوه �oرق ثم با�اء لقول 0ئشة ر� اهللا عنها  �
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خرجه وا�ديث أ) أن يتبعن ا�جارة با�اء من أثر الغائط أوا>ول فإ± أستحييهم وÁن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يفعله
فإن ا`� صº اهللا عليه وسلم استنG با�اء وÓزئ أحد األمرين أي ا�جر أو ا�اء أ#د والنساá والkمذي ويصححه، 

لكن األفضل ا�اء ) إذا ذهب أحدكم للغائط فليسk بثالثة أحجار فإنها �زئ عنه(وحده كما u حديث أنس كما قال 
 u يل الع} واألثر لكن ا�مع ب} ا�اء وا�جر أفضل وحده أفضل من ا�جر وحده ألنه أبلغóا\نظيف ويطهر ا�حل ف

 . من ا�اء وحده
 .أما ا�رام هنا فاالستنجاء بالروث والعظم والطعام P ما سيأö، هذا ما يتعلق بالواجب وا�حرم وا�سنون واألفضل u هذا

 .ما يستحب فعله عند دخول اoالءما يستحب فعله عند دخول اoالءما يستحب فعله عند دخول اoالءما يستحب فعله عند دخول اoالء �
� oر� اهللا عنه) بسم اهللا(الء قول يستحب عند دخول ا �سk ما ب} أع} ا�ن وعورات بË : (، واستدلوا �ديث ع

، رواه ابن ماجة والkمذي وقالوا ليس ) أن يقول بسم اهللا -والكنيف مÈن قضاء ا�اجة، اoالء - آدم إذا دخل الكنيف
أنس ر� اهللا عنه وشاهد من حديث أ� سعيد إسناده بالقوي ولكن يقال للحديث شواهد يتقوى بها شاهد من حديث 

 اoدري ر� اهللا عنه فيصلح لالستدالل �ا ذكر 

� Nا يستحب قوôبائث وف«ت : وoبث واoإ± أعوذ بك من ا Hبْثاoبْثاoبْثاoبْثاoبائثبال:،  ::::اoبائثواoبائثواoبائثواoبُثبأهل ال:، أو : واoبُثاoبُثاoبُثاoبالضم ا :
كرانهم وÁناثهم، وهذا األدب ثابت u الصحيح} من حديث إناث الشياط}، فكأنه استعاذ من ذ: واoبائثواoبائثواoبائثواoبائثذكور الشياط}، 

وزاد u ) اH إ± أعوذ بك من اoبث واoبائث: (أنس ر� اهللا عنه أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن إذا دخل اoالء قال
ل مرفقه أن يقول ال يعجز أحدكم إذا دخ: (الشيطان الرجيم، واستدلوا wلك �ديث أ� أمامة: اإلقناع الرجس ا`جس

هذا حديث ضعيف ال يقوى P ا!اللة، لكنهم لو قالوا     وÁن �ن) اH إ± أعوذ بك من الرجس ا`جس الشيطان الرجيم
 .مستحب �ن أو%

رواه أبو داود والkمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان . غفرانك: كذلك قالوا يستحب عند اoروج من اoالء أن يقول    ����
�ن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم إذا : الغفران من الغفر وهو السk �ديث 0ئشة ر� اهللا عنها قالتوابن خزيمة و

، وا�كمة u قول غفرانك عند اoروج من اoالء b ما قاN ابن القيم ر#ه اهللا u كتابه ) غفرانك(خرج من اoالء قال 
ن ا`جَوى يثقل ا>دن ويؤذيه باحتباسها فيه واwنوب تثقل القلب وتؤذيه و	 هذا من ال« واهللا أعلم أ: إÌثة اللهفان يقول

باحتباسها فيه فهما مؤذيان، للبدن والقلب فحمد اهللا عند خروجه P خالصه من هذا ا�ؤذي من بدنه وخفة ا>دن 
 ) .وراحته، وسأل اهللا أن pلصه من ا�ؤذي اآلخر ويريح قلبه وpففه وb اwنوب

�ا رواه أنس ر� اهللا عنه قال �ن رسول اهللا صº اهللا . تحب أن يقول ا�مد هللا اwي أذهب عË األذى و0فا±أيضاً يس    ����
وهذا ا�ديث مرفو0 من طريق أنس وفيه . ) ا�مد هللا اwي أذهب عË األذى و0فا± (:عليه وسلم إذا خرج من اoالء قال

 .حضعف لكن N طريق عن أ� ذر موقوفا عليه صحي

عكس مسجٍد ومêل وعكس لبس نعل وP هذا  تقديم رجله الي«ى دخوال وتقديم اÀمÂ خروجاويستحب N أيضاً  �
وذلك مثل األكل  فالقاعدة u هذين األدب} أن الي«ى تقدم لألذى واÀمÂ �ا سواه فاÀمÂ تقدم �ا �ن من باب الكرامة

ب إزالة األذى �الستنجاء وìوه يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا وأدلة وال:ب، والشمال تقدم فيما إذا �ن من با
قال رسول اهللا صº اهللا عليه : هذه القاعدة كث�ة شه�ة، ويستدل àذين األدب} بما u الصحيح} ôا رواه أبو هريرة قال

 ) إذا انتعل أحدكم فليبدأ باÀم} وÁذا خلع فليبدأ بالشمال: (وسلم
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    ))))GGGGGGGG((((قة قة قة قة ا�لا�لا�لا�ل
    ما يستحب فعله عند دخول اoالء وما يكره وما Çرمما يستحب فعله عند دخول اoالء وما يكره وما Çرمما يستحب فعله عند دخول اoالء وما يكره وما Çرمما يستحب فعله عند دخول اoالء وما يكره وما Çرم

وôا يستحب أيضاً u هذا ا�وضع اعتماده P رجله الي«ى وأن ينصب اÀمÂ حال قضاء ا�اجة ودÀل ذلك ما رواه     ����
. )ى وأن ننصب اÀمÂأمرنا رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم أن نتكئ P الي«(: الطÊا± وا>يه� عن �اقة بن مالك قال

لكن هذا ا�ديث قالوا أنه ضعيف ألن مداره P رجل} �هول} فا\عب� با�ستحب والسنة Çتاج إª ما يعضد هذا، 
ولكن من حيث الواقع والطب فهم يؤيدون هذا وال حياء u ا!ين أن نب} هذه األحÈم، فاإلسالم ب} `ا Æ Rء ألنه 

ا�ا u نفسه و�تمعه و	 وطنه وأمته وأن يكون عضوا نافعا منتجا وأن يعبد اهللا P بينة يهدف أن يكون اإلنسان ص
وبص�ة u ش� أموره سواء �ن فيما يكره أو يستقذر أو غ�ه، فال بد أن تعلم هذه األحÈم ونعلمها وأن نفخر بها ألن هذا 

 .;ه خ� ومصالح وال حياء u ا!ين ال شك أن هذا ا!ين

، فا�ستحب للمسلم إذا أراد أن لفعله عليه الصالة والسالمال يراه أحد  ضا قالوا يستحب بعده إذا �ن u فضاء ح�أي    ����
يق� حاجته أن ال يكون قريبا من ا`اس أو �معاتهم، ألن هذا تنفر منه الطباع السليمة فينب� للمسلم أن يبتعد 

ºسول اهللا ص u عن ا`اس وأن يكون `ا kحديث جابر ر� اهللا عنه  ويست u اهللا عليه وسلم قدوة، فقد �ن كما
، يقول ابن القيم و�ن إذا ذهب u سفره �اجة )�ن إذا أراد أن يق� حاجته ابتعد عن ا`اس(: وحديث عند أ� داود وغ�ه

 .انطلق ح� يتوارى عن أصحابه وربما يبتعد ìو ا�يل}

، رواه أبو داود )من أJ الغائط فليستk(: �ديث أ� هريرة ر� اهللا عنه حائط وìوه استتاره بنحووôا يستحب أيضاً  �
 .وسنده حسن عن ا�افظ كما u الفتح

اً قالوا أيضاً يستحب  � ، كما u حديث )إذا بال أحدكم فل�تد >وN(: فيما ورد u ا�ديث ارتياده >وN مÈن رخواً À¿ناً َهش¹
قد رواه أ#د، وغ�ه وا�ديث وÁن �ن ضعيفا ألن مداره P رجل �هول لكن ا�اكم قد صححه أ� موK األشعري و

ووافقه اwه� يقول ابن القيم ر#ه اهللا و�ن يرتاد >وN ا�وضع ا!مث، أي الل} الرخو والعلة u ذلك ل� يأمن من رشاش 
 .ا>ول

وهذا األدب لم يثبت u حديث فال  رأسه ثالثا إذا فرغ من بوN أن يمسح بيده الي«ى من أصل ذكره إªأيضا يستحب  �
N وقد عد شيخ اإلسالم سلت ا>ول بدعة وهو مÝ يستحب، قال شيخ اإلسالم وا�ديث ا�روي u ذلك ضعيف ال أصل 

 .لكنه ورد u كتب الفقه وأيضا أورده ا�صنف قال ومسبب لسلس ا>ول فلينتبه àذا،

إذا (: ومستند ذلك ما رواه أ#د وهو أن ينفض ذكره ح� يستخرج منه بقية ا>ول فينk ذكره ثالثا ا`kأيضا يستحب  �
قال ا`ووي اتفقوا P تضعيفه فهذا ا�ديث ضعيف جدا ألن فيه جهالة وÁرسال، وقد عد  ،)بال أحدكم فلينk ذكره ثالثا

 .ه وسواس وبدعةوذلك ;: شيخ اإلسالم ا`k بدعة، قال ابن القيم قال شيخنا
وذلك �ا يؤديان إÀه من سلس  والصحيح أن هذين األدب} ا`k وما قبله من مسح اwكر من أصله إª رأسه أنهما بدعةوالصحيح أن هذين األدب} ا`k وما قبله من مسح اwكر من أصله إª رأسه أنهما بدعةوالصحيح أن هذين األدب} ا`k وما قبله من مسح اwكر من أصله إª رأسه أنهما بدعةوالصحيح أن هذين األدب} ا`k وما قبله من مسح اwكر من أصله إª رأسه أنهما بدعة

 .ا>ول واهللا أعلم

وهذا من حفاظ هذه ال:يعة P الطهارة ليستن( u غ�ه �خافة تلوثه  يستحب ÒوN من موضعهقالوا أيضاً ôا  �
الêاهة ولو قارنا هذا مع ما يفعله غ� ا�سلم} من غ� توق من ا`جاسات لوجدنا ا>ون والفرق شاسع فا�مد وا`ظافة و
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 .هللا P أن هدانا !ين اإلسالم

 .فهذه بعض ا�ستحباتأن يبدأ بتغسيل القبل قبل ا!بر،  أيضا ôا يستحب �
    ::::ااااأما ا�كروهات عند قضاء ا�اجة فمنهأما ا�كروهات عند قضاء ا�اجة فمنهأما ا�كروهات عند قضاء ا�اجة فمنهأما ا�كروهات عند قضاء ا�اجة فمنه

، وذلك تعظيم لثكر وذكر اهللا من الشعائر وR b ما أشعر اهللا  بÉء فيه ذكر اهللا تعاª غ� مصحفدخوNقالوا يكره  �
 ªُقلُوِب {�رمته وتعظيمه كما قال تعا

ْ
َها ِمْن َيْقَوى ال ¹ِ فَإِغ¹ ْم َشَعائَِر اهللا سورة ا�ج، وهو الصحيح من مذهب  }َذلَِك َوَمْن ُفَعظ¿

 . انية من مذهب اإلمام أ#د أنه ال يكرهالرواية ا�، واإلمام أ#د

�اجة ألن u ذلك نوع إهانة لLم اهللا تعاª وعدم تعظيم لشعائره أما ا`قد وìو ذلك أما ا�صحف فيحرم ا!خول به إال 
 .كذلك لو �ن !يه خاتم به ذكر اهللا واحتاج لتخول به فيكون u باطن كفه.فقالوا Óوز لعموم ا>لوى

� ô بخشية انكشاف العورة  يكره استكمال رفعه ثوبه قبل دنوه من األرض لغ� حاجةا يكره قالوا أيضاÓ إذا  ولعله
 . �ن ثم من ينظر إÀه كما قال ا�ؤلف

و�ن إذا سلم عليه صº : وقد ورد u ذلك حديث عند مسلم يكره -مه u مÈن قضاء ا�اجة ولو برد السالمكذلك  �
عنه وÁن عطس #د اهللا ، وعن ابن عمر ر� اهللا صحيحةذكره مسلم u  حد وهو يبول لم يرد عليه،اهللا عليه وسلم أ

 .فإنه Óب عليهبقلبه وÓيب ا�ؤذن بقلبه، أما إذا �ن الLم لÝورة كتحذير 5ير أو Ìفل عن هلكة 

 .قلوهو مÈن قضاء ا�اجة وال يkدد u هذا Ç ،0رم قراءة القرآن u ا�شأيضا  �

قيل لقتادة فما بال . وقد ورد u ذلك دÀل وهو نå ا`� أن يبال u ا�حر يكره بوu N الشق وìوه ��حرأيضا قالوا  �
العلماء للكراهة خوفا من أن pرج عليه حيوان فيؤذيه وفيه تروى قصة لسعد  قال يقال أنها مساكن ا�ن وعلل. ا�حر

 .بن عبادة

عليه وسلم حيث �بوت فعله صº اهللا  والصواب أنه ال كراهةوالكراهة هنا Zل نظر ، ناء بال حاجةبوu N إأيضا يكره  �
 .رواه أبو داود وغ�ه .�ن N قدح من عيدان Òت �يره يبول فيه

 .أي مÈن االستحمام ال مÈن قضاء ا�اجة إذا لم يكن مبلط أو مقّ� أوìو ذلك يكره بوu N مستحمأيضا قالوا  �

استجماره باÀم} وا!Àل P هذين  للنå الوارد ويكره استنجاؤه و يكره مس فرجه أو فرج زوجته باÀم}أيضا  �
متفق عليه، وقوN صº ) ال يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اoالء بيمينه: (األدب} حديث أ� قتادة

نه إنما يكره مس فرجه ح} بوN أو أنه يكره مطلقا وهناك قول} ألهل اهللا عليه وسلم وهو يبول هل هو قيد بمعÂ أ
ووجه هذا القيد بأنه إذا �ن u حال ا>ول ôنوع وهو Zتاج  والراجح u مذهب اإلمام أ#د أنه يكره مطلقاوالراجح u مذهب اإلمام أ#د أنه يكره مطلقاوالراجح u مذهب اإلمام أ#د أنه يكره مطلقاوالراجح u مذهب اإلمام أ#د أنه يكره مطلقاالعلم u ذلك، 

 .Àده أحيانا فغ�ه من باب أو% واهللا أعلم

وعللوا للكراهة بما فيهما من نور اهللا تعاª والكراهة هنا قال بعض  الشمس والقمر يكره استقباN ا`�ين أيأيضا قالوا 
أهل العلم ال تسلم، ألنه ال دÀل عليها وما علل به ا�ؤلف ر#ه اهللا ال يصلح مستندا للكراهة ألن الكواكب فيها من نور 

عنه ذلك u ;مة واحدة ال بإسناد صحيح وال ضعيف  فإن ا`� صº اهللا عليه وسلم لم ينقل"اهللا ويقول ابن القيم u هذا 
وال مرسل وال متصل، وليس àذه ا�سألة أصل u ال:ع أضف إª ذلك أنه قد يكون استقبال ا`�ين مطلوبا خشية 

 .انت�". استقبال القبلة أو استدبارها
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  :أما ما Çرم فعله عند قضاء ا�اجة فمنهاأما ما Çرم فعله عند قضاء ا�اجة فمنهاأما ما Çرم فعله عند قضاء ا�اجة فمنهاأما ما Çرم فعله عند قضاء ا�اجة فمنها
وهذا Zل اتفاق عند أهل العلم،  استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء ا�اجةاجة فيحرم أما ما Çرم فعله عند قضاء ا�

) إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن �قوا أو غربوا: (واستدلوا wلك بما رواه أبو أيوب مرفو0
 .كناية عن موضع القبلة R u بت من ا>تانوا�ديث متفق عليه، وهذا باعتبار ا�دينة �قوا أو غربوا فهذا 

Zل قضاء ا�اجة مبË وN حيطان  واختلف العلماء بعد ذلك u االستقبال واالستدبار عند وجود ا>نيان بأن يكون
 ::::قول} مشهورينقول} مشهورينقول} مشهورينقول} مشهورينP  وداخل بناية مثال

االستدبار إنما هو u الفضاء أما  الستقبال ومذهب ا�مهور من ا�الكية والشافعية وا�نابلة بأن ا\حريم ل: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �
�رقيت يوما P بيت حفصة فرأيت (: حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما قال: u ا>نيان فال Çرم واستدلوا P ذلك بما ي

 .رواه ا�ماعة) ا`� صº اهللا عليه وسلم يق� حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة
أنه أناخ راحلته وق� حاجته وجعلها دونه ودون القبلة، فقيل N ألم ين� (: ر ر� اهللا عنهماواستدلوا أيضاً بفعل ابن عم

، رواه أصحاب الس�، واستدلوا أيضاً �ديث جابر ر� اهللا عنه أن ا`� صº اهللا )عن ذلك؟ فقال إنما ذلك u الفضاء
، رواه أبو داود والkمذي وحسنه وهو Zمول )م يستقبلهان� أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعا(عليه وسلم 

 .P ا>نيان أو P وجود حائل

ذهب بعض أهل العلم من ا�نفية وb الرواية ا�انية عن اإلمام أ#د واختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا± �
قال فقدمنا الشام : أيوب األنصاري u ا�ديث السابق بقول أبوواستدلوا wلك  القيم إª أن ا`å 0م u ا>نيان وغ�ه

، وهذا دÀل P أن أبا أيوب فهم من ا`å العموم u ا>نيان فوجدنا مراحيض قد بنيت ìو الكعبة فننحرف ونستغفر اهللا
 .بأنه ربما لم يبلغه الرخصة u ا>نيان وأجيب عن هذاوغ�ه، وÁال �ا احتاج إª أن ينحرف ويستغفر، 

كما أن راوي ا�ديث u فعل ا`� صº اهللا عليه  والراجح واهللا أعلم هو القول األول وسبب الkجيح أنه قول Óمع األدلةوالراجح واهللا أعلم هو القول األول وسبب الkجيح أنه قول Óمع األدلةوالراجح واهللا أعلم هو القول األول وسبب الkجيح أنه قول Óمع األدلةوالراجح واهللا أعلم هو القول األول وسبب الkجيح أنه قول Óمع األدلة    
وسلم قد عمل به وأخذ به مع شدة ابن عمر وÒريه u تطبيق السنة فيبعد أن ابن عمر ر� اهللا عنه وهو من هو u األخذ 

لعبادات وتطبيق الس�، فيبعد أن èد أن ابن عمر قد خالف نå ا`� صº اهللا عليه باألحوط والعلم وال سيما u �ال ا
 .وسلم أوترك تطبيق الس�

بأن أبا أيوب لم تبلغه الرخصة u ا>نيان واختار ذلك ا�افظ ابن حجر u الفتح، يقول  ردوا P االستدالل ا�خالفأيضاً 
ªرافه عن: ا�ؤلف ر#ه اهللا تعاìا Õويك  Õالف السابق نقول يكoراف كب� وخروجا عن اìجهة القبلة وال بد من ا

 .اìرافه عن جهة القبلة ويكu Õ ا�ائل ولو �ن مؤخرة رحل وال يعتÊ القرب من ا�ائل
بها لعدم ا!Àل والكراهة حكم �� ال يقال  والراجح أنه ال يكرهوالراجح أنه ال يكرهوالراجح أنه ال يكرهوالراجح أنه ال يكره"  ويكره استقباàا حال االستنجاءويكره استقباàا حال االستنجاءويكره استقباàا حال االستنجاءويكره استقباàا حال االستنجاء"يقول ا�ؤلف  �

 .إال بدÀل وا!Àل فقط u قضاء ا�اجة مستقبال للقبلة أو مستدبرا àا

وعلل wلك �ا فيه من كشف العورة بال حاجة، ولكونه مÝ عند األطباء حيث أنه ربما  ه فوق حاجتهثÇرم >قالوا  �
ين بوæ من اهللا عز وجل، وما علل به سبب ا`اسور أو ìوه وال شك أننا كما أسلفنا أنه ال خ� إال دل األمة عليه هذا ا!

ا�ؤلف ر#ه اهللا تعاª ال ينهض للقول با\حريم بل يقال بالكراهة ال ا\حريم والكراهة رواية عن اإلمام أ#د اختارها ابن 
uÈكتابه ال u قدامة. 

و	  /  Hو	 متشمس ا`اس زمن الشتاء  /  Iو	 ظل نافع  /  Jالطريق ا�سلوك /  G: أيضا Çرم بوN وتغوطه u ا�واقع اآلتية �
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 . وأيضا u موارد ا�اء /  ÷وأيضا Òت شجرة عليها ثمرة  /  éمتحدث ا`اس ومÈن اجتماعهم وÒدثهم فيه بال إيذاء لغ�هم 
اتقوا الالعن}، (: Çرم ا>ول أو ا\غوط فيها وا!Àل P هذا ا\حريم قول ا`� صº اهللا عليه وسلم R هذه األمور الستة 

الÊاز : اتقوا ا�العن ا�الث(: رواه مسلم، وعند أ� داود )اwي يتخu º طريق ا`اس أو u ظلهم: قالوا وما الالعنان؟ قال
وغ� هذه ا�ذكورة يقاس عليها ùامع أنها إيذاء للمسلم}، وأذية ا�سلم} حرام  )u ا�وارد و	 قارعة الطريق و	 الظل

ْعًما ُمِبينً  {:سبحانه وتعاªكما قال  ِÁتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُنْهتَانًا َو
ْ
ُمْؤِمنَاِت بَِغْ�ِ َما اك

ْ
ُمْؤِمِنَ} َوال

ْ
يَن يُؤُْذوَن ال ِ

¹
wوهذا يعم }  اَوا

 .األذى ا�$ وا�عنوي
    ما الصفة ا�ختارة عند االستنجاء واالستجمار؟ما الصفة ا�ختارة عند االستنجاء واالستجمار؟ما الصفة ا�ختارة عند االستنجاء واالستجمار؟ما الصفة ا�ختارة عند االستنجاء واالستجمار؟�

لفعله صº اهللا عليه وسلم رواه أ#د من حديث 0ئشة وصححه ه ثم يستن( با�اء يستحب أن يستجمر �جر أو ìو: قالوا
 .الkمذي، فإن عكس الفعل ُكره N ذلك �خالفته للمستحب وألنه ال فائدة u ا�خالفة حينئذ

ط أن ال يتجاوز وجود ا�اء قالوا ب: أنه Óزئه االستجمار مع: ا�واب هل يكÕ االستجمار مع وجود ا�اء؟هل يكÕ االستجمار مع وجود ا�اء؟هل يكÕ االستجمار مع وجود ا�اء؟هل يكÕ االستجمار مع وجود ا�اء؟: : : : سؤال هناسؤال هناسؤال هناسؤال هنا �
 .اoارج موضع العادة، لكن ا�اء أفضل

 .فنقول إذا �اوز اoارج موضع العادة مممم���� ال Óزئ u االستجمار إال ا�اء؟ ال Óزئ u االستجمار إال ا�اء؟ ال Óزئ u االستجمار إال ا�اء؟ ال Óزئ u االستجمار إال ا�اء؟: : : : سؤال أيضاً آخرسؤال أيضاً آخرسؤال أيضاً آخرسؤال أيضاً آخر �

 :فنقول يشkط لالستجمار باألحجار وìوها �وط ماذا يشkط u االستجمار باألحجار وìوها؟ماذا يشkط u االستجمار باألحجار وìوها؟ماذا يشkط u االستجمار باألحجار وìوها؟ماذا يشkط u االستجمار باألحجار وìوها؟: : : : سؤال آخرسؤال آخرسؤال آخرسؤال آخر �

 :يستجمر به طاهرا مباحا منقيا، وا!Àل P ذلك ما ي�أن يكون ما  ::::أوàاأوàاأوàاأوàا

بالنسبة للطاهر أن ا`� صº اهللا عليه وسلم ن� أن يستجمر بعظم أو روث، وهذا Zمول P ا`جس، وقال إنهما èس، 
ران من استعملهما، وا�ديث رواه ا!ار قطË بسند صحيح  . فهذا فيه داللة P أنهما ال ُفَطه¿

وألن االستجمار رخصة والرخص قالوا ال ، باح فيخرج ا�حرم ��غصوب ألن ا�غصوب Zرم وا�حرم ال Óوز استعماNأما ا�
 .تستباح بأمر Zرم أو با�حرمات

 أما أن يكون منقيا فألن ا�قصود من االستنجاء واالستجمار اإلنقاء وÁذا لم Çصل ا�قصود لم Çصل ا�كم ا�رتب عليه 

� Âم ككتب علم، ومتصل �يوان كذنب واستثkZا�ؤلف ر#ه اهللا غ� روث وعظم ولو طاهرين وطعام، ولو بهيمة و 
بهذه األشياء، وùت سمك، وùت حيوان مذM، لورود ا`å مطلقا، أو  وÇرم االستجمار : ا>هيمة وصوفها ا�تصل بها، قال

wذا استجمر بها أفسدهاحشيش رطب ألنه زاد ا>هائم فهو أو% من الروث اÁي هو زاد ا�ن، ألن هذه األمور ينتفع بها و. 
حديث أن يكون بثالث مسحات منقيات فأكe إن لم Çصل اإلنقاء بها وال Óزئ بأقل منها، وا!Àل  ::::ال:ط ا�ا±ال:ط ا�ا±ال:ط ا�ا±ال:ط ا�ا±

رواه مسلم، ولو �نت  )نهانا رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثالثة أحجار: (سلمان ر� اهللا عنه قال
 .ا�الث �جر ذي شعب أجزأت يعN Â ثالث نواتئ أجزأت إذا أنقت و'يفما حصل اإلنقاء u االستجمار أجزأ

    ))))GJGJGJGJ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
    ::::ا�ـــراد باإلنقــاءا�ـــراد باإلنقــاءا�ـــراد باإلنقــاءا�ـــراد باإلنقــاء �
���� u أثر ال يزيله إال ا�اء  االستجمارا�راد باإلنقاء øأن يب 
� u اإلنقاءبا� االستنجاءوأما ا�راد باإلنقاء u الظن Õاء فهو عود خشونة ا�حل كما �ن ويك. 
 )من استجمر فليوتر: (ويسن قطع االستجمار P وتر فإن أنø برابعة زاد خامسة وهكذا لقوN صº اهللا عليه وسلم �
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فظ إسناده u رواه أ#د والkمذي وحسن ا�ا) من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج: (متفق عليه، و	 رواية لغ� الشيخ}
 .الفتح

با�جر قلنا أن يكون طاهرا ال èسا، كونه مباحا، فال يكÕ بمغصوب وìوه، أن  هنا إضافة u �وط االستجمار �
 .يكون منقيا فال يصح بغ� ا�ن�

وìوه ألنه  فال يكÕ الط} أن يكون جامدامثل الرخام والزجاج وìوه، قالوا أيضاً �ألملس :  نننن����وهنا أمثلة لغ� المُ وهنا أمثلة لغ� المُ وهنا أمثلة لغ� المُ وهنا أمثلة لغ� المُ  
 .، أيضاً اإلنقاء با�جر قلنا أن يبø أثر ال يزيله إال ا�اءلكن لو أنø فال بأسغ� من�، 

 ؟ سؤال مسؤال مسؤال مسؤال م���� Óب االستنجاء با�اء أو ا�جارة Óب االستنجاء با�اء أو ا�جارة Óب االستنجاء با�اء أو ا�جارة Óب االستنجاء با�اء أو ا�جارة �
وث قالوا قلنا Óب االستنجاء با�اء أو االستجمار با�جر ل� خارج من السبيل} إذا أراد الصالة إال الريح والطاهر وغ� ا�ل

 .�>عر ا`اشف وا�N، قال أ#د ليس u الريح استنجاء ال u كتاب اهللا وال u سنة رسوN صº اهللا عليه وسلم
 فيه قوالن ألهل العلم هل يصح الوضوء أو ا\يمم قبل االستنجاء؟هل يصح الوضوء أو ا\يمم قبل االستنجاء؟هل يصح الوضوء أو ا\يمم قبل االستنجاء؟هل يصح الوضوء أو ا\يمم قبل االستنجاء؟: : : : هنا مسألةهنا مسألةهنا مسألةهنا مسألة �

وا بقوN صº اهللا عليه وسلم كما u حديث ذلك، ويشkط تقديم االستنجاء P الوضوء واستدل أنه ال يصح: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .وهذا هو مذهب اإلمام أ#د )يغسل ذكره ثم يتوضأ(ا�قداد 

) انضح فرجك توضأ و(: واستدلوا با�ديث واختارها ابن قدامةوb الرواية ا�انية u ا�ذهب،  أنه Óوز ذلك: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
P غ� السبيل} وقد توضأ فال مانع من إزا\ها، وال يشkط  ت ا`جاسةوالواو للعطف ال للkتيب، أما إذا �نرواه مسلم، 

تقدم اإلزالة P الوضوء، والفرق ب} هذه الصورة والë قبلها أن األو% موجبة للطهارة، فاشkط زوال عينها وأثرها، وا�انية 
 .والقول ا�ا± هو القول الراجحغ� موجبة للطهارة، 

  �  وضوءوضوءوضوءوضوءباب السواك وس� الباب السواك وس� الباب السواك وس� الباب السواك وس� ال �
نتحدث بإذن فيما تبø من هذه ا�لقة عن تعريف السواك وحكم السواك للصائم وم� يتأكد السواك و'يفية االستياك 

 .وZله P ما يتي« `ا فيما تبø من هذه ا�لقة

  فما b الفطرة؟) س� الفطرة(فيقول قلنا أن بعض العلماء يبوب 

فِْطَرَة {: ، يقول تعاª موجود أول خلقه، أو b الطبيعة السليمة الë لم تشب بعيبb اoلقة الë يكون عليها R: الفطرةالفطرةالفطرةالفطرة
 ِ¹ ِق اهللا

ْ
 َيبِْديَل oَِل

َ
¹̀اَس َعلَيَْها ال ëِ َفَطَر ا

¹
¹ِ ال  } اهللا

 .، وÐع الفطرة فطربأنها استعداد إلصابة ا�كم وا\ميó ب} ا�ق وا>اطل: االصطالح يعرفونهااالصطالح يعرفونهااالصطالح يعرفونهااالصطالح يعرفونهاوبعض أهل 
فقدمه وأ�ق به بعض  وقدمه ا�صنف وغ�ه u الLم عنه ألنه يتقدم P الوضوءمن أول س� الفطرة وأوالها السواك،  �

 . س� الفطرة ألن السواك ورد أنه من س� الفطرة

بم بم بم بم  �هو ويطلق P الفعل، أي اآللة والفعل نفسه، لكن يرد هنا سؤال و، والسواك وا�سواك اسم العود اwي يستاك به �
 يكون التسوك؟يكون التسوك؟يكون التسوك؟يكون التسوك؟

يكون التسوك بعود ل} رطبا أو يابس منداً، من أراك أو زيتون أو عرجون ومثله الفرشاة u هذا الوقت من� للفم فنقول 
Ýرح فال بأسغ� مÓ رح لكن إذا �ن الÓ ان، ألنه ربما أنهÇاز عن الرمان واآلس أي الرkاح Ýهنا غ� م Nوقو ،. 

 فهويكره îالقالوا 
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 :لكن هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو خرقة وìوها ؟ u ا�سألة قوالنلكن هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو خرقة وìوها ؟ u ا�سألة قوالنلكن هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو خرقة وìوها ؟ u ا�سألة قوالنلكن هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو خرقة وìوها ؟ u ا�سألة قوالن �

 .ال يصيب السنة وهذا هو ا�ذهب وعللوا بأنه لم يرد u ال:ع :القول األول

نø فقد اهللا ألن ا�راد من التسوك ا`ظافة، فإذا أ أنه يصيب السنة بقدر اإلنقاء وهو اختيار ابن قدامة ر#ه :القول ا�ا±
 .نظف وحصل ا�قصود وأصاب السنة بذلك القدر

    ::::حكم السواكحكم السواكحكم السواكحكم السواك
رواه النساá وأ#د والشافÏ وهو حديث صحيح كما ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: (مسنون R u وقت �ديث

 u اهللا عليه وسلم صحيحةصححه ابن خزيمة وابن حبان وعلقه ا>خاري ºص Nت (: عن 0ئشة بصيغة ا�زم وقوeأك
 .رواه ا>خاري) عليكم u السواك

  ؟ أي ما حكم السواك للصائم؟لكن هل السواك سنة R u األوقات مطلقا أو أنه يكره u حال الصوملكن هل السواك سنة R u األوقات مطلقا أو أنه يكره u حال الصوملكن هل السواك سنة R u األوقات مطلقا أو أنه يكره u حال الصوملكن هل السواك سنة R u األوقات مطلقا أو أنه يكره u حال الصوم �

 :نقول إن u ا�سألة قوالن

ذهب ، وهذا هو ا�كما غ�ه من األوقات يكره u الصوم بعد الزوال ويستحب قبل الزوالأن السواك : القول األول �
) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشية(: ا�عتمد عند ا�نابلة، وبه يقول اإلمام الشافÏ وأبو ثور، وا!Àل ا�ديث

 .رواه ا>يه� وا!ارقطË والطÊا± وغ�هم

ول اإلمام مالك ، وبه يقوªÁ هذا ذهب ا�نفية مستحب u حق الصائم قبل الزوال وبعدهأن السواك  :القول ا�ا± �
بعموم األمر بالسواك كما  والرواية ا�انية للحنابلة واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا wلك

رواه الkمذي  )رأيت ا`� صº اهللا عليه وسلم ما ال أحO يتسوك وهو صائم(: استدلوا خاصة �ديث 0مر بن ربيعة
 .غة ا\مريضوحسنه وعلقه ا>خاري بصي

األول ضعيف جدا ال يصح لالستدالل، فيبø األمر P ، وما استدل به أصحاب القولوالراجح واهللا أعلم هو القول ا�ا±، والراجح واهللا أعلم هو القول ا�ا±، والراجح واهللا أعلم هو القول ا�ا±، والراجح واهللا أعلم هو القول ا�ا±، 
 .العموم من غ� تفريق ب} قبل الزوال وبعده، إذن الراجح أن السواك مستحب للصائم وغ�ه قبل الزوال وبعده، واهللا أعلم

 ëا�سألة ا�انية ال ëا�سألة ا�انية ال ëا�سألة ا�انية ال ëم���� يتأكد السواك يتأكد السواك يتأكد السواك يتأكد السواكا�سألة ا�انية ال b مسنتحدث عنها b مسنتحدث عنها b مسنتحدث عنها b ؟سنتحدث عنها  

 :نقول أن السواك يتأكد u ع:ة مواضع
G  /  اهللا عليه وسلم  عند الصالة فرضا أو نفالقالوا ºص Nل قوÀصالة(بد R ألمرتهم بالسواك عند ëأم P لوال أن أشق (

 .متفق عليه
J  / ل أو نهارÀ ل حديث حذيفة  عند انتباه من نومÀ!اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه �ن (وا ºا`� ص

 .متفق عليه) بالسواك
I  / وهìتغ� را<ة الفم با`وم عند تغ� را<ة الفم بمأكول و P ذلك بالقياس P ا�ديث السابق  واستدلوا u الوارد

ما وجد تغ� الفم، ولو بدون نوم كسكوت  يدل P �عيته R وجعلوا هنا قاعدة أن �عيته عند تغ� را<ة الفم با`وم
 .طويل، واصفرار أسنان وìوه، ذكر هذا ابن دقيق العيد

H  /  ل ما رواه أ#د عند الوضوءقالواÀ!وضوء: (وا R ألمرتهم بالسواك مع ëأم P وللبخاري تعليقا بصيغة ) لوال أن أشق
 . ما قال ا�ؤلف عند ا�ضمضةوصححه أ#د شاكر وZله ك) بالسواك عند R وضوء(ا�زم 

é  / ر� اهللا عنه قال عند قراءة القرآن �أخرجه ال?ار وقال ا�نذري ) فطهروا أفواهكم للقرآن: (واستدلوا wلك �ديث ع
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رواه ابن ماجه وهو يعضد ما ) أن أفواهكم طرت للقرآن فطيبوها بالسواك(بإسناد جيد لكن ضعفه السيو� والعرا1 
 . ا إÀهسبق أن أ�ن

، ) �ن ا`� صº اهللا عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك: (وا!Àل حديث 0ئشة ر� اهللا عنها عند دخول ا�êل /  ÷
 .رواه مسلم

واستدلوا wلك بالقياس P دخول ا�êل، والقياس Zل نظر، ألن R أمر وجد سببه u عهد ا`�  عند دخول ا�سجد /  ² 
 .ه وسلم ولم يفعله مع توفر األسباب وا!وا� وانتفاء ا�وانع فالسنة تر'هصº اهللا علي

µ  / إطالة السكوت. 
 .خلو ا�عدة /  �
G�  / امع أن ال� تغ� الفمù تغ� الفم با`وم P هذه ا�الثة القياس P لÀ!اصفرار األسنان وا.  

Àطرد ا`عاس  نه يشغله عنها إال أن يكون معه نعاس، فيتسوكال ي:ع السواك حال اoطبة أل:حكم السواك حال اoطبةحكم السواك حال اoطبةحكم السواك حال اoطبةحكم السواك حال اoطبة
 .وهذا االستثناء حقيقة استثناه فضيلة شيخنا العالمة Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا تعاª ر#ة واسعة

 عليه وقد ورد u ذلك أثر لكنه ال يصح وهو أن ا`� صº اهللا قالوا يستاك عرضا استحبابا بالنسبة لألسنان :كيفية االستياككيفية االستياككيفية االستياككيفية االستياك
 .وسلم �ن يستاك عرضا، رواه ا>يه� وا!ارقطË وP هذا إذا لم يثبت ال يÝه االستياك عرضا أو طوال

ما علمت إماما خالف : قالوا بيده الي«ى وهذا هو ا�شهور عند أهل العلم قال شيخ اإلسالم ؟ Zل االستياك ومن أين يبدأZل االستياك ومن أين يبدأZل االستياك ومن أين يبدأZل االستياك ومن أين يبدأ
اH طهر قل� : وذكر ا�ؤلف نقال عن بعض ا�نابلة إذا استاك يقول. بما ا�حررفيه إال ا�د ا�جد ابن تيمية u كتابه ر

، وينوي اإلتيان بالسنة مبتدأ ùانب فمه األيمنوZص ذنو' وهذا ا!0ء لم يثبت u هذا ا�وضع فال يقال باختصاصه هنا 
وللمالكية تفريق لطيف ) وبسواكه( :دد أ� داووعن) �ن يعجبه ا\يمن u تنعله وترجله وطهوره(ألن صº اهللا عليه وسلم 

 .u هذا، واهللا أعلم
        ) :) :) :) :االد¿هاناالد¿هاناالد¿هاناالد¿هان((((من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة 

) ن� عن الkجل إال غبا(ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم  .االستحباب غبا أي يدهن يوما وال يدهن اÀوم اآلخر: حكمهحكمهحكمهحكمه�
  .هرواه الkمذي والنساá وصححه والkجل هو ت«يح الشعر ودهن

    ::::) ) ) ) االكتحالاالكتحالاالكتحالاالكتحال((((ومن س� الفطرة ومن س� الفطرة ومن س� الفطرة ومن س� الفطرة 
ويكتحل R u ع} وترا ثالثا باإلثمد ا�طيب À Rلة قبل أن ينام لفعله صº اهللا عليه وسلم، رواه أ#د وغ�ه عن ابن 

 .عباس
  ::::واالكتحال نو0نواالكتحال نو0نواالكتحال نو0نواالكتحال نو0ن � 

ال  سلم �ن يكتحل u عينيهوهذا م:وع ألن ا`� صº اهللا عليه و اكتحال \قوية ا>� وجالء غشاوة العين} /  األولاألولاألولاألول
رواه ابن ماجة ) عليكم باإلثمد فإنه Óلو ا>� وينبت الشعر: (سيما إذا �ن باإلثمد األص� لقوN صº اهللا عليه وسلم

 . ظوÁسناده حسن كما قال ا�اف
، وأما u حق الرجال سائهاوهذا u حق النساء مطلوب ألنها تتجمل لزوجها وب} ن اكتحال يقصد به ا�مال والزينة ////        ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±

هنا األو% للرجل أن يبتعد عما فيه تشبه بالنساء وما هو من  فمحل نظر والشيخ ابن عثيم} ر#ه اهللا توقف P ذلك، ومن
 .خصائصهن ليس إال، وأما إن �ن \قوية ا>� وìوه فهذا واضح من فعله صº اهللا عليه وسلم واهللا أعلم
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    ) ) ) ) الطيبالطيبالطيبالطيب((((و و و و ) ) ) )  ا�رآة ا�رآة ا�رآة ا�رآةا`ظر uا`ظر uا`ظر uا`ظر u((((من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة 
 .�بوت ذلك عن ا`� صº اهللا عليه وسلم كما روى ذلك اإلمام أ#د

حبب إã من دنياكم : (أيضا لفعله صº اهللا عليه وسلم حيث تطيب با�سك فيسن ا\طيب يقول صº اهللا عليه وسلم
من عرض عليه رÇان : (ح وعند مسلمرواه أ#د والنساá وهو حسن صحي) النساء والطيب وجعلت قرة عيu Ë الصالة

 ) .فال يرده

ورد، ) اH كما حسنت خل� فحسن خل� وحرم وجP å ا`ار(لكن هل ي:ع عند ا`ظر u ا�رآة قول هذا ا!0ء 
 . لكن ليس عن أ� هريرة، بل عن 0ئشة وابن مسعود موقوفا عليهم

    ))))GIGIGIGI((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    بعض األحÈم ا�تعلقة بالوضوءبعض األحÈم ا�تعلقة بالوضوءبعض األحÈم ا�تعلقة بالوضوءبعض األحÈم ا�تعلقة بالوضوء

 ما حكمه؟) بداية الوضوء(التسمية u الوضوء ومنها     

 -:P قول} التسمية ôا اختلف فيها أهل العلم 

 .أن التسمية واجبة u الوضوء مع اwكر :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

وهذا القول هو أي أن التسمية واجبة إذا ذكرها أو إذا استحÝها اإلنسان u بداية الوضوء لكنها تسقط مع النسيان، 
فالبد أن " بسم اهللا"قالوا وال يقوم غ�ها مقامها، فال يقول غ� " بسم اهللا"وا�قصود أن يقول  عليه اإلمام أ#د ا�ذهب اwي

 يأö بهذه اللفظة �ديث أ� هريرة 
ً
وا�ديث يرويه  )ال صالة �ن ال وضوء N، وال وضوء �ن لم يذكر اسم اهللا عليه( مرفو0

 .ةاإلمام أ#د وأبو داوود وابن ماج

ولكن لو نسيها  قالوا إن هذا �صوص باwكرلكنهم هذا ا�ديث هو دÀل من قال بوجوب التسمية u الوضوء مع اwكر 
 .اإلنسان ف:ع بالوضوء من غ� أن يسú فوضوءه ال يلحقه إثم أو ذنب، لكن لو تر'ها 0مدا فهو يعد أثماً 

Ðهور أهل العلم وهو أيضاً رواية عن اإلمام أ#د ر#ه اهللا ذهب  وªÁ هذا أن التسمية u الوضوء مستحبة :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ولو �نت واجبة �ا  اختارها ابن قدامة واستدل هؤالء بأن أكe اwين وصفوا وضوءه صº اهللا عليه وسلم لم يذكروا التسمية

 .تر'وها

روا التسمية ولو �نت التسمية واجبة �ا هذا إذن دÀل قالوا أكe اwين وصفوا وضوء ا`� صº اهللا عليه وسلم لم يذك
أي كما جاء u القرآن الكريم وليس فيما أمر  )توضأ كما أمرك اهللا(تر'وها، وألن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال لإلعرا� 

 {: اهللا سبحانه وتعاª ذكر التسمية وهو قوN سبحانه 
َ

ªِيَن آََمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إ ِ
¹

wَها ا ف�
َ
ِة فَاْغِسلُوايَا ك

َ
ال إª آخر اآلية، فلم  }...الص¹

 .علمعلمعلمعلمأأأأولعل هذا القول الراجح واهللا ولعل هذا القول الراجح واهللا ولعل هذا القول الراجح واهللا ولعل هذا القول الراجح واهللا  ،ينص u أول اآلية P التسمية فأصبحت من باب االستحباب ال من باب الوجوب

 ؟؟؟؟    كيف èيب عن دÀل القول األولكيف èيب عن دÀل القول األولكيف èيب عن دÀل القول األولكيف èيب عن دÀل القول األوللكن 
ة �ن ال وضوء N وال وضوء �ن لم يذكر اسم اهللا ال صال(اwين استدلوا لرأيهم بالوجوب بعموم قول ا`� صº اهللا عليه وسلم 

بمعÂ أنه ال  ،قال عنه أصحاب القول ا�ا± أنه حديث ضعيفهذا ا�ديث اwي أخرجه أ#د وأبو داوود وابن ماجة ) عليه
 .يقوى P القول بالوجوب، ولو ثبت فإنه Zمول P االستحباب أو P نÕ الكمال

 .هللا ال يثبت u هذا ا>اب Æء أي باب التسمية u الوضوءمام أ#د ر#ه ايقول اإل
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وعليه  -ا�قصود �ديث من قال بوجوب التسمية -;ها ضعيفة  يقول اإلمام ا`ووي ر#ه اهللا أيضاً أسانيد هذه األحاديث
 .)  وا باسم اهللاؤتوض(إن لم تثبت فال حجة بها لكن يدل P االستحباب قول ا`� صº اهللا عليه وسلم 

 ما حكم التسمية u الغسل وا\يمم؟ما حكم التسمية u الغسل وا\يمم؟ما حكم التسمية u الغسل وا\يمم؟ما حكم التسمية u الغسل وا\يمم؟ �

 -فå مبنية إذن P اoالف السابق، فمنهم من يقول إنها مستحبة  التسمية م:وعة عند الغسل وا\يممالفقهاء قالوا إن 
 .çرÓاً P القول ا�ا± -يعË مستحبة u الغسل وا\يمم

يعË هناك من قال إنها واجبة مع  - ،ل u حكم التسمية u الوضوءوهذا çريج P القول األو قال إنها واجبةومنهم من 
فمن قال بوجوب التسمية u الوضوء قال بوجوبها u الغسل وا\يمم، ومن قال إنها مستحبة u الوضوء قال  -اwكر

 .باستحبابها u الغسل وا\يمم
 �اذا؟..وقد يقال إنها أيضاً غ� م:وعة فيهما أصال    ����

 .لم يرد فيها Æء يدل P التسمية إال القياس P الوضوء، قالوا والقياس u العبادات غ� صحيحقالوا ألنه 

 ) يعË سÙ أو لم يسم¿ األمر سيان(يعË القياس u العبادات باطل، فبناء عليه فليس فيها م:وعية 

ن ا>دء بذكر اهللا الشك أنه أتم وأكمل أل مستحبةولكن أضعف ما نقوN هنا أن نقول التسمية فيهما عند الغسل وا\يمم 
 .وفيه فضل عظيم با�ملة واهللا أعلم

 � ))))اoتـاناoتـاناoتـاناoتـان((((من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة من س� الفطرة  �
و�ع اoتان  ،ألن بقاءها 5ر P اإلنسان من حيث الطهارة ،عبارة عن أخذ ا�تة الë فوق ا�شفة u اwكر:  واoتانواoتانواoتانواoتان

 .àذا
 ::::فقد وقع خالف u حكمه P ثالثة أقوالفقد وقع خالف u حكمه P ثالثة أقوالفقد وقع خالف u حكمه P ثالثة أقوالفقد وقع خالف u حكمه P ثالثة أقوالاoتان P خالف ب} أهل العلم u حكمه، 

وهذا هو ا�عتمد عند ا�نابلة وهو قول  أنه واجب u حق الرجال و	 حق النساء ما لم pف P نفسه ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
لق عنك أ(وقوN صº اهللا عليه وسلم �ن أسلم  )إذا ا\ø اoتانان وجب الغسل(الشافعية واستدلوا بذلك بعدة أدلة منها 

 .رواه أبو داوود وفيه انقطاع وجهالة )عر الكفر واختQش

 .ألنا أمرنا بإتباع ملة إبراهيم عليه السالم وثبت إن إبراهيم عليه السالم اختQ بعد ثمان} من عمرهوقالوا -
-N قالوا ألن فيه كشف للعورة و'شف العورة حرام فلوال أنه واجب �ا جاز كشف العورة. 

 .ن متعلق بالطهارة بالنسبة للرجل حيث يعود إª �ط من �وط الصالة فÈن واجباً إزا\هقالوا وألن االختتا-

 .إذن هذه أدلة من قال إن اoتان واجب u حق الرجال و'ذا u حق النساء لكنهم قيدوه قالوا ما لم pف P نفسه

وهذا القول هو  ،ولكنه مكرمة u حق النساء ، فهو واجب u حق الرجالأنه واجب u حق الرجال دون النساء ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 .الرواية ا�انية عن اإلمام أ#د وهو اختيار ابن قدامة وقد اختارها أيضاً سماحة الشيخ الوا! Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا

وط أن اoتان u حق الرجال فيه مصلحة تعود إª �ط من �: ووجه ا\فريق ب} الوجوب u حق الرجال دون النساء 
إال أن  ،الصالة وهو الطهارة ألن ا>ول إذا اجتمع u القلفة صار سبباً \جمع ا`جاسة والÝر، أما ا�رأة فال عالقة àا بذلك

 .u اoتان تقليل من شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة األذى وال عالقة N بالطهارة

 .والنساء فهو واجب u حق الرجال مكرمة u حق النساء ق الرجالإذا هذا القول اwي يرى ا\فريق ب} اoتان u ح

وهم يستدلون بعموم قول ا`� صº اهللا  هو قول اإلمام مالك وا�نفيةوهذا  أن اoتان سنة u حق ا�ميع ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
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 .وا�ديث يرويه اإلمام ا>خاري ر#ه اهللا )×س من الفطرة وذكر منها اoتان(عليه وسلم 

مقرون بأمور مستحبة وليس بواجبة، فاoتان ذكر معه أمور مستحبة من الفطرة فيكون مثلها مستحب ال واجب،  وهو
وهذا ا�ديث يرويه اإلمام أ#د " سنة u حق الرجال مكرمة u حق النساء اoتان"لعموم قول ا`� صº اهللا عليه وسلم 

 فإذا رفع فإسناده ض
ً
 .عيفوا>يه� وÁسناده ضعيف مرفو0

 .وا�نفية واختيار الشيخ الشو�± ر#ه اهللا ورواية ثا�ة u مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا وهذا كما أ�نا هو قول ا�الكية

 ،، فيكون واجباً u حق الرجال دون النساءألنه قول وسط �مع به أدلة الفريق}ولعل القول الراجح هو القول ا�ا± ولعل القول الراجح هو القول ا�ا± ولعل القول الراجح هو القول ا�ا± ولعل القول الراجح هو القول ا�ا± 
تاء أنه إذا شق عليه اoتان بعد ما أسلم لكÊ سنه سقط عنه فال يكلف رفقاً به وخشية أن وأشارت اللجنة ا!ائمة لإلف

ولقول ا�سن إن ا`� صº اهللا عليه وسلم عنده ا�بÉ والروò فلم يفتش  ،يكون ذلك سبباً u عدم دخوN اإلسالم
% أن يرغب u اإلسالم وأن يعمد إª تعليمه أحÈم فاألو ،أحدا منهم، ومن هنا التشدد u اoتان �ن أسلم حديثاً غ� وارد

اإلسالم وآدابه وأخالقه ويتدرج معه فإذا رغب أن pتQ وليس u ذلك مشقة أو خوفاً من أن يكون سبباً u نفرته من 
 .ا!خول u هذا ا!ين فليكن

 من هذا فاألو% أن ال ÊÓ عليه أو يرغم 
ً
عليه فا�مد اهللا األمر فيه سعه وديننا دين ي« وÁذا �ن فيه سبب u نفرته أو نو0

وسماحة ودين عدالة ودين ر#ة ودين ترغيب u ا!خول فيه وÒبيب إª ا`اس u ا!خول u دين اهللا أفواجا وال يكون 
 .ذلك إال إذا عرض عليهم ا!ين كما ورد و'ما جاء و'ما ثبت P فقه وP بنية وP علم وبص�ة واهللا اعلم

وÓب اoتان عند ا>لوغ ما لم pف P نفسه ذكراً "عا من قال بوجوبه قالوا إنما Óب عند ا>لوغ يقول صاحب الروض طب
طبعا أنه الشك إن الصغ� إذا اختQ وهو صغ� أو% من أن  "وفعله زمن الصغر أفضل"إª إن قال " �ن أو خن: أو أن:
 .مشقة والشك أنه يكون فعله زمن الصغر أفضللألذى عنه وأيضا لل pتQ وهو كب� دفعاً 

فنا اoتان u حق الرجل لكن اoتان بالنسبة لألن: قالوا بأخذ جتة فوق Zل اإليالج تشبه عرف ا!يك أو ìو أيضا عرّ 
 .فا�قصود أن اoتان واهللا أعلم واجب u حق الرجال دون النساء ،من هذا

  ابع؟ابع؟ابع؟ابع؟مسالة ما حكم االختتان u اÀوم السمسالة ما حكم االختتان u اÀوم السمسالة ما حكم االختتان u اÀوم السمسالة ما حكم االختتان u اÀوم الس �
ذكرنا أن فعل اoتان زمن الصغر أفضل هل يكون كما b 0دة بعض الطوائف أو الفرق أنهم Çددون اÀوم السابع 

 :لالختتان، نقول إن u مذهب اإلمام أ#د قوالن u هذا

 .أنه يكره u اÀوم السابع ألنه من عمل اÀهود فيكره التشبه بهم ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ألنهم قالوا إن هذا عمل اÀهود فيكره ألننا نهينا عن  ،وليس با�:وع كما يعتقده بعض ا`اسإذن يكره اÀوم السابع 
 .التشبه باÀهود ومن u حكمهم

أنه ال يكره ألن إبراهيم عليه السالم خQ إسحاق عليه السالم u اÀوم السابع قاN مكحول من الفقهاء  :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ألنه نقل عن فاطمة أنها  والصحيح أنه ال يكرهوالصحيح أنه ال يكرهوالصحيح أنه ال يكرهوالصحيح أنه ال يكرهة u و! إسحاق وسنة u و! إسماعيل، وwلك قال بعض أهل العلم هو سن،

 .ختنت ا�سن وا�س} u اÀوم السابع

    : : : : فائدتانفائدتانفائدتانفائدتانو	 هذا 
 .فائدة أن فعل اoتان زمن الصغر أو% وأفضل �

� u وم السابع إن تي« ذلك وفائدة أخرى أنه يفعلÀاالختتان وقت  وقد رأى ابن ا�نذر وغ�ه من ،ا u أهل العلم أنه ليس
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م ل"وقال اإلمام أ#د "رجع إÀه وال ينب� حظر Æء إال �جة ليس فيه نå يثبت وال لوقته حد يُ " Zدد يقول ابن ا�نذر
 " اسمع فيه شيئاً ثابتا

 ،ه بعد اÀوم السابع فال حرجومن قدمه أو أخر ،إذن األمر وهللا ا�مد فيه سعة وفيه ي« فمن خu Q اÀوم السابع فال بأس
 .ولكن نقول أنه يفعل األي« وا�مكن اwي ال يÝ وال يشق P هذا االبن واهللا أعلم

  وما حكمه ؟وما حكمه ؟وما حكمه ؟وما حكمه ؟، ، ، ، مسألة تتعلق بالقزعمسألة تتعلق بالقزعمسألة تتعلق بالقزعمسألة تتعلق بالقزع �

`å ا`� صº اهللا عليه وسلم عنه حيث جاء u حديث ابن  وهو مكروهحلق بعض الرأس وترك ا>عض اآلخر : القزع هو 
احلقوه ;ه أو دعوه (رواه الشيخان وزاد أبو داوود   )ن� عن القزع(اهللا عنهما أن ا`� صº اهللا عليه وسلم عمر ر� 

 .) ;ه

 :أربعة أنواعأربعة أنواعأربعة أنواعأربعة أنواعوالقزع اwي أ�نا إÀه أنواع قال ابن القيم ر#ه اهللا أنه 

 .أن Çلق من رأسه مواضع من هنا ومن هنا : ا`وع األولا`وع األولا`وع األولا`وع األول

 .طه ويkك جوانبهأن Çلق وس :ا`وع ا�ا±ا`وع ا�ا±ا`وع ا�ا±ا`وع ا�ا±

 .أن Çلق جوانبه ويkك وسطه: األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث

 .أن Çق مقدمة الرأس ويkك مؤخرة الرأس: األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع

وÁياهم سواء ال�اط من التشبه بغ� ا�سلم} u هذا األمر  وهذا حقيقة تنبيه �ا يفعله ا>عض من شبابنا هدانا اهللا
بعضه فليتنبه àذا وÀجتنب وÀحرص ا�سلم كب�اً أو صغ�اً السيما الشباب u وا\ف� u مسألة حلق بعض الرأس وترك 

 .اقتفاء أثر ا`� صº اهللا وعليه وسلم واالنتهاء عما ن� عنه وقد نهانا صº اهللا عليه وسلم عن القزع

 من التشبه بالكفارå و�ا فيه ورود ا` �ا فيهفهو Zرم  ،ليس مكروه بل ا`å يقت� ا\حريم إن من العلماء يرى بأنهبل 
  )من تشبه بقوم فهو منهم:(وألن التشبه بغ� ا�سلم} من الكفار Zرم ألنه صº اهللا عليه وسلم يقول 

 ،لورود ذلك من حديث ع� عند النساá ولكنه ضعيف كما قال األ>ا± فهذا غ� جائز وال Óوز:  مسألة ا�لق للمرأةمسألة ا�لق للمرأةمسألة ا�لق للمرأةمسألة ا�لق للمرأة �
إذن Dتم �كم ا�لق للمرأة فهو مكروه إال إذا قصد به التشبه بالكفار أو ، كافرة فيكون Zرماً إال إن قصدت التشبه ب

 .))))تشبه بقوم فهو منهم    من(�ا أ�نا إÀه سابقا من قول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،تتشبه ا�رأة بكافرة فهذا أيضاً ال Óوز

    ))))GHGHGHGH((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
عن بعض ا�وضو0ت ا�تعلقة بس� الفطرة �oتان وحكمه ثم انتقلنا بعد ذلك إª إخوا± كنا Òدثنا u ا�لقة ا�اضية 

ا�ديث عن حكم القزع وبعد هذا أيضاً Òدثنا عن حكم حلق ا�رأة شعر رأسها وبينا ا�كم u ذلك وأنه مكروه إال 
م كما أ�نا أن يتبع ا�نهج الربا± وأن إذا قصد التشبه بالÈفرات فهذا أيضاً يصل إª درجه ا�رمة ومن ثم فاألو% با�سل

 u أن يتفقه P رصÇ يد عن ا�ادة وأنÇ وسائر أموره وأن ال Nوأفعا Nأقوا u اهللا عليه وسلم ºيقتدي بس�ة ا�صط¥ ص
فإن لم يستطع  دينه وأن ال يفعل شيئاً من األمور الç ëص عباداته أو معامالته إال وهو يعلم حكم اهللا سبحانه وتعاª فيه

العلم أو تعلم ذلك بنفسه فليسأل أهل اwكر وأهل العلم ا�وثق} من العلماء الرباني} أسأل اهللا ã وللجميع اàداية 
 .والسداد وا\وفيق وأن يرينا Ðيعا ا�ق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا ا>اطل باطًال ويرزقنا اجتنابه

 ؟    حكم ترك الشعر أي إبقاحكم ترك الشعر أي إبقاحكم ترك الشعر أي إبقاحكم ترك الشعر أي إبقاؤؤؤؤه P الرأس طويالً ه P الرأس طويالً ه P الرأس طويالً ه P الرأس طويالً  :بعد هذا نتحدث u هذه ا�لقة عن



  الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                  )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه         

 

- é� - 

 

هو سنة لو نقوى "ر#ه اهللا  اإلمام أ#دمن س� ا�صط¥ صº اهللا عليه وسلم يقول أنه سنة  نقول أنه حيث من ا�بدأ الشك
 "عليه اçذناه ولكن N ;فة ومؤنة

ن اإلنسان يقصد من إطالة هذا الشعر االقتداء ألنه Çتاج إª تمشيط وªÁ ادهان وªÁ غسل وªÁ تنظيف فالشك أنه إذا �
بالرسول صº اهللا عليه وسلم ولم يكن �الفا Æ u Nء u ذلك إنما هو متبعاً ألوامر اهللا وأوامر رسوN صº اهللا عليه 

 صº اهللا وسلم ويستطيع أن يقوم بمؤنة هذا الشعر وما يkتب عليه من ;فة فالشك أن هذا u حقه سنة �ا ورد أن ا`�
 .عليه وسلم �ن يÝب شعره منكبيه

بأن يطيل هذا الشعر ال  ،وìوهم لكن ذلك قلنا �ن يتبع السنة ال من يطيل شعره تشبهاً بأعداء اإلسالم من الكفار �
وسلم  هو من أبعد ا`اس اقتداء بسنة ا`� صº اهللا عليهوإلصابة السنة إنما ألمور ال P ¥ç الكث� يدعيها ا>عض 

لكن èده u هذه ا`قطة يدع شعره ويk'ه ويد� أنه يقتدي بسنة الرسول صº اهللا عليه وسلم نقول نعم الشك أن ترك 
 .الشعر وÁطا\ه سنة لكن البد أيضاً أن يكون اإلنسان مكتملة عنده األحÈم األخرى من حيث ا\طبيق

فkضه اهللا عليه أو سنه الرسول صº اهللا عليه وسلم إال وقد اجتهد u إذا �ن يطبق أحÈم اإلسالم وال يدع منها شيئاً ôا ا
ونقول هذا سنة إذا تر'ت هذا الشعر وتقوى عليه  هتطبيقه أو u فعله وانعكس P سائر ت�فاته فالشك أننا أيضاً نوافق

 .وP ;فته

 Ëهذا ا�جال وتدع أمورا أخرى قد أأما إذا كنت تقول إن u تكون أو الكث� منها من قبيل الفرائض وربما قتدي بالسنة
  ،تنتهك ا�عا  فنقول إن هذا ليس u حقك سنة

ً
أن تقتدي u أمور b من الفرائض أوال ثم تتدرج u  إنما عليك أوال

 .استخدام الس�

     قلنا هذا u إبقاء الشعر أما بالنسبة إª حكم حلق الشعر ;ه �

وتكلمنا أيضاً عن حلق الشعر بالنسبة للمرأة وتكلمنا  ،شعر وترك ا>عض اآلخركنا تكلمنا عن القزع وحلق بعض ال
 لكن ما حكم حلق الشعر ;ه؟لكن ما حكم حلق الشعر ;ه؟لكن ما حكم حلق الشعر ;ه؟لكن ما حكم حلق الشعر ;ه؟    عن حكم ترك الشعر أي إبقائه P الرأس طويًال،

 :P أربعة أنواعP أربعة أنواعP أربعة أنواعP أربعة أنواع    شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا قال حلق الرأس    ����

�Nا�ج والعمرة وهذا ما أمر اهللا به ورسو u حلقه. 

 .وحلقه للحاجة وهذا جائز والÆء فيه�
أو ، مثل ما يأمر بعض ا`اس ا\ائب إذا تاب �لق رأسه ،أن Çلقه P وجه ا\عبد وا\دين والزهد من غ� حج وال عمره �

 وهذا ;ه u ،أو أدين أو أزهد ،ن لم Çلقهأو Óعل من Çلق رأسه أفضل Ó، ôعل حلق الرأس شعار أهل النسك وا!ين
و'ذا حلقه ;ه تشبهاً بالكفار ليس لÉء  ،نظري و	 نظر بعض أهل ا\حقيق من أهل العلم قالوا أن هذا بدعة Zرمة

 .سوى التشبه بالكفار

قوالن هما روايتان  قالوا هذا فيه، وا`وع الرابع أن Çلق رأسه u غ� النسك لغ� حاجة وال P وجه ا\دين وال التشبه�
 :#دu مذهب اإلمام أ

 .رواه ا>خاري )سيماهم ا\حليق(وهو مذهب مالك وغ�ه ألن ذلك من سيما اoوارج  أنه مكروه:  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

احلقوه ;ه أو : (أنه مباح وهو رأي ا�مهور ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم رأى غالما حلق بعض رأسه قال:  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 .الراجح أنه يبP ø اإلباحةالراجح أنه يبP ø اإلباحةالراجح أنه يبP ø اإلباحةالراجح أنه يبP ø اإلباحةيه وسلم حلق ألوالد جعفر وهذا هو وألنه ثبت أن ا`� صº اهللا عل )دعوه ;ه
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وجه ا\دين وال التشبه فهذا يبP ø األصل وهو اإلباحة وا`� صº اهللا P فمن حلق رأسه من غ� نسك لغ� حاجة وال 
º اهللا عليه وسلم حلق وألنه ثبت أن ا`� ص )احلقوه ;ه أو دعوه ;ه( عليه وسلم رأى غالما حلق بعض رأسه فقال

 .واهللا أعلم وهذا القول هو الراجحألوالد جعفر 
 ؟ حكم قص الشعر للمرأةحكم قص الشعر للمرأةحكم قص الشعر للمرأةحكم قص الشعر للمرأة �

 ب:ط عدم التشبه بالرجال أو بالÈفراتجائز عند ا�اجة قالوا إن قص ا�رأة من شعرها وهذا عن� من عناð موضوعنا 
 .عن أمهات ا�ؤمن} مع إذن الزوج هلورود

ة ب:ط عدم التشبه بالرجال أو بالكفار أو الÈفرات لورود هذا الفعل عن أمهات ا�ؤمن} مع أيضاً إذن جائز عند ا�اج
 .ينب� أخذ إذن الزوج u هذه ا�سالة

 من ا�سائل حكم اللحية ؟من ا�سائل حكم اللحية ؟من ا�سائل حكم اللحية ؟من ا�سائل حكم اللحية ؟ �

عليه ا`� صº اهللا  واجب وÁعفاؤها واجب وÇرم حلقها لقولكما عليه Ðع من أهل العلم أنه  إبقاء اللحيةالشك أن 
 .رواه الشيخان من حديث ابن عمر )حفوا الشوارب وأعفوا اللR(وسلم 

قل االتفاق P ا\حريم ابن حزم ونَ  ،وألن ا`� صº اهللا عليه وسلم أنكر P رسول ك«ى ولكن ا�ديث Zل نظر
 وابن عبد الÊ وابن تيمية قالوا واألمر للوجوب واهللا اعلم

 ن القبضة؟ن القبضة؟ن القبضة؟ن القبضة؟لكن هل يكره األخذ ما زاد علكن هل يكره األخذ ما زاد علكن هل يكره األخذ ما زاد علكن هل يكره األخذ ما زاد ع �

 :قوالن u مذهب اإلمام أ#د

وقد نص اإلمام أ#د عليه واستدلوا بفعل ابن عمر وغ�ه ر� اهللا عنهما أنه �ن يأخذ ôا زاد ال يكره  أنه:  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .P القبضة u ا�ج والعمرة وهو u صحيح ا>خاري وف«وا اإلعفاء بذلك واختار هذا الشيخ األ>ا± ر#ه اهللا

ألن األوامر الë جاءت u إعفاء اللحية جاءت مطلقة ولم تقيد بالقبضة وال بغ�ها  يكره كراهة Òريمية أنه:  لقول ا�ا±لقول ا�ا±لقول ا�ا±لقول ا�ا±اااا
 .وقد رجحه Ðع من علمائنا �لشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللاوقد رجحه Ðع من علمائنا �لشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللاوقد رجحه Ðع من علمائنا �لشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللاوقد رجحه Ðع من علمائنا �لشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا

 .ه وهو أو% من قصه وحلقهأما ما Òت اللحية فهو جائز حلقه ألنه ليس من مسÙ اللحية وأيضا من السنة أن Çف شارب
    من س� الفطرة تقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانةمن س� الفطرة تقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانةمن س� الفطرة تقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانةمن س� الفطرة تقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة

ألنه لم يثبت Æ uء ح� يرجع إÀه يقول ابن ) وهو Zل نظر أي ا�خالفة(ومنها أي من س� الفطرة أن يقلم أظفاره �الفاً 
 "ل بهلم يثبت u ترتيب األصابع عند القص حديث يعم"حجر ر#ه اهللا u الفتح

ومن س� الفطرة نتف إبطه استحباباً أي ا`تف وÇلق 0نته وN إزا\ها بما شاء وN ا\نوير وهو حجراً Çلق به شعر العانة 
وحلق العانة استحداداً وال بأس من استخدام بعض ا�زيالت إن �ن ذلك أرفق به، ا�زيالت الë تزيل الشعر سواء للمرأة 

 .فق به فا�قصود هو اإلزالة وÁبعاد ا`Q والرا<ة الكريهة من ا�سدأو الرجل إذا �ن ذلك أر

 .وهذا لم يثبت استحبابه إنما �ن ابن عمر ر� اهللا عنهما يفعله قالوا ويدفن ما يزيله من شعره وأظفاره وìوه، �

ارب وتقليم األظفار وحلق والسنة أن ال يkك ذلك فوق أربع} يوماً وهو األبعد حداً u هذه األمور أي u حف الش �
فمكروه وقيل  وا�كم إن زاد عن األربع} ةسابقالالعانة قالوا يعË ال يk'ه فوق األربع} وهو األبعد حدا u هذه األمور 

 .واختاره سماحة الشيخ الوا! العالمة عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا �ديث أنس اwي سيأZöرم 

ذكر األربع} Òديداً لكeة ا�دة وال يمنع تفقد ذلك من ا�معة (نقل ذلك ابن حجر u الفتح يقول القرط� ر#ه اهللا كما 



  الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                  )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه         

 

- éJ - 

 

 .) إª ا�معة والضابط wلك االحتياج

وهذه األمور معتÊة بالطول فم� طالت ": أما الشارب قالوا فيحف Ð R uعة وهذا لم يثبت فيه Æء أيضاً قال ا`ووي �
 .ولعل هذا قول جيد u هذه ا�سالة "واألحوال باختالف األشخاص قلمها وقصها وpتلف ذلك

وق¹ت `ا رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم u قص الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة أال نkك ذلك "يقول أنس 
وهذا u ظاهره " ت `اوقّ "ل أنس وقال سماحة الشيخ Sp عليه من اإلثم لقو ،رواه ا�ماعة إال ا>خاري "فوق أربع} يوماً 

 .يفيد الوجوب وا�مهور أن هذا للتوجيه واإلرشاد
 س� الوضـــوءس� الوضـــوءس� الوضـــوءس� الوضـــوء

أما  ،وقد أوصل بعض أهل العلم بل أن مؤلف الروض أوصلها إª ع: س�، والس� Ðع سنة والسنة u b اللغة الطريقة
 .أيضاً P أقواN وأفعاN وتقريراته صº اهللا عليه وسلم وتطلق، u االصطالح فå ما يثاب P فعله وال يعاقب P تر'ه

  \نظيف ا�توضئ وÒسينه ألنه سيأö أن س� الوضوء وضوًءا وسú غسل األعضاء P الوجه ا�خصوص �

 ::::س� الوضوء كما أسلفنا قلنا أنه أوصلها ا�ؤلف إª ع: س�س� الوضوء كما أسلفنا قلنا أنه أوصلها ا�ؤلف إª ع: س�س� الوضوء كما أسلفنا قلنا أنه أوصلها ا�ؤلف إª ع: س�س� الوضوء كما أسلفنا قلنا أنه أوصلها ا�ؤلف إª ع: س� �
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ومنهم من قال إنها مستحبة u الوضوء،  ،قهاء من قال إنها واجبة مع اwكرالبسملة وذكرنا آراء الفقهاء وأن من الف /  أوال

خروجاً من اoالف و�ا فيها من الفضل  األو% للمسلم إذا �ن ذاكراً àا أن ال يدعهامع أن  ورجحنا القول باالستحباب
 .ه وقاية وحرزوا�واب بأنها يعË مشتملة P اسم اهللا سبحانه وتعاª والشك بفضل اسم اهللا وأن

 .من س� الوضوء السواك وأيضا تقدم أنه يتأكد u الوضوء وZله عند ا�ضمضة كما ذكر ا�صنف /  األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±

 .إذن يبدأ u السواك إذا أراد أن يتمضمض قبل غسل Æء من أعضاء الوضوء، فإذا بدأ u ا�ضمضة فإنه يستاك

رأيت ا`� صu) º أول الوضوء ولو Òقق طهارتها �ديث أنس ر� اهللا عنه قال غسل اÀدين ثالثاً وZل السنية  /  وا�الثوا�الثوا�الثوا�الث
 .رواه أ#د والنساá ،أي غسل كفيه ثالثاً  ) اهللا عليه وسلم توضأ فاستو'ف ثالثاً 

 .إذن م� Óب غسلهما؟ قالوا وÓب غسلهما أي يديه بنية وتسمية من نوم Àل ناقض للوضوء �
 .ة سهواً، إنما هذا مع اwكر لكن يسقط ذلك سهواً ويسقط غسلهما والتسمي�

 م� يتّصور غسل اÀدين وجوباً عند بداية الوضوء؟ نقول عندما يستيقظ من نوم ناقض للوضوء �

ستنشاق وجعل ذلك سنة ألنها مع غسل الوجه االضمضة ثم ا�من س� الوضوء ا>دء قبل غسل الوجه ب /   األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع
 .ا جاءت السنة وÁن �ن هناك خالف من العلماء من يرى أن غسلهما واجب�لعضو الواحد وهكذ

 .إذن قالوا ا>دء قبل غسل الوجه با�ضمضة ثم االستنشاق وجعل ذلك سنة ألنها مع غسل الوجه �لعضو الواحد

u االستنشاق إال أن وبالغ (�ديث لقيط بن صÊة  أيضاً ا�بالغة u ا�ضمضة واالستنشاق لغ� صائممن الس�  /  اoامساoامساoامساoامس
فهنا ، )وبالغ u ا�ضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائماً (وا�ديث مرفوع رواه اoمسة و	 رواية  )تكون صائماً 

سه إª أقN فَ ا�بالغة u االستنشاق بمعÂ جذبه بنَ ، يتمضمض ثم يستنشق ثالثاً بيمينه ويكون هناك استنثار باليسار
 .ضة إدارة ا�اء داخل الفموا�بالغة با�ضم ،األنف

أن ا`� صº (أي الكثيفة وb الë تسk الب:ة وا!Àل P ذلك  çليل اللحية الكثة) س� الوضوء(من الس�  /   السادسالسادسالسادسالسادس
وهكذا جاء من حديث أنس u هذه الصفة لكن اإلمام أ#د  ،رواه الkمذي وصححه )اهللا عليه وسلم �ن pلل �يته

وwلك èد أن ابن القيم ر#ه . "ليس ç uليل اللحية Æء صحيح إال أن يقال إن األحاديث تتقوى ببعضليس ç uليل اللحية Æء صحيح إال أن يقال إن األحاديث تتقوى ببعضليس ç uليل اللحية Æء صحيح إال أن يقال إن األحاديث تتقوى ببعضليس ç uليل اللحية Æء صحيح إال أن يقال إن األحاديث تتقوى ببعض" ر#ه اهللا يقول
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عليه أما اللحية اoفيفة فيجب     أحيانا ولم يواظب) أي çليل اللحية(�ن ا`� صº اهللا عليه وسلم يفعله "اهللا يقول 
 .ه وبا1 شعور الوجهاالعتناء بها �يث يوصل ا�اء إª الب:ة و'ذا عنفقت

 . شع�ات ب} الشفة السفº واwقن : العنفقة b و 

رواه  ) سبغوا الوضوء وخللوا ب} األصابعا(�ديث لقيط بن صÊة     من س� الوضوء çليل أصابع اÀدين والرجل} /   السابعالسابعالسابعالسابع
 .أبو داوود والنساá والkمذي

لكن هذا يفعل  "اهللا عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه îن�ه رأيت ا`� صº"و	 الس� عن ا�ستورد بن شداد 
 "�ن ا`� صº اهللا عليه وسلم pلل األصابع "يقول ابن القيم  ،أحيانا وال يواظب عليه

 إذا توضأتم( من الس� ا\يامن وهذا بال خالف وفيه حديث أ� هريرة ا�رفوع عن ا`� صº اهللا عليه وسلم  /   ا�امنا�امنا�امنا�امن
 .رواه ابن ماجة بسند جيد)  فابدؤوا بميامنكم

 .Æء u ذلك ألنهما �لعضو الواحد كما u القرآن لرجل فبدأ بالي«ى قبل اÀمÂ فالاوقالوا ولو خالف u اÀد أو 

 ،هل العلموهو أيضاً Zل نظر عند أ ،من الس� أخذ ماء جديد لألذن} بعد مسح رأسه وهذا u نظرنا أنه Zل نظر    ////            ا\اسعا\اسعا\اسعا\اسع
 :وفيه قوالن ألهل العلم أسوقهما هنا

واستدلوا بما رواه ا>يه� أنه صº اهللا عليه وسلم  أن يأخذ ماء جديدا ألذنيه وهو ا�ذهب وبه قال ا�مهور: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�
 .أخذ ماًء ألذنيه غ� اwي أخذ لرأسه

وهو قول أ� حنيفة واختيار شيخ اإلسالم  ن بماء الرأسوb رواية ثانية با�ذهب أنه ال يستحب بل يمسحا: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±�
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ر#هم اهللا وهو أيضاً رواية عن اإلمام أ#د كما روياه عنه واستدلوا بأنه لم يثبت عنه أخذ ماء 

 .جديداً ألذنيه صº اهللا عليه وسلم

وهذا القول واهللا أعلم بالصواب هو وهذا القول واهللا أعلم بالصواب هو وهذا القول واهللا أعلم بالصواب هو وهذا القول واهللا أعلم بالصواب هو سح رأسه وأذنيه مرة واحدة وألن اwين وصفوا وضوءه صº اهللا عليه وسلم قالوا أنه م
 .صححه أ#د شاكر ر#ه اهللا )األذنان من الرأس(ويشهد N حديث  الراجحالراجحالراجحالراجح

 .اwي فيه أن الرسول صº اهللا عليه وسلم أخذ ماء بإذنيه غ� اwي أخذه لرأسه. وقالوا بأن حديث ا>يه� ضعيف

 ::::قول}قول}قول}قول}وهذا فيه خالف P  �اوزة Zل الفرضمن الس� واألخ�  /   العا�العا�العا�العا�

 .يرى أنه سنة وهو قول الشافÏ ورواية عن أ#د أنه سنة قولقولقولقول

وتلميذه ابن القيم وهو الراجح وتلميذه ابن القيم وهو الراجح وتلميذه ابن القيم وهو الراجح وتلميذه ابن القيم وهو الراجح واختيار شيخ اإلسالم أنه ليس بسنة وهو قول مالك ورواية ثانية u ا�ذهب  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
كعب} ولكن �ن أبو هريرة ر� اهللا عنه يفعله ويتأول حديث إطالة ولم يثبت أنه �اوز ا�رفق} وال: يقول ابن القيم

 .وهذا من -م أ� هريرة واهللا أعلم بالصواب )فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( الغرة

    ))))GéGéGéGé((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 اهللا عنها قالت و'نا u ا�لقة ا�اضية انتهينا وا�لقة ما قبل ا�اضية من خصال الفطرة الë وردت u حديث 0ئشة ر�

عٌ: من الفطرة قص الشارب وÁعفاء اللحية والسواك واستنشاق ا�اء وقص األظفار ( :قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم
ونتف اإلبط  -األث� وغ�ه    وb العقد الu ë ظهور األصابع Óتمع فيها الوسخ الواحدة برÐه كما قاN ابن- وغسل الÊاجم

هذا u حديث ورد أن خصال الفطرة ع: )  -ومعناه االستنجاء به ألن ا�اء يقطع ا>ول ويرده- قاص ا�اءوحلق العانة وانت
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وقال  ،أخرجه ا#د ومسلم والkمذي من حديث 0ئشة" ونسيت العا�ة إال أن تكون ا�ضمضة" وهذه تسع قال الراوي
 .اoصال وقد Òدثنا عن هذه ،ا`ووي عن العا�ة لعلها اoتان وهو أو%

الفطرة ×س اoتان واالستحداد وقص الشارب (  :قال صº اهللا عليه وسلم وهناك أيضاً حديث أل� هريرة نورده هنا قال
 :وانتقاص ا�اء ،ومعÂ واالستحداد هو حلق العانة ومعناه استفعال من ا�ديد ،متفق عليه )وتقليم األظفار ونتف اإلبط
 .>ول ويردهاالستنجاء به ألن ا�اء يقطع ا

 ::::    ))))كتاب الروض ا�ربع � ح زاد ا�ستقنع كتاب الروض ا�ربع � ح زاد ا�ستقنع كتاب الروض ا�ربع � ح زاد ا�ستقنع كتاب الروض ا�ربع � ح زاد ا�ستقنع ( ( ( ( نبذه عن ا�رجع نبذه عن ا�رجع نبذه عن ا�رجع نبذه عن ا�رجع 
 هنا حقيقة u سؤال ورد وهو يتعلق با\عريف بكتاب الروض؟

فمن هنا Çسن بنا فقط أن  ،تعلمون الروض ا�ربع يعتÊ مرجع معتمد ب:وحه لطالب العلم u مقرر الفقه u ;ية ال:يعة
 . الكتاب نعطي �حه موجزة عن هذا

ومؤلف الكتاب هو العالمة ا�حقق  ،الكتاب هو كتاب الروض ا�ربع �ح زاد ا�ستقنع وقد �ح عدة �وح كث�ة
#د بن ع� بن إدريس أبو السعدات أللمذهب وشيخ ا�نابلة بم� الشيخ منصور بن يونس بن صالح ا!ين بن حسن بن 

 .إª بتة بهوت Z uافظة الغربية ùمهورية م� العربية الشقيقةا>هوU ا��ي ا�نب� ويعرف با>هوU نسبة 
ر#ه اهللا ر#ة واسعة، وقد أثÂ عليه Ðع من أهل العلم من اطلع éG  P!بم� وعمره  G�éG!وتو	 سنة  ���Gوقد و! سنة 

وموطد قواعده  -هب اإلمام ا#ديقصد مذ-وبا�ملة فهو مؤيد ا�ذهب وZرره "علمه فقد قال عنه الشيخ Zمد بن #يد 
 "ومقرره وا�عول عليه فيه وا�تكفل ببحث ما فيه جزاه اهللا أحسن ا�زاء

وقد ورد  ،و'تاب الروض هو �ح لكتاب زاد ا�ستقنع u اختصار ا�قنع للعالمة �ف ا!ين أبو ا`جا ا�جاوي ر#ه اهللا
�ت� ا�قنع كما u �طوطه جامعة أم القرى بمكة ا�كرمة  u بعض النسخ اoطية باسم الروض ا�:ع u حل ألفاظ

 .لكن حقيقة شهرته بالروض
!حيث يقول  ÷GI²وقد أثÂ بعض العلماء P هذا الكتاب منهم الشيخ عبد الر#ن بن ناð السعدي ر#ه اهللا ا�تو# 

وأيضا قال عنه " للطلبة u هذه األوقاتللطلبة u هذه األوقاتللطلبة u هذه األوقاتللطلبة u هذه األوقات    نفعهانفعهانفعهانفعهاأأأأورأيت �ح �ت� ا�قنع للشيخ منصور ا>هوورأيت �ح �ت� ا�قنع للشيخ منصور ا>هوورأيت �ح �ت� ا�قنع للشيخ منصور ا>هوورأيت �ح �ت� ا�قنع للشيخ منصور ا>هوUUUU أكeها استعماالت و أكeها استعماالت و أكeها استعماالت و أكeها استعماالت و"
!ر#ه اهللا u مقدمة حاشيته ا`فيسة P الروض وهذه ا�اشية الشك أنها  GI�Jالشيخ عبد الر#ن بن قاسم ا�تو# سنة 

    ن زاد ا�ستقنع و�حه قد رغب فيهما طالب العلم Ìية الرغبة واجتهدوان زاد ا�ستقنع و�حه قد رغب فيهما طالب العلم Ìية الرغبة واجتهدوان زاد ا�ستقنع و�حه قد رغب فيهما طالب العلم Ìية الرغبة واجتهدوان زاد ا�ستقنع و�حه قد رغب فيهما طالب العلم Ìية الرغبة واجتهدواإإإإفففف" مطبوعة ومتداولة وقد قال عن هذا الكتاب
شد اجتهاد وطلب لكونهما �ت�ين لطيف} ومنتخب} �يف} حاوي} جل ا�همات فائق} أكe ا�طوالت شد اجتهاد وطلب لكونهما �ت�ين لطيف} ومنتخب} �يف} حاوي} جل ا�همات فائق} أكe ا�طوالت شد اجتهاد وطلب لكونهما �ت�ين لطيف} ومنتخب} �يف} حاوي} جل ا�همات فائق} أكe ا�طوالت شد اجتهاد وطلب لكونهما �ت�ين لطيف} ومنتخب} �يف} حاوي} جل ا�همات فائق} أكe ا�طوالت أأأأu األخذ بها u األخذ بها u األخذ بها u األخذ بها 

åصل منهما ا�ظ من ا�بتدى والفصل للمنتÇ وا�خت�ات �يث أنهåصل منهما ا�ظ من ا�بتدى والفصل للمنتÇ وا�خت�ات �يث أنهåصل منهما ا�ظ من ا�بتدى والفصل للمنتÇ وا�خت�ات �يث أنهåصل منهما ا�ظ من ا�بتدى والفصل للمنتÇ هذا "وا�خت�ات �يث أنه Nقو u و'ما ورد عنه ر#ه اهللا 

 .طبعه وحقق والشك أن فائدته كب�ة لطالب العلمP أية حال الكتاب نفيس و'تاب قيم وقد طبع أكe من 
 :أعود إª ما انتهيت إÀه u ا�لقة ا�اضية و'نت كما تعلمون أخر مسالة Òدثنا عنها b مسألة

 ::::لة P قول}لة P قول}لة P قول}لة P قول}أأأأس� الوضوء و�اوزة Zل الفرض وذكرنا اoالف u هذه ا�سس� الوضوء و�اوزة Zل الفرض وذكرنا اoالف u هذه ا�سس� الوضوء و�اوزة Zل الفرض وذكرنا اoالف u هذه ا�سس� الوضوء و�اوزة Zل الفرض وذكرنا اoالف u هذه ا�س �
 .ة#د أنه سنأ عن وايةوهو قول اإلمام الشافÏ ر#ه اهللا ور /  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

#د واختيار شيخ اإلسالم ابن أاإلمام  u مذهب ةليس بسنه وهو قول اإلمام مالك ر#ه اهللا ورواية ثاني /  والراوية ا�انيةوالراوية ا�انيةوالراوية ا�انيةوالراوية ا�انية
 . علمعلمعلمعلمأأأأولعل هذا هو الراجح واهللا ولعل هذا هو الراجح واهللا ولعل هذا هو الراجح واهللا ولعل هذا هو الراجح واهللا وتلميذه ابن القيم  ةتيمي
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 )فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل(رة طبعا أصحاب القول األول يستدلون أصحاب هذا القول �ديث أ� هري �
 . وقال إن هذا من -م أ� هريرة وليس من -م ا`� صº اهللا عليه وسلم

�ع u العضدين أأما حديث أ� هريرة ر� اهللا عنه u صيغة وضوء ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه غسل يديه ح� 
إدخال ا�رفق} والكعب} u الوضوء وال يدل P مسالة اإلطالة وهذا هو  �ع u الساق} فإنما يدل Pأوالرجل} ح� 

 .قول الشيخ بن باز ر#ه اهللا
ستدل به أصحاب القول األول من القول اوÓيبون عن ما  ةالفرض ليس بسنZل إذاً كأنهم يميلون إª أن �اوزة  �

 . بسنتها
 �اذا؟..أي الغسلة ا�ا�ة" وتكره الزيادة عليهاوتكره الزيادة عليهاوتكره الزيادة عليهاوتكره الزيادة عليها"قالوا  الغسلة ا�انية وا�ا�ةمن س� الوضوء  �

 . هذاببه اإلنسان السنة  يصيبألنها زيادة P السنة، فالسنة وردت u الغسل ثالثاً وهو أكe ما 
لم يصح مسح العنق عن صº اهللا عليه لم يصح مسح العنق عن صº اهللا عليه لم يصح مسح العنق عن صº اهللا عليه لم يصح مسح العنق عن صº اهللا عليه "قال ابن القيم " و ال يسن مسح العنقو ال يسن مسح العنقو ال يسن مسح العنقو ال يسن مسح العنق" هناك مسائل ينب� أن ينبه عليها قالوا �

Æ وسلمÆ وسلمÆ وسلمÆ ح صحيح مسلم بدعة "ءءءءوسلم� u وعده اإلمام ا`ووي . 
وال يكره السالم عليه وال الرد منه  وقالوا وال يسن الLم بد0ء أثناء الوضوء أما رد السالم أثناء الوضوء فم:وع �

ل P أنه ، و	 هذا دuÀ سالمها P الرسول صº اهللا عليه وسلم u حال اغتساN رواه اإلمام ا>خاري ئ�ديث أم هان
 .وا�توضئ الشك أنه من باب أو% ،Óوز السالم P ا�غتسل

 -أي الواحدة واالثنت}- وا�الث أفضل منهما ،تصار P الغسلة الواحدة ولكن االثنتان أفضلققالوا Óوز االأيضا �
 .والواحدة �زئة الواحدة، ولو اقت� P اثنت} أفضل من ،فيعË لو غسل العضو ثالث مرات فالشك أنه أفضل

 .مسألة لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكe من بعض لم يكره�
شهد أن Zمداً عبده ورسوN اشهد أن Zمداً عبده ورسوN اشهد أن Zمداً عبده ورسوN اشهد أن Zمداً عبده ورسوN اHHHH اجعلË  اجعلË  اجعلË  اجعلË أأأأشهد أن ال شهد أن ال شهد أن ال شهد أن ال VVVV إال اهللا و إال اهللا و إال اهللا و إال اهللا وأأأأ" ومن س� الوضوء ا!0ء وهذا �ن انت� منه فيقول�

 .رين اH آم} يارب العا�}جعلË وÁياكم من عباده ا\واب} ومن عباده ا�تطه" من ا\واب} ومن ا�طهرينمن ا\واب} ومن ا�طهرينمن ا\واب} ومن ا�طهرينمن ا\واب} ومن ا�طهرين
 � فروض الوضوء وصفتهفروض الوضوء وصفتهفروض الوضوء وصفتهفروض الوضوء وصفته �

 .وبالفتح اسم للماء اwي يتوضأ به  ،هو من الوضاءة وb ا`ضارة وا�سن وهو بالضم اسم للفعل ////        لغةلغةلغةلغةالوضوء 
u صفة �صوصة /  االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح أما P بغسل األعضاء األربعة ªفهو ا\عبد هللا سبحانه وتعا. 
 .استعمال ماء طهور u األعضاء األربعة P صفة �صوصة: نهوبعضهم يعرفه بأ �

وwلك لو غسل إنسانا هذه األعضاء األربعة من أجل تعليم  ،وغسل األعضاء األربعة البد أن يكون بنية ا\عبد هللا سبحانه
 ألنه البد من القصد بأن يكون تعبداً هللا و'ذلك إذا �ن ال ،غ�ه ليس إال

ً
من أجل ا`ظافة ومن     غسلال يعتÊ وضوء �0

ال يباح إال  ن يكون قصده من هذا أن يستبيح ماأالبد أن يكون هناك قصد ا\عبد هللا و نأجل ا\Êد ليس إال، إذ
öما سيأ P بالوضوء. 

 ما هو الفرض؟ما هو الفرض؟ما هو الفرض؟ما هو الفرض؟........قلنا فروض الوضوءقلنا فروض الوضوءقلنا فروض الوضوءقلنا فروض الوضوء    ننننإذإذإذإذ    ����

 u معان منها     اللغةاللغةاللغةاللغةالفرض P ا�ز والقطعيطلق.  
 u وجه اإللزامفهو ما أثي    ال:عال:عال:عال:عأما P ب فاعله وعوقب تار'ه، أو هو ما أمر به ال:ع. 
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 ولكن ال P وجه  ،رع P وجه اإللزام وهذا خالف السنةاهناك فرض وهو ما أمر به الش نإذ
ً
فالسنة ما أمر به �0

 .اإللزام
 ؟ ما مناسبة ذكر الوضوء بعد س� الفطرةما مناسبة ذكر الوضوء بعد س� الفطرةما مناسبة ذكر الوضوء بعد س� الفطرةما مناسبة ذكر الوضوء بعد س� الفطرة �

تبعه بس� الفطرة ناسب أن يتÑم عن فروض أوتكلم عن آداب ا\خ� ثم  نقول �ا ذكر ا�ؤلف ر#ه اهللا ا�اء وظرفه
  .لكون الوضوء قبل الصالة و�ط àا وال:ط كما نعلم يتقدم P ا�:وطالوضوء 

 حكم الوضوء ؟حكم الوضوء ؟حكم الوضوء ؟حكم الوضوء ؟    ����

اهللا عليه  ودÀله قول ا`� صºنه �ط من أعظم �وط الصالة أو ،وال تصح الصالة إال به ،واجب وال يعذر بk'ه نسياناً 
 .رواه الشيخان )ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا احدث ح� يتوضأ(  :وسلم

يَا  {:  واهللا سبحانه وتعاª يقول  ،فرض P ا�حدث إذا أراد الصالة نفهو إذ ،أي الصالة )الطهور شطر اإليمان( وقوN أيضاً 
ِة 

َ
ال  الص¹

َ
ªِيَن آََمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إ ِ

¹
wَها ا ف�

َ
َكْعبَْ}ِ ك

ْ
 ال

َ
ªِرُْجلَُكْم إ

َ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأ

ْ
 ال

َ
ªِيِْديَُكْم إ

َ
 فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ

 وا�دث كما نعلم أمر اعتباري يقوم باألعضاء يمنع من صحة الصالة وما u حكمها }
 .كÊأصغر وحدث أحدث : وا�دث نو0نوا�دث نو0نوا�دث نو0نوا�دث نو0ن 

ويرتفع ا�دث األصغر بالوضوء، ، الرأس والرجالنوباألعضاء األربعة والb ë الوجه واÀدان  واألصغر أمراً اعتباري يقوم
 .أما األكÊ فهو أمر اعتباري يقوم با�سم ;ه ويرتفع بالغسل

و�ط من  ،وال تصح الصالة إال به ،وال يعذر بk'ه نسياناً  ،هذا هو حكمه فهو إذا فرض P ا�حدث إذا أراد الصالة نإذ
 .أعظم �وط الصالة

 ما سبب وجوب الوضوء؟ما سبب وجوب الوضوء؟ما سبب وجوب الوضوء؟ما سبب وجوب الوضوء؟هنا سؤال يرد وهو  �

ويندب الوضوء ل� صالة عدا الفريضة فيجب كما أسلفنا إذا �ن قادراً  ،فيجب با�دث ،هو ا�دث سبب وجوب الوضوء
 .مستطيعاً أن يتوضأ

ُه  { لقوN تعاª إرادة الطواف وعند مس ا�صحفأيضا Óب الوضوء عند   َفَمس�
َ

ُرونَ ال ُمَطه¹
ْ
 ال

¹
 و	 الطواف ألن }  إِال

مون فيه(
¹
Ñغ� ذلك، إذا سبب وجوب الوضوء هو ا�دث فيجب إذا  ) الطواف حول ا>يت مثُل الصالة ، إال كن¹كم تت ªإ

 .با�دث
 هنا سؤال هل الوضوء من خصائص هذه األمة ؟هنا سؤال هل الوضوء من خصائص هذه األمة ؟هنا سؤال هل الوضوء من خصائص هذه األمة ؟هنا سؤال هل الوضوء من خصائص هذه األمة ؟    �

 u من �ن قبلنا وÁنما اختصت  من أقوال ليس الوضوء من خصائص هذه األمة P الصحيحقالوا 
ً
أهل العلم بل �ن م:و0

ن أمë يدعون يوم القيامة غراً Zجل} من أثار إ( هذه األمة بالغرة وا\حجيل وا!Àل قول ا`� صº اهللا عليه وسلم 
 .) الوضوء

 ما زمن فرضه؟ما زمن فرضه؟ما زمن فرضه؟ما زمن فرضه؟ �

خالفاً �ا جزم  ة،آية ا�ائدة مقررة ال مؤسس �ن فرضه مع الصالة P األصح وقد ورد هذا u حديث عن ابن ماجه فتكون
قالوا لم يصل ا`� صº اهللا عليه وسلم قط بمكة صالة بال وضوء، ، به بعض أهل العلم �بن حزم بأنه لم ي:ع إال با�دينة

ه مع فرض ما �ن ا`� صº اهللا عليه وسلم يصu º مكة إال بوضوء فأيه ا�ائدة إنما b مقررة ال مؤسسة فÈن فرض
 .الصالة
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 ا�كمة u اختصاصه بهذه األعضاء ؟ا�كمة u اختصاصه بهذه األعضاء ؟ا�كمة u اختصاصه بهذه األعضاء ؟ا�كمة u اختصاصه بهذه األعضاء ؟ �

الوضوء كما تعلمون إنما Óب u األعضاء األربعة الb ë الوجه واÀدان والرأس والرجالن، فا�كمة u اختصاصه بهذه 
  ألنها أ�ع ما يتحرك u ا>دن للمخالفة،األعضاء األربعة 

ُ
با�ضمضة ألن  أمر بغسل الوجه وفيه الفم واألنف فابتدفأ

 .كث� العطب قليل السالمة Ì>اً وهو ألن غ�ه قد يسلم  ة،اللسان أكe األعضاء وأشدها حر'
ثم الوجه Àتوب عما ينظر إÀه، ثم اÀدين Àتوب عن ا>طش، ثم خص الرأس با�سح ألنه  ،ثم األنف Àتوب عن ما يشمه

رشد صº اهللا عليه وسلم إª أثم  ،السماع، ثم بالرجل ألجل ا�É �اور �ا تقع منه ا�خالفة كث�اً، ثم باألذن ألجل
 .يمانالشهادت} \جديد اإل

    ::::فـــروض الوضوءفـــروض الوضوءفـــروض الوضوءفـــروض الوضوء    ����
ستة وb األربعة الë ا�نا إÀها وb الوجه واÀدان والرأس والرجالن إنما Óب عليه غسل الوجه وما يتبعه كما سيأö من 

وغسل الرجل} إª الكعب}، أيضاً هناك الkتيب وهناك ا�واالة  ،ومسح الرأس ،رفق}أيضاً غسل اÀدين إª ا�وما هو منه، 
 ::::فروض الوضوء ستةفروض الوضوء ستةفروض الوضوء ستةفروض الوضوء ستةفتكون 

G  /  غسل الوجهJ  / {ا�رفق ªدين إÀغسل اI  / مسح الرأسH  / {الكعب ªغسل الرجل} إé  / تيبkا�واالة/  ÷ال. 
     

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 والوجه مأخوذ من ا�واجهة وا!Àل قول اهللا سبحانه ،لÉء وبدونه يعد مسحاً والغسل صب ا�اء P ا:  غسل الوجهغسل الوجهغسل الوجهغسل الوجه    ////        أوال

ِة فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكمْ  {
َ

ال  الص¹
َ

ªِيَن آََمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إ ِ
¹

wَها ا ف�
َ
إذاً أول ما يبدأ به هو غسل الوجه ويتبع غسل الوجه الفم }   يَا ك

ا�عتمد من ا�عتمد من ا�عتمد من ا�عتمد من عمدا وال سهوا وهو ال ه، وال يسقطان ال u وضوء وال u غسل دّ ن فيه !خوàما u حفهما داخال ،واألنف
 :آخران قوالن أيضاً وفيهما . ذهب والصحيح u ا�سألةذهب والصحيح u ا�سألةذهب والصحيح u ا�سألةذهب والصحيح u ا�سألةا�ا�ا�ا�
 #د وقول ا�نفيةأوهذا القول رواية u مذهب اإلمام  ،قيل أنه واجب u الغسل مسنون u الوضوء /   القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±�
 .وهو رواية من ا�ذهب اختاره اإلمام الشو�± فيهما وهو قول الشافعية وا�الكية ةأنه سن /   القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث�

  .رواه مسلم) ع: من الفطرة وذكر منها ا�ضمضة واالستنشاق(واستدل من قال بالسنية عموما لقوN صº اهللا عليه وسلم 
�نا إÀها أول هذه ا�لقة وما قبلها مسنونة أووالفطرة كما أسلفنا بمعÂ السنة والطريقة واألمور الع:ة الë ذكرناها 

 .فقالوا وهكذا ا�ضمضة واالستنشاق
وليس u اآلية ذكر للمضمضة  )نآتوضأ كما أمرك اهللا u القر(عرا� عند الkمذي وأيضا يستندون إª حديث األ

 .فيها ةواالستنشاق وحقيقة الوجه ال تشمل باطن الفم واألنف ألنه ال Çصل مواجه
 :ويدل P الوجوب األحاديث ا\اÀة ،علم القول األولعلم القول األولعلم القول األولعلم القول األولأأأأوالراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا  �

 .عليه وجعلوا األمر للوجوب متفق) نفه ماء ثم Àنتeأإذا توضأ أحدكم فليجعل u (قوN صº اهللا عليه وسلم 
 .رواه أبو داوود بسند صحيح)إذا توضأت فمضمض(وأيضا قوN صº اهللا عليه وسلم 

أمرنا ا`� صº اهللا عليه وسلم ( هريرة وأيضا قول أ�  ،;ها تدل P وجوب ا�ضمضة واالستنشاق هذه األحاديث نإذ
 .رواه ا!ار قطË بسند جيد )با�ضمضة واالستنشاق

لكن أجيب عن هذا بأنه داوم من باب ا\عليم وا\وجيه  ،وألن ا`� صº اهللا عليه وسلم داوم عليها ولم pل بها ا>تة�
وهذا يدل أن القول بالسنية أيضاً N وجه إذا  ،وهو مستحبكما فعل u غسل كفيه عند بداية الوضوء  ،باب اإللزامال من 
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وظاهرها يدل P االكتفاء بغسل ظاهر الوجه واألعرا� ال يعرف ا�ضمضة  ،والصارف N ظاهر اآلية ،#ل األمر P ا`دب
 . واالستنشاق وÁال �ا سأل

 .u وجوب ا�ضمضة واالستنشاق قول N قوه فعº ا�سلم أن يستمر u ذلكال شك أن القول 
Òدثنا u هذه ا�لقة عن الفرض األول وهو غسل الوجه وأيضا ما يتبعه من ا�ضمضة واالستنشاق وقررنا ا�كم u ذلك 

األقوى واألو% u نظري أنه وذكرنا خالف أهل العلم فيها، فا�سألة والشك خالفيه فيهما أي u ا�ضمضة واالستنشاق و
 .Óب غسلهما وال يسوغ للمسلم أن يدعهما

    ))))÷G÷G÷G÷G((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
     ::::فروض الوضوء الستةفروض الوضوء الستةفروض الوضوء الستةفروض الوضوء الستةu هذه ا�لقة نكمل 

َمَرافِِق  {لقول اهللا تعاª  غسل اÀدين مع ا�رفق}هو : الفرض ا�ا±الفرض ا�ا±الفرض ا�ا±الفرض ا�ا±
ْ
 ال

َ
ªِيِْديَُكْم إ

َ
u اآلية ) إª( وتدخل ا�رافق فيها ألن } َوأ

Âعم :بمع، ªتعا Nْمَواِلُكمْ { كقو
َ
 أ

َ
ªِْمَوالَُهْم إ

َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
¹ِ  {وأيضاً  } َوال  اهللا

َ
ªِنَْصاِري إ

َ
فÕ  ،وب} ذلك ا`� بفعله } َمْن أ

ويقول العلماء u اللغة إذا  ،�ع u العضدأ�ع u العضد ثم الي«ى ح� أحديث أ� هريرة أنه غسل يده اÀمÂ ح� 
فيكون أيضاً غسل ا�رفق} مطلوبا مع  ،يدخل فيه نجنس ا�حدود ودخل u الغاية كما u هذه السورة فهنا إذ�ن ا�د من 

 .بقية اÀد
وا>اء هنا لإللصاق  }َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ {: وال يكÕ االقتصار P بعضه لقوN تعاª مسح الرأس ;ه: الفرض ا�الثالفرض ا�الثالفرض ا�الثالفرض ا�الث

ا�لث : (لقوN صº اهللا عليه وسلم ،يعامل معاملة ال�  ن الكث� للغالبأ وأاء كما قال بعض العلم وليست للتبعيض
ولم يصح عنه u حديث واحد أنه اقت� P مسح بعض الرأس (ففرق ب} القليل والكث� قال ابن القيم ) وا�لث كث�

إذا هذا فيه دالP N أن ) عض الرأسوقال شيخ اإلسالم اwين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقت� P مسح ب
 .ا�سح إنما يكون ل� الرأس وهذا بال شك أو% وأحوط وفيه خروج من اoالف

 هل تدخل األذنان u وجوب مسح الرأس؟هل تدخل األذنان u وجوب مسح الرأس؟هل تدخل األذنان u وجوب مسح الرأس؟هل تدخل األذنان u وجوب مسح الرأس؟لكن هنا سؤال  �

� صº بدÀل قول ا`ألن األذن} من الرأس  ،أنهما تدخالن u مسح الرأسالصحيح من مذهب اإلمام ا#د : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 هو وهذا ،#د شاكرأوصححه اإلمام رواه الkمذي وأبو داود وابن ماجه وسنده حسن ) األذنان من الرأس( اهللا عليه وسلم

أنه مسح برأسه وأذنيه القول األول u ا�سألة ويدل P صحته حديث ابن عباس u صفة وضوء ا`� صº اهللا عليه وسلم 
 .وقال العمل عليه عند أكe أهل العلم صححهباطنهما وظاهرهما رواه الkمذي و

لم يذكرا كعضوين u اآلية بل هما تبعا  وهو قول Ðهور أهل العلم ألنهمانه ال Óب مسحهما مع الرأس أ :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
والقول األول هو األحوط u نظري وهو األقوى وهو والقول األول هو األحوط u نظري وهو األقوى وهو والقول األول هو األحوط u نظري وهو األقوى وهو والقول األول هو األحوط u نظري وهو األقوى وهو  ،عنهما مسح الرأس لكن تمسحان قالوا استحبابا ال وجوبا ئوÓز

 ....علم فيجب مسحهما كما يمسح رأسهعلم فيجب مسحهما كما يمسح رأسهعلم فيجب مسحهما كما يمسح رأسهعلم فيجب مسحهما كما يمسح رأسهأأأأصحيح واهللا صحيح واهللا صحيح واهللا صحيح واهللا الالالال
فيجب عليه  ،والكعبان هما العظمان ا`اتئان من ا�انب} عند مفصل القدم غسل الرجل} مع الكعب} :الفرض الرابعالفرض الرابعالفرض الرابعالفرض الرابع

ªَكْعبَْ}ِ {  غسل الرجل} مع الكعب} لقول اهللا تعا
ْ
 ال

َ
ªِرُْجلَُكْم إ

َ
 ا�غسوالت وأرجلكم هنا با`صب فå معطوفة P }َوأ

فالقراءتان Òمالن  ،وP قراء ة ا�ر تكون P ا�سح حال وجود اoف}وb قراءة ا�مهور،  وهو الرأس ال P ا�مسوح
فإذا �نت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل وÁذا �نت مستورة باoف فهنا فرضها  ،أي تêل P حا\} ،P تغي� األحوال
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P b ا`صب فتكون معطوفة P ا�غسوالت ال ) قراءة ا�مهور(ولكن القراءة ا�شهورة  ،راءت}وبهذا èمع ب} ق ،ا�سح
 .وهو الراجح إذا Òدثنا عن الفروض األربعة ،الرأسوهو  P ا�مسوح

ة لكن هنا تعليق P مسح الرأس بعض أهل العلم قال بالنسبة �سح Ðيع الرأس إنما يكون u حق الرجل أما ا�رأ �
 .وا�سح يكون مرة واحدة، Óزئها مسح مقدمة الرأس ألن 0ئشة ر� اهللا عنها �نت تمسح مقدمة رأسها

 :ودÀلهلkتيب اااا    ::::الفرض اoامسالفرض اoامسالفرض اoامسالفرض اoامس
G (قرأ Ïاهللا عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد الس º¹ِ  { أن ا`� ص َمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللا

ْ
َفا َوال دأ بما أب(قال فاآلية } إِن¹ الص¹

وأيضا  .فاهللا تعاª رتب فروض الوضوء فنحن إذا نبدأ بما بدأ اهللا سبحانه به )أبدؤا بما بدأ اهللا به(رواية أخرى  ،)بدأ اهللا به
 دÀله اآلخر

 J ( ªتيب ،دخل ا�مسوح ب} ا�غسوالتأأن اهللا تعاkهذا فائدة غ� ال u يقول شيخ اإلسالم ر#ه اهللا ،قالوا وال نعلم أن 
وا`� صº  ،الkتيب وال فائدة هنا إال ،زل ال يقطع فيه ا`ظ� عن ا`ظ� ويفصل ب} األمثال إال لفائدةا�والLم العر' 

وP هذا لو بدأ  ،اهللا عليه وسلم لم يتوضأ قط إال مرتبا فيكون فعله تفس�ا لآلية ولو �ن جائز لفعله ولو مره Àب} ا�واز
 .وحديث ا�قدام قالوا ال يثبت ،ضاء قبل غسل الوجه لم Çسب Nاإلنسان بÉ من األع

 .الkتيب فرض من فروض الوضوء فعº ا�سلم ا�توضئ أن يرتب أعضاء الوضوء ì Pو ما ورد u آية ا�ائدة نإذ
لف العلماء u حكم وقد اخت ،فال Óوز تفريقها ة،ويدل P وجوب ا�واالة أن الوضوء عبادة واحد ا�واالة: الفرض السادسالفرض السادسالفرض السادسالفرض السادس

 P ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالا�والة:::: 
 .#دأأنها ر'ن مطلقا وهذا القول مذهب اإلمام  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 #د أعدم الوجوب مطلقا بل السنية وهو قول ا�نفية والشافعية ورواية عن اإلمام  ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

وجوبه أن  ودÀل ،ي رجحه شيخ اإلسالم وانت� Nالوجوب إال إذا تر'ه لعذر وهو مذهب اإلمام مالك وهو اw ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
 ،P قدر ا!رهم لم يصبها ا�اء فأمره أن يعيد الوضوء عةقدمه �ظهر الرسول صº اهللا عليه وسلم رأى رجًال يص� و	 

الوضوء بغ�  بطالن وهذا يدل دالN واضحة P ،وا�ديث أخرجه اإلمام أ#د وأبو داوود وسنده صحيح فأمره بإ0دة الوضوء
 .أن تكون ا�واالة الفرض السادس من فروض الوضوء وهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحة عوÁال �ن اكت¥ بغسل اللم ة،مواال

، والزمن يرجع فيه إª العرف والعادة P الصحيح ،يؤخر غسل عضو ح� ينشف اwي قبله بزمن معتدلال أبا�واالة  وا�راد
 .يما لو نشف العضو كتخليل وìوهوال يÝ انشغاN بسنة ف :قالوا

 ؟ما �وط الوضوء والغسلما �وط الوضوء والغسلما �وط الوضوء والغسلما �وط الوضوء والغسل
 .هو العالمة: ال:ط

u اته: االصطالحw هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم. 
 :�وط الوضوء�وط الوضوء�وط الوضوء�وط الوضوء

 .بمعÂ القصد واإلرادة: اللغةاللغةاللغةاللغةوا`ية u  ،أوàا ا`يةأوàا ا`يةأوàا ا`يةأوàا ا`ية �
 .Zل ا`ية القلبو ،عزم القلب P فعل الÉء ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحو	 
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وأيضا عموم قوN تعاª ) إنما األعمال با`يات: (أنها �ط واجب لطهارة األحداث ;ها لقوN صº اهللا عليه وسلم :وحكمهاوحكمهاوحكمهاوحكمها
ينَ  { ُ ا!¿ َN ¹َ ُ�ِْلًصا دات وفائدة ا`ية ا\ميó ب} العبادات والعادات وب} العبا ة،والوضوء كما نعلم هو عباد } فَاْقبُِد اهللا

 .بعضها ببعض
�لصالة  ،�ا ال يباح إال بها ا�نوي بها عند الوضوء إما رفع ا�دث وÁما الطهارةحصول و ،حصول األجر للفاعل ::::وثمرتهاوثمرتهاوثمرتهاوثمرتها �

 إتيانهلعدم  والطواف ومس ا�صحف، وP ما سبق لو نوى عند وضوء أن يعلم غ�ه أو أن يتÊد هل Óزئه هذا؟ ال Óزئه
ن نوى صالة معينة ال غ�ها كصالة الظهر أو الع� ال غ�ها قالوا ارتفع ا�دث Áن الوضوء عبادة هللا، وأل با`ية ا�عتÊة،

 .نها طهارة �عية مطلوبة فيفعل فيها ما يشاءألمطلقا 
ف وb الطريقة الوحيدة الë أمامه ألن اهللا ال يكل ،ن حدثه دائم استباحة الصالة قالوا يرتفع حدثه حكماوÁن نوى مَ  �

 .نفسا إال وسعها
  ما �وط ا`ية؟ما �وط ا`ية؟ما �وط ا`ية؟ما �وط ا`ية؟ �

G  / إسالم ا`اويJ  / هóوتميI  / علمه با�نويH  /فال ين�ف مثال عن الوضوء  ،بأن يستصحبها حكما اعدم إتيانه بما ينافيه
أطلق،  �ن يقول نويت كذا؛ لكن إن شاء اهللا قاصدا ا\عليق أو أال تكون معلقة/  éإª غ�ه، قالوا أيضاً ومن �وطها 

 .ال بأس تصح: لكن لو قصد ا\Êك، قالوا
وهذا -م لم يرتضه بعض أهل العلم نعم قال به طائفة من أهل العلم من ) ا`ية(قال ا�ؤلف ويستحب ا`طق بها �ا 

م لكن نصوص اإلمام ا#د وÐيع ا�حقق} P خالفه وانه ال يستحب لعد ،ا�تأخرين من ا�نابلة وغ�هم من الشافعية
الرسول صº اهللا عليه وسلم لم ألن  ،وهكذا قال تلميذه ابن القيم ة،ا!Àل واختار ذلك شيخ اإلسالم أن ا\لفظ با`ية بدع

يقول شيخ اإلسالم واتفق األئمة P أنه  ،يفعله ولم ينقل عنه Æ من ذلك كما أنه لم يرفع عن أصحابه أنهم نطقوا بها �ا
 .وال شك أن هذا من الوسوسة ،ها وينب� تأديب من اعتاده ال ي:ع ا�هر بها وال تكرار

ألن ا�رء قالوا عند ا`طق بها ال  ،ةةةةالراجح أنه ال ينطق بها ولو الراجح أنه ال ينطق بها ولو الراجح أنه ال ينطق بها ولو الراجح أنه ال ينطق بها ولو ����ا سواء جهرا أو ا سواء جهرا أو ا سواء جهرا أو ا سواء جهرا أو ����ا ألنها بدعا ألنها بدعا ألنها بدعا ألنها بدعأن إذا بناءا P ما سبق نقول 
اهللا يعلم ال« وأخ¥ وقال تعاª  ن �ن pاطب اهللا فهذا �الفه �عية ألنإpلوا من أن pاطب اهللا أو ا`اس أو نفسه ف

فكيف  ،ن �ن pاطب نفسه ففيه عبث ووسوسة ألن إرادة الوضوء u حد ذاتها نية وقصدÁو ،)اهللا بدينكم قل أتعلمون(
" إنما األعمال با`يات" :ولقوN عليه الصالة والسالم، ن �ن pاطب ا`اس فهذا رياءÁو ،Êç نفسك وأنت تعلم ما تريد

 .بالقلب، و'¥) ا`ية(سلم استحضارها وP ا�
    ::::من �وط الوضوءمن �وط الوضوءمن �وط الوضوءمن �وط الوضوء � 
J  /اإلسالم 

I  / العقل. 
H  / óا\مي. 
é  / ثالثة أقسام الطهور والطاهر وا`جس طهورية ا�اء P تقسيم ا�نابلة للمياه ألنهم قسموه P وهذا بناء . 
 .وهذا pرج ا�غصوب إباحة ا�اء /  ÷
 ) طالء األظافر. (وN إª األعضاء كحائلإزالة ما يمنع وص/  ²
µ  / وهما بالنسبة للمرأةانقطاع ا�وجب أي ا�دثìكخروج ا>ول أو ا�يض أو ا`فاس و. 
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 .هذه b �وط الوضوء ويدخل فيها أيضاً الغسل
 يضاف �طان للوضوء خاصة 

 الفراغ من االستنجاء واالستجمار/  �
 لفرضه وهذه �وط الوضوء ) كمن به سلس للبول( دائمأيضا دخول الوقت P من حدثه  /  �

 "فإن نوى ما تُسّن N الطهارة كقراءةفإن نوى ما تُسّن N الطهارة كقراءةفإن نوى ما تُسّن N الطهارة كقراءةفإن نوى ما تُسّن N الطهارة كقراءة: "قال ا�ؤلف �
ارتفع حدثه �(ء  أو أن يتوضأ بسبب الغضب قالوا قراءة القرآن أو اwكر أو األذان أو ا`وم: إذا نوى ما تُسّن N الطهارة؛ مثل

 ..�سنون وغ�هالسنة بذلك؛ فتكون طهارة �عية �زئة 
لكن لو نوى  ،وÁن نوى �ديداً مسنوناً ناسياً أنه Zدث وأنه Óب عليه ا\طهر؛ فإن حدثه يرتفع ألنه نوى طهارة �عية

 .طهارة غ� �عية هاا\نظف أو ا\Êد لم يرتفع حدثه ألن
 .هذا ال Óزؤه وال يرتفع حدثهفمن تطهر ألجل عبادة مسنونة وتوضأ wلك فهذا Óزؤه، أما من تطهر \Êد أو ìوه ف

ناسياًناسياًناسياً؛؛؛؛ أجزأ عن واجب، كما مّر  أجزأ عن واجب، كما مّر  أجزأ عن واجب، كما مّر  أجزأ عن واجب، كما مّر : : : : ؛؛؛؛ قال u الوجó قال u الوجó قال u الوجó قال u الوجó    ----كغسل ا�معةكغسل ا�معةكغسل ا�معةكغسل ا�معة–وÁن نوى من عليه جنابة ُغسًال مسنوناً وÁن نوى من عليه جنابة ُغسًال مسنوناً وÁن نوى من عليه جنابة ُغسًال مسنوناً وÁن نوى من عليه جنابة ُغسًال مسنوناً : "قال ا�ؤلف �
ناسياً

 "واألفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون �مالً واألفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون �مالً واألفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون �مالً واألفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون �مالً ، ، ، ، فيمن نوى ا\جديدفيمن نوى ا\جديدفيمن نوى ا\جديدفيمن نوى ا\جديد؛؛؛؛ و'ذا عكسه و'ذا عكسه و'ذا عكسه و'ذا عكسه
u الواجب تبعاً؛ وألن ا`� لم يُنقل عنه أنه اغتسل لواجب ومسنون الصواب أن يكتÕ بأحدهما؛ ألن ا�سنون يدخل 

 .، فاكت¥ بالطهارة؛ وقد حصلت بأحد الغسل}"وÁن كنتم جنباً فاّطهروا: "مرت} u آن واحد، وألن اهللا تعاª قال
  عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية -با`ية أي–وÓب اإلتيان بها : "قال ا�ؤلف �

، وÓوز تقديمها بزمن يس�، وتسن ا`ية عند أول ا�سنونات ،ناء P أن التسمية u الوضوء واجبة P رأي ا�نابلةوهذا ب
 .وال يبطل ا`ية عمل يس�

 Âب استصحاب حكم ا`ية؛ وا�عÓا`ية أثاء الطهارة فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ال ينوي قطعها؛أ: و u ن شكÁو ،
رها Ð uيع وال يÝ إبطاàا بعد فراغه،  كون وهما �لوسواس فال يلتفت إÀه،استأنفها إال أن ي

ّ
أما استصحاب ذكرها وتذك

 .\كون أفعاN مقرونة با`ية الطهارة فهو سنة
 .."وصفة الوضوء الÈملوصفة الوضوء الÈملوصفة الوضوء الÈملوصفة الوضوء الÈمل: "قال ا�ؤلف �

 :صفة الوضوء الÈملة ا�شتملة P الواجبات وا�سنوناتصفة الوضوء الÈملة ا�شتملة P الواجبات وا�سنوناتصفة الوضوء الÈملة ا�شتملة P الواجبات وا�سنوناتصفة الوضوء الÈملة ا�شتملة P الواجبات وا�سنوناتهذه 
G  /  úّوال بأس بتقديم ا`ية بزمن يس� ،أن ينوي ثم يس. 
J  / ًثم يغسل كفيه ثالثا. 
I  / مرة من غرفة واحدة؛ �ديثثم يتمضمض ويستنشق ثالثاً من ثالث غرفات R ثم تمضمض واستنشق من كف (: ؛

ال ابن وق ، u الفصل ب} ا�ضمضة واالستنشاق،لم يثبت u الفصل حديث أصالً : قال ا`ووي. )واحد؛ فعل ذلك ثالثاً 
و�ن يصل ب} ا�ضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه، ولم Óو�ن يصل ب} ا�ضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه، ولم Óو�ن يصل ب} ا�ضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه، ولم Óو�ن يصل ب} ا�ضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه، ولم Óئئئئ الفصل ب} ا�ضمضة  الفصل ب} ا�ضمضة  الفصل ب} ا�ضمضة  الفصل ب} ا�ضمضة : "القيم

 ".واالستنشاق u حديث صحيح ا>تةواالستنشاق u حديث صحيح ا>تةواالستنشاق u حديث صحيح ا>تةواالستنشاق u حديث صحيح ا>تة
H  / مع ما  علواً  من منابت شعر الرأس ا�عتاد: وحّد الوجه ،ثم يغسل وجهه ثالثا 

ً
إª ما اìدر من اللحي} واwقن طوال

kسل من اللحية، ومن األذن إª األذن عرضاً؛ ألن R ذلك Òصل به ا�واجهة، واألذنان ليستا من الوجه؛ ولكّن ا>ياض اس
 ) .الشعر ا�حاذي لصماخ األذن:والعذار.. (اwي ب} العذار واألذن يعتÊ من الوجه
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: والرواية األخرى.. ؛ وwا Óب غسلهن الوجهأن ما اسkسل من اللحية معدود م: أن ا�شهور من ا�ذهب: وا�لحوظ هنا �
والرواية األو% b الصحيحة، �صول ا�واجهة بما اسkسل من اللحية؛ فهو داخل u ، أنه ليس من الوجه؛ فال Óب غسله

 .حدود الوجه
خل u وال يد.. ويغسل ما u الوجه من شعر خفيف كعذار و0رض وأهداب ع} وشارب وعنفقة ألن ذلك من الوجه �

وهو مÈن الشعر (وال ا\حذيف ) هو ما ب} الع} واألذن: وهو ما اìدر من الرأس إª مر'ب اللحي}؛ وقيل(الوجه الصدغ 
وهما ما اì« عنه (وال الêعتان ) بعد انتهاء العذار والêعة وهو الشعرا�أخوذ ل� يتسع الوجه وهو شعر طر	 ا�ب}؛ 

 .، ويغسل الشعر الظاهر من الكث�؛ مع ما اسkسل منه) ح� يصعد u الرأس الشعر من أP جان� ا�بهة
é  /  وه �لعج}؛ اختار ذلك شيخ ا�رفق} ثالثاً  معثم يغسل يديه من رؤوس األصابعìت ظفره وÒ وسخ يس� Ýوال ي ،

 ..اإلسالم
 .تولم يذكر ا�ؤلف ا\يامن u األعضاء؛ ألنه قد تقدم ذكره u ا�سنونا �
ويغسل ا�توضئ ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة ألنها داخلة u مسÙ اÀد؛ فå داخلة u مسZ Ùل  �

 .الفرض تبعاً 
فيُِمّر يديه من مقدم رأسه إª قفاه ثم يرّدهما إª ا�وضع اwي بدأ ثم يمسح R رأسه بماء جديد مع األذن} مرة واحدة؛  /  ÷

أن ا`� صº اهللا عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ (: عبد اهللا بن زيد ودÀل ذلك حديث. منه
 .رواه ا�ماعة )بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إª قفاه ثم رّدهما إª ا�Èن اwي بدأ منه

 .ثم يُدخل سّبابتيه u صماF أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ كما جاء u حديث ابن عباس 
 .وÓزئ مسح الرأس بأي كيفية؛ وا�هم أن يعّم الرأس با�سح 

 .ألنه ورد u ذلك روايات؛ وÁن �نت ضعيفة ؛ لكن إن فعل؛ فال Æء عليه-P الصحيح–وال يأخذ ماء جديداً ألذنيه  �
إذا (: فروض؛ �ديثويغسل األقطع بقية ا�. ، �ديث عثمان وغ�ه؛ متفق عليهثم يغسل رجليه ثالثاً مع الكعب} /  ²

 .فلو قطع من مفصل قدم يغسل طرف الساق )أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 .وال يغسل داخل عينيه ولو من èاسة ولو أمن الÝر لعدم ورود ذلك

 "ثم يرفع نظره إª السماء بعد فراغه ويقول ما وردثم يرفع نظره إª السماء بعد فراغه ويقول ما وردثم يرفع نظره إª السماء بعد فراغه ويقول ما وردثم يرفع نظره إª السماء بعد فراغه ويقول ما ورد: "قال ا�ؤلف �
 .أما التشهد فثابت u صحيح مسلم �
ألن u إسناد ا�ديث الوارد u  وزيادة رفع ا`ظر منكرةلم يثبت؛  قالوا ألنها قبلة ا!ا� ولكنه ا`ظر إª السماء وأما رفع �

 
ً
أشهد إال V إال اهللا وحده ال �يك N، وأشهد أن ": وwا فإنه ال يثبت u هذا إال قول اwكر الوارد؛ وهو. ذلك راوياً �هوال

Nمداً عبده ورسوZ" ،"Hمن ا�تطهرينا Ëمن ا\واب} واجعل Ëإال أنت؛ "، " اجعل V و�مدك؛ أشهد إال Hسبحانك ا
 ".أستغفرك وأتوب إÀك

 .أن الوضوء تطه� للبدن، والتشهد تطه� للقلب من ال:ك: ومناسبة الشهادت} بعد الوضوء
 ..."وتباح معونتهوتباح معونتهوتباح معونتهوتباح معونته: "قال ا�ؤلف �

 .تحباإل0نة مباحة، ال تُكره وال تس 
ولم يكن من هديه صº اهللا عليه وسلم أن يَُصّب عليه ا�اء ;ما توضأ، ولكن تارة يصب P نفسه، ولم يكن من هديه صº اهللا عليه وسلم أن يَُصّب عليه ا�اء ;ما توضأ، ولكن تارة يصب P نفسه، ولم يكن من هديه صº اهللا عليه وسلم أن يَُصّب عليه ا�اء ;ما توضأ، ولكن تارة يصب P نفسه، ولم يكن من هديه صº اهللا عليه وسلم أن يَُصّب عليه ا�اء ;ما توضأ، ولكن تارة يصب P نفسه، : "قال ابن القيم 
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وربما 0ونه من يصب عليه أحياناًوربما 0ونه من يصب عليه أحياناًوربما 0ونه من يصب عليه أحياناً؛؛؛؛ كما u الصحيح} عن ا�غ�ة بن شعبة  كما u الصحيح} عن ا�غ�ة بن شعبة  كما u الصحيح} عن ا�غ�ة بن شعبة  كما u الصحيح} عن ا�غ�ة بن شعبة 
أنه صب عليه u السفر �ا أنه صب عليه u السفر �ا أنه صب عليه u السفر �ا أنه صب عليه u السفر �ا     رررر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنهوربما 0ونه من يصب عليه أحياناً

 ".توضأتوضأتوضأتوضأ
 .ولعل ذلك واهللا أعلم لكون الوضوء عبادة.. ينP Ë وضوX أحدما أحب أن يع: قال اإلمام أ#د 
 .Zل نظر ،بسنّّية كون ا�ع} P يسار ا�توضئ :ولم يَرِد Z uل ا�ع} P الوضوء Æء؛ وwا فإّن قول ا�ؤلف 

 "ويباح N تنشيف أعضائه من ماء الوضوءويباح N تنشيف أعضائه من ماء الوضوءويباح N تنشيف أعضائه من ماء الوضوءويباح N تنشيف أعضائه من ماء الوضوء: "قال ا�ؤلف
�ديث  وقد ذهب بعض أهل العلم إª الكراهة؛ مستدل}.. -ال العلماءال العلماءال العلماءال العلماءP الصحيح من أقوP الصحيح من أقوP الصحيح من أقوP الصحيح من أقو–تنشيف األعضاء مباح 

 .متفق عليه. حينما أتت ا`�¹ صº اهللا عليه وسلم با�نديل؛ فرّده وجعل ينفض ا�اء بيديه: ميمونة
أنه قضية إما : بأن هذا الفعل للن� صº اهللا عليه وسلم Zتمل لعدة احتماالت: وÓاب عن االستدالل بهذا ا�ديث �

ه با�اء غ� مناسب
ّ
ه با�اء؛ وبل

ّ
إن إتيانها با�نديل دÀل P : بل قد يقال. ع}؛ أو أنه لسبب u ا�نديل، أو �ن Sp أن يبل

 .أنه �ن من 0دته صº اهللا عليه وسلم أن ينّشف أعضاءه
صححه أ#د . ف بها األعضاء بعد الوضوءأن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن N خرقة ينش: روى ا>يه� وا�اكم وصححه 

 .شاكر
�نوا ال يرون با�نديل بأساً�نوا ال يرون با�نديل بأساً�نوا ال يرون با�نديل بأساً؛؛؛؛ ولكن يكرهون العادة ولكن يكرهون العادة ولكن يكرهون العادة ولكن يكرهون العادة: "؛ قال ابن عباسفالراجح أن تنشيف األعضاء مباحفالراجح أن تنشيف األعضاء مباحفالراجح أن تنشيف األعضاء مباحفالراجح أن تنشيف األعضاء مباحوwا؛  �

 ".�نوا ال يرون با�نديل بأساً
ا ا ا ا ال يصح عن ا`ال يصح عن ا`ال يصح عن ا`ال يصح عن ا`���� صº اهللا عليه وسلم منها u هذ صº اهللا عليه وسلم منها u هذ صº اهللا عليه وسلم منها u هذ صº اهللا عليه وسلم منها u هذ"""": أما ما ورد من أحاديث u سنّّية ا�نديل؛ فقد قال عنها الkمذي�

 ".ا>اب Æءا>اب Æءا>اب Æءا>اب Æء
 ".ولم يكن ا`ولم يكن ا`ولم يكن ا`ولم يكن ا`���� صº اهللا عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء صº اهللا عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء صº اهللا عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء صº اهللا عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء: "قال ابن القيم

 ".تنشيف األعضاء ال بأس بهتنشيف األعضاء ال بأس بهتنشيف األعضاء ال بأس بهتنشيف األعضاء ال بأس به؛؛؛؛ ألن األصل عدم ا�نع ألن األصل عدم ا�نع ألن األصل عدم ا�نع ألن األصل عدم ا�نع: "قال الشيخ ابن عثيم}
 ..." ومن وّضأه غ�هومن وّضأه غ�هومن وّضأه غ�هومن وّضأه غ�ه: "قال ا�ؤلف� 

 .نواه الفاعل اwي وّضأه من وّضأه غ�ه ونواه هو صح الوضوء؛ فإن لم ينوه لم يصح ولو
كره الصاب� صح الوضوء مع اإلثم؛ ألن الصّب ليس ر'ناً وال �طاً فيه

ُ
u �ح ) ا>هوU(وقد اختار هذا ا�ؤلف . ولو أ
� .ا�نت

  � باب ا�سح P اoف}باب ا�سح P اoف}باب ا�سح P اoف}باب ا�سح P اoف} � 
 .إمرار اÀد P الÉء ::::لغةلغةلغةلغةا�سح 

ة �ائل �صوص u زمن �: وا�راد به هنا
ّ
 .صوصإصابة ا>ِل

 .أنه متعلق بعضو من أعضاء الوضوء؛ وهو الرجالن: ومناسبة إيراد هذا ا>اب هنا �
 :حكم ا�سح P اoف}حكم ا�سح P اoف}حكم ا�سح P اoف}حكم ا�سح P اoف} �

 .وÁنما خالف فيه بعض ا�بتدعة �لروافض واoوارج.. رخصة؛ وهو جائز باتفاق أهل السنة؛ حY اإلÐاع عليه ابن ا�نذر
وقال ا�سن . ثالثون نفساً يروون ا�سح عن ا`� صº اهللا عليه وسلمسبعة و: وقد تواترت فيه األحاديث؛ قال أ#د

 .حدثË سبعون من أصحاب ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه مسح P اoف}: ا>�ي
 :قال بعضهم

 "من بÂ هللا بيتاً واحتسب"و  "من كذب"حديث : ôا تواتر
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 ومسح خف}؛ وهذي بعض  ورؤيٌة شفاعٌة وا�ـــوُض 
 "وأفضل من غسلوأفضل من غسلوأفضل من غسلوأفضل من غسل: "�ؤلفقال ا �

 .أن ا�سح P اoف} أفضل من الغسل؛ ألنه رخصة، واهللا Çب أن تؤ3 رخصه: ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب 
 .الغسل أفضل؛ ألنه األصل: وقيل 
األفضل u حق R أحد �سبه؛ فا�سح أفضل لالبس اoف؛ والغسل أفضل �ن قدماه : وتوّسط شيخ اإلسالم فقال 

رأيت رسول : ويدل P م:وعيته عموماً أحاديث كث�ة؛ منها حديث جرير بن عبد اهللا قال وهذا هو الراجح،. مكشوفتان
 .متفق عليه. اهللا صº اهللا عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح P خفيه

    ))))G²G²G²G²( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 دة ا�سح�ن حديثنا u ا�لقة السابقة عن ا�سح P اoف} وما ì uوهما وبدأنا ا�ديث عن اoف} ووقفنا P م

 ::::مدة ا�سحمدة ا�سحمدة ا�سحمدة ا�سح �
غ� العا   أما ا�سافر من ا�ذهب من ا�دث بعد اللبس، للمقيم والعا  بسفره P الصحيح ةقالوا يوم وÀلمدة ا�سح 

با�سح، ألن ا�سح رخصة ال يkخص  أما سفر ا�عصية، فقالوا ثالثة أيام بلياÀهن إذا �ن سفره سفرا مباحا u سفره
 P قول ا�مهور  ح با�عا ال تستبارخص وال
وهو وهو وهو وهو  خالفا لرأي شيخ اإلسالم ابن تيميه وا�نفية فإنهم أجازوا الkخص وÁن �ن سفر معصية ألنه ال عالقة بينهما، �

وP العا  أن pاف اهللا ويرتدع ويعلم أن اهللا عندما �ع بالرخص، إنما �ن أطاعه وامتثل أوامره، وأن  األواألواألواألو%%%% واألقرب، واألقرب، واألقرب، واألقرب،
 .عن ا�عصية الë قد تؤدي إª بطالن العبادة، وأن نقتدي بسنة نبينا عليه الصالة والسالميبتعد 

ودÀل ا\وقيت باÀوم والليلة حديث ع� ر� اهللا عنه مرفو0 عند مسلم، وأيضا حديث عوف بن مالك أن ا`� صº اهللا 
Àغزوة تبوك ثالثة أيام بليا u {فoا P لة للمقيمعليه وسلم أمر با�سحÀهن للمسافر ويوم و. 

 . هو حجةفوb آخر غزوة غزها الرسول صº اهللا عليه وسلم  ،ألنه u غزوة تبوك، صح األحاديثأهذا ا�ديث يعتÊ من  �
أو شك u ابتداء مدة ا�سح  ،أو u ا�Ý ثم سافر قبل م� يوم وÀلة ،قالوا لو مسح بالسفر ثم أقام قبل م� يوم وÀلة �

 بعد أن �ع u السفر أو قبله فا�كم ماذا؟ أشك هل ابتد بأن

ا�كم أنه يمسح ��قيم ألن ا�سح عبادة pتلف حكمها u السفر وا�Ý والبد من Òقق وجود Ðيعها u السفر ح� 
 .Çكم عليها �كم السفر ومسح ا�قيم هو اÀق}

    صفة ا�سح P اoف} ؟ صفة ا�سح P اoف} ؟ صفة ا�سح P اoف} ؟ صفة ا�سح P اoف} ؟ 
 ا�جزئ u ا�سح أن يمسح أكe مقدم ظاهر اoف خطوطا باألصابع :صفة ا�سح P اoف} قالوا

ألن ا�سح ورد مطلقا وف«ه ا`� صº اهللا عليه وسلم بفعله فيجب الرجوع إª  ،قالوا وال يسن مسح أسفل اoف وال عقبه
وضع يده اÀمÂ فح P اoف} ثم توضأ ومس"قال  فيما يرويه اoالل بإسناده ةوقد ف« ا�سح �ديث ا�غ� بن شعب ،تفس�ه

 "كأ± انظر إª أثر أصابعه P اoف} ،ثم مسح أعالهما مسحة واحدة ،P خفه األيمن ووضع يده الي«ى P خفه األي«
رأيت الرسول صº اهللا عليه وسلم يمسح P ظاهرا ( هو	 ا�ملة يمسح أكe أP اoف �ديث ا�غ�ة ر� اهللا عن

 .#د وأبو داوودأجه أخر )اoف}
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فإن بدء با�سح من كما u حديث ا�غ�ة السابق  والسنة يمسح خطوطا باألصابع ابتداء من ناحية األصابع إª الساق �
  .هأساقه إª أصابع قدمه قالوا أجز

قالوا ال لكن  علم،أكما u حديث ا�غ�ة واهللا  ويسن مسح الرجل اÀمÂ باÀد اÀمÂ والرجل الي«ى باÀد الي«ى�
ن لو �ن ا!ين بالرأي لÈ"لقول ع� ر� اهللا عنه  وال يسن مسحهما مع اoف ه،مسح أسفل اoف وعقبه دون ظاهرÓزئ 

وÁسناده حسن pرجه  "ولقد رأيت ا`� صº اهللا عليه وسلم يمسح P ظاهر خفيه ،أسفل اoف أو% با�سح من أعاله
 .بل ابن حجر ر#ه اهللا صححه ،ند حسنا!ارقطË وا>يه� وابن حزم بس

    مممم���� تبدأ مدة ا�سح ؟ تبدأ مدة ا�سح ؟ تبدأ مدة ا�سح ؟ تبدأ مدة ا�سح ؟ �
 : مدة ا�سح Zل خالف عند أهل العلم P أقوال نكتÕ هنا بذكر قول} مشهورين ابتداء

ن أ، وعللوا àذا ب)أ#د(وهذا هو ا�ذهب  ،كما قال ا�ؤلف ،أن ا�دة تبدأ من أول ا�دث بعد اللبس P طهارة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .وقد روي عن الرسول صº اهللا عليه وسلم من ا�دث إª ا�دث ،فعلق ا�كم به ،�دث سبب وجوب الوضوءا

وقوN  "يمسح ا�قيم"قوN كواستدلوا بان األحاديث جاءت بلفظ ا�سح  أن ا�دة تبدأ من أول مسح بعد اللبس ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
وهذا هو القول الراجح واهللا وهذا هو القول الراجح واهللا وهذا هو القول الراجح واهللا وهذا هو القول الراجح واهللا فيجب أن يكون ابتداءه من ابتداء ا�سح و	 هذا داللة P أنه قدره با�سح  "يمسح ا�سافر"

وا�ديث من ا�دث إª ا�دث  ،#د واختيار اإلمام ا`ووي وشيخ اإلسالم ابن تيميةأوهو الرواية ا�انية لإلمام  أعلمأعلمأعلمأعلم
 .علمأواهللا  ،ضعفه أهل العلم وقالوا حديث ضعيف

    ::::    ا�سحا�سحا�سحا�سح    مكروهاتمكروهاتمكروهاتمكروهات    �
ألن الصالة مكروهة u هذه الطهارة و'ذلك اللبس  ،أو الغائط ا>ول ف مع مدافعة أحد األخبث}لبس اoقالوا يكره  �

  .لصالةلاwي يراد 
 .الزيادة P ا�رة الواحدة u ا�سحوأيضا تكره  �
    ::::    �وط ا�سح P اoف}�وط ا�سح P اoف}�وط ا�سح P اoف}�وط ا�سح P اoف}    �

G  /{أن يكون ا�لبوس طاهرا أي طاهر الع . 
J  / ًوز ا�س أن يكون مباحاÓ مغصوبفال P حرير  ،ح P معصية وال تستباح الرخصة للرجل ا�رير  لبس نأل رجللأو

 .، ألن ا`å ألمر ال عالقة N با�نå عنهولعل هذا هو الراجحولعل هذا هو الراجحولعل هذا هو الراجحولعل هذا هو الراجحوقيل Óوز مع اإلثم  ، مع ا�عصية
 I  /ف ساترا للمفروضoساق(�لزربول  ،ولو بشده أو ربطه أن يكون ا N يwهو ا(، Z لم يصح فإن ظهر من Æ ل الفرض

 :وبناء عليه ،�مع ويغلب الغسلإª اوال سبيل  ،وحكم ما ظهر الغسل ،ا�سح ألن حكم ما استk ا�سح
 هل Óوز ا�سح P خف �رق ؟هل Óوز ا�سح P خف �رق ؟هل Óوز ا�سح P خف �رق ؟هل Óوز ا�سح P خف �رق ؟ � 

  .فهذه الشك أنه ال يمسح عليه أوال اoروق الكب�ة جدا
 :خالف ب} أهل العلم P قول} إذا �نت اoروق صغ�ةلكن 

 ،ألنه إذا ظهر بعض القدم ولو يس�ا �ن فرض ما ظهر الغسل ،وهو قول اإلمام الشافÏ وهو ا�ذهب أنها تÝ: ول األولول األولول األولول األولالقالقالقالق 
 .أحوطالقول وهذا  ،وهذا ال Óوزوفرض ما بطن ا�سح فيلزم أن �مع ب} األصل وا>دن 
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حنيفة وابن مبارك وشيخ اإلسالم والرواية ا�انية  وهذا مذهب اإلمام مالك وأبو ال تÝ اoروق الصغ�ةأنها : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ن فتق أو عومعلوم أن اoفاف بالعادة ال çلو  ،واستدلوا أن السنة وردت u ا�سح P اoف} مطلقا بدون قيد ،#دألإلمام 

 .وهذا القول هو الراجح واهللا أعلموهذا القول هو الراجح واهللا أعلموهذا القول هو الراجح واهللا أعلموهذا القول هو الراجح واهللا أعلم ،خرق السيما مع القدم وقلة ذات اÀد وا�اجة
H  / فoفإن لم يثبت إال بشده فما ا�كم ؟ ،بنفسهأن يثبت ا 

بل إذا �ن ينتفع به ويمÉ  ،أنه ال يشkط ثبوته بنفسهوذهب Ðع أهل العلم ، قالوا لم Óز ا�سح عليه وهذا هو ا�ذهب �
هما بل إذا جاز ا�سح P ا�ورب} بشد ،ألن ا`صوص جاءت مطلقة وال دÀل ðيح P هذا ال:ط ،عليه فال مانع منه

 .وقد ورد u ا�ديث أنه صº اهللا عليه وسلم مسح P ا�ورب} وا`عل} ،غ�هما من باب أو%Õ با`عل} ف
é  /فيهما عرفا Éف أن يمكن متابعة ا�oا u فيه ،ألن الرخصة وردت Éف ألجل ا�اجة للمoا P نما جاز ا�سحÁو، 

 . يقاس عليه ال يمكن ا�É فيه ال يأخذ حكم اoف فال وما
ودÀل ا�سح جاء u ا�ديث أن صº اهللا  ،فتهoأي غليظا كثيفا متينا �يث ال يصف الب:ة  اأن يكون ا�ورب صفيق/  ÷

 . عليه وسلم مسح P ا�ورب} وا`عل} رواه ا#د والkمذي
فال يمسح P ا�وارب )  اoفيفوا�عهود من ا�وارب باwات الصفيق منها ال ،ا�وربان >اس يلبس u الرجل(قالوا 

والشيخ ابن عثيم} ذهب إª جواز ا�سح P ا�وارب اoفيفة ألن األحاديث جاءت مطلقه فلم Òدد  ،اoفيفة والرقيقة
 .فهنا نمسح P ا�ورب أو اoف ولو �ن رقيقا ،فهنا ال نشkط �طا لم يرد ،الرقاقة والصفاقة

والشيخ عبد العزيز ابن باز ر#ه اهللا اختاره وخاصة الطهارة  ،وط أنه يكون ا�ورب صفيقاواألول الشك أنه األو% واألح
  .ةبها تستباح الصالف
وأجازه شيخ اإلسالم ابن تيمية وا�نفية، ألن لبسه قبل  ،معا أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة u غسل الرجل} /  ²

�ديث ا�غ�ة أدخلتهما طاهرت} ألنه  الفه أنها دخلت طاهرة وال pوألنه يصدق P رجل ،كمال الطهارة ;بسه بعدها
 . يصدق R P واحدة أنها طاهرة

 ))))GµGµGµGµ((((    �لقة�لقة�لقة�لقةاااا

إخوا± كنا u ا�لقة السابقة Òدثنا عن ا�سح P اoف} وأيضا الë قبلها وذكرنا بعض األحÈم ا�تعلقة با�سح و�ن آخر 
oا P ف}، ومن هذه ال:وط �ن فيها خالف ورجحنا الراجح منهامسألة ذكرناها �وط ا�سح. 

 هل يشkط لبس اoف P طهارة مائية ؟هل يشkط لبس اoف P طهارة مائية ؟هل يشkط لبس اoف P طهارة مائية ؟هل يشkط لبس اoف P طهارة مائية ؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
ا�سح،  نعم عند ا�مهور يشkطون أن يكون اللبس P طهارة مائية قالوا فلو لبسهما P طهارة تيمم لم يصحنقول  

ومن ثم البد أن تكون طاهرة مائية وÁن �ن : ، قالوا)مسح عليهمادعهما فإ± أدخلتهما طاهرت} ف(�ديث ا�غ�ة السابق 
 .من بعض أهل العلم N تعليق P هذا

 حدث ثم لبس فوقهما خف} أو جرموق} فما ا�كم؟حدث ثم لبس فوقهما خف} أو جرموق} فما ا�كم؟حدث ثم لبس فوقهما خف} أو جرموق} فما ا�كم؟حدث ثم لبس فوقهما خف} أو جرموق} فما ا�كم؟أأأأمسألة إذا لبس خف} ثم مسألة إذا لبس خف} ثم مسألة إذا لبس خف} ثم مسألة إذا لبس خف} ثم  �
جرموق} قالوا لم Óز قالوا وÁن مسح P األول} ثم لبس  ،لم Óز ا�سح عليهما بغ� خالف، ألنه لبسهما P حدثقالوا 

 .ا�سح أيضاً 
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لكن الراجح واهللا لكن الراجح واهللا لكن الراجح واهللا لكن الراجح واهللا ، لكن هنا قول أو وجه ألصحاب الشافu Ï �ويز هذه ا�سألة قالوا ألن ا�سح قائم مقام غسل القدم 
فكأنه لبسه P حدث، وألن اoف ا�مسوح عليه  وذلك ألن ا�سح P اoف لم يزل ا�دث عن الرجلعلم هو األول علم هو األول علم هو األول علم هو األول أأأأ

  .ل ال يكون N بدل، وألنه لبسه P طهارة غ� �ملة فأشبه ا\يممبدل وا>د
    ::::مسألة ثانية وÁن لبس الفوقا± قبل أن Çدثمسألة ثانية وÁن لبس الفوقا± قبل أن Çدثمسألة ثانية وÁن لبس الفوقا± قبل أن Çدثمسألة ثانية وÁن لبس الفوقا± قبل أن Çدث �

قالوا جاز ا�سح عليه R u حال سواء �ن اwي Òته صحيحا أو �رقا وهذا قول ا�سن ابن صالح وا�وري واألوزا� 
ألن ا�اجة ال تدعو إª لبسه u  ،ى الروايت} عنه والشافu Ï أحد قوÀهومنع منه اإلمام مالك u إحد ،وأصحاب الرأي

 .الغالب فال يتعلق به رخصة 0مة ��ب�ة
 .زقاألنه خف ساتر يمكن متابعة ا�É فيه أشبه ا�فرد كما لو �ن اwي Òته ô لكن الراجح واهللا أعلم هو األوللكن الراجح واهللا أعلم هو األوللكن الراجح واهللا أعلم هو األوللكن الراجح واهللا أعلم هو األول

م أن ا�اجة ال تدعو إÀه هذا غ� مسلم، فإن ا>الد ا>اردة قد ال يكÕ بأن قولك ويمكن أن يرد P القول السابق *
 .فيها اoف الواحد ولكن ا�اجة معتÊة بدÀلها وهو اإلقدام P اللبس ال بنفسها وهو �oف الوا1

قالوا   �كم؟وÁن نزعه بعد مسحه فما ا ،فم� نزع الفوقا± قبل مسحه لم يؤثر ذلك و�ن لبسه كعدمه ،إذا ثبت هذا�
ألن الرخصة تعلقت  ،بطلت الطهارة ووجب نزع اoف} وغسل الرجل} لزوال Zل ا�سح ونزع أحد اoف} كêعهما معا

 .بهما وصار �نكشاف القدم
ألن R واحد منهما Zل للمسح فجاز ا�سح P ما شاء  دخل يده من Òت الفوقا± ومسح اwي Òته جازأولو قالوا �

  .منهما
ألن القدم مستور بما Óوز ا�سح عليه كما لو �ن  وÁن لبس خف �رقا فوق الصحيح فعن اإلمام ا#د جواز ا�سح �

  .السف� مكشوفا
بعض  أو لبس العمامة بعد طهارة مسح فيها P اoف فما ا�كم؟ ،إن لبس اoف بعد طهارة مسح فيها P العمامة �

فلم يستبح ا�سح باللبس فيها كما لو  ،وز ا�سح ألنه لبس P طهارة ôسوح فيها P بدل#د قالوا أنه ال Óأأصحاب اإلمام 
 . لبس خفا P طهارة ومسح فيها P خف

و; واحد منهما لبس ببدل عن اآلخر îالف اoف ا�لبوس  ،ألنها طهارة �ملة ا�سح، Çتمل جوازقال القا� ر#ه اهللا 
 .P خف ôسوح عليه

    ::::ــح P العمـــامــــةــح P العمـــامــــةــح P العمـــامــــةــح P العمـــامــــةا�سـا�سـا�سـا�سـ    �
�ديث  من توضأ ثم لبس العمامة ثم أحدث وتوضأ قالوا جاز N ا�سح P العمامةهنا نتحدث عن ا�سح P العمامة  �

فعند ا�نابلة يصح ا�سح P  ،رأيت الرسول صº اهللا عليه وسلم يمسح P عمامته وخفيه :الضمري ةعمرو بن أمي
والرسول توضأ ومسح P اoف} وP العمامة كما u حديث ا�غ�ة اwي u س� الkمذي وهو  ،العمامة للحديث السابق

  .ةبن أميعمرو و�ديث  ،حديث حسن صحيح
نزعها  شقوغ�ها ال ي، b الë وردت بها الرخصة هاوهذا ال:ط ألن واشkطوا أن تكون العمامة Zنكة أي ذات ذؤابة �

وهذا  وتسÙ القالنس، والقالنس فهذه ال يصح ا�سح عليها وال يصح ا�سح P العمامة الصماءوال تسk سkها �لطاقية 
، ألن ا`ص ورد u ا�سح P العمامة ولم يذكر قيد ،واختار ابن تيمية أنه Óوز ا�سح P العمامة غ� ا�حنكة ،هو ا�ذهب

 .، وهذا N وجه قويؤابةاwضابط من دون اشkاط ا\حنيك وال شق نزعها جاز ا�سح عليها وهذا هووالعمامة  تفم� ثبت
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وتمسح أيضاً دوائرها دون وسطها وال  ،وا�ذهب أن ا�سح P العمامة ��سح P اoف} فيمسح أكeها ألنها بدل �oف
  .كم بهاكشفه ألن العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إÀها وتعلق ا�بÓب أن يمسح معها ما جرت العادة 

قال أنها تؤقت با�سح  ، منومن قال با\وقيت با�سح ،اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيم} أنها ال تؤقت �oف} �
ولكن u  رواه اoالل ؛ )أن ا`� يمسح P اoف} والعمامة ثالثا بالسفر ويوم وÀلة للمقيم(استدل �ديث أ� أمامة 

 .علمأسنده ضعف واهللا 
 :بعض أهل العلم Óعل �وط للمسح P العمامةبعض أهل العلم Óعل �وط للمسح P العمامةبعض أهل العلم Óعل �وط للمسح P العمامةبعض أهل العلم Óعل �وط للمسح P العمامة� 
G  / يوط من حرير أن تكون العمامة مباحةoرمة كأن تكون مغصوبة أو اZ فال تكون.  
J  / {صفة عمائم ا�سلم P أن تكون Æ ت ا�نك منهاÒ نكة أي تكونZ ءكأن تكون. 
I  /  مقدمة الرأس، واألذن}(أن تكون ساترة �ميع الرأس، إال ما جرت العادة لكشفه.( 
H  / :كر ال ألنw نوعة من التشبه بالرجال،أن تكونô ورة برد أو مرض أو غ�ه لم تمسح ألن ا�رأةÝولو لبستها ا�رأة ل ، 
 .علمأالعمائم من خصائص لبس الرجال، واهللا و
ألن أم سلمة �نت تمسح رة Òت حلوقهن، طبعا يصح ا�سح P اoمر ا�دا) ُ×ُر النساء(عندنا أيضاً من ا�مسوحات  �

وألن  ،أخرجه ا#د )امسحوا P اoف} واoمار(P ×ارها كما ذكر ذلك ابن ا�نذر ولقول ا`� صº اهللا عليه وسلم 
 .اoمر ساتر يشق نزعه فأشبه العمامة ا�حنكة لكن لو لبست ا�رأة عمامة لم Óز ا�سح عليها �ا ذكرنا آنفا

فا�كم للرجال والنساء  ،جواز ا�سح àا إلطالقهم ا�سح P اoف} دون استثناء ظهر عند أصحاب اإلمام أ#دلكن األ 
كأن Çك  ،انكشف رأسه إال أن يكون يس�ا إن قالوا وÁن نزع العمامة بعد ا�سح عليها بطلت طهارته و'ذلك، واحد

وبالنسبة oمر النساء فأن ا�ذهب أ#د، Óوز ا�سح عليها، س، رأسه أو رفع العمامة أو جزء منها ألجل الوضوء فال بأ
عليه وا!Àل  ألن ا�سح عليها للحاجة، îالف غطاء الرأس، فانه ال يمسح ب:ط أن يشق نزعها،خالفا للجمهور؛ لكن 

شيبة وهو ثابت عنها،  أ�ما ذكرناه عن أم سلمة ر� اهللا عنها، وذكره شيخ اإلسالم u الفتاوى، ورواه ابن ا�نذر وابن 
إن مسح P ×ر النساء غ� م:وع، لعدم ثبوت ا`ص u ذلك عن ا`� عليه الصالة : وا�مهور من أهل العلم قالوا

 .والسالم
    مسألة أي ا�دث} يمسح P اoف} وìوهما ؟مسألة أي ا�دث} يمسح P اoف} وìوهما ؟مسألة أي ا�دث} يمسح P اoف} وìوهما ؟مسألة أي ا�دث} يمسح P اoف} وìوهما ؟ �

Êهللا(�ديث صفوان بن عسال قال  يمسح عليهما للحدث األصغر دون األك ºعليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا �ن ا`� ص 
رواه اإلمام ا#د وأصحاب الس� إال أبا داوود وصححه الkمذي  )ال نêع خفافنا ثالثة أيام وÀاÀهن إال من جنابةأ

 .ا�سح إنما يكون u ا�دث األصغر دون األكÊ للحديث اwي أ�ت إÀه، حديث صفوان نإذ ،واoطا�
    ::::ا�سح P ا�ب�ةا�سح P ا�ب�ةا�سح P ا�ب�ةا�سح P ا�ب�ة    �

وb الë تشد  ،، فعيلة بمعÂ مفعولة، وسميت جب�ة تفاؤال�ب�ة b أعواد وìوهما تربط P الك« أو ا�رح Àلتئموا
 .ìوهما كوجع أو عصابة شد بها رأسهوP ك« أو جرح 

ا إال إن خÉ فإن تعدت Zل العادة قالوا نزعها وجوب جائز باتفاق أال تتجاوز قدر ا�اجة) جبس(وا�سح P ا�بائر  �
 .تلفا أو 5را
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وفيه قال الرسول صº  ،واستدلوا �ديث صاحب الشجة #دأويتيمم àذا الزائد من ا�ب�ة، وهذا هو مذهب اإلمام  :قالوا�
أو كما ورد رواه  )إنما �ن يكفيه أن يتيمم ويعصب P جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده(اهللا عليه وسلم 

 .ارقطË لكن فيه ضعيف، وهذا ا�ديث u ا�دث األكÊأبو داوود وا!
رواه ابن ماجه لكنه  )مسح P ا�ب�ةأانك«ت إحدى زندي فأمر+ ا`� أن ( :و	 ا�سألة حديث ع� ر� اهللا عنه 

 .ضعيف جدا واضعف من سابقه لكن ثبت ذلك عن ابن عمر عند ابن ا�نذر u األوسط
لكن بعض أهل العلم أنه ال Óب عليه ، نعم يتيمم للزائد) أ#د(أن يتيمم للزائد u ا�ذهب  هنا هل يلزم إذا مسح عليها

ويدل P هذا أن الشارع لم يوجب  ،وا�ديث اwي استدلوا به ضعيف ال يقوى P إÓاد ا\يمم الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذاا\يمم 
5ورة îالف  تسح P ا�ب�ة عزيمة لكونها �عوا� ،طهارت} لعذر واحد وال يكلف اهللا عبداً بعبادت} سببها واحد

 .الرخصة
 .ال Óوز ألنها عزيمة فإنما أبيحت للÝورةهل Óوز ا�سح P ا�ب�ة لغ� الÝورة؟  �
 .إª حلها أو برء ما Òتها عليها يمسح ما وقت ا�سح P ا�ب�ة ؟ �
 ما الفرق ب} ا�سح P ا�ب�ة واoف}؟ما الفرق ب} ا�سح P ا�ب�ة واoف}؟ما الفرق ب} ا�سح P ا�ب�ة واoف}؟ما الفرق ب} ا�سح P ا�ب�ة واoف}؟ �

  .oف}ويشkط u ا ،ال يشkط u ا�ب�ة تقدم الطهارةأنه  :أوال 
 .لخف}ل ويؤقت ،أنها ال تؤقت بمدة: وا�ا± 
  .اoف} وال Óب استيعاب ،أنه Óب استيعابها با�سح: وا�الث 
 .البد من نزعها عند الطهارة الكÊىفîالف اoف}  ى،دخوàا u الطهارة الكÊ :والرابع 
 .عزيمة، أما ا�سح P اoف} رخصةأنها  :واoامس 

    ))))����GGGG((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
öف} وطرح سؤال وهو �ألoا P ا�ب�ة وا�سح P ن ا�ديث عن الفروق ب} ا�سح�: 

 هل Óوز أن يدخل رجله u اoف عند الوضوء بعد تطه�ها قبل تطه� رجله األخرى أو ال Óوز؟
  :اختلف أهل العلم u هذه ا�سألة P قول}

بمعÂ أنه ال Óوز أن يدخل رجله u اoف عند  :وهو ا�ذهب أنه ال Óوز إال بعد إكمال طهارة الرجل ا�انية ////        القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
دعهما فإ± أدخلتهما (وهؤالء يستشهدون بعموم قوN صº اهللا عليه وسلم  ،الوضوء بعد تطه�ها قبل تطه� رجله األخرى

 .أي - الرجل}) طاهرت}
أي Óوز أن يدخل رجله u اoف عند الوضوء بعد تطه�ها قبل تطه�  ،Óوز إدخاàا قبل طهارة ا�انيةأنه  ////            ل ا�ا±ل ا�ا±ل ا�ا±ل ا�ا±القوالقوالقوالقو

يستدلون بأنه يصدق R P واحدٍة منهما أنه وهؤالء  ذهب ا�نفية وشيخ اإلسالم ابن تيميةوªÁ هذا القول  ،الرجل األخرى
وÁن  أو هذا القول قويو	 نظري واهللا أعلم أن هذا القول N وجه من ا`ظر  ،ا طاهرت}أدخلها طاهرة فL الرجل} أدخلهم

بمعÂ أنه Óوز أن يدخل رجله u اoف عند الوضوء بعد تطه�ها قبل تطه� رجله األخرى وÁن �ن إال ، �ن األول أحوط
 .يدخلهما u اoف} يعË يغسل رجليه ثم ،حوط N أن ال يدخل رجله إال بعد أن يتمم الطهارة
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    ::::حكم ا�قيم إذا مسح P خفيه ثم سافرحكم ا�قيم إذا مسح P خفيه ثم سافرحكم ا�قيم إذا مسح P خفيه ثم سافرحكم ا�قيم إذا مسح P خفيه ثم سافر: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
قد يمسح اإلنسان مقيما ثم يطرأ عليه السفر أو يسافر ألمر من األمور فهل يستمر يا ترى مسحه مسح مقيم أو يستأنف 

 ،قيم إذا مسح P خفيه ثم سافرحكم ا� نإذ ،أيام بلياÀهن Iكما تعلمون فا�قيم يمسح يوم وÀلة وا�سافر  ،مسح ا�سافر
، وهذا القول هو ا�ذهب وهو الصحيح أن يمسح مسح مقيمإال إذا مسح مقيم ثم سافر ال Óوز N من العلماء من قال 

 .والرواية ا�انية u ا�ذهب أن يمسح مسح مسافر ألنه ينطبق عليه أنه مسافر فيkخص برخص السفر
    سح فما ا�كم ؟ سح فما ا�كم ؟ سح فما ا�كم ؟ سح فما ا�كم ؟ مسألة إن لبس خف P خف قبل ا�مسألة إن لبس خف P خف قبل ا�مسألة إن لبس خف P خف قبل ا�مسألة إن لبس خف P خف قبل ا�    �

لكن إن لبسه بعد ا�سح فال يمسح عليه وا�كم للتحتا± ألن ا�كم قد  ،ا�كم أنه يمسح P الفوقا± P الصحيح
 ألن Zل ا�سح قد زال وقد تعلق ا�كم به ،وهذا هو الصحيح ،ولو نزع الفوقا± بعد مسحه لزمه نزع ما Òته ،تعلق به

 .يأöلكن ال ينتقض وضوءه P ما 
أنه يسن N أن و ،أما لو سأ`ا ما الواجب مسحه نقول يمسح وجوبا أكe العمامة واoمار ويمسح أكe ظاهر اoف دون أسفله

بأصابع يده من أصابع رجليه إª ساقه يمسح رجله اÀمÂ بيده اÀمÂ ورجله الي«ى بيده الي«ى ويفرج  خفه يمسح
ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم لم يمسح باطن القدم  ،ئ لو اكت¥ بمسح باطن القدمو'يف ما مسح أجزاءه وال Óز ،أصابعه

لكن ا!ين ليس بالرأي إنما هو  ،)لو �ن ا!ين بالرأي لÈن أسفل اoف أو% من أعاله(ولقول ع� ر� اهللا عنه ا�تقدم 
Õهإوهذا أيضاً تنبيه ينب� أن ننبه  ،توقيÀ، \ا اàالف ا`صوص ال:عية ألن العبادات �اp وقيف فال �تهد اجتهادا

 .ا�ابتة u الكتاب أو السنة
    مسألة لو خلع اoف قبل انتهاء ا�دة هل ينتقض الوضوء؟ مسألة لو خلع اoف قبل انتهاء ا�دة هل ينتقض الوضوء؟ مسألة لو خلع اoف قبل انتهاء ا�دة هل ينتقض الوضوء؟ مسألة لو خلع اoف قبل انتهاء ا�دة هل ينتقض الوضوء؟  �

ألن طهارته ثبتت بدÀل  ،الصحيح أنه ال ينقض الوضوء هذا هو القول الصحيح اwي اختاره شيخ اإلسالم ////        القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
وأيضا ، يقيسونه P ا�تيمم Óد ا�اء العلماءو ،ولم يعد الشارع اoلع ناقضا للوضوء ،ن وضوءه هنا�� وال دÀل P بطال

يقيسون P من مسح رأسه ثم حلق ال ينقض وضوءه فالصحيح أنه يبP ø طهارته وال يعد حلقه لشعر رأسه ناقض 
 ....ولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيحولعل هذا هو الصحيحه بعض أهل العلم هذا ما ذهب إÀ ،قالوا فكذا هنا ال ينقض الوضوء خلع اoف ،للوضوء

قيم مقام غسل الرجل}ويعللون  ،وهو ا�ذهب يرون أن خلع اoف ناقض للوضوء ////        القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ٌ
فإذا زال  ،أن مسح اoف أ

 .وهو اwي عليه ا�ذهب) وهذا هو األحوط( ،بطل حكم الطهارة قالوا ��تيمم Óد ا�اء ،الساتر اwي جعل بدال
 .فرجع إª األصل وهو الغسل ،ألنه بطل مسحها أنه ال يبطل وضوءه وÁنما Óب عليه أن يغسل قدميه ////        ا�الثا�الثا�الثا�الثالقول القول القول القول 

    مسألة وb هل تمام ا�دة ينقض الوضوء؟مسألة وb هل تمام ا�دة ينقض الوضوء؟مسألة وb هل تمام ا�دة ينقض الوضوء؟مسألة وb هل تمام ا�دة ينقض الوضوء؟
 :هذه ا�سألة خالفيه ب} أهل العلم P قول}

قيم مقام الغسل ف أنه ينتقض وضوءه وهو ا�ذهب/   القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
ُ
، إذا زال أو انتقضت مدته بطلت الطهارةقالوا ألن ا�سح أ

ال نêع خفافنا ثالثة أيام أ�ن ا`� صº اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا (وأيضا �ديث صفوان ابن عسال قال 
 .)وÀاÀهن إال من جنابة

نها ثبتت بدÀل �� وال أل أن طهارته باقية إª بن حزم وشيخ اإلسالم بن تيميةذهب بعض أهل العلم � /   القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 .دÀل P بطال نها وÁنما بطل ا�سح

 .وا�ا± وال شك قول قوي وهو N اعتبار من ا`ظر والصحةواألحوط ا�ذهب إª أنه ينقض الوضوء  �
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    ::::مسألة حكم ا�رأة u ا�سحمسألة حكم ا�رأة u ا�سحمسألة حكم ا�رأة u ا�سحمسألة حكم ا�رأة u ا�سح    �
فå لم تفرق ب} الرجل  ،اردة u هذا ا�جالا�رأة والرجل u ا�سح P اoفان وسائر أحÈمه و�وطه سواء لعموم األخبار الو

قيم مقام الغسل ف ،وا�رأة
ُ
فال فرق أيضاً ب} ا�ستحاضة وب} من به سلس  ،فيه الرجال والنساء �\يمم ىستواوألنه مسح أ

، اoفاف سواءفبناًء P ذالك فنقول إن الرجل وا�رأة u ا�سح P اoف} وما u حكم ، ا>ول وغ�هما من حيث الطهارة
 .أن تمسح P خفيها كما يمسح الرجل àا �رأةفا
    ::::ةةةةمبطالت ا�سح أو نواقضمبطالت ا�سح أو نواقضمبطالت ا�سح أو نواقضمبطالت ا�سح أو نواقض    �

 .أحد نواقض الوضوء اآلتية يبطل ا�سح
 .ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس ووالدة �
 ،قة Zل ا�سح مÈنه�فار ،ولو �ن الêع îروج أكe القدم إª ساق اoف ،نزع أحد اoف} أو ;يهما P ا�ذهب �

 .فيستأنف الطهارة ويبطل الوضوء ،ولألكe حكم ال�
لحق ولعله يُ  ،ا�ورب غشاء من صوف يتخذ لتفء ،تأخذ حكم اoفاف ،هناك ما u حكمهما ��ورب وا�رموق وا�وق

شعر أو جوخ أو كتان  أي سواء �ن مصنوع من صوف أو قطن أو ،به R ما يلبس u الرجل P هيئة اoف من غ� ا�ت
لكن اختلفوا u ا�ورب}  ،والفقهاء يتفقون P جواز ا�سح P ا�ورب} إذا �ن �تين أو منعل} ،أو ìو ذالك

وb جتة P أسفله تكون  ،وا�قصود با`عل هنا نعلت ا�ذاء جعلت N نعال ،،،،ولعل الراجح أنه يمسح عليهماولعل الراجح أنه يمسح عليهماولعل الراجح أنه يمسح عليهماولعل الراجح أنه يمسح عليهما ،العادي}
إذا توفرت فيها الصفات أو ال:وط الë  ،كما هو ا�ال u ال:اب  العادي}لصحيح أنه يمسح Pولكن ا ،�`عل للقدم

 .أ�نا إÀها
    �    باب نواقض الوضوءباب نواقض الوضوءباب نواقض الوضوءباب نواقض الوضوء�

وعليه فإن ناقض الوضوء إخراجه عن إفادة ا�قصود منه  أي مفسدات الوضوء ،Ðع ناقض ومعÂ ا`اقض ا�فسد :ا`واقض
 .�ستباحة الصالة بالوضوء

 ::::قض الوضوء عند ا�نابلة ثمانيةقض الوضوء عند ا�نابلة ثمانيةقض الوضوء عند ا�نابلة ثمانيةقض الوضوء عند ا�نابلة ثمانيةنوانوانوانوا
G        ////{ارج من السبيلoارج من السبيل}اoارج من السبيل}اoارج من السبيل}اoا        

 ،Zل اتفاق وفاoارج من السبيل} ناقض للوضوء وه ،وسميا السبيالن ألنهما طريقان للخارج ،والسبيالن هما القبل وا!بر
الريح من قبل ا�رأة ينقض فا�ذهب أن  ،ولو �ن هذا اoارج نادرا �لريح من قبل ا�رأة قليال أو كث�ا فهو ينقض الوضوء

 .ولكن الصحيح أنه ال ينقض الوضوء ،الوضوء
كسلس ا>ول فإنه يوجب  ،يقولون أن اoارج من السبيل} ينقض الوضوء ولو �ن نادرا ال ا!ائمهناك من حدثه دائم  �

ال وضوء إال من صوت أو (ودÀله حديث ، ال يبطل الوضوء مطلقاأي أن من حدثه دائم  ،الوضوء عند دخول الوقت ال بعده
واهللا سبحانه  ،أو èس �>ول والغائط ،اoارج من السبيل} يعد ناقض للوضوء سواء �ن اoارج طاهرا ��Ë نإذ ،)ريح

َغائِِط  { يقول
ْ
َحٌد ِمنُْكْم ِمَن ال

َ
ْو َجاَء أ

َ
� هريرة أوحديث ) ولكن من Ìئط أو بول أو نوم(و	 حديث صفوان ابن عسال } أ

P ما ف«ها  ،فساء أو 5اط :قال ؟قيل أل� هريرة ما ا�دث )ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث ح� يتوضأ( �شهورا
 .أ� هريرة

J        ////ارج من بقية ا>دنoارج من بقية ا>دناoارج من بقية ا>دناoارج من بقية ا>دناoا        
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 ،ءفهذا إن �ن قليل ال ينقض الوضو �!م وال�ء والصديدأما إن �ن غ�هما  ،وهذا إن �ن بول أو Ìئط فهو ناقض للوضوء
 :وÁن �ن كث� ففيه خالف ب} أهل العلم P قول}

أن (واستدلوا بما رواه الkمذي   -والكث� ما أستكeه 0مة ا`اس-أن الكث� من هذه األمور ينقض الوضوء ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 صححه ابن حبان وا�اكم  )ا`� صº اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ

 ،وªÁ هذا ذهب فقهاء ا�دينة السبعة، ا>ول والغائط من السبيل ال ينقض الوضوء مطلقاأن اoارج الكث� غ�  ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
قالوا ألن الشارع لم يأö منه دÀل يدل P نقض  ،يستحب الوضوء منهإنما قالوا هنا  ،b الرواية ا�انية عند أ#د هوهذ

  .الوضوء من هذه األشياء
وما استدلوا به فهو ضعيف قد اضطرب  ،ا!م أو ال�ء ناقض إال بدÀل ناهضيقول ا>يه� فال يصار إª القول بأن  �

 ،رواه ا>خاري "أنه أصيب بسهام وهو يص� فاستمر u صالته"يؤيده حديث عباد بن ب:  وهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجح ،متنه
 .رواه مسلم "اب دمقيث وما زال ا�سلمون يصلون ùراحاتهم وهكذا عمر ر� اهللا عنه صº وا�رح فيه"وقال ا�سن 

I        ////5ب}:  زوال العقلزوال العقلزوال العقلزوال العقل P وزوال العقل : G  / نوم  /J غ� ا`وم 

أي طبيÏ وغ�  ا�سكر أو اإلغماء أو ا�نون أو األدوية �>نج فهذا ينقض الوضوء قليله و'ث�هبوهو  أما زواN بغ� ا`وم �
 .طبيÏ ألنه زال بالÑية

  .لوضوء قليله و'ث�ة ألنه زوال العقل بالÑيةا فينقض ،نومنقول إذا �ن ا`اقض غ�  نإذ

    ))))����JJJJ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 الÝب ا�ا± من زوال العقل وهو ا`وم

    ::::وا`وم P أقساموا`وم P أقساموا`وم P أقساموا`وم P أقسام
G (الراجح من أقوال أهل العلم P نوم ا�ضطجع فهذا قالوا ينقض قليله و'ث�ة. 
J (و ،ا`وع ا�ا± نوم القاعد وهذا إن �ن كث�ا نقضÁيس�ا لم ينقض ألنه متمكن ن �ن.  
I ( ا`وع ا�الث وهو ما عدا هات} ا�ا\} وهما نوم القائم والساجد والراكع فهذا الصحيح فيه أنه إذا لم يستغرق فهو

�ق به غ� ناقض إن لم يستغرق أن الصحابة ر� أوا!Àل P أن نوم القاعد وما  ،ن ال فالÁو ،��الة السابقة وهو القاعد
وحد الكث� هنا ما يذهب معه  ،رواه مسلم ،هللا عنهم �نوا ينتظرون العشاء ح� çفق رؤوسهم ثم يصلون وال يتوضؤنا

ذكرنا أن  ،هذا بإÓاز حكم ا`وم وهل هو ينقض الوضوء أو ال ينقض نوالقليل ما ال يذهب معه اإلحساس إذ ،اإلحساس
بينا حكم R واحدة من ا�االت P الصحيح من مذهب اإلمام أ#د و، ا�سألة فيها تفصيل أوجزناه u ا`قاط ا�الث

 .ر#ه اهللا

H  / كر أو الفرجwكر أو الفرجمن نواقض الوضوء مس اwكر أو الفرجمن نواقض الوضوء مس اwكر أو الفرجمن نواقض الوضوء مس اwمن نواقض الوضوء مس ا        
 :وهذا فيه أيضاً قوالن u ا�ذهب

و	 - من مس ذكره(واستدلوا بقول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،ناقض للوضوء وهو الصحيح من ا�ذهبأنه  /  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    
وهو قول وا�ديث يرويه أصحاب الس� من حديث ب«ه ابن صفوان  ،وا�قصود ا�س بال حائل) فرجه فليتوضأ -يةروا

Ïرحم اهللا ا�ميع مالك والشاف. 
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و#لوا األمر P االستحباب من حديث  ،إنما يستحب الوضوء مس اwكر وما u حكمه ال ينقض الوضوءأن  /  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
عندما سئل عن وهم يستدلون بما ورد أو جاء عن ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،فرجه وليس للوجوبمس ذكره u رواية 

وبهذا �تمع  ،رواه أيضاً أصحاب الس� من حديث طلق ابن حبيب ،)إنما هو بضعة منك: (الوضوء من مس اwكر قال 
علما أن بعضا منهم Ðع عا ب} ا`صوص Ð ن يكون األمر لالستحبابن يكون األمر لالستحبابن يكون األمر لالستحبابن يكون األمر لالستحبابأأأأوهذا هو الراجح بوهذا هو الراجح بوهذا هو الراجح بوهذا هو الراجح باألقوال وال تتضارب األدلة 

  .واختار شيخ اإلسالم ابن تيميه عدم ا`قض u أحد قوÀه ،ينقض بينهما بأنه إن �ن مع شهوة فينقض وÁال فال

éééé        ////    مس ا�رأة غ� ذات ا�حرممس ا�رأة غ� ذات ا�حرممس ا�رأة غ� ذات ا�حرممس ا�رأة غ� ذات ا�حرم        
 P ذلك u ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالأي ا�رأة األجنبية وقد اختلف العلماء:::: 

 .لوضوء مطلقا وهو قول أ� حنيفةأنه ال ينقض ا:القول األولالقول األولالقول األولالقول األول 
وÁال فال ينقض الوضوء وهذا هو قول مالك وهو مذهب اإلمام ا#د ر#ه  ،أنه ينقض الوضوء إذا �ن بشهوة: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا± 

 .اهللا
 .أنه ينقض الوضوء مطلقا وهو قول الشافعية: القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

لقول} وهذا القول Óمع به ب} أدلة الفريق} لكون ا`� ألنه وسط ب} ا والصحيح من هذه األقوال هو القول ا�ا±والصحيح من هذه األقوال هو القول ا�ا±والصحيح من هذه األقوال هو القول ا�ا±والصحيح من هذه األقوال هو القول ا�ا± �
َمْستُُم الن¿َساءَ {: واآليةصº اهللا عليه وسلم �ن يقبل نسائه ولم ينقل عنه أنه توضأ 

َ
ْو ال

َ
ا�س باÀد وÁنما فليس ا�راد  }أ

ْو {: أن ا�قصود باآلية نفية يرونفا� ،وأيضا يلحق بذلك إذا �ن ا�س بشهوة فيكون ناقضا للوضوء ،ا�راد بها ا�ماع
َ
أ

َمْستُُم الن¿َساءَ 
َ

خذوا بظاهر أوالشافعية  ،أن ا�قصود با�المسة هنا ا�ماع فمادام لم يتحقق ا�ماع ال ينتقض الوضوء }ال
 .ا�س u اآلية وجعلوه ناقضا للوضوء مطلقا

ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم قبل بعض نسائه هوه ومن Ðع ب} األدلة قال أن ا�س ال يكون ناقض إال إذا �ن هناك ش
وأيضا بينه وب} اآلية فيكون ذلك Zموال P  لم ينقل عنه أنه توضأو ،ثر عنه عليه الصالة والسالمأوخرج للصالة أو كما 

شهوه من قبل الرجل أن ا�س اwي بشهوة فهو ناقض للوضوء سواء �ن من قبل الرجل أو من قبل ا�رأة أما إذا �ن ا�س بغ� 
 .فال ينقض الوضوء

 ::::من نواقض الوضوء غسل ا�يتمن نواقض الوضوء غسل ا�يتمن نواقض الوضوء غسل ا�يتمن نواقض الوضوء غسل ا�يت    ////        ÷
 وتغسيل ا�يت P قول} u مذهب اإلمام ا#د

أخرجهما عبد  ،مستدل} بأثري ابن عمر وابن عباس أنهما �نا يأمران Ìسل ا�يت بالوضوء ،أنه ينقض الوضوء/   القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .الرزاق و ا>يه� 

وهو اختيار ابن قدامه وشيخ اإلسالم واستدل أصحاب هذا القول �ديث  ،أنه ال ينقض الوضوء وÁنما يستحب /   القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ليس عليكم u غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس (ابن عباس ر� اهللا عنهما مرفو0 

أثري و. وبه Óمع ب} األدلة ا هو الراجحا هو الراجحا هو الراجحا هو الراجحولعل هذولعل هذولعل هذولعل هذرواه ا�اكم ا>يه� وÇسنه ابن حجر ) ن تغسلوا أيديكمأفحسبكم 
 .ابن عمر وابن عباس أنهما �نا يأمران Ìسل ا�يت بالوضوء، إنما هو Zمول P االستحباب

 من نواقض الوضوء عند ا�نابلة أكل �م اإلبل خاصةمن نواقض الوضوء عند ا�نابلة أكل �م اإلبل خاصةمن نواقض الوضوء عند ا�نابلة أكل �م اإلبل خاصةمن نواقض الوضوء عند ا�نابلة أكل �م اإلبل خاصة    ////        ²
 واتوضؤ(ة منها حديث الÊاء ا�رفوع u ا�سألة ويستدل àذا بأدل القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوهذا يعد من مفردات اإلمام ا#د وهذا هو  

أيضاً حديث  ،بن ماجه ويصححه اإلمام الkمذياأخرجه أبو داود والkمذي و) من �وم الغنم امن �وم اإلبل وال توضؤ
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أنتوضأ من �وم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وÁن شئت فال (: جابر بن سمره أن رجال سأل رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم
 .إذن هذا هو مستند ا�نابلة ،رواه مسلم وجعلوا األمر للوجوب )أنتوضأ من �وم اإلبل؟ قال نعم: قال. تتوضأ

مستدل} بأحاديث  إª أن الوضوء مستحب وليس بواجب للجمهور من أهل العلم بما فيهم شيخ اإلسالموهو  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ومعلوم أن �م  )ليه وآN وسلم ترك الوضوء ôا مست ا`ار�ن آخر األمرين من رسول اهللا صº اهللا ع( :منها حديث جابر

كما  وعللوا بأن الوضوء يكون ôا خرج ال ôا دخل ،فيدخل u عموم ا�ديث ،اإلبل ال يؤ; نيئا إنما يؤ; مطبوخاً با`ار
أحدكم إذا احدث  ال يقبل اهللا صالة(و#لوا األمر P ا`دب واالستحباب أو P النسق و�ديث  ،جاء عن ابن عباس

 .نص P ا�دث) ح� يتوضأ

ووجه الkجيح أن ا`�  ،ونقله عن اoلفاء الراشدينوهو اختيار ابن القيم وا`ووي  علم هو القول األولعلم هو القول األولعلم هو القول األولعلم هو القول األولأأأأوالراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا  �
لوجوب ال فدل ذلك P ا ،ولم يعلقه با�شيئة u �وم اإلبل ،صº اهللا عليه وسلم علق الوضوء من �وم الغنم با�شيئة

ن أوP هذا نقول  ،ر#ه اهللا تعاª وغ�ه وقد اختار أيضاً هذا القول من مشاpنا العالمة ابن عثيم} ،االستحباب فقط
 .برأ لثمة وأتم وأكملأسلم وأوهو وال شك أحوط و ،اللحم من اإلبل خاصة يعد ناقضا للوضوء

 وP القول بالوجوب
 لكبد والكرلكبد والكرلكبد والكرلكبد والكرشششش وìو ذلك؟ وìو ذلك؟ وìو ذلك؟ وìو ذلك؟هل تدخل سائر األجزاء مع اللحم �هل تدخل سائر األجزاء مع اللحم �هل تدخل سائر األجزاء مع اللحم �هل تدخل سائر األجزاء مع اللحم � �

 .أنها ال تدخل ألنها ال تسÙ �ما والراجح منهماوالراجح منهماوالراجح منهماوالراجح منهما ،u هذه ا�سألة P قول}وا�ذهب  � 
وأيضا لم يعهد أن يكون جزء من الÉء ناقض  ،ينقض الوضوء يقول إن ا\فريق ال وجه Nال من يقول إن أكل �م اإلبل 

أنها جن خلقت من ( ، فقد وردرا تعبدياً فضال عما ورد فيه من اآلثارلكن ربما يكون هذا أم ،وجزؤه األخر غ� ناقض
 .علم بالصوابأيعË كأن الوضوء pفف وطأة هذه القوه الë اكتسبت بسبب أكل �م اإلبل واهللا ) جن

وضأ وتطمأن ننا ìتاط ونتأو'ون  ،وا�سلم مطلوب منه أن Çتاط ما استطاع إª ذلك سبيال وا�مد هللا األمر فيه سعه وي«
ووفق  صحيحةوا�سلم يسZ إª أن تكون عباداته  ،نفوسنا إª أداء صالتنا بدون أي ريب أو شك هذا أيضاً أمر مطلوب

وôا سبق من األدلة يظهر `ا أن القول بأن أكل �م اإلبل ينقض الوضوء N  ،اàدي ا`بوي ووفق ما جاء عن الكتاب والسنة
 .وجاهته

 ةفå تكون ناقض، من اللحم ةاإلبل أو ìو ذلك قالوا ال ينقض الوضوء ما لم يكن فيه قطع صغ� مرق �م ،لكن ا�رق
 .للوضوء ألن ا�ديث ورد مطلقا ولم pص قليل وال كث�

 µµµµ        ////     ما R ما R ما R ما Rوجب وضوءوجب وضوءوجب وضوءوجب وضوءأأأأوجب غسل وجب غسل وجب غسل وجب غسل أأأأ        
 ةن نواقض الغسل موجبا ألفالبد �ن اغتسل أن ينوي الوضوء وجوبفبناءا عليه  مثل الردة عن اإلسالم وخروج ا�Ëوهذا 

أن موجبات لكن الصحيح لكن الصحيح لكن الصحيح لكن الصحيح  ،رت} معا يعË رفع ا�دث األكÊ واألصغرافأما أن يتوضأ مع الغسل أو ينوي الطه ،للوضوء
هذا اختيار شيخ اإلسالم واستدل  فنية االغتسال من ا�دث األكÊ تغË عن نية الوضوء ،الغسل منفردة عن نواقض الوضوء

ªتعا Nبقو : } ِÁُرواَو ه¹ خذ هذا : (ن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال �ن أراد أن يغتسلولم يذكر وضوء وأل}  ْن ُكنْتُْم ُجنُبًا فَاط¹
 .إذن نكون هنا أتممنا نواقض الوضوء ا�مانية ،وهذا هو الصحيح ،رواه ا>خاري) فأفرغه P نفسك ولم يذكر وضوءاً 

مس ا�رأة غ� وخامسها تغسيل ا�يت  ورابعازوال العقل  وثا�هاج من غ� السبيل} اoار وثانيهااoارج من السبيل}  أوàا
 .وجب وضوءأوجب غسل أR ما  ا�امنأكل �م اإلبل خاصة  والسابع مس اwكر أو الفرج وسادسهاذات ا�حرم 
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    مسألة إذا تيقن الطهارة وشك u ا�دث أو العكس فما ا�كم؟مسألة إذا تيقن الطهارة وشك u ا�دث أو العكس فما ا�كم؟مسألة إذا تيقن الطهارة وشك u ا�دث أو العكس فما ا�كم؟مسألة إذا تيقن الطهارة وشك u ا�دث أو العكس فما ا�كم؟�
 .Àق} وهو ا�الة الë سبقت هذا الشك استصحابا لألصل وقد ا�نا إª هذه القاعدةا�واب هو أن يبP Â ا 

    صغر ؟ صغر ؟ صغر ؟ صغر ؟ أأأأما اwي Çرم P ا�حدث حدثا ما اwي Çرم P ا�حدث حدثا ما اwي Çرم P ا�حدث حدثا ما اwي Çرم P ا�حدث حدثا : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
وهذا عند Ðهور أهل ال قراءة القرآن إنما ا�حرم هو مس ا�صحف بال حائل  ،حائل Çرم عليه مس ا�صحف بال �

وال : (وهم يستدلون �ديث عمر ابن حزم وفيه قال الرسول صº اهللا عليه وسلم اإلسالم العلم ومنهم األئمة األربعة وشيخ
حيث لم  وخالف u هذا بعض أهل العلم وP رأسهم ابن حزم ،و#لوا الطاهر P غ� ا�حدث) يمس ا�صحف إال طاهر

وP فرض صحته فا�راد  ، مرسالبأنه أوال وأجاب عن دÀل ا�مهور ،يشkط الطهارة من ا�دث األصغر �س ا�صحف
بمعÂ ال يمس ا�صحف إال مسلم أو Çمل P الطاهر من ا�دث األكÊ ��ائض  ،بالطهارة من ال:ك ضد الكفر

ن إف) وال يمس ا�صحف إال طاهر(ولو صح هذا ا�ديث  ،وا�ديث قال عنه ا�افظ ابن حجر معلول ،وا`فساء وا�نب
 .ليسوا بمسلم} مبالطاهر ا�سلم أنه مرسل إª قوالقرينة P أن ا�راد 

أما قراءة القرآن للمحدث  ،ال قراءة القرآن ،وهو أنه Çرم مس ا�صحف بال حائل والراجح هو القول األول ألنه أحوطوالراجح هو القول األول ألنه أحوطوالراجح هو القول األول ألنه أحوطوالراجح هو القول األول ألنه أحوط
 .صغر يعË يقرأ P صدره بدون مس ا�صحف فال بأس u ذلكأحدث 

صغر أيضاً أن يص� صالة فريضة أو صالة أكÊ أو أÓوز للمحدث حدثا فال  ،أيضاً Çرم P ا�حدث الصالة اتفاقا �
 .نافلة
        لكن هل يسجد سجود ا\الوة وسجود الشكر ؟لكن هل يسجد سجود ا\الوة وسجود الشكر ؟لكن هل يسجد سجود ا\الوة وسجود الشكر ؟لكن هل يسجد سجود ا\الوة وسجود الشكر ؟ �

مثال ذلك أن يكون يقرأ القرآن بدون مس  ،P القول الصحيح من القول} الصحيح ال Çرما ألنهما ليسا بصالة
فلو سجد وهو P غ� طهارة فال بأس  ،ي:ع بل يسن N أن يسجد صغر فيمر بآية سجده فهناأا�صحف وهو Zدث حدث 

  .أيضاً لو سجد وهو P غ� طهارة فال بأس u ذلك ،ومثل ذلك سجود الشكر اwي يكون عند �دد ا`عم ،u ذلك

    ))))JGJGJGJG((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
Ðهور أهل العلم كما سبق أن  ال قراءة القرآن وهذا عند  مس ا�صحف بال حائلمس ا�صحف بال حائلمس ا�صحف بال حائلمس ا�صحف بال حائل صغر قلنا إن ôا Çرم P ا�حدث حدثا أ

 :أن ا�سألة خالفيةأن ا�سألة خالفيةأن ا�سألة خالفيةأن ا�سألة خالفيةأ�نا 
 ªا�حدث كما أسلفنا وهم يستدلون بعموم قول اهللا سبحانه وتعا P فبعض أهل العلم يرى عدم جواز مس ا�صحف :} 

ُرونَ  ُمَطه¹
ْ
 ال

¹
ُه إِال  َفَمس�

َ
 ،)ال يمس القرآن إال طاهرأتب أن ا`� صº اهللا عليه وسلم ك : ( وأيضا u حديث عمرو بن حزم}  ال

وهذا فيمن حدثه حدثا  ،ال أن يقرأ القرآن ،هذا مستند من ذهب إª أنه Çرم P ا�حدث أن يمس ا�صحف بال حائل
 .أصغر

أنه ال Çرم P ا�حدث مس ا�صحف وهؤالء قالوا أو أجابوا عن أدلة أصحاب القول األول بأن الضم� u اآلية  : قول آخرقول آخرقول آخرقول آخر
وأيضا قالوا أن اهللا سبحانه  ،ومن ثم فال استدالل u اآلية P ا\حريم ،وهو الكتاب ا�كنون ،P أقرب مذكور فيهايعود 

ُرونَ  {: وتعاª قال  ُمَطه¹
ْ
 ال

¹
أما حديث عمرو بن حزم اwي  ،وا�طهرون قالوا هم ا�الئكة ،ولم يقل إال ا�تطهرون}  إِال

مرسل أن  ضعيف ألنه لكن Óاب عن قوàم بأنه ،قالوا أنه حديث ضعيف ألنه مرسلف ،استدل به أصحاب القول األول
 .بالقبول فدل ذلك P صحته ،واألمة تلقته ،ألن ا�ديث مرفوع باشتهاره ب} األمة ،هذا قول مردود
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أن Óاب عنه إما بكون يعË قالوا إما  ،ا�راد بالطاهر ا�ؤمن ،أيضاً هم يستدلون بأن قوN أنه ال يمس القرآن إال طاهر
قالوا P افkاض مثال صحته فمعÂ الطاهر هنا مؤمن أو الطاهر من ا�دث و ،وقلنا أنه مردود هذا ،ا�ديث ضعيف

Êاألك. 
وهذا يوجه به  ،وما زاد P ذلك فهو Zل احتمال كما تعلمون ،إذا ثبت االحتمال سقط االستداللإذا ثبت االحتمال سقط االستداللإذا ثبت االحتمال سقط االستداللإذا ثبت االحتمال سقط االستدالل :وهناك قاعدة تقولوهناك قاعدة تقولوهناك قاعدة تقولوهناك قاعدة تقول    

خذ أفهم يقولون طا�ا أنه أصبح u ا�ديث مدار  ،اwين قالوا ال Çرم P ا�حدث مس ا�صحف ،�ا±أصحاب هذا القول ا
ìن اآلن نرجع  ،�يث أنهم قالوا أنه يمكن أن يكون ا�راد بالطاهر هنا ا�ؤمن أو الطاهر من ا�دث األكÊ ،احتمالوورد 

 P أن الÈفر أالل وP هذا يكون إª القاعدة الë تقول إذا ثبت االحتمال سقط االستد
ً
قل أحوال ا�ديث أن يكون داال

وهذا حقيقة مال إÀه  ،وما �ن Zل احتمال فانه يسقط به االستدالل ،وما زاد P ذلك فهو Zل احتمال ،ال يمس ا�صحف
ªمد بن عثيم} ر#ه اهللا تعاZ بعض ا�واضع ،الشيخ العالمة شيخنا u األفضل حقيقة الوضوء  لكن ،بل أنه رجحه

فنأخذ إذا بالقول األول اwي يرى عدم جواز مس فنأخذ إذا بالقول األول اwي يرى عدم جواز مس فنأخذ إذا بالقول األول اwي يرى عدم جواز مس فنأخذ إذا بالقول األول اwي يرى عدم جواز مس  ،\عظيم -م اهللا تعاª وعبادته P طهارة وال شك أن هذا يعË أو%
 ....ا�صحف P ا�حدثا�صحف P ا�حدثا�صحف P ا�حدثا�صحف P ا�حدث

واهللا سبحانه  ،ألن ا\حريم مع ا�ائل يكون للحائل دون ا�صحف ،طبعاً ا\حريم إنما يكون إذا �ن مسه بال حائل
ُرونَ  {: تعاª يقول و ُمَطه¹

ْ
 ال

¹
ُه إِال  َفَمس�

َ
فلو مسه شخص مع ا�ائل  ،وا�س هنا يكون للمصحف ال يكون للحائل}  ال

هذه مسألة مهمة أنه ليس  ،ويشمل ا\حريم لو �ن ا�س بغ� يده ،فا`å عن ا�س ،فيكون ماساً للحائل ال للمصحف
فال Óوز  ،ولو �ن أيضاً ا�اس صغ�اً  ،فا`å 0م" ال يمسهال يمسهال يمسهال يمسه"ألنه لفظ 0م  ،فقط مس ا�صحف يكون باÀد إنما بأي جزء
  .للو³ تمكينه من مسه إال بطهارة �ملة ��Ñف

بل قد يكون óôاً لكنه غ�  ،ا>عض قد يتجاوز هذه ا�سألة ويدع الص� الصغ� غ� ا�مó ،هذاال بد أن يرا]  نإذ �
أال يمكن هذا الص� إال أن ينب� P الو³ بل Óب عليه تعظيماً لكتاب اهللا عز وجل  أنه يمس ا�صحف ال ،متوضئ

فعليه  ،بل أنه ح� لو �ن P طهارة هذا الص� ويعبث u ا�صحف إما بتمزيق أو بامتهان أو ìو ذلك ،يكون P طهارة
 وعمالً 

ً
إنما  ،ليس يعلمه فقط ما فيه ،وأيضاً حفاظاً عليه ،أن يؤدبه ويعلمه ويغرس u قلبه Zبة كتاب اهللا عز وجل قوال

وأن يضعه u مÈن الئق  ،فعليه أيضاً أن kÇم هذا ا�صحف وأن Çافظ عليه وأن ال يمسه إال P طهارة ،احkامه كمجسم
P اآلباء P P األوÀاء  وهذا أيضاً تنبيه مهم جداً  ،مناسب N �يث ال يكون u هذا ا�صحف امتهان u N أي موضع

 وعمًال 
ً
األمهات P األخوان P األخوات أن يعلموا ويؤدبوا ويعودوا أوالدهم احkام كتاب اهللا عز وجل كما قلت قوال

N ن ا�خصصÈا� u N ًطهارة ،وحفظا P ما فيه امتهان لكتاب اهللا ،وأال يمس إال R هذا الكتاب ا�قدس  ،وأن يبعد عن
 .العا�}اwي هو -م رب 

� N جيبه من غ� مس 	خرج فيه متاع و u كيس أو u ألن ا�مل ليس  أيضا قالوا للمحدث #ل ا�صحف بعالقته
ا�قصود أنه ما يمسه بيده P أصح  ،ال مانع أن ا�حدث Çمل u جيبه ا�صحف أو أن يضعه u عالقة أو ìو ذلك ،بمس

 .األقوال وهو غ� طاهر
واهللا سبحانه ، سواًء �نت صالة فريضة أو نافلة اتفاقاً  الصالةالصالةالصالةالصالة    يهيهيهيها�حدث Çرم علا�حدث Çرم علا�حدث Çرم علا�حدث Çرم عل�ا± من ا�حرمات P عندنا ا`وع ا �

ِة فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم  { :وتعاª يقول
َ

ال  الص¹
َ

ªِيَن آََمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إ ِ
¹

wَها ا ف�
َ
 ،من أراد الصالة أن يتوضأ P فقد أوجب} يَا ك

 .) ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث ح� يتوضأ( قول ا`� صº اهللا عليه وسلم  وأيضا من السنة
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�  P رمÇ اôا�حدث هذكر القول ا�شهورو ا�حدث الطواف با>يتا�حدث الطواف با>يتا�حدث الطواف با>يتا�حدث الطواف با>يت P رمÇ اô أنه P فيجب  ،ا�مهور من أهل العلم
وضوء والطهارة من ا�دث األصغر فضًال عن فمن �وط صحة الطواف ال، P ا�حدث إذا أراد أن يطوف با>يت أن يتوضأ

Êا�دث األك،  u لÀ!اهللا عليه وسلم ا ºم(هذا قول ا`� صLرواه  )الطواف با>يت صالة إال أن اهللا أباح فيه ال
وبعض أهل العلم خالف u هذا ال:ط وقالوا إن الطواف با>يت ال  ،وهذا هو ا�ذهبالkمذي وابن حبان وابن خزيمة 

Çا�حدث P ا قوالنيهإذن ا�سألة كما تعلمون خالفية ف، رم: 

من أد\هم قول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،وهذا القول هو قول ا�مهور يرى أنه Çرم P ا�حدث الطواف با>يت : قولقولقولقول-
ال تستباح وال تؤدى إال  والصالة ،فإذا �ن صالة فله حكم الصالة، )الطواف با>يت صالة إال أن اهللا أباح فيه الLم(

 .بوضوء وطهارة
و�نت معتمرة متمتعة بالعمرة إª  ،من أد\هم أنه صº اهللا عليه وسلم �ا حاضت زوجه 0ئشة دخل عليها وb تب�أيضاً 
ع� ولكن اف ،قال إن هذا Æء كتبه اهللا P بنات آدم ،ما يبكيك فأخÊته أنها حاضت: (فقال صº اهللا عليه وسلم  ،ا�ج

إذن ا`� صº اهللا عليه وآN وصحبه ، و	 رواية �الك وغ�ه وال ب} الصفا وا�روة ،)ال تطو	 با>يتأما يفعل ا�اج غ� 
خذ منه أنه يشkط الطهارة للطواف ،وسلم ن� 0ئشة أن تطوف با>يت وb غ� طاهرة حال حيضها

ُ
 .فأ

 ،)أن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف با>يت : (التأيضاً حديث عن 0ئشة ر� اهللا عنها أنها قهنا 
 .قالوا هذا دÀل P اشkاط الطهارة للطواف نإذ

 .)b قالوا أنها قد أفاضت ،قال أحابستنا ،�ا أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا إنها حائض: (أيضاً حديث صفية 

 .بالكعبة إال بطهارة وال يصح الطواف ،ل بأن الطهارة تشkط للطوافهذه األدلة b أدلة من استد نإذ
قاN شيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض أهل العلم وأجابوا P أدلة القول األول بما  ،أنه ال Óب الوضوء u الطواف ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

� :ي
ومن ا�علوم أن قول  ،قول ابن عباس إن حديث ابن عباس ال يصح مرفو0 إª صº اهللا عليه وسلم وÁنما هوقالوا  �

فليس الفرق ب}  ،دº اهللا عليه وسلم فإنه غ� مضطرقالوا ولو فرض رفعه إª الرسول ص ،الصحا� ال يوجب P األمة شيئا
فالطواف u ا>يت صالة بمعÂ أن للطائف من األجر وا�واب  ،إنما هناك فروق أخرى ،الطواف والصالة إباحة الLم فقط

 .ما للمص� ال u ا�كمك
  .وÁنما ألنه ال Óوز àا ا�كث u ا�سجد ،قالوا أنه منع ا�ائض من الطواف با�سجد ليس ألنه البد للطواف من الوضوء �
قالوا دÀل P استحباب هذا )  توضأ ثم طاف با�سجد(أما بالنسبة �ديث 0ئشة ا�ا± أن الرسول صº اهللا عليه وسلم  �

ألنه ليس R فعل فعله صº اهللا عليه وسلم يكون واجبا فا`� صº اهللا عليه وسلم استلم ا�جر  ،للطوافالوضوء 
 .فتأخذ الطهارة حكمهما ،وهذه كما تعلمون من قبيل الس� ال من قبيل الواجبات u الطواف ،األسود واضطبع

تيمية ر#ه اهللا وأيضا بعض من أهل العلم لكن مال  شيخ اإلسالم ابن وقد رجح هذا القول ا�ا± أنه ال يشkط الطهارةوقد رجح هذا القول ا�ا± أنه ال يشkط الطهارةوقد رجح هذا القول ا�ا± أنه ال يشkط الطهارةوقد رجح هذا القول ا�ا± أنه ال يشkط الطهارة
ألنه قد  ،هذا ا�كم لكنهم قالوا ال يف� ا`اس فتوى 0مة بمثل ،إÀه سماحة شيخنا الشيخ Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا

 ،u مثل هذا األحوطفاألو% واألحوط أن يأخذ ا�سلم  ،و'ما تعلمون ا�سألة خالفية ،يؤدي إª تهاون ا`اس ح� بالوضوء
بعض الوقائع العينية  لكن قد َيُعنّ  ،وبما ذهب إÀه ا�مع أو ا�مهور من أهل العلم أبرأ لثمة وأسلم وخروجاً من اoالف

ال سيما ما نراه ونشاهده من شدة الزحام u  ،>عض ا`اس ôكن أنه يأخذ بهذا القول من باب ا\يس� والسعة P ا`اس
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وربما أنه احتاج إª هذا أو احتاجت ا�رأة أن  ،نسان أثناء طوافه وال يستطيع أن يتطهر u وقت قص�الطواف فقد Çدث اإل
وÁن �ن  ،فهذه األمور ربما تقدر أخذاً بهذا القول ،تطوف P غ� طهارة لظروف سفر بعيد وفوات رفقة أو ìو ذلك

 .واهللا أعلم بالسداد والصواب فاألحوط واألو% واألسلم هو ما ذكرت من اشkاط الطهارة للطوا

    مسألة صبامسألة صبامسألة صبامسألة صباغغغغ الشعر هل تمنع صحة الصالة؟ الشعر هل تمنع صحة الصالة؟ الشعر هل تمنع صحة الصالة؟ الشعر هل تمنع صحة الصالة؟ �
ألن صبغة الشعر ا�قصود الë تتفاعل  ،ألنه ال يكون حائال ،الشعر ال يمنع صحة الصالة وال ا�سح P الشعرقالوا صباغ  

وا�نع إنما  ،ألنه ال يكون حائال ،أسا�سح P الر ،فقالوا هذه ال تمنع صحة الصالة وال ا�سح P الشعر ،مع الشعر
ويصبغ  ،ألنه مادة كيميائية كما نعلم ،والصبغ هذا Çرق الشعر ،يكون بالÉء ا�ائل اwي يمنع وصول ا�اء إª الب:ة

تÝ  و; الصبغات الë ال تمنع نفوذ ا�اء إª ا�ت ��ناء وìوه ال ،وتتفاعل مع الشعر ،الشعر بأمواج متفاوتة األلوان
 .ويصح معها الوضوء

  أيضاً عندنا حكم دخول ا�مامأيضاً عندنا حكم دخول ا�مامأيضاً عندنا حكم دخول ا�مامأيضاً عندنا حكم دخول ا�مام �
ورد أن ابن عباس ر�  ،ب:ط االستتار واألمن من الوقوع u ا�حرمÓوز للرجال أو يباح للرجل أن يدخل ا�مام لكن 

أما ا�رأة ا�حرم،  لكن ب:ط األمن من الوقوع u ،فهذا دÀل P ا�واز وا�ل واإلباحة ،اهللا عنهما دخل #اماً با�حفة
وقد وردت أحاديث عدة u منع النساء من دخول  ،فيحرم عند ا�نابلة عليها دخول ا�مام بال عذر وأما مع العذر فيجوز

وألنها ôنوعة أن وÁنما حرم P النساء بال عذر ألنها عورة  ،لكن األحاديث ;ها معلولة كما قال ابن ا�نذر ،ا�مامات
بل إن من العلماء  ،وìوهاوينسحب هذا P ا�سابح والشواطئ وا`وادي الصحية والرياضية  ،بيت زوجهاتضع ثيابها بغ� 

    ::::إن ا�رأة Óوز àا دخول ا�مام ب:وطإن ا�رأة Óوز àا دخول ا�مام ب:وطإن ا�رأة Óوز àا دخول ا�مام ب:وطإن ا�رأة Óوز àا دخول ا�مام ب:وط: : : :     قال
 ،أن تسلم من ا`ظر إª عورات ا`اس أو مسها :ال:ط األول 
 ،أن يسلم ا`اس من ا`ظر إª عورتها أو مسها :وال:ط ا�ا± 
خول ا�مام �الغتسال من ا�يض أو من ا`فاس أو من ا�نابة أو حاجة تدعو àا إª !أن يوجد àا عذر  :ل:ط ا�الثا  

 .الغسل
فعº النساء أن يتق} اهللا سبحانه وتعاu ª  ،وألنها مثار فتنة ،الفقهاء يشددون u هذه ا�سألة ألن ا�رأة كما نعلم عورة نإذ

 ،يحرصن P السk وP العفاف وP عدم الÊوز والظهور u ا�واطن الë يكون فيها الرجالف ،	 غ�هنوأنفسهن 
u ا�سابح أو الشواطئ أو  ،السيما u مثل هذه األماكن ،الشك أن هذا أسلم وأو% وأبعد عن الفتنة للرجال والنساء

P أوÀاء النساء أن Çرصوا P من واله و ،اهللا وأن çافه R هذه األمور P ا�رأة أن تتø ،ا�ن هات أو ا�نتديات العامة
 .اهللا سبحانه وتعاª أمرهن u حثهن P السk وÁبعادهن عن مثل هذه ا�واطن الë ربما تكون مثار فتنة

    ))))JJJJJJJJ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
Èم وهنا بعض وìو ذلك من األح ،إخوا± مازال ا�ديث موصوال حول الوضوء ونواقض الوضوء وما Çرم P ا�حدث

 .ا�سائل الD ëتم بها باب الوضوء `نتقل إª باب آخر اwي هو باب الغسل
 

    هل الوضوء من خصائص هذه األمة؟هل الوضوء من خصائص هذه األمة؟هل الوضوء من خصائص هذه األمة؟هل الوضوء من خصائص هذه األمة؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
اٌب  {ألنه ورد ا`ص وهو قوN سبحانه  ،نقول الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه األمة      }َهَذا ُمْغتََسٌل بَارٌِد َوَ�َ
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 .ن الوضوء ليس من خصائص هذه األمة واهللا أعلمإ : ومن ثم قالوا

مسألة وb أنه ال خالف ب} أهل العلم كما تقدم أن ا�سلم إذا توضأ لصالة نافلة أو ìوها ألي نافلة من ا`وافل ي:ع àا 
ا إذا توضأ ا�سلم فمن هن ،ألن ا`افلة تفتقر كما تعلمون إª رفع ا�دث �لفريضة ،أنه يص� بهذا الوضوء الفريضةالطهارة 

فيفعل بالوضوء ما يفتقر إª طهارة من صالة وìوها  ،أن يص� بهذا الوضوء صالة فريضة يمكنألداء نافلة من نوافل ا!ين 
 .ومس مصحف وطواف

 إنما Óوز أن يص� بالوضوء ما لم Çدث يعË ،ليس ل� صالة وضوء ،أنه Óوز أن يص� بالوضوء ما لم Çدث أيضاً ال خالف
روى مسلم u صحيحة  ،Óوز أن يص� بالوضوء ما لم Çدث نإذ ،صالة، صالت}، أربع، ×س بل أكe من ×س صلوات

أو  ،صº ا`� صº اهللا عليه وآN وصحبه وسلم يوم الفتح ×س صلوات بوضوء بواحد ومسح P خفيه: (قال  ةعن بريد
u هذا دالP N أنه يص� بالوضوء  نإذ ) "عمداً صنعته": قال  ،نعهفقال N عمر رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تص ،كما ورد

 .ولو أكe من صالة بل ولو أكe من ×س صلوات الb ë م:وعة u اÀوم والليلة واهللا أعلم

 لكن كما قلنا ال بأس وال مانع أن يص� بالوضوء أكe من صالة لكن �ديد الوضوءأيضاً عندنا �ديد الوضوء مستحب 
Ç� عن نفسه، وهذا  "وÁنما رغبت u ا�سنات ،من توضأ P طهٍر فله ع: حسنات"لقول ابن عمر  ،ل� صالة مستحب

بل إن  ،إذا تي« واإلنسان إذا تي« N �ديد الوضوء ولم يكن u ذلك مشقة أو ع« عليه أو P غ�ه فال بأس من ذلك
 .هذا أمٌر مستحب ومندوب إÀه واهللا أعلم

 � ـــاب الغســــلـــاب الغســــلـــاب الغســــلـــاب الغســــلبببب �
وبالك« الِغسل ما يغسل به  ،وبالفتح يطلق P ا�اء أو الفعل ،فُغسل بالضم هو الفعل ،االغتسال لغةً  :بضم الغ}الُغسل الُغسل الُغسل الُغسل 

  .الرأس من خطúٍ وìوه �ألشنان والشامبو u وقتنا ا�ا5 والسدر وìو ذلك

 .دن P وجه �صوصفهو استعمال ماء طهور مباح Ð uيع ا>:  أما u ال:عأما u ال:عأما u ال:عأما u ال:ع

 .استعمال ا�اء Ð uيع بدنه P وجه �صوص : هوأي كيفية الغسل بأن يكون بنية و تسمية إª غ� ذلك أو 

أنه �ا انت� ا�صنف ر#ه اهللا تعاª من  : يعË مناسبة هذا ا>اب �ا قبله نقولأما مناسبة حديثنا عن الغسل �ا قبله  �
 ،رى ومفسدات الطهارة الصغرى ناسب أن يلحق بذلك الLم عن الطهارة الكÊى وهو االغتسالالLم عن الطهارة الصغ

ìن Òدثنا عن الطهارة الصغرى عن ا�دث األصغر ومفسداته وìو ذلك فمن هنا ننتقل إª ا�ديث عن الطهارة  نإذ
Êتكون بالغسل عن ا�دث األك ëى الÊسبة للمرأة من حيض أو نفاسسواء �ن من جنابة أو �ن بالن ،الك. 

 :مممم���� يسن الوضوء وÁن لم يغتسل إن �ن جنباً  يسن الوضوء وÁن لم يغتسل إن �ن جنباً  يسن الوضوء وÁن لم يغتسل إن �ن جنباً  يسن الوضوء وÁن لم يغتسل إن �ن جنباً : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
رخص رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم �ن �ن جنباً إذا أراد أن : (بداللة حديث 0ئشة  ،قالوا يسن عند األكل وال:ب �

 .) يأكل أو ي:ب أن يتوضأ وضوءه للصالة
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه : (ئشة �ن رسول اهللا صº عليه وP آN وسلم لقول 0 ،ا`وم دأيضاً يسن عن �

 .متفق عليه )وتوضأ وضوءه للصالة
 ) .إذا أJ أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء: (وا!Àل حديث  ،يسن عند معاودة الوطءأيضاً  �
 .قطقالوا ويكره ترك الوضوء للجنب عند ا`وم ف �
    ما األصل u م:وعية الغسل ؟ ما األصل u م:وعية الغسل ؟ ما األصل u م:وعية الغسل ؟ ما األصل u م:وعية الغسل ؟ : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
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 .الكتاب والسنة واإلÐاع: األصل u م:وعية الغسل 
ªُروا  {:فمن الكتاب قول اهللا سبحانه وتعا ه¹ فأمر اهللا سبحانه وتعاª بتطه� Ðيع ا>دن والقصد منه } َوÁِْن ُكنْتُْم ُجنُبًا فَاط¹

 .سú بذلك ألن ا�اء باعد وجانب Zله ،أنزلوا�نب هو من  ،ا\نظيف و�ديد النشاط
وأÐعت األمة عليه أي ، )غسل ا�معة واجب Z R Pتلم( :فقد ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه قالأما من السنة 

  .P ما سيأö من أحÈم وأدلة P م:وعية الغسل u ا�ملة
 :حكم الغسلحكم الغسلحكم الغسلحكم الغسل�

فما �ن قبل الغسل  ،ا�واب بفعله تقرباً إª اهللا عز وجلأيضاً و ،ما �ن ôتنع قبله هو أنه Çل بهمن حيث ا�كم فالغسل 
، وا�واب بفعله فهو كقراءة القرآن والصالة وìو ذلك من موجباته ،Áذا أغتسل جاز N أن يفعلهوال Óوز للمسلم أن يبا�ه 

  .قربة إª اهللا وامتثال ألمره عز وجل

لكن ال شك أن السk أفضل �ديث  ،Óوز الكشف للغسل u خلوة أو مع زوج أو ملك يم}:  أيضاً مسألة قالواهنا  �
اهللا أحق أن :أرأيت إن �ن أحدنا خاÀا، قال : قال  ،احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك: (بهز بن حكيم 

 .ه ا�اكم وا>يه�وأيضاً روا ،رواه اoمسة أ#د وأصحاب الس� األربعة )يست. منه من ا`اس

    ::::مــوجبــات الغســلمــوجبــات الغســلمــوجبــات الغســلمــوجبــات الغســل    �
  :وb علمت من خالل ا\تبع واالستقراء ،موجبات الغسل ستة أو سبعة P الراجحموجبات الغسل ستة أو سبعة P الراجحموجبات الغسل ستة أو سبعة P الراجحموجبات الغسل ستة أو سبعة P الراجح

يجب أن يتعلم ا�سلم و'ذا ا�سلمة أمور ا!ين وهذه ف ،ìن نعلم علماً �عياً  ،وال حياء u ا!ين خروج ا�Ë /  أوàاأوàاأوàاأوàا �
م

¹
Áن �ن يست. u ا�قيقة من ذكرها و ،مانع من اإلفصاح بقدر ا�اجة عن مثل هذه ا�وضو0توال  ،من األمور الë ُيَعل

فال بد  ،وألننا u �لس علم و�لس ذكر وفقه ،لكن u �ال العلم قد Çُتاج إª بيانها ومعرفتها �سيس ا�اجة wلك
 ،د �ن أصحاب رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم و'ذاوق ،وقد ُسبقنا إª ذلك ،أن نتفقه u ديننا وأن نتعلم أحÈم ا!ين

وح� أن َفْعبُد ا�سلم اهللا سبحانه وتعاª  ،يعË كث� من الصحابيات يسألن عن مثل هذه األمور ح� ال يقعن u ا�حظور
أما مË  ،د الشهوةوا�Ë هو ا�اء الغليظ ا!افق بثة pرج عند اشتدا ،فأول هذه ا�وجبات خروج ا�P، Ë بينة وبص�ة

 ،وال يشkط هذا أن يكون u ا`ائم ،وخروج ا�Ë من �رجه دفقاً بثة موجب من موجبات الغسل ،ا�رأة فهو أصفر رقيق
 ،فإن خرج من يقضان لÊد أو مرٍض وìوه فال غسل ،فلو خرج من ا`ائم ال دافقاً بثة أوجب الغسل ،بل ا�ستيقظ

 #د وسنده صحيح أرواه  )وÁن لم تكون فاضخاً فال تغتسل ،ا�اء فاغتسلإذا فضخت (�ديث ع� مرفوع 
 .قاN إبراهيم ا�ر' أحد تالمذة أ#د ر#ه اهللا ،هو خروجه بالغلبة :والفضخوالفضخوالفضخوالفضخ

 ::::ثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتال pلو األمر u هذه ا�الة من  ؟أما إذا استيقظ اإلنسان فوجد بلًال فما ا�كم �

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .َذَكَر احتالماً أو لم يذكر ،يه هنا االغتسالأن يتق} أنه مË فعل ::::أوال

 .لكن Óب عليه َغسل ما أصابه ،أن يتيقن بأنه ليس مË فال Óب عليه االغتسال ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 ::::صورتانصورتانصورتانصورتانفله  ،أن Óهل أنه مË: �الث�الث�الث�الثا

  .أن يذكر أنه احتلم u منامه فحينئٍذ Óعله مË ويغتسل: الصورة األو%

وÁن لم يسبق نومه تفكٌ�  ،فإن �ن سبق نومه تفك� ùماع فهنا Óعله مذي ويغسله ،شيئا u منامه ال يذكرأ: الصورة ا�انية
 :فهنا قوالن ألهل العلم
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 .وهو ا�ذهبيغتسل احتياطاً  :القول األول •

    وقد رجح هذا فضيلة شيخنا العالمةوقد رجح هذا فضيلة شيخنا العالمةوقد رجح هذا فضيلة شيخنا العالمةوقد رجح هذا فضيلة شيخنا العالمة ،وÁنما يغسل ما أصابه ،ال غسل عليه ألن األصل براءة اwمة :القول ا�ا± •
 .ر#ه اهللا وأسكنه فسيح جناته وÐعنا وÁياه مع عباده الصا�} u مقعد صدق عند مليك مقتدر    الشيخ ابن عثيم}الشيخ ابن عثيم}الشيخ ابن عثيم}الشيخ ابن عثيم}

    إذا انتقل ا�Ë من Zله إª ا�خرج ولم pرج فما ا�كم؟ إذا انتقل ا�Ë من Zله إª ا�خرج ولم pرج فما ا�كم؟ إذا انتقل ا�Ë من Zله إª ا�خرج ولم pرج فما ا�كم؟ إذا انتقل ا�Ë من Zله إª ا�خرج ولم pرج فما ا�كم؟ : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
 P ا اختلف فيها أهل العلمô قول}قول}قول}قول}هذه ا�سألة:::: 

ألن ا�اء قد باعد Zله فصدق عليه اسم  ،أنه Óب عليه االغتسال د#أا�ذهب مذهب اإلمام وهو  :القول األول •
 .ا�نب و�صول الشهوة

ألن ا`� صº اهللا عليه وآN وصحبه  وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاªوهو الصحيح إن شاء اهللا تعاªوهو الصحيح إن شاء اهللا تعاªوهو الصحيح إن شاء اهللا تعاª وهذا قول ا�مهورال غسل عليه أنه  القول ا�ا± •
ألنه  ،وما ذكروه من االشتقاق ال يسلم ،بت ا�كم بدونهفال يث )إذا رأت ا�اء(لقوN  ،وسلم علق االغتسال P رؤية ا�اء

 .أو ìو ذلك واهللا أعلم ،أو �انبته دخول ا�سجد ،قد يسÙ جنباً �جانبته الصالة

    تَغيب حشفة أصلية u فرج أص� وÁن لم يêل تَغيب حشفة أصلية u فرج أص� وÁن لم يêل تَغيب حشفة أصلية u فرج أص� وÁن لم يêل تَغيب حشفة أصلية u فرج أص� وÁن لم يêل     ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    وجبوجبوجبوجبا�ا�ا�ا� �
  ،ط كونها أصليةما Òت ا�تة ا�قطوعة من اwكر u اoتان ب: : بالنسبة لثكر وا�شفةوا�شفةوا�شفةوا�شفة

     "إذا ا\ø اoتانانإذا ا\ø اoتانانإذا ا\ø اoتانانإذا ا\ø اoتانان" :وهنا يأö تعب�
إذا ا\ø اoتانان فقد وجب (واستدلوا àذا بقول ا`� صº اهللا عليه وسلم والفرج، موضع القطع من اwكر : اoتاناناoتاناناoتاناناoتانان
هو مروي عن  وذهب Ðاعة ومنهم ابن حزم وبعض السلف كما ،واoتانان قلنا موضع القطع من اwكر واألن:) الغسل 
ويقول عثمان �ا سئل أرأيت  )إنما ا�اء من ا�اء(مستدل} بقول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،أنه ال Óب إال إذا أنزلعثمان 

Ëسمعته من "قال ر� اهللا عنه  "يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره": قال عثمان  ؟إذا جامع الرجل امرأته ولم يم
 .ا>خارياه ، رو"وسلم صº اهللا عليهالرسول 

�ديث أ� أن الفتيا الë �نوا  وهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجح وا�مهور P أن هذا منسوخ وأنه رخصة u أول األمر ثم أمر باالغتسال
روى  ،يقولون ا�اء من ا�اء رخصة �ن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم رخص بها u أول اإلسالم ثم أمرنا باالغتسال بعد

  .علمأا#د واهللا هذا اإلمام 

وا!Àل قوN صº اهللا عليه وآN  وهذا Zل اتفاق ،فال غسل إن لم Çصل إيالج ،البد u إÓاب الغسل من اإليالج �
ال �رد  )إذا جاوز اoتانان وجب الغسل: (وقوN  )إذا ا\ø اoتانان وتوارت ا�شفة فقد وجب الغسل( : وصحبه وسلم

  .حسنهاال\قاء رواه الkمذي و

وسلم ألم سليم وقد صº اهللا عليه لقول الرسول  ،أيضاً إذا أحس اإلنسان بانتقال ا�Ë ولم pرج فال Óب عليه الغسل �
وN رأت ا�اء بمعÂ أنه إذا لم يرى ا�اء ال يعد موجب فق، )نعم إذا b رأت ا�اء: (سأ\ه هل P ا�رأة غسٌل إذا احتلمت قال

و'ذا إذا خرج ا�اء بدون wة أو شهوة فليس عليه غسل إنما  ،اء إال بعد أن pرج من مÈنه أو موضعهفال يُرى ا� ،للغسل
 . ألنه خارج من السبيل} واoارج من السبيل} موجب للوضوء فقط واهللا أعلم ،عليه وضوء فقط

جامع وهو نائم فقد وجب الغسل فهل Óب عليه الغسل نقول نعم لو  ،قال جامعت وأنا نائم ،لو جامع شخص وهو نائم �
  ،كما Óب الغسل ولو �ن ا�جامع غ� بالغ 0قل ،و'ذا ا�رأة ،عليه

ً
ومن Óامع مثله  ،إن �ن Óامع مثله ،فاعًال أو مفعوال

  .كما نعلم هو ابن ع: أو بنت تسع
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 :ول}ول}ول}ول}قققق    وهذه أيضاً مسألة فيه خالف ب} أهل العلم P هو إسالم الÈفرهو إسالم الÈفرهو إسالم الÈفرهو إسالم الÈفر    ////        ا�الثا�الثا�الثا�الث    وجبوجبوجبوجبا�ا�ا�ا� �
 .يرى أن إسالم الÈفر موجب لالغتسال وهذا هو قول ا�نابلة وا�الكية:  قولقولقولقول •

 .وهو قول ا�نفية والشافعية ورواية عن اإلمام أ#د ر#ه اهللا تعاª ،أنه يستحب االغتسال وال Óب ::::والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا± •

    ))))JIJIJIJI((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
�اضية Òدثنا عن بعض األحÈم ا�تعلقة بالغسل من حيث هذه ا�لقة تأö امتداد �ا سبقها من حلقات و'نا u ا�لقة ا

ووقفنا u حديثنا u ا�لقة ا�اضية عن موجبات  ،وحكمه وأيضاً موجبات الغسل ،واألصل u م:وعيته ،تعريف الغسل
 وقبله Òدثنا عن موجب من موجبات الغسل وهو تغيب حشفة ،و�ن آخر موجب Òدثنا عنه هو إسالم الÈفر ،الغسل

ثم أيضاً تطرقنا إª أنه Óب الغسل ولو �ن ا�جامع غ�  ،وذكرنا األحÈم ا�تعلقة بذلك ،أصلية u فرج أصٍ� وÁن لم يêل
 به إن �ن Óامع مثله

ً
وأيضاً قلنا ال Óب الغسل بتغيب بعض ا�شفة  ،�بنة تسٍع وابن ع: سنوات ،بالٍغ فاعًال أو مفعوال

 ،وال بوطء دون الفرج بال إنزال ،كأن يلف P ذكره خرقًة أو يدخله u كيٍس بال إنزال ،�ائلوال بإيالج  ،وبدون إنزال
وال بإيالج u فرج غ� أص� كإيالج رجٍل u قبل خنثا بال إنزال وìو من  ،وال بانتقال ا�Ë من مÈنه لعدم ا\قاء اoتان}

  ومن موجبات الغسل .فÑها ال توجب الغسل ،هذه ا�سائل

 u ل وفاق فهناZ هذه ا�سألة ليست u فر وقلناÈا�سألة قوالنا�سألة قوالنا�سألة قوالنا�سألة قوالنبدأنا ا�ديث عن إسالم ال: 

 .ا�نابلة وا�الكيةوذكرنا أن هذا القول هو قول  ،يرى أن إسالم الÈفر موجب لالغتسال    ::::    القول األول�

        ورواية u مذهب اإلمام ا#دا�نفية والشافعية وهو قول  ،أنه يستحب االغتسال وال Óب:     القول ا�ا±����
 ::::أدلة األقـــوالأدلة األقـــوالأدلة األقـــوالأدلة األقـــوال    ����

 .أن يغتسل بماء وسدر صº اهللا عليه وسلم�ديث قيس بن 0صم أنه أسلم فأمره الرسول :  القول األولالقول األولالقول األولالقول األولأصحاب  استدل

اÀمن وال فقد استدلوا بأن ا`� صº اهللا عليه وآN وصحبة وسلم لم يأمر معاذ ح} أرسله إª :  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±أما أصحاب 
إذ هو من أول الواجبات بعد  ،ولو �ن واجباً ألمر به صº اهللا عليه وآN وصحبه وسلم ،وجهه إª االغتسال �ن أسلم

وهكذا فتح مكة لم يأمر ا`� صº اهللا عليه وآN وصحبه وسلم من  ،اإلسالم وألن ذلك يقع كث�اً وتتوفر ا!وا� P نقله
وقد رجح ابن القيم ر#ه اهللا القول األول وهكذا اإلمام  ،ولو َفَعَل `قل ،الغتسال حينئذٍ دخل اإلسالم من م:'} با

لكن الصواب أن يؤمر لكن P سبيل ا`دب ال P سبيل  ،إن أمر ا>عض قد وقع به ا\بليغ :وقالوا ،الشو�± ر#ه اهللا
     .الوجوب واهللا سبحانه وتعاª أعلم وأحكم

    ا�وت ا�وت ا�وت ا�وت : : : : سلسلسلسلالرابع من موجبات الغالرابع من موجبات الغالرابع من موجبات الغالرابع من موجبات الغ �
فمن موجبات الغسل ا�وت للميت غ� شهيد ا�عر'ة، الشهيد اwي يقتل u سبيل اهللا Óاهد إلعالء ;مة اهللا فا�وت موجب 

إذا قالوا إن  ،وهذا يغسل P الراجح كما سيأö الحقاً إن شاء اهللا تعاª ،للغسل لكن شهيد ا�عر'ة وغ� ا�قتول ظلماً 
لكن الراجح هو ما  ،وا�قتول ظلماً بعض أهل العلم قال يغسل ،يت يغسل عدا شهيد ا�عر'ةا�وت موجب للغسل فا�

غسلوه بماء وسدر و'فنوه u : (حديث الرجل اwي سقط عن راحلته فمات فقال ا`� صº اهللا عليه وسلم  وا!Àل ،ذكرناه
اغسلنها ثالثا وترا ثالثا أو (ء اللواö يغسلن زينب وقوN صº اهللا عليه وسلم للنسا ،واألمر للوجوب ،متفٌق عليه )ثوبه

P أن ا�وت موجب للغسل فيغسل ا�يت غ� شهيد  لوهذا فيه دÀ ،أو كما ورد )×ساً أو أكe من ذلك إذا رأيQ ذلك
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  .ا�عر'ة

    ا�يض ا�يض ا�يض ا�يض     ////        اoامساoامساoامساoامس �
 . . . .  ) وÁذا ذهبت فاغتس� وص�: (لقوN صº اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت أ� حبيش 

عº هذا يأخذ ا`فاس ف ،فسÙ ا�يض نفاس ،)لعلك نفسë: (لقوN صº اهللا عليه وسلم     ا`فاسا`فاسا`فاسا`فاس    ////        السادسالسادسالسادسالسادس �
ا�يض وا`فاس ال  إذنفعندنا  ،ا�قصود خروج دم ا`فاس وهو ا!م اoارج بسبب الوالدة ،حكم ا�يض وا`فاس

الصالة قدر األيام الë  د�(حبيش  أ� قال لفاطمة بنت فا`� صº اهللا عليه وسلم ،خالف u أنهما من موجبات الغسل
� .وا`فاس مثله )كنت Òيض} فيها ثم اغتس� وص

ولكنه ضعيف وبناء عليه فال يبÂ عليه  )اختQ ألق عنك شعر الكفر و(�ديث  ،قالوا ويستحب إلقاء الشعر �ن أسلم    ����
  .حكم

R (�ديث  ،وZل ا>لل من ا�وب ،وغسل اwكر ،كما تقدم الوضوء بل فيهما ،عندنا ا�ذي والودي ليس فيهما غسل    ����
 .ا�ذي والودي ليس من موجبات الغسل وÁنما فيهما الوضوءف )Zل يمذي وفيه الوضوء

    ::::مسألة األشياء الÒ ëرم P من وجب عليه غسلمسألة األشياء الÒ ëرم P من وجب عليه غسلمسألة األشياء الÒ ëرم P من وجب عليه غسلمسألة األشياء الÒ ëرم P من وجب عليه غسل �
قوال مذهب األP أصح  الطوافيضاً أ ،الصالة فريضة أو نافلةÇرم P من وجب عليه غسل قبل أن يغتسل Çرم عليه 

وسبق  ،وا�نب Çرم عليه مس ا�صحف ،بال حائل مس ا�صحفأيضاً  ،ا�مهور اwين رأوا أن الطواف يشkط N الطهارة
بينما  أن يقرأ القرآنأيضاً Çرم عليه  ،أن Òدثنا أن ا�حدث حدثاً أصغر أنه Çرم عليه أيضاً مس ا�صحف بال حائل

لكن ا�حدث حدثاً أكÇ Êرم عليه مس  ،لمصحفلثاً أصغر Óوز N أن يقرأ القرآن P صدره من غ� مس ا�حدث حد
 .Zل اتفاق u غ� قراءة القرآن ه األربعوهذ ،وÇرم عليه قراءة القرآن ،ا�صحف

يطول عليهما الوقت ومن  قدا`فساء اختلف أهل العلم u قراءة القرآن u حقهما ألنه كما تعلمون  بالنسبة للحائض و    ����
القربات  وا�سلم دائماً مأمور أن يبادر إª فعل الطا0ت و ،u هذا الوقت ثم يستلزم من هذا هجر القرآن أو تر'ه

وما فيه من عظات  ،والعمل بأحÈمه ،وتدبر معانيه ،وتدبره ،وأي عبادة وأي قربة أفضل من قراءة كتاب اهللا ،والعبادات
 .نسأل اهللا أن ينفعنا بكتابه ،وعÊ وأحÈم ودروس

بعض أهل العلم منهم ا�الكية واختيار شيخ اإلسالم واإلمام أ#د وأيضاً يفë بها بعض فذهب فذهب فذهب فذهب : : : : إذاً أختلف أهل العلمإذاً أختلف أهل العلمإذاً أختلف أهل العلمإذاً أختلف أهل العلم
إª أن ا�ائض وا`فساء Óوز àما قراءة القرآن دون  :علماؤنا وأئمتنا كسماحة الوا! الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا

ا�ديث 	 و ،وا�نع إنما جاء u ا�نب ،ألنهما ال يشملهما نص ا�نع ،إنما يقرءان بدون مس îالف ا�نب    ،،،،�صحفمس ا
-قالوا أيضاً  ،كما ورد u ا�ديث اwي يرويه اoمسة )ا�نابة أو إال ا�نابة ىلم يكن Çجبه عن قراءة القرآن Æء سو(

 ،îالف ا�نابة ،اس قد تطول وليس àما أي للحائض وا`فساء خياٌر u رفعهأن مدة ا�يض وا`ف -مثل ما عللنا سابقاً 
ومن ثم يقرأ القرآن أو يستبيح ما �ن ôنوع منه قبل  ،فا�نابة ôكن أن ا�نب أن يغتسل ولو بعد حصول ا�دث مبا�ة

وبالنسبة  ،بنات آدم بالنسبة للحيضإنما هو Æء كتبه اهللا P  ،ماà هذا أمر ليس ،îالف ا�ائض وا`فساء ،االغتسال
 ،فمن هنا قد يطول معها هذا ا!م فتحتاج أن تبø مدة طويلة وb تار'ة للقرآن ،فهذا أيضاً من خصائص النساء ،للنفاس

 .وتكون هذه ا�رأة راغبة u قراءة القرآن وتعلمه وتعلم ما فيه من أحÈم

    ن؟ن؟ن؟ن؟أما بالنسبة للجنابة فهل للجنب أن يقرأ القرآأما بالنسبة للجنابة فهل للجنب أن يقرأ القرآأما بالنسبة للجنابة فهل للجنب أن يقرأ القرآأما بالنسبة للجنابة فهل للجنب أن يقرأ القرآ �
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ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يُقرئه أصحابه وال Çجبه  ،ا�مهور من أهل العلم ذهبوا إª أن ا�نب ال يقرأ القرآن 
كما لو قال عند  ،قصده فليس بقرآنيأما ما وافق القرآن إذا لم  ،وا�راد بالقرآن ما u ا�صحف    ،عن القرآن سوى ا�نابة

و'ما لو د0 بأي د0ء من األدعية  ،يريد اwكر وال يريد القرآن ،عام ا�مد هللا رب العا�}االنتهاء من األكل أو من الط
نَا { :الواردة u القرآن

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
كما لو د0 بذلك وهو جنب لكن ال يريد أنه يقرأ القرآن وÁنما  ،} َرب¹نَا ال

أذ�ر أو ìو ذلك فال مانع     أدعية أو    إª غ� ذلك من األدعية إذا أراد أنها ،اً ال بأس u ذلكفهذا أيض ،أراد ا!0ء أو اwكر
 .من ذلك وÓوز N قراءتها

 ،وقد استدل به بعض أهل العلم ،قالت 0ئشة ر� اهللا عنها �ن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم يذكر اهللا R P أحيانه
 ؟�اذا : قالوا  ،قرآن بداللة هذا ا�ديثفقالوا أنه Óوز للجنب قراءة ال

ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يذكر اهللا  ،وÁذا �ن القرآن ذكر فيجوز للجنب أن يقرأ القرآن ،قالوا ألن القرآن ذكر هللا 
Nأحوا R P،  ِأن تت ،ن ذكر اهللا قراءة القرآنوم ªكر هللا سبحانه وتعاwعبد اهللا بقراءة بل هو من أفضل وأعظم وأو% ا
جيَب  ،ا�êل P سيد ا�رسل} ،كتابه الكريم

ُ
اwي هو لم يكن  ،بأن هذا ا�ديث 0م �صص با�ديث السابق لكن أ

واoاص كما تعلمون Çُمل P العام  ،قالوا هذا ا�ديث 0م وخصصه هذا ا�ديث ،Çجبه عن القرآن Æء سوى ا�نابة
 .ويkك العمل بالعام u هذا ا�جال واهللا أعلموُيعمل باoاص u هذا  ،فيقيده

u هذا بالنسبة للحائض وا`فساء وأيضاً  وقراءة القرآن P خالف ،ومس ا�صحف والطواف الصالةمن ا�حرمات ذكرنا 
 .بالنسبة للجنب

 من ا�حرمات قبل الغسل دخول ا�سجد واللبث فيهمن ا�حرمات قبل الغسل دخول ا�سجد واللبث فيهمن ا�حرمات قبل الغسل دخول ا�سجد واللبث فيهمن ا�حرمات قبل الغسل دخول ا�سجد واللبث فيه �
 ؟؟؟؟ا�سجد àؤالءا�سجد àؤالءا�سجد àؤالءا�سجد àؤالء    ما حكم عبورما حكم عبورما حكم عبورما حكم عبور :وهنا يرد مسألة نل� سؤال ونقول

 0َبِِري {  لقوN تعاª ،نقول أنه Óوز العبور فقط ،أو للمرأة ا�ائض أو ا`فساء ،يعË ا�نب و�ن تلبس ùنابة 
¹

 ُجنُبًا إِال
َ

َوال
ا لو إنم ،أن تتخذ ا�ائض أو ا`فساء أو ا�نب عبور ا�سجد 0دة ،ولكن ال يتخذه 0دة ،وال يقيد العبور با�اجة }َسِبيٍل 

وا�كم u مصº  ،وقد كره اإلمام ا#د ر#ه اهللا تعاª أن يتخذ ا�سجد طريقا ،احتاج إª ذلك أو ìو من هذا فال بأس
أما  ،خاصاً للجنائز ال يأخذ حكم ا�سجد لو اçذ مصºً  ،أما مصº ا�نائز فال ،كم u ا�سجد عند ا�نابلة��العيد 

وا!Àل أن أصحاب رسول اهللا  ،فإن توضأ جاز N اللبث u ا�سجد ،يأخذ حكم ا�سجدا�نابلة يرون أنه فمصº العيد 
 .رواه اإلمام ا#د وهو حديث صحيح ،)�نوا يتوضئون وهم جنب ثم Óلسون u ا�سجد يتحدثون(صº اهللا عليه وسلم 

لكن األو% أن  ،ال بأس u ذلكاء إذن Dلص من هذا أن العبور بالنسبة للجنب ومن u حكمه من ا�رأة ا�ائض وا`فس
وN  ،ألن ا�سجد N خصوصية وN أحÈم çصه ،بل إن من العلماء من كره أن يتخذ ا�سجد طريقاً  ،ال يتخذ ذلك 0دة

فال نتخذ من  ،فعلينا أن نرا� حرمة هذه ا�ساجد وأن نتقيد بذلك ،ا�ساجد أحب ا>قاع إª اهللا عز وجلف ،�فه
وأن ننشغل u ا�سجد بما  ،وأن يكون أيضاً دخو`ا للمسجد وìن P أتم طهارة وأكمله ،للعبور أو ìوها�سجد مÈناً 

من صالة وذكر ود0ء وقراءة للقرآن وأمر با�عروف ونå عن  ،وجد من أجله من عبادات هللا سبحانه وتعاª متنوعة
وأيضاً تعليم علم �� أو من  ،وتدبر معانيه وأحÈمهوتعليم كتاب اهللا وتدريسه  ،وتعلم علماً م:وع مباح ،ا�نكر

أما أن يتخذ ا�سجد مÈناً للحديث والLم وÁنشاد الضال أو  ،العلوم ا�:وعة الë تع} P ن�ة اإلسالم وعزة ا�سلم}
ذاً باهللا اçذ ا�سجد مÈناً بل ربما عيا ،ا�ديث u �ال ا\جارات أو ìوها أو ح� ا\وسع u الLم ا�باح أو أيضاً الضحك
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بل وضعت لعبادة اهللا سبحانه  ،فا�ساجد لم توضع àذا ،للهمز والغمز واللمز والغيبة وا`ميمة نسأل اهللا اàداية للجميع
وأال ين�ف وينشغل u  ،صنوف الطا0ت    ويشتغل بش� ،وتعاª أن يعبد اهللا سبحانه وتعاª ا�سلم فيها بأنواع العبادات

 .فضال عن األمور ا�حرمة ،ا�Èن وهذه ا>قعة الطاهرة بسوى ذلك من األمور ا�باحةهذا 
 : ما يســن N االغتســالما يســن N االغتســالما يســن N االغتســالما يســن N االغتســال �
 ،لكن هنا قالوا يسن االغتسال �ن غسل ا�يت ،ذكرنا بعض األمور ا�وجبة للغسل ،ل ميتال ميتال ميتال ميتا�ن غسّ �ن غسّ �ن غسّ �ن غسّ  : قالوا يسن االغتسال�

Óب عليه ذلك وال  ،رواه أبو داود والkمذي وابن ماجة )من غسل ميتاً فليغتسل(ألمر أ� هريرة u ا�ديث موقوفاً عليه 
 .وسألت الصحابة ولم يأمروها رواه مالك ،ألن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر ،بل يستحب

 .ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم اغتسل من اإلغماء متفق عليه فاق من جنون أو إغماءفاق من جنون أو إغماءفاق من جنون أو إغماءفاق من جنون أو إغماء    �ن�ن�ن�ن : ويسن�

�  P بÓغسل ا�يض وا`فاسا� u انق�(لقول 0ئشة  ،رأة أن تنقض الشعر �وألن األصل هو وجوب  )شعرك واغتس
إنما يكفيك أن P \Ò رأسك (وأكe العلماء P استحباب ذلك �ديث  ،ا`قض \حقق وصول ا�اء إª ما Óب غسله
، ألنه يكe فيشق ،إن روى ا�اء أصول الشعر ،نابةÓب نقض الشعر للج وال) ثالث حثيات ثم تفيض عليك ا�اء فتطهرين

أما بالنسبة  ،ا�يض يأö ا�رأة u الشهر مرة واحدة ،ا�نابة قد تتكرر îالف ا�يض وا`فاس وا�يض خالف ا�نابة
 .ومبÂ ال:يعة P ا\يس� وا\خفيف P ا�Ñف} ،للجنابة فربما تكe وتتعدد

 .ث عنها ونكملها إن شاء اهللا u ا�لقة القادمة b كيفية الغسلا�سألة األخ�ة الë نتحد

 .و'يفية مستحبة ،كيفية واجبة:فالغسل N كيفيتانفالغسل N كيفيتانفالغسل N كيفيتانفالغسل N كيفيتان

    ))))JHJHJHJH((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 :وìن نقول هنا أن الغسل صفته إذا �ن �مالً     :صفة الغسل الÈمــلصفة الغسل الÈمــلصفة الغسل الÈمــلصفة الغسل الÈمــل �

o أن ينوي رفع ا�دث. 
o úثم يغسل ما لوثه، ثم يغسل يديه ثالثاً ، ثم يس. 
o وضأ وضوءاً �مالً ثم يت. 
o رأسه ثالثاً تروي P ث ا�اءÇ هثم. 
o  ّل نظر ،بدنه بالغسل ثالثاً  ثم يعمZ غسل ا�سد ال شك أنه u وا\ثليث،  u الرأس ولم يرد u ألنه ورد

 .ا>دن
o مغابنو ªتيقن وصول ا�اء إÀ هيدلك بدنه....    
o  ًيتيامن أيضا. 
o ن أخر    يغسل قدميهÈم u، ما سب P لÀ!ق حديث 0ئشة وحديث ميمونة الثان سبق وأن أ�نا وا

    .إذا هذا b صورة الغسل �مالً . إÀهما
فال بد من غسل جسده  ،فأن ينوي ثم يسú ثم يعم بدنه ;ه بالغسل مرة    ::::أما الغسل ا�جزيأما الغسل ا�جزيأما الغسل ا�جزيأما الغسل ا�جزي        ::::صفة الغسل ا�جـــزئصفة الغسل ا�جـــزئصفة الغسل ا�جـــزئصفة الغسل ا�جـــزئ �

 ،ضمضة واالستنشاق ليس بواجب} وأنهما سنةمرة واحدة �ملة يعم فيها الفم واألنف وذهب بعض أهل العلم إª أن ا�
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فيغسلهما P صفة ا�ضمضة . لكن والصحيح واهللا أعلم هو أنهما مثل غ�هما يدخال u عموم ا�سد u الغسل
    . واالستنشاق u الوضوء

        ::::قدر ا�اء ا�:وع u الوضوء واالغتسالقدر ا�اء ا�:وع u الوضوء واالغتسالقدر ا�اء ا�:وع u الوضوء واالغتسالقدر ا�اء ا�:وع u الوضوء واالغتسال    ����
أي معتدل  ،إذا مدهما وا�د ملئ كÕ الرجل ا�عتدل ،أمداد يغتسل بصاع ويتوضأ بمد والصاع كما تعلمون أربعة: قالوا

اإلنسان Çتاج إª تقدير ا�د وال عنده  ،فهم Óعلونه مد ،أي متوسط ،اÀدين ليس الرجل كب� اÀدين وال صغ� اÀدين
ذلك ôا قد أختلف  وغ�جرام  G²I كيلو وJ وبعضهم يقول ،جرام من الÊ ا�يد�Hو كيلوJفالصاع بعضهم يقدره  ،بالكيلو

ولكن ìن اآلن u مسألة ا�اء أيضاً بملء الصاع  ،فيه أهل العلم أو تقدير العلماء ا�عاðون u تقدير الصاع ا`بوي
لكن يتوضأ  ،و0ء معروف ،هذا تقديراً u الÊ ،ويغتسل والصاع كما قلنا أربعة أمداد وا�د هو ملء كÕ الرجل ا�عتدل

ألن ا>عض من ا`اس ي«ف u استخدام ا�اء سواء �ن u  وا�قصود عدم اإل�اف u الغسليفعل منه كما �ن ا`� 
وÁنما يضيع ، وال يكفيه صاع ،إذا ذهب يتوضأ èده يفتح ا�نفية P أخر Æء وال يتوضأ بالصاع ح� ،الوضوء أو الغسل

 ،سواء �ن u الوضوء وغ�ه ،وعدم اإل�اف Æ R uء أكeه فاألو% با�سلم دائماً أن يكون ديدنه ا\وسط واالعتدال
، ف� وعدم ا�شقة P ا`فس وأيضاً عدم ا\بذير ،وهللا ا�مد ديننا وسط دين السماحة والي« وعدم ا\Ñيف بما ال يطاق

 .Æء زاد عن حده انقلب إª ضده
با�د  �ن يتوضأ : (ا`� صº اهللا عليه وسلمالصحيح} أن u وحديث أنس  ،بالصاع ويتوضأ با�د غتسلا`� �ن يف

u موازين اÀوم كما ذكرته بالنسبة للمد يعË تقريباً  وقدرهما ا\حديد، وقلت ا�راد بهذا هو ا\قريب ال ،)ويغتسل بالصاع
 kنصف لé�� وم  ،جرامÀأما بالنسبة للصاع يساوي بالنسبة للماء إذ قسناه اJ��� انkا�د ربعه أي  فيكون ،جرام أي ل)é�� (

 . جرام واهللا أعلم ���Jوالصاع 
  وÁن �ن قليل اإلسباغ ما هو؟) إن أسبغ بأقل ôا ذكر u الوضوء أو الغسل أجزأه(قالوا  �

ال  ،وضابطه قالوا وجود القطرات، هذا هو اإلسباغ ،تعميم العضو ;ه با�اء �يث Óري عليه وال يكون مسح :اإلسبااإلسبااإلسبااإلسباغغغغ
قليل أنه يكره اإل�اف u ا�اء u غ�ه بل قد يصل اإل�اف قبل ذكرنا  ،يكون هناك ماء يقطر منه إنما ،يكون مسح

wا ªيَاِطِ}  { مإ ِريَن َ�نُوا إِْخَواَن الش¹ ُمبَذ¿
ْ
فُوا {واهللا سبحانه وتعاª يقول u صفات عباد اهللا  }إِن¹ ال ْغَفُقوا لَْم يُْ«ِ

َ
يَن إَِذا أ ِ

¹
wَوا

وا َوَ�َن َنْ}َ َذلَِك قََواًما َولَْم فَ  ُkُياكم  }ْقÁمننسأل اهللا أن نكون و  bتنبون ا`واÓين يمتثلون األوامر وwعباد الر#ن ا
ªم اهللا سبحانه وتعاÈا�اء �ا روى ابن ماجة  نإذ ،ويقفون عند حدود اهللا وعند أح u مر أن ا`� : (يكره اإل�اف

هذا ا�ديث فيه مقال     ،،،،))))كنت P نهراً جار وÁن ،نعم: فقال ؟فقال أu الوضوء �ف ؟هذا ال«ففقال ما  ،بسعد وهو يتوضأ
ومن  ،وهو أيضاً موافق ألحÈم ال:يعة من نهيها عن اإل�اف u األمور ;ها ،ا>عض أهل العلم لكنه معناه حقيقة صحيح

بل قد يكون فيه  ،بعض األماكن فيه شح وفيه قلة وخاصة u ع�نا ا�ا5 اwي يعد u ،ذلك بل ومن أو% u ا�اء
العÊة R u  ،ا�مد هللا ال:يعة ترا� أحوال ا`اس R u األزمنة وb خاصة من خصائص ال:يعة اإلسالمية ،ضنك

R P  ،ءالë بها أنهار أو الë ال يوجد بها Æ ،وقت أو u مÈن أو R u أحوال ا`اس u حال ا�Ý السفر R u ا>الد
ح�  ،u ذلك وأال ن«فعلينا أن نرا� وأن نبتعد عن اإل�اف السيما u �ال العبادات u �ال الوضوء و	 �ال الغسل 

wا u ب أن نعمل ضدها مال ندخلÓ ëالكراهة، ال u تثل} ألوامر اهللا و ،أوô ًوأن نكون  ،الرسولأوامر وأن نكون أيضا
 .أفعا`ا السيما u �ال العبادات قدوة إلخواننا u سائر
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     إذا نوى رفع ا�دث األكÊ هل يرتفع ا�دث األصغر منه ؟إذا نوى رفع ا�دث األكÊ هل يرتفع ا�دث األصغر منه ؟إذا نوى رفع ا�دث األكÊ هل يرتفع ا�دث األصغر منه ؟إذا نوى رفع ا�دث األكÊ هل يرتفع ا�دث األصغر منه ؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
يقول اهللا تعاª  ،ألن الطهارة الصغرى تدخل u الكÊى ،ر#ه اهللا الصحيح أنه يرتفع وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

ªاآلية الطهارة فقط فقال سبحانه وتعا u ُروا  {إنما ذكر ه¹  )خذ هذا فأفرغه P نفسك(: و�ديث} َوÁِْن ُكنْتُْم ُجنُبًا فَاط¹
 �اذا ؟ الغسل ا�:وع ا�سنون أنه يغË عن الغسل الواجبوالصحيح أيضاً أن 

  ªتعا Nعموم قو u ُروا  {ألنه أدى طهارة �عية وهو يدخل ه¹ وÁن �نت مسنونة  وهو قد نوى طهارة} َوÁِْن ُكنْتُْم ُجنُبًا فَاط¹
سواء �نت هذه الطهارة ألمر واجب أو  ،ألنه ال بد N من نية الطهارة هفإنه ال Óزئ ،îالف ما لو نوى ا\نظيف أو ا\Êد

لكن لو �ن فيه عرق u جسده و أراد أن يغتسل سواء �ن يغتسل u نهر أو �ر أو u بر'ة أو عن طريق  ،ألمر مسنون
بل بينة ا\Êد أو إزالة األوساخ أو ا\نظيف أو ìو  ،طهارةاللكن ال بنية  ،ا�اء عليه P جسده ;هحنفية أو ا!ش يريق 

N زئ� Êالصحيح ،ذلك فهذا ال يعت P ىÊأو طهارة مسنونة أجزأته عن الطهارة الك Êلكن لو نوى رفع ا�دث األك، 
 واهللا أعلم �ا أ�نا إÀه أيضاً 

 فالصحيح أن صالته صحيحة ألنه نوى طهارة �عية الة ا�معة وذهب يص� فتذكر أنه P جنابةلو اغتسل لص :فمثالً فمثالً فمثالً فمثالً 
يعË غسل - للصالة ال لرفع ا�دث األكÊ، ثم تذكر فإنه Óزئه، غتسل يوم ا�معةا ،ألنه أغتسل من أجل إصابة السنة

وا�مد هللا هذا من  -واهللا أعلم نه مستحبلكن الصحيح أ ا�معة Zل خالف عند بعض أهل العلم أنه يرى أنه واجب،
 . باب ا\يس� والتسهيل

    ::::شــروط الغســـلشــروط الغســـلشــروط الغســـلشــروط الغســـل �
GGGG  /و ذلكمن فراغ ل�: انقطاع ما يوجبهانقطاع ما يوجبهانقطاع ما يوجبهانقطاع ما يوجبهìاع أو انقطاع حيض أو نفاس وÐ.  
J  /إنما األعمال با`يات( :ا`يةا`يةا`يةا`ية(. 
I  /اإلسالمتتطلب اإليمان و ،لوضوء� فال يصح من �فر ألن الغسل عبادة:  اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم. 
H  /.يف ال:� :العقلالعقلالعقلالعقلÑ\ألنه مناط ا، Ó عليه لعدم ا`يةا�الغسل وال يصح من  بفال Ùالغسل  إرادة لعدم ،جنون وا�غ
 .نيتهما معدومةف
é  / óا\ميóا\ميóا\ميóمواضعه من  ،وهو ا�د األد[ ا�طلوب لصحة العبادة وهو إدراك صفة الفعل من خ� أو � :ا\مي u ما هو مفصل P

 . ، فال يصح الغسل من غ� óôلفقهكتب ا
وسبق أن  ،ق معÂ إصابة ا�اء للبدنحقح� يت ،�لشمع وطالء األظافر بالنسبة للنساء    ::::إزالة ما يمنع الوصول إª الب:ةإزالة ما يمنع الوصول إª الب:ةإزالة ما يمنع الوصول إª الب:ةإزالة ما يمنع الوصول إª الب:ة////        ÷÷÷÷

 ،يكون كجزء من مكونات وتر'يبات الشعر فهذا ال يمنع الغسلفÒدثنا عن صبغة الشعر وìو ذلك ألنه يتفاعل مع الشعر 
ال : أيضاً قالوا ،ن طبقة حاجزة فتحول عن وصول ا�اء إª ا�زء اwي عليه هذا الطالءلكن يمنعه طالء األظافر ألنه يكوّ 

 .يشkط إزالة ا`جاسة الë ال تمنع وصول ا�اء إª الب:ة
    ::::سنـــن الغســـلسنـــن الغســـلسنـــن الغســـلسنـــن الغســـل �
 . الوضوء قبلهالوضوء قبلهالوضوء قبلهالوضوء قبله    ����
 .ه أو بغ�هفرجب أو غ�ه لطخه من مË يأ :إزالة ما لوثه من أذىإزالة ما لوثه من أذىإزالة ما لوثه من أذىإزالة ما لوثه من أذى �
 .وقد ذكرنا أن هذا Ç\ ا�اء عليه ثالث حثيات ،إفراإفراإفراإفراغغغغ ا�غتسل ا�اء P رأسه ثالثاً  ا�غتسل ا�اء P رأسه ثالثاً  ا�غتسل ا�اء P رأسه ثالثاً  ا�غتسل ا�اء P رأسه ثالثاً  �
 . بإفاضته عليه ثالثاً  :إفراإفراإفراإفراغغغغ ا�اء P بقية جسده ا�اء P بقية جسده ا�اء P بقية جسده ا�اء P بقية جسده �
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 . ن يغسل شقه األيمن قبل األي«أب:  ا\يامنا\يامنا\يامنا\يامن �
 .وb أن ال يؤخر غسل بعض جسده ح� Óف ما غسله: ا�واالةا�واالةا�واالةا�واالة �
وÐ ªÁيع بدنه وpرج من اoالف ألن ا�الكية  ،وبه يتيقن وصول ا�اء P مغابنة ،ألنه أنø :اÀد P ا�سداÀد P ا�سداÀد P ا�سداÀد P ا�سد    إمرارإمرارإمرارإمرار �

وا�غابن b ثنايا ا�ت  ،واإلمام مالك يوجب ا!لك أيضاً قول للمالكية البد من ا!لك وهو إمرار اÀد با�سد ما أمكن
 .�إلبط وباطن الر'بة

 ).غسل قدميهف ثم تنô)Rا ال ط} فيه �ديث  ،ولو u #ام أو ìوه:  u مÈن أخرu مÈن أخرu مÈن أخرu مÈن أخرإ0دة غسل رجليه إ0دة غسل رجليه إ0دة غسل رجليه إ0دة غسل رجليه  �
يسن àا ف ،بالنسبة للمرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها وسدر u غسل حيض ونفاسوسدر u غسل حيض ونفاسوسدر u غسل حيض ونفاسوسدر u غسل حيض ونفاس ،يسن سدر u غسل �فر أسلميسن سدر u غسل �فر أسلميسن سدر u غسل �فر أسلميسن سدر u غسل �فر أسلم � 

و�ا u �ديده من ا�شقة îالف  ،وال يسن �ديد الغسل ألنه لم ينقل فيه Æء îالف الوضوء ،أن تتغسل بسدر كما ورد
 .واهللا أعلم هذه b أبرز وأظهر مسنونات الغسل ،الوضوء

    ::::ةةةةاألغـسـال ا�سنوناألغـسـال ا�سنوناألغـسـال ا�سنوناألغـسـال ا�سنون �
 .وهذا Zل حديث لعلنا نتÑم عنه u باب ا�معة ،u يومها الغسل لصالة ا�معةالغسل لصالة ا�معةالغسل لصالة ا�معةالغسل لصالة ا�معة: قالوا األغسال ا�سنونة منها����
 .الغسل �ن غسل ا�يت ا�سلم والÈفرالغسل �ن غسل ا�يت ا�سلم والÈفرالغسل �ن غسل ا�يت ا�سلم والÈفرالغسل �ن غسل ا�يت ا�سلم والÈفر�
  .إن صº صالة عيد u يومه �ا5هاصالة عيد u يومه �ا5هاصالة عيد u يومه �ا5هاصالة عيد u يومه �ا5هاالغسل لالغسل لالغسل لالغسل ل�
وا�بيت وا�بيت وا�بيت وا�بيت  ،و!خول �كة و!خول حرمهاو!خول �كة و!خول حرمهاو!خول �كة و!خول حرمهاو!خول �كة و!خول حرمهابعد الزوال  الوقوف بعرفةالوقوف بعرفةالوقوف بعرفةالوقوف بعرفةقالوا ، أيضاً أو بهما معاً  الغسل لإلحرام u ا�جة والعمرةالغسل لإلحرام u ا�جة والعمرةالغسل لإلحرام u ا�جة والعمرةالغسل لإلحرام u ا�جة والعمرة�

يكون àا أن  فيسن ،ألنها أنساك فå عبادات وأنساك ؟�اذا ،R يوم ورÐ òاراً ورÐ òاراً ورÐ òاراً ورÐ òاراً  وطواف الوداعوطواف الوداعوطواف الوداعوطواف الوداعوزيارة  والطوافوالطوافوالطوافوالطواف بمزدلفةبمزدلفةبمزدلفةبمزدلفة
 ،وأيضاً حسب ا\يس� ،وهذا من قبيل االستحباب ال من قبل الوجوب ،ا�سلم P أحسن هيئة ويتنظف ألداء هذه الشع�ة

 .إذا لم يتمكن فا�مد هللا األمر فيه سعة
هذه عبادات ي:ع ويسن àا  ،كسوف شمساً وخسوف قمراً واستسقاء الغسل لصالة كسوف وخسوف واستسقاءالغسل لصالة كسوف وخسوف واستسقاءالغسل لصالة كسوف وخسوف واستسقاءالغسل لصالة كسوف وخسوف واستسقاءقالوا  �

 .الاالغتس
  .بال إنزال يغتسل بعد اإلفاقة الغسل إلفاقة من جنون أو إغماءالغسل إلفاقة من جنون أو إغماءالغسل إلفاقة من جنون أو إغماءالغسل إلفاقة من جنون أو إغماءقالوا     ����
 . هذه أهم األغسال ا�سنونة نإذ، و; هذه سوف يكون N مزيد بيان ،عليها أن تغتسل ل� صالة الغسل للمستحاضةالغسل للمستحاضةالغسل للمستحاضةالغسل للمستحاضة �

ـمـمـمـم    بابباببابباب � �  ��   � �  ا\يما\يما\يما\يم��
 ناسب أن يتÑم ،اإلنسان ربما ال Óد ا�اء أو ال يقدر P استعماNأنه �ا ذكر الطهارة با�اء و�ن  :مناسبة ذكره �ا قبلهمناسبة ذكره �ا قبلهمناسبة ذكره �ا قبلهمناسبة ذكره �ا قبله

 .عن بدN وهو ا\يمم ا�صنف
 . القصد: ا\يمم u اللغة

 .ا\عبد هللا تعاª بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه: و	 ال:ع

ُدوا {انه وتعاª قال واهللا سبح ،هو مسح الوجه واÀدين بصعيد P وجه �صوص: عرفه بعض أهل العلمأو هو كما  ِ
فَلَْم �َ

ُموا َصِعيًدا َطي¿بًا       }َماًء َفتَيَم¹
ح� أن ا`� صل اهللا عليه  ،سواء �ن رمًال أو حجراً أو تراباً  ،ما تصاعد P وجه األرض ôا هو من أجزائها: والصعيد هووالصعيد هووالصعيد هووالصعيد هو

 .وسلم تيمم من ا�ائط

 ؟ ككككهل ا\يمم من خصائص هذه األمة ما ا!Àل P ذلهل ا\يمم من خصائص هذه األمة ما ا!Àل P ذلهل ا\يمم من خصائص هذه األمة ما ا!Àل P ذلهل ا\يمم من خصائص هذه األمة ما ا!Àل P ذل �
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أعطيت ×ساً لم ( :صº اهللا عليه وسلم قال ا!Àل ما ورد عن الرسولصº اN عليه وسلم،  أمة Zمد خصائصنعم، هو من 
فهذا الشاهد من  ،ا�ديث )ن�ت بالرعب مس�ة شهر وجعلت ã األرض مسجداً وطهوراً  ،قب�من األنبياء يعطهن أحد 

فنعم اهللا كث�ة أكe  ،مQ اهللا بها P عبادهاوأنه رخصة من الرخص الë  هذا ا�ديث أن ا\يمم من خصائص هذه األمة
NÒ من أن. 

    ))))JéJéJéJé((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
مسح  :و	 االصطالح ،القصد :ا\يمم u اللغةكنا Òدثنا u ا�لقة السابقة عن ا\يمم u اللغة واالصطالح وذكرنا أن 

�نا إª أن ا\يمم أأيضاً  ،م انتقلنا إª مناسبة هذا ا>اب �ا قبلهث ،وعرفنا الصعيد، الوجه واÀدين بصعيد P وجه �صوص
أعطيت ×ساً لم يعطهن أحداً من األنبياء من قب� ن�ت بالرعب (من خصائص هذه األمة لقول ا`� صº اهللا عليه وسلم 

 :أخرىووقفنا عند هذه ا`قطة ثم ننتقل إª نقطة  )مس�ة شهر وجعلت ã األرض مسجداً وطهورا
 ما هو األصل u م:وعية ا\يمم ؟ما هو األصل u م:وعية ا\يمم ؟ما هو األصل u م:وعية ا\يمم ؟ما هو األصل u م:وعية ا\يمم ؟ �

فمن الكتاب قوN تعاª  ،فقد دل P م:وعية ا\يمم الكتاب والسنة واإلÐاع ،األصل فيه الكتاب والسنة واإلÐاع
ُموا َصِعيًدا َطي¿بًا { اع أÐعت األمة واإلÐ، )الصعيد الطيب طهور ا�سلم( أما من السنة قول ا`� صº اهللا عليه وسلم}َفتَيَم¹

 .حثواألدلة كث�ة ستأu ö ثنايا هذا ا> ،P ا\يمم وأنه م:وع ورخصة ال عزيمة
    هل ا\يمم رافع أم مبيح؟هل ا\يمم رافع أم مبيح؟هل ا\يمم رافع أم مبيح؟هل ا\يمم رافع أم مبيح؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

  ؟أي هل هو رافع للحدث أم مبيح للصالة وغ�ها 
 :-قوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألة

 ،واستدلوا بأن ا\يمم طهارة 5ورية    ،ل الشافÏ ومالكوهو قو ،أنه مبيح للعبادة ال رافع للحدثوهو ا�ذهب  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
صº اهللا عليه وسلم لقول ا`� و    ،فهو إنما �ن بدل ،وألن األصل ا�طا>ة با�اء ،وا�كم ا�قيد بالÝورة يقدر بقدرها

 .ره P تيممهأقصº اهللا عليه وسلم ولكن ا`�  ،مع كونه قد تيمم )؟أصليت بأصحابك وأنت جنب: (لعمرو بن العاص 
أنه ليس بمبيح بل  :وÀÁه ذهب ا�نفية واإلمام أ#د u رواية عنه وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

الصعيد الطيب طهور ا�سلم وÁن لم Óد : (واستدل أصحاب هذا القول أن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال    ،هو رافع للحدث
 .رواه الkمذي وغ�ه) فإذا وجد ا�اء فليت� اهللا وÀمسه ب:ته ،ا�اء ع: سن}

بن تيميه ر#ه اهللا اهذا القول قلنا أنه اختيار شيخ اإلسالم  ،إذاً هذا هو دÀل أهل هذا القول اwين قالوا أنه رافع ال مبيح
     ....هذا القول هو الراجح واهللا أعلم ،ورواية عن اإلمام أ#د وهو مذهب ا�نفية

خاصة أن ا�دث  ،أخذ حكم ا�اء u رفع ا�دثفي ،ويدل P الkجيح أن ا>دل يأخذ حكم ا�بدل منه Æ R uء �
  .فبناء عليه يكون ا\يمم رافع للحدث ال مبيح ،كما نعلم ا�دث أمر معنوي وليس ح$

 ؟ما ثمرة اoالف u هذه ا�سألةما ثمرة اoالف u هذه ا�سألةما ثمرة اoالف u هذه ا�سألةما ثمرة اoالف u هذه ا�سألة �
وP القول ا�ا± يصح وÁن لم يدخل ، يصح ا\يمم ح� يدخل وقت العبادةبناء P القول األول إذ قلنا أنه مبيح ال  �

  .وقت العبادة
 .وP القول ا�ا± ال يبطل ،أن ا\يمم P القول األول يبطل îروج وقت الصالة �
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  .يعË أنه تيمم لصالة كذا ،تيمم P N القول األول مطلوبيُ أيضا تعي} ا`ية �ا  �
  : �وط ا\يمم�وط ا\يمم�وط ا\يمم�وط ا\يمم �

  -:N �ط} هماN �ط} هماN �ط} هماN �ط} هماالفقهاء يشkطون للتيمم وخاصة اwين قالوا أن ا\يمم مبيح ألنه هو ا�ذهب يشkطون 
G. أنه مبيح ال رافع ،دخول الوقتدخول الوقتدخول الوقتدخول الوقت P اطه ألن رجحنا أنه رافع ،وهذا ال:ط بناءkوالصحيح عدم اش. 
J. 5ر    ،،،،أو تعذر ثمنهأو تعذر ثمنهأو تعذر ثمنهأو تعذر ثمنه    ،،،،قالوا تعذر وجود ا�اءقالوا تعذر وجود ا�اءقالوا تعذر وجود ا�اءقالوا تعذر وجود ا�اء N5رأو إن خاف باستعما N5رأو إن خاف باستعما N5رأو إن خاف باستعما Nر أنواعو ،أو إن خاف باستعماÝبدنه أو رفيقه ،ال u أو  ،أو حرمته ،قد يكون

Nما u، أو مرض. 
        ::::وا�رض N أنواع ثالثة كما هو Zددوا�رض N أنواع ثالثة كما هو Zددوا�رض N أنواع ثالثة كما هو Zددوا�رض N أنواع ثالثة كما هو Zدد

G.  تلف وال إبطاء برئ وال زيادة Nاف مع استعماp ا\يممأقالوا مرض يس� ال N لم وهذا ال ي:ع . 
J.  اف مع استعمال ا�اء تلف نفسه أو عضو أو فوات منفعةp يتيمم اتفاقاً  العضو هذامرض،  �ألن اهللا سبحانه وتعاª ن

 ا\¹ْهلَُكِة  { القائم P نفسه ا\هلكة
َ

ªِيِْديُكْم إ
َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
ومن األسباب االبتعاد u مثل  ،فالبد لإلنسان بذل األسباب} َوال

 .هذه ا�الة عن ا�اء إذا خÉ أنه يÝه استعماN 5راً بيناً 
I. اف مp ة األلم أو إبقاء مرضeء أو زيادة ا�رض أو كÊبطأ ال Nثر سيئ من االستعمالأعه من استعما،  N وزÓ فهذا

 .وهو باoيار ،ا\يمم
ومرض كب� فيه خطورة قد يؤدي إª تلف نفس أو عضو أو ìو ذلك  من أجله، إذا عندنا ثالث حاالت يس� هذا ال يتيمم

 عp Ëاف معه فهذا Óوز N ا\يمم نوع آخر ي ،فهذا Óب عليه ا\يمم
 ؟ من وجد ماء يكÕ بعض الطهر فهل Óب استعماN وا>امن وجد ماء يكÕ بعض الطهر فهل Óب استعماN وا>امن وجد ماء يكÕ بعض الطهر فهل Óب استعماN وا>امن وجد ماء يكÕ بعض الطهر فهل Óب استعماN وا>ا1111 يتيمم N أو ال يستعمله يتيمم N أو ال يستعمله يتيمم N أو ال يستعمله يتيمم N أو ال يستعمله: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

    ::::قوالن u ا�سألةقوالن u ا�سألةقوالن u ا�سألةقوالن u ا�سألة
    Nيقول    والصحيح عليه استعما ª¹َ َما اْستََطْعتُْم  {:ألن اهللا سبحانه وتعا ُقوا اهللا إذا ( :يقولوا`� صº اهللا عليه وسلم ، }فَاي¹

 . وقيل ال يلزمه ألنه �لفاقد للماء، )أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
u رحلة و	 قربه و	 داللة عليه ما لم يتحقق  َب لَ م ا�اء إذا دخل وقت الصالة َط دِ مسألة أخرى قالوا Óب P من عَ  �

 ،األخوة اwين يذهبون إª الÊ أو يقيمون فيهوهنا ننبه أن ا>عض من ا`اس هداهم اهللا وîاصة     ،،،،عدمه وال يتساهل
ن ال يتساهلوا وأن ال يلجئوا إª ا\يمم إال بعد ا>حث عن ا�اء وتعذر أفعليهم أن ينتبهوا و ،يتساهلون u هذه ا�سألة

 .أو وجود 5ر باستخدامه ،وجوده
� �  ؟ مسألة إذا خÉ فوات الوقت فهل يلزمه Òصيل ا�اء أو يتيمم ويص�مسألة إذا خÉ فوات الوقت فهل يلزمه Òصيل ا�اء أو يتيمم ويص�مسألة إذا خÉ فوات الوقت فهل يلزمه Òصيل ا�اء أو يتيمم ويص�مسألة إذا خÉ فوات الوقت فهل يلزمه Òصيل ا�اء أو يتيمم ويص

 : : : : الن u ا�سألةالن u ا�سألةالن u ا�سألةالن u ا�سألةقوقوقوقو

لقوN سبحانه  ،للماء فال يباح N ا\يمم ألنه واجدٌ     ،،،،ا�ذهب Óب عليه Òصيل ا�اء ولو خرج الوقتا�ذهب Óب عليه Òصيل ا�اء ولو خرج الوقتا�ذهب Óب عليه Òصيل ا�اء ولو خرج الوقتا�ذهب Óب عليه Òصيل ا�اء ولو خرج الوقتوهو  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 ªُدوا َماءً  {وتعا ِ

 }  فَلَْم �َ
والعلة هنا والعلة هنا والعلة هنا والعلة هنا     با\يمم pاف إن طلبه أن تفوته الصالة فإنه يص� ،إذا دخل وقت الصالة وهو مستيقظ وا�اء بعيد :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

  {ك قال تعاÀ    ،،،،وا�اء كما تعلمون N بدل وبدN ا\يمموا�اء كما تعلمون N بدل وبدN ا\يمموا�اء كما تعلمون N بدل وبدN ا\يمموا�اء كما تعلمون N بدل وبدN ا\يمم    ،،،،واهللا أعلم ألن �ط الوقت أوواهللا أعلم ألن �ط الوقت أوواهللا أعلم ألن �ط الوقت أوواهللا أعلم ألن �ط الوقت أو%%%% من �ط ا�اء من �ط ا�اء من �ط ا�اء من �ط ا�اء
َ

Pَ َة َ�نَْت
َ

ال إِن¹ الص¹
ُمْؤِمِنَ} ِكتَابًا َمْوقُوتًا

ْ
  .والوقت ليس N بدل ،وألن الطهارة àا بدل } ال
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وال يكÕ أحدهما عن     ،أو نوى بتيممه ا�دث} األكÊ واألصغر أجزأه ،أه عن ا�ميعقالوا وÁن نوى بتيممه حدث أجز �
أنه إذا نوى ا�دث األكÊ أجزاء عن ا�دث األصغر ال األخر عند ا�نابلة، والصحيح كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .�اذا ألن األد[ يدخل u األP واهللا أعلمالعكس 
 ؟ مم إلزالة ا`جاسة الP ë بدنهمم إلزالة ا`جاسة الP ë بدنهمم إلزالة ا`جاسة الP ë بدنهمم إلزالة ا`جاسة الP ë بدنهمسألة  هل ي:ع ا\يمسألة  هل ي:ع ا\يمسألة  هل ي:ع ا\يمسألة  هل ي:ع ا\ي �

     :قوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألةقوالن u هذه ا�سألةنقول نقول نقول نقول 
 .وهو من ا�فردات الë انفرد بها اإلمام أ#د ألن ا\يمم بدلأنه يتيمم     :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ال ألنه لم يرد è uاسة ا>دن تيمم كنجاسة ا�وب وا>قعة ف ،وهو قول ا�مهور من أهل العلم أنه ال يتيمم :والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±
وألن ا\يمم أمر معنوي  هذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحوألن ا\يمم بدل الوضوء فقط وليس بدل ا`جاسة  ،يتيمم من أجلها أو عنها

    .لرفع ا�دث ال إلزالة ا`جاسة أو اoبث واهللا أعلم
 ؟هل يتيمم إذا خاف برداً مع عدم وجود ما يسخن به ا�اءهل يتيمم إذا خاف برداً مع عدم وجود ما يسخن به ا�اءهل يتيمم إذا خاف برداً مع عدم وجود ما يسخن به ا�اءهل يتيمم إذا خاف برداً مع عدم وجود ما يسخن به ا�اء: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

بن العاص ر�  ووا!Àل P ذلك حديث عمر نعم Óوزما يسخن به فهل يتيمم نقول  قد يكون اإلنسان u الÊ ولم Óد
فتيممت ثم  ،احتلمت À uلة باردة شديدة الÊودة u عزوة ذات السالسل وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك" :اهللا عنه قال

أصليت بأصحابك وأنت  وعمر يا : (قالصº اهللا عليه وسلم فلما قدمنا P الرسول  ،صليت بأصحا� صالة الصبح
ْغُفَسُكمْ {فقال تذكرت قول اهللا تعاª )جنب

َ
 َيْقتُلُوا أ

َ
 ."ولم يقل Æءصº اهللا عليه وسلم فضحك ا`�  ،}َوال

 ؟  ما حكم فاقد الطهورينما حكم فاقد الطهورينما حكم فاقد الطهورينما حكم فاقد الطهورين �
مÈن ال  حكم فاقد الطهورين كمن حبس u ،أو ما يتيمم به )ا�اء والkاب(أيضا هنا مسألة وا�قصود بالطهورين هما 

    ::::يوجد به ماء أو عدم ا�اء والkاب أو �نت به قروح ال يستطيع معها مس ا�اء وال الkاب
ألن ا�ال حالة 5ورة  ،ل بل يكتÕ با�جزئ وال يزيد عليهفقالوا أنه يص� الفرض فقط وال يعيده وال يتن    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

u وهذا هو القول األول Nعل حسب حا � . هذه ا�سألةتقدر بقدرها ويص
قاN شيخ اإلسالم P أصح القول} u ، ، ، ، يص� ما شاء ،أنه يفعل ما شاء من صالة فرض أو نفل أو أداء س�: القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

والشيخ Zمد بن إبراهيم ر#ه اهللا،  ،وهو اختيار الشيخ عبد الر#ن السعدي ،وقول ا�مهور ،ا�ذهب أي مذهب اإلمام أ#د
فاقد الطهورين يفعل ما شاء من وبناء عليه فإن  ،P �رد الواجبات نظ� u العبادات يقاس عليهألنه ليس لالقتصار 

�اذا ألنه ليس لالقتصار P �رد الواجبات كما هو u  ،صالة فرض أو نفل أو أداء س� P األصح من أقوال أهل العلم
  .القول األول نظ� u العبادات يقاس عليه واهللا أعلم

 ) :) :) :) :ا\ــراب وما يقوم مقامها\ــراب وما يقوم مقامها\ــراب وما يقوم مقامها\ــراب وما يقوم مقامه((((وط ما يتيمم به وط ما يتيمم به وط ما يتيمم به وط ما يتيمم به ���� �

 ::::عند فقهاء ا�نابلة يشkطونعند فقهاء ا�نابلة يشkطونعند فقهاء ا�نابلة يشkطونعند فقهاء ا�نابلة يشkطون
GGGG . . . .و  : القول األولالقول األولالقول األولالقول األولì أو Nوز ا\يمم برمل أو حÓ ا�سألة  وهذا القول ا�ذهب ،ا�جارةأن يكون تراباً فال u وأيضا قول

 ، القول األول u ا�سألة
ختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الكث� من اأ#د  وهو راوية عن اإلمام وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح    : : : : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

من تراب N غبار أو رمل أو حجر وغ� ذلك من R  ،مشاpنا ا�عاðين أنه Óوز بالرمل وغ�ه ôا تصاعد P وجه األرض
وهذا 0م R u  )مسجده وطهوره من أمë الصالة فعنده وحيثما أدر'ت رجالً ( :صº اهللا عليه وسلموا!Àل قوN  ،طاهر
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 ،وهذا يعم R أجزاء األرض ôا تصاعد P وجه األرض )وجعلت ã األرض مسجداً وطهورا( رض وأيضا جاء u ا�ديثأ
 ªُموا َصِعيًدا َطي¿بًا{قال سبحانه وتعا  } َفتَيَم¹

J. طهارة u هذ ،يكون طهور ال طاهرأن  ،أن يكون غ� مستعمل P لÀا ال:ط والصحيح أن يكون طاهر وح� وال د
 .لو استعمل فله أن يتيمم عليه

I. اب مغصوبkاب ا�غضوب مع اإلثم ،أن يكون مباحاً فليس بkهذا مرجوح فيصح ا\يمم بال . 
H.  ًأن يكون طاهرا،  Nُموا َصِعيًدا َطي¿بًا{فهذا صحيح لقو  .وا`جس كما نعلم ليس بطيب} َفتَيَم¹
é. قأن يكون غ�kZ ، ل عليهÀوهو قول مرجوح ال د.  
ولو اشkط الغبار لوقع ا`اس u  ،أن يكون N غبار وهذا ال دÀل عليه أيضاً ðيح ألن الشارع لم يع} ما يتطهر به .÷

Àِ ُ¹َْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج {واهللا سبحانه وتعاª يقول  ،ا�رج ا�هم أن  ،سياق ا`u Õ ةرَ كِ هنا نَ  "من"و }َما يُِريُد اهللا
 . يكون صعيداً طيباً وما تصاعد P وجه األرض ôا هو من جنسها

    ))))÷J÷J÷J÷J((((لقة لقة لقة لقة ا�ا�ا�ا�
 u هذه ا�لقة بإذن اهللا نتم ما بدأنا به 

 : فروض ا\يمم أربعةفروض ا\يمم أربعةفروض ا\يمم أربعةفروض ا\يمم أربعة

G. مسح الوجه.  

J. ل قول ا`� لعمار بن يا� إنما �ن يكفيك أن تقول بيديك هكÀ!كوعيه وا ªمسح يديه إ ªذا ثم 5ب بيديه إ
 . األرض 5بة واحدة ثم مسح الشمال P اÀم} وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه

I. تيبkمسح الوجه ثم الكف} ،ال . 

H. ف الوجه لو �ن مغسول ،ا�واالةÓ دين �يثÀا�دث األصغر بأن ال يؤخر مسح ا u القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوهذا هو  ،بينهما . 

P ا!Àل والkتيب وا�واالة  هذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحهذا القول هو الراجحلعدم ا!Àل P فرضيتهما ولعل  kتيب وا�واالة سنةالأنهما  القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 . ليسا بواجب} لعدم ا!Àل

 ::::وهنا قوالنوهنا قوالنوهنا قوالنوهنا قوالن    ؟؟؟؟ما حكم ا`ية �ا يتيمم Nما حكم ا`ية �ا يتيمم Nما حكم ا`ية �ا يتيمم Nما حكم ا`ية �ا يتيمم N: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

G .N ط تعي} ا`ية �ا يتيممkوهو ا�ذهب أنه يش،  u الفoا P Ëو�ا �ن ا�ذهب كما  "يمم مبيح أو رافعهل ا\"وهذا مب
 . يشkط تعي} ا`ية �ا يتيمم N باعتبار أن ا\يمم مبيح ال رافعا�ذهب  إذاً  ،جاء هذا ال:ط ،نعلم يرى أن ا\يمم مبيح

J .اط هذا ال:طkمذهب اإلمام أ#د أنه ال وجه الش u ليس مبيح �اذا لكون ا\يمم رافع للحدث  وهو الراجح وهو رواية
 . للحدث

ـمـمـمـم � ��   :مبطـالت ا\يممبطـالت ا\يممبطـالت ا\يممبطـالت ا\يم��
 : P القول الراجح عدة أمور تمبطال Nوا\يمم  ،ال شك أن العبادات àا مبطالت

G  / حكم ا�بدل منه N ا يبطل ا\يمم بمبطالت الوضوء ألن ا>دلàفإن  ،ويمكن أن نقول يبطل بما تبطل به طهارة ا�اء ،أو
 . . . . وهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجح    وÁذا �ن من حدث أكÊ بطل بموجبات الغسل ،بنواقض الوضوء �ن ا\يمم من حدث أصغر بطل

J  /  ªتعا Nالصالة وهذا هو الصحيح لعموم قو u ُدوا َماءً  {يبطل ا\يمم بوجود ا�اء ولو ِ
 ،وهذا ينطبق عليه اآلية}  فَلَْم �َ
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فإن وجد ا�اء فليت� اهللا : ( عموم قوN صº اهللا عليه وسلم�اذا ألنه وجد ا�اء ول ،واwي Óد ا�اء ال تنطبق عليه اآلية
 . يبطل بوجود ا�اء ولو u الصالة القول األولالقول األولالقول األولالقول األولفإذا وجد ا�اء زالت ا>دÀة هذا هو  ،وألن ا\يمم بدل )وÀمسه ب:ته

 فال pرج  ،أنه يستمر u صالته ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ً
واهللا سبحانه  ،منها إال بدÀل�اذا ألنه �ع فيها P وجه مأذون فيه �0

ُكمْ  {وتعاª يقول 
َ
ْقَمال

َ
 ُيبِْطلُوا أ

َ
 ....والراجح هو القول األول لقوة ا!Àلوالراجح هو القول األول لقوة ا!Àلوالراجح هو القول األول لقوة ا!Àلوالراجح هو القول األول لقوة ا!Àل ،} َوال

 واحداً 
ً
 واحداً  أما إذا وجد ا�اء بعد انتهاء الصالة فال يعيد ،علماً أنه لو وجده قبل الصالة فال بد من الوضوء قوال

ً
    ،،،،قوال

        .علمأفالصحيح أنه يتوضأ ويستأنف الصالة واهللا  ،أثناء الصالة واoالف هو إذا وجد ا�اء
I  / ويبطل ا\يمم بزوال العذر ا�بيح للتيممNفإذا �ن �رض بطل بزوا ،. 
H  /    روج الوقتî ألن ا\يمم رافع للحدث ال مبيح ،وهذا غ� صحيح ،وبعض العلماء قالوا أن ا\يمم يبطل.        
    ::::صفة ا\يممصفة ا\يممصفة ا\يممصفة ا\يمم �
� G .ي أن ينوJ . úثم يسI . الصحيح P األصابع 5بة واحدة ëاب بيديه مفرجkب الÝثم يH . ثم يمسح وجهه

    ....ثم pلل أصابعه ح� يصل الkاب بينهما. ÷    ،ثم يمسح كفيه براحتيه. éبباطنهما 
ولم  ،التسامح وا\يس�وألن ا\يمم مبË  ،لم يرد u ا�ديث حديث عمار وال غ�ه فيما أعلم هألن ،وهذا ا\خليل Zل نظر

نكون بهذا قد انتهينا من ا\يمم أو باب ا\يمم وìيل الطالب P الكتاب  ،وال يصح قياسه P الوضوء ،يرد فيه تفصيل
أيضاً �ح ا�نت�  ،فضًال عن بعض الكتب مثل كتاب كشاف القناع للبغوU ،اwي هو الروض با�واÆ الë ذكرناها

و'تاب مواهب  u الفقه ا�نÕ، وÁذا أراد االس ادة فل�جع للمغË أو كتاب بدائع الصانع ،أو³ ا`� منت� اإلرادات ومؤنة
 . وحاشية ابن 0بدين و كتب كث�ة ال:ح ا�هذب، وا�جموع للنووي u مذهب ا�الكية، ا�ليل للحطاب

 �� بـاب إزالـة ا`جـاسـةبـاب إزالـة ا`جـاسـةبـاب إزالـة ا`جـاسـةبـاب إزالـة ا`جـاسـة ��
ألن  ؟�اذا ،ا`جس والطاهر وÒديد الطاهر موقوف P ما جاء به ال:عل أن قبل أن نتحدث عن باب إزالة ا`جاسة أقو

ألشياء كما اوP هذا يكون األصل u  ،وهذا أمر واقع ومشاهد ،ا`اس قد يستطيبون اoبيث ويكرهون الطيب والعكس
 ،ذا طاهر ال Çتاج إª دÀلو; من قال ه ،ف� شخص يد� أو يقول هذا èس Çتاج إª دÀل ،ره أهل العلم الطهارةرق

رِْض  {:ثم نقول ا!Àل قوN سبحانه وتعاª ؟ل ما ا!Àل P ما ذكريوÁذا ق ،ألن األصل الطهارة
َ ْ
ُكْم َما uِ األ

َ
ِي َخلََق ل

¹
wُهَو ا

يًعا  ِÐَ{، ؟ما وجه ا!اللة من األمر Ð األرض u قد خلق `ا ما ªنفهم من هذا أن `ا  ؛ يعاً نقول أنه إذا �ن اهللا سبحانه وتعا
 . وا`جس ال Óوز أن ينتفع به اإلنسان كيف شاء ،أن ننتفع به كيف شئنا

    �اذا قدم ا�صنف باب إزالة ا`جاسة P باب ا�يض وا`فاس مع كونهما من موجبات الغسل؟�اذا قدم ا�صنف باب إزالة ا`جاسة P باب ا�يض وا`فاس مع كونهما من موجبات الغسل؟�اذا قدم ا�صنف باب إزالة ا`جاسة P باب ا�يض وا`فاس مع كونهما من موجبات الغسل؟�اذا قدم ا�صنف باب إزالة ا`جاسة P باب ا�يض وا`فاس مع كونهما من موجبات الغسل؟ �
وما �ن مشkك  ،فå خاصة باألن: أما الطهارة من ا�يض وا`فاس ،ألن إزالة ا`جاسة واجبة P اwكر واألن:فنقول 

هذا ما ذكره بعض أهل العلم u بيان السبب u تقديم إزالة ا`جاسة P  ،بينهما فاالعتناء به أو% ôا �ن خاص بأحدهما
 . ا�يض وا`فاس

Ò Pريمه أو  هذه القاعدة أن األصل u األشياء أن تكون حالل وأن تكون طاهرة مباحة إال ما قام ا!Àل ::::هنا قاعدةهنا قاعدةهنا قاعدةهنا قاعدة
 . واهللا أعلم" اwي خلق لكم ما u األرض Ðيعاً  هو: "وهذه سبق اإلشارة إÀها ودÀلها قوN سبحانه وتعاè ªاسته

 ؟ ما اwي Óزئ u غسل ا`جاسات إذا �نت P األرضما اwي Óزئ u غسل ا`جاسات إذا �نت P األرضما اwي Óزئ u غسل ا`جاسات إذا �نت P األرضما اwي Óزئ u غسل ا`جاسات إذا �نت P األرض �
وÁنما اكتÕ بواحدة �اذا  وأثرها، نقول Óزئ u غسل ا`جاسات إذا �نت P األرض غسلة واحدة تذهب بع} ا`جاسة
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أريقوا  : (؟ واستدالل بقول ا`� صº اهللا عليه وسلم u قصة األعرا� اwي بال u ا�سجد ماذا قال ،لحرج وا�شقةل افعد
 أما إذا �نت ا`جاسة متفرقة وقد اختلطت بأجزاء األرا� فهذه ال تطهر با�اء )P بوN سجًال من ا�اء أو ذنوباً من ماء

 . بل بإزالة أجزاء ا�Èن ا�تنجس
 حكم غ� األرض u إزالة ا`جاسة مثل èاسة ;ب أو خêير  �

إذا ولغ (وا!Àل P ذلك قول ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،هذا ا`وع قالوا ال Óزئ فيه إال سبع غسالت أوالهن بالkاب
فÈن قياسه من  ،وقيس اêoير P الÑب ألنه � منه ،ه مسلمروا) الÑب u إناء أحدكم فليغسله سبعاً أوالهن بالkاب

 .باب قياس األو%
 ؟هل Óزئ u طهارة الÑب واêoير بدل الkاب أشنان أو صابون وغ�هالكن 

 . ختاره العالمة ابن قدامة ر#ه اهللاوهذا هو القول الصحيح اwي  ،وÁال فال ،نقول Óوز لكن ب:ط عدم وجود الkاب 

    ))))J²J²J²J²((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
 ؟مسألة ما حكم استعمال ا�طعوم u إزالة ا`جاسةمسألة ما حكم استعمال ا�طعوم u إزالة ا`جاسةمسألة ما حكم استعمال ا�طعوم u إزالة ا`جاسةمسألة ما حكم استعمال ا�طعوم u إزالة ا`جاسة �

 Çرم استعمال ا�طعوم u إزالة ا`جاسة �اذا؟
وا�طلوب من ا�سلم أن kÇم ويقدر ا`عمة وال يمتهن هذه ا`عمة،  وÁفساد للمال من غ� حاجة، ،ألن فيه امتهان للنعمة 

ا`� صº اهللا عليه وسلم نهانا عن إضاعة ا�ال، وÁفساد ا�ال الشك u حكم و�ا u ذلك من إفساد للمال وتضيع N، ف
 .Óوز: إضاعته، فعº ا�سلم أن ال يعمد إª ذلك، فال يستعمل ا�طعوم u إزالة ا`جاسة، أما إذا قامت حاجة wالك قالوا

األمر يكون إذا  ،والليمون وìو ذلك، فال بأسلو �نت نظافة ا�وب تفتقر إª هذا ا`وع من ا�طعوم �oل : ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجة    مثالمثالمثالمثال
 .فيه سعة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة؛ فالشك أن ا`عم تصان وال تمتهن، وأيضا ا�ال kÇم وال يبتذل

 التسبيع u غسل ا`جاسة ما حكمه؟التسبيع u غسل ا`جاسة ما حكمه؟التسبيع u غسل ا`جاسة ما حكمه؟التسبيع u غسل ا`جاسة ما حكمه؟ �

 :ا�كم التسبيع u غسل ا`جاسات للعلماء ثالثة أقوال مسألة: نقول
أُمرنا بغسل األèاس "حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما : ، وا!Àل àذا القولبيع u غسل ا`جاساتÓب التس: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 ".سبعا
إذا (، مثل ) الراويات الë جاءت با�الث: (وهذا راوية عن اإلمام أ#د، ودÀلهمÓب الغسل ثالثا ال سبعا، : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

 .ال يغمس يديه u اإلناء ح� يغسلها ثالثا ن؛ إذ)اء ح� يغسلها ثالثاقام أحدكم من نوم الليل فال يغمس يديه u اإلن
 ال يُشkط التسبيع وال العدد؛ بل ماذا؟: قالوا: القول ا�الث واألخ� u ا�سألةالقول ا�الث واألخ� u ا�سألةالقول ا�الث واألخ� u ا�سألةالقول ا�الث واألخ� u ا�سألة

، ألن وهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجح، بعينها وأثرها أجزأبل تكاثر با�اء من غ� عدد ح� تزول ا`جاسة، فأن زالت ولو بواحدة تذهب  
صº ، ويدل عليه أمر ا`� وهذا اختيار ابن تيميةÐيع ا`صوص الواردة لغسل ا`جاسات غ� èاسة الÑب جاءت مطلقة، 

أما حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما قالوا فضعيف ال يقوى P ، بصب ا�اء P بول األعرا� مرة واحدةاهللا عليه وسلم 
 .واهللا أعلم، إÓاب السبع

 :`جاسة بغ� ا�اء`جاسة بغ� ا�اء`جاسة بغ� ا�اء`جاسة بغ� ا�اءحكم إزالة احكم إزالة احكم إزالة احكم إزالة ا �
 P قول}قول}قول}قول}أيضا هذه مسألة خالفية، اختلف فيها أهل العلم : : : : 
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ال Óوز إزالة ا`جاسة بغ�  نإذ(ر#ه اهللا  قول الشافÏ أيضا هو، وهذا القول هو ا�ذهب، وأنه ال Óوز إال با�اء: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 ).ا�اء

 ، واهللا أعلم بالصواب، �اذا؟ عله الراجحعله الراجحعله الراجحعله الراجحوهذا لوهذا لوهذا لوهذا لأنه Óوز بكل مزيل يذهب بعينها، : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
ه u باب ا، وما u حكمها، ì Pو ما فصلناألحجارباالستجمار : لورود ال:ع باإلذن بإزا\ها بغ� ا�اء u مواضع عدة، مثل

عدما، القاعدة االستنجاء واالستجمار، وأيضا الkاب u ذيل ا�رأة، وا�كم كما هو مقرر u األصول يزول مع علته وجودا و
يكون هذا القول N نصيب كب� من ا`ظر، وتكون ا`جاسات Óوز إزا\ها ف ،تقول ا�كم يدور مع علتِه وجودا وعدما

 .وìو ذلك، واهللا أعلم الغسيل ا�اف P الصحيح أنه Óزأبكل مزيل يذهب بعينها، ومثل ذلك 
 ؟ مسألة مË اإلنسان هل هو طاهر أم المسألة مË اإلنسان هل هو طاهر أم المسألة مË اإلنسان هل هو طاهر أم المسألة مË اإلنسان هل هو طاهر أم ال�

�ديث طبعاً الصحيح طهارته، يرى أن مË اإلنسان طاهر، ومنه من يرى أنه èس، فهنا قوالن u ا�سألة، يرى أن مË اإلنسان طاهر، ومنه من يرى أنه èس، فهنا قوالن u ا�سألة، يرى أن مË اإلنسان طاهر، ومنه من يرى أنه èس، فهنا قوالن u ا�سألة، يرى أن مË اإلنسان طاهر، ومنه من يرى أنه èس، فهنا قوالن u ا�سألة،     من العلماء منمن العلماء منمن العلماء منمن العلماء من
 ، )كنت أفرك ا�Ë من ثوب ا`� صº اهللا عليه وسلم، ثم يذهب فيص�(0ئشة ر� اهللا عنها 

     .كت¥ بالفرك وا�ك، واحتاج إª غسلا أنه لو �ن èسا ، �ا: : : : وجه االستدالل
مستقذر �>ول والغائط، وألن الرسول صº اهللا عليه وسلم، �ن وألنه خارج من السبيل،     ::::قالقالقالقال، ، ، ، أنه èسأنه èسأنه èسأنه èس: : : : أما من قالأما من قالأما من قالأما من قال

ورد أنه �ن صº اهللا عليه وسلم �ن  نإذ(وÁال �ا احتاج إª غسله،     من ثوبه، والغسل دÀل P ا`جاسة، Ëيغسل ا�
  .)يغسله من ثوبه، والغسل دÀل P ا`جاسة

كنت أفرك ا�Ë من ثوب ا`� صº اهللا عليه وسلم، : (يستدل �ديث 0ئشة ر� اهللا عنها: : : : وأما من قال أنه طاهر فقلنا أنهوأما من قال أنه طاهر فقلنا أنهوأما من قال أنه طاهر فقلنا أنهوأما من قال أنه طاهر فقلنا أنه
 ، ألن أن االستقذار ليس �كٍم �� هومن قال أنه طاهر، أيضا يستدل باإلضافة إª ما أ�نا إÀ، )ثم يذهب فيص� به

، نقول أن االستقذار ليس �كم ��، ألن ا`اس منهم من يستقذر الطيب، مستقذر أصحاب القول ا�ا± قالوا بأنه
وقولكم أنه  ،فهو مستقذر لكنه ليس بنجس -أعز'م اهللا-ومنهم من يستطيب القذر، وذلك ليس بعلة، مثله مثل ا�خاط 

لسبيل èس؛ �اذا ؟ ألن الو! ، نقول هذا غ� مسلم، فليس R خارج من اخارج من السبيل، و; اoارج من السبيل èس
ال أحد يقول أنه èس، و'ما سبق ثبت أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يغسل رطبه،  ،pرج من فرج ا�رأة وهو طاهر

 .ولو �ن èسا ال يغË فيه الفرك ،ويفرك يابسه
Ëطهارة ا� P أيضاً من األدلةËطهارة ا� P أيضاً من األدلةËطهارة ا� P أيضاً من األدلةËطهارة ا� P أصل اإلنسان،: : : : أيضاً من األدلة Ëألن ا�    ªِب *َق ِمْن َماٍء َدافٍِق ُخلِ {: وقد قال تعا

ْ
ل pَُْرُج ِمْن َنْ}ِ الص�

َائِِب  ¹kأصل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، }َوال Ëعل و، فيكون طاهرا ألن اإلنسان طاهُر، بل إن ا�è ال يليق أن
  .لم بالسداد والصواب وأحكمواهللا أع b الراجحة،b الراجحة،b الراجحة،b الراجحة،    ننننفطهارة ا�Ë إذفطهارة ا�Ë إذفطهارة ا�Ë إذفطهارة ا�Ë إذأصل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم èسا 

 فرج ا�رأة ؟فرج ا�رأة ؟فرج ا�رأة ؟فرج ا�رأة ؟رطوبة رطوبة رطوبة رطوبة مسألة ما حكم طهارة مسألة ما حكم طهارة مسألة ما حكم طهارة مسألة ما حكم طهارة  �
ولعدم ورود األدلة P أنها èسة، مع كeة ا�بتل} به،     أنها طاهرة، �لعرَق، فاألصُل الطهارة، وليست ببول وال عذرة،: : : : نقولنقولنقولنقول

 .هللار#هم ا وهو ا�ذهب عند ا�نابلةوهو ا�ذهب عند ا�نابلةوهو ا�ذهب عند ا�نابلةوهو ا�ذهب عند ا�نابلة    وهذا هو الراجح،وهذا هو الراجح،وهذا هو الراجح،وهذا هو الراجح،ا تعم به ا>لوى، ô وفه
 هناك أيضاً من يرى أنها èسة، ألنها خارجة من أحدى السبيل}، لكن هذا قول مرجوٌح والراجح ما ذكرناه 

إنها ليست بنجس إنها من ( :u اàرة    صº اهللا عليه وسلمؤر اàرة طاهر وهو اللعاب، وا!Àل عليه قوN س: : : :     ســؤر اàرةســؤر اàرةســؤر اàرةســؤر اàرة �
أما ا�اللة فتحبس ثالثة أيام ح� تطهر،  ماء ما دونها ùامع الطوافة،، وقاس بعض العل)الطواف} عليكم والطوافات

 ، ، ، ، ا�يوان اwي أصله طاهر، لكنه يأكل ا`جاسات: وا�اللةوا�اللةوا�اللةوا�اللة
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يكe تواجدها u �الس ا`اس، : تكe الطواف P ا`اس أي ألنهافسؤر اàرة طاهٌر، بعموم ا�ديث اwي أ�ُت إÀه، 
دهم وجلوسهم، بل أيضاً أماكن نومهم وìو ذلك، فå من ا�يوانات األÀفة الë تألف بل u غرفهم، وأماكن ارتيا

فال خ� إال  ،فهذا من ا\يس� ،ا`اس ويألفونها، يشق ا\حرز منها، ومن َعم¹ ي« الشارع u ما pرج من لعابها وجعله طاهر
وفيه دفع للحرج إال وبينته ووجه إÀه والعكس وال � إال وحذرت منه، وال أمر فيه تيس�  ،ودلت عليها ال:يعة

  .بالعكس
 ::::ما حكم سباع ا>هائمما حكم سباع ا>هائمما حكم سباع ا>هائمما حكم سباع ا>هائم �

 ما حكمها ؟....... السباع الà ëا أنياب، وàا �الب تفkس بها

    .نيت èاستها P ماذا؟ Ò Pريم أكلها Ð uيع أجزءاهاèسة، بُ : قالوا
 ،بطهارة ذلك: فقالوا، ، ، ، تو! من ا�مار واoيل وìوهما، ôا ال يؤُ; �مهوا>غل ا� ،بعض أهل العلم خالف u العرق من ا�مار

 .، واهللا أعلمختار هذا القول ابن قدامةاو
كما أسلفنا u ا�حا5ات السابقة، èسان، يوجبان الوضوء ال الغسل، إال أن èاسة ا�ذي  ماأما بالنسبة للمذي والودي، فه
ا>ول والودي ا`ضح، لقول ا`� صº اهللا عليه :  فيه با`ضح، وال يكÕ فيهما أييكت¥، فأخف من èاسة الودي وا>ول

 .فيما يتعلق با�ذي )وانضح فرجك أتوض(: وسلم u حديث ع� ر� اهللا عنه
ومن u حكمهم، هنا بالنسبة ) العزاب(ا تعم بها ا>لوى وîاصة ا�ذي يكe خروجه !ى ôإذا نعيد ونقول وهذا أيضاً 

مذي والودي اwي pرج بعد ا>ول وìوه، فهنا èسان، هما يوجبان الوضوء ال الغسل، إال أن èاسة ا�ذي أخف لعموم لل
 .ا>لوى ومشقة ا\حرز، فيك¥ فيه ا`ضح، وال يكت¥ u ا>ول والودي

 كيفية غسل ا`جاسة ؟كيفية غسل ا`جاسة ؟كيفية غسل ا`جاسة ؟كيفية غسل ا`جاسة ؟ �

  ::::ثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعا�غسول 
G  / وب، ال يكت¥ بصب ا�اء عليهو ،ما يمكن ع�ه، فهذا ال بد من ع�ه��.  
J  / لسجاد الكب� مثال، ما ال يمكن ع�ه ويمكن تقليبه، فال بد من تقليبه�.  
I  / راقة ا�اء الكث� عليهÁنوع ف ،ما ال يمكن ع�ه وال تقليبه، فال بد من تثقيله و R ا�شقة �لب ا\يس�، فنحن نأخذ

�سب اإلمÈن، و�سب ما نستطيع أن نفعله ا�اه هذه ا`جاسات، فما يع� بع�ه، من أنواع ا`جاسات �سب ا�تي« و
بنحو ذلك وثقيل عليه بإراقة ا�اء ا\وما ال يمكن ع�ه ويمكن تقليبه با\قليب، وما ال ينفع ع�ه وال تقليبه فيكون ب

 .وضوع كث�امن األشياء، واآلن كما تعلمون الوسائل ا�ديثة ال شك أنها خدمت u ذلك ا�
 هل يÝ بقاء اللون أو الريح بعد الغسل؟هل يÝ بقاء اللون أو الريح بعد الغسل؟هل يÝ بقاء اللون أو الريح بعد الغسل؟هل يÝ بقاء اللون أو الريح بعد الغسل؟ �

و (: ، ودÀله قول الرسول صº اهللا عليه وسلم u ا�رأة الë سأ\ه عن تطه� دم ا�يض قالال يÝ ذلك إذا عجز عن إزا\ه
ر فال شك أنه األو%، وÁذا قد يبø بعد تطه� ا`جاسة أو غسل ا`جاسة أثر، فإذا أمكن إزالة هذا األث ن، إذ)ال يÝك أثره

اي¹ُقوا { ولكن زالت ع} ا`جاسة، وفعل ما بوسعه وقدرته u إزالة هذه ا`جاسة، وçفيف أثارها، فهو ا�تي«  ،لم يمكن
¹َ َما اْستََطْعتُمْ   وُْسَعَها {   و } اهللا

¹
¹ُ َغْفًسا إِال ُف اهللا

¿
 يَُكل

َ
ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إذ(: وا`� صº اهللا عليه وسلم يقول }ال

 .، وا�مد هللا P تيس�ه وÁحسانه)استطعتم
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  ؟ هل تطهر األرض بالشمس والريحهل تطهر األرض بالشمس والريحهل تطهر األرض بالشمس والريحهل تطهر األرض بالشمس والريح �
وهذه رواية عن اإلمام أ#د، وهو مذهب أ� حنيفة، واختيار إذا زال أثُر ا`جاسة،  أنها تطهر: وقول آخر    ذكرنا، أنها ال تطهرذكرنا، أنها ال تطهرذكرنا، أنها ال تطهرذكرنا، أنها ال تطهر

أن الLب �نت تقبل : ، واستدلوا �ديث ابن عمروهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجحوهذا هو الراجحيذه ابن القيم، شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا، وتلم
يرشون شيئا من ذلك، ومن ا�علوم أن ا`جاسة لو �نت باقية،  يكونواولم  ،وتدبر u مسجد ا`� صº اهللا عليه وسلم

 .�ن طرياً رطباً، واهللا أعلم لوجب غسل ذلك، أما غسل بول األعرا�، فالسبب فيه تعجيل تطه� ا`جاسة، وألنه
 ؟ هل يطهر با!لك أسفل اoف وا�ذاء، ويطهر ذيل ا�رأة بالkابهل يطهر با!لك أسفل اoف وا�ذاء، ويطهر ذيل ا�رأة بالkابهل يطهر با!لك أسفل اoف وا�ذاء، ويطهر ذيل ا�رأة بالkابهل يطهر با!لك أسفل اoف وا�ذاء، ويطهر ذيل ا�رأة بالkاب�

 : : : : قول} �لقول} السابق}قول} �لقول} السابق}قول} �لقول} السابق}قول} �لقول} السابق}: : : : نقولنقولنقولنقول

�إذا وطئ أحدكم األذى îفيه، فطهورهما ( :صº اهللا عليه وسلمحيث قال ا`� ، ، ، ، إال أن دÀل القول ا�ا± ðيح وج
 .)الkاب

اهللا اكP Ê  )يطهره ما بعده(: قال àا، الÉء ا�ستقذر: أي ،أنها تطيُل ذيلها، وتمu É القذر:  ذكرت Nللمرأة الë: وقال
 .هذا ا\يس� وهذا اإلحسان وهذه الرأفة وهذا الرفق من هذا ا!ين اwي ;ه عدل ومصالح، ور#ة بعباد اهللا

    ))))JµJµJµJµ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
وبينا بعض األحÈم ا�تعلقة بإزالة ا`جاسة، وقلنا ال بد  ،بلها عن إزالة ا`جاسة�ن ا�ديث موصول u ا�لقة ا�اضية وما ق

P ما فيه، وبيان بعض ا�سائل الë ربما ال يسعفنا الوقت u ا\فصيل u بيانها  لإلطالعأيضاً من الرجوع إª الكتاب 
 صادر ومراجع فقهيةوأحÈمها، فعº الطالب أن يرجع إÀها u مظانها فيما أ�نا إÀه من م

 .�ن حديثنا u ا�سألة ا�اضية، عن بعض ا�سائل ا�تعلقة بإزالة ا`جاسات
 ؟ هل اoمر èسة u نفسها أو الهل اoمر èسة u نفسها أو الهل اoمر èسة u نفسها أو الهل اoمر èسة u نفسها أو ال: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

 ::::قوالنقوالنقوالنقوالنè uاسة اoمر 
 ا�مهور من أهل العلم يرون أن اoمر èس èاسة عينية، وهو اختيار بعض مشاpنا ا�عاðين كسماحة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

ªل قول اهللا سبحانه وتعاÀ!ُم رِْجٌس ِمْن  {:الشيخ عبد العزيز بن باز ر#ه اهللا، وا
َ

ْزال
َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َميِْ«ُ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
oَما ا إِغ¹

ُكْم ُيْفِلُحوَن 
¹
َعل

َ
يَْطاِن فَاْجتَنِبُوُه ل ا`جس، واهللا  وأصله الر'س وهو ،، والرجس u -م العرب هو R مستقذر}َقَمِل الش¹

ابًا َطُهوًرا  {:سبحانه وتعاª يقول ُهْم َ�َ فوصف �اب أهل ا�نة بأنه طهور، يُفهم منه أن ×ر ا!نيا ليست }وََسَقاُهْم َرب�
 . كذلك

وذهب Ðٌع من أهل العلم إª أن èاستها èاسة معنوية ال عينية من ا�تقدم} مثل الليث ابن سعد، ربيعة : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
لرأي، ا�ز+، وهو اختيار بعض مشاpنا ا�عاðين كسماحة الشيخ Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا، فال يلزم من ا\حريم ا

 ا\نجيس، èاستها معنوية ال عينية،
 :وهم àم أدلة يستدلون بها منها 
GGGG  /استها، واآلية ليست فيها داللةè P يحð لÀسة الع} عند ألن ا�ي« واألنصاب واأل، عدم وجود دè زالم ليست

 .ا�ميع فكذلك اoمر
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J  /  u رم ا>ولÇ الطرق كما u سة الع}، �رم إراقتهاè أسواق ا�دينة، ولو �نت u ريمها أريقتÒ مر يوم نزلoوألن ا
 .الطرق

I  /  اهللا عليه وسلم بغسل األوا± منها، كما أمرهم ºمر �ا ُحرمت، لم يأمرهم الرسول صoبغسل األوا± من �وم ا�مر ا
 .األهلية �ا حرمت

 :إذاً هما قوالن
وا�طلوب u هذه األمور األخذ باال حوط فيها، ال سيما واoمر ôا فيها من ا�ضار  واألول أحوط،، القول ا�ا± قوي 

P ثوب أو ìوه، أمر ال  وا�فاسد، فضال عما Òمله من روائح ربما تكون مستقذرة و'ريهة تؤذي، فإزالة أثرها لو وقعت
 .شك أنه من قبيل األمور ا�ستحسنة وا�ستطابة u هذا ا�جال

�  ُ ُ ما حكم استعمال العطور الë يروى أنها ت ُ ما حكم استعمال العطور الë يروى أنها ت ُ ما حكم استعمال العطور الë يروى أنها ت  ؟ رررركِ كِ كِ كِ سْ سْ سْ سْ ما حكم استعمال العطور الë يروى أنها ت
يَْطانِ  {: :اهللا سبحانه يقول u اآلية ُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الش¹

َ
ْزال

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َميِْ«ُ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
oَما ا ُكْم ُيْفِلُحونَ  إِغ¹

¹
َعل

َ
} فَاْجتَنِبُوُه ل

، وàذا أمر ا`� صº واستعماN فاألمر باالجتناب P عمومه صار شامل الجتناب �به واقتناءهِ فإذا اجتنبنا هذه األمور، 
نه يمكن أن إية فوÁذا أعدنا ا`ظر u اآلاهللا عليه وسلم بإراقة اoمر، فهذا دÀل P أنه Óب P ا�سلم اجتنابه مطلقا، 

َعَداَوةَ  {:�به بدÀل قوN سبحانه وتعاª واجتنبا: أي Çُمل االجتناب P ال:ب،
ْ
ْن يُوقَِع بَيْنَُكُم ال

َ
يَْطاُن أ َما يُِريُد الش¹ إِغ¹

 
َ
ِة َفَهْل أ

َ
ال ¹ِ وََعِن الص¹ ِر اهللا

ْ
ُكْم َقْن ِذك َميِْ«ِ َوَيُصد¹

ْ
َْمِر َوال

ْ
oا uِ َْغَضاَء وال تكون هذه العلة إال إذا �به،  } ْغتُْم ُمنْتَُهونَ َوا>ْ

 .وهذا دÀل P أن ا�قصود باالجتناب هو ال:ب فال يمكن وقوع هذه العلة إذا استعمله u ا\طيب أو غ�ه،
صوص، تب} `ا لكن إذا نظرنا إª اo؛ إذا نظرنا إª العموم، تب} `ا أن االجتناب ا�قصود منه أن èتنب Æ RءوP هذا 

، وهذا األمر يعتÊ مشتبه، قد يكون من العلماء من يقول العموم ومنهم من يقول أن االجتناب هو ما يتعلق بال:ب
لطيب وغ�ه؛ ل، فإذا �نت هذه األشياء �صصة فاألو% للمسلم أن Óتنبه ويبتعد عنهاoصوص، وÁذا �ن األمر مشتبها، 

Èاإلس u ا وا\طيب بها ما أمكنه ذلك، لكن لو �ن ما لكن يغلب استخدامهاàتنب استعماÓ ا�سلم أن P %ر، فاألو
، ألنه قد يكون بعض هذه العطور مر'بة من فيها من ا�سكر قليل أو ìو ذلك، ال يصل إª درجة اإلسÈر فهذا ال بأس فيه

وقد يكون للÝورة  ،k'يب ليس بالكث�بعض ا�واد الë تسكر أو çدر وتفk أو ìو ذلك؛ لكن قد يكون هذا ال
ن يبتعد عن ا�تشابه ما استطاع إª ذلك سبيال؛ لكن لو أP ا�سلم أن Çتاط و أن Óتنب و نوا�اجة وìو ذلك، إذ

 ¹êَذلك، فا�اجة الشديدة ُي ªورة، لو اُضطر أو احتاجاحتاج كما قلت إÝلة الêء منها  ،ل مÆ أخذ ªكمن احتاج إ
� جرح أو ìوه، فلعل ال بأس u ذلك، والÝورات تبيح ا�حظورات، P أن تقدر هذه الÝورات بقدرها، لكن كتطه

ويأخذ باألحوط !ينه فيها، فمثل هذه األمور إذا �ن     ويبتعد عنها،لمسلم أن Óتنبها لأؤ'د P أن األمور ا�تشابهة األو% 
 .�سلم، واهللا أعلمانها مطلوب من يغلب عليها اإلسÈر، فå أيضاً االبتعاد ع

 ::::حكم ا�ائعات إذا وقع فيها èاسةحكم ا�ائعات إذا وقع فيها èاسةحكم ا�ائعات إذا وقع فيها èاسةحكم ا�ائعات إذا وقع فيها èاسة �
G .ا�ائعات غ� ا�اء تنجس بمجرد وقوع ا`جاسة فيها، سواء قليل أو كث� : مذهب اإلمام أ#دمذهب اإلمام أ#دمذهب اإلمام أ#دمذهب اإلمام أ#د. 
J .مذهب اإلمام أ#د وهو اختيار شيخ اإلسالم u مذهب اإلمام أ#د وهو اختيار شيخ اإلسالموراوية u مذهب اإلمام أ#د وهو اختيار شيخ اإلسالموراوية u مذهب اإلمام أ#د وهو اختيار شيخ اإلسالموراوية u با\غ�أن ا�ائعات تأخذ حكم ا�اء، وعليه ال تنجس إال ::::وراوية  ،

 �ديث ا>خاري أن : ويكون تطه�ها P القول ا�ا±
ً
أنها تêُع ا`جاسة وما حوàا وا>ا1 طاهٌر، ما لم يتغ�، استدالال

 .)ألقوها وما حوàا و@وا سمنكم(: ا`� صº اهللا عليه وسلم �ا ُسئل عن الفأرة تقع u السمن، قال
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 .يه وسلم لم يستفصل هل هو مائٌع أو جامدأن الرسول صº اهللا عل ::::وجه ا!اللةوجه ا!اللةوجه ا!اللةوجه ا!اللة
أما ا�امد إذا وقعت فيه ا`جاسة فال ينجس؛ بل تلø وما حوàا وا>ا1 طاهر، استدالل با�ديث السابق حديث السمن  �

 .واهللا أعلم
    ::::كم إذا خÕ موضع ا`جاسةكم إذا خÕ موضع ا`جاسةكم إذا خÕ موضع ا`جاسةكم إذا خÕ موضع ا`جاسةا�ا�ا�ا�

قيل وزم بزوال ا`جاسة، وال يكÕ �رد الظن، ح� Ó ه،إذا علم إذا أراد ا�سلم الصالة، فعليه أن يغسل ا�تنجس وجوبا
 .يكÕ غلبة الظن، ولعله الراجحيكÕ غلبة الظن، ولعله الراجحيكÕ غلبة الظن، ولعله الراجحيكÕ غلبة الظن، ولعله الراجح: هنا

هذا  ،إذا ال بد لإلنسان إذا خÕ موضع ا`جاسة، أن يغسل ح� يتيقن أنه قد وصل إª ا`جاسة فغسلها وطهرها من األذى
ه P موضع، لكنه ال يعلم Òديده، فهنا يغسل وقعت قطرة من بول وìو    إذا ،ا>عض من أهل العلم يرى أنه ال بد أن يتيقن

 .ح� يتيقن زوال ا`جاسة، فإذا لم يتيقن فعليه أيضاً أن يعيد إª أن يتيقن
، لكنه لم عليه، لو غلب P ظنه أن هذا ا�وضع اwي يعلم أن ا`جاسة وقعت ال؛ يكÕ غلبة الظن: وا>عض األخر قالوا

فيه ا\يس� ورفع  ال، يكÕ غلبة الظن u هذا، ولعل هذا هو الراجح، ألن هذا: قالواÇدد ا�Èن، ا>عض من أهل العلم 
    .للحرج

، ودÀل ذلك قول إذا لم يأكل الطعام، يكون تطه�ه بنضحه، وال Çتاج إª الع�:هنا مسألة كيفية تطه� بول الغالمهنا مسألة كيفية تطه� بول الغالمهنا مسألة كيفية تطه� بول الغالمهنا مسألة كيفية تطه� بول الغالم �
، و�ن ا`� صº اهللا عليه )ويغسل من بول ا�اريةينضح من بول الغالم ( :ا`� صº اهللا عليه وسلم وفعله، حيث قال

 . وسلم ينضح ا�وب إذا أصابه ا>ول
    :تلخيص ما سبق أن Òدثنا عنه من أحÈم u ما يتعلق با`جاساتتلخيص ما سبق أن Òدثنا عنه من أحÈم u ما يتعلق با`جاساتتلخيص ما سبق أن Òدثنا عنه من أحÈم u ما يتعلق با`جاساتتلخيص ما سبق أن Òدثنا عنه من أحÈم u ما يتعلق با`جاسات

 : أن ôا اتفق è Pاسته عند أكe أهل العلم األمور اآلتية: نقول
G  / ا ال يؤ; �مها؛ بل من ا�يوانات ا�حا>ول والغائط من اإلنسانا>ول والغائط من اإلنسانا>ول والغائط من اإلنسانا>ول والغائط من اإلنسانô من ذلك  ،رمة Âي لم يأكل (يستثwبول الغالم ا

 . �ففة ومغلظة: فإن èاسته �ففة، ألن ا`جاسة نو0ن) الطعام
J  / و; دم خارج من السبيل} ا�يض وا`فاس واالستحاضةا�يض وا`فاس واالستحاضةا�يض وا`فاس واالستحاضةا�يض وا`فاس واالستحاضة. 
I  / الوديالوديالوديالوديu ،س، وفيه أثر عن 0ئشةè رج عقب ا>ول وهوp يwمنذراألوسط البن  ، وهو ا. 
H  / رج عند ا\فك�، وفيه حديث ا�ذيا�ذيا�ذيا�ذيp يwاسته �ففة )اغسل ذكرك(، اè فيه ا`ضح ألن Õويك. 
é  / سةè ،سةا�يتةè ،سةا�يتةè ،سةا�يتةè ،من ذلك من ا�يتة ما ال نفس  )أيما إيهاب دبغ فقد طهر(: �ديث ا�يتة Âس، ويستثè مفاده أنه إذا لم يدبغ، فهو

وهو حديث  )إناء أحدكم فليغمسه، فإن u أحد جناحيه داء و	 اآلخر شفاءإذا وقع اwباب N) u سائلة �wباب �ديث 
ا`حل، وا�راد وا�:ات، أيضاً ميتة اآلدò، وميتة ا>حر، فجميع ا�يتات èسة، سوى ميتة اآلدò، ومشهور، وأيضا ا`مل، 

  .)ليس فيه دم(وحيوان ا>حر، وما ال نفس N سائلة 
ذوات ا�خالب، ويستثÂ منها ما  بما u ذلك ا�م�، والطيور ،سباع، وسباع، وسباع، وسباع، و;;;; ما حرم أكله من ا�يوانات ما حرم أكله من ا�يوانات ما حرم أكله من ا�يوانات ما حرم أكله من ا�يواناتوالÑب، والوالÑب، والوالÑب، والوالÑب، وال    ،،،،اêoيراêoيراêoيراêoير /  ÷

الشعر، والصوف،  :يستثÂ من ذلك ،ريش، والشعر، والقرن، ف� جزء انفصل من حيوان ميتته èسة فهو èسالانفصل ìو 
ªْصَوافَِها{  :والوبر، والريش، يقول سبحانه وتعا

َ
 ِح}ٍ  َوِمْن أ

َ
ªِثَاثًا َوَمتَا0ً إ

َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
، فال يمكن أن تكون }َوأ

األصواف و األوبار وغ�هما أثاثا إال بعد االنفصال، كما أن هذه األشياء، ال دم فيها، مثل ما ال نفس N سائلة، فيعتÊ طاهر 
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شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا القرن، والعظم، وعلل أنها لعدم وجود ا!م، ألن علة ا\نجيس Ì>ا b ا!م، وقد أضاف 
 . مثل الشعر ليس فيها دم، وذكر أن Æ Rء ال p ن ا!م، فإنه يعد طاهر وليس بنجس، واهللا أعلم

 أيضاً R حيوان Zرم األكل، سوى اآلدò، وما ال نفس N سائلة، وما يشق ا\حرز منه �àر وìوه، سوى الÑب فإنه �
ْو َدًما  {: èس، ألن اهللا سبحانه وتعاª يقول

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

¹
 َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

َ
Pَ ًما Zُ ¹َر¹ َãِإ َæِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 أ

َ
قُْل ال

يٍر فَإِن¹ُه رِْجٌس  ِêَْْم ِخ
َ
ْو �

َ
 } َمْسُفوًحا أ

  .èسةفå  وb ا�يوان ا�أكول إذا أكل ا`جاسة،ا�اللة ا�اللة ا�اللة ا�اللة  /  ² 
µ  / من ا!ماء الكبد، والطحال، �ديث ا!م ا�سفوحا!م ا�سفوحا!م ا�سفوحا!م ا�سفوح Âأحلت `ا ميتتان ودمان(، ويستث.( 
        :والصحيح أنه طاهروالصحيح أنه طاهروالصحيح أنه طاهروالصحيح أنه طاهر    Zل خالف قوي عند العلماءZل خالف قوي عند العلماءZل خالف قوي عند العلماءZل خالف قوي عند العلماءما �ن من ا`جاسات ما �ن من ا`جاسات ما �ن من ا`جاسات ما �ن من ا`جاسات  �

 P ألصل وبعض ا`صوص، منها ابناءËمروقد رجحنا طهارته،  ا�oالف فيه،  اoما يؤ; �مه وروث وبولوأيضا ذكرنا ا ،
الصديد والقيح وìوهما من دماء ما يؤ; أيضاً قالوا  ،وا!Àل صº اهللا عليه وسلم أمر العرني} ب:ب أ>ان اإلبل وأبواàا

ال�ء من ، وذكرنا ذلك اoالف فيها، أيضاً رطوبة فرج ا�رأة طاهرة ليست بنجسة، وهذه خالف �مه ليس ا�سفوح
 .، هذه أيضاً، ôا اُختلف è uاستهاوسؤر ا�مار، وا>غلاإلنسان ومأكول اللحم، 

 ::::أما ما اتفق P طهارته عند األكe من أهل العلمأما ما اتفق P طهارته عند األكe من أهل العلمأما ما اتفق P طهارته عند األكe من أهل العلمأما ما اتفق P طهارته عند األكe من أهل العلم �
  .فجت ا�يوان ا�أكول إن �ن ميتة بعد دبغه    ����
ذا صº اهللا عليه وسلم أمر ا�ص� إذا تمخط أن يكون ذلك u ثوبه أو عن يساره إ ذلك أنه ،العرق وا>صاق وا�خاط �

  .�ن u غ� ا�سجد أو كما ورد، ا�قصود أن هذا أيضاً طاهر
 ح� السباع P الصحيح، باستثناء الÑب واêoير عند األكe وا!مع من اإلنسان، ومن مأكول اللحم،  �

�  N باب وا>عوض �شقة ا\حرز منه، وميتة اإلنسان ودم الشهيد، ميتة ا>حرسائلة ميتة ما ال نفسw� يضاً طاهرةأ: 
 .)دمان ميتتان و اأحلت `(
لقطرة والقطرت} ويع¥ عنه عند ا�مهور، وأما �ا!م ا>اu 1 العروق بعد اwبح من ا�أكول، وقليل ا!م من اإلنسان     ����

  .الكث� غ� ا�سفوح فيه خالف
 .سؤر اàرة، وما دونها u اoلقة �لفأرة �
 :ر، ال�ء èس ولكن يع¥ عن يس� وذلك لسبب}أن يس� ال�ء طاه: وôا ذكرناه �

 مشقة ا\حرز : السبب األول

أن هذا ال�ء لم ينعقد خبثه تماما، ألنه الزال u ا�عدة وال ينعقد إال إذا زاد، وبعض أهل العلم يرى أن ال�ء : السبب ا�ا±
راجح واهللا أعلم، هو القول األول مع العفو عن إذا خرج بطبيعته، فليس بنجٍس إطالقا، ألنه خرج بدون أن يتغ�؛ لكن ال

 .يس�ه، واهللا أعلم
يس� بول ا�مار، وا>غل وروثهما وìو ذلك أنه ليس بنجس îالف الكث�، فالكث� èس، : أيضا بعض أهل العلم قال �

بعض العلماء اليس� منه  قد يكون بول اoفاش عند اوأما القليل فهو يع¥ عنه، والعلة مشقة ا\حرز من ذلك، أما أحيان
 .معفوا عنه، �اذا ؟ �شقة ا\حرز منه
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متوسط وقد : وبعضهم Óعل قسماً آخر، هذه بعض ا�سائل الë أ�نا إÀها، أيضاً كنا أ�نا ا`جاسات إما مغلظة أو �ففة
    ،بينا ذلك تفصيال u ا�لقات السابقة

    ....ë أ�نا إÀهاال بد من الرجوع إª الكتاب وا�صادر ال: مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة    

    ))))����JJJJ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
ال وهو باب ا�يض وما أمهم، وان �نت أهميته بدرجة األو% تعود P النساء،  اً ت u ا�لقة السابقة وقفت عن بابو'ن

 .االستحاضة، ونبدأ u تعريف ا�يض يتبعه من بيان ألحÈم ا`فاس، وأيضا و
 �� بـــاب ا�يـــضبـــاب ا�يـــضبـــاب ا�يـــضبـــاب ا�يـــض ��

غ األ#ر، وحاضت محاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال فيها شبه ا!م وهو الصقالوا  السيالن،: : : : ا�يض لغةا�يض لغةا�يض لغةا�يض لغة
 .ا�رأة إذا جرى دمها وìو هذا

 ....فهو دم طبيعة وجبلة pرج من قعر الرحم u أوقات معلومة: : : : أما u االصطالحأما u االصطالحأما u االصطالحأما u االصطالح
pرج مع الصحة، يعî Ëالف  ، ومعÂ قو`ا طبيعة أي جبلة وسجية وخلقةدم طبيعة -أي ا�يض-بأنه : وعرفه ا>عض

أي من منبت الو! و  وpرج من قعر الرحمخالفا للنفاس ألنه pرج بسبب الوالدة،  ،االستحاضة من غ� سبب الوالدة
 ....ويعتاد أن: إذا بلغت u أوقات معلومةو0ءه، 

 :األصل u م:وعيتهاألصل u م:وعيتهاألصل u م:وعيتهاألصل u م:وعيته
ªَمِحيِض قُ  {: قول اهللا سبحانه وتعا

ْ
لُونََك َعِن ال

َ
َمِحيِض َويَْسأ

ْ
لُوا الن¿َساَء uِ ال ًذى فَاْقَ ِ

َ
، ) JJJ(من سورة ا>قرة اآلية  }ْل ُهَو أ

قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم : يسألونك عن ا�حيض أي ا�يض، و	 اÊo الصحيح عن 0ئشة ر� اهللا عنها قالت
 .، واألدلة u هذا كث�ة)هذا Æء كتبه اهللا P بنات آدم(: عن ا�يض
 ::::أما حكمتهأما حكمتهأما حكمتهأما حكمته

 .حكمة ا�يض، تغذية الو!، واهللا أعلم: قالوا
    ::::وصفتهوصفتهوصفتهوصفته

 هو دم أسود E} ُمنQ غ� متجمد، واألصل u ا!ماء اoارجة من رحم ا�رأة إذا بلغت، أنها حيٌض 
 :أما كيف تمó ا�رأة دم ا�يض عن دم االستحاضةأما كيف تمó ا�رأة دم ا�يض عن دم االستحاضةأما كيف تمó ا�رأة دم ا�يض عن دم االستحاضةأما كيف تمó ا�رأة دم ا�يض عن دم االستحاضة �

أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ، ، فدم ا�يض غليظ، ودم االستحاضة رقيقأيضاً الرقةأيضاً الرقةأيضاً الرقةأيضاً الرقة، #ر، فدم ا�يض أسود داكن، ودم االستحاضة أباللونباللونباللونباللون: قالوا
ألنه  ، فدم ا�يض ال يتجمد إذا ظهرا\جمدا\جمدا\جمدا\جمدوووو، دم ا�يض ُمنQ، ودم االستحاضة غ� ُمنQ ألنه دم عرق 0دي: قالوا الراالراالراالرا<<<<ةةةة

 أوقات معلومة؛ îالف دم ، فدم ا�يض Nوقتهوقتهوقتهوقته، ثم انفجر، أما دم االستحاضة يتجمد ألنه دم عرق 0دي �مد u الرحم
 .تدل P أنه حيض ،اللون، الرقة، الرا<ة، ا\جمد، الوقت: االستحاضة، فأي عالمة من هذه العالمات

     ::::االستدالل P بعض هذه العالماتاالستدالل P بعض هذه العالماتاالستدالل P بعض هذه العالماتاالستدالل P بعض هذه العالمات �
: ؟ قال أفأدع الصالة: �ا سألت الرسول صº اهللا عليه وسلم عن أنها ال تطهر فقالت(منها حديث، فاطمة بنت أ� ُحبيش، 

إذا �ن دم ا�يض فإنه أسود يعرف فإذا �ن ذلك فأمس� عن : (، و	 راوية عند أ� داود )ال، إنما ذلك عرق وليس حيض
� . غليظ، ثقيل، E}: أي )دم ا�يض أسود خاثر(أيضاً عند ا>يه� مرسال )الصالة وÁذا �ن اآلخر فتوض_ وص
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� åينت åينت åينت åأي سن يبدأ ا�يض وم���� ينت uأي سن يبدأ ا�يض وم uأي سن يبدأ ا�يض وم uأي سن يبدأ ا�يض وم u:::: 
    ؟؟؟؟ال حيض قبل تسع سن} وال بعد ×س} سنة، �اذا: �ذهب، وهو ما عليه ا�مهور قالواا �

 . . . . ألنه لم يثبت u الوجود؛ خالف ذلك، إنما أخذوه من ا\تبع واالستقراء والعرف، هكذا ذهب من ذهب إª هذا القول    

أنه ال حد ألقل ا�يض وال  ::::اجح واهللا أعلماجح واهللا أعلماجح واهللا أعلماجح واهللا أعلمولعله الرولعله الرولعله الرولعله الر، هناك قول آخر، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا �
ألن أحÈم ا�يض علقها اهللا ورسوN صº اهللا عليه وسلم P وجوده؛ ولم Çدد اهللا ورسوN سنة معينة؛ فوجب أكeه، 

  ،وÒديده بالسن} Çتاج إª دÀل ،الرجوع إª الوجود اwي علقت عليه األحÈم
َ
 األصل؛ ا وال دÀل فهنا يبø األمر Pمَ أ

    .وهو أنه ال حد ألقله وال حد ألكeه؛ ولعل هذا القول هو الراجح
 :مسألة هل يتصور ا�يض مع ا�ملمسألة هل يتصور ا�يض مع ا�ملمسألة هل يتصور ا�يض مع ا�ملمسألة هل يتصور ا�يض مع ا�مل �

 .أنه ال يمكن ا�يض مع ا�مل؛ فإذا #لت ا�رأة، ارتفع ا�يض عنهامذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا، مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا، مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا، مذهب اإلمام أ#د ر#ه اهللا، 
    .ليس دÀل ðيح ال يمكن Òديد ذلك؛ لكنه مع ذلك يمكن الوجود ألنه: : : : هناك من يقولهناك من يقولهناك من يقولهناك من يقول

وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو ، وهذا يرجع u نظري إª قول األطباء؛ أنه يمكن أن يقع: ، وهناك قولال يمكن ا�يض مع ا�مل: هناك قول إذاً 
، ألنه قد Çصل >عض النساء شيئا من ذلك؛ فإذا ثبت بأقوال أهل اÊoة واالختصاص وهم األطباء، فنحن نقول الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

u هذا، �اذا؟ ألن ما عندنا دÀل نستند عليه؛ إنما R هذا با\تبع واالستقراء والعرف وسؤال أهل قوàم؛ ألنهم أهل الشأن ب
 .اÊoة واالختصاص؛ فنحن أيضاً نسأàم u هذا

، وسبق )é÷(×س وست} ، وبعضهم قال إª )�÷(أنه يكون إª ست} سنة  سن اÀأس للمرأة،: أنهم قالواورد عنهمورد عنهمورد عنهمورد عنهم؛؛؛؛        الشافعية
        .نا عن مثل هذه ا`قطة قبل قليلأن Òدث

  ::::ما حد أقل ا�يض، وأكeهما حد أقل ا�يض، وأكeهما حد أقل ا�يض، وأكeهما حد أقل ا�يض، وأكeه �
     ....أقله يوم وÀلة، وأكeه ×سة ع: يوما: ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب

، اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللاوهو ، ، ، ، وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيح ال يقدر أقله وال أكeه بوقت، أي غ� Zدد: هناك قول آخر
Èا�يض أح P الكتاب والسنة، ولم يقدر ألقله و ال�اذا ؟ ألن اهللا علق u ،ه، مع عموم بلوى األمة به من  م متعددةeأك

نساء واحتياجهن N، فلو �ن ا\حديد موجود؛ >ينه عليه الصالة والسالم؛ فلما لم يبينه؛ دل P أنه غ� Zدد، وا\حديد 
 . كتاب والسنةلوا\قدير فيه يعد �الفة ل

 :ب} ا�يضت}ب} ا�يضت}ب} ا�يضت}ب} ا�يضت}    ما أقل الطهرما أقل الطهرما أقل الطهرما أقل الطهر: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �
 :ثالثة أقوالهنا 

 ×سة ع: يوما : ثالثة ع: يوما، و	 رواية ثانية، قال: ا�ذهب قال

من ا`ظر واهللا أعلم، وهو اختيار شيخ اإلسالم،  ب�ال حد ألقل الطهر ب} ا�يضت}، وهذا القول N جانب ك: وقول آخر
    ....ا u هذا�اذا؟ ألن الشارع لم Çدد؛ لم يرد عن الشارع Òديد

    ::::أما أكe الطهر ب} ا�يضت}أما أكe الطهر ب} ا�يضت}أما أكe الطهر ب} ا�يضت}أما أكe الطهر ب} ا�يضت}�
 �اذا؟  ،ال Òديد ألكeه اتفاقا: : : : قالوا قالوا قالوا قالوا 

 .أو P قوàم إن �نت Òيض فأقله يوم وÀلة ،ألنه يوجد من النساء من ال Òيض أصال
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ولكن ثمرة  لعدم ا!Àل، والراجح فيه عدم ا\حديدوالراجح فيه عدم ا\حديدوالراجح فيه عدم ا\حديدوالراجح فيه عدم ا\حديدإن خالف العلماء u ا�سألة السابقة Zمول P األكe الغالب، 
أي بالشهود P ما تقول؛ بل إن  نطا>ها با>ينة ادوه؛ فإنوحدّ  الêاع فيه أن من ادعت من النساء خالف ما ذكره الفقهاء

علم أP هذا، فå مؤتمنة P ما تقول، فå أدرى و يقبل بدون شهود ألنها مؤتمنة: شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللاعند 
 ت ما ذكره الفقهاء من ا\حديد، فهنا هل ìتاج إª بينة أو ال ؟�اàا، أما إذا ادع

ويقبل قوàا u حيضها وطهرها، وP هذا Çمل ا�روي عن القا� ُ�يح ر#ه اهللا تعاu ª هذا  ،ال حاجة للبينة: قالوا 
    ....ا�جال

 :ما عالمة الطهر، أي كيف تعرف ا�رأة أنها طهرتما عالمة الطهر، أي كيف تعرف ا�رأة أنها طهرتما عالمة الطهر، أي كيف تعرف ا�رأة أنها طهرتما عالمة الطهر، أي كيف تعرف ا�رأة أنها طهرت �
وهذا أيضاً النساء àن ، ، ، ، ، كما جاء فيه أثر 0ئشة، وأيضاً با�فاف، وانقضاء ا�دة ا�عروفة �يضهابظهور القصة ا>يضاء: قالوا

معرفة u هذا األمر وهن أدرى بذلك، وذوات اÊoة منهن تعلم األخرى، ألنه من خصائص النساء؛ لكن كما ورد u أثر 
u بيان عالمة الطهر، وما ذكرناه أيضاً يستأنس به u هذا ا�جال 0ئشة. 

 :ما العبادات الë تقضيها ا�ائضما العبادات الë تقضيها ا�ائضما العبادات الë تقضيها ا�ائضما العبادات الë تقضيها ا�ائض �
، والعبادات الë تمنع ؟ ا�ائض أثناء ا�يض ôنوعة من بعض العبادات، فما b العبادات الë تمنع من أدائها وال تقضيها

 من أدائها أثناء فkة ا�يض ؛لكنها مطا>ة بقضائها بعد طهرها؟ 

Óب عليها أن تق� األيام، الë أفطرتها أثناء ا�يض؛ لكن ال تق� ، ا0إÐ، ال الصالة، تق� الصوما�ائض     ����
 . الصلوات الë مرت عليها أثناء حيضها، وهذا باإلÐاع

نؤمر بقضاء الصوم، وال  اìيض P عهد رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم، فكن اكن(: ا!Àل هنا قول 0ئشة ر� اهللا عنها    ����
إذن ا�ائض، إنما تق� الصوم، ال الصالة إÐا0، ، ذا أصل u ا�وضوع؛ وعليه انعقد إÐاع األمة، وه)نؤمر بقضاء الصالة

 .�ديث 0ئشة ر� اهللا عنها
 ؟؟؟؟ما العبادات الÒ ëرم P ا�ائضما العبادات الÒ ëرم P ا�ائضما العبادات الÒ ëرم P ا�ائضما العبادات الÒ ëرم P ا�ائض: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

اللبث u ليها ال قراءة القرآن كما سبق أن ذكرنا اoالف u ذلك؛ Çرم ع الصالة، الصوم، مس ا�صحفÇرم P ا�ائض 
؛  Çرم عليها الطوافلكن اللبث هو ا�حرم وا�منوع منه، أيضاً  Óوز àا عند ا�اجة أن تمرال ا�رور فيه، ا�سجد 

كما سبق أيضاً، تكلم u مسألة اشkاط  ؛ بل إن بعض العلماءطواف اإلفاضة للحائض عند الÝورة واستثÂ ابن تيمية
الطالق أثناء (  P الراجحP الراجحP الراجحP الراجح    Çرم إيقاع الطالق عليهاÇرم إيقاع الطالق عليهاÇرم إيقاع الطالق عليهاÇرم إيقاع الطالق عليهاووووال مبا�ة ا�ائض دون الفرج، ائض Çرم وطء ا�الطهارة للطواف، 
 .)ا�يض طالق بد�

  :هل ا�ائض تقرأ القرآنهل ا�ائض تقرأ القرآنهل ا�ائض تقرأ القرآنهل ا�ائض تقرأ القرآن �
والراجح من هذه والراجح من هذه والراجح من هذه والراجح من هذه من األمور الÒ ëرم عليها مس القرآن، لكن u مسألة قراءة القرآن، u ا�سألة خالفا قوي، : قلنا

، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، كما هو اختيار بعض قرآن للحائضقرآن للحائضقرآن للحائضقرآن للحائضجواز قراءة الجواز قراءة الجواز قراءة الجواز قراءة ال: : : : ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة
 ،أن àا قراءة القرآن وقيده با�اجة، ألن ليس با�سألة دÀل ðيح قوي يمنع من قراءة القرآن: علماءنا؛ بل إن بعضهم قال

والقياس P ا�نب  :كما قال ابن القيم ر#ه اهللا م،ضعفه أهل العل )ال تقرأ ا�ائض وا�نب Æء من القرآن(وحديث 
 .قياسا مع الفارق، ألن ا�نب يمكن أن يتطهر م� شاء îالف ا�ائض، فZ åكومة بأمر ليس àا دخل فيه



  الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة الطهارة كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                  )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    )                    مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه         

 

- G�H - 

 

 يَ {: ، وا!Àل قول اهللا تعاª؛ وطء ا�ائض فهو حرامبالنسبة للوطء �
َ

َمِحيِض َوال
ْ
لُوا الن¿َساَء uِ ال ْقَرُبوُهن¹ َح�¹ َفْطُهْرَن فَاْقَ ِ

تدعوه إª ذلك، فهذه أيضاً مسألة يقدرها أهل االختصاص وأهل العلم u هذا، ] أي شدة شهوة[اآلية، إال �ن به شبٌق } 
 يَ  {:لكن من حيث ا�بدأ فوطئ ا�ائض Zرم، ألن اهللا سبحانه وتعاª يقول

َ
َمِحيِض َوال

ْ
لُوا الن¿َساَء uِ ال ْقَرُبوُهن¹ َح�¹ فَاْقَ ِ

 .أنه ال Óوز؛ بل Çرم قربان ا�ائض u فرجها أثناء العادة الشهرية: قالوا} َفْطُهْرَن 
 ؟لو خالف شخص و وطلو خالف شخص و وطلو خالف شخص و وطلو خالف شخص و وطئئئئ امرأته وb حائض فما ا�كم ؟ لكن هل هناك كفارة أو ال امرأته وb حائض فما ا�كم ؟ لكن هل هناك كفارة أو ال امرأته وb حائض فما ا�كم ؟ لكن هل هناك كفارة أو ال امرأته وb حائض فما ا�كم ؟ لكن هل هناك كفارة أو ال �

 .نعم هو Zرم وهو آثما، وارتكب كب�ة من كبائر اwنوب: قلنا
بل  ؛ ال تلزمه الكفارة: وا�مهور من أهل العلم قالوا، تلزمه كفارة: قالوا ذهب واختيار شيخ اإلسالموهو ا� بعض أهل العلم

، رواه أ#د والkمذي وأبو )يتصدق بدينار أو نصفه(عليه أن يستغفر ويتوب، وسبب الêاع u ا�سألة حديث ابن عباس
 .فارة، ومن يوقفه P ابن عباس ال يقول بالكفارةداود، فمن يرفعه إª ا`� صº اهللا عليه وسلم يقول بالك

، حيث رفعه Ðع كب� من أهل العلم؛ وP رأسهم وجوب الكفارة، لصحة ا�ديث: واهللا أعلم بالصواب    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح �
ال الوقف وàا حكم الرفع، ألنها  اا�افظ ابن حجر ر#ه اهللا، وح� P القول بأنه موقوف؛ فإن ا\قديرات حكمها وسبيله

 .تقال بالرأي واهللا أعلم
ن u وطئ ا�ائض من أ -�كمة ا�نع من وطئ ا�ائض وهذا تأييد ال شك-أيضاً يقررون  وا�قيقة أن أهل الطب ::::فائدةفائدةفائدةفائدة �

 .األذى واألمراض الÉء الكث�
بل ما حكمته ظاهرة و'ما نعلم و'ما قررنا سابقا أن اهللا سبحانه وتعاª ورسوN ال يمنعان وال Çرمان Æء إال �كمة؛ 

يمنع أو Çرم أو هناك فائدة فهو  ، إذا �نا�صلحة منه متحققة أكe وأظهر من مÝته u أي مسألة من ا�سائلوواضحة 
ال شك u هذا مÝة، وا�Ýة قد تكون كب�ة، أكÊ من ا`فع والفائدة  ،ين� عنهوهناك مÝة فهو يمنع Áذا �ن يوجب، و

وهذه مسألة استثنائية، تقدر بقدرها؛ ويسأل ، ن ا>عض من أهل العلم كما قلنا، بالنسبة �ن به شبقهذا الوطء، إال إ من
 .عنها أهل اÊoة واالختصاص فضال عن أهل العلم، \قدير مثل هذه ا�االت

    ))))����IIII((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وما ، علق �كم وطء ا�ائضوهذه ا�سألة تت، كنا انتهينا u ا�لقة ا�اضية عن ا�ديث عن مسألة مهمة تتعلق با�يض

 وهل Óب عليه كفارة؟ وطء فما ا�كم u ذلك؟وفلو خالف اإلنسان  ،يkتب P الوطء إن وقع

دينار أو  وقلنا أن أصح األقوال أنه Óب عليه كفارة وهذه الكفارة مقدارها كما هو وارٌد u األثر السابق عن ابن عباس
ا�نيه السعودي اÀوم يعادل  :فإذا �ن مثالً  ،أن يقّدر بسعر اwهب دارها اÀومومق ،نصفه �ُب P العالم دون ا�اهل
ثم بعد ذلك يوزن ا�نيه  ،فيجب عليه إما نصف جنيه سعودي أو ربعه P ا\خي� ،تقريباً دينارين إسالمي} إال قليالً 

فعليه نصفه وهو يكون عليه  ،ريال سعودي مثالً  ��Hإذا �ن ا�نيه نفkض أنه يساوي  :مثالً  ،با�رامات أو بقدر ما يساويه
 .مائتان ريال أو ìواً من هذا

ثم بعد ذلك تعادل هذه الكفارة بمقادير أو با�قاييس ا�ديثة  ،ا�قصود من هذا نقرر أّن هناك كفارة وأنها دينار أو نصفه
 .وb متوفرة وموجودة وقلت أنها ربما يكون نصف ا!ينار

  ستمتاع با�ائض فيما دون الفرجأما بالنسبة لال �
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فيجوز للرجل أن يستمتع  ،فيجوز االستمتاع فيما دون الفرج بقبلٍة أو مبا�ة دون الفرج أو �ٍس أو ìو ذلك ،فهذا جائز
اصنعوا : (ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه قال، �ا بامرأته ولو �نت حائضاً لكن ب:ط أن يكون ذلك دون الفرج

Æ RحÈ`رواية ، رواه ا�ماعة إال ا>خاري) ٍء إال ا 	إال ا�ماع(و(.  
 أما لو طهرت ا�رأة لكنها لم تغتسل فهل يباح وطؤها أو ال؟ �

فإذا (بدÀل  ،فال Óوز Ðاعها ح� تغتسل ،إذا توضأت واللبث u ا�سجد ،ووقوع الطالق ،إال الصيامال يباح àا Æء  :قالوا
  .اغتسلن :أي) فإذا تطّهرن) (إذا طُهرن(لم يقل و )تطهرن فأتوهنّ 

 ؟ ما الفرق ب} ا�يض وا�نابةما الفرق ب} ا�يض وا�نابةما الفرق ب} ا�يض وا�نابةما الفرق ب} ا�يض وا�نابة �
 :كن أن نلخص الفروقن ا�م
G  /وز للحائض وا`فساءÓ وز للجنب أداء الصوم مع ا�نابة والÓ فيجوز ، ألن ا�يض وا`فاس أغلظ من ا�دث ،أنه

أما ا�ائض وا`فساء فال Óوز àما الصيام مع ا�يض أو ا`فاس ألنهما أغلظ  ،ولو أخر االغتسال إª ما بعد الفجرللجنب 
تقعد إحداهن شطر عمرها ال تصوم (: وهو معÂ قوN صº اهللا عليه وسلم u تفس� نقصان ا!ين عند ا�رأة ،من ا�دث

� .)وال تص
J  /نما تق� الصوم فقطوا�ائض كما سبق ا�ائض ال ت ،بالنسبة للجنب يق� الصالة والصومÁألن ا�يض  ،ق� الصالة و

 .وال حرج u قضاء الصوم ألنه مفروض u السنة مرة واحدة ،حرج u قضاء أيام العادةيتكرر R u شهر فتُ 
I  /  أجنبت ëرم قربان ا�رأة الÇ ا�يض وا`فاس وال ëحال u رم قربان ا�رأةÇ سبحانه وتعاأيضاً كما أ�نا أنه Nلقو ª
َمِحيِض {

ْ
لُوا الن¿َساَء uِ ال وُهن¹ {بل وردت اإلباحة u قوN تعاª  ،ومثل هذا لم يرد u ا�نابة ،كما تقدم }فَاْقَ ِ ََن بَاِ�ُ

ْ
فَاآل

ُكْم 
َ
¹ُ ل  .فقد أباح ا�با�ة وطلب الو! با�ماع مطلقاً ، الو! :أي} َواْنتَُغوا َما َكتََب اهللا

 من حيث ا�يضمن حيث ا�يضمن حيث ا�يضمن حيث ا�يضحكم ا�بتدئة حكم ا�بتدئة حكم ا�بتدئة حكم ا�بتدئة : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

ألن األصل أنه حيض ما لم  ،تمتنع هذه ا�بتدئة عن الصالة والصيام مادامت ترى ا!م ،ا�بتدئة b الë ابتدأ معها ا�يض
 .يستمر ولم ينقطع فيصبح استحاضة

ءها ا!م u زمن ءها ا!م u زمن ءها ا!م u زمن ءها ا!م u زمن الصحيح واwي ال يمكن للنساء العمل بسواه أّن ا�بتدئة إذا جاالصحيح واwي ال يمكن للنساء العمل بسواه أّن ا�بتدئة إذا جاالصحيح واwي ال يمكن للنساء العمل بسواه أّن ا�بتدئة إذا جاالصحيح واwي ال يمكن للنساء العمل بسواه أّن ا�بتدئة إذا جا" :قال الشيخ Zمد بن إبراهيم ر#ه اهللا �
وال يلزم أن تنتظر حوال يلزم أن تنتظر حوال يلزم أن تنتظر حوال يلزم أن تنتظر ح���� يتكرر ثالثاً كما قال ا>عض  يتكرر ثالثاً كما قال ا>عض  يتكرر ثالثاً كما قال ا>عض  يتكرر ثالثاً كما قال ا>عض     ،،،،فإنها فإنها فإنها فإنها ����لس إª أن ينقطع فهو حيض ;هلس إª أن ينقطع فهو حيض ;هلس إª أن ينقطع فهو حيض ;هلس إª أن ينقطع فهو حيض ;ه    ؛؛؛؛يمكن أن يكون حيضاً يمكن أن يكون حيضاً يمكن أن يكون حيضاً يمكن أن يكون حيضاً 

 ."والغالب أنه ينقطعوالغالب أنه ينقطعوالغالب أنه ينقطعوالغالب أنه ينقطع
    االستحاضة تعريفها والفرق بينها وب} ا�يض االستحاضة تعريفها والفرق بينها وب} ا�يض االستحاضة تعريفها والفرق بينها وب} ا�يض االستحاضة تعريفها والفرق بينها وب} ا�يض 

، u أد[ الرحم يقال N العاذل أو العاذر سيالن ا!م u غ� أوقاته ا�عتادة من مرض وفساد من عرق فمهb  ::::االستحاضةاالستحاضةاالستحاضةاالستحاضة
 .ودم عرق، ويسÙ دم فساد، استمر بها ا!م بعد أيامها، ويسÙ نزيف ،استحيضت ا�رأة يقال
    ، يتب} من ا\عريفأما الفرق ب} ا�يض وب} االستحاضة �

G  /واالستحاضة دم فساد ،أّن ا�يض دم صحة وفيه حرقة وحدة. 
J  /ةودم ا�يض دم جب

ّ
 .واالستحاضة 0رضة ،ل

I  /الرحم Nواالستحاضة من أد[ الرحم، وا�يض من أق. 
H  /م كث�ة كما تقدمÈا�ملة معاملة الطاهر -عدا تكرار الطهارة ل� صالة ما-وا�ستحاضة  ،وللحيض أح u تعامل. 
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� b م ثالثةÈمن جاوز دمها تقريباً ×سة ع:ة يوماً أح bللمستحاضة و: 
  

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
: bٍومذي وÌئط وريح أو كر0ٍف دائم أو جرٌح ال يرقأ أي b �لطاهر ألن االستحاضة حدث دائم كسلس بول :قالوا    :أوال

فال يمنع شيئاً ôا يمنعه ا�يض وا`فاس من صالة  ،وهذا القول اwي ذهب إÀه ا�نابلة موافٌق �ذهب ا�نفية، ال يسكن
منها ماروت  ،�صحف ودخول ا�سجد واعتÈف للÝورة واألحاديث كث�ةوطواف وقراءة قرآن ومس ا ،وصوم ولو نفالً 

 أفأدع الصالة؟ ،ستحاض فال أطهرأإ± امرأة  ( :قالت فاطمة بنت أ� حبيش للرسول صº اهللا عليه وسلم :0ئشة قالت
 ،لت ا�يضة فاتر= الصالةفإذا أقب ،وليس با�يضة -أي نزيف قليل- إنما ذلك عرٌق ( :فقال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم

 .أخرجه ا>خاري وغ�ه )فاغس� عنك ا!م وص� -أي قدر 0دتها-فإذا ذهب قدرها 
 ؟بعض أهل العلم ذكر بالنسبة لوطء ا�ستحاضة هل توطأ أوال �

 u وزأنه  ا�ذهبا�شهورÓ وهذا هو ا�ذهب ال. 
ُ  ،جواز ذلك من غ� كراهة    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح ًذى {àم بقوN تعاªستدل ومن قال ال توطأ ي

َ
َمِحيِض قُْل ُهَو أ

ْ
لُونََك َعِن ال

َ
فقاسوه  }َويَْسأ

أيضاً بعض ، وعن ابن عباس أنه أباح وطئها ،والصحيح Óوز لسؤال صفية أنها �نت تستحاض ويغشاها زوجها، P ا�يض
، لعدم ثبوت أحÈم ا�يض فيه الوطءوال كفارة u ، أباحه عند اoوف منه أو منها u الوقوع Z uظور أو عنت ا�نابلة

 .كما أباحه ا�نابلة عند اoوف منه أو منها u الوقوع Z uظور أو عنت ،�ا أ�نا إÀه وأباح أكe أهل العلم الوطء
وÒشوه بقطن أو ìوه  ،Óب P ا�ستحاضة أن تتوضأ لوقت R صالة بعد أن تغسل فرجها وتعصبه :تكرار الطهارة :ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً  

لقوN صº اهللا عليه وسلم �منة بنت جحش ح} شكت إÀه ، ل�د ا!م ،إال إذا أحرقها ا!م أو �نت صائمة ،ا أشبه ذلكوم
 ).أنعت لك الكرسف فإنه يذهب ا!م: (كeة ا!م

حبيش أن فاطمة بنت أ�  :�ا روت 0ئشة ر� اهللا عنها ،فإن خرج ا!م من غ� يعË تفريط u الشد لم تبطل صالتها�
 ل� صالة ثم ص� وÁن _ثم اغتس� وتوض ،اجتن� الصالة أيام Zيضك( :استحيضت فقال àا ا`� صº اهللا عليه وسلم

 .) قطر ا!م P ا�ص�
: هو أن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال u ا�ستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها أي    ودÀلهم P الوضوء لوقت R فريضةودÀلهم P الوضوء لوقت R فريضةودÀلهم P الوضوء لوقت R فريضةودÀلهم P الوضوء لوقت R فريضة

 .فتقيدت بالوقت �\يمم ،وألنها طهارة 5ورة وعذر ،وتصوم وتص� ،تسل وتتوضأ عند R صالةحيضتها ثم تغ
ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم أمر #نة بنت جحش با�مع ب}  واحدوعليه للمستحاضة ا�مع ب} الصالت} بوضوٍء  �

 .الطهارة P رأي وخروج الوقت مبطل àذه ،وأمر به سهلة بنت سهيل ،الصالت} بغسٍل واحد
 .و'ذا يفعل R من حدثه دائمٌ ، استباحة فرض الصالة ألن ا�دث دائم ،وتنوي بوضوئها االستباحة

ح� يكون ا>ا1 استحاضة ويعرف  ،Òتاج ا�ستحاضة >يان مدة ا�يض الشهري:تقدير مدة حيض ا�ستحاضة: ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً     
 :ذلك من عدة أحوال

 .وهذه األحÈم وهذه ا�سائل تراجع بالكتاب ،أو غ� مبتدئةإما أن تكون ا�ستحاضة مبتدئة 
  طبعاً بالنسبة لغسل ا�ستحاضة �

لكن الصحيح أنها تتوضأ لقوN صº اهللا عليه وسلم لفاطمة  ،لفعل أم حبيبة وينقل عنها ،يُستحب àا الغسل ل� صالة
 .)ثم توضأي ل� صالة( :حبيش أ� بنت

 ؟الة ثم جاءها ا�يضلو أدر'ت ا�رأة وقت الص � 
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يقول شيخ ، أنه ال يلزمها قضاء تلك الصالة الë أدر'ت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها :القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجح
وألنها  ’واألظهر u ا!Àل مذهب أ� حنيفة ومالك أنها ال يلزمها القضاء" :اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا u هذه ا�سألة

 ."اً فå غ� مفرطةأخرت تأخ�اً جائز
 ؟ استحاضةاستحاضةاستحاضةاستحاضةمنه منه منه منه تعتÊه تعتÊه تعتÊه تعتÊه     وما اwيوما اwيوما اwيوما اwيحيضاً حيضاً حيضاً حيضاً منه منه منه منه امرأة يêل دمها باستمرار فما اwي تعتÊه امرأة يêل دمها باستمرار فما اwي تعتÊه امرأة يêل دمها باستمرار فما اwي تعتÊه امرأة يêل دمها باستمرار فما اwي تعتÊه : مسألة

أن ا�ستحاضة Òتاج >يان مدة ا�يض الشهرية ح� يكون ا>ا1 استحاضة ويعرف  ،ذكرت تقدير مدة حيض ا�ستحاضة
 -:األحوال بإÓازأش� إª هذه ف، ذلك من بيان األحوال أو أحواàا

 :نقول àا ثالثة أحوالنقول àا ثالثة أحوالنقول àا ثالثة أحوالنقول àا ثالثة أحوال

بأن �نت قبل االستحاضة Òيض ×سة أيام مثًال  ،أن تكون àا 0دة معروفة !يها قبل إصابتها باالستحاضة :ا�الة األوا�الة األوا�الة األوا�الة األو%%%%
وتدع  فهذه �لس قدر 0دتها ،يعÒ Ëديده وموعده ،فتعرف عددها ووقتها ،u أول الشهر أو وسطه ،أو ثمانية أيام مثالً 

دم فاسد  ،واعتÊت ا!م ا>ا1 دم استحاضة ،اغتسلت وصلت ،فإذا انتهت 0دتها، الصالة والصيام وتعتà Êا أحÈم ا�يض
مك\ قدر ما �نت Òبسك ا( :وتعمل بعادتها لقوN صº اهللا عليه وسلم ألم حبيبة ،وÁن استمر ال تkك من أجله الصالة

�    مرواه مسل )حيضتك ثم اغتس� وص
يعË يكون أسود أو E}  ،بعضه Çمل صفة ا�يض ،لكن دمها متمó، إذا لم يكن àا 0دة معروفةا�مóة     :ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية
 .وال Eيناً ويتجمد فهذا تعمل با\ميó ،بأن يكون أ#ر ليس N را<ة ،وبقيته ال يتب} وال Çمل صفة ا�يض ،أو را<ة إلخ

أي الغالب من النساء إذ لم يكن àا 0دة تعرفها وال صفة تمó بها ، فهذه �لس 0دة النساءا�تح�ة،     :ا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ة
ألن هذه 0دة Ìلب النساء لقوN  ،فإنها تتحرى و�لس Ìلب ا�يض ستة أيام أو سبعة أيام من R شهر، ا�يض من غ�ه

ّي� ستة أو سبعة أيام ثم اغتس� فإذا استنقأِت إنما b ر'ضة من الشيطان فتح: (صº اهللا عليه وسلم �منة بنت جحش
رواه اoمسة ) وصوò وص� فإن ذلك Óزئك و'ذلك افع� كما Òيض النساء ،فص� أربعة وع:ين أو ثالثة وع:ين

 .وصححه الkمذي
وال اعتبار وأصوب األق :ثم قال ،فهذه العالمات ا�الث تدل عليها السنة وال اعتبار" :وP هذا قال شيخ اإلسالم �

 !انت�.ا "العالمات الë جاءت بها السنة وÁلغاء ما سوى ذلك
    أحكـــام ا`فـــاسأحكـــام ا`فـــاسأحكـــام ا`فـــاسأحكـــام ا`فـــاس

 .ا`فاس دٌم تُرخيه الرحم للوالدة وبعدها وبقية ا!م اwي احتبس u مدة ا�مل: تعريفه �
 ؟ما أكe مدة ا`فاسما أكe مدة ا`فاسما أكe مدة ا`فاسما أكe مدة ا`فاس �

 .هللا أعلمواختاره شيخ اإلسالم وا ،ال حد ألكeه :أربع} يوماً وقيل :قيل
 P الغالب

ٌ
�نت النساء �لس P عهد الرسول صº اهللا  :و	 ا�سألة أثر عن أم سلمة ،وا\حديد باألربع} حقيقة Zمول

  .عليه وسلم أربع} يوماً 
 هل ألقله حد؟هل ألقله حد؟هل ألقله حد؟هل ألقله حد؟ �

من يقول با\حديد  وما زاد P األربع} فهو استحاضة عند، وهذا Zل اتفاق ،ألنه لم يرد Òديده ،ال حد ألقله :قالوا-
 .ونفاس عند من يقول بعدم ا\حديد ،باألربع}

 .وb حكم ا`فاس ��يض فيما Çل وÇرم ويسقط: هنا قاعدة يذكرها أهل العلم  �
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 ؟ما حكم ما رأته قبل الوالدة من دماءما حكم ما رأته قبل الوالدة من دماءما حكم ما رأته قبل الوالدة من دماءما حكم ما رأته قبل الوالدة من دماء �
لق معروف تعرفه النساء îاصة والط ،خاصة مع وجود الطلق ،إذا �ن قبل الوالدة بيوم أو يوم} أو ثالثة فهو نفاس:نقول

 .اwي يتقدم الوالدة
 .قاN الشيخ Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا تعاª ،إن لم يكن معه طلق أو بمدة كث�ة فليس نفاساً  :وقيل-

 ؟بم يثبت حكم ا`فاسبم يثبت حكم ا`فاسبم يثبت حكم ا`فاسبم يثبت حكم ا`فاس �
بت خلق إنسان فال فإن لم يث، u ا�مل إذا ثبت فيه خلق إنسان: أي ،يثبت بÉء به خلق إنسان: نقول ا�واب P هذا-

 ��- µG وأقل مدة يثبت أنها خلق اإلنسان يعË ما تب} به خلق اإلنسان ،وتكون استحاضة ،نفاس بالعلقة وال با�ضغة
 .وما قبل ا�مان} استحاضة واهللا أعلم ،يوم نفاس �GJيوماً وما بعد 

 .عن اإلسقاط وما يتعلق به وباwات ،أيضاً ôكن نراجع u ال:ح ا�متع مزيداً من األحÈم حول هذا
 ؟حكم حبوب منع ا�ملحكم حبوب منع ا�ملحكم حبوب منع ا�ملحكم حبوب منع ا�مل: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

فهذا ال Óوز فإذا �ن لقطع النسل ، ا>عض من النساء تستعمل حبوب منع ا�مل من أجل يعË تنظيم النسل أو قطعه
 .ال Óوز للمرأة أن تستعمل ا�بوب أو غ�ها من ا�وائل من أجل قطع النسل نهائياً ، نهائياً 

فتنظيم النسل ، فال بأس ،إذا �نت ا�رأة Zتاجة إª هذا ا\نظيم فال بأس فيهة \نظيم النسل لوجود حاجة wلك أما بالنسب
لكن إذا �نت غ� Zتاجة فاألو% الشك هو ترك  ،وÒديده جائز طبعاً عند ا�اجة إذا احتاجت ا�رأة wلك ،طبعاً جائز

األمة الشك مأمورة أن يكe     وهذه ،الشك أن الو! مطلوب ويراد من ا`Èحو ،األمر P جبلته وطبيعته بالنسبة للمرأة
هذا ما تي« `ا u هذه ، أو كما قال صº اهللا عليه وسلم، )تزوجوا الودود الولود فإ± مÈثر بكم األمم يوم القيامة(سوادها 

ما سمعناه وصº اZ P Hمد وP آN وصحبه أسأل اهللا سبحانه وتعاª أن ينفعË وÁياكم بما قلناه وب ،ا�لقة اoتامية
 .موسل

 
    ����كتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارةكتاب الطهارةانتانتانتانت
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- G�� - 

 

    ))))GGGG((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    �كتــــــاب الصـــالةكتــــــاب الصـــالةكتــــــاب الصـــالةكتــــــاب الصـــالة    �

 ): ): ): ): الطهارةالطهارةالطهارةالطهارةكتاب كتاب كتاب كتاب ((((    قبلهقبلهقبلهقبله    �ا�ا�ا�ا) ) ) ) كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة((((    مناسبة هذا الكتابمناسبة هذا الكتابمناسبة هذا الكتابمناسبة هذا الكتاب: مسألةمسألةمسألةمسألة    •

    الالالال((((    طهارة مفتاح الصالة �ديثتبعه بكتاب الصالة ذلك أن الأ ا�ؤلف ر#ه اهللا من ا�ديث عن كتاب الطهارة،  انت��ا 
     ....رواه ا>خاري ومسلمرواه ا>خاري ومسلمرواه ا>خاري ومسلمرواه ا>خاري ومسلم    ))))يقبل اهللا صالة أحديقبل اهللا صالة أحديقبل اهللا صالة أحديقبل اهللا صالة أحدككككم إذا أحدث حم إذا أحدث حم إذا أحدث حم إذا أحدث ح���� يتوضأ يتوضأ يتوضأ يتوضأ

�، فنحن نتطهر ثم نص�، ول� يقف العبد طاهراً ب} يدي ربه    •Ò ثّم ألن ا\خلية قبل ا\حلية، تنظف ثّم.    
    هل الصالة �عت فيمن قبلنا؟هل الصالة �عت فيمن قبلنا؟هل الصالة �عت فيمن قبلنا؟هل الصالة �عت فيمن قبلنا؟: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة �

نëُِ لَِرب¿ِك {{{{: : : : الë �عت ألمة Zمد صº اهللا عليه وسلم ودÀل ذلك قوN تعاªغ�  وأوقات نعم، لكن بصفات • نëُِ لَِرب¿ِك ْ نëُِ لَِرب¿ِك ْ يَا َمْرَيُم ايَا َمْرَيُم ايَا َمْرَيُم ايَا َمْرَيُم اقققْقنëُِ لَِرب¿ِك ْ
اِكِع}َ  اِكِع}َ َواْسُجِدي َواْرَكÏِ َمَع الر¹ اِكِع}َ َواْسُجِدي َواْرَكÏِ َمَع الر¹ اِكِع}َ َواْسُجِدي َواْرَكÏِ َمَع الر¹  .آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمران     }}}}َواْسُجِدي َواْرَكÏِ َمَع الر¹

ومن : "اتوàذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر#ه اهللا u االختيار، تبّ} أّن هناك صالة àا ر'وع وسجود P صفة معينة: إذاً 
 ."u اàيئات وال u األوقات �ن قبلنا �نت àم صالة ليست ôاثلة لصالتنا ال

ة صالة و: "وأيضاً قال ابن القيم Ò uفة ا�ودود u أحÈم ا�ولود
ّ
لـو " :وàـذا قـال "يقوم غ�هـا مقامهـا نسيكة ال فR Õ مل

 ."لك األضحيةأضعاف القيمة لم يقم مقامه و'ذ أضعافتصدق بدم ا�تعة عن 

ة صالة و" قوN ::::الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
ّ
 .فالصالة �نت م:وعة فيمن قبلنا ولكنها اختلفت u اàيئات والصفات، "نسيكة أنّه �ن R u مل

 تعريف الصالة من حيث اللغة واالصطالح؟تعريف الصالة من حيث اللغة واالصطالح؟تعريف الصالة من حيث اللغة واالصطالح؟تعريف الصالة من حيث اللغة واالصطالح؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

-Âلغًة بمعÂلغًة بمعÂلغًة بمعÂالقرآن  يدل عليه ما ا!0ء: : : : لغًة بمع u م: أي" وصل عليهم"وردà ادُع....    
 u أّما u أّما u أّما u ـرج بـذلك سـجود الشـكر ): �صوصـة(وقو`ا  ،أقوال وأفعال �صوصة مفتتحة با\كب� �تتمة بالتسليم: ال:عال:عال:عال:عأّماp

    ....�صوص يسميان صالة وÁنّما يسميان سجود فال ،وةالوا\
 بذلك؟بذلك؟بذلك؟بذلك؟) ) ) ) الصالةالصالةالصالةالصالة((((�اذا سّميت �اذا سّميت �اذا سّميت �اذا سّميت     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

وسّميت بذلك مـن بـاب إطـالق ا�ـزء P ، ةسّميت بذلك الشتماàا P ا!0ء، فالصالة تشتمل P ا!0ء u مواطن كث�
طلق عليها ا!0ء الشتماàا P ا!0ء وهو بعض ما ،ال�

ُ
 .فيها فا!0ء جزء من الصالة، فأ

 ....ق ;مة الصالةق ;مة الصالةق ;مة الصالةق ;مة الصالةاشتقااشتقااشتقااشتقا    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

اق غـ� ، واالشـتقيان u الر'ـوع والسـجودنوقيل عظمان ينح، اشتقت من الصلوين وهما عرقان P جان� اwنب: قالوا    
  .السبب

 مممم���� فرضت ؟ فرضت ؟ فرضت ؟ فرضت ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

     ....ريخ ذلكريخ ذلكريخ ذلكريخ ذلكااااP P P P ----م عند أهل العلم u تم عند أهل العلم u تم عند أهل العلم u تم عند أهل العلم u ت    ،،،،قبل اàجرة بعام أو 0م}قبل اàجرة بعام أو 0م}قبل اàجرة بعام أو 0م}قبل اàجرة بعام أو 0م}    ،،،،فرضت الصالة À uلة اإلفرضت الصالة À uلة اإلفرضت الصالة À uلة اإلفرضت الصالة À uلة اإل����اءاءاءاء

 ::::مêلة الصالةمêلة الصالةمêلة الصالةمêلة الصالة    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

G  / اسب عليه العبد يوم القيامة الصالة أول ماÇ. 

 J  / يفقد من ا!ين آخر ما. 
I  / به نبي نها آخر ماأ dاهللا عليه وسلمأو ºبعدها بعدها بعدها بعدها     ))))الصالة الصالة وما ملكت أيمانكمالصالة الصالة وما ملكت أيمانكمالصالة الصالة وما ملكت أيمانكمالصالة الصالة وما ملكت أيمانكم((((: : : : وقد �نت آخر ;ماته قال نا  ص
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- GG� - 

 

 ).).).).بل الرفيق األPبل الرفيق األPبل الرفيق األPبل الرفيق األP((((قال قال قال قال 

HHHH  /  أعظم أر�ن اإلسالم بعد الشهادت} قدراً أنها. 

 é  /  لة اإل�اء مبا�ةأنهاÀ يل عليه والسالم، بل فرضت فوق السماوات السبعÊلم تفرض بواسطة ج. 

 .وÁن �نت b ×س u العدد ،نّها ×س} صالة u ا�óانأ /  ÷ 

وح� P اoائف R هـؤالء  ،ح� P ا�ريض وح� P ا�سافر ،تسقط �ال عن ا�رء ا�سلم مادام العقل قائماً  الأنها  /  ² 
أمـر آخـر سـيمر  فهذا) اoوف، ا�رض ،السفر(يصلون أّما كيفية الصالة وأحواàا أثناء هذه األعذار  -مادام العقل موجود-

 u ائف، صالة ا�ريض، صالة ا�سافر (معناoال، )صالة ا b تسقط �ال مـادام العقـل موجـوداً، فـإذا �ن العقـل  لكن
تسقط �ال ح� لو لم يستطع القيام أو السـجود  هناك أعذار قد تبيح ا\قديم أو ا\أخ� لكن ال، موجوداً فالصالة مطلوبة

    .لر'وعأو ا
 ::::    الصــــالةالصــــالةالصــــالةالصــــالة    فضلفضلفضلفضل    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة� 

    GGGG        ////    ربه    نّها أفضل األعمال الفعليةنّها أفضل األعمال الفعليةنّها أفضل األعمال الفعليةنّها أفضل األعمال الفعليةأأأأ ªا العبد إà يتقرب ëربهال ªا العبد إà يتقرب ëربهال ªا العبد إà يتقرب ëربهال ªا العبد إà يتقرب ëل ذلك     ،،،،الÀل ذلك دÀل ذلك دÀل ذلك دÀاهللا عليه وسلم((((د ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºأّن ابن مسعود سأل ا`أّن ابن مسعود سأل ا`أّن ابن مسعود سأل ا`أّن ابن مسعود سأل ا`���� ص : : : :    �� أيأيأيأي��
 ).).).).""""صالةصالةصالةصالةواعلموا أّن خ� أعمالكم الواعلموا أّن خ� أعمالكم الواعلموا أّن خ� أعمالكم الواعلموا أّن خ� أعمالكم ال""""    ((((    وقوNوقوNوقوNوقوN    ))))""""الصالة P وقتهاالصالة P وقتهاالصالة P وقتهاالصالة P وقتها"""": : : : العمل أفضل؟ قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمالعمل أفضل؟ قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمالعمل أفضل؟ قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمالعمل أفضل؟ قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم

JJJJ        ////     طايا كماoطايا كما تغسل اoطايا كما تغسل اoطايا كما تغسل اoاهللا عليه وسلم((((تغسل ا ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºاهللا عليه وسلم ص ºـوم     رٍ رٍ رٍ رٍ أرأيتم لو أّن نهراً جاأرأيتم لو أّن نهراً جاأرأيتم لو أّن نهراً جاأرأيتم لو أّن نهراً جا: ": ": ": "قال ا`قال ا`قال ا`قال ا`���� صÀا u ـوم م يغتسـل منـهÀا u ـوم م يغتسـل منـهÀا u ـوم م يغتسـل منـهÀا u غمر بباب أحدغمر بباب أحدغمر بباب أحدغمر بباب أحدككككم يغتسـل منـه
فذلك فذلك فذلك فذلك : : : : قال عليه الصالة والسالمقال عليه الصالة والسالمقال عليه الصالة والسالمقال عليه الصالة والسالم!!!!    رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    يبø من درنه Æء يايبø من درنه Æء يايبø من درنه Æء يايبø من درنه Æء يا    الالالال: : : : والليلة ×س مرات هل يبø من درنه Æء؟ قالواوالليلة ×س مرات هل يبø من درنه Æء؟ قالواوالليلة ×س مرات هل يبø من درنه Æء؟ قالواوالليلة ×س مرات هل يبø من درنه Æء؟ قالوا

 ).).).)."""" بهّن اoطايا بهّن اoطايا بهّن اoطايا بهّن اoطاياوات اoمس يمحو اهللاوات اoمس يمحو اهللاوات اoمس يمحو اهللاوات اoمس يمحو اهللاللللمثُل الصمثُل الصمثُل الصمثُل الص

IIII        ////    ،ا�ديث    تكّفر السيتكّفر السيتكّفر السيتكّفر السيئئئئات،ات،ات،ات u ا�ديثوهذا جاء u ا�ديثوهذا جاء u ا�ديثوهذا جاء u ا�معة كفاراٌت �ا    ((((وهذا جاء ªمس وا�معة إoا�معة كفاراٌت �االصلوات ا ªمس وا�معة إoا�معة كفاراٌت �االصلوات ا ªمس وا�معة إoا�معة كفاراٌت �االصلوات ا ªمس وا�معة إoاجتنبت الكبائراجتنبت الكبائراجتنبت الكبائراجتنبت الكبائر    بينهن إذابينهن إذابينهن إذابينهن إذا    الصلوات ا.(.(.(.( 

HHHH        ////    ا!نيا واآلخرة u ا!نيا واآلخرةأنّها نور لصاحبها u ا!نيا واآلخرةأنّها نور لصاحبها u ا!نيا واآلخرةأنّها نور لصاحبها u اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم ((((كما كما كما كما     ،،،،أنّها نور لصاحبها ºاهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم قال ص ºاهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم قال ص ºاهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم قال ص ºوالصـالة نـوروالصـالة نـوروالصـالة نـوروالصـالة نـورالصـالة الصـالة الصـالة الصـالة """"قال ص""""((((     u وقـال u وقـال u وقـال u وقـال
اwين يذهبون للصالة وقت الظالم كصالة الفجر اwين يذهبون للصالة وقت الظالم كصالة الفجر اwين يذهبون للصالة وقت الظالم كصالة الفجر اwين يذهبون للصالة وقت الظالم كصالة الفجر : : : : يعËيعËيعËيعË، ، ، ، ))))بّ: ا�شبّ: ا�شبّ: ا�شبّ: ا�شآآآآئ} u الُظلَم با`ور ا\ام يوم القيامةئ} u الُظلَم با`ور ا\ام يوم القيامةئ} u الُظلَم با`ور ا\ام يوم القيامةئ} u الُظلَم با`ور ا\ام يوم القيامة((((: : : : خرخرخرخرا�ديث اآلا�ديث اآلا�ديث اآلا�ديث اآل

 . . . . والعشاءوالعشاءوالعشاءوالعشاء

éééé        //// ا�ديث u ا�ديث يرفُع اهللا بها العبد درجات كما جاء u ا�ديث يرفُع اهللا بها العبد درجات كما جاء u ا�ديث يرفُع اهللا بها العبد درجات كما جاء u يرفُع اهللا بها العبد درجات كما جاء)))) 
ّ
 وÁنّك لن تسجد سجدًة إال
ّ
 وÁنّك لن تسجد سجدًة إال
ّ
 وÁنّك لن تسجد سجدًة إال
ّ
" " " " وووو				 بعض الروايات بعض الروايات بعض الروايات بعض الروايات، ، ، ، """"رفعك اهللا بها درجةرفعك اهللا بها درجةرفعك اهللا بها درجةرفعك اهللا بها درجة    وÁنّك لن تسجد سجدًة إال

 ).).).).وحّط عنك بها خطيوحّط عنك بها خطيوحّط عنك بها خطيوحّط عنك بها خطيئئئئةةةة

أسألك أسألك أسألك أسألك : : : : قالقالقالقال    ،،،،""""سلËسلËسلËسلË""""حديث ربيعة بن كعب لّما قال للنحديث ربيعة بن كعب لّما قال للنحديث ربيعة بن كعب لّما قال للنحديث ربيعة بن كعب لّما قال للن���� صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم ((((    نّها من أعظم أسباب دخول ا�ّنة فÕأ /  ÷÷÷÷
رسول اهللا؟ فقال صº اهللا عليه رسول اهللا؟ فقال صº اهللا عليه رسول اهللا؟ فقال صº اهللا عليه رسول اهللا؟ فقال صº اهللا عليه     بل ذاك يابل ذاك يابل ذاك يابل ذاك يا: : : : قالقالقالقال    """"أو غ� ذلك؟أو غ� ذلك؟أو غ� ذلك؟أو غ� ذلك؟"""": : : : فقال N رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمفقال N رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمفقال N رسول اهللا صº اهللا عليه وسلمفقال N رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم    ،،،،مرافقتك u ا�نةمرافقتك u ا�نةمرافقتك u ا�نةمرافقتك u ا�نة

 ).).).).""""ددددأّعP Ë نفسك بكeة السجوأّعP Ë نفسك بكeة السجوأّعP Ë نفسك بكeة السجوأّعP Ë نفسك بكeة السجو: ": ": ": "وسلموسلموسلموسلم

وانتظار الصـالة بعـد وانتظار الصـالة بعـد وانتظار الصـالة بعـد وانتظار الصـالة بعـد : ": ": ": "قال نبينا صº اهللا عليه وسلمقال نبينا صº اهللا عليه وسلمقال نبينا صº اهللا عليه وسلمقال نبينا صº اهللا عليه وسلم((((    وقد، ��جاهد u سبيل اهللا: أّن انتظارها رباط u سبيل اهللا أي /  ²²²²
u  هذا نوع رباط حقي� ��جاهد u سـبيل اهللا اwي يـرابط، ، ، ، ))))""""الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطالصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطالصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباطالصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط

 . ا�بهات

µ  /  ُالصـالة أّن ا�الئكة ت u مصـالهم مـاداموا u ين ينتظـرون الصـالةwا�صل} ا P �فـإّن ا�الئكـة تصـ� P "ص
ه مادامت الصالة Òبسهُ 

ّ
ا�الئكة تـدعو للعبـد إذا �ن u : أي" اH اغفر N–تقول اH ار#ه  ،أحدكم مادام u مصال

ُه ينتظر الصالة
ّ
 . مصال

ل الضياف/  � ُ �êهاأنّه يُعد� الÀإ Zمـا غـدا أو راح ((((: : : : ة �ن ذهب للمسجد يريد الصالة �ن س; 
ً
 ;مـا غـدا أو راح أعّد اهللا N نُُزال
ً
 ;مـا غـدا أو راح أعّد اهللا N نُُزال
ً
 ;مـا غـدا أو راح أعّد اهللا N نُُزال
ً
u كمـا جـاء كمـا جـاء كمـا جـاء كمـا جـاء ))))أعّد اهللا N نُُزال
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  .ا�ديث

G�  /  عن الفحشاء وا�نكرأنها �الصـالة     �نـت هـذه ،فإذا أقام الصالة îشوعها ور'وعها وسجودها وطهورها قبل ذلـك: تن
ُمنَْكرِ {{{{ ::::وتعاª وا�نكر وقد قال اهللا تبارك ءتنهاه عن الفحشا

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
ُمنَْكرِ َ َعِن ال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
ُمنَْكرِ َ َعِن ال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
ُمنَْكرِ َ َعِن ال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
� َعِن الَ��� َة َينْ

َ
ال إِن¹ الص¹

َة َينْ
َ

ال إِن¹ الص¹
َة َينْ

َ
ال إِن¹ الص¹

َة َينْ
َ

ال  ....}}}}إِن¹ الص¹

GG  /  وسطاء وشفعاء أقرب وسيلة اتصال ب} العبد وربه، فالأنها ªتاج إÇ ، وأقرب حالة يكون فيها االتصال بينك وب} اهللا
 وZبة وطلباً �ا عند

ً
" وهـو سـاجد    يكون العبـد إª ربـه أقرب ما: "وàذا قال ،وجل اهللا عز حينما تكون ساجداً خضو0

موا فيه الرّب " " " "     قال صº اهللا عليه وسلمقال صº اهللا عليه وسلمقال صº اهللا عليه وسلمقال صº اهللا عليه وسلم((((    !والسجود أمر عظيم البد من تأمله موا فيه الرّب أّما الر'وع فعظ¿ موا فيه الرّب أّما الر'وع فعظ¿ موا فيه الرّب أّما الر'وع فعظ¿ وأّما السـجود فـأكeوا فيـه وأّما السـجود فـأكeوا فيـه وأّما السـجود فـأكeوا فيـه وأّما السـجود فـأكeوا فيـه     ،،،،أّما الر'وع فعظ¿
  اهللاأ�ار الصالة البن القيم ر#ه : أنصح بكتاب. أحرى أن يُستجاب لكم: فقِمنٌ ، ، ، ، ))))""""ا!0ء فَقِمٌن أن يُستجاَب لكما!0ء فَقِمٌن أن يُستجاَب لكما!0ء فَقِمٌن أن يُستجاَب لكما!0ء فَقِمٌن أن يُستجاَب لكم

    وما األصل u م:وعيتها؟ وP من وما األصل u م:وعيتها؟ وP من وما األصل u م:وعيتها؟ وP من وما األصل u م:وعيتها؟ وP من ����ب؟ب؟ب؟ب؟    ؟؟؟؟حكم الصالة مع األدلةحكم الصالة مع األدلةحكم الصالة مع األدلةحكم الصالة مع األدلة    ماماماما: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة                
        : : : : ، األدلة، األدلة، األدلة، األدلةفالعلماء ح} يتÑمون u مسألة يؤصلون àافالعلماء ح} يتÑمون u مسألة يؤصلون àافالعلماء ح} يتÑمون u مسألة يؤصلون àافالعلماء ح} يتÑمون u مسألة يؤصلون àا، ، ، ، الكتاب والسنة واإلÐاعالكتاب والسنة واإلÐاعالكتاب والسنة واإلÐاعالكتاب والسنة واإلÐاع    ::::األصل u م:وعية الصالةاألصل u م:وعية الصالةاألصل u م:وعية الصالةاألصل u م:وعية الصالة�

G        ////    ªتعا Nالكتاب قوªتعا Nالكتاب قوªتعا Nالكتاب قوªتعا Nُمْؤِمِن}َ {{{{: : : : الكتاب قو
ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمِن}َ إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمِن}َ إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمِن}َ إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال َ�ةَ {{{{: : : : وقوN تعاªوقوN تعاªوقوN تعاªوقوN تعاª    }}}}ابًا َمْوقُوتًاابًا َمْوقُوتًاابًا َمْوقُوتًاابًا َمْوقُوتًاِكتَ ِكتَ ِكتَ ِكتَ     إِن¹ الص¹ ةَ َوآَتُوا الز¹

َ
ال يُموا الص¹ َ�ةَ ِ ةَ َوآَتُوا الز¹

َ
ال يُموا الص¹ َ�ةَ ِ ةَ َوآَتُوا الز¹

َ
ال يُموا الص¹ َ�ةَ ِ ةَ َوآَتُوا الز¹

َ
ال قققِقيُموا الص¹

َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
كررت وهذه وهذه وهذه وهذه ، ، ، ، }}}}َوأ

 .u القرآن u مواضع عدة قرن اهللا ب} الصالة والز�ة u غ� ما موضع

J  / ا`ـا`ـا`ـا`ـ����        حديث ابن عبـاس رحديث ابن عبـاس رحديث ابن عبـاس رحديث ابن عبـاس ر���� اهللا عنـه أن اهللا عنـه أن اهللا عنـه أن اهللا عنـه أن((((منها منها منها منها ، ، ، ، فأحاديث كث�ة تب} م:وعية الصالة ووجوبها وحكمها: أّما السّنة
 N من قالÀا ªاهللا عليه وسلم �ا بعث معاذاً إ ºص N من قالÀا ªاهللا عليه وسلم �ا بعث معاذاً إ ºص N من قالÀا ªاهللا عليه وسلم �ا بعث معاذاً إ ºص N من قالÀا ªاهللا عليه وسلم �ا بعث معاذاً إ ºقوماً أهل كتاب""""ص öقوماً أهل كتابإنّك تأ öقوماً أهل كتابإنّك تأ öقوماً أهل كتابإنّك تأ öإنّك تأ............ ªلك فأعلمهم أّن اهللا تعاw فإن هم أجابوك ªلك فأعلمهم أّن اهللا تعاw فإن هم أجابوك ªلك فأعلمهم أّن اهللا تعاw فإن هم أجابوك ªلك فأعلمهم أّن اهللا تعاw فإن هم أجابوك

 ...")....")....")....").×س صلوات u اÀوم والليلة×س صلوات u اÀوم والليلة×س صلوات u اÀوم والليلة×س صلوات u اÀوم والليلة    افkض عليهمافkض عليهمافkض عليهمافkض عليهم

I  /اعÐمس ابن ا�نذر: اإلoوجوب الصلوات ا P اعÐنّما اختلفـوا ، قدامة وغ�هم ابنوابن هب�ة وابن حزم و نقل اإلÁو
    والقـول الصـحيحوالقـول الصـحيحوالقـول الصـحيحوالقـول الصـحيح    :P قول} ؟u مسألة هل الوتر من الصلوات الواجبة أو أّن الصلوات الواجبة فقط b الصلوات اoمس

    .أّن الصلوات اoمس b الواجبة وغ�ها Zل تفصيل وبيان يأö إن شاء اهللا: : : : هو قول ا�مهورهو قول ا�مهورهو قول ا�مهورهو قول ا�مهور

    ))))JJJJ((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 صالة؟صالة؟صالة؟صالة؟P من P من P من P من ����ب الب الب الب ال: : : : مسائلمسائلمسائلمسائل    ����

ف
ّ
Ñم R P فب
ّ
Ñم R P فب
ّ
Ñم R P فب
ّ
Ñم R P يف إذا أطلقه العلماء ا�راد به يشمل، ، ، ، إال ا�ائض وا`فساءإال ا�ائض وا`فساءإال ا�ائض وا`فساءإال ا�ائض وا`فساء    ����بÑ\يف إذا أطلقه العلماء ا�راد به يشملواÑ\يف إذا أطلقه العلماء ا�راد به يشملواÑ\يف إذا أطلقه العلماء ا�راد به يشملواÑ\ف هو ، ، ، ، العقل وا>لوالعقل وا>لوالعقل وا>لوالعقل وا>لوغغغغ: : : : أمرينأمرينأمرينأمرين    واÑفا�

ف بالغ 0قٍل فإذاً الصالة فإذاً الصالة فإذاً الصالة فإذاً الصالة ����ب P ب P ب P ب P     ا>الغ العاقل
ّ
Ñمسلم م R ، ، ، ،يفÑ\ا Âيفهذا معÑ\ا Âيفهذا معÑ\ا Âيفهذا معÑ\ا Âهذا مع....        

 الصالة؟الصالة؟الصالة؟الصالة؟    أداءأداءأداءأداءمن ا�ستثÂ من طلب من ا�ستثÂ من طلب من ا�ستثÂ من طلب من ا�ستثÂ من طلب : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

    ا`فساءا`فساءا`فساءا`فساء    ا�ائض وا�ائض وا�ائض وا�ائض و: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ) ôا N تعلق بموضوعنا وهو العقل وزوال العقل( حكم الصالة ô R uا يأöحكم الصالة ô R uا يأöحكم الصالة ô R uا يأöحكم الصالة ô R uا يأö    ماماماما: مسألةمسألةمسألةمسألة �

 : pلو هذا السؤال من ثالثة أمور ال

G  /%%%%حكمه؟ ما،  من زال عقله بنوم: ا�الة األوا�الة األوا�الة األوا�الة األو 

و نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس àا من نام عن صالة أ" قول ا`� صº اهللا عليه وسلم(وا!Àل P ذلك  ،يق� الصالة     
 ).رواه مسلم" كفارة إال ذلك

من نومه، و'ـذلك ا`ـا�  قامفال نقول بأّن الصالة تسقط عنه `ومه بل واجبة عليه àذا ا�ديث فعليه أن يقضيها إذا      
 .يؤخرها يبادر إذ ذكرها لفعلها وال
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أنا أصـ� الفجـر ثـم أصـ� : يقول وأذن الفجر، ال ،م إال قبيل الفجرإذا شخص نام عن صالة العشاء ولم يصلها ولم يق     
 .ألنه هو وقتها اآلن بالنسبة N ،فيه قامالبد أن يصليها u ذلك الوقت اwي بل  ال..العشاء

JJJJ        ////ماذا يفعل؟ ،من زال عقله بإغماء: : : : ا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انيةا�الة ا�انية 

   عليه عليه عليه عليهقضاء الصالة من ا�غÙقضاء الصالة من ا�غÙقضاء الصالة من ا�غÙقضاء الصالة من ا�غbbbb    Ù    أول مسألة خالفية سأذكرها لكمأول مسألة خالفية سأذكرها لكمأول مسألة خالفية سأذكرها لكمأول مسألة خالفية سأذكرها لكم                

     :سألة ثالثة أقوالا�ذكر العلماء ر#هم اهللا u هذه •

وهـذا هـو وهـذا هـو وهـذا هـو وهـذا هـو     ا،ا،ا،ا،يعË نام أسبوع يقيعË نام أسبوع يقيعË نام أسبوع يقيعË نام أسبوع يق���� صالة أسبوع وهكذ صالة أسبوع وهكذ صالة أسبوع وهكذ صالة أسبوع وهكذ    ،،،،يق� Ðيع الصلوات الë فاتته وÁن طال الزمن أنهأنهأنهأنه    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
قاسوا عليها قاسوا عليها قاسوا عليها قاسوا عليها     ،،،،تلك ا�الثتلك ا�الثتلك ا�الثتلك ا�الث    أ وقأ وقأ وقأ وق����ثم أفاق وتوضثم أفاق وتوضثم أفاق وتوضثم أفاق وتوض    ،،،،أي ثالثة أيامأي ثالثة أيامأي ثالثة أيامأي ثالثة أيام، ، ، ، بأّن عّماراً ُغÉ عليه ثالثاً بأّن عّماراً ُغÉ عليه ثالثاً بأّن عّماراً ُغÉ عليه ثالثاً بأّن عّماراً ُغÉ عليه ثالثاً واستدلوا     ،،،،ا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلة

    ....ست Àال ;ها يقضيهاست Àال ;ها يقضيهاست Àال ;ها يقضيهاست Àال ;ها يقضيها    ،،،،×س×س×س×س    ،،،،أربعأربعأربعأربع    ،،،،فجعلوا ثالثفجعلوا ثالثفجعلوا ثالثفجعلوا ثالث، ، ، ، ا�الث وما بعدهاا�الث وما بعدهاا�الث وما بعدهاا�الث وما بعدها
 ....وأما إذا زاد P ثالث أيام فال يقضيهاوأما إذا زاد P ثالث أيام فال يقضيهاوأما إذا زاد P ثالث أيام فال يقضيهاوأما إذا زاد P ثالث أيام فال يقضيها    ر،ر،ر،ر،يقيد با�الث أيام كما جاء u األثيقيد با�الث أيام كما جاء u األثيقيد با�الث أيام كما جاء u األثيقيد با�الث أيام كما جاء u األث: : : : أّن هذا القولأّن هذا القولأّن هذا القولأّن هذا القول    لكن الصحيح     

 �اذا فرقنا ب} ذلك u هذا القول؟�اذا فرقنا ب} ذلك u هذا القول؟�اذا فرقنا ب} ذلك u هذا القول؟�اذا فرقنا ب} ذلك u هذا القول؟    ����

وأما ما زاد P ا�ـالث أيـام فنلحقـه بمـن زال عقلـه ;ّيـًة وهـو ، يق� ، وا`ائمث أيام ملحق با`ائمألننا èعل ا�ال     
أمـا إذا ، وبا\اã نقول من نام ثالثة أيام فمـا دون فهـذا يق�ـ، وبا\اè ãعل ا�الث أيام b ا�د األقN للنوم، ا�جنون

 .هذه ا�دة ال يتصور فيها أن اإلنسان ينام أربع أيام أو ×س أيام �اذا؟ ألنّ ، ، ، ، زادت P ا�الثة أيام فال يقضيها
وأما إن �ن أكe ،  با`ائمللجمع ب} األقوال الë ستأö و�Áاقاً N للجمع ب} األقوال الë ستأö و�Áاقاً N للجمع ب} األقوال الë ستأö و�Áاقاً N للجمع ب} األقوال الë ستأö و�Áاقاً N     ؟؟؟؟    يقضيهايقضيهايقضيهايقضيها    قلنا أنه إذا زادت ا�دة P ثالثة أيام القلنا أنه إذا زادت ا�دة P ثالثة أيام القلنا أنه إذا زادت ا�دة P ثالثة أيام القلنا أنه إذا زادت ا�دة P ثالثة أيام ال�اذا �اذا �اذا �اذا     ����

نكلفـه إ�اقـاً N  أو شهرين فهـذا أيضـاً ال دة شهرويغÙ عليه م وعيه بيقد يغ، أربع أيام أو ×س أيام إª أكe، من ذلك
 .وبهذا نعمل بكل اآلثار الë ستأتينا u األقوال القادمة ،با�جنون

بمعـÂ انقضـاء وقـت صـالة - ةوÁن زاد P صالة واحد ،أنه إذا أغú عليه يوم وÀلة ق� ×س صلوات :القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±                
أنـه أغـú " روي عن ع� ر� اهللا عنـه ويستدل P ذلك بما، نسب إª ا�نفيةوهذا القول ي ،يق� فإّن هذا ال -سادسة

  .×س صلوات u اÀوم والليلة ألنه ،فقالوا من أغú عليه يوم وÀلة فإن هذا يق�، "عليه أربع صلوات فقضاهن
واسـتدلوا  ،الـك والشـاف�Ïقـول الوهذا  ،وÁنما يق� مادام u الوقت، يق� الصالة الë خرج وقتها أنه ال ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

قطـË وأيضـاً  رواه ا!ارهذا ا�ديث  ،)ليس من ذلك قضاء إال أن يغÙ عليه فيفيق u وقتها فيصليها( �ديث ورد u ذلك
 .ا>يه� u سننه

: ب القول ا�الثفهذا عند هؤالء أصحا، قبيل ا�غرب، بعد الع�، u الع� إنساناً أغú عليه قبل الظهر ولم يفق إال ::::مثالً مثالً مثالً مثالً 
يقضيها ألنه �ا ;ف بها �ن عقله غـ�  أما صالة الظهر ال وb صالة الع�، يقولون يق� فقط الصالة الë هو u وقتها

 .الع�، فيق� فقط نكلفه مادام ا\Ñيف مرفوع عنه وبا\اã فإن ا\Ñيف هو مناط ا�كم wلك ال ،موجود

بـأنهم يقيسـون ، ثم أيضاً هؤالء استدلوا P ا�غـÙ عليـه، وا إن هذا ا�ديث ضعيفقالوÓاب عن هذا ا�ديث بأنهم  �
كـذلك ا�غـÙ : إذاً ، من جنونه وأفـاق قاميق� الصالة إذا  قالوا مادام أن ا�جنون زال عقله وال، ا�غÙ عليه P ا�جنون

 .عليه يقاس P ا�جنون فال يكلف بأن يق� الصلوات الë نام عنها

كيف تقيسون ا�جنون P ا�غÙ عليـه مـع أن ا�نـون ، ّد P هذا بالفارق ب} ا�جنون وب} ا�غÙ عليهرُ  ::::وقش أيضاً وقش أيضاً وقش أيضاً وقش أيضاً ونونونون
يلـزم بالصـيام ويلـزم بـا�ج، ، أما ا�غÙ عليه، إذا قام فهو ملزم بـا\ÀÈف، يلزم با\ÀÈف وأيضاً ال، مدته تتطاول Ì>اً 

 ! ذاك؟فكيف تقيسون هذا P !مازال يلزم
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مـن : أنا نقـول � :يكون هناك تضارب u اآلثار هو اwي �تمع به األدلة والومنها  القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح: : : : إذاً !ينا ثالثة أقوالإذاً !ينا ثالثة أقوالإذاً !ينا ثالثة أقوالإذاً !ينا ثالثة أقوال
  .إذا زادت فال يق� ،فإنه يق� صلوات ثالثة أيام ،أغú عليه �دة b ماب} ساعة مثًال إª ثالثة أيام

 قنا ا�الثة أيام با`ائم ؟أ� �اذا جعلنا الفاصل ثالثة أيام؟ �

�ن أكـe مـن ثالثـة أيـام  عدا ذلك، ما أما ما، فجعلناه ا�د األقN ،يتصور Ì>اً أن إنساناً ينام أكe من ثالثة أيام ألنه ال
ء يصـ� عنـدهم إغمـااآلن كثـ�  ة،كثـ� ا`وازلمن سألة نازلة ا�وهذه ، �امع مدة زوال العقل الطويلة ،با�جنون هلحقن

ثم بعد ذلـك بعـد معا�تـه وÁعطائـه األدويـة �ـد أن هـذا  ... قد ينام أسبوع أسبوع}، "جلطة"أو  "كوما" طويل فيسمونه
 فهل نكلفه بالصلوات؟، اإلنسان أفاق

 ؟ ..الخ...هل نكلفه بالصلوات باعتبار أنه مطالب بالصلوات ألنه مسلم بالغ 0قل: سأ`ا لو

دونهـا فإنـه  لكن لو أنه نام ثالث أيام فمـا، تق� شهر ال: نقول N! عن الو� شهر �ملغبت : قال نقول هذه ا�دة كم؟
قد يغÙ عليه مدة تزيد عن شهرين  ،يكون فيه تكليف P اإلنسان أكe من الالزم فهذا èمع به ب} األدلة وال، يق�

 .هذا القول    اã يتضح رجحانوبا\ أو ثالثة أربع، بعضهم قد يستمر سنة فكيف تكلفه بقضاء صلوات سنة؟

IIII        //// مر(من زال عقله بسكر  :ا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةا�الة ا�ا�ةî ( 

ْغـتُْم {:تعـاª    وا!Àل قـوN، ، ، ، �ب عليه حال سكره وال    تصح الصالة منه الهذا هذا هذا هذا 
َ
َة َوأ

َ
ـال  َيْقَرُبـوا الص¹

َ
يـَن آََمنُـوا ال ِ

¹
wَهـا ا ف�

َ
يَـا ك

 . سورة النساء}ُسÈََرى

 لكن هل Óب عليه القضاء؟ �

نقـول للسـكران  وال ،بل بعض أهل العلم نقل اإلÐاع �بن ا�نذر وغ�ه، نعم Óب عليه القضاء اتفاقاً عند أهل العلم    -
فلما كنت سـكران وزال عقلـك ، بل إذا أفاق وجب عليه قضاؤها وا\وبة إª اهللا، فأنت �اطب بذلك ،بعدم قضاء الصالة
و'ما u ا�غÙ عليه ، كما u ا`ائم إذا 0د عقله إÀه، عقلك وجب عليك القضاءفلما أفقت و0د إÀك  ،أمرت بعدم الصالة

 .إذا 0د عقله إÀه ولم تطل مدته

  ::::علل wلكعلل wلكعلل wلكعلل wلك    حكم صالة ا�جنون؟حكم صالة ا�جنون؟حكم صالة ا�جنون؟حكم صالة ا�جنون؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

اã ح� وبا\، N نية وا�جنون وهو غ� العاقل ال ،�ب P ا�جنون الصالة، ألن الصالة البد àا من نية ال: عن هذاا�واب ا�واب ا�واب ا�واب 
 .وا`ية �ط u العمل ،نية N ألنه ال ،لو صº لم تصح منه

 حكم صالة الÈفر؟علل wلك؟حكم صالة الÈفر؟علل wلك؟حكم صالة الÈفر؟علل wلك؟حكم صالة الÈفر؟علل wلك؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 وال، ، ، ، وا`ية كذلك �ط u صحة العمـل ،واإلسالم �ط u العمل ،لكونه لم يسلم ،تصح الصالة منه لعدم نيته ال: ا�واب
    ؟؟؟؟�ـاذا�ـاذا�ـاذا�ـاذا، ، ، ، هذا اتفاقاً هذا اتفاقاً هذا اتفاقاً هذا اتفاقاً وووو    نقول N اقض الصلوات الë فاتت لو أسلم ال ،إذا أسلم Óب عليه القضاء بمعÂ أنه ال، �ب عليه أيضاً 

    .، ولكن Çاسب P تر'ها وترك سائر فروع اإلسالم يوم القيامةقبله ألن اإلسالم Óب ما
 سألةسألةسألةسألةا�ا�ا�ا�مع االستدالل àذه مع االستدالل àذه مع االستدالل àذه مع االستدالل àذه     هل الكفار �اطبون بفروع اإلسالم؟هل الكفار �اطبون بفروع اإلسالم؟هل الكفار �اطبون بفروع اإلسالم؟هل الكفار �اطبون بفروع اإلسالم؟: : : : ويثار دائماويثار دائماويثار دائماويثار دائما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

تعـال صـل معنـا u : فنقول مـثالً Dاطبهم بها  لكن ال ،بفروع اإلسالم بمعÂ أنه سيحاسبون عليهانعم �اطبون : ا�واب
 !!Dاطبهم بذلك ال! ال..ا�سجد

à ه'kلوهو سيحاسب عنها لÀ!ا، وا ªتعا Nَسَقَر  {    ::::قو uِ َما َسلََكُكْم)HJ ( {َ
¿
ُمَصل

ْ
ِعـُم َولَْم نَُك ُغطْ ) HI(قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ِمْسِكَ} 
ْ
َائِِضَ} ) HH(ال

ْ
oُوُض َمَع ا َD َوُ'ن¹ا)Hé({فر �اطب بفروع ال:ـيعة ، إفحاسبهم مع أنهم كفار. . . . ا�دثرا�دثرا�دثرا�دثرÈالقـول ذاً ال P القـول P القـول P القـول P
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هذه ا�سألة تتعلـق أحيانـاً باألصـول  ،وÁال فبعض أهل العلم يرى أنه غ� �اطب بفروع ال:يعة سألةسألةسألةسألةا�ا�ا�ا�الصحيح u هذه الصحيح u هذه الصحيح u هذه الصحيح u هذه 
 .يتعلق بالصالة عنا هنا u فروع مالكنها ترد م

تقبل صالته حتقبل صالته حتقبل صالته حتقبل صالته ح���� يعلـن  يعلـن  يعلـن  يعلـن     ا�كم إذا هذا الÈفر صº هل ìكم بإسالمه بناء P أنه صº أم نقول هذا الا�كم إذا هذا الÈفر صº هل ìكم بإسالمه بناء P أنه صº أم نقول هذا الا�كم إذا هذا الÈفر صº هل ìكم بإسالمه بناء P أنه صº أم نقول هذا الا�كم إذا هذا الÈفر صº هل ìكم بإسالمه بناء P أنه صº أم نقول هذا ال    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
    اإلسالم؟اإلسالم؟اإلسالم؟اإلسالم؟

 ....إذا صº الÈفر قبلنا منه الصالة وÇكم بإسالمه    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

و'ذلك أيضاً ألقاربه ا�سلم} أن يرثـوا منـه ، ورّث P الصحيحمات بعد صالته لÈن مسلماً يرث وي لو: : : : فائدة هذا الêاعفائدة هذا الêاعفائدة هذا الêاعفائدة هذا الêاع
فالصالة �د ذاتها �فيـة للحكـم P هـذا الÈفـر بأنـه  ،مقابرهم ويدفن uويدفن بمقابر ا�سلم} ويغسل ويصº عليه 

 .أسلم
 مممم���� يمó الص يمó الص يمó الص يمó الص����؟؟؟؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

غ، الص� لـم يبلـ ،أن يمó األشياء كما يستطيع العاقل ا>الغيستطيع بمعÂ ال �مل N عقل  ال بمعÂ، عقل N الص� اآلن ال
 وهل يطالب اآلن u أثناء صغره بالصالة؟ وم� Çكم بتمóه؟، م� ìكم عليه بأنه مطالب بالصالةف

مـروا أبنـاءمـروا أبنـاءمـروا أبنـاءمـروا أبنـاءككككم م م م ((((    �ـديث    هو قول ا�نابلـةهو قول ا�نابلـةهو قول ا�نابلـةهو قول ا�نابلـةوووو، سألةا�هذه  uuuu    القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوهذا وهذا وهذا وهذا ، يمó الص� إذا بلغ سبع سن} ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب����
    ).).).).بالصالة لسبعبالصالة لسبعبالصالة لسبعبالصالة لسبع

óـô هذا الص� الصغ� بأنه P كمÇ أن u ديد ا`� للصالة بسبع هو الفارقÒ فجعلوا óـô فـإذا بلـغ السـبع ، أو غـ�
 ال، وبالصـالة    pاطـب الو ،بل يقتدي بنا فقط أثناء رؤيته لصالتنا، نأمره بالصالة ال قبل ذلك، جعلناه óô وأمرناه بالصالة

 ....ديثا�هذا ))))    """"أبناءأبناءأبناءأبناءككككم بالصالة لسبعم بالصالة لسبعم بالصالة لسبعم بالصالة لسبع    مروامروامروامروا""""    قال ا`قال ا`قال ا`قال ا`���� صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم((((    إال كما، يؤمر

فـإذا �ن هـذا ، ، ، ، حال هـذا الصـ�إª وÁنما يعاد فيه  يتقيد بالسن قال بعض أهل العلم أن ا\ميó للص� ال ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±    ����
وأنتم تالحظون هذا u أن بعض األطفال قد ، èعل ا�د هو السبعة وال    ،،،،ìكم بأنه óô ،الص� يفهم اoطاب ويرد ا�واب

هـؤالء Óعلـون ا\ميـó : إذاً ، والعكس كـذلك، يكون عمره ×س سنوات قد يكون أفضل من طفل عمره ثمان سنوات
  .السنبيقيد  للحال ال

 تقولون u حديث رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم؟تقولون u حديث رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم؟تقولون u حديث رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم؟تقولون u حديث رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم؟    àم وماàم وماàم وماàم وما    قالواقالواقالواقالوا)......)......)......)......نوقشوانوقشوانوقشوانوقشوا((((    ����

 . سألةا�وهذا قول قوي u هذه  ،Zمول P ا\حديد º اهللا عليه وسلم Zمول P الغالب الحديث رسول اهللا ص: قالوا

 مممم���� يلزم الص يلزم الص يلزم الص يلزم الص���� بالصالة؟ بالصالة؟ بالصالة؟ بالصالة؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

ويلزمه وÀه ويأمره  ،u حقه بلغ الص� وبا\اã تكون واجبة يلزم الص� بالصالة وتكون u حقه مطلوبة إذا    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
ìن ، األمر Æء، وÁلزامه بالصالة ووجوبها عليه أمر آخر نإذ ،ألمربالنسبة ل هذا ،أو إذا مóّ بالصالة إذا تم N سبع سنوات 

 .�ب عليه إذا بلغ ولكن م� �ب عليه وÇاسب عليه؟ ،وهذا األمر أمر تعليم ،نأمره وÁن �نت ليست واجبة عليه

 قد يقول قائل كيف تأمرونه؟قد يقول قائل كيف تأمرونه؟قد يقول قائل كيف تأمرونه؟قد يقول قائل كيف تأمرونه؟، ، ، ، فنحن نأمره وÁن لم تكن واجبةفنحن نأمره وÁن لم تكن واجبةفنحن نأمره وÁن لم تكن واجبةفنحن نأمره وÁن لم تكن واجبة    ����

ل نأمره للتدريب وا\عود وا\عليم وتكون الصالة با\اu ã حياته شيئاً مألوفاً يؤديها من صغره وÇافظ عليه u نقو                
 .إذا كÊوا متثقل عليه وال wلك أمر ا`� صº اهللا عليه وسلم بأمر الصبيان بالصالة لسبع ح� يتعودوها، كÊه
 : سن}؟: سن}؟: سن}؟: سن}؟هل هل هل هل ����ب الصالة P الصب الصالة P الصب الصالة P الصب الصالة P الص���� عند بلوغه ع عند بلوغه ع عند بلوغه ع عند بلوغه ع    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

وسن ، لم يبلغ ويصل سن االحتالم �ب الصالة P الص� عند بلوغه ع: سن} ما ال، ذكرناه سابقاً  بناًء P ما: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
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 .ببلوغ ×سة ع:ة سنةاالحتالم إما أن يكون بعالمات ا>لوغ وÁما أن يكون 

 يلزم و³ الصيلزم و³ الصيلزم و³ الصيلزم و³ الص���� إذا بلغ سبع سن}؟ إذا بلغ سبع سن}؟ إذا بلغ سبع سن}؟ إذا بلغ سبع سن}؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة����

    ا�صالح �ديث    و'ما قال العلماء أن يكفه عن ا�فاسد ويدP N ،ره بالصالة وبالطهارة Àعتادهايلزمه أنه يأم: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ).).).).مروا أوالدمروا أوالدمروا أوالدمروا أوالدككككم بالصالة لسبع وا5بوهم عليها لع:م بالصالة لسبع وا5بوهم عليها لع:م بالصالة لسبع وا5بوهم عليها لع:م بالصالة لسبع وا5بوهم عليها لع:((((

مع توضيح مع توضيح مع توضيح مع توضيح     ))))وا5بوهم عليها لع:وا5بوهم عليها لع:وا5بوهم عليها لع:وا5بوهم عليها لع:((((    هل Óب 5ب الصهل Óب 5ب الصهل Óب 5ب الصهل Óب 5ب الص���� إذا امتنع عن الصالة وقد بلغ ع: سن} u ا�ديث إذا امتنع عن الصالة وقد بلغ ع: سن} u ا�ديث إذا امتنع عن الصالة وقد بلغ ع: سن} u ا�ديث إذا امتنع عن الصالة وقد بلغ ع: سن} u ا�ديث    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
 سألة؟سألة؟سألة؟سألة؟ا�ا�ا�ا�

عند : أي ،يأمره ويÝبهأن  ال ،إذا امتنع فقط، إذا امتنع عن الصالة وقد بلغ ع: سن} ،ا�سألة Òتاج \وضيح هذه
 : : : : هناك قوالن ألهل العلم    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب، ، ، ، االمتناع فقط

 قالوا ،5باً غ� مÊح أي غ� شديد ،لكن هذا الÝب N قيود وN �وط ،يقول يÝب إذا بلغ سن الع: ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
تÝبه  تأخذ ثوبك وتÝبه به أو عباءة صغ�ة وتÝبه بها أو منشفة ال، اسم 5ب: يقولون كما    ومثلوا wلك بطرف ا�وب
 ).).).).ا5بوهم عليها لع:ا5بوهم عليها لع:ا5بوهم عليها لع:ا5بوهم عليها لع:((((    هؤالء �ديث واستدلواستدلواستدلواستدل، وÓعلون N قيود معينة ،�رد اسم 5ب، بعصا كب�ة أو ح� صغ�ة

     ....ألنها غ� واجبة عليه: قالوا Óب عليه أن يÝبه �اذا؟ ال ،Óب الÝب P الو³ ال قالوا    ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

 .للندب وليس للوجوبصº اهللا عليه وسلم أمر الرسول : قالوا ؟صº اهللا عليه وسلم ماذا تقولون بأمر الرسول  إذاً     ����

 اwي ðف هذا األمر من الوجوب إª ا`دب؟اwي ðف هذا األمر من الوجوب إª ا`دب؟اwي ðف هذا األمر من الوجوب إª ا`دب؟اwي ðف هذا األمر من الوجوب إª ا`دب؟    ماماماما    ����

فكيف تÝبه     ،،،،�ا �نت غ� واجبة �ن الÝب غ� واجب، ، ، ، هذا الطفلP  غ� واجبةغ� واجبةغ� واجبةغ� واجبةðفه من الوجوب إª ا`دب كونها 
ب الÝب وÁنما يندب Ó N أنه ال، ، ، ، القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح    هذا هو القول ا�ا± وهو، وتعاقبه Æ Pء أصًال هو ليس بواجب عليه

م ترد 5ب ل ولو ،بينهمافرق ، 5ب عقوبة وأيضاً هذا الÝب 5ب تأديب ال ،وهذا u حالة االمتناع ،أن يÝبه إن شاء
نبه P أن كث�اً من ا`اس يُ و ،وهذا قول ألهل العلم، الصارف àذا ا`دب وذكرنا ما ،ألنه P ا`دب ،تأثم و!ك ال

ينفرون Óعلهم أبناءهم 5باً مÊحاً و لÝب حجة ا`� صº اهللا عليه وسلمàذه ا�سألة ويأخذون قول  يتوسعون u فهمهم
صبيا  و!اً وال ال ،5ب شيئاً قط ن ا`� صº اهللا عليه وسلم ماأوأنتم تعلمون ، وهذا أمر خط�ا، Çبونه المن الصالة و

، يقولون ا`� جعله آخر العالج كما! ؟فكيف �علون الÝب هذا هو بداية ا\أديب، غالماً إال أن Óاهد u سبيل اهللا وال
يعË ، 5باً غ� مÊح، بل بعض ا`اس Óت ابنه وهذا خطأ وخط� ،عقوبة ب الوأيضاً أمره هذا للتأدي ،وأيضاً P ا`دب

P القول ا�ا± اwي هو P القول ا�ا± اwي هو P القول ا�ا± اwي هو P القول ا�ا± اwي هو     وÁن شاء ترك الÝب نهائياً ، بنحوها    بسوط وال بعصا كب�ة وال وال بآالتيÝبه  ال ،غ� شديد
 يراك وأنت تتطهر ا�سنة أمرنا àم بالقدوة وÀكن، يتوسع فيها سألة من قبل اآلباء واألمهات والا�فيتنبه àذه     ،،،،الراجحالراجحالراجحالراجح

�ةِ َواْصَطÊِْ َعلَيَْها{{{{    ،،،،يراك وأنت تص
َ

ال ْهلََك بِالص¹
َ
ُمْر أ

ْ
ةِ َواْصَطÊِْ َعلَيَْهاَوأ

َ
ال ْهلََك بِالص¹

َ
ُمْر أ

ْ
ةِ َواْصَطÊِْ َعلَيَْهاَوأ

َ
ال ْهلََك بِالص¹

َ
ُمْر أ

ْ
ةِ َواْصَطÊِْ َعلَيَْهاَوأ

َ
ال ْهلََك بِالص¹

َ
ُمْر أ

ْ
الÝب هذا ح� عند ، يصح لك أن تÝبه u أول األمر وال ،،،،GIJGIJGIJGIJطهطهطهطه}}}}َوأ

ت R األساÀب �أنا N ذفإذا استن، األسلوب األول يكون هو ال، يقولون به إال عند االمتناع اwين يقولون بالÝب ال
    ....ونقتدي بنبينا صº اهللا عليه وسلم

    ))))IIII((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 كم الصكم الصكم الصكم الص���� إذا بلغ u أثناء الصالة؟ إذا بلغ u أثناء الصالة؟ إذا بلغ u أثناء الصالة؟ إذا بلغ u أثناء الصالة؟حححح    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

Âالعشاء وبعد صالة العشاء بلغ: : : : بمع ºبلوغه ظهر منه ما، أن الص� ص P ن �نت نادرة ، يدلÁقليلة  أوهذه ا�سألة و
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هذه من الفروع الë يستطرد العلماء u بيانها ح� يؤصلون للمسألة ، اهللا يذكرونهاا�صول إال إن الفقهاء ر#هم 
 .ويقيسون عليها غ�ها

 : : : : هذه ا�سألة قال العلماء فيها قوالنهذه ا�سألة قال العلماء فيها قوالنهذه ا�سألة قال العلماء فيها قوالنهذه ا�سألة قال العلماء فيها قوالن

     ).القول األول(هذا ، ويص� العشاء مرة أخرى ،عليه أن يعيد الصالة الë بلغ u أثناء وقتها    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �

ألن الصالة الë صالها u ا�رة األو% قبل بلوغه u حكم ا`افلة، ألن الص� غ� �اطب، أما  :قالوا    ك؟ك؟ك؟ك؟�اذا قالوا بذل�اذا قالوا بذل�اذا قالوا بذل�اذا قالوا بذل    ����
 .أصبحت u حقه واجبة بسبب ا>لوغ الصالة اآلن، فå صالة واجبة فعليه أن يعيدها ألنها

 يكلف وال أنه ال: يقول    ----ðين اآلنواختاره أكe ا�عا-سالم ابن تيمية ر#ه اهللا إلرأي شيخ ا وهو ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    القولالقولالقولالقول �
 فمثًال إذا صºّ العشاء صحت منه العشاء وال، pاطب بإ0دة الصالة مرة أخرى إذا �ن قد أّداها P وجه صحيح u وقتها

 .يكلف بإ0دتها

 ،أمر بصالتهاوهذا قد أداها وقد  ،صالة u اÀوم مرت} بأداءوجل لم يكلف العبد  ألّن اهللا عز: : : : قال    ماذا استدل؟ماذا استدل؟ماذا استدل؟ماذا استدل؟بببب    ����
نلزمه أن  ال: وبا\اã نقول، فإذا أمر بالصالة فعليه يبP Â هذا أّن صالته األو% صالة صحيحة، فالص� مأمور بالصالة

ةَ {{{{    ال:�    الطلب، هذه الصالة بأدائهعليه فسقط الطلب منه  يعيد الصالة الë أّداها ألنه قد أدى ما
َ

ال يُموا الص¹ ةَ ِ
َ

ال يُموا الص¹ ةَ ِ
َ

ال يُموا الص¹ ةَ ِ
َ

ال قققِقيُموا الص¹
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
أقامها     }}}}أ

 ....إن شاء اهللا    الراجح وهو الصحيحالراجح وهو الصحيحالراجح وهو الصحيحالراجح وهو الصحيح    وهذا القول هو، فوه مرة أخرى بالصالة وقد أّداها P الوجه ا�:وعفكيف تكل

 حكم تأخ� الصالة عن وقتها P من وجبت عليه؟حكم تأخ� الصالة عن وقتها P من وجبت عليه؟حكم تأخ� الصالة عن وقتها P من وجبت عليه؟حكم تأخ� الصالة عن وقتها P من وجبت عليه؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

ن وقتها ح� وتأخ�ها ع أدائهايتهاون u  آداء الصالة u وقتها Óب P ا�سلم أن يؤديها وال، ، ، ، Çرم ذلك إال لعذر ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
أثناء  فيصليها ،أن يؤخر الصالة Ðع تأخ� العذر كمن أراد، حكمه ا\حريم، إال لعذر: هذا فيه معصية وبا\اp ãرج وقتها

يستطيع أن يصليها اآلن وأراد أن  أو كمريض أراد أن يؤخر الصالة ألنه ال، هذا Óوز N ا\أخ�، السفر مع الصالة الë تليها
بأس ا\أخ� هذا  هذا ال، أو الظهر إª الع�، يؤخر ا�غرب إª العشاء، إª الصالة الë تليها ذر ا�رضيؤخرها بسبب ع

يتصور هذا u أن  وال، يعË الظهر مع الع� أو ا�غرب مع العشاء، وهذا يكون فقط u الصالة الë �مع، جائز، م:وع
ُمْؤِمنَِ} ِكتَابًا {{{{هذا هذا هذا هذا     u وقتها وا!Àل P فعليه البد لإلنسان أن يؤدي الصالة، يكون u الفجر

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمنَِ} ِكتَابًا إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمنَِ} ِكتَابًا إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمنَِ} ِكتَابًا إِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ ةَ َ�نَْت

َ
ال إِن¹ الص¹

إنّما ا\فريط u اÀقظة أن تؤخر صالة إª أن يدخل ، ليس u ا`وم تفريط(: : : : وقد قال صº اهللا عليه وسلم ،سورة النساء}}}}َمْوقُوتًاَمْوقُوتًاَمْوقُوتًاَمْوقُوتًا

 ....)وقت صالة أخرى

    ؟؟؟؟ الصالة عن وقتها الصالة عن وقتها الصالة عن وقتها الصالة عن وقتهامممم���� Óوز تأخ� Óوز تأخ� Óوز تأخ� Óوز تأخ�: : : : وبناًء P هذا نسألوبناًء P هذا نسألوبناًء P هذا نسألوبناًء P هذا نسأل    �
Çتاج أن ، Çّصله إال بوقت أو أيضاً مشتغل ب:طها اwي ال، كمن هو ناوي ا�مع، يبيح ا\أخ� إذا �ن ذلك لعذر: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

أن ، عند ا>عض، هذا االنشغال بهذا ال:ط يبيح N : عند بعض أهل العلم يقول، يبحث عن ا�اء ح� Óده فانشغل بذلك
 .ألن وقت ا�انية يص� وقت لألو% فبا\اã �مع الصالة: قالوا، Óده يؤخر الصالة ح�

 الصالة u وقتها؟الصالة u وقتها؟الصالة u وقتها؟الصالة u وقتها؟    أداءأداءأداءأداءحكم ا`وم إذا �ن يظن أّن هذا ا`وم سيمنعه من حكم ا`وم إذا �ن يظن أّن هذا ا`وم سيمنعه من حكم ا`وم إذا �ن يظن أّن هذا ا`وم سيمنعه من حكم ا`وم إذا �ن يظن أّن هذا ا`وم سيمنعه من     ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

Ëنفسه: يع u لو نمت هذه الساعة: إنسان يريد أن ينام لكنه يقول Ëب بعد صالة الع� قبل ا�غر أنا أعلم من نف$ أن
 . -كمثال-فإ± لن أستيقظ إال بعد العشاء ألن نوò ثقيل 

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، ، ، ، ÓوزÓوزÓوزÓوز    نومك اآلن بعد الع� وقبل صالة ا�غرب، هذا اwي أنت فيه النومك اآلن بعد الع� وقبل صالة ا�غرب، هذا اwي أنت فيه النومك اآلن بعد الع� وقبل صالة ا�غرب، هذا اwي أنت فيه النومك اآلن بعد الع� وقبل صالة ا�غرب، هذا اwي أنت فيه ال: : : : فنقولفنقولفنقولفنقول

 ،Óوز ا`وم إذا علم اإلنسان أنه سيفوت وقت صالة عليه وبا\اã ال، ألنك علمت من نفسك أنك ستضيع صالة ا�غرب
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 .الصالة u وقتها ا�فروض أداءفيحرم إن ظّن أو علم أنه لن يتمكن من ، أثناء ا`ومسيدخل عليه وقتها 

 حكم من جحد وجوب الصالة؟حكم من جحد وجوب الصالة؟حكم من جحد وجوب الصالة؟حكم من جحد وجوب الصالة؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 : pلو من أمرين جاحد وجوب الصالة ال ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

، فيها إسالمكمن نشأ بدياٍر ليس  -يعô Ëن يتصور أنه Óهل وجوب الصالة -    أن يكون ôن Óهل هذا األمر :األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
أو أيضاً كحديث ، ويظن اإلسالم فقط أن تشهد أال V إال اهللا وأّن Zمداً رسول اهللا ،ديار ليس فيها علم �� يفقهه أو

تصله األحÈم  أو أيضاً نشأ ببادية بعيدة ليست قريبة ال، أسلم إال من قريب عهد بإسالم، هو u ديار مسلمة لكنه ما
م Çكم بكفره فهذا ال ،م، أو p¥ عليه كث� من األحÈم ال:عيةيندر فيها العل، ال:عية

ّ
ويعذر  ،ويؤمر بالصالة ،ويعل

 .فبا\اã يكون ا�هل عذر N، ألّن ا�هل منه متصور، �هله

كمن نشأ بديار إسالم وب} مسلم} وب} علماء، فهذا ذهب العلماء ر#هم ، ، ، ، يتصور جهله أن يكون ôن ال ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    مرمرمرمراألاألاألاأل
أصًال من قال لكم أّن الصالة واجبة، الصالة هذه Æء : كأن يقول(بk'ه الصالة إذا جحد وجوبها   إª أنه يكفراهللا

� طبعاً ìن ال، ونقول هذا الLم منك يعّد كفراً ، يقبل منه هذا الLم فهذا ال، )تص� إن أردت أن تص� وÁال ال، عم
 .هذا اإلنسان �فر: وب} أن يقال ففرق ب} أن يقال هذا العمل كفر، ةعليه بالكفر ح� نقيم عليه ا�ج ìكم هنا

هل اآلن جحده لوجوب : ìن نتÑم P، يفرق العلماء ب} ا�كم P اإلنسان بالكفر وا�كم P عمله بأنه كفر ����
أنك تؤمن بقلبك وانت�  بعضهم يقول هذه من قشور ا!ين وا�هم- ليست أصًال من ا!ين االصالة وأنها ليست واجبة وأنه

فهذا عند �فة العلماء ر#هم ، قال هذا األمر وقال أن الصالة ليست واجبة ع� وأنها أعماàا ليست واجبة لو � -ا�وضوع
 .سألةا�Áنما يعذر من يتصور منه ا�هل بهذه و، ككككفراً فراً فراً فراً اهللا يرون أن هذا العمل منه يعّد 

، نقول أّن فعله يكفره أو أنه يكفر بذلك رة من يتصور منه ا�هل فهذا الصو: صورت}هناك فرق ب} : وبا\اã نقول
يتبع فيه ا!Àل  وال،  أرى ذلك هوًى  ال: يتصور منه هذا وÁنما يذكره عناداً أو يذكره جحوداً أو يذكره يقول مثال وÁنسان ال
 .ìكم عليه بأنه يكفر بذلك: فهذا نقول

 و'سًال؟و'سًال؟و'سًال؟و'سًال؟حكم تارك الصالة تهاوناً حكم تارك الصالة تهاوناً حكم تارك الصالة تهاوناً حكم تارك الصالة تهاوناً     ماماماما ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ربك : مثًال يقول، أنا أعرف أن الصالة واجبة، وÁنما يk'ها كسًال وتهاوناً : يقول، Óحدها من ترك الصالة ال    ::::مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى
Óحد وجوبها وÁنما يقول  اهللا يهديË، فهو ال، إن شاء اهللا بنص� بكرة، اهللا يتوب علينا، u دا� نص� ما، غفور رحيم

جحوداً �لصورة  ال أو يفّرط فيها تهاوناً أدائها لكن يتÈسل عن ، وبة وأنها من أر�ن اإلسالمبوجوبها ويعلم أنها مطل
 يعË تارك الصالة غ� ا�احد àا وÁنما كسًال وتهاوناً؟يعË تارك الصالة غ� ا�احد àا وÁنما كسًال وتهاوناً؟يعË تارك الصالة غ� ا�احد àا وÁنما كسًال وتهاوناً؟يعË تارك الصالة غ� ا�احد àا وÁنما كسًال وتهاوناً؟    ا�كم فيه؟ا�كم فيه؟ا�كم فيه؟ا�كم فيه؟    فهذا مافهذا مافهذا مافهذا ما    ����، ، ، ، السابقة

 : : : : وللعلماء فيها قوالن مشهوران تفصيلهما P ا`حو اآلö    هذه ا�سألة ôا كe الLم فيها

 ;ياً     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
ً
ومذهب مذهب ا�نابلة مذهب ا�نابلة مذهب ا�نابلة مذهب ا�نابلة هو  هذا، وفإنه يكفر تكاسًال أو تهاوناً غ� جاحد àا أن من ترك الصالة تر�

 .من الصحابة بعض أهل العلم من السلفطائفة 

، وأنه مÑف بها ويعلم أنها واجبة عليه، مادام أنه يقر بوجوب الصالة ويعلم بوجوبها، يكفرون ؤالء الأن ه ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±    
Áها تهاوناً وتكاسًال فإنه الو'kنابلة �نابلة �نابلة �نابلة ااااوووووا�نفية وا�نفية وا�نفية وا�نفية للجمهور بما فيهم ا�الكية والشافعية للجمهور بما فيهم ا�الكية والشافعية للجمهور بما فيهم ا�الكية والشافعية للجمهور بما فيهم ا�الكية والشافعية وهذا القول ينسب ، يكفر نما ي� u u u u

  ....الرواية ا�انيةالرواية ا�انيةالرواية ا�انيةالرواية ا�انية

     ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    ألصحابألصحابألصحابألصحاب    سألةسألةسألةسألةا�ا�ا�ا�    àذهàذهàذهàذه    األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ����
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GGGG . . . .ªتعا Nمنها قوªتعا Nمنها قوªتعا Nمنها قوªتعا Nَضاُعو{{{{ ::::منها قو
َ
ٌف أ

ْ
َضاُعوَْعِدِهْم َخل

َ
ٌف أ

ْ
َضاُعوَْعِدِهْم َخل

َ
ٌف أ

ْ
َضاُعوَْعِدِهْم َخل

َ
ٌف أ

ْ
ا ا ا ا فََخلََف ِمْن فََخلََف ِمْن فََخلََف ِمْن فََخلََف ِمْن ننننَْعِدِهْم َخل CC CCي يَ يَ َقْوَن لللَليَ

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َواي¹بَُعوا الش¹

َ
ال َقْوَن ا الص¹

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َواي¹بَُعوا الش¹

َ
ال َقْوَن ا الص¹

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َواي¹بَُعوا الش¹

َ
ال َقْوَن ا الص¹

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َواي¹بَُعوا الش¹

َ
ال  مريممريممريممريم}}}}))))����éééé((((ا الص¹

 P أنهم ح} إضاعتهم للصالة : قال وجه ا!اللةوجه ا!اللةوجه ا!اللةوجه ا!اللة
ّ

 ....للشهوات ليسوا بمؤمن} وÁتباعهمدل

JJJJ . . . .استدلوا من السنةاستدلوا من السنةاستدلوا من السنةاستدلوا من السنة : : : : ªإ 
ً
صالة فمن تر'ها فقد اwي بيننا وبينهم ال العهد: "ا`�  صº اهللا عليه وسلم(�ديث جابر مرفو0

 )."كفر

IIII . . . .اهللا عليه وسلم(: : : : �ديٍث ثالث�ديٍث ثالث�ديٍث ثالث�ديٍث ثالثأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا ºستكون من بعدي أمراء فستعرفون منهم وتنكرون : "قال أّن ا`� ص
: يعË" (صلوا ما ال: قال أفال نقاتلهم؟: "للرسول ومن أنكر فقد سلم ولكن من ر� وتابع، فقالوا بريءفمن عرف فقد 

 ).أدوا الصالة ما

HHHH . . . . ب} الرجل وب} الكفر أو ال:ك ترك الصالةب} الرجل وب} الكفر أو ال:ك ترك الصالةب} الرجل وب} الكفر أو ال:ك ترك الصالةب} الرجل وب} الكفر أو ال:ك ترك الصالة((((استدلوا �ديث استدلوا �ديث استدلوا �ديث استدلوا �ديث(((( 

éééé . . . .اهللا عليه وسلم يرون  ما": اهللا بن شقيق من ا\ابع} قال ر#ه اهللا نقل عبد بما: : : : أخ�اً أخ�اً أخ�اً أخ�اً     واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا ºمٍد صZ ن أصحاب�
�ن أصحاب Zمٍد صº  ماأن  الصحابةقالوا هذا أحد ا\ابع} الكبار ينقل عن ، "إال الصالة شيئاً من األعمال تر'ه كفر

 .فر�يعد رك الصالة افمعÂ ذلك أن ت ،إال الصالة اهللا عليه وسلم يرون شيئاً من األعمال تر'ه كفر
 : وأجاب ا�مهور وأصحاب القول ا�ا± P استدالالت القائل} بالكفر �ن ترك الصالة متهاونا بأنهم    ����
 .Çملونه P ا�تهاون وال، يقر بوجوبها اwي ال  أن ا\ارك àاÇملون هذه األدلة P -ا�مهور أي-

، أن الكفر اwي تذكرونه ليس الكفر ا�خرج من ا�لةب -ا�مهور يردون P هؤالء-وأيضاً Çملون الكفر اwي ورد �
س كفراً أكÊاً ولي يسÙ كفراً لكنه ليس كفراً �رجاً من ا�لة، وÁنما هو كفر أصغر، وÁنما هو كفر دون كفر

فهم ، )العم�(ونفاق أصغر ) االعتقادي(و'ما أن هناك نفاق أكÊ ، كما أن هناك �ك أصغر و�ك أكÊ، �رجاً من ا�لة
 ."كفر دون كفر: "هناك كفر دون كفر'ما جاء عن ابن عباس: يقولون

  ::::أجاب عليهم أصحاب هذا القولأجاب عليهم أصحاب هذا القولأجاب عليهم أصحاب هذا القولأجاب عليهم أصحاب هذا القول�

 : �ا ي� ا`صوص بالكفر األصغريصح أن يف« الكفر الوارد u هذه  ال: قالوا

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 تر'ها كيف �علونف كذلك�نت  فإذا، جعل الصالة حداً فاصًال ب} الكفر واإليمان أن ا`�  صº اهللا عليه وسلم ::::أوال

 !كفراً أصغر؟
كî Êالف لفظ ا!الة P أن ا�راد هنا بالكفر، الكفر ا�قي� األ) أل(عÊّ بـ  أن ا`�  صº اهللا عليه وسلم :ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±

، فسÙ القتال كفر )"سباب ا�سلم فسوق وقتاN كفرٌ " كقوN صº اهللا عليه وسلم(كفر فيما جاء u بعض األحاديث 
 .ا!الة P العموم الë تعË االستغراق أو أل) الكفر: (قال ا�لكن 

ألن الرسول  صº اهللا عليه  -هذا رأيهم- بل هو ا�راد به الكفر األكÊ ،يصح تفس�ه بأنه كفر أصغر إذاً هذا ال: قالوا
وليس  الكفر األكÊبالكفر  يقابل الكفر باإليمان إال إذا �ن ا�راد مقابله اإليمان، وال وسلم جعل الفارق ب} الكفر

 .األصغر
  : ))))ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور((((    ــا±ــا±ــا±ــا±ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول    ألصحابألصحابألصحابألصحاب    سألةسألةسألةسألةا�ا�ا�ا�    àذهàذهàذهàذه    األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ����

G .اهللا عليه وسلمحديث عبادة بن الصامت (أد\هم هو  أبرز ºاهللا عليه  ر� اهللا عنه يرفعه للن�  ص ºوفيه قال  ص
اهللا أن  �ن N عهد عند ؛م يضيع منهن شيئاً استخفافاً �قهنلمن أJ بهن،  ،×س صلوات كتبهن اهللا P العباد": وسلم

داود  رواه اإلمام مالك وأ#د وأبو )"اهللا عهٌد، إن شاء عذبه وÁن شاء غفر N ومن لم يأت بهن فليس N عند، يدخله ا�نة
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 .وغ�هم وهو حديث صحيح

وÁنما تر'ها ، يستخف �قهن وهذا اwي يkك هو ال، االستخفاف ح� pرج اwي استخف �قهن أنه �فر :الحظ �
ق تارك الصالة اwي ال قالوا فمادام أن ا`� صº اهللا عليه وسلم    ،تهاوناً 

ّ
إن شاء "(با�شيئة  يهاÇافظ عل u هذا ا�ديث عل

N ن شاء غفرÁا�شيئة إال إذا �ن األمر ليس كفراً  وال: قالوا )"عذبه و P فر ال، يعلقÈيدخل ، يكون ب} ا�شيئة ألن ال
فمادام أن ا�ديث فيه تعليق با�شيئة فهذا داللة P أن من لم Çافظ P الصالة ، وجل ا`ار مبا�ة ألنه كفر باهللا عز

 .كفربالìكم عليه  أت بها فإنا الولم ي

J . ًمن أد\هم أيضا :ªتعا Nْن يُْ:ََك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ {{{{: قو
َ
 َفْغِفُر أ

َ
¹َ ال ْن يُْ:ََك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِن¹ اهللا

َ
 َفْغِفُر أ

َ
¹َ ال ْن يُْ:ََك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِن¹ اهللا

َ
 َفْغِفُر أ

َ
¹َ ال ْن يُْ:ََك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِن¹ اهللا

َ
 َفْغِفُر أ

َ
¹َ ال أن اهللا : وجه ا!اللة منه، النساءالنساءالنساءالنساء}}}}إِن¹ اهللا

 .ةتعاª أخÊ بمغفرته لثنوب ;ها فيما دون ال:ك ويدخل u ذلك ترك الصال

Óحد  ال، ويقر بأن الصالة واجبة، هو مؤمن باهللا ومالئكته وأJ بأر�ن اإليمانو، وجل ألن تارك الصالة هو يؤمن باهللا عز
 .ألنه لم ي:ك باهللا جل وعال، رجه من اإلسالمD ال: وÁنما تر'ها تهاوناً و'سًال، وبا\اã، وجوبها

، أقل من ذلك ما: أي) ويغفر مادون ذلك(بأن مادون ذلك اwي ورد  ::::ونوقش هذا ا!Àل من قبل أصحاب القول األولونوقش هذا ا!Àل من قبل أصحاب القول األولونوقش هذا ا!Àل من قبل أصحاب القول األولونوقش هذا ا!Àل من قبل أصحاب القول األول    �
فإنه يكفر وÁن لم ، وجل أو بما أخÊ به رسوN صº اهللا عليه وسلم بدÀل أن من كّذب بما أخÊ به اهللا عز، سواه ما ال

 .ي:ك و'ّذب

I .نصوص الرجاء : بأدلة أخرىأيضاً  واستدلوا bفيها رجاء (و ëا`صوص ال Rما(: منها حديث�) للمؤمن بدخول ا�نة 
 .وأمثاN كث� )V إال اهللا وأّن Zمداً عبده ورسوN إال حّرمه اهللا P ا`ار يشهد بأن ال من عبدٍ 

H .� اهللا عليه وسلم(ديث حذيفة وفيه واستدلوا ºا�وب : "ينقله قال رسو`ا  ص Æيدرس اإلسالم كما يُدرس و- Ëيع
åكما ينت åا�وب لطول ا�دة ينت P طوائف من ا`اس الشيخ الكب� والعجوز -النسيج øيقولون وتب     P أدر'نا آباءنا

 -وحذيفة ينقله أن الرسول قاN، هذا اآلن حذيفة ينقل هذا ا�ديث إª ا\ابع}- ،V إال اهللا فنحن نقوàا هذه الÑمة ال
 نسك وال صيام وال صالة وال يدرون ما V إال اهللا وهم ال تغË عنهم ال ام: قال -وهو أحد رواة هذا ا�ديث-فقال N صلة 

ألن  �اذا؟) يعË تنجيهم من ا`ار تنجيهم من ا`ار تنجيهم من ا`ار(، صلة تنجيهم من ا`ار ثالثاً  يا: فقال حذيفة صدقة؟
ثل ما أجاب حذيفة صلة، �ا اعkض عليه بهذا فأجابه ا`� صº اهللا عليه وسلم م، حذيفة قاàا للن� صº اهللا عليه وسلم

 .االعkاض اwي اعkضه صلة P حذيفة

فحاàم تشبه  ،بأنهم معذورون بkك �ائع اإلسالم لعدم علمهم ::::ونوقش هذا االستدالل من قبل أصحاب الفريق األولونوقش هذا االستدالل من قبل أصحاب الفريق األولونوقش هذا االستدالل من قبل أصحاب الفريق األولونوقش هذا االستدالل من قبل أصحاب الفريق األول    �
بعد اإلسالم مات ما أمداه يص� Æء، كمثل إنسان يسلم ثم ، حال من ماتوا قبل فرض ال:ائع أو قبل ا\مكن من فعلها

 كما ورد u بعض األحاديث كحادثة اwي أسلم وقتل مبا�ة وهو لم يص� وال الةص صº وال فهذا يدخل ا�نة وÁن �ن ما
 .صالة واحدة أو من أسلم واستشهد مبا�ة

توصل ،  الفريق} وهذه ا�سألة طويلةسألة وأدلة الفريق} وا`قاشات الë دارت ب}ا�وال u هذه األقاآلن تب} لكم 
وÁنما هو كفر دون  ،ا�خرج من ا�لة يلزم ا�كم عليهم بالكفر أنه ال: �ثها u كتابه نيل األوطار أنالشو�± بعد 

أيضاً ول�اجع ، للشو�± )نيل األوطار(سألة فل�اجع ا�فمن أراد أن يتوسع u هذه ، )نيل األوطار(يه u كتابه أهذا ر، كفر
البن  )ال:ح الكب�(و'ذلك  ،لإلمام ابن قدامة )ا�غË(وأيضاً كتاب  ،للنووي )ا�جموع(وأيضاً  ،البن القيم )أحÈم الصالة(

 ....u �حه لصحيح ا>خاري البن حجر )فتح ا>اري(و'ذلك  ،أخ ابن قدامة
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ë أنا أدعو'م إª الرجوع إÀها بعد كتاب الروض وهذه ا�راجع ال، سألة و	 غ�هاا�هذه ا�راجع من أهم ا�راجع u هذه 
 .هو كتابنا اwي ندور عليه وهو اwي نس� P تنظيمه من حيث بيان الفقه اإلسالò )الروض ا�ربع(فيكون كتاب  ،ا�ربع
 ::::فائدة فائدة فائدة فائدة 

هذا الكتاب N هذا الكتاب N هذا الكتاب N هذا الكتاب N ، ، ، ، يعتÊ أحد ا�خت�ات u مذهب ا�نابلة وهو من أهمهايعتÊ أحد ا�خت�ات u مذهب ا�نابلة وهو من أهمهايعتÊ أحد ا�خت�ات u مذهب ا�نابلة وهو من أهمهايعتÊ أحد ا�خت�ات u مذهب ا�نابلة وهو من أهمها    ----منصور ا>هومنصور ا>هومنصور ا>هومنصور ا>هوUUUU----الروض ا�ربع الروض ا�ربع الروض ا�ربع الروض ا�ربع : : : : هذا الكتابهذا الكتابهذا الكتابهذا الكتاب
u ا!راسة األكاديمية u ا!راسة األكاديمية u ا!راسة األكاديمية u ا!راسة األكاديمية     حاشية معاðة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة اإلمام ووضعوها للطالب اwي يدرسونحاشية معاðة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة اإلمام ووضعوها للطالب اwي يدرسونحاشية معاðة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة اإلمام ووضعوها للطالب اwي يدرسونحاشية معاðة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة اإلمام ووضعوها للطالب اwي يدرسون

هؤالء ا�الثة وضعوا هؤالء ا�الثة وضعوا هؤالء ا�الثة وضعوا هؤالء ا�الثة وضعوا ، ، ، ، ا�شيقحا�شيقحا�شيقحا�شيقح    اهللا الغصن وأيضاً خا!اهللا الغصن وأيضاً خا!اهللا الغصن وأيضاً خا!اهللا الغصن وأيضاً خا!    عبدعبدعبدعبد....اهللا الطيار وداهللا الطيار وداهللا الطيار وداهللا الطيار ود    عبدعبدعبدعبد....دددد: : : : هذه ا�اشية �الثة مؤلف} همهذه ا�اشية �الثة مؤلف} همهذه ا�اشية �الثة مؤلف} همهذه ا�اشية �الثة مؤلف} هم    ،،،،ا�امعيةا�امعيةا�امعيةا�امعية
يعË بينوا أقوال أهل العلم P ا�سائل يعË بينوا أقوال أهل العلم P ا�سائل يعË بينوا أقوال أهل العلم P ا�سائل يعË بينوا أقوال أهل العلم P ا�سائل ، ، ، ، ا�اشية من كتب أهل العلم وجعلوها u ا�اشية فقه مقارنا�اشية من كتب أهل العلم وجعلوها u ا�اشية فقه مقارنا�اشية من كتب أهل العلم وجعلوها u ا�اشية فقه مقارنا�اشية من كتب أهل العلم وجعلوها u ا�اشية فقه مقارن    حاشية، استفادوا هذهحاشية، استفادوا هذهحاشية، استفادوا هذهحاشية، استفادوا هذه

، ، ، ، هم يذكرونها P ا�ذهب ا�نب� وغ�ههم يذكرونها P ا�ذهب ا�نب� وغ�ههم يذكرونها P ا�ذهب ا�نب� وغ�ههم يذكرونها P ا�ذهب ا�نب� وغ�ه، ، ، ، ا�نب�ا�نب�ا�نب�ا�نب�    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    صاحب الروض يذكرها Pصاحب الروض يذكرها Pصاحب الروض يذكرها Pصاحب الروض يذكرها P، ، ، ، الë يذكرها صاحب الروضالë يذكرها صاحب الروضالë يذكرها صاحب الروضالë يذكرها صاحب الروض
نهم يذكرون أدلة ا�نابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء نهم يذكرون أدلة ا�نابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء نهم يذكرون أدلة ا�نابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء نهم يذكرون أدلة ا�نابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء بمعÂ أبمعÂ أبمعÂ أبمعÂ أ، ، ، ، يذكرون أدلة هؤالء وأدلة أويذكرون أدلة هؤالء وأدلة أويذكرون أدلة هؤالء وأدلة أويذكرون أدلة هؤالء وأدلة أو����كككك، ، ، ، دلة ا�ميعدلة ا�ميعدلة ا�ميعدلة ا�ميعألألألألويستدلون ويستدلون ويستدلون ويستدلون 

أحيانا يكون ا�نابلة وا�نفية مسألة أحيانا يكون ا�نابلة وا�نفية مسألة أحيانا يكون ا�نابلة وا�نفية مسألة أحيانا يكون ا�نابلة وا�نفية مسألة ، ، ، ، �ن ا�مهور pالفون ا�نابلة أو وافق بعض أهل العلم ا�نابلة u هذه ا�سألة�ن ا�مهور pالفون ا�نابلة أو وافق بعض أهل العلم ا�نابلة u هذه ا�سألة�ن ا�مهور pالفون ا�نابلة أو وافق بعض أهل العلم ا�نابلة u هذه ا�سألة�ن ا�مهور pالفون ا�نابلة أو وافق بعض أهل العلم ا�نابلة u هذه ا�سألة
وا�نابلة u رأي وا�نابلة u رأي وا�نابلة u رأي وا�نابلة u رأي ----الكية والشافعيةالكية والشافعيةالكية والشافعيةالكية والشافعيةأحيانا الشافعية وا�الكية pالفهم ا�نفية، أحياناً ا�نفية وا�أحيانا الشافعية وا�الكية pالفهم ا�نفية، أحياناً ا�نفية وا�أحيانا الشافعية وا�الكية pالفهم ا�نفية، أحياناً ا�نفية وا�أحيانا الشافعية وا�الكية pالفهم ا�نفية، أحياناً ا�نفية وا�، ، ، ، الشافعية وا�الكيةالشافعية وا�الكيةالشافعية وا�الكيةالشافعية وا�الكية    ممممpالفهpالفهpالفهpالفه

تفيد الطالب تفيد الطالب تفيد الطالب تفيد الطالب ألنها ألنها ألنها ألنها     ،،،،من هذه ا�اشيةمن هذه ا�اشيةمن هذه ا�اشيةمن هذه ا�اشية، ، ، ، هذا الكتاب نفيس وأدعو'م للرجوع إÀه وÌلب ا�ادة العلمية ستكون منههذا الكتاب نفيس وأدعو'م للرجوع إÀه وÌلب ا�ادة العلمية ستكون منههذا الكتاب نفيس وأدعو'م للرجوع إÀه وÌلب ا�ادة العلمية ستكون منههذا الكتاب نفيس وأدعو'م للرجوع إÀه وÌلب ا�ادة العلمية ستكون منه، ، ، ، آخرآخرآخرآخر
فسيكون هذا هو ا�رجع األساس إضافة إª ا�راجع الë ذكرتها فسيكون هذا هو ا�رجع األساس إضافة إª ا�راجع الë ذكرتها فسيكون هذا هو ا�رجع األساس إضافة إª ا�راجع الë ذكرتها فسيكون هذا هو ا�رجع األساس إضافة إª ا�راجع الë ذكرتها ، ، ، ، وألنه مؤلف أصًال لطالب أكاديمي} u جامعة اإلماموألنه مؤلف أصًال لطالب أكاديمي} u جامعة اإلماموألنه مؤلف أصًال لطالب أكاديمي} u جامعة اإلماموألنه مؤلف أصًال لطالب أكاديمي} u جامعة اإلمام

جموع للنووي وأيضاً كتاب ا�غË لإلمام ابن قدامة و'ذلك ال:ح الكب� البن أجموع للنووي وأيضاً كتاب ا�غË لإلمام ابن قدامة و'ذلك ال:ح الكب� البن أجموع للنووي وأيضاً كتاب ا�غË لإلمام ابن قدامة و'ذلك ال:ح الكب� البن أجموع للنووي وأيضاً كتاب ا�غË لإلمام ابن قدامة و'ذلك ال:ح الكب� البن أFFFF ابن قدامة و'ذلك فتح  ابن قدامة و'ذلك فتح  ابن قدامة و'ذلك فتح  ابن قدامة و'ذلك فتح لكم ��لكم ��لكم ��لكم ��
 ....، ونيل األوطار، وفتاوى ابن تيمية، ونيل األوطار، وفتاوى ابن تيمية، ونيل األوطار، وفتاوى ابن تيمية، ونيل األوطار، وفتاوى ابن تيميةu �حه لصحيح ا>خاريu �حه لصحيح ا>خاريu �حه لصحيح ا>خاريu �حه لصحيح ا>خاري    ا>اري البن حجرا>اري البن حجرا>اري البن حجرا>اري البن حجر

 ))))HHHH((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 ؟؟؟؟هل يقتل اإلمام تارك الصالة هل يقتل اإلمام تارك الصالة هل يقتل اإلمام تارك الصالة هل يقتل اإلمام تارك الصالة  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
 :هذه ا�سألة فيها قوالن ألهل العلم ،Ñم عمن تر'ها جحوداً وÁنكاراً لوجوبهابل نت ،ال نتÑم عن ا\هاون والتساهل       

 : واستدلوا  أنه يقتله اإلمامأو تر'ها وجحدها بعد أن علمها، من تر'ها جحودا وôن يعلم حكمها،  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
GGGG  / ªتعا Nَ�َة فَ {بقو َة َوآَتَُوا الز¹

َ
ال قَاُموا الص¹

َ
وا َسِبيلَُهمْ فَإِْن تَابُوا َوأ

�
 }َخل

J  /  اهللا عليه وسلم ºدما(وقول ا`� ص Ëإال اهللا فإن فعلوا ذلك عصموا م V هم ءأمرت أن أقاتل ا`اس ح� يشهدوا أن ال
     .)وأمواàم إال �قها

    ::::واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا    ح� يص� فإن صº خ� سبيله    Çبس ،وال يقتل ،ذهب ا�نفية إª أنه Çبس أبدا ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
GGGG  / إال اهللا فإذا قالوها عصموا ( �ديث أ� هريرة V اهللا عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل ا`اس ح� يقولوا ال ºأن ا`� ص

  .)مË دماءهم وأمواàم إال �قها
J  / اهللا عليه وسلم آخر  حديٍث و ºل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث(وهو قول ا`� صÇ فس وا` ،ا�يب الزا± :ال

    ....وما ذكر u ذلك تارك الصالة: قالوا    )وا\ارك !ينه ا�فارق للجماعة ،با`فس
وحق اإلسالم من آكد حقوق     وb الë تثبت العصمة لتين ،بأن الصالة من أعظم حقوق الشهادة    أو�ك أجابوا عليهم

 .اإلسالم هو الصالة
 ،تÀêها P الواقع هذا إلمام ا�سلم} ال يتعرض N العوامو ،سألة فيها نقاش طويل وìن ìتاج أن نعرف ا�كم عليهاا�
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ألن ا\جرؤ P ا\كف� أو ا\قتيل هذا Óرنا وÓر  ،سألةا�وال يتÑم فيه ح� ا`اس اwين ليس !يهم علم u هذه 
  .ا�سلم} وÓر األمة �صائب ال يعلم مداها إال اهللا عز وجل

ح� يعرف طلبة العلم أن هذه  ،فيه �ن أراد ا\فصيل إª ا�طوالت فل�جع ،م طويلوللعلماء تفصيل u هذا وأيضا -
ح� تتضح  ،وللقواعد الÑية وللقواعد غ� الÑية ،و�عرفة مقاصد اإلسالم العامة ،ا�سائل çضع �عرفة مقاصد ال:يعة

األمر u هذا البد أن يؤخذ بع} العلم و ،àم الصورة عند ا�كم P مثل هذه األمور الë قد تتعلق بدماء ا�سلم}
 .وا�عرفة والفقه u ا!ين

تلك سألة يذكرها العلماء استطرادا بعد ا�هذه  ؟؟؟؟    هل يكفر أيضاً من ترك غ� الصالة تهاونا كمن ترك الز�ةهل يكفر أيضاً من ترك غ� الصالة تهاونا كمن ترك الز�ةهل يكفر أيضاً من ترك غ� الصالة تهاونا كمن ترك الز�ةهل يكفر أيضاً من ترك غ� الصالة تهاونا كمن ترك الز�ة ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �
     :للعلماء فيها تفصيل وأيضا فيها أقوال، سألةا�

 .غ�ها    وال يكفر لو ترك الز�ة أو ،د من يقول بكفره إال u الصالة فقطعن ،أنه ال يكفرفيها فيها فيها فيها     القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي ز�تها إال ( وسلمبقول ا`� صº اهللا عليه  -القول بعدم كفره- واستدلوا بذلكواستدلوا بذلكواستدلوا بذلكواستدلوا بذلك    ����

قالوا فهذا مادام  )ا�نة وÁما إª ا`ارثم يرى سبيله إما إª (ثم قال u ا�ديث  )إذا �ن يوم القيامة صفحت N صفائح من نار
 P ا`ار(أنه رتب ªا�نة وأما إ ªا!خول للجنة وا!خول للنار )إما إ u ت ا�شيئةÒ ت  ،إذن صار هوÒ فر ال يكونÈوال

اهللا عز ألن الكفر هو اwي أدخله u ا`ار بسبب كفره ب ،ا�شيئة u دخول ا�نة وا`ار وÁنما Çكم بكفره u ا`ار
  .وجل
تعرفون هذا الصحا� اwي استدل به أصحاب القول األول القائل} بكفر تارك -عبد اهللا بن شقيق بقول  ::::واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا    ����

 ".".".".ما �ن أصحاب Zمد يرون من األعمال شيما �ن أصحاب Zمد يرون من األعمال شيما �ن أصحاب Zمد يرون من األعمال شيما �ن أصحاب Zمد يرون من األعمال شيئئئئا تر'ه ا تر'ه ا تر'ه ا تر'ه ككككفر إال الصالةفر إال الصالةفر إال الصالةفر إال الصالة""""ل اق -الصالة
وأختم هذه ا`قطة  ،د -مهم P كفر تارك الصالةالفقهاء استطرادا بع هاP أي حال هناك أقوال u هذه ا�سألة يذكر

وÁذا  ،بأن أقول ال تتجرأ يا عبد اهللا ويا طالب العلم با�كم با\كف� P إنسان ما لم تكن لك بينة وتقوم عليه ا�جة
 .سلم}بل هذا األمر إª و³ األمر من أوÀاء أمور ا� ،أقمت عليه ا�جة أيضاً u ذلك لست مÑفا با�كم عليه

 ننتقل با�قدمة الë تتعلق بالصالة إª أمر يتعلق أيضاً بالصالة وب:وطها وهو األذانننتقل با�قدمة الë تتعلق بالصالة إª أمر يتعلق أيضاً بالصالة وب:وطها وهو األذانننتقل با�قدمة الë تتعلق بالصالة إª أمر يتعلق أيضاً بالصالة وب:وطها وهو األذانننتقل با�قدمة الë تتعلق بالصالة إª أمر يتعلق أيضاً بالصالة وب:وطها وهو األذان                            

    �            بــــاب األذانبــــاب األذانبــــاب األذانبــــاب األذان     �
 �اذا يقدم الفقهاء ال�اذا يقدم الفقهاء ال�اذا يقدم الفقهاء ال�اذا يقدم الفقهاء الLLLLم عن األذان قبل الوقت مع أن الوقت �ط من �وط الصالة ؟م عن األذان قبل الوقت مع أن الوقت �ط من �وط الصالة ؟م عن األذان قبل الوقت مع أن الوقت �ط من �وط الصالة ؟م عن األذان قبل الوقت مع أن الوقت �ط من �وط الصالة ؟    �

أما  ؟ألن األذان منفصل عن الصالة ؟أن الوقت أهم من األذانالفقهاء ر#هم اهللا يقدمون األذان P الLم P الوقت مع 
، ذن صالتك صحيحةؤبمعÂ أنه ال يمكن أن تص� إال إذا دخل الوقت أما األذان فلو لم ت ،الوقت فهو �ط من �وطها

  :إذن ذكر األذان قبل الوقت مع أن �ط الوقت أهم من األذان
قدم عليها بسبب أنه إعالم  ،وهو عالمة P دخول الوقت ،هو يتقدم P الوقتو ،�ا �ن األذان مقدمة للصالة ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

من هنا �ن األذان قبل الLم P  ،بل أنت تعلن \ب} دخول الوقت ،فال يمكن أن يدخل الوقت ثم تعلن ،!خول وقتها
 .وقت الصالة

 ما سبب م:وعية األذان ؟ما سبب م:وعية األذان ؟ما سبب م:وعية األذان ؟ما سبب م:وعية األذان ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

اçذوا : فقال بعضهم يقkح ،ليس ينادي àا ،موا ا�دينة Óتمعون فيتحينون الصالةما رواه ابن عمر �ن ا`اس ح} قد
بل اçذوا بوقا : وقال بعضهم -هذا ا�رس الكب� اwي يهز وpرج الصوت ح� يعلم للصالة-ناقوسا مثل ناقوس ا`صارى 
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أوال تبعثون رجال ينادي  :� اهللا عنهبوقا مثل بوق اÀهود فقال عمر ر -هذا اwي ينفخ مثل القرن Çفر وينفخ فيه-
وقد يكون u سبب ا�:وعية أمر  ،متفق عليه )يا بالل قم فنادي بالصالة(فقال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم  ،بالصالة

 .سنذكراألذان كما     وهو من رآه بعض الصحابة u منامهم وذكر صفة ،آخر يوافق هذا القول من عمر
 ل أم اإلمامة أفضل u الصالة ؟ل أم اإلمامة أفضل u الصالة ؟ل أم اإلمامة أفضل u الصالة ؟ل أم اإلمامة أفضل u الصالة ؟هل األذان أفضهل األذان أفضهل األذان أفضهل األذان أفض    مسألةمسألةمسألةمسألة    �

     ....أن األذان أفضل: أن اإلمامة أفضل وقال بعضهم: فقال بعضهم، العلماء اختلفوا u هذه ا�سألة
واستدل هؤالء بأدلة منها تدل P فضل  ،ا�نابلة والشافعيةمن ذهب إª أن األذان أفضل هذا مذهب  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �

 ....واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية )اس أعناقا يوم القيامةا�ؤذنون أطول ا`(األذان كحديث 
وهؤالء استدلوا بأن ا`� صº اهللا عليه  ا�الكية وا�نفيةوهم اwين قالوا بأن اإلمامة أفضل إÀه ذهب  :والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا± �

وعن الصحابة وا\ابع} قالوا لم ن من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وع� ر� اهللا عنهم أÐع} يواoلفاء الراشد وسلم
 ،وا`� عليه الصالة والسالم ما �ن مؤذنا ،إذن فاإلمامة أفضل من األذان ،وÁنما �نوا أئمة للمسلم} ،يكونوا مؤذن}

 .وبا\اã فاإلمامة أفضل ،وÁنما �ن إماما للمسلم}
    الراجح من القول} هو القول األولالراجح من القول} هو القول األولالراجح من القول} هو القول األولالراجح من القول} هو القول األول    ����

و	 حق الصحابة اoلفاء الراشدين من بعده  أن اإلمامة u حق ا`�  صº اهللا عليه وسلموèيب عن أدلة القول ا�ا± ب
فإنها وظيفة  ،�نت متعينة P هؤالء ،أو أن يكون إماماً  اً لم يكن هو باoيار أن يكون مؤذن يعË ،�نت متعينة عليهم

فصار u حق هؤالء من  ، وأن يكون مؤذنا للصلواتب} أن يكون إماما للمسلم} ،اإلمام األكÊ ولم يمكن ا�مع بينهما
 ،أما بقية ا�سلم} فيبø األمر أن األذان أفضل u حقه من اإلمامة ،�ن إمام ا�سلم} اإلمامة u حقه أفضل من األذان

صوص ا!الة P للن ،و'ون أن اإلمامة pتار àا األفضل فهذا يدل P فضيلة اإلمامة وال يلزم أن تكون أفضل من ا\أذين
 .سألة u هذه واسعة واألمر فيها يتسع أن يكون فيه هذا االختيار أو اآلخر �ن قال بالقول ا�ا±ا�و ،فضل ا\أذين

    ؟؟؟؟    مممم���� �ع األذان �ع األذان �ع األذان �ع األذان    ����
 : : : : اختلف العلماء u السنة الë �ع فيها األذان P أقوال أشهرها قوالناختلف العلماء u السنة الë �ع فيها األذان P أقوال أشهرها قوالناختلف العلماء u السنة الë �ع فيها األذان P أقوال أشهرها قوالناختلف العلماء u السنة الë �ع فيها األذان P أقوال أشهرها قوالن

  .أنه �ن u السنة ا�انية من اàجرة ////        وا�ا±وا�ا±وا�ا±وا�ا± ،أنه �ن u السنة األو% من اàجرة ////        األولاألولاألولاألول
 : : : : تعريف األذان لغة واصطالحا تعريف األذان لغة واصطالحا تعريف األذان لغة واصطالحا تعريف األذان لغة واصطالحا     ����

¹ِ َورَُسوNِِ {{{{: : : : أيضاً ويستدلون بقوN تعاª    واإلعالن ،اإلعالم: لغةلغةلغةلغة َذاٌن ِمَن اهللا
َ
¹ِ َورَُسوNِِ َوأ َذاٌن ِمَن اهللا
َ
¹ِ َورَُسوNِِ َوأ َذاٌن ِمَن اهللا
َ
¹ِ َورَُسوNِِ َوأ َذاٌن ِمَن اهللا
َ
 ....أي إعالم من اهللا ورسوN    }}}}َوأ

�صوصة للمؤذن يل م فهناك صفة  ،كر بال:يعةهو اwي ذُ     إعالم بدخول وقت الصالة أو قربه لفجر بذكر �صوص ::::�0�0�0�0
 .بها
 ....إعالم بالقيام للصالة بذكر �صوص ::::و�0و�0و�0و�0، ، ، ، مصدر أقام: لغةلغةلغةلغة    فتعريفها    اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامةأما أما أما أما     ����
    ؟؟؟؟ما حكم األذان واإلقامة P ا�سلم} مع ا!Àل ما حكم األذان واإلقامة P ا�سلم} مع ا!Àل ما حكم األذان واإلقامة P ا�سلم} مع ا!Àل ما حكم األذان واإلقامة P ا�سلم} مع ا!Àل     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 .حكمه فرض كفاية    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
يعË الوجوب يسقط !ينا  ،عض ا�سلمون سقطت الفرضية عن ا>اق}هو الÉء اwي إذا قام به ب: وما معÂ فرض الكفايةوما معÂ فرض الكفايةوما معÂ فرض الكفايةوما معÂ فرض الكفاية

  .فرض كفاية وفرض ع} أو وجوب كفاá ووجوب عيË كما يعÊ العلماء
فإذا قام به ا>عض سقط ا\Ñيف  ،وÁنما ا>عض البد أن يقوم به ،إذا قلنا فرض كفاá بمعÂ أن ا`اس ال pاطبون به Ðيعا
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فإذا امتنع ا`اس عن األذان  ،ألنهم امتنعوا عن فعل فرض كفاية ،امتنع ا�ميع عنه فإن ا�ميع يأثمون أما إذا ،عن ا>اق}
 .أما إذا قام به ا>عض سقط ا�مد هللا عن ا�ميع ،قلنا يتحمل ا�ميع هذا اwنب

    ....تر'ه أثموا Ðيعاتر'ه أثموا Ðيعاتر'ه أثموا Ðيعاتر'ه أثموا ÐيعاوÁن اجتمع ا�ميع P وÁن اجتمع ا�ميع P وÁن اجتمع ا�ميع P وÁن اجتمع ا�ميع P     ،،،،فاألذان حكمه فرض كفاية إذا قام به ا>عض سقط اإلثم عن ا>اق}فاألذان حكمه فرض كفاية إذا قام به ا>عض سقط اإلثم عن ا>اق}فاألذان حكمه فرض كفاية إذا قام به ا>عض سقط اإلثم عن ا>اق}فاألذان حكمه فرض كفاية إذا قام به ا>عض سقط اإلثم عن ا>اق}    ����
إذا حÝت (: قوN صº اهللا عليه وسلم u حديث مالك بن ا�ويرث عندما سأN ح} أراد أن يسافر قال    ما ا!Àل؟ �

        .)الصالة فليؤذن أحدكم وÀؤمكم أكÊ'م
  P من Óب األذان ؟P من Óب األذان ؟P من Óب األذان ؟P من Óب األذان ؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

هو واجب كفاá ال عيP Ë الرجال وهذا pرج ا�قيم} u القرى واألمصار إذن  ،األحرار ،P الرجال فرض كفايةفرض كفايةفرض كفايةفرض كفايةهو 
�ن اإلنسان مسافر و	 الÊاري أو ا�ن هات وغ�ها غ� مقيم} أو     يعË لو ،األحرار ا�قيم} u القرى واألمصار ،النساء

        .مقيم} لفkة بسيطة u �يماتهم ا�وضوعة مؤقتة ال Óب عليهم األذان
 نت يصح أو يقبل ؟نت يصح أو يقبل ؟نت يصح أو يقبل ؟نت يصح أو يقبل ؟هل هو مطلوب منها ؟ وهل إذا أذّ هل هو مطلوب منها ؟ وهل إذا أذّ هل هو مطلوب منها ؟ وهل إذا أذّ هل هو مطلوب منها ؟ وهل إذا أذّ ما حكم أذان ا�رأة وما حكم أذان ا�رأة وما حكم أذان ا�رأة وما حكم أذان ا�رأة و    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

، بل وال يسن àن �اذا ؟ لعدم وروده u حقهن u ال:ع حق النساءحق النساءحق النساءحق النساءu u u u ال ي:ع األذان ال ي:ع األذان ال ي:ع األذان ال ي:ع األذان ر#هم اهللا اتفاقا P أنه  اتفق العلماءاتفق العلماءاتفق العلماءاتفق العلماء
 ،ولكن ال تؤذن للرجال ،لو أن امرأة أذنت ب} النساء هل يصح أذانها؟ هو يصح ويقبل ،ولو فعلن ذلك بينهن ال عند الرجال

  .ألن األذان للرجال هو م:وع u حق الرجال
  ::::ما حكم األذان u حق ô Rا يأöما حكم األذان u حق ô Rا يأöما حكم األذان u حق ô Rا يأöما حكم األذان u حق ô Rا يأö    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�
ما حكم األذان P الرجل الواحد هل Óب أو ال Óب؟ فمثال �ن u رحله أو ذهب يتêه أو وحده u بيته فما حكم ما حكم األذان P الرجل الواحد هل Óب أو ال Óب؟ فمثال �ن u رحله أو ذهب يتêه أو وحده u بيته فما حكم ما حكم األذان P الرجل الواحد هل Óب أو ال Óب؟ فمثال �ن u رحله أو ذهب يتêه أو وحده u بيته فما حكم ما حكم األذان P الرجل الواحد هل Óب أو ال Óب؟ فمثال �ن u رحله أو ذهب يتêه أو وحده u بيته فما حكم     ����

 األذان u حقه؟األذان u حقه؟األذان u حقه؟األذان u حقه؟

     .ب إذا �ن منفرداأن األذان u حقه ال Ó: ا�وابا�وابا�وابا�واب
 األذان للنساء �Ýة الرجال ما حكمه؟ األذان للنساء �Ýة الرجال ما حكمه؟ األذان للنساء �Ýة الرجال ما حكمه؟ األذان للنساء �Ýة الرجال ما حكمه؟     ����

     .الصحيح أنه ال ي:ع بل Çرم �قهن األذان عند الرجال: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
     ؟؟؟؟ما حكم األذان u حق ا�سافرينما حكم األذان u حق ا�سافرينما حكم األذان u حق ا�سافرينما حكم األذان u حق ا�سافرين    ����

أهل وهناك رواية أخرى وb قول >عض  ،األذان u حقهم سنة وال Óب عليهم وهو رواية u مذهب اإلمام أ#د: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
ليس بواجب u حق ا�سافرين بل هو واجب u حق  الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحالعلم أن األذان �ق ا�سافرين واجب إذا �نوا Ðاعة لكن 

ولم ينقل أنه تر'ه فمن هنا قال بعض أهل العلم أنه  ،ا�قيم} قالوا ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يؤذن ويقيم u السفر
 .Óب

ات الë وردت يبالعموم    ويستدلون أيضاً  ،به u حديث مالك بن ا�ويرث ومن معه و�نوا هم u سفر وقالوا أيضاً أن ا`� أمر
    ....لكن الصحيح أنه ال Óب األذان u حق ا�سافرين وÁنما يسن u حقهم وال Óب عليهم وÁنما Óب P ا�قيم} ،u ذلك

 اً اً اً جوا وناموا وما قاموا إال بعد أن طلعت الشمس إذجوا وناموا وما قاموا إال بعد أن طلعت الشمس إذجوا وناموا وما قاموا إال بعد أن طلعت الشمس إذجوا وناموا وما قاموا إال بعد أن طلعت الشمس إذوb ما حكم األذان للصالة ا�قضية؟ فمثال Ðاعة خروb ما حكم األذان للصالة ا�قضية؟ فمثال Ðاعة خروb ما حكم األذان للصالة ا�قضية؟ فمثال Ðاعة خروb ما حكم األذان للصالة ا�قضية؟ فمثال Ðاعة خر :مسألةمسألةمسألةمسألة �
وقت وقت وقت وقت     اً

     أو ال ي:ع؟أو ال ي:ع؟أو ال ي:ع؟أو ال ي:ع؟    ،،،،الفجر ذهب هل ي:ع األذان àذه الصالة وÁن �ن قد فات وقتهاالفجر ذهب هل ي:ع األذان àذه الصالة وÁن �ن قد فات وقتهاالفجر ذهب هل ي:ع األذان àذه الصالة وÁن �ن قد فات وقتهاالفجر ذهب هل ي:ع األذان àذه الصالة وÁن �ن قد فات وقتها
ويستدل العلماء بهذه ا�سألة أن     ،سألة أنه ي:ع `ا األذان وهو u حقنا هنا سنة ألن وقت الصالة ذهبا�u هذه : : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

بالل أخذه اwي أخذ ا`� ، يوقظهم لصالة الفجر ويؤذن ه وسلم �ا خرج مع أصحابه أوd بالل أنا`� صº اهللا علي
فقام ا`� صº اهللا عليه وسلم وأمر بالل بأن يؤذن وصلوا سنة  ،وهو ا`وم فلم يقم إال وقد طلعت الشمس ،وصحابته
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هذا هو رأي أهل  ،قضية إذا نام عنها اإلنسان أو نسيهاقالوا وهذا دÀل أن األذان ي:ع للصالة ا� ،الفجر ثم صلوا الفجر
 .العلم u هذه ا�سألة ويستدلون بهذا ا�ديث

 مممم���� يكون األذان مسنونا ؟ يكون األذان مسنونا ؟ يكون األذان مسنونا ؟ يكون األذان مسنونا ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

يعجب ربك من ( وا!Àل قول ا`� قول صº اهللا عليه وسلم    يكون األذان مسنونا u حق ا�نفرد و	 حق ا�سافر: ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ،فيقول اهللا انظروا إª عبدي هذا يؤذن ويقيم للصالة pاف مË ،الشظية للجبل يؤذن للصالة ويص�را� غنم P رأس 

  .)قد غفرت لعبدي وأدخلته ا�نة
وÁن �ن ا>عض ذهب إª أنه  ،أيضاً أن األذان واإلقامة مسنونان للمنفرد و'ذلك مسنونان u حق ا�سافر وووو				 ا�ذهب ا�ذهب ا�ذهب ا�ذهب      

u حق ا�سافرين u بÓحقهما الراجحالراجحالراجحالراجح    لكن ، سفرهم u نما يسنÁا�نفرد و P ب كذلكÓ ا�سافر وال P ب الÓ أنه ال. 
 ما حكم األذان لو تر'ه أهل بت ؟ ما حكم األذان لو تر'ه أهل بت ؟ ما حكم األذان لو تر'ه أهل بت ؟ ما حكم األذان لو تر'ه أهل بت ؟     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

ديث أنس u � يستدلون، ، ، ، من شعائر اإلسالم ظاهراً  ألنهم تر'وا أمراً  ،لو تر'ه أهل بت فإن لإلمام أن يقاتلهم ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
P تفصيل u هذه  )فإن سمع أذانا كف وÁال قاتلهم ،قوما أمسك ا�ن إذا غز(`� صº اهللا عليه وسلم الصحيح} أن ا

  .ا�سألة طويل ليس هذا Zله وال مÈنه
 حكم الصالة بدون األذان واإلقامة ؟حكم الصالة بدون األذان واإلقامة ؟حكم الصالة بدون األذان واإلقامة ؟حكم الصالة بدون األذان واإلقامة ؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

وÁنما صحت ، u حق ا�نفرد ال يكرهأما  ،ولكن يكره u حق ا�ماعة إذا تر'وا األذان ،تصح الصالة وb مقبولة ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
ألنه  ،ومن هنا فصالته صحيحة وتر'ه لألذان هو P الكراهة ،للصالة وليس داخًال فيها الصالة ألن األذان ليس �طاً 

وÁنما  ،Áقامة فنقول صالتك صحيحة وال Æء عليكوفإذن R من صº بدون أذان  ،ترك أمرا ال يتعلق ب:ط الصالة
 .نك لم تؤذن للصالة واألذان u حقك u هذه الصالة حكمه مسنونتر'ت مكروها أل

    ))))éééé((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 علق به من أحÈمعلق به من أحÈمعلق به من أحÈمعلق به من أحÈميتيتيتيت    توقفنا u التوقفنا u التوقفنا u التوقفنا u الLLLLم P باب اآلذان ومام P باب اآلذان ومام P باب اآلذان ومام P باب اآلذان وما

 هل تصح الصالة بدون أذان وÁقامة؟هل تصح الصالة بدون أذان وÁقامة؟هل تصح الصالة بدون أذان وÁقامة؟هل تصح الصالة بدون أذان وÁقامة؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ليستا �طاً u أن األذان واإلقامة : كما ذكرته لكم سابقاً بصحة الصالة بدون أذان وÁقامة والسبب u ذلك: وا�وابوا�وابوا�وابوا�واب
و�د أن ، إقامة وأكe ا`اس قد يظن من العوام أن الصالة البد فيها من أذان أو ،فتصح الصالة وÁن لم يؤذن ولم يقم، الصالة

 ألن الصالة ال، بعضهم إذا كÊ وتذكر أنه لم يقم للصالة، قطع صالته وبدأ اإلقامة ثم استأنف الصالة من جديد وهذا خطأ
 .يبطل عمله امة بل عليه أن يواصل الصالة والتقطع ألجل اإلق

    هو ا\فصيل u هذه ا�سألة؟هو ا\فصيل u هذه ا�سألة؟هو ا\فصيل u هذه ا�سألة؟هو ا\فصيل u هذه ا�سألة؟    وماوماوماوما) ) ) ) إن قلنا نعم أو الإن قلنا نعم أو الإن قلنا نعم أو الإن قلنا نعم أو ال((((حكم أخذ األجرة P األذان واإلقامة؟ و�اذا؟ حكم أخذ األجرة P األذان واإلقامة؟ و�اذا؟ حكم أخذ األجرة P األذان واإلقامة؟ و�اذا؟ حكم أخذ األجرة P األذان واإلقامة؟ و�اذا؟     ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
    : : : : ا�سألة فيهـــا أقــوالا�سألة فيهـــا أقــوالا�سألة فيهـــا أقــوالا�سألة فيهـــا أقــوال

نهما قربة هللا تعاª يتقرب بهما ونّص كثٌ� من العلماء Ò Pريم ذلك أل ،أخذ األجرة P األذان واإلقامة أمر ôنوع�
داود  رواه أبو )"يأخذ P أذانه أجراً  واçذ مؤذناً ال" قوN  صº اهللا عليه وسلم(و�ديث ورد u هذا ا�وضوع وهو  ،فاعلهما

 áمذي والنساkوهذا قول اإلمام أ#د وقول اإلمام أ� حنيفة(وال.( 

 .Óوز أخذ األجرة P األذان واإلقامة: e أصحاب اإلمام الشافÏ إª أنهوذهب بعض أهل العلم ومنهم اإلمام مالك وأك�
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 يأخذ ذلك ألن هذه قربة فال أما الغË فال ،Óوز األخذ �ن �ن فق�اً أو Zتاجاً : وتوسط شيخ اإلسالم ابن تيمية إª أنه�
 .يأخذ P القرب أجراً 

 : : : : ا�Èفأةا�Èفأةا�Èفأةا�Èفأة    ووووأخذ الرزق وهأخذ الرزق وهأخذ الرزق وهأخذ الرزق وه    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 kPط ذلك �طاً وÁنما يعطى مÈفأة من بيت مال ا�سلم} أو من Ðاعة ا�سجد يعطونه رزقاً أو مÈفأة يش يعË ال    
 . امه با�حافظة P األذان واإلقامة وتفريغه نفسه àذه األوقات اoمس من حيث األذان ومن حيث اإلقامةلا

أو إذا توقفتم عن اإلعطاء فسأتوقف ، م إال إذا أعطيتمو+أؤذن لك فأخذ الرزق غ� أخذ األجرة، األجرة يشارطهم ال     
 .هذا أ�ت إÀه u اoالف السابق، عن األذان واإلقامة

أما أخذ الرزق وb ا�Èفأة فهذه جائزة عند Ðاه� أهل العلم، من بيت مال ا�سلم} أو ôن أعطاه من ا�سلم} ôن  �
 ....يؤذن àم ويقيم àم u مسجدهم

هذه ، عند انتهائه أوالë تكون م:وطة u أول العمل     أو األجرة    b ا�Èفأة غ� ا�:وطة وb غ� األجر ::::الرزقالرزقالرزقالرزقفا�راد بفا�راد بفا�راد بفا�راد ب
 .يأخذه سائر ا�سلم} وهو رزق N من بيت مال ا�سلم} كما، بأس بها، أخذ الرزق كأخذ ا�ُعل ال

وب} أخذ الرزق فهذا جائز عند  -أهل العلم Óوزها أيضاً فإن بعض -إذاً نفرق ب} أخذ األجرة واشkاطها واoالف فيها  �
يؤخذ اآلن u الغالب u ا!ول اإلسالمية من أجرة P األذان b من باب الرزق وليست من باب اشkاط  وما، ا�ميع

األمر راجع N ، هافثلك الÆء u أخذها، وÁن �ن اإلنسان يريد الورع فليk'ها أو يتصدق بها إذا أخذ ،األجرة P األذان
و'ما قلت هذا من باب الرزق وبا\اã الÆء  ،إن �ن Zتاجاً يأخذه كما قال شيخ اإلسالم ،أنسب N هو يفعل ما ،u ذلك

u الف وقعoهذه ا�سألة، إنما ا u طة أخذ عليهkاألجرة ا�ش. 
 صفات ا�ؤذن مع األدلة �ا نذكر؟صفات ا�ؤذن مع األدلة �ا نذكر؟صفات ا�ؤذن مع األدلة �ا نذكر؟صفات ا�ؤذن مع األدلة �ا نذكر؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 : من توفرها فيمن يتو% األذان واإلقامة فقالواذكر العلماء صفات البد 
             

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ويستدلون wلك �ديث أ� سعيد وفيه قال ا`�  صº ، )بمعÂ رفيع الصوت: صيتاً ( ينب� أن يكون ا�ؤذن صّيتاً  ::::أوال

دى صوت ا�ؤذن يسمع م فإنه ال، فإذا كنت u غنمك أو u باديتك، فأذنت بالصالة فارفع صوتك با`داء(: اهللا عليه وسلم
 ).إنٌس والÆء إال شهد N يوم القيامة جن وال

 أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ديث عبد    أن يكون حسن الصوت ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
ً
اهللا بن زيد اwي  ل لعبداق اهللا بن زيد مرفو0

و	 حديٍث آخر  )"ى منك صوتاً فإنه أند -رأيت أو فأل� عليه ما- فقم مع بالل فألقه عليه"(: قال فيه ،رأى u ا�نام األذان
مُه األذان" :، قالأعجبه صوت أ� Zذورة ا`� صº اهللا عليه وسلم أنوهو حديث أ� Zذورة 

ّ
رواه ابن خزيمة قال "فعل

 ."ه يستحب أن يكون صوت ا�ؤذن حسناً أنوفيه داللة P : "الصنعا± u سبل السالم

ِم}ُ {{{{: : : : لعموم قوN تعاª    أن يكون أميناً  ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
َ ْ
ِم}ُ  األ
َ ْ
ِم}ُ  األ
َ ْ
ِم}ُ  األ
َ ْ
�� األ َقِوي��

ْ
َجرَْت ال

ْ
َقِويإِن¹ َخْ�َ َمِن اْستَأ

ْ
َجرَْت ال

ْ
َقِويإِن¹ َخْ�َ َمِن اْستَأ

ْ
َجرَْت ال

ْ
َقِويإِن¹ َخْ�َ َمِن اْستَأ

ْ
َجرَْت ال

ْ
و�ديث أ� هريرة ر� اهللا عنه وفيه قال     ،،،،}}}}إِن¹ َخْ�َ َمِن اْستَأ

 .أي أمٌ} P مواقيت الصالة: قال الشو�±، داود رواه أبو" اإلمام ضامن وا�ؤذن مؤتمن: "الرسول صº اهللا عليه وسلم

 .يكن �0اً بالوقت لم يؤمن منه الغلط أو اoطأ u األذان قبل وقتهألنه لو لم     أن يكون ا�ؤذن �0اً بالوقت ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 : يضيف بعض أهل العلم صفات أخرىيضيف بعض أهل العلم صفات أخرىيضيف بعض أهل العلم صفات أخرىيضيف بعض أهل العلم صفات أخرىأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  �  

واÀوم ، وألن بالل ر� اهللا عنه �ن يؤذن P سطح أP بيت u مكة >Ë ا`جار ،ألنه أبلغ: أن يكون P علو قالوا �
 .ا�كÊات الصوتية تغu Ë إيصال الصوت للمسلم}و ،وجود ا�كÊات الصوتية يغË عن العلو
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 .وجل ويستحب ذكر اهللا P طهارة دائماً  هللا عز يستحب N أن يكون طاهراً ألن األذان نوع ذكرٍ ، اً أن يكون طاهر�

 .أن يكون مستقبل القبلة�

ألجل أن يعلم من به صمم : u ذلكوالسبب ) P æ الفالح، P æ الصالة: أي عند قوN( وأن يميل رأسه u ا�يعلت}�
 .أّن هذا اإلنسان يؤذن أو أن وقت الصالة قد دخل

 ìتاج إÀه وقد ìتاج إÀه u حالة وجود من به صمم ال قد ال: تاج àذا لوجود ا�كÊات، نقولì ìن ال: يقول قائل قد
وقد ، وبا\اã يعلم أنه قد دخل وقت الصالة ،ؤذن يؤذنفإنه إذا رأى ا�ؤذن يلتفت يميناً ويساراً علم أن هذا ا� ،يسمع األذان

 u أذانه
ً
 .ثبت ذلك عن بالل أنه �ن يلتفت يميناً وشماال

 يؤذن وأتتبع فاه، هاهنا وهاهنا وأصبعاه u : جحيفة أصبعه السبابة لقول أ�، أن Óعل أصبعيه u أذنيه   �
ً
رأيت بالال

 .رواه الkمذي"أذنيه
ألن اإلقامة إعالم للحا5ين وورد u ذلك أثر ، أي ي«ع فيها: ث، وأن Çدر اإلقامةأن يkيّ : األذان أيل u أن يkسّ    �

 .لكن ا>عض يقويه وا>عض يضعفه، عن ا`� صº اهللا عليه وسلم

! معن؟ ةàذا Dتار من ا�ؤذن} من هو أÐل صوت، ونقول هذه Ìية مطلوبو، هذه الصفات الë ينب� توفرها u ا�ؤذن
 اذا؟اذا؟اذا؟اذا؟ــــــــــــ����

G  / ذورة فعلمه األذانZ اهللا عليه وسلم أعجبه صوت أ� ºألن ا`� ص. 

J  / اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن زيد ºبالل فإنه أندى منك صوتاً : وألن ا`� ص P قم فألقه. 

يضاً دعوة ا`اس بهذا الصوت ا`دي وفيه أ، مقصد من مقاصد األذان، إذاً وجود الصوت ا�ميل أو حصول الصوت ا�ميل
 .للصالة

 ماذا يفعل لو تشاحا اثنان فأكe وأرادوا أن يؤذنوا؟ماذا يفعل لو تشاحا اثنان فأكe وأرادوا أن يؤذنوا؟ماذا يفعل لو تشاحا اثنان فأكe وأرادوا أن يؤذنوا؟ماذا يفعل لو تشاحا اثنان فأكe وأرادوا أن يؤذنوا؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 .R يريد األذان �ا فيه من أجرأؤذن، أنا  :قال ا�الث ،أنا أؤذن :قال ا�ا± ،أنا أؤذن: اختلفوا فقال األول

أّن ا`� : وا!Àل، ن توفرت فيه الصفات السابقة �ن هو األفضلأي م، أنه إذا تشاحا اثنان فأكe قّدم أفضلهما ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
مع أنه �ن األو% هو يؤذن،  !جعله يؤذن اهللا بن زيد وهو اwي رأى األذان u ا�نام، ما جعل عبد صº اهللا عليه وسلم ما

 ، لكن اختار ا`� صº اهللا عليه وسلم أفضل منه ألنه �ن أندى منه صوتاً 
ً
اهللا فهذا دÀل P أنه  P عبد فاختار بالال

 .pتار األفضل

 إذا توفرت الصفات ا�طلوبة سابقاً ;ها فيهم فماذا نفعل؟إذا توفرت الصفات ا�طلوبة سابقاً ;ها فيهم فماذا نفعل؟إذا توفرت الصفات ا�طلوبة سابقاً ;ها فيهم فماذا نفعل؟إذا توفرت الصفات ا�طلوبة سابقاً ;ها فيهم فماذا نفعل؟    إذا استووا u ذلك ؟إذا استووا u ذلك ؟إذا استووا u ذلك ؟إذا استووا u ذلك ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 .يرجع u ذلك إª من هو أفضل منهما u دينه وعقله، إذا استووا u الصفات الë تقدم ذكرها: قالوا

 .وا�oية تتعلق با\قوى والصالح: قالوا" ؤذن لكم خيار'مÀ: "ألنه ورد حديث: قالوا �اذا؟

 ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    فماذا نفعل بعدفماذا نفعل بعدفماذا نفعل بعدفماذا نفعل بعد) ) ) ) ا�oيةا�oيةا�oيةا�oية((((إذا استووا u ا\قوى والصالح إذا استووا u ا\قوى والصالح إذا استووا u ا\قوى والصالح إذا استووا u ا\قوى والصالح     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

  .ننتقل بعد ذلك �ن pتاره أكe ا��ان: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

يكون منفراً لقبول  هذا قد، دونهيري ألن األذان إعالٌم àم، وبا\اã إذا فرض عليهم إنسان ال: قالوا العلة u ذلك �اذا؟
 من ا�ميع فذلك أد] إª متابعته وªÁ سماعه وªÁ ترديد ما، وقبول صوته والkديد معه ،أذانه

ً
قول ي أما إذا �ن مقبوال

 .يقّدم من pتاره ا��ان: فهنا قالوا. ألخذ األجر P ذلك
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     ))))ختيارختيارختيارختيارأي تساووا u االأي تساووا u االأي تساووا u االأي تساووا u اال((((إذا ا��ان اختاروا ا�ميع؟ إذا ا��ان اختاروا ا�ميع؟ إذا ا��ان اختاروا ا�ميع؟ إذا ا��ان اختاروا ا�ميع؟     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 بيت اختاروا هذا الرجل ماذا سنفعل؟ ��Gبيت اختاروا هذا الرجل و ��Gبيت،  ��J`فkض !ينا : مثالً 

ونرى من اwي تقوم N القرعة  ،ب} ا�الثة فأكe ذلك انتقلوا إª القرعة، وb االستهام، يعË يقرع بينهما، أو عند: قالوا
 فإذا تساووا R u ما، والقرعة طريق �� الختيار إنسان عند التشاح ب} ا�سلم} ،تقع عليه ثم Dتاره بناًء P القرعةو

  .سبق، فقرعة، فأيهما خرجت N القرعة، قّدم

u ا`داء والصف األول ثم لم يكن إال أن يستهموا  لو يعلم ا`اس ما"(: بقول ا`� صº اهللا عليه وسلمويستدل àذا األمر 
 .فهذا فيه دÀل P إقرار القرعة u األذان ،لم يكن إال أن يقkعوا عليه القkعوا لو: يعË ) "عليه الستهموا

 ::::معرفة عدد Ðل األذانمعرفة عدد Ðل األذانمعرفة عدد Ðل األذانمعرفة عدد Ðل األذان    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

;ها مقبولة وصحيحة ويصح األذان بها  �نت هذه الصفات وأنألنه وردت صفات،  �اذا؟، نريد أن نعرف األذان وعدد Ðله
اختاره Ðهور  P ما ،لصفات العلماء ر#هم اهللا جعلوها بعضها فاضل وبعضها مفضوللكن هذه ا، Óوز ال يقال إنه وال

     :نذكرها ونبينها لكم منها مثالً  ،فللعلماء خيارات u بيان عدد Ðل األذان، فقهائهم

����    bاألذان و u ا عدد من ا�ملà صفة bاألذان و u ا عدد من ا�ملà صفة bاألذان و u ا عدد من ا�ملà صفة bاألذان و u ا عدد من ا�ملà ورد لألذان ثالث صفات وورد لألذان ثالث صفات وورد لألذان ثالث صفات وورد لألذان ثالث صفات و;;;; صفة : : : : 

 ....Ðلة Ðلة Ðلة Ðلة     GéGéGéGéن ن ن ن أن تكون عدد Ðل األذاأن تكون عدد Ðل األذاأن تكون عدد Ðل األذاأن تكون عدد Ðل األذا    ::::الصفة األولالصفة األولالصفة األولالصفة األول

فأخÊ ا`� ، Ðلة Géاهللا بن زيد وفيه أن الرجل اwي رآه u ا�نام بّ} N هذه الصفة ا�تكونة من  وا!Àل فيها حديث عبد
 .ورد u منامه P ما Ðلة فأقره ا`�  صº اهللا عليه وسلم Géعليه الصالة والسالم بذلك وأعلمه إياه وذكر هذه 

 ....ÐلةÐلةÐلةÐلة    ����GGGG    وردتوردتوردتوردت    ::::الصفة ا�انيةالصفة ا�انيةالصفة ا�انيةالصفة ا�انية

فإّن أبا Zذورة �ن مؤذناً للن� صº اهللا عليه وسلم فÈن يؤذن بهذا األذان اwي ، وا!Àل P هذه حديث أ� Zذورة
 P يشتملGé لةÐ، جيعkال bملت} وù السابق P جيع، يزيدkتصبح  مع الG�   ،لةÐجيعkال Âأشهد أن أشهد أن أشهد أن أشهد أن : تقول أن: ومع

أشهد أن Zمداً أشهد أن Zمداً أشهد أن Zمداً أشهد أن Zمداً : : : : ثمثمثمثم، ، ، ، VVVV إال اهللا ثم ترفع بها صوتك إال اهللا ثم ترفع بها صوتك إال اهللا ثم ترفع بها صوتك إال اهللا ثم ترفع بها صوتك    أن الأن الأن الأن ال    أشهدأشهدأشهدأشهد: : : : منخفض ثم ترفع بها صوتك، ثم تقولمنخفض ثم ترفع بها صوتك، ثم تقولمنخفض ثم ترفع بها صوتك، ثم تقولمنخفض ثم ترفع بها صوتك، ثم تقول    VVVV إال اهللا بصوت إال اهللا بصوت إال اهللا بصوت إال اهللا بصوت    الالالال
 ....رسول اهللا ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن Zمداً رسول اهللا ثم ترفع بها صوتكرسول اهللا ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن Zمداً رسول اهللا ثم ترفع بها صوتكرسول اهللا ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن Zمداً رسول اهللا ثم ترفع بها صوتكرسول اهللا ثم ترفع بها صوتك، ثم أشهد أن Zمداً رسول اهللا ثم ترفع بها صوتك

صار ، مرت} رت}فستكررها أيضاً كذلك م ،كررت الشهادت} مرت}، فأصل األذان مرت} مرت}: وبا\اã تكون أنت
 .إذاً b مع الkجيع، Ðلة �Gأصبح ماذا ؟  Géمع  Hأربعة، 

Ðلة، وأيضاً هذه صورة وردت u حديث أ� Zذورة وتكون بدون ترجيع، لكن  G²اختار بعض أهل العلم  ::::الصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ة
 .بإضافة u غ�ها وP هذا

 الصفات الë وردت u األذان؟الصفات الë وردت u األذان؟الصفات الë وردت u األذان؟الصفات الë وردت u األذان؟    ماماماما: : : : وP هذا نسألوP هذا نسألوP هذا نسألوP هذا نسأل

اهللا بن زيد u  وهذه الصفات جاءت u حديث عبد ،صفات جاءت u األذان ;ها وردت u السنة ا`بوية ثالث    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
 .وجاءت أيضاً u حديث أ� Zذورة ،منامه و�ن بالال يقوم بها

 : pتاره ا�مهور وb �\اÐ ãلة P ما Géفيكون Ðل األذان 

وا�يعلة أربع ، V إال اهللا وأن Zمداً رسول اهللا مرت} مرت} فهذه أربع شهد أن الألنك ت ،والشهادت} أربع، أربع تكب�ات
V إال اهللا  ثم çتمها بـ ال، GH، هذه اهللا أكÊ اهللا أكÊ: ثم تقول) حيا P الصالة مرت} وحيا P الفالح مرت}(مرات 

 .Ðلة Géصارت 
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Ðلة يزيدون P الصفة األو% بkجيع الشهادت} خافتاً بها صوته  �Gأنها : عيةpتاره علماء الشاف وb ما ::::الصفة ا�انيةالصفة ا�انيةالصفة ا�انيةالصفة ا�انيةأما 
 .ثم يرفع بهما صوته، ويدل P ذلك كما قلت حديث أ� Zذورة وا�ديث رواه اإلمام مسلم u صحيحه، u أول األمر

بدل  ،أول األذان يكون مرت}Ðلة وb مثل صفة الشافعية لكن ا\كب� G²  uوb كما ذكرت لكم : صفة أخرىصفة أخرىصفة أخرىصفة أخرىهناك 
وهذه الصفة ذكرها بعض فقهاء ا�الكية وb واردة أيضاً u حديث كما قلت بعض روايات ، أربع مرات يكون مرت}

 .Ðلة G²حديث أ� Zذورة عند مسلم فتكون 

فÈن  ،ه بالل u أذانهاهللا بن زيد اwي ال م جاء u حديث عبد Ðلة P ما Géأن األذان : ا�ختار من هذه الصفاتا�ختار من هذه الصفاتا�ختار من هذه الصفاتا�ختار من هذه الصفات �
 ي

ً
 ،فيه ولم ينكره P ما ،و�ن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم يسمع هذا األذان u سفره و	 حÝه وأقره عليه فيه،ذن ؤبالال

، بل لو أذن بكل منها جاز، غ� صحيحة أويعË هذا أن تكون با1 الصفات مكروهة  وàذا نقول أن هذا هو األو% وال
خرج u مÈن وأراد أن     علم أو    لكن لو �ن مع طلبة ،يظن ا`اس أنه أخطأ ن إال با�شهور عند ا`اس ح� اليؤذ لكن ال

وقال àم أيها ا`اس سأؤذن بأذان أ� ، سأؤذن بسنة وردت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم: قالفيب} للناس أن هذه السنة 
N  يندبيندبيندبيندب: بل بعض العلماء يقول، بأس أن يفعل ذلك u هذه الصفة فالورد  Zذورة ونبههم P ذلك ألجل أن يب} àم ما

 .أن يفعل ذلك ح� يتعرف ا`اس P السنة الë وردت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم متنوعة
    هل Óوز تلح} األذان أو اللحن فيه؟هل Óوز تلح} األذان أو اللحن فيه؟هل Óوز تلح} األذان أو اللحن فيه؟هل Óوز تلح} األذان أو اللحن فيه؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

اللحن ، أن çطأ فيه: أما اللحن فيه وهو ،ا\طريبيسÙ ب �ميل األذان بالصوت وهو ما: ا\لح} !ألن ا\لح} غ� اللحن
 .هو اoطأ فيه

يكون فيها تمطيط وتطويل زائد عن ا�عروف  يعË مطلوبة مقبولة لكن ال، يصح تلح} األذان بأوزان معتدلة: فنقول
�رد �ميل للصوت  بل يكون، يكون هذا ا\مطيط وهذه الزيادة �يث يشتبه أو يشابه األذان الغناء بمعÂ ال، وا�شهور

 ").فإنه أندى منك صوتاً ("كما ورد u ا�ديث ، وÒس} N ح� تقبله مسامع ا`اس

، أشهد أن Zمداً : بدل أن تقول: مثالً (u األذان وأنت تؤذن  çطئأما اللحن u األذان بمعÂ اoطأ u األذان بمعÂ أن  ����
V  أشهد أّن ال: تقول) بإدÌم ا`ون u الالم(أشهد أال V إال اهللا : قولبدل أن ت) (أشهد أن Zمٌد بالرفع بدل ا`صب: تقول

 : فتقول(مع أّن ا�طلوب أن تدغم ) فتظهر ا`ون مع الالم(إال اهللا 
ّ
هذا �ن : هذا اoطأ) أشهد أن ال(وليس ) أشهد أال

 .يصح معه األذان ألنه لم يغ� ا�عÂ، مقبول

 يصح اللحن؟يصح اللحن؟يصح اللحن؟يصح اللحن؟    مممم���� ال ال ال ال    ����

، اهللا أكÊ: تقول ال، كأنك تسأل: يعË) آهللا أكÊ(كأن تقول  ، إذا �ن اللحن u األذان يؤدي إª تغي� ا�عÂ: لحنيصح ال ال
هذا غ� ، هذا �ٌن يغّ� ا�عÂ، يصح ألنك غ�ت ا�عÂ وهذا ال هل اهللا أكÊ؟: هذا معناه تسأل) هللا أكÊآ ا(لكن تقول 

 .فيه pطئ عليه أن يعيد األذان �يث ال، األذان فيه ئÓز والاألذان يبطل بل ، جائز u األذان
 ) ) ) ) كأن يكون إنسان جنبكأن يكون إنسان جنبكأن يكون إنسان جنبكأن يكون إنسان جنب((((حكم األذان من إنسان غ� طاهر ؟ حكم األذان من إنسان غ� طاهر ؟ حكم األذان من إنسان غ� طاهر ؟ حكم األذان من إنسان غ� طاهر ؟     ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 .Çرم عليه األذان تمنع من األذان، لكنه يكره N أن يؤذن وال نابة الا�: نقول ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 ؟؟؟؟))))يس حدثاً أكÊ ��نابةيس حدثاً أكÊ ��نابةيس حدثاً أكÊ ��نابةيس حدثاً أكÊ ��نابةولولولول((((حكم اإلقامة من ا�حدث حدثاً أصغر حكم اإلقامة من ا�حدث حدثاً أصغر حكم اإلقامة من ا�حدث حدثاً أصغر حكم اإلقامة من ا�حدث حدثاً أصغر     ماماماما ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

 ،وبا\اã ا`اس يقولون أين ذهب ،العلماء ينصون P أنه تكره إقامة ا�حدث ألنه إذا أقام لن يص� مع ا`اس ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
وبا\اã العلماء يكرهون إقامة  ؟هل عنده Æء؟ يريد أن يص� مع هذا اإلمام ربكة هل ال ويسبب àم نوع إشÈل أو
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 .صالة وهو Zدث حدٌث أصغرلقد أقام ل طر ألن يذهب إª الوضوء حيث أنها�حدث ألنه سيض

 ؟؟؟؟))))P æ الصالة P æ الفالحP æ الصالة P æ الفالحP æ الصالة P æ الفالحP æ الصالة P æ الفالح: : : : وb قولوb قولوb قولوb قول((((السنة للمؤذن عند ا�يعلة السنة للمؤذن عند ا�يعلة السنة للمؤذن عند ا�يعلة السنة للمؤذن عند ا�يعلة     ماماماما ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

  ،P æ الصالة: السنة أن يلتفت يميناً : قالوا
ً
 .P æ الفالح: وشماال

: يقول    ، هلالصفة    لكن العلماء بعضهم يفرق u عملية كيف، اهللا عنه ذكرت هذه ا�سألة �اذا؟؟ b جاءت عن بالل ر�
 مرت} (P æ الفالح –P æ الفالح : ثم يقول) مرت} ملتفتاً لليم}(P æ الصالة -P æّ الصالة 

ً
أو ) ملتفتاً شماال

  ،P æ الصالة ويلتفت يميناً : يقول
ً
ثم يقول  ،ملتفتاً يميناً     يقول P æ الفالحثم  ،ثم يقول P æ الصالة ملتفتاً شماال

 
ً
واألمر  ،وا>عض يرجح األخرى ،وبعض العلماء يرجح هذا ،وأيهما فعل صح ،الصفتان وردتا ،P æ الفالح ملتفتاً شماال

صفة ا�انية بعضهم يرجح الاال\فات، ا�راد أن Çصل  ألن �اذا؟، فأيهما فعل أجزأه والÆء عليه ،u هذا واسع وهللا ا�مد
) 

ً
ثم يقول P æ الفالح ملتفتاً يميناً ثم يقول P æ،  P æ الصالة ويلتفت يميناً ثم يقول P æ الصالة ملتفتاً شماال

 
ً
مرت} (P æ الصالة ، P الصالةæ : قال بينما لو ،ح� يسمع ا`اس ا�يعلت} R u ا�هات) الفالح ملتفتاً شماال

 (P æ الفالح ، P æ الفالح: ثم يقول) ملتفتاً لليم}
ً
سمع ا`اس من جهة واحدة æ الصالة ولم يسمع ) ملتفتاً شماال

P أي حال ا�ميع جائز ا�هم هو ، اwين u ا�هة األخرى P æ الصالة والعكس كذلك بأن يسمع أو�ك P æ الفالح
 .هللا واسع فات هذه كما قلت فيها تفصيل واألمر فيها وا�مدإقامة السنة وb اال\فات �د ذاته، كيفية اال\

     حكمه؟حكمه؟حكمه؟حكمه؟    هو ا\ثويب؟ ومهو ا\ثويب؟ ومهو ا\ثويب؟ ومهو ا\ثويب؟ وم���� يكون ؟ وما يكون ؟ وما يكون ؟ وما يكون ؟ وما    ماماماما، ، ، ، ا\ثويب u األذانا\ثويب u األذانا\ثويب u األذانا\ثويب u األذان    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

  .وهذا خاص u صالة الصبح، الصالة خ� من ا`وم :هو أن يقول u أذان الصبح ::::ا\ثويبا\ثويبا\ثويبا\ثويب

ويكون u األذان لصالة ، من P æ الصالة P æ الفالح يعË بعد أن ينتå، فيكون بعد ا�يعلت} ؟م� يكونوأما 
وهو ا�سÙ بالفجر الصادق اwي  ،يقوu N أذان الفجر األول بل عند طلوع الفجر ا�ا± ال، الفجر عند طلوع الفجر ا�ا±

يؤذن  فإنه ال ،بن أم مكتومالÈذب و@وا وا�بوا ح� يؤذن ا يغرنكم الفجر ال"( :قول ا`� صº اهللا عليه وسلمورد فيه 
ا\ثويب يكون u الفجر ، u الفجر األول وبا\اã يكون u الفجر ا�ا± ال ،) "إال إذا أصبح يقال N أصبحت أصبحت

 .ا�ا±

 ؟؟؟؟    ا\ثويــــبا\ثويــــبا\ثويــــبا\ثويــــب    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ����

رواه )لصالة خ� من ا`وم ا: æ الفالح قال :إذا قال ا�ؤذن u الفجر() أنس( جاء u ا�ديث ،أنه سنة عند Ðهور أهل العلم
 ."مرت} مرت}"ابن خزيمة وزاد ا>يه� 

 ))))÷÷÷÷((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة    

وذكرت لكم ، ما حكم ا\ثويب u صالة الفجر: u ا�حا5ة السابقة P الLم P مسألة(كنت قد توقفت معكم 
، ديث أنس اwي ذكرته لكم سابقاً يُسّن ا\ثويب u صالة الفجر ويستدل العلماء wلك � ))))أنه مسنونأنه مسنونأنه مسنونأنه مسنون((((أنُه يُسّن أنُه يُسّن أنُه يُسّن أنُه يُسّن ا�واب 

bمسألة أخرى و ªأنتقل إ : 

 : : : : وما ورد فيها من أقوال ألهل العلم وا�ختاروما ورد فيها من أقوال ألهل العلم وا�ختاروما ورد فيها من أقوال ألهل العلم وا�ختاروما ورد فيها من أقوال ألهل العلم وا�ختار) ) ) ) Ðل اإلقامةÐل اإلقامةÐل اإلقامةÐل اإلقامة((((ككككم عدد م عدد م عدد م عدد     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 : وb ثالثة أقوال قامةذكر أهل العلم أقوال u عدد Ðل اإل

اهللا بن زيد اwي ا�نام اwي ذكرته  ث عبدوا!Àل P هذا حدي ،أن عدد Ðل اإلقامة إحدى ع:ة Ðلة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
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مه األذان  و�ن بالل يؤذن بهذا ويقيم بما ورد u حديث عبد ،لكم سابقاً 
ّ
وهذا  -اهللا بن زيد u رؤياه الë جاءه الرجل وعل

 : فتكون اإلقامة بناًء P ذلك، ةةةةمذهب الشافعيمذهب الشافعيمذهب الشافعيمذهب الشافعيوهو أيضاً  مذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةمذهب ا�نابلةهو 

 Êاهللا أك Êإال اهللاأأشهد  )مرت}(اهللا أك N ّمداً رسول اهللا، ن الZ الصالة، أشهد أّن P æّ، الفالح P æّ ، قد قامت
 .ال N إال اهللا ،اهللا أكÊ اهللا أكÊ ،قد قامت الصالة ،الصالة

ر وأيضاً تكري، واخت�نا تكرير ا�يعلة ،أضفنا فيها قد قامت الصالة قد قامت الصالة ،b إحدى ع:ة Ðلة: إذاً 
b ) إقامة بالل ر� اهللا عنه(إحدى ع:ة Ðلة وb كما قلت : الشهادت} وبا\اã تكون وأيضاً تكرير ،ا\كب�
 .ا�نقولة

األذان ×سة ع:ة Ðلة P : وبا\اã تكون) قد قامت الصالة( أن اإلقامة �ألذان تماماً إال أنه يضاف فيها ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
وÓعلون هذا أيضاً منقول  ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفيةوهذا ينقل عن  -فتكون سبعة ع:ة Ðلة ) قد قامت الصالة(ا�ختار يضاف إÀها ثنت} 

 .عن أ� Zذورة

 أنه إحدى ع:ة Ðلة؟: الف بينهم وب} من يقولاo ما -أي ع: ;مات- أن اإلقامة ع: Ðل :القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

 ،ستكون u اإلقامة مرة واحدة، د قامت الصالة مرت}مرة واحدة، فبدل أن تكون ق) قد قامت الصالة(قالوا أننا نقول 
 bالقول األول و u تقل عدد واحد عن اإلقامة السابقة ãلة(وبا\اÐ واستدلوا أيضاً  عند ا�الكيةعند ا�الكيةعند ا�الكيةعند ا�الكيةوهذا  ،)إحدى ع:ة

 
ً
مر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة(وفيه ، �ديث أنس مرفو0

ُ
P أّن اإلقامة يقال  فاستدلوا بهذا ا�ديث ،متفق عليه) أ

 .مرة واحدة وتراً ) قد قامت الصالة(فيها 

يُعمل بهذا تارة وُيعمل بهذا تارة، ح� يتب} للناس أن هذه سنة قد جاءت u  وأيضاً ، هو القول األول ::::والراجح من هذاوالراجح من هذاوالراجح من هذاوالراجح من هذا
، قامة الë تعودوا عليهاوال يستنكر ا`اس لو سمعوا إقامة غ� اإل، ح� يتب} للناس أن هذا ورد، حديث أ� Zذورة

 Âتتب ëبعض ا>الد ال u ن، قد تسمعÈم ªن إÈات حينما يتنقل ا`اس من سفٍر أو من مwوباÕا�ذهب ا�نÕا�ذهب ا�نÕا�ذهب ا�نÕتلف عن  ا�ذهب ا�نp
فبا\اã البد للمسلم ، بعض ا>الد الë تتبÂ ا�ذهب الشافÏ أو ا�ذهب ا�نب� أو ح� ا�ذهب ا�ال�، كما u ا�غرب ;ه

ووردت هذه اإلقامة u بعض أحاديث جاءت عن وورد هذا األذان  ألنه قد وردت هذه الصفات، يعرف وال يستنكر ذلكأن 
مر بالل أن يشفع األذان (حديث أذان أ� Zذورة وأيضاً حديث بالل وأيضاً ما ورد أنه  uكما ، ا`� صº اهللا عليه وسلم

ُ
أ

 ). ويوتر اإلقامة

 ) ) ) ) األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ما b صفة اإلقامة معما b صفة اإلقامة معما b صفة اإلقامة معما b صفة اإلقامة مع((((    ����

 : أن نقول: وا�وابوا�وابوا�وابوا�واب- 

 اهللا بن زيد حديث عبد: ودÀلها) إحدى ع:ة Ðلة(وb  ::::األواألواألواألو%%%%الصفة الصفة الصفة الصفة 

وفيها جاء ) قد قامت الصالة(وهذه صفة عند ا�الكية وb اإلفراد دون الشفع إال Ðلة ، وb ع: Ðل ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انيةلصفة لصفة لصفة لصفة اااا
مر بالل أن يشفع األذان ويوت(دÀًال عليها حديث أنس 

ُ
 ). ر اإلقامةأ

اهللا بن زيد ويضاف عليه قد قامت الصالة قد  وb األذان اwي ورد u حديث عبد ،وb سبع ع:ة Ðلة ::::الصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ةالصفة ا�ا�ة
ض� إذا اإلنسان     فال، و; هذه صحيحة وواردة وجاءت بها السنة، وهذا يذكره بعض ا�نفية أو فقهاء ا�نفية، قامت الصالة

 .الë تعلمها أو درج P سماعهاسمع إقامة çالف اإلقامة 
و'ذلك مواالته �يث و'ذلك مواالته �يث و'ذلك مواالته �يث و'ذلك مواالته �يث ، أن يكون األذان مرتباً ال يقدم بعض ا�مل عن بعضأن يكون األذان مرتباً ال يقدم بعض ا�مل عن بعضأن يكون األذان مرتباً ال يقدم بعض ا�مل عن بعضأن يكون األذان مرتباً ال يقدم بعض ا�مل عن بعض: : : : ما حكم ترتيب األذان ومواالتهما حكم ترتيب األذان ومواالتهما حكم ترتيب األذان ومواالتهما حكم ترتيب األذان ومواالته    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
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    ينفصل جزء من األذان بفاصٍل طويل ثم يعود ويكمله؟ينفصل جزء من األذان بفاصٍل طويل ثم يعود ويكمله؟ينفصل جزء من األذان بفاصٍل طويل ثم يعود ويكمله؟ينفصل جزء من األذان بفاصٍل طويل ثم يعود ويكمله؟    الالالال
 .تباً متواÀاً Óب الkتيب وا�واالة وال يصح كما يقول الفقهاء األذان إال مر: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

 ما حكم الما حكم الما حكم الما حكم الLLLLم ب} األذان واإلقامة قبل الصالة؟م ب} األذان واإلقامة قبل الصالة؟م ب} األذان واإلقامة قبل الصالة؟م ب} األذان واإلقامة قبل الصالة؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 ....قبل تكب�ة اإلحرام: أي-اإلقامة وقبل الصالة وبعد ----    Óوز الLم ب} األذان واإلقامة: : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب

 حكم األذان إذا أذن شخٌص جزءاً منه ثم أكمله اآلخر؟حكم األذان إذا أذن شخٌص جزءاً منه ثم أكمله اآلخر؟حكم األذان إذا أذن شخٌص جزءاً منه ثم أكمله اآلخر؟حكم األذان إذا أذن شخٌص جزءاً منه ثم أكمله اآلخر؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

نادى  ،P æ الصالة أراد أن Óيب P اàاتف ا�حمول وهو عند ،ن معه هاتف ZموليعË إنسان أّذن أّذن ثّم `فkض أ
 .زميله أو أخاً N آخر وقال أكمل عË األذان، وأعطاه ا�كÊ وقال أكمل عË األذان

اقب األذان أو وال يصح أن يتع ،بل البد من أن يكون ا�ؤذن واحداً  ،ال يصح األذان من رجل} أو من أكe: العلماء يقولون
 �اذا؟، أو أكe اثنانأن يشkك u األذان 

 من شخص واحد ،ألن األذان عبارة عن عبادة واحدة: قالوا-
ّ
كما أن الصالة ال يصح فيها أن يص� إنسان  ،فال تؤدى إال

 ،ربعةأو يطوف ثالث طوافات حول الكعبة ثم ينادي آخر يكمل N األ، ر'عة ثم يؤدي أو يكمل عنه شخص آخر ر'عة
 فال تفعل من شخص} ،ثناناهكذا األذان عبادة واحدة ال يصح أن يشkك فيها 

يهمنا وما ينب�  ما مسألة بعد هذه سأعرضها مسائل يعË أحÈم األذان سأجعلها u مسائل األذان ح� نستطيع أن نأخذ
 :وb -لطالب العلم أن يعرفه وال يفوته

    ؟؟؟؟    ما حكم أذان اoنما حكم أذان اoنما حكم أذان اoنما حكم أذان اoن::::    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
  .اwي لم يتب} أمره ،اoن: ا�ش� يسÙّ عند ا>عض، ويسÙّ اoن: ،اإلنسان اwي لم يتب} هل هو ذكر أو أن:: : : : ::::اoناoناoناoن

ر وهو وجود ظألننا غلبنا جانب ا�: ال يصح أذان اoن: ا�ش� وال يعتد به إذا �ن هذا األذان للرجال، قال: العلماء يقولون
فإذاً فلنمنع اoن: اwي لم يتب} تغليباً �انب ، أننا إذا كنا نمنع ا�رأة من األذان عند الرجالنثوي فيه، بمعÂ العن� األ

لكن ال Óوز àا أن تؤذن ب}  ،ذكرُت لكم أن ا�رأة Óوز àا أن تؤذن ب} النساء، ا�ظر وهو األذان من ا�رأة للرجال
 .الرجال و ينص العلماء Ò Pريم ذلك

 ���� Óوز اللحن واoطأ u األذان؟ Óوز اللحن واoطأ u األذان؟ Óوز اللحن واoطأ u األذان؟ Óوز اللحن واoطأ u األذان؟مممم ::::مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى
 ،ويبطل إن أحال ا�عÂ، هذا الضابط ،وقد أ�ت إª هذه ا�سألة لكن أعيدها، Óوز اللحن واoطأ إذا لم يغّ� ا�عÂ: نقول

 u السابق وهو كأن يقول 
ً
أيضاً ) كبارأ(و) أكبار(وÓعلها ) يمد أكÊ() اهللا أكبار(أو ح� يُمد ) آهللا أكÊ(وذكرُت لكم مثاال

Âع للطبول ،تُغّ� ا�عÐ Âألن أكبار بمع ،)Êطبول: فإذا قلت ؛هو الطبل: ) الَك Âوُيغّ�هُ ، أكبار بمع Âيل ا�عÇُ ًوهذا أيضا ،
Âتُغّ� ا�ع ëمات الÑفإّن األذان ال يصح، فإذن هذا من ال Âإذا غّ�ت ا�ع ãوبا\ا. 

 �؟�؟�؟�؟ما حكم أذان الصما حكم أذان الصما حكم أذان الصما حكم أذان الص���� الصغ الصغ الصغ الصغ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

 .يصح أذانه بناًء P صحة صالته: إذاً نقول، مادام أن هذا الص� ا�مó تصح صالته ،أذانه لصحة صالته Óزئ ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 P من يُكره منه األذان؟P من يُكره منه األذان؟P من يُكره منه األذان؟P من يُكره منه األذان؟: : : : مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى    ����

    ....أ�ت u السابق إّن األذان يُكره من ا�نب
    هل ي:ع أن يؤذن لغ� الصالة؟هل ي:ع أن يؤذن لغ� الصالة؟هل ي:ع أن يؤذن لغ� الصالة؟هل ي:ع أن يؤذن لغ� الصالة؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

إذا �ن إنسان u  )إذا تغّولت الغول فأذنوا(ورد u ا�ديث ، ان يُفعل إذا اإلنسان خاف من الغولورد أّن األذ! نعم: نقول



        كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة                                                                                                                                                                                                                )                )                )                )                )                )                )                )                نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                          )           )           )           )           )           )           )           )           مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه   
 

- GIJ - 

 

ا�Èن من شياط} أو من جّن Sp هذا هذا u  هذا األذان يطرد ما، مÈن وأحس îوف وأحس بوحشة معّينة فليؤّذن
 ،فهو م:وع، قلت عن ا`� صº اهللا عليه وسلموقد جاء هذا كما  ،اإلنسان من الوحشة الë حصلت لوجوده با�Èن

 ،أّن إنساناً دخل بيتاً أو ذهب إª مÈن وأقام فيه وأحس بوحشة فليؤذن، يرفع األذان، هذه سّنة؟ نعم هذه سنّة واردة وàذا لو
 .من أسباب ورود األذان وم:وعيته هذه الصورةف

 b مبطالت األذان واإلقامة؟b مبطالت األذان واإلقامة؟b مبطالت األذان واإلقامة؟b مبطالت األذان واإلقامة؟    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

P وا�وابP وا�وابP وا�وابP رم ،أو -م طويل ولو مباح ،الفصل بسكوت طويل:  ذلك ذلك ذلك ذلكوا�وابZ كقذف أو لعن وهو يؤذن ، أو -م يس� لكنه
فصدر منه  ،إنسان مثًال يؤذن ثم رأى شيئاً لم يُعجبه انفعل، -م قذف والعياذ باهللا يصدر منه -م سّب أو -م لعن أو

  �اذا؟-ذا يُبطل األذان ه، لعن والعياذ باهللا أو صدر منه سّب أو صدر منه قذف

 .عليه أن يستأنف األذان من جديد وُيعيده: وبا\اã يقولون ،ألنه يناu مقصود األذان وÐُله: قالوا

أّن العلماء ر#هم اهللا إذا أرادوا أن يبينوا أن مسألة فيها ، أش� هنا إª نقطة) ولو مباحاً (قال العلماء كما قلت من قليل 
فلو  ،لطالب العلم إذا قرأ كتب الفقه أن يعرف أنها تُش� للخالف، حرف، هذه ا�الث األحرفخالف يذكرون ثالث أ

أنه إذا طال : إشارة إª أّن بعض أهل العلم يقول) فصل كث� بسكوت أو -م ولو مباح() ولو مباحاً (مثل ما هنا ) ولو(قالوا 
 .ليه أن يستأنف لطول ا�دةوبا\اã ع ،والصحيح أنه ال Óوز ،الفصل بكالٍم مباح Óوز

هذه ا�الثة أحرف إذا مرت u متون الفقه أو  ،)ح�(يا طالب العلم إن مرت عليك وأيضاً ) وÁن(و@مة  ،)ولو( ����    ::::فائدةفائدةفائدةفائدة
وÁنّما Zل خالف فتنبه يا طالب العلم،  ،فاعلم أنهم يريدون أن يش�وا إª أّن هذه ا�سألة ليست Zل اتفاق ؛متون الفقهاء

وستمر معك إذا كنت تقرأ u  ،يا طالب العلم أن تتنبه àذه الصياغة إذا مّرت عندك ومعك أثناء مطالعتك للكتب فعليك
قد و، ح� تعرف أنهم أرادوا بها اإلشارة إª أن هذه ا�سألة ليست Zل اتفاق ،مQ الروض ا�ربع كث� من هذه الÑمات

 .فتنبه أيضاً àذا األمر ،ا�ذهب مع غ�ه من ا�ذاهب وقد يكون u ،يكون هذا اoالف u ا�ذهب نفسه
    ؟؟؟؟    األذان قبل دخول الوقتاألذان قبل دخول الوقتاألذان قبل دخول الوقتاألذان قبل دخول الوقت    ئئئئهل Óزهل Óزهل Óزهل Óز    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

فهل Óوز  ،دقائق، أؤذن وأتو; أؤدي شغ� ثم أعود Iواهللا أنا مشغول عندي شغل باP 1 األذان : بمعÂ أن إنسان قال
 األذان قبل الوقت؟

 .يعË عليه أن يعيده، وال يصح ئوقت األذان ال Óوز وال Óزقبل ال ،نقول األذان ال Óوز ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
ويستدلون P هذا �ديث مالك ابن ا�ويرث أن ا`� صº اهللا  ،ألّن األذان أصًال ُ�َع لإلعالم بدخول الوقت: قالوا �اذا؟

N ت الصالة: عليه وسلم قالÝت الصالة فليؤذن لكم أحدكم و(!!  الحظ إذا ،إذا حÝؤمكمإذا حÀ    م'Êمتفق  )أك
 .إذاً ربط ا`� صº اهللا عليه وسلم األذان �ضور الصالة ،عليه
    ؟؟؟؟و'م مدتهو'م مدتهو'م مدتهو'م مدته    ما حكم ا�لوس ب} األذان واإلقامةما حكم ا�لوس ب} األذان واإلقامةما حكم ا�لوس ب} األذان واإلقامةما حكم ا�لوس ب} األذان واإلقامة ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

 لس؟Óكم  ،ا�ؤذن يريد أن يعرف ،كم الفاصل اwي Óعله ب} األذان واإلقامة ،إنسان اآلن أذن ثّم أراد أن يقيم

يشق P ا�أموم} الطول وأيضاً  �يث ال، العلماء ر#هم اهللا جعلوا األمر فيها يعود إª العرف والعادة هذه ا�سألة ::::نقولنقولنقولنقول
�يث يمكن اجتماع ا�صل}، وورد u بعض اآلثار �يث يفرغ اآلR من أكله والشارب من �به وصاحب ا�اجة اwي 

الع: دقائق إª  ،ا أن نقدرها ماب} ع: دقائق إª ربع ساعةإذا أردن ،هذه ا�سألة تkاوح ،ذهب لقضاء حاجة من حاجته
وأيضاً تكÕ اإلنسان اwي سمع األذان وهو يأكل أو يعد أكًال أن  ،ربع ساعة تكÕ اإلنسان إª أنه يتوضأ ويق� حاجته
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ليس هناك حّداً  ،فرغ منهينتå من أكله u خالل ربع ساعة، وتكÕ اإلنسان أيضاً اwي يريد أن ي:ب �اباً معيناً أن ي
جلس هو  لو ،وأيضاً Óتمع ا�أمومون، لكن يُقّيد �يث ال يشق P ا�أموم} ،لكن يرجع ذلك إª العرف والعادة ،معيناً 

�واألذان ُ�ع ألن يأö هؤالء وأنتم لم  ،باÐ 1اعة لم يأتوا! ال: نقول، اآلن ومعه اثن} أو ثالثة وقالوا دعونا نص
 .وبا\اã فوتم عليهم فضيلة صالة ا�ماعة ،متنتظرونه

 :يقولون، اجتهاد منهم حقيقة وهذابعض أهل العلم ا�عاðين يقيدون ذلك باآلö يقولون،  إذن

GGGG.... عل لصالة الظهر والع� والعشاء ثلث ساعةÓُ، وللفجر ×س وع:ون  ،وللمغرب ع: دقائق ،االنتظار ع:ين دقيقة

 .دقيقة هذا قول

JJJJ....  عل للظهر والع� والعشاء ربع ساعة) كما قلت مسألة اجتهادية فقط( آخر يقولقولÓ ،وللفجر  ،وللمغرب ع:ة دقائق

تطبيق القول األول u أغلب ، وهذا يطبق u بعض األماكن مثًال يوجد عندنا u ا�ملكة العربية السعودية ،ثلث ساعة
 .�ا± يطبق	 غرب ا�ملكة مثًال القول ا، ومناطق وسط ا�ملكة

وباwات u ا�ناطق الë يعË ال يستطيع ا`اس أن  ،نقول ما u بأس ،لو أن إنساناً قال ìن نريد فقط أن èعل ع: دقائق
أن ينتظروا وخاصًة إذا  نهذه ا`اس يريدون أن يصلوا ويواصلوا مس�تهم ال يستطيعو ،ينتظروا فيها مثل مساجد الطرقات

كذلك ا�ساجد الu ë األسواق األو% أال يتأخر فيها ألنه يكون  ،لطرقات األو% أال يتأخر فيهافمساجد ا، �ن معه أهل
إذاً يعود ، هناك نساء ينتظرون خاصة u األماكن وا>الد الë تغلق أثناء األذان \مك} ا`اس من أداء صلواتهم Ð uاعة

واألمر u  ،وأن يستعدوا àا ،�يث يستطيعون أن يؤدوا الصالة ،أموم}u ذلك إª ما يراه هذا اإلمام من مصلحة تعود إª ا�
وأيضاً  ،وÁنما يُرجع فيه �ا يراه هذا اإلمام من مصلحة إلقامة الصالة �يث يعطيهم وقت �u ،هذا كما قلت ليس Zدداً 

 .ليس وقتاً زائداً يشق P ا�أموم} اwين ينتظرون أداء الصالة
وحديث آخر أن  ،)ب} R أذان} صالة(: حديثاً u ذلك وهو ما جاء u قول ا`� صº اهللا عليه وسلم بعضهم أيضاً يذكر

u الغالب الصالة تأخذ  ،الصحابة ر� اهللا عنهم �نوا إذا سمعوا ا`داء وانت� من ا`داء قاموا، ابتدروا السواري يصلون
ا�ؤذن أال يقيم الصالة إذا اتفق أيضاً  ن الصالة القبلية، يالحظ�يث يتمكن اإلنسان م ،من ×س دقائق إª ع: دقائق

تكون قبل الفريضة u     ويستعدوا أيضاً يصلوا الصالة الëيتوضئوا مع اإلمام إال إذا أعطاهم وقت يمكنهم من أن 
 .بالس� الروات    كصالة الفجر مثال وأيضاً كصالة الظهر مثًال u ،الصلوات الë يكون فيها سنة قبلية

 .أو قضاء عدة صلوات مع بيان ا!Àل u ذلكأو قضاء عدة صلوات مع بيان ا!Àل u ذلكأو قضاء عدة صلوات مع بيان ا!Àل u ذلكأو قضاء عدة صلوات مع بيان ا!Àل u ذلك، ، ، ، ما العمل عند ا�مع ب} صالت}ما العمل عند ا�مع ب} صالت}ما العمل عند ا�مع ب} صالت}ما العمل عند ا�مع ب} صالت}    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
أو يريد أن Óمع ب} ا�غرب  ،إذا �ن إنسان يريد أن Óمع ب} صالت}، يريد أن Óمع الظهر مع الع� u السفر: مثال

 والعشاء u السفر فماذا يفعل؟

ألنه �ا : قالوا األذان سيكون أذاناً واحداً لL الصالت} �اذا؟: بمعÂ، قيم ل� منهماأنه يؤذن للصالة األو% وي ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
أما اإلقامة ألنها ستكون صالت} ، فاكتÕ بأذاٍن واحد ،Ðعت الصالت} u وقت واحد صار الوقتان كأنهما وقتاً واحداً 

 .�نت اإلقامة تكرر u هذه الصالة و	 ا�انية، منفصلت}
À!واÀ!واÀ!واÀ!ع ب} الظهر والع� للللواÐ عرفة u اهللا عليه وسلم ºهذا أن ا`� ص P،  مزدلفة ب} ا�غرب والعشاء بأذان u ًوأيضا

فصº الظهر والع� u وقت الظهر وأذن للظهر وأقام للظهر ، u عرفة قّدم الع� إª الظهر فجمع Ðع تقديم: إذاً  ،وÁقامت}
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أّخر صالة ا�غرب إª دخول : بمعÂ ،ذا u يوم عرفة، u مزدلفة Ðع تأخ� Ðع Ðع تأخ�ه ،وأقام للع� ثم تفّرغ لت0ء
وبا\اã أذن ويكون هذا األذان أذان العشاء  ،فلم يصل إª مزدلفة إال �ا دخل العشاء، العشاء لّما وصل إª مزدلفة

هذه الصورة إن شاء اهللا اتضحت وهذا  ،مة للفرض}فأذاٌن واحد لفرض} وÁقا ،ويكون ا�غرب Ðعه إª العشاء Ðع تأخ�
 .هو دÀلها

 ما ا�راد بالkجيع u األذان ؟ ما ا�راد بالkجيع u األذان ؟ ما ا�راد بالkجيع u األذان ؟ ما ا�راد بالkجيع u األذان ؟     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

: أن يشهد أن ال V إال اهللا مرت} �اً بالصورة ا\اÀة عندما يقول: وقد أ�ت إÀه لكن أبيّنه ح� تتضح الصورة كما قلت
Êاهللا أك ،Êاهللاأهللا أك ، Êأهللا أك ،Êإال اهللا : يقول هنا ؛أك V إال اهللا : ثم يقول) منخفض الصوت(أشهد أن ال V أشهد أن ال

 ،)ويرفع فيها صوته(أشهد أن ال V إال اهللا : ثم يقول) منخفض الصوت(أشهد أن ال V إال اهللا : ثم يقول ،)ويرفع فيها صوته(
أشهد أّن : ثم يقول ،)يرفع بها صوته(هد أّن Zّمداً رسول اهللا أش: ثم يقول) منخفض الصوت(أشهد أّن Zّمداً رسول اهللا : ثم

بمعÂ أنه ماذا يرجع من ال« إª  ،)يرفع بها صوته(أشهد أّن Zّمداً رسول اهللا : ثم يقول) منخفض الصوت(Zّمداً رسول اهللا 
ا`ووي ر#ه اهللا u �حه P وهو خاص كما قلت عند بعض ا�ذاهب ال R ا�ذاهب وذكره  ،àذا سّموه ترجيعاً  ،ا�هر

قلت أّن هذا عند بعض العلماء وال يقول به ا�ميع بل ا�مهور ال  ومسألة الkجيع ،مسلم بهذه الصورة الë ذكرتها لكم
 .وجاء u بعض األحاديث ا�ابتة الصحيحة ،لكن إن قال به اإلنسان ال بأس به وقد ورد ،يقول به

 مع ا!Àل ؟مع ا!Àل ؟مع ا!Àل ؟مع ا!Àل ؟ما حكم إجابة ا�ؤذن ما حكم إجابة ا�ؤذن ما حكم إجابة ا�ؤذن ما حكم إجابة ا�ؤذن     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �

وا!Àل قول ا`�  ، إجابة ا�ؤذن ،سنية اإلجابة ال وجوبها: أي؛ Ðهور أهل العلم اختاروا القول باالستحباب ::::الرأي األولالرأي األولالرأي األولالرأي األول
 .متفٌق عليه )إذا سمعتم ا�ؤذن فقولوا مثل ما يقول ا�ؤذن(: صº اهللا عليه وسلم

 .ب إجابة ا�ؤذنوذهب ا�نفية والظاهرية إª القول بوجو ::::الرأي ا�ا±الرأي ا�ا±الرأي ا�ا±الرأي ا�ا±
فليؤذن لكم أحدكم (والصحيح أن اإلجابة للمؤذن P االستحباب ال P الوجوب �ا جاء u حديث مالك بن ا�ويرث 

، يب} àم ا�:وع�ن     فليُجب P األذان، لم يُ: إª اإلجابة مع أن ا`� صº اهللا عليه وسلم: ولم يقل )وÀؤمكم أكÊ'م
ثم قال ، وÀُجب أحدكم: لقال N )فليؤذن لكم أحدكم(بة >ينها �الك بن ا�ويرث عندما قال N فلو �ن اإلجابة واج

قال ، فلّما ا`� لم يذكر هذا u مقام ا\عليم �الك بن ا�ويرث والصحابة اwين �نوا معه ،)وÀؤمكم أكÊ'م(بعد ذلك 
 هذا ð Pف األمر من الوجوب إª ا`دب

ّ
  .العلماء دل

أنه ال يلزم من R أمر جاء من ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه يدل  -وهنا قاعدة أريد أن تفهموها دائماً أيها األخوة :فائدة فائدة فائدة فائدة     �
وأحياناً يكون للندب إذا  ،لكن العلماء يرون أن األمر أحياناً يكون للوجوب ،P الوجوب وÁن �ن األصل فيه الوجوب

 .الوجوب إª ا`دب �ن هناك صارف ي�ف هذا األمر من
كما أنه ليس R نå يدل P ا\حريم، فتنبهوا àذا واجعلوه أيضاً من القواعد  ،فالقاعدة أنه ليس R أمر يدل P الوجوب

 P األوامر تدل R اهللا عليه وسلم وأحاديثه، ح� ال يكون أن ºا عند مدارسة أوامر ا`� صà ينب� أن تتفطنوا ëال
 ا`u å وÁن �ن األصل، أنه ليست R ا`واb تدل P ا\حريم، وÁن �ن األصل u األوامر الوجوب كما ،الوجوب
 .وذاك من ا\حريم إª الكراهة ،لكن أحياناً ين�ف هذا من الوجوب إª ا`دب؛ ا\حريم
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 ))))²²²²((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 وb ما حكم إجابة ا�ؤذن؟وb ما حكم إجابة ا�ؤذن؟وb ما حكم إجابة ا�ؤذن؟وb ما حكم إجابة ا�ؤذن؟ :مسألةمسألةمسألةمسألةتوقفت u ا!رس ا�ا� حول 

Ð اهللا عليه وسلموذكرت أن ºجاءت عن الرسول ص ëا فضل  ،اه� أهل العلم يرون أن إجابة ا�ؤذن سنة من الس� الà
 .سأش� wلك الحقاً ، كب�

ثم بعد ذلك أذن آخر ثم بعد ذلك أذن آخر ثم بعد ذلك أذن آخر ثم بعد ذلك أذن آخر     ،،،،ما العمل إذا �ن هناك أكe من مؤذن يؤذن أو إذا سمعت ا�ؤذن وأجبته وانتهيت من ذلكما العمل إذا �ن هناك أكe من مؤذن يؤذن أو إذا سمعت ا�ؤذن وأجبته وانتهيت من ذلكما العمل إذا �ن هناك أكe من مؤذن يؤذن أو إذا سمعت ا�ؤذن وأجبته وانتهيت من ذلكما العمل إذا �ن هناك أكe من مؤذن يؤذن أو إذا سمعت ا�ؤذن وأجبته وانتهيت من ذلك    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�
 ثم أذن ثالث ثم أذن رابع؟ثم أذن ثالث ثم أذن رابع؟ثم أذن ثالث ثم أذن رابع؟ثم أذن ثالث ثم أذن رابع؟

 
، وال مانع من تكرير إجابة ا�ؤذن ا�ا± وا�الث لعموم األمر باإلجابة ،أول ا�ؤذن} Óيبه، أنه Óيب األول فاألول ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 بإجابة ا�ؤذن األول.لكن Òصل السنية بماذا؟
وسمع وسمع وسمع وسمع     ،،،،يص�، يتنفليص�، يتنفليص�، يتنفليص�، يتنفل    ::::أو �ن اإلنسان مثالً أو �ن اإلنسان مثالً أو �ن اإلنسان مثالً أو �ن اإلنسان مثالً     ----ا�تخ�ا�تخ�ا�تخ�ا�تخ�----ما العمل إذا �ن اإلنسان u حال قضاء ا�اجة u اoالء ما العمل إذا �ن اإلنسان u حال قضاء ا�اجة u اoالء ما العمل إذا �ن اإلنسان u حال قضاء ا�اجة u اoالء ما العمل إذا �ن اإلنسان u حال قضاء ا�اجة u اoالء  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

� ماذا يفعل؟ماذا يفعل؟ماذا يفعل؟ماذا يفعل؟    ،،،،األذان وهو يص�األذان وهو يص�األذان وهو يص�األذان وهو يص

إذا  ،وأيضاً هكذا ا�تخ�، ينتå من الصالة يكرره كأنه يق� األذان أنأن ا�ص� Óيب ا�ؤذن بعد : العلماء يقولون �
 .خرج من اoالء فإنه Óيب ا�ؤذن بعد خروجه من اoالء

 .للصوتÓيبه u نفسه دون رفٍع : بعض أهل العلم يقول �
أشهد أن ال V إال اهللا وهو يص� : إذا سمعه يقول، ا�ص� Óيب ا�ؤذن أثناء الصالة وهو يص�: وبعض أهل العلم يقول �

ذكرته لكم ما ما ما ما     لكن، هذا رأي >عض أهل العلم، صالة ال حول و ال قوة إال باهللاP æ ال، أشهد أن ال V إال اهللا: يقول
 .تå هو األو% إن شاء اهللا تعاªوهو أنه Óيبه بعد أن ين

 ما b ا�وقلة؟ما b ا�وقلة؟ما b ا�وقلة؟ما b ا�وقلة؟: : : : بعض ا`اس يقولبعض ا`اس يقولبعض ا`اس يقولبعض ا`اس يقول، ، ، ، ا�وقلةا�وقلةا�وقلةا�وقلة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �

bها وÀالفالح: قول ا�جيب ال حول وال قوة إال باهللا عند قول ا�ؤذن: وقد أ�ت إ P æ الصالة P æّ ، فإّن السامع
سنة من : وb أيضاً كما قلت، ال حول وال قوة إال باهللا: بمعÂ يقول، هنا Çوقل، P æ الصالة: بدل أن يقول مثل ا�ؤذن

 .ألن إجابة ا�ؤذن ;ها سّنة، الس�

 )P æ الفالح، P æّ الصالة(كما قلت، عندما يقول ا�ؤذن : ومÈنها
 ؟؟؟؟ا�يعلت}ا�يعلت}ا�يعلت}ا�يعلت}    إن ترك ا�ؤذنإن ترك ا�ؤذنإن ترك ا�ؤذنإن ترك ا�ؤذن    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 .يعيد ويأö بها: نقول: )P æ الفالح، P æ الصالة ترك أن يقول، `فkض أن ا�ؤذن تر'ها

æ : قال هو، P æ الصالة: �ا قال ،قال ا�ؤذن مثل ما: قال، إذا ال حول وال قوة إال باهللا: إذا السامع ترك أن يقول ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
P æ،  P æ الصالة: (ال حول وال قوة إال باهللا عند قول ا�ؤذن: ثم انت� ا�ؤذن ثم ذكر أنه ما قال، نسياناً ، P الصالة

 أنا نسيت فما العمل u هذا؟ )ال حول وال قوة إال باهللا: (�ن ينب� أن أقول: فقال) الفالح

ها والÆء عليه إن شاء اهللا تعاª �اذا؟، ال يعيدها، العمل أنه ال يفعل شيئاً  ::::قالقالقالقال
ّ
 .ألن هذه سنّة قد فات Zل

 هل ا�ؤذن Óيب نفسه؟هل ا�ؤذن Óيب نفسه؟هل ا�ؤذن Óيب نفسه؟هل ا�ؤذن Óيب نفسه؟: : : : مسألة أيضاً مسألة أيضاً مسألة أيضاً مسألة أيضاً  �

ال حول وال : (قال) وÁذا قال P æ الصالة، أشهد أن ال V إال اهللا: يعود هو ويقول، أشهد أن ال V إال اهللا: هل ا�ؤذن إذا قال
 وهكذا ا�قيم؟) قوة إال باهللا
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ال Óُيب ألنه : لكن الطائفة األخرى من أهل العلم قالت، استحب أن Óيب ا�ؤذن نفسه عند أذانه: بعض أهل العلم �
 ،بإعالنه األذان قد جاء ùمل األذان الë يكررها ،هو قد فعل ا�طلوب منه ا�ؤدي N، وبا\اã األذان وهوهو ا�علن àذا 

وÁن �ن القول اآلخر  ،إن شاء اهللا وهذا هو األو%، ال Óيب نفسه: وبا\اã ،وبا\اã ال pاطب بإجابة ا�ؤذن ألنه هو ا�ؤذن
وا�شغول كما يقال ال  ،kنا القول ا�ا± وهو أنه ال Óيب ألن ا�ؤذن مشغوللكن اخ، Óيب نفسه والÆء عليه: يقول

 .وألنه قد جاء باألذان وبعبارات األذان وبا\اã حصل N األجر والفضل اwي Çصل ل� من سمعه ،يشغل
 ؟؟؟؟))))الصالة خ� من ا`ومالصالة خ� من ا`ومالصالة خ� من ا`ومالصالة خ� من ا`وم((((قول قول قول قول     السامع ماذا يقول عندما يسمع هذا من ا�ؤذنالسامع ماذا يقول عندما يسمع هذا من ا�ؤذنالسامع ماذا يقول عندما يسمع هذا من ا�ؤذنالسامع ماذا يقول عندما يسمع هذا من ا�ؤذن    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �
ونّص فقهاء ا�نابلة P هذه  ،صدقت وبررت: إذا قال ا�ؤذن الصالة خ� من ا`وم يقول: الفقهاء أنه يقوليرى بعض  �

 .و�دونها موجودة u الروض ا�ربع ،ا�ملة
قوN وÁنّما اwي جاء عن ا`�  ،عن الصحابة هذا األمر وال أّن هذا لم يثبت عن ا`�  صº اهللا عليه وسلم: لكن الصحيح

: P æ الصالة فقد جاء فيها نص ا�ديث أنه يقول: أما ا�وقلة الb ë عند، قولوا مثل ما يقول ا�ؤذنسمعتم ا�ؤذن ف إذا
 .ال حول وال قوة إال باهللا

وÁن �نت ا�ملة ----، صدقت وبررت: يب} `ا أنه يقول كن لم يأت نص P إن اإلنسان يقول عند الصالة خ� من ا`ومل
فقولوا مثل ما     نطبق قول ا`� صº اهللا عليه وسلم ،إذا ما ورد هل ورد هذا أم لم يرد؟ اإلتباعLم P اللكن  -صحيحة

وهو أن يقول كما يقول ا�ؤذن لعموم األمر u قول ا`� صº اهللا عليه ، وهذا هو ا�ختار، يقول ا�ؤذن وهذا هو الصحيح
 .فقولوا مثل ما يقول وسلم

 ، ؤذن من األذان وعرفنا ماذا نقول أثناء ا�وقلة وأثناء ا�يعلةآلن إذا انت� ا�ا
 .ال حول وال قوة إال باهللا: قول ::::ا�وقلةا�وقلةا�وقلةا�وقلة ،P æ الصالة: يعË ا�يعلةا�يعلةا�يعلةا�يعلة

 ماذا نقول بعد األذان إذا أجبنا ا�ؤذن؟ماذا نقول بعد األذان إذا أجبنا ا�ؤذن؟ماذا نقول بعد األذان إذا أجبنا ا�ؤذن؟ماذا نقول بعد األذان إذا أجبنا ا�ؤذن؟: : : : إذا سمعنا ا�ؤذن اآلنإذا سمعنا ا�ؤذن اآلنإذا سمعنا ا�ؤذن اآلنإذا سمعنا ا�ؤذن اآلن ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

الصالة : ده مع ا�ؤذن أن يقول ا�سلم عند فراغ ا�ؤذن من أذانهيُسّن بعد الفراغ من األذان وسماعه وبعد تردي: قال العلماء
اH رّب هذه ا!عوة : ثم يقول بعد ذلك، يص� P ا`�  صº اهللا عليه وسلم: بمعP ،Â ا`�  صº اهللا عليه وسلم

 .ي وعدتهوابعثه ا�قام ا�حمود اw ،آت نبينا Zمداً الوسيلة والفضيلة ،والصالة القائمة ،ا\امة

فإنه من صº عّ� صالة ، ثم صلوا ع�، إذا سمعتم ا�ؤذن فقولوا مثل ما يقول: (قال أن ا`�  صº اهللا عليه وسلم ::::ا!Àلا!Àلا!Àلا!Àل�
و أرجو ، فإنها مêلٌة u ا�ّنة ال تنب� أن تكون إال لعبٍد من عباد اهللا ،ثم سلوا ã الوسيلة ،واحدة صºّ اهللا عليه بها ع:اً 

ت N شفاعë، فمن سأل اهللا ã الوسيلة حلت N الشفاعة ،أنا هو أن أكون
ّ
 .رواه اإلمام مسلم )أو حل

وأنا أشهد : أشهد أن ال V إال اهللا تقول: يقول -وهذا أيضاً حديث صحيح-، وقد جاء u حديٍث آخر أنك إذا سمعت ا�ؤذن
سواء u داخل األذان أو : ثم تقول بعد ذلك، هد أّن Zمداً رسول اهللاوأنا أش: أشهد أّن Zمداً رسول اهللا تقول، أن ال V إال اهللا

رضيت (: أي: ورد u ا�ديث عند مسلم أنه قال ذلك�، )رضيت باهللا رباً وبمحمٍد نبياً وباإلسالم ديناً (ح� بعد األذان 
 .يل وفيه أجٌر كبٌ� وعظيموهو عمل قل، وهذا حديث صحيح )باهللا رباً وبمحمٍد نبياً وباإلسالم ديناً غفر N ذنبه

إنك ال çلف (بزيادة  كونال ي، )اH رب هذه ا!عوة ا\امة والصالة القائمة(نالحظ أيضاً أن هذا ا!0ء اwي يقال  �
الزيادة هذه ليست زيادة قوية ح� ، u آخره، فهذه وردت u حديث لكنه ضعيف ال يقوى P ا�ديث الصحيح) ا�يعاد

وا!رجة العافية  -وبعضهم يضيف-وأيضاً بدون أن تضيف وابعثه ا�قام ا�حمود  ،ق هذا ا�ديث الصحيحنقبلها u سيا



        كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة                                                                                                                                                                                                                )                )                )                )                )                )                )                )                نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  نسخة منقحة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                          )           )           )           )           )           )           )           )           مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول((((((((مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه مقرر الفقه   
 

- GI² - 

 

وهذا لم يرد u ا�ديث اwي ذكرته لكم اwي رواه اإلمام  ،فهو يكون كأنه كرر هذا الLم، b الوسيلة، الرفيعة من ا�نة
 .مسلم
�  u أقامها اهللا وأدامها: اإلقامة عند قول ا�قيم إذا أقام الصالةوأيضاً هذا األمر نفسه ال يضيف من عنده ، u هذه وردت

 .حديث لكن هذا ا�ديث أيضاً ضعيف
أشهد أن ال V إال اهللا : وأيضاً ال نن� ما نقوN عند قول ا�ؤذن ،وما نقوN بعد الفراغ من األذان ،إذاً !ينا ما نقوN مع ا�ؤذن

رضيت (وأنا أشهد أّن Zمداً رسول اهللا : أشهد أّن Zمداً رسول اهللا تقول: وعندما يقول، V إال اهللا وأنا أشهد أن ال: أن تقول
هذا ورد u ، ورد أيضاً أن ا!0ء بعد األذان، وتص� P ا`� صº اهللا عليه وسلم ،)باهللا رباً وبمحمٍد نبياً وباإلسالم ديناً 

وهو قوN صº  ،صحيح مسلم    ذا ا�ديث ليس بقوة ا�ديث ا�شهور ا�عروف uلكن ه ،حديث بأنه تفتح N أبواب السماء
صالة واحدة صºّ اهللا عليه بها     فإنه من صº ع�ّ ، ثم صلوا ع�، إذا سمعتم ا�ؤذن فقولوا مثل ما يقول(: اهللا عليه وسلم

عليه الصالة  )و أرجو أن أكون أنا، اهللا    ٍد من عبادثم سلوا ã الوسيلة فإنها مêلٌة u ا�ّنة ال تنب� أن تكون إال لعب ،ع:اً 
 .والسالم

وÁن �نت  أيضاً هذه ما وردت، أشهد أّن Zمداً رسول اهللا ،حقاً : يقول، أشهد أن ال V إال اهللا: بعض ا`اس يقول إذا قال �
، هذه قضيت}، ت أم لم تردìن نتÑم هل ورد، ال، ìن ال Dتلف هل الÑمة صحيحة أو غ� صحيحة، هذه الÑمة صحيحة

من أحدث u أمرنا هذا ما ليس منه ( لقوN  صº اهللا عليه وسلم وàذا دائماً نل م بما ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم
 .)ومن عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد(، )فهو رد

ال مدخل للرأي واالجتهاد : بمعÂ، توقيفية: ونوالعبادات كما يقول، إذاً البد ا\قيد خاصة أن هذه أمور تتعلق بالعبادات
لكن إذا �ن هناك دÀل ، فيها إال بما Çتمله الرأي واالجتهاد كأن يكون !ينا دÀالن صحيحان متقابالن هنا èتهد

العلم أن  بفا�طلوب من طال؟ ما هو دÀلك P هذه اإلضافة أنت تضيف من عندك من أين؟، يقول أن ا`� قال هكذا
 .أو زيادة P ما �عه رسو`ا األم} صº اهللا عليه وسلم ،ل م بما ورد فيه ا!Àل ح� ال Çصل ابتداع u ا!يني

 حكم اoروج من ا�سجد بعد سماع األذان بال عذرحكم اoروج من ا�سجد بعد سماع األذان بال عذرحكم اoروج من ا�سجد بعد سماع األذان بال عذرحكم اoروج من ا�سجد بعد سماع األذان بال عذر    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 .ذرÇرم أن pرج اإلنسان من ا�سجد بعد أن يسمع ا�ؤذن يؤذن للصالة بال ع: العلماء ر#هم اهللا يقولون
إّن هذا (: أنه رأى رجًال خرج من ا�سجد بعد األذان فأتبعه ب�ه وقال: ويستدلون P هذا �ديث أ� هريرة ر� اهللا عنه

 ).عN أبا القاسم

إنسان مرتبط بموعد مهم ، أما مع العذر أو مع ا�اجة فال Æء u ذلك، كأن يكون اإلنسان يريد أن pرج ألن يتوضأ
أي ، ألجل أن يؤم ا�أموم} ،إنسان إمام u مسجد آخر وأراد أن pرج ألجل األذان، سيص� P الطريق ويعلم من نفسه أنه

فهذا عذر Óوز N ، عذر أو أي حاجة أو أي ارتباط إنسان بآخر يعلم معه أنه سيتمكن من أداء ا�ماعة u مÈن آخر
 .اoروج من ا�سجد

بمعÂ أنه لم يكن لك عذر ولم يكن لك حاجة ، هنا يأö، لم أجبك وخرجتكأنك تقول للمؤذن أنا : هو أنك: ا�منوع
 :قال أبو هريرة هذا اwي ذكرته لكم: من هنا، كأن هذا إعراض عن نداء اهللا باألذان àذه الصالة، فoروجك من ا�سجد

ر أهم قد يكون من أن يص� u لكن من �نت N حاجة أو N ارتباط أو N موعد أو N أم ،)أما هذا فقد عN أبا القاسم(
 .عليه أن يذهب وال يضّيع ا�أموم} u ا�سجد اآلخر ،بل أن يص� u مسجد آخر ألنه إمام مثالً  ،هذا ا�سجد
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 ما حكم من دخل ا�سجد بعد �وع ا�ؤذن u األذان؟ما حكم من دخل ا�سجد بعد �وع ا�ؤذن u األذان؟ما حكم من دخل ا�سجد بعد �وع ا�ؤذن u األذان؟ما حكم من دخل ا�سجد بعد �وع ا�ؤذن u األذان؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

ما ، و يص� السنة الراتبة إذا �نت هناك سنة راتبةهل Óيب ا�ؤذن أو يص� Òية ا�سجد أ، يعË بعد بداية ا�ؤذن u األذان
 األمر u هذا ؟

 :نقول، فيه تفصيل ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
وال ينشغل بالصالة ألن u ، أنه Óيب ا�ؤذن ألنه �اطب بإجابة ا�ؤذن كما جاء عن الرسول صº اهللا عليه وسلم: األصل

 هذا P صالته؟ سيشوش: كيف سينشغل اآلن وهذا يؤذن؟ وبا\اã، الصالة شغالً 
 øا\فصيل اآلخر    ::::مسألةمسألةمسألةمسألةتب uا\فصيل اآلخر uا\فصيل اآلخر uا\فصيل اآلخر u ، ، ، ،إذا �ن دخل األذان لصالة ا�معة bإذا �ن دخل األذان لصالة ا�معةو bإذا �ن دخل األذان لصالة ا�معةو bإذا �ن دخل األذان لصالة ا�معةو bو    ::::  

ماذا سيفعل؟ ، ا�ؤذن أجابإذا : قال �اذا قلتم هذا؟، يص� Òية ا�سجد وال Óيب ا�ؤذن: هنا العلماء ر#هم اهللا يقولون
نشغل عن سماع الواجب وهو اoطبة بأداء السنة اوبا\اã  ،سينتظر اoطيب ح� يقوم pطب بعد أن ينتå ا�ؤذن من أذانه

ترك مسنوناً ألجل Òصيل واجب وهو سماع  إجابته للمؤذن u صالة ا�معة باwات فهو ترك ماذا؟ عدم أما هناك u، الراتبة
ألنه لن يؤثر  ،ون آخرأما u الصلوات األخرى فيقدم ا�سنون P مسن، ويقدم Òصيل الواجب Ò Pصيل ا�سنون، اoطبة

إذا دخلت وا�ؤذن يؤذن فانتظر ح� يفرغ : وبا\اã نقول N، ألنه ال يوجد خطبة u با1 الصلوات ،هذا P سماع خطبة
 .ا�ؤذن من أذانه و�يبه وتدعو ا!0ء الوارد ثم تص� السنة

 بأس لكنه ترك مسنوناً وترك األفضلبأس لكنه ترك مسنوناً وترك األفضلبأس لكنه ترك مسنوناً وترك األفضلبأس لكنه ترك مسنوناً وترك األفضلما u ما u ما u ما u : : : : نقول Nنقول Nنقول Nنقول N    أنا أريد أن أص� السنة؟أنا أريد أن أص� السنة؟أنا أريد أن أص� السنة؟أنا أريد أن أص� السنة؟    ،،،،لو قال إنسان أنا ال أريدلو قال إنسان أنا ال أريدلو قال إنسان أنا ال أريدلو قال إنسان أنا ال أريد    �

تر'ت مسنوناً وتر'ت األفضل  أنك ماذا؟: نقول، يعË لو أن إنساناً أð أنه إذا دخل يريد أن يص� مبا�ة وال Óيب ا�ؤذن
ن وأيضاً حلول الشفاعة �ن أجاب ا�ؤذ ،كما ذكرته لكم u حديث مسلم اwي يغفر N ذنبه ،وفّوت P نفسك أجراً عظيماً 

أضف إª ذلك أنه قد ، لكن ال نقول أّن صالته غ� صحيحة ،فاته أجر كب�، ود0 للن� بالوسيلة صº اهللا عليه وسلم
وبا\اã ، وهذا ;ه قد يناu ا�طلوب u خشوعه u الصالة ،أو أنه ي«ع ح� Óيب ا�ؤذن، يشوش هذا األذان P صالته

 ،إال u صالة ا�معة ألنه لو انتظر فسيؤدي إª أن يفوته سماع اoطبة بأدائه للصالة ،األو% N أن ينتظر ح� ينتå ا�ؤذن
 .فيقدم الواجب P ا�سنون ،واستماع اoطبة أو% من إجابة ا�ؤذن

 ما حكم إجابة ا�ؤذن من ا�ذياع؟ما حكم إجابة ا�ؤذن من ا�ذياع؟ما حكم إجابة ا�ؤذن من ا�ذياع؟ما حكم إجابة ا�ؤذن من ا�ذياع؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

هو يسمع األذان ، ل ا>ث ا�با� u الفضائياتأو من خال ،إنسان اآلن يسمع ا�ذياع أو من خالل ا>ث ا�با� u اإلنkنيت
 أوال Óيبه؟ هل Óيبه من خالل هذه الوسائل؟، اآلن

 �اذا؟ إذا �ن ا�ؤذن اwي يؤذن اآلن يؤذن أذاناً مبا�اً P اàواء فإنه Óيبه حينئذٍ  ،P هذا تفصيل ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب    ����

 ،)إذا سمعتم ا�ؤذن فقولوا مثل ما يقول ا�ؤذن(ألن الرسول يقول  ،ألن ا�ؤذن اwي يؤذن u هذه اللحظة أنت �اطب بإجابته
إذا (فيجيبه ويدخل u حديث الرسول صº اهللا عليه وسلم  ،ويسمعه u اللحظة نفسها، هو اآلن يسمع صوت ا�ؤذن با\مام

كأنه يسمع من  ،وهو يسمعها مبا�ةألن هذا اإلنسان يؤدي عبادة u وقتها ا�اã  ،)سمعتم ا�ؤذن فقولوا مثل ما يقول ا�ؤذن
وهذا اآلن ناقل ùهاٍز آخر  ،هذا �ن مكù Êهاز موجود داخل ا�سجد ،خالل ا�كu Ê أذان حارته أو أذان مسجد بيته

واإلجابة مطلوبة لعموم ، ا�هم أن العبادة تؤدى u نفس الوقت، إذاً b عبادة قائمة وb األذان، موجود داخل ا�سجد
 ،إذا أذن ا�ؤذن أذاناً مبا�اً فيندب لإلنسان أن Óيبه وÁن �ن ا`قل بعيد ا�Èن: وبا\اã، `� صº اهللا عليه وسلمحديث ا

 .وهذا السامع u الطرف اآلخر من ا>ت ،كأن يكون ا�ؤذن هذا u طرف ا>ت
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أو أو أو أو ، ، ، ، قد يكون أذان من ع: سنواتقد يكون أذان من ع: سنواتقد يكون أذان من ع: سنواتقد يكون أذان من ع: سنوات، ، ، ، ذاٍن قديمذاٍن قديمذاٍن قديمذاٍن قديمأما إذا �ن ا�ؤذن يؤذن ليس P اàواء مبا�ة وÁنما هو تسجيل صوأما إذا �ن ا�ؤذن يؤذن ليس P اàواء مبا�ة وÁنما هو تسجيل صوأما إذا �ن ا�ؤذن يؤذن ليس P اàواء مبا�ة وÁنما هو تسجيل صوأما إذا �ن ا�ؤذن يؤذن ليس P اàواء مبا�ة وÁنما هو تسجيل صوUUUU أل أل أل أل    ����
 فهنا هل Óيبه؟فهنا هل Óيبه؟فهنا هل Óيبه؟فهنا هل Óيبه؟، ، ، ، أو قد يكون أذان من ثالثة أيام أو أربع أيامأو قد يكون أذان من ثالثة أيام أو أربع أيامأو قد يكون أذان من ثالثة أيام أو أربع أيامأو قد يكون أذان من ثالثة أيام أو أربع أيام، ، ، ، قد يكون أذان أكe من ذلكقد يكون أذان أكe من ذلكقد يكون أذان أكe من ذلكقد يكون أذان أكe من ذلك

العبادة     b    ،وليس عبادة حقيقية ،وÁنما هذه صورة للعبادة ،ألن هذا ال يقوم بعبادة موجودة: نقول �اذا؟، ال Óيبه: نقول
، القضية انتهت، ا�ؤذن أجيب وانت� منه وسجلت، ال �يب ا�ؤذن ا تسجيل àا وبا\اã أنت �يب من؟وهذ، أديت وانتهت
 .إذاً ال �يبه ،كيف �يب P ال عبادة وP ال مؤذن يؤدي العبادة حقيقة، العبادة فرغت

 ؟؟؟؟فما ا�كمفما ا�كمفما ا�كمفما ا�كمكر كر كر كر من باب اw¿ من باب اw¿ من باب اw¿ من باب اw¿     مؤذن ا�ذياع أو ا�سجلمؤذن ا�ذياع أو ا�سجلمؤذن ا�ذياع أو ا�سجلمؤذن ا�ذياع أو ا�سجل    لكن لو أجبتلكن لو أجبتلكن لو أجبتلكن لو أجبت    ����

وفيه أيضاً ) ال حول وال قوة إال باهللا(وفيه أيضاً ) تشهد(وبعدين فيه ) اهللا أكÊ، اهللا أكÊ(وي P ذكر أليس األذان Çت
فهنا ال بأس  ،فلو أجبته من باب ترديد P أنه ذكر ال P أنه أذان قائم، u األخ�) ال V إال اهللا(تكب� u األخ� وفيه قول 

فأنت ، و	 R أوقاته ،يذكر اهللا R P أحيانه و�ن ا`� صº اهللا عليه وسلم، ألوقاتألن ذكر اهللا مطلوب R u ا، بذلك
أيضاً م:وع ) ال حول وال قوة إال باهللا( ،أنت تكÊ، تكب�، من هذه ا`احية وهو من باب اwكر، إذا أجبته من هذا ا>اب

والشهادة ، ا\هليل مطلوب) ال V إال اهللا(وأيضاً  ،�نةوb ;مة كê من كنوز ا) ال حول وال قوة إال باهللا(لك أن تقول 
اH رب هذه ا!عوة ا\امة (لكن ال تذكره P أنه أذان وتأت  ،من هذا ا>اب ال بأس، ال بأس u ذلك، �ددها أيضاً 

 .ة قائمة بذاتهاوليست عباد، يعË انت� أوانها ليست قائمة، خالص انتهت، ألنها دعوة منتهية هذه) والصالة القائمة

 .إن �ن نقًال مبا�اً P اàواء فإنه Óيبه لعموم األمر: إذاً نقول باختصار

ولكن Óيبه من باب اwكر ألن ا\كب� وا\هليل و ا�يعلة ;ها ذكر  ،ألنه مسجل ،وÁن �ن تسجيًال فال Óيبه P أنه أذان
 .فال بأس بذلك واهللا تعاª أعلم

وP ما يتعلق u اإلقامة أيضاً من ، وهو اإلعالم بدخول الوقت للصالة ،)باب األذان(ا من الLم P بهذا نكون قد انتهين
وأيضاً ما جاء u فضل األذان وأن ا�ؤذنون  ،وذكرُت لكم ما ذكره أهل العلم و ما ورد u أحاديث تتعلق بهذا ا>اب، أحÈم

لو يعلم ا`اس ما u الصف األول واألذان (صº اهللا عليه وسلم يقول  وأيضاً ما جاء من أن الرسول ،أطول ا`اس أعناقاً 
بعض ا`اس ال Çرص أن ، هذا ;ه يدل P فضل ، القkعوا: يعË )وا`داء ثم لم يكن إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه

ألن األذان �د ذاته عبادة  ،ةفاحرص أن تؤذن خاصة إذا �ن صوتك Ðيًال وندياً وÀ0اً ح� تؤدي هذه العباد ،يؤذن
وفيه أجر كب� قد سبق بيان ذلك  ،وأنه فرض كفاية ،وسبقت اإلشارة إª حكم األذان ،وb كما قلت فرض كفاية ،مستقلة

هل اإلمامة أفضل أو األذان أفضل؟ وتوصلنا إª أن : ح� أن بعض أهل العلم اختلفوا ،وهو من العبادات ا�طلوبة ،;ه
 ،وما فيه من أجر ،R هذا يدل P ما u األذان من فضل ،)لوال اإلمامة لكنت مؤذناً (وجاء عن عمر ، من ذلكاألذان أفضل 

، وأجر Çصل لإلنسان إذا ردد بعد ا�ؤذن ما يقول ،وما فيه من دعوة بينها ا`� صº اهللا علبيه وسلم ،وأيضاً ما فيه من ذكر
بهذا ننتå من أهم أحÈم ، وأيضاً سأل `بينا صº اهللا عليه وسلم الوسيلة ،سلموÁذا د0 وصP º ا`� صº اهللا عليه و

 .األذان الë ينب� لطالب العلم أال تفوته
و'ذلك ما جاء u كتاب  ،وأيضاً حاشيته باwات ،أنا أدعو'م �راجعتها إن شئتم u كتاب الروض ا�ربع وÁال هناك تفاصيل

والë يعË األفضل واألو% بطالب العلم أن Çيط بها  ،نه ذكر كث� من ا�سائل ا�زئية ا�همةأل ،اإلمام ا`ووي وهو ا�جموع
�ح ، وهو ا�هذب للش�ازي من علماء الشافعية ،فعله اإلمام ا`ووي u �حه àذا الكتاب ،وb مرتبة ترتيباً بديعاً  ،علماً 

 .)ا�جموع(كتابه u كتاٍب سماه 
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oا�سائل ا u ًبعض ا�سائل إذا أردت يا طالب العلم أن تعرف الراجح بعد، الفيةوأيضا u جيحkفال ض�  ،قد يلتبس لك ال
منهم شيخ اإلسالم ، أن تعود إª ما ذكره ا�حقق} من أهل العلم ورجحوا u هذه ا�سائل اoالفية الë �نت عند أهل العلم

ومنهم أيضاً من ا�عاðين ما قاN الشيخ Zمد بن عثيم} ر#ه اهللا u ، ±ومنهم أيضاً الشو� ،وتلميذه ابن القيم ،ابن تيمية
فإن شئت أن ، وهو أيضاً قريب الصورة من منهجنا u ا\دريس ،)ال:ح ا�متع P زاد ا�ستقنع(كتابه ا�متع ا�سÙ بـ 

وأيضاً وهللا ا�مد  ،راجع هذا الكتابتتوسع وتعرف بعض الkجيحات الë توصل àا بعض العلماء ا�عاðين، فعليك أن ت
راجع بعض ، هللا �ا تو	 طلب مراجعة الكتاب من أوN إª آخره يعË الشيخ Zمد ا�مد، قد تّم طباعة الكتاب �مالً 

 وانتهوا من، وقامت مؤسسة الشيخ Zمد بن عثيم} ا�oية بمراجعة الكتاب و0Áدة طبعه ،األجزاء منه األول، ثم توفاه اهللا
أو أثنا ع:  وهو موجود اآلن u األسواق u تقريباً ثالثة ع: جزءاً  ،طبعه قبل أشهر معدودة من تقديمنا àذه ا�حا5ة

بعد  ؛Ì uلب األمور الشيخ Zمد ينتهج منهج الkجيح ا�بP Ë ا!Àل، فينظر إª ما رجحه الشيخ Zمد بن عثيم}، جزءاً 
الوقوف P خالفهم u كتاب ا�جموع أو u كتاب نيل األوطار أو من كتاب فتح ا>اري أو من مناقشة أهل العلم وا�ناظرة و

) ال:ح ا�متع(كتاب ا�غË البن قدامة، فأيضاً فضًال عن كتاب حاشية الروض ا�ربع أنا أدعوك إª الرجوع إª كتاب 
 .أسأل اهللا تعاã ª و لك العلم ا`افع والعمل الصالح، يكe السؤال عنها الë للشيخ ابن عثيم}، ألنه فيه بعض الفوائد

    ))))µµµµ((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
     �    باب �وط الصالةباب �وط الصالةباب �وط الصالةباب �وط الصالة    �

وÁنما نبهت àذا ح�  ،أو ا�ستحبات ،أو ا�كروهات ،أو الواجبات ،وòg هنا أنبه الLم P ال:وط ال الLم P األر�ن
 :مسألة عونا إªوهذا يد ،يتب} `ا الفرق ب} ال:وط واألر�ن u الصالة

 b الفروق ب} ال:ط والر'ن u الصالة ؟ b الفروق ب} ال:ط والر'ن u الصالة ؟ b الفروق ب} ال:ط والر'ن u الصالة ؟ b الفروق ب} ال:ط والر'ن u الصالة ؟     وb ماوb ماوb ماوb ما: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 :ح� يفرق ب} ال:وط واألر�ن، Óب معرفتها هناك ثالثة فروق بارزة معروفه عند أهل العلم

وقد  ةصاللل ةال:وط تكون سابق، u الصالة ةأما األر�ن فå داخل ،وهو أن ال:وط تكون قبل الصالة: األولاألولاألولاألول    الفرقالفرقالفرقالفرق�
 .أما الر'ن فال يكون سابق وÁنما يكون u الصالة نفسها ،تستمر معها u داخلها

مثل �ط ، نه ينق� ويأö غ�ه بعدهإالر'ن ف، أما أن ال:وط Óب استصحابها من أول الصالة إª أخرها ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    فرقفرقفرقفرقالالالال �
 .الة إª أخر الصالةهذا البد أن يكون من أول الص ،الطهارة أو مثل �ط استقبال القبلة

 ،ثم يأö مرة أخرى u الر'عة ا�انية نفس األر�ن الu ë الر'عة األو% ،نه يق� الر'ن ويأö ر'ن أخر بعدهإأما األر�ن ف
أما ال:وط فالبد أن تكون مستصحبه معنا من أول الصالة إª  ،واجبات وأا�هم أن األر�ن تنتå ويعقبها أر�ن بعدها 

 .صالة îالف الر'ن فأنه ينق� ويأö غ�ه بعدهنهاية ال

îالف ال:وط فå غ� داخلة u ا�اهية، ، ذات الصالةأي  أن األر�ن تk'ب منها ماهية الصالة ::::الفرق ا�الثالفرق ا�الثالفرق ا�الثالفرق ا�الث�
 .أما األر�ن فå داخلة u ا�اهيةمنفصلة عنها، 

ليس هو الصالة P ا`� وليس هو التسبيح، هكذا ذات الصالة ليس هو الفاÒة وu فمثال استقبال القبلة ليس داخل 
 ،الطهارة تسبق الصالة وليست داخله فيه، الطهارة Æ والصالة Æ أخر، àذا كتاب الطهارة Æ و'تاب الصالة Æ أخر

 .وهكذا بقية األر�ن وهكذا بقية ال:وط
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فå ليست داخلة u ذات  ال:وطال:وطال:وطال:وطأما  ،س نفسهu األسا ةداخل ،من ذات الصالة ،إذا b داخلة u ذات ا�اهية األر�ناألر�ناألر�ناألر�ن
ولكنها ليست داخلة u  ،مطلوبة àاو ،وÁن �نت قد تستمر فيها ،بل b منفكة عنها خارجة عنها ،الصالة وال u ماهيتها

 .ذاتها

    ....b ثالثة فوارق ينب� أن يفرق فيها ب} األر�ن وب} ال:وطb ثالثة فوارق ينب� أن يفرق فيها ب} األر�ن وب} ال:وطb ثالثة فوارق ينب� أن يفرق فيها ب} األر�ن وب} ال:وطb ثالثة فوارق ينب� أن يفرق فيها ب} األر�ن وب} ال:وط    إذاً إذاً إذاً إذاً 
    شــــروط الصـــــالةشــــروط الصـــــالةشــــروط الصـــــالةشــــروط الصـــــالة

Ðالعلماء ر#هم اهللا يذكرون للصالة �وطاً عدد ال:وط إ 
ً
ن تكون تسعة pتلف أ، طبعاً هذه ال:وط تعداداها بتسعةتسعةتسعةتسعةاال

ألنه ال يوجد فيها  ،قل من ذلكأومنهم Óعلها  ،ومنهم من Óعلها أكe من ذلك ةفيها نظر الفقهاء، منهم من Óعلها تسع
 .نص من ال:ع ðيح أنها بهذا العدد

 ف يعرفونها ؟ف يعرفونها ؟ف يعرفونها ؟ف يعرفونها ؟لكن العلماء كيلكن العلماء كيلكن العلماء كيلكن العلماء كي

األر�ن ومثلها الواجبات ومثلها ا�كروهات وا�ستحبات يعرفون عددها بأمر يسÙ عند  هايعرفون هذه ال:وط ومثل
 ،ووجدوا أن هذه ال:وط ال çرج عن هذا العدد ،، بمعÂ أنهم استقروا ا`صوص وتتبعوهاطريق االستقراء وا\تبعالفقهاء 

pرجون بنتيجة أن هذه ال:وط  ،وأيضا األدلة الë جاءت فيها ،بعهم ألقوال العلماء فيهاوتت ،بعد قراءتهم àذه ا`صوص
 .b بهذا العدد

وتتبعها واoروج  ةدللم ينص ا`� P ذلك وÁنما عرفت من خالل استقراء ا`صوص واأل كيف ؟ هل نص ا`� P ذلك؟
 ،ومنهم من Óعلها ستة ،ومنهم من Óعلها سبعة ،من Óعلها تسعةàذا �د من الفقهاء  ،بهذه ا`تيجة الë توصلوا إÀها

ومنهم من  ،ومنهم من Óعلها بأقل ،ليس �طاً وهكذا، ومنهم من Óعل األر�ن كذلك بعدد أربعة ع: ر'نيقول وغ�ها 
الë جاءت  ةدلنصوص واألÓعلها بأكR ،e السبب u هذا أنها راجعة الجتهاد العلماء بعد أمر يسÙ االستقراء وا\تبع لل

 .بهذا القول

 : : : : ثم نفصلها ثم نفصلها ثم نفصلها ثم نفصلها     ا�نابلة Óعلون �وط الصالة تسعة �وط، نذكرها إÐاالا�نابلة Óعلون �وط الصالة تسعة �وط، نذكرها إÐاالا�نابلة Óعلون �وط الصالة تسعة �وط، نذكرها إÐاالا�نابلة Óعلون �وط الصالة تسعة �وط، نذكرها إÐاال    ����

 .اإلسالم وهذا ال:ط R u العبادات ::::أوالأوالأوالأوال

 .العقل وهكذا هو �ط R u العبادات ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 ،وهكذا ،لز�ة، الص� الصغ� هل يز= ماN أو اللكن العلماء يفرقون هل يشkط u ا ،ا\ميó وهو �ط u العبادات ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
 ،�ط الوجوب بمعÂ انه ال Óب منه ؟يفرقون ب} �ط الوجوب و�ط الصحة ؟وهل هو �ط صحة أو �ط وجوب

 Âب ولكن لو فعله صح منهأو�ط الصحة بمعÓ مثل الصالة اآلن ال �ب عليه ولكن لو فعلها صحت منه،  ،نه ال
مروهم (" لكم    ن ا`� قال كما سبق وذكرتأل ،الصالةبعÂ أن الص� الصغ� اwي لم يمó ال يكلف ا\ميó هنا بم

وàذا  ،ألنه لم Çصل به �ط ا\ميó ،بمعÂ اwي أد[ من سبع ال يطلب منه أن يص� ،وهو ا�مó )" بالصالة عليها لسبع
يصلون بناء P القدوة �ا يروك تص� يص�، أنت ال  يصلون؟كيف إذا  ،الصغار ال pاطبون بالصالة وال يطلب منهم ذلك

نه عندما أمرهم إال �ا يبلغ سبع سنوات، هذا عند من يقول أن ا\ميó بالسن، منهم يقول أن ا\ميó ال ليس بالسن و أت
 .ح� يتعودهايعرف اoطاب وÇسن رد ا�واب فهذا م� ما أحسن اoطاب ورد ا�واب تأمره بالصالة وتطا>ه بها 

 .هذه u الغالب تشkك u اغلب العبادات ا\ميóا\ميóا\ميóا\ميIIII----    ó        العقلالعقلالعقلالعقل-JJJJ    اإلسالم اإلسالم اإلسالم اإلسالم ----GGGG        :ثالث �وطإذا هناك 

وليس u ;ها، نعم بعض العبادات مثل الطهارة قد  ،u بعضها ،أما ال:وط اoاصة بالصالة قد يشkك معها فيها غ�ها
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 با1 العبادات، هذه ال:وط اoاصة بالصالة الë قد يشkك معها ولكنها ليست �طاً u ،تكون �ط u عبادة الطواف
 : غ�ها b األö غ� ا�الثة السابقةفيها 

 استقبال القبلة ::::سادساً سادساً سادساً سادساً   الطهارة ::::خامساً خامساً خامساً خامساً   الوقت ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
 ا`ية  ::::تاسعاً تاسعاً تاسعاً تاسعاً  اجتناب ا`جاسة ::::ثامناً ثامناً ثامناً ثامناً   سk العورة::::سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 

كÊ أو �ن عليه أفÈن معه حدث  ،وء أو الغسل u حق من �نت عليه جنابةيعË الوض ،مرادي u الطهارة أي رفع ا�دث
 .صغر واحتاج إª الوضوء، إذا الطهارة معناها هنا أي الوضوء أو االغتسال يعË رفع ا�دثأحدث 

 .أما اجتناب ا`جاسة فعº ما سيأتينا u ا>قعة و	 ا>دن و	 ا�وب

وأنا سأتكلم فيما  ،#د u بيان ما يتعلق بكتاب الطهارة ;هأأستاذكم ا!كتور  ìن تكلمنا عن الطهارة وسبقنا فيها
 .pصu Ë كتاب الصالة وما يتعلق باألذان و�وط الصالة واألر�ن والواجبات وصفة الصالة

 ) الوقــت: (غ� اإلسالم وا>لوغ وا\ميó من �وط الصالة: ال:ط األولال:ط األولال:ط األولال:ط األول �
u عله األول وهو �ط الوقت، �اذا؟ ألنه ال:ط ا�الثال:ط ا�الثال:ط ا�الثال:ط ا�الث بيان نبدأ اآلن مستعين} باهللاÓ مون عن  موبعض العلماءÑال يت

اإلسالم والعقل وا\ميó باعتبار أنها �وط مشk'ه u كث� من العبادات، فيخصون ال:وط اoاصة بالصالة فيجعلونها 
 ãمع ،ستة �وطبا\ا øذا �د بعض العلماء والفقهاء يذكر أن ألنها تسعة إذا حذفنا ا�الثة األو% بà ،نا ستة �وط

'kالعبادات مش R u يقول أن هذه ال:وط óذه ا`قطة أو ة، �وط الصالة ستة، طيب واإلسالم والعقل وا\ميà فتنبهوا
Ýال ي æالف وهو اختالف اصطالoهذا ا. 

 P اشkاط الوقت؟P اشkاط الوقت؟P اشkاط الوقت؟P اشkاط الوقت؟    ما ا!Àلما ا!Àلما ا!Àلما ا!Àلاشkاط الوقت، اشkاط الوقت، اشkاط الوقت، اشkاط الوقت،     ����

ُمْؤِمِنَ} ِكتَابًا َمْوقُوتًا{قول اهللا تعاª ا!Àل عليه 
ْ
 ال

َ
Pَ َة َ�نَْت

َ
ال  .أي مؤقتاً بزمن مع} خاص }إِن¹ الص¹

 ما دÀل مثال اشkاط الطهارة ؟ما دÀل مثال اشkاط الطهارة ؟ما دÀل مثال اشkاط الطهارة ؟ما دÀل مثال اشkاط الطهارة ؟    ����

هذا ، متفق عليه" ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا احدث ح� يتوضأ "(ما جاء u ا�ديث عن ا`� صº اهللا عليه وسلم 
 ).الشkاط الطهارةجعل دÀل 

يبدؤون بالLم P الوقت األول Óعلونه وقت  ،حد �وط الصالةأا�ؤلفون يبدؤون Ì>ا عند الLم P الوقت وهو  �
 الظهر، فلماذا u الغالب يبدؤون بوقت الظهر؟

àذا العلماء يبدؤون بوقت  ،بدأها بصالة الظهر ،ن جÊيل عليه السالم �ا أقام للن� ا�واقيت وبينها Nيبدؤون بذلك أل
 .و'ذلك تسÙ من حيث االصطالح هنا b الصالة األو% من حيث ا�واقيت ،صالة الظهر

بن العاص وحديث أ� هريرة ر� اهللا عنهما u بيان اwي جاء u بيان  وبها u حديث عبد اهللا بن عمر أدوألنها بُ " :قال
 .-م العلماء أوال P وقت صالة الظهرفÈن  ،دي بهما u ذلكفاقتُ  ،أوقات الصالة

 وهو بيان موهو بيان موهو بيان موهو بيان م���� يبدأ وقت الصالة الظهر وم يبدأ وقت الصالة الظهر وم يبدأ وقت الصالة الظهر وم يبدأ وقت الصالة الظهر وم���� ينتå مع بيان األدلة؟ ينتå مع بيان األدلة؟ ينتå مع بيان األدلة؟ ينتå مع بيان األدلة؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

أو بعد الزوال يعË إذا انت� الزوال  ،الزوال منبالنسبة لوقت صالة الظهر العلماء ر#هم اهللا يذكرون أن وقت صالة الظهر 
وقت صالة الظهر من زوال الشمس زواàا من وسط السماء إª جهة الغروب، فإذا يبدأ من زوال الشمس، يقولون يبدأ 

Éال P ا ظل بعد ء�نت الشمس متعامدةà öهذا بعد  ،ولم يأ Ùالغروب يس ªا الظل وقد زالت الشمس إà من أن يبدأ
 .الزوال
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Ù هذا الزوال، زالت إª الغرب بعد أن �نت ا�نتصف هذا ال يعد وقت الظهر هذا وقت ا`å، من أن تميل إª الغروب يس
 .هذا يسÙ الزوال ،u كبد السماء، �نت u الوسط زالت

 .يبدأ من زوال الشمس من أن تزول الشمس من وسط السماء إª جهة الغروب يبدأ معنا وقت الظهر نإذ

ويستمر إª أن ، وقت صالة الظهر أد، إذا زالت الشمس إª الغروب خرج الظل وهذا الظل إذا وجد بظلظلظلظلالالالالوpرج هنا وpرج هنا وpرج هنا وpرج هنا     ����
فإذا  ،يص� ظل Æ R مثله، يعË اآلن ذهبت الشمس إª الغروب فتعطي ظل ويزيد مع زيادة ذهاب الشمس إª الغروب

زاد ح� وصل �يث يكون هذا الظل مساوي الرتفاع هذا العمود، إذا استمر إª أن يصبح هذا الظل طوN وزاد وزاد 
 .ود إذا استمر ووصل إª هذا الطول أنتå وقت الظهرنفس طول هذا العم

بن العاص ر� اهللا  ووا!Àل حديث عبد اهللا بن عمر ،وقت نهاية وقت الظهرهذا  ،� ظل Æ R مثلهصهذا م نإذ �
لم  و�ن ظل الرجل كطوN، العمود كطوN ما ،ت صالة الظهر إذا زالت الشمسوقّ  أن ا`�  صº اهللا عليه وسلمعنهما 

ÇÝ بعده öمبا�ة الع�، ألن الع� يأ. 
لم تصفر  وقت الع� ما"(لم تصفر الشمس قال صº اهللا عليه وسلم  مثله ما ءمن حصول الظل للÉ ووقت الع�

 .)"الشمس
 ".)لم يغب الشفق ووقت صالة ا�غرب ما"( ووقت ا�غرب قال u ا�ديث

 .ووقت صالة العشاء إª منتصف الليل األوسط
وهذا ا�ديث هو األصل ه، ا�ديث رواه اإلمام مسلم u صحيح" لم تطلع الشمس وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ماو

 .u بيان مواقيت الصالة
 ما حكم اإلبراد u صالة الظهر ؟ما حكم اإلبراد u صالة الظهر ؟ما حكم اإلبراد u صالة الظهر ؟ما حكم اإلبراد u صالة الظهر ؟    �

 ،وحرارتها çفيعË قوة الشمس  ،د u صالة الظهر مطلوب بمعÂ أن تؤخر صالة الظهر إª أن يÊد ا�و ويÊد الوقتابراإل
 .ن يÊدوا بالظهرأن ا`� أوd بهذا مسنون أل

 لكن هل هذا األمر يندرج أيضاً أو ينسحب P ا�معة ؟لكن هل هذا األمر يندرج أيضاً أو ينسحب P ا�معة ؟لكن هل هذا األمر يندرج أيضاً أو ينسحب P ا�معة ؟لكن هل هذا األمر يندرج أيضاً أو ينسحب P ا�معة ؟����

كوع ر� اهللا عنه بن األ ة�ا رواه سلم ،بل صالة ا�معة يسن تقديمها ،د فقط u الظهر دون ا�معةابرالعلماء يقولون ال اإل
 .يعË بمجرد الزوال يبدؤون يصلون ا�معة )"º اهللا عليه وسلم إذا زالت الشمسكنا èمع مع رسول اهللا ص"( :قال

 .إذا بهذا نكون قد عرفنا وقت صالة الظهر وأنه من زوال الشمس إª مص� ظل Æ R مثله وليس مثليه

 بيان وقت صالة الع� ومبيان وقت صالة الع� ومبيان وقت صالة الع� ومبيان وقت صالة الع� وم���� ينتå؟ ينتå؟ ينتå؟ ينتå؟    ����

لقليل اwي يكون بداية ما بعد الزوال، يبدأ P وقت صالة سوى uء الزوال، الÕء الظل ا ،يبدأ من بلوغ ظل Æ R مثله
 .وينتå عند بلوغ Æ R مثليه، الع�

ثم يزيد يزيد يزيد إª  ،هذا مثل ثم مثل ثا±، يستمر نزول الشمس إª الغروب ويزيد الظل ويرتفع يكون هنا مثله �
 .يبدأ معنا وقت يسú اضطراري ،مثليه، إذا صار إª مثليه انت� الوقت االختياري لصالة الع�

دÀله حديث عبد اهللا ، إذا يبدأ من انتهاء وقت الظهر مبا�ة ويستمر إª مص� ظل Æ R مثليه وهذا الوقت االختياري
وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس و�ن ظل "(:  قال بن العاص ر� اهللا عنهما أن ا`� صº اهللا عليه وسلم وبن عمر

 Nماالرجل كطو Ç لمÝالغالب   )"لم تصفر الشمس ووقت الع� ما ، الع� uاصفرار  أنه إذا �ن ظل الرجل مثليه بدأ
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 .انتهاء وقت صالة الع� االختياريهذا قول u مسألة  ،الشمس

b و ،صفرار الشمسإفهو بلوغ Æ R مثليه أو إª  ،أو ما يسÙ وقت صالة الع� االضطراري أما الوقت االضطراريأما الوقت االضطراريأما الوقت االضطراريأما الوقت االضطراري �
وهذا يكون بالغالب  ،يبدأ يميل إª الصفرة !ال  لم يكن قوياً ناصعاً ساطعا ،أذا �نت الشمس بدأ لونها يميل إª الصفرة

نه وقت أهذا الوقت يسÙ عند أكe الفقهاء  ،يبدأ يصفر وقت الشمس ،قبل الغروب بنصف ساعة إª ثالثة أرباع الساعة
 .لع�فأصبح !ينا وقتان لصالة ا ،اضطراري

 P وقت الع� ما( و�ديث عبد اهللا بن عمر، لم تغب الشمس صفرار الشمس ماإوقت اختياري ووقت اضطراري وهو 
 .)لم تصفر الشمس

 نتم تقولون وقت اضطراري هو وقت الع�؟نتم تقولون وقت اضطراري هو وقت الع�؟نتم تقولون وقت اضطراري هو وقت الع�؟نتم تقولون وقت اضطراري هو وقت الع�؟أأأأ!Àل أن هذا الوقت اwي !Àل أن هذا الوقت اwي !Àل أن هذا الوقت اwي !Àل أن هذا الوقت اwي اااا    ااااأما مأما مأما مأما م    ����

وا!Àل P ذلك ما جاء u  ،نه قد خرج وقت الع�أالعلماء يقولون ر#هم اهللا االضطراري هذا يعد وقت للع� وال يعد 
 )من أدرك ر'عة قبل غروب الشمس فقد أدرك الع�( ا�ديث أن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال

وال يقسمون  ،من هذا ا�ديث ذهب بعض أهل العلم أن الع� يبدأ من نهاية وقت صالة الظهر ويستمر إª غروب الشمس
ولكن الغالب وأكe الفقهاء وخاصة فقهاء الشافعية وا�نابلة يقسمون الوقت  ،تياري واضطرارياألوقات إª وقت} اخ

هم Óمعون ب} ، بن العاص وàذا ا�ديث السابق و�ديث عبد اهللا بن عمر ،إª قسم} وقت اضطراري ووقت اختياري
 : يه قوالننعلم أن وقت صالة الع� ف ناألحاديث ويذكرون ما ذكرته لكم وبا\اã إذ

 .من نهاية وقت الظهر وهو مص� R ظل إª مثله إª غروب الشمس ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �

والوقت  ،وهذا يسÙ اختياري ،هو يكون إª وقت مص� Æ R مثليه أو إª اصفرار الشمس ،يقول ال ::::القول األخرالقول األخرالقول األخرالقول األخر �
 .وب الشمسخر وهو ا�سÙ بالوقت االضطراري وهو من مص� ظل Æ R مثليه إª غرآلا

 هل صالة الع� b الصالة الوسطهل صالة الع� b الصالة الوسطهل صالة الع� b الصالة الوسطهل صالة الع� b الصالة الوسطىىىى؟؟؟؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

ويستدلون  ،وعند كث� من أهل العلم ،ا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةا�ذهب عند ا�نابلةهو وهذا  ،علم أن الع� b الصالة الوسطىأ األقرب واهللا
 ا>خاري u بعض الروايات ما جاء عند ،)شغلونا عن الصالة الوسطى ح� Ìبت الشمس(بذلك بقوN صº اهللا عليه وسلم 

 .رواه اإلمام مسلم )شغلونا عن الصالة الوسطى صالة الع�(

ننتقل بعد ذلك إª الفرض ا�الث وهو صالة  ،وانتهينا من صالة الع� ه،وعرفنا ،وبهذا نكون قد انتهينا من صالة الظهر
 .ا�غرب

    مممم���� يبدأ وقت صالة ا�غرب وم يبدأ وقت صالة ا�غرب وم يبدأ وقت صالة ا�غرب وم يبدأ وقت صالة ا�غرب وم���� ينتå مع ذكر ا!Àل u ذلك؟ ينتå مع ذكر ا!Àل u ذلك؟ ينتå مع ذكر ا!Àل u ذلك؟ ينتå مع ذكر ا!Àل u ذلك؟    ����
البد أن .. بمعÂ إذا Ìب قرص الشمس ;ه ليس بداية الغروب، ال ،وقت صالة ا�غرب من غروب الشمسيبدأ ا�واب ا�واب ا�واب ا�واب     ����

دخل وبدأ معنا وقت  -قرص الشمس-إذا Ìب واكتمل غيابه ، تêل Òت األفق ;ها ال يبø منها Æ، تغاب الشمس نهائيا
 .صالة ا�غرب

بيض أوهو ا�مرة ا�وجودة u أفق السماء، هناك !ينا شفقان شفق     P القول الصحيحP القول الصحيحP القول الصحيحP القول الصحيح    ينتå عند غياب الشفق األ#ر    ����
 .واألبيض �يع اwهاب ،يعقبه شفق أ#ر، يكون u األفق واضح، الشفق األ#ر يتأخر قليال

 ووقت صالة ا�غرب ما ،لم تصفر الشمس ووقت الع� ما( أن ا`� صº اهللا عليه وسلم ووا!Àل حديث عبد اهللا بن عمر
�ن ( :قال األكوعبن  مةوهناك حديث أخر حديث سل ،هكذا لم ي�ح با�ديث الشفق األ#ر أو األبيض )يغب الشفقلم 
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هذا دÀل P انه البد أن ، متفق عليه )رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم يص� ا�غرب إذا غربت الشمس وتوارت با�جاب
 .تكون قد توارت با�جاب

 بالشفق؟بالشفق؟بالشفق؟بالشفق؟    ما ا�رادما ا�رادما ا�رادما ا�راد    ����

 ن ا�ديث لم Çدد؟أل ،أو أن ا�راد بالشفق هو األبيض ،هل ا�راد بالشفق هو الشفق األ#ر ،وقع خالف ب} أهل العلمهنا 

G  /بغروبه وقت صالة ا�غرب هو الشفق األ#ر åي ينتwهور أهل العلم يقولون أن ا�راد بالشفق اÐ،،،،     ضةkوهو ا�مرة ا�ع
 .الظلمة فقد خرج وقت ا�غربإذا زالت ا�مرة وأعقبها  ،باألفق

هذا الوقت pتلف من الصيف إª الشتاء فأحيانا يستمر هذا ثل\ الساعة وأحيانا يستمر ثالث أرباع الساعة وأحيانا 
نه أو	 أقN طوN يكون ماب} ساعة إال ربع إª ساعة وربع، هذا وقت صالة ا�غرب، هذا إذا قلنا  ،يستمر ساعة �ملة

 .الشفق األ#ر

J  / هاب)قول ا�نفية(لكن لو قلنا انه الشفق األبيضwأن ا�غرب ال يزيد وقتها عن نصف ساعة ،؟ فهذا �يع ا Âبمع،،،،    
 ....علما بان ا�ستحب u وقت ا�غرب أن تعجل

 ألقرب من هذين القول} واألصح دÀًال ؟ألقرب من هذين القول} واألصح دÀًال ؟ألقرب من هذين القول} واألصح دÀًال ؟ألقرب من هذين القول} واألصح دÀًال ؟ااااما ما ما ما     ����

ويدل عليه ما ورد u حديث عبد اهللا بن  ،األ#ر أن وقت صالة ا�غرب ينتå بغياب الشفق :أن األقرب أن يقال    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
وحديث ابن عمر أن ا`�  )لم يسقط ثور الشفق ووقت ا�غرب ما(u بعض الروايات أن ا`� صº اهللا عليه وسلم  وعمر

 ،مرهذا ا�ديث بعضهم Óعله موقوف P ابن ع )فإن Ìب الشفق وجبت الصالة ،الشفق ا�مرة(صº اهللا عليه وسلم قال 
 إª ا`� صº اهللا عليه وسلم وهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيحوهو الصحيح

ً
وبا\اã أن نقول أن  ،أن قوN الشفق ا�مرة هذا من -م ابن عمر وليس مرفو0

 .به الشفق األ#ر �اذا ؟ �ديث ابن عمر    الشفق ا�راد

علم علم علم علم أأأأوالراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا والراجح واهللا     ،،،،هو ا�مرة وليس ،وعند اإلمام أ� حنيفة أن ا�راد به ا>ياض ا�عkض لألفق    أما ا�شهور عند ا�نفيةأما ا�شهور عند ا�نفيةأما ا�شهور عند ا�نفيةأما ا�شهور عند ا�نفية
نه يستحب تعجيل ا�غرب �ديث أو'ما ذكرت لكم قبل قليل  ،ألثر ابن عمر السابق    نه الشفق األ#رنه الشفق األ#رنه الشفق األ#رنه الشفق األ#رأأأأهو القول األول وهو هو القول األول وهو هو القول األول وهو هو القول األول وهو 

 .#د وأبو داوود وا>يه�أرواه " لم يؤخروا ا�غرب ح� تشتبك ا`جوم ال تزال أم�î ë ما"ورد عن ا`� 

    ))))����((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
وذكرت لكم u  ،توقفت معكم u مسألة Òديد ا�راد بالشفق u صالة ا�غرب اwي ينتå معه صالة ا�غرب كنت

وليس الشفق األبيض كما هو اختيار بعض أهل  ،ختيار ا�مهوراوهو  ،ا�حا5ة ا�اضية أن الشفق ا�راد به الشفق األ#ر
 .العلم

فدل هذا P أن الصحابة " الشفق ا�مرة"حيث قال ر� اهللا عنه  ،عمرثر ابن أوهو  ،وأيضا ذكرت لكم ا!Àل P ذلك
 .ن ا�راد بالشفق هو الشفق األ#ر ال األبيضأيعرفون 

نتÑم اÀوم �ول اهللا تعاu ª هذه  ،ن انتهينا من صالة ا�غرب ووقتهاأأواصل معكم الLم P أوقات الصلوات بعد 
 .ا�حا5ة عن وقت صالة العشاء

 وقت صالة العشاء موقت صالة العشاء موقت صالة العشاء موقت صالة العشاء م���� يبدأ وم يبدأ وم يبدأ وم يبدأ وم���� ينتå ؟ ينتå ؟ ينتå ؟ ينتå ؟ ::::لةلةلةلةمسأمسأمسأمسأ
� �يعË إذا انت� وقت ا�غرب دخل وقت  ،يبدأ وقت صالة العشاء من مغيب الشفق األ#ر، إذا Ìب الشفق األ#ر وانت
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وهكذا ينتå  ،ينتå الظهر يدخل الع�فاصل، ن الظهر والع� ال يوجد بينهما أال يوجد بينهما فاصل، كما  ،العشاء
ال فاصل ب} الوقت} u صالö الظهر والع� وصالö ا�غرب والعشاء، فبمجرد أن ينتå هذا  ،ا�غرب ويدخل العشاء

        ....فإذا Ìب الشفق وانت� وقت صالة ا�غرب دخل وابتدأ معنا وقت صالة العشاء، يبدأ من مغيب الشفق األ#ر ،يدخل ذاك
����     åعند منتصف الليلوقت العشاء وينت. 

 ....ن شاء اهللان شاء اهللان شاء اهللان شاء اهللاإإإإوأب} هذا لكم وأب} هذا لكم وأب} هذا لكم وأب} هذا لكم     ،،،،بأنه ينتå عند طلوع الفجر ا�ا±بأنه ينتå عند طلوع الفجر ا�ا±بأنه ينتå عند طلوع الفجر ا�ا±بأنه ينتå عند طلوع الفجر ا�ا±    ::::سألة قول أخرسألة قول أخرسألة قول أخرسألة قول أخرا�ا�ا�ا�    وووو				    ����

صº العشاء u اÀوم األول (صº اهللا عليه وسلم أن ا`�  ةاwين قالوا بأنه ينتå مع منتصف الليل استدلوا �ديث بريد
ووقت العشاء (ن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال أعمر لوا `هايته �ديث عبدا هللا بن دواست ،هذا >دايته )ح} Ìب الشفق

 ).إª نصف الليل األوسط
أما ا`هاية فمختلفون،  ا>داية متفقون عليهان القول األول u هذه ا�سألة وهو بداية وقت العشاء ونهايته، أفظهر `ا اآلن 

 .تå إª طلوع الفجرنه ينأيرى  والفريق ا�ا±والفريق ا�ا±والفريق ا�ا±والفريق ا�ا± ،نه ينتå إª نصف الليلأ الفريق األولالفريق األولالفريق األولالفريق األوليرى 

بل يؤخر �ن شاء وقدر ولم يكن هناك بل يؤخر �ن شاء وقدر ولم يكن هناك بل يؤخر �ن شاء وقدر ولم يكن هناك بل يؤخر �ن شاء وقدر ولم يكن هناك     ،،،،إª منتصف الليلإª منتصف الليلإª منتصف الليلإª منتصف الليل    يؤخريؤخريؤخريؤخرلكن ال لكن ال لكن ال لكن ال     ،،،،نه يستحب تأخ� وقت صالة العشاءنه يستحب تأخ� وقت صالة العشاءنه يستحب تأخ� وقت صالة العشاءنه يستحب تأخ� وقت صالة العشاءأأأأعلما علما علما علما     ����
 ....إª ثلث الليل األولإª ثلث الليل األولإª ثلث الليل األولإª ثلث الليل األول    ؛؛؛؛ يؤخر يؤخر يؤخر يؤخرمشقة Ð Pاعتهمشقة Ð Pاعتهمشقة Ð Pاعتهمشقة Ð Pاعته

عË مسألة انتهاء وقت أ، u هذه ا�سألة باwات ،فيمكن أن èعلها ثالثة أقوال ،أما األقوال u هذه ا�سألة P ا\فصيل
 : صالة العشاء ويمكن أن Dت�ها u وقت} كما ذكرت لكم، فعº أنها ثالثة أقوال نقول

، أما وقت الÝورة فهو يمتد إª طلوع وهذا هو الوقت ا�ختار ،خر وقت صالة العشاء هو ثلث الليل األولآ ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
ا�ديد، وهؤالء     وهو مشهور u مذهب ا�الكية وهو قول الشافعية u    نابلةنابلةنابلةنابلةوهذا القول هو ا�ذهب عند ا�وهذا القول هو ا�ذهب عند ا�وهذا القول هو ا�ذهب عند ا�وهذا القول هو ا�ذهب عند ا� ،الفجر ا�ا±

ما ا\فريط P من لم إن ،نه ليس u ا`وم تفريطإأما ( :قالصº اهللا عليه وسلم  ن رسول اهللا أيستدلون �ديث أ� قتادة 
 .رواه ا�سلم )يص� الصالة ح� ي(ء وقت الصالة األخرى

وهو دخول وقت الصالة األخرى  ،يستمر من نهاية وقت ا�غرب إª طلوع الفجر ،اء P هذا ا�ديثقالوا فوقت العشاء بن
 .بناء P هذا ا�ديث

Ðعوا أن وقت صالة الفجر أحيث اتفق العلماء و ،فهذا مستثÂ وخارج باإلÐاع ،وأما الفجر كونه ال يستمر إª الظهر
وبا\اã يكون P هذا  ،ن يدخل وقت الصالة األخرى الë تليهاأيستمر إª ينتå بطلوع الشمس، أما غ�ه من األوقات ف

 : ولكن يقسمونه هذا الوقت إª قسم} ،ا�ديث صالة العشاء يستمر من مغيب الشفق األ#ر إª الفجر

G.ثلث الليل األول ªثلث الليل األولوقت اختيار أي �تار إ ªثلث الليل األولوقت اختيار أي �تار إ ªثلث الليل األولوقت اختيار أي �تار إ ªوقت اختيار أي �تار إ         .         .         .         .    JJJJ....طلوع الفجر ªورة من بعد ذلك إÝطلوع الفجرثم وقت ال ªورة من بعد ذلك إÝطلوع الفجرثم وقت ال ªورة من بعد ذلك إÝطلوع الفجرثم وقت ال ªورة من بعد ذلك إÝثم وقت ال.... 

 ،هذا يكون قد صu º وقت الÝورة) u الساعة ا�انية صباحاً أو فجراً (وبا\اã اwي يكون صº بعد منتصف الليل 
 .نه أخرها إª هذا الوقت، لكن ال يقال لم يصلها u وقتها عند هؤالءأنه فرط u أإال  ،لكن يكون قد أداها

ثم بعد ذلك يأö وقت الÝورة، بمعÂ أنهم مدوا الوقت ا�ختار  ،الليلخر وقت الصالة ا�ختار هو نصف آأن     ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
 .قول ا�نفيةقول ا�نفيةقول ا�نفيةقول ا�نفيةوهذا القول هو  ،أكe من ثلث الليل جعلوه إª نصف الليل، وأما وقت الÝورة فيجعلونه إª طلوع الفجر

 ،خر وقت àا هو منتصف الليلآإذا  ،بنهاية منتصف الليل، ال يوجد وقت 5ورة قول أن وقت العشاء ينتåي    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
ومن العلماء ا�عاðين pتار هذا القول الشيخ بن عثيم} كما هو رأيه  ،وقول بعض العلماء ،هو قول ابن حزمهو قول ابن حزمهو قول ابن حزمهو قول ابن حزموهذا القول 

 .الكتاب u ال:ح ا�متع
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ف الليل لم يصل ن من صº بعد منتصأيرون  ،ن هناك وقت 5ورةأخر ال يرون الفريق اآل وهموبا\اã ظهر `ا أن هؤالء 
 .وبا\اã هو آثم ،وبا\اã حصل منه تقص� ،العشاء u وقتها

 ما دÀل هؤالء؟ما دÀل هؤالء؟ما دÀل هؤالء؟ما دÀل هؤالء؟    ����

ووقت العشاء إª (وفيه قال ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،اهللا بن عمرو بن العاص دÀلهم نص ا�ديث اwي جاء عن عبد
 .رواه مسلم)نصف الليل

ªتعا Nقِِم {{{{    أيضا يستدلون بعموم قو
َ
قِِم أ
َ
قِِم أ
َ
قِِم أ
َ
ْمِس أ لُوِك الش¹ ةَ ِ!ُ

َ
ال ْمِس الص¹ لُوِك الش¹ ةَ ِ!ُ

َ
ال ْمِس الص¹ لُوِك الش¹ ةَ ِ!ُ

َ
ال ْمِس الص¹ لُوِك الش¹ ةَ ِ!ُ

َ
ال قال قال قال قال     أي منتصف الليل ثم" إª غسق الليل"أي زوال الشمس     ،،،،}}}}الص¹

ªتعاªتعاªتعاªَفْجِر َ�َن َمْشُهوًدا{{{{: : : : تعا
ْ
َفْجِر إِن¹ قُْرآََن ال

ْ
َفْجِر َ�َن َمْشُهوًداَوقُْرآََن ال

ْ
َفْجِر إِن¹ قُْرآََن ال

ْ
َفْجِر َ�َن َمْشُهوًداَوقُْرآََن ال

ْ
َفْجِر إِن¹ قُْرآََن ال

ْ
َفْجِر َ�َن َمْشُهوًداَوقُْرآََن ال

ْ
َفْجِر إِن¹ قُْرآََن ال

ْ
 ،)وهو منتصف الليل(وجعل نهاية وقت الصالة هو غسق الليل " قالوا    ،،،،}}}}َوقُْرآََن ال

P عموم هذه اآلية عندهم يدل ãو ،ن نهاية وقت العشاء هو نصف الليلأ وبا\اÁ ةÇð ن �نت هذه اآلية دال\ها غ�
 .ولكنهم يستدلون بها

 ،العشاء هو منتصف الليلن Óعل ا�سلم أن نهاية وقت صالة أ ،واألو% بالعمل ،P أي حال األحوط من هذه األقوالP أي حال األحوط من هذه األقوالP أي حال األحوط من هذه األقوالP أي حال األحوط من هذه األقوال����
 .ع منه تفريط �يث يصليها بعد منتصف الليلن ال يقأو ،وبا\اã يبذل جهده أن ال يص� إال u هذا الوقت

    وقت صالة الفجر موقت صالة الفجر موقت صالة الفجر موقت صالة الفجر م���� يبدأ وم يبدأ وم يبدأ وم يبدأ وم���� ينتå ؟ ينتå ؟ ينتå ؟ ينتå ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
والفجر  ،يسمونه الفجر الصادق( ،نقول هناك فجران عند العلماء ،ننتقل بعد ذلك إª مسألة قبل بيان وقت صالة الفجر

 لفرق ب} الفجرين؟افما ) الÈذب

ويسÙ الفجر  عمودي،، �د أن هناك u السماء بياض pرج ويتصاعد عمودياهو ا>ياض ا�عkض     ÈذبÈذبÈذبÈذبالفجر الالفجر الالفجر الالفجر ال    ����
 .ةوهذا الفجر ا�عkض �د بعده ظلم ،هذا ا>ياض من جهة ا�:ق ،الÈذب

بياض  وه ،يليه بياض ة،وال يليه ظلم ،هذا بياض معkض لكنه أف� ،أما الفجر اآلخر يسÙ الفجر الصادق غ� الÈذبأما الفجر اآلخر يسÙ الفجر الصادق غ� الÈذبأما الفجر اآلخر يسÙ الفجر الصادق غ� الÈذبأما الفجر اآلخر يسÙ الفجر الصادق غ� الÈذب    ����
 .ثم يأö الفجر الصادق ةأما األول يكون بياض ثم يعقبه ظلم ة،ض وال يعقبه ظلمثم يزيد ا>يا

 ،�ذباً ألنه ال يكون نهاراً صحيحاً  سú ،فجر صادق وفجر �ذب، الÈذب هو األول وا�ا± هو الصادق: إذا هناك فجران
إال أنه يؤذن اآلذان األول لصالة الفجر  ،حكم ��وبا\اã فرق العلماء بينهما وال يkتب P األول أي  ،وÁنما نهاراً �ذباً 

ألجل هذا بينا أن هناك فجران  ،وهذا يلتبس P كث� من ا`اس والعÊة بالفجر الصادق وهو الفجر ا�ا±، ،Àوقظ ا`ائم
 .فال يلتبس P ا`اس هذا األمر

 ما حكم ا`وم قبل صالة العشاء وا�ديث بعدها؟ما حكم ا`وم قبل صالة العشاء وا�ديث بعدها؟ما حكم ا`وم قبل صالة العشاء وا�ديث بعدها؟ما حكم ا`وم قبل صالة العشاء وا�ديث بعدها؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

u هذه ا�سألة استطراداً  ينص العلماء P ريم(فيقولون يكره  ،متونهمÒ ا`وم قبل العشاء وا�ديث بعدها إال ) كراهة ال
ن وجد فال حرج وال إأو ألجل مصلحة تتعلق با�سلم} وìو ذلك، ف ،أو طلب علم ،أو مع أهل ،أو ا�ديث لشغل ،يس�اً 

 .فال كراهة عند ا�اجة ،لطالب العلم أن الكراهة تزول مع ا�اجة ةوالقاعدة عند الفقهاء دائما وb قاعدة جيد ،كراهة

úذا �ديث أ� برزة األسلà اهللا عليه وسلم  يستدل الفقهاء ºتدعونها (أن ا`� ص ëن يستحب أن يؤخر العشاء ال�
 .رواه ا>خاري ومسلم )و�ن يكره ا`وم قبلها وا�ديث بعدها ،بالعتمة

وبا\اã فلو  ،u ذلك من كراهية ا`وم قبل العشاء ألجل أن ا`وم مظنة لفوات الصالة مع ا�ماعة مةا�كولعل العلة أو     ����
 ....نام لكسل عن صالة العشاء مع ا�ماعة

�ن تعود  ،أو يفوته قيام الليل أو ا\هجد ،وأما كراهة ا�ديث بعد صالة العشاء فلعله من اoوف أن تفوته صالة الفجر    ����
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علم أن السهر الكث� مÝ صحياً وأيضا مÝ كذلك u دين اإلنسان إذا �ن سيkتب P هذا السهر فوات يُ P ذلك، و'ما 
 .وÀأخذوا بهدي نبيهم صº اهللا عليه وسلم ،وÀتنبه ا`اس àذا األمر ،ما خروج وقتها أو فواتها مع ا�ماعةإ ،صالة الفجر

 ينتå مع بيان ا!Àل u ذلك؟ينتå مع بيان ا!Àل u ذلك؟ينتå مع بيان ا!Àل u ذلك؟ينتå مع بيان ا!Àل u ذلك؟أخرى بيان مأخرى بيان مأخرى بيان مأخرى بيان م���� يبدأ وقت صالة الفجر وم يبدأ وقت صالة الفجر وم يبدأ وقت صالة الفجر وم يبدأ وقت صالة الفجر وم����        مسألةمسألةمسألةمسألة

يبدأ وقت صالة الفجر من طلوع الفجر الصادق اwي فرقنا بينه وب} الÈذب وينتå عند طلوع الشمس، وهذا : : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
وا!Àل عليه حديث عبدا هللا بن عمرو بن العاص وفيه  ،يعË لم Çصل u هذا الوقت اختالف ،Zل أتفاق عند أهل العلمZل أتفاق عند أهل العلمZل أتفاق عند أهل العلمZل أتفاق عند أهل العلم

وا�راد كما قلت u الفجر بهذا  )لم تطلع الشمس الصبح من طلوع الفجر ما صالة ووقت(اهللا عليه وسلم  صº قال ا`� 
حَحَحََح����¹ ¹ ¹ ¹ {{{{: : : : كما u قوN تعاªكما u قوN تعاªكما u قوN تعاªكما u قوN تعاª    ،وÁنما يعقبه نور ة،ظلم هوهو ا>ياض ا�عkض u األفق اwي ال يعقب ،ا�ديث هو الفجر الصادق

ننننْيَُض ِمنَ ْيَُض ِمنَ ْيَُض ِمنَ ْيَُض ِمنَ 
َ ْ
َيُْط األ

ْ
oُكُم ا

َ
َ ل يَتَبَ}¹

َ ْ
َيُْط األ

ْ
oُكُم ا

َ
َ ل يَتَبَ}¹

َ ْ
َيُْط األ

ْ
oُكُم ا

َ
َ ل يَتَبَ}¹

َ ْ
َيُْط األ

ْ
oُكُم ا

َ
َ ل َفْجرِ     يَتَبَ}¹

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ ْ
َيِْط األ

ْ
oَفْجرِ ا

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ ْ
َيِْط األ

ْ
oَفْجرِ ا

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ ْ
َيِْط األ

ْ
oَفْجرِ ا

ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ ْ
َيِْط األ

ْ
oاألفق    }}}}ا u ذا ، نور، فهذا يعرف ببياض عريضàيعقبه زيادة نور، و

 ،فÈن ال يؤذن للفجر ا�ا± ح� يقول N ا`اس أصبحت أصبحت ،وابن أم مكتوم �ن كفيف ا>� ،�ن بالل يؤذن بليل
 .يعË ا`هار خرج
ف� هذا فيه بيان من ا`� صº اهللا عليه وسلم يوضح للمسلم} أنه  )فجر الÈذبال يغرنكم ال(: يقول و	 حديث للن�

 .ينب� عليهم أن ينتبهوا u ا\فريق ب} الفجرين
 ،وهو إن �ن اجتهاد منهم ،الصالة u ا\قاويم u بعض ا>الد P الفجر الÈذب ال الفجر الصادق بعض ا`اس وقد يؤقت

ن هذا الفجر أ  ن يتأكدواأح� ال تقع الصالة قبل وقتها فعليهم  ،ن تؤخذ بع} االعتبارأا�سألة و ولكن ينب� االنتباه àذه
 .هو الفجر الصادق ال الفجر الÈذب

 ما حكم تعجيل صالة الفجر؟ما حكم تعجيل صالة الفجر؟ما حكم تعجيل صالة الفجر؟ما حكم تعجيل صالة الفجر؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ألة فيها هذه ا�س، أو ننتظر ح� يسفر ا`ور ويتضح ،يعË هل ا�ستحب إذا أذن للفجر أو طلع الفجر أن نص� مبا�ة
 : قوالن

    ....نه يستحب تعجيل صالة الفجر إذا تثبت خروج الفجر الصادقأ ))))Ðهور أهل العلمÐهور أهل العلمÐهور أهل العلمÐهور أهل العلم((((وا�مهور يرون وا�مهور يرون وا�مهور يرون وا�مهور يرون     ����
GGGG  /اهللا عليه وسلم كن نساء يشهدن مع رسول اهللا ( :ويستدلون �ديث 0ئشة ر� اهللا عنها قالت ºالفجر متلفعات ص

الغلس ا�راد به بقايا ( )ال يعرفهن أحدا من الغلس ،ح} يقض} الصالة ثم ينقل4 إª بيوتهن -يعË بأكسيتهن- بمروطهن
 .لم يسفر جدا، معناه أنهم يبكرون u صالة الفجر ءهذا معناه مازال الظلمة باقية منها Æ)" الظالم

JJJJ  / اهللا عليه وسلم وأيضا يستدلون �ديث أ� مسعود ا>دري أن رسول اهللا ºالصبح مرة بغلس"(ص ºص"( ) Ëبغلس يع
ما طلعت الشمس R الLم u مسألة  ،يعË �ا ظهر ا`ور( )"ثم صº مرة أخرى فأسفر بها("قال ) أول ظهور ا`ورu متقدم 

ح� مات "( يعË ا\بك� مع وجود بقايا الظلمة )"فأسفر بها ثم �نت صالته بعد ذلك ا\غليس"( قال) نور الشمس لم تطلع
 .فظهر `ا أن األو% وا�ستحب ا\بك� u صالة الفجر ، )"لم يعد إª أن يسفر

بمعÂ ح� يتضح ا`ور  ،ا�ستحب ا\أخ� u صالة الفجريرون يرون يرون يرون     u هذه ا�سألة فهو رأي ا�نفيةu هذه ا�سألة فهو رأي ا�نفيةu هذه ا�سألة فهو رأي ا�نفيةu هذه ا�سألة فهو رأي ا�نفية: : : : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±أما أما أما أما     ����
 ،وهذا وارد صحيح ،ةأسفر u مزدلفصº اهللا عليه وسلم ويستدلون ببعض اآلثار الواردة u ذلك ومنها أن ا`�  ،ويسفر جداً 

كما ذكرت لكم قبل قليل u حديث أ�  ،أحيانا ولم يفعله دائمافعله  صº اهللا عليه وسلمولكن هذا Zمول P أن ا`� 
 .مسعود ا>دري، فظهر `ا أن األو% واألقرب للصواب هو قول ا�مهور

وبا\اã يستطيع  ،نه فعله أحياناأنه ثبت عن ا`� فال بأس أل ،فإن فعل اإلنسان أحيانا وأخر صالة الفجر ح� يسفر جدا
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ويفعل هذه  ،إذا �نت السنة متنوعة، يفعل هكذا ا`� صº اهللا عليه وسلم ،اإلنسان أن ينوع u الفعل ح� يصيب السنة
ما األو% من حيث ولكن ، فيه ءوبا\اã الÆ ،و; هذا وارد عن الرسول صº اهللا عليه وسلم ،Àب} جواز ا�ا\} ،أحيانا

eما ذكرته لكم وهو قول ا�مهورما ذكرته لكم وهو قول ا�مهورما ذكرته لكم وهو قول ا�مهورما ذكرته لكم وهو قول ا�مهور ؟االستمرار واألك. 

 ما هو الوقت اwي تدرك به الصالة؟ما هو الوقت اwي تدرك به الصالة؟ما هو الوقت اwي تدرك به الصالة؟ما هو الوقت اwي تدرك به الصالة؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 : : : : الوقت اwي يدرك به الصالة أيضاً Zل الوقت اwي يدرك به الصالة أيضاً Zل الوقت اwي يدرك به الصالة أيضاً Zل الوقت اwي يدرك به الصالة أيضاً Zل ----م عند أهل العلم àم فيه قوالنم عند أهل العلم àم فيه قوالنم عند أهل العلم àم فيه قوالنم عند أهل العلم àم فيه قوالن

بمعÂ ، الوقت ا�تب� من الصالةن اإلنسان يدرك وقت الصالة إذا استطاع أن يدرك تكب�ة اإلحرام من أ ::::األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول     ����
وال يكÕ ألن يص� الصالة ;ها، بعد ا\كب�ة طلع الشفق األ#ر مثال، أو بعد  ،لو تبø فقط ما يكÕ ألن يكÊ فقط

هل أدر'ها أو ما أدر'ها �ا أدرك من وقت الصالة  ،ولم يستطع أن يكمل R الصالة ،ا\كب�ة انت� وقت صالة الظهر
 حرام؟\كب�ة اإل

هنا قول يقول نعم إذا أدر'ت من وقت الصالة بقدر أن تدرك تكب�ة اإلحرام وÁن أتممت الصالة بعد دخول وقت الصالة 
 .وهو قول ا�نابلة وأيضا قول ا�مهوروهو قول ا�نابلة وأيضا قول ا�مهوروهو قول ا�نابلة وأيضا قول ا�مهوروهو قول ا�نابلة وأيضا قول ا�مهورهذا رأي، هذا P أي حال قول u هذه ا�سألة  ،فتكون قد أدر'ت الوقت ،الë تليها

الة إال إذا أدر'ت ر'عة �ملة، يعË بإدراك ر'عة �ملة تعد قد أدر'ت وقت الصالة، أما ال يدرك وقت الص ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±    ����
رأي مالك رأي مالك رأي مالك رأي مالك وهذا هو  ،إذا أدر'ت فقط تكب�ة اإلحرام ثم دخل وقت الصالة األخرى فال تكون قد أدر'ت الصالة

 ....والشافعية ورواية عن ا#د وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوالشافعية ورواية عن ا#د وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوالشافعية ورواية عن ا#د وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةوالشافعية ورواية عن ا#د وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

من (وحديث أخر  )من أدرك ر'عة من الصالة فقد أدرك الصالة(�ديث  �اذا؟ إن شاء اهللا للصواب هو األقربولعل هذا 
فلعل هذا ا�ديث ðيح u ترجيح هذا القول ، متفق عليه )أدرك من الصبح ر'عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

 .علمأا�ا± واهللا 

 ت ؟ت ؟ت ؟ت ؟ما حكم الصالة بغلبة الظن قبل دخول الوقما حكم الصالة بغلبة الظن قبل دخول الوقما حكم الصالة بغلبة الظن قبل دخول الوقما حكم الصالة بغلبة الظن قبل دخول الوق    ::::مسألة

وصº  ،وقت صالة الع� قد دخل أنأو غلب P ظنه  ،مثًال أن إنسان ظن وغلب P ظنه أن وقت صالة العشاء قد دخل
 ما �كم u هذه ا�الة؟

نه صº قبل دخول وقت الصالة فعليه أن يعيد وصالته ال تقبل أنه إذا اتضح N بعد ذلك أا�كم u هذه ا�الة : ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ،عليه أن يعيد صالته ألنه صº قبل الوقت ،منه نافلة، فصالته صحيحة ولكن ال تغË عن الفريضة وÁنما تصح ،فريضة

 .ودخول الوقت �ط u صحة الصالة

 ،ورأى u الساعة ا�انية مثال ووجد R السا0ت تدل P أن وقت الصالة قد دخل ،وسأل و�ث ،لو أن إنسان اجتهد �
ºأيضاً أ ،وص N اتضح ºن هذه السا0ت ;ها خطأ أو أنها مثال قد توقفت بطاريتهاأو ،ن الصالة وقعت قبل وقتهافلما ص، 

فدخول الوقت  ،تصح إال بعد دخول وقتها ال ن الصالةأل ،مثل الصورة األو% ،فأيضا هنا صالته ال تصح وتكون نافلة
 {واهللا عز وجل يقول  ،�ط u صحة الصالة

َ
Pَ َة َ�نَْت

َ
ال ُمْؤِمنَِ} ِكتَابًا َمْوقُوتًاإِن¹ الص¹

ْ
ال يصلح وال  ،أي مؤقتاً بوقت }ال

 .ألنه لم يوافق ا�قيقة والصواب ؛كنينقول ح� اجتهادك ال يغ ،ن �ن اإلنسان قد اجتهدÁو ئÓز
    ؟؟؟؟    �كم لو أن اإلنسان صار أهًال لوجوب الصالة قبل خروج وقتها�كم لو أن اإلنسان صار أهًال لوجوب الصالة قبل خروج وقتها�كم لو أن اإلنسان صار أهًال لوجوب الصالة قبل خروج وقتها�كم لو أن اإلنسان صار أهًال لوجوب الصالة قبل خروج وقتهااااا    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 ة،وتكون عليه واجب ،ة الع�، العلماء يقولون يلزمه باالتفاق أن يص� هذه الصالةمثاN لو أن أنسانا بلغ u وقت صال�
        .فهؤالء عندهم خالف ،أو العشاء وا�غرب ،u مثل صالة الظهر والع� ،لكن اختلفوا u الصالة الë قبلها
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وأيضا تلزمه كذلك الصالة الë  ،نه تلزمه هذه الصالة الë أدرك وقتها وبلغ فيهاأيقولون ا�ذهب وÐهور أهل العلم ا�ذهب وÐهور أهل العلم ا�ذهب وÐهور أهل العلم ا�ذهب وÐهور أهل العلم     ����
لو أدرك بعد الع� فعليه أن ، بمعÂ لو أدرك العشاء وبلغ بعد العشاء فعليه أن يص� العشاء ويص� ا�غرب ،مع إÀها�

 واحد ،ن �ن قد صالهاÁأو ا�غرب و ،ن �ن قد صالهاÁيص� الع� ويعيد صالة الظهر و
ً
يقولون أنه  ،أما الفجر فلهم قوال

 واحداً  ،نه ال يعيد العشاءإبلغ u أثناء صالة الفجر ف لو
ً
فتصº وحدها  ،Àها غ�هاإن الفجر قالوا ال Óمع أل، هذا قوال

 .وبا\اã هذا قول

ألن  ،ن �ن غ� بالغÁو ،نه ال يلزمه أن يص� الصالة الë صالها قبل ذلكأهذه ا�سألة إن شاء اهللا  u والقول الصحيحوالقول الصحيحوالقول الصحيحوالقول الصحيح �
وهذا إن شاء اهللا هو  ،ال يلزم وال يطالب بإ0دة عبادة مرت} قد أداها u الصورة األو% P الوجه الصحيح ا�رء ا�سلم

 .الصواب للعلة الë ذكرتها لكم

نه ال Óوز أن تؤخر الصالة إª آخر وقتها بغ� عذر، يعË دوام أننبه P مسألة حقيقة وÀ bعلم ا�سلم وا�سلمة     ����
وسبب اwم فيه هو ما جاء u حديث  ،مذموم u ال:ع هذا أمراً  ،كث� من ا`اس الصلوات إª آخر وقتها واستمرار تأخ�

Óلس يرقب  ،تلك صالة ا�نافق( عن هذا الفعل قال ئل�ا سصº اهللا عليه وسلم  أنس ر� اهللا عنه قال رسول اهللا
 .مسلم وأبو داود هروا )يذكر اهللا فيها أال قليالً ال  ،الشمس ح� إذا �نت ب} قر+ شيطان قام فنقرها أربعاً 

 P لÀذلكأفهذا د P أخر وقتها ويستمر ªخروج  ،وخاصة صالة الع� ،ن من يؤخر الصالة إ Sp ëأو الصالة ال
األمر،  ا هذفمن هنا جاء اwم u ،نه يkك وقت الصالة األص� إذا استمر عليهأهذا أمر مذموم ألنه قد يؤدي ذلك إª  ،وقتها

Æعذر فهو معذور وال N اتاف(ولكن ا�بادرة مطلوبة  ، عليه ءأما إذا �ن�oستقبوا ا.( 
الصالة P الصالة P الصالة P الصالة P ((((قال قال قال قال     ،،،،ا`� صº اهللا عليه وسلم عن أفضل العمل أو أحب العمل إª اهللا ئلوورد u بعض األحاديث �ا س

 لموبا\اP ã طالب الع ،ومن العلماء من يصححون هذه الزيادة ،)الصالة P أول وقتها(جاء u بعض الروايات     ،،،،))))وقتهاوقتهاوقتهاوقتها
نه لم يرد تأخ� u الصالة أو ،و	 أول أوقاتها ،وb ا�بادرة إª أداء الصلوات u أوقاتها ،أن ينبه نفسه وينبه غ�ه إª مسألة

رارة الشمس الë قد تكون تؤثر P ألجل أن يذهب ح ،ألجل اإلبراد ،وهكذا u الظهر ،ألن وقتها طويل ،إال u العشاء
ن يؤديان الصالة P أول وقتها مسابقة u ا�oات وÒصيًال لألجور أإª  ةوبا\اã ا�سلم مدعو وا�سلمة مدعو ،ا`اس

أو يكونوا قدوة لغ�هم بتأخ�  ،وح� ال يتÈسلوا بعد ذلك ،اwي ;فوا به ،وح� تÊأ ذمتهم من هذا الفرض ،وا�سنات
فليتنبه  ،أن يؤدي إª تضييع وقت الصالة األصلية منه u فعل الصالة u أخر وقتها Sp ن االستمرارأل ،لصالة عن وقتهاا

 .u هذه ا�سألة
 وb موb موb موb م���� Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

$ ذلك أو إنسان �راد بالفوائت هنا الصلوات اoمس ا�كتوبة الë خرج وقتها ولم تصº، يعË إنسان نام أو إنسان نا �
ففاتته بعض الصلوات لعذر فما  ،أو جهل أمرا معيناً بسبب مرض أو بسبب تعب أو بسبب إغماء أو غ�ه ،نه ما صºأجهل 

 �كم u ذلك؟

 ..هذا ما سنعرفه إن شاء اهللا تعاu ª ا�حا5ة القادمة �ول اهللا وقوته
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- GéG - 

 

    ))))����GGGG((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 وb موb موb موb م���� Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟ Óب قضاء الفوائت؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ت لكم u ما م� أن ا�راد بالفوائت هنا أي الصلوات اoمس ا�فروضة ا�كتوبة P اإلنسان u اÀوم والليلة إذا وقل
وهذا يعتÊ أثم وحرام  ،وÁال ال يصح لإلنسان أن يkك الصالة ح� pرج وقتها ،خرج وقتها ولم تصº لعذر �� مقبول

ن بعض ا`اس يتهاون u هذه الصلوات أل ،األمر u هذا جدا خط� كما يقولونفإن ، و'ب�ة ح� من الكبائر فليتنبه فلهذا
وهذا  ،نه يأö إª نهاية العمل ويصليها �داً واحداً مبا�ة ×س صلوات u آخر الليلأأو  ،سواء يkك واحدة ،اoمس

حديث ا`�  الصلوات كما قلت u وأيضا يفوته الفضل الكب� u أن ،وعدم قيام بما طلبه اهللا منه ،تقص� من اإلنسان
ولكن  ،فå تكفر )الصلوات اoمس وا�معة إª ا�معة كفارات �ا بينهن إذا اجتنبت الكبائر(صº اهللا عليه وسلم 
  .ومن الكبائر أن تؤخر الصالة ح� pرج وقتها فتنبهوا wلك ،ب:ط اجتناب الكبائر

نه لم يصل صالة أم ينم وÁنما نسيها ثم ذكر لأو  ،إذا إنسان نام عن صالة وذكرها، ، ، ، أقول Óب ا�بادرة إª أدائها P الفور    ����
أو أغú عليه �دة ثالث سا0ت أربع  ،من العملية قامثم  ،وأجريت N عملية ،أو �ن مريضاً  ،ا�غرب أو صالة الع�

أو أن  ،نسان أو أن يش¥ من مرضههناك عذر، u هذه ا�الة بمجرد أن يتذكر اإل نوفاته وقت من األوقات إذ ،سا0ت
وال يؤخرها كما عند كث� من العوام إª الصالة الë  ،فعليه أن يبادر ألداء الصالة الë فاتته فوراً  ،يصحوا من إغمائه

 .تماثلها من اÀوم ا�ا±

 ،حد من العلماءأل به وهذا خطأ وغ� صحيح ولم يق ،مع الظهر أنه سيصليها غداً يقول من ترك صالة الظهر مثال بعذر     ����
بل عليه أن يقوم بأدائها فورا  ،حد من العلماءأوàذا لم يتبناه أي  ،ثر ولكنه ضعيف ال تقوم به ا�جةأن �ن قد ورد فيه Áو

 .من أن يذكرها أو من أن يتمكن من أدائها إذا �ن معذوراً u الkك

P طول  فالالم u فليصلها انظر )  ة أو نسيها فليصلهامن نام عن صال(قوN صº اهللا عليه وسلم  P هذا    وا!Àلوا!Àلوا!Àلوا!Àل �
 .متفق عليه )ال كفارة àا إال ذلك(  )ما قال يؤخرها إª الغد(إذا ذكرها ) مبا�ة تقت� ا\عقيب

 .فيتنبه àذه ا�سألة
 ضية ؟ضية ؟ضية ؟ضية ؟ققققأخرى ما حكم الkتيب u الصلوات ا�أخرى ما حكم الkتيب u الصلوات ا�أخرى ما حكم الkتيب u الصلوات ا�أخرى ما حكم الkتيب u الصلوات ا�مسألة مسألة مسألة مسألة 

فهل عليه أن  ،ولم يستطع أن يستيقظ ،أو بسبب نومه ،أو بسبب مرضه ،بسبب إغماءه ،بمعÂ لو إنسان ترك ثالث صلوات
أو كما يشاء يص� الع�  ؟أو N أن يص� ا�غرب ويص� بعد ذلك الع� والظهر ؟مثال الظهر فالع� وا�غرب ةيصليها مرتب

 أو البد من الkتيب u القضاء؟ ،ثم الظهر ثم ا�غرب

وا!Àل أن ا`� صº اهللا عليه  ،، الصلوات �ب مرتبة عند قضاءهاةأنها �ب مرتب اwي عليه أكe أهل العلم ا�وابا�وابا�وابا�واب
هل (ا ان�ف من الصالة قال ألصحابه صالة ا�غرب ثم �صº اهللا عليه وسلم وسلم u غزوة األحزاب حينما صº ا`� 

 ).ثم صº ا�غربثم أقام فص� الع�  ،فأمر ا�ؤذن فأذن ،قالوا ال حد أ± صليت الع�؟أعلم 
    وb ما حكم ا�ماعة u هذه الصلوات ا�قضية ؟وb ما حكم ا�ماعة u هذه الصلوات ا�قضية ؟وb ما حكم ا�ماعة u هذه الصلوات ا�قضية ؟وb ما حكم ا�ماعة u هذه الصلوات ا�قضية ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

هل يصلوا Ðاعة وÁال R واحد هل يصلوا Ðاعة وÁال R واحد هل يصلوا Ðاعة وÁال R واحد هل يصلوا Ðاعة وÁال R واحد     ،،،،فقاموافقاموافقاموافقاموا    ،،،،ال ا�فرط} بهال ا�فرط} بهال ا�فرط} بهال ا�فرط} به    ،،،،`ومهم ا�عذورين به`ومهم ا�عذورين به`ومهم ا�عذورين به`ومهم ا�عذورين به    ،،،،وفاتتهم الصلواتوفاتتهم الصلواتوفاتتهم الصلواتوفاتتهم الصلوات    ،،،،لو أثن} ناموا مع بعضلو أثن} ناموا مع بعضلو أثن} ناموا مع بعضلو أثن} ناموا مع بعض
 ؟؟؟؟ههههيص� لوحديص� لوحديص� لوحديص� لوحد
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�ا نام عن صالة صº اهللا عليه وسلم  أن ا`� (دة �ديث أ� قتا ،ضيةقيسن àم أن يصلوا Ðاعة u الصلوات ا�أيضاً     ����
 .رواه مسلم) الفجر صالها Ðاعة

 بم يسقط الkتيب ب} الصلوات ؟بم يسقط الkتيب ب} الصلوات ؟بم يسقط الkتيب ب} الصلوات ؟بم يسقط الkتيب ب} الصلوات ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 : : : : اآلتيةاآلتيةاآلتيةاآلتيةيسقط الkتيب ب} الصلوات الفوائت لألسباب يسقط الkتيب ب} الصلوات الفوائت لألسباب يسقط الkتيب ب} الصلوات الفوائت لألسباب يسقط الkتيب ب} الصلوات الفوائت لألسباب     ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 ،نه لم يص� الع�أذكر  ،بو�ا انت� من صالة ا�غر ،مثال إنسان صº ا�غرب النسيان، كيف النسيان؟ ::::السبب األولالسبب األولالسبب األولالسبب األول
 .ولكن �ا �ن بسبب النسيان �ن النسيان عذر ع�،تقدمت P ال ا�غربوهنا اآلن  ،فبا\اã يص� الع�

�اذا .. فقال أن سأص� ا�غرب ثم أص� الع� ،نه لم يصل الع�أإنسان صº ا�غرب وهو يعلم ، لــهــا� ::::السبب ا�ا±السبب ا�ا±السبب ا�ا±السبب ا�ا±
خالفاً �ا u الروض  ،أجهل أن الkتيب واجب، أيضاً هذا P القول الصحيح ،نه Óب الkتيبأأظن كنت  قال ما فعل ذلك؟

وقال أنا لم أكن  ،بمعÂ لو صº ا�غرب ثم الع� ،عليه أن يعيد مرة أخرى الkتيب،نهم يرون أن ا�هل ال يسقط إف ،ا�ربع
فال  ،لصحيح أن ا�هل عذر u إسقاط وجوب اإل0دة عليه مرتباً وا ،علم أن الkتيب مطلوب فإنهم يقولون عليه أن يعيدأ

 N ألنه �ن جاهل ،عد صالة ا�غرب مرة أخرىأنقول. 

 .كذلك قالوا يسقط الkتيب إذا خÉ فوات صالة ا�معة ::::السبب ا�الثالسبب ا�الثالسبب ا�الثالسبب ا�الث

بأس صل ا�معة مع  فنقول ال ،جرنه لم يصل الفأفلما أقام ا�ؤذن لصالة ا�معة تذكر  ،بمعÂ أن إنسان أراد أن يص� ا�معة
 .ثم بعد ذلك ص� الفجر ،ا`اس إذا خشيت فواتها

 .من األعذار إذا خÉ فوات وقت الصالة الë هو فيها :السبب الرابعالسبب الرابعالسبب الرابعالسبب الرابع

اآلن لو صº الع�  ،نه لم يصل الع�أوذكر  ،تبP ø خروج وقت ا�غرب ما يقارب ×س دقائق ،ا�غرب قاممثاN إنسان 
ن الع� قد أل ،وبا\اã هل يقدم وقت ا�غرب خشية من فوات وقت ا�غرب ثم يص� بعدها الع� ،قت ا�غربسيفوته و

 فإذا خÉ فوات وقت الصالة الë هو فيها فيسقط الkتيب حينئذ �اذا؟، نعم:  ا�واب ؟فات

فال يفوت وقت}  ،ا قائم Sp من فواتهأما هذه فوقته ،ألن ا�قضية فات وقتها ،ن الصالة هذه أو% من الصالة ا�قضيةأل
أما إذا الوقت ا�تب� غرب، وبا\اã نقول N صل ا�غرب ثم صل الع� إذا خشيت فوات وقت ا� ،Òصيًال لوقت قد م�

 .�u فعليك أن تبدأ بالع� ثم ا�غرب

الë هو فيها أيضاً عذر، كذلك قال الë هو فيها أيضاً عذر، كذلك قال الë هو فيها أيضاً عذر، كذلك قال الë هو فيها أيضاً عذر، كذلك قال     وخشية فوات الصالةوخشية فوات الصالةوخشية فوات الصالةوخشية فوات الصالة    ،،،،وخشية فوات صالة ا�معة عذروخشية فوات صالة ا�معة عذروخشية فوات صالة ا�معة عذروخشية فوات صالة ا�معة عذر    ،،،،والنسيان عذروالنسيان عذروالنسيان عذروالنسيان عذر    ،،،،ا�هل عذرا�هل عذرا�هل عذرا�هل عذر    ننننإذإذإذإذ
    ....بعض أهل العلم خشية فوات ا�ماعةبعض أهل العلم خشية فوات ا�ماعةبعض أهل العلم خشية فوات ا�ماعةبعض أهل العلم خشية فوات ا�ماعة

 ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
ً
 ؟لو �ن معه وقت لكنه خÉ فوت ا�ماعة أثناء قضاء الفائتة فماذا يص� أوال
ً
 ؟لو �ن معه وقت لكنه خÉ فوت ا�ماعة أثناء قضاء الفائتة فماذا يص� أوال
ً
 ؟لو �ن معه وقت لكنه خÉ فوت ا�ماعة أثناء قضاء الفائتة فماذا يص� أوال
ً
 لو �ن معه وقت لكنه خÉ فوت ا�ماعة أثناء قضاء الفائتة فماذا يص� أوال

فهل  ،فإن ا�ماعة u صالة ا�غرب سوف تفوتË ،لكن لو صليت الع� اآلن ،مثًال أنا أريد أن أص� صالة الع� اآلن
 اا�سألة فيه هذه ؟أو أص� الع� وÁن �ن سيؤدي ذلك إª أن تفوتË ا�ماعة ،ذهب وأص� ا�غرب معهم ثم أص� الع�أ

 :قوالن

 .يص� الع� ثم يص� ا�غرب، أدرك معهم ا�ماعة أو لم يدرك ا�ماعة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �

وبا\اN ã أن يص� ا�غرب Ðاعة ثم يص�  ،نه الkتيبيقول ال ا�ماعة اآلن u هذا الوقت عذر يسقط ع ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±قول قول قول قول الالالال �
 ....الع� قضاءً 

 )ثم يكمل صالة الع� أربعاً  ،يدخل معهم u صالة ا�غرب بنية صالة الع�( :هناك من العلماء من يقول أمر أخر يقول
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وهم يرون  ،عن نية ا�أموم من حيث أن نية األمام اختلفت ،لكن هذه القضية أو الصورة فيها إشÈل عند بعض أهل العلم
 .P تفصيل يأتينا أن شاء اهللا u الLم P ا`ية ب:ط ا`ية �ول اهللا وقوته ،وجوب مطابقة نية اإلمام بنية ا�أموم

 أذاً اآلن ا`قطة األخ�ة هل خشية فوات ا�ماعة يسقط الkتيب؟أذاً اآلن ا`قطة األخ�ة هل خشية فوات ا�ماعة يسقط الkتيب؟أذاً اآلن ا`قطة األخ�ة هل خشية فوات ا�ماعة يسقط الkتيب؟أذاً اآلن ا`قطة األخ�ة هل خشية فوات ا�ماعة يسقط الkتيب؟

عليه أن يص� الع� وهو  ،وقول يقول ال يسقط الkتيب ،تيبمنهم من يقول نعم يسقط الk ،قوالن u هذه ا�سألة األخ�ة
 .فإذا أمكن أن يدرك ا�ماعة أدر'ها ،وليس �اطب با�ماعة ،�اطب اآلن بصالة الع�

وهذا عذر u N إسقاط  ،والع� يقضيه ،فعليه أن يص� ،وقول يقول ال هو �اطب اآلن با�ماعة مادام أنها أقيمت وستفوته
 .هذا ننتå من ا�سائل الë تتعلق بهذا ال:ط وهو �ط الوقتب، الkتيب

    ....�ط سk العورة�ط سk العورة�ط سk العورة�ط سk العورة����
 ما دÀل سk العورة وما حدها وما تعريفها؟ما دÀل سk العورة وما حدها وما تعريفها؟ما دÀل سk العورة وما حدها وما تعريفها؟ما دÀل سk العورة وما حدها وما تعريفها؟

����    ªالعورة قولة تعا kل سÀَمْسِجدٍ {{{{    د ¿Rُ َمْسِجدٍ ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ¿Rُ َمْسِجدٍ ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ¿Rُ َمْسِجدٍ ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ¿Rُ ا�سجد ا�راد به الصالة    }}}}ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد.    
 .بالغأي  :حائض )ال يقبل اهللا صالة حائض إال îمار(لم صº اهللا عليه وس أيضاً حديث يقول فيه ا`�و

 )\حف بهان �ن واسعا فÁو ،إذا �ن ا�وب ضيقاً فاتزر به(يدل P سk العورة صº اهللا عليه وسلم  وحديث قال فيه ا`�
 .كمعناه البد إذا من سk العورة سواء بإزار أو سواء بلحاف تلبسه علي

ولكن -منا عن سkها u  ،وأيضا u غ�ها ،;ها تدل P أن العورة سkها مطلوب u الصالةواألحاديث u هذا كث�ة 
 .الصالة

 .إذا غطيته ءفالسk بفتح الس} بمعÂ ا\غطية، سkت الÉ ::::تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفهاأما أما أما أما 

لكن  ،kسِ هذه تسÙ  ةنفس القماش ،يسk به، يعË نفس الغطاء، `فkض أن !ينا قماش والِسk بك« الس} هو ما
 .kالفعل نفسه يسÙ سَ 

 .kاً بفتح الس}والفعل نفسه وهو حر'ة السk نفسها تسÙ سَ  ،kإذا الÉء نفسه يسÙ سِ 

�  åأما العورة ف u u u uوهو ا`قص أو ا`قصان ،من العور اللغةاللغةاللغةاللغة، Éأي ;مة  ،;مة عوراء  :ومنه يقولون ،ا�ستقبح ءوال
 ....ةقبيحة غ� مستحسن

    ::::فا�راد بالعورة هو القبل وا!بر و; ما يست. اإلنسان من ذكره، وتكون P نوع}    طالح أو ال:عطالح أو ال:عطالح أو ال:عطالح أو ال:عأما u االصأما u االصأما u االصأما u االص    ����
G  /القبل وا!بر bعورة مغلظة و. 
J  /ه ةعورة �ففkب سÓ اô ما سوى ذلك من bللرجال ،و kأو خاصاً بالنساء ،سواء �ن ذلك الس. 

    : : : : وأيضاً تنقسم العورة إª قسم}وأيضاً تنقسم العورة إª قسم}وأيضاً تنقسم العورة إª قسم}وأيضاً تنقسم العورة إª قسم}    ����
 ....وb الÇ ëرم إبدائها أمام ا`اس) يسمونها عورة ا`ظر(عورة u ا`ظر     ::::م األولم األولم األولم األولالقسالقسالقسالقس

وÁن  ،وهذه األفضل أن تسÙ زينة الصالة ،الÓ ëب سkها u الصالة ،عورة u الصالة أي العورة u الصالة    ::::والقسم ا�ا±والقسم ا�ا±والقسم ا�ا±والقسم ا�ا±
فا\عب� بزينة الصالة وهو  ،يقولون عنها زينة الصالة وb األو% أن ،�ن الفقهاء اصطلحوا P تسميتها بالعورة u الصالة

لÈن أÐل ح� u  ،األو% لو �ن زينة الصالة ،وهو �ط سk العورة ،ما Óب سkه u الصالة وهو ال:ط اwي نتÑم عنه
 يبË عليها والتسميات الë ال ةصطالحييعË مسائل اال ،P أي حال العلماء يقولون ال مشاحة u اصطالح ،الLم

 .مشاحة u االصطالح Dتلف فيها، هذه قاعدة ال يعË ال ،خالف ال مشاحة فيها
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نه Óوز كشف العورة u أثناء الصالة أو أن الصالة صحيحة ألم يأت إنسان ويقول  ،باإلÐاعباإلÐاعباإلÐاعباإلÐاعأما حكم سk العورة فواجب 
 .Ðعوا P أن ذلك �ط واجب من �وط الصالةأبل لم يقل احد من أهل العلم بذلك بل اتفقوا Ðيعا  ،إذا كشفت العورة

 ما �وط هذا ا�وب اwي يسk العورة u الصالة؟ما �وط هذا ا�وب اwي يسk العورة u الصالة؟ما �وط هذا ا�وب اwي يسk العورة u الصالة؟ما �وط هذا ا�وب اwي يسk العورة u الصالة؟

 .أو مثال لشفافيته ،لرقته ،أن ال يصف الب:ة    ::::أوالأوالأوالأوال

أن يكون  ،أو عباءة ،غطاء ،أو ملحفة ،أو قميص ،أو إزار ،يعË هذا الساتر سواء ثوب ،أن يكون هذا ا�وب مباحاً     ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 .فا�باح عكسه ا�حرم ،بمعÂ غ� Zرم ،حاً مبا

 .Óوز أن تسk به العورة بل البد أن يبحث عن Æ ثا± خاصة الLم u الصالة هذا ال ،ا�رير P الرجال    ::::ا�حرم مثالً ا�حرم مثالً ا�حرم مثالً ا�حرم مثالً     ����

يكون هذا �ط Óب أن يكون u ا�وب، أن ال  نفإذ ،ا�حرم مثال ضد ا�باح ا�حرم ��«وق أو ا�غصوبأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     ����
 .أو مغصوباً  ،أو م«وقاً  ،�ن يكون حريراً للرجال ،Zرماً 

بمعÂ ال يكون هذا ا�وب الساتر èس، ألنه سيأتينا  ،من ال:وط u الساتر نفسه أو ا�وب وìوه أن يكون طاهراً     ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
 .ر للعورةلكن جعلوه u ا�وب ح� تتضح الصورة u طبيعة هذا السات ،هذا u مسألة اجتناب ا`جاسة

وìو  ،أو يسبب حساسية إلنسان ال تمكنه من الصالة ،أو فيه مرض ،أن يكون غ� مÝ، كأن يكون فيه شوك: رابعاً 
 .ذلك

    .ن يكون غ� مÝن يكون غ� مÝن يكون غ� مÝن يكون غ� مÝأأأأوووو////        HHHHن يكون طاهراً ن يكون طاهراً ن يكون طاهراً ن يكون طاهراً أأأأوووو    ////        IIII    ن يكون مباحاً ن يكون مباحاً ن يكون مباحاً ن يكون مباحاً أأأأوووو////        JJJJ    يصف الب:ةيصف الب:ةيصف الب:ةيصف الب:ة    أن الأن الأن الأن ال////        GGGG: : : : جعلوا N أربعه �وطجعلوا N أربعه �وطجعلوا N أربعه �وطجعلوا N أربعه �وط    ننننإذإذإذإذ
 ؟؟؟؟�وب اoفيف الرقيق الشفاف �وب اoفيف الرقيق الشفاف �وب اoفيف الرقيق الشفاف �وب اoفيف الرقيق الشفاف �اذا ال �اذا ال �اذا ال �اذا ال ����وز الصالة باوز الصالة باوز الصالة باوز الصالة با    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

فعليه ال Óوز ما يؤدي إª  ،وسk العورة �ط من �وط الصالة ،فال يتم منه ا�قصود ،قالوا ألنه يظهر العورة وال يسkها
 .وهو أن يكون هذا ا�وب رقيقاً أو شفافاً  ،فساد هذا ال:ط

 كيف نعرف؟ ما حد هذه الرقة أو الشفافية؟ إذن

عرفت     نه إذا نظرت إª الب:ةأطاع اإلنسان أن يعرف لون الب:ة من خالN، فلو �ن ا�وب رقيق �يث قال �يث لو است
عرف اoيال واoيال أعرفه وضوحاً يعË واضحاً ال أفهذا دÀل P شفافيته،  ،أن هذه الب:ة سمراء، أو هذه الب:ة بيضاء

 .Óزئ فافاً يظهر ã لون الب:ة فالال يÝ، لكن إذا �ن ش

    ما حد عورة الرجل ؟ما حد عورة الرجل ؟ما حد عورة الرجل ؟ما حد عورة الرجل ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
رواه أبو داوود  )ما Òت ال«ة إª الر'بة عورة فإن(وا!Àل حديث ، هذا ;ه عورة ،حد عورة الرجل ماب} ال«ة والر'بة �

 .ر#هم اهللا قول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهورقول ا�مهوروهذا هو  )غطي الفخذ فإن الفخذ عورة(وحديث ، نحوهبوا�اكم 

عورة، بمعÂ أن الر'بة تدخل بوال«ة ليست  ،وعليه فالر'بة عورة ،ب} ال«ة إª الر'بة عورةر#هم اهللا أن ما وعند ا�نفيةوعند ا�نفيةوعند ا�نفيةوعند ا�نفية
 ....إª أن نصل إª ال«ة وb غ� داخلة ،u العورة

ما بعد  ،أما ا�نفية يقولون ال ،بينهما العورة ما، ، ، ، وال«ة ليست من العورة ،أما ا�مهور فيقولون الر'بة ليست من العورة
ªالعورة ، نهاية الر'بةال«ة إ u قول ا�مهور إن شاء اهللاوالراجح والراجح والراجح والراجح ، هذا الفرق بينهما ،فالر'بة داخله. 

 ؟؟؟؟    ةةةةأأأأحد عورة ا�رحد عورة ا�رحد عورة ا�رحد عورة ا�ر    ماماماما    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

أما ا>ا1  ،عند Ðهور أهل العلم، الوجه والكف} Óوز àما كشفهما u الصالة ،ة ;ها عورة u الصالة إال الوجه والكف}أا�ر
Ð kجسدها باستثناء الوجه والكف} نيع جسدها وبدنها عند الصالة، فالعورة إذفعليها أن تس R الصالة هو u للمرأة، 
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ز àا أن تكشف الوجه وÓوّ  ،وبعض أهل العلم pرج الوجه والكف} وأيضا القدم} ،وبعض أهل العلم يدخل الكف}
 .واÀدين والقدم}

 .وز فقط كشف الوجهوÓ ،إذا صار عندنا منهم من يقول Óب ا\غطية����

 .وهذا رأي ا�مهوروهذا رأي ا�مهوروهذا رأي ا�مهوروهذا رأي ا�مهوروÓوز كشف الوجه واÀدين  ،ومنهم من يقول Óب ا\غطية �

هو هو هو هو وهذا وهذا وهذا وهذا ختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية اوهذا  ،وÓوز كشف الوجه واÀدين والقدم} ،يقول Óب ا\غطية: وقول ثالث �
 .وÁن �ن األو% أن تغطي قدمها ،،،،القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح

 ةكما جاء ذلك عن أم سلم ،أي ثياب سابغة عليها ،أو درع و×ار ،أو اoمار ،طية أن تلتحف با�لبابويكu Õ ا\غ ����
 .قالوا تص� بدرع و×ار ؟أنها �ا سئلت بماذا تص� :ر� اهللا عنها u ا�ديث قالت

 واستدلوا àذا وبعموم هذا األمر وb أنها تغطواستدلوا àذا وبعموم هذا األمر وb أنها تغطواستدلوا àذا وبعموم هذا األمر وb أنها تغطواستدلوا àذا وبعموم هذا األمر وb أنها تغطيييي هذا ;ه بماذا استدلوا؟ هذا ;ه بماذا استدلوا؟ هذا ;ه بماذا استدلوا؟ هذا ;ه بماذا استدلوا؟

رواه  )فإذا خرجت است:فها الشيطان ،ة عورةأا�ر(فيما يروى عنه صº اهللا عليه وسلم  وفيه قال ا`� ،استدلوا �ديث ورد
وÁنما  ،وبعضهم ال يستدل به ،wلك بعض أهل العلم يستدل به ،ولكن هذا ا�ديث u سنده مقال ة،الkمذي وابن خزيم

 .يستدل بما ذكرته لكم سابقاً 

رواه أبو داوود  )ال يقبل اهللا صالة حائض إال îمار(صº اهللا عليه وسلم  وهو قوN ،هذا ويستدلون �ديث أخر أðح من
 .هذا دÀلهم األقوى u هذه ا�سألةة، بن ماجاوالkمذي و

 ،ما حكم إ± ألف P جسدي مثًال غطاء فوق    لونلونلونلونأأأأو'ث� من النساء يسو'ث� من النساء يسو'ث� من النساء يسو'ث� من النساء يس    ،،،،وهذه ا�سألة اآلن تأöوهذه ا�سألة اآلن تأöوهذه ا�سألة اآلن تأöوهذه ا�سألة اآلن تأö    ،،،،أما الصالة با>نطالأما الصالة با>نطالأما الصالة با>نطالأما الصالة با>نطال    ����
Ò با>نطالثم من � .خارج العالم اإلسالò ،وهذا �دونه كث�اً أحيانا u ا>الد األجنبية ،ت أص

    يتناسب مع األدب ا�طلوب عند أخذ الزينة عند R وبا\اã ال ،وليس فيه سk �مل ،ةأنقول هذا فيه بيان �جم ا�ر
وا�خاطب u هذه اآلية الرجال والنساء P حد  }ِعنَْد Rُ¿ َمْسِجدٍ يَا بËَِ آََدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم { :كما قال اهللا تعاª ،مسجد

 ،ال عند R مسجد يعË عند R ا�ساجد، ال ا�راد با�سجد هنا عند R صالة ،وعند R مسجد يعË عند R صالة ،سواء
البد أن "  ال يصف أعضاءهاأن ا�رأة عليها أن تكثف جلبابها ح�"وàذا قال ا`ووي ر#ه اهللا وغ�ه من أهل العلم 

و'ما قلت  ،ر#ه اهللا ةيكون >اسها u الصالة �يث ال يصف أعضاءها، وهكذا مثل هذا القول قاN شيخ اإلسالم ابن تيمي
 ألنه pالف ،فال ينب� وال يقبل من ا�رأة أن تص� با>نطال أمام ربها سبحانه وتعاª ،خذ الزينة الÈملة ا�أمور بهاأهذا من 

 .وهو فيه نوع سوء أدب كما يرى بعض أهل العلم ،الزينة ا�طلوبة

 بن سبع سن} ؟بن سبع سن} ؟بن سبع سن} ؟بن سبع سن} ؟ااااما حد عورة ما حد عورة ما حد عورة ما حد عورة : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة

 .ويرى ا>عض أن عليه أن يستk �>الغ ،هو ا�ذهبهو ا�ذهبهو ا�ذهبهو ا�ذهبمن ال«ة إª الر'بة، وهذا  :ن سبع سن} إª ع: سن}ابحد عورة 

 حدهما أو ا�ميع؟حدهما أو ا�ميع؟حدهما أو ا�ميع؟حدهما أو ا�ميع؟أأأأأما أما أما أما حد 0تقيه حد 0تقيه حد 0تقيه حد 0تقيه أأأألكنه �شفاً لكنه �شفاً لكنه �شفاً لكنه �شفاً     ،،،،ما حكم من صº مستkاً ما حكم من صº مستkاً ما حكم من صº مستkاً ما حكم من صº مستkاً     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ودÀلهم u ذلك قوN صº اهللا عليه وسلم u  ،حد 0تقيه فإن صالته ال تصحأيقولون إذا صº اإلنسان �شفاً  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
  ).ال يص� الرجل u ا�وب الواحد ليس P 0تقه Æء(ا�ديث اwي جاء عنه 

أما لو أخل  ،لم يسkهما Ðيعا فعليه أن يسk أحدهما مع سk با1 العورةنه Óب سk أحد العاتق}، فإن أالعلماء يرون  نفإذ
 .فإن صالته غ� صحيحة وال تقبل ،حدهماأأو كشف  ،فكشفهما

بل لو صº بدون سk لعاتقيه فإن  ،حد العاتق}أو ال  ،نه ال Óب سk العاتق}أأما Ðهور أهل العلم ف�ون  ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
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 .مستحباً أو ترك مندوباً وترك  ،صالته صحيحة

وÁنما قد يصح أن نقول أنه يكره  ،وصالته صحيحة والÆ عليه ،وليس P الوجوب ،سk العاتق} Zمول P ا`دب نإذ
وهو شيخ الشيخ Zمد بن  ،وهو اختيار بعض ا�عاðين ومنهم الشيخ عبد الر#ن السعدي ،وهذا هو األقرب ،لكنه ال Çرم

تعليق P ما u الروض ا�ربع  وه ،سمه ا�ختارات ا�لية، هذا كتاب جيد ونفيس Çتاجه طالب العلموN كتاب ا ،عثيم}
نه Óوز لإلنسان أن يص� أفسماها ا�ختارات ا�لية، اختار فيها أن األقرب واألصح  ،يرى هو أنها مرجوحة ،من أقوال

 .�شفاً 0تقيه أو أحد 0تقيه
إذا �ن ثوبك (عليه وسلم وفيه قال ن يوافقهم من ا�عاðين �ديث جاء عن ا`� صº اهللا واستدل هؤالء وهم ا�مهور وم

وأن  ،يعË لو ما �ن عندك إال ثوب واحد فأن �ن واسعاً ا\حف به �افاً �مالً  )ن �ن ضيقاً فأتزر بهÁو ،\حف بهاواسعاً ف
ومع هذا أقره ا`� ولم يقل أن  ،زم من هذا أن 0تقيه قد كشفتان �ن سي ر به يلإوبا\اã  ،�ن صغ�اً ضيقاً فاتزر به

 .صالتك غ� صحيحة

 ا�خالفون ماذا يقولون؟ا�خالفون ماذا يقولون؟ا�خالفون ماذا يقولون؟ا�خالفون ماذا يقولون؟    ����

وÁال لم  ،ونقول أن صالته صحيحة ،نه Óوز وال ìمله P العذر وا�اجةأوالصحيح  ،ن معذورهذا Zمول P العذر، إذا �
 .يقر ا`� صº اهللا عليه وسلم هذه الصالة

 ة u نقاب أو برقع ؟ة u نقاب أو برقع ؟ة u نقاب أو برقع ؟ة u نقاب أو برقع ؟أأأأما حكم صالة ا�رما حكم صالة ا�رما حكم صالة ا�رما حكم صالة ا�ر    ::::سألةسألةسألةسألةمممم

ن يكشفوا عن وجوهم u ن يكشفوا عن وجوهم u ن يكشفوا عن وجوهم u ن يكشفوا عن وجوهم u أأأأمع أنهم يستطيعون مع أنهم يستطيعون مع أنهم يستطيعون مع أنهم يستطيعون     ،،،،يعË بعض النساء يعË بعض النساء يعË بعض النساء يعË بعض النساء ����دهم يصلون حدهم يصلون حدهم يصلون حدهم يصلون ح���� داخل بيوتهم بنقاب أو u برقع داخل بيوتهم بنقاب أو u برقع داخل بيوتهم بنقاب أو u برقع داخل بيوتهم بنقاب أو u برقع
 الصالة؟الصالة؟الصالة؟الصالة؟
ألن الÊقع وا`قاب pالن بمبا�ة ا�بهة واألنف  وصالتهم صحيحة �اذا؟ ،وال Çرم ،أن ذلك مكروه فقط وا�وابوا�وابوا�وابوا�واب

نفها أفإن سجودها لن يبا� جبهتها و ،أو غطته بنقاب ،ة قد غطت وجهها بÊقعأللمص� أثناء الصالة، فإذا �نت ا�ر
 .وÁنما نقول بالكراهة ،بل سيبا� �ائل وهو الÊقع وا`قاب، من هنا قالوا وجود هذا ا�ائل ال يمنع صحة الصالة ،األرض

Æعليها ءلكن الصالة صحيحة وال، Ò اعوقدÐ وال تريد أن أو  ةتاج أحياناً لو �نت مع �u السوق وتريد أن تص
أل± كما ذكرت لكم Z uا5ة  ،وتزول الكراهة ،الرجال يرون إª وجهها Óوز àا أن تغطي وجهها بنحو برقع أو نقاب

بهذا ننتå ، بنحو برقع ونقاب عليها لو احتاجت إª تغطية وجهها ءÆ سابقة أن الكراهة تزول عند ا�اجة، وبا\اã ال
  .من هذه ا�سائل ا�تعلقة u هذا ال:ط

    ))))GGGGGGGG((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
قال  ،كنت قد توقفت u مسألة صالة ا�رأة u نقاب وبرقع ،أواصل معكم P الLم عن �ط سk العورة u الصالة

ها بمÈن السجود، انتقل u هذه ا�حا5ة نفأألنه سيحول بيانها وب} مبا�ة جبهتها و ،العلماء بكراهية ذلك بدون حاجة
 .إª مسألة أخرى

    ما b ضابط انكشاف العورة الë تبطل الصالة إذا انكشفت العورة بوجودها ؟ما b ضابط انكشاف العورة الë تبطل الصالة إذا انكشفت العورة بوجودها ؟ما b ضابط انكشاف العورة الë تبطل الصالة إذا انكشفت العورة بوجودها ؟ما b ضابط انكشاف العورة الë تبطل الصالة إذا انكشفت العورة بوجودها ؟
G  / الصالة u طال الزمن  ،هنا تبطل الصالة قليال أو كث�ا �ن هذا االنكشاف ،أن يكون هذا االنكشاف للعورة عمدا

 . �ط سk العورةألنه pالف مقت� ،أو ق�
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- Gé² - 

 

J  / إن قال لم أتعمد نقول ح� لو لم تكن ( ،أن يعيد وان لم يتعمد ،وطال الزمن فعليه ،إذا �ن قدر الكشف فاحشا عرفا
طول الصالة أو ر'عت}  ،وزمنه طال ا،أو نصفه ا،العورة بان أكeه) تتعمد ذلك فانه إذا �ن فاحشا بمعÂ �ن الكشف كث�ا

  .ألنه خالف مقت� ال:ط ،نقول تعيد الصالة وان لم تتعمد ،صف العورةوانكشف ن ،;ها

I  / )كث�ا عرفا( فهنا ال يعيد إذا لم يتعمد، إذا �ن فاحشا ،)لكنه زمن قص� اكث� ت كشفاانكشف Ëلكن الزمن  )يع
 .ء ال يعيد إذا لم يتعمد ذلكقص�ا بمجرد أن انكشفت سkه مبا�ة فلم تستمر إال ثانية أو ثانيت} فهنا يقول العلما

H  /  و ،من غ� عمد) الكشف قليال وليس فاحشا(إذا �ن يس�اÁال تبطل الصالة ا�نفية وا�نابلةا�نفية وا�نابلةا�نفية وا�نابلةا�نفية وا�نابلةقال قال قال قال  ،ن طال الزمن، 
فكنت إذا  ،وعّ� بردة صغ�ة صفراء أأمهمو'نتم (وفيه  ةديث عمرو بن سلم� ،ن طال الزمنÁ من كشف العورة و�اليس

و�ن هو يص� بهم ألنه - ،عنا عورة قارئكم افقالت امرأة من النساء وارو -الحظ R السجود- ،كشفت عËتسجدت 
فهنا العلماء ومنهم الصحابة     )به ëقال فما فرحت بÉء بعد اإلسالم فرح ،فاشkوا ã قميصا عمانيا -ناآ�ن أكeهم قر

و�نوا هم اwين رأوه  ،ولم يكن هو يعلم عنه ،كث� يس� وليسف اP هذا الفعل ألنه �ن انكش ةقروا عمرو بن سلمأ
 ãقروا هذا األمرأوبا\ا. 
وذلك كمن يص� ببنطال وقميص فعند السجود ينح« القميص عن  ،نه تبطل الصالة باليس� إن طال الزمنأيرى  قول آخرقول آخرقول آخرقول آخر

هل نقول صالته  ،ثم إذا 0د رجع ،فإذا سجد انكشف ،فإذا 0د رجع ،ويظهر بعض ما Òت ال«ة من ظهره ،ا>نطال قليال
فعليه أن يعيد  الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعيةعند  ،ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهورهذا عند  ،نقول صالته صحيحة باليس� ،هو لم يتعمد ولم يعلم بذلك ،باطلة

 .علمأهو القول ا�ا± واهللا  واألحوطواألحوطواألحوطواألحوط ،هو القول األول واألقربواألقربواألقربواألقرب ،الصالة
 إª ماذا يرجع إÀه؟) وهذه عورة قليلة انكشفت فنقول هذه عورة كث�ة انكشفت( ،كيف Çدد الكث� واليس�

ف�ون ا\قدير  ا�نفيةأما  ،Ðهور العلماء ،عندإª العرف هرجعمف� أمر لم Çدده ال:ع ف ،قال العلماء يرجع إª العرف
فهذا  ،إª ا�لث فإذا وصل ،وما زاد عن الربع إª ا�لث ،قالوا لو بان ربع العضو من جسم اإلنسان قالوا قليل ،بربع العضو

  .ونعده ليس من اليس� ،يعتÊ كث�

 ،حد ا�لث بأنه كث� صº اهللا عليه وسلمقالوا جعل ا`�  ،)ا�لث وا�لث كث�( صº اهللا عليه وسلم �ديث ا`� �اذا ؟ �اذا ؟ �اذا ؟ �اذا ؟ 
وÁن كنت تريد  ،وÁذا �ن يس�ا ال تعد صالتك P القول األصح إذا �ن كث�، تعيد الصالةولكن ا�مهور يقولون 

يعË يقابله من الظهر  ،هذا ب:ط أن يكون هذا ا�كشوف هو u حد ما دون ال«ة ،هذا األحوط ،األحوط فأعد صالتك
 .ما Òت فقرات الظهر األخ�ة

وأراد أن يص� u هذا وأراد أن يص� u هذا وأراد أن يص� u هذا وأراد أن يص� u هذا     ،،،،مثل حرير بالنسبة للرجال أو م«وقمثل حرير بالنسبة للرجال أو م«وقمثل حرير بالنسبة للرجال أو م«وقمثل حرير بالنسبة للرجال أو م«وق    ،،،،لو أن إنسان سk عورته بلبس Zرم وصºلو أن إنسان سk عورته بلبس Zرم وصºلو أن إنسان سk عورته بلبس Zرم وصºلو أن إنسان سk عورته بلبس Zرم وصº    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
    فهل تصح صالته أو ال تصح بهذا الساتر لعورته؟فهل تصح صالته أو ال تصح بهذا الساتر لعورته؟فهل تصح صالته أو ال تصح بهذا الساتر لعورته؟فهل تصح صالته أو ال تصح بهذا الساتر لعورته؟    ،،،،نه Zرمنه Zرمنه Zرمنه Zرمأأأأوهو يعلم وهو يعلم وهو يعلم وهو يعلم     ،،،،ا�«وقا�«وقا�«وقا�«وق

 : : : : العلماء àم قوالنالعلماء àم قوالنالعلماء àم قوالنالعلماء àم قوالن

فكيف  ،فقيامه وقعوده ور'وعه u هذا ا�وب منå عنه ،ألن الصالة قربة هللا ،قول ا�ذهبقول ا�ذهبقول ا�ذهبقول ا�ذهبقالوا ال تصح وهو     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
هذا ا�ذهب فال  ،فالبد أن يغ� ا�وب أو يعيده ،تهوبا\اã يقولون ال تصح صال ،يكون متقرب هللا بما هو N  0 به

 ....يقبل ألنه ليس طيب

 ،أو إثم با�خالفة إذا صº بثوب حرير ،يقولون الصالة صحيحة وهو آثم بال«قة وبالغصب    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهوررأي رأي رأي رأي : : : : القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
�اذا ؟ ألن  ،من غ� عذر لكن ال تسقط اإلثم u �قته و�الفته إذا لبس حريرا ،الصالة صحيحة وتسقط الوجوب عنه
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ما جاء مثال بشعر  وه ،فال يتعلق ا\حريم بذات الصالة ،بل يعود إª �ط خارج عنه ،ا\حريم ال يعود إª ذات ا�نå عنه
فالر'وع أو السجود  ،أما الصالة صحيحة ،وهو سk العورة ،فهذا أمر تعلق خارج الصالة ،u الصالة ح� نقول الصالة تبطل

أما أر�نها وواجباتها  ،نها هو سk العورةخارج عإذاً هو خالف u �ط  ،الفاÒة ;ه أJ بها فå صحيحةوقراءة 
ومن جهة وقع u  ،فمن جهة صالته صحيحة ،ونؤثمه بمخالفته ،فقالوا نصحح صالته ،ومسنوناتها ومستحباتها ;ها أJ بها

ولعل  ،نå ال يعود إª ذات الصالة بل إª أمر خارج عنها وهو سk العورة�اذا ؟ ألن ا� ،ذا ا�نå عنهàا�خالفة الرتكابه 
  .إن شاء اهللا هو األقربهو األقربهو األقربهو األقربهذا القول 

    ) : ) : ) : ) : أراد أن يسk عورته بثوب èسأراد أن يسk عورته بثوب èسأراد أن يسk عورته بثوب èسأراد أن يسk عورته بثوب èس((((لو إنسان يص� بثوب èس لو إنسان يص� بثوب èس لو إنسان يص� بثوب èس لو إنسان يص� بثوب èس     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
عليه أن يص� فيه لكن يقولون من لم Óد إال ثوب èس ولم يقدر P غسله ف ،وهو ا�ذهبوهو ا�ذهبوهو ا�ذهبوهو ا�ذهبال تصح صالته     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

لون إذا استطاع بعد ذلك من غسله ولكن يق ،ن سk العورة أو% من �ط الطهارة للثوبقالوا أل ؟�اذا ،وÁن �ن èس
     .فعليه اإل0دة مرة ثانية

داها ألنه �ا أداها أ ،وال Óب عليه أن يعيد ،فيها فصالته تسقط عنه الوجوب اإذا صº صالة معذور قالوا    ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
وÁنما أمرناه  ،وهو أن ا�وب èس ،أما أو�ك فيقولون هو أداها لكن P وجه غ� مقبول ،والعذر يسقط ا\Ñيف ،معذورا

 الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحسألة قوالن ا�فÕ وبا\اã  ،نه قد تمكن اآلن من إ0دتها فعليه أن يعيدأأما و ،بتأديتها خشية من خروج الوقت
هل يص� عريانا أو يص�  ،إذا �ن ال يستطيع أن يغسل ا�وب ةحالu وهذا إنما  يه اإل0دةالقول ا�ا± وهو أنه ال Óب عل

ن سk العورة u الصالة أهم من طهارة ا�وب، أل ،با�وب وهو èس ويسk عورته؟ نقول ص� با�وب ا`جس واسk العورة
 .والسبب أن سk العورة آكد من إزالة ا`جاسة

    ا ا�نابلة يقولون بوجوب اإل0دة ؟ا ا�نابلة يقولون بوجوب اإل0دة ؟ا ا�نابلة يقولون بوجوب اإل0دة ؟ا ا�نابلة يقولون بوجوب اإل0دة ؟قد يقول قائل �اذقد يقول قائل �اذقد يقول قائل �اذقد يقول قائل �اذ    ����
أما من قال ال يعيد فهؤالء يستدلون أنه م� أJ اإلنسان بما  ،قالوا إنما أوجبنا اإل0دة الستدراك اoلل ا�اصل بkك ال:ط

اã كيف وبا\ ،فهو لم pل بالواجب ألنه معذور ،لم pل بالواجب اإذ ،أمره اهللا �0 فإنه ال يؤمر بإ0دة الصالة مرت}
        ....فاألقرب هو القول ا�ا± ،ن يعيد الصالةأيكلف مرة أخرى ب

    ::::ا�كروهات ا�تعلقة باللباس u الصالة ا�كروهات ا�تعلقة باللباس u الصالة ا�كروهات ا�تعلقة باللباس u الصالة ا�كروهات ا�تعلقة باللباس u الصالة 
وبعضهم يقول هذه مكروهات متعلقة باللباس الساتر عن ، كروهات u الصالةا�هذه ا�كروهات إª  نقلبعض أهل العلم ي

 ....العورة

�    u ا�كروهات ا�تعلقة باللباس b ماu ا�كروهات ا�تعلقة باللباس b ماu ا�كروهات ا�تعلقة باللباس b ماu ا�كروهات ا�تعلقة باللباس b ؟؟؟؟     الصالة الصالة الصالة الصالةما    
  :وقد قلنا لكم أن العدد دائما يرجع إª االستقراء وا\تبع ،وبعضهم إª أكe ،وبعضهم إª أقل ،إª تسع ابعضهم يوصله

G  /دين منه ،يكره السدلÀاإلنسان دون إخراج ا P اهللا عليه وسلم ،وهذا مكروه ،وهو إلقاء ا�وب ºالرسول ص � وقد ن
ن� عن السدل u الصالة وأن يغطي (عند عبادتهم  ا أحياناود ألنه من ألبسة اÀهود اwي يلبسونهاÀهبوألنه تشبه  ،عنه

 ).فاه

J  / جانبه،    ،،،،ن يضطبع با�وب ليس عليه غ�هأب ،الصماء اشتمال P مثال يأخذ قطعة قماش مثل  أن يلف ا�وب ;ه ويلقيه
أو يأخذ الكم} وÓمعهم مع بعضهم  ،و'مه اآلخر ويلقه هنا ،فيأخذ كمه األيمن ويلقه هنا ،أو ثوب طويل ،اللحاف

وهكذا u السدل ليس Òته ألبسة  ،وليس Òته >اس داخ� ،ما األيمن أو األي«إويلقيهم u جهة واحدة من 0تقيه 
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- Gé� - 

 

     ....أما لو �ن Òته ألبسة داخلية ال نقول بالكراهية ،داخلية

I  / الصال ،تغطية الوجه u ةفال يغطي وجهه، � ،هذا P الكراهة وليس P ا\حريم ،مثال u الغkة أو اللحاف وهو يص
فالكراهية تزول عند     ،،،،ف ول هنا الكراهة ،أما تأذى برا<ة فأراد أن يغطي فمه àذا األمر ،نه لو حصل حاجةأوذكرت لكم 
م نوع من اللباس فهذا امون وÓعلون اللثا يتلثكموريتانيفبعض القبائل u ا>الد العربية  ،أيضاً ا\لثم ،وجود ا�اجة

 .مكروه

H  / ا�سد ويلف ويعقد(    ،،،،شد وسطه بالزنار P اس الرهبان  ،مثل حبل يربط< u هذه ا�الة كما هو u يكون ش� ا�بل
     .هذا مكروه ألنه يشابه >اس ا`صارى ،)والكهان

é  / الرجال األلبسة كذلك ما يتعلق بلون P، ء لونها     ،،،،ل لبس ا�عصفرفيكره للرجاÉصفر فاقع أالعصفر مادة تلون ال
أما األ#ر ا�خلوط مثل الشماغ قد  ،أيضاً األ#ر اoالص الغ� �لوطة ،أو ا�زعفر وهو ما صبغ بالزعفران ،Ìمق أيضاً 

دنا ا�عصفر صار عن نإذ ،إذا �ن �لوط بغ�ه تزول الكراهة ،وهكذا غ�ه ،خلط ببياض أو فيه خطوط فالÆء فيه
حيث !يهم ثالثة درجة  ،ولو الحظتم أيها اإلخوة u ا�كمة من هذه واهللا أعلم أنها تشابه ألبسة ا>وذي} ،وا�زعفر واأل#ر

ا�راد من  أعلم أن واهللا ،ثم األ#ر للكهان ،ثم أغمق منه ا�زعفر ،عصفرنه ا�أاألول هذا األصفر اwي قلت  ،من اللباس
  .وìن �اطبون بمخالفة الكفار u >اسهم وهذا األمر خاص بالرجال ،لكفاراألبسة  ا مننهأ�الثة ا`å عن هذه ا

الفخذ، بعض جاء هواء قد ينكشف  وأنه لو ر'ع أو سجد أ�يث  ،)أي فوق عضلة الساق(كون ا�ياب فوق نصف الساق /  ÷
كشف بعض العورة من يؤدي هذا u اق سفإذا �ن ا�وب فوق نصف الس ،يسحب بعض ا�وبسالكتف  ،فإذا سجد

ن ظن إأما  ،من هنا جاء الكراهة ،لكن Sp االنكشاف ،فمن هنا منع و'ره ذلك، قد ال يلزم منه االنكشاف ،الفخذ
    ....علمأن العورة ستنكشف كما قلت لكم واهللا نه سينكشف فال تصح صالته ألأ

 هل يباح للمرأة أن تشد وسطها بزنار u الصالة ؟هل يباح للمرأة أن تشد وسطها بزنار u الصالة ؟هل يباح للمرأة أن تشد وسطها بزنار u الصالة ؟هل يباح للمرأة أن تشد وسطها بزنار u الصالة ؟ �

من (لقوN عليه السالم  ،�ا فيه من التشبه من أهل الكتاب ،ماء قالوا يكره للمرأة أن تشد وسطه بزنار أو حبل أو حزامالعل
حجم أعضاءها أو تقاسيم إª بيان ن ذلك قد يف� وأل ، قالوافنهينا عن التشبه بهم اÀهود وا`صارى )تشبه بقوم فهو منهم

 . àا ذلك من هنا قال العلماء ال يباح ،جسدها

        ؟؟؟؟ا�حرمات u باب اللباس u سk العورةا�حرمات u باب اللباس u سk العورةا�حرمات u باب اللباس u سk العورةا�حرمات u باب اللباس u سk العورة    ما bما bما bما b    مسألةمسألةمسألةمسألة
    ::::، اآلن ما يتعلق با�حرمات، اآلن ما يتعلق با�حرمات، اآلن ما يتعلق با�حرمات، اآلن ما يتعلق با�حرماتا�كروه إذا فعله اإلنسان ال يعاقب وÁذا تر'ه أثيبا�كروه إذا فعله اإلنسان ال يعاقب وÁذا تر'ه أثيبا�كروه إذا فعله اإلنسان ال يعاقب وÁذا تر'ه أثيبا�كروه إذا فعله اإلنسان ال يعاقب وÁذا تر'ه أثيبذكرنا ا�كروهات، فذكرنا ا�كروهات، فذكرنا ا�كروهات، فذكرنا ا�كروهات، ف

يعد من  يعÇ Ëرم اoيالء u ا�وب فلو أن إنسان لبس ثوب وسدN خيالء ،Çرم u ا�وب أن يسدN �يث يكون خيالء �
 .ال من ا�كروه ا�حرم

 ،كذلك لو سدل خيالء صحت صالته ،لكن لو فعل صحت صالته    ،،،،أيضاً اللباس اwي فيه تصاوير إلنسان أو حيوان �
 .جل اoيالءألولكن يأثم بالسدل 

    ....وÇرم أن يص� بثوب حرير P الرجال����
�يث ال يتجاوز ثالثة أصابع أو  ،يع¥ عن القليل ا�نسوجنه أقالوا إال  ،يص� بÉء بألبسة مذهبة P الرجال وÇرم أن�

 ،ج من اwهب ال يعد Zرماوفهذا قالوا ا�نس ،وال يستطيع فصله �يث يكون ذهبا ،ر قليلظويعد u ع} ا`ا ،أربع أصابع
 .ن �ن ا>عض يعده ZرماÁو
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- G÷� - 

 

 ما حكم إسبال ا�ياب u الصالة وهل يعد Zرما أما ال ؟ما حكم إسبال ا�ياب u الصالة وهل يعد Zرما أما ال ؟ما حكم إسبال ا�ياب u الصالة وهل يعد Zرما أما ال ؟ما حكم إسبال ا�ياب u الصالة وهل يعد Zرما أما ال ؟    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

لكن  )ما أسفل من الكعب} من اإلزار فÕ ا`ار(واستدلوا �ديث  ،تصح ةاء يعدونه من ا�حرمات لكن الصالالعلم
 ،لكن القول مرجوح بالنسبة àم ،أن الصالة غ� صحيحة :وÁن �ن طائفة قليلة من أهل العلم قالت ،الصالة صحيحة

ويستدلون �ديث أ� بكر قال  ،سدل إذا �ن للخيالءلكن آثم بال ،أن الصالة صحيحة عند Ðاه� العلماء    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح
قالوا وبا\اã  )نك لست ôن يفعله خيالءإ( صº اهللا عليه وسلمفقال ا`�  ،إن إزاري يسFk :للن� صº اهللا عليه وسلم

وìن نتÑم  ،ديثكما جاء u ا� ،لكن أجابوا عن هذا بأن أبا بكر لم يكن باختياره بل هو يسFk ،هذا Zمول باoيالء
R P حال قوالن u مسألة منهم  ،Æء عليه فاwي يسì Fkن نتفق معكم أن ال ،ال عن اwي يسFk ،عن ا�تعمد

 .إذا لم يقصد اoيالء ينتقل من ا�رام إª ا�كروه ،ومنهم من يقول حرام إذا قصد اoيالء ،من يقول حرام مطلقا

    ))))GJGJGJGJ((((لقة لقة لقة لقة ا�ا�ا�ا�
    ) : ) : ) : ) : متعلق ب:ط سk العورة u الصالةمتعلق ب:ط سk العورة u الصالةمتعلق ب:ط سk العورة u الصالةمتعلق ب:ط سk العورة u الصالةألنه ألنه ألنه ألنه ((((    حكم ا\صويرحكم ا\صويرحكم ا\صويرحكم ا\صوير

 ،ألنه يتعلق ب:ط من �وط الصالة u سk العورة با�ياب الë قد يكون فيها تصاوير ،عن حكم ا\صوير إÐاال نتÑم
، أقول يستطردون u بعض ا�زئيات >يان ا�كم العام عنها ،هذا للLم عن ا\صاوير كما هو فعل الفقهاء امن هنا يدعون

يعÂ بعض مثال  ،سألة يذكرها الفقهاء هنا u هذا ا�زئيةا�؟ هذه  إÐاالما حكم ا\صوير اآلن ؟ وما استعماN  ن هذام
ال بد أن يعرف أنهم يستطردون u الLم  ؟من يبحث u الفقه اإلسالò ويريد أن يعرف ا\صوير أين سيتÑم عنه الفقهاء

فمثال  ،�سائل قد يكون طالب العلم ال يعلم أين يذكرها الفقهاء ويتوسعون فيهاوهكذا بعض ا ،عنه u مثل هذه ا�سائل
وهكذا ا�طعومات يتÑمون عنها مثال u باب الصيد وأحيانا يتÑمون  ،أحيانا يذكرونها u باب األلبسة u ا`فقة P ا�رأة

فتجد أن الفقهاء çتلف طرقهم u �ث  ،كذايستطردون عن الصيد u باب اإلحرام وما Çرم P ا�سلم صيده وهفعنها 
u هذه  ا�نابلةفا\صوير يذكرونه باwات مثل  ،بعض ا�سائل الفقهية من حيث مÈنها يندرج Òت أي فرع من الفروع

سأتكلم هنا باختصار عن مسألة ا\صوير ألنها ، قد pالفهم غ�هم من ا�ذاهب u مسألة مÈن �ث هذه ا�سألة ،ا�زئية
 .تتعلق بسk العورة من حيث اللباس وما يكون فيه من تصاوير

 : : : : ا\صوير ينقسم عموما إª قسم} ا\صوير ينقسم عموما إª قسم} ا\صوير ينقسم عموما إª قسم} ا\صوير ينقسم عموما إª قسم}     ����

   G  / دÀتصوير با.   J  / .تصوير باآلالت ا�ديثة.        
 ع ع ع ع ا\صوير باÀد وهو أيضاً أنواا\صوير باÀد وهو أيضاً أنواا\صوير باÀد وهو أيضاً أنواا\صوير باÀد وهو أيضاً أنوا    ::::ا`وع األولا`وع األولا`وع األولا`وع األول

G  /òيع الفقهاء ،اء بيده أو تصنيعاسو ،أو صور سيارة ،كما لو صور صندوقا خشبيا ،تصوير ما يصنعه اآلدÐ فهذا جائز عند. 

J  /قائمة N أن يصور ما ال روح فيه وما ال نفس، ªلقه اهللا تعاp اô، فأيضا  ،مثل األشجار والزروع وا�مار واألزهار و@ها
 ،أو األشجار مكروه نقل اختالف عن �اهد ر#ه اهللا أن تصوير الشجر ا�ثمرة فقط ،P أن ذلك جائز Ðاه� أهل العلم

فمجاهد أحد تالميذ ابن عباس ر� اهللا  ،لكن هذه الكراهة غ� صحيحة ألن شيخه خالفه u هذا وهو ابن عباس
 .فال Æء u ذلك ،عنهما

 ،فمر برأس ا\مثال اwي u باب ا>يت يقطع(: قال صº اهللا عليه وسلمبقول جÊيل عليه السالم `بينا     استدل ا�مهور
وأيضا يستدلون بقول ابن  ،قال ما دام أجاز أنه يص� كهيئة الشجرة فمعÂ هذا أن الشجرة جائزة )هيئة الشجرةيص� ك
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- G÷G - 

 

فما ال  ،متفق عليه )فإن كنت ال بد فاعال فاجعل الشجر وما ال نفس N(قال لرجل �ن يصور : عباس ر� اهللا عنهما
 .إن شاء اهللا تعاª ،روح فيه فال إشÈل فيه

I  /وه ،أو من ا�يوان �>ع� والطائر وا�وت ،صور ما فيه نفس وروح من اإلنسانأن يìأن هذا العلم العلم العلم العلم فجمهور أهل  ،و P أن هذا P أن هذا P أن هذا P
    ....ZرمZرمZرمZرم
فهذه     ،،،،بمعÂ ا`قش والرسم وا\لوين ،ال بأس با\صاوير من هذا ا`وع إذا لم يكن àا ظل هذهب بعض السلف إª أن    ����

يكون àا فأي أن الصورة تكون �سما  ،وأن ا�منوع هو ما N ظل ،ا ال ظل N;ها يقولون ليس فيها Æء ويقولون أن هذ
æ ءÉء فيها عند هؤالء ،ظال إذا �نت لÆ اه� أهل العلم ،أما إذا �نت منقوشة أو تصويرا أو تلوينا فالÐ اه� أهل العلملكن عندÐ اه� أهل العلملكن عندÐ اه� أهل العلملكن عندÐ لكن عند    

ووي ر#ه اهللا عن القول ا�ا± اwي وهذا هو رأي ا�ماه� قال ا` عدم ا\فريق ب} ما �ن N ظل وما لم يكن N ظل
 :قال ،ال يشك أحد أنه مذموم صº اهللا عليه وسلمفإن السk اwي أنكره ا`�  ،هذا مذهب باطل :يقول ال Æء فيها

فقال ، ، ، ، أو طيور �نت P ستار علقته 0ئشة ر� اهللا عنها اتنقش �يوان ،ألنه �ن نقش u سkة ،وليس لصورته ظل
 .R صورةu فمع با1 األحاديث ا�طلقة للتحريم  ،ه ظلوليس لصورت

وفيه حديث 0ئشة ر� اهللا عنها أنها نصبت سkا وفيه تصاوير  ،ا`å عن الصورة P العموم :وقال الزهري ر#ه اهللا
إذن  ،ليهماأي يستند ع ،ثم قالت 0ئشة فقطعته وسادت} فÈن يرتفق عليهما ،فدخل ا`� صº اهللا عليه وسلم فأنكره

وتغ�  ،هذا السk �ن عبارة عن نقوش وليس àا ظل وبا\اã فا`� صº اهللا عليه وسلم أنكره وهتكه u بعض األحاديث
وقالوا هذا ليس N ظل إذن فيدخل  ،وقال لعائشة إن هؤالء ا�صورين أشد ا`اس عذابا يوم القيامة ،لونه u بعض األحاديث

 ....و الصحيحو الصحيحو الصحيحو الصحيحوهذا هوهذا هوهذا هوهذا ه ،ا`u å العموم

أو ا�رسوم أو ا�صور بطريقة معينة يتدخل فيها اإلنسان هذه ;ها ôنوعة إذا �نت إلنسان أو حيوان لم  ا�نقوشإذاً     ����
إما إن �ن مقطع �يث ال تكون معه ا�ياة فهذا أكe العلماء ينصون P أنه Óوز إذا �ن �يث يقطع رأسه وال  ،يقطع

 .نية مثال نفخ الروحأو إمÈ ،تبø معه ا�ياة

    ا\صوير باآلالت ا�ديثةا\صوير باآلالت ا�ديثةا\صوير باآلالت ا�ديثةا\صوير باآلالت ا�ديثة    ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    ا`وعا`وعا`وعا`وع
 :Óعلونه P نوع}Óعلونه P نوع}Óعلونه P نوع}Óعلونه P نوع}فهذا العلماء فهذا العلماء فهذا العلماء فهذا العلماء     ،،،،أو ما يسÙ بالفيديوأو ما يسÙ بالفيديوأو ما يسÙ بالفيديوأو ما يسÙ بالفيديو    ،،،،مثل ا\صوير من خالل ما يسÙ الÈم�اتمثل ا\صوير من خالل ما يسÙ الÈم�اتمثل ا\صوير من خالل ما يسÙ الÈم�اتمثل ا\صوير من خالل ما يسÙ الÈم�ات

G  / أ�طة غ� ثابتة u أ�طة متحر'ة ،ما �ن Âن    نقل ،يعÈهذا ا� ªن إÈتنقل الصورة من هذا ا� áتنقل الصورة أو  ،هوا
    ،،،،داخل ال:يط    وÁنما b عبارة عن ذبذبات موجودة ،مثال إª �يط فيديو إذا أخرجت هذا ال:يط ال �د حقيقة الصورة

 .عند Ðهور أهل العلمفهذا جائز وال Æء فيه 

J  / الورق P م�ا الفوتوغرافية ،ا\صوير ا�ابتÈرج بعد  صويراً أو ت سواء �ن تصويرا فورياً  ،وهو ا\صوير بالp ميضياÒ
 ،فاآللة b الë تقوم با\صوير �بس هذا الظل وتثبيته P ورقة ،بل العمل فيه لآللة ،لكن ال عمل لإلنسان فيه ،ح}

P ورق أو  ،فالصورة حقيقة لÉء حقي� حبس u هذه الصورة ،فهذا ا\ثبيت اإلنسان ال دخل N فيه من حيث تر'يبه
ìوهألبسة أو زجاج و. 

سألة وb تصوير اإلنسان ا�قي� أو ا�يوان ا�قي� وليس تصوير اإلنسان أو ا�يوان ا�رسوم اختلف فيها العلماء ا�فهذه 
 : ا�عاðون P قول} 

 ،وذلك للعموم اwي جاء u ا`صوص بتحريم ا\صوير وا`å عنه R u ذات روح ،Òريم هذا ا`وع أيضاً  :األولاألولاألولاألول    للللالقوالقوالقوالقو
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وهذا الرأي تبناه من ا�عاðين سماحة الشيخ  ،ألنه منå عنه فأخذ بالعموم مطلقا ولم يفصلوا ،فهذا يشمل R تصويرقالوا 
ªعبد العزيز بن باز ر#ه اهللا تعا. 

ألن هذا نقل  ،وذهب إÀه أكe العلماء ا�عاðين P أن هذا ا`وع من ا\صوير باآلالت الفوتوغرافية Óوز ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±
قالوا فا�ادة تقت� أن يكون هناك  ،ةينأي جعل هذا الÉء P صورة مع ،فا\صوير مصدر صور يصور ،للصورة باآللة

نظ�ه لو  ،قالوا وهذا ليس من عمل اإلنسان ،ولألنظمة ا�وجودة u هذا ا�هاز ،فعل àذه اآللة u هذا الÉء للمواد ا�وجودة
رآة وهل ال Óوز لك أصال أن تقف P ا�؟ ا�رآة ال Óوز أن تراهاu ورة ا�نعكسة وقفت P ا�رآة وجلست هل اآلن الص

قالوا الصورة أنت حبستها فقط فهو حبس àذا  ؟فما الفرق ؟ألن صورتك انعكست عليها وبا\اã الصورة خرجت هنا
ذن هو عكس وليس تصوير إ ،وàذا تسÙ بعض الصور u بعض ا�ناطق عكوس ،وهو ما يسÙ عند ا>عض عكس ،الظل
فهؤالء Óوزون هذه الصورة  ،وÁنما أنت حبست هذا الظل ،فهو خلق اهللا اwي خلقه ،فلم يقم اإلنسان بتصنيعه ،حقي�

 .ويقولون ال Æء فيها
وهل وهل وهل وهل     ،،،،هل الفعل هذا Zرم أم الهل الفعل هذا Zرم أم الهل الفعل هذا Zرم أم الهل الفعل هذا Zرم أم ال    ،،،،لكن ينب� أن يعرف هنا u هذه ا`قطة بأن اoالف السابق إنما هو u نفس الفعللكن ينب� أن يعرف هنا u هذه ا`قطة بأن اoالف السابق إنما هو u نفس الفعللكن ينب� أن يعرف هنا u هذه ا`قطة بأن اoالف السابق إنما هو u نفس الفعللكن ينب� أن يعرف هنا u هذه ا`قطة بأن اoالف السابق إنما هو u نفس الفعل

    به يدخل u اللعن ا�ذموم با`صوص الë وردت u اwم أم ال؟به يدخل u اللعن ا�ذموم با`صوص الë وردت u اwم أم ال؟به يدخل u اللعن ا�ذموم با`صوص الë وردت u اwم أم ال؟به يدخل u اللعن ا�ذموم با`صوص الë وردت u اwم أم ال؟صاحصاحصاحصاح
ور ذ�حن لو هذه الصورة أدى اçاذها بمعÂ أ ،فا�اصل بعد ذلك صورة تأخذ أحÈم الصور ،أما إذا حصل ا\صوير بعد ذلك

 .وير عمومافعندئذ يتفقون مع ا�انع} من ا\ص ،وهو ا\عظيم أو مضاهاة خلق اهللا عز وجل ،u اçاذ الصور
وأيضا ال يكون u مضاهاة  ،ب:ط أن ال يكون فيه تعظيم àذا ا�صور ورفعه فوق مê\ه ا�وازإذن هؤالء يقيدون هذا 

فإذا خلت من هذه ا�وانع  ،بمعÂ أن يأخذ هذه الصورة ف�سم مثلها ،بأن يكون هناك رسم àذه الصورة ،خلق اهللا عز وجل
 .ائد وا�وازات وا>طاقات وغ�ها من ا�اجات�لصور u ا�ر ،فال بأس بها

إذا �نت  ،أو ح� �نت أصناما ،أو منسوجة ،سواء �نت صور مرسومة ،إذا �نت مهانة استثÂ العلماء من هذا الصوراستثÂ العلماء من هذا الصوراستثÂ العلماء من هذا الصوراستثÂ العلماء من هذا الصور �
فهذه  لألطفال  أو �نت لعباً  ،أو جرائد تلø ال بأس بها ،ال بأس بها ا،أو سجادا يمS عليه ،ملقاة P األرض ومهانة

وÁذا أطلق الفرس  ،ألنه ثبت أن 0ئشة ر� اهللا عنها �نت àا فرس تتخذه للعب وN جناحان ،استثنوها وقالوا با�واز
فنقول ما دام أنه نص P أنه فرس فاألصل  ،وال يقال أن هذا فرس ليس P الصورة ا�قيقية للفرس ،فمعناه فرس حقي�

 .ا�هانة ال Æء فيها    فيها الصور ،و'ذلك الصور ا�تخذة للحاجة ال Æء ، Æء فيهاوبا\اã ألعاب األطفال ال ،أنه فرس
öذه االصور، \عظيما عند فا�نع يأà ا\ ،أو أن تكون ذريعة �ضاهاة خلق اهللا عز وجل u علل ا�نع bتتخذ يصوو ëر ال
وتعلمون أن أول دخول ال:ك وعبادة  ،هللا عز وجلألنها تكون ذريعة لل:ك باهللا سبحانه وعبادتهم من دون ا ،�ألصنام

ويغوث ويعوق سواع  ون أنهم من الصا�} كود غ� اهللا عز وجل u هذا الطريق �ن من باب نصب ا\ماثيل `اس ظُ 
 ا\عظيم ا�ؤدي إª إªأو  ،فهذا �ن اwريعة wلك جاءت ال:يعة بمنع R ما قد يؤدي إª ال:ك باهللا عز وجل ،ون«

 .ا\قديس ا�منوع عن الب:

ويأثم اإلنسان بهذه الصورة إذا �نت من  ،وبهذا نقول أن من اçذ الصور u ثيابه وأراد الصالة ال �وز الصالة بهذه الصورة
 .وÁن فعل وخالف صحت صالته لكن مع اإلثم ،ا�منو0ت الë ذكرناها سابقا

    ....بدنه أو مÈنهبدنه أو مÈنهبدنه أو مÈنهبدنه أو مÈنه    ة u ثوبه أوة u ثوبه أوة u ثوبه أوة u ثوبه أواجتناب ا`جاساجتناب ا`جاساجتناب ا`جاساجتناب ا`جاس: : : : من �وط الصالةمن �وط الصالةمن �وط الصالةمن �وط الصالةال:ط السابع ال:ط السابع ال:ط السابع ال:ط السابع     ����
    ::::وbوbوbوb    بأنه يكون u ثالثة مواضعبأنه يكون u ثالثة مواضعبأنه يكون u ثالثة مواضعبأنه يكون u ثالثة مواضع    ،،،،ضابط اجتناب ا`جاسةضابط اجتناب ا`جاسةضابط اجتناب ا`جاسةضابط اجتناب ا`جاسةوهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو 
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G (ا>دن u اجتناب ا`جاسة    
JJJJ (u اللباس اجتناب ا`جاسة  uأو القميص ا�وب أو اإلزار    
I ( ،نÈا>قعة أو ا� u اجتناب ا`جاسة)نÈا>دن، اللباس، ا�.( 
ومنها حديث األعرا� اwي بال u ناحية ا�سجد فزجره ا`اس موم األحاديث الë وردت u ذلك موم األحاديث الë وردت u ذلك موم األحاديث الë وردت u ذلك موم األحاديث الë وردت u ذلك واستدل هؤالء àذه بعواستدل هؤالء àذه بعواستدل هؤالء àذه بعواستدل هؤالء àذه بع����

وأمر أن يصب P بوN ذنوبا أو سجال من ماء ل� يطهر  ،ال تصح هذه ا�ساجد wلك هأن صº اهللا عليه وسلم وب} N ا`� 
 .ألنه مÈن �صص للصالة ،ا�Èن
ُجودِ ُجودِ ُجودِ ُجودِ {{{{    ::::N تعاªأيضاً يستدلون بعموم قو    ���� �� ِع الس��

¹
ِع السك
¹
ِع السك
¹
ِع السك
¹
ك �� َعاِكِفَ} َوالر��

ْ
ائِِفَ} َوال َرا بَيëَِْ لِلط¹ ْن َطه¿

َ
َعاِكِفَ} َوالرأ

ْ
ائِِفَ} َوال َرا بَيëَِْ لِلط¹ ْن َطه¿

َ
َعاِكِفَ} َوالرأ

ْ
ائِِفَ} َوال َرا بَيëَِْ لِلط¹ ْن َطه¿

َ
َعاِكِفَ} َوالرأ

ْ
ائِِفَ} َوال َرا بَيëَِْ لِلط¹ ْن َطه¿

َ
    ....}}}}أ

رْ {    يستدلون بعموم قوN تعاª وأيضا � رْ ِيَابََك َفَطه¿ رْ ِيَابََك َفَطه¿ رْ ِيَابََك َفَطه¿  .P أحد ا\فس�ين أن ا�راد با�ياب هو حقيقة ا\طه� من ا`جاسة    }}}}وَوَوََوععععِيَابََك َفَطه¿
إنهما (u قصة الرجل} الثين يعذبان قال  صº اهللا عليه وسلم يث ا`� وأيضا يدل P الطهارة با>دن ما جاء u حد    ����

êن ال يستÈكب� أما أحدهما ف u هيعذبان وما يعذبان Nأ) من بوªاف من وصول رشاش ا>ول إp جسده وثوبه ي ال، 
    ....فعوقب لعدم الطهارة من ا`جاسة

فلما  ،ثم خلعهما أثناء الصالة ،فصº بهما ،�ن البسا `عل}( يه وسلموأيضا يدل للطهارة u اللباس أن ا`� صº اهللا عل����
فهذا ;ه يدل P أن  ،أي èاسة فخلعهما صº اهللا عليه وسلم )إن جÊيل أخÊ+ آنفا أن فيهما قذرا: ل عن ذلك قالئس

 .وهو �ط واجب من �وط الصالة ،الطهارة u ا>دن واللباس وا>قعة أمر مطلوب
    : : : : #ل ا`جاسة أثناء الصالة#ل ا`جاسة أثناء الصالة#ل ا`جاسة أثناء الصالة#ل ا`جاسة أثناء الصالة    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 : نقول ال pلو األمر من تفصيل

وهذا يتصور بأن يكون  ،كأن Çمل اإلنسان مثال قارورة فيها بول ،أن تكون هذه ا`جاسة غ� معفو عنها    ::::األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
ألنك حامل     ، النقول N ؟ثم أراد أن يص� فهل يص� ،هناك إنسان يريد أن Çلل فأخذ قارورة ا\حليل ووضعها u جيبه

أو إنسان عليه دم كث� u ثوبه P قول من قال أن ا!م èس هؤالء كذلك يقولون أنه ال يصح �اذا؟ لوجود هذا  ،للنجاسة
فإن صالته  ،فتالمس هذه ا`جاسة ب:ته أو ثيابه ،ومثله لو صù ºوار جدار فيه èاسة ،ا!م الكث� ا�وجود u ثوبه أو بدنه

 .ال تصح

أو  ،ما يكون u ا�وب من أثر قليل يكون بسبب االستجمار :مثال ،Çملها معفو عنها الë �نت ا`جاسة لو :مر ا�ا±مر ا�ا±مر ا�ا±مر ا�ا±األاألاألاأل
 ،فهذه ال تؤثر وصالته صحيحة ،مثال إنسان جرح وجاءته نقطة أو نقطت} P ثوبه ،ا!م البسيط اwي يكون من طاهر

يعÂ ال pلو أن  ،ومثله لو #ل طاهرا u هذا الطاهر èاسة ،� مع¥ عنهألن العلماء يتفقون P أن ا!م القليل اليس
ويستدلون wلك  ،أيضاً قال العلماء أن هذا ôا يع¥ عنه ،P ثيابه èاسة أو ،يكون بطن هذا ا�حمول مثال فيه èاسة

وهذا  ،عليه وسلم يصº وÇمل أمامةقالوا �ن ا`� صº اهللا  ،�ديث أمامة بنت زينت بنت الرسول صº اهللا عليه وسلم
ومع ذلك صحت صالة ا`� صº اهللا عليه وسلم ولم يقل  ،الطفل الصغ� ال pلو أن يكون أحيانا حامال àذه ا`جاسة

فدل هذا P أن هذه الصورة صحيحة ألن هذا  ،ولم يبلغ الصحابة بÉء ،ا`� صº اهللا عليه وسلم u هذه الصالة Æء
 .عنه u ا`جاسةمن ا�عفو 

    ؟؟؟؟لو وضع بينه وب} ا`جاسة حائل ثم صºلو وضع بينه وب} ا`جاسة حائل ثم صºلو وضع بينه وب} ا`جاسة حائل ثم صºلو وضع بينه وب} ا`جاسة حائل ثم صº    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
فهو يعلم أن هذا ا�Èن èس  ،ثم فرش عليها بساطا أو سجادة ،إنسان أراد أن يصº وهو يعرف أن هذه ا>قعة بها èاسة
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- G÷H - 

 

 هل تصح صالته ؟ ،فأراد أن يفرش السجاد P هذه ا`جاسة ،لكنه يرى أن هذا ا�Èن هو األنسب
 ،�اذا ؟ ألن الكراهة حكم �� ،وال مدخل àا ،وال صحة للكراهة هنا ،وبعض أهل العلم قال بالكراهة ،نعم تصح    ����

وهو أنه يسجد  ،وقد أدى اإلنسان ما طلب منه ،لوجود العازل الطاهر ،وال دÀل يمنع هنا ،ينب� أن يقال بناء P دÀل
 .وير'ع وÓلس Æ Pء طاهر

مثال أرض طرفها èس أو سجادة نصفها عليه بول مثال أرض طرفها èس أو سجادة نصفها عليه بول مثال أرض طرفها èس أو سجادة نصفها عليه بول مثال أرض طرفها èس أو سجادة نصفها عليه بول     ،،،،ما ا�كم لو صº اإلنسان P مÈن طرفه èسما ا�كم لو صº اإلنسان P مÈن طرفه èسما ا�كم لو صº اإلنسان P مÈن طرفه èسما ا�كم لو صº اإلنسان P مÈن طرفه èس    وbوbوbوb    مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى
 ؟؟؟؟وا`صف اآلخر ال Æء عليهوا`صف اآلخر ال Æء عليهوا`صف اآلخر ال Æء عليهوا`صف اآلخر ال Æء عليه

 .وال يÝ أن يكون ùواره èس ،فا�Èن اwي سيصº عليه طاهر وال Æء عليه فيه ،أيضاً هذا ال Æء فيه    ����
    أو خيط جرحه îيوط èسة؟أو خيط جرحه îيوط èسة؟أو خيط جرحه îيوط èسة؟أو خيط جرحه îيوط èسة؟    ،،،،سسسسما حكم صالة من جÊ عظمه بعظم èما حكم صالة من جÊ عظمه بعظم èما حكم صالة من جÊ عظمه بعظم èما حكم صالة من جÊ عظمه بعظم è    مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى    ����

هكذا يقول بعض األطباء أنهم  ،اآلن تعرفون أن بعض اoيوط ا�ستعملة u العمليات ا�راحية مأخوذة من اêoير
أو �ن العظم  ،فهل Óوز لإلنسان ا�خيط îيوط معمولة من اêoير أو من مادة èسة ،يأخذونها من أمعاء اêoير باwات

 : هنا يقول العلماء فيه تفصيل ،ما èساا�وضوع معه عظ

G  /  يوطoع هذه اêع هذا العظم أو بêر بÝويتأذى إن �ن يت Nحسب حا P ºورة ويصÝوز للÓ فإنه حينئذ
N¹َ َما اْستََطْعتُمْ {:واستطاعته لعموم قو نه ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا م( صº اهللا عليه وسلم ولقول ا`�  }فَاي¹ُقوا اهللا

 ).استطعتم

J  / ي فيه ويعيده مرة أخرىwع هذا ا`جس اêع هذا العظم أو يستطيع أن يêر ويستطيع أن يÝفنقول  ،إن �ن ال يت
 .وصل u حال عدم وجود هذا ا`جس P بدنك أو P ثوبك أو P رأسك ،انزعه إذا كنت ال تتÝر

    ))))GIGIGIGI((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 .تتعلق باجتناب ا`جاسة وقفنا u ا�لقة ا�اضية P مسألة

    ما حكم من صº وهو جاهل با`جاسة أو ناسيا àا فما ا�كم عند ذلك ؟ما حكم من صº وهو جاهل با`جاسة أو ناسيا àا فما ا�كم عند ذلك ؟ما حكم من صº وهو جاهل با`جاسة أو ناسيا àا فما ا�كم عند ذلك ؟ما حكم من صº وهو جاهل با`جاسة أو ناسيا àا فما ا�كم عند ذلك ؟    ����
صورة أخرى àذه  ،فلما انت� من الصالة وجد أن ثوبه به èاسة ،مثاN إنسان صº وP ثوبه èاسة وهو Óهل هذه ا`جاسة

فلما سلم من الصالة ذكر أن  ،ولم يزàا ،انا àذه ا`جاسة u ثوبهإنسان يعلم أن u ثوبه èاسة وصº نسي ،ا�سألة النسيان
 سألة هنا هل يعيد هذا ا�اهل أو ذاك ا`ا� هذه الصالة بعد أن صالها جهال أو نسيانا؟ ا�ف ،ثوبه فيه èاسة

 : : : : العلماء ر#هم اهللا انقسموا إª فريق} u هذه ا�سألةالعلماء ر#هم اهللا انقسموا إª فريق} u هذه ا�سألةالعلماء ر#هم اهللا انقسموا إª فريق} u هذه ا�سألةالعلماء ر#هم اهللا انقسموا إª فريق} u هذه ا�سألة    ����

 .كلف بأن يعيد الصالة سواء صº ناسيا أو جاهالهو أن ي ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبقول  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول �
فقالوا ا�حدث إذا أحدث ون$ أن يتوضأ وصº نكلفه  ،وحجتهم u هذا وعلة -مهم القياس P من صº ناسيا الوضوء

 .فهكذا من ن$ ا`جاسة u ثوبه وصº فنÑفه أن يعيد الصالة قياسا P من ن$ الوضوء ،باإل0دة
فاoالف وقع u من ن$  ،فهذا ال pتلفون فيه ،تفقون P أن من صº ون$ الوضوء فعليه إ0دة الصالةطبعا العلماء ي

 .ا`جاسة u بدنه أو ثوبه

    ال يعيد الصالة ألنه معذور با�هل والنسيان ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا± �
ْخطَ {{{{: : : : من عموم قوN تعاª أخذاً 

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ْخطَ َرب¹نَا ال

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ْخطَ َرب¹نَا ال

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ْخطَ َرب¹نَا ال

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
نَاَرب¹نَا ال

ْ
نَاأ
ْ
نَاأ
ْ
نَاأ
ْ
وأيضا يستدلون �ديث وهو أن الرسول صº اهللا عليه     }}}}أ
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- G÷é - 

 

فلما سلم صº اهللا عليه  ،صº بالصحابة وهو u أثناء صالته خلع نعليه فرآه الصحابة فخلعوا نعاàم أثناء الصالة وسلم
: يه الصالة والسالمقال àم عل ،رأيناك خلعت نعليك فخلعنا: قالوا ؟ما بالكم خلعتم نعالكم( :وسلم وا\فت إÀهم قال

 ).أتا± جÊيل آنفا وأخÊ+ أن u نع� أذى فخلعتهما
صº اهللا  ومع هذا كمل الرسول  ،صº وهو جاهل وجود ا`جاسة u نعليه فالشاهد من هذا أن ا`� صº اهللا عليه وسلم

 u جزء من الصالة وهو عليه ألنه صº ،فلو �نت اإل0دة مطلوبة الستأنف الصالة ،الصالة ولم يستأنفها عليه وسلم
يبيح أن يكمل اإلنسان صالته صحيحة إذا تذكر  ،فلما لم يستأنف الصالة دل P أن ا�هل عذر والنسيان عذر ،ا`جاسة

 .أو إذا فرغ من الصالة ،وخلع وأبعد ا`جاسة عنه

bذا قاعدة وà عل العلماءÓوك واإل أنأنأنأن((((: : : : وkال:ع من باب ال u ا جاءô ما �نbفإنه يع¥ فيه با�هل  ؛زالة وا`وا
     .)فإنه ال يع¥ فيه با�هل والنسيان والواجبات وما �ن من باب الطلب واألوامر ،والنسيان

إÀها الشيخ عبد الر#ن بن  وb قاعدة نافعة وأشار ،وغ�ه من العلماء ،هذه القاعدة قررها شيخ اإلسالم ابن تيمية �
 .وهو كتاب مفيد لطالب العلم "\قاسيم والقواعد ا`افعةالفروق وا"سعدي u كتابه 

يقابلها     ،فإذن يعذر فيها با�هل والنسيان ،فإزالة ا`جاسة من باب ا`واb والkوك    سألةسألةسألةسألةا�ا�ا�ا�هذه القاعدة نàêا P هذه هذه القاعدة نàêا P هذه هذه القاعدة نàêا P هذه هذه القاعدة نàêا P هذه 
 .ا`واbألنها من باب األمر والطلب وليست من  ،فيه با�هل والنسيان ¥الوضوء فمن لم يتوضأ وصº ال يع

لكن لو ترك اإلحرام  ا،Zظورات اإلحرام إذا اإلنسان ارتكبها جاهال أو نسيانا عN Õ عنه ،مثال آخر مثل ا�ج أو العمرة
أو أن عليه فدية لk'ه  ،نكلفه أن يعود وÇرم من مÈنه ،فإنه ال يع¥ با�هل والنسيان ،من ا�يقات وهذا u جانب األوامر

لبس ا�خيط وتغطية الرأس وìوها  الطيب كأن Óتنب، îالف ا`واb وb الkوك ،�هل والنسيانيع¥ با لمف ،الواجب
    .فيع¥ عنها با�هل أو النسيان

 ....بيان ا�واضع الë ورد ا`å عن الصالة فيهابيان ا�واضع الë ورد ا`å عن الصالة فيهابيان ا�واضع الë ورد ا`å عن الصالة فيهابيان ا�واضع الë ورد ا`å عن الصالة فيها مسألةمسألةمسألةمسألة

ن� عن الصالة  يه وسلمصº اهللا عل  أن ا`�: األصل u هذه ا�سألة ما جاء u حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما وفيه    ����
، -أي مÈن ذبح ا>هائم-وا�جزرة  ،وا�زبلة ،وا�قÊة ،ظاهر بيت اهللا ،سبع مواطن ال �وز فيها الصالة(: u سبعة مواضع قال

فمنهم من يقويه ومنهم من  ،هذا ا�ديث u سنده مقال ،رواه الkمذي وابن ماجه )وZجة الطريق ،وعطن اإلبل ،وا�مام
 .يضعفه

وبعضها ال يوجد فيها أحاديث تقويها وبذلك  ،وàذا يقال بمنع الصالة فيها ،تقويها ىبعضها àا أحاديث أخر ضعهذه ا�واف
 .قد ال نرجح ا�نع فيها

 ا�قÊةا�قÊةا�قÊةا�قÊة ::::األولاألولاألولاألول    طنطنطنطنا�وا�وا�وا�و
وb صالة فالصالة فيها ôنوعة إال صالة واحدة  ،فسواء كeت القبور أو قلت ،وال فرق أن يكون فيها قبور أو قÊ واحد

 .صº ا�نازة u ا�قÊة P ا�رأة الë �نت تقم ا�سجد صº اهللا عليه وسلم ألنه  ،ا�نائز
صº  وأيضا �ديث آخر قال فيه الرسول  ،واستدلوا للمنع عن الصالة u ا�قÊة بهذا ا�ديث السابق وهو حديث ابن عمر �

 .صححه الkمذي )�ماماألرض ;ها مسجد إال ا�قÊة وا( اهللا عليه وسلم
ومساجد يعÂ أماكن للسجود  )لعن اهللا اÀهود وا`صارى اçذوا قبور أنبيائهم مساجد(: عموم حديثبأيضاً  استدلواو �

 .والصالة
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- G÷÷ - 

 

� Nاهللا عليه وسلم أو كما قال  )فإ± أنهاكم عن ذلك ،أال فال تتخذوا القبور مساجد(: وأيضا عموم قو ºص. 
بل العلة واهللا أعلم هو سد ذريعة اçاذ هذه  ،هو ليس مظنة وجود èاسة األموات كما يظن ا>عض ،åولعل ا�كمة من ا`

وبا\اã ي:ك باهللا u هذه ا�قابر إذا اçذت للصالة  ،أو يطاف بها ،أو تسأل من دون اهللا اهللا، القبور أوثانا تعبد من دون
 .اçاذ القبور مساجدجواز ويذكرون عدم  ،سألةا�وبا\اã فالعلماء ينصون P هذه  ،فيها

    ا�ماما�ماما�ماما�مام: : : : ا�وطن ا�ا±ا�وطن ا�ا±ا�وطن ا�ا±ا�وطن ا�ا±
بل b عبارة عن أماكن  ،هنا إª قضية وb أن ا�مام إذا ورد u كتب الفقه ليس ا�راد به ا�مام ا�عروف !ينا اآلن وأنبه

ن أن يعدو ماء حارا Àغتسلوا بها و�نت تعد و�هز للناس اwين ال يستطيعو ،ال لقضاء ا�اجة ،�نت تتخذ لالغتسال فقط
فÈنت �هز هذه ا�مامات  ،ألنه u السابق لم يكن R إنسان يستطيع أن يعد ماء حارا Àغتسل به ،كأن يكونوا u الشتاء

منها حديث ابن عمر  ،هذه ا�مامات ورد ا`å عن الصالة فيها u بعض األحاديث ،wلك باwات u األماكن ا>اردة
و'ذلك قد يزيل بعض ا`جاسات  ،فيها    ألن بعض ا`اس قد يبول ،ولعل ا�كمة منها أنها مظنة لوجود ا`جاسة فيها ،السابق

 .ة عند ا\طهر من ا`فاس وا�يض وìوهأو'ذلك ا�ر ،العالقة به

    معاطن اإلبلمعاطن اإلبلمعاطن اإلبلمعاطن اإلبل    ::::ا�وطن ا�الثا�وطن ا�الثا�وطن ا�الثا�وطن ا�الث
صلوا u مرابض الغنم وال تصلوا (: ا�ديث وهذه ال تصح الصالة فيها بنص حديث جاء عن ابن عمر ويدل N قوu N هذا

وg هذين ا�ديث}  ،)ال تصلوا u مبارك اإلبل(: وا�ديث اآلخر عن اإلمام أ#د ،ا�ديث u مسلم )u معاطن اإلبل
ترتاح أي  ،وb األماكن الë تأوي إÀها اإلبل للمبيت أو أنها تأوي إÀها للمراح ،يدالن P منع الصالة u مبارك اإلبل

 ....تسÙ مبارك أو معاطن اإلبل ،فيها

وبعض العلماء يلتمس حكمة أخرى فيقول أن ا�كمة من ا�نع أنها  ،ولعل ا�كمة فيها كما يرى بعض العلماء أنها تعبدية
أنها وبعضهم يقول  ،فيخS أن اإلنسان لو صº أنها تؤذيه ،أو ألن طبيعتها ا`فور ،كما ورد u بعض اآلثار    مأوى للشياط}

وح� بوàا  ،ألن ر0ة اإلبل يستkون خلفها لقضاء ا�اجة، أما èاسة اإلبل بذاتها فليست بنجسة ،مظنة وجود ا`جاسة
أمر العرني} أن ي:بوا من أبوال اإلبل �ا اشتكوا N ما Óدونه u  صº اهللا عليه وسلمكما جاء u أن ا`�  ،ليس èس

 . بأن جواز ال:ب منها يدل P أنها ليست èسةفهنا العلماء استدلوا  ،بطونهم

 ضضضضا�ش أو ا�رحاا�ش أو ا�رحاا�ش أو ا�رحاا�ش أو ا�رحا ::::ا�وطن الرابعا�وطن الرابعا�وطن الرابعا�وطن الرابع
فالصالة فيها ال تصح والعلة     ،،،،ð #اماتامات الë نسميها ìن اÀوم با�صطلح ا�عاا�م ،وهو ا�راد به اÀوم دورات ا�ياه

ألنه يقولون إذا ن� عن  ،وهذه من باب أو% ،ا�ماماتوأيضا قياسا P ا`å اwي ورد u  ،فيها أنها مظنة وجود ا`جاسة
ويستدلون u ذلك �ديث  ،ألن ا`جاسة هنا قد تكون أكe ،ن ا`å هنا أعظم وأو%وكيف ،ا�مامات وا`جاسة فيها أقل

 .سألةا�ابن عمر السابق اwي ذكرته u أصل 

    ا�جزرةا�جزرةا�جزرةا�جزرة    ::::ا�وطن اoامسا�وطن اoامسا�وطن اoامسا�وطن اoامس
وأيضا  ،وهذه أيضاً يستدلون àا �ديث ابن عمر السابق ،واإلبل وغ�هائم �لشياه وb األماكن الë تذبح فيها ا>ها

 .واجتناب ا`جاسة u ا�Èن �ط لصحة الصالة ،يستدلون بأنها مظنة لوجود ا`جاسة

    ا�زبلةا�زبلةا�زبلةا�زبلة    ::::ا�وطن السادسا�وطن السادسا�وطن السادسا�وطن السادس
 .وألنها مظنة ا`جاسة أيضاً  ،لسابققالوا ال تصح الصالة فيها أيضاً �ديث ابن عمر ا ،وb مÈن وضع القمامة والقاذورات
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  قارعة الطريققارعة الطريققارعة الطريققارعة الطريق: : : : ا�وطن السابعا�وطن السابعا�وطن السابعا�وطن السابع
عند أو  وb طرقهم u قضاء ما يريدون عند السفر ،وb األماكن الë يسلكها ا`اس وتسلكها ا!واب wهابهم و�يئهم

وبعضهم يقول ال �وز  ،بقيقولون هذه ال تصح الصالة فيها للنå اwي ورد u حديث ابن عمر السا    اwهاب عند اoروج أو
لكنه  ،وهذا هو الصحيح بمعÂ لو خالف فهو يأثم من حيث ا�خالفة ،لكن لو فعل وخالف فالصالة صحيحة ،ين� عنها

 .ويستدلون àذا �ديث ابن عمر ا�تقدم ،وال Æء عليه ،فالصالة تقع صحيحة ،ال يأثم من حيث الصالة
إال أنه     ،،،،يقولون ال يوجد هنا علة صحيحة للنå عن الصالة u الطرقات ،عمرالعلماء اwين يضعفون حديث ابن     بعض    ����

وهذه �الفة بأنه �P Â  ،فهو قطع P ا`اس حقهم ،فا�فkض أن هذه الطريق �صص للمشاة ،فقط يأخذ حق غ�ه
عمر لم يثبت عند ألن حديث ابن  ،لكن الصالة صحيحة وال Æء عليه ،ولم يعط الطريق حقه ،ا`اس u طرقاتهم

أما من  ،ألنهم ال يقولون بثبوت حديث ابن عمر السابق ،فهم فقط يكرهون N هذا الفعل وال Çرمونه عليه ،هؤالء
وألنه مظنة عدم  ،وهو سلوك الطريق ،قالوا ألنه �P Â ا`اس حقهم ،يصححون حديث ابن عمر فيقولون با\حريم

 ،وألنه أيضاً يؤثر P صحة الصالة من حيث اoشوع فيها ،ومرورهم أمامهنظرا �(ء ا`اس  ،اoشوع u الصالة
    .ت الصالةاذ ªإÆ Pء يعود  ألنها قد تؤثر ،والصحيح أن صالته صحيحة لكن مع الكراهة

 األرض ا�غصوبةاألرض ا�غصوبةاألرض ا�غصوبةاألرض ا�غصوبة: : : : يضيف بعض العلماء P هذه السبعةيضيف بعض العلماء P هذه السبعةيضيف بعض العلماء P هذه السبعةيضيف بعض العلماء P هذه السبعة �
 :صالةالنه قد غصبها وأراد أن يقيم فيها يقولون الصالة فيها غ� صحيحة لو أن إنسان غصب أرضا ويعلم أ

 .وما بP Ë ا>اطل فهو باطل ،فبعض العلماء يرون أن الصالة ال تصح فيها ألنها باطلة    ����

ال يبÂ  ،فهناك أمران منفصالن ،الصالة �د ذاتها صحيحة لكنه آثم بالغصب: والطائفة األخرى من أهل العلم تقول ����
فنحن نبطل الصالة ألن األرض البد أن تعود إª  ،يقولون ال األمران يبÂ بعضهم P ا>عضواألولون  ،بعضهما P ا>عض

 .وما بP Ë باطل فهو باطل ،أصحابها وألن تملكه àا باطل وفاسد

وهو  ،مذهب ا�نابلةوهو الرواية ا�انية u     ،بأن الصالة صحيحة ويثاب عليها ويأثم بالغصب ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا±    والصحيح هو القولوالصحيح هو القولوالصحيح هو القولوالصحيح هو القول
 .ول أكe أهل العلم u هذه ا�سألةق

 وb ما حكم الصالة P أسطح هذه األماكن ؟  مسألة جديدةمسألة جديدةمسألة جديدةمسألة جديدة

يقولون إذا منعنا القرار فنمنع R ما يكون P هوائه، فيمنعون الصالة P  ،العلماء اwين يقولون أن اàواء يتبع القرار    ����
 ....وسطح ا�قÊة وìوه ،وسطح ا�زبلة ،طح ا�مامفيمنعون الصالة P س ،أسطح هذه األماكن الë ذكرناها

فالسطح ليس  ،فهذه األماكن ليست أماكن èسة ،وبعض أهل العلم يقولون الصالة P أسطح هذه األماكن جائزة    ����
هذه  قالوا أسطح ا�قابر ،إال مسألة واحدة وb الصالة P أسطح ا�قابر ،فالسطح بينه وب} القرار فاصل ،N عالقة بالقرار

ألننا لم نمنع ìن الصالة u ا�قÊة `جاستها  ،توجد u السطح ؛العلة الë نå عن الصالة فيها وb مظنة أن تتخذ �ك
 ،ومن هنا هذا ال يفkق ب} السطح والقرار ،وÁنما منعنا الصالة u ا�قÊة oشية أن تتخذ وسيلة لل:ك باهللا عز وجل

وهذا القول هو  ،وال يمنعون الصالة u أسطح األماكن ا>اقية ،الة u سطح ا�قÊة باwاتwلك يمنعون الص ،فالعلة واحدة
 .الصحيح u هذه ا�سألة

  ما حكم الصالة وهو متوجه إª هذه األماما حكم الصالة وهو متوجه إª هذه األماما حكم الصالة وهو متوجه إª هذه األماما حكم الصالة وهو متوجه إª هذه األماككككن أي أن تكون u قبلته ؟ن أي أن تكون u قبلته ؟ن أي أن تكون u قبلته ؟ن أي أن تكون u قبلته ؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ضهم يمنعون الصالة مع ولكن بع ،العلماء يقولون ال Æء u أن يص� إª هذه األماكن أي أن تكون u قبلته    ����
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 .الكراهة
وÓعلون ذلك P ا\حريم ال P  ،خشية من أن تتخذ وسيلة لل:ك ،إذا �نت قبلته هذه ا�قابر إال ال يقولون با\حريم    ����

قالوا وهكذا أسطحها و'ذلك الصالة  )ال تصلوا إª القبور وال �لسوا عليها(: ويستدلون wلك بما رواه مسلم ،الكراهة
 ).).).).ا�با�ا�با�ا�با�ا�با�    ، -م األستاذ ا\ميu ú اللقاءوليس الكراهةوليس الكراهةوليس الكراهةوليس الكراهة والراجح هو ا`å للتحريموالراجح هو ا`å للتحريموالراجح هو ا`å للتحريموالراجح هو ا`å للتحريم( .ا àذا ا�ديثإÀه

وبعضهم يقول  ،أما إن �ن هناك جدار فاصل بينه وب} هذه األماكن يمنع من رؤيتها فهذا ال Æء فيه عند هؤالء    ����
 ،�كبوالوقوع u ال:ك أمر  خط�،وذلك ألن باب العقائد أمره     ،،،،أيضاً ال Æء فيه إال أننا نقول للكراهة سدا wريعة ال:ك

 hأ bعقيدة ا�سلم و P فهم ال يريدون أن يفتحوا أي باب يؤدي ألن يكون وسيلة لل:ك باهللا وهذا من باب ا�حافظة
 .ما يملك

    ما ا�كم u ذلك ؟ما ا�كم u ذلك ؟ما ا�كم u ذلك ؟ما ا�كم u ذلك ؟أي الصالة P سطح الكعبة أو داخلها أي الصالة P سطح الكعبة أو داخلها أي الصالة P سطح الكعبة أو داخلها أي الصالة P سطح الكعبة أو داخلها     ،،،،وb الصالة P الكعبة أو داخلهاوb الصالة P الكعبة أو داخلهاوb الصالة P الكعبة أو داخلهاوb الصالة P الكعبة أو داخلها    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة �
    ::::نقول أما الصالة وسط الكعبة فال çلو من أمريننقول أما الصالة وسط الكعبة فال çلو من أمريننقول أما الصالة وسط الكعبة فال çلو من أمريننقول أما الصالة وسط الكعبة فال çلو من أمرين

GGGG ( ( ( (أن تكون الصالة فريضةأن تكون الصالة فريضةأن تكون الصالة فريضةأن تكون الصالة فريضة            JJJJ ( ( ( (تكون الصالة ا�راد بها نافلةتكون الصالة ا�راد بها نافلةتكون الصالة ا�راد بها نافلةتكون الصالة ا�راد بها نافلة    أنأنأنأن....    
 ،فأكe أهل العلم ا�مهور منهم يرون أنها ال تصح الصالة الفريضة داخل الكعبة    فإن �نت الصالة ا�راد بها الفريضة    ����

وأن الصحابة وا\ابع} وغ�هم من أهل العلم لم ينقل أن  ،فيها إال ا`افلة لم يصل¿  صº اهللا عليه وسلمويستدلون بأن ا`� 
        .أحدا صº داخل الكعبة الفريضة

أنه دخل هو وبالل وأسامة  صº اهللا عليه وسلم ألنه ثبت عن ا`�     ،،،،ا`افلة فا�ميع متفق P جوازهاصالة أما     ����
 .صº اهللا عليه وسلمفقالوا ا`افلة صحيحة لفعل ا`�  ،لوا داخل الكعبةوغ�هم من الصحابة وص

قالوا ألنه ما ثبت للنفل يثبت للفرض إال إذا �ن هناك دÀل ، ، ، ، إª أنه Óوز ح� الفريضة داخل الكعبة الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعيةذهب     ����
 .سألةا�وهذا قول قوي u  ،يدل P ا\فريق

 الصالة P سطح الكعبةالصالة P سطح الكعبةالصالة P سطح الكعبةالصالة P سطح الكعبة :مسألةمسألةمسألةمسألة �
والسبب  ،ومنهم من يمنع �oالف السابق u داخل الكعبة ،وقع فيها خالف ب} أهل العلم فمنهم من Óوز الفريضة وهذه

 وَْجَهَك {{{{: واهللا يقول ،أنه إذا صº فوق الكعبة فإنه ال يتوجه إª أحد أر�نها وال إª شطر منها عند من قال با�نع هو
¿

 وَْجَهَك فََول
¿

 وَْجَهَك فََول
¿

 وَْجَهَك فََول
¿

فََول
ََرامِ 

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
ََرامِ َشْطَر ال

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
ََرامِ َشْطَر ال

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
ََرامِ َشْطَر ال

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
    ....}َشْطَر ال

    ))))GHGHGHGH((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
 : نستكمل -منا u هذه ا�حا5ة عن �وط الصالة ونبدأ بما كنا قد توقفنا عنده u ا�لقة ا�اضية وهو

    ))))استقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلة((((    وهووهووهووهو    ال:ط ا�امن من �وط الصالةال:ط ا�امن من �وط الصالةال:ط ا�امن من �وط الصالةال:ط ا�امن من �وط الصالة
 . ا�راد بالقبلة هنا b الكعبة أي ا�سجد ا�رام

وحكمه الوضÏ �ط من �وط  ،حكمه ا\ÑيÕ واجبف ،�ط واجب من �وط الصالة: حكم استقبال القبلة 
 . الصالة

وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{::::àذا ال:ط بقوN تعاª    ويستدلون
�� ََراِم وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََول��

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
ََراِم وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََولفََول

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
ََراِم وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََولفََول

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
ََراِم وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََولفََول

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
 وأيضا }}}}فََول

ا�دينة     اس u صالة الصبح u قباء أتانا آت منبينما ا`(: يستدلون من السنة �ديث ابن عمر u الصحيح} وفيه قال
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و�ن ا�صلون وجوههم إª الشام  ،وقد أمر أن يستقبل الكعبة ،قد أنزل عليه قرآن صº اهللا عليه وسلم إن ا`� : فقال
ثم صلوا  ،موبا\اã كما يقول أهل الس�ة صلوا الر'عة األو% متوجه} إª بيت ا�قدس u الشا    )فاستداروا إª الكعبة

َب وَْجِهَك َب وَْجِهَك َب وَْجِهَك َب وَْجِهَك {{{{: طبعا ورد u اآلية، وبهذا يكون قباء مسجد ذو قبلت} ،الر'عة ا�انية متوجه} إª ا�سجد ا�رام
�� قَْد نََرى َيَقلقَْد نََرى َيَقلقَْد نََرى َيَقلقَْد نََرى َيَقل��

ََرامِ 
ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
َن¹َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول

¿
Àَماِء فَلَنَُو ََرامِ uِ الس¹

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
َن¹َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول

¿
Àَماِء فَلَنَُو ََرامِ uِ الس¹

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
َن¹َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول

¿
Àَماِء فَلَنَُو ََرامِ uِ الس¹

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
َن¹َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول

¿
Àَماِء فَلَنَُو  ....} uِ الس¹

 قط استقبال القبلة ؟قط استقبال القبلة ؟قط استقبال القبلة ؟قط استقبال القبلة ؟b مb مb مb م���� يس يس يس يس    مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 :فنقول هناك بعض ا�االت واألعذار الë يسقط فيها استقبال القبلة

G  / جهة غ� جهة القبلة ،وجود العجز عن استقبال القبلة u كأن يكون اإلنسان مربوطا    �أو أن  ،وال يستطيع أن يص
R هؤالء يسقط عنهم  ،استقبال القبلة أو يكون 0جزا بسبب كÊ سن ال يقدر معه P ،يكون اإلنسان 0جزا �رض

وألن  ،ألن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها ،والقاعدة عند العلماء أنه ال واجب مع العجز ،استقبال القبلة لعدم االستطاعة
ت عند وهذه ا�سألة تأö باwات u ا�ستشفيا ،)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(: يقول صº اهللا عليه وسلما`� 

فيظن هذا ا�ريض أنه إذا لم يستطع أن  ،وال يستطيع ا�ريض أن يستقبل القبلة ،ما تكون األ�ة متوجهة إª غ� القبلة
وألن هذا ال:ط يسقط عند  ،àذا ا�ديث ،وا�واب أن نقول صل P قدر استطاعتك ،يستقبل القبلة فإن الصالة ال تصح

 .العجز

J  / وoحالة ا�رب أو ا u فªتعا Nبَانًا{{{{: : : : لعموم قو
ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
بَانًافَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
بَانًافَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
بَانًافَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
مستقب� القبلة أو غ� ( صº اهللا عليه وسلم قال     }}}}فَرَِجاال

كأن يكون إنسان مÑف با�راقبة  ،فهذا جواز وعذر �ن لم يستطع استقبال القبلة بسبب ا�رب أو اoوف، )مستقبليها
 ،فله أن يص� فيكÊ وهو ينظر إª هذا ا�Èن ،أراد أن يصºو ،مثال وال بد أن تكون عيناه P هذا ا�هاز ،لÉء مع}

فيجوز هذا �0 ويسقط عنه �ط استقبال  ،كأن يكون u حالة حرب ،دون أن يستقبل القبلة ويkك ا`ظر وا�راقبة
 .القبلة

I  / حال uالسفر ة u راحلته    ،ا`افلة P سيارته ،فله أن يتنفل P، الطائرة u هذا ، ن يستقبل القبلةدون أ ،أو P لÀ!وا
�ن ( صº اهللا عليه وسلم �ôا ثبت u حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما أن ا` صº اهللا عليه وسلم ما جاء عن الرسول 

وهذا Zمول P  )نزل فاستقبل القبلة -أي الفريضة-فإذا أراد أن يص� ا�كتوبة  ،يص� P راحلته حيثما توجهت به
وÁن �ن  ،�ن يتنفل P راحلته دون أن يستقبل القبلة ال u بداية ا\كب� وال u آخرها صº اهللا عليه وسلم فا`� ،السفر

لكن الصحيح أنه ال يشkط ذلك لظاهر هذا  ،بعض العلماء يقول أنه ال بد من استقبال القبلة u أول الصالة عند ا\كب�
    ....ا�ديث

     القبلة القبلة القبلة القبلةالتشدد u ا\وجه إªالتشدد u ا\وجه إªالتشدد u ا\وجه إªالتشدد u ا\وجه إª    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
 ،عليك أن تأخذ القبلة با\مام ،فتجد أن بعض ا`اس يقول ال تميل ال قليال وال كث�ا ،فتجد مثال لو حددنا أن القبلة هنا

فمثال لو �نت القبلة  ،ìو ا�هة اال�اهفا�راد بالقبلة  ،فهذا ال يلزم ،وÇددها بأجهزة معينة ،ويأÇ öددها با�سطرة
R ªا�نوب هذا قبلة ، ا�غربللمغرب فا�ه إ ªهذه ا�ساحة قبلة وتستطيع ا�يالن  ،ف� ما ب} الشمال إ R ãفبا\ا

ما ب} ا�:ق (    عليه وسلم    صº اهللا وبا\اã قال ا`� ،ألنه ال يتصور أن يصيب اإلنسان القبلة بعينها إذا �ن بعيدا ،قليال
فيوقع  ،فال يتشدد ا`اس u هذا األمر ،عل R هذه ا�سافة جائز الصالة إÀهافج ،هذا �اàم وهم u ا�دينة    )وا�غرب قبلة

: فالقاعدة عند العلماء قوàم صº اهللا عليه وسلم بنص حديث ا`�  ،فا�يالن اليس� ال يؤثر ،اإلمام أو ا�صل} u حرج
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    ).قبلةالال يÝ اìراف يس� عن و(
 بها القبلة ؟بها القبلة ؟بها القبلة ؟بها القبلة ؟    وb ما b العالمات الë تعرفوb ما b العالمات الë تعرفوb ما b العالمات الë تعرفوb ما b العالمات الë تعرف    مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

فبإمÈنه استخدام بعض الوسائل الë فبإمÈنه استخدام بعض الوسائل الë فبإمÈنه استخدام بعض الوسائل الë فبإمÈنه استخدام بعض الوسائل الë     ،،،،إذا ا\بست عليه ولم يستطع أن Çدد اإذا ا\بست عليه ولم يستطع أن Çدد اإذا ا\بست عليه ولم يستطع أن Çدد اإذا ا\بست عليه ولم يستطع أن Çدد ا����اه القبلةاه القبلةاه القبلةاه القبلة    ،،،،يعرف اإلنسان القبلة بعالماتيعرف اإلنسان القبلة بعالماتيعرف اإلنسان القبلة بعالماتيعرف اإلنسان القبلة بعالمات
 : : : : ومنهاومنهاومنهاومنهايمكن N أن Óتهد فيه حيمكن N أن Óتهد فيه حيمكن N أن Óتهد فيه حيمكن N أن Óتهد فيه ح���� يعرف ا يعرف ا يعرف ا يعرف ا����اه القبلة اه القبلة اه القبلة اه القبلة 

u االستقبال  ا�سئولفسأل  ،وأراد أن يصº ،فمثال لو أن إنسانا نزل u فندق ما ،أن يأخذ Êî ثقة 0رف للقبلة ////        األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
 .0رف ب:ط أن يكون ثقة ،يستطيع أن يدP N القبلةمن فال بد أن يسأل ع ،فسيقول N كذا

 .من فوائدها أنها تدل ا�سلم} P القبلةوفوجود ا�حاريب u ا�ساجد     ،،،،االستدالل با�حاريب ////        األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±األمر ا�ا±

َماٍت {{{{:  :  :  :  مثل èم القطب الشماã وìوه قال تعاª،    با`جوم ا�ابتة الë ال يتغ� مÈنهااالستدالل  ////        األمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الثاألمر ا�الث
َ

َماٍت وََعال
َ

َماٍت وََعال
َ

َماٍت وََعال
َ

وََعال
¹ْ̀جِم ُهْم َفْهتَُدونَ  ¹ْ̀جِم ُهْم َفْهتَُدونَ َوبِا ¹ْ̀جِم ُهْم َفْهتَُدونَ َوبِا ¹ْ̀جِم ُهْم َفْهتَُدونَ َوبِا  ....}}}}َوبِا

الشمس  إªفمن �ن N خÊة u ذلك يستطيع من خالل ا`ظر     ،عن طريق معرفة منازل القمر ومنازل الشمس ////        األمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابعاألمر الرابع
لكن ينب� أن يعرف أن منازل القمر  ،يعرف أن هذه ا�هة b ال:ق أو الغرب أو الشمال أو ا�نوب أو القمر u السماء أن

 .والشمس çتلف u الشتاء عنها u الصيف
فتستطيع أن تعرف  ،فå تدل P الشمال ،هو ما وجد اآلن من اآلالت الë تد`ا P القبلة مثل ا>وصلة ////        األمر اoامساألمر اoامساألمر اoامساألمر اoامس

مثل ماجالن أو قارمن أو  ،ومثل أيضاً أجهزة Òديد ا�واقع ا�وجودة اآلن ،ة بالنسبة للمÈن اwي أنت فيهأين ا�اه القبل
فينب� لإلنسان أن Óتهد وال يق�  ،فهذه ;ها أجهزة حديثة يستطيع اإلنسان من خالàا معرفة ا�اه القبلة إس،ال( � 

 .Ò uري القبلة الصحيحة

فينب� للمسلم أن ال  ،بعض اإلشارات إª �اه القبلة كسهم مثال أو ìوهادق u ا>الد ا�سلمة يوجد u الفنأيضاً     ����
    ....يتساهل u ا>حث عن مثل هذه العالمات أو غ�ها للوصول إª القبلة

    ما ا�كم لو اجتهد شخصان Ò uديد القبلة ثم اختلفا u ا�هة فما العمل ؟ما ا�كم لو اجتهد شخصان Ò uديد القبلة ثم اختلفا u ا�هة فما العمل ؟ما ا�كم لو اجتهد شخصان Ò uديد القبلة ثم اختلفا u ا�هة فما العمل ؟ما ا�كم لو اجتهد شخصان Ò uديد القبلة ثم اختلفا u ا�هة فما العمل ؟    مسألةمسألةمسألةمسألة    ����
àفندق سأ u مثال 0مالنàفندق سأ u مثال 0مالنàفندق سأ u مثال 0مالنàفندق سأ u ا�هةمثال 0مالن u ا�هةما شخص عن القبلة فاختلفا u ا�هةما شخص عن القبلة فاختلفا u ا�هةما شخص عن القبلة فاختلفا u ما شخص عن القبلة فاختلفا     

فإذا قيل هما  ،اwي يثق به منهما ،فيأخذ أصدقهما وأعلمهما وأكeهما أمانة ،u هذا بالنسبة للمقت اwي ال يعرف    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 مثال اwي يعمل u هذا الفندق منذ ،يقولون يأخذ األكe خÊة ؟فكيف يتخ� اآلن من هذا أو من ذاك ،u ا�كم سواء

 .ع: سنوات بينما اآلخر ال يعمل فيه إال من سنة مثال

 تب} أن صالته �نت لغ� القبلة ؟تب} أن صالته �نت لغ� القبلة ؟تب} أن صالته �نت لغ� القبلة ؟تب} أن صالته �نت لغ� القبلة ؟ففففا�كم لو اجتهد إنسان فصº بعد اجتهاده ا�كم لو اجتهد إنسان فصº بعد اجتهاده ا�كم لو اجتهد إنسان فصº بعد اجتهاده ا�كم لو اجتهد إنسان فصº بعد اجتهاده     ماماماما    مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

P هذا ال بد أن نسأل هذا اإلنسان هل أنت �ا صليت القبلة صليت بعد اجتهادك وبذل وسعك وسؤال     ا�وابا�وابا�وابا�وابنقول نقول نقول نقول 
أو أنك فقط ظننت ظنا أو ×نت çمينا فقلت لعل القبلة  ؟كؤأو باآلالت ا�وجودة معك ثم تب} خط ؟وا�هتم} ا�سئول}

ألنه مأجور u  ،فنقول إن �ن قد اجتهد وبعد اجتهاده أخطـأ فهذا صالته صحيحة وال Æء عليه وال يعيد ؟هذه فصليت
أما إن لم Óتهد وتهاون فنقول عليك اإل0دة     ،،،،ه الصالةاجتهاده فإن وافق ا�ق N أجران وÁن لم يوافق N أجر وتسقط عن

صحة من اجتهد ثم تب} N     ويد`ا P جواز ،ألنك ق�ت Æ uء �ن عليك أن تبذل وسعك u ا�صول P الصواب فيه
ªتعا N¹ِ {: خطأه عموم قو وا َفثَم¹ وَْجُه اهللا

�
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال َمْ:ِ

ْ
¹ِ ال وخصوص ما جاء u حديث 0مر بن ربيعة وفيه  }َوِهللا

فلما أصبحنا ] بناء P اجتهاده[ فصR º واحد منا حياÀ u، Nلة مظلمة ،كنا مع ا`� صº اهللا عليه وسلم u سفر: قال
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ُق {رأ اآلية وق ،ولم يأمرنا باإل0دة صº اهللا عليه وسلم قال فأقرنا ا`� صº اهللا عليه وسلم  سأ`ا رسول اهللا  َمْ:ِ
ْ
¹ِ ال َوِهللا

¹َ َواِسٌع َعِليمٌ  ¹ِ إِن¹ اهللا وا َفثَم¹ وَْجُه اهللا
�
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
 .رواه الkمذي وحسنه }َوال
استقبال القبلة u السيارات أو السفن أو ا>اصات أو القطارات أو الغواصات وما شابهها من وسائل ا`قل استقبال القبلة u السيارات أو السفن أو ا>اصات أو القطارات أو الغواصات وما شابهها من وسائل ا`قل استقبال القبلة u السيارات أو السفن أو ا>اصات أو القطارات أو الغواصات وما شابهها من وسائل ا`قل استقبال القبلة u السيارات أو السفن أو ا>اصات أو القطارات أو الغواصات وما شابهها من وسائل ا`قل     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

 ؟؟؟؟ا�ديثة ا�ديثة ا�ديثة ا�ديثة 

وÁن �ن األفضل أن يتوجه إª القبلة  ،فهذه ال Æء عليه فيتوجه حيثما شاء ،نقول ال çلو مسألة أن تكون u سفر ونافلة    
 ،وهذا Zمول P السفر )�ن يصº حيثما توجهت به راحلته( صº اهللا عليه وسلم �ديث ابن عمر أن ا`�  ،إذا استطاع

 .قولون ال فهذا خاص بالسفرهل هذا Óوز u ا�Ý؟ العلماء ي
 إذا �نت الصالة u هذه الوسائل صالة الفريضة ما العمل ؟إذا �نت الصالة u هذه الوسائل صالة الفريضة ما العمل ؟إذا �نت الصالة u هذه الوسائل صالة الفريضة ما العمل ؟إذا �نت الصالة u هذه الوسائل صالة الفريضة ما العمل ؟    مسألةمسألةمسألةمسألة �

بل عليه أن يستقبلها وÁن لم يستطع يêل ويصº، فإن �ن ال يستطيع كأن يكون  ،العمل أنه ال يع¥ عن استقبال القبلة
ن يؤخر الصالة ح� يصل إª مÈنه وÓمع ب} الصالت} فنقول إن �ن يستطيع أ ،أو داخل طائرة ،داخل قطار متوجه سفرا

N %أن يكون وقت الصالة قد خرج ،فهذا األو N ي أنا مسافرwا>ت ا ªإذا وصلت إ Sن �ن يقول ال فأنا أخÁفنقول  ،و
الب u وسائل والغ، فإن لم تستطع فيجوز لك أن تصº حيثما توجهت بك وسيلة ا`قل ،استطعت إنعليك استقبال القبلة 

ويسقط عنك استقبال  ،للوجهة الë تتجه إÀها الطائرة wلك فتص� ،ا`قل وخاصة الطائرات أنه ال يوجد بها مصليات
    ....القبلة للعذر

ويكون الر'وع  ،أو يكون فيه خطورة عليك فتصP º كرسيك ،إذا تعذر كأن تمنع من الوقوف ،و'ذلك الوقوف
ح� ولو  ،وال تkك الصالة ح� pرج وقتها ،وال Æء عليك ع،ماء بالسجود أكe من الر'وويكون اإلي ،والسجود إيماءاً 

ألن �وط الصالة تسقط مع العجز أو  ،بل يصP º الكيفية الë يستطيعها، نويت القضاء فال Óوز إخراجها عن وقتها
 { :ألن اهللا أكد عليه بقوN تعاª ،ما عدا الوقت ،العذر

َ
ال ُمْؤِمِنَ} ِكتَابًا َمْوقُوتًاإِن¹ الص¹

ْ
 ال

َ
Pَ َة َ�نَْت{ 

فالوضوء N بديل، ا\يمم، أما الوقت؛ فيه رخصة، [ وال يسقط �ال من األحوال ،فأقوى �وط الصالة هو �ط الوقت �
اهللا عليه  صº فإنه �ن مريضا فسأل ا`�  ،بن حص}اويدل N حديث عمران  ،]كأن �مع الصالة، Ðع تقديم أو تأخ�

فإن لم تستطع فعº  ،فإن لم تستطع فقاعدا ،صل قائما( صº اهللا عليه وسلمفقال N ا`�  ،أنه ال يستطيع أن يقوم وسلم
كر'ن القيام u -بل وسقوط األر�ن  ،فهذا ا�ديث حجة لسقوط ال:وط عن اwين ال يستطيعون القيام بها )جنب

 وُْسَعَها{:  جل وعالت منها قوNايبعمومويستدلون  -الصالة
¹

¹ُ َغْفًسا إِال ُف اهللا
¿
 يَُكل

َ
َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم uِ {: وقوN تعاª }ال

يِن ِمْن َحَرٍج  وأدلة خاصة ، هذه أدلة 0مة    )استطعتم    إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما(وقول ا`� صº اهللا عليه وسلم  }ا!¿
    .هاتدل P سقوط ال:وط إذا تعذر القيام ب

    ) ) ) ) ةةةةــــــــــــا`يا`يا`يا`ي((((    من �وط الصالةمن �وط الصالةمن �وط الصالةمن �وط الصالة    ال:ط ا\اسعال:ط ا\اسعال:ط ا\اسعال:ط ا\اسع
بها  ،وZلها القلب وال نتلفظ ،وا�راد بها العزم P فعل الÉء وا�راد بها هنا العزم P فعل العبادة تقربا هللا عز وجل

اصدا للÉء فلماذا ألن اإلنسان إذا �ن ق ،وÓعله العلماء بدعة ،فا\لفظ بها ôنوع ،فمحلها القلب وال pرج Zلها للسان
 ،ما ورد u ال:ع u باب اإلحرام وباب اwبيحة فهو تلفظ با�نوي ال تلفظ با`ية; و ،ولم يرد u ال:ع ا\لفظ ؟يتلفظ به

كما يقول أصحاب ا�ذاهب  الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح ،وما قيل u بعض ا�ذاهب أنه م:وع ،وàذا نقول ال ينب� لإلنسان أن يتلفظ بذلك
والسبب u هذا أن  ،ح� P م:وعية ا\لفظ با`ية يرد دÀل صحيح عن العلماء يدل P وجوب أو هم نفسهم أنه لم
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- G²J - 

 

  :اإلنسان ال pلو إذا تلفظ با`ية من ثالثة أمور

GGGG            ////اهللا Êp اهللاإما أن يكون أراد ا\لفظ با`ية أن Êp اهللاإما أن يكون أراد ا\لفظ با`ية أن Êp اهللاإما أن يكون أراد ا\لفظ با`ية أن Êp العقيدة    ،،،،وهذا غ� صحيحوهذا غ� صحيحوهذا غ� صحيحوهذا غ� صحيح    ،،،،إما أن يكون أراد ا\لفظ با`ية أن u العقيدةوطعن u العقيدةوطعن u العقيدةوطعن u ألن اهللا يعلم ال« وأخ¥ألن اهللا يعلم ال« وأخ¥ألن اهللا يعلم ال« وأخ¥ألن اهللا يعلم ال« وأخ¥    ،،،،وطعن.... 

JJJJ        ////    p أنp أنp أنp ا`اس وهذا فيه رياءأن Êا`اس وهذا فيه رياء Êا`اس وهذا فيه رياء Êا`اس وهذا فيه رياء Ê....            IIII        ////    العقل u نفسه وهذا فيه طعن Êp العقلأن u نفسه وهذا فيه طعن Êp العقلأن u نفسه وهذا فيه طعن Êp العقلأن u نفسه وهذا فيه طعن Êp أن.... 

ولو سألك شخص  ،هو �ف u بيان ا`ية ،إذن فعلك للÉء وقصدك N كغسل وجهك u الوضوء ويديك وبقية األعضاء
�فلماذا تقول نويت  ،ولو ذهبت للمسجد u صالة ا�غرب فأنت تقصد صالة ا�غرب بفعلك هذا ،�اذا تتوضأ ستقول ألص

 .فأنت u هذه ا�الة ال çلو من ا�االت ا�الث السابقة ؟أن أصº ا�غرب ثالث ر'عات وهكذا
 ،أو صحابته أنهم تلفظوا با`ية ألنه لم يثبت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم ،وبهذا يتب} أن Zل ا`ية القلب وال يتلفظ بها

باإلتباع ال االبتداع، فنحن مأمورين  ،بل ل� نتبع الرسول صº اهللا عليه وسلم ،فسهوìن ال نرد هذا األمر كراهة للفعل ن
ªيَن ُحنََفاءَ {: قال اهللا تعا ُ ا!¿

َ
N {َ¹َ ُ�ِْلِص  Àَِْعبُُدوا اهللا

¹
ِمُروا إِال

ُ
 . }َوَما أ

 وb ما اwي Óعل ا`ية �ط؟وb ما اwي Óعل ا`ية �ط؟وb ما اwي Óعل ا`ية �ط؟وb ما اwي Óعل ا`ية �ط؟    مسألةمسألةمسألةمسألة    ����

َالُِص {: كقوN تعاª: تعاªعموم اآليات الë تدل P وجوب اإلخالص هللا 
ْ
oيُن ا ¹ِ ا!¿  ِهللا

َ
ال

َ
وعموم قول ا`� صº اهللا  ، }أ

 ).u راوية أخرى، إنما العمل با`ية() إنما األعمال با`يات وÁنما ل� امرئ ما نوى(عليه وسلم 
 ،مثال الفريضة عن ا`افلة ،عن بعضالعبادات بعضها  وتميó ،وأيضا من فوائد وجود ا`ية تميó ا`ية من العبادة عن العادة

 .فمóنا العبادة من ا\عليم ،كذلك هل أنت تريد الصالة أو تعليم الصغار الصالة
    ما هو وقت ا`ية ؟ما هو وقت ا`ية ؟ما هو وقت ا`ية ؟ما هو وقت ا`ية ؟ �

وال حرج  ،يقول الفقهاء األفضل أن تكون ا`ية مقارنة للعمل ،تكون ا`ية عند تكب�ة اإلحرام بالنسبة للصالة ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ،وأيضا يقولون لو تقدمت عن الصالة بزمن يس� u الوقت فال بأس ،حÝتها استحضارا قبل العبادةلو تقدمت عنه لو است

ولكن لو لم توجد نية وصليت  ،ح� ينتå العمل] ال تنو قطعها: أي[ وال بد من االستمرار به ،لكن األفضل االقkان به
فال يقبل عند  ،فقلت سأجعلها فرض ؟أريد أن أص�وأنت u الصالة فكرت �اذا  ،ة ولم تستحÝ ا`يةيهكذا بدون ن

ألن ا`افلة ال يشkط فيها Òديد ا`ية u  ،نقول اجعلها نافلة ؟طيب ما العمل ،ا�سلم} أن تأö با`ية بعد تكب�ة اإلحرام
لكن  ،فنقول N ال يصح ؛فلو تنفل اإلنسان صالة نافلة يتقرب بها إª اهللا من Àل أو نهار ثم أراد أن Óعلها فريضة أوàا،

 .لك أن تقطعها وتستأنف الصالة أو تتمها نافلة

    ))))GéGéGéGé((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ،وهو مسألة الشك u ا`ية، ا`ية طبعا b آخر الLم P �وط الصالة ،أيها اإلخوة أواصل الLم P ما توقفت عليه

 .ن شاء اهللا تعاªإا P ما سيأö وغ�ه ،وصفة الصالة ،وسننتقل بعد ذلك إª الLم عن األر�ن والواجبات
    يكون u أثناء الصالة أو أن يكون الشك بعدهيكون u أثناء الصالة أو أن يكون الشك بعدهيكون u أثناء الصالة أو أن يكون الشك بعدهيكون u أثناء الصالة أو أن يكون الشك بعده    أنأنأنأنالشك u ا`ية ال pلو إما الشك u ا`ية ال pلو إما الشك u ا`ية ال pلو إما الشك u ا`ية ال pلو إما     ����
�  u ة شك قال أنا اآلن نويت  ؟ثناء الصالة هل نوى أو الأفإذا شكÒأ�ا دخل وبدأ يقرأ الفا�استحÝت هذه ا`ية و ص

 ؟ستحÝهاأأو لم 
����    GGGG  /اذا ؟ قالوا ألن األصل عدم وجود ا`ية ة،الصالة هنا باطل يقولونالعلماء ر#هم اهللا  بعض ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�،  u وهذا قول u وهذا قول u وهذا قول u وهذا قول

    ....ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب
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J  /±ا`ية ال يبطل الصالةأيرى العلماء ر#هم اهللا  ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا u ة بهذا الشك  ،ن الشكÊاذا؟ ألنه دخل بنية وال ع�
نك توجهت أنك توضأت وما دام أوبا\اã ما دام  ،ن يقع اإلنسان u وسوسة دائماأألن هذا الشك الطارئ يؤدي إª  ،الطارئ

وبا\اã �د كث� من ا`اس يقرأ ثم  ،وجود الشك أحياناً تكون هذه أوهام ،ثم جاءك شك وليس يق} ،الستقبال القبلة
وقطع هذا ا>اب  ،ذنا اهللا وÁياكم منهاوهذا يؤدي إª مسألة وb الوسوسة أ0 ،يقطع صالته ثم يعود يقرأ ثم يقطع صالته

 .u هذه ا�سألة إن شاء اهللا تعاª وهذا القول هو األرجحوهذا القول هو األرجحوهذا القول هو األرجحوهذا القول هو األرجح ،أننا ال نkدد وبا\اã نأخذ بالقول ا�ا± ونستمر u صالتنا
� واستغفر مثال واستغفر مثال واستغفر مثال واستغفر مثال ::::الصورة ا�انيةالصورة ا�انيةالصورة ا�انيةالصورة ا�انية���    ؟؟؟؟قال أنا نويت وÁال ما نويتقال أنا نويت وÁال ما نويتقال أنا نويت وÁال ما نويتقال أنا نويت وÁال ما نويت    ،،،،وb لو شك بعد الفراوb لو شك بعد الفراوb لو شك بعد الفراوb لو شك بعد الفراغغغغ من الصالة �ا سلم وانت من الصالة �ا سلم وانت من الصالة �ا سلم وانت من الصالة �ا سلم وانت

وقد  ،ن الشك بعد الفراغ من العبادة يعتÊ الiأل ،هنا نقول هذا الشك الطارئ ال ينظر إÀه بعد الفراغ من الصالة �
والعلة ألنه سيؤدي إª أن اإلنسان ؟ �اذا) ال عÊة بالشك بعد الفراغ من العبادة( اتفق العلماء P هذه ا�سألة وقاعدتهم

 .ن تkددأوال تkدد فان فساد األمر  ،إذاً هذه الصالة �ول اهللا وقوته وقعت صحيحةنك انتهيت منها أفما دام  ،يوسوس
  ::::تتعلق بقلب ا`يةتتعلق بقلب ا`يةتتعلق بقلب ا`يةتتعلق بقلب ا`ية مسألةمسألةمسألةمسألة �

أو يص�  ،ن يقلبها فريضةأأو b نافلة يريد  ،أحياناً يكون اإلنسان يص� فريضة يريد أن يقلبها إª فريضة أخرى �
مقيدة بزمن أو بوقت ويريد أن يقلبها إª نافلة مطلقه غ� مقيدة وال معينة أو يص� نافلة  ،فريضة ويريد أن يقلبها نافلة

 ؟فما ا�كم u هذه الصور ،وال مرتبطة بزمن مع}
Nفرض آخر شخص :مثا ªالظهر ثم أراد أن يقلبها إ ºالظهر و ،ص �تذكر وهو u الر'عة األو% أنه لم  الصالةثناء أبدأ يص

 ،الë فاتتË    قلب الصالة ما دام أ± u الر'عة األو% إª صالة الفجرأأريد أن فقال  ،ولم يقضهايص� الفجر ألنه نام عنها 
    ؟هل يصح

فلما لم يؤسس ا`ية للفرض u أول  ،ألنه ال بد من تأسيس ا`ية للفرض u أول الصالة؛ هذه الصورة ال تصح ا�وابا�وابا�وابا�واب �
 .الصالة لم يصح N ذلك

لم  هأن أراد أن يص� الظهر ثم قال تذكر مثالمثالمثالمثال    ،،،،أن يقلب صالة الفريضة إª صالة ا`افلةأن يقلب صالة الفريضة إª صالة ا`افلةأن يقلب صالة الفريضة إª صالة ا`افلةأن يقلب صالة الفريضة إª صالة ا`افلةشخص أراد شخص أراد شخص أراد شخص أراد     ::::آخرآخرآخرآخر أيضاً مثالأيضاً مثالأيضاً مثالأيضاً مثال �
    ....قلبها إª صاله نافلةييد أن �ف ،نافلة الظهر يصل
    ،،،،ولكن ال تكون صالة راتبةولكن ال تكون صالة راتبةولكن ال تكون صالة راتبةولكن ال تكون صالة راتبة    ،،،،فيجوز N أن يقلبهافيجوز N أن يقلبهافيجوز N أن يقلبهافيجوز N أن يقلبها    ،،،،و�ن الوقت متسعو�ن الوقت متسعو�ن الوقت متسعو�ن الوقت متسع    ،،،،هنا يقول العلماء إذا �ن هناك غرض صحيحهنا يقول العلماء إذا �ن هناك غرض صحيحهنا يقول العلماء إذا �ن هناك غرض صحيحهنا يقول العلماء إذا �ن هناك غرض صحيح    �

    ....أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه Óوز N ذلك ولكن مع الكراهةأما إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه Óوز N ذلك ولكن مع الكراهةأما إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه Óوز N ذلك ولكن مع الكراهةأما إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه Óوز N ذلك ولكن مع الكراهة    ،،،،مطلقةمطلقةمطلقةمطلقة    وÁنما تكون صالة نافلةوÁنما تكون صالة نافلةوÁنما تكون صالة نافلةوÁنما تكون صالة نافلة
        ؟؟؟؟قلب ا`فل إª الفرض ما ا�كم فيهقلب ا`فل إª الفرض ما ا�كم فيهقلب ا`فل إª الفرض ما ا�كم فيهقلب ا`فل إª الفرض ما ا�كم فيه    ::::ةةةةصوره ثا�صوره ثا�صوره ثا�صوره ثا�    ����

 ،	 الر'عة ا�انية منها تذكر أنه لم يص� الفجر وأن الفجر فاتته وهو نائم وقام وتوضأ ولكنه لم يصلو ،يص� الضR إنسان
    ؟لة الضR إª صالة الفريضةفأراد أن يقلب نية ناف

من من من من     ،،،،وهو هنا يريد أن ينقل من أدوهو هنا يريد أن ينقل من أدوهو هنا يريد أن ينقل من أدوهو هنا يريد أن ينقل من أد[[[[ إª أP إª أP إª أP إª أP    ،،،،الفريضة ال بد من تأسيس ا`ية àاالفريضة ال بد من تأسيس ا`ية àاالفريضة ال بد من تأسيس ا`ية àاالفريضة ال بد من تأسيس ا`ية àا    ةةةةألن صالألن صالألن صالألن صال    ؟؟؟؟اذااذااذااذا����؛؛؛؛    هذه أيضاً ال تصحهذه أيضاً ال تصحهذه أيضاً ال تصحهذه أيضاً ال تصح    �
     ....فمن أدفمن أدفمن أدفمن أد[[[[ إª أP ال يصح إª أP ال يصح إª أP ال يصح إª أP ال يصح    ،،،،فا`افلة أدفا`افلة أدفا`افلة أدفا`افلة أد[[[[ من الفريضة أو أقل من الفريضة من الفريضة أو أقل من الفريضة من الفريضة أو أقل من الفريضة من الفريضة أو أقل من الفريضة    ،،،،نافلة إª فريضةنافلة إª فريضةنافلة إª فريضةنافلة إª فريضة

 فل آخرفل آخرفل آخرفل آخرقلب ا`فل إª نقلب ا`فل إª نقلب ا`فل إª نقلب ا`فل إª ن: : : : صورة رابعةصورة رابعةصورة رابعةصورة رابعة    ����
 Âراتبة الظهر أنيريد  إنسانيع � : وهنا `ا صورتان ة،جعل هذه نافلة مطلقأقال راتبة الظهر سأؤخرها و ،يص

 .واألخرى أن يقلب نفل إª نفل أي غ� مع}، أن يقلب نافلة معينه إª نافلة معينه
Nر'عتان إنسانالو أن : : : : مثا bو Rسنة الفجر القبليةأراد أن يقلبه ،يريد أن ينقل صالة الض ªالفجر مع  ،ا إ ºألنه ص
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الضR إª راتبه الفجر القبلية هل  ةينقل سن أنأراد ف ،فتذكر وهو يص� الضR ،ا�ماعة ولم يصل سنة الفجر القبلية
    ؟يصح
الفجر والفجر والفجر والفجر و5555        سنة الضسنة الضسنة الضسنة الضRRRR وb أد وb أد وb أد وb أد[[[[ إª سنة إª سنة إª سنة إª سنة    منمنمنمن    ينقلينقلينقلينقل    أنأنأنأنف�يد ف�يد ف�يد ف�يد     ،،،،�اذا ؟ ألن سنة الفجر أP من سنة الض�اذا ؟ ألن سنة الفجر أP من سنة الض�اذا ؟ ألن سنة الفجر أP من سنة الض�اذا ؟ ألن سنة الفجر أP من سنة الضRRRR    ؛؛؛؛ال يصحال يصحال يصحال يصحأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     �

نقول يتمها ضنقول يتمها ضنقول يتمها ضنقول يتمها ضRRRR ثم  ثم  ثم  ثم     ؟؟؟؟ماذا يفعلماذا يفعلماذا يفعلماذا يفعل    ،،،،ال يصحال يصحال يصحال يصح    ،،،،فهذا نفل مطلق إª نفل مع} أو إª راتبة معينة وفهذا نفل مطلق إª نفل مع} أو إª راتبة معينة وفهذا نفل مطلق إª نفل مع} أو إª راتبة معينة وفهذا نفل مطلق إª نفل مع} أو إª راتبة معينة و5555 سنة الفجر سنة الفجر سنة الفجر سنة الفجر    ،،،،أP فال يصحأP فال يصحأP فال يصحأP فال يصح
    ....يأö بنافلة الفجريأö بنافلة الفجريأö بنافلة الفجريأö بنافلة الفجر

ثم دخل عليه  ،فقد نسيها ،أراد أن يص� راتبة الفجر إنسان ،ننقل من نافلة معينة إª نافلة معينة أنكذلك لو أردنا  أيضا
الراتبة ف ،أP من ا`افلةالراتبة  الظهر، و�ن قد دخل u راتبة ،يق� راتبة الفجر ألنه ما استطاع لعذر ما أنالظهر فأراد 

من راتبة  ،فأراد أن ينقلها من نافلة معينة إª نافلة معينة ،راتبة الظهر نافلة معينة ،طلقةا�ا`افلة  ة وb أP مننافلة معين
وبعضهم يقول  ،بعض العلماء قال فات وقتها ال تق� ،عند من يقول ùواز قضائها بعد الظهر-الفجر  الظهر إª راتبة

 .ة ومعينةفعº هذا القول لو أراد أن ينقلها من نافلة الظهر إª نافلة الفجر لم يصح N ذلك، ألنها معين -تق� إذا �ن لعذر
جعلها أفقال أنا أريد أن  ،مثًال يص� سنة العشاء ؟علها نافلة مطلقةكيف Ó ،لكن لو أراد أن Óعلها نافلة مطلقة ال بأس
ص� بعد ذلك سنة العشاء

ُ
وهكذا لو نواها     ،،،،�اذا؟ ألنه نقلها من نافلة معينة إª نافلة مطلقة ،هذا Óوز N ،من قيام الليل ثم أ

تتداخل  ،أراد أن يدخل معها Òية ا�سجد ال بأسفمثل لو نواها سنة الضR  ،من نافلة مطلقة إª نافلة مطلقة أيضاً ال بأس
هذه ;ها تتداخل لو  ،كأن يدخل سنة الضR مع سنة الوضوء مع سنة Òية ا�سجد ،وهكذا يستطيع أن يدخل نيات ،هذه

وهذه نوافل  ،�اذا ؟ ألن هذا من باب ا`وافل ا�طلقة ال من باب ا`وافل ا�عينة ،أيضاً Óوز ،نواها نيات متعددة u ر'عت}
 .وستعرفون إن شاء اهللا ما b الس� الرواتب وما b ا`وافل ا�طلقة ،أد[ من ا`وافل الرواتب

ولكن كما يقول أهل العلم ب:ط اتساع الوقت، مثاN لو قلب نافلة أو  ،إذاً لو قلب نافلة معينة إª نافلة مطلقة هذا Óوز
 b ëصالة قيام الليل ال ªراتبة العشاء إÆ ال Âمث Âهذه ا�سألة ;ها أنه ءمث u وز االنتقال  :عليه، القاعدة باختصارÓ

 .نافلة إª فريضةمن  ،وال Óوز االنتقال من أد[ إª أP ،من فريضة إª نافلة ،من أP إª أد[
    ؟؟؟؟أخرى فيما يتعلق با`ية ما حكم االنتقال من االئتمام إª االنفراد أخرى فيما يتعلق با`ية ما حكم االنتقال من االئتمام إª االنفراد أخرى فيما يتعلق با`ية ما حكم االنتقال من االئتمام إª االنفراد أخرى فيما يتعلق با`ية ما حكم االنتقال من االئتمام إª االنفراد     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �
كأن يكون أهله u السيارة وSp  ،يص� مع ا�ماعة ووجد اإلمام يطول وهو P عجلة من أمره ألمر ما سانإنمثال  �

 ؟أو ال  ،ينتقل من كونه مأموما إª أن ينفرد ويصبح منفردا ويتم الصالة أنفهل يستطيع  ،وهذا أطال u صالته ،عليهم
        :ال pلو هذا االنتقال من حا\}و ،مأو \طويل اإلما ة،Óوز N ذلك إذا �ن �اج ا�وابا�وابا�وابا�واب

GGGG        ////    أن يكون بعذرأن يكون بعذرأن يكون بعذرأن يكون بعذر                JJJJ        ////يكون بغ� عذر، تقسيم هكذا قد يكون أوضحيكون بغ� عذر، تقسيم هكذا قد يكون أوضحيكون بغ� عذر، تقسيم هكذا قد يكون أوضحيكون بغ� عذر، تقسيم هكذا قد يكون أوضح....    
يkك الصالة وينفصل عن وومثل أن أصابه أمر u بطنه وأراد أن ينفصل  ،مثل تطويل اإلمام ،االنتقال لعذرإذا �ن هذا     ����

أو من مثل هذه األعذار هل N أن ينفرد ويكمل صالته أو ال  ،خÉ عليهمومثل أن يكون أوالده u السيارة و ،ا�أموم}
    ؟يقطعها وÓوز N أ

وهو أن رجال �ن يص� خلف  وا!Àل P هذا ما جاء عن ا`� صل صº اهللا عليه وسلم ،ينفرد ويتم صالته ا�وابا�وابا�وابا�واب    �
وال  ،ذا الرجل انفرد، ألنه صاحب ماء صاحب بستانفه، و�ن يقرأ سورة ا>قرة، و�ن معاذ ر� اهللا عنه يطيل فيهم ،معاذ

فذهب إª ا`� صº اهللا عليه  ،بد أن ينتå من ا�اء ح� ينقل ا�اء من مÈن �Èن وÁال انت� عنده ا�اء وماتت زراعته
`� صº اهللا قال فنادى ا ء؟فهل عليه Æ ،صالته أتموأنه انفرد عن معاذ و ،وسلم واشتN Y ما يطيل معاذ من الصالة
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فلما لم ينكر ا`� صº اهللا عليه وسلم P  ؟أفتان أنت يا معاذ :وقال، عليه وسلم معاذ وتغ� وجهه كما u بعض الروايات
دل P أن االنتقال با`ية من االئتمام إª االنفراد  ،والم معاذ P هذا ا\طويل ،هذا الصحا� اwي انفرد عن االئتمام بمعاذ

 .جائز
    ....بغ� عذربغ� عذربغ� عذربغ� عذراالنتقال االنتقال االنتقال االنتقال أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون الصورة ا�انية الصورة ا�انية الصورة ا�انية الصورة ا�انية     ����
بل P اإلنسان أن يتابع اإلمام ح� ينتå من  ،kك متابعة اإلمام ال �وزف ء،ألنه ال يkتب عليه Æ ،فهذا ال Óوز �

  .إª آخر ا�ديث )فإن كÊ فكÊوا ،إنما جعل اإلمام Àؤتم به( صالته وقد قال ا`�  صº اهللا عليه وسلم
    ؟؟؟؟ما حكم العكس االنتقال من االنفراد إª االئتمام أن تكون منفردا ثم تصبح إمامما حكم العكس االنتقال من االنفراد إª االئتمام أن تكون منفردا ثم تصبح إمامما حكم العكس االنتقال من االنفراد إª االئتمام أن تكون منفردا ثم تصبح إمامما حكم العكس االنتقال من االنفراد إª االئتمام أن تكون منفردا ثم تصبح إمام: : : : مسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرىمسألة أخرى    �

ن u بداية الصالة � ،مثاN شخص �ن يص� لوحده ثم جاء ابنه أو قريبه وأراد أن يص� معه؟ كيف هذا: صورة ثانية
 ؟فما ا�كم u ذلك أيضاً  هصبح وحديفلم  هأصبح من يص� مع وأيضا ،ا`ية اختلفت ،اآلن أصبح إماما ،منفردا

فمن صº معك Óوز لك أن تصبح N  ،هذه الصورة �وز وال يلزم أن يكون قد نوى u أصل صالته أن يكون إماماً  �
وجاء ابن  ،�ن u بيت ميمونة ا!Àل P ذلك أن ا`� صل صº اهللا عليه وسلم ،وÁن كنت u أول الصالة منفردا ،إماما

قال ابن عباس فلما رأيته قمت  ،فقام يص� ةفعمد إª قرب فقام ا`� صº اهللا عليه وسلم ،وميمونة خالة ابن عباس ،عباس
وجه الشاهد هنا انتقال ا`� من  ،خذ بيدي من وراء ظهره وجعلË عن يمينهأقال ف ،ففعلت مثل ما فعل وقمت P يساره

وهو  ة جابر وجبار ر� اهللا عنهما عندما صليا وراء ا`� صº اهللا عليه وسلميدل عليه أيضاً قص ،االنفراد إª االئتمام
 .فهذه الصورة إذاً �وز ،وأصبح àما إماما بعد أن �ن منفردا ا`� صº اهللا عليه وسلم وأكملفائتما به  ،منفرد
        ::::االستخالف u الصالةاالستخالف u الصالةاالستخالف u الصالةاالستخالف u الصالة    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

وبا\اã  ،حد اwين وراءهأثم يستخلف  إمامتهمن يkك ا`اس ويkك يعÂ كون اإلنسان إماما ثم حصل N 0رض وأراد أ
ما حكم  ؟فيسمونها االستخالف ،وهو سيkك الصالة إماما،اآلن سيختلف ويصبح واحد منهم  ،اwين وراءه �نوا مؤتم}

 u ؟ذر قام بهكمال الصالة بهم لع ال ا�أموم}غ�ه من  اإلماموهو كما قلت استنابه  الصالة،االستخالف 
ومرادنا بقوàم بمعÂ أنه يكمل  ،سألةا�وهو قول أكe أهل العلم u  ،جائز ،حكم االستخالف u الصالة لعذرا�واب ا�واب ا�واب ا�واب     ����

    ....الصالة وال يستأنف
    ؟؟؟؟أو أنه يكمل الصالة بهمأو أنه يكمل الصالة بهمأو أنه يكمل الصالة بهمأو أنه يكمل الصالة بهم    ؟؟؟؟ويبدأ الصالة من أوàاويبدأ الصالة من أوàاويبدأ الصالة من أوàاويبدأ الصالة من أوàا    إماماإماماإماماإمامااoالف وقع هل يستأنف هذا اwي أصبح اoالف وقع هل يستأنف هذا اwي أصبح اoالف وقع هل يستأنف هذا اwي أصبح اoالف وقع هل يستأنف هذا اwي أصبح     ����
فلما طعنه أبو لؤلؤة ا�جو� عليه  ،كما حصل بعمر بن اoطاب ر� اهللا عنه �ا طعن ،همأنه يكمل الصالة ب ا�وابا�وابا�وابا�واب    �

 ،الر#ن بن عوف ر� اهللا عنه الصالة بهم وأتم عبد ،لر#ن بن عوفااستخلف أم� ا�ؤمن} عبد ، من اهللا ما يستحق
و�ن هذا ÝZ u من الصحابة ولم ينكروه ولم  ،وا�مد هللا رب العا�} ،كمل الصالةأو إماما،وقد �ن مأموما فأصبح àم 

 منهم ر� اهللا عنهم ،pالفوه
ً
    ....فÈن إÐا0

    ،،،،فراح وتر'هم وأصبحوا كما يقال ال إمام àمفراح وتر'هم وأصبحوا كما يقال ال إمام àمفراح وتر'هم وأصبحوا كما يقال ال إمام àمفراح وتر'هم وأصبحوا كما يقال ال إمام àم    ،،،،وأن هذا اإلمام هو نفسه ما عرف كيف يت�فوأن هذا اإلمام هو نفسه ما عرف كيف يت�فوأن هذا اإلمام هو نفسه ما عرف كيف يت�فوأن هذا اإلمام هو نفسه ما عرف كيف يت�ف    ،،،،`فkض أن هؤالء ما عرفوا`فkض أن هؤالء ما عرفوا`فkض أن هؤالء ما عرفوا`فkض أن هؤالء ما عرفوا
        ؟؟؟؟ماذا يفعلونماذا يفعلونماذا يفعلونماذا يفعلون

 .àم هاتان ا�ا\ان ،أنهم يتمون صالتهم فرادىأو  ،م يتقدمون باجتهادهم فيقدمون واحداً أنهإما 
        R واحد يص� لوحده هذه الصورة تأö مR واحد يص� لوحده هذه الصورة تأö مR واحد يص� لوحده هذه الصورة تأö مR واحد يص� لوحده هذه الصورة تأö م���� ؟ ؟ ؟ ؟    ����

 öفيها ضيق أحياناتأ ëاألماكن ال u صالة ا�معة u،  هذا Pأ u أو Âأسفل هذا ا�ب u د بعض ا`اس يصلون إما�
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Âأما اتصال الصفوف فهو (، هم يصلونينقطع االتصال ب} اإلمام وب} ا�أموم} و أحيانا ،ا�ب ،Uيقصد االتصال الصو
 ؟فماذا يفعلون u هذه ا�الة هل تبطل صالتهم )يقطع الصالة كما قال األستاذ ا\ميu ú منتديات ا`قاش

    ،،،،كما u هذه الصورةكما u هذه الصورةكما u هذه الصورةكما u هذه الصورة    ،،،،عليهم u ذلكعليهم u ذلكعليهم u ذلكعليهم u ذلك    ءءءءنتم عليه كأن R واحد صº منفردا وال Æنتم عليه كأن R واحد صº منفردا وال Æنتم عليه كأن R واحد صº منفردا وال Æنتم عليه كأن R واحد صº منفردا وال Æأأأأنقول أتموا صالتكم P ما نقول أتموا صالتكم P ما نقول أتموا صالتكم P ما نقول أتموا صالتكم P ما     �
ذه الصورة u جواز صالة R منفرد لوحده بما جاء u الس�ة عن معاوية ر� اهللا عنه أنه �ا طعن صº ا`اس àدلون ويست

كما يفعل  ،وال يستأنفونها من جديد وال يسلمون ،ا`اس وتكمل صالتهم فيص� ،فيه ءوبا\اã هذا أمر ال Æ ،أفرادا
وما ذكرت لكم من اآلثار دÀل P هذا األمر، هذه  ،فيها ءال Æوصالتكم وصالتكم صحيحة  أكملوافنقول  ،ا>عض

 .أهم ا�سائل الë تتعلق بمسألة ا`ية ال:ط األخ� من �وط الصالة
 .وسأجعل هذه اآلداب u ثالثة ع: نقطة ،العلماء يبدؤون بآداب ا�É إª الصالة دائما قبل ال:وع u صفة الصالة

                    ::::            ةةةةآداب ا�É إª الصالآداب ا�É إª الصالآداب ا�É إª الصالآداب ا�É إª الصال                
إذا (: هريرة يسن اoروج إª الصالة بسكينة ووقار، ا!Àل P ذلك قوN صº اهللا عليه وسلم u حديث أ� ::::األولاألولاألولاألول �

        .رواه مسلم )فما أدر'تم فصلوا ،سمعتم اإلقامة فامشوا إª الصالة وعليكم بالسكينة والوقار
إذا توضأ أحدكم ( ويستدلون P هذا �ديث ،أن تكe خطاهوقالوا ألجل  ،مقاربة اoطى أي ال يباعدها ::::ا�ا±ا�ا±ا�ا±ا�ا± �

 ،)وحطت عنه بها خطيئة ،إال رفعت N بها درجة ةلم pطو خطو ،ال pرجه إال الصالة ،ثم خرج إª ا�سجد ،فأحسن الوضوء
 ،ال بأس فمن فعله ،وبا\اã هذا األدب ليس عليه حديث ðيح، ويستدلون �ديث ورد u تقارب اoطى ولكنه ضعيف

        ....ومن لم يفعله ويقول `ا أنه ليس عليه دÀل صحيح أيضاً N األمر u ذلك
من السنة (نس ر� اهللا عنه أنه قال أ�ديث  ،والي«ى خروجا ،أنه إذا دخل ا�سجد قدم رجله اÀمÂ دخوال ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث �

 .)الي«ى كبرجلأن تبدأ برجلك اÀمÂ وÁذا خرجت أن تبدأ إذا دخلت ا�سجد 
أعوذ باهللا العظيم وبوجهه (عبارة أخرى  وأيضا )ر#تك أبواباH افتح ã (يقول ما ورد عند ا!خول وهو قوN  ::::الرابعالرابعالرابعالرابع �

 )إذا دخل أحدكم ا�سجد فليقل اH افتح ã أبواب ر#تك( �ديث، )الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من (ذا دخل ا�سجد قال وحديث أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن إ

�د هذا ا`ص دائم يذكرونه عند ا!خول للمسجد  ،هذا يقال R u ا�ساجد ح� u ا�سجد ا�رام )الشيطان الرجيم
 .Àومفظ مË سائر اقال u ا�ديث فإذا قال ذلك قال الشيطان حُ  ،ا�رام وهو 0م ل� ا�ساجد

ن�  �ديث أن ا`� صº اهللا عليه وسلم ،أو عند ذهابه للصالة ،صابعه عند ا\وجه إª ا�سجدأأنه ال يشبك  اoامساoامساoامساoامس �
 .أصابعهقال الراوي وشبك ب}  )وال يفعل هكذا u صالته( وقال u ا�ديث ،عن التشبيك u األصابع ألنه u صالة

عن ا>يع u داخل  ا`� صº اهللا عليه وسلم �ا ورد عن نå ،توجهه للصالة ال pوض u حديث ا!نيا عند: السادسالسادسالسادسالسادس �
قولوا ال فوÁذا رأيتم من ينشد ضالة  ،قولوا N ال أربح اهللا �ارتكفإذا رأيتم من يبتاع u ا�سجد ( :قال، ا�سجد وعن ال:اء

وهو أدب من  ،يا عند ذهابه للمسجد ودخوN فيهالعلماء أنه ال Óوز أن يشتغل بأمور ا!ن منههذا أخذ  )رد اهللا عليك
 .. امها P ا�سلماآلداب ا�:وع ال
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    ))))÷G÷G÷G÷G((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
لمص� ل ويستحبقالوا  ،ألن العبد u صالة ما دام أنه ينتظر الصالة، نه Óلس مستقبل القبلةأمن هذه اآلداب  :السابعالسابعالسابعالسابع �
ورد هذا ا�ديث وÁن �ن يضعفه كث� من أهل " بلتم به القبلةأن خ� ا�جالس ما استق"�ديث ورد ، يستقبل القبلة أن

وÁن ،  الفقهاءأكeهذه قاعدة  ،ولكن القاعدة عند العلماء أن األحاديث الë مرجعها للفضائل يتساهلون u ذكرها ،العلم
ا�ستحبات وا�ندوبات ولكن الفقهاء طريقتهم أن األحاديث الë تتعلق بالفضائل و ،�ن أهل ا�ديث يتشددون u ثبوتها

واآلداب يتساهلون فيها ب:ط أن ال يكون u هذا ا�ديث راوي متهم أو أن ضعفه شديد الضعف أو أنه يتعلق باألحÈم 
وطريقتهم ر#هم اهللا أنهم  ،وال أيضاً لو فعلها اإلنسان يؤجر عليها وال يأثم ،إنما باآلداب وا�ندوبات الë ال يؤثر تر'ها

 u هذه قاعدتهم وقد ذكرها ا`ووي وذكرها غ� ا`ووي من أهل العلم أن هذه طريقة الفقهاء ،الفضائل أحاديثيتساهلون، 
تكون غ� ثابتة وقد يستدل بها العلماء وينقل السامعون ذلك ويظنون أنها ثابتة وال يعلمون هذه القاعدة وهذه  أحيانا

لتعليم أن يكون قد أحاط بهذا ا�ديث من حيث صحته أو من P طالب العلم اwي يتصدى ل ، فتنبه،الطريقة !يهم
 .حيث ضعفه وهل هو يتعلق باألحÈم من حيث الوجوب أو ا\حريم أو هو يتعلق بالفضائل واآلداب وا�ندوبات

يضاً أ ،لكنيفعل ذلك  ن ا`� صº اهللا عليه وسلم �نألقالوا  ،يسن القيام عند قول ا�قيم قد قامت الصالة :نننن�ام�ام�ام�اماااا �

والراجح عند طائفة أخرى  ،ومع ذلك يذكرونه وهو كما مر u القاعدة السابقة وهذا هو مذهب ا�نابلة u ذلك ،ضعيف
وهناك طائفة تقول ال يتقيد هذا ال باإلقامة u بدايتها وال u وسطها  ،يقومون عند بداية اإلقامة :من العلماء أنهم يقولون

وهذا  ،حابة �نوا إذا رأوا ا`� صº اهللا عليه وسلم قاموا ح� لو لم يبدأ ا�ؤذن باإلقامةألن الص ،ولكن عندما يرى اإلمام
        ."ال تقوموا ح� ترو+: "ورد فيه حديث وهو قوN صº اهللا عليه وسلم

بعضهم  وا�راد بذلك b ا�حاذاة أن Çاذي ا�صلون ،كعباأل أنه يسن قبل الصالة تسوية الصفوف با�ناكب و: ا\اسعا\اسعا\اسعا\اسع    ����
وما ورد من  ،ا�راد ا�حاذاة وا\قارب ال حقيقة اإللصاق ،وال يقصد بذالك اإللصاق ،وأال يكون هناك فرج كب�ة ا،بعض

 ،فا�راد بها ا�بالغة كما نص P ذلك ا�افظ ابن حجر وغ�ه من ا�حقق} من أهل العلم اإللصاق u أو روايات أحاديث
إذاً تسوية الصفوف وا�حاذاة  ،)لتسون صفوفكم أو Àخالفن اهللا ب} قلوبكم(:  عليه وسلمواستدلوا بذلك بقوN  صº اهللا

غ� مطلوب وا!Àل P ذلك أنه ورد u بعض  اإللصاقلكن  ،وا�قاربة مقصودة من مقاصد ال:ع ومطلوبة ومأمور بها
 ،أو الكعب بالكعب ،هذا غ� وارد ،بالر'بةر'بته بر'بته و'عبه بكعبه فكيف يمكن لإلنسان أن يلصق الر'بة  األحاديث

 اإللصاقا�راد بها  ،سيحول قدمك دون أن يلتصق الكعب بالكعب إذاً ال ا�راد بها ا�قيقة إنساناآلن أنت لو وقفت مع 
و	 هذا  ،فلما لم يذكر ذلك أريد منها ا�ساواة u الصف والkاص ،لصقواأولو أراد ا�قيقة لقال ا`� صº اهللا عليه وسلم 

والشيخ  ،سكنه فسيح جناتهأزيد ر#ه اهللا وأبو كتاب جيد �ن أراد أن يراجع هذه ا�سائل لفضيلة الشيخ ا!كتور بكر 
وÁنما ا�بالغة u ا�قاربة �يث تكون كأنها ملتصقة  ،حقيقيا إلصاقااألقدام  إلصاق اإللصاق،ر#ه اهللا يرى أنه ال ي:ع 

 .ا�شهور u صحيح ا>خاري وغ�ه    ر u ذلك ا�ديثويذك ،وليست ملتصقة حقيقة
من أراد أن يراجع هذه ا�سائل فل�اجعها u هذا الكتاب كتاب صغ� ا�جم  """"ال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالة""""الكتاب اسمه 

لك سماه وw ،اجتهد مؤلفه u بيان بعض األمور الë يظن ا`اس أنها جديدة P الفقهاء وb ليست جديدة ،كب� الفائدة
ونقلها من  ،العلماء السابقون ذكروا ما ذكروه P أدلة وP نظر وتأمل وقرروا ذلك أنبمعÂ " ال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالةال جديد u أحÈم الصالة"
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ومن كتب الشيخ بكر أبو زيد الë ينصح طالب العلم بها  ،بعدهم الفقهاء وحقق هذه القضايا u هذا الكتاب الصغ�
ح الطالب بالرجوع إÀه �عرفة الكث� من األشياء والÑمات الë ينب� لطالب العلم أن أنص" معجم ا�ناæ اللفظية"كتاب 

        .يتعرف عليها هل يصح قوàا أو ال يصح قوàا
طبعا العلماء ، وعن يساره ويقول كذلك استووا ،يقول استووا ير#كم اهللافأن اإلمام يلتفت P يمينه  ::::العا�ةالعا�ةالعا�ةالعا�ة �

هكذا ، وÁنما ورد u ا�ديث استووا تراصوا ال çتلفوا ،و نظرنا لألحاديث ال èد هذه الزيادةول ،قول ير#كم اهللا نيضيفو
 فيكت¥الفقهاء ر#هم اهللا هذه اللفظة لم ترد u األحاديث الصحيحة  إضافةلكن لم يرد فيه ير#كم اهللا وÁنما هذا من 

  .بما ورد
 u وأيضاهذا ما ورد إال مرة واحدة u حديث  ،ما بقول صلوا صالة مودعهنا تثار قضية أيضاً للفائدة بعض األئمة يل م دائ

فå كما قلت >يان  ،أضف إª ذلك أن بعضهم يبالغ u التسوية مبالغه �عل ا�أموم} يتضايقون من ذلك مقال، سنده
ا`� صº اهللا عليه وسلم ورد  ،تقدم فهذا ال بد أن يش� إÀه ويقول N ارجع إª اoلف قليال إنسانإن وجد من ف ة،ا�حاذا

نك أìن نقول هكذا إذا عرفوا ا`اس  ،عنه أنه فعل ذلك و�ن يفعل ذلك مع الصحابة u أول األمر ح� إذا عقلوا ترك
تبدأ R u فريضة كما جاء u ا�ديث أن ا`� صº اهللا عليه  أنتأمرهم با�ساواة وأصبحوا يسوون خالص ما u دا� 

واكت¥ فقط بتنبيههم استووا تراصوا ال çتلفوا فتختلف  ،عرف أو علم أنهم عقلوا ترك تسويه الصفوفوسلم إذا 
  .قلوبكم

فال ام هذا القول u هذا  ،�د أنه يل م دائما أطفئوا جواالتكم ،بعض ا`اس مع وجود وسائل االتصال ا�ديثة ��وال
ينبه عن طريق ا�ؤذن قبل إقامة  ،ينبه بعد الصالة ،ينبه مره ويكتÕ بهانقول  ؟فما ا�ل u ذلك ا�ل ،ا�وضع ال ينب�

  .الصالة
أال تصفون كما تصف ا�الئكة عند ربها يتمون (كما جاء u ا�ديث  ،أنه يكمل الصفوف األول فاألول ::::ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع: �

 .)الصفوف األول ويkاصون u الصف
 ،فقد ورد u بعض األحاديث أن أيمن اإلمام أفضل من أي« اإلماممام، اإل إذا أمكن أن تكون P يم} ::::ا�ا± ع:ا�ا± ع:ا�ا± ع:ا�ا± ع: �

ألن الفضيلة ، لكن إذا �ن األيمن �يث ال تستطيع أن تقتدي باإلمام أو ال تستطيع أن تسمع صوته �ن القرب منه أفضل
علقة بذات الصالة متعلقة بماهيتها ألن ا�ت، وهذه قاعدة، ا�تعلقة بمصلحة ذات الصالة أو% من الفضيلة ا�تعلقة بمÈنها

الفضيلة متعلقة بذات الصالة من حيث االقتداء باإلمام أو% من الفضيلة ف ،أما ا�Èن فهو خارج عنها ،u ذاتها u بنائها
        .تتعلق بمÈنها من حيث ا\يامن إذا �ن بعيدا عن اإلمام

    وورد u ،عليه �ا فيه من الفضل استهمح� لو وعليه  أن يبدأ اإلنسان بالصف األول ح� لو سابق ::::ا�الث عشـرا�الث عشـرا�الث عشـرا�الث عشـر �
إال أن هنا نقطة وb إذا �ن  )وخ� صفوف النساء آخرها و�ها أوàا ،خ� صفوف الرجال أوàا و�ها آخرها(ا�ديث 

ال فيه ال يرى الرج ،أي يكون هناك جدار أو 0زل موضوع أو زجاج ،هناك حاجز ب} الرجال وب} النساء �يث ال يرى
u هذه ا�الة يرى بعض أهل العلم أن  ،أو النساء يستطيعون أن يرون دون أن يرى الرجال ،النساء وال النساء فيه الرجال

وذكر ذلك اإلمام  ،هذا رأيهم أفضلبمعÂ أن صفوف النساء تكون األول فاألول  ،اoطاب يكون للجميع P حد سواء
    ....هناك حاجز قال فإن األفضلية تعود �لرجال �نإذا ا`ووي وغ�ه من أهل العلم يرون 

    �     صفـــة الصــــالةصفـــة الصــــالةصفـــة الصــــالةصفـــة الصــــالة     �
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دعو'م �عرفتها والوقوف عليها u حاشية الروض أبل  ،انتقل بعد ذلك إª صفة الصالة ولن نطيل u كث� من ا�زئيات فيها
فال Çسن به أن يغفل أو  ،ال:عيةومعرفة الكث� من ا`قاط الë تهم طالب العلم اwي يتخصص u ا!راسات  ،ا�ربع

 : تفوته هذه ا�زئيات ا�تعلقة بصفة الصالة أول أمر ìتاجه u صفة الصالة أن نعرف
    ؟؟؟؟ما األحاديث الë وردت عن الرسول صº اهللا عليه وسلم وb تعد أساسيات لصفة الصالةما األحاديث الë وردت عن الرسول صº اهللا عليه وسلم وb تعد أساسيات لصفة الصالةما األحاديث الë وردت عن الرسول صº اهللا عليه وسلم وb تعد أساسيات لصفة الصالةما األحاديث الë وردت عن الرسول صº اهللا عليه وسلم وb تعد أساسيات لصفة الصالة    �
وبيان : ن صفة صالة ا`�  صº اهللا عليه وسلمفا�واب عن هذا أن هناك ثالثة أحاديث وردت تعد b األساس u بيا �

    : : : : كيف يص� ا�سلم صالته
دخل رجل ف ،دخل ا�سجد ا`� صº اهللا عليه وسلم أن    ما جاء u الصحيح} من حديث أ� هريرة ا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األولا�ديث األول �

ºاهللا عليه وسلم ،فص ºا`� ص P اهللا عليه وسلم ،ثم جاء فسلم ºالسالم وقا فرد ا`� صN ارجع فصل فإنك لم  :ل
ارجع فصل  :فقال N ا`� مرة أخرى ،ثم جاء هذا األعرا� مرة أخرى فجاء فسلم P ا`� صº اهللا عليه وسلم ،تصل

: فقال ا`�  صº اهللا عليه وسلم ،أحسن غ�ه فعلمË ماواwي بعثك با�ق ف :عرا�فقال عندئذ األ ،نك لم تصل ثالثاإف
ثم اسجد  ،ثم ارفع ح� تعتدل قائما ،ثم ار'ع ح� تطم� راكعا ،ثم اقرأ ما تي« معك من القرآن ،فكÊ إذا قمت للصالة(

هذا ا�ديث     )ثم افعل ذلك u صالتك ;ها ،ثم اسجد ح� تطم� ساجدا ،ثم ارفع ح� تطم� جالسا،ح� تطم� ساجدا
فالفقهاء Óعلون األصل u بيان أر�ن الصالة هذا  ،ةوهو عمدة u بيان أر�ن الصال ،رواه الشيخان ا>خاري ومسلم

    ....ا�ديث
 ،وحديث وائل ابن حجر.J ،حديث أ� #يد الساعدي .Gهما  ،صفة الصالة بتفاصيلها فيستدلون wلك �ديث} آخرينصفة الصالة بتفاصيلها فيستدلون wلك �ديث} آخرينصفة الصالة بتفاصيلها فيستدلون wلك �ديث} آخرينصفة الصالة بتفاصيلها فيستدلون wلك �ديث} آخرينأما 

u حديث ا�$ء فقد ورد u كيفيه صاله ا`� صº اهللا عليه وسلم حديثان ا�ديث األول مشهور عند الفقهاء يسمونه 
ا�راد منه هو حديث أبو هريرة والرجل اwي دخل P ا`�  أنصالته فاعرف u فإذا مر معك حديث ا�$ء ، صالته

هذا يسÙ عند الفقهاء حديث ا�$ء صالته أو  ،صº اهللا عليه وسلم فقال N ا`� ارجع فصل فانك لم تص� قاàا ثالثا
  .u بيان أر�ن الصالة عند Ðاه� أهل العلموهو األصل ، ا�$ء u صالته

حديث  وأيضاأما ا�ديثان الثان يدالن P بيان صفة الصالة غ� حديث ا�$ء صالته فهما حديث أ� #يد الساعدي 
 .وائل ابن حجر ابدأ

 .بيان صفه الصالةu  األصلثم نضيف إÀه ا�ديث ا�ا± فيكتمل `ا  الساعدي،حديث أ� #يد  ::::ا�ديث ا�ا±ا�ديث ا�ا±ا�ديث ا�ا±ا�ديث ا�ا± �
من أصحاب رسول اهللا صº اهللا  ةسمعت أبا #يد الساعدي u ع: :عن Zمد بن عمر بن عطاء قال :حديث أ� #يد

�اذا أنت األعلم { فلم؟ : قالوا، صº اهللا عليه وسلمرسول اهللا قال أبو #يد أنا أعلمكم بصالة  ،عليه وسلم منهم أبو قتادة
علم أول ذلك ولست كذلك يعÂ تقول أنا يقولون اآلن أنت تق- ة،وال أقدمنا N صحب ،N e تبعاً هللا ما كنت بأك، فو ا}

رنا ما تزعم `ا به أيعÂ ب} `ا و- ،عرضأف :قالوا ،بº :قال -علم ولست أكeنا صحبه ولست أكeنا �السه Nأوتد] انك 
 ،ليه وسلم إذا قام إª الصالة يرفع يديه ح� Çاذي بهما منكبيه�ن الرسول صº اهللا ع: فقال -أنك عليم أو خب� أكe منا

ثم ير'ع ويضع  ،ثم يكÊ ف�فع يديه ح� Çاذي بهما منكبيه ،ثم يقرأ ،ثم يكÊ ح� يقر R عظم u موضعه معتدال
رأسه فيقول سمع اهللا  ثم يرفع -ال يميله إª أسفل وال يرفعه أي- ،ثم يعتدل فال يصب رأسه وال يقنع ،راحتيه P ر'بتيه

ثم  ،ثم يهوى إª األرض فيجاu يديه عن جنبيه ،كÊأثم يقول اهللا  ،ثم يرفع يديه ح� Çاذي بهما منكبيه معتدال ،�ن #ده
 -يثنيها ويوجهها ìو القبلة أيمعÂ يفتخ - ،ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ،يرفع رأسه ويثÂ رجله الي«ى فيقعد عليها
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ثم يصنع u : قال، يقعد عليها ح� يرجع R عظم إª موضعهفويثÂ رجله الي«ى  رأسهكÊ ويرفع أقول اهللا ثم ي ،ويسجد
كÊ ورفع يديه ح� Çاذي بهما منكبيه كما كÊ عند  -يعÂ من التشهد األول-ثم إذا قام من الر'عت}  ،األخرى مثل ذلك

ر رجله الي«ى وقعد متور� P ا �نت السجدة الë فيها التسليم أخّ ح� إذ ،ثم يصنع ذلك u بقيه صالته ،افتتاح الصالة
صدقت هكذا �ن يصº رسول اهللا صº اهللا عليه  -:، قالوا)يعÂ اقروه(- قالوا صدقت -يعP Â جنبه- ،شقه األي«

 هذا ا�ديث رواه أصحاب الس�" وسلم
حديث وائل  ،ن الصفة وا�الث u بيان صفة الصالة بالعمومحديث وائل ابن حجر وهو ا�ا± u بيا: ا�ديث ا�الثا�ديث ا�الثا�ديث ا�الثا�ديث ا�الث �

قال فقام رسول اهللا صº  ،رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم كيف يص� ةألنظرن إª صال: قلت: بن حجر ر� اهللا عنه قال
أن ير'ع رفعهما مثل فلما أراد  ،خذ شماN بيمينهأثم  ،ذنيهأفكÊ فرفع يديه ح� حاذتا  القبلة،اهللا عليه وسلم فاستقبل 

فلما سجد وضع رأسه بذلك ا�êل من ب}  ،فلما رفع رأسه من الر'وع رفعهما مثل ذلك ،ثم وضع يديه P ر'بتيه ،ذلك
وقبض  ،وحد مرفقه األيمن P فخذه اÀمÂ ،ثم جلس فافkش رجله الي«ى ووضع يده الي«ى P فخذه الي«ى ،يديه

) الراوي( وحلق ب:: قال ، حد رواه هذا حديث وائل بن حجرأوحلق ب: وب: هو  ،ل هكذاورأيته يقو ة،ثنت} وحلق حلق
 .اإلبهام والوسطى وأشار بالسبابة هكذا

هذه الروايات ا�تعددة أخذ العلماء من     ،،،،بروايات متعددةبروايات متعددةبروايات متعددةبروايات متعددة    ااااجاءجاءجاءجاء    ،،،،هذا ا�ديث وا�ديث اwي قبله حديث أهذا ا�ديث وا�ديث اwي قبله حديث أهذا ا�ديث وا�ديث اwي قبله حديث أهذا ا�ديث وا�ديث اwي قبله حديث أ���� #يد الساعدي #يد الساعدي #يد الساعدي #يد الساعدي
وwلك ألف الشيخ األ>ا± ر#ه اهللا بيان صفة صالة ا`�  ،الرسول صº اهللا عليه وسلم�موع الروايات بيان صفة صالة 

كث� من العلماء  ،و'ذلك ألف ابن باز وابن عثيم} ر#هما اهللا u ذلك ،صº اهللا عليه وسلم من �موع هذه األحاديث
هذه األحاديث ا�الثة b  نعليه وسلم، إذ يأخذون هذه األحاديث بهذه الروايات ويبينون صفة صالة الرسول صº اهللا

ألن الكث� من الروايات بعضها تكون  ،أضف إª ذلك برواياتها ا�تعددة ،األصل u بيان صفه الرسول صº اهللا عليه وسلم
ايات ومن يرى أنها زيادة ضعيفة u بعض الرو ،من يرى الزيادة القوية يأخذ بها ،وبعضها تكون زيادة قوية ،زيادة ضعيفة

وا>عض يقول ال األصح ما ورد u حديث أ� #يد  ،ويكون األصح مثال ما ورد u حديث وائل ابن حجر ،ال يأخذ بها
ا`� صº اهللا عليه  ةيتوسع u صفه صال أن    ا�ديث} رووه أصحاب الس� ما عدا بعض منهم، فمن أراد وg ،الساعدي

بعض أهل  ،الرسول صº اهللا عليه وسلم ةصال ةر#ه اهللا u بيان صف ا±األ>وسلم عن طريق هذه الروايات فقد ذكرها 
 ،وبعضهم ال يوافق عليه من حيث ا\صفيح u بعض الروايات ،العلم يوافق األ>ا± u بعض الروايات من حيث ا\صفيح

يعود إª أمور مسنونة ال إª  سألة واسعة ألن الغالب أن االختالف u هذه الروايات، ا�ويكت¥ بما ورد u روايات أخرى
ألن األصل فيها حديث ا�$ء u  ،أو جلها Zل اتفاق عند أهل العلم ،ألن األر�ن والواجبات Zل اتفاق ،أر�ن وواجبات

  .متفق عليهوصالته حديث أبو هريرة وهو u الصحيح} 
    : : : : صفة صالة ا`صفة صالة ا`صفة صالة ا`صفة صالة ا`���� صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم صº اهللا عليه وسلم

    : : : : نستطيع أن èعل صفة الصالة u ا`قاط ا\اÀةنستطيع أن èعل صفة الصالة u ا`قاط ا\اÀةنستطيع أن èعل صفة الصالة u ا`قاط ا\اÀةنستطيع أن èعل صفة الصالة u ا`قاط ا\اÀة    ::::فأقول بعد ا`ية وسائر ال:وطفأقول بعد ا`ية وسائر ال:وطفأقول بعد ا`ية وسائر ال:وطفأقول بعد ا`ية وسائر ال:وط    ،،،،دخل اآلن u بيان صفة الصالةدخل اآلن u بيان صفة الصالةدخل اآلن u بيان صفة الصالةدخل اآلن u بيان صفة الصالةأأأأ
 ،فال تنعقد الصالة إال بهذا القول نطقا، )كÊأاهللا (أنه يقف قائما مستقبل القبلة ويقول u الفرض مع القدرة  ::::األواألواألواألو%%%% �

فال تنعقد إال بهذا  ،اهللا ال اN إال هو ;ها ال تصح فلو قال سبحان اهللا أو قال ا�مد هللا أو قال )Òريمها ا\كب�(�ديث 
اإلحرام وb ر'ن u الصالة، ة وهذه ا\حريمة تسÙ تكب� ،وال بد أن يكون قائما عند هذه ا\حريمة ،كÊأاهللا  :اللفظ

عنه القيام ألن القيام  غ� القادر فيسقط أمان يكون قائما للقادر أا�هم هو القول و، نه من الس�أورفع اÀد معها سيأتينا 
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        .مع القدرة
 .أن يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية �
 .أن تكون األصابع مضمومة ::::ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة �
إذا قام إª الصالة رفع  :�ديث ابن عمر قال �ن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم، ن يستقبل ببطونها القبلةأ ::::الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة �

تأö منفردة كحديث  األحاديثالحظ مÏ يا طالب العلم أن بعض ، ثم يكÊ متفق عليهيديه ح� تكون حذو منكبيه 
غ� ا�الث الë سبقت  أحاديثالرسول صº اهللا عليه وسلم  ةصال ةنه ال يوجد u بيان صفأال يعÂ هذا  ،ابن عمر هذا

من رواية أبو هريرة ومن غ�هما من  ستأتينا من رواية ابن عمر أحاديثلكن هناك  ،تلك b األصل u بيان الصفة ،ال
 .الصالة إنما قلت ذلك األصل ةتب} با1 ا�زئيات ا�تعلقة u صف ،وعن انس وغ�هم ،الصحابة

وأواصل  ،حديث ابن عمر u بيان كيفيه تكب� ا`� صº اهللا عليه وسلم u صالته، P أي حال نقف P هذا ا�ديث
ا`� صº اهللا  ةصال ةشاء اهللا تعاª صف إنالقادمة بيان سائر ا`قاط الë تتضح بها `ا شاء اهللا u ا�حا5ة  إنمعكم 

 .عليه وسلم

    ))))G²G²G²G²((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
ستأنف الLم مستعينا باهللا عز وجل >يان هذه الصفة مع �ح بعض أو ،توقفنا u ا�لقة ا�اضية فيما يتعلق بصفة الصالة

وأدعو'م �راجعة ما يتعلق با\فاصيل واoالف اwي  ،ال P سبيل ا\فصيل ،لما يتعلق بها من أمور P سبيل اإلÐا
ا\فصيالت وذكر ألقوال أهل     بعض ففيها ،الروض ا�ربع مع ا�N Q سابقا وهو حاشية أ�تيذكره العلماء u الكتاب اwي 

ªسأذكرها تبا0 إن شاء اهللا تعا ëا�سائل ال u ا�حا5ة  ،العلم u صفة الصالة وبدأت بنقاط بدأت u مLال P ا�اضية
  ،ستأنفها اÀومأقص�ة جدا 

ً
مع وجود سائر  ،يستحÝ اإلنسان عند بداية صفة الصالة ا`ية قلت فيما م� الLم أوال

استحÝ فإذا  ،ما يتعلق بطهارة ا�Èن و'ذلك ا>قعة و'ذلك ا>دن وأيضا ،ال:وط وتوفرها من استقبال القبلة والطهارة
 .مستقبل ببطونها القبلة ،ôدودة األصابع ،ا`ية àذه الصالة بعد ذلك يستقبل القبلة ويكÊ رافعا يديه

�ن إذا قام إª الصالة رفع يديه ح� يكونا ( وذكرنا حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما أن ا`� صº اهللا عليه وسلم    ����
Êالر'ن هو ا\كب�ة نفسها ،وليس ر'ن ،اإلحرام هو سنة وليس بواجبتكب�ة  أثناءوهذا الرفع  )حذو منكبيه ثم يك، 

Òريمها ا\كب� (كما ورد u ا�ديث  ،فإذا كÊ دخل u الصالة ،وb ا�طلوبة u بداية الصالة ،فتكب�ة اإلحرام b الر'ن
 ).وÒليلها التسليم

الLم u الصالة ال  ،لك قبل الصالة ال �وز لك اآلنأصبح اآلن األمور الë �نت �وز  ،Òريمها يعÂ ا!خول فيها    ����
اإلحرام حرمت عليك بعض  ةيعÂ هذه تكب� ،ومن هنا سميت Òريمها ،األكل وال:ب ال Óوز ،الضحك ال Óوز ،Óوز

فهكذا  ،ءكما أن u اإلحرام u ا�ج والعمرة تمنع من أشيا ،األمور الë �نت جائزة لك بسبب أنك دخلت u هذه العبادة
 .u الصالة إذا كÊت هذه ا\كب�ة منعت هذه ا\كب�ة عليك أشياء ألنك دخلت u هذه العبادة اoاصة وb الصالة

فإذا كÊت رافعا يديك مستقبل ببطون كفيك القبلة ôدودة مضمومة األصابع �هر أنت با\كب� ح� يسمعك من     ����
كما فعل أبو بكر ر� اهللا عنه مع ا`� صº  ،بأس أن يسمعهم غ�كفإذا لم يكن يستطيعون سماع صوتك فال  ،خلفك

    .اهللا عليه وسلم u ا�ديث ا�تفق عليه
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فتص� بعد أن  ،هذا الكوع األي« تقبضه باÀم} ))))الصورة األوالصورة األوالصورة األوالصورة األو%%%%(((( ،ثم إذا فرغت من ا\كب� تقبض كوع ي«اك بيمينك    ����
تضع كفك األيمن P  ،أن تضعها P ذراعك بدون قبض ))))نيةنيةنيةنيةالصورة ا�االصورة ا�االصورة ا�االصورة ا�ا((((تكÊ تقبض كوع الي«ى باÀم} قبضا، 

 .كما جاء ذلك u حديث سهل بن سعد عند ا>خاري ،ذراعك األي«
        ؟؟؟؟هل تكون P الصدر أم تكون Òت ال«ةهل تكون P الصدر أم تكون Òت ال«ةهل تكون P الصدر أم تكون Òت ال«ةهل تكون P الصدر أم تكون Òت ال«ة    أين؟أين؟أين؟أين؟    كون موضع اÀدينكون موضع اÀدينكون موضع اÀدينكون موضع اÀدينييييوووو    ����

    ::::صفات عند أهل العلمصفات عند أهل العلمصفات عند أهل العلمصفات عند أهل العلم    ةةةةورد u ذلك عدورد u ذلك عدورد u ذلك عدورد u ذلك عد
)G(    الشم P {مÀت �ته منهم من يقول يقف واضعا يديه اÒ ا�ذهبال u ا�ذهبوهذا قول u ا�ذهبوهذا قول u ا�ذهبوهذا قول u ويستدلون  ،وذكره صاحب الروض ،وهذا قول

 Nر� اهللا عنه وهو قو �رواه ا#د وأبو داود  )من السنة وضع اÀم} P الشمال Òت ال«ة(P ذلك �ديث جاء عن ع
ديث وائل بن � ،والصحيح أنك تضع يدك اÀمP Â الي«ى P صدرك ،لكن هذا ا�ديث ضعيف ألن فيه راو ضعيف

هذا رواه ابن خزيمة وا�اكم  )أن الرسول صº اهللا عليه وسلم وضع يده اÀمP Â يده الي«ى P صدره(حجر ففيه 
كما دل عليه  ،P أن اإلنسان يضع يده اÀمP Â الي«ى P صدره ا!Àل الصحيحا!Àل الصحيحا!Àل الصحيحا!Àل الصحيحفهذا هو  ،وصححه ابن خزيمة
 .حديث وائل بن حجر

)J (علها مسدو\} روي قول للمالكية بعض أهل العلمÓ ا ال يضعها أصال بلàêا أي يàأنه يسد، P مرخاة Âهجانبي    يع 
أن يضعهما كما جاء u  الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحفففف ،وقول آخر عند ا�الكية أنه يضعهما كما يرى ا�مهور ،ورد عند ا�الكية ،غ� مرفوعت}

الصفة الë ذكرتها لكم فهذه سنة فلو تر'ها اإلنسان فإنه قد حديث وائل بن حجر يضع اÀم} P الشمال P الصدر ب
Æ عليه وصالته صحيحة ءترك مسنونا وال. 

أن ا`� صº ( وورد u ذلك حديث 0ئشة ر� اهللا عنها ،خشع Nأألنه  ،ثم بعد ذلك ينظر استحبابا إª موضع سجوده    ����
واه ا�اكم وا>يه� وهو صحيح ألن ا�اكم صححه ر ،)اهللا عليه وسلم دخل الكعبة وما خلف ب�ه موضع سجوده

وبعض يرى أن يكون  ،ووافقه عليه اwه�، كذلك جاء عن بعض أهل العلم أنهم يرون أن يكون موضع ا`ظر إª القبلة
م قوN يعÂ أخذاً من عمو ،واألمر ال بأس فيه لو أن اإلنسان نظر إª القبلة ،سألة u هذا واسعةا�و ،موضع ا`ظر لإلمام

ªََرامِ { :تعا
ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 وَْجَهَك َشْطَر ال

¿
وÁن نظر إª اإلمام ألنه جاء u بعض الروايات أن الصحابة �نوا ينظرون  }فََول

Nاهللا عليه وسلم بأفعا ºحيانا يكون اإلمام وا�أموم !يهم مسافة طويلة ال يستطيع ا�أموم أن ألكن  ،ويتابعون الرسول ص
 .فبا\اã ينظر إª موضع سجوده كما قلت وهو الصحيح وذكرت لكم ا�ديث وهو األو% ألنه اخشع ،مامهينظر إª إ

    ::::ااااذاكرا أدعية االستفتاح وb معروفة كث�ة منهذاكرا أدعية االستفتاح وb معروفة كث�ة منهذاكرا أدعية االستفتاح وb معروفة كث�ة منهذاكرا أدعية االستفتاح وb معروفة كث�ة منه    ،،،،ثم يستفتح ويكون ندبا هذا االستفتاحثم يستفتح ويكون ندبا هذا االستفتاحثم يستفتح ويكون ندبا هذا االستفتاحثم يستفتح ويكون ندبا هذا االستفتاح    ����
ب واoطايا كما ينø ا�وب األبيض اH نقÂ من اwنو ،اH باعد بيË وب} خطاياي كما باعدت ب} ا�:ق وا�غرب((((    ����

    ....هذا د0ء وهو أثبت    )اH اغسلË من خطاياي با�اء وا�لج والÊد ،من ا!نس
وليس بزيادة وال  ،وهذا أيضاً وارد )سبحانك اH و�مدك تبارك اسمك وتعاª جدك وال V غ�ك(وا!0ء اآلخر هو     ����

أدعية أخرى يراجعها طالب العلم u الكتاب ا�ذكور أو أيضاً يراجعها u كتاب  وهناك أيضاً  ،معبود �ق سواك ألنها لم ترد
سبحانك اH و�مدك (ولكن اwي فيه ثناء هو  )اH باعد بيË وب} خطاياي( :قوN األصحاألصحاألصحاألصحاألذ�ر للنووي إن شاء، 

 .وذاك د0ء مسألة وطلب ،هذا د0ء ثناء )تبارك اسمك
أعوذ باهللا ( -Jأو ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم( -G ،باهللا من الشيطان الرجيم أيضاً ندبا ثم بعد االستفتاح يستعيذ    ����

هذا ;ه ، )أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه( -Iأو ، )السميع العليم من الشيطان الرجيم
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فإن جهر فيها فال     ،،،،القول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيحالقول الصحيح�ا دون أن Óهر فيها هذا P  بعد ذلك يبسمل ندبا فيقول بسم اهللا الر#ن الرحيم ،وارد
Æ الصالة ا�هرية بسم اهللا الر#ن الرحيم ا�مد هللا رب العا�}ء u ذلك لو جهر أو قال u،  ولو أ� بها وقال مبا�ة

 .ح ;ه يكون �اطبعا االستعاذة واالستفتا ،ا�مد هللا رب العا�} بعد أن استعاذ وبسمل ولكنه بسمل �ا
    ؟؟؟؟لكن البسملة هل تكون لكن البسملة هل تكون لكن البسملة هل تكون لكن البسملة هل تكون ����ا أو تكون جهرا �لفاÒةا أو تكون جهرا �لفاÒةا أو تكون جهرا �لفاÒةا أو تكون جهرا �لفاÒة    ����

 ؟فكيف العمل ،وورد ذلك عن ا`� صº اهللا عليه وسلم وصح فيه اÊo بكال الطريق} ،قوالن ألهل العلم u ذلك
القاعدة b أن   األدلةأن العبادة الواردة قاعدة مهمة لطالب العلم تفيدك بأنك �مع ب} األقوال وب} القاعدة u هذا

ثم ينظر أيهما  ،وتفعل P الوجه اآلخر تارة ،فتفعل P هذا الوجه تارة ،العبادة الواردة P وجوه متعددة وهذه الوجوه ثابتة
eاهللا عليه وسلم عليه أك ºاهللا عليه وسلم ،استمر عمل ا`� ص ºهذه الصورة مثال أن ا`� ص u أحيانا،بها     جهر فنقول 

كما جاء ذلك u حديث أنس أنه صº خلف ا`� صº اهللا  ،البسملةباألكe ي«  لكنه �ن ا`� صº اهللا عليه وسلم
اد أن أرأبو هريرة  أنحاديث تدل P أوجاء هناك  ،وأبو بكر وعمر و@هم لم Óهروا ببسم اهللا الر#ن الرحيم عليه وسلم

و5 أنه Òمل P  ،يفعل كما قلت لكم القاعدة ؟فكيف يفعل ،ر بالبسملةفجه يمثل صالة ا`� صº اهللا عليه وسلم
األحوال  ب} تغاير ،أو سنة ا�غايرة ،وتكون هذه من سنة ا\نوع ،فتفعل هذه تارة وهذه تارة ،الوجوه الë وردت إن صحت

وÁن  ،بالبسملة ومره �هر بها مره ت« ،بل çرج من هذه الصورة وتدخل u هذه الصورة ،ح� ال تكون Òت راتبة معينة
وح� أيضاً تتآلف القلوب وال يستنكر ا`اس عليك  ،كنت عند قوما Óهرون بالبسملة فاجهر àم متابعة ال بأس ألنه ورد

ال بأس ح� يعرفوا أن السنة وردت  فأيضاوÁن كنت أردت أن ت« عند قوم Óهرون ألجل أن تب} àم هذه السنة  ،ما تفعل
بها �مع األخبار الصحيحة الواردة عن  :وقال ،وهذه قاعدة ذكرها شيخ اإلسالم وبينها وانت� àا ،ت هكذاهكذا وورد

 .كما u حا`ا اآلن ،الرسول صº اهللا عليه وسلم u صفة عبادة واحدة
ويلزم  ،أر�ن الصالةفيقرأ الفاÒة وb ر'ن من  ،ينتقل بعد ذلك إª قراءة الفاÒة ،ثم بعد ذلك إذا بسمل �ا كما قلت �

فإذا قرأ الفاÒة  ،وÓهر اإلمام بالفاÒة u الصالة ا�هرية دون ا�أموم} ال Óهرون بها ،ا�اهل أن يتعلم الفاÒة وجوبا
أو u الر'عة ا�الثية من صاله  الرباعيةأو u الر'عت} األخ�ت} من  ،وجهر بها u ا�هرية وي« بها u الصالة ال«ية

والسبب u السكتة اللطيفة ح� ال  ،ويسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاÒة ويقول آم} ،ثم بعد ذلك يقول آم} ،با�غر
يعÂ قال  ،وأما لو ما جهر بها وقاàا بدون جهر ،وهذا ;ه ندبا ،فيجهر بآم} اإلمام وا�أموم} ،يظن أن آم} تابعة للفاÒة

b  ،آم} اH استجب ومعÂ ،أيضاً عند علماء ا�نفية أنه ال Óهر بآم} u الصالةال بأس ألنها وردت  فأيضا ،آم} �ا
واألو% أن يوافق قول آم}  ،عليه ءفإن جهر فهذا هو السنة وÁن ترك ا�هر وقال آم} ال Æ ،طابع ا!0ء كما يقول العلماء

 ووافق تأم} ا�ميع ا�الئكة ورد u ا�ديث أنه يغفر àم فإذا وافق قول اإلمام من ا�أموم} ،من ا�أموم يوافق قول اإلمام
 ،اهللا أن يتوافق تأمينك مع تأم} اإلمام ح� يتوافق أيضاً مع تأم} ا�أموم} عبد فاحرص يا ،وهذا فضل كب� ،ذنوبهم

ة بسيطة أو سكتة لطيفة بل تأخذ فk ،أي ال تقل وال الضال} آم} ،لكن تنبه إª أنه ال تشبك أو ال تصل الفاÒة بآم}
 .بعد الفاÒة وذلك ح� ال يظن أنها منها وهكذا �نت السنة ا�نقولة فيها

إما من قصار  ،بعد ذلك إذا جهر ا�ميع بآم} ينتقل اإلمام ألنه يقرأ ا`قطة الë تليها يقرأ بعد الفاÒة سورة ندباً �ملة    ����
مثل ما �ن ا`�  ،ويرا� السنة u ذلك من حيث ا\طويل وا\خفيف ،السور أو من غ�ها �يث ال يشق P ا�أموم}

ورد ذلك عن ا`� صº  ،وÁن قرأ بعض سورة ال بأس ،صº اهللا عليه وسلم يفعل، إن قرأ سورة األو% أن تكون سورة �ملة
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أن ا`� (وذلك �ديث أ� اقتاده  ،ثيةوا�ال ةلرباعياويقرأ بعد الفاÒة سورة ندباً u الر'عت} األوÀ} من  ،اهللا عليه وسلم
متفق  )و	 الر'عت} األخري} بأم الكتاب ،�ن يقرأ u الظهر u األوÀ} بفاÒة الكتاب وسورت} صº اهللا عليه وسلم

ة أال يقرأ، فظهر من هذا أن السن ،الرباعيةا�ا�ة من ا�الثية والر'عت} األخ�ت} من  ر'عةلم يقل بعدها قراءة u ال ،عليه
فال بأس ألنه ورد عن ا`� صº اهللا  ،من ا�غرب    نسان مثال قرأ u الرباعية أو ا�الثية سورة u ثالث ر'عةإطيب فإن قرأ 

وهكذا ورد أيضاً من فعل أ� بكر ر� اهللا عنه كما ثبت  ،عليه وسلم u بعض السور كما u حديث أ� سعيد اoدري
نَا{ :الر'عة ا�ا�ة بعد الفاÒة قوN سبحانه وتعاªقرأ u (عنه ر� اهللا عنه 

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
 }َرب¹نَا ال

�ن ا`� صº اهللا عليه وسلم يكÊ إذا (لقول أ� هريرة ر� اهللا عنه يقول  ،بعد الفراغ من قراءة السورة ير'ع مكÊاً  �
وجاء ìوه أيضاً عن ابن عمر ويكون رافعاً يديه لقول ابن عمر يقول  ،فق عليهمت ،)قام إª الصالة ثم يكÊ ح} ير'ع

رأسه  )وبعد ما يرفع ،وÁذا أراد أن ير'ع ،رأيت ا`� صº اهللا عليه وسلم إذا استفتح الصالة رفع يديه ح� Çاذى منكبيه(
قبل ذلك عند تكب�ة و ،الرفع من الر'وع وعند ،متفق عليه، هذا ا�ديث دل P أن رفع اÀدين يكون عند إرادة الر'وع

 .هذه ثالثة مواضع نص عليها ا�ديث حديث ابن عمر u الصحيح} ،اإلحرام
 ما تكون P الفخذين بل P الر'بت} مفرجë ،وÁذا ر'ع يضع يديه P ر'بتيه وال بد أن تالمس اÀدين الر'بت} �

ولكن السنة أن تكون  ،لو ضمها ما u بأس ، الر'بت} استحباباً P ةال تكون مضمومة هكذا بل تكون مفرج ،األصابع
�ن u أول اإلسالم  ،ولكن هذا �ن قبل النسخ هذا األمر ،مفرجة األصابع، وورد أنه يطبق بينهما �ديث ابن مسعود

 .ألمر ثم نسخيطبقون وهو أن Óعلون يديهم ب} ر'بتيهم ويسÙ تطبيق وقاN ابن مسعود ولكنه ترك �ن u أول ا
ال  ،فافkض هذا اإلنسان قائم فهذا الظهر إذا ال بد أن يكون قائم    ،بعد ذلك يكون ا�ص� مسوياً ظهره أثناء الر'وع����

ثم يمد يديه إª ر'بتيه ويبقيهما  ،مستوياً ظهره -ة�يث كما يقولون زاوية قائم-يكون الرأس نازل بل يكون مستويا 
ثم يقول بعد ذلك u  ،ا�هم u الر'وع ح� يكون صحيحاً أن يالمس بيديه ر'بتيه ،ا`دب وهذا ;ه P ،مفرجة األصابع

واالقتصار أيضاً  ،�ن يقوàا u ر'وعه كما رواه مسلم وغ�ه الر'وع يقول سبحان ر' العظيم ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم
الواجب فيها أن يقول مرة واحدة سبحان ر'  ،سلم جائزوالزيادة عليها كما ورد عن ا`� صº اهللا عليه و ،عليها جائز

وأعاله لإلمام ع: ال يزيد P ع: لو زاد P ع: لشق  ،وأد[ الكمال أن يقول ذلك ثالث مرات، العظيم هذا الواجب
قال  ،سنة لكن u الصلوات ال يزيد P ع: ألن هذه ،ذا أراد أن يطيل يطيل معهمإالليل  ةP ا�أموم} إال u صال

هذا u حق  "وأدناه ثالث ،والوسط ×س ،سبع :التسبيح ا\ام _أي حسن ا>�ي_جاء عن ا�سن "اإلمام أ#د ر#ه اهللا 
يتابع اإلمام سيأخذ فkه بسيطة u هذه الزيادة عن السبع با�الث u حق  أنألن ا�أموم إذا أراد  ،u حق ا�أموم يزيد ،ا�نفرد

 .ذا �ن هذا يشق عليهم فال يطيل عليهمÁو ،كمالاإلمام إذا أراد ال
إمام ومنفرد يعu Â حق اإلمام و	  :�ديث ابن عمر السابق اwي u الصحيح} قائالً  ،ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويديه    ����

 مأل :ف إن شاءويضي ،ربنا ولك ا�مد :ويقول ا�أموم واإلمام بعد قيامهما واعتداàما ،حق ا�نفرد يقول سمع اهللا �ن #ده
Æ أو أن  ،إما أن يقول ربنا لك ا�مد ،بعد الواجب هو أن يقول ربنا لك ا�مد ءالسموات وملء األرض وملء ما شئت من

يأö بهذه  ،R هذا ورد و; هذا كما قلت من الس� الë يغاير فيها اإلنسان ،أو اH ربنا ولك ا�مد ،يقول ربنا ولك ا�مد
    .P القاعدة الë ذكرتها لكم قبل قليل ةلصورة مرالصورة مرة وهذه ا
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    : : : : هنا فيه ثالثة أقوالهنا فيه ثالثة أقوالهنا فيه ثالثة أقوالهنا فيه ثالثة أقوال    ؟؟؟؟إذا رفع اآلن ا�ص� رأسه من الر'وع أين يضع يديهإذا رفع اآلن ا�ص� رأسه من الر'وع أين يضع يديهإذا رفع اآلن ا�ص� رأسه من الر'وع أين يضع يديهإذا رفع اآلن ا�ص� رأسه من الر'وع أين يضع يديه    ����
     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ����

َ
 .% أن يعيدهما كما �نا P الصدروْ األ

     ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±    ����
َ
 .يàêما ال يرفعهما P صدره ،% أن يسدàماوْ األ

�اذا قال ألننا إذا قلنا  ،#دأوهذا اختيار اإلمام  ،وÁن شاء فعل هذا ،إن شاء فعل هذا ،يقول هو باoيار    ::::ثثثثالقول ا�الالقول ا�الالقول ا�الالقول ا�ال    ����
وÁذا قلنا �p بالسدل ألنه كما ما سيأö ما سينتقل  ،حاN �ا �ن قائما ،�� يرفعهما إª صدره فهذا إ�اق �ا قبل الر'وع

من يقول يعيدهما يلحقهما بما �نا قبل  ،هو استعداد �ا سيأöفجود الزم يêل يديه إÀه سينتقل إª السجود وهو عند الس
 .ومن يقول يرخيهما يسدàما يقول استعداداً �ا سيأö ،ذلك

ومن العلماء من يقول األو%     ،من العلماء من يقول األو% أن يسدàما وهذا اختيار من ا�عاðين الشيخ األ>ا± ر#ه اهللا
 -كما حديث وائل بن حجر-دهما ألن اwين وصفوا صالة ا`� صº اهللا عليه وسلم حال القيام قد قالوا حال القيام أن يعي

هو اآلن إذا رفع من الر'وع هو حال  ،إذاً هذا حال القيام ،وغ�ه أن ا`� �ن حال القيام واضعاً يده اÀم} P الشمال
واألمر  ،نه يعيدهما كما �نا واهللا تعاª أعلمأالصحيح الصحيح الصحيح الصحيح وووو ،يار الشيخ بن باز ر#ه اهللاوهذا اخت  األصلPإذاً نعيده  ،القيام

فإذا �نت األدلة Òتمل هذا األمر ال ينب� لإلنسان  ،;ه Òتمله األدلة ،أيضاً كما قلت واسع ال يؤدي إª نزاع أو إª خالف
 .فتنبهوا يا عباد اهللا ،أن يتشدد فيه أكe من الالزم

ويكون سجوده عند ذلك P سبعة  ،pر مكÊا ساجداً بدون أن يرفع يديه ،ا فرغ من االعتدال وذكر ووضع يديهفإذ    ����
ا!Àل  ،نفه هذه صارت سبعة أعضاءأهذه صاروا ستة وجبهته و ،أيضاً ويديه اثن} ،ثم ر'بتيه اثن} ،رجليه اثن} ،أعضاء

 ،ا�بهة ،عليه وسلم أن يسجد P سبعة أعظم وال يكف شعراً وال ثوباً أمر ا`� صº اهللا (قول ابن عباس ر� اهللا عنه 
أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ا قال ا�بهة أشار P  األحاديثوأشار u بعض  ،متفق عليه )والرجل} ،والر'بت} ،واÀدين

مطالب أن يسجد P جبهته وأنفه  واإلنسان ،نفه فقال العلماء أن هذا يدل P أن األنف داخل u السجود مع ا�بهةأ
يفعل - ،فإن سجد P جبهته دون أنفه(قال الkمذي  ،هنا جاء بعض أهل العلم منهم اإلمام الkمذي صاحب الس� سواء،

قال الkمذي فإن سجد P جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم  -واألنف ال يسجد قليالً ا>عض �ده يرفع رأسه 
وهذا هو األحوط وهو األسلم ، يعÂ ح� يسجد P األنف وP ا�بهة )�هم ال Óزئه ح� يسجد P األنفوقال غ Óزئه،

ال نقول إن  أحيانالكن إن ترك  ،الصحابة من بعده وأيضاوهو ا�طبق �ا جاء عن ا`� صº اهللا عليه وسلم أنه فعل ذلك 
واwين نصوا P ذلك من فقهاء  ،ضاً كما قلت ذكرهم الkمذيألن بعض أهل العلم يصحح ذلك ومنهم أي ،باطله هصالت

        ....علمأا�نفية Óوزن أن يكتÕ اإلنسان بسجوده P جبهته دون أنفه واهللا تعاª ف ،هم ا�نفيةهم ا�نفيةهم ا�نفيةهم ا�نفيةا�ذاهب 
بطنه و ،العضد يعÂ ما بعد الساعد هذا الساعد هذه العضد هنا Óافيه عن جنبه ،بعد ذلك Óاu ا�رء الساجد عضديه    ����

ينتبه  أنال بد  ،R هذا ما لم يؤذ جاره ،فخذيه Óافيهما عن ساقيه وأيضا ،يرفع ا>طن عن الفخذ �يث ال يلصق ،عن فخذه
ألن Òقيق السنة ال تؤدي إª  ،بعض ا`اس يريد أن Çقق السنة P حساب إيذاء اآلخرين وهذا ال يصلح ،إª هذه ا`قطة

ُمْؤِمنَاِت بَِغْ�ِ َما {،وأذية ا�سلم ôنوعة وZرمة ،وع u ا�حرما\قص� u الواجب أو إª الوق
ْ
ُمْؤِمنَِ} َوال

ْ
يَن يُؤُْذوَن ال ِ

¹
wَوا

ْعًما ُمِبينًا ِÁتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُنْهتَانًا َو
ْ
إذاً ال:ط u تطبيق  ،السنة    اهللا u اإلثم وأنت تريد أن Òصل P فال تقع يا عبد }اك

إذا قلت يا أF ادخل يديك أو  ،بعض ا`اس يسجد ويفتح إª آخر يديه وقد يؤذي جاره ،ا�ار إيذاء� أال يؤدي إª هذه الس
لكن ليس ا�جافاة هذه �يث  ،نعرف أن هذه السنة لكن إن صليت منفردا طبق كما تريد ،ضمها قليال قال هذه السنة
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 .تؤذي من îلفك

    ))))GµGµGµGµ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    ....وهو بيان بقية ما يتعلق بصفة الصالةوهو بيان بقية ما يتعلق بصفة الصالةوهو بيان بقية ما يتعلق بصفة الصالةوهو بيان بقية ما يتعلق بصفة الصالة    ،،،، ما توقفنا عليه u ا�حا5ة ا�اضية واللقاء السابق ما توقفنا عليه u ا�حا5ة ا�اضية واللقاء السابق ما توقفنا عليه u ا�حا5ة ا�اضية واللقاء السابق ما توقفنا عليه u ا�حا5ة ا�اضية واللقاء السابقم الم الم الم الLLLLم Pم Pم Pم Pككككصل معصل معصل معصل معااااأوأوأوأو
وهكذا أيضاً أصابع  ،ال يضم ر'بتيه و'ذلك رجليه ،نه يفرق ب} ر'بتيهأاإلنسان يستحب N أن Óاu ب} أعضائه �يث     ����

    .السجود ب:ط أن ال يؤذي جارهو; هذا ذكرته لكم أيها اإلخوة أثناء  ،وÓاu عضديه ،رجليه
ويضيف إª ذلك ما ورد من ) سبحان ر' األP(يقول ذكر السجود وهو  ،ن أعضائه السبعة من السجودإذا سجد ومكّ     ����

والواجب هو التسبيح مرة  ،وغ�ه من األذ�ر) سبحان ر' األP(فيقول  ،أدعية السجود الë ينب� P ا�سلم أن يعرفها
سبحانك (أو ) سبحان ر' العظيم(أو ) سبحان ر' األu، )P حق اإلمام وأكeه سبع أو ع:  الكمال ثالثوأد[ ،واحده

ã اغفر Hربنا و�مدك ا Hا ( حديث 0ئشة أو u كما جاء)لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت Hا،  åسجد وج
وأيضا  ،وغ�ه من األدعية الواردة الë تقال u السجود )لثي خلقه وصوره وشق سمعه وب�ه تبارك اهللا أحسن اoالق}

وقد قال ا`� صº  ،ن السجود موطن د0ءأل ،أيضاً ال بأس) ر' اغفر ã ر' ار#Ë(يسأل اهللا عز وجل ما شاء من ا!0ء 
أي أحرى أن " تجاب لكموأما السجود فـأكeوا فيه من ا!0ء فقمن أن يس ،أما الر'وع فعظموا فيه الرب" اهللا عليه وسلم 
 .وهذه نقطه يغفل عنها كث� من ا`اس ،يستجاب لكم

ناصبا يمينه  -أي ي«ى رجليه-ي«اه  ،وÓلس ب} السجدت} مفkشا ،بعد ذلك يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكÊا �
الب أن ا�ميع يعرفها من أداءه هذه الصفة u الغ ،ìو القبلة -أي أصابع رجله اÀمÂ-ويثË أصابعها  ،وpرجها من Òته

ليست -مضمومة األصابع  -يبسط يديه P فخذيه ال P ر'بتيه-ويبسط يديه P فخذيه مضمومë األصابع  ،لصالته
ر' اغفر ã (ن زاد Áو والكمال ثالث ة،الواجب مر) ر' اغفر ã(ويقول ب} السجدت} ، R هذا P سبيل السنية -مفرجه

وأيضا ما ) ر' اغفر ã(يكe من  ،ورد ذلك عن الرسول صº اهللا عليه وسلم) جÊ+ وارزقË أو وارفعËاو هد±اوار#Ë و
لم يرد ذلك ال عن  ،)ر' اغفر ã ولوا!ي( –تنبيه فقط للفائدة ----ولم يرد هنا u موضع هذا ا!0ء  ،ورد من األدعية

لكن األو% االقتصار P ما  ،أو غ� صحيحة ةول صالتك باطللكن لو قال اإلنسان ال نق ،الرسول وال عن الصحابة
ن �ن هذا أيضاً ما ب} Áو ،ن السجود موطن د0ءأل ،يدعو لوا!يه لكن اجعل ذلك u السجودأراد أن Áن و ،وردت به السنة

كأن هذا د0ء خاص  ،فنقت� P ما ورد فيه عن ا`� صº اهللا عليه وسلم ،السجدت} موضع د0ء لكن ورد فيه الوارد
  .أو مرت} د0 لوا!يه فال بأس وال Æء عليه إن شاء اهللا تعاª ةلكن لو فعل مر ،با`فس

 .ثم يسجد السجدة ا�انية �ألو% �
أن     ما أمكنه ذلك لكÊ سن أراد ،هذا إذا أمكنه ذلك ،ثم بعد ذلك يرفع من السجود مكÊا ناهضا P صدور قدميه�

أو �ن تعباناً أو مريضاً أو متعباً أو �هدا وقام وأراد أن يعتمد P يديه عند القيام  ،فيه بأس ثناء القيام مايعتمد P يديه أ
ال Óلس لالسkاحة قبل  ،ثم بعد ذلك ينتصب قائما وال Óلس لالسkاحة ،لكن األو% أن يعتمد P رجليه ،أيضاً ال بأس

بعض أهل العلم يرى أن ا�لوس هذا بعد  ؟باالنتصاب لو جلس لالسkاحةهو اآلن مطالب بالقيام  ،أن ينتصب قائما
عل ا`� صº اهللا عليه نه فِ أوينقلون ذلك  ،االنتهاء من السجدة ا�انية وقبل االنتصاب قائما يرى أن هناك جلسة اسkاحة

و أكeهم Çملون هذا أنها �نت لكن العلماء أ ،وهو نعم ثبت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم انه جلس لالسkاحة ،وسلم
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    ::::u هذه ا�سألة أقوالu هذه ا�سألة أقوالu هذه ا�سألة أقوالu هذه ا�سألة أقوال    العلماء    فيقول، فعلها إال �ا كÊ سنه عليه الصالة والسالم ا`� ما ،للحاجة
ألنها لم تأu ö األحاديث     ةةةةاالسkاحة ليست بسناالسkاحة ليست بسناالسkاحة ليست بسناالسkاحة ليست بسن    ةةةةإن جلسإن جلسإن جلسإن جلس    ومنهم من يقول    ،،،،ةةةةمنهم من يقول إن جلسة االسkاحة سنمنهم من يقول إن جلسة االسkاحة سنمنهم من يقول إن جلسة االسkاحة سنمنهم من يقول إن جلسة االسkاحة سن

    ةةةةجلسة االسkاحة صحيحة وواردجلسة االسkاحة صحيحة وواردجلسة االسkاحة صحيحة وواردجلسة االسkاحة صحيحة ووارد    ومنهم من يقول ،u بعض األحاديث تالة ا`� وÁنما وردردت u صفة صالكث�ة الë و
نه فعلها عليه الصالة أفيجعلون فعله àا عليه الصالة والسالم  ،كما فعل ا`� صº اهللا عليه وسلم    لكنها Òمل P ا�اجةلكنها Òمل P ا�اجةلكنها Òمل P ا�اجةلكنها Òمل P ا�اجة
ن أردنا أن Áو ،وال Æء األدلةوبهذا �تمع  ،ج إÀها لم يفعلهاومن لم Çت ،ف� من احتاج إÀها فعلها ،والسالم �ا احتاج إÀها

وندخل u  األدلة،ويk'ها u األحيان األكe وبا\اã �تمع  ،يفعلها أحيانا وال يواظب عليها :أخرى فنقول ةDتار طريق
فأنها  ،ه متعددة ;ها صحيحةأن العبادة إذا وردت P وجو :القاعدة الë ذكرتها لكم u اللقاء ا�ا� وا!رس ا�ا�

 .واwي عليه أكe أهل العلم ،اwي داوم عليه ا`� صº اهللا عليه وسلم األكeتفعل تارة وتkك تارة وينظر اإلنسان 
 ،معتمدا P ر'بتيه إن سهل كما قلت يعË يكون االرتكاز u القيام P الر'بت} ال P اÀدين إن أمكنأن يقوم  �

 . يعتمد P يديه ال بأسوÁال ،إن سهل
وال Çتاج إª �ديد  ،وال يتعوذ ،وال يستفتح ،ماعدا تكب�ة اإلحرام ،ويص� الر'عة ا�انية بعد ذلك �ألو% با\مام �

ال ìتاج  ذلكغ�  ،ألن ا`ية ي:ع استحضارها كما قلت بدون تلفظ فقط عند بداية الصالة وعند تكب�ة اإلحرام ،ا`ية
وبا\اç ãتلف  ،لكن إن لم يتعوذ u الر'عة األو% ال بأس أن يتعوذ u الر'عة ا�انية ،Ýتها ويكÕ ذلكألنك استح

 :الر'عة ا�انية عن األو% بأنه

 GGGG.... نما فيها تكب� فقط للقيامÁال يوجد تكب�ة إحرام و.  

JJJJ.... وال يوجد فيها استحضار للنية ألنها وجدت. 

 IIII.... وجد وال يوجد فيها تعوذ ألنه. 

 HHHH.... صالة ا�نازة يستفتح وهذا غ� وارد -أنبه هنا لفائدة- ،يوجد فيها استفتاح ألنه وجد وال u أن بعض ا`اس bو، 

 .b الفائدة فقط أش� إÀها ههذ ة،االستفتاح فقط u الفرائض أما صالة ا�نازة يتعوذ ويقرأ سورة الفاÒة مبا�
Óلس مفkشا كجلوسه ب}  -آلن فعلنا u الر'عة ا�انية كما فعلنا u الر'عة األو%ا-ثم بعد فراغه من الر'عة ا�انية � 

أو  ،أو u الصالة ا�الثية وتكون b الر'عة ا�انية كما ا�غرب ،إما èلس u صالة الفجر وتكون b األخ�ة ،السجدت}
Óلس  :لر'عة ا�انية للتشهد األول u هذه ا�الة نقولu ا اآلنإذا جلسنا هنا  ،ا�انية للرباعية u الظهر والع� والعشاء

وتقبض خن� يدك  فخذيك،بل �علها P  ،يداه P فخذيه ôدودة األصابع وال يلقمهما ر'بتيه ،كما جلس ب} السجدت}
بضهم ;هم وأشار وb لو ق ةثاني ةصفو	  ،ا\حليق ونش� بالسبابة وهذه صفة، اÀمÂ وبن�ها وÒلق بإبهامها مع الوسطى

إن حرك جاز N  ، هذه ا�سألة هذه ا�سألة هذه ا�سألة هذه ا�سألةالصحيح uالصحيح uالصحيح uالصحيح uمن غ� Òريك P القول يش� بأصبعه السبابة هذا  ،بالسبابة أيضاً وارد ال بأس
 ،لكن كث� من أهل العلم يرى أن زيادة ا\حريك هذه زيادة شاذة لم تثبت ،ألنه ورد u بعض األحاديث ،أيضاً ذلك

فإذا  ،Çر'ها لت0ء بها ،ثناء ا!0ءأفمن يرى ثبوتها يقول با\حريك ال Çر'ها ب«عة Çر'ها وبعضهم يقول ال b ثابتة 
نه ا�راد به أوبعضهم #ل ا\حريك P  ،نه �ن يش� بها ال Çر'هاأألنه ورد u بعض األحاديث لكن األكe  ،فعل ال بأس

ن العبادة الë جاءت P وجوه متعددة أ :السابقةي u القاعدة لكن P أي حال ندخل هذ ،اإلشارة كما قال ا>يه� وغ�ه
ويكون ا�سلم  ة،وال تتضارب الصفات الواردة u عبادة واحد األدلةثابتة تفعل هذه تارة وتفعل تلك تارة ح� ال تتضارب 
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نة هذه و	 ا�رة األخرى سأغ� u هذه ا�رة سأطبق الس ،ال ة،قد غ� ب} األحوال وشعر بالصالة أكe ولم Óعلها كأنها 0د
وهو رأي شيخ اإلسالم ابن  األدلة،هكذا يفعل ا�سلم وهذا كما قلت �تمع فيه  ،ثبت فيها القولو أخرى وردت ةإª سن

ªاهللا عليه وسلم ،تيميه ر#ه اهللا تعا ºصحيح الصفات عن ا`� ص u قيق ل� ما وردÒ وفيه أيضاً كما قلت. 
ا\حيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها ا`� ور#ة اهللا وبر�ته (    �هر ال يرفع صوته�هر ال يرفع صوته�هر ال يرفع صوته�هر ال يرفع صوتهويقول ويقول ويقول ويقول ����ا دون اا دون اا دون اا دون ا����

بدون ) شهد أن ال اN إال اهللاأ() شهد أن Zمد عبد ورسوNأشهد أن ال اN إال اهللا وأالسالم علينا وP عباد اهللا الصا�} 
اشهد أن ال اN إال اهللا وحده ال (من عنده قال ر� اهللا عنه  ،عمرن �ن ورد ذلك عن ابن Áو) شهد وحده ال �يك Nأو(

N يك�(،  صفة التشهد األول هو هذا u حديث ابن مسعود u ي وردwلكن ا)مد أZ إال اهللا واشهد أن Nشهد أن ال ا
Nوهذا هو التشهد ا�ابت و ،)عبده ورسوÁح هذي الروايات ماصأولكن  ،صحيحة ةللتشهد وارد ةن �ن هناك صور ثاني 

ال بـأس بذلك أيها  الو قال إنسان تشهد آخر غ�ه وارد ، لكنu الصحيح} من حديث ابن مسعود اwي ذكرته لكم
 .ويكون هذا أيضاً من س� ا\نوع كما قلت لكم u القاعدة الë سبق ذكرها ،اإلخوة

اH ص� Z Pمد (التشهد األخ� أو التشهد ا�ا± السالم التشهد اwي نسميه ìن  ،ثم يقول u التشهد اwي يعقبهثم يقول u التشهد اwي يعقبهثم يقول u التشهد اwي يعقبهثم يقول u التشهد اwي يعقبه����
يعË إضافة سيدنا Zمد ) اH ص� P سيدنا Zمد(نه لم يرد u األحاديث ;ها أطالب العلم  الحظ مÏ يا ،)وP آل Zمد

الصالة اwي ورد بدون  لكن u ،قل) اH ص� P سيدنا Zمد(أنت u غ� الصالة تريد أن تقول  ،u الصالة هذه لم ترد
لكن ìن نقت�  ،ن �ن نبينا Zمد هو سيدنا بل هو سيد و! آدم صº اهللا عليه وP آN وصحبه أÐع}Áو ،زيادة سيدنا

نه لم يقل ولم يقل الصحابة سيدنا ìن ال أفإذا ورد  ،فيما جاء بالعبادات P ما ورد عن ا�صطÕ صº اهللا عليه وسلم
لكن نقول لم ترد u الصالة فقط  ،عË هذا أننا ال نقر بها بل نقر بها ونع  بها وننادي بها بكل فخر وعزلكن ال ي ،نقول

كما صليت P  ،اH ص� Z Pمد وP آل Zمد( التشهد فيقول هذا ،wلك نقت� P ما ورد ،ولم ترد u أي حديث
نك إZ Pمد وP آل Zمد كما بار'ت P إبراهيم وP آل إبراهيم اH بارك  ،نك #يد �يدإإبراهيم وP آل إبراهيم 

ن يأö أو@ها روايات صحيحة ال بأس أن يغ� اإلنسان بينها و )نك #يد �يدإu العا�} (و	 بعض الروايات  )#يد �يد
هدت وقلت هذا التشهد ا�ا± u ن صليت الر'عة ا�انية وتشاآلوبا\اã  ،هذه الصفة كأنك u صالة الفجر `فkض ،بها

نك سوف تنهض وتقوم إª إف ة��غرب أو رباعي ةإذا كنت u ثالثي ،ن الصالة سوف تنتå صالة الفجرالر'عة ا�انية أل
كمغرب أو  ةن إذا كنت u ثالثياآلفنحن نقول  ،العشاء    ما الظهر أو الع� أوإ    ا�ا�ة u رباعية أو إªا�ا�ة u ا�غرب 

  .كظهر تنهض مكÊا بعد التشهد األول ةعيربا

 :قوالن ألهل العلم ؟؟؟؟أوال ترفعأوال ترفعأوال ترفعأوال ترفع    ةةةةطيب هل ترفع يديك عند ا`هوض للثا�ة u ا�غرب أو ا�ا�ة u الرباعيطيب هل ترفع يديك عند ا`هوض للثا�ة u ا�غرب أو ا�ا�ة u الرباعيطيب هل ترفع يديك عند ا`هوض للثا�ة u ا�غرب أو ا�ا�ة u الرباعيطيب هل ترفع يديك عند ا`هوض للثا�ة u ا�غرب أو ا�ا�ة u الرباعي �
ويستدلون بذلك �ديث ابن عمر ر� اهللا عنهما  ،يقول يرفع يديه مكÊا للثا�ة والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا±والقول ا�ا± ،يقول ال ترفع ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول 

فهذا حجة  ،وهذا ا�ديث u ا>خاري ،أي ا`� صº اهللا عليه وسلم )وÁذا قام من الر'عت} رفع يديه ،�ن إذا قام(يه قال وف
ومن لم يقل بذلك يقول إن حديث ابن عمر وأ� هريرة أيضاً لم يرد فيه أن ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،نه يرفع يديهأمن قال 

ن وا�ختار إنا نقول بهذه الزيادة أل ،ومنهم من لم يقل بهذه الزيادة ،هم من يقول بهذه الزيادةفمن ،رفع إال u ثالثة مواضع
 نه ماأ هريرة أبوألنه ورد u حديث  ،لو ما رفع ال بأس عليه وال Æء ،ا�ديث ثابت فيها u صحيح ا>خاري عن ابن عمر

يأö بهذه  أنال بأس P ا�سلم  متنوعةبأوجه  تلë وردا العبادة أن السابقة القاعدةوتكون كما ذكرت لكم P  ،رفع
نريد  وÁنما �لعادة، ال تكون الصالةح�  وا�غايرة،وتكون هذه من س� ا\نوع  ،تارة الصورةوأن يأö بتلك  تارة الصورة
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 .ةعباد أنهانستحÝ  أن

الرباعية u  ا�ا�ة إªقام وÁذا  األخ�،شهد التشهد u ا�غرب يفعل كما فعل u السابق ثم يت با�ا�ة أJ إذاثم بعد ذلك  �
األخ�، و	 الر'عة األخ�ة كما فعل u السابق ثم يتشهد التشهد  بالرابعةأö ي ثم  األو%،كما فعل u فعل  ة�نت رباعي إذا

ذ باهللا عز وجل من يص� P ا`� عليه الصالة والسالم كما ذكرت ويدعو بما ورد u أدعيه يستعيمن R الصلوات 
يدعو  أنوÓوز N  ،فتنة ا�حيا أي فتنة ا�ياة ،عذاب جهنم وعذاب القÊ وفتنة ا�حيا وفتنة ا�مات ومن فتنة ا�سيح ا!جال

ح�  أو اآلخرةبأمر  أو ةعن الصحاب أوالسنة  أوجاءت عن ا`� صº اهللا عليه وسلم ôا ورد u الكتاب  أدعيةبما ورد من 
بعض  ،هذا Óوز ةبزوجة صا� أتزوج أنمثال اH وفقË  ة،اH وفقË ألن أتوظف بوظيفة طيبمثال  ،نيا لو شاءبأمر ا!

 إثم�ن  ا!0ء ا�منوع ما إذن )شاء ثم Àتخ� من ا!0ء ما(ه Óوز �اذا �ا جاء u ا�ديث أنوالصحيح  ،العلم يقول ال أهل
  .لصالة والصالة موطن د0ء وال Æء فيهغ�ه فيجوز u ا أما ،قطيعة رحم أو

لقوN صº اهللا عليه وسلم  ،انت� من ا!0ء أنفيسلم وهو جالس بعد  ،األخ� وهو التسليم األمر إªبعد هذا ينتقل  �
 ،)السالم عليكم ور#ة اهللا وعن يساره السالم عليكم ور#ة اهللا(والتسليم منها فيقول عن يمينه  )وÒليلها التسليم(

يلتفت عن يساره  أنلكن يسن N ، ورد u بعض اآلثار عن ا`� صº اهللا عليه وسلم ألنه ،جاز) وبر�ته(فلو زاد بالتسليم 
eاهللا عليه وسلم ،من ا\فاته عن يمينه أك ºيساره ح� يرى بياض خده كما ورد ذلك عن ا`�  ص u وال يمد ، يزيد

السالم عليكم ور#ة (يعË قول  ،والر'ن هو التسليم �د ذاته ،ومندوبومندوبومندوبومندوب    ةةةةسنسنسنسنهذا لليسار  أواال\فات لليم} و ،السالم
ر'ن  األو% أولكن هل التسليمت} ر'ن  ،وحكم التسليم ر'ن، فلو ترك ا`اس اال\فات وسلم بدون ا\فات جاز ،)اهللا

وبعضهم يقول  ،وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحبعضهم يقول التسليمتان ر'نان  ::::àم u ذلك قوالنàم u ذلك قوالنàم u ذلك قوالنàم u ذلك قوالن، العلماء ةواجب أو ةسن وا�انية
 .ةسن أو بةتكون واج أنفأما  ا�انية أمار'ن  األو% ةالتسليم

يفرش رجله الي«ى وينصب رجله اÀمÂ وpرجهما عن  أنوا\ورك هو  ،متور� األخ�ويكون حال جلوسه u التشهد  �
العلم يقول u التشهد     أهل، بعض األخ� التشهد من س� الصالة وموضعه u ةوا\ورك سن األرض،Àتيه P إوÓعل  ،يمينه

ويقولون لعل  الرباعية،أو	  ا�الثيةu  األخ�وبعضهم يقول ال التشهد ، ألن صالة الفجر ،ن �ن u صالة الفجرÁو األخ�
pتم صالته  علم، و�نأواهللا تعاª  األخ�ة الر'عةu  اإلنسانهذا  أنعلم ح� يعلم ا!اخل أمن ذلك واهللا  ا�كمة

رواه مسلم وجاء u حديث P ر� اهللا عنه  )و�ن pتم الصالة بالتسليم(ر� اهللا عنها  0ئشةتقول  ،بالتسليم كما قلت
  .رواه الkمذي وقد سبق ذكره آنفا )Òليلها التسليم(قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم : قال
    ؟؟؟؟هل b �لرجل R u ما مهل b �لرجل R u ما مهل b �لرجل R u ما مهل b �لرجل R u ما م����    ةةةةا�رأا�رأا�رأا�رأ    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    �

ما خصه  إالثبت u حق الرجال ثبت u حق النساء  ن ما�اذا ؟ قالوا أل ،�لرجل فيما سبق ا�رأة أن اإلخوة أيها لقاعدةا
فلباس  ،u عملية اللباس إال ا�رأةولم يرد هنا !ينا دÀل صحيح ثابت يفرق u الصالة ب} صالة الرجل وب} صالة  ،ا!Àل

قبل  ا�حا5ةu  إÀها أ�توهذه  ،العلم قدميها أهلبعض  أجازوأيضا  ،وجهها و'فيها إالتسk جسدها ;ه  أن ا�رأة
يدل P هذا  ،�لرجل ا�رأة أن العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    أقوالأقوالأقوالأقوالفالصحيح من فالصحيح من فالصحيح من فالصحيح من  الواردةسائر الصفات  أما ا�رأة،فهذا اwي تفkق به  ا�اضية،

 أموعن  ة،شيب أ�رواه ابن  "u الصالة كما يفعل الرجل رأةا�تفعل "اهللا قال  هحد ا\ابع} ر#أا`خÏ  إبراهيمما جاء عن 
 أنهانص  ،خاص بالنساء أمرا!رداء وهو  أموهذا نص عن  ،�نت �لس u صالتها جلسة الرجل أنهاا!رداء ر� اهللا عنها 

دون  ةمبا� إÀهاه أي معلقا بمعÂ نسب ،عنها ا>خاري u صحيحه تعليقا األثرخرج هذا أ ،�نت �لس كما Óلس الرجل
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فهذا عند العلماء  ،ذكره معلقا بصيغة ا�زم قال ا>خاري u صحيحه ما وÁذا ،يذكر السند ا�تصل لكنه بصيغة ا�زم أن
نقل بصيغة  أوا!رداء  أمجاء عن  أو ،ا!رداء ولم يقل قالت أمقاN بصيغة ا\مريض كأن يقول قيل عن  إذا أما ،صحيح

ن �نت ثبتت عند غ�ه لكن ب:وط ا>خاري لم يثبت wلك ر#ه Áو ،ثبتت عند ا>خاري ماالصيغ تكون  ،ا\ضعيف
نه ثابت عنده لكن ليس ب:وطه الë اشkطها u أذكره بصيغة ا�زم معناه  األثرهذا  ،اهللا يذكرها بصيغة ا\مريض

 أنبل çفض صوتها ألجل  ،ال �هر بهم فإنها ،بنساء إمامةبأنها ال �هر بالصالة لو صلت مثال  ا�رأةأيضاً çص  ،صحيحه
ا�رأة çتص بهذه األمور الë سبق ذكرها وأما  نإذ ،إن لم يكن هناك رجال àا أن �هر كما Óهر الرجال ،يسمعها الرجال ال

وسها ذكر بعض أهل العلم بعض الصفات األخرى çتص بها ا�رأة مثل أنها u جل ،غ� ذلك فå تشابهه u صفة الصالة
 ،لكن ليس عليها دÀل صحيح يدل عليها ،للتشهد تفرش رجليها أو تضم نفسها أكe فال تفرج ب} يديها وال فخذيها

 .wلك ìن نعود لتÀل الصحيح

    ))))����GGGG((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 u الفاتoبعض ا ªال وأ�ت لكم إÐسبيل االختصار واإل P صفة الصالة P مLا�حا5ة ا�اضية انتهيت من ال

 .وبينت لكم صفتها P سبيل اإلÓاز من ا>داية من ا\كب� ح� التسليم ،فة الصالة وذكرت القاعدة u ذلكص

ومن أراد ا\وسع فل�اجع الكتاب اعË كتاب روض ا�ربع u ا�اشية  ،وبهذا نكون قد انتهينا من صفة الصالة �ت�ة
مذاهب العلماء     قلت أن ا�اشية فيها تمó من حيث وجود مقارنه ب}و ،ا�ذكورة للمشايخ اwين ذكرتهم لكم u أول األمر

ومعرفة ا�ابت أو الراجح u ذلك راجعوه �عرفة أكe  ،وأيضا األدلة وçريج هذه األدلة ،باwات األئمة األربعة وأتباعهم
 .ا\فصيالت الë تتعلق بصفة الصالة

كث� من األحاديث اwي يستدل به أهل العلم >عض ا�سائل ا�تعلقة ف ،من ذلك مثًال ما يتعلق بصفة Òريك اإلصبع مثال
ومن هنا Çصل الêاع u بعض ا\فصيالت ا�تعلقة  ،فå ثابتة عند قوم وغ� ثابتة عند قوم ،بالصالة قد ال تكون ثابتة

ألر�ن فهذه متفقون عليها وP أما ا ،فتنبهوا wلك واألمر كما قلت واسع ألنه بالغالب يتعلق با�ندوبات ،بصفة الصالة
وان �ن ا�ؤلف  .نتقل بعد أن انتهيت من صفة الصالة إª بيان األر�نأوهذا اآلن ما يدعونا إª بيان األر�ن،  ،طلبها

 ،وهو طريقة ا�نابلة أنهم يذكرون بعد صفة الصالة مكروهات الصالة) اعË منصور ا>هوU صاحب كتاب الروض ا�ربع(
 .ثم بعد ذلك أعقبها بالLم P ا�كروهات وا�باحات وا�سنونات ،دم بيان األر�ن والواجبات ألنها أكe أهميةلكË سأق

فأب} u هذه ا�حا5ة أن شاء اهللا تعاª معكم األر�ن الë عدها العلماء من أر�ن الصالة �يث أنها ال تسقط والبد أن 
فبعضهم يوصلونها إª فبعضهم يوصلونها إª فبعضهم يوصلونها إª فبعضهم يوصلونها إª قد pتلف u عددها  موغ�ه ،ر'نار'نار'نار'نا    GHGHGHGHاء ا�نابلة يوصلونها إª اء ا�نابلة يوصلونها إª اء ا�نابلة يوصلونها إª اء ا�نابلة يوصلونها إª عند فقهعند فقهعند فقهعند فقهيأö بها ا�سلم، هذه األر�ن 

GJGJGJGJ    هذا واسع ألن  ،وبعضهم يفرق ب} ذلك ،ر'نار'نار'نار'نا u عل األر�ن مثًال ع:ة أو تسعة وا>ا1 واجبات، األمرÓ وبعضهم
 .ه وسلم يب} هذا العددولم يرد نص عن الرسول صº اهللا علي ،العلماء اجتهدوا u بيان هذه األر�ن

ثم نظروا ثم قالوا هناك ما يؤيد أن هذا ر'ن  ،وجدوا أن هذا ر'ن أوا�يث أنهم �ا قر ،عدوها من خالل االستقراء وا\تبعف
رجع فص� ا(حيث أن ا`� قال N  ،وأيضاً ن� عن تر'ه كما u حديث ا�$ء u صالته ،با!Àل أن ا`� لم يk'ه أبدا

قال N ثالثاً، من حديث ا�$ء u صالته أخذ العلماء ر#هم اهللا تعاª هذه األر�ن وأضافوا إÀها بعض  )تص�فأنك لم 
 )اقرأ ما تي« معك من القران(لم يقل ا`� اقرأ الفاÒة قال  مثال حديث ا�$ء u صالته ،األحاديث الë تب} الر'نية
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 ،نه البد من القراءةأالعلماء أضافوا هذا إª هذا وعرفوا  )لم يقرأ بأم الكتابال صالة �ن (لكن ورد u حديثاً أخر قال 
ال Óزئ إال الفاÒة، البد الفاÒة أن تكون R u ر'عة لو ما .وبعضهم قالوا ال ،بعض العلماء قالوا أي قراءة من القران �زأ

 .وبا\اb ã ر'ن R u ر'عة ،�نت ما صحت

قالوا ألن حديث ا�$ء u صالته قال أقرا ما تي« معك من القرآن، فجعلوا هذا  ،الصمد أجزأتهغ�هم قال لو قرأ سورة 
 .فتنبه يا طالب العلم àذه ا�سألة ،أصل ولم يضيفوا حديث الفاÒة وجعلوه واجب من الواجبات وليس ر'ن من األر�ن

    �    أر'ــــان الصـــالةأر'ــــان الصـــالةأر'ــــان الصـــالةأر'ــــان الصـــالة     �

واجبات واجبات واجبات واجبات     وÌلبوÌلبوÌلبوÌلبأر�ن الصالة أفعال، أر�ن الصالة أفعال، أر�ن الصالة أفعال، أر�ن الصالة أفعال،     ÌلبÌلبÌلبÌلب: : : : مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة((((ر'نا ونبينها لكم بإعدادها ر'نا ونبينها لكم بإعدادها ر'نا ونبينها لكم بإعدادها ر'نا ونبينها لكم بإعدادها     ìGGGGHHHHن اآلن سنس� P أن أر�ن الصالة ìن اآلن سنس� P أن أر�ن الصالة ìن اآلن سنس� P أن أر�ن الصالة ìن اآلن سنس� P أن أر�ن الصالة 
 ))))فانتبهفانتبهفانتبهفانتبه" " " " RRRR""""وليس وليس وليس وليس " " " " ÌلبÌلبÌلبÌلب""""الصالة أقوال، الصالة أقوال، الصالة أقوال، الصالة أقوال، 

    أول هذه األر�ن القيام مع القدرة أول هذه األر�ن القيام مع القدرة أول هذه األر�ن القيام مع القدرة أول هذه األر�ن القيام مع القدرة     ::::الر'ن األولالر'ن األولالر'ن األولالر'ن األول
لََوا{وا!Àل قولة تعاª  ،وهذا الر'ن يسقط عند عدم القدرة والعجز عن القيام  الص¹

َ
Pَ وُْسَطىَحافُِظوا

ْ
ِة ال

َ
ال َوقُوُموا     ِت َوالص¹

¹ِ قَانِتِ}َ   .يدل P ذلك" قوموا"قالوا قوN   }ِهللا

ن لم تستطع فعÁ ºن لم تستطع فقاعداً وإف(أمره بالصالة  نإذ )صل قائماً (�ديث بعمران بن حص} ا�شهور  وأيضا استدلوا
 ).جنب

فإذا كنت منتصباً ال  ،نك راكعاأأن تنتصب �يث ال يقال من شاهدك  البد، قالوا وحد القيام �يث ال يصل إª حد الر'وع
 .نك راكع، هذا حد القيام عند أهل العلمأيلزم االنتصاب الÈمل لكن الوقوف �يث ال يقال 

    تكب�ة اإلحرامتكب�ة اإلحرامتكب�ة اإلحرامتكب�ة اإلحرام    ::::الر'ن ا�ا±الر'ن ا�ا±الر'ن ا�ا±الر'ن ا�ا±
حديث ا�$ء u صالته عندما قال ا`� واستدلوا أيضاً  ،)�Òريمها ا\كب( واستدلوا P الر'نية بقوN صº اهللا عليه وسلم

)Ê'ثم استقبل القبلة و.( 

وìن قلنا أن استقبال القبلة �ط من �وط الصالة ألنه يتقدم عليها، ال:ط يتقدم P ا�:وط، استقبال القبلة قبل 
u السابق الفرق بينها وب} ال:وط أن األر�ن u م عن األر�ن كما قلتÑداخل ا!خول فيها، نت Ëء يعÉةماهية ال  u

لكن من  ة،لقبلاالفاÒة تنتå ويعقبها ر'ن أخر، فمن ال:وط استقبال ف ،أما ال:وط فå خارجة عنها وتتقدمها ،صلبها
 .األر�ن تكب�ة اإلحرام والقيام مع القدرة

    قراءة الفاÒةقراءة الفاÒةقراءة الفاÒةقراءة الفاÒة    ::::الر'ن ا�الثالر'ن ا�الثالر'ن ا�الثالر'ن ا�الث
ن¥ الصالة، كيف  نقالوا ال صالة إذ )صالة �ن لم يقرأ بفاÒة الكتاب ال( واستدلوا P الر'نية بقوN  صº اهللا عليه وسلم

Çملونها P الكمال، نذكرها لكم  )صالة �ملة أيال صالة (يقولون  ؟ون بر'نية عن هذا ا�ديثÓيبون اwين ال يقول
البد P طالب العلم وهذه القضية مهمة  ،ح� يتب} لطالب العلم كيف يفكر الفقهاء و'يف Óيب بعضهم P بعض

 وما نعÊ عنه اÀوم بصناعة الفقيه؟ كيف تكون فقيهاً؟ ،ا�تفقه أن يعرف طرق العلماء u ا\فقه

و'يف  و'يف يستنبطون منها األحÈم؟ ،و'يف Óيبونها البد أن تعرف كيف �ن العلماء يعرفون هذه ا`صوص؟
 هذه ا�سألة أو تلك الفرعية؟ ايستطيعون أن يناقشو يستخرجون منها األدلة؟ و'يف يردون P ا�خالف؟ و'يف

فاألمر هذا Çتاج ;ه إª خÊة وô ªÁارسة وªÁ إطالع واª قراءة وªÁ وقوف P -م أهل العلم u هذه ا�سائل، وال يتجرد 
 .ل واستنباط األحÈم منهفهم ا!À منإال إذا �ن متمكناً  ةاإلنسان u ا�كم Æ Pء ال وجوباً وال Òريماً وال ر'ني
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اإلمام الفاÒة عن ا�أموم اإلمام الفاÒة عن ا�أموم اإلمام الفاÒة عن ا�أموم اإلمام الفاÒة عن ا�أموم ) ) ) ) هذه ا�سألة تتبع هذه الر'نيةهذه ا�سألة تتبع هذه الر'نيةهذه ا�سألة تتبع هذه الر'نيةهذه ا�سألة تتبع هذه الر'نية((((هل يتحملها اآلن هل يتحملها اآلن هل يتحملها اآلن هل يتحملها اآلن     ))))ال صالة �ن لم يقرأ بأم الكتابال صالة �ن لم يقرأ بأم الكتابال صالة �ن لم يقرأ بأم الكتابال صالة �ن لم يقرأ بأم الكتاب((((وووو				 رواية  رواية  رواية  رواية     ����
 u الصالة؟u الصالة؟u الصالة؟u الصالة؟

 : العلماء ذكروا u هذه ا�سألة أقوال ثالثة    ����

 .صالة جهرية أو �ية، ويتبناها الشافعية هذا يقول ال يتحملها البد للمأموم أن يقراها R u ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

 .لها اإلمام عن ا�أموم R u الصالة، يعu Ë الصالة ا�هرية و	 الصالة ال«ية وهذا قول ا�نفيةتحميقول ي ::::القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±

الصالة  ا�أموم u وال يتحملها عن ،وسط ب} القول} يقول يتحملها اإلمام عن ا�أموم u الصالة ا�هرية ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
ºالصالة ال«ية أن يقرأها  ال«ية، فع u اإلسالم ابن اإلسالم ابن اإلسالم ابن اإلسالم ابن     وهذا قول وسط ب} القول} وهو الراجح وهو اختيار شيخوهذا قول وسط ب} القول} وهو الراجح وهو اختيار شيخوهذا قول وسط ب} القول} وهو الراجح وهو اختيار شيخوهذا قول وسط ب} القول} وهو الراجح وهو اختيار شيخا�أموم

    .تيميةتيميةتيميةتيمية
    الر'وعالر'وعالر'وعالر'وع: : : : الر'ن الرابعالر'ن الرابعالر'ن الرابعالر'ن الرابع

ªتعا Nلهم قوÀيَن آََمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا{: د ِ
¹

wَها ا ف�
َ
من حيث اoصوص فقد دل عليه هذا من حيث العموم، أما  }يَا ك

حيث قال N ا`� صº اهللا عليه  ،حديث ا�$ء u صالته اwي ذكرته لكم أنه عمدة كث� من أهل العلم u بيان األر�ن
 .)ثم ار'ع ح� تستقر راكعا(وسلم 

    الرفع من الر'وعالرفع من الر'وعالرفع من الر'وعالرفع من الر'وع    ::::الر'ن اoامسالر'ن اoامسالر'ن اoامسالر'ن اoامس
وفعل الصحابة أيضاً الكرام ر� اهللا عنهم ومداومتهم  ،هويدل عليه أيضاً فعل ا`� صº اهللا عليه وسلم ومداومته علي

 .ن ا`� لم pل به وال مرة واحده u صالتهأو ،عليه
تعاu ã اآلية السابقة  ويدل عليه قوN ،البد أن يكون P األعضاء السبعةة السجود P األعضاء السبع    ::::الر'ن السادسالر'ن السادسالر'ن السادسالر'ن السادس

يَن آََمنُوا اْرَكُعوا{ ِ
¹

wَها ا ف�
َ
قالوا وأيضاً يدل P وجوب السجود P األعضاء السبعة ما جاء u حديث ابن  ،}َواْسُجُدوا يَا ك

ثم ذكر هذه األعظم وb الرجالن والر'بتان  )رنا أن نسجد P سبعة أعظمأمُ ( :قال عباس أن ا`�  صº اهللا عليه وسلم
    .واÀدان وا�بهة وأشار إª انفه صº اهللا عليه وسلم

    الرفع من السجودالرفع من السجودالرفع من السجودالرفع من السجود    ::::ابعابعابعابعالر'ن السالر'ن السالر'ن السالر'ن الس
إذا سجد فهذا هل يصح سجوده أو  اoلفوننبه هنا أيها األخوة أن بعض ا`اس أثناء السجود �ده يرفع أخر رجليه من  �

 ال يصح ؟

 .فسجوده غ� صحيح، البد أن يأö بسجود أخر نقول إذا لم تالمس رجاله األرض R u فkة السجود

 .فصالته صحيحة لكنه ترك إتمام سجوده ،سجوده ورفعها u بعضاً منه وÁذا المست رجاله األرض u بعض

وصحابته  الر'ن السابع الرفع من السجود ويدل أيضاً حديث ا�$ء u صالته ويدل عليه فعل ا`� صº اهللا عليه وسلم
    ....ومواظبتهم عليه دائما

 ا�لوس ب} السجدت}ا�لوس ب} السجدت}ا�لوس ب} السجدت}ا�لوس ب} السجدت} ::::الر'ن ا�امنالر'ن ا�امنالر'ن ا�امنالر'ن ا�امن
 u اهللا عليه وسلموأيضا دل عليه حديث ا�$ء ºا`�  ص N جالسا�ثم أرفع ح� تطم(: صالته حيث قال .( 

 الطمأنينة u األفعال ا�ذكورةالطمأنينة u األفعال ا�ذكورةالطمأنينة u األفعال ا�ذكورةالطمأنينة u األفعال ا�ذكورة ::::الر'ن ا\اسعالر'ن ا\اسعالر'ن ا\اسعالر'ن ا\اسع

البد ، كما جاء u حديث وائل بن حجر    ،،،،وا�راد بالطمأنينة b السكون واستقرار األعضاء �يث يعود R فقار إZ ªلهوا�راد بالطمأنينة b السكون واستقرار األعضاء �يث يعود R فقار إZ ªلهوا�راد بالطمأنينة b السكون واستقرار األعضاء �يث يعود R فقار إZ ªلهوا�راد بالطمأنينة b السكون واستقرار األعضاء �يث يعود R فقار إZ ªله    ����
 تª مÈنه وÁنما نزلإما 0د العظم رفعت و ر'عت، لو ر'عت فإذاو`فkض أنت قائم يعË  ،أن يعود R عظم إª مÈنه
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�يث أن يعود R فقار إª مÈنه فهذا ترك الطمأنينة وبا\اã ترك ر'ن  ،مبا�ة إª السجود كما يفعل ا>عض ال يتم العود
 .من أر�ن الصالة

هو عليه، سجدت تعود جالساً u السجود إZ ªل ما كنت ب}  معÂ الطمأنينة أن يعود R فقار إª مÈنه اwي نإذ
 .منه فيعود إª نفس ا�ر'ة الë بدأها أالبد أن يعود العظم إZ ªله اwي نش نإذ ،السجدت} با\مام، وال تقوم

ُمْؤِمنُونَ {ا\اسع ويدل عليه عموم قوN تعاª  الر'ن هذا
ْ
فْلََح ال

َ
ألن الطمأنينة تماثل " اشعوناwين هم u صالتهم خ }قَْد أ

أما إذا استعجلت ولم  ،وأنت مأمور باoشوع u الصالة ،طمأن u صالته معناه خشع u صالتهااoشوع، إذا اإلنسان 
 .نك خالفت اoشوع ولم Çصل لك تنفيذ هذا األمر ا�طلوب منكإ ف�تطم

 التشهد األخ�التشهد األخ�التشهد األخ�التشهد األخ� ::::الر'ن العا�الر'ن العا�الر'ن العا�الر'ن العا�
قالوا و�داومة  )ذا قعد أحدكم u صالته فليقل ا\حيات هللا والصلوات والطيباتإ( ميدل عليه قوN صº اهللا عليه وسل

 .Óعلونه u التشهد األخ� ،ا`� صº اهللا عليه وسلم u تشهده األخ�

 ،ا�لوس للتشهد هذا يدل N حديث ا�$ء u صالته نوأيضاً يدل عليه قالوا حديث ا�$ء لصالته u ا�لوس N، إذ
 ن ا�لوس ر'ن والقول ر'ن وبا\اã يكون عندنا العا� التشهد وفيكو

    ....ا�لوس للتشهدا�لوس للتشهدا�لوس للتشهدا�لوس للتشهد    ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع:الر'ن الر'ن الر'ن الر'ن 
    الصالة P ا`الصالة P ا`الصالة P ا`الصالة P ا`����  صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم  صº اهللا عليه وسلم    ::::الر'ن ا�ا± ع:الر'ن ا�ا± ع:الر'ن ا�ا± ع:الر'ن ا�ا± ع:

 .ةوقال بعضهم بل b سن ،وليست ر'ن ةu التشهد األخ� وقيل أن الصالة P ا`� u التشهد األخ� واجب
 .لتشهد األخ� u أخر الر'عةاقوال u حكم التشهد األخ� وهو الصالة P ا`� صº اهللا عليه وسلم u ثالثة أ نإذ

�  ªتعا Nُموا{وقالوا لوجوبه أو ألنه ر'ن قو
¿
وا َعلَيِْه وََسل

�
يَن آََمنُوا َصل ِ

¹
wَها ا ف�

َ
¹ِ̀�¿ يَا ك  ا

َ
Pَ وَن
�
ئَِكتَُه يَُصل

َ
¹َ َوَمال  إِن¹ اهللا

وàذا حصل هناك خالف، هذه اآلية كما ترون ليست  ،نه ر'ن من أر�ن الصالةأوجعلوا هذا من األصول u بيان  }تَْسِليًما
وليست  ةوبعضهم قال b سن ،وÁنما b واجبة ،àذا بعض أهل العلم قال ليست بر'ن ،Çðة u ر'نية الصالة P ا`�

 .بواجبة

    األر�ناألر�ناألر�ناألر�ن    الkتيب ب}الkتيب ب}الkتيب ب}الkتيب ب}    ::::الر'ن ا�الث ع:الر'ن ا�الث ع:الر'ن ا�الث ع:الر'ن ا�الث ع:
البد األر�ن تأö مرتبه �داومة ا`� صº اهللا عليه وسلم و�داومة الصحابة  ،بمعÂ ال يأö بالسجود ثم يعود ويأö بالر'وع

وبا\اã قالوا هذا دÀل P  ،وألنه لم ينقل عن السلف أنهم تر'وا الkتيب ب} األر�ن u حالة من األحوال ،ر� اهللا عنهم
 .ه ال تصح الصالة لو خالف ب} الkتيبنأالر'نية و

 من األر�ن التسليممن األر�ن التسليممن األر�ن التسليممن األر�ن التسليم    ::::الر'ن الرابع ع:الر'ن الرابع ع:الر'ن الرابع ع:الر'ن الرابع ع:

لر'نية ويدل àذه ا ،ن يقول السالم عليكم ور#ة اهللاأو ،وصفة التسليم كما ذكرت لكم أن يسلم P يمينه وعن يساره
 .)وÒليلهاً التسليم(قوN صº اهللا عليه وسلم 

 ر'ن؟ر'ن؟ر'ن؟ر'ن؟    وP هذا هل R من التسليمت}وP هذا هل R من التسليمت}وP هذا هل R من التسليمت}وP هذا هل R من التسليمت}    ����

وبعضهم يقول أن األو% b  ،- التسليمت} ر'ن وهذا هو الصحيحأ�ت u صفة الصالة أن بعض أهل العلم يقول أن 
، قالوا وهذا ةواحد ةقت� u بعض األحاديث P تسليمانه u بعض األحيان أالر'ن ألنه ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم 

 .ةوÁال لو �نت ر'ن �ا تر'ها ا`� ولو مرة واحد ،ليست بر'ن) ا�انية(يدل P أنها 
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هذه األر�ن األربعة ع: ، حدهما ر'ن واألخرى ليست كذلكإفقوالن ألهل العلم u التسليم، هل التسليمتان ر'ن أو 
    .للصالة الë ذكرها فقهاء ا�نابلة ر#هم اهللا وذكرت األدلة P ذلك

 �    واجبــــات الصـــالةواجبــــات الصـــالةواجبــــات الصـــالةواجبــــات الصـــالة     �

 ات الصالة ؟ات الصالة ؟ات الصالة ؟ات الصالة ؟ما b واجبما b واجبما b واجبما b واجب
ه عليه إن يأö بها u إننه البد أن يأö بها ا�سلم ولو تر'ها فأأن األر�ن ال تسقط �ال و والفرق ب} الواجبات واألر�ن؟
لو ترك سجوداً مثًال أو ترك الفاÒة عليه أن يأö بالر'ن وال  ،وتكون الر'عة ا�انية b األو% ،الر'عة ا�انية وتلت� األو%

 .الر'نيسقط 

فالواجبات �Ê ، نه ÊÓ هذا الkك بسجود السهوإنه لو ترك واجباً من الواجبات فأ    أما الواجبات فالفرق بينها وب} األر�نأما الواجبات فالفرق بينها وب} األر�نأما الواجبات فالفرق بينها وب} األر�نأما الواجبات فالفرق بينها وب} األر�ن
أما األر�ن فال �Ê البد أن يأö بها وال تسقط �ال إال u حال العجز u مسألة القيام أو u مسألة ا�لوس  ،بسجود السهو

 ،Óلس وأراد أن يص� P جنبه، أما الواجبات فلو تر'ها اإلنسان نسياناً أو جهًال فيجÊها بسجود السهو إذا لم يستطع أن
 .أما األر�ن لو تر'ها نسياناً أو جهًال فالبد أن يأö بها وتلت� الر'عة الë تر'ها منها وتأö الë بعدها مÈنها

نظر العلماء u هذه الواجبات نظر العلماء u هذه الواجبات نظر العلماء u هذه الواجبات نظر العلماء u هذه الواجبات     ،،،،طريق االستقراء وا\تبعطريق االستقراء وا\تبعطريق االستقراء وا\تبعطريق االستقراء وا\تبع    عنعنعنعنالعد العد العد العد     عددها كما قلت ثمانية وهذا كما قلت u األر�نعددها كما قلت ثمانية وهذا كما قلت u األر�نعددها كما قلت ثمانية وهذا كما قلت u األر�نعددها كما قلت ثمانية وهذا كما قلت u األر�ن    ����
P وجدوا أن األدلة تدلP وجدوا أن األدلة تدلP وجدوا أن األدلة تدلP وجدوا أن األدلة تدل::::    

 .واختاروا القول بالوجوب ،دل P السنيةتوال  ،الوجوب ))))القول األولالقول األولالقول األولالقول األول((((    
 .ال نسلم لكم القول بالوجوب وÁنما نقول بالسنية واقال ))))القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±القول ا�ا±(((( 
 .ا�باحات وبعضهم يقول بل b من ))))القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث((((

سنة أنه يسجد N سجود سهو أو  هلوÁنما يkتب P هذا  ،فهذا الêاع ب} أهل العلم ال يل� أن هذا مطلوب u الصالة �
 .سهوال يسجد N سجود 

و بعضهم قد  ةÓعلها واجببعضهم هذه الفائدة u الêاع ب} كونها من الواجبات أو كونها من ا�سنونات، وهكذا أيضاً 
 .ها من األر�ن u ا�ذاهب األخرىÓعل
    ا�مانية ؟ا�مانية ؟ا�مانية ؟ا�مانية ؟األر'ـــان األر'ـــان األر'ـــان األر'ـــان ما b هذه ما b هذه ما b هذه ما b هذه     �

    ا\كب�ات غ� تكب�ة اإلحرام ا\كب�ات غ� تكب�ة اإلحرام ا\كب�ات غ� تكب�ة اإلحرام ا\كب�ات غ� تكب�ة اإلحرام     ////        أوال أوال أوال أوال 
ومعÂ هذا أن اإلنسان لو ترك تكب�ة من ا\كب�ات جهًال أو  ،إذا R ا\كب�ات غ� تكب�ة اإلحرام b من الواجبات

 .وصالتك صحيحة ،Æء عليكوال ،نسياناً فأننا نقول عليك أن تسجد للسهو

ال صالته صحيحة لكن  ؟ةهل صالته باطل ،كÊ قال سمع اهللا �ن #ده، هنا ترك ا\كب�ةأمثًال لو إنسان بدل أن يقول اهللا 
يجÊه بسجود السهو، سجدت} ف عنهنه ال يغË إن �ن ذكراً من أذ�ر الصالة فJÁ بÉء غ�ه وأألنه ترك ا\كب� Z uله و

 .خر الصالةu أ

    التسميع والتسميع قول األمام وا�نفرد سمع اهللا �ن #دهالتسميع والتسميع قول األمام وا�نفرد سمع اهللا �ن #دهالتسميع والتسميع قول األمام وا�نفرد سمع اهللا �ن #دهالتسميع والتسميع قول األمام وا�نفرد سمع اهللا �ن #ده    ////        ا�ا± ا�ا± ا�ا± ا�ا± 
وهنا يثبت ا`� عليه الصالة ) إذا قال اإلمام( )إذا قال األمام سمع اهللا �ن #ده(: وا!Àل قوN علية الصالة والسالم

فقولوا ربنا ولك ()  ا�ديث أن يقول سمع اهللا �ن #دهقال األمام سمع اهللا �ن #ده أي P اإلمام بناء Pإذا نه أوالسالم 
 )ا�مد
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 Nفقولوا ربنا ولك ا�مد"قو" P لÀهذا د : 
    ))))ربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مدربنا ولك ا�مد((((وهو ا\حميد أي قول اإلمام وا�نفرد وهو ا\حميد أي قول اإلمام وا�نفرد وهو ا\حميد أي قول اإلمام وا�نفرد وهو ا\حميد أي قول اإلمام وا�نفرد     ////            الواجب ا�الثالواجب ا�الثالواجب ا�الثالواجب ا�الث

 Nن #ده فقولوا ربنا ولك ا�مدمام سمع اهللا ذا قال اإلإ(بعد الرفع من الر'وع ويدل عليه هو ا�ديث السابق وهو قو�(، 
ويدل P ا\حميد  ،هذا دÀل P الوجوب، فهذا ا�ديث يدل P واجب} P أن يقول سمع اهللا �ن #ده ويسÙ التسميع

ة الë وردت عيوÇفظ ا!0ء اwي ورد كما قلت لكم من طالب العلم عليه أن Çفظ األد ،"قولوا ربنا ولك ا�مد"هو و
لك ا�مد ملء السماوات وملئ األرض وملء ما شئت من Æء بعد أهل ا�ناء وا�جد أحق ما قال العبد و@نا لك ربنا "

ولكن ينب� P ا�سلم أن  ،هذا من السنة" العبد اH ال مانع �ا أعطيت وال معطي �ا منعت وال ينفع ذا ا�د منك ا�د
    .تهÇفظه ح� يعظم أجره وتكe حسناته أثناء صال

    """"ربنا ولك ا�مد والشكرربنا ولك ا�مد والشكرربنا ولك ا�مد والشكرربنا ولك ا�مد والشكر""""وb تكe عند كث� من ا`اس وb زيادة وb تكe عند كث� من ا`اس وb زيادة وb تكe عند كث� من ا`اس وb زيادة وb تكe عند كث� من ا`اس وb زيادة : : : : مسألةمسألةمسألةمسألةهنا هنا هنا هنا     وووو    ����
وأنا قلت اهللا  ،وÁنما ا`اس من باب ا�ناء P اهللا يذكرونها ،هذه كث�اً منت:ة وهذه لم ترد وال u حديث من األحاديث

أنها ما وردت u ا�نقول عن ا`� صº اهللا عليه  أهل ا�ناء وأهل ا�جد وأهل ا�مد وأهل الشكر لكن ما وردت، مادام
 .وسلم �ديث ثابت فإننا نقت� P ما ورد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم

 نا`� صº اهللا عليه وسلم لم يضف ;مة والشكر إذ افإذ )صلوا كما رأيتمو+ أص�(: ألن ا`� صº اهللا عليه وسلم قال
نا بهذا ا�ديث اwي يأمرنا باإلقتداء به u الصالة وهو حديث أصل أيضاً u صفة الصالة ìن �اذا ìن نضيفها وقد أمر

)�هذا ا�ديث دÀل P أن ا�ؤمن مطالب وملزم بأن يقتدي برسوN صº اهللا عليه وسلم u  ؟)صلوا كما رأيتمو+ أص
 .صالته وأال يضيف من كيسه شيئاً 

وÁن ثبت u حديث نعم  ،لم وجاء عنه علية الصالة والسالم من فعله وصفات ذلكيأö بما أJ ا`� صº اهللا عليه وس
الصالة والسالم  هوقد قال علي ،حديث ال نضيف الشكر إتبا0 للن� صº اهللا عليه وسلم هولكن �ا لم يثبت في ،نفعله

 ).دمن احدث u أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر(

 ....ات الر'وعات الر'وعات الر'وعات الر'وعمن الواجبات تسبيحمن الواجبات تسبيحمن الواجبات تسبيحمن الواجبات تسبيح    ////        الرابع الرابع الرابع الرابع الواجب الواجب الواجب الواجب 

    تسبيحات السجودتسبيحات السجودتسبيحات السجودتسبيحات السجود    ////        اoامس اoامس اoامس اoامس 
فاإلنسان يقول هذه التسبيحات وهذا واجب ، يعË قول سبحان ر' العظيم u الر'وع وقال سبحان ر' األu P السجود

وهكذا يقول u تسبيحات السجود وهو واجب من الواجبات، يقول سبحان ر' العظيم مرة وهو الواجب  ،من الواجبات
أن  وا!Àل P ذلك،  الكمال ثالث وأيضا أعاله كما قلت سبع أو ع:[أد ،األP مرة وهو واجب u السجودوسبحان ر' 

و�ا نزلت فسبح باسم ربك  ،)اجعلوها u سجودكم(: ا`� صº اهللا عليه وسلم �ا نزلت سبح اسم ربك األP قال
 ).اجعلوها u ر'وعكم(: قال، العظيم

    ))))����JJJJ((((    لقةلقةلقةلقةا�ا�ا�ا�
Lم عن الواجبات وقلت أن الفقهاء ر#هم اهللا من ا�نابلة يعدونها ثمانية واجبات بناء P االستقراء وا\تبع نواصل ال

 u م من حيث ا`ظرà ي ظهرwاألدلةا. 
    سؤال ا�غفرة ب} السجدت}سؤال ا�غفرة ب} السجدت}سؤال ا�غفرة ب} السجدت}سؤال ا�غفرة ب} السجدت}    ::::السادسالسادسالسادسالسادس    الواجبالواجبالواجبالواجب
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ا!0ء ر' اغفر ã مثال سؤال ا�غفرة ب}  �يث ا�سلم لو ن� أن يدعوا بهذا ،هذا أيضاً من الواجبات الواردة u الصالة
فإن قال ر' اغفر ã فقد حصل P  ،وا�جزئ من ذلك أن يقول ر' اغفر ã ،نه ترك واجب من الواجباتإالسجدت} ف

هذا دÀل من يقول  ،ومنها حديث حذيفة أن ا`� صº اهللا عليه وسلم �ن يقول ب} السجدت} ر' اغفر ã ،الواجب
 .، وعند النسيان ÊÓ بسجود السهووببالوج

    وهو التشهد األولوهو التشهد األولوهو التشهد األولوهو التشهد األول    ::::الواجب السابعالواجب السابعالواجب السابعالواجب السابع
أما من ال يقول بوجوب التشهد األول وهو  ،صالته عند من يقول بوجوبها تمن واجبات الصالة الë لو تعمد تر'ها >طل

ا من يقول بالوجوب مثل أم ،فهذا يقول ح� لو تعمد فصالته صحيحة ،وليس بواجب ةقول >عض أهل العلم يرى بأنه سن
أما لو ن$ ذلك فإنه ÊÓه بسجود السهو الحظ  ،يقولون لو تعمد الkك للتشهد األول فصالته غ� صحيحة الفقهاء ا�نابلة

 ،�د أن Ìلب األر�ن أفعال ،مÏ يا طالب العلم فيما سبق u هذه السبعة واألر�ن لو الحظت مÏ وتأملت فيها u عددها
 ،�د أن أغلب ال أقول ;ها أغلب األر�ن أفعال وأغلب أيضاً ال أقول ;ها أغلب الواجبات أقوال ،جبات أقوالوÌلب الوا

 .ف� هذه الë مضت معنا السبع ;ها أقوال

    لتشهد األوللتشهد األوللتشهد األوللتشهد األولللللهو ا�لوس هو ا�لوس هو ا�لوس هو ا�لوس     ////        الواجب ا�امنالواجب ا�امنالواجب ا�امنالواجب ا�امن
نه تشهد دون أن أولو  ،تشهد فkك قولفلو أن إنساناً جلس ولم ي ،وهو ختام الواجبات ا�مانية هو ا�لوس àذا التشهد
لو الحظنا  ،ا�لوس وهو فعل وهو واجب والقول كذلك هو واجب ،Óلس شبه قائم وذكره دون ا�لوس أيضاً ترك واجب

و'ما قلنا  ،وأغلب األر�ن أفعال باستثناء تكب�ة اإلحرام ،كما قلت ستجد أن R هذه الواجبات أقوال باستثناء األخ�
إذاً  ،هذا يتنبه N طالب العلم ،والصالة P ا`� صº اهللا عليه وسلم أغلبها أفعال ،و'ذلك التسليمت} ،اÒةأيضاً الف

 فصالته صحيحةأن إنساناً ترك ا�لوس للتشهد األول نسياناً لو هذا  ومعÂ ،الواجب ا�امن هو ا�لوس للتشهد األول
ألن  ،عند من يقول بأن ا�لوس واجب من الواجبات بطلت صالتهعمداً ولو أن إنسانا تر'ه مت ،وÊÓ ذلك بسجود السهو

يرى أن ا�لوس للتشهد األول واجب وأيضا التشهد األول �د ذاته سنة وليس  فقهاء ا�الكيةبعض منهم من العلماء و
 .بواجب فانتبهوا wلك

    : : : : نقولنقولنقولنقول    دأدأدأدأبببب    يبø معنا لو أن إنساناً نيبø معنا لو أن إنساناً نيبø معنا لو أن إنساناً نيبø معنا لو أن إنساناً ن$$$$ التشهد وقد �ع u القيام ولم يتم قيامه التشهد وقد �ع u القيام ولم يتم قيامه التشهد وقد �ع u القيام ولم يتم قيامه التشهد وقد �ع u القيام ولم يتم قيامه    ����
 .د وأكمل تشهدك األول و جلوسكعُ     ����
جÊ هذا الkك بالتشهد األول للجلوس N اد وتعُ  نقول ال ،قام و�ع بقراءة الفاÒة ،لكن لو أن اإلنسان استتم قائماً  �

    ....بسجود السهو
ومن استتم قائما ال تقطع الفاÒة وb  ،إذاً من لم يستتم قائماً يعود ويأö به ألنه لم يبدأ بالر'ن اwي يليه ويأö بهذا الواجب

إذاً ماعدا األر�ن وماعدا الواجبات وماعدا ال:ائط  ،إنما Óزئك أن �Ê ذلك الkك بسجود السهو ،ر'ن وتعود إª الواجب
ة من إذاً R ماعدا هذه ا�الث ال:وط واألر�ن والواجبات فهو سن ،ا�سنوناتا�سنوناتا�سنوناتا�سنوناتاألو% الë ذكرناها ;ها يكون من باب 

بعض أهل العلم يعدها  ،إنما ترك مسنونا من هذه ،ن تر'ها ا�سلم u صالته صحت صالته وال Æء عليهإ ،ا�سنونات
وبعض أهل العلم يذكر بعد االنتهاء من  ،سأذكر بعضها الحقاً إن شاء اهللا ،من مسنونات الصالة إª ثالث} مسنونةيوصلها 

 ،من ذلك األذ�ر الë تقال بعد االنتهاء من الصالة هذه ��كملة للصالة ،لم ويأö بهاالصالة يقول هناك س� يتنبه àا ا�س
مرات اH أنت السالم ومنك السالم تبار'ت يا ذا ا�الل  ،استغفر اهللا استغفر اهللا استغفر اهللا ثالث( ،فيأö اإلنسان بها
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أنت السالم ومنك السالم تبار'ت يا ذا ا�الل ( من يقوàا وهو مستقبل القبلة إذا انت� ،بدون وتعاÀت )واإلكرام
يلف للمؤمن} إذا �ن إماماً وال يستمر ألن هذه السنة يلف أما عن يمينه وأما عن شماÓ Nوز أن فعل هذا  ، ثم)واإلكرام

 ،دعو الأو هذا جاء u ذلك حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما لكن ال يستمر مستقبل القبلة كما يرى ا>عض ويبدأ ي
 ،والسنة الë جاءت عن ا`� انه إذا انت� من الصالة يأö بهذا اwكر أوال ثم يلف عن ا�أموم} ويكمل با1 أذ�ر الصالة

وأيضا ورد انه  ،وpتم بال V إال اهللا ا�ائة ،ومنها أن يسبح اهللا ثالث وثالث} وÇمده ثالث وثالث} ويكÊه ثالث وثالث}
� ذا؟لكن ال يقدم ا!0ء P اwكر �ا ،وبعد ذلك إن شاء أن يدعو فليدعو ،ويقرأ ا�عوذات بعد صالته ،يقرأ آية الكر

فال تقلبها �عل بعد السالم د0ء  ،وما بعد السالم ذكر ،أن ما قبل السالم د0ء ألن القاعدة عند الفقهاء ر#هم اهللاألن القاعدة عند الفقهاء ر#هم اهللاألن القاعدة عند الفقهاء ر#هم اهللاألن القاعدة عند الفقهاء ر#هم اهللا    ����
ونقلته إª ما بعد  ،ة وهو اwي جاء u حديث فليتخ� من ا!0ء ما شاءاwي قبل الصال وألنك با\اã تر'ت Zل ا!0ء وه

    ....فالسنة للمص� انه يدعو قبل السالم ،وبا\اã تر'ت السنة خالفت السنة ،السالم وأسقطت ا!0ء P األذ�ر
وقد  ،ته عليه الصالة والسالمألن هذا الوارد عن ا`� صº اهللا عليه وسلم وهذه سن ،وبعد السالم ينتقل إª اwكر وا!0ء

فال تأخر ا!0ء �عله بعد السالم ألنك u االتصال مع اهللا عز وجل فقبل أن يستجاب لك  )صلوا كما رأيتمو+ أص�( :قال
بعض ا`اس �ده �رد أن ينتå من الصالة يسلم  ،بعد ذلك اwكر ،أن يستجاب لك وأنت متصل باهللا u صالتك ىأحر

أردت أن تسلم بعد أن تنتå من  ،نه �ن يسلم ويصافح بعد سالمهأاره نقول أيضاً السالم ما ورد عن ا`� P يمينه ويس
فال تسقط Æء Zل Æء فتأö بالسالم با�صافحة و�عل األخ اwي بقربك ين� أو تقطع عليه ذكره اwي بعد  ،األذ�ر
ا�مد هللا  ،تيت باألذ�ر بعد ذلك تسلمأفإن ذكر اهللا وذكرت اهللا و ،فأنت فوت عليه السنة بهذا السالم وا�صافحة ،الصالة

    ....رب العا�}

    �    مكـــروهـات الصــــالةمكـــروهـات الصــــالةمكـــروهـات الصــــالةمكـــروهـات الصــــالة     �

    اال\فات u الرأساال\فات u الرأساال\فات u الرأساال\فات u الرأس    ::::أوالأوالأوالأوال
كما u  نه اختالس pتلسه الشيطان من صالة العبدأوقد ذكر ا`� صº اهللا عليه وسلم  ،فعليك أيها ا�سلم أن ال تلتفت

 تبطل الصالة؟    م� ،نه لو فعله اإلنسان ال تبطل صالتهأله اإلنسان وهو يص� هذا اال\فات مكروه بمعÂ ولو فع ،ا>خاري
أما اال\فات بالرقبة والرأس إª جهة اÀم} أو مثًال إª جهة اليسار هذا  ،�سم عن القبلةباالj  باال\فاتتبطل الصالة 

ال تلتفت قد أجرت وأخذت P ذلك أجر ألنك ال مت با�طلوب أل مت نك إذا اأبمعÂ  ،همكرومكرومكرومكروال يبطل الصالة لكنه 
أحياناً مثل يكون  ،لكن لو خالفت وفعلت عندئٍذ تكون وقعت u ا�كروه وال إثم عليك وال تبطل صالتك ،u صالتك

أو  ، طفلك مثالً سمعت صوت قوياً مزعجاً وأردت وأنت تص� أن تلتفت \طم� P ،!يك طفل صغ� أو !يك سيارة مثالً 
 ألنه للحاجة ،P زوجتك

ً
0� Ýذه  الكراهة تزول عند ا�اجةالكراهة تزول عند ا�اجةالكراهة تزول عند ا�اجةالكراهة تزول عند ا�اجةوذكرت لكم قاعدة سابقة بأن  ،هذا اال\فات ما يà تنبه

 .سألةا�

    رفع ا>� إª السماءرفع ا>� إª السماءرفع ا>� إª السماءرفع ا>� إª السماء    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 ،الة هذا من ا�حرماتوذهب بعض أهل العلم وهو قول قوي àم أن رفع ا>� إª السماء أثناء الص ،ترفع ب�ك إª السماء

ما بال أقوام ( وا!Àل قوN صº اهللا عليه وسلم ،ال تبطل صالتك لكن وقعت Z uرم ،Çرم عليك رفع ب�ك إª السماء
وهذا وعيد وقال  ،رواه ا>خاري )Àنته} أو \خطفن أبصارهم(شتد قوu N ذلك ح� قال اف )يرفعون أبصارهم إª السماء

وهذا قول قوي وهو الصحيح أن رفع ا>� إª  ،وÁنما يكون P فعل Zرم ،رة ال يكون P فعل مكروهالوعيد بهذه الصو
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 .السماء حرام غ� جائز

    حاجةحاجةحاجةحاجة    غ�غ�غ�غ�للللتغميض العين} تغميض العين} تغميض العين} تغميض العين}     ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
ض عينه لو أن إنساناً أغم، وأيضاً ورد نå بذلك ،قالوا ألن هذا فيه تشبه بعبادة اÀهود ؟قالوا �اذا ،لو فعله صالته صحيحة

هل  ،شغل باN فأراد أن pشع u صالته فأغمض عينيه ألجل اoشوع ءÆ أو مثال ،مثًال �نت أمامه نساء يمرن ة�اج
 .ألن الكراهة تزول P القاعدة عند ا�اجة ،حينئذنعم Óوز وليس مكروه  ؟Óوز

    Àتيه ناصباً قدميهÀتيه ناصباً قدميهÀتيه ناصباً قدميهÀتيه ناصباً قدميهإإإإاإلقعاء وهو جلوس الرجل P اإلقعاء وهو جلوس الرجل P اإلقعاء وهو جلوس الرجل P اإلقعاء وهو جلوس الرجل P     ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
Ñاهللا عليه وسلم مثل إقعاء ال ºص Nس� ابن ماجه قو u اهللا عليه وسلم وقد جاء ºا`� ص �سك من أإذا رفعت ر(ب ن

 ).السجود فال تقÏ كما يقÏ الÑب

    وهو جالسوهو جالسوهو جالسوهو جالس    االعتماد P يديه أو غ�هااالعتماد P يديه أو غ�هااالعتماد P يديه أو غ�هااالعتماد P يديه أو غ�ها    ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 
 ال فاعتمد P ظهرك نك �لس ا�لوس ال:�أوهو جالس وأنت جالس u أثناء صالتك تقوم ماذا تفعل �لس بدل ما 

االستناد هذا  ،مثًال خلفك مسنده أو مثًال كر� أو طاولة فاستندت عليها وأنت جالس u صالتك، تسند P ظهرك
ن� ا`� ( وا!Àل قول ابن عمر ،أو جلست P يديك أرخيتهما لألسفل اعتمدت P ا�لوس هذا من ا�كروهات ،مكروهمكروهمكروهمكروه

 .رواه ا#د وغ�ه )الرجل u الصالة وهو معتمد P يديه صº اهللا عليه وسلم أن Óلس

ً     ::::السادسالسادسالسادسالسادس ً  ذراعيه ساجدا ً  ذراعيه ساجدا ً  ذراعيه ساجدا     افkاافkاافkاافkاشششش ذراعيه ساجدا
 واستدلوا P هذا بقوN صº اهللا عليه وسلم ،ليس Zرم إنما مكروه ،فإذا ا\صقت هذا فعل مكروه ،هاعالسنة أن ترف

 .متفق عليه )وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الÑب ،اعتدلوا u السجود(

    ا�راد بالعبث انشغال اإلنسان u صالته بغ� ما يهمها�راد بالعبث انشغال اإلنسان u صالته بغ� ما يهمها�راد بالعبث انشغال اإلنسان u صالته بغ� ما يهمها�راد بالعبث انشغال اإلنسان u صالته بغ� ما يهمه    ،،،،العبثالعبثالعبثالعبث: : : : سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 
دا� N     أو أن يعبث بشخصيته يتحرك كث�اً ألمر ال ،أو أن يعبث با�وال ،أو أن يعبث بالساعة ،مثاN أن يعبث بلحيته مثالً 

 فأنت �اطب u صالتك باoشوع ،هذا من العبث وهو من ا�نå عنه ألنه pالف اoشوع u الصالة ه،يشغل نفسه في
تِِهْم َخاِشُعونَ {

َ
يَن ُهْم uِ َصال ِ

¹
wصالته قال } ا u ا�ر'ة eا رأى إنسان يك� Nلو " :وقد جاء عن سعيد ابن ا�سيب قو

 عن ا`� -هما لم يصح ال ،ويروى أحياناً عن عمر، وهذا يروى عن ا`� ،يعË أطرافه "خشع قلب هذا oشعت جوارحه
 ....إنما هو موقوف P سعيد ابن ا�سيب ،وال عن عمر

    أن يضع أيديه P خ�يهأن يضع أيديه P خ�يهأن يضع أيديه P خ�يهأن يضع أيديه P خ�يه: : : : ا\خ�ا\خ�ا\خ�ا\خ�    ا�امنا�امنا�امنا�امن
أن ا`� نå أن يص� الرجل (وهذا أيضاً ن� ا`� عنه عليه الصالة والسالم u ا�ديث ا�تفق عليه من حديث أ� هريرة 

اإلنسان اwي لم يهتم u صالته وال يظهر هذا اهتمام u  حال ووقالوا ألن هذا يشابه أيضاً حال ا�تكÊين أ )متخ�اً 
 ....الصالة

    قالوا الkوح با�روحةقالوا الkوح با�روحةقالوا الkوح با�روحةقالوا الkوح با�روحة    ا\اسعا\اسعا\اسعا\اسع
به Ê  Pدوني ء�ن Çتاجون إÆ ª ة،يعu Ë السابق ما �ن عندهم مكيفات وال عندهم وسائل تÊيد وال وسائل تدفئ

طول ليعË اإلنسان  ،أما ا�راوحة ب} رجليه هذه جائزة ،همكرو ةقالوا الkوح بذلك لغ� حاج ،أجسامهم ألجل يÊد عليهم
ألن اإلنسان قد Çتاج إÀه لكن  ،القيام يعتمد P رجله اÀمÂ أو يعتمد أحيانا P رجله الي«ى هذا جائز وال Æء فيه

 .ال يكe عملية ا�راوحة ب} رجليه
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 فرقعة األصابعفرقعة األصابعفرقعة األصابعفرقعة األصابع: : : : العا�العا�العا�العا�

 تشبيك األصابعتشبيك األصابعتشبيك األصابعتشبيك األصابع    ::::ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع:ا�ادي ع:

و; هذا يناu اoشوع وقد ورد نå عن الفرقعة ونå عن تشبيك  ،األصابع تكe وخاصة من الشباب الصغارفرقعة 
أن رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم (جرة اwي رواه الkمذي وهو قوN صº اهللا عليه وسلم u حديث كعب ابن ع ،األصابع

أما ما  ،هذا ما يتعلق u التشبك ،)عليه وسلم ب} أصابعه رأى رجل قد شبك أصابعه u الصالة ففرج الرسول صº اهللا
 ،عند النساá وìوه )ال تقعقع أصابعك وأنت u الصالة( يتعلق u الفرقعة فقد جاء u ا�ديث اwي رواه ابن ماجه وغ�ه

فرقع أصابعك وأنت وÇك ت(أيضاً ورد عن السلف أن ابن عباس ر� اهللا عنهما رأى رجل يفرقع أصابعه u الصالة فقال 
 .رواه ابن أ� شيبه)u الصالة

    فتح الفم ووضع الÉء فيهفتح الفم ووضع الÉء فيهفتح الفم ووضع الÉء فيهفتح الفم ووضع الÉء فيه    ::::ا�ا± ع:ا�ا± ع:ا�ا± ع:ا�ا± ع:
�هذا أيضاً ألنه يناu  ،بعض ا`اس يعبث u فمه وقد يأu ö ا�سواك وهو يص� ويضعه u فمه ويبقيه u فمه إª أن يص

 .اoشوع
�ن يكون هناك صورة منصوبة أو باب مفتوح أو إª  ،ككذلك من ا�كروهات أن تص� وبينك وب} القبلة Æء يلهي �

R هذا يقولون يكره ألن فيه مشابهة لعبادة  ،أو مثل ا!فايات الë تكون فيها نار مشتعلة ،ìو نار كقنديل أو شمعه
 .ا�جوس اwين يعبدون ا`ار

أيضاً  ،هذا من ا�كروه ،يهما u الصالةبعض ا`اس �ده Çرك عينيه يعبث ف كذلك قال الرمز بالع} واإلشارة بالع} �
 .ألنه يناu اoشوع

 .R ما pالف القاعدة R ما pالف اoشوع u الصالة فيدخل u ا�كروه،أيضاً إخراج لسانه ألنه pالف اoشوع ����
� ªالصالة الراتبة وتعرف اثن} يتحد ،إنسان يتحدث أيضاً قالوا من ا�كروه صالته إ �ثان تذهب وتص� تأö أنت \ص

 .هذا أيضاً مكروه قد يؤثر P خشوعك u صالتك ،بقربهما
 تبسا�اقن Çتبس ا>ول وا�اقب Ç ،أن يص� ا�سلم وهو حاقن حال دخوu N الصالة أو مثًال حاقب من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����

بل بعض ة، الصالة مكروه نقول هنا ،جل يمنع نفسه من ذلكأأو أن يكون فيه ريح وìوه فيضغط P نفسه من  ،العذرة
ن ن فاتته ا�ماعة إذا �ن حاقب أو حاقن �اذا؟ قالوا ألÁالعلماء يرى ا\حريم وعليه أن يق� حاجته ثم يص� ح� و

 .األخبثان ا>ول والغائط رواه مسلم )ال صالة u حÝة طعام وال وهو يدافعه األخبثان(قال : صº اهللا عليه وسلم الرسول 
ٍذ يقولون يكره لك ئفحين ،الصالة �Ýة طعام يشتهيه إذا �ن !يك طعام تشتهيه وقد قدم هذا الطعام لك من ا�كروهمن ا�كروهمن ا�كروهمن ا�كروه    ����

وأيضا  ،أن يكون حا5 موجود ال يكون أثناء الطبخ لم ينتå ،أن تص� وأنت تشتå هذا الطعام باwات بهذا القيد
قدم الطعام أمامك هذا ال يمنع من الصالة ألنك و ،انإذا كنت قد تعشيت أو تغديت وانتهيت وأنت شبع ،تكون تشتهيه

 .لكن ال يكون حيل P ترك ا�ماعة ،ن أدى ذلك إª ترك ا�ماعةÁو ،�Ýة طعام ةودÀله ال صال ،لست �اجه إÀه
ينة ألن هذا من شعائر ا�بتدعة اwين يل مون السجود P بقعة مع :قالوا    çصيص Æء للسجود عليه من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����

وال  ،ولم يفعله أتباعه وال الصحابة ،وهذا لم يفعله ا`� صº اهللا عليه وسلم ،من بقع األماكن الë يضنون فيها القدسية
: قال ألنه عليه الصالة والسالم ،ن ال pرج عنهاأوا�سلم مأمور بالسنة و ،وبا\اã فيه تشبه بهؤالء القوم ،أتباع ا\ابع}

�صلوا كما رأيتمو+ أص((. 
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يمسح هنا خاصة إذا �ن يسجد P رمل دعها ح�  ح}بعض ا`اس إذا سجد R  ،مسح أثر السجود    من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����
 .تنتå من صالتك

قالوا ألنه جاء u حديث ابن عباس انه رأى رجًال يص� ورأسه مقعوص من  ،لف الشعر وعقص الشعر    من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����
هذا اآلن قليل لكنه �ن موجود عندما �ن الصحابة والقوم àم شعور  ،شعر معكح� يسجد ال ،وراءه فقام فجعل Çله

 .كث�ة

 P جسدك ،كف ا�وب رفع ا�وب أثناء الصالة    من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����
ً
فتشم� ا�وب أو  ،تلف ا�وب عليك ال تدعه منسدال

 .تر'ها و% تر'ها ح� يؤجر Pاإلنسان ال يأثم بها لكن األ هافعللو R هذه مكروهات  ،كف ا�وب من ا�كروه
من ا�كروه ألنه لم يرد  ، هذايقولون تكرار الفاÒة بعض ا`اس �ده يقرأ القراءة األو% ثم يكررها    من ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهاتمن ا�كروهات    ����

    ....نه كرر الفاÒة ولو مره u صالتهأ عن ا`� صº اهللا عليه وسلم
ألن األصل أن اإلنسان إذا نابه Æء u صالته أن  ،ح من ا�رأةأيضاً ا\نبيه بنحنحة وصف� أو تصفيق من الرجال أو تسبي    ����

    ....وا�رأة تصفق P يدها ح� تنبه ،يسبح الرجل

    �    مسنـــونـــات الصـــــالةمسنـــونـــات الصـــــالةمسنـــونـــات الصـــــالةمسنـــونـــات الصـــــالة     �

تنقسم ا�سنونات إª أقوال وªÁ تنقسم ا�سنونات إª أقوال وªÁ تنقسم ا�سنونات إª أقوال وªÁ تنقسم ا�سنونات إª أقوال وªÁ     ،،،،ال:وطال:وطال:وطال:وط    ىىىىالواجبات وما سوالواجبات وما سوالواجبات وما سوالواجبات وما سو    ىىىىاألر�ن وما سواألر�ن وما سواألر�ن وما سواألر�ن وما سو    ىىىىما سوما سوما سوما سو    ،،،،ا�سنونات كما قلت منها كث�ا�سنونات كما قلت منها كث�ا�سنونات كما قلت منها كث�ا�سنونات كما قلت منها كث�
    .... تر'ها تر'ها تر'ها تر'هاÆء Æuء Æuء Æuء u    أفعال الأفعال الأفعال الأفعال ال

 .االستفتاح وا\عوذ والبسملة وآم} والسورة وما زاد P الفاÒة بسور: : : : مثلمثلمثلمثل    األقوالاألقوالاألقوالاألقوال    ����
 ،وضع اÀدين P الفخذين نا\ور' ،االفkاش ،وضع اÀد اÀمP Â الي«ى ،رفع اÀدين عند ا\كب�    ::::مثلمثلمثلمثل    األفعالاألفعالاألفعالاألفعال    ����

    ....R هذي تعد من ا�سنونات ،ا\فاته أثناء السالم يم} ويسار
لو كنت مؤتماً فال  ،إذا أراد إنسان أن يقطع عليك صالتك عليك أن ترده هذا إذا كنت منفرداً     يسن رد ا�ار ب} يديهيسن رد ا�ار ب} يديهيسن رد ا�ار ب} يديهيسن رد ا�ار ب} يديه    ����

يؤثر  ،فأنت لو مر اإلنسان بينك وب} صالتك واإلمام وأنت مأموم ال يؤثر ،ألن السkة سkة لإلمام وليست سkة لك ،تمنعه
    ....ع السkةم ويؤثر P ا�نفرد وضامP اإل

����        �� وهذا اتفق  ،نه مستحبأ والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح ،نه واجبأيرى  موبعضه ةأن تضع أمامك سk ،أمر مستحب    الصالة إª سkهالصالة إª سkهالصالة إª سkهالصالة إª سkه    تُسنتُسنتُسنتُسن��
kس ªء فإنه إذا ترك اإلنسان ذلك أو ،مستحب ةعليه العلماء األئمة األربعة أن الصالة إÆ نه ترك مستحباً ومسنوناً وال

بعض  ؟هل أضع خط ةطيب لو ما عندي سk ة،� صº اهللا عليه وسلم صº إª غ� سkألنه جاء u الصحيح أن ا` ،فيه
السجادة ما  ة،نعم تضع سجاد ة؟طيب أضع سجاد ،أهل العلم يقولون تضع خط لكن ا�ديث اwي ورد u اoط ليس قوياً 

لكن ال يمر  ،أن يمر ما بعد السجادة بمعÂ أن اإلنسان يستطيع ،فائدتها؟ تب} لك أن ما بينك وما ب} السجادة هو حرمك
لو مر خالف هذا اإلنسان وأنت ال  ،بينك وب} آخر السجادة فå تفيد ح� تب} Zل اwي ينب� P ا�سلم أال يمر عليه

طع قال بعض أهل العلم أن ا�رأة تقطع الصالة ويقطع الصالة #ار ويق ،لكن لو مر غ� الرجل مثًال مرت امرأة ،بد أن ترده
�ار ا>عض بافقطع الصالة  ،وبعض أهل العلم يقول ال يقطع الصالة Æء وينقلون هذا عن السلف ،الصالة الÑب األسود

جر أوبعضهم يقول ال تقطع الصالة وÁنما تقلل من  ،يراها تقطع الصالة وÓعل ذلك خاص u الÑب األسود وا�رأة وا�مار
 .الصالة
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    �    مبــاحـات الصـــالةمبــاحـات الصـــالةمبــاحـات الصـــالةمبــاحـات الصـــالة     �

وأيضاً يلف u  ،صالته pرج منديلu لو إنسان احتاج أن يبصق  ،قراءة أواخر أو أوائل السورقراءة أواخر أو أوائل السورقراءة أواخر أو أوائل السورقراءة أواخر أو أوائل السوروووو    ،،،،والتسبيحوالتسبيحوالتسبيحوالتسبيح    ،،،،عد اآليعد اآليعد اآليعد اآلي �
R ما  ،شغله هذا ا�وال أخرجه وأغلقه وهذا أمر مباح ال بأسأكذلك لو عنده جوال و ،أسفله لكن ال يتفل u وجهه

ç ال ëصالتك من ا�ر�ت ال u شعç أن ªمثل هذه ا�ر�ت جائزةيؤدي إ �وا!Àل عليها األصل  ،رجك عن كونك مص
مام

ُ
مامه بنت زينب إذا قام #لها وÁذا جلس وضعهاأن ا`� �ن يص� و� ةفيها حديث أ

ُ
فبا\اã هذا دÀل P  ،ن Çمل أ

 .نه Óوز ا�ر'ة الë ال çالف الصالة ا�ر'ة البسيطةأ
 ةقليل ةن وÒرك إª ا>اب أغلق ا>اب أو فتح ا>اب أو أغلق اàاتف وهو يص� هذه حر'لو تقدم إنسا ،أيضاً ا\حريكأيضاً ا\حريكأيضاً ا\حريكأيضاً ا\حريك    ����

مام ،ص� وا!Àل أيضاً عليها أن ا`� فتح ا>اب لعائشة و�ن ،بسيطة �وز
ُ
 ةفأخذ العلماء من حديث 0ئشة ومن حديث أ

p أن اإلنسان ªالصالة أو تؤدي إ u مصلحة ªتؤدي إ ëوزأن ا�ر'ة الÓ من عنده ،شع R ãء     وبا\اÆشغله ال بأس أ
  .نه ورد عن ا`� ما يدل P جواز ذلكأأن يلغيه أو يسكته أو يطفئه ألجل 

 .شهد أن ال اN إال أنت أستغفرك وأتوب إÀكشهد أن ال اN إال أنت أستغفرك وأتوب إÀكشهد أن ال اN إال أنت أستغفرك وأتوب إÀكشهد أن ال اN إال أنت أستغفرك وأتوب إÀكأأأأسبحانك اسبحانك اسبحانك اسبحانك اHHHH و�مدك  و�مدك  و�مدك  و�مدك 

� باب الصالة باب الصالة باب الصالة باب الصالة���    ومنهج الفقه للمستوى األولومنهج الفقه للمستوى األولومنهج الفقه للمستوى األولومنهج الفقه للمستوى األول    انتانتانتانت

 


