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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه a الطبعة ا`هائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكd من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاKات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 تلوينها وتنسيقها �كون a الطبعة ا`هائية واخgنا أفضلها تدقيقاً وتم 

 يصل للكمال oلو من اnطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فsجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه u ا�وضوع ا�خصص wلك u منتدى ا�ستوى اnاص با�ذكرة    
 com.u : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائم| Y إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا6واب ل� من يع| Y ذلك ويشار�نا فيه
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U-  ا:بوب وا6مار . بهيمة األنعام (األموال ال� �ب فيها ، متعلقها ، حكمها �وط وجوبها ، تعريفها : الز�ة الز�ة الز�ة الز�ة .

إخراج ، ز�ة الفطر ، ) سهم وا�ستندات وال بد من اKحث u ز�ة الورق ا`قدي واأل، عروض ا�جارة ، ا`قدان 

 .أهل الز�ة  ، الز�ة 

 

    ::::ا�رجع ا�رجع ا�رجع ا�رجع 

 : يسلم للطالب مرجعان اساسيان هما 

 .ال(ح الكب�  -/

 .الروض ا�ربع �اشية العنقري  -1
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    ))))////((((ا:لقة ا:لقة ا:لقة ا:لقة 

 """"هوهوهوهوسسسسالالالال    ودودودودججججسسسس    بابباببابباب""""

 فإنه والواجبات باألر�ن يتعلق ما اهللا ر�ه �ؤلفا ذكر أن بعد اKاب وهذا ،السهو سجود باب :تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
 .النسيان من و¤ء السهو من ¤ء اإلنسان Y يأ£ أن والبد
 ب|تُ  فإنه صالته u السهو من ¤ء ناX من أن يب| أن ا�ؤلف فأراد ،وسلم عليه اهللا ص¦ نبينا Y ذلك جاء وقد كيف

 .اKاب هذا مثل u أح�مه دققوتُ  مسائله
 .وغ�ه ا�شارف صاحب قول ا�ؤلف ذكر كما ،ال©ء عن واwهول والنسيان الغفلة هو ::::والسهووالسهووالسهووالسهو    """"السهوالسهوالسهوالسهو    سجودسجودسجودسجود    بابباببابباب: "الق

 .شك أو نقص أو بزيادة خلل من الصالة u ¬ن ما �» ا�صª يسجدهما سجدتان :االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح u وهو
 عليه اهللا ص¦ ا` سنة من كث�ة أدلة ذلك Y دلت وقد ،السهو من الصالة u يكون �ا جابرتان السجدتان فهاتان
 حديث أشهرها ومن ،اKاب هذا �سائل عرضنا خالل u وعال جل اهللا بإذن منها كث� إ¡ اإلشارة £أوسي ،واإل®اع وسلم

 u سها وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ا°دين ذي قصة u هريرة أ¯ وحديث مسعود بن اهللا عبد وحديث اnدري سعيد أ¯
 وسلم عليه اهللا ص¦ وا` للسهو، سجد ثم صالته فأكمل فتنبه بهنُ  ثم ،الع© صال£ حدىإ u لر�عت| فسلم صالته

 .الصالة u السهو سجود م(وعية Y منعقد العلم أهل ´®اعو) سجدت|سجدت|سجدت|سجدت|    فليسجدفليسجدفليسجدفليسجد    صالتهصالتهصالتهصالته    uuuu    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    س±س±س±س±    إذاإذاإذاإذا( :قال
 م(وع السهو سجود إذاً  ،أخرى تارة ويسنويسنويسنويسن تارة µبµبµبµب أي ،السهو سجود :كم نبيا هذا "ععععي(ي(ي(ي(" :تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
u ذلك يكون وقد ،سابقا ذكرناها ال� لألدلة الصالة Y اب سبيلµذلك يكون وقد ،بيانه سيأ£ كما اإل Y سبيل 

 .اKاب هذا من م�نه u وعال جل اهللا بإذن مفصال ذلك وسيأ£ ،االستحباب
 :لسهولسهولسهولسهوأسباب سجود اأسباب سجود اأسباب سجود اأسباب سجود ا

 ::::))))الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    زيادةزيادةزيادةزيادةالالالال((((    ولولولولاألاألاألاأل    السببالسببالسببالسبب

 للسهو يسجد أن ا�ص¦ من تستد· ال� األشياء أو السهو سجود أسباب بيان u تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف �ع ذلك بعد
 Y ا`قص أو، سهوا تكون أن Y الزيادة: ثالثة ا�ملة u األسباب a هذه ذاإ" " " " وشٍك وشٍك وشٍك وشٍك     سهواً سهواً سهواً سهواً     ونقٍص ونقٍص ونقٍص ونقٍص     سهواً سهواً سهواً سهواً     لزيادةٍ لزيادةٍ لزيادةٍ لزيادةٍ ": قال فأو¹ا

 .الشك أو ،سهوا يكون أن

 صفة أو هيئة تغي� تعمد من ألن السهو سجود µ»ه ال فإنه العمد فأما    """"عمدٍ عمدٍ عمدٍ عمدٍ     uuuu    الالالال""""     قال األشياء هذه غ� u إذا يكون فال
 نبأ ساهيا يكن لم من أن فمفهومه )أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    سهاسهاسهاسها    إذاإذاإذاإذا( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وwلك ،للسهو يسجد ال فإنه صالته

 .ا:ال تلك u باطلة صالته ف�نت صالته هيئة تغي� تعمد ألنه السهو سجود µ»ه ال فإنه متعمدا ¬ن

 صالة الصالة تلك ¬نت سواء ،واحد ا:كم أن يب| أن أراد األسباب هذه تفصيل u تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ي(ع أن قبل
 Y ا¼°ل دل ما إال با`افلة تتعلق بالفرض ا�تعلقة األح�م نأل """"وا`افلةوا`افلةوا`افلةوا`افلة    الفرضالفرضالفرضالفرض    صالةصالةصالةصالة    uuuu: "قال نافلة صالة أو فرض

 دل فيما سواء ا`فلو الفرض أن :الصالة أح�م �سائل دراستك ] u تستح¿ه أن لك ينب¾ ضابط وهذا ،بينها ا�فريق
 دون ا`فل u جالسا الةالص جواز كمثل فيه ا�فريق Y ا¼°ل دل ما إال األح�م األدلة من به وجاءت ا¼°ل عليه

 فيها اختلفت ربما أح�م بيان سيأ£ وهكذا ،الفرض u ذلك Àالف السفر u الراحلة Y الوتر صالة جواز و�مثل ،الفرض
 .فيه ا�فريق Y ا¼°ل دل ما إال للفرض مساوٍ  ا`فل أن األصل لكن ،الفرض عن ا`افلة



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- 0 - 

 

     ::::الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    أح�مأح�مأح�مأح�م

 سيذكره ما Y والزيادة الزيادة أح�م u �وع هذا إذا "الصالةالصالةالصالةالصالة    جنسجنسجنسجنس    منمنمنمن    فعالفعالفعالفعال    زادزادزادزاد    فمÁفمÁفمÁفمÁ: ": ": ": "تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
 ا�ؤلف ذكره ما إ¡ نظراو فتعال ها،جنس غ� من زيادة أو الصالة جنس من زيادة إما :قسم| Y تكون اهللا ر�ه ا�ؤلف

    �ل�ل�ل�ل    uuuu    قياماقياماقياماقياما    الصالةالصالةالصالةالصالة    جنسجنسجنسجنس    منمنمنمن    فعالفعالفعالفعال    زادزادزادزاد    فمÁفمÁفمÁفمÁ": قال الصالة جنس من الزيادة وa الزيادات من األول من تعا¡ اهللا ر�ه
ً     سجوداسجوداسجوداسجودا    أوأوأوأو    ر�وAر�وAر�وAر�وA    أوأوأوأو    االسgاحةاالسgاحةاالسgاحةاالسgاحة    كجلسةكجلسةكجلسةكجلسة    ،،،،قلقلقلقل    ولوولوولوولو    ،،،،قيامٍ قيامٍ قيامٍ قيامٍ     �ل�ل�ل�ل    uuuu    قعوداً قعوداً قعوداً قعوداً     أوأوأوأو    ،،،،قعودقعودقعودقعود  ،الزيادة u الÃم هو هذا إذا """"بطلتبطلتبطلتبطلت    عمداً عمداً عمداً عمدا

 .جنسها غ� من زيادة أو جنسها من زيادة إما قلنا كما والزيادة
 بزيادة X مثل فثلك ،األعمال زيادة u هنا فهو ،األعمال u أو األقوال u زيادة :تكون إما أيضاً  جنسها من ال� الزيادة
 باطلة الصالة فإن عمدا هذا ¬ن فإن ،ذلك Åو أو قيام أو سجود أو ر�وع

 أهل فأ®ع عليها قا�تف األدلة من اإل®اع فإن .اإل®اع -/ :اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره ما ذلك Y ا¼°ل ؟؟؟؟    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    ماماماما
 تعمد ألنه -1 ا¼°ل ا6ا5 هو وهذا ؟ �اذا، باطلة صالته فإن وÅوه كسجود فعال أو ر�وA صالته u زاد من أن Y العلم
 �ح اwي الكب� ال(ح به أراد هنا وال(ح ،ال(ح u قاX ،وسلم عليه اهللا ص¦ نبينا عن جاءت ال� الصالة هيئة تغي�

 العلم لطالب نافع عظيم كتاب وهو ،ا:نابلة فقهاء عند ا�عتمدة الكتب من وهو ،ا�قنع كتاب ا�قدÇ عمر أ¯ ابن به
 .الكتاب هذا مثل u ا�سائل وتدقيق فيه ا`ظر عن يستغÈ ال ا�تقدم

 سبيل Y ذلك من يئاش فعل فمن ،السهو يب| أن أراد للصالة مبطل ذلك u العمد تب| �ا إذاً  """"سهواسهواسهواسهوا    فعلهفعلهفعلهفعله    و´نو´نو´نو´ن": قال ثم
    ))))سجدت|سجدت|سجدت|سجدت|    فليسجدفليسجدفليسجدفليسجد    صالتهصالتهصالتهصالته    uuuu    نقصنقصنقصنقص    أوأوأوأو    الرجلالرجلالرجلالرجل    زادزادزادزاد    فإذافإذافإذافإذا( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقول wلك للسهو يسجد فإنه السهو

 ذكره اwي هذا مسعود ابن :ديث بسجدت| µ»ها ا�صª فإن السهو سبيل Y الزيادة هذه حصلت إذا أنه إذاً  فاألصل
 .تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف

 لو    ::::مثاXمثاXمثاXمثاX .يستحب و´نما السهو سجود ¹ا µب ولم الصالة u تؤثر لم لكنها زيادة فيها تحصل مسألة يب| أن ا�ؤلف أراد
 oتلف فلم أربع الصالة أصل ألن ؟ �اذا صالته يتم أن X نهإ الفقهاء يقول فهنا الصالة أتم ثم الق� فنوى مسافرا ¬ن

 هذه وا:ال فيقول ،الصالة بإتمام األصل وa صحيحة هيئة إ¡ األكمل ا¹يئة Y ص¦ كونه من انتقل و´نما كث�ا ا:كم
 يكن ولم فعلية الصالة جنس من لزيادة مثال إذا فهنا ،استحبابا للسهو ذلك بعد يسجد ثم ،يرجع لم إن أربع يتمها نهأ

 .Àصوصها ا�سألة هذه u وa ،مستحبا سوى فيها السهو سجود

 يب| أن أراد ا�ؤلف ذكره اwي الÃم هذا """"مغربمغربمغربمغرب    uuuu    رابعةرابعةرابعةرابعة    أوأوأوأو    ةةةةرباعيرباعيرباعيرباعي    uuuu    كخامسةكخامسةكخامسةكخامسة    ر�عةر�عةر�عةر�عة    زادزادزادزاد    و´نو´نو´نو´ن: ": ": ": "    اهللا ر�ه فا�ؤل قال ثم
 µ»ه فإنه صالة u زيادة لإلنسان تب| لو نهأ تبينا مÉ فيما ،أثنائها u بها شعر �ن الزيادة u ا:كم اهللا ر�ه ا�ؤلف به

 تلك كمليُ  ال أن وا�صª لإلنسان ينب¾ فإنه الصالة u زيادة تفعله ما بأن الزيادة اءأثن u شعرت لو لكن ،السهو بسجود
 .عمدا الصالة u زاد كونه إ¡ سهوا الصالة u زاد كونه من سينتقل ا:ال هذه u وألنه ،�لها غ� u زيادة ألنها الزيادة

 هذه أن تبينت تر�ع أن قبل أو قيامك أثناء وË ،سهوا رابعة إ¡ قمت ثم اثالث ا�غرب صالة تصª نكأ لو ا�ثال سبيل فع¦
 يلزمك اwي ا��ن إ¡ ترجع أن هذه وا:ال فالواجب ،الصالة u زيادة تعمدت فكأنك الرابعة هذه أتممت إن فنقول ،زيادة

u لك ،صالتك وتتم مثال للتشهد فتجلس ،صالتكwيعلميعلميعلميعلم    فلمفلمفلمفلم: "قال و    ÁحÁحÁحÁللسهوللسهوللسهوللسهو    سجدسجدسجدسجد    منهامنهامنهامنها    فرغفرغفرغفرغ    ح""""    Y فيما ذكرنا ما 
Éعليه ليس فإنه منها نتهاءاال بعد إال بالزيادة علم ما إذا أنه م dعلم إذا أما ،السهو سجود من أك u لس فإنه أثنائهاµ u 
 ويسجد به يأِت  لم ر�ن ألنه تشهد يكن لم إن فيتشهد الصالة u لزيادة متعمدا يكون الÍ الزيادة هذه يتم وال ا:ال
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 نهاية u ؟بعده أو ؟السالم قبل يكون هل السجود �ل بيان وعال جل اهللا بإذن وسيأ£ ،صالته بذلك �كمل ،ويسلم للسهو
 .wلك تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكر عند الكتاب

 األخ� تشهدها u وهو للمغرب الصالة أن Y للتشهد جلس قد ¬ن لو يعÈ """"وسلموسلموسلموسلم    للسهوللسهوللسهوللسهو    سجدسجدسجدسجد    تشهدتشهدتشهدتشهد    قدقدقدقد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن: "قال
 أن وتيقن تذكرأيضاً  الرابعة إ¡ قام �ا ثم الرابعة إ¡ فقام ؟صال£ من نقصت أنا هل تساؤل ذهنه u وجرى شك مث وسيسلم
 .للسهو يسجد أن بعد السالم إال عليه يبَق  لم تشهد أنه وبما مبا�ة µلس ا:ال هذه u فنقول زائدة صالته

    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    YYYY    يصلِ يصلِ يصلِ يصلِ     ولمولمولمولم    تشهدتشهدتشهدتشهد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا""""    معها يتعامل و�يف ياداتالز بعض بيان u تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذلك بعد قال
 ".".".".للسهوللسهوللسهوللسهو    يسجديسجديسجديسجد    ثمثمثمثم    يص¦يص¦يص¦يص¦    فإنهفإنهفإنهفإنه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

    يتمهايتمهايتمهايتمها    أنأنأنأن    وXوXوXوX    للسهوللسهوللسهوللسهو    وسجدوسجدوسجدوسجد    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    رجعرجعرجعرجع    نفالنفالنفالنفال    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    نوىنوىنوىنوى    وقدوقدوقدوقد    نهارانهارانهارانهارا    ثا6ةثا6ةثا6ةثا6ة    إ¡إ¡إ¡إ¡    قامقامقامقام    إذاإذاإذاإذا""""    وهو أخرى مسألة إ¡ ذلك بعد انتقل
 يقول ؟يرجع ال أو يرجع فهل ةثا6 إ¡ قام ثم نفال ر�عت| يص¦ أن هارا` صالة u نوى ¬ن من يعÈ """"يسجديسجديسجديسجد    والوالوالوال    أربعاأربعاأربعاأربعا

 ا`هار صالة ألن ،ذلك جاز أربعا أتمها و´ن ،يسلم ثم للسهو ويسجد ويتشهد ذلك X فإن رجع إذا تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف
 صالة أن ذلك مفهوم فإن )مثÓ مثÓ الليل صالة( :عمر ابن حديث مفهوم هو كما واحد بتسليم بأربع فيها ا�نفل µوز

 هذا يعقب اwي اKاب وهو ،ا�طوع صالة u وعال جل اهللا بإذن ذلك وسيأ£ ة،واحد ةبتسليم بأربع فيها ا�نفل µوز ا`هار
 .أفضل وهو مألوف ¤ء أو معهود ¤ء أو م(وع ¤ء إ¡ آلت صالته إن يقولون ألنهم ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا """"يسجديسجديسجديسجد    والوالوالوال: "قال ،اKاب
 تكون ألنها ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا أربع يتمها أنه Y اختار فا�ؤلف ؟؟؟؟ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات    أربعأربعأربعأربع    فتكونفتكونفتكونفتكون    يتميتميتميتم    أمأمأمأم    ؟؟؟؟ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    �كون�كون�كون�كون    يرجعيرجعيرجعيرجع    أنأنأنأن    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    هلهلهلهل    قالواقالواقالواقالوا

u ء فيه وقع الصالة من جزءا يكون فإنه فيقولون رجع لو وأما ،»انج إ¡ حاجة بدون ر�عات بأربع تامة صالة نظرهم¤ 
 بل ،ذلك تفضيل u نظر فيه هنا ا�ؤلف إ°ه صار ما أن ا:قيقة u ¬ن و´ن ،سهوال بسجود ذلك ج» إ¡ حتاجاو الزيادة من

 أربع إرادة إ¡ ر�عت| إرادة من انتقال نيته Ö uصل الÍ ر�عت| نوى قد نهأ وهو نوى بما يأ£ نهأ األفضل أن يقال ربما
 .مشاoنا عند الفتوى هذا وY ،ر�عات

 """"مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    فإنهافإنهافإنهافإنها    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة    أماأماأماأما    ،،،،ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    �عة�عة�عة�عة    صالةصالةصالةصالة    ألنهاألنهاألنهاألنها    عليهعليهعليهعليه    نصنصنصنص    الفجرالفجرالفجرالفجر    uuuu    ثا6ةثا6ةثا6ةثا6ة    إ¡إ¡إ¡إ¡    قامقامقامقام    لولولولو    فكمافكمافكمافكما    °ال°ال°ال°ال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن: "قال
 .ا�طوع صالة باب u ذلك تفصيل سيأ£أيضاً و ،ذلك يصح لم ثا6ة إ¡ قام لو ذلك Y وبناءً 
 أن أراد ؟يعمل و�يف لزيادةا أثناء �ع فيمن وا:كم ،زاد منفي ا:كم تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف أورد أن بعد أي ذلك بعد
 يفعل؟يفعل؟يفعل؟يفعل؟    فكيففكيففكيففكيف    سهوسهوسهوسهو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    عندعندعندعند    وحصلوحصلوحصلوحصل    ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    وaوaوaوa مسألةمسألةمسألةمسألة Y ينبه

 ف
ً
 أن يعلم أن ¤ء أول إذاً  ،إ°هما الرجوع لزمه تنبيهه ويلزمهم غ�ه أو بتسبيح نبهاه أي """"ثقتانثقتانثقتانثقتان    بهبهبهبه    سبحسبحسبحسبح    و´نو´نو´نو´ن: ": ": ": "يقول أوال
 ذو فعل كما ،سهو أو زيادة أو نقص من عنده يكون ما Y تنبيهه لزمهم فثلك ،إمامهم بصالة متعلقة ا�أموم| صالة

 نأ وا6الث ،السنة به تورد اwي هو هذا وألن ،بها متعلقة صالته أن جهة من هذا ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` مع ا°دين
 .)مسلممسلممسلممسلم    ل�ل�ل�ل�    وا`صحوا`صحوا`صحوا`صح    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    YYYY    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    بايعتبايعتبايعتبايعت( :جرير حديث u وجاء ،ا`صح قبيل من هذا
    لزمهلزمهلزمهلزمه    ثقتانثقتانثقتانثقتان    بهبهبهبه    سبحسبحسبحسبح    إنإنإنإن"""" يقول هنا ا�ؤلف يفصله ما هذا ؟ ا:ال تلك u اإلمام µ Yب فما ا�أموم| بعض باإلمام سبح إذا

 u االشgاط أن هنا تعلم أن فالبد ،نقصان إ¡ أو زيادة إ¡ به سبح سواء )إ°هما( الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    سبيلسبيلسبيلسبيل Y لزمه """"إ°هماإ°هماإ°هماإ°هما    الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع
 ثقة أحدهما أو ثقت| غ� به سبح فلو ،ثقت| يكونا وأن -1 ثنانا ا�سبح يكون أن -/ :أمرينأمرينأمرينأمرين    �صول�صول�صول�صول    متعلقمتعلقمتعلقمتعلق وعالرج لزوم

 كيف يقول أن ولقائل ،الرجوع u يكØ ال فإنه ةثق ¬ن ولو واحد به سبح لو و�ذلك ،الرجوع يلزمه ال فهنا ثقة غ� واآلخر
 ،خلفه يصلون اwين مأموميه أصوات يعرف فإنه أصواتهم بمعرفة ذلك سيتحس نهإ يقولون ؟صالته u وهو ةثق نهأ يعلم
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Y [ أن الإ الرجوع يلزمه ال حال µال(طان هذان اجتمع إذا ،ثقت| يكونا وأن ناناث به يسبح أن األمران ع هذانتم 
 ظنه Y غلب إن ،صدقهما ظنه Y غلب أو ،خطؤهما ظنه Y غلب قد ¬ن سواء ،حال ] Y الرجوع يلزمه فإنه

 من و®اعة هنا ا:نابلة فيقول خطؤهما ظنه Y غلب إذا أما ،إ°هما ا�س� فلزمه ،ثقتان ألنهما ظاهر فهذا صدقهما
 ثن|اال بصدق ا�وقع وحصول ،ثنانا وهما ةواحد ظنه غلبة ألن ،خطؤهما ظنه Y غلب ولو قو¹ما إ¡ يص� بأنه الفقهاء

 بعض عند قول أيضاً فيه هذا ¬ن و´ن ،قو¹ما إ¡ الرجوع يلزمه قالوا ذلك Y وبناءا ،الواحد دقبص ا�وقع حصول من أتم
 .وجيها ذلك ل�ن الرجوع يلزمه ال نهأب قيل لو أنه الفقهاء

 u عالرجو يلزمه ال نهإف نفسه بصواب جزم إذا ،نفسه بصواب µزم أن ؟؟؟؟ا6قت|ا6قت|ا6قت|ا6قت|    بتسبيحبتسبيحبتسبيحبتسبيح    الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    الالالال    ال�ال�ال�ال�    ا:الا:الا:الا:ال    ماماماما    إذاً إذاً إذاً إذاً 
 Y فبناءا ،الظن غلبة Y مقدم وا°ق| ،ظن غلبة ا6قت| تسبيح عليه يدل ما وÛية متيقن ألنه يقولون ؟ �اذا ،ا:ال تلك
 .ا6قت| تسبيح إ¡ الرجوع اإلمام يلزم ال ال� الواحدة ا:ال هذه ذلك

     ::::ذلكذلكذلكذلك    وملخصوملخصوملخصوملخص
 .ثقة غ� أو ثقة ¬ن سواء قوX إ¡ الرجوع يلزمه ال فهنا ،واحد به يسبح بأن oلو فال باإلمام سبح إذا -/
 .قو¹ما إ¡ الرجوع يلزمه أيضاً ال فهنا ثقة غ� واآلخر ثقة أحدهما أو ،حا¹ما هلµُ  من به يسبح أن -1
U- قو¹ما إ¡ الرجوع يلزمه أيضاً ال فهنا ،نفسه بصواب جزم لكنه ،ثقتان به يسبح أن. 
T- يلزمه فهنا ،بصدقهما الظن لبةغ حصول مع ثقتان به يسبح أن Y [ قو¹ما إ¡ الرجوع حال. 
 أنهما ظنه Y غلب ولو قو¹ما إ¡ يص� بأنه هنا ا�ؤلف ذكره ما نقول فهنا ،همائÀط الظن غلبة مع ثقتان به يسبح أن -0

 .بصدقهما الظن غلبة من تسبيحهما عليه يدل ما Y مقدمة ظنه غلبة أن الفقهاء من ®اعة عند حتمالا وفيه ،ناÜطئ
 .ا�أموم| بعض به سبح من Y بالÃم يتعلق ما ملخص فهذا

 يقول فهنا ،ير�ع الÍ آخرون به سبح ير�ع أن رادأ �ا ثم ل��ع ناس نبهه يعÈ ،ينبهه من ختلفا إذا األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    ا:الا:الا:الا:ال    أماأماأماأما
 الفئت| إحدى قول إ¡ ا�ص� يلزمه وال ،نفسه u هو ينظره ما ¡إ ويص� ا�سبح| ®يع قول يسقط فإنه اهللا ر�ه ا�ؤلف

 .ثقتان به سبح بمن يتعلق فيما تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره �ا بالنسبة هذا ،ا�جموعت| أو

 تبطل ذلك Y فبناءا ،الزيادة قصد فكأنه ا�أموم تبعه فإن ،يرجع أن أب إذا اإلمام تبع أي """"تبعهتبعهتبعهتبعه    منمنمنمن    صالةصالةصالةصالة    وبطلتوبطلتوبطلتوبطلت: "قال
    با:كمبا:كمبا:كمبا:كم    جهالجهالجهالجهال    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    إماإماإماإما هنا والنسيان وا�هل ،صالته تبطل فال جاهال أو ناسيا ¬ن إذا أما ،�Aا ¬ن ذاإ صالته
 يعلمونأيضاً  ¬نوا ما يعÈ با:البا:البا:البا:ال    جهالجهالجهالجهال    أوأوأوأو ،الصالة تبطل ال نقول فهنا كث�ا Öصل وهذا اإلمام متابعة يلزمهم نهأ يظنون

 متابعة µ Xوز فال    با:البا:البا:البا:ال    �Aا�Aا�Aا�Aا    با:كمبا:كمبا:كمبا:كم    �Aا�Aا�Aا�Aا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما ،معذور يكون فهنا ربا�غ ثا6ة a ¬نت أو الرابعة فعال a هل
 مع أو للجماعة السهو حصول u با:كم يتعلق ما هذا ،صالته u الزيادة تعمد أو قصد يكون هذه وا:ال ألنه اإلمام
 .اإلمام

ßتم ةةةةواحدواحدواحدواحد    مسألةمسألةمسألةمسألة لك يبà م بهاÃال u الزيادة هذه أن ،ا�بارك كتابال هذا تدريس من ا:لقة هذه u حصلت لو الر�عة 
 باطلة ألنها ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ،بها يعتد ال فإنه الزائدة الر�عة هذه فأدرك معهم ص¦ مسبوقا ¬ن لو ذلك Y فبناءا ،بها عتديُ  ال فإنه

 ذلك Y فبناءا ،ماماإل هذا حق u كحكمها ا�سبوق هذا حق u حكمها ف�ن ،باطل اKاطل Y بÈ وما ،لإلمام بالنسبة
    فيهافيهافيهافيها    تابعهتابعهتابعهتابعه    إذاإذاإذاإذا    الزائدةالزائدةالزائدةالزائدة    بالر�عةبالر�عةبالر�عةبالر�عة    مسبوقمسبوقمسبوقمسبوق    يعتديعتديعتديعتد    والوالوالوال: ": ": ": "اهللا ر�ه ا�ؤلف قال وwلك فاتتك ال� بالر�عة ائِت و قم للمسبوق نقول
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 ال� ر�عته عن تكفيه ال انهإف تابعه فإذا با:كم أو با:ال جاهال ¬ن لو لكن ،ينفصل أن حقه u األصلأن  يعÈ """"جهالجهالجهالجهال
 .فعلها فيلزمه صالته من فاتته

    ))))1111((((ا:لقة ا:لقة ا:لقة ا:لقة 
 أراد ذلك بعد ثم ،حكمها فما الصالة جنس من فعلية ¬نت إذا الزيادة وذكرنا ،الصالة u الزيادة u ا�تقدم الÃم ¬ن قد

    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    وعملوعملوعملوعمل: "بقوX عنه ع» اwي وهو ،جنسها غ� من ¬نت إذا الصالة u الزيادة حكم يب| أن اهللا ر�ه ا�ؤلف
ãمتواãمتواãمتواãه    متواdهمستكdهمستكdهمستكdدة    مستكAدةAدةAدةA    ي العمل إذاً  """"وسهوهوسهوهوسهوهوسهوه    عمدهعمدهعمدهعمده    يبطلهايبطلهايبطلهايبطلها    الصالةالصالةالصالةالصالة    جنسجنسجنسجنس    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمنwر�ة الصالة جنس غ� من يكون ا:¬ 

 يقول فهذه ،فيها �عت ال� الصالة جنس من ليست يعÈ ،يتأخر أو يتقدم أو ذلك Åو أو ثيابا يلبس أو X ثيابا oلع كأن
 أداء ويلزم الوقار فيها ويلزم السكينة فيها يلزم الصالة إن جهة من ظاهر وهذا ،الصالة يبطل عمدها أنب اهللا ر�ه ا�ؤلف
 هذه فعل إذا فعل فيما ا:كم يكون و�ذلك ،وسلم عليه اهللا ص¦ نبيه وب| ،وعال جل اهللا �ع ما Åو Y ا¹يئة

 ي¿ فال ،ببطالنها قيل فثلك الصالة يئةه تغ� فإنها كث�ة ¬نت �ا لكنها سهوا ¬نت ´نو ألنها ،السهو سبيل Y الزيادات
 .ببطالنها قلنا فثلك هيئتها تغ�ت قد الصالة أن هذا مثل u ا:ال ألن ،جاهال ¬ن أو ساهيا ¬ن سواء
 و´ذا ،ذكرنا �ا يبطلها فإنه جهال أو سهوا أو عمدا ¬ن فسواء ،الصالة جنس غ� من كث�ا ¬ن إذا العمل إ¡ بالنسبة هذا
 :بقوX اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكرها ال� ا�سألة ف� يس�ا ¬ن إذا أما، بالعمد بطل يكون أن أوÕ باب فمن وا�هل لسهوبا بطل

 """"فيهافيهافيهافيها    جنسهاجنسهاجنسهاجنسها    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    اليس�اليس�اليس�اليس�    العملالعملالعملالعمل    ويكرهويكرهويكرهويكره    ،،،،سهواسهواسهواسهوا    ولوولوولوولو    كسجودكسجودكسجودكسجود    جنسهاجنسهاجنسهاجنسها    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    ----عملعملعملعمل    يس�يس�يس�يس�    ييييأأأأ----    ليس�هليس�هليس�هليس�ه    ي(عي(عي(عي(ع    والوالوالوال""""

 ،اليس� العمل هذا عنها نفكت ال صلواتنا ألن ؟ �اذا سجود X ي(ع ال الصالة جنس غ� من اليس� العمل أن األصل
 من كث� ينفك فال ،ذلك غ� أو هندامه يصلح أو رأسه أو وجهه °حك يده يرفع مثال صالته أثناء u ا`اس من فكث�
 ،سهو سجود فيها ها* صالتنا تكون أن إ¡ ذلك ألدى فيه للسهو يسجد بأنه قيل لو ذلك Y فبناءا ،العمل هذا من ا`اس
 Öصل ذلك ¬ن نهإ ثم ،ةمعين أحوال u السهو سجود عنه ثبت نماإف ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ثبت ما خالف وهذا

 أن تعلم أن لك ينب¾ ذلك مع لكن ،فيه ي(ع ال أنه Y فدل ،بالسجود يأمرهم فلم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عهد u ¹م
 وأن ،إ°ه Öتج لم إذا يس�ا ¬ن ولو عمال يتقصد ال أن صالته u لإلنسان ينب¾ يعÈ ،مكروه جنسها غ� من اليس� العمل
 .الصالة مصلحة من ليس عمل ] من متخلصة صالته تكون أن Öرص

 يبطل ال فإنه ذلك وÅو سهو سجود يوجب ال كونه فمع القلب عمل أما """"¤ء¤ء¤ء¤ء    إ¡إ¡إ¡إ¡    نظرنظرنظرنظر    و´طالةو´طالةو´طالةو´طالة    القلبالقلبالقلبالقلب    بعملبعملبعملبعمل    تبطلتبطلتبطلتبطل    والوالوالوال: ": ": ": "قال
 ال منا كث�ا ألنو )تتæمتتæمتتæمتتæم    ووووأأأأ    تعملتعملتعملتعمل    لملململم    ماماماما    أنفسهاأنفسهاأنفسهاأنفسها    بهبهبهبه    حدثتحدثتحدثتحدثت    ماماماما    أم�أم�أم�أم�    عنعنعنعن    عØعØعØعØ( ا:ديث u كما ألنه ،كث�ا ¬ن ولو الصالة
    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    إنإنإنإن( ا:ديث u جاء وwلك ،و�نهها صالته حقيقة عن çجبه ال� والوساوس اnواطر هذه حصول من ينفك

    منهامنهامنهامنها    XXXX    كتبكتبكتبكتب    ماماماما    صالتهصالتهصالتهصالته    منمنمنمن    °ن�ف°ن�ف°ن�ف°ن�ف    نهنهنهنهإإإإ    ........قالقالقالقال    أنأنأنأن    ¡¡¡¡إإإإ    ........،،،،ربعهاربعهاربعهاربعها    إالإالإالإال    ،،،،ثلثهاثلثهاثلثهاثلثها    إالإالإالإال    ،،،،نصفهانصفهانصفهانصفها    إالإالإالإال    XXXX    كتبكتبكتبكتب    وماوماوماوما    صالتهصالتهصالتهصالته    منمنمنمن    °ن�ف°ن�ف°ن�ف°ن�ف
 .عليه واnواطر الوساوس وحصول قلبه انشغال كd أو بها يشعر ولم صالته u غفل قد نهأ Y �مول وهذا )¤ء¤ء¤ء¤ء

 إذا """"عمداعمداعمداعمدا    �ب�ب�ب�ب    بيس�بيس�بيس�بيس�    نفلنفلنفلنفل    يبطليبطليبطليبطل    والوالوالوال    ،،،،وجهالوجهالوجهالوجهال    سهواسهواسهواسهوا    و�بو�بو�بو�ب    أكلأكلأكلأكل    بيس�بيس�بيس�بيس�    الصالةالصالةالصالةالصالة    تبطلتبطلتبطلتبطل    والوالوالوال"""" :اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ذلك بعد ثم
 هو ال(ب أو األكل تعمد نأ وهو و،ا`ح هذا Y ذلك تلخيص أن فلتعلم الصالة u وال(ب األكل عن نتæم أن ردناأ

 األكل u فنقول ،ا�ب أو أكال يكون أن إما oلو فال سهوا ذلك فعل إذا ،بيانها سيأ£ ،واحدة حال u إال للصالة مبطل
 ولو الكث� كهيئة يكون األحوال بعض u ألنه عليه نبه ا�ؤلف لكن الصالة u العمل من نوع هو نهأ ةالصال u وال(ب

    uuuu    يؤثريؤثريؤثريؤثر    الالالال    فإنهفإنهفإنهفإنه    قليالقليالقليالقليال    ذلكذلكذلكذلك    ¬ن¬ن¬ن¬ن    فإنفإنفإنفإن    جهالجهالجهالجهال    أوأوأوأو    سهواسهواسهواسهوا    �ب�ب�ب�ب    أوأوأوأو    أكلأكلأكلأكل    فمنفمنفمنفمن ،وهيئتها حقيقتها عن الصالة يبعد وألنه ،قليال ¬ن



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- è - 

 

 { – تعا¡ قال والنسيان السهو عن `ا عفا اهللا ألن ،صالتهصالتهصالتهصالته
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 وعال جل اهللا أن صحيحة u مسلم رواه اwي ا:ديث u وجاء ]1âÏ/  اKقرة[ - اآلية...} أ

 ذلك يكون هذه وا:ال ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا يبطلهايبطلهايبطلهايبطلها    فإنهفإنهفإنهفإنه    سهواسهواسهواسهوا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ولوولوولوولو    حÁحÁحÁحÁ    كث�اكث�اكث�اكث�ا    وال(بوال(بوال(بوال(ب    كث�اكث�اكث�اكث�ا    األكلاألكلاألكلاألكل    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما )فعلتفعلتفعلتفعلت    قدقدقدقد: (قال
 .وحقيقتها هيئتها عن للصالة إخراج

 تعمد لو أنه اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره ما Y ا`فل فصالة ،ا`فل صالة ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    يستثÓيستثÓيستثÓيستثÓ ،األصل u وال(ب لألكل بالنسبة هذا
 ما :أو¹ماأو¹ماأو¹ماأو¹ما    بد°ل|بد°ل|بد°ل|بد°ل|    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا ،يس�ايس�ايس�ايس�ا    يكونيكونيكونيكون    إنإنإنإن    وا6ا5وا6ا5وا6ا5وا6ا5 ،أكالأكالأكالأكال    وليسوليسوليسوليس    �با�با�با�با    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ب(طب(طب(طب(ط ،يصح هفإن فيها ال(ب

 وبعض ،القراءة فيها وتكd تطول الليل u الصالة وألن قالوا    ::::ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهما ،الليل صالة u ي(ب ¬ن أنه الزب� ابن عن جاء
 صالة u الطوال بالسبع قرأ ربما أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ءجا كما ذلك من أكd أو جزأين أو جزء قرأ ربما ا`اس
 قالوا ذلك Y فبناءا ،القراءة u االستمرار عدم من X ا�انع عطشه و´ذهاب ريقه بلê  ¡إ Öتاج قد ذلك Y فبناءً  ،الليل

 فإنه oالفه ما يأِت  لم إذا الصحا¯ قول نأل ،اهللا ر�ه أ�د اإلمام أصول من وهذا ،الصحا¯ قول Y واعتمدوا ،ذلك بصحة
 ذكر حÁ ،عبادة ا`اس أكd من ¬ن عنه اهللا رò الزب� ابن أن وهو عليها أنبه أن أريد ةةةةلطيفلطيفلطيفلطيف    وهناوهناوهناوهنا ،بها Öتج حجة يكون

 ،جدسا وهو الفجر طلع حÁ السجود وأطال سجد وربما ،راكع وهو الفجر خرج ربما الليل صالة u ر�ع إذا ¬ن أنه عنه
 دون ير�ع وال ،¤ء صالته من يغ� ما وصدره :يته ب| ما ت¿ب حÁ با�نجنيق ف�ó الصالة u °كون و´نه ويقولون
 إتمامها وY صلواتنا Y حرصا ا`اس أكd من نكون أن `ا وينب¾ ،X اهللا توفيق من وهذا ،ير�عه ¬ن اwي الر�وع
 .عبادة من شاء من يوفق وعال جل واهللا ،و´طا�ها فيها ا�نفل وزيادة

 الزب� ابن عن ذلك �ôء خاصة ا`فل u اليس� ال(ب جواز Y اهللا ر�هم ا:نابلة اعتمد إذاً  فنقول مسأ�نا إ¡ نرجع
òعنه اهللا ر، Óمبناه ا:نابلة عند قول وهذا ،يستطيعه ال ما القارئ تكلف عدم و´رادة الصالة إطالة وهو وللمع Y 
 جاء وما ،ا`فل u ¬ن ولو يصح ال ذلك بأن قال ربما اهللا ر�ه باز ابن ¬لشيخ مشاoنا بعض ¬ن و´ن ،الزب� ابن ياراخت
 .منه هادتجافإنه  الزب� ابن عن

 oتص إنما ا`فل أن يعÈ """"عمداعمداعمداعمدا    األكلاألكلاألكلاألكل    بيس�بيس�بيس�بيس�    يبطليبطليبطليبطل    أنهأنهأنهأنه    وظاهرهوظاهرهوظاهرهوظاهره: "قالف ا�سألة ويلخص يب| أن اهللا ر�ه ا�ؤلف أراد ثم
 Y القراءة لتسهيل ال(ب إ¡ ا:اجة ألن ،الصالة به تبطل فإنه يس�ا ¬ن ولو أكال ¬ن لو أما ،اليس� بال(ب مهحك

 ،كث�ة وال األكل قليل u ا:كم oتلف لم ذلك Y فبناءا ،كذلك فليست األكل إ¡ ا:اجة أما ،قائمة وا�صª القارئ
 عن اآل£ هذا وأن """"وأن الفرض يبطل بيس� األكل وال(ب عمداوأن الفرض يبطل بيس� األكل وال(ب عمداوأن الفرض يبطل بيس� األكل وال(ب عمداوأن الفرض يبطل بيس� األكل وال(ب عمدا: "قال ،للصالة مبطل فإنه العمد سبيل Y ¬ن إذا وأنه
 .ذلك وÅو بطو¹ا nصوصيتها ا`فل بصالة Üتص عنه اهللا رò الزب� ابن

 ،األكل çت تندرج ال� ا�سائل بعض يب| أن ا�سألة هذه مثل u أراد """"كأكلكأكلكأكلكأكل    بفمٍ بفمٍ بفمٍ بفمٍ     ذلكذلكذلكذلك    وÅووÅووÅووÅو    سكرسكرسكرسكر    ذوبذوبذوبذوب    وبلعوبلعوبلعوبلع: "قال ثم
 إ¡ أدخله حÁ وقطعه وقضمه شيئاً  أخذ من بمثابة فهذا فذاب سكرا فمه u اإلنسان جعل لو فيقول ،إ°ها يلتفت ال وربما
 ¬ن و´ذا ،للصالة مبطل فهو العمد سبيل Y ¬ن إذا ،أكال كونه من ذكره تقدم ما حكمه فيكون ،آ÷ يعت» ألنه ،جوفه
 .فال و´ال عنه عØ يس�ا ¬ن فإن سهوا

 ماب| ببلع تبطل وال :قال بالفم األكل سائر مثل يعÈ """"أسنانه بال مضغأسنانه بال مضغأسنانه بال مضغأسنانه بال مضغ    ب|ب|ب|ب|    ماماماما    ببلعببلعببلعببلع    تبطلتبطلتبطلتبطل    والوالوالوال    للللكككككأكأكأكأ    بفمٍ بفمٍ بفمٍ بفمٍ     وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه: "قال ثم
 فمه u فيجده األسنان ب| مستقرا ¬ن شيئا يتحرك الصالة أثناء u أحيانا إ°ها Öتاج كث�ا مسألة هذه ،مضغ بال أسنانه

 به يبت¦ ùا هذا لكن ،أكال ¬ن و´ن يبطل ال ذلك بأن ا�ؤلف يقول ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأو    لصالةلصالةلصالةلصالةلللل    مبطالمبطالمبطالمبطال    يكونيكونيكونيكون    هلهلهلهل ذلك مثل بلع لو فهنا
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:  "اإلقناع" u قال حال دون �ال ذلك oتص وهل ،رفع حرج ذلك u ¬ن فلما ،ا:رج برفع جاءت وال(يعة ،كث�ا ا`اس
 يمسكه أن يستطيع ال يقولون إذا ¬ن u الريق، ألنه الريق به µري ¬ن إن عنه يعû اwي هذا أن يعÈ "إن جرى به الريق"

 أماأن يكون جرى به الريق،  ا:جاوي وهو اإلقناع صاحب خصه فثلك ة،بالغ مشقة ذلك عليه ويشق °خرجه اإلنسان
 الريق به جرى ما ب| يفرق وال يس� ¤ء هذا مطلقا فقالوا الفتوü ا`جار ابن ا�نت± وصاحب ا�رداوي ا�نقيح صاحب

 oرجه أن X فينب¾ إخراجه اإلنسان Y وسهل الريق به µرِ  لم ¬ن إذا حال ] Y نقول لكن ،الريق به µري لم ما وأ
 سواء فيها ا:كم وبيان ،الصالة u ا�(وعة غ� بالزيادة يتعلق ما هذا إذاً  ،العلم أهل من خالف من خالف من خروجا
 .كث�ة زيادة أو قليلة زيادة ¬نت
    وقعودوقعودوقعودوقعود    ور�وعور�وعور�وعور�وع    سجودسجودسجودسجود    uuuu    كقراءةكقراءةكقراءةكقراءة    موضعهموضعهموضعهموضعه    غ�غ�غ�غ�    uuuu    م(وعم(وعم(وعم(وع    بقولبقولبقولبقول    أýأýأýأý    و´نو´نو´نو´ن: "قال :القو°ة الزيادة إ¡ ينتقل أن أراد ذلك بعد

ألنه م(وع u الصالة ألنه م(وع u الصالة ألنه م(وع u الصالة ألنه م(وع u الصالة ----    ،،،،تبطلتبطلتبطلتبطل    لملململم    مغربمغربمغربمغرب    منمنمنمن    ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    uuuu    أوأوأوأو    الرباعيةالرباعيةالرباعيةالرباعية    منمنمنمن    األخ�ت|األخ�ت|األخ�ت|األخ�ت|    الر�عت|الر�عت|الر�عت|الر�عت|    uuuu    سورةسورةسورةسورة    وقراءةوقراءةوقراءةوقراءة    قيامقيامقيامقيام    uuuu    وتشهدوتشهدوتشهدوتشهد
 سجود µ Xب ال هذا موضعه غ� u ا�(وع فالقول ا�(وع للقول بيان هذا """"ي(عي(عي(عي(ع    بلبلبلبل    سجودسجودسجودسجود    لسهوهلسهوهلسهوهلسهوه    µ    XXXXبµبµبµب    ولمولمولمولم    ----با�ملةبا�ملةبا�ملةبا�ملة

 u يؤثر ال فإنه ذلك Åو أو السجود u ا�حيات ذكر قال أو قعودال �ل u وقرأ إنسان سها فلو ،الصالة u يؤثر وال سهو
    الالالال    هناهناهناهنا    بأنهبأنهبأنهبأنه    هناهناهناهنا    قلتمقلتمقلتمقلتم    ذاذاذاذا�ا�ا�ا�ا :، وللسائل أن يسألالصالة u م(وع ذكر هذا ألن قالوا    ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ،wلك متعمدا ¬ن ولو حÁ صالته

 تغ� األفعال u الزيادة أن ذلك ب| الفرق قلنا ؟؟؟؟مؤثرةمؤثرةمؤثرةمؤثرة    فإنهافإنهافإنهافإنها    الصالةالصالةالصالةالصالة    جنسجنسجنسجنس    منمنمنمن    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ولوولوولوولو    ااااأنهأنهأنهأنه    األفعالاألفعالاألفعالاألفعال    uuuu    قلتمقلتمقلتمقلتم    أنكمأنكمأنكمأنكم    معمعمعمع    يؤثريؤثريؤثريؤثر
 ال بأنه هناك وقلنا ،عمدهات ولو هنا الصالة بصحة قلنا ذلك Y فبناءا ،الصالة هيئة تغ� ال األقوال زيادة وأما ،الصالة هيئة
 .السهو بسجود والنسيان السهو حال u و�» ،العمد سبيل Y ذلك ¬ن إذا الصالة تصح

 X ¬ن �ا لكن ،الصالة u األقوال من هو المسال هذا """"إتمامهاإتمامهاإتمامهاإتمامها    قبلقبلقبلقبل    سلمسلمسلمسلم    و´نو´نو´نو´ن"""" ذلك بعد تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
 األشياء من هذا وأن خاصة اهللا ر�ه ا�ؤلف يبينه أن أراد ،مÉ فيما ما�تقد ا:كم عن oتلف حكم X بأن خصوصية

 من ر�ن هو اwي السالم ألن ،ةفعلي زيادة وليست ةقو° زيادة a السالم u السهو زيادة أن �علم ثم ،وقوعها يكd ال�
 لو ،سنة فذلك وشماال يمينا �فاتاال أما ،اهللا ور�ة عليكم السالم ،اهللا ور�ة عليكم السالم قولك هو الصالة أر�ن
    µبµبµبµب    اwياwياwياwي    فمافمافمافما الصالة تمام قبل ا�صª سلم إذا فإذاً  ،ج» إ¡ Öتاج ùا ¤ء عليه يفت ولم صالته تنقص لم ا�ص¦ تر�ها
 u ؤثرت ال األقوال زيادة تعمد أن معنا تقدم وقد قول زيادة ¬نت ن´و ألنه ،بطلت عمدا ¬ن إذا اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ؟؟؟؟عليهعليهعليهعليه

 قد الصالة أن قصد فكأنه ا�صª تعمده إذا وwلك ،الصالة بانتهاء مؤذن Àصوصه السالم لكن صحتها تمنع وال الصالة
  ::ديث ،يتمها أن عليه بل ،صالته تبطل وال ،حكما X فإن سهوا السالم ¬ن إذا وأما ،هذه وا:ال صالته تصح فلم انتهت

    ق�تق�تق�تق�ت    يقولونيقولونيقولونيقولون    ا`اسا`اسا`اسا`اس    فخرجفخرجفخرجفخرج    ،،،،سلمسلمسلمسلم    ثمثمثمثم    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    عنعنعنعن    الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة    ص¦ص¦ص¦ص¦    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللاااا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فإنفإنفإنفإن    ا°دينا°دينا°دينا°دين    ذيذيذيذي    قصةقصةقصةقصة(
    لملململم    ::::قالقالقالقال    ؟؟؟؟نسيتنسيتنسيتنسيت    أمأمأمأم    ؟؟؟؟الصالةالصالةالصالةالصالة    أق�تأق�تأق�تأق�ت    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    للنللنللنللن    فقالفقالفقالفقال    ا°دينا°دينا°دينا°دين    ذوذوذوذو    XXXX    يقاليقاليقاليقال    طولطولطولطول    يديهيديهيديهيديه    uuuu    رجلرجلرجلرجل    °ه°ه°ه°هإإإإ    فتقدمفتقدمفتقدمفتقدم    ،،،،الصالةالصالةالصالةالصالة

 من إذاً  ، )الصالةالصالةالصالةالصالة    وأتموأتموأتموأتم    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فقامفقامفقامفقام    ....نعمنعمنعمنعم    قالواقالواقالواقالوا    ؟؟؟؟ا°دينا°دينا°دينا°دين    ذوذوذوذو    يقوليقوليقوليقول    أكماأكماأكماأكما    ::::قالقالقالقال    ثمثمثمثم    نسيتنسيتنسيتنسيت    ب¦ب¦ب¦ب¦    قالقالقالقال    تق�تق�تق�تق�    ولمولمولمولم    أنَس أنَس أنَس أنَس 
 وقت ألول ¬ن سواء و�ذلك ،العلم أهل من أحد فيه oتلف وال فيه إش�ل ال هذا صالته يتم فإنه سهوا نقص عن سلم

 اهللا ¦ص ا` أتم �ا فإنه ،ا°دين ذي لقصة للسهو يسجد ثم يتم أن يلزمه فإنه ،القبلة عن Åرفا أو ،صالته من انت±
    .السهو سجود يلزمه وأنه يتمها نهأ Y فدل ،سلم ثم للسهو سجد ثم سلم الر�عت| وسلم عليه
 تعا¡ اهللا ر�ه ذلك ب| ا�ؤلف ؟؟؟؟    بطلتبطلتبطلتبطلت    قدقدقدقد    صالتهصالتهصالتهصالته    تكونتكونتكونتكون    األحوالاألحوالاألحوالاألحوال    بعضبعضبعضبعض    uuuu    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد    نهنهنهنهأأأأ    أوأوأوأو    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يتميتميتميتم    حالحالحالحال    بكلبكلبكلبكل    هلهلهلهل

Xناء إذاً     بطلتبطلتبطلتبطلت    عرفاعرفاعرفاعرفا    الفصلالفصلالفصلالفصل    طالطالطالطال    فإنفإنفإنفإن: "بقوKعذر ا�ناء إذاً Kعذر ا�ناء إذاً Kعذر ا�ناء إذاً Kعذر ا�ا�سلم ¬ن و´ن أحواال هنا ا�ؤلف سيذكر """"اااامصلحهمصلحهمصلحهمصلحه    لغ�لغ�لغ�لغ�    تكلمتكلمتكلمتكلم    أوأوأوأو 
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 يقولون الفصل طال إذا ،عرفا الفصل طال إذا ،إتمامها من منع آخر لعارض لكن ،سهوا تسليمه أو سالمه ¬ن نقص عن
Áأول ¹ا ستقلةم ةواحد عبادة ةواحد هيئتها الصالة ألن يقولون ؟�اذا يتمها أن يصح ال فإنه سهوا السالم أصل ¬ن ولو ح 
 أنه ا`اس عرف فما ،العرفالعرفالعرفالعرف    إ¡إ¡إ¡إ¡    مردهمردهمردهمرده    الفصلالفصلالفصلالفصل    وطولوطولوطولوطول ،هذه وا:ال تصح ال فالصالة ،عبادت| فكأنها الفصل طال فإذا ،وآخر
 عليه يذهب كأن ،الفصل لطول بالنسبة هذا ،يعيدها أن ويلزمه ا�تقدمة الصالة Y اKناء لصحة امانع يعت» فإنه طول
 .أو¹ا من صالته يعيد أن X ينب¾ طويل فاصل هذا فإن أكd أو ساعة نصف بعد إال كذل يتذكر ما مثل طويل وقت

 ا°دين ذا فإن ،ا°دين ذي قصة بد°ل ،ذلك ي¿ه ال فإنه �صلحتها تكلم إذا ناسيا ا�سلم """"مصلحهامصلحهامصلحهامصلحها    لغ�لغ�لغ�لغ�    تكلمتكلمتكلمتكلم    أوأوأوأو""""
 ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عليه ورد ةالصال إتمام إلرادة يعÈ �صلحتها ¬ن لكن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` مع تكلم

 لم نهأ حقيقته ألن الصالة u ÷م هذا ألن ،باطلة صالته بأن فيقولون مصلحتها لغ� ¬ن لو أما ،ت¿ ال أنها Y ذلك فدل
 مكني لكن ،،،،ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    uuuu    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا ،هذه وا:ال اKطالن عت»اف �صلحتها الÃم ذلك يكن ولم الصالة من ينتهِ 
 تكن لم الصالة بأن يقل لم فإنه ذلك ومع الصالة جنس من ليس ب©ء تكلموا قد الAþن أوÍك بأن عليه يورد أن

 انتهت قد صالته أن وظن نقص عن سلم قد نهأ فمادام جنسها غ� من الÃم ¬ن ولو حÁ نقول ذلك Y فبناءً  ،صحيحة
 فإذا الصالة أثناء u ألنه ،oتلف فهذا صلبها u الÃم ¬ن إذا أما ،فيها مؤثر غ� عنه معفوٌ  يكون هذه وا:ال ÷مه نإف

 ،يصح فلم اآلدمي| جنس من الÃم ألن ،باطلة الصالة تكون فإنه ذلك من شيئاً  تعمد

 تبطل ùا ذلك جعل هنا استطرد �ا ا�ؤلف ÷م ظاهر هذا ؟؟؟؟يبطلهايبطلهايبطلهايبطلها    الالالال    أوأوأوأو    الصالةالصالةالصالةالصالة    يبطليبطليبطليبطل    فهلفهلفهلفهل عمدا أو سهوا الÃم ¬ن إذا أما
 نقول لكن ،بالصالة Üل وعظيم و�ث� كب� صلبها u الÃم ألن يقولون ،جهال أو سهوا ¬ن سواء ،حال ] Y الصالة به

 شمته �انبه من وعطس ص¦ �ا ا:كم أ¯ ابن معاوية حديث u فإن ،خالفه Y ا¼°ل دل وقد ،بمسوغ ليس هذا بأن
 من وسلم عليه اهللا ص¦ ا` انت± �ا ثم ،سكت ذلك فبعد ،أماه ثكل او فقال باإلشارة الصحابة فصمته ،اهللا ير�ك قال

 عن ا6انية الرواية ¬نت فثلك ،باإلAدة يأمره لم لكنه ،)اآلدمي|اآلدمي|اآلدمي|اآلدمي|    ÷م÷م÷م÷م    منمنمنمن    ¤ء¤ء¤ء¤ء    فيهافيهافيهافيها    يصلحيصلحيصلحيصلح    الالالال    هذههذههذههذه    صالتناصالتناصالتناصالتنا    إنإنإنإن    قالقالقالقال( صالته
 وهو متعمدٍ  غ� أنه مادام صلبها u ¬ن ولو الÃم أن :االفتي وعليها العلم أهل من ®اعة وقول ةتيمي ابن قول وa أ�د
 ¬ن إذا لكن ،الصالة يعيد بأن يأمره لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن هذا ،معاوية :ديث الصالة صحة يمنع ال فإنه قليل
 يوشك Hير أو ،Åوه أو ب� أو حفرة u يقع أن يمكن صغ� كتنبيه ،ة:اج ¬ن لكنه عمدا و�ن الصالة مصلحة لغ� ذلك

 عليه وµب تبطل أنها ÷مهم ظاهر ؟؟؟؟تبطلتبطلتبطلتبطل    الالالال    أمأمأمأم؟؟؟؟    الصالةالصالةالصالةالصالة    تبطلتبطلتبطلتبطل    هلهلهلهل لكن ا�حذير µب نهأ ا�ؤلف فيقول ،نار u يقع أن
 ¬ن و´ن ،ا�عصوم ذلك نفس وحفظ تنبيه وa عظ� مصلحة �حصيل عنه معفوا هنا الصالة بطالن ويكون ،اإلAدة

 .فيها نفصل أن نريد ال ال� ا�سائل من وهذي ،صالته ويتم معذورا يكون أنه قول ا:نابلة عند

Y [ نا نعود حال�سأ� Õاألو aيكون نهإ وقلنا ،بطلت يقولون الصالة مصلحة لغ� وتكلم نقص عن سلم إذا أنه و 
 يكون أن إال يصح فإنه �صلحتها ا�æم ¬ن إذا أما ،ا�تقدمة لألدلة ذلك تصحيح فيمكن السهو سبيل Y ¬ن إذا ذلك
 حصل قد الصالة بأن اهللا ر�ه ا�ؤلف وذكر ،هيئتها عن الصالة أخرج نهأ إال �صلحتها ¬نت و´ن بأنه يقولون فهنا ،كث�ا
 يتب| ذلك Y فبناءا ،يبطلها ال �صلحتها ¬ن إذا اليس� الÃم أن Y ذلك فدل ،تبطل ولم ا°دين ذي قصة u ÷م فيها
  .صحتها يمنع وال فيها يؤثر ال نقص عن سلم �ن فإنه الصالة �صلحة ¬ن إذا الÃم نأ معنا

 جاءوا الصحابة ألن ،بذلك بأس فال عليه فسلمت يصª و´نسان جئت ول" " " " ا�صªا�صªا�صªا�صYYYY    ª    بالسالمبالسالمبالسالمبالسالم    بأسبأسبأسبأس    والوالوالوال: "ا�ؤلف قال ثم
 فلو ،عليه تسلموا فال يصª واإلمام جئتم إذا م¹ يقل ولم ،عليهم ينكر فلم عليه فسلموا يصª وسلم عليه اهللا ص¦ وا`
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 الصالة فيبطل خطابا يكون الÍ ،÷ما يرد ال ،باإلشارة يرد للمصª بالنسبة لكنه ،بذلك بأس ال فإنه شخص Y سلمت
 يرد أن أو ،سلما� كهيئة األرض جهة إ¡ ويش� بيده يرد أو ،برأسه يرد أن إما صفاتصفاتصفاتصفات    ثالثالثالثالثثثث    فيهافيهافيهافيها ذكروا واإلشارة ،باإلشارة يرد

 أن يب| أن ا�ؤلف أراد ؟بمسأ�نا ا�سألة هذه عالقة ما ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ثابتة روايات ثالث هذه ،بأصبعه
 بذلك أذن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،للصالة مبطلة ليست لكنها الÃم حكم u ¬نت و´ن السالم رد u اإلشارة هذه

 µ uوز ال واnطاب خطاب يكون ألنه اهللا ير�ك قال من كهيئة فإنها ،ذكرنا كما ،بطلت بالÃم دهر لو أما ،فعله أو
 .الصالة

: قال عليه يرد فإنه الصالة من انت± فإذا السالم بعد مسعود ابن Y وسلم عليه اهللا ص¦ لرده """"استحبابااستحبابااستحبابااستحبابا    بعدهبعدهبعدهبعده    ويردهويردهويردهويرده: "قال
 الصالة تبطل ال فهذه يصª وهو يده إ°ه يمد كأن يتæم أن بدون ا�صافحة اأم """"يبطليبطليبطليبطل    لملململم    السالمالسالمالسالمالسالم    يريديريديريديريد    ااااإنسانإنسانإنسانإنسان    صافحصافحصافحصافح    ولوولوولوولو"

 وهو الصالة يبطل ال الصالة جنس لغ� اليس� العمل أن معنا مر وقد ،قليلة الصالة جنس غ� من حر�ة هذه ألن ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا
 إ°ه فمد كث� حرج عليه لكذ u يكون أو قلبه ينكþ أن خشية �صلحة ذلك ¬ن لو لكن مكروها يكون وهنا ،مكروه

 .يصافحه وال عليه يرد ال أنه األصل لكن ،أيþ األمر فيه يكون فإنه يده

 ¬ن ´نو ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لفعل مستحب م(وع فهذا باإلشارة ¬ن إن الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    السالمالسالمالسالمالسالم    ردردردرد    أنأنأنأن بذلك لك فتب|
 لكونه للصالة مبطل يكون فإنه بالÃم ¬ن إذا أما ،تر�ه وÕاأل ¬ن و´ن الصالة يبطل ال ذلك فإن ÷م بدون با�صافحة

 .ا:كم بن معاوية حديث u جاء �ا الصالة u يصح ال واnطاب خطاب

 ¬ن إذا الصالة نأ الÃم أختم بهو تتذكر أن بد وال ،نقص عن سلم ومن الصالة ثناءأ والسالم بالÃم يتعلق ما هذا
 هذه Y �دؤوأ ه،ذكرنا �ا عليها يبÈ ال أن X ينب¾ فإنه طويال الفاصل ¬ن إذا أما ،صالته Y يبÈ فإنه قليال فيها الفاصل
 .، وص¦ اهللا وسلم Y نبينا �مد وY آX وصحبه وسلم تسليما كث�ا إ¡ يوم ا¼ينا:ديث بذلك وأختم ا�سألة

))))UUUU((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة     
 """"سعالسعالسعالسعالوالوالوالوال    وا�ثاؤبوا�ثاؤبوا�ثاؤبوا�ثاؤب    وا`فخوا`فخوا`فخوا`فخ    ا`حنحةا`حنحةا`حنحةا`حنحةوووو    وا�Kءوا�Kءوا�Kءوا�Kء    القهقهةالقهقهةالقهقهةالقهقهة""""
 من ¬لÃم أنها منتحبامنتحبامنتحبامنتحبا    وا�Kءوا�Kءوا�Kءوا�Kء    القهقهةالقهقهةالقهقهةالقهقهة أن Y يب| أن اهللا ر�ه ا�ؤلف فأراد ،به يلحق وما بالÃم تتعلق يس�ة تتمة ب�

 هذا ¬ن ما ذلك Y فبناءا ،حرفان أقله العرب عند فالÃم ،حرف| Y الشتما¹ا ÷م فيها يكون األشياء هذه أن جهة
 .الÃم حكم u يدخله فإنه حرفان معه oرج شأنه

 ،÷ما ¬نت ذلك Y فبناءا وا¹اء القاف "هق" "قه" فيها oرج نهأ جهة من ،كÃم معروفة ضحكة وa هةقهق :قالوا وwلك
ضاً أي أنها إال بالÃم ملحقة كونها من فيها ما مع ألنها ،حرفان بها ي� لم ولو قالوا بل ،الصالة بها تبطل أنها الفقهاء ذكرف

 .وفسادها الصالة ببطالن ومؤذنة شديدا فيها األمر ¬ن وwلك ،بها واستهانة بالصالة استخفاف نوع فيها
 فيخرج الصوت من ب©ء ا¹واء إخراج هو وا`فخ ،نفخ إذا ،بالÃم ملحق ا:نابلة عند ¤ءأيضاً  هذا ،نفخنفخنفخنفخ    و´نو´نو´نو´ن كذلك

 حكم يأخذ فإنه منه وخرج ذلك قصد إذا ذلك Y فبناءا ،æما�ت كهيئة يكون هذا بأن فيقولون، أف :والفاء لفاأل
 أو عمدا ¬ن سواء حال بكل صلبها u للصالة مبطل عندهم الÃم أن سبق ما استحضارك مع الصالة به فتبطل الÃم
 ¬ن و´ن ،لقهقهة¬ فيه ا`فخ يكون ذلك Y فبناءا، الصالة يبطل ال وأنه سهوا ¬ن إذا به يتعلق ما لك فصلنا وقد ،سهوا
 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ذلك Y وا¼°ل ،تعمده ولو حÁ حال ]u  مثله وليس الÃم من أخف أنه ا:قيقة u ا`فخ

u جاء كما نفخ ا`ار عليه تعرض �ا الكسوف صالة u ا:ديث u ذلك فدل ذلك ومع ،عليه ا�تفق Y ا ¬ن لو نهأù 
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 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لهفع �ا الصالة يبطل
 اهللا خشية من ¬ن فإن ،خشيته غ� من أو اهللا خشية من يكون أن إما oلو فال ،بصوت ا�Kء حصول هوو، االنتحاب أما

ْذقَاِن فففَفبُْكونَ َبُْكونَ َبُْكونَ َبُْكونَ ���� به مدح ùا ألنه، ال أم منعه استطاع سواء ،فيها يؤثر وال صحيحة تكون الصالة فإن تعا¡
َ
ْذقَاِن وَن لِأل
َ
ْذقَاِن وَن لِأل
َ
ْذقَاِن وَن لِأل
َ
وَن لِأل 

 

    َوoَِرَوoَِرَوoَِرَوoَِر

 
ً
Aَويَِزيُدُهْم ُخُشو 
ً
Aَويَِزيُدُهْم ُخُشو 
ً
Aَويَِزيُدُهْم ُخُشو 
ً
Aفدل ����َويَِزيُدُهْم ُخُشو Y ء أن�Kشية من اnبغ� ¬ن فإن اهللا خشية غ� من ¬ن إن أما ،فيها يؤثر ال بصوت ¬ن ولو ا 

 كأٍب  قريبهu  إنسان فجع لو كما ،بصوت ¬نت لو لكن ،ذلك وÅو ا`اس بها يبت¦ ال� األشياء من ويعت» يؤثر فال صوت
 ÷م جنس من ألنه بطلت الصالة فإن حرفان بان إذا :يقول فهنا صوته ويرتفع ويب� يصª ف�ن ذلك Åو أو و¼ أو أمٍ  أو

 وغ� العمد ب| فرقنا إذا وأما ،وعمده سهوه يستوي الÃم ألن ،ال أم يمنعه أن استطاع أنه هنا ÷مهم وظاهر ،اآلدمي|
 .صحيحة تكون صالته فإن وعال جل اهللا خشية غ� من ¬ن ولو حÁ واالنتحاب ا�Kء هذا غلبه من فإن العمد
 فكأنهم ة،حاج غ� من قيدوا هنا لكنهم ،با:رف| ملحقة أنها ويرون ،ذلك من ا`حنحة فجعلوا ،تنحنح و´ن حÁ قالوا

 لوا� فكأنهم ،يتنحنح الصالة u وهو عª عليه دخل إذا ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ثبت ألنه ،قليال فيها خففوا
 دون ا`حنحةا`حنحةا`حنحةا`حنحة أن العلم أهل من ®اعة عن وجاء أ�د عن جاء لكن ،للصالة مبطل أنه Y دونه ما فأبقوا ا:اجة Y ذلك

 لغ� ¬نت إن وأما ،عنه اهللا رò عª مع وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لفعل تكره لم :اجة ¬نت إن ذلك Y فبناء ،الÃم
 .يفعلها ال وأن منها يتخلص أن لإلنسان األوÕ لكن ،الÃم حكم خذتأ وال عنه يعù ûا فتكون حاجة

 ،قصده بدون حرفان منه بان ولو صالته u امؤثر يعت»ونه فال ،ذلك ي¿ه تثاؤب لم أو عطاس أو سعال غلبه و´ن قال
 يذكر ولم ،كث�ا صالتهم u `اسا به يبت¦ هذا ألن هذا u يؤثر ال نهإ فيقولون وا¹اء األلف منه فيخرج ،آه :يقول فا�تثائب

  .بإAدتها أمرهم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن

 ):):):):الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    ا`قصا`قصا`قصا`قص((((    السهوالسهوالسهوالسهو    لسجودلسجودلسجودلسجود    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    السببالسببالسببالسبب

 أو ا�وجبة األسباب من ا6ا5 السبب هو هذا    """"`قص`قص`قص`قص    السجودالسجودالسجودالسجود    YYYY    الÃمالÃمالÃمالÃم    uuuu    فصلفصلفصلفصل: "قال ا`قص Y بالÃم ا�ؤلف �ع ثم
 ،مستحب نقص أو ،واجب نقص أو ،ر�ن نقص يكون أن إما وا`قصوا`قصوا`قصوا`قص ،صالته من اإلنسان نقص إذا :السهو لسجود ا¼اعية
 بسجود ج»انه وهو واجب إ¡ مفضيا يكون فكيف امستحب أصله ¬ن ما ألن ،السهو سجود توجب ال ا�ستحبات ونقص
 .السهو سجود µ Xب فال ،السهو
 فإن ،ال أو اإلحرام تكب�ة تكون أن إما oلو فال ر�نا صالته من نقص من يعÈ """"ر�نار�نار�نار�نا    تركتركتركترك    فمنفمنفمنفمن"""" فاألهم با�هم نبدأ أن ب�

 بالفاçة ف(ع يك» لم وهو ك» هأن أحس ثم ا�ماعة صالة جاء إنسان يعÈ ،باطلة الصالة فإن اإلحرام تكب�ة ¬نت
 ،صالته تنعقد لم نقول ذلك Y فبناءا ،ا:ر�ة وليست ا`طق a ا�كب�ة ألن ينطق ولم با�كب� يديه حرك أو مبا�ة

 فكأن با�كب�ة يكون إنما الصالةu  ا¼خول ألن ،حال بكل صالته تنعقد لم يقصد لم أو قصد عمدا أو سهوا ¬ن سواء
 .أصال الصالة u يدخل لم هذا
 ،الصالة أر�ن من مÉ فيما أخذته ما تراجع أن عليك µب بأنه أذكرك أن البد وهنا ا�كب�ة غ� ر�نا ا�gوك ¬ن إذا أما

 الطالب جهد إ¡ مراجعته وÖيلون ،ا�تقدم Y ويبنونه ا�تأخر يذكرون والفقهاء ،مÉ ما Y مgتبة األح�م هذه ] ألن
 بعض ا�ؤلف فذكر اإلحرام تكب�ة غ� األر�ن من ا�gوك ¬ن فإذا ،أوX آخره Y مبÈ ةواحد ®لة *ه والفقه ،وعنايته

u  �وعه بعد ذكره قد ¬ن فإن ،ال أو أخرى ر�عة قراءة u �وعه بعد يذكره أن إما oلو ال فيقول ،ويلزمه بذلك يتعلق ما
    منهامنهامنهامنها    تر�هتر�هتر�هتر�ه    ال�ال�ال�ال�    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    بطلتبطلتبطلتبطلت"""" :قال ،مقامها ا6انية وتقوم ،الر�ن ذلك فيها ترك ال� األوÕ الر�عة فتبطل األخرى الر�عة
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 ع» ولو ،مستقالً  اً جزء ر�عة ] µعلون ذلك Y فبناءً  ،،،،""""األولاألولاألولاألول    االستفتاحاالستفتاحاالستفتاحاالستفتاح    زئهزئهزئهزئهµµµµ    لكنلكنلكنلكن    مقامهامقامهامقامهامقامها    تليهاتليهاتليهاتليها    ال�ال�ال�ال�    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    وقامتوقامتوقامتوقامت
 فالر�عة ،الر�عة قصد وهنا تلبط الصالة أن يعÈ بطلت قول من يظن فقد ،بطلت من أوÕ ل�ن لغت بقول هنا ا�ؤلف
Õوعه بمجرد تلت¾ األو� u لك ،ا6انية الر�عةwإ¡ رجع فإن :قال و Õاألو �Aصالته بطلت عمدا ا، Èأن قصد لو يع 
 هو للحنابلة بالنسبة وهذا ،األوÕ إ¡ يرجع أن µ Xز لم ا6انية الر�عة u �ع �ا ألنه    ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا صالته فتبطل بالر�ن °أ£ يرجع

 .ال أو ا6انية الر�عة u ي(ع أن عدمه من الرجوع u الفيصل
 ،،،،بالسهوبالسهوبالسهوبالسهو    يسقطيسقطيسقطيسقط    الالالال    والر�نوالر�نوالر�نوالر�ن    ر�نر�نر�نر�ن    ألنهألنهألنهألنه    ،،،،بهبهبهبه    فيأ£فيأ£فيأ£فيأ£    وجوباوجوباوجوباوجوبا    يعوديعوديعوديعود أخرى قراءة u وعال( قبل أي قبلقبلقبلقبل    تر�هتر�هتر�هتر�ه    ماماماما    ذكرذكرذكرذكر    و´نو´نو´نو´ن قال وwلك
 وبما بالفاçة ائِت و ارجع هنا فنقول ،سجوده أثناء u ذلك ذكر ثم الفاçة قراءة ن� شخصا أن لو    ::::للحا�|للحا�|للحا�|للحا�|    ذلكذلكذلكذلك    مثالمثالمثالمثال

 .ا6انية الر�عة إ¡ يصل لم ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا بعدها
 �ا ألنه قولٍ  Y ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ترجع ال فنقول ،الفاçة يقرأ لم أنه وتذكر ،األخرى الر�عة إ¡ قام مث الفاçة قراءة ن� شخصا أن لو

    .مقامها ا6انية وقامت األوÕ الر�عة تلغ ا6انية الر�عة u �ع
 ب| وجلس ،الصالة سجدة أنها وظن ،وسجد ةسجد وقرأ الفاçة قراءة بعد صالته u يقرأ اشخص أن لو    ::::آخرآخرآخرآخر    مثالمثالمثالمثال
 .انتقل ثم السجود أتم ثم ار�ع ثم وقف ارجع ا:ال هذه u فنقول ،تذكر ثم ا6انية ةالسجد سجد مث جدت|الس
 عن ةثاني رواية u ،مقامها ا6انية وقامت لغت األوÕ بأن ا:نابلة عند هنا فنقول ير�ع لم وهو ا6انية للر�عة قام ثم سجد لو

 ،ال أو ا6انية الر�عة u ال(وع بعد يذكره أن ب| يفرق وال مطلقا ا�gوك الر�ن إ¡ يرجع أنه الشافعية لفقهاء قول وa أ�د
 ا6انية وقامت األوÕ الر�عة ا�غت م�نه إ¡ وصل فإن ؟ال مأ ا6انية الر�عة من م�نه إ¡ وصل هل أنه ذلك µ uعل و´نما

 جهة من القول وهذا ،الرجوع فيلزمه بالسهو يسقط ال نالر� وأن ر�ن هذا أن فاألصل م�نه إ¡ يصل لم إذا وأما ،مقامها
Óا�ع  

َ
 ا6انية وقامت �غتاو �لها ذهب قد الر�عة تكون ف� م�نه إ¡ يصل أن إال يلغو ال وأنه ثابت الر�ن فإن ،هُ جَ وْ أ
    عليهعليهعليهعليه    اwياwياwياwي    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،وأوضح أيþ هو وا�طبيق الواقعأيضاً  جهة ومن ،وجيه وا�عÓ الوجاهة جهة من قول وهذا ،مقامها
 ....م�نهم�نهم�نهم�نه    إ¡إ¡إ¡إ¡    يصليصليصليصل    أنأنأنأن    الالالالإإإإ    حالحالحالحال    بكلبكلبكلبكل    يعوديعوديعوديعود    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءافبناءافبناءافبناءا، ، ، ، العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ا�حقيقا�حقيقا�حقيقا�حقيق    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    عندعندعندعند    ا�رجحا�رجحا�رجحا�رجح    وهووهووهووهو    الفتياالفتياالفتياالفتيا

 سواء ،الرجوع عليه وجب ¬ن إذا يعÈ ،،،،عنهاعنهاعنهاعنها    عوضعوضعوضعوض    تليهاتليهاتليهاتليها    وال�وال�وال�وال�    ،،،،الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    بطلتبطلتبطلتبطلت    ،،،،وسهواوسهواوسهواوسهوا    صالتهصالتهصالتهصالته    بطلتبطلتبطلتبطلت    عمداعمداعمداعمدا    يعديعديعديعد    لملململم    فإنفإنفإنفإن قال
 عليه وجب حيث يرجع لم إذا فإنه ،م�نه إ¡ يصل لم ما يرجع بأنه قلنا أو ،ةا6اني الر�عة ¡إ يصل لم ما يرجع بأنه قلنا

    .حال هذا ،نافهائستا عليه وµب ،صالته فتبطل أر�نها بعض وترك صالته نقص تعمد فكأنه الرجوع
 فاته كأنه أو ،بر�عة مسبوق كأنه بر�عة يأ£ ،¬ملة ر�عة كgك نقول فهنا ،السالم بعد إال با�gوك يعلم ال أن ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    ا:الا:الا:الا:ال
 طال فإذا -ةواحد عبادة الصالة إذ واحد جزء الصالة- الفصل طال فإذا ،الفصل يطل لم ما للسهو ويسجد بها فيأ£ ،ر�عة

 .أو¹ا من يستأنفها أن بد ال بل السابق Y يبÈ أن µ Xز لم ذلك Y فبناءا عبادت| صارت فكأنها الفصل
 ترك لو كما فقلنا ،السالم بعد لكن صالته من ر�نا ترك بأنه علم اشخص أن لو يعÈ     أخ�اأخ�اأخ�اأخ�ا    تشهداتشهداتشهداتشهدا    ا�gوكا�gوكا�gوكا�gوك    يكنيكنيكنيكن    مممملللل    ماماماما    قال

 ال نقول فهنا ،مبا�ة سلم ثم يتشهد لم لكنه األخ� للتشهد جلس ¬ن لو يعÈ ،أخ�ا تشهدا ا�gوك يكون أن إال ،ر�عة
 .فإنه µلس للتشهد ويسلمفإنه µلس للتشهد ويسلمفإنه µلس للتشهد ويسلمفإنه µلس للتشهد ويسلم ،يسلم ثم دللتشه µلس بل ¬ملة بالر�عة يأ£ بأن يلزمه

 هو هل يدري فال الر�عة هذه من ر�ن ترك هو يدري ما ¬ن إذا يعÈ ،باألحوطباألحوطباألحوطباألحوط    عملعملعملعمل    �له�له�له�له    أوأوأوأو    وجهلهوجهلهوجهلهوجهله    ر�نار�نار�نار�نا    تركتركتركترك    ومنومنومنومن قال
 ما Y ا6انية الر�عة من �له إ¡ يصل أن قبل طبعا ذلك يعÈ ،بعدها وما الفاçة اقرأف ارجع نقول ؟الفاçة قراءة أو ؟الر�وع
 .ذكرنا
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هذا ترك األر�ن وا:كم فيه، سواء ذكره u أثناء الصالة ومÁ يرجع ومÁ ال يرجع، وسواء ذكره بعد الصالة وهو أنه يكون 
 .كgك ر�عة، إال التشهد األخ� فإنه يأ£ به

 X ا�لوس مع أو حدهو األول التشهد ن� ومن :قال وwلك ،الواجبات ترك إ¡ تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف سينتقل ذلك بعد
    منمنمنمن    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    قامقامقامقام    إذاإذاإذاإذا( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX الرجوع رهكُ  قائما ستتما فإن ،قائما ينتصب لم ما الرجوع لزمه للقيام ونهض

 .ةشعب بن ا�غ�ة حديث هذا )سجدت|سجدت|سجدت|سجدت|    وليسجدوليسجدوليسجدوليسجد    µلسµلسµلسµلس    فالفالفالفال    قائماقائماقائماقائما    ستتمستتمستتمستتماااا    فإنفإنفإنفإن    ،،،،فليجلسفليجلسفليجلسفليجلس    قائماقائماقائماقائما    يستتميستتميستتميستتم    فلمفلمفلمفلم    الر�عت|الر�عت|الر�عت|الر�عت|
 نفسه u مقصود ر�ن القراءة ألن الرجوع عليه حرم القراءة u �ع و´ن ،الرجوع لزمه ئماقا ينتصب لم و´ن :قال ثم

 .القيام Àالف
 قائما انتصب يكون أن إما األول التشهد ن� من حال oلو ال فنقول ؟؟؟؟يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    wيwيwيwياااا    ماماماما األول التشهد ن� من بيان هذا إذاً 
 قبل وتذكره ،الصالة واجبات من واجب ألنه الرجوع يلزمه فهنا ائماق طوX استقام أي انتصبانتصبانتصبانتصب    يكنيكنيكنيكن    لملململم    إذاإذاإذاإذا. . . . //// ،ينتصب لم أو
 ،هذا u عليه يعتمدون العلم أهل لكن ضعف فيه ¬ن ن´و ة،شعب بن ةا�غ� و:ديث ،الرجوع لزمه فهنا غ�ه شيئا يأ£ أن

 .تعا¡ اهللا ر�ه كتابه ةمقدم u ذكره ما Y لالعتماد صا:ا ¬ن ما إال يروي ال داوود وأبو ،داود أبو رواه فقد
 ،ةشعب بن ا�غ�ة :ديث ؟�اذا الرجوع X يكره اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول فهنا ،ا�ام القائم كهيئة قام يعÈ قائماقائماقائماقائما    ستتمستتمستتمستتماااا    إذاإذاإذاإذا. . . . 1111

 ¡إ الر�ن من يرجع ال فإنه ،واجب X وا�لوس األول والتشهد ،ر�ن وهو القيام إ¡ وصل فلما ،ر�ن القيام يقولون وألنهم
 .الرجوع ويكره ا:ال هذه u يرجع ال بأنه قالوا ذلك Y فبناءا ،السهو بسجود µ» الواجب وألن ،الواجب

    بأنهبأنهبأنهبأنه    تقولواتقولواتقولواتقولوا    ولمولمولمولم    يكرهيكرهيكرهيكره    بأنهبأنهبأنهبأنه    قلتمقلتمقلتمقلتم    لملململم ،الواجب ¡إ الر�ن من يرجع وال واجب ذلك وأن ر�ن نهأ تقولون أنكم مادام طيب
 من فيه يكون �ا القيام و´نما ،`فسه مقصودا ليس ،لغ�ه مقصود ر�ن هلكن ر�نا ¬ن و´ن حقيقته u القيام ألن قالوا ؟؟؟؟ÖرمÖرمÖرمÖرم
، أن ي(ع u قراءة الفاçةأن ي(ع u قراءة الفاçةأن ي(ع u قراءة الفاçةأن ي(ع u قراءة الفاçةة ة ة ة ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6    ا:الا:الا:الا:ال وa بعدها ا�ؤلف قال وwلك ،يكره بأنه قلنا ذلك Y فبناءا ،وغ�ها ةالفاç قراءة

 مقصود ر�ن u �ع ألنه ،صالته بطالن u امتسبب ل�ن رجع ولو ،يرجع أن µ Xز لم الفاçة قراءة u �ع إذا فيقولون
 جاء كما السهو بسجود µ» األول التشهد أن علمنا وقد خاصة ،الواجب وهو منه أقل ¤ء ¡إ يرجع أن µ Xز فلم `فسه

u قامقامقامقام    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( :ة�ين بن اهللا عبد حديث    uuuu    |لس    ولمولمولمولم    األو°|األو°|األو°|األو°|    الر�عت|الر�عت|الر�عت|الر�عتµلسµلسµلسµ    ن¬ن¬ن¬ن    فلمافلمافلمافلما    ::::قالقالقالقال    ،،،،للتشهدللتشهدللتشهدللتشهد¬    uuuu    
 ال فإنه السهو بسجود µ» األول لتشهدا جلوس ¬ن فلما ،)يسلميسلميسلميسلم    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    سجدت|سجدت|سجدت|سجدت|    فسجدفسجدفسجدفسجد    ك»ك»ك»ك»    تسليمهتسليمهتسليمهتسليمه    وانتظرناوانتظرناوانتظرناوانتظرنا    الصالةالصالةالصالةالصالة    نهايةنهايةنهايةنهاية
 .إ°ه القراءة من يرجع
 لم إذا الرجوع يلزمه ال� ا:ال u رجع سواء ،ة�ين بن اهللا عبد حديث u جاء كما لك ذكرت �ا لل�لل�لل�لل�    السجودالسجودالسجودالسجود    وعليهوعليهوعليهوعليه :قال
 إرادةعند  �له غ� u االنتقال هذاهو و، ¤ء الصالة u زاد اwي كحال فحاX رجع إذا ألنه ،يرجع لم أو ،قائما تتميس

 يكون ذلك Y فبناءا ،أحدهما أو X وجلوسا تشهدا صالته من نقصأ فإنه µلس لم ¬ن إن وأما ،الرجوع ثم االنتصاب
 .السهو سجودب µ»ه أن عليه فوجب واجبا صالته من نقصأ

 الشكالشكالشكالشك: : : : السهوالسهوالسهوالسهو    لسجودلسجودلسجودلسجود    ا6الثا6الثا6الثا6الث    السببالسببالسببالسبب

 ؟؟؟؟ا:كما:كما:كما:كم    فمافمافمافما ر�عاته عدد u شك من ،الر�عات عدد u بالشك يتعلق ما إ¡ ذلك بعد ننتقل
 
ً
يطلق ويراد به الgدد ب| أمرين مع غلبة الظن أو مع  والظنوالظنوالظنوالظن، الgدد ب| أمرين مع استوائهماحصول يطلق Y الشك الشك الشك الشك  أوال

 ¬ن سواء ،األعم بمعناه الشك يقصد هنا ا�ؤلف يقصد اwي فما ،| متوازي|قفÃ الطري الشكالشكالشكالشكا أم، رجحان أحد الطرف|
ص¦ اثنت| أو ص¦ اثنت| أو ص¦ اثنت| أو ص¦ اثنت| أو أأأأإذا تردد u صالته إذا تردد u صالته إذا تردد u صالته إذا تردد u صالته  بأنه اهللا ر�ه ا�ؤلف فيقول ،أحدهما u الظن غلبة مع أو الطرف| استواء مع الgدد هذا
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أو ¬ن ذلك u ] األحوال فإنه µب عليه أن يبY È األقل أو ¬ن ذلك u ] األحوال فإنه µب عليه أن يبY È األقل أو ¬ن ذلك u ] األحوال فإنه µب عليه أن يبY È األقل أو ¬ن ذلك u ] األحوال فإنه µب عليه أن يبY È األقل     ،،،،ااااسواء ¬ن منفردا أو ¬ن إمامسواء ¬ن منفردا أو ¬ن إمامسواء ¬ن منفردا أو ¬ن إمامسواء ¬ن منفردا أو ¬ن إمام    ،،،،ثالثالثالثالثثثث أخذ باألقل مطلقا أخذ باألقل مطلقا أخذ باألقل مطلقا أخذ باألقل مطلقا
    ))))ستيقن و°طرح الشكستيقن و°طرح الشكستيقن و°طرح الشكستيقن و°طرح الشكااااY ما Y ما Y ما Y ما     فليفليفليفلي����ِ ِ ِ ِ     ؟؟؟؟أم أربعاأم أربعاأم أربعاأم أربعا    ؟؟؟؟كم ص¦ أثالثاكم ص¦ أثالثاكم ص¦ أثالثاكم ص¦ أثالثا    إذا شك أحدكم بصالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم بصالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم بصالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم بصالته فلم يدرِ : (: (: (: (:ديث أ¯ سعيد قال:ديث أ¯ سعيد قال:ديث أ¯ سعيد قال:ديث أ¯ سعيد قال

 .هو مشهور ا�ذهب عند ا:نابلة هذا. . . . فا°ق| أن µعلها اثنت|فا°ق| أن µعلها اثنت|فا°ق| أن µعلها اثنت|فا°ق| أن µعلها اثنت|
 ال فإنه ا؟أربع أو ؟ر�عات ثالث اإلمام ص¦ هل شك هو إمامه أن لو ا�أموم حÁ إمامهإمامهإمامهإمامه    فعلفعلفعلفعل    إ¡إ¡إ¡إ¡    واحدواحدواحدواحد    مأموممأموممأموممأموم    يرجعيرجعيرجعيرجع    والوالوالوال قال

 .رابعة بر�عة فيأ£ ر�عة فاتته فكأنه ،أسلم فأنا سلم أنه بما ويقول فعله إ¡ يرجع
 الشك ويطرح ا°ق| Y تبÓ أنها ا:نابلة عند ا�سألة هذه حال ] Y للسهوللسهوللسهوللسهو    وسجدوسجدوسجدوسجد    فيهفيهفيهفيه    شكشكشكشك    بمابمابمابما    أýأýأýأý    إمامهإمامهإمامهإمامه    سلمسلمسلمسلم    فإذافإذافإذافإذا    : قال

Óويب Y األقل u [ استواءاستواءاستواءاستواء    معمعمعمع    الشكالشكالشكالشك    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن ب| ،أمرين ب| فرقت أنها يرى فإنه األدلة تأمل من لكن ،األحوال    
 مسعود بنا حديث u جاء فإنه ،الرجحان حصول عند أو ،أحدهما ترجح عدم مع اأربع أو اثالث a هل تردد يعÈ الطرف|الطرف|الطرف|الطرف|

 .)يسلميسلميسلميسلم    بعدمابعدمابعدمابعدما    للسهوللسهوللسهوللسهو    يسجديسجديسجديسجدللللوووو    عليهعليهعليهعليه    °تم°تم°تم°تم    ثمثمثمثم    إ°هإ°هإ°هإ°ه    أقربهأقربهأقربهأقربه    فلينظرفلينظرفلينظرفلينظر    ،،،،الصوابالصوابالصوابالصواب    فليتحرفليتحرفليتحرفليتحر    صالتهصالتهصالتهصالته    uuuu    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    شكشكشكشك    إذاإذاإذاإذا    أنهأنهأنهأنه(
Øالصواب يتحرى أنه مسعود بنا حديث ف، Ëسعيد أ¯ حديث و Èيب Y جروا وا:نابلة ،وا°ق| األقل Y أ¯ حديث 

    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع أن ا�تأمل لكن ،فيه مالÃ تفصيل �ل هذا ليسابن مسعود  حديث عن وأجابوا ،ا�تيقن هو ألنه سعيد
 تدرِ  لم إذا أنه ،الفتيا عليه اwي وهو ،الفقهاء من ة®اع وقول أ�د عن ا6انية الرواية a وهذه ،ا�تع| هو ا:ديا:ديا:ديا:ديثثثث||||

 Y تبÈ فإنك ثنت|ا ال ثالثا صليت بأنك ظن وغلبة رجحان عندك ¬ن إذا وأما األقل Y فتبÈ األمران عندك ستوىاو
 ¬نت إن ألنه ،الصالة بعد للسهو وتسجد ذلك Y تتم ثم ،وا�(وع للمقصود �صال للصواب çريك ويكون ذلك

 هذا إذاً ، ا:ديث u ذلك جاء كما للشيطان إرÛما تكون فإنها تامة صالته ¬نت و´ن ،¹ا ¬�ابرة فتكون ناقصة صالته
 عند قول وa با�فصيل يقول من وسمعت ،ا°ق| Y فيه ويبÓ اواحد اباب µعلونه وا:نابلة ،بالشك يتعلق �ا بالنسبة
 .عليه ا�نبيه إ¡ احتجنا وwلك الفتيا وعليه ا:نابلة

 قد ¬ن و´ذا ،به يأ£ فإنه ر�ن ترك u شك من ذلك Y فبناءا ،تر�ه لو فكما يعÈ    ،،،،فك�gهفك�gهفك�gهفك�gه    ر�نر�نر�نر�ن    تركتركتركترك    uuuu    ا�صªا�صªا�صªا�صª    شكشكشكشك    و´نو´نو´نو´ن :قال
 ا6انية وتقوم األوÕ الر�عة تلغو ذكرنا كما ا:الة هذه u فإنه تليها ال� الر�عة من م�نه إ¡ هبعد ما إ¡ وصل أو �له فات

 .به يأِت  لم فكأنه شك فلما ،بيق| به أ£ي أن األصل ألن ،ش� ذلك ¬ن ولو ،مقامها
 ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ¤ء يلزمه وال شيئا ذلك u يوجب ال يقول فإنه واجب ترك u الشك أما واجبواجبواجبواجب    تركتركتركترك    uuuu    لشكهلشكهلشكهلشكه    للسهوللسهوللسهوللسهو    يسجديسجديسجديسجد    والوالوالوال :قال

 فهو الواجب ترك u الشك وأما ،به يأ£ وأن ،كما¹ا عدم واألصل ،الصالة كمال u شك الر�ن ترك u الشك ألن يقولون
 .وجوبه عدم واألصل ،السهو سجود إµاب u شك
 اً اً اً جزءجزءجزءجزء    أدىأدىأدىأدى    ألنهألنهألنهألنه    ،،،،سجدسجدسجدسجد    ؟؟؟؟امسةامسةامسةامسةخخخخ    أمأمأمأم    ؟؟؟؟    رابعةرابعةرابعةرابعة    أaأaأaأa    األخ�ةاألخ�ةاألخ�ةاألخ�ة    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    أثناءأثناءأثناءأثناء    uuuu    شكشكشكشك    إذاإذاإذاإذا ذلك بعد اهللا ر�ه ا�ؤلف قال

    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    اً
 هل يدري ال اإلنسان أن حصل إذا يعÈ ا`يةا`يةا`يةا`ية    يضعفيضعفيضعفيضعف    وذلكوذلكوذلكوذلك    -أي مgددا لكون هذا ا�زء من الصالة-    منهامنهامنهامنها    ههههلكونلكونلكونلكون    مgددامgددامgددامgددا

 u الشك و´نما تامة بأنها ننفك ال الصالة ¬نت و´ن ألنه ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا السهو سجود يلزمه فيقولون للصالة ا�تممة a أو زائدة هذه
 من شيئا أوقع فكأنه ؟منها ليس وأ صحيح الصالة من جزء هذا هل تردد عنده حصل ألنه السجود يلزمه لكن الزيادة
 .السهو بسجود ج»ه ذلك Y فبناءا ،فيها مgددة نيته ،صالته

 أثناء u سها ا�أموم أن لو يعÈ إلمامهإلمامهإلمامهإلمامه    تبعاتبعاتبعاتبعا    الالالالإإإإ    الصالةالصالةالصالةالصالة    أولأولأولأول    منمنمنمن    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    معمعمعمع    دخلدخلدخلدخل    مأموممأموممأموممأموم    YYYY    سجودسجودسجودسجود    والوالوالوال اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
 �» çصل ال� ا�صلحة من أوÕ با�تابعة çصل ال� ا�صلحة وألن ،إلمامه تبع ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا سهو سجود يلزمه فال الصالة

 اإلمام سجد فإن سها قد اإلمام ¬ن لو لكن )عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال    بهبهبهبه    °ؤتم°ؤتم°ؤتم°ؤتم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    جعلجعلجعلجعل    إنماإنماإنماإنما( به خاص نقص من عليه µري ما
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 u سبق قد ¬ن إذا أما، متابعته كمال من هذاف )عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال( لإلمام بها مأمور ا�تابعة ألن ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا wلك تبعا دفيسج
  فيه سها بما يأ£ فإنه صالته

 لو يعÈ فيحرمفيحرمفيحرمفيحرم    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    uuuu    ي(عي(عي(عي(ع    أوأوأوأو    ،،،،الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع    XXXX    فيكرهفيكرهفيكرهفيكره،،،،    قائماقائماقائماقائما    يستتميستتميستتميستتم    لملململم    ماماماما    معهمعهمعهمعه    فسجدفسجدفسجدفسجد    رجعرجعرجعرجع    إمامهإمامهإمامهإمامه    سالمسالمسالمسالم    بعدبعدبعدبعد    قامقامقامقام    فإنفإنفإنفإن قال
 اإلمام فسجد ،به سبق بما °أ£ فقام صالته من فرغ قد أنه ظن ا�أموم سلم فلما ،السالم بعد ¬ن اإلمام سجود أن ناافgض

فكمسألة نسيان     قائماقائماقائماقائما    يستتميستتميستتميستتم    لملململم    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنإنإنإن اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول ؟ا�أموم يرجع ال أو ا�أموم يرجع هل نقول فهنا ،السالم بعد
إنه يكون قد فيقولون     وقرأوقرأوقرأوقرأ    قائماقائماقائماقائما    ستتمستتمستتمستتماااا    قدقدقدقد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    وأماوأماوأماوأما ابعه ألنه جزء من الصالة،األول يرجع ويسجد معه ويتالتشهد 

    أوجهأوجهأوجهأوجه    وهذاوهذاوهذاوهذا يقال وقد م،ه Y هذا ا`حو ويسجد للسهو بعد السالتانفصل و�ع u ر�ن فلم µز X أن يرجع ويتم صال
 X يكن ولم عنه االنفصال ونوى هإمام عن انفصل اwي مثابةب صالته °تم قام السالم بعد أنه مادام أنه حال بكل
 �عت وقد السالم بعد ¬ن اإلمام سجود أن مادام نقولنقولنقولنقول    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءافبناءافبناءافبناءا ،أتم ا�عÓ جهة أيضاً من وهذا أيþ وهذا ،ل�جع

  u سجودك ويكون إمامك إ¡ ترجع وال تق� فإنك هذه وا:ال فنقول القضاء
 .الصالة آخر

    ))))TTTT((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 X عي( ال ومÁ السهو u السجود X ي(ع مÁ ا�أموم وسجود الشك Y بالÃم يتعلق فيما ا�اò اللقاء u ا:ديث ¬ن

 ا�أموم و�ن السالم بعد للسهو اإلمام سجد إذا أنه كما ،ديسج ال فإنه الصالة أول من إلمامه متابعاً  ¬ن فإذا ،السجود
 وما ا�ؤلف رذك ما Y عيرج ال ومÁ يرجع مÁ بيان تقدم    ؟؟؟؟    ععععيرجيرجيرجيرج    الالالال    أوأوأوأو    يرجعيرجعيرجعيرجع    هلهلهلهل إمامه به هسبق ما لقضاء فقام مسبوقاً 

 .صالته أخر u سجوده النفصال صالته و´كمال الرجوع عدم اختيار من لكم هذكرنا
 تبعاً  إال ديسج ال بأنه ةAم القاعدة الق أن بعد السهو سجود للمأموم فيها يُ(ع مواطن اهللا ر�ه ا�ؤلف ب| ذلك بعد ثم

ٌٌ        ويسجدويسجدويسجدويسجد :قال إلمامه مممم    مسبوقمسبوقمسبوقمسبوٌقٌ
ّّ  أنه ظن ناسياً  اإلمام مع سلم ثم الصالة من ا6انية الر�عة uجاء  إنسان لو سهواسهواسهواسهوا    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    سلسلسلسلّّ

 مادام فإنه األشياء بعض u إمامه مع سها قد ا�سبوق ¬ن لو يعÈ ولسهوه مع إمامهولسهوه مع إمامهولسهوه مع إمامهولسهوه مع إمامه ،للسهو يسجد ثم يُتمها فإنه صالته أكمل
 ترك إنما ألنه ،إمامه مع نقص من ¬ن ما �» للسهو يسجد فإنه يسلم أن أراد إذا فإنه صالته يق� وقام مسبوق أنه

 ،صالته إلتمام نفصلا قد لكونه حاصلةٍ  غ� هنا ¬نت فلما ،ا�تابعةِ  لفضل اإلمام مع أو¹ا من للصالة آتياً  ¬ن إذا السجود
 فإنه سهوٌ  X حصل القضاء أثناء u ¬ن لو كذلك به نفردا فيما أو ،ا:الة هذه u السهو سجود من يمنعه عذرٌ  يكن فلم

 .X يسجد

ٌٌ        سجدسجدسجدسجد    للسهوللسهوللسهوللسهو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يسجديسجديسجديسجد    لملململم    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو قال  ما منه ووجد سجد ما اإلمام إذا يعÈ سجودهسجودهسجودهسجوده    منمنمنمن    يأسهيأسهيأسهيأسه    بعدبعدبعدبعد    وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    فرغفرغفرغفرغ    إذاإذاإذاإذا    مسبوقمسبوقمسبوقمسبوٌقٌ
 ينبهوهُ  أن قبل امقو يسجد لم ثم مثالً  األول التشهد ن� نأك ،العوارض من Aرض ألي للسهو يسجد لم ثم السهو يستد�

 .السجود ذلك ويقضوا يسجدوا أن ¹م نقول فهنا ،ن�فاو
ٌٌ        عمدهعمدهعمدهعمده    يبطليبطليبطليبطل    �ا�ا�ا�ا    السهوالسهوالسهوالسهو    وسجودوسجودوسجودوسجود اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم  تر�ه إذا السهو فسجود ،،،،السهوالسهوالسهوالسهو    سجودسجودسجودسجود    تركتركتركترك    :كم:كم:كم:كم    بيانبيانبيانبيان    هذاهذاهذاهذا    واجبواجبواجبواجٌبٌ

    أمأمأمأم    سهوهاسهوهاسهوهاسهوها    يبطلهايبطلهايبطلهايبطلها    وهلوهلوهلوهل الصالة يبطل العمد الÃم أن ذكرنا بمعÓ واجباً  كرَ تَ  يكون فإنه الصالة يبطل هعمد ل©ء اإلنسان
 األول التشهد ترك تعمد لو :مثالً مثالً مثالً مثالً  ،ذلك ألجل السهو سجود يgك أن µ Xوز ال فإنه الصالة يبطل ال سهوها أن قلنا فإذا ؟؟؟؟    الالالال

غ� غ� غ� غ� يبطل عمده كgك السيبطل عمده كgك السيبطل عمده كgك السيبطل عمده كgك الس���� وزيادةِ قوٍل م(وٍع  وزيادةِ قوٍل م(وٍع  وزيادةِ قوٍل م(وٍع  وزيادةِ قوٍل م(وٍع     الالالال    وماوماوماوما ،السهو سجود µ Xب فإنه نسيه ه إنإنف ،الصالة يبطل عمده فإن
أما زيادة األقوال ا�(وعة u غ� م�نها u الصالة ال µب ¹ا السجود ألنها ال تغ�  µب X السجودµب X السجودµب X السجودµب X السجود    السالم u موضعه الالسالم u موضعه الالسالم u موضعه الالسالم u موضعه ال
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 لgك بالسجود قلنا لو ألنه ،صالته u وتظهر هيئة الصالة فلم µب ¹ا السجود، و�ذلك ترك الس�، خاصة ال� اعتادها
    لكنلكنلكنلكن ،األحوال من كث� u متعذر هذا صالة ]u  الس� بكل فاإلتيان ،الس� بعض كتر من تهصال نفكتا �ا الس�

 ؟؟؟؟    الالالال    أوأوأوأو    األحوالاألحوالاألحوالاألحوال    هذههذههذههذه    مثلمثلمثلمثل    uuuu    السجودالسجودالسجودالسجود    يستحبيستحبيستحبيستحب    هلهلهلهل

 ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6اuuuu    5    يسنيسنيسنيسن    بلبلبلبل قال وwلك ا:الا:الا:الا:ال    هذههذههذههذه    µ    uuuuبµبµبµب    والوالوالوال    السجودالسجودالسجودالسجود    يستحبيستحبيستحبيستحب �لها غ� u ا�(وعةِ  األقوال زيادة u ا�ؤلف يقول
 .وال م(وعٍة u غ� �لها u الصالةهو أنه يأ£ بأقا6ا5 و

 ¬ن إذا الصالة فتبطل تر�ه وتعمد تر�ه إذا فإنه واجب السجود أن ا�ؤلف ذكر �ا إذاً  السجودالسجودالسجودالسجود    تركتركتركترك    تعمدتعمدتعمدتعمدبببب    الصالةُ الصالةُ الصالةُ الصالةُ     وتبطلوتبطلوتبطلوتبطل :قال
 به µ» ما ترك كونه مع الصالة يبطل ال فإنه تر�ه تعمد ولو فإنه السالم بعد السجود ¬ن إذا أما ،السالم قبل السجود هذا

 تقدم ùا Åوه أو واجب gكل ¬ن إذا بأنه :األمريناألمريناألمريناألمرين    ÷÷÷÷    uuuu    قو`اقو`اقو`اقو`ا    معمعمعمع عدمها من الصالةِ  بطالن قضيةِ  u الÃم هذا إذاً  ،صالتهُ 
  فيكون واجٌب  X السجود فإن

ً
 السالم قبل ¬ن ùا ذلك u يفرق ؟؟؟؟الصالةالصالةالصالةالصالة    تبطلتبطلتبطلتبطل    الالالال    أوأوأوأو    ؟؟؟؟الصالةالصالةالصالةالصالة    تبطلتبطلتبطلتبطل    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن ،للواجب تار�

    ؟؟؟؟السالمالسالمالسالمالسالم    بعدبعدبعدبعد    السجودالسجودالسجودالسجود    يكونيكونيكونيكون    ومÁومÁومÁومÁ    ؟؟؟؟    السالمالسالمالسالمالسالم    قبلقبلقبلقبل    السجودالسجودالسجودالسجود    يكونيكونيكونيكون    مÁمÁمÁمÁ نذكر نأ هذا يستلزم إذاً  ،السالم بعد ¬ن وما
 قبل يكون منها ¬ن فما ،بالتسليم تنت� ةوالصال ،للصالة ج»ٌ  السجود نأل ،ةةةةا�ملا�ملا�ملا�مل    uuuu    السالمِ السالمِ السالمِ السالمِ     قبلقبلقبلقبل    السجودالسجودالسجودالسجود    يكونيكونيكونيكون

 .خالفها Y رىج نهأل يذكرها لم اٌل وح اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكرها حاٌل  حال| ذلك من يستثÓ ،تسليمتيها
 وصالتهُ  الٍث 6 يسلم أو ثالثاً  وصالته ثنت|ا عن يسلم كأن صالته u نقٍص  عن سلم إذا ،نقص عن يسلم أن ::::األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    ا:الا:الا:الا:ال
 أن ا°دين ذي حديثu  ةالسن به جاءت هذا ألنه ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا ،ويسلم للسهو يسجد ثم يسلم ثم الصالة يتم بأنه نقول فهنا أربعاً 
    .صالته u نقص من u ذكرها معنا تمر وهذه ،وسلم للسهو سجد ثم سّلم صالته أتم لّما وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 Y م� أنه لك ذكرت �ا ا�ؤلف يذكرها لم ال� وهذه ،ظنه Ûلب Y ويبÈ الر�عات عدد u يشك أن ::::ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    ا:الا:الا:الا:ال

 ا�حقيق أهل به قال واwي أ�د عن ةا6اني ةوالرواي الراجحبأن  قلنا إذا لكن ،األقل Y يبÈ مطلقاً  الشك أن وهو خالفها
Éو�نت الر�عات بعدد شك إذا أنه مسعود بنا حديث بمقت X  ُظن غلبة Óفإنه عليها فب u بعد للسهو يسجد ةا:ال هذه 
    بعدمابعدمابعدمابعدما    سجدت|سجدت|سجدت|سجدت|    ليسجدليسجدليسجدليسجد    ثمثمثمثم    ليسلمليسلمليسلمليسلم    ثمثمثمثم    بهبهبهبه    ليعملليعملليعملليعملفففف    إ°هإ°هإ°هإ°ه    أقربهأقربهأقربهأقربه    فلينظرفلينظرفلينظرفلينظر    الصوابالصوابالصوابالصواب    فليتحرَ فليتحرَ فليتحرَ فليتحرَ ( :قال مسعود بنا حديث u نهأل ،السالم

 يسجد فإنه الر�عات عدد u ظنه لبÛبY Ó  إذا أنه Y ذلك فدل ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء كما أو ،) يسلميسلميسلميسلم
 سوى ما امأ، تر�هما لو الصالةِ  يبطل ال لواجب تركٌ  فيهما السجود ترك يكون الثان ا�وطنان هذان إذاً  ،السالم بعد للسهو

 .ةباطل صالته فإن عمداً  اإلنسان تر�ه لو السالم قبل يكون اwي السهو سجود من ذلك
 السالم قبل اwي السجود ن� ما إذا وهو السالمالسالمالسالمالسالم    بعدبعدبعدبعد    السجودالسجودالسجودالسجود    فيهافيهافيهافيها    يكونيكونيكونيكون    ال�ال�ال�ال�    ا�واطنا�واطنا�واطنا�واطن    منمنمنمن    ثالثثالثثالثثالث    موطنموطنموطنموطن ذلك إ¡ يضاف

    .األو°| للحا�| مكملةٌ  حالةٌ  وهذه ،السالم بعد يسجده فإنه
    تعمدتعمدتعمدتعمد    منمنمنمن    أماأماأماأما    ،،،،الصالةالصالةالصالةالصالة    ضمنضمنضمنضمن    منمنمنمن    ألنهألنهألنهألنه    صالتهصالتهصالتهصالته    تبطلتبطلتبطلتبطل    فإنهفإنهفإنهفإنه    ممممالالالالسسسسالالالال    قبلقبلقبلقبل    اwياwياwياwي    السجودالسجودالسجودالسجود    تركتركتركترك    تعمدتعمدتعمدتعمد    منمنمنمن    أنهأنهأنهأنه    هناهناهناهنا    تعلمتعلمتعلمتعلم    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    لكنلكنلكنلكن

     يكونيكونيكونيكون    فإنهفإنهفإنهفإنه    السالمالسالمالسالمالسالم    بعدبعدبعدبعد    اwياwياwياwي    السجودالسجودالسجودالسجود    تركتركتركترك
ً
 تار�
ً
 تار�
ً
 تار�
ً
    منمنمنمن    ليسليسليسليس    أوأوأوأو    عنهاعنهاعنهاعنها    خارجاً خارجاً خارجاً خارجاً     لكونهلكونهلكونهلكونه    الصالةالصالةالصالةالصالة    صحةصحةصحةصحة    uuuu    يؤثريؤثريؤثريؤثر    الالالال    لكنهلكنهلكنهلكنه    لواجبلواجبلواجبلواجب    تار�

    .حقيقتهاحقيقتهاحقيقتهاحقيقتها
 :كم؟:كم؟:كم؟:كم؟اااا    ماماماما    عموماً عموماً عموماً عموماً     السجودالسجودالسجودالسجود    نننن����    منمنمنمن

    .يؤديه نهإف قريباً  الزمن ¬ن إذا أما ،�له فات :فيقولون الفصل طال إذا أما ،الزمن قرب إن به يأ£ الفقهاء يقول يهنس إذا
ÁمÁمÁمÁن إذا :يقولون ؟؟؟؟    الزمنالزمنالزمنالزمن    طالطالطالطال    أنهأنهأنهأنه    يقاليقاليقاليقال    م¬ u فإن هءوضو نتقضا مثالً  أو ،نت±ا يكون فإنه ا�سجد من خرج ثم ا�سجد 

 ،السجود يلزمه وال فات يكون wلك حكمها تنقضا قد الصالة فإن هءوضو نتقضا المف للصالة تبع أنه األصل السجود
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 أن حتاجا لو حÁ ،عرفا وقته بعد ولو حÁ فليفعل يفعله أن ستطاعاو السجود ن� إذا اإلنسان حال بكل نقول ولكن
    .ذكره ما مÁ يفعله أنه oتار العلم أهل بعض وwلك ،قريبا الوقت مادام ويصª يتوضأ

    .األوÕ للصالة للسهو يسجد فإنه ا6انية الصالة من نت±ا ما مÁ :نقول    ؟؟؟؟ةةةةثانيثانيثانيثاني    صالةصالةصالةصالة    uuuu    دخلدخلدخلدخل    لولولولو
    يسجديسجديسجديسجد    أنأنأنأن    �رد�رد�رد�رد اإلنسان فإن السالم قبل أو السالم بعد السجود أن قلنا وسواء ،سجدتان ذلك u يكفيه مراراً مراراً مراراً مراراً     اااامن سهمن سهمن سهمن سه
 يتشهد فإنه السالم بعد السجود ¬ن إذا أنه ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    عليهعليهعليهعليه    مممم����    �ا�ا�ا�ا    خالفاً خالفاً خالفاً خالفاً     ،،،،لتشهدلتشهدلتشهدلتشهد    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    والوالوالوال    يسلميسلميسلميسلم    فإنهفإنهفإنهفإنه    سجودهسجودهسجودهسجوده    منمنمنمن    ويعتدلويعتدلويعتدلويعتدل

 .ضعيف حديٍث  Y ذلك u معتمده فإن ،يسلم أن قبل
  :وهو هبعد اwي اKاب إ¡ ننتقل أن وعال جل بإذنه ذلك بعد ولعلنا ،السهو سجود عن بالÃم يتعلق �ا Üت�ةٌ  ®لةٌ  هذه

 "ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب""""
 حصل لو نقصها µ» ما وذكر والس� والواجبات واألر�ن ال(وط من تهاومكمال الفرض ةبصال يتعلق ما ا�ؤلف ذكر �ا 

    .¬نت أياً  ا�طوع صالة ذلك بعد يب| أن أراد ،نقص فيها
 يعÈ فالن �مل يقال كما ،منه تزود أي بال©ء تطوع ،ا��ثرةِ  Y د°ل هو الوزن هذا وا�طوعوا�طوعوا�طوعوا�طوع ة،الطاع فعل هو :ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع

 .امنه يتكd أن لإلنسان يستحب وهو ا`فل باب وهو كdتها Y يدل هذا ذلك Y فبناءً  ،ا�جمل عتبارا u زاد
ٍ ة،ة،ة،ة،واجبواجبواجبواجب    غ�غ�غ�غ�    طاعةطاعةطاعةطاعةٌٌٌٌ        aaaa    :صطالحصطالحصطالحصطالحالالالالاااا u أنهاب اهللا ير�ه ا�ؤلف قال وwلك  سواء ة،الواجب غ� الصالة a اً إذ ا�طوع ةُ فصال�
 .اKاب هذا u ةداخل تكون فإنها ،ذلك غ� أو ،الطواف ر�ع� أو مطلقاً  نفالً  أو الgاويح أو الوتر أو الض� ر�ع� ¬نت

    جاءجاءجاءجاء    فلماذافلماذافلماذافلماذا تطوع صالة u هو :يقول لقائل وتعليمهوتعليمهوتعليمهوتعليمه    العلمالعلمالعلمالعلم    تعلمتعلمتعلمتعلم    ثمثمثمثم    فيهفيهفيهفيه    ا`فقةُ ا`فقةُ ا`فقةُ ا`فقةُ     ثمثمثمثم    ا�هادا�هادا�هادا�هاد    بهبهبهبه    يتطوعيتطوعيتطوعيتطوع    ماماماما    فضلفضلفضلفضلأأأأوووو ا�ؤلف قال ثم
 وهل ،والعلم ا�هاد تعقب أنها فب| ،ةالفاضل األعمال من ا�طوع صالة موطن يب| أن رادأ ألنه ؟؟؟؟ا�فضيالتا�فضيالتا�فضيالتا�فضيالت    هذههذههذههذه    بمثلبمثلبمثلبمثل

 ا�هاد Y م� وا�ؤلف ،ا�هاد باب u تفصيالً  سيذكره هأن ا�ؤلف ذكر أوÕ؟ أو أيهما ا�قدم Y اآلخر؟ �هادا أو لعلما
 ا:جةِ ب جهاد هو العلم نأل ،منه أفضل فهو ا�هاد من يكن لم إن العلم أن الشك لكن ،فضله Y ةا¼ال األحاديث لكdة

 فقد ا�هاد أما ،واألماكن واألزمان واألحوال األوقات ] u دائمة وa ،ا`اس من اnلص إال يستطيعها ال وهذه ،واKيان
 العلم تفضيل أ�د عن الروايات إحدى ¬نت wلك ،يستطيعه ا`اس وُ�  ،خرآ وقت u إ°ه Öتاج وال وقت u إ°ه Öتاج

Y اص واألحوال القرائن بعض أو ةالنسب �سب أما ،ةا�مل �سب هذا ،ا�هادnفاضال ا�فضول يكون فقد ةا. 
 األحوال بعض u مثالً  يكون وقد ،ا�علم من أتم فاقنواإل Kذل ا¡إ ا:اجة ةا�جاع سنة u يكون قد ا�ثال سبيل ع¦ف

 فيها ا`اس وصل ال� األحوال هذه مثل u اكم ،أفضل يكون نهأ منه أفضل ا�هاد نأب القول مع العلم إ¡ فيها Öتاج ال�
 وجهها غ� Y شياءاأل يفهمون نماإ ،ال يفهمون، وا`اس كث� العلم مثالً  تقولوا وال ،ةال(عي بالعلوم ا�هاالت من كث� إ¡

Yالعلم أن الشك ثلكف ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وسنها العلم أهل ذكرها ما غ� و u ةا�تعين األمور نم األوقات هذه 
 هآ� أو� أو فيه دخل من العلم نإ :قال ح| ةتيمي بنا ذلك ذكر كما يتمه أن فيه دخل أو ذلك Y قدر منY  والواجب

 فِئَة { :وعال جل اهللا بقول ستدلاو ،عليه µب فإنه
َ

ًا إِ¡ êفِئَة 
َ

ًا إِ¡ êفِئَة 
َ

ًا إِ¡ êفِئَة 
َ

ًا إِ¡ êْو ُمتََح����
َ
فًا لِِقتَاٍل أ êُمتََحر 

ë
ْو ُمتََحإِال

َ
فًا لِِقتَاٍل أ êُمتََحر 

ë
ْو ُمتََحإِال

َ
فًا لِِقتَاٍل أ êُمتََحر 

ë
ْو ُمتََحإِال

َ
فًا لِِقتَاٍل أ êُمتََحر 

ë
 عن ن�افاال من وعال جل فمنع }إِال

 .فيه ا¼خول بعد منه نتقالاال µوز فال جهادٌ  العلمُ  فكذلك ،حضوره بعد القتال
 وع� ،ا`فل صالة من يكd أن لإلنسان وينب¾ ، فهذا بيان لفضلها،الصالة :والعلم ا�هاد بعد يعÈ الصالةالصالةالصالةالصالة    ثمثمثمثم :قال ثم

 من يكd أن لإلنسان ينب¾ ،بفقيه ليس هفق حامل رب لكن ،تقص�ا ا`اس أكd وÅن بذلك نأمر عنا يعفوَ  أن اهللا
 ،واألقوال واألعمال للقلوب ا�فسدات والف� الضالالت فيه وعظمت اKليات فيه كdت اwي الزمن هذا u ةخاص العبادة
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ٌٌ    ( ا:ديث وË ربه إ¡ يلجأ أن لإلنسان فينب¾  لف�ا هذه u الوقوع من اإلنسان çفظ ألنها )إãإãإãإãّّّّ        كهجرةٍ كهجرةٍ كهجرةٍ كهجرةٍ     ا¹رجا¹رجا¹رجا¹رج    uuuu    عبادةعبادةعبادةعبادةٌٌ
 .بها وا�لبس

ٌٌ        كدهاكدهاكدهاكدهاآآآآوووو :قال  بعض Y بعضها الصلوات تفضيل u جروا ا�فضيل u اهللا ر�هم الفقهاء ح ح ح ح تراويتراويتراويتراوي    ثمثمثمثم    ستسقاءستسقاءستسقاءستسقاءٌٌٌٌ    اااا    ثمثمثمثم    كسوفكسوفكسوفكسوٌفٌ
 ما كأن ،ةا�ماع X ت(ع ال سواها ما أما ة،ا�ماع ¹ا ت(ع هذه ألن والgاويح ستسقاءواال الكسوف ففضلوا ،ةا`افل
 ستسقاءالا أما ،تر�ها أنه عنه ينقل لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأل :قالوا والكسوف ،غ�ه من أفضل ا�ماعة X ت(ع
 شدة ا`اس عند حصل �ا ألنه ،ستسقاءاال صالة تركأي  ؟ستسقاءاال ترك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بأن يقال كيف ،ف�gها
 األحوال بعض u تر�ها أنه Y فدل ،باnروج ا`اس يأمر لم كنهل با¼Aء ستسßا ،دA ةا�مع خطبة u عرا¯األ ذلك وجاءه

 اهللا ص¦ ا` ألنأيضاً  ،والكسوف ستسقاءاال بعد سنةٌ  والgاويح ،منها أفضل الكسوف صالة ¬نت wلك ،با¼Aء كتûاو
 .الصحيح u ا:ديث بذلك جاء ما Y ®اعة u أيام ثالثة صالها و´نما ،نفراداال سبيل Y صالها حاX أكd وسلم عليه
 ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ذلك Y وا¼°ل ،اإلنسان بها يتنفل ال� األعمال أفضل من الوتر أن الشك وتروتروتروتر    ثمثمثمثم :قال
 قالأيضاً  ثم ،ماعنه اهللا رò عمر بنا حديث u ذلك جاء كما راحلته Y أوتر ربما حÁ ،وح¿ه سفره u الوتر Ö Yافظ

 ة،ا�ستحب الس� من الوتر أن Y ذلك فدل )القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    أهلأهلأهلأهل    يايايايا    فأوتروافأوتروافأوتروافأوتروا    الوترالوترالوترالوتر    ÖبÖبÖبÖب    وتروتروتروترٌٌٌٌ        اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 Kعض خالفاً  بواجب ليس وهو )شهادتهشهادتهشهادتهشهادته    تقبلتقبلتقبلتقبل    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    الالالال    سوءسوءسوءسوء    رجلرجلرجلرجل    فهوفهوفهوفهو    ،،،،عمداً عمداً عمداً عمداً     الوترالوترالوترالوتر    تركتركتركترك    منمنمنمن( أ�د اإلمام عن جاء wلكو

 والليلة ا°وم u �ب ال� الصلوات من صالةً  يوجب لم وعال جل اهللا نأل ،بوجوبه واقال اwين غ�هم أو ¬:نفيةِ  الفقهاء
 هذا أن فبال¿ورةِ ، )تتطوعتتطوعتتطوعتتطوع    أنأنأنأن    إالإالإالإال        الالالال    ::::قالقالقالقال    ؟؟؟؟    غ�هاغ�هاغ�هاغ�ها    عªعªعªعª    هلهلهلهل: : : : قالقالقالقال    ،،،،والليلةوالليلةوالليلةوالليلة    ا°وما°وما°وما°وم    uuuu    صلواٍت صلواٍت صلواٍت صلواٍت     ����سسسس( ،اnمس الصلوات غ�

 ،سيأ£ ما Y العيدين صالة وجوب أو الكسوف مثالً  بوجوب األحوال بعض u قيل ولو ،الوتر وجوب عدم Y دال ا:ديث
 .بواجب ليس أنه فعلم و°لة يوم ] u يص¦ الوتر لكن ،والليلة ا°وم u �ب ال� الصلوات من ليست هذه لكن

    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( يفعله وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ¬ن اwي هذا فإن، وقته هو هذا الفجرالفجرالفجرالفجر    وطلوعوطلوعوطلوعوطلوع    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    صالةصالةصالةصالة    ب|ب|ب|ب|    يفعليفعليفعليفعل :قال
 بناو أ�د الس� أهل عند ذلك جاء كما )الفجرالفجرالفجرالفجر    إ¡إ¡إ¡إ¡    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    ماب|ماب|ماب|ماب|    فصلوهافصلوهافصلوهافصلوها    ا`عما`عما`عما`عم    �ر�ر�ر�ر    منمنمنمن    لكملكملكملكم    خ�خ�خ�خ�    aaaa    بصالةً بصالةً بصالةً بصالةً     ممممأمدكأمدكأمدكأمدك

 .ماوغ�ه داود
  اهللا نزول ووقت ،اإلل� ا�جª وقت هوآخر الليل  أفضلأفضلأفضلأفضل    بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    يثقيثقيثقيثق    �ن�ن�ن�ن    الليلالليلالليلالليل    خرخرخرخرآآآآوووو :قال

ً
 سماءال إ¡ �الX يليق نزوال

�لللل( عمر نبا حديث u ذلك جاء كما ،ا¼نيا���    سائلسائلسائلسائل    منمنمنمن    هلهلهلهل    ؟؟؟؟XXXX    فأستجيبفأستجيبفأستجيبفأستجيب    داٍع داٍع داٍع داٍع     منمنمنمن    هلهلهلهل    فيقولفيقولفيقولفيقول    ا¼نياا¼نياا¼نياا¼نيا    السماءالسماءالسماءالسماء    إ¡إ¡إ¡إ¡    ربناربناربناربنا    يييي
    uuuu    أنهأنهأنهأنه    YYYY    ذلكذلكذلكذلك    فدلفدلفدلفدل )الليلالليلالليلالليل    جوفجوفجوفجوف    uuuu    صالةصالةصالةصالة    الصالةالصالةالصالةالصالة    أفضلأفضلأفضلأفضل    أنأنأنأن( اآلخر ا:ديث u وجاء )؟؟؟؟XXXX    فأغفرفأغفرفأغفرفأغفر    مستغفرٍ مستغفرٍ مستغفرٍ مستغفرٍ     منمنمنمن    هلهلهلهل؟ ؟ ؟ ؟ فأعطيهفأعطيهفأعطيهفأعطيه

 ،ينام أن قبل يوتر ¬ن عنه اهللا رò بكر أبوف ،يتقدمهايتقدمهايتقدمهايتقدمها    أنأنأنأن    XXXX    يستحبيستحبيستحبيستحب    فإنهفإنهفإنهفإنه    يثقيثقيثقيثق    الالالال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    أماأماأماأما    ،،،،بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    يثقيثقيثقيثق    �ن�ن�ن�ن    الليلالليلالليلالليل    خرخرخرخرآآآآ
    .ينام أن قبل يصª فإنه يثق ال ¬ن من أنه العلم أهل فقال ،X وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وصية وهذه
 ألنها ةمبتور يعÈ اKت�اء بأنها الفقهاء بعض يقول كما ، البها الوتر يكره وال ،أوتر فقد ر�عة ص¦ فمن ةةةةأقله ر�عأقله ر�عأقله ر�عأقله ر�عووووقال 

 عن عنهم تعا¡ اهللا رò ةالصحاب عن جيئهو� ،هذا فيه فيدخل مطلقاً  بالوتر وسلم عليه اهللا ص¦ أمر ا` 6بوت ،ةواحد
    .ةبالواحد الوتر يرون ¬نوا أنهم ع(ة

    الالالالوووو    رمضانرمضانرمضانرمضان    uuuu    يزيديزيديزيديزيد    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما( ةAئش تقول ذلك Y وا¼°ل ةر�ع ةع( حدىإ فهو أما أكd الوترأما أكd الوترأما أكd الوترأما أكd الوتر
uuuu    غ�هغ�هغ�هغ�ه    YYYY    الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    لكنلكنلكنلكن ،) ةةةةر�عر�عر�عر�ع    ع(ةع(ةع(ةع(ة    حدىحدىحدىحدىإإإإ    YYYY    وز ال بأنه يقال فال ،ةجائز أو ةمستحب ذلكذلكذلكذلكµ الزيادة Y ألن ،ذلك 
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 .ذلك Y يزيد نهأ Y دال هذا
 ةر�ع ع(ة حدىإ من بأكd الصالة أن Y فدل ،السلف تتابع ذلك وY ،بالس� ا`اس أعلم وهم الصحابة فعل كذلك
 Y يدل هذا ف� ،ةر�ع ةع( ثالثة ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عباس بنا عن ثاألحادي بعض u جاء نهإ ثم ،جائز

 ال خالٌف  إال ذلك u يعرف وال ،Aمةً  السلف فعل هو هذا ألن ،ذلك Y الزيادة يكره وال جائزةٌ  ذلك Y الزيادة أن
 .إ°ه يلتفت

 فال )مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة( :عمر بنا :ديث الليل صالة u األصل هو هذا ،ثنت|ا ] من يسلم أي مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    يصليهايصليهايصليهايصليها قال
 ،وطو¹ن حسنهن عن تسألوا فال أربعاً  يصª ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأب األحاديث بعض u جاء وما ،ذلك Y يزيد

 ثم ،يسلم ثم ر�عت| يصª ¬ن بل ،األربع هذه ب| يسgيح يكن لم أنه بمعÓ ولكنها ة،واحد ةبتسليم ¬نت أنها فيه فليس
ªمل حديث فهذا ،األربع أداء بعد راحته ف�نت ،يرتاح ثم ر�عت| يص� ما يهف فليس ،بيانه Y األخرى األحاديث دلت 
 .واحد بتسليم أربعاً  يصª ¬ن أنه Y يدل
¬ن رسول اهللا ص¦ اهللا عليه وسلم يصª بالليل إحدى ع(ة ر�عة يوتر من ذلك ¬ن رسول اهللا ص¦ اهللا عليه وسلم يصª بالليل إحدى ع(ة ر�عة يوتر من ذلك ¬ن رسول اهللا ص¦ اهللا عليه وسلم يصª بالليل إحدى ع(ة ر�عة يوتر من ذلك ¬ن رسول اهللا ص¦ اهللا عليه وسلم يصª بالليل إحدى ع(ة ر�عة يوتر من ذلك ( ة:ديث Aئش ةةةةبواحدبواحدبواحدبواحد    ويوترويوترويوترويوتر :قال

 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` و�ن ةالسن a هذه نأل ،األفضل هو هذا) يسلم ب| ] ر�عت| ويوتر بواحدةيسلم ب| ] ر�عت| ويوتر بواحدةيسلم ب| ] ر�عت| ويوتر بواحدةيسلم ب| ] ر�عت| ويوتر بواحدة(وË لفظ  )بواحدةبواحدةبواحدةبواحدة
ªيص u لبÛ Xر�عت| ر�عت| أحوا Yالسلف حاُل  جرى ذلك و. 
 اهللا ص¦ ا` عن ثابتةٍ  بصفةٍ  ةالصف هذه غ� Y يصليها أن X نعم نقول ؟؟؟؟الصفةالصفةالصفةالصفة    هذههذههذههذه    غ�غ�غ�غ�    YYYY    يصليهايصليهايصليهايصليها    أنأنأنأن    XXXX    هلهلهلهل لكن
 أن ةالسن به جاءت هذا ،تسعاً  أو عاً سب أو �ساً  يþد أن X لكن ،بواحدة يوتر ثم ثنت|ا ثنت|ا األصل أن يعÈ ،وسلم عليه
    يصªيصªيصªيصª ؟؟؟؟    صفتهاصفتهاصفتهاصفتها    تكونتكونتكونتكون    كيفكيفكيفكيف ،واحد بتسليم تسعاً  أو سبعاً  أو ،واحد بتسليم �ساً  يصª ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

    .،واحدة خرu آ إال µلس وال �داً  اnمساnمساnمساnمس
ً تسعاتسعاتسعاتسعا    أوأوأوأو    سبعاً سبعاً سبعاً سبعاً     ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما  يصª ¬ن إذا ةا6امن وصل أو ةالسادس صلو إذا أنه الصحيح u مسلم عند اwي ا:ديث u فجاء�

 ،وتعظيم وتهليٌل  ودAء هللا ذكر ألنه ،يتشهد أنه الروايات بعض u وجاء ،ويهلله اهللا يدعو األول للتشهد µلس فإنه تسعاً 
 األول التشهد كهيئة وهذه ،ةللسابع يقوم ثم ةالسادس u يتشهد سبعاً  يصª ¬ن و´ذا ة،ا�اسع إ¡ يقوم ثم ةا6امن u فيتشهد

u فبناءً  ،ةوا6الثي ةالرباعي الصالة Y ذلك X لس ال فإنه �ساً  ص¦ إذا أما ،ذلك يفعل أنµ إال u ا�ؤلف ¬ن و´ن ،خرهاآ 
    والوالوالوال    بسالمبسالمبسالمبسالم    بينهنبينهنبينهنبينهن    يفصليفصليفصليفصل    الالالال    وÀمسوÀمسوÀمسوÀمس    بسبعبسبعبسبعبسبع    يوتريوتريوتريوتر    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ¬ن¬ن¬ن¬ن :قال فإنه هذا Y ليس ا:ديث أورد
 ،خرهاآ u إال µلس ال تþد اnمس أن Y دل خراآل ا:ديث لكن ،اسبع يصª أنه ةصحيح داللة فيه هذا كنل، ÷م÷م÷م÷م
 التسع Y قياساً  ةالعا� µ uلس قالوا فإنهم ةةةةر�عر�عر�عر�ع    ع(ةع(ةع(ةع(ة    إحدىإحدىإحدىإحدى    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا ذلككوالتسع،  ةالسادس µ uلس فإنه السبع وأما

 Åو ةقص� ¬نت إن أماو ،والتشهد وا¼Aء أثنائها u ا�لوس إ¡ تيجحاُ  كث�اً  طالت �ا هذه أن بينهما الفرق ولعل ،والسبع
 .خرهاآ u إال µلس ال فإنه اnمس

 
 

    ))))0000((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
    بالوتربالوتربالوتربالوتر    الكمالالكمالالكمالالكمال    وأدوأدوأدوأد���� :يقول تعا¡ اهللا ر�ة فا�ؤلف ،بثالث يوتر أن اإلنسان أراد إذا ا6الث صالة Y الÃم عند توقفنا
 بسالم|بسالم|بسالم|بسالم|    ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت     ثالثالثالثالثثثث
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ذلك  أنwلك قالوا ب -واحدة Y القتصارا- هاكره العلم أهل بعض ربما الواحدة صالة ألن قالوا    الكمال؟الكمال؟الكمال؟الكمال؟    أدأدأدأد����    بأنهبأنهبأنهبأنه    لوالوالوالواقاقاقاقا    �اذا�اذا�اذا�اذا
 اهللا ص¦ اهللا رسول سنه اwي للوتر و�صالً  وعال جل اهللا بإذن ة¬في ل�نت ةواحد ص¦ لو أنه قلنا أننا مع ،الكمال أد� هو

 .ر�عة ع(ة حدىإ يصª أن وأتمه ،وهكذا اnمس صالة منها وأكمل ،كملأ ا6الث صالة لكن ،وسلم عليه
 ا6ا6ة يصª ثم يسلم ثم بال�فرون ا6انية وË بسبح األوu Õ يقرأ ر�عت| يصª ،بسالم| تكون أن هيئتها u والسنة
 .الصحيحة حاديثاأل u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ثابت هذا فإن ،اإلخالص بسورة فيها ويقرأ مفردةً 
 ، فيها يقنت أن يستحب فإنه الوتر يصª ¬ن إذا يعÈ فيهافيهافيهافيها    ويقنتويقنتويقنتويقنت :وقال

 ؟؟؟؟    و�يفيتهو�يفيتهو�يفيتهو�يفيته    موطنهموطنهموطنهموطنه    وماوماوماوما    القنوتالقنوتالقنوتالقنوت    هذاهذاهذاهذا    حكمحكمحكمحكم    ماماماما

 عن وجاء ،*ها بالسنة يقنت ¬ن أنه عنه اهللا رò مسعود بنا عن جاء فقد ،الصحابة بعض عن �جيئه مستحبمستحبمستحبمستحب نهأ حكمه
 ويتأكد ،*ه العام سائر u يقنت أنه Y ذلك فدل ،قنتوا �ا م(وعٌ  أصله أنّ  فلوال ،رمضان بعض u قنوت عمر بناو عمر

u رمضان من ا6ا5 ا`صف أو رمضان كع( الفاضلة وقاتاأل، Ëصوصه رمضان وÀ  ًذلك يكونأيضا dاستحباباً  أك، 
ëِ قَانِتِ|َ { القيام طول هو األصل u والقنوت ëِ قَانِتِ|َ َوقُوُموا ِهللا ëِ قَانِتِ|َ َوقُوُموا ِهللا ëِ قَانِتِ|َ َوقُوُموا ِهللا  u وجاء ،خاصة الوتر u ا¼Aء u القيام هنا بالقنوت ديقص لكن ،}َوقُوُموا ِهللا

 هد5ا ا " :أقول أن الوتر قنوت u ا` علمÈ :عª بن ا:سن حديث u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عنأيضاً  حديث هذا
 ألجل ،غ� ال لصحابةا فعل هو القنوت استحباب u ا¼°ل قلنا wلك ،فيها Üتلف ههذ الوتر u زيادة لكن "هديت فيمن

 .عª بن ا:سن حديث u جاءت ال� اللفظة هذه u االختالف
 جاء ما هذا ألن الر�وع بعد يكون أن األفضل لكن جائزاً  ل�ن الر�وع قبل فعله لو العلم أهل وقال ،ندبا الر�وع بعد وهو
    .عليهم اهللا رضوان ةالصحاب عن
 فيه؟فيه؟فيه؟فيه؟    يدعويدعويدعويدعو    بمبمبمبم

 ا " دAء القنوت u ا` علمه أنه عª بن ا:سن حديث u جاء ما ذلك أفضل من لكن ،عليه اهللا فتح بما فيه يدعو
 ألفاظاً  فيه يزيدون ا`اس من كث� فإن ،ا:ديث هذا ألفاظ Y االستطاعة قدر Öرص أن وينب¾، "هديت فيمن هد5ا

 دAء A uزب بن ال»اء وwلك ،تباAا أتم اهللا نبإذ ذلك ¬ن *ما انضباطاً  أكd ا¼Aء لفظ ¬ن و"ما ،ويغ�ون وينقصون
    وبنبيكوبنبيكوبنبيكوبنبيك    قلقلقلقل    الالالال::::قالقالقالقال    أرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    اwياwياwياwي    وبرسولكوبرسولكوبرسولكوبرسولك( :قال �ا فراشه إ¡ يأوي عندما يقوX ما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` علمه لّما الليل
 ).أرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    اwياwياwياwي

 Y ا�نبيه ينب¾ نهأ كما ،فيه يتوسع ال نوأ بذلك يعتÓ أن فينب¾ ،أللفاظها إرادةٌ  فيها األدعية أن العلم أهل هذا من فأخذ
 *ه وهذا الصوت ورفع ال�اخ من ذلك u فيحصل القنوت u األخطاء من كث�اً  يمارسون ا`اس من كث�اً  أن وa مسألة

 ألجل العامة األصول Y مستقيمةً  أو سويةً  تكون ال ال� أو ا�هجورة باألدعية يؤ$ ،ا¼Aء u عتداءاال من العلم أهل ذكره
 ليس األصل أن مادام صحيح بمطلب ليس وهذا ،دموعهم يذرفوا أن ألجل أو ،ا`اس �شيع إرادة أو سجع u ا�æف
 بدعوةٍ  أحداً  oص وأال ،ا�سلم| وعموم وا�أموم| لإلمام ةمصلح فيها ال� األدعية جوامع Y رصÖُ  أن وينب¾ ،بصحيح

 ا�سلم| كعلماء X ا¼Aء u ةAم مصلحة X ¬نت من لكن ،غ�ه أو ا�سجد K5ا با¼Aء ا`اس بعض يفعل كما
 ¬ن ذلك Y فبناءً  ،¹م ا�n وحصول ا`اس صالح به يتعلق ùا ، يكون صالحهمآخر وجه X يكون هذا فإن ووالتهم

 تكون ال� األلفاظ عن يبتعد نأ ينب¾ ،ذلك من ¤ء Y ا¼Aء اشتمال من بأس ال فثلك ،للحاHين ا¼Aء بمثابة
 a وال ،رحيم يا ر�ن يا رب ياـ ك با�وسل a وال دAء a فال ،منه ليست بأقوال يأ£ من ا`اس فمن ،القنوت ¹ذا مبطلةً 
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 ا�K وّ�  اKدن ضعف إذا Öصل كما آخر ÷ماً  تكون أن أما ،بها بأس ال هذه ذلك وÅو ضعيف إ5 ا  باالستعطاف
 يتوسع وال فحسن للمقام ومناسبةٌ  ةوقليل االستعطاف سبيل Y ¬نت إذا ،ةسوي األحوال ] Y تكون ال فهذه ذلك وÅو
 العلم أهل بعض حكم wلك اآلدمي| ÷م من وهو فيه فائدة ال هذا "اإلنسان دم يراق م�ن ] u الزمان هذا u" ،فيها

 .اهذ مثل من ¤ء Y شتملا إذا الصالة ببطالن
 :يقول ا`هاية u أنه اهللا هر� ا�ؤلف وذكر ،ا�أموم| Y ثقالإ ذلك u يكون ال حÁ دAئه u يطيل ال أنأيضاً  وينب¾

 ،وتره آخر u يقوX ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن جاء هذا )عقوبتكعقوبتكعقوبتكعقوبتك    منمنمنمن    وبعفوكوبعفوكوبعفوكوبعفوك    سخطكسخطكسخطكسخطك    منمنمنمن    برضاكبرضاكبرضاكبرضاك    أعوذأعوذأعوذأعوذ    5555إإإإ    اااا    (
 u سجوده u قاX و´ن فحسن قنوته خرآ u قاX إن حال ] Y ؟؟؟؟    الصالةالصالةالصالةالصالة    خرخرخرخرآآآآ    أوأوأوأو    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ررررخخخخآآآآ    هوهوهوهو    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    الوترالوترالوترالوتر    خرخرخرخرآآآآ    هلهلهلهل لكن

 ذكر *ها الصالة ¬نت و´ن اهللا هر� ا�ؤلف ذكره ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y بالصالة وoتم ،أيضاً  فحسن الصالة خرآ
 .واسع ذلك u مراأل حال ] فع¦ ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y بالصالة و�تم

 بيديهبيديهبيديهبيديه    وجههوجههوجههوجهه    YYYY    ححححمسمسمسمسويويويوي :قال

 ،قواه أو حسنه وربما اKلوغ u حجر بنا ا:افظ ذكره كما ةماج بنا عند ذلك جاء ا¼Aء عقب با°دين الوجه مسح
 بصحة قلنا لو، حسناً  ل�ن تر�ه لو ذلك Y فبناءً  ،عليه يعتمد وال ضعيف ا:ديث هذا أن Y العلم أهل أكd ولكن

 بأن يقال أن يمكن لكن ،نعم :هنا ا�ؤلف ÷م ظاهر الصالة؟الصالة؟الصالة؟الصالة؟    uuuu    ذلكذلكذلكذلك    يكونيكونيكونيكون    هلهلهلهل ا¼Aء بعد ا�سح وحصول ديثا:
 u ذلك تركأن  ضعيف وا:ديث أنه شك فال ،ا`ص به جاء بما �فوظة اإلنسان فحر�ت ،غ�ها عن �تلف الصالة
 .شديد ضعف فيه ذلك بأن الصحيح Y بأنه قو`ا مع ،أوÕ الصالة

 من الفجر صالة u القنوت الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية    وهموهموهموهم اهللا ر�هم الفقهاء من يرى من إ¡ إشارة هذا الوترالوترالوترالوتر    غ�غ�غ�غ�    uuuu    قنوتهقنوتهقنوتهقنوته    ويكرهويكرهويكرهويكره :قال
 X تبديعاً  الصحابة بعض عن وجاء العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ®هور®هور®هور®هور    قولقولقولقول    وهووهووهووهو    ،،،،ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    ::::ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور ،لكن هذا u أدلة و¹م ،منها ا6انية الر�عة

 أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم بأنه لك ذكرت �ا ،ي(ع ال ذلك فإن ،ا�ؤلف ذكر كما بدعة أو م(وع غ� أنه
  .كث�ا نقالً  `قلت حصلت لو ال� الظاهر األمور من هذا وألن ،إنكاره الصحابةِ  عن جاء

 أهل عند بهذا قصودا� ،مات حÁ الفجر صالة u يقنت زلي مل أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ا:ديث u جاء ما أما
 بإذن بيانه سيأ£ ما Y ا`وازل قنوت Y �مول أنه ذلك يكون أو ،األصª ا�عY Ó ذكرنا ما Y القيام طول هو العلم

 ينب¾ فال ،�تمل ود°ل معت» بقولٍ  إ°ها صار فإنه ا�سألة هذه مثل إ¡ صار من أن يعلم أن هنا ينب¾ لكن ،وعال جل اهللا
 ذلك Y فبناءً  ،الفتخاال من أوÕ تفاقاال وحصول ا�تابعة مصلحة فإن معه صليتولو  ،عليه تdيب ذلك u نيكو أن

 ص¦ لو القنوت يرى ال من أن :تعا¡ اهللا مار�ه ةتيمي بنا ونقله كأ�د السلف من واحد غ� عن نقل وهذا كقنوته تقنت
 ذلك أثر Y وÖصل واالختالف اnالف يظهر Íال تلحظ أن ينب¾ �ال ا�سائل من وهذه ،بقنوته فليقنت يقنت إمام مع

 .وا�نازعة الشحناء
�لللل    أنأنأنأن    إالإالإالإال     :قال��� u وي(ع ،الفجر صالة u ي(ع ال أنهو الوتر صالة u هو القنوت أن األصل أن يعÈ ةةةةنازلنازلنازلنازل    با�سلم|با�سلم|با�سلم|با�سلم|    تتتت

 عظيمة بليةٍ  حصول وأ ،أرض استباحةِ  أو ،عدو لوك� ،ا�د¹مة واألمور الشدائد من ةنازل با�سلم| نزلت إذا أخرى حالٍ 
 من وأذكر ،وا¹م الغم من بهم حل ما و�شف بهم نزل ما لرفع طلباً  صلواتهم u ا`اس فيه يقنت ذلك فإن ،وغ�ه وباء من
 u الظهر ةصال u قنت اهللا ر�ه باز بنا كشيخنا مشاoنا بعض أن مuÓ  با:جاج نزل اwي ا:ريق حصل �ا أنه هذا
 :وثانيا ،وعال جل اهللا إ¡ اللجوء :أوال فيها يتب| ال� األمور من وهذا ،ا`اس عن يرفع أن وعال جل اهللا ع� ا°وم ذلك



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- 1T - 

 

 ال قد بأنه هذا من فيفهم نازX با�سلم| ت�ل أن إال قال wلكو ،الفرج �صول حوX ومن `فسه اإلنسان يدعو أن هو
 .نفسه ا�جتمع أو نفسه اKت بهذا �تص

 أنهم يذكر ولم الصحابة زمن u حصل ألنه قالوا ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا فيه يقنت ال فقالوا الطاعون أما اإلماماإلماماإلماماإلمام    فيقنتفيقنتفيقنتفيقنت    الطاعونالطاعونالطاعونالطاعون    غ�غ�غ�غ� :قال
 u القنوت X ي(ع ùا الطاعون مرض استثنوا wلك األسباب من ذلك لغ� أو شهيد الطاعون ميت نأل ذلك لعلف ،قنتوا

 .ا`وازل
 ا`وازل u القنوت ألن ،ا`ازلة هذه :صول بالقنوت قيل إذا ا�معةا�معةا�معةا�معة    غ�غ�غ�غ�    الفرائضالفرائضالفرائضالفرائض    uuuu    استحباباً استحباباً استحباباً استحباباً     األعظماألعظماألعظماألعظم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    فيقنتفيقنتفيقنتفيقنت :قال

    أنأنأنأن    حديثحديثحديثحديث    ماماماما    غ�غ�غ�غ�    uuuuأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     عنهعنهعنهعنه    وجاءوجاءوجاءوجاء    ،،،،شهراً شهراً شهراً شهراً     وذكوانوذكوانوذكوانوذكوان    للللرعرعرعرع    YYYY    يدعويدعويدعويدعو    قنتقنتقنتقنت    أنهأنهأنهأنه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    جاءجاءجاءجاء(((( كما م(وع
    ).ةةةةغزيغزيغزيغزي    وأهلهوأهلهوأهلهوأهله    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    YYYY    فيهافيهافيهافيها    حصلحصلحصلحصل    ال�ال�ال�ال�    طنطنطنطنا�واا�واا�واا�وا    بعضبعضبعضبعض    uuuu    قنتقنتقنتقنت    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`
 اهللا ص¦ ا` ألن :قالوا األعظم؟األعظم؟األعظم؟األعظم؟    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنهأنهأنهأنه    قالواقالواقالواقالوا    �اذا�اذا�اذا�اذا ،األعظم اإلمام هو يقنت اwي بأن :اهللا هر� يقول يقنت؟يقنت؟يقنت؟يقنت؟    اwياwياwياwي    منمنمنمن

    مشهورمشهورمشهورمشهور هو هذا ،قنوت فيها حصل أنه يذكر لم ا�دينة من قريباً  ¬نت ال� وا�ساجد ،مسجده u هو قنت إنما وسلم عليه
  .*ها األوقات أو األماكن u صحيحاً  و�ن ùكنا ذلك ل�ن وغ�ه اإلمام من بالقنوت قيل ولو ،،،،ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب

 فيما يدخل لم ألنه ا�سألة تلك يبحثوا فلم ،باإلمام Üتص أنه ÷مهم ظاهر Öتاج؟Öتاج؟Öتاج؟Öتاج؟    الالالال    أوأوأوأو    ذنذنذنذنإإإإ    إ¡إ¡إ¡إ¡    القنوتالقنوتالقنوتالقنوت    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    هلهلهلهل
 من هذا ألن ،يقنت ال أن فينب¾ يقنت ال أنه Y األمر و& نص فإن ا`اس عموم يقنت بأنه قلنا لو لكن ،عنه تكلموا

 ا`اس بعض عند حصل ح| حقيقةً  هذا من شيئاً  رأينا وقد ،ذلك u ا�صلحةِ  من أن يرى وقد اإلمام إ¡ مردها ال� األمور
 وهو األصل Y فعادت ،Üالفة فيها وربما ،الةإط فيها ربما ال� الكث�ة باألدعية فيأتون ،وجهه Y القنوت Öسنون ال اwين

 ،الفتيا عليه ما ذلك Ö uفظ وأن ،العلم أهل عن يأ£ ما هذا مثل u يتلمس وأن ،¹ذا يتنبه أن فينب¾ ،باإلبطال الصالةُ 
 ،الفتيا حق X من فتوى إ¡ مص�ها فإن العامة ا�سائل من ¬نت إذا فإنها مسألة u اختيار X ¬ن لو حÁ اإلنسان فإن

 ألجل رأيه فيgك رأي X يكون ربما منهم الواحد ¬ن وأرضاهم عنهم اهللا رò الراشدين اnلفاء عهد u الصحابة وwلك
 رأي خالف يرى ¬ن ،عنه اهللا رò عu ª األوالد أمهات u حصل كما ،خرآ رأي X ¬ن بكر اأب أن أو اnليفة عمر أن
 .اضطراب ا`اس عند Öصل ال حÁ خالفتهما u كذل يظهر ولم وعمر بكر أ¯
 وبعضهم ،الصحيحة األحاديث u ذلك جاء الع� أو الظهر أو العشاء أو ا�غرب أو الفجر u سواءٌ  أي الفرائضالفرائضالفرائضالفرائض    uuuu     :قال

 ،*ها هذه u يكون أنه الصحيحة األحاديث u جاء لكن ،العشاء أو ا�غرب u يقول وبعضهم ا�هرية u اأنه يقول
 .هذا u األحاديث ®ع فإنه )ةتيمي بنا ا�جد األخبار منتß( ا�نتß صاحب نقلها كما بنصها األحاديث تراجع أن ولعلك

 .فيها يقنت ال فثلك فيها قنت أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت ولم مستقلة صالة فإنها ا�معة أما ا�معةا�معةا�معةا�معة    غ�غ�غ�غ� قال

 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن الصحيح u اwي ا:ديث فيه جاء صحيح هذا القدوسالقدوسالقدوسالقدوس    ا�لكا�لكا�لكا�لك    سبحانسبحانسبحانسبحان    وترهوترهوترهوتره    بعدبعدبعدبعد    ويقولويقولويقولويقول قال
 .وغ�ه والنسا' أ�د عند الصحيح ا:ديث u، ))))ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    uuuu    صوتهصوتهصوتهصوته    بهابهابهابها    يمديمديمديمد    اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة    uuuu    ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً     يقو¹ايقو¹ايقو¹ايقو¹ا    ¬ن¬ن¬ن¬ن((((

 ب| يراوحوا أن إ¡ يحتاجونف فيها يطيلون ¬نوا ألنهم تراويح وسميت ،الليل قيام من a الgاويح سنةسنةسنةسنة    والgاويحوالgاويحوالgاويحوالgاويح: قال
 .تراوÖاً  الgاويح فسميت أثنائها u يسÖgون ¬نوا أنهم األشهر هو وهذا ،تسليماتها بعض ب| يسÖgوا أو ،أرجلهم

 ،ر�عة وع(ين ثالث يصلون ¬نوا أنهم الصحابة بعض عن اآلثار بعض u جاء بأنه لك قلت كما هذا ر�عةر�عةر�عةر�عة    ع(ونع(ونع(ونع(ون قال
 ع(ة إحدى Y الزيادة أن ا�اضية ا:لقة u قررنا وقد ،وع(ين اثالث فتكون بثالث ويوتر يشفع ثم ع(ين فيصلون

 ينب¾ ألنه ،ضعيفة اآثار وأ ضعيفة أحاديث وع(ين ا6الث u الصحابة عن جاء اwي أن قائل يقولن وال جائزة ر�عة
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 من يسندها ما جاء إذا بها يعتضد وسلم عليه اهللا ص¦ لنل ا�رفوعة األدلة u الضعيف أن وa مهمةمهمةمهمةمهمة    مسألةمسألةمسألةمسألة إ¡ هنا ا�نبه
 يتخفف ال ما بها االحتجاج u يتخفف الصحابة عن لآلثار بالنسبة أنه :wلك قاعدةٌ  العلم أهل عندأيضاً  ثم ،الشارع

 ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا ،بغ�ه

 كذلك ا:ال ¬ن فلما، وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y الكذبu  تنبعث ما الصحابة Y الكذب u ا`فوس تنبعث ال ألنه
 كأن ،وجه ] من قوياً  ضعفه يكن لم مادام ،ضعف بعض فيه ¬ن لو حÁ وجه ] من ا6قةِ  اعتبار u ا�خفيف ¬ن نهإف

 .باطل حديٌث  حديثهُ  أو كذاٌب  هو من فيه يكون
 سنة ب| فيجمع ر�عة ع(ة حدىإ يصª أن ستطاعا من أن الشك وهنا ،ر�عة ع(ين يصلون أنهم نقول ذلك Y فبناءً 
 حÁ ر�عات عدد زيادة إ¡ فيحتاجون اإلطالة ا`اس Y يشق ¬ن إذا لكن ،أتم فهو اإلطالة وa ا¹يئة وسنة العدد

 سواء كث�اً  السلف يفعله ¬ن ذلك وألجل ،العددالعددالعددالعدد    سنةسنةسنةسنة    çصيلçصيلçصيلçصيل    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    يئةيئةيئةيئةسنة ا¹سنة ا¹سنة ا¹سنة اç    ¹صيلçصيلçصيلçصيل نقول فهنا اإلطالة من ايتمكنو
 u يعلم أن فينب¾ ،وأكd ذلك من وأقل ر�عة ئةام الصالة مذاهبهم اختالف Y السلف عن جاء ،بعدهم نم أو الصحابة

 ع(ة حدىإ يصª يقول ùن كث�اً  نسمع ألننا ،األذهان u ظاهراً  يكون أن ينب¾ ظا�لح هذا وأن صحيح ذاه أنه هذا
 وطول القيام طول من اللياã هذه مثل u برغّ  ما مع ساعة نصف أو ساعةً  يصª األخ�ة رمضان ع( مثل u و�ده ر�عة

 .وا`فحات للر�ات وا�عرض القنوت
 و´نما ،ثالثاً  صحابته مع ص¦ ا` ألن ة،®اع u تفعل أنها األصل هو هذا الوترالوترالوترالوتر    معمعمعمع    ®اعةٍ ®اعةٍ ®اعةٍ ®اعةٍ     uuuu    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    تفعلتفعلتفعلتفعل :قال

من فلما ،عليهم تفرض أن خشية الشهر بقية u معنه احتجب
ُ
 عليه اهللا ص¦ ا` بموت الوü النقطاع الفرض عدم أ

u  إال ذلك الفÀ يقال أن يمكن وال ،ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور وهو األصل هو وهذا ،باقيا ذلك استحباب ف�ن وسلم
 ذلك u زاد ولو خرهآ u نفرداو أوu X ا�ماعة مع صلê  فنقول الليل خرآ من الليل من يصª أن أراد منبعض األحوال ك

 ).°لة°لة°لة°لة    قيامقيامقيامقيام    XXXX    كتبكتبكتبكتب    ين�فين�فين�فين�ف    حÁحÁحÁحÁ    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن( ا:ديث u جاء أنه خاصةً  ،ا�ماعة u تفرط أن من أوÕ العدد
 فيها ا�سابقة أو فيها التþيع أو تقليلها من األحوال بعض u هو كما فيفسدونها صالتهم Ö uدثون ا`اس ¬ن لو لكن

 Y يفتح يكون أن يمكن أنه يعلم أن ينب¾ wلك والفاعل ،ا°وم هذا u ا`اس هب بتªا اwي الكث� ال( من هذا فإن
 ،به بأس ال فإن ذلك أتم صالةً  `فسه يصª أن ويريد قارئاً  ¬ن فإذا ،الس� معه تذهب قد بالء وباب � باب ا`اس

 ،الليل خرآ u وص¦ معهم يصلê  لم هو ف�ن )خ�خ�خ�خ�    عنهاعنهاعنهاعنها    ينامونينامونينامونينامون    وال�وال�وال�وال�: (قال عنه تعا¡ اهللا رò عمر أن ذلك Y وا¼°ل
 ،أفضل ا�ماعة أن اعتبار مع ا�ماعة عن اKعد ألجل فقط ذلك يكون أن ينب¾ ال لكن ،السهلة األمور من هذا فيكون

 شع�ةال هذه فإن ،رمضان u الشع�ة هذه تقام وال بيته u يصª ] �يث الشع�ة هذه إلقامة إضاعة فيهأيضاً  يكون وال
 .لوحدهِ  اإلنسان يصª أن من أوÕ فهو �تمع| تامةٌ  صالةٌ  ا`اس u وجد إذا أما ،قامتهاإ يراد ال� العظيمة الشعائر من
 ،تأثم يقال كما ،ا`وم ترك هو :تهجد يقصد هنا لكن ،ا`وم وهو ا¹جود من أنه األصل u ا�هجد بعدهبعدهبعدهبعده    ا�تهجدا�تهجدا�تهجدا�تهجد    ويوترويوترويوترويوتر :قال

 ،ال©ء ذلك ترك ويراد الصيغة ههذ Y فيفعل ،اإلثم شيةخ يعÈ تأثما معاذٌ  تر�ه ا�أثم قيل إذا نلك ،اإلثم فعل هو اإلثم
 .بعده ينام أن بعد أي الليل آخر u يوتر تهجد X فاwي ،ا`وم من القياما¹جود و  بعد الصالة فعل هو األصل فا�هجد

 يقوم اإلمام أوتر إذا ،بر�عة يشفع فإنه إمامه تبع إذا فإنه تراويح ا`اس مع ص¦ ¬ن إذا ))))وتراوتراوتراوترا    بالليلبالليلبالليلبالليل    صالتكمصالتكمصالتكمصالتكم    خرخرخرخرآآآآ    جعلواجعلواجعلواجعلوااااا((((
 أن Öتج ولم ،وتره ينقض لم ا�هجد أراد ثم منفردا أوتر أو معه أوتر إذا أما ،الليل آخر u فيوتر ،يوتر لم فيكون بر�عة ويأ£
ªيزال ال نهلك ،السلف بعض عن جاء هذا ¬ن و´ن ،الوتر فتنقض ةواحد يص ªاهللا ص¦ ا` فإن ،ر�عت| ر�عت| يص 
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 بعد الصالة جواز Y ذلك فدل ،الوتر صالة بعد جالس وهو ر�عت| ص¦ هأن هصحيح u مسلم عند عنه ثبت وسلم عليه
 .واألكمل األفضلية Y �موال يكون )وتراوتراوتراوترا    بالليلبالليلبالليلبالليل    صالتكمصالتكمصالتكمصالتكم    خرخرخرخرآآآآ    جعلواجعلواجعلواجعلوااااا( قوX وأن ،الوتر
 ا�ؤلف نقل wلك ،ويصª يقوم أن به Öسن فال ل�تاحوا ا`اس جلس إذا أي ،اويحالg ب| أي بينهابينهابينهابينها    ا�نفلا�نفلا�نفلا�نفل    ويكرهويكرهويكرهويكره :قال
    رغبرغبرغبرغب    منمنمنمن    منامنامنامنا    ليسليسليسليس    ،،،،يديكيديكيديكيديك    ب|ب|ب|ب|    و´مامكو´مامكو´مامكو´مامك    أتصªأتصªأتصªأتصª    الصالةالصالةالصالةالصالة    هذههذههذههذه    ماماماما    ::::فقالفقالفقالفقال    الgاويحالgاويحالgاويحالgاويح    ب|ب|ب|ب|    يصلونيصلونيصلونيصلون    قوماً قوماً قوماً قوماً     أب�أب�أب�أب�    أنهأنهأنهأنه( ا¼رداء أ¯ عن
 .)عناعناعناعنا

 وهو ،العظيمة األصول هذه بمثل ا�هل فيه ا`اس ندع كd اwي الوقت هذا u ¹ا نتنبه أن ينب¾ ةةةةلطيفلطيفلطيفلطيف    فائدةفائدةفائدةفائدة هذا u وتأمل
 ،ةالظاهر األمور u هذا ¬ن ولو حÁ ،االتفاق بإرادة جاء -بعدهم ومن الصحابة من العلم أهل ذلك ويفهم- جاء ال(ع أن

Áبعض ذلك ألجل ترك ولو ح �nتمع| ا`اس يرى أن ألجل تر�ت ذلك ومع خ� فالصالة ،ا� u أنهم كما جلوسهم 
 .لإلنسان اهللا توفيق من هذا أن الشك األمور من كث� u هذا :ظ wلك ،صالتهم µ uتمعون

 أراد لو ذلكك ،`فسه فليصلê  لوحده يصª أن وأراد اإلمام مع الصالة ن±أ لو يعÈ" ةةةة®اع®اع®اع®اع    uuuu    بعدهبعدهبعدهبعده    ا�عقيبا�عقيبا�عقيبا�عقيب    يكرهيكرهيكرهيكره    والوالوالوال" :قال
 واwي يستحب ال اwي يعÈ ،ترجونه �n إال ترجعون ال :قال نسأ عن جاء كما ألنه ®اعة ونيصل مفإنه ®اعةً  يصª أن
 جاء اwي االنفصال أو ا�خالفة أو االختالف إرادة هفي يظهر ال هذا أما ،خال¹ا أو بينها أو هائأثنا u يصª أن يطلب ال

 .Àالفه ال(ع
 ا`اس ليُسمع ةختم oتم أن ا�ستحبا�ستحبا�ستحبا�ستحب    """"ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ادةً ادةً ادةً ادةً زيزيزيزي    يؤثريؤثريؤثريؤثر    أنأنأنأن    إالإالإالإال    الgاويحالgاويحالgاويحالgاويح    uuuu    ختمةٍ ختمةٍ ختمةٍ ختمةٍ     YYYY    الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    لإلماملإلماملإلماملإلمام    يستحبيستحبيستحبيستحب    والوالوالوال" :قال

 الزيادة u رغبوا إذا لكن ،ا`اس Y يثقل ال حÁ يزيد ال نهإ :قالوا لكن ،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ب|ب|ب|ب|    تفاقتفاقتفاقتفاقاااا    �ل�ل�ل�ل    وهذاوهذاوهذاوهذا ،¬مال القرآن
 وما ،عنها ينقص نأ ينب¾ الأيضاً  فكذلك ،ا`اس Y يثقل ¬ن إن يزيد وال ذلك ويستحب ةختم يطلب أنه كما ،فل�يدوا

 ،الوقت هذا u ا`اس به أصيب اwي اnلل من فهذا القرآن نصف Y يأتوا ال حÁ الكث� ا�نقيص من ا`اس من Öصل
 ل� فإن ،عليه دالةٌ  ®لتها u السنة وأدلة ،يفعلونه مكة أهل أدر�ت أ�دأ�دأ�دأ�د وقال ،،،،مستحبمستحبمستحبمستحب اnتمة دAء أن يعلم أن وينب¾
 بآية مر ما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن الصالة u أما ،السلف عن جاء الصالة خارج u هذا ،مستجابة دعوةٌ  ختمة
 ويمكن ،م(وعةً  اnتمةُ  ¬نت wلكو ،*ها اآليات بهذه مر *ه القرآن قرأ فاwي ،سأل إال سؤالٍ  يأ£ وال ،سبحإال  تسبيٍح 

    سفيانسفيانسفيانسفيان و�ذلك ،ذلك استحباب ىرأ الس� u ا`اس أشد وهو أ�دأ�دأ�دأ�د وwلك ،ا¼°ل هذا من عليها ستداللالا u تؤخذ أن
 عن جاء كما ،معه oتم أن اإلمام مع ص¦ إذا X ينب¾ فإنه خرآ رأٌي  X اإلنسان أن قدر ولو ،يفعلونه ¬نوا مكةمكةمكةمكة    أهلأهلأهلأهل و�ذلك

 عليه أدر�نا ما وهذا ،رجo وال µلس فال ا�خالفة u الرغبة عدم u ا¼رداء أ¯ عن جاء كما ،� اnالف فإن مسعود بنا
 مع ص¦ إذا ذلك مع لكنه ،خالفه الصحيح ¬ن و´ن ،وجه X وقوX ،يراها ال ¬ن فإنه ،عثيم| بنا ¬لشيخ العلم أهل بعض
 من ا6انية الر�عة u يقنت اwي الشافالشافالشافالشاف**** مع ص¦ فيمن ذكرنا ما Y بدAئهم ويدعو Àتمتهم oتم فإنه ا:رم u ا`اس
 Y ،بها ا�تعلقة وا�سائل الرواتب الس� عن بالÃم يتعلق فيما ونكمل هنا نقف ولعلنا ،عنه ا:ديث يراد ما اهذ ،الفجر

 .ا�رام بلوغ أو األخبار منتß كتاب من بنصها األدلة وتراجعوا ودراية عناية درستموه ما تولوا أن
 

 ))))ÏÏÏÏ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 من بذلك يتعلق وما ®اعة صالتها واستحباب وعددها الgاويح Y مالuÃ  ا�اضية ا:لقة u توقف ا:ديث ¬ن قد
 .أح�م
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 اعتبار جهة من الوتر صالة يعقب ما يعÈ """"الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب    السالسالسالس����    الفضيلةالفضيلةالفضيلةالفضيلة    uuuu    الوترالوترالوترالوتر    يªيªيªيª    ثمثمثمثم: "تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ذلك بعد ثم
 وال� الفرائض بالصلوات تعلق ¹ا ال� الس� وa ،الرواتب الس� فإنها وعال جل اهللا إ¡ والقربة ا��لة واعتبار الفضل
 ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات    ع(ع(ع(ع(    بأنهابأنهابأنهابأنها تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال كما وa ،بعدها أو الفريضة فعل قبل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عليها حافظ

    ع(ع(ع(ع(    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    حفظتحفظتحفظتحفظت(((( :قال أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن عمر بنا حديث u جاء اwي وهو
 a هذهف ))))    ررررالفجالفجالفجالفج    قبلقبلقبلقبل    ور�عت|ور�عت|ور�عت|ور�عت|    ،،،،العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    بعدبعدبعدبعد    ور�عت|ور�عت|ور�عت|ور�عت|    ،،،،ا�غربا�غربا�غربا�غرب    بعدبعدبعدبعد    ور�عت|ور�عت|ور�عت|ور�عت|    ،،،،بعدهابعدهابعدهابعدها    ور�عت|ور�عت|ور�عت|ور�عت|    الظهرالظهرالظهرالظهر    قبلقبلقبلقبل    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ،،،،ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات

 الفقهاء وبعض ،هذا عمر بنا �ديث اعتباراً  ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور هو وهذا ،الرواتب بالس� تس� ال� الصلوات
 وهو عمر بنا �ديث حفظ اwي لكن ،عنها اهللا رA òئشة عن جاء ما Y ذلك u ويعتمدون ر�عة ع(ة ثن� µعلها

 من فيها ¬ن ما ترقع أنها باعتبار ،للفرائض كمالت¬� a الصلوات وهذه ،ر�عات ع( أنها صحةً  األكd وهو ا�شتهر
    السالسالسالس����    أنأنأنأن اهللا هر� ا�ؤلف ذكر لّما ،فيها الفضل و�ث� أجرها لعظم سبباً  وتكون ،خلل من فيها ¬ن ما وتكمل ،نقص

    الفجرالفجرالفجرالفجر    �عتا�عتا�عتا�عتارررر    أيأيأيأي    وهماوهماوهماوهما :قال wلك بينها فيما يفاضل أن أراد ذلك بعد نهإف كديةواآل االستحباب u الوترالوترالوترالوتر    بعدبعدبعدبعد    aaaa    الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب
    خ�خ�خ�خ�ٌٌٌٌ        aaaa(((( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن األحاديث بعض u جاء أنه ذلكو ،الفجر سنة وa الرواتب أفضل هذه    كدهاكدهاكدهاكدهاآآآآ

    و�نو�نو�نو�ن    ،،،،والسفروالسفروالسفروالسفر    ¿¿¿¿ا:ا:ا:ا:    uuuu    الفجرالفجرالفجرالفجر    ر�ع�ر�ع�ر�ع�ر�ع�    وYوYوYوY    الوترالوترالوترالوتر    Ö    YYYYافÖافÖافÖافظظظظ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أنهأنهأنهأنه( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن وجاء ))))فيهافيهافيهافيها    وماوماوماوما    ا¼نياا¼نياا¼نياا¼نيا    منمنمنمن
 u سار اهللا هر� فا�ؤلف ،الرواتب أفضل أنها Y داللة هذا ¬ن وwلك ،)غ�هاغ�هاغ�هاغ�ها    السفرالسفرالسفرالسفر    uuuu    الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب    منمنمنمن    ¤ء¤ء¤ء¤ء    Ö    YYYYافÖافÖافÖافظظظظ    الالالال

 هذا u أيديكم ب| ذكره سبق اwي للحديث ¿ا: u تص¦ أنهاكما  السفر u تص¦ أنها إذن أح�مها من ،أح�مها ذكر
 .ا�قال

 Y ا�خفيف هذا لكن ،األحوال ] u ا`اس من كث� عند معتاد خفيفا�"  ����فيفهمافيفهمافيفهمافيفهما    ويسنويسنويسنويسن"""" :اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
 هو يعÈ ،وا�ستحبات واألر�ن الواجبات من وعال جل اهللا أمر ما كمال Y اإلتيان مع ا�خفيف به يقصد نماإ حال ]

    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    قرأقرأقرأقرأ    هلهلهلهل    للللءءءءأتساأتساأتساأتسا    5555ألألألأل    حÁحÁحÁحA: )Áئشة تقول حo Áففها ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ فا` ،فيها الزائد ا�طويل ترك
 u تص¦ ،بعدها االضطجاع يستحب أنه الفجر ر�ع� بها �تص ال� األح�م منأيضاً ؟ )الالالال    أمأمأمأم    الكتابالكتابالكتابالكتاب    بأمبأمبأمبأم    فيهافيهافيهافيها    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

 u جاء وهذا ،األيمن شقه Y يضطجع ثم بيته u يصليها الس� أكd ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ا�ستحب هذا اKيت
 ضطجعا الفجر ر�ع� ص¦ إذا ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ماوغ�ه ومسلم اKخاري عند الصحيح u ال� األحاديث

Y صالها �ن هو االضطجاع واستحباب ،األيمن شقه u من أما ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ا6ابت هو هذا ألن ،بيته 
 أنه الفجر بر�ع� تتعلق ال� ا�ستحبات منأيضاً  ثم ،وروده لعدم ،دهابع يضطجع أن X يستحب فال ا�سجد u ص¦

 ال� العظيمة ا�عا5 من وفيها ،وعال جل اإلX توحيد çقيق Y ا¼االن وهما ،واإلخالص بال�فرون فيها يقرأ أن يستحب
 بهات| ا�تعلقة والفوائد ا�فس� wكر الً � وليس ،الفقهية لألح�م ذكر مقام هذا فإن ،ا�قام هذا u عليه نأ£ أن يمكن ال
 اإلنسان يقرأ ا`هار إقبال أول u أنه ووه ةعظيم مناسبةٌ  X الفجر ر�ع� u تهمااءقر أن الشك لكن ،العظيمت| ورت|لسا

 ،سواه عما �افواالن ،X العبادةِ  وçقيق ،وتعظيمه وعال جل باهللا ا�علق هاب ويستشعر دينه به ويصلح عقيدته به µدد ما
 عن وجاء ،بهذا بها يقرأ أن يسن فإذن ،حوا+ها u اnالئق X تصمد اwي هو وتعا¡ سبحانه فاهللا ،واwكر با¼Aء إ°ه واللهج
نْ {{{{ :الفجر ر�ع� u يقرأ ¬ن أنهأيضاً  وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

ُ
ْنَا َوَما أ

َ
نِْزَل إِ°

ُ
نْ قُولُوا آََمنëا بِاهللاëِ َوَما أ

ُ
ْنَا َوَما أ

َ
نِْزَل إِ°

ُ
نْ قُولُوا آََمنëا بِاهللاëِ َوَما أ

ُ
ْنَا َوَما أ

َ
نِْزَل إِ°

ُ
نْ قُولُوا آََمنëا بِاهللاëِ َوَما أ

ُ
ْنَا َوَما أ

َ
نِْزَل إِ°

ُ
يَل قُولُوا آََمنëا بِاهللاëِ َوَما أ يَل ِ يَل ِ  إِبَْراِهيَم َو´ِْسَماقققِقيَل ِ

َ
 إِبَْراِهيَم َو´ِْسَماِزَل إِ¡
َ

 إِبَْراِهيَم َو´ِْسَماِزَل إِ¡
َ

 إِبَْراِهيَم َو´ِْسَماِزَل إِ¡
َ

ِزَل إِ¡
ْسبَاِط 

َ ْ
ْسبَاِط َو´ِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأل
َ ْ
ْسبَاِط َو´ِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأل
َ ْ
ْسبَاِط َو´ِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأل
َ ْ
 َ*َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ {{{{ :وعال جل اهللا وقول  اآلية خرآ إ¡ }َو´ِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواأل

َ
 َ*َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا إِ¡
َ

 َ*َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا إِ¡
َ

 َ*َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا إِ¡
َ

ِكتَاِب ييييََعالَْوا إِ¡
ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
} } } } قُْل يَا أ

 ص¦ ا` أن وa لطيفة فائدةٌ  وهنا ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء كما الفجر ر�ع� u قراءتهما يسن اآليات فهاتان
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 ا` لكن ،جائزاً  ¬ن و´ن ،ا�وطن هذا u إال سورةٍ  من �زءٍ  صالته u قرأ صلواته من صالةٍ  u أنه ثبت ما وسلم عليه اهللا
 :وعال جل قولة لعموم جائزاً  هذا ¬ن و´ن ،ا�وطن هذا u إال ¬ملة سورةٍ  قراءة قراءته أكd ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦

َ ِمنْهُ {{{{ ëþَِمنْهُ فَاقْرَُءوا َما تَي َ ëþَِمنْهُ فَاقْرَُءوا َما تَي َ ëþَِمنْهُ فَاقْرَُءوا َما تَي َ ëþَفَاقْرَُءوا َما تَي{{{{.... 
 ا�غرب لر�ع� بالنسبة ¬ن و´ن ،تعا¡ اهللا ر�هم الفقهاء من اجتهادٌ  وهذا ،ا�غرب ر�عتا قالوا الفجر ر�ع� يª ذلك بعد

 .فيها جاء ما عضK تلمس لكنه ،ا�فضيل بهذافيه  يقال بد°ل فيه يستدل أن يمكن ¤ءٌ  فيها ليس

 اwي ا:ديث كصحة صحته ليست لكن األحاديث بعض u جاء هذا """"واإلخالصواإلخالصواإلخالصواإلخالص    بال�فرونبال�فرونبال�فرونبال�فرون    فيهمافيهمافيهمافيهما    يقرأيقرأيقرأيقرأ    أنأنأنأن    ويسنويسنويسنويسن" :قال
 فحسن بذلك قرأ فإن ،واKيه� الgمذي عند بذلك فيهما يقرأ ¬ن أنه وغ�ه داود أ¯ عند جاء لكن ،الفجر ر�ع� u جاء
 .سابقا ذكرنا كما وعال جل هللا ا�وحيد تجريدب °له Y يقبلأيضاً  ùا فهو
 الرواتب قضاء u الÃم هذا يعÈ" هاهاهاهاؤؤؤؤقضاقضاقضاقضا    XXXX    سنسنسنسن    منهامنهامنهامنها    ¤ء¤ء¤ء¤ءٌٌٌٌ        فاتهفاتهفاتهفاته    ومنومنومنومن" :ا�سألة ¹ذه الحقة مسألة u اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
Y إ يرجع با`ظر وهذا ،قضاءها قرر ا�ؤلف فنقول يصليها؟يصليها؟يصليها؟يصليها؟    الالالال    أمأمأمأم    يصليهايصليهايصليهايصليها    السالسالسالس����    هذههذههذههذه    حدىحدىحدىحدىإإإإ    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته    منمنمنمن    هلهلهلهل ،اإلطالق¡ 

    ::::قسم|قسم|قسم|قسم|
 ص¦ ا` عن فثبت ،واKعدية القبلية الظهر وسنة الفجر ر�عتا وهما هئقضا Y الواضحة با¼اللة ا¼°ل جاء قد قسم ----////

 ا` فأقره فيصليها الفجر سنة فاتته أنه X فقيل ؟الفجر صالة أربعاً أ فقال ،الفجر بعد يصª رجالً  رأى أنه وسلم عليه اهللا
 Y ذلك فدل ،الض� من فليصلها الفجر سنة فاتته من قال ا` نأ خرآ حديث u وجاء ،ذلك Y وسلم عليه اهللا ص¦
 .الفجر سنة تقÉ أنها
 وأقر ن� وقت أنه األصل ألن ،ا�واز سبيل Y وهذا ،مبا�ةً  الفجر بعد إما :وقتان ¹ا نقول فيه؟فيه؟فيه؟فيه؟    تقÉتقÉتقÉتقÉ    اwياwياwياwي    لوقتلوقتلوقتلوقتاااا    وماوماوماوما

 اهللا ص¦ ا` به أمر اwي هو وهذا ،ض� ،الشمس ارتفاع بعد ذلك يكون أن و´ما ،ا�صª فيه وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 عن ثبتأيضاً  الظهر وصالة ،ن� وقت كونه من خرج وألنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا�صطû ألمر األوÕ �نف ،وسلم عليه
 عن ثبتأيضاً و ،اKعدية الظهر سنة بعد يقضيهما أن بليةالق الظهر ر�ع� فاتته من أمر �ا أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 وقت ¬ن و´ن الع� بعد الظهر سنة قضاء Y العلم أهل بهذا ستدلاو ،الع� بعد صالها أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 .ن�
 قال وwلك ،هائقضا (وعيةِ م Y ذلك دل :فقالوا ،الرواتب الس� سائر وهو ----1111القسم ا6اY  5 ا¼اللة ذلك بعد أخذوا ثم

 Y يقت� فإنه الفريضة مع الفوائت هذه كdت إذا يقولون لكن، ف� مقيسٌة عليها" اKااKااKااKا....    وقيسوقيسوقيسوقيس" :تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف
 ا`ظر سبيل Y وهو وجه X وهذا ،فاتت قد ال� الفرائض من عليه كd ما قضاء u تأخره إ¡ ذلك يف� Íال الفرائض
 .اهللا ر�هم الفقهاء من وا�فقه

 يكون حÁ تفوت مÁ تعرف حÁ ¹ا ا�عينة األوقات هذه تعرف أن ا�ناسب من ¬ن ،بالقضاء قال �ا يب| أن أراد ثم
    فإنفإنفإنفإن ة،بعدي أو قبليةً  السنة تكون أن إما �لو ال إذن" فعلهافعلهافعلهافعلها    إ¡إ¡إ¡إ¡    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    دخولدخولدخولدخول    منمنمنمن    الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل    سنةسنةسنةسنة    ]]]]    ووقتووقتووقتووقت" :فقال ،هاؤقضا

 فإنه اKعديةاKعديةاKعديةاKعدية    السنةالسنةالسنةالسنة    ماماماماأأأأ ،قضاءً  يكون ذلك بعد وما ،هائأدا وقت هذا ،الصالة فعل إ¡ الوقت دخول منذ وقتهاف قبليةقبليةقبليةقبلية    ¬نت¬نت¬نت¬نت
 فإنه يفعلها لم وهو الوقت عليه خرج منو ،أداها فقد ذلك u فعلها فمن ،الوقت انتهاء إ¡ الصالةِ  فعل منذ وقتها يكون
 .الصالة بعد فعلهما إذا """"قضاءقضاءقضاءقضاء    بعدهمابعدهمابعدهمابعدهما    األولاألولاألولاألول    وظهرٍ وظهرٍ وظهرٍ وظهرٍ     فجرٍ فجرٍ فجرٍ فجرٍ     فسنةُ فسنةُ فسنةُ فسنةُ """" :قال وwلك، قضاءٍ  وقت إ°ه بالنسبة وقتها يكون

Xص¦ ا` عن فضٌل  فيها جاء ال� الس� يذكر أن أراد الرواتب ذكر من انت± أن بعد """"ع(ونع(ونع(ونع(ون    الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب    غ�غ�غ�غ�    والسوالسوالسوالس����"""" :قو 
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 األحاديث بفضلها جاءت خاصة يةٌ وأهم اعتبار و¹ا بالفرائض متعلقةٌ  أنها جهة من الرواتب مرتبة تبلغ ولم وسلم عليه اهللا
 ،الظهر قبل أربعاً  يصª ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن" الظهرالظهرالظهرالظهر    قبلقبلقبلقبل    أربعأربعأربعأربع: "وافقال ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ا`بوية
 فيه االختالف u    ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    الظهرالظهرالظهرالظهر    راتبةراتبةراتبةراتبة    منمنمنمن    aaaa    هلهلهلهل يصليها وسلم عليه اهللا ص¦ ا�صطû ¬ن ال� األربع الصلوات هذه و�نت

 األربع هذه أن قال ومن ،ر�عة ع(ة ثن� الرواتب عدد نبأ قال a نهاإ قال فمن ،الرواتب عدد u االختالف عليه Èينب
ُُ    أنهاأنهاأنهاأنها(((( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال ما a Y و´نما الراتبة a ليست ُُ � ٌ� ٌ�     ãããã    يصعديصعديصعديصعد    أنأنأنأن    فأحبفأحبفأحبفأحب    السماءالسماءالسماءالسماء    أبوابأبوابأبوابأبواب    فيهافيهافيهافيها    تفتحتفتحتفتحتفتح    ساعةساعةساعةساعٌة�ٌ

 .بالصالة متعلقة غ� فتكون يفعلها أن لإلنسان يستحب ةمطلق سنةٌ  بأنها قال    ))))صالحصالحصالحصالح    عملعملعملعمل    فيهافيهافيهافيها
Xجاء """"بعدهابعدهابعدهابعدها    وأربعوأربعوأربعوأربع" :قو u ن¬ن¬ن¬ن( أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن األحاديث بعض ذلك¬    ªيصªيصªيصªوأربعوأربعوأربعوأربع    الظهرالظهرالظهرالظهر    قبلقبلقبلقبل    ااااأربعأربعأربعأربع    يص    

 و´ن ))))أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً     الع�الع�الع�الع�    قبلقبلقبلقبل    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    رحمرحمرحمرحم(((( مشهور حديث فيه جاء وهذا" الع�الع�الع�الع�    قبلقبلقبلقبل    وأربعوأربعوأربعوأربع" ،ا`ار Y للتحريم وسبب )بعدهابعدهابعدهابعدها
 ] وY ،منكرٌ  ا:ديث بأن قالوا وغ�ه حاتم ¯أك منهم وا�حقيق| ا�حدث| متقد/ بعضف ،مقال فيه ا:ديث هذا ¬ن
 .قليل غ� ا:ديث أهل من ®اعةٌ  ا:ديث هذا بتحس| قال فقد صالها من عمالاأل فضائل من فيها جاء ùن هذه حال
    عدلنعدلنعدلنعدلن    بسوءبسوءبسوءبسوء    بينهنبينهنبينهنبينهن    فيمافيمافيمافيما    يتæميتæميتæميتæم    لملململم    ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت     ستستستست    ا�غربا�غربا�غربا�غرب    بعدبعدبعدبعد    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن( هريرة أ¯ حديث فيها جاء وهذه ببببا�غرا�غرا�غرا�غر    بعدبعدبعدبعد    وأربعوأربعوأربعوأربعٌٌٌٌ     قال
XXXX     ِمذي رواه )ةةةةسنسنسنسن    ع(ةع(ةع(ةع(ة    ثن�ثن�ثن�ثن�    بعبادةِ بعبادةِ بعبادةِ بعبادةgكث�ة فضائل فيها يأ£ ال� األحاديث هذه لكن ،ال Y بالنسبة العمل ذلك خالف 

 فضل u داخلة تكن لم إن حال ] Y ،ا:ديث u فضعال Y ا�حدثون بها يستدل ال� األمارات من هذه ،لل(ع
 العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    بعدبعدبعدبعد    وأربعوأربعوأربعوأربعٌٌٌٌ     ،ن� بوقت ليس الوقت أن مادام ا`وافل تلك أداء Y وا:ث باألمر العام الفضل u داخلة فإنها Üصص

    أربعأربعأربعأربع    ص¦ص¦ص¦ص¦    إالإالإالإال    عªعªعªعª    فدخلفدخلفدخلفدخل    قطقطقطقط    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    ص¦ص¦ص¦ص¦    ماماماما( عنها اهللا رA òئشة حديث فيه جاء وهذا ،العشاء بعد أربعاً  يصª ¬ن ألنه
 .الرواتب الس� Y زائدةٌ  الفقهاء عند س� إذن هذه ،فحسن ذلك ص¦ فإن ،تعا¡ اهللا ر�ه داود أ¯ عند )ستستستست    أوأوأوأو    ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت ر�عاٍت 

 ،ةمعين وأحاديٌث  خاص فضل فيها جاء قد ألنه عليها ا�حافظة حÁ يرون الفقهاء بعض أن يعÈ عليهاعليهاعليهاعليها    ÖافÖافÖافÖافظظظظ    ::::®ع®ع®ع®ع    قالقالقالقال
 .بها يتعلق وما األحاديث من سمعت ما لك تقدم وقد
 :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن مستحبة واإلقامة اآلذان ب| الصالة أن األصل ا�غربا�غربا�غربا�غرب    أذانأذانأذانأذان    بعدبعدبعدبعد    ر�عتانر�عتانر�عتانر�عتان    وتباحوتباحوتباحوتباح :قال

 ¬ن و´ن ،ا�غرب صالة فوات و�o ضيق الوقت ألن ا�غربا�غربا�غربا�غرب    أذانأذانأذانأذان    بعدبعدبعدبعد    ر�عتانر�عتانر�عتانر�عتان    تباحتباحتباحتباح قال هنا لكن، "صالة أذان| ] ب|"
 .)شاءشاءشاءشاء    �ن�ن�ن�ن""""    ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    uuuu    قالقالقالقال    """"ا�غربا�غربا�غربا�غرب    قبلقبلقبلقبل    صلواصلواصلواصلوا    ،،،،ا�غربا�غربا�غربا�غرب    قبلقبلقبلقبل    صلواصلواصلواصلوا( :قال أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء قد

    وaوaوaوa    أ�دأ�دأ�دأ�د    عنعنعنعن    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الروايةالروايةالروايةالرواية    aaaa وهذه ،أصح هذا ل�ن باالستحباب قيل لو وwلك ،االستحباب Y دال ا:قيقة u وهذا
 هذا إذن، ، ، ، ا�ستحبا�ستحبا�ستحبا�ستحب من ذلك أن يرى    بازبازبازباز    بنبنبنبناااا    الشيخالشيخالشيخالشيخ    مشاoنامشاoنامشاoنامشاoنا    عندعندعندعند    الفتياالفتياالفتياالفتياأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     وعليهاوعليهاوعليهاوعليها    ،،،،كث�كث�كث�كث�    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ®ع®ع®ع®ع    عندعندعندعند    ا�ختارةا�ختارةا�ختارةا�ختارة

 .بها ا�تعلقة األخرى والس� الرواتب الس� عن بالÃم يتعلق ما
ٌٌ     تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ذلك بعد ثم  من أهم هو ما Y يتæم ربما هذا u إذن ا`هارا`هارا`هارا`هار    صالةصالةصالةصالة    منمنمنمن    أفضلأفضلأفضلأفضل    الليلالليلالليلالليل    وصالةوصالةوصالةوصالة    فصلفصلفصلفصٌلٌ

    صالةصالةصالةصالة    قالقالقالقال وwلك ،الصلوات أفضل من أنها باعتبار الليل بصالة وابتدأ ،بالصالة تص¦ ال� توا�ستحبا الس� من ذلك
     ::::اعتباراناعتباراناعتباراناعتباران    هذاهذاهذاهذا    uuuu    وا�عت»وا�عت»وا�عت»وا�عت»    ،،،،ا`هارا`هارا`هارا`هار    منمنمنمن    أفضلأفضلأفضلأفضل    الليلالليلالليلالليل

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 u يقال أن يمكن ؟؟؟؟الرواتبالرواتبالرواتبالرواتب    السالسالسالس����    فأينفأينفأينفأين :يقول لقائٍل  "لليلا صالة ا�كتوبة بعد الصالة أفضل" ا:ديث u جاء ما    ::::أوال

 ا`فل أو ،ا�طلق ا`فل أو ،ا�ملة جهة من الليل صالة حكم إذن فيكون ،بالفرائض X تعلق ال ما يعÈ ،ذاه ب| ا�مع
 وأيهما �رم وصيام شعبان صيام ب| ا�فريق u العلم أهل من ة®اع قال ا�مع هذا مثل وË ،بالفريضة تعلق X ليس اwي

 بمثابة هذا بأن :قالوا ،أكdه أو شعبان يصوم و�ن �رم صيام الصيام لأفض وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال وحينما ،أفضل
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 .ا�طلق الصوم u وذاك ،رمضان لصيام الراتبة السنة
 :نااعتبار الليل صالة تفضيل u ا�عت» أن نقول إذن

    ".ا�كتوبة بعد الصالة أفضل الليل جوف u الصالة" :هذا ا¼°ل
 بعض فضل أحاديثه u جاءو ،أحدٌ  العبد Y يطلع وال �اً  لكونه اإلخالص حصول إ¡ أد· أنه ا�عÓ جهة من    ::::ثانياثانياثانياثانياوووو

    مستغفرمستغفرمستغفرمستغفر    منمنمنمن    هلهلهلهل    ؟؟؟؟فأعطيهفأعطيهفأعطيهفأعطيه    سائلسائلسائلسائل    منمنمنمن    هلهلهلهل    فيقولفيقولفيقولفيقول( هريرة أ¯ حديث u كما ا¼نيا السماء إ¡ ربنا ي�ل حينما الليل u الصالة
 ).؟؟؟؟XXXX    فأستجيبفأستجيبفأستجيبفأستجيب    داعداعداعداع    منمنمنمن    هلهلهلهل    ؟؟؟؟XXXX    فأغفرفأغفرفأغفرفأغفر

 ص¦ ا` أن الصحيح ا:ديث u هعن جاء أنه وذلك اآلخراآلخراآلخراآلخر    ثلثهاثلثهاثلثهاثلثها    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة    أفضلأفضلأفضلأفضلY أن  ا�ؤلف تكلم �ا اً إذ
 أو ا6ا5 ا6لث فأفضله "سدسه وينام ثلثه ويقوم الليل نصف ينام ¬ن ،داود صالة الصالة أفضل: "قال وسلم عليه اهللا

 أن هذا من وأسهل ،ذلك بعد çسب ثم الليل نصف تقول بأن çسبه أن يمكن هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    ÅسبÅسبÅسبÅسب    كيفكيفكيفكيف الليل نصف بعد ا6لث
 ] لك فسيخرج ستة Y قسمته فإذا ،ستة Y وتقسمه الفجر إ¡ ا�غرب آذان ماب| تنظر أي ،أسداس ستة الليل �عل

 ينام ثم األول األسداس ا6الث األول ا`صف بعد اwي هو ألنه ،واnامس الرابع السدس u ¬نت داود صالةو ،سدس
ْسَحارِ {يقول وعال جل واهللا ،السحر وقت وهو باالستغفار لهيشغ أو السادس

َ ْ
ُمْستَْغِفِريَن بِاأل

ْ
ْسَحارِ َوال

َ ْ
ُمْستَْغِفِريَن بِاأل

ْ
ْسَحارِ َوال

َ ْ
ُمْستَْغِفِريَن بِاأل

ْ
ْسَحارِ َوال

َ ْ
ُمْستَْغِفِريَن بِاأل

ْ
 }َوال

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ خفيفت| بر�عت| يفتتحه أن الليل قيام u ا�ستحب هو هذا خفيفت|خفيفت|خفيفت|خفيفت|    بر�عت|بر�عت|بر�عت|بر�عت|    وافتتاحهوافتتاحهوافتتاحهوافتتاحه :قال الليلالليلالليلالليل    قيامقيامقيامقيام    ويسنويسنويسنويسن :قال
 ثم باألقل اKدء فيها ا�ستحب الليل صالة أن العلم أهل يقول وwلك ،للنفس تعويد وفيه ،للشيطان طرد فيه هذا ألن

dنفسه تعتاد اإلنسان ألن ،وهكذا األك Y فيها اإلطالة فيستطيب ،الصالة، Y فاألصل الصلوات سائر من يأ£ ما خالف 
 .وهكذا ا6ا6ة من أطول وا6انية ،ا6انية من أطول األوÕ الر�عة أن
 وهذا ،الفجر طلوع إ¡ الشمس غروب من هو الليل وقت أن ،ةطيب لفتةٌ  هذا وË الفجرالفجرالفجرالفجر    ععععطلوطلوطلوطلو    إ¡إ¡إ¡إ¡    الغروبالغروبالغروبالغروب    منمنمنمن    ووقتهووقتهووقتهووقته قال ثم

    ب|ب|ب|ب|    إذنإذنإذنإذن    الفرقالفرقالفرقالفرق    فمافمافمافما ،الليل من ص¦ فيعت» والعشاء ا�غرب ب| أو العشاء إ¡ ا�غرب من إنسان ص¦ لو يعÈ ،الليل اسمه ألن
 الليل؟الليل؟الليل؟الليل؟    وصالةوصالةوصالةوصالة    الوترالوترالوترالوتر    صالةصالةصالةصالة

 )الفجرالفجرالفجرالفجر    طلوعطلوعطلوعطلوع    إ¡إ¡إ¡إ¡    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    ماب|ماب|ماب|ماب|    بصالةبصالةبصالةبصالة    مدكممدكممدكممدكم    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( ا:ديث u جاء wلك ،ءالعشا صالة بعد إال تكون ال الوترالوترالوترالوتر    صالةصالةصالةصالة
 .الشمس غروب من يكون ذلك Y فبناء الليل اسم u دخل ما ] فهو الليلالليلالليلالليل    أماأماأماأما

 ذلك قال �ا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ا:ديث u جاء ألنه *ه الليل يقوم ال كونه أما العيدالعيدالعيدالعيد    °لة°لة°لة°لة    إالإالإالإال    *ه*ه*ه*ه    يقوميقوميقوميقوم    والوالوالوال قال
 )مÈمÈمÈمÈ    فليسفليسفليسفليس    سن�سن�سن�سن�    عنعنعنعن    رغبرغبرغبرغب    فمنفمنفمنفمن    وأناموأناموأناموأنام    وأصªوأصªوأصªوأصª    وأفطروأفطروأفطروأفطر    أصومأصومأصومأصوم    5555إإإإ    أماأماأماأما( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال ينام فال يقوم بأنه الرجل
    ضعفضعفضعفضعف    فإذافإذافإذافإذا    نشاطهنشاطهنشاطهنشاطه    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يصªيصªيصªيصª    لللل0000( :قال زينب عليه تعتمد و�نت ا�سجد u معلقاً  حبالً  ىرأ �او ،األصل هو فهذا

بما فيه و سعادته و�مال لإلنسان السعادة حصول فيه بما جاءت نهاأ ،ال(يعة هذه و�مال فضل عظيم من وهذا )فل�قدفل�قدفل�قدفل�قد
 العيد °لة ألن ،*ها قيامها يستحب أنه فيقولون العيدالعيدالعيدالعيد    °لة°لة°لة°لة    إالإالإالإال ،األصل هو فهذا وAفيته صحته و�مال وراحته أنسه حصول
 فتضعف وÅوها الصلوات u بالع( انشغا¹م بعد الفطر عيد u خاصة الغالب u ويفgون ينشغلون ا`اس أن العادة

    تموتتموتتموتتموت    يوميوميوميوم    قلبهقلبهقلبهقلبه    يمتيمتيمتيمت    مممملللل    �تسباً �تسباً �تسباً �تسباً     العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    °ل�°ل�°ل�°ل�    قامقامقامقام    منمنمنمن( األحاديث بعض u جاء وألنه ،باستحبابها قالوا wلك ،القلوب
 سائر u يقوم كما فيها يقوم أن يستحب اللياã كسائر العيد °لة wلك ،الضعف من ¤ء فيه ا:ديث هذا ¬ن و´ن )القلوبالقلوبالقلوبالقلوب
ãي هو وهذا ،تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره ا� خالف �كم �تص وال اللياwبنبنبنبن    ززززعبد العزيعبد العزيعبد العزيعبد العزي شيخنا قول وهو الفتيا عليه ا    

 ....تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    بازبازبازباز
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 و°لة ،*ها تقام شعبان من ا`صف °لة أن يقال أن يمكن أنه قاس كأنه يعÈ شعبانشعبانشعبانشعبان    منمنمنمن    ا`صفا`صفا`صفا`صف    بليلةبليلةبليلةبليلة    ويتوجهويتوجهويتوجهويتوجه :قال
 و´ما قيامها ماإ    ::::مسأ�انمسأ�انمسأ�انمسأ�ان    بهابهابهابها    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فيمافيمافيمافيما    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ذكرذكرذكرذكر    أنهأنهأنهأنه    وaوaوaوa مسألة إ¡ حكمها u نلتفت أن ينب¾ شعبان من ا`صف

 .¹ا االجتماع
 بالقيام �صيصها أو قيامها لكن ،ذلك o uتلفون وال ،م(وع وغ� X أصل ال العلم أهل عند ذلكف للقيام االجتماع أما
 قيامها u فاألمر ،فيها خففوا فثلك ،فعلها بعدهم فمن ا�ابع| من ةاع® عن وردقالوا أنه و ،السلف من ®اعة فيه لسهّ 

 وقراءةٍ  مقدر بعدد صالةٍ  إنشاء وأما :قال اهللا ر�ه ةتيمي بنا wلك ،Åوه أو باجتماع oصونها وال µتمعون ال لكن ،سهل
 ذلك أمثالو رجب من وع(ين وسبعٍ  نشعبا من وا`صف واأللفية Ûئبرال كصالة ةراتب ®اعةً  تص¦ مع| وقت u ةمقدر

 لكن يصليها من السلف من و�ن فضٌل  ففيها شعبان من ا`صف °لة وأما :وقال ،اإلسالم علماء باتفاق م(وع غ� ذافه
 .بدعة إلحيائها فيها االجتماع

 ،م(وع غ� هو wلك وا¼Aء ¹ا االجتماع لكن ال بأس، Åوه أو بيته u اإلنسان يقوم كأن القيام أما ا�فريق هذا فتأمل
 لكن فضلها Y تدل ال� األحاديث بعض u جاء كأنه يعÈ العيد °لة u قيامها استحباب وË ،رجب بن قال ذلك نحوبو

 .عليه يعتمد ¤ءٌ  فيه يرد لم ¹ا االجتماع
 عن عمر بنا حديث u جاء وهذا ،ثÓم مثÓ أنها معنا مر الليل صالة مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    ونهارونهارونهارونهار    °ل°ل°ل°ل    وصالةوصالةوصالةوصالة اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم

 بغ� ص¦ أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم بأنه وقلنا )مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة: (قال أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 u اءج وما ،Ö1اً  يثبت لم فإنه ذلك وÅو ةواحد بتسليمه أربعاً  يصª أن أما ،تسعاً  أو سبعا أو �ساً  ص¦ ما إال ذلك

 تسأل فال أربعاً  ص¦ ثم اسgاح ثم وطو¹ن حسنهن عن تسأل فال أربعاً  ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن Aئشة حديث
 لم متتابعاً  صالها أنه فيها يدل ما وÛيةُ  واحد ،بسالم يصليها ¬ن أنه Y يدل ما فيه ليس ذلك فإن ،وطو¹ن حسنهن عن

 جل اهللا بإذن فيها ا:ديث نرن فلعلنا ا`هار صالة أما ،مثÓ مثÓ الليل صالة نقول ذلك Y فبناءً  ،�لوس بينهما يفصل
 .القادمة ا:لقة إ¡ وعال

 ))))ÙÙÙÙ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

    مثÓمثÓمثÓمثÓ    الليلالليلالليلالليل    كصالةكصالةكصالةكصالة    ا`هارا`هارا`هارا`هار    صالةصالةصالةصالة    بأنبأنبأنبأن قال هنا ا�ؤلف ،مثÓ مثÓ وأنها الليل بصالة يتعلق مافي ا�اضية ا:لقة u الÃم ¬ن
ÓمثÓمثÓمثÓا:ديث، وا`هار الليل صالة عمر ابن ديثح فيه جاء وهذا مث u |بدون الصحيح Xوا`هار قو Óمث Óفبناءً ، مث Y 
 هذه عن أعرض اKخاري أن بما يقولون العلم وأهل ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأو    االستداللاالستداللاالستداللاالستدالل    uuuu    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة    مثلمثلمثلمثل    ا`هارا`هارا`هارا`هار    صالةصالةصالةصالة    تكونتكونتكونتكون    هلهلهلهل ذلك

 ا:ديث يدل فال ا`هارا`هارا`هارا`هار    صالةصالةصالةصالة    وأماوأماوأماوأما، اثنت| اثنت| تكون ال� a وأنها، الليل بصالة متعلق هنا ا:كم أن Y دل ،الزيادة
Y ب ا`هار صالة جواز منه يُفهم بل ،ذلكdاثنت| من أك. 

 إنما عنه ا6ابتة الصحيحة واألحاديث ،وفعله ومداومته وسلم عليه اهللا ص¦ ا` حال به يُستدل أن يمكن ùاأيضاً  لكن
 حديث من هذا يُفهم قد ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    غ�غ�غ�غ�    يُ(عيُ(عيُ(عيُ(ع    هلهلهلهل لكن، واألكمل األتم هو أنهب إش�ل ال هذا، اثنت| اثنت| صالته u ¬نت

    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن: (قالم فيها ¬ن و´ن األحاديث بعض يأ£أيضاً  ولكن، جائز ذلك فإن اثنت| من بأكd ص¦ لو أنه عمر ابن
 بمستح¿ ولسُت  ،ا:ديث Y لÃما Y متوقف وهذا )بالتسليمبالتسليمبالتسليمبالتسليم    يفصلهايفصلهايفصلهايفصلها    لملململم    ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات    أربعأربعأربعأربع    الضالضالضالض����    ص¦ص¦ص¦ص¦    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

 .عندنا العلم أهل عن أحفظ ما حيث ومن ا�ملة حيث من صحته ستبعدأ كنت و´ن ،ا:ديث لصحة
 وY، عليها وسلم عليه اهللا ص¦ ا` �داومة األفضل a إش�ل بال االثنت| أن ا`هار صالة Y بالÃم يتعلق ما إذاً  هذا
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 خالف وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم أنهبأيضاً و ،)مثÓمثÓمثÓمثÓ    مثÓمثÓمثÓمثÓ    هارهارهارهار̀̀̀`واواواوا    الليلالليلالليلالليل    صالةصالةصالةصالة( ةللفظا u الزيادة تصحيح فرض
 .عمر ابن حديثمفهوم ب اعتباراً  ذلك بصحة قولال يمكن فإنه زاد لو أنه شك ال لكن، ذلك

 بمفهوم اعتباراً  ذلك تصحيح إ¡ يذهبون فهم بأسبأسبأسبأس    فالفالفالفال    ¬لظهر¬لظهر¬لظهر¬لظهر    بتشهدينبتشهدينبتشهدينبتشهدين    بأربعبأربعبأربعبأربع    ا`هارا`هارا`هارا`هار    uuuu    تطوعتطوعتطوعتطوع    فإنفإنفإنفإن ا�ؤلف قال وwلك
    نننن¬¬¬¬    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    أنهأنهأنهأنه( أيوب أ¯ حديث من اهللا ر�ه ا�ؤلف نقل كما األحاديث بعض u جاء وألنه ،عمر ابن حديث
ªيصªيصªيصªفظ لم أنهب يقول وهو ،ا:ديث هذا يصحح ال اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    بازبازبازباز    ابنابنابنابن    وشيخناوشيخناوشيخناوشيخنا ،)ممممبتسليبتسليبتسليبتسلي    بينهنبينهنبينهنبينهن    يفصليفصليفصليفصل    الالالال    أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً     الظهرالظهرالظهرالظهر    قبلقبلقبلقبل    يصÖ 
 .ذلك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن
 هذا بأن نويقولو ،مبا�ة الرابعة u ويسلم يفصلها أال و´ما ،الظهر كصالة µلس u اثنت| أن إما فعنده أربعاً  ص¦ إذا إذاً 

 يُقت� األخ�ت| ¬الثنت| تكون ال أنها أي ،وسورة الفاçة ر�عة ] u يقرأ بأنه فصلوا ثم، األوÕ خالف لكنه صحيح
 .األصل Y ذلك Kقاء ،الفاçة Y فيهما

 لصالة بالنسبة أما إذاً  الوترالوترالوترالوتر    غ�غ�غ�غ�    uuuu    و�رهو�رهو�رهو�ره    ،،،،صحصحصحصح    واحدٍ واحدٍ واحدٍ واحدٍ     بسالمٍ بسالمٍ بسالمٍ بسالمٍ     نهاراً نهاراً نهاراً نهاراً     ثمانياً ثمانياً ثمانياً ثمانياً     جاوزجاوزجاوزجاوز    ولوولوولوولو    ،،،،نهاراً نهاراً نهاراً نهاراً     أربعٍ أربعٍ أربعٍ أربعٍ     أوأوأوأو    °الً °الً °الً °الً     اثنت|اثنت|اثنت|اثنت|    YYYY    زادزادزادزاد    و´نو´نو´نو´ن قال
 ع(ة إحدى أو تسعاً  أو سبعاً  أو �ساً  يصª أن إال ،مÉ فيما وذكره بيانه سبق كما اثنت| Y يزيد أن يصح ال فإنه الليل
 u وص¦ جاء لو أما، يصح ال أنه هناأيضاً و مÉ فيما فÃمهم Åوه أو أربعاً  يص¦ أن أماو ،تقدم ما Y القياس Y ر�عة
 u يُتوسع ال أن ينب¾ نقول أن الصواب ¬ن و´ن ،القياس سبيل Y ذلك يصححون فكأنهم ذلك وÅو ثمانياً  أو أربعاً  ا`هار
 .ا�وقيف Y مبناها والعبادات ذلك من ¤ء Y تدل لم األحاديث وأن خاصة ذلك
 وا` ،فيه إش�ل ال فهذا الليل صالة u هو بذلك طوعا� أن اهللا ر�ه ا�ؤلف قصد إن وÅوهاوÅوهاوÅوهاوÅوها    بر�عةٍ بر�عةٍ بر�عةٍ بر�عةٍ     ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع    ويصحويصحويصحويصح قال

 .الصحابة عن �جيئه يُكره ال ذلك فإن عليها اقت� لو أنه وذكرنا، بر�عة يوتر ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦
 ص¦ ا` عن ثبوته لعدم نظر �ل فهذا ويسلم ر�عة يصª ثم يسلم ثم ر�عة يصª كأن مطلقة بر�عة ا�طوع قصد إن أما
 اهللا رò عباس ابن حديث u جاء كما اnوف صالة وË ----1111 الوتر u ----////    ::::حال|حال|حال|حال|    uuuu    إالإالإالإال    ذلكذلكذلكذلك    يصحيصحيصحيصح    ولمولمولمولم، وسلم عليه اهللا
 ).واحدةواحدةواحدةواحدة    ر�عةر�عةر�عةر�عة    واnوفواnوفواnوفواnوف    اثنت|اثنت|اثنت|اثنت|    وا�سافروا�سافروا�سافروا�سافر    أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً     ا�قيما�قيما�قيما�قيم    صالةصالةصالةصالة( سيأ£و ماعنه
 صالة عن ا`فل صالة فيها ف�تل مسألةٍ  إ¡ ¬إلشارة هذا قائمقائمقائمقائم    صالةصالةصالةصالة    نصفنصفنصفنصف    YYYY    قاعدٍ قاعدٍ قاعدٍ قاعدٍ     صالةصالةصالةصالة    وأجرةوأجرةوأجرةوأجرة :قال ذلك بعد ثم

 ا` أن األحاديث u جاء ألنه وذلك، بر�ن ليس بأنه يقول هنا فا�ؤلف القيام؟القيام؟القيام؟القيام؟    ا`فلا`فلا`فلا`فل    صالةصالةصالةصالة    أر�نأر�نأر�نأر�ن    منمنمنمن    هلهلهلهل وa ،الفرض
    صلصلصلصل( ا:ص| بن عمران حديث وب| بينه فجمعوا )القائمالقائمالقائمالقائم    صالةصالةصالةصالة    منمنمنمن    ا`صفا`صفا`صفا`صف    YYYY    القاعدالقاعدالقاعدالقاعد    صالةصالةصالةصالة( :قال وسلم عليه اهللا ص¦
 نإف القيام Y قادر وهو جالساً  نفالً  ص¦ لو ذلك فبناءً ، الفرض u وهذا ا`فل u هذا قالوا )فقاعداً فقاعداً فقاعداً فقاعداً     تطعتطعتطعتطعتستستستس    لملململم    فإنفإنفإنفإن    قائماً قائماً قائماً قائماً 

 يص� أال لإلنسان فينب¾ ،ا`صف قدر من األجر عليه يذهب لكن ،ا`فل صالة u القيام µب ال ألنه صحيحة صالته
 .تقتضيه :الٍ  إال ذلك إ¡
، إ°تيه µ Yلس بأن وذلك مgبعاً  يكون أن يعÈ قيامقيامقيامقيام    بمحلبمحلبمحلبمحل    تربعهتربعهتربعهتربعه    ويسنويسنويسنويسن الفقهاء قال ؟؟؟؟    يصªيصªيصªيصª    فكيففكيففكيففكيف    قاعداً قاعداً قاعداً قاعداً     ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا

    رجليهرجليهرجليهرجليه    وثÈوثÈوثÈوثÈ قالوا ثم، تربع جالساً  ص¦ إذا ¬ن أنه النسا' عند Aئشة حديث u جاء وهذا ،معgض| وساقيه فخذيه ويبسط
 .الساجد ¹يئة وأيþ الراكع هيئة إ¡ أقرب هذه ألن وسجودوسجودوسجودوسجود    بر�وٍع بر�وٍع بر�وٍع بر�وٍع 

 الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    منمنمنمن    يُستحبيُستحبيُستحبيُستحب    ماماماما    بعضبعضبعضبعض 

 أ¯ حديث u وجاء ر�عات، ثمان ئهان أم بيت u ص¦ ،يصليها ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن الضالضالضالض����    صالةصالةصالةصالة    وتسنوتسنوتسنوتسن قال
 ] u صدقة اإلنسان من مفصل ] Y أنه ا:ديث u وجاء، الض� ر�ع� منها وذكر )بثالبثالبثالبثالثثثث    خليªخليªخليªخليª    أوصا5أوصا5أوصا5أوصا5( وغ�ه هريرة
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 فيحسن ،الض� من العبد ير�عهما ر�عت| ذلك من µزئ وأنه ،الصحيح u مسلم عند هريرة أ¯ حديث u كما يوم
 .مفصال )UÏú( وa عليه بها اهللا أنعم ال� ا�فاصل شكر °ؤدي السنة هذه Y ا�حافظة باإلنسان

 ا` عن األحاديث بعض u جاء ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا عليها، Öافظ ال أي، بعض دون األيام بعض u تُص¦ بأنها هنا يقولون لكنهم
 من أ�د عند وهذا ،يصليها ال بأنه يقال حÁ ويدعها، يدعها ال بأنه يقال حÁ الض� يصª ¬ن أنه وسلم عليه اهللا ص¦

، األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقات    بعضبعضبعضبعض    uuuu    تر�هاتر�هاتر�هاتر�ها    يستحبيستحبيستحبيستحب    أنهأنهأنهأنه    YYYY    يدليدليدليدل    الالالال    لكنهلكنهلكنهلكنه ،فيها الفسحة Y يدل وهذا، عنه اهللا رò اnدري سعيد أ¯ حديث
 أال ألجل ¹ا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ترك فلعل، ألصحابه وصاياه من وجعلها بها أو4 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن

 .أمته Y تُفرض
 عليه اهللا ص¦ ا` أن ثبت فقد فحسن، ذلك من أكd ص¦ و´ن، ا�قصود حصل فقد ر�عت| ص¦ إذا ر�عتانر�عتانر�عتانر�عتان    وأقلهاوأقلهاوأقلهاوأقلها قال

 .واألفضل باألكمل أخذ �ن فهنيئاً ، ئهان أم بيت u ر�عات ثمان ص¦ قد وسلم
 أوالد وa الصغ�ة الفصال ¬نت إذا الظه�ة شدة u يعÈ الفصال، ترمض حينما وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    أفضلأفضلأفضلأفضل الض� صالة أن أقول أن ب�

 كما )الالالالالفصالفصالفصالفص    ترمضترمضترمضترمض    ح|ح|ح|ح|    األواب|األواب|األواب|األواب|    صالةصالةصالةصالة( الوقت أفضل هو هذا يكون فإنه ،ا:ر شدة من األرض من تقوم وÅوها اإلبل
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن الصحيح u اwي ا:ديث u جاء

من : إذاً هذا وقتها الزوالالزوالالزوالالزوال    قبيلقبيلقبيلقبيل    إ¡إ¡إ¡إ¡ رمح قدر الشمس ارتفاع من أي ا`�ا`�ا`�ا`�    وقتوقتوقتوقت    خروجخروجخروجخروج    منمنمنمن    ووقتهاووقتهاووقتهاووقتها اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
هذا الوقت فيما يتعلق  يلتفص وسيأ£- ذلك وبعده قبل ن� وقت يكون ألنهارتفاع الشمس قدر رمح إ¡ قبيل الزوال، 

 حينما الزوال قبيل ينت� وقت ا`� ويبدأ وقت صالة الض�، وينت� رمح قدر الشمس ارتفاعوأنه من  -بأوقات ا`�
، الظهر وقت دخل فيكون األخرى ا�هة من االتساع u ذلك بعد ويبدأ ،ظلها فيتال5 السماء كبد u الشمس تتعامد
 .فيه يص¦ وال قبله فيصª ،ن� وقت يكون ماءالس كبد u تعامدها فوقت

 ويستدلون ،صالة والشكر ا�الوة سجود أن ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    وا�شهوروا�شهوروا�شهوروا�شهور صالةصالةصالةصالة    والشكرِ والشكرِ والشكرِ والشكرِ     ا�الوةا�الوةا�الوةا�الوة    وسجودوسجودوسجودوسجود ا�ؤلف قال
 ،م¹ اإلمام بمثابة فجعله، لسجدنا سجدت فلو إمامنا كنت إنك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال �ا أنه األحاديث ببعض
 .الصالة حكم ¹ا أن Y فدل، الصالة عبادة أثناء من عبادة وهو سجود وألنها ،الصالة كحكم أنها يُفهم هذا نأ فقالوا
 والبد ابتدائها u اإلحرام تكب�ة يك» أن بد ال أي وçريموçريموçريموçريم    çليلçليلçليلçليل    اااا¹¹¹¹ بأن ذلك بعد ا�ؤلف ذكره ما صالة أنها Y يgتب

 ا:قيقة u وهذا ،من سg العورة واالستقبال وا`ية وغ� ذلك ا`افلةا`افلةا`افلةا`افلة    لصالةلصالةلصالةلصالة    يشgطيشgطيشgطيشgط    ماماماما    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ططططيشgيشgيشgيشg قال ،انتهائهاu  يسلم أن
 .األحاديث u جاء ما ببعض واعتباراً ، العبادة هذه هيئة من اعتباراً ، العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    كث�كث�كث�كث�    ®اعة®اعة®اعة®اعة    قولقولقولقول أنه

 ،بصالة ليست وأنها ،وتعا¡ سبحانه هللا عخضو أنها :العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ®اعة®اعة®اعة®اعة    وقولوقولوقولوقول    أ�دأ�دأ�دأ�د    عنعنعنعن    روايةروايةروايةرواية وهو اآلخر القول ¬ن و´ن
 خروجاً  ملحة حالٍ  u إال ذلك من ينفك ال أن لإلنسان وينب¾ ،وأوÕ أتم فهو القبلة ويستقبل يتطهر أن لإلنسان تسÓ فإن
 تيمية ابن فتيا عليه اwي وهو، العلم أهل من ®اعة قول فهو ذلك خالف فعل و´ن، العلم أهل من خالف من خالف من

 .تعا¡ اهللا ر�ه
 تُِطْعُه َواْسُجْد َواقققْقgَِْب gَِْْب gَِْْب gَِْْب { :تعا¡ قال X فيستحب القارئ أما ا�ستمعا�ستمعا�ستمعا�ستمعوووو    للقارئللقارئللقارئللقارئ    ا�الوةا�الوةا�الوةا�الوة    سجودسجودسجودسجود    ويسنويسنويسنويسن :قال

َ
 ال

ë
 تُِطْعُه َواْسُجْد َواَ÷

َ
 ال

ë
 تُِطْعُه َواْسُجْد َواَ÷

َ
 ال

ë
 تُِطْعُه َواْسُجْد َواَ÷

َ
 ال

ë
 أقل فع¦ }َ÷

 حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أ¯أ¯أ¯أ¯    اإلماماإلماماإلماماإلمام    عندعندعندعند    قولقولقولقول    سوىسوىسوىسوى    ،،،،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    و®عو®عو®عو®ع    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    وهذاوهذاوهذاوهذا، مستحبمستحبمستحبمستحب السجود بأن يقال أن األحوال
    لملململم    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإ( عمر عن قالو، تر�ه ربما أنه عنه جاء ص¦ ا` ألن مستحبمستحبمستحبمستحب    بأنهبأنهبأنهبأنه    نقولنقولنقولنقول    لكنلكنلكنلكن، واجبواجبواجبواجب ا�الوة دسجو بأن

 واجباً  ¬نأنه  ولو )لسجدنالسجدنالسجدنالسجدنا    سجدتسجدتسجدتسجدت    فلوفلوفلوفلو    إمامناإمامناإمامناإمامنا    كنتكنتكنتكنت    إنكإنكإنكإنك( :اآلخر ا:ديث u وجاء ))))نشاءنشاءنشاءنشاء    أنأنأنأن    إالإالإالإال    السجودالسجودالسجودالسجود    عليناعليناعليناعلينا    يفرضيفرضيفرضيفرض
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 ال� األعمال أعظم من السجودف، عليه Öرص أن نسانلإل ينب¾ لكن ،بواجب وليس مستحب أنه Y فدل، به ألمرهم
 .ربه إ¡ العبد بها يتقرب

    أماأماأماأما، ذلك يتقصد أن بدون سجدة آية سمعه طرق اwي هو فالسامعفالسامعفالسامعفالسامع، وا�ستمع السامع ب| يفرقون والفقهاء وا�ستمعوا�ستمعوا�ستمعوا�ستمع قال
 من وسجد سجد عمر فإن، يسجد أن X يستحب هذا ليستمع هسمع ير� اwي أو االستماع بقصد µلس اwي هو ا�ستمعا�ستمعا�ستمعا�ستمع

 ال لكنه ،السجود u القارئ حكم u ا�ستمع أن Y فدل ،كث�ة أحاديث وË عمر ابن عن ذلك وجاء ،ا�معة خطبة u معه
 .اهللا بإذن سيأ£ كما القارئ أو إمامه سجد إذا إال يسجد

 ذلك Y فبناءً  قص� الفاصل لكن طواف،ال يتم أنه األصل الطواف u ¬ن لو أي فصلفصلفصلفصل    ق�ق�ق�ق�    معمعمعمع    طوافطوافطوافطواف    uuuu    ويسجدويسجدويسجدويسجد :قال
    .يسجد
 باشgاط القول Y هذا، wلك يتيمم بأنه فيقولون، °تطهر يذهب أن إ¡ Öتاج فال الوقتالوقتالوقتالوقت    لق�لق�لق�لق�    ب(طهب(طهب(طهب(طه    �د�د�د�دثثثث    ويتيممويتيممويتيممويتيمم
 .، أما إذا قلنا بأنها ال تشgط فإذا سجد بدون طهارة فال بأسالطهارة

و´ذا نو´ذا نو´ذا نو´ذا ن���� السجدة لم يُِعد  السجدة لم يُِعد  السجدة لم يُِعد  السجدة لم يُِعد ، ذلك بعد فيسجد السجود يمنع ال فإنه قص� اصلف لكنه فاصل ¬ن إذا أي ق�هق�هق�هق�ه    معمعمعمع    ويسجدويسجدويسجدويسجد :قال
 سجدتان نهكول ،ا�الوة لسجود ي(ع ال السهو ألن السهو ¹ذا يسجد وال، لإلAدة Öتاج فال �له فات ألنه اآلية ألجلهاآلية ألجلهاآلية ألجلهاآلية ألجله

 .األصل من أكمل ا�كمل يكون وال، سجدة وهو
ثال لو ¬ن Öفظ ويكرر، فæما مر بآية السجدة يسجد ألن السبب اwي ألجله فم ا�الوةا�الوةا�الوةا�الوة    بتكراربتكراربتكراربتكرار    السجودالسجودالسجودالسجود    ويكررويكررويكررويكرر :قال

 .يسجد أن X فاألوÖ Õصل السجود منعقد u حقه،
 أ طاف *ما أنه كما، القياس u وهذا الطوافالطوافالطوافالطواف    كر�ع�كر�ع�كر�ع�كر�ع� قال 

ً
Aومر اآلية قرأ *ما فكذلك ر�عت| ص¦ )أشواط سبعة أي( سبو 

 u العظيمة الكتب من وهو اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    تلميذتلميذتلميذتلميذ    مفلحمفلحمفلحمفلح    ابنابنابنابن    لإلماملإلماملإلماملإلمام    وهووهووهووهو    الفروعالفروعالفروعالفروع    uuuu    قالقالقالقال وwلك، سجد السجدة بآية
 ألجل سواء "دخوX تكرر إن ا�سجد بتحية يتوجه و�ذا" :قال، العلم أهل من غ�هم عندأيضاً و ،ا:نابلة عند ا�ذهب
 غ�" :ومراده، حقه u موجودة ا�سجد �ر�ع ت�ع ألجله اwي السبب ألن، ر�عت| يصª دخل *ما فإنه غ�ه أو تدريس

 أو شيئاً  يصلح أو األنوار يغلقو وoرج يدخل ألنه ،عليه لشق به قيل لو هذا فإن ،ا�سجد u يشتغل اwي أي "ا�سجد قيم
 .ذلك وÅو شيئاً  oرج

ُ  ال فإنه االستماع يقصد لم اwي بأنه لكم ذكرت ما Y للسامع بالنسبة أي السامعالسامعالسامعالسامع    دوندوندوندون قال ألن  :اإلمام قال، عنده سجدي
 :رò اهللا عنه قالو ،االستماع يقصد لم عثمان ألن ،يسجد فلم، عثمان معه ليسجد سجدة يقرأ بقارئ مر عفان بن عثمان

 .السجود u يشار�ه فال األجر u القارئ يشارك ال وألنه، استمع من Y السجدة إنما
 إ¡ أý وسلم عليه اهللا ص¦ ألنه ،ا�ستمعأي  يسجديسجديسجديسجد    لملململم    للمستمعللمستمعللمستمعللمستمع    إماماً إماماً إماماً إماماً     ننننيكويكويكويكو    يصلحيصلحيصلحيصلح    الالالال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو    القارئالقارئالقارئالقارئ    يسجديسجديسجديسجد    لملململم    و´نو´نو´نو´ن قالوا
، اهللا رسول يا تسجد لم ا� يستنكره كأنه وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول إ¡ نظر ثم، سجدة منهم رجل فقرأ أصحابه من نفر
 به يُعتضد لكنه، الشاف* عند مرسلنه فيه مقال باعتبار أ ا:ديث هذا´ن ¬ن و ،لسجدنا سجدت فلو إمامنا كنت إنك :قال
u واً  مسعود ابن عن وجاء ا�سألة، هذهÅ ميم قال أنه منه�ذلك فدل )إمامناإمامناإمامناإمامنا    فإنكفإنكفإنكفإنك    سجدسجدسجدسجداااا( :حذلم بن  Y هذه استقرار 

 .عنهم اهللا رò الصحابة عند ا�سألة
 يكون أن البد وقالوا، ¬�أموم أنه اعتبارب، اإلمامة أح�م ¹ا بأن هذا Y يرتبون هم القارئالقارئالقارئالقارئ    قدامقدامقدامقدام    ا�ستمعا�ستمعا�ستمعا�ستمع    يسجديسجديسجديسجد    والوالوالوال قال

 اهللا ر�هم الفقهاء من *ه وهذا ،وهكذا ،يسجد ال فإنه أمه أو كزوجته امرأة القارئة ¬نت فلو، لإلمامة يصلح ùن اإلمام
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 .اإلش�ل من ¤ء فيه يكون وقد، حال ] من مستقراً  ذلك يكون قد، تفقه نوع

 ع(ة أربع أنها ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهورفففف ،فيها oُتلف القرآن u ال� السجدات سجدةسجدةسجدةسجدة    ع(ع(ع(ع(    أربعأربعأربعأربع    وهووهووهووهو :قال
 فال ،ا:ديث u جاء كما السجود عزائم من وليست شكر سجدة بأنها يقولون ألنهم ،ص سورة u يسجد ال أنه أي ،سجدة
، ا�فصل سجدات o uتلف من العلم أهل ومن ،ا6انية ا:ج سجدة o uتلف من العلم أهل ومن ،فيها السجود يرون
ً®يعا®يعا®يعا®يعا    سجداتسجداتسجداتسجدات    أنهاأنهاأنهاأنها    أعلمأعلمأعلمأعلم    اهللاهللاهللاهللاوووو    يظهريظهريظهريظهر    واwيواwيواwيواwي  ثبت ا�فصل u فال�، ®يعاً  فيها وسلم عليه اهللا ص¦ ا` سجود ثبت قد وأنه ،�

u الصحيحة األحاديث ،Ëعليه اهللا ص¦ عنه جاء ولكن السجود عزائم من ليست إنها عباس ابن قال و´ن ص سورة و 
 و´ن ،للسجود �ل أنها Y ذلك فدل )فيهافيهافيهافيها    يسجديسجديسجديسجد    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    رأيترأيترأيترأيت    وقدوقدوقدوقد( نفسه ا:ديث وË ،دسج أنه وسلم
 .الصحيح u اwي للحديث وÜالفة إش�ل فيه هذا لكن ،باطلة صالته فإن فيها سجد لوبأنه  يقولون ا:نابلة فقهاء ¬ن
 أن وهو ا`اس دعن عروفا� صحيحاً  سجوداً  يكون أن بد فال ا�الوةا�الوةا�الوةا�الوة    سجودسجودسجودسجود    عنعنعنعن    الصالةالصالةالصالةالصالة    سجودسجودسجودسجود    والوالوالوال    ر�وعر�وعر�وعر�وع    µزئµزئµزئµزئ    الالالالو قال

 بها ا�قصود لكن ،الر�وع بمعÓ ¬نت و´ن ص سورة u حÁ ،بسجود ليس هذا فإن ر�ع لو أما ،السبعة أعضائه Y يسجد
 .سجدة ا�الوة عن �زيء الصالة سجدة وال، السجود

 تكب�ة عنده األوÕ تكب�ت| يك» -الوةا� سجود صفة u ؤلفا� �ع- تكب�ت|تكب�ت|تكب�ت|تكب�ت|    يك»يك»يك»يك»    فإنهفإنهفإنهفإنه    السجودالسجودالسجودالسجود    أرادأرادأرادأراد    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو قال
 أنها يرون ا6انية ا�كب�ة، والسالم وهو çليل و¹ا ،اإلحرام كتكب�ة çريم من ¹ا بد فال صالة بأنها قالوا ألنهم االفتتاح
 X يُ(ع فإنه الصالةالصالةالصالةالصالة    أثناءأثناءأثناءأثناء    uuuu    السجدةالسجدةالسجدةالسجدة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    إذاإذاإذاإذا فإنه ،بصالة ليست أو صالة أنهاب قلنا سواء حال ] Y ،االنتقال تكب�ة
    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور فع¦ الصالةالصالةالصالةالصالة    غ�غ�غ�غ�    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا ،ورفع خفض ] u يك» ¬ن الصالة u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،ا�كب�
 .تكب�ت| يك» ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب

 فيكون ك» فإن ،معه ناوسجد وسجد ك» سجدة بآية مر إذا ¬ن عنه اهللا رò عمر ابن عن جاء ألنه تكب�ة يك» نقول
 .حسنا ذلك
 a نهاأل التسليم أن وعندهمأي إذا قام من سجدة فيجلس ويسلم وجوبا،  وجوباوجوباوجوباوجوبا    ويسلمويسلمويسلمويسلم    صالةصالةصالةصالة    uuuu    يكنيكنيكنيكن    لملململم    إنإنإنإن    وµلسوµلسوµلسوµلس قال
 ¬فية الواحدة يعت»ون ذلك Y فبناء واحدة تسليمة ا`فل u عندهم الواجبة ألن واحدة و�زئ، الصالة من بها ينفك ال�
 .هنا

 غ� من وب�ه سمعه وشق خلقه لثي وج� سجد قال و´ن، للصالة سجوده u يقوX ما يقول ؟؟؟؟    سجدسجدسجدسجد    إذاإذاإذاإذا    يقوXيقوXيقوXيقوX    اwياwياwياwي    اااامممم
 وتعرض X دAء فيهاأيضاً و وعال جل هللا تعظيم فيها ال� األدعية من ذلك Åو u جاء وما، حسناً  ل�ن، قوة وال مÈ حول

    .وتعا¡ سبحانه لر�اته
 .ا�نازة كصالة ويقيسونها ا¼°ل لعدم معت»اً  يكن فلم يأِت  لم نهأل قالوا يتشهديتشهديتشهديتشهد    والوالوالوال
 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،خارجها u أو الصالة u سواء ،نظر فيه هذا ¬ن و´ن يديه يرفع أنه يرون أي يديهيديهيديهيديه    ويرفعويرفعويرفعويرفع :قال
 .مواضع أربعة u إال يديه يرفع ¬ن ما

 u السجود هيئة ألن �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، يقوم أنه وا�ستحب X فاألوÕ ا�الوة سجود يسجد نأ أراد إذا أي أفضلأفضلأفضلأفضل    قيامقيامقيامقيام    عنعنعنعن    وسجودوسجودوسجودوسجود :قال
 من السجود بأن العلم أهل قال وwلك، ظاهر هو ما X واnضوع وتعظيمه اهللا تبجيل من وفيها ،وأعظم أتم منه àراراال

 .العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    و®اعةو®اعةو®اعةو®اعة    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن عن ذلك ونقل ،أفضل القائم

�    صالةصالةصالةصالة    uuuu    سجدةسجدةسجدةسجدة    قراءةقراءةقراءةقراءة    مممملإلمالإلمالإلمالإلما    ويكرهويكرهويكرهويكره قال��� ال أن و´ما ،ا`اس Y ويلبس يسجد أن إما :أمرين أحد ألنه فيهافيهافيهافيها    سجودهسجودهسجودهسجوده    و�رهو�رهو�رهو�ره، ، ، ، 
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 .ذلك يقرأ ال أن X األوÕ قالوا فثلك، فيها يسجد ولم سجدةٍ  آية قرأ فيكون يسجد
 للمأموم؟للمأموم؟للمأموم؟للمأموم؟    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ا:كما:كما:كما:كم    فمافمافمافما هكراهيت مع ذلك حصل لو، سجد لو أي ا�أموما�أموما�أموما�أموم    YYYY    وا�خليطوا�خليطوا�خليطوا�خليط    اإلبهاماإلبهاماإلبهاماإلبهام    أوجبأوجبأوجبأوجب    ¹ا¹ا¹ا¹ا    سجدسجدسجدسجد    و´نو´نو´نو´ن قال
 الصالة u أما ،فيها متابعته ا�أموم يلزم جهرية صالة u للتالوة سجد إذا اإلمام أن أي غ�هاغ�هاغ�هاغ�ها    uuuu    متابعتهمتابعتهمتابعتهمتابعته    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    ويلزمويلزمويلزمويلزم قال

 يسجد أن ب| :أمرين ب| مgدد األمر ألن الþية؟الþية؟الþية؟الþية؟    �o�o�o�o    uuuu    �اذا�اذا�اذا�اذا، u �o الþيةu �o الþيةu �o الþيةu �o الþية بأنه تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف فيقول الþية
 فيها قراءة يسمع لم فإنه، السبب جهة من سجوده يستد� ما يأِت  لم ألنه يسجد ال أن وب|، لإلمام متابعاً  هذا u ويكون

 وال ،هذا �o u بأنه قالوا األمرين هذين ب| مgدداً  األمر ¬ن فلما، يسجد أن X يكن لم ذلك Y فبناءً ، يقرأها ولم سجدة
 .اآلخر من Õبأو أحدهما يكون

 عن وثابت ا�ستحبة األمور من الشكر وسجود ا`قما`قما`قما`قم    واندفاعواندفاعواندفاعواندفاع    ا`عما`عما`عما`عم    �دد�دد�دد�دد    عندعندعندعند    الشكرالشكرالشكرالشكر    سجودسجودسجودسجود    صالةصالةصالةصالة    غ�غ�غ�غ�    uuuu    ويستحبويستحبويستحبويستحب قال
    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ساجداً ساجداً ساجداً ساجداً     خرخرخرخر    بهبهبهبه    يþيþيþيþ    أمرأمرأمرأمر    أتاهأتاهأتاهأتاه    إذاإذاإذاإذا    ¬ن¬ن¬ن¬ن( ذكر اwي عنه اهللا رò بكر أ¯ حديث u ذلك وجاء، وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 جل اهللا شكر من وهذا ،نقمة عنه واندفعت نعمه X �ددت إذا يسجد أن لإلنسان ستحبي )وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`
 u بو¼ ب( فلو، الصالة u يسجد ال يقولون ملكنه ،سبحانه عنده من *ه ذلك بأن والعلم إ°ه وءواللج وتعظيمه وعال

 وا¼°ل، u غ� الصالةu غ� الصالةu غ� الصالةu غ� الصالة قال قيدها وwلك ،الصالة عن خارج أمر و´نما ،الصالة جنس من ليس ألنه يسجد ال فإنه الصالة
Y أمر أتاه إذا ¬ن يسجد أنه þساجداً  خر به ي. 
 ،تبطل فال ناٍس  أو جاهل يكون أن إال الصالة فتبطل الصالة أثناء u فعلها لو أي وناٍس وناٍس وناٍس وناٍس     جاهلجاهلجاهلجاهل    غ�غ�غ�غ�    صالةصالةصالةصالة    بهبهبهبه    وتبطلوتبطلوتبطلوتبطل قال
 .جاهالً  أو ناسياً  فاعله ولكون ،الصالة جنس من لكونه مغتفراً  فيجعلونه الصالة جنس من عمل ألنه

 .ذكرنا ما Y ا�الوةا�الوةا�الوةا�الوة    كسجودكسجودكسجودكسجود    أح�مهأح�مهأح�مهأح�مهوووو    الشكرالشكرالشكرالشكر    سجودسجودسجودسجود    وصفةوصفةوصفةوصفة :قال

    ))))ââââ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
ذكر ا�ؤلف بعد ا:ديث عن الس� وسجود ا�الوة والشكر ما يتعلق بأوقات ا`�، ومناسبة ذكر أوقات ا`� بعد هذا ألن 

أن ما سوى ذلك u األوقات µوز لإلنسان أن يتنفل فيه نفال مطلقاً السن ال� مر ذكرها س� ¹ا اعتبارها Àصوصها، و
سوى هذه األوقات اnمسة، فليست الصلوات ا�ستحبة مقت�ة Y ما تم ذكره بل لإلنسان أن ي7ود من ا�n ما شاء، وال 

 .يكلف نفسه إال وسعها، لكن µتنب الصالة u هذه األوقات اnمسة
 ويمكن ،أوقات �سة أنها األدلة من فوجدوا فتلمسوا الفقهاء نظر طبعاً  عليها؟عليها؟عليها؟عليها؟    الÃمالÃمالÃمالÃم    جاءجاءجاءجاء    أينأينأينأين    منمنمنمن اnمسة األوقات

 ربما وألنه ،�سة a كما تذكر أن الفقهاء استحب ا`حو هذا Y األدلة u تجاء أنها باعتبار لكنها، ثالثة إ¡ اختصارها
  ."ة�س" ذكرها Y أبقوها wلك، بها ا�تعلقة األح�م بعض �تلف

 ))))الفجرالفجرالفجرالفجر    ر�ع�ر�ع�ر�ع�ر�ع�    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالة    فالفالفالفال    الفجرالفجرالفجرالفجر    طلعطلعطلعطلع    إذاإذاإذاإذا((((    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    لقوXلقوXلقوXلقوX، ، ، ، الشمسالشمسالشمسالشمس    طلوعطلوعطلوعطلوع    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    الفجرالفجرالفجرالفجر    طلوعطلوعطلوعطلوع    منمنمنمن    ::::أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا
    طلوعطلوعطلوعطلوع    أمأمأمأم    الفجرالفجرالفجرالفجر    صالةصالةصالةصالة    هناهناهناهنا    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    هلهلهلهل ،الفجر بدايته؟بدايته؟بدايته؟بدايته؟    ماماماما    لكنلكنلكنلكن ،الشمس طلوع هو نهايته الوقت هذا أن oُ uتلف وال

 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن منها أدلةأدلةأدلةأدلة    بمجموعةبمجموعةبمجموعةبمجموعة    ويستدلونويستدلونويستدلونويستدلون، الفجر طلوع من أنه ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    ظاهرظاهرظاهرظاهر الفجر؟الفجر؟الفجر؟الفجر؟    وقتوقتوقتوقت
    أ�دأ�دأ�دأ�د    عنعنعنعن    ثانيةثانيةثانيةثانية    روايةروايةروايةرواية    يقابلهيقابلهيقابلهيقابله    ،،،،ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    uuuu    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    ،الفجر سنة إال يصلê  لم الفجر طلع إذا¬ن 

، الصبح صالة بعد صالة ال األحاديث بعض u جاء ألنه ،الفجر صالة من ابتداؤه الوقت أن ا�حقيقا�حقيقا�حقيقا�حقيق    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ®ع®ع®ع®ع    اختارهااختارهااختارهااختارها
طلق ما قّيد فهذا

ُ
 u ا`� وقت أن oتلفون ال وألنهم، بالصالة تعليقها هنا ا�راديكون ا�قصود به ف، األخرى األحاديث u أ

 اهللا إن األحاديث بعض u جاء ألنهحكمه كحم الع�، و الفجر فكذلك، الع� صالة من باالنتهاء يبدأ إنما الع�
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 الصحابة بعض وربما، ن� بوقت ليس أنه منه يؤخذ أن يمكن أو فدل، الصبح صالة إ¡ العشاء صالة من بصالة مدكمأ
ªالفجر طلوع بعد الوتر يص.    

 ا�ذهب u القول| أحد أو ،الصحيح القول Y الفجر صالة به ويقصد الفجر طلوع من ابتداء :األولاألولاألولاألول    ا`�ا`�ا`�ا`�    وقتوقتوقتوقت    إذاً إذاً إذاً إذاً 
 .الشمس بطلوع وانتهاؤه ،ا�ذهب من للمشهور خالفاً 

 ال العلم أهل أن هنا يظهر واwي ،ا6ا5 الوقت هو هذا رمحرمحرمحرمح    قيدقيدقيدقيد    ترتفعترتفعترتفعترتفع    حÁحÁحÁحÁ    الشمسالشمسالشمسالشمس    طلوعطلوعطلوعطلوع    منمنمنمن :فقال    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    الوقتالوقتالوقتالوقت    أماأماأماأما
 والوقت اwي قبله الوقتهذا  ب| ليس أن ونلحظ ،رمح قيد ارتفاعها إ¡ الشمس طلوع منيبدأ  وقته أن o uتلفون

، األح�م بعض اختلفت ربما وألنه ،األحاديث u جاء اwي هو ألنه هنا وا�فصيل ا�فريق Y ا�ؤلف جرى لكن، فاصل
Xوقت ذهب يكون هذا يعادل بما الشمس ارتفعت إذا أي، أذرع ستة قرابة عندهم معروف ¤ء :الرمح رمحرمحرمحرمح    قيدقيدقيدقيد وقو 
 األماكن باختالف oتلف هذا ألن، وا¼قائق لساعةبا ا:ا°ة األوقات من كذا يساوي هذا أن نقول أن يمكن وال، ا`�

 يساوي السعودية u أنه مثالً  نقول أن يعÈ، مقيداً  هذا u يُقال أن فيمكن، عدمه من اKت Y الشمس تعامد واختالف
 ا¼ول بعض u يكون وربما، وشتاء صيفاً  ذلك oتلف أن يمكن دقيقة 0/ إ¡ 1/ ب| وهو ،دقيقة ع(ة اثن� أو ع( مثالً 
dقييد إذاً ف ،ذلك من أك�جاء بما ا u حويل هذا ألن، حو`اه بما أو حفظناه بما ال ا:ديث�تلف جز8 اo باختالف 

 .ا6ا5 الوقت هذا إذاً  ،ا��ن
 u وجاء )الشمسالشمسالشمسالشمس    تطلعتطلعتطلعتطلع    حÁحÁحÁحÁ    الصبحالصبحالصبحالصبح    صالةصالةصالةصالة    بعدبعدبعدبعد    صالةصالةصالةصالة    الالالال( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن الوقت| هذين Y وا¼°ل
    نهانانهانانهانانهانا    ساAتساAتساAتساAت    ثالثالثالثالثثثث((((    ::::قالقالقالقال هنا ا�ؤلف ذكره اwي Aمر بن عقبة حديث u أنه ارتفاعها إ¡ الشمس طلوع منأيضاً  حديث
 ))))ترتفعترتفعترتفعترتفع    حÁحÁحÁحÁ    بازغةً بازغةً بازغةً بازغةً     الشمسالشمسالشمسالشمس    تطلعتطلعتطلعتطلع    ح|ح|ح|ح|    ----منهامنهامنهامنها    وذكروذكروذكروذكر----    موتاناموتاناموتاناموتانا    فيهنفيهنفيهنفيهن    نق»نق»نق»نق»    وأنوأنوأنوأن    فيهنفيهنفيهنفيهن    نصªنصªنصªنصª    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول

 أن ا�ؤلف احتاج فثلك، فيه ا�نائز ق» فيجوز األول الوقت Àالف، فيه ا�نائز ق» عن با`� oتص ا6ا5 والوقت
 .يفصله

 الشمس بقيام ويقصدون، الشمس إ¡ راجع الضم� تزولتزولتزولتزول    حÁحÁحÁحÁ    قيامهاقيامهاقيامهاقيامها    عندعندعندعند تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره اwي ا6الثا6الثا6الثا6الث    الوقتالوقتالوقتالوقت
 وقد، السماء كبد u تتوسط حÁ صيتناق ثم ،طويالً  الظل ¬ن أ�قت إذا الشمس أن وذلك، السماء كبد u تكون أي

 u يكون كما مطلقاً  الظل ينت� �يث تعامدت سواءف ،اKقعة أو ا��ن �سب مائالً  يكون وقد متعامداً  توسطها يكون
 إ¡ الظل وتال¤ تعامدها وقت وهو فهنا ،بالزيادة �ع ثم فيه يق� ما آخر إ¡ انت± �يث Y ¬ن أو ،هنا عندنا الصيف

 حÁ الشمس تقوم ح| :ا�ؤلف عنه ع» وwلك جداً  قص� وقت وهو، ا`� وقت هو هذا ،الزيادة u ي(ع أن إ¡، ائهانته
 يعÈ    ))))الشمسالشمسالشمسالشمس    تزولتزولتزولتزول    حÁحÁحÁحÁ    الظه�ةالظه�ةالظه�ةالظه�ة    قائمقائمقائمقائم    يقوميقوميقوميقوم    ح|ح|ح|ح|( Aمر بن عقبة حديث :ا�ؤلف أورده اwي ا:ديث u جاء وهذا، تزول
 .واألماكن اKقاع باختالف وoتلف ،قص� وقت وهو ثا6ال الوقت هو هذا ،الغروب جهة u لت(ع تميل

 ؟؟؟؟فيهافيهافيهافيها    ن�ن�ن�ن�    وقتوقتوقتوقت    يكونيكونيكونيكون    الالالال    أوأوأوأو    ا`±ا`±ا`±ا`±    وقتوقتوقتوقت    يكونيكونيكونيكون    هلهلهلهل    ،،،،ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    uuuu    وoتلفونوoتلفونوoتلفونوoتلفون ،األيام سائر u أنه العلم أهل عند وا�شهور
اح عليه تكلم وùن، ا�وضع هذا u عليه يتæمون الفقهاء، العلم أهل من ®اعة هذا Y تكلم  وتكلم، ثاألحادي ُ�ّ
 Öتج لم وwلك ،ن� وقت فيه يكون األيام كسائر أنه هنا ا�ؤلف ÷م ظاهر لكن ،ا�عاد زاد u اهللا ر�ه القيم ابن عليه

 .ا�ذهب u ا:نابلة عند الوجه| ألحد خالفاً  ،تقييده إ¡

    والوالوالوال، ، ، ، الشمسالشمسالشمسالشمس    تطلعتطلعتطلعتطلع    حÁحÁحÁحÁ    الفجرالفجرالفجرالفجر    بعدبعدبعدبعد    صالةصالةصالةصالة    الالالال( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX، غروبها إ¡ الع� صالة من فهو    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    الوقتالوقتالوقتالوقت
 فإذا الع� صالة من ،فيه اختالف ال ؤهابتدا وقتهذا ال أن تعلم أن لك ينب¾ وهنا )الشمسالشمسالشمسالشمس    تغيبتغيبتغيبتغيب    حÁحÁحÁحÁ    الع�الع�الع�الع�    بعدبعدبعدبعد    صالةصالةصالةصالة
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 أو، شئت ما تصª أن لك الع� ¡إ الظهر ب| ما ذلك قبل أما، يتنفل أن µ Xز لم الصالة عن أمسك الع� اإلنسان ص¦
 مقيداً  ليس مطلق نفل أنه غ�، أكd أو وع( وثمان وست وأربع �عت|ر تصª أن لك قبل أن تصª الع� الع� أذن إذا

 .Àصوصه اعتبار X وليس
 من الوقت اnامسالوقت اnامسالوقت اnامسالوقت اnامس µعلون ألنهم، للغروب فتتضي أو، الشمس تصفر حÁ يقولون ؟ينت� مÁ أما، االبتداء حيث من هذا

 u وجاء )تغربتغربتغربتغرب    حÁحÁحÁحÁ    للغروبللغروبللغروبللغروب    الشمسالشمسالشمسالشمس    ففففتتضيتتضيتتضيتتضي    وح|وح|وح|وح|: (قال Aمر بن عقبة حديث u وwلك، غروبها إ¡ الغروب u �وعها
 وË )الكفارالكفارالكفارالكفار    ¹ا¹ا¹ا¹ا    فيسجدفيسجدفيسجدفيسجد، ، ، ، شيطانشيطانشيطانشيطان    قرقرقرقر9999    ب|ب|ب|ب|    تطلعتطلعتطلعتطلع    حينئذحينئذحينئذحينئذ    فإنهافإنهافإنهافإنها، ، ، ، ترتفعترتفعترتفعترتفع    حÁحÁحÁحÁ    الصالةالصالةالصالةالصالة    عنعنعنعن    فأمسكنفأمسكنفأمسكنفأمسكن    الشمسالشمسالشمسالشمس    طلعتطلعتطلعتطلعت    إذاإذاإذاإذا( ا:ديث
 ،مشابهتهم عن نهينا وقد الكفار عبادة توق أنها Y فدل )الكفارالكفارالكفارالكفار    ¹ا¹ا¹ا¹ا    فيسجدفيسجدفيسجدفيسجد    شيطانشيطانشيطانشيطان    قرقرقرقر9999    ب|ب|ب|ب|    تغربتغربتغربتغرب    فإنهافإنهافإنهافإنها( اآلخر ا:ديث
 ،فيه ا�و$ ق» عن ن� وwلك ،ا`� فيه يتأكد وقت هو واالرتفاع الطلوع ووقت الغروب وقت أن فيه يقال ùا هذا وwلك
 ال� ابهةبا�ش يتعلق ما خاصة، أحوا¹م ] u ا�شابهة بمباعدة جاء ال(ع أن ا�علوم ومن، الكفار عبادة وقتأيضاً  وألنه

 Íال لكن ،هللا يصª ا�صª و�ون قربة الصالة كون مع الوقت هذا u الصالة عن ن� وwلك، العبادات من تكون
    منمنمنمن    وثناً وثناً وثناً وثناً     أوأوأوأو    أعيادهمأعيادهمأعيادهمأعيادهم    منمنمنمن    عيدعيدعيدعيد    فيهافيهافيهافيها    ¬ن¬ن¬ن¬ن    هلهلهلهل    قالقالقالقال    ةةةةببغانببغانببغانببغان    إبالً إبالً إبالً إبالً     يذبحيذبحيذبحيذبح    أنأنأنأن    نذرنذرنذرنذر    اwياwياwياwي    السائلالسائلالسائلالسائل    سألسألسألسأل( و�ذلك ،حا¹م u يشابههم
 ¬ن ما أن Y فدل، عبادتهم م�ن ¬نت لو يعÈ ،ق» فيها ¬ن لو با`ذر الوفاء من منعف ،) بنذركبنذركبنذركبنذرك    فأوففأوففأوففأوف    قالقالقالقال، ، ، ، الالالال    قالقالقالقال    أوثانهم؟أوثانهم؟أوثانهم؟أوثانهم؟

 .تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكرها ال� األحاديث ¹ذه ويفارقوه يباعدوه أن اإلسالم ألهل ينب¾ فإنه م�نها أو عبادتهم زمان

 اnامساnامساnامساnامس    الوقتالوقتالوقتالوقت ينت� فإنه غربت فإذا ،الشمس بغروب هو لوقتا انتهاء أن أي فيهافيهافيهافيها    بال(وعبال(وعبال(وعبال(وع    الالالال    منهامنهامنهامنها    بالفراغبالفراغبالفراغبالفراغ    واالعتبارواالعتبارواالعتبارواالعتبار قال
 :ةثالث تكون أن يمكن ®عتها إذا �سة أوقات فهذه، ا`� أوقات من

 رمح قيد الشمس ارتفاع إ¡ الفجر طلوع من ./

  تزول حÁ الظه�ة قائم يقوم ح| من .1

U. الع� صالة من Áالشمس تغرب ح. 

 .آنفا كرناذ كما �سة تعدها أن ويمكن

 فريضة اإلنسان Y ¬ن فلو فيهافيهافيهافيها    الفرائضالفرائضالفرائضالفرائض    قضاءقضاءقضاءقضاء    µوزµوزµوزµوز :فقال األحوال بعض u األوقات بعض اهللا ر�ه ا�ؤلف استثÓ وقد
 )ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    إذاإذاإذاإذا    فليصلهافليصلهافليصلهافليصلها    نسيهانسيهانسيهانسيها    أوأوأوأو    صالةصالةصالةصالة    عنعنعنعن    نامنامنامنام    منمنمنمن( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX، ا`� وقت u ¬ن لو حÁ يقضيها أن فالبد
، مثل أن ينذر شخص أن يصª هللا ر�عت| الفرض حكم ا`ذر فحكم ،واجبة ا�نذورة أن باعتبار، ا�نذورة فعل µوزأيضاً 

 .إذا جاء زيد، ثم جاء زيد u وقت ن�، فإنه µب أن يصليها u هذا الوقت

 حديث وا¼°ل ف� تصح u ] األوقات حÁ وقت ا`� الطوافالطوافالطوافالطواف    ر�ع�ر�ع�ر�ع�ر�ع�    فعلفعلفعلفعل    القص�ةالقص�ةالقص�ةالقص�ة    ا6الثةا6الثةا6الثةا6الثة    األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقات    uuuu    حÁحÁحÁحÁ    وµوزوµوزوµوزوµوز قالوا
 مستثÓ هذا أن فعندهم )نهارنهارنهارنهار    أوأوأوأو    °ل°ل°ل°ل    منمنمنمن    ساعةساعةساعةساعة    أيأيأيأي    وص¦وص¦وص¦وص¦    اKيتاKيتاKيتاKيت    بهذابهذابهذابهذا    طافطافطافطاف    أحداً أحداً أحداً أحداً     تمنعواتمنعواتمنعواتمنعوا    الالالال( عنه اهللا رò مطعم بن جب�
 .نصاً  فيه ا:ديث لورود

، علم درس °ح¿ ا�سجد دخل ثم ص¦ شخص أن لو أي ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    وهووهووهووهو    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    ®اعة®اعة®اعة®اعة    إAدةإAدةإAدةإAدة    فيهفيهفيهفيه    و�وزو�وزو�وزو�وز :قال :ا6ا6ة ا:ال
 أن مظنة فيه هذاف ، ألنه إذا لم يصل معهممعهم يصª أن البد الصالة أقيمت فإذا ،بعد يصلوا لم ا�سجد u هؤالء لكن
    uuuu    وهووهووهووهو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    إ¡إ¡إ¡إ¡    أýأýأýأý    ثمثمثمثم    رحلهرحلهرحلهرحله    uuuu    ص¦ص¦ص¦ص¦    ¬ن¬ن¬ن¬ن    �ا�ا�ا�ا( األسود بن يزيد حديث wلك ويدل، سوء ظن به يظن

    أنأنأنأن    منعكمامنعكمامنعكمامنعكما    ماماماما    ::::قالقالقالقال، ، ، ، فناداهمافناداهمافناداهمافناداهما    شخصشخصشخصشخص    معهمعهمعهمعه    بعيدبعيدبعيدبعيد    جالسجالسجالسجالس    األسوداألسوداألسوداألسود    ننننبببب    يزيديزيديزيديزيد    إذاإذاإذاإذا    صالتهصالتهصالتهصالته    منمنمنمن    الرسولالرسولالرسولالرسول    ان�فان�فان�فان�ف    فلمافلمافلمافلما، ، ، ، اnيفاnيفاnيفاnيف    مسجدمسجدمسجدمسجد
    وا`اسوا`اسوا`اسوا`اس    وأتيتماوأتيتماوأتيتماوأتيتما    رحالكمارحالكمارحالكمارحالكما    uuuu    صليتماصليتماصليتماصليتما    إذاإذاإذاإذا((((    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فقالفقالفقالفقال، ، ، ، رحا`ارحا`ارحا`ارحا`ا    uuuu    صليناصليناصليناصلينا    قدقدقدقد    إناإناإناإنا    قاالقاالقاالقاال    ا`اس؟ا`اس؟ا`اس؟ا`اس؟    معمعمعمع    تصلياتصلياتصلياتصليا
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 فدل ،معهم يصلوا أن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` مرهمأ ذلك ومع، ن� وقت يعقبه فجر صالة ¬ن وهو """"معهممعهممعهممعهم    فصلوافصلوافصلوافصلوا    يصلونيصلونيصلونيصلون
 .ا`� عموم من مستثÓ أنه ذلك

 وال اإلAدة يلزمك ال فإنه ا�سجد خارج كنت فلو با�سجدبا�سجدبا�سجدبا�سجد    وهووهووهووهو    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    إذاإذاإذاإذا    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    إAدةإAدةإAدةإAدة    فيهفيهفيهفيه    و�وزو�وزو�وزو�وز قال أنه تأمل لكن
 .األمر هذا إ¡ يتعرض ال حÁ ا¼خول X يستحب لم يصلون وجدهم فإن قال وwلك، ا:كم هذا بك يتعلق

 u جاءت ال� ا�ختصة ا6الثة األوقات ç uرم ا�نازة صالة أن أي والع�والع�والع�والع�    الفجرالفجرالفجرالفجر    بعدبعدبعدبعد    ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    و�وزو�وزو�وزو�وز :قال
 بعد أما ،للغروب الشمس تضيفت إذا الظه�ة قائم يقوم ح|و، ارتفاعها إ¡ الشمس طلوع من :Aمر بن عقبة حديث
  أوقات هذه ألن قالوا ،العلم أهل بإ®اع فيجوز الع� وبعد الصبح

ً
 أن إال، غ�ها فيبß خاصة فيها ورد وا`� ،قص�ة أوال

 قبل بقيت قد لكونها أو، ا��ن ذلك u يطول الوقت هذا لكون أو ا:ر لشدة تن� أو تتلف أن ا�ثث Y أي، عليها oاف
 .هذا u ال¿ورة �حل األوقات هذه u حÁ فتفعل ،طويالً  وقتاً  ذلك

 هوو إش�ل فال مطلقاً  نفالً  هذا ¬ن فإن، الع� وقت u سأصª يقول أن لإلنسان µوز ال أي بغ�هابغ�هابغ�هابغ�ها    طوعطوعطوعطوعا�ا�ا�ا�    وÖرموÖرموÖرموÖرم :قال
ل فيها العلم أهل أكd أو العلم أهل Aمة قول ëأنه ليس بوقت صالة يُتَنَف. 
 جعل فكأنه سببسببسببسبب    ماXماXماXماX    حÁحÁحÁحÁ :لقا تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف إ°ه أشار وwلك ،ا6ا5 القسم هو فهذا سبب X ذلك ¬ن إذا أما

 أن وذلك، فيها يصª أن لإلنسان µز لم ن� وقت ¬ن إذا أنها بالنسبة ،¹ا سبب ال ال� ¬لصلوات سبب ¹ا ال� الصلوات
 األحاديث أما، ا`� أوقات u الصالة عموم فهو العموم أما، تقابال وخصوصان عمومان هنا بأن قالوا اهللا ر�هم ا:نابلة

    ،،،،ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    çيةçيةçيةçية    uuuu    خاصخاصخاصخاص    فإنهفإنهفإنهفإنه )ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    يصªيصªيصªيصµ    ªلس حµÁلس حµÁلس حµÁلس حÁ    فالفالفالفال    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    دخلدخلدخلدخل    إذاإذاإذاإذا( الصلوات بهذه األمر فيها جاء ال�
 هذان تقابل فقالوا، الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    ®يع®يع®يع®يع    A    uuuuمAمAمAم    األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقات    هذههذههذههذه    uuuu    خاصخاصخاصخاص    هوهوهوهو    الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    عنعنعنعن    ا`�ا`�ا`�ا`�    وحديثوحديثوحديثوحديث، ، ، ، األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقات    ®يع®يع®يع®يع    A    uuuuمAمAمAم

 باعتبار ،األمر ترك من أعظم ا`� ارتكاب ألن األمر Y ا`� متقدي أن فوجدنا وتأملنا فنظرنا، واnصوصان العمومان
 .واللزوم الوجوب إ¡ تصل ال أغلبها هذه أن

 بعض إ¡ با`ظر أنه نقول لكن، وجه ] Y مطلقة ا�سألة ¬نت لو يستقيم هذا إ¡ ا:نابلة فقهاء صار به اwي هذا لكن
 عليه اهللا ص¦ ا` و�فعل، الفجر سنة كقضاء ،ا`وافل Kعض ا`� قتو الصالة حصول Y يدل ما جاء أنه األحاديث

 تقصد أن فعلم، الكفار ¹ا يسجد فإنها تعليل فيها جاء وألنه ،الطواف ور�ع� ،الع� بعد الظهر سنة قÉ حينما وسلم
 ما إ5 قال ترى؟ فما ةا�ن u نعليك خشف سمعت إ5 قال حينما بالل حديث u وجاء، ال سبب X وما ،ذلك u صالة

 ظناً  يُظن ربما بل ،ا`� وقت u توضأ ربما أنه منه يُفهم فهذا ،ر�عت| صليت إال نهار أو °ل من ساعة u وضوءاً  توضأت
 با`� القول يرفع أن يمكن فإنه سبب ¹ا صالة وُجدت إذا بأنه نقول أن يمكن ¬ن األحاديث هذه توافرت فلما ،KÛا
 غ� أنه Y دل االستثناءات وجدت و´ذا، استثناءات وُجد أنه إال الصالة هذه عن ن� وُجد و´ن ألنه ،ةالصال تلك عن

 وa أ�د عن ا6انية الرواية ¬نت وwلك، به نقول أن فيمكن ذلك يقت� سبب X ¬ن فيما فنظرنا ،وجه ] من �كم
    وقتوقتوقتوقت    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ولوولوولوولو    يصليهايصليهايصليهايصليها    أنأنأنأن    لإلنسانلإلنسانلإلنسانلإلنسان    فإنفإنفإنفإن    سببسببسببسبب    ¹ا¹ا¹ا¹ا    صالةصالةصالةصالة    وُجدتوُجدتوُجدتوُجدت    ذاذاذاذاإإإإ    أنهأنهأنهأنه    الُفتياالُفتياالُفتياالُفتيا    عليهاعليهاعليهاعليها    ال�ال�ال�ال�    وaوaوaوa، ا�حقيق أهل oتارها اwي
 تطلع وح|، للغروب الشمس تتضيف ح| وa ،فيها ا`� اشتد ال� األوقات يتو: أن لإلنسان ينب¾ نقول لكن، ن�ن�ن�ن�

، يشابههم أال لإلنسان فينب¾ لشياطينهم كفارال فيه يسجد وقت أنه ا:ديث u جاء اnصوص وجه Y هذه ألن الشمس
 هذا ،ا�الوة وسجود الوضوء وسنة ا�سجد كتحية قال، تص¦تص¦تص¦تص¦    الالالال    سببسببسببسبب    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ال�ال�ال�ال�    الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    ]]]]    أنأنأنأن    YYYY    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    فمشهورفمشهورفمشهورفمشهور و´ال

 .هذا u يدخل ال فإنه بصالة ليس أنه قلنا إذا أما ،صالة ا�الوة سجود أن باعتبار
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 ا`� وقت u وبلغه Ûئب مات أو ووجده الق» ¹ذا إنسان جاء إذا ،ألنها هذه الصالة بسبب ÛئبÛئبÛئبÛئب    أوأوأوأو    ق»ق»ق»ق»    YYYY    وصالةوصالةوصالةوصالة :قال
 .األسباب ذوات من فيكون

 وقت u يكون ال الرواتب قضاء حÁ فيقولون إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    �موعة�موعة�موعة�موعة    ع�ع�ع�ع�    بعدبعدبعدبعد    ظهرظهرظهرظهر    سنةسنةسنةسنة    سوىسوىسوىسوى    راتبةراتبةراتبةراتبة    وقضاءوقضاءوقضاءوقضاء    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    وصالةوصالةوصالةوصالة قال 
سوى سنة سوى سنة سوى سنة سوى سنة  قالوا، العشاء صالة بعد �غربا سنة اإلنسان قÉ لو كما، فيجوز ا`� وقت غ� u ¬ن لو أنه منه فيفهم ،ا`�

 مثالً  اً مريض ¬ن لو ،الع� بعد الظهر سنة يصª أن X فإن والع� الظهر اإلنسان ص¦ لو يعÈ ظهر بعد ع� �موعة إ°هاظهر بعد ع� �موعة إ°هاظهر بعد ع� �موعة إ°هاظهر بعد ع� �موعة إ°ها
السنة فإنه يصª  مطر أو �رض ®عها لو لكن ،يق� أنه باعتبار السنة يصª ال ا�سافر ألن، ا�مع أح�م u سيأ£ كما

 .بعدها
 Y جاء ما عليه يُقاس ال، بقدر مقدر ا�ستثÓ أن وعندهم، عليها ا¼ال ا¼°ل جاء يقولون ألنه ؟Àصوصها حكموا�اذا 

 ،بالصالة يؤذن األحوال بعض u أنها Y يدل ما جاء األوقات هذه أن يُقال أن األوÕ بأن نقول لكن، العام األصل خالف
  .فيه داخل بأنه فيقال بذلك ملحقاً  يكون أن يمكن سبب X ما بأن .اKا قيس أو ذلك فعلم
 استثنوه ùاأيضاً  هذا اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    حالحالحالحال    دخلدخلدخلدخل    إذاإذاإذاإذا    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    çيةçيةçيةçية    إالإالإالإال :قال جاهالجاهالجاهالجاهال    ولوولوولوولو    األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقات    هذههذههذههذه    uuuu    ابتدأهابتدأهابتدأهابتدأه    إنإنإنإن    ا`فلا`فلا`فلا`فل    ينعقدينعقدينعقدينعقد    والوالوالوال قال

زززز    ||||ر�عتر�عتر�عتر�عت    فصلê فصلê فصلê فصلê     قمقمقمقم( الغطفا5 كلسلي قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ّّ  u يبكر ¬ن أنه يرونه وهم، )فيهمافيهمافيهمافيهما    و�وو�وو�وو�ّوّ
، ا¼°ل �حل مستثÓ جعلوه اإلش�الت هذه من oرجوا أن فألجل، الظه�ة قائم قام حينما ¬ن أنه الغالب u، ا�معة صالة

Õكسلي حديث �حل ،مطلقاً  فتجوز أسباب ¹ا هذه ويقال السبب باعتبار يوسع أنه واألو. 

 ،بعينه هذا u جاءت ال� األحاديث بعض u، ا�معة يوم u أي، ن� بوقت ليس الوقت هذا بأن يقول من العلم أهل ومن
 .عنهم اهللا رò الصحابة عن ذلك فعل وجاء، اnطيب دخول إ¡ با�نفل ذناإل جاء وألنه

 و�نت ا�دينة u و�ن مكة u ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ فا`، واحد ذلك u ا:كم أن أي سواءسواءسواءسواء    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    وغ�هاوغ�هاوغ�هاوغ�ها    ومكةومكةومكةومكة :قال
    .سبب X ما باعتبار u غ�هم عن مكة حكم oتلف فال حاديثاأل إ°هم تتوجه
 ودخل فجاء، حياته أول u العلم يطلب لم ¬ن تعا¡ اهللا ر�ه حزم ابن نأ يقولون :لطيفةلطيفةلطيفةلطيفة    فائدةفائدةفائدةفائدة    إ¡إ¡إ¡إ¡    إشارةإشارةإشارةإشارة    ا:قيقةا:قيقةا:قيقةا:قيقة    uuuu    وهناوهناوهناوهنا

 ر�عت| وص¦ قام الصالة من انتهوا فلما، ر�عت| ور�ع فقام، ر�عت| �عفار قم X فقيل، ر�عت| يصلê  لم وجلس ا�سجد
 إماماً  صار حÁ العلم فطلب ذلك فشده، ا�هل أثر من شيئاً  نفسه u فرأى، صالة وقت ليس إنه X فقيل، الع� بعد و�ن
 هذه لألعمال ا�عرض Ö Yمله ما X عرض إذا اإلنسان أن إ¡ إفادة هذا وË، الفقه u إ°هم يُرجع اwين العلم أئمة من

 .wلك مستعداً  فليكن همته تُستحث أن أو منها واالستفادة

    ))))èèèè((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 باب صالة ا�ماعةباب صالة ا�ماعةباب صالة ا�ماعةباب صالة ا�ماعةقال ا�ؤلف قال ا�ؤلف قال ا�ؤلف قال ا�ؤلف 

 ،ابتداءً  وتعا¡ سبحانه اهللا من وا�ثوبة األجر :صول عظيم فضل فيها من صالة ا�ماعة، فإن �عمن كمال هذا ا¼ين ما  
    ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    الفجرالفجرالفجرالفجر    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن    أنأنأنأن( أخرى أحاديث u جاء وما )درجةدرجةدرجةدرجة    وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين    بسبعبسبعبسبعبسبع    ذذذذالفالفالفالف    صالةصالةصالةصالة    YYYY    تفضلتفضلتفضلتفضل    أنهاأنهاأنهاأنها( ا:ديث u كما
 Y ا¼الة األحاديث من ذلك وغ�، )يصبحيصبحيصبحيصبح    حÁحÁحÁحÁ    اهللاهللاهللاهللا    ذمةذمةذمةذمة    uuuu    فهوفهوفهوفهو    ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    ص¦ص¦ص¦ص¦    ومنومنومنومن    ،،،،يميميميم����    حÁحÁحÁحÁ    اهللاهللاهللاهللا    ذمةذمةذمةذمة    uuuu    فهوفهوفهوفهو

 صلته من نفسه يقطع ال نوأ ،اهللا ر�ة من نفسه يقطع ال نأ لإلنسان وينب¾، وخصوصها ببعضها و´ما �ملتها إما ،فضلها
 .ج�انه من حوX ومن و�تمعه بإخوانه

 األلفة من Öصل ما إال ا�ماعة صالة u يكن لم لو ا�قاطعا�قاطعا�قاطعا�قاطع    وعدموعدموعدموعدم    وا�واددوا�واددوا�واددوا�وادد    ا�واصلا�واصلا�واصلا�واصل    ألجلألجلألجلألجل    �عت�عت�عت�عت اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
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 جل اهللا بإذن X ويكون، وتعا¡ سبحانه اهللا من وا�ثوبة جراأل لÖصê  إ°ها واآل£ كيف ،¬فياً  ل�ن وا�حبة تالفئواال
 .ج�انه من حوX ومن و´خوانه أحبابه بلقيا سعادة وعال

 ال فإنهن النساء وأما، بالرجال متعلقة ا�ماعة ففففاnواnواnواnو    شدةشدةشدةشدة    uuuu    سفراً سفراً سفراً سفراً     ولوولوولوولو    القادرينالقادرينالقادرينالقادرين    األحراراألحراراألحراراألحرار    الرجالالرجالالرجالالرجال    تلزمتلزمتلزمتلزم اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
، ¹ا خ� بيتها u صالتها أن أي )¹ا¹ا¹ا¹ا    خ�خ�خ�خ�    وبيتهاوبيتهاوبيتهاوبيتها: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ذلك Y وا¼°ل، ا�ماعة صالة تلزمهن
 تلزمهن ال النساء أن العلم أهل ب| و´®اع اتفاق �ل هذا، للمرأة الشارع من �فيف وهذا، بيتها u تقر أن مأمورة وا�رأة

 .ا�ماعة

 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وwلك ،®اعة اnمس الصلوات تلزمهم ال فإنه وهوÅ ¬�ريض القادرين غ� أما القادرينالقادرينالقادرينالقادرين :قال
 القادر غ� أن Y ذلك فدل  ،معهم  يصلê  لم ذلك ومع، ا�سجد من قريب وبيته بيته u و�ن، با`اس يصª بكر أبا فخّل 

 .إش�ل وال ا�ماعة صالة عنه تسقط

    فليؤذنفليؤذنفليؤذنفليؤذن    الصالةالصالةالصالةالصالة    ح¿تح¿تح¿تح¿ت    إذاإذاإذاإذا( معه يصª من وُجد إن تلزم ا�ماعة صالة فإن ،السفر u حÁ اnوفاnوفاnوفاnوف    شدةشدةشدةشدة    uuuu    سفراً سفراً سفراً سفراً     ولوولوولوولو قال
 الصالة u االجتماع ألجل والواجبات األح�م من كث�اً الشارع  ترك ا� u شدة اnوفu شدة اnوفu شدة اnوفu شدة اnوف )أك»�مأك»�مأك»�مأك»�م    و°ؤمكمو°ؤمكمو°ؤمكمو°ؤمكم    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    لكملكملكملكم

 .واجبة أنها Y ذلك دل

 ص¦ لوف، ا�ماعة ¹ا �ب ال فإنه اnمس �غ أما، اnمس بالصلوات متعلق الوجوب أن يعÈ اnمساnمساnمساnمس    للصلواتللصلواتللصلواتللصلوات قال
 حصول لفضل ®اعة يصليها أن هو واألتم األوÕ ¬ن و´ن، بأس فال االستسقاء ص¦ ولو، بأس فال لوحده الكسوف اإلنسان
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` سنة و�طبيق ،ا¼Aء
 u �ب لم فإذا، �ب ال أو �ب هل خالف �ل ف� الصلوات با. أما ،اnمس الصلوات a ا�ماعة ¹ا �ب ال� لكن
    .ا�ماعة ¹ا �ب ال أن فاألوÕ نفسها

 :الكتاب من أما ،،،،جداً جداً جداً جداً     كث�ةكث�ةكث�ةكث�ة    فأدلةفأدلةفأدلةفأدلة    األصلاألصلاألصلاألصل    جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    صالةصالةصالةصالة    وجوبوجوبوجوبوجوب    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    أماأماأماأما
تَُقْم َطائَِفةٌٌٌٌ    { الوع جل اهللا فقول ----////

ْ
ةَ فَل

َ
ال ëْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطائَِفةَ

ْ
ةَ فَل

َ
ال ëْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطائَِفةَ

ْ
ةَ فَل

َ
ال ëْمَت لَُهُم الص تَُقْم َطائَِفةَ

ْ
ةَ فَل

َ
ال ëقققَقْمَت لَُهُم الص

َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
     ::::جهت|جهت|جهت|جهت|    منمنمنمن    داللةداللةداللةداللة    فيهفيهفيهفيه    هذاهذاهذاهذا    فإنفإنفإنفإن    }ِمنُْهْم َمَعَك ِمنُْهْم َمَعَك ِمنُْهْم َمَعَك ِمنُْهْم َمَعَك     َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت فففِفيِهْم فَأ

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .اnوف حال u ألذن فيها يؤذن حال ¬ن ولو ،®اعة u اnوف صالة ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن    ::::أوال

 ةصال وجوب منه ُعلم وwلك، عظيم ألمر إال ر�ن يgك وال، واألر�ن الواجبات من كث� الصالة هذه u ركتُ  أنه    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 .ا�ماعة

اِكِع|َ {: تعا¡ قوX وجوبها Y يدل ùاأيضاً  ----1111 ëاِكِع|َ َواْرَكُعوا َمَع الر ëاِكِع|َ َواْرَكُعوا َمَع الر ëاِكِع|َ َواْرَكُعوا َمَع الر ëَواْرَكُعوا َمَع الر { 
    حديثحديثحديثحديث    وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها    YYYY    ويدلويدلويدلويدل

 د°ل فهذا ))))بيوتهمبيوتهمبيوتهمبيوتهم    عليهمعليهمعليهمعليهم    فأحرقفأحرقفأحرقفأحرق    ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    يشهدونيشهدونيشهدونيشهدون    الالالال    أقوامأقوامأقوامأقوام    إ¡إ¡إ¡إ¡    أخالفأخالفأخالفأخالف    ثمثمثمثم، ، ، ، فتقامفتقامفتقامفتقام    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    آمرآمرآمرآمر    أنأنأنأن    هممتهممتهممتهممت    لقدلقدلقدلقد( -////
 .ا�ماعة صالة أمر عظم Y واضح

    إالإالإالإال    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    فيهمفيهمفيهمفيهم    تقامتقامتقامتقام    الالالال    بدوبدوبدوبدو    uuuu    والوالوالوال    ح¿ح¿ح¿ح¿    uuuu    ثالثةثالثةثالثةثالثة    منمنمنمن    ماماماما( وسلم عليه اهللا ص¦ يقول حيث ال(يف ا:ديث هذا وتأمل ----1111
 تعرضاً  ا`اس أكd ®اعة u الصالة يشهدون ال اwين، عينيه نصب وجده ا:ديث هذا تأمل ومن )الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان    عليهمعليهمعليهمعليهم    استحوذاستحوذاستحوذاستحوذ

 حÁ فعُ َض  أنه Öس ما بقدر واالنقباض الظلمة من نفسه µ uد يسافر واwي، عليهم الشياط| واستحواذ للشياط|
 Öفظ أن ألجل واالجتماع ا�ماعة عن ينفك ال نأ ا:ال ¬ن مهما لإلنسان ينب¾ وwلك، عليه استوÕ قد الشيطان لكأن
 .األمر هذا بها يتحقق ال� األمور من ذلك وبغ� ا�ماعة بصالة يدحره وأن الشيطان من نفسه
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 فا:قيقة ،بذلك يقولون ال سواهم من وأن، غ� ال ا:نابلة فقهاء عند عرفناه وهذا، واجبة بأنها تقولون أنتم :يقوليقوليقوليقول    ائلائلائلائللقلقلقلق
 يقول أو ا�ال� يقول أو الشاف* يقول أو ا:نبª يقول بأن ا:جة ليست ألنه، استش�ل �ل تكون ال أن ينب¾ اإلخوة أيها

Øإنما ا:جة بل، ا:ن a u وقول ،وعال جل اهللا ولق Xاألعالم األئمة وهؤالء، وسلم عليه اهللا ص¦ رسو Y اختالف 
  .الفردوس u بهم و®عنا، درجتهم وأY ¹م اهللا فغفر ،أح�ماً  `ا ويبينوا طريقاً  `ا °ن�وا اجتهدوا قد مذاهبهم

UUUU---- جاء وما u ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    صالةصالةصالةصالة    تفضلتفضلتفضلتفضل( ا:ديث    YYYY    يدل ال ¬ن و´ن هذا )جةجةجةجةدردردردر    وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين    بسبعبسبعبسبعبسبع    الفردالفردالفردالفرد Y ال لكنه، الوجوب 
  .الوجوب بعدم قال من به يستدل أن يمكن ما أكd وهذا، عليه دالة األخرى واألحاديث، منه يمنع

لكنهم ال يقولون أن ا�ماعة واالنفراد  ،وa أن الفقهاء ر�هم اهللا و´ن قال منهم ®اعة بعدم وجوب صالة ا�ماعة: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة
بل جاء عن الفقهاء ر�هم اهللا Y  قولون أن اعتياد ترك ا�ماعة بدون عذر كحال ترك سنة من الس�،سواء، وال ي

، ولو هجرت ألدى ذلك إ¡ تعزير )نه °نب¾ أن ال تهجر ا�ساجدنه °نب¾ أن ال تهجر ا�ساجدنه °نب¾ أن ال تهجر ا�ساجدنه °نب¾ أن ال تهجر ا�ساجدبأبأبأبأ: (اختالف مذاهبهم القائل| بعدم الوجوب أنهم قالوا
شافعية األعذار ال� تبيح ترك ا�معة وا�ماعة، و´نما يذكرون ا`اس، وأنه من تر�ها µب أن يُعزر، وwلك ذكر فقهاء ال

    .ذلك ألهمية ا�ماعة
وwلك ُ�صل القول أنه إن لم تكن عندهم واجبة من جهة األصل إال أنها تؤول إ¡ الوجوب أو قريباً منه، أو قالوا بعبارة وwلك ُ�صل القول أنه إن لم تكن عندهم واجبة من جهة األصل إال أنها تؤول إ¡ الوجوب أو قريباً منه، أو قالوا بعبارة وwلك ُ�صل القول أنه إن لم تكن عندهم واجبة من جهة األصل إال أنها تؤول إ¡ الوجوب أو قريباً منه، أو قالوا بعبارة وwلك ُ�صل القول أنه إن لم تكن عندهم واجبة من جهة األصل إال أنها تؤول إ¡ الوجوب أو قريباً منه، أو قالوا بعبارة 

رت|، أو �ن ¬ن X عذر ال يصل إ¡ درجة أن يُعذر رت|، أو �ن ¬ن X عذر ال يصل إ¡ درجة أن يُعذر رت|، أو �ن ¬ن X عذر ال يصل إ¡ درجة أن يُعذر رت|، أو �ن ¬ن X عذر ال يصل إ¡ درجة أن يُعذر إن Ûية ما تدل عليه أقوا¹م ا�خفيف فيها �ن كسل مرة أو مإن Ûية ما تدل عليه أقوا¹م ا�خفيف فيها �ن كسل مرة أو مإن Ûية ما تدل عليه أقوا¹م ا�خفيف فيها �ن كسل مرة أو مإن Ûية ما تدل عليه أقوا¹م ا�خفيف فيها �ن كسل مرة أو م: : : : ثانيةثانيةثانيةثانية
أما أن يقال هذا µعلنا أن نقول فعلها وعدمها سواء، أما أن يقال هذا µعلنا أن نقول فعلها وعدمها سواء، أما أن يقال هذا µعلنا أن نقول فعلها وعدمها سواء، أما أن يقال هذا µعلنا أن نقول فعلها وعدمها سواء،     ،،،،بgك ا�معات وا�ماعة أي عذر يس� فنقول u هذا ا:ال ال بأسبgك ا�معات وا�ماعة أي عذر يس� فنقول u هذا ا:ال ال بأسبgك ا�معات وا�ماعة أي عذر يس� فنقول u هذا ا:ال ال بأسبgك ا�معات وا�ماعة أي عذر يس� فنقول u هذا ا:ال ال بأس

 ، وµعل ا`اس إذا قيل ¹م صلوا u ا�ماعة يتخلفون عنها ويقولون ليست واجبةوµعل ا`اس إذا قيل ¹م صلوا u ا�ماعة يتخلفون عنها ويقولون ليست واجبةوµعل ا`اس إذا قيل ¹م صلوا u ا�ماعة يتخلفون عنها ويقولون ليست واجبةوµعل ا`اس إذا قيل ¹م صلوا u ا�ماعة يتخلفون عنها ويقولون ليست واجبة
ً
 حيث من حصحي بكالم ليس هذا أوال

خذ إذا هذا إن ثم، سواء فعلها وعدم فعلها بأن أحد يقل لم إنه ثم، اإلطالق
ُ
 وال، مالم عليه اإلنسان فإن التش� سبيل Y أ

 منو أح�مهمن  ويأخذون به ويدينون أ�د اإلمام مذهب Y أنهم يعرفون يقولون اwين من فكث� ،معذوراً  يكون
 ا:ق وX ما°ة مسألةu  >ء لو وwلك وفالن؟ فالن بمذهب األخذ À Yصوصها ا�سألة هذه u �لهم اwي فما ،علمائه

 X لألصلح واختياراً  وتلفيقاً  تشهياً  الفقه أيكون، بغ�ه يأخذ وال أ�د بقول يأخذ فإنه Åوه أو د°ل أو باستداللٍ  أ�د عند
þواألي Y به أمر وأ، به اهللا أمر ب©ء وليس بفقه ليس هذا نفسه؟ Xوسلم عليه اهللا ص¦ رسو. 

 أو ،الفقهاء به قال ذلك أن باسم وشهواتهم رغباتهم إ¡ °فضوا ا�سائل ¹ذه وا�نتقون، األقاويل بهذه القائلون اهللا فليتق
 u تكون ال ùا أقوال إ¡ يص�ون ال أنهم أو الشواذ µمعون أنهم لرأيت رأيتهم ولو، العلماء من ®ع إ°ه صار ذلك أن �جة

 يستد� ما ا�قام u فإن هذا u اإلطالة Y وأعتذر، ذلك غ� أو القضاء u عليهم دنيوية حاجة wهاب إما ،مصلحتهم
 .ا`فس تشتهيه ما إ¡ ا�سائل هذه مثل u وا�يل ا¹وى Y الوقوف من ا`اس أمر إ°ه آل ما لكdة وا�نبيه اإلطالة

 فإنها عذر بدون فوتها من أن إ¡ ذلك ألفÉ �ط بأنها قلنا ولو، �طاً  ليست أنها أي �ط�ط�ط�ط    الالالال     :¡تعا اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
    بعضبعضبعضبعضوووو    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    بهبهبهبه    يقوليقوليقوليقول    كماكماكماكما �ط بأنها قال �ن خالفاً  ،إثم بذلك يلحقه مالماً  ¬ن و´ن الصالة منه تصح بل، منه تصح ال

    بسبعبسبعبسبعبسبع    ذذذذالفالفالفالف    صالةصالةصالةصالة    YYYY    تفضلتفضلتفضلتفضل    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    صالةصالةصالةصالة( صحيحال وË، ذرع بال ا�نفرد صالة فتصح قال وwلك، الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر    أهلأهلأهلأهل    فقهاءفقهاءفقهاءفقهاء
 ذكر يقول بعضهم لكن، األحاديث كتب �له ا:ديث| ب| وا�مع )درجةدرجةدرجةدرجة    وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين    ÀمسÀمسÀمسÀمس((((    روايةروايةروايةرواية    وËوËوËوË    ))))درجةدرجةدرجةدرجة    وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين

 .ذكرها �ل اهن ليس ا�مع u كث�ة طرائق مو¹، ا���| ب| ما ذكر اآلخر ا:ديث وË، صغرىال �لةا�و ك»ىال �لةا�

 Y يطلق اللغة أهل عند لكن، ثالثة ا`حاة عند ا�مع أقل ¬ن و´ن، باثن| ا�ماعة çصل أي باثن|باثن|باثن|باثن|    وتنعقدوتنعقدوتنعقدوتنعقد :قال
    واكتûواكتûواكتûواكتû، ، ، ، هذاهذاهذاهذا    YYYY    يتصدقيتصدقيتصدقيتصدق    منمنمنمن    قالقالقالقال    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    فراغهمفراغهمفراغهمفراغهم    بعدبعدبعدبعد    ا¼اخلا¼اخلا¼اخلا¼اخل    ذلكذلكذلكذلك    دخلدخلدخلدخل    �ا�ا�ا�ا( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وwلك ،ثن|اال
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 .) ههههبببب    çصلçصلçصلçصل    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    أنأنأنأن    فدلفدلفدلفدل    بواحدبواحدبواحدبواحد

 .ا�ماعة أجر بهم Öصل فإنه صلوا فإذا، ا�ماعة صالة عليهم �ب ال ùن عبدعبدعبدعبد    أوأوأوأو    بأنبأنبأنبأن====    ولوولوولوولوقال 

 العدد ذلك u والعبد األن= واعتبار ا�صل| لعدد لالعتبار بالنسبة أح�م فلها والعيد ا�معة أما وعيدوعيدوعيدوعيد    ®عة®عة®عة®عة    غ�غ�غ�غ�    uuuu قال
 .العدد Ö uسبون ال أنهم أي ،به تنعقد وال يقولون ألنهم ،عدمه من

 السنةالسنةالسنةالسنة    ووووهههه    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    وفعلهاوفعلهاوفعلهاوفعلها    ))))وطهوراوطهوراوطهوراوطهورا    مسجداً مسجداً مسجداً مسجداً     األرضاألرضاألرضاألرض    ãããã    جعلتجعلتجعلتجعلت((((    حديثحديثحديثحديث    لعموملعموملعموملعموم    بيتهبيتهبيتهبيته    uuuu    -أي ا�ماعة- فعلهافعلهافعلهافعلها    وXوXوXوXقال 

    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور هو كما إ¡ ذهب ا�ؤلف ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    حضورحضورحضورحضور    يلزميلزميلزميلزم    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن، الفقهاء عند هذا الجتماعا �صول çصل ا�ماعة
uuuu    صل أنها ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهبç ذلك ¬ن سواء ،إ°ها ماعاالجت �صول u يتKأو ا u ُجعلتُجعلتُجعلتُجعلت( لعموم غ�ه    ãããã    األرضاألرضاألرضاألرض     ً     مسجداً مسجداً مسجداً مسجدا

 .ا�سجد u صلوا فكأنهم م�ن أي u صلوا إذا فيقولون )وطهوراوطهوراوطهوراوطهورا
 ¬ن اwي هو وهذا، ا�ساجد u تعرف إنما وا�ماعة ،ا�ماعة أمر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن هذا Y يورد قد لكن
 اهللا ص¦ ا` وwلك، ا�سجد u تعذرها عند اKيت u ا�ماعة إ¡ يُصار و´نما، بعدهم ومن ا�ابعونو الصحابة يفعله
 الفتيا ¬نت وwلك، ا�سجد u الصالة إ¡ يوصله من µد لم إذا مص¦ X °كون بيته u األع� لكw ص¦ إنما وسلم عليه
 u وردت و´ن الصالة ] أن باعتبار ،القيمالقيمالقيمالقيم    وابنوابنوابنوابن    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    قولقولقولقول هذاو ا�سجد u بها اإلتيان من البد أنه مشاoنا عند

 .عليها يتوارد ا:ديث ف�ن، ا�سجد uإنما a  ا�ألوفة ا�عروفة ا�ماعة فإن ا�ماعة
 ،�ماعةا صالة إقامة �ل u األصل هو ألنه ،ا�سجد يهجر أن لإلنسان ينب¾ ال لكن ا�سجد u تلزم ال بأنها قلنا ولو

    إ¡إ¡إ¡إ¡    أخالفأخالفأخالفأخالف    ثمثمثمثم    فتقامفتقامفتقامفتقام    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    آمرآمرآمرآمر    أنأنأنأن    هممتهممتهممتهممت    لقدلقدلقدلقد( يقول وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وألن، واالجتماع ا�وادد Öصل بهألنه و
 ذلك ومع ا�ماعة بيوتهم u يصلون أوالد مهعند يكون قدو، ال� u a ا�سجد للعهد هنا أل )ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    يشهدونيشهدونيشهدونيشهدون    الالالال    أقوامأقوامأقوامأقوام
فتنبه wلك Íال يدخل عليك من ذلك مدخل  !يصلوها لم أو ®اعة صلوها هلفأنظر  يقل ولم )بيوتهم عليهم فأحرق: (قال

 . فتضعف عن الصالة

 حال ] Y، العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ب|ب|ب|ب|    خالفخالفخالفخالف    �ل�ل�ل�ل    هذاهذاهذاهذا ؟؟؟؟أم الأم الأم الأم ال    نساءنساءنساءنساءلللللللل    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    صالةصالةصالةصالة    تسنتسنتسنتسن    هلهلهلهل    """"الرجالالرجالالرجالالرجال    عنعنعنعن    منفرداتمنفرداتمنفرداتمنفردات    لنساءلنساءلنساءلنساء    وتسنوتسنوتسنوتسن" :قال
a هألن ،¹ن م(وع غ� ذلك بأن يقول من الفقهاء من لكن ،حسن افهذ ®اعة صل| نإ ،واسع فأمرها للنساء بالنسبة 
 .ن¹ ت(ع ال أنها Y ذلك فدل، لالجتماع ت(ع واإلقامة األذان ألن إقامة وال أذان ¹ن ي(ع لم

    بأهلبأهلبأهلبأهل    تصªتصªتصªتصª    أنأنأنأن    ورقةورقةورقةورقة    أمأمأمأم    أمرأمرأمرأمر( أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` حديث u جاء ماب باالستحباب للمؤلف يستدل نأ يمكن لكن
 .واسع ذلك u واألمر مستحب فهذا �تمعات صل| لو أنه ذلك فدل )بيتهابيتهابيتهابيتها

، بها أو فيها للفتنة سبباً  يكون �ا وتعرضها الفتنة :صول سبباً  يكون ذلك ألن رجالرجالرجالرجال    معمعمعمع    حضورهاحضورهاحضورهاحضورها    :سناء:سناء:سناء:سناء    ويكرهويكرهويكرهويكره :قال
 منها تكون الفتنة ومظنة ،ش�لإ وال �رم فهذا الفتنة حصول ظن إن أما، الفتنة حصول ظنيُ  لم إذا الÃم �ل هنا لكن

 .القلوب ومر? السفهاء من بها أو

    مساجدمساجدمساجدمساجد    اهللاهللاهللاهللا    إماءإماءإماءإماء    تمنعواتمنعواتمنعواتمنعوا    الالالال( ¹ا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ذنوإل ،ا�كروه حصول لعدم ا:سناء لغ� أي لغ�هالغ�هالغ�هالغ�ها    ويباحويباحويباحويباح :قال
 قد ألنها مباح لكنه ،الوعظ الس� كذلكف للصالة ç¿ إذا لم ألنها ،وأوÕ كذلك الوعظ و�الس )¹ن¹ن¹ن¹ن    خ�خ�خ�خ�    وبيوتهنوبيوتهنوبيوتهنوبيوتهن    اهللاهللاهللاهللا

 يتسÓ ال قد وذلك ،دينهن أمور بعض ¹ن يب| �لساً  للنساء عقد وسلم عليه اهللا ص¦ وا`، دينها أمور به تتب| ما çتاج
 .وأوÕ أظهر ذلك استحباب بعدم القول أن شك فال الوقت هذا u ا:ال هو كما بيوتهن u ¹ن تسÓ إذا أما ،بيوتهن u ¹ن

 u صلوا فلو ،العدو قبالة u يكونون اwين هم وا6غر واحدواحدواحدواحد    مسجدمسجدمسجدمسجد    uuuu-أي موضع ا�خافة-ا6غرا6غرا6غرا6غر    أهلأهلأهلأهل    صالةصالةصالةصالة    وتستحبوتستحبوتستحبوتستحب :قال
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 يصلون بأنهم قالوا ذلك Y فبناء ،العدد حصول u هو القوة أكd ¬ن مÉ ما u ألنه ،لقوتهم أظهر ذلك ¬ن واحد مسجد
u واحد مسجد Áو أو يرقبوهم بدءوا اإذ الكفار عند يظهر حÅ رؤ وال فيخافون كث� اإلسالم أهل أن ذلكµنو Y أن 

  .وأهله اإلسالم بيضة يستبيحوا

ا�سجد و´قامة  عمارة ألنه Öصل بذلك ثواب �ضوره�ضوره�ضوره�ضوره    إالإالإالإال    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    فيهفيهفيهفيه    تقامتقامتقامتقام    الالالال    اwياwياwياwي    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    لغ�هملغ�هملغ�هملغ�هم    واألفضلواألفضلواألفضلواألفضل قال
 لإلنسان ¬ن لو كما، �ضوره إال ا�ماعة صالة فيه تقام ال اwي ا�سجد u يصª أن لإلنسان األفضل أن أي، ا�ماعة
 ألنك ا�سجد هذا u تصª أنك األوÕ فنقول ،جاء إذا إال ا�سجد u الصالة إ¡ ينشطون ال وعماX ،مسجد وفيها مزرعة
    .عينهمي من إ¡ فيحتاجون الصالة Öسنون ال ألنهم أو، ا�ماعة Y أوÍك و´Aنة ®اعة فضل ستحوز

 ا�عÓ جهة من وألنه ،تعا¡ اهللا إ¡ أحب ما ¬ن أكd ®اعة فهو أنه كث�ة أحاديث هذا u جاء فإنه ®اعة®اعة®اعة®اعة    أكdأكdأكdأكd    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما    ثمثمثمثم
 .أوÕ ذلك ¬ن *ما ا�ماعة كdت *ما أنه شك ال فبذلك، ا�ماعة �عت ألجله اwي

 u خالف فيه ؟؟؟؟®اعة®اعة®اعة®اعة    األكdاألكdاألكdاألكd    أمأمأمأم    يقدميقدميقدميقدم    العتيقالعتيقالعتيقالعتيق    وهلوهلوهلوهل، للجماعة إقامة وفيه ،أسبق فيه الصالة ألن قالوا العتيقالعتيقالعتيقالعتيق    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    ثمثمثمثم :قالوا
 .�له هذا ليس ا�ذهب

 ص¦ ا` قال وwلك، خطواته تكتب حÁ �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،فاألبعد، اآلخر من أبعد أحدهما ¬ن إذا أي أقربهماأقربهماأقربهماأقربهما    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    وأبعدوأبعدوأبعدوأبعد قال
 ¬ن إذا األوÕ هو هذا حال ] Y ،يس سورة آية جاءت هذا وË )آثار�مآثار�مآثار�مآثار�م    تكتبتكتبتكتبتكتب    ديار�مديار�مديار�مديار�م( سلمة ÈK وسلم عليه اهللا
 مع صالته أن شك فال ،ذلك وÅو إ°هم يلتئم اwي ووه يفتقدونه اwين همو األد� ®اعته مسجد ¬ن إذا لكن، بعداأل

 اwي ا�عÓ خالف هذاألن ، عنهم رغب أنه ظنيَ  وÍال، اإلمام قلب انكسارu ذلك  Öصل Íال ،األد� مسجده إمام
 حصول من منعاً  )يليهيليهيليهيليه    اwياwياwياwي    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    فليصلê فليصلê فليصلê فليصلê     مسجدمسجدمسجدمسجد    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن( األحاديث بعض u جاء وwلك، ا�ماعة �عت ألجله

 .نفوسهم u ¤ء حصول وعدم واجتماعهم ا`اس ائتالف مصالح بتحصيل جاء ال(ع وwلك ،اإلش�ل هذا

    ننتظرننتظرننتظرننتظر    ووووأأأأ    الوقتالوقتالوقتالوقت    أولأولأولأول    uuuu    سأصªسأصªسأصªسأصª قال الشخص أن افgضنا لو يعÈ، الوقت أول Y أي الوقتالوقتالوقتالوقت    ولولولولأأأأ    uuuu    مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    وتقدموتقدموتقدموتقدم قال
 فضيلة ويذهب الصالة تقام حÁ ينتظرون وقته u ¬نوا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،أوÕ ا�ماعة انتظار نقول ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟

 .ا�ماعة فضيلة �حصيل أجره عظم مع الوقت أول

 عتادا اwي مسجده u حق X الراتب اإلمام أن األصل عذرهعذرهعذرهعذره    أوأوأوأو    بإذنهبإذنهبإذنهبإذنه    إالإالإالإال    الراتبالراتبالراتبالراتب    إمامهإمامهإمامهإمامه    قبلقبلقبلقبل    مسجدمسجدمسجدمسجد    uuuu    يؤميؤميؤميؤم    أنأنأنأن    وÖرموÖرموÖرموÖرم :قال
، وال يؤمن رجل رجال u بيته وال u سلطانه إال سلطان صاحب ألنه ،ذلك u ا�ختصة ا�هة قبل من ُجعل أو ،فيه الصالة

 أبا قدم وسلم عليه اهللا ص¦ ا`و، حقه أسقط فقد نَ أذِ  فإذا بإذنه إال ،السلطان صاحب بمثابة راتبال إمام فيكون ،بإذنه
    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    فا`فا`فا`فا`((((، بهم يصªف أحدهم يتقدم فإنه ،ذلك Åو أو كث�اً  يتأخر كأن عذر من أو، با`اس صª° بكر
    أثÓأثÓأثÓأثÓ    بلبلبلبل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فأقرهفأقرهفأقرهفأقره    ،،،،با`اسبا`اسبا`اسبا`اس    وص¦وص¦وص¦وص¦    عوفعوفعوفعوف    بنبنبنبن    الر�نالر�نالر�نالر�ن    عبدعبدعبدعبد    تقدمتقدمتقدمتقدم    القوم|القوم|القوم|القوم|    ب|ب|ب|ب|    اإلصالحاإلصالحاإلصالحاإلصالح    uuuu    تأخرتأخرتأخرتأخر    حينماحينماحينماحينما

 . )أحسنتمأحسنتمأحسنتمأحسنتم((((    ::::قالقالقالقالفففف    يهيهيهيهعلعلعلعل

 يوم ألنه للمسجد تونأي فال ،االختالف ويسبب ا`اس ويتفرق ،ا�ماعة ويفسد ،عنه للتنف� يؤدي ألنه ذلكذلكذلكذلك    uuuu    والعلةوالعلةوالعلةوالعلة
 وعدم ا�ماعة انتظار u حقيقة :قنا اعتباراً  هذا u ¬ن اإلمام حق اعت»نا فإذا، انضباطاً  X يعرفون فال يتأخر ويوم يتقدم

، وشدته هذا أمر لعظم ؟؟؟؟، أو ال تصح، أو ال تصح، أو ال تصح، أو ال تصحالصالةالصالةالصالةالصالة    تصحتصحتصحتصح    عذرهعذرهعذرهعذره    والوالوالوال    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذنذنذنذنإإإإ    بدونبدونبدونبدون    أحدأحدأحدأحد    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    هلهلهلهل يتæمون وwلك، اختالفها
 Y أنه إ¡ إشارة هذا u لكن، ا`اسب يص¦ وال ،ا�شقة وعدم �له قرب مع ا�عتاد وقته عن Ûب إن يراسل قالوا وwلك
 فليفعل إ°ه األمر علجُ  أنه مادام األئمة بعض ألن، فيها يفرط وال ؤو°ةمس من إ°ه أو� فيما وجل عز اهللا يت� أن اإلمام
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 ¬�هات إ°هم يفوض من أو األمر و& جهة من ُجعل إذا مث ،بصحيح ليس فهذا ،ذلك وÅو ينتظرونه ا`اس و°دع شاء ما
 إذا بالصالة ¹م يأذن وال ،ا`اس Y تأخري أن u حق X يكون ال فإنه ،ا`اس يصª تأخروا و´ن ،األئمة يتأخر ال أنه ا�عت»ة

 .تأخر

قيمت إذا يعيدهايعيدهايعيدهايعيدها    أنأنأنأن    XXXX    ننننسُ سُ سُ سُ     لفرضلفرضلفرضلفرض    أقيمأقيمأقيمأقيم    ثمثمثمثم    ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    ولوولوولوولو    ص¦ص¦ص¦ص¦    ومنومنومنومن :قال
ُ
 ¬ن و´ن ألنه فليعدها ا�سجد u وهو الصالة أ

 خارج ¬ن اإذ أما، ا�سجد u ¬ن إذا هذا ،ماضية حلقة u تقدم اwي األسود بن يزيد حديث u ذكرنا �ا ،®اعة u صالها
، اإلAدة يقصد لملو و يدخل أن بأس فال ن� وقت غ� ¬ن فإن، ن� وقت غ� يكون أن إال يدخل أال X فينب¾ ا�سجد

 Y يدخل Íال )مرت|مرت|مرت|مرت|    الصالةالصالةالصالةالصالة    تعادتعادتعادتعاد    الالالال: (قال عمر ابن حديث u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،فال اإلAدة قصد إذا أما
 لكم ذكرنا كما ،لسبب إال مرت| تعاد ال الصالة نأ فاألصل ،إAدتها عن ينفكوا فال الصالة يدوايع وÍال الوساوس ا`اس

    فإنفإنفإنفإن    لوقتهالوقتهالوقتهالوقتها    الصالةالصالةالصالةالصالة    صِل صلِ صِل صِل ( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال وwلك، ذلك Åو أو معه يصª أن أحد اجة: أو للمسجد ا¼خول من
 أئمة أي )فصلِ فصلِ فصلِ فصلِ     معهممعهممعهممعهم    أدر�تهاأدر�تهاأدر�تهاأدر�تها    إنإنإنإن: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ وا` )أصªأصªأصªأصª    فالفالفالفال    صليتصليتصليتصليت    تقلتقلتقلتقل    والوالوالوال    فصلفصلفصلفصل    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    وأنتوأنتوأنتوأنت    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت
 بدون إAدتها Y الصالة çمل إذاً  ،فليعدها معهم وهو أقيمت إذا أنه Y ذلك فدل، وقتها عن الصالة يؤخرون اwين السوء
 نيقيمو ثم ا�ماعة ةصال عن خرونأيت ¬نوا أقوام Yأيضاً  وÖمل ،ا:ديث هذا Ö Yمل السلف عن جاء ما أو ،سبب

 .ذلك Öصل Íال ا�سألة هذه مثل u السلف شدد فثلك ،األهواء أهل من و�نوا ،فيصلونها أخرى ®اعة

 ال بأنها قالوا ذلك Y فبناء ،شفعاً  صارت أAدها فإذا ا`هار وتر a ا�غرب أن عندهم "إAدتهاإAدتهاإAدتهاإAدتها    تُسنتُسنتُسنتُسن    فالفالفالفال    ا�غربا�غربا�غربا�غرب    إالإالإالإال" :قال
 استد· ما إذا يعيدها أي، برابعة ويشفعها يعيدها أنه أ�د عن ا6انية الرواية ¬نت و´ن ،ا�سألة u القول| أحد وهذا ،تعاد

 دخل إذا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أمر امتثال نهأ فضل X °حصل رابعة ويزيدها معهم فيعيدها ذكرنا ¬wي اإلAدة
 ذلك فعل فإذا ،برابعة ويشفعها يصليها قالوا أنهم العلم أهل من ®اعة عن جاء هذا وألن ،ا�ماعة فضل وألجل ،ا�سجد

 .القادمة ا:لقة u ونكمل، الصالة بإAدة يتعلق ما هذا، حسن فإنه

 ))))ú/ú/ú/ú/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

u م ابتدأنا قد ا�اضية ا:لقةÃال u م من يتعلق ما أول وذكرنا ا�ماعة صالةÃدة عند وقف ا:ديث و�ن ،عليها الAإ 
 تعاد أن ن± وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن األحاديث u جاء �ا ،يعيدها ال فإنه صالته ص¦ من أن األصل أن قلناو ،الصالة
 .م(وعة ذلك u اإلAدة تكون أنه األحوال بعض u توجد قد لكن ،مرت| الصالة

 ا�سجد u اإلنسان ¬ن فإذا ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    يعيدهايعيدهايعيدهايعيدها    أنأنأنأن    XXXX    سنسنسنسن    فرضفرضفرضفرض    أقيمأقيمأقيمأقيم    ثمثمثمثم    ص¦ص¦ص¦ص¦    ومنومنومنومن تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال لكwو
 تقدم ما Y األسود بن يزيد ألن ،ا�ماعة تلك مع يصª أن متحكما يكون أن ويقرب X ا�ستحب فإن الصالة وأقيمت

 بن يزيد فجلس ،يصª وسلم عليه اهللا ص¦ وا` اnيف مسجد u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` إ¡ وأý ص¦ �ا أنه معنا
    وا`اسوا`اسوا`اسوا`اس    وأتيتماوأتيتماوأتيتماوأتيتما    رحالكمارحالكمارحالكمارحالكما    uuuu    صليتماصليتماصليتماصليتما    إذاإذاإذاإذا: (قالف الصالة يعيد أن أمره وسلم عª اهللا ص¦ ا` انت± فلما ،مع7ال وداألس

 .)نافلةنافلةنافلةنافلة    لكملكملكملكم    فإنهافإنهافإنهافإنها    معهممعهممعهممعهم    فصلوافصلوافصلوافصلوا    يصلونيصلونيصلونيصلون
 وسمع ا�سجد يدخل لم ولو حÁ ن� وقت غ� u ¬ن إذا أما ،ن� وقت u ¬ن إذا ا�سجد دخول يتقصد ال أن ينب¾ لكن

 بيانه تقدم ما Y عنه من� اإلAدة تقصد فإن ،اإلAدة يتقصد وال ،معهم فيصª يدخل أن به Öسن فإنه يصلون اسا`
 .رعم ابن حديث u وذكره

 اإلAدة يقت� سبب وجد إذا وألنه ،غ�ه مع أو ال@ إمام مع ¬ن سواء ا�ماعة هذه وجود هو باإلAدة ا:كم وتعلق قال
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 )فصلفصلفصلفصل    معهممعهممعهممعهم    أدر�تهاأدر�تهاأدر�تهاأدر�تها    فإنفإنفإنفإن    لوقتهالوقتهالوقتهالوقتها    الصالةالصالةالصالةالصالة    صلê صلê صلê صلê ( ذر أل¯ قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن ،ال(ع جهة من فيها حرج ال فإنه
 .وقتها عن الصالة يؤخرون وهم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بعد سيأتون اwين ا�ور أئمة ¬ن ا� هذا

Óالقول| أحد هو وهذا ،يعيدها ال نهإ قالواف ،هارا` وتر أنها باعتبار ا�غرب صالة من ذلك اهللا ر�هم الفقهاء استث 
 يصلون وا`اس أتيت لو X فنقول ذلك Y وبناء ،ا`هار وتر ألنها تعاد ال ا�غرب صالة أن ا:نابلة مذهب u ا�شهورين

 الصالة من اإلمام انت± فإذا ،ويصª معهم يدخل أن X بأن ا:نابلة الفقهاء بعض وقال ،معهم تدخل فال ا�غرب صالة
 فيكون ،الصالة تلك u معهم ا¼خول مصلحة ç Xصل وحÁ ،شفعا يكون ال حÁ ر�عات أربع X فتكون بر�عة شفعها
    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    قدامةقدامةقدامةقدامة    ¬بن¬بن¬بن¬بن    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    �ق�ق�ق�ق����    منمنمنمن    ®اعة®اعة®اعة®اعة    رجحهرجحهرجحهرجحه    وشفعهاوشفعهاوشفعهاوشفعها    معهممعهممعهممعهم    با¼خولبا¼خولبا¼خولبا¼خول    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا ،ا�ماعة u معهم دخل
  .تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡

 مامإ X ليس أو راتب مامإ X مسجد ب| ا:ال oتلف ال أي كغ�هكغ�هكغ�هكغ�ه    راتبراتبراتبراتب    ماممامماممامإإإإ    XXXX    مسجدمسجدمسجدمسجد    uuuu    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    AدةAدةAدةAدةإإإإ    تكرهتكرهتكرهتكره    والوالوالوالقال 
 ما يعÈ و�ره قصد مسجد لإلAدةو�ره قصد مسجد لإلAدةو�ره قصد مسجد لإلAدةو�ره قصد مسجد لإلAدة ذلك قالوا بعد ،يعيدها فإنه ا�ماعة إAدة يستد� ما وجد إذا ا:ال| ÷ u فإنه ،بترا

 .يعيدها فإنه يقتضيها ياw السبب ووجد حلت X حدثت أو X تلط لكنه ،اإلAدة هذه يتقصد
    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    ماماماماإإإإ ذاً إ ررررعذعذعذعذ    لغ�لغ�لغ�لغ�    فيهمافيهمافيهمافيهما    وتكرهوتكرهوتكرهوتكره    لعذرلعذرلعذرلعذر    فيهمافيهمافيهمافيهما    والوالوالوال    وا�دينةوا�دينةوا�دينةوا�دينة    مكةمكةمكةمكة    ييييمسجدمسجدمسجدمسجد    غ�غ�غ�غ�    uuuu    ®اعة®اعة®اعة®اعة    إAدةإAدةإAدةإAدة    تكرهتكرهتكرهتكره    والوالوالوال قالوا

 عذرل تكون أن إما افإنه وا�دينةوا�دينةوا�دينةوا�دينة    مكةمكةمكةمكة    مسجدمسجدمسجدمسجد    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ماماماماأأأأ ،مطلقا مكروهة غ� فهذه وا�دينة مكة غ� u ا�عادةا�عادةا�عادةا�عادة    الصالةالصالةالصالةالصالة
 يدل وذلك ،ا�ماعة إAدة فيهما تكره ال أنه جهة من ا�ساجد كسائر فإنهما لعذر فيهما ¬نت نإف ،عذر غ�ل تكون أو

    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    فأعيدتفأعيدتفأعيدتفأعيدت    ،،،،هذاهذاهذاهذا    YYYY    يتصدقيتصدقيتصدقيتصدق    منمنمنمن    فقالفقالفقالفقال    ص¦ص¦ص¦ص¦    قدقدقدقد    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    وا`وا`وا`وا`    دخلدخلدخلدخل    اwياwياwياwي    الرجلالرجلالرجلالرجل    ذلكذلكذلكذلك( قصة u حصل كما عليه
uuuu    يدل إذاً  هذا ،)وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    مسجدمسجدمسجدمسجد Y بأنها فقالوا عذر لغ� ¬نت إذا أما ،تعاد فإنها رعذ وجد إذا أنه 

 u ا�ماعة صالة عن يتأخرون ا`اس أن ¡إ ذلك ألفÉ عذر غ�ل اإلAدة تكره ال بأنه قلنا لو ألنه قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،تكره
 أن إ¡ ذلك فيف� ،°هإ آٍت  وجود من ا�سجد oلو وال ®اعة وجود من ا�سجد oلو ال بأنه لعلمهم ا�سجدين هذين
 ®اعة u ا`اس ئتالفا وهو ا�ماعة مقصود Öصل ال أنه ذلك ويف� ،الراتب اإلمام مع الصالة عن يتهاونون ا`اس
 .عذر بغ� ا�ماعة قامةإ تأخر ¬ن إذا تكره أنها قالوا لكwو ،الراتب مامهمإ مع واحدة

 والصالة دخل قد اإلنسان ¬ن لو فيما تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف من �وع اهذ ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالة    فالفالفالفال    الصالةالصالةالصالةالصالة    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا قال
 دخل قد ¬ن و´ذا ا�سألة هذه u فهو ؟؟؟؟نفلنفلنفلنفل    أوأوأوأو    فرضفرضفرضفرض    صالةصالةصالةصالة    الصالةالصالةالصالةالصالة    هذههذههذههذه    ¬نت¬نت¬نت¬نت    سواءسواءسواءسواء    خرىخرىخرىخرىأأأأ    صالةصالةصالةصالة    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    XXXX    فهلفهلفهلفهل ،قيمتأ قد
u ا�عتمد األصيل األصل اإذً  ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    الالالالإإإإ    صالةصالةصالةصالة    فالفالفالفال    الصالةالصالةالصالةالصالة    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول ،فيها يدخل أولم الصالة هذه 
 ا` أن صحته Y ا�تفق ا:ديث لكw ويدل ،بغ�ها ينشغل أن �سلم ينب¾ فال ،¹ا حق الوقت فهذا الصالة أقيمت إذا أنه

 أو ابتداء أو ءإنشا وË فيه الÃم �ل يكون اذً إ وهذا )ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالة    فالفالفالفال    الصالةالصالةالصالةالصالة    قيمتقيمتقيمتقيمتأأأأ    إذاإذاإذاإذا: (قال وسلم عليه اهللا ص¦
u وع� u وز ال فإنه ،نفل صالةµ ي(ع أن لإلنسان u و ،ا�كتوبة الصالة أقيمت وقد نفل صالةwر�ه ا�ؤلف ذكر لك 

 قال لكwو ،نافلة صالة u ي(ع أن يريد ¬ن من يعÈ اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامة    بعدبعدبعدبعد    الصالةالصالةالصالةالصالة    YYYY    ي¿بي¿بي¿بي¿ب    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أنهأنهأنهأنه    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    عمرعمرعمرعمر عن اهللا
 اشخص أن لو حXXXX Á    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    اwياwياwياwي    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذلكذلكذلكذلك    معمعمعمع    يفعلهايفعلهايفعلهايفعلها    أنأنأنأن    يريديريديريديريد    ال�ال�ال�ال�    الفريضةالفريضةالفريضةالفريضة    إقامةإقامةإقامةإقامة    بعدبعدبعدبعد    ا`افلةا`افلةا`افلةا`افلة    تنعقدتنعقدتنعقدتنعقد    فالفالفالفال اهللا ر�ه ا�ؤلف

 مقرر هو كما وهذا ،الصحة عدم يقت� ا`Ø ألن منعقدة غ� صالته فإن نقول ؛أقيمت قد والصالة ا`افلة هذه u دخل
    .موضعه u األصول علماء عند

    يسقطيسقطيسقطيسقط    والوالوالوال    الوقتالوقتالوقتالوقت    سعةسعةسعةسعة    معمعمعمع    µبµبµبµب    بلبلبلبل    الفائتةالفائتةالفائتةالفائتة    قضاءقضاءقضاءقضاء    ويصحويصحويصحويصح تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ؟؟؟؟ا:كما:كما:كما:كم    فمافمافمافما    فريضةفريضةفريضةفريضة    الصالةالصالةالصالةالصالة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    لولولولو
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 توضأ فهنا ،ذلك Y فقام الصالة يقيم ا�قيم سمع حÁ يشعر ولم ا�سجد u نام اشخص أن لو ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    فواتفواتفواتفوات    nشيةnشيةnشيةnشية    الgتيبالgتيبالgتيبالgتيب
 اهللا ر�ه ا�ؤلف فيقول؟ ؟ ؟ ؟ الع�الع�الع�الع�    معهممعهممعهممعهم    يص¦يص¦يص¦يص¦    أنهأنهأنهأنه    أمأمأمأم    نائمنائمنائمنائم    وهووهووهووهو    فاتتهفاتتهفاتتهفاتتهقد قد قد قد     ¬نت¬نت¬نت¬نت    ال�ال�ال�ال�    الظهرالظهرالظهرالظهر    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    XXXX    هلهلهلهل فنقول ،°صª جاء ثم

 ال� الصالة غ� صالة u ي(ع قد أنه وهو ،سبق ùا مستثÓ هذا ذلك Y فبناء ،الع� يصلون ¬نوا و´ن الظهر يصª بأنه
 .الفائتة هذه يصX ª نقول اذً إ هنا فنقول ،الصالة قامةإ بعد أو يصليها
 ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور Y لكن، الظهر بنية معه يدخل أنه الصحيح u ؟؟؟؟معهمعهمعهمعه    يدخليدخليدخليدخل    الالالال    أوأوأوأو    معهمعهمعهمعه    يدخليدخليدخليدخل    أنأنأنأن    XXXX    هلهلهلهل يقول أن لقائل

 إقامة u �ع قد ا:ال هذه u فتكون ،لوحده يصª أن µ Xوزون هم ذلك Y فبناء ،ا`ية اختلفت إذا الصالة تصح ال أنه
 u ال(وع عدم مسألة çصيل من أوÕ األوقات ترتيب ةمصلح وألن ،فرض هذه ألن ،قيمتأ قد ا�كتوبة والصالة الصالة

 قد ال� الصالة أن إ¡ ذلك أفÉ ولو حÁ يسقط الgتيب nشية فوات ا�ماعةيسقط الgتيب nشية فوات ا�ماعةيسقط الgتيب nشية فوات ا�ماعةيسقط الgتيب nشية فوات ا�ماعة    والوالوالوال قال وwا ،أقيمت وقد الصالة هذه
 قرره اwي وهذا ،ا�ماعة مصلحة çصيل من أوÕ الgتيب مصلحة çصيل ألن ،لوحده يصª فإنه فيقولون ،تفوته أقيمت
 .تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف

    لملململم    ي(عي(عي(عي(ع    لملململم    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ا:كما:كما:كما:كم    ماماماما أحد ] من منبعث سؤال هو أخرى مسألة ذلك Y يgتب ،اتضحت قد ا�سألة هذه إذاً 
    أتمهاأتمهاأتمهاأتمها    نافلةنافلةنافلةنافلة    uuuu    يصªيصªيصªيصª    و�نو�نو�نو�ن    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    فإنفإنفإنفإن اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول    ؟؟؟؟ا`افلةا`افلةا`افلةا`افلة    صالةصالةصالةصالة    يؤدييؤدييؤدييؤدي    وهووهووهووهو    الصالةالصالةالصالةالصالة    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    لكنهلكنهلكنهلكنه    الصالةالصالةالصالةالصالة    يبتدئيبتدئيبتدئيبتدئ
 فإنه ؛الصالة وأقيمت نافلة أداء u ع� قد ¬ن إذا إذاً  أهمأهمأهمأهم    الفرائضالفرائضالفرائضالفرائض    ألنألنألنألن، ، ، ، فيقطعهافيقطعهافيقطعهافيقطعها    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    فواتفواتفواتفوات    ����oooo    أنأنأنأن    إالإالإالإال    ،،،،خفيفةخفيفةخفيفةخفيفة
 وعال جل اهللا فإن فيها �ع و�ا ،فيها �ع ألنه قالوا ؟؟؟؟""""ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالة    فالفالفالفال    الصالةالصالةالصالةالصالة    أقيمتأقيمتأقيمتأقيمت    إذاإذاإذاإذا""""بأنه بأنه بأنه بأنه     يقولوايقولوايقولوايقولوا    لملململم    �اذا�اذا�اذا�اذا ،يتمها
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 Y تطلق الصالة ألن ،ابتداء فال يعÈ )ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    إالإالإالإال    صالةصالةصالةصالةفال فال فال فال (وألنه  ،بذمته تعلقت وألنها } مْ مْ مْ مْ َوال
 .الصالة هذه يتم ا:الة هذه u فإنه ذلك Y فبناء ،وا�حريم ا�حليل وأ ،بينهما وما والتسليم حاالفتتا Y شتملي ما

 çصيل من أوÕ ا�ماعة مصلحة çصيل فإن ا�ماعة فوات خاف إذا أنه وهو استثناء أيضاً فيه إال أن oإال أن oإال أن oإال أن ����o فوات ا�ماعة فوات ا�ماعة فوات ا�ماعة فوات ا�ماعة
 .يتمهاال  أنهب نقول ذلك Y فبناء ،ا`افلة هذه تمامإمصلحة 

 صالة يبتدئ أن X قال األوÕ ا�سألة u ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا حال بكل ايتمه فإنه أخرى فريضة أقيمت ثم فرض u دخل لو يفهم
 خاف ولو ،الصالة أقيمت ولو فيه �ع اwي الفرض صالة يتم أن أوÕ باب فمن لكوw ،أقيمت قد الصالة أن مع فرض
 .ا�ماعة فوات
    فا�شهورفا�شهورفا�شهورفا�شهور    ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟    تدركتدركتدركتدرك    بمبمبمبم    ،،،،ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    إدراكإدراكإدراكإدراك وa ا`اس أسئلة من كث� بها يتعلق مهمة مسألة إ¡ ا�ؤلف ينتقل ذلك بعد
 أدرك فإذا ،أجزائها من جزء بإدراك تدرك ا�ماعة أن كث� العلم أهل من ®اعة قول هو كما ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن

    سالمسالمسالمسالم    قبلقبلقبلقبل    مأمومامأمومامأمومامأموما    ك»ك»ك»ك»    ومنومنومنومن اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول لكwو ،ا�ماعة أدرك قد يكون فإنه الصالة أجزاء من جزء أي اإلنسان
    وعليكموعليكموعليكموعليكم    فامشوافامشوافامشوافامشوا    ةةةةالصالالصالالصالالصال    قيمتقيمتقيمتقيمتأأأأ    إذاإذاإذاإذا: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن    ::::أوالأوالأوالأوال قالوا ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    قالواقالواقالواقالوا    �اذا�اذا�اذا�اذا    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    :ق:ق:ق:ق    مامهمامهمامهمامهإإإإ

 ،مطلقا يقضيه فإنه فاته قد ما وأنه ،حال ] u معهم با¼خول أمر وهذا    ))))فأتموافأتموافأتموافأتموا    فاتكمفاتكمفاتكمفاتكم    وماوماوماوما    فصلوافصلوافصلوافصلوا    أدر�تمأدر�تمأدر�تمأدر�تم    فمافمافمافما    السكينةالسكينةالسكينةالسكينة
 اآلخر ا:ديث وË ،أدرك قد ويكون معه يتشهد فإنه التشهد u واإلمام أý من Y فدل ،ذلك من أكd أو ر�عة ¬ن سواء

 ا�عÓ جهة منأيضاً  قالواو، السجود حال u معهم يدخل أنه Y فدل )شيئاشيئاشيئاشيئا    تعدوهتعدوهتعدوهتعدوه    والوالوالوال    فاسجدوافاسجدوافاسجدوافاسجدوا    ساجدساجدساجدساجد    ماممامماممامواإلواإلواإلواإل    أتيتمأتيتمأتيتمأتيتم    إذاإذاإذاإذا(
 من جزء أي بإدراك اإلدراك Ö Xصل فإنه يقولون ذلك Y فبناء ،ر�عة أدرك لو ما فأشبه اإلمام صالة من جزء أدرك قد ألنه

 .اإلمام مع األجزاء
 u ال األوقات إدراكu  أنها عنها الفقهاء يقول فهذه )الصالةالصالةالصالةالصالة    أدركأدركأدركأدرك    فقدفقدفقدفقد    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    �عة�عة�عة�عةرررر    أدركأدركأدركأدرك    منمنمنمن( ا:ديث هذا Y يش�
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 من اً يس� اً جزء أدرك من يرى أن ذلك Y فبناء ،بر�عة إال تدرك ال ا�ماعة أن يرى اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ ¬ن و´ن ،ا�ماعة إدراك
 .اoنامش بعض عند الفتيا عليه وهذا ،ا�ماعة يدرك لم فإنه الصالة آخر
 أش� من أنها الشك الرواية هذه أن نقول فهنا )أدركأدركأدركأدرك    فقدفقدفقدفقد    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    ر�عةر�عةر�عةر�عة    أدركأدركأدركأدرك    منمنمنمن( تالراويا بعض u قائل يقول قد

 صالة Y �مول ا:ديث هذا بأن بعضهم أجاب لكن ،ر�عة بإدراك إال ا�ماعة تدرك ال أنه Y تدل قد ال� الروايات
 .ا�ماعة بإدراك يتعلق ما هذا ،ا�معة أدرك فقد ا�معة صالة u اإلمام مع ر�عة أدرك من يعÈ ،ا�معة

         الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    uuuu    معهمعهمعهمعه    دخلدخلدخلدخل    راكعاراكعاراكعاراكعا    ا�سبوقا�سبوقا�سبوقا�سبوق    :قه:قه:قه:قه    و´نو´نو´نو´ن قال
u ا�سألة Õا�ماعة إدراك ا�ؤلف ذكر األو u لتها®، u صل بما يب| ا6انية ا�سألةÖ الر�عة إدراك، Èبم الصالة جزء يع 

 ا�ز8؟ اإلدراك Öصل

 ذلك حقيقة ما ؟ذلك ضابط ما ،الر�عة أدرك فقد الر�وع أدرك من ا:ديث u ألنه ،الر�عة u معه دخل إذا صلÖ فيقول
فيدرك الر�عة إذا اجتمع مع اإلمام u الر�وع �يث ينت� إ¡ قدر اإلجزاء قبل أن يزول فيدرك الر�عة إذا اجتمع مع اإلمام u الر�وع �يث ينت� إ¡ قدر اإلجزاء قبل أن يزول فيدرك الر�عة إذا اجتمع مع اإلمام u الر�وع �يث ينت� إ¡ قدر اإلجزاء قبل أن يزول فيدرك الر�عة إذا اجتمع مع اإلمام u الر�وع �يث ينت� إ¡ قدر اإلجزاء قبل أن يزول  اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول ؟اإلدراك

 هو ؟ قالواالر�وع u اإلجزاء حقيقة ما ،عنه اإلمام يزول أن قبل ا6ا5 ،واحد هذا الر�وع u اإلمام مع µتمع أن    اإلمام عنهاإلمام عنهاإلمام عنهاإلمام عنه
 قدر فهذا ظهره حانٍ  وهو ر�بتيه Y يديه وضع إذا العادي اإلنسان :X يمثلون وwلك ،الر�وع اسم عليه يطلق ما أقل

 واإلمام القدر هذا إ¡ وصلت ثم ل�gع أتيت نكأ لو هذا Y فبناء، راكعا اإلنسان يعت» ال مرتفعا اإلنسان لو ¬ن ،اإلجزاء
 ألنه ،فال و´ال ،الر�عة أدر�ت قد بأنك نقول فهنا ،اإلجزاء قدر يتجاوز لم لكنه الرفع u �ع أو راكعا يكون بأن يتجاوز لم

 لم ذلك Y بناءف ،راكعا يكن لم اإلمام فكأن قليال ذلك عن ارتفع إذا أما ،راكع واإلمام ر�عت أنك عليك يسبق هنا
 الر�وع هو اإلمام ور�وع ،ر�وعه u اإلمام مع �تمع أن البد ،إدراك بذلك Öصل لم قلنا وبذلك ،الر�وع X u مدرك تكن
 قد فإنه ،الر�وع حد وهو ،الصالة أر�ن u درستموه أن لكم وسبق ،فصلنا ما Y اإلجزاء به Öصل اwي الر�وع أو ال�مل

 .ا�اò الفصل u بك مر وذلك ا�ؤلف بينه

 ا�كب�ة أن وهو ،هذا u تهمك ال� ا�سائل بعض يب| أن أراد الضابط ب| �ا ذاً إ تقدمتقدمتقدمتقدم    كماكماكماكما    قائماقائماقائماقائما    *ها*ها*ها*ها    با�كب�ةبا�كب�ةبا�كب�ةبا�كب�ة    ويأ£ويأ£ويأ£ويأ£ قال
 اإلحرام تكب�ة أدى يكون ألنه يك» ثم ينحÈ فال ،�لها هو هذا ألن ،قائما بها تأ£ أن البد اإلحرام تكب�ة a ال�

u لها غ��. 
    عليهعليهعليهعليه    يdبيdبيdبيdب    فلمفلمفلمفلم    الصفالصفالصفالصف    دوندوندوندون    ر�عر�عر�عر�ع    بكرةبكرةبكرةبكرة    أباأباأباأبا    ألنألنألنألن( ،بالزمال و ب(ط ليس ا:ال هذه u االطمئنان أن يعÈ يطميطميطميطم0000    لملململم    ولوولوولوولو قال

 .ا:ال هذه u بالزم ليس االطمئنان أن Y فدل ،)مAþمAþمAþمAþ    جاءجاءجاءجاء    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وقدوقدوقدوقد    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`
 تكب�ة عن هؤ�ز ااقت� عليه لو اإلحرام تكب�ة فإن ،قائم وهو اماإلحر تكب�ة ك» إذا ا:الة هذه u ثم يطمثم يطمثم يطمثم يطم0000 ويتابع ويتابع ويتابع ويتابع

 ال� الر�عة أدرك وقد ،صحيحة صالته فإن الر�وع تكب�ة يك» لم فلو ،الر�وع تكب�ة عن أجزأته قال وwلك ،الر�وع
 .نواها
    بهابهابهابها    �ة اإلحرام ر�ن ولم يأِت �ة اإلحرام ر�ن ولم يأِت �ة اإلحرام ر�ن ولم يأِت �ة اإلحرام ر�ن ولم يأِت نوى به الر�وع لم µزئ ألن تكبنوى به الر�وع لم µزئ ألن تكبنوى به الر�وع لم µزئ ألن تكبنوى به الر�وع لم µزئ ألن تكب    بتكب�ة أوبتكب�ة أوبتكب�ة أوبتكب�ة أو    نوىنوىنوىنوىفإن فإن فإن فإن     ،،،،فضل أن يأ£ بتكب�ت|فضل أن يأ£ بتكب�ت|فضل أن يأ£ بتكب�ت|فضل أن يأ£ بتكب�ت|األاألاألاألوووو قال
    ::::األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ أحوالأحوالأحوالأحوال    ثالثةثالثةثالثةثالثة    هذههذههذههذه    ااااإذً إذً إذً إذً 
 .الر�وع وتكب�ة اإلحرام بتكب�ة أý األتماألتماألتماألتم    هوهوهوهو    فهذافهذافهذافهذا    ا�كب�ت|ا�كب�ت|ا�كب�ت|ا�كب�ت|    يك»يك»يك»يك»    أنأنأنأن    إماإماإماإما

 أن ذكرنا أن سبق ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا    يصح ال يقولون ناهف اإلحرام تكب�ة وين� الر�وع تكب�ة بتكب�ته ينوي أن ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا:الةا:الةا:الةا:الة
    .بها إال تنعقد ال الصالة وأن ،عمد u وال سهو u ال تسقط وال منها البد راماإلح تكب�ة
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 بأنه اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول فهنا ،الر�وع تكب�ة وينوي اإلحرام تكب�ة ينوي ،واحد بتكب� ®يعا ينويهما أن ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    ا:الةا:الةا:الةا:الة
 ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور هو هذا هنا ولكن ،غ�ه وب| حراماإل تكب�ة هو اwي الر�ن ب| ك�ّ  ألنه ،ا:ال هذه uأيضاً  يصح ال

 إذا أنهب قيل ولو وغ�ه ا�غu È ا�قدÇ قدامة ابن قال كما ، ولو قيلاإلحرام تكب�ة وa مستقال الر�ن �حصيل طلبا
 تكب�ت| يك» أن إما لإلنسان ينب¾ لكن ،صحيحا ذلك ول�ن قريبا ل�ن صحيح ذلك فإن واحدة بتكب�ة ®يعا نواهما

 عند ا�ذهب من القاعدة a كما ،اnالف من خروجا حرامإلا تكب�ة بها oص أن واحدة تكب�ة Y اقت� نإ أو
 .ا�سائل هذه u اnالفات من للخروج ا:نابلة

أو  ت|السجد ب| ا�لسةu  أو ساجد واإلمام جئت إذا يعÈ أدر�هأدر�هأدر�هأدر�ه    حيثحيثحيثحيث    معهمعهمعهمعه    دخوXدخوXدخوXدخوX    ويستحبويستحبويستحبويستحب تعا¡ اهللا ر�ة ا�ؤلف قال
u ن    جئتمجئتمجئتمجئتم    إذاإذاإذاإذا( معه دخلفا التشهدÅنوÅنوÅنوÅوغ�ه داود أ¯ عند ذلك جاء شيئا )تعدوهتعدوهتعدوهتعدوه    والوالوالوال    فاسجدوافاسجدوافاسجدوافاسجدوا    سجودسجودسجودسجود    و. 

 تكب�ة يك» فإنه السجدت| ب| ا�لسة u أو سجود u واإلمام جاء إذا تكليفتكليفتكليفتكليف    بالبالبالبال    ر�وعر�وعر�وعر�وع    غ�غ�غ�غ�    uuuu    معهمعهمعهمعه    وينحطوينحطوينحطوينحط    قال
 ا` نأل ،وجه X ل�ن ك»ّ  ولو ،اليس�ة ا�سائل من وهذه ،االÅطاط ¹ذا أخرى تكب�ة إ¡ Öتاج وال ،وينحط اإلحرام

 .ورفع خفض ] u يك» ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦

 يقوم أن أراد إذا يعÈ أما ا�سبوق اwي سلم اإلمام وقام إ¡ قضاء الر�عة فإنه ينتقل بهذا ا�كب�    بهبهبهبه    مسبوقمسبوقمسبوقمسبوق    ويقومويقومويقومويقوم    قال
 .مك»ا يقوم فاته ما لقضاء

 ،اإلمام عن ا�أموم نفصالاب تتعلق ال� ا�همة ا�سائل من هذه نفالنفالنفالنفال    انقلبتانقلبتانقلبتانقلبت    يرجعيرجعيرجعيرجع    ولمولمولمولم    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    إمامهإمامهإمامهإمامه    سالمسالمسالمسالم    بلبلبلبلقققق    قامقامقامقام    و´نو´نو´نو´ن قال
 يقول ا�ؤلف فإن اإلمام سلم اآلن وهو الصالة u مسبوقا ا�أموم ¬ن إذا ذلك Y بناءف ،باإلمام يقتدي ا�أموم أن األصل

 ،به اإلتيان قبل اإلمام عن ينفصل فال الصالة أر�ن من ر�ن التسليم ألن ،®يعه يمالتسل من اإلمام ينت� حÁ يقوم ال فإنه
 فيه الر�ن ا`فل أن ا�اò ا�ستوى u مر كما ا`فل u عنده ألنه ،نفال ينقلب فإنه ا6انية سالم قبل قام لو يقول وwلك
 هفي كما: فإن رجع إذا أما ،نفال تنقلب فإنها نولويق يرجع لم إذا wلك ،بالزمة ليست فإنها األخرى أما واحدة، تسليمة

ال، فإذاً ينب¾ لإلنسان أال وع جل اهللا بإذن تأتينا مسألة وهذه ، فما الواجب عليه؟بر�ن إمامه سبق من حكمسيكون 
°ؤتم به، فال °ؤتم به، فال °ؤتم به، فال °ؤتم به، فال إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام إنما جعل اإلمام (يتسارع إ¡ القيام لقضاء ما فاته حÁ ال يدخل u هذا اإلش�ل، وألن هذا هو عموم األمر 

 ).����تلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليهتلفوا عليه
    والوالوالوال اهللا ر�ه فيقول ؟فيها ا�عت» ما ؟حكمها ما ا�أموم قراءة وa مهمة أخرى مسألة u ذلك بعد اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
 أراد هنا )قراءةقراءةقراءةقراءة    XXXX    ههههفقراءتفقراءتفقراءتفقراءت    إمامإمامإمامإمام    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننم( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ،الفاçة قراءة عنه امماإل يتحمل يأ مأموممأموممأموممأموم    YYYY    قراءةقراءةقراءةقراءة

    بفاçةبفاçةبفاçةبفاçة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    لملململم    �ن�ن�ن�ن    صالةصالةصالةصالة    الالالال( :ديث الفاçة يقرأ ا�صª أن األصل ،للفاçة ا�أموم قراءة حكم يب| أن اهللا ر�ه ا�ؤلف
 هنا وا�ؤلف ،الÃم �ل هذا يدخل ال أو ذلك u يدخل فهل ا�أموم أما ،إ®اA وا�نفرد اإلمام فيه يدخل وهذا )الكتابالكتابالكتابالكتاب

  ،كث�ة ألدلة مستثÓ وأنه ا:ديث ذلك معمو u يدخل ال أنه يرى
ً
َإَِذاَإَِذاَإَِذاَإَِذاو� قال تعا¡ اهللا أن أوال �� ُقْرآنُ     قُرِئَ قُرِئَ قُرِئَ قُرِئَ     ��
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 اKخاري عند وجاء، قراءة يلزمه ال فإنه ذلك Y بناءف ،أصالة الصالة u نزلت اآلية هذه قالوا �تُرَْ�ُونَ تُرَْ�ُونَ تُرَْ�ُونَ تُرَْ�ُونَ     ل

 ويقرأ °جهر اإلمام ¬ن إنما نهألو ،قراءة تلزمه ال أنه Y يدل فهذا )قراءةقراءةقراءةقراءة    XXXX    اإلماماإلماماإلماماإلمام    فقراءةفقراءةفقراءةفقراءة    إمامإمامإمامإمام    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن( وغ�ه أ�درواه و
 ؟للمأموم اإلمام من ا�هر Öصل فلم بغ�ها شغلنا فإذا ،مأمومه ليستمع

 ،ا:ديث ¹ذا ا�أموم غ� u �مول هذا نقول ؟؟؟؟))))الكتابالكتابالكتابالكتاب    بفاçةبفاçةبفاçةبفاçة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    لملململم    �ن�ن�ن�ن    صالةصالةصالةصالة    الالالال((((    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    عنعنعنعنيقال يقال يقال يقال     ماذاماذاماذاماذا يقول أن لقائل
 ا` سمع �ا و�ذلك ،ا�أموم غ� Y �مول هذا ؟؟؟؟))))فيها بفاçة الكتاب ف� خداجفيها بفاçة الكتاب ف� خداجفيها بفاçة الكتاب ف� خداجفيها بفاçة الكتاب ف� خداج    من ص¦ صالة لم يقرأمن ص¦ صالة لم يقرأمن ص¦ صالة لم يقرأمن ص¦ صالة لم يقرأ((((وا:ديث اآلخر وا:ديث اآلخر وا:ديث اآلخر وا:ديث اآلخر 
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 .الفاçة تقرأ ال أنه عل دال ا:ديث هذا )تفعلواتفعلواتفعلواتفعلوا    الالالال    آنفاآنفاآنفاآنفا    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    ينازعÈينازعÈينازعÈينازعÈ    اwياwياwياwي    ذاذاذاذا    منمنمنمن: (قال يقرأ اقارئ وسلم عليه اهللا ص¦
 ،ا�سألة u الفيصل ل�نت العبارة هذه صحت لو قلنا ))))بأم الكتاببأم الكتاببأم الكتاببأم الكتاب    تفعلوا إالتفعلوا إالتفعلوا إالتفعلوا إال    الالالال((((    ¹ذا ا:ديث تتمة¹ذا ا:ديث تتمة¹ذا ا:ديث تتمة¹ذا ا:ديث تتمة    ،،،،لقائل أن يقول قفلقائل أن يقول قفلقائل أن يقول قفلقائل أن يقول قف

 فبناء ،القراءة تلزمه ال قلنا لكwو ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن مرفوعة çفظ وال موقوفة تروى إنما العبارة هذه لكن
Y هر فيما ذلك ¬ن سواء مطلقا ا:نابلة ÷م وظاهر ،قراءة موما�أ تلزم ال بأنه نقول ذلكµ ذلك ¬ن أو به u الصالة 

 يقرأ أن قبل ير�ع قد أحياناً  اإلمام أن جهة من وجيه هذا ،ا�أموم قراءة فيها اإلمام يتحمل ال� ا�واطن من فيجعلوها ،الþية
 لم إذا أما منه سمعها حيث -اإلمام قراءة- القراءة إن يقال قد فإنه أخرى جهة من لكن ،الþية الصلوات بعض u ا�أموم
 ا�هرية الصالة u أما الþية الصالة u واجبة تكون أنها ا:نابلة بعض عند جاء لكwو، كذلك تكون ال فإنها يسمعها

 ذلك Y بناء ،ا�أموم قراءة وجوب عدم Y دالة األحاديث أن نقول لكن ،وسط قول وهذا ،اإلمام لقراءة واجبة تكون فال
و�ما  هو قول بعض ا�شايخ كما عندنا الفتيا ¬نت و´ن ،ذلك Y دالة واألدلة ،¤ء فيه عليه يكون ال ذلك فإن يقرأ لم لو

 ا:لقة u يكون ذلك ولكن قراءتها باستحباب يتعلق ما ذلك بعد سنذكر ،واجبة غ� أنها Y تدل سمعت أن الفتيا
 .القادمة

    ))))////////((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
  .وحكمها ا�أموم قراءة مسألة عن تكلمنا وقد ا�ماعة صالة باب من و´ياكم سنتواصل

�ارارارارإإإإ    uuuu    يقرأيقرأيقرأيقرأ    أنأنأنأن    للمأمومللمأمومللمأمومللمأموم    ويستحبويستحبويستحبويستحب تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال��� ر�ه ا�ؤلف قرر �ا كأنه ،اإلمام فيه µهر ال فيما أي مامهمامهمامهمامهإإإإ    
 هو وهذا ،اnالف من للخروج طلبا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ االستحباب سبيل Y ذلك يقول أن أراد ،قراءة عليه ليس ا�أموم أن تعا¡ اهللا
    .جل اnروج من اnالفأل ذلك يستحب أنه ا�ذهب u قول|ال أحد
ÁمÁمÁمÁ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    يقرأيقرأيقرأيقرأ    م u اإلمام سكتات ،ÁمÁمÁمÁالسكتات من ا�(وع ؟؟؟؟ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    غ�غ�غ�غ�    وماوماوماوما    السكتاتالسكتاتالسكتاتالسكتات    منمنمنمن    ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    ماماماما مام؟مام؟مام؟مام؟اإلاإلاإلاإل    يسكتيسكتيسكتيسكت    م 

 ،عليه ا�تفق u ستفتاحاال دAء يقرأ ¬ن حينما هريرة أ¯ حديث u جاءت وهذه ،الفاçة u ال(وع قبل سكتة ،سكتتانسكتتانسكتتانسكتتان
 السكتتان هاتان ،جندب بن سمرة حديث u ذلك جاء ،سهنفَ  إ°ه يgادّ  ما بقدر ير�ع أن قبل وسكتة ،فيها ش�لإ ال وهذه

 سمرة من ا:سن سماع u ¬ن و´ن ،عليها ا�عتمد األحاديث من العلم أهل عند وهو جندب بن سمرة حديث u جاءت
 ولو حÁ: قد يقول قائل أن يسكت، لإلمام ينب¾ ال فإنه ذلك سوى ما أما ،ا:ديث هذا منه سمع أنه يقولون أنهم إال ¤ء
 إال يسكت ال اإلمام فإن ،السورة قراءة وقبل الفاçة قراءة بعد ذلك ¬ن ولو حÁ نقول ؟السورة قراءة قبل الفاçة قراءة بعد

 ،يقرأ أن فيها للمأموم يمكن لطيفة سكتة u الÃم و´نما ،فيها تæميُ  ال تلك فإن ،اآلي سورؤ Y كسكتاته لطيفة سكتة
 سكتة ،سكتتان إال الر�عة u ليست أنه ا�حقيق أهل قول وهو ،با¼°ل ا�شهور هو وهذا ،سكتة ذلك u ي(ع ال أنه فنقول

 ،العلم أهل من وغ�ه تيمية ابن واختيار ا�حقيق أهل عليه اwي هو وهذا ،الر�وع بلق وسكتة ،الفاçة u ال(وع قبل
 .سأب فال قرأ إذا يقولون لكن

 بعد ال� ةتالسك ¡إ صاروا مفكأنه بقدرهابقدرهابقدرهابقدرها    وبعدهاوبعدهاوبعدهاوبعدها    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    اإلمام وa قبلاإلمام وa قبلاإلمام وa قبلاإلمام وa قبل    سكتاتسكتاتسكتاتسكتات    أيأيأيأي قال اهللا ر�ه ا�ؤلف ¬ن و´ن
 و´نما ،يصح ال هذا لكن سكتات ثالث X أنه ا:ديث بعض رواية Y هفي اعتمدوا الفقهاء Kعض قول اوهذ ،الفاçة
 µتهد فإنه ذلك استحباب قرروا أنهم مادام حال ] Y ،،،،للتنفسللتنفسللتنفسللتنفس    سكتسكتسكتسكت    لولولولو    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا :قالوا ،فقط سكتتان X أن الصحيح القدر

Áينب¾ أنه قلنا إذا لكن ،يقرأ فإنه فيه يسكت وقت وجد ما م X اإلنصات Õأال فاألو æالفقهاء من وهذا ،ذلك فيت 
 .ء¤ ذلك u عليه يكون ال فإنه يتæف لم لو أنه فنقول ،حتياطاال Y جاري اهللا ر�هم
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 ،ابعيد ¬ن إذا يقرأ ا�أموم ليقو ستماعستماعستماعستماعاالاالاالاال    عنعنعنعن    غ�هغ�هغ�هغ�ه    شغلشغلشغلشغلأأأأ    إنإنإنإن    يقرأيقرأيقرأيقرأ    فالفالفالفال    لطرلطرلطرلطرشششش    يسمعهيسمعهيسمعهيسمعه    لملململم    ااااإذإذإذإذ    الالالال    عنهعنهعنهعنه    KعدKعدKعدKعد    يسمعهيسمعهيسمعهيسمعه    لملململم    فإذافإذافإذافإذا قال
 u لعلة يسمعه ال ¬ن إذا أما ،يقرأ أن به فحسن يسمعه ال ¬ن فإذا ،اإلمام ¡إ ستمعي أن ألجل السكوت منه طلبنا إذا ألنا
 عنده ¬ن إذا يقرأ ال هنا فيقولون ، والطرش هو صمم خفيف أي ال يسمع إال ب©ء شديد جداً،طرش فيه يكون كأن هنفس
ُ  من  مثل نُظ  فإذا ،بالقراءة صوته يرفع أن طرش به من Y الغالب ألن ،غ�ه Y اإلفساد عليه سيgتب هذا u ألنه شغلهي

 ،يسمع ال اwي اإلمام عن اKعيد قراءة كحكم يكون حكمه فإن غ�ه يشغل ال أنه علم إذا أما ،يسكت بأنه فنقول ذلك
    ....قرأقرأقرأقرأ    ااااأحدأحدأحدأحد    يشغليشغليشغليشغل    لملململم    ´ن´ن´ن´نوووو قال فثلك

 من بالفاçة ¹ا تعلق ال ألنه ،اإلمام ذلك u يستعيذ أن مراقب فإنه ¬لþية¬لþية¬لþية¬لþية    إمامهإمامهإمامهإمامهفيه فيه فيه فيه     µهرµهرµهرµهر    فيمافيمافيمافيما    ويستعيذويستعيذويستعيذويستعيذ    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    ويستفتحويستفتحويستفتحويستفتح
مر إذا ألنه ،ذلك يقرأ ال فإنه القراءة u اإلمام �ع إذا أما ،إمامه قراءة يسمع لم ما :قال ،وجه ]

ُ
 قراءة عن باإلمساك أ

 .بالقراءة يتعلق ما هذا إذاً ، وÅوها ستعاذةاال عن يمسك أن أوÕ باب فمن الفاçة
خرى    مسألةمسألةمسألةمسألة ¡إ فا�ؤل يدخل ذلك بعد

ُ
خرىأ
ُ
خرىأ
ُ
خرىأ
ُ
    وماوماوماوما    ههههأدر�أدر�أدر�أدر�    اwياwياwياwي    ماماماما    ،،،،بعضهابعضهابعضهابعضها    وفاتهوفاتهوفاتهوفاته    الصالةالصالةالصالةالصالة    بعضبعضبعضبعض    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    أدركأدركأدركأدرك    اwياwياwياwي    ا�سبوقا�سبوقا�سبوقا�سبوق :وa أ

هو أدرك ا6ا6ة والرابعة ثم هو أدرك ا6ا6ة والرابعة ثم هو أدرك ا6ا6ة والرابعة ثم هو أدرك ا6ا6ة والرابعة ثم     أوأوأوأو    ؟؟؟؟األوÕ وا6انيةاألوÕ وا6انيةاألوÕ وا6انيةاألوÕ وا6انية    بالنسبة Xبالنسبة Xبالنسبة Xبالنسبة X أدرك هل °هإ بالنسبة والرابعة ا6ا6ة الر�عة u جاء �ا فاته؟فاته؟فاته؟فاته؟    اwياwياwياwي
    إمامهإمامهإمامهإمامه    معمعمعمع    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    أدركأدركأدركأدرك    ماماماما    أنأنأنأن ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    ومشهورومشهورومشهورومشهور كث�ا فيها oتلف ال� ا�سائل من هذه ؟؟؟؟سيقسيقسيقسيق���� األوÕ وا6انية األوÕ وا6انية األوÕ وا6انية األوÕ وا6انية

 تق� فإنك �ق� قمت فإذا ،والرابعة ا6ا6ة تصª فإنك والرابعة ا6ا6ة يصª واإلمام جئت إذا يعÈ صالتهصالتهصالتهصالته    آخرآخرآخرآخر    فهوفهوفهوفهو
Õا ،وا6انية األوwو جاء بأنه بذلك ويستدلون رةرةرةرةسوسوسوسو    ويقرأويقرأويقرأويقرأ    ويتعوذويتعوذويتعوذويتعوذ    فيهفيهفيهفيه    يستفتحيستفتحيستفتحيستفتح    أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا    يقضيهيقضيهيقضيهيقضيه    وماوماوماوما لاق وÅ ابن عن ذلك من 

 ويستثÈ يقول ا�ؤلف هذا Y ويرتب ،الصحابة بعض عن جاءإ¡ ما  مص�ا القول بهذا قالوا wلك ،عمر ابن وعن مسعود
خراه    عقيبعقيبعقيبعقيب    تشهدتشهدتشهدتشهد    مغربمغربمغربمغرب    أوأوأوأو    رباعيةرباعيةرباعيةرباعية    منمنمنمن    ر�عةر�عةر�عةر�عة    أدركأدركأدركأدرك    لولولولو

ُ
خراهأ
ُ
خراهأ
ُ
خراهأ
ُ
 ¡إ نرجع لكن ،هذا Y ا�gتبة ا�سائل بعض ههذ    معهمعهمعهمعه    ويتوركويتوركويتوركويتورك    أ

 ابن عن جاء ما كما دل عليه ،ا:نابلة يذكره ما Y صالته آخر هو أدر�ه مافإن  شيئاً  اإلمام مع أدرك من أن فنقول األصل
 إن قال من )فأتموافأتموافأتموافأتموا( أو )فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا    فاتكمفاتكمفاتكمفاتكم    وماوماوماوما    فصلوافصلوافصلوافصلوا    أدر�تمأدر�تمأدر�تمأدر�تم    ماماماما( ا:ديث رواية u قوX ¡إراجع أيضاً  وهذا ،مسعود وابن عمر

 أو¹ا ا�درك أن فيقول )فأتموافأتموافأتموافأتموا( الرواية أن قال من وأما ،آخرها هو أدر�ه اwي فتكون صالته أول يق� فإنه )فاقضوافاقضوافاقضوافاقضوا( الرواية
    .آخرها ويتم

 )فأتموا فاتكم وما فصلوا أدر�تم وما( ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    هذاهذاهذاهذا    لعموملعموملعموملعموم    وذلكوذلكوذلكوذلك    ،،،،أوÕأوÕأوÕأوÕ    صالتهصالتهصالتهصالته    أولأولأولأول    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يدر�هيدر�هيدر�هيدر�ه    ماماماما    بأنبأنبأنبأن    القولالقولالقولالقول    أنأنأنأن    وا:قيقةوا:قيقةوا:قيقةوا:قيقة
 ،ويتأولونها ا�ؤلف أوردها ال� اإلش�الت من كث� عليه يأ£ ال هذا أن فهااختال وعدم الصالة نسق لgتيب أوÕ هذا أن

 ،اآلخر قول من بأوÕ أحدهما قول يكن لم هذا Y فبناء ،آخرين عن oالفه ما جاء هو الصحابة بعض عن جاء و�ونه
خراه    عقيبعقيبعقيبعقيب    تشهدتشهدتشهدتشهد    أومغربأومغربأومغربأومغرب    رباعيةرباعيةرباعيةرباعية    منمنمنمن    ر�عةر�عةر�عةر�عة    أدركأدركأدركأدرك    لولولولو قالوا لكثف ،¬ن لو للتشهد µلس ال أنه يدل ما عنهم جاءأيضاً و

ُ
خراهأ
ُ
خراهأ
ُ
خراهأ
ُ
    أ

 األصل ،وا6انية األوÕ عليه ب� ،عندهم ا6ا6ة فأدرك ،ربا�غ صالة من ا6ا6ة الر�عة u جاء لو يقولون هم معهمعهمعهمعه    ويتوركويتوركويتوركويتورك
 ،وÕاأل بعد µلس هأن يقولون ذلك مع هم لكن ،اثنت| بعد إال µلس ال أنه قو¹م Y وا6انية األوÕ يق� أنهب قلنا إذا

    وماوماوماوما    صالتهصالتهصالتهصالته    أولأولأولأول    هوهوهوهو    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    در�هدر�هدر�هدر�هيييي    ماماماما    أنأنأنأن    القولالقولالقولالقول    فإنفإنفإنفإن    ثلكثلكثلكثلكفففف ،واحد نسق Y يأِت  ولم ينضبط لم القول هذاأن  Y يدل وwلك
 من كث� قول عليه هو وهذا ،فيهافيهافيهافيها    ختالفختالفختالفختالفاالاالاالاال    حصولحصولحصولحصول    وعدموعدموعدموعدم    الصالةالصالةالصالةالصالة    نسقنسقنسقنسق    عتبارعتبارعتبارعتبارالالالال    وأحسنوأحسنوأحسنوأحسن    وأتموأتموأتموأتم    أوÕأوÕأوÕأوÕ    آخرهاآخرهاآخرهاآخرها    هوهوهوهو    يقضيهيقضيهيقضيهيقضيه

 .ا�حقق|
    أوأوأوأو    ر�عر�عر�عر�ع    ومنومنومنومن قال اإلش�ل فيها ال� ا�سائل من مسألة وa جداجداجداجدا    مهمةمهمةمهمةمهمة    مسألةمسألةمسألةمسألة u تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف سي(ع ذلك بعد

 قال wلك ،إمامه يتابع ما�أمو أن األصل ،ا�تابعةا�تابعةا�تابعةا�تابعة    مسألةمسألةمسألةمسألة وa مسألة فهذه °أ£ به بعده°أ£ به بعده°أ£ به بعده°أ£ به بعده    عليه أن يرفععليه أن يرفععليه أن يرفععليه أن يرفع    °أ£ قبل إمامه°أ£ قبل إمامه°أ£ قبل إمامه°أ£ قبل إمامه    سجدسجدسجدسجد
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 أن µ Xوز وال )فارفعوافارفعوافارفعوافارفعوا    رفعرفعرفعرفع    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    فار�عوافار�عوافار�عوافار�عوا    ر�عر�عر�عر�ع    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    فك»وافك»وافك»وافك»وا    ك»ك»ك»ك»    فإذافإذافإذافإذا    بهبهبهبه    °ؤتم°ؤتم°ؤتم°ؤتم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    جعلجعلجعلجعل    إنماإنماإنماإنما( وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 البد فإذاً  ،نفسه للحديث عنه يتأخر أن µ Xوز ال كما )عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقول إمامه Y يتقدم

    رفعرفعرفعرفع    إذاإذاإذاإذا    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    ����oooo    أماأماأماأما( هذا u ا�ؤلف ذكره اwي العظيم با:ديث متوعد فإنه إمامه Y تقدم لو وwلك ،ا�تابعة من
 من ء¤ حصل لو ا:كم فما هذا Y فبناء ))))�ار�ار�ار�ار    صورةصورةصورةصورة    صورتهصورتهصورتهصورته    اهللاهللاهللاهللا    µعلµعلµعلµعل    أوأوأوأو    �ار�ار�ار�ار    رأسرأسرأسرأس    رأسهرأسهرأسهرأسه    اهللاهللاهللاهللا    ÖولÖولÖولÖول    أنأنأنأن    إمامهإمامهإمامهإمامه    قبلقبلقبلقبل    رأسهرأسهرأسهرأسه
  ؟ذلك

 أو روفظال من رفظ ألي سبق منك حصل نهأ لو يرجعيرجعيرجعيرجع    أنأنأنأن    عليهعليهعليهعليه    فإنفإنفإنفإن    ذلكذلكذلكذلك    فعلفعلفعلفعل    منمنمنمن    علعلعلعل    الواجبالواجبالواجبالواجب تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
 با�تابعة �أ£ الرجوع عليك الواجب فإن إمامك سبقت أنك تعلم أن بمجرد فإنك األسباب من سبب أو العلل من علة

 يعÈ ،عمدا الواجب ترك ألنه ،صالته بطلت فيه اإلمام :قه حÁ عمدا يعد لم أي ؟يفعل لم فإن ،األصل هو فهذا ،الواجبة
 أو سهوا ¬ن إن أما ،صالته بطالن Y فدل م�رّ  وهو اإلمام سبق قصدا دتعم ألنه �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،صالته تبطل فإنه ذلك تقصد إذا

 ،صحيحة صالته وتكون به فيتساهل الر�ن إ¡ سبق ألنه ،به ويعتد صحيحة فصالته جهالً 
Óفهنا ،إمامهإمامهإمامهإمامه    بلبلبلبلقققق    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    ك»ك»ك»ك»    إذاإذاإذاإذا وهو مسألةمسألةمسألةمسألة ذلك من يستث u [ تكب�ة ألن ،تنعقد وال صالته تصح ال حال 

 يصح ولم ،مأموم يكون أن X يصح فلم ،منفرداً  دخل فكأنه اإلمام سبق فإذا ،الصالة ¡إ اإلنسان بها يدخل ال� a حراماإل
X فبناء ،منفردا يكون أن Y تنعقد لم صالته إن قلنا ذلك u ا:ال هذه. 

 صالته إن فنقول يرجع لم و´ن ،ارجع X لفنقو السبق منه حصل إذا :أنه لك ذكرت ما فع¦ اإلحرام تكب�ة غ� ¬ن إذا أما
 بأن فنقول الرجوع يلزمه أنه جهل أو الرجوع يلزمه أنه اسه يعÈ جهال أو سهو ¬ن إذا أما ،ذلك فعل تقصد ألنه باطلة

 .ا:ال تلك u سبقه عن ويعû صحيحة صالته
    السبقالسبقالسبقالسبق    وقعوقعوقعوقع    ال�ال�ال�ال�    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    بطلتبطلتبطلتبطلت    ا�تابعةا�تابعةا�تابعةا�تابعة    وجوبوجوبوجوبوجوب    اسيااسيااسيااسيانننن    أوأوأوأو    جاهالً جاهالً جاهالً جاهالً     ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن    ،،،،بطلتبطلتبطلتبطلت    عمداً عمداً عمداً عمداً     �Aا�Aا�Aا�Aا    إمامهإمامهإمامهإمامه    ر�وعر�وعر�وعر�وع    قبلقبلقبلقبل    ورفعورفعورفعورفع    ر�عر�عر�عر�ع    و´نو´نو´نو´ن قال
 عمدا ¬ن فإن ،¬مل بر�ن سبقه إذا ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة ،ر�ن ¡إ سبق إذا األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة أخرى �سألة تفصيل هذا إذاً  فقطفقطفقطفقط    فيهافيهافيهافيها

 ا�قصود ،*ه ر�نبال سبقه إذا الصالة تبطل أن أوÕ باب فمن ر�ن ¡إ ةبقاسبا� الصالة بطلت إذا ألنه ،الصالة فتبطل
 ،تبطل صالته فإن Aمدا فعله ¬ن إذا هذا Y فبناء ،الر�وع بر�ن سبقه أنه فحقيقته ،يرفع ثم ير�ع أن *ه بالر�ن بالسبق

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ تبطل أو تلغو الر�عة تلك فإن فيقولون ناسيا أو جاهال ¬ن إذا أما
 مسابقة هذا فإن ¬مل أوبر�ن بالر�وع ا�سابقة صولح وألجل ،صالته وصححنا عØ ونسيانه سهوه حل� ألنه يقولون

 الر�عة ألن ،اإلمام مسابقة حصلت وقد ر�عته نصحح أن `ا يكن لم ،صالته نصحح أن `ا يكن لم ذلك Y فبناء ،�ةثك
يكن  لم كأنه نقول ذلك Y بناءف ،�ثك فوت هذا فإن ر�ن فاته فإذا ،فيها يتابعه بأن اإلمام مع ص¦ إذا :ر�عة تكون
 إما مفسدا جعلوه ا�تابعة به تفوت ما فنظروا ،للمتابعة �صالً  يكون فيما تأمل اهللا ر�هم الفقهاء من وهذا ،يدر�ها

 u للصالة أو لاواألح بعضللر�عة u أخرى لاوأح. 
 وتبطل صحيحة الصالة فإن جهال أو سهوا بر�ن السبق ¬ن إذا أما ،الصالة تبطل فإنه عمدا السبق ¬ن إذا لك يتب| إذاً 

 .الر�عة تلك
 أن يعÈ بر�ن| ا�أموم هسبق إذا ؟حكمها ما ثم ؟صورتها ما أوال ةا:ال هذه u فإنه بر�ن|بر�ن|بر�ن|بر�ن|    مأموممأموممأموممأموم    سبقهسبقهسبقهسبقه    إذاإذاإذاإذا ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة
 ،دسج ثم وجلس ا�أموم قام ثم ساجد اإلمام أن لو بمعÓ ،أحدهما ¡إ اإلمام يصل أن قبل ¬مل| ر�ن| ا�أموم يتجاوز

 ا�لسة بر�ن سبقه ،بر�ن| سبقه فهنا ،ا6انية السجدة ¡إ قام ثم ،ا�لوس هو اwي بر�ن اإلمام سبقو نر� فوت اآلن افهذ
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 سبقه إذا أنه يقولون فعندهم ،بر�ن| سبقه نقول ذلك Y فبناء ،السجود وهو ا6انية السجدة بر�ن وسبقه السجدت| ب|
 إذا يبطل أن أوÕ باب فمن ر�ن ¡إ سبقه ومن بر�ن سبقه من أبطلنا ألنا ،أوÕ باب من فيبطل عمدا ¬ن إذا أما |بر�ن

 .متعمداً  ¬ن إذا هذا ،ذلك من أكdب سبقه
 هذه u إذاً  KطالنهاKطالنهاKطالنهاKطالنها    قضاءقضاءقضاءقضاء    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    تلكتلكتلكتلك    وا`اÇوا`اÇوا`اÇوا`اÇ    ا�اهلا�اهلا�اهلا�اهل    ويصªويصªويصªويصª للعذر صالته فتصح يقولون فإنهم ناسيا أو جاهال ¬ن إذا أما

 فإذاً  ،إمامه مع بذلك يأِت  مل إذا و�له ،فيها بإمامه يقتدِ  لم ألنه فاتته قد فتكون ،قضاء الر�عة تلك يصª بأنه يقولون ا:ال
 سبقه ¬ن إن فإنه واحد بر�ن سبقه ¬ن إذا أما ،بطلت قد الر�عة تلك أن فنقول بر�ن| إمامه Y تقدم إذا هنا قولنف

 .تبطل ال فإنه الر�وع بغ� ¬ن إذا أما ،كذلك الر�عة تبطل فهنا بالر�وع
 :ملخص هذا الÃم ال oلو من أحوال

 .، فهنا يلزمه الرجوع إذا ¬ن سبقه إ¡ الر�ن عمداً، فإن لم يرجع فإنه تبطلأن يسبقه عمداً : األول
 .أما إذا سبقه بأكd من ذلك كر�ن أو ر�ن| فإنها إذا ¬ن ذلك عمداً فتبطل ألنه سبقه بمعظم الر�عة

نسياناً وجهال فنقول األصل أنه يرجع، فإن لم يرجع فإن صالته تصح إن ¬ن سبقه إ¡ ر�ن، كما لو ¬ن قد ر�ع إذا ¬ن ذلك 
 .ا�أموم قبل ر�وع اإلمام، فالواجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع نسياناً أو جهال فصالته صحيحة ور�عته صحيحة

السجدت| والسجدة ا6انية فقام إ¡ الر�عة ا6انية واإلمام الزال u  ا:الة ا6ا6ة أن يسبقه بر�ن|، كأن يسبقه با�لسة ب|
السجود األول من الر�عة األوÕ، فنقول هنا سبقه بر�ن|، فمادام أنه جاهل أو ناÇ فإن صالته صحيحة ويلزمه قضاء تلك 

 .الر�عة
اتته، إذا ¬ن جاهًال أو ناسياً ¬لسبق بر�ن|، إذا سبقه بر�ن، فإن ¬ن هذا الر�ن اwي سبقه به هو الر�وع فإن الر�عة قد ف

و�اذا خصوا الر�وع Y غ�ه؟ قالوا ألن الر�وع هو اwي تدرك به الر�عة، فثلك جعلنا أن السبق به أعظم، فبناء Y ذلك لو 
 .ولو ¬ن ر�نا واحدا فإن الر�عة تكون قد فاتته -أي الر�وع-فاته 

 الر�وع، فإنه إن ¬ن جاهال أو ناسياً فإن صالته صحيحة، ويلحق بإمامه، كأن يكون أما إذا سبق اإلمام بر�ن واحد غ�
اإلمام u السجدة األوÕ ثم جلس ثم سجد السجدة ا6انية، فهنا سبقه بر�ن واحد وهو ا�لسة ب| السجدت|، فنقول إذا 

ل بسبق ل بسبق ل بسبق ل بسبق بطبطبطبطوال توال توال توال ت: عليه قضاء، وwلك قال ¬ن جاهال أو ناسياً فإنه يعذر �حل ا�هل والنسيان وتصح صالته وال يكون
 ....بر�ن واحد غ� ر�وعبر�ن واحد غ� ر�وعبر�ن واحد غ� ر�وعبر�ن واحد غ� ر�وع

 .إذاً السبق بالر�ن الواحد ال يكون مبطال للر�عة u حال ا�هل والنسيان إال إذا ¬ن ذلك بر�وع
ن وننبه Y أن ا�ؤلف مّثل �ن سبق اإلمام بر�ن| فذكر الر�وع والرفع منه، وهذا سهو وغفلة من ا�ؤلف ر�ه اهللا، أل

 .السبق بر�ن واحد هو الر�وع يكون مساو للسبق بر�ن|، ف�ن األوÕ أن يأ£ بمثال آخر غ� السبق بالر�وع
كذلك ال µوز للمأموم أن يتخلف عنه كما ال µوز X أن يسبقه، و´ذا �لف عنه بر�ن| يكون  وا�خلف عنه كسبقهوا�خلف عنه كسبقهوا�خلف عنه كسبقهوا�خلف عنه كسبقهقال 

 .ذلك مبطًال للر�عة
غ� الر�وع فإنه تصح معه الصالة والر�عة، و´ن ¬ن �لف بر�ن واحد هو الر�وع فإن إذا �لف بر�ن فإن ¬ن الر�ن 

 .صالته صحيحة لكنه يلزمه قضاء تلك الر�عة
إذا ¬ن ذلك u أقل من الر�ن تصح صالته، لكن هذا *ه u حال ا�هل والنسيان، أما إذا تعمد ا�خلف عنه فإنه يمكن 

 .حوال Y ما فُهم من ÷مه هناأن يقال ببطالن صالته u تلك األ
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 أن Y وا¼°ل ،اإلتمام مع مطلوب اإلمام من ا�خفيف أخرىأخرىأخرىأخرى    مسألةمسألةمسألةمسألة ¡إ انتقال هذا اإلتماماإلتماماإلتماماإلتمام    معمعمعمع    ا�خفيفا�خفيفا�خفيفا�خفيف    ممممماماماماإلإلإلإللللل    ويسنويسنويسنويسن قال
 هذا حد ما لكن )معاذمعاذمعاذمعاذ    يايايايا    أنتأنتأنتأنت    أفتانأفتانأفتانأفتان: (قال تطويله معاذ Y أنكر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن مطلوب ا�خفيف
 اwي هو فإنه ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` صالة بمعرفة ذلك معرفة ¬ن وwلك ،اإلتمام مع يكون أن هذا حد ؟ا�خفيف

 الفجر صالة u يقرأ ¬ن ،وÅوها واwاريات مثال )ق( ـك ا�فصل بطوال الفجر صالة u يقرأ ¬ن ذلك ومع ،با�خفيف أمر
 .فيه نقص ال ¬مال والسجود الر�وع Y يأ£ بأن اإلتمام مع �فيف هذا أن هذا فدل ،آية ئةاا� ¡إ ت|سال من

    مممموعددهوعددهوعددهوعدده    ا�طويلا�طويلا�طويلا�طويل    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يؤثريؤثريؤثريؤثر    أنأنأنأن    إالإالإالإال    الصالةالصالةالصالةالصالة    أجزاءأجزاءأجزاءأجزاء    وسائروسائروسائروسائر    التسبيحالتسبيحالتسبيحالتسبيح    منمنمنمن    ثالثالثالثالثثثث    وهووهووهووهو    الكمالالكمالالكمالالكمال    أدأدأدأد����    YYYY    ت�ت�ت�ت�ققققيييي    بأنبأنبأنبأن وwلك قال
    ااااإمامإمامإمامإمام    رأيترأيترأيترأيت    ماماماما: (قال أنس حديث u كما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،ا�أموم| Y اإلمام oفف أن األصل إذاً  ينح�ينح�ينح�ينح�

 تطويله معاذ Y إنكاره حديث مع أخرى أحاديث u جاءأيضاً  وهذا )وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    منمنمنمن    صالةصالةصالةصالة    أخفأخفأخفأخف    والوالوالوال    أتمأتمأتمأتم
 بأن فيقولون ،ذلك وÅو برية u لو كما ينح�ون وهم اإلطالة يش�ون ا�ميع ¬ن إذا أما ،للمأموم| أذية فيه يكون بما

 فيه جاء فما ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` �ال مطلقا فيها ستناناال األوÕ الفرض صالة نقول ذلك مع لكن ،°هإ ذلك
 أن كdاأل ا�غرب ،�فصلا بأوساط فيها يقرأ والعشاء والع� الظهر فصلوات ،خفف ا�خفيف فيه جاء وما ،أطال اإلطالة

 والصافات بالطور فيها قرأ أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء كما فحسن ورسال لاطوب أحيانا قرأ و´ن بالقصار فيها يقرأ
 عن الفعلية السنة ذلك Y دلت كما إطا�ها هو كdاأل ا�ستحب الفجر أما ،ذلك غ� u وجاء ،عرافألبا فيها وقرأ

ûوسلم عليه اهللا ص¦ ا�صط. 
�عةعةعةعة    وتكرهوتكرهوتكرهوتكرهقال ��� لو أنه هذا من يفهمو X يستحب بما ا�أموم يأ£ Áح يþع أن لإلمام ينب¾ ال يسنيسنيسنيسن    ماماماما    فعلفعلفعلفعل    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    تمنعتمنعتمنعتمنع    

�عععع    يكرهيكرهيكرهيكره قال، وwلك �رم ذلك فإن µب ما فعل ا�أموم Y تفوت أن تف� الþعة هذه ¬نت���    ماماماما    فعلفعلفعلفعل    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    تمنعتمنعتمنعتمنع    ةةةة
    ....يسنيسنيسنيسن
 u يطول ¬ن أنه دةقتا أ¯ حديث u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء هذا ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    تطويلتطويلتطويلتطويل    ويسنويسنويسنويسنقال 

 ألنه أطول فيها ا6انية الر�عة فيها تكون بأن ،اnوف صالة ذلك من استثنوا ،ا6انية الر�عة u يطول ال ما األوÕ الر�عة
 .معه �ص¦ تءجا ال� ا6انية الفئة سينتظر

 هذا ألن ذلك u بأس فال األوÕ من أطول ا6انية الر�عة تكون قد أنه األحيان بعض u يعÈ والغاشيةوالغاشيةوالغاشيةوالغاشية    كسبحكسبحكسبحكسبح    وبيس�وبيس�وبيس�وبيس� قال 
 .حال بكل بطضين ال قد ùا

 فيستحب اإلمام بهم وأحس راكع واإلمام ا�أموم دخل إذا يعÈ ا�أموما�أموما�أموما�أموم    YYYY    يشقيشقيشقيشق    لملململم    ننننإإإإ    ا¼اخلا¼اخلا¼اخلا¼اخل    انتظارانتظارانتظارانتظار    لإلماملإلماملإلماملإلمام    ويستحبويستحبويستحبويستحبقال 
X ير�ع نهأ جاء وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،الر�عة °در�وا انتظارهم Áتأث� فيه ¬ن لو لكن ،نعل وقع يسمع ال ح Y 

 .ا¼اخل ذلك مصلحة çصيل من أوÕ مصلحته çصيل فإن معه اwي ا�أموم
 ا` أن الصحيح u اwي للحديث منعهامنعهامنعهامنعها    كرهكرهكرهكره    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    إ¡إ¡إ¡إ¡    استأذنتاستأذنتاستأذنتاستأذنت    إذاإذاإذاإذا    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    أنأنأنأن وa مسألة يب| أن اهللا ر�ه ا�ؤلف أراد ثم

 به :قت من األصل uا�فل  )التالتالتالتففففتتتت    و°خرجنو°خرجنو°خرجنو°خرجن    ¹ن¹ن¹ن¹ن    خ�خ�خ�خ�    وبيوتهنوبيوتهنوبيوتهنوبيوتهن    اهللاهللاهللاهللا    ساجدساجدساجدساجدمممم    اهللاهللاهللاهللا    إماءإماءإماءإماء    تمنعواتمنعواتمنعواتمنعوا    الالالال: (قال وسلم عليه اهللا ص¦
 ترك ا�قصود لكن ،مباعدته باإلنسان مأمور ذلك ألن ،نتنة رÖة تطلب أنها ال الطيب ترك هو ا�قصود هنا لكن ،رÖة

 .الطيب
 توقع أو عليها كخوف ا�نع تد�يس ء¤ وجد لو لكن ،يمنعها ال و°ها أن األصل مممم7777ينةينةينةينة    والوالوالوال    متطيبةمتطيبةمتطيبةمتطيبة    غ�غ�غ�غ�    فتخرجفتخرجفتخرجفتخرج قال

 .يمنعها أن X فإن Åوه أو � حصول
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إذا أيضاً  دددداإلنفرااإلنفرااإلنفرااإلنفرا    ومنومنومنومن ذلك توقع إذا يعH ÈراHراHراHرا    أوأوأوأو    فتنةفتنةفتنةفتنة    خ©خ©خ©خ©    إنإنإنإن    اnروجاnروجاnروجاnروج    منمنمنمن    مو°تهمو°تهمو°تهمو°ته    منعمنعمنعمنع    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    أأأأخخخخ    ثمثمثمثم    وألبوألبوألبوألب قال وwلك
 باب أنهينا قد نكون أن كذل u لعلنا ،عليها ال¿ر حصول يتصور ذلكu  فإن ،a إال ا�سجدإ¡  يذهب ال يث¬نت �

 .ا�ماعة صالة

    ))))1/1/1/1/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
    ::::أح�م اإلمامةأح�م اإلمامةأح�م اإلمامةأح�م اإلمامة

     ؟؟؟؟الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    ا�قدما�قدما�قدما�قدم    هوهوهوهو    منمنمنمن    ،،،،باإلمامةباإلمامةباإلمامةباإلمامة    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    هوهوهوهو    منمنمنمن
ÕاألوÕاألوÕاألوÕاألقراألقراألقراألقر    باإلمامةباإلمامةباإلمامةباإلمامة    األو 

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
    ¹ا¹ا¹ا¹ا    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة وهنا ،وعال جل اهللا بكتاب Aلم أو أقرأ ¬ن من هو يقدم ما أول إذاً  صالتهصالتهصالتهصالته    فقهفقهفقهفقه    العالمَ العالمَ العالمَ العالمَ     أ

 صالته ستكون ا�صª أن جهة من الصالة بها تتعلق ال� a ألنها قراءةقراءةقراءةقراءة    جودةجودةجودةجودة هنا ا�قصود ،فظوا: قراءة جودة جهة جهتانجهتانجهتانجهتان
 عليه اهللا ص¦ رسو`ا عن الصحيحة الروايات به جاءت عما القراءة يغ�ال و ا�عÓ ليÖ :ن يلحن فال تهقراء u أتم

 u أو نهاأر� Ü uتلة تكون صالة يفعل أن ذلك يف� الÍ ،صالته فقه �Aا ا�قدم هذا يكون أن ب(طب(طب(طب(ط لكن ،وسلم
    �Aا�Aا�Aا�Aا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن معنا سيأ£ وwلك ،تقدمه يصح لم و´ال ،صالته بفقه �Aا األقرأ يكون أن البد وwلك ،واجباتها أوË �وطها

 ؟؟؟؟صالتهصالتهصالتهصالته    بفقهبفقهبفقهبفقه    العالمالعالمالعالمالعالم    غ�غ�غ�غ�    القارئالقارئالقارئالقارئ    أوأوأوأو    ؟؟؟؟قارئقارئقارئقارئ    غ�غ�غ�غ�    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    صالتهصالتهصالتهصالته    فقهفقهفقهفقه    العالمَ العالمَ العالمَ العالمَ     ؟؟؟؟يقدميقدميقدميقدم    بأيهمابأيهمابأيهمابأيهما    صالتهصالتهصالتهصالته    فقهفقهفقهفقه
 الس� ويعلم األر�ن ويعلم الواجبات يعلم ألنه ،الصالة إلتمام سببا يكون األفقه ألن ،األفقه يقدم األقرأ دبع
 ا�علوم ومن ،ا�أموم| من خلفه من صالة كملت صالته كملت و´ذا ،أكمل ¬نت الوجه ذلك Y أداها فإذا ات،ا�ستحبو

  .اهذ عت»ناا فثلك اإلمام بصالة متعلقة ا�أموم| صالة أن
 الصالة ألن ،األحفظ ثم قراءة أجودهما ¡إ فلينظر قارئ| ¬نا إذا ا،ا،ا،ا،قرآنقرآنقرآنقرآن    أكdهماأكdهماأكdهماأكdهما    ثمثمثمثم    قراءةقراءةقراءةقراءة    أجودهماأجودهماأجودهماأجودهما    قدمقدمقدمقدم    قارئ|قارئ|قارئ|قارئ|    ¬نا¬نا¬نا¬نا    فإنفإنفإنفإن قال
 أن افgضنا لو أأأأ////    فقيهفقيهفقيهفقيه    YYYY    صالتهصالتهصالتهصالته    أح�مأح�مأح�مأح�م    يعرفيعرفيعرفيعرف    الالالال    قارئقارئقارئقارئ    ويقدمويقدمويقدمويقدم قال يقدم ذلك Y وبناء ،باألحفظ ال قراءة باألجود تعلق ¹ا

 يعلم ال اwي القارئ يقدم بأنه ا�ؤلف فيقول ،الفاçة قراءة Öسن ال اwي هو هنا باأل/ وا�قصود ،أميا هلكن �اA فقيها
 ،ذلك من أقل بما oل فقد القارئ أما ،بر�ن oل أو ر�ن يgك بأنه يقطع األ/ الفقيه ألن األ/ الفقيه Y صالته أح�م

 مناط فهم قد يكون أن Y العلم لطالب تدريبا ا�سائل هذه مثل يذكرون ءفقهاال لكن الوقوع قليلة ا�سائل من هذه
 يمكن أخرى بصور تقع لكنها بأعيانها تقع لم و´ن ا�سائل هذه مثل ألن ،ا�سألة بهذه قصدوا ما ،ا�سألة حقيقة ،ا�سألة
 األوÕ و�يف ا�دقيق و�يف الgجيح و�يف ا�دقيق كيف يعرف وأن تلك يستوعب أن ا�سائل هذه تقنأ إذا العلم لطالب

u لا�سائ تلك.  
 وهو قاعدة هذا من يفهم إذاً  ،u تكميل صالتهu تكميل صالتهu تكميل صالتهu تكميل صالته    ألن علمه يؤثرألن علمه يؤثرألن علمه يؤثرألن علمه يؤثر    قدمقدمقدمقدم    صالتهصالتهصالتهصالته    بأح�مبأح�مبأح�مبأح�م    أعلمأعلمأعلمأعلم    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    فقيهانفقيهانفقيهانفقيهان    اجتمعاجتمعاجتمعاجتمع    و´نو´نو´نو´ن قال
 ألن ،غ�ه من مةباإلما أوÕ فهو صالته كمالإ Y حامال يكون ما عنده أو الصالة تمامإ Y قدرة X اإلمام ¬ن *ما أنه

 .تماماً  أكd الصالة تكون أن وهو ا�طلوب هو هذا
 اعتمد قد ا�ؤلف أن هنا حقيقة) ) ) ) مكم أك»�ممكم أك»�ممكم أك»�ممكم أك»�مؤؤؤؤو°و°و°و°((((لقوX عليه الصالة والسالم لقوX عليه الصالة والسالم لقوX عليه الصالة والسالم لقوX عليه الصالة والسالم     األسناألسناألسناألسن    والفقهوالفقهوالفقهوالفقه    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    uuuu    استووااستووااستووااستووا    إنإنإنإن    ممممثثثث قال
u واألفقه القارئ تقديم Y ي الصحيح ا:ديثwفإنفإنفإنفإن    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    لكتابلكتابلكتابلكتاب    همهمهمهمؤؤؤؤأقرأقرأقرأقر    القومالقومالقومالقوم    يؤميؤميؤميؤم( عندكم اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره ا    

 األقدم Y األسن اهللا ر�ه ا�ؤلف قدم هناو )هجرةهجرةهجرةهجرة    فأقدمهمفأقدمهمفأقدمهمفأقدمهم    سواءسواءسواءسواء    السنةالسنةالسنةالسنة    uuuu    ¬نوا¬نوا¬نوا¬نوا    فإنفإنفإنفإن    ،،،،بالسنةبالسنةبالسنةبالسنة    فأعلمهمفأعلمهمفأعلمهمفأعلمهم    سواءسواءسواءسواء    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    uuuu    ¬نوا¬نوا¬نوا¬نوا
    فليؤذنفليؤذنفليؤذنفليؤذن    الصالةالصالةالصالةالصالة    ح¿تح¿تح¿تح¿ت    إذاإذاإذاإذا: (: (: (: (قالقالقالقال، و، و، و، وأهليهماأهليهماأهليهماأهليهما    ¡¡¡¡إإإإ    يرجعايرجعايرجعايرجعا    أنأنأنأن    أمرهماأمرهماأمرهماأمرهما    حينماحينماحينماحينما    ا:ويرا:ويرا:ويرا:ويرثثثث    بنبنبنبن    مالكمالكمالكمالك    حديثحديثحديثحديث ¡إ فيه رجع وهذا ،هجرة

    .)أك»�ماأك»�ماأك»�ماأك»�ما    و°ؤمكماو°ؤمكماو°ؤمكماو°ؤمكما    أحدكماأحدكماأحدكماأحدكما
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    ا�تقدما�تقدما�تقدما�تقدم    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    ألنألنألنألن    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح    غ�غ�غ�غ�    فإنهفإنهفإنهفإنه    ا��نا��نا��نا��ن    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    لكنلكنلكنلكن    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح    ا�ملةا�ملةا�ملةا�ملة    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    األسناألسناألسناألسن    اعتباراعتباراعتباراعتبار    أنأنأنأن    ا:قيقةا:قيقةا:قيقةا:قيقة    لكنلكنلكنلكن
 من ا¹جرة a با¹جرةبا¹جرةبا¹جرةبا¹جرة    وا�قصودوا�قصودوا�قصودوا�قصود ،مقدممقدممقدممقدم    هجرةهجرةهجرةهجرة    األقدماألقدماألقدماألقدم    أنأنأنأن    نقولنقولنقولنقول    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءفبناءفبناءفبناء    ،،،،األسناألسناألسناألسن    YYYY    مقدممقدممقدممقدم    هجرةهجرةهجرةهجرة    األقدماألقدماألقدماألقدم    أنأنأنأنu u u u     1111يحيحيحيح

 بناءف ،ا¼ين بمسائل و�عرفته األح�م �علمه سبب ذلك أن الغالب uفإنه  ا¹جرة ترك من فإنه ،سالماإل دار ¡إ ال(ك دار
Y فبناء ،أكمل باألح�م وعلمه أتم صالته تكون مثله أن فالغالب ذلك Y يكون ذلك بعد ثم ،ا�قدم هو ¬ن ذلك 

 اهللا ر�ه ا�ؤلف عند جاء ما وwلك )سناسناسناسنا    فأقدمهمفأقدمهمفأقدمهمفأقدمهم    سواءسواءسواءسواء    ا¹جرةا¹جرةا¹جرةا¹جرة    uuuu    اااا¬نو¬نو¬نو¬نو    فإنفإنفإنفإن( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال وwلك ،األسن
 وأ:قوا ،قريش من األئمة بأن: يقولون األ�ف جعلوا ألنهم ،بصواب ليس هذا بالنسب ف�ألاب ثم بالسن ا�قديم من

 أو اجتهاد فإنه ،طالقهإ Y بصحيح ليس هذا لكن ،الوالية وa الك»ى باإلمامة الصالة إمامة وa الصغرى اإلمامة
 .صحيح غ� ف�ن ،ا�سألة هذه u أخص حديث A Yم �ديث استدالل

 فإن نقول وwلك ،وغ�ه باإلرسال عالل´و اختالف فيه فإنه "تقدموها وال قريشاً  قدموا" به استدلوا اwي اآلخر ا:ديث ماأ
 من ذلك يكون قد بل، اظاهر ليس النسب ب(ف ا�قديم وأما األسناألسناألسناألسن ثم ا:ديث `ص هجرةهجرةهجرةهجرة    األقدماألقدماألقدماألقدم هو    األفقهاألفقهاألفقهاألفقه بعد ا�قدم

 ،فيها ا`ص Y ا¼°ل دل قد ألشياء سابقة �عل أو ،حال بكل بها يقدم ال� األشياء من ليست لكنها ،تعت» ال� األشياء
 ا�قوى ألن يقدم أنه صحيح األتß ،،،،األتßاألتßاألتßاألتß ذلك بعد ثم ،غ�هم دون ¹م وçصيلها اإلمامة ووالية للتقدمة اسبب واعتبارها

 .مقدما ¬ن وwلك ،فيها ويستعجل ينقرها أو ،بها يستخف ال وأن ،صالته يتم أن ¡إ وسبب بالصالة تعلق ا¹
 فإنه التشاح فيه حصل إذا ال(� وا�نصب ،�� منصب ألنها بالقرعةبالقرعةبالقرعةبالقرعة يقدم ثم إن استووا u ال� يقدم من قرعثم إن استووا u ال� يقدم من قرعثم إن استووا u ال� يقدم من قرعثم إن استووا u ال� يقدم من قرعقال 
نا إذا غلبه، فيقال من قَرع وال يقال من قُِرع، ألن من قُرع يعÈ من فاتت قرع فالن فال: يقال "قرع من" بالقرعة يقدم

 ،بأس فال أحدهم تقديم Y اتفقوا إذا أما ،تشاحوا إذا هذا عليه القرعة، أما من قَرع يعÈ من حصلت X القرعة ففاز بها،
 .و´ن تشاحواو´ن تشاحواو´ن تشاحواو´ن تشاحوا ا�ؤلف وwلك

 u ألنه وهذا ،قراءة أكd من هو معه ¬ن ولو غ�ه من أوÕ تاKي ساكن أحقأحقأحقأحق    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    و´مامو´مامو´مامو´مام    اKيتاKيتاKيتاKيت    وساكنوساكنوساكنوساكن قال ثم
 ساكن ذلك Y فبناء    ))))بإذنهبإذنهبإذنهبإذنه    إالإالإالإال    سلطانهسلطانهسلطانهسلطانه    uuuu    والوالوالوال    بيتهبيتهبيتهبيته    uuuu    رجالرجالرجالرجال    رجلرجلرجلرجل    ننننمë مë مë مë يؤيؤيؤيؤ    والوالوالوال: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ،سلطانه
 ¬ن لو حÁ ذلك Y فبناء ،بّ|  ظاهر هو ما اKيوتات أهل و´كرام اKيت والية من ال(ع رAية من هذا وË ،أوÕ اKيت

 اعتبار وهذا ،واليته u عليه يقتات فال ،والية بيته u اKيت لصاحب فإن فقهاً  أكd أو قرآناً  أفقه أو قراءة أكd الضيف
 ما عليه يقدم ال فإنه منه أتم هو من وجد إذا ذلك Y ءفبنا ،وتمامه ال(ع كمال من وهذا ،تضييعها وعدم ألهلها ا:قوق

 .X فذلك X ير? أو عنه يتنازل أن إال ،بيته u دام
 ذلك فإن ذلك X جعلنا إذا و´نا ،عليه والية X هو أنه باعتباره همسجد u سلطان X ا�سجد مامإ ألن أحق ا�سجد و´مام
 تر�ه و´ذا ،ي�gه نهأ ¡إ سيف� ذلك فإن يتقدم أن أحد ل� جعلنا إذا أما ،به الصالة فطوّ يُ  وال مسجده يgكال أ ¡إ أد·

 فيقولون السلطان صاحب أما إال من ذي سلطانإال من ذي سلطانإال من ذي سلطانإال من ذي سلطان ،وسلطانهم ا`اس عبادة به تصلح منتظم وجه Y ا�ماعة إقامة ضاعت
 فدل )سلطانسلطانسلطانسلطان    uuuu    والوالوالوال: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ا:ديث u جاء �ا ا�سجد u سلطان وX اKيت u سلطان X أنه
Y قدم استحقاق فله سلطة صاحب ¬ن إذا أنه�مثل ،الوالية لعموم بها ا òي الو& مثل ،القاwا X لك العامة الوالية�¬ 
  .ذلك وÅو اKت أم� أو

 السيد يكون ذلك فبناء Y ،لسيده ملك وما العبد أن يعÈ اKيتاKيتاKيتاKيت    صاحبصاحبصاحبصاحب    ألنهألنهألنهألنه    عبدهعبدهعبدهعبده    بيتبيتبيتبيت    uuuu    باإلمامةباإلمامةباإلمامةباإلمامة    أوÕأوÕأوÕأوÕ    والسيدوالسيدوالسيدوالسيد قال
 .مقدما
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 من أوÕ فا:ر ،ا�قديم يستحق فيمنأيضاً  بيان هذا وÜتون ومن X ثياب أوÕ من ضدهموÜتون ومن X ثياب أوÕ من ضدهموÜتون ومن X ثياب أوÕ من ضدهموÜتون ومن X ثياب أوÕ من ضدهم    بص�بص�بص�بص�وحر وحاH ومقيم ووحر وحاH ومقيم ووحر وحاH ومقيم ووحر وحاH ومقيم وقال 
 ذلك Y فبناء ،سيده مصالح وçصيال عبوديته �حل األح�م بعض عنه تسقط العبد ألن ،لكماX أوÕ ا:ر ،وا�بعض العبد

 حلق ¿ح قد يكون أن فيمكن منطلقا يكون الغالب u وألنه ،أتم مامتهإ فيكون العبادات أداء u أكمل ا:ر يكون
 ا:ر يكون ذلك Y فبناء ،حر وبعضه عبد بعضه يكون اwيهو  ألنه عبدأيضاً  وا�بعض ،مقدما فيكون ودرس العلم
Õمنه أو. 
 خفافاست وأهل علم قلة وأهل جفاء أهل الغالب u اKدو ألن شك ال وا:¿ي أوÕ من اKدوي ا`اشوا:¿ي أوÕ من اKدوي ا`اشوا:¿ي أوÕ من اKدوي ا`اشوا:¿ي أوÕ من اKدوي ا`اشئئئئ باKادية باKادية باKادية باKاديةقال 

 يوجد فقد و´ال، الغالب تعت»ه ال(ع ألن ،الغالب هو وهذا ،عليه مقدم ا:اHة صاحب يكون ذلك D فبناء ،بالعبادات
 ا¼راسة عن بعيد العلم عن بعيد فإنه اKادية A uش من لكن ،علمهاوت األح�م ودرس وتفهم تعلم من اKادية أهل من

    .الصالة بأح�م وا�عرفة العلم قليل جافيا يكون أن هب نظال ¬ن فثلك العلم حلق عن بعيد
 ا�سافر Y يقدم ا�قيم أن يعÈ ،®اعة u الصالة بعض لمأموم|ل فوتي يق� ربما ألنه اقالو ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    وا�قيموا�قيموا�قيموا�قيم قال
¬ملة  الصالة çصيل ةومصلح ،°قضوا ا`اس فسيقوم ق�ا بهم ص¦ و´ذا ،ق�ا بهم يصª سوف فإنه تقدم لو ا�سافر ألن
 ،األصل جهة من وب| واضحو صحيح وهذا أوÕ ا�قيم بأن قالوا فثلك ،بعضها قضاء من أوÕ مع اإلمام آخرها ¡إ أو¹ا من

 فقد أح�م من ذلك Y يgتب وما وحكمها الق� سنة ا`اس تعليم أراد إذا خاصة ،يس� فاألمر ا�سافر تقدم لو لكن
 تقوم أن ال الصالة معه و�تتم الصالة معه تبتدئ إمام مع تصª أن çب فإنك ا�ملة جهة من لكن ،وجه X ذلك يكون

 .قضاء ¡إ
 قد ألنه رهطا� ¬مل يكون ال قد األع� ألنو ،القبلة عن ينحرف قد الغالب u األع� ألن أعأعأعأع����    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    ����وبصوبصوبصوبص قال 

 ما جاء ،ذلك من ء¤ عباس ابن عن وجاء ،األع� من أوÕ اKص� أنب قالوا ذلك Y بناء ،وÅوه األذى من ء¤ به يلحق
 .حياته آخر u عE عباس ابن ¬ن و´ن ،األع� من أوÕ اKص� أن يدل

 بعبارة أو، ةا¼ق وجه Y ةا`جاس يتو: ال هنأ الغالب u ا�ختون غ� ألن ،ا�ختون غ� هو األقلفاألقلفاألقلفاألقلف    أقلفأقلفأقلفأقلف    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    وÜتونوÜتونوÜتونوÜتون
 ¬ن أتم طهارته ¬نت �ا ا�ختون بأن قالوا ذلك Y فبناء ،قلفته من جاساتا` ®يع من يتخلص أن ستطيعي ال فإنه أخرى
 .مقدما ¬ن ذلك Y فبناء ،أتم وجه Y الصالة ل(وط �صال

 ورداء إزار بها يستg كث�ة ثياب معه ¬ن من فقطفقطفقطفقط    العاتق|العاتق|العاتق|العاتق|    أحدأحدأحدأحد    معمعمعمع    العورةالعورةالعورةالعورة    مستورمستورمستورمستور    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    ذكرذكرذكرذكر    ماماماما    ا6يابا6يابا6يابا6ياب    منمنمنمن    XXXX    ومنومنومنومن قال
gتقيه به سA وأكمل gأتم ذلك فإن الس u فإن ،صالته gمعت» الس u الصالة. 

 ،استباحة ا�يمم أن عتباراب ا�تيمم من أوÕ وا�توضئ ،أوÕ فيكون حرية فيه ا�بعض ألن ،العبدالعبدالعبدالعبد    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    ا�بعضا�بعضا�بعضا�بعض قالوا و�ذا
ا�يمم مبيح أي يبيح فعل الصالة مع وجود ا:دث ال أنه يرفع ، يقول فقهاء ا:نابلة بأن للحدث فعار فإنه الوضوء أماو

 .ا:دث، أما إذا قلنا بأنه يرفع ا:دث فيكون ¬لطهارة سواء بسواء، فبناء Y ذلك يكون ا�تيمم ¬�توضئ
 X مستحق `فعا أن باعتبار ،للمستأجر حقيقتها u الوالية أن باعتبار ا�ؤجرا�ؤجرا�ؤجرا�ؤجر    منمنمنمن    أوÕأوÕأوÕأوÕ    ا�ستأجرا�ستأجرا�ستأجرا�ستأجر    اKيتاKيتاKيتاKيت    uuuu    وا�ستأجروا�ستأجروا�ستأجروا�ستأجرقال 
 فهو، للمستع� ت»A بذX و´نما ،للنفع مالك أنه باعتبار أوÕ ا�ع� يقولون كذلك وا�ع� أوÕ من ا�ستع�وا�ع� أوÕ من ا�ستع�وا�ع� أوÕ من ا�ستع�وا�ع� أوÕ من ا�ستع� ،ا�قدم هو ف�ن
 .ا�نفعة ملك فإنه ا�ستأجر Àالف ،إياها يملكه ولم ا�نفعة للمع� أباح
  إذنهإذنهإذنهإذنه    بالبالبالبال    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    غ�غ�غ�غ�    إمامةإمامةإمامةإمامة    وتكرهوتكرهوتكرهوتكرهقال 

َ
  ¬ن من ميتقد أن Õوْ األ

َ
 ذلك فإن فاضل Y مفضول تقدم فلو ،باإلمامة وأحق Õوْ أ

إذا إذا إذا إذا ((((للحديث للحديث للحديث للحديث  قال األتم يؤم أن¬ن األوÕ  ذلك Y فبناء ،صالتهم تكمل حÁ ا`اس Y واقتيات عليه اقتيات هألن مكروه
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 .األتم إمامة األوÕ أن الشك لكن ضعف فيه ¬ن و´ن ا:ديث هذا ))))منه لم يزالوا u سفهمنه لم يزالوا u سفهمنه لم يزالوا u سفهمنه لم يزالوا u سفه    الرجل القوم وفيهم من هو خ�الرجل القوم وفيهم من هو خ�الرجل القوم وفيهم من هو خ�الرجل القوم وفيهم من هو خ�    أمأمأمأمّّّّ    
 ألن �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،�رم ذلك فإن ا�سجد و´مام اKيت صاحب Y ا�قدم ¬ن إذا يعÈ فتحرمفتحرمفتحرمفتحرم    اKيتاKيتاKيتاKيت    وصاحبوصاحبوصاحبوصاحب    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    إمامإمامإمامإمام    إالإالإالإال قال 

 ،مسجده Y سلطان X اإلمام وأن ،بيته Y سلطان X أن ا:ديث معنا تقدم وقد ،حقه Y وسبق عليه تقدم فيه هذا
 فتضيع اإلمام Y يقتات فال مساجدهم u ا`اس صالة وتنتظم ،فيها عليهم يتقدم فال بيوتاتهم u ا`اس أحوال مو�نتظ
 .يستحقها ال من يتقدم ويوم اإلمامة يستحق من يتقدم يوم ،تتأخر ويوم تتقدم يوم ا�ماعة صالة
 اهللا ص¦ لقوX ههههغ�غ�غ�غ�    خلفخلفخلفخلف    تعذرتعذرتعذرتعذر    إنإنإنإن    وعيدوعيدوعيدوعيد    ®عة®عة®عة®عة    uuuu    إالإالإالإال    عتقادعتقادعتقادعتقاداالاالاالاال    أوأوأوأو    األفعالاألفعالاألفعالاألفعال    جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن    سواءسواءسواءسواء    فاسقفاسقفاسقفاسق    خلفخلفخلفخلف    الصالةالصالةالصالةالصالة    تصحتصحتصحتصح    والوالوالوالقال 
 كماأي  u ¬فرu ¬فرu ¬فرu ¬فرقال  )سوطهسوطهسوطهسوطه    oافoافoافoاف    بسلطانبسلطانبسلطانبسلطان    يقهرهيقهرهيقهرهيقهره    أنأنأنأن    إالإالإالإال    مؤمنامؤمنامؤمنامؤمنا    فاجرفاجرفاجرفاجر    والوالوالوال    مهاجرامهاجرامهاجرامهاجرا    أعرا¯أعرا¯أعرا¯أعرا¯    والوالوالوال    رجالرجالرجالرجال    مرأةمرأةمرأةمرأةاااا    تؤمنë تؤمنë تؤمنë تؤمنë     الالالال( وسلم عليه

 ¬ن أو هواتالش u فسقه ¬ن سواء تصح ال الفاسق خلف الصالة أن ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور ،¬فر خلف تصح ال
 ال بأنها الفاسق صالة Y قاضيا هذا فيجعلون )مؤمنامؤمنامؤمنامؤمنا    فاجرفاجرفاجرفاجر    والوالوالوال( للحديث ذلك ردونووي ،عتقاداتالوا الشبهات u فسقه
 الفاسق تقدمة أما    تتتتاعتبارااعتبارااعتبارااعتبارا    XXXX    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأن    نقولنقولنقولنقول    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا�قسيما�قسيما�قسيما�قسيم    فع¦فع¦فع¦فع¦ اعتبارات X وهذا ،فاسق غ� ¬ن من يدي ب| تصح

 و´ظهار بالفسقة إغرار فيه أن كما ،و�ما¹ا ا`اس صالة تمام Y ذهاب فيه هذا ألن ،يصح وال تقديمه µوز ال فإنه فالشك
 .صحيح ةا�ه هذه من هذاف ،وفجورهم وفسقهم معاصيهم من ويستكdوا ينقادوا ال حÁ و´بعادهم هجرهم جباوالو ،¹م
 ،الكث�ة األدلة هذا Y دلت وقد خالفهخالفهخالفهخالفه    الصوابالصوابالصوابالصواب    بلبلبلبل ،نظر �ل هنا ا�ؤلف ذكره ما فإن إماماً  ص¦ لو فيما الصالة حكم أما

Yية فإن ،تعا¡ اهللا ر�ه أ�د قول وهو السلف قول يفهم هذا وÛ ال: "قال أ�د عن جاء ما ªعنعنعنعن    ن�ن�ن�ن�    وهذاوهذاوهذاوهذا "خلفه تص    
 فيه نيكو وÍال للفساق تقدمة فيه يكون Íال ذكرنا فكما ا`� أما ،الصحةالصحةالصحةالصحة    عدمعدمعدمعدم    YYYY    يدليدليدليدل    ماماماما    فيهفيهفيهفيه    وليسوليسوليسوليس    ههههخلفخلفخلفخلف    الصالةالصالةالصالةالصالة
 صحيحة الصالة أن لنقو فثلك ،آخر باب فلها لصحةا أما ،يرتدعوا حÁ ¹م هجرا ذلك و°كون ¹م و´ظهار بفسقهم إغرار
 a؟a؟a؟a؟    ماماماما كث�ة ألدلة

 يا تأمرنا ما قالوا وقتها عن الصالة يؤخرون اwين ا�ور أئمة ذكر �ا ذر أ¯ حديث u قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن
 u حديث وهو خلفهم الصالة صحة Y يدل هذا )فصلوافصلوافصلوافصلوا    معهممعهممعهممعهم    موهاموهاموهاموهاتتتتأدر�أدر�أدر�أدر�    فإنفإنفإنفإن    لوقتهالوقتهالوقتهالوقتها    الصالةالصالةالصالةالصالة    صلواصلواصلواصلوا: (قال اهللا رسول

 .الصحيح
 عبيد نب ا�ختار خلف صلوا ،ا:جاج خلف صلوا ،ا�ور أئمة خلف يصلون ا¬نو الصحابة فإن الصحابة فعل wلك يدل

Øن واحد غ� خلف وصلوا ،ا6قù  ُذلك فدل ،وغ�ه عقبة بن لو°د¬ وفجوره بظلمه عرفي Y الفساق خلف الصالة أن 
 لو كما ،خ� هو بمن تمأفلي منه خ� هو من وجد إذا نقول ثم ،ال لإلمامة تهمتقدم لكن ،صحيحة صالتهم وأن ،صحيحة

 .بّ|  واضح فهذا ،خلفه فيصª منه أصلح هو من فيه يصª آخر مسجد فيه ¬ن
 فال ي�gها فإنه خلفه الصالة ترك لو �يث والعيد ا�معة صالة u الفاسق خلف الصالة نت¬ إذا :يقال أن أوÕ باب فمن

 خلفه الصالة مصلحة ألن ،خلفه يص¦ أنهب يقولون الفاسق خلف الصالة صحة بعدم القائل| ا:نابلة عند حÁ إش�ل
 .إقامتها وعدم عنها وا�خلف ا�ماعة ترك مصلحة من أعظم
 يكون ال حÁ ايقدمو ال وأن ا�هام هذه °همإ توÕ ال أن ينب¾ لكن ،صحيحة الفساق صالة أن ذكرُت  ما سمعت وقد

 Y اإلتيانو الصالة بإتمام يعبؤون ال ألنهم عباداتهم كمال ا`اس Y تفسد ال حÁأيضاً و ،الشهوات u للناس إغراء
    YYYY    القياسالقياسالقياسالقياس    يصحيصحيصحيصح    والوالوالوال ،تقدم ما Y صحيحة الصالة فإن ص¦ لو أما ،يقدم ال أن فنب¾ للفاسق اهجر ذلك u وألن ،سننها
 خلف نسانإ ص¦ لو وwلك ،ال�فر من تصح ال وا`ية ا`ية من البد ألنه عبادتهعبادتهعبادتهعبادته تصحتصحتصحتصح    والوالوالوال    صالتهصالتهصالتهصالته    تصحتصحتصحتصح    الالالال    ألن ال�فرألن ال�فرألن ال�فرألن ال�فر    ال�فرال�فرال�فرال�فر
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    .اإلAدة عليه وجب صالته بعد بكفره علم ¬فر
 اwي فال�فر ،الكث� µهلها مسألة وهذه مكفرمكفرمكفرمكفر    uuuu    وقعوقعوقعوقع    منمنمنمن    الالالال    بكفرهبكفرهبكفرهبكفره    مممما�حكوا�حكوا�حكوا�حكو    ال�فرال�فرال�فرال�فر    هوهوهوهو    ----تتنبهتتنبهتتنبهتتنبه    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾----    هناهناهناهنا    الÃمالÃمالÃمالÃم    و�لو�لو�لو�ل
 مكفر هو ما u وقع الشخص كون أما ،بردته كمحُ  مرتدا ¬فرا لكونه أو أصليا ¬فرا لكونه إما ،كفره تيقنو كفره علم

 مسألة وهذه ،ا�وانع وتنتØ ال(وط توجد حÁ مسلم أنه األصلبل  ،¬فر بأنه يقال ال هذا فإن بالكفر عمله ووصف
  .الطالب بعض عند Öصل كما وخلل خطأ ذلك Ö uصل Íال ¹ا ا�نبه فينب¾، الكث� µهلها

 ا:نبª صالة تصح الفروعالفروعالفروعالفروع    uuuu    ا�خالفا�خالفا�خالفا�خالف    خلفخلفخلفخلف    وتصحوتصحوتصحوتصح اهللا ر�ه ا�ؤلف قول وa مهمةمهمةمهمةمهمة أخرى مسألةمسألةمسألةمسألة إ¡ ننتقل ذلك بعد
 ألن ،ذلك u العلم أهل oتلف ال ا:نبª خلف وا:نØ ا:نØ خلف وا�ال� ا�ال� خلف والشاف* الشاف* خلف

 أثر من أنه هنا يقال ينب¾ أن ما أعظم من لكوw ،ختالفالوا ا�فرق ألجل ال ،هتداءواال جتماعاال ألجل أمرت إنما الصالة
 ¹م والشافعية ،�راب ¹م الكيةوا� ،�راب ¹م فا:نابلة حده، Y مذهب أهل ] يصª ا�� ا:رم u ¬ن أنه الفهم عدم

 ®ع تعا¡ اهللا ر�ه العزيز عبد ا�لك جاء �ا ا�بار�ة األرض هذه Y تعا¡ اهللا فضل من ثم ،�راب ¹م وا:نفية ،�راب
 .وµتمعوا ا`اس تلفأي أن العظيمة ا�حاسن من هأن الشك وهذا ،واحد إمام Y ا`اس
 أيتوض ولم ا�زور :م أكل قد واإلمام جئت و´ذا ،خلفه فصلê  الفجرu  يقنت شاف*خلف  جئت لو للحنبª نقول وwلك
 êللوضوء ناقض ا�زور :م أن ترى كنت ولو خلفه فصل،  êبناقض ليس أنه يعتقد هو ألنه    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    خلفه فصل X، فبناء Y ذلك 
 .أجران فله أصاب إذاف ،أجر فله أفأخط ا�جتهد اجتهد إذا ،نصيب �تهد ول� اجتهاده X ¬ن

    قلتمقلتمقلتمقلتم    مÉمÉمÉمÉ    ماماماما    وËوËوËوË    ،،،،ا�زورا�زورا�زورا�زور    :م:م:م:م    منمنمنمن    أأأأيتوضë يتوضë يتوضë يتوضë     لملململم    وهووهووهووهو    ص¦ص¦ص¦ص¦    يكونيكونيكونيكون    منمنمنمن    خلفخلفخلفخلف    نصªنصªنصªنصª    أنناأنناأنناأننا    قلتمقلتمقلتمقلتم    u هذه ا�سألةu هذه ا�سألةu هذه ا�سألةu هذه ا�سألة    أنتمأنتمأنتمأنتم يقول أن لقائل
    YYYY    يصªيصªيصªيصª    واحدواحدواحدواحد    ]]]]    أنأنأنأن    ةةةةا�ها�ها�ها�ه    هذههذههذههذه    ¡¡¡¡إإإإ    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    أنأنأنأن    اآلخراآلخراآلخراآلخر    وقالوقالوقالوقال    ا�هةا�هةا�هةا�هة    هذههذههذههذه    ¡¡¡¡إإإإ    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    أنأنأنأن    ااااأحدهمأحدهمأحدهمأحدهم    وقالوقالوقالوقال    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    uuuu    اثناناثناناثناناثنان    اجتهداجتهداجتهداجتهد    إذاإذاإذاإذا

 ؟؟؟؟ا�سأ�|ا�سأ�|ا�سأ�|ا�سأ�|    هذينهذينهذينهذين    ب|ب|ب|ب|    الفرقالفرقالفرقالفرق    ماماماما    ،،،،حدهحدهحدهحده
 صالتك ¡إ ذلك يف� ال فإنه ا�زور :م من أيتوّض  لم من خلف صليت إذا أنك وذلك ،واضح ا�سأ�| هات| ب| الفرق
 من خلف صليت إذا كأن يف� اwي لكن ،أتتوض أن البد ا�زور أكلت وقد تصª ال أن عليك جباالو أنت ألنك ،تغ�ا
 ¡إ صليت هكذا القبلة ترى اwي أنت تص¦ أن ،القبلة غ� ¡إ أنت تصª أن هكذا تراها وأنت اهكذ القبلة أن يرى

 وهو حا¹ا هو هذا فنقول ،أيتوض ولم بقوX أخذ ا�زور :م من الشاف* مع أكل �ا شخص كحال ا�سألة هذه فحال ،غ�ها
 ا`قض يرى ال بإمام تصª أن مسألة u أما منه أتوضيُ  نهأ موقن وأنت ا�زور :م أكلت تعمدت كأنك ،منه الوضوء أن يوقن
 الصالة u ذلك أثر إذا أما ،به اهللا تدين ما Y مؤتمن وأنت ،به اهللا يدين ما Y مؤتمن ألنه فيه إش�ل ال فهذا اإلبل :م من
 أنت تفعل ألن ذلك يف� الÍ باآلخر أحدهما يهتدي ال فإنه القبلة مسألة u صالةال �تلف أو أنت صالتك �تلف بأن

 .دقيقة مسألة فإنها فهمت قد هذه تكون أن وأرجو ،تعتقده اwي خالف
 اwي هو يعتقده يئاش ترك اwي هو اإلمام ¬ن إذا ا:ال هذه u صالتهصالتهصالتهصالته    بطلتبطلتبطلتبطلت    عمداعمداعمداعمدا    واجباواجباواجباواجبا    يعتقدهيعتقدهيعتقدهيعتقده    ماماماما    اإلماماإلماماإلماماإلمام    تركتركتركترك    اااا´ذ´ذ´ذ´ذوووو قال

 تر�ه اwي ¬ن إذا يعÓ ددددعِ عِ عِ عِ يُ يُ يُ يُ     لملململم    وحدهوحدهوحدهوحده    مأموممأموممأموممأموم    عندعندعندعند    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن ةصحيح صالته فإن يعتقده ال ء¤ u ¬ن إذا أما ،صالته تبطل
 .�سبه أحد ] u ا�عت» ألن هذا u يعاد ال فإنه اإلAدة يوجب أنه يرى ء¤ ا�أموم عند هو اإلمام

 ))))U/U/U/U/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

  ا:ديث يزال ال
ً
 صالة صحة Y لÃما نهيناأ أن بعد ،تصح ال ومن إمامته تصح من ،اإلمامة بأح�م يتعلق فيما موصوال

    صالةصالةصالةصالة    تصحتصحتصحتصح    والوالوالوال قال الفروع u ا�خالف ةإمام ثم بها يتعلق وما ال�فر ةبإمام يتعلق ما وذكرنا بها يتعلق وما و´مامته الفاسق
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 إ®اع �ل هذاو )رجالً رجالً رجالً رجالً     امرأةامرأةامرأةامرأة    تؤمنë تؤمنë تؤمنë تؤمنë     الالالال( جابر ا�تقدم :ديث الصالة u تتقدم ال ùا ا�رأة ألن امرأةامرأةامرأةامرأة    خلفخلفخلفخلف    خنخنخنخن====وووو    رجلرجلرجلرجل
 .الصالة u للرجل إمامة تكون ال ا�رأة نأ واتفاق

 تب| إذا أما ،ا�تب| غ� اnن= u هنا الÃم و�ل ،امرأة تكون أن يمكن قد اnن= ألن وذلك للرجالللرجالللرجالللرجال    اnناnناnناnن====    والوالوالوال قالوا
 ا�ملة u قهاءالف ÷م �ل ذلك Y فبناء u الغالب، يبلغ حÁ يعرف اnن= ¬ن ما ا�اضية األزمنة u، تب| ماب فا:كم

 تب| أو امرأة أنه تب| إذا أما ،الحتمال أن يكون امرأةالحتمال أن يكون امرأةالحتمال أن يكون امرأةالحتمال أن يكون امرأة قال وwلك    امرأةامرأةامرأةامرأة    هوهوهوهو    أوأوأوأو    رجلرجلرجلرجل    هوهوهوهو    هلهلهلهل يتب|يتب|يتب|يتب|    لملململم    خنخنخنخن==== Y الفقه u دائما
 .تب| بما والعمل فا:كم رجل أنه
 فال ،نفل صالته صال نبأ يقولون ))))صبيانكمصبيانكمصبيانكمصبيانكم    تقدمواتقدمواتقدمواتقدموا    الالالال((((    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    لقوXلقوXلقوXلقوX    فرضفرضفرضفرض    uuuu    الغالغالغالغKKKK    صصصص    إمامةإمامةإمامةإمامة    والوالوالوال قال

 ).صبيانكمصبيانكمصبيانكمصبيانكم    تقدمواتقدمواتقدمواتقدموا    الالالال( للحديث فرضاً  صالته وا�أموم نفال صالته اإلمام يكون Íال إماما يكون
 اهللا ر�ه أ�د بأن يقال وهنا ،بقومه يصª ¬ن حينما واضح أنه ا�ر/ سلمة بن وعمر حديث بأن يقول أن لقائل وهنا

 أن حال ] Y لكن، بهم يصª ¬ن أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` يبلغ لم هبأن يقول و�أنه ،كث�اً  ا:ديث هذا u توقف
 أن يدل ما األدلة u يأت لم، كب�ا أو صغ�اً  ¬ن فسواء) اهللاهللاهللاهللا    لكتابلكتابلكتابلكتاب    أقرؤهمأقرؤهمأقرؤهمأقرؤهم    القومالقومالقومالقوم    يؤميؤميؤميؤم: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

 ¬ن إذا خاصة للبالغ الص إمامة بصحة قولن ذلك Y وبناء ،صحيحاً  ل�ن بالعكس قيل لوبل  ،با�فgض يصª ال ا�تنفل
 ألنه أوÕ اKالغ نإف وÅوها القراءة من واحد وجه Y يكون من يوجد أنه افgض إذا لكن، منه صالة وأتم منه قرأأهو 
 .`قصانها سببا يكون ùا صالته Ö uدث أن من وعال جل هللا وأخوف لصالته أحفظ
 u إمامتهأو  صالته تصح، بأن فيقولون ا`فل u أما ،الفتياالفتياالفتياالفتيا    وعليهوعليهوعليهوعليه    ا�حقيقا�حقيقا�حقيقا�حقيق    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    كث�كث�كث�كث�    قولقولقولقول    aaaa    الصالصالصالص    إمامةإمامةإمامةإمامة    بصحةبصحةبصحةبصحة    والقولوالقولوالقولوالقول
 .®يعاً  صبياناً  يكونوا نأك مثله هو بمن لكن فرض

 وهنا بمثلهبمثلهبمثلهبمثله    ولوولوولوولو قالوا، خلفه �ن قراءة اإلمام وقراءة ،يقرأ ال وهو القراءة فيها بµ ألنها تصح ال ف� األخرساألخرساألخرساألخرس    إمامةإمامةإمامةإمامة    والوالوالوال قال
 هذا من ء¤ إ¡ Åتاج ال لكن ،ظاهر أمر وهذا تصح فإنها بمثله ¬ن إذا فاألصل ،اnالفبمثله إشارة إ¡ وجود  قال ولو

 .ا�فصيل
 إمام إال عليه لقادر القيام عن العاجز إمامة تصح ال أي قيامقيامقيامقيام    أوأوأوأو    بمثلهبمثلهبمثلهبمثله    إالإالإالإال    قعودقعودقعودقعود    أوأوأوأو    سجودسجودسجودسجود    أوأوأوأو    ر�وعر�وعر�وعر�وع    عنعنعنعن    AجزAجزAجزAجز    ةةةةإمامإمامإمامإمام    والوالوالوال قالوا
 ::::حال|حال|حال|حال|    أحدأحدأحدأحد    منمنمنمن    العجزالعجزالعجزالعجز    oلوoلوoلوoلو    الالالال    إذاً إذاً إذاً إذاً ، ال@

  .السجودو الر�وع عن Aجزاً  يكون نأ ماإ -/ 
  .القيام عن Aجزاً  يكون أن -1

 يأ£ أن µوز فال ،العلم أهل فيه oتلف يكاد ال وهذا بمثله، إال إمامته تصح فال السجودالسجودالسجودالسجود    ووووأأأأ    الر�وعالر�وعالر�وعالر�وع    عنعنعنعن    Aجزاً Aجزاً Aجزاً Aجزاً     ¬ن¬ن¬ن¬ن    فإنفإنفإنفإن
 مربوط| أ�ى ¬نوا لو كما ،®يعاً  مثله يكونوا أن إال يسجدون، وهم والسجود بالر�وع ويومئ واقفاً  با`اس يصª شخص

 فال والسجود الر�وع يستطيعون ا�أمومون ¬ن إذا لكن ،حا¹م حسب Y يصلون فهنا يسجدوا أو ير�عوا أن يستطيعون ال
 .ذلك عن Aجز هو من يتقدمهم أن يصح

 :غ�هغ�هغ�هغ�ه    أوأوأوأو    الالالال@@@@    إمامإمامإمامإمام    القيامالقيامالقيامالقيام    عنعنعنعن    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأنإما إما إما إما     oلواoلواoلواoلوا    فالفالفالفال    القيامالقيامالقيامالقيام    أماأماأماأما
 .واحد ا:كم نأل    """"إمامتهإمامتهإمامتهإمامته    تصحتصحتصحتصح    الالالال( فكذلك ال@ إمام غ� ¬ن فإن -/
 يكون نأ فقالوا ،القيود ببعض وقيدوه ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن د°ل فيه جاء ألنه �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ فمستثÓ ال@ إمام أما -1

 .علته زوال ا�رجو�سجد  الراتب ال@ إمام
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  .علته زوال ترF أن -1.          الراتب ال@ إمام ونيك أن -/ :أمران فيه µتمع أن إذا
 يقدم أن وµب ،يتقدم أن µ Xوز فال نقول مستمرة مستعصية علته ¬نت ولو، يتقدم أن µ Xوز فال ال@ إمام غ� ¬ن فإن

 .سواه ما Y قادر هو كما القيام Y قادر هو من للمسجد إماما يكون أنو غ�ه
 اهللا ص¦ ا` عن جاء ألنه إمامته فتصح علته زوال وترF ال@ إمام وهو القيام نع Aجزاً  ا:ال هذه Y ¬ن إذا أما

 .جالس وهو بأصحابه مرة ص¦ أنه وسلم عليه
 .قياماً  يصلوا أن أو جلوساً  يصلوا أن إما ا�أموم| أن ذلك Y يgتب    جالس؟جالس؟جالس؟جالس؟    وهووهووهووهو    بهمبهمبهمبهم    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    ا:كما:كما:كما:كم    ماماماما

ÁمÁمÁمÁجلوساً جلوساً جلوساً جلوساً     يصلونيصلونيصلونيصلون    م    ÁومÁومÁومÁلكو جلوساً جلوساً جلوساً جلوساً     يصلونيصلونيصلونيصلون    فإنهمفإنهمفإنهمفإنهم    جالساً جالساً جالساً جالساً     الصالةالصالةالصالةالصالة    بهمبهمبهمبهم    ابتدأابتدأابتدأابتدأ    قدقدقدقد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنإنإنإنأنه  ا�ؤلف يقول قياماً؟قياماً؟قياماً؟قياماً؟    يصلونيصلونيصلونيصلون    ومw 
 إذا أما، جالساً  الصالة ابتدأ إذا جلوساً  فيصلون) أ®عونأ®عونأ®عونأ®عون    جلوساً جلوساً جلوساً جلوساً     فصلوافصلوافصلوافصلوا    جالساً جالساً جالساً جالساً     ص¦ص¦ص¦ص¦    فإذافإذافإذافإذا( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال

 يتمونها نهمإف جلس ثم الصالة أثناء u العلة X عرضت لو يعÈ قياماً، ويتمونها µلسون ال فإنهم جلس ثم قائما ابتدأها
 بكر أبو فص¦ ،با`اس فتقدم يتقدم نأ بكر أبا أمر مرض �ا مرة وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ذلك Y ا¼°ل، قياماً 
 اهللا ص¦ ا` وجاء بكر وأب تأخر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` خرج فلما ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` خرج ثم الصالة بعض
 يستد� ما X عرض ثم قائما الصالة ابتداء إذا اإلمام نأ Y دل هنا فقالوا ،قيام وهم جالساً  بهم وص¦ وجلس وسلم عليه

 .قياماً  ا�أمومون ويتم µلس فإنه جلوسه
 ؟؟؟؟لملململموسوسوسوس    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    جاءجاءجاءجاء    ثمثمثمثم    قائماقائماقائماقائما    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ص¦ص¦ص¦ص¦    بكربكربكربكر    أبوأبوأبوأبو    ؟؟؟؟هذاهذاهذاهذا    لكملكملكملكم    أينأينأينأين    منمنمنمن يقول قائلل

 ثم )بكر أبو( إماما ¬ن أنه ، ا:الا:الب ا�عت»ألن  ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` هذاو بكر أبا هذا أن ا�عت» ليس فنقول
هل هما شخصان أو شخص واحد ليس هو  ،جلس ثم قائماً  ¬ن إمام فكأنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` إ¡ اإلمامة انتقلت

 فØ اإلمام سواء ¬ن هو ا�الس أو غ�ه ùن توÕ اإلمامة جلس ثم اإلمام هو بكرو أب ¬ن ا� نهأ �ل الÃم �ل الÃم،
 ،با�لوس وسلم عليه اهللا ص¦ ا` يأمرهم ولم µلسوا لم همثم  ،جلس ثم قائما ¬ن نهأ همإمام Y صدق الصورة هذه
 ابتدأ و´ذا ،جلوساً  صلوا جالساً  الصالة أابتد إذا اإلمام أن فقالوا �|أا�س هات| ب| ®عوا اnصوص وجه Y ا:نابلة فقال
 .ا:ديث|هذين  ب| ®عاً  يقومون فإنهم الصالة أثناء جلس ثم اً قائم

أو  µلسوا ال بأن أمرهم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن األمرين آخر وأن ؟؟؟؟منسومنسومنسومنسوخخخخ    هوهوهوهو    هلهلهلهل ذلك u خالف اآلخرين وللفقهاء
 .�ثه �ال اهذ ليس طويل ÷م هو ال؟
 فقال ،يؤمون ال أو يؤمون هل أحوا¹م u نقص به يكون ùا أنواع أو العلل من أنواع X عرضت من بعض ا�ؤلف ذكر ثم
 بمن إمامته نأل ،بمثله يصª فهنا ،ينقطع وال بوµ Xري من هو اKول سلس به من بمثلهبمثلهبمثلهبمثله    اKولاKولاKولاKول    سلسسلسسلسسلس    بهبهبهبه    منمنمنمن    خلفخلفخلفخلف    تصحتصحتصحتصحوووو

 يقال إنماÅوه كمن بها استحاضة  أو بول سلسل به من نبأ يعلم نأ ينب¾ لكن، رمتطه وهذا متنجس وهو سلس به ليس
 وÅو ساعة نصف إ¡ ينقطع ساعة ] نهأ تعلم كنت إذا أما ينقطع، مÁ يعلم ال وجه Y ينقطع أو دائما µري ¬ن إذا ذلكب

 أو ينقطع ال أنه إما بول سلس به بمن صودا�ق ألن، وتصª االنقطاع وقت إ¡ تنتظرو بول سلس بك تعت» ال فنقول ذلك
 واأل/ ¬أل¬أل¬أل¬أل//// بمثله بمثله بمثله بمثله بمثله إال يصª ال بول سلس به من أن يقولون حال ] وY، يدرى ال بوقت ينقطع ولكنه ينقطع

 عند اwي ذا هووه ،والكتابة القراءة يعرف ال اwي :األ/ كما هو u ا�عÓ اللغوي ليس ،الفاçة قراءة Öسن ال من عندهم
 وهو يتقدم أن X يكن فلم ،خلفه �ن قراءة اإلمام وقراءة ،الفاçة قراءة عليه يفوت ألنه ،بمثله إال يصª ال فيقولون الفقهاء

 من فيهم ¬ن لو لكن ،بمثله يصª تامة الفاçة قراءة Öسن ال اwي العجم كبعض ،مثله ¬ن بمن إال تهاقراء Y قادر غ�
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 .Öسنها من يتقدم نأ وµب عليه يتقدموا أن مµ ¹وز ال فإنه القراءة Öسن

 أو ثيابه u أو متنجساً  يكون أن µوز ال اإلمام يعÈ ذلكذلكذلكذلك    يعلميعلميعلميعلم    متنجسمتنجسمتنجسمتنجس    خلفخلفخلفخلف    والوالوالوال    أصغرأصغرأصغرأصغر    حدثاً حدثاً حدثاً حدثاً     �د�د�د�دثثثث    خلفخلفخلفخلف    تصحتصحتصحتصح    والوالوالوال قال
 فإن ،مفسداً  �نو ظا�اً  ل�ن يعلم وهو تقدم فلو ،ذلك u يتقدم أن µ Xوز وال ،وضوء غ� Y يكون بأن �دثاً  أو ،بدنه
 .بذلك ينصحهم وأن ا`اس يبلغ أن عليه µب ألنه مصالته تصح لم ا�أموم| من أحد علم
 ا�أموم| فصالة الصالة انتهاء بعد إال يعلم لم إن يقولون يتوضأ لم وهو متوضئ أنه ظن يعلم ال وهو اإلمام ص¦ إذا

 ا`اس وألن ،باإلAدة ا`اس يأمروا فلم ،الصحابة من واحد لغ� وجرى لعثمان وجرى لعمر ذلك جرى ألنه ،صحيحة
 .باإلAدة يؤمروا فلم يتفرقون

 Y الصالة من جزء وقع فكأنه يقدم جاء إذا يقولون ألنهم ،يتمونها وال صالتهم يستأنفون فإنهم الصالة أثناء علموا إذا أما
 أي وY ا:ال، هذه u يتمون بأنهم يقولون من لعلما أهل ومن، يستأنفون ذلك Y فبناء ،حدثه أو بنجاسته علمهم ح|
 .ا`ظر من ء¤ إ¡ çتاج ألنها ا�سالة هذه u كث�اً  نفصل لن حال
 ا�أموم ¬ن إذا يعÈ معهمعهمعهمعه    صالتهصالتهصالتهصالته    صحتصحتصحتصحت    �ط�ط�ط�ط    أوأوأوأو    بر�نبر�نبر�نبر�ن    إمامهإمامهإمامهإمامه    إخاللإخاللإخاللإخالل    uuuu    شكشكشكشك    أوأوأوأو    سهواً سهواً سهواً سهواً     فيهافيهافيهافيها    عليهعليهعليهعليه    واجباً واجباً واجباً واجباً     تركتركتركترك    أنهأنهأنهأنه    علمعلمعلمعلم    و´نو´نو´نو´ن قال

 فإنه مأموماً  ¬ن و´ن بالسجود ج»ه اً إمام ¬ن فإن ،صالته u يؤثر ال السهو u فالواجب سهواً  فيها واجبا ترك إمامه أن يشك
 .إلمامه تبعاً 

 ،الصالة صحة واألصل ،به يعت» ال شكهذا ال نقول ،الفاçة قراءة Öسن ال اإلمام هذا أن ظن ننننبر�بر�بر�بر�    إمامهإمامهإمامهإمامه    إخاللإخاللإخاللإخالل    uuuu    شكشكشكشك    أوأوأوأو
 .الشكوك هذه من لك µري ما إ¡ تلتفت ال ذلك Y وبناء
 تب| إذا ،االستقبال ¬ن لو كذلك ،)عورته تب|( ستgا ما إنسان رىيُ  ة،ظاهر السgة واالستقبالواالستقبالواالستقبالواالستقبال    السgةالسgةالسgةالسgة    تركتركتركترك    لولولولو    ماماماما    ÀالفÀالفÀالفÀالف قال
 ال©ء هذا اإلمام من رأى إذا ا�أموم µ Yب ذلك Y وبناء ةظاهر أشياء هذه ا:الة بهذه فنقول القبلة عن منحرف أنه
 .الصالة يعيد أن
 فال الفقهاء عند الفاçة Öسن ال اwي هو األ/و األاألاألاأل////    إمامةإمامةإمامةإمامة    تصحتصحتصحتصح    والوالوالوال ا�ؤلف فيقول األ/ إمامة اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكر مث

ªمثله يكون بمن إال يص.  
 يشبهه ¬ن إذا أما ،م�نه حرفا يبدل كأن تراأل وهو يقاربهيقاربهيقاربهيقاربه    أوأوأوأو    يماثلهيماثلهيماثلهيماثله    الالالال    ماماماما    uuuu    حرفاحرفاحرفاحرفا    يدغميدغميدغميدغم    أوأوأوأو    يدغميدغميدغميدغم    الالالال    ماماماما    فيهافيهافيهافيها    يدغميدغميدغميدغم    أوأوأوأو قال
 نأ اإلمامة u األصلألن  ،للناس إماما يكون أن ينب¾ وال إمامته تصح ال فهذا ،فيها يغتفر ùا فهذا ظاءً  الضاد يقلب كأن

 .سواء هما هذه ا:الو ألنه إال بمثلهإال بمثلهإال بمثلهإال بمثله ،ا�أموم| صالة Y يؤثر ال حÁ أكمل هو بمن يكون
 وبناء ا�عÓ تغي� إ¡ يؤدي نهإف ببعض ا:روف بعض يبدل فمن، غيناً  الراء يبدل كمن غ6األ وهو بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    حرفاحرفاحرفاحرفا    يبدليبدليبدليبدل    ووووأأأأ قال
Y صل كأن ،ا:رف أصل يغ� ال ذلك يكون أن إال ،إماما يكون أن يصح ال ذلكÖ تمنع ال هذه فإن خفيفة غة6 فيه 

 .العلم أهل ذلك إ¡ أشار كما ،الصالة صحة

 ابن قال كما خراآل جنس من أحدهما ا:رف| هذين ألن ،يؤثر ال هذا القلب الضال|الضال|الضال|الضال|    والوالوالوال    عليهمعليهمعليهمعليهم    ا�غضوبا�غضوبا�غضوبا�غضوب    ضادضادضادضاد    إالإالإالإال قالوا
 اللحن من ينفكون ال ألنهم ،ا`اس من كث� صالة بطالن إ¡ ذلك ألدى ؛الصالة تبطل هذا نأب قيل لو وألنه ،وغ�ه ةتيمي
 .فيها

 Y فبناء ،ا�عÓ يغ� للحنا فهذا    هدناهدناهدناهدنااااا    همزةهمزةهمزةهمزة    وفتحوفتحوفتحوفتح    أنعمتأنعمتأنعمتأنعمت    تاءتاءتاءتاء    وضموضموضموضم    إياكإياكإياكإياك    ¬ف¬ف¬ف¬ف    ككþككþككþككþ    ا�عÓا�عÓا�عÓا�عÖ    ÓيلÖيلÖيلÖيل    :ناً :ناً :ناً :ناً     فيهفيهفيهفيه    يلحنيلحنيلحنيلحن    أوأوأوأو قال
 ا�خاطب يكون إياكِ  قال أو، سبحانه اهللا وليس ا�نعم هو كأنه يكون فهذا أنعمُت  قال لو ،للصالة مبطالً  يكون ذلك
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  أن=
ً
 فبناء ،ا¹داية طلب من ليس ا¹دية من أعطنا بمعÓ أهدنا ألن أهدنا اهدنا بدل يقول أو، وتعا¡ سبحانه اهللا من بدال

Y صالته ¬نت إذا لكذ Y ل لم إذا أما، إمامته تصح ال فإنه ا`حو هذاÖ Óلو كما ا�ع þنعبد دال فتح أو نستع| نون ك 
  .ا�عÓ يغ� لم ألنه صحيحة صالته تكون فإنه
 األذ¬ر يقول أن Y قادراً  ا�أموم يكون نأ يصح ال كذلك عنهاعنهاعنهاعنها    بعاجزبعاجزبعاجزبعاجز    الواجبةالواجبةالواجبةالواجبة    األقوالاألقوالاألقوالاألقوال    YYYY    قادرقادرقادرقادر    اقتداءاقتداءاقتداءاقتداء    والوالوالوال ذلك بعد قال

 من أخف هذا ¬ن و´ن ،بصحيح ليس اإلمام u نقص هذا ألن ،عنها Aجز اإلمام ويكون والتسبيح ا�حيات مثل الواجبة
 .نفسه حق فيه ا�عت» واحد ] ألن ،الفاçة

�تهداً  نيك ولم قراءته ويصلح صالته يصلح أن مثال استطاع لو يعÈ صالتهصالتهصالتهصالته    تصحتصحتصحتصح    لملململم    إصالحهإصالحهإصالحهإصالحه    YYYY    األاألاألاأل////    قدرقدرقدرقدر    و´نو´نو´نو´ن قال 
 وال(وط األر�ن من ¹ا مكمالً  يكون بما أمر بالصالة أمر إذا واإلنسان ،مفرط ألنه صالته تصح لم امفرط و�ن

 .تصح ال نقول عرياناً  يصª ثم ويشgيها وÖصلها يذهب أن يستطيع هناك والسgة ةسg عليه ما إنسان، والواجبات

 األر�ن هذه بطلب مأمور وهو ،صالته تصح ال نقول ذلك نفسه يكلف ال ثم الفاçة يتعلم أن يستطيع إنسان كذلك
 عليه تعينتف الصالة عليه تعينت الوقت دخل فإذا ،ذلك يلزمه ال الوقت دخول قبل لكن ،الوقت دخول بعد وال(وط

  .وواجباتها و�وطها أر�نها
 يتعلق ما تقدم فقد الفاçة u أما ،الفاçة غ� Ã uمال هذا ،ا�عÖ Óيل ال اwي اللحن كث� أي اللحاناللحاناللحاناللحان    إمامةإمامةإمامةإمامة    وتكرهوتكرهوتكرهوتكره قال
 .الكراهة مع ولكن فتصح ا�عÖ Óيل ال ¬ن و´ن ،صالته تصح فال ا�عÖ Óيل ¬نفإن  :اناً  اإلنسان ¬ن إذا أنه ،به

 .معه ا�تقدم ا�فصيل فع¦ الفاçة أما ،با`اس يصª ال أن فينب¾ اللحن كث� ¬ن فإن
ْمِس وَُضَحاَها{ قرأها وضحاها الشمِس و قرأ لو، صالته فتبطل اللحن تعمد إذا أما يتعمدهيتعمدهيتعمدهيتعمده    أنأنأنأن    إالإالإالإال قال ëْمِس وَُضَحاَهاَوالش ëْمِس وَُضَحاَهاَوالش ëْمِس وَُضَحاَهاَوالش ëفصالته تعمدا} } } } َوالش 

 .القرآن لفظ تغي� تعمد كأنه ا�عمد �حل الفاçة غ� u ذلك ¬ن و´ن ا�عÓ يغ� ال ذلك ¬ن و´ن ،باطلة
 آلفة أو جهالً  أو سهواً  اللحن وحصل الفاçة غ� u ¬ن إذا أما صالتهصالتهصالتهصالته    حتحتحتحتصصصص    آلفةٍ آلفةٍ آلفةٍ آلفةٍ     أوأوأوأو    جهالجهالجهالجهال    أوأوأوأو    سهواً سهواً سهواً سهواً     غ�هاغ�هاغ�هاغ�ها    uuuu    أحاXأحاXأحاXأحاX    ننننإإإإفففف قال

)Èعنه معفو ألنه صالته فتصح )اللفظ فغ� سعلة أتته يع u هذا. 
 أن قبل يتمتم أو يتæم أن قبل ئيفأف كث�ا ا:رف يعيد اwي اءالفأف، ووا�متام اءالفأف بإمامة يتعلق ما ا�ؤلف ذكر ذلك بعد

 بعض u ¬ن و´نا، ببطالنه نقل لم ثلكف ،¬ملة ا:روفب سينطق أنه إ¡ يؤول ألنه ،صحيحة صالته بأن فيقولون يتæم
 .مبناها عن الæمة تغ�ت ربماحÁ ل حروف زيادة إ¡ ذلك يف� قد األحوال

 ببعض يفصح ال ¬ن إذا عربياً عربياً عربياً عربياً     أوأوأوأو    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أعجمياأعجمياأعجمياأعجميا    إمامتهإمامتهإمامتهإمامته    وتصحوتصحوتصحوتصح    والضادوالضادوالضادوالضاد    ¬لقاف¬لقاف¬لقاف¬لقاف    ا:روفا:روفا:روفا:روف    ببعضببعضببعضببعض    يفصحيفصحيفصحيفصح    الالالال    منمنمنمن    إمامةإمامةإمامةإمامة    وتكرهوتكرهوتكرهوتكره قال
، مÉ فيما بيانه تقدم ما Y تصح ال فهنا ا:رف يغ� ¬ن إذا لكن ،الكراهة مع صحيحة فإمامته تاماً  إفصاحاً  ا:روف
 ا�قدمات بهذه فالع»ة )اهللاهللاهللاهللا    لكتابلكتابلكتابلكتاب    همهمهمهمؤؤؤؤأقرأقرأقرأقر    القومالقومالقومالقوم    يؤميؤميؤميؤم: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن صحيحة للعرG األعجE و´مامة

  .ذلك غ� ال )والسن وا¹جرة الفقهو القراءة(
 ¬نت و´ن إمامتهم تصح الءؤه ] يعÈ القيامالقيامالقيامالقيام    YYYY    قدرقدرقدرقدر    إذاإذاإذاإذا    حداهماحداهماحداهماحداهماإإإإ    أوأوأوأو    رجل|رجل|رجل|رجل|    أوأوأوأو    يدينيدينيدينيدين    وأقطعوأقطعوأقطعوأقطع    وأقلفوأقلفوأقلفوأقلف    وأصموأصموأصموأصم    أعأعأعأع����    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا قال

 ذكر لكن، صحيحة صالتهم فإن والواجب ا�قصود حصلوا إذا ألنه ،وأتم أكمل غ�هم تقدم وأ ،األوÕ خالف إمامتهم
  .صحيحة صالته نأ ا�ؤلف يب| فهنا ا�ختون أو األع� ص¦ لو لكن ص�اK تقديم األوÕ أن ا�ؤلف

ًًًًرجالً رجالً رجالً رجالً     الالالال    فأكdفأكdفأكdفأكd    أجنبيةأجنبيةأجنبيةأجنبية    امرأةامرأةامرأةامرأة    يؤميؤميؤميؤم    أنأنأنأن    ويكرهويكرهويكرهويكره قال ��  ¬نت إذا أما باألجنبيةباألجنبيةباألجنبيةباألجنبية    الرجلالرجلالرجلالرجل    oلوoلوoلوoلو    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    `هيه`هيه`هيه`هيه    ننننمعهمعهمعهمعه    ��
 بنساء إنسان ¬ن أو )ثا6هماثا6هماثا6هماثا6هما    الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إالإالإالإال    بامرأةبامرأةبامرأةبامرأة    جلجلجلجلرررر    oلونoلونoلونoلون    الالالال( ،هذا u إش�ل فال |يأجنب رجل| مع ةواحد ةأجنبي
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 ا` نأل ،إش�ل فال رجال معهم ¬ن إذا أما ،ذلك فيحرم حصو¹ا قعوُ تُ  إذا أما ،الفتنة مظنة هذاأيضاً  هذا ألن أجنبيات
 .مستنكراً  ذلك يكن لمف نساء وخلفهم بأصحابه يصª¬ن  وسلم عليه اهللا ص¦

 اً اً اً قومقومقومقوم    يؤميؤميؤميؤم    إنإنإنإن    أوأوأوأو قال
 موصالته ،صالتهم Y مؤتمن ألنه ة،ألف ا`اس وب| بينه يكون أن البد اإلمام �ق�ق�ق�ق    يكرههيكرههيكرههيكرهه    أكdهمأكdهمأكdهمأكdهم    اً

، إماماً  يكون أن ينب¾ فال يكرهونه ¬نوا فإن ،ا�ماعة صالة u وترا�هم وتوادهم ائتالفهم هو وا�قصود ،بصالته متعلقة
    :أمرانأمرانأمرانأمران    يعت»يعت»يعت»يعت»    ننننأأأأ    البدالبدالبدالبد    لكنلكنلكنلكن

  .فيها يؤدى أن µب �ا اومؤدي للصالة متقن غ� أو اnلق Çء يكون كأن ،�ق الكراهية تكون أن----////
 .أكdهم يكرهه من يكون أن أو ----1111

 األحاديث بعض ذلك u جاء وقد ،فيه ا`اس وoتلف إال أحد من ما ألنه ،إ°ه يلتفت فال قليل من الكراهة ¬نت إن أما
    باتتباتتباتتباتت    وامرأةوامرأةوامرأةوامرأة    ----ا¹الكا¹الكا¹الكا¹الك    يعÈيعÈيعÈيعÈ----    يرجعيرجعيرجعيرجع    حÁحÁحÁحÁ    اآلبقاآلبقاآلبقاآلبق    العبدالعبدالعبدالعبد    آذانهمآذانهمآذانهمآذانهم    صالتهمصالتهمصالتهمصالتهم    �اوز�اوز�اوز�اوز    الالالال    ثالثةثالثةثالثةثالثة: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن

 من منبعثة كراهية تكون نأو �ق تكون ال� الكراهية هنا فا�قصود) ¬رهون¬رهون¬رهون¬رهون    XXXX    وهموهموهموهم    قومقومقومقوم    و´مامو´مامو´مامو´مام    ،،،،ساخطساخطساخطساخط    عليهاعليهاعليهاعليها    وزوجهاوزوجهاوزوجهاوزوجها
dا�عت» وهو ،األك. 

 .ينهماينهماينهماينهمادددد    سلمسلمسلمسلم    إذاإذاإذاإذا    وا�نديوا�نديوا�نديوا�ندي    صحيحةصحيحةصحيحةصحيحة    الزناالزناالزناالزنا    و¼و¼و¼و¼    إمامةإمامةإمامةإمامة    ننننأأأأبببب اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
 السلف بعض كراهية اآلثار بعض u جاء ألنه وا�ندي؟وا�ندي؟وا�ندي؟وا�ندي؟    الزناالزناالزناالزنا    و¼و¼و¼و¼    إمامةإمامةإمامةإمامة    ا�سائلا�سائلا�سائلا�سائل    هذههذههذههذه    ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    يذكريذكريذكريذكر    ننننأأأأ    الغرضالغرضالغرضالغرض    ماماماما يقول لقائل

    أبويهأبويهأبويهأبويه    وزروزروزروزر    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    ليسليسليسليس( قالت أنها عنها اهللا رA òئشة عن جاء wلكو ،صحتها إ¡ ينبه أن إ¡ فاحتاج الزنا و¼ إلمامة
 إذا قيدناه Åن ولكن ،صحيح هذاة، جيد ليست نشأته تكون بأن oلو ال بالغالب أنهب بالكراهة قال من لكن )¤ء¤ء¤ء¤ء

 .أبويه بذنب يؤخذ ال أن وينب¾ ،األصل وهذا ،صلحوا
 ا�ؤلف واحتاج ،بكراهتها قالوا ذلك Y فبناء ،وعدوانهم ظلمهم يكd مÉ فيما الغالبu  ¬نوا بأنهم قالوا وا�نديوا�نديوا�نديوا�ندي

، غ�ه u يقال كما العموم به عت»يُ  Aم فا:كم ،سالم دينهما مادام صحيحة وا�ندي الزنا و¼ إمامة نأ يب| أن اهللا ر�ه
 .ا:ديث )اهللاهللاهللاهللا    لكتابلكتابلكتابلكتاب    اقرأهماقرأهماقرأهماقرأهم    القومالقومالقومالقوم    يؤميؤميؤميؤم( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قولعموم ل

 ،األمس ظهر يصلê  لم أنه وتذكر ا°وم الظهر قام اإنسان أن لو يعÈ وعكسهوعكسهوعكسهوعكسه    يقضيهايقضيهايقضيهايقضيها    بمنبمنبمنبمن    الصالةالصالةالصالةالصالة    يؤدييؤدييؤدييؤدي    منمنمنمن    إمامةإمامةإمامةإمامة    وتصحوتصحوتصحوتصح قال
 ظهر يصª وذاك ا°وم ظهر يصª هذا أي العكس أو ،صحيحة الصالة فنقول ا°وم ظهر يصª وآخر األمس ظهر يصª ف�ن

 .صحيحة ا:الة هذه u بأنه فيقولون ،األمس
 يصª ثم الظهر صªسي هوف ،الع� بعد بته إ¡ وصل مثال كمسافر µمعهما لم وآخر صالت| ®ع اواحد أن لو خرآ مثال

 فالصالة الظهر يص¦ وهو الظهر معه ص¦ فإذا )الع� بوقت الظهر معه سيصª فهنا( الظهر صالة فاتته قد وهذا الع�،
 .يؤدي بمن يق� ألنه صحيحة

    جعلجعلجعلجعل    إنماإنماإنماإنما( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX للمفgض إماما يكون ال ا�تنفل إن ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    بمتنفلبمتنفلبمتنفلبمتنفل    مفgضمفgضمفgضمفgض    ئتمامئتمامئتمامئتماماااا    والوالوالوال قال
 ن´و ،ا`ية u اختلف ألنه يقولون ،بوجيه ليس ا:نابلة به قال اwي القول هذا ¬ن و´ن) عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال    بهبهبهبه    °ؤتم°ؤتم°ؤتم°ؤتم    اإلماماإلماماإلماماإلمام

 u جاء وقد ،يؤثر ال ذلك Y فبناء ،ا`ية ال األعمال اختالف هو )عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال( با:ديث جاء اwي االختالف ¬ن
 همؤقرأ القوم يؤم( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قولعموم و با�ملة با�فgض ا�تنفل صالة صحة Y يدل ما األحاديث بعض

 .هذه :الوا فيصح )اهللا لكتاب
 .بأس فال ا�فgض هو واإلمام ا�تنفل هو ا�أموم ¬ن لو أما الفرضالفرضالفرضالفرض    خلفخلفخلفخلف    ا`فلا`فلا`فلا`فل    ويصحويصحويصحويصح قال
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 اختلفت نهأ عندهم الع� يصª بمن الظهر يصª من يعÈ �ها�ها�ها�هاغغغغ    أوأوأوأو    الع�الع�الع�الع�    يص¦يص¦يص¦يص¦    بمنبمنبمنبمن    الظهرالظهرالظهرالظهر    يصªيصªيصªيصª    منمنمنمن    ئتمامئتمامئتمامئتماماااا    يصحيصحيصحيصح    والوالوالوال قال
    عنعنعنعن    ن�ن�ن�ن�    فيهفيهفيهفيه    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    ننننأأأأبببب    وقلناوقلناوقلناوقلنا ،مطلقا يصح ال أنه االختالف Y بناء أنه قلت كما وهذا ،يصح لم ذلك Y وبناء ،ا`ية

 .األفعالاألفعالاألفعالاألفعال    uuuu    االختالفاالختالفاالختالفاالختالف
 يصª من جاء ثم الر�عت| فاتته قد ا�معة صالة u ا�سبوق ¬ن لو يعÈ ر�عةر�عةر�عةر�عة    دوندوندوندون    أدركأدركأدركأدرك    إذاإذاإذاإذا    ا�سبوقا�سبوقا�سبوقا�سبوق    غ�غ�غ�غ�    uuuu    ةةةة®ع®ع®ع®عو و و و ولولولول قال
 .تفصيلها إ¡ Åتاج ال تفصيالت وهذه ،هذه وا:ال تصª ال بأنه فيقولون ،معه
 األشياء هذه أن يعÈ ونفالً ونفالً ونفالً ونفالً     وقيلوقيلوقيلوقيل    فرضاً فرضاً فرضاً فرضاً     منعمنعمنعمنع    وعيدوعيدوعيدوعيد    وجنازةوجنازةوجنازةوجنازة    واستسقاءواستسقاءواستسقاءواستسقاء    كسوفكسوفكسوفكسوف    كصالةكصالةكصالةكصالة    األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    ����الفالفالفالف    حداهماحداهماحداهماحداهماإإإإ    ¬نت¬نت¬نت¬نت    فإنفإنفإنفإن قال
 جاء فإن، بعض خلف بعضها تؤدى فال اختلفت ¬نت إذا نفالً  ¬نت ولو حÁ قالواو ،فرضاً  يفعلها من خلف تفعل ال
 فال الفجر يصª من خلف االستسقاء يصª من أو الفجر كصالة ةواجب صالة يصª من خلف الكسوف يصª حدهمأ

 .هنا قو¹م Y هذا تصح
    uuuu    اختالفاختالفاختالفاختالف    ÖصلÖصلÖصلÖصل    لملململم    إذاإذاإذاإذا    هناهناهناهنا    ونقولونقولونقولونقول، يصح فال الطواف ر�ع� يصª من خلف االستسقاء صالة يصª نأ مثال أو نفالأو نفالأو نفالأو نفال

    عليهعليهعليهعليه    ����تلفواتلفواتلفواتلفوا    فالفالفالفال( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقول األعمال u االختالف هو عنه ا�ن� ألن ،مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     فتصحفتصحفتصحفتصح    الظاهرةالظاهرةالظاهرةالظاهرة    عمالعمالعمالعمالاألاألاألاأل
 إذا أما، ياتا` u ال الظاهرة األعمال uاالختالف إنما هو دل ذلك Y أن تعلق منع ف )فار�عوافار�عوافار�عوافار�عوا    ر�عر�عر�عر�ع    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    فك»وافك»وافك»وافك»وا    ك»ك»ك»ك»    فإذافإذافإذافإذا
 .أوÕ باب من غ�هم عند يصح كما ا:نابلة عند فيصح نفل خلف نفالً  ¬ن

 ))))T/T/T/T/((((    :لقة:لقة:لقة:لقةاااا

    """"وا�أموم|وا�أموم|وا�أموم|وا�أموم|    اإلماماإلماماإلماماإلمام    موقفموقفموقفموقف    uuuu""""    فصلفصلفصلفصل
 جانبه عن وقفوا االثن| من أكd أو االثن| الءؤه أن افgضنا لو يعÈ "جانبيهجانبيهجانبيهجانبيه    عنعنعنعن    أوأوأوأو    يمينهيمينهيمينهيمينه    عنعنعنعن    معهمعهمعهمعه    وقوفهموقوفهموقوفهموقوفهم    ويصحويصحويصحويصح" :قال

    رòرòرòرò    واألسودواألسودواألسودواألسود    علقمةعلقمةعلقمةعلقمة    معهمعهمعهمعه    ص¦ص¦ص¦ص¦    نهنهنهنهأأأأ( مسعود ابن عن جاء ذلك نإف جانبيه عن يكون نأ يصح نهكو أما ،صحيح ذلك نإف
 يمينه عنأن يكون  يصح كونه وأما، ))))يفعليفعليفعليفعل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    رأيترأيترأيترأيت    هكذاهكذاهكذاهكذا    وقالوقالوقالوقال    ،،،،جانبيهجانبيهجانبيهجانبيه    عنعنعنعن    و�نو�نو�نو�ن    عنهمعنهمعنهمعنهم    اهللاهللاهللاهللا

 .واحد ذلك u ا:كم نأل منه أكd ¬ن ما صالة صحة Y دال اآلثار u ذلك جاء كما الواحد صالة فصحة

 أن X فأ� اإلمام قدام ¬ن نإف قتداءاال a اإلمامة من ا�قصود نأل    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ الصالة تصح فال اإلمام قدام أما قدامهقدامهقدامهقدامه    الالالال قال
 .قدامه يصح ال بأنه قالوا ذلك Y فبناء ،باإلمام مقتدياً  بذلك يكون
 إنه فنقول !الصوت إال وبينه بينه وما يراه وال خلفه ¬ن فربما ،إلمامبا يقتدي أن يستطيع ا�أموم| ] ليس يقول أن لقائل

 ال نهإف اإلمام قدام أو اإلمام أمام ¬ن من أما، باإلمام يقتدي بمن يقتدي أن و´ما باإلمام يقتدي أن فإما اإلمام خلف ¬ن إذا
 ،قدامه ص¦ أحدا أن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يأِت  ولم ،يصح ال اإلمام قدام بأن قيل فثلك ،يقتدي أن يمكن
Óكما ذلك من العلم أهل استث Óنهأ ةتيمي ابن اإلسالم شيخ استث u و الكث� الزحام كشدة ال¿ورة حالÅكما ذلك و 
 وبعض اهللا ر�ه يةتيم ابن اإلسالم شيخ عن جاء وهذا ذلك �واز يقولون نهمإف ،ذلك Åو أو با:رم ا:ج أوقات u يكون

 .العلم لأه

 القدم بمؤخرة اعتباره وا�أخر ا�قدم فيقولون ا�دقيق Ûية هذا u يدققون كأنهم ي¿ي¿ي¿ي¿    لملململم    و´الو´الو´الو´ال    القدمالقدمالقدمالقدم    بمؤخرةبمؤخرةبمؤخرةبمؤخرة    واالعتبارواالعتبارواالعتبارواالعتبار قال
  ذلك u ا`اس الختالف ،األصابع بمقدمة ال

ً
 .وق�اً  طوال

 االعتبار نإف ،مربوط| أ�ى أو ةلعل قعوداً  ة®اع صلوا قد يكونوا أن حال u هذا ةةةةباأل°باأل°باأل°باأل°    فاالعتبارفاالعتبارفاالعتبارفاالعتبار    قاعداً قاعداً قاعداً قاعداً     ص¦ص¦ص¦ص¦    نننن́́́´وووو قال
 .ة°باآل يكون
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 تقدمه يتب| نهأ ا�ضجع �وقف بالنسبة هذا فبا�نبفبا�نبفبا�نبفبا�نب    مضطجعاً مضطجعاً مضطجعاً مضطجعاً     ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن    ي¿ي¿ي¿ي¿    لملململم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    YYYY    وقدمهماوقدمهماوقدمهماوقدمهما    رجليهرجليهرجليهرجليه    مدمدمدمد    لولولولو    حÁحÁحÁحÁ قال
 .عدمه من با�نب تهابمساو خرهتأو

 كأنها هذه يعÈ إمامهإمامهإمامهإمامه    وجهوجهوجهوجه    إ¡إ¡إ¡إ¡    ظهرهظهرهظهرهظهره    جعلجعلجعلجعل    إنإنإنإن    الالالال    رهرهرهرهظهظهظهظه    إ¡إ¡إ¡إ¡    ظهرهظهرهظهرهظهره    أوأوأوأو    إمامهإمامهإمامهإمامه    وجهوجهوجهوجه    إ¡إ¡إ¡إ¡    وجههوجههوجههوجهه    جعلجعلجعلجعل    إذاإذاإذاإذا    الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة    داخلداخلداخلداخل    وتصحوتصحوتصحوتصح قال
 صحة يرون ال و®اعة من الفقهاء ا:نابلة ألن الكعبة داخل تنفلوا أنهم افgض ولو اإلمام، قدام كونه Y ا�فريغ من ء¤

 ،متقدماً  يعت» الو يصح هنا فيقولون، اإلمام وجه إ¡ وجهه يكون أن ماإ فيقولون ، فلو تنفلوافرضاً  الكعبة داخل الصالة
 يكون نأأيضاً وة، ا:ال هذه u قتداءاال وإلم�ن ا`احية هذه u وا�أموم ا`احية هذه u واإلمام الكعبة خارج ¬ن لو كما

    .حقيقةً  عليه متقدماً  يعت» ال ألنه، صحيحاً  يكون ةا:ال هذه u أنه فيقولون، اإلمام ظهر خلف ظهره
ÁمÁمÁمÁإ¡ ير�ع ا�أموم، فا�أموم ظهر يقابل اإلمام وجه �نو الكعبة داخل صلوا أنهم فرضنا إذا قالوا ؟؟؟؟عليهعليهعليهعليه    متقدماً متقدماً متقدماً متقدماً     يكونيكونيكونيكون    إذاً إذاً إذاً إذاً     م 
 العلماء أن لكم ذكرنا ال� ا�فريعات بعض هذه حال ] Y، عليه متقدم أنه فحقيقتهة ا�ه نفس إ¡ ير�ع واإلمام ةجه

 هذه u ةالفقهي ا�لكة çصيل فيها للطالب يتج¦ ال� ةلا�سأ صور من صور Y أكيد�وا ا�مثيل باب من يذكرونها
 .ا�سائل

 حول رينيمستد صلوا إذا اإلمام قدام أنهم هذا ظاهر ¬ن و´ن أنه يعÈ صحتصحتصحتصحت    مستديرينمستديرينمستديرينمستديرين    الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة    حولحولحولحول    وقفواوقفواوقفواوقفوا    نننن́́́´وووو قال
 Y فبناء ،¬`واü ت»تع ا�هات هذه فإن و´ال ،ةواحد حال u ذلك ¬ن إذا إنما ا�عت» نأل ،صحيح ذلك نأ إال ،الكعبة

 ف�نت ،ا`حو هذا Y صلوا أنهم وغ�ه الزب� ¬بن السلف من ة®اع عن جاء وwلك ،اإلمام Y متقدم هأن يعت» ال ذلك
 بموقٍف  ليس أنه أو، منعه العلم أهل من جاء اwي ا�قدم باب من ليس ذلك أن دلف ،صحتها Y وأ®عوا ،ةمعت» صالة
 .لإلمام

 1ú الكعبة عن يبعد واإلمام الكعبة u صلوا أنهم افgضنا لو يعÈ جازجازجازجاز    جهتهجهتهجهتهجهته    uuuu    اإلماماإلماماإلماماإلمام    منمنمنمن    قربقربقربقربأأأأ    جهتهجهتهجهتهجهته    uuuu    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنإنإنإنفففف قال
 جهةٍ  u ألنه ،متقدماً  يعت» وال ي¿ ال ذلك نأب فيقول ،مgين أو أمتار 0 الكعبة عن يبعد ا6انية ا�هة u وا�أموم مgا،
 .ةالكعب من اKعد أو القرب معت» غ� ف�ن ةثاني

 جاء وهذا ،تأخروا أو تقدموا إذا فيه يغتفر اnوف ةشد u يكون يعÈ ا�تابعةا�تابعةا�تابعةا�تابعة    أمكنأمكنأمكنأمكن    إذاإذاإذاإذا    اnوفاnوفاnوفاnوف    شدةشدةشدةشدة    uuuu    ا�قدما�قدما�قدما�قدم    ويغتفرويغتفرويغتفرويغتفر قال
u وف صفةnم تيناأوسي اÃالحقاً  عليه ال. 

    ابنابنابنابن    أدارأدارأدارأدار    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ننننألألألأل    ،،،،فأكdفأكdفأكdفأكd    ر�عةر�عةر�عةر�عة    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    ،،،،يمينهيمينهيمينهيمينه    خلوخلوخلوخلو    معمعمعمع    فقطفقطفقطفقط    يسارهيسارهيسارهيساره    عنعنعنعن    وقفوقفوقفوقف    ننننإإإإ    للمأمومللمأمومللمأمومللمأموم    يصحيصحيصحيصح    والوالوالوال قال
 ص¦ فا` ،فيه إش�ل ال وهذا ،بموقف ليس وهو يصح ال ا°م| خلو مع اليسار يعÈ يمينهيمينهيمينهيمينه    إ¡إ¡إ¡إ¡    يسارهيسارهيسارهيساره    عنعنعنعن    وجابروجابروجابروجابر    عباسعباسعباسعباس

 �ا جابر حديث u و�ذا ،يمينه عن وجعله خلفه من أداره عن يساره الليل صالة u عباس ابن وقف �ا وسلم عليه اهللا
    يساريساريساريسار    عنعنعنعن    ر�عةر�عةر�عةر�عة    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    ص¦ص¦ص¦ص¦    لولولولو    :كم:كم:كم:كماااا    ماماماما لكنوقف، بم ليس فهو ،يمينه عن وأوقفه أخذه ارهيس عن وقف

 اإلمام؟اإلمام؟اإلمام؟اإلمام؟

 أدارهم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نوأل ،بموقف ليس يقولون ألنهم ، صالته باطلة،صالته تصح ال نهأ ا:نابلة ÷م فظاهر
 اعتبارا    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور    ا:قيقةا:قيقةا:قيقةا:قيقة    uuuu    وهذاوهذاوهذاوهذا ،صحيح غ� ذلك نلكو إال الصالة u ا:ر�ة هذه مثل �ز ولم وçرك

 بموقف ليس ¬ن و´ن الصالة صحة يمنع ال ذلك أن أ�د عن ةثاني رواية وa العلم أهل من ¬ن و´ن ،ذلك ذكرت بما
 ،الصالة ءادابتب وسلم ليهع اهللا ص¦ ا` يأمرهم ولم ،عباس وابن ،يساره عن يس�اً  شيئاً  ص¦ جابر نأ باعتبار ،صحيح

 .واحد ذلك u ا:كم أن وا:قيقة ،أكdف بر�عة هنا ا:كم قيدوا ا:نابلة wلك
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 .وجابر عباس ابن مع وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل كما يمينهيمينهيمينهيمينه    إ¡إ¡إ¡إ¡    ورائهورائهورائهورائه    منمنمنمن    أدارهأدارهأدارهأداره    يساريساريساريسار    عنعنعنعن    ك»ك»ك»ك»    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا قال

 ذلك جرى كما ،هءورا بيده همادارأ يساره عن خراآل ك» فإن ،ذكرنا ما Åو Y هو هذا خلفهخلفهخلفهخلفه    ااااوقفوقفوقفوقف    خرخرخرخرآآآآ    معهمعهمعهمعه    ك»ك»ك»ك»    فإنفإنفإنفإن قال
 .ا¼رس هذا أول u ذكرنا وقد وجبار جابر بقصة

 ولو ،يسارهما عن أو أمامهما يصª أن األتم هو هذا يسارهمايسارهمايسارهمايسارهما    عنعنعنعن    أوأوأوأو    بينهمابينهمابينهمابينهما    فص¦فص¦فص¦فص¦    اإلماماإلماماإلماماإلمام    تقدمتقدمتقدمتقدم    تعذرتعذرتعذرتعذر    أوأوأوأو    ذلكذلكذلكذلك    شقشقشقشق    فإنفإنفإنفإن قال 
 ا` إ¡ ذلك ورفع عنه اهللا رò مسعود ابن عن جاء كما ،صحيح ذلك فإن يساره عن واآلخر يمينه عن أحدهما صليا
 .وسلم عليه اهللا ص¦

 لم ا6ا5 نأل منفرداً  يعت» ¬ن ن´و هذا أن يعÈ جازجازجازجاز    خلفهخلفهخلفهخلفه    °صليا°صليا°صليا°صليا    ا¼اخلا¼اخلا¼اخلا¼اخل    إحرامإحرامإحرامإحرام    قبلقبلقبلقبل    األيمناأليمناأليمناأليمن    تأخرتأخرتأخرتأخر    ولوولوولوولو اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
 مغتفر تأخر هذا فيقولون ،وحده ¬ن ا�أخر الح u يقولون فهم )قليالً  تأخر ولكن سيدخل نهأ علم( تأخر حال u يدخل

 .الصالة صحة يمنع وال

 ا:الة هذا u ألنه للمشقةللمشقةللمشقةللمشقة    ااااإذً إذً إذً إذً     تأخرتأخرتأخرتأخر    والوالوالوال    يسارهمايسارهمايسارهمايسارهما    عنعنعنعن    أوأوأوأو    صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه    يم|يم|يم|يم|    عنعنعنعن    وجلسوجلسوجلسوجلس    ك»ك»ك»ك»    جالس|جالس|جالس|جالس|    ا¼اخلا¼اخلا¼اخلا¼اخل    أدر�هماأدر�هماأدر�هماأدر�هما    ولوولوولوولو قال
 ويغتفر ،يمينه عن حوا` هذا µ Yلس نأ عت»ا� ¬ن فثلك الصالة حال u بالئق ليس وهذا زحفاً  يزحف أن Öتاج

  ا`حو هذا Y ا�لوس
ً
 .الكث�ة ا:ر�ة هذه :صول منعاً  لألوÕ تر�

  .صالتهم u عليهم ويثقل بهم ي¿ ذلك ألن يتأخرون ال فيقول ،ا�ر?هم  الزمÓ يتأخرونيتأخرونيتأخرونيتأخرون    والوالوالوال    يتقدمونيتقدمونيتقدمونيتقدمون    الالالال    فالزمÓفالزمÓفالزمÓفالزمÓ قال
 نأ نقول نأ لةأا�س هذه وتقرير ،الفذ خلف الصف سألةم ،وa ةالحق ةمسأل إ¡ تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف انتقل ذلك بعد

 ا�صلحت| هذه بتحقيق جاءت ال(ع مظاهر من و�ث� ،األبداناجتماع و القلوب جتماعا ،االجتماع باعتبار جاء ال(ع
، ا�باعد أو االختالف من نعا�ب ا`حو هذا Y كث�ة مسائل جاءت ذلك وألجل هم،أبداناجتماع u و همقلوبu  جتماعا

 ولو أمره لعظم ا�فرق عن نهاهم ذلك ومع ،ينامون وهم الشعاب u تتفرقوا ال قال وادياً  نزلوا �ا وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 ذلك فإن األبدان تقاربت و´ذا واالئتالف االجتماع قصد إنما ا�ماعة صالة أن اKاب هذا فمن، يس�اً  شيئاً  ظاهره ¬ن

 .القلوب ببتقار اهللا بإذن مؤذن
، شيبان بن وعª معبد بن وابصة حديث ،حديثان فيه جاء وهذا الصفالصفالصفالصف    خلفخلفخلفخلف    الفذالفذالفذالفذ    صالةصالةصالةصالة    تصحتصحتصحتصح    الالالال قالوا ذلك Y وبناء

 اهللا ص¦ ورأى )الصفالصفالصفالصف    خلفخلفخلفخلف    لفردلفردلفردلفرد    أوأوأوأو    لفذلفذلفذلفذ    صالةصالةصالةصالة    الالالال: (قالأنه  وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن صحيحة ذلك u واألحاديث
 u �قص�ه فذاً  يص¦و اإلنسان يأ£ قد نهأ ذلك Y يتفرع ،الصالة عيدي أن فأمره الصف خلف يصª رجالً  وسلم عليه

 .عليه ا:ديث انطباق u إش�ل ال فهذا ا�تقدم الصف u ا¼خول

 جاهالً جاهالً جاهالً جاهالً     أوأوأوأو    �Aاً �Aاً �Aاً �Aاً     ناسياناسياناسياناسيا    أوأوأوأو    Aمداً Aمداً Aمداً Aمداً  قال، وذلك الصالة يعيد نهأ هنا ا:نابلة ÷م فظاهر ،م�ناً  µد وال الفذ يأ£ نأ ا6انية وا:الة
Èعمم كأنه يع u ولم ذلك  ِHا:ديث جهة من وهذا ،بيانها سيأ£ ةواحد حالة إال يست u يمكن لكنه ،عليه منطبق ا�ملة 

 دون ور�ع جاء �ا ةبكر أ¯ صالة صحح وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ جهة من ا�ذهب �شهور خالفاً  ذلك يستثÓ نأ
 لم إذا ،منكم تقييد هذا فنقول ذلك Åو أو ر�عة يصلê  لم نهإ قالوا فإن ،ذاً ف صالته ابتدأ فهو ،الصف إ¡ دخل ثم الصف
 .أجزائها من جزء u تصح مفل *ها الفذ صالة تصح

 اwي هو فهذا� فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ  � يقول واهللا ،وسعها إال نفساً  يكلف ال وجل عز اهللا نأ القاعدة ألنأيضاً و
 والÃم ،بيانه سيأ£ كما بوجيه ليس نهإف ذلك Åو أو شخصاً  µذب أنهمن  ذكروه ما وأما ن الصف مكتمًال،إذا ¬ استطاعه

Y لك ،وراتذا�ح من ذلك يلحق ماwإال للحديث تصح ال الصف خلف الفذ صالة أن الوسط القول ¬ن و u حالة 



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- Ïâ - 

 

، ححححتصحتصحتصحتصح ةا:ال هذه u صالته نفإ ،فيها يدخل فرجة µد وال م�ناً  µد وال اكتمل قد الصف يكون أنu حال  ةواحد
 �ا وجابر عباس ابن حديث u جاء كما قليال شيئاً  ولو الصف u حدأل انفراد ودوج ثبت أنه أحاديث من جاء ما ألجل

 ،لك كرتذ كما ةبكر أ¯ حديث u جاء و�ما، أفذاذاً  خلفه ¬نوا مإدارته وقت u نهإف وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أدارهم
 .حاجة وجود مع يصح بأنه قلنا فثلك ،ا�أمور ذلك çصيل يستطع لم عمن ا:رج رفع Y ا¼الة األدلة لعمومأيضاً و

 اهللا ص¦ ا` ص¦ وwلك ،موقفها هو فهذا ةواحد ةمرأا ¬نت نإف    """"أةأةأةأةمرمرمرمراااا    ::::الصفالصفالصفالصف    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    خلفخلفخلفخلف    الفذالفذالفذالفذ    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    إالإالإالإال: ": ": ": "قال
 هذا u دلتيس أن ويمكن ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ذلك ينكر ولم ،خلفهما من ةأوا�ر ،هءورا وا°تيم نسأو وسلم عليه
 وحدها تكون أن إ¡ احتاجت �ا نهاإف ،ةأا�ر هذه ¬نت كما األحوال بعض u صحيحاً  صفاً  يكون قد الفذ أنبأيضاً 

أيضاً  ذلك فدل ،الصالة تصح لم وحدها صٍف  u حداهماإ ف�نت امرأتان صلت لو أنه الفقهاء ويش� سيأ£ وwلك ،صحت
Y ة:اج فذاً  ص¦ لو الرجل أن u وه الصف اكتمالÅصحيحاً  يكون ذلك فإن و. 

 تأمّ  فإن ،اKاب الÃم Y أول u ذكرنا ما Y ةسلم وأم Aئشة عن ذلك روي    """"ندباً ندباً ندباً ندباً     وسطهنوسطهنوسطهنوسطهن    uuuu    تقفتقفتقفتقف    النساءالنساءالنساءالنساء    ةةةةو´مامو´مامو´مامو´مام: ": ": ": "قال
 Y يتعذر ال حينما موقفاً  يكون ال الفذ أن Y ذلك Y فدل ذكرناه اwي وهذا ،اخلفه يصح وال يمينها عن وقفت ةواحد

 .ذكرنا كما ا�ذهب مشهور خالف وهو ،الصالة وتصح اهللا شاء إن معذوراً  يكون نهإف تعذر لو أما خر،آ موقف اإلنسان

 يكون أن األوÕ �ن بيان هذا    """"فاألفضلفاألفضلفاألفضلفاألفضل    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    العبيدالعبيدالعبيدالعبيد    ثمثمثمثم    األحراراألحراراألحراراألحرار    الرجالالرجالالرجالالرجال    ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    منمنمنمن    ----اإلماماإلماماإلماماإلمام    أي يªأي يªأي يªأي يª----    ويليهويليهويليهويليه: ": ": ": "قال
 u جاء wلك ،يتقدمون والرجال يتأخرن النساء أن العلم أهل oتلف فال ،الصفوف u ا�قدمأولوية و ،ماماإل خلف

    و�هاو�هاو�هاو�ها    آخرهاآخرهاآخرهاآخرها    النساءالنساءالنساءالنساء    صفوفصفوفصفوفصفوف    وخ�وخ�وخ�وخ�    ،،،،خرهاخرهاخرهاخرهاآآآآ    و�هاو�هاو�هاو�ها    أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا    الرجالالرجالالرجالالرجال    صفوفصفوفصفوفصفوف    خ�خ�خ�خ�: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ا:ديث
 عليه اهللا ص¦ ا` وخلف همقدم u والرجال ا�سجد مؤخرة u كن النساء فإن ،الفعلية السنةب ثابتة هذهيضاً أو) أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا

 نهأ متقدم ص جاء لو أنه ذلك معÓ فهل، النساء ثم ،الصبيان ثم ،الرجال اإلمام يª اwي أن هنا ا�ؤلف ذكر لكن ،وسلم
 ا�ؤلف ÷م ظاهر وهو ا:ديثا�فهوم من  ظاهر هو هذا ؟للرجال حٌق  هذا ا6الث أو ا6اu 5 الصف صف لوُيقا يؤخر
 األحالملوا وأ )وا`±وا`±وا`±وا`±    األحالماألحالماألحالماألحالم    أولواأولواأولواأولوا    منكممنكممنكممنكم    °لÈ°لÈ°لÈ°لÈ: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ا:ديث u جاءأيضاً  وهو هنا،

 ما هبينو قد اإلمام وألن ،هذا جلأل يؤخرون الصبيان نإف ذلك Y بناء العلم أهل فقال ،الراجحة وا`± العقول العقولو
 لكنه ،صحيح معX Ó ا�عÓ جهة من وهذا ،ذلك وÅو يعرض ما الصالة X u عرض لو يستخلفه من إ¡ فيحتاج ينوبه
 أحاديث هذا u وجاء ؟الصالة إ¡ السبق فضل ونال تقدم وقد أحق هو أليس الصغ� الص تقدم لو نهأ أوال عليه يش�
 !ذلك رجال بعد وجاء ،الصبيان صف ثم الصالة واؤابتد لو أنه جهة من ينضبط ال قد هذا أن أيضاً  ؟كث�ة
 ،اإلمام يدي ب| يكونوا نأو وايتقدم أن ا`± وأو& للرجال حث هذا بأن قال من العلم أهل من نقول حال ] Y لكن
 الرجال خلف الصبيان يؤخر أن غضاضة فيه فليس النساء بتأخ� جاء ال(ع أن كما موطن هذا أن يقول من ومنهم

 بمجيئه حقه سقطأ اwي هو فألنه الصبيان بعد يقف أن إال µد ولم الصالة واؤابتد حÁ تأخروا اwين الرجال ويكون
 .وجيه وجه X يكون قد وهذا ،¹ا همائوابتد صالتهم u �وعهم بعد

 ما و´نما، وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ِت يأ لم حقيقة ذاه    """"""""اهللاهللاهللاهللا    أخرهنأخرهنأخرهنأخرهن    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    أخروهنأخروهنأخروهنأخروهن((((    فإنه جاءفإنه جاءفإنه جاءفإنه جاء    النساءالنساءالنساءالنساء    ثمثمثمثم" :قال
 ،ثابتة ةفعلي ةسن وهذه ا�سجد u ةمؤخر النساء صفوف جعل أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل هو ا¼°ل من لك ذكرت

 ا�فضيل إال فيه ليسأنه  ذاه ظاهر ¬ن و´ن )........أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا    الرجالالرجالالرجالالرجال    صفوفصفوفصفوفصفوف    خ�خ�خ�خ�: (بقوX -يمكن إم�نا- يستدل أن يمكنأيضاً و
 ¬ن الرجال عن تأخرن ما"و ،يتأخرن أنهن Y دل )أو¹اأو¹اأو¹اأو¹ا    النساءالنساءالنساءالنساء    صفوفصفوفصفوفصفوف    و�و�و�و�: (قال �ا لكن ،أنفسها الرجال صفوف ب|
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 .أفضل ذلك
 اعتبار سبيل Y يذكرونها الفقهاء ولكن ،الوقوع القليلة ا�سائل من هذه ولكن ،ذلك وÅو باnناI يتعلق ما ذكر ثم

 .ا�سائل u الطالب تمرين سبيل Yأيضاً و ،حقهم

    ووووأأأأ    ا�صªا�صªا�صªا�صª    أيأيأيأي    حدهماحدهماحدهماحدهماأأأأ    JJJJاستهاستهاستهاسته    أوأوأوأو    حدثهحدثهحدثهحدثه    علمعلمعلمعلم    منمنمنمن    أوأوأوأو    ،،،،رجلرجلرجلرجل    وهووهووهووهو    خنخنخنخن====    أوأوأوأو    أةأةأةأةمرمرمرمراااا    أوأوأوأو    ¬فر¬فر¬فر¬فر    إالإالإالإال    الصفالصفالصفالصف    uuuu    معهمعهمعهمعه    يقفيقفيقفيقف    لملململم    ومنومنومنومن"""": : : : قال
 صالة حكم تقدم وقد ،فذاً  u هذه األحوال يعت» أنه يعت»ون يعÈ    """"ففذففذففذففذ    فرضفرضفرضفرض    uuuu    صصصص    إالإالإالإال    معهمعهمعهمعه    يقفيقفيقفيقف    لملململم    أوأوأوأو    ،،،،XXXX    ا�صاففا�صاففا�صاففا�صافف

 .فذ كأنه يكون ذلك Y فبناء عبادته أو صالته تصح ال ال�فر أن إش�ل ال فهنا إذا وقف معه ¬فرإذا وقف معه ¬فرإذا وقف معه ¬فرإذا وقف معه ¬فر ،الفذ
    الزحامالزحامالزحامالزحام    أثناءأثناءأثناءأثناء    يصªيصªيصªيصª كث�ا ا:رم u نرى Åن قائل قال لو، فذاً  كأنه ذلك Y فبناء ةا�صافف معها çصل ال نهإف ةةةةأأأأا�را�را�را�ر و�ذلك
 ألجل ولكن ،به اهللا أمر ما خالف وهذا يكون ال ذلك أن األصل أن أوال نقول النساء؟النساء؟النساء؟النساء؟    ����انبهمانبهمانبهمانبهم    يكونيكونيكونيكون    وربماوربماوربماوربما    الرجالالرجالالرجالالرجال
 ب| ةأمرا ¬نت لو و�ذلك ،فذ فكأنه نساء ب| واحداً  ¬ن إذا أما ،منتظمة صفوفهم ¬نت إذا تصح الرجال صالة فإن ا:اجة
 .جنسه بÈ الرجل ويصافف ،جنسها بÈ ةأا�ر تصافف أن البد وwلك ،فذ فإنها الرجال

 حدث علم من صالة تصح ال نهأ يقول ا:قيقة ةمسأل هذه حدهما ا�صª أو ا�صافف Xحدهما ا�صª أو ا�صافف Xحدهما ا�صª أو ا�صافف Xحدهما ا�صª أو ا�صافف Xأأأأعلم حدثه أو علم حدثه أو علم حدثه أو علم حدثه أو JJJJاسته استه استه استه من من من من  ذكر
 صالة فإن �دث نهأ علم منهما أي يعÈ( ،حدثه ا:دث صاحب علم إذا ا�صافف صالة تصح ال نهأ وا6ا5 ،صاحبه
 .معه الوقوف إ¡ Åتاج فال ،الفقهاء من ا�æف من ء¤ فيها وهذه، )X مصافف ألنه وهذا :دثه هذا تصح ال االثن|
 ا:قيقة وهذا ،بينهما ةا�صافف صلç فال ،فرض هذا وصالة نفل ة الصصال نأل ،فذ بأنه يقولون ص u فرضص u فرضص u فرضص u فرض و�ذلك

 ،ةاإلمام ذلك ¬ن سواء ة،مصافف ذلك ¬ن سواء عمومها من الصالة أح�م صحت صالته صحت ومن ،ا�أمل من ¤ء فيه
  .كث�ة ةأدل عليه تدل وهذا ،با�ماعة يتعلق ùا أياً  ذلك ¬ن سواء

 الصف u ةفتحفرجة أو  ، فإنه من وجدةفرج وجد من وa الصفوف مسائل من مسائل إ¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف نتقلا ذلك بعد 
  ،الطيبة األعمال من ذلك فإن فسده يسد لم م�ناً  أو

ً
 وقد ،الصف u ثغرة سد لكونهأيضاً و ،الصفوف u ا�قدم :صولأوال

    اهللاهللاهللاهللا    رفعهرفعهرفعهرفعه    فرجةفرجةفرجةفرجة    سدسدسدسد    منمنمنمن( األحاديث بعض u وجاء )الصفوفالصفوفالصفوفالصفوف    يصلونيصلونيصلونيصلون    اwيناwيناwيناwين    YYYY    يصلونيصلونيصلونيصلون    ومالئكتهومالئكتهومالئكتهومالئكته    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن( ا:ديث u جاء
 ةفرج وجود إم�ن مع اnلØ الصف u ويقف يتساهل ال أن لإلنسان ينب¾ف ،يستحبيستحبيستحبيستحب ùا نهإ قالوا ذلك Y فبناء )ةةةةدرجدرجدرجدرج    بهابهابهابها
u ي فالصwقبله ا. 

 يكون أو وحده يصف أن ب| دائر وهو فرجة µد لم لو يعÈ    """"واحدواحدواحدواحدالالالال    موقفموقفموقفموقف    ألنهألنهألنهألنه    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يم|يم|يم|يم|    عنعنعنعن    وقفوقفوقفوقف    ةةةةفرجفرجفرجفرج    µدµدµدµد    و´الو´الو´الو´ال: "قال
 ومgاصة كث�ة الصفوف ¬نت إذا لكن ،فحسن ذلك تيþ إذا نقول ،اإلمام يم| عن يكون بأنه يقولون، اإلمام يم| عن
 من ¤ء فيه ذلك يكون فقد اإلمام يم| يقف أن إ¡ الصفوف هذه سيشق متأخر خرآ جاء ما* أو ،اإلمام إ¡ منفذ وال

 .وحده صٍف  u اإلمام خلف فذاً  يقف أن من أوÕ نهأ فالشك ذلك X تسÓ لو لكن ،ا:رج

 ا�سألة هذه    """"جوباً جوباً جوباً جوباً وووو    نبههنبههنبههنبهه    منمنمنمن    ويتبعهويتبعهويتبعهويتبعه    ،،،،����ذبهذبهذبهذبه    و�رهو�رهو�رهو�ره    ،،،،إشارةإشارةإشارةإشارة    أوأوأوأو    ÷م÷م÷م÷م    أوأوأوأو    بنحنحةبنحنحةبنحنحةبنحنحة    معهمعهمعهمعه    يقوميقوميقوميقوم    منمنمنمن    ينبهينبهينبهينبه    أنأنأنأن    فلهفلهفلهفله    يمكنهيمكنهيمكنهيمكنه    لملململم    فإنفإنفإنفإن: ": ": ": "قال
 ،ذلك Åو أو م* رجعا بكالم أحدا ينبه نهإف فيقولون ،صالته تصح ال م�ناً  µد لم لو الفذ أن ا:نابلة رأى �ا ذكرنا ال�

 .الصالة صلحة� ال� األشياء من هذا وµعلون

    :كث�ة مفاسد فيها ا:قيقة u هناك لكن
  ،ا�تقدم حق تأخ� فيها أوالأوالأوالأوال

ً
    .يليه اwي إ¡ أرجعه األول الصف u ن¬ نأ فبدال

 نهأ رجوعه u رغبةال أو بإرجاعه القول أن الفقهاء قال ذلك Y فبناء ،ا�تأخر ¹ذا و´شغاال ،للصف خلخلة فيه نأ ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5
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 ال نهإف نقول ذلك Y فبناء ،إشارة وال منه إذنٍ  بدون اإلنسان Y تفويت فيه هذا نأب يقال نأ يمكن وأنه ،بوجيه ليس
 فبذلك ،العامة األحاديث و�عÓ األدلة من ذكرنا والعذر �ا للحاجة فذاً  صالته يصح أنه با�سألة صححنا قد وÅن ،µذبه
 .XXXX    وجهوجهوجهوجه    الالالال    وهذاوهذاوهذاوهذا X مصلحه من فيه �ا وجوباً  معه يرجع فإنه جذبه إن نهأ يرون ¬نوا و´ن ،يصح

 القليل ال©ء ألن ،فأكd ر�عة ذلك u والضابط ا�ناط أن يقولون عÈي    """"تقدمتقدمتقدمتقدم    �ا�ا�ا�ا    صالتهصالتهصالتهصالته    تصحتصحتصحتصح    فالفالفالفال    ر�عةر�عةر�عةر�عة    فذاً فذاً فذاً فذاً     ص¦ص¦ص¦ص¦    فإنفإنفإنفإن: ": ": ": "قال
 حالة u فذاً  ¬ن خلفه رده �ا نهإف ،خلفه من وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أرجعه حينما عباس ابن فعل بما واستدلوا ،يغتفر

 u منهم تعليل هذافما فات،  الر�عة u هو الÃم �ل أن علمنا اليس� ال©ء u يصح ذلك ¬ن فلما ،جابر و�ذا ،نتقاXا
 .ا�سألة هذه

 ))))0/0/0/0/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 u وذلك ،مÉ بما متصالً  ا:ديث يزال وال ،ا�اò لترس الصف خلف الفذ صالة u الطوي حديثاً  مضيناأ كنا قد
    دخلدخلدخلدخل    ذاذاذاذاإإإإ    نهنهنهنهإإإإفففف": اهللا ر�ه فا�ؤل يقول فهنا ،الصف إ¡ دخل ثم الصف دون فذاً  ر�ع ذاإ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكرها ال� لةأا�س

uuuu    ويستدلون    """"ةةةةصحيحصحيحصحيحصحيح    صالتهصالتهصالتهصالته    فإنفإنفإنفإن    الصفالصفالصفالصف u قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` جاءه فلما ،الصف دون ر�ع بكرة باأ بأن هذا :
 لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ةصحيح صالته نأ Y ذلك فدل ،والر�وع لإل�اع يعÈ) تعدتعدتعدتعد    والوالوالوال    حرصاً حرصاً حرصاً حرصاً     اهللاهللاهللاهللا    زادكزادكزادكزادك(

 أو ،ةا:ال بهذه الصالة صحة Y فدل ةاإلAد عنه فنû )تعدتعدتعدتعد    والوالوالوال: (قال هنا بل ،ذلك `قل ةباإلAد أمره ولو ،ةباإلAد يأمره
 Y فبناء ةالفردي رتفعتا هبأن فيقولون آخر معه فدخل فذاً  ابتدأ نهأ بمعÓ فيه هو اwي ا��ن u معه وص¦ آخر معه جاء
 خلف لفذ صالة ال( ةالعام ةالقاعد من ةمستثنا نهاأل ةخاص حالة نهاأب ولونيق وهذه ،ةا:ال هذه u الصالة تصح ذلك

 إنما ألنه ،تصح ال X الصالة فإن وÅوها الر�عة إدراك إ¡ حاجة بدون الصف دون ك» قد إنسان ¬ن لو فثلك )الصف
 وال بقدرها ةا:اج تقدر أو قيدت ذلك Y فبناء ذلك، وÅو الر�عة إلدراك �تاجاً  ¬ن ن� بكرة ¯أ حديث `حو جازت
 .فيها يتوسع

    سمعسمعسمعسمع    إذاإذاإذاإذا    وراءهوراءهوراءهوراءه    منمنمنمن    والوالوالوال    يرهيرهيرهيره    لملململم    نننن́́́´وووو    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    باإلمامباإلمامباإلمامباإلمام    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    قتداءقتداءقتداءقتداءاااا    يصحيصحيصحيصح: ": ": ": "يقولأما االقتداء Öصل بإم�نه وبم�نه، 
 افgضنا لو كنل ،به يقتدون نهمأل بهم يقتدي خلفهم ومن ،به يقتدون ماماإل وراء يصلون ا�أموم| نأ صلاأل    """"ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�

 نهاإ فنقول للمأموم| رؤية وال اإلمام برؤية باإلمام تقتدي أن تستطيع ال جهة u ةا�ماع بعض نأ �يث مسجد u ¬ن أنه
 وY ا�كب�، بسماع ذلك وÖصل قتداءالا يمكن الواحد ا��ن أن األصل ألن ،واحد م�ن u أنهم مادام صالتهم تصح
 :الا هذا u تصحأيضاً ، الوقت هذا u ا`اس مصليات Ûلب a كما واحد م�ن u ينفردن ال£ال النساء صالة تصح هذا

 من يستبانأيضاً و ،ا�كب� يسمعون وهم يراه من يرون وال اإلمام ونري ال ا�أموم| من ة®اع ¬ن و´ن ةاألقبي u الصالة
ال و اإلمام يرون ال �يث جهة u ¬ن إذا الكبار اجدا�س وبعض ا`بوي ا�سجد أو ا:رم u يصª من ةصال أن هذا

 Y يدل اwي ا�كب� صوت بسماع ذلك وأمكنهم واحد قتداءاال م�ن أن عتباراب ةصحيح الصالة نإف ا�أموم|
 .وÕاأل ةا�سال a ههذ إذاً ، وÅوها نتقاالتاال

    اwيناwيناwيناwين    ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    بعضبعضبعضبعض    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أوأوأوأو    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    ىىىىرأرأرأرأ    ننننإإإإ -جدي خارج ا�سأ- ههههخارجخارجخارجخارج    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    قتداءقتداءقتداءقتداءاالاالاالاال    يصحيصحيصحيصح    ااااو�ذو�ذو�ذو�ذ: ": ": ": "    قال
 صحة u إش�ل ال فهذا ةمتصل الصفوف تكون أن ماإ oلو فال ا�سجد خارج يصلون أنهم حال u هذا يعÈ" " " " اإلماماإلماماإلماماإلمام    وراءوراءوراءوراء

 يكن لم ن´و ألنه ،قتداءاال يمكن ا:الة ههذ u نهإف ا�أموم| يرون ¬نوا إذا مفإنه ةمتصل الصفوف تكن لم و´ذا ،الصالة
 ،باإلمام ئتمامواال جتماعواال ةا�ماع مقصود هو اwي قتداءاال فأمكن اإلمام رأوا أو ا�أموم| رأوا لكنهم واحداً  ا��ن
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 .ا`حو هذا Y تصح ذلك Y فبناء
Y ال الصالة بأن يقولون فهنا داخله يكن لم بأن ا�سجد خارج و�ن ا�أموم| وال اإلمام لرؤية م�نإ يكن لم لو هذا 

 ،واحد م�ن هو اwي ةالعباد م�ن u ألنه ا�سجد داخل u فرغتُ ا اإنم ألنه ،ا�كب� ُسمع ولو حÁ الÃم هذا مفهوم ،تصح
 ¬نت ولو حÁ بل ،الصالة طيلة u يرونه أنه الزمه من ليس أنه هنا ينبه لكن، ¬فياً  ذلك يكون فال ا�سجد خارج u أما

 وهم به ا`اس ويقتدي حجرته u يصª ¬ن حينما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ ذلك Y وا¼°ل ،الصالة بعض u الرؤية
u ذلك ودل يمنعهم جداراً  فيه نأل ،قام إذا يرونه ¬نوا إنما فإنهم ا�سجد Y الصالة صحة u ةالرؤي مكنتأ إذا ا:ال ههذ 

 .فال ذلك يكن لم إذا أما، بعضها u قتداءاال وأمكن الصالة بعض u ولو
 حدأ حصل إذا نقول ا:رام؟ا:رام؟ا:رام؟ا:رام؟    للمسجدللمسجدللمسجدللمسجد    مقاربةمقاربةمقاربةمقاربة    تكونتكونتكونتكون    ال�ال�ال�ال�    العمائرالعمائرالعمائرالعمائر    بعضبعضبعضبعض    uuuu    توجدتوجدتوجدتوجد    ال�ال�ال�ال�    ا�صلياتا�صلياتا�صلياتا�صليات    تصحتصحتصحتصح    هلهلهلهل    هذاهذاهذاهذا    YYYY    وبناءوبناءوبناءوبناء
 Y تكون ههذ بعض بأن نقول فهنا ،الصوت وسماع قتداءاالأيضاً  ¬ن و´ن ا�أموم| أو اإلمام رؤية وهو مريناأل هذين

 ،ا�أموم| يرى يكون أن إال اإلنسان يصª فال ،فيها للصالة يتنبه نأ ينب¾ ذلك Y فبناء ،ال وبعضها ،صحفت ا`حو هذا
 .ا�سجد داخل u اwين وا�أموم| اإلمام برؤية ذلك ¬ن أو ،الصفوف اتصلت أو

 يقول يعÈ        """"فيهفيهفيهفيه    صحتصحتصحتصحت    حيثحيثحيثحيث    ففففالصفوالصفوالصفوالصفو    فيهفيهفيهفيه    تتصلتتصلتتصلتتصل    ولمولمولمولم    طريقطريقطريقطريق    أوأوأوأو    السفنالسفنالسفنالسفن    فيهفيهفيهفيه    �ري�ري�ري�ري    نهرنهرنهرنهر    وا�أموم|وا�أموم|وا�أموم|وا�أموم|    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ب|ب|ب|ب|    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن: ": ": ": "قال
 ةسفين u ¬نوا أو بينهم يفصل الطريق ¬ن لو لكن ،ذلك إ¡ ةحاج `حو بالطريق الصالة تصح ¬نت ن´و نهإ ا�ؤلف
 فيقول ،وÅوها با�مع الزحام u ¬ن إذا باإلمام فيقتدون ،نهر وË راسية السفينة تكون األحوال بعضu  كما نهر وبينهم
 فاصل أو كث� فاصل أو طويل فاصل هذا ألن قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،هذه وا:ال الصالة تصح فال �بك فاصل هذا نأب اهللا ر�ه ا�ؤلف

 رؤية و´م�نية عدمه وأ قتداءالا إم�ن يشgط ولم ،ا:ال هذه u الصالة تصح لم ذلك Y فبناء ،قتداءاال يمنع كب�
 خلف ةحاج u يصلون ¬نوا فإذا قبلها ¬ل� ا�سألة هذه نأب يقال أن ةا:قيق u وينب¾ ،عدمه من اإلمام أو ا�أموم|
    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رؤيةرؤيةرؤيةرؤيةبببب    قتداءقتداءقتداءقتداءاالاالاالاال    أمكنأمكنأمكنأمكن    إذاإذاإذاإذا    الصحةالصحةالصحةالصحة    منمنمنمن    يمنعيمنعيمنعيمنع    اwياwياwياwي    فمافمافمافما ذلك Åو أو تمر السيارات بعض لكون الطريق ويفصلهم الطريق

 ر�ه سعدي ابن أشار وwلك ،هذه وا:ال يصح فإنه قتداءاال أمكن ذاإ هنا فنقول ؟؟؟؟الصوتالصوتالصوتالصوت    سماعسماعسماعسماع    أوأوأوأو    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    أوأوأوأو    ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    أوأوأوأو
 `حو إال ذلك إ¡ يص�ون ال الغالبu  أنهم وخاصة الصحة يمنع مانع ثمë  ليس وقال فتاويه u القول هذا ضعف إ¡ اهللا

 أنهم واألصل ،واحد م�ن µمعهم ولم فاصل هذا أن الحظوا ولكنهم ،فيه ويصلون منه يقربون م�ن وجود لعدم ةحاج
Èيتقاربون وا�أموم| اإلمام يع u روج غتفرا نهأو واحد م�نnاهللا ص¦ ا` أن عتباراب يس�اً  شيئاً  لكونه ا�سجد عن ا 
 احتيج إن حال ] Y نقول لكن ،ذلك من Åو إال يصححوا فلم صالتهم فصحت داخله وهم خارجه نهأ وجد وسلم عليه

 الصوت وسماع الصالة بعض u ولو ا�أموم| وأ اإلمام برؤية حاصل قتداءاال إم�ن مادام منه ا�انع بعدم يقال فقد ذلك ¡إ
 .قتداءاال إم�ن به Öصل اwي

 مساوي يكون اإلمام أن األصل يعÈ    """"داودداودداودداود    بوبوبوبوأأأأ    رواهرواهرواهرواه    وعماروعماروعماروعمار    ةةةةحذيفحذيفحذيفحذيف    لفعللفعللفعللفعل    عنهمعنهمعنهمعنهم    AلAلAلAل    إمامإمامإمامإمام    خلفخلفخلفخلف    ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    صالةصالةصالةصالة    وتصحوتصحوتصحوتصح: ": ": ": "قال
 علو u صلوا فإنهم ،الصحابة بعض عن جاء ما عليه دل ذاوه ،يصح ذلك فإن عال لو ولكن ،واحد م�ن u للمأموم|

 ثم سجدف نزل يسجد أو ير�ع أن أراد إذا ¬ن من» Y ص¦ نهأ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء و�ذلك ،سفل u وا`اس
 يكره علو اإلمام عن ا�أميكره علو اإلمام عن ا�أميكره علو اإلمام عن ا�أميكره علو اإلمام عن ا�أموووو" :قال wلكو ،°هإ Öتج لم إذا هذا يكره لكن الصالة أثناء u عليه عال

ً
Aوم إذا ¬ن العلو ذرا 
ً
Aوم إذا ¬ن العلو ذرا 
ً
Aوم إذا ¬ن العلو ذرا 
ً
Aوم إذا ¬ن العلو ذرا

 Öتاج وأ يس�اً  العلو ¬ن إذا أما ") ) ) ) م�نهمم�نهمم�نهمم�نهم    الرجل القوم فال يقومن u م�ن أرفع منالرجل القوم فال يقومن u م�ن أرفع منالرجل القوم فال يقومن u م�ن أرفع منالرجل القوم فال يقومن u م�ن أرفع من    إذا أمë إذا أمë إذا أمë إذا أمë : (: (: (: (فأكd لقوX ص¦ اهللا عليه وسلمفأكd لقوX ص¦ اهللا عليه وسلمفأكd لقوX ص¦ اهللا عليه وسلمفأكd لقوX ص¦ اهللا عليه وسلم
 إحدى Y ن»ا� نأ Y والغالب ،ا�ن» Y ص¦ نهأب قالوا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وwلك ،يكره ال ةا:ال هذه u نهإف إ°ه
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 Y ¬ن نهأ والظاهر ،وضع يوم أول u ا�ن» Y وسلم عليه اهللا ص¦ لصالته قالوا وwلك، كث�اً  رتفاعاال يكن لم درجاته
 هذا ألن يقال أن يمكن هنا نقول لكن، كث�اً  وأ يس�اً  العلو ¬ن إذا بأنه يقال حÁ األخبار ب| عاً ® السف¦ ا¼رجة
 .ا`اس و�dة ا�سجد لضيق أو ا�عليم لقصد أم ةللحاج

 ا`اس وص¦ األرض u ا�أموم| وبعض اإلمام ص¦ فلو علو u يكون أن بأس ال ا�أموم    """"ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    بعلوبعلوبعلوبعلو    بأسبأسبأسبأس    والوالوالوال: ": ": ": "    قال
u ي وهو ةالصحاب من ة®اع وعن هريرة أ¯ عن ذلك جاء وقد ،بأس فال ا�سجد سطحwنأ والبد ،العمل عليه ا Öتاج 
 .ا�أموم| بعض وأ Aل م�ن u ا�أموم يكون أن يصح هذا Y فبناء ذلك من ء¤ إ¡ اسا`

    �اذا�اذا�اذا�اذا ،وÅوه جدار u ُجعًل  ء¤ ] نهأ الطاق u واألصل ،ا�حراب هو :به ا�راد الطاق    """"الطاقالطاقالطاقالطاق    uuuu    إمامتهإمامتهإمامتهإمامته    تكرهتكرهتكرهتكره    كماكماكماكما: ": ": ": "قال
 ال فإنه ا�حراب هو اwي الطاق u دخل فإذا قتداءاال هو ا�قصود نأل الطاق u الصالة وتكره الطاق؟الطاق؟الطاق؟الطاق؟    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    تكرهتكرهتكرهتكره

 ا��ن u أو الواحد ا�سجد u لكونهم الصالة صحت ن´واالقتداء،  تعذرأو  به قتداءاال يمكن ال ذلك Y وبناءً  ا`اس يراه
 وهذا ،ا`حو هذا Y تكره بأنه الفقهاء يقول ذلك Y فبناء ،با�أموم| اإلمام صالة من ا�قصود عليهم يفوت لكنه الواحد

 ألنه ،لك ذكرت اwي للمعÓ ةالصحاب عن جاء ،فيه الصالة كرهوا أنهم تعا¡ اهللا ر�هم كث� السلف من ة®اع عن جاء
 .®لتهم عن أو ،ا�أموم| ®يع عن يستg أن ماإ

 ا`اس عن ويستg اإلمام فيه يدخل ال اً صغ� وأ مفتوحاً  لكونه ةالرؤي من يمنع لم إذا    """"يكرهيكرهيكرهيكره    لملململم    رؤيتهمرؤيتهمرؤيتهمرؤيتهم    يمنعيمنعيمنعيمنع    لملململم    فإنفإنفإنفإن: ": ": ": "قال
 .فيه تهصال ُكرهت هألجل اwي ا�عÓ نتفاءال يكره لم ذلك Y فبناء

    ةةةةا�كتوبا�كتوبا�كتوبا�كتوب    فيهفيهفيهفيه    ص¦ص¦ص¦ص¦    اwياwياwياwي    مقامهمقامهمقامهمقامه    uuuu    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يصل|يصل|يصل|يصل|    الالالال((((    : : : : وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    لقوXلقوXلقوXلقوX    بعدهابعدهابعدهابعدها    ةةةةا�كتوبا�كتوبا�كتوبا�كتوب    موضعموضعموضعموضع    تطوعهتطوعهتطوعهتطوعه    ويكرهويكرهويكرهويكره: ": ": ": "قال
ÁحÁحÁحÁأن يكره نهإ يقولون فاإلمام ،ا�أموم| ال لإلمام بالنسبة هذا" " " "     ))))عنهعنهعنهعنه    يتنيتنيتنيتن����    ح ªطوع يص�ا u بعدها بةا�كتو موضع 

 موطن نهأ الشك هنا لكن ،تضعيفه السلف من ةو®اع اKخاري عن جاء ا:ديث هذا ¬ن ن´و ا:ديث بهذا ستدلوااو
  هعتباراب ،ا�أموم| Y �باسلال

ً
 بعض نظي أو ،به فيقتدي صالته u الزال اإلمام أن نظوي ا`اس بعض يأ£ قد أنه أوال

 تشويشاً  أو بلبلة عليهم ذلك u يورث فقد ،إتمامه إ¡ فاحتاج شيئاً  أنقص أنه أو ء¤ صالته من عليه فاته قد ا�أموم|
  ا�سجد لكون ذلك إ¡ حتاجا إذا أما ،Öتاج أن إال ،فيه يصª ال بأنه قالوا فثلك

ً
 أن µد وال فرجة µد وال با`اس مسط�

 .ا�طوع فيه يباحيكون موطناً  بأنه نقول فهنا هناك سنته يفعل

    يقعديقعديقعديقعد    لملململم    سلمسلمسلمسلم    إذاإذاإذاإذا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن: (: (: (: (AAAAئئئئشةشةشةشة    لقوللقوللقوللقول    ،،،،ةةةةالقبلالقبلالقبلالقبل    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    الصالةالصالةالصالةالصالة    بعدبعدبعدبعد    قعودهقعودهقعودهقعوده    إطالةإطالةإطالةإطالة    لإلماملإلماملإلماملإلمام    ويكرهويكرهويكرهويكره: ": ": ": "قال
    عنعنعنعن    ينحرفينحرفينحرفينحرف    أوأوأوأو    يقوميقوميقوميقوم    أنأنأنأن    XXXX    يستحبيستحبيستحبيستحبفففف    ))))واإلكرامواإلكرامواإلكرامواإلكرام    ا�اللا�اللا�اللا�الل    ذاذاذاذا    يايايايا    تبار�تتبار�تتبار�تتبار�ت    السالمالسالمالسالمالسالم    ومنكومنكومنكومنك    السالمالسالمالسالمالسالم    أنتأنتأنتأنت    اااا    """"    يقوليقوليقوليقول    ماماماما    مقدارمقدارمقدارمقدار    إالإالإالإال

 نقالبفاال ،وسلم عليه اهللا ص¦ فعلهل ا�أموم| إ¡ ينقلب اإلمام أن ةالسن a هذه يعÈ    " " " " قصدهقصدهقصدهقصده    جهةجهةجهةجهة    مأموممأموممأموممأموم    إ¡إ¡إ¡إ¡    قبلتهقبلتهقبلتهقبلته
 السالم أنت ا  يقول ما قدر إال µلس ¬ن ما نهأ عنها اهللا رA òئشة عن جاء �ا ،ةسن االنقالب إ¡ وا�سارعة ،ةسن
 .واإلكرام ا�الل ذا يا تبار�ت السالم كومن

 يساره عن ين�ف نأ رفقاأل ¬ن فإن ،االÅراف فيها يقصد ال� جهته إ¡ يتحول نهإ فيقول ،ا�حول طريقة ةا6اني والسنة
 ا` عن �دداً  حداً  ذلك u ليس يعÈ يمينه، عن فين�ف يمينه عن ين�ف أن األيþ ¬ن ن´و ،يساره عن ين�ف نهإف

 فيقولون عليه يس�اً  منهما واحد ] كون u استويا إذا أما ،يساره عن ينحرف ¬ن هأن جاء ما أكd بل ،وسلم عليه اهللا ص¦
 .يمينه عن ينحرف بأنه

 إذا نهإف ،ا�سجد u نساء ثم ¬ن ما إذا وهو بعد الصالة ا�أموم| ستقبالال اإلمام ستعجالا منها يستثÓ قد حال هناك



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ÙU - 

 

 أةا�ر من ينكشف قد بيوتهن إ¡ ان�افهن حالة u والنساء ،للنساء رؤية فيه ذلك فسيكون ا�أموم| واستقبل اÅرف
 أو oرجن حÁ يلبث أن يستحب فإنه نساء ا�سجد u ¬ن إذا ذلك Y فبناء ،أمر إ¡ çتاج أو حجاب منها يسقط وأ ¤ء
 ةسلم أم تقول ،هنا ا�ؤلف ذكر كما ذلك يفعلون ¬نوا وأصحابه لموس هعلي اهللا ص¦ ا` ألن وذلك ،خرجن قد أنهن يرى

 .هذا X يستحب ذلك Y فبناء )يقوميقوميقوميقوم    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    يس�اً يس�اً يس�اً يس�اً     م�نهم�نهم�نهم�نه    uuuu    يمكثيمكثيمكثيمكث    وهووهووهووهو    تسليمهتسليمهتسليمهتسليمه    يقيقيقيق����    ح|ح|ح|ح|    النساءالنساءالنساءالنساء    قامقامقامقام    سلمسلمسلمسلم    إذاإذاإذاإذا    ¬ن¬ن¬ن¬ن(

 يتæم هنا    """"مسلممسلممسلممسلم    رواهرواهرواهرواه    ))))ن�افن�افن�افن�افباالباالباالباال    تسبقوتسبقوتسبقوتسبقو9999    الالالال: (: (: (: (وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    لقوXلقوXلقوXلقوX    إمامهإمامهإمامهإمامه    قبلقبلقبلقبل    ا�أموما�أموما�أموما�أموم    ين�فين�فين�فين�ف    الالالال    أنأنأنأن    ويستحبويستحبويستحبويستحب: ": ": ": "قال
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ مستحب غ� ذلك بأن فيقولون إمامه خروج قبل ا�سجد من خروجه يعÈ اإلمام قبل ا�أموم ن�افا عن ا�ؤلف

 شيئاً  أو نسيه سهو كسجود ء¤ صالته u ب� اإلمام يكون قد ا�عÓ جهة من وألنه )ن�افن�افن�افن�افباالباالباالباال    تسبقوتسبقوتسبقوتسبقو9999    الالالال( لت°ل قالوا
 ص¦ وا` ا°دين ذي حديث u من ا�سجد الAþن خرجت �ا فثلك ا،ينتظرو أن ¹م فينب¾ صالته u مهيت نأ حتاجا

 ،فال ا:ديث اوأم ،فصحيحٌ  ا�عليل أما ،ستداللالا هذا، ذلك من ¤ء إ¡ Öتاجون فقد الصالة يكمل لم وسلم عليه اهللا
) ن�افن�افن�افن�افباالباالباالباال    تسبقوتسبقوتسبقوتسبقو9999    الالالال( قوX ألن ؟؟؟؟صحيحصحيحصحيحصحيح    غ�غ�غ�غ�    بهبهبهبه    ستداللستداللستداللستداللاالاالاالاال    اااا�اذ�اذ�اذ�اذ ،صحيح غ� ستداللالا لكن ،صحيح نفسه u ا:ديث

 ،مسلم Y �حه u ا`ووي فþه هذابو ،الصالة من ن�افاال به ا�قصود و´نما ا�سجد من اnروج به ا�قصود ليس
 ن�افاال �قصودا نأ Y ذلك فدل "ن�افباال وال بالقيام وال بالر�وع تسبقو9 ال" ذلك Y يدل ا:ديث سياقأيضاً و

 جاء ما ألجل ليس لكن ،إمامه قبل ا�سجد من ين�ف نأ للمأموم ينب¾ ال فنقول ،ا�سجد من ن�افاال ال الصالة من
u يدل ال ا:ديث نإف ،ا:ديث Y أخرى لعلة و´نما ،ذلك aجهة من ال� و Óيكون قد هأن ا�ع u اإلمام صالة نأ ذلك 
  ا�أموم خرج فلو تكميل ¡إ Öتاج ء¤ فيها يزل لم

ً
Aþكميل ذلك عليه فات فربما م�كميل فطلباً  ،به يعلم لم أو ا� 

 ¯أل KراÜ nت� هفي �ح اwي ةقدام البن ا�غÈ- وال(ح ا�غu Ó قال ،ذلك u يستعجل ال أن X ينب¾ نهإف صالته
إال أن oالف إال أن oالف إال أن oالف إال أن oالف  -اهللا ر�هم ا�قدÇ عمرأ¯  بن الر�ن بدع وشارحه للمقنع هو الكب� وال(ح ة،قدام بن عبد اهللا �مد

�عة إ¡ Öتاجون أو ةحاج ¹م تكونقد  ا�أموم| نإف ا�لوس اإلمام طالأ إذا يعÈ اإلمام السنة u إطالة ا�لوساإلمام السنة u إطالة ا�لوساإلمام السنة u إطالة ا�لوساإلمام السنة u إطالة ا�لوس 
 من يبَق  لم هنأ Y د°ل يقولون اÅرف إذا ألنه أو لم ينحرف فال بأس u ذلكأو لم ينحرف فال بأس u ذلكأو لم ينحرف فال بأس u ذلكأو لم ينحرف فال بأس u ذلك ،¤ء عليهم بذلك يكون فال ن�افاال

 .¤ء صالته من ب� نهأوهو  ذكرنا اwي ا�عç Óقق لربما ين�ف لم لو أما ¤ء، صالته

 ةعمداأل a السواري    """"ةةةةحاجحاجحاجحاج    بالبالبالبال    عرفاً عرفاً عرفاً عرفاً     الصفوفالصفوفالصفوفالصفوف    قطعنقطعنقطعنقطعن    إذاإذاإذاإذا    السواريالسواريالسواريالسواري    ب|ب|ب|ب|    ))))ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|((((    وقوفهموقوفهموقوفهموقوفهم    يكرهيكرهيكرهيكره" اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
 جاء ما وا¼°ل ،هذا u الوقوف ينب¾ ال ذلك Y فبناء ،الصفوف تتقطع أن إ¡ يف� بينها فوقوفهم ،ا�سجد u تكون ال�
 ههذ ب| وقوفهم u نإف ،زحاماً  يكون كأن ة:اج يكون أن وهو أمر ذلك من ويستثÓ ،السواري نت� كنا أنس عن

 فيما السواري ههذ u وقوفهم ¬ن إذاأيضاً و ،فيه إش�ل ال ب| ظاهر أمر وهذا ،ا�سجد خارج وقوفهم من أوÕ السواري
 ¬نت لو يعÈ ،مكروهاً  يكن لم ذلك Y فبناء ا:ال ههذ u ينقطع لم نهأ الصف ةحقيق فإن بعدها فيما يقفوا لم بينها

 مكتمل الصف نقول هنا السارية بعد ما أحد يقف ولم الساريت| ها£ ب| الصف ووقف هنا ا6انية والسارية هنا السارية
 ب| الصف أو الوقوف Y الÃم u يتعلق ما هذا، ا`حو هذا Y صفهم u غضاضة يوجد ال وبذلك ،يقطعه ¤ء يوجد ولم

  .السواري

 ةا�ماع صالة باب u أصله u الÃم ¬ن �ا    """"ال¿ارال¿ارال¿ارال¿ار    مسجدمسجدمسجدمسجد    فيهدمفيهدمفيهدمفيهدم    بقربهبقربهبقربهبقربه    �سجد�سجد�سجد�سجد    ال¿ارال¿ارال¿ارال¿ار    بهبهبهبه    يراديراديراديراد    مسجدمسجدمسجدمسجد    بناءبناءبناءبناء    ممممرُ رُ رُ رُ وحَ وحَ وحَ وحَ : ": ": ": "قال
 عليه اهللا ص¦ وا` ،هؤبنا Öرم فإنه ذلك Y فبناء، ةللجماع تفريقأنه  حقيقته به يضار اwي ا�سجد فإن ،بها يتعلق وما

 ا�ëْقَوى � فيه يقام أن ينب¾ ال ذلك أن اهللا ب| ا�نافقون بناه اwي ا�سجد ذلك u يصª أن أراد �ا وسلم
َ

Yَ َس êس
ُ
 ا�ëْقَوى  أ

َ
Yَ َس êس

ُ
 ا�ëْقَوى  أ

َ
Yَ َس êس

ُ
 ا�ëْقَوى  أ

َ
Yَ َس êس

ُ
ٌٌ أ لَمْسِجدلَمْسِجدلَمْسِجدلَمْسِجٌدٌ
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ن ييييَُقوَم َُقوَم َُقوَم َُقوَم فففِفيِه ِيِه ِيِه ِيِه فففِفيِه رِجَ ِيِه رِجَ ِيِه رِجَ ِيِه رِجَ 
َ
ن  أ
َ
ن  أ
َ
ن  أ
َ

 أ
 

َحق

َ
ِل يَْوٍم أ ëو

َ
َحقِمْن أ

َ
ِل يَْوٍم أ ëو

َ
َحقِمْن أ

َ
ِل يَْوٍم أ ëو

َ
َحقِمْن أ

َ
ِل يَْوٍم أ ëو

َ
ِرينَ ِمْن أ êه ëُمط

ْ
ِرينَ  ال êه ëُمط
ْ
ِرينَ  ال êه ëُمط
ْ
ِرينَ  ال êه ëُمط
ْ

 ال
 


 Öُِب Öُِب Öُِب Öُِب
 

 َواهللا

ْ
ُروا ëتََطه  َواهللاَ
ْ
ُروا ëتََطه  َواهللاَ
ْ
ُروا ëتََطه  َواهللاَ
ْ
ُروا ëن فففَفتََطه

َ
ن وَن أ
َ
ن وَن أ
َ
ن وَن أ
َ
وَن أ 

 

ب Öُِب ِÖُ ب ِÖُ ب ِÖُ 

ٌٌ  ههذ مثل u يقام ال أنه Y ذلك فدل �الالالاٌلٌ
 .ا�قوى غ� Y أقيمت ألنها إتالفها µب ة�رم وأنها ،ا�ساجد

    وذلكوذلكوذلكوذلك باإلباحة ا�ؤلف لوقا ة،القبل Yبه  يُستدل اù ا�سجد ةقبلµ  uعل ما هو ا�حراب" " " " ا�حرابا�حرابا�حرابا�حراب    ����اذاذاذاذاااا    ويباحويباحويباحويباح: ": ": ": "قال
 أنه األحاديث بعض u جاء وما ----1111،للمسلم| ا�ساجد ومعرفة القبلة Y ستداللاال من به Öصل ما أمر ----//// :أمرينأمرينأمرينأمرين    �نازع�نازع�نازع�نازع

 نأب ذلك Y فبناء ،ا�حاريب بأنها اللغة أهل من واحد غ� فþها كما وا�ذابح ،ا`صارى كمذابح مذابح ا�اذ عن ن±
�ال فيه يكن لم وجه ] من صحيحاً  ا:ديث ¬ن ولو ة،باإلباح قيل األمران هذان تعارض فلما، التشبه من ء¤ فيها 

 عª عن جاء كما كراهته السلف بعض عن جاء لكن ،ختالفاال فيه جاء ùا ا:ديث لكن ،ذلك بكراهة إال للقول
òتاج ،غ�ه عن عنه اهللا رÖبالكراهة يقالف األخرى العلة نتفاءا يُتأكد أن إ¡ و u ةاإلباح هو صلاأل ال´و ،ا:ال ههذ، 
 ذلك بإباحة قيل فثلك ،قبلتهم معرفة u بهذا ويقتدون مساجدهم u ا�حارب µعلون ا`حو هذا Y ا�سلمون يزل ولم

 .وجوازه

 ...." " " " رÖهرÖهرÖهرÖه    يذهبيذهبيذهبيذهب    حÁحÁحÁحÁ    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    بصالً بصالً بصالً بصالً     أكلأكلأكلأكل    �ن�ن�ن�ن    ةةةةو®اعو®اعو®اعو®اع    مسجدمسجدمسجدمسجد    حضورحضورحضورحضور    وُ�رهوُ�رهوُ�رهوُ�ره: ": ": ": "قال

    ))))Ï/Ï/Ï/Ï/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة        
        """"رÖهرÖهرÖهرÖه    يذهبيذهبيذهبيذهب    حÁحÁحÁحÁ    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    بصالبصالبصالبصال    أكلأكلأكلأكل    �ن�ن�ن�ن    و®اعةو®اعةو®اعةو®اعة    مسجدمسجدمسجدمسجد    حضورحضورحضورحضور    و�رهو�رهو�رهو�ره"""": : : : لفا�ؤ يقول

 من نإ ثم ،ووجوبه çتمه Y الÃم من بذلك يتعلق ما تقدم وقد ،مطلب وا�ماعة ا�معة حضور أن يعلم أن ينب¾ ////        أوالأوالأوالأوال    
    """"رÖهرÖهرÖهرÖه    يذهبيذهبيذهبيذهب    حÁحÁحÁحÁ: ": ": ": "ا�ؤلف لقا wا ،مؤثر غ� ذلك نإف ¹ا راLةٍ  عدم ح| Y هذا ¬ن نإف ذلك من ¤ء أكل X حصل

 . )دمدمدمدمآآآآ    بنوبنوبنوبنو    منهمنهمنهمنه    يتأذىيتأذىيتأذىيتأذى    ùاùاùاùا    تتأذىتتأذىتتأذىتتأذى    ا�الئكةا�الئكةا�الئكةا�الئكة    ننننإإإإفففف(: قال نهأ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ا:ديث u جاء هألنو

 كراهة أو ت�يه كراهة ¬نت سواء ،الكراهة سبيل Y ا�سجد إ¡ يأ£ ال نهإف ريح ¹ا وب� األشياء هذه أكل من أن ////        ثانياثانياثانياثانيا
) دمدمدمدمآآآآ    بنوبنوبنوبنو    منهمنهمنهمنه    يتأذىيتأذىيتأذىيتأذى    ùاùاùاùا    تتأذيتتأذيتتأذيتتأذي    ا�الئكةا�الئكةا�الئكةا�الئكة    ننننإإإإفففف    نانانانامصالمصالمصالمصال    يقربنë يقربنë يقربنë يقربنë     فالفالفالفال    وماوماوماوماثثثث    أوأوأوأو    بصالبصالبصالبصال    أكلأكلأكلأكل    منمنمنمن( بيانه تقدم اwي ثللحدي çريم

 األذية çصل Íالأيضاً  كما ،ا�الئكة Y األذية çصل أال u رغبة ،ذلك ألجل ا�ماعة عن ا�خلف u معذورا فيكون
Y فبناء ،ا�صل| من ح¿ من Y هذا يكره ذلك.  

 ألصحابه قدمه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` إ¡ ببقول >ء �ا نهأ وا¼°ل ،ال �رم؟�رم؟�رم؟�رم؟    وا6وموا6وموا6وموا6وم    اKصلاKصلاKصلاKصل    أكلأكلأكلأكل    أنأنأنأن    هذاهذاهذاهذا    YYYY    يgتبيgتبيgتبيgتب    هلهلهلهل
 هاµعلو يقدمها ولم أكلها من �نعهم مباحة ¬نت أنها فلوال ،)تناجونتناجونتناجونتناجون    الالالال    منمنمنمن    أناأناأناأنا>>>>    إ5إ5إ5إ5( :قال ،X قيل فلما أكلها u ¹م وأذن

 .ا�ساجد u وا¼خول ا�ماعة :ضور مانعة تكون حينما ذلك مثل يتو: نأ انلإلنس وينب¾ لكن ،¹م

 ذلك دلف    """"وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه" قالوا اwو واKقول اKصل بأكل oتص ال هذا نأ ا:ديث u جاء ما ظاهر نأ ذلك بعد تتعلق ال� لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س
Y وا¼°ل ،ماعةا� حضور من امانع يكون نهإف وا�الئكة للناس أذية هفي يكون ما سائر أن Y جاء ما هذا u علة 

 و�نحو شديد عرق كنحو قبيحة روائح إ¡ الروائح تغ�ت فلو) دمدمدمدمآآآآ    بنوابنوابنوابنوا    منهمنهمنهمنه    يتأذىيتأذىيتأذىيتأذى    ùاùاùاùا    تتأذيتتأذيتتأذيتتأذي    ا�الئكةا�الئكةا�الئكةا�الئكة    ننننفإفإفإفإ: (قال ا:ديث
 إ¡ يأتوا الأ ¹م ينب¾ نهفإ ؛غ�ها أو صنائعهم جراء من ا`اس من بعض µتنبها ال� األخرى الروائح بعض أو دخان

 جاء �ا نهأ Aئشة عند مسلم أحاديث بعض u هو إنما ا�معة يوم بالغسل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أمر �ا وwلك ،ساجدا�
    واجبواجبواجبواجب    ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    غسلغسلغسلغسل( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فقال راLة ¹ا وتكون والعباءات األقبية وعليهم عرابألا يأ£ ¬ن وأ

YYYY    [[[[    إذاً  دلف ،ذلك إزالة ألجل) �تلم�تلم�تلم�تلم Y ي الروائح هذه قطع أنwمطلوب ا�الئكة منها وتتأذى ا`اس منها يتأذى ا u 
    .ا�سجد
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 راLة X ¬نت إذا نعم نقول ا�سجد؟ا�سجد؟ا�سجد؟ا�سجد؟    منمنمنمن    يمنعيمنعيمنعيمنع    نهنهنهنهإإإإفففف    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    ا¼خانا¼خانا¼خانا¼خان    ي(بي(بي(بي(ب    منمنمنمن    أنأنأنأن    هذاهذاهذاهذا    ÷مك÷مك÷مك÷مك    YYYY    يبÓيبÓيبÓيبÓأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     يقوليقوليقوليقول    أنأنأنأن    لقائللقائللقائللقائل
 oتلف يكون األمر هذا أن باعتبارأيضاً و ،ا�حرمة ا�(وبات هذه نوع باختالف oتلف وهذا ،ا`اس منه تتأذى

    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا¼اا¼اا¼اا¼ا����    السببالسببالسببالسبب    ¬ن¬ن¬ن¬ن    �ا�ا�ا�ا    نهنهنهنهأأأأ    ::::�|�|�|�|أأأأمسمسمسمس    ب|ب|ب|ب|    يفرقيفرقيفرقيفرق    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    هناهناهناهنا لكن ،ا�حرم هذا Åو فيه يتعاM اwي الوقت باختالف
    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    منمنمنمن    نعنعنعنعيميميميمأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     ¬ن¬ن¬ن¬ن    �رم�رم�رم�رم    ا¼خانا¼خانا¼خانا¼خان    �ب�ب�ب�ب    وهووهووهووهو    السببالسببالسببالسبب    ¬ن¬ن¬ن¬ن    �ا�ا�ا�ا    وأماوأماوأماوأما    ،،،،مباحامباحامباحامباحا    للجماعةللجماعةللجماعةللجماعة    تر�هتر�هتر�هتر�ه    ¬ن¬ن¬ن¬ن    مباحامباحامباحامباحا    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    منمنمنمن    ا�نعا�نعا�نعا�نع

 هذا يكون وwلك    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    YYYY    بناءبناءبناءبناء    وا�حرموا�حرموا�حرموا�حرم    اإلثماإلثماإلثماإلثم    uuuu    واقعاواقعاواقعاواقعا    ف�نف�نف�نف�ن    حاللحاللحاللحالل    غ�غ�غ�غ�    بسبيلبسبيلبسبيلبسبيل    تر�هاتر�هاتر�هاتر�ها    طلبطلبطلبطلب    نهنهنهنهألألألأل    ثمثمثمثمإإإإu ذلك u ذلك u ذلك u ذلك     عليهعليهعليهعليه    ويكونويكونويكونويكون
 . خاصة منها يستقل أن األحوال قلأ u أو ،األشياء هذه �ب عن يمتنع أن وا�ساجد للصالة �با ¬ن �ن �ر� األمر
 .تهاوق حلول أو الصالة إقبال
        """"فصل u األعذار ا�سقطة للجمعة وا�ماعةفصل u األعذار ا�سقطة للجمعة وا�ماعةفصل u األعذار ا�سقطة للجمعة وا�ماعةفصل u األعذار ا�سقطة للجمعة وا�ماعة"""" ا�ؤلف قال
 نوتع األمور بعض ¹م تعرض ربما ا`اس أن اهللا ر�ه ا�ؤلف يب| أن دراأ ،إ°ها ا�س� إ¡ وا:اجة وأهميتها وجوبها قرر �ا

 نبينا وشفقة يعةال( هذا ور�ة ينناد كمال من وهذا ،ذلكu  ا�ؤلف هافجمع وا�ماعة ا�معة إتيان من وتمنعهم أشياء ¹م
 وُْسَعَها لََها َما  � تعا¡ اهللا قول وهذا والتسهيل ا�يس� u طريقا للمعذور جعل أن السالم عليه

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَها لََها َما ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَها لََها َما ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَها لََها َما ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
ال

 
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
تََسبَْت َربëنَا ال

ْ
 َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
تََسبَْت َربëنَا ال

ْ
 َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
تََسبَْت َربëنَا ال

ْ
 َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
تََسبَْت َربëنَا ال

ْ
بِْلنَا َربëنَا َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك بِْلنَا َربëنَا َ بِْلنَا َربëنَا َ يَن ِمْن قققَقبِْلنَا َربëنَا َ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن ِمْن ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن ِمْن ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن ِمْن ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً1ْ111 ِْمْل َعلَيْنَا إِ

َ
ç 

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِنَا َربëنَا َوال

َ
ç 

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِنَا َربëنَا َوال

َ
ç 

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِنَا َربëنَا َوال

َ
ç 

َ
نَا َربëنَا َوال

َا بِهِ 
َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
َا بِهِ َوال

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
َا بِهِ َوال

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
َا بِهِ َوال

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
 .) فعلتفعلتفعلتفعلت    قدقدقدقد    فعلتفعلتفعلتفعلت    قدقدقدقد    يقوليقوليقوليقول    وعالوعالوعالوعال    جالجالجالجال    اهللاهللاهللاهللا    ننننأأأأ( ا:ديث u وجاء � َوال
 من غ�هم ويذكرها ،وجوبال يرون اwين ا:نابلة يذكرها األعذار هذه أوالأوالأوالأوال    """"مريضمريضمريضمريض    و®اعةو®اعةو®اعةو®اعة    ®عة®عة®عة®عة    بgكبgكبgكبgك    ويعذرويعذرويعذرويعذر: "ا�ؤلف قال

 ا�ذهب ظاهر u اwين الشافعية Áح wلك ،سؤال وال بحسا بدون حدأ ل� تر�ها ليس نهأو الصالة بأهمية اعتبار الفقهاء
 أ¯ وأ الشاف* مذهب Y ¬ن إذا نهأ الظان يظن Íال األعذار هذه يذكرون فإنهم ومستحب كفاية فرض بأنه يقولون
 تر�ها µوز ال نهأو عنها الÃم سيأ£ وا�معة العظام، األمور من شك ال هذا نإف ،وا�ماعة ا�معة ترك يديم X نأ حنيفة

 .بيانها سيأ£ ال� لألحاديث عنها ا�خلف وال
    أباأباأباأبا    مروامروامروامروا: (قالو ا�سجد عن �لف مرض �ا موسل عليه اهللا ص¦ ا` نأل ،ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض وا�ماعة ا�معة بgك يعذر من أول ذاً إ

 ذلك ¬ن نإف ،به السقم ونزول ا�سم اعتالل أصله ا�رض نأل ،مرض ] ليس ا�رض هذا لكن ،)با`اسبا`اسبا`اسبا`اس    فليصلê فليصلê فليصلê فليصلê     بكربكربكربكر
 خلفيت أن X نقول ا:الة هذه u نهإف ،ذلك عليه ويشق برؤه رأخيت أو ،يزيد أو ،ا�ماعة إ¡ ذهب إذا منه يتألم �يث ا�رض

 أراد ثم ،عليه فأغE يقوم أن أراد ثم ،عليه فأغE يقوم أن أراد وسلم عليه اهللا ص¦ وا`، فال و´ال وا�معة ا�ماعة عن
 Öرم ال نأو األجسامبها  تعتل ال� األمراض هذه u ينظر أن فينب¾ ،با`اس يصª أن بكر أبا فأمر ،عليه فأغE يقوم أن

 ،ا�سجد إتيان مريض وهو نفسه Y يكلف أن لإلنسان ينب¾ ال كما ،امستطيع يكون ال أن الإ ا�n من نفسه اإلنسان
) مقيمامقيمامقيمامقيما    صحيحاصحيحاصحيحاصحيحا    يعمليعمليعمليعمل    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما    XXXX    كتبكتبكتبكتب    سافرسافرسافرسافر    أوأوأوأو    العبدالعبدالعبدالعبد    مرضمرضمرضمرض    إذاإذاإذاإذا( :يقول وسلم عليه اهللا ص¦ وا` رخصة X جعل اهللا نإف

 .وقوتنا صحتنا حالة u ¬ن ام `ا يكتب وسقمنا مرضنا حال u `ا جعل نهأ بنا اهللا ر�ة من فهذا
 ال لكنه وا�ماعة ا�معة إتيان عليه ويشق مريضا إنسان ¬ن لو    """"تيانهاتيانهاتيانهاتيانهاإلإلإلإل    يت¿ريت¿ريت¿ريت¿ر    لملململم    منمنمنمن    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    دوندوندوندون    ا�معةا�معةا�معةا�معة    وتلزموتلزموتلزموتلزم: "قال 

 ،أسبوع ف� ا�معة أما ،عليه أذية يكونو ذلك عليه فيشق تتكرر نهاأل �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ يأتيها فال ا�ماعة أما ا�ؤلف فيقول يت¿ر
 يلزمه نهإف ذلك Y فبناء ،مرة من أكd يوم ] u متكررة غ� يس�ة مشقة فإنها ¤ء عليه شق لو حÁ ذلك Y بناءف

 أنواع من ذلك وÅو ا�سجد إ¡ يوصله ثم الكرÇ هذا Ö Yمله من إ¡ وÖتاج بالكرÇ إال يأ£ ال إنسان يعÈ ،إتيانها
    .إتيانها عليه µب هنا X فنقول يؤثر وال مرضه u يزيده ال لكنه ،ا�æفات
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 ،وا�ماعة ا�معة بgك يعذر نهإف حدهماأ يدافع نساناإل ¬ن ذاإ    """"والغائطوالغائطوالغائطوالغائط    اKولاKولاKولاKول    خبخبخبخبثثثث||||األاألاألاأل    حدحدحدحدأأأأ    مدافعمدافعمدافعمدافع    ااااممممب�gهب�gهب�gهب�gه    ويعذرويعذرويعذرويعذر: ": ": ": "قالقالقالقال
 لكذ فدل ،خبثاناأل يدافع وهو الرجل يصª أن ن± وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ،عنه اnشوع ذهاب إ¡ مفضيا ذلك نأل

Y ت¿ري ربما اإلنسان نوأل ،وا�ماعة ا�معة إتيان بهما يسقط عذر أنهما u ول باحتباس جسدهKفبناء ،الغائط أو ا Y 
 إ¡ يذهب أن إ¡ Öمله هذا. / يعÈ ،�انأمس هنا أن يعلم أن ينب¾ هناو ،ا:ال هذه Y وهو الصالة يgك أن X يصح ذلك

 ال X قولفن يصلون وا`اس حاجته فيه يق� م�ن فيه ما ¬ن لو نهأ منه يفهمأيضاً و. 1 ،ماعةا� صالة ويgك حاجته قضاء
 تلك u ويصª حاجته يق� Áح يتخلف أن فله ،صالته o uشع ال �يث ذهنه انشغال إ¡ ذلك يف� ربما ألنه ،تصل
 .çصيله u ق�نا أو غفلنا طا�ا اwي اnشوع يةأهم Y داللة فيه اوهذ ،خاشعة متفكرة مطمئنة ونفس هانئ ببال ا:ال

 عليه اهللا ص¦ ا` أن وا¼°ل ،ا�ماعة عن يتخلف أن فله الطعام ح¿ إذا    """"إ°هإ°هإ°هإ°ه    �تاج�تاج�تاج�تاج    وهووهووهووهو    طعامطعامطعامطعام    �¿ة�¿ة�¿ة�¿ة    ومنومنومنومن: "قال 
 هذا Y فبناء ،ذلك وÅو به ذهنه انشغال إ¡ يف� اإلنسان نألو) بالَعشاءبالَعشاءبالَعشاءبالَعشاء    ؤواؤواؤواؤوافابدفابدفابدفابد    والِعشاءوالِعشاءوالِعشاءوالِعشاء    الَعشاءالَعشاءالَعشاءالَعشاء    ح¿ح¿ح¿ح¿    إذاإذاإذاإذا: (قال وسلم

 أن نقول ،هذا من ¤ء ا:ديث u يأِت  لم نهأ مع ،إ°ه ا�تاج بكونه ا:نابلة قيده لكن ،هذا عن يتأخر أن X هنإف يقولون
 ينشغل لن نهإف إ°ه �تاج غ� ¬ن نإف ،فيها اnشوع جلأ من الصالة مصلحة ألجل ذلك نماإ نهأل ،ا:ديث من يفهم هذا
u ،يتعلق صالته u األكل يكون أن البد نهأ لةأا�س هذه Hض�ه يراد ¬ن إذا أما ،احاç أو فيها �عت قد والصالة 

 نأ ال) طعامطعامطعامطعام    �¿ة�¿ة�¿ة�¿ة    والوالوالوال( ذلك يتقصد أن لإلنسان µوز ال كذلك ،çض�ه ينتظر وال الصالة إ¡ يسN أن X فينب¾ أقيمت
 يكن لم إذا ذلك تكرر ولو صالته وقت هو طعامه وقت أن ذلك صادف إذا نهأل عنها، °تخلف الصالة وقت Ö¿ه
 .ذلك من ¤ء يتقصد ال أن لإلنسان ينب¾ لكن ،ا:ديث u داخل نهإف قاصدا

 ،طعامه وضعوا قد أهله وجد الع� صالة وقت اKيت إ¡ وصل فإذا الع� صالة قبيل عمله من oرج اإنسان أن لو :مثال
 وهو العظيم األجر عليه يفوت Íال ذلك يتو: أن لإلنسان ينب¾ لكن ،عذر �ل يكون نهإف ذلك تكرر ولو حÁ فنقول

u لك بههاش ما نهأ هنا يلحق نأ ينب¾ متكررا، ذلك ¬ن إذا وخاصة ،ا�ماعة صالةwا ا�ماع نأب الفقهاء يقول وù يلحق 
 هافي وتذكره وانشغاX بها اwهن تعلقو الشهوة من Öصل ما بل ،عذرا فيكون هتزوج ®اع إ¡ تتوق نفسه ¬نت فإذا ،بهذا

 .ذلك وÅو بطعامه انشغاX من أعظم
ِ  يقول أن لقائل ِ ل ِ ل ِ ل      ممممل

َ َ ل َ ل  ل
َ     الطعامالطعامالطعامالطعام    إ¡إ¡إ¡إ¡    حاجتهحاجتهحاجتهحاجته    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    ال(ابال(ابال(ابال(اب    إ¡إ¡إ¡إ¡    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    ا`اسا`اسا`اسا`اس    بعضبعضبعضبعض    ننننأأأأ    معمعمعمع    ا�وطنا�وطنا�وطنا�وطن    هذاهذاهذاهذا    مثلمثلمثلمثل    uuuu    ال(ابال(ابال(ابال(اب    يذكريذكريذكريذكر    ممممل

 ال ذلك Y فبناء ،الصالة من عهيمن �يث طويل وقت عليه يأ£ ال ال(اب أن األصل أوال فنقول ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    uuuu    باXباXباXباX    وينشغلوينشغلوينشغلوينشغل
 أو الشاي ي(ب اشخص أن افgضنا لو لكن ،ا�معة أو ا�ماعة ترك إ¡ بذلك ويف� وقت إ¡ Öتاج الطعام مثل يكون
 انشغال وهو ا�عÓ به Öصل نهأ دام ما بأنه يقال فقد ،فعال إ°ها �تاج وهو وقت إ¡ çتاج ال� ا:ارة ا�(وبات بعض
 فربما ا�(وبات ذه¹ تعاطيهم كd قد الوقت هذا u ا`اس نأو خاصة ،ا�وسع ينب¾ ال لكن ،ذلك يقال قدف اwهن

 .وا�ماAت ا�مع ترك إ¡ بذلك يتوصلون
    أوأوأوأو    ماXماXماXماX    ضياعضياعضياعضياع    منمنمنمن    خائفخائفخائفخائف    ب�gهماب�gهماب�gهماب�gهما    يعذريعذريعذريعذر": قال طعام وح¿ة األخبث| ومدافعة ا�رض ا6الثة األعذار ذكر بعد ذلك بعد قال

 نهإف ذلك Åو أو خبازا أو طباخا كونه Åو طعامه gÖق أو لص إ°ه يأ£ نأك ماY X اإلنسان خاف اإذ    """"فيهفيهفيهفيه    ررررHHHH    أوأوأوأو    فواتهفواتهفواتهفواته
 يتعلق وما وماX ودينه اإلنسان `فس ال(ع حفظ من ال(ع u جاء اù وهذا ،وا�ماعة ا�معة بgك معذورا يكون

 .الفقه وأصول ل(عا مقاصد كتب u ذلك جاء ما Y وHورياته بمصا:ه
 بعدأ ربما يصª ذهب فلو قليل قبل فقده اآلبق ¬لعبد ،يذهب تأخر لو نهأ يظن فقده قد ¤ء عن يبحث ¬ن إذا كذلك
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 وال أنفسهم æ Yفواتي الأ للناس وينب¾ ،شابهها اوم ا�سائل هذه مثل u خلفأن يت فله ذلك وÅو يهؤوي من جاء ولربما
 ال ال� غراضاأل بعض فيها سيارته أن افgضنا لو يعÈ ،يس�ة ربما تكون أحيانا ا�سائل بعض ،كب� ¤ء هذا أن وايظن

 أن فينب¾ ،تþق ثم ويصª ويذهب ي�gها يتæف ا`اس بعض ،يصª ويذهب بينها ªo أن يستطيع وال ينقلها أن يستطيع
 u فنقول ،سيارته تكþ وقد يþق قد نهإف يصª هبذ لو ا�حمول هجهاز معه يكون ا`اس بعض كذلك ،عذر X أن يعلم
 داخل إ¡ معه الكمبيوتر �ل يستطيع ا:ال هذه u ألنه ضياع فوات خاف ولو ا�ماعة بgك معذورا يكون ال ا:ال هذه

 .وضوابطها خذهاآبم والعلم ا�سائل ب| ا�فريق من بد فال ،ا�سجد
 oاف X مال� ¬ن لو اكم فيكون البستان هذا :فظ مستأجرا اإلنسان ¬ن ول    """"بستان أو مالبستان أو مالبستان أو مالبستان أو مال    :ف:ف:ف:فظظظظ    مستأجرامستأجرامستأجرامستأجرا    ولوولوولوولو": قال

  .ذلك يستب� أن فله وضياعه فواته
 فلربما ا�ماعة إ¡ ذهب فلو Åوها أو ةشيمع u يتكسب وهو يت¿ر ¬ن إذا كذلك    """"ÖتاجهاÖتاجهاÖتاجهاÖتاجها    ةةةةمعيشمعيشمعيشمعيش    uuuu    ¿¿¿¿ننننيييي    أوأوأوأو: "قال 

 .وا�ماعة ا�معة بgك معذورا ا:الة هذه u يكون نهإف çصيله من إ°ه Öتاج ما عليه يفوت بمعÓ ت¿ر
 ا�مريض إ¡ احتاج إذا    """"غ�هغ�هغ�هغ�ه    يمرضهمايمرضهمايمرضهمايمرضهما    منمنمنمن    يكنيكنيكنيكن    لملململم    أوأوأوأو    رفيقهرفيقهرفيقهرفيقه    أوأوأوأو    ههههقريبقريبقريبقريب    موتموتموتموت    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    ووووأأأأ    ا�معةا�معةا�معةا�معة    �ضور�ضور�ضور�ضور    oافoافoافoاف    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو: "قال 
 موت �o ¬ن إذا ،وا�ماعة ا�معة بgك عذر X ¬ن ذلك Åو أو زوجه أو هخيأ أو وا¼ته أو وا¼ه مصلحة Y القيامو

 األجهزة بعض مراقبة أو م(به أو مأكله u :فظه مضطرا لكونه Ö¿ لم إن نهأ �o أو الشهادة تلقينه إ¡ وÖتاج رفيقه
 فيكون أعظم ا�سائل هذه نأ شك فال تقدم ال� ا�سائل هذه من قلأ u عذر �ا بل ،معذورا يكونهذه ا:ال  ] u ،عليه
 .وأوÕ رظهأ فيها العذر

    حبسحبسحبسحبس    ننننألألألأل    ،،،،بهبهبهبه    يدفعهيدفعهيدفعهيدفعه    معهمعهمعهمعه    ¤ء¤ء¤ء¤ء    والوالوالوال    غريمغريمغريمغريم    مالزمةمالزمةمالزمةمالزمة    منمنمنمن    أوأوأوأو    يأخذهيأخذهيأخذهيأخذه    سلطانسلطانسلطانسلطان    منمنمنمن    أوأوأوأو    كسبعكسبعكسبعكسبع    HرHرHرHر    منمنمنمن    نفسهنفسهنفسهنفسه    o    YYYYافoافoافoاف    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو": قال
þا�عþا�عþا�عþخافخافخافخاف    إنإنإنإن    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا    ،،،،ظلمظلمظلمظلم    ا�ع    KمطاKمطاKمطاKوقدروقدروقدروقدر    حاالحاالحاالحاال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننإإإإفففف    جلهجلهجلهجلهأأأأ    قبلقبلقبلقبل    ا�ؤجلا�ؤجلا�ؤجلا�ؤجلبببب    تهتهتهتهمطا    YYYY    وف    """"يعذريعذريعذريعذر    لملململم    وفائهوفائهوفائهوفائهnوالسلطان السبع من ا 

 لكونه أو ،عليه وجب بأمر مفرطا لكونه يستحق ¬ن إذا أما ،حق بغ� يأخذه السلطان ¬ن اإذ السابقة ا�سائل u تنبهنا كما
 .األحوال هذه u معذورا يكون فال ا�ماعة بgك حرما�ب تسبب قد ويكون ،X عذر ال فهذا سارقا

 ا�سجد إ¡ ذهب لوف ،مطلوب هو لكنه طالب وليس مطلوب هو دين يطلبه من يالزمه هغريم ¬ن إذا غريم مالزمة أو
 نظارهإ مطلوب ا�عþ نأل قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ وا�ماعة ا�معة ترك u عذر X فهنا ا`اس أمام ويؤذيه عطÈأ ويقول إ°ه يأ£

ةٍ  � تعا¡ قال ،إمهاX وواجب َþََْمي 
َ

ةٍ  إِ¡ َþََْمي 
َ

ةٍ  إِ¡ َþََْمي 
َ

ةٍ  إِ¡ َþََْمي 
َ

ٌٌ إِ¡ نَِظَرةٌٌ نَِظَرةَ نَِظَرةَ ةٍ فففَفنَِظَرةَ َþْةٍ َو´ِْن َ¬َن ُذو ُع َþْةٍ َو´ِْن َ¬َن ُذو ُع َþْةٍ َو´ِْن َ¬َن ُذو ُع َþْظالم الطالب فهذا� َو´ِْن َ¬َن ُذو ُع X، فبناء Y ن ذلك¬ X يتخلف أن 
 .نظارهإ الواجب نإف معþا ¬ن �ا لكنه ،�ستحقيه ا:ق يؤخر أن µ Xوز ال نهأ األصلف ال´و ،عنه وoتبئ
 لكنه ،حينه قبل با�طاKة X ظالم هو نقول فهنا ،يطاKه لكنه ا¼ين Öل لم جلؤا� ¬ن لو جلؤبا� مطاKته خاف لو كذلك
 Y وقادر حال ¬ن إذا أما ،وا�ماعة ا�معة عن ا�خلف u إذن X ذلك Y اءفبن أمامهم X مؤذي ا`اس عند X �رج
 ترك X u عذرا ذلك يكن فلم أخرى جهة من واجب ا¼ين ورد جهة من واجبة الصالة نأل �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ يعذر ال نهفإ وفائه

  .ا�ماعة مع ةالصال فعلمن و هئوقضا ا¼ين أداء من الواجب| فعل عليه الواجب بل ،وا�ماعة ا�معة
 ذهبت إذا نكأ أي كث�ا çصل هذه    """"ههههاستداماستداماستداماستدام    أوأوأوأو    ههههأأأأنشنشنشنشأأأأ    سواءسواءسواءسواء    مباحمباحمباحمباح    بسفربسفربسفربسفر    رفقتهرفقتهرفقتهرفقته    فواتفواتفواتفوات    منمنمنمن    �ضورهما�ضورهما�ضورهما�ضورهما    oافoافoافoاف    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو": قال 

 Y يمرون ولكن الصالة ®عوا قد لسفر مستديمون لكونهم أو ،بذلك سبقوك مسجد u صلوا ماإ لكونهم ،يذهبون تص¦
 ال� الط�ان خطوط Y ستسافر كنت لو كما ،معهم السفر إ¡ �تاج وأنت يعبئون ال ملكونه أو ،كنيأخذوو ا�دينة هذه

 .الصالة مع مرتبا يكون ال وقت أي u ستذهب
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 اءنفب ،عليه تفوت نهإف ا�ماعة مع يصª أو للجماعة يذهب أن انتظر فلو ،توقفوا ثم السفر ثناءأ u ¬نوا فلو :تهاستدام أو
Y نقول ذلك  ê¹ا استدامة بذلك °كون ا�ماعة عنك وتسقط دكوح صل.  
 لوقي ا:الة هذه u شديد نعاس عليه ¬ن إذا    """"اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    أوأوأوأو    الوقتالوقتالوقتالوقت    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    فوتفوتفوتفوت    بهبهبهبه    oافoافoافoاف    نعاسنعاسنعاسنعاس    غلبةغلبةغلبةغلبة    XXXX    حصلحصلحصلحصل    أوأوأوأو: "قال
 أو، ماعةا� تفوته قدو الوقت لÖّص  أن ماإ أمرين ب| فهو ،الوقت عليه يذهب ثم ينام أن �o ا�ماعة انتظر إذاأنه 

 اwين ا�ماعة تنتظر وال وحدك كنت ولو الوقت أول u الصالة صلê  هنا فنقول ،الوقت يفوتو تفوت وقد ا�ماعة Öصل
 ،اإلنسان Y قاطعة ا`عاس غلبة نوأل ،أوÕ الوقت u ا�صلحة فتحصيل ،الوقت عليك فيفوت Ö¿وا أن قبل تنام ربما

 A Yرض أو لعذر ذلك X صادف من لكن ،ايتعبو حÁ نومهم u ويتأخرون يتخلفون لثين عذرا ليس هنا لكن
 ا6ا6ة الساعة جاءت إذا حÁ رقأ أصابه ا°وم ذلك إنسان مثال لو ا�ثالا�ثالا�ثالا�ثال    سبيلسبيلسبيلسبيل Y يعÈ ،عذرا ذلك X فيكون Aدة خالف

u وجد الليل u أ أقوم لن قال نام فلو ،للنوم رادةإ أو خفة نفسهªبس فجلس صÖ انت± قد هو فإذا ا�ؤذن أذن فلما سهنف، 
 بمثل يصح ا:ال هذا u ،�ملته الوقت عليه ويذهب ينامقد  ألنه ،نم ثم صالةال صلê  ذلك من أكd نفسك تكلف ال نقول
 ضمرë  �ن خاصة األحوال بعض u أحيانا ا`عاس غلبة u ا�معة حÁ، ا�ماعة وأ ا�معة ترك X جاز X نقول أن هذا
  .ا:ال تلك u معذور بأنه نقول أموره إصالح بعض u إ°ه تاجاح أو امرأ Aلج أو ايضمر

 ،ا�ماعة يgك أن فله ذلك من ¤ء X حصل إذا    """"مظلمةمظلمةمظلمةمظلمة    °لة°لة°لة°لة    uuuu    شديدةشديدةشديدةشديدة    باردةباردةباردةباردة    وبريحوبريحوبريحوبريح    ووحلووحلووحلووحل    بمطربمطربمطربمطر    أذىأذىأذىأذى    XXXX    حصلحصلحصلحصل    أوأوأوأو: ": ": ": "قال 
 أن الفالح ü Y الصالة ü Y إ¡ وصل إذا ذنا�ؤ أمر امط� يوما و�ن ا�معة ح¿ت �ا عباس ابن أن ذلك Y وا¼°ل

 a تلك قال ؟X قيل فلما ،بيوتاتهم u يصلون جعلهمو للناس وأذن ،ح¿ بمن عباس ابن فص¦ ،بيوتكم u صلوا يقول
 مع أ£ي نأ لإلنسان يلزم ال نهوأ ذلك Y تدل ال� العامة األدلة ومقتضيات ،الصحيح| u ا:ديث u مروي وهذا ،السنة
 وُْسَعَها{ تعا¡ قال ،ذلك Åو أو مطر شدة أو برد شدة

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَهاال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَهاال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُْسَعَهاال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
    صلواصلواصلواصلوا: (قال هنأ عمر ابن حديث u جاء wلك} ال

uuuu    اأيضاً  وهذا) رحالكمرحالكمرحالكمرحالكمù معنا ا�تقدم عباس ابن حديث به يسند. 
 لكون ،ا�عتاد ا:د عن زائدة إطالة اإلمام تطويل �o ¬ن من    """"عنهعنهعنهعنه    العفوالعفوالعفوالعفو    يرجويرجويرجويرجو    قودقودقودقود    عليهعليهعليهعليه    ومنومنومنومن    إمامإمامإمامإمام    تطويلتطويلتطويلتطويل    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا: "قال

 القود ومعÓ قود عليه يكون أو ،عذرا X يكون إنهف ،شغله بعض عن يقطعه أو يرهقه أو ذلك فيتعبه كث�ا يطيل اإلمام
 أن قبل قتلهف ا¼م u قا: X منبعض  إ°ه وصل لربما خرج لو ،بعضهم عفو وينتظر منه يقتص أن ويراد اشخص قتل نهأ

 حÁ يتخلف أن X اهن فنقول ،با�ملة عنه العفوإ¡  يق� اwي لعفواو بالقصاص مطاKته ب| مgدد هو اwي يعفو
 .عدمهمن  أو العفو من ا¼م و& ذلك حالمن  يكون مافي ينظرو اX �n اهللا يكتب

 ا�معة بgك يتخلف أن X ليس ذلك Y فبناء ،طهايسق نأ حدأل وليس قائمة اهللا فحدود حد عليه ¬ن إن أما    """"حدحدحدحد    منمنمنمن    الالالال"
  .وا�ماعة

 أناس طريقه u ¬ن لو ا�ماعة ةصال من هذا يمنع ما يعÈ    """"�سبه�سبه�سبه�سبه    وينكرهوينكرهوينكرهوينكره    منكرمنكرمنكرمنكر    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    أوأوأوأو    ههههطريقطريقطريقطريق    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنإنإنإن    والوالوالوال" :قال 
 .أنكر يهمعل اإلنكار استطاع نو´ ا�سجد إ¡ يذهببل  ،عذرا ذلك يكون فال اnمر ي(بون أو اnنا يفعلون

 صلأ u عذر هذا نأ أيضاً كما هذا يعÈ    """"منهامنهامنهامنها    خرجخرجخرجخرج    و´الو´الو´الو´ال    أمكنأمكنأمكنأمكن    إنإنإنإن    خفيفةخفيفةخفيفةخفيفة    أتمهاأتمهاأتمهاأتمها    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    األعذاراألعذاراألعذاراألعذار    بعضبعضبعضبعض    أأأأطرطرطرطر    و´ذو´ذو´ذو´ذ" :قال 
gعرض لو نهإف كال X u خفيفة يتمها نهإف الصالة أثناء، Èول أو ا�رض مثال أو الشديد ا`عاس يعKو أو الغائط أو اÅ ذلك، 

 أن فله اإلمام مع وهو ذلك X عرض إذا ا�أموم نأ كما ،معذورا ذلك u ويكون يقطعها أن فله يستطع لم لو خفيفة، يتمها
 .األعذار هذه بمثل إمامه يفارق
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 ))))Ù/Ù/Ù/Ù/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 µوز من العلماء فيها تكلم اwي ا�سائل آخر و�ن ،مسائل من ذلك يتبع وما ا�ماعة صالة عن بالÃم يتعلق عما انتهينا
X خل�فيما وبيانها اذكره مر ال� األعذار من بعذر وا�ماعة ا�معة عن فا Éمن باب نستهل أن ذلك بعد ولعلنا ،م 

رسوX ص¦ اهللا عليه  سنة وأ اهللا كتاب u أد�ها ذكر أو تأصيلها جاء �وال اهللا ر�هم العلماء يذكرها ال� العظيمة األبواب
 فعل أو الواجبات بعض إتيان نع يمنعه اù عذرٌ  X طرأ من األعذار أهل بصالة ويقصد ،األعذاراألعذاراألعذاراألعذار    أهلأهلأهلأهل    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب وهو وسلم
 X يطرأ أن البد ألنه ،بها العلم عن ا�سلم يستغÈ ال ال� العظيمة األبواب من وهذا ،الصالة u �ب ال� األر�ن بعض
 :ثالثةثالثةثالثةثالثة    أعذارأعذارأعذارأعذار    اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    uuuu اهللا مر�ه الفقهاء ذكرها ال� واألعذار األعذار، ههذ من ¤ء

 اnوف -U  السفر -1  ا�رض-/

 ذلك صلأو ،ا`حو ذلك Y العبادة يعمل أن با�æف تليق ال� األح�م بعض تستوجب فإنها لإلنسان طرأت إذا أعذار هفهذ
 وُ {: وقوX} فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ {: وجل عز اهللا قول

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُ ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُ ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
 وُ ال

ë
ُف اهللاëُ َغْفًسا إِال

ê
 يَُكل

َ
تََسبَْت َربëنَا ال

ْ
تََسبَْت َربëنَا ْسَعَها لََها َما َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك
ْ
تََسبَْت َربëنَا ْسَعَها لََها َما َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك
ْ
تََسبَْت َربëنَا ْسَعَها لََها َما َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك
ْ
ْسَعَها لََها َما َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

يَن مِ  ِ
ë

wا 
َ

Yَ تَُه
ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن مِ ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن مِ ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً يَن مِ ْ ِ

ë
wا 

َ
Yَ تَُه

ْ
ا َكَما َ�َل ً1ْ111 ِْمْل َعلَيْنَا إِ

َ
ç 

َ
نَا َربëنَا َوال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِال

َ
ç 

َ
نَا َربëنَا َوال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِال

َ
ç 

َ
نَا َربëنَا َوال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
ِْمْل َعلَيْنَا إِال

َ
ç 

َ
نَا َربëنَا َوال

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ

َ
َا بِهِ ال

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
بِْلنَا َربëنَا َوال َا بِهِ َ

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
بِْلنَا َربëنَا َوال َا بِهِ َ

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
بِْلنَا َربëنَا َوال َا بِهِ َ

َ
 َطاقََة `

َ
نَا َما ال

ْ
ل êَم

ُ
ç 

َ
} ..    ْن ْن ْن ْن قققَقبِْلنَا َربëنَا َوال

  اآليات
    ا�رضا�رضا�رضا�رض    ::::األولاألولاألولاألول    العذرالعذرالعذرالعذر

 الÃم هنا يعÈ    """"قائماقائماقائماقائما    ا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبةا�كتوبة    الصالةالصالةالصالةالصالة    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    لزملزملزملزمتتتت: "فقال صالتهصالتهصالتهصالته    بأح�مبأح�مبأح�مبأح�م    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    وماوماوماوما    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    YYYY    بالÃمبالÃمبالÃمبالÃم    اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    uuuu    بدأبدأبدأبدأ 
Y القيام أن وذلك ،ا�فروضة ا�كتوبة الصالة u ا` نأ معنا مر �ا ،واجب بفرض وال بالزم ليس ا�كتوبة الصالة غ� 

 u ذلك جاء ألنه ا`فل Y ذلك �لوا العلم أهلف )القائمالقائمالقائمالقائم    صالةصالةصالةصالة    منمنمنمن    ا`صفا`صفا`صفا`صف    YYYY    القاعدالقاعدالقاعدالقاعد    صالةصالةصالةصالة: (قال وسلم عليه اهللا ص¦
 اهللا ص¦ ا` أن حص| بن عمران حديث ذلك Y وا¼°ل ،القيام من فيها بد فال ا�كتوبة أما ،ا:ديث هذا دوور سبب
 .جنب فع¦ تستطع لم نإف افقاعد تستطع لم نإف قائما صلê  قال ومرض بواس� من به ما إ°ه اشتO �ا وسلم عليه
 نهأ بمعÓ ،¤ء Y معتمدا أو ¬مل القيام عدم من راكعك ¬ن لو حÁ    """"¤ء¤ء¤ء¤ء    YYYY    مستندامستندامستندامستندا    أوأوأوأو    معتمدامعتمدامعتمدامعتمدا    أوأوأوأو    كراكعكراكعكراكعكراكع    ولوولوولوولو: "قال
 عجزه حالة u ولكن ،امستطيع اإلنسان دام ما ذلك µوز ال نهأ األصل ،لسقط ا�دار هذا بعدأ لوف جدار Y معتمد ¬ن

 بعض هو كما ويعينه يثبته ¤ء أو عصا Åو Y امستند أو} فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ { وجل عز اهللا قول عموم u داخل نهإف
  .وÅوها األمراض بهذه ابتلوا �ن األطباء يصفها أو يستخدمها ال� اآلالت

 عنه يتæم اwي ا�رض أن يعلم أن البد    """"فقاعدافقاعدافقاعدافقاعدا    مرضمرضمرضمرض    زيادةزيادةزيادةزيادة    أوأوأوأو    ل¿رل¿رل¿رل¿ر    عليهعليهعليهعليه    شقشقشقشق    أوأوأوأو    القيامالقيامالقيامالقيام    عنعنعنعن    عجزعجزعجزعجز    ننننأأأأبببب    يستطعيستطعيستطعيستطع    لملململم    ننننإإإإفففف: "قال
 مشقة عليه لكنه القيام يستطيع ¬ن ولو حÁ لكن ،حال بكل القياممن  اإلنسان يمنع اwي ا�رض ليس العلم أهل

 وينب¾ مريض هذا بأن نقول فهنا هءشفا يمنع أو هبرأ ويؤخر عالجه u يؤثر ولكنه مشقة عليه ليست هذه ¬نت أو ،بالغة
 أو ،برأه يؤخر ذلك ¬ن أو ،ة�تمل غ� زائدة مشقة ذلك u عليه يكون أن إما افإذً  ،ذلك بوجوب قلنا وربما ،قاعدا يصª أن

 .ا�أث�ات تلك عليه يؤثر ال ما هو ما إ¡ ينتقل أن وX معذور بأنه قولن األحوال هذه ] u ،مرضه u يزيد ذلك ¬ن
 أهل عند Aئشة حديث u أنه وأظن عمر ابن حديث u كلذ جاء ألنه مgبعا يكونو ا�تقدم عمران :ديث    """"فقاعدافقاعدافقاعدافقاعدا: "قال
  .مgبعا يصª أنه حبان وابن الس�

 ،:الا تلك عن ا:ال هذه �فريق أو ةحالك يكون والسجود الر�وع حالة u ألنه    """"وسجودوسجودوسجودوسجود    ر�وعر�وعر�وعر�وع    uuuu    رجليهرجليهرجليهرجليه    ويويويويثثثثÈÈÈÈ: "قال
 وÅو ءال» �أخر أو اKالغة ا�شقة أو ا�رض لزيادة ، فإن عجز أو شق عليه القعودبعده اwي ر�نلل ينتقل أن X أهيأ ألنهو
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 باعتبار أفضل واأليمن ،ومسلم اKخاري عند صحيحا Ö1ا حص| بن عمران حديث u جاء *ه وهذا ،،،،""""جنبهجنبهجنبهجنبه    فع¦فع¦فع¦فع¦" ذلك
 أو ا�قديم ال(يفة ال(ع قاعدة( يقول ا`ووي فإن ،ال(يفة األمور u اليþى Y مÓا° وا�هة األيمن ا�نب تفضيل
    وËوËوËوË    وطهورهوطهورهوطهورهوطهوره    وترجلهوترجلهوترجلهوترجله    تنعلهتنعلهتنعلهتنعله    uuuu    ا�يمنا�يمنا�يمنا�يمن    ههههيعجبيعجبيعجبيعجب    ¬ن¬ن¬ن¬ن( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وwلك ،تكريم �ل ¬ن فيما ا°مÓ ا�كريم

 ).*ه*ه*ه*ه    شأنهشأنهشأنهشأنه
 وص¦ جنبه Y يستطيع ¬ن إن إنه يقولون    """"تع|تع|تع|تع|    و´الو´الو´الو´ال    جنبهجنبهجنبهجنبه    YYYY    قدرتهقدرتهقدرتهقدرته    معمعمعمع    صحصحصحصح    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    ورجالهورجالهورجالهورجاله    مستلقيامستلقيامستلقيامستلقيا    ص¦ص¦ص¦ص¦    فإنفإنفإنفإن: ": ": ": "قال

 ا�فات a و´نما واحدة حالة a جانب Y والصالة االستلقاء حالة أن باعتبار صحيحا ذلك بأن يقولون فهنا مستلقيا
 وذلك ،نظر �ل أنه يقال أن يمكن نقول هنا لكن ،ا�نب Y قدرته مع ا:ال| ] Y الصالة بصحة قالوا لكفث وعدمه

 ترك فيكون السماء إ¡ وجهه يكون فإنه مستلقيا يصª ¬ن إذا وأما ،القبلة مستقبال يكونسف جنبه Y يصª ¬ن إذا أنه
 عليه يتعذر أن إال مستلقيا يصª أن يصح ال بأنه يقال أن هذا مقتÉ فثلك ،�ط واالستقبال ،عليه قادر وهو االستقبال

    لملململم    فإنفإنفإنفإن    ،،،،القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    مستقبالمستقبالمستقبالمستقبال    األيمناأليمناأليمناأليمن    جنبهجنبهجنبهجنبه    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦: (قال ؟؟؟؟ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    ذكرهذكرهذكرهذكره    اwياwياwياwي    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    نصنصنصنص    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    كيفكيفكيفكيف ،جنب Y يصª أن
 ألنهم ا�سالة جعلوا إنهم لكنهم ،جنبه Y صالته تعذر بعد إال مستلقيا يصª أن µ Xعل فلم )مستلقيامستلقيامستلقيامستلقيا    ص¦ص¦ص¦ص¦    يستطعيستطعيستطعيستطع
 هنا لكن ،كث�ا ئاشي oتلف وال اإلنسان امتداد لحا وa واحدة حالة a مستلقيا والصالة جنب Y الصالة µعلون

 عدم فسبب ،القبلة مستقبال فكأنه القبلة إ¡ ورجاله مستلقيا ص¦ إذا نهإ لونويق كأنهم القبلة إ¡ رجاله ¬نت إذا قالوا
 من �تمل وهذا ،ةالقبل مستقبال نهأ ا:ال| ÷ عليه يصدق نهإ يقولون ألنهم ا�عذر عند إال ùنوع �ل هذا نأب جعلهم
 اهللا لقول العموم هذا u الكث�ة لألحاديث إيماء ويكون والسجود بالر�وع ئيوم نهإف األحوال تلك u ص¦ إذا ،هةهذه ا�

 يسجد أن يستطع لم نإف قال هنا ا�ؤلف أورده اwي هغ�و ا¼ارقطÈ أحاديث u وجاء} فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ { وجل عز
 خرواآل الر�وع Y دال حدهماأ فيكون ،اإليماء هذا ب| ويفرق إيماء بذلك ئفيوم ر�وعه من خفضأ سجوده وجعل أموأ

 .ببعض بعضها أفعاX �تلط فال السجود Y دال
 اهللا لأنس يتحرك أن يستطيع وال *ها األحوال تلك u ئيوم أن يستطيع ال ¬ن إذا    """"بعينهبعينهبعينهبعينه    أأأأومومومومأأأأ    اإليماءاإليماءاإليماءاإليماء    عنعنعنعن    عجزعجزعجزعجز    ننننإإإإفففف: "قال 

 نهأ لطيفة إشارة هذا وË ،جنبه Y ئيوم يقولونف عمالاأل هذه من تمنعهم ال� العاهات بتلك بوايصأ ùن والسالمة العافية
 ،هللا والسجود هللا والر�وع اهللا طاعة من Öرمها ال أن و´يابا ذهابا ويستعملها Öر�ها ال� ا�وارح هذه u هعلي اهللا ةمن من

 ولكن ،°ذهبوا وال °لعبوا وال °عملوا ال ،يتحر�وا أن إال ا¼نيا هذه u يتمنون وال ،ذلك عن واعجز كd اأقوام نإف
 تالراويا بعض u جاء نهأ بذلك ويستدلون    """"بعينهبعينهبعينهبعينه    أأأأومومومومأأأأ    اإليماءاإليماءاإليماءاإليماء    عنعنعنعن    عجزعجزعجزعجز    ننننإإإإفففف: "ا�ؤلف يقول، وير�عوا ويسجدوا هللا °صلوا

 صحأ نهأو ،االستئناس سبيل Y الفقهاء يذكرها ال� األمور من هذا لكن) بطرفه أومأ يستطع لم نإف( السا> ز�ريا يةروا
 ر�وعلل العمل معه متحقق وال منضبط غ� بالع| اإليماء نأب يقال أن هذا u يأ£ قد لكن ،اKاب ذلك u جاء ما شهرأ وأ

 .السجود أو
 فإذا الفعل نوى قد يكون نأ هكذا وأ هكذا هبطرفته حر� عند يكون يعXXXX""""    È    إيمائهإيمائهإيمائهإيمائه    عندعندعندعند    الفعلالفعلالفعلالفعل    وينويوينويوينويوينوي: "ا�ؤلف قال 

 .وهكذا السجود بذلك يقصد ثانية مرة هكذا فعل و´ذا الر�وع بقصد هكذا فعل
 أن إ¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف فيها يش� لةأمس هذه كذلك    """"بلفظهبلفظهبلفظهبلفظه    عنهعنهعنهعنه    عجزعجزعجزعجز    إنإنإنإن    بقلبهبقلبهبقلبهبقلبه    يستح¿هيستح¿هيستح¿هيستح¿ه    ¬لفعل¬لفعل¬لفعل¬لفعل    والقولوالقولوالقولوالقول" :ا�ؤلف قال 

 ذلك يكون نهإف األفعال عن عجز نهأ بمعÓ ،با. عقله دام وما ،ماقائ ا�æيف دام ما ا�æف عن ساقطة غ� الصالة
    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور وهذا ،األحوال من �ال الصالة عنه تسقط وال قلبه u ذلك يستح¿ نهإف األفعال مع األقوال عن عجز ،باألقوال
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 بن عمران �ديث منهم تدالالاس تيمية وابن حنيفة ¯أل خالفا ،الفقهاء من ا�مهور قول هو كما ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن
 ال� األفعال آخر ذلك جعل أو جنب Y ةصالال أن إال فعالاأل انتقال نهأ إال ا:ص| بن عمران أحاديث u وليس ،حص|

 نأب يتعلق ما هذا إذاً  ،عجزه األحوال من �ال X لزومها وعدم الصالة بوجوب يتعلق ما نهاية ذلك u وليس ،عليه µب
 هعلي الصالة ن´و با. تكليفه نإف األمور اإلنسان ي*""""ثابتاثابتاثابتاثابتا    العقلالعقلالعقلالعقل    ماداممادامماداممادام    الصالةالصالةالصالةالصالة    تسقطتسقطتسقطتسقط    الالالال: "قال وwلك بةواج الصالة
 .بقلبه هباستحضار أو بأقواX أو عماXأب بفعلها إال ذمته ت»أ ال ،واجبة

 أن األحاديث بعض ذلك u جاء    """"قائماقائماقائماقائما    ا�صªا�صªا�صªا�صª    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    جرجرجرجرأأأأ    عنعنعنعن    باإليماءباإليماءباإليماءباإليماء    ولوولوولوولو    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    جرجرجرجرأأأأ    ينقصينقصينقصينقص    والوالوالوال: "ا�ؤلف قال
) مقيمامقيمامقيمامقيما    صحيحاصحيحاصحيحاصحيحا    يعمليعمليعمليعمل    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما    XXXX    كتبكتبكتبكتب    سافرسافرسافرسافر    أوأوأوأو    العبدالعبدالعبدالعبد    مرضمرضمرضمرض    إذاإذاإذاإذا( الصحيح u اKخاري عند قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

 u االختالف من ¤ء يعÈ ،وتدقيقات تفصيل ا�سائل بعض u العلم أهل ¬ن ن´و وعال جل هفضل عظيم من وهذا
  .الفوائد بدائع u القيم ابنأيضاً و الفتاوى u تيمية ابن بذلك تكلم وùن ،يفوته وما األجر من X يكون ما حقيقة

 .سبأ فال سجدف وسادة فيه و�ن األرض Y السجود يستطيع ال ¬ن إذا يعÈ    """"وÅوهاوÅوهاوÅوهاوÅوها    وسادةوسادةوسادةوسادة    YYYY    بالسجودبالسجودبالسجودبالسجود    سسسسأأأأبببب    والوالوالوال: "قال
 يسجد حX Á يرفع ¤ء X جعل لو نهأ يعÈ    """"ذلكذلكذلكذلك    و�رهو�رهو�رهو�ره    صحصحصحصح    أمكنهأمكنهأمكنهأمكنه    ماماماما    عليهعليهعليهعليه    فسجدفسجدفسجدفسجد    األرضاألرضاألرضاألرض    عنعنعنعن    ¤ء¤ء¤ء¤ء    XXXX    رفعرفعرفعرفع    نننن́́́´وووو: "قال 

إذا ¬ن  وأما    """"سسسسأأأأبببب    الالالال" :قال ، ذلك u مباحة فجعلوها باألرض متصلة ¬نت الوسادة يعÈ ،باألرض متصل غ� وهو عليه
 ،كره ألجل ما جاء عن بعض السلف من كراهية ذلك و´نكاره هنأيرفع X ¤ء �يث يكون منفصال فإنهم يقولون ب

أم  بفعل ا:اشية u ذكر كما �دأ احتج هنا لكن، Y وسادة فرó بها يصª انه رأى مريضأديث جابر wلك جاء u حو
  .واسعا أو �تمال أمرا األمر جعل ذلكبف الصحابة اختالف �ا wلك وغ�هما، عباس وابن سلمة

    و´¡و´¡و´¡و´¡    ،،،،عليهعليهعليهعليه    قدرقدرقدرقدر    منمنمنمن    القيامالقيامالقيامالقيام    إ¡إ¡إ¡إ¡    فينقلفينقلفينقلفينقل    اآلخراآلخراآلخراآلخر    إ¡إ¡إ¡إ¡    نتقلنتقلنتقلنتقلاااا    هاهاهاهائئئئناناناناثثثثأأأأ    uuuu    عنهعنهعنهعنه    عجزعجزعجزعجز    أوأوأوأو    قيامقيامقيامقيام    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    أثناءأثناءأثناءأثناء    uuuu    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    قدرقدرقدرقدر    ننننإإإإفففف": قال
    صحصحصحصح    منمنمنمن    الالالال    اÅطاطهاÅطاطهاÅطاطهاÅطاطه    uuuu    فأتمهافأتمهافأتمهافأتمها    عجزعجزعجزعجز    منمنمنمن    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    و�زئو�زئو�زئو�زئ    قرأقرأقرأقرأ    و´الو´الو´الو´ال    قرأقرأقرأقرأ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    ءةءةءةءةقراقراقراقرا    بالبالبالبال    وير�عوير�عوير�عوير�ع    ،،،،القيامالقيامالقيامالقيام    عنعنعنعن    عجزعجزعجزعجز    منمنمنمن    ا�لوسا�لوسا�لوسا�لوس
 من حال Y فص¦ عذر بأنه ا�ؤلف يقول ،وأعظمها ا¼قة بأدق ا�سائل u نظرٌ  اهللا ر�ه الفقهاء من هذا    """"ارتفاعهارتفاعهارتفاعهارتفاعهu u u u     فأتمهافأتمهافأتمهافأتمها
 u فوجد جنب Y يصª اإلنسان ¬ن لو ،يستطيع ما إ¡ نتقلا الصالة أثناء u عذره زال لو فثلك ،عذر ألجل األحوال تلك

 لو ،بالعكس والعكس ،ذلك إ¡ انتقل قائمة الصالة يستطيع ¬ن فإن ،قاعدا الصالة إ¡ ينتقل فإنه ةوقو اونشاط ةخف نفسه
 ¬ن إذا أنه ا�ؤلف يقول لكن ،بأس فال ا�لوس إ¡ فانتقل امرض أو اتعب أو ثقال نفسه u فوجد ماقائ يصª اإلنسان أن
 القراءة يستطيع ¬ن كأنه القيام حال u قرأ إذا أنه يقولون ألنهم    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    قيامه حال u يقرأ أن X ينب¾ ال فإنه ةقو X حدث

 حال u ¬ن إذا أما ،بالعكس والعكس ،مالما ذلك u فيكون القيام حال u القراءة ترك فكأنه كلذ قبل وقرأها قائما وهو
 ر�ه الفقهاء من وهذا ،جائزة ¬نت كلثف ،جالس وهو يقرأ أن من أتم هذا فإن يقولون اÅطاطه أثناء u وقرأ فعجز القيام

 عند معت» غ� مراأ أو دقيقا أمرا ذلك ¬ن و´ن ذمته به ت»أ ما يعمل ا�æف أن حيث ،وألزمها ا�سائل أدق u نظروا اهللا
 .إ°ها واال�فاف ا�سائل مثل u تدقيق وË ا`اس بعض

    قاعداقاعداقاعداقاعدا    بسجودبسجودبسجودبسجود    وأومأوأومأوأومأوأومأ    ،،،،رجليهرجليهرجليهرجليه    نصبنصبنصبنصب    uuuu    ¬لقائم¬لقائم¬لقائم¬لقائم    الراكعالراكعالراكعالراكع    ألنألنألنألن    ،،،،قائماقائماقائماقائما    بر�وعبر�وعبر�وعبر�وع    أومأأومأأومأأومأ    وسجودوسجودوسجودوسجود    ر�وعر�وعر�وعر�وع    دوندوندوندون    وقعودوقعودوقعودوقعود    قيامقيامقيامقيام    YYYY    قدرقدرقدرقدر    و´نو´نو´نو´ن: ": ": ": "قال
 u بالر�وع هءإيما فإن والسجود الر�وع يستطع ولم القيام Y يقدر ¬ن من أنه يعÈ    """"رجليهرجليهرجليهرجليه    ®ع®ع®ع®ع    uuuu    ¬�الس¬�الس¬�الس¬�الس    الساجدالساجدالساجدالساجد    ألنألنألنألن
 ،القعود حال يشبه فالسجود ،األخرى تشبه ا:ا�| من حالة ] ألن ،جلوسه حال u السجودب هءإيما وµعل قيامة حال

 .القيام حال يشبه والر�وع
: تعا¡ اهللا قول لعموم هذا    """"أمكنهأمكنهأمكنهأمكنه    ماماماما    ألرضألرضألرضألرضاااا    منمنمنمن    وجههوجههوجههوجهه    قربقربقربقرب    سجدسجدسجدسجد    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    حناهاحناهاحناهاحناها    ظهرهظهرهظهرهظهره    دوندوندوندون    رقبتهرقبتهرقبتهرقبته    ÈÖÈÖÈÖÈÖ    أنأنأنأن    قدرقدرقدرقدر    ومنومنومنومن: "قال
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 }فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ {
ّّ    خُ خُ خُ خُ     ®اعة®اعة®اعة®اعة    uuuu    وµلسوµلسوµلسوµلس    منفردامنفردامنفردامنفردا    يقوميقوميقوميقوم    أنأنأنأن    قدرقدرقدرقدر    ومنومنومنومن: ": ": ": "قال ّ�ّ���""""    Èص¦ إن واحد يع u لم تعب ا�سجد إ¡ ذهب إذا قائما ص¦ بيته 

 Y هنا يصª نأ إما �o قالوا اهللا ر�هم الفقهاء    ؟؟؟؟    جدجدجدجدا�سا�سا�سا�س    uuuu    يصªيصªيصªيصª    أوأوأوأو    بيتهبيتهبيتهبيته    uuuu    هناهناهناهنا    يصªيصªيصªيصª    هلهلهلهل    ،جالسا الإ الصالة فعل يستطيع
 إ¡ اننظر نإف ؟؟؟؟األسبقاألسبقاألسبقاألسبق    باألمرباألمرباألمرباألمر    أوأوأوأو    األعظماألعظماألعظماألعظم    باألمرباألمرباألمرباألمر    االعتباراالعتباراالعتباراالعتبار    هلهلهلهل أمرين حدأ إ¡ مردها وهذه ا�سجد إ¡ يذهب نأ وأ أتم حالة
 نآلا فهو السبق إ¡ نانظر و´ذا ،قائما بيته u يص¦ بأنه تقول أن يمكن فثلك ،أهم فاعتباره ر�ن فالقيام األعظم األمر
 األمر ذلك Y اءنبف ،حينه u إ°ه ينظر قائما أو قاعدا يصª هل ينظر ذلك بعد ثم عليه قادر وهو ا�ماعة إ¡ الس* سابق

 أمر وهو اجالس ويكون ا�ماعة u يصª أو بيته u قائما يصª أن أراد نإ متخ�ا يصª بأنه فقالوا ا�هة هذا من �تمل
 .بينهما مل�ت

    يمكنيمكنيمكنيمكن    ùاùاùاùا    الصومالصومالصومالصوم    أنأنأنأن    بقوXبقوXبقوXبقوX    الفطرةالفطرةالفطرةالفطرة    وXوXوXوX    ،،،،ثقةثقةثقةثقة    مسلممسلممسلممسلم    طبيبطبيبطبيبطبيب    بقولبقولبقولبقول    �داواة�داواة�داواة�داواة    القيامالقيامالقيامالقيام    YYYY    القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    معمعمعمع    مستلقيامستلقيامستلقيامستلقيا    الصالةالصالةالصالةالصالة    و�ريضو�ريضو�ريضو�ريض: ": ": ": "قال
 µ uد ال وهو ا`حو هذا Y يصª أن البد تشû حÁ نكأ يببالط X قال ولكن القيام Y قادر اإلنسان أن لو    """"العلةالعلةالعلةالعلة
 ،األمر ذلك u االختصاص أهل من ألنه بقوX يؤخذ نهإف ثقة مسلم الطبيب ¬ن إذا ا�ؤلف لفيقو ،قيام من اعذر نفسه
 سواء، حد Y ذلك u الرجل كقول بةالطبي ا�رأة قول فيقبل الشهادة باب ال ارباألخ باب هذا نأل ،امرأة أو رجل ¬ن سواء

 يلتفت وال يصª نهأ ذلك معÓ نقول فإذاً  ،هذا مثل Y مادلالعت �ال يكون ال نهأ هنا ÷مهم ظاهر ¬فرا الطبيب ¬ن لو
 قرينة كونه اعت»ه أو آخر قول إ¡ استند إذا لكن ،عليه يعتمد ال نهأ يب| أن الفقهاء أراد هنا لكن ،ال نقول ؟قوX إ¡

 قرينة نهأ ألجل لكنو ،العمدة هو نهأ ال لكن بقوX يعمل أن يمكن يكون نهإف ا`حو ذلك و�ن واحد من أكd وسؤال
 نإف ،االنطالق وعليه االعتماد Ö Xصل فهو مسلم طبيب وجد إن ،ذلك وÅو غ�ه بسؤال اخت» أو صدقه جرب إذا هذا إ¡
 .هذا u قوY X االعتماد يكون ال حÁ آخرين قول يؤخذ أن قلأ فال مسلم طبيب يوجد لم

 نهأ ألجل الصالة u القعود أو القيام gكب بقوX يؤخذ نهأ كما كذلك    """"العلةالعلةالعلةالعلة    يمكنيمكنيمكنيمكن    ùاùاùاùا    الصومالصومالصومالصوم    أنأنأنأن    بقوXبقوXبقوXبقوX    الفطرالفطرالفطرالفطر    وXوXوXوX: ": ": ": "قال
 .وÅوه ا�رض لزيادة اسبب يكون نهأ ألجل الصيام دع قوX فكذلك للشفاء اسبب يكون

    ا�أذيا�أذيا�أذيا�أذي    خشيةخشيةخشيةخشية    سائرةسائرةسائرةسائرة    أوأوأوأو    واقفةواقفةواقفةواقفة    الراحلةالراحلةالراحلةالراحلة    YYYY    الفرضالفرضالفرضالفرض    ويصحويصحويصحويصح    القيامالقيامالقيامالقيام    YYYY    قادرقادرقادرقادر    وهووهووهووهو    السفينةالسفينةالسفينةالسفينة    uuuu    قاعداقاعداقاعداقاعدا    صالتهصالتهصالتهصالته    تصحتصحتصحتصح    والوالوالوال: ": ": ": "قال
 وهو السفينة u كونه بمجرد قاعدا يصª أن تصح فال ساجدا راكعا قائما يصª اإلنسان أن األصل السفينة u الصالة    """"بوحلبوحلبوحلبوحل
 نهإف السفينة u ¬ن ولو حÁ نقول ذلك Y فبناء ،القيام ستطيعي وهو} فَافَافَافَاييييëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ ëُقوا اهللاëَ َما اْستََطْعتُمْ { تعا¡ لقوX القيام Y قادر

ªفيسقط ينكفئ أن فيخ� السفينة هذه وتتمايل وترتفع األمواج تثور لو ¬نت ولكن ،ساجدا راكعا قائما يص u حرKا 
 u رأيت فإذا ،فلتفعل قاعدا استطعت ن´و ،فحسن قائما استطعت إن ،فيها أنت ال� ا:ال Y صلê  ا:ال هذه u نقول نانإف

    يبتلونيبتلونيبتلونيبتلون    الكث�الكث�الكث�الكث�    لكنلكنلكنلكن    ،،،،السفينةالسفينةالسفينةالسفينة    uuuu    يذهبيذهبيذهبيذهب    منمنمنمن    يقوليقوليقوليقول    أنأنأنأن    لقائللقائللقائللقائل ،فلتفعل القيام فاستطعت هدأت قد األمواج الصالة أثناء
 اwي ا��ن إ¡ يصل نهأ علم نإف ،فيها الصالة يتو: أن الطائرة u لإلنسان ينب¾ نقول ؟؟؟؟    الطائرةالطائرةالطائرةالطائرة    uuuu    يصªيصªيصªيصª    فكيففكيففكيففكيف    بالطائرةبالطائرةبالطائرةبالطائرة
 أن فينب¾ إ°ه �مع ما أو الصالة وقت خروج قبل فيصª ي�ل أن يمكنه م�ن u يتوقف أو الوقت خروج قبل يقصده
 ¬نت أو ،الوقت خروج بعد إال يصل ال نهأ يعلم ¬ن إذا إما ،الطائرة u صالته حال من أتم حال Y يصª حÁ يؤخرها
 .الطائرة u يصª نقول فهنا ،ذلك Åو أو الفجر كصالة بعدها ال� إ¡ �مع ال الصالة
 فارغ م�ن إ¡ ينتقل أن استطاع نإف ،حال أتم Y ويكون سعهو يستفرغ أن X ينب¾ هنا نقول    الطائرة؟الطائرة؟الطائرة؟الطائرة؟    uuuu    يصªيصªيصªيصª    كيفكيفكيفكيف

 فسحة فيها يعÈ فيها األماكن بعض لوجود أو مهيأة لكونها ماإ الطائرات من كث� u متيþ وهذا ويسجد ير�ع أن يمكن
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 ´ذاو ،ا:ال تلك¦ بص Hر ذلك u ليسو وÅوها ا�مرات u أو ،ذلك Åو أو األوÕ رجةا¼ كنحو ،فيها بالصالة ويأذنون
 إذا هنا وينب¾ ،م�نه u يصª نهإف ،ال X قيل أو الطائرة u للصالة نام� µد لم أو هذا من منع نهأ بمعÓ ذلك عليه تعذر
 يستطيع ،القبلة إ¡ ينحرف أن اإلنسان يستطيع ا��ن u ،ال ،ويصª م�نه µ uلس خالص نهأ ال م�نه u يصª نهأ قيل
 ال ،يعجز اwي هو عنه يسقط واwي ،االستطاعة قدر هيستطيع ما فيفعل ير�ع أن يستطيع ،الوقف عليه يتعذر وال يقف أن
 حال فيها الطائرة مثال يكون أن إال ،ال والسجود بالر�وع ئميوو جالسا م�نه u يصª أن م�نه u يصª نقول أن �رد نهأ

هو و عليه Hر حصول �وقع يقف أن X ينب¾ ال نهأ من أهلها أوصاه ما Y يصª فهنا ا¹وائية با�طبات يس� ما أو ار�اج
 ،العادية األحوال u حدأ ] هيستطيع �ال يسقط ال الوقوف نأل يقف أن X فينب¾ ذلك خالف ¬ن إذا أما ،قريب توقع

 ا�مر بعض u ويسجد ينحرف لكونه تعذري ال قد األحوال اKعض u نهأ مع ،السجود عليه يتعذر قد و´نما ،كذلك والر�وع
u ن إذا يقول كذلك ،ذلك¬ Y و وحل وا��ن راحلةÅد وال ذلك وµ م�ن ªفيه يص ªفيص u ناس ¬ن لو كما راحلته 
u طريق أو بر u ا¼نيا أمطرت وقد برية Áد ال حµ ل م�ن� دµ ال كث�ة ثلوج م�ن u ¬ن لو ،م�نه u فيصª فيه ي

 .م�نه u فليصلê  ذلك Åو أو ا6لج من ةشد يصيبه نأ نزل نإ و�o فيه ي�ل م�ن
 فيجوز `فلا أما الفرض عن الÃم وهنا" " " " بوحلبوحلبوحلبوحل    ا�أذيا�أذيا�أذيا�أذي    خشيةخشيةخشيةخشية    سائرةسائرةسائرةسائرة    أوأوأوأو    واقفةواقفةواقفةواقفة    الراحلةالراحلةالراحلةالراحلة    uuuu    الفرضالفرضالفرضالفرض    ويصªويصªويصªويصª: "ا�ؤلف قال 

 شق إذا إال µوز فال الفرض u أما ،Åوها وأ الطائرة u ¬ن لو كما ا�عذر حال uأيضاً  وµوز ،السفر u الراحلة u الصالة
 راحلته Y فص¦ ،وحل فيه و�ن سفر u ¬ن �ا وسلم عليه اهللا صل ا` بفعل هللا ر�ه ا�ؤلف واستدل ،ذلك عليه

 من خفضأ السجود µعلون راحلتهم Y صلواو وسلم عيه اهللا صل ا` X فأذن çتهم من واKلة فوقهم من ءوالسما
 .)العلم أهل عند عليه العمل( الgمذيقول  نقل وwلك ،الر�وع

�وXوXوXوX    رفقتهرفقتهرفقتهرفقته    عنعنعنعن    انقطاAانقطاAانقطاAانقطاA    خافخافخافخاف    إنإنإنإن    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا"""": : : : قال��� لو    """"عليهعليهعليهعليه    يقدريقدريقدريقدر    وماوماوماوما    االستقبالاالستقبالاالستقبالاالستقبال    وعليهوعليهوعليهوعليه    نزلنزلنزلنزل    إنإنإنإن    ر�وبر�وبر�وبر�وب    عنعنعنعن    عجزعجزعجزعجز    أوأوأوأو    نفسهنفسهنفسهنفسه    YYYY    أوأوأوأو    بببب
 ار�ب فنقول ،معه حافلة u ¬ن لو كما رفقته يذهب أن �o ولكن ذلك Åو أو ساجدا أو قاعدا يصª أن يستطيع ¬ن

 لو لكن ،بسيارته هو يصª وقف لو نفسه �o Y أو ،عليك رفقتك يذهب أن خشية كحال حسب Y وصل ا:افلة
 Y خشية معهم سائر وأنت وصلê  سيارتك ار�ب فنقول ،ذلك وÅو اللصوص عليه ويتسلط يذهبون فإنهم يصª وقف

 عليه شقيف الر�وب يستطع لم يصª نزل إذا �يث ثقيال ¬ن لو و�ذا ،وÅوها األنفس �فظ جاءت ال(يعة نأل ،نفسك
 قدر Y يصª عنه يعجز ال يستطيع اwي ،يقدر وما االستقبال وعليه ،راكب وأنت صلê  فنقول ،بالغة مشقة ذلك

 من عليه قدرت ماو تستقبل أن البد ،ال نقول هنا لكن ،سفره u وهو القبلة يستقبل ال أن µوز ا`افلة لكن ،استطاعته
 ا¼قيقة ا�سائلمن  هذه ،به نفسه يعذر ال أن X ينب¾ نهإف يفعله أن يستطيع ¤ء أي أن الطائرة u قلنا كما هذا ،أشياء

 من يلزمهم فيما يق�ون أنهم �د يسافرون أو يمرضون ùن ا`اس من اكث� نإف ،¹ا يتفطن أن نسانلإل ينب¾ وال� وا�همة
 �هلهم أو و�وطها بأر�نها أو أوقاتها u بها واإلتيان وأهميتها الصالة بأمر همبئع لعدم إما وذلك ،الواجبات هذه فعل

 وينب¾ ،بالصالة االهتمام Ö Yمله ما العلم من اإلنسان عند يكون أن فينب¾ ن،وكي أال ينب¾ *ه اوهذ ،هملمع وعدم
 .بها الإ لo الوأ ،و�وطها بأر�نها و´تيانها هاتعظيم Ö Yمله ما اإليمان من عنده يكون أن
  

    ))))â/â/â/â/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
    ليسليسليسليس    ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    قالقالقالقال    كماكماكماكما    ا�رضا�رضا�رضا�رض    أنأنأنأن    وهووهووهووهو    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    صالةصالةصالةصالة    وهووهووهووهو    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    العذرالعذرالعذرالعذر    إ¡إ¡إ¡إ¡    وننتقلوننتقلوننتقلوننتقل    ،،،،ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    صالةصالةصالةصالة    ختامختامختامختام    aaaa    اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    uuuu    لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
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 ....الراحلةالراحلةالراحلةالراحلة    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    أوأوأوأو    األر�ناألر�ناألر�ناألر�ن    لgكلgكلgكلgك    وحدهوحدهوحدهوحده    عذراعذراعذراعذرا
 وأ ،ال�ول عن يعجز نهأ من عذر دون يعÈ    """"تقدمتقدمتقدمتقدم    ùاùاùاùا    عذرعذرعذرعذر    دوندوندوندون    وحدهوحدهوحدهوحده    للمرضللمرضللمرضللمرض    الراحلةالراحلةالراحلةالراحلة    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    تصحتصحتصحتصح    الالالالوووو: "قال وwلك

 ذكرها تقدم واwي ا�ؤلف ذكرها ال� األشياء من ذلك لغ� أو ،هئبر سبب نهأل يببط لقول ذلك إ¡ Öتاج نهأ من عذر دون
 .با�ريض يتعلق ùا Åو Y بالسفينة يتعلق ما Aدأ وwلك ،ا�ؤلف ÷م من مÉ فيما

    السفينةالسفينةالسفينةالسفينة    اÅرفتاÅرفتاÅرفتاÅرفت    *ما*ما*ما*ما    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    ويدورويدورويدورويدور    مستقبالمستقبالمستقبالمستقبال    جالساجالساجالساجالسا    ص¦ص¦ص¦ص¦    منهامنهامنهامنها    واnروجواnروجواnروجواnروج    فيهافيهافيهافيها    القيامالقيامالقيامالقيام    عنعنعنعن    وعجزوعجزوعجزوعجز    بسفينةبسفينةبسفينةبسفينة    ومنومنومنومن": قال 
 ال� ا:ال Y يصª نهإف ذلك عليه تعذر فإذا ،ذلك Åو أو قائما أو قاعدا يصª هأن السفينة u األصل    """"ا`فلا`فلا`فلا`فل    ÀالفÀالفÀالفÀالف
ويدور إ¡ القبلة *ما ويدور إ¡ القبلة *ما ويدور إ¡ القبلة *ما ويدور إ¡ القبلة *ما  قال وwلك ،استطاعته قدر يفعلها نهإف ويستطيعها عليه يقدر ال� اءاألشي أن مالحظة مع يستطيع

 ذلك Åو أو حافلة أو راحلته Y أو السفينة أو طائرة u ¬ن فإذا نفل صالة u ¬ن نإ أما اÅرفت السفينة Àالف ا`فلاÅرفت السفينة Àالف ا`فلاÅرفت السفينة Àالف ا`فلاÅرفت السفينة Àالف ا`فل
 ،)بهبهبهبه    توجهتتوجهتتوجهتتوجهت    أينماأينماأينماأينما    السفرالسفرالسفرالسفر    uuuu    راحلتهراحلتهراحلتهراحلته    YYYY    يوتريوتريوتريوتر    ¬ن¬ن¬ن¬ن(م وسل عليه اهللا ص¦ ا` أن بنا مر وقد ،هذا من ¤ء إ¡ Öتاج ال نهإف

 ،حكمه u ومن ا�ريض صالة Y بالÃم يتعلق ما هيناأن قد نكون لةأا�س بهذه ،صحته Y ا�تفق عمر ابن حديث وهذا
 مفيد ذلك نإف قبلها ماب متصلة ¬نت لو بل ،منفصلة لةأبمس ا:لقة oتم ال أن جدا ا�ناسب من هأن كث�ا لكم قلت وقد

 X Y عونأو X أتم يكون هذا نإف ،عليه امنضبط متسلسال ذهنه يكون نأو ،يأ£ بما تقدم ما يربط نأب للطالب
 .ا�ستويات هذه u ويدرسه إ°ه يلß ما استيعاب

    السفرالسفرالسفرالسفر    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    العذرالعذرالعذرالعذر
 u الق�ف ،ا�سائل بعض u تخفيفلل اسبب و�ونه السفر بعذر يتعلق هذا يعÈ    """"الصالةالصالةالصالةالصالة    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    ق�ق�ق�ق�    uuuu    فصلفصلفصلفصل""""    ا�ؤلف قال 

وا {: تعا¡ قال واإل®اع والسنة الكتاب من األدلة عليه دلت السفر وا َْقُ�ُ وا َْقُ�ُ وا َْقُ�ُ ْن ييييَْقُ�ُ
َ
ْن  أ
َ
ْن  أ
َ
ْن  أ
َ
ٌٌ أ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌحٌ

َ ْ
بْتُْم uِ األ َHَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو´َِذا
َ ْ
بْتُْم uِ األ َHَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو´َِذا
َ ْ
بْتُْم uِ األ َHَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو´َِذا
َ ْ
بْتُْم uِ األ َHَ َو´َِذا

ْن 
َ
ةِ إِْن ِخْفتُْم أ

َ
ال ëْن ِمَن الص

َ
ةِ إِْن ِخْفتُْم أ

َ
ال ëْن ِمَن الص

َ
ةِ إِْن ِخْفتُْم أ

َ
ال ëْن ِمَن الص

َ
ةِ إِْن ِخْفتُْم أ

َ
ال ëيَن َكَفُرواِمَن الص ِ

ë
wْفتِنَُكُم ا يَن َكَفُرواَ ِ
ë

wْفتِنَُكُم ا يَن َكَفُرواَ ِ
ë

wْفتِنَُكُم ا يَن َكَفُرواَ ِ
ë

wاق� الصالةأن  وسلم عليه اهللا ص¦ ا`ن ع وجاء} فففَفْفتِنَُكُم ا u األدلة من السفر 
 ص¦ ا` الفعليةأيضاً و ه،صحيح u مسلم عند) ر�عتانر�عتانر�عتانر�عتان    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    صالةصالةصالةصالة( ا:ديث u جاء كما فالقو°ة ،الفعلية أو القو°ة

 لأفس �كفروا اwين يفتنكم أن خفتم إن� تقول اآلية هذه يقول أن لقائل سفاره،أ u الصالة يق� ¬ن وسلم عليه اهللا
 فكيف أمنا أننا يعÈ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لتأفس ذلك استشæت قد كنت فقال ذلك عن عنه اهللا رò عمر حدهمأ

 رخصة ألنها ،سواء حد Y مناآ ¬ن أو خائفا ¬ن ن� رخصة ذلك ¬ن) عليكمعليكمعليكمعليكم    بهابهابهابها    اهللاهللاهللاهللا    تصدقتصدقتصدقتصدق    صدقةصدقةصدقةصدقة: (قال الصالة تق�
 .وجل عز اهللا من

 ألنه سفرا سE والسفر ،سفرا يكون أن بد ال عندهم    """"----حرامحرامحرامحرام    والوالوالوال    مكروهمكروهمكروهمكروه    غ�غ�غ�غ�    أيأيأيأي----    مباحامباحامباحامباحا    سفراسفراسفراسفرا    ----نوىنوىنوىنوى    أيأيأيأي----    سافرسافرسافرسافر    منمنمنمن: "الق 
 السفر مسافة قطع حÁ يتدرج خرج لو بمعÓ نواه قد يكونأن و ،ذلك وÅو قريته عن وoرج بته عن اإلنسان به يسفر ùا
    ننننأأأأوووو    ،،،،سفراسفراسفراسفرا    نوىنوىنوىنوى    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ----//// بد فال ،با�سافر أنيطت ال� الرخص �محأو الق� يستبيح مسافرا بذلك يعت» ال نهإف

 u عصيان منه Öصل أن ذلك من ا�قصود ليس ا�حرم والسفر ،µوز ال نهإف �رما ¬ن لو أما مباحامباحامباحامباحا    السفرالسفرالسفرالسفر    هذاهذاهذاهذا    يكونيكونيكونيكون
 ينب¾ معصية فهذه هطريق بعض u يغتاب أو األ5Û يسمع وهو سافر إنسان يعÈ ،بسفره عصيان Ö Xصل أن لكن ،سفره

 يكون أن الفقهاء ÷م �ل ،السفر A uص ولكن ،بسفره Aص ليس هذا لكن ،منها اهللا يستغفر نأو ¹ا ينتبه أن
 والفساد للمجون سافر أو ،بالربا يشgي أو °بيع سافر أو شخصا °قتل سافر ¬wي بالسفر؟بالسفر؟بالسفر؟بالسفر؟    العاالعاالعاالعاPPPP    منمنمنمن سفر،الب Aصيا
 ال وهو ا¼نيا من يتكd اwي وهو ا�كروه السفر u قالوا كذلك ،الصالة يق� أن µ Xوز ال ا�رم سفره يعت» هذا ،واnنا
 �ال ليس بأنه العلم أهل ®هور قول u ا�حرم لكن ،ا�حرم من خفأ ا�كروه ¬ن ن´و ،مثلةأ وذكروا ،°هاإ Öتاج
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 ،الرخص بهذه يgخص ال �رما سفرا سافر ياw ومثل ،لإلنسان ورخصة فسحة ذلك جعل وعال جل اهللا نأل ،للرخصة
 ب| فرقي ال ذلك Y فبناء ،عزيمة السفر u الق� نأب يرى اwين العلم أهل Kعض خالفا ،ا�مهور أهل مذهب هو وهذا
 .فيه Aص أو بسفره Aص

 أو قرابة صلة أو لعمرةا أو للحج ¬لسفر للطاعة السفر يكون أن إ¡ ا:ال oتلف ال كذلك    """"فرجةفرجةفرجةفرجة    أوأوأوأو    نزهةنزهةنزهةنزهة    ولوولوولوولو: "قال 
 ا¼يار Y ويتفرجوا °ت�هوا وصبيته بأهله إنسان سافر لو كما ال�هة أو للفرجة ذلك ¬ن أو ،هللا زيارة أو صديق أو صاحب

    أوأوأوأو    لق�لق�لق�لق�لللل    �ال�ال�ال�ال    يكونيكونيكونيكون    سفرسفرسفرسفر    ]]]]    هلهلهلهل ،ذلك Åو أو بها °تمتع ال»ية إ¡ سافر أو ،الق� X وµوز الرخصة به فتناط ،واألوطان
 فيما يق� فال ،برد T وa �ددة�ددة�ددة�ددة    مسافةمسافةمسافةمسافة    يبلغيبلغيبلغيبلغ    أنأنأنأن    بدبدبدبد    فالفالفالفال    ،،،،ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    هوهوهوهو    ----1111 مباحا السفر. / يكون أن ذكرنا سفر؟سفر؟سفر؟سفر؟    دوندوندوندون    سفرسفرسفرسفر    هوهوهوهو

 أصحاب عن جاءت ال� a ألنها ا�سافة بهذه قلنا ؟؟؟؟ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    بهذهبهذهبهذهبهذه    قلتمقلتمقلتمقلتم    أينأينأينأين    ومنومنومنومن    ا�حديدا�حديدا�حديدا�حديد    يكمنيكمنيكمنيكمن    أينأينأينأين    منمنمنمن ،ذلك من قلأ
 من ¬ن ماu  يق� قالوا منهأ والصحابة السلف من واحد غ� وعن سعبا ابن عن جاء نهإف ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 وا�يل ،أميال U والفراسخ ،فراسخ T هو وال»يد ،برد a T ا�سافات وهذه ،ذلك Åو أو جدة إ¡ مكة من أو انفعس إ¡ مكة

 wلك ويذكرون ،عراتش Ï واألصبع ،معgضا اأصبع 1T اwراع نأب ويقولون ،قدم ألف 1/ أو ذراع آالف Ï يقولون
 اwمة براءة çصيل بها يريدون ال� ا�سائل هذه وصفu  العلم أهل دقة °علم الÃم هذا مثل أقول و´نما ت،تفصيال
 اهللا ص¦ ورسوX اهللا أوجبه ما Y إكماX عدم أو نقص أو إخالل زيادة أو دونما دونما ا�(وع الوجه Y العمل و´يقاع
 .وسلم عليه
 u ¬نت نهاأل جدة إ¡ مكة من قال نهأ عباس ابن عن جاء طيب ال، نقول جدة؟جدة؟جدة؟جدة؟    إ¡إ¡إ¡إ¡    مكةمكةمكةمكة    منمنمنمن    اآلناآلناآلناآلن    يق�يق�يق�يق�    هلهلهلهل يقول أن لقائل
 فبناء ،مÉ فيما ¬ن ùا ق�أ بينهما ا�سافة ف�نت ،كث�ا مكة وامتدت كث�ا جدة امتدت اآلن أما ،مÉ مافي بعدأ هذا
Y و تعت» أن البد ذلكÅ و ا�دة هذه منa مسافة T الرياض من اإلنسان خرج لو مثال ذلك دون السفر ¬ن لو إذاً  ،برد 
 ألنه اسفر يعت» واللغة العرف u هاإنف أخرى بت إ¡ بته من خرج لو ،يق� ال نهإف كيلو 1ú عنها تبعد ف� العمارية إ¡

أو  السفر الطويل السفر الفقهاء عند �يس اwي سفرال وهو الرخص به يناط اwي السفر ليس لكنه ،بته من خرج أسفر
 .متقارب وهو ا:ا°ة باالعتبارات كيلو Ùâ أو Ù0 يساوي ما وهو ميال Tâ أو برد T ب ا�حدد الصالة فيه تق� اwي
 .سواء فهما ال» u ا�© من أطول اKحر u ا�© نأ باعتبار اKحر أو ال» u ¬ن سواء أي    """"ااااو�رو�رو�رو�ر    برابرابرابرا" :قال

 يعÈ قاصدان يومان يقولون ،ا°وم تساوي الليلة أن باعتبار و°لة يوم أو |بيوم ع» سواء    """"قاصدانقاصدانقاصدانقاصدان    يومانيومانيومانيومان    aaaaوووو: "قال 
 إ°ه يسافرون أو يقصدونه ا`اس ¬ن ما a وا�عت» ،أطول مسافة يقطع ذلك u نهإف مستعجل غ� قاصدا مشيا بهما يم©
 .الصالة فيه تق� اwي السفر �ل هو هذا ،قوافلهم وË توقفهم وË مشيهم u س�هم u |معتدل بذلك ويكون قصدا

 ،ر�عت| فتص¦ والعشاء والع� الظهر الرباعية الصالة و´نما ،تق� الصلوات ] ليس    """"ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    رباعيةرباعيةرباعيةرباعيةالالالال    ق�ق�ق�ق�    XXXX    سنسنسنسن: "قال
 لو بمعÓ ،مستحب هذا أن بمعÓ الرباعية ق� X سن قال ا�ؤلف أن الحظ وهنا ،لعلملعلملعلملعلم    أهلأهلأهلأهل    ب|ب|ب|ب|    واتفاقواتفاقواتفاقواتفاق    إ®اعإ®اعإ®اعإ®اع    �ل�ل�ل�ل    وهذاوهذاوهذاوهذا
 ا` نأل السنة؟السنة؟السنة؟السنة؟    تركتركتركترك    نهنهنهنهأأأأ    قلناقلناقلناقلنا    �اذا�اذا�اذا�اذا ،للسنة تر�ه مع صحيحة صالته أن نقول فإننا ا:¿ حالة u امتم وص¦ شخص جاء
 أن وباعتبار ،األصل هو نهأ باعتبار أوال ؟؟؟؟ùنوùAنوùAنوùAنوA    أوأوأوأو    �رما�رما�رما�رما    ذلكذلكذلكذلك    ننننأأأأبببب    نقلنقلنقلنقل    لملململم    �اذا�اذا�اذا�اذا ،أسفاره ] u عليه دوام وسلم عليه اهللا ص¦
 أن م¹ يكن لم ئا ùنوAشي ¬ن ولو ،معه الصحابة وأتم أتم نهأ عنه اهللا رò عثمان عنفجاء  الصحابة بعض عن جاء ذلك
 .ا:ال هذه u يتم نهأ قيل ذلك Y فبناء ،يصح ال ذلك أن واعلم وقد وايتم

 فارق إذا    """"قريتهقريتهقريتهقريته    AمرAمرAمرAمر    فارقفارقفارقفارق    إذاإذاإذاإذا" :قال ،ذكرت ما Y هذا" " " " ا�نذرا�نذرا�نذرا�نذر    ابنابنابنابن    قاXقاXقاXقاX    إ®اAإ®اAإ®اAإ®اA    يق�انيق�انيق�انيق�ان    فالفالفالفال    والصبحوالصبحوالصبحوالصبح    ا�غربا�غربا�غربا�غرب    ÀالفÀالفÀالفÀالف: "قال 
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 u كنت إذا مثال    الÃم؟الÃم؟الÃم؟الÃم؟    هذاهذاهذاهذا    معÓمعÓمعÓمعÓ    ماماماما    قريته Aمر فارق إذا الق�؟الق�؟الق�؟الق�؟    للمسافرللمسافرللمسافرللمسافر    ي(عي(عي(عي(ع    مÁمÁمÁمÁ الق� ابتداء �ل هذا القرية Aمر
 ثالا�سبيل  Y ،كذلك وÅوها اKيوتات بعÈي القرية Aمر ،الق� u ت(ع أو تبدأ نكإف اKت Aمر من وخرجت الرياض

 u ألنه اKت Aمر وقو¹م ،وAمره الرياض من خرجت فقد ا�بار�ة ا�امعة هذه تعديت إذا ا�طار إ¡ خارجا كنت لو مثال
أيضاً  كذلك ،بهذا يعت» فال طويلة مسافات تستمر وربما متهدمة بيوتات أطرافها u يوجد وا�دن والقرى اKتان من كث�
 السكÓ هو اwي اKت Aمر يفارق أن بمجرد ،تعت» الأيضاً  هذا ذلك وÅو واالسgاحات والبسات| حوطةاأل بعض يوجد
 عن جاء وهذا ،الق�u  �ع قد نهأ يعت» نهإف بها اعتبار ال ال� ا�تفارقة ال وا�ختلفة ا�جتمعة واKيوتات السكÓ �ل
ªمر معه ¬ن �ا عA الربيعة بن u خاريKع الكوفة من خرج �ا نهأ ا� u راجع| جاءوا و�ا ،الكوفة يرون موه الق� 

فق�نا وÅن " :قال، السفر برخص gخصال يستحق اnروج بمجرد نهأ فعلم ،يدخلوها أن قبل الكوفة يرون وهم ق�وا
 .قريته Aمر فارق ´ذاو الق� u ال(وع �ل فهنا إذا "نرى الكوفة وق�نا ح| رجعنا وÅن نراها

 فمن ؟؟؟؟خارجهخارجهخارجهخارجه    أوأوأوأو    اKاKاKاKتتتت    داخلداخلداخلداخل    ا�طارا�طارا�طارا�طار    هلهلهلهل يقال ولكن السؤال هذا يقال ال نقول ؟؟؟؟ا�طارا�طارا�طارا�طار    uuuu    تق�تق�تق�تق�    هلهلهلهل سائل لأس لو وwلك
 نهإف راجعا أو هبااذ الرياض مطار إ¡ وصل إذا يكون هنا ذلك Y فبناء ¬لرياض اKت خارج مطارها يكون من اKتان
 ،جدة مطار u مثال ¬ن لو كما ،يق� ال نقول فهنا اKت داخل ا�طار يكون �يث م�ن u ¬ن إذا أما ،ق�لل �ال يكون

    هلهلهلهل فينظر جدة إ¡ آتيا ¬ن إذا أما ،جدة أهل من ¬ن �ن ق�لل �ال ليسنقول  ذلك Y فبناء اKت داخل امطاره جدة
 .ق�ت ال أو ق�ا نقول ذلك Y فبناء ؟؟؟؟الالالال    ووووأأأأ    السفرالسفرالسفرالسفر    تقطعتقطعتقطعتقطع    ال�ال�ال�ال�    اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامة    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    فيهافيهافيهافيها    يقيميقيميقيميقيم

    وÅوهموÅوهموÅوهموÅوهم    ت|ت|ت|ت|ااااوبسوبسوبسوبس    قصورقصورقصورقصور    س�نس�نس�نس�ن    عرفاعرفاعرفاعرفا    إ°هإ°هإ°هإ°ه    تتتتنسبنسبنسبنسب    ماماماما    أوأوأوأو    قومهقومهقومهقومه    خيامخيامخيامخيام    فارقفارقفارقفارق    أوأوأوأو    ههههخارجخارجخارجخارج    أوأوأوأو    السورالسورالسورالسور    داخلداخلداخلداخل    اKيوتاKيوتاKيوتاKيوت    ¬نت¬نت¬نت¬نت    سواءسواءسواءسواء    """"    :قال 
 إذا ياماA nمر أو اKت Aمر يفارق أن بمجرد نهأ ذكرنا ما Åو Y هذا    """"    ارçلارçلارçلارçل    إذاإذاإذاإذا    يق�يق�يق�يق�    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنماإنماإنماإنما    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    ألنهألنهألنهألنه

 .اKوادي كنحو خيام مبته ¬نت
 خرجت لو كأن افgضنا لو مثال ،ولطيفة مهمة لةأمس هذه    """"ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    استكماXاستكماXاستكماXاستكماX    قبلقبلقبلقبل    رجعرجعرجعرجع    ثمثمثمثم    ب(طهب(طهب(طهب(طه    ق�ق�ق�ق�    منمنمنمن    يعيديعيديعيديعيد    الالالال    وووو": قال 

 فلما ،مشيت ثم ،ق�ا فصليت الصالة وقت وحان وقفت كيلو 0 الرياض عن وخرجت اKت Aمر من خرجت فلما مسافرا
 إذا نكإ ا�ؤلف فيقول ،منك أوالدك ذلك طلب أو ا:وائج من :اجة إ°ه الرجوع طلبب وا¼ك من اتصال جاءك مشيت
 مستجمعا صليت صليت حينما لكنك ،برد T يبلغ سفرا تمِض  لم كنت ن´و ،ق�ا هصليت ما تعيد أن لك يكن لم رجعت
 صحة يمنع ال سفرك من منعك من لك عرض وما ،مباح وجه Y وفعلتها ا�سافة هذه تسافر أن قاصدا السفر ل(وط
 يقيم أن X عرض ثم وق� |يوم أو ايوم فيها اإلقامة يريد ابت نزل لو اإلنسان أن كما ،ا`حو تلك Y صليتها ال� الصالة

 إ¡ مثال يذهب ا`اس بعض هنا لكن ،هنا فكذلك ،مقصورة هاصال ال� الصالة يعيد أن إ¡ Öتاج ال أكd أو شهرا فيها
 ليس ألنه �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ يق� ال لةاا: هذه u نقول فهنا ،µد ال وأ µد هل يدري ال وهو يسافر أن يريد Kتا خارج �طة أو ا�طار
 بهذه X نقول فهنا أيام ع(ة أو أجد حÁ يوم| أو يوما بقيت ولو ا�طار u سأبß قال نهأ لو أما ،سفره u شارع نهأ امتأكد
 السفر u �عت كأن تتيقن حÁ تق� أن لك µوز ال هنا نقول ،رجعت و´ال سافرت وجدت قال إن نإ لكن ،ق�ا ا:الة

 .تق� فهنا متيقن السفر نأ أو
 يتبَق  ولم السفر أثناء u ال�فر سلمأ لو هنا يعÈ" " " " ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    دوندوندوندون    اKااKااKااKا....    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ولوولوولوولو    مبيحمبيحمبيحمبيح    بسفربسفربسفربسفر    طهرطهرطهرطهر    أوأوأوأو    بلغبلغبلغبلغ    أوأوأوأو    سلمسلمسلمسلمأأأأ    منمنمنمن    ويق�ويق�ويق�ويق�: ": ": ": "قال
 حيض حال أو كفر حال أو صغر حال u اسفر ذلك ¬ن ولو األول فرهس بمجرد استحق هذا أن فنقول قص�ة مسافة إال

 .قص�ة مسافة إال ا�سافة من يبَق  ولم طهرت :ائض أو ،بلغ لصغ� ¬نت سواء ،مطلقا ا�سافة فا�عت» ،للمرأة بالنسبة
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 ونقوليف قصده من تاب قص�ة مسافة إال يبَق  ولم السفر أثناء ثم �رما سفرا سافر قد ¬ن من Àالف    """"    إذاً إذاً إذاً إذاً     تابتابتابتاب    منمنمنمن    الالالال: " قال
u خص ال ا:الة هذهgا�عت» نأل ،ي  uتبلغ ال ا�سافة هذه يصل أن إ¡ تاب منذهو  حقه T فبناء ،برد Y وز ال ذلكµ X 
 .يgخص أن

 نأل ،يق� ال ا:ال هذه u فنقول تبلغ ال أو برد T تبلغ هل يقول اإلنسان ¬ن إذا    """"    ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    قدرقدرقدرقدر    uuuu    شكشكشكشك    منمنمنمن    يق�يق�يق�يق�    والوالوالوال: " قال
 .بيق| إال منها تقلني فال تامة الصالة وجوب هو األصل

 أو يذهب أين يدري ال يم© وجهه Y كبأ واحد يعg°""""    Èخص°gخص°gخص°gخص    سافرسافرسافرسافر    منمنمنمن    والوالوالوال    ¬�ائه¬�ائه¬�ائه¬�ائه    معينةمعينةمعينةمعينة    جهةجهةجهةجهة    يقصديقصديقصديقصد    الالالال    ومنومنومنومن: "قال
 يقول ،تعاسيف راكب بأنه الفقهاء دعن يس� ما وهذا قريبة مدينة u يستقر قد ألنه ،مسافرا يعت» ال يقولون فهنا ،يستقر

 ،صائما أصبح ¬ن وقد زوجته µامع نأ لجأل أو يفطر نأ جلأل السفر قصد من أي    """"°gخص°gخص°gخص°gخص    سافرسافرسافرسافر    منمنمنمن    والوالوالوال" ،يgخص ال بأنه
 أوامر من ويتخلص اإلنسان يgخص أن ال ،يgخص أن سافر �ن جعل إنما السفر نأل ،µ Xوز ال نقول فهنا ،ذلك Åو أو

 .األعمال هذه مثلب ال(ع
    وامرأةوامرأةوامرأةوامرأة" :قال ،X قاصدا أو يناو يكن لم ولو حÁ يق� هإنف السفر Y كرهأ من أن يعÈ    """"¬ألس�¬ألس�¬ألس�¬ألس�    ا�كرها�كرها�كرها�كره    ويق�ويق�ويق�ويق�" :قال 

 u حكمه حكمها فيكون ،X تابعة لكنها يذهب أين تدري ال وa زوجها مع ا�رأة تذهب لو بمعÓ    """"وسيدوسيدوسيدوسيد    لزوجلزوجلزوجلزوج    تبعاتبعاتبعاتبعا    ااااوعبدوعبدوعبدوعبد
 .سيده مع دالعب و�ذا السفر جهة

 ا�ؤلف من هذا "ألنها عبادة اجتمع ¹ا حكم ا:¿ والسفرألنها عبادة اجتمع ¹ا حكم ا:¿ والسفرألنها عبادة اجتمع ¹ا حكم ا:¿ والسفرألنها عبادة اجتمع ¹ا حكم ا:¿ والسفر    ،،،،أتمأتمأتمأتم    أقامأقامأقامأقام    ثمثمثمثم    سفراسفراسفراسفرا    حرمحرمحرمحرمأأأأ    أوأوأوأو    ،،،،سافرسافرسافرسافر    ثمثمثمثمو´ن أحرم u ا:¿ و´ن أحرم u ا:¿ و´ن أحرم u ا:¿ و´ن أحرم u ا:¿ """": : : : قال 
 يتم قد ال� ا�سائل بعض فيذكر ،يق� ا�سافر أن األصل األصل، خالف Y جاءت ال� ا�سائل بعض u �وع اهللا ر�ه

 مثل u يقولون ،نعم ؟هذا يتصور هل ،سافر ثم ا:¿ حال u" " " " ك»ك»ك»ك»((((    حرمأ لكن مسافرا ¬ن لو كما ،العوارض من لعارض
 ،ا:ال هذه u فيتم ا:¿ حال هنا ا�عت» فيقولون ،مشت ثم ا�دينة u راسية الزالت وa السفينة أثناء u ك» لو السفينة

 u وهو الظهر وقت دخل اإنسان أن لو ،تامة وجبت ألنها وباوج أتمها الوقت دخول بعد سافر لو و�ذا ،ا:¿ جانب بفيغّل 
 عند ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور وجوبها؟وجوبها؟وجوبها؟وجوبها؟    حالحالحالحال    هوهوهوهو    أوأوأوأو    اآلناآلناآلناآلن    فيهافيهافيهافيها    هوهوهوهو    ال�ال�ال�ال�    حاXحاXحاXحاX    ا�عت»ا�عت»ا�عت»ا�عت»    هلهلهلهل ،خرج �ا هاييصل أن وأراد خرج ثم بته

 أن العلم أهل من اعةو® تيمية ابن اختاره �دأ عن أخرى رواية u ¬ن ن´و ،وجوبها حال ا�عت» يقولون أنهم ا:نابلة
 سبب قام قد فعله حال u نكأ فمادام ،فال و´ال فليفعل الفعل عند قائما ¬ن اإذ الوجوب سبب ،الفعل وقت هو ا�عت»
 .اKت u وأنت الوقت دخل ¬ن ولو ،تق� أن لك نفإ مسافر اآلن وأنت السفر وهو الق�

 لم هأن تذكر سافر �اثم  الظهر صالة ن� ¬ن لو كذلك" " " " باألداءباألداءباألداءباألداء    معت»معت»معت»معت»    اءاءاءاءالقضالقضالقضالقض    ننننألألألأل    أتمهاأتمهاأتمهاأتمها    سفرسفرسفرسفر    uuuu    ح¿ح¿ح¿ح¿    صالةصالةصالةصالة    ذكرذكرذكرذكر    أوأوأوأو" :واقال 
    أوأوأوأو    ،،،،أربعأربعأربعأربع    وهووهووهووهو    باألداءباألداءباألداءباألداء    معت»معت»معت»معت»    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    ننننألألألأل، قالوا تامة عليه وجبت ألنها اأربع تامة يصليها ا:ال هذه u هنا فنقول ،يصلها

 من صالة ن� أو طهارة غ� Y ص¦ نهأ فتذكر السفر أثناء u ¬ن لو كذلك    بأن ذكر صالة سفر �¿ أتمبأن ذكر صالة سفر �¿ أتمبأن ذكر صالة سفر �¿ أتمبأن ذكر صالة سفر �¿ أتم    عكسهاعكسهاعكسهاعكسها
 سبيل وY ا:¿ �انب اتغليب ، ] ذلكالسابقة لةأا�س عكس لةأا�س هذه أن مع    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ تامة يصليها نهفإ يقولون الصلوات
 فزالت السفر زال امقيم اآلن ¬ن �ا    """"بزواXبزواXبزواXبزواX    فبطلفبطلفبطلفبطل    السفرالسفرالسفرالسفر    رخصرخصرخصرخص    منمنمنمن    الق�الق�الق�الق�    ننننألألألأل""""    واقال، الفقهاء عند مشهور هو كما االحتياط

 .به ا�تعلقة أو ا�عت»ة أح�مه
 ر�عة أدر�ت سواء أربعا الظهر يصª من خلف صليت ،شك وال أتم بمقيم مسافر ائتم إن    """"أتمأتمأتمأتم    بمقيمبمقيمبمقيمبمقيم    مسافرمسافرمسافرمسافر    ائتمائتمائتمائتم    أوأوأوأو": قال 

 نعم قال ؟يتم با�قيم تمأي ا�سافر عن سئل �ا داود أ¯ عند كما عباس ابن عن جاء ألنه ،أربعا تصª نكإف اأربع أو ر�عت| أو
 .يتم أنه بمعÓ اإلمام مثل يكون أن X البد نهأ Y ذلك فدل ،السنة تلك
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 عرض الصالة أثناء u لكن بمسافر يأتمون يعÈ    """"اإلتماماإلتماماإلتماماإلتمام    فيلزمهفيلزمهفيلزمهفيلزمه    لعذرلعذرلعذرلعذر    اااامقيممقيممقيممقيم    فاستخلففاستخلففاستخلففاستخلف    بمسافربمسافربمسافربمسافر    مسافرمسافرمسافرمسافر    ائتمائتمائتمائتم    لولولولو    ومنهومنهومنهومنه": قال 
 من هذه ائتم مسافر بمن يشك فيهائتم مسافر بمن يشك فيهائتم مسافر بمن يشك فيهائتم مسافر بمن يشك فيه    أوأوأوأو ،مةتا يصª ا:ال هذه u بأنه لونوفيق بهم الصالة °تم مقيما فقدم ¤ء للمسافر
 ا�وقف �طات من �طة u أو ا�طار u تصª ®اعة µد سفره أثناء u ،يسافر إنسان أحيانا كث�ا çصل ال� ا�همة ا�سائل

 هذه u الفقهاء فيقول ،يصª ف�ن مثله مسافر هو أو ،تامة يصلون وهم ،اKت هذه أهل من هو هل يدري فال ،ذلك Åو أو
 .فيه يشك ¬ن إذا يتم أن يلزمه ا:الة

 لم ألنك �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ تتم نكإ فيقولون فرسام هأن تب| ثم شاك وأنت صليت لو كذلك    """"نيتهنيتهنيتهنيته    لعدملعدملعدملعدم    مسافرمسافرمسافرمسافر    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنأنأنأن    بانبانبانبان    نننن́́́´وووو: "قال
 الق� نوى هإمام نأ وأ Kاس كهيئة مارةأب مسافر اإلمام أن ظنه Y غلب أو علم إذا لكن ا،مسافر الصالة تصª أن تنوِ 
 ¬ن السفر u أحواX أن رأيت أو ،السفر شنطة مثال معه رأيت لو األحوال هذه مثل u يقولون ،بالظاهر عمال الق� فله

 نكإف ال أو ق� قد ¬ن هل تدري ال قليال يئاش الصالة من تأدر� أو ،فتق� ق� ¬ن نإف نقول فهنا مع| Kاس عندهم
 Öصل ال� ا�سائل من وهذه ،الصالةالصالةالصالةالصالة    تتمتتمتتمتتم    نكنكنكنكأأأأ    شككتشككتشككتشككت    إذاإذاإذاإذا    نكنكنكنكأأأأ    فاألصلفاألصلفاألصلفاألصل    و´الو´الو´الو´ال ،ق�ا وتصª سفرال ماراتأ من رأيت ما تعت»
 .اكث� فيها اإلش�ل أو اكث� فيها اnطأ

 هذا مع سأص¦ قلت نيتك علقت نكأ لو األحوال هذه u يعÈ    """"ي¿ي¿ي¿ي¿    لملململم    ق�تق�تق�تق�ت    ق�ق�ق�ق�    نننن́́́´وووو    ،،،،أتممتأتممتأتممتأتممت    أتمأتمأتمأتم    إنإنإنإن    قالقالقالقال    نننن́́́´وووو: "قال 
 هذه u تق� أن لك وجاز ذلك ي¿ لم يقولون أتممت أتم ن´و ق�ت ق� نفإ يتم أو يق� هو هل دريأ ال وأنا اإلمام
 .ا:ال
 الصالة فسدت هنا لكن ،إتمامها يلزمه نهإف مقيم مع ص¦ مثال اإنسان أن لو    """"ففسدتففسدتففسدتففسدت    إتمامهاإتمامهاإتمامهاإتمامها    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    بصالةبصالةبصالةبصالة    حرمحرمحرمحرمأأأأ    أوأوأوأو": قال

 وجبت عليه تامة �لبسه بهاوجبت عليه تامة �لبسه بهاوجبت عليه تامة �لبسه بهاوجبت عليه تامة �لبسه بها    ااااوأAدها أتمها ألنهوأAدها أتمها ألنهوأAدها أتمها ألنهوأAدها أتمها ألنه قال ،ةتام يعيدها نهفإ يقضيها جاء فإذا Åوها أو وضوءه انتقض هأن بنحو
 صالة تهصال أن األصل نأل ،وجه X ل�ن ق�ا هايصلي بأنه قيل لو ¬ن ن´و ،االحتياط انب� اتغليب الفقهاء من يعÈ وهذا
 .ذلك Y �له Aرض أو عذر ألجل تامة عليه وجبت إنما نهوأ ق�

    الق�الق�الق�الق�    هلهلهلهل لةأمس إ¡ راجع وهذا ،يتم نهإف الق� نوى ¬ن ما إذا كذلك    """"يتميتميتميتم    أنأنأنأن    لزمهلزمهلزمهلزمه    رامهارامهارامهارامهاإحإحإحإح    عندعندعندعند    الق�الق�الق�الق�    ينوِ ينوِ ينوِ ينوِ     لملململم    أوأوأوأو": قال 
 قلنا إذا أما ،األصل خالف نهأو نية من البد نهأ يعت»ون اهللا ر�هم الفقهاء ؟؟؟؟Aرض عن ذلكAرض عن ذلكAرض عن ذلكAرض عن ذلك نيةنيةنيةنية    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد    ممممأأأأ    ،،،،الوقتالوقتالوقتالوقت    فرضفرضفرضفرض
 a فإنها ينوِ  لم ولو حÁ فنقول """"ا:¿ا:¿ا:¿ا:¿    uuuu    وزيدتوزيدتوزيدتوزيدت    ررررالسفالسفالسفالسف    uuuu    أقرتأقرتأقرتأقرتفففف    نننناااار�عتر�عتر�عتر�عت    السفرالسفرالسفرالسفر    صالةصالةصالةصالة    فرضتفرضتفرضتفرضت"""" ا:ديث u جاء كما بأنه

 تلك u يق� أن X يكون نإف ا:ال تلك Y السفر حال u فيها دخل نهأ بمجرد ذلك Y فبناء ،واجبةال وa الوقت فرض
 إ°ه ارص �ا خالفا وا`ح هذا Y يصª نهإف ينوِ  لم ولو حÁ ذلك Y فبناء ،وجيه قول وهذا ،ذلك من أكd يلزمه وال الصالة
    أنأنأنأن    نويتنويتنويتنويت    أناأناأناأنا    هلهلهلهل    قالقالقالقال    نيتهنيتهنيتهنيته    uuuu    شكشكشكشك    إذاإذاإذاإذا واحدة لةأمس ب� ،الفقهاء ذكرها اwي ا�سائل بعض ا:قيقة هذا ،اهللا ر�ه ا�ؤلف

 ال نهإف ر�عت| ا�سافر صالة أن األصل أن قليلقليلقليلقليل    قبلقبلقبلقبل    قو`اقو`اقو`اقو`ا    YYYY    لكنلكنلكنلكن ،ينوِ  لم أنه األصل نأل يتم بأنه يقولون ؟؟؟؟أتمأتمأتمأتم    أوأوأوأو    ق�ق�ق�ق�أأأأ
 .مقصورة �سافرا صالة أن األصل نأل ،ق� ا:ال هذا u صالته تكون بل ذلك بل ،كذل يلزمه

 
 
 

    ))))è/è/è/è/((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
    منمنمنمن    ا�سافرينا�سافرينا�سافرينا�سافرين    أح�مأح�مأح�مأح�م    أوأوأوأو    ا�قيم|ا�قيم|ا�قيم|ا�قيم|    أح�مأح�مأح�مأح�م    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    فهلفهلفهلفهل، ، ، ، سفرهسفرهسفرهسفره    طريقطريقطريقطريق    uuuu    وهووهووهووهو    القرىالقرىالقرىالقرى    أوأوأوأو    ا�دنا�دنا�دنا�دن    أحدأحدأحدأحد    uuuu    رحلهرحلهرحلهرحله    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    أنزلأنزلأنزلأنزل    إذاإذاإذاإذا    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
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 وغ�ه؟وغ�ه؟وغ�ه؟وغ�ه؟    ق�ٍ ق�ٍ ق�ٍ ق�ٍ 

 أو يوم بت u توقف سفره أثناء وË سافر اشخص أن لو """"أتمأتمأتمأتم    أيامأيامأيامأيام    أربعةأربعةأربعةأربعة    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    مةمةمةمةقاقاقاقاإإإإ    نوىنوىنوىنوى    أوأوأوأو"""" تعال اهللا ر�ه ا�ؤلف قال
 يفطر أن X وµوز ،µمعها أن X وµوز ،الصالة يق� أن µ Xوز أنه بمعÓ ،سائر كأنه ا:ال هذه u نهإف أيام ثالثة أو يوم|

 .صيام وقت u ذلك ¬ن إذا

    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،ا�قيم| أح�م من تكون أح�مهو الصالة إتمام من ا�قيم يلزم ما فيلزمه يامأ أربعة من أكd قامةً إ نوى إذا أما
YYYY    جاء �ا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بأن قالوا ذلكذلكذلكذلك u نزل نهإف ا:ج u ةمك u فجلس ،ا6امن ا°وم إ¡ رابعة صبيحة 

 ùا أكd مدة ثبتم يلفألجل أنه  ،يق� ستقرا أنه وسلم يهعل اهللا ص¦ ا` عن جاء ما أكd هذهف ،الصالة يق� أيام أربعة
 ¬ملة صالته يتم أن أي هنا واإلتمام ،اإلتمام يلزمه ا�دة هذه عن زاد ما فنقول صالته يق� وهو فيها ستقرا ا` أن سبق
 به يتعلق نهإف فيه رحله فيه Öط وقت أو يوم أول فمن ،أيام أربعة من أكd قامةً إ ينوي ¬ن ولو أيام ثالثة فوق فيما ق� دون

 Y فبناء ،فيه مشكوك يقولون ذلك عن زاد وما ،ق� أيام أربعة عنه ورد وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،ا�قيم| أح�م
 »ال عبد ابن هاأشار إ° وال� القوية األدلة من وهو جداً  لطيف بد°ل ستدلوااو ،يتم اإلنسان أن وهو األصل إ¡ نرده ذلك
    يقيميقيميقيميقيم    ننننأأأأ    ن±ن±ن±ن±: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن النسا' عليه وبوب ا�غÈ هكتاب u قدامة بنا إ°ه وأشار تعا¡ اهللا ر�ه

 هجرته ترك µ Xز مفل وجل عز هللا هاجر فإنه ا�دينة إ¡ مكة من هاجر اwي هو وا�هاجر ))))ثالثالثالثالثثثث    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    بمكةبمكةبمكةبمكة    ا�هاجرا�هاجرا�هاجرا�هاجر
Áبناءف ،مكة فتح بعد وول ح Y أذن �ا ذلك X  uدل الزيادة عن ونهاه ثالثاً  قامةاإل Y أن dمستقرة قامةإ ا6الث من أك 

 .مستقرة غ� إقامة دون فما ا6الث وأن وتلزم فيها أح�م ا�قيم|،
 Y فبناءً  ،خروج فيه ماً ويو دخول فيه يوماً  أن عتباراب أيام أربعة بأنها :قالوا يام؟يام؟يام؟يام؟أأأأ    أربعةأربعةأربعةأربعة    أنهاأنهاأنهاأنها    قلتمقلتمقلتمقلتم    أنتمأنتمأنتمأنتم    يقوليقوليقوليقولأن أن أن أن قائل قائل قائل قائل لللل    وهناوهناوهناوهنا
 ا�هاجر يقيم حديث فضموا ؟؟؟؟اnروجاnروجاnروجاnروج    يوميوميوميومأم أم أم أم     ا¼خولا¼خولا¼خولا¼خول    يوميوميوميوم    يدخليدخليدخليدخل    هلهلهلهل اnالف فمحل ،هذا عت»ا فإنه كذلك األمر ¬ن �ا ذلك
 oتلفون ،بذلك يقولون الفقهاء ®هور وwلك ،يزيد فما أيام أربعة أنه منه فأخذوا ،ا:جة وقت ا` فعل حديث إ¡

 ختالفا Y ؟داخالن غ� أم ؟اnروج يوم أو ا¼خول يوم غ� من أيام أربعة أو وقت؟ ع(ين a هل ةيس� ختالفاتا
  .ذلك u بينهم

  ،بعيد قول فهذا مسافراً  يس� دام ما يق� ا�سافر يقول اwي قول أما
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 إنما الق� أن Y دلت فإنها األدلة جهة من أوال

ة صال بته u يستقر لم من ل� الصالة تكون أن ¡إ فيف� منضبط غ� قول أنه أخرىأخرىأخرىأخرى    جهةجهةجهةجهة ومن ،�ددة أيام u يكون
 .مهم قول ةبا�د بضبطها القول فثلك ،بعدهم أý ومن والسلف والصحابة األئمة عمل خالف وهذا ،ق�ٍ 

 عن ثبت ما أكd هو هذا ألن يوماً  ع(ين أو يوماً  ع( تسعة من بأكd نقول أن يمكن ال نهإف ا�دة هذه من بأكd قيل ن´و
 يقال قد نهإ فنقول ،تبوك غزوة u ¬ن �ا عنهما اهللا رò عباس بنا حديث u جاء كما ،ق� أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 �ل هذا ¬ن الوقت هذا u ا` ق� �ا ذلك Y فبناءً  منها قريباً  أو ا�دة هذه مثل يقيم أنه يعلم ¬ن تبوك غزوة u بأنه

 .الق�
 ة،األربع هو ا�مهور قول وأن ،نضباطاال عدم جهةجهةجهةجهة    ومنومنومنومن ،دلةاأل جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن بُعدٌ  فيه القول هذا فإن مفتوحة ا�دة بأن القول أما
 ا` عن مرفوA رووه¬بن عباس  الصحابةهم و السلف عن جاء ùا بأكd نقول أن `ا ينب¾ فال ذلك من بأكd قيل ولو

  .ذلك u وسلم عليه اهللا ص¦
 .نفسهنفسهنفسهنفسه    ا��نا��نا��نا��ن    uuuu    تقيمهاتقيمهاتقيمهاتقيمها    ال�ال�ال�ال�    ا�دةا�دةا�دةا�دة    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،السفرالسفرالسفرالسفر    uuuu    هاهاهاهاممممتقيتقيتقيتقي    ال�ال�ال�ال�    ا�دةا�دةا�دةا�دة    ®لة®لة®لة®لة    هوهوهوهو    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    ليسليسليسليس    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    هناهناهناهناوووو
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 ةمك من انتقالك ¬ن لوو حÁ ،األوقات هذه ®لة ا�عت» فليس ،ا�نورة ا�دينة إ¡ جدة إ¡ مكة من امتجه كنت إذا :مثال 
 ال فإنك أيام أربعة من أكd مكة u إقامتك ¬ن فإن ،مكة u قامتكإ عت»ا� بل ،ق� مسافة يكون ال منها قريب بتٍ  إ¡

 أن مع يوم| �رة u تقيم ثم أيام ثالثة ةمك u تقيم مثالً  كنت فإن ،تق� فإنك أيام ثالثة من أقل فيها ¬نت إن ،تق�
 ةقامإ تكن لم أنه السفر يقطع ما أنه ت»ا�ع ألن ،ة�ر وË ةمك u تق� هنا فنقول مgا،كيلو ع(ين إال تبعد ال ة�ر

    أنأنأنأن    YYYY    ذلكذلكذلكذلك    فدلفدلفدلفدل ،فيهما يق� ¬ن عرفات إ¡ نتقل�ا او مÓ إ¡ نتقلا �ا وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول wلكو كd،أ ةمستقر
 تذهب كأن ةمتقطع ةاإلقام هذه ¬نت إذا أما ،أيامأيامأيامأيام    أربعةأربعةأربعةأربعة    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    واحدواحدواحدواحد    م�نٍ م�نٍ م�نٍ م�نٍ     uuuu    تقيمتقيمتقيمتقيم    أنأنأنأن    هوهوهوهو    عليهعليهعليهعليه    نتæمنتæمنتæمنتæم    اwياwياwياwي    الÃمالÃمالÃمالÃم    �ل�ل�ل�ل

 هذه u الق� لك µوز ذلك Y فبناءً  ،ةواحد إقامةً  لك تعت» ال فإنها ترجع ثم وÅوه اKت من �رج ،ا��ن هذا إ¡ وترجع
 .ا:ال

 اإلقامة ينوي ال ¬ن إذا يقولون    """"يتميتميتميتم    أنأنأنأن    لزمهلزمهلزمهلزمه    ببببتتتت    uuuu    اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامة    ينويينويينويينوي    الالالال    أهلهأهلهأهلهأهله    معهمعهمعهمعه    سفينةسفينةسفينةسفينة    صاحبصاحبصاحبصاحب    أيأيأيأي    مالحاً مالحاً مالحاً مالحاً     ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو: ": ": ": "قال
    ....أهلهأهلهأهلهأهله    معهمعهمعهمعه    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ....//// :ال(طان هذان يعت»ان وهما ،السفينة u اwي ا�الح مثل ،X اإلقامة بمثابة يعت» نهإف أهله عهوم
 ....اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامة    ينويينويينويينوي    الالالال    وأنوأنوأنوأن....1111

فال تعت» هذه إقامة X، أو لم يكن أهله معه ف�نوا u  م�ن u اإلقامة سنت| أو سنة بعد ينويلكن  أهله معه ¬ن إذا أما
 عليه تنطبق اأحد �د تكاد ال فØ الغالب ال(ط| هذين نااعت» إذاف ،X قامةإ م�ن تعت» ال السفينة فإن من اKتان بت

ٍ عن وطنه وأهلهٍ عن وطنه وأهلهٍ عن وطنه وأهلهٍ عن وطنه وأهله    ألنألنألنألن ،ا:ال تلك u مقيم Y وجه يمكن أن يقال بأنه ا�سألة هذه ��  سفره غ� منقطع مع أنه غ� ضاعٍنسفره غ� منقطع مع أنه غ� ضاعٍنسفره غ� منقطع مع أنه غ� ضاعٍنسفره غ� منقطع مع أنه غ� ضاعٍن��
 أح�م أح�مه أنب قلنا ذلك Y فبناءً  ،معه وأهله X وطناً  أصبحت السفينة فكأن يقولون ألنه غ� مسافر عن أهله ووطنه

 فإنهم مطلقاً  اإلقامةَ  ينوون وال أها°هم معهم ¬ن إنإذا ¬نوا مثل ذلك  ومثله م�ٍر وراٍع ورسوُل سلطاٍن وÅوهمومثله م�ٍر وراٍع ورسوُل سلطاٍن وÅوهمومثله م�ٍر وراٍع ورسوُل سلطاٍن وÅوهمومثله م�ٍر وراٍع ورسوُل سلطاٍن وÅوهم ،ا�قيم|
 .ا�قيم| أح�م يلزمهم ا�قيم| كهيئة ذلك u يعت»ون

 لرياضس�جع إ¡ ا ثم جدة إ¡ الرياض سافر أهل رجل منلو  مثال    """"امرأةامرأةامرأةامرأة    ههههبببب    XXXX    ببببببببتتتت    أوأوأوأو    بوطنهبوطنهبوطنهبوطنه    مرمرمرمر    إذاإذاإذاإذا    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    يتميتميتميتم: ": ": ": "وقال
بناء فلو ¬ن ال يبu ß الرياض إال يوماً واحداً فهنا يكون هذا �ل إقامته : ، فهنا نقول¼مامإ¡ ا بعدها ويسافر يوم وµلس
 امرأة فيهلو ¬ن X بت  و�ذلك ،مقيما بها ¬ن اwي هبت u ألنه يم| من سائر األح�م،وأح�م ا�ق يتم أن يلزمه Y ذلك

ة من الزوجات فهنا تكون هذه �ال إلقامته فبناء Y ذلك ال يكون جائزا X أن يق� ويgخص برخص السفر، ألن زوج
 .يتم أن يلزمه فإنه ثالث أو يوم| من أكd فيها بيتا� ينوي ولو ¬ن ال ا�رأة د°ل Y االستقرار واإلقامة بذلك اKت،

 جلس ما بعد لكن يوم| µلس أن ينوي و�ن م�ن u جلس لو يعÈ """"الق�الق�الق�الق�    نيةنيةنيةنية    بعدبعدبعدبعد    أثنائهاأثنائهاأثنائهاأثنائها    uuuu    ولوولوولوولو    اإلتماماإلتماماإلتماماإلتمام    نوىنوىنوىنوى    أوأوأوأو: ": ": ": "قال
  يقيم أن إ¡ حتاجاف Aرض X عرض أو ا�قام X طاب يوم|

ً
Aقا لإلتماملإلتماملإلتماملإلتمام    نيتهنيتهنيتهنيته    بعدبعدبعدبعد هنا فنقول ،أسبوKويكون يتم فإنه ءوا X 

 .اإلتمام أح�م
 .يتمها هنفإ الصالة أثناء u اإلتمام ونوى الق� بنية ص¦ لو يعÈ ،الصالة جهة ومن ا�دة جهة من هذا يقصدون هم كذلك

ق وسلك الطري طريقان X ¬ن إذا يعÈ""""بعيداً بعيداً بعيداً بعيداً     سفراً سفراً سفراً سفراً     سافرسافرسافرسافر    ألنهألنهألنهألنه    ق�ق�ق�ق�    أبعدهماأبعدهماأبعدهماأبعدهما    فسلكفسلكفسلكفسلك    وقريبوقريبوقريبوقريب    بعيدبعيدبعيدبعيد    طريقانطريقانطريقانطريقان    XXXX    ¬نت¬نت¬نت¬نت    و´نو´نو´نو´ن: "قال
كونه ترك األقرب لكونه وعرا أو Üيفاً أو به قاطع طريق وÅو ذلك، فال يتæف u  األبعد فا�عت» هو الطريق اwي سلكه،

 يوجد أنه مع تطول أو تتعرج قد ا�سلم| مسالك تزل ولمذلك ويقال ال هذه ا�سافة يمكن أن تقطع u أق� من ذلك، 
 u يق�ون ال أنهم يقولون العلم أهل يكن فلم ،همءأشيا ا`اس Y يسهل ùا ذلكو Å أو للمياه مورداً  لكونها منها أق�
 .ا:ال هذه مثل
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    ههههها فيها فيها فيها فيااااقضقضقضقض    كما لوكما لوكما لوكما لو ،يق� ذلك Y بناءاً  السفر u وجدَ  وفعلها وجوبها ألن قالوا" " " " ق�ق�ق�ق�    آخرآخرآخرآخر    سفرسفرسفرسفر    uuuu    سفرسفرسفرسفر    صالةصالةصالةصالة    ذكرذكرذكرذكر    أوأوأوأو" :قال
 نفس u أي ا:ال تلك Y يقضيها فإنه السفر بنفسوهو  يوم| بعد تذكرها ثم السفر حال u صالة عليه ¬نت أي نفسهنفسهنفسهنفسه

 .السفر حالة من فيها نسيها ال� حا�ها

 Y وأج»ه ،ما Aرض لإلنسان عرض إذا بمعÓ    """"أبداأبداأبداأبدا    ق�ق�ق�ق�    قطقطقطقط    إقامةً إقامةً إقامةً إقامةً     ينوِ ينوِ ينوِ ينوِ     ولمولمولمولم    ÅوهÅوهÅوهÅوهوووو    مطرمطرمطرمطر    أوأوأوأو    بمرضبمرضبمرضبمرض    أوأوأوأو    ظلماً ظلماً ظلماً ظلماً     حبسحبسحبسحبس    و´نو´نو´نو´ن: "قال
 يتعلقال  بأنه فيقولون قامةً إ ينوي ال وهو يمنعه اwي ا�انع سبيل Y أو هاإلكرا سبيل Y أو الق� سبيل Y م�ن u اKقاء

 أو حبس ثم الغد من منها ينتقل أن يريد بت إ¡ إنسان جاء كأن ،ذلك من أكd أو سنة ب� لو حÁ أبدا اإلقامة حكم به
� أو تعديلها إ¡ حتاجاف ،Åوها أو جوازات من ا`اس يستعملها ال� أوراقه u ش�لإ عنده صار أو ،ك»د مانع هءجا أو أ

 .أبدا فإنه يق� يقولون تصحيحها

 وأنس عمر ناب ق� اKتان تلك من وغ�ها وسجستان ألذربيجان ذهبوا �ا عنهم اهللا رò الصحابة أن ذلكذلكذلكذلك    YYYY    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل 
 .أبدا يق�ون فإنهم إ°ها ذهبوا ال� اKت u ةإقام ينووا لممادام أنهم  أنهم Y دل ذلك Y فبناءاً  ،طويلة مدداً  هريرة وأ¯

 غدا ق�تن أو وما° ق�تن، غدا ق�تن أو وما° ق�تن ،""""تنقتنقتنقتنق����    ال يدري مÁال يدري مÁال يدري مÁال يدري مÁ    قامةقامةقامةقامةإإإإ    نيةنيةنيةنية    بالبالبالبال    حاجةحاجةحاجةحاجة    لقضاءلقضاءلقضاءلقضاء    أقامأقامأقامأقام    أوأوأوأو: "قال
 ينوِ  لم أنه ادامفم ةا�د تطول قد أنه ظنه Y غلب لو حÁ يعÈ    """"قلتهقلتهقلتهقلته    أوأوأوأو    ذلكذلكذلكذلك    كdةكdةكdةكdة    ظنهظنهظنهظنه    YYYY    غلبغلبغلبغلب" ،يق� فإنه فإنهم يقولون

جعلوا ذلك  كأنهمف، يوماً يق� الصالة ا¼°ل Y ذلك أن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم أقام u تبوك Åو ع(ين ،فال ةاإلقام
 .ا�سألة هذه u ا:كم

    فمافمافمافما    """"قلتهقلتهقلتهقلته    أوأوأوأو    ذلكذلكذلكذلك    كdةكdةكdةكdة    ظنهظنهظنهظنه    YYYY    غلبغلبغلبغلب: "قوXل معارضة هذا من يظهر قد """"أتمأتمأتمأتم    أيامأيامأيامأيام    أربعةأربعةأربعةأربعة    فوقفوقفوقفوق    إالإالإالإال    تنقتنقتنقتنق����    الالالال    أنأنأنأن    ظنظنظنظن    و´نو´نو´نو´ن: "اقالو
 تنق� ال أنها عرف �ا ةاإلقام يةا` إ¡ ر�ن إن :يقولون، ا�سافرنفس هذا  u ¤ء هو الفرق ا�سأ�|؟؟ا�سأ�|؟؟ا�سأ�|؟؟ا�سأ�|؟؟    هات|هات|هات|هات|    ب|ب|ب|ب|    الفرقالفرقالفرقالفرق

 قال wلكو ،ذلك إ¡ يلتفت ال فإنه عدمه من قضاءً ان لةا:ا هذه وجود إ¡ ور�ن تعلق إذا أما ،ا�قيم حكمه ب يتعلق فإنه
 أن عرف �ا يقولون ،أتم أيام أربعة بعد إال تنق� ال أنها ظنه Y غلب إذا أنه أي ةا6اني ةا�سأل هذه u هأن مشاoنا بعض

 ،يقيم مÁ إ¡ يدري ال فإنه األوÕ ا�سألة Àالف ،يقيم أنه أمره من بص�ة Y فهو أيام أربعة من أقل u تنق� ال حاجته
    ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    وËوËوËوË    ة،ة،ة،ة،ا:اجا:اجا:اجا:اجبببب    حكمهحكمهحكمهحكمه    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    uuuu    تعلقتعلقتعلقتعلق    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءفبناءفبناءفبناء ،تنق� مÁ يدري ال حاجة قضاء إ¡ يقيم ألنه
 ال� u أنه بعدها وال� هذه ب| والفرق" :قال ،هذا من ب©ء يتعلق ماأيضاً  ةا:اشيu  وذكر ،بهابهابهابها    منوطاً منوطاً منوطاً منوطاً     حكمهحكمهحكمهحكمه    ف�نف�نف�نف�ن    ةةةةبا�دبا�دبا�دبا�د

 ليست اإلقامة هذه وË ،أيام أربعة نوى بذلك فكأنه ،أيام بعةأر بعد إال حاجته تنق� ال أنه اً ظانّ  نفسها اإلقامة نوى بعدها
 ثالث األوÕ ةا�سأل u بعضهم يقول لكوw" ةا�دب حاجته ةمتعلق و´نما ،األوÕ ا�سألة u كما يعÈ ة،منوي وال مقصودة

  :صور
    ....سواءسواءسواءسواء    حدحدحدحد    YYYY    كث�ةكث�ةكث�ةكث�ة    أوأوأوأو    يس�ةيس�ةيس�ةيس�ة    مدةمدةمدةمدة    uuuu    ةةةةا:اجا:اجا:اجا:اج    تلكتلكتلكتلك    قضاءقضاءقضاءقضاء    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن ....////
        ....أغلبأغلبأغلبأغلب    كث�ةكث�ةكث�ةكث�ة    دةدةدةدةمممم    uuuu    هاهاهاهاؤؤؤؤقضاقضاقضاقضا    يكونيكونيكونيكون    أنهأنهأنهأنه ....1111
UUUU.... هاهاهاهاؤؤؤؤقضاقضاقضاقضا    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    uuuu    أغلبأغلبأغلبأغلب    يس�ةيس�ةيس�ةيس�ة    مدةمدةمدةمدة....        

Øوز *ها ا6الث الصور فµ X ال به ةا:اج بقضاء نيته متعلق أنه مادام الق�. 
 .ةاإلقام قصد نيته u فوقع ،ةاإلقام قصد كث�ة بمدة إال تنق� ال أنها ظاناً  ¬ن �ا األخرى ا�سألة u أما
 صالته u يق� أن مسافر نوى لو بمعÓ    """"مقيممقيممقيممقيم    نواهنواهنواهنواه    لولولولو    كماكماكماكما    صالتهصالتهصالتهصالته    تنعقدتنعقدتنعقدتنعقد    لملململم    XXXX    يبحيبحيبحيبح    لملململم    حيثحيثحيثحيث    الق�الق�الق�الق�    مسافرمسافرمسافرمسافر    نوىنوىنوىنوى    نننن́́́´وووو: "قال
 يق� اwي ¬�قيم ويعت» ،ق�ا صالها لو تنعقد لم صالته فإن الق� حد يبلغ لم قص� سفره أو معصية Y مسافر وهو
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 .صالته تصح ال قامتهإ �ل u وهو صالته
 أش� أن ينب¾ ùا ،ةا¼ق كث�ة ا�سائل من ف� ،ا�سائل هذه واستوضحتم أذهانكم جمعتماست قد ونتكون بذلك لعلكم

 يعرضها ثم وتكراراً  مراراً  يعيدها أن لإلنسان فينب¾ ،ةمر أول من لإلنسان تتضح ال ربما ا�سائل هذه أن اKاب هذا u إ°ه
Y نفسه u وقائعه Áاليس�ة ا�سائل من ليست ف� ،تامةً  استضاحةً  وضحهايست أو ،كث�اً  يستجمعها أن يستطيع ح، 

 رهاسفأ أحد u معه يستح¿ها ثم عليها نفسه ويمرن ذهنه يمرن أن اإلنسان فيحتاج ،ةوÜتلف ةومتنوع ةمتعدد أنها خاصة
Áتتب| ح X، ينظر ثم الفقهاء ذكره ما وينظر Xبعد أنه فسيجد اهكذ يتنقل ثم ،وضوابط قيود من يذكرونه وما فيها أحوا 
  X تتضح مدة

ً
Aفيها السبيل تب|سوي ا�سائل هذه من أنوا، Áلكأنها ح þعز هللا هعبادات من يعمله ما وأوضح تكون ما أي 

 .أتقنها حX Á فتحت �ن وهنيئاً  تدبرها �ن وهنيئاً  هتب� فتح �ن فهنيئاً  ،وجل
     ::::الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    مسألةمسألةمسألةمسألة

 :ألمرين وذلكفلنعلم أنه ليس ا:كم كذلك،  وأنه منه، الق�لصيق  الصالت| ب| ا�مع أن السائل ذهن u يقدح قد

 ....اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    uuuu    معنامعنامعنامعنا    سيأ£سيأ£سيأ£سيأ£    كماكماكماكما    ،،،،ق�ق�ق�ق�    بدونبدونبدونبدون    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    µمعµمعµمعµمع    قدقدقدقد....////

 ....µمعµمعµمعµمع    الالالال    أنأنأنأن    بهبهبهبه    وÖسنوÖسنوÖسنوÖسن    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يق�يق�يق�يق�    وقدوقدوقدوقد    ....1111

Èإال يفعلها ال أن لإلنسان ينب¾ رخصة وا�مع ،مؤ�دة سنة أو عزيمة الق� أن يع u ةمعين مواطن. 
 ولكن ،ق� غ� منفيكون  غ�ه أو كمرض لعارض µمع فقد ،يق�فإنه  µمع من ] وليس ،µمع فإنه يق� من ف�

 سبيل µ Yمع قد بل ،حال ] u إ°ه امندوب أو به امأمور ليس الق� معكون ا�مع أيضاً ، ®ع معه يكون الق�
 .يفعله ال أن X ينب¾ مباحاً  بل ،مستحباً  أو راجحاً  X �معا يكون ال وقد ،واألحسن X األفضل

    أيأيأيأي    العشائ|العشائ|العشائ|العشائ|    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    وµوزوµوزوµوزوµوز    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    وقتوقتوقتوقت    uuuu    والع�والع�والع�والع�    الظهرالظهرالظهرالظهر    أيأيأيأي    الظهرينالظهرينالظهرينالظهرين    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    µوزµوزµوزµوز: "تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
 ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،جائز السفر u ا�مع أصل يعÈ    """"ق�ٍ ق�ٍ ق�ٍ ق�ٍ     سفرسفرسفرسفر    uuuu    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    وقتوقتوقتوقت    uuuu    والعشاءوالعشاءوالعشاءوالعشاء    ا�غربا�غربا�غربا�غرب

    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    uuuu    ®ع®ع®ع®ع    أنهأنهأنهأنه(((( عنهما اهللا رò عباس ابن حديث u قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أنأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو ،أسفاره بعض u ®ع ربما
 سأن حديث u جاءأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  ،فيه إش�ل ال متأكد مستقر السفر u ا�مع أن منه يفهم ذلك فكأن    ))))سفرسفرسفرسفر    والوالوالوال    خوفخوفخوفخوف    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن

òهعن اهللا ر  uل    إذاإذاإذاإذا    ¬ن¬ن¬ن¬ن(((( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عليه ا�تفقçلارçلارçلارçمعمعمعمع    صالهاصالهاصالهاصالهافففف    الظهرالظهرالظهرالظهر    ررررخخخخّّّّ    أأأأ    الشمسالشمسالشمسالشمس    تزيغتزيغتزيغتزيغ    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    ار    
 .السفر u يكون قد ا�مع أن Y يدل األدلة هذه �موع إذنف ،ا�مع Y ذلك فدل ))))الع�الع�الع�الع�

    ÷م÷م÷م÷م    فظاهرفظاهرفظاهرفظاهر    ؟؟؟؟اآلخراآلخراآلخراآلخر    YYYY    مفضلمفضلمفضلمفضل    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    أنأنأنأن    أوأوأوأو    ؟؟؟؟سواءسواءسواءسواء    حدحدحدحد    YYYY    تأخ�تأخ�تأخ�تأخ�    أوأوأوأو    تقديمتقديمتقديمتقديم    ®ع®ع®ع®ع    اإلطالقاإلطالقاإلطالقاإلطالق    سبيلسبيلسبيلسبيل    YYYY    هذاهذاهذاهذا    ا�معا�معا�معا�مع    هلهلهلهل    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
 العشاءين؟العشاءين؟العشاءين؟العشاءين؟    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    وµوزوµوزوµوزوµوز    ،،،،الظهرينالظهرينالظهرينالظهرين    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهأأأأ    هناهناهناهنا    ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف

 عنه اهللا رò أنس حديث �ôء وذلك ،ا�أخ� ®ع µوز بأنه ش�لإ وال العلم أهل ب| فيه اختالف فال ا�أخ�ا�أخ�ا�أخ�ا�أخ�    ®ع®ع®ع®ع    فأمافأمافأمافأما 
u |ء ،الصحيحôمعاذ حديث و� òبأس ال وا:ديث ،األحاديث رواة من وغ�هم الس� وأهل داود أ¯ عند عنه اهللا ر 
 .به

، من أين ا�قديم ®ع µوز ا�أخ� ®ع µوز كما أنه هنا ا�ؤلف ÷م ظاهر نقول    ال؟ال؟ال؟ال؟    أمأمأمأم    د°لد°لد°لد°ل    عليهعليهعليهعليه    هلهلهلهل    ا�قديما�قديما�قديما�قديم    ®ع®ع®ع®ع    أماأماأماأما
    خرخرخرخرأأأأ    الشمسالشمسالشمسالشمس    زيغزيغزيغزيغ    قبلقبلقبلقبل    ارçلارçلارçلارçل    إذاإذاإذاإذا¬ن ¬ن ¬ن ¬ن ( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بأن عنه اهللا رò معاذ حديث ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل لكم ا¼°ل؟ قالوا

 µمع أنه Y فدل )ر�بر�بر�بر�ب    ثمثمثمثم    ®يعاً ®يعاً ®يعاً ®يعاً     والع�والع�والع�والع�    الظهرالظهرالظهرالظهر    ص¦ص¦ص¦ص¦    الشمسالشمسالشمسالشمس    زيغزيغزيغزيغ    بعدبعدبعدبعد    ارçلارçلارçلارçل    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    ،،،،®يعاً ®يعاً ®يعاً ®يعاً     ويصليهماويصليهماويصليهماويصليهما    الع�الع�الع�الع�    معمعمعمع    الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة
 رçلا إذا هأن إال يس فيهل عنه اهللا رò أنس حديث أن وبد°ل اللفظةاللفظةاللفظةاللفظة    هذههذههذههذه    Ü    uuuuتلفÜتلفÜتلفÜتلف    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأنبببب    قيلقيلقيلقيل    ننننإإإإ ،تقديم ®ع
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 فيه ا:ديث ¬ن و´ن نقول ؟؟؟؟ههههبببب    �معون�معون�معون�معون    فكيففكيففكيففكيف ،الع� هامع أنه ص¦ يذكر ولم ،ور�ب الظهر ص¦ الشمس تزيغ أن بعد
 ويستأنس ،واحداً  اوقت الوقت| يُّص�أنه  حقيقته ا�مع أن األدلة عموم ستدلأن ي يمكن نهأ إال ،اللفظ هذا من إش�ل

 كما تقديم ®ع ا�مع يكون أن µوز نهأ Y اواضح د°ال ذلك u فيكون ،عليه يعتمد لم و´ن عنه اهللا رò معاذ �ديث
 .ا�مع µ Xوز أنه نقول ذلك Y فبناءً ، تأخ� ®ع يكون
 u نقل وwلك ،إ°ه �تاج غ� وهو µمع أن لإلنسان ينب¾ ال أي ة،رخص هو إنما ا�مع أنمسألة وa  هنا نذكر أن والبد

    مراتمراتمراتمرات    إالإالإالإال    يفعلهيفعلهيفعلهيفعله    لملململم    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فإنفإنفإنفإن    ،،،،إ°هإ°هإ°هإ°ه    للحاجةللحاجةللحاجةللحاجة    AرضةAرضةAرضةAرضةٌٌٌٌ        رخصةرخصةرخصةرخصةٌٌٌٌ        وا�معوا�معوا�معوا�مع: "اهللا �هر تيمية ابن قول ا:اشية
    بهبهبهبه    جدجدجدجدّّّّ        إذاإذاإذاإذا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    با`با`با`با`    قتداءقتداءقتداءقتداءاااا    ،،،،إ°هإ°هإ°هإ°ه    ا:اجةا:اجةا:اجةا:اجة    عندعندعندعند    إالإالإالإال    تر�هتر�هتر�هتر�ه    يستحبونيستحبونيستحبونيستحبون    وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    كأ�دكأ�دكأ�دكأ�د    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    فقهاءفقهاءفقهاءفقهاء    فثلكفثلكفثلكفثلك    ،،،،قليلةقليلةقليلةقليلة
    لغ�لغ�لغ�لغ�    صالةصالةصالةصالة    ص¦ص¦ص¦ص¦    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    رأيترأيترأيترأيت    ماماماما: (قال عنه اهللا رò مسعود ابن عن وغ�ه الصحيح وË    """"الس�الس�الس�الس�

 ¬ن لو أنه بمعÓ ،إ°ه حتاجا إذا إال يفعله ال أن ا�سلم Y ينب¾ رخصة ا�مع أن Y د°ل فهذا) صالت|صالت|صالت|صالت|    إالإالإالإال    ميقاتهاميقاتهاميقاتهاميقاتها
 تؤ$ أن Öب واهللا ،ةرخص نهاأل والع� الظهر صلِ  X فنقول ،الليل u إال يقف ال حÁ سيم© ثم فتوقف مسافراً  اإلنسان
 ال فنقول ،الع� بعد إال يم© ولن الظهر قبل توقف ثم سافر شخصاً  أن لو لكن ،معصيته تؤ$ أن يكره كما رخصه
 .ر�عت| يصليها الع� جاء و´ذا ،ر�عت| الظهر يصª ،متوقف وهو الصالت| هات| µمع أن به Öسن

 حل إذا ق�اً  تصلونها بل ،�موعةً  تصلوا أن ينب¾ ال نقول فهنا يوم| أو يوم ا��ن هذا u جالسون هم هناف :ةال»ي u ناٌس أ
 هنا ع» wلكو ،ةرخص ا�مع أن هنا الÃم �ل هو فإذاً  ،وهكذا ،برد أربعة من أكd سفراً  مسافرون أنكم مادام ،وقتها

 u إال يذكر لم وهنا ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` داوم هناك �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ةللرباعي الق� X سن :قال الق� u مÉ ما أما ،بيجوز
 أن ذكر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أنأيضاً و ،)الق�( ةعزيم وتلك) ا�مع( رخصه هذا بأن هنا قيل و¹ذا ،ةقليل أحوال
  .ذلك إ¡ ةا:اج كون عندي إنما ا�مع أن Y يدل هذا ف� ،ذلك خالف وهنا ،ر�عت| ا�سافر صالة u األصل
    حالحالحالحال    µ    uuuuمعµمعµمعµمع    كماكماكماكما    ا�وقفا�وقفا�وقفا�وقف    حالحالحالحال    µ    uuuuمعµمعµمعµمع    أنأنأنأن    XXXX    جائزجائزجائزجائز    يكونيكونيكونيكون    أوأوأوأو    ؟؟؟؟الس�الس�الس�الس�    بهبهبهبه    جدجدجدجد    إذاإذاإذاإذا    ا�معا�معا�معا�مع    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ا�معا�معا�معا�مع    �ط�ط�ط�ط    منمنمنمن    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن
 .اهللا بإذن القادم ا¼رس u سنذكره ما هذا الس�؟الس�؟الس�؟الس�؟

 ))))1ú1ú1ú1ú((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

    ددددعنعنعنعن    وا�عت»وا�عت»وا�عت»وا�عت»    ررررشهوشهوشهوشهوا�ا�ا�ا�    لسائر؟لسائر؟لسائر؟لسائر؟لللل    ككككذلذلذلذل    µوزµوزµوزµوز    كماكماكماكما    µمعµمعµمعµمع    أنأنأنأن    للنازلللنازلللنازلللنازل    µوزµوزµوزµوز    أوأوأوأو    ؟؟؟؟الس�الس�الس�الس�    بهبهبهبه    جدجدجدجد    �ن�ن�ن�ن    للمسافرللمسافرللمسافرللمسافر    ا�معا�معا�معا�مع    كونكونكونكونيييي    هلهلهلهل    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
    اwياwياwياwي    السائرالسائرالسائرالسائر    هوهوهوهو    ااااإ°هإ°هإ°هإ°ه    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    واwيواwيواwيواwي    ،،،،إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    حتاجحتاجحتاجحتاجاااا    �ن�ن�ن�ن    إالإالإالإال    تنب¾تنب¾تنب¾تنب¾    الالالال    رخصةرخصةرخصةرخصة    الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    األصل مادام أناألصل مادام أناألصل مادام أناألصل مادام أن    أنأنأنأن    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل
    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءً فبناءً فبناءً فبناءً     أو أكلأو أكلأو أكلأو أكل    ةةةةصالصالصالصال    منمنمنمن    ةةةةاجاجاجاجا:ا:ا:ا:    دردردردرققققبببب    يتوقفيتوقفيتوقفيتوقف    ´نما´نما´نما´نماوووو    ،،،،يقف عند ¤ءيقف عند ¤ءيقف عند ¤ءيقف عند ¤ء    والوالوالوال    ¤ء¤ء¤ء¤ء    YYYY    ويويويويلللليييي    الالالال    ،،،،سفرهسفرهسفرهسفره    uuuu    طريقهطريقهطريقهطريقه    شقشقشقشق

    ....يق�يق�يق�يق�
     ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننإإإإ    أماأماأماأما

ً
 نازال
ً
 نازال
ً
 نازال
ً
    ،،،،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    ختلفختلفختلفختلفاااا    ا:كم؟ا:كم؟ا:كم؟ا:كم؟    فمافمافمافما    الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    ب|ب|ب|ب|    ®ع®ع®ع®ع    إذاإذاإذاإذا    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    ب|ب|ب|ب|    µمعµمعµمعµمع    أالأالأالأال    فاألوÕفاألوÕفاألوÕفاألوÕ    نازال

    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    واحدواحدواحدواحد    غ�غ�غ�غ�    ذلكذلكذلكذلك    قررقررقررقرر    كماكماكماكما    صحيحصحيحصحيحصحيح    ذلكذلكذلكذلك    فإنفإنفإنفإن    ®ع®ع®ع®ع    إنإنإنإن    لكنلكنلكنلكن    ،،،،µمعµمعµمعµمع    أنأنأنأن    XXXX    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    الالالال    أنهأنهأنهأنه    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    عندعندعندعند    وا�شهوروا�شهوروا�شهوروا�شهور
ùوùوùوùجاءجاءجاءجاء    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن    وذلكوذلكوذلكوذلك    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    ممممالقيالقيالقيالقي    بنبنبنبنااااوووو    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    تيميةتيميةتيميةتيمية    بنبنبنبناااا    قررهقررهقررهقرره    ننننو    uuuu    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    uuuu    أنهأنهأنهأنه""""    تبوكتبوكتبوكتبوك    غزوةغزوةغزوةغزوة    

    لولولولو    أنهأنهأنهأنه    YYYY    داللةداللةداللةداللة    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    أنأنأنأن    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    فقالفقالفقالفقال" " " " والعشاءوالعشاءوالعشاءوالعشاء    ا�غربا�غربا�غربا�غرب    بهمبهمبهمبهم    فص¦فص¦فص¦فص¦    خرجخرجخرجخرج    ثمثمثمثم    ،،،،دخلدخلدخلدخل    ثمثمثمثم    والع�والع�والع�والع�    الظهرالظهرالظهرالظهر    بهمبهمبهمبهم    فص¦فص¦فص¦فص¦    خرجخرجخرجخرج
     ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    حÁحÁحÁحÁ    ههههأنأنأنأن    YYYY    دلدلدلدل    عليهعليهعليهعليه    فبناءً فبناءً فبناءً فبناءً     ،،،،خرجخرجخرجخرج    ثمثمثمثم    دخلدخلدخلدخل    ثمثمثمثم    ،،،،خرجخرجخرجخرج    ثمثمثمثم    دخلدخلدخلدخل    نهنهنهنهأأأأ    دلدلدلدل    �ا�ا�ا�ا    سائراً سائراً سائراً سائراً     ¬ن¬ن¬ن¬ن

ً
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    uuuu    ألنهألنهألنهألنهذلك ذلك ذلك ذلك وووو    ،،،،µمعµمعµمعµمع    فإنهفإنهفإنهفإنه    نازال

    معمعمعمع    األصلاألصلاألصلاألصل    ولكنولكنولكنولكن، ، ، ، سفرهسفرهسفرهسفره    uuuu    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    ال�ال�ال�ال�    ا:وائجا:وائجا:وائجا:وائجبعض بعض بعض بعض     لقضاءلقضاءلقضاءلقضاء    أوأوأوأو    االسgاحةاالسgاحةاالسgاحةاالسgاحة    لزيادةلزيادةلزيادةلزيادة    µمعµمعµمعµمع    ألنألنألنألن    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    قدقدقدقد    األحولاألحولاألحولاألحول    بعضبعضبعضبعض
    فالفالفالفال    ررررسفسفسفسف    uuuu    سائراً سائراً سائراً سائراً     يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    هوهوهوهو    للجمعللجمعللجمعللجمع    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    ال�ال�ال�ال�    ا�واطنا�واطنا�واطنا�واطن    وأشهروأشهروأشهروأشهر    ،،،،للجمعللجمعللجمعللجمع    حتاجحتاجحتاجحتاجاااا    حالحالحالحال    uuuu    إالإالإالإال    µمعµمعµمعµمع    الالالال    أنهأنهأنهأنه    نقولنقولنقولنقول    ذلكذلكذلكذلك
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ثم يس� ثم يس� ثم يس� ثم يس�     الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    ب|ب|ب|ب|    معمعمعمعµµµµ    فال شك أنه هنافال شك أنه هنافال شك أنه هنافال شك أنه هنا    الع�الع�الع�الع�    لصالةلصالةلصالةلصالة    للتوقفللتوقفللتوقفللتوقف    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    فالفالفالفال    الظهرالظهرالظهرالظهر    لصالةلصالةلصالةلصالة    وقفوقفوقفوقف    فإذافإذافإذافإذا    ،،،،ا�وقفا�وقفا�وقفا�وقف    إ¡إ¡إ¡إ¡    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج
 ....بعد ذلكبعد ذلكبعد ذلكبعد ذلك

    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ألنألنألنألن    ،،،،مشقةمشقةمشقةمشقة    ا�معا�معا�معا�مع    بgكبgكبgكبgك    يلحقهيلحقهيلحقهيلحقه    �ريض�ريض�ريض�ريض    ا�معا�معا�معا�مع    وهووهووهووهو""""    وهو آخرآخرآخرآخر    ����معمعمعمع    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق ما اهللا ر�ه ا�ؤلف وذكر
 u عنه جاء وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ،للمسافر ذلك µوز كما ا�مع µ Xوز دق ا�ريض    """"مطرمطرمطرمطر    والوالوالوال    خوفخوفخوفخوف    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    ®ع®ع®ع®ع

    ؟؟؟؟عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    يايايايا    أرادأرادأرادأراد    ماماماما    قيلقيلقيلقيل    ،،،،مطرمطرمطرمطر    أوأوأوأو    خوفخوفخوفخوف    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    ®ع®ع®ع®ع    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن: (عنهما اهللا رò عباس ابن حديث
 ).أمتهأمتهأمتهأمته    ÖرجÖرجÖرجÖرج    أالأالأالأال    أرادأرادأرادأراد    قالقالقالقال

 بالطريقة ا¼م خروج ألن ،مرض نوع ستحاضةاال أن شك وال ،الصالت| ب| مع� أن للمستحاضة أذن أنه ا` عن وجاء
 وقد، فدل Y أنه µُمع X، با�سد :ق ومرض وسقم اعتالل أنه Y ذلك فدل ،عتادا� غ� دم Y خروج Y هذا ا`حو

 ذلك بعد عذر وال قال ،)مطرمطرمطرمطر    والوالوالوال    خوفخوفخوفخوف    بالبالبالبال    ®ع®ع®ع®ع    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( ا:ديث u تعا¡ اهللا ر�هما عباس ابن ذكر
 .®ع ا�مع احتاج إذا فا�ريض ،رضا� إال

 مشقةً  ذلك عليه يشق ¬ن أو ،ا�مع إ¡ فيحتاج ،عقله يغيب أو ،حر�ةً  يستطيع ال حÁ يسكنه ما يعطى اwي ا�ريض مثال
 طريقة يتعاM أنه مثالً  أو ،ذلك وÅو خرآ وقٍت  إ¡ متطهراً  يبß أن يمكنه ال لوقت ص¦ لو ثم وÅوه وضوء كنحو ةبالغ

 ذكرناها ال� لألحاديث µمع أن µ Xوز ا:االت تلك u فنقول ،ةمعين توقفات حال u إال يصª أن يمكن فال بالعالج
 .وسعها إال نفساً  يكلف ال وعال جل فاهللاوألن ا�عÓ يدل عليه،  ،لكم

 ال�كحكم ا�ريض ا�رضع، ألنه فيما مÉ لم يكن عندهم هذه الوسائل  أي "ةةةةJJJJاساساساسكdة كdة كdة كdة شقة شقة شقة شقة �����رضع �رضع �رضع �رضع أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً µوز µوز µوز µوز وووو" :قال 
 ولصبيتها به `فسها زقتروتبه  كسبتتعملها اwي  هو ذلك ¬نفبناء Y ذلك إذا  ،إ°ها صغ�ال من ا`جاسة تþب تمنع

ليها، لكون ثيابها *ها قد تلطخت إنها بذلك لو قيل ¹ا أن تصu ª ] وقت لربما أدى ذلك إ¡ شدة عف بيتها أهل أو
 عدم Y يساعد ما وجد من األشياء ا:اH وقتنا u لكن ب| الصالت|، �مع أن ¹ابا`جاسات، فبناء Y ذلك µوز 

�يث أن ثيابها تتلطخ با`جاسات  ت حا¹ا Y هذا ا`حووجد قّدر أن امرأة إذا ولكن ،منها وا�حرز ا`جاسة u الوقوع
 ا:كم ألن، �مع أن فلها منها وa مرضع، لكونها u م�ن بعيد و¹م حاجة ومدAة للفقر وÅو ذلك ا�حرز ستطيعوال ت
ة، فحكمها كحكم ا�ستحاضة ألنها تتلطخ با`جاسات، ا�رضع كحم ا�ستحاضة ألن موجود العلة مادامت قائم

 .ا�ستحاضة a ال� ورد بها ا`ص Y وجه اnصوص

 µد ال جداً  كب�اً  لكونه الطهارة عن Aجز ولكنه مريضاً  يكن لم إن كذلك    """"صالةصالةصالةصالة    ل�ل�ل�ل�    تيممٍ تيممٍ تيممٍ تيممٍ     ووووأأأأ    طهارةطهارةطهارةطهارة    عنعنعنعن    جزجزجزجزوAوAوAوA: "وقال
u  الصالة تاوقيدY X أ يس عنده منل اwي    """"كأعكأعكأعكأع����    وقتوقتوقتوقت    معرفةمعرفةمعرفةمعرفةوعن وعن وعن وعن "، إال ب| فينة طويلة أو وقت وآخر يعينه من

حÁ يظن أنه ربما صالها  الصالة يؤخرلت| �معان أوÕ من أن كونه µمع الصالت| الف ،وقتها يذهب أن فيخ�حدودها 
 .u وقتها فيكون خرج وقتها، فأداء الصالة u وقت ال¿ورة أوÕ من أدائها u غ� وقتها

 فكذلك وا�ماعة ا�معة إتيان من يمنعه اAرض إلنسان عرض لو أي    """"و®اعةو®اعةو®اعةو®اعة    ®عة®عة®عة®عة    تركتركتركترك    XXXX    يبيحيبيحيبيحيبيح    شغلشغلشغلشغللللل    أوأوأوأو    لعذرلعذرلعذرلعذرأو أو أو أو : "قال
 أن إ¡ وÖتاج ،عنده حاH غ� وهو روحه تزهق أن وoاف الوفاة ح¿ته من أو مريضاً  ضيُمرّ  ¬ن لو كما ،ا�مع µ Xوز
 .*ها األحوال تلك µ uمع أن Ö Xق نهإ فنقول ،ذلك وÅو يلقنه

ئ|، فمعÓ ذلك أن ما ئ|، فمعÓ ذلك أن ما ئ|، فمعÓ ذلك أن ما ئ|، فمعÓ ذلك أن ما حدد هنا ب| العشاحدد هنا ب| العشاحدد هنا ب| العشاحدد هنا ب| العشا    �ا�ا�ا�ا" " " " شقةشقةشقةشقةا�ا�ا�ا�    معهمعهمعهمعه    وتوجدوتوجدوتوجدوتوجد    ا6يابا6يابا6يابا6ياب    يبليبليبليبل    �طر�طر�طر�طر    خاصةخاصةخاصةخاصة    ينينينينءءءءالعشاالعشاالعشاالعشا    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    ويباحويباحويباحويباح: "قال
مµ Éوز X ا�مع ب| الظهرين والعشاءين، فا�ريض وا�سافر µوز X ا�مع ب| تلك الصلوات *ها، أما ا�مع ألجل ا�طر مµ Éوز X ا�مع ب| الظهرين والعشاءين، فا�ريض وا�سافر µوز X ا�مع ب| تلك الصلوات *ها، أما ا�مع ألجل ا�طر مµ Éوز X ا�مع ب| الظهرين والعشاءين، فا�ريض وا�سافر µوز X ا�مع ب| تلك الصلوات *ها، أما ا�مع ألجل ا�طر مµ Éوز X ا�مع ب| الظهرين والعشاءين، فا�ريض وا�سافر µوز X ا�مع ب| تلك الصلوات *ها، أما ا�مع ألجل ا�طر 
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    ....وÅوه إنما يكون للعشاءينوÅوه إنما يكون للعشاءينوÅوه إنما يكون للعشاءينوÅوه إنما يكون للعشاءين
 u ا�صل| وقوع إ¡ يؤدي قدف ،ظلمة وقت كونهل ةا�شق به çصلهو اwي  ألنهأوال يقولون  ؟؟؟؟بذلكبذلكبذلكبذلك    العشاءينالعشاءينالعشاءينالعشاءين    oصونoصونoصونoصون    �اذا�اذا�اذا�اذا
فال يتصور إذا نزل ا�طر u هذا  قص� الوقت وألن ا`جاسة من ا�حرز مشقة فيه تكون أن ومظنة ،والوحل الط| برك

 العشائ| ب| ®ع وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول بأن ذلك Y واستدل ،قص� وقت u تنجª األمور وتذهب الشدة الوقت أن
u مط�ة °لة. 

 ا�ط�ة األوقات u الظهرين ب| ا�مع µوز كذلك ا�ط�ة األوقات u العشاءين ب| ا�مع µوز كما يقال أنه ويمكن أن
ما يدل Y ذلك، كما لو ¬ن ا�طر شديدا أو الوحل شديدا، فيعرف بالعادة أنه ال يذهب u هذا ألن ا�عÓ واحد،  وجدإذا 

 خوف وال مطر ب| الظهر والع� وا�غرب والعشاء، دل Y أن ا�طر أيضاً وألن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم ®ع من غ�
هو مناط حصول ا�شقة، بل  مظالال يكون أن �طاً  وليس µمع فيه ب| الظهر والع� كما µمع فيه ب| ا�غرب والعشاء،

هذا نقول µوز X ا�مع ب| يكون يرى الطريق ولكن الطريق زلق أو فيه ط| ووحل فيتæف u إتيان ا�سجد، فع¦ 
 اً اً اً خالفخالفخالفخالف الظهرين كما µوز X ا�مع ب| العشاءين

 أهل من و®اعة ةتيمي ابن قول هو وهذا ،،،،ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    شهورشهورشهورشهور����    اً
 .العلم

أنه Y ال»د وا�ليد مثله، أو الوحل والريح الشديدة اKاردة، مادام وينب¾ أن يعلم أنه سواء ¬ن �طر أو ¬ن ذلك للثلج أو 
Åو فيه مشقة بالغة أو خارج عن ا�شقة ا�عتادة، ألن هناك نوع من ا�شقة معتاد فهذه ال تمنع من الصالة، لكن إذا ¬نت 

    .مشقة بالغة فنقول بأنه µوز u X هذه ا:الة ا�مع
 إذا ل(ع وبلغة العرب هو �يث أنهليس اKلل ا�عهود عندنا، و´نما اKلل u ا هنا اKلل ؟؟؟؟ا6يابا6يابا6يابا6ياب    يبليبليبليبل    بمطربمطربمطربمطر    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    ماماماما    وهناوهناوهناوهنا

ت ووجد ماء، فهذا هو اwي يعت» مطرا يبل ا6ياب، ال أنه بمجرد أن يوجد أثر ا�اء u ا6ياب أن عت�ال ا6ياب منه ع�ت
 العذر u معنا مر ما استح¿م ذلك بلل كما يطلق عليه ا`اس ا°وم، ويكون ذلك مبيحا �مع الصالت|، ولعلك تكون

 لوف ،بيته u يصª أن لإلنسان يكون وقد ،الصالت| ب| للجمع األعذار من يكون ما أحد هذا أن ،ةوا�ماع ا�معة بgك
 u الصالة" :قال ةا�مع u أنه عباس بنا عن جاء كما بيوتهم u وايصل أن مفله الظهر وقت واÖ¿ أن قبل ةبشد ا�طر نزل

 الع� صالة عليهم تذهب ال حÁ ®اعةً  يصلوا أن أرادوا ثم شتدا وأ ا�طر لنز ثم ا�سجد إ¡ وصلوا لو لكن "بيوتكم
u فنقولفنقولفنقولفنقول ةا�ماع    XXXX    ذلكذلكذلكذلك. 

 حÁ فوق من اKيوتات µمعون نوا¬    ::::وساباطوساباطوساباطوساباط """"ساباطساباطساباطساباط    çتçتçتçت    ههههطريقطريقطريقطريق    مسجدٍ مسجدٍ مسجدٍ مسجدٍ     uuuu    أوأوأوأو    بيتهبيتهبيتهبيته    uuuu    ص¦ص¦ص¦ص¦    ولوولوولوولو    لك،لك،لك،لك،wwww    ا�معا�معا�معا�مع    وXوXوXوX": قال
 هطريق u مسجد وأ بيته u ص¦ لو حÁ فيقول ،فوقها من ا�جتمعة اKيوتات بهذه مظلالً  çتها ما فيكون األY من تشتبك

 طريق X بعضهم ¬ن إذا أما ،ا�سألة �ل فهذا ساباط طرقهم çت ا`حو هذا Y *هم ا�ميع ¬ن إذا :فنقول ساباط çت
 ا�سجد من اقريب أحدهم ¬ن لو كأن ،اعتبارا بعمومهم يق�وا أن ¹م µوز أنه u إش�ل فال ،خرآ طريق X وبعضهم للظم

    ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    فيقولفيقولفيقولفيقول    ساباطساباطساباطساباط    çتهçتهçتهçته    همهمهمهم****    ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    لكنلكنلكنلكن ة،الرخص �ل بأنه إش�ل ال فهذا بعيد خرواآل ،منه لقربه بيته u ا�سجد كأن
ٌٌ        ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    ذكرهذكرهذكرهذكره    اwياwياwياwي    هذاهذاهذاهذا ،ةAم ةالرخص ألن ،،،،ا`حوا`حوا`حوا`حو    هذاهذاهذاهذا    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    ولوولوولوولو  ةا�صلح çصيل جلأل جعلت إنما ةالرخص ألن ،مش�مش�مش�مشٌ�ٌ
 عند ا�ذهب من ا�شهور u خالف ¡إ يش� هو�أن ص¦ ولو قال وwلك ،ا:ال هذه u عليهم مشقة ال وهم ة،ا�شق رفع وهو

 لعدم ،وجيهاً  األمرذلك  ل�ن u هذه ا:ال الصالة µمع الأنه  ليق لوwلك و ،ا�عريشة أي الساباط وجود ناحية من ا:نابلة
    .ته أو ¬نت طرقهم çت ساباطألنه يصu ª بي ذلك إ¡ ا¼ا� العذر
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    يصليهايصليهايصليهايصليهافففف    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    يقدميقدميقدميقدم    بأنبأنبأنبأن    تقديمتقديمتقديمتقديم    و®عو®عو®عو®ع    ،،،،ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    إ¡إ¡إ¡إ¡    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    يؤخريؤخريؤخريؤخر    أنأنأنأنبببب    ،،،،تأخ�ٍ تأخ�ٍ تأخ�ٍ تأخ�ٍ     ®ع®ع®ع®ع    منمنمنمن    بهبهبهبه    األرفقاألرفقاألرفقاألرفق    فعلفعلفعلفعل    ا�معا�معا�معا�مع    XXXX    �ن�ن�ن�ن    واألفضلواألفضلواألفضلواألفضل: "قال
 ®ع أو متقدي ®ع ®ع فسواء اً واحد اً وقت وقتيهما يصّ�  الصالت| ب| ا�مع أن حلقات من مÉ فيما بنا مر وقد    """"األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    معمعمعمع

 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ®ع فقد ةعرف يوم u ا�مع ا�قديما�قديما�قديما�قديم    ®ع®ع®ع®ع    YYYY    األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ومنومنومنومن عليه جناح فالفا:كم واحد،  تأخ�
 .ا�أخ� ®ع م(وع هو و�ما ،تقديم ®ع الظهرين ب|

 وذلك ،أفضل فا�أخ� واءس دح Y ا�أخ� و®ع ا�قديم ®ع عندهى استو إذا بمعÓ" " " " أفضلأفضلأفضلأفضل    �أخ��أخ��أخ��أخ�فافافافا    استويااستويااستويااستويا    فإنفإنفإنفإن: "قال
    ولوولوولوولو    خالفهمخالفهمخالفهمخالفهم    منمنمنمن    oرجoرجoرجoرج    اwياwياwياwي    األحوطاألحوطاألحوطاألحوطوووو" وa مشهورةمشهورةمشهورةمشهورة    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    وهذهوهذهوهذهوهذه ا�قديم ®ع u ال� اإلش�°ةا من خروج
ًً ًً �� ��ً ضعيفاًضعيفاًضعيفا
 .فيه تقع ال حÁ خذه أي "ستستستست����اااافففف    ضعيفاً

 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل هذا ألن    """"ا�قديما�قديما�قديما�قديم    عرفةعرفةعرفةعرفة    uuuu    واألفضلواألفضلواألفضلواألفضل: "قال

 أما ،العشاء صالة دخول بعد إال مزدلفة إ¡ الوصول يتصورون ال السابق u ألنهم ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا""""    مطلقامطلقامطلقامطلقا    �أخ��أخ��أخ��أخ�اااا    وبمزدلفةوبمزدلفةوبمزدلفةوبمزدلفة" : قال
    إنإنإنإن فنقول ،العشاء وقت دخول وقبل قص� وقت u الوصول باإلم�ن أصبح ا`اس çمل ال� التموا:ا السيارات مع اآلن

، يصªيصªيصªيصª    فإنهفإنهفإنهفإنه    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    قبلقبلقبلقبل    وصلوصلوصلوصل    لولولولووووو    حÁحÁحÁحÁ فنقول فبناء Y ذلك ،ص¦ص¦ص¦ص¦    مزدلفةمزدلفةمزدلفةمزدلفة    إ¡إ¡إ¡إ¡    وصلوصلوصلوصل    �ا�ا�ا�ا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    الرسولالرسولالرسولالرسول    أنأنأنأن السنةالسنةالسنةالسنة
 لم و´ن العشاء وقت دخول قبل وصل قد ¬ن إذا يصª مزدلفة إ¡ ا:اج يصل عندما أي العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    أوأوأوأو    ا�غربا�غربا�غربا�غرب    وقتوقتوقتوقت    uuuu    سواءسواءسواءسواء

 .تأخ� ®ع هاصال يستطع
 .إ°ه احتاج إذا إال يفعله ال أن ا�سلم وY رخصةرخصةرخصةرخصة    ا�معا�معا�معا�مع أنY ما ذكرت  وهو    """"أفضلأفضلأفضلأفضل    سواهماسواهماسواهماسواهما    uuuu    ا�معا�معا�معا�مع    وتركوتركوتركوترك: "قال

ٌٌ        للجمعللجمعللجمعللجمع    ويشgطويشgطويشgطويشgط: "قال  ويكون ،األوY Õ ا6انية يقدم ال أي" " " " �وط�وط�وط�وط    ثالثةثالثةثالثةثالثة    XXXX    شgطشgطشgطشgطاااا    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    وقتوقتوقتوقت    uuuu    ®ع®ع®ع®ع    فإنفإنفإنفإن    مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     ترتيبترتيبترتيبترتيٌبٌ
 .بgتيبها يأ£ بل يؤخر وال يقدم فال ا�عروف الgتيب ترتيبها

     ::::األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    وقتوقتوقتوقت    uuuu    ا�معا�معا�معا�مع    و�وطو�وطو�وطو�وط

 أنه بمعÓ ،ناوياً  يكون أن فالبد األوÕ يصª أن أراد إذا أنه :فيقولون ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    دوندوندوندون    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    حرامحرامحرامحرامإإإإ    أيأيأيأي    حرامهاحرامهاحرامهاحرامهاإإإإ    عندعندعندعند    ا�معا�معا�معا�مع    نيةنيةنيةنية....////
 .األوÕ فعل بعد ةا`ي X تتجدد أو ةا`ي يستح¿ ال

 فهل ديمتق ®ع الع� يصª أن وأراد ا6ياب يبل مطر نزل الصالة من هاءتناال وعند ،الظهر مسجد إمام ص¦ إذا :مثال
 ،األوÕ للصالة السابقة ا`ية هو هنا ا�مع �ل ألن ا�مع u هذه ا:ال، X وزµ ال أنه ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    مذهبمذهبمذهبمذهب    عندعندعندعند ذلك؟ Ö Xسن

 .، فيقولون هذا لم ينِو فلم يصح Xلصالت| شاملة ا`ية فتكون األوÕ للصالة األخرى الصالة تضمأنك  ا�مع ألن حقيقة
    ا�عت»ا�عت»ا�عت»ا�عت»    و´نماو´نماو´نماو´نما ،هذا u معت»ة ليست ا`ية أن العلم أهل من ®اعة وعن تيمية ابن اإلسالم شيخ عن نقل خرآ قول u لكن

 .وأيþ أ°ق وهذا ،معستحق ا�ي فإنه ا�مع يقت� ما وجد إذا ،ا�معا�معا�معا�مع    سببسببسببسبب    هوهوهوهو

ه أن تضم الصالة إ¡ أن ا�مع حقيقتيقولون     وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    خفيفخفيفخفيفخفيف    ووضوءووضوءووضوءووضوء    صالةصالةصالةصالة    إقامةإقامةإقامةإقامة    بمقداربمقداربمقداربمقدار    إالإالإالإال    بينهمابينهمابينهمابينهما    يفرقيفرقيفرقيفرق    فالفالفالفال    ،،،،بينهمابينهمابينهمابينهما    ا�واالةا�واالةا�واالةا�واالة....1111
، فإنما تفعلهما Y هيئة واحدة، األوÕإ¡ الصالة  ا6انية قدمت الصالة األخرى، فال µوز لك أن تفرق بينهما، ألنك

وألنها رخصة، ألن األصل أن الصالة تؤدى u وقتها، والرخصة جاءت Y صفة واحدة، وa أن الصالة األخرى �ا : ويقولون
 اهللا ص¦ ا` أن فيقولون ،فيها يزاد ال بقدرها تقدر إنماالرخصة  :الفقهاء عند فالقاعدة ،مبا�ةً  وÕقدمت صلّيت مع األ

، ال� a صالة األوÕ مع ا6انية الواحدة الصورة هذه إال زµ لمف ،مبا�ة األوÕ مع صالها ا6انية قدم ح| وسلم عليه
وجد فارق بسيط كنحو وضوء أو غ�ه حÁ ولو أكd من إقامة أو Åوه فال  بدون فارق بينهما وال فاصل، ونقول ال بأس إذا

 .يمنع مادام أنهما �تمعتان u صورتهما



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- èÙ - 

 

    براتبةبراتبةبراتبةبراتبة    ا�معا�معا�معا�مع    ويبطلويبطلويبطلويبطل: "قال .ذكرنا ما Åو Y    """"عنهعنهعنهعنه    معفومعفومعفومعفو    فإنهفإنهفإنهفإنه    اليس�اليس�اليس�اليس�    ÀالفÀالفÀالفÀالف    الطويلالطويلالطويلالطويل    ا�فريقا�فريقا�فريقا�فريق    معمعمعمع    ذلكذلكذلكذلك    ÖصلÖصلÖصلÖصل    والوالوالوال: ": ": ": "قال 
طويل، فالراتبة  فصل اهذبأن  يقولون    """"تةً تةً تةً تةً ائائائائفففف    قÉقÉقÉقÉ    لولولولو    كماكماكماكما""""، فبطل بصالة بينهما فرق ألنه ا�جموعت| ب| يأ    """"بينهمابينهمابينهمابينهما    يصليهايصليهايصليهايصليها

، كما لو ®ع ا�غرب ألجل ا�طر مع العشاء فلم كحصول الفصل اwي يمنع منها، فيؤخر الراتبة إ¡ ما بعد الصالة ا6انية
 .ص¦ سنة ا�غرب ثم ص¦ سنة العشاءيصل سنة ا�غرب، فال نقول أن سنة ا�غرب تسقط، فإذا انت± من صالة العشاء 

إنما هو u الæمات اليس�ة، أما  u هذا حµ Áعلوا أن األمر يشددون كأنهم    """"جازجازجازجاز    *مت|*مت|*مت|*مت|    أوأوأوأو    بكلمةبكلمةبكلمةبكلمة    تكلمتكلمتكلمتكلم    و´نو´نو´نو´ن: "قال
 .الÃم الطويل فإنه يكون فاصال

UUUU....األاألاألاأل    وسالموسالموسالموسالم    فتتاحهمافتتاحهمافتتاحهمافتتاحهمااااا    عندعندعندعند    موجودموجودموجودموجود    ا�بيحا�بيحا�بيحا�بيح    العذرالعذرالعذرالعذر    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأÕوÕوÕوÕداية من العذر وجود من البد يقولون    ،،،،وKسبب هو العذر نأل ا 
 ألن ،ذلك �µون ال فإنهم ا6انية فتتاحا وقبل وÕاأل من السالم بعد العذر زال ول ، فبناء Y ذلكالصالت| ب| للجمع
 بعد مشقة ال أنه علم وأ ا�طر زال لو ذلك Y بناءً ف ،ا�مع موضع هو ا6انية وافتتاح ،وفراغها ا`ية موضع هو األوÕ افتتاح

 األوÕ صالته من انت± فلما يتعÓ ا�ريض ¬ن لو كذلك ،µمع ال ا�طر جلأل ا�مع ¬ن إذا األوÕ الصالة نتهاءا عند ذلك
 u معµ ال نهأنقول  عليهفبناء  ،حر�ته بكdة أو ®عه بعدم هؤبر يتأخر ال أو مشقة عليه يوجد ال نهأ تب| تقارير تءجا

 .ا:ال تلك
 بانقضاء خ» وجاء بعد يتمها ولم ا6انية u �ع ذاإ بمعÓ    """"وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    ا�طرا�طرا�طرا�طر    ®ع®ع®ع®ع    uuuu    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    فراغفراغفراغفراغ    ¡¡¡¡إإإإ    العذرالعذرالعذرالعذر    دوامدوامدوامدوام    gطgطgطgطيشيشيشيش    والوالوالوال: "قال 

 عذر وجود ينØ اwي اn» يأتيه أن قبل صحيح وجه Y بالصالة أبد ألنه صحيح ®عه فإن سليمة تقاريره نأ وأ ا�طر
 .u الصالة Y وجه صحيح ، فال يؤثر عليه ما سوى ذلك ألنه �عللجمع

 اً اً اً مطلقمطلقمطلقمطلق    والق�والق�والق�والق�    ا�معا�معا�معا�مع    بطلبطلبطلبطل    األوÕاألوÕاألوÕاألوuuuu    Õ    السفرالسفرالسفرالسفر    انقطعانقطعانقطعانقطع    و´نو´نو´نو´ن": قال
 شخص ¬ن إذا بمعÓ    """"نفالنفالنفالنفال    يتمهايتمهايتمهايتمها    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    وËوËوËوË    وتصح،وتصح،وتصح،وتصح،    ،،،،فيتمهافيتمهافيتمهافيتمها    اً

 ويبطل ،صالته وتصح يتمها فإنه ،موطنه u السفينة ورست صالته من بعد يفرغ ولم الظهر يصª وهو سفينة u مسافر
    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما ،األصل إ¡ رجوع نهأل ،إش�ل وال جائز عندهم اإلتمام إ¡ الق� من االنقالب نية فإن ،الق� نوى ¬ن ولو ،ا�مع
    uuuu    الع�الع�الع�الع�    ويصªويصªويصªويصXXXX    ª    نافلةً نافلةً نافلةً نافلةً     يتمهايتمهايتمهايتمها    فإنهفإنهفإنهفإنه    السفينةالسفينةالسفينةالسفينة    ورستورستورستورست    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    بعدبعدبعدبعد    ينتهِ ينتهِ ينتهِ ينتهِ     ولمولمولمولم    الع�الع�الع�الع�    يصªيصªيصªيصª    وقاموقاموقاموقام    منهامنهامنهامنها    وفرغوفرغوفرغوفرغ    الظهرالظهرالظهرالظهر    ص¦ص¦ص¦ص¦
        ....وقتهاوقتهاوقتهاوقتها

 وليست ،فيها الgجيح إ¡ Åتاج وال الوقوع نادرة مسائل وa ا�سائل هذه u لفقهاءا ذكره ما هذا    ::::ا�حاHا�حاHا�حاHا�حاH    منمنمنمن    ةةةةنصيحنصيحنصيحنصيح
 مرادات وفهم ا�أصيل إ¡ فيها Öتاج ،ةتأصيلي مراحل a إنما ا�راحل هذه مثل u الطالب ألن ،الطالب أيها مهمتك هذه

 أعمارهم من السبع| وصلوا مشاoنا در�ناأ قد واسع باب فهذا الgجيح من بذلك يتعلق ما أما ،قصدوه وما الفقهاء
 تعا¡ اهللا ر�ه باز بن زعبد العزي الشيخ أذكر و�م ،فيها ا�رجوح من الراجح بيان إ¡ مسألة ] u يصلوا لم وهم وا6مان|

 :قال فيها يحالgج عن سئل �ا ا:ضانة u مسألة أذكر أ5 حÁ ة،مراجع إ¡ çتاج فيقول ا�سائل بعض X تعرض ما كث�اً 
 السهولة من ليس وأنه، وا`ظر واKحث ةا�راجع من ¤ء إ¡ çتاج نهاإ يقول كأنه يعÈ ،القضاة اهللا أAن ،القضاة اهللا أAن

 ذكرها ال� ا�سألة وضوح همك يكون و´نما ،الgجيح هو مسألة ] u همه أن العلم لطالب ينب¾ فال ،فيها الgجيح
 ذكره ما خالف Y الفتيا أن أو ،وقوعها لكdة ا�سائل بعض u إ°ه Öتاج فقد الgجيح أما ،لهاود° وصورتها الفقهاء
 ،çصيله الطالب Y يفسد هذا فإن مسألة ] u أما ،ةبا�ر اً ضعيف القول كون أو للعمل ذلك نحتاجف ،كتبنا u الفقهاء

 يتعلق وما الضوابط ومعرفة العلم أهل أصول Y لك ومثبت العلم u `فسك مقوٍ  مؤسس أنت إنما ا�راحل هذه u وأنت
 من الراجح مسألة إ¡ Åرفتا و´ن ،العلم u قوياً  طيباً  شوطاً  ستقطع وعال جل اهللا بإذن فإنك ذلك فهمت فإن ،بذلك
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 أي u شكوك عندك وسيحصل ،شتباهاو خلل إ¡ بك سيف� ذلك فإن أقوال دراسة Y ا�سائل أخذ أو وعدمه ا�رجوح
  .حد إ¡ العلم لك ينت� ولن، أرجح ا�سأ�| وأي أتم القول|

    ))))/1/1/1/1((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 ال� إ¡ �مع ال� الصالة ®ع هو ا�مع حقيقة أن قلنا فقد ،ا6انية وقت u الصالة µمع أن أراد منu  ا:كم نستكمل

 إن ،معاً  والع� للظهر واحداً  وقتاً  يكون الع� ووقت الظهر فوقت ،واحداً  وقتاً  الوقت| يصّ�  أنه حقيقته وذلك ،قبلها
ةَ َ¬نَْت  ����وعال جل اهللا لقول مؤدياً  و�ن ا�قصود به وحصل ذلك جاز الع� وقت u ص¦ أو الظهر وقت u ص¦

َ
ال ëالص ëةَ َ¬نَْت إِن
َ

ال ëالص ëةَ َ¬نَْت إِن
َ

ال ëالص ëةَ َ¬نَْت إِن
َ

ال ëالص ëإِن
ُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًا

ْ
 ال

َ
Yَُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًا

ْ
 ال

َ
Yَُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًا

ْ
 ال

َ
Yَُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًا

ْ
 ال

َ
Yَ فلم����  ëلo أدائها فريضة نم وعال جل اهللا أوجب فيما يفرط ولم بالوقت u مع| وقت. 

 u جاء ùا ستفادوهاو ستقوها مافي تعا¡ اهللا ر�هم الفقهاء ذكر كما شgاطا ذا Xفه تأخ� ®ع µمعها أن أراد إن هنا لكنه
 ::::�طان�طان�طان�طانX X X X     يشgطيشgطيشgطيشgط    ا�أخ�ا�أخ�ا�أخ�ا�أخ�    ®ع®ع®ع®ع :، وwلك قالوا بأنوسلم عليه اهللا ص¦ رسوX وقول اهللا قول من دلةاأل

 قصده u وعزم نفسه u ع®أقد  يكون أن ا6انية وقت µ uمع نأ أراد ذاإ بد فال األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    وقتوقتوقتوقت    uuuu    ا�معا�معا�معا�مع    ةةةةنينينيني    ::::األولاألولاألولاألول    ال(طال(طال(طال(ط
 مثالً  الظهر صالة ترك فمن ،عليه يأثم ا�رم تأخ�اً  ¬ن و´ال ،الع� وقت u الع� صالة مع ديهاؤي سوف الظهر صالة أن

 من فالبد ،وقتها عن تأخ�ها وتقحم تقصد قد نهكأف الع� صالة مع ديهاؤي سوف نهأ ينوي أن دون للجمع مستحق وهو
    عنعنعنعن    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    يضقيضقيضقيضق    لملململم    ننننإإإإ    ®عاً ®عاً ®عاً ®عاً     الالالال    قضاءً قضاءً قضاءً قضاءً     صارتصارتصارتصارت    نيةنيةنيةنية    بغ�بغ�بغ�بغ�    ذلكذلكذلكذلك    عنعنعنعن    أخرهاأخرهاأخرهاأخرها    مÁمÁمÁمÁ    وألنهوألنهوألنهوألنه: " قال وwلك نفسه u يقصدها معت»ة نية

 لم حيث الظهر وقت ضاق إذا أما ،وقتها يضق لم إن تأخ� ®ع ا�مع ينوي أن X أنوهو  ال(طال(طال(طال(ط    داخلداخلداخلداخل    uuuu    قيدقيدقيدقيد هذا    """"    فعلهافعلهافعلهافعلها
 ينوي نأ µ Xوز ال نهإف غ� ال الظهر صالة ألداء إال يكØ ال اwي الوقت وهو ا�ثال سبيل Y دقائق �س إال منه يبَق 

 أخرها فلو ،تأخ�ها µ Xز ولم هاؤأدا عليه ووجب فعلها عليه çتم بأنه ا:ال هذه u يقولون بل ،بعدها ال� ¡إ تأخ�ها
 .الفعل ذلك u مآث وقتها عن صالةلل مؤخرا ل�ن
ومن ا�علوم أن الرخصة ال تناط بوقت فيمن آل أمره إ¡     """"ةةةةالرخصالرخصالرخصالرخص    يناuيناuيناuيناu    وهووهووهووهو    حرامحرامحرامحرام    فعلهافعلهافعلهافعلها    عنعنعنعن    يضيقيضيقيضيقيضيق    ماماماما    ¡¡¡¡إإإإ    تأخ�هاتأخ�هاتأخ�هاتأخ�ها    ننننألألألأل: "قال

 .ا�حرم
 ا`اس وقوع لكdة ل(طا هذا نوضح أن البد وهنا    """"ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    وقتوقتوقتوقت    دخولدخولدخولدخول    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�بيحا�بيحا�بيحا�بيح    العذرالعذرالعذرالعذر    استمراراستمراراستمراراستمرار    وا6ا5وا6ا5وا6ا5وا6ا5: "قال ::::ال(ط ا6ا5ال(ط ا6ا5ال(ط ا6ا5ال(ط ا6ا5

 لعذر تأخ� ®ع ولاأل وقتها عن �معان اللت| الصالت| أحد خرؤي بأن طباءاأل وأوصاه مرض به الشخص ¬ن ذاإ مثالً  ،فيه
، فبناء Y ذلك لو أنه زال عنه ا�رض وحكم األطباء بسالمته و´م�ن فعله للصالة لم µز X ا6ا5 للوقت ا�أخ� X يبيح

ßيدخل وقت ا6انية ال� تليها �جة أنه نوى ®عها ®ع تأخ�أن يب Áح . 
 ®ع ¹م µوز ùن أنها من جاء ما Y الع� مع الظهر تصª أن نوتو ،ينقطع فال ا¼م هانم يسيل مستحاضة مرأةا أن ولو

 أن ¹ا µوز وال وقتها u الةالص تؤدي أن عليها µب نهاإ :فنقول ،منها ا¼م سيالن وزال ستحاضتهاا نقطعتفا ا�أخ�
 .تؤخرها و�معها مع ال� بعدها

 قبل يريده اwي ا��ن إ¡ وصل سفره أثناء وË، ا6ا5 الوقت u الع� مع ويصليها الظهر خرؤي نأ أردا اwي ا�سافر كذلك
ال األمتعة حÁ يدخل وقت أو قبل دخول وقت الع�، فينشغل u بعض األحيان بالراحة أو إنز الظهر صالة وقت انتهاء

عن وقتها، وفاعال �ا لم µز X فعله، فإن الفقهاء إنما أجازوا X ا�مع إذا  تأخ�ها متقصدا ، فنقول هنا بأنه يكونال� تليها
ألن ولم µز X ا�أخ�  ،وقتها u الصالة عليه أداء وجب، فاستمر X العذر، وهذا قد انقطع عذره، انقطع سفره، انقطع مرضه

 .الصالة أبيح X ®عها لعذر وقد زال ذلك العذر
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    µمعµمعµمعµمع    لملململم    منمنمنمن    أوأوأوأو    ،،،،إمام|إمام|إمام|إمام|    خلفخلفخلفخلف    صالهماصالهماصالهماصالهما    أوأوأوأو    اااامأموممأموممأموممأموم    أوأوأوأو    ااااإمامإمامإمامإمام    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ثمثمثمثم    ،،،،وحدهوحدهوحدهوحده    وÕوÕوÕوÕاألاألاألاأل    ص¦ص¦ص¦ص¦    ولوولوولوولو    ،،،،بينهمابينهمابينهمابينهما    با�طوعبا�طوعبا�طوعبا�طوع    بأسبأسبأسبأس    والوالوالوال": قال
 ر�هم الفقهاء ذكره فيما مÉ فيما لكم ذكرنا ما Y ا�قديم ®ع À uالفه، بأس ال ا�أخ� ®ع u بينهمابينهمابينهمابينهما    ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع    """"صحصحصحصح
 .تعا¡ اهللا

 األشياء هذه أن عÈي """"أو من لم µمع صحأو من لم µمع صحأو من لم µمع صحأو من لم µمع صح، ، ، ، أو صالهما خلف إمام|أو صالهما خلف إمام|أو صالهما خلف إمام|أو صالهما خلف إمام|    ااااأو مأمومأو مأمومأو مأمومأو مأموم    ااااا6انية إماما6انية إماما6انية إماما6انية إمام    ثمثمثمثم، ، ، ، وÕ وحدهوÕ وحدهوÕ وحدهوÕ وحدهولو ص¦ األولو ص¦ األولو ص¦ األولو ص¦ األ"""" كقال
 وص¦ دخل يعÈ امأموم أو اإمام ¬ن وا6انية ،وحده الصالت| حدىإ يصw¬ ªي ،الصالت| u ا�مع حكم u ثرؤت ال
 صالة يصلوا أن أرادوا ثم معهم مأموماً  ¬ن أو الع� صالة يصª أن ويريد خرآ شخص جاء ثم ،µمع ال إمام خلف ظهرال

 .قبلها ال� مثل كذلك صح µمع لم من أو ،يصح ذلك أن نقول فهنا ،ا�مع عذر u يش�gون أو مسافرين كونهمل الع�

    العذر ا6الث u باب صالة أهل األعذارالعذر ا6الث u باب صالة أهل األعذارالعذر ا6الث u باب صالة أهل األعذارالعذر ا6الث u باب صالة أهل األعذار
 العذر u معقود الفصل اوهذ    جائزةجائزةجائزةجائزة    *ها*ها*ها*ها    بصفاتبصفاتبصفاتبصفات    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    صحتصحتصحتصحت    اnوفاnوفاnوفاnوف    وصالةوصالةوصالةوصالة    ))))فصلفصلفصلفصل(((( ؤلفا� الق

 إما العذر أن ذكرنا وقد ،األعذار أهل صالة باب وهو اKاب هذا u تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكرها ال� األعذار من ا6الث
 وهو ،األعذار أهل صالة أسباب من ا6الث السبب أو ا6الث للحكم عا¡ت اهللا ر�ه شارع فهو ،اnوف أو السفر أو ا�رض

 أح�م وwلك ،صالته هيئة تتغ� أن أو الصالة يستبيح أن لإلنسان �� ال� األعذار من عذر واnوف ،خوٌف  X حصل من
 .ةاألدل u جاء ما عتباراب اهللا مر�هالفقهاء  ذكرها

ةَ ���� تعا¡ فقوX األعذار أهل صالة u داخلةصة و¹ا أح�م خا اnوف صالة كون أما
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëقققَقْمَت لَُهُم الص
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت فففِفيِهْم فَأ

ِت 
ْ
َأ
ْ
يَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو�

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت  ِمنُْهْم َمَعَك َو°

ْ
َأ
ْ
يَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو�

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت  ِمنُْهْم َمَعَك َو°

ْ
َأ
ْ
يَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو�

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ِت  ِمنُْهْم َمَعَك َو°

ْ
َأ
ْ
يَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َو�

ْ
ْسِلَحتَُهْم فَإَِذا َسَجُدوا فَل

َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ
ْ
ٌٌ ِمنُْهْم َمَعَك َو° تَُقْم َطائَِفٌةٌ

ْ
تَُقْم َطائَِفةفَل
ْ
تَُقْم َطائَِفةفَل
ْ
تَُقْم َطائَِفةفَل
ْ
وا فَ وا فَ وا فَ وا فَ     فَل



 

ْخَرى لَْم يَُصل
ُ
ْخَرى لَْم يَُصل أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصل أ
ُ
ْخَرى لَْم يَُصل أ
ُ
ٌٌ أ وا وا وا وا َطائَِفةَطائَِفةَطائَِفةَطائَِفٌةٌ



 

يَُصل
ْ
يَُصلل
ْ
يَُصلل
ْ
يَُصلل
ْ
ل

 .ةياآل����َمَعَك َمَعَك َمَعَك َمَعَك 
    اnوفاnوفاnوفاnوف    وËوËوËوË    اثنتاناثنتاناثنتاناثنتان    السفرالسفرالسفرالسفر    وËوËوËوË    أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً     ا:¿ا:¿ا:¿ا:¿    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    فرضتفرضتفرضتفرضت: (قال الصحيح u ا:ديث اwيu  وسلم عليه اهللا ص¦ ا`و

 Y يدل ذلك ] ،اnوف لصالة متعددة هيئاتب وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ةالكث� الس� جرت قدوووو) ) ) ) دةدةدةدةواحواحواحواح
فصالة  ،)وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن أوجه سبعة أو ستة من اnوف صالة ثبتت: (قال أنه أ�د عن ورد وقد ،م(وعيتها

 .اnوف معت»ة عند Aمة أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم م(وعيتها أو خالف ذلك
 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` خصائص من اnوف صالة نإ :قال ةا:نفي علماء من يوسف أبو إال اإل®اع oالف ولم

ةَ � تعا¡ قوXب ستدالالا
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëْمَت لَُهُم الص ةَ َ
َ

ال ëقققَقْمَت لَُهُم الص
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
ِيِهْم فَأ
َ
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` به Üصوص هذا نإ وقال� َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت َو´َِذا ُكنَْت فففِفيِهْم فَأ

 إال، لقد ¬ن لكم u رسول اهللا أسوة حسنة، ألمته م(وع فإنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` �ق �ع فيما األصل أن :ونقول
 Y ةياآل بهذه ستداللاال µوز ال wلكو ،أمته سائر من بذلك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ختصاصا Y ا¼°ل دل ما
 .القول ذلك خالف Y العلم أهل أ®ع wلكو ،بذلك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ختصاصا

 ش� بأي جائزة *ها هاأن بمعÓ    """"جائزةجائزةجائزةجائزة    *ها*ها*ها*ها    بصفاتبصفاتبصفاتبصفات    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    صحتصحتصحتصحت    اnوفاnوفاnوفاnوف    وصالةوصالةوصالةوصالة" ا�ؤلف قال ثم
 بأن ذلك¬ن  سواء أو ،طائفة ل� ر�عت| بصالة ذلك أكان سواء ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن وردت ال� األش�ل من

 ويتأخر ا�تأخر يتقدم ثم ،القبلة اهوج خراآل ويبß يليه اwي الصف معه يسجد ثم اإلمام خلف صٍف  وراء صفاً  يصلوا
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء ما فعل قد يكون نهإف فعلها ء¤ بأي ،جائز ذلك ف� ،يأ£ ما Y قدما�ت

 ذلك X تسÓ فمن ،ذلك u جاء ما Y وأحسنها كملهاوأ الصفات أتم ألنه سهل حديث ختيارا اهللا ر�ه أ�د عن جاء وقد
، وأتم أوÕ نهإف واألمن ¿ا: حال u عتُ�  ال� ا�عت»ة لصالة¡ إ قربأما يكون  ختارا إذا نهأ بمعÓ ،أتم يكون فإنه
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 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن �جيئه عليه حرج فال ذلك ¡إ ة:اج غ�ها ¡إ صار و´ذا
 أمربما أن و ،حد إ¡ ينضبط ال اnوف جاءت بصفات متعددة، فلعل ذلك ¬ن ألن أمرصالة اnوف  أن بماونقول هنا 

 أو أنفسهم Y يأ£ال  ùا �ا¹م يليق ما الصالة من للناس يفتح أن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فأراد ،ومهماً  الزماً  الصالة
 أمر ما Y وأدائها وقتها u الصالة فعل Öقق مابأيضاً و ،بتانهم أو أموا¹م أو ديارهم أو أنفسهم u عليهم اذهاب ¹م يسبب

 .اnوف بها لصق ال� ا:ال u ناسبه ما واحد ] °فعل الصفات هذه علتجُ  ثلكف ،هاتأخ� عدم من وعال جل اهللا
 °فعل الصفات هذه فجعلت ،مع| ¤ء أو ضابط X يكون أن يمكن فال ،ومتغ� متجدد اnوف أن من ا�علوم ومن

 ل� اnوف صالة من متعددة أش�ل م¹ فتح فقد أمته Y وسلم عليه اهللا ص¦ ا` تيس� من وهذا[، به يليق ما اإلنسان
 .]oافه ùن يستباح أن من هنفس Y 0مطم وهو الفرض ديؤوي oيفه ما Öذر نأ من ويأمنه حاo [ Y Xتار
 ماماإل ويبß يسلمون ثم ر�عت| بهم فيصª ،العدو جاهو تبß وطائفة ة،طائف ومعه مامإلا يتقدم نأ فهو سهلسهلسهلسهل    حديثحديثحديثحديث    وأماوأماوأماوأما
األخرى  الطائفة أي ينفصلون عن اإلمام، فتذهب هذه الطائفة ال� أنهت الصالة وجاه العدو �حرسه، ثم تأ£، تسليم دون
ر�عت|،  ر�عت|ل� واحدة من الطائفت| قد صلت و ،ر�عات أربع مامإلل نسبةالب فتكونويكمل بهم ر�عت|،  ماماإل وراء

 ."ق�واقد  ا�أموم|يكون و أتم ماماإليكون ف
 ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأو    ا:الا:الا:الا:ال    تلكتلكتلكتلك    YYYY    يصلوايصلوايصلوايصلوا    فهلفهلفهلفهل    مسافرينمسافرينمسافرينمسافرين    يكونوايكونوايكونوايكونوا    لملململم    اKاKاKاKتتتت    uuuu    اnوفاnوفاnوفاnوف    حالحالحالحال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    قائلقائلقائلقائل    قولقولقولقوليييي    قدقدقدقد

 لم ت(ع إال u السفر دون ا:¿؟ أم م(وعة u السفر وا:¿؟لم ت(ع إال u السفر دون ا:¿؟ أم م(وعة u السفر وا:¿؟لم ت(ع إال u السفر دون ا:¿؟ أم م(وعة u السفر وا:¿؟لم ت(ع إال u السفر دون ا:¿؟ أم م(وعة u السفر وا:¿؟    ----ق� ¹يئاتهاق� ¹يئاتهاق� ¹يئاتهاق� ¹يئاتها----    اnوفاnوفاnوفاnوف    صالةصالةصالةصالة    ق�ق�ق�ق�    هلهلهلهل    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 جاءت عن ال� الطريقة يص�وا إ¡ أن ينب¾ إذا ¬ن اnوف u حال ا:¿ لكن ،ذلك u العلماء ختلفا قد هنا نقول
ر�عت|، ثم يستقر جالسا فيقوموا ويكملوا ألنفسهم ر�عت|، ثم  اإلمامبهم  يصª م، فمثالا¹: بما يكون مناسبا ا`

 ر�عت|ال قضواوي يقومون وهم �حياتu اين�فون وجاه العدو، وتأ£ الطائفة األخرى فيصª بهم ر�عت|، فيثبت جالساً 
 .ر�عات أربعأيضاً من الطائفت|  أربع ر�عات، ول� طائفة إلمامل فيكون  بهم، يسلمف خري|األ
 تسلم ثم ر�عة بصالة هءورا ال� ةالطائف وتقوم هو جالسا، يثبت ثم ،ر�عت| وÕألا بالطائفة يص¦ ا�غرب صالة u أما

ثم  األخري| الر�عت| بصالة تقوم الطائفةو ،جالسا يثبتو ر�عة بهم ويصª ةا6اني الطائفة وتأ£ ،وتن�ف وجاه العدو
 .ا�غرب صالة أتموا قد وعليه ،ثالثاً  صلوا ةطائف و� اإلمام كونيف ،اإلمام بهم يسلم

 ر�عة قضوا ألنفسهموي اً قائم يثبت ثم ،وحدة ر�عة األوÕ بالطائفة اإلمام يصªأن  ومن الصفات ال� �عت u اnوف
 .بهم يسلمثم ويقضوا ر�عة  جالساً  يثبتف ،ا6انية الر�عةمع اإلمام  صªتف ا6انية الطائفة تأ£ف ن�فون إ¡ العدو،وي

والصف ا6ا5، فيصª بهم،  ، الصف األول|صفاإلمام يقسمهم  نإف ،القبلة �اهاب العدو ¬ن إذا حال u وصفة صالة اnوف
 الصف ويب� ا�قدم الصف معه سجدفي سجدي ثمفيقوموا ®يعا، ®يعا، ثم يقوم  ��عونثم ير�ع ف ®يعا، ك»ونييك» ف

ثم إذا قام اإلمام والصف �ؤخر u �اه العدو حارسا للمسلم| من أن ينصب عليهم العدو فيستبيح دماءهم وبالدهم، ا
، ا6ا5 يصبح ولواأل ،األول يصبح ا6ا5 ،الصفان يتبدلويق� ما فاته ثم يقوم، ثم  سجدي فإن الصف ا�ؤخر اwي خلفه

ن Öرسو ا�تأخر ويبß الصف ويستمروا واقف| ®يعاً، ثم ير�ع بهم اإلمام ®يعا، ثم يقوموا ®يعاً ثم يسجد الصف ا�تقدم
  .®يعاً  يسلمونف ،فيتشهد معهم µلس ثم السجود من فاته ما يق� ا�تأخر الصف فإن حياتتلل جلسوا إذاا�سلم|، ثم 

 ::::مهم|مهم|مهم|مهم|    مرينمرينمرينمرينأأأأ    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ألداءألداءألداءألداء    ا¹يئاتا¹يئاتا¹يئاتا¹يئات    هذههذههذههذه    YYYY    ا`ا`ا`ا`    حرصحرصحرصحرص    ويدلويدلويدلويدل

، وهذا من األدلة ال� تدل Y وجوب صالة وما جاء عن ا` من اجتماع ا`اس وائتالفهموما جاء عن ا` من اجتماع ا`اس وائتالفهموما جاء عن ا` من اجتماع ا`اس وائتالفهموما جاء عن ا` من اجتماع ا`اس وائتالفهم    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    هذاهذاهذاهذا    حرصحرصحرصحرص    ::::و¹ماو¹ماو¹ماو¹ماأأأأ
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 جتماعا ألجل واألر�ن ا¹يئاتالواجبات وق�ت كث� من  من كث�wلك  ا�ماعة، فإن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم ترك
 u حÁ جتماعاال معÓ يطلب أن ألجل ولكن ة،منفرد تصª طائفة ] أن بإم�نهم ¬ن و´ال ة،واحد ةمر وصالتهم ا`اس
 اإلسالم أهل ملة u جتماعاال ¬ن وwلك ،جتماعاال أمر Y ا:رص Y يدل إنه ùاف ،باطنهألن ذلك يدل Y  األمر ظاهر
 وË الصيام u نتهائهاو ا°وم بتداءا u ال(ائع ®يع u ذلك تأمل �ن بّ|  وهذا ة،ث�ك مسائل u ةالعظيم ا�طالب من مطلباً 
 .وË مواسم كث�ة تدل Y هذا ا�عÓ ا:ج

 الصف سجد ثم وسجد األوÕ ةر�عال اإلمام ص¦ حينما اnوف صالة وصف ترى فحينما الصالةالصالةالصالةالصالة    أداءأداءأداءأداء    uuuu    العدلالعدلالعدلالعدل    ::::ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهما
 �راسة مرة أول سجدوا اwين وقام بهم وسجد ا�واقع بتبديل قاموا ا6انية الر�عة وË رسهمÖ ا6ا5 الصف ب� خلفه اwي

 çرم ال ل� ولكن ة،مطلوب غ� الصالة u وا:ر�ة ،الصالة u حر�ة ذلك Y ترتب لو حÁ واضح عدل هذا وË إخوانهم
 .اإلمام تباعاو السجود �ف األوÕ ةالفئ

وال يكون القتال مبناه Y ¤ء  ،مباح القتال سبب يكون بأن أي    """"سفراً سفراً سفراً سفراً     القتالالقتالالقتالالقتال    مباحمباحمباحمباح    لعدولعدولعدولعدواااا    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    و�طهاو�طهاو�طهاو�طها: ": ": ": "قال
 يصلوا أن ¹م µوز ال نهإف السفر حال u فعلها çرم ال� األمور من غ�ه أو عهد نقض أو عصبية�رم كما لو ¬ن ألجل 

 .عا�Pبا تناط ال رخصةالو رخصة اnوف صالة نأل ،اnوف صالة
Xوف صالة سفراً سفراً سفراً سفراً  وقوnتكون إنما عند بعض الفقهاء ا u تكون وال السفر حال u أن إ¡ منهم ااستناد وهذا ،ا:¿ حال 
 u ا�شهورين القول| حدأ وهذا ،ا:¿ حال u ¬ن ألنه اnوف صالة يصلê  لم اnندق غزوة u وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

كما a م(وعة u حال  ا:¿ حال u ةم(وع إنها يقولون الفقهاء بعض ¬ن ن´و ،الفقهاء من ®ع قول وهو ،ا�سألة
 .السفر

 o uصونه وال ا:¿ أو السفر حال u يرونه ا:نابلة أن يعÈ    """"ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    YYYY    هجومهمهجومهمهجومهمهجومهم    خوفخوفخوفخوف    معمعمعمع    ح¿اً ح¿اً ح¿اً ح¿اً     أوأوأوأو    ¬ن¬ن¬ن¬ن    سفراً سفراً سفراً سفراً : "قال
 u ¬ن ا` نأل ،حزاباأل بقصة يستدلون ينواw ا:¿ دون السفر حال u يرونه اwين الفقهاء Kعض اخالف ،السفر حال
 .اnوف صالة يصلê  ولم ا:¿ حال

     صلواصلواصلواصلوا    اnوفاnوفاnوفاnوف    اشتداشتداشتداشتد    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا(((( اهللا ر�ه أ�د ماماإل ذكره اwي سهل حديث ذكر نأ بعد ا�ؤلف قال
ً
 رجاال
ً
 رجاال
ً
 رجاال
ً
    وغ�هاوغ�هاوغ�هاوغ�ها    للقبلةللقبلةللقبلةللقبلة    ور�باناً ور�باناً ور�باناً ور�باناً     رجاال

 ال �يث ويتبارزون مستمر قتال u أنهم يأ ،ةا�سايف �ال الفقهاء عند يس� ما وهو اnوف اشتد إذا    ))))طاقتهمطاقتهمطاقتهمطاقتهم    ونونونونئئئئيوميوميوميوم
 با:ر�ت ويأتون ،حال أي وË هم كما يصلوا أن فعليهم ،الصالة وقت ذهاب oشون أنهم حÁالقتال  عن ينفكون يكاد

 .السلف من ®اعة عن تءجا وهذه    """"واحدةواحدةواحدةواحدة    تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    YYYY    قت�قت�قت�قت�اااا    ولوولوولوولو    حÁحÁحÁحÁ": قالوا إيماءات من استطاعتهم قدر
أن الصالة إذا ¬نت تفعل u وقت ا�سايفة، فكيف بمن ¬ن u حال الراحة وا¼عة، فيكف بمكن ¬ن ب|  ويتنبه هنا إ¡

أهله مطمئنا آمنا تغدق عليه ا`عم، فال شك أن تفريطه u الصالة وا:ال هذه حال تؤذن بتعلق ذمته ببالء كب� و�انبة 
ته وأودته إ¡ الكفر باهللا جل وعال Y ما ذكره ®اعة من الفقهاء ألمر اهللا وأمر رسوX ص¦ اهللا عليه وسلم، ربما أوصل

 .وجاء عن أصحاب ا` ص¦ اهللا عليه وسلم

 µوز حاالت وهذه    """"بعرفةبعرفةبعرفةبعرفة    وقوفوقوفوقوفوقوف    وقتوقتوقتوقت    أوأوأوأو    يطلبهيطلبهيطلبهيطلبه    عدوعدوعدوعدو    فوتفوتفوتفوت    خوفخوفخوفخوف    أوأوأوأو    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    سيلسيلسيلسيل    أوأوأوأو    عدوعدوعدوعدو    منمنمنمن    مباحمباحمباحمباح    هربهربهربهرب    حالحالحالحال    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا: "قال ثم
وقتله فيصª من غ� توقف كما  عليه قبض الصالة ألداء توقف إن فخاف ،يطلبه عدو من ا¹رب كحال ،اnوف صالة فيها

 هربي وقف أن إن عدو طلب يفوته أن أو ،يغرقه أن الصالة ألداء توقف أن oاف شديد سيل أو ذكرنا u حال ا�سايفة،
فقهاء يرى ، و´ن ¬ن بعض المشهور ا�ذهبمشهور ا�ذهبمشهور ا�ذهبمشهور ا�ذهبهذا  صالة اnوف يصª أن فله جليل وخطر كب� Hر فيه هروبه و�ن العدو
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 يفوته أن خافيف� إ¡ فوات ا:ج، فإن  ة ألن عدم الوقوف بعرفةعرفب وقت الوقوف أو أنه u حاX هذه يصª صالة تامة،
 .صالة اnوف يصªه نإف لكونه ضاق الوقوف وقت

خُ {{{{ : : : : يةيةيةيةاآلاآلاآلاآل    uuuu    جاءجاءجاءجاء    كماكماكماكما    نفسهنفسهنفسهنفسه    عنعنعنعن    بهبهبهبه    يدفعيدفعيدفعيدفع    ماماماما    السالحالسالحالسالحالسالح    منمنمنمن    خفخفخفخف    ماماماما    معهمعهمعهمعه    ÖملÖملÖملÖمل    أنأنأنأن    ويستحبويستحبويستحبويستحب: "ويقولون
ْ
َأ
ْ
خُ َو°

ْ
َأ
ْ
خُ َو°
ْ
َأ
ْ
خُ َو°

ْ
َأ
ْ
ْسِلَحتَُهمْ     ُذواُذواُذواُذواَو°

َ
ْسِلَحتَُهمْ أ
َ
ْسِلَحتَُهمْ أ
َ
ْسِلَحتَُهمْ أ
َ
    والوالوالوال    }}}}أ

     """"وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    كسيفكسيفكسيفكسيف    يثقلهيثقلهيثقلهيثقله    ئائائائاشيشيشيشي    يأخذيأخذيأخذيأخذ

 �ل X أحل نفسه عن فاعتل ا�سلم ةحاج من ذلك u �ا    """"إAدةإAدةإAدةإAدة    بالبالبالبال    للحاجةللحاجةللحاجةللحاجة    ا:الةا:الةا:الةا:الة    هذههذههذههذه    JJJJ    uuuuسسسس    سالحسالحسالحسالح    �ل�ل�ل�ل    وµوزوµوزوµوزوµوز: "قال
 .ذلك u عليه بأس فال بذلك X رخص فقد، وغ�ها دماء من Jاسة من Öمله ابم السالح

من االجتماع، ومن العدل، ومن االئتالف، ومن أهمية : ما جاء u ال(يعة من حكم وأ�ار u صالة اnوف وأنبه هنا إ¡
 .الصالة، ومن العناية بوقتها، ومن ر�ة اهللا بعباده أن ال يكلفهم ما ال يطيقون

 ))))11111111((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

        ))))ا�معةا�معةا�معةا�معة    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب((((
 ر�هم الفقهاء خصها وwلك ،األخرى الصلوات عن بها تفgق امأح� ¹ا ألن" " " " ا�معةا�معةا�معةا�معة    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب: "اهللا ر�ه ا�ؤلف يقول
    أفضلأفضلأفضلأفضل    يومهايومهايومهايومهاوووو: "قال    """"الكث�الكث�الكث�الكث�    اnلقاnلقاnلقاnلق    �معها�معها�معها�معها    بذلكبذلكبذلكبذلك    وسميتوسميتوسميتوسميت"، سواها عما ختالفهااو بمسائلها يتعلق ما لكdة خاص بباب اهللا
 لضوأ ،ا�معة وم° ةاألم هذه هدى وجل عز اهللا ألن ة،كث� ثأحادي فضله u وجاء الس� عليه دلت وهذا    """"األسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوع    أيامأيامأيامأيام
 لةا¼ا واألحاديث ،به ا`اس Y وفضلنا ،ا�معة وم° اهللا وهدانا األحد يوم لنصارىلو السبت لليهود �نف ،قبلنا من عنه
Y وغ�هم الفقهاء يذكرها كث�ة ذلك u مثل u مÃاب هذا أول الKا. 
 جهة من مستقلة نهاإ بل ،الظهر Y مgتبة أح�م ¹ا فيكون ،الظهرالظهرالظهرالظهر    عنعنعنعن    بدالبدالبدالبدال    ليستليستليستليست أنها أي" " " " مستقلةمستقلةمستقلةمستقلة    ا�معةا�معةا�معةا�معة    صالةصالةصالةصالةوووو" :قال

 وال ،للع� ®عها µوز فكأنه عنها بدال ا�معة قلنا فإذا ،للع� �مع الظهر أن ا�سائل من جاء نهأ مثال يعÓ، أح�مها
 من ال الظهر ألح�م ةهمشاب ليست منفصلة أح�مها أن أي مستقلة ا�معة أن قلنا افلم ،العلم أهل من حدأ بذلك يقول
 نأل ،تأخ� وال تقديم ®ع ال للع� ا�معة صالة ®ع ألحد ليس ذلكفبناء Y  ،خرىاأل األح�م جهة من وال العدد جهة

 .مستقلة ا�معة صالة
، معµ أن وX الظهر صالة تكون حقه u الواجب نإف ®عة يقم فلم امسافر ¬ن من وأما ،" " " " و�ل ذلك u من أقام ®عةو�ل ذلك u من أقام ®عةو�ل ذلك u من أقام ®عةو�ل ذلك u من أقام ®عة""""

 ®عهما دارأو مسافرا أن ولو ،الع� ويص¦ يقوم أن µ Xوز فال ا�معة صالة ا`اس مع مسجد u ص¦ مسافرا أن لو لكن
  أنها ة�ج ع�يصª ال ثم ة®ع صªيف تأخ� ®ع

ً
 بل ،بصواب ليس هذا فنقول، اواحد وقتهما ويكون الظهر عن بدال

 ا¼اللة u األحاديث u جاء �ا    " " " " الظهرالظهرالظهرالظهر    منمنمنمن    أفضلأفضلأفضلأفضل    ووووRRRR: "قال وwلك ،مستقلة معةا� صالة نأب يقررون اهللا ر�هم الفقهاء
Y جاء ا�و ،فضلها  uخلف الوعيد�طيبمن و االغتسالمن  فيها تلعجُ  ال� ح�مولأل، عنها با�ا`اس اجتماع ومن ا 
 .الظهر من أفضل نهاأ Y يدل هذا ] ذلك وغ� اnطبة ةيم(وع ومن ¹ا
 وwا، عنه بدال جاءت وR الظهر هو الوقت فرض أن ليست أنها بمعÓ ،الوقت فرض a أنها يعÓ    """"الوقتالوقتالوقتالوقت    فرضفرضفرضفرض    ووووRRRR" :قال 

 يؤدوا لم اظهر صلوها فلما، ®عة يصلوها عليهم الواجب ألن    """"تصحتصحتصحتصح    لملململم    ا�معةا�معةا�معةا�معة    وقتوقتوقتوقت    بقيةبقيةبقيةبقية    معمعمعمع    ببببتتتت    أهلأهلأهلأهل    الظهرالظهرالظهرالظهر    ص¦ص¦ص¦ص¦    فلوفلوفلوفلو: "قال
 لم أو ،هافي وoطب ا�معة يقيم من وجود لعدم سبب وأ لعذر ذلك صار لو لكن ،بذمتهم وتعلق عليهم اهللا أوجب ما

 .µوز ال ذلك لغ� لكن ،بد¹ا إ¡ تر�ها µوز ذلك Y فبناء العدد يكتمل
 ا�معة عليه تفوت أن الفوائت قÉ نإ وخ© ا�معة دخلت ثم فوائت ¼يه اشخص أن لو    """"فوتهافوتهافوتهافوتها    nوفnوفnوفnوف    فائتةفائتةفائتةفائتة    تؤخرتؤخرتؤخرتؤخر: "وقال
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 الفوائت من çصيل Õوأ ا�معة صالة وR الوقت ةمصلح çصيل ألن، صلوات من فاتك ما واقِض  عد ثم ا�معة أدê  نقول
 .وترتيبها

 يقضيها ا�معة ةصال فاتته فمن ،عنها بدال والظهر ،األصل a ا�معة صالة أن يعÓ    """"فاتتفاتتفاتتفاتت    إذاإذاإذاإذا    عنهاعنهاعنهاعنها    بدلبدلبدلبدل    الظهرالظهرالظهرالظهروووو: "قال 
فبناء Y ذلك نقول بأنه لإلنسان  إذا انتهت  þييت ال وربما ذلك وغ� جتماعوا �وطاعتبارات و ¹ا ا�معة ألن ،ظهرا

  .تعاد ال ا�معة وألنيصليها ظهرا 
 حديثu  جاء وهذا، باwكور متعلقة ا�معة صالة بأن تفاقا �ل هذا    """"إ®اAإ®اAإ®اAإ®اA    ا�نذرا�نذرا�نذرا�نذر    ابنابنابنابن    ذكرهذكرهذكرهذكره    ذكرذكرذكرذكر    ]]]]    ا�معةا�معةا�معةا�معةوتلزم وتلزم وتلزم وتلزم ": قالو

 قوX من ففهم) مريضمريضمريضمريض    ووووأأأأ    صصصص    ووووأأأأ    ةةةةمرأمرأمرأمرأاااا    ووووأأأأ    ùلوكùلوكùلوكùلوك    عبدعبدعبدعبد: : : : ةةةةأربعأربعأربعأربع    إالإالإالإال    ةةةةاعاعاعاع®®®®    uuuu    مسلممسلممسلممسلم    ]]]]    YYYY    واجبواجبواجبواجب    حقحقحقحق    ا�معةا�معةا�معةا�معة( شهاب بن طارق
  .بها واإلتيان ووجوبها لزومها به متعلق الرجل أن ةمرأا أو
 عليها فليس تفعل لم و´ن ،م(وA اً مرأ فعلت فقد جاءت نإف    """"الرجالالرجالالرجالالرجال    �امع�امع�امع�امعu u u u     ضورضورضورضورا:ا:ا:ا:    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ليستليستليستليست    ةةةةا�رأا�رأا�رأا�رأ    ألنألنألنألنوووو: "وقال 

�ا جاء u حديث طارق بن شهاب قد ثبتت صحبة طارق  العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    قولقولقولقول    أشهرأشهرأشهرأشهرu u u u     ا�معةا�معةا�معةا�معة    عليهعليهعليهعليه    بببب����    الالالال    العبدالعبدالعبدالعبد أما ررررحححح، حرجٌ 
 منافعه وتعلقت ناقص العبد ألنللن u أصح قو& العلماء، وبا�اã يكون ا:ديث معت»ا، فالعبد ال �ب عليه، قالوا 

 عظم من وهذا ،العبودية بهذه ابتª اwي العبد ذاه Y وعال جل اهللا من اتخفيفف ،عليه اشاق ذلك يكون فربما ،بسيده
 .اهللا ت(يع

    عنعنعنعن    القلمالقلمالقلمالقلم    رفعرفعرفعرفع( :األح�م سائر عليه �ب ال ألنها ،عليه �ب ال الصغ�ف اKالغ غ� أما ،العاقل اKالغ وهو    """"مæفمæفمæفمæف: "قال
 . )يفيقيفيقيفيقيفيق    حÁحÁحÁحÁ    ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    وعنوعنوعنوعن( ا�جان| مثل العاقل غ� و�ذا) يبلغيبلغيبلغيبلغ    حÁحÁحÁحÁ    الصالصالصالص    عنعنعنعن    ثالثةثالثةثالثةثالثة

 ما تقدم فةمعرو مسألة وهذه ،ال�فر من تصح ال وا`ية ،نية من ¹ا والبد ةعباد هذه ألن ،ال�فر Y �ب فال    """"سلمسلمسلمسلموا�وا�وا�وا�""""    
 ا6واب وجود u به متعلق نهإف ،والعقاب اإلثابة جهة من ال واألداء الفعل جهة من ل�فرل لزومها عدم جهة من بها يتعلق

َ| ) ) ) ) uِ))))T1T1T1T1 َسَقَر uِ َسَقَر uِ َسَقَر uِ َسَقَر َما َسلََكُكْم َما َسلََكُكْم َما َسلََكُكْم َما َسلََكُكْم  { :اهللا دنع والعقاب
ê
ُمَصل

ْ
َ| قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ê
ُمَصل

ْ
َ| قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ê
ُمَصل

ْ
َ| قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ê
ُمَصل

ْ
ِمْسِك|َ ) ) ) ) TUTUTUTU((((قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ال

ْ
ِمْسِك|َ َولَْم نَُك ُغْطِعُم ال
ْ
ِمْسِك|َ َولَْم نَُك ُغْطِعُم ال
ْ
ِمْسِك|َ َولَْم نَُك ُغْطِعُم ال
ْ
 Y يعاقبون فهم }َولَْم نَُك ُغْطِعُم ال

 قلبه يتجرد أن بد فال ال�فر من تصح ال وا`ية ،ا`ية صحة عن فرع بها ا�طاKة نأل هاب يطاKون ال لكن ال(يعة فروع
 .األعمال سائر منه تصح حÁ وعال جل باهللا يتعلق نأو اهللا بغ� ا�علق من
 للمستوطن| تكون أن البد أنه ا�معة صالة إلقامة ا�عت»ة ال(وط من هذه" " " " ببناءببناءببناءببناء    مستوطنمستوطنمستوطنمستوطن": تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف قال

 اKاديةو يتنقلون اwين فاألعراب ،شتاءال و صيفا عنها يسافروا أو ينتقلوا ولم يذهبوا لم اwين األوطانu  ستقرواا اwين
 اهللا صل ا` وwلك ،اKتان أهل Y تكون فإنما ،ا�معة صالة عليهم �ب فال الر� ويتتبعون وµيئون يذهبون اwين
 �ل هو ذلك أن Y العلم أهل استدل فثلك ،موهاييق أن اKوادي أهلمن ¬ن من  يأمر ولم �دينةu ا أقامها وسلم عليه

 تام استقرار Y يدل أنه ا�هم به استقروا ما نوع يؤثر ال Åوه أو القصب أو با:جر إقامتهم ¬نت سواء، غ� ال إقامتها
 .الصيف u الو الشتاء u عنه وال معه عنونظي ال ¬مل واستيطان

 أن ا�هم غ�ها أو كذا قرية أو كذا ةمدين مثاليكون هذا اKناء اسمه كذا  أي    """"تفرقتفرقتفرقتفرق    ولوولوولوولو    واحدواحدواحدواحد    اKناءاKناءاKناءاKناء    أيأيأيأي    اسمهاسمهاسمهاسمه: "قال
 يلزمها ال هإنف متقاربة لو وحÁ اسم وهذه ¹ا اسم وهذه ¹ا اسم ¹ا هذه متفرقة بيوتات ¬نت فلو ا،واحد ااسم ¹ا يكون
 .فيما X اسم واحد من جهة العدد وÅوه Y ما يأ£ بيانه u مكتملة ال(وط تكن لم ذاإ إقامتها حكم

 وهم اواحد اKت سما ¬ن فإذا ،الواحد اKت أهل اجتماع رادةإ نهاأل    """"تقدمتقدمتقدمتقدم    كماكماكماكما    واحدواحدواحدواحد    اسماسماسماسم    شملهشملهشملهشمله    حيثحيثحيثحيث    اKناءاKناءاKناءاKناء    تفرقتفرقتفرقتفرق    ولوولوولوولو"
 ¬نوا ولو وهذه قرية كذا فهذه قرية كذا وهذه قرية كذا Üتلفة اKتان أسماء ت¬ن إذاأما  ،ألدائها فيتجمعون متفرق|
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 u واعتبارها إقامتها يلزمهم ما ال(وط من فيهم قد وجدت قرية ] تكن لم إذا االجتماع أو هاؤأدا يلزمهم فال متقارب|
    .غ�هم إ°هم مضين أن دون حقهم

    بهبهبهبه    تنعقدتنعقدتنعقدتنعقد    ولمولمولمولم    ،،،،وÅوهاوÅوهاوÅوهاوÅوها    ÀيامÀيامÀيامÀيام    كمنكمنكمنكمن    بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    فتلزمهفتلزمهفتلزمهفتلزمه    ،،،،تقريباتقريباتقريباتقريبا    فرسخفرسخفرسخفرسخ    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    ا��ا��ا��ا��    ا عنا عنا عنا عنخارجخارجخارجخارج    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    وب|وب|وب|وب|    ههههننننبيبيبيبي    ليسليسليسليس": قال
    ::::مسأ�|مسأ�|مسأ�|مسأ�|    تعلمتعلمتعلمتعلم    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾ هنا إذن """"فيهافيهافيهافيها    ممممؤؤؤؤيييي    أنأنأنأن    µزµزµزµز    ولمولمولمولم

 إ°ها اإلشارة سيأ£ ال� ا�عت»ة ال(وط فيهم تتوافر نأو |مستوطن يكونوا أن البد ةماإلقا حيث من األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة
    .وتكميلها

 ؟يلزمه ال أو أقيمت إذا ا�� إ¡ اإلتيان يلزمه فهل ا�� خارج ¬ن إذا ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة
 .X إقامتهافمن حيث هو u م�نه ال µوز  "ا��ا��ا��ا��    خارجخارجخارجخارج    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    ماماماماأأأأ": اهللا ر�ه ا�ؤلف فيقول
¬ن بينه وب| اK¬ن بينه وب| اK¬ن بينه وب| اK¬ن بينه وب| اKتتتت أكd من فرسخ  أكd من فرسخ  أكd من فرسخ  أكd من فرسخ     إذاإذاإذاإذا فيقول أو ال؟أو ال؟أو ال؟أو ال؟    منهامنهامنهامنها    قريبقريبقريبقريب    يسكنيسكنيسكنيسكن    ال�ال�ال�ال�    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    uuuu    أقامهاأقامهاأقامهاأقامها    منمنمنمن    إ¡إ¡إ¡إ¡    السالسالسالس****    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    هلهلهلهل لكن

    ....قل فنعمقل فنعمقل فنعمقل فنعمفففففرسخ فرسخ فرسخ فرسخ إذا ¬ن إذا ¬ن إذا ¬ن إذا ¬ن أما أما أما أما ، ، ، ، فالفالفالفال
 ،ةواجب ا�ؤذن و´جابة ،الفرسخ قرابة يبلغ صوتهفإن  أذن إذا ا�ؤذن إ¡ نظرنا �اقالوا  ؟؟؟؟ا�حديدا�حديدا�حديدا�حديدهذا هذا هذا هذا     سببسببسببسبب    ماماماما :أن يقول لئقال

 اwي هو ألنه الفرسخ بهذا معت» ا�ناط فجعلنا ،ا�ؤذن صوت وقوة ا¹واء ذلك غ�o  uتلف ألنه ،ا:د هو هذابأن  فقلنا
 يكون حÁ فاعت» ،ا�بلغ هذا يبلغ صوته فإن مفتوح وا��ن ةساكن وا¼نيا هادئة الريح ¬نت إذا العادة u صوته يبلغ

 .ا�معة إتيان يلزمه نهإف قلأو ، وما ¬ن دون فرسخيلزمه ال فرسخ من أكd لو قالوا فثلك، فيه إش�ل ال حاً واض ضابطاً 
 ثالثة بعد Y ¬ن ولو ا�معة إتيان يلزمه نهإف ا�� u ¬ن من أن هذا من يفهم.ا��؟ا��؟ا��؟ا��؟    uuuuاwين اwين اwين اwين     حكمحكمحكمحكم    فمافمافمافما يقول أن ولقائل
 ¬ن إن ا:كم هذا به فيتعلق خارج ¬ن من أما ،جتماعالا منهم مطلوٌب  اKت هلوأ ،اKت أهل من مألنه ،أكd أو فراسخ

  .يلزمهلم  و´ال ،اإلتيان فيلزمه اKت عن الفرسخ دون
 .أميال ثالثة :فقالوا وا�سافات ا�قياس أهل ذلك ذكر أو ا،çديده u ذلك جاء كما أميالأميالأميالأميال    ثالثةثالثةثالثةثالثة    الفرسخالفرسخالفرسخالفرسخ الفرسخ؟الفرسخ؟الفرسخ؟الفرسخ؟    كمكمكمكم
 لزمه اKت أهل أقامها فإذا، بغ�ه تلزمه لكن ،هو يقيمها أن µ Xوز ال يعÈ قلناه اwي هذا    """"ÀيامÀيامÀيامÀيام    كمنكمنكمنكمن    بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    فتلزمهفتلزمهفتلزمهفتلزمه: "قال
 منهم يعدونه ال ا�معة أهل عدوا فإذا ا�معة، إلقامة ا�شgط العدد u يعت» ال أنه حيث من به تنعقد مولإ°ها،  الس*
 أن البد بل، ا:نابلة عند األربع| وa ا�معة ةصال إلقامة ا�عت» العدد من ونيعت» ال ح¿وا إذا فإنهم ،والص ¬�رأة

 .أكdف أربع| ا�ستقرين اKت أهل يكون
 لزمته من ال ،أصالةً  عليه ةواجب ¬نت بمن متعلقة فكأنها، بنفسه ال بغ�ه هتولزم جازت ألنه فيها مؤي نأ µز لم فثلك
 .غ�ه ألجل

 الواحد ¬ل©ء اKت ألن    """"يسمعهيسمعهيسمعهيسمعه    لملململم    أوأوأوأو    ا`داءا`داءا`داءا`داء    سمعسمعسمعسمع    بعدبعدبعدبعد    أوأوأوأو    قربقربقربقرب    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    والسوالسوالسوالس****    إجابتهاإجابتهاإجابتهاإجابتها    عليهعليهعليهعليه    وجبوجبوجبوجب    باKباKباKباKتتتت    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    أماأماأماأما": قال
 من الكث�ة وللمصالح ،عنها ابعيد ¬ن ولو ةمشق فيه عليه يكن فلم ،األسبوع u اKت أهل جتماعال وجدت وا�معة
 يكون فيما ويتناقشون ،بعض Y بعضهم ويسلم ضا،بع بعضهم يرى أسبوع ] u واحد م�ن u وائتالفهم ا`اس اجتماع

 .أمورهم صالحل اسبب
    السفرالسفرالسفرالسفر ا،قريب اسفر أو بعيداً  سفراً  امسافر كوني أن oلو فال ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر أما    """"ق�ق�ق�ق�    سفرسفرسفرسفر    مسافرمسافرمسافرمسافر    YYYY    ا�معةا�معةا�معةا�معة    صالةصالةصالةصالة    �ب�ب�ب�ب    والوالوالوال: "قال

 أو، عسفان إ¡ ةجد من أو ،�رة إ¡ مكة من يذهب كمن ،برد أربعة دون ¬ن ما ،الصالة فيه تق� ال اwي هو القريبالقريبالقريبالقريب
 و´ال اwهاب، فيلزمه فأقل فرسخا اKت خارج ¬ن إن فينب¾ ،إتيانها فيلزمه ا�معة عنه تسقط ال فهذاالعمارية،  إ¡ الرياض
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  .ا:ال هذه u تلزمه لم
 عليه اهللا ص¦ ا` نأ ذلك Y لوا¼° ،إقامتها يلزمهم ال نهمإف ،برد ةأربع وهو ،ق� سفر بعيدابعيدابعيدابعيدا    سفراسفراسفراسفرا اااامسافرمسافرمسافرمسافر    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    أماأماأماأما 

 بأنها العلم أهلAمة  قال wلك ،فيها األجر وعظيم فضلها عظم مع ®عة أقاموا أنهم يذكر ولم وأصحابه هو يسافر ¬ن وسلم
، فإن ¬نوا قريب| شخص ألف نوا¬ لوو حÁيعÈ ال يقيمونها ألنفسهم  ،إقامتها حيث من للمسافر ا�معة ةصال ت(ع ال
u  سفره مع يقمها لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ن بت وأرادوا أن يصلوا معهم فلهم ذلك، أما أن يقيمونها بأنفسهم فال،م

 ¬ن أهلها مع الصالة وأرادوا Kت وصلوا ولو ،تقام ال أنها Y فدل ،يقيمها أن أحداً  يأمر لم أصحابه سفر ومع كث�ة غزوات
  .ذلك ¹م
  .ق� سفر ا�سافرون يعÈ    """"بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    تلزمهتلزمهتلزمهتلزمه    الالالال    بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    تلزمهتلزمهتلزمهتلزمه    الالالال    و�ماو�ماو�ماو�ما": قال
 Y    """"بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    لزمتهلزمتهلزمتهلزمته    استيطاناً استيطاناً استيطاناً استيطاناً     ينويينويينويينوي    ولمولمولمولم    الق�الق�الق�الق�    يمنعيمنعيمنعيمنع    ماماماما    وأقاموأقاموأقاموأقام    ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    ودونودونودونودون    فرسخفرسخفرسخفرسخ    فوقفوقفوقفوق    سفرهسفرهسفرهسفره    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو    بسفرهبسفرهبسفرهبسفره    AصياAصياAصياAصيا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    فإنفإنفإنفإن" :قال
 فوق سفره ¬ن أو ،حال بكل ةعا�م تيانإ لزمه فثا يgخص أن µ Xوز ال نهفإ يقولون بسفره Aصياً  ¬ن من أما ،ذكرنا ما

 فرسخاً  ¬ن إن ا�� خارج ¬ن نفيم قلنا ما Y بغ�ه فتلزمه برد أربعة وa الق� مسافة دون أي ةا�ساف ودون فرسخ
  .هذه وا:ال ا:ضور يلزمه ال و´ال ،ا:ضور فيلزمه فأقل
ضضضض    عبدٍ عبدٍ عبدٍ عبدٍ     YYYY    ا�معةا�معةا�معةا�معة    �ب�ب�ب�ب    والوالوالوال": قال ّّ  اشgاه اعبد ¬ن لو كما ،عبد وبعضه حر بعضه ¬ن من هو :ا�بّعض أما    """"ةةةةمرأمرأمرأمرأااااوووو    ومبعومبعومبعومبّعّ

 ما بدفع هو ويطالب ،ا6ا5 ا�زء Y العبودية تþي أن األصل u هنا يكون نهإف ،فيه قسطه عتقأو احدهمأ قام اثنان، ثم
، به تعلقي اوم العتق كتابu  سيأ£ أح�م و¹ا مشهورة هذا u ةالþِاي لكن ،منه نصيبه يعتق لم اwي خراآل يستحقه

 ،العبد مثل ا�معة ةصال تلزمه فال ،عبد وبعضه حر بعضه مبّعض هنا فيكون يوË أن يستطيع ال امعþ ¬ن إذا لكن
 تغليباً  بالعبد أ:قف ،ا:ديث u جاء كما درهم عليه ب� ما قنٌ  العبد وألن عليه ا�فيفو تغليبا �انب العبودية وذلك قالوا

 .العبودية �انب
 أو هو رجالً  يتب| لم ألنه هذا رجال بكونه يشك أيu اnن= اwي لم يتب|  وهذا    """"رجالرجالرجالرجال    ههههننننووووكككك    يعلميعلميعلميعلم    الالالال    ألنهألنهألنهألنه    خنخنخنخن====    والوالوالوال: "قال

، �اX العلم من إ°ه صار بما يعمل نهإف حاX بها يعلم ال� اآلالت من تجدّ لكونه  أو وظهور أمره Kلوغه تب| إذا أما ةمرأا
  .م حال اnن= ببعض ا�حا°ل ال� µرونها ¹مكما u هذه األوقات فإنه يعل

العبد  �ذلكو عنها سقطت ا�معة صلت ةا�رأ ح¿ت فإن    """"����فيففيففيففيف    عنهمعنهمعنهمعنهم    إسقاطهاإسقاطهاإسقاطهاإسقاطها    ألنألنألنألن    تهتهتهتهأأأأأجزأجزأجزأجز    منهممنهممنهممنهم    ح¿هاح¿هاح¿هاح¿ها    منمنمنمنوووو: "قال
 .ذلك بعد ظهرصالة  تلزمها ولم
  .تبعاً  منهم صحت و´نما الوجوب هلأ من ليس ألنه ،ا�معة إلقامة يشgط اwي العددu  عت»ي ال أي """"ولم تنعقد بهولم تنعقد بهولم تنعقد بهولم تنعقد به" :قال
 تصح من أن األصل ¬ن و´ن، اهللا ر�هم الفقهاء بعض من تعليل هذا    """"متبوAمتبوAمتبوAمتبوA    ا�ابعا�ابعا�ابعا�ابع    يص�يص�يص�يص�    ÍالÍالÍالÍال    فيهافيهافيهافيها    يؤميؤميؤميؤم    ننننأأأأ    يصحيصحيصحيصح    ولمولمولمولم": قال

وليس فيه ما يدل Y عدم  صحيحة الصالة فتكون العبد وأ بهم ا�سافر ص¦ لو ذلك Y فبناء ،إمامته صحت صالته
 .الرجال تؤم أن للمرأة يصح ال كنل صحتها،

 اwي ا�انع زال ح¿ها �ا ألنه    """"بهبهبهبه    نعقدتنعقدتنعقدتنعقدتااااوووو    عليهعليهعليهعليه    وجبتوجبتوجبتوجبت    ح¿هاح¿هاح¿هاح¿ها    إذاإذاإذاإذا    خوفخوفخوفخوفوووو    مرضمرضمرضمرضكككك    سفرسفرسفرسفر    غ�غ�غ�غ�    لعذرلعذرلعذرلعذر    عنهعنهعنهعنه    سقطتسقطتسقطتسقطت    ومنومنومنومن: "قال
 نت±ا ح¿ �ا ا�ريض أن يعÓ ،ا�شقة هذه زالت وقد الس* �شقة سقوطها ألن فيها يؤم أن وجاز ،السفر Àالف، ألجله
  .به الوجوب وتعلق قةا�ش زوال
    تصحتصحتصحتصح    لملململم    فيهفيهفيهفيه    الشكالشكالشكالشك    ومعومعومعومع    ا�معةا�معةا�معةا�معة    تقامتقامتقامتقام    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    أيأيأيأي    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    صالةصالةصالةصالة    قبلقبلقبلقبل    ا�معةا�معةا�معةا�معة    حضورحضورحضورحضور    عليهعليهعليهعليه    µبµبµبµب    ننننùùùù    وهووهووهووهو    الظهرالظهرالظهرالظهر    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمنوووو": قال
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 الظهر ص¦ فإذاذكرنا، األصل أن الواجب عليه هو صالة ا�معة Y ما  """"بهبهبهبه    خوطبخوطبخوطبخوطب    ماماماما    وتركوتركوتركوترك    بهبهبهبه    oاطبoاطبoاطبoاطب    لملململم    ماماماما    ص¦ص¦ص¦ص¦    ألنهألنهألنهألنه    ظهرهظهرهظهرهظهره
 .به وتعلقها ا�معة لوجوب بها اعتبار ال غيةال صالة ص¦ فكأنه

 X نقول ما ؟يدر�ها أوال ا�معة يدرك هل وشك ابعيد ¬ن لو يعÓ    """"فرضهفرضهفرضهفرضه    ألنهاألنهاألنهاألنها    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    سسسسNNNN    ا�معةا�معةا�معةا�معة    يدركيدركيدركيدرك    نهنهنهنهأأأأ    ظنظنظنظن    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو: "قال
 .ا�قصود بذلك فيحصل يدر�ها أن يمكن أو ،يدر�ها ال نهأ يتيقن حÁ يسN أن عليه µب، ال، وخالص الظهر صل

 يدرك لن نهإ يقول ¬ن إذا ا�معة تلزمه وهو ¬ن إذا أما    """"الظهرالظهرالظهرالظهر    فيصªفيصªفيصªفيصª    ا�معةا�معةا�معةا�معة    صلواصلواصلواصلوا    أنهمأنهمأنهمأنهم    يتيقنيتيقنيتيقنيتيقن    حÁحÁحÁحÁ    انتظرانتظرانتظرانتظر    و´الو´الو´الو´ال: "قال 
 ،ير�به ما معه وليس دقائق �س إال منه يبَق  لم والوقت مgاتكيلو ثالثة بعد Y مثال كونل ،األحوال من �ال ا�معة
 صالة من ينتهوا حÁ الظهر يصª ال لكنه ،بذلك قطعالو ذلك يفيده ال نهبأ لعلمل س*ال يلزمه ال ا:الة هذه X u فنقول
  .عنها بدل ألنها ا�معة

 أن لو يعÓ    """"بلغبلغبلغبلغ    إذاإذاإذاإذا    الصالصالصالص    إالإالإالإال    اإلماماإلماماإلماماإلمام    �ميع�ميع�ميع�ميع    قبلقبلقبلقبل    عذرهعذرهعذرهعذره    زالزالزالزال    ولوولوولوولو    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    �رض�رض�رض�رض    ا�معةا�معةا�معةا�معة    عليهعليهعليهعليه    �ب�ب�ب�ب    الالالال    ùنùنùنùن    الظهرالظهرالظهرالظهر    وتصحوتصحوتصحوتصح: "قال
 صالةب به متعلق وا:كم ،قائم عذره ألن ،صحيحة صالتك فنقول اسا` قبل ص¦ ا�معة عليه �ب ال اwي ا�ريض
 .ا�معة صالة ال الظهر

 كونه مع يعÓ    """"أفضلأفضلأفضلأفضل    ¬لعبد¬لعبد¬لعبد¬لعبد    عليهعليهعليهعليه    وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها    uuuu    ختلفختلفختلفختلفاااا    �ن�ن�ن�ن    وحضورهاوحضورهاوحضورهاوحضورها    ا�معةا�معةا�معةا�معة    يصª اإلماميصª اإلماميصª اإلماميصª اإلمام    حÁحÁحÁحÁ    الظهرالظهرالظهرالظهر    تأخ�تأخ�تأخ�تأخ�    واألفضلواألفضلواألفضلواألفضل: "قال 
 من ءهشفا X يتجدد ربما ألنه، أوÕ ل�ن مامإلا يصª حÁ أخرها لو لكن ،ا�معة قبل العذر لوجود الظهر يصªأن  µ Xوز

    ا:ضورا:ضورا:ضورا:ضور    عليهعليهعليهعليه    µبµبµبµب    هلهلهلهل ،¬لعبد عليه وجوبها u اختلف من و�ذلك ،ذلك Åو أو ا�معة حضور Y يعينه من µد أو مرضه
 عندهم قاعدةال ةا:نابل ألن ،أوÕ ل�ن اnالف من خروجاً  ح¿ها لو لكنه ،عليه يوجبونها ال ا�مهور نأ قلنا و´ن ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأو

 .به خذ :يعÈ ستستستست����ااااoرج من خالفهم ولو ضعيفاً فoرج من خالفهم ولو ضعيفاً فoرج من خالفهم ولو ضعيفاً فoرج من خالفهم ولو ضعيفاً ف    اwياwياwياwيواألحوط واألحوط واألحوط واألحوط  ،أوÕفإنه  معت»اً  ¬ن إذا اnالف من اnروجأن 
ٌٌ        ندبندبندبندبوووو: "قال   .الفقهاء وذكره راثاآل بعضu  جاء هذا    """"عذرعذرعذرعذر    بالبالبالبال    �ار�ها�ار�ها�ار�ها�ار�ها    نصفهنصفهنصفهنصفه    أوأوأوأو    بديناربديناربديناربدينار    تصدقتصدقتصدقتصدٌقٌ

    لملململم    إنإنإنإن    يكرهيكرهيكرهيكره    الزوالالزوالالزوالالزوال    وقبلوقبلوقبلوقبل    ،،،،رفقتهرفقتهرفقتهرفقته    فوتفوتفوتفوت    oفoفoفoف    لملململم    ننننإإإإ    يصªيصªيصªيصª    حÁحÁحÁحÁ    الزوالالزوالالزوالالزوال    بعدبعدبعدبعد    يومهايومهايومهايومها    uuuu    السفرالسفرالسفرالسفر    ا�معةا�معةا�معةا�معة    تلزمهتلزمهتلزمهتلزمه    �ن�ن�ن�ن    وزوزوزوزµµµµ    الالالالوووو: "قال
    أنأنأنأن    µ    XXXXوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل ا�معة عليه دخل من ذلك Y فبناءً  ،تفويتها إ¡ يف� ةا�مع وقت u السفر إتيان """"طريقهطريقهطريقهطريقه    uuuu    بهابهابهابها    يأتيأتيأتيأت

 ذاإ أما ،يسافر أن X فجاز ذمتهب تتعلق لم ألنها ا�معة لصالة يبß أن يلزمه ال نهإف وقتها دخول قبل يقولون ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    يسافريسافريسافريسافر
 .بذمته �علقها يفوتها أن µ Xوز ال ذلك Y فبناءً  عليه تفويتها إ¡ يف� وسفره ذمتهب تعلقت أنها فيقولون وقتها دخل
 عليه يفوت لم السفر ألن هذاu  حرج فال معهم فيجمع µمعون أناس أو فيه يصª مسجد طريقه u يكون أن إال :قالوا
 ذلك u السفر X يكره فإنه الزوال قبل ¬ن و´ن ةا�مع يوم عليه دخل من :يقولون ذلك مع لكن ،عليه وجب ùا شيئاً 
ôواألمر ،بةوالصحا السلف بعض عن ذلك ء�  uطلب من ¤ء اهللا ر�هم الفقهاء من فيه بالكراهة والقول ،يس� ذلك 
  .يس� ذلك u واألمر األتم

    ))))1U1U1U1U((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 u نتحدث  Y مÃذكرت لكم     وقد ،�وط صحة ا�معة�وط صحة ا�معة�وط صحة ا�معة�وط صحة ا�معةهذه ا:لقة عن فصل آخر عقد ا�ؤلف وهو فيما يتعلق بال

 Y موطن من ا�واطن تسهيال u األدلة و®ع ¹ا u كث�ا أن ال(وط ال� يذكرها الفقهاء هو تتبع منهم واستقراء �ا جاء
 .لةالطالب وتيس�ا ¹م ما ربما يعþ عليهم فهمه من األد

 عدم وال وجودٌ  وجوده من يلزم وال ،عدم عدمه من يلزم ما( وال(طوال(طوال(طوال(ط    �وط�وط�وط�وط    أربعةأربعةأربعةأربعة    أي لصحة ا�معة يشgط لصحتهايشgط لصحتهايشgط لصحتهايشgط لصحتهافقالوا 
 ،لصالةل بالنسبة الوقت :مثل، بمعÓ أنه إذا ُعدم ال(ط ُعدم ا�(وط، و´ذا وجد فقد يوجد ا�(وط وقد ال يوجد )wاته
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 لكونه وجد، لعارض من العوارض، ت ال وقد وجد الصالةت قدف الوقت وجد إذا لكن، لصالةا تفعل أن زْ µَُ  لم الوقت عدم إذا
  .األسباب من ذلك لغ� أو ،مثال حائض ا�رأة لكون أو ،مثال عليه مغ�

 ال فا�معة ،ا�معة �وط من �ط ماماإل ذنإ بأن الفقهاء من يقول من قول إ¡ إشارة اهذ    """"اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذنذنذنذنإإإإ    منهامنهامنهامنها    ليسليسليسليس": قال
 وقوع يوم بأنه ذا¹ واستدلوا ،اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    منمنمنمن    ®اعة®اعة®اعة®اعة    وقولوقولوقولوقول ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهورu u u u  اإلمام إذن ¹ا يعت»
 X u أذن أو عثمان من امستأذن يكن ولم ،با`اس وص¦ ا�معة أقام عنه اهللا رò اعلي بأن عفان بن عثمان وُح� ةالفتن
 ليس ا�معة صالة أن Y دل الصحابة من بمح¿ و�ن ذلك بعد عثمان وأقره أقامها ،فلما �صوراً  ¬ن لكونه عثمان ذلك
 أن إ¡ ينتظرون ال فإنهم ال(وط حقهم u تانعقد وقد القرى من قرية u أناساً  أن لو ذلك Y فبناءً  ،اإلمام ذنإ الزمها من

 ا�معة بتعدد يتعلق ما ومسألة ةمسأل وهذه يقيموها أن ذلك جردبم يلزمهم بل ،تقيموها ال أو ا�معة أقيموا ماماإل ¹م يقول
    ....األصلاألصلاألصلاألصل    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامة    مسألةمسألةمسألةمسألة    uuuu    وهناوهناوهناوهنا    ا�عددا�عددا�عددا�عدد    مسألةمسألةمسألةمسألة    uuuu    فتلكفتلكفتلكفتلك    ،،،،وتلك ا�سألة هذه ب| فيها يفرق أن ينب¾ أخرى مسألة

 �وط من �طأنه  ماك ا�معة �وط من �ط الوقت    """"الوقتالوقتالوقتالوقت    هوهوهوهو"""" ال(وط هذه أحد يعÈ    """"حدهاحدهاحدهاحدهاأأأأ""""    ::::اهللا ر�ه ا�ؤلف قال 
ُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًا{{{{ دلةاأل u ظاهر أمر الوقت اعتبارو ،الصالة

ْ
 ال

َ
Yَ ةَ َ¬نَْت

َ
ال ëالص ëُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًاإِن

ْ
 ال

َ
Yَ ةَ َ¬نَْت

َ
ال ëالص ëُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًاإِن

ْ
 ال

َ
Yَ ةَ َ¬نَْت

َ
ال ëالص ëُمْؤِمنَِ| ِكتَابًا َمْوقُوتًاإِن

ْ
 ال

َ
Yَ ةَ َ¬نَْت

َ
ال ëالص ëةداخل وا�معة }}}}إِن u الصلوات هذه. 

 وقت ةنهايفهو  ا�معة صالة نهاية وقت أما فنقول ال؟ال؟ال؟ال؟    أوأوأوأو    الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة    وقتوقتوقتوقت    هوهوهوهو    هلهلهلهل ا�معة؟ا�معة؟ا�معة؟ا�معة؟    وقتوقتوقتوقت    ماماماما الÃم �ل لكن
    هوهوهوهو    ههههؤؤؤؤمبتدمبتدمبتدمبتد    هوهوهوهو    هلهلهلهل    اختالف �ل ا�معة صالة ابتداء وقت أما ،فيه اختالف ال اتفاق �ل إ®اع �ل هو ،خالف بال الظهر
 ء وقتهاابتدا أن هنا ا�ؤلف إ°ه أشار كما ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    فا�شهورفا�شهورفا�شهورفا�شهور ؟؟؟؟الوقتالوقتالوقتالوقت wلكwلكwلكwلك    سابقسابقسابقسابق    هوهوهوهو    أمأمأمأم    ؟؟؟؟الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة    وقتوقتوقتوقت

 فيكون ،ا`� وقت انتهاء من يعÈ ،رمح قدر الشمس ارتفاع من العيد صالة ابتداء تووق ،العيد صالة وقت بتداء¬ هو
 صالة ووقت ،األسبوع عيد بأنه ا�عÓ جهة منأيضاً و ،سيدان ابن أثر من ذلك أخذوا ولعلهم وا:ال هذه، طويال الوقت
 بن ةسلم حديث جهة من ظاهر غ� ¬ن ولو ذلك يسند ما جاءأيضاً و ،ا�عÓ ذلك من هوفجعل الشمس ارتفاع من العيد

مع  ذلك من فأخذوا )به نستظل ظل للحيطان وليس ا�معة بعد نن�ف كنا ،ا�معة بعد إال ىونتغد نقيل كنا ما( األكوع
 هذا أن نعلم أن ينب¾ لكن ،العيد صالة وقت من يبدأ ا�معة وقت نأب سيدان ابن وأثر لكم ذكرته اwي ا�عÓ هذا

    أ�دأ�دأ�دأ�د    ننننعععع    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الروايةالروايةالروايةالروايةأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     هوهوهوهو    كماكماكماكما    ا6الثةا6الثةا6الثةا6الثة    األئمةاألئمةاألئمةاألئمةفففف    ،،،،ماه�ماه�ماه�ماه�ا�ا�ا�ا�    لقوللقوللقوللقول Üالف هو هنا اهللا ر�هم ا:نابلة به قال اwي القول
 .ذلك قبل يكون ال نهأو ،غ� ال الظهر صالة وقت ابتداء هو معةا� صالةوقت  ابتداء أن ا�حقق|ا�حقق|ا�حقق|ا�حقق|    منمنمنمن    ®اعة®اعة®اعة®اعة    هاهاهاهااختاراختاراختاراختار
 يكون أن u عليه يعول أن ينب¾ ال ذلك Y وبناءً  ،منقطع أثر نهإف هنا اهللا ر�ه ا�ؤلف ذكره اwي سيدان ابن ثرأ وأما

 حديث وأما ،ا`ص وجود مع به اعتبار ال فالقياس ا�عÓ جهة من أما ،العيد صالة من ا�معة صالة ابتداء u للقول عمدةً 
 وقت يسبق وقتها نأب Ö1ة وليست �معةبا ا�بك� Y داللة فيها هانأ فيها يقال ما Ûية نإف وÅوه كوعألا بن ةسلم

    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    فبناءً فبناءً فبناءً فبناءً  ،االستدالل بطل ا¼°ل إ¡ حتمالاال تطرق و´ذا ،يق| وال بيق| إال سواه ما إ¡ ا°ق| من نتقليُ  وال ،الزوال
    .وانتهاءً وانتهاءً وانتهاءً وانتهاءً     ابتداءً ابتداءً ابتداءً ابتداءً     الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة    وقتوقتوقتوقت    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    ننننبأبأبأبأ    نقولنقولنقولنقول
 واستدلوا ،قليل ءب© الزوال قبل يعÈ السادسة الساعة u تبدأ بأنها :قوX لطيفلطيفلطيفلطيف    قولقولقولقول    وهووهووهووهو    خرخرخرخرآآآآ    قولقولقولقول    إ¡إ¡إ¡إ¡    ارارارارصصصص    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    بعضبعضبعضبعض

    ظلظلظلظل    للحيطانللحيطانللحيطانللحيطان    وليسوليسوليسوليس    نن�فنن�فنن�فنن�ف    و�ناو�ناو�ناو�نا    ،،،،ا�معةا�معةا�معةا�معة    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإال    نتغدىنتغدىنتغدىنتغدى    والوالوالوال    نقيلنقيلنقيلنقيل    كناكناكناكنا    ماماماما( جابر ديثحو هذا كوعاأل بن ةسلم �ديث
 ويمكن اعتبار X يعÈ وهذا ،قليل ءب© الزوال قبل يعÈ ،السادسة الساعة وقت u تبدأ نهاأ ذلك من فأخذوا )بهبهبهبه    يستظليستظليستظليستظل

  يكون أن
ً
    وقتوقتوقتوقت    نتهاءنتهاءنتهاءنتهاءاااابببب    وانتهاءوانتهاءوانتهاءوانتهاء    الزوالالزوالالزوالالزوال    منمنمنمن    ابتداءً ابتداءً ابتداءً ابتداءً     وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    ننننأأأأ    فيهفيهفيهفيه    إش�لإش�لإش�لإش�ل    الالالال    واwيواwيواwيواwي    وا�عتمدوا�عتمدوا�عتمدوا�عتمد    وا�عت»وا�عت»وا�عت»وا�عت»    األصلاألصلاألصلاألصل    لكنلكنلكنلكن ،وسطا قوال

    ....الظهرالظهرالظهرالظهر    صالةصالةصالةصالة
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 فال وقتها انت± إذا فإنه ظاهر وهذا    """"ظهراظهراظهراظهرا    صلوهاصلوهاصلوهاصلوها    للجمعةللجمعةللجمعةللجمعة    إلحرامإلحرامإلحرامإلحرامبابابابا    واواواوايك»يك»يك»يك»    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    أيأيأيأي    ةةةةا�حريما�حريما�حريما�حريم    قبلقبلقبلقبل    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    خرجخرجخرجخرج    ننننإإإإفففف": قال
 �ح وهو الكب� ال(ح به يقصد وال(ح،     """"ال(حال(حال(حال(ح    uuuu    قالقالقالقال    كماكماكماكما" اتفاق �ل وهو اKدل إ¡ يص� بل ا�معة تقام أن µوز

 ا�قدÇ قدامة بن دأ� بن اهللا عبد �مد ¯أ كتاب من مأخوذ وهو ،اهللا هر� ا�قدÇ عمر ¯أ ابن �حه، ا�قنع كتاب
 .ا�ملة u ا�غÈ صاحب

 لو نهأ يعÈ    """"الوقتالوقتالوقتالوقت    uuuu    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    بتكب�ةبتكب�ةبتكب�ةبتكب�ة    تدركتدركتدركتدرك    ،،،،الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    كسائركسائركسائركسائر    ®عةً ®عةً ®عةً ®عةً     صلوهاصلوهاصلوهاصلوها    ----الوقتu حرموا بها أن يعÈ فإ    ----    و´الو´الو´الو´ال" :قال 
 أدرك من نهأ األدلة به تجاء اwي لكن ،،،،ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    uuuu يدر�ونها فإنهم الوقت خرج ثم الوقت خروج قبل حرمواأ

 إنما ا�معة دراكإ أن Y يدل اذه ] ،ا�معة أدرك فقد ا�معة من ر�عة أدرك من ،الصالة أدرك فقد الصالة من ر�عة
 .اإلحرام تكب�ة دراكإب ال ر�عة دراكإب يكون

 بقاءه األصل الوقتأن  مادام نأب نقول ذلك Y فبناءً  ،األصل هو بقاء الوقت نأل """"الوقتالوقتالوقتالوقت    خروجخروجخروجخروج    uuuu    بشكبشكبشكبشك    تسقطتسقطتسقطتسقط    والوالوالوال: (قال
 .ا�معة فيصª اعتبار الشك لكw يعت» وال ،بيق| إال منه رجoُ  ال نهإف
 دقائق ع( أو سبع الوقت من ب� لو يعÈ    """"�ز�ز�ز�ز    لملململم    الالالالو´و´و´و´    فعلهافعلهافعلهافعلها    لزمهملزمهملزمهملزمهم    ةةةةوا�حريموا�حريموا�حريموا�حريم    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    قدرقدرقدرقدر    الوقتالوقتالوقتالوقت    منمنمنمن    بببب����    ننننإإإإفففف(: قال 

 ،ظهرا يصلونها نهمإف ذلك من ء¤ يبَق  لم إذا أما ،يتأخروا الو ويبادروا يفعلوا أن عليهم فيجب ويصلوا واoطب أن ميمكنه
 لم الوقت لكون ،®عة ا:ال هذه u فعلها µوز ال نهإف ذلك Y فبناء ،يصª ثم oطب أن يمكنه ال دقيقت| إال بقي مل إذا

 .فيه هاؤإمضا يمكن ما هفي يبَق 

 لو وأنه ،أربع| ا�معة Ö¿ أن البد نهأ ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    مذهبمذهبمذهبمذهب    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    """"وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    أربع|أربع|أربع|أربع|    حضورحضورحضورحضور    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    ال(طال(طال(طال(ط: (قال
 .تقام ال �معةفإن ا ذلك من قلأ وا¬ن

 قالوا لوائس اجتمعوا �ا ®عة أول همنإف الوقوع أما    ،،،،ا�عÓا�عÓا�عÓا�عÓوووو    الوقوعالوقوعالوقوعالوقوع هو ا¼°ل نأب قالوا؟ ؟ ؟ ؟ ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    ماماماما يقول نأ لقائل
 أنه Yذلك  فدل ،ا�� أهل اجتماع بها يقصد عةا�م نأب قالوا ا�عÓ جهة ومن أربع|، ¬نوا قالوا ؟يومئذ ¬نوا كم

 لكونه ا¼°ل جاء اwي االجتماع افهذ ،أربع| ¬نوا بأنهم األثر أو ا:ديث u جاء بما يستأنس أن فيمكن ،كث� اجتماع
 اهللا ر�ه ا�ؤلف أورد كما اآلثار بعض u جاء ،ا�رد وهو ا�ناط هو »َ اعتُ  فثلك ،منه أقل هو ما يأِت  ولم للجمعة حاً مصحِ 

 فبناءً  ،يصح ال لكنه ،لل�اع وقاطعاً  ا�سألة u فيصالً  ل�ن األثر هذا صح لو" " " " ®عة®عة®عة®عة    فوقفوقفوقفوق    فمافمافمافما    أربع|أربع|أربع|أربع|    ]]]]    uuuu    أنأنأنأن    السنةالسنةالسنةالسنة    مضتمضتمضتمضت(
Y ذلك dدل أربع|ب الوقوع ¬ن فلما، اجتماع فيها ا�معة أن وهو األصل إ¡ والسند الوقوع أخذوا أنهم فيها يقال ما أك 
Y ق|با° فأخذوا ،فيه مشكوك�ل  منه أقل ما أن u ما يعضد كأنه ا�ؤلف أورده و´نما ،ضعيف اآلخر األثر لكن ،ذلك 
 هو نهأو الوقوع جهة من مأخذه نإف لك ذكرت �ماو ،،،،ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    �شهور�شهور�شهور�شهور    نسبةنسبةنسبةنسبةالالالالبببب    هذاهذاهذاهذا ،عم� بن مصعب ثرِ أ u جاء

 ،ا¼°ل عليه يدل مل أو به اعتبار ال قول هذا نأب اإلخوان بعض يقول ال حÁ ،اعتبار X فيه مشكوك سواه ما نأو ا°ق|
 ،اعتباره وعدم القول تضعيف u اإلنسان نطالقال مغ�اً  ذلك ¬ن ،االستدالل من الوجه هذا أو ا�عÓ هذا فهمت إذا لكن
    ماماماما((((    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    بهبهبهبه    çصلçصلçصلçصل    بمابمابمابما    çصلçصلçصلçصل    ا�معةا�معةا�معةا�معة    بأنبأنبأنبأن ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    منمنمنمن    ا�حقق|ا�حقق|ا�حقق|ا�حقق|    KعضKعضKعضKعض    قولقولقولقول    وaوaوaوa    �د�د�د�دأأأأ    عنعنعنعن    ثانيةثانيةثانيةثانية    روايةروايةروايةرواية    uuuu ذلك مع لكن

    oطبoطبoطبoطب    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن    �ا�ا�ا�ا( بأنهأيضاً و) الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان    عليهمعليهمعليهمعليهم    استحوذاستحوذاستحوذاستحوذ    إالإالإالإال    وا�ماعةوا�ماعةوا�ماعةوا�ماعة    ا�معةا�معةا�معةا�معة    فيهمفيهمفيهمفيهم    تقامتقامتقامتقام    الالالال    ثالثةثالثةثالثةثالثة    منمنمنمن
 )رجالرجالرجالرجال    ع(ع(ع(ع(    اثنااثنااثنااثنا    إالإالإالإال    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    معمعمعمع    يبَق يبقَ يبَق يبَق     لملململم    حÁحÁحÁحÁ    خرجواخرجواخرجواخرجوا    القوافلالقوافلالقوافلالقوافل    جاءتجاءتجاءتجاءت    فلمافلمافلمافلما    ال¿ال¿ال¿ال¿    مسهممسهممسهممسهم    AمAمAمAم    uuuu    ههههصحابصحابصحابصحاببأبأبأبأ

 بأنهم µيب بعضهم ¬ن ن´و معت»ا يكون أن يمكن وهذا ،األربع| من قلأ هو يماف تقام ا�معة أن Y دلي بأنه فقالوا
 u فليس ذلك من أقل¬ن العدد  إذا نقول لكن ،الوجوب هب وÖصل ا�معة به تقوم ما ح¿وا أو ذهبوا أن بعد ح¿وا
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 من ®اعة وقول الفتيا عليهو ا�حقق| من وغ�ه تيمية ابن قال كما قلأ ¬نوا فلو، قيامها صحة عدم من 1يح ما هو ةاألدل
 .ربع|األ من قلأ ¬نوا ولو ®عة يقومونها منهفإ العلم هلأ

 ،متقارب| م�ن| من تتم فال    """"ةةةةالعادالعادالعادالعاد    بهبهبهبه    جرتجرتجرتجرت    بمابمابمابما    مبنيةمبنيةمبنيةمبنية    بهابهابهابها    مستوطن|مستوطن|مستوطن|مستوطن|    بقريةبقريةبقريةبقرية    يكونوايكونوايكونوايكونوا    ننننأأأأ""""    ::::ثثثثا6الا6الا6الا6ال    ال(طال(طال(طال(ط ا�ؤلف ذكر ثم
 اهللا ص¦ حوX العرب قبائل و�نت KÛا؛ لالستيطان يقصد مل ذلك ألن، وÅوهم الشعر وبيوت ياماn هلأ من وال تصح

 هو ستيطاناال أن لك ذكرتأن  سبق وقد ،بها واإلقامة إصالحها Y عزموا خراب بقريةٍ  وتصح بها، يأمرهم ولم وسلم عليه
 مل نهإف وÅوهم وادياK وأما ،وائتالفهم اجتماعهم بلِ فُط  ��نا هذا u استقروا اwين هم هؤالء ألن، جتماعاال مطلب
، فثلك لم تكن أن تقام إال بم�ن يستوطن عليهم ا�شقة من فيه ما معأيضاً ، كما بذلك ينتفعون ´نهم الو إقامتهم يطلب

u ا�دينة وما حو¹ا، وأما األعراب وÅوهم لم يأمرهم بإقامتها فدل Y عدم  وسلم عليه اهللا ص¦فيه كما أقامها ا` 
u بعض األماكن اKعيدة فلم يأمرهم بإقامتها فيها فدل  وسلم عليه اهللا ص¦ ا`كما حصل u استئذان يضاً أإقامتها، و

 .Y أن ا�معة ال تقام إال بقريٍة مستوطن|

 oتلف هذا وأن ،قصببال البد أن تكون أو ط|بال بنيت قد تكون بأن يشgط ال يعÈ    """"العادةالعادةالعادةالعادة    بهبهبهبه    جرتجرتجرتجرت    بمابمابمابما": قال
 ختالفاب oتلف هذا ألن ،إلقامتها �الً  يكون فإنه ¬مل واستقرار تام استيطان نهأ Y دل ما لكن ،اسا` فختالاب

 .الستقرارهم اموطن يكون ùا اعتادوه وما الزمان ختالفاب oتلف هذا وألن ا��ن
 وجلسوا كdوا مهما اnيام أهل فثلك ،واالستقرار قامةإلu ا ال والضعن لتنقلل وضعت أنهاu  إش�ل فال اnيام أهل أما

 من أكd أو سنت| أوة سن تقاما وربما خيامX  يقيم من ا�دن بعض u الضواü حول يوجد مثال ،يقيمونها ال فإنهم واستقروا
 ´نماو ،يقيمونها ال ذلك Y فبناء ،ا�معة إلقامة �ال ليس هذا أن فنقول هافي يتسفرون أو هافي µلسون أو بها يأنسون ،ذلك

 .°هاإ اإلتيان يلزمهم لم و´ال ،إقامتها موطن u فرسخ من أقلu  ¬نوا إذا بغ�هم تلزمهم
    بياضةبياضةبياضةبياضة    بÈبÈبÈبÈ    حرةحرةحرةحرة    uuuu    ®ع®ع®ع®ع    منمنمنمن    أولأولأولأول    زرارةزرارةزرارةزرارة    بنبنبنبن    سعدسعدسعدسعدأأأأ    ألنألنألنألن    ،،،،الصحراءالصحراءالصحراءالصحراء    منمنمنمن    اKنياناKنياناKنياناKنيان    قاربقاربقاربقارب    فيمافيمافيمافيما    إقامتهاإقامتهاإقامتهاإقامتها    وتصحوتصحوتصحوتصح" اهللا ر�ه ا�ؤلف قالثم 

أن  ماداممادام أنهم u اKنيان،  بها ملحق نهإف الصحراء من Kنيانا قارب ùاإن ¬ن  يعÈ ،    """"وا¼ارقطÈوا¼ارقطÈوا¼ارقطÈوا¼ارقطÈ    داودداودداودداود    أبوأبوأبوأبو    ههههخرجخرجخرجخرجأأأأ
 رò أسعد مع حصل �ا صحتها من يمنع ال ذلك فإن جاوره مافي أو أقاموها u وسط اKت سواء اKت أهل هم يقيمونها اwين

 .عنه اهللا
ه إذا أن    """"منهممنهممنهممنهم    واحداواحداواحداواحدا    تلزمتلزمتلزمتلزم    الالالال    وبالعكسوبالعكسوبالعكسوبالعكس    حدهمحدهمحدهمحدهمأأأأ    استخالفاستخالفاستخالفاستخالف    لزمهلزمهلزمهلزمهوووو    ،،،،يؤمهميؤمهميؤمهميؤمهم    ننننأأأأ    µزµزµزµز    لملململم    فنقصفنقصفنقصفنقص    العددالعددالعددالعدد    وحدهوحدهوحدهوحده    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رأىرأىرأىرأى    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو": قال

نقص العدد ا�عت» فإنه بناء Y ذلك ينتقض ال(ط وهو حضور العدد ا�عت» إذا قلنا بأنه أربع|، وبناء Y ذلك يصلونها 
 .ظهرا
 لو أما    """"®عة®عة®عة®عة    إAدتهاإAدتهاإAدتهاإAدتها    تمكنتمكنتمكنتمكن    لملململم    إنإنإنإن    ظهراً ظهراً ظهراً ظهراً     واستأنفواواستأنفواواستأنفواواستأنفوا    ،،،،�طها�طها�طها�طها    لفقدلفقدلفقدلفقد    ®عة®عة®عة®عة    يتموهايتموهايتموهايتموها    لملململم    إتمامهاإتمامهاإتمامهاإتمامها    قبلقبلقبلقبل    األربع|األربع|األربع|األربع|    عنعنعنعن    نقصوانقصوانقصوانقصوا    ننننإإإإفففف": قال

 يفوتف أتي لم إن بأنه o»و يستد·يمكن أن  أو يرجع أن يمكن لوضوء خرج خرج اwي أن �يث ®عة إAدتها أمكن
 .ظهرا هانستأنفويكن ذلك فإنهم ي لم ذاإف فليفعلوا، ا�معة صالة عليهم

 ذكرت ما Y    """"®عة®عة®عة®عة    أتمواأتمواأتمواأتموا    نقصهمنقصهمنقصهمنقصهم    قبلقبلقبلقبل    بهمبهمبهمبهم    و:قواو:قواو:قواو:قوا    ةةةةبببباnطاnطاnطاnط    يسمعوايسمعوايسمعوايسمعوا    لملململمùن ùن ùن ùن     لولولولووووو    بعضهم،بعضهم،بعضهم،بعضهم،    انفضاضانفضاضانفضاضانفضاض    بعدبعدبعدبعد    العددالعددالعددالعدد    معهمعهمعهمعه    بببب����    نننن́́́´وووو: "قال
لم يسمعوا  أناس بعدهم جاء فلو ،رجال ع( اثنا الإ يبَق  لم حÁ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن خرج من خروجu  لكم

 .ا�قصود بذلك فيحصل العدد بهم يتم اnطبة لكنهم
    منمنمنمن    ر�عةر�عةر�عةر�عة    أدركأدركأدركأدركمن من من من ((((للحديث للحديث للحديث للحديث     أتمها ®عة،أتمها ®عة،أتمها ®عة،أتمها ®عة،    ا�معةا�معةا�معةا�معة    منمنمنمن    ر�عةر�عةر�عةر�عة معةأي من ا� منهامنهامنهامنها    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمعأدرك أدرك أدرك أدرك وووو    الوقتالوقتالوقتالوقتu u u u     حرمحرمحرمحرمأأأأ    ومنومنومنومن: "قال 
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     """"الصالةالصالةالصالةالصالة    أدركأدركأدركأدرك    فقدفقدفقدفقد    ا�معةا�معةا�معةا�معة

 من لأق أدرك إذا يعÈ    """"سبقسبقسبقسبق    ماماماما    �فهوم�فهوم�فهوم�فهوم    ظهراظهراظهراظهرا    تمهاتمهاتمهاتمهاأأأأ    معهمعهمعهمعه    دخلدخلدخلدخل    ثمثمثمثم    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    منمنمنمن    سهسهسهسهأأأأرررر    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رفعرفعرفعرفع    ننننأأأأبببب    ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    قلقلقلقلأأأأ    أدركأدركأدركأدرك    نننن́́́´وووو: "قال 
 .عنها بدل والظهر ،ا�معة يدرك لم ألنه �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ظهرا أتمها ر�عة
 كونها أماظهرا ظهرا ظهرا ظهرا     هذه ا:ال ال �وز X ال ®عة والهذه ا:ال ال �وز X ال ®عة والهذه ا:ال ال �وز X ال ®عة والهذه ا:ال ال �وز X ال ®عة والu u u u نه نه نه نه إإإإالظهر، أما إذا لم يكن نوى الظهر فالظهر، أما إذا لم يكن نوى الظهر فالظهر، أما إذا لم يكن نوى الظهر فالظهر، أما إذا لم يكن نوى الظهر ف    نوىنوىنوىنوىقد قد قد قد     يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ب(طب(طب(طب(ط قالوا

    إذاإذاإذاإذا    نقولنقولنقولنقول    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    وبناءوبناءوبناءوبناء ،هاينوِ  لم ألنه ظهراً  X تصح لم وأما ،ا�معة دراكإ معه يصح ما منها يدرك لم ألنه ا�معة X �ز لم
    قدقدقدقد    ا�معةا�معةا�معةا�معة    ألنألنألنألن    ،،،،تصحتصحتصحتصح    لملململم    و´الو´الو´الو´ال    ظهراظهراظهراظهرا    فانوهافانوهافانوهافانوهاوÅوها وÅوها وÅوها وÅوها     حياتحياتحياتحياتا�ا�ا�ا�    أوأوأوأو    سجودسجودسجودسجود    الالالالإإإإ    يبَق يبقَ يبَق يبَق     ولمولمولمولم    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|الالالال    انقÉانقÉانقÉانقÉد د د د قققق    نهنهنهنهأأأأ    تعلمتعلمتعلمتعلم    وأنتوأنتوأنتوأنت    أتيتأتيتأتيتأتيت
    بذلك إ¡بذلك إ¡بذلك إ¡بذلك إ¡    تنقلبتنقلبتنقلبتنقلب    نيتهنيتهنيتهنيته    ننننألألألأل    لكلكلكلكبذبذبذبذ    نيتهنيتهنيتهنيته    وتصحوتصحوتصحوتصح    ظهرظهرظهرظهرإ¡ إ¡ إ¡ إ¡     تن�فتن�فتن�فتن�ف    بأنهابأنهابأنهابأنها    القولالقولالقولالقولأن أن أن أن     ا:قيقةا:قيقةا:قيقةا:قيقة    ¬ن¬ن¬ن¬ن    نننن́́́´وووو    ،،،،تنوهاتنوهاتنوهاتنوها    لملململم    الظهرالظهرالظهرالظهر    ننننوألوألوألوأل    ،،،،فاتتفاتتفاتتفاتت
 ....الالالالا:ا:ا:ا:    مثل تلكمثل تلكمثل تلكمثل تلك    uuuu    االستئنافاالستئنافاالستئنافاالستئناف    يلزمهيلزمهيلزمهيلزمه    فالفالفالفال    الفتياالفتياالفتياالفتيا    ذلكذلكذلكذلك    وYوYوYوY    ظهرظهرظهرظهر

    ذكرذكرذكرذكر    إ¡إ¡إ¡إ¡    فاسعوافاسعوافاسعوافاسعوا((((    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    لقوXلقوXلقوXلقوX    خطبت|خطبت|خطبت|خطبت|    تقدمتقدمتقدمتقدم    ويشgطويشgطويشgطويشgط بقوX إ°ه وأشار    """"خطبت|خطبت|خطبت|خطبت|    تقدمتقدمتقدمتقدم    الرابعالرابعالرابعالرابع    ال(طال(طال(طال(ط"""" اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم
    ))))����لوسلوسلوسلوس    بينهمابينهمابينهمابينهما    يفصليفصليفصليفصل    قائمقائمقائمقائم    وهووهووهووهو    خطبت|خطبت|خطبت|خطبت|    oطبoطبoطبoطب    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن((((    عمرعمرعمرعمر    ابنابنابنابن    لقوللقوللقوللقولوووو    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    هوهوهوهو    واwكرواwكرواwكرواwكر) ) ) ) اهللاهللاهللاهللا

 ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ،ا�معة �وط من �ط اnطبت| تقدم، الظهرالظهرالظهرالظهر    منمنمنمن    الالالال    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    بدلبدلبدلبدل    وهماوهماوهماوهما    ،،،،عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق
 تكون نهاأ Y ينصون ا:نابلة الفقهاءبل  فيه، إش�ل ال أمرu صالة ا�معة  اشgاطها فاnطبة ،خطبت| بأصحابه oطب

    ....ا�ميعا�ميعا�ميعا�ميع    عندعندعندعند    فيهفيهفيهفيه    إش�لإش�لإش�لإش�ل    الالالال    طبةطبةطبةطبةاnاnاnاn    فاعتبارفاعتبارفاعتبارفاعتبار ،عليهما يداوم ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن وذلك خطبت|،
 اهللا ص¦ ا` عن ابتا6 لكون ذلك هو طبت|طبت|طبت|طبت|اnاnاnاn    اعتباراعتباراعتباراعتبار    YYYY ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    فمشهورفمشهورفمشهورفمشهور ؟؟؟؟واحدةواحدةواحدةواحدة    خطبةخطبةخطبةخطبة    أوأوأوأو    خطبت|خطبت|خطبت|خطبت|    هماهماهماهما    هلهلهلهل لكن
ِر اهللاëِ { :تعا¡ اهللا قول ولعموم وسلم عليه

ْ
 ِذك

َ
ِر اهللاëِ فَاْسَعْوا إِ¡

ْ
 ِذك

َ
ِر اهللاëِ فَاْسَعْوا إِ¡

ْ
 ِذك

َ
ِر اهللاëِ فَاْسَعْوا إِ¡

ْ
 ِذك

َ
 هرهرهرهرالظالظالظالظ    منمنمنمن    الالالال    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    بدلبدلبدلبدل    وهماوهماوهماوهما قال والصالة، للخطبة شامل وهو}  فَاْسَعْوا إِ¡

Èئشة عن جاء ألنه ر�عت|ال بدل أنها يقولون يعA لك ،ر�عت| بدل انهأ السلف بعض عن وجاءwر�عت| ا�معة علتجُ  و 
 .ذلك وغ� الوقت من بهما Öصل �ا الر�عت| مقام تقوم اnطبة لكون
    يصليهايصليهايصليهايصليها    هلهلهلهل    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته    منمنمنمنييييفففف ذلك Y يgتب ùن ¬ن ن´و ،الكث� عليها يgتب ال ال� موراأل من حال ] Y هذا

 عن جاء كما ر�عات ربعأ يصليها نهأب الفقهاء بعض يقولوwلك وwلك وwلك وwلك     ؟؟؟؟الصالةالصالةالصالةالصالةوووو    ةةةةطبطبطبطبفاتته اnفاتته اnفاتته اnفاتته اn    نهنهنهنهأأأأ    باعتبارباعتبارباعتبارباعتبار    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ووووأأأأ    ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات    ربعربعربعربعأأأأ
 .العيد صالة باب u هموضوع سيأ£ هذا، وأربعا فتص¦ ،ر�عت| عنها تقÉ اnطبة قضاء نأ اعتبارا مسعود، ابن

    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    لقوXلقوXلقوXلقوX    هللاهللاهللاهللا    ا:مدا:مدا:مدا:مد    بلفبلفبلفبلفظظظظ    اهللاهللاهللاهللا    �د�د�د�د    صحتهماصحتهماصحتهماصحتهما    �ط�ط�ط�ط    منمنمنمن: "قال اnطبة هذهu  يعت» فيما اهللا ر�ه لفا�ؤ �ع ثم
    اهللاهللاهللاهللا    بتقوىبتقوىبتقوىبتقوى    والوصيةوالوصيةوالوصيةوالوصية    ية،ية،ية،ية،آآآآ    وقراءةوقراءةوقراءةوقراءة    وسلم،وسلم،وسلم،وسلم،    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    رسوXرسوXرسوXرسوYYYY    X    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة    ))))أجذمأجذمأجذمأجذم    فهوفهوفهوفهو    هللاهللاهللاهللا    با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    فيهفيهفيهفيه    يبدأيبدأيبدأيبدأ    الالالال    ÷م÷م÷م÷م    ]]]]((((    وسلموسلموسلموسلم

 واستدلوا    وعالوعالوعالوعال    فال بد من ا:مد وا6ناء هللا جلفال بد من ا:مد وا6ناء هللا جلفال بد من ا:مد وا6ناء هللا جلفال بد من ا:مد وا6ناء هللا جل ،ا�معة صالة بهما تصح �ال اnطبت|اnطبت|اnطبت|اnطبت|    لصحةلصحةلصحةلصحة    أربعةأربعةأربعةأربعة    �وط�وط�وط�وط    هذههذههذههذه وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز
 .به Öتجوا مازالوا العلم أهل أن إال مقال فيه ا:ديث هذا ¬ن ن´و ،هذا داود أ¯ �ديث

 اهللا ص¦ نبينا بفضل عتباراً وا اهللا Y وا6ناء ا:مد قرينة µعلونها مألنه وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    والصالة Y رسوXوالصالة Y رسوXوالصالة Y رسوXوالصالة Y رسوX قالواو
 ،وتعا¡ سبحانه هكتاب من عليه اهللا نزلأ وما ةاألمان من ل�ّ  ما هافي وب| الرسالة بها بلغ ال� بدرجته واعgافاً  وسلم عليه

 اهللا إال S ال أن شهادة فيه قرنت ùا ذلك Åوو األذان Y اوقياس ،ا�معة خطبة u معت»ة هعلي الصالة نبأ قالوا ذلك فألجل
 .وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول Y والسالم الصالةب بهاعقو´ وا6ناء ا:مد وذكر اهللا رسول ا�مد نبأ

 ال� اnطبة بمعÓ هذا نوأل بتقوىبتقوىبتقوىبتقوى    والوصيةوالوصيةوالوصيةوالوصية ،ا`اس رويذكّ  آيات يقرا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ¬ن هنبأ """"آيةآيةآيةآية    وقراءةوقراءةوقراءةوقراءة: "قال
 من نهاأ شك وال معت»ة a ا�وط ا:نابلة الفقهاء ذكرها ال� هذه ا:قيقة ¬ن ن´و ،وتذك�هم ا`اس وعظ بها Öصل
 خطبته تصح لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y الصالة مثال ن� لو �يث طاً مشgََ  ا�ط ذلك لعْ جَ  لكن ،و�ما¹ا تمامها
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    السعديالسعديالسعديالسعدي    ذلكذلكذلكذلك    إ¡إ¡إ¡إ¡    وأشاروأشاروأشاروأشار    ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية    فقهاءفقهاءفقهاءفقهاء    ذلكذلكذلكذلك    وقرروقرروقرروقرر    ،،،،الفتياالفتياالفتياالفتيا    ااااهذهذهذهذ    YYYYوووو    ،،،،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    واحدواحدواحدواحد    غ�غ�غ�غ�    ذكرذكرذكرذكر    wلكwلكwلكwلكوووونظر،  فيه إن هذاف
    YYYY    ا`اسا`اسا`اسا`اس    حثحثحثحث    هذه  ا�عا5 ال� فيهاهذه  ا�عا5 ال� فيهاهذه  ا�عا5 ال� فيهاهذه  ا�عا5 ال� فيها    YYYY    واشتملتواشتملتواشتملتواشتملت    ا�وعظةا�وعظةا�وعظةا�وعظة    YYYY    اشتملتاشتملتاشتملتاشتملت    إذاإذاإذاإذا    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    أنأنأنأن    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�لية ا�ختارات u اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه
�nا�nا�nا�nطبة    مقصودمقصودمقصودمقصود    هوهوهوهو    ذلكذلكذلكذلك    ننننإإإإفففف    عنهعنهعنهعنه    وزجرهموزجرهموزجرهموزجرهم    ال(ال(ال(ال(    منمنمنمن    ومنعهمومنعهمومنعهمومنعهم    و�لهم عليهو�لهم عليهو�لهم عليهو�لهم عليه    اnطبةاnطبةاnطبةاnيتها    حصولحصولحصولحصول    اÛيتهاÛيتهاÛيتهاÛ،،،،    يكونيكونيكونيكون    و�ما¹او�ما¹او�ما¹او�ما¹ا    تمامهاتمامهاتمامهاتمامها    ننننأأأأوووو    
لكن ينب¾ علينا ابتداء أن Åرص Y هذه األمور، لكن لو جاءنا ، ، ، ، ببعيدببعيدببعيدببعيد    وليسوليسوليسوليس    ااااقريبقريبقريبقريب    يكونيكونيكونيكون    هذاهذاهذاهذا    ننننإإإإفففف    ،،،،األموراألموراألموراألمور    ذهذهذهذههههه    بمثلبمثلبمثلبمثل

خطيب وقال بأنÈ نسيت كذا و�ذا فإن من الصعوبة بم�ن أن نقول بأن خطبته لم تصح ولم يأت ¤ء يكون نصاً Ö1ا 
  .Y اعتبار ذلك ولزومه فيها

 وهم ا�معة لصالة ا�شgط العدد يكون نأ البد يعÈ """"الواجبالواجبالواجبالواجب    القدرالقدرالقدرالقدر    لسماعلسماعلسماعلسماع    ا�شgطا�شgطا�شgطا�شgط    العددالعددالعددالعدد    حضورحضورحضورحضورويشgط ويشgط ويشgط ويشgط " واوقال 
 اهللا بتقوى والوصية اآلية ةوقراء وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y والصالة وا6ناء ا:مد وa الواجب القدر سمعوا قد أربع|

 ال ذلك نأ فعندهم ،ا`اس تكاثر ثم ع(ة أو �سة ح¿ لو أما ،اnطبةهذه  صحة u معت»ا ذلك فجعلوا ،وعال جل
 وعظ فيها يعت» اnطبةبأن  قلنا إذا أما ا،�وط هذه اعتبار وY، �طا أربع| العدد اعتبار Y متفرع *ه وهذا ،يصح

َهاَهاَهاَها{{{{: تعا¡ قال كما وعال جل اهللا كتاب ¹م ٌظ واع وأعظم وعظ فيه يكون ما Y واشتما¹ا ا`اس 
ف
ف
ف
ف
ََ ََ
ë̀اُس قَْد َجاَءتُْكْم     يَا يَا يَا يَا كككك ë̀اُس قَْد َجاَءتُْكْم ا ë̀اُس قَْد َجاَءتُْكْم ا ë̀اُس قَْد َجاَءتُْكْم ا ا
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ٌٌ لَِما uِ الص لَِما uِ الص لَِما uِ الص لَِما uِ الص ٌٌ ِمْن َربêُكْم وَِشَفاء ِمْن َربêُكْم وَِشَفاء ِمْن َربêُكْم وَِشَفاء ِمْن َربêُكْم وَِشَفاٌءٌ  بسورة خطب ربما بل اتيآ خطبته u يقرأ وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول ¬ن و�ما }}}}َموِْعَظةَموِْعَظةَموِْعَظةَموِْعَظٌةٌ
 ال �يث �طا ذلك يكون ال ¬ن ن´و اnطبة عليه مشتملة تكون نأ ينب¾ هذا أن Y ذلك دل ،غ�ها عليها يزد ولم ق

 .به إال تصح

 ))))1T1T1T1T((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 ا�معة خطبة نأ وذكرنا ،اnطبة بهذه إال تصح وال ،ا�معة �وط من اnطبة اعتبار �طإ¡  السابقة ا:لقة انتهت
 ص¦ اهللا رسول Y والسالم الصالةو ،تعا¡و سبحانه اهللا �دمن  اnطبة u يشgط بما يتعلق ما Y وتكلمنا ،خطبتان

 ،اnطبة u العدد اعتبار إ¡ �ناأ ثم ،بذلك يتعلق ما فصلنا، ووجل عز اهللا بتقوى الوصيةو ،يةآ اءةقرو ،وسلم هعلي اهللا
 نهإف ا�معة فاتته من أنه :بد°ل ا�معة صالةu  الر�عت| مقام تقوم نهاأب قالوا وwلك لصالةل مكملة اnطبة نبأ وقالوا

 الوقت دخول من األخرى ال(وط çقق اعت» الر�عت| بدل ¬نت فإذا ،ر�عت| لبد اnطبة نبأ فقالوا ،أربعاً  يقضيها
 ستنباطاال سبيل Y تعا¡ اهللا ر�هم ا:نابلة منهمو الفقهاء بعض ذكره وهذا ،ا�شgط العدد استماع أو العدد وحصول

    �ا�ا�ا�ا    أصحابهأصحابهأصحابهأصحابه    ن�فن�فن�فن�فاااافففف    حينما ¬ن oطبحينما ¬ن oطبحينما ¬ن oطبحينما ¬ن oطب(م وسل عليه اهللا ص¦ ا` حديث u جاء بما ذلك Y يعgض قد ¬ن ن´و ،ا�فقهو
    سورةسورةسورةسورة    خرخرخرخرآآآآ    uuuu    قوXقوXقوXقوX وعالوعالوعالوعال    جالجالجالجال    اهللاهللاهللاهللا    أنزلأنزلأنزلأنزل    حÁحÁحÁحÁ    رجالرجالرجالرجال    ع(ع(ع(ع(    ثÓثÓثÓثÓاااا    إالإالإالإال    معهمعهمعهمعه    يبَق يبقَ يبَق يبَق     لملململم    ثمثمثمثم    ،،،،فاقةفاقةفاقةفاقةوووو    وحاجةوحاجةوحاجةوحاجة    ضيقضيقضيقضيق    وقتوقتوقتوقت    �ن�ن�ن�نوووو    ،،،،الع�الع�الع�الع�    سمعواسمعواسمعواسمعوا
اِزقققِق|َ ِ|َ ِ|َ ِ|َ {    ةةةةا�معا�معا�معا�مع ëَخْ�ُ الر ُëَجاَرةِ َواهللاê�ْهِو َوِمَن ا

ë
اِز ِمَن الل ëَخْ�ُ الر ُëَجاَرةِ َواهللاê�ْهِو َوِمَن ا
ë
اِز ِمَن الل ëَخْ�ُ الر ُëَجاَرةِ َواهللاê�ْهِو َوِمَن ا
ë
اِز ِمَن الل ëَخْ�ُ الر ُëَجاَرةِ َواهللاê�ْهِو َوِمَن ا
ë
ٌٌ ِمَن الل  الوقتأن  اإلخوة أيهاأيضاً  ذكرناو) } َوتََرُ�وَك قَائًِما قُْل َما ِعنَْد اهللاëِ َخْ�َوتََرُ�وَك قَائًِما قُْل َما ِعنَْد اهللاëِ َخْ�َوتََرُ�وَك قَائًِما قُْل َما ِعنَْد اهللاëِ َخْ�َوتََرُ�وَك قَائًِما قُْل َما ِعنَْد اهللاëِ َخْ�ٌٌ

 لم الوقت قبل اnطبة إيقاع u تقدم منف ،ا�معة وقت ç uصل أن فالبد ا�معة لصحة �ط بأنهما قلنا إذاف ،¹ما معت»
 u تقع أن فالبد ،صالة بعضهاو خطبة بعضها ا�معةو ،وقت ¹ا ا�معة و، للجمعة معت»ة ألنها هذه ا:الو �معة تصح
 .الوقت ذلك

 الواق ذلك Y فبناء ،فيها إماما يكون أن يمكن اnطيب يكون أن فالبد    """"فيهافيهافيهافيها    إماماإماماإماماإماما    يصلحيصلحيصلحيصلح    اnطيباnطيباnطيباnطيب    يكونيكونيكونيكون    وأنوأنوأنوأن: "قال
 ،إماماً  فيها يكون أن يصح ال  ذلك Y فبناءً  غ�ه مع ص¦ إذا منه تصح و´نما ابتداء ا�معة منه تصح ال اwي ا�سافر بأن

  .تعا¡ اهللا ر�هم ا:نابلة منهمو الفقهاء بعض قول Y بناء هذاو

 ألن الصوت بها يرفع وأن اnطبة بهذه هرµ نأ البد يعÈ يث ال مانعيث ال مانعيث ال مانعيث ال مانع����ا�هر بهما حيث يسمع العدد ا�عت» ا�هر بهما حيث يسمع العدد ا�عت» ا�هر بهما حيث يسمع العدد ا�عت» ا�هر بهما حيث يسمع العدد ا�عت» وووو قالواثم 
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 كونهمك سماعهم من يمنع مانع وجد لكن الصوت رفع إذا أما �يث ال مانع�يث ال مانع�يث ال مانع�يث ال مانع قال ،يستمع أن البدو الوعظو اإلعالم ا�قصود
 اهللا بإذن ¹م األجر حصولو اnطبة وصحة ا�معة صحة u يؤثر ال ذلك نإف Åوهو صوت لضجيج يسمعون ال مصنع بقرب
 .تعا¡

 يوم ا°وم أن ذلك بعد علم ثم ة®ع خطبة تكون نأ يقصد ولم موعظة ألß فلو ةا`ي و�ذلك    """"ستيطانستيطانستيطانستيطانواالواالواالواال    ةةةةوا`يوا`يوا`يوا`ي: "قال
 .ا�معة خطبة أنها بنية اnطبة يل� وأن يعيد أن البد نهإف ®عة
 حصول ا�معة إقامة �وط من أن ذكرنا �ا ستيطاناال ال� إيقاعها أن البد ستيطان للقدر واجب منهماستيطان للقدر واجب منهماستيطان للقدر واجب منهماستيطان للقدر واجب منهماواالواالواالواال قال
 u الواجب القدر Öقق نأ قبل çر�تو ا�معة فيها أقاموا ثم اKت وار� راسية سفينة u ¬نوا مثال أنه فلو ،ستيطاناال

 ال ذلك Y فبناء ،سفر حال u وقعت �أنهاو صحيحة خطبة تكون ال نهاإف ذكرها مر ال� األربعة ال(وط من اnطبة
 أبعدتو ذلك بعد مشتو �ت ثم السفينة رسو حال األربعة ال(وط فيها ستكملاو اnطبةب يتعلق ما أوقع لو أما ،تصح
 .ا�معة صحة u يؤثر ال ذلك نإف ا�دينة عن

 يفصل لم ،صالة ثم خطبة يوقعها ¬ن ةا�مع يوقع ما ¬نحين سلمو عليه اهللا ص¦ ا`    """"الصالةالصالةالصالةالصالة    ب|ب|ب|ب|وووو    بينهمابينهمابينهمابينهما    وا�واالةوا�واالةوا�واالةوا�واالة": قال
 لعارض أو با�واالة، oل ال يس� ¤ء هذا ¬ن نإف فارق حصل إذا ماأ ،األصل هو هذا ذلك Y فبناءً  ،بفاصل بينهما

 الفقهاء ÷م ظاهر نفإ صلوا ثم ساعة ب� ثم اnطبة خطب إذا أما ،الصحة يمنع ال هذا نإف Åوهو وضوء �جديد كذهاب
 صالة أي ،الصالةو اnطبة تصح فال بال(ط Üال يعت»ونهو لمسو عليه اهللا ص¦ ا` ¹دي Üالف ذلك بأن اهللا ر�هم
  .الصالةو اnطبة ب| ا�واالةوهو  ال(ط استكمال لعدم هذه ا:الو ا�معة

 لو نهأ يعÈ    """"األذاناألذاناألذاناألذان    أشبهأشبهأشبهأشبه    الصالةالصالةالصالةالصالة    تقدمتقدمتقدمتقدم    ذكرذكرذكرذكر    ألنهماألنهماألنهماألنهما    ،،،،بمسجدبمسجدبمسجدبمسجد    خطبخطبخطبخطب    ولوولوولوولو    ا`جسا`جسا`جسا`جسوووو    ا:دث|ا:دث|ا:دث|ا:دث|    منمنمنمن    الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    اااا¹م¹م¹م¹م    يشgطيشgطيشgطيشgط    والوالوالوال: "قال
    هذاهذاهذاهذا    YYYY    ا�معةا�معةا�معةا�معة    إ¡إ¡إ¡إ¡    يأ£يأ£يأ£يأ£    أنأنأنأن    ااااشخصشخصشخصشخص    أنأنأنأن    يتصوريتصوريتصوريتصور    هلهلهلهل يقول أن لقائل أك»، حدثاً  وأ صغرأ حدثاً  ا�دث نهحال كو اnطبة لßأ

    أغتسلأغتسلأغتسلأغتسل    أوأوأوأو    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    أعيدأعيدأعيدأعيد    هلهلهلهل يسأل فجاء اnطبة من هئانتها بعد تذكر ثم اnطبة ألß ثم حدثه ناسيا جاء أنه لو قلنا ا`حو؟ا`حو؟ا`حو؟ا`حو؟
 األصل جهة من ´الو ،الÃم �ل هو هذا ،منه الطهارة حصول بعد الصالة فعل سوى يلزمه الو ةئ�ز اnطبة فنقول ؟؟؟؟أصªأصªأصªأصªوووو

 ،قطعها يرد لم ثم اnطبة أثناء u طهوره نتقضا لو ذلك مثلو ،Åوهاو الطهارة çصيل من للصالة يستعد أن إلنسانفينب¾ ل
 اهللا ر�هم الفقهاء بعضو ،يصª ثم يتوضأ أو يغتسلو يذهبو صحيحة خطبته بأن فنقول ،يصª أن أراد ثم اnطبة فأكمل
 ا:دث من الطهارة حصول إ¡ أشارأيضاً  نهأإنه كما  ثم ،األصغر ا:دث من الطهارةو األك» ا:دث من الطهارة ب| يفرق

 صالة بها تصح ال� اnطبة صحة يمنع ال ذلك فإن اnطبة أثناء J uاسة بدنه u أو ثوبه u ¬ن فلو ،ا`جس من فكذلك
 .ا�معة

 اnطبة ألßو �دثاً  جاء اwي اnطيبهذا  أن افgضنا لو يعÈ العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    بواجببواجببواجببواجب    XXXX    تعلقتعلقتعلقتعلق    الالالال    با�سجدبا�سجدبا�سجدبا�سجد    ا�نبا�نبا�نبا�نب KثKثKثKث    çريمçريمçريمçريموووو قال
 ا¼خول تقصد بأن معذور غ� هو ¬ن سواء ذلك Åوو ا�سجد u ا�نب بقاء çريم فإن حدثه وجود معف ا�سجد u هوو
 اnطبة بصحة X تعلق ال بأنه هنا فنقول ،�دثه �Aاً  يكن لم أنه �يث راً معذو ¬ن أو ،ا`حو هذا Y اnطبة ´لقاءو
 جل اهللا فإن �Aا يكن لم ن´و ،األك» ا:دث وجود مع �سجدا K uقائه اثمآ يكون نهإف �دثه �Aا ¬ن نإف ،الصالةو

 ما إ¡ إشارة "الر�ن معبودنا أسقطه***انالنسيو اإلكراهو واnطأ" :سعدي بنا يقول �ماو ،وسعها إال نفسا يكلف ال وعال
 . )عليهعليهعليهعليه    استكرهوااستكرهوااستكرهوااستكرهوا    ماماماماوووو    النسيانالنسيانالنسيانالنسيانوووو    اnطأاnطأاnطأاnطأ    أم�أم�أم�أم�    عنعنعنعن    عØعØعØعØ( ا:ديث u جاء

 لكنهم ته،عور يكشف أن X أنه يقصدون فال الفقهاء إ°ه أشار اإذ هذا ]    """"العورةالعورةالعورةالعورة    سgسgسgسg    ¹ما¹ما¹ما¹ما    يشgطيشgطيشgطيشgط    الالالال    و�ذلكو�ذلكو�ذلكو�ذلك": قال
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 غ� أو متقَصدا ذلك يكون بأن األمر يفgق الو ،األسباب من سبب ألي عورته انكشاف حصل لو مافي ذلك دونيير
 �صول Aلم غ� أو ساهيا أو ناسيا لكونه امعذور ¬ن ´الو ،ثمآ فهو فيه X يباح ال وجه Y متقصداً  ¬ن نإف ،متقصد

 .عورته انكشاف
أن  السنة لكن ،با`اس فيصª خرآ ميتقد ثم رجل اnطبة oطب أن µوز أنه يعÈ    """"الصالةالصالةالصالةالصالة    يتوÕيتوÕيتوÕيتوÕ    منمنمنمن    مامامامايتوالهيتوالهيتوالهيتواله    أنأنأنأن    والوالوالوال: "قال
    منفصلةمنفصلةمنفصلةمنفصلة    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    ألنألنألنألن    ذلكذلكذلكذلك    يستحبيستحبيستحبيستحب    بلبلبلبل قال wلكو ،سلمو عليه اهللا ص¦ ا` فعلب استناناً  الصالة يتوÕ فإنه اnطبة توÕ من
 ،سلمو عليه اهللا ص¦ ا` لفعل الصالة فليª اnطبة و& من أنه جهة من ذلك يستحب يعÈ الصالت|الصالت|الصالت|الصالت|    تتتتأشبهأشبهأشبهأشبه    الصالةالصالةالصالةالصالة    عنعنعنعن

  .منفصل ¤ء ألنهما ؟�اذا ،�ط بأنها نقول ال لكننا

 لم اnطبة ح¿ قد يكن لم ا�معة لصالة أمهم اwي أن لو يعÈ    """"للخطبةللخطبةللخطبةللخطبة    الصالةالصالةالصالةالصالة    متومتومتومتو&&&&    أيضاً حضورأيضاً حضورأيضاً حضورأيضاً حضور    يشgطيشgطيشgطيشgط    والوالوالوال: "قال
  .الصالةو اnطبة صحة من بمانع ذلك يكن

 أو شتم أو سب أو قوu X فحش فلو ا�حرم الÃم لقاءإ يهاف µوز ال اnطبةأن  يعÈ    """"يس�ايس�ايس�ايس�ا    ولوولوولوولو    �رم�رم�رم�رمٌٌٌٌ        ÷م÷م÷م÷م    ويبطلهماويبطلهماويبطلهماويبطلهما": قال
 حصل فإذا ،للناس ووعظ X وتعظيم وعال جل هللا ذكر اnطبة ألن ته،خطب صحة من امانع يكون ذلك نإف ÷م u أقذع
 ،اnطبة فكذلك ،يبطله األذان u ا�حرم الÃم حصول نبأ ،األذان باب u مÉ فيما بكم مر كما يبطلها نهإف ذلك فيها

 .X مفسد ا�حرم الÃم ف�ن ،عالو جل هللا ذكر منهما واحد ] أن إ¡ إشارة

    أوأوأوأو    بالعربيةبالعربيةبالعربيةبالعربية    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأنفيها فيها فيها فيها     يشgطيشgطيشgطيشgط    هلهلهلهل اnطبة :صول بالنسبة ا:قيقة u هذا    """"القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    معمعمعمع    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    بغ�بغ�بغ�بغ�    �زئ�زئ�زئ�زئ    والوالوالوال: "قال ثم
 ،منه تصح نهاإف ،اإلش�ل �ل من خارج نهإف العربية يستطع لم من أن اهللا ر�ه ا�ؤلف ÷م خالل منأوال  ؟؟؟؟العربيةالعربيةالعربيةالعربية    بغ�بغ�بغ�بغ�
    .وسعها إال نفسا يكلف ال عالو جل اهللا ألن

 oطب أن البد نهأو ،µ Xوز ال أنه هنا ا:نابلة ÷م فظاهر ؟؟؟؟الالالال    أوأوأوأو    بغ�هابغ�هابغ�هابغ�ها    oطبoطبoطبoطب    أنأنأنأن    XXXX    فهلفهلفهلفهل    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    YYYY    قدرقدرقدرقدر    منمنمنمن    لكنلكنلكنلكن
 .:الا ¬ن مهما بالعربية
 ،بالعربية oطب أن البد نهإف الفرنسية أو اإلJل�ية باللغة مثالو بالعربية اnطبة Y قادر يبnطا أن لو ذلك Y فيتفرع

 مقوY ¹ فبناء ،كذلك األمر ¬ن ولو حÁ أنه هنا من الÃم يفهمف ،العربية يفهمون ال يستمعونه اwين ] قالو أحد جاء
 فالبد اnطبت| بعد ماأ ،ذلك Åو أو الصالة بعد أو اnطبت| بعد أو ت|اnطب ب| ها ¹ميg® ثم بالعربية اnطبة يل�فإنه 

 إبالغ هو اnطبة هذهمن  ا�قصود أن خراآل القول ¬ن و´ن ،ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور    هذاهذاهذاهذا    لكنلكنلكنلكن ،الصالة يليها أن
 وبما اهبمعن و´نما ،بألفاظه الÃم بهذا تعبد فيها وليس ،¬ن لغة بأي Öصل هذاو ،تذك�همو ووعظهم ´عالمهمو ا`اس
 أهل من ®اعة قول وهو أ�د عن ا6انية روايةال Y فبناءً  ،األذ¬رو األدعيةو األذان أللفاظ اخالف مقصودهمن  Öصل

 Y يدل ما فيه ليسو ،يفهمونها ا`اس ¬ن �ا بالعربية خطب سلمو عليه اهللا ص¦ ا`و ،ذلك يشgط ال أنه ا�حقيق
 .اnطبة صحة u ا�ط اعتبارها

    ....ا�معةا�معةا�معةا�معة    nطبةnطبةnطبةnطبة    ا�ستحبةا�ستحبةا�ستحبةا�ستحبة    السالسالسالس����    بعضبعضبعضبعض    بيانبيانبيانبيان    uuuu اهللا ر�ه ا�ؤلف من �وع هذا اnطبت| أي    """"سننهماسننهماسننهماسننهما    منمنمنمن    وووو: "قال ثم
 حينما ا�رأة تلك X ا�ذته �ا أعواد من امن» ا�ذ أنه u سلمو عليه اهللا ص¦ ا` فعل هذا    """"من»من»من»من»    o    YYYYطبoطبoطبoطب    أنأنأنأن: "قال

 Y إبانة هذا فØ ،ا`خلة جذع o Yطب ذلك قبل ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا`و ،ا�ن» X عليف أن Aملها أمرت
 ستماعاال u ¹م بلغأو ا�تابعةu  ¹م أشد فيكون ،للناس أبرزو أظهرو للصوت أبلغ هذا ألنو ،من» Y يكون أن استحباب

 أنه بمعÓ ،مستحب هذا لكن ،سلمو عليه اهللا ص¦ با` ستناناً ا من» Y يكون أن X ينب¾ ذلك Y فبناءً  اإلنصات،و
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 .ا:ال تلك u صحيحة اnطبة نإف من» بدون خطب لو
 بلوغ وأ ا`اس إبالغ من ذلكو ا�قصود Öصل هإال إن ا�ن» عليه فات ن´و ألنه ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    عدمعدمعدمعدم    ننننإإإإ    AلAلAلAل    موضعموضعموضعموضع    o    YYYYطبoطبoطبoطب    أوأوأوأو :قال

 .معناهمعناهمعناهمعناه    uuuu    ألنهألنهألنهألنه قال إ°هم الصوت
 يسلم نهإف �اههم ووقف استقبلهم ذاإ بمعÓ ا�أموم| Y أقبل ذاإ هذا يعÈ عليهمعليهمعليهمعليهم    أقبلأقبلأقبلأقبل    إذاإذاإذاإذا    ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    YYYY    يسلميسلميسلميسلم    أنأنأنأنوووو قال
Y |عن جابر  ةماج ابن حديث من تعا¡ اهللا ر�ه ا�ؤلف أورده ام إ¡ إشارة ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    عندعندعندعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    مشهورمشهورمشهورمشهور    هوهوهوهو كما ا�أموم

    يسلميسلميسلميسلم    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن ،السنةو ا�ستحب هو هذا فإن ا`اس Y سلم فإذا ،سلم ا�ن» صعد إذا ن¬ سلمو عليه اهللا ص¦ ا` نأ
 ¬ن إذا أما ،يزيد الو األول بالسالم يكتØ يقول الفقهاء فبعض ؟؟؟؟ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    صعدصعدصعدصعد    إذاإذاإذاإذا    يسلميسلميسلميسلم    ثمثمثمثم    أمامهمأمامهمأمامهمأمامهم    منمنمنمن    AبرAبرAبرAبر    هوهوهوهووووو    عليهمعليهمعليهمعليهم
 ا:ال هذا u شك الو فإنه استقبا¹م،و ا�ن» Y صعوده حال ¹م استقبال أول يكون ´نماو با�أموم| يمر ال �يث يدخل
 .إش�ل بدون يسلم

    حÁحÁحÁحÁ    ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    صعدصعدصعدصعد    إذاإذاإذاإذا    µلسµلسµلسµلس    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ¬ن¬ن¬ن¬ن( : عمر ابن لقول    """"األذاناألذاناألذاناألذان    فراغفراغفراغفراغ    إ¡إ¡إ¡إ¡    µلسµلسµلسµلس    أنأنأنأن    يسنيسنيسنيسن    ثمثمثمثم: "قال ثم
 ا` أن وهو حالة من استثناء هذا وË ،فليجلس °ؤذن ا�ؤذن امثم ق ا`اس Y سلم إذا إذاً  )فيخطبفيخطبفيخطبفيخطب    يقوميقوميقوميقوم    ثمثمثمثم    ،،،،ا�ؤذنا�ؤذنا�ؤذنا�ؤذن    يفرغيفرغيفرغيفرغ
 �حل األحوال تلك من مستثناة ا:ال فهذه ،ر�عت| يصª أن قبل ا�سجد إذا دخل أحد µلس أن ن± سلمو عليه اهللا ص¦

    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    دخلدخلدخلدخل    إذاإذاإذاإذا    أنهأنهأنهأنه( القاعدة هوو األصل من ¬�ستثÓ فهذا ا:ديث، ¹ذا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء ما
 .صالة حقه u ي(ع ال أنهو ،سµل أن X ستحبمu تلك ا:ال  اnطيب يعÈ هذا فإن) ) ) ) ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    يصªيصªيصªيصª    حÁحÁحÁحµ    Áلسµلسµلسµلس    فالفالفالفال

    oطبoطبoطبoطب    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ههههننننأأأأ( عليه تفقا� ديثا: u سلمو عليه اهللا ص¦ ا` نإف ،عمر ابن :ديث    """"اnطبت|اnطبت|اnطبت|اnطبت|    ب|ب|ب|ب|    µلسµلسµلسµلس    وأنوأنوأنوأن": قال
 .)جلسةجلسةجلسةجلسة    بينهمابينهمابينهمابينهما    µلسµلسµلسµلس    خطبت|خطبت|خطبت|خطبت|

 ،سلمو عليه اهللا ص¦ ا` فعل عنو اإلبالغ عن فرع هذا ألن قائما oطب أن X يستحب كذلك    """"ماماماماقائقائقائقائ    oطبoطبoطبoطب    وأنوأنوأنوأن": قال
  .واقفا يكون أن أوÕ باب فمن ا�ن» Y يصعد أن طلب إذا نهإف ،الصعودو لعلوا طلب عنو

م بن حزم وفيه إشارة أن هذا م بن حزم وفيه إشارة أن هذا م بن حزم وفيه إشارة أن هذا م بن حزم وفيه إشارة أن هذا ا:كا:كا:كا:ك    رواه أبو داود عنرواه أبو داود عنرواه أبو داود عنرواه أبو داود عن    ،،،،لفعله ص¦ اهللا عليه وسلملفعله ص¦ اهللا عليه وسلملفعله ص¦ اهللا عليه وسلملفعله ص¦ اهللا عليه وسلم    """"عصاعصاعصاعصا    أوأوأوأو    قوسقوسقوسقوس    أوأوأوأو    سيفسيفسيفسيف    YYYY    يعتمديعتمديعتمديعتمدوووو": قال
    ....رسلهمارسلهمارسلهمارسلهماأأأأ    أوأوأوأو    بشماXبشماXبشماXبشماX    يمينهيمينهيمينهيمينه    أمسكأمسكأمسكأمسك    يعتمديعتمديعتمديعتمد    لملململم    ننننإإإإفففف    ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    رفرفرفرف::::    خرىخرىخرىخرىاألاألاألاألوووو    باليþىباليþىباليþىباليþى    ويتوجهويتوجهويتوجهويتوجه    قال u الفروعقال u الفروعقال u الفروعقال u الفروع    ،،،،تح بهتح بهتح بهتح بها¼ين فُ ا¼ين فُ ا¼ين فُ ا¼ين فُ 

    فماذافماذافماذافماذا    يعتمديعتمديعتمديعتمد    لملململم    إذاإذاإذاإذا    ثمثمثمثم    ؟؟؟؟قوسقوسقوسقوس    YYYY    أوأوأوأو    ؟؟؟؟سيفسيفسيفسيف    YYYY    أوأوأوأو    ؟؟؟؟عصاعصاعصاعصا    YYYY    يعتمديعتمديعتمديعتمد    هلهلهلهل    ثمثمثمثم ،عتماداال ستحبابا ::::األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ إذن هنا مسأ�انإذن هنا مسأ�انإذن هنا مسأ�انإذن هنا مسأ�ان
 ؟؟؟؟يفعليفعليفعليفعل

 Õاألو Õاألو Õاألو Õجاء :عتمادعتمادعتمادعتماداستحباب االاستحباب االاستحباب االاستحباب االاألو u يعتمد ¬ن سلمو عليه اهللا ص¦ ا` أن األحاديث بعضو اآلثار بعض Y عصا u 
 )عصاعصاعصاعصا    YYYY    ووووأأأأ    قوسقوسقوسقوس    YYYY    يعتمديعتمديعتمديعتمد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    بأنهبأنهبأنهبأنه    قالقالقالقال سلمسلمسلمسلموووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( األحاديث بعض u جاء لكن ،ا�معة خطبة

 أهل من واحد غ� عله كما معلول نهإف داود أ¯ حديث Y اداً عتما الفقهاء ذكره اwي هذا لكنهو ،هذا داود أ¯ :ديث
 االعتماد Y به ستداللالاو ا:ديث هذا به ينقض ما ذكرو ،ا�عاد زاد u تعا¡ اهللا ر�ه القيم بنا إعالX إ¡ أشارو ،العلم

Y االعتماد أماو ،م(وع غ� ذلك أنو سيف أو قوس Y ن نهإف من»اً  ا�ذ �ا أماو ،»اً من يتخذ أن قبل ذلك فلعل عصا¬ 
    .جهة من هذا ،عليه يعتمد

 ¬ن ن´و نهإف ،إ®ال فيه الÃم اهذ نإف ،ذلك Åو أو بالسيف أو بالقوس انت( ا¼ين هذا بأن القول نإف ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�هةا�هةا�هةا�هة    منمنمنمن    أماأماأماأما
 جةبا: ،ال»هانو با:جة ¬ن إنما شيوعهو ظهورهو بلوغهو قيامه أصل أن إال ،ذلك Åوو السنانو بالسيف X انتصار حصل

 به يتبلغون ،ا`اس به يهتدي انور ف�ن وسلم عليه اهللا ص¦ رسوY X الكتاب من عالو جل اهللا أنزل بما اKيانو ا¼°لو
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 فإن ،بذلك لزامهم´و ا`اس ق�و بالقوة دخل األمر أن ليسو ،ربهم دين u فيدخلوا صدورهم u يثبتو قلوبهم إ¡ فيدخل
َقِد ا{ :يقول عالو جل اهللا َقِد اَ َقِد اَ اُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللاëِ فففَفَقِد اَ ëَمْن يَْكُفْر بِالط َ ِëاُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللا ëَمْن يَْكُفْر بِالط َ ِëاُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللا ëَمْن يَْكُفْر بِالط َ ِëاُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللا ëفففَفَمْن يَْكُفْر بِالط ê¾َْ

َ¾ê ْشُد ِمَن ال
ْ
َ¾ê ْشُد ِمَن ال
ْ
َ¾ê ْشُد ِمَن ال
ْ
ْشُد ِمَن ال 

 

َ الر ë|َيِن قَْد تَب ê¼ا uِ ََراه

ْ
 إِك

َ
َ الرال ë|َيِن قَْد تَب ê¼ا uِ ََراه

ْ
 إِك

َ
َ الرال ë|َيِن قَْد تَب ê¼ا uِ ََراه

ْ
 إِك

َ
َ الرال ë|َيِن قَْد تَب ê¼ا uِ ََراه

ْ
 إِك

َ
ُعْرَوةِ ال

ْ
ُعْرَوةِ ْستَْمَسَك بِال
ْ
ُعْرَوةِ ْستَْمَسَك بِال
ْ
ُعْرَوةِ ْستَْمَسَك بِال
ْ
ْستَْمَسَك بِال

 انِْفَصاَم لََها
َ

 انِْفَصاَم لََهاßَْ ال
َ

 انِْفَصاَم لََهاßَْ ال
َ

 انِْفَصاَم لََهاßَْ ال
َ

ُْوععععßَْ ال ُوال
ْ
ُوال
ْ
ُوال
ْ
 سلمو عليه اهللا ص¦ ا` أقام �ا ق�ا ولبا¼خ ا`اس يأمر أو ا`اس يدخل أنه ا¼ين هذا ¬ن لوو ،}ال

 .إ®ال فيه الÃم هذا أن Y ذلك فدل ،غ�هم معو ا�(�| معو ا°هود مع ا�عاهدة
 ¬ن ´ماو ،ها®وهم �ا دينهم عن با¼فاع إما لكنه ،غ�هم Y اإلسالم أهل به انت� ما أبلغ من ¬ن السيف أن شك ال و

 أن طلبو ا¼خول u يرغب لم ثم بالده فتحت من نهإف ،يأمرونهم أنهم ال ،عالو جل اهللا دينب يغها�بل اKالد فتح u ذلك
ßمعهم يب Y مة أهل من يكونو دينهwيبونه نهمإف اµ ذلك جاء كما ذلك ¡إ u و ثوبان حديثË األحاديث من غ�ه 

 .ذلك u سلمو عليه اهللا ص¦ نبينا سنة منو الصحيحة
 ،اnفضو الرفعو ا:ر�ة يكd أن للخطيب ينب¾ ال أنهإ¡  إشارة هذاو :شماXشماXشماXشماXبببب    يمينهيمينهيمينهيمينه    يمسكيمسكيمسكيمسك    أنأنأنأن    XXXX    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    فإنفإنفإنفإن    مدمدمدمديعتيعتيعتيعت    لملململم    إذاإذاإذاإذا
 السكينةو الوقار من ¤ء عليه يكون ´نماو ،Åوهاو �ر�ت مبلغب وال بممثل ليس نهإف ،للخطيب بمناسب ليس هذا نإف
 ذلك يكون حÁ بالغ زيادة هفي يكون هذا نإف ا`اس إ¡ �فاتاتاالب اليس�ة ا:ر�ة أما ،ا�نضبطة غ� ا:ر�ة عدمو

dحرصهمو ،صدورهم ذهاب عدمو ،انتباههم حصولو ستماعهمال طلب أك Y االستماع 

    ،،،،ن استدبرهم كرهن استدبرهم كرهن استدبرهم كرهن استدبرهم كره́́́´وووو    ،،،،خرخرخرخرعن اآلعن اآلعن اآلعن اآل    ااااإعراضإعراضإعراضإعراض    هههه�فاته ألحد جانبي�فاته ألحد جانبي�فاته ألحد جانبي�فاته ألحد جانبيu اu اu اu اص¦ اهللا عليه وسلم ألن ص¦ اهللا عليه وسلم ألن ص¦ اهللا عليه وسلم ألن ص¦ اهللا عليه وسلم ألن     ههههلفعللفعللفعللفعل    وجههوجههوجههوجهه    تلقاءتلقاءتلقاءتلقاء    يقصديقصديقصديقصد    وأنوأنوأنوأن": قال
 كما كث�ا شماالو ايمين يلتفت وال وجهه تلقاء يكون أنه األصل))))ص¦ اهللا عليه وسلمص¦ اهللا عليه وسلمص¦ اهللا عليه وسلمص¦ اهللا عليه وسلم    ههههلفعللفعللفعللفعل    ،،،،إ°ه إذا خطبإ°ه إذا خطبإ°ه إذا خطبإ°ه إذا خطب    وينحرفونوينحرفونوينحرفونوينحرفون

 من هذاو ،إش�ل كث�ُ  ¤ء فيه يكون ال إقبا¹م زيادةو اهتمامهم زيادة به Öصل ب©ء ةليس�ا �فاتاتاال لكن ،ذكرنا
 مناسب غ� هذا ا�هت| ألحد استدبار فيه ا�ؤلف ذكر كما يكون بما كذا ثم كذا �فاتاال كdة لكن ةاليس� األمور

 .أخرى جهة من طلبها عدم إ¡ أ�نا ال� ا:ر�ة و�dة ةجه من االستدبار فيه Öصل ألنه ،م(وع وال

ّّ        وأنوأنوأنوأن: "قال  ص¦ ا`و ،اإلطالة لإلنسان ينب¾ ال أنهو ،ا�معة خطبة u ا�ستحبة األشياء من اnطبة تقص�    """"اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    يق�يق�يق�يقّ�ّ
 u أبلغ هذا نألو ،فقهه من مئنة خطبته ق�و الرجل صالة طول نإ قال صحيحه u مسلم رواه فيما سلمو عليه اهللا

 الو مناسب غ� هذا نفإ ،الطويلة اإلطالة من اآلن ا`اس بعض يفعله �ا اخالف، بهم اwهن تشتت عدمو ا`اس استيعاب
 منو فليجلس µلس أن أراد �ن متاح األمر أنه مادام ذلك نإف غ�ها u ¬ن لو أما ،ةا�مع خطبة u هو إنما هذاو ،م(وع

    صالةصالةصالةصالة    منمنمنمن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    يوماً يوماً يوماً يوماً     خطبخطبخطبخطب    أنهأنهأنهأنه    سلمسلمسلمسلموووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن    جاءجاءجاءجاء( wلكو ،بأس فال أطال فلو فليذهب يذهب أن أراد
 جاء اwي اnطبة ق� �ل إنما بأنه نقول لكذ Y فبناءً  ،)ا�غربا�غربا�غربا�غرب    إ¡إ¡إ¡إ¡    الع�الع�الع�الع�    منمنمنمنوووو    الع�الع�الع�الع�    إ¡إ¡إ¡إ¡    الظهرالظهرالظهرالظهر    ومنومنومنومن    الظهرالظهرالظهرالظهر    إ¡إ¡إ¡إ¡    الصبحالصبحالصبحالصبح

 ،عبادتهمو لصالتهم تمام وفيه :ضوربا ا`اس إلزام فيه ألن ،ا�معة خطبة هو çصيله ا`اس من طلبيُ  اwيو ا:ديث فيه
 اnطبة طالةإ أن نظن أال `ا ينب¾و ،أوسع فيه فاألمر ذلك سوى ما أماو ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن اآل£ هو ذلك ألنو

a سبيل �nنإف ،ا �nا u ال وسلم عليه اهللا ص¦ نبينا هدي تباعا u عنه اإلعراض.  

  ،مستحب اnطبة أثناء u للمسلم| ا¼Aء """"للمسلم|للمسلم|للمسلم|للمسلم|    يدعويدعويدعويدعو    وأنوأنوأنوأن: "قال
ً
 ألنهو ،دAء فيه يكون أن يناسبو ،ذكر ألنها أوال

 أن إ¡ اإلمام يصعد أن ب| ما a االستجابة ساAت أرF منو ،بةاستجا ساعة فيه أنه ورد قد ،الفاضلة األوقات من وقت
    uuuu    سلمسلمسلمسلموووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    دAدAدAدA(أيضاً  ةثا6 جهة منو ،ذلك إقرار السلف من ®اعة عن جاء أخرى جهة منأيضاً و ،ي�ل

 جاء �ا ،األيدي فيه ترفع ال أن فيه ا�ستحب ¬ن ن´و ،هو حيث من ا¼Aء م(وعية Y فدل )ا�معةا�معةا�معةا�معة    خطبةخطبةخطبةخطبة    uuuu    ستسقاءستسقاءستسقاءستسقاءاالاالاالاال
 Y ا�تفق هريرة أ¯ :ديث ،يديه يرفع فإنه االستسقاء u إال ،ا�معة دAء u يديه يرفع لم أنه غ�هو �دأ رواه فيما ذلك
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 .صحته
 .ذلك �غ أو والعلم الفضل �أهلو األمر كو& ،ا`اس حال به يصلح ما لكونه وجه X ¬ن إذا يعÈ ويباح ا¼Aء �ع|ويباح ا¼Aء �ع|ويباح ا¼Aء �ع|ويباح ا¼Aء �ع| قال

 ا�قال به يتفرق الو ا:ديث به ينت( ال أنه جهة من مستحب صحيفة من اnطبة أن يقولون    """"صحيفةصحيفةصحيفةصحيفة    منمنمنمن    oطبoطبoطبoطب    وأنوأنوأنوأن: "قال
 ا�لل حصول نع وأبعد ،هئأدا u أبلغ يكون ذلك ألن صدره من يلقيها أن األتم اnطبة ¬ن ن´و ،هنثل تشتت Öصل الو

Y فيها ا�ستمع. 

�لللل: "قال���بن أ¯ موبن أ¯ موبن أ¯ موبن أ¯ موWWWW يصª معهم ا�معة  يصª معهم ا�معة  يصª معهم ا�معة  يصª معهم ا�معة ااااوقال وقال وقال وقال     نصانصانصانصا    تباعهمتباعهمتباعهمتباعهماااا    جازجازجازجاز    ا�معةا�معةا�معةا�معة    فيهفيهفيهفيه    فأقاموافأقاموافأقاموافأقاموا    ببببتتتت    YYYY    اnوارجاnوارجاnوارجاnوارج    غلبغلبغلبغلب    ´ذا´ذا´ذا´ذاوووو    AAAAمþمþمþمþ    ويويويوي
 ¬ن ن´و ،ا�لة من خروجهم عدمو العلم أهل قو& أصح u اإلسالم Y مؤهبقا هو األصل اnوارج أن يعÈ" " " " ويعيدها ظهراً ويعيدها ظهراً ويعيدها ظهراً ويعيدها ظهراً 

 قول لكن ،الرمية من السهم يمرق كما ا¼ين من يمرقون اإلسالم دين من خروجهم ه منمن يفهم قد ما األحاديث u جاء
 قول هذاو ،أرضاهو تعا¡ عنه اهللا رò عª يقول كما "فروا الكفر من" ،اإلسالم من oرجوا لم أنهم ا�حقق| العلم أهل

 مسلم ] خلف الصالة أن ناأخذ قدو ،ا�سلم| من ألنهم ا�معة إقامة u يتبعهم ذلك Y فبناء ،العلم أهل من ا�حقق|
 .فاجراً  أو ¬ن اً بر

    ))))10101010((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 ا�معة صالة عن ا:ديث كملن

هذا أمر متفق عليه و�ل إ®اع كما نقل ذلك ابن ا�نذر هنا،  ر�عتان ا�معة كون فصل وصالة ا�معة ر�عتانفصل وصالة ا�معة ر�عتانفصل وصالة ا�معة ر�عتانفصل وصالة ا�معة ر�عتان: قال ا�ؤلف
والع� أربعا  ،اأربع الظهرو ر�عتان الفجر نكوب ¬لعلم ونقله غ� واحد من أهل العلم، والعلم بكون ا�معة ر�عتان

 عليه اهللا ص¦ ا` نفإ ،وا�غرب ثالثا والعشاء أربعا، وهذا ال إش�ل u ذلك وال خفاء فيه، وهذا أب| من أن يستدل عليه
 .كذلك ا�معة يصª ¬ن وسلم

 اهللا ص¦ ا` عنورد  �معة، وË ا6انية با�نافق|�معة، وË ا6انية با�نافق|�معة، وË ا6انية با�نافق|�معة، وË ا6انية با�نافق|لفعله ص¦ اهللا عليه وسلم، u الر�عة األوÕ بالفعله ص¦ اهللا عليه وسلم، u الر�عة األوÕ بالفعله ص¦ اهللا عليه وسلم، u الر�عة األوÕ بالفعله ص¦ اهللا عليه وسلم، u الر�عة األوÕ با    جهراً جهراً جهراً جهراً     أأأأيسن أن يقريسن أن يقريسن أن يقريسن أن يقر قال
ما أيضاً أنه ¬ن يصª ا�معة جهرا وهذا ال إش�ل فيه، وهو من الس� ا6ابتة عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم،  وسلم عليه

عنه ص¦ اهللا عليه وسلم كما  وثبت) وا�نافق|وا�نافق|وا�نافق|وا�نافق|    با�معةبا�معةبا�معةبا�معة    يوميوميوميوم    قرأقرأقرأقرأ    أنهأنهأنهأنه((((؛؛؛؛    يقرأ فيه بعد الفاçة فإنه جاء عنه ص¦ اهللا عليه وسلم
 ستحب� ذلك مسنون مو ،والغاشية سبحب وا�ستحب ا6الث أن يقرأ) والغاشيةوالغاشيةوالغاشيةوالغاشية    با�معةبا�معةبا�معةبا�معة    قرأقرأقرأقرأأنه أنه أنه أنه ( رواه مسلم u صحيحه

 Y وأحياناً  ا`حو هذا Y أحياناً  يفعلها اإلنسان ال� ا�تنوعة الس� من هذه ألنهذا وهذا وذاك،  يفعل أن لإلنسان ينب¾
 .األذن| حذو أو ا�نكب| ذوحرفع ا°دين إ¡  u كما `حوا هذا

 بعثه من Öصل ما ءوبد اإلنسان خلق ءبد بيان هذا فØ ،اإلنسان وسورة السجدة سورةب يقرأ أن فجرها X u ويستحب 
 واحدة يقرأ أن وال Öسن باإلنسان ،الساعة فيه تقوم اwي ا°وم هو ا�معة فيوم ،مناسب وهذا ،وجزائه وحسابه ونشوره
  .®يعاً  هماأيقر أو ®يعاً  ي�gها ،واحدة سنة نهافإ األخرى ويgك

 ،واحد موطن u ا�معة تقام أن األصل """":اجة:اجة:اجة:اجة    إالإالإالإال    باKباKباKباKتتتت    موضعموضعموضعموضع    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكuuuu    d    العيدالعيدالعيدالعيد    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا    ----ا�معةا�معةا�معةا�معة    أيأيأيأي----إقامته إقامته إقامته إقامته     وçرموçرموçرموçرم": قال 
 تباعدت ولو يأتوا أن عليهم يشق وال ا`اس Y يكلف فال ،األسبوع u ةمر وألنها ،ا`اس جتماعا هو ا�قصود ألن

 ة،اKعيد األماكن من ا`اس ءمu ô وا:اصلة ال�ئنة ا�صلحة من أعظم ا��ن هذا u جتماعاال مصلحة ألن ،أماكنهم
 ال ذلك فإن موطن من أكud  أقاموها إذا ،األصل هو فهذا !؟ألشغا¹م وتعطيلهم و�يئهم خطواتهم Y يثابون وهم كيف
 من يفهم اwي هو وهذا ،العلم أهل قو& أصح u جائز ذلك فإن :اجة ¬ن إنف ،اجةح لغ� أو �اجة يكون أن إما oلو
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 العمران نت(او ا¼يار ك»ت�ا  أنه إال بشاق ليس جتماعلال ةوا:اج قليلة ةا�مع ¬نت و´نألنه  ذلكو ،هنا ا�ؤلف قول
 القرون هذه u بالك فما ،األوÕ القرون u حاصل وهذا ،واحد م�ن µ uتمعوا أن لاألحوا من �ال ا`اس Y يشق فإنه
 لم وwلك ،واحد م�ن µ uتمعوا أن يتصور وال يمكن ال �يث للعمران نتشاراو ا`اس بيوتات u نفجارا هافي حصل ال�
 حصل ال� األخرى اKالد u وحصل ،هاضفتي u بغداد u ذلك حصل ،بت من أكu d ا�معة حصول يقرون السلف يزل

 جتمعتا ا*م ذلك u ا�وسع ينب¾ وال حاجة لغ� ¬ن إذا فعلها ينب¾ ال ولكن ،اإلسالم أهل بالد u نفساحاو تساعا هافي
 .ة:اج ¬ن إذا الÃم فمحل ،X يتنبه أن ينب¾ هذا فإن ،ذاك أو ا�سجد ذاك إ¡ نذهب وال هنا ا�معة نقيم قالوا ة�موع

ا�معة إال u  قمي مل سنة ا` ص¦ ا هللا عليه وسلم فإنه خالف ألنه ،ذلك ¹م جائز غ� ذلك فإن حاجة لغ� ¬ن إذا أما
 .العظ� ةا�معاالجتماع اwي هو من مقاصد  مقصود الفoفقط، وألنه  وسلم عليه اهللا ص¦ مسجده

 بأنه ذكرنا أن سبق" " " " فيهافيهافيهافيها    أذنأذنأذنأذن    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    با�هابا�هابا�هابا�ها    ماماماما    فالصحيحةفالصحيحةفالصحيحةفالصحيحة    ----حاجةحاجةحاجةحاجة    الالالالبببب    أكdأكdأكdأكd    أوأوأوأو    موضع|موضع|موضع|موضع|    uuuu    صلوهاصلوهاصلوهاصلوها    أيأيأيأي----    فعلوافعلوافعلوافعلوا    فإنفإنفإنفإن: "قال
 ال وأنها ة،واحد ا�معة أن األصل أن أخرى جهة منأيضاً  لكن األصل، حيث من صحيح هذا ،اإلمام إذن �طها من ليس
 يقوم ال� اإلمام واليات من هاأن األصل جهة من هذه ألن ،اإلمام مع ال� نصحح افإن حاجة لغ� ¬نت فإذا ،:اجة إال تزيد
 يكن لم إن فيها أذن يكون أو فال، سواها وما ،ةصحيح تكون ال� a فإنها اإلمام فيها ¬ن ما ذلك Y فبناءً  ،بها

 غ� تكون فإنها األخرى وأما ،والياته من أنها عتباربا ةالصحيح a اإلمام با�ها ال� يكون ذلك Y بناءً ف ،حاHاً 
 .ةصحيح

 فبما �طاً  نعت»ه لم و´ذا ،واضح فهذا �ط اإلمام ذنإ أن عت»ناا إذا يعÈ """"ذنه �ط أو الذنه �ط أو الذنه �ط أو الذنه �ط أو الإإإإسواء قلنا سواء قلنا سواء قلنا سواء قلنا وووو    تأخرتتأخرتتأخرتتأخرت    ولوولوولوولو": لقا
 ،ةوالو�ل ةا`ياب سبيل Y بها يقوم فإنه عنه يقوم منو ،أصالةً  بها ويقوم األمور يª من هو اإلمام كونأن  من لك ذكرت
 اهللا جعلها ال� �همته وتفويت عليه فتياتا بها غ�ه قيام وألن ،فيها أذن أو اإلمام بها قام ال� من أصح تكن لم فثلك

 .والياته من وعال جل
 فإن همااحدإل حاجة ال لكنه ا6نت| u ذنأ ¬ن إذا ،األسبق يعت» يعÈ ةةةةباطلباطلباطلباطل    فا6انيةُ فا6انيةُ فا6انيةُ فا6انيةُ     عدمهعدمهعدمهعدمه    أوأوأوأو    إذنٍ إذنٍ إذنٍ إذنٍ     uuuu    استويااستويااستويااستويا    فإنفإنفإنفإن :قال

 موطن من أكu d اأقاموه فلما ،واحد موطن u يقيمونها ¬نوا نهمأ األصل أقام، وال� افيهم يؤذن لم أو ،ةباطل تكون ا6انية
 وقوعها ¬ن و´ن ا�سألة ههذمعÓ  ت»ير وهذا ة،باطل تكون ةوا6اني ،الفضل ونالت ةالصح ستحقتا ال� a ةالسابق فإن

     .كث�اً  هذا مثل u شاح
 الت Öصل ال أنه جهة من قليل
    إالإالإالإال    ا�معةا�معةا�معةا�معة    يقيموايقيموايقيموايقيموا    أنأنأنأن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    ومنعومنعومنعومنع    األمراألمراألمراألمر    وووو&&&&    قامقامقامقام    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما    ،،،،األصلاألصلاألصلاألصل    جهةجهةجهةجهة    منمنمنمن    هذاهذاهذاهذا    اإلماماإلماماإلماماإلمام    إذنإذنإذنإذن    �طها�طها�طها�طها    منمنمنمن    ليسليسليسليس    أنهأنهأنهأنه    أنبهأنبهأنبهأنبه    ننننأأأأ    أريدأريدأريدأريد    هناهناهناهنا

 ة�موع جتمعتا *ما ا`اس صار أنهلو  بمعÓ ،،،،قامتهاقامتهاقامتهاقامتهاإإإإ    uuuu    األمراألمراألمراألمر    وووو&&&&    YYYY    يفتاتيفتاتيفتاتيفتات    أنأنأنأن    ألحدألحدألحدألحد    µزµزµزµز    ولمولمولمولم    ،،،،خرخرخرخرآآآآ    بابباببابباب    ¹ا¹ا¹ا¹ا    فهذافهذافهذافهذا    بإذنهبإذنهبإذنهبإذنه
 تكن لم صلوا ولو يصلوا أن ¹م µوز ال نقول ذلك Y فبناءً  ،يستأذنÈ حÁ يقيمها أحد ال األمر و& قالف ةا�مع أقاموا

 ا�ف� من رسميةٍ  فتوى �صول إال ®عةٌ  تقام وال ،اإلفتاء أهل إ¡ ذلك علجُ  قد فإنه ةالسعودي u هنا عندنا wلكو ،صحيحةً 
 م�ن أقرب u وا`ظر ا��ن عن والكشف باwهاب صةÜت �نةٌ  تقوم حيث إال هذاب يفتون وال ،ذلك u صالحيةٌ  X ومن
 قو`ا u األوÕ ¬�سألة ليست ا�سألة هذه فإن كذلك األمر ¬ن فإذا ،عدمها من ا`اس حاجة ومدى ا�معة فيه تقام

 منعاً  إقامتها من يمنع أن X فثلك ،سعةٌ  امفيه ثينال األمرين بأحد يلزم أن األمر لو& هنا بل" " " " اإلماماإلماماإلماماإلمام    إذنإذنإذنإذن    �طها�طها�طها�طها    منمنمنمن    ليسليسليسليس"
 .إ°ها Öتاج ال من يقيمها أو منها ا�قصود حصول تفوت �يث ةا�مع قامةإ لكdة

    ®عةً ®عةً ®عةً ®عةً     AدتهاAدتهاAدتهاAدتهاإإإإ    أمكنأمكنأمكنأمكن    فإنفإنفإنفإن    حداهماحداهماحداهماحداهماإإإإ    تصحيحتصحيحتصحيحتصحيح    والوالوالوال    تصحيحهماتصحيحهماتصحيحهماتصحيحهما    يمكنيمكنيمكنيمكن    الالالال    ألنهألنهألنهألنه    بطلتابطلتابطلتابطلتا    ألحدهماألحدهماألحدهماألحدهما    مزيةمزيةمزيةمزية    والوالوالوال    معاً معاً معاً معاً     وقعتاوقعتاوقعتاوقعتا    إنإنإنإنفففف: "قال
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 أيهما يعلموا ولم وقعت ال� األوÕ ا:ال u أما ،ةصحيح واحدةٌ  تقم لم فيقولون معاً  وقعتا إذا األنهم" " " " ظهراً ظهراً ظهراً ظهراً     صلواصلواصلواصلوا    و´الو´الو´الو´ال    فعلوافعلوافعلوافعلوا
Õأيهما يعلموام ل لكونهم يعيدون لكنهم ةصحيح ¬نت حداهماإ فإن األو a تقدمت قد ¬نت ال�. 

    ا�معةِ ا�معةِ ا�معةِ ا�معةِ     يوميوميوميوم    العيدالعيدالعيدالعيد    يوميوميوميوم    وافقوافقوافقوافق    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا" :اهللا ر�ه ا�ؤلف قال ثم    """"حداهماحداهماحداهماحداهماإإإإ    سبقسبقسبقسبق    حتمالحتمالحتمالحتمالالالالال    بطلتابطلتابطلتابطلتا    منهمامنهمامنهمامنهما    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    جهلتجهلتجهلتجهلت    أوأوأوأو": قال 
    العيدالعيدالعيدالعيد    و�ذلكو�ذلكو�ذلكو�ذلك    ،،،،ظهراظهراظهراظهرا    ص¦ص¦ص¦ص¦    و´الو´الو´الو´ال    ،،،،أقامهاأقامهاأقامهاأقامها    ا�عت»ا�عت»ا�عت»ا�عت»    العددالعددالعددالعدد    معهمعهمعهمعه    جتمعجتمعجتمعجتمعاااا    فإنفإنفإنفإن    ،،،،اإلماماإلماماإلماماإلمام    دوندوندوندون    كمريضكمريضكمريضكمريض    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    ههههح¿ح¿ح¿ح¿    منمنمنمن    YYYY    سقطتسقطتسقطتسقطت

 Y فبناءً  ،ةواجب ا�معةِ  وصالة ةمستحب صالةٌ  العيد فصالة ا�معة يومو العيد وافق ذاإ """"سقطسقطسقطسقط    فعلهافعلهافعلهافعلها    YYYY    عزمواعزمواعزمواعزموا    إذاإذاإذاإذا    بهابهابهابها
 ؟؟؟؟األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    عنعنعنعن    بةبةبةبةٌٌٌٌ    نائنائنائنائ    حداهماحداهماحداهماحداهماإإإإ    تكونتكونتكونتكون    هلهلهلهل ذلك

 العيد ح¿ إذا ®عةً  إقامتها حيث من ةا�مع عن ¬فيةٌ  العيد أن ةةةةا:نابلا:نابلا:نابلا:نابل    عندعندعندعند    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    قولقولقولقول    منمنمنمن    فا�شهورفا�شهورفا�شهورفا�شهور
    الالالال    ومنومنومنومن    فليفعلفليفعلفليفعلفليفعل    µمعµمعµمعµمع    أنأنأنأن    منكممنكممنكممنكم    شاءشاءشاءشاء    فمنفمنفمنفمن    �معون�معون�معون�معون    إناإناإناإنا(: قال ةا�مع يوم وافق ®عةٍ  يوم u العيد خطب �ا ا` ألن ،وصالها

 فبناءً  ،ا�سافات وتباعد ا��ن بعد مع وµيئوا يذهبوابأن  مشقة ذلك u وألن ،العيد :ضوره ةا�مع عنه طفأسق )حرجحرجحرجحرج    فالفالفالفال
Y يكن لم ذلك u ن¬ أو لزامإ ذلك u فيٌف و تيس� فيه يكون ما �عتنا� Y تص وهذا ،ا`اسÜ العيد ح¿ بمن، 

 .تقدم اwي للحديث عتباراً ا ةابلا:ن إ°ه ذهب اwي وهو ،العلم أهل قو& أوسط وهذا
 قلنا إذاأيضاً  ثم ،العيد ح¿ عمن أسقطها ا` ألن ،العيد ح¿ يكون أن ةا�مع عنه تسقط اwي يكون أن البد لكن

 ءا�ôعن  أسقط إنما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن ،الظهر وهو ابد¹ عليه وµب تسقط إنما ذلك فإن عنه بسقوطها
 .الظهر وهو اKدل يلزمه ذلك Y بناءً ف ،ةاnطب ستماعا من ا�قصود حصل وألنه ،ذلك وÅو ا��ن Kعد ةللجمع
 اهللا ص¦ وألنه ،أقامها وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فإن ،قامتهاإ يلزمه فإنه اإلمام أما ،اإلمام غ� u هو إنما ذلك أن :ا6الثا6الثا6الثا6الث
 ةا�مع يصلوا أن أراد ثم العيد صالة أناس Y فات فربما يصلê  لم أنه لو فثلك ،العيد ح¿ عمن أسقطها إنما وسلم عليه
 العيد لصالة ا`اس جاء إذا أما ،ا�عت» العدد جدوُ  اذإ وهذا ،يصليها أن اإلمام لزم ذلك Y فبناءً  ،يصª أحداً  µدوا فلم

  .العيد مع جتمعتا قد كونها u اإلمام نع ساقطة نهاأل ال العدد ختاللال تقام ال فإنها العدد يكتمل ولم وتفرقوا
 تقام إذا ألنه ـالعيد عنه تسقط فإنها ةا�مع فعل Y عزم من أن يرون كأنهم يعÈ فعلهافعلهافعلهافعلها    YYYY    عزمواعزمواعزمواعزموا    إذاإذاإذاإذا    العيدالعيدالعيدالعيد    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا :قال ثم

 با`ص جاء ياw ¬ن و´ن ،القياس سبيل Y الفقهاء من وهذا ،العيد مقام ا�معة تقوم أن أوÕ باب فمن عةا�م مقام العيد
 .غ� ال ا�معة تيانإ عنه سقط العيد ح¿ من أن هو
 ةا�مع بعد ةالسن """"ستستستست    وأكdهاوأكdهاوأكdهاوأكdها    يفعلهايفعلهايفعلهايفعلها    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ألنألنألنألن    ،،،،ر�عتانر�عتانر�عتانر�عتان    ا�معةا�معةا�معةا�معة    بعدبعدبعدبعد    الراتبةالراتبةالراتبةالراتبة    السنةالسنةالسنةالسنة    وأقلوأقلوأقلوأقل: "قال ثم

 كراتبة تكون راتبتها أن يقال فال ،الظهر عن بدال ليست ةمستقل صالة ةا�مع صالة أن ذكرنا أننا تنَس  وال ،ةمستقل سنة
 ، وثبت أنه ص¦بيته إ¡ رجع �ا ر�عت| ص¦ أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ثبت حيث ة،خاص سنة ¹ا إنما ،ال الظهر
 يصª فإنه ا�سجد u ص¦ إذا أما ،ر�عت| يصª ذلك Y بناءً  بيته u ص¦ إذا يقول من العلم أهل منف ،ا�سجد u أربعا

 عن جاء هذابو ،ستاً  فتكون أربعاً  هنا ويصª ر�عت| هنا يصª بأنه يقول من ومنهم ،ر�عات أربع فتكون ر�عت| ر�عت|
  .ماعنه اهللا رò عمر بنا فعل نم وجاء السلف بعض

ٌٌ        ويسنويسنويسنويسن: "قال  ة،ريضوالف السنة ب| يوصل أن ن± وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن جاء هذا" " " " بكالمبكالمبكالمبكالم    وسنتهوسنتهوسنتهوسنته    فرضفرضفرضفرض    ب|ب|ب|ب|    فصلفصلفصلفصٌلٌ
 ¹ا تابعةٌ  صالةٌ  أنها يظنال  حÁ ،يتæم أو م�نه من يبعد يعÈ ين�ف حÁ السنة يصª أن الفريضة من ن�فا من ومنع

  .منها أو

    غسلغسلغسلغسل    منمنمنمن( فضله Y ا¼اللة u كث�ة أحاديث تءوجا ،مستحب ا�معة يوم الغسل" " " " يومهايومهايومهايومها    uuuu    ¹ا¹ا¹ا¹ا    يغتسليغتسليغتسليغتسل    أنأنأنأن    ويسنويسنويسنويسن": قال
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 فيه حديثاً  وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وذكر )و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا    كذاكذاكذاكذا    XXXX    كتبكتبكتبكتب    ا�معةا�معةا�معةا�معة    جاءجاءجاءجاء    ثمثمثمثم    ير�بير�بير�بير�ب    ولمولمولمولم    وموموموم����    بتكربتكربتكربتكرااااوووو    وبكروبكروبكروبكر    غتسلغتسلغتسلغتسلااااوووو
وأن وأن وأن وأن ( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل منأيضاً  ءوجا ،متنه حيث من قال من قال فيه ا:ديث ¬ن و´ن ،جدا عظيمة أجور

ٌٌ        ا�معةا�معةا�معةا�معة    غسلغسلغسلغسل(: قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن Y يدل ماأيضاً  وجاء )أهلهأهلهأهلهأهله    طيبطيبطيبطيب    منمنمنمن    ويمسويمسويمسويمس    يغتسليغتسليغتسليغتسل     �تلم�تلم�تلم�تلم    ]]]]    YYYY    واجبواجبواجبواجٌبٌ
 تضايق فلربما جتماعاال Öدث وألنه غتسالاال فضل Y يدل هذا ] صحيحه u مسلم عند كما )�تلم�تلم�تلم�تلم    ]]]]    YYYY    حقحقحقحق    أوأوأوأو

 .وÅوه والعرق والروائح األقذار تلك عن متطهراً  مgفعاً  مت�هاً  اإلنسان يكون أن حتيجا ،ذلك وÅو الروائح من ا`اس
 ال(� الوجوب ال ا:ث به ا�راد هنا الواجب نقول ؟؟؟؟))))�تلم�تلم�تلم�تلم    ]]]]    YYYY    واجبواجبواجبواجب((((    قوXقوXقوXقوX    منمنمنمن    يفهميفهميفهميفهم    كماكماكماكما    واجباً واجباً واجباً واجباً     ذلكذلكذلكذلك    يكونيكونيكونيكون    هلهلهلهل لكن
 مس أن ®اعواإل )أهلهأهلهأهلهأهله    طيبطيبطيبطيب    منمنمنمن    ويمسويمسويمسويمس    يغتسليغتسليغتسليغتسل    وأنوأنوأنوأن( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ذلك Y وا¼°ل ،تار�ه أثمي اwي

    ا�معةِ ا�معةِ ا�معةِ ا�معةِ     يوميوميوميوم    توضأتوضأتوضأتوضأ    ومنومنومنومن( :وقال ،توضأ و´نما يغتسل ولم ا�رات من مرة جاء ثمانع وألن ،سنةٌ  غتسالاال فكذلك سنة الطيب
 ويتأكد ،مستحب أنه الشك لكن ،واجب وال بالزم ليس أنه Y يدل ذلك ]) أفضلأفضلأفضلأفضل    فالغسلفالغسلفالغسلفالغسل    غتسلغتسلغتسلغتسلاااا    ومنومنومنومن    ت،ت،ت،ت،ونعمونعمونعمونعم    فبهافبهافبهافبها
 أهل جاء �ا صحيحه u مسلم حديث u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ،وÅوه عرق فيه وعمله مهنته ¬نت فيمن ذلك

 حديث u كما )�تلم�تلم�تلم�تلم    ]]]]    YYYY    واجبواجبواجبواجب    ا�معةا�معةا�معةا�معة    غسلغسلغسلغسل( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال روائح ¹م اwين والعباءات األقبية
 ة،شديد وراLةٌ  عرق فيها X يكون مهنةٌ  X ¬نت �ن للوجوب يقال فإنما بالوجوب قيل لو :يقول العلم أهل فبعض ة،Aئش

ن أن يتطيب سيو ،األحاديث من ذكرنا �ا اإلطالق Y واجب ا�معة غسل أن يقال ال أنه فالشك األصل جهة من أما
  .ذكره سبق ما Y ةوخاص ةAم أحاديث عليه دلت للعبادة ال7ينا�طيب وو جتماعاال هذا u الطيب ويتنظف ومس

�ا رأى  وسلم عليه اهللا ص¦ للن عمر قال كوwل ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل هذا ألن ثيابهثيابهثيابهثيابه    أحسنأحسنأحسنأحسن    يلبسيلبسيلبسيلبس    وأنوأنوأنوأن :قال
 عليه ينكر فلم ،) حريرحريرحريرحرير    منمنمنمن    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ألنهاألنهاألنهاألنها    XXXX    خالقخالقخالقخالق    الالالال    منمنمنمن    KاسKاسKاسKاس    هذاهذاهذاهذا    إنإنإنإن( :فقال ،والعيد للجمعةِ  �ذتهاا لو :قال ة®يل حلةً 
 .ا:رير لبس µ Xوز ال والرجل ،حرير من كونها أن أنكر و´نما ،ةللجمع ال7ين وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

  هذا ألن اإلمام من يقرب أي" " " " اإلماماإلماماإلماماإلمام    منمنمنمن    يدنويدنويدنويدنو    وأنوأنوأنوأن: "قال) ير�بير�بير�بير�ب    ولمولمولمولم    وموموموم����( للحديث ماشياً ماشياً ماشياً ماشياً     إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    يبكريبكريبكريبكر    وأنوأنوأنوأن :لقا
ً
 فيه أوال

    اإلماماإلماماإلماماإلمام    منمنمنمن    ودودودود����    ير�بير�بير�بير�ب    ولمولمولمولم    وموموموم����    بتكربتكربتكربتكرواواواوا    وبكروبكروبكروبكر    غتسلغتسلغتسلغتسلااااوووو    غسلغسلغسلغسل    منمنمنمن( للحديث ،األول للصف احضورفيه و ةللخطب ستماعا
 جهة من إش�ل فيه ا:ديث هذا أن قلنا وسبق) وقيامهاوقيامهاوقيامهاوقيامها    صيامهاصيامهاصيامهاصيامها    عملعملعملعمل    ةةةةسنسنسنسن    أجرأجرأجرأجر    oطوهاoطوهاoطوهاoطوها    خطوةٍ خطوةٍ خطوةٍ خطوةٍ     كلكلكلكلبببب    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    يلغُ يلغُ يلغُ يلغُ     ولمولمولمولم    ستمعستمعستمعستمعاااافففف

 العلم أهل استش� وwلك ،هيبوج ليس وهذا ،القدر °لة فضل من أكd ربما فضلها يكون أن ذلك Y يgتب ألنه ،متنه
  .متنه جهة من ا:ديث هذا
 الرأي قبيل من يقال ال قالوا مأنه إال نقطاعا فيه ¬ن و´ن سعيد ¯أ حديثجاء u  وهذا يومهايومهايومهايومها    uuuu    الكهفالكهفالكهفالكهف    سورةسورةسورةسورة    ويقرأويقرأويقرأويقرأ :قال
  .أيام ثالثة وزيادة الروايات بعض وË )ا�معت|ا�معت|ا�معت|ا�معت|    ماب|ماب|ماب|ماب|    XXXX    أضاءتأضاءتأضاءتأضاءت    ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    الكهفالكهفالكهفالكهف    سورةسورةسورةسورة    قرأقرأقرأقرأ    منمنمنمن( :قال فإنه
 إال يصª مٌ قائ مسلم عبدٌ  يوافقها ال ساعة فيها ا�معة u جاء فإنه" " " " ةةةةستجابستجابستجابستجاباالاالاالاال    ساعةساعةساعةساعة    يصادفيصادفيصادفيصادف    أنأنأنأن    رجاءرجاءرجاءرجاء    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ويكdويكdويكdويكd: "قال

    ساعةٍ ساعةٍ ساعةٍ ساعةٍ     خرخرخرخرآآآآ    uuuu    أنهاأنهاأنهاأنها    وا6ا5وا6ا5وا6ا5وا6ا5 ،نزوXنزوXنزوXنزوX    إ¡إ¡إ¡إ¡    اإلماماإلماماإلماماإلمام    صعودصعودصعودصعود    منمنمنمن    إماإماإماإما أنها ذلك أشهر ،كث�اً  ختالفاً ا çديدهاçديدهاçديدهاçديدها    uuuu    ختلفختلفختلفختلفااااوووو ،X ستجيبا
 يتحرى أن لإلنسان فينب¾ ،ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    aaaa    الصالةالصالةالصالةالصالة ألن ،يدعو فيعÈ ؟؟؟؟يصªيصªيصªيصª    ااااقائمقائمقائمقائم    يكونيكونيكونيكون    فكيففكيففكيففكيف    ؟؟؟؟ةةةةساعساعساعساع    خرخرخرخرآآآآ    أنهاأنهاأنهاأنهابببب    قلناقلناقلناقلنا    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا ،منهمنهمنهمنه

 .وا�سلم| وذريته وو¼ه وأهله `فسه دعوي وأن ا�واطن تلك
 فالصالة )أكdوا من الصالة عu ª يوم ا�معةأكdوا من الصالة عu ª يوم ا�معةأكdوا من الصالة عu ª يوم ا�معةأكdوا من الصالة عu ª يوم ا�معة((((جاء ذلك u ا:ديث جاء ذلك u ا:ديث جاء ذلك u ا:ديث جاء ذلك u ا:ديث     وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ويكdويكdويكdويكd :قال
Y `بها مأمور وسلم عليه اهللا ص¦ ا u [ صالة ص¦ اهللا عليه بها ع(ا( وقت ªصالة ص¦ اهللا عليه بها ع(امن ص¦ ع ªصالة ص¦ اهللا عليه بها ع(امن ص¦ ع ªصالة ص¦ اهللا عليه بها ع(امن ص¦ ع ªمن ص¦ ع( aو u ةا�مع يوم 

 .اwي ذكره ا�ؤلف داود أبو :ديث أخص
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 يتخطى الرقابللرجل اwي  لسليك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقولو ،¹م أذيةٌ  فيه هذا ألن    """"ا`اسا`اسا`اسا`اس    رقابرقابرقابرقاب    يتخطيتخطيتخطيتخطىىىى    والوالوالوال: "قال
 ....ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    إ¡إ¡إ¡إ¡    يتقدميتقدميتقدميتقدم    أنأنأنأن    يريديريديريديريد    ألنهألنهألنهألنه    ةةةةللحاجللحاجللحاجللحاج    إماماً إماماً إماماً إماماً     ا�تخطا�تخطا�تخطا�تخطيييي    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    إالإالإالإال )ذيتذيتذيتذيتآآآآ    فقدفقدفقدفقد    جلسجلسجلسجلساااا(

إن ¬ن فيه فرجة u األمام فإن هذا اwي جلس متأخراً أسقط حقه u ا��ن  ألنه ةةةةفرجفرجفرجفرج    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�خطا�خطا�خطا�خطيييي    يكونيكونيكونيكون    أوأوأوأو :قال
 .ستحقه من جاء متأخرااف

ولو ولو ولو ولو     غ�هغ�هغ�هغ�ه    قيمقيمقيمقيميييي    أنأنأنأن    وحرموحرموحرموحرم، ، ، ، بتأخرهمبتأخرهمبتأخرهمبتأخرهم    أنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم    حقحقحقحق    واواواواأسقطأسقطأسقطأسقط    ممممألنهألنهألنهألنه    فيتخطفيتخطفيتخطفيتخطىىىى    بهبهبهبه    إالإالإالإال    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    يصليصليصليصل    الالالال    فرجةفرجةفرجةفرجة    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�خطا�خطا�خطا�خطيييي    يكونيكونيكونيكون    أوأوأوأو :قال
    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ن±ن±ن±ن±( ،خرآ من بأوÕ أحد فليس عبادات وألنها با�قدم ستحقاقاال هذا ألن م�نهم�نهم�نهم�نه    فيجلسفيجلسفيجلسفيجلس    الكب�الكب�الكب�الكب�    و¼هو¼هو¼هو¼ه    أوأوأوأو    عبدهعبدهعبدهعبده
 با�جالس با�فسح األمر ألن يعÈ ،)فسحوافسحوافسحوافسحوااااا    يقوليقوليقوليقول    ولكنولكنولكنولكن    ::::قالقالقالقال    ،،،،فيهفيهفيهفيه    وµلسوµلسوµلسوµلس    مقعدهمقعدهمقعدهمقعده    منمنمنمن    أخاهأخاهأخاهأخاه    الرجلالرجلالرجلالرجل    يقيميقيميقيميقيم    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا
 .وعال جل اهللا كتاب u به األمر جاء ùا

    Ö    XXXXفظهÖفظهÖفظهÖفظه    موضعهموضعهموضعهموضعه    uuuu    فجلسفجلسفجلسفجلس    XXXX    صاحباً صاحباً صاحباً صاحباً     قدرقدرقدرقدر    ومنومنومنومن :قال ة،بواجب عليه ليست الةالص ألن يقيمه أن فلوا¼ه    الصغ�الصغ�الصغ�الصغ�    إالإالإالإال :قال
    ةةةةا�ارا�ارا�ارا�ار    طريقطريقطريقطريق    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    م�نم�نم�نم�ن    uuuu    جلسجلسجلسجلس    إنإنإنإن    لكنلكنلكنلكنألن ا`ائب يقوم باختياره، ألن ا`ائب يقوم باختياره، ألن ا`ائب يقوم باختياره، ألن ا`ائب يقوم باختياره،     ----قاu X ال(حقاu X ال(حقاu X ال(حقاu X ال(ح----    ذنهذنهذنهذنهإإإإ    دوندوندوندونبببب    :فظه:فظه:فظه:فظه    جلسجلسجلسجلس    لولولولو    و�ذاو�ذاو�ذاو�ذا

 ،فيه جلس م�ن إ¡ تقدم من أن صلاأل حيث من أنه الشك هذا ----ا�عاãا�عاãا�عاãا�عاã    أبوأبوأبوأبو    قاXقاXقاXقاX----    أقيمأقيمأقيمأقيم    ضيقضيقضيقضيق    م�نم�نم�نم�ن    uuuu    ا�صل|ا�صل|ا�صل|ا�صل|    ستقبلستقبلستقبلستقبلاااا    أوأوأوأو
 u وقف يكون أن إال الشخص يقام وال ه،ختياراب قام هو ألنه ذلك فله لشخص به ت»ع ،شخص يأ£ أن جلأل جلس إذا

 اهللا ص¦ ا` ومسجد ا�� ا:رم u مثالً  هذا Öصل كما ة،ا�ار طريق u أو اإلمام كم�ن ،فيه يقعد أن µ Xوز ال م�ن
  .فيه يمرون طريق إ¡ وÖتاجون ،فيها وي7ا�ون ا`اس يؤمها ال� الكبار وا�ساجد ،وسلم عليه
 نفسه Y غ�ه يقدم ال اإلنسان أن واألصل عبادات هذهأن  مادام اإلنسان يعÈ قبوXقبوXقبوXقبوX    الالالال    الفاòالفاòالفاòالفاò    بم�نهبم�نهبم�نهبم�نه    غ�هغ�هغ�هغ�ه    يثاريثاريثاريثارإإإإ    و�رهو�رهو�رهو�ره :قال

، وwلك جاءت األصل هو وهذا ،و¼اً  أو وا¼اً  بعيداً  أو قريباً  ¬ن اءسو ،الغ� ] يشمل أحداً  وقوX ،ثرهؤي فال ،إ°ها ويسابق
 اإلنسان وألن ،وجيه وجهٌ  X وهذا هذا u يقدم الوا¼ أن يقولون العلم أهلبعض  ¬ن و´ن "القربات u إيثار ال" :أنه القاعدة

 لو قبوX أما ،ببعيد ليس وهذا ،ا��ن ذلك u ¼هوا بتقديم الفضل وم�لة ال» أجر يدرك أنه إال ا�قدر ا��ن عليه فات و´ن
  .فيه وتكون تقبله أن فلك ،بمكروه فليس بم�نه مهأحد لك ت»ع
 ،ذلك X فليس خرآ فيه ودخل جاء ثم هم�ن وأ علمه وأ لفضله خرآل تنازل شخص أن لو يعÈ سبقهسبقهسبقهسبقه    ا�ؤثرا�ؤثرا�ؤثرا�ؤثر    لغ�لغ�لغ�لغ�    وليسوليسوليسوليس :قال
 .بعينه لشخص حقه ترك إنما ألنه

 أو :اجةٍ  يأ£ أن أو ذلك Åو أو °توضأ يذهب أن أراد بهبهبهبه    أحقأحقأحقأحق    فهوفهوفهوفهو    قريباً قريباً قريباً قريباً     إ°هإ°هإ°هإ°ه    AدAدAدAد    ثمثمثمثم    :قه:قه:قه:قه    رٍض رٍض رٍض رٍض اااالعلعلعلع    موضعهموضعهموضعهموضعه    منمنمنمن    امامامامقققق    ومنومنومنومن :الق
 اهللا ص¦ ا` :ديث ،X ستحقاقها يمنع ال لعارٍض  وقيامه ،بمجيئه ستحقها ألنه ،به أحق فهو شيئاً  يبعد أو مصحفاً  يأخذ
  ).بهبهبهبه    أحقأحقأحقأحق    فهوفهوفهوفهو    ههههإ°إ°إ°إ°    رجعرجعرجعرجع    ثمثمثمثم    �لسه�لسه�لسه�لسه    منمنمنمن    قامقامقامقام    منمنمنمن( وسلم عليه
    ا`ا`ا`ا`    فقالفقالفقالفقال    وجلسوجلسوجلسوجلس    جاءجاءجاءجاء    ح|ح|ح|ح|    الغطفا5الغطفا5الغطفا5الغطفا5    سليكسليكسليكسليك    :ديث:ديث:ديث:ديث    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    يصªيصªيصªيصª    حÁحÁحÁحµ    Áلسµلسµلسµلس    لملململم    oطبoطبoطبoطب    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    دخلدخلدخلدخل    ومنومنومنومن :قال

 ا�لوس يطول أن إال ،بهما واإلتيان بالقيام يؤمر فإنه جلس ولو) ) ) ) فيهمافيهمافيهمافيهما    و�وزو�وزو�وزو�وز    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    صلê صلê صلê صلê وووو    قمقمقمقم((((    ::::وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦
 .يفعلهما نهأ صلفاأل و´ال ،�لها فات قد فيكون

نِْصتُوا {{{{ وعال جل اهللا لقول يسمعهيسمعهيسمعهيسمعه    �يث�يث�يث�يث    منهمنهمنهمنه    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    oطبoطبoطبoطب    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام    ÃمÃمÃمÃمالالالال    µوزµوزµوزµوز    والوالوالوال :قال
َ
ُ َوأ

َ
X ُقْرآَُن فَاْستَِمُعوا

ْ
نِْصتُوا َو´َِذا قُرِئَ ال

َ
ُ َوأ

َ
X ُقْرآَُن فَاْستَِمُعوا

ْ
نِْصتُوا َو´َِذا قُرِئَ ال

َ
ُ َوأ

َ
X ُقْرآَُن فَاْستَِمُعوا

ْ
نِْصتُوا َو´َِذا قُرِئَ ال

َ
ُ َوأ

َ
X ُقْرآَُن فَاْستَِمُعوا

ْ
َو´َِذا قُرِئَ ال

ُكْم تُرَْ�ُونَ 
ë
َعل

َ
ُكْم تُرَْ�ُونَ ل

ë
َعل

َ
ُكْم تُرَْ�ُونَ ل

ë
َعل

َ
ُكْم تُرَْ�ُونَ ل

ë
َعل

َ
 عليه اهللا ص¦ ا` لقول ،وعال جل هللا ذكرفيها و حديثفيها و قرآن فيها ةوا�مع ،اإلنصات من وهذا }}}}ل

 الÃم يكون أن أوÕ باب فمن اللغو u وقوع بالسكوت األمر ¬ن فإذا )XXXX    ®عة®عة®عة®عة    فالفالفالفال    اااالغلغلغلغ    ومنومنومنومن    ،،،،اااالغلغلغلغ    فقدفقدفقدفقد    صهصهصهصه    ::::قالقالقالقال    منمنمنمن( وسلم
    كماكماكماكما    فالظاهرفالظاهرفالظاهرفالظاهر ؟؟؟؟كما¹اكما¹اكما¹اكما¹ا    نØنØنØنØ    أوأوأوأو    صحتهاصحتهاصحتهاصحتها    نØنØنØنØ    هوهوهوهو    هلهلهلهل    هناهناهناهنا    لجمعةلجمعةلجمعةلجمعةلللل    ØØØØا`ا`ا`ا`وووو، )XXXX    ®عة®عة®عة®عة    فالفالفالفال (األحاديث بعض u جاء wلكو ،نفسه
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 .أجره و�مال ®عته كمال ينقص ب©ء أý أنه بمعÓ الكمالالكمالالكمالالكمال    نØنØنØنØ    أنهأنهأنهأنه    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    يقوليقوليقوليقول
 سليك أمر كما بالصالة يأمره يعÈ شخص يكلم اإلمام أن يعÈ يكلمهيكلمهيكلمهيكلمه    منمنمنمن    أوأوأوأو    الÃمالÃمالÃمالÃم    عليهعليهعليهعليه    ÖرمÖرمÖرمÖرم    فالفالفالفال    لإلماملإلماملإلماملإلمام    أيأيأيأي    XXXX    إالإالإالإال :قال

 أن اهللا دعوااف السبل قطعتانو األموال هلكت: "قال ح| األعرا¯ ذلك من حصل كما اإلمام *م شخص أو ،الغطفا5
 .جائزٌ  ذلك فيكون) يغيثنا

 إذا    ةةةةهلكهلكهلكهلك    منمنمنمن    وÛفلوÛفلوÛفلوÛفل    Hيرٍ Hيرٍ Hيرٍ Hيرٍ     حذيرحذيرحذيرحذير����    وµبوµبوµبوµب ،هو و"مه السائل *م وسلم عليه اهللا ص¦ أنه أي ةةةة�صلح�صلح�صلح�صلح    يكلمهيكلمهيكلمهيكلمه    نننن����    أوأوأوأو :قال
 ةا�عصوم ا`فس نقاذإ مصلحة ألن ة،اnطب u ¬ن ولو يتæم أن اإلنسان µ Yب فإنه أحد هلكة عليه يgتب ذلك ن¬

 .ةاnطب u ستماعاال حصول مصلحة من أعظم
 صلب من ليس ا¼Aء نأب يقولون ألنهم ،ا¼Aء u �ع أو ،اnطبت| ب| سكت إذا أو ،ذلك فيجوز وبعدها اnطبة قبل أما

�اً كدAء وتأم| عليهاً كدAء وتأم| عليهاً كدAء وتأم| عليهاً كدAء وتأم| عليه ،اnطيب من سمعه إذا وسلم عليه اهللا ص¦ ا`Y  الصالة وX ،صحتها و�ط اnطبة���    وتسن وتسن وتسن وتسن 
 من فهذا AطسAطسAطسAطس    وتشميتوتشميتوتشميتوتشميت    سالمسالمسالمسالم    وردوردوردورد :قال ،هنا فكذلك يقو¹ا الصالة u فكما ،تمنع ال أشياء هذه و�ده خفيًة إذا عطسو�ده خفيًة إذا عطسو�ده خفيًة إذا عطسو�ده خفيًة إذا عطس

 .العاطس Y ورد السالم جهة من ش�لإ فيها ال� ا�سائل

    ))))1Ï1Ï1Ï1Ï((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 يرزقنا أن علينا عز وجل اهللا نعم جزيل من فإن ا¼ين u وا�فقه العلم طلب فضل عليكم ûo وال تعلمون كما    ::::فائدةفائدةفائدةفائدة
 العلم طلب إ¡ توجه طالٍب  ف�، العلم طلب إ¡ بأيدينا يأخذ وأن ا¼ين u الفقه طريقه Y واالستقامة به اإليمان بعد
ا ا ا ا َومَ َومَ َومَ َومَ {: تعا¡ قوX فأقول )ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    uuuu    يفقهيفقهيفقهيفقه    خ�اخ�اخ�اخ�ا    بهبهبهبه    اهللاهللاهللاهللا    يرديرديرديرد    منمنمنمن: (وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX خ�ا به أراد اهللا أن فليعلم ال(�

نُْهْم َطآآآآئَِفةئَِفةئَِفةئَِفةٌٌٌٌ     êفِْرقٍَة م ê[ُ َغَفَر ِمن 
َ
نُْهْم َطفëًة فَلَْوال êفِْرقٍَة م ê[ُ َغَفَر ِمن 
َ
نُْهْم َطفëًة فَلَْوال êفِْرقٍَة م ê[ُ َغَفَر ِمن 
َ
نُْهْم َطفëًة فَلَْوال êفِْرقٍَة م ê[ُ َغَفَر ِمن 
َ
 َكآآآآفëًة فَلَْوال

ْ
ُمْؤِمنُوَن ِ°َنِفُروا

ْ
 َكَ¬َن ال

ْ
ُمْؤِمنُوَن ِ°َنِفُروا

ْ
 َكَ¬َن ال

ْ
ُمْؤِمنُوَن ِ°َنِفُروا

ْ
 َكَ¬َن ال

ْ
ُمْؤِمنُوَن ِ°َنِفُروا

ْ
 طلب جعل اهللا سبيل u للجهاد نفرت ال� الطائفة هذه    }َ¬َن ال
 ل� فهنيئاً ، عز وجل اهللا سبيل u ا�هاد فريضة يعادل العلم طلب أن Y يد`ا وهذا اهللا سبيل u خرجت طائفة كأنه العلم

 .العلم يطلب من
    خ�اخ�اخ�اخ�ا    اهللاهللاهللاهللا    بهبهبهبه    يرديرديرديرد    منمنمنمن( ا�شهور معاوية وحديث )اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل    uuuu    فهوفهوفهوفهو    العلمالعلمالعلمالعلم    طلبطلبطلبطلب    uuuu    خرجخرجخرجخرج    منمنمنمن( حسن بسندأيضاً  الgمذي وعند
 الفضيلة هذه أي وسببه، عليه وا:ث ا¼ين u وا�فقه العلم فضيلة فيه :اهللا ر�ه ا`ووي اإلمام عنه قال )ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    uuuu    يفقههيفقههيفقههيفقهه

���َ� َ َ َ     إِغëَماإِغëَماإِغëَماإِغëَما{ :يقول تعا¡ اهللا أن تعلمون و�ما، عز وجل اهللا تقوى إ¡ ائدق أنه ْoَْoََْoْoَ     َëاهللا َëاهللا َëاهللا َëُعلََماءُ     ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ ِعبَاِدهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اهللا
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
ُعلََماءُ ال
ْ
 هذا عن القيم ابن قال }ال

 وهكذا يقول ا¼ين، u فقهه خ�ا به أراد من أن كما، خ�ا اهللا به يرد لم دينه u يتفقه لم منأن  Y يدل وهذا :ا:ديث
 حرم فقد فروع من به يتصل وما اإلسالم قواعد يتعلم أي ا¼ين u يتفقه لم من أن ا:ديث ومفهوم :حجر بنا ا:افظ
،�nا Óحصل فقد تفقه من أن هذا ومع X �nعل وأن نسمع وبما نقول بما ينفعنا أن اهللا نسأل، اµ ما نطلبه u العلم 
 اإلخالص بقضية و´ياكم نف� �ذك� يدعو9 وهذا، متقبال ا:اً ص عمالً  µعله وأن ألحد، فيه �ك ال خالصاً  لوجهه
 القراءة طريق عن ¬ن سواء ا¼ين u وا�فقه العلم طلب أن هذا بعد و°علم عز وجل، هللا األعمال أساس ألنه، العلم بطلب

 طلب من ذلك ] تا�حاHا وحضور الæيات u ا¼روس طريق عن أو بعد عن ا�عليم طريق عن أو ا�جالس حضور أو
 به ما يتطوع أفضل أن عنهم نقل األربعة األئمة أن حÁ به، ما يتطوع أفضل أنه تعا¡ اهللا ر�هم العلماء نص اwي العلم

  .العلم طلب هو
    """"العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب""""

" العيد"ذا اللفظ ، ثم صار هم�ن أو زمان من وقصده �يئه ويعتاد أخرى، بعد مرة ويتكرر يعود �ا سما اللغةاللغةاللغةاللغة u :العيدالعيدالعيدالعيد



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /11 - 

 

يتكرر أوقاته ] أيضاً ة مرت|، وسنال u ويتكرر يعود ألنه بذلك سE علماً Y ا°وم ا�خصوص لعوده u السنة مرت|،
  .سنة

 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A�:  االصطالح عند الفقهاء u واألض� الفطر يوما هماا�راد بهما. 
 .واإل®اع سنةوال الكتاب م(وعيتها u األصل ينينينينالعيدالعيدالعيدالعيدصالة صالة صالة صالة     م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    د°لد°لد°لد°ل

َرْ     لَِربêَك لَِربêَك لَِربêَك لَِربêَك     فََصلê فََصلê فََصلê فََصلê { تعا¡ قوXف الكتاب أما
ْ
Åَرْ َوا
ْ
Åَرْ َوا
ْ
Åَرْ َوا
ْ
Åين أن ا�راد بها  }َواþعن ما نقل السنة أماو ،ض�األ يدعفقد ذكر ®ع من ا�ف 

 حديثأيضاً و العيدين، صالة إقامة Y بعده من وخلفائه والسالم الصالة عليه هو مداومته من وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
  Aمر بن عقبة

ً
Aأيام أكل و�باإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    أهلأهلأهلأهل    عيدناعيدناعيدناعيدنا    الت(يقالت(يقالت(يقالت(يق    وأياموأياموأياموأيام    ا`حرا`حرا`حرا`حر    ويومويومويومويوم    عرفةعرفةعرفةعرفة    يوميوميوميوم( مرفو aأيام أكل و�ب، و aأيام أكل و�ب، و aأيام أكل و�ب، و aرواه أبو داوود) ، و. 

    ذكرذكرذكرذكر    بعدبعدبعدبعد    لإل®اعلإل®اعلإل®اعلإل®اع    ا:اجةا:اجةا:اجةا:اجة    ماماماما    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد ،الصالة هذه م(وعية Y العلم أهل إ®اع العلماء من ®عٌ  نقل :اإل®اع
    والسنة؟والسنة؟والسنة؟والسنة؟    الكتابالكتابالكتابالكتاب
 Öتاجون فهم نسخت، العيد صالة ويقول إنسان يأِت  لم بمعÓ خالف، فيها Öصل لم سألةا� هذه أن Kيان لإل®اع ا:اجة

 ال أنه يعÈ اإل®اعو، ا�سألة هذه u u ا�ملة خالف بينهم Öصل لم العلماء وأن، قائمة مازالت م(وعيتها أن لإل®اع
  .عليه متفقون وأنهم العلماء ب| خالف يوجد

 وهكذا االتفاق، ا�غÈ صاحب نقل وهكذا، الصحراء u ر�عتان العيدين صالة أن اتفقوا :قالو اإل®اع نقل حزم ابن
 .هؤالء وغ� ا�نذر وابن ا�جموع صاحب
 ا�معةا�معةا�معةا�معة    وهووهووهووهو    قبلهقبلهقبلهقبله    اااا����    اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    مناسبةمناسبةمناسبةمناسبة

 اعيد تس� �معةا وأن ا�ملة، حيث من لآلخر ما يشgط منهما ل� ويشgط، بالقراءة فيهما وµهر ،عظيم �مع يانيؤدَ  أنها
  .األسبوع ديع

 أعياد ا�سلم| ثالثة أعياد ؟؟؟؟    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    أعيادأعيادأعيادأعياد    كمكمكمكم

 أن يصح الليس للمسلم| عيدا غ� هذه ا6الثة، وو األض�، عيد .U الفطر عيد .1 باعتبار أنه عيد األسبوع ا�معة./
ديث أنه ص¦ اهللا عليه وسلم س� يوم عرفة ، وبهذا جاء u ا:ا6الثة هذه غ�بأنه عيد للمسلم|  األعياد من اعيد يس�

 .األض� لعيد تابعة أنها باعتبار ناعيد الت(يق أيامويوم ا`حر و

 ا�معة هوو )عيدانعيدانعيدانعيدان    هذاهذاهذاهذا    يومكميومكميومكميومكم    uuuu    لكملكملكملكم    ععععتمتمتمتمججججاااا( :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قول عيداً عيداً عيداً عيداً     ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    تسميةتسميةتسميةتسمية    YYYY    يدليدليدليدل    وùاوùاوùاوùا
 .والعيد

 ؟؟؟؟بهمبهمبهمبهم    صةصةصةصةتتتتخخخخا�ا�ا�ا�    الكفارالكفارالكفارالكفار    بأعيادبأعيادبأعيادبأعياد    ا�هنئةا�هنئةا�هنئةا�هنئة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما

 فحرام بهم ا�ختصة الكفر بشعائر ا�هنئة وأما" :اwمة أهل أح�م u قوu X القيم ابن نقله كما اهللا ر�هم العلماء نص
 :مثل، خصائصهم من هو ¤ء Y مبارك عيدكم :فيقول بهم اnاص وصومهم بأعيادهم يهنئهم أن مثل": قال "تفاقباال

 اهللا ر�هم العلم أهل عند ذلك من ا�نع" :قال" بهم خاص هو ùا غ�ها أو، ا�سيح مو¼ب تهنئتهم مثالً  أو للصليب، السجود
 عليه اهللا ص¦ �مد (يعةب هانسخ عتقادا وعدم بها ور?ً  الكفر شعائر من فيه هم �ا ¹م اإقرار يعÓ أنه Y بناءً  تعا¡
ب(اء سيارة أو �اء  همتهنئفهذه أجازها العلماء، مثل أن  اnاصة با�ناسبات ا�هنئة أما فمن هنا حرمها الفقهاء،" وسلم

ول�  م بل يشgك بها ®يع ا`اس، فنأته من هذا اKاب �أ°ف قلبهبه خاصةال� غ�  األشياء من غ�ه أو بزواجبيت أو 
 .جائز فهذا تدعوه إ¡ اإلسالم
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 ....العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    صالةصالةصالةصالة    حكمحكمحكمحكم

  :العلم ألهل أقوال ثالثة فيها

  ....الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو    كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض ا:نابلةد ا�ذهب عن ./

  .تيمية بنا اإلسالم شيخ واختاره ا:نفية ،ع| فرضأنها  .1

U.  أ�د عن ورواية والشافعية ا�الكية، سنةأنها.  

    الال£الال£الال£الال£    النساءالنساءالنساءالنساء    أيأيأيأي----وا:يضوا:يضوا:يضوا:يض    العواتقالعواتقالعواتقالعواتق    àرجàرجàرجàرج    أنأنأنأن    أمرناأمرناأمرناأمرنا( :قالت عطية أم عن حديث د°لهم األعيان Y فرض أنها Y ا:نفية
 .عليه متفق) ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦    ا:يضا:يضا:يضا:يض    للللعععع7777ويويويوي    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    ودعوةودعوةودعوةودعوة    ا�nا�nا�nا�n    يشهدنيشهدنيشهدنيشهدن    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    uuuu    ----ا:يضا:يضا:يضا:يض    عليهنعليهنعليهنعليهن    لال£لال£لال£لال£واواواوا    بلغنبلغنبلغنبلغن
كد �ا واجبة تكن ولو لم قالوا

ُ
 .مطلوبة أنها Y د°ل هذا، ا�أكيد هذا إ°ها باnروج النساء Y أ

 علل �ا واجباً  ¬ن لو ا�سلم| ودعوة ا�n شهود ووه ا�عليل بهذا ُعلل �ا الوجوب Y األمر ¬ن لو :قالواقالواقالواقالوا    ا�عليلا�عليلا�عليلا�عليل    هذاهذاهذاهذا    رُدرُدرُدرُد
 اهللا ص¦ ا` دعوة المتثال البد أن يكون بل ا�سلم|، ودعوة ا�n شهود بتعليل ال األمر بمقتÉ خروجهم ول�ن بذلك
 ينقضها هذا إن قالوا أيضاً و بواجبة، ليست أنها Y د°ل هذا وا�وعظة ا�n بسماع يعلل فكونه، أصالً  باnروج وسلم عليه
  .ع| فرض أنها فيها األول الرأي هو هذا النساء، Y بها تقولوا لم وأنتم العيدين صالة من آكد ا�معة فصالة ا�معة صالة

 وسلم عليه اهللا ص¦ رسول ¡إ رجل جاء :قال عنه اهللا رò اهللا عبيد بن طلحة حديث فد°لهم سنة بأنها قال من د°ل أما
    أنأنأنأن    إالإالإالإال، ، ، ، الالالال    ::::قالقالقالقال    غ�هنغ�هنغ�هنغ�هن    عªعªعªعª    ::::قالقالقالقال    ))))والليلةوالليلةوالليلةوالليلة    ا°وما°وما°وما°وم    uuuu    صلواتصلواتصلواتصلوات    ����سسسس( :قال ؟عëª  فgضا ما :�ا سأX وسلم عليه اهللا ص¦ وفيه قال

 .الصلوات اnمس هذه إال واجبة الصلوات من ليس هأن Y د°ل هذا قالوا متفق عليه، )تطوعتطوعتطوعتطوع
 قال من أدلة وب| العيÈ بالوجوب قال من أدلة ب| معJ :قالوا األدلة ب| ®عوا فهم كفاية فرض بأنه قال من د°ل أما

، اKاق| عن الوجوب سقط اKعض بها قام إذا أنه بمعÓ، الكفاية Y ولكنها فرض أنها :وهو الوسط بالقول نقول بأن بالسنية
 ؟؟؟؟    لملململم

 ألن :قالواأيضاً و -U، للجمعة �ع كما أذان ¹ا ي(ع ال الصالة يعÈ، ¹ا ال يؤذëن ألنهأيضاً و -1 األدلة ب| ®عاً  -/ :قالوا
 العيÈ بالفرض ال نقول ولكن بالفرضية، نقول فهذا بعده من فعلوها وصحابته عليها داوم وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

Óفرض أنها بمع Y [ ،عض قام و´ن أثموا ا�ميع امتنع إن بل أحدKاآلخرين عن اإلثم سقط بها ا ،T- مثلها هذه :وقالوا 
هو هو هو هو     وهذاوهذاوهذاوهذا العيدين، صالة هكذا إذن ع|، فرض ليس االستسقاء أن تقولون وأنتم االستسقاء، Y نقيسها االستسقاء مثل

  .الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    YYYY    الالالال    الكفايةالكفايةالكفايةالكفاية    YYYY    فرضفرضفرضفرض    أنهاأنهاأنهاأنها    وهووهووهووهو    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الراجحالراجحالراجحالراجح
 وسلم؟وسلم؟وسلم؟وسلم؟    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    صالهاصالهاصالهاصالها    صالةصالةصالةصالة    أولأولأولأول    aaaa    ماماماما 

 وتتضح تظهر أن µب ال� الظاهرة ا¼ين أعالم من أنها يعلم أن µب العيدين الةوص ،،،،ا¹جرةا¹جرةا¹جرةا¹جرة    منمنمنمن    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    السنةالسنةالسنةالسنة u ¬نت
 .يشهدوها، و¹ذا يقول العلماء أنها تفعل u الصحراء حÁ تكون ظاهرة للعيان حÁ للناس

ÁمÁمÁمÁالعيدين؟العيدين؟العيدين؟العيدين؟    صالةصالةصالةصالة    وقتوقتوقتوقت    م 

    يوميوميوميوم    ا`اسا`اسا`اسا`اس    معمعمعمع    خرجخرجخرجخرج    أنهأنهأنهأنه: (قالوفيه  �ب بن اهللا عبد حديث :وا¼°ل رمحرمحرمحرمح    قيدقيدقيدقيد    الشمسالشمسالشمسالشمس    رتفاعرتفاعرتفاعرتفاعاااا    كصالة الضكصالة الضكصالة الضكصالة الض���� من من من من    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها
 ماجة بناو داود وبأ رواه) التسبيحالتسبيحالتسبيحالتسبيح    ح|ح|ح|ح|    وذلكوذلكوذلكوذلك    هذههذههذههذه    ساعتناساعتناساعتناساعتنا    ناناناناغغغغفرفرفرفر    كناكناكناكنا    إنإنإنإن    وقالوقالوقالوقال    ،،،،اإلماماإلماماإلماماإلمام    إبطاءإبطاءإبطاءإبطاء    فأنكرفأنكرفأنكرفأنكر    أضأضأضأض����    أوأوأوأو    الفطرالفطرالفطرالفطر    عيدعيدعيدعيد
 ارتفاع بعد ا`افلة çل و´نما ،ا`افلة çل ح| أي ،التسبيح ح| :قوX نأ منه ا¼اللة وجه ،وا`ووي ا:اكم هححوص

 اهللا ر�ه ا�Kي سنا: ما قاX ويؤيده، ا:ديث هذا Y بناءً  ا`� وقت u فعلتُ  وال ،الض� صالة وa محر قيد الشمس
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 قال ) طلوعهاطلوعهاطلوعهاطلوعها    فيتتامفيتتامفيتتامفيتتام    الشمسالشمسالشمسالشمس    تطلعتطلعتطلعتطلع    حÁحÁحÁحÁ    والفطروالفطروالفطروالفطر    األضاألضاألضاألض����    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    إ¡إ¡إ¡إ¡    يغدويغدويغدويغدو    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ننننإإإإ: ( حيث قال
 .بذلك ا�سلمون عمل وشاهده مرسل وهذا اKيه�

  .حينئذ بل تص¦ من الغد ت(ع فالإذا زالت الشمس زال وقتها  ،الشمس زوال هاوقت خرآ
 الزوال؟الزوال؟الزوال؟الزوال؟    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإال    بهابهابهابها    يعلميعلميعلميعلم    لملململم    إذاإذاإذاإذا    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    قضاءقضاءقضاءقضاء    حكمحكمحكمحكم    ماماماما

    يعلميعلميعلميعلم    لملململم    فإنفإنفإنفإن"""" قضاؤهاهو  وهذا الغد، من إال ال تص¦ ما، فنقول ألمر أخرت أو بها ُعلم سواء، الغد من ا6ا5 ا°وم من تص¦
    شوالشوالشوالشوال    هاللهاللهاللهالل    عليناعليناعليناعلينا    غمغمغمغم( :قال عنه اهللا رò أنس بن اهللا عبد روى ما هذا د°ل ،،،،""""الغدالغدالغدالغد    منمنمنمن    فلتقÉفلتقÉفلتقÉفلتقÉ    الزوالالزوالالزوالالزوال    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإال    بالعيدبالعيدبالعيدبالعيد

ٌٌ        فجاءفجاءفجاءفجاء    ،،،،صياماصياماصياماصياما    فأصبحنافأصبحنافأصبحنافأصبحنا     يفطروايفطروايفطروايفطروا    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فأمرهمفأمرهمفأمرهمفأمرهم، ، ، ، باألمسباألمسباألمسباألمس    ا¹اللا¹اللا¹اللا¹الل    رأوارأوارأوارأوا    أنهمأنهمأنهمأنهم    فشهدوافشهدوافشهدوافشهدوا    ا`هارا`هارا`هارا`هار    آخرآخرآخرآخر    uuuu    ر�بر�بر�بر�ٌبٌ
    .وا¼ارقطÈ اودوأبو د أ�د رواه) لعيدهملعيدهملعيدهملعيدهم    غداً غداً غداً غداً     oرجواoرجواoرجواoرجوا    وأنوأنوأنوأن
 تقÉأيضاً  ما ألمر ا°وم ذلك u يصلوها لم إذا أو الغد، من يصلوها فإنهم الزوال بعد إال بها يعلموا لم إذا أنه Y د°ل هذا
 .الزوال بعد إال بها يعلم لم إذا قضائها �كم ما يتعلق هذا الغد، من

  ؟؟؟؟    العيدالعيدالعيدالعيد    سسسس����    ماماماما

 .الصحراء القريبة من ا`اس حÁ ال يشق اwهاب إ°ها ، أيقاقاقاقااتفااتفااتفااتفا    ا،ا،ا،ا،قريبقريبقريبقريب    الصحراءالصحراءالصحراءالصحراء    uuuu    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    يسنيسنيسنيسن    ....////

أي تكون u أول ا`هار صالة األض� حÁ يبادر ا`اس إ¡ ذبح      قليالً قليالً قليالً قليالً     الفطرالفطرالفطرالفطر    صالةصالةصالةصالة    وتؤخروتؤخروتؤخروتؤخر    األضاألضاألضاألض����    صالةصالةصالةصالة    ممممييييقدقدقدقدتتتتيسن يسن يسن يسن     ....1111
    إ¡إ¡إ¡إ¡    كتبكتبكتبكتب    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( مرسالً  الشاف* ما روى هذا Y ضحاياهم، أما صالة الفطر فتؤخر قليال وا¼°ل

 العلم أهل بعض عليه حكم مرسال لكونه ا:ديث هذا لكن) ا`اسا`اسا`اسا`اس    وذكروذكروذكروذكر، ، ، ، الفطرالفطرالفطرالفطر    وأخروأخروأخروأخر    األضاألضاألضاألض����    عجلعجلعجلعجل    أنأنأنأن((((    حزمحزمحزمحزم    بنبنبنبن    عمروعمروعمروعمرو
  .الفقهاء قا¹ا ال� ا�سألة هذه u به يستدل أنه إال، ضعيف بأنه

UUUU....    روج    قبلقبلقبلقبل    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يأكليأكليأكليأكل    أنأنأنأن    يسنيسنيسنيسنnروجاnروجاnروجاnالفطرالفطرالفطرالفطر    لصالةلصالةلصالةلصالة    ا Áومالص لزوم ا`اس يظن ال ح Áح ªيظهر العيد، يص Áأنه للناس ح 
 قبل بأكل يتقدم أن ¹ا ُسن هنا من، العيد يصª حÁ صائماً  يستمر أن وال يلزمه يأكل أن لإلنسان µوز الفجر صالة بعد

    والوالوالوال    ،،،،يفطريفطريفطريفطر    حÁحÁحÁحÁ    الفطرالفطرالفطرالفطر    يوميوميوميوم    oرجoرجoرجoرج    الالالال    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن( عنه اهللا رò بريدة عنما جاء  ا¼°ل ¹ا، و اnروج
، و¹ذا أكل قبل اnروجن الفطر صالة وË األضحية من أكلن حÁ ؤخرن األض�إذاً u صالة ) يص¦يص¦يص¦يص¦    حÁحÁحÁحÁ    ا`حرا`حرا`حرا`حر    يوميوميوميوم    يطعميطعميطعميطعم
    ".".".".أضأضأضأض����    وعكسهوعكسهوعكسهوعكسه" العلماء قال

 ))))1Ù1Ù1Ù1Ù((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 ::::العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    صالةصالةصالةصالة    uuuu    ما يسنما يسنما يسنما يسن

 والصدقةوالصدقةوالصدقةوالصدقة....0000    األهلاألهلاألهلاألهل    YYYY    سعةسعةسعةسعةا�وا�وا�وا�و    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    ويسنويسنويسنويسن. . . . TTTT وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن وورد ،وتراوتراوتراوترا    تمراتتمراتتمراتتمرات    كلكلكلكلأأأأيييي    أنأنأنأن    السالسالسالس����    منمنمنمن
ÏÏÏÏ....جمل�جملوا�جملوا�جملوا�ور يوم نهأل وا� ال ال� ال(عية ا:دود u ولكنا�وسعة  ،األض� وأ الصيام عبادة بعد ¬ن سواءللناس  وفرحة 

    الالالال    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن( رò نسأ عن ما جاء وتراً  ا�مرات أكل د°ل ،عنه من� u اإلنسان يقع نأ إ¡ تؤدي
 ).وتراوتراوتراوترا    ويأكلهنويأكلهنويأكلهنويأكلهن    تمراتتمراتتمراتتمرات    يأكليأكليأكليأكل    حÁحÁحÁحÁ    الفطرالفطرالفطرالفطر    يوميوميوميوم    يغدويغدويغدويغدو

  ::::ا�امعا�امعا�امعا�امع    uuuu    ينينينينالعيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    حكمحكمحكمحكم

 الس�ن تساعا أو �ل لضيق للحاجة الكراهة وتزول ،تكرهتكرهتكرهتكره العلماء يقول ا�وامع u ولكن ،صحراءصحراءصحراءصحراء    uuuu    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    يسنيسنيسنيسن
 الكراهة ونص ،،،،ا:اجةا:اجةا:اجةا:اجة    وجدتوجدتوجدتوجدت    إذاإذاإذاإذا    تزولتزولتزولتزول    الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة    ننننأأأأ    والقاعدةوالقاعدةوالقاعدةوالقاعدة العيدين، لصالة أماكن هناك ال تكون �يث والعمران

 اً علي أن إال، أبداً  ا�امع u صالها أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ينقل لم إذ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لفعل Üالفة نهاأل
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òأن أراد ح| عنه اهللا ر ªبا`اس يص u الصحراء  
َ
 أن يستطيعون ال ناwيوالنساء  والعجزة الكبار با`اس يصª من وَ�َ أ

  .، فلإلمام أن يستخلف من يصª با`اس u ا�وامع لفعل عª رò اهللا عنها�وامع u بهم يصª أن ايذهبو

 u u u uالصالةالصالةالصالةالصالة    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل    مكةمكةمكةمكة    uuuu    يصلونيصلونيصلونيصلون    أمأمأمأم    الصحراءالصحراءالصحراءالصحراء    uuuu    ا�(فة؟ا�(فة؟ا�(فة؟ا�(فة؟    الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة  

 ل،جبا عن عبارة ألنها مكة من اnروج لصعوبة العيد صالة فيها يص¦ مكة بنفس فيها الصالة ي(ع مكة أن الصحيح
  .العيد لصالة oرجونو ا:رم ي�gون ¬نوا ا`اس ينقل أن لمألنه و

 رواه وهذا ،ماشيا العيد إ¡ oرج أن السنة من :قال عنه اهللا رò عª وعن ماشياً ماشياً ماشياً ماشياً     يكونيكونيكونيكون    وأنوأنوأنوأن    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    مأموممأموممأموممأموم    تبك�تبك�تبك�تبك�    يستحبيستحبيستحبيستحب
    صالةصالةصالةصالة    بعدبعدبعدبعد    إ°هاإ°هاإ°هاإ°ها    اnروجاnروجاnروجاnروج    ويكونويكونويكونويكون ،العلم أهل عند هذا Y العمل :قال الgمذي ولكن، ضعيف ا:ديث وسند الgمذي

 لكونه ويتطيب إن استطاعويتطيب إن استطاعويتطيب إن استطاعويتطيب إن استطاع    ويغتسلويغتسلويغتسلويغتسل    هيئةهيئةهيئةهيئة    حسنحسنحسنحسنأأأأوووو    ثيابهثيابهثيابهثيابه    حسنحسنحسنحسنأأأأبببب    oرجoرجoرجoرج    ننننأأأأ    XXXX    ويسنويسنويسنويسن، م(وع ألنه با�كب� ويشتغل الصبحالصبحالصبحالصبح
    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    uuuu    األ�راأل�راأل�راأل�ر    بردهبردهبردهبرده    ويلبسويلبسويلبسويلبس    يعتميعتميعتميعتم    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن( :قال جابر عن ما جاء هذا ود°ل، وفرح �ور يوم

 الرزاق عبد رواه) الفطرالفطرالفطرالفطر    يوميوميوميوم    ويتطيبويتطيبويتطيبويتطيب    يغتسليغتسليغتسليغتسل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن( :قال عنه اهللا رò عمر بنا وحديث) وا�معةوا�معةوا�معةوا�معة
 وسلم عليه اهللا ص¦ `ا u السوق فأý تباع قاست» من ةجب خذأ عنه اهللا رò اnطاب بن عمرأيضاً و ،صحيح دهاسن´و

 وا�طيب ا�جمل حيث من خاصة م�نة للعيدين أن دهمعن مستقراً  ¬ن إذن) والوفدوالوفدوالوفدوالوفد    للعيدللعيدللعيدللعيد    بهابهابهابها    ململململ����    هذههذههذههذه    ابتعابتعابتعابتع( :وقال
 وهذا، صفة وأ®ل هيئة أحسن Y ا�سلمون يظهر حÁ اإلسالم شعائر إظهار من وهذا هيئة، أحسن ولبس واالغتسال

 .م(وع

    إ¡إ¡إ¡إ¡    نقسمنقسمنقسمنقسمتتتت    وال(وطوال(وطوال(وطوال(وط، ال(طية بعدم قائل وب| بال(طية قائل ب| العلماء ب| خالف فيه وقع :العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالةلللل    �وط�وط�وط�وطاشgاط اشgاط اشgاط اشgاط 
     ::::قسم|قسم|قسم|قسم|

 تكون ال ا�سافر أما اKت هلأ من يكون أن البد ، فا�اã ال تقام صالة العيد �ن ¬ن مسافرا u ال»اري،ستيطاناال -/
 .العيد عليه

 ال والشافعية وا�الكية، ال(طان هذان يشgطون وا:نفية ا:نابلة ا�معة، صالة بعدد يشgط ùا بأقل تقام ال العدد -1 
    .ال(وط هذه يرون

    وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    ا�سافرا�سافرا�سافرا�سافر    أماأماأماأما، ، ، ، ا�معةا�معةا�معةا�معة    ددددوعدوعدوعدوعد    ستيطانستيطانستيطانستيطاناالاالاالاال    �طها�طها�طها�طها    منمنمنمن    أنأنأنأن    تيميةتيميةتيميةتيمية    بنبنبنبناااا    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ    قولقولقولقول    القول|القول|القول|القول|    هذينهذينهذينهذين    منمنمنمن    الراجحالراجحالراجحالراجح    أنأنأنأن    ونقولونقولونقولونقول
     يصليهايصليهايصليهايصليها    الالالال    أيأيأيأي، ، ، ، تبعاً تبعاً تبعاً تبعاً     فيصليهافيصليهافيصليهافيصليها    ح¿ح¿ح¿ح¿    إذاإذاإذاإذا

ً
 استقالال
ً
 استقالال
ً
 استقالال
ً
    وهذاوهذاوهذاوهذا، ، ، ، Üاطب|Üاطب|Üاطب|Üاطب|    غ�غ�غ�غ�    ألنهمألنهمألنهمألنهم    العيدالعيدالعيدالعيد    ال يصلونال يصلونال يصلونال يصلون    مسافرينمسافرينمسافرينمسافرين    �موعة�موعة�موعة�موعة    ¬نوا¬نوا¬نوا¬نوا    إنإنإنإن    وحدهوحدهوحدهوحده    استقالال

YYYY    أ نأ ريدأو مسافر ناأ شخص قال ولو طيةطيةطيةطيةال(ال(ال(ال(    قولقولقولقولªط االستيطان  ، نقول هناك قول للعلماءالعيد صgيقول بأنه ال يش
 .فال يقال �ن ص¦ من ا�سافرين أن صالتكم باطلة ،به بأس ال سعة فيه واألمر وا�الكية الشافعية والعدد وهو

u واختلفوا: "يقول وخالفهم العلماء اتفاق مواطن `ا تب| ال� الكتبأهم  من وهو، هب�ة البن اإلفصاح قال u  ،ائطها�
 ] والشاف* وقال مالك" :، ثم قال"اإلمام إذن أبو حنيفة وأضاف، والعدد االستيطان �ائطها من أن وأ�د أبو حنيفة فقال
  ".والنساء الرجال من شاء من يصليها أن وأجاز ب(ط ليس ذلك

  ؟؟؟؟هاهاهاهاقامتقامتقامتقامتإلإلإلإل    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذنذنذنذنإإإإ    يشgطيشgطيشgطيشgط    هلهلهلهل
 .ذلك يشgطون ا:نفية

 صالة مثل ذلك u ومثلها الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا ،تعددها u اإلمام إذن يشgط و´نما، ذلك ال يشgطون ا�مهور لكن
  .ا�معة
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ما روى اKخاري  ا¼°لو، الرجوع وطريق اwهاب طريق ب| oالف أي آخرآخرآخرآخر    طريقطريقطريقطريق    منمنمنمن    يرجعيرجعيرجعيرجع    طريقطريقطريقطريق    منمنمنمن    راحراحراحراح    ذاذاذاذاإإإإ    السالسالسالس����    منمنمنمن
كما يقول بعض أهل  ذلك من ا:كمةلعل و )الطريقالطريقالطريقالطريق    خالفخالفخالفخالف    لعيدلعيدلعيدلعيد ا ا ا ا¡¡¡¡إإإإ    خرجخرجخرجخرج    ذاذاذاذاإإإإ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( جابر عن

 اهللا ص¦ ويلقونه ا�n معه يشهدوا حÁ أو عليه يسلموا حÁ أو يهنئهم حÁ الصحابة من عدد بأكd ا` يلت�العلم أن 
  .وسلم عليه

  ا�معة؟ا�معة؟ا�معة؟ا�معة؟    uuuu    الطريقالطريقالطريقالطريق    ÜالفةÜالفةÜالفةÜالفة    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهلففففة، ة، ة، ة، و�ذا ا�معو�ذا ا�معو�ذا ا�معو�ذا ا�مع: : : : وبعض الفقهاء يضيفون إ¡ ذلكوبعض الفقهاء يضيفون إ¡ ذلكوبعض الفقهاء يضيفون إ¡ ذلكوبعض الفقهاء يضيفون إ¡ ذلك

م ول ا�معة يصª ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ مع ،ا�معة م يرد uول ينالعيدصالة  uفقط  وردا¼°ل  نأل ،ي(ع ال
 .عند ذهابه ¹ا الطريق خالف ينقل أنه ص¦ اهللا عليه وسلم

Yورد أمر ] أن :مهمة قاعدة هذا و u يفعله ولم موانعه وانتفت و�وطه أسبابه وتوفرت وسلم عليه اهللا ¦ص ا` عهد 
 .تر�ه فالسنة وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

 عليه اهللا ص¦ ا` oالف أن مانع هناك وليس، كث�ة مرات وسلم عليه اهللا ص¦ ا` صالها ا�معة هذه، مثل والصورة
، ولم ينقل أن تر�ها السنة إذن، فعلهاأن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم ، ولم يثبت ا�مع تكرر لعدة الطريق| ب| وسلم

 . ¬نوا oالفون الطريقأيضاً الصحابة 
 العيدين؟العيدين؟العيدين؟العيدين؟    لصالةلصالةلصالةلصالة    و´قامةو´قامةو´قامةو´قامة    أذانأذانأذانأذان    يُ(عيُ(عيُ(عيُ(ع    هلهلهلهل
    غ�غ�غ�غ�    لعيدلعيدلعيدلعيداااا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    معمعمعمع    صليتصليتصليتصليت( :قال عنه اهللا رò جابر عن وا¼°ل ،العيدالعيدالعيدالعيد    لصالةلصالةلصالةلصالة    قامةقامةقامةقامةإإإإ    والوالوالوال    ذانذانذانذانأأأأ    ي(عي(عي(عي(ع    الالالال

 .مسلم هروا )إقامةإقامةإقامةإقامة    والوالوالوال    أذانأذانأذانأذان    غ�غ�غ�غ�بببب    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    قبلقبلقبلقبل    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    فبدأفبدأفبدأفبدأ    ،،،،مرت|مرت|مرت|مرت|    الالالالوووو    مرةمرةمرةمرة

    وعثمانوعثمانوعثمانوعثمان    وعمروعمروعمروعمر    بكربكربكربكر    بوبوبوبوأأأأوووو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    رسولرسولرسولرسول    ¬ن¬ن¬ن¬ن( عمر ابن عن :وا¼°ل اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    قبلقبلقبلقبل    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    وaوaوaوa    ::::العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    صفةصفةصفةصفة
  .عليه متفق )اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    قبلقبلقبلقبل    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    يصلونيصلونيصلونيصلون

 عيد؟عيد؟عيد؟عيد؟الالالالصالة صالة صالة صالة     YYYY    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    قدمقدمقدمقدم    لولولولو
ال ال ال ال     أنهأنهأنهأنه    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ولكنولكنولكنولكن بها ويعتد بأس ال جاهالً  ¬ن إذا يقول العلم أهل وبعض، أخرى مرة يعيدها أن ليهوع بها يعتد ال

  .العلم أهل ®هور®هور®هور®هور    قولقولقولقول    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا، وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ¹دي Üالفة ألنها بهابهابهابها    يعتديعتديعتديعتد

 ::::الصالةالصالةالصالةالصالة    صفةصفةصفةصفة
 ،اإلحرام ةتكب� غ� تكب�ات ست أي ستاً ستاً ستاً ستاً     قراءةقراءةقراءةقراءةالالالالوووو    ا�عوذا�عوذا�عوذا�عوذ    قبلقبلقبلقبلوووو    ستفتاحستفتاحستفتاحستفتاحواالواالواالواال    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    قبلقبلقبلقبل    األوÕاألوÕاألوÕاألوuuuu    Õ    يك»يك»يك»يك» فتهاص
 ست يك» أك» اهللا أك» اهللا :قال ثم استووا مثال للجماعة وقال، طبعاً  إقامة دون الصالة وأقام اإلمام دخل مثالً  اآلن أي

    ����سسسس    تكونتكونتكونتكون    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    وËوËوËوË تكب�ات، بست يبدأ يعÈ، السابعة ستكون اإلحرام تكب�ة غ� زوائد تكب�ات
    األوÕاألوÕاألوÕاألوuuuu    Õ    سبعاً سبعاً سبعاً سبعاً     تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    ةةةةع(ع(ع(ع(    ����نننناثاثاثاث    عيدعيدعيدعيد    uuuu    ك»ك»ك»ك»""""    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ننننأأأأ( أ�د اإلمام روى ا� متوا°ة، تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات

 ساً ساً ساً 
  .حسن إسناده )خرةخرةخرةخرةاآلاآلاآلاآل    uuuu    وووو����ساً

 ثثال ا:نفية وعند ،ا6انية u زوائد و�س األوu Õ زوائد سبع الشافعية عندف ا�كب�اتعدد  o uتلف العلماء وبعض
  .ال بأس فيه اهللا شاء إن سعذلك كما يقول اإلمام أ�د وا u واألمر ،ا6انية u زوائد وثالث األوu Õ زوائد

 
 

 ؟؟؟؟    ا�كب�اتا�كب�اتا�كب�اتا�كب�ات    ب|ب|ب|ب|    يقاليقاليقاليقال    ءءءء¤¤¤¤    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل

    وص¦وص¦وص¦وص¦    وأصيالوأصيالوأصيالوأصيال    بكرةً بكرةً بكرةً بكرةً     اهللاهللاهللاهللا    وسبحانوسبحانوسبحانوسبحان    ااااكث�كث�كث�كث�    هللاهللاهللاهللا    وا:مدوا:مدوا:مدوا:مد    كب�اكب�اكب�اكب�ا    أك»أك»أك»أك»    اهللاهللاهللاهللا" ا�كب�ات ب|يقال  العلماء بعض يقول: القول األول
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 حديث هناك، ويذكرون هذا u العلم أهلبعض  ذكره مع| ذكر هناك تكب�ةو تكب�ة ] ب| وهكذا "�مد�مد�مد�مد    نبينانبينانبينانبينا    YYYY    هللاهللاهللاهللاااا
 Y ويص¦ عليه ويثÈ اهللا Öمد :؟ قالالعيد تكب�ات عدب يقوX عما مسعود ابن سألت Aمر بن عقبة يقول مسعود ابن

 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
ذلك لم يثبت، وأن ا:ديث اwي ورد u ذلك هو حديث ضعيف، u طرقه من ذهب بعض أهل العلم إ¡ أن و: القول ا6ا5

 :، يقولالقيم ابن اختيارهو هو متæم فيه، وبا�اã لم Öفظ عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم ذكر مع| ب| ا�كب�ات، وهذا 
توا¡ ا�كب� بدون أن  ن´و بأس ال ك» نإ واسع، يعÈ ذلك u مراأل ولعل: ثم قال ا�كب�ات ب| ذكر مع| هعن فظÖ لمو

  .بأس ال يذكر بينهما ¤ء

  ؟؟؟؟    تكب�تكب�تكب�تكب�    ]]]]    معمعمعمع    يديهيديهيديهيديه    يرفعيرفعيرفعيرفع    هلهلهلهل

    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( عنه اهللا رò حجر بنا وائل :ديث ،يديه يرفع ال يقول من ومنهم تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    ]]]]    معمعمعمع    يديهيديهيديهيديه    يرفعيرفعيرفعيرفع يقول من منهم
، وهذا حديث Aم يدل Y أن ا�كب� م(وع u ] وقت ال فقط حسن حديث )كب�كب�كب�كب�ا�ا�ا�ا�    معمعمعمع    يديهيديهيديهيديه    يرفعيرفعيرفعيرفع    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

أن يدخل u  رىأف :�دأ قال ،عليه ء¤ ال يديه يرفع لم و´ن فع¦ اإلنسان أن يرفع يديه إن شاء،u وقت صالة الفرض، 
  .أيضاً  العيدين فيه يدخل ا°دين رفعهذا *ه، أي 

 بالفاçة؟بالفاçة؟بالفاçة؟بالفاçة؟    يستمريستمريستمريستمر    أمأمأمأم    للتكب�للتكب�للتكب�للتكب�    يعوديعوديعوديعود    هلهلهلهل    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    قرأقرأقرأقرأ    ثمثمثمثم    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة    ك»ك»ك»ك»    كب�كب�كب�كب�ا�ا�ا�ا�    ونونونون����    ا`اسا`اسا`اسا`اس    أمë أمë أمë أمë     إمامإمامإمامإمام

 �حصيل الفاçة وهو ر�ن تقطع وال ،للتكب� يرجع فال �لها فات سنة ألنها ،يكمل بل ،للتكب� يعود ثم الفاçة يقطع ال
 هذه الزوائد وا�كب�ات، �لها فات سنةٌ  نهأل ا�كب� سقط يعÈ، سقط قرأ حÁ ا�كب� ن� إذا يقولون والعلماء، سنة
  .زوائد تكب�ات *ها هذه ا6انية u القيام تكب�ة غ� واألربعة األوu Õ الستة لكم ذكرتها ال�

 ؟؟؟؟¤ء¤ء¤ء¤ء    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    وردوردوردورد    هلهلهلهل    ؟؟؟؟ا�سلما�سلما�سلما�سلم    أأأأيقريقريقريقر    ماذاماذاماذاماذا

 عليه اهللا ص¦ ا` أن عنه اهللا رò سمرة عن :ا¼°لو انيةانيةانيةانيةا6ا6ا6اuuuu    6    والغاشيةوالغاشيةوالغاشيةوالغاشية    األوÕاألوÕاألوÕاألوuuuu    Õ    سبحسبحسبحسبحبببب    يقرأيقرأيقرأيقرأ    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    بعدبعدبعدبعد    ،،،،جهراً جهراً جهراً جهراً     هاهاهاهاأأأأيقريقريقريقر
     َربêَك َربêَك َربêَك َربêَك     اْسمَ اْسمَ اْسمَ اْسمَ     َسبêِح َسبêِح َسبêِح َسبêِح {بـ العيدين u يقرأ ¬ن( وسلم
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 .ذلك غ� عنه يصح ولم وذاك هذا

  للعيدينللعيدينللعيدينللعيدين    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    صفةصفةصفةصفة

a طب فهو كما، ا�معة خطبة كصفةo طب للجمعةo م خالصة هذه، للعيدينÃالصفة، ال :يقول من العلماء ومن، ال 
 موعظة أما اnطبة ا6انية إنما، العيد صالة u فقط واحدة تكون اnطبة و´نما خطبت| خطب أنه ا` عن يُنقل لم أنه

 .ا�متع ال(ح u اهللا ر�ه عثيم| بنا الشيخ هذا واختار قول هذا ثانية خطبة تكن ولم، للنساء¬نت 
 .األخرى يكمل ثم �لوس بينهما يفصل خطبتان ا�معة n¬ uطبة العيدين u اnطبة أن Y العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ®هور®هور®هور®هور    لكنلكنلكنلكن

 ؟؟؟؟با�كب�با�كب�با�كب�با�كب�    ينينينينu العيدu العيدu العيدu العيد    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    يستفتحيستفتحيستفتحيستفتح    أنأنأنأن    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل

    بسبعبسبعبسبعبسبع    هاهاهاهايستفتحيستفتحيستفتحيستفتح    ةةةةوا6انيوا6انيوا6انيوا6اني    تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    بتسعبتسعبتسعبتسع    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    يستفتحيستفتحيستفتحيستفتحفففف با�كب� وا6انية األوÕ اnطبة يستفتح :قالوا منع    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب
    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انيةË Ë Ë Ë وووو    تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    تسعتسعتسعتسع    oطبoطبoطبoطب    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبلعيد عيد عيد عيد يوم اليوم اليوم اليوم ال    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يك»يك»يك»يك»: (قال بةتع بن اهللا عبد نب اهللا عبيد :ديث تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات

 .بهذه السنية القول Y ال يقوى وwلك ضعيف حديث وهذا )تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    سبعسبعسبعسبع
 أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ينقل ولم الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    وهذاوهذاوهذاوهذا    با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    �معة�معة�معة�معة¬¬¬¬    بابابابا.... اnطب اnطب اnطب اnطب    مثلمثلمثلمثل    يستفتحهايستفتحهايستفتحهايستفتحها    أنهأنهأنهأنه    الراجحالراجحالراجحالراجح    فيكونفيكونفيكونفيكون
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 تتحفا نهأ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ينقل أحد لم تيمية ابن يقولو يف،وما نقل فهو ضع ،با�كب� العيد خطبة استفتح
 يفتتح �نو :العباد خ� هدي u �عاد زاد u القيم ابن وقال ذلك، غ� وال استسقاء وال عيدٍ  خطبة البغ� ا:مد  خطبه

، لم Öفظ عنه بمعÓ لم با�كب� ن¬ن يفتتح خطب� العيدي أنهu حديث واحد  عنه Öفظ ولم هللا با:مد*ها  خطبته
 لم وبا�اã يصح لم ورد اwي هذا إن :قالوا العلم أهل من طائفة ولكن، X حجة أخذه العلماء وبعض، ورد قد يصح، وهو

 لو لكن با:مد،با:مد،با:مد،با:مد،    يستفتحهايستفتحهايستفتحهايستفتحها    أنهأنهأنهأنه    الراجحالراجحالراجحالراجح    فيكونفيكونفيكونفيكون با�كب� اnطبت| استفتاح أعÈ، األمر هذا بسنية القول Y يقوى ال يصح
 u مراأل أن اهللا شاء إن :فنقول وتكب�، ذكر فيه واألمر ذلك u حديث ورد ألنه األمر هذا أتبÓ أن أريد أنÈ إنسان قال
  .واسع هذا

 العيد؟العيد؟العيد؟العيد؟    uuuu    نفسهانفسهانفسهانفسها    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما

    معمعمعمع    تتتتشهدشهدشهدشهد: (قال سعد بن اهللا عبد عن عطاء روى �ا ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا Y قول ا�مهور، وليست واجبة كما u ا�معة سنةسنةسنةسنة    اnطبتاناnطبتاناnطبتاناnطبتان
    أنأنأنأن    أحبأحبأحبأحب    ومنومنومنومن    فليجلسفليجلسفليجلسفليجلس    خطبةخطبةخطبةخطبةلللللللل    µلسµلسµلسµلس    أنأنأنأن    أحبأحبأحبأحب    فمنفمنفمنفمن    àطبàطبàطبàطب    إناإناإناإنا    قالقالقالقال    لصالةلصالةلصالةلصالةلللل    قامقامقامقام    فلمافلمافلمافلما    العيدالعيدالعيدالعيد    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`

 وحصل ألجزأته بالصالة اإلنسان ولو اكتû ، وهذا ا:ديث الصحيح فيه أنه مرسل،ماجة وابن داود رواه )فليذهبفليذهبفليذهبفليذهب    يذهبيذهبيذهبيذهب
 .ا�سلم| أمر و& من معيناً  إماماً  أو للمسلم|، ماً إما ¬ن إن oطب أن حقه u السنة لكن ا�قصود،

 ))))1â1â1â1â((((ا:لقة ا:لقة ا:لقة ا:لقة 

 ،سنة أنها ا:كم حيث من العيدين �خطب u وقلت ،العيدين بصالة يتعلق فيما مسألة Y معكم توقفت قد كنت
 حق u الزمة اnطبة أن إ¡ يذهب وبعضهم سنة، العيدين خطبة أن Y العلم أهل عند اتفاق شبه وهذا ،بهذا وانتهيت

 �ن الصالة بعد باالن�اف أذن ا` ألن، Ö¿ لم أيش لم ومن ح¿ شاء من واسع ذلك u األمرف ا`اس حق u أما ،اإلمام
  .أراد

    �ا�ا�ا�ا    أنهأنهأنهأنه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فعلفعلفعلفعل    كماكماكماكما    ،،،،ÀطبةÀطبةÀطبةÀطبة    بإفرادهنبإفرادهنبإفرادهنبإفرادهن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يقوميقوميقوميقوم    أنأنأنأن    النساءالنساءالنساءالنساء    منمنمنمن    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    يسمعيسمعيسمعيسمع    لملململم    �ن�ن�ن�ن    يسنيسنيسنيسن    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
     ....وذكرهنوذكرهنوذكرهنوذكرهن    فوعظهنفوعظهنفوعظهنفوعظهن    النساءالنساءالنساءالنساء    إ¡إ¡إ¡إ¡    ان�فان�فان�فان�ف    عيدعيدعيدعيدالالالال    خطبةخطبةخطبةخطبة    خطبخطبخطبخطب

    العيد؟العيد؟العيد؟العيد؟    صالةصالةصالةصالة    قبلقبلقبلقبل    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يتنفليتنفليتنفليتنفل    هلهلهلهل    قبلها،قبلها،قبلها،قبلها،    ا`افلةا`افلةا`افلةا`افلة    حكمحكمحكمحكم    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    خرجخرجخرجخرج((((    عنهماعنهماعنهماعنهما    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    قولقولقولقول    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل    ،،،،موضعهاموضعهاموضعهاموضعها    uuuu    وبعدهاوبعدهاوبعدهاوبعدها    قبلهاقبلهاقبلهاقبلها    ا�نفلا�نفلا�نفلا�نفل    يكرهيكرهيكرهيكره    ههههأنأنأنأن    YYYY    ينصونينصونينصونينصون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء

 ....عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق    ))))بعدهمابعدهمابعدهمابعدهما    والوالوالوال    ااااقبلهمقبلهمقبلهمقبلهم    يصلê يصلê يصلê يصلê     لملململم    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    فص¦فص¦فص¦فص¦    العيدالعيدالعيدالعيد    يوميوميوميوم    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

 مةاأل هذه سلف من اً أحد أن يذكر نائعلما من اً أحد أسمع لم :الزهري قال الزهري، عن نقله ا�غu È قدامة بنا اإلمام قال
 أنه الصالة عدم u ذلك u السبب قالوا ،بدريY  العيد قبل ص¦ وما :اً ضيأ وقال بعدها، وال الصالة تلك قبل يصª ¬ن

 بسماع بعدها ومشغول ،قبلها يصª أن ألجل ا�كب� يgك فال ،�با�كب Üاطب فهو ،با�كب� الصالة قبل مشغول
  .اnطبت|

    ªيصªيصªيصªقالوا ،ا:نابلة ومنهم العلم أهل بعض يقول هكذا قضاؤهاقضاؤهاقضاؤهاقضاؤها    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    فاتهفاتهفاتهفاته    منمنمنمن    يص ªفاته أو العيد صالة فاتته من يص 
    فاتته؟فاتته؟فاتته؟فاتته؟    �ن�ن�ن�ن    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    قضاءقضاءقضاءقضاء    حكمحكمحكمحكم    ماماماما تساؤل إ¡ ايدعون هذا ذنإ ا،صفته Y عدهب أو الزوال قبل يومها u قضاؤها بعضها
 صالة فاتته منيف واختلفوا    ::::هب�ةهب�ةهب�ةهب�ة    ابنابنابنابن    الوزيرالوزيرالوزيرالوزير    قالقالقالقال    ،،،،فصاحفصاحفصاحفصاحاإلاإلاإلاإل    صاحبصاحبصاحبصاحب    قالقالقالقال    كماكماكماكما    مشهورانمشهورانمشهورانمشهوران    قوالنقوالنقوالنقوالن    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    ¹م¹م¹م¹م    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء

    ذهب|ذهب|ذهب|ذهب|����¬¬¬¬    قوالنقوالنقوالنقوالن    ذلكذلكذلكذلك    XXXX    uuuu الشاف* وقال ،،،،وقتوقتوقتوقتالالالال    بقاءبقاءبقاءبقاء    معمعمعمع    منفرداً منفرداً منفرداً منفرداً     يقيقيقيق���� أ�د وقال ،يقيقيقيق����    الالالال ومالك حنيفة وأب قال ،العيد
    ....السابق|السابق|السابق|السابق|
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    ؟؟؟؟يقضيهايقضيهايقضيهايقضيها    الالالال    أوأوأوأو    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته    إذاإذاإذاإذا    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يقيقيقيق����    هلهلهلهل    إذنإذنإذنإذن
 .فاتته ال� الس� من اً كث� يق� كما هايقضي أن X السنة وهذه ،سنة ألنها يقضيها نعم يقول من العلماء من ::::للعلماءللعلماءللعلماءللعلماء    قوالنقوالنقوالنقوالن

 للن يثبت لم أنه ¹ؤالء وا¼°ل ،ظهراً  يصª بل ق�ي ال نهإف ا�معة فاتته إذا ¬�معة a فيقول القضاء بعدم يقول من أما
 بأنها اإلسالم شيخ ختيارا وهذا ،بذلك أمر وال ،عنده هاصال مثالً  �ن قضاءها أقر وال هائبقضا أمر أنه وسلم عليه اهللا ص¦

 .العلم أهل من كث� قول وهو تقÉ ال
 كما يقضيها اإلنسان أن فاتت إذا الفوائت أن ا¼°ل ،الفوائت قضاء لعموم ا:نابلة منهم هائبقضا قولي العلم أهل وبعض

 القضاء بعدم يقول من أما ،الصالة هذه عموم u يدخل هذا ، قالواذكرها إذا يصلهالف نسيها أو صالة عن نام من ا` قال
 العلم أهل بعض قال هنا من ،ظهراً  يصليها بل ر�عت| اإلنسان يصª ال فاتته إذا ¬�معة هاووجعل قضاها أنه ينقل لم فيقول
ªأو نافلة ر�عت| يص ªهاصال إذا نافلة أربعاً  يص Y ال ، لكنبأس ال نافلة أنها Y األمراألمراألمراألمر عيد، أنها    uuuu    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    هذاهذاهذاهذا    
 اً اً اً لللل7777اماماماماااا    يقضهايقضهايقضهايقضها    لملململم    ومنومنومنومن    ،،،،بأسبأسبأسبأس    فالفالفالفال    قضاهاقضاهاقضاهاقضاها    منمنمنمن    ،،،،واسعواسعواسعواسع

    ....ذلكذلكذلكذلك    فلهفلهفلهفله    �دد�دد�دد�دد    ءءءء¤¤¤¤    ااااههههئئئئقضاقضاقضاقضا    uuuu    يرديرديرديرد    لملململم    أنهأنهأنهأنه    بالسنةبالسنةبالسنةبالسنة    اً
 أ¯ وابن الرزاق عبد عند رواه ÷مه الحظ ،)أربعاً أربعاً أربعاً أربعاً     فليصلê فليصلê فليصلê فليصلê     العيدالعيدالعيدالعيد    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته    منمنمنمن( :قالأنه  عنه اهللا رò عنه جاء مسعود ابن 

  لقال عيداً  يصليها هأن أراد لو ألنه ،أربعاً  يتنفل أنه Y يدل صحيح بإسناد شيبة
ê
 ،عيداً  هاصّل ° أو ،قضاءً  ر�عت| هافليصل

 صالة يتنفل أن فأراد العيد صالة فاتته من نقول وبا�اã ،األثر حيث من ا�سألة هذه u من أY هو هذا ،اً أربع الفق
 .مسألة هذه العيد ص¦ أو العيد قÉ قد بأنه نقول ال لكن ،بأس ال الض�

    ::::العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    °ل�°ل�°ل�°ل�    uuuu    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    حكمحكمحكمحكم
    ،،،،وا�ساجدوا�ساجدوا�ساجدوا�ساجد    واألسواقواألسواقواألسواقواألسواق    اKيوتاKيوتاKيوتاKيوت    uuuu    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    يسنيسنيسنيسن    األضاألضاألضاألض����    أوأوأوأو    الفطرالفطرالفطرالفطر    عيدعيدعيدعيد    لةلةلةلة°°°°    ¬ن¬ن¬ن¬ن    سواءسواءسواءسواء    ،،،،ينينينينالعيدالعيدالعيدالعيد    °ل�°ل�°ل�°ل�    uuuu    ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    يسنيسنيسنيسن""""

 ،""""اnطبت|اnطبت|اnطبت|اnطبت|    منمنمنمن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    فراغفراغفراغفراغ    إ¡إ¡إ¡إ¡    يك»يك»يك»يك»    أنأنأنأن    عليهعليهعليهعليه    ،،،،خطبةخطبةخطبةخطبةلللللللل    اإلماماإلماماإلماماإلمام    oرجoرجoرجoرج    أنأنأنأن    إ¡إ¡إ¡إ¡    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    أرادأرادأرادأراد    إذاإذاإذاإذا    ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦    إ¡إ¡إ¡إ¡    اnروجاnروجاnروجاnروج    uuuu    بهابهابهابها    يذهبيذهبيذهبيذهب
 .للعيدين ا�كب�ب يتعلق ما هذا بأس، فال ا�كب� u مشغول وفه

 العلم؟العلم؟العلم؟العلم؟    أهلأهلأهلأهل    يقوليقوليقوليقول    كماكماكماكما    ومقيدومقيدومقيدومقيد    مطلقمطلقمطلقمطلق    تكب�تكب�تكب�تكب�    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل
 ا،مقيد اتكب� فيه يوجد ال ا�طلق ا�كب� إال فيه يسل الفطرالفطرالفطرالفطر    لعيدلعيدلعيدلعيد    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة، مقيد وتكب� مطلق تكب� يوجد نعم نقول

 نقول بل يتأكد ال قد ،ا�كب� يبدأف الشمس غروب من أما ،ا�ص¦ إ¡ اnروج عند يتأكد أنه وهو متأكد تكب� هناك بل
 { :تعا¡ لقول با�كب� مأمور فهو ذلك قبل ،العيد صالة إ¡ خروجه عند السنة هذه تتأكد لكن ،نةس أنه
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ِملُوا

ْ
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ِملُوا
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ِملُوا

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
    ال

 
ْ
وا ُ 
ْ
وا ُ 
ْ
وا ُ 
ْ
وا ُ ّّ      اهللاëَ اهللاëَ اهللاëَ اهللاëَ     َوِ�َُكِ»َوِ�َُكِ»َوِ�َُكِ»َوِ�َُكِ»ّّ

َ
Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ 
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Yَ    كب�با يتعلق مافي هذا }َهَداُكمْ َهَداُكمْ َهَداُكمْ َهَداُكمْ     َماَماَماَما�الفطر لعيد . 
 ا:جة ذي ع( دخول من يبدأ الصحيح Y ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق    ب�ب�ب�ب�ا�كا�كا�كا�ك ،مقيد وتكب� ،مطلق تكب� فله األضاألضاألضاألض����    لعيدلعيدلعيدلعيد    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    أماأماأماأما

 بالنسبة أما ،الصلوات أدبار ا�قيدا�قيدا�قيدا�قيد    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب� يبدأ عرفة يوم بعد من ،ا�حرم غ� ا�ِحل حق u عرفة يوم إ¡ ا�كب� ويستمر
 الظهر يوم من ثم ،قه� مطلقمطلقمطلقمطلق    تكب�تكب�تكب�تكب�    هذاهذاهذاهذا العقبة ®رة ر/ إ¡ الع( أول من معه يبدأ فا�كب� ا�حرم غ� أو ا:اج لغ�
 من ا:اج غ� فيه ويشgك ا:اج فيه يشgك ا�طلق ا�كب� ذنإ ،الصلوات أدبار ا�قيدا�قيدا�قيدا�قيد    با�كب�با�كب�با�كب�با�كب� يبدأ الظهر صالة بعد

 ،الظهر صالة بعد من ا�قيد ا�كب� ويبدأ العقبة ®رة ر/ إ¡ ا�حرم مع يستمر أنه إال ،ا:جة ذي من الع( دخول
  :قسمان األض� عيد u أو ا`حر عيد u ا�كب� نقول ذنإ ،عرفة يوم من ا�قيد ا�كب� معه دأفيب لغ�ه بالنسبة

يëامٍ     uِ uِ uِ uِ     اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ     اْسمَ اْسمَ اْسمَ اْسمَ     َويَْذُكُرواَويَْذُكُرواَويَْذُكُرواَويَْذُكُروا{ :تعا¡ لقوX ،ا:جة ذي شهر من يوم أول من الفجر طلوع من اؤهوابتد مطلقمطلقمطلقمطلق    األولاألولاألولاألول 
َ

يëامٍ 
َ

يëامٍ 
َ

يëامٍ 
َ
 }َمْعلُوَماٍت َمْعلُوَماٍت َمْعلُوَماٍت َمْعلُوَماٍت     كككك

 ا�كب� نهاية أما ،الع( أيام يك»ان ¬نا أنهما هريرة وأ¯ عمر ابن عن وورد ،ا:جة ذي ع( أيام a :معلومات أيام قالوا
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 ا�كب� `هاية بالنسبة ا`هاية هذه ،عندهم الت(يق أيام آخر من الشمس بغروب ينت� حزم وابن حنيفة أ¯ فعند ا�طلق
 .العيد بصالة اإلمام حرامإب ينت� الشافعية وعند ،األض� عيد ةخطب من فراغال عند فينت� ا:نابلة عند وأما ا�طلق،

Yكن    هلهلهلهل نقول هذا وùكنùكنùكنù    تمع    أنأنأنأنµتمعµتمعµتمعµ    كب��كب�ا�كب�ا�كب�ا�؟؟؟؟    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    عندعندعندعند    وا�قيدوا�قيدوا�قيدوا�قيد    ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق    ا 
 µعلونه هذا ،الت(يق أيام خرآ إ¡ الع( أيام أول من األصح Y بعضهم عند يستمر ا�طلق ا�كب� ؟كيف نعم،نعم،نعم،نعم،    نقولنقولنقولنقول
 .الصلوات بأدبار ا�قيد ا�كب� معه ويدخل ،امطلق

 .الصلوات بأدبار ا�قيد ا�كب� بعده يبدأ ثم عرفة يوم بدخول ينت� ا�طلق ا�كب� ،ال يقول من العلماء من
 ينت�( ا�قيد ا�كب� ويدخل ا`حر يوم العقبة ®رة بر/ وينت� ،ا:جة ذي ع( يوم أول من يبدأ ،ال يقول من ومنهم

 .)ا�طلق ا�كب�
    ذيذيذيذي    أيامأيامأيامأيام    أولأولأولأول    منمنمنمن    يستمريستمريستمريستمر    أنهأنهأنهأنه    أوأوأوأو    الت(يق،الت(يق،الت(يق،الت(يق،    أيامأيامأيامأيام    آخرآخرآخرآخر    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا:جةا:جةا:جةا:جة    ذيذيذيذي    أولأولأولأول    منمنمنمن    يستمريستمريستمريستمر    هوهوهوهو    هلهلهلهل ،oتلفون ا�كب� نهاية u ءالعلما ذنإ

    للمحرمللمحرمللمحرمللمحرم    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    العيدالعيدالعيدالعيد    ألنألنألنألن    ،،،،للمحرمللمحرمللمحرمللمحرم    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    العقبةالعقبةالعقبةالعقبة    ®رة®رة®رة®رة    ورورورور////    العيدالعيدالعيدالعيد    وبصالةوبصالةوبصالةوبصالة    ،،،،ا�حرما�حرما�حرما�حرم    لغ�لغ�لغ�لغ�    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    بعرفةبعرفةبعرفةبعرفة    ينت�ينت�ينت�ينت�    ثمثمثمثم    ا:جةا:جةا:جةا:جة
aaaa    ////؟؟؟؟العقبةالعقبةالعقبةالعقبة    ®رة®رة®رة®رة    رررر ãا�علون فهم ،ا�حرم| لغ� العيد صالة ،العقبة ®رة ر/ عندهم العيد صالة معنده ليس وباµ 
 يبدأ الظهر فرض يأ£ العقبة ®رة ر/ بعد من عيدال ويوم ،الصلوات أدبار ا�قيد ا�كب� أي به يبدأ ا�حرم لغ� عرفة يوم

 .طائفة هذه ا�طلق ا�كب� وينت� ا�قيد ا�كب�
 صالة بعد إ¡ الت(يق أيام من يوم خرآ u ينت�و ا:جة ذي ع( أيام أول من ا�كب� يستمر ،ال :تقول أخرى طائفة 

 ا�كب� يوجدأيضاً و الصلوات بأدبار ا�قيد ا�كب� هؤالء عند الت(يق أيام µ uتمع وبا�اã ،الت(يق أيام خرآ من الع�
    مÓمÓمÓمÓ    أيامأيامأيامأيام( :وسلم عليه اهللا ص¦ قوX لعموم األياماألياماألياماأليام    هذههذههذههذه    ]]]]    uuuu    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    uuuu    يستمريستمريستمريستمر    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    أنأنأنأن الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا ،ا�طلق

 وY ،الصلوات وخلف ،مÓ أيام أي األيام تلك يك» ¬ن( أنه عمر ابن عن جاء وقد) وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    هللاهللاهللاهللا    وذكرٍ وذكرٍ وذكرٍ وذكرٍ     و�بو�بو�بو�ب    أكلأكلأكلأكل    أيامأيامأيامأيام
    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    يستمريستمريستمريستمر    أنأنأنأن    الصوابالصوابالصوابالصواب    ذنذنذنذنإإإإ، ا�زم بصيغة معلقاً  اKخاري رواه) ®يعاً  األيام تلك وùشاه و�لسه فسطاطه وË ،فراشه
    غروبغروبغروبغروب    منمنمنمن    فيبدأفيبدأفيبدأفيبدأ    الفطرالفطرالفطرالفطر    لعيدلعيدلعيدلعيد    وبالنسبةوبالنسبةوبالنسبةوبالنسبة    ،،،،األضاألضاألضاألض����    لعيدلعيدلعيدلعيد    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    هذاهذاهذاهذا    ،،،،الت(يقالت(يقالت(يقالت(يق    أيامأيامأيامأيام    خرخرخرخرآآآآ    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�قيدا�قيدا�قيدا�قيد    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    معهمعهمعهمعه    وµتمعوµتمعوµتمعوµتمع    ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق

�XXXX    منمنمنمن    خروجهخروجهخروجهخروجه    عندعندعندعند    يتأكديتأكديتأكديتأكد    ؟؟؟؟يتأكديتأكديتأكديتأكد    مÁمÁمÁمÁ    ،،،،العيدالعيدالعيدالعيد    nطبةnطبةnطبةnطبة    ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    YYYY    اإلماماإلماماإلماماإلمام    صعودصعودصعودصعود    إ¡إ¡إ¡إ¡    الشمسالشمسالشمسالشمس���    ررررالفجالفجالفجالفج    صالةصالةصالةصالة    بعدبعدبعدبعد    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ،،،،ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦ا�ص¦    إ¡إ¡إ¡إ¡    مممم
     ....ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    هذاهذاهذاهذا    يتأكديتأكديتأكديتأكد    الطريقالطريقالطريقالطريق    uuuu    يتوجهيتوجهيتوجهيتوجه    وقتوقتوقتوقت    بأيبأيبأيبأي    يتوجهيتوجهيتوجهيتوجه    عندماعندماعندماعندما

     ::::منهامنهامنهامنها    متعددةمتعددةمتعددةمتعددة    صفاتصفاتصفاتصفات    للتكب�للتكب�للتكب�للتكب�    ا�كب�؟ا�كب�؟ا�كب�؟ا�كب�؟    يكونيكونيكونيكون    كيفكيفكيفكيف    ا�كب�،ا�كب�،ا�كب�،ا�كب�،    صفةصفةصفةصفة    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
 ثالI تثليث ذنإ ا:مد، وهللا أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا ،اهللا إال S ال أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا :يقول أن ////        األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    الصفةالصفةالصفةالصفة

u Xأو Ëآخره و. 

  .آخره u وثنا' أوu X ثنا' ذنإ ،ا:مد وهللا أك» اهللا أك» اهللا ،اهللا إال S ال أك» اهللا أك» اهللا ثنا'، ////        ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    صفةصفةصفةصفةالالالال

  .آخره u ا'وثن ،أوu X ثالI ا:مد وهللا أك» اهللا أك» اهللا ،اهللا إال S ال أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا ////        ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    الصفةالصفةالصفةالصفة

 u بأس ال ،وأصيال بكرة اهللا وسبحان كث�ا هللا وا:مد أضاف إذا ثم ،كب�ا أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا ////        الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    الصفةالصفةالصفةالصفة
 )كب�اكب�اكب�اكب�ا    أك»أك»أك»أك»    اهللاهللاهللاهللا    أك»أك»أك»أك»    اهللاهللاهللاهللا    أك»أك»أك»أك»    اهللاهللاهللاهللا    ك»واك»واك»واك»وا( صحيح بإسناد الرزاق عبد عند سلمان حديث هو وأقواه ذلك u ورد ما Yأ، ذلك
 هذه ذنإ ،وثنا' ثالI أو ثنا' أو ثالI يكون أن أما لكم ذكرت ما Y العلم أهل ذكرها ثارآ فيه جاء فقد بلهق ما أما

 وارد *ه اهللا ا:مد أو ،أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا أك» اهللا وقال بهذا يل7م لم إنسان لو ،األربعة بأنواعه ا�كب� صفة
  ).وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    هللاهللاهللاهللا    وذكروذكروذكروذكر    و�بو�بو�بو�ب    أكلأكلأكلأكل    أيامأيامأيامأيام    مÓمÓمÓمÓ    أيامأيامأيامأيام( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قول لعموم
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 ؟؟؟؟بالعيدبالعيدبالعيدبالعيد    ا�هنئةا�هنئةا�هنئةا�هنئة    وردتوردتوردتوردت    هلهلهلهل    ::::بالعيدبالعيدبالعيدبالعيد    ا�هنئةا�هنئةا�هنئةا�هنئة    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 يدل ما السلف أهل من كث�ٍ  عن جاء وقد ،¬�واب "ومنك منا اهللا تقبل" لغ�ه بقوX بأس وال يقولون اهللا ر�هم علماءال

Y قا إذا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أصحاب ¬ن" نف� بن جب� فعن هذا�عض بعضهم يقول العيد يوم واK منا اهللا تقبل 
 ).ا�نة تمام( u األKا5 نقله كما العيدين صالة كتابه u ا�حامª أخرجه "ومنكم

 ص¦ ا` أصحاب من وغ�ه اKاهª أمامة بوأ ذكر وwلك ،بأس فال بالقبول دAء أي أو ،�À وأنتم Aم ] قال نإ بأس وال
 يقول العيد من رجعوا إذا ف�نوا ا` أصحاب من وغ�ه اKاهª أمامة أ¯ مع كنت :قال زياد بن �مد أن وسلم عليه اهللا

 ،السلف عن ووردت ،با�هنئة بأس ال ذنإ ،جيد سنادإ أمامة أ¯ حديث سنادإ أ�د قال "ومنك منا اهللا تقبل" Kعض بعضهم
 ذكرته �ا ذلك µوز أنه الصحيح بل ،X يسلم وال ،صحيح غ� ا:قيقة ،تقال أن ينب¾ وال ترد لم أنه يشدد العلم أهل بعض
  .عنهم اهللا رò الصحابة عن ثاراآل عن لكم

 ؟؟؟؟ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    uuuu    ا�نوعا�نوعا�نوعا�نوع    هذاهذاهذاهذا    �اذا�اذا�اذا�اذا ا�كب� مسألة u مÉ فيما قائال يقول قد
 صفة u العلم طالب تنفع القاعدة هذهو العلم لبلطا جيدة قاعدة وa قاعدة فيها أذكر حÁ ا�كب� �سألة أعود أنا

 أشياء يفعلون ¬نوا أنهم Y لدت الصحابة عن تءجا ال� األقوال u أو ،ا` عن تءجا ال� ا�كب�و األوراد وË الصالة
 إذا العبادات صفات ®يع نإ" يقول يذكرها جيدة قاعدة اإلسالم لشيخ نلنلنلنل7777م؟م؟م؟م؟    بماذابماذابماذابماذا    ؟؟؟؟هذاهذاهذاهذا    ب|ب|ب|ب|    JJJJمعمعمعمع    فكيففكيففكيففكيف ،أشياء ويفعلون

 نو� وË ،اnوف صالة أنواع u قلنا كما "*ه ذلك ي(ع بل ،ذلك من ء¤ يكره لم به ا�مسك يصح أثراً  مأثورة ¬نت
 ،الصالة u ستفتاحاتاال أنواعأيضاً و ،الصالة u التشهدات أنواع وË ،تفرد أو تشفع أن قامةاإل ونو� ،والgجيع األذان

 مسألة من اإلنسان oرج أن هذا وفائدة ،ا�نوعا�نوعا�نوعا�نوع    بسنةبسنةبسنةبسنة يس� ما وهذا ،أخرى مرة وبتلك مرة بهذه هاب يأ£ *ها هذه :قال
 هل ا�لبية صفة ذلك مثل ،ا�رة هذه u الصفة هذه يطبق ،يطبقه ا` عن جاء ما ] ،مأثور ] مع يتفاعل �يث ،الرتابة

a يكK  يك اK يك أوK يك أوحقا،  حقاK  ًيك أو ،اورق تعبداK وسعديك �nوردت ال� واألذ¬ر ،يديك ب| وا Y 
 ورد *ه هذا أن �يث الصفات لك �مع جيدةجيدةجيدةجيدة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    وهذهوهذهوهذهوهذه ،تارة وتلك تارة هذه تفعل سالماإل شيخ يقول متعددة صفات
  .األقوال من wاك معارض هذا أن يقال الو وأ السنة تgك وال تلك ويفعل أحيانا فيفعل

     ؟؟؟؟ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    هوهوهوهو    ماماماما    ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    وaوaوaوa    أمرأمرأمرأمر    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    يذكريذكريذكريذكر    وaوaوaوa    ::::العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    ةةةةصالصالصالصال    uuuu    مسألةمسألةمسألةمسألة

 ،الوقت ذلك عرفة موقف u أو مكة u ¬ن من غ� يعÈ ا�وقف أصحاب غ� ا`اس oرج عرفة يوم u يقولون :ا�عريف
، ا�وقفب ¬ن من قح u فاضلة عرفة عشية نقول ،فاضلة عشية عرفة عشية ألن ويدعونه اهللا لونأويس عا�مُ  إ¡ يذهبون

 ذلك أن Y يدل ء¤ الصحابة عن وال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد فلم ا�وقف غ� u ¬ن ùن غ�هم u أما
 ذكرت وقد ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء بما بها يل7م أن البد ،توقيفية عبادة -منها وا¼Aء- والعبادات ،م(وع

 موانعه وانتفت أسبابه وتوفرت وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عهد u تسببه ورد أمر ] أن وa :قاعدة السابقة ا:لقة u لكم
 u الفقهاء يذكرهيذكرهيذكرهيذكره    اwياwياwياwي    ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف نقول وبا�اã ،تر�ه فالسنة فعله وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ينقل ولم �وطه وجدتو

 u اإلنسان ويدعو ،تر�هتر�هتر�هتر�ه    فالسنةفالسنةفالسنةفالسنة ،م(وعيته Y يدل نص فيه موسل عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم األمصار u عرفة عشية
u بيان  ا:نابلة كتب من )نصافاإل( u قال ،ا�عريف مسألة تس� ا�سألة هذه، عز وجل اهللا يدعو أن يريد وقت أي

- العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ب|ب|ب|ب|    فيهفيهفيهفيه    نزاعنزاعنزاعنزاع    الالالال    أنهأنهأنهأنهوووو    ،،،،عرفةعرفةعرفةعرفة    بغ�بغ�بغ�بغ�    ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    تتتت����    الشيخالشيخالشيخالشيخ    يرَ يرَ يرَ يرَ     ولمولمولمولم :الراجح من الروايات اnالفية عند ا:نابلة قال
Èذلك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم ألنه    ضال،ضال،ضال،ضال،    وفاعلهوفاعلهوفاعلهوفاعله    منكرمنكرمنكرمنكر    وأنهوأنهوأنهوأنه    -ذلك رؤية عدم يع.... 



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /U1 - 

 

 """"الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب""""

 مثال فقال خرباآل أحدهما عن »عُ  لو لكن ،القمر َف سَ وخَ  الشمس ْت فَ سَ كَ  يقالاألجود أن  :اللغةاللغةاللغةاللغة    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف
 و´ذا ،القمر وخسف الشمس كسفت تقول أن بأس ال الæمتان اجتمعت إذاف ،بذلك بأس ال الشمس ْت فَ سَ وخَ  القمر َف سَ كَ 
 من واألجود األفصح ولكن ،اللغة حيث من جائز *ه ،الكو�ب| أحد Y والكسوف اnسوف تطلق أن بأس فال �تمعا لم

    .القمر وخسف الشمس كسفت تقول أن اللغة حيث
 uuuu    كسف *مة أصل ،الضوء بعض أو القمر أو الشمس ءضو ذهابهو  ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح Óمة وأصل ،السواد إ¡ تغ� بمع* 

 من الضوء قلة هو :واnسف السواد إ¡ ءال© تغ� الكسف ذنإ اللغوي، شتقاقاال حيث من هذا هوؤض قل أي خسف
  .بعضه أو القمر أو الشمس ضوء ذهاب هو االصطالح حيث من اللغة حيث

    :سببان X يقولون لماءالع    ::::الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    أسبابأسبابأسبابأسباب
ّّّّ        بِاآليَاِت بِاآليَاِت بِاآليَاِت بِاآليَاِت     نُرِْسُل نُرِْسُل نُرِْسُل نُرِْسُل     َوَماَوَماَوَماَوَما{ :تعا¡ قال نهيه واوفعل أمره تر�وا إذا اهللا إ¡ يرجعوا ل� العباد �ويف وهو ��������    سببسببسببسبب
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    الالالال    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    آياتآياتآياتآيات    منمنمنمن    آيتانآيتانآيتانآيتان    والقمروالقمروالقمروالقمر    الشمسالشمسالشمسالشمس    ننننإإإإ( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن مرفوA عنه اهللا رò بكرة أ¯ وعن

 اnسوف كأن العلم أهل بعض قالأيضاً و، اKخاري رواه) عبادهعبادهعبادهعباده    بهمابهمابهمابهما    oوفoوفoوفoوف    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،أحدأحدأحدأحد    �وت�وت�وت�وت    ينكسفانينكسفانينكسفانينكسفان
 .ربهم إ¡ يعودوا لم إذا العقوبة لوقوع نذاراإل بم�لة هو والكسوف

 وب| الشمس جرم ب| القمر توسط فهو الشمس كسوف سبب أما :اهللا ر�ه القيم ابن قال كما فهو الكوالكوالكوالكو9999    السببالسببالسببالسبب    أماأماأماأما
 ا`ور اكتساب من ùنوA القمر يص� حÁ الشمس وب| بينه األرض توسط فهو القمر خسوف سبب وأما ،رضباأل أبصارنا

 األرضية الكرة u الرا' إ¡ الضوء نع�سا Öجب أو الرؤية Öجب وبا�اã اآلخر ب| أحدهما توسط أي ،الشمس من
ãا�صل وباÖ ولكنولكنولكنولكن( :وسلم عليه اهللا ص¦ قال كما إ°ه أ�ت فقد ال(� السبب أما ،الكو9 سببال هذا ،خسوف    
  .واألسباب ا�عريف حيث من هذا ،هماآر إذا الصالة إ¡ يفزع الرسول ¬ن wلك )عبادهعبادهعبادهعباده    بهمابهمابهمابهما    اهللاهللاهللاهللا    oوفoوفoوفoوف

    ::::الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    صالةصالةصالةصالة    حكمحكمحكمحكم
يُْل     آَيَاتِهِ آَيَاتِهِ آَيَاتِهِ آَيَاتِهِ     َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ َوِمنْ { :تعا¡ قوX من م(وعيتها سبب العلماء استنبط وقد ،سنةسنةسنةسنة    حكمهاحكمهاحكمهاحكمها
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wا     ëَخلََقُهن ëَخلََقُهن ëَخلََقُهن ëاهُ     ُكنْتُمْ ُكنْتُمْ ُكنْتُمْ ُكنْتُمْ     إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ     َخلََقُهنëاهُ إِيëاهُ إِيëاهُ إِيëعليه اهللا ص¦ ا` أن ثبت فقد األصل حيث من أما }ييييَْعبُُدونَ َْعبُُدونَ َْعبُُدونَ َْعبُُدونَ     إِي 
  .الصالة إ¡ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ففزع براهيمإ ابنه مات �ا عهده u الشمس تانكسف وسلم

    قالقالقالقال    ننننùùùù العلم أهل بعض عن القليل إال قلنُ  ما ،العلم أهل ®اه� عند مؤ�دةمؤ�دةمؤ�دةمؤ�دة    سنةسنةسنةسنة    وaوaوaوa الكسوف صالة تسن    ::::حكمهاحكمهاحكمهاحكمها
 مؤ�دة سنة أنها Y ®اعاإل Ö� كأنه ®اع،باإل مؤ�دة سنة :اهللا ر�ه ا`ووي قال فكما ا�مهور أما ته،ته،ته،ته،كيفيكيفيكيفيكيفي    YYYY    بوجوبهابوجوبهابوجوبهابوجوبها

نقل  السلف بعض عن نقل �ا ا:افظ قال و¹ذا ،بالوجوب القول u بهم ا�عgف الكبار العلم أهل من بوجوبها يقل لم كأن
 عن �حُ  ما إال بوجوبها قال أنه لغ�ه أرَ  ولم :ا:افظ قال، بالوجوب يقول أنه -يثبت لم أو ثبت نإ- نقل أنه ةعوان أ¯ عن

    فيهفيهفيهفيه    وزعموزعموزعموزعم    ا`وويا`وويا`وويا`ووي    ذلكذلكذلكذلك    ححححOOOO    قلتقلتقلتقلت    و�ماو�ماو�ماو�ما    مؤ�دةمؤ�دةمؤ�دةمؤ�دة    سنةسنةسنةسنة    أنهاأنهاأنهاأنها    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    قولقولقولقول    وهووهووهووهو الراجحالراجحالراجحالراجح    ذنذنذنذنإإإإ ا�معة، �رى أجراها أنه مالك
 .بواجبةبواجبةبواجبةبواجبة    وليستوليستوليستوليست    مؤ�دةمؤ�دةمؤ�دةمؤ�دة    سنةسنةسنةسنة    أنهاأنهاأنهاأنها    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح    حكمهاحكمهاحكمهاحكمها    uuuu    الراجحالراجحالراجحالراجح    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    YYYY    اإل®اعاإل®اعاإل®اعاإل®اع

 

    ))))1è1è1è1è((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 وغ�ه ا`ووي ح�ه ما Y أغلبهم u فقونيت العلماء وأن وحكمها، الكسوف بصالة يتعلق ما Y معكم توقفت قد كنت
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 ما الراجح لكن ،بوجوبها بعضهم قال ن´و ،وأتباعهم األربعة ئمةاأل من العلم ®اه� عند اتفاق �ل وهذا مؤ�دة سنة أنها
 .لكم ذكرته

 ¹ا؟¹ا؟¹ا؟¹ا؟    ينادىينادىينادىينادى    أنأنأنأن    ي(عي(عي(عي(ع    وهلوهلوهلوهل    لنساء،لنساء،لنساء،لنساء،لللل    ت(عت(عت(عت(ع    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ا` مع عنهما اهللا رò وأسماء Aئشة بصالة استدالال وذلك ،لكسوفا صالة يصلوا أن النساءالنساءالنساءالنساء    حقحقحقحق    uuuu    ت(عت(عت(عت(ع نعم :ا�واب
 .وغ�هما الصحيح| u كما جامعةجامعةجامعةجامعة    الصالةالصالةالصالةالصالة :يقال بأن ¹ا¹ا¹ا¹ا    ينادىينادىينادىينادى    أنأنأنأن    وي(عوي(عوي(عوي(ع اKخاري، رواه وسلم عليه اهللا ص¦

 وفرادى؟وفرادى؟وفرادى؟وفرادى؟    ®اعة®اعة®اعة®اعة    تص¦تص¦تص¦تص¦    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ا�رأة وهكذا ،امنفرد يصليها أن X ا�ماعة مع صالتها من يتمكن لم اإنسان أن لو ،فرادىفرادىفرادىفرادى    تص¦تص¦تص¦تص¦    وووو    ®اعة®اعة®اعة®اعة    تص¦تص¦تص¦تص¦    نعمنعمنعمنعم :ا�وابا�وابا�وابا�واب
 .ةمنفرد صلتها أو ا�ماعة مع صلتها سواء ،بذلك بأس ال ا�سجد إ¡ تذهب أنأرادت  أو منفردة تصليها أن أرادت لو

 :م�نهام�نهام�نهام�نها    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    وصفوصفوصفوصف    و�»و�»و�»و�»    فقامفقامفقامفقام    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    إ¡إ¡إ¡إ¡    سلمسلمسلمسلموووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    خرجخرجخرجخرج( Aئشة حديث عن جاء �ا با�امع، تص¦ أن م�نها قيل

 u الصالة إ¡ فزع ا` قلت كما لكن ،العلم أهل بعض به قال بأس أيضاً ال با�ص¦ ص¦ لو عليه، متفق )وراءهوراءهوراءهوراءه    ا`اسا`اسا`اسا`اس
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا�سجد

     وقتها؟وقتها؟وقتها؟وقتها؟    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

  .اnسوف أو الكسوف يذهبو يتج¦ أن إ¡ القمر أو للشمس اnسوف أو الكسوف بتداءا من وقتها :ا�واب

     ؟؟؟؟أو ال تقÉأو ال تقÉأو ال تقÉأو ال تقÉ    تقÉتقÉتقÉتقÉ    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    بسبببسبببسبببسبب    مقرونةمقرونةمقرونةمقرونة    عبادةعبادةعبادةعبادة    ]]]]    أنأنأنأن العلماء دعن والقاعدة سببها، لزوال قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،هذا u خالف ينقل لم ،اتفاقااتفاقااتفاقااتفاقا    تقÉتقÉتقÉتقÉ    الالالال :ا�واب
 ....�لها�لها�لها�لها    فاتفاتفاتفات    قدقدقدقد    سنةسنةسنةسنة    بأنهابأنهابأنهابأنها ذلك عن الفقهاء ويع» ،،،،م(وعيتهام(وعيتهام(وعيتهام(وعيتها    زالتزالتزالتزالت    السببالسببالسببالسبب    زالزالزالزال    إذاإذاإذاإذا

    
    فرادى؟فرادى؟فرادى؟فرادى؟    تص¦تص¦تص¦تص¦    أنهاأنهاأنهاأنها    YYYY    ما د°لكمما د°لكمما د°لكمما د°لكم    قائلقائلقائلقائل    قالقالقالقال    لولولولو    ////        ادىادىادىادىالفرالفرالفرالفر    مسألةمسألةمسألةمسألة
    ::::نقولنقولنقولنقول    الصالة،الصالة،الصالة،الصالة،    تركتركتركترك    ا�امعا�امعا�امعا�امع    uuuu    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    يستطعيستطعيستطعيستطع    لملململمإذا إذا إذا إذا     ا`اسا`اسا`اسا`اس    بعضبعضبعضبعض    ا`وافل،ا`وافل،ا`وافل،ا`وافل،    كسائركسائركسائركسائر    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    ¹ا¹ا¹ا¹ا    تشgطتشgطتشgطتشgط    فلمفلمفلمفلم    نافلةنافلةنافلةنافلة    ألنهاألنهاألنهاألنها    ::::نقولنقولنقولنقول

     ....ذلكذلكذلكذلك    uuuu    بأسبأسبأسبأس    الالالال    منفرداً منفرداً منفرداً منفرداً     كنتكنتكنتكنت    لولولولو    صلê صلê صلê صلê ، ، ، ، الالالال

 ¹ا؟¹ا؟¹ا؟¹ا؟    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    يسنيسنيسنيسن    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 القاعدة عليها ينطبقأيضاً  وهذه ،الكسوف حصل ا� الصالة إ¡ وفزع يغتسل لم ا` ألن ،¹ا¹ا¹ا¹ا    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    يسنيسنيسنيسن    الالالال الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح
    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن    ينقلينقلينقلينقل    ولمولمولمولم    موانعهموانعهموانعهموانعه    انتفتانتفتانتفتانتفتوووو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عهدعهدعهدعهد    uuuu    سببهسببهسببهسببه    وردوردوردورد    أمرأمرأمرأمر    ]]]] وa �اHة قبل لكم ذكرتها ال�
 بسنية نقول ال ذنإ للكسوف اغتسل ا` أن ينقل لم فإذا ،تر�هتر�هتر�هتر�ه    فالسنةفالسنةفالسنةفالسنة    بعدهبعدهبعدهبعده    منمنمنمن    لصحابةلصحابةلصحابةلصحابةاااا    والوالوالوال    فعلهفعلهفعلهفعله    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦

 .ذلك فعل ا` أن ينقل لم ،ا¼°ل باختصار هذا ،`ا ينقل لم ألنه للكسوف االغتسال
    نهنهنهنهإإإإفففف    اجتماعاجتماعاجتماعاجتماع    ¹ا¹ا¹ا¹ا    صالةصالةصالةصالة    ]]]]    أنأنأنأن االغتسال u قاعدة µعلون ،¹ا تمعµُ  هاهألن ¹ا يغتسل أنه Y ينص بعضهم العلماء ¬ن ن´و

 ا` أن عمر ابن حديث ،العيد صالة u لكم ذكرت كما العيد صالةأيضاً و ،ا�معة صالة Y قياسا ¹ا¹ا¹ا¹ا    تسالتسالتسالتسالاالغاالغاالغاالغ    يسنيسنيسنيسن
 .العيد لصالة ويتطيب يغتسل ¬ن

    uuuu    يقليقليقليقل    ولمولمولمولم) ) ) )     فصلوافصلوافصلوافصلوا    ذلكذلكذلكذلك    رأيتمرأيتمرأيتمرأيتم    إذاإذاإذاإذا((((    ::::والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    قالقالقالقال    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    فيهافيهافيهافيها    يشgطيشgطيشgطيشgط    الالالال    ههههأنأنأنأن    YYYY    د°لناد°لناد°لناد°لنا    قالواقالواقالواقالوا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ....مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    يؤمريؤمريؤمريؤمر    أنهأنهأنهأنه    YYYY    فدلفدلفدلفدل    مساجدكممساجدكممساجدكممساجدكم
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�يةيةيةية    فيهافيهافيهافيها    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة���    ؟؟؟؟جهريةجهريةجهريةجهرية    أوأوأوأو    
     ::::ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن 

  .ا6الثة ئمةألا عن ينقل وهذا �ية فيها القراءة أن يقول من العلماء من -/
 أو �ية الكسوف صالة u القراءة كيفية ذنإ ،�ية وليست جهرية فيها القراءة ويقولون ذلك o uالفون وا:نابلة -1

  :قوالن جهرية
 القول، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو الظاهرية من حزم وابن أ�د اإلمام يقول وبه جهرية أنها األول القول قلت كما

�ية بها القراءة أن يقولون ا6الثة ئمةاأل عن ينقل ما ا6ا5. 
    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    بصالةبصالةبصالةبصالة    جهرجهرجهرجهر    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( عنها اهللا رò ئشةA حديث جهريةجهريةجهريةجهرية    فيهافيهافيهافيها    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    بأنبأنبأنبأن    استدلاستدلاستدلاستدل    منمنمنمن    د°لد°لد°لد°ل
  .عليه متفق) ءتهءتهءتهءتهبقرابقرابقرابقرا
 أبو رواه )صوتاصوتاصوتاصوتا    XXXX    نسمعنسمعنسمعنسمع    الالالال    كسوفكسوفكسوفكسوف    uuuu    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    بنابنابنابنا    ص¦ص¦ص¦ص¦( :قال سمرة حديث بþيةبþيةبþيةبþية    قالقالقالقال    منمنمنمن    د°لد°لد°لد°ل    أماأماأماأما

 .والنسا' والgمذي داود
    اwياwياwياwي    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    لقوةلقوةلقوةلقوة    بهابهابهابها    µهرµهرµهرµهر    أنهأنهأنهأنه    قولقولقولقول    منمنمنمن    جاءجاءجاءجاء    ماماماما    هوهوهوهو فالراجحفالراجحفالراجحفالراجح    هذاهذاهذاهذا    وYوYوYوY يصح، لم بأنه ا:ديث هذا Y حزم ابن رد لكن
 ....أصحابهأصحابهأصحابهأصحابه    بهبهبهبه    استدلاستدلاستدلاستدل

     ::::فيهافيهافيهافيها    الصالةالصالةالصالةالصالة    كيفيةكيفيةكيفيةكيفية

 ،جامعة بالصالة ينادى لكن ،ئاشي يقول أو oطب أن دون مبا�ة الكسوف حصل نإ بالصالة يبدأ أنصفتها أو كيفيتها 
 ؟؟؟؟كيفكيفكيفكيف ،بالصالة بدأ ا`اس جتمعا فإذا

 ويقرأ ثانية مرة يعود رفع إذا ،يرفع ثم ،الر�وع ويطيل ير�ع ثم ،|يتع دون من طويلة بسورة القراءة يطيل ثم ةالفاç يقرأ
  .الصالة كيفية u اختالف حصل هنا ذنإ معها، وسورة الفاçة

 با�اã إذن، وÕاأل من أد� ولكن طويلة وسورة الفاçة األول الر�وع بعد ويقرأ ،ر�وAن ر�عة ] u فيها الكسوف صالة
  ؟؟؟؟نفعلنفعلنفعلنفعل    ماذاماذاماذاماذا
 هنا صار ذنإ ،بعدها وسورة الفاçة نقرأ من الر�وع ونبدأ مرة أخرى ونرفع ،نر�ع ثم ،طويلة وسورة الفاçة نقرأ ثم ،أك» اهللا
u ن الواحدة الر�عةAتاناءوقر ر�و. 

 ا6انية ر�عةلل نعود ثم نسجدو نعود ثم وندعو قليال نص»ثم  �ده �ن اهللا سمع نقول ا6انية الر�عة من رفعال u ذلك وبعد
 .اKاقية الصلوات نع اختلفت أنها د°ل وهذا ،ر�عة ] u ت|اءقرب بر�وع| ر�عتان عندنا صار ذنإ ،كذلك

    رفعرفعرفعرفع    ثمثمثمثم    فأطالفأطالفأطالفأطال    ر�عر�عر�عر�ع    ثمثمثمثم    فأطالفأطالفأطالفأطال    رفعرفعرفعرفع    ثمثمثمثم    فأطالفأطالفأطالفأطال    ر�عر�عر�عر�ع    ثمثمثمثم( :قال مسلم عند جابر حديث الصالة صفة عن ورد ما هذا Y وا¼°ل
 اً اً اً ÅوÅوÅوÅو    صنعصنعصنعصنعفففف    قامقامقامقام    ثمثمثمثم    السجدت|السجدت|السجدت|السجدت|    سجدسجدسجدسجد    ممممثثثث    فأطالفأطالفأطالفأطال

  .)ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    اً

 .الواحدة الر�عة u ت|اءقر من البد ذنإ
    الالالال    ووووأأأأ    µوزµوزµوزµوز    ¬`افلة¬`افلة¬`افلة¬`افلة    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    بصالةبصالةبصالةبصالة    اكتûاكتûاكتûاكتû    ااااإنسانإنسانإنسانإنسان    أنأنأنأن    لولولولو عÓعÓعÓعÓممممبببب، سنة هذه ،األول الر�وع من الرفع من الر�وع بعد فيما القراءة

 .... الصالة الصالة الصالة الصالةإ¡إ¡إ¡إ¡    فزعفزعفزعفزعa الa الa الa الوووو    بهابهابهابها    ا�أمورا�أمورا�أمورا�أمور    الصالةالصالةالصالةالصالة    أقامأقامأقامأقام ، لكنه يكونا�سنون ترك لكنه ذلك u بأس ال µوز نقول ؟؟؟؟µوزµوزµوزµوز
    كسفتكسفتكسفتكسفت( :قال للنسا' لفظ u الكسوف، صالة صفة u ورد عنها اهللا رA òئشة حديث يد¹ا قلت كما الصفة هذه

 لخ،إ) فأطالفأطالفأطالفأطال    رفعرفعرفعرفع    ثمثمثمثم    الر�وعالر�وعالر�وعالر�وع    فأطالفأطالفأطالفأطال    ر�عر�عر�عر�ع    ثمثمثمثم    القيامالقيامالقيامالقيام    فأطالفأطالفأطالفأطال    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فص¦فص¦فص¦فص¦    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    عهدعهدعهدعهد    YYYY    الشمسالشمسالشمسالشمس



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /U0 - 

 

 األوu Õ فيهما ور�وعهما وا6انية األوu Õ ا6ا5 القيام أن Y اتفقوا" :قال مسلم �ح u أنه ا`ووي عند وردأيضاً و
 "وا6انية األوÕ الر�عة u فيهما ور�وعهما األول القيام من أق� وا6انية

 بعد لقراءةا ا6انية، الر�عة u وهكذا ،األوÕ ءةالقرا من أقل تكون األول الر�وع من الرفع بعد مافي القراءة قلت كما ذنإ
 ،القراءة تقل نهايتها وË ،القراءة نطيل أو¹ا u الصالة بداية u ،أقل تكون بعدها والقراءة ا6انية ر�عةلل الر�وع من الرفع
Èمن نأخذ يع Yإ¡ أ �ثم أوال الطويلة بالقراءة نبدأ ال، الطويلة القراءة ثم القص�ة بالقراءة نبدأ نعكسها نطيل فال أد 
  .الصالة تنت� حÁ وهكذا تقل ثم تقل

 يطيل؟يطيل؟يطيل؟يطيل؟    الالالال    أوأوأوأو    يطيليطيليطيليطيل    هلهلهلهل    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    uuuu    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    الر�وعالر�وعالر�وعالر�وع    منمنمنمن    يرفعيرفعيرفعيرفع    بعد أنبعد أنبعد أنبعد أن

 .يسجد ثم يطيل ويدعوه ويسبحه عليه ويثÈ اهللا فيحمد يطيل يقول من منهم *
 ،مبا�ة يسجد ثم ذلك u ورد وما ا:مد ولك ربنا يقول بل ،ا6ا5 الر�وع من ا6انية القراءة بعد طالةإ ال يقول من ومنهم *
 .ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    uuuu    ذلكذلكذلكذلك    يفعليفعليفعليفعل    ثمثمثمثم تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    الصوابالصوابالصوابالصواب    إ¡إ¡إ¡إ¡    األقرباألقرباألقرباألقربهو هو هو هو     هذاهذاهذاهذاوووو

 راجحة؟راجحة؟راجحة؟راجحة؟    صفةصفةصفةصفة    هناكهناكهناكهناك    أمأمأمأم    الصفاتالصفاتالصفاتالصفات    ]]]]    ت(عت(عت(عت(ع    هلهلهلهل، لكم ذكرتها ما غ� أخرى روايات عدة الكسوف صالة u ورد

 .بهذا ويعمل بهذا يعمل يقول طريق -/ :انطريق ¹م اهللا ر�هم العلماء
 ،ت|اءوقر ر�وع| ر�عة ] u ر�عتان أنها ثبتت ال� ةالرواي وa الروايات أقوى يرجح :يقول الgجيح u اآلخر والطريق -1

ãا�وباãا�وباãا�وباãا�مرة إال فالكسو ص¦ ما أنه ا` عن ا�نقول قالوا همألن ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا ،الصفاتالصفاتالصفاتالصفات    منمنمنمن    سواهسواهسواهسواه    ماماماما    ونطرحونطرحونطرحونطرح    األقوىاألقوىاألقوىاألقوى    هوهوهوهو    يكونيكونيكونيكون    وبا 
 .، فلم تتعدد صالة الكسوفواحدة

    
 ألهل قوالن ؟؟؟؟يرديرديرديرد    لملململم    أوأوأوأو    وردوردوردورد    هلهلهلهل    ،،،،جالسجالسجالسجالس    وهووهووهووهو    oطبoطبoطبoطب    أوأوأوأو    ؟؟؟؟وoطبوoطبوoطبوoطب    يقوميقوميقوميقوم    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    انت±انت±انت±انت±    إذاإذاإذاإذا    هلهلهلهل    ،،،،¹ا¹ا¹ا¹ا    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    حكمحكمحكمحكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  :العلم

 .بعدها اnطبة ت(ع نعم يقول من منهم -/
 ابنه �وت ¬ن أنه ظنوا ألنهم الكسوف سبب ¹م ذكر انم´و ،oطب لم ا` ألن بعدها اnطبة ت(ع ال يقول من ومنهم -1
    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا فال ا�معة u كما وأ العيدين u كما oطب أنه أما ،وموعظته والسالم الصالة عليه لÃمه سبب ف�ن ،براهيمإ

 .خطبة دون بها أمر وسلم عليه اهللا ص¦ ألن تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو
 تكلم قد ا` ألن ،ذلك عليه ينكر ال خطب منف ،تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك وoتار ابم(وعيته يقول من ومنهم
 ؟Öصل كسوف ] u سن أنه أو ؟راهيمإب ابنه موت بسبب أنه نظُ  ما رفع وهو بسبب خاص الوعظ هذاهل  ولكن ،ووعظ
 يدل ما السنة من ألن عليهعليهعليهعليه    ينكرينكرينكرينكر    الالالال    فعلفعلفعلفعل    منمنمنمن    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،بعدهابعدهابعدهابعدها    خطبةخطبةخطبةخطبة    الالالال    أنهأنهأنهأنه    يgجحيgجحيgجحيgجح    اwياwياwياwي    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح قوالن هذا u ¹م العلماء

Y Xكن أو هذا قوù ذلك منه يستنبط أن. 

    لملململم    القمرالقمرالقمرالقمر    أوأوأوأو    ،،،،موجودةموجودةموجودةموجودة    الظلمةالظلمةالظلمةالظلمة    مازالتمازالتمازالتمازالت    ،،،،تنجلِ تنجلِ تنجلِ تنجلِ     لملململم    الشمسالشمسالشمسالشمسبببب    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    نظرنظرنظرنظر    ثمثمثمثم    وانت±وانت±وانت±وانت±    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    ص¦ص¦ص¦ص¦    إذاإذاإذاإذا    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ؟؟؟؟تكررتكررتكررتكرر    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ؟؟؟؟أكررهاأكررهاأكررهاأكررها    هلهلهلهل    موجودةموجودةموجودةموجودة    الظلمةالظلمةالظلمةالظلمة    مازالتمازالتمازالتمازالت    ينجلِ ينجلِ ينجلِ ينجلِ 

 ا` عن جاء �ا ،والصدقة وا�حميد والتسبيح اwكر إ¡ قلنتي هإنف الصالة من انت± إذا بل ،،،،تكريرتكريرتكريرتكرير    فيهافيهافيهافيها    يرديرديرديرد    لملململم    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح 
  ).واستغفارهواستغفارهواستغفارهواستغفاره    ههههئئئئودAودAودAودA    اهللاهللاهللاهللا    ذكرذكرذكرذكر    إ¡إ¡إ¡إ¡    عواعواعواعوااجزاجزاجزاجزفففف    ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    ئائائائاشيشيشيشي    رأيتمرأيتمرأيتمرأيتم    إذاإذاإذاإذافففف( :قال وسلم عليه اهللا ص¦

    uuuu    نستمرنستمرنستمرنستمر    هلهلهلهل    ،،،،الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    انت±انت±انت±انت±    نصªنصªنصªنصª    ننننوÅوÅوÅوÅ    ،،،،آخرهآخرهآخرهآخره    uuuu    إالإالإالإال    الشمسالشمسالشمسالشمس    كسوفكسوفكسوفكسوف    نرَ نرَ نرَ نرَ     لملململم    أوأوأوأو    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    انت±انت±انت±انت±    ،،،،يصªيصªيصªيصª    وهووهووهووهو    �¦�¦�¦�¦    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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    ؟؟؟؟خفيفةخفيفةخفيفةخفيفة    نتمهانتمهانتمهانتمها    أوأوأوأو    ونطيلهاونطيلهاونطيلهاونطيلها    الصالةالصالةالصالةالصالة
    بنابنابنابنا    ماماماما    انكشفانكشفانكشفانكشف    وقدوقدوقدوقد) ) ) ) بكمبكمبكمبكم    ماماماما    ينكشفينكشفينكشفينكشف    حÁحÁحÁحÁ    ربكمربكمربكمربكم    وادعواوادعواوادعواوادعوا    فصلوافصلوافصلوافصلوا: (: (: (: (وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    لقوXلقوXلقوXلقوX    خفيفةخفيفةخفيفةخفيفة    نتمهانتمهانتمهانتمها    أنأنأنأن    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 ....السببالسببالسببالسبب    انت±انت±انت±انت±    ذنذنذنذنإإإإ

    ؟؟؟؟الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    آياتآياتآياتآيات    مثلمثلمثلمثل    آياتآياتآياتآيات    توجدتوجدتوجدتوجد    عندماعندماعندماعندما    الصالةالصالةالصالةالصالة    ت(عت(عت(عت(ع    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    هلهلهلهل    ،،،،ا�دمرةا�دمرةا�دمرةا�دمرة    زلزلزلزلالزالالزالالزالالزال    منمنمنمن    نوعنوعنوعنوع    ،،،،تسعتسعتسعتسع    إ¡إ¡إ¡إ¡    أوأوأوأو    درجاتدرجاتدرجاتدرجات    سبعسبعسبعسبع    إ¡إ¡إ¡إ¡    تصلتصلتصلتصل    رخgرخgرخgرخg    مقياسمقياسمقياسمقياس    YYYY    بقوةبقوةبقوةبقوة    منطقةمنطقةمنطقةمنطقة    هزهزهزهز    للللاااازلززلززلززلز    حصلحصلحصلحصل    ،،،،الزلزلةالزلزلةالزلزلةالزلزلة    مثالمثالمثالمثال

    uuuu    ذكرواذكرواذكرواذكروا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ؟؟؟؟الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    عندعندعندعند    ي(عي(عي(عي(ع    كماكماكماكما    ويستغفرونهويستغفرونهويستغفرونهويستغفرونه    إ°هإ°هإ°هإ°ه    ويتوبونويتوبونويتوبونويتوبون    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    إ¡إ¡إ¡إ¡    هاهاهاهافيفيفيفي    يعودنيعودنيعودنيعودن    صالةصالةصالةصالة    اااايصلويصلويصلويصلو    أنأنأنأن    ي(عي(عي(عي(ع
     ::::أقوالأقوالأقوالأقوال    ثالثةثالثةثالثةثالثة    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات    وجودوجودوجودوجود    عندعندعندعند    الصالةالصالةالصالةالصالة

  .فقط والزلزلة الكسوف إال اآليات من ءل© يص¦ ال :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول

 اآليات من آية ل� يص¦ هأن إ¡ اإلسالم شيخ اختيار وهو الظاهري حزم ابنأيضاً و حنيفة أ¯ اإلمام يذهب :ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 أو ،عروفا� غ� السماء u لون وجود أو ،عيةيطب غ� ريح هبوب مثل قوي حاصل اختالف فيها ا`اس يشعر ال� الكونية

  .الصالة ¹ا ي(ع نهفإ عباده ابه اهللا oوف ال� الكونية اآليات من آية ] هائل بر�ن

 لصالة إال الصالة يرد لم أنه واستدلوا ،للكسوف إال يص¦ ال أنه إ¡ الشاف* واإلمام مالك اإلمام ذهب :ا6الثا6الثا6الثا6الث    القولالقولالقولالقول
 صل،ي ولم القمر انشقاق ا` عهد u حصل ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عهد u حصلت قد اآليات هذه نإ :قالوا ،الكسوف

 ا` عن ينقل ولم ،الصواعق وعند القوية الريح عند يقال ماذا ا` وبّ|  والصواعق الس�ة u جاءت كما قوية ريح وهبت
 ابن عن جاء إذ ماعنه اهللا رò عباس بنال رأي هذا الزلزلة u ورد ما أما ،اآليات هذه وجود عند صلوا أنهم الصحابة وال

 لم ا�رفوع ،ا�رفوع u ا:جة لكن عباس ابن رأي هذا قالوا ،اآليات صالة هكذا قال زلزلة وجود عند ص¦�ا  أنه عباس
  .وسلم عليه اهللا ص¦ عهده u اآليات بعض وجود مع لآليات ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن يرد

  الزلزلة وجود عند وص¦ فعل من بذلك، وردت السنة ألن واnسوفواnسوفواnسوفواnسوف    سوفسوفسوفسوفالكالكالكالك    عندعندعندعند    إالإالإالإال    الصالةالصالةالصالةالصالة    ت(عت(عت(عت(ع    الالالال    ::::الراجحالراجحالراجحالراجح
ً
 استدالال

ْ»ِ     َواْستَِعينُواَواْستَِعينُواَواْستَِعينُواَواْستَِعينُوا{ :تعا¡ قوX عمومو الصالة إ¡ فزع أمر حزبه إذا ¬ن ا` أن لعمومأيضاً و ،عباس ابن بقول ëبِالص ِ«ْ ëبِالص ِ«ْ ëبِالص ِ«ْ ëةِ     بِالص
َ

ال ëةِ َوالص
َ

ال ëةِ َوالص
َ

ال ëةِ َوالص
َ

ال ëَوالص{، 
Xنقول وال ،عليه نكرن ال اإلنسان ص¦ لو "اآليات صالة هكذا" :عباس ابن وقو X السنة أن نقول ولكن ،مبتدع بأنه 
 واwي ،�هاKي عند صحيح بسند عنه اهللا رò عباس ابن عن قلنُ  ما ،نعم ؟سلف X هل ذلك فعل من ،الكسوف u وردت
 وال واسع فيها واnالف والرد لألخذ قابلة ا�سألة، والكسوف عند إال ي(ع ال والشافعية ا�الكية إ°ه ذهب ما هو يgجح

Óء¤ قول ابتداع أو بطالإ عليها يب u عباس ابن قول من متمسك معه وازبا� قال من ألن ،يرد لم ا¼ين. 

    ؟؟؟؟تدركتدركتدركتدرك    الالالال    أوأوأوأو    ؟؟؟؟ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    بالر�وعبالر�وعبالر�وعبالر�وع    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    صالةصالةصالةصالة    تدركتدركتدركتدرك    هلهلهلهل    ؟؟؟؟الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    صالةصالةصالةصالة    بهبهبهبه    تدركتدركتدركتدرك    بمبمبمبم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ذنذنذنذنإإإإ    ،،،،األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    منمنمنمن    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    بالر�وعبالر�وعبالر�وعبالر�وع    تدركتدركتدركتدرك    والوالوالوال    ،،،،ÕÕÕÕاألواألواألواألو    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    منمنمنمن    األولاألولاألولاألول    بالر�وعبالر�وعبالر�وعبالر�وع    إالإالإالإال    تدركتدركتدركتدرك    الالالال    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    صالةصالةصالةصالة    أنأنأنأن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    منمنمنمن    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    بالر�وعبالر�وعبالر�وعبالر�وع    تدركتدركتدركتدرك    والوالوالوال    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    منمنمنمن    األولاألولاألولاألول    بالر�وعبالر�وعبالر�وعبالر�وع    تدركتدركتدركتدرك    ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    uuuuأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    ،،،،األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    الر�عةالر�عةالر�عةالر�عة    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته
 فاته فمن ،منهما ا6ا5 لر�وعبا ال منهما األول بالر�وع ا6انية الر�عة أو األوÕ الر�عة دراكإ يكون عليه وبناءً  ،ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،بر�عت| يأ£ أن وعليه الصالة فاتته فقد ا6انية الر�عة من األول الر�وع فاته ومن، ر�عة يق� أن عليه األول الر�وع

 أن لمللمس µوز و¹ذا ،الصالة به تدرك فال ،سنة ا6انية الر�عة من ا6ا5 الر�وعو األوÕ الر�عة من ا6ا5 الر�وع ألن
 يعتد ال أنه العلماء قال هنا ومن ،سنة ألنه ر�نا أدر�ت قد يكون ال ذنإ ،¬`افلة ر�عت| ويكتØ بصالة أصالً  ي�gها

 من ا6ا5 الر�وع u اإلمام يدرك ا`اس من اكث� ألن ا�سألة ¹ذه ا�نبه µب الر�عة، دراكإل الر�عت| من ا6ا5 بالر�وع
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  .العلم أهل هذا Y نص وقد ،ثانية بر�عة تأ£ أن عليك هنا نقول ،الر�وع أدرك أنه ويظن األوÕ الر�عة

     ؟؟؟؟قدمقدمقدمقدميُ يُ يُ يُ     أيهماأيهماأيهماأيهما    والفريضةوالفريضةوالفريضةوالفريضة    الكسوفالكسوفالكسوفالكسوف    اجتمعاجتمعاجتمعاجتمع    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

  ا�فصيلا�فصيلا�فصيلا�فصيل    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    لولولولو����    الالالال

 ريضةالف ألن الكسوف، فوت oَش  لم وأ الكسوف فوت خ© سواء ،مطلقا الفريضة قدمت الفريضة فوت خ© نإ    ::::أوالأوالأوالأوال
  .صالة u فهو اإلنسان ص¦ إذاأيضاً  ثم ،سنة ف� الكسوف صالة أما ،أوجب وa كدآ

  .الكسوف فوت �à ناألن ،الكسوف نقدم هنا الفريضة وقت اتساع مع الكسوف فوت ©خُ  إذا    ::::ثانياثانياثانياثانيا

     ::::قول|قول|قول|قول|    YYYY    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ب|ب|ب|ب|    خالفخالفخالفخالف    حصلحصلحصلحصل    هناهناهناهنا ؟؟؟؟نقدمنقدمنقدمنقدم    أيهماأيهماأيهماأيهما صالت|لل الوقت اتسع إذا    ::::ثا6اثا6اثا6اثا6ا

 ألن :قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ الفريضة ألداء متسع وقت هناك أن مادام ،الفريضة Y الكسوف يقدم أن ا�مهور قول وهو :األولاألولاألولاألول    قولقولقولقولالالالال
  .د°لهم هذا ،الكسوف صالة إ¡ فزع الشمس انكسفت ا� وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

 بهم ص¦ ما إذا هألن :قالوا د°لكم؟د°لكم؟د°لكم؟د°لكم؟    ماماماما    اذا؟اذا؟اذا؟اذا؟���� الفريضة تقدم أنها الشافعية وبعض ا:نابلة Kعض رأي وهو :ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 u الكسوف صالة وقت ألن ،الفريضة ايصلو أن دونيير اwين ا�ماعة Y ا�طويل إ¡ ىألد الكسوف بهم وص¦ الفريضة
 منو ،فليصلê  معك يص¦ أن شاء من ،الفريضة فقدم ،الفريضة أداء ألجل نتظاراال Y ستج»هم وبا�اã ،طويلة الغالب

 هذه ؤدين أن أجل من فريضتنا نصª أن نريد ألننا تعطلنا فال ،بواجبة وليست مؤ�دة سنة ألنها ،ين�ففل ين�ف أن شاء
  .رأيهم هذا ،السنة

 u عليهم يطيل ال وأنه الكسوف صالة u عليهم مشقة ال ا`اس أن ينظر ¬ن إذا ،ا�صلحةا�صلحةا�صلحةا�صلحة    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يرايرايرايرا����    نقولنقولنقولنقول    ÅنÅنÅنÅن
 من طريق Y مسجد u أنه أو ،مرتبط| ا`اس أن ظن نإ ماأ    ،،،،بالكسوف فليبدأ اKقاء معه ستطيعونوي الكسوف صالة
 ال بأن أمر وا` حاجات أصحاب هنا ا`اس ألن الفريضة قدم نقولف ،األسواق u أو ،ا�ارة ا`اسب يزدحم اwي الطرق
 حÁ تنت� أن سينتظرونك ألنهم ،تطيل سوف فالكسو صليت لو وأنت )فليخفففليخفففليخفففليخفف    بهمبهمبهمبهم    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن( با`اس اإلمام يطيل
ªمشقة نوع إ¡ ؤدييس وهذا ،الفريضة بهم تص Y ا`اس، Õتقدم أن فاألو u الفريضة الصالة Áأراد ن� متسع يكون ح 

�بورين غ� ألنهم ،ين�ف أو يصª أن Y قدامةقدامةقدامةقدامة    ابنابنابنابن    ا�وفقا�وفقا�وفقا�وفق    ختارهختارهختارهختارهااااوووو    الراجحالراجحالراجحالراجحهو هو هو هو     هذاهذاهذاهذا    ،الصالة هذه أداء.... 

 ))))UúUúUúUú((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 """"االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صالةصالةصالةصالة    بابباببابباب""""
    .واnطبة الصالة من ا�خصوصة الصفة وذكروا ،،،،ÜصوصةÜصوصةÜصوصةÜصوصة    صفةصفةصفةصفة    YYYY    السقياالسقياالسقياالسقيا    بطلببطلببطلببطلب    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aءa  :بأنها اهللا ر�هم الفقهاء يعرفها

     ::::صورصورصورصور    ثالثةثالثةثالثةثالثة    منمنمنمن    ����لولولولو    الالالال    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صورصورصورصوروووو

 يرى ®هورهم اهللا ر�هم ءالعلما اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    وجودوجودوجودوجود    معمعمعمع    السقياالسقياالسقياالسقيا    طلبطلبطلبطلبباالستسقاء وباالستسقاء وباالستسقاء وباالستسقاء و    الصالةالصالةالصالةالصالة    ::::ا�(وعةا�(وعةا�(وعةا�(وعة    بالصالةبالصالةبالصالةبالصالة    ا�عروفةا�عروفةا�عروفةا�عروفة    ----////
 مذهب فيهم بما ،االستسقاء صالة تس� صةاخ م(وعة صالة هناك أن يرون أنهم :أي ،ستسقاءاال صالة م(وعية

 ال نهإف اهللا ر�ه حنيفة أبو اإلمام أما ،اهللا مر�ه حنيفة أ¯ صاح وخاصة ،ا:نفية وبعض ،والشافعية ،وا�الكية ،ا:نابلة
 بسقيا ا¼Aء طلب هو ستسقاءاال µعل يعÈ ،فقط ا¼Aء هو ستسقاءاال مان´و ،ستسقاءباال خاصة ةصال هناك أن يرى
 أي رادتهإ عند يسأX كما اهللا ويسأل ذلك فله اإلنسان يتنفل أن أراد نإ ،Üصوصة صالة µ Xعل وال دAء فيجعله ،ا�طر

 ف�ون حنيفة أ¯ حبااص أما ،لالستسقاء خاصة صالة هناك علµ ال حنيفة أ¯ فاإلمام ،السجود u ويدعوه فيتطهر حاجة
 .العلم أهل ®هور كمذهب �صه صالة ستسقاءلال أن
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 ثم ،مسنون ستغفارواال ا¼Aءو السقيا طلب وهو ستسقاءاال أن Y تفقوااو" :قال ذكرته ما Y بناء فصاحاإل u قالو
 -األربعة مةئاأل ب| الفق� اnالف بيان u الكتب أهم من يعد بهاتو� هب�ة ابن الوزير فصاحاإل صاحب يقول- ختلفواا

 X يسن ال حنيفة أبو وقال ،والصالة ا�ماعة X يسن حنيفة أ¯ وصحابا وأ�د والشاف* مالك قالف ،ختلفواا ثم :يقول
 وa االستسقاء بصالة يتعلق يماف األوÕ ا�سألة a هذه ذنإ "جاز ناً اوحد ا`اس ص¦ نفإ ،ويدعو اإلمام oرج بل الصالة
  .االستسقاء صالة صور من األوÕ الصورة aأيضاً 

 وجل عز اهللا سؤال اnطبة u هئدA من µعل oطب وهو اnطيب أن بمعÓ    ا�معةا�معةا�معةا�معة    خطبةخطبةخطبةخطبة    أثناءأثناءأثناءأثناء    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يستسßيستسßيستسßيستسß    أنأنأنأن -1
 عليه اهللا ص¦ ا` فدA ،اKالد حطق X يشكو أعرا¯ جاءه عندما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ثبت قد وهذا ،ا�طر
 منما u الصحيح|  عليه دل وهذا ،ا6انية الصورة a هذه ،ا�معة خطبة u ا�ن» Y وهو اهللا وسأل ،يديه ورفع وسلم

  .مالك بن أنس رواه األعرا¯ اwي ديثح

U-    ءA¼ءاA¼ءاA¼ءاA¼ا�جردا�جردا�جردا�جرد    ا    Èء وا�طر الغيث اهللا سؤال يعA¼ض ونلأيس ا`اس ،ا�جرد باÖ ض ا`اسÖ ض  أهلهÖاإلمام ،ج�انه 
 كساعة ا¼Aء استجابة فيها ا�رجو األوقات أو ،السجود u امإ هذا يكون ،يسقيهم أن وجل عز اهللا ونأليس ،ا�سلم| يدعو

    لبلبلبلبيقيقيقيق    أسهأسهأسهأسهرررر    بهمابهمابهمابهما    يتجاوزيتجاوزيتجاوزيتجاوز    الالالال    يديهيديهيديهيديه    رافعارافعارافعارافعا    استسßاستسßاستسßاستسß    أنهأنهأنهأنه( وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول عن ثبت غ�ها،و ا�معة يوم u جابةاإل
 يديه رفع نماإ ا�معة خطبة u وال صالة هو ليس اً،�رد دAء وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعله ،)جههجههجههجههوووو    إ¡إ¡إ¡إ¡    كفيهكفيهكفيهكفيه    باطنباطنباطنباطن

ßء يستسAرد د� اشتد أو ا`اس قحط نإ" :حزم ابن قال ،اwه ووافقه وصححه وا:اكم وداد وبوأ أ�د اإلمام رواه ،اً 
 وقال "ا�معة خطبة u اإلمام ويدعو ،حال ] وY وسجودهم الصلوات أدبار u ا�سلم| يدعوفل عليهم ا�طر نزول عدم
 عليه اهللا ص¦ كفعله وÅوها ا�معة خطبة u الراتبة للصلوات تبعا االستسقاء وµوز" :الفتاوى �موع u اإلسالم شيخ
 أن ربهم ا`اس يدعو اً �رد دAء ،ا�معة خطبة أثناء ءا¼A وغ� الصالة غ� ا�جرد ا¼Aء ا6ا6ة الصورة هذه ذنإ "وسلم
  .رصو ثالث هذه ،همييسق

    االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟    يكونيكونيكونيكون    مÁمÁمÁمÁ    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 وجود عدم بهم وأH ،ا�طر احتبس أي وقحط ،مطر هناك يكن ولم أ�لت أي ،األرض أجدبت إذا االستسقاء يكون

 طلب وهو االستسقاء يكون ذنإ والغيث، ا�طر ويرزقهم هميقيس أن اهللا ا`اس يسأل عندئذٍ  ،األمطار هطول لعدم ا�ياه
 .ا�طر وقحط رضاأل جدب عند السقيا

 تص¦؟تص¦؟تص¦؟تص¦؟    كيفكيفكيفكيف    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 u والصالة ،®اعة يصª أن أو فردامن االستسقاء صالة اإلنسان يص¦ أن يصح ،وفرادى ®اعة تص¦ يقولون العلماء 
 تفعل أن فيجوز ا`وافل كسائر نافلة ألنها مفردة؟مفردة؟مفردة؟مفردة؟    جازتجازتجازتجازت    �اذا�اذا�اذا�اذا أما ،لموس عليه اهللا ص¦ الرسول سنة ألنها أفضل ®اعة
 .®اعة أو فرادى

 فرادى؟فرادى؟فرادى؟فرادى؟    أوأوأوأو    ®اعة®اعة®اعة®اعة    تص¦تص¦تص¦تص¦    هلهلهلهل ذنإ
 Üصوصة بصالة وجل عز اهللا لونأويس فرادى يصلون أو ،وجل عز اهللا لونأويس ®اعة يصª أنه �يث األمرين µوز :نقول
 .االستسقاء صالة تس�

     ؟؟؟؟    حكمهاحكمهاحكمهاحكمها    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    خرجخرجخرجخرج( :زيد بن اهللا عبد قول ذلك Y ود°لهم ،،،،مؤ�دةمؤ�دةمؤ�دةمؤ�دة    سنةسنةسنةسنة أنها Y الفقهاء و®اه� اهللا ر�هم العلماء اتفق
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 أن Y يدل هذا )جهرجهرجهرجهر(و ،)القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    uuuu    هماهماهماهمافيفيفيفي    جهرجهرجهرجهر    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ص¦ص¦ص¦ص¦    ثمثمثمثم    رداءهرداءهرداءهرداءه    للللوحووحووحووحوّّّّ        يدعويدعويدعويدعو    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    فتوجهفتوجهفتوجهفتوجه    يستسيستسيستسيستس����    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه
  .مؤ�دة سنة نهاإ قالوا قلت و�ما االستسقاء صالة وسنية م(وعية u العلماء د°ل اهذ ذنإ ،جهرية فيها الصالة

    االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟    صالةصالةصالةصالة    صفةصفةصفةصفة    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ذذذذإإإإ    ،،،،بسواءبسواءبسواءبسواء    ااااسواءً سواءً سواءً سواءً     ¬لعيد¬لعيد¬لعيد¬لعيد    أنهاأنهاأنهاأنها    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صالةصالةصالةصالة    صفةصفةصفةصفة    uuuu    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    يقولونيقولونيقولونيقولون    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة

 اً اً اً
    موضوعهاموضوعهاموضوعهاموضوعها    uuuu    صفتهاصفتهاصفتهاصفتها    اً

    ....))))العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    سنةسنةسنةسنة    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    سنةسنةسنةسنة((((    ::::قالقالقالقال    عنهماعنهماعنهماعنهما    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    عنعنعنعن    بأثربأثربأثربأثر    هذاهذاهذاهذا    YYYY    ااااواستدلوواستدلوواستدلوواستدلو    ،،،،العيدالعيدالعيدالعيد    كصالةكصالةكصالةكصالة    وأح�مهاوأح�مهاوأح�مهاوأح�مها
    صالةصالةصالةصالة    كصفةكصفةكصفةكصفة    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صالةصالةصالةصالة    صفةصفةصفةصفة    أنأنأنأن    ¹م¹م¹م¹م    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    هذاهذاهذاهذا    واواواواجعلجعلجعلجعل    ا:نابلةا:نابلةا:نابلةا:نابلة    العلماء منالعلماء منالعلماء منالعلماء من    لكنلكنلكنلكن    ،،،،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    يضعفهيضعفهيضعفهيضعفه    األثراألثراألثراألثر    هذاهذاهذاهذا

 اً اً اً سواءسواءسواءسواء    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين
    ....بسواءبسواءبسواءبسواء    اً

    وراويةوراويةوراويةوراوية    مالكمالكمالكمالك    اإلماماإلماماإلماماإلمام    مثالمثالمثالمثال    ذهبذهبذهبذهب    ،،،،العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    صالةصالةصالةصالةصفة صفة صفة صفة كككك    الصالةالصالةالصالةالصالة    كونكونكونكونتتتت    أنأنأنأن    يلزميلزميلزميلزم    الالالال    نهنهنهنهإإإإ    وقالواوقالواوقالواوقالوا    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    خالفهمخالفهمخالفهمخالفهم
    كسائركسائركسائركسائر    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    صالةصالةصالةصالةفقط فقط فقط فقط     aaaa    ذنذنذنذنإإإإ    ،،،،يليهايليهايليهايليها    ماماماما    بيانبيانبيانبيان    ذلكذلكذلكذلك    بعدبعدبعدبعد    يأ£يأ£يأ£يأ£    ثمثمثمثم    فقطفقطفقطفقط    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    تص¦تص¦تص¦تص¦    الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    كسائركسائركسائركسائرأنها أنها أنها أنها أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     أ�دأ�دأ�دأ�د    عنعنعنعن

    ....ا`افلةا`افلةا`افلةا`افلة    الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات
    يقولونيقولونيقولونيقولون    اwيناwيناwيناwينوووو    عباس،عباس،عباس،عباس،    ابنابنابنابن    أثرأثرأثرأثر    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    د°لهمد°لهمد°لهمد°لهموووو    ،،،،العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    كصالةكصالةكصالةكصالة    أنهاأنهاأنهاأنها    فيهافيهافيهافيها    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدةأن أن أن أن     يرونيرونيرونيرون    أنهمأنهمأنهمأنهم    الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعيةأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    أماأماأماأما
    زيدزيدزيدزيد    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    �ديث�ديث�ديث�ديث    وÖتجونوÖتجونوÖتجونوÖتجون    ،،،،عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    عنهعنهعنهعنه    ييييثثثثبتبتبتبت    لملململم    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    أثرأثرأثرأثريقولون أن يقولون أن يقولون أن يقولون أن     تص¦تص¦تص¦تص¦    ال�ال�ال�ال�    ا`وافلا`وافلا`وافلا`وافل    كسائركسائركسائركسائر    أنهاأنهاأنهاأنها

 اً اً اً تكب�تكب�تكب�تكب�    فيهفيهفيهفيه    يذكريذكريذكريذكر    لملململم    ألنهألنهألنهألنه    السابقالسابقالسابقالسابق
    ::::قالقالقالقال    للللقليقليقليقلي    قبلقبلقبلقبل    ذكرتهذكرتهذكرتهذكرته    اwياwياwياwي    ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    uuuu    جاءجاءجاءجاء    فقدفقدفقدفقد    ،،،،الر�عت|الر�عت|الر�عت|الر�عت|    غ�غ�غ�غ�    YYYY    يدليدليدليدل    آخرآخرآخرآخر    أمرأمرأمرأمر    أيأيأيأي    أوأوأوأو    اً

    هناكهناكهناكهناك    ليسليسليسليس    ذنذنذنذنإإإإ    ))))بهمابهمابهمابهما    وجهروجهروجهروجهر    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ص¦ص¦ص¦ص¦    ثمثمثمثموحول رداءه وحول رداءه وحول رداءه وحول رداءه     يدعويدعويدعويدعو    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    فتوجهفتوجهفتوجهفتوجه    يستسيستسيستسيستس����    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    خرجخرجخرجخرج((((
    كصالةكصالةكصالةكصالة    أنهاأنهاأنهاأنها    صفتهاصفتهاصفتهاصفتها    uuuu    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    هذههذههذههذه    ذنذنذنذنإإإإ    يقوونه،يقوونه،يقوونه،يقوونه،    الالالال    وهؤالءوهؤالءوهؤالءوهؤالء    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    عنعنعنعن    جاءجاءجاءجاء    ماماماما    إالإالإالإال    العيدينالعيدينالعيدينالعيدين    كصالةكصالةكصالةكصالة    أنهاأنهاأنهاأنها    YYYY    يدليدليدليدل    ماماماما

    خاصة،خاصة،خاصة،خاصة،    صالةً صالةً صالةً صالةً     ¹ا¹ا¹ا¹ا    أنأنأنأن    أصالً أصالً أصالً أصالً     يرىيرىيرىيرى    الالالال    حنفيةحنفيةحنفيةحنفية    أ¯أ¯أ¯أ¯    اإلماماإلماماإلماماإلمامأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    أ�د،أ�د،أ�د،أ�د،    عنعنعنعن    وراويةوراويةوراويةوراوية    الكيةالكيةالكيةالكيةا�ا�ا�ا�    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    هذههذههذههذه    uuuu    وoالفوoالفوoالفوoالف    ،،،،ينينينينالعيدالعيدالعيدالعيد
 ....وردوردوردورد    اwياwياwياwي    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    ألثرألثرألثرألثر    ديندينديندينييييالعالعالعالع    كصالةكصالةكصالةكصالة    صفتهاصفتهاصفتهاصفتها    أنأنأنأن    يقاليقاليقاليقال    أنهأنهأنهأنه    أعلمأعلمأعلمأعلم    واهللاواهللاواهللاواهللا    واألقربواألقربواألقربواألقرب

 قامة؟قامة؟قامة؟قامة؟́́́´وووو    أذانأذانأذانأذان    ¹ا¹ا¹ا¹ا    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 .ينالعيد صالة �ح u معنا مÉ كما قامةإ وال أذان ¹ما ليس العيدين ألن ¬لعيد،¬لعيد،¬لعيد،¬لعيد،    قامةقامةقامةقامةإإإإ    والوالوالوال    أذانأذانأذانأذان    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ليسليسليسليس

    وقتها؟وقتها؟وقتها؟وقتها؟    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 اwي هؤالء من ،ذلك o uالف وبعضهم ،العيدين كصالة وقتها يقولون العيدين كصالة تكون بأنها القائل| ماءلالع

 .وقت ] u تفعل ويقولون الوقت o uالفون العيدين كصفة يقولون
    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    خرجخرجخرجخرج( :قالت عنها اهللا رA òئشة �ديث فيستدلون لوقتا uحÁ  العيدين توافق أنها يقولون اwين أما

    أقبلأقبلأقبلأقبل    ثمثمثمثم((((    قالتقالتقالتقالت    أنأنأنأن    إ¡إ¡إ¡إ¡    ))))وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    و�دو�دو�دو�د    فك»فك»فك»فك»    ا�ن»ا�ن»ا�ن»ا�ن»    YYYY    فقعدفقعدفقعدفقعد) ) ) ) الشمسالشمسالشمسالشمس    ارتفعتارتفعتارتفعتارتفعت    عندماعندماعندماعندما((((    الشمسالشمسالشمسالشمس    حاجبحاجبحاجبحاجب    اااابدبدبدبد    ح|ح|ح|ح|    وسلموسلموسلموسلم
YYYY    لللل    ا`اسا`اسا`اسا`اس���� .جيد سنادهإ غريب حديث وقال داود أبو رواه ا:ديث )ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    فص¦فص¦فص¦فص¦    فففف
 فعلتُ  ،ال ،الض�يعÈ  العيد كصالة يكون ال ،وقت أي u تفعل أن µوز هأن ترى ف� العلم أهل من األخرى فةالطائ أما

 مذهبأيضاً و ا�ذهب u رواية وهذا ،الصالة ¹ذه ا�دد اوقت يرون ال ،وقت أي ا�غرب بعد العشاء بعد تفعل الظهر بعد
  لم ألنها ،الشافعية

 ،أوقاتها من هذا فيقولون Aئشة عن ثبت اwي وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل وأما ،مع| بزمن صص�ُ
 ما الظهر بعد االستسقاء صالة تكون أن اإلمام رأى لو نقول و¹ذا الوقت، هذا u إال تقام ال أن فيها السنة يعÈ ال لكن

 وقت ألن ،ا`� وقت u تفعل ال لكن ،بأس ال الظهر بعد ا6انية أو الواحدة الساعة واعدهم ثم الظهر صلوا إذا ؟�انعا
    .ا`� أوقات u معكم مÉ كما خالف هفي لعلماءلو الصلوات فيه تفعل ال ا`�
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    ؟؟؟؟االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صالةصالةصالةصالة    با`اسبا`اسبا`اسبا`اس    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    عزمعزمعزمعزم    إذاإذاإذاإذا    يفعليفعليفعليفعل    أنأنأنأن    لإلماملإلماملإلماملإلمام    يستحبيستحبيستحبيستحب    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 وأمرهم ،والعقاب ا6واب من قلوبهم ل|ي بما ذكرهم أي ا`اسا`اسا`اسا`اس    وعوعوعوعظظظظ ¹ا اnروج اإلمام أراد إذا :اهللا ر�هم العلماء قال 

 وا�قوى ،ا¼يار وقحط األمطار قلة u سبب ا�عاP ألن ،هايمستحق إ¡ وردها ا�ظالم من واnروج ا�عاP من با�وبة
 a اهللا ير�هم العلماء يذكرها ال� بالصيام يأمرهم أن مسألة بالصيام، ويأمرهم ،التشاحن بgك ويأمرهم ،ال»�ت u سبب
 أن ستسقاءاال بهم يصª أن أراد عندما الصحابة أو أمته أمر أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم ألنه �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ نظر �ل

 .صائم| يكونوا
 ستسقاء؟ستسقاء؟ستسقاء؟ستسقاء؟لاللاللاللال    اnروجاnروجاnروجاnروج    أردواأردواأردواأردوا    إذاإذاإذاإذا    بالصيامبالصيامبالصيامبالصيام    رعيتهمرعيتهمرعيتهمرعيتهم    يأمريأمريأمريأمر    أنأنأنأن    لإلماملإلماملإلماملإلمام    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    أنأنأنأن :وa قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة سبق فيما لكم وذكرت ،فعله وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم ألنه ؟؟؟؟    ي(عي(عي(عي(ع    الالالال    �اذا�اذا�اذا�اذا ،ذلكذلكذلكذلك    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع    الالالال
    فعلهفعلهفعلهفعله    أوأوأوأو    أقرهأقرهأقرهأقره    أوأوأوأو    بهبهبهبه    أمرأمرأمرأمر    أوأوأوأو    فعلهفعلهفعلهفعله    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن    ييييثثثثبتبتبتبت    ولمولمولمولم    موانعهموانعهموانعهموانعه    وانتفتوانتفتوانتفتوانتفت    دواعيهدواعيهدواعيهدواعيه    ووجدتووجدتووجدتووجدت    أسبابهأسبابهأسبابهأسبابه    توفرتتوفرتتوفرتتوفرت    أمرأمرأمرأمر    أيأيأيأي

 اهللا ص¦ ا` أن ¼ينا ثبت و´ذا ،الgكأيضاً ب تكون فعلالب تكون كما السنة ألن �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،تر�هتر�هتر�هتر�ه    فالسنةفالسنةفالسنةفالسنة    بعدهبعدهبعدهبعده    منمنمنمن    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
    .ذلك فعل عدم فالسنة ذنإ ا،صائم خرج أنه `ا ينقل ولم بالصيام الصحابة يأمر لم وسلم عليه

    اnميساnميساnميساnميس    يوميوميوميوم    أوأوأوأو    ،،،،صائم|صائم|صائم|صائم|    يكونوايكونوايكونوايكونوا    ا`اسا`اسا`اسا`اس    منمنمنمن    كث�اكث�اكث�اكث�ا    ألنألنألنألن    االثن|االثن|االثن|االثن|    يوميوميوميوم    oرجواoرجواoرجواoرجوا    أنأنأنأن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    يأمريأمريأمريأمر    أنأنأنأن    أرادأرادأرادأراد    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنأنأنأن    وافقوافقوافقوافق    لولولولو    لكنلكنلكنلكن
 هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل
 بن �مد ¬لشيخ ا�عا1ين بعض اختاره وهذا ،بأس ال يأمرهم أن دون عليه هم اwين أمرهم وافق إذا ،به بأس ال هذا
 oرجون ايوم همدويع ،للر�ة متضمنة ألنها بالصدقة يأمرهم أنأيضاً  قالوا ،مستقال يأمرهم أن ال الصورة هذه u م|يعث
 �لأيضاً  وهذه ،بالغسل ¹ا فظيتن أن ي(ع قالوا ثم ،للصالة وتستعد سا`ا تعرف حÁ االثن| ميو هذا مثال يعÈ فيه
    .نظر
 االغتسال؟االغتسال؟االغتسال؟االغتسال؟    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل

 ¹ا ي(ع صالة ] قالوا والعيد، ا�معة Y سونهاييق ،غتسالاال ¹ا ي(ع اجتماع ¹ا صالة ] أن يرون اهللا ر�هم العلماء
 أو وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ثبت هل ذكرتها ال� لقاعدةا نطبق لكن ¹ا، يغتسل هإنف خاصة وتكون جتماعاال

 هذا نقول االغتسال ¹ا ي(ع أن يقول من ذنإ ،ذلكذلكذلكذلك    ييييثثثثبتبتبتبت    لملململم ؟ستسقاءاال لصالة اغتسلوا ùاته بعد أو حياته u الصحابة
 تر�ه ومنها" : )ا�وقع| عالمإ( u تعا¡ اهللا ر�ه القيم ابن قال ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يثبت لم ألنه نظر �ل

 يعلم هنا ومن ،والكسوف -الشاهد �ل وهذا- ستسقاءاال ولصالة الزيارة ولطواف ا�مار ولر/ بمزدلفة للمبيت لالغتسال
 أن يصح وال يسلم وال صحيح غ� هذا نقول يغتسل أن يستحب أنه قال من ذنإ "السنة خالف ذلك ستحباباب القول أن

 .بها اnاصة أح�مها ¹ا Üصوصة صالة ستسقاءاال ألن ،االغتسال ¹ا ي(ع ال� تالصلوا با. Y تقاس
 يتطيب؟يتطيب؟يتطيب؟يتطيب؟    الالالال    �اذا�اذا�اذا�اذا يتطيب، وهنا نقوليتطيب، وهنا نقوليتطيب، وهنا نقوليتطيب، وهنا نقول    قالوا القالوا القالوا القالوا ال ////        مسألةمسألةمسألةمسألة 

 بل ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` سنة من ليس الطيب عدم ،نظرنظرنظرنظر    �ل�ل�ل�ل    هذاهذاهذاهذا    نقولنقولنقولنقول ،وا�خشع وا�ذلل اnضوع يوافق ال ألنه قالوا
 ا�ذلل ا�طيب يناu وال وقت ] فعله �بب الطيب ذنإ ،)الطيبالطيبالطيبالطيب    منهامنهامنهامنها    وذكروذكروذكروذكر    ثالثالثالثالثثثث    دنياكمدنياكمدنياكمدنياكم    منمنمنمن    ãããã    حببحببحببحبب( ذكر ا`

 .متطيبا يكون أن ي(ع المن أنه  يذكرونه ما اهللا ر�هم العلماء Kعض يسلم ال ذنإ واnشوع،
 يندب ما ذنإ ،مستكينا أي مت¿A ،ا�ك» وعدم اnضوعهو و اwل من: متذلال """"متذلالمتذلالمتذلالمتذلال    متخشعامتخشعامتخشعامتخشعا    متواضعامتواضعامتواضعامتواضعا    وoرجوoرجوoرجوoرج: "قالوا
    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    خرجخرجخرجخرج( عباس ابن لقول نعم د°ل؟د°ل؟د°ل؟د°ل؟    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل مت¿A، متذلال متخشعا امتواضع يكون أن ¹ا للخارج فعله



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /T/ - 

 

  .صحيح حسن حديث وقال الgمذي رواه )مت¿Aمت¿Aمت¿Aمت¿A    متخشعامتخشعامتخشعامتخشعا    متواضعامتواضعامتواضعامتواضعا    متذلالمتذلالمتذلالمتذلال    لالستسقاءلالستسقاءلالستسقاءلالستسقاء    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

 خرىألا والطائفة نعم، يقول الفقهاء بعض االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟    عندعندعندعند    اKهائماKهائماKهائماKهائم    ÀروجÀروجÀروجÀروج    ¹ا¹ا¹ا¹ا    أمرأمرأمرأمريييي    هلهلهلهل """"اKهائماKهائماKهائماKهائم    ¹ا¹ا¹ا¹ا    وoرجوoرجوoرجوoرج: "يقولون ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 u قدامة ابن وقال "اKهائم خراجإب ¹ا مرآ وال" الشاف* اإلمام قال ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ذلك يرد لم ال تقول
Èهائم خراجإ يستحب وال :ا:نابلة علماء كبار من وهو ا�غKالصوابالصوابالصوابالصواب    هذاهذاهذاهذا    ذنذنذنذنإإإإ ،يفعله لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ا    

uuuu    بهبهبهبه    يأمريأمريأمريأمر    والوالوالوال    يستحبيستحبيستحبيستحب    الالالال    نقولنقولنقولنقول    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه.... 

     ؟؟؟؟هاهاهاهابعدبعدبعدبعد    أوأوأوأو    الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل    تكونتكونتكونتكون    هلهلهلهل    االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟    خطبةخطبةخطبةخطبة    تكونتكونتكونتكون    مÁمÁمÁمÁ    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ::::للللقواقواقواقواثالثة أثالثة أثالثة أثالثة أ    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    ¹م¹م¹م¹م    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء

 ف� ،قبلها ال الصالةالصالةالصالةالصالة    بعدبعدبعدبعد تكون االستسقاء صالة خطبة أن وا�مهور والشاف* مالك قال وبه ا�ذهب وهو ////        األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 .الصالة بعدفيها  اnطبة العيد وصالة ،العيد كصالة
 بن وعمر سعد بن ليثال ومنهم العلم أهل من طائفة قال وبه ،¬�معة الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل oطب أنه أ�د ماماإل وعن ////        ا5ا5ا5ا5ا6ا6ا6ا6    القولالقولالقولالقول
    .ا�نذر وابن العزيز عبد
    الصالةالصالةالصالةالصالة    بعدبعدبعدبعد    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    جعلجعلجعلجعل    نننن́́́´وووو    ،،،،وردوردوردورد    ألنهألنهألنهألنه    الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    جعلجعلجعلجعل    ننننإإإإ    بأسبأسبأسبأس    الالالال    قالقالقالقال ،القيم ابن واختاره �oُ  يقول ////        الثالثالثالثا6ا6ا6ا6    قولقولقولقول

  .بعد أو الصالة قبل خطب من Y يعنف فال اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا ،ورد ألنه µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهإإإإفففف

 واحدة؟واحدة؟واحدة؟واحدة؟    خطبةخطبةخطبةخطبة    aaaa    أمأمأمأم    العيدالعيدالعيدالعيد    كخطب�كخطب�كخطب�كخطب�    aaaa    هلهلهلهل    اnطباnطباnطباnطب    عددعددعددعدد    كمكمكمكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

  .منها بأكd خطب بأنه عنه نقليُ  لم وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن واحدةواحدةواحدةواحدة    خطبةخطبةخطبةخطبة أنها Y نصوني هنا العلماء

 ؟؟؟؟با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    تفتتحتفتتحتفتتحتفتتح    أوأوأوأو    العيدالعيدالعيدالعيد    خطبةخطبةخطبةخطبة    افتتاحافتتاحافتتاحافتتاح    uuuu    وردوردوردورد    كماكماكماكما    با�كب�با�كب�با�كب�با�كب�اnطبة اnطبة اnطبة اnطبة     تفتحتفتحتفتحتفتح    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    ا�وابا�وابا�وابا�واب 

  .با�كب�با�كب�با�كب�با�كب�    ¬لعيد¬لعيد¬لعيد¬لعيد    تفتتحتفتتحتفتتحتفتتح وبا�اã ¬لعيد نهاإ يقول :األول القول

 با�كب� يقولون اwين أما ،فيها ك» أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ينقل لم ألنه با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    تفتتحتفتتحتفتتحتفتتح يقول :ا5ا6 قولال
 Y يدل )العيدالعيدالعيدالعيد    سنةسنةسنةسنة    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    سنةسنةسنةسنة( عباس ابن حديثأيضاً و ،ك» أنه جاء عنها اهللا رA òئشة حديث u جاء فيقولون

 ال اãا�بو ،قلنا كما Üصوصة صالة ستسقاءاال نما´و ،كذلك ليس العيد ،ال :يقولون فهم هذا بغ� يقولون اwين أما ،ذلك
    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    واألمرواألمرواألمرواألمر    ،،،،با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    تفتتحتفتتحتفتتحتفتتح    أنهاأنهاأنهاأنها تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار هو وهذا ،با:مد يبدأ بل ،بدايتها u ا�كب� فيها ي(ع
 ذاك وورد هذا ورد وقد ،بأس فال تر�ه ن´و ،عليه يدل ما وجاء ،األذ¬ر من ذكر ألنه ،بأس ال فيها ك» اإلنسان أن لو ،واسعواسعواسعواسع

 ا:مد ذكر فيها ورد اwي الروايات ببعض يستدل با:مد قال ومن ،ا�كب� ا:ديث u يذكر ولم ،با:مد استفتحها ا` أن
 اwي ألنه    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    وهووهووهووهو    با:مدبا:مدبا:مدبا:مد    يستفتحهايستفتحهايستفتحهايستفتحها    ههههأنأنأنأن    والراجحوالراجحوالراجحوالراجح عدمه من با�كب� اnطبة افتتاح مسألة u قوالن ذنإ ،ا�كب� دون
    ربربربرب    اهللاهللاهللاهللا    ا:مدا:مدا:مدا:مد    ::::قالقالقالقال    ثمثمثمثم    ،،،،ديار�مديار�مديار�مديار�م    جدبجدبجدبجدب    شكوتمشكوتمشكوتمشكوتم    نكمنكمنكمنكمإإإإ    يقوليقوليقوليقول    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( عنها اهللا رA òئشة تقول ،ورد

 حاديثاأل ههذ من الراجح ذنإ )فك»فك»فك»فك»(قالت  لعائشة حديث معنا ومÉ ،تكب� ذكر بدون ورد لخإ) الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الر�نالر�نالر�نالر�ن    العا�|العا�|العا�|العا�|
  .ا:مد وهللا واسع هذا u ألمراو ذلك ورد ألنه عليه، ينكرلم و عليه يعنف لم ك» نإ ،�ا�كب بعدم تقول ال�

    اإلمام؟اإلمام؟اإلمام؟اإلمام؟    يرفعيرفعيرفعيرفع    هلهلهلهل    ستسقاءستسقاءستسقاءستسقاءباالباالباالباال    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ألجلألجلألجلألجل    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    خطبةخطبةخطبةخطبة    بعدبعدبعدبعد    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    أثناءأثناءأثناءأثناء    ا°دينا°دينا°دينا°دين    رفعرفعرفعرفع    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    منمنمنمن    ءءءء¤¤¤¤    uuuu    يديهيديهيديهيديه    يرفعيرفعيرفعيرفع    الالالال    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن: (: (: (: (قالقالقالقال    أنسأنسأنسأنس    عنعنعنعن    وردوردوردورد    �ا�ا�ا�ا    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    استحباباً استحباباً استحباباً استحباباً     يديهيديهيديهيديه    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يرفعيرفعيرفعيرفع    نعمنعمنعمنعم    ::::نقولنقولنقولنقول
AدAدAدAإالإالإالإال    ههههئئئئد    uuuu    يرفعيرفعيرفعيرفع    و�نو�نو�نو�ن    ،،،،االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    ÁحÁحÁحÁيبالغيبالغيبالغيبالغ    يكنيكنيكنيكن    لملململم    أنهأنهأنهأنه    أنسأنسأنسأنس    يريديريديريديريد    ))))إبطيهإبطيهإبطيهإبطيه    بياضبياضبياضبياض    رىرىرىرىيُ يُ يُ يُ     ح    uuuu    األدعيةاألدعيةاألدعيةاألدعية    منمنمنمن    ¤ء¤ء¤ء¤ء    uuuu    ا°دينا°دينا°دينا°دين    رفعرفعرفعرفع    
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    إذاإذاإذاإذا    ديندينديندينا°ا°ا°ا°    رفعرفعرفعرفع    uuuu    يبالغيبالغيبالغيبالغ    بلبلبلبل    ا°دينا°دينا°دينا°دين    رفعرفعرفعرفع    ي(عي(عي(عي(ع    إذاً إذاً إذاً إذاً     ستسقاء،ستسقاء،ستسقاء،ستسقاء،لاللاللاللال    ههههئئئئدAدAدAدA    عندعندعندعند    يديهيديهيديهيديه    رفعرفعرفعرفع    uuuu    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    يبالغيبالغيبالغيبالغ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    كماكماكماكما
 ....القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    يديهيديهيديهيديه    ويرفعويرفعويرفعويرفع    ،،،،هاهاهاهائئئئأثناأثناأثناأثنا    uuuu    أوأوأوأو    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    منمنمنمن    انت±انت±انت±انت±

 ))))/U/U/U/U((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 آخر u وافختلا تعا¡ اهللا ر�هم العلماء أن لكم وذكرت ،االستسقاء صالة أح�م بعض حول ا�اضية ا:لقة u توقفت
 ورد، ذاك وورد هذا ورد وقلنا ا�كب�؟ب وأ با:مد اnطبة يستفتح هل مسألة وقبلها ا¼Aء مسألة u عليها وقفنا مسألة

 اهللا عبد حديث وأما ،تكب� وفيها العيدين صالة Y تقاس الصالة هذهأيضاً و ،رواياته بعض A uئشة حديث u ا�كب�
    يستسيستسيستسيستس����    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    خرجخرجخرجخرج: (قال كما مبا�ة الصالة بذكر جاء إنما ا�كب� بذكر فيه ي�ح فلم زيد بن

 ،العلم ألهل قول| ذكرنا ا�سألة هذه حال يأ Y )لقراءةلقراءةلقراءةلقراءة....        ااااهمهمهمهمبببب    جهرجهرجهرجهر    ر�عت|ر�عت|ر�عت|ر�عت|    ص¦ص¦ص¦ص¦    ثمثمثمثم    ردائهردائهردائهردائه    وحولوحولوحولوحول    يدعويدعويدعويدعو    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    فتوجهفتوجهفتوجهفتوجه
 يرفع أنه لكم ذكرت ثم ،واسع األمر أن لكم وذكرت ،با�كب� ال با:مد يستفتحها بأنه القول يرجح اإلسالم شيخ وأن
  .ستغفارالوا با¼Aء يديه رفع u ويبالغ يديه

 ستسقاءستسقاءستسقاءستسقاءاالاالاالاال    صالةصالةصالةصالة    بعدبعدبعدبعد    أوأوأوأو    االستسقاءاالستسقاءاالستسقاءاالستسقاء    صالةصالةصالةصالة    uuuu    دAئهدAئهدAئهدAئه    عندعندعندعند    ÖفظهاÖفظهاÖفظهاÖفظها    أنأنأنأن    للمسلمللمسلمللمسلمللمسلم    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    أدعيةأدعيةأدعيةأدعية    منمنمنمن    وردوردوردورد    ماماماما    بعضبعضبعضبعض
    الر�نالر�نالر�نالر�ن    العا�|العا�|العا�|العا�|    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ا:مدا:مدا:مدا:مد(  :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن :قالت وفيه Aئشة حديث u ورد بما يدعو أنه ذلك من

    ،،،،نتنتنتنتأأأأ    إالإالإالإال    SSSS    الالالال    اهللاهللاهللاهللا    نتنتنتنتأأأأ    اااا        يريديريديريديريد    ماماماما    يفعليفعليفعليفعل    اهللاهللاهللاهللا    إالإالإالإال    SSSS    الالالال    ----لكلكلكلكاااامممم    بدونبدونبدونبدون    واياتهواياتهواياتهواياتهرررر    ]]]]    uuuu    تتتتوردوردوردورد    هكذاهكذاهكذاهكذا----    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    يوميوميوميوم    ملكملكملكملك    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم
     قوةقوةقوةقوة    `ا`ا`ا`ا    أنزلتأنزلتأنزلتأنزلت    ماماماما    واجعلواجعلواجعلواجعل    الغيثالغيثالغيثالغيث    عليناعليناعليناعلينا    أنزلأنزلأنزلأنزل    الفقراءالفقراءالفقراءالفقراء    وÅنوÅنوÅنوÅن    الغÈالغÈالغÈالغÈ    نتنتنتنتأأأأ

ً
Ûوبال 
ً
Ûوبال 
ً
Ûوبال 
ً
Ûغريب حديث وقال داود بوأ رواه) ح|ح|ح|ح|    إ¡إ¡إ¡إ¡    وبال 

 .جيد سنادهإ
 ئاً ئاً ئاً هنيهنيهنيهني    مغيثاً مغيثاً مغيثاً مغيثاً     غيثاً غيثاً غيثاً غيثاً     اسقنااسقنااسقنااسقنا    اااا    (أيضاً  عباس ابن حديث u وورد

 اً اً اً مريئمريئمريئمريئ    ئاً
 قاً قاً قاً طبطبطبطب    اً

 جابر رواية u وردأيضاً و ))))رائثرائثرائثرائث    غ�غ�غ�غ�    Aجالً Aجالً Aجالً Aجالً     غدقاً غدقاً غدقاً غدقاً     قاً
    وان(وان(وان(وان(    وبهائمكوبهائمكوبهائمكوبهائمك    عبادكعبادكعبادكعبادك    اسقاسقاسقاسق    اااا    ( فيه ورد جده عن بيهأ عن شعيب بن وعمر عن اهللا عبد حديث u )ضارضارضارضار    غ�غ�غ�غ�    نافعاً نافعاً نافعاً نافعاً (

 صالةل ُد� لو X ةجاهز وتكون ويعرفها Öفظها أن العلم طالب Y دعيةأ ثالث هذه) ا�يتا�يتا�يتا�يت    ببببتتتتكككك    وأحوأحوأحوأحZZZZ    ر�تكر�تكر�تكر�تك
  .ذلك u ورد ùا هذا ،ورد بما اهللا يدعو نأ وأراد ستسقاءاال

أو أو أو أو     حÁحÁحÁحÁ    بغ�هبغ�هبغ�هبغ�ه    أوأوأوأو    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    وردوردوردورد    بمابمابمابما    ويدعوويدعوويدعوويدعو    ،،،،ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|ا�أموم|    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ¬ن¬ن¬ن¬ن    سواءسواءسواءسواء    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    يستقبليستقبليستقبليستقبل    ننننأأأأ    اnطبةاnطبةاnطبةاnطبة    بعدبعدبعدبعد    يسنيسنيسنيسن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ....وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    YYYY    با¼Aءبا¼Aءبا¼Aءبا¼Aء    ويلحونويلحونويلحونويلحون    فيدعونفيدعونفيدعونفيدعون    ،،،،ا�طرا�طرا�طرا�طر    ذاذاذاذاهههه    إ¡إ¡إ¡إ¡    �اجة�اجة�اجة�اجة    وأنهموأنهموأنهموأنهم    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    إ¡إ¡إ¡إ¡    الفقرالفقرالفقرالفقر    و´عالنو´عالنو´عالنو´عالن    با�وبةبا�وبةبا�وبةبا�وبة    أوأوأوأو    ستغفارستغفارستغفارستغفارباالباالباالباال

    ههههطرفطرفطرفطرف    فيجعلفيجعلفيجعلفيجعل((((    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    وردوردوردورد    كماكماكماكما    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ثناءثناءثناءثناءأأأأ    uuuu    حÁحÁحÁحÁ    ووووأأأأ    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    بعدبعدبعدبعد    رداءهرداءهرداءهرداءه    ÖولÖولÖولÖول    أنأنأنأن    ةةةةا:الا:الا:الا:ال    هذههذههذههذه    uuuu    وي(عوي(عوي(عوي(ع
) ) ) ) رداءهرداءهرداءهرداءه    وحولوحولوحولوحول((((    قالتقالتقالتقالت    فيهفيهفيهفيهوووو    ةةةةAAAAئئئئشششش    :ديث:ديث:ديث:ديث    ،،،،إلمامإلمامإلمامإلماماااا    يفعلهيفعلهيفعلهيفعله    كماكماكماكما    ))))*هم*هم*هم*هم    كذلككذلككذلككذلك    ا`اسا`اسا`اسا`اس    ويفعلويفعلويفعلويفعل    أليمنأليمنأليمنأليمناااا    YYYY    أليþأليþأليþأليþااااوووو    األيþاأليþاأليþاأليYYYY    þ    األيمناأليمناأليمناأليمن
    ح|ح|ح|ح|    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    رأيترأيترأيترأيت((((    زيدزيدزيدزيد    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    حديثحديثحديثحديث    منمنمنمن    أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    وأخرجوأخرجوأخرجوأخرج    ))))ءهءهءهءهرداردارداردا    حولحولحولحول    ثمثمثمثم((((    هريرةهريرةهريرةهريرة    أ¯أ¯أ¯أ¯    وعندوعندوعندوعند

    داوودداوودداوودداوود    ̄̄̄¯أأأأ    وعندوعندوعندوعند    ))))معهمعهمعهمعه    ا`اسا`اسا`اسا`اس    وçولوçولوçولوçول    KطنKطنKطنKطن    ظهراظهراظهراظهرا    فقلبهفقلبهفقلبهفقلبه    ههههءءءءرداردارداردا    وحولوحولوحولوحول    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    إ¡إ¡إ¡إ¡    çولçولçولçول    ثمثمثمثم    ،،،،ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    وأكdوأكdوأكdوأكd    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    أطالأطالأطالأطال    `ا`ا`ا`ا    ستسßستسßستسßستسßاااا
    ثابتثابتثابتثابت    الرداءالرداءالرداءالرداء    çويلçويلçويلçويل    ذنذنذنذنإإإإ) ) ) ) وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    دAدAدAدA    ثمثمثمثم    األيمناأليمناأليمناأليمن    AتقهAتقهAتقهAتقه    YYYY    األيþاأليþاأليþاأليþ    طفهطفهطفهطفهAAAA    وجعلوجعلوجعلوجعل    األيþاأليþاأليþاأليA    þتقهAتقهAتقهAتقه    YYYY    األيمناأليمناأليمناأليمن    طفهطفهطفهطفهAAAA    وجعلوجعلوجعلوجعل((((

uuuu    خ©خ©خ©خ©    نهنهنهنهأأأأ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    حولحولحولحول    إنماإنماإنماإنما    ونونونونيقوليقوليقوليقول    ،،،،الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    بعضبعضبعضبعض    يقوليقوليقوليقول    كماكماكماكما    سقوطهسقوطهسقوطهسقوطه    خشيةخشيةخشيةخشية    يكنيكنيكنيكن    ولمولمولمولم    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث    هذههذههذههذه    
    ا:الا:الا:الا:ال    بتحويلبتحويلبتحويلبتحويل    للللؤؤؤؤللتفاللتفاللتفاللتفا    أنهأنهأنهأنه    العلمالعلمالعلمالعلم    هلهلهلهلأأأأ    بعضبعضبعضبعض    يقوليقوليقوليقول    كماكماكماكما    فعلهفعلهفعلهفعله    أنماأنماأنماأنما    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح    ،،،،ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    عندعندعندعند    يديهيديهيديهيديه    رفعرفعرفعرفع    عندعندعندعند    مبالغتهمبالغتهمبالغتهمبالغته    منمنمنمن    يسقطيسقطيسقطيسقط    أنأنأنأن

     ....علمعلمعلمعلمأأأأ    واهللاواهللاواهللاواهللا    ،،،،منهامنهامنهامنها    فضلفضلفضلفضلأأأأ    حالحالحالحال    إ¡إ¡إ¡إ¡    عليهعليهعليهعليه    همهمهمهم    عماعماعماعما

    ممممأأأأ    مرت|مرت|مرت|مرت|    ممممأأأأ    مرةمرةمرةمرة    aaaa    هلهلهلهل    Aدة؟Aدة؟Aدة؟Aدة؟اإلاإلاإلاإل    و�مو�مو�مو�م    الصالةالصالةالصالةالصالة    ننننيعيدويعيدويعيدويعيدو    هلهلهلهل    يسقوا؟يسقوا؟يسقوا؟يسقوا؟    ولمولمولمولم    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ودعواودعواودعواودعوا    ستسقاءستسقاءستسقاءستسقاءاالاالاالاال    صالةصالةصالةصالة    صلواصلواصلواصلوا    ذاذاذاذاإإإإ    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ؟؟؟؟çديدçديدçديدçديد    بدونبدونبدونبدون    أوأوأوأو    ثالثالثالثالثثثث
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 ةهب� البن )فصاحاإل( u جاء وقد ،ا¼Aء u ا�لح| Öب وجل عز اهللا ألن ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    وأكdوأكdوأكdوأكd    وثا6ةوثا6ةوثا6ةوثا6ة    ثانيةثانيةثانيةثانية    AدواAدواAدواAدوا    يسقوايسقوايسقوايسقوا    لملململم    إذاإذاإذاإذا
 A uدوا يسقوا لم فإن ،ا6ا5 ا°وم A uدوا ولاأل ا°وم u يسقوا لم ذاإ منهأ Y -ربعةاأل األئمة الفقهاء– وااتفقو" :قال

 ،الصالة تكرير مسألة هذه ذنإ ،الغيث ¡إ ا:اجة وهو موجوداً  يزال ال الصالة سبب نأل اقالو �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ "وهكذا ا6الث ا°وم
    .بها القائل| العلماء اتفق هذا وY وتعاد تكرر
        ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    ¹م¹م¹م¹م    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء الكسوف؟الكسوف؟الكسوف؟الكسوف؟    صالةصالةصالةصالة    uuuu    كماكماكماكما    جامعةجامعةجامعةجامعة    الصالةالصالةالصالةالصالة    يقاليقاليقاليقال    هلهلهلهل    االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟االستسقاء؟    لصالةلصالةلصالةلصالة    ا`داءا`داءا`داءا`داء    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 Y هسوقا ¬لكسوف جامعة الصالة ¹ا ينادى نأ ي(ع نهأ عندهم ةالصحيح ةالرواي u يرون ا�ذهب وهو :ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول    
  .الكسوف

 عن الصفة u حÁ �تلف نهاأل ،الكسوف Y قياسها يصح وال ¬لكسوف ليست ألنها ¹ا ا`داء ي(ع ال نهأ :ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 نادوا بعده من صحابته وال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ ينقل مل ا�سألة هذه u القوي ا¼°ل وهو وألنه ،الكسوف صالة
 نأ"وa ذهبية قاعدة لكم وذكرتها سبق ال� القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة نطبق وبا�اã ،الكسوف لصالة ينادون ¬نوا كما ستسقاءاال لصالة

 فعله وال به مرأ وال علهف وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ نقليُ  ولم موانعه وانتفت دواعيه وتوفرت أسبابه توفرت مرأ ]
 عليه اهللا ص¦ ا` مؤذ5 أحد قام وال نادوا الصحابة نأ ينقل ولم قال ا` نأ ينقل لم، "هتر� فالسنة بعده من الصحابة

 ينادى ال نقول ذنإ ،جامعة الصالة ينادوا مل للصالة با`داء ةالصحاب من حدأ أي أو مكتوم ابن أو ة�ذور ¯أ أو بالل وسلم
 به الق ¬ن ن´و ¹ا¹ا¹ا¹ا    ا`داءا`داءا`داءا`داء    ي(عي(عي(عي(ع    الالالال    نهنهنهنهأأأأ الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا�وابا�وابا�وابا�واب ¹ا؟ ا`داء ي(ع هل ذنإ ،فاسد قياس الكسوف Y والقياس ،ا¹

 .¹ا نادى نهأ ينقل لم نهأل العلم أهل بعض

    وثيابهوثيابهوثيابهوثيابه    ههههرحلرحلرحلرحل    oرجoرجoرجoرج    وأنوأنوأنوأن    ا�طرا�طرا�طرا�طر    أولأولأولأول    uuuu    يقفيقفيقفيقف    ننننأأأأ    ا�طرا�طرا�طرا�طر    نزلنزلنزلنزل    إذاإذاإذاإذا    نساننساننساننسانلإللإللإللإل    يندبيندبيندبيندب    أوأوأوأو    يستحبيستحبيستحبيستحب    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    قالقالقالقال    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟، ، ، ، ا�طرا�طرا�طرا�طر    °صيبها°صيبها°صيبها°صيبها

    أيأيأيأي----    أصابهأصابهأصابهأصابه    حÁحÁحÁحÁ    ثوبهثوبهثوبهثوبه    فح�فح�فح�فح�    مطرمطرمطرمطر    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    معمعمعمع    وÅنوÅنوÅنوÅن    صابناصابناصابناصابناأأأأ((((    ::::قالقالقالقال    أنسأنسأنسأنس    حديثحديثحديثحديث    منمنمنمن    وردوردوردورد    نهنهنهنهألألألأل    قالواقالواقالواقالوا
    يفعليفعليفعليفعل    ùاùاùاùا    هذاهذاهذاهذا    ذنذنذنذنإإإإ    ،،،،))))XXXX    اهللاهللاهللاهللا    ÀلقÀلقÀلقÀلق    عهدعهدعهدعهد    حديثحديثحديثحديث    أيأيأيأي، ، ، ، بربهبربهبربهبربه    عهدعهدعهدعهد    حديثحديثحديثحديث    نهنهنهنهألألألأل: (: (: (: (قالقالقالقال    ؟؟؟؟هذاهذاهذاهذا    نعتنعتنعتنعتصصصص    مممملللل    فقلنافقلنافقلنافقلنا    ----منهمنهمنهمنه    بدنهبدنهبدنهبدنه    منمنمنمن    صابهصابهصابهصابهأأأأ

    ....طرطرطرطرا�ا�ا�ا�    نزولنزولنزولنزول    عندعندعندعند
    يقوليقوليقوليقول    ننننأأأأ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    ا�أثورا�أثورا�أثورا�أثور    القولالقولالقولالقول    منمنمنمن    وردوردوردورد    واwيواwيواwيواwي، ، ، ، وردوردوردورد    ماماماما    يقوليقوليقوليقول    أيأيأيأي    ،،،،ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ا�طرا�طرا�طرا�طر    نزولنزولنزولنزول    عندعندعندعند    (ع(ع(ع(عيييي    ùاùاùاùاأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

    أوأوأوأو    ،،،،ومسلمومسلمومسلمومسلم    اKخارياKخارياKخارياKخاري    uuuu    ةةةةصحيحصحيحصحيحصحيح    حاديثحاديثحاديثحاديثأأأأ    فيهفيهفيهفيه    وردوردوردورد    *ه*ه*ه*ه    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،،،،))))نافعانافعانافعانافعا    صيباصيباصيباصيبا    اااا    ((((    يقوليقوليقوليقول    أوأوأوأو    ،،،،))))ور�تهور�تهور�تهور�ته    اهللاهللاهللاهللا    بفضلبفضلبفضلبفضل    مطرنامطرنامطرنامطرنا((((    ££££اآلاآلاآلاآل
 ....اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    KاK5اK5اK5ا5األاألاألاأل    وحسنهوحسنهوحسنهوحسنه    داودداودداودداود    بوبوبوبوأأأأ    رواهرواهرواهرواه) ) ) ) ا�طرا�طرا�طرا�طر    ثناءثناءثناءثناءأأأأ    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    بهابهابهابها    يقبليقبليقبليقبل    اwياwياwياwي    قاتقاتقاتقاتاألواألواألواألو    منمنمنمن((((    وردوردوردورد    نهنهنهنهألألألأل    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء

    ̄̄̄¯    مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    صبحصبحصبحصبحأأأأ( با:ديث ورد نهأل يقالأيضاً  فهذا استسقاء دون ا�طر جاء ذاإ حÁ أو ،االستسقاء صالة بعد طرمُ  إذا هذا
    باهللاباهللاباهللاباهللا    ¬فر¬فر¬فر¬فر    فهوفهوفهوفهو    بكذابكذابكذابكذا    ووووأأأأ    كذاكذاكذاكذا    بنوءبنوءبنوءبنوء    مطرنامطرنامطرنامطرنا    قالقالقالقال    ومنومنومنومن    با`جوم،با`جوم،با`جوم،با`جوم،    و�فرو�فرو�فرو�فر    ̄̄̄¯    مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    فهوفهوفهوفهو    ور�تهور�تهور�تهور�ته    اهللاهللاهللاهللا    بفضلبفضلبفضلبفضل    مطرنامطرنامطرنامطرنا    قالقالقالقال    منمنمنمن، ، ، ، ̄̄̄¯    و�فرو�فرو�فرو�فر
  .وسلم عليه اهللا ص¦ عنه ورد كما أو) با`جومبا`جومبا`جومبا`جوم    مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن

 ؟؟؟؟منهامنهامنهامنها    وخيفوخيفوخيفوخيف    مطارمطارمطارمطاراألاألاألاأل    وزادتوزادتوزادتوزادت    ا`اسا`اسا`اسا`اس    استسßاستسßاستسßاستسß    إذاإذاإذاإذا    يقاليقاليقاليقال    ماذاماذاماذاماذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    وبطونوبطونوبطونوبطون -ةالصغ� بالا� أي-    مممم¬¬¬¬واآلواآلواآلواآل    -الصغار الروا¯ أي- رابرابرابرابظظظظالالالال    YYYY    اااا        عليناعليناعليناعلينا    والوالوالوال    حوا°ناحوا°ناحوا°ناحوا°نا    اااا    (: "قالي نأ يسن
 oرب نأ السيل من وأ ا�طر من خيف ذاإ هذا ذنإ ،ذلك قال نهأ وسلم عليه اهللا ص¦ عنه ورد نهأل ))))الشجرالشجرالشجرالشجر    ومنابتومنابتومنابتومنابت    ةةةةوديوديوديودياألاألاألاأل

 اù ء¤ هناك ليس نهأ الكريم ا¼ين هذا u علينا اهللا فضل من هذاو ،ذلك Åو أو ا`اس Y يؤثر أو �اصيلهم وأ بيوتهم
 وأ نافعا ¬ن نإ لكفه طلب وأ لطلبه دAء ماإ ،مأثور ةالسن X u وJد الإ ا�سلم| حوالأ u يكون نأ ¡إ ةا:اج تدعوا
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 ود�نا الإ ا�سلم| حوالأ ùuا  ةكب� وال ةصغ� تر�ت ما ةالسن د� ،�Àه يبد`ا نأو عنا اهللا يوقفه نأ هذا لطلب ضارا
 الشامل ا¼ين هذا وY ةالكب� ةا`عم هذه وY الكث� الفضل هذا Y تعا¡ اهللا فنحمد ،علينا اهللا فضل من هذاو ،اعليه

 .مغ�ين وال مبدل| غ� ا¼ين هذا Y وÅن نلقاه نأو ا¼ين هذا Y دائما ا6بات ولكم `ا تعا¡ ونسأX والعام

 ا:ديث ترك الرعد سمع إذا عنهما اهللا رò الزب� بن عبد اهللا ¬ن ال»ق ورؤية الرعد صوت سماع عند يقال أن ورد وùا
 وعن الطيب، الæم u األKا5 وصححه واKيه� مالك رواه) خيفتهخيفتهخيفتهخيفته    منمنمنمن    وا�الئكةوا�الئكةوا�الئكةوا�الئكة    �مده�مده�مده�مده    الرعدالرعدالرعدالرعد    يسبحيسبحيسبحيسبح    اwياwياwياwي    سبحانسبحانسبحانسبحان( :وقال
وال وال وال وال     ككككبغضببغضببغضببغضب    ال تقتلناال تقتلناال تقتلناال تقتلنا    اااا    ( :يقول والصواعق الرعد سمع إذا ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عنهما اهللا رò عمر ابن

 .أ�د واإلمام الgمذي رواه )ذلكذلكذلكذلك    قبلقبلقبلقبل    وAفناوAفناوAفناوAفنا    بعذابكبعذابكبعذابكبعذابك    تهلكناتهلكناتهلكناتهلكنا
 أن القوية؟القوية؟القوية؟القوية؟    الريحالريحالريحالريح    سماعسماعسماعسماع    عندعندعندعند    يقاليقاليقاليقال    فماذافماذافماذافماذا قوية رياح يعقبها أو قوية رياح األمطار يسبق فأحياناً  الريح وجود عند يقال وùا

    خ�هاخ�هاخ�هاخ�ها    أسألكأسألكأسألكأسألك    إ5إ5إ5إ5    اااا        ::::قالقالقالقال    لريحلريحلريحلريحاااا    عصفتعصفتعصفتعصفت    إذاإذاإذاإذا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن( :قالت Aئشة حدث u ما ورد اإلنسان يقول
 .عليه متفق) بهبهبهبه    أرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    ماماماما    و�و�و�و�    �ها�ها�ها�ها    منمنمنمن    بكبكبكبك    وأعوذوأعوذوأعوذوأعوذ    به،به،به،به،    أرسلتأرسلتأرسلتأرسلت    ماماماما    وخ�وخ�وخ�وخ�    ما فيهاما فيهاما فيهاما فيها    وخ�وخ�وخ�وخ�

    """"ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    كتابكتابكتابكتاب""""
        ::::الصالةالصالةالصالةالصالة    كتابكتابكتابكتاب    بعدبعدبعدبعد    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    كتابكتابكتابكتاب    ذكرذكرذكرذكر    مناسبةمناسبةمناسبةمناسبة

 والشفاعة ا¼Aء من فيه ة �االصال با�يت يفعل ما همأ نأ ذلك u والسبب ؟الصالة بعد ا�نائز Y الÃم العلماء قدم �اذا 
X والصالة ،ا`ار عذاب من با`جاة Y بها ةخاص ح�مأ ¹ا ا�يت، aميُ  نأ ناسب ذنإ ،العادية ¬لصالة ليست وæعن ت 

 العلماء ذكرهلكن و ،والفرائض ا�واريث أو الوصايا ب| يذكر نأ حقه ا�نائز كتابف و´ال، الصالة كتاب بعد ا�نائز كتاب
 .اهن
 ؟؟؟؟ميتميتميتميت    صالةصالةصالةصالة    فيهفيهفيهفيه    نهنهنهنهأأأأ    معمعمعمع    الصالةالصالةالصالةالصالة    كتابكتابكتابكتاب    صلبصلبصلبصلب    uuuu    علهعلهعلهعلهµµµµ    لملململموووو    الصالةالصالةالصالةالصالة    كتابكتابكتابكتاب    داخلداخلداخلداخل    علهعلهعلهعلهµµµµ    لملململم    الصالةالصالةالصالةالصالة    كتابكتابكتابكتاب    خرخرخرخرآآآآ    uuuu    جعلهجعلهجعلهجعله�اذا �اذا �اذا �اذا وووو

 ¬لصالة ليست ف� ة،ا�عروف الصلوات سائر وY ا�يت Y الصالة ب| الصفة u ةبا�غاير يعÈ ،مغايرتها لوجود قالو
 يعرض بماأيضاً  و�علقها ،سجود وال فيها ر�وع ال صالة هذه ،وسجود ر�وع فيها الصلوات من وغ�ها ة¬`افل ةا�عروف
 ،با�يت عالقة ¹ا الصالة هذه هنا ماأ ،با�وت ¹ا عالقة ال فقط لل@ يعرض بما ةمتعلق *ها الصلوات ماأ ،ا�وت وهو لل@
 .ةا�ناسب ¹ذه بالصالة بعوهاأت نهمأ الإ مستقل بكتاب فصلوها و¹ذا

 .ا�يم بفتح يقال وأ ا�يم بكþ يقال ،ةةةةنازنازنازنازجَ جَ جَ جَ  وأ ةةةةنازنازنازنازجِ جِ جِ جِ  ®ع    ::::ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    عريفعريفعريفعريفتتتت
  .ا�يت عليه اwي للنعش اسم فهو ةنازجِ  قيل إذا

 عليه اwي الþير يعÈ نفسه ا`عش ردتأ ذاإ ماأ ،ةنازجَ  يقال نفسه ا�يت ذن، إا�يت نفس به فا�راد ةنازجَ  قيل ذاإ ماأ
 اسم ةا�ناز وأ ةا�ناز ذن، إ�ير يقال نما´و انعش يقال فال ميت الþير Y يكن لم ذا´و ،بالكþ ةنازجِ  قولأ ناأف ا�يت

 ا�وهري قاX ر،�ي يقال بل ةجناز يقال وال انعش يقال فال اميت عليه يكن لم نإف ،ا�يت عليه اwي للنعش اسم وأ للميت
 .للجوهري الصحاح ا�شهور كتابه u اللغة أئمة من
�َ جَ  من قيل ؟؟؟؟ةةةةجنازجنازجنازجناز    *مة*مة*مة*مة    تتتتاشتقاشتقاشتقاشتق    ينينينينأأأأ    منمنمنمن    قائلقائلقائلقائل يقول قدَ Óسَ  بمع َgَ، ثم ،الصالة با�يت يفعل ما همأ نأل بذكره هنا أوبد 

 .با�يت تتعلق ال� ا�سائل ببا. :قهاأ

 ::::ا�وتا�وتا�وتا�وت    ذكرذكرذكرذكر    حكمحكمحكمحكم
 ا�وت يعÈ ،ةا`هاي ليس وتا� ،للجسد الروح مفارقة ::::وا�وتوا�وتوا�وتوا�وت ،ا�وت ذكر من كثاراإل يسن يقولون تعا¡ اهللا ر�هم لعلماءا
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َمَقابِرَ     ُزْرُزْرُزْرُزْرييييُمُ ُمُ ُمُ ُمُ     َحëÁ َحëÁ َحëÁ َحëÁ {: تعا¡ قال كما حال من وتغ� انتقال هو نماإ ،عدامإب وال فناءإب ليس
ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
 سينتقل خرآ مرأ الزيارة بعد ذنإ ،}ال

    هادمهادمهادمهادم    ذكرذكرذكرذكر    منمنمنمن    كdواكdواكdواكdواأأأأ( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقول قالو �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ا�وت ذكر من كثارإلا يستحب العلماء قال ذنإ ،ا`اس °هإ
 القطع من بهاذم وأ ا¹دم من بهادم ماإ وردت a ذنإ ،قاطع يعÈ با¼ال ال باwال، )ممممذذذذهاهاهاها    ذكرذكرذكرذكر    منمنمنمن    كdواكdواكdواكdواأأأأ( لفظ وË) الثاتالثاتالثاتالثات

 Y نفسه Öاسب وحÁ ربه ¡إ نساناإل يعود حÁ ،وحسنه الgمذي رواه ا:ديث هذا ،ا�وت وهو الثات قاطع أي
 .وجل عز اهللا ذكر من كثارواإل منه لمزيدل فيشجعها ا�n فعلها Ö Yاسبها وأ ،تقص�ها

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    ،،،،ا�وتا�وتا�وتا�وت    تمÈتمÈتمÈتمÈ    ويكرهويكرهويكرهويكره    ذكرهذكرهذكرهذكره    يستحبيستحبيستحبيستحب قالوا ةلأا�س هذه يذكرون ا�وت ذكر Y الÃم مقدمة u العلماء قال
 اً اً اً خ�خ�خ�خ�    ا:ياةا:ياةا:ياةا:ياة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ماماماما    ÈÈÈÈحيحيحيحيأأأأ    اااا        فليقلفليقلفليقلفليقل    فاعالفاعالفاعالفاعال    البدالبدالبدالبد    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننإإإإفففف    ،،،،صابهصابهصابهصابهأأأأ    ¿¿¿¿لللل    ا�وتا�وتا�وتا�وت    حدكمحدكمحدكمحدكمأأأأ    يتمن|يتمن|يتمن|يتمن|    الالالال: (قال مرفوA نسأ :ديث

    اً
ãããã    ÈوتوفÈوتوفÈوتوفÈاً اً اً خ�خ�خ�خ�    الوفاةالوفاةالوفاةالوفاة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ذاذاذاذاإإإإ    وتوف 

 ¬ن ذاإ ال ،تضجرو شكوى نوع ¬ن ذاإ "ن|ن|ن|ن|األاألاألاأل    ويكرهويكرهويكرهويكره" :قالوا لةأا�س ¹ذه تبعا يذكرون) ãããã    اً
  .به سأب ال فهذا الشديد لماأل بسب ن|األ

     ا�داوي؟ا�داوي؟ا�داوي؟ا�داوي؟    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ،،،،ا�داويا�داويا�داويا�داوي    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  :حوالأ من oلو ال ا�داوي نأ قرباأل

    ا¼واءا¼واءا¼واءا¼واء يكون كذلك ¬ن ذاإ فهذا    ،،،،بعدمهبعدمهبعدمهبعدمه    ا¹الكا¹الكا¹الكا¹الك    احتمالاحتمالاحتمالاحتمال    معمعمعمع    ا¼واءا¼واءا¼واءا¼واء    منمنمنمن    نفعهنفعهنفعهنفعه    الظنالظنالظنالظن    YYYY    غلبغلبغلبغلب    أوأوأوأو    علمعلمعلمعلم    ماماماما :وÕاأل :الةا
 خواننا´و ياكم´و اهللا Aذناأ الþطان مرض مثل يقولون هكذا ةا�ستعصي مراضاأل مثل بمرض مصاب نسانإ مثل ،واجبواجبواجبواجب

 مرض وأ ،عضاءاأل بg من البد نهأ وقيل عضائهأ من عضو u الþطانب ت¦اب من نأ ،فيه  بهبتªا من ناوAفا منه ا�سلم|
 سائر ¡إ ا�رض هذا يþي ال حÁ صبعاإل بقطع طباءاأل يقرر ثم السكر مر? يصيب اwي وهو الغرغرينة مرض وهو خرآ

 يقولون تعا¡ اهللا ر�هم علماءال عند هناف ،موته وأ هالكه ¡إ يؤدي نهأ األطباء وتقرر عند ،ا�وت ويسبب فيتسمم ا�سم
 .نفسناأ نقتل نأ وأ ا¹الك عن نهانا واهللا هالك أو ا�داوي ا¼واء ترك u نهأل ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا ،®اه�هم عند هذا ،ا¼واء µب

 لم لو لكن نافع كيدأ هذا يعÈ    ،،،،ب�gهب�gهب�gهب�gه متحققمتحققمتحققمتحقق    هالكهالكهالكهالك    هناكهناكهناكهناك    ليسليسليسليس    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،نفعهنفعهنفعهنفعه    الظنالظنالظنالظن    YYYY    غلبغلبغلبغلب    ووووأأأأ    علمعلمعلمعلم    ماماماما :ا6انية ا:الة
 نتمأو بعرفهم طباءاأل يقول كما لكن نافع كيدأ يعÈ ،هلكأس تر�ته نإ نÈأب متحقق مرأ هناك ليس يعÈ ،هلكأ لن فعلهأ

 نأ قالوا فلو ،بقو¹م ويؤخذ وÖكم نافع يعت» فهذا نافع هذا نأ بالعرف العلماء عند ثبت ذاإ يعÈ ،ةكم� ةداالع تعرفون
    لكلكلكلك    يسنيسنيسنيسن    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ا،ا،ا،ا،وجوبوجوبوجوبوجوب    الالالال    تفضيالتفضيالتفضيالتفضيال    يعÈيعÈيعÈيعÈ    فضلفضلفضلفضلأأأأ    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    هناهناهناهنا العلماء قالف ،ب�gه ا¹الك كيدأ ليس تر�ه لكن كيدأ نفعه هذا

 .تر�تهتر�تهتر�تهتر�ته    ننننإإإإ    ثمثمثمثمأأأأتتتت    والوالوالوال    عليكعليكعليكعليك    µبµبµبµب    الالالال    لكنلكنلكنلكن ا¼واءا¼واءا¼واءا¼واء    خذخذخذخذأأأأتتتت    ننننأأأأ

 عدم مع *ه هذا طبعا ،تام تو� لكونه قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،تر�هتر�هتر�هتر�ه    فضلفضلفضلفضلاألاألاألاأل    قالواقالواقالواقالوا فهنا نفعهنفعهنفعهنفعه    عدمعدمعدمعدم    وÖتملوÖتملوÖتملوÖتمل    نفعهنفعهنفعهنفعه    ÖتملÖتملÖتملÖتمل    ننننأأأأ :ا6ا6ة ا:الة
 ¹ا فقال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` سألت فهذه ،ت�ع ¬نت ال� ا�رأة حديث هذا Ö Yملو قالوا ،�هبg ا¹الك çقق
    بالشفاءبالشفاءبالشفاءبالشفاء    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¹ا¹ا¹ا¹ا    يدعيدعيدعيدع    ولمولمولمولم    ،،،،اص»اص»اص»اص»    فقالتفقالتفقالتفقالت    ))))ةةةةا�نا�نا�نا�ن    فلكفلكفلكفلك    تص»يتص»يتص»يتص»ي    ننننإإإإفففف    لكلكلكلك    دعودعودعودعوأأأأ( وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

 تام تو� حقه u فهذا اهللا Y تو�أو ص»أ قال نساناإل نأ لو هذا ذنإف قالوا )ةةةةا�نا�نا�نا�ن    وووو&&&&    ص»ص»ص»ص»أأأأ    بلبلبلبل((((    قالتقالتقالتقالت    نمانمانمانماإإإإ    خ�هاخ�هاخ�هاخ�ها    نهنهنهنهأأأأ    معمعمعمع
 قد نهأل قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ةاجتهادي مسألة هذه طبعا ،العلم هلأ بعض يقول كما فضلاأل تر�ت نكأ يقال وال ،ذلك من يمنع وال

uو� ينا�ام ا�مل اÖةا��وع حديث عليه و. 
    XXXX    نزلنزلنزلنزلأأأأ    الالالالإإإإ    داءداءداءداء    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    نزلنزلنزلنزلأأأأ    ماماماما( �ديث به يستدلون فهؤالء نافع نهأ ظن ذاإ يتداوى نأ X فضلاأل وهو انيةا6 ةا:ال ماأ

 ذنإ ،�دأ ماماإل رواه )الشفاءالشفاءالشفاءالشفاء    XXXX    وضعوضعوضعوضع    الالالالإإإإ    داءداءداءداء    يضعيضعيضعيضع    لملململم    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإفففف    ااااتداووتداووتداووتداوو    اهللاهللاهللاهللا    عبادعبادعبادعباد    يايايايا    نعمنعمنعمنعم( الروايات بعض وË) الشفاءالشفاءالشفاءالشفاء
    علمهعلمهعلمهعلمه    شفاءشفاءشفاءشفاء    XXXX    نزلنزلنزلنزلأأأأوووو    الالالالإإإإ    داءداءداءداء    منمنمنمن    نزلنزلنزلنزلأأأأ    ماماماما    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإفففف    اهللاهللاهللاهللا    عبادعبادعبادعباد    يايايايا    ااااووووووووتداتداتداتدا( حديث عليه وÖمل مستحب ا6انية ا:الة u ا�داوي
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 ،سبابباأل خذأ هو بل ا�و� ناuت ال نقول ا�و�؟ ناuت هل قلتها ال� ةا6اني ةا:ال هذهأيضاً  )جهلهجهلهجهلهجهله    منمنمنمن    وجهلهوجهلهوجهلهوجهله    علمهعلمهعلمهعلمه    منمنمنمن
 ¡إ �فاتاال قيل و¹ذا ،سبابباأل خذأ هو لب ا�و� يناu ال بالعالج خذاأل نأ سالماإل شيخأيضاً  وقال القيم ابن قال كما
 نهاأو ةبالæي سباباأل u والقدح ،العقل u نقص بها خذاأل وعدم نهائيا سباباأل و�و ،ا�وحيد u �ك اهللا دون سباباأل
  وقد وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Kرُ  وقد ،سبابباأل خذباأل جاء ال(ع نأل ،ال(ع u قدح ت¿ وال تنفع ال

َ
 ب(ب مرأ

 .به يستطب ùا وغ�ه العسل

 ))))U1U1U1U1((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

    ::::ا�داويا�داويا�داويا�داوي    حكمحكمحكمحكم
 هريرة ¯أ عن الصحيح| u كما ،م(وA تر�ه يكون فال ،ا�و� u قادح غ� فيه ةكراه ال وجه Y ا�داوي يقولون
Aنزلنزلنزلنزلأأأأ    الالالالإإإإ    داءداءداءداء    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    نزلنزلنزلنزلأأأأ    ماماماما( مرفو    XXXX    با¼واء مراأل حاديثأ أي- حاديثاأل هذه تضمنت فقد :القيم ابن وقال ،)شفاءشفاءشفاءشفاء- 

 ا�وع داء دفع ينافيه ال كما ،ا�و� يناu ال نهأو ،با�داوي مراألو نكرهاأ من قول بطال´و ،وا�سببات سباباأل ثباتإ
 قدرا بمسبباتها ياتضمقت اهللا نصبها ال� سباباأل ةبمبا� الإ ا�وحيد حقيقة تتم ال بل ،هاضدادبأ وال»د وا:ر والعطش

Aيدل هذا ] ،و� Y داوي سأب ال نهأ�ال نهأو با uو� حقيقة ينا�ا.    
  بمحرم؟بمحرم؟بمحرم؟بمحرم؟    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    بمحرم؟بمحرم؟بمحرم؟بمحرم؟    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////            لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهأأأأ    ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    ويستثÓويستثÓويستثÓويستثÓ) �رام�رام�رام�رام    تداوواتداوواتداوواتداووا    الالالال( :ديث بمحرم ا�داوي µوز ال نهأ ا�سألة هذه u ا�واب خالصة
     ::::ب(ط|ب(ط|ب(ط|ب(ط|    بمحرمبمحرمبمحرمبمحرم

 .wلك يضطر نأ-1   .ا�حرم هذا اKحث غ� بعد مباحا µد ال نأ -/
 ؟؟؟؟بالسمومبالسمومبالسمومبالسموم    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ور> السالمة عليه غلبت نإ بالسموم ا¼واء نأ واحد غ� ذكر ،نافع منه خذاأل السم هذا نأ ثبت لو بالسموم ا�داوي
 .به اءستشفاال جاز وأ استعماX جاز منه عظمأ هو ما ¼فع ا�ريض ¹ذا نفعه

    يع»يع»يع»يع»    ماماماما    وهووهووهووهو    ،،،،ثرثرثرثرأأأأ    فيهفيهفيهفيه    س�رس�رس�رس�رلإللإللإللإل    يصبحيصبحيصبحيصبح    فلمفلمفلمفلم    ءءءءب©ب©ب©ب©    خلطخلطخلطخلط    ووووأأأأ، ، ، ، السكرالسكرالسكرالسكر    منهمنهمنهمنه    زالزالزالزالأأأأفففف    ءءءءب©ب©ب©ب©    خلطخلطخلطخلط    لولولولو    بمحرمبمحرمبمحرمبمحرم    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    حكمحكمحكمحكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 �لط لم يعÈ ،تسييلها Y تساعد حÁ ةدوياأل ببعض �لط عليكم ûo ال كما ناآل الكحول    بالكحول؟بالكحول؟بالكحول؟بالكحول؟    ا°وما°وما°وما°وم    عنهعنهعنهعنه

 اnمر استحالة يعÈ ،ةباالستحال ذلك عن فيع» ،ةا¼وائي ةا�اد تسييل ماذا؟ جلأل ،تبعا خلطت نما´و ،ةً مراد wاتها الكحول
    االستعمال؟االستعمال؟االستعمال؟االستعمال؟    هذاهذاهذاهذا    حكمحكمحكمحكم    ماماماما ،ا¼واء u فتستعمل ةدوياأل من خرىأ مادة ¡إ

 يكون كأن    ،،،،بهبهبهبه    ا�داويا�داويا�داويا�داوي    جازجازجازجاز    ثرثرثرثرأأأأ    XXXX    يبَق يبقَ يبَق يبَق     ولمولمولمولم    ا�سكرا�سكرا�سكرا�سكر    واستحالواستحالواستحالواستحال    مسكرمسكرمسكرمسكر    ءءءءب©ب©ب©ب©    ا¼واءا¼واءا¼واءا¼واء    خلطخلطخلطخلط    ذاذاذاذاإإإإ    ::::يقولونيقولونيقولونيقولون    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء
 مرأ u يدخل نأ من وÕوÕوÕوÕأأأأ    ا:اللا:اللا:اللا:الل    اKديلاKديلاKديلاKديل    فنقولفنقولفنقولفنقول    غ�هغ�هغ�هغ�ه    وجدوجدوجدوجد    ذاذاذاذاإإإإ    ماماماماأأأأ ،،،،غ�هغ�هغ�هغ�ه    يوجديوجديوجديوجد    لملململم    ذاذاذاذاإإإإ    ةةةةخاصخاصخاصخاص ،Öلها نأ جلأل فقط بمادة �لول

 .عليه فيؤثر ا�سكر من ء¤ فيه يكون قد
 رضم قهيسب الغالب u ا�وت نأل، ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    عيادةعيادةعيادةعيادة    مسألةمسألةمسألةمسألة عن ا�نائز كتاب بداية وأ ا�نائز كتاب ثناءأ الÃم u ينتقلون

 عيادة يذكرون أن فناسب ،موتهم قبل مرض يسبقهم قد ا�و$ من كث� لكن ،منه يلزم ال ¬ن ن´و ا`اس من كث� عند
 نأ قالت العلمالعلمالعلمالعلم    هلهلهلهلأأأأ    منمنمنمن    طائفةطائفةطائفةطائفة الإ ةبالفرضي ليق ولم ،ةةةةبالسنيبالسنيبالسنيبالسني    يقولونيقولونيقولونيقولون    همهمهمهم®اه�®اه�®اه�®اه� وهذه ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    عيادةعيادةعيادةعيادة    تسنتسنتسنتسن: فيقولون، ا�ريض
    ....كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض    ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    عيادةعيادةعيادةعيادة

 وتشميت ،ا�ريض عيادة u وغ�هم صحابناأ اختلفو :قال X ةالفقهي ختياراتاال u كما تعا¡ اهللا ر�ه المساإل شيخ قال
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 ليس نهأ اإلسالم شيخ oتار ذنإ ،الكفاية Y اجبو هو فيقال ،ذلك جوبو ا`ص عليه يدل واwي ،السالم ورد ،العاطس
 عليه اهللا ص¦ بقوX ويستدلون ،اKاق| عن ثماإل سقط اKعض به مقا ذاإ نهأ بمعÓ ،الكفا' الوجوب نما´و فقط ةالسني
 .عليه متفق )العاطسالعاطسالعاطسالعاطس    وتشميتوتشميتوتشميتوتشميت    ،،،،ةةةةا¼عوا¼عوا¼عوا¼عو    جابةجابةجابةجابة́́́´وووو    ،،،،ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    واتباعواتباعواتباعواتباع    ،،،،ا�ريضا�ريضا�ريضا�ريض    وعيادةوعيادةوعيادةوعيادة    ،،،،السالمالسالمالسالمالسالم    ردردردرد    ::::����سسسس    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    YYYY    حقحقحقحق( وسلم

 �ن ثيمأوا� بالوجوب ولقال وهو ا:كم فيها يرتفع لم العادات باب من موراأل هذه ¬نت �ا قالوا جعلوها وÍكأ لكن 
 ،الوجوب Y ال ةالسني Y وأ ا`دب Y نهأ Y العادات من ¬ن وما خالقاأل بوابأو داباآل بوابأ كdأ Y فحملوا ،تر�ه

 .ةلأا�س هذه u لعلماءل يأر حال أيY  هذا ة،بمشق ةماأل يلحق بالوجوب القول نأل
     ¬فرا؟¬فرا؟¬فرا؟¬فرا؟    يعوديعوديعوديعود    ننننأأأأ    نساننساننساننسانلإللإللإللإل    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    ؟؟؟؟عيادتهمعيادتهمعيادتهمعيادتهم    تصحتصحتصحتصح    هلهلهلهل؟ ؟ ؟ ؟ ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    غ�غ�غ�غ�    عيادةعيادةعيادةعيادة    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 شيخ قال ،سالماإل كرجاء ة�صلح ودخو¹م وتعزيتهم دينهم خصائص من هو ليس فيما وتهنئتهم ةاwم هلأ عيادة µوز
 الق ،سالماإل كرجاء ةالراجح ةلمصلحل ودخو¹م وتعزيتهم وتهنئتهم ةاwم هلأ عيادة وµوز: "ختياراتاال u سالماإل

 ¬ن ن´و ا�ريض عيادة سأب ال نهأ ا�ريض عيادة u تبعاأيضاً  يذكر ùا هذا ذن، إسالماإل عليه ويعرض اw/ يعاد العلماء
 .سال/اإل ديننا u خالقاأل �اسن من هذه، مسلم غ�
 وأ ،يوم دون ايوم كوني يعÈ ،غبا يكون بل ،عليه الزيارة يكd ال عموما ا�ريض ا�سلم يعود نأ رادأ ذاإ لكن قالوا

 عليه اهللا ص¦ لفعله )تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    طهورطهورطهورطهور    سسسسأأأأبببب    الالالال    يقوليقوليقوليقول( نأ ورد وùا ،ورد ما يقول نأ دئذعن X (عيو ،يامأ دون ايامأ
    اشفاشفاشفاشفوووو    سسسساااااKاKاKاK    ذهبذهبذهبذهبأأأأ    ا`اسا`اسا`اسا`اس    ربربربرب    اااا    ( مثل ا�ريض زيارةu  ورد ما وأ ،ةدعيأ من ورد ùا عليه أيقرأيضاً و ،X ويدعو ،وسلم

    ع|ع|ع|ع|    ووووأأأأ    نفٍس نفٍس نفٍس نفٍس     ]]]]    ����    منمنمنمن    ،،،،ذيكذيكذيكذيكؤؤؤؤيييي    ءءءء¤¤¤¤    ]]]]    منمنمنمن    رقيكرقيكرقيكرقيكأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم( يقول وأ )سقماسقماسقماسقما    يغادريغادريغادريغادر    الالالال    شفاءاشفاءاشفاءاشفاءا    ككككؤؤؤؤشفاشفاشفاشفا    الالالالإإإإ    شفاءشفاءشفاءشفاء    الالالال    شاuشاuشاuشاuالالالال    نتنتنتنتأأأأ
    العظيمالعظيمالعظيمالعظيم    العرالعرالعرالعرشششش    ربربربرب    العظيمالعظيمالعظيمالعظيم    اهللاهللاهللاهللا    سالسالسالسالأأأأ( :يدعو وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ وردأيضاً و )رقيكرقيكرقيكرقيكأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم    ،،،،يشفيكيشفيكيشفيكيشفيك    اهللاهللاهللاهللا    ،،،،حاسدحاسدحاسدحاسد

  .ا�ريض عند قالوت ورد ùا هذا )مراتمراتمراتمرات    سبعسبعسبعسبع    يشفيكيشفيكيشفيكيشفيك    ننننأأأأ
    ؟؟؟؟ا�وتا�وتا�وتا�وت    عندعندعندعند    يسنيسنيسنيسن    ماماماما    وaوaوaوa    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 يسن أي ،غ�ه من ا:ال هذه u ها°إ حوجأ وهو ،حال ] u ةمطلوب نهاأل، ةةةةبا�وببا�وببا�وببا�وب    تذك�هتذك�هتذك�هتذك�ه    يسنيسنيسنيسن تعا¡ اهللا ر�هم العلماء قال

 .°هاإ حوجأ وهو وقت ] u ةمطلوب نهاألة، با�وب يذكر نأ ا�وت عليه ©خُ  وأ ا�وت به نزل من تذك�
 )ههههعندعندعندعند    ةةةةمكتوبمكتوبمكتوبمكتوب    وصيتهوصيتهوصيتهوصيته    الالالالإإإإ    °لت|°لت|°لت|°لت|    يبيتيبيتيبيتيبيت    بهبهبهبه    يويويويوPPPP    ءءءء¤¤¤¤    XXXX    مسلممسلممسلممسلم    ئئئئمرمرمرمراااا    ماحقماحقماحقماحق( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ةةةةبالوصيبالوصيبالوصيبالوصي    يذكريذكريذكريذكرأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 
 ةكدأومت ةمطلوب الوصية نأ العلماء Öمله ءءءء¤¤¤¤    XXXX )ءءءء¤¤¤¤    XXXX    مسلممسلممسلممسلم    ئئئئامرامرامرامر    ماحقماحقماحقماحق: (قال قال؟ ماذا عليه ا�تفق با:ديث الحظ
    كدكدكدكدأأأأتتتتتتتت    مÁمÁمÁمÁ    لكنلكنلكنلكن، ، ، ، ثمإ يلحقه فال ء¤ X يكن لم ذاإ ماأ ،خريناآل وحقوق ا`اس ذممب يتعلق ء¤ هناك ¬ن ذاإ بها ويؤمر
ÁومÁومÁومÁوأ ،خريناآل �قوق متعلق ء¤ نسانلإل ¬ن ذاإ    بها؟بها؟بها؟بها؟    يؤمريؤمريؤمريؤمر    وم Áرجها لم ةز� هناك ¬ن ذاإ فمثال، اهللا �قوق حo Pفيو 

 و�يال يو� وأ يذكرها موراأل هذه ] ،دين عªّ  النلف نإ وأ ،عÈ فحجوا ا:ج من تمكنأ لم انأ يقول وأ ،ماX من �رج نأ
    uuuu    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ذاذاذاذاإإإإ    ةةةةواجبواجبواجبواجب    تكونتكونتكونتكون    نقولنقولنقولنقول    لكنلكنلكنلكن ة،الوصي u ذكرت ùا هذه ] ،مع| بوقف يوP وأ ،ب�gته وأ بوصيته يقوم عنه
 .ةةةةواجبواجبواجبواجب    الالالال    ةةةةمستحبمستحبمستحبمستحب    ف�ف�ف�ف�    ا�»Aتا�»Aتا�»Aتا�»Aت    uuuu    ماماماماأأأأ ،ةةةةالواجبالواجبالواجبالواجب    مورمورمورموراألاألاألاأل

 ،العطش نسانباإل ي�ل تعا¡ اهللا سبحان الروح خروج عند وأ وتا� نزع عند نهأل    با�اءبا�اءبا�اءبا�اء    حلقهحلقهحلقهحلقه    ببلببلببلببل    تعاهدهتعاهدهتعاهدهتعاهده    يسنيسنيسنيسنأيضاً 
 .موته عند اهللا الإ S ال يقول نأ نساناإل فيستطيع ،ةبالشهاد نساناإل نطق يسهل با�اء نساناإل فس�
 نإ ويكررها ،مسلم اهرو) اهللاهللاهللاهللا    الالالالإإإإ    SSSS    الالالال    موتاكمموتاكمموتاكمموتاكم    لقنوالقنوالقنوالقنوا( والسالم الصالة عليه عنه جاء �ا    اهللاهللاهللاهللا    الالالالإإإإ    SSSS    الالالال    يلقنهيلقنهيلقنهيلقنه    يسن أنأيضاً 

 Y مرهأي ال نهإف ةغرغر u ناآل وروحه ا�وت ي�عه اwي ا`ازع هذا نأ حس نإف ،منها جرضيت نأ بدون لكن استطاع
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 ،اهللا الإ S ال ذكر سمعه ذاإ فهو اهللا الإ S ال يذكر هو وأ بلطف يكون نأ عليه، ال هكذا )اهللا الإ S ال قل( األمر سبيل
 الحظ و¹ذا ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بها و4أ ال� ةالعظيم ةالæم هذه يقول نأ ضيرفو جرضيت نهأ هليع �o نهأل
 اX ص¦ ا` نأ عنه اهللا رò نسأ حديث وË ،هللا الإ S ال قل X قال عمه زار عندما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ م*

 بعدها تكلموا ذاإ كذلك وقالوا ،�دأ ماماإل رواه )اهللاهللاهللاهللا    الالالالإإإإ    SSSS    الالالال    قلقلقلقل    خالخالخالخال    يايايايا( :قال Aده المّ  نصاراأل من لرجل قال وسلم عليه
 .ا:ديث u ورد كما )اهللا الإ S ال( ا¼نيا من ÷مه خرآ يكون نأ جلأل بها يذكرهف

 ال؟ال؟ال؟ال؟    ممممأأأأ    يسيسيسيس    سورةسورةسورةسورة    موتهموتهموتهموته    عندعندعندعند    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    أأأأيقريقريقريقر    ننننأأأأ    ا�وتا�وتا�وتا�وت    عندعندعندعند    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 موته قبل بل مات ذاإ ليس ،ا�يت Y أيقر نأ يندب وأ يستحب وأ ي(ع نهأ Y ينصون هاءالفق من اهللا ر�هم العلماء
 ،داود بوأ رواه) يسيسيسيس    سورةسورةسورةسورة    موتاكمموتاكمموتاكمموتاكم    YYYY    واواواواؤؤؤؤقرقرقرقراااا( حديث فيها ورد نهأل قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ يس سورة ا�حت¿ Y أقريُ  Öت¿ عندما
 ص¦ ا` ¡إ رفعه يصح وال موقوف ا:ديث هذا نما´و ،ا:ديث هذا يثبت لم نهأب يقولون العلم هلأ من ا�حققون لكن

 ر�ه القطان ابن علهأو ،بيهأو راويه حدأ عثمان ¯أ �هالة ضعف وفيه ،سنده u مضطرب هو بعضهم وقال، وسلم عليه اهللا
 .ضطرابواال الوقفب اهللا

 أتقر نهاأ يقولون فهم به يقولون وأ ا:ديث هذا ونيقوّ  اwين عند ما، أبه القول بسنية نقول ال يثبت لم ذاإ ا:ديث هذا ذنإ
Y وأ ا�يت Y ¿ننكر قد لكن ،مبارك *ه نآوالقر نآقر نهاأل ،عليه ننكر ال هاأقر لو ،يس سورة ا�حت Y لو نساناإل 
 .تقرأ نأ ةالسن من وجعلها ةالسن من قال

 .ةةةةه الفاçه الفاçه الفاçه الفاçعليعليعليعلي    أأأأيقولون تقريقولون تقريقولون تقريقولون تقر    ؟؟؟؟ةةةةخر وهو الفاçخر وهو الفاçخر وهو الفاçخر وهو الفاçآآآآ    مراً مراً مراً مراً أأأأيذكرون العلماء يذكرون العلماء يذكرون العلماء يذكرون العلماء     ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 فهنا ئهشفا جلأل يقرأها نأ رادأو ةرقي نهاأ عتباراب ةالفاç نأ قيل ذاإ الإ ،حديث فيها يثبت لم حديث بها يرد لم هذهأيضاً 

 .بهذا يقال قد
 رادأ عندما وأ يدعو عندما يكون نأ �يث ةةةةالقبلالقبلالقبلالقبل    ¡¡¡¡إإإإ    ا�يتا�يتا�يتا�يت    يوجهيوجهيوجهيوجه    ووووأأأأ    يتوجهيتوجهيتوجهيتوجه نأ العلماء يذكره ا�وت عند يستحب ùا كذلك

    حياءً حياءً حياءً حياءً أأأأ    قبلتكمقبلتكمقبلتكمقبلتكم( ةالقبل استقبال عن ا:ديث u جاء وقد ة،القبل مستقبال هئدu A يكون نأ جلأل ةالقبل يستقبل نأ الً مث
  .داود بوأ رواه) مواتاً مواتاً مواتاً مواتاً أأأأوووو

    ؟؟؟؟إذا ماتإذا ماتإذا ماتإذا مات    يستحبيستحبيستحبيستحب    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ةةةةا�الئكا�الئكا�الئكا�الئك    ننننإإإإ: (قالو مات �ا ةسلم باأ غمضأ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأل "عينيهعينيهعينيهعينيه    تغميضتغميضتغميضتغميض    سنسنسنسن" مات ذاإف العلماء قال

    ننننإإإإ: (قال ةرواي وË ))))تقولونتقولونتقولونتقولون    ماماماما    YYYY    تؤمنتؤمنتؤمنتؤمن    ةةةةا�الئكا�الئكا�الئكا�الئك    ننننإإإإفففف    خ�اخ�اخ�اخ�ا    فقولوافقولوافقولوافقولوا( ةرواي uأيضاً و ،مسلم رواه) تقولونتقولونتقولونتقولون    ماماماما    YYYY    يؤمنونيؤمنونيؤمنونيؤمنون
 وY اهللا بسم :يقول عيناه غمضأ ذاإ العلم هلأ بعض عند ورد، العين| تغميض يسن هنا ومن ،)ا�Kا�Kا�Kا�K    تبعهتبعهتبعهتبعه    قبضقبضقبضقبض    ذاذاذاذاإإإإ    الروحالروحالروحالروح

 .به ستداللاال يصح ال منقطع فهو فيه ورد وما يثبت لم نهأل ةسن ليس نقول هذا ،اهللا رسول وفاة
 .مفتوحا مفال يبß وال مفال يغلق نأ �يث Yأ ¡إ يعÈ هي:ي شد حي|حي|حي|حي|للللالالالال    شدشدشدشد    يسنيسنيسنيسن    ùاùاùاùاأيضاً 
 ال مداأل ولطي �ا �يث ةمعين ةهيئ Y ويكون روحه تقبض قد ا`اس بعض نأل تلي| ا�فاصلتلي| ا�فاصلتلي| ا�فاصلتلي| ا�فاصل يستحب ùا قالواأيضاً 

 قالوا ،تاماً  غسالً  يغسله ، أنغسله من نساناإل يتمكن �يث ا�فاصل فتلي| قالوا، ا�فاصل تل| نأ الغسل عند يعطيست
 غسله عند ويسهل ةمستقيم تكون حÁ تل|ف ،ا¼اخل ¡إ دخلتأ مثالً  ¬نت ذاإ والساق| والكف| ا°دين مفاصل تل|

 تليينها يصعبو تنشف نأ قبل ا�فاصل تل| الوفاة عند قالواف ة،معين ةحال Y يموتون اسا` بعض نأل ،وتكفينه تنظيفه
 .مفاصله تلي| ي(ع ذنإ ه،وتكفين هتغسيل جلأل
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ْ  ال حÁ خرخرخرخرآآآآ    بثوببثوببثوببثوب    وسgهوسgهوسgهوسgه    بثوببثوببثوببثوب    ههههخلعخلعخلعخلع    قالواقالواقالواقالواي(ع أيضاً و
ُ
ç ِع عليه ال� ا6ياب هذه يهمþأيضاً  قالوا ،ا�سد ¡إ الفساد وي

َ  توË حينما والسالم الصالة عليه ا` نأ ةAئش روت �ا ببثو سgه ي(ع êôب»د ُس. 
 اذا؟اذا؟اذا؟اذا؟���� عنها يستغÓ قد ا�سألة هذه ،اKطن ينتفخ الأ جلأل قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ بطنهبطنهبطنهبطنه    YYYY    ةةةةحديدحديدحديدحديد    يوضعيوضعيوضعيوضع يقولون العلماء بعضأيضاً 
 Öتاج ال ا:ديد فوضع ،ةالوفا جراءاتإ تمت حÁ ثالجات u �عل ا�و$ ا�ثث غلباآلن أ ،اآلن ةا:افظ ا6الجات لوجود

X ورد ،ناآل u ضعوا نسأ حديث Y ال حديد من ء¤ بطنهÍ اعاإل ةالسن نأل نظر فيه هذا لكن ،بطنه ينتفخ� 
 ¡إ سنده u صالأ ÷م فيهأيضاً  نسأ عن ذكرناه اwي ا:ديث طبعا ،ذلك عن يغÈ ةا6الجاآلن  ووضعه ،ا�يت بتجه�

 .نسأ
 ما¹وا تكون ال وبا�اã ا`عش مثل وهو امرتفع يكون الغالب u الþيرأيضاً و ،غسله جلأل الþيرالþيرالþيرالþير    YYYY    ووضعهووضعهووضعهووضعه قالوا
 `ا يعÈ مرأ ف� ا6الجات هذه توجد لم ذاإ ماأ ،ا�ثث ¹ذه ةا:افظ ا6الجات لوجود Åتاجه الاآلن قد  هذا ] ،°هإ ةقريب

 ويقول ،مطلوب هذا نقولإننا ف العطب °هإ يسارع وأ الفساد يصيبه وأ ما¹وا تصيبه نأ سدهج Y اً وحفاظ ا�يت Y حفاظاً 
 ا�يت هذا عن ا�كروه دفع فيه نأ وعرفوا رجوا ùا -صنعوا ء¤ أي :أي– صنعوا ماو"": قال ماأل كتابه u الشاف* ماماإل

 وأ فساده ¡إ تؤدي الأ حيث من للميت نفع فيها تكون قد ال� هذه موراأل ] ذنإ "تعا¡ اهللا شاء نإ به بأس ال أن رجوت
 .الشاف* ماماإل قال كما بها سأب وال ةمطلوب نهاإف به يتعلق مرأ أي ¡إ تؤدي والأ منه ةالراL خروج ¡إ تؤدي ال

�اعاعاعاعاإلاإلاإلاإل ةحقيق مهم مرأ وهذا ي(ع وùا قال���     u u u uةةةةفجأفجأفجأفجأ    غ�غ�غ�غ�    ماتماتماتمات    ننننإإإإ    هههه�ه�ه�ه�ه����، Xعواعواعواعواأأأأ( وسلم عليه اهللا ص¦ لقو���� ماأ )ةةةةبا�نازبا�نازبا�نازبا�ناز    
 يعود قد ذلك بعد ثم قليل توقف وأ غماءإ عن ةعبار صابهأ ما هذا يكون نأ �o جلأل ،يستعجلون فال ةفجأ ¬ن ذاإ

أيضاً  يستدل قد ،ذلك Y العلماء فنص ،منه كدأيت حÁ ةالفجأ موتu  يستعجل فال ،نسانلإل ا:ياة تعود وأ للقلب ا`بض
 ما )هلههلههلههلهأأأأ    ظهرا5ظهرا5ظهرا5ظهرا5    ب|ب|ب|ب|    çبسçبسçبسçبس    ننننأأأأ    مسلممسلممسلممسلم    �يفة�يفة�يفة�يفة    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    الالالال( با:ديث جاء ما ا�يت �هبتج �اعاإل Y بها دليست ال� ةدلاأل من
 كأن ،م�ن ¡إ م�ن من ينقلونه نأ يريدون وأ عليه الصالة دونيير والدهأ يكون نأك مطلوب مرأل به نتظاراال يكن لم

 و¹ذا ،منه يمنع وال به سأب ال خ�أت خ�أا� هذا ،ةسالميإ ةولد ¡إ ينقلونه نأ يريدون ثم ةسالميإ ةدول خارج u يموت
عليه من الفساد ولم يشق Y ا`اس عليه من الفساد ولم يشق Y ا`اس عليه من الفساد ولم يشق Y ا`اس عليه من الفساد ولم يشق Y ا`اس     ن ¬ن قريبا ولم oن ¬ن قريبا ولم oن ¬ن قريبا ولم oن ¬ن قريبا ولم oشششَش َ َ َ إإإإه من و°ه ه من و°ه ه من و°ه ه من و°ه ¿¿¿¿ن ينتظر به من Öن ينتظر به من Öن ينتظر به من Öن ينتظر به من Öأأأأس س س س أأأأبببب    والوالوالوال قالوا العلماء نص

 ¡إ بت من ا`قل وسائليضاً أو ةا�ث حفظ وسائل توفر مع ا°وم قلت كماهذا و، به سأب ال هذا اwين ينتظرون الصالة عليهاwين ينتظرون الصالة عليهاwين ينتظرون الصالة عليهاwين ينتظرون الصالة عليه
 يوم توË وسلم عليه اهللا ص¦ نبينا نإف ،ةا6اني ةالليل وأ ةالليل حÁ وأ وا6الث والساعت| ةالساع ينتظر نأ سأب فال بت

 .ربعاءاأل يوم الإ يدفن ولم والسالم الصالة عليه يق» ولم االثن|
 وأ ،ا�سلم| مقابر وأ بالد ¡إ ينقل نأ يراد يكون نأك ة،راجح ةصلح� ¬ن ذاإ µوز ا�يت دفن خ�أتأن  الÃم خالصة

 وال به سأب ال هذا ] ،يغسله نأ و4أ اwي الوP £أي وأ ،نفسهمأب يغسلونه وأ عليه يصلون وأ والدهأ يأ£ حÁ يؤخر
  ..اهللا شاء نإ عليه حرج
 ....بموتهبموتهبموتهبموته    خبارخبارخبارخباراإلاإلاإلاإل    بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    ا`ا`ا`ا`****    ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    ينينينينNNNN    ننننأأأأ    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل، ، ، ، ا�يتا�يتا�يتا�يت    نننن****    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة

 ةا�اهلي `* ا�شابه ا`* ،ةا�اهلي `* مشابهاً  ¬ن ما وهو مومذم ن* :األول القسم :قسم| إ¡ ينقسم ا`* يقولون 
 ا`اس يبلغ نأ جلأل ةا`اL تستأجر ،عليه ينوح من £أي و�ذلك سواقباأل نادييُ  من £أي نأ وهو ،ا�يت À» عالناإل وهو

 وÖملوÖملوÖملوÖمل    ،،،،µوزµوزµوزµوز    والوالوالوال    وموموموممذممذممذممذم    *ه*ه*ه*ه ا`* هذا ،ا�شهور الرجل وأ فالن وأ و°هم وأ فالن موت وa ةمصيب صابتهمأ النف هلأ نأ
أيضاً و ،�دأ رواه )****ا`ا`ا`ا`    ننننعععع    ين±ين±ين±ين±( وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول سمعت 5إ قال ةحذيف حديث u ورد اwي ا`� عليه
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 .وحسنه الgمذي

 قاربهأ عالمإك وذلك ة،ا�اهلي ن* يشبه ال اwي ووه ،خباراإل به ا�راد ا`* من ¬ن ما هوو موماذم ليس ما :ا6ا5 القسم
 £أي حÁ ،كذا مسجد u كذا يوم u و�ذا كذا فالن Y سيص¦ فمثال يقال عليه يص¦ حÁ الصحف u ذلك ن( وأ ،بموته
    سسسسأأأأبببب    الالالال    فهذافهذافهذافهذا ،فيه شفاعتهم قبول u رFأ ذلك ¬ن *ما ا�صل| كd و"ما ا�صل| ويكd عليه يصلوا نأ يريدون اwين

    زيدزيدزيدزيد    ةةةةالرايالرايالرايالراي    خذخذخذخذأأأأ: (قال ةمؤت u صحابهأ ¡إ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نN وقد ،وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ن�ن�ن�ن�    oالفoالفoالفoالف    والوالوالوال    بهبهبهبه
: قالو مات ما عند ا`جا¤ ¹م نNأيضاً و )صيبصيبصيبصيبأأأأفففف    ةةةةرواحرواحرواحرواح    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    خذهاخذهاخذهاخذهاأأأأ    ثمثمثمثم    ،،،،صيبصيبصيبصيبأأأأفففف    جعفرجعفرجعفرجعفر    خذهاخذهاخذهاخذهاأأأأ    ثمثمثمثم    ،،،،صيبصيبصيبصيبأأأأفففف
    ننننNNNN    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ننننإإإإ: (قال ةهرير ¯أ حديث u جاء، الغائب صالة عليه وصلوا )خيكمخيكمخيكمخيكمأأأأ    YYYY    صلواصلواصلواصلوا(

 من مذموما ليس ما وأ ،به ا�أذون به ا�سموح ا`* من هو ا:ديث u الوارد ا`* هذا )فيهفيهفيهفيه    ماتماتماتمات    اwياwياwياwي    ا°وما°وما°وما°وم    uuuu    ا`جا¤ا`جا¤ا`جا¤ا`جا¤
 ا`* فهذا فالن وعن فالن وعن فالن عن با�رائد تكتب يامأ ةربعأ وأ ةثالث �لس هأن صوره u اwي ا`* ماأ ،ا`*
�o ي ا�ذموم ا`* من يكون نأwا�يت مدح رادأ لو لكن ،فيه ليس بما ا�دح هذا يكون وقد ،نسانلإل مدح فيه ا 

ص¦ اهللا  قالف خ�ا ا�يت| حدأ Y ثنواأ ةحابالص نأ حاديثاأل بعض u جاء وقد ،سأب فال ناءا6 حيث من فيه هو مربأ
    معÓمعÓمعÓمعÓ    ماماماما    سألوهسألوهسألوهسألوه    ثمثمثمثم    ،،،،فعلوهفعلوهفعلوهفعلوه    ماماماما    YYYY    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    قرهمقرهمقرهمقرهمأأأأفففف    ))))وجبتوجبتوجبتوجبت))))    فقالفقالفقالفقال    �ا�ا�ا�ا    عليهعليهعليهعليه    ثنواثنواثنواثنواأأأأ    ثمثمثمثم    ))))وجبتوجبتوجبتوجبت: (عليه وسلم

أو  )رضهرضهرضهرضهأأأأ    uuuu    اهللاهللاهللاهللا    شهداءشهداءشهداءشهداء    نتمنتمنتمنتمأأأأ، ، ، ، ا`ارا`ارا`ارا`ار    XXXX    فوجبتفوجبتفوجبتفوجبت    �ا�ا�ا�ا    عليهعليهعليهعليه    ثنيتمثنيتمثنيتمثنيتمأأأأ    وذاكوذاكوذاكوذاك    ة،ة،ة،ة،ا�نا�نا�نا�ن    XXXX    فوجبتفوجبتفوجبتفوجبت    خ�اخ�اخ�اخ�ا    عليهعليهعليهعليه    ثنيتمثنيتمثنيتمثنيتمأأأأ    هذاهذاهذاهذا: (: (: (: (قالقالقالقال    ؟؟؟؟وجبتوجبتوجبتوجبت
 .وسلم عليه اهللا ص¦ قالكما 

    ))))UUUUUUUU((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
        ::::ا�وتا�وتا�وتا�وت    بعدبعدبعدبعد    فعلهفعلهفعلهفعله    µبµبµبµب    ماماماما

�اعاعاعاعاإلاإلاإلاإل    µبµبµبµبوووو، ، ، ، وصيتهوصيتهوصيتهوصيته    نفاذنفاذنفاذنفاذإإإإ يقولون العلماء���    uuuu    جرجرجرجراألاألاألاأل    تعجيلتعجيلتعجيلتعجيل    منمنمنمن    فيهافيهافيهافيها    �ا�ا�ا�ا    دينهدينهدينهدينه    قضاءقضاءقضاءقضاء    XXXX اعواإل ،واجب ةالوصي نفاذإ ذاً إ� 
 لكن ،بالواجب تدخل نهاأ يقول همضوبع ،با�ستحبات تدخل ةمستحب نهاأ يرى العلماء بعض ؟مستحب وأ واجب بها

 وقضاءة، الوصي تنفيذ Y ا¼يون قضاء قدمي ،ا¼ين قضاء الوصية من همأو ،X جراأل تعجيل من فيه �ا ةالوصي نفاذإ يهمنا
�اعاإل Y ينصون قلت كما والعلماء ،للعبيد ديون تكون نأ ام´و هللا ديون كونت نأ ماإ ا¼ين u ا¼يون قضاء. 

 ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    عنعنعنعن    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    قضاءقضاءقضاءقضاء    حكمحكمحكمحكم    اااامممم 
 ¡إ حج وأ كفارة وأ ز�ة يكون أو نذر هناك يكون نكأ تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    هللاهللاهللاهللا    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    هذاهذاهذاهذا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    سواءسواءسواءسواء للميت ا¼ين قضاءقضاءقضاءقضاء    µبµبµبµب ا�واب

 آلدآلدآلدآلد////    لعبادلعبادلعبادلعبادلللل    أيأيأيأي    للمخلوق|للمخلوق|للمخلوق|للمخلوق|    ديونديونديونديون    تكونتكونتكونتكون    ماماماما    ا:قوقا:قوقا:قوقا:قوق    منمنمنمن    وهناكوهناكوهناكوهناك ،وجل عز هللا ذمته u واستقرت وجبت ال� موراأل من غ�ه
 نأ ينب¾ لكن )عنهعنهعنهعنه    يقÉيقÉيقÉيقÉ    حÁحÁحÁحÁ    بدينهبدينهبدينهبدينه    ةةةةمعلقمعلقمعلقمعلق    ا�ؤمنا�ؤمنا�ؤمنا�ؤمن    نفسنفسنفسنفس( مرفوA هريرة ¯أ عن ا:ديث u ورد �ا هاهاهاهاؤؤؤؤداداداداأأأأ    µبµبµبµبأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  وهذه
 عن يمتنع واwي ،صحيح غ� وهذا عليه، الصالة من يمنع ا¼ين نأ :يقول ا`اس بعض ةخواأل يهاأ ا¼ين قضاء نأ هنا يعلم

 ينوِ  ولم ستدانا من ا�ذموم ،اwمu  يدخل ال هذا يسدد نأ ونوى تدانسا منأيضاً ، ا`اس سائر ال ماماإل هو عليه الصالة
 ولأ u يقولون دينه يسدد لم من Y الصالة عدم وأ ا¼ين سداد وهو مراأل هذا نأ ذلك ¡إ ضفأأيضاً  ،ا`اس عن يسدد نأ

 نسانإ ] نقول حال أي Y ،ا:كم فنسخ ذلك ا�سلم| عن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` çمل ذلك بعد ثم ،سالماإل
 نأب ماإ عنه يؤدي اهللا بأن( حجر ابن ا:افظ يقول كما ا:ديث نطق فقد عليه اهللا سيفتحه ùا دينه وفاء ونوى استدان

 نهأ ا�وت عند وخاف استدان سانإن أي اwم u يدخل ال ذنإ )ةخراآل u عنه اهللا يتكفل نأب ما´و ،ا¼نيا u عليه اهللا يفتح
 u ورد ما ذلك مصداق ،عنه يسددس اهللا نإف يسدد نأ نيته u و�ن يسدد نأ عيستط ولم مات ذاإ نهأل ،ثمإ بذلك يلحقه
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 بوأ رواه ،اKخاري u حديث) اهللاهللاهللاهللا    تلفهتلفهتلفهتلفهأأأأ    تالفهاتالفهاتالفهاتالفهاإإإإ    يريديريديريديريد    خذهاخذهاخذهاخذهاأأأأ    ومنومنومنومن    ،،،،عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    دىدىدىدىأأأأ    هاهاهاهاءءءءداداداداأأأأ    يريديريديريديريد    ا`اسا`اسا`اسا`اس    موالموالموالموالأأأأ    خذخذخذخذأأأأ    منمنمنمن( ا:ديث
 رادأ وقد نداتاس ¬ن ذاإ ماأ ،يوË ال نأ جلأل نداتسا ¬ن لو ما حالة u الإ مات ذاإ ا�يت حق u ا¼ين يذم ال ذنة، إهرير
 .ا�سلمون عليه ويصª ا`اس عليه ويصª ء¤ فال الوفاء

    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟....°ه بعد وفاته°ه بعد وفاته°ه بعد وفاته°ه بعد وفاتهإإإإوا`ظر وا`ظر وا`ظر وا`ظر     ،،،،س بتقبيل ا�يت بعد وفاتهس بتقبيل ا�يت بعد وفاتهس بتقبيل ا�يت بعد وفاتهس بتقبيل ا�يت بعد وفاتهأأأأبببب    وa الوa الوa الوa ال    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة
 )وميتا حيا اهللا رسول يا طبت: (قالو ،وفاته بعد وسلم عليه اهللا ¦ص نبينا قبل رضاهأو عنه اهللا رò بكر باأ نأ ثبت نهأل
 ستطاعتا ما نهاأل مات نأ بعد بيهاأ وجه تقبل نأ رادتأ بنت وأ ابن نأ لو ،تكفينه بعد ولو؟ تكفينه بعد ولو حÁ ذنإ
    ا`ا`ا`ا`    ننننأأأأ    ثبتثبتثبتثبت(أيضاً و ،ذلك u سأب ال س؟أب ذلك u هل تعيدوه ثم قبلهأ ثم ،الكفن بعض واçّل  نأ ريدأ ناأ :وقالت ،تراه نأ

 به سأب ال مراأل هذا ذنة، إAئش حديث من وصححه واKيه� الgمذي رواه )عونعونعونعونظظظظمممم    بنبنبنبن    عثمانعثمانعثمانعثمان    قبلقبلقبلقبل((((    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦
  .تعا¡ اهللا شاء نإ فيه ء¤ وال

 :عليهعليهعليهعليه    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة    وتكفينهوتكفينهوتكفينهوتكفينه    ا�يتا�يتا�يتا�يت    غسلغسلغسلغسل
 .مورأ ة�س ،ا:مل وحكم ،ا¼فن وحكم ،الصالة حكمو ،ا�كف| وحكم ،الغسل حكم نعلم نأ ةخواأل ايهأ يهمنا

    ....ةةةةكفايكفايكفايكفاي    فرضفرضفرضفرض نهاأ *ها حكمها مورأ ة�س هذه ودفنهودفنهودفنهودفنه////        0000    و�لهو�لهو�لهو�له////        TTTT    عليهعليهعليهعليه    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة////        UUUU    وا�كف|وا�كف|وا�كف|وا�كف|////        1111    سلسلسلسلغغغغالالالال////        ////
    بماءبماءبماءبماء    اغسلوهاغسلوهاغسلوهاغسلوه( :قال ناقته وقصته لثي وسلم عليه اهللا ص¦ ا` لقول ةةةةكفايكفايكفايكفاي    فرضفرضفرضفرض وتكفينهوتكفينهوتكفينهوتكفينه    ا�يتا�يتا�يتا�يت    غسلغسلغسلغسل :ولولولولاألاألاألاأل    مرمرمرمراألاألاألاأل
 .عليه متفق) ثوب|ثوب|ثوب|ثوب|    uuuu    و�فنوهو�فنوهو�فنوهو�فنوه    دردردردروسوسوسوس

 اKالد خارج مات انسانإ نأ لو نفgض الÃم فائدة الÃم؟الÃم؟الÃم؟الÃم؟    فائدةفائدةفائدةفائدة    ماماماما    ؟؟؟؟ةةةةكفايكفايكفايكفاي    فرضفرضفرضفرض    معÓمعÓمعÓمعÓ    ماماماما ة،كفاي فرض وهو الغسل حكم
 سانناإل هذا قال ثم عنه، يعلمون ال ا�سلم| وبا. ،ا�سلم| من اواحد انسانإ الإ بموته يعلم ولم ،سgا°اأ فمثال ةسالمياإل

 فرض غ�ك يوجد ال نهأ عتباراب عليك صبحتأ اآلن كفاية فرض نعم نقول، كفاية فرض هذاو مات هذا ã عالقة ال ناأ
 نتأ نكأل ؟اذا� حقك u صبحأ ،به يتعلق ما ] وفعل و�له ودفنه وتكفينه بغسله ا�يت هذا تتوÕ نأ عليك يتع| ،ع|

 ،اKاق| عن ثماإل سقط اثن| قام لو امسلم ع(ين ةا�نطق u ¬ن لو لكن ،عليك تع| ،به يعلم اwي قادرال الوحيد
 ا�ميع يتحمل �يث كd ا�سلمون ¬ن ذاإ ماأ ،فائدةال هذه ،ع| فرض حقك u صبحأ ا�سلم هذا الإ يوجد لم ذاإ لكن

 .ا�ميع ثمأ ا�ميع امتنع ولو ،مراأل هذا يتحملوا نأ ا�ميع Y فنقول مراأل هذا
    ثمثمثمثمأأأأيييي    الالالال    ومÁومÁومÁومÁ    ؟؟؟؟تر�هتر�هتر�هتر�ه    ذاذاذاذاإإإإ    صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه    ثمثمثمثمأأأأيييي    ةةةةالكفايالكفايالكفايالكفاي    فرضفرضفرضفرض    يكونيكونيكونيكون    ومÁومÁومÁومÁ    ة؟ة؟ة؟ة؟كفايكفايكفايكفاي    فرضفرضفرضفرض    ووووأأأأ    ع|ع|ع|ع|    فرضفرضفرضفرض    نهانهانهانهاأأأأ    نقولنقولنقولنقول    �اذا�اذا�اذا�اذا :سألةا� هذه ذنإ
 ذا´و ،خريناآل عن ثماإل سقط اKعض به قام ذاإ ةكفاي فرض ا�يت غسل ذنإ ،لكم ذكرتها ال� ةالصور هذه u ؟؟؟؟تر�هتر�هتر�هتر�ه    ذاذاذاذاإإإإ

 حقه u ةالكفاي فرض صبحأ نهأل الواحد هذا حق u تع| نواKاق به يعلم ولم اواحد الإ به يعلم لم ذا´و ،ثمواأ ا�ميع امتنع
 .ع| فرض
 فرض ةةةةالكفايالكفايالكفايالكفاي    YYYY واجبواجبواجبواجب عليهعليهعليهعليه    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة ،Y الكفايةY الكفايةY الكفايةY الكفاية    واجبواجبواجبواجبأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     تكفينهتكفينهتكفينهتكفينهوووو ،وتكفينه ا�يت تغسيل قلت كما وردأيضاً 
    فرضفرضفرضفرض كذلك ودفنهودفنهودفنهودفنه ،ضعف فيه ¬ن ن´و ا¼ارقطÈ رواه )اهللاهللاهللاهللا    الالالالإإإإ    SSSS    الالالال    قالقالقالقال    منمنمنمن    YYYY    صلواصلواصلواصلوا( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ةكفاي
َماتَهُ     ععععُمë ُمë ُمë ُمë {: تعا¡ لقوX قلت كما ةةةةكفايكفايكفايكفاي

َ
َماتَهُ أ
َ
َماتَهُ أ
َ
َماتَهُ أ
َ
َ»َهُ     أ َ»َهُ ْ َ»َهُ ْ قققْقَ»َهُ ْ

َ
فَأ
َ
فَأ
َ
فَأ
َ
 .ةةةةكفايكفايكفايكفاي    فرضفرضفرضفرض �له�له�له�له كذلكأيضاً و ،"بدفنه كرمهأ معناه" عباس ابن قال }فَأ

 وا�كف| الغسل وa فصلال هذا u ا�سلم يعرفها نأ البد كفاية فرض a مورأ �سة ذن، إةةةةسنسنسنسن    ف�ف�ف�ف�    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    اتباعاتباعاتباعاتباع ماأ
  .اKاق| عن ثماإل سقط اKعض به قام ذاإ ،ودفنه و�له عليه والصالة

    ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    بتغسيلبتغسيلبتغسيلبتغسيل    فضلفضلفضلفضلاألاألاألاأل    منمنمنمن    ووووأأأأ    غسله؟غسله؟غسله؟غسله؟    يتوÕيتوÕيتوÕيتوÕ    اwياwياwياwي    منمنمنمن    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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    ااااهذهذهذهذ ،الو& Y يقدم الوP نأ بهذا ا�راد، العدل وصيه هبغسل ا`اسا`اسا`اسا`اس    وÕوÕوÕوÕأأأأوووو ،ح�مح�مح�مح�مباألباألباألباأل    العارفالعارفالعارفالعارف    �غسيله�غسيله�غسيله�غسيله    oتارoتارoتارoتار نأ فضلاأل
 ،خاX وأ عمه يغسله اwي نأب و4أ هو ولكن ،موجود باهأ نأ وأ ابنه و°ه مثال سانإن لو بمعÓ ،ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    منمنمنمن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

 نسأ و4أيضاً أو ،سماءأ تهأمرا تغسله نأ و4أ عنه اهللا رò بكر باأ نأل �اذا؟ ا:الة هذه u الوالوالوالو&&&&    منمنمنمن    وÕوÕوÕوÕأأأأ    الوالوالوالوPPPP    فنقولفنقولفنقولفنقول
 ختصاصهال ا`اس وÕأ بأ X ¬ن نإ بوهبوهبوهبوهأأأأ طبعا باأل ةالوالي u ا�قدم الو& ،الو& £أي Pالو بعد، س�ين بن �مد يغسله نأ

    YYYY ببببألألألأل    خخخخاألاألاألاأل ثم ننننبويبويبويبويألألألأل    خخخخألألألألاااا ثم نزلنزلنزلنزل    نننن́́́´وووو    بنهبنهبنهبنهاااا ثم بنبنبنبناالاالاالاال فيقدم ،عصباتهعصباتهعصباتهعصباته    منمنمنمن    قربقربقربقربفاألفاألفاألفاأل    قربقربقربقرباألاألاألاأل ثم جدهجدهجدهجده ثم ،عليه ةبالشفق
 ¬nال¬nال¬nال¬nال األرحام ذوي ¡إ ذلك بعد ينتقل ثم ،با��اث عروفم هو ما Y ،خرهآ ¡إ ببببألألألأل    العمالعمالعمالعمو الشقيقالشقيقالشقيقالشقيق    العمالعمالعمالعم ثم ا��اا��اا��اا��اثثثث    ترتيبترتيبترتيبترتيب
 ولم تشاح حصل ما *هم الءؤه ولو ،ا�غسيل u ةخ» ¹م اwين ا`اس من �اX علمأ يكون من ذلك دبع ثم ،وغ�ه

 ماأ ،مرألا هذا u سأب ال ا�و$ مغاسل u ا�عروف| ا�غسل| وأ ا�ستشفيات u ا�عروف ا�غسل يغسله نأ رادواأو oتصموا
 .قلت كما ا��اث Y بناء ،نسائها من فالقر] القر] ثم ،العدل وصيتهاأيضاً  بغسلها وÕفاأل نننن====لأللأللأللأل    ةةةةبالنسببالنسببالنسببالنسب

    تغسيلتغسيلتغسيلتغسيل    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    موته؟موته؟موته؟موته؟    ددددعنعنعنعن    خرخرخرخراآلاآلاآلاآل    يغسليغسليغسليغسل    ننننأأأأ    الزوج|الزوج|الزوج|الزوج|    حدحدحدحدألألألأل    هلهلهلهل    خرىخرىخرىخرىأأأأ    ةةةةبعباربعباربعباربعبار    ووووأأأأ    ؟؟؟؟زوجتهزوجتهزوجتهزوجته    يغسليغسليغسليغسل    ننننأأأأ    للزوجللزوجللزوجللزوج    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    خر؟خر؟خر؟خر؟اآلاآلاآلاآل    حدهماحدهماحدهماحدهماأأأأ    الزوج|الزوج|الزوج|الزوج|

 للزوجللزوجللزوجللزوج    ةةةةالزوجالزوجالزوجالزوج    تغسيلتغسيلتغسيلتغسيل ماأ ،صاحبه غسل الزوج| من واحد ل� ذنإ ،زوجها الزوجة تغسل نأو زوجته الزوج يغسل نأأأأ    µوزµوزµوزµوز
 مع عنه اهللا رò عª فعل فلما لزوجتهلزوجتهلزوجتهلزوجته    الزوجالزوجالزوجالزوج    تغسيلتغسيلتغسيلتغسيل    uuuu    ماماماماأأأأوووو، زوجته عميس بنت سماءأ تغسله نأ بكر بوأ و4أ فلما
 ثارآ خرآ تعليل اهذ ا`جاح ثارآأيضاً  نوألة، فاطم غسل عليا نأ ا�نذر ابن روى ،وسلم عليه اهللا ص¦ نبينا بنت ةفاطم

 ا�وت نإ يقال وال ،هذا u ء¤ وال صاحبه يغسل نأ منهما ل� يبß الغسل فكذا ة،باقي رثواإل ةالوفا عدة من ا`جاح
  .خرهآ ¡إ ،ةدع هناك ¬ن و�ا م�اث هناك ¬ن �ا العالقة قطع لو ،صحيحصحيحصحيحصحيح    غ�غ�غ�غ�    هذاهذاهذاهذا ،الزوج| ب| العالقة قطع

    تغسيلتغسيلتغسيلتغسيل    uuuu    للرجالللرجالللرجالللرجال    مدخلمدخلمدخلمدخل    الالالال    نهنهنهنهأأأأ    ةةةةفائدفائدفائدفائد    منهمنهمنهمنه    خذخذخذخذأأأأنننن    ،،،،العدلالعدلالعدلالعدل    نننن====األاألاألاأل    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    وتغسيلوتغسيلوتغسيلوتغسيل    العدلالعدلالعدلالعدل    لو°هلو°هلو°هلو°ه    الرجالالرجالالرجالالرجال    �غسيل�غسيل�غسيل�غسيل    سبقسبقسبقسبق    فيمافيمافيمافيما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    النساءالنساءالنساءالنساء    منمنمنمن    قاربقاربقاربقارباألاألاألاأل    غسلغسلغسلغسل    uuuu    للرجالللرجالللرجالللرجال    مدخلمدخلمدخلمدخل    الالالال    ههههأنأنأنأن    سبقسبقسبقسبق    ùاùاùاùا    يعلميعلميعلميعلم    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ،،،،خرخرخرخرآلآلآلآللللل    اااازوجزوجزوجزوج    حدهماحدهماحدهماحدهماأأأأ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    الالالالإإإإ    العكسالعكسالعكسالعكس    والوالوالوال    النساءالنساءالنساءالنساء

    ختهختهختهختهأأأأ    يغسليغسليغسليغسل    ااااحدحدحدحدأأأأ    ددددµµµµ    لملململم    ووووأأأأ    ،،،،هوهوهوهو    الالالالإإإإ    مهمهمهمهأأأأ    يغسليغسليغسليغسل    ااااحدحدحدحدأأأأ    ددددµµµµ    لملململم    سانسانسانسانإنإنإنإن    مثالمثالمثالمثال    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ،،،،هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    الالالالإإإإ    حدحدحدحدأأأأ    يوجديوجديوجديوجد    لملململم    ننننإإإإ    لكنلكنلكنلكن    ،،،،العكسالعكسالعكسالعكس    والوالوالوال
 .هوهوهوهو    الالالالإإإإ    بنتهبنتهبنتهبنته    يغسليغسليغسليغسل    ااااحدحدحدحدأأأأ    ددددµµµµ    لملململم    ووووأأأأ    هوهوهوهو    الالالالإإإإ

 ا6يابا6يابا6يابا6ياب    وقوقوقوقفففف    منمنمنمن    يغسليغسليغسليغسل    ولكنولكنولكنولكن    يغسليغسليغسليغسل ئذعند فنقول ا�غسل هذا الإ يوجد ولم ا�غسل وجود وتعذر يوجد لم ذاإ ئذعند فنقول
  .ا�قصود Öصل وبا�اã ،صباصباصباصبا    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    ا�اءا�اءا�اءا�اء    يصبيصبيصبيصب

 اً اً اً طهورطهورطهورطهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    البدالبدالبدالبد    ،،،،ا�اءا�اءا�اءا�اء    طهوريةطهوريةطهوريةطهورية    للتغسيلللتغسيلللتغسيلللتغسيل    يشgطونيشgطونيشgطونيشgطون    نهمنهمنهمنهمأأأأ    وaوaوaوa    ،،،،با�غسيلبا�غسيلبا�غسيلبا�غسيل    علقعلقعلقعلقتتتتتتتت    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ....اً

    ووووأأأأ    اااامطهرمطهرمطهرمطهر    ااااطهورطهورطهورطهور    ماماماماإإإإ    ا�اءا�اءا�اءا�اء    ننننأأأأ    الراجحالراجحالراجحالراجح    ننننأأأأ    تعلمونتعلمونتعلمونتعلمون    ولعلكمولعلكمولعلكمولعلكم    ،،،،ووووJJJJسسسس    وطاهروطاهروطاهروطاهر    طهورطهورطهورطهور    ::::أقسامأقسامأقسامأقسام    ثالثالثالثالثثثث    ¡¡¡¡إإإإ    ا�اءا�اءا�اءا�اء    تقسيمتقسيمتقسيمتقسيم    YYYYأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     وهذاوهذاوهذاوهذا
 به يغسل امغصوب ا�اء يكون ال يعÈ باحتهباحتهباحتهباحته́́́´وووو اقالو ،به ءوال¤ نساناإل به يغسل اطاهر ¬ن ذاإ ا�اء وبهذا    ،،،،اااامنجسمنجسمنجسمنجس    ااااJJJJسسسس

 الإ حدأ تعذر لو لكن ،هلهاأ من ليس وال�فر ةعباد ا�يت تغسيل نأل قالوا �اذا؟ سالم الغاسلسالم الغاسلسالم الغاسلسالم الغاسلإإإإأيضاً و ،مغصوب وهو ا�يت
 زµوّ  فهنا ذلك Åو وأ ا�اء صبب سيلغللت ةوسيل يكون هذا نأ رادأو عليه واقف ا�يت و�ن ا�يت �غسيل ال�فر هذا

 مثالً  اً ¬فر مرأ ،خرآ با�ه نما´و يبا� لم لكن ا�يت تغسيل ونوى ا�سلم ح¿ ذاإ فمثال ة،ا�با� يعÈ ذلك العلماء
        ....جائزجائزجائزجائز    ةةةةا:نابلا:نابلا:نابلا:نابل    مذهبمذهبمذهبمذهب    الوجه|الوجه|الوجه|الوجه|    صحصحصحصحأأأأ    uuuu    فهذافهذافهذافهذا ا�سلم هذا عن نائباً  فغسله الغسل بمبا�ة

 من مطلوب السg ذنإ ،الوجوب حيث من هذا وجوباوجوباوجوباوجوبا    عورتهعورتهعورتهعورته    سgسgسgسg    غسلهغسلهغسلهغسله    uuuu    �ع�ع�ع�ع    ذاذاذاذاإإإإ    نهنهنهنهأأأأ ا�غسيلا�غسيلا�غسيلا�غسيل    دابدابدابدابآآآآ    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    قالقالقالقال
    ووووأأأأ    وÕوÕوÕوÕأأأأ    ذلكذلكذلكذلك    ننننألألألأل عليه ال� ا6ياب من يعÈ وµردهوµردهوµردهوµرده    ،،،،ةةةةوالر�بوالر�بوالر�بوالر�ب    ةةةةالþالþالþالþ    ب|ب|ب|ب|    ماماماما    وaوaوaوa واجب هو باwات عورته سg لكن ،داباآل
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    بيتبيتبيتبيت    ووووأأأأ    ةةةةخيمخيمخيمخيم    uuuu    سgسgسgسç    gتçتçتçت م�ن u وأ مستور م�ن u ماإ ذلك ويكون ننننالعيوالعيوالعيوالعيو    عنعنعنعن    ويسgهويسgهويسgهويسgه، ، ، ، ¬مال¬مال¬مال¬مال    غسالغسالغسالغسال    تغسيلهتغسيلهتغسيلهتغسيله    uuuu    مكنمكنمكنمكنأأأأ
 .تفعل نأ ينب¾ ال� موراأل من هذه ،ا`اس يراه ال نهأ �يث ذلكذلكذلكذلك    شابهشابهشابهشابه    ماماماما    ووووأأأأ

    ا�اءا�اءا�اءا�اء    صبصبصبصب    منمنمنمن    يكdيكdيكdيكd قالوا ذلك بعد ثم ،ينظفه ذلك وبعد للخروج مستعد هو ما oرج حÁ برفقبرفقبرفقبرفق    بطنهبطنهبطنهبطنه    يع�يع�يع�يع�أيضاً  قالوا
    مسمسمسمس    ÖلÖلÖلÖل    والوالوالوال ينظفه وينجيهوينجيهوينجيهوينجيه    بالقفازين �يس ما وأ بالكفوف يس� ما وأ منديالمنديالمنديالمنديال    ووووأأأأ    ةةةةخرقخرقخرقخرق    يدهيدهيدهيده    YYYY    لغاسللغاسللغاسللغاسلاااا    يلفيلفيلفيلف    ثمثمثمثم    ،،،،عليهعليهعليهعليه

 يكون نأ العلماء يقول هكذا ةÀرق الإ جسده يمس ال نأ ا�ستطاع قدر Öاولأيضاً ، الساتر هذا فوق من نما´و عورتهعورتهعورتهعورته
 قالوا ةةةةÀرقÀرقÀرقÀرق    الالالالإإإإ    جسدهجسدهجسدهجسده    سائرسائرسائرسائر    يمسيمسيمسيمس    الالالال    ننننأأأأ    يستحبيستحبيستحبيستحب وأ البد نهأ يقولون وهكذا فخذيه ب| ما ومثل °تيهإ مثل ا�سد با. مس
 ةخرق خرقت| ا�غسل عند يكون نأ يستحب ذلك وعند قالوا ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` مع عنه اهللا رò عª لفعل
 .جسده لسائر ةخرق ذلك بعد ،عورته u فيها وينظفه فيها وينجيه هيغسل

 وأ العاجز خاهأ وأ مثالً  جده يوضئ وأ باهأ يوضئ نهأك Aجزا نساناإ ئيوض هنأك غسلهي يعÈ ندباندباندباندبا    ههههئئئئيوضيوضيوضيوض قالوا ذلك بعد ثم
 u قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ ةعطي مأ روته �ا ا:ديث u ورد كما يامنا�ب أيبد ،Aديا وضوءاً  نهأك أويبد ،ذلك Åو

 مبلو�|مبلو�|مبلو�|مبلو�|    صبعيهصبعيهصبعيهصبعيهأأأأ    يدخليدخليدخليدخل بل نفهنفهنفهنفهأأأأ    uuuu    والوالوالوال    فيهفيهفيهفيه    uuuu    ا�اءا�اءا�اءا�اء    خلخلخلخليديديديد    والوالوالوال قالوا )منهامنهامنهامنها    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    ومواضعومواضعومواضعومواضع    بميامينهابميامينهابميامينهابميامينها    ابدأنابدأنابدأنابدأن( ابنته غسل
 ا�غسيل نأل ينوي ا�غسيل يعÈ ةةةةمع نيمع نيمع نيمع ني يكونأيضاً  قالوا ثم ا�اءا�اءا�اءا�اء    هماهماهماهمافيفيفيفي    يدخليدخليدخليدخل    والوالوالوال    وينظفهماوينظفهماوينظفهماوينظفهما    ومنخريهومنخريهومنخريهومنخريه    سنانهسنانهسنانهسنانهأأأأ    فيمسحفيمسحفيمسحفيمسح

 أيب عنه تعاضاس ن´و ة،رغو X نأل ،ا�عروف السدر شجر الشجر وراقأ من نوع :السدر السدرالسدرالسدرالسدر    ةةةةبرغوبرغوبرغوبرغو    ويغسلهويغسلهويغسلهويغسله قالوا ،ةعباد
    ثمثمثمثم    يþيþيþيþاألاألاألاأل    ثمثمثمثم    يمنيمنيمنيمناألاألاألاأل    شقهشقهشقهشقه    يغسليغسليغسليغسل    ثمثمثمثم ،بذلك و:يته سهأر غسلوي قالوا ،به سأب فال الصابون نواعأ من ةا�وجود ا�نظيف نواعأ

ة، ا�رأ بميامن أتبد وا�رأة ،نساناإل بميامن أيبد قلت و�ما ،وÕاأل ةا�ر u فيكون الوضوء الإ اً ثالث يغسله أي    ااااالثالثالثالثثثثث    *ه*ه*ه*ه    يغسلهيغسلهيغسلهيغسله
 دخالإ بعد طبعا ،ا�سد هذا ينظف نهأ Öاول �يث ا�سد ] Y يمر ذلك بعد ثم ،السابق ةعطي ابن حديث u ردو كما
 ا�نظيف هذا بعد مازال نهأ نفرض فلو، بالقفازين يس� ما وأ ا°دين ب(اب يس� ما وأ كفوف وأ كف وأ ةسu g ذلك

 ،وتر ¡إ سبع ¡إ �س ¡إ ا6الث Y يزيد نأ سأب ال فنقول همن oرج Jو وأ جسده Y ةاKاقي وساخاأل بعض هناك مازال
Áب وال ،السبع جاوز لو حµ ال� با°د ا�سد مبا�ة u القفازين، Èيع Óد لم هنأ لو بمعµ من ةلآ مثالً  ةلآ الإ 

 وأ ةبقو ا�اء لرش وسيلة تكون ة:قيقا ة،وسيل يأ وأ با¹وز يس� ما وأ بالªّ  يس� ما وأ بمروش يس� ما القوي اKالستيك
 قالوا، بالغسل ا�يت جسد مبا�ة يشgط ال يعÈ ،الغسل يبا� لم ن´و حÁ ،استعماX من سأب فال ا�يت هذا �نظيف

Áت تر�ه نهأ لو حç عل هنا ا�هم لكن ،بذلك سأب ال غسله ثم ماء م�ابµ u نهأ u عل ةخ�األ ةالغسلµ ا¬فور فيها 
 .اسدر فيها µعلو

 ا�يت بتجه� ةاnاص الكتب بعض ¡إ وأ يةكgونلاإل ا�واقع Kعض يعودوا نأ العلم وطلبة خواناإل نصحأ ناأ يعÈ ةا:قيق
 "طريق اإلسالم" موقع مثال منها ،بعضها ذكرأ مواقع عدة مثال قلت كما ا�واقع ¡إ يعودوا وأ "ةا�ناز �ه� u جازةاإل" مثل

 تكف| كيفية بيان فيه ريا�صو من الفالش هذا "ا�يت تغسيل كيفية" بعنوان فالش عن ويبحث ا�وقع هذا Y يدخل
 يدخل مثالً  ا�وقع فهذا ،¬مالً  تكفينا نيكف نأ ¡إ ا`عش وهو الþير Y وضعه بداية من ،¬مال ناً بيا وتغسيله ا�يت

Y هناك نأ سيجد ،وتكفينه ا�يت تغسيل فالش ثم تعليمية فالشات ثم اإلسالمية الفالشات نافذة Y وربKينتوا 
 كيفية يعرف حÁ به وÖتفظ بنفسه رهظوين ¬مال الفالش هذا خذأوي يسحبه نأ يستطيع ¬مل سيدي وأ ¬مل �يط
 5أل ةا:قيق هذا لكن فيه ùا غ�ه ¡إ وأ ا�وقع هذا ¡إ ةالعود ¡إ الطالب هاأي دعو�مأ ةا:قيق انأ ،وتنظيفه ا�يت تغسيل
 فهو ،ذلك u وردت ال� ةدلاأل ويذكر ه،®لت u اهللا ر�هم الفقهاء يذكره ما يطابق نهأ ووجدت ،بنف� ناأ عليه وقفت
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 نإ نقول ذنإ ،°هإ الرجوع من فالبد ،وتكفينه ا�يت تغسيل طريقة تب| ال� الفالشات من عليه وقفت ما ةا:قيق فضلأ
 تطبيق كيفية معرفة ¡إ يعود نأ ا¼راÇ ا�æيف خالل من اتكليف العلم طالب Y البد الفالش هذا وأ ا�وقع هذا

 تغسيل ماكنأ ¡إ يذهبون فرادى وأ ة�موع ةخواإل بعض وأ ةخواإل يقوم نأ وهو خرآ خيار هناك ،وتكفينه ا�يت تغسيل
 يصور نأ وأ ةحقيق ذلك يشاهد نأ ماإف ،ا�يت تغسيل كيفية ينظروا نأب يريدون نهمأب ا�غسل| من يستأذنون ثم مواتاأل
X كيفية ا�غسل هذا ما، ةبطريق �يضع نأب غسيلا X سم� عندنا ذنإ ،غسيلا� طريقة X |يب ثم عندهم امعين يئاش وأ ا

 :وa خيارات ثالث
 .ةا�ناز �ه�u  ةالوجاز مثل تب| صور وفيها ،الكتب ¡إ يعود ماأ /  /
 ".طريق اإلسالم" موقع من الفالش خذأي نgنتاإل موقع وأ /  1 

U  / اص ا�و$ تغسيل مغاسل وأ الك»ى با�ستشفيات ¬نت ال� سواء بنفسها ا�غاسل ¡إ يذهب وأnا�و$ بتغسيل ةا، 
 .ا�يت تغسيل كيفية يعرف نأب ذنهمأويست

 دراÇ تكليفأيضاً  نهأ غ� ،عليه يؤجر اإلنسان هذا ،خوا5إ يا العلم طلب من نوع وهو ذلك ¡إ خوا5إ دعوأ ةا:قيق ناأ
 .ةكفاي فرض قلت كما وهو

 يالم مماف ،اKالد بعض ¡إ سفره عند وأ ياماأل من ميو ذلك ¡إ Öتاج وقد ة،الكفاي فرض داءأ ç Xقق نساناإل به قام ذاإ
 ذنإ دعو، أا�يت تغسيل كيفية يعرف ال ثم ةالفقهي ةال(عي ةا¼راس ودرس ةال(يع *ية خريج يكون نأ نساناإل عليه
 Y ماإ ،لمونهيتع ما وأ يدرسونه ما تطبيقأيضاً و ،العلم بطلب تتعلق ال� موراأل هذه Ö Yافظوا نأ ¡إ خوا5´و نف�
 .هذا مثل ¡إ الرجوع من البد ذنة، إا�شاهد Y ماإ وأ الواقع

    ةةةةا:الا:الا:الا:ال    هذههذههذههذه    uuuu    بطهبطهبطهبطهإإإإ    ينتفينتفينتفينتف    ووووأأأأ    بطهبطهبطهبطهإإإإ    ÖلقÖلقÖلقÖلق    ووووأأأأ    ؟؟؟؟طالطالطالطال    قدقدقدقد    شاربهشاربهشاربهشاربه    ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    شاربهشاربهشاربهشاربه    يقصيقصيقصيقص    هلهلهلهل    يقولونيقولونيقولونيقولون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ،،،،ا�يتا�يتا�يتا�يت    �ه�ه�ه�ه����    uuuu    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ؟؟؟؟ةةةةالوفاالوفاالوفاالوفا    حالةحالةحالةحالة    وهووهووهووهو

     ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    للعلماءللعلماءللعلماءللعلماء

  .ةالعان من حÁ يقول وبعضهم، بطاإل من وأ ظافراأل من وأ شاربال من زاد ما يؤخذ نعم :ولاأل القول
 .يمس ال يقول بعضهم :ا6ا5 القول

 ر�هم العلماء، ا�يت من ء¤ يؤخذ ال ةوا�الكي ةا:نفي وعند ،الشاف* مذهب وهو ذلكذلكذلكذلك    يستحبيستحبيستحبيستحب    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب ،قوالن ¹م ذنإ
 الشعور من وأ ظافراأل من سواء ذلك من زاد ما خذاأل ي(ع نهأب ااستدلو اwين ولألا بالقول قال �ن ،ةدلأ ¹م تعا¡ اهللا

 .ةالفطر س� دلةأبأيضاً و ،عنه اهللا رò وقاص ¯أ بن سعد عن ذلك ورد نهأب احتج
 وال ذلك وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم نهأ حتجوااف القول|القول|القول|القول|    قوىقوىقوىقوىأأأأ    وهووهووهووهو خذاأل بعدم قالوا اwين ا6ا5 بالقول والقائل|

 مص�ه نإف يوجد لم وأ وجد الشعر ¬ن لو صالً أ يعÈ، الءاKِ  ¡إ ا�يت هذا مص� نأل ة،حاج وال X ا�دأيضاً  وال ،به مرأ
  ....ببببقرقرقرقراألاألاألاأل    وهووهووهووهو    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو    خذخذخذخذاألاألاألاأل    عدمعدمعدمعدم    يكونيكونيكونيكون    وبا�اãوبا�اãوبا�اãوبا�اã ،مراأل ذا¹ ةحاج فال الزوال ¡إ

     يþح؟يþح؟يþح؟يþح؟    هلهلهلهل    ا�نظرا�نظرا�نظرا�نظر    ®يل®يل®يل®يل    غ�غ�غ�غ�    ووووأأأأ    ااااثائرثائرثائرثائر    ¬ن¬ن¬ن¬ن    رهرهرهرهوشعوشعوشعوشع    ماتماتماتمات    لولولولو    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ؟؟؟؟شعرهشعرهشعرهشعره    يþحيþحيþحيþح    هلهلهلهل    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة
 اهللا ص¦ ا` بنت نأ ورد بما ويستدلون يþح نهأ العلم هلأ بعض وذهب ،شعره يþح ال نهأ و®اه�هم العلماء ينص
 نهأ Y د°ل وهذا قالوا ،جدائل ةثالث ¡إ شعرها جدل يعÈ )قرونقرونقرونقرون    ةةةةثالثثالثثالثثالث    مشطناهامشطناهامشطناهامشطناها( عطية مأ قالت نهأ ورد وسلم عليه

u  وأ الفعل u حرج وال ةواسع اهللا شاء نإ فيه ا�سألة قلت كما *ه اهذ حال أي Yة، ا�يت وأ ا�يت شعر يþح وأ يمشط
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 .تعا¡ اهللا شاء نإ الgك

ومع هذا *ه وبعد ا�كف| ومع هذا *ه وبعد ا�كف| ومع هذا *ه وبعد ا�كف| ومع هذا *ه وبعد ا�كف|     حشيت وغسل عدة مراتحشيت وغسل عدة مراتحشيت وغسل عدة مراتحشيت وغسل عدة مرات    ووووأأأأبالقطن بالقطن بالقطن بالقطن     ن ح©ن ح©ن ح©ن ح©أأأأبعد بعد بعد بعد     ء،ء،ء،ء،ذا خرج منه بعد ا�كف| ¤ذا خرج منه بعد ا�كف| ¤ذا خرج منه بعد ا�كف| ¤ذا خرج منه بعد ا�كف| ¤إإإإ    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ءءءءخرج منه ¤خرج منه ¤خرج منه ¤خرج منه ¤

ما، يعÈ  ء©ل وأما �رض إنسان خرج من اإل لو ،ذا خرج منه بعد ] الوسائل ال� فعلتإ ،خرىخرىخرىخرىأأأأ    ةةةةسل مرسل مرسل مرسل مرغغغغلم يعد اللم يعد اللم يعد اللم يعد الالوا ق
 Óوها أثار هذا ا�رض بدأت �رج من ا¼ماء آبمعÅ بعد  يةثان ةخرى ويعاد مرأ ةيعاد مر نه الأمن الصديد من ا�يت ب وأو

  .تكفينه

    ؟؟؟؟ةةةةالعمرالعمرالعمرالعمر    ووووأأأأ    با:جبا:جبا:جبا:ج    ا�حرما�حرما�حرما�حرم    ماتماتماتمات    ذاذاذاذاإإإإ    ا�حرما�حرما�حرما�حرم    حكمحكمحكمحكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ،فيها مات اwين بثوبيه يكفن بل ÜيطÜيطÜيطÜيط    يلبسيلبسيلبسيلبس    والوالوالوال    بطيببطيببطيببطيب    يقربيقربيقربيقرب    الالالال    لكنلكنلكنلكن    وسدروسدروسدروسدر    بماءبماءبماءبماء    يغسليغسليغسليغسل ةالعمر وأ با:ج وا�حرم قالوا
 .ذلكك =نأ وجه وال سهأر يغطى وال

    ))))UTUTUTUT((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 �ا ذلك Y ا¼°ل وأذكر إحرامه، ثوu G كفن مات إذا ا�حرم أن وذكرنا ،با�حرم تتعلق مسألة Y السابقة ا:لقة u توقفنا

 بماء اغسلوه" مات �رم u قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عنهما اهللا رò عباس ابن حديث من الصحيح| u ورد
 .عليها مات ال� ا:الب يكفن إذاً  "ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه ،رأسه �مروا وال çنطوه وال :قال ،ثوبيه u و�فنوه ،وسدر

     الشهيد؟الشهيد؟الشهيد؟الشهيد؟    يغسليغسليغسليغسل    هلهلهلهل    ))))الشهيدالشهيدالشهيدالشهيد    تغسيلتغسيلتغسيلتغسيل((((    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 اهللا ص¦ ا` ألن وذلك ،الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا ا�عر�ة شهيد أي يغسل ال الشهيد أن يرى ®هورهم تعا¡ اهللا ر�هم العلماء

 وعن ا�Kي ا:سن عن ا�نقول هو كما بتغسيله قال قد السلف بعض ¬ن و´ن ،بدر شهداء غسل أنه ينقل لم وسلم عليه
 .ذكرناه �ا وذلك يغسل ال أنه الصحيح لكن ،يغسل أن يمكن أنه اهللا امر�ه رأيا إذ ،ا�سيب بن سعيد

من قتل دون من قتل دون من قتل دون من قتل دون : ": ": ": "ال يغسل ألنه ورد عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم أنه قالال يغسل ألنه ورد عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم أنه قالال يغسل ألنه ورد عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم أنه قالال يغسل ألنه ورد عن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم أنه قال؟ �يث أنه ؟ �يث أنه ؟ �يث أنه ؟ �يث أنه بالشهيدبالشهيدبالشهيدبالشهيد    ظلماظلماظلماظلما    ا�قتولا�قتولا�قتولا�قتول    يلحقيلحقيلحقيلحق    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ؟؟؟؟""""هيد ومن قتل دون ماX فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيدهيد ومن قتل دون ماX فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيدهيد ومن قتل دون ماX فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيدهيد ومن قتل دون ماX فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيدنفسه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شنفسه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شنفسه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شنفسه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو ش

 يأخذ ظلما ا�قتول أن إ¡ العلم أهل بعض ذهب وبا�اã ،الشهداء عداد u فهو ظلما يقتل اwي أن يفيدنا ا:ديث هذا قالوا
 سE ¬ن و´ن ا�عر�ةا�عر�ةا�عر�ةا�عر�ة    شهيدشهيدشهيدشهيد    أح�مأح�مأح�مأح�م    يأخذيأخذيأخذيأخذ    الالالال    ظلماظلماظلماظلما    ا�قتولا�قتولا�قتولا�قتول    ننننأأأأ    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    لكنلكنلكنلكن ،ا�غسيل عدم حيث من الشهيد حكم
 ا�غسيل ترك من ا¼نيا أح�م من يتعلق فيما ا�قصود وليس ،األجر من أي اآلخرة رجبأ يتعلق فيما فا�راد ،ا¼نيا u شهيداً 

  :قول| هذه ا�سألة u أن هنا من `ا يظهر إذاً ، عليه الصالة ترك من أو
  .ا�عر�ة بشهيد يلحق يقول    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 حيث من لكن ،اآلخرة u األجر حيث من شهيدا يس� ¬ن و´ن الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهووووو ا�عر�ة بشهيد يلحق ال    ::::ا5ا5ا5ا5ا6ا6ا6ا6    القولالقولالقولالقول
 من ا�سلم| با. أح�م يأخذ هذا وY األجر، u الشهيد حكم يأخذ و´نما ،ا��لة u الشهيد حكم يأخذ ال هو ا��لة

  .عليه ويص¦ يغسل أنه

     ا�عر�ة؟ا�عر�ة؟ا�عر�ة؟ا�عر�ة؟    شهداءشهداءشهداءشهداء    أيأيأيأي    الشهداءالشهداءالشهداءالشهداء    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 حنيفة أ¯ وعند ،والشاف* مالك قال بهو ا:نابلة مذهب هو وهذا ،ا�عر�ةا�عر�ةا�عر�ةا�عر�ة    شهداءشهداءشهداءشهداء    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    الالالال    أنهأنهأنهأنه يرون اهللا ر�هم العلماء

 .عليه الصالة oتار لكنه يغسل ال إنه يقول ¬ن و´ن ،عليه يص¦ أنه oتار
  :عليه يص¦ ال إنه قالوا اwين :لاألو القول أدلة فمن ،بأدلة فريق ] واستدل 
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 حديث من اKخاري رواه" عليهم يصل ولم يغسلوا ولم بدمائهم بدفنهم أحد بشهداء أمر" وسلم عليه اهللا ص¦ ا` بأن ./
  .جابر

 ساعدي إال �ير X ليس ساعديه Y فوضعه :وفيه جليبيب استشهاد u األسلE برزة أ¯ حديث من مسلم رواه ما.1
 ".غسال يذكروا ولم ق»ه u ووضع فحفر: "قالف وسلم عليه اهللا ص¦ ا`

U.يصل لم أنه متعددة كث�ة آثار هذه إذا أ�د رواه "عليهم يصل ولم بدمائهم ودفنوا يغسلوا لم أحد شهداء أن" أنس حديث 
Y الشهداء. 

 :منها وردت ال� األحاديث بعض Y بنوه عليه يص¦ لكن الشهيد يغسل ال أنه يرى اwي :ا6ا5 القول أدلة

  .غ�ه Y يصل ولم عليه فص¦ ،أحد u قتل و�زة ،�زة Y ص¦ أنه ثبت وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن نقل ما -/

 .عليه ص¦ ثم ب»دة سôف �مزة أحد يوم أمر وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول أن الزب� بنعبد اهللا  حديث -1

U- نب عقبة حديث Aفص¦ يوما خرج وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن مر Y صالته أحد أهل Y وردت كذلك ،ا�يت 
  .الشهداء Y يص¦ أنه تدل ال� اآلثار بعض

 ومن ،أثر ذلك u وX فيجوز ص¦ فمن ،،،،ا�خي�ا�خي�ا�خي�ا�خي�    YYYY    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    أنأنأنأن اهللا ر�ه القيم ابن اختاره كما هو ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    والراجحوالراجحوالراجحوالراجح
 u قرر ذلك بعد ثم ،عليه يص¦ ال الشهيد أن ا�عاد زاد u القيم ابن قرر، أثر ذلك u وX جائز فهو عليهم الصالة ترك

 .منهما بكل اآلثار ء�ô ا�خي� ا�سألة هذه u الصواب أن الس� تهذيب

    هلهلهلهل    ،،،،الفتحالفتحالفتحالفتح    أوأوأوأو    كþكþكþكþبالبالبالبال    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    لكنلكنلكنلكن    ُسقطُسقطُسقطُسقط    ويقالويقالويقالويقال    ِسقطِسقطِسقطِسقط    ويقالويقالويقالويقال    َسقطَسقطَسقطَسقط    يقاليقاليقاليقال    ----تمامهتمامهتمامهتمامه    قبلقبلقبلقبل    ا�ولودا�ولودا�ولودا�ولود    أيأيأيأي----    السقطالسقطالسقطالسقط    حكمحكمحكمحكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     عليه؟عليه؟عليه؟عليه؟    يص¦يص¦يص¦يص¦

    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما    ،،،،عليهعليهعليهعليه    يصليصليصليصل    لملململم    أشهرأشهرأشهرأشهر    أربعةأربعةأربعةأربعة    يبلغيبلغيبلغيبلغ    لملململم    إذاإذاإذاإذا    قطقطقطقطالسَ السَ السَ السَ     أنأنأنأن    YYYY    اتفقوااتفقوااتفقوااتفقوا اإلفصاح u هب�ة ابن ينقل كما تعا¡ اهللا ر�هم العلماء
 وسلم عليه اهللا ص¦ قوX من ذلك Y وا¼°ل ،ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول Y عليهعليهعليهعليه    يص¦يص¦يص¦يص¦    فإنهفإنهفإنهفإنه    فوقفوقفوقفوق    فمافمافمافما    أشهرأشهرأشهرأشهر    أربعةأربعةأربعةأربعة    بلغبلغبلغبلغ

 أربعة بلغ إذا أنه ا�سألة هذه u األقرب هو وهذا ،داود وأبو أ�د رواه "والر�ة با�غفرة لوا¼يه ويد· عليه يص¦ والسقط"
 أشهر أربعة من أقل ¬ن إذا أما ،ا�سألة هذه تفصيل u خالف قد العلم أهل بعض ¬ن و´ن ،عليه يص¦ فإنه فوقها فما أشهر
  .أنه ال يص¦ عليه قاتفا �ل فهذا

 غسله؟غسله؟غسله؟غسله؟    تعذرتعذرتعذرتعذر    منمنمنمن    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  :أمرين من ا:الة هذه �لو ال فنقول ،حرقا قتل قد -و´ياكم اهللا أAذنا- إنسانا أن فلو 

 ا:الة هذه u فنقول ،ا�عذر شدةمن  ا�سد يتقطع ال أي تقطع بال بدنه يعم �يث عليه ا�اء صب من يتمكن أن -/
  .يتقطع Íال كيرç بال عليه ا�اء يصب

  :رأيانرأيانرأيانرأيان    للعلماءللعلماءللعلماءللعلماء    فهنافهنافهنافهنا ،غ�ه أو بتقطع إال عليه ا�اء صب يمكن ال أن -1

 .وا:نابلة الشافعية مذهب وهو ،يتيمميتيمميتيمميتيمم    كأنهكأنهكأنهكأنه    ويديهويديهويديهويديه    وجههوجههوجههوجهه    منمنمنمن    بقاياهبقاياهبقاياهبقاياه    تمسحتمسحتمسحتمسح    ثمثمثمثم    األرضاألرضاألرضاألرض    YYYY    ي¿بي¿بي¿بي¿ب    أيأيأيأي ،ييممييممييممييمم    أنهأنهأنهأنه )أ

 غسل من ا�راد ألن ؛القول|القول|القول|القول|    منمنمنمن    الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو أ�د اإلمام عن رواية وهو ،غسلغسلغسلغسل    بالبالبالبال    عليهعليهعليهعليه    ويص¦ويص¦ويص¦ويص¦    يكفنيكفنيكفنيكفن    بلبلبلبل    ،،،،ييممييممييممييمم    الالالال )ب
 و:ديث "سبعا أو �سا أو ثالثا اغسلنها" :عطية أم حديث u وسلم عليه اهللا ص¦ قوX بد°ل ،وا�نظيف ا�طه� ا�يت

 .ا�نظف به Öصل ال وا�يمم "وسدر بماء اغسلوه" عباس ابن

 يفضح وال يسgه أن فعليه    ا`ظرا`ظرا`ظرا`ظر    يلفتيلفتيلفتيلفت    ماماماما    جسدهجسدهجسدهجسده    uuuu    رأىرأىرأىرأى    إذاإذاإذاإذا    أخاهأخاهأخاهأخاه    يسgيسgيسgيسg    أنأنأنأن    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    µ    YYYYبµبµبµب    أنهأنهأنهأنه    ا�يتا�يتا�يتا�يت    بغسلبغسلبغسلبغسل    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة
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 ا�يت من رآه ما سg الغاسل Y فينب¾ ،ذكره Öسن ال أمر أو بائن ا�ت u تغ� أو زائدا أمرا أو عيوبا ¬ن سواء فيه ما
 واKيه� ا:اكم رواه )XXXX    غفرغفرغفرغفر    يهيهيهيهعلعلعلعل    فكتمفكتمفكتمفكتم    مسلمامسلمامسلمامسلما    غسلغسلغسلغسل    منمنمنمن( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول أن رافع أ¯ :ديث وذلك

 .مسلم �ط Y ا:اكم وصححه

     ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    YYYY    أصالأصالأصالأصال    ا6ناءا6ناءا6ناءا6ناء    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    عموماعموماعموماعموما    أوأوأوأو    ،،،،وحسناوحسناوحسناوحسنا    طيباطيباطيباطيبا    شيئاشيئاشيئاشيئا    رأيترأيترأيترأيت    لولولولو    أناأناأناأنا    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    فقدفقدفقدفقد    ::::ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    ا6ناءا6ناءا6ناءا6ناء    حكمحكمحكمحكم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 وثالثة قال وثالثة قلنا �نة،ا دخل �À أربعة X شهد مسلم أيما" مرفوA عمر حديث wلك ويدل ،ا�يت Y ا6ناء يباح
  .اKخاري رواه "الواحد عن نسأX لم ثم واثنان قال واثنان قلنا

    ....ا�يتا�يتا�يتا�يتبببب    الظنالظنالظنالظن    يذكرها العلماء ر�هم اهللا تعا¡ u ا�زئيات ا�تعلقة u غسل ا�يت، وa حسنيذكرها العلماء ر�هم اهللا تعا¡ u ا�زئيات ا�تعلقة u غسل ا�يت، وa حسنيذكرها العلماء ر�هم اهللا تعا¡ u ا�زئيات ا�تعلقة u غسل ا�يت، وa حسنيذكرها العلماء ر�هم اهللا تعا¡ u ا�زئيات ا�تعلقة u غسل ا�يت، وa حسن    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة
 معروفا ¬ن إذا ا�سلم أن ورد ما هذا Y ا¼°لو ،با�سلمبا�سلمبا�سلمبا�سلم    ا�nا�nا�nا�n    ظنظنظنظن    ويستحبويستحبويستحبويستحب ،العدالةالعدالةالعدالةالعدالة    ظاهرهظاهرهظاهرهظاهره    بمسلمبمسلمبمسلمبمسلم    الظنالظنالظنالظن    سوءسوءسوءسوء    وÖرموÖرموÖرموÖرم قالوا

�nيشهد فإنه با X �nبا. 

     ا`ار؟ا`ار؟ا`ار؟ا`ار؟    أوأوأوأو    با�نةبا�نةبا�نةبا�نة    ألحدألحدألحدألحد    نشهدنشهدنشهدنشهد    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 حظوا ال لكن القيم، ابن يقول كما عليه ا6ناء Y األمة اتفقت أو وسلم عليه اهللا ص¦ ا` X شهد من إال ألحد نشهد ال
فأقر ا` ص¦ اهللا  )خ�اخ�اخ�اخ�ا    عليهعليهعليهعليه    أثنيتمأثنيتمأثنيتمأثنيتمهذا هذا هذا هذا : (قوX ا:ديث u وتعرفون ،با�n عليه ا6ناء غ� `ارا أو با�نة الشهادة أن م*

فsجو للمحسن ا�نة، وàاف Y ا��ء ) وذاك أثنيتم عليه �ا فوجبت X ا`اروذاك أثنيتم عليه �ا فوجبت X ا`اروذاك أثنيتم عليه �ا فوجبت X ا`اروذاك أثنيتم عليه �ا فوجبت X ا`ار(عليه وسلم ا6ناء عليه، وقال u اآلخر 
  .ا`ار

 ؟؟؟؟ا�صلحةا�صلحةا�صلحةا�صلحة    ألجلألجلألجلألجل    القبورالقبورالقبورالقبور    نبنبنبنبشششش    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 داخل u دفن لو كما ،فيه يدفن أن ينب¾ ال م�ن u دفن أو ،صالة وال تكف| وال تغسيل بال دفن رجال أن علمنا لو :ثاXم

  للمصلحة؟للمصلحة؟للمصلحة؟للمصلحة؟    دفندفندفندفن    أنأنأنأن    بعدبعدبعدبعد    مسلممسلممسلممسلم    ق»ق»ق»ق»    ننبننبننبننبشششش    أنأنأنأن    `ا`ا`ا`ا    ححححصصصصيييي    فهلفهلفهلفهل ،�� ويتخذ وسيلة يتخذ أن أو يعظم أن من عليه وخ© مسجد
 عنه اهللا رò اهللا عبد بن جابر أن ذلك د°ل ذكرنا، كما الراجحة ا�صلحة ظهرت إذا للمصلحةللمصلحةللمصلحةللمصلحة    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    ق»ق»ق»ق»    نبنبنبنبشششش    µوزµوزµوزµوز    نعمنعمنعمنعم
 بمعÓ ،ا�يت هذا يتغ� لم مابـ  ا�صلحة أن يقيدون العلماء لكن ،آخر م�ن إ¡ م�ن من وحوX اهللا عبد أبيه ق» نبش

 عليه السنون هذه مضت و´ذا تغ� قد كوني ال أنه يشgطون فالعلماء ،الق» ننبش أن نريد وقالوا سنة ع(ين بعد لو أنه
 من يد· أن أو ،اهللا مع به ي(ك أن كخوف ،راجحة مصلحة هناك تكن لم ما م�نهu  فيبß، تغ� قد يكون أن فالغالب

 .وجل عز اهللا دون

 "الكفنالكفنالكفنالكفن    ::::صلصلصلصلفففف""""
 .ثوب من ا�يت به يلف ما هو والكفن ،أكd أو ثوب u ا�يت لف هو |فا�كف

 السابقالسابقالسابقالسابق    بعدبعدبعدبعد    الفصلالفصلالفصلالفصل    هذاهذاهذاهذا    ذكرذكرذكرذكر    ومناسبةومناسبةومناسبةومناسبة
 من به يتعلق وما الكفن عن بالÃم ا�ؤلفون أتبعه ،أح�م من به يتعلق وما ا�يت غسل عن الÃم من فرغ �ا نهإ :قالوا

 .أح�م

 ::::ا�كف|ا�كف|ا�كف|ا�كف|    حكمحكمحكمحكم
 أن السابقة ا�حاHات u `ا وتقدم "والورثة ا¼ين Y مقدم وأنه ،ا�يت تكف|تكف|تكف|تكف|    وجوبوجوبوجوبوجوب Y واتفقوا" :اإلفصاح u قال

 لقول ماu  ِXِ بداية يكون الوجوب اوهذ ،كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض فهو بالكفن يتعلق ما وهكذا ،كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض    ا�يتا�يتا�يتا�يت    تكف|تكف|تكف|تكف|    حكمحكمحكمحكم
 موثق ا¼ين هذا ¬ن ولو ،هِ نِ يْ دَ  Y مقدما ماu X ا�كف| ويكون "ثوبيه u كفنوه" :ا�حرم u وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول
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 هنا والÃم ،بذلك أحد يت»ع لم ما ماX من كفنه هو للميت يقدم ما أول إذاً ، اإلرث Y ويقدم الوصية Y ويقدم ،برهن
 .ا�يت حقوق u ا�قدم األول وهو ماX من عليه ينفق الكفن؟الكفن؟الكفن؟الكفن؟    YYYY    ينفقينفقينفقينفق    أينأينأينأين من

    الكفن؟الكفن؟الكفن؟الكفن؟    uuuu    الواجبالواجبالواجبالواجب    حدحدحدحد    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  .أفضل وا�ديد ثله� يلبس ملبوس من ®يعه يسgه الب(ة يصف ال ثوب هو الواجب يقال

        ؟؟؟؟فمن أين ينفق عليه لكفنهفمن أين ينفق عليه لكفنهفمن أين ينفق عليه لكفنهفمن أين ينفق عليه لكفنه    مالمالمالمال    للميتللميتللميتللميت    يكنيكنيكنيكن    لملململم    إنإنإنإن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 تلزم قلنا ابنها و°ها ¬ن فلو نفقتها؟نفقتها؟نفقتها؟نفقتها؟    تلزمتلزمتلزمتلزم    منمنمنمن، أم :فمثال ،حيا ¬ن لو نفقته تلزمه من Y الكفن Y ا`فقة تكونقالوا 
 يكن لم ما مات إذا ا`فقة تلزمه فإنه ا:ياة u فقةا` تلزمه من ،وهكذا أخاها تلزم قلنا أخاها و°ها ¬ن لو ،وهكذا ابنها

X من Xهب ينفق ما ما. 

    الوفاة؟الوفاة؟الوفاة؟الوفاة؟    بعدبعدبعدبعد    انتهتانتهتانتهتانتهت    الزوجيةالزوجيةالزوجيةالزوجية    العالقةالعالقةالعالقةالعالقة    أنأنأنأن    أمأمأمأم    زوجته؟زوجته؟زوجته؟زوجته؟    بكفنبكفنبكفنبكفن    الزوجالزوجالزوجالزوج    يلزميلزميلزميلزم    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    ¹م¹م¹م¹م    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء

 .نهالكف يكØ ما ما¹ا من يكن لم إن زوجته بكفن الزوجالزوجالزوجالزوج    يلزميلزميلزميلزم    إنهإنهإنهإنه يقول من منهم ./

 االستمتاع ألجل ¬ن الزوجية عقد أن هذا u والسبب ،الزوج غ� ألو°ائها ينتقل بل الزوجالزوجالزوجالزوج    يلزميلزميلزميلزم    الالالال يقول من منهم .1
 .ا:قيقة u صحيح غ� ا�عليل هذا ولكن با�وت، ذلك انقطع وقد ،منها وا�مكن
وهُ { :تعا¡ لقوX الزوجالزوجالزوجالزوج    YYYY    الكفنالكفنالكفنالكفن    وجوبوجوبوجوبوجوب    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    والصوابوالصوابوالصوابوالصواب ُ�ِAََوهُ و ُ�ِAََوهُ و ُ�ِAََوهُ و ُ�ِAََو ëن ëن ëن ëَمْعُروِف     ن

ْ
َمْعُروِف بِال
ْ
َمْعُروِف بِال
ْ
َمْعُروِف بِال
ْ
 ا:ياة u بها *ف قد ¬ن فإذا }بِال

 وا�عليل" :قال ا�لية ا�ختارات u كما اهللا ر�ه السعدي الر�ن عبد الشيخ اختيار وهذا ،الوفاة بعد بها يكلف فهكذا
 حقوق با. أن و�ما ،االستمتاع مقابلة ال الزوجية مقابلة u هو بل يقال با�وت، فات وقد لالستمتاع مقابل ا`فقة بأن

 بأن ذكرتموه اwي ا�عليل هذاأيضاً و: قال ،ا`فقة فكذلك  -وغ�ها والعدة اإلرث- يعÈ  الوفاة بعد با�وت تتعلق الزوجية
    `ا`ا`ا`ا    يgجحيgجحيgجحيgجح    إذاإذاإذاإذا "�رضها نظرا بها يستمتع ال قد أنه مع عليها ينفق فا�ريضة با�ريضة، منقوضا هذا يكون انقطع قد االستمتاع

     ....زوجزوجزوجزوج    ¹ا¹ا¹ا¹ا    يكنيكنيكنيكن    لملململم    إنإنإنإن    و°هاو°هاو°هاو°ها    وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا    ،،،،يكفنهايكفنهايكفنهايكفنها    منمنمنمن    إ¡إ¡إ¡إ¡    الزوجةالزوجةالزوجةالزوجة    احتاجتاحتاجتاحتاجتاحتاجت    إذاإذاإذاإذا    الوفاةالوفاةالوفاةالوفاة    بعدبعدبعدبعد    عليهعليهعليهعليه    �ب�ب�ب�ب    الزوجالزوجالزوجالزوج    YYYY    فقةفقةفقةفقةا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن

 ؟؟؟؟يتوالهيتوالهيتوالهيتواله    منمنمنمن    معهممعهممعهممعهم    وليسوليسوليسوليس    مالمالمالمال    معهمعهمعهمعه    وليسوليسوليسوليس    سفرسفرسفرسفر    uuuu    ®اعة®اعة®اعة®اعة    معمعمعمع    إنسانإنسانإنسانإنسان    ماتماتماتمات    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 Y يعودون مال X يوجد لم ´ذاو ،الكفن قيمة منهم وأخذوا الورثة إ¡ Aدوا أي ،تر�ته Y ويرجعون يكفنوه العلماء قال 

 أنك لو يعÈ "عليه تع| به يقوم ال غ�ه أن ظن من" :قال أنه تيمية ابن عند القاعدة و¹ذا إذا أرادوا، نفقته تلزمه من
 أي تر�ته Y تعود ذلك بعد ثم ،به تقوم أن عليك فيتع| ا�سلم اإلنسان هذا Y بالكفن يقام أن يستطاع ال أنه علمت

 .ا�كف| بذلك ا�سلم ¹ذا تت»ع لم ما نفقته تلزمه من Y فتعود كذلك يكن لم و´ن رثةالو

     الرجل؟الرجل؟الرجل؟الرجل؟    يكفنيكفنيكفنيكفن    بمبمبمبم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 هذا Y وا¼°ل القطن نسيج من مصنوعة بيض لفائف ثالث u الرجل تكف|تكف|تكف|تكف|    يستحبيستحبيستحبيستحب العلماء وقال ،ههههيسgيسgيسgيسg    ثوبثوبثوبثوب    الواجبالواجبالواجبالواجب

 جدد -ا6ياب من نوع-  سحو°ة ،بيض أثواب ثالثة u وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول كفن" :عنها اهللا رA òئشة قول
 أ¯ بن اهللا عبد ألن ،واللفافة واإلزار القميص إ¡ نتقلا تعذر و´ن "إدراجا فيها أدرج ،عمامة وال قميص فيها ليس يمانية
 .كراهة غ� من وهذا ،لفافة هعلي يوضع ذلك بعد ثم با6وب أو واإلزار بالقميص كفن الكفن تعذر فإذا ،قميصه u كفن

  ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    بتكف|بتكف|بتكف|بتكف|    قدمقدمقدمقدميُ يُ يُ يُ     اwياwياwياwي    منمنمنمن ////        مسألةمسألةمسألةمسألة 

 و´ال ،ا�كف| يعرف ¬ن إن ،الواã أو الو& يكون أو الوP يكون أن فإما ،با�غسيل يقدم اwي هو با�كف| يقدم اwي
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Õكف| يتو�آخر رجل ا. 

    ))))U0U0U0U0((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 هذه �بß غ�ه أو الوردالوردالوردالورد    بماءبماءبماءبماء    وتروتروتروترشششش ا�يت بها يكفن ال� اللفائفاللفائفاللفائفاللفائف    هذههذههذههذه) ) ) ) �مر�مر�مر�مر((((    تبخرتبخرتبخرتبخر    أنأنأنأن    يستحبيستحبيستحبيستحب :العلماء يقول    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 .جسده Y الراLة

 ،ا:نوطا:نوطا:نوطا:نوط    فيهافيهافيهافيها    وµعلوµعلوµعلوµعل ،بعض فوق بعضها يبسط لفائف ثالث أي بعضبعضبعضبعض    فوقفوقفوقفوق    بعضهابعضهابعضهابعضها    تبسطتبسطتبسطتبسط اللفائف هذه ترش أن بعد قالوا ثم
 اللفائف Y أي عليها ا�يت يوضع ثم ،بينهابينهابينهابينها    فيمافيمافيمافيما    ا:نوطا:نوطا:نوطا:نوط    هذاهذاهذاهذا    ويوضعويوضعويوضعويوضع    ،،،،خاصةخاصةخاصةخاصة    للميتللميتللميتللميت    طيب تعدطيب تعدطيب تعدطيب تعد    منمنمنمن    أخالطأخالطأخالطأخالط    ا:نوطا:نوطا:نوطا:نوطوووو

 ملف هناك حيث "اإلسالم طريق" موقع منها بالصور ا�يت يكفن كيف تب| ال� اإللكgونية ا�واقع فيه ويراجع ،ا6الث
 ُطª عنه اهللا رò أنساً  ألن ،حسن *ه فذلك بالطيب هذا بعد ا�يت بيê طُ  و´ن ،ا�يت تكف| بكيفية متعلق بوربوينت

 .با�سك ميتا ماعنه اهللا رò عمر ابن طال و�ذلك ،سكبا�
 هذه من ضلاالف وµعل )ا�ذكور ا�وقع إ¡ ا`ظر من بد ال( ا�طبيق إ¡ تفتقر ال� بكيفية عليه اللفائف هذه تلف ثم 

 يص� حÁ هت|ا� من �مع ثم ،رجله وY وجهه Y اللفائف هذه من الزائد يوضع ثم عليه تلف أي ،رأسه عند اللفائف
 u العقد هذه وçل ،ذلك من X يتوفر ما أو عقد سبع *ها يعقدها ثم ،ينت( فال ¬لكيس ا�يت هذا فيه بما الكفن هذا

وهو من  األثرم رواه ماأيضاً  األدلة ومن ،تفكتفكتفكتفك    الالالال    أيأيأيأي    ططططفقفقفقفق حلحلحلحل )العقدالعقدالعقدالعقد    فحلوافحلوافحلوافحلوا    ا�يتا�يتا�يتا�يت    أدخلتمأدخلتمأدخلتمأدخلتم    إذاإذاإذاإذا( مسعود ابن عن ورد �ا ؛الق»
 .ا:نابلة فقهاء بها يستدل ال� اآلثار من الكث� من مسنده ينقلون ا:نابلة لكن ،موجود غ� مسندهو دتالمذة اإلمام أ�

 اهللا رò جابر حديث u جاء وقد ،وفاته بعد X تكريما ذلك u ألن ،استطاع ما الكفن Öسن أن اإلنسان Y وعموما
 çس| u قاعدة ا:ديث هذا ،مسلم رواه )كفنهكفنهكفنهكفنه    فليحسنفليحسنفليحسنفليحسن    أخاهأخاهأخاهأخاه    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    كفنكفنكفنكفن    إذاإذاإذاإذا( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عنه

 تلف ثم تلف ثم تلف ثم ا�يت Y ويضعها لفائف ا6الث بهذه القيام اإلنسان يستطع لم إذا ،به والعناية الكفن و�ميل
 ا�يت وتطييب يبهاتطي بعد ،ا�يت هذا Y العقد تلف ثم ،الرأس Y األطراف هذه ترد ثم ،األطراف تؤخذ ثم ،ا6ا6ة
 قميص u حÁ أو ،¬مل ثوب u حÁ أو ،قميص u نضعه أن إ¡ نذهب فإننا لفائف ا6الث تتوفر لم فإذا ،ا:نوط ووضع
 u جاء وقد ،ذلك أجزأه طويلة واحدة بلفة نلفه أن إال نستطع لم لو حÁ أو ،عليه واحدة لفافة ذلك بعد نضع ثم ،وم\ر

 اهللا عبد ألبس وسلم عليه اهللا ص¦ وألنه ،الرزاق عبد رواه ،با6ا6ة ويلف يؤزرو يقمص ا�يت أن العاص بن عمرو حديث
  .اKخاري رواه ،مات �ا قميصه أ¯ بن

 روى �ا ولفافت|ولفافت|ولفافت|ولفافت|    وقميصوقميصوقميصوقميص    وووو����ارارارار    إزارإزارإزارإزار    عنعنعنعن    عبارةعبارةعبارةعبارة    قطنقطنقطنقطن    بيض منبيض منبيض منبيض من    أثوابأثوابأثوابأثواب    ÀمسةÀمسةÀمسةÀمسة    استحبابااستحبابااستحبابااستحبابا    فتكفنفتكفنفتكفنفتكفن    با�رأةبا�رأةبا�رأةبا�رأة    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    أماأماأماأما////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 اهللا ص¦ اهللا رسول بنت *ثوم أم غسل فيمن كنت( :قالت  -ضعفا السند u ¬ن و´ن- ا6قفية ¦° عن داوود وأبو أ�د
 u ذلك بعد أدرجت ثم ا�لحفة ثم اnمار ثم ا¼رع ثم) اإلزار( ا:قاء أعطانا ما أول ف�ن عنها، اهللا ورò وسلم عليه

 أي �مر ثم القميص تلبس ثم با�\ر فتؤزر قال ،القميص وه وا¼رع اإلزار، أي ا:قاء :أ�د اإلمام قال )اآلخر ا6وب
 ....ثالثةثالثةثالثةثالثة    uuuu    ويباحويباحويباحويباح    ثوبثوبثوبثوب    للصللصللصللص    يكØيكØيكØيكØ    فقالوافقالوافقالوافقالوا    الصالصالصالص    وأماوأماوأماوأما ،باللفافت| تلف ثم رأسها يغطى

     ؟؟؟؟الكفنالكفنالكفنالكفن    منمنمنمن    أيأيأيأي    ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    الواجبالواجبالواجبالواجب    ا:دا:دا:دا:د    أيأيأيأي    األداألداألداألد����    ا:دا:دا:دا:د    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ا�يت فكفن واحد ثوب سgها u يكØ ا�غلظة رةالعو ألن قالوا ،اصبي أو امرأة أو رجال سواء اااا®يع®يع®يع®يع    يسgهيسgهيسgهيسgه    واحدواحدواحدواحد    ثوبثوبثوبثوب

 .كذلك

     ؟؟؟؟مثالمثالمثالمثال    واحدةواحدةواحدةواحدة    منشفةمنشفةمنشفةمنشفة    `قل`قل`قل`قل    أوأوأوأو    ،،،،ملحفةملحفةملحفةملحفة    بعضبعضبعضبعض    أوأوأوأو    ،،،،ثوبثوبثوبثوب    بعضبعضبعضبعض    إالإالإالإال    يوجديوجديوجديوجد    لملململم    لولولولو    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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  العورة بسg اكتû قالوا ثوب بعض إال يوجد لم إن يقولون فالعلماء
ً
 من أو الشجر أوراق من أو احشيش إما µعل واKا. ؛أوال

 أن با�وجود يكتû أنه وهو هذا ود°ل بها، ونكفنه فيها نضعه مثال بيض Aدية أوراقا إال Jد لم لو يعÈ ،ةالعادي األوراق
 وضعناها إذا ف�ن ،القميص مثل يعÈ ،نمرة إال فيه يكفن ء¤ X يوجد فلم أحد يوم قتل عنه اهللا رò عم� بن مصعب

Y وضعناها ´ذاو ،رجاله خرجت سهرأ Y ا ضعوها" :وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فقال ،رأسه خرج رجليهù ªرأسه ي 
  .عليه متفق وهو نوع من ا`بات "اإلذخر رجليه Y والعاجو

    هل µوز دفن ¤ء من حليه معه أو ثيابه الزائدة أو ا�جوهرات أو الساعة وهكذا؟ هل µوز دفن ¤ء من حليه معه أو ثيابه الزائدة أو ا�جوهرات أو الساعة وهكذا؟ هل µوز دفن ¤ء من حليه معه أو ثيابه الزائدة أو ا�جوهرات أو الساعة وهكذا؟ هل µوز دفن ¤ء من حليه معه أو ثيابه الزائدة أو ا�جوهرات أو الساعة وهكذا؟     ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 أوÕ وال@ ،وتبذيرا للمال إضاعة ذلك u ألن ،¹ا دا� ال ال� الزائدة ثيابه من أو حليه من    ءءءء¤¤¤¤    معهمعهمعهمعه    يدفنيدفنيدفنيدفن    أنأنأنأن    عليهعليهعليهعليه    ÖرمÖرمÖرمÖرم
 .ا�يت من بهذا

 """"ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ::::فصلفصلفصلفصل""""

  :منها ا�نائز أح�م عن çدثت ال� الكتب من �موعة سابقا ذكرنا قد

  ".ا�نازة �ه� u الوجازة" اسمه للغيث كتاب ./

  ".ا�نائز مأح� من" وa باز بن العزيز عبد للشيخ رسالة .1

U. ا5 الشيخ كتابKا�نائز أح�م" األ."  

 a ا�يت Y الصالة ألن نظراً  ولكن، عموما ا�نائز أح�م وË ،ا�يت Y الصالة موضوع u تفيدكم الكتب هذه ]
 الصالة Y حهمو� بيانهم أكd اهللا ر�هم العلماء أن فتجد الصالة، كتاب بعد ذكرها مناسبة وa با�يت، ما يفعل أهم
Y ،هل ا`اس من كث�ا أن خاصة ا�يتµ الكيفية هذه u الصالة Y ،ن ا�يتÅسن(ع و u ما ونرجح الصفة بيان 

 يكون اwي هو ا¼°ل ألن ،كث�ا با¼°ل االعتناء واألخوات اإلخوة من أطلب وأنا ا¼°ل، Y بناء ترجيحه يمكن
 ا�أثور من ذلك غ� أو السنة من أو الكتاب من ا¼°ل هذا ¬ن سواء ا¼°ل هو وعمدتنا ،لمالع أهل أقوال من لكث� مرجحا

 جاءنا فما، ال(ع إ¡ بيانها u تفتقر توقيفية والعبادات عبادة، ا�يت Y الصالة أن خاصة عنهم، اهللا رò الصحابة من
 لم و´ن، بالقياس أخذنا تؤيده والفقهية ال(عية األصول ¬نت فإن، فيه نظرنا مستند X يكن لم وما أخذناه، ال(ع من

 الفروع هذه Y به ا:كم ما يمكن منها نستنبط حÁ إ°ها وعدنا ال(عية u ا`صوص ونظرنا طرحناه كذلك يكن
    .ا�سائل وهذه

  .بعده تفعل ألنها :ا�كف|ا�كف|ا�كف|ا�كف|    بعدبعدبعدبعد    الصالةالصالةالصالةالصالة    ذكرذكرذكرذكر    مناسبةمناسبةمناسبةمناسبة

    ؟؟؟؟ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ،اKاق| عن سقط قوم به قام إذا ،الكفاياتالكفاياتالكفاياتالكفايات    فروضفروضفروضفروض    منمنمنمنأنه أنه أنه أنه وووو م(وع ا�يت غسل أن Y اتفقوا" :هب�ة البن اإلفصاح u قال

 اتفاق مواطن يذكر ألنه العلم لطالب هام كتاب هذا اإلفصاح و�تاب "الشهيدالشهيدالشهيدالشهيد    غ�غ�غ�غ�    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    قو¹مقو¹مقو¹مقو¹م    و�ذلكو�ذلكو�ذلكو�ذلك
 { :تعا¡ قوX مفهوم :كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض    ذلكذلكذلكذلك    أنأنأنأن    YYYY    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،العلماء
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َ
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َ
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َ

     تَُصلê تَُصلê تَُصلê تَُصلê     َوال
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Yَ 
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Yَ 
َ

Yَ 
َ

Yَ     ٍَحد
َ
َحدٍ أ
َ
َحدٍ أ
َ
َحدٍ أ
َ
بًَدا    َماَت َماَت َماَت َماَت     ِمنُْهمْ ِمنُْهمْ ِمنُْهمْ ِمنُْهمْ     أ

َ
بًَداأ
َ
بًَداأ
َ
بًَداأ
َ
 يكن لم إذا أنه مفهومه} أ

 .ا�سلم| من ¬ن إذا عليه فصل هؤالء من

    YYYY    صلواصلواصلواصلوا( :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن :مرفوA ا�هÈ خا¼ بن زيد حديث :منها كث�ة أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    السنةالسنةالسنةالسنة    ومنومنومنومن
 قال الصالة u قليل بعد ستأ£ ال� األحاديث من كث� uأيضاً و ،عليه يص¦ بأن أمر ¤ا`جا مات �ا و�ذلك )صاحبكمصاحبكمصاحبكمصاحبكم

  .ا�يت Y بالصالة األمر Y يدل ما ا`
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     ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟ا�ماعة؟    بفعلبفعلبفعلبفعل    أمأمأمأم    الواحدالواحدالواحدالواحد    بفعلبفعلبفعلبفعل    يسقطيسقطيسقطيسقط    هلهلهلهل    أيأيأيأي    يسقط؟يسقط؟يسقط؟يسقط؟    بمبمبمبم    الكفاالكفاالكفاالكفا''''    الفرضالفرضالفرضالفرض    هذاهذاهذاهذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 يشgط ال صالة ألنها قالوا العدد، ا¹ يشgط وال ،واحداواحداواحداواحدا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ووووولولولول    مæفمæفمæفمæف    بأداءبأداءبأداءبأداء    الكفاالكفاالكفاالكفا''''    وجوبهاوجوبهاوجوبهاوجوبها    يسقطيسقطيسقطيسقط ا�يت Y الصالة نإ

 ما الصحيح لكن ،اثن| من فيها البد قال العلم أهل بعض ¬ن و´ن الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا ،العدد ¹ا يشgط فلم ا�ماعة فيها
 .قدمنا

     ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 *ما أكd العدد ¬ن و"ما ،®اعة®اعة®اعة®اعة    تص¦تص¦تص¦تص¦    أنأنأنأن    تسنتسنتسنتسن نقولأيضاً  فرادى تص¦ أن µوز هإن قلنا فكما ،سنةسنةسنةسنة    فيهافيهافيهافيها    ا�ماعةا�ماعةا�ماعةا�ماعة    حكمحكمحكمحكم

 كd *ما أنه Yأيضاً  ونصوا ،ثالثة عن تقل ال وأن ،ثالثةثالثةثالثةثالثة    الصفوفالصفوفالصفوفالصفوف    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    استحباباستحباباستحباباستحباب Y العلماء نص وقد أفضل، ¬ن
    منمنمنمن    أمةأمةأمةأمة    عليهعليهعليهعليه    تصªتصªتصªتصª    ميتميتميتميت    منمنمنمن    ماماماما( :قال سلمو عليه اهللا ص¦ ا` أن Aئشة �ديث ويستدلون ،أفضل ذلك ¬ن *ما العدد

    YYYY    فيقومفيقومفيقومفيقوم    يموتيموتيموتيموت    مسلممسلممسلممسلم    منمنمنمن    ماماماما( :عباس ابن حديث وË مسلم، رواه )فيهفيهفيهفيه    عواعواعواعواففففّّّّ    شُ شُ شُ شُ     إالإالإالإال    ،،،،XXXX    يشفعونيشفعونيشفعونيشفعون    *هم*هم*هم*هم    مائةمائةمائةمائة    يبلغونيبلغونيبلغونيبلغون    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|
 ل|ا�ص من العدد تكث� u عظيم فضل وهذا ،مسلم رواه )فيهفيهفيهفيه    اهللاهللاهللاهللا    عهمعهمعهمعهمشفشفشفشفّّّّ        إالإالإالإال    شيئاشيئاشيئاشيئا    باهللاباهللاباهللاباهللا    ي(�وني(�وني(�وني(�ون    الالالال    رجالرجالرجالرجال    أربعونأربعونأربعونأربعون    جنازتهجنازتهجنازتهجنازته

Y ا�يت هذا.  
 عليه اهللا ص¦ قوXب فاستدلوا ا6الثة عن تنقص الأو فوق فما ثالثة الصفوف تكون أن يستحب إنه قال من د°ل أما

 داوود وأبو أ�د رواه أي إال ُغفر X )أوجبأوجبأوجبأوجب    إالإالإالإال    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    منمنمنمن    صفوفصفوفصفوفصفوف    ثالثةثالثةثالثةثالثة    عليهعليهعليهعليه    فيصªفيصªفيصªفيصª    يموتيموتيموتيموت    مسلممسلممسلممسلم    منمنمنمن    ماماماما( :وسلم
 إ¡ أرF ذلك ¬ن *ما العدد كd *ما، العدد القضية هذه u ا�هم ولكن ،وا`ووي مذيالg وحسنه ةماج وابن والgمذي

  .فيه دAؤهم يستجاب وأن فيه، شفاعتهم تقبل أن

    ، أين يقف؟، أين يقف؟، أين يقف؟، أين يقف؟ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    عندعندعندعند    اإلماماإلماماإلماماإلمام    موقفموقفموقفموقف    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    إنإنإنإن    يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    منمنمنمن ،العلماء دعن ا�شهور القول هو وهذا األناألناألناألن====    وسطوسطوسطوسط    وعندوعندوعندوعند ،الرجلالرجلالرجلالرجل    صدرصدرصدرصدر    عندعندعندعند    اإلماماإلماماإلماماإلمام    يقوميقوميقوميقوم أن السنة

 هو ذلك Y وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    ووسطووسطووسطووسط    الرجلالرجلالرجلالرجل    رأسرأسرأسرأس    عندعندعندعند    يقفيقفيقفيقف    أنهأنهأنهأنه    والراجحوالراجحوالراجحوالراجح ،ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    وسطوسطوسطوسط    وعندوعندوعندوعند    الرجلالرجلالرجلالرجل    رأسرأسرأسرأس    عندعندعندعند    يقفيقفيقفيقف    أنأنأنأن    الصوابالصوابالصوابالصواب
    منمنمنمن    امرأةامرأةامرأةامرأة    ����نازةنازةنازةنازة    أ£أ£أ£أ£    رفعرفعرفعرفع    فلمافلمافلمافلما    رأسه،رأسه،رأسه،رأسه،    عندعندعندعند    فقامفقامفقامفقام    رجلرجلرجلرجل    جنازةجنازةجنازةجنازة    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    مالكمالكمالكمالك    بنبنبنبن    أنسأنسأنسأنس    شهدتشهدتشهدتشهدت( :قال اnياط Ûلب أبو روى ما
 ا` خلف صليت" :قال جندب بن سمرة عن جاءأيضاً و ،الgمذي حسنه )وسطهاوسطهاوسطهاوسطها    فقامفقامفقامفقام    عليهاعليهاعليهاعليها    فص¦فص¦فص¦فص¦    األنصاراألنصاراألنصاراألنصار    منمنمنمن    أوأوأوأو    قريقريقريقريشششش
 "وسطها عليها الصالة u وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول فقام ،نفساء وa ماتت ،كعب أم Y وص¦ وسلم عليه اهللا ص¦
 والصدر الرأس ألن ،السنية به وتتحقق وصحيح �زئ فæه الرأس u أو الصدر u وقف لو حال ] وY ،عليه متفق

 .متقاربان

    ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    YYYY    باإلمامةباإلمامةباإلمامةباإلمامة    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    منمنمنمن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  Õاألو Õاألو Õاألو Õقلنا مثلما ،العدلالعدلالعدلالعدل    ههههوصيوصيوصيوصي    هوهوهوهواألو u الغسل Ëكف| و�ثم ،ا ãالواãالواãالواãأمر و& عن نائب اإلمام ألن ا�امع أو ا�سجد إمام أي الوا 

 فال عليه ص¦ فمن وصية هناك يكن ولم ا�ميع رò إذا وأما ،تفضيال هناك حصل إن هذا ،الوالوالوالو&&&& ذلك بعد ثم ،ا�سلم|
 ا�شاحة عند ولكن ،الgاò عند ذلك ] يمنع فال أبيه Y االبن و�ذا يمنع فال ابنه Y يصª أن األب أراد فلو، بأس
 األوÕ" :أ�د اإلمام قال، عليه واتراض من ثم الوP فيقدم ا�شاحة عدم عند أما ،ترتيب من ذكرنا ما ثم ،الوP يقدم
Pثم الو ãقدم من واستدل "الو& ثم الوا Pالو Y الصحابة عن بوروده غ�ه òبكر أبو أو4 فقد عنهم اهللا ر òر 

 .صهيب عليه يصª أن عمر وأو4 ،عمر عليه يصª أن عنه اهللا

 الوالوالوالو&&&&؟؟؟؟    YYYY    الواãالواãالواãالواã    نائبنائبنائبنائب    ووووأأأأ    الواãالواãالواãالواã    نقدمنقدمنقدمنقدم    �اذا�اذا�اذا�اذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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 لسعيد يقول عª بن ا:س| فرأيت ،عª بن ا:سن مات يوم لشاهد إ5" :قال حازم أبو روى فقد الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    عنعنعنعن    ذلكذلكذلكذلك    ددددلورولورولورولورو 
 .ا:اكم وصححه واKيه� ا:اكم أخرجه "يومئذ ا�دينة Y أم�ٌ  وسعيد ،قدمتك ما سنة أنها فلوال ،تقدم العاص بن
 

    نقدم؟نقدم؟نقدم؟نقدم؟    منمنمنمن    جنائزجنائزجنائزجنائز    اجتمعتاجتمعتاجتمعتاجتمعت    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ثم النساء ثم ذكورا ¬نوا إن الصغار ثم اإلمام يù ªا اwكور :أوال فقالوا و�بارا؟ وصغارا و´ناثا ذكورا ¬نوا فإذا ،ممممأفضلهأفضلهأفضلهأفضله    نقدمنقدمنقدمنقدم
 القبلة يل| والنساء ،اإلمام يلون الرجال فجعل ،جنائز تسع Y ص¦ أنه عمر ابن عن نافع روى ما وا¼°ل ،النساء صغار
Èالنسا' رواه ؛اواحد صفا فصفهن  ،متأخرات يع. 

  ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    صفةصفةصفةصفة    ماماماما /  مسألةمسألةمسألةمسألة 

أن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم �ا نأن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم �ا نأن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم �ا نأن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم �ا نNNNN ا`جا¤  ا`جا¤  ا`جا¤  ا`جا¤ (، ألنه ثبت تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    أربعأربعأربعأربع    يك»يك»يك»يك» يقوم أن بعد :نقاط J uعلها ا�واب
    .متفق عليه )للصحابة قام فص¦ صالة الغائب و�» عليه أربع تكب�اتللصحابة قام فص¦ صالة الغائب و�» عليه أربع تكب�اتللصحابة قام فص¦ صالة الغائب و�» عليه أربع تكب�اتللصحابة قام فص¦ صالة الغائب و�» عليه أربع تكب�ات

ÕاألوÕاألوÕاألوÕعوذ بعد ويقرأ اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    تكب�ةتكب�ةتكب�ةتكب�ة األو�ة والبسملة اçا الفا� اهللا رò سهل بن أمامة أبو رواه ما وا¼°ل ،استفتاح بدون 
 "اآلخرة دعن سليموالت ثالثا يك» ثم تًة،Üاف القرآن بأم األوÕ ا�كب�ة u يقرأ أن ا�نازة Y الصالة u السنة" :قال عنه

 اهللا رسول أمرنا" :قالت األنصارية �يك أم حديث من ةماج ابن ندع ورد ما االستفتاح عدم Y وا¼°ل ،النسا' أخرجه
 فيه ¬ن و´ن ،ةماج ابن رواه "معها سورة يقرأ وال ،يستفتح وال الكتاب بفاçة ا�نازة Y نقرأ أن وسلم عليه اهللا ص¦

 االستفتاح عدم Y كذلك العلماء وعلل ،استفتاحا يذكر لم حيث ،ذلك Y يدل أمامة أ¯ حديث ظاهر لكن ،ضعف
، وألنها ليست ¬لصالة �فف أن ناسب فثلك سجود وال فيها ر�وع ال ذاو¹ ،ا�خفيف Y مبناها صالة وألنها :قالوا

 .ا�عهودة فال çتاج إ¡ استفتاح

    ))))UÏUÏUÏUÏ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 يقرأ وال تعوذ ويبسملوي الفاçة يقرأ قائماً  يك» أن بعد أنه ا�يت صالة صفة من ةيا�اض ا:لقة u لكم ذكرت قد كنت
  :وa ا�زئية بتلك متعلقة مسألة معنا وب� ،ستفتاحاال دAء

 سورة؟سورة؟سورة؟سورة؟    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    بعدبعدبعدبعد    يقرأيقرأيقرأيقرأ    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 عليه اهللا ص¦ ا` أن Y تدلال  سابقا ذكرناها ال� واألحاديث ،الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    بعدبعدبعدبعد    سورةسورةسورةسورة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    الالالال    أنهأنهأنهأنه    منهمامنهمامنهمامنهما    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح قوالنقوالنقوالنقوالن 

 رواه )Üافتةً Üافتةً Üافتةً Üافتةً     القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    بأمبأمبأمبأم    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    ا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ة    uuuu    يقرأيقرأيقرأيقرأ    أنأنأنأن    ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    السنةالسنةالسنةالسنة( :قال حيث ،شيئاً  الفاçة بعد قرأ وسلم
 هذا )معهامعهامعهامعها    سورةسورةسورةسورة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    والوالوالوال( :وقالت نصت حيث األنصارية �يك أم حديث و�ذلك ،شيئا çةاالف بعد يذكر ولم النسا'

 .سبقه بما ا:ديث هذا تقوية عند

 عوف بن اهللا عبد بن طلحة رواه بما هؤالء ويستدل اااابعدهبعدهبعدهبعده    سورةسورةسورةسورة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    أنأنأنأن    ي(عي(عي(عي(ع    أنهأنهأنهأنه    إ¡إ¡إ¡إ¡ لةا:ناب عند رواية وهو العلماء من
 �علموا :فقال فسأ�ه بيده أخذت فرغ فلما ،أسمعنا حÁ وجهر ،وسورة الكتاب بفاçة فقرأ عباس ابن خلف صليت" :قال
 .النسا' رواه "وحق سنة أنها

 عليهاعليهاعليهاعليها    ببببظظظظيوايوايوايوا    الالالال    أنهأنهأنهأنه    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ،،،،أحياناأحياناأحياناأحيانا    ا�نفردا�نفردا�نفردا�نفرد    حقحقحقحق    uuuu    أوأوأوأو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    حقحقحقحق    uuuu    تفعلتفعلتفعلتفعل    أنهاأنهاأنهاأنها    ذهذهذهذههههه    uuuu    األقرباألقرباألقرباألقرب :نقولنقولنقولنقول    أنأنأنأن    ||||ا:ديا:ديا:ديا:ديثثثث    ب|ب|ب|ب|    وا�معوا�معوا�معوا�مع
 أطال لو فمثالً  ،ء¤ فال أحيانا فعل لو لكن ،بسورة اعدهب يقرأ ال أنه أي ،الفقهاء ملع وهذا يقرأ مل أنه الروايات أكd ألن

كب�ة ا6انية، فماذا تفعل؟ هل تسكت؟ نقول u هذه الفاçة، ولم يك» اإلمام ا� سورة أنت تفقرأ الفاçة سورة اإلمام
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 .من فعل ابن عباس لك سقناه اwي ا:ديث بهذا أخذاً  ا:الة اقرأ سورة بعدها
 .بأسبأسبأسبأس    فالفالفالفال    أحياناأحياناأحياناأحيانا    فعلفعلفعلفعل    لولولولو    لكنلكنلكنلكن    ،،،،القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    عدمعدمعدمعدم    األصلاألصلاألصلاألصل    أنأنأنأن    ::::القول|القول|القول|القول|    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    إذاإذاإذاإذا

  :الصالة كيفية اآلن ونواصل

 �مد Y صل ا ( :األخ� التشهد u الصالة u كما وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    YYYY    يصªيصªيصªيصª    ثمثمثمثم ا6انيةا6انيةا6انيةا6انية    ا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ة يك» .1
Yصليت كما �مد آل و Y إبراهيم Yيد �يد إنك إبراهيم آل و� أ¯ عن والشاف* النسا' رواه ما ذلك Y وا¼°ل) 
 ثم اإلمام يك» أن" :ا�نازة Y الصالة u سنةال أن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أصحاب من رجل أخ»ه أنه سهل بن أمامة
�اً  الكتاب بفاçة يقرأ u ثم، نفسه ªيص Y `وسلم عليه اهللا ص¦ ا."  

U. «كب�ة يك�كب�ةا�كب�ةا�كب�ةا�لص" :يقولون والعلماء للميتللميتللميتللميت    يدعويدعويدعويدعو ثمثمثمثم ا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ةا6ا6ة    اoء وA¼ولو "للميت ا Aء بأي دAوا�غفرة الر�ة بسؤال د 
 .أوÕ فهو �أثوربا دA ولو ،جاز للميت

 وwلك ،ا�قصود به وÖصل �زئ فهو للميت به أخلصت دAء أي بل ،بهذا إال يد· ال أنه çديد يوجد ال أنه °علم لكن
 اهللا رò هريرة أ¯ حديث u ورد ما ا¼Aء عموم Y يدل و´نما، �دداً  دAءً  هناك ليس أي ا¼Aء u ال توقيت العلماء قال
 عليه اهللا ص¦ ا` Öدد ولم )ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    XXXX    فأخلصوافأخلصوافأخلصوافأخلصوا    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    صليتمصليتمصليتمصليتم    إذاإذاإذاإذا( :وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول قال :قال عنه

     ::::ا�أثورةا�أثورةا�أثورةا�أثورة    األدعيةاألدعيةاألدعيةاألدعية    ومنومنومنومن ،ا�أثور Y �مول ما ورد أنه Öدد نقول ؟حدد أنه ورد وما وسلم،
    وار�هوار�هوار�هوار�ه    XXXX    اغفراغفراغفراغفر    اااا    """"    دAئهدAئهدAئهدAئه    منمنمنمن    فحفظتفحفظتفحفظتفحفظت    جنازةجنازةجنازةجنازة    YYYY    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ص¦ص¦ص¦ص¦( :قال مالك بن عوف رواه ما ./

    ا6وبا6وبا6وبا6وب    نقيتنقيتنقيتنقيت    كماكماكماكما    أوأوأوأو    ينßينßينßينß    كماكماكماكما    اnطايااnطايااnطايااnطايا    منمنمنمن    ونقهونقهونقهونقه    ددددوال»وال»وال»وال»    وا6لجوا6لجوا6لجوا6لج    با�اءبا�اءبا�اءبا�اء    واغسلهواغسلهواغسلهواغسله    مدخلهمدخلهمدخلهمدخله    ووسعووسعووسعووسع    نزXنزXنزXنزX    وأكرموأكرموأكرموأكرم    عنهعنهعنهعنه    واعفواعفواعفواعف    وAفهوAفهوAفهوAفه
    عذابعذابعذابعذاب    منمنمنمن    عذهعذهعذهعذهأأأأوووو    ا�نةا�نةا�نةا�نة    وأدخلهوأدخلهوأدخلهوأدخله    زوجهزوجهزوجهزوجه    منمنمنمن    خ�اخ�اخ�اخ�ا    وزوجاوزوجاوزوجاوزوجا    أهلهأهلهأهلهأهله    منمنمنمن    خ�اخ�اخ�اخ�ا    وأهالوأهالوأهالوأهال    دارهدارهدارهداره    منمنمنمن    خ�اخ�اخ�اخ�ا    دارادارادارادارا    وأبدXوأبدXوأبدXوأبدX    ا¼نسا¼نسا¼نسا¼نس    منمنمنمن    األبيضاألبيضاألبيضاألبيض

 .ا�نائز كتاب u مسلم أخرجه )""""الق»الق»الق»الق»    وعذابوعذابوعذابوعذاب    الق»الق»الق»الق»    فتنةفتنةفتنةفتنة    وقهوقهوقهوقه""""    لفلفلفلفظظظظ    وËوËوËوË    """"ا`ارا`ارا`ارا`ار    عذابعذابعذابعذاب    منمنمنمن    أوأوأوأو    الق»الق»الق»الق»

    وميتناوميتناوميتناوميتنا    :ينا:ينا:ينا:ينا    اغفراغفراغفراغفر    اااا    ( :قال جنازة Y ص¦ اإذ ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول أن عنه اهللا رò هريرة أبو رواه ما .1
    اإليمان،اإليمان،اإليمان،اإليمان،    YYYY    فتوفهفتوفهفتوفهفتوفه    منامنامنامنا    توفيتهتوفيتهتوفيتهتوفيته    ومنومنومنومن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    YYYY    فأحيهفأحيهفأحيهفأحيه    منامنامنامنا    يتهيتهيتهيتهييييأحأحأحأح    منمنمنمن    اااا        وأنثانا،وأنثانا،وأنثانا،وأنثانا،    وذكرناوذكرناوذكرناوذكرنا    و�ب�ناو�ب�ناو�ب�ناو�ب�نا    وصغ�ناوصغ�ناوصغ�ناوصغ�نا    وÛئبناوÛئبناوÛئبناوÛئبنا    وشاهدناوشاهدناوشاهدناوشاهدنا
 çرمنا ال ا " ولفظة واKيه� حبان وابن ةماج وابن والgمذي داوود وأبو أ�د رواه )بعدهبعدهبعدهبعده    تفتناتفتناتفتناتفتنا    والوالوالوال    أجرهأجرهأجرهأجره    çرمناçرمناçرمناçرمنا    الالالال    اااا    
 �ط Y ا:اكم صححه كما العلم أهل من ®ع ا:ديث هذا صحح وقد داود أ¯ دعن زيادة هذه "بعده تفتنا وال أجره

 .ا�نائز أح�م u واألKا5 اwه ووافقه الشيخ|
U. للجنازة قام إذا وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول ¬ن قال ا�طلب بن ر�نة بن يزيد رواه ما ªعبدكعبدكعبدكعبدك    اااا    ( :قال عليها °ص    

 أخرجه )عنهعنهعنهعنه    فتجاوزفتجاوزفتجاوزفتجاوز    مسيئامسيئامسيئامسيئا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن    حسناتهحسناتهحسناتهحسناته    uuuu    فزدفزدفزدفزد    نانانانا�س�س�س�س    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إنإنإنإن    عذابهعذابهعذابهعذابه    عنعنعنعن    غÈغÈغÈغÈ    وأنتوأنتوأنتوأنت    ر�تكر�تكر�تكر�تك    إ¡إ¡إ¡إ¡    احتاجاحتاجاحتاجاحتاج    أمتكأمتكأمتكأمتك    وابنوابنوابنوابن
 أو ثالثة أو |ئدA منها Öفظ ا�يت Y الصالة u تقال ال� األدعية هذه إذا ،اwه ووافقه صحيح إسناده وقال ا:اكم

 ا�يت ¬ن إن هذا ،والعتق من ا`ار ومن عذاب الق» وا�غفرة الر�ة بسؤال يكتØ فإنه ذلك ا�سلم يستطع لم و´ن ،واحد
 .رجال
 ا ( فيقول للجماعة الضم� يغ� ®اعة®اعة®اعة®اعة    ¬نوا¬نوا¬نوا¬نوا    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا، " الضم� يغ� أي ......"وار�ها ¹ا اغفر ا " :فيقولفيقولفيقولفيقول    أنأنأنأن====    ¬نت¬نت¬نت¬نت    و´نو´نو´نو´ن

 .وهكذا )وار�هم ¹م اغفر
 ،السنة u الفقهاء يذكره wيا الضبط بنفس ترد لم لكنها ،الفقهاء يذكرها األدعية بعض ورد فقد صغ�اصغ�اصغ�اصغ�ا    ا�يتا�يتا�يتا�يت    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما 

 بعضها الروض u اKهو� ذكر وقد ،األدعية هذه منها أخذت أحاديث �موعة a إنما ،الفقهاء يذكر كما اسند ¹ا ليس أي
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 ا�ؤمن| سلف بصالح وأ:قه أجورهما به وعظم موازينهما به ثقل ا  ،�ابا وشفيعا وفرطا لوا¼يه ذخرا اجعله ا " :فقال
 والطفل" :قال مرفوA شعبة بن ا�غ�ة حديث u جاء ما منه وأصح "ا�حيم عذاب بر�تك وقه إبراهيم كفالة u اجعلهو

  .النسا' وصححه داود وأبو والgمذي �دأ رواه "والر�ة با�غفرة لوا¼يه ويد· عليه يص¦

 :ويقول ا�نفوس Y يصª ¬ن أنه رواية وË "الق» بعذا من أعذه ا " :قال ثم منفوس Y ص¦ أنه هريرة أ¯ عن وورد
 كما والر�ة با�غفرة هيلوا¼ با¼Aء للصغ� ا¼Aء u اإلنسان اكتû لو حال ] وY "وذخرا وفرطا سلفا `ا اجعله ا "

 .بأس فال ورد

 جرى وال فيه مشفوع غ� شافع ألنه ،عليه جرى ما ا�æيف قلم ألن قالوا X يد· أن دون لوا¼يه العدول وسبب قالوا
  .القلم عليه

T. «كب�ة يك�كب�ةا�كب�ةا�كب�ةا�هذههذههذههذه    يسلميسلميسلميسلم    ثمثمثمثم    قليالقليالقليالقليال    يقفيقفيقفيقف    ثمثمثمثم الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا    aaaa    السنةالسنةالسنةالسنة. 

 السالم؟السالم؟السالم؟السالم؟    وقبلوقبلوقبلوقبل    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ةا�كب�ة    بعدبعدبعدبعد    وووويدعيدعيدعيدع    أنهأنهأنهأنه    وردوردوردورد    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 Y يدل ألنه قالوا ،يمةالتسل وقبل الرابعة ب�ةكا� بعد Aم بدAء يد· أنه Y نص الفقهاء بعض لكن ء،ء،ء،ء،¤¤¤¤    فيهافيهافيهافيها    دددديريريرير    لملململم

 يعفور أبو وهو ا�ابع| أحد عنه قال وفاة الصحابة أواخر من وهو عنه اهللا رò أو[ أ¯ بن اهللا عبد أن ورد ما ذلك
 اهللا ص¦ اهللا رسول فإن قال ال، :قالوا �سا أك» كنت أترو9 :قال ثم يدعو يعÈ ساعة قام ثم أربعا جنازة Y و�» دتههش"

 .فهذا د°ل Y أنه بعد الرابعة دA "أربعا يك» ¬ن سلمو عليه
 ؟طيب ماذا يقال

 ءاالفقه أكd لكن "وX `ا واغفر بعده تفتنا وال أجره çرمنا ال  ا" :الرابعة بعد يقول إنه يقولون ا:نابلة من العلماء
 .يسلم ثم قليال يقف هنإ يقولون

 أن" :فيه وورد هريرة أ¯ حديث u جاء اwي هو هذا ألن قالوا ،األشهراألشهراألشهراألشهر    هوهوهوهو    ذاذاذاذاوهوهوهوه فقط يمينه عن واحدة ويسلم ،السالمالسالمالسالمالسالم .0
 واKيه� وا:اكم ا¼ارقطÈ رواه "واحدة تسليمة موسل أربعا عليها فك» جنازة Y ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول

 عن -واحدة بتسليمة االكتفاء u أي- فيه الرواية صحت قد" :ا�ستدرك u ا:اكم وقال ،ا�نائز أح�م u األKا5 وحسنه
ªيسلمون ¬نوا أنهم هريرة وأ¯ أو[ أ¯ بن اهللا وعبد اهللا عبد بن وجابر عباس وابن عمر بن اهللا وعبد طالب أ¯ بن ع Y 

 .اKيه� أخرجه "واحدة تسليمة ا�نازة

 ¬ن خالل ثالث :قال عنه اهللا رò مسعود ابن واهر بما wلك ويستدلون ،تسليمت| عليه يسلم أنه اختار من العلماء ومن
 رواه "الصالة u التسليم مثل ا�نازة u التسليم :إحداهن ا`اس، تر�هن يفعلهن وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول
  هنا؟هنا؟هنا؟هنا؟    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث    ب|ب|ب|ب|    JJJJمعمعمعمع    فكيففكيففكيففكيف.اKيه�
 تكون وهذه    واحدةواحدةواحدةواحدة    مرةمرةمرةمرة    التسليمالتسليمالتسليمالتسليم    األصلاألصلاألصلاألصل    لكنلكنلكنلكن    ،،،،ناناناناأحياأحياأحياأحيا    مرت|مرت|مرت|مرت|    يميميميمللللالتسالتسالتسالتس    يفعليفعليفعليفعل    أنهأنهأنهأنه    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ،،،،تارةتارةتارةتارة    وهذاوهذاوهذاوهذا    تارةتارةتارةتارة    هذاهذاهذاهذا    يفعليفعليفعليفعل    أنهأنهأنهأنه    األقرباألقرباألقرباألقرب

 .ا�نوع س� من

 عن ستقف رجال ¬ن إذا القبلة إ¡ وتتجه تأ£ :فنقول ا�طبيق حيث من ا�يت Y الصالة كيفيةباختصار  اآلن أعيد 
    أو ما أرفعأو ما أرفعأو ما أرفعأو ما أرفع    ا°دينا°دينا°دينا°دين    رفعرفعرفعرفعأأأأ    هلهلهلهل اآلن، أك» اهللا تقول ثم، وسطها عند فستأ£ امرأة ¬نت إذا ثم، بينهما أو صدره Y أو رأسه

 اهللا ص¦ ا` أن عنهما اهللا رò عمر ابن :ديث �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ مندوب تكب�ة ] مع ا°دين رفع ا°دين، ترفع نقول نعم دين؟دين؟دين؟دين؟ا°ا°ا°ا°
 أن اهللا ر�ه باز بن زعبد العزي الشيخ ونقل قطÈ ا¼ار رواه "تكب�ة ] u يديه رفع ا�نازة Y ص¦ إذا ¬ن"وسلم  عليه
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 .صحيح سنده ا:ديث هذا
، الصالة u ا°دين رفع جزء كتابه u اKخاري ووصله، معلقاً  اKخاري عند Åوه عنهما اهللا رò عمر ابن عن وردأيضاً و

 بن زيد عن روى شيبة أ¯ ابن و�ذلك، منصور بن سعيدأيضاً  رواه عنهما اهللا رò عباس ابن عن ا°دين رفعأيضاً  وورد
  .تكب�ة ] u يديك ترفع أن نةالس من قال أنه ثابت
    ال بأسال بأسال بأسال بأس    هذاهذاهذاهذا    ونقولونقولونقولونقول    ا°دينا°دينا°دينا°دين    رفعرفعرفعرفع    دوندوندوندون    با�كب�با�كب�با�كب�با�كب�    فقطفقطفقطفقط    يكتûيكتûيكتûيكتû    يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    منمنمنمن    لكنلكنلكنلكن    واألرجح،واألرجح،واألرجح،واألرجح،    واألصحواألصحواألصحواألصح    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا

ØيكتØيكتØيكتØأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     بهبهبهبه    يكت....        
 اهللا /  1 فاçة ثم أقولال من انت� ثم الفاçة إ¡ الرحيم الر�ن اهللا بسم، الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ، أك» اهللا /  / :الكيفيةالكيفيةالكيفيةالكيفية

 .ا` Y الصالة من انت� �مد آل وY �مد Y صل ا  يقول ثم أك»
U  / ئبنا وشاهدنا وصغ�نا و�ب�نا وميتنا :ينا اغفر ا  :يقول ثم أك» اهللاÛاغفر ا  وأنثانا وذكرنا و X فه وار�هAو 

 للميت، ا¼Aء u ووردت ذكرناها ال� األحاديث آخر إ¡ وال»د وا6لج ا�اءب واغسله مدخله ووسع نزX وأكرم عنه واعف
عنا  و�اوز X اغفر ا ، عنه واعف Aفه ا ، وار�ه X اغفر ا  وار�ه، X اغفر ا  تقول أن فيكØ تعرف لم إذا
 u م(وعة الر�ة وسؤال ا�غفرة دAء، واألموات ممنه األحياء وا�ؤمنات وا�ؤمن| وا�سلمات للمسلم| اغفر ا ، عنهو

 ا�و$ ¹ؤالء أو ا�يت ¹ذا ا¼Aء Ü uلصاً  تكون أن فيهمنا ا¼Aء فيها oلص قلت فكما دAء عموم a ألن، الوقت هذا
 .أن= أو ¬ن ذكراً  ا�يتة �لك أو
T  / ء بعد ثمA¼ا Áاهللا ور�ة عليكم السالم وتقول قليالً  تقف ثم أك» اهللا تقول كررته لو ح. 

  .السكوت أطلت قليالً  ليس ولكن سكت ثم الرابعة u أك» اهللا فقلت إمام أنا أ5 لو نفgض
     ؟؟؟؟    للمأموم|للمأموم|للمأموم|للمأموم|    ي(عي(عي(عي(ع    فماذافماذافماذافماذا    التسليمةالتسليمةالتسليمةالتسليمة    وقبلوقبلوقبلوقبل    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    بعدبعدبعدبعد    أطالأطالأطالأطال    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنأنأنأن    لولولولو    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 u آتنا ربنا :السالم قبل يقول أنه Y نصوا وا:نفية ،بعده اتفتن وال أجره çرمنا ال ا  :العام با¼Aء يدعوا أن ¹م ي(ع
 .حسنة اآلخرة وË حسنة ا¼نيا

 التسليمة األصل لكن ،µوز نعم µوز؟µوز؟µوز؟µوز؟    فهلفهلفهلفهل    ثانيةثانيةثانيةثانية    سلمتسلمتسلمتسلمت    لولولولو، والصحيح u ينقل لم ، ألنهشيئاشيئاشيئاشيئا    يقوليقوليقوليقول    الالالال    أنأنأنأن    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    أنأنأنأن    معمعمعمع
 .عنه اهللا رò ودمسع ابن :ديث أحيانا؛ وهذا أحيانا هذا بفعل بأس ال لكن واحدة

 ،"ترفعترفعترفعترفع    حÁحÁحÁحÁ    وقوفهوقوفهوقوفهوقوفه    ننننوسُ وسُ وسُ وسُ " :ونصهم ترفع، حÁ تقوم أال لك سن مأموما أو إماما كنت إذا الصالة من نتهاءاال بعد :العلماء قال
 .عنهما اهللا رò عمر ابن إ¡ هذا �اهد ونسب

     ::::ستةستةستةستة    واجباتهاواجباتهاواجباتهاواجباتها    يقولونيقولونيقولونيقولون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    واجباتواجباتواجباتواجبات    aaaa    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    ))))ÏÏÏÏ    ....للميتللميتللميتللميت    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ))))0000    ....وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ))))TTTT    ....الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    قراءةقراءةقراءةقراءة    ))))UUUU    ....أربعأربعأربعأربع    تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    ))))1111    ....فرضهافرضهافرضهافرضها    uuuu    قيامقيامقيامقيام    ))))////
  ....السالمالسالمالسالمالسالم

 �س ا�كب�ات Y يزاد أن ورد ما أقوى وهو �س ا�كب�ات أن األحاديث بعض u ورد فقد ����سسسس    اتاتاتات����تكبتكبتكبتكب    وردتوردتوردتوردت
 �سا جنازة Y ك» و´نه ،أربعا جنائزنا Y يك» أرقم بن زيد ¬ن" :لقا °¦ أ¯ بن الر�ن عبد عن ورد �ا ،تكب�ات

، ، ، ، تكب�اتتكب�اتتكب�اتتكب�ات    أربعأربعأربعأربع    الواجبالواجبالواجبالواجب    لكنلكنلكنلكن    ا�نازة،ا�نازة،ا�نازة،ا�نازة،    YYYY    ا�كب�ا�كب�ا�كب�ا�كب�    uuuu    الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    µوزµوزµوزµوز    إذاإذاإذاإذا ،مسلم رواه ")يك»ها اهللا رسول ¬ن( :فقال فسأ�ه
 ....ما زاد هو سنةما زاد هو سنةما زاد هو سنةما زاد هو سنة

     """"لصالةلصالةلصالةلصالةa مثل ال(وط العامة u اa مثل ال(وط العامة u اa مثل ال(وط العامة u اa مثل ال(وط العامة u ا""""    �وط الصالة Y ا�نازة�وط الصالة Y ا�نازة�وط الصالة Y ا�نازة�وط الصالة Y ا�نازة    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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     ه؟ه؟ه؟ه؟ئئئئµزµزµزµز    فهلفهلفهلفهل    ؟؟؟؟ا�يتا�يتا�يتا�يت    ضم�ضم�ضم�ضم�    غ�غ�غ�غ�    بضم�بضم�بضم�بضم�    فدAفدAفدAفدA    العكسالعكسالعكسالعكس    أوأوأوأو    رجالرجالرجالرجال    ظنهاظنهاظنهاظنها    امرأةامرأةامرأةامرأة    ميتةميتةميتةميتة    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    إنساناإنساناإنساناإنسانا    أنأنأنأن    لولولولو    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 .واحد ا�قصود ألن قالوا به بأس وال ههههئئئئµزµزµزµز    نعمنعمنعمنعم

     يفعل؟يفعل؟يفعل؟يفعل؟    فماذافماذافماذافماذا    ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    YYYY    ا�كب�اتا�كب�اتا�كب�اتا�كب�ات    بعضبعضبعضبعض    فاتتهفاتتهفاتتهفاتته    منمنمنمن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 الفاçة فتق� ا` Y الصالة u وهو اإلمام أدر�ت فلو ،الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات    كسائركسائركسائركسائر    األداءاألداءاألداءاألداء    ÖÖÖÖ����    القضاءالقضاءالقضاءالقضاء    ننننألألألأل    ،،،،صفتهصفتهصفتهصفته    YYYY    ندباً ندباً ندباً ندباً     يقضيهيقضيهيقضيهيقضيه

    فماذافماذافماذافماذا    ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    ترفعترفعترفعترفع    أنأنأنأن    خشيتخشيتخشيتخشيت    لولولولو    لكنلكنلكنلكن ،ذلك بعد ا` Y والصالة بالفاçة تأ£ فإنك ا¼Aء u أدر�تهم لو و�ذا ،ذلك بعد
 عليه؟عليه؟عليه؟عليه؟    تصªتصªتصªتصª    فماذافماذافماذافماذا    رفعترفعترفعترفعت    لولولولو    ألنهاألنهاألنهاألنها تفعل؟تفعل؟تفعل؟تفعل؟

 التسليم قبل اإلمام أدر�ت لو مثال ،متتابعا تكب�ا يك» قالوا ،الصالة قضاءمن  يمكنه وال ترفع أن خ© إذا العلماء قال
 :فتقول ،ا¼Aء وال الصالة وال الفاçة أقرأ أن يمكنÈ وال ،ا�نازة سgفع ثم اهللا ور�ة عليكم السالم أك» اهللا :قال ثم

  .لوحده ا�كب� ق�ت أي ،أك» اهللا أك»، اهللا أك»، اهللا
  ؟؟؟؟ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    هذههذههذههذه    أل:قأل:قأل:قأل:ق    اإلماماإلماماإلماماإلمام    معمعمعمع    وسأسلموسأسلموسأسلموسأسلم    أمكنÈأمكنÈأمكنÈأمكنÈ    ماماماما    قيلقيلقيلقيل    فإنفإنفإنفإن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 يق� كني مل عمر ابن أنأيضاً  وورد "عليك قضاء ال فاتك ما" :مرفوA Aئشة لقول ،صحت هيقض ولم اإلمام مع سلم إن
    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    وهووهووهووهو    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذاصالته  ، فإن سلم ا�سبوق ولم يستطع أن يق� ما فاته صحتا�كب� من فاته ما

 .تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا

    ))))UÙUÙUÙUÙ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 ا:كم؟ا:كم؟ا:كم؟ا:كم؟    فمافمافمافما    عليهعليهعليهعليه    يصªيصªيصªيصª    أنأنأنأن    وأرادوأرادوأرادوأراد    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ههههتتتتفاتفاتفاتفات    منمنمنمن    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 أو وسطها عند أو رأسه عندأيضاً  يأ£و ،الصالة نفس الق» Y ويصª يذهب ،الق» Y ص¦ عليه ةالصال تهتفا من نقول
 ا` فعل كما الق» Y ويصª ويتوجه يذهب ،الق» Y يصª قالوا ،كذا أو �رضه أو لسفره عليها صªي أن يستطع لم من

 ال� الكيفية نفس ،الق» Y عليها وص¦ ذهب ثم )ذنتموذنتموذنتموذنتمو9999آآآآ    الالالالأأأأ: (قال ،ا�سجد تقم
  ¬نت ال� أةا�ر u وسلم عليه اهللا ص¦
 .لكم و�حتها سبق

    لملململم    ذاذاذاذاإإإإ    الق»الق»الق»الق»    صاحبصاحبصاحبصاحب    YYYY    يصªيصªيصªيصª    مÁمÁمÁمÁ    ¡¡¡¡إإإإ    نننناآلاآلاآلاآل    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    إذاإذاإذاإذا    ؟؟؟؟ةةةة�دد�دد�دد�دد    aaaa    أوأوأوأو    ؟؟؟؟دائمادائمادائمادائما    تستمرتستمرتستمرتستمر    هلهلهلهل    هذههذههذههذه    YYYY    ةةةةالصالالصالالصالالصال    مدةمدةمدةمدة    طيبطيبطيبطيب    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس 
 êيصل êيصل êيصل êنسان؟نسان؟نسان؟نسان؟اإلاإلاإلاإل    عليهعليهعليهعليه    يصل 

 جاء بما ويستدلون ،م|يو أو يوم ةالزياد ي¿ وال ،شهر حد ¡إ عليه يصª أنه يقول قسم -/ :قسم|قسم|قسم|قسم|    ¡¡¡¡إإإإ    ينقسمونينقسمونينقسمونينقسمون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    
 مÉ وقد عليها ص¦ قدم فلما ،Ûئب وسلم عليه اهللا ص¦ وا` ةعباد ابن سعد مأ ماتت وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن

 .ولاأل القول هذا الشهر وهو ،ورد ما كdأب نكتØ ذاً إ ،ورد ما كdأ هذا قالواثقات،  هتوروا الgمذي رواه ،شهر كذلك
 همنوم العلماء oتار وبا�اç ،ãديداً  يقع ولم تفاقاً ا وقع هذا ورد اwي بشهر ا�حديد يقولون العلماء من غ�هم لكن -1

 ة،بالوالد ا�يت هذا وب| بينه توافق ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟    هناكهناكهناكهناك    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    يشgطيشgطيشgطيشgط    لكنلكنلكنلكن çديد غ� من نساناإل Y يص¦ نهأ الشافعية
Óولم موته يوم عليه الصالة هلأ من ¬ن ذاإ بمع  êنأ فله عليه يصل ªيص Y أن أريد ناأ وقال نسانإ جاء لو ولكن ،ق»ه 

 ناأ قال نسانإ وأ ،بكر ¯أ Y صªأ أن أريد أنا إنسان قال أو ،ةسن ع(ين عمره وهذا ةسن أربع| من يتا� فالن Y صªأ



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /ÏÙ - 

 

 العلماء ،�دأ ماماإل Y صªأ نأ ريدأ �دأ ماماإل ق» يقولون هنا قال نسانإ وأ ة،تيمي ابن سالماإل شيخ Y صªأ نأ ريدأ
    عندعندعندعند    عليهعليهعليهعليه    الصالةالصالةالصالةالصالة    هلهلهلهلأأأأ    منمنمنمن    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    البدالبدالبدالبد    نهنهنهنهأأأأ    يشgطونيشgطونيشgطونيشgطون çديد بدون نساناإل Y الصالة �واز قالوا اwين من ،ال يقولون

    منمنمنمن    يكنيكنيكنيكن    ولمولمولمولم    ا:ياةا:ياةا:ياةا:ياة    XXXX    uuuu    مشاركمشاركمشاركمشارك    غ�غ�غ�غ�    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    ماماماماأأأأ    ،،،،عليهعليهعليهعليه    يصªيصªيصªيصª    ننننأأأأ    فلهفلهفلهفله    عليهعليهعليهعليه    يصلê يصلê يصلê يصلê     لملململم    ذاذاذاذاإإإإفففف    ة،ة،ة،ة،ا:ياا:ياا:ياا:يا    بمدةبمدةبمدةبمدة    XXXX    مشاركمشاركمشاركمشارك    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ،،،،موتهموتهموتهموته
 هذه µعلون لكنهم ،çديد يرد لم نهأل çديد ال يقولون الشافعية ذاً إ ،،،،عليهعليهعليهعليه    الةالةالةالةالصالصالصالص    XXXX    ي(عي(عي(عي(ع    فالفالفالفال    موتهموتهموتهموته    عندعندعندعند    عليهعليهعليهعليه    الصالةالصالةالصالةالصالة    هلهلهلهلأأأأ

 لم من Y صلوا نهمأ السلف عن ينقل لم نهأل قالوا ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا ،عليه الصالة هلأ من وفاته وقت u يكون نأ وa القاعدة
 مسافراً  كنت نكأ لو نسانإل نقول ذاً ، إاتفاقاً  قعو هذا عليه د°ل فال بشهر ا�حديد ماأ ،ورد ما Y يقت� فبا�اã ،يدر�وه
 بيكأ Y الصالة عليك وتعذر سنوات ربعأ ةا¼راس Y واستمريت ةبا¼راس خرتأوت العلم طلب u بتك مثالً  خارج

 ةا:نابل عند ا�واب صª؟أ ال وأ ¯أ Y صªأ هل ،سنوات ربعأ بعد وعدت ،¼راستك نظرا الرجوع تستطع لم نكأل
 الصالة هلأ من كنت نكأل ،عليه يصª فيقولون الشافعية عند ماأو ،با¼Aء يكتØ الشهر تعدى نهأل ،ال يقولون وغ�هم

    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    ولعلولعلولعلولعل ،ا�يت Y ةالصال فةا�عرو الصالة عليه وتصª الق» ¡إ تذهب نأ لك µوز وبا�اã الوقت، ذلك u عليه
 ،العلم هلأ بعض به قال ¬ن ن´و ،صحيح غ� هذا فنقول مطلقا عليه يص¦ نهأب قال من ماأو ،تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    قربقربقربقرباألاألاألاأل    هوهوهوهو
 ،ا` Y *هم ا`اس لص¦ م(وعة عليه ةالصال ¬نت فلو ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ق» Y يصلوا لم ا�سلم| نأل

 عليه بالصالة خوطب فقد ا�يت هذا Y ص¦ نم أن عللواأيضاً و ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` من Dأ ا`اس عند وليس
 بل عليه، بالصالة اnطاب أهل من لست فأنت زمان من مات ميت Y تصª أن تريد كنت إذا لكن، أدر�ه ألنه

 .جيدة علة وهذه، وقته 1A uوه قد من ا�خاطب|
    يايايايا    وقالوقالوقالوقال    نساننساننساننسانإإإإ    جاءجاءجاءجاء    ثمثمثمثم    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    عليهعليهعليهعليه    صليناصليناصليناصلينا    قدقدقدقد    �نا�نا�نا�ناوووو    اااانساننساننساننسانإإإإ    وق»ناوق»ناوق»ناوق»نا    ةةةةا�ق»ا�ق»ا�ق»ا�ق»    uuuu    كناكناكناكنا    لولولولو    ؟؟؟؟الصالة مثالً الصالة مثالً الصالة مثالً الصالة مثالً     عيدعيدعيدعيدأأأأ    ننننأأأأ    ãããã    هلهلهلهل    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 ذاً ذاً ذاً إإإإ    ،،،،الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    بهبهبهبه    قتديقتديقتديقتديأأأأ    حÁحÁحÁحÁ    ̄̄̄¯    يصªيصªيصªيصª    منمنمنمن    أريدأريدأريدأريد    ؛؛؛؛الصالةالصالةالصالةالصالة    كيفيةكيفيةكيفيةكيفية    عرفعرفعرفعرفأأأأ    الالالال    ناناناناأأأأ    ةةةةخوخوخوخوإإإإ
    ةةةةمرمرمرمر    الصالةالصالةالصالةالصالة    عدتعدتعدتعدتأأأأ    قدقدقدقد    سأكونسأكونسأكونسأكون    با�اãبا�اãبا�اãبا�اã    أناأناأناأنا    ذاً

    ما؟ما؟ما؟ما؟    بسبببسبببسبببسبب    خرىخرىخرىخرىأأأأ    ةةةةمرمرمرمر    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    تعادتعادتعادتعاد    ننننأأأأ    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل    خرىخرىخرىخرىأأأأ
 كيفية Kيان معه ويصª يصª نأ مثل لسبب ةا�ناز صالة يعيد نأ X وقال ،لكذ جازأو اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ    هذاهذاهذاهذا    YYYY    نصنصنصنص    فقدفقدفقدفقد    نعمنعمنعمنعم

 .، ألنه لم يردفال يوجد لم ن´و ،Aدةاإل تجاز السبب وجد ذاإف ،عليه الصالة Öسن ال ذلك نأل علية الصالة
  الغائب؟الغائب؟الغائب؟الغائب؟    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
 مثال ،بعيد بت u وق» بت u توË |ا�سلم عند معروفو ةكب� جهود X ياw الكبار |ا�سلم علماء من Aلم مثال مثل
    هلهلهلهل ،عليه نصª أن وأردنا ،باكستان u وأ م� u مثالً  توË الكبار العلماء من العالم وهذا ةالسعودي بيةرالع ةا�ملك Å uن

 قيود؟قيود؟قيود؟قيود؟    اكاكاكاكهنهنهنهن    ووووأأأأ    مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     عليهعليهعليهعليه    يصªيصªيصªيصª    وهلوهلوهلوهل الغائب؟الغائب؟الغائب؟الغائب؟    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    الالالال    أوأوأوأو    الغائب؟الغائب؟الغائب؟الغائب؟    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦

        ::::ةةةةللللأأأأا�سا�سا�سا�س    بهذهبهذهبهذهبهذه    أقوالأقوالأقوالأقوال    ثالثةثالثةثالثةثالثة    YYYY    أقوا¹مأقوا¹مأقوا¹مأقوا¹م    تنوعتتنوعتتنوعتتنوعت    لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء 
    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون الشافعية ماأ ،،،،شهرشهرشهرشهر    مدةمدةمدةمدة    ¡¡¡¡إإإإ    الغائبالغائبالغائبالغائب    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    نهنهنهنهأأأأ الشافعية ومذهب ةا:نابل مذهب وهو    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول

 الغائب Y الصالة بم(وعية يقولون الءهؤ ذاإ ،موتهموتهموتهموته    يوميوميوميوم    عليهعليهعليهعليه    الصالةالصالةالصالةالصالة    هلهلهلهلأأأأ    منمنمنمن    صªصªصªصªا�ا�ا�ا�    كونكونكونكون    ب(طب(طب(طب(ط    ولكنولكنولكنولكن    مطلقامطلقامطلقامطلقا    الغائبالغائبالغائبالغائب
 .مطلقا
 .مطلقامطلقامطلقامطلقا    الغائبالغائبالغائبالغائب    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ت(عت(عت(عت(ع    الالالال    يقولونيقولونيقولونيقولون وا�الكية ةا:نفي يأر وهو    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 القيم ابن وتلميذه يةتيم ابن سالماإل شيخ ومنهم العلم هلأ من طائفة °هإ ذهب ما وهو الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    وهووهووهووهو    ::::ا6الثا6الثا6الثا6الث    القولالقولالقولالقول

 الغائب صالة ص¦ �ا وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول فعل ملÖُ  هذا وY ،عليهعليهعليهعليه    يصلë يصلë يصلë يصلë     لملململم    ùنùنùنùن    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    غائبغائبغائبغائبالالالال    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    نهنهنهنهأأأأ    ¡¡¡¡إإإإ
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Y ¤ا` ص¦ نماإ قالوا ،ا`جا Y ¤سالمه´و يمانهإ كتم ¬ن ا`جا¤ نأل ا`جا، ãا�لم وبا  êفص¦ ،حدأ عليه يصل 
 يكون نأ يلزم ال القياس أن يرى باز نب زعبد العزي الشيخ منهم عا1ينا� العلماء بعض أحد، عليه يصلë  لم هنأل عليه
 وأ ،اهللا ¡إ ةا¼عو حيث من |ا�سلم بعض Y فضل X ¬ن يعÈ ،يد سالماإل X u ¬نت نهأل بل ،عليه يصلê  لم نهأل فقط
 ،فادوهمأو ا�سلم| غنواأ ةا:قيق u اwين الصا:| ا:�م من حاكم نسانإ وأ ،مؤلفات لفأو كب� فقيه نهأ حيث من

    ووووأأأأ    عليهعليهعليهعليه    يصلê يصلê يصلê يصلê     لملململم    ¬ن¬ن¬ن¬ن    سواءسواءسواءسواء    ::::مرينمرينمرينمرينألألألأل    ا`جا¤ا`جا¤ا`جا¤ا`جا¤    كحالكحالكحالكحال    حاXحاXحاXحاX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    نهنهنهنهأأأأ باز بنا الشيخ oتار ،عليهم يص¦ فهؤالء
  :مرينمرينمرينمرينأأأأ    الغائبالغائبالغائبالغائب    صالةصالةصالةصالة    جوازجوازجوازجواز    uuuu    ةةةةالعلالعلالعلالعل    فيجعلونفيجعلونفيجعلونفيجعلون ،°هإ هاجروا �ا ةالصحاب جا¤ا` خدم كما ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    خدمخدمخدمخدم    قدقدقدقد    يكونيكونيكونيكون

 X نأل عليه يصلوا نأ اردوأو |ا�سلم بعض عن اً Ûئب هذا و�ن عليه صª ذاإ    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5 ،صالأ عليه يصلë  لم ذاإ نهأ    ::::ولولولولاألاألاألاأل
    ةةةةتيميتيميتيميتيمي    ابنابنابنابن    سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    شيخشيخشيخشيخ    قولقولقولقول    هوهوهوهو    علمعلمعلمعلمأأأأ    واهللاواهللاواهللاواهللا    يgجحيgجحيgجحيgجح    واwيواwيواwيواwي جيد ختياراو قولأيضاً  وهذا ،للمسلم| وأ سالمإلu ا اطيب امرأ

 باز ابن شيخال ختيارا أماو ،ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    يصلë يصلë يصلë يصلë     لملململم    منمنمنمن    YYYY    ةةةةم(وعم(وعم(وعم(وع    تكونتكونتكونتكون    غائبغائبغائبغائبالالالال    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    ننننأأأأ القيمالقيمالقيمالقيم    ابنابنابنابن    وتلميذهوتلميذهوتلميذهوتلميذه
 لم نهأل ا`جا¤ Y الصالة قالوا ذا¹و ،هذا u كب� ثرأو ةطيب خدمة للمسلم| قدم من Y يص¦ نهأب وجيه قولأيضاً  فهو

 الصحابة نأ ينقل ولم ماتوا الصحابة من اكث� نأل قالوا بد°ل ،عليه يصل لم من Y الصالة بعموم يقال وال ،عليه يصل
 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأب الصالة بعموم قال من واستدل منهم، الغائب| من عليه يصل لم ùن بعض Y بعضهم ص¦
 نهأ قال من جةوح، ÷م سنده u لكن اKيه� رواه، تبوك u ا` ¬ن وقد ةا�دين u مات معاوية ¯أ بن معاوية Y ص¦

 ينقل لم نهأل منهم الغائب| Y يصل فال مواتاأل بقية أما ،ةخاص حالة للنجا¤ ا` فعل إن :قالوا ،الصالة أصال ص¦ت ال
 ا` نN ما مثل الصحابة كبار منأيضاً  وهم ةا�دين خارج ةالصحاب من كث� مات وقد بعض Y بعضهم ص¦ الصحابة نأ

 نما´و ،Ûئب ] Y يص¦ ال نهأ Y يدل فهذا ،عليهم ص¦ ا` أن ينقل ولم ةالصحاب من وغ�ه جعفر موسل عليه اهللا ص¦
    ابنابنابنابنوووو    ةةةةتيميتيميتيميتيمي    ابنابنابنابن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ    °ه°ه°ه°هإإإإ    ذهبذهبذهبذهب    ماماماما    لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    قربقربقربقرباألاألاألاأل    يكونيكونيكونيكون    هذاهذاهذاهذا    وYوYوYوY ،عليه يصل لم اwي الغائب Y يص¦
  ....علمعلمعلمعلمأأأأ    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    واهللاواهللاواهللاواهللا    ةةةةدلدلدلدلاألاألاألاأل    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع    منمنمنمن    فيهفيهفيهفيه    �ا�ا�ا�ا    القيمالقيمالقيمالقيم
 نفعل؟نفعل؟نفعل؟نفعل؟    ماذاماذاماذاماذا ،اهللا جار�مأ السيارات حوادث Ö uصل كما ،عليه يصلë  لم يعÈ جسده من أجزاء أي هبعض جدو لو    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
 ؟ةفg بعد اKا. وجد ن´و طيب ،عليه ويص¦ ويكفن اKا. هذا ويغسل منه ب� ما ª Yُص  ذلك الإ منه يبَق  لم ذاإ قالوا
 .�نبه ويدفن كذلك به ويفعل باKا. يأ£أيضاً  قالوا
    احgقوااحgقوااحgقوااحgقوا    لولولولو    ا:وادا:وادا:وادا:وادثثثث    منمنمنمن    جارناجارناجارناجارناأأأأوووو    ياكمياكمياكمياكم́́́´وووو    اهللاهللاهللاهللا    AذناAذناAذناAذناأأأأأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     ناسناسناسناس    فيهفيهفيهفيه    ذاذاذاذاإإإإ    يعÈيعÈيعÈيعÈ باإلحراقباإلحراقباإلحراقباإلحراق    ا�ستحيلا�ستحيلا�ستحيلا�ستحيل    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    والوالوالوال قالوا    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
uuuu    يص¦يص¦يص¦يص¦    فهلفهلفهلفهل    ،،،،الرمادالرمادالرمادالرماد    الالالالإإإإ    منهممنهممنهممنهم    يبَق يبقَ يبَق يبَق     فلمفلمفلمفلم    ةةةةسيارسيارسيارسيار    YYYY    الرماد؟الرماد؟الرماد؟الرماد؟ 

 .رماداً  وأصبح حراقباإل استحال من Y يص¦ ال قالوا
 جارناأو ا�بت¦ اهللا اAف þطانلبا صيبأ انسانإ أن لو `فرض يعÈ تهتهتهتهحياحياحياحيا    مدةمدةمدةمدة    üüüü    uuuu    بعضبعضبعضبعض    YYYYأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     يص¦يص¦يص¦يص¦    والوالوالوال قالوا    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
 الصالة نأل �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟    عليهاعليهاعليهاعليها    يص¦يص¦يص¦يص¦    الالالال    قالواقالواقالواقالوا    الرجل|؟الرجل|؟الرجل|؟الرجل|؟    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    فهلفهلفهلفهل    ههههييييرجلرجلرجلرجل    ¬مل¬مل¬مل¬مل    نساننساننساننساناإلاإلاإلاإل    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    قطعقطعقطعقطع    لولولولو ذلك من ياكم´و اهللا
Y ء ا�يتAد X ةوشفاع X بعد يمت لم وهو. 
 .ا:رب u الغنائم من يþق اwي هو :والغال الغال؟الغال؟الغال؟الغال؟    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 يوم ةجهين من رجل توË فقد ،عليه يصلوا أن ةالصحاب مرأو الغال Y الصالة عن امتنع وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ ورد

 القوم وجوه فتغ�ت )صاحبكمصاحبكمصاحبكمصاحبكم    YYYY    صلواصلواصلواصلوا: (والسالم صالةال عليه ا` فقال ،وسلم عليه اهللا ص¦ للرسول ذلك فذكر خي»
 رواه ،درهم| يساوي ما ا°هود خرز من خرزا فيه فوجدنا متاعه ففتشنا -�ق أي- غلë  صاحبكم نإ قال بهم ما ىأر فلما
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 .عليه �دأ واحتج الgمذي الإ ةاnمس
 حÁ ،ا�سلم| مامإ ماملإل ةبالنسب هذا ،عليه يص¦ ال نفسه فقاتل ،نفسهنفسهنفسهنفسه    قاتلقاتلقاتلقاتل    YYYY    يص¦يص¦يص¦يص¦    الالالال الغال مثلأيضاً  وهكذا قالوا

 نفسه قاتل نأ تفقوااو :u اإلفصاح قال ،ذلك u ء¤ وال عليه فيصلون ا�سلم| با. ماأ ،فعله يفعل نأ لغ�ه زجراً  يكون
 حÁ يمتنع نأ ماماإل رادأ ن´و ،عليه يص¦أيضاً  ،الفسق اً مظهر انسانإ نأ لو طيب ،مامهإ عدا ا�سلمون عليه يصª والغال
    يص¦يص¦يص¦يص¦    هلهلهلهل    زززز̂̂̂^    رجلرجلرجلرجل    أوأوأوأو    ياكمياكمياكمياكم́́́´وووو    اهللاهللاهللاهللا    AذناAذناAذناAذناأأأأ    زنتزنتزنتزنت    ةةةةأأأأمرمرمرمراااا    ننننأأأأ    لولولولو مثال طيب ،ذلك يفعل نأ µ Xوز ذلك فعل عن ا`اس يزجر
    لقدلقدلقدلقد( :وقال ،ر®ت �ا الغامدية Y ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأل ،ا:د عليه قيمأ ذاإ خاصة عليه يص¦ نعم عليه؟عليه؟عليه؟عليه؟
 لم ةالغامدي عن قالوا وwلك ،عنها اهللا رò ر®ت قد و�نت ،)لوسعتهملوسعتهملوسعتهملوسعتهم    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    بع|بع|بع|بع|سسسس    YYYY    وزعتوزعتوزعتوزعت    لولولولو    توبةتوبةتوبةتوبة    تابتتابتتابتتابت

 .عليها ص¦ وسلم عليه اهللا ص¦ نهأ هفي oتلف
    عليه؟عليه؟عليه؟عليه؟    الصالةالصالةالصالةالصالة    م�نم�نم�نم�ن    ينينينينأأأأ    ،،،،ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    م�نم�نم�نم�ن    çديدçديدçديدçديد    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 ا�سجد هذا يعÈ ،ا�نائز مص¦ يس� ا�ساجد بقرب �نم هناك ¬ن ،ا�ساجد خارج ¬نت السابق u ا�يت Y ةالصال
 ماإ Üصص لكنه ،ا�سجد سور خارج م�ن يساره عن وأ يمينه عن الزاوية بهذه وأ الزاوية بهذه ا�سجد �نب أ£ي مثال

 مص¦" |السابق عند فيس� ،للجنائز Üصص ةمكناأل من ا�زء هذا نأ يعرف حجاراأل من وأ الصخور من بنوع أو Àشب
 Åن بالفروض ا�يت Y الصالة يربطون يكونوا لم السابق u نهأل �اذا؟ معروف لكنه ،ا�سجد حكم يأخذ الو "ا�نائز

 بعد ا`اس نأ �دون ا`بوي ا:رم أو ا�� با:رم مثال Öصل كما ،الفروض بعد ا�يت Y الصالة نربط نناأ بالغالب ناآل
 يصلون ¬نوا بل بالفروض يقيدونها ¬نوا ما بالسابق ،اهللا ير�كم مواتاأل Y الصالة ونقولي الفرض صالة من ينت� ما

Y الع� بعد ،الظهر بعد ،الظهر ،الض� وقت، يأ ا�يت Áالصالة واز� يقول من عند أحيانا ح Y ا�يت u أوقات 
 اذا� ،ا�نائز مص¦ سمها م�ن هناك يعرف ف�ن ،لفروضبا الصالة وقت يقيدون ال ف�نوا ،العشاء بعد ،ا�غرب بعد ،ا`�
 وال إعالم وسائل وال اتصال وسائل عندهم يكن لم يعرف لم ا�سجد داخل نساناإل Y ص¦ لو نهأل قال ؟ا�ص¦ هذا

 مص¦ u ع|�تم ا`اس رأى ذاإ ف�ن ،هناك ماذا فيعرف �تمع| ا`اس يشاهد نأ Öتاج نساناإل ف�ن ،غ�ه وال جواالت
 قد ،ا�سجد هذا u وجودا� ما ا`اس عرف �ا ا�سجد داخل ذلك فعل لو ،عليها فص¦ فذهب ةجناز هناك نأ عرف ا�نائز

 يكون قد ،نوافل مثال يصلون يكون قد ،ا�سجد u تطوع صالة يصلون يكونون قد ،نآقر ونؤيقر جالس| يكونون
 تقريبا ¡إ الرسول عهد من ،ا�ساجد خارج الصالة فجعلوا ،للجنائز يكون أن ميلز فال ،وال(وح ةيالعلم لتروس م�نا

    ....ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    ¡¡¡¡إإإإ    ا`اسا`اسا`اسا`اس    انتقلانتقلانتقلانتقل    نننناآلاآلاآلاآل    ،،،،ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    مص¦مص¦مص¦مص¦    هناكهناكهناكهناك    ¼يهم¼يهم¼يهم¼يهم    معروفمعروفمعروفمعروف    وا`اسوا`اسوا`اسوا`اس نةس مائة يقارب ما
  حكمها؟حكمها؟حكمها؟حكمها؟    ماماماما    ا�وامعا�وامعا�وامعا�وامع    uuuu    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    صالةصالةصالةصالة    قامةقامةقامةقامةإإإإ    ا�وامع؟ا�وامع؟ا�وامع؟ا�وامع؟    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    حكمحكمحكمحكم    فمافمافمافما    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 الكراهة أن لكم ذكرتو ،¹ا داع هناك يكن لم نإ ا�نائز Y الصالة يكره نهأ Y ينص بعضهم اهللا مر�ه العلماء
 أن ا�وامع u ا�نائز Y الصالة يكره ¬ن ن´و نهأب ناآل يقال فهل ،ا:اجة عند يزول الكراهة حكم ة،ا:اج عند تزول
 وÕأ يكون ا�سجدأيضاً و ،الكبار ا�دن u خاصة شحيحة ناآل األماكن ألن؟ wلك ةا:اج لوجود زالت الكراهة هذه

 فيه ا`اس µمع خرآ وقت هناك µعل نأ وÕأ الفرائض بعد يصلوا نأ ¹م ةسهول كdأو ،ا�يت بهذا وربطهم ا`اس جتماعال
    ؟اnمس الصلوات داءأل ®عهم غ�

    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    منمنمنمن    بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة    قالقالقالقال    منمنمنمن    وحÁوحÁوحÁوحÁ    ،،،،بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة    يقاليقاليقاليقال    الالالال    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    ،،،،ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    ةةةةالصالالصالالصالالصال    uuuu    بأسبأسبأسبأس    الالالال    أنهأنهأنهأنه الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    فنقولفنقولفنقولفنقول
 ذاً ذاً ذاً إإإإ    ،،،،ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    uuuu    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    ا`اسا`اسا`اسا`اس    :اجة:اجة:اجة:اجة    هةهةهةهةالكراالكراالكراالكرا    هذههذههذههذه    تزولتزولتزولتزول    نننناآلاآلاآلاآل    نقولنقولنقولنقول

 هو وهذا ،ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    uuuu    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    سسسسأأأأبببب    الالالال    ذاً
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 ،ةةةةالكراهالكراهالكراهالكراه    معمعمعمع    ننننلكلكلكلك    با�وازبا�وازبا�وازبا�واز    فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون ةوا�الكي ةا:نفي مذهب ماأ ،ةةةةكراهكراهكراهكراه    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن الشافعية مذهب وهو ة،ا:نابل مذهب
 ¹م سهلواأل ،الفروض غ� من ا�يت Y للصالة ®عهم ا`اس Y يصعب حيث ةةةةللحاجللحاجللحاجللحاج    تزولتزولتزولتزول    الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة    ننننأأأأ    نننناآلاآلاآلاآل    قولقولقولقولأأأأوووو
 رò ةAئش حديث قالوا ةالكراه بغ� با�واز يقول من عند ا�واز Y وا¼°ل، الفرائض صالة ثناءأ يكون نأ جتماعهمال

 فعله نهأ وأ ،منسوخ مراأل هذا لكن قالوا "ا�سجد u بيضاء بن سهل Y وسلم عليه اهللا ص¦ رسول ص¦" :قالت عنها اهللا
 ثم ،ذلك قالت نهاأ Y نكروهأ ،ذلك ةAئش Y نكرواأ الصحابة نأ بد°ل ،Åوه وأ مطر من ما لعذر وأ ما مرأل ةواحد مرة

 نهأ فد°ل ،ا¼°ل بهذا احتجت ف� ،عليها نكرواأ ثم جدا�س u اKيضاء بن سهل Y ص¦ قد ا` نأ عليهم ةً راد قالت
 uأيضاً  وعمر بكر ¯أ ª Yوُص " قالواأيضاً  ،با�واز قال من د°ل هذا ،ا�سجد u عليهم يص¦ ال نهأ ةالصحاب عند استقر

 داخل عمر Y وصلوا بكر ¯أ Y صلوا نهمأ ةالصحاب بعض عن با�أثور هذا جاء يعÈ ،منصور بن سعيد رواه "ا�سجد
 .ةكراه وال با�واز يقول من د°ل هذا ،ا�سجد

    نقولنقولنقولنقول ة،ا�ناز Y الصالة مشاهدة وa ةا�نفع هذه çصيلأيضاً  ثم ا�سجد خارج نهأ ا` فعل وهو ةبالكراه يقول من أما
 وعدم للجواز ويشهد ،فيهفيهفيهفيه    ءءءء¤¤¤¤    الالالال    نهنهنهنهأأأأوووو    امعامعامعامعا�وا�وا�وا�و    داخلداخلداخلداخل    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    uuuu    بأسبأسبأسبأس    الالالال    نهنهنهنهأأأأ    فيهفيهفيهفيه    الراجحالراجحالراجحالراجح    هللاهللاهللاهللا    ا:مدا:مدا:مدا:مد    مرمرمرمراألاألاألاأل    هذاهذاهذاهذا    نننناآلاآلاآلاآل

 هو هذا فنقول ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن نقل وما ،وعمر بكر ¯أu  فعلأيضاً و ةAئش ةالصحاب عن ا�أثور ةالكراه
 نإف بالكراهة القول لكم سلمنا لو وحÁ ،با�كروه با�سجد الفعل يوصف ال لكن ،السنية حيث ومن صلاأل حيث من

 .ا�نائز Y الصالة u ا`اس Y لتسهيلل متعينة نآلا وا:اجة؛ ا:اجة عند تزول قد اهةالكر
 ....ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    فضلفضلفضلفضل    YYYY    تدلتدلتدلتدل    ةةةةأدلأدلأدلأدل    اذكراذكراذكراذكر    أوأوأوأو    ؟؟؟؟ةةةةنازنازنازنازا�ا�ا�ا�    YYYY    الصالةالصالةالصالةالصالة    فضلفضلفضلفضل    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 رهجأ أو أمره اكث� ائشي يعÈ هو لكن çديده u العلماء oتلف والق�اط ،ق�اط ةا�ناز Y ص¦ ذاإ للمصª نأ نقول

 :قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ هريرة ¯أو ثوبان حديث فØ ،عليه يدل ما حاديثاأل u جاء ¬ن ن´و اهللا عند معلوم
 عن �سلم اللفظ بهذا ا:ديث وهذا) أحدأحدأحدأحد    مثلمثلمثلمثل    والق�اطانوالق�اطانوالق�اطانوالق�اطان    ،،،،ق�اطانق�اطانق�اطانق�اطان    فلهفلهفلهفله    دفنهادفنهادفنهادفنها    شهدشهدشهدشهد    ننننإإإإفففف    ،،،،ق�اطق�اطق�اطق�اط    فلهفلهفلهفله    ةةةةجنازجنازجنازجناز    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن(

 ،الق�اط وهو كب� جرأ ا�يت Y للمصª نأ Y ةدالل فيه ا:ديث هذا ذاً إ ،اKخاري عند ةهرير ¯أ عن وبنحوه ،ثوبان
 ،السابق u ي¿ب ¬ن هكذا ،ذهبا ا6ور جت ملء هو ق�اط يقول ا`اس بعض ،الفضلب حدأ جبل مثل Öدد والق�اط

  مثل أنه فيه ا:ديث هذا لكن
ُ
 قراريط من كم :قال ا:ديث ¹ذا ةالصحاب بعض سمع �ا و¹ذا ،كب� فضل وهذا حدأ

 يذه� النساء حÁ ميت Y تصلوا نأ لكم حصل إن اهللا مةأ يا اهللا عبد يا حرصا فنقول ،ا�يت Y ةالصال ترك u ناتفات
 تذهب أن ¹ا عي(أيضاً  أةفا�ر ،ةالنسو من ا�يت Y الصالة فضل يفوتهم ا`اس من فكث� ،أةا�ر تذهب نأ µوز ،يصل|

َوقَْرَن uِ َوقَْرَن uِ َوقَْرَن uِ َوقَْرَن uِ {: تعا¡ لقوX واnروج الظهور كdة بعدم ورةمأم أةا�ر نأ إال ،أةللمر ي(ع رجللل ي(ع فكما ،وتصª للمسجد
 ëُيُوتُِكن ëُيُوتُِكن ëُيُوتُِكن ëهاؤفبقا لثهاب دا� ¹ا يكن لم فإن ،}ننننُيُوتُِكن u هاب اعليه يشق ¬ن ذاإ بيتهاwا Õمن ¹ا أو Èع�هاب اwوخاصة ،با 

 ا��ن u عليه سيص¦ نهأ يعلن فستجد فالن Y يصª نأ نسانإ أراد ¬ن و´ن ة،كب� ا�ساجد ب| ا�سافات بحتصأ ناآل
 واألجر ا�ميع حق u م(وع هو صلاأل حيث من لكن ،اwهاب اعليه يشق وأ اwهاب اعليه يصعب قدو الفال5

 ويذهب ا�يت Y الصالة يgك بعضهم ا�� ا:رم u هدنشا أننا حÁ ا�يت، Y الصالة Y ا�سلم فيحرص للجميع،
 عليه اهللا ص¦ الرسول ذكره اwي األجر ويفوتك تفوت، قد ا�يت Y الصالة ولكن تفوت، لن السنة هذه فنقول، يتس�
 u ونستك كذلك وأنت دAئك، من يستفيدأيضاً  ا�يت أن خاصة، لك Öصل أن الفضل بهذا نفسك Y تبخل وال، وسلم

 .ا�سلم| من كث� عليك يصª أن ستفرح مت إذا األيام من يوم
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 ))))UâUâUâUâ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 اهللا ص¦ بقوX ةهرير ¯أ وحديث ،ا�يت Y الصالة شهود فضل من ذكرناه بما السابقة ا:لقة u معكم اللقاء ختمت
 .ا:ديث )ق�اطانق�اطانق�اطانق�اطان    فلهفلهفلهفله    دفنهادفنهادفنهادفنها    شهدشهدشهدشهد    فإنفإنفإنفإن    ق�اطق�اطق�اطق�اط    فلهفلهفلهفله    ةةةةجنازجنازجنازجناز    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    منمنمنمن( وسلم عليه

    """"ودفنهودفنهودفنهودفنه    ا�يتا�يتا�يتا�يت    �ل�ل�ل�ل    ح�مح�مح�مح�مأأأأ: : : : فصلفصلفصلفصل""""
 ا�يت :مل ةبالنسب مناسبة هذا الفصل ظاهرة، وهو أنه �ا انت± من الصالة واwي يفعل بعد الصالة هو �ل ا�يت ودفنه،

    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ماً مسل X ا¼افن وأ X ا:امل يكون نأ فيه يشgط ال ودفنه
 نأ فالبد والصالة الغسل لةأمس الف، Àالقر] هلأ من بهاصاح يكون نأ يشgط وال ،ةا`ي هافي يشgط ال هذه نأل
 ،هنتكفيك �از بذلك ال�فر قام لو يعÈ ،ل�فربا ودفنه ا�يت �ل أي ويسقطان ويقولون الفقهاء يع» wا ،مسلم من كونت

Áم ماأ ،سأب فال ،يكفن نأ حدأ �ل يسمح ال نظامهم وأ ،ال�فر هذا الإ وجد ما ¬فرا، ا�سلم كفن لو حÃالغسلالغسلالغسلالغسل عن ال    
    وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه    كافركافركافركافربببب    ويسقطانويسقطانويسقطانويسقطان: "قال عندكم ا�ؤلف ذكر كما بقو¹م يع»ون قلت كما و¹ذا سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    هاهاهاهافيفيفيفي    يشgطيشgطيشgطيشgط    فهذهفهذهفهذهفهذه    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة

     ....""""ةةةةا`يا`يا`يا`ي    عتبارعتبارعتبارعتباراااا    لعدملعدملعدملعدم    تكفينهتكفينهتكفينهتكفينهكككك
     دفنه؟دفنه؟دفنه؟دفنه؟أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    �له�له�له�له    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 .ا�يت و�ل ا�يت دفن منها ذكرتو ةكفاي فرض a شياءأ �سة هناك نأ لكم وذكرت ،مÉ كما ةةةةكفايكفايكفايكفاي    رضرضرضرضفففف
 ا¼فن؟ا¼فن؟ا¼فن؟ا¼فن؟    م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    uuuu    صلصلصلصلاألاألاألاأل    هوهوهوهو    ماماماما ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    uuuu    صلصلصلصلاألاألاألاأل    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 فصل Y الÃم واؤبد ذاإ الفقهاء نأ لكم بينتأيضاً و ،®اعواإل نةوالس الكتاب من ا¼فن م(وعية u صلاأل قالوا

 مثال عن تكلموا ذاإ ء،ال© هذا ةي�(وع صلاأل يذكرون نأ دائما Öاولون عنه يتæمون اwي الكتاب فصول من جديد
 وأجزائها فروعها Y الÃم قبل لةأا�س u صلونؤي نأ دائما Öاولون هذه ] الغسل u فصل الصالة u فصل الكفن فصل
  �له؟�له؟�له؟�له؟وووو    ا�يتا�يتا�يتا�يت    دفندفندفندفن    uuuu    صلصلصلصلألألألألاااا    ماماماما ناآل فهنا

لَمْ {: تعا¡ قوX ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    u حكمu حكمu حكمu حكم الكتابالكتابالكتابالكتاب    uuuu    وردوردوردورد    ماماماماممممفففف ،®اعواإل ةوالسن الكتاب نقول
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َ
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 :وسلم عليه اهللا ص¦ قوX اإل�اع ا:مل u ي(ع وما ا:مل Y يد`ا لكن ،÷منا خالل من ستأتينا فأحاديث ةةةةالسنالسنالسنالسن    ماماماماأأأأ
�عواعواعواعوا(���أيضاً  نقول هذا وY ،يدفنوا نأ الكفار حقu  كذلك مرأأيضاً  وهكذا ،يدفنوا نأ أحد بقت¦ أمرأيضاً و ،)ةةةةبا�نازبا�نازبا�نازبا�ناز    أأأأ

 أمر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ نصارياأل ةطلح ¯أ حديث u جاء �ا ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    �قهم�قهم�قهم�قهم    الكفارالكفارالكفارالكفار    حÁحÁحÁحÁ    ننننأأأأ لةأا�س هذه من
 الرسول عم وهو طالب بوأ عمه دفن u استأذنه �ا عنه اهللا رò لعª قالأيضاً و ،عليهم وطوي ب� u فقذفوا قريش بصناديد

 نسا'لوا داوود بوأو �دأ رواه ا:ديث وهذا ،مات �ا أباك فواري يعÈ ،)فوارهفوارهفوارهفواره    ذهبذهبذهبذهباااا( :X وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال
    .ا�نائز ح�مأ u اK5األ وصححه

 ابن قال ،ا�سلم| عن ت®اAاإل بنقل �تص ال� الكتب حدأ وهذا "اإل®اعمراتب " كتابه u زمح ابن فنقل ®اع®اع®اع®اعاإلاإلاإلاإل    ماماماماأأأأ
 ®اعباإل تهتم ال� الكتب من[ ،غ�ه نقلها كذلك "ةكفاي فرض أي فرٌض  ا�سلم مواراة نأ Y اتفقوا" :اهللا ر�ه حزم

 البن وا�غÈوا�غÈوا�غÈوا�غÈ للنووي ا�جموعا�جموعا�جموعا�جموع مثل قارنا� الفقه عن تتæم ال� الكتب و�ذلك    اإل®اعاإل®اعاإل®اعاإل®اع    مراتبمراتبمراتبمراتب الكتاب هذا مثل للفائدة
 ].تعا¡ اهللا ر�هم الفقهاء من العلم أهل إ®اAت `قل مظنة a الكتب هذه ] ا�نذر البن اإل®اعاإل®اعاإل®اعاإل®اع وأيضاً كتاب، قدامة

 ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟ا�يت؟    �ل�ل�ل�ل    عندعندعندعند    يسنيسنيسنيسن    ماذاماذاماذاماذا    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 
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 أأأأ قال الس� هذه من الس� هذه ببيان بدأ
ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
 لم؟لم؟لم؟لم؟ �له�له�له�له    uuuu    الgبيعالgبيعالgبيعالgبيع    يسنيسنيسنيسن    ::::وال

 بن سعيد س� اسمها س� X منصور بن سعيد نهأ فاعلم سعيد دائما ةا:نابل قال ذاإ- ةماج وابن سعيد روى �ا قال
 نهإف *ها الþير �وانب فليحمل ةجناز اتبع من" :قال بيهأ عن مسعود بن عبد اهللا نب ةعبيد ¯أ عن ةماج وابن -منصور

 ةالصحاب عن ثارباآل مؤيد نهأ الإ ؛مقال سنده u ¬ن ن´وأيضاً  ا:ديث وهذا ،*ه ا`عش �ل ب| يتنقل يعÈ "ةالسن من
òقال نهأ ا¼رداء ¯أ عن جاء بما استدلوا وقد ،ا¼رداء ¯أأيضاً و عمر وابن مسعود ابن عن ذلك جاء فقد ،عنهم اهللا ر: 

u  ا�يت دفن عند çثوا يعÈ) الق»الق»الق»الق»    ç    uuuuثواçثواçثواçثوا    ننننأأأأوووو    ربعربعربعربعاألاألاألاأل    بأر�نهابأر�نهابأر�نهابأر�نها    çملçملçملçمل    ننننأأأأوووو    ،،،،أهلهاأهلهاأهلهاأهلها    منمنمنمن    تشيعهاتشيعهاتشيعهاتشيعها    أنأنأنأن    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    أجرأجرأجرأجر    تمامتمامتمامتمام    منمنمنمن(
 الرزاق، عبد عند وردأيضاً و ةشيب ¯أ ابن خرجهأو عمر ابن عن هذا قلت كما وورد ،ذلك u وتشارك تدفنه حÁ الgاب

 ورةص أي Ö Yمل بل يسن ال نهأ ختارا من العلماء من ،ا�مهور رأي هو ا�يت �ل u الgبيع u ةالسني عÈأ مراأل وهذا
 هو نما´و ،والسالم الصالة عليه °هإ ةمرفوع ةثابت ةسن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم ويقولون ،ا�يت هذا بها Öمل

 يرون ال فإنهم ،ةا�الكي العلماء هؤالء من ةالسني بعدم قالوا وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم فلما ،الصحابة عن ثارآ
 وال توقيت ال نهأب وزا�األ عند مراأل هذاأيضاً  وجاء، ا:مل u توقيت ال :ويقولون ،ا:مل u بيعالg سنية وال الgبيع
  .ا�يت �مل الgبيع ç uديد
 الgبيع؟الgبيع؟الgبيع؟الgبيع؟    هوهوهوهو    وماوماوماوما الgبيع لةأمس عن تتæم نتأ قائل يقول قد طيب

    ةةةةا�ؤخرا�ؤخرا�ؤخرا�ؤخر    ¡¡¡¡إإإإ    ينتقلينتقلينتقلينتقل    ثمثمثمثم    يمنيمنيمنيمناألاألاألاأل    كتفهكتفهكتفهكتفه    YYYY    ةةةةا�قدما�قدما�قدما�قدم    ىىىىاليþاليþاليþاليþ    الþيرالþيرالþيرالþير    قائمةقائمةقائمةقائمة    يضعيضعيضعيضع    ننننأأأأ: "ا�ربع الروض uأيضاً  ا�ؤلف قال كما الgبيع
 نسانإ ناآل ةا�ناز a هذه نأ `فgض خرآ بمعÓ" ةةةةا�ؤخرا�ؤخرا�ؤخرا�ؤخر    ¡¡¡¡إإإإ    ينتقلينتقلينتقلينتقل    ثمثمثمثم    اليþىاليþىاليþىاليþى    كتفهكتفهكتفهكتفه    YYYY    ةةةةا�قدما�قدما�قدما�قدم    ا°مÓا°مÓا°مÓا°مÓ    قائمتهقائمتهقائمتهقائمته    يضعيضعيضعيضع    ثمثمثمثم

 كتفك Y أتبد أن :أوال :يقولون فهم، ربعأو ثثالو اثن|و واحد ،ربعأ قوائم çت من ¹ا الغالب u ةا�ناز ،ةا�ناز Öمل
 ثم :ثانيا) ا�رئية با:لقة لل(ح ا`ظر يفضل( ،يمناأل كتفك Y )الþير أي ا`عش( اليþى الþير مقدمة ضعتف يمناأل

 Y ا°مÓمقدمة الþير  وتضع تنتقل ثم :ثا6ا ،يمنكتفك األ Yأيضاً  اوتضعه اليþى ؤخرةا� ¡إ £أوت اnلف ¡إ رجعت
 ربعأ رتد نكأك فبا�اã ،يþاأل كتفك Y مÓا° مؤخرة الþير وتضعأيضاً  اnلف ¡إ ترجع ثم :رابعا ،يþاأل كتفك
 ،ا�يت �ل u العلماء ينقلها ةسن هذه ،ربعاأل جوانبه ] نم ا�يت �ل u شار�ت نكأك يعÈ ،الgبيع هو فهذا ،مرات

 تر�ه ومن ،شاء من يفعله مباح مرأ هو نما´و ةسن هناك ليست قال من العلماء ومن ،قلت كما ةالصحاب ثارآ هافي ويذكرون
 عن ثاراآل ةحقيق فيه ما Yأ ،الس� من سنة فعلأنه  فعله ذاإ ترك سنة من الس�، وال يقال نهإ يقال وال عليه ¤ء فال

 يقولون العلم هلأ ®هور هذا ،غ�همأيضاً و ا¼رداء ¯أو عمر وابن مسعود ابن عن جاء ،قلت كما بعضها صح ةالصحاب
 .بالgبيع تتعلق ال� وÕاأل ةالسن هذه ذاً إ ،الgبيع بسنية

 عند خاصة- نساناإل نأ لو يباحأنه أيضاً  نهأ ايبينو أن أرادوا السنية هذه ذكروا �ا اهللا ر�هم العلماء من    خرىأ لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 من و�لت تئج فلو ،الþير جهات من ةجه ] Y لÖم نأ يباح ئذٍ دفعن -السنية هذه Öقق أن من يتمكن ال زدحاماال
 Y وردت نأ تستطيع ال الزحام من حياناأ ،للزحام نظرا واستمريت ا�قدمة نم تئج وأ ،الوسط من حامال واستمريت هنا

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،اهللا �همر العلماء يقول كما مسنونا ترك يقال وال ،بأس ال ا�وانب حدأ من �لت لو فبا�اã رةا�ؤخ Y وال ا�قدمة
 وا`عش العمودين ينهذ ،العمودين ب| معاذ بن سعد جنازة �ل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء ماأيضاً  ورد نهأل قالوا

 ال فقط ا`عش وسط u ،الوسط u يعÈ العمودين ب| �ل نهأ ا` عن جاء يقولف ،عليكم ûo ال كما ليهماعيكون 
 ا:ديث هذا لكن ،ةبسن ليس نهأو ذلك يباح نهأ وأ ،ذلك µوز نهأ Y يدل وهذا ،الوسط من بل ة�ؤخرا من وال ا�قدمة من
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 ،يصح لم اwه قال ،ضعيف :العمودين ب| معاذ بن سعد جنازة �ل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ فيه ينقل اwي صالأ
 بها قيل ن´و ،اهللا ر�هم العلماء ذكره مافي نظر �ل يعÈ السنية كونت وبا�اã ة،الصحاب بعض عنأيضاً  هذا ثبت لكن
 .لةأمس هذه ،ذلك من مانع فال ارثلآل
     يفعل؟يفعل؟يفعل؟يفعل؟    ماذاماذاماذاماذا    غ�هغ�هغ�هغ�ه    YYYY    والوالوالوال    نعنعنعنعشششش    YYYY    يرفعيرفعيرفعيرفع    ننننأأأأ    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    والوالوالوال    طفالطفالطفالطفال    ا�يتا�يتا�يتا�يت    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 Y ا�يت �ل �واز ستدلونيو جائز يدياأل Y �له لكن ،أوÕ فهو نعش Y �ل ن´و يدياأل Y �مله سأب ال قال
 ذاإ ،دفن حÁ ذراعه Y اجليبيب �ل نهأ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن جاء �ا يدياأل Y �له µوز الكب� حÁ نهأ ا°د
 سأب ال نعش Y يوضع لم نإ وبا�اã ،نعش Y يوضع نأ حياناأ Öتاج ال نهأل خاصة الصغ� �كم يتعلق �ا بالنسبة هذا
u اهللا شاء نإ ذلك.    
    وابنوابنوابنوابن    عمرعمرعمرعمر    وابنوابنوابنوابن    ةةةةهريرهريرهريرهرير    ̄̄̄¯أأأأوووو    وسعدوسعدوسعدوسعد    عثمانعثمانعثمانعثمان    عنعنعنعنأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     جاءتجاءتجاءتجاءت    ثارثارثارثاراآلاآلاآلاآل    بعضبعضبعضبعضأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    عنعنعنعن    جاءجاءجاءجاء    ماماماما    يديديديدؤؤؤؤيييي

    ¡¡¡¡إإإإ    ا�يتا�يتا�يتا�يت    هذاهذاهذاهذا    ÖملÖملÖملÖمل    أنأنأنأن    يستطاعيستطاعيستطاعيستطاع    والوالوالوال    ا`عا`عا`عا`عشششش    يتوفريتوفريتوفريتوفر    الالالال    قدقدقدقد    حياناحياناحياناحياناأأأأ    ،،،،نعنعنعنعشششش    وضعوضعوضعوضع    دوندوندوندون    يعÈيعÈيعÈيعÈ    يديهميديهميديهميديهمأأأأ    YYYY    �لوا�لوا�لوا�لوا    نهمنهمنهمنهمأأأأ    كذلككذلككذلككذلك    ����الزبالزبالزبالزب
  ؟؟؟؟ءءءء¤¤¤¤    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل    يدييدييدييدياألاألاألاأل    ب|ب|ب|ب|    الالالالإإإإ    ةةةةا�ق»ا�ق»ا�ق»ا�ق»

 هذا Åمل لن قالوا ا`اس ] نأ لو Öمل ولم ترك فلو ،الق» ¡إ ةوسيل ا:مل نأل ،�له نهأ فقط ا�راد ،امسنون ترك نما´و ،ال
    هذاهذاهذاهذا    سيحملسيحملسيحملسيحمل    منمنمنمن �لهأ لن ناأ ا6الث وقال �لهأ نل ناأ ا65ا وقال �لهأ لن ناأ واحد قال لو ة،كفاي فرض تر�وا معناه ا�يت
ÁحÁحÁحÁخرتأي وأ ا�يت هذا سيتعطل ؟؟؟؟يق»يق»يق»يق»    ح، ãا�الوسائل نأل واجب مل:ا ¬ن ¼فنه وأ عليه صالةلل ةوسيل ا:مل ¬ن �ا وبا 

 .ةكفاي فرض تر�وا نهمأل �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ يأثمون نقول مواتاأل من ميت �ل عن مثال ا�ميع تنعام لو وبا�اã ،ا�قاصد ح�مأ ¹ا
 ؟؟؟؟أةأةأةأةمرمرمرمراااا    جنازةجنازةجنازةجنازة    ةةةةا�حمولا�حمولا�حمولا�حمول    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    ¬نت¬نت¬نت¬نت    إنإنإنإن    حينئذحينئذحينئذحينئذ    يفعليفعليفعليفعل    ء مستحبء مستحبء مستحبء مستحب¤¤¤¤    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل    ،،،،أةأةأةأةمرمرمرمراااا    ةةةةا�حمولا�حمولا�حمولا�حمول    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ذاذاذاذاإإإإ    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 ة،بمكب نعشها تغطية وجوبا وليس استحبابا قولأ استحبوا ةا:نابل من الفقهاء هممنأيضاً و العلم هلأ بعض استحب
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ة،تغطي ا`عش Y توضع ةالصغ� ةاnيم مثلو ةالكب� ةالشمسي مثل ا�عب� صح نإ ا°وم ومثل ةالقب مثل ةا�كبو

 .¹ا سgأ نهأل قالوا
    ؟؟؟؟نهم فعلوا ذلكنهم فعلوا ذلكنهم فعلوا ذلكنهم فعلوا ذلكأأأأ    ةةةةثور عن الصحابثور عن الصحابثور عن الصحابثور عن الصحابأأأأا�ا�ا�ا�هل u هل u هل u هل u  ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 ¹ا صنع فقد ،والسالم الصالة بيهاأ وY عليها نبينا بنت ةفاطم كذلك بها فعل من أول نهأ `ا قلونني اهللا ر�هم العلماء
 ا:نابلة فقه u ا:نابلة كتب أهم من وهو القناع كشاف كتاب u قالألجل أن يغطى نعشها،  ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟    جلجلجلجلألألألأل ةمكب مرهابأ

 ولأ وقال ،ثوب فوقها ةالقب مثل قصب من وأ جريد وأ خشب من ةا�كب تعمل قال) اإلقناع م� عن القناع كشاف( واسمه
 بنت ةفاطم ا�ذها نم ولأإن  قال نهأ ال» عبد ابن عن ونقل ،عنها اهللا رò ا�ؤمن| مأ جحش بنت زينب ذلك ا�ذ من

 وهذا ،ا`اس نأ لو حال أي Y ،جحش بنت زينب ثم قال ،سالماإل u نعشها غطي من ولأ وسلم عليها اهللا ص¦ اهللا رسول
 ةبمكب يغطونها نهمأ ،السعودية العربية ةا�ملك مناطق من ا:جاز مناطق u هذا يفعل نهأ يتأر ناأو ،ا�ناطق ببعض يفعل

 رò زينب وعن ةفاطم عن ال» عبد ابن نقلها كما قلتونُ  فيه ثارآلا جاءت قد لكم قلت و�ما ،أثورم هذا نأ ويقولون
  .أةا�ر نعش �مل يتعلق فيما هذه ذاً إ .عنهما اهللا
ريدَ يدييدييدييدياألاألاألاأل    ب|ب|ب|ب|    ا:ملا:ملا:ملا:مل    يتوفريتوفريتوفريتوفر    لملململم    ذاذاذاذاإإإإ    ا:ملا:ملا:ملا:مل    uuuu    سسسسأأأأبببب    الالالال    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

ُ
ريدَ ، وأ
ُ
ريدَ ، وأ
ُ
ريدَ ، وأ
ُ
    عدعدعدعدبببب    ووووأأأأ    ةةةةا�ق»ا�ق»ا�ق»ا�ق»    م�نم�نم�نم�ن    مثالمثالمثالمثال    KعدKعدKعدKعد    نظراً نظراً نظراً نظراً     ةةةةالسيارالسيارالسيارالسيار    Ö    uuuuملÖملÖملÖمل    أنأنأنأن    ، وأ

    ة؟ة؟ة؟ة؟السيارالسيارالسيارالسيار    ةةةةا¼ابا¼ابا¼ابا¼اب    بدلبدلبدلبدل    وا°وموا°وموا°وموا°وم    ةةةةا¼ابا¼ابا¼ابا¼اب    YYYY    �له�له�له�له    uuuu    �ذور�ذور�ذور�ذور    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل    ،،،،ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    م�نم�نم�نم�ن    وب|وب|وب|وب|    الصالةالصالةالصالةالصالة    م�نم�نم�نم�ن    ب|ب|ب|ب|    ا�سافاتا�سافاتا�سافاتا�سافات
 ذاً ذاً ذاً إإإإ    ،،،،ق»هق»هق»هق»ه    كبعدكبعدكبعدكبعد    صحيحصحيحصحيحصحيح    لغرضلغرضلغرضلغرض    ةةةةدابدابدابداب    YYYY    �مله�مله�مله�مله    سسسسأأأأبببب    والوالوالوال    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    قالقالقالقال    و¹ذاو¹ذاو¹ذاو¹ذا    ،،،،سسسسأأأأبببب    الالالال    نقولنقولنقولنقول

 يقول وال    ،،،،حرجحرجحرجحرج    والوالوالوال    بهذابهذابهذابهذا    سسسسأأأأبببب    الالالال    ذاً
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 وال ذلك Y نصوا العلماء ،سأب ال ،ال نقول ،ذلك وغ� ةالسن ت�gون نتمأو ةالسن وهذه يديناأ ب| Åمله نأ بد ال ا`اس
 �ل لو يتحرجون ال ا`اس نأ �يث ¹ا ينتبه لةأس، وهذه ا�ا�سلم| Y ةمشق فيه نأل ا�سافات بعد مع خاصة فيه ء¤

 ¡إ Öمل الصالة بعد من حÁ وأ ،فيه سأب ال يدياأل Y ا�قابر داخل إ¡ ةالسيار م�ن من Öمل نأ استطاع ولو.بالسيارة
 .اهللا شاء نإ ا:مل سنية Öققأيضاً  فهذا كتافاأل وY يدياأل Y بالسيارات يوضع نأ
  الgبيعالgبيعالgبيعالgبيع    يسنيسنيسنيسن    ::::وÕوÕوÕوÕاألاألاألاأل    لسنةلسنةلسنةلسنةاااا مÉ فيما قلنا ،يسنيسنيسنيسن    بمابمابمابما    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 

�اعاعاعاعاإلاإلاإلاإل    ::::ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    ةةةةننننالسُ السُ السُ السُ ��� إ ليس �اعاإل هذا لكن ،،،،بهابهابهابها    
ً
Aا� دون بها �اعاإل يسن يقولون العلماء ¹ذاو ،يهف مبالغاً  

 اwين حÁ وأ السن كبار يستطيع �يث ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا ة،عجل بدون ة�ع نريد Åن ،ةعجل مع ة�ع ةالعجل أي اnبباnبباnبباnبب ،اnبباnبباnبباnبب
 قال لكن ،م© �عأ ةبا�ناز يم© قالوا ¹ذاو ،ةا�ناز هذه يماشوا نأ يستطيعون ذلك Åو وأ بعرج مصاب| مثال
 كذلك غ�ه وقال "ايتبعه من ضعفة Y يشق اwي �اعاإل ال ،ا`اس م© �عأ ةبا�ناز ويم©" ماأل كتابه u اف*الش

عن  وأ الر�ض عن Aجزا ¬ن �ن متابعته من يمنع ال �اAإ نما´و شديدا �اAإ ليس ،ذلك Y العلماء ونصأيضاً 
 عن ةزائد ةعجل قلت كماأيضاً  وهذه ،نتأ متلحقه نأ عستطيت ال �يث ةشديد ةعجل يستعجل ا`اس بعض ،�اعاإل

 .¹ذا فينتبه ،ا�طلوب
�اعاعاعاعاإلاإلاإلاإل    YYYY    ¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما ����عواعواعواعواأأأأ( :وسلم عليه اهللا ص¦ Xقوقوقوقو    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    قالواقالواقالواقالوا ؟؟؟؟ةةةةالسنيالسنيالسنيالسني    هذههذههذههذه    YYYY    أيأيأيأي    ���    فخ�فخ�فخ�فخ�    ةةةةصا:صا:صا:صا:    تكنتكنتكنتكن    ننننإإإإفففف    ةةةةبا�نازبا�نازبا�نازبا�ناز    

 .عليه متفق) رقابكمرقابكمرقابكمرقابكم    عنعنعنعن    تضعونهتضعونهتضعونهتضعونه    ف(ف(ف(ف(    ذلكذلكذلكذلك    ىىىىسوسوسوسو    تكنتكنتكنتكن    نننن́́́´وووو    ،،،،°ه°ه°ه°هإإإإ    تقدمونهاتقدمونهاتقدمونهاتقدمونها
 ةا�شي مثل ةخطو ةخطو ا�© وهو ة،السن هذه u خالفوا جديد شيئا ابتدعأيضاً  ا`اس بعض نأ وa ةةةةملحوظملحوظملحوظملحوظ هنا ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 وال ةا�ساف تطول يعÈ ،ةواحد ةواحد ،ةخطو ةخطو ،ةمر ةمر فيمشون ة،العسكري با�نائز يس� بما تقام ال� ة،العسكري
 ةمكروه ةفبدع ةخطو ةخطو ا°وم ا`اس دبيب ماأو" :القيم ابن يقول لةأا�س هذه u ،بطء Öصل بل إ�اع حÖ Áصل
 وa ةالسني هذه Üالفتهم ومن بمخالفتهم نومطاK نناإ نقول ذاً إ "ا°هود الكتاب هلأب للتشبه ةومتضمن ،ةللسن Üالفة

 .ا:د عن ازائد �اAإ ليس لكن ة،نازبا� �اعاإل
 a ناآل اااامامهمامهمامهمامهأأأأ    ا�شاةا�شاةا�شاةا�شاة    يسن كونيسن كونيسن كونيسن كون قالوا ا�يت �ل وأ ا`عش �ل وأ ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    �ل�ل�ل�ل    YYYY    ةةةةا�gتبا�gتبا�gتبا�gتب    بالسبالسبالسبالس����    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ::::ةةةةا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6    ةةةةسنسنسنسنالالالال

 يقول ا`اس بعض ،مسنون هذا بل ،�ل دون تتبعها نأ وµوز ،çملها نأ ا�نازة اتبعت ذاإ يلزمك ال ،نتبعها وÅن ة�مول
 �لتها إن ،çملها لم ن´و تتبعها نأ لك نتأف ،صحيح غ� هذا X نقول ،تبعهاأ نأ دا� فيه ما �لهاأ نأ ستطعتا ما ذاإ ناأ

 تيناأسيأيضاً و )انانانانق�اطق�اطق�اطق�اط    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    تدفنتدفنتدفنتدفن    حÁحÁحÁحÁ    شهدهاشهدهاشهدهاشهدها    ومنومنومنومن( ةهرير ¯أ حديث u ورد كما كذلك وتبعتها çملها لم ن´و ،فنعم
    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    اتبعنااتبعنااتبعنااتبعنا    ذاذاذاذاإإإإ    هلهلهلهل    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    نانانانااتبعاتبعاتبعاتبع    ذاذاذاذاإإإإ ،ا�نائز اتباع من هذا ا�نائز تباعاب عنهم اهللا رò ةالصحاب عن ورد ما قليل بعد
    الفقهاء؟الفقهاء؟الفقهاء؟الفقهاء؟    قالقالقالقال    ماذاماذاماذاماذا    ووووأأأأ    يكميكميكميكمأأأأرررر    ماماماما    ؟؟؟؟خلفهاخلفهاخلفهاخلفها    ووووأأأأ    مامهامامهامامهامامهاأأأأ    نتبعهانتبعهانتبعهانتبعها    عندماعندماعندماعندما    نكوننكوننكوننكون    هلهلهلهل

 وقالوا ةا:نفي هذا u خالف، خلفها يكونون وال ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    ماممامماممامأأأأ    يكونونيكونونيكونونيكونون    ا�شاةا�شاةا�شاةا�شاة    يقولونيقولونيقولونيقولون ا�مهور من اهللا ر�هم العلماء
 كتابه u اهللا ر�ه ا�ؤلف قال هنا ومن    ة،ة،ة،ة،ا�نازا�نازا�نازا�ناز    ماممامماممامأأأأ    اااايكونويكونويكونويكونو    ننننأأأأ    وهووهووهووهو ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    رأيرأيرأيرأي    هوهوهوهو    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    لكنلكنلكنلكن ،خلفها يكونون

 وهو ةالشافعي علماء كبار من ا�نذر ابن[ ثبت ا�نذر ابن قال    """"مامهامامهامامهامامهاأأأأ    ةةةةا�شاا�شاا�شاا�شا    كونكونكونكون    ويسنويسنويسنويسن: "قال ا�ستقنع زاد Y ا�ربع الروض
 نفيس كتاب X ،ا�قارن الفقه u الÃم بوأ هو يكن لم نإ ا�قارن الفقه u لفأ من ولأ ومن ،اهللا ر�هم قهاءفال عالمأ من

 u جيد سبق بذلك فله يقتنيه أن استطاع و´ن يراجعه أن العلم طالب Y اإلسالم، u ما كتب أنفس من األوسط اسمه
 ا�عgف الكبار الشافعية علماء من Aلم اإل�اف، وX اإل®اع كذلك وX أن يطلع Y كتابه، استطاع إذا العلم طلب
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 وا:نابلة الشاف*، اإلمام بها خالف اختيارات X ألنه لوحده، �تهداً  مستقالً  �Aاً  µعله بعضهم بل و`مهم، ¹مبأقوا
 ]. ¹م ينسبونه والشافعة، ¹م ينسبونه أن حاولوا

 رواه الÃم هذا "ةا�ناز مامأ يمشون ¬نوا وعمر بكر ابأو وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ثبت" :اهللا ر�ه ا�نذر ابن قال
 .الس� صحابأأيضاً 

 لك حصل ،ةا�ناز اتبعت نتأ نكأ ا�هم واسع مراأل ؟خلفها و�نا مامهاأ ونكون نسبقها نأ نستطع لم لو يبط ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 نأ Y لكن ،واسع بذلك مراأل سأب ال ،خلفها و�نت ستطعتا ما ذاإ هامماأ تكون نأ سنية تطبيق يلزم ال ،تباعاال

 شاء حيث وا�ا¤ ةا�ناز خلف يس� الراكب" :قال ةشعب بن ةا�غ� حديث u جاء وقد ،عنها بعيداً  ال منها قريبا تكون
 Y يدل ا:ديث هذا لكم قلت كما لكن ،داود بوأو �دأ رواه "منها قريبا يسارها وعن يمينها وعن مامهاأو خلفها منها

 ةالصحاب من ®ع عن جاء �ا مامهامامهامامهامامهاأأأأ    تكونتكونتكونتكون    ننننأأأأ    فضلفضلفضلفضلاألاألاألاأل X قلنا ضل؟ضل؟ضل؟ضل؟ففففألألألألاااا    ماماماما نساناإل قال لو لكن واسع هذا u مراأل نأ
 ] ،ةقتاد بوأو الساعدي سيدأ بوأو الزب� وابن عª بن وا:سن عمر ابنأيضاً و ةهرير ¯أو وعثمان وعمر بكر ¯أ منهم
 .خلفها يكون وال ةا�ناز مامأ ا�ا¤ يتقدم نهأ عنهم ورد هؤالء

 :قال نهأ عنه اهللا رò عª عن ورد .نعم :نقول ؟خلفها تكون نأ يمكن نهأ Y يدل ما ةبالصحا عن ثاراآل من ورد هل
 نأ Y يدل هذا ة،شيب ¯أ ابن رواه"ذاً ف صالته Y ة®اع u الرجل صالة كفضل مامهاأ ا�© من فضلأ خلفها ا�©"

 ،خلفها يكون نأ Y يدل ماأيضاً  بعضهم عن ءجا فقد ا�واز Y يدل ما كdهمأ ةالصحاب عن جاء ذاإ نهأل واسع مراأل
    .علمأ واهللا ،بذلك يقولوا نأ ةا:نفي دA اwي وهذا
 نإ لكم بينهأس ما هذا حكمه؟حكمه؟حكمه؟حكمه؟    ماماماما    تباعتباعتباعتباعاالاالاالاال    صلصلصلصلأأأأ    لكنلكنلكنلكن وخلفها مامهاأ عن تكلمنا Åن ؟؟؟؟    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    اتباعاتباعاتباعاتباع    حكمحكمحكمحكم    ماماماما ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 .اهللا شاء

    ))))UèUèUèUè((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 م* االحظو �لها ال اتباعها عن نتæم Åن ،الصحيحهو  وهذا    ةةةةسنسنسنسن    واتباعهاواتباعهاواتباعهاواتباعها :عu كشاف القنا قال    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    اتباعاتباعاتباعاتباع    حكمحكمحكمحكم
، بذلك مرأ الشارع نأل قالوا ،اتباعها فرضية يرى العلم هلأ وبعض ،ةا�ناز هذه مع تم© نأ أي االتباع ا�راد ،ا:مل ليس
 لم العلماء لكن ،)ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    تباعتباعتباعتباعاااابببب    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أمرناأمرناأمرناأمرنا( :قال ومسلم اKخاري الشيخ| عند ال»اء حديث u كما

 .بالفرضية ال ةبالسني قالوا هنا من وبا�اã ،علينا يعزم لم نهأ الإ ا:ديث u ورد نهأل ؟؟؟؟ذاذاذاذا�ا�ا�ا�ا بالوجوب يقولوا
     ا�نائز؟ا�نائز؟ا�نائز؟ا�نائز؟    اتباعاتباعاتباعاتباع    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 .الصحيح Y ا�نائز عاتبا يسنيسنيسنيسن

    uuuu    دوابدوابدوابدواب    YYYY    مثالً مثالً مثالً مثالً     ووووأأأأ    ،،،،ا°وما°وما°وما°وم    هوهوهوهو    كماكماكماكما    سياراتسياراتسياراتسيارات    YYYY    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ر�بانار�بانار�بانار�بانا    ا`اسا`اسا`اسا`اس    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ااااذذذذإإإإ    وaوaوaوa    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    اتباعاتباعاتباعاتباع    سسسس����    uuuu    ::::الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    السنةالسنةالسنةالسنة
 الر�بان؟الر�بان؟الر�بان؟الر�بان؟    موقفموقفموقفموقف    يكونيكونيكونيكون    ننننأيأيأيأي    ا�ملا�ملا�ملا�مل    ووووأأأأ    اnيلاnيلاnيلاnيل    مثالً مثالً مثالً مثالً     للتنقلللتنقلللتنقلللتنقل    دوابدوابدوابدواب    الالالالإإإإ    فيهافيهافيهافيها    يوجديوجديوجديوجد    الالالال    ال�ال�ال�ال�    ماكنماكنماكنماكناألاألاألاأل

 لم؟لم؟لم؟لم؟ خلفهاخلفهاخلفهاخلفها    الر�بانالر�بانالر�بانالر�بان    كونكونكونكون    وسنوسنوسنوسن قالوا و¹ذا ،خلفهاخلفهاخلفهاخلفها    فيكونوافيكونوافيكونوافيكونوا    شيئاً  ير�بون أي ر�باناً  ا�نائز مع يس�ون اwين ¬ن ذاإ ماأ قالوا
 ويشيعون ير�بون باwين يتعلق ما هذا ذاً إ )ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    خلفخلفخلفخلف    الراكبالراكبالراكبالراكب( :مرفوA ةشعب بن ةا�غ� وصححه الgمذي ىرو �ا قالوا

 اهللا شاء نإ سأب ال انع تقدموا ¹م وقيل ذلك يتوفر لم لو ة،السن a هذه ،خلفها يكونون بل مامهاأ يكونون ال ا�نائز
 .ةسن فقط نهاأل
    ....ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    �ل�ل�ل�ل    عندعندعندعند    يكرهيكرهيكرهيكره    ماماماما ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل 



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /ÙÏ - 

 

 لك فضلفاأل تم© نأ تستطيع كنت ذاإ قالوا ةةةةحاجحاجحاجحاج    بغ�بغ�بغ�بغ�    الر�وبالر�وبالر�وبالر�وب    ::::األولاألولاألولاألول    ا�كروها�كروها�كروها�كروه يكره وùا تعا¡ اهللا ر�هم العلماء قال
    .الر�وب لك ويكره ا�©
 يصل حÁ ةا�ناز يما¤ نأ يستطيع وال ةبعيد ةا�ساف تكون نأك ،ةا:اج عند تزول نقول ،نعم تزول؟تزول؟تزول؟تزول؟    هلهلهلهل    ةةةةالكراهالكراهالكراهالكراه    هذههذههذههذه

 ا:كم هذا وصف ألن ،الر�وب يستطيع من عند الر�وبالر�وبالر�وبالر�وب    عدمعدمعدمعدم    مسألةمسألةمسألةمسألة    YYYY    د°لهمد°لهمد°لهمد°لهمأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  ،هةالكرا ترفع ةفا:اج ة،ا�ق» ¡إ
 قولأ 5أ تقول كنت ذاإ ،ةباحاإل صلاأل ال´و عليه د°الً  عطÈأ ذاً إ مكروه الر�وب عدم قلت ذاإ د°ل، إ¡ Öتاج مكروه بأنه

 ووه صلاأل oالف تقوX �� حكم أي دائما ¼°ل، ةبالكراه للقول Åتاج الكراهةب العلم هلأ عن نقلوأ بالكراهة
 ةا�ناز اتباع عند مكروه نهأ ا�© م�نيةإ مع الر�وب موصفت ناآل منتأ ة؟ة؟ة؟ة؟الكراهالكراهالكراهالكراه    YYYY    ¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما ،د°ل ¡إ فيه Åتاج ةباحاإل
 ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    YYYY    ¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما

    فأبفأبفأبفأب    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    معمعمعمع    وهووهووهووهو    بدابةبدابةبدابةبدابة    ££££أأأأ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ننننأأأأ: (قال عنه اهللا رò ثوبان عن جاء ما هوهوهوهو    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل
    وهموهموهموهم    ر�بر�بر�بر�بأأأأ    كنكنكنكنأأأأ    فلمفلمفلمفلم    تم©تم©تم©تم©    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ا�الئكةا�الئكةا�الئكةا�الئكة    ننننإإإإ    ::::فقالفقالفقالفقال    ،،،،XXXX    فقيلفقيلفقيلفقيل    ،،،،فر�بفر�بفر�بفر�ب    بدابةبدابةبدابةبدابة    ££££أأأأ    ----AدواAدواAدواAدوا    عÈعÈعÈعÈيييي----    ان�فان�فان�فان�ف    فلمافلمافلمافلما    ،،،،ير�بهاير�بهاير�بهاير�بها    ننننأأأأ

 ذاً إ ،اwه ووافقه الشيخ| �ط Y ا:اكم صححهو واKيه� وا:اكم داود بوأ خرجهأ )تتتتر�بر�بر�بر�ب    ذهبواذهبواذهبواذهبوا    فلمافلمافلمافلما    ،،،،يمشونيمشونيمشونيمشون
 للقول وجه ال عذر هناك ¬ن ذاإ ،عذر هناك يكن لم ما ةا�ناز u ا�© م�نيةإ مع الر�وب بكراهية يقول من د°ل هذا

 .دائما °هاإ �تأ ةالقاعد وهذه ةا:اج عند تزول ةالكراه نأل ،ةبالكراه
 ؟؟؟؟راكب|راكب|راكب|راكب|    ووووأأأأ    ةةةةمشامشامشامشا    نعودنعودنعودنعود    هلهلهلهل    ::::العودالعودالعودالعود

 راكبا µوز بل ،مشياً  العود يكره وال بالعود سأب ال ثوبان حديث ا:ديث هذا عليه دل كما راكباً  عدت ذاإ العود سأب ال
 .ةحاج لغ� وأ ة:اج

 فال ةا�ق» ودخلت ةبا�ناز تئج إذا يعÈ، وضعوضعوضعوضعتتتت    حÁحÁحÁحÁ    تابعهاتابعهاتابعهاتابعها    جلوسجلوسجلوسجلوس    ويكرهويكرهويكرهويكره اهللا ر�هم الفقهاء يقول    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    ا�كروها�كروها�كروها�كروه 
 u توضع وأ ،للق» لل�ول تهيأ حÁ رضاأل Y توضع نأ ماإ يعÈ ،الق» u توضع وأ رضاأل Y ةا�ناز توضع حÁ �لس
 .ألرضا u توضع حÁ �ابعها ا�لوس يكره ،�لس ال نتأ مبا�ة الق»

    ا¼°ل؟ا¼°ل؟ا¼°ل؟ا¼°ل؟    اااافمفمفمفم    د°لد°لد°لد°ل    ¡¡¡¡إإإإ    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    ةةةةبالكراهبالكراهبالكراهبالكراه    القولالقولالقولالقول    تقولتقولتقولتقول    نتنتنتنتأأأأ    ¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما قائل يقول قد
 ذاً إ ،سعيد ¯أ رواية من ،عليه متفق )توضعتوضعتوضعتوضع    ÁÁÁÁحححح    µلسµلسµلسµلس    فالفالفالفال    جنازةجنازةجنازةجنازة    تبعتبعتبعتبع    منمنمنمن: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ هعن جاء ما هو ا¼°ل

 .د°لهم هذا ،الق» دخا¹اإ وأ رضاأل Y ةا�ناز وضع قبل ا�لوس بكراهية قال من د°ل هو ا¼°ل هذا
 ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    µلسواµلسواµلسواµلسوا    ننننأأأأ    ةةةةا�ق»ا�ق»ا�ق»ا�ق»    دخلوادخلوادخلوادخلوا    عندماعندماعندماعندما    رادوارادوارادوارادواأأأأوووو    تعبواتعبواتعبواتعبوا    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    تبعواتبعواتبعواتبعواوووو    مشوامشوامشوامشوا    اwيناwيناwيناwين    وهؤالءوهؤالءوهؤالءوهؤالء    ،،،،ةةةةطويلطويلطويلطويل    ةةةةا�سافا�سافا�سافا�ساف    ¬نت¬نت¬نت¬نت    لولولولو    طيبطيبطيبطيب
 ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    YYYY    يدليدليدليدل    ماماماما    وردوردوردورد    فهلفهلفهلفهل ةالكراه تزول قلنا ةا:اج عند لكن ةبالكراه قلت أنت
    uuuu    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    معمعمعمع    خرجناخرجناخرجناخرجنا: (قال عنه اهللا رA òزب بن ال»اء حديث فØ ،ةمشق هناك ¬ن ذاإ ورد نعم نقول

ً إإإإ    يعديعديعديعد    لملململم    يعÈيعÈيعÈيعÈ----    يلحديلحديلحديلحد    ولمولمولمولم    الق»الق»الق»الق»    ¡¡¡¡إإإإ    فانتهينافانتهينافانتهينافانتهينا    ،،،،ارارارارنصنصنصنصاألاألاألاأل    منمنمنمن    رجلرجلرجلرجل    جنازةجنازةجنازةجنازة     ÖتاجونÖتاجونÖتاجونÖتاجون    سوفسوفسوفسوف    ؟؟؟؟    ماذاماذاماذاماذا    وبا�اãوبا�اãوبا�اãوبا�اã    ،،،،ا�يتا�يتا�يتا�يت    دخالدخالدخالدخالإلإلإلإل    عداداً عداداً عداداً عدادا
 بوأو �دأ ماماإل رواه) حوXحوXحوXحوX    وجلسناوجلسناوجلسناوجلسنا    ةةةةالقبلالقبلالقبلالقبل    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فجلسفجلسفجلسفجلس    ----االنتظاراالنتظاراالنتظاراالنتظار    مدةمدةمدةمدة    ستطولستطولستطولستطول    فبا�اãفبا�اãفبا�اãفبا�اã    عدادهعدادهعدادهعدادهإلإلإلإل

 ا�يت هذا ق» مرحلة ستطول نهمأ ةاجا: مثل عليه يدلأيضاً و ،سبا�لو سأب فال للجلوس نساناإل احتاج ذاإ ذاً إ ،داود
 Y يدل ما لكم وذكرت ةا�شق حصلت ذاإ ةالكراه تزول وبا�اã  ا`اس،Y يشق قد هذا ينتهوا حÁ وقوفا نبß ،ودفنه
  .ذلك
 وهذه ةللجناز القيام ا�كروهات من يذكرون ةا�ناز �ل u    ::::ا6الثا6الثا6الثا6الث    ا�كروها�كروها�كروها�كروه اهللا ر�هم الفقهاء يذكرها ما ا�كروهاتا�كروهاتا�كروهاتا�كروهات    منمنمنمن
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 :¬�اã الفاn وعرض، العلم هلأ عند خالف �ل ذلك و�راهية ةللجناز القيام مسألة عÈأ ةا�سأل
 ¹ا القيام عدوا ناآلللجنازة، ف القيام يكره يقول من العلماء منو والعكس ،ةللجناز القيام يستحب يقول من العلماء من

 نأ يكره يقول من منهم ؟؟؟؟أقومأقومأقومأقوم    ماماماما    أوأوأوأو    قومقومقومقومأأأأ    هلهلهلهل    نساننساننساننسانباإلباإلباإلباإل    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    مرتمرتمرتمرت    ذاذاذاذاإإإإ اً مسنون ¹ا القيام نأ ترى خرىاأل والطائفة ،مكروها
    القيامالقيامالقيامالقيام    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    قول|قول|قول|قول|    YYYY    ةةةةللجنازللجنازللجنازللجناز    القيامالقيامالقيامالقيام    حكمحكمحكمحكم    uuuu    اختلفوااختلفوااختلفوااختلفوا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ذاذاذاذاإإإإ ¹ا تقوم نأ يستحب ال يقول من ومنهم تقوم

 ؟؟؟؟    ةةةةللجنازللجنازللجنازللجناز
  :قول|قول|قول|قول|    YYYY    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختلفاختلفاختلفاختلف

 نهأ ةةةةوالشافعيوالشافعيوالشافعيوالشافعي ةةةةا�الكيا�الكيا�الكيا�الكي ومذهب ا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلفا�ؤلف    عليهعليهعليهعليه    نصنصنصنص كما ةةةةا:نابلا:نابلا:نابلا:نابل مذهب فيهم وبما ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور يأر وهو يكرهيكرهيكرهيكره    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول
 ولأ ،¹ا القيام عن �نُ  وبا�اã ،نسخ ثم مراأل ولأ u ¬ن القيام نأو ةللجناز القيام يكره يقولون ةةةةا:نفيا:نفيا:نفيا:نفيأيضاً  وحÁ يكره

 .ةالكراه Y مراأل هذا Öمل ا�اãوب عنه امنهي وصار نسخ ثم امورأم ¬ن مراأل
 سالماإل شيخ و�ذلك ةالشافعي من ا`ووي ماماإل يقول وبها أ�د ماماإل عن ةرواي العلم هلأ من ةطائف ذهب    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول    

 .ينسخ لم با. �كم بها ورد اwي مراأل نأو مستحبمستحبمستحبمستحب ةللجناز القيام نأ القيم ابنأيضاً و ةا:نابل من
    وجلسوجلسوجلسوجلس    فقمنافقمنافقمنافقمنا    ةةةةللجنازللجنازللجنازللجناز    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    رسولرسولرسولرسول    قامقامقامقام: (قال عنه اهللا رò عª ديث� بالنسخبالنسخبالنسخبالنسخ    قالقالقالقال    منمنمنمن    استدلاستدلاستدلاستدل :ةدلاأل

 وË ،نسخ ثم ولأ مراأل ¬ن نهأأيضاً  Y يدل وهذا ،مسلم رواه ،ا�لوس ؟ذلك بعد ماذا ثم يقوم مرهأ ولأ ¬ن يعÈ) فجلسنافجلسنافجلسنافجلسنا
 الحظ )با�لوسبا�لوسبا�لوسبا�لوس    مرنامرنامرنامرناأأأأوووو    ذلكذلكذلكذلك    بعدبعدبعدبعد    جلسجلسجلسجلس    ثمثمثمثم    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    uuuu    بالقيامبالقيامبالقيامبالقيام    مرنامرنامرنامرناأأأأ    سلمسلمسلمسلموووو    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ¬ن¬ن¬ن¬ن( �دأ عندأيضاً  لفظ
 ويكره با�لوس نساناإل مرأي نهأ تباعهمأو ةربعاأل ةئماأل ومنهم العلماء ®هور من يقول من د°ل هذا إذاً  ة،الرواي هذه

 .القيام
    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    يتميتميتميتمأأأأرررر    ذاذاذاذاإإإإ: (قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ ةالربيع بن مرA �ديث هؤالء استدل ستحبابستحبابستحبابستحبابباالباالباالباال    قالقالقالقال    منمنمنمن    دلةدلةدلةدلةأأأأ ماأ

 .تق» وأ تدفنأن  بمعÓ توضع حÁ وأ مامكمأ تم© يعÈ �لفكم حÁ ¹ا فقوموا) توضعتوضعتوضعتوضع    ووووأأأأ    ����لفكملفكملفكملفكم    حÁحÁحÁحÁ    ¹ا¹ا¹ا¹ا    فقوموافقوموافقوموافقوموا
    ،،،،يهودييهودييهودييهودي    جنازةجنازةجنازةجنازة    نهانهانهانهاإإإإ    فقيلفقيلفقيلفقيل    ،،،،فقامفقامفقامفقام    ةةةةجنازجنازجنازجناز    بهبهبهبه    مرتمرتمرتمرت    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ننننأأأأ( عنه اهللا رò بن حنيف سهل و:ديث

 اً اً اً نفسنفسنفسنفس    ليستليستليستليستأأأأ    قالقالقالقالفففف
 �دأ عند عمر ابن حديث وË )فزAفزAفزAفزA    للموتللموتللموتللموت    ننننإإإإ(: قال ةماج ابن عند ةهرير ¯أ حديث Ëو ،عليه متفٌق  )اً

 سبحانه رواحاأل يأخذ اwي وهيبة تا�و هيبة يعÈ )ا`فوسا`فوسا`فوسا`فوس    يقبضيقبضيقبضيقبض    لثيلثيلثيلثي    عظاماعظاماعظاماعظاماإإإإ    تقومونتقومونتقومونتقومون    نمانمانمانماإإإإ( :قال وا:اكم حبان وابن
 بهذه فتعليله "فزA للموت نإ" ا` قال و�ما ةا¹يب ¹ذه قم بل جالسا تكون الأ منك çتاج ةهيب X مراأل هذا يعÈ ،وتعا¡
 فجلسنا وجلس فقمنا قام قال ا` تر�ه اwي تر�ه وÖمل ،باقٍ  ا:كم ذاً إ ة،العل Kقاء ا�(وعية بقاء Y يدل قالوا العلل

 عª د°ل وهو ا�مهور دلةأ Y جوابهم ذاً إ ،،،،ستحبابستحبابستحبابستحبابلاللاللاللال    نمانمانمانما́́́´وووو    للوجوبللوجوبللوجوبللوجوب    ليسليسليسليس    مرمرمرمراألاألاألاأل    أنأنأنأن    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    ،،،،الرخصةالرخصةالرخصةالرخصة    YYYY    هذاهذاهذاهذا    ÖملÖملÖملÖمل    قالقالقالقال
 أ ،يgك نأ رادأ �ن ¹م رخص ذاً إ يعÈ ،رخصة نهأ Y د°ل هذا نأ برواياته وغ�ه

ً
 يعÈ ال ،بالgك ¹م رخص ثم معه قاموا وال

 جرأ عليه خذأوت تفعله نأ لك µوز ا�ستحب مراأل وهذا ،الgك ¹م ج�أ نما´و باقٍ  االستحباب ،ال نسخ االستحباب نأ هذا
 ذاً ذاً ذاً إإإإ ،عليه ثمأت ال تر�ته ن´و

 اهللا شاء نإ ذكرته اwي وللتعليل ةدللأل لةا�سأ هذه u الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذااألمر �كم واألمر �كم واألمر �كم واألمر �كم و    ذاً
 .تعا¡

 البط لكن ،باقٍ  وهو يستحب بل يكره ال نهأ الصحيح نهأ قلت كما هنأ مع ا�كروهات من ةللجناز القيام يذكرون طبعا    
 حÁ ،نقاش جاء ذاإ يناقش وفيما يرد وفيما يسمع فيما بص�ة Y يكون حÁ ختالفاال يعرف نأ عليه µب العلم

 مراأل وهذا وا�حريم الوجوب Y تدور ال ةوالكراه ستحباباال Y تدورأيضاً  *ها لةأوا�س ،مامهأ ةواضح لةا�سأ تكون
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 .وسعأ لكبذ
 ،ذ¬رأب لو حÁ ،نآالقر بقراءة لو حÁ ةبالقراء ولو معها الصوت رفع و�ره قالوا :الرابعالرابعالرابعالرابع    ا�كروها�كروها�كروها�كروه    أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     ا�كروهاتا�كروهاتا�كروهاتا�كروهات    منمنمنمن ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 منأيضاً  ةفائد وهذه ،انآقر ¬ن لو حÁ قالوا ،مكروه هذا ،بها صوته يرفع اهللا الإ S ال يقول �ده يم© ناآل ا`اس بعض

 العلماء بعض نأ ¡إ يش� جلأ من �اذا؟ هنا ولوولوولوولو ،ةةةةبقراءبقراءبقراءبقراء    ولوولوولوولو    معهامعهامعهامعها    صوتصوتصوتصوتالالالال    رفعرفعرفعرفع    و�رهو�رهو�رهو�ره واقال الفقهاء لفظة م* الحظ العلماء
 خالف، Y فيها ةا�سأل نأ تفيد نهاإف العلم طالب يا معك مرت ذاإ إنإنإنإن أو حÁحÁحÁحÁ أو لولولولوو ،�لها مع نآالقر قراءة جازأ

 ؟؟؟؟ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    معمعمعمع    الصوتالصوتالصوتالصوت    رفعرفعرفعرفع    يكرهيكرهيكرهيكره    نهنهنهنهأأأأ    YYYY    ¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما طيب ،ةا6الث ا:روف بهذه با�عب� ختالفاال هذا درجاتأيضاً  اختالف
 بشواهد ا:ديث هذا ويتقوىويتقوىويتقوىويتقوى ،داود بوأو �دأ خرجهأ) رررراااانننن    والوالوالوال    بصوٍت بصوٍت بصوٍت بصوٍت     ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    بعبعبعبعتتتتتُ تُ تُ تُ     الالالال( مرفوA ةهرير بوأ رواهرواهرواهرواه    ماماماما    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل
) نار وال -للصوت رافعه أي- ناLة تصحبÈ فال مت ناأ ذاإ: (قال نهأ العاص بن وعمر عن ورد ما منها ةالصحاب عن ةموقوف

 خرجهأ )ا�نائز عند الصوت رفع يكرهون وسلم عليه اهللا ص¦ ا` صحابأ ¬ن: (قال عباد نب قيس عن جاءضاً أيو
 ا�مطيط مع ناجيلهمأ من ءب© صواتهمأ يرفعون فإنهم ،با`صارى اً تشبه فيه نوأل قالوا ،ثقات رجاX بسند اKيه�

 معنه اهللا رò السلف عليه ¬ن ماو وا�ختار الصواب نأ علماو" ذ¬راأل كتابه u اهللا ر�ه ا`ووي قالو ،وا�لح|
 ،nاطره كنسأ نهأ ةظاهر فيه ةوا:كم ،ذلك غ� وال ذكر وال ةبقراء صوت يرفع فال ةا�ناز مع الس� حال u السكوت

 ماأ ،الصوت رفعي مل ذاإ هnاطر ®عأ تكون هذه ] X ويدعو ويتفكر نساناإل يتعظ حÁ "ةبا�ناز يتعلق فيما لفكره ®عأو
 ر�ه ا`ووي ماماإل من جيد ÷م هذا ذاً إ ،ا�يت بهذا ةا�وعظ منه اwي ثراأل وينسون يرددون ا`اس يبدأ الصوت رفع ذاإ

  .السلف عن يرد لم نهأل انآقر ¬ن لو حÁ بل ،اهللا
    وردوردوردورد    اwياwياwياwي    واnالفواnالفواnالفواnالف    ،،،،يكرهيكرهيكرهيكره    وماوماوماوما    فيهافيهافيهافيها    يسنيسنيسنيسن    ماماماماوووو    الرجالالرجالالرجالالرجال    اتباعاتباعاتباعاتباع    عنعنعنعن    تكلمناتكلمناتكلمناتكلمنا    ÅنÅنÅنÅن    نننناآلاآلاآلاآل    ؟؟؟؟للجنائزللجنائزللجنائزللجنائز    النساءالنساءالنساءالنساء    اتباعاتباعاتباعاتباع    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

uuuu    ال؟ال؟ال؟ال؟    أمأمأمأم    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    يتبعنيتبعنيتبعنيتبعن    هلهلهلهل    النساءالنساءالنساءالنساء    ةةةةمسألمسألمسألمسأل    تيناتيناتيناتيناأأأأتتتت    ،،،،بعضهابعضهابعضهابعضها     
 ةالكراه ليست ال قال من العلماء من ،ةالكراه Y نص هذا ةمرأا ةا�ناز تتبع نأ يأ أةمرا تتبعها نأ هو    ::::اnامساnامساnامساnامس    ا�كروها�كروها�كروها�كروه

 نص بل "ببعيد هو وما" :قال نصافاإل صاحب ةا:نابل العلماء حدأ يا�رداو لقا و¹ذا ،يكره وال Öرم ا�حريما�حريما�حريما�حريم    بلبلبلبل ،فقط
 خرج: (قال عنه اهللا رò عª ثرأ منها ةالصحاب من كث� عن جاءت ال� ثاراآل وا¼°ل ،با�حريم بالقول يجراآل بكر بوأ

 هل لاق، ال قلن ؟تغسلن له قال ةا�ناز ننتظر قلن µلسكن؟ ما قال جلوس ةنسو فإذا وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول
 ةماج ابن رواه )وراتجمأ غ� مأزورات فارجعن قال ،ال قلن ؟-الق» u يعÈ- يدã من u تدل| هل قال ،ال قلن ؟çملن

 .ضعيف راوٍ  سنده u يعÈ ،ضعيف وهو رKزاأل سليمان بن سماعيلإ وفيه
 ؟؟؟؟ةةةةنما قالوا بالكراهنما قالوا بالكراهنما قالوا بالكراهنما قالوا بالكراه́́́´با�حريم وبا�حريم وبا�حريم وبا�حريم و    قالواقالواقالواقالوا    ماماماما    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    �اذا�اذا�اذا�اذا 

wةعطي مأ عن ورد نهأ للنساء ةبالكراه هنا يقولون جعلهم يا òولمولمولمولم    ا�نائزا�نائزا�نائزا�نائز    اتباعاتباعاتباعاتباع    عنعنعنعن    نهينانهينانهينانهينا( قالت حديث عنها اهللا ر    
 Y الردu  اهللا ر�هم العلماء قال لكن ،صحيح ا:ديث وهذا قو¹ا هذا ،ا`� بهذا علينا مراأل يؤ�د لم أي )عليناعليناعليناعلينا    يعزميعزميعزميعزم
 ،وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول ÷م من هو وليس ،عنها اهللا رò منها اجتهادٌ  هذا علينا يعزم ولم قو¹ا نأب ا:ديث هذا

ãا�فبا ßمراأل يب Y �`ي لكن ،قائم ا`� ذاإ )نهينانهينانهينانهينا( قو¹ا وهو اwحريم من ا`� ي�فون العلماء جعل ا�إ ا¡ 
 اتباع عن نهينا ماذا؟ وXأ ثرواأل ثراأل ولأ نأخذ Åن قالوا با�حريم قالوا واwين ،ةعطي مأ عن جاء اwي ثراأل هذا ةالكراه
 ةفاطم عن جاءت ةثاني ثارآأيضاً و ،ا`� هذاب يشهد لكن ضعف به ¬ن ن´و ،السابق عª رأث خرىاأل ثاراآلأيضاً  ،ا�نائز
òتدل ها* عنها اهللا ر Y حريم القول�ذاً ذاً ذاً إإإإ با 

     ::::قول|قول|قول|قول|    YYYY    للجنائزللجنائزللجنائزللجنائز    النساءالنساءالنساءالنساء    تباعتباعتباعتباعu اu اu اu ا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ذاً
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 .ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    هوهوهوهو وهذا ةةةةبالكراهبالكراهبالكراهبالكراه يقول    ::::األولاألولاألولاألول    قولقولقولقولالالالال
 ت�خ وأ أةا�ر تنوح نأ يؤمن ال نهوأل ،منه وا�حذير ذلك عن ورد اwي للن� با�حريمبا�حريمبا�حريمبا�حريم    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول

  .ةا�ناز تشييع ثناءأ çصل نأ تنب¾ ال ال� شياءاأل من منها Öصل وأ
    ....ا�نكراتا�نكراتا�نكراتا�نكرات    منمنمنمن    منكرمنكرمنكرمنكر    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    �ل�ل�ل�ل    uuuu    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    نساننساننساننساناإلاإلاإلاإل    يتبعهايتبعهايتبعهايتبعها    ننننأأأأ    ÖرمÖرمÖرمÖرم    قالواقالواقالواقالوا    ذلكذلكذلكذلك    بعدبعدبعدبعد    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 بالنساء الرجال اختالط مثل ا�نكرات من نوع فيها يكون وأ ،ا�نائز بعض Ö uصل كما ا�وسيH ßب فيها مثال
 وأ ،،،،ا�نائز �ل u تفعل قد ال� اKدع من نواعأ وأ مثالً  نار وأ، منكر سيتبعها ¬ن ذاإ ا�نائز اتباع Öرم يقولون ئذٍ دفعن

 ا�نكرات من منكر هناك ¬ن ذاإ يقولون هذا ف� سالمه´و نساناإل يمانإ Y ثرؤي مرأب عليها يمر وأ مثالً  طبول ي¿ب
 .ا�نائز يتبع فال يغ�ه نأ يستطيع ال نسانواإل

    تكلمناتكلمناتكلمناتكلمنا    ننننÅÅÅÅ    نننناآلاآلاآلاآل    ،،،،الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    لفلفلفلفظظظظ    هذاهذاهذاهذا    أةأةأةأةمرمرمرمراااا    ق»ق»ق»ق»    ندباندباندباندبا    ----يغطيغطيغطيغطىىىى    أيأيأيأي----    ويسويسويسويسaaaa    ندباندباندباندبا    أةأةأةأةمرمرمرمراااا    ق»ق»ق»ق»    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    الق»الق»الق»الق»    ويغطويغطويغطويغطىىىى    قالواقالواقالواقالوا    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 عندما ،نفسه الق» عند نهأ الإ  لةلةلةلةا�سأا�سأا�سأا�سأ    هذههذههذههذه    نفسنفسنفسنفسأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     يقولونيقولونيقولونيقولون    همهمهمهم    نننناآلاآلاآلاآل    ،،،،�ل�ل�ل�ل    ذاذاذاذاإإإإ    ا`عا`عا`عا`عشششش    YYYY    ةةةةالقبالقبالقبالقب    بوضعبوضعبوضعبوضع    مÉمÉمÉمÉ    فيمافيمافيمافيما    تذكرونتذكرونتذكرونتذكرون

 أة،ا�ر هذه يسg ¤ء أي وأ ةمظل مثال وأ غطاء مثالً  بنحو الق» يغطى نأ يستحبأيضاً  الق» ¡إ أةا�ر ل�ت نأ تريد
 أةللمر الق» ةتغطي استحباب u نعلم ال" يقول ا�غu È اهللا ر�ه ةقدام ابن ينقل ،اتفاقا هذا يذكرون اهللا ر�هم العلماء
 لم ذاإ ،ذلك مكنأ نإ دفنها أريد اذإ أةا�ر ق» تغطية استحباب Y يتفقون نهمأك العلماء نأ ينقلاً ذإ "العلم هلأ ب| خالفاً 

 عª نأ( ورد نعم ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    YYYY    د°لد°لد°لد°ل    هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل ،أةأةأةأةا�را�را�را�ر    دفندفندفندفن    عندعندعندعند    ا�ستحباتا�ستحباتا�ستحباتا�ستحبات    uuuu العلماء يقوX ما ةخواأل يهاأ هذا ذاً إ ،فال يمكن
òمر عنه اهللا ر Y  ٍوبسطوا ذكراً  ميتا يدفنون قوم Y ثوب ق»ه Èفجذبه ،غطاء يع ªرواه )بالنساء هذا يصنع نماإ وقال ع 
 .بالرجال يفعل ال بالنساء يفعل هذا نأ عندهم استقر نهأ Y يدل اهذ كأن ذاً إ واKيه� منصور نب سعيد
     الرجل؟الرجل؟الرجل؟الرجل؟    ق»ق»ق»ق»    يغطيغطيغطيغطىىىى    أوأوأوأو    يسيسيسيسaaaa    هلهلهلهل    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 عª قول ذاً إ ،عª بقول ويستدلون ويكره بال عذر لرجلويكره بال عذر لرجلويكره بال عذر لرجلويكره بال عذر لرجل ويقولون ةالكراه Y ينصون العلماء وwلك ،،،،يكرهيكرهيكرهيكره    ،،،،الالالال    نقولنقولنقولنقول
òي عنه اهللا رwوعيته به يستدل هذا عنه ثراأل ا)� u ولكراهيته النساء u هذه ةبا�سأل يتعلق ما اهذ ،الرجل حق، 

 عن جاء �ا الرجل �ق ويكره، اتفاقاً  ةقدام ابن ذكر كما أةا�ر �ق فيستحب أة،ا�ر ق» تغطية وأ الرجل ق» تغطية عÈأ
ªع òي ثرباأل استدل فقد عنه اهللا رwعن ورد ا ªي عwيه� رواه اKويستحب ي(ع نهأ وغ�هما رمنصو بن وسعيد ا 
u ويكره ،النساء حق u الرجال حق. 

    الشق؟الشق؟الشق؟الشق؟    ووووأأأأ    اللحداللحداللحداللحد    الق»الق»الق»الق»    uuuu    فضلفضلفضلفضلأأأأ    يهمايهمايهمايهماأأأأ    وaوaوaوa    ،ا�يت هذا فيه سيوضع اwي الق» ش� وأ الق» كيفية وأ بالق» تتعلق    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 Öفرون إ¡ ا�نب أسفلها إ¡ يأتون ودخل الق» إ¡ أسفل، حفرنا أننا نفرض ،ةا:فر �انب الق» �انب ا:فر بمعÓ    اللحداللحداللحداللحد

 ويوضع ا�يت u يدخل �يث :داً  ويلحدون أسفل من الق» جانب إ¡ يأتون، ثم أسفل إ¡ فوق منبا�نب، إذاً حفرنا الق» 
  .الق» داخل القبلة مستقبل

 وأ الل� فوقه يوضع ثم ا�يت افيه ويدخل ه،داخل ةحفر وÖفرون الق» وسط u الوسط u £أي ثم ،*ه Öفر الق» الشق 
 .ويغطى ا°ابس الgاب وأ ا:جر

 .ا�يت فيه يوضع ا`هر كمجرى الق» وسط u يكون والشق، الق» جانب Y يكون فاللحد 
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 ////    ))))الق»الق»الق»الق»((((    uuuu    والشقوالشقوالشقوالشق    للحدللحدللحدللحد    توضيتوضيتوضيتوضي@@@@    رسمرسمرسمرسم

    ))))TúTúTúTú((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 اللحد يذكرون اهللا ر�هم العلماء أن وقلت ،الق» حفر و�يفية الق» عن الÃم مسألة u والشق اللحد Y الÃم Y وقفنا

 عند أفضل اللحد أن Y ينصون وبا�اã ،األفضلية حيث من الشق من أفضل اللحد أن الفقهاء ويذكر ،الشق ويذكرون
 العلماء، الق» u باللحد ا�راد وما ،بالشق ا�راد ما ا�عريف إ¡ 9يدعو وهذا ،ùكناً  ذلك ¬ن إذا الشق من أفضل الق» حفر

    :يقولون اهللا ر�هم
 القبلة يù ªا و�ونه ،الق» جانب u ا�يت يسع م�نًا جانبه u يعÈ الق» حائط u الق» قرار بلغ إذا Öفر أن هو :اللحداللحداللحداللحد
 .أفضل

�رى Èيع ،¬`هر الق» وسط Ö uفر أن فهو :الشقالشقالشقالشق أما، Èعذر بال مكروه وهو قالوا ،جانباه ويب. 

    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    ماماماما العلم أهل من طائفة هذه الشق Y اللحد ويفضلون اللحد ويعرفون الشق يعرفون اهللا ر�هم العلماء إذن
 ؟؟؟؟ا�فضيلا�فضيلا�فضيلا�فضيل

 اً اً اً نصبنصبنصبنصب    اللاللاللالل����    عªعªعªعª    وانصبواوانصبواوانصبواوانصبوا    :داً :داً :داً :داً     ãããã    :دوا:دوا:دوا:دواأأأأ: (قال الصحابة بعض عن جاء ما ا�فضيل Y ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل    قالواقالواقالواقالوا
    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    برسولبرسولبرسولبرسول    صنعصنعصنعصنع    كماكماكماكما    اً

 .مسلم رواه) وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

 ،باللحد يفعل أن يريد فهو اللحد بالرسول فعل ¬ن فإذا ،السالم عليه بالرسول فعل كما به فعليُ  أن يريد أنه Y د°ل فهذا
 الصحابة بعض عن جاء ما نإذ هذا ،األفضل إال السالم الصالة عليه `بينا oتار ال ألنه األفضل هو اللحد إن د°ل وهذا
 .بذلك طاKوا أنهم

 u األربعة األئمة عن الفقه عن تكلموا اwين ا:نابلة علماء من ُهب�ة بنا الوزير هو اإلفصاح صاحبو اإلفصاح u قال
 مرجع لتق كما وهو ،األربعة ا�عروف| اإلسالم أئمة ب| االختالف ومواطن االتفاق مواطن فيه يذكر اwي اإلفصاح كتابه

Çأسا u واختالفهم األربعة األئمة اتفاق بيان u يقول، الفقهية ا�سائل u واتفقوا" :اإلفصاح كتابه Y اللحد السنة أن".    
 ؟؟؟؟بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة    يوصفيوصفيوصفيوصف    أنهأنهأنهأنه    أوأوأوأو    ؟؟؟؟أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     الشقالشقالشقالشق    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    الشقالشقالشقالشق    YYYY    ا`اسا`اسا`اسا`اس    عملعملعملعمل    جرىجرىجرىجرى    أوأوأوأو    يُتمكنيُتمكنيُتمكنيُتمكن    لملململم    إذاإذاإذاإذا    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 العلماء أ®ع :ا`ووي قال "جائز الشق ومن اللحد من ٌ]  اهللا ر�ه ويقول الكراهةب بوصفه يقول ال اهللا ر�ة ا`ووي اإلمام
Y ا¼فن أن u واستدلوا جائزان والشق اللحد Y ا�ا�ا�ا: (قال مالك بن أنس �ديث ذلك�    ËتوËتوËتوËن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    تو¬    

    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    فقالفقالفقالفقال    ----الق»الق»الق»الق»    وسطوسطوسطوسط    داخلداخلداخلداخل    شقاً شقاً شقاً شقاً     يفتحيفتحيفتحيفتح    أيأيأيأي----    يُ¿حيُ¿حيُ¿حيُ¿ح    وآخروآخروآخروآخر    ----الق»الق»الق»الق»    uuuu    :داً :داً :داً :داً     وµعلوµعلوµعلوµعل    ÖفرÖفرÖفرÖفر    يعÈيعÈيعÈيعÈ----    يلحديلحديلحديلحد    رجلرجلرجلرجل    با�دينةبا�دينةبا�دينةبا�دينة
 أخرجه) مممموسلوسلوسلوسل    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    ````    فلحدوافلحدوافلحدوافلحدوا    اللحداللحداللحداللحد    صاحبصاحبصاحبصاحب    فسبقفسبقفسبقفسبق    ،،،،اآلخراآلخراآلخراآلخر    تر�ناتر�ناتر�ناتر�نا    سبقسبقسبقسبق    فأيهمافأيهمافأيهمافأيهما    إ°هماإ°هماإ°هماإ°هما    ونبعثونبعثونبعثونبعث    ربناربناربناربنا    نستخ�نستخ�نستخ�نستخ�

 .ا:ب� تلخيص كتابه u ا:افظ وحسنه والطحاوي ةماج بناو أ�د
 ص¦ للن اآلخر Y أيهما تقديم u استخاروا وأنهم ا�دينة u امعروف ن¬ هذا أن وY ،األمران µوز أنه Y يدل إذن هذا
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 قلت كما الصحابة بعض أو4 هنا ومن ،ذلك إ¡ األمر عليه ومÉ الصحابة عليه تفقا هذا حصل فلما ،وسلم عليه اهللا
u دواأ" السابق ا:ديث: ã  ًوانصبوا :دا ªويوضع معروف مع| بقدر يوضع ا`اشف الط| هو واللواللواللوالل���� "الل� ع Y «الق 

 يوضع ثم القبلة مستقبالً  اللحد داخل ا�يت ويوضع جانبه u اللحد Öفر ثم Öفر الق» أن حيث ،الق» بعرض أي معgضاً 
 .:داً  ¬ن إذا وُينصب ا،شقالق»  ¬ن إذا إال مستوٍ  بش� يوضع ،مستوياً  يوضع وال ،نصباً  وينصب صفاً  يصف الل� عليه

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ اللحد فعل يمكن ال أحياناً  أن خاصةً  جائز والشق اللحد من �ميعا
 الشق إ¡ يذهبون فلهذا ،ا�يت Y الق» ينهدم أن منؤيُ  ال اللحد وضعوا لو أنه حيث ،ةصلب ليست هشة األرض تكون
 الشق ا�ناطق بعض u يتع| دقف ،ا�يت فوق الق» ينهدم ال وبا�اã الل� عليه يضعون ثم الق» وسط u يضعونه �يث
 .الق» عليه ينهدم أن دون ا�يت Y با�حافظة سيؤدي ذلك ¬ن إذا اللحد من أفضل
 .ةأفضلي هناك ليست بمعÓ) الشق من أفضل اللحد ليس: (قال أ�د اإلمام عن جاء و¹ذا

 م عباس بنا حديث u جاء فقد ،أفضل اللحد أن Y د°ل يوجد أال قائل يقول قد
ً
Aأخرجه )لغ�نالغ�نالغ�نالغ�نا    والشقوالشقوالشقوالشق    `ا`ا`ا`ا    اللحداللحداللحداللحد( رفو 

 .والgمذي داود أبو
 وهو رواته ألحد ا:ديث هذا يّضعف اهللا ر�ه باز بن زعبد العزي الشيخ و¹ذا ،سنده u ÷م حصل ا:قيقة u ا:ديث هذا
 ا:ديث هذا بأن اهللا ر�ه الشيخ ذكر )1â( الصفحة u للشيخ صغ�ة رسالة ا�نائز م�أح كتابه فØ ،ا6عل األY عبد

  .الراوي ¹ذا ضعيف

    فعلهفعلهفعلهفعله    أنأنأنأن    سنةً سنةً سنةً سنةً     تركتركتركترك    �ن�ن�ن�ن    يقاليقاليقاليقال    هلهلهلهل    بمعÓبمعÓبمعÓبمعÓ    مكروهمكروهمكروهمكروه    ا�سنونا�سنونا�سنونا�سنون    تركتركتركترك    هلهلهلهل    مسنوناً مسنوناً مسنوناً مسنوناً     ذلكذلكذلكذلك    أنأنأنأن    قررناقررناقررناقررنا    لولولولو وa العلم طالب تهم قضيه هنا تأتينا
 ؟؟؟؟مكروهاً مكروهاً مكروهاً مكروهاً 
  عنه نهَ يُ  لم ألنه ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا مكروهاً مكروهاً مكروهاً مكروهاً     ليسليسليسليس    ا�سنونا�سنونا�سنونا�سنون    تركتركتركترك    أنأنأنأن    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة

ً
 عنه ن� إذا ا؟ا؟ا؟ا؟مكروهمكروهمكروهمكروه    كونكونكونكونيييي    مÁمÁمÁمÁ يعÈ ،استقالال

 
ً
  عنه ينهَ  لم ألنه امكروه ليس ا�سنون ترك وبا�اã ،استقالال

ً
 ن� عنه ورد أو عنه ن� إذا امكروه يكون و´نما ،استقالال

 يدل ما ا`صوص من جاء إذا ،ةمؤ�د سنة ا�سنون ¬ن إذا بالكراهة ا�سنون ترك يوصف إنما اKعض قال كما أو ،با�نطوق
Y توصف يقال هناك بعده من الصحابة و�ذا ؛¹ا تر�ه وعدم عليها السالمو الصالة عليه ا` �افظةو كيدهاتأ 

 .بالكراهة
 هذا Y بناءً  الشق إ¡ واwهاب اللحد ترك نقول ال وبا�اã ؟مكروه ا�سنون ترك هل مسألة u عندهم قاعدة هذه إذن

 إذ أ�د اإلمام عن قلنُ  كما بذلكبذلكبذلكبذلك    وصفهوصفهوصفهوصفه    عدمعدمعدمعدم    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح العلم أهل بعض يقول كما بالكراهة الشق يوصف فال ،مكروهاً 
 إ¡ عدل اللحد فيها ثبتي ال رخوة األرض ¬نت إذا أنه إ°ها أ�ت أخرى قضية وهذه، )قالش من أفضل اللحد ليس: (قال

  .أوÕ فالشق الق» Y سيحافظ أنه وقيل ا:جارة من اللحد أمكن فإن الشق

 -الرمª الطوب- ا�صنوع الطوب بعضف، ، ، ، الطوبالطوبالطوبالطوب    منمنمنمن    ا`ارا`ارا`ارا`ار    مستهمستهمستهمسته    قدقدقدقد    ¤ء¤ء¤ء¤ء    إدخالإدخالإدخالإدخال    يكرهيكرهيكرهيكره    أنهأنهأنهأنه    YYYY    ينصونينصونينصونينصون    اءاءاءاءالعلمالعلمالعلمالعلم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    قدقدقدقد    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    يستحبونيستحبونيستحبونيستحبون    الالالال    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    سيوضعسيوضعسيوضعسيوضع    اwياwياwياwي الطوب هذا أن Y ينص العلم أهل بعض ،ينشف حÁ األفران u دخليُ 

    استحباباستحباباستحباباستحباب    عدمعدمعدمعدم    YYYY    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اتفاقاتفاقاتفاقاتفاق اإلفصاح بصاح وينقل ،،،،نارنارنارنار    مستهمستهمستهمسته    قدقدقدقد    تكونتكونتكونتكون    والوالوالوال    األرضاألرضاألرضاألرض    نفسنفسنفسنفس    منمنمنمن    يريدونيريدونيريدونيريدون    ،،،،نارنارنارنار    مستهمستهمستهمسته
 أعلم واهللا *ه وهذا ،نار مسته أو �gق اnشب هذا يكونال اnشب  حÁ يقولون، فيهفيهفيهفيه    نارنارنارنار    مستهمستهمستهمسته    اwياwياwياwي    الطوبالطوبالطوبالطوب    إدخالإدخالإدخالإدخال
 
ً
  .ا`ار عذاب من ا�يت بسالمة تفاؤال

        فيه؟فيه؟فيه؟فيه؟    :كم:كم:كم:كماااا    ماماماما    با�ابوتبا�ابوتبا�ابوتبا�ابوت    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    uuuu    ا:كما:كما:كما:كم    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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 ؟؟؟؟ذلكذلكذلكذلك    uuuu    :كم:كم:كم:كماااا    ماماماما ،الق» u يسقط ثم ا�يت يهف يوضع خش صندوق ::::ا�ابوتا�ابوتا�ابوتا�ابوت
 ا�ابوت عليه يغلقوا أن وأرادوا مائية أرض هناك تكون كأن عذر هناك ¬ن إذا أما ،عذر لغ� ا�ابوت u ا¼فن يكرهيكرهيكرهيكره قالوا

 ا�يت هذا حرمة من يقول بعضهم ،لعجب ا�يت هذا Y تؤثر ال� الرطوبة من عليه oشون أو ،ا�اء عليه يدخل ال �يث
 ا�يت دفن يكره فإنه ةوطبيعي ةAدي األرض ¬نت إذا لكن، يكره ال فإنه با�ابوت إال يمكن لم إذا ،عليه Öافظ أن

 عهد u تابوت u دفن ميتاً  أن ينقل ولم ،قبلهم ا` وعهد الصحابة عهد u اموجود ¬ن ا�ابوت أي ألنه قالوا با�ابوت
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عهد u وال الصحابة

 ؟؟؟؟wلكwلكwلكwلك    حداً حداً حداً حداً     هناكهناكهناكهناك    هلهلهلهل "الق»الق»الق»الق»    ويعمقويعمقويعمقويعمق    يوسعيوسعيوسعيوسع    أنأنأنأن    وسنوسنوسنوسن" :قالوا ،با¼فن تتعلق ال� األح�م منأيضاً  قالوا
 ستتغ� ألنه ،الق» هذا من الراLة خروج أو ا�يت ¹ذا السباع وصول من يمنع ما يكØ لكن ،wلك حدا يقولوا لم ال

 الراLة منه تنفذ الأيضاً و ،إ°ه فتصل çفر أن السباع تستطيع ال أنه ثي� Öفر لونويق فهنا ،الق» إدخاX بعد ا�يت راLة
 .ا`اس إ¡ فتصل

مg  ربقد تقريباً  يعÈ ،العادي اإلنسان قامة بقدر Öفر يعÈ القامة بقدر وقالوا اجتهدوا العلم أهل بعض :ذلكذلكذلكذلك    çديدçديدçديدçديد
 أي ونصف مÖ gفر أن اآلن الغالبو، Öفروا أن استطاعوا ما ديدç بدون ،ونصف مg أو سم سبعونمg  أو سم |وست

 ليس فإذاً  ،منه اnروج u مشقةً  µد وال oرج أن يستطيع الق» من اnروج أراد إذا �يث اإلنسان رقبة إ¡ يصل ما تقريباً 
 .اإلنسان قامة بقدر يكون أنب اجتهاد هو إنما çديد هناك
  Aمر بن هشام حديث u ورد كما فيهأيضاً  يوسعو Öفر بالق» يتعلق ما هذا

ً
Aوأعمقواوأعمقواوأعمقواوأعمقوا    وأوسعواوأوسعواوأوسعواوأوسعوا    حفرواحفرواحفرواحفروااااا: (قال مرفو    

  )وأحسنواوأحسنواوأحسنواوأحسنوا
ً
Aمذي داود وأبو أ�د رواه ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` إ¡ مرفوgواللفظ والنسا' وال X وصححه ةماج بناو 

 .الgمذي
 .)الرجل| قبل من وأوسع الرأس بلق من أوسع( قوX وفيه األنصار من رجلعن  جاء :ديثأيضاً و

 وصول أو الراLة يمنع ما لكم قلت كما    ا�جزئا�جزئا�جزئا�جزئو ،حدحدحدحد    بالبالبالبال    الق»الق»الق»الق»    يعمقيعمقيعمقيعمق    أنهأنهأنهأنه والشافعية ا�الكية ومذهب ا:نابلة ومذهب
 .ويوسعويوسعويوسعويوسع    يعمقيعمقيعمقيعمق    أنأنأنأن    وا�ستحبوا�ستحبوا�ستحبوا�ستحب ،السباع

هذا تقريبا يعÈ مg وع(ة سم، و... جاء عن عمر بن عبد العزيز ر�ه اهللا وعن إبراهيم ا`خ* أنه Öُفر بقدر الوصول إ¡ 
 �يث يكون أن واألوÕ حد قامة اإلنسان، أقb كحد ؟؟؟؟يوسعيوسعيوسعيوسع    أينأينأينأين    إ¡إ¡إ¡إ¡ يوسع أن األفضلوهذا �زئ ألنه جاء عن السلف، و

 ،oرج أن اإلنسان Y صعبي اإلنسان قامة إ¡ وسعت لو ألنك ،منه اnروج أراد إذا الق» من اnروج اإلنسان يستطيع
 تقريباً  قلت كما أو الرقبة إ¡ مثالً  يكون نأل ةمساعد دون همن oرج أن الق» u منمعه  يستطيع حد إ¡ نيكو اãبا�ف

gونصف م. 

    ماذاماذاماذاماذا    اKحراKحراKحراKحر    uuuu    كناكناكناكنا    لولولولو عندنا اآلن ا�وجود u هذا مسألة هنا حد بال فيه يعمق وأن الق» توسعة يسن أنه ذكرنا أن بعد ////        مسألةمسألةمسألةمسألة 
 سنفعل؟سنفعل؟سنفعل؟سنفعل؟

 .غسلهغسلهغسلهغسله    بعدبعدبعدبعد    الق»الق»الق»الق»    uuuu    كإدخاXكإدخاXكإدخاXكإدخاX    سالً سالً سالً سالً     اKحراKحراKحراKحر    uuuu    ألألألأل����    دفنهدفنهدفنهدفنه    يمكنيمكنيمكنيمكن    ولمولمولمولم    ينةينةينةينةسفسفسفسف    uuuu    ماتماتماتمات    ومنومنومنومن    قالواقالواقالواقالوا
Óسالً  ومع Èل يع�  الرأس ي�ل �يث( _ القوس| ب| بيده الشيخ طريقة �ح – اKحر u ي

ً
 مستقبالً  هرجلي لبَ قِ ِمن  أوال

    ثمثمثمثم ،اKحر إ¡ سالً  يسل الفقهاء ÷م معÓ ذاوه )اKحر u استحباباً و ،الق» استحباباً  وهذا ،الق»u  ي�ل كما وذلك ،القبلة
 ويكون األY إ¡ يطفو قد ترك إذا ألنه ،األعماق إ¡ به °�ل به يربط ثقيل ¤ء ا�يت مع µعل يعÈ ،يثقلهيثقلهيثقلهيثقله    ماماماما    معهمعهمعهمعه    µعلµعلµعلµعل
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    .وا:يتان لألسماك عرضة
    ينينينين����    والوالوالوال    يتغ�يتغ�يتغ�يتغ�    الالالال    �يث�يث�يث�يث    السفينةالسفينةالسفينةالسفينة    uuuu    ههههؤؤؤؤقاقاقاقابببب    ووووأأأأ    حفظهحفظهحفظهحفظه    يمكنيمكنيمكنيمكن    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما، ، ، ، ال»ال»ال»ال»    إ¡إ¡إ¡إ¡    الوصولالوصولالوصولالوصول    إ¡إ¡إ¡إ¡    حفظهحفظهحفظهحفظه    يمكنيمكنيمكنيمكن    الالالال    أنهأنهأنهأنه    ب(طب(طب(طب(ط    وهذاوهذاوهذاوهذا
 ....ال»ال»ال»ال»    uuuu    ويدفنونهويدفنونهويدفنونهويدفنونه    ال»ال»ال»ال»    إ¡إ¡إ¡إ¡    يصلونيصلونيصلونيصلون    حÁحÁحÁحÁ    نةنةنةنةالسفيالسفيالسفيالسفي    هذههذههذههذه    uuuu    بقاؤهبقاؤهبقاؤهبقاؤه    حينئذٍ حينئذٍ حينئذٍ حينئذٍ     فيتع|فيتع|فيتع|فيتع|    ¤ء¤ء¤ء¤ء    يصيبهيصيبهيصيبهيصيبه    والوالوالوال

 ، سالً  فيه يدخل ثم رجاله فيه تكون اwي ا�وضع u رأسه يوضع أن( إدخاXإدخاXإدخاXإدخاX    صفةصفةصفةصفة
ً
 هذا يقولون العلماء بعض) رفيقاً  إدخاال

 ا:نفية علماء ختارها ما وهذا السنية Y يدل د°ل يوجد وال ،مسنوناً  غ� ذلك وأصالً  واجب غ� سالً  يكون بأن الوصف
  .çديد هناك وليس سواء هما÷ يقول مالك اإلمام وعند ،معgضاً  يدخل ثم القبلة ناحية من عرضاً  يوضع قالوا

 فص¦ يزيد بن عبد اهللا عليه يصª أن ا:ارث أو4: (لقا إسحاق أبو روى ما د°لنا قالوا !!!!!!!!سالً  يسل أنه قال من د°لد°لد°لد°ل    ماماماما
 ،صحيح إسناد هذا وقال واKيه� ةشيب أ¯ بناو داود أ¯ أخرجه )السنة هذه وقال ،الق» رجª قبل من الق» أدخله ثم عليه

Xعباس بنا حديث من شاهدأيضاً  و.  

 ةشيب أ¯ بناو أ�د أخرجه ،الق» رجل قبل من فسل يتبا� فأمر جنازة u أنس مع كنت قال س�ين بنا عن جاءأيضاً و
 .صحيح سندهأيضاً و

 أما ،X ا�قصود السg °تمأيضاً و ،اKحر قرار u يستقر ل� يثقله ما معه يوضع أن البد اKحر u سيدخل ¬ن إذا هأن آخر أمر
 إ¡ وصو¹م إلم�نية فيه ي�لوه وال ،اKحر u يرموه وال يوم| أو يوماً  يعÖ، Èبسوه أن وµب فالبد ال» u دفنه أمكن إذا

 .حقه وX Ë تكريمهم u أعظم وهذا ،ال»

     الق»؟الق»؟الق»؟الق»؟    uuuu    ا�يتا�يتا�يتا�يت    إدخالإدخالإدخالإدخال    عندعندعندعند    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يقوليقوليقوليقول    ماذاماذاماذاماذا    ........الق»الق»الق»الق»    بإدخاXبإدخاXبإدخاXبإدخاX    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فيمافيمافيمافيما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 أن الس� أصحاب عند جاء ،رويم ا:قيقة u وهذا) ) ) ) اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ملةملةملةملة    وYوYوYوY    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم((((    ندباً ندباً ندباً ندباً     مدخلهمدخلهمدخلهمدخله    يقوليقوليقوليقول والفقهاء العلماء قال
    هذاهذاهذاهذا    قالقالقالقال    الق»الق»الق»الق»    uuuu    ا�يتا�يتا�يتا�يت    وضعوضعوضعوضع    إذاإذاإذاإذا    ¬ن¬ن¬ن¬ن( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن ماعنه اهللا رò عمر بنا عن وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 . )اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ملةملةملةملة    وYوYوYوY    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم    وذكرهوذكرهوذكرهوذكره

  .الgمذي نهحسّ  حديث وهذا ،هذا يقول أن الق» u للميت ا�دخل إدخال عند يسن إذن

 Y يكون و´نما األيþ شقه Y يكون وال ظهره Y يكون ال يعÈ األيمناأليمناأليمناأليمن    شقهشقهشقهشقه    YYYY    :ده:ده:ده:ده    uuuu    ندباً ندباً ندباً ندباً     ويضعهويضعهويضعهويضعه العلماء قال
 سنة وهذه ا`ائم يشبه ألنه ،األيمن جنبه Y نائم وهو يصª أن أراد إذا ¬`ائم ،القبلة مستقبالً  وجهه ويكون األيمن شقه

 .ا`ائم

 الق»؟الق»؟الق»؟الق»؟    بإدخاXبإدخاXبإدخاXبإدخاX    ممممدددديقيقيقيق    اwياwياwياwي    منمنمنمن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 عليه الÃم سبق ما Y والو& الواã ثم الوP غسله u يقدم قلنا أنا تذكرون ،غسلهغسلهغسلهغسله    uuuu    يقدميقدميقدميقدم    منمنمنمن    الرجلالرجلالرجلالرجل    بدفنبدفنبدفنبدفن    ويقدمويقدمويقدمويقدم :قالوا
 يتوÕ أنأيضاً  السنة إذن ،أقاربه من ¬ن من أو ،أوصيائه من بغسله قام قد اwي أو ،بإدخاX أو4 اwي وصيه يقدم قالوا هنا

    .ربهاأق ا�يت إدخال
 عباس بن والفضل وعª العباس أقاربه وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول دفن توÕ هألن قالوا ،،،،نعمنعمنعمنعم نقول ؟؟؟؟د°لد°لد°لد°ل    عليهعليهعليهعليه    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل

 بِبَْعٍض uِ  {: تعا¡ قوX بعموم wلك ويستدل قالوا ،وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول موÕ وصالح
َ

Õْو
َ
 بِبَْعٍض uِ َْعُضُهْم أ

َ
Õْو

َ
 بِبَْعٍض uِ َْعُضُهْم أ

َ
Õْو

َ
 بِبَْعٍض uِ َْعُضُهْم أ

َ
Õْو

َ
رَْحاِم ننننَْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
رَْحاِم َوأ

َ ْ
ولُو األ

ُ
رَْحاِم َوأ

َ ْ
ولُو األ

ُ
رَْحاِم َوأ

َ ْ
ولُو األ

ُ
َوأ

 توÕ كمن به أوÕ هو ¬ن من يدخله إذن ،عليه طالعاال وقلة أحواX سg إ¡ أقرب نهموأل تعليالً أيضاً  قالوا، }تَاِب اهللاëِ تَاِب اهللاëِ تَاِب اهللاëِ تَاِب اهللاëِ كِ كِ كِ كِ 
 عليه اهللا ص¦ با` علفُ  بما عمالً  أقاربه إدخاX يتوÕ فبا�اã بغسله أو4 من يوجد لم إذا أو ،بغسله أوù 4ن غسله
  .وسلم
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 ا�رأة؟ا�رأة؟ا�رأة؟ا�رأة؟    يدخليدخليدخليدخل    wيwيwيwياااا    منمنمنمن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    أرادواأرادواأرادواأرادوا    ماماماما    واألقاربواألقاربواألقاربواألقارب    ،،،،يدخلهايدخلهايدخلهايدخلها    أنأنأنأن    أرادأرادأرادأراد    ماماماما    الزوجالزوجالزوجالزوج    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ،،،،زوجها يدخلها أن µوز و�ذلك ،أيضا �ارمها�ارمها�ارمها�ارمها    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    إدخالإدخالإدخالإدخال    µوزµوزµوزµوز قالوا
 بال وهذا لألجانب فيجوز هؤالء يوجد لمإذا  نعمنعمنعمنعم ؟؟؟؟الق»الق»الق»الق»    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    يدخلوايدخلوايدخلوايدخلوا    أنأنأنأن    عنهاعنهاعنهاعنها    لألجانبلألجانبلألجانبلألجانب    هلهلهلهل    مثًال،مثًال،مثًال،مثًال،    متأثرينمتأثرينمتأثرينمتأثرين    *هم*هم*هم*هم    يدخلوهايدخلوهايدخلوهايدخلوها    أنأنأنأن

 جالس وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا ورسول وسلم عليه اهللا ص¦ هللا لرسول ابنة شهدنا قال عنه اهللا رò أنس :ديث ،كراهة
Y «يا أنا ةطلح أبو فقال) الليلةالليلةالليلةالليلة    يُقارفيُقارفيُقارفيُقارف    لملململم    رجلرجلرجلرجل    منمنمنمن    منكممنكممنكممنكم    هلهلهلهل( والسالم الصالة عليه قال ثم تدمعان عيناه فرأيت ،الق 

، عنها أجن هو بل �ارمها من ليس عنه اهللا رò ةطلح أبا أن مع ،فق»ها هاق» u ف�ل قال) نزلنزلنزلنزلاااافففف: (قال ،اهللا رسول
)Óامع لم أي الليلة قارفي لم ومعµ جامع قد يكون ال أن ينب¾ العلماء قال لكن، )زوجته u عض الليلة تلكK ا:كم 

 .ذلك u قالوه وما ا:ديث �اح ذكره �ا فيها ترجع العلم أهل ذكرها ال�
 نرتبها أن `ا يمكن إذن ،فاألجانب يوجد لم فإن ،فالزوج يوجد لم فإن ،الرجال األوÕ با¼رجة هذا �ارمها ا�رأة دفني إذن

 ؟؟؟؟    ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة    دفندفندفندفن    يتوÕيتوÕيتوÕيتوÕ    اwياwياwياwي    منمنمنمن هكذا
Õبعضهم وقدم هؤالء أحد ترك ولو، األجانب ثم ،زوجها ثم ،�ارمها ا�رأة دفن يتو Y عضKاألمر ،بأس ال ا u وهللا هذا 
 .ماتت قد ا�رأة ألن معيناً  �طاً  يشgط وال واسع ا:مد

 ؟؟؟؟    للمرأةللمرأةللمرأةللمرأة    ا�حارما�حارما�حارما�حارم    إدخالإدخالإدخالإدخال    أفضليةأفضليةأفضليةأفضلية    د°لد°لد°لد°ل    ماماماما قائل يقول قد
 ا�ؤمن| أم عنها اهللا رò جحش بنت زينب Y عنه اهللا رò عمر مع صليت قال ىأبز بن الر�ن عبد عن جاء ما نقول

 و�ن ىأبز بن الر�ن عبد قال ا` نساء فأجبنه الق» زينب يدخل أن نمرأي من يسأ¹ن ا` أزواج إ¡ أرسل ثم /  با�دينة
 فأرسلن ،الق» u عنها اهللا رò ا�ؤمن| أم يدخل اwي هو يكون أن يريد عمر أي ذلك يª اwي هو يكون أن يعجبه

 أي يراها اwي ومعÓ) الق» يدخلها اwي هو فليكن حياتها حال يراها ¬ن من نظرا( عنهن اهللا رò ا�ؤمن| أمهات إ°ه
 رواه ،ق»ها u ا�رأة هذه بإدخال وÕاأل هم ا�حارم أن جوابهن وقبل عمر ذلك Y أقرهن إذن ،صدق� عمر قال ،�ارمها من

 ذاه نقول د°لكم هاتوا قائل قال لو ،ا�فضيل Y د°ل هذا إذن، ا�نائز أح�م u األKا5 وصححه واKيه� الطحاوي
 .ا�رأة بدفن ا�تعلق األمر هذا Y ا�ؤمن| أمهات ومن الصحابة من ا¼°ل

 ....استحباباً استحباباً استحباباً استحباباً     وليسوليسوليسوليس    القبلةالقبلةالقبلةالقبلة    مستقبلمستقبلمستقبلمستقبل    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    وجوبوجوبوجوبوجوب    يرونيرونيرونيرون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بعضبعضبعضبعض    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 الق»؟الق»؟الق»؟الق»؟    uuuu    للقبلةللقبلةللقبلةللقبلة    ا�يتا�يتا�يتا�يت    استقبالاستقبالاستقبالاستقبال    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        سسسس

 أهل عمل جرى هذا وY قالوا) وأمواتاوأمواتاوأمواتاوأمواتا    أحياءً أحياءً أحياءً أحياءً     ممممقبلتكقبلتكقبلتكقبلتك( الكعبة u وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ذلك µبµبµبµب يقولون العلماء /  ج
  .ا�ح¦ u حزم بنا هذا ذكر ،يومنا إ¡ وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول عهد من اإلسالم

    ))))/T/T/T/T((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 اللحد u وضعه وعند الق» إدخاX عند ا�يت يكون أن وجوب Y العلماء ينص أنه وa مسألة عند معكم توقفت قد 

دخل إذا ،هذا بعد فنقول ا¼فن كيفية Y الÃم نواصل ،األيمن شقه Y القبلة بالً مستق يكون أن
ُ
 جنبه Y جعل ا�يت أ

    واللواللواللوالل���� ،الل� يوضع ذلك بعد ثم ،بأس فال تر�ت و´ن ،الكفن Y ال� العقد تفك ذلك بعد ثم ،القبلة مستقبل وجهه وجعل
    وليسوليسوليسوليس    ،،،،ا�جففا�جففا�جففا�جفف    الط|الط|الط|الط| من وتكون ،العدد من الق» Øكي ما حسب Y نصباً  ويوضع ،با�با�با�با�����    ا�خلوطا�خلوطا�خلوطا�خلوط    ا�جففا�جففا�جففا�جفف    الط|الط|الط|الط|    هوهوهوهو

 يزال ال ل� عجينة أي µف لم ل�يوضع  ثم ،ا�در وa ا�كþة الل� من أجزاء الل� قطعفتحات  ب| يوضع ثم ،ا�حروقا�حروقا�حروقا�حروق
 
ً
 حÁ بالط| ®يعاً  ُطّينت ®يعاً  سدادها أحكم فإذا ،الق» Y ا�وضوعة اللبنات هذه سداد Öكم �يث ،با�اء مبلوال
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 ،باآلالت أو با�ساü با¼فن يسارعوا أن قبل ،حثواً  عليه الgاب Öَُْ=  هذا بعد ،ا�يت هذا Y الق» هذا تاماً  إغالقاً  يغلق
 رò هريرة أ¯ عن جاء ما -با°دين الgاب حثو -هذاهذاهذاهذا    YYYY    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،عليه الgاب :ثو ةفرص ا`اس بإعطاء ا`اس أول يبدأ
 ة،ماج بنا أخرجه )ثالثاثالثاثالثاثالثا    رأسهرأسهرأسهرأسه    قبلقبلقبلقبل    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    اااافحثفحثفحثفحث    ا�يتا�يتا�يتا�يت    أýأýأýأý    ثمثمثمثم    جنازةجنازةجنازةجنازة    YYYY    ص¦ص¦ص¦ص¦    ،،،،وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    أنأنأنأن( عنه اهللا
  .جيد إسناده ا�جموع u ا`ووي قال

 .باألجر ويدخل الفرضية هذه u شارك قد يكون عليه وبا:c ،،،،كفايةكفايةكفايةكفاية    فرضفرضفرضفرض    ودفنهودفنهودفنهودفنه ا�يتا�يتا�يتا�يت    ةةةةااااموارموارموارموار وألن قالوا
 أن وÖرص ،*ه الgاب عليه يهال هذا عدب ثم ،با6بات X يد· :يقول العلم أهل بعض عليه ا:c بعد أي ذلك بعد ثم

 .¬مالً  دفناً  ا�يت هذا يدفن حÁ ،الق» تراب من الgاب يكون

 X :يقال أن لقينهت معÓ ما تلقينهتلقينهتلقينهتلقينه    يندبيندبيندبيندب    أوأوأوأو    يستحبيستحبيستحبيستحب    أوأوأوأو    ي(عي(عي(عي(ع الgاب إهالة وعند ا¼فن عند يقولون ر�هم العلماء: مسألةمسألةمسألةمسألة
 فليقم ق»ه Y الgاب فسويتم إخوانكم أحد مات إذا( وهو ةأمام أ¯ عن جاء �ديث يستدلون ،ُسئلت إذا اهللا إال S ال قل

 وأنك اهللا رسول �مداً  وأن اهللا إال S ال أنه شهادة ا¼نيا من عليه خرجت ما أذكر فالن يا °قل ثم ق»ه رأس Y أحدكم
 ويقول صاحبه بيد منهما واحد ] يأخذ اً ونك� اً منكر فإن ،إماما وبالقرآن ،نبيا وبمحمدٍ  دينا وباإلسالم ،رباً  باهللا رضيت
 .ا:ديثا:ديثا:ديثا:ديث    هذاهذاهذاهذا    يصحيصحيصحيصح    لملململم    لكنهلكنهلكنهلكنه ،ا`اس عند مشهور ا:ديث هذا، الط»ا5 رواه) حجته لقن من عند نقعد ما بنا انطلق

 يفعله كما ا�يت يلقن وال ،الق» عند يقرأ يكن ولم والسالم الصالة يهعل µلس يكن لم أنه اهللا ر�ه القيم ابن قال wا
 وضعف ،رفعه يصح ال فهذا الط»ا5 رواه اwي ا:ديث وأما قال ،القيم ابن عهد u اً موجود األمر هذا ¬ن أي ،ا°وم ا`اس

 .انيةالرب الفتوحات u حجر بنا ا:افظ و�ذلك ،الزوائد �مع u ا¹يثEأيضاً  ا:ديث
 بكdة يُغg وال ،بدعه به والعمل ،ضعيف حديث أنه ا�حقيق أئمة ÷م من ويتحصل :السالم سبل كتابه u الصنعا5 قال
 .يفعله من
 ،باKدعية وجزمنا لقلنا ورد ما ولوال ةةةةبدعبدعبدعبدع    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    يبعديبعديبعديبعد    الالالال    قدقدقدقد    بلبلبلبل مستحبمستحبمستحبمستحب    وغ�وغ�وغ�وغ�    مسنونمسنونمسنونمسنون    وغ�وغ�وغ�وغ�    صحيحصحيحصحيحصحيح    غ�غ�غ�غ�    ا�لق|ا�لق|ا�لق|ا�لق|    إذنإذنإذنإذن

 .¬لصنعا5¬لصنعا5¬لصنعا5¬لصنعا5    سمعتمسمعتمسمعتمسمعتم    كماكماكماكما    باKدعيةباKدعيةباKدعيةباKدعية    ممممبعضهبعضهبعضهبعضه    جزمجزمجزمجزم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    أنأنأنأن    علماً علماً علماً علماً 

  ؟؟؟؟XXXX    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ي(عي(عي(عي(ع    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

    ويندبويندبويندبويندب    يسنيسنيسنيسن    يعÈيعÈيعÈيعÈ    مطلوبمطلوبمطلوبمطلوب    بلبلبلبل يباح أنه ةم(وعي نقول وال ،ا¼فن من االنتهاء عند أو ي(عي(عي(عي(ع    هذاهذاهذاهذا    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    عندعندعندعند    XXXX    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    نعمنعمنعمنعم
    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ¬ن¬ن¬ن¬ن: (قال عنه اهللا رò عثمان فعن وسلم عليه اهللا ص¦ قال و�ما ا` فعل كما X يد· أن يستحب ،ذلكذلكذلكذلك
 داود أبو أخرجه ))))يُسأليُسأليُسأليُسأل    اآلناآلناآلناآلن    فإنهفإنهفإنهفإنه    ا�ا�ا�ا�ثثثثبيتبيتبيتبيت    XXXX    وسلواوسلواوسلواوسلوا    ألخيكمألخيكمألخيكمألخيكم    استغفروااستغفروااستغفروااستغفروا    وقالوقالوقالوقال    عليهعليهعليهعليه    وقفوقفوقفوقف    ا�يتا�يتا�يتا�يت    دفندفندفندفن    منمنمنمن    فرغفرغفرغفرغ    إذاإذاإذاإذا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

 .جيد إسناده ا`ووي وقال ،ا:اكم وصححه واKيه� وا:اكم
 هو ق»ه Y قام ا�يت دفن من فرغ إذا و�ن قال )العباد خ� هدي u ا�عاد زاد أي( ا¹دي u اهللا ر�ه القيم بنا قال

 .ا�ثبيت X يسألوا أن وأمرهم ،ا�ثبيت X وسأل وأصحابه
 ألجل الق» هذا Y يقف ا�سلم ا�رء أن وهو ا¼Aء هذا Y ويدل ،ا�يتا�يتا�يتا�يت    ¹ذا¹ذا¹ذا¹ذا    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    وهووهووهووهو    ومطلوبةومطلوبةومطلوبةومطلوبة    ةةةةمندوبمندوبمندوبمندوب    السنةالسنةالسنةالسنة    هذههذههذههذه    إذنإذنإذنإذن
َ ييييَقُ َقُ َقُ َقُ {{{{: : : : تعا¡ قوX مفهوم ا¼Aء هذا

 َوال
َ

 َوال
َ

 َوال
َ

ْ»ِهِ َوال ْ»ِهِ َ ْ»ِهِ َ  قققَقْ»ِهِ َ
َ

Yَ ْم 
َ

Yَ ْم 
َ

Yَ ْم 
َ

Yَ أن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` �نُ  فلما قالوا }}}}ْم ªيص Y من مات من 
 .¹م يدعو قبورهم Y يقوم وأن ا�ؤمن| Y يصª أن اnطاب د°ل ¬ن قبورهم Y يقوم أن أو ا�نافق|

 قد ما أفضل من وأنه ومطلوب ةسن فإنه ءا¼A أما ةبدع أعده العلماء بعض بل مطلوبا ليس ا�لق| أما مطلوب ا¼Aء إذن
 .ا�لك| من وسؤاX دفنه عند وa الساعة هذه عند للمؤمن يفعل
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    أنأنأنأن( أبيه عن �مد بن جعفر روى �ا ،ا:صباء عليه ووضع ،ذلك بعد با�اء الق» هذا رُش ا¼فن من انت± إذا قالوا هذا بعد
 عنه اهللا رò جابر عن جاء :ديثأيضاً و، )حصباءحصباءحصباءحصباء    عليهعليهعليهعليه    ووضعووضعووضعووضع    إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    ابنهابنهابنهابنه    ق»ق»ق»ق»    YYYY    ررررشششش    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول

 .)وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ق»ق»ق»ق»    YYYY    ششششرُ رُ رُ رُ : (قال
 وأبعد ،X أثبت ذلك ألن قالوا ؟؟؟؟ا:صباءا:صباءا:صباءا:صباء    ووضعووضعووضعووضع    الرالرالرالرشششش    هذاهذاهذاهذا    فائدةفائدةفائدةفائدة    ماماماما    يعللون ا:نابلة كتب من القناع كشاف u جاءأيضاً و

 Y دخلت قال بكر أ¯ بن �مد بن القاسم وروى ،ا:ا:ا:ا:bbbb    صغارصغارصغارصغار    aaaa    وا:صباءوا:صباءوا:صباءوا:صباء ،الريح تذهبه أن من لgابه وأمنع ¼وسه
    عنعنعنعن    كشØكشØكشØكشØاااا    ةةةةأمأمأمأمّّّّ        يايايايا    فقلتفقلتفقلتفقلت    AAAAئئئئشةشةشةشة    YYYY    دخلتدخلتدخلتدخلت: (قال السبعة ا�دينة فقهاء أحد وهو -عمته تكون وa- عنها اهللا رA òئشة

    مبطوحةمبطوحةمبطوحةمبطوحة    الطئةالطئةالطئةالطئة    والوالوالوال    ةةةةم(فم(فم(فم(ف    الالالال    قبورقبورقبورقبور    ثالثةثالثةثالثةثالثة    عنعنعنعن    ãããã    فكشفتفكشفتفكشفتفكشفت    قالقالقالقال    ،،،،عنهماعنهماعنهماعنهما    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    وصاحبيهوصاحبيهوصاحبيهوصاحبيه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ق»ق»ق»ق»
  واKيه� وا:اكم داوود أبو رواه) ا:مراءا:مراءا:مراءا:مراء    العرصةالعرصةالعرصةالعرصة    ببطحاءببطحاءببطحاءببطحاء

 )Óطحاء عليها: ةمبطوح معKا( )Óد°ل وهذا) ا�دينة بطحاء من نوع :ا:مراء العرصة بطحاء مع Y ا:صباء أن 
 .وا:صباء ا�اء إبراهيم نهبا ق» Y رُش و�ذلك عليه ورُش ا` ق» Y وضعت وقد ومسنونة م(وعة

    هلهلهلهل؟ ؟ ؟ ؟ الق»الق»الق»الق»    منمنمنمن    انتهيناانتهيناانتهيناانتهينا    إذاإذاإذاإذا    الق»الق»الق»الق»    هذاهذاهذاهذا    رأسرأسرأسرأس    YYYY    أوأوأوأو    الق»الق»الق»الق»    ظهرظهرظهرظهر    YYYY    نرفعهانرفعهانرفعهانرفعها    ال�ال�ال�ال�    الكميةالكميةالكميةالكمية    aaaa    ماماماما    يعÈيعÈيعÈيعÈ    الق»؟الق»؟الق»؟الق»؟    رفعرفعرفعرفع    مقدارمقدارمقدارمقدار    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 قليًال؟قليًال؟قليًال؟قليًال؟    األرضاألرضاألرضاألرض    عنعنعنعن    يرفعيرفعيرفعيرفع    أوأوأوأو    األرضاألرضاألرضاألرض    معمعمعمع    اااامتساويمتساويمتساويمتساوي    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    البدالبدالبدالبد

 ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا، ش»ش»ش»ش»    بمقداربمقداربمقداربمقدار    األرضاألرضاألرضاألرض    مستوىمستوىمستوىمستوى    ننننعععع    أوأوأوأو    األرضاألرضاألرضاألرض    عنعنعنعن    الق»الق»الق»الق»    يرفعيرفعيرفعيرفع    أنأنأنأن    ويسنويسنويسنويسن اهللا ر�هم العلماء قال

 .صحيحه u حبان بنا رواه ،ش»ٍ  قدر األرض عن والسالم الصالة عليه ق»ه رفع أنه ورد ألنه قالوا

 :اKيه� عند باب األسانيد بعض u جاء وقد ،الق»الق»الق»الق»    ترابترابترابتراب    غ�غ�غ�غ�    منمنمنمن    ترابترابترابتراب    عليهعليهعليهعليه    يزاديزاديزاديزاد    والوالوالوال الش»الش»الش»الش»    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    عليهعليهعليهعليه    يزاديزاديزاديزاد    الالالال    لكنلكنلكنلكن
 بهذا جابر عن أبيه نع �مد أ¯ بن جعفر عن سليمان بن الفضيل طريق من جاء ،ترابه من أكd الق» Y يزاد ال باب

Óيه� عند حسن و´سناده ،ا�عKا. 
 .ش»ش»ش»ش»    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    يرفعيرفعيرفعيرفع    أنأنأنأن    ويكرهويكرهويكرهويكره ،ش» بمقدار ويرفع ،ترابه غ� تراب من عليه يزاد فال

    الق»الق»الق»الق»    رفعرفعرفعرفع    أنأنأنأن    والظاهروالظاهروالظاهروالظاهر: "األوطار نيل u اهللا ر�ه قاÖ، Xرم بل ش» من أكd ال� ةدالزيا هذه فقط يكره ال يقول والشو�5
 بن �مد وقال "ومالك الشاف* أصحاب من و®اAت أ�د أصحاب بذلك 1ح وقد ،�رم�رم�رم�رم    يهيهيهيهفففف    ا�أذونا�أذونا�أذونا�أذون    القدرالقدرالقدرالقدر    عنعنعنعن    زيادةزيادةزيادةزيادة
 ارفعوا يقال ¬ن قال ا`خ* إبراهيم عن �اد عن حنيفة أبو أخ»نا" :قال اآلثار كتاب u حنيفة أ¯ صاحب وهو حسن
 ."منه خرج ما Y يزاد أن نرى وال نأخذ وبه" �مد قال، "يوطأ فال ق» هنأ يعرف حÁ الق»

 .األم u الشاف* عند كذلك وÅوه ."غ�ه تراب من الق» Y يزاد ال قال أ�د سمعت" مسائله u داود أبو وقال
    لكنلكنلكنلكن    ،،،،االرتفاعاالرتفاعاالرتفاعاالرتفاع    uuuu    واضحةواضحةواضحةواضحة    وليستوليستوليستوليست    تبعتبعتبعتبع    ألنهاألنهاألنهاألنها    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    الالالال    هذههذههذههذه) ) ) ) سمسمسمسم1111    أوأوأوأو    سمسمسمسم////((((    زادزادزادزاد    لولولولو    ،،،،ش»ش»ش»ش»    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    يرفعيرفعيرفعيرفع    الالالال    نقولنقولنقولنقول    إذنإذنإذنإذن
 ....أحياناً أحياناً أحياناً أحياناً     مgمgمgمg    نصفنصفنصفنصف    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد    أحياناً أحياناً أحياناً أحياناً     ويبنونويبنونويبنونويبنون    ا`اسا`اسا`اسا`اس    بعضبعضبعضبعض    يرفعيرفعيرفعيرفع    كماكماكماكما    يرفعيرفعيرفعيرفع    الالالال

 اً اً اً ش»ش»ش»ش»    االرتفاعاالرتفاعاالرتفاعاالرتفاع    يكونيكونيكونيكون    عندماعندماعندماعندما    الق»الق»الق»الق»    ش�ش�ش�ش�    يكونيكونيكونيكون    و�يفو�يفو�يفو�يف    قالواقالواقالواقالوا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
  ؟؟؟؟    اً

 من مائلة تكون األرض فوق والزيادة ،ش» عن يزيد ال يكون :توضيح( ا�ملا�ملا�ملا�مل    سنامسنامسنامسنام    كأنهكأنهكأنهكأنه    أيأيأيأي    مسنماً مسنماً مسنماً مسنماً     الق»الق»الق»الق»    ويكونويكونويكونويكون    قالواقالواقالواقالوا
 ،قدميه إ¡ رأسه من طوX وY الق» وسط Y تكون االرتفاع من والقمة ،¹ا ا�قابلة وا�هة القبلة جهة من الق» جان

 ا` ق» رأى أنه( ا�مار سفيان عن اKخاري روى �ا ذلكذلكذلكذلك    YYYY    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل )الق» أجزاء ®يع Y اً واحد القمة ارتفاع ويكون
 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ق» u جاء ما باب ا�نائز u تعا¡ اهللا ر�ه اKخاري أخرجه) مسنماً  وسلم عليه اهللا ص¦
 أن بالتسنيم ا�راد قلت و�ما ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ق» u عنهم اهللا رò الصحابة فعل ،التسنيم Y ا¼°ل هذا إذن
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 لكم ذكرتها ال� األحاديث u جاء كما ،الش» Y يزيد ال ش» قدر: والقدر ومرتفعاً  ا�مل سنام �كش شæه u يكون
 .قليل قبل

ÈيستثÈيستثÈيستثÈالق» ¬ن إذا ما التسنيمالتسنيمالتسنيمالتسنيم    منمنمنمن    الصورةالصورةالصورةالصورة    هذههذههذههذه    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    يستث u حرب بالد، Èشون فهم ،حرب بدار مدفوناً  يعo ثم يرفع أن 
    فإنهفإنهفإنهفإنه    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    بالدبالدبالدبالد    غ�غ�غ�غ�    uuuu    الق»الق»الق»الق»    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    أنهأنهأنهأنه لونويق اهللا ر�هم فالعلماء ،يُنبش أو الق» هذا يهان ثم مسلم ق» هذا أن يُعرف
 اهللا رò الصحابة أن األمر هذا Y وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل ،،،،ا�يتا�يتا�يتا�يت    بهذابهذابهذابهذا    يمثليمثليمثليمثل    ثمثمثمثم    يُنبيُنبيُنبيُنبشششش    أنأنأنأن    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    ÖافÖافÖافÖافظظظظ    حÁحÁحÁحXXXX    Á    إخفاءً إخفاءً إخفاءً إخفاءً     باألرضباألرضباألرضباألرض    يسوىيسوىيسوىيسوى
 أو يعظم أو فيعبد ذريعة يُتخذ ال ل� باألرض ق»ه اوواس واقال به فتتاناال فخشية ،دانيال ق» وجدوا بالعراق حفروا �ا عنهم
 .اهللا دون من يُسأل

    ماماماما، ، ، ، ا�بسا�بسا�بسا�بس    حÁحÁحÁحÁ    أوأوأوأو    اإلسمنتاإلسمنتاإلسمنتاإلسمنت    عليهعليهعليهعليه    يضعونيضعونيضعونيضعون    ا°وما°وما°وما°وموووو    ا�صا�صا�صا�ص    عليهعليهعليهعليه    فيضعهفيضعهفيضعهفيضعه    الق»الق»الق»الق»    إ¡إ¡إ¡إ¡    يأ£يأ£يأ£يأ£    منمنمنمن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    منمنمنمن    ،،،،بهذابهذابهذابهذا    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    وaوaوaوa    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة
  اKناء؟اKناء؟اKناء؟اKناء؟    حÁحÁحÁحÁ    أوأوأوأو    الق»الق»الق»الق»    YYYY    اإلسمنتاإلسمنتاإلسمنتاإلسمنت    أوأوأوأو    ا�بسا�بسا�بسا�بس    وضعوضعوضعوضع    حكمحكمحكمحكم

 .بدعةبدعةبدعةبدعة    وهووهووهووهو    عليهعليهعليهعليه    واKناءواKناءواKناءواKناء    وتزويقهوتزويقهوتزويقهوتزويقه    �صيصه�صيصه�صيصه�صيصه    ويكرهويكرهويكرهويكره اهللا ر�هم العلماء قال

 عن ا`� ورد قد ألنه ،الكراهة فقط يقول وال ،با�حريم ا�عب� Y ينص وبعضهم ،الكراهة Y ينصون العلماء إذن**
 .ا�حريم فيه األصل وا`� ذلك

    ن�ن�ن�ن�    عنعنعنعن    الصارفالصارفالصارفالصارف    ولعدمولعدمولعدمولعدم    ،،،،تعظيمهتعظيمهتعظيمهتعظيمه    إ¡إ¡إ¡إ¡    يفيفيفيف����    ههههألنألنألنألن    ،،،،هناهناهناهنا    با�حريمبا�حريمبا�حريمبا�حريم    يقاليقاليقاليقال    بلبلبلبل    ،،،،بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة    بالقولبالقولبالقولبالقول    فقطفقطفقطفقط    يكتûيكتûيكتûيكتû    الالالال    أنهأنهأنهأنه    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح
 .وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`

 رواه) عليهعليهعليهعليه    يُبÓيُبÓيُبÓيُبÓ    وأنوأنوأنوأن    عليهعليهعليهعليه    يُقعديُقعديُقعديُقعد    وأنوأنوأنوأن    الق»الق»الق»الق»    µصصµصصµصصµصص    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ن±ن±ن±ن±( عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رòرòرòرò    جابرجابرجابرجابر    قولقولقولقول    وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل
 .مسلم

 صارف هناك وليس ا`� Y د°ل هذا يقولون العلماء أن إال çريماً  أو كراهة ¬ن سواءً  با`� يقول من وحجة د°ل هذا
    ،،،،عليهعليهعليهعليه    واKناءواKناءواKناءواKناء    وووو����ليقهليقهليقهليقه    وتزويقهوتزويقهوتزويقهوتزويقه    الق»الق»الق»الق»    و�صيصو�صيصو�صيصو�صيص: "قال القناع كشاف u ورد كما العلماء قال ،بالكراهة القول إ¡ ا`� من

 ا�فضية نا¼ي u ا�حدثة ا�نكرة ا�حرمة اKدع من" :قال "منكرهمنكرهمنكرهمنكره    �رمة�رمة�رمة�رمة    بدعةبدعةبدعةبدعة    ذلكذلكذلكذلك    ]]]]    ،،،،بهبهبهبه    وا�مسحوا�مسحوا�مسحوا�مسح    ،،،،ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    فوقفوقفوقفوق    ورفعهورفعهورفعهورفعه
 قبور Y وضعت أصناماً  وضعت �ا وهو( "ذلك من ¬ن األرض وجه Y حدث �كٍ  وأول ،القبور وعبادة األك» ال(ك إ¡

  .تعا¡ اهللا ر�هم اإلسالم علماء من كث� ا�حريم هذا Y نص وقد) وغ�ه نوٍح  قوم u الصا:| بعض أو األو°اء

  ؟؟؟؟    الق»الق»الق»الق»    YYYY    الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    آلنآلنآلنآلناااا، ، ، ، الق»الق»الق»الق»    YYYY    الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة    ////            مسألةمسألةمسألةمسألة

 أمور ا6الثة هذه عليهعليهعليهعليه    والوطءوالوطءوالوطءوالوطء    وا�لوسوا�لوسوا�لوسوا�لوس    الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة    وتكرهوتكرهوتكرهوتكره قالوا، ت�يح هذا الق» Y الكتابة يكره بأنه ي�حون العلماء
 .ا�قابر أح�م من أو القبور حكم u ا�كروهات من أنها العلماء نص

 ،ا`� Y نص ا:ديث بل بالكراهة بالقول يكتû ال ويقول ،الكتابة موضوع u با�حريم القول oتار العلماء بعض
    �صص�صص�صص�صص    أنأنأنأن    ن±ن±ن±ن±(((( وغ�ه الgمذي برواية جابر حديث u جاء وقد ،عنه ي�ف صارف يأِت  لم ما ا�حريم فيه األصل وا`�
  عنه اهللا رò هريرة أ¯ عن مسلم وروى ))))توطأتوطأتوطأتوطأ    وأنوأنوأنوأن    عليهاعليهاعليهاعليها    يكتبيكتبيكتبيكتب    وأنوأنوأنوأن    القبورالقبورالقبورالقبور

ً
Aلس    ألنألنألنألن(((( مرفوµلسµلسµلسµ    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    YYYY    رة®رة®رة®رة®    

 .فقط الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة    الالالال    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    ظاهرهظاهرهظاهرهظاهره    *ه*ه*ه*ه    وهذاوهذاوهذاوهذا ))))ق»ق»ق»ق»    µ    YYYYلسµلسµلسµلس    أنأنأنأن    منمنمنمن    خ�خ�خ�خ�ٌٌٌٌ        ججججتتتتهههه    إ¡إ¡إ¡إ¡    فتخلصفتخلصفتخلصفتخلص    ثيابهثيابهثيابهثيابه    فتحرقفتحرقفتحرقفتحرق
 çريم فيه) عليه يكتب وأن" ( القبور Y يكتب أن ن± �ا وسلم عليه اهللا ص¦ قوu X األوطار نيل كتابه u الشو�5 قال

 :تعا¡ اهللا ر�ه السعدي وقال "آخر ¤ء و�تابة الق» Y ا�يت سما كتابة ب| الفرق معد وظاهره ،القبور Y الكتابة
 الكتابة أما -ا�حظور بها يكون ال� هذه ألن- وا6ناء ا�دح عبارات من ا�اهلية u يفعلونه ¬نوا ما بالكتابة وا�راد"
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 اإلسالمية اKالد خارج ا�يت وهذا ميت ¹م اأناسً  أن لو بمعÓ "ا:اجة عند ¬نت إذا خاصة تكره فال اإلعالم بقدر
 اnارج u ا�قابر بعض ،يعرف حÁ الوفاة وتاريخ ا�يت اسم :الق» Y يكتب منهم كث� اإلسالمية اKالد خارج وتعلمون

 فيها نوتدف أخرى مق»ةً  إ¡ تذهب أن u حق لك وليس ،هذه ا�ق»ة نفس u تق» أن البد بل ،م�ن أي u تق» أن يسمح ال
 ،بوذياً  أم كتابياً  أم مسلماً  ا�يت أكان سواءً  ،تشاء حيث ا¼فن u ا:ق لك وليس ،با�ق»ة تل7م أن ينص نظامهم ،أموات
 مسلم هذا أن °عرف ا�تو[ اسم كتابة من ا�سلم| بعض فيضطر ،با�سلم| خاص م�ن �صيص من تمنع ا¼ول وبعض
 oتار، حينئذٍ  والكراهة؟والكراهة؟والكراهة؟والكراهة؟    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    uuuu    ندخلندخلندخلندخل    فهلفهلفهلفهل ا:اجة و¹ذه ا�سلم هذا معرفة أن أجل نم هكذا فُعل فلو ،X ويد· ف�ار

    منمنمنمن    ا�نعا�نعا�نعا�نع    صورصورصورصور    منمنمنمن    الصورةالصورةالصورةالصورة    هذههذههذههذه    نستثÈنستثÈنستثÈنستثÈ    وبا�اãوبا�اãوبا�اãوبا�اã ،ذلك بفعل بأس فال ا:اجة ¹ذه ¬ن إذا أنه يالسعد الر�ن عبد الشيخ
 حاجة من فتخرج ويثÈ يمدح ويبدأ الشهيد فالن مثالً  ثناءً  فيها يُكتب وال فيها يُبالغ ال لكن ،القبورالقبورالقبورالقبور    YYYY    الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة

 .القبور Y الكتابة عن ا`� u وندخل ال(ك إ¡ ةوسيل يكون ثم ،ا�عظيم مسألة إ¡ ا�عريف

 u ورد ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا`ا`ا`ا`    منمنمنمن    ن�ن�ن�ن�    فيهفيهفيهفيه    هذاهذاهذاهذا    ]]]]    حرامحرامحرامحرام    فوقهافوقهافوقهافوقها    وا�©وا�©وا�©وا�©    الوطءالوطءالوطءالوطءأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    حرامحرامحرامحرام    القبورالقبورالقبورالقبور    YYYY    ا�لوسا�لوسا�لوسا�لوس    هكذاهكذاهكذاهكذا
 .السابق| عنهما اهللا رò هريرة أ¯ وحديث �هوغ جابر حديث
    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    منمنمنمن    الفعلالفعلالفعلالفعل    ي�في�في�في�ف    ماماماما    يأ£يأ£يأ£يأ£    حÁحÁحÁحÁ    با�حريمبا�حريمبا�حريمبا�حريم    يقاليقاليقاليقال    أنهأنهأنهأنه    األصلاألصلاألصلاألصل    لكنلكنلكنلكن ،الكراهة Y ينصون العلم أهل من و�ث�

 .الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة
    حزمحزمحزمحزم    بنبنبنبن    عمروعمروعمروعمرو    أىأىأىأىرررر    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( أ�د روى ما هذا u ود°لهم عليهعليهعليهعليه    يتكيتكيتكيتكئئئئ    أنأنأنأن    يكرهيكرهيكرهيكره    ùاùاùاùا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    أيضاً يقولأيضاً يقولأيضاً يقولأيضاً يقول
 .الفتح u ا:افظ صححه ا:ديث هذا) تؤذهتؤذهتؤذهتؤذه    الالالال    فقالفقالفقالفقال    ق»ق»ق»ق»    YYYY    متكمتكمتكمتكئئئئ

     يكون؟يكون؟يكون؟يكون؟    أينأينأينأين    للقبورللقبورللقبورللقبور    ا�خصصا�خصصا�خصصا�خصص    ا��نا��نا��نا��ن    أوأوأوأو    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    م�نم�نم�نم�ن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 وال ،اKيوت داخل يُدفن فال ،ا�و$ فيها يُق» مق»ة تكون ألن ةÜصص الصحراء هذه تكون صحراء u يكون قالوا
  للناس ا�ملو�ة األماكن الو ،اnاصة ا:دائق داخل

ً
 ¹ذا و�صص الصحراء هذه �تار صحراء u تكون بل ،خاصاً  مل�

 بيته حديقة أو ،بيته داخل u اإلنسان يدفن اKتان بعض هناك أن إال ،العالم بتان من كث� u موجود وهذا ،مق»ة وتس�
    مق»ةمق»ةمق»ةمق»ة    وتكونوتكونوتكونوتكون    ÅوهÅوهÅوهÅوه    أوأوأوأو    صحراءصحراءصحراءصحراء    منمنمنمن    م�نم�نم�نم�ن    ����صيصصيصصيصصيص    منمنمنمن    كركركركرذُ ذُ ذُ ذُ     ماماماما    وا�(وعوا�(وعوا�(وعوا�(وع ،م(وعم(وعم(وعم(وع    وغ�وغ�وغ�وغ�    جائزجائزجائزجائز    غ�غ�غ�غ�    هذاهذاهذاهذا    وووو���� ،مع| بمسجد أو

    ا`ا`ا`ا`    إالإالإالإال ،باKقيع أصحابه يدفن ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ألنه ،أفضل الصحراء u وا¼فن العلماء قال و¹ذا ا�وا�وا�وا�و$$$$    فيهافيهافيهافيها    يدفنيدفنيدفنيدفن
 تقبض حيث يدفنون األنبياء أن حيث وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    خصائصهخصائصهخصائصهخصائصه    منمنمنمن    هذاهذاهذاهذا    ألنألنألنألن    بيتهبيتهبيتهبيته    uuuu    دفندفندفندفن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦

 .عليه وسالمه اهللا صالة عليهم أرواحهم

 دفن أنه السلف من أحدٍ  عن ينقل ولم ،باKقيع أصحابه يدفن ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ألن ا�ق»ة u ا¼فن السنة إذن
u حديث من جاء كما ،خصوصياته من وهذا وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول عن جاء ما إال ،ا�ق»ة غ� Aئشة òاهللا ر 

 عليه اهللا ص¦ اهللا رسول من سمعت بكر أبو فقال دفنه u اختلفوا وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول قبض �ا( قالت عنها
 .وغ�ه الgمذي أخرجه وا:ديث) فيهفيهفيهفيه    يُدفنيُدفنيُدفنيُدفن    أنأنأنأن    ÖبÖبÖبÖب    اwياwياwياwي    ا�وضعا�وضعا�وضعا�وضع    uuuu    إالإالإالإال    نبياً نبياً نبياً نبياً     اهللاهللاهللاهللا    قبضقبضقبضقبض    ماماماما: (قال نسيته ما ¤ء وسلم

Óيُدفنون حيث خصوصياته، أيضاً الشهداء من ألنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ذلك من يستث u جابر :ديث مصارعهم 
 أ�د أخرجه) قتلتقتلتقتلتقتلت    حيثحيثحيثحيث    مصارعهامصارعهامصارعهامصارعها    uuuu    فتدفنوهافتدفنوهافتدفنوهافتدفنوها    بالقت¦بالقت¦بالقت¦بالقت¦    ترجعواترجعواترجعواترجعوا    أنأنأنأن    يأمر�ميأمر�ميأمر�ميأمر�م    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    إنإنإنإن    أالأالأالأال: (قال وفيه
 ذلك ألن ،ا�قابر �غ u يدفن أن ي(ع ال وأنه ا¼فن بم�ن يتعلق ما هذا إذن، صحيح حديث الgمذي وقال الس� وأهل

 .ا�سلمون عليه تواتر ما خالف
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    ))))T1T1T1T1((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 .فيها ا�تعلقة األح�م بعضأيضاً  ا°وم وأواصل ،ا�قابر بأح�م يتعلق ما أنهيت كنت وقد ،ا�نائز كتاب من ا:لقة هذه
 هو بل با:ال الئق غ� ا�حل ألن قالوا ،القبورالقبورالقبورالقبور    عندعندعندعند    ا¼نياا¼نياا¼نياا¼نيا    عنعنعنعن    ا�حدا�حدا�حدا�حدثثثث    يُكرهيُكرهيُكرهيُكره    أنهأنهأنهأنه اهللا ر�هم العلماء يذكرها ال� األمور من

 .مقال مقام ل� قيل و�ما ،ا�قام هذا u يتæم أن باإلنسان يليق فال ا¼نياب مزهد
 اهللا ص¦ ا` عن حديث u ورد وقد با`عالبا`عالبا`عالبا`عال    القبورالقبورالقبورالقبور    ب|ب|ب|ب|    ا�©ا�©ا�©ا�©    عنعنعنعن    ا`�ا`�ا`�ا`� ا�قابر u أيضاً كذلك اهللا ر�هم العلماء يذكره ùا

 رواه ما منه ،ا�حريم Y �مول فيه ا`� أن يقول وبعضهم ،الكراهة Y �مول فيه ا`� أن يقول بعضهم ،وسلم عليه
    منهمنهمنهمنه    حانتحانتحانتحانت    يم©يم©يم©يم©    هوهوهوهو    فبينمافبينمافبينمافبينما    ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    قبورقبورقبورقبور    YYYY    أýأýأýأý    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    أما¤أما¤أما¤أما¤    بينمابينمابينمابينما: (قال ا:نظلية بن بش�
    فلمافلمافلمافلما    ))))سبتيتيكسبتيتيكسبتيتيكسبتيتيك    ألِق ألِق ألِق ألِق     السبتيت|السبتيت|السبتيت|السبتيت|    صاحبصاحبصاحبصاحب    يايايايا((((    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    فقالفقالفقالفقال    ،،،،نعالننعالننعالننعالن    عليهعليهعليهعليه    ورورورورالقبالقبالقبالقب    ب|ب|ب|ب|    يم©يم©يم©يم©    برجلٍ برجلٍ برجلٍ برجلٍ     هوهوهوهو    فإذافإذافإذافإذا    ،،،،نظرةنظرةنظرةنظرة
 أنواع من نوع = والسبتية(، الس� أصحاب أخرجه) بهمابهمابهمابهما    فرóفرóفرóفرó    نعليهنعليهنعليهنعليه    خلعخلعخلعخلع    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    الرجلالرجلالرجلالرجل    عرفعرفعرفعرف

 .)األحذية

    قالقالقالقال    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض أن إال، ا`عالا`عالا`عالا`عال    منمنمنمن    وغ�هاوغ�هاوغ�هاوغ�ها    سبتيةسبتيةسبتيةسبتيةالالالال    ا`عالا`عالا`عالا`عال    فيشملفيشملفيشملفيشمل    ا�وا�وا�وا�و$$$$    احgاماحgاماحgاماحgام    بابباببابباب    منمنمنمن    ا`�ا`�ا`�ا`�    أنأنأنأن    واألقربواألقربواألقربواألقرب العلماء قال
ÓيستثÓيستثÓيستثÓف|    ذلكذلكذلكذلك    منمنمنمن    يستثnف|اnف|اnف|اnفان    اnفانفاnفانفاnفانفاnيشق وقد خلعهماخلعهماخلعهماخلعهما    يصعبيصعبيصعبيصعب    فا Y كشاف صاحب نص و¹ذا ،بدونهما يم© أن اإلنسان 
 .نزعه ويشق همعنا u وال بنعٍل  ليس ألنه ،Àٍف  القبور ب| ا�© يكره ال بأنه ا:نابلة من القناع

ãا�وباãا�وباãا�وباãا�ف|    حكمحكمحكمحكم    يأخذيأخذيأخذيأخذ    ماماماما    وباnف|اnف|اnف|اnبأس فال كنادر وفوقها �اب| يلبس اإلنسان ¬ن إذا "ا�زم" الكنادر مثل ا u وأيضاً ال ،ذلك 
 ،Åوها أو حيوانات من بقايا تكون كأن ،منها تنجسه J �o Yاسة هناك يكون أو شوك ا�قابر u أن نظي ¬ن إن بأس
 .دائماً  وغ�ها اKهائم هذه طرد ا`اس Y ويشق ،وهاوÅ الÃب بعض دخول من ا�قابر بعض �لو ال ألنها

Y [ ينصون العلماء حال Y ال وبعضهم ،الكراهة Øحريم يقول بل بالكراهة يكت�با`عل| القبور ب| با�© با، 
 ....ةةةةعلعلعلعل    منمنمنمن    ذكرتذكرتذكرتذكرت    �ا�ا�ا�ا    الكراهةالكراهةالكراهةالكراهةY Y Y Y     العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ®هور®هور®هور®هور    لكنلكنلكنلكن

 .للمقام مناسباً  يعد ال هذا أنأيضاً  اقالو ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    uuuu    والضحكوالضحكوالضحكوالضحك    ا�بسما�بسما�بسما�بسم    عنهعنهعنهعنه    ين±ين±ين±ين±    أيضاً ùاأيضاً ùاأيضاً ùاأيضاً ùا

     ::::اآل£اآل£اآل£اآل£    YYYY    فينصونفينصونفينصونفينصون    ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    uuuu    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    عليهاعليهاعليهاعليها    ينصينصينصينص    ال�ال�ال�ال�    ا�حرماتا�حرماتا�حرماتا�حرمات    منمنمنمن    أماأماأماأما

 ).نارتهاإ( يعÈ ،إ�اجها • :Öرم قالوا
 .مساجد هاوا�اذ •
• ªخ�وبينها عليها وا، Èا:اجة قضاء( يع(  

 .واحد من أكd واحد ق» u يدفن أنأيضاً  وÖرم •

 وهذا) والþجوالþجوالþجوالþج    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    عليهاعليهاعليهاعليها    وا�تخذينوا�تخذينوا�تخذينوا�تخذين    القبورالقبورالقبورالقبور    زائراتزائراتزائراتزائرات    لعنلعنلعنلعن    أنهأنهأنهأنه( وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول عن جاء قالوا ذلكذلكذلكذلك    YYYY    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل
 حاجة غ� من وينورونها والþجوالþجوالþجوالþج    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    عليهاعليهاعليهاعليها    ننننييييتخذتخذتخذتخذا�ا�ا�ا� اwين ا:ديث آخر u قوي الشاهد وهذا ،ا:ديث من الشاهد

 عن الزواجر" صاحب ا¹يثE حجر بنا ا:افظ قال و¹ذا ،با�جوس تشبهٌ  فيه :كمةا منألن أيضاً  قالو ،ا�نوير هذا إ¡
 باإل�اف وعللوه ،زائر وال مقيم به ينتفع لم حيث ،قل و´ن ،الق» Y الþاج �رمة أصحابنا 1ح" :قال "الكبائر قgافا

  اwكر آنف عباس بنا يث�د ستدلاف "ةكب� هذا يكون أن يبعد فال ،با�جوس والتشبه ا�ال و´ضاعة
ً
Aلعنلعنلعنلعن: (قال مرفو    

 ) والþجوالþجوالþجوالþج    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    عليهاعليهاعليهاعليها    وا�تخذينوا�تخذينوا�تخذينوا�تخذين    القبورالقبورالقبورالقبور    زائراتزائراتزائراتزائرات    اهللاهللاهللاهللا

 ص¦ اهللا رسول قال :قال عباس بناأيضاً  وحيث Aئشة حديث فيها ورد مساجدمساجدمساجدمساجد    خذخذخذخذتë تë تë تë ييييُ ُ ُ ُ     أنأنأنأن    الþجالþجالþجالþج    غ�غ�غ�غ�    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    ا�حرما�حرما�حرما�حرمأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 
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 مسعود بنا وحديث، عليه متفق ،صنعوا ما Öذر) مساجدمساجدمساجدمساجد    نبيائهمنبيائهمنبيائهمنبيائهمأأأأ    قبورقبورقبورقبور    اااا����ذواذواذواذوا    وا`صارىوا`صارىوا`صارىوا`صارى    ا°هودا°هودا°هودا°هود    اهللاهللاهللاهللا    لعنلعنلعنلعن( وسلم عليه اهللا
 حبان بناو أ�د اإلمام أخرجه )مساجدمساجدمساجدمساجد    القبورالقبورالقبورالقبور    يتخذيتخذيتخذيتخذ    ومنومنومنومن    ،،،،أحياءأحياءأحياءأحياء    وهموهموهموهم    الساعةالساعةالساعةالساعة    تدر�همتدر�همتدر�همتدر�هم    منمنمنمن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    �ار�ار�ار�ار    منمنمنمن    إنإنإنإن: (أيضاً قال
 .ا¹يثE وحسنه

     ::::أمورأمورأمورأمور    ثالثةثالثةثالثةثالثة    يشمليشمليشمليشمل    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    واواواوا����اذاذاذاذ

 ....ا`�ا`�ا`�ا`�    uuuu    يدخليدخليدخليدخل    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،،،،القبورالقبورالقبورالقبور    YYYY    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    بناءبناءبناءبناء    يشمليشمليشمليشمل    ....////

 ....ا�نازةا�نازةا�نازةا�نازة    صالةصالةصالةصالة    غ�غ�غ�غ�    ا�ق»ةا�ق»ةا�ق»ةا�ق»ة    uuuu    أوأوأوأو    ،،،،القبورالقبورالقبورالقبور    إ¡إ¡إ¡إ¡    الصالةالصالةالصالةالصالة    يشمليشمليشمليشمل    ....1111

UUUU....    السجودالسجودالسجودالسجود    يشمليشمليشمليشمل    YYYY    «الق»الق»الق»الق.... 

 .األك» ال(ك إ¡ وسيلةٌ  ألنها ،مساجد القبور ا�اذ çريم u تدخل �رمات *ها هذه

 مرفو عنه اهللا رA òمر بن ةعقب روى �ا ،ا�حريم فيه ورد بينهابينهابينهابينها    ا�خªا�خªا�خªا�خª    مسألةمسألةمسألةمسألةأيضاً 
ً
A أم© ألن( :قال Y  ٍسيف أو ®رة 

 ويعده ن±يُ  أنه كما يعÈ) السوق وسط أو حاج� قضيت القبور أوسط أباã وما ،مسلم ق» Y أم© أن من إã أحب
 داخل أق� كأ5 فيه األمر حÁ يقول فهكذا ،السوق داخل ا:اجة بقضاء إنسان يقوم أن األخالق سيئات من ا`اس
  .ا�قابر داخل مسلم فعل من هذا يكون أن من çذير ه* هذا معÓ و ،السوق

 وقالوا ا�حريم Y العلماء نص فهنا إنسانإنسانإنسانإنسان    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    واحدواحدواحدواحد    ق»ق»ق»ق»    uuuu    يق»يق»يق»يق»    أنأنأنأن ا�قابر داخل Öرم ما من    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألةأيضاً 
 .بدر قت¦ u كما جةوا:ا ال¿ورة عند إال ذلك فعل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يرد لم أنه ذلك Y وا¼°ل

 م�ن Ö uفر أن فعليه ا:فر عند هنا ميت عظام فوجدوا ميت يق»وا أن أجل من حفروا مثالً  ،ميت عظام وجد فإن قالوا
 وال اً ضيق ا��ن ¬ن إذا، الفساد وخوف يدفنهم من وقلة ا�و$ ككdة ،ل¿ورة إال آخر إنسان الق» هذا u يق» وال آخر

 كما ذلك Åو أو األمراض تن( µعلها ما يأتيها أن أو تن� أن أو أجسادهم تفسد أن بقائهم من وخ© آخر م�ن يوجد
: قال حيث ،أحد غزوة u وسلم عليه اهللا ص¦ ا` فعل كما ،واحد ق» u يدفنوا أن من عندئذٍ  بأس فال ا:روب Ö uصل

 .)واحدواحدواحدواحد    ق»ق»ق»ق»    uuuu    وا6الثةوا6الثةوا6الثةوا6الثة    ثن|ثن|ثن|ثن|الالالالاااا    دفنوادفنوادفنوادفنوااااا(
 اللعن من بعضها u أو السابقة ا�حرمات u ا�حريم العلماء وأخذ عليها نُص ال� ا�حرمات األمور u تعلقي ما هذا إذن

 .بالكراهة فقط يقال فال ،�رم أمرٍ  Y إال يأ£ ال اللعن قالوا ،ورد اwي

     واحد؟واحد؟واحد؟واحد؟    منمنمنمن    أكdأكdأكdأكd    الق»الق»الق»الق»    uuuu    نضعنضعنضعنضع    أنأنأنأن    اضطررنااضطررنااضطررنااضطررنا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 من الفضل u يليه اwي ثم القبلة جهة من األفضل يكون فإنه ،شقاً  أو :داً  الق» ¬ن واءً س ،للقبلةللقبلةللقبلةللقبلة    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    يقدميقدميقدميقدم    قالواقالواقالواقالوا
 .منفرد ق» . كأنه واحد ] °ص� تراب من حاجز اثن| ] ب| µعل ؟ماذا لكن ،القبلة مستقبل ا�ميع ،بعده

 حكمه؟حكمه؟حكمه؟حكمه؟    ماماماما    غروبهاغروبهاغروبهاغروبها    وعندوعندوعندوعند    يامهايامهايامهايامهاققققوووو    الشمسالشمسالشمسالشمس    طلوعطلوعطلوعطلوع    عندعندعندعند    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس

 وعند ،الشمس طلوع عند :ثالثة منها ا�ضيق، ة�س ا`� أوقات a، ا`� أوقات تس� ال� ا6الثة اتاألوق هذه
 أوقات u ا¼فن كرهيُ  إذن ،فيها ا¼فن عن �ا` Y ينصون العلماء أوقات ا6الث هذه ،الظه�ة قائم قيام وعند ،غروبها

    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    نهانانهانانهانانهانا    ساAتساAتساAتساAت    ثالثالثالثالثثثث: (قال حيث Aمر بن ةعقب حديث وa بأدلة ذلك Y ويستدلون ،ا6الث ا�ضيقة ا`�
    ،،،،الظه�ةالظه�ةالظه�ةالظه�ة    قائمقائمقائمقائم    يقوميقوميقوميقوم    وح|وح|وح|وح|    ،،،،ترتفعترتفعترتفعترتفع    حÁحÁحÁحÁ    بازغةبازغةبازغةبازغة    الشمسالشمسالشمسالشمس    تطلعتطلعتطلعتطلع    ح|ح|ح|ح|    ،،،،موتاناموتاناموتاناموتانا    فيهنفيهنفيهنفيهن    نق»نق»نق»نق»    وأنوأنوأنوأن    فيهنفيهنفيهنفيهن    الصالةالصالةالصالةالصالة    عنعنعنعن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

 ا`� u دخلي ال الع� صالة بعد أن بمعÓ ،تغرب حÁ غروبها عند يعÈ) تغربتغربتغربتغرب    حÁحÁحÁحÁ    للغروبللغروبللغروبللغروب    الشمسالشمسالشمسالشمس    تتضيفتتضيفتتضيفتتضيف    وح|وح|وح|وح|
 ..الشمس غروب عند فقط ا`� يكون و´نما ،فيه ا¼فن عن يُن± ال الع� صالة بعد ،عنه ا�ن�
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     ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    °الً °الً °الً °الً     ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    حكمحكمحكمحكم    uuuu    للعلماءللعلماءللعلماءللعلماء °الً؟°الً؟°الً؟°الً؟    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    يكرهيكرهيكرهيكره    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 .با�حريم قال أحد ما طبعاً  ،بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة يقول قول • 

 ا:سن عن ونقل ،°الً °الً °الً °الً     وµوزوµوزوµوزوµوز قال) ا�ربع الروض كتاب( الكتاب u ا�ؤلف نص و¹ذا ،فيه ¤ء وال يباحيباحيباحيباح بأنه يقول وقول • 
 .الليل u يكره أنهأيضاً  أ�د عن رواية وهو ا�Kي

 عليه اهللا ص¦ ا` أن عباس بنا حديث منها بأدلة ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    وهموهموهموهم كراهةكراهةكراهةكراهة    بغ�بغ�بغ�بغ�    °الً °الً °الً °الً     ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    ����وازوازوازواز    قالقالقالقال    منمنمنمن    استدلاستدلاستدلاستدل ؟؟؟؟األدلةاألدلةاألدلةاألدلة    ماماماما
)     ،،،،نوقظكنوقظكنوقظكنوقظك    أنأنأنأن    فكرهنافكرهنافكرهنافكرهنا    الليلالليلالليلالليل    ظلمةظلمةظلمةظلمة    uuuu    دفناهدفناهدفناهدفناه    قالواقالواقالواقالوا    )آذنتموآذنتموآذنتموآذنتمو9999    أفالأفالأفالأفال    قالقالقالقال    ،،،،اKارحةاKارحةاKارحةاKارحة    قالواقالواقالواقالوا    هذاهذاهذاهذا    ُدفنُدفنُدفنُدفن    مÁمÁمÁمÁ: (قالف °الً  ُدفن بق» مر وسلم
 .أقرهم أنه بمعÓ ،¤ء وسلم عليه اهللا ص¦ ا` يقل ولم ،عليه متفق

    9999ووووناولناولناولناول( يقول الق» u وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول فإذا ،فأتوها ا�ق»ةu  ناراً  ناساً  رأى قال عنه اهللا رò جابر و�ديث *
 وصححه داود أبو رواه ،°الً  ا¼فن فعل وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن بمعÓ ،وفعله يدفنه أن ا` أراد يعÈ) صاحبكمصاحبكمصاحبكمصاحبكم

  .الشيخ| �ط Y ا�جموع u ا`ووي

 عنه اهللا رò بكرٍ  أبا أن جاء و�ذلك ،°الً  ُدفن والسالم الصالة عليه الرسول بأن °الً  ا¼فن �واز نستدلأيضاً و قالوا *
 أن جاء و�ذلك ،الفتح u ا:افظ إسنادها وصحح اKيه� رواها هذه ] ،°الً  دفنت عنها اهللا رò فاطمة وبأن، °الً  ُدفن

 .°الً  ا¼فن جواز عنهم اهللا رò الصحابة عند استقر أنه Y ةدالل تعطينا هذه ] ،°الً  دفن عنه اهللا رò عثمان

    بالليلبالليلبالليلبالليل    الرجلالرجلالرجلالرجل    يُدفنيُدفنيُدفنيُدفن    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    زجرزجرزجرزجر( وفيه عنه اهللا رò جابر �ديث ستدلاف بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة    قالقالقالقال    منمنمنمن    أماأماأماأما **
ÁحÁحÁحÁذلكذلكذلكذلك    إ¡إ¡إ¡إ¡    إنسانإنسانإنسانإنسان    يضطريضطريضطريضطر    أنأنأنأن    إالإالإالإال    ،،،،عليهعليهعليهعليه    يص¦يص¦يص¦يص¦    ح(. 
 لليل ال ا` ن� افقالو )طائل غ� بكفٍن  فُكفن( ا:ديث u جاء كما ،الكفن لرداءة ¬ن الزجر بأن االستدالل هذا ونوقش

  .الكفن لكيفية و´نما
 ،بفعلهم عنهم اهللا رò الصحابة عن قلت كما ثابت وهذا ،،،،فيهفيهفيهفيه    ¤ء¤ء¤ء¤ء    والوالوالوال    °الً °الً °الً °الً     ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    µوزµوزµوزµوز    بأنهبأنهبأنهبأنه القولالقولالقولالقول    رجحانرجحانرجحانرجحان    `ا`ا`ا`ا    يظهريظهريظهريظهر    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا

 .وأقرهم والسالم الصالة عليه فعله أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن ُروي ماأيضاً و

     لم؟لم؟لم؟لم؟    ،،،،ةةةةواحدواحدواحدواحد    مق»ةٍ مق»ةٍ مق»ةٍ مق»ةٍ     uuuu    أيأيأيأي    ةةةةواحدواحدواحدواحد    بقعةٍ بقعةٍ بقعةٍ بقعةٍ     uuuu    األقارباألقارباألقارباألقارب    ®ع®ع®ع®ع    يستحبيستحبيستحبيستحب    أنهأنهأنهأنه    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    يقوليقوليقوليقول    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 هذه ا�ق»ة إ¡ يذهب أن ¹م وا¼Aء ألقاربه ا�قابر زيارة عند يضطر ال اإلنسان أن بمعÓ ¹م وا¼Aء زيارتهم ليسهل قالوا
مع أن يستحب بل ،ا6ا6ة ثم ا6انية ثم

ُ
� u تار أن كذلك ويستحب لوااق ،واحد م�نoُ قاع ¹اKينص هكذا ال(يفة ا 

    األرضاألرضاألرضاألرض    منمنمنمن    يدنيهيدنيهيدنيهيدنيه    أنأنأنأن    اهللاهللاهللاهللا    سألسألسألسأل    موموموموWWWW    يقبضيقبضيقبضيقبض    أنأنأنأن    أرادأرادأرادأراد    �ا�ا�ا�ا    ا�وتا�وتا�وتا�وت    ملكملكملكملك    أنأنأنأن( الصحيح u جاء بما ذلك Y واستدلوا ،العلماء
 .عليه متفق) رمٍح رمٍح رمٍح رمٍح     رميةرميةرميةرمية    ا�قدسةا�قدسةا�قدسةا�قدسة

 الصحابة بعض عن جاءأيضاً ، )رسولك بت u مو� جعلاو سبيلك u شهادة رزقÈا ا ( :قال عنه اهللا رò عمر عن وجاء
 أن Aئشة ستأذنا وعمر ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` جنب إ¡ يُدفن أن أو4 عنه اهللا رò بكر فأبو ،ذلك Y يدل ما

 ،ا�دينة من قريبه ةمنطق والعقيق ،باKقيع يدفنا أن وأوصيا بالعقيق ماتا زيد بن وسعيد وقاص أ¯ بن وسعد ،جنبه إ¡ يدفن
 .فيها با¼فن ويوP ال(يفة اKقعة oتار أن لإلنسان µوز أنه Y تدل اآلثار ا*ه هذه

     ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    إ¡إ¡إ¡إ¡    ينقلونهينقلونهينقلونهينقلونه    أنأنأنأن    األوصياءاألوصياءاألوصياءاألوصياء    يلزميلزميلزميلزم    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 .وتعب مشقة فيها ¬ن إذا بالوصية يقوموا أن يلزمهم لم وتعب ةوتكلف عليهم مشقة ذلك u ¬ن إذا
 هو ا�(وع أن من تقدم �ا ا�سلم| مع يدفن بل Ö Xققوها أو الوصية X يتمموا أن يلزمهم لم ملكه u يُدفن أن أو4 ولو
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 أبو يرويه اwي ا�رفوع ا:ديث u وسلم عليه اهللا ص¦ قوX هذا Y ويدل ،الصحراء u ا¼فن ذكرنا �ا ا�ق»ة u ا¼فن
 Y يؤثر قد أنه ذلك إ¡ أضف ،مق»ة �عل أن يصح فال ،للق» �ل a ليست اKيوت إذن )مقابرمقابرمقابرمقابر    بيوتكمبيوتكمبيوتكمبيوتكم    �علوا�علوا�علوا�علوا    الالالال( هريرة
 .با¼فن أو4 لو اKيت هذا من نتفاعهماب الورثة

 إ¡ يؤدي قد أنه ذلك إ¡ أضف ،ذلك معنا ومÉ خصائصه من قلت كما Üصوص فاألمر وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أما
 إ¡ أو همتعظي إ¡ يؤدي قد هذا هائلة ثروة ومثالً  كب� ق� صاحب ¬ن إذا خاصة ،ا¼Aء أو العبادة من نوع و´¡ تعظيمه

 .ة�عي Üالفات فيه هذا ] أHحة أو عليه ¤ء بناء

    إنسانإنسانإنسانإنسان    يأ£يأ£يأ£يأ£    ؟؟؟؟الق»الق»الق»الق»    YYYY    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    تُكرهتُكرهتُكرهتُكره    هلهلهلهل    ؟؟؟؟الق»الق»الق»الق»    YYYY    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    حكمحكمحكمحكمما ما ما ما     وaوaوaوa    عنهاعنهاعنهاعنها    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    يكdيكdيكdيكd    ال�ال�ال�ال�    ا�سائلا�سائلا�سائلا�سائل    منمنمنمن    وaوaوaوa    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
    يذكرونيذكرونيذكرونيذكرون    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ن؟ن؟ن؟ن؟آآآآالقرالقرالقرالقر    سورسورسورسور    منمنمنمن    سورةسورةسورةسورة    أيأيأيأي    أوأوأوأو    اKقرةاKقرةاKقرةاKقرة    سورةسورةسورةسورة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    ووووأأأأ    يسيسيسيس    سورةسورةسورةسورة    يقرأيقرأيقرأيقرأ    أوأوأوأو    الفاçةالفاçةالفاçةالفاçة    مثالً مثالً مثالً مثالً     الق»الق»الق»الق»    YYYY    ويقرأويقرأويقرأويقرأ

uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه::::     

 ....ا�حريما�حريما�حريما�حريم    إ¡إ¡إ¡إ¡    اKعضاKعضاKعضاKعض    يوصلهايوصلهايوصلهايوصلها    وقدوقدوقدوقد    ،،،،أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     الشديدةالشديدةالشديدةالشديدة    والكراهةوالكراهةوالكراهةوالكراهة بالكراهةبالكراهةبالكراهةبالكراهة يقول قول • 

 .تكرهتكرهتكرهتكره    الالالال يقول آخر وقول •
  عنه اهللا رò أنس عن ُروي ما منها بآثار ذلك Y يستدلو الق»الق»الق»الق»    YYYY    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    تُكرهتُكرهتُكرهتُكره    والوالوالوال قال ا�ربع الروض وصاحب

ً
Aمرفو 

 .)حسنات بعددهم ¹م و�ن يومئذٍ  عنهم خفف يس فيها فقرأ ا�قابر دخل من: (قال
 ،الرÖا5 وأ�د ةعبيد أبو هما �هوالن راويان فيه ،هالك إسناده أن Y العلماء نص بل ،جداً  ضعيف ا:ديث هذا لكن

  .ا:ديث بهذا يصح ال ستشهاداال هذا إذاً  ،والوضع بالكذب متهم وهو مدرك بن يوبأ فيه أن كما

 أو العلماء أجازها ال� فهذه مبا�ة وبعده ا¼فن وقت u بالقراءة ا�راد ¬ن إن :يقول يفصل بعضهم اهللا ر�هم العلماء
 .�وز ال فهذه طويلة مدةٍ  بعد القراءة ¬نت إذا أما ،بعضهم أجازها

 u ا`اس تنازع وقد ،السلف عند ةمعروف تكن فلم القبور Y ا¼ائمة القراءة وأما" :تعا¡ اهللا ر�ه اإلسالم شيخ قال
 اإلمام أي- عنه ا�تأخرة الرواية u فيها ورخص ،عنه الروايات أكu d وأ�د ،ومالك ،حنيفة أبو فكرهها ،الق» Y القراءة

 عند األنصار بعض عن نُقل وقد قال ،وخواتيمها اKقرة بفواتح دفنه عند يقرأ أن أو4 مرع بن اهللا عبد نأ بلغه �ا -أ�د
 من ¤ء عنهم ينقل فلم بفgة بعده يعÈ ذلك بعد أما ،ا¼فن بعد يكون إنما وهذا -ق»ه عند هذه ]- اKقرة تُقرأ أن ق»ه
 ."القراءة بسماع ينتفع ال ا�يت أن اهللا ر�ة ذكر ثم ،ذلك
 ما مالك :وقال ،ةبدع عنده ذلك ألن وذلك ،÷م ا�سألة هذه u الشاف* عن Öُفظ وال" :قال آخر موضع uأيضاً  وقال

 ةوالقراء" :قال اإلسالم لشيخأيضاً  ختياراتاال وË "يفعلونه ¬نوا ما وا�ابع| الصحابة أن فُعلم ،ذلك يفعل أحداً  علمت
Y ةبدع موته بعد ا�يت." 

  عنه اهللا رò هريرة أبو حديثحديثحديثحديث    ذلكذلكذلكذلك    YYYY    يدليدليدليدلùا ùا ùا ùا وووو
ً
Aيت    منمنمنمن    يفريفريفريفر    الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان    فإنفإنفإنفإن    مقابرمقابرمقابرمقابر    بيوتكمبيوتكمبيوتكمبيوتكم    �علوا�علوا�علوا�علوا    الالالال( مرفوKيتاKيتاKيتاKي    اwياwياwياwيُقرأيُقرأيُقرأيُقرأ    ا    

 Y يدل ا:ديث هذا إذن، القرآن فيها يُقرأ ال ال� ¬�قابر جعلها عن ون± اKيوت u القراءة Y ضفح) اKقرةاKقرةاKقرةاKقرة    سورةسورةسورةسورة    فيهفيهفيهفيه
 u واؤقرا بل، القرآن فيها يقرأ ال ال� ¬�قابر بيوتكم �علوا ال فيقول ،القرآن فيها تقرأ ال أنها ا�قابر u األصل أن

  .القرآن فيها يقرأ أن ينب¾ ال ا�قابر أن مفهومهو ا:ديث هذا مفاد ،¬�قابر �علوها وال القرآن بيوتكم

 قائل قال و´ن ،،،،ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    YYYY    ءةءةءةءةالقراالقراالقراالقرا    شديدةشديدةشديدةشديدة    كراهةكراهةكراهةكراهة    يكرهيكرهيكرهيكره    بلبلبلبل    يستحبيستحبيستحبيستحب    والوالوالوال    ي(عي(عي(عي(ع    الالالال    أنهأنهأنهأنه الراجحالراجحالراجحالراجح    أنأنأنأن عرفنا نكون وبهذا
 بعد أو ا¼فن عند يعÈ ،الق» حالة Y فقط �مول هذا فنقول عنهم اهللا رò الصحابة بعض أو عمر ابنبأثر  ستداللاب



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- /èU - 

 

 .ا�سألة ¹ذه فليُتنبه ،وأبداً  دائماً  عليه يُقرأ أنه ال ،ةمبا� ا¼فن
 ينقل ولم ،لفعله الصحابة هوجّ  وال فعله أنه وسلم عليه اهللا ص¦ ا` عن يُنقل ولم ،واألثر ا¼°ل تباعاب مأمور ا�سلم ألن
 اهللا رò منه اجتهاد هذا يكون وقد ،عنهما اهللا رò عمر ابن عن جاء ما غ� فعلوه أنهم عنهم اهللا رò الصحابة عن
  .بعدها ال فقط فنا¼ فgة Y با�واز قيل لو قلت كما Üصوص أنه مع الصحابة بقية Öُمل وهكذا، عنه

    ثوابهثوابهثوابهثوابه    أهديأهديأهديأهدي    أنأنأنأن    أريدأريدأريدأريد    وقلتوقلتوقلتوقلت    ننننآآآآالقرالقرالقرالقر    قرأتقرأتقرأتقرأت    مثالً مثالً مثالً مثالً     ؟؟؟؟للميتللميتللميتللميت    تصلتصلتصلتصل    هلهلهلهل    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    فعلهافعلهافعلهافعلها    ةةةةقربقربقربقرب    أيأيأيأي    ،،،،الُقُرباتالُقُرباتالُقُرباتالُقُربات    بوصولبوصولبوصولبوصول    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ،،،،الُقربالُقربالُقربالُقرب    بإهداءبإهداءبإهداءبإهداء    عنهاعنهاعنهاعنها    يع»يع»يع»يع»    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    وهذهوهذهوهذهوهذه    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    ؟؟؟؟أل¯أل¯أل¯أل¯    أجرهاأجرهاأجرهاأجرها    أهديأهديأهديأهدي    أنأنأنأن    أريدأريدأريدأريد    وقلتوقلتوقلتوقلت    ةةةةبصدقبصدقبصدقبصدق    تصدقتتصدقتتصدقتتصدقت    أوأوأوأو    ؟؟؟؟أل¯أل¯أل¯أل¯

     الُقرب؟الُقرب؟الُقرب؟الُقرب؟    إهداءإهداءإهداءإهداء

 وأن، إ°ه ثوابه يصل للميت االستغفاراالستغفاراالستغفاراالستغفار أن Y واتفقوا" هب�ة بنال اإلفصاح u قال ،تفصيل ذلك u ¹م اهللا ر�هم ماءالعل
 .عليهاعليهاعليهاعليها    متفقونمتفقونمتفقونمتفقون    شبهشبهشبهشبه    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    يقوليقوليقوليقول    ا�سائلا�سائلا�سائلا�سائل    هذههذههذههذه إذن ،"إ°ه وصل للميت ُجعل إذا وا:جوا:جوا:جوا:ج    والعتقوالعتقوالعتقوالعتق    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة ثواب
 ثوابه اKاقون وقال ،إ°ه يصل أ�د فقال ،للميتللميتللميتللميت    ذلكذلكذلكذلك    ثوابثوابثوابثواب    و´هداءو´هداءو´هداءو´هداء يامياميامياموالصوالصوالصوالص، ، ، ، القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    وقراءةوقراءةوقراءةوقراءة    الصالة،الصالة،الصالة،الصالة، u اختلفوا ثم: "قال

 ."لفاعله
 ."ا�سلم| تفاقاب بها ينتفع فإنه للميت الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة أما: "قال الفتاوى �موع u ةتيمي بنا اإلسالم شيخ قال
 وسلم عليه اهللا ص¦ ا` الق كما ،ةأيضاً ومطلوب خرجت ةةةةوا�وبوا�وبوا�وبوا�وب    ستغفارستغفارستغفارستغفارواالواالواالواال ،ا�سلم| تفاقاب خرجت اآلن الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة إذن

 ،الرقاب çرير أي ،كذلك والعتقوالعتقوالعتقوالعتق    عنهعنهعنهعنه    واألضحيةواألضحيةواألضحيةواألضحية عنهعنهعنهعنه    ا:جا:جا:جا:ج ينفعه و�ذلك يقول ،تفاقا �ل ههذ) خيكمخيكمخيكمخيكمألألألأل    ستغفرواستغفرواستغفرواستغفروااااا(
 .ةاألئم ب| ههذ نزاع بال اإلسالم شيخ يقول ستغفارستغفارستغفارستغفارواالواالواالواال    وا¼Aءوا¼Aءوا¼Aءوا¼Aء

 أن Y تفقواا ةواألئم" ذلك بعدأيضاً  وقال ،احصفاإل u ةهب� بنا عن قليل قبل نقلتها ال� نفسها وa ا�سائل هذه إذن
 ثم ،"والقراءة والصيام،، ¬لصالة اKدنية العبادات u تنازعوا و´نما ،¬لعتق ةا�ا° العبادات �ذلكو ،ا�يت إ¡ تصل ةالصدق

    يقليقليقليقل    ولمولمولمولم: "قال" )ا:ديث .........ثالث من إال عمله قطعان ا�يت مات إذا( يقول وسلم عليه اهللا ص¦ ا`": قالو تنبيهاً  ذكر
، به ينتفع فإنه غ�ه إ¡ ثوابه وأهدى عمالً  عمل إذا العامل بأن القول إ¡ يميل اإلسالم شيخ فكأن "غ�هغ�هغ�هغ�ه    بعملبعملبعملبعمل    ينتفعينتفعينتفعينتفع    الالالال    أنهأنهأنهأنه

 .فهذه ا`قطة �عل هذا القول قوال قوياً بأن أي قربة فعلها اإلنسان فإنه يصل ثوابها للميت
    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    للنللنللنللن    قالقالقالقال    رجالً رجالً رجالً رجالً     أنأنأنأن( عنهما اهللا رò عباس بنا عن الصحيح u ورد ما مثل كث�ة اKاب اهذ u واألحاديث: "قال

    رجالً رجالً رجالً رجالً  أن( عنه اهللا رò هريرة أ¯ عن مسلم صحيح وË ،)نعمنعمنعمنعم: (: (: (: (قالقالقالقال    ؟؟؟؟عنهاعنهاعنهاعنها    أتصدقأتصدقأتصدقأتصدق    أنأنأنأن    أفينفعهاأفينفعهاأفينفعهاأفينفعها    تُوفيتتُوفيتتُوفيتتُوفيت    أأأأ////    إنإنإنإن    ::::وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه
 ")نعمنعمنعمنعم: (: (: (: (قالقالقالقال    ؟؟؟؟عنهعنهعنهعنه    تصدقتتصدقتتصدقتتصدقت    إنإنإنإن    فعهفعهفعهفعهننننفأفأفأفأأأأأ    يوِص يوِص يوِص يوِص     ولمولمولمولم    ماتماتماتمات    أ¯أ¯أ¯أ¯    إنإنإنإن    ::::وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    للنللنللنللن    قالقالقالقال

        ::::قسم|قسم|قسم|قسم|    إ¡إ¡إ¡إ¡    انقسمواانقسمواانقسمواانقسموا    هناهناهناهنا    منمنمنمن    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء
    ا�يتا�يتا�يتا�يت    إ¡إ¡إ¡إ¡    يصليصليصليصل    ثوابهاثوابهاثوابهاثوابها    إنإنإنإن    نقولنقولنقولنقول    فإننافإننافإننافإننا    نصنصنصنص    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    الرسولالرسولالرسولالرسول    عنعنعنعن    فيهافيهافيهافيها    ددددرررروووو    ال�ال�ال�ال�    العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    إنإنإنإن    يقوليقوليقوليقول    ::::األولاألولاألولاألول    قسمقسمقسمقسمالالالال 

    .يصليصليصليصل    أنهأنهأنهأنه    نقولنقولنقولنقول    الالالال    فإننافإننافإننافإننا    صصصصنننن    فيهافيهافيهافيها    يرديرديرديرد    لملململم    ال�ال�ال�ال�    العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    منمنمنمن    كذلككذلككذلككذلك    يكنيكنيكنيكن    لملململم    وماوماوماوما    ،،،،بهابهابهابها    ا`صا`صا`صا`ص    لورودلورودلورودلورود
    فعلهافعلهافعلهافعلها    إذاإذاإذاإذا    الُقرباتالُقرباتالُقرباتالُقربات    هذههذههذههذه    أوأوأوأو    العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    هذههذههذههذه أن قرر الروح كتابه u �ده فمثالً  ،ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن    XXXX    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    القيمالقيمالقيمالقيم    بنبنبنبناااا

 .األول قوX وهذا الروح كتابه u ذكره ما هذا ،إ°هإ°هإ°هإ°ه    تصلتصلتصلتصل    فإنهافإنهافإنهافإنها    للميتللميتللميتللميت    ثوابهاثوابهاثوابهاثوابها    وأهدىوأهدىوأهدىوأهدى    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان
Xوهو ا6ا5 قو u الس� هذيبت كتابه Y اهللا ار�هم الشيخان إ°ه يميل ما وهذا ،فقطفقطفقطفقط    بهبهبهبه    ا`صا`صا`صا`ص    وصلوصلوصلوصل    ماماماما    قررقررقررقرر داود أ¯ س� 

 كذلك هذا Y يدل ما وذكر هذا Y يدل ما باز بنا الشيخ ذكر حيث ،عثيم| بن �مد والشيخ باز بن زعبد العزي الشيخ
    .ا�متع ال(ح u عثيم| بنا الشيخ
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 أ/ إن" عنهعنهعنهعنه    و�:جو�:جو�:جو�:ج    واالستغفارواالستغفارواالستغفارواالستغفار    ¬لصدقة¬لصدقة¬لصدقة¬لصدقة    ::::إ°هإ°هإ°هإ°ه    يصليصليصليصل    أنهأنهأنهأنه    با¼°لبا¼°لبا¼°لبا¼°ل    فيهفيهفيهفيه    األمراألمراألمراألمر    وردوردوردورد    ماماماما    أنأنأنأن    هوهوهوهو    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    يgجحيgجحيgجحيgجح    اwياwياwياwي    وهذاوهذاوهذاوهذا
 وردت ال� األحاديث خرآ إ¡ ")عنهاعنهاعنهاعنها    حôحôحôحô: (قال ؟أ/ عن فأحجأ قالت ،با:ج يعÈ ألوصت ةحي ¬نت ولو نفسها انفلتت

 .قول وهذا به نقول فال نصوص فيه يرد لم وما به نقول فإنا نصوص فيها ورد ما يقولون ،نصوص فيها
 إنسان مثالً  ،عليه يدل ما فيه قلت كما ورد ألنه عليه ننكر ال وفعله يفعل أنه ا6ا5 بالقول أخذ إنساناً  أن لو هذا مع لكن
 نص قلت و�ما واسع هذا u األمر ذلك u نمانعه ما ،أل¯ ثوابه جعلاف العمل هذا تقبلت إن ا  قال ثم القرآن ختم

 اكتû ذلك بعد ثم األمر أول u القيم بنا إ°ه ومال تيمية بنا اإلسالم شيخ إ°ه ومال ذلك Y نص أ�د واإلمام العلماء
    ألنهألنهألنهألنه    عليهعليهعليهعليه    ننكرننكرننكرننكر    أيضاً الأيضاً الأيضاً الأيضاً ال    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    فعلهفعلهفعلهفعله    لولولولو    لكنلكنلكنلكن، ، ، ، ا`صا`صا`صا`ص    بهبهبهبه    وردوردوردورد    بمابمابمابما    يُكûيُكûيُكûيُكû    أنأنأنأن    واألوÕواألوÕواألوÕواألوÕ ،®يعا اهللا ر�هم ا`ص عليه ورد بما

     ....وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    منمنمنمن    عليهعليهعليهعليه    ا6وابا6وابا6وابا6واب    يرجويرجويرجويرجو    فعلهفعلهفعلهفعله    أيضاً أمرأيضاً أمرأيضاً أمرأيضاً أمر

 ؟؟؟؟ا:يةا:يةا:يةا:ية    ألخ�ألخ�ألخ�ألخ�    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    وأهديوأهديوأهديوأهدي    أتصدقأتصدقأتصدقأتصدق    أنأنأنأن    أستطيعأستطيعأستطيعأستطيع    هلهلهلهلمثال مثال مثال مثال     ،،،،الفعلالفعلالفعلالفعل    YYYY    قادرقادرقادرقادر    لللل@@@@    يهدييهدييهدييهدي    أنأنأنأن    يريديريديريديريد    إنسانإنسانإنسانإنسان    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 عن يعهد لم وهذا ،نظر ففيه العمل بهذا يقوم أن Y قادراً  حياً  ¬ن إن لكن" ا�متع ال(ح u يقول عثيم| بنا الشيخ 

 ال ال@ إذن "Aجزاً  عنه ا�حجوج يكون أن ب(ط لكن ،¬:ج فريضة u ¬ن ما إال الصالح لسلفا عن وال الصحابة
 .ا:ج u الو�لة قلت كما إال عنه يُفعل

    ))))TUTUTUTU((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
     ؟؟؟؟وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    للنللنللنللن    القربالقربالقربالقرب    إهداءإهداءإهداءإهداء    حكمحكمحكمحكم    ////        ةةةةسألسألسألسألمممم

 اهللا رò ةالصحاب عن يرد لم ذلك أن الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    لكنلكنلكنلكن ،ذلك ����وازوازوازواز بعضهم وقال    ،،،،فيهافيهافيهافيها    فصلوافصلوافصلوافصلوا    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ةةةةا�سألا�سألا�سألا�سأل    هذههذههذههذه
    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    لنلنلنلنلللل    القربالقربالقربالقرب    إهداءإهداءإهداءإهداء    يستحبيستحبيستحبيستحب    والوالوالوال"""" عليه اهللا هر� سالماإل شيخ قال و¹ذا ،فعله عنهم ينقل ولم ،عنهم

    ".".".".بهبهبهبه    ا�قطوعا�قطوعا�قطوعا�قطوع    الصوابالصوابالصوابالصواب    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    ةةةةبدعبدعبدعبدع    هوهوهوهو    بلبلبلبل
 ،والسالم الصالة عليه إ°ه لإلهداء ةحاج فال ،العامل أجر مثل X أصال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأل قالوا ةةةةالعلالعلالعلالعل    ووووأأأأ    ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°ل

 .ىخرأ مسألة ¡إ هذه بعد نتقلأ ةا�سأل هذه من يتنتها
 عليه اهللا ص¦ لقوX" " " " أيامأيامأيامأيام    ثالثالثالثالثثثث    إ°همإ°همإ°همإ°هم    يبعثيبعثيبعثيبعث    طعامطعامطعامطعام    ا�يتا�يتا�يتا�يت    ألهلألهلألهلألهل    يصلحيصلحيصلحيصلح    نهنهنهنهأأأأ    العزاءالعزاءالعزاءالعزاء    ووووأأأأ    ا�وتا�وتا�وتا�وت    حالحالحالحالu u u u     يسنيسنيسنيسن    ùنùنùنùن" اقالو ////        مسألةمسألةمسألةمسألة 

 يدل ،ةماج بناو داود بوأو الشاف* وأ�د والgمذي وحسنه رواه) يشغلهميشغلهميشغلهميشغلهم    ماماماما    همهمهمهمءءءءجاجاجاجا    فقدفقدفقدفقد    طعامطعامطعامطعام    جعفرجعفرجعفرجعفر    للللآلآلآلآل    اصنعوااصنعوااصنعوااصنعوا( وسلم
 .بالعزاء مشغولون ألنهم ا�يت طعام فعل ةوسني ةم(وعي Y هذا

 قاX الحطصا هذا ولكن ،با6الث حديدا�ب فيه مرأ ةا:قيق يرد لم با6الث ديدحا�، وبثالث العلماء بعض وحددهم
 ا�حديد هذا قالوا )ثالثالثالثالثثثث    فوقفوقفوقفوق    زوٍج زوٍج زوٍج زوٍج     ذيذيذيذي    غ�غ�غ�غ�    ç    YYYYدçدçدçد    ننننأأأأ    خرخرخرخراآلاآلاآلاآل    وا°وموا°وموا°وموا°وم    باهللاباهللاباهللاباهللا    تؤمنتؤمنتؤمنتؤمن    ةةةةأأأأللمرللمرللمرللمر    ÖلÖلÖلÖل    الالالال( نهأ من اً خذأ الفقهاء

 فيه ما اnامس ا°وم اوانشغلو الرابع ا°ومu  عصن لو و´ال ،الطعام صنع u به يقولون جعلهم ياw هو الغالب u ا6الثب
 .¹ؤالء الطعام صنع من يمنع د°ل
    ؟؟؟؟للعزاءللعزاءللعزاءللعزاء    ااااءوءوءوءوجاجاجاجا    لثينلثينلثينلثين    الطعامالطعامالطعامالطعام    يصنعوايصنعوايصنعوايصنعوا    ننننأأأأ    همهمهمهم    ¹م¹م¹م¹م    هلهلهلهل    ،،،،الطعامالطعامالطعامالطعام    بصنعبصنعبصنعبصنع    لقلقلقلقتتعتتعتتعتتع    ووووRRRR    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 نعد كنا: "قال جرير عن مسندهu  �دأ ىرو �اأي فعل الطعام للناس،  فعلهفعلهفعلهفعله اKيت ألهل أي ¹م¹م¹م¹م    ويكرهويكرهويكرهويكره العلماء يقول 
 .ووي u ا�جموعة وصححه ا`ماج بناو �دأ رواه "ةا`ياح من دفنه بعد الطعام ةوصنع ا�يت أهل ¡إ جتماعاال

 ا،عنه ا�ن� ةا`ياح من هذا قبلهم من `ا الطعام وصنع للعزاء جتماعاال نعد كنا يقول اKجª اهللا عبد بن جرير حديث ذاً إ
 كلويأ يأكلوا نأ يريدون ¹م اً فاقات فعلوه لو ولكن ،للناس الطعام صنع ا�يت هلأل ينب¾ ال نهأ قرروا العلماء هنا منف
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 .عنه وا�ن� هوا�كر هو الءؤ¹ الطعام صنعب القصد لكن آخر ء،¤ هذا سا`ا معهم
    ؟؟؟؟القبورالقبورالقبورالقبور    عندعندعندعند    اwبحاwبحاwبحاwبح    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

u  سالماإل شيخ قال ،الوسائل من باب çريم ا�حريم Y ينص العلم هلأ وبعض ،ةةةةالكراهالكراهالكراهالكراه    YYYY    ينصونينصونينصونينصون    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء
 هذه من كلاأل العلماء كره و¹ذا، الق» عند اwبح كراهية أ�د عن ونقل )الق»وا�ضحية عند   اwبح وÖرم( ختياراتاال

 .ةاwبيح
    اااابهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    هناهناهناهنا    ةةةةالكراهالكراهالكراهالكراه    ننننأأأأ    يقولونيقولونيقولونيقولون    �د�د�د�دأأأأ    اإلماماإلماماإلماماإلمام    تباعتباعتباعتباعأأأأ    ةةةة®ل®ل®ل®ل فإن ةالكراه عنه نقل إذا �دأ ماماإل نأ ةاإلخو ايهأ م* اوظالح

�يهييهييهييهيا�ا�ا�ا�    ةةةةكراهكراهكراهكراهالالالال    وليستوليستوليستوليست    ةةةةحريميحريميحريميحريميا�ا�ا�ا�    ةةةةكراهكراهكراهكراهالالالال��� ة،بالكراه يقول و´نما ،اً كث� با�حريم �حي نأ تورعي ن¬ �دأ اإلمام نأل ،ةةةة
 .لكw تنبه ة،ا�حريمي ةالكراه به ا�راد عندهم ذلك فإن اً نص ةالكراه �دأ ماماإل عن نقلوا إذا فالعلماء
  نسأ عن جاء اwي با:ديث القبور عند وأ ا�قابر عند اwبح �نع العلماء استدل

ً
Aعقر ال( مرفو  uدأ رواه )سالماإل� 

 ينحرونها، أي ا�و$ قبور Y بلاإل يعقرون وا¬ن ،عندهم مشهور ¬ن ذلك نأل القبور عند اwبح أي ومعناه ،صحيح بإسنادٍ 
 .ذلك من يمنع قلت و�ما بالسيف ةالشا وأ اKع� قوائم Hب العقر صلوأ

 إذا نهأ اً حيانأ اآلن توجد ةا�سأل هذه ؟؟؟؟ةةةةا�سألا�سألا�سألا�سأل    هذههذههذههذه    كيفكيفكيفكيف ،القبورالقبورالقبورالقبور    عندعندعندعند    ةةةةالصدقالصدقالصدقالصدق    YYYY    ينصونينصونينصونينصون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    العقرالعقرالعقرالعقر    معÓمعÓمعÓمعuuuu    Ó    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
أشياء ينوى بها أن تكون  يوزعون ،داياا¹ من يئاش وأ مواالأ وأ افلوس يوزعون قاموا نت�او ودفن فالن يدفن ألن >ء

 .بعد ا¼فن مبا�ة الوقت نفسu  عن ا�يت طعامك
عند عند عند عند     العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    منمنمنمن    ءءءء¤¤¤¤    ي(عي(عي(عي(ع    والوالوالوال ،القبور عند اwبح تشبه ،،،،ةةةةوهوهوهوهمكرمكرمكرمكر    ةةةةبدعبدعبدعبدع    ةةةةا�نازا�نازا�نازا�ناز    معمعمعمع    ةةةةالصدقالصدقالصدقالصدق    و´خراجو´خراجو´خراجو´خراج( سالماإل شيخ قال

    قالقالقالقال    كماكماكماكما    للميتللميتللميتللميت    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ا�(وعا�(وعا�(وعا�(وع    ولكنولكنولكنولكن، ةالصدق وال ا¹دايا ي(ع ال "غ�هاغ�هاغ�هاغ�ها    والوالوالوال    ةةةةالصدقالصدقالصدقالصدق    الالالال -ةنفيس ةقاعد وهذه-القبور القبور القبور القبور 
 به يرد لم ùنوع فæه اKا. ماأ ،با6بات X يد· نأ ورد اwي هذا) ا6باتا6باتا6باتا6بات    لصاحبكملصاحبكملصاحبكملصاحبكم    اااادعودعودعودعواااا( وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`

 به وا�مسك ثرباأل قتفاءفاال ،بعده من عنهم اهللا رò ةالصحاب هيفعل لمأيضاً و ،وسلم عليه اهللا ص¦ ا` يد`ا ولم ال(ع
 .ةوا`جا ا�نô هو

    """"ا�يتا�يتا�يتا�يت    ةةةةوتعزيوتعزيوتعزيوتعزي    القبورالقبورالقبورالقبور    ةةةةزيارزيارزيارزيار    فصلفصلفصلفصل""""
 .القبور زيارة حكم    والوالوالوالأأأأ    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل    

    القبورالقبورالقبورالقبور    ةةةةزيارزيارزيارزيار    عنعنعنعن    نهيتكمنهيتكمنهيتكمنهيتكم    كنتكنتكنتكنت( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX إلمام ا`ووي إ®اA،وح�ها ا ،القبورالقبورالقبورالقبور    ةةةةزيارزيارزيارزيار    تسنتسنتسنتسن ا:كم
 عليها ةواألدل ،باإل®اع ةثابت ةسن aو نةس القبور زيارة نأ ا:كم هذا اً إذ )ةةةةخرخرخرخراآلاآلاآلاآل    تذكرتذكرتذكرتذكر    اااافإنهفإنهفإنهفإنه( الgمذي زادو) فزوروهافزوروهافزوروهافزوروها
 اهللا رò ةAئش حديث u جاء كما ،¹م ودA قيعاK هلأ قبور زار نهأ والسالم الصالة عليه عنه ثبت ا` فإن ،ةمتظافر

 .عنها
     ؟؟؟؟القبورالقبورالقبورالقبور    ووووأأأأ    ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    ةةةةزيارزيارزيارزيار    منمنمنمن    ةةةة:كم:كم:كم:كماااا    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 :اآل£ منها `ا يظهر ،متعددة حكم منها ةا:كم العلماء قال

 من فهذه ،ةوالر� ةا�غفر X اهللا وسؤال X با¼Aء ا�زور انتفاعأيضاً  ،ا�وت وتذكر ظ وتذكر اآلخرةتعاالاب الزائر نتفاعا
 .ا�قابر بزيارة تظهر ال� ا:كم
 ؟؟؟؟القبورالقبورالقبورالقبور    أوأوأوأو    ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    زيارةزيارةزيارةزيارة    ال(وطال(وطال(وطال(وط    aaaa    ماماماما ،�وط للزيارة يشgط أنه م* الحظ لكن

 ،ةللعباد وا�قابر القبور قصد وأ ،بذواتهم ةستغاثاال وأ ،بهم ةستعاناال وأ ،مواتاأل دAء :من باطال يقول ال أن :العلماء قال
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 اً اً اً هجرهجرهجرهجر    ااااتقولوتقولوتقولوتقولو    والوالوالوال    ةةةةخرخرخرخراآلاآلاآلاآل    ذكرذكرذكرذكروتُ وتُ وتُ وتُ     الع|الع|الع|الع|    وتدمعوتدمعوتدمعوتدمع    القلبالقلبالقلبالقلب    يرقيرقيرقيرق    فإنهفإنهفإنهفإنه    ،،،،فزوروهافزوروهافزوروهافزوروها    الالالالأأأأ    القبورالقبورالقبورالقبور    زيارةزيارةزيارةزيارة    عنعنعنعن    نهيتكمنهيتكمنهيتكمنهيتكم    كنتكنتكنتكنت( نسأ :ديث
) اً

Èم من سيئال هو يعÃوجل عز هللا دون من هذا ئلسُ  ذاإ ال(ك ¡إ تصل قد فإنها اهللا بغ� االستغاثة طبعا فيه ويدخل ،ال، 
ْستَِجْب     اْدُعواْدُعواْدُعواْدُعو9ِ999 ِ ِ ِ { ليقو تعا¡ اهللا قلت و�ما ،(كلل ةوسيلأيضاً  فهو وسائط �ذا ذاإ ماأ

َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ْستَِجْب أ
َ
ُكمْ     أ

َ
ُكمْ ل
َ
ُكمْ ل
َ
ُكمْ ل
َ
 }ل

  ةالزيار هذه تتضمن ال أن ولولولولاألاألاألاأل    ال(طال(طال(طال(ط يشgط أن ولاأل مراأل هذا
ً
 ويالحظ ،بهم ةستغاثاال وأ مواتاأل دAء من باطالً  قوال

 ةا�اضي ا:لقةu  لكم قلت كما وسلم عليه اهللا ص¦ ا` وحذرنا نهانا وقد ،و�ث� ومشهور منت( ةا:قيقألن هذا  هذا
 .مساجد القبور �اذا من

 ،وحرام �وز ال هذه ،الفال5 ق»ال ¡إ سافرأ فالن يقول كأن، ا�قابر هذه ¡إ سفر وأ رحل شد تتضمن ال أن ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    ال(طال(طال(طال(ط
    ا:راما:راما:راما:رام    ا�سجدا�سجدا�سجدا�سجد    ----ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    أو قصدأو قصدأو قصدأو قصد    ا�عبدا�عبدا�عبدا�عبد    قصدقصدقصدقصدبببب----    مساجدمساجدمساجدمساجد    ثالثةثالثةثالثةثالثة    ¡¡¡¡إإإإ    الالالالإإإإ    الرحالالرحالالرحالالرحال    تشدتشدتشدتشد    الالالال: (وسلم عليه اهللا صª ا` قول ود°لها

 وا�قابر للقبور الزيارة قسامأ بيان u سالماإل شيخ قال متفق عليه وهذا لفظ اKخاري، )ققققbbbbاألاألاألاأل    وا�سجدوا�سجدوا�سجدوا�سجد    الرسولالرسولالرسولالرسول    ومسجدومسجدومسجدومسجد
 ".ةوبدعي ة�عي وجه| Y ف� القبور زيارة ماأ: "قال

 ذاً ذاً ذاً إإإإ
 .ة�عي زيارة وأ ،ة��ي ةبدعي زيارةزيارة بدعية أو  ::::||||نوعنوعنوعنوع    إ¡إ¡إ¡إ¡    القبورالقبورالقبورالقبور    زيارةزيارةزيارةزيارة    تنقسمتنقسمتنقسمتنقسم    ذاً

 ،ا�نازة Y ةالصال مثل ة(عيلفا :سالماإل شيخ قال، وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول عن بها مورأا� ف� ةةةةال(عيال(عيال(عيال(عي    ااااممممأأأأ    
  .للميت ةدعيأ من يذكر وما ،ا�نازة Y ةالصال عند بذلك يقصد كما للميت ا¼Aء بها وا�قصود

 ما وأ ،ويدعونه الق» عند فيصلون عنده ا:وائج وطلب ةستعانلال ا�يت Aءد يقصدون اwين ال(ك هلأ ةزيار ةةةةاKدعياKدعياKدعياKدعي    ماماماماأأأأ
 .والع(ين الرابع ا�زء u ىالفتاو �موعu  عنه جاء

 .وسلم عليه اهللا ص¦ ا` زيارة    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 مستقبالً  سالمسالمسالمسالمالالالال    حالحالحالحال ويكون ،حياتهحياتهحياتهحياتهu u u u     تهتهتهتهكزياركزياركزياركزيار    منهمنهمنهمنه    قريبقريبقريبقريب    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    مامهمامهمامهمامهأأأأ    زائرزائرزائرزائرٌٌٌٌ        يقفيقفيقفيقف    ننننأأأأ    وسنوسنوسنوسن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء قال
 شد غ� من وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ق» زيارة يسن ناآل إذاً  ،ةالقبل فيستقبل ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    حالحالحالحال لكن ة،القبل مستدبراً  ههوج

 .وسلم عليه اهللا صª ا` ق» زيارة لك يسن ا` مسجد وصلت إذاف ،ا` مسجد السفرu  يقصد ،الرحال
 ة،القبل ¡إ وظهرك ،الق» م�ن ¡إ وجهك يكون كاهن معروف م�نu  الق» مقابل وتأý ا` ق» ¡إ تأ£ الزيارة ةفييك

 السالم" عمر Y تسلم ثم "بكر أبا يا عليك السالم" بكر ¯أ Y تسلم ثم "اهللا رسول يا عليك السالم" ا` Y فتسلم
 .السالم حيث من هذه "عمر يا عليك

 :اهللا ر�هم العلماء قال ،ا¼Aء �ل a نأل ،ةالكعب وتستقبل الق» فتستدبر تدور نأ فعليك وجل عز اهللا تدعو نأ تدرأ
 يدعو نأ رادأو وسلم عليه اهللا ص¦ ا` Y سلم إذا الرجل نأ وغ�هم �دأو والشاف* ةحنيف ¯أو مالك ةئماأل ومذهب

 من عليه ويسلم ا:جرة يستقبل والشاف* �دأو مالك :ةا6الث فقال عليه السالم وقت و[ قال ،ةالقبل يستقبل نهإف `فسه
  .وسلم عليه اهللا ص¦ عليه سالمالب يتعلق ما هذا إذاً  ،ههوج تلقاء
    ؟؟؟؟النساءالنساءالنساءالنساء    زيارةزيارةزيارةزيارة    يعميعميعميعمأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     مرمرمرمراألاألاألاأل    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    اءاءاءاءالعلمالعلمالعلمالعلم ؟؟؟؟حكمهاحكمهاحكمهاحكمها    ماماماما للنساء ا�قابر زيارة حكم وR فيها اطالوأو العلماء فيها تكلم ا�سائل من ةلأمس هذه 
  :قوالقوالقوالقوالأأأأ    ةةةةثالثثالثثالثثالث    ةةةةا�سألا�سألا�سألا�سأل    هذههذههذههذهu u u u     ¹م¹م¹م¹م    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡
ة، فإذا وجدت فتنة أو مفسدة ا�فسد حصول وأ ةالفتن أمن ب(ط ةالزيار ¹م تكرهتكرهتكرهتكره نهمأ عندهم ا�ذهب وهو    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول

 .فإن األمر ينتقل من الكراهة إ¡ ا�حريم
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 .إذن �رد ،ةةةةالسنيالسنيالسنيالسني    دوندوندوندون    منمنمنمن    القبورالقبورالقبورالقبور    يارةيارةيارةيارةزززز    تباحتباحتباحتباح نهاأ يرى نهأ �دأ ماماأل عن ةرواي    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 الشيخان ا�عا1ين من oتاره وهذا ،،،،الكبائرالكبائرالكبائرالكبائر    منمنمنمن    للمقابرللمقابرللمقابرللمقابر    النساءالنساءالنساءالنساء    ةةةةزيارزيارزيارزيار    تتتتعدعدعدعد    بلبلبلبل ،çرمçرمçرمçرم نهاأ �دأ ماماإل عن    ::::ا6الثا6الثا6الثا6الث    القولالقولالقولالقول

 وقول ،اإلباحة :قولأ ثالثة ¹م اهللا ر�هم العلماء اً طبع ،للمقابر النساء زيارة بتحريم ويقولون ،عثيم| بناو باز بنا
 .با�حريم وقول ،بالكراهة

 بأن ا�حريم وعدم با�واز قال من استدلأيضاً و ،قولأ ماذا :`ا سألت عنها اهللا رò ةAئش نأب با�وازبا�وازبا�وازبا�واز    يرىيرىيرىيرى    منمنمنمن    استدلاستدلاستدلاستدل
 .غ�ه ¡إ عÈ، إ°ك فقالت فسأ¹ا ق» Y تب� ¬نت ةأمرا Y مر ا`

 اقالو ،بشواهده حسن ا:ديث وهذا )القبورالقبورالقبورالقبور    زواراتزواراتزواراتزوارات    اهللاهللاهللاهللا    لعنلعنلعنلعن: (قوX وهو يثحد عنه ورد ا` بأن    با�نعبا�نعبا�نعبا�نع    قالقالقالقال    منمنمنمن    واستدلواستدلواستدلواستدل
 .للمقابر النساء زيارة بتحريم نقول وبا�اã ،كب�ة Y الإ يكون ال عنلال ،لعن ورد دامام

 ب� ،ا�حريم يرفع ونيقول ذناإل وحديث ،ا�حريم يثبت عنلال حديث نأل بالكراهة نقول Åن قال سط،تو ةقدام ابن
 ةقدام ابن تارهo ام هذاو الكراهة،الكراهة،الكراهة،الكراهة،    حواXحواXحواXحواXأأأأ    قلقلقلقلأأأأ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    واإلباحةواإلباحةواإلباحةواإلباحة    ررررظظظظا:ا:ا:ا:    ب|ب|ب|ب|    داردارداردار    �ا�ا�ا�ا    مرمرمرمراألاألاألاأل    ننننأأأأ    يعÓيعÓيعÓيعÓ ،الكراهة Y نبقيه صلاأل

 .ا�تع| هو هةبالكرا القول وµعل
 ذلك ألجل موسل عليه اهللا ص¦ وا` ة،فتن ومنهم مفاسد منهم يقع قد نهأو حريما�ب القول ختارا ؟oتار ماذا سالماإل شيخ
 أماو :اقالو عنها اهللا رò ةAئش حديث عن بونيوµ ،عنلالu  ورد اwي ا:ديث هذا ويصححون القبور زوارات لعن

    هلهلهلهلأأأأ    عليكمعليكمعليكمعليكم    السالمالسالمالسالمالسالم    قوقوقوقو&&&&    قالقالقالقال    ----للمقابرللمقابرللمقابرللمقابر    ذهبتذهبتذهبتذهبت    يعÈيعÈيعÈيعÈ----" " " " ؟؟؟؟زرتهمزرتهمزرتهمزرتهم    ننننإإإإ    ¹م¹م¹م¹م    قولقولقولقولأأأأ    كيفكيفكيفكيف    اهللاهللاهللاهللا    يا رسوليا رسوليا رسوليا رسول""""    ( :قالت وفيه ةAئش حديث
 نأ عنه اهللا رò نسأ حديث ماأ ،اً مرور بالقبور مرت و´نما اً قصد ليس بالقبور مرت ذاإ هذا فا�راد قال، خرةآ ¡إ) .........ا¼يارا¼يارا¼يارا¼يار
 ولكنه ،بذاتها الزيارة قصدت لم فهذه قال) ييييواص»واص»واص»واص»    اهللاهللاهللاهللا    اتقاتقاتقاتق( :فقال تب� وR ق» عند ةأمراب مر وسلم عليه اهللا ص¦ ا`
 إذا ،للمقابر النساء زيارة جوازu  إذن هما اwين ا:ديث| ¹ذين توجيههم هو هذا ،الق» تتأ حÁ خرجت ةا�صيب هول من
    .عليهما وابا� هذا

 .علمعلمعلمعلمأأأأ    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    واهللاواهللاواهللاواهللا    `ا`ا`ا`ا    يgجحيgجحيgجحيgجح    اwياwياwياwي    هذاهذاهذاهذا    إذاإذاإذاإذا    ،،،،للمقابرللمقابرللمقابرللمقابر    النساءالنساءالنساءالنساء    زيارةزيارةزيارةزيارة    منمنمنمن    با�نعبا�نعبا�نعبا�نع    القولالقولالقولالقول    للمسلمللمسلمللمسلمللمسلم    حوطحوطحوطحوطواألواألواألواأل    وÕوÕوÕوÕاألاألاألاأل    نقولنقولنقولنقولوبهذا وبهذا وبهذا وبهذا 
  ؟؟؟؟ا�قابرا�قابرا�قابرا�قابر    زيارةزيارةزيارةزيارة    عندعندعندعند    يقاليقاليقاليقال    اwياwياwياwي    ا¼Aءا¼Aءا¼Aءا¼Aء    ماماماما ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل 

    يرحميرحميرحميرحم    ،،،،حقونحقونحقونحقونالالالال    بكمبكمبكمبكم    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    ااااو´نو´نو´نو´ن    مؤمن|مؤمن|مؤمن|مؤمن|    قومقومقومقوم    داردارداردار    عليكمعليكمعليكمعليكم    السالمالسالمالسالمالسالم((((    بهابهابهابها    مرمرمرمر    أوأوأوأو    زارهازارهازارهازارها    إذاإذاإذاإذا    ويقولويقولويقولويقول اهللا ر�هم العلماء قال
 ))))و¹مو¹مو¹مو¹م    `ا`ا`ا`ا    غفرغفرغفرغفرااااوووو    بعدهمبعدهمبعدهمبعدهم    تفتناتفتناتفتناتفتنا    والوالوالوال    جرهمجرهمجرهمجرهمأأأأ    çرمناçرمناçرمناçرمنا    الالالال    اااا        ية،ية،ية،ية،العافالعافالعافالعاف    ولكمولكمولكمولكم    `ا`ا`ا`ا    اهللاهللاهللاهللا    نسألنسألنسألنسأل    ،،،،وا�ستأخرينوا�ستأخرينوا�ستأخرينوا�ستأخرين    منكممنكممنكممنكم    ا�ستقدم|ا�ستقدم|ا�ستقدم|ا�ستقدم|    اهللاهللاهللاهللا

 اهللا ص¦ ا` قال كما ةخراآلب تذكر فإنها ا�قابر يزور نأ عليهو ،مسلم ممااإل رواه اwي ا¼Aء هذا Öفظ نأ عليه ا�سلم
 ودارس علم طالب يكون نأ به µملال  وا:قيقة ،ا¼Aء هذا حفظ هيفوت الأ علم طالب ] Y فينب¾ وسلم، عليه
 .ثبتهاأوبل  شهرهاأ وهذا ،القبور زيارة عند تقال ال� ةدعياأل من هÅو وأ ا¼Aء هذا Öفظ ال وهو ة�عي ةدراس

     ؟؟؟؟حاصلحاصلحاصلحاصل    وا�وتوا�وتوا�وتوا�وت    لحوقلحوقلحوقلحوقالالالال    ننننأأأأ    معمعمعمع    ،،،،الحقونالحقونالحقونالحقون    بكمبكمبكمبكم    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    ااااو´نو´نو´نو´ن    بقوXبقوXبقوXبقوX    �راد�راد�راد�راداااا    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 اهللا ص¦ ا` عن ورد يقال كما ،ت»كلل نما´و ةا�شيئ تعلق نهاأ يناe فال ،خوةاأل ايهأ عرفتم ،ت»كلل هنا اهللا شاء إن اقالو

 ،ت»كلل هو و´نما اتعليق ليس ،ال ؟علقهأ ا¼Aء هذا فهل ¡،تعا اهللا شاء نإ طهور قال حيث ا�ريض زيارةu  وسلم عليه
 .بعد ومن قبل من هللا *ه مراأل وأن ت»كلل شاء نإ فتأ£
     ؟؟؟؟�وز�وز�وز�وز    هلهلهلهل    مثالً مثالً مثالً مثالً     ال�فرال�فرال�فرال�فر    زيارةزيارةزيارةزيارة    حكمحكمحكمحكم    بالقبوربالقبوربالقبوربالقبور    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 هريرة ¯أ حديث فØ ،فبO مهأ زار وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نبأ ذلك Y ويستدلون ال�فرال�فرال�فرال�فر    ق»ق»ق»ق»    زيارةزيارةزيارةزيارة    وتباحوتباحوتباحوتباح    قالواقالواقالواقالوا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء
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    ã،ã،ã،ã،    يأذنيأذنيأذنيأذن    فلمفلمفلمفلم    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ستغفرستغفرستغفرستغفرأأأأ    ننننأأأأ    رررر]]]]    ستأذنتستأذنتستأذنتستأذنتاااا: ": ": ": "قالقالقالقالوووو    حوXحوXحوXحوX    منمنمنمن    ىىىىوأبكوأبكوأبكوأبك    فبفبفبفبOOOO    مهمهمهمهأأأأ    زارزارزارزار    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    ننننأأأأ( مسلم عند
 ¬فر بق» مررت احيثم" خرآ حديث uأيضاً  ورد )""""ا�وتا�وتا�وتا�وت    تذكرتذكرتذكرتذكر    فإنهافإنهافإنهافإنها    القبورالقبورالقبورالقبور    فزوروافزوروافزوروافزوروا    ،،،،ãããã    فأذنفأذنفأذنفأذن    ق»هاق»هاق»هاق»ها    زورزورزورزورأأأأ    ننننu أu أu أu أ    ههههستأذنتستأذنتستأذنتستأذنتااااوووو

 .ةالصحيح ةسلسلu  كما صحيح وهو "ا`ار فب(ه
  ؟؟؟؟تؤقتتؤقتتؤقتتؤقت    هلهلهلهل    وتوقيتهاوتوقيتهاوتوقيتهاوتوقيتها    ووقتهاووقتهاووقتهاووقتها    ا�عزيةا�عزيةا�عزيةا�عزية    حكمحكمحكمحكم) ) ) ) با�يتبا�يتبا�يتبا�يت    ا�صابا�صابا�صابا�صاب    ةةةةتعزيتعزيتعزيتعزي    تسنتسنتسنتسنوووو: "قال    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل 

 وأ ألهله ا�وت ةبمصيب ا�صاب خاهأ ييعز نأ للمسلم يسن ةةةةا�عزيا�عزيا�عزيا�عزي    بسنيةبسنيةبسنيةبسنية بها جاء وما ةالسن من افهم ينصون العلماء
 ،ا¼فن قبل ¬ن ولوأيضاً  واوقال ،ا�يت هذا اً صغ� ¬ن وول قالوا ،قريبه بموت يصاب ùن ذلك Åو أو بنهال أو بيهأل أو قاربهأل

  حزم بن وعمر عن ةماج ابن رواه ما هذا Y ود°لهم ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    وبعدوبعدوبعدوبعد    ا¼فنا¼فنا¼فنا¼فن    قبلقبلقبلقبل    �وز�وز�وز�وز    ةةةةا�عزيا�عزيا�عزيا�عزي
ً
Aخاهخاهخاهخاهأأأأ    يعزييعزييعزييعزي    مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن    منمنمنمن    ماماماما( مرفو    

 من شاهد X ه،بشواهد يقويه وبعضهم ،يضعفه بعضهم ا:ديث هذا )ةةةةالقيامالقيامالقيامالقيام    يوميوميوميوم    ةةةةكرامكرامكرامكرامالالالال    حللحللحللحلل    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    كساهكساهكساهكساه    الالالالإإإإ    ةةةةبمصيببمصيببمصيببمصيب
 يقفون العلماء قلت كما ،بشواهده اهللا شاء نإ حسن حديث هوف اهللا عبيد نب طلحة حديث من شاهد وX نسأ حديث
 .ا�يتا�يتا�يتا�يت    ةةةةتعزيتعزيتعزيتعزي    ستحبابستحبابستحبابستحباباااا    YYYY    فقوافقوافقوافقواواتواتواتوات ةهب� بنال فصاحاإلu  قال عليها
 الشاف* وقال ،يستحب ال أي ،بعدها يسن وال ا¼فن وقت وقتها ةحنيف بوأ فقال وقتهاوقتهاوقتهاوقتهاu u u u     واختلفواواختلفواواختلفواواختلفوا، رخآ موضعu  وقال

 عن يقولون كما وسلم عليه اهللا ص¦ فعله أيضاً من ثبت وقد ،تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا ،وبعده قبله يسن �دأو
 .ةبا�عزي يتعلق ما هذا ،و�حتسب فلتص» روهام :وقال هادبمولو بنته أيضاً عزىو ،مصاباً  عزى نهأ نسأ

 ؟ثالث بعد يعزي ال نهأب ةا�عزي دÖدّ  هل إذاً     """"ثالثالثالثالثثثث    بعدبعدبعدبعد    ةةةةتعزيتعزيتعزيتعزي    والوالوالوال" يقولون العلماء    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 يرد لم ،ال يقول من العلماء من لكن ،ا:زن عليه µدد الÍ ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا فقط يامأ ثالث ةا�عزي نأ بهذا يقولون بعضهم

    زوجزوجزوجزوج    ذيذيذيذي    غ�غ�غ�غ�    ةةةةأأأأمرمرمرمرالالالال    ÖلÖلÖلÖل    الالالال( �ديث قلت كما ويستدلون ،والعلماء ا`اس من جتهادا هذا و´نما ،بثالث ةتعزيلل با�حديد
çَديد فيجعلوه الشارع من احدً  كأنها هذه ا6الث µعلون )ثالثالثالثالثثثث    فوقفوقفوقفوق    �رم�رم�رم�رم    ذيذيذيذي    ç    YYYYدçدçدçد    ننننأأأأ �ً  ما يصح ال و´ال ،بثالث للعزاء ا

 .وسلم عليه اهللا ص¦ نلل مرفوA احديث وليس ،هاءالفق ÷م من هذا ،ثالث فوق عزاء ال ا`اس عند ينقل
ال  يعÈ ،ةةةةا�صيبا�صيبا�صيبا�صيب    ا�يتا�يتا�يتا�يت    هذاهذاهذاهذا    YYYY    �دد�دد�دد�دد    الالالال    لكنلكنلكنلكن    بثالبثالبثالبثالثثثث    ÖددÖددÖددÖدد    الالالال    يقوليقوليقوليقول وقول ،،،،بثالبثالبثالبثالثثثث    ا�حديدا�حديدا�حديدا�حديد    قولقولقولقول    ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    ¹م¹م¹م¹م    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    هناهناهناهنا    منمنمنمن

 قلهن ماأيضاً و الطاK| روض حباص هنقل كما ةا:نابل وبعض ةالشافعي بعض قال و¹ذا الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا ته،بمصيب يذكره
 هو وهذا ،تعا¡ اهللا ر�ه باز ابن الشيخ اإلسالم ابن تيمية ومن ا�عا1ين شيخ ختارهاو ،ة�دد تليس :قالوا ا�رداوي

 .ا�صاب Y حزاناأل دد� الأ جلأل جيد فهذا بثالث كتØا نإ لكن ،بثالث العزاء Öدد ال أن قرباأل

    ))))TTTTTTTT((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
    ؟؟؟؟ا�عزيا�عزيا�عزيا�عزي    قبلقبلقبلقبل    منمنمنمن    ىىىىللمعزللمعزللمعزللمعز    تقالتقالتقالتقال    األدعيةاألدعيةاألدعيةاألدعية    منمنمنمن    وردوردوردورد    اwياwياwياwي    ماماماما ؟؟؟؟عزيةعزيةعزيةعزيةا�ا�ا�ا�    عندعندعندعند    يقاليقاليقاليقال    ماذاماذاماذاماذا    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
    مصابمصابمصابمصاب هو ا�صاب ¬ن ´نو ،�يتك�يتك�يتك�يتك    وغفروغفروغفروغفر    ككككءءءءعزاعزاعزاعزا    حسنحسنحسنحسنأأأأوووو    جركجركجركجركأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    عظمعظمعظمعظمأأأأ مسلمب �صاب فيقال الفقهاء قال كما ورد

    جركجركجركجركأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    ظمظمظمظمععععأأأأ ورد هذا طبعاً  ،�يتك�يتك�يتك�يتك    ككككءءءءعزاعزاعزاعزا    حسنحسنحسنحسنأأأأوووو    جركجركجركجركأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    عظمعظمعظمعظمأأأأ    بكافربكافربكافربكافروووو: قال يعزيه نأ وأراد باهأ هنأ نفgض ،بكافربكافربكافربكافر
 نهأ وأحسن ما ورد -األحسن هو وهذا- وسلم عليه اهللا صª ا` نأ صحيح �ديثوورد  �يتك�يتك�يتك�يتك    وغفروغفروغفروغفر    ككككءءءءعزاعزاعزاعزا    حسنحسنحسنحسنأأأأوووو

 وسلم هعلي اهللا ص¦ هتتعزي وفيه ،زيد بن ةسامأ حديثu  جاءما  ذلك ومن ،وسلم علية اهللا صª ا` عن ورد بما ييعز
 نأ لك ينب¾ نتأ وبا�اã )و�حتسبو�حتسبو�حتسبو�حتسب    فلتص»فلتص»فلتص»فلتص»    بمقداربمقداربمقداربمقدار    عندهعندهعندهعنده    ءءءء¤¤¤¤    ]]]]    نننن́́́´وووو    أعطأعطأعطأعطىىىى    ماماماما    وXوXوXوX    ذذذذأخأخأخأخ    ماماماما    هللاهللاهللاهللا    ننننإإإإ: (¹ا قال حيث Kنته
 اً اً اً جعفرجعفرجعفرجعفر    اخلفاخلفاخلفاخلف    اااا    ( :جعفر u قال ا` نأ وردأيضاً  ،انسانإ عزيت اإذ هكذا X تقول

 u )صفقتهصفقتهصفقتهصفقته    uuuu    اهللاهللاهللاهللا    لعبدلعبدلعبدلعبد    وباركوباركوباركوبارك    هلههلههلههلهأأأأ    uuuu    اً
 وال ،وردت ال� يةدعاأل بهذه يدA ذاً إ ،عنه اهللا رò مات ا� هلهأ o uلفه نأ �عفر دA نهأ منها `ا الشاهد ،يمينه صفقة
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 صلألا نأ مادام ،ا¼Aء عموم من بها بأس الال�  ةعيألدا من هذه ] ،�يتكم وغفر ور�كم لكم اهللا غفر قال لو بأس
 ،ا¼Aء بهذا يكون نأ يلزم وال يقال ا¼Aء مطلقف ، إذاً وسلم عليه اهللا صª ا` عن جاء كما ا�عزية u جاء ا¼Aء نأ
 .والسالم الصالة عليه عنه جاء وما وسلم عليه اهللا صª الرسول بسنة يل7م نأ فضلاأل ¬ن ن´و

     ؟؟؟؟ال�فرال�فرال�فرال�فر    ةةةةتعزيتعزيتعزيتعزي    �وز�وز�وز�وز    هلهلهلهل    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
    هناكهناكهناكهناك    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننإإإإ    نقولنقولنقولنقول    هذاهذاهذاهذا    وYوYوYوY ،ة�صلح ¬نت ذاإ ال�فر تعزية أجاز سالماإل شيخالعلماء ينصون Y ا`� عن تعزية ال�فر، و

 ....فالفالفالفال    و´الو´الو´الو´ال    فبهافبهافبهافبها    ال�فرال�فرال�فرال�فر    تعزيةتعزيةتعزيةتعزية    منمنمنمن    ةةةةمصلحمصلحمصلحمصلح
     ؟؟؟؟عزيعزيعزيعزي    ذاذاذاذاإإإإ    ىىىىا�عزا�عزا�عزا�عز    µيبµيبµيبµيب    ماذاماذاماذاماذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ر�هم الفقهاء هذا يذكر ،و´ياك ور�نا كءدA اهللا تقبل وأ ،و´ياك ور�نا كءدA اهللا ستجابابـ  ىا�عز ويرد العلماء قال
 .منها بأحسن وأ بمثلها ا�حية رد عموم ومن ا¼Aء عموم من هذا قلت كما ناأو ،تعا¡ اهللا

     ؟؟؟؟ا�فصيلا�فصيلا�فصيلا�فصيل    معمعمعمع    ،،،،لتعزيةلتعزيةلتعزيةلتعزيةلللل    ا�لوسا�لوسا�لوسا�لوس    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ا�لوس يعÈ ،للمواساة جلوس يكون وأ ،اإلجراءات X وتتخذ X يستعد للعزاء خاص جلوسب|  يفرقون العلماء    ::::والوالوالوالأأأأ

 .با6ا5با6ا5با6ا5با6ا5 ويأذنونويأذنونويأذنونويأذنون ولولولولاألاألاألاأل    فيمنعونفيمنعونفيمنعونفيمنعون ، ا�ألوف عن خارج يكون وال يعزيه من أتيهي ح| نساناإل µلسه اwي الطبي*
 أيقر من ستئجاراأيضاً و أحيانا زواج مظاهر كأنها مظاهرات أو صاالت استئجار معه يكون اwي للعزاء ا�لوس فمثالً 

 .ا�منوع للعزاء ا�لوس من هذا ذلك وÅو ومك»ات
 .بأس فال wلك توجلسك زوعو ناس كءجا إذا ،ا`اس عند ا�ألوف مع متوافق يكون اwي يالعاد ا�لوس ماأ

 u ¬ن سواء ،ويعزوك كل فليدعو فيه قابلوك م�ن يأ بل ،نهائياً  ا�لوس µوز ال أصالً  نهأ يرى العلم هلأ بعض نأ علماً 
 فأما" اإلفصاح u وقال ،لعلماءلأيضاً  يرأ هذا ،يعزيك من تنتظر تنأ �لس نأ دون قاً ااتف اKيت u وأ ا�سجد وأ الطريق
 ،÷ماً  يعÈ ذلك بعد قال ثم "ذلك u نصاً  حنيفة ¯أ عن Jد ولم    ،،،،مكروهمكروهمكروهمكروه    هوهوهوهو    �د�د�د�دأأأأوووو    والشافوالشافوالشافوالشاف****    مالكمالكمالكمالك فقال ةتعزيلل ا�لوس

 "تهكراهي Y صحاباأل وسائر وا�صنف الشاف* فنص تعزيةلل ا�لوس فأما" :قال ا�جموع u ا`ووي ÷م هذا بعد يهمنا
 رادأ من مفيقصده Öددونه بيت u ا�يت هلأ µتمع نأ :¹ا �لوسبا يعÈ قالوا ،قلت كما ا�قصود ا�لوس به ا�راد هذا

 .¹ا ا�لوس كراهية u والنساء الرجال ب| فرقو عزاهم صادفهم فمن حوا+هم u ين�فوا نأ ينب¾ بل قالوا ،،ا�عزية
 ال ،نآالقر X أويقر للعزاء µتمع نأ هدية من يكن ولم ،ا�يت هلأ تعزية هديه من و�ن" يا¹د u اهللا هر� القيم ابن وقال
 ابن الشيخ ا�عا1ين من يتبناه -أصالً  لوسا� عدم- أيالر وهذا "ةمكروه ةحادث ةبدع هذا و� ه،غ� وال ق»ه عند

 .اهللا هر� عثيم|
 ةسماح لةا�سأ هذه Y ونص ،به بأس ال فهذا للمواساة جلوس نماإ ،ا�لوس صدقب يكون ال اwي الطبي* ا�لوس ماأ

    حضورحضورحضورحضور    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل ::::�ا سئل�ا سئل�ا سئل�ا سئل قال )U0( صفحة ا�نائز ح�مأ u قال حيث واسعة ر�ة اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ
�ادقادقادقادق    وضعوضعوضعوضعتتتت    ووووأأأأ    ستأجرستأجرستأجرستأجرتتتت    ال�ال�ال�ال�    اnاصةاnاصةاnاصةاnاصة    ا�جالسا�جالسا�جالسا�جالس    الالالال    ا�واساةا�واساةا�واساةا�واساة    ألجلألجلألجلألجل    العزاءالعزاءالعزاءالعزاء    �لس�لس�لس�لس��� هلأ ىوعز ا�سلم ح¿ ذاإ" الشيخ قال ؟؟؟؟وخيموخيموخيموخيم    
 مشهور هذا- يشا أو قهوة فنجال عندهم �ب و´ذا: "قال ثم "وا�عزية ¹م »ا� من فيه �ا مستحب فذلك ا�يت

 يستقبل يامأ ةثالث ا�يت هلأ جلوس عن وقال ،طبي* جلوس هذا "زوارهم مع ا`اس كعادة ،بأس فال تطيب وأ -ومعروف
    ناسناسناسناسلللللللل    يصنعوايصنعوايصنعوايصنعوا    ننننأأأأ    دوندوندوندون    منمنمنمن    لكنلكنلكنلكن    ،،،،تعا¡ اهللا شاء إن حرج فال ا`اس همييعز حÁ واجلس إذا: "قال ،ا�واساة ألجل ا�عزين

    ".".".".ةةةةو°مو°مو°مو°م
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        ::::قوالنقوالنقوالنقوالن    فيهافيهافيهافيها    ننننأأأأ    `ا`ا`ا`ا    وظهروظهروظهروظهر    اتضحتاتضحتاتضحتاتضحت    ةةةةمسألمسألمسألمسأل    هذههذههذههذه    ااااإذً إذً إذً إذً 
 .أصالً أصالً أصالً أصالً     ا�لوسا�لوسا�لوسا�لوس    يكرهيكرهيكرهيكره قول -/ 
 ويعرف نآالقر اءةوقر ك»ات�¬ وÅوها با`فقات X عدستي للعزاء خاص جلوس هناك ¬ن نإ وهو با�فصيلبا�فصيلبا�فصيلبا�فصيل يقول قول -1 
 اwي ا�لوس ماأ ،السلف عن يرد لم نهأل ،،،،اKدعاKدعاKدعاKدع    منمنمنمن    هوهوهوهو    بلبلبلبل    يصحيصحيصحيصح    الالالال    هذاهذاهذاهذا صاالتال ناً اأحي تستأجرو عزاء هؤالء عند نأ

  ....بازبازبازباز    ابنابنابنابن    الشيخالشيخالشيخالشيخ    وأجازةوأجازةوأجازةوأجازة    بأسبأسبأسبأس    الالالال    فهذافهذافهذافهذا ¹ؤالء Aدية زيارة وأ مصاب تعزية u ا`اس يفعله كما وهو للمواساة Aدي يكون
    ؟؟؟؟ا�يتا�يتا�يتا�يت    عªعªعªعª    ا�Kءا�Kءا�Kءا�Kء    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 وسلم هعلي اهللا ص¦ ا` يتأر: "قال فيهو نسأ حديث أيضاً  عليه ويدل ،اناناناننسنسنسنساإلاإلاإلاإل    uuuu    طبيطبيطبيطبي****    مرمرمرمرأأأأ    نهنهنهنهألألألأل    ا�Kءا�Kءا�Kءا�Kء    جوازجوازجوازجوازاألصل األصل األصل األصل 
 متفق "يرحم وأ لسانه ¡إ وأشار )بهذابهذابهذابهذا    يعذبيعذبيعذبيعذب    ولكنولكنولكنولكن    ،،،،القلبالقلبالقلبالقلب    �زن�زن�زن�زن    والوالوالوال    الع|الع|الع|الع|    بدمعبدمعبدمعبدمع    يعذبيعذبيعذبيعذب    الالالال    اهللاهللاهللاهللا    ننننإإإإ: (قالو تدمعان وعيناه

    ر�ةر�ةر�ةر�ة    هذههذههذههذه( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX الفرح من كملأ وهو قال ،X ر�ة ا�يت Y ا�Kء يستحب :سالماإل شيخ قال ه،علي
 ).ههههعبادعبادعبادعباد    قلوبقلوبقلوبقلوب    uuuu    اهللاهللاهللاهللا    جعلهاجعلهاجعلهاجعلها
 ناأ ال قال ،ىبك وسلم هعلي اهللا ص¦ والرسول طبي* ء¤ هذا ؟تب� ال �اذا طيب ،كيأب لن ال يقول يبالغ ا`اس بعض

 اهللا ص¦ ا` من اً مقام لفضأ تكون لن نقول ،درجاتنا يرفع نأ ألجل بها صابناأ واهللا ةمصيب هذه ،ا�سألة ¹ذه فرحأ
    نسنسنسنسأأأأ    لقوللقوللقوللقول    ا�يتا�يتا�يتا�يت    YYYY    ا�Kءا�Kءا�Kءا�Kء    وµوزوµوزوµوزوµوز قالوا العلماء نص و¹ذا، األمر ¹ذا بأس ال إذاً  ،عيناه تودمع ىبك فا` ،وسلم هعلي

 ....تدمعانتدمعانتدمعانتدمعان    عيناهعيناهعيناهعيناه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    يتيتيتيتأأأأرررر
 فلتفهم ،القدرالقضاء وب الرضاأيضاً  يناu وال ،يهف ء¤ وال االرض يناu ال هذا ،الرضا يناu هذا نأ ا`اس بعض يقول ال إذاً 

 اهللا ص¦ ا` `ا ب| و�ما ،وسلم يهعل اهللا ص¦ ا` عن وفهموها ةالصحاب �لها كما ملحْ و�ُ  السنة و�فهم ،ا`قطة هذه
 .وسلم هعلي
 الشاف* قال( :قالف بعدهو ا�وت قبل ا�يت Y ا�Kء كراهة u واختلفوا" فصاحاإل صاحب ذكر قال العلم هلأ بعض قال

 قلت كما الصوابالصوابالصوابالصواب    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذاوووو) بعدهبعدهبعدهبعده    الالالالوووو    ا�وتا�وتا�وتا�وت    قبلقبلقبلقبل    يكرهيكرهيكرهيكره    الالالال �دأو حنيفة بوأ وقال، بعدهبعدهبعدهبعده    ويكرهويكرهويكرهويكره    ا�وتا�وتا�وتا�وت    قبلقبلقبلقبل    µوزµوزµوزµوز ومالك
 فقد ،ذلك من مانع فال ،X ر�ةً  ا�يت Y ا�Kء يستحب :يقول سالماإل شيخبل  ،وسلم علية اهللا ص¦ الرسول لسنة ا�وافق

     :يذكرون ا�Kء Y يتæمون �ا العلماءو ،وسلم هعلي اهللا ص¦ اnلق فضلأ هو نم ىبك
     ....ا�صيبةا�صيبةا�صيبةا�صيبة    YYYY    الص»الص»الص»الص»    سنيًةسنيًةسنيًةسنيًة    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 ،م(وع نهأ Y يتفقون العلماء ا�صائب Y الص» ،ععععا�زا�زا�زا�ز    ضدضدضدضد    بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    الص»الص»الص»الص» ،ا�صيبة Y الص» µب يقول العلماء بعض

 نأ ا�صيبةا�صيبةا�صيبةا�صيبة    عندعندعندعند    XXXX    يسنيسنيسنيسن، وبالقدربالقدربالقدربالقدر    الرضاالرضاالرضاالرضا    بص»بص»بص»بص»    ا�رادا�رادا�رادا�راد ،تعا¡ اهللا ر�هم األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    عنعنعنعن    الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    ينقلينقلينقلينقل    العلمالعلمالعلمالعلم    هلهلهلهلأأأأ    بعضبعضبعضبعض قلت كما بل
 اً اً اً خ�خ�خ�خ�    ãããã    خلفخلفخلفخلفااااوووو    مصيب�مصيب�مصيب�مصيب�    uuuu    جرجرجرجر9999آآآآ    اااا        راجعونراجعونراجعونراجعون    ههههإ°إ°إ°إ°    اااانننن́́́´وووو    هللاهللاهللاهللا    ااااننننإإإإ :سgجاعاال وهو ورد ما يقول

 ....منهامنهامنهامنها    اً
 اً اً اً إحدادإحدادإحدادإحداد    ههههمعاشمعاشمعاشمعاش    للللطيطيطيطيوتعوتعوتعوتع    حاXحاXحاXحاX    ����ييييتغتغتغتغ    �صاب�صاب�صاب�صاب    ويكرهويكرهويكرهويكره" ا`قطة هذه يتعلق فيما عنه يتæمونأيضاً  ùا قالوا

    ¡إ يدعونا وهذا" " " " اً
    ؟؟؟؟الزوجةالزوجةالزوجةالزوجة    لغ�لغ�لغ�لغ�    اإلحداداإلحداداإلحداداإلحداد    حكمحكمحكمحكمما ما ما ما  ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ماإ هويز� u خاصة ديثابأح إال هعلي يدل ما يرد لم اإلحداد نأ يذكرون تعا¡ اهللا ر�هم العلماء ،ا�وت ألجل حداداإل
 األحاديث تءجا وقد" :تعا¡ اهللا هر� باز ابن خالشي قال ،يامأ بثالثة الزوج ذات غ� ¬نت ذاإ ةأللمر وأ الزوج ذات للمرأة

 للمرأة -ا�واز أي- الرخصة جاءت كما، وع(ا أشهرٍ  أربعة زوجها Y الزوجة حق u إال اإلحداد عن تن± الصحيحة
  ùنوع فهو حداداإل من ذلك ىسوما  ماأ ،فأقل يامأ ثالث قريبها ç Yدّ  نأ خاصة

ً
A�" ؟؟؟؟¼°ل¼°ل¼°ل¼°لاااا    ماماماما تقول 
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 وهذا "والسالم الصالة عليه عليهم Öدّ  فلم ا6الث وبناته إبراهيم بنها وسلم هعلي اهللا ص¦ حياته u مات وقد" شيخال قال
 .والسالم الصالة عليه قدوتنا هو
 يسgجع بل اإلنسان، ال(ع u ¹ا أصل ال هذه ا�ظاهر هذه من ذلك Åو أو العمل ترك أو ا�عاش أو تعطيل اإلحداد إذاً 

  .به بأس ال طبي* ء¤ فهذا وÖزن ويب� يزعل نسانإلا كون ماأ، مصيبته o uلفه أن ويسأX عز وجل اهللا ويدعو
    ه؟ه؟ه؟ه؟عليعليعليعلي    وÖرموÖرموÖرموÖرم    نساننساننساننساناإلاإلاإلاإل    منهمنهمنهمنه    يمنعيمنعيمنعيمنع    اwياwياwياwي    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 مع بكاء هناك ¬ن إذا ماأ ،بذلكبذلكبذلكبذلك    الصوتالصوتالصوتالصوت    ورفعورفعورفعورفع    ا�يتا�يتا�يتا�يت    �اسن�اسن�اسن�اسن    تعدادتعدادتعدادتعداد أي ،كذلك وا`دبوا`دبوا`دبوا`دب    ،،،،با�صيبةبا�صيبةبا�صيبةبا�صيبة    الصوتالصوتالصوتالصوت    رفعرفعرفعرفع    وaوaوaوa ياحةياحةياحةياحة̀̀̀`اااا
Åء ألجل الصوت ورفع يب�Kالعلماء نص وقد هفي ءال¤ فهذا طبي* ء¤ ا Y ةفاطم بأن واستدلاو ،جوازه òاهللا ر 

 ج»يل ¡إ أبتاه يا ،مأواه الفردوس ةجن أبتاه اي ،دAه ارب باأج ،أبتاه يا" وسلم هعلي اهللا ص¦ ا` توË �ا وأرضاها عنها
 وألجل ا�يت هذا �اسن بيان ألجل با�Kءو أ ةبا`ياح نصواتهأ ويرفعن النساء µتمع نأ هو ا�منوع ،اKخاري هروا "نعاهن
  .ا�منوع هو هذا موت ةمصيب هؤالء عند نأ يعرف نأ

    وÅوهوÅوهوÅوهوÅوه    اnدوداnدوداnدوداnدود    ولطمولطمولطمولطم    ا6يابا6يابا6يابا6ياب    شقشقشقشق    ùا Öرم عند ا�صيبةùا Öرم عند ا�صيبةùا Öرم عند ا�صيبةùا Öرم عند ا�صيبة    ////        ةةةةللللأأأأمسمسمسمس
 عنه ا`� ورد ينب¾ ال هذا ،منه تأ£ وحر�ة جزA عليه وأ غgته وأ ثيابه oلع وأ ثوبه يشق وأ هكذا ي¿ب ا`اس بعض
 قال ثم )ا�اهليةا�اهليةا�اهليةا�اهلية    بدعوةبدعوةبدعوةبدعوة    ودAودAودAودA    ا�يوبا�يوبا�يوبا�يوب    وشقوشقوشقوشق    اnدوداnدوداnدوداnدود    لطملطملطملطم    منمنمنمن    منامنامنامنا    ليسليسليسليس: (قال نهأ الصحيح| u كما وسلم هعلي اهللا ص¦ ا`

u جاء )والشاقةوالشاقةوالشاقةوالشاقة    ةةةةوا:القوا:القوا:القوا:الق    ةةةةالصالقالصالقالصالقالصالق    منمنمنمن    يءيءيءيءبربربربر    ااااأنأنأنأن( :آخر حديث u اقةوالش وا:القة ةالصالق من بريء ناأ ا:ديث. 

  .ةةةةا�صيبا�صيبا�صيبا�صيببببب    صوتهاصوتهاصوتهاصوتها    ترفعترفعترفعترفع    ال�ال�ال�ال�    وaوaوaوa ::::ةةةةالصالقالصالقالصالقالصالق

  .ةةةةمصيبمصيبمصيبمصيب    عندهاعندهاعندهاعندها    أنأنأنأن    ا`اسا`اسا`اسا`اس    عندعندعندعند    ظهرظهرظهرظهريييي    ÁÁÁÁحححح    عند ا�صيبةعند ا�صيبةعند ا�صيبةعند ا�صيبة    سهاسهاسهاسهاأأأأورورورور    شعرهاشعرهاشعرهاشعرها    çلقçلقçلقçلق    ال�ال�ال�ال�    aaaa ::::ةةةةا:القا:القا:القا:الق

 ....ا�صيبةا�صيبةا�صيبةا�صيبة    عندعندعندعند    ����ارهاارهاارهاارها    ووووأأأأ    جلبابهاجلبابهاجلبابهاجلبابها    ووووأأأأ    ثوبهاثوبهاثوبهاثوبها    تشقتشقتشقتشق    ال�ال�ال�ال�    وaوaوaوa ::::الشاقةالشاقةالشاقةالشاقة
Ëأيضاً  الصحيح وu ا`ا`ا`ا` لعن أنه وسلم عليه اهللا ص¦ عنه الروايات بعضLLLLو¹ذا هؤالء ستماعا تقصد ال� وا�ستمعةوا�ستمعةوا�ستمعةوا�ستمعة    ةةةةاااا 
  .ذلك من ا`اس منع

 ؟؟؟؟عليهعليهعليهعليه    هلههلههلههلهأأأأ    بب�ءبب�ءبب�ءبب�ء    ا�يتا�يتا�يتا�يت    يعذبيعذبيعذبيعذب    هلهلهلهل    ذلكذلكذلكذلك    وفعلواوفعلواوفعلواوفعلوا    خالفواخالفواخالفواخالفوا    ا`اسا`اسا`اسا`اس    ننننأأأأ    لولولولو    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 هلهأ بب�ء يعذب ا�يت نأ بقوX وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نع جاء ما يحملونف ،اهللا ر�هم العلماء يذكرها مسألة هذه

 وهو ،مت 5أ ا`اس يعرف حÁ عª وصيحوا عª احووفن مت إذا ،بذلك أو4 من Y �مول ا:ديث هذا يقولون عليه
 ةبوصي و4أ نهبأ يؤاخذ سوف نهفإ ،بذلك و4أ من Y فيه والعذاب فيه ا`� �مول هذا :قال ،ا�ز9 منهم ةطائف قول

 .خ� وال معروف فيها ليس
 عن ا`� ترك نهأل خذؤاسيُ  يعÈ ،ذلك ايفعلو نأب وفاته قبل رهمذÖ ولم Aدتهم هلهأ من ¬نت من Y ة�مول نهاأ قالوا وأ

 .يفعلونها وهم و®اعته هلهأ عند امعروف من ¬ن اwي ا�نكر
 ينههم ولم قبله ا�و$ من كث� مع يفعلونه هلهأ نأ يعلم يكون وأ ،به خذؤاسي فهذا ،به و4أو به رò يكون نأ ماإإذاً 
    يعذبيعذبيعذبيعذب    هلهلهلهلوووو ا�يت عند ةا�صيب Y با�Kء يتعلق اwي ا:ديث هذا ذلك Y خذؤاسي هنا ،يفعلوا ال نبأ يوصيهمأيضاً  ولم
 .الالالال    ووووأأأأ    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    بهابهابهابها

  .توË لو فعله عن ينهاهم وأ رهمجزي ولم يفعلونها نهمأ يعلم ¬ن وأ بها أوصاهم إذا يعذب نهأ وخالصتهاوخالصتهاوخالصتهاوخالصتها
 ة بكتاب ا�نائزة بكتاب ا�نائزة بكتاب ا�نائزة بكتاب ا�نائزا�سائل ا�تعلقا�سائل ا�تعلقا�سائل ا�تعلقا�سائل ا�تعلق    خاتمةخاتمةخاتمةخاتمةوa وa وa وa     ةةةةمسألمسألمسألمسأل
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 عليه اهللا ص¦ وا` ا�وت، ذكر نن� وقد الكتاب هذا ن(ح أننا أنفسنا u نالحظ اآلن Åن األخوات وأيتها األخوة أيها
 هذه u وأقوا¹م العلماء خالف وبيان ا�زئيات بيان u نغرق أننا م* تالحظون) الثاتالثاتالثاتالثات    هادمهادمهادمهادم    ذكرذكرذكرذكر    منمنمنمن    أكdواأكdواأكdواأكdوا( يقول وسلم

 وأنه نفسه، ا�وقف هذا حول الÃم ويفوتنا نتغافل وقد، العلماء به وما استدل الفرعية هذه u أو ا�سألة أو تلك ا�سألة
َموِْت { ®يعاً  علينا سيمر

ْ
َموِْت  َغْفٍس َذائَِقُة ال
ْ
َموِْت  َغْفٍس َذائَِقُة ال
ْ
َموِْت  َغْفٍس َذائَِقُة ال
ْ

 َغْفٍس َذائَِقُة ال
 

 �مول حدباء آلة Y يوماً ***سالمته طالت و´ن أن= ابن ]، }]ُ]ُ]ُُ]

 ليس، وتدفن عليك ويص¦ تغسل وسوف الق» إ¡ ستساق أنك إ¡ خرهآ فإن نوح، عمر كما عمرت و´ن العمر بك طال مهما
ََماََماََماََماو{ مالقيه أنه البد وأنه ا�وقف، هذا يرا� أن العاقل ا:صيف للمسلم فالبد، عملك إال معك �� ٌٌ        تَْدِريتَْدِريتَْدِريتَْدِري    ��     َماَذاَماَذاَماَذاَماَذا    َغْفسَغْفسَغْفسَغْفٌسٌ

ٌٌ        تَْدِريتَْدِريتَْدِريتَْدِري    َوَماَوَماَوَماَوَما    َغًداَغًداَغًداَغًدا    تَْكِسُب تَْكِسُب تَْكِسُب تَْكِسُب  يê     َغْفسَغْفسَغْفسَغْفٌسٌ
َ
يê بِأ
َ
يê بِأ
َ
يê بِأ
َ
رٍْض     بِأ

َ
رٍْض أ
َ
رٍْض أ
َ
رٍْض أ
َ
     فففِفيهِ ِيهِ ِيهِ ِيهِ     َجُعونَ َجُعونَ َجُعونَ َجُعونَ تُرْ تُرْ تُرْ تُرْ     يَْوًمايَْوًمايَْوًمايَْوًما    َواَواَواَواييييëُقواëُقواëُقواëُقوا{ }ييييَُموُت َُموُت َُموُت َُموُت     أ

َ
 إِ¡
َ

 إِ¡
َ

 إِ¡
َ

        تَُوتَُوتَُوتَُو[[[[ë ë ë ë     ععععُمë ُمë ُمë ُمë     اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ     إِ¡


 

 }َكَسبَْت َكَسبَْت َكَسبَْت َكَسبَْت     َماَماَماَما    َغْفٍس َغْفٍس َغْفٍس َغْفٍس     ]ُ]ُ]ُُ]

 توقظ أن من الفقهية ا�سائل تفوتنا وال ا�نائز، كتاب عن ÷منا عند ا�وت موعظة نستح¿ أن ا:قيقة اإلخوة علينا أيها
َمَقابِرَ     ُزْرُزْرُزْرُزْرييييُمُ ُمُ ُمُ ُمُ     ëÁ ëÁ ëÁ ëÁ حَ حَ حَ حَ {: تعا¡ قال حÁ *نا عليه نمر أن البد اwي، العظيم ا�وقف ¹ذا قلوبنا

ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
َمَقابِرَ ال
ْ
 عمله ¬ن إذا ا�سلم وأن، }ال

 بذلك يعذب وقد u ق»ه، عليه شؤماً  ذلك فسيكون طا:اً  عمله ¬ن إذا وأنه ق»ه، X u أنيسا العمل هذا فسيكون صا:اً 
 .أحسن إذا X ا`اس دAء ويقبل درجات ا�رء يرفع وقد X، ا`اس دAأيضاً  و´ذا، حسناته كdت إذا عنه اهللا يعفو وقد

 خ�، Y خاتمتنا تكون حÁ عز وجل، بربنا عالقتنا Åسن وأن لآلخرين Åسن وأن ألنفسنا Åسن أن األخوة أيها فعلينا
 ما فعلناه، Y وÅاسبها أنفسنا نراجع ولم نستفد ولم نتعظ لم وÅن ا�واعظ علينا تمر وأال خ�، إ¡ Aقبتنا تكون وأن

 .واالستغفار ا�وبة نراجع وأن، كب�اً  أو غ�اً ص هذا ¬ن سواء
 أحبونا أو اهللا u أحببناهم مسلم| أو وأخوات وأخوة وأمهات آباء من دائماً  �وتانا ندعو أن األخوة أيها نن� ال أنأيضاً و
u ء ذلك، منا ينتظرون هؤالء ألن، اهللاA¼إذا أجر لموللمس ذلك، وعنهم عنا اهللا يتجاوز وأن با�غفرة ¹م ا Aإلخوانه د 

 كب� فضل وهذا ميت|، أو أحياءً  ا�سلم| ] من) حسنةحسنةحسنةحسنة    XXXX    دعوتدعوتدعوتدعوت    مسلممسلممسلممسلم    بكلبكلبكلبكل    لكلكلكلك    أنأنأنأن( األحاديث بعض u فورد، ا�سلم|
 اwي فهذا X يدعو X ابنا وورث صا:اً  عمل إذاأيضاً  اآلباء وحÁ دائماً  `فسه يدعو فاإلنسان، ا:ديث هذا فيه صح إن

    أوأوأوأو، ، ، ، بهبهبهبه    ينتفعينتفعينتفعينتفع    علمعلمعلمعلم    أوأوأوأو    جارية،جارية،جارية،جارية،    صدقةصدقةصدقةصدقة    ثالثالثالثالثثثث،،،،    منمنمنمن    إالإالإالإال    عملهعملهعملهعمله    انقطعانقطعانقطعانقطع    ا�رءا�رءا�رءا�رء    ماتماتماتمات    إذاإذاإذاإذا( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` الق كما سيستمر،
 ).XXXX    يدعويدعويدعويدعو    صالحصالحصالحصالح    و¼و¼و¼و¼

 واهللا اآلخرة، إ¡ نقلة ا�وت أن تعلم وأن وفاتك، بعد لك يدعو حÁ أوالدك إ¡ الصالح عملك يمتد أن عبد اهللا يا فاحرص
 .ا�نة غرف من غرفة أو ا`ار حفر من حفرة يكون أن إما الق» وأن للمقابر، زيارة سماها
 يغفر وأن بعفوه يعاملنا وأن ذنوبنا عن يتجاوز وأن `ا اهللا يغفر أن وميت| أحياءً  ا�سلم| و�ميع ولكم ã اهللا أسأل
ٍ وهو يتوفانا وأن وغفرانا، عفواً  وبالسيئات إحساناً  با:سنات µازهم وأن، ®يعاً  �وتانا  `ا oتم وأن غضبان، غ� عنا راٍض�

، كريم جواد إنه بعفوه، يعاملنا وأن، اهللا رسول �مداً  وأن اهللا إال ال S أن شهادة ا¼نيا من ÷منا آخر µعل وأن بالصا:ات
 أعما`ا خ�ا µعل وأن، اهللا u وأحبونا اهللا u أحببناهم اwين أحبابنا �ميع يغفر وأن، فيها يفتنا وال u ا¼نيا oزينا ال وأن

يستمع  ùن µعلنا وأن، للموعظة قلوبنا يوقظ وأن، ومنكم منا يتقبل أن ولكم ã اهللا أسأل لقياه، يوم أيامنا وخ� خواتمها،
 والصديق|، األنبياء مع Ö(نا وأن م�ثرة، حسناتنا µعل وأن عمله، وحسن عمره طال ùن µعلنا وأنا�وعظة وينتفع بها، 

 أأبد وسوف ،ا�نائز كتاب من انتهينا قد نكون بهذا وسلم، عليه اهللا ص¦ ا�رسل| إمام �مد نبينا شفاعة ننال نوأ
 .الفطر صدقه Y فيه الÃم اهللا شاء إن ن�أو ،وأح�مه الز�ة كتاب Y الÃم القادمة ا:لقة u معكم

    ))))T0T0T0T0((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
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    """"ةةةةالز�الز�الز�الز�    كتابكتابكتابكتاب""""
 ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 ا��فل u االجتما� ا�انب a إذ ما°ة، عبادةٌ  وa الصالة، ثم الشهادت| بعد اإلسالم أر�ن من 6الثا الر�ن a الز�ة

 الفريضة هذه إحياء مداخل من مدخل وa و�وطها وبأح�مها وبأنواعها بها والعلم اإلسالمية األمة أبناء ب| والgاحم
 .فيها ال(ع طلبه بما يقيمونها أن حيث، من ا�سلم| أغنياء من كث� عند ا�هملة
 أمة خ� إ¡ اهللا شاء إن ا�سلمون سيعود صحيحاً  منضبطاً  ¬مالً  çقيقاً  وبتحقيقها األخوة أيها الفريضة هذه بإحياء

 .اآلفات هذه من ا�جتمع سالمة Y د°ل وa والشح، اKخل من صاحبها تطهر الز�ة ألن للناس، أخرجت
فْلَحَ  قَدْ قَدْ قَدْ قَدْ {: تعا¡ قال ،،،،ا�طه�ا�طه�ا�طه�ا�طه� أيضاً بمعÓ £أوت ،وزاد نما ذاإ الزرع ز� يقال ،وا`ماءوا`ماءوا`ماءوا`ماء    ةةةةالزيادالزيادالزيادالزياد a ////        ةةةةلغلغلغلغ    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    تعريفتعريفتعريفتعريف

َ
فْلَحَ أ
َ
فْلَحَ أ
َ
فْلَحَ أ
َ
َها    َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     أ ëَهاَز� ëَهاَز� ëَهاَز� ëَز�{ 

ْمَوالِِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُخذْ ُخذْ ُخذْ ُخذْ {: قالو طهرها أي
َ
ْمَوالِِهمْ أ
َ
ْمَوالِِهمْ أ
َ
ْمَوالِِهمْ أ
َ
ُرُهمْ     َصَدقَةً َصَدقَةً َصَدقَةً َصَدقَةً     أ êُرُهمْ َُطه êُرُهمْ َُطه êُرُهمْ َُطه êيِهمْ     ييييَُطه

ê
يِهمْ َوتَُز�
ê
يِهمْ َوتَُز�
ê
يِهمْ َوتَُز�
ê
 . }بَِهابَِهابَِهابَِها    َوتَُز�

     u تعريفها u تعريفها u تعريفها u االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحتعريفها    
ٌٌ        ماãماãماãماã    حقحقحقحق ////        األولاألولاألولاألول    ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف     ....ÜصوصÜصوصÜصوصÜصوص    زمنزمنزمنزمنu u u u     ةةةةÜصوصÜصوصÜصوصÜصوص    ةةةةلطائفلطائفلطائفلطائف    ÜصوصÜصوصÜصوصÜصوص    مالمالمالمالu u u u     ال(عال(عال(عال(ع    بأصلبأصلبأصلبأصل    واجبواجبواجبواجٌبٌ

 .ا�طوع ةصدق عن احgازا واجبواجبواجبواجب .ةا�ا° غ� خرىاأل ا:قوق من احgازا ماãماãماãماã    حقحقحقحق
 .با°م| وأ ذرا`ب الواجب عن اً حgازا ال(عال(عال(عال(ع    بأصلبأصلبأصلبأصل

    .يزf ما صنافأ يعÈ ،فيه ةالز� بوجو من ال(ع u ورد ما ] ،وا6مار والزروع نعامواأل ثماناأل بها ا�راد ÜصوصÜصوصÜصوصÜصوص    مالمالمالمال
 وا�ساك| الفقراء :ةياآلu  جاء ماY  ةالز� ¹م ت�ف اwين ةا6ماني صنافواأل ةالز� هلأ مه أي ةةةةÜصوصÜصوصÜصوصÜصوص    ةةةةطائفطائفطائفطائف

 .السبيل بناو اهللا سبيل وË والغارمون الرقاب Ëو قلوبهم ةلفؤوا� هايعل والعاملون
     مقدرمقدرمقدرمقدر    نصيبنصيبنصيبنصيب ////        ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    عريفعريفعريفعريفا�ا�ا�ا�

ً
A� 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A�     u u u uصوص    مالمالمالمالÜصوصÜصوصÜصوصÜ    صوصة،     لطائفةلطائفةلطائفةلطائفة    ي�في�في�في�فÜ ،صوصةÜ ،صوصةÜ ،صوصةÜالسابق من وجزأ وهذا. 

 وتن� تطهرأيضاً و، اآلفات من هوتطهر ا�ال تنE ف� ،ا�ال صاحبتزg و ا�ال تزg نهاأل قالوا ز�ةً  سميت ::::سبب تسميتهاسبب تسميتهاسبب تسميتهاسبب تسميتها
    ماماماما(ات الرواي وبعض )مالمالمالمال    منمنمنمن    ةةةةٌٌٌٌ    صدقصدقصدقصدق    تتتتنقصنقصنقصنقص    ماماماما: (وسلم هيعل اهللا ص¦ رسو`ا قال وقد ،واKخل الشح من وا�زg ا�نفق نفس
 .)ةةةةصدقصدقصدقصدق    منمنمنمن    مالمالمالمال    نقصنقصنقصنقص

    ف�ف�ف�ف� ة،والصال الشهادت| بعد سالماإل ر�نأ من ا6الث الر�ن وR العظام ومبانيه سالماإل ر�نأ من ر�ن a ////        حكمهاحكمهاحكمهاحكمها
 .®اع®اع®اع®اعواإلواإلواإلواإل    ةةةةوالسنوالسنوالسنوالسن    الكتابالكتابالكتابالكتاببببب    ةةةةواجبواجبواجبواجب
 حلقاتu  لكم ذكرت وقد ،®اع®اع®اع®اعاإلاإلاإلاإلوووو    نةنةنةنةوالسوالسوالسوالس    الكتابالكتابالكتابالكتاب    م(وعيتهام(وعيتهام(وعيتهام(وعيتهاu u u u     صلصلصلصلاألاألاألاألفففف األصل u م(وعيتها، نسميه ما ا هووهذ

  صلونهُ ؤي نأ Öاولون الفصول من فصالً  وأ الكتب من اً كتاب بدؤوا إذا العلماء نأ ةسابق و�اHات ةماضي
ً
A�. 

َ¬ةَ { تعا¡ اهللا قول منها مواضع ةعدu  ةالصال مع قgنتا ةكث� ةبأدل الكتابالكتابالكتابالكتاب u وجوبها ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëقققِقيُموا الص
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
 وقال }َوأ

ةَ { تعا¡ ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ةَ ِ ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ةَ ِ ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ةَ ِ ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ�ِ���يَن يَْك ِ

ë
wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wَوا {يÓة *م ع} َة¬َ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëيُموا الص َ¬ةَ ِ ëةَ َوآَتُوا الز
َ

ال ëقققِقيُموا الص
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
َوأ
َ
 .ياتآ ةعدu  تءجا }َوأ

َ فففُفنِْفُقوَغَها uِ َسِبيُنِْفُقوَغَها uِ َسِبيُنِْفُقوَغَها uِ َسِبيُنِْفُقوَغَها uِ َسِبي{: تعا¡ قال ةبالز� ةاnاصأيضاً  ياتاآل من
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwُوَن ا ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwُوَن ا ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwُوَن ا ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwُوَن ا�ِ���يَن يَْك ِ

ë
wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wمٍ َوا°ِ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëمٍ ِل اهللا°ِ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëمٍ ِل اهللا°ِ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëمٍ ِل اهللا°ِ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëِل اهللا 

 {���� فليس ز�ته يتدّ أ مالٍ  يوأ ،صطالحاً ا ك�اً  يس� هتز� �رج لم مالٍ  يفأ ،ا�الا�الا�الا�ال    منمنمنمن ةةةةالز�الز�الز�الز�    إخراجإخراجإخراجإخراج    عدمعدمعدمعدم    ::::بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    هناهناهناهنا    والكوالكوالكوالك
� .بك
 اً اً اً �مد�مد�مد�مد    ننننأأأأوووو    اهللاهللاهللاهللا    الالالالإإإإ    SSSS    الالالال    ننننأأأأ    شهادةشهادةشهادةشهادة    ����سسسس    YYYY    سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    بÈبÈبÈبÈ( ا�شهور ا:ديث :ةةةةالسنالسنالسنالسن من وجوبها Y يدلأيضاً 

    و´قامو´قامو´قامو´قام    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    اً
 فيه قال وسلم عليه اهللا ص¦ ا` رسلهأ ا� معاذ حديث ¹ا يدلأيضاً و ،)رمضانرمضانرمضانرمضان    وصوموصوموصوموصوم    اKيتاKيتاKيتاKيت    وحجوحجوحجوحج    ةةةةالز�الز�الز�الز�    تاءتاءتاءتاءييييو´و´و´و´    ةةةةالصالالصالالصالالصال
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 .عليه متفق )فقرائهمفقرائهمفقرائهمفقرائهم    ¡¡¡¡إإإإ    فgدفgدفgدفgد    أغنيائهمأغنيائهمأغنيائهمأغنيائهم    منمنمنمن    خذخذخذخذؤؤؤؤتتتت    صدقةً صدقةً صدقةً صدقةً     عليهمعليهمعليهمعليهم    فgضفgضفgضفgضاااا    اهللاهللاهللاهللا    ننننأأأأ    علمهمعلمهمعلمهمعلمهمأأأأوووو(
 .ا�سلم| من أحد لكذ ينكر ولم وجوبها Y ا�سلمون ®عأ فقد ®اع®اع®اع®اعاإلاإلاإلاإل ماأ 

 ينصون العلماء و�اذا ،ا�سلم| و´®اع ولرسوX هللا مكذب نهأل ¬فر فإنه ا�سلم| ب| Aش ùن وهو وجوبها جحد ومن
Y ؟®اعاإل Áحصل كما نسخت قد فيقول قائل يأ£ ال ح  uبكر بأ عهد òالق من عراباأل من جاء فقد ،عنه اهللا ر: 
 .ذلك Y بكر بوأ قاتلهمف ،إ°ك نؤديها وال وسلم عليه اهللا ص¦ رسوللل نؤديها كنا إنا

     ؟؟؟؟و�سالً و�سالً و�سالً و�سالً     تهاوناً تهاوناً تهاوناً تهاوناً     هاهاهاهاءءءءأداأداأداأدا    تركتركتركترك    إذاإذاإذاإذا    :كم:كم:كم:كماااا    ماماماما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 �ا وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول نأ ةهرير ¯أ �ديث لكw واواستدل ،ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    مذهبمذهبمذهبمذهب هو وهذا يكفريكفريكفريكفر    الالالال    نهنهنهنهأأأأ الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح 

 .مسلم رواه) ا`ارا`ارا`ارا`ار    ¡¡¡¡إإإإ    ماماماما́́́´وووو    ةةةةا�نا�نا�نا�ن    ¡¡¡¡إإإإ    ماماماماإإإإ    سبيلهسبيلهسبيلهسبيله    ف�ىف�ىف�ىف�ى( :قال الز�ة يؤدِ  لم نم ةعقوب ذكر
 هذا فدل ،¬فر أي بمسلم ليس وهو ةا�ن يدخل نأ وÖتمل ا`ار ¡إ ما´و ةا�ن ¡إ ماإ سبيله يرى نأ يمكن ال نهأ ومعلوم

Y لاواحتم ،امسلم مازال نهأ Xحتمالاو رداو ةا�ن دخو Xيكون ال وهذا ردوا ا`ار دخو  uال�فر حق، Yي هذا وwا 
    .فيه واnالف ةالصال ترك من كفر حكمu  ورد كما بكفره Öكم ال وتهاوناً  كسالً  ةالز� داءأ يgك
 .قهراً  منه تؤخذ نعم ؟؟؟؟قهراً قهراً قهراً قهراً     منهمنهمنهمنه    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    هلهلهلهل    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 ؟؟؟؟    بذلكبذلكبذلكبذلك    ذمتهذمتهذمتهذمته    أأأأت»ت»ت»ت»    هلهلهلهل ولكن    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 ،ذمته أت» ال فإنه عنه كراهاإل ¼فع فقط أداها نإ لكن، مكرهاً  ¬ن ن´و ذمته تبرئ هااأد نإ :ويقولون يفصلون العلماء
ناقصة أو فاسدة أو غ�  فالعبادة و´ذا لم توجد ،ةا`ي توجد ال وبا�اã ،وجل عز هللا خرجهاأ ذئعند عديُ  ال نهأل قالوا    ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا

 .صحيحة
     ::::علماءعلماءعلماءعلماءالالالال    قالقالقالقال    ة،ة،ة،ة،وا�نازوا�نازوا�نازوا�ناز    ةةةةالصالالصالالصالالصال    كتابكتابكتابكتاب    بعدبعدبعدبعد    ةةةةالز�الز�الز�الز�    كتابكتابكتابكتاب    ذكرذكرذكرذكر    ةةةةمناسبمناسبمناسبمناسب 
 أأأأ    

ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
 الصوم يقدم العلماء بعض بالصوم اءجما  �اذا ،بعدها تذكر نأ فناسب ،ا�واضع من كث�u  ةالصال رينةق ةالز� ألن ////        وال
 وأقيموا" تعا¡ لقوX ياتاآل من كث�u  ةللصال ةقرين نهاأل ةالصال بعد ةبالز� جاء إنما قالوا ؟وا:ج بالصوم جاء ما �اذا

 .اللفظ بهذا ياتاآل من كث�" ةالز� اتوآو ةالصال
 .)����سسسس    YYYY    سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    بÈبÈبÈبÈ( ةاnمس سالماإل ر�نأ بيانu  ا:ديث u تورد األنه ////        ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 ا�سلمون حY Á كب� وHر مرأ هذا عل ويgتب �تاجون والفقراء با�ال تتعلق نهاأل ¹ا ا�æف ةحاج شدةأيضاً  ////        ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 

 .عموماً 
 ).����سسسس    YYYY    سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    بÈبÈبÈبÈ( عمر ابن �ديث قالوا ءقتدااال ////        رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً  
  ؟؟؟؟    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    تاركتاركتاركتارك    عقوبةعقوبةعقوبةعقوبة    aaaa    ماماماما ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل 

 .ةةةةودنيويودنيويودنيويودنيوي    ةةةةخرويخرويخرويخرويأأأأ    aaaa    الصالةالصالةالصالةالصالة    تاركتاركتاركتارك    ةةةةعقوبعقوبعقوبعقوب العلماء قال
     اهللاهللاهللاهللا    تاهتاهتاهتاهآآآآ    منمنمنمن( وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول قال :قال ةهرير ¯أ ديثحu  جاء ما Y يدل ةةةةخرويخرويخرويخروياألاألاألاأل    ةةةةالعقوبالعقوبالعقوبالعقوب

ً
 ماال
ً
 ماال
ً
 ماال
ً
    يؤدِ يؤدِ يؤدِ يؤدِ     فلمفلمفلمفلم    ماال

ّّ        �ته�ته�ته�تهزززز �كككك    ناناناناأأأأ    يقوليقوليقوليقول    ثمثمثمثم    قيهقيهقيهقيهددددبشبشبشبش    يعÓيعÓيعÓيعÓ    تيهتيهتيهتيهممممبدهزبدهزبدهزبدهز    يؤخذيؤخذيؤخذيؤخذ    ثمثمثمثم    ةةةةالقيامالقيامالقيامالقيام    يوميوميوميوم    يطوقهيطوقهيطوقهيطوقه    زبيبتانزبيبتانزبيبتانزبيبتان    XXXX    قرعقرعقرعقرعأأأأ    شجاعشجاعشجاعشجاع    ةةةةالقيامالقيامالقيامالقيام    يوميوميوميوم    XXXX    للللمثمثمثمثّّ���    ناناناناأأأأ    كككك
 .عليه متفق )مالكمالكمالكمالك

 فوق سوداوتان نقطتان أي :زبيبتان X قال ،عمره وطول سميته ةلكX d شعر ال اwي :قرعاألو ة،ا:ي به ا�راد :والشجاع
 .ا:يات نواعأ خبثأ من وهو ،العين|
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 رواه )السماءالسماءالسماءالسماء    منمنمنمن    القطرالقطرالقطرالقطر    منعوامنعوامنعوامنعوا    الالالالإإإإ    موا¹مموا¹مموا¹مموا¹مأأأأ    ز�ةز�ةز�ةز�ة    قوماً قوماً قوماً قوماً     منعمنعمنعمنع    وماوماوماوما( اهللا رسول قال :قال عمر ابن عن جاء ماف ةةةةا¼نيويا¼نيويا¼نيويا¼نيوي    ةةةةالعقوبالعقوبالعقوبالعقوب    ماماماماأأأأ
 عز اهللا من ستدراجا اهذ نقول مطار؟األ وتأتيهم يز�ون ال ا`اس هؤالء قائل يقول µاهر،و يعلم من حقu  وهذا ة،ماج ابن
 يعود أنألجل أيضاً و الواجب داءأب قص�ه� ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا X ةالعقوب هذه تكون قد ا�سلم ماأ ،ا¼نياu  حسناتهم ¹م وعجلت لوج

 .وoاف ويعلم وجل عز اهللا ¡إ
  ؟؟؟؟الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فرضيةفرضيةفرضيةفرضية    ¬نت¬نت¬نت¬نت    مÁمÁمÁمÁ    ::::الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    ةةةةفرضيفرضيفرضيفرضي 

    ::::مراحلمراحلمراحلمراحل    ثالثةثالثةثالثةثالثة    YYYY    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فرضتفرضتفرضتفرضت    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    قالقالقالقال
 مال عندك ،شئت ما خرجأ ذهب عندك ،الز�ة من عليك ما أدê  زكç،  êديد غ� من طالقاإل Y ةواجب نهاأ :وÕوÕوÕوÕاألاألاألاأل    ةةةةا�رحلا�رحلا�رحلا�رحل

 بها مأمور ةصدق �رد الز�ة ،çديد بدون إذاً  ،ئµز إAرة هذا ¬ن لو حÁ يئاً ش �رج نأ ا�هم ،çديد دون شئت ما خرجأ
 ،تفصيل وال çديد غ� من طالقاإل سبيل Y جوبو وÕاأل ةرحلا� هذه ،صيلهااوتف تهاصنفوأ ألنواعها çديد دون لكن

َوËِ َوËِ َوËِ َوËِ { :تعا¡ قال كما مكةu  نزلت وال� ةالز� فيها ورد ال� ةا�كي ياتاآل من كث� u تعا¡ اهللا قولب ذلك Y ويستدلونويستدلونويستدلونويستدلون
َمْحُرومِ 

ْ
ائِِل َوال ëَمْحُرومِ  لِلس
ْ
ائِِل َوال ëَمْحُرومِ  لِلس
ْ
ائِِل َوال ëَمْحُرومِ  لِلس
ْ
ائِِل َوال ëلِلس YY YYْمَوالِِهْم َحق

َ
ْمَوالِِهْم َحقأ
َ
ْمَوالِِهْم َحقأ
َ
ْمَوالِِهْم َحقأ
َ
 }أ

 مقدار مثل ،ةا`بوي ةا�دينu  ا�فصيلية الز�ة ح�مأ نتبيّ  وفيها ا¹جرة من ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    السنةالسنةالسنةالسنةu  ¬ن ما :ةةةةا6انيا6انيا6انيا6اني    ةةةةا�رحلا�رحلا�رحلا�رحل
 .م¹ �رج ومن ،جخرَ المُ  ومقدار ،ا`صاب

 ةالسعا ببعث وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أبد حيث الز�ة ِْ ِ�َ  الفعª ا�طبيق وR ا�اسعةا�اسعةا�اسعةا�اسعة    ةةةةالسنالسنالسنالسنu  :ةةةةا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6    ةةةةا�رحلا�رحلا�رحلا�رحل
 ثالث Y إذاً  ف� ،¹م اهللا فرضها �ن هاءإعطا ثم عليهم وجبت اwين مستحقيها من الز�ة اوبُ µَِ  نأ ألجل عليها مل|اوالع

    .مراحل
 ما a �وط الز�ة؟ ؟؟؟؟الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    لوجوبلوجوبلوجوبلوجوب    يشgطيشgطيشgطيشgط    ماذاماذاماذاماذا    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

 أأأأ
ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
    { تعا¡ لقوX ،ةالقيام يوم بها ذيؤاخس يعÓ بها مطاKاً  هو ¬ن و´ن ،منه تصح وال الز�ة عليه �ب ال فال�فر    ::::سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل ////        وال

 ِXَِوبِرَُسو ِëُهْم َكَفُروا بِاهللاëغ
َ

 ِXَِوبِرَُسو ِëُهْم َكَفُروا بِاهللاëغ
َ

 ِXَِوبِرَُسو ِëُهْم َكَفُروا بِاهللاëغ
َ

 ِXَِوبِرَُسو ِëُهْم َكَفُروا بِاهللاëغ
َ
ë كككك
 ُُهْم إِال
ë

 ُُهْم إِال
ë

 ُُهْم إِال
ë

ْن ييييُْقبََل ِمنُْهْم َغَفَقاُْقبََل ِمنُْهْم َغَفَقاُْقبََل ِمنُْهْم َغَفَقاُْقبََل ِمنُْهْم َغَفَقايييُيُهْم إِال
َ
ْن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
ْن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
ْن َوَما َمنََعُهْم أ
َ
 بعث وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأ عباس ابن و:ديث }َوَما َمنََعُهْم أ

    قدقدقدقد    اهللاهللاهللاهللا    ننننأأأأ    فأعلمهمفأعلمهمفأعلمهمفأعلمهم    أجابوكأجابوكأجابوكأجابوك    فإنفإنفإنفإن    اهللاهللاهللاهللا    إالإالإالإال    SSSS    الالالال    ¡¡¡¡إإإإ    ممممدعهدعهدعهدعهاااافففف( الروايات بعضu  )ا�وحيدا�وحيدا�وحيدا�وحيد    ¡¡¡¡إإإإ    دُعهمدُعهمدُعهمدُعهماااافففف: (قال وفيه ا°من ¡إ اً معاذ
 .)فقرائهمفقرائهمفقرائهمفقرائهم    YYYY    فgدفgدفgدفgد    أغنيائهمأغنيائهمأغنيائهمأغنيائهم    منمنمنمن    خذخذخذخذؤؤؤؤتتتت    صدقةصدقةصدقةصدقة    عليهمعليهمعليهمعليهم    فرضفرضفرضفرض
 .لسيده تابع ملكه بل ،X ملك ال نهأل ،ا�ملوك Y �ب فال ةةةةا:ريا:ريا:ريا:ري يشgطأيضاً  قالوا ////        ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 ،الز�ة فيه �ب ياw ا`صاب حد به لغيب ¬مال انصاب ا�سلم عند يكون نأ فالبد ،ا`صابا`صابا`صابا`صاب    ملكملكملكملكأيضاً  ال(وط من ////        ثا6اً ثا6اً ثا6اً ثا6اً 

 يبلغ مبلغ نساناإل عند يكن لم فإن ،موالاأل نواعأ ختالفاب oتلف ا`صاب يبلغ ماٌل  نساناإل عند يكون نأ فالبد
 ما وا�مال والغنم اKقر من الز�ة فيها �ب ال� اKهائم من عنده وأ ثماناأل من عندهلم يكن  وأ ،فيه ز�ة فال ا`صاب هذا
 .الز�ة هيف �ب فال الز�ة يبلغ

 اً اً اً حدحدحدحد    الشارعالشارعالشارعالشارع    رتبهرتبهرتبهرتبه    اwياwياwياwي    القدرالقدرالقدرالقدر    هوهوهوهو ؟؟؟؟ا`صابا`صابا`صابا`صاب    هوهوهوهو    ماماماما
 .الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    لوجوبلوجوبلوجوبلوجوب    اً

    فيمافيمافيمافيما    وليسوليسوليسوليس    ةةةةصدقصدقصدقصدق    واقٍ واقٍ واقٍ واقٍ أأأأ    ةةةة����سسسس    دوندوندوندون    ماماماماu u u u     ليسليسليسليس( وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول قال :قال سعيد ¯أ عن جاء ما هذا Y يدل
 اإلبل Y ويطلق لفظه من مفرد X ليس واwودواwودواwودواwود ،اً درهم ربع|أ لوتعاد ةأوقي ®ع واقواقواقواقاألاألاألاأل ،عليه متفق )ةةةةصدقصدقصدقصدق    ذودذودذودذود    ����سسسس    دوندوندوندون
 نسأ حديث و[ ،اnمس تبلغ لم نهاأل فيها ز�ة فال بلإ ربعأ عنده ¬ن إذا هذا معÓ ،الع( ¡إ ا6الث من عددها ¬ن إذا
 ملك الفقهاء عند يس� اذوه ،ةً شا ةٍ شا ربع|أ ]u  هالشياu  ا`صاب مقدارu  وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول ددح
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 .ا`صاب ملك من البد ،ا`صاب
 عند ¬ن إذا ا`صاب ملك فإنّ  ،ا�لكا�لكا�لكا�لك    تمامتمامتمامتمامبببب الفقهاء عنه يع» ما وأ ا�لكا�لكا�لكا�لك    ستقرارستقرارستقرارستقراراااا وهو ////        يتبع ملك ا`صاب �ط رابعيتبع ملك ا`صاب �ط رابعيتبع ملك ا`صاب �ط رابعيتبع ملك ا`صاب �ط رابع

 .فيه ز�ة فال مستقر غ� ¬ن فإن ،مستقراً  اتام مل� ا�لك ¹ذا ملكه يكون نأ البد انصابً  نساناإل
 Xعنده ال� موالاأل ¬نت لو :مثا a X ةز� ال فهنا ،بها يتحكم نأ يستطع ولم يفعلها نأ يستطع ولم يستلمها لم لكن 

 ومن ؟؟؟؟الالالال    ووووأأأأ    فيهفيهفيهفيه    تامتامتامتام    ملكملكملكملك    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    هلهلهلهل عنها وسنتæم ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    قضيةقضيةقضيةقضية هنا وتثار ،به ويتمكن بيده يستقر ولم يتم لم ا�لك نأل فيها
 .اً الحق اهللا شاء نإ سنُبينه ما Y ا¼ين u الز�ة ب� هلu  العلماء نزاع يأ£ هنا

ٌٌ     ا�لك ستقرارا وأ ا�ام ا�لك أعÈ ال(طال(طال(طال(ط    وهذاوهذاوهذاوهذا قالوا ٌٌ        نعامنعامنعامنعامباألباألباألباأل    خاصخاصخاصخاٌصٌ  ا�جارة بعروض يس� ما وهو ا�جاريةا�جاريةا�جاريةا�جارية    بالسلعبالسلعبالسلعبالسلع    وخاصوخاصوخاصوخاٌصٌ
    ٌٌ  .ال(ط اnامس بيان ايدعون وهذا ا:ول حوالن فيها يشgط فال وغ�ها الزروع ماأ ،با`قودبا`قودبا`قودبا`قود    وخاصوخاصوخاصوخاٌصٌ
 وَ وَ وَ وَ حَ حَ حَ حَ  ////        خامساخامساخامساخامسا

َ
 ال
َ
 ال
َ
 ال
َ
 ال(ط نقول إذاً  ،الز�ة نواعأ ]u  وليس الز�ة فيها �ب ال� صنافاأل نواعأ بعضu  فيه يشgط للللوْ وْ وْ وْ ا:َ ا:َ ا:َ ا:َ     ننننال

 وَ حَ  هو ا�لك وتمام ستقرارا بعد اnامس
َ
 .ا:ول نال

رواه ) مال حÖ Áول عليه ا:ول ال ز�ة u: (يستدل العلماء ر�هم اهللا Y اشgاط حوالن ا:ول بقوX ص¦ اهللا عليه وسلم
    .ابن ماجة، وهو حديث صحيح كما u اإلرواء

 .ا`قود �لك ا�ستقر ا�ام ا�لك Y ¬مل حول م� هو ؟؟؟؟ا:ولا:ولا:ولا:ول حوالنحوالنحوالنحوالن    معÓمعÓمعÓمعÓ    ماماماما
يشgط فيها حوالن يشgط فيها حوالن يشgط فيها حوالن يشgط فيها حوالن     ها ا�لك ا�ام لكن الها ا�لك ا�ام لكن الها ا�لك ا�ام لكن الها ا�لك ا�ام لكن الفيفيفيفييشgط يشgط يشgط يشgط     ماماماما    ةةةةموال الز�ويموال الز�ويموال الز�ويموال الز�وين هناك من األن هناك من األن هناك من األن هناك من األأأأأو و و و أأأأ    ةةةةموال الز�ويموال الز�ويموال الز�ويموال الز�ويهل هذا يعم ] األهل هذا يعم ] األهل هذا يعم ] األهل هذا يعم ] األ

 ؟؟؟؟:ول:ول:ول:ولاااا
 ا:ول حوالن فيها يشgط ال ما ةز�ويال موالاأل من وهناك ،ا:ول حوالن يشgط ما ةالز�وي موالاأل من هناك نعمنعمنعمنعم نقول
 لكن ،�وط ة�س هناك إذاً  ،ا�لك استقرار وأ ا�لك اممت ببيان أنهيناها قلت كما وR ةربعاأل ال(وط فيها يشgط و´نما

 .الزروع مثل ا:ول حوالن وهو يهاف يشgط ال منها اnامس ال(ط
     عليهاعليهاعليهاعليها    يدوريدوريدوريدور    ننننأأأأ    يشgطيشgطيشgطيشgط    الالالال    الزروعالزروعالزروعالزروع

ً
 حوال
ً
 حوال
ً
 حوال
ً
 اهللا شاء إن `ا سيتضح هذا ،حصاده يوم حقه تؤ� فإنك çصد نأ بمجرد بل ¬مالً ¬مالً ¬مالً ¬مالً     حوال

 .ةالز�وي موالاأل نواعأ وأ صنافأ Y الÃم عند
 ،صلهأ يتبع ربح ا�جارة يقولون ،ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    ربحربحربحربح مثال ا:ول حوالن X يشgط الن األشياء ال� م يقول من العلماء من طيب
 .صلهأ حول حوX فإن

Xالً  إنسان فتح لو :مثا� u ورأس ،مثالً  �رم شهر Xجارة لعروض آالف ة�س ما�ال� ا a ربح نهإ مث ،فيه u رم شهر� 
 مع ا�جارة عروض بهذه إذا ةالسن انتهت �ا آالف، �سة ربيع شهر و[ آالف، �سة فرص شهر وË آالف، ة�س هذا

 آالف، �سة ا�ال صلأ نأ قلنا نÅ ؟؟؟؟ا�الا�الا�الا�ال    صلصلصلصلأأأأ    عنعنعنعن    يزيزيزيزgggg    ووووأأأأ    ؟؟؟؟لفلفلفلفأأأأ    اnمس|اnمس|اnمس|اnمس|    عنعنعنعن    يزيزيزيزgggg    فهلفهلفهلفهل ،فأل �س| ¡إ تصل أرباحها
 .صلاأل يتبع والفرع فرع الربح ألن ،ا�تبوع حكم يأخذ هنا فا�ابع ،صلصلصلصلاألاألاألاأل    يتبعيتبعيتبعيتبع    الربحالربحالربحالربح نأ تعا¡ اهللا ر�هم يقولون العلماء

    هلهلهلهل هناف ،لفأ ئةام تساوي صارت السنة تمام وقبل ،للبيع Aرضها وهو ،ألف �س| تساوي رضأ عنده إنسان :خرآ مثال 
ggggمس|    عنعنعنعن    يزيزيزيزnمس|اnمس|اnمس|اnرضها    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا ا�ائةا�ائةا�ائةا�ائة    عنعنعنعن    ووووأأأأ    اAرضهاAرضهاAرضهاA    ؟؟؟؟للبيعللبيعللبيعللبيع 

 .كذلك تنقص ولو ،تءجا ال� تهازياد Y يز�يها فإنه توزاد للبيع معروضة وa ا:ول عليها دار إذانقول 
 يزf فإنه ،الفأ �س| صبحتأو كساد حصل ثم ،لفأ ةمائ ا�جارة عروض يبلغ ¬ن �اري �لu  انسانإ نأ لواً أيض هكذا
 .انقص أو زيادة سواء ،ا:ول ةنهايu  ا�ال رأس هعلي ستقرا ما و´نما صلاأل يزg ال ،كذلك الفأ مس|اnأيضاً 
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 .اKهائم من أمهاتها حول فحو¹ا ،يضاأ ةةةةالسائمالسائمالسائمالسائم    نتاجنتاجنتاجنتاج ولولولولا:ا:ا:ا:    تمامتمامتمامتمام    ¹ا¹ا¹ا¹ا    يشgطيشgطيشgطيشgط    الالالال    ال�ال�ال�ال�    مورمورمورموراألاألاألاأل    منمنمنمن    كذلككذلككذلككذلك ويقولون
 صبحفأ و¼ت بشهر ا:ول تمام وقبل ،شاتان فيها والع(ين ا�ائة ،الغنم من وع(ين ةئام شخص عند ¬ن لو :ذلك مثال 

    تبعتبعتبعتبع    ماماماماY Y Y Y     يزيزيزيزgggg    ووووأأأأ    (ين(ين(ين(ينوالعوالعوالعوالع    ةةةةئئئئااااا�ا�ا�ا�    YYYY    يزيزيزيزgggg    هلهلهلهل    ا:الةا:الةا:الةا:الة    هذههذههذههذهu  ،وع(ين مائت| اKهائم هذه من ا�ت�ثرة الوالدة بسبب عنده
  ؟؟؟؟وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين    ئت|ئت|ئت|ئت|اااامممم    صبحتصبحتصبحتصبحتأأأأ    ال�ال�ال�ال�    *ها*ها*ها*ها    الوالدةالوالدةالوالدةالوالدة    منمنمنمن

 ئةاا� Y فقط ا:ول حوالن يشgط نقول وال ،العددu  مهاتاأل تبعت والدفاأل ،وع(ينوع(ينوع(ينوع(ين    ا�ائت|ا�ائت|ا�ائت|ا�ائت|    YYYY    تكونتكونتكونتكون    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة :ا�واب
 .الفgة هذه u ¼و اwي ا�ابع دون والع(ين

هُ     َوآَتُواَوآَتُواَوآَتُواَوآَتُوا{: تعا¡ قوu X وا6ماروا6ماروا6ماروا6مار    ا:بوبا:بوبا:بوبا:بوب ا:ولا:ولا:ولا:ول    ننننحوالحوالحوالحوال    XXXX    يشgطيشgطيشgطيشgط    الالالال    ùاùاùاùا    قلتقلتقلتقلت    و�ذلكو�ذلكو�ذلكو�ذلك ëهُ َحق ëهُ َحق ëهُ َحق ëَحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ     يَْومَ يَْومَ يَْومَ يَْومَ     َحق{ 
 وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ه،وجود بمجرد اnمس ففيه الز�ة فيه �ب فهذا ،ا�اهلية دفن u وجد ما وهو الر�زالر�زالر�زالر�زأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا

)ËوËوËوËمس    الر�زالر�زالر�زالر�ز    وnمساnمساnمساnا.( 
 ا:ول حوالن شgاطا �ط عدم وأ وجوب عدم من نستثنيها نأ `ا يمكن ل�ا موراأل من خوةاأل اأيه `ا يظهر إذاً     ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل

  :£اآل

 .هألصل حول فإن    ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    ربحربحربحربح ////        والوالوالوالأأأأ

  .مهاتاأل حول ا`تاج وحول    السائمةالسائمةالسائمةالسائمة    نتاجنتاجنتاجنتاج ////        ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5

  ....وا6ماروا6ماروا6ماروا6مار    ا:بوبا:بوبا:بوبا:بوب ////        ا6الثا6الثا6الثا6الث

  .)اnمساnمساnمساnمس    الر�زالر�زالر�زالر�ز    وووو[[[[( لقوX الر�زالر�زالر�زالر�ز ////        الرابعالرابعالرابعالرابع
 ؟؟؟؟سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل    تشgطتشgطتشgطتشgط    نكنكنكنكأأأأ    معمعمعمع    وا�جنونوا�جنونوا�جنونوا�جنون    الصالصالصالص    مالمالمالمال    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    هلهلهلهل    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل 

    يبلغيبلغيبلغيبلغ    لملململم    نهنهنهنهأأأأ    معمعمعمع    الصغ�الصغ�الصغ�الصغ�    وYوYوYوXXXX    Y    عقلعقلعقلعقل    الالالال    نهنهنهنهأأأأ    معمعمعمع    ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    YYYY    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    هلهلهلهل، العقل نشgط لم لكن سالمإلا نشgط نعم نقول
  ؟؟؟؟يعقليعقليعقليعقل    ولمولمولمولم

        ::::قول|قول|قول|قول|    ¡¡¡¡إإإإ    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    ينقسمونينقسمونينقسمونينقسمون    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء /  ا�واب
 ....ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    ومالومالومالومال    الصالصالصالص    مالمالمالمال    uuuu    �ب�ب�ب�ب    نهانهانهانهاأأأأ العلمالعلمالعلمالعلم    هلهلهلهلأأأأ    ®هور®هور®هور®هور
 .||||مæفمæفمæفمæف    غ�غ�غ�غ�    ألنهماألنهماألنهماألنهما    عليهماعليهماعليهماعليهما    �ب�ب�ب�ب    الالالال    نهانهانهانهاأأأأ وغ�هم ا:نفيةا:نفيةا:نفيةا:نفية    وذهبوذهبوذهبوذهب
 لمو ا�ال هذاu  للفقراء حق وa ،�الu ا وجبت الز�ة نأ ذلك u علتهم الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو ا�مهور وهم بجوبالو قالوا اwين
    خذخذخذخذ( قوX ص¦ اهللا عليه وسلم د°لب ا�ال u وجبتإنما  لز�ةوا ،شخاصاأل إ¡ نتوجه ال ا�ال u نتوجه نحنُ ف ،اwمة u �ب
 هذا ¬ن سواء ،الغÈ هذا مال u للفق� حق الز�ة نأ Y د°ل وهذا ،)موا¹مموا¹مموا¹مموا¹مأأأأ    منمنمنمن    خذخذخذخذ: (قال "منهم خذ: "قال ما )موا¹مموا¹مموا¹مموا¹مأأأأ    منمنمنمن

Èاصغ� وأ اكب� الغ. 
ãا�الي| بيهأ من ورث اصغ� نأ لو وباKالي| هذه من الز�ة خذأ عن سنتوقف اآلن صغ� هألن هذا نقول هل ،اKا Áح 

؟ فهو لن يعقل حÁنقول ال أيضاً   مثال،ليون�ا� هبيأ من يرث قد ا�جنون ،ورثأيضاً  ا�جنون نأ لو ،ا�جنون وهكذا ؟يبلغ
    .يعقل إذا ¬ن �نونا مثال

 وبا�اã ،اwمةاwمةاwمةاwمة    uuuu    فقطفقطفقطفقط    حقحقحقحق    وليسوليسوليسوليس    ا�الا�الا�الا�ال    uuuu    حقحقحقحق    نهانهانهانهاألألألأل ححححالراجالراجالراجالراج    YYYY    الصغ�الصغ�الصغ�الصغ�وË حق وË حق وË حق وË حق     ا�جنونا�جنونا�جنونا�جنون    حقحقحقحقu u u u     ةةةةواجبواجبواجبواجب    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ةإذاً إذاً إذاً إذاً     فنقولفنقولفنقولفنقول
 قولال Y الص هذا يبلغ وأ ا�جنون هذا    يعقليعقليعقليعقل    ننننأأأأ    ¹ا¹ا¹ا¹ا    يشgطيشgطيشgطيشgط    والوالوالوال ا�جنون مال وË الصغ� مال u �بأن الز�ة  الراجح

 .العلم هلأ قوالأ من الصحيح



            ))))))))  ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5ثا5مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                                                               الفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهالفقهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- 1úâ - 

 

    ))))TÏTÏTÏTÏ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 نإ بيانها وسيأ£ ،األنعام وبهيمة ،ا�جارة وعروض ،األرض من جواnار ،والفضة اwهب a :الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهافيهافيهافيها    �ب�ب�ب�ب    ال�ال�ال�ال�    األموالاألموالاألموالاألموال

  .القادمة الفصول u اهللا شاء
    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ؟؟؟؟الالالال    ووووأأأأ    ا�لكا�لكا�لكا�لك    استقراراستقراراستقراراستقرار    YYYY    ررررثثثثيؤيؤيؤيؤ    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    هلهلهلهل ،ا¼ين ز�ة مسألة وa طوال( u ا�لك ستقراراب عالقة ¹ا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 ؟؟؟؟ا�الا�الا�الا�ال    هذاهذاهذاهذا    ggggيزيزيزيز    هلهلهلهل    ا`اسا`اسا`اسا`اس    منمنمنمن    حدحدحدحدأأأأ    YYYY    ديندينديندين    XXXX    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن    مسألةمسألةمسألةمسألة    YYYY    يتæمونيتæمونيتæمونيتæمون
 من حدأ Y دين كل يكون نأ بمعÓ ،باذلباذلباذلباذل    ءءءءمªمªمªمYYYY    ª    ديندينديندين    XXXX    ننننووووككككيييي    ننننأأأأ ا�سألة �لو ال يعÈ دين X ¬ن إن العلماء قال

 وقرض دين نهأ باعتبار عنده تر�ته أنت لكن ،شئت وقت بأي إياه أعطاك ا¼ين لك يرد نأ سأ�ه إذا الشخص وهذا ،ا`اس
 .إياه يعطيك نأ يستطيع يعÈ قادر أي ،ءمª يس� هذا ،إياه يعطيك طلبته ما مÁ وهو ،منه طلبته شئت ما مÁ ،حسن

    غ�غ�غ�غ�    YYYY    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ماماماماأأأأ    ،،،،فيهفيهفيهفيه    �ب�ب�ب�ب    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فإنفإنفإنفإن    وباذلوباذلوباذلوباذل    ءءءءمªمªمªمYYYY    ª    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ننننإإإإ: فقالوا باذلباذلباذلباذل    غ�غ�غ�غ�    YYYY    أوأوأوأو    معþمعþمعþمعYYYY    þ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا ا6انية والصورة
 ؟؟؟؟    لملململم    ،،،،�ب�ب�ب�ب    الالالال    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    ننننإإإإفففف    ùاطلùاطلùاطلùاطل    أوأوأوأو    معþمعþمعþمعþ    أوأوأوأو    باذلباذلباذلباذل
 شئت نإ باnيار أنت لكن ،جيبك u كأنه قالوا شئت مÁ إياه يعطيك اwي اKاذل وهو ءمY ª اwي ا¼ين نأل قالوا

 أنت ،تزg نأ فعليك باذل ءمY ª كذلك ا�ال ¬ن إذا ا:الة فهذه ،X إحساناً  عنده ت�gه وقد ،عنده تر�ته شئت ن´و طلبته
 لم لو حÁ تز�يه نكأ وأ ،ا�اضية السنوات عن و�رجه ا�ال ضبتق حÁ الز�ة روتؤخ قبضته إذا تز�يه نأ إما ،أيضا باnيار

 .عندك كأنه ألنه ضهبتق

Ëالز�ة �ب ال وقيل ،فيها الز�ة �ب ال ا¼يون ] فقيل ،أخرى أقوال لةأا�س و u ألنه ا¼يون ®يع u وليس الغ� يد u 
 .مستقر وال تام غ� فا�لك ،يده

    مائةمائةمائةمائة    ماãماãماãماã    ورأسورأسورأسورأس    ألفألفألفألف    ����س|س|س|س|    ديندينديندين    عªعªعªعª    مثالمثالمثالمثال    ،،،،فيهفيهفيهفيه    أت�فأت�فأت�فأت�ف    مالمالمالمال    عنديعنديعنديعندي    لكنلكنلكنلكن    ديندينديندين    عنديعنديعنديعندي    `فgض`فgض`فgض`فgض    ،،،،ديندينديندين    عليهعليهعليهعليه    ¬ن¬ن¬ن¬ن    منمنمنمن ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
    ا�ائةا�ائةا�ائةا�ائة    ززززggggأأأأ    ووووأأأأ    ا�ائة ألفا�ائة ألفا�ائة ألفا�ائة ألف    ززززggggأأأأ    اآلناآلناآلناآلن    هلهلهلهل    ،،،،عªعªعªعª    ديندينديندين    منهامنهامنهامنها    اnمس|اnمس|اnمس|اnمس|    ¬ن¬ن¬ن¬ن    نننن́́́´وووو    ،،،،ألفألفألفألف    وووو����س|س|س|س|    بمائةبمائةبمائةبمائة    أت�فأت�فأت�فأت�ف    اآلناآلناآلناآلن    فأنافأنافأنافأنا    ،،،،ألفألفألفألف

    ؟؟؟؟ألفألفألفألف    واnمس|واnمس|واnمس|واnمس|
 .فيه تت�ف وأنت بيدك وa مال ألنها ،األف واnمس| ا�ائة تزg كنأ يقول من العلماء من ،خالف وقع هناأيضاً 
    .ألف ا�ائة فقط وتزg الز�ة إخراج عند ا:ساب من تنقصهبل  ،اnمس| وهو عليك اwي ا¼ين تزg ال يقول من ومنهم
    واnمس|واnمس|واnمس|واnمس|    ا�ائةا�ائةا�ائةا�ائة    تزتزتزتزgggg    نكنكنكنكأأأأ يم|يم|يم|يم|عثعثعثعث    ابنابنابنابن    والشيخوالشيخوالشيخوالشيخ    بازبازبازباز    ابنابنابنابن    الشيخالشيخالشيخالشيخ    ا�عاا�عاا�عاا�عا1111ينينينين    مشامشامشامشاhhhhنانانانا    اختارهاختارهاختارهاختاره    اwياwياwياwي    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ننننإإإإ    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    والقولوالقولوالقولوالقول

    موجهموجهموجهموجه    اnطاباnطاباnطاباnطاب    ألنألنألنألن    ،،،،عندكعندكعندكعندك    اwياwياwياwي    أنتأنتأنتأنت    بمالكبمالكبمالكبمالك    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    uuuu    اطباطباطباطبÜÜÜÜ    أنتأنتأنتأنت    ،،،،ذمتكذمتكذمتكذمتكبببب    `ا`ا`ا`ا    عالقةعالقةعالقةعالقة    الالالال    ،،،،مالكمالكمالكمالك    نهنهنهنهأأأأ    �سوب�سوب�سوب�سوب    ا�الا�الا�الا�ال    دامدامدامداماااامممم    ألفألفألفألف
 ....ألفألفألفألف    واnمس|واnمس|واnمس|واnمس|    ا�ائةا�ائةا�ائةا�ائة    YYYY    إذاً إذاً إذاً إذاً     الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فتجبفتجبفتجبفتجب    شئت،شئت،شئت،شئت،    كماكماكماكما    بهابهابهابها    تت�فتت�فتت�فتت�ف    لكلكلكلكa a a a     واnمس|واnمس|واnمس|واnمس|    ا�ائةا�ائةا�ائةا�ائة    فاآلنفاآلنفاآلنفاآلن    ))))خذ من أموا¹مخذ من أموا¹مخذ من أموا¹مخذ من أموا¹م((((    لماللماللماللماللللل

 بمعÓ ،تستثنيها نكإف العام هذا خالل ستدفع واnمس| ا�ائة ¬نت نإ :يقول الصور هذه من صورة يرى من لماءالع من
 إلنسان بمال أخرى بذمة متعلقة ألنها ،الز�ة حساب u تدخلها فال السنة هذه تسدده نبأ مæف أنت ا¼ين هذا ¬ن إذا

 ا�ال يزg نأ اإلنسان àاطب ال أننا �يث ،القول| ب| سطو وهو جيد ولق القول وهذا ،ا¼ين بهذا يطاKك اwي وهو ،آخر
 .ستبذX نكأ يعلم ألنه ،س��يه وا¼ائن س��يه ا�الك نأ هذا Y يgتبس ، ألنهمرت|

ãا�ا األموال ¬نت إذا نقول فباù ستدفع u خالل فعتد لن ¬نت إذا أما ،الز�ة حساب من �صمهم فأنت السنة هذه خالل 
 .ز�تها و�رج أموالكç  uسبها فنقول بيدك وa السنة هذه

 ."الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    YYYY    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    وجوبوجوبوجوبوجوب    منمنمنمن    يمنعيمنعيمنعيمنع    الالالال    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    ننننإإإإ" نقول نأ يعنينا فهذا عليه وبناء
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 .ا`صاب ماX بلغ من ] u الز�ة وجوب u األدلة عموم نقول ؟؟؟؟هذاهذاهذاهذا    YYYY    د°لكمد°لكمد°لكمد°لكم    ماماماما قائل يقول قدأيضاً 
 أصحاب ¡إ السعاة يبعث ¬ن وسلم عليه اهللا ص¦ ا` نأل قالوا -u وجوب الز�ة u هذه ا:الةوهذا د°لهم - قالوا

 .ديون معليه هؤالء أن الغالب نأ مع ،ديون عليهم ليس وأ ديون عليهم هل عليه الصالة والسالم يستفصل ولم ا�زارع
    تستستستس����    وهذهوهذهوهذهوهذه    فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال ،ا�متل�ت من وغ�ها وا�البس لوالفل السيارات مثل ،الشخi ا�ال u تستعمل ال� األموال أما

 ال� تهعمارأو ك وسيارته كبيته ومعاشه حياته u يستعملها ا�سلم مع ال� وa    القنيةالقنيةالقنيةالقنية    أموالأموالأموالأموال    uuuu    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    إذاً إذاً إذاً إذاً  ،القنيةالقنيةالقنيةالقنية    أموالأموالأموالأموال
 ص¦ قوX القنية أموال u ز�ة ال نهأ u لوا¼° ،ا:ول عليها دار إذا إµاراتها u يعÈ نتاجها u الز�ة العمارة إنما ،يمتلكها

 نأ u أصل ا:ديث هذا ا`ووي قال ،عليه متفق) صدقةصدقةصدقةصدقة    فرسهفرسهفرسهفرسه    والوالوالوال    عبدهعبدهعبدهعبده    uuuu    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    YYYY    ليسليسليسليس( هريرة أ¯ عن وسلم عليه اهللا
 السلف من ة¬ف العلماء قال ذاوبه ،ا�جارة u يكن لم إذا الرقيق وال اnيل u ز�ة الأنه و فيها ز�ة ال القنية أموال

 .واnلف

 الز�ويةالز�ويةالز�ويةالز�وية    األموالاألموالاألموالاألموال    بيانبيانبيانبيان    
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب ز�ة بها وا�راد األثماناألثماناألثماناألثمان    ز�ةز�ةز�ةز�ة    ::::أوال
ِ°مٍ { :تعا¡ لقوX والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب    ز�ةز�ةز�ةز�ة    �ب�ب�ب�ب

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ فففُفنِْفُقوَغَها َ

َة َوال ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ�ِ���يَن يَْك ِ

ë
wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wَوا {
    يوميوميوميوم    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    إالإالإالإال    حقهماحقهماحقهماحقهما    يؤدييؤدييؤدييؤدي    الالالال    فضةفضةفضةفضة    والوالوالوال    ذهبذهبذهبذهب    صاحبصاحبصاحبصاحب    منمنمنمن    ماماماما(((( وسلم عليه اهللا ص¦ قال عنه اهللا رò هريرة أ¯ وعن

    uuuu    عليهعليهعليهعليه    أعيدتأعيدتأعيدتأعيدت    بردتبردتبردتبردت    *ما*ما*ما*ما    وظهرهوظهرهوظهرهوظهره    وجبينهوجبينهوجبينهوجبينه    جنبهجنبهجنبهجنبه    بهابهابهابها    فتكوىفتكوىفتكوىفتكوى    جهنمجهنمجهنمجهنم    نارنارنارنار    uuuu    عليهاعليهاعليهاعليها    ححححEEEEأأأأفففف    نارنارنارنار    منمنمنمن    صفائحصفائحصفائحصفائح    XXXX    صفحتصفحتصفحتصفحت    القيامةالقيامةالقيامةالقيامة
  .مسلم رواه ))))العبادالعبادالعبادالعباد    ب|ب|ب|ب|    يقÉيقÉيقÉيقÉ    حÁحÁحÁحÁ    ةةةةسنسنسنسن    ألفألفألفألف    ����س|س|س|س|    مقدارهمقدارهمقدارهمقداره    ¬ن¬ن¬ن¬ن    يوميوميوميوم

 ؟؟؟؟اwهباwهباwهباwهب    نصابنصابنصابنصاب    مقدارمقدارمقدارمقدار    كمكمكمكم :أن يقول لائسل    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 اwهب نصاب ،لز�ةا فيها µب حÁ األموال تبلغه اwي أو ا�قدار ا�ال هو ا`صاب ،،،،مثقاالمثقاالمثقاالمثقاال    ع(ونع(ونع(ونع(ون اwهباwهباwهباwهب    نصابنصابنصابنصاب نقول

  ع(ين وزنه بلغ إذامÁ نزg اwهب؟ 
ً
 .مثقاال

 .الع(الع(الع(الع(    ربعربعربعربع    فيهافيهافيهافيها    هذههذههذههذه    ]]]]، درهمدرهمدرهمدرهم    مائ�مائ�مائ�مائ� بلغت إذا    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة
    فيمافيمافيمافيما    ليسليسليسليس(((( وسلم عليه اهللا ص¦ قال منها ،والفضة اwهب u وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول عن أحاديث من ورد ما ا¼°لا¼°لا¼°لا¼°لوووو

 .وسلم عليه اهللا ص¦ قال كما وأ ))))صدقةصدقةصدقةصدقة    اwهباwهباwهباwهب    منمنمنمن    مثقاالمثقاالمثقاالمثقاال    ع(ينع(ينع(ينع(ين    دوندوندوندون    فيمافيمافيمافيما    والوالوالوال    ،،،،صدقةصدقةصدقةصدقة    أواقٍ أواقٍ أواقٍ أواقٍ     ����سةسةسةسة    دوندوندوندون
 ،درهمدرهمدرهمدرهم    مائتامائتامائتامائتا    وaوaوaوa    أواقأواقأواقأواق    ����سةسةسةسة الفضة نصابف" :ا`ووي قال    ))))صدقةصدقةصدقةصدقة    أواقٍ أواقٍ أواقٍ أواقٍ     ����سةسةسةسة    دوندوندوندون    فيمافيمافيمافيما    ليسليسليسليس(((( والسالم الصالة عليه فقال
 اإل®اع نإ قالوا -العلماء ذكرها فيه وردت ال� األحاديث بعض نأل نظراً - اwهب وأما: "قال "واإل®اع ا:ديث بنص هذا

  نيع( بلغ إذا اwهب u �ب الز�ة نأ Y نعقدا
ً
 ".مثقاال

    نصابنصابنصابنصاب    يساوييساوييساوييساوي    و�مو�مو�مو�م    ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟    راماتراماتراماتراماتبا�با�با�با�    كم يساوي اwهبكم يساوي اwهبكم يساوي اwهبكم يساوي اwهب    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟    لع�يةلع�يةلع�يةلع�يةاااا    ا�وازينا�وازينا�وازينا�وازين    uuuu    هذههذههذههذه    تساويتساويتساويتساويكم كم كم كم     ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟ا°وم؟با�رامات با�رامات با�رامات با�رامات  الفضةالفضةالفضةالفضة

     1ú1ú1ú1ú ،ا¼ينارا¼ينارا¼ينارا¼ينار    يعادليعادليعادليعادل    ا�ثقالا�ثقالا�ثقالا�ثقال ،ا¼ينار وزن إ¡ با`ظر العلماء قدره لثهبلثهبلثهبلثهب    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة 
ً
 مثقاال
ً
 مثقاال
ً
 مثقاال
ً
 ؟ا¼ينار وزن كم، وبا�اã ديناراً ديناراً ديناراً ديناراً     1ú1ú1ú1ú    ====    مثقاال

 وجدوا األوÕ العصور من ا�سلم| قبل من عليه العمل و�ن الز�ة فيه وجبت اwي اإلسال/ ا¼ينار وزن أن فوجدوا �ثوا
    â0â0â0â0    ا`تيجةا`تيجةا`تيجةا`تيجة    صارتصارتصارتصارت    ااااديناردينارديناردينار    ع(ينع(ينع(ينع(ين    aaaa    ال�ال�ال�ال�    مثقاالمثقاالمثقاالمثقاال    ع(ينع(ينع(ينع(ين    uuuu    وربعوربعوربعوربع    جرامجرامجرامجرام    أربعةأربعةأربعةأربعة    ب¿بب¿بب¿بب¿ب فقاموا، وربعوربعوربعوربع    جرامجرامجرامجرام    TTTT    وزنهوزنهوزنهوزنه    ا¼ينارا¼ينارا¼ينارا¼ينار أن

 .ااااجرامجرامجرامجرام
 أن فيجب اwهب من جرام â0 قيمته ما الاألمو من ملك ما أو ،الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    عليهعليهعليهعليه    وجبوجبوجبوجب    جرامجرامجرامجرام    â0â0â0â0    وزنهوزنهوزنهوزنه    ماماماما اwهب من ملك فمن
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gهب ¡إ با`ظر هذا، ا�ال هذا يزwا. 

    أصبحتأصبحتأصبحتأصبحت درهم u 1úú هذا Hبوا ،ااااجرامجرامجرامجرام    èÙ01،èÙ01،èÙ01،èÙ0،1    تقريباً تقريباً تقريباً تقريباً     ا¼رهما¼رهما¼رهما¼رهم    وزنوزنوزنوزن أن فوجدوا، ا¼رهم وزن إ¡ فنظروا الفضة إ¡ با`ظر أما
 .ااااجرامجرامجرامجرام    0è00è00è00è0    ا`تيجةا`تيجةا`تيجةا`تيجة

 ابن الشيخ قال، الز�ة عليه وجبت جرام 0è0 وزنه ما -الفضة صديق الشيخ أن علمأ واهللا والصواب- اwهب من ملك فمن
    بقدربقدربقدربقدر    ونز�يهونز�يهونز�يهونز�يه    ،،،،ز�ةز�ةز�ةز�ة    ففيهففيهففيهففيه    جرامجرامجرامجرام    â0â0â0â0    بلغبلغبلغبلغ    وماوماوماوما، ، ، ، ز�ةز�ةز�ةز�ة    بهبهبهبه    ليسليسليسليس    ذلكذلكذلكذلك    دوندوندوندون    فمافمافمافما    ا،ا،ا،ا،جرامجرامجرامجرام    â0â0â0â0    اwهباwهباwهباwهب    uuuu    وا`صابوا`صابوا`صابوا`صاب: "اهللا ر�ه عثيم|

 ".الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فهوفهوفهوفهو    خرجخرجخرجخرج    فمافمافمافما    YYYY    TúTúTúTú    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    نقسمنقسمنقسمنقسم    بأنبأنبأنبأن    وذلكوذلكوذلكوذلك، ، ، ، قيمتهقيمتهقيمتهقيمته    ع(ع(ع(ع(    ربعربعربعربع    ونأخذونأخذونأخذونأخذ    ،،،،قيمتهقيمتهقيمتهقيمته
 مائة ألف مثالً  أصبحت والفضة اwهب نصاب تعدت األموال هذه أن قلنا إذا ،األموال من الز�ة àرج أن ردناأ إذا اآلن
  .منهمنهمنهمنه    الع(الع(الع(الع(    ربعربعربعربع    بإخراجبإخراجبإخراجبإخراج    نز�يهنز�يهنز�يهنز�يه نز�يه؟نز�يه؟نز�يه؟نز�يه؟    كيفكيفكيفكيف ،كب� مبلغمائ� ألف  أو مثالً 
 .أربع|أربع|أربع|أربع|    YYYY    واحدواحدواحدواحد    تعادلتعادلتعادلتعادل    با�ائةبا�ائةبا�ائةبا�ائة    0000,,,,1111    ألنألنألنألن    ،،،،ا`تيجةا`تيجةا`تيجةا`تيجة    لكلكلكلك    ����رجرجرجرج    مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة    YYYY    TúTúTúTú    ا�بلغا�بلغا�بلغا�بلغ    تقسمتقسمتقسمتقسم نعادX؟نعادX؟نعادX؟نعادX؟    كيفكيفكيفكيف

    اwهباwهباwهباwهب    منمنمنمن    نصابنصابنصابنصاب    نصفنصفنصفنصف    ¼ينا¼ينا¼ينا¼ينا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    أيأيأيأي    ا`صاب؟ا`صاب؟ا`صاب؟ا`صاب؟    تكميلتكميلتكميلتكميل    uuuu    اKعضاKعضاKعضاKعض    بعضهمابعضهمابعضهمابعضهما    إ¡إ¡إ¡إ¡    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب    يضميضميضميضم    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 بعض؟بعض؟بعض؟بعض؟    إ¡إ¡إ¡إ¡    نضمهمانضمهمانضمهمانضمهما    هلهلهلهل، ، ، ، الفضةالفضةالفضةالفضة    منمنمنمن    نصابنصابنصابنصاب    ونصفونصفونصفونصف
) بالفضةبالفضةبالفضةبالفضة    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    ،،،،باwهبباwهبباwهبباwهب    اwهباwهباwهباwهب( ا:ديث وË ،مستقل جنس منهما ÷ً  ألن ،الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    YYYY نضمهمانضمهمانضمهمانضمهما    الالالال    أنناأنناأنناأننا: ا�وابا�وابا�وابا�واب
 .والسالم الصالة عليه بينهما ففرق

 .ا`صاب تكميل u بعض إ¡ بعضهما يضم فإنهما ®يعاً  أثمان أنهما باعتبار والفضة اwهب أن إ¡ العلم أهل وذهب

    ا`قديةا`قديةا`قديةا`قدية    األوراقاألوراقاألوراقاألوراق    وaوaوaوa    األثماناألثماناألثماناألثمان    uuuu    الوسيطالوسيطالوسيطالوسيط    وهووهووهووهو    عنهماعنهماعنهماعنهما    باKديلباKديلباKديلباKديل    تعاملتعاملتعاملتعاملتتتت    بلبلبلبل    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    باwهبباwهبباwهبباwهب    تعاملتعاملتعاملتعاملتتتت    الالالال    فالعالمفالعالمفالعالمفالعالم    ا°وما°وما°وما°وم    أماأماأماأما
    ألفألفألفألف    ومائةومائةومائةومائة    ديناردينارديناردينار    ألفألفألفألف    مثالً مثالً مثالً مثالً     عندكعندكعندكعندك    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    بعض؟بعض؟بعض؟بعض؟    إ¡إ¡إ¡إ¡    بعضهابعضهابعضهابعضها    يضميضميضميضم    اختالفهااختالفهااختالفهااختالفها    YYYY    والعمالتوالعمالتوالعمالتوالعمالت    ا`قديةا`قديةا`قديةا`قدية    ألوراقألوراقألوراقألوراقاااا    هلهلهلهل، والعمالتوالعمالتوالعمالتوالعمالت

  الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟    وووو����رجرجرجرج    بعضبعضبعضبعض    معمعمعمع    تضمهاتضمهاتضمهاتضمها    هلهلهلهل    ريالريالريالريال    ألفألفألفألف    ومائةومائةومائةومائة    دوالردوالردوالردوالر
 وa ا،أثمان أصبحت ألنها ،ذلك Y بناء الز�ة فيها �ب الورقية والعملة ،واحد حكمها أصبح ا°وم ا`قود ألن ،نعمنعمنعمنعم    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ،ا`اس ®يع عند �ائية واحدة قوة تمثل أنها إال أنواع ¬نت و´ن ألنها ،بعض إ¡ بعضها فيضم ،لألشياء وقيم أموال رؤوس

aهب بسعر تقابل وwأثماناً  وصارت ا  
ً
 اآلن أما ،اwهب عن بدال ¬نت إنشائها أصل u ألنه ،اآلن اwهب عن بدال

 .وال(ائية قتصاديةاال قوتها Y بناء قوتها فأصبحت

  الفضة؟الفضة؟الفضة؟الفضة؟    YYYY    بناءبناءبناءبناء    أوأوأوأو    اwهباwهباwهباwهب    YYYY    بناءبناءبناءبناء    نقيمهانقيمهانقيمهانقيمها    هلهلهلهل    اآلناآلناآلناآلن    با�اãبا�اãبا�اãبا�اã    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 ،كب� فرق ،الفضة من جرام 0è0 سعر من أكdأكdأكdأكd من اwهب جرام وثمان| �سة سعر أن فسنجد اwهب Y بناء قيمناها لو

 ريالألف  ملك من أي ،فقط ريال ألف ا`تيجة رج� 0è0 u 1 سن¿ب فبا�اã ،مثالً  بريال| الغرام اآلن الفضة ألن
 .الفضة من ريال| إ¡ يصل ال الغرام اآلن مع أن لكن، الز�ة فعليه

 â0 سن¿ب با�اã ،الواحد للغرام أكd أو ريال ا�ائة يمكن حÁ أو ،رياال ا6مان| �اوز الغرام اآلن اwهب إ¡ نظرناها لو
 ،ريال â0úú تصبح â0 u /úú سن¿ب ،مثالً  ريال úú/ اwهب غرام نأ `قل فمثالً  اآلن، ودا�وج اwهب جرام قيمة u جرام
 .â0úúب| و úúú/ ب| كب� الفرق إذا، ريال â0úú ملك من Yإال  �بال  فالز�ة

     ::::ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن    ¹م¹م¹م¹م    هناهناهناهنا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء فهل نقيمها بوزن اwهب أم بوزن الفضة؟
 .للفقراءللفقراءللفقراءللفقراء    األنفعاألنفعاألنفعاألنفعألنه ألنه ألنه ألنه     األقلاألقلاألقلاألقل    وaوaوaوa    الفضةالفضةالفضةالفضة    قيمةقيمةقيمةقيمةبببب    نقيمهانقيمهانقيمهانقيمها يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    منهممنهممنهممنهم

 و´نما ،،،،اآلناآلناآلناآلن    ا�وجودةا�وجودةا�وجودةا�وجودة    القيمالقيمالقيمالقيم    uuuu    حÁحÁحÁحÁاآلن اآلن اآلن اآلن     ا�رجعا�رجعا�رجعا�رجع    وهووهووهووهو    األثماناألثماناألثماناألثمان    uuuu    األصلاألصلاألصلاألصل    هوهوهوهو    اwهباwهباwهباwهب    ألنألنألنألن    اwهباwهباwهباwهب    بقيمةبقيمةبقيمةبقيمة    نقيمهانقيمهانقيمهانقيمها يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    ومنهمومنهمومنهمومنهم
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 كب� هباw من هادصير ا¼ولة ¬نت إذا والعملة ،اwهب من الكب� للرصيد ا¼ولة متالكبا وعدمه االقتصاد قوة يُعرف
 ريال a 0è0 ال� درهم 0è0 قيمته ما اآلن يملك من أن علمنا إذا خاصة ،باwهب نقيمها يقولون فبا�اã ،قوية عملتها فإن

 أن باعتبار ريال Ïúúú أو ريال âúúúيملك من لكن ،الواقع u اغني صاحبها عدي ال ريال 0úú، ريالقيمته  ا¼رهم أن باعتبار
 أد� هذا ريال Túúú من أكd عنده ¬ن إذا إال عليه الز�ة �ب ال الغالب u فإنه ريال Tú حÁ أو Ïú هقيمت اwهب من ا�رام
 X يقال ال ريال 0è0 عنده اwي لكن ،فق�اً  ليس يس� أن ùكن ا:ول عليها وحال ريال Túúú ¼يه واwي، اwهب أسعار
Èو ،غ ãا�تاج هوباÖ أصالً  عليه يتصدق من. 
    وهووهووهووهو    األثبتاألثبتاألثبتاألثبت    هوهوهوهو    ألنهألنهألنهألنه    باwهبباwهبباwهبباwهب    يقيميقيميقيميقيم    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب    بديلبديلبديلبديل    إخراجإخراجإخراجإخراج    عندعندعندعند    ا`صابا`صابا`صابا`صاب    أنأنأنأن أعلمأعلمأعلمأعلم    واهللاواهللاواهللاواهللا    معنامعنامعنامعنا    يgجحيgجحيgجحيgجح    اwياwياwياwي    القولالقولالقولالقول    إذاً إذاً إذاً إذاً 

 ....أعلمأعلمأعلمأعلم    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    واهللاواهللاواهللاواهللا    ،،،،األثماناألثماناألثماناألثمان    uuuu    األصلاألصلاألصلاألصل    وهووهووهووهو    األقوىاألقوىاألقوىاألقوى

ً     ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب    حªحªحªحuuuu    ª    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    هلهلهلهل    ::::والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اwهباwهباwهباwهب    منمنمنمن    ا:ªا:ªا:ªا:ª    وaوaوaوa    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    باwهبباwهبباwهبباwهب    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة     معداً معداً معداً معدا
 ؟األسعاراألسعاراألسعاراألسعار    رتفاعرتفاعرتفاعرتفاعاااا    أوأوأوأو    الغÓالغÓالغÓالغÓ    بهبهبهبه    مقصوداً مقصوداً مقصوداً مقصوداً     وليسوليسوليسوليس    ستعمال؟ستعمال؟ستعمال؟ستعمال؟لاللاللاللال

 .هذاهذاهذاهذا    يومنايومنايومنايومنا    إ¡إ¡إ¡إ¡    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    عند أهل العلم، اnالف من عهدعند أهل العلم، اnالف من عهدعند أهل العلم، اnالف من عهدعند أهل العلم، اnالف من عهد    كب�ينكب�ينكب�ينكب�ين    قول|قول|قول|قول|    YYYY    مشهورمشهورمشهورمشهور    خالفخالفخالفخالف    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu :ا�واب

 ،عبده u وال فرسه u ال الصدقة ا�سلم µ Yب ال أنه Y قياساً  لالستعماللالستعماللالستعماللالستعمال    ا�عدا�عدا�عدا�عد    ا:ªا:ªا:ªا:uuuu    ª    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    الالالال :يقول األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 فيها �ب ال فبا�اã األشياء اً ثمن a تعد لم ،للتحª تستعمل ألنها قنية أموالa كأنها  فأصبحت ،ستعماللال معد ألنه
 ).ليس Y ا�سلم u فرسه وال u عبده صدقةليس Y ا�سلم u فرسه وال u عبده صدقةليس Y ا�سلم u فرسه وال u عبده صدقةليس Y ا�سلم u فرسه وال u عبده صدقة: (، أخذا من حديثتستعمل أنها Y بناء ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    رأيرأيرأيرأي    وهذاوهذاوهذاوهذا، ، ، ، الز�ة

 نساء وهؤالء، وأسماءوأسماءوأسماءوأسماء ،عنها اهللا رAAAA òئئئئشةشةشةشة منهم ،ا:ª بز�ة يقولون ال الصحابة من �سةحابة، عن الص بآثار ويستدلون
    ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية    ا6الثةا6الثةا6الثةا6الثة    ذاهبذاهبذاهبذاهبا�ا�ا�ا�    منمنمنمن    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    فجمهورفجمهورفجمهورفجمهور، يقولون ال الصحابة من وغ�هم ،أح�مها ويعرفون با:ª يتعاملون ¬نوا

 وجوب u ورد وما ،)ناماألث( u تءجا و´نما ا:u ª تءجا ما دلةواأل    ،،،،ا:ªا:ªا:ªا:ª    ز�ةز�ةز�ةز�ة    بوجوببوجوببوجوببوجوب    يقولونيقولونيقولونيقولون    الالالال وا:نابلةوا:نابلةوا:نابلةوا:نابلة    والشافعيةوالشافعيةوالشافعيةوالشافعية
u أول  ¬نت الز�ة وجوب مراحل تذكرون كما األمر أول u ¬نت أنها أو السند ضعيفة أنها إما يقولون هؤالء عند الز�ة

 الز�وات ددتحُ  �ا ثم، Aمّ  اwهب من اإلخراج ¬ن هكذا قالوا، ذلك بعد حددت ثم ،çديد دون شئت ما أخرج ،Aماألمر 
 .األول القول هو هذا ،ذلك u ا:ª تدخل ولم األنصبة ينتبُ 

    بلغبلغبلغبلغ    إذاإذاإذاإذا    ا:ªا:ªا:ªا:uuuu    ª    واجبةواجبةواجبةواجبة    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    أنأنأنأن السلفالسلفالسلفالسلف    بعضبعضبعضبعض    عنعنعنعن    نقلنقلنقلنقلأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو    تعا¡تعا¡تعا¡تعا¡    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    وبعضوبعضوبعضوبعض    ا:نفيةا:نفيةا:نفيةا:نفية ذهبذهبذهبذهب ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 ابن والشيخ اهللا ر�ه باز ابن الشيخ سماحة عا1ينا� من ورجحه ،ا�سيب بن وسعيد ،جب� بن سعيد هؤالء من ،،،،نصاباً نصاباً نصاباً نصاباً 

 .اهللا ر�ه عثيم|
ِ°مٍ {: تعا¡ كقوX بالعمومات واستدلوا

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ نِْفُقوَغَها ِ°مٍ ُ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ê)َفَب ِëَسِبيِل اهللا uِ فففُفنِْفُقوَغَها َ

َة َوال ëِفض
ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ِ 

َ
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ْ
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َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ ِ 

َ
َة َوال ëِفض

ْ
َهَب َوال ëwوَن ا ُ�ِ���يَن يَْك ِ

ë
wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wيَن يَْكَوا ِ
ë

wقال } َوا 
 ".¼°لا فعليه ا:ª خروج د·ا فمن ،¤ء دون شيئاً  �ص وال والفضة اwهب ®يع A uمة اآلية هذه أن" �مد الشيخ

    مسكتانمسكتانمسكتانمسكتان    بنتهابنتهابنتهابنتهااااا    يديديديد    وËوËوËوË    ¹ا¹ا¹ا¹ا    بنةبنةبنةبنةاااا    ومعهاومعهاومعهاومعها    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أتتأتتأتتأتت    امرأةً امرأةً امرأةً امرأةً     أنأنأنأن( جده عن بيهأ عن شعيب بن عمرو و:ديث
    فألقتهمافألقتهمافألقتهمافألقتهما    فخلعتهمافخلعتهمافخلعتهمافخلعتهما    قالقالقالقال    ،،،،نارنارنارنار    منمنمنمن    سوارينسوارينسوارينسوارين    بهمابهمابهمابهما    هللاهللاهللاهللاااا    يسوركيسوركيسوركيسورك    أنأنأنأن    أيþكأيþكأيþكأيþك    قالقالقالقال    ،،،،الالالال    قالتقالتقالتقالت    هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    ز�ةز�ةز�ةز�ة    أتعط|أتعط|أتعط|أتعط|    فقالفقالفقالفقال    ذهبذهبذهبذهب    منمنمنمن    غليظتانغليظتانغليظتانغليظتان

 إسناده ا`ووي وقال ،قوي إسناد هذا حجر ابن قال ،داود أبو رواه) ولرسوXولرسوXولرسوXولرسوX    هللاهللاهللاهللا    هماهماهماهما    وقالتوقالتوقالتوقالت    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    إ¡إ¡إ¡إ¡
 .جيد

 .فيه والÃم جده عن أبيه عن شعيب بن ورمع حديث u يتæمون يردون اwين لكن
�أأأأ    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    فقلتفقلتفقلتفقلت    ذهبذهبذهبذهب    منمنمنمن    أوضاحاأوضاحاأوضاحاأوضاحا    لبسلبسلبسلبسأأأأ    كنتكنتكنتكنت( قالت ةسلم مأ حديث آخر ديثح هناكأيضاً و قالوا���    ماماماما    ::::فقالفقالفقالفقال    ؟؟؟؟هوهوهوهو    كككك
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�    فليسفليسفليسفليس    فزفزفزفزgggg    ز�تهز�تهز�تهز�ته    تؤديتؤديتؤديتؤدي    ننننأأأأ    بلغبلغبلغبلغ��� .أد�هم هذه ،داود بوأ رواه )بكبكبكبك
    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    ننننأأأأ ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    uuuu    نرجحهنرجحهنرجحهنرجحه    اwياwياwياwي    وهووهووهووهو ا�مهور يأر وهذا ا:ª ز�ة بوجوب القول Y تقوى ال األدلة هذه يقول من منهم

 .ذلكذلكذلكذلك    عندعندعندعند    يباعيباعيباعيباع    ثمثمثمثم    األسعاراألسعاراألسعاراألسعار    رتفاعرتفاعرتفاعرتفاعاااا    بهبهبهبه    صدصدصدصدرررر    ووووأأأأ    ،،،،ستعمالستعمالستعمالستعماللاللاللاللال    يعديعديعديعد    لملململم    إذاإذاإذاإذا    ا:ªا:ªا:ªا:uuuu    ª    �ب�ب�ب�ب    و´نماو´نماو´نماو´نما    ،،،،ستعمالستعمالستعمالستعماللاللاللاللال    ا�عدا�عدا�عدا�عد    ا:ªا:ªا:ªا:uuuu    ª    �ب�ب�ب�ب    الالالال
 وهذه )صدقةصدقةصدقةصدقة    فرسهفرسهفرسهفرسه    والوالوالوال    عبدهعبدهعبدهعبده    uuuu    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    YYYY    ليسليسليسليس( ا` قال وقد ،القنية أموال u يدخل ألنه الز�ة u يدخل فال ا:ª ماأ

 .يستعملها ألنه مثلها
 .الز�ة فيها �ب فإنها صليب أو أصنام ش� Y حلياً  تكون نأك �رمة صور Y تكون ال� ا:ª ماأ    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
 X عالقة ال وهذا ،الز�ة فيها �ب يقولون هنا للناس اجرهؤوت حª عندها ةأمر¬ لألجرة ا:ª من عدأ وأيضاً ما    ////        ةةةةمسألمسألمسألمسأل
ª:أصبح  هذا ،لالستعمال ا�عد باªللِكرى معد ح. 
 اwهب األثمان عن نيتæمو �ا هنا استطراداً  العلماء يذكرونها واwهب بالفضة الرجل ªç بمسائل تتعلق فائدةأيضاً 

 .الفروع هذه بذلك ا�تعلقة الفروع عن يتæمون ،والفضة ذهب أنهما باعتبار ا:ª عن يتæمونثم  والفضة

    ))))TÙTÙTÙTÙ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 اwهب عن الÃم u يستطردون اهللا ر�هم العلماء أن قلت والفضة، اwهب بز�ة تعلقي فيما معكم ا:ديث نواصل
  :ذلك نفم بهما ا�تعلقة الفرعية األح�مبعض  بيان إ¡ والفضة

 �ديث ويستدلون    ))))ذلكذلكذلكذلك    عليهمعليهمعليهمعليهم    وحراموحراموحراموحرام    الرجالالرجالالرجالالرجال    يستعملهيستعملهيستعملهيستعمله    أنأنأنأن    µوزµوزµوزµوز    والوالوالوال    نساءً نساءً نساءً نساءً     يستعملهيستعملهيستعملهيستعمله    منمنمنمن    اwهباwهباwهباwهب    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    البدالبدالبدالبد( يقولون    ::::أوالأوالأوالأوال
ªوجعلهوجعلهوجعلهوجعله    حريراحريراحريراحريرا    أخذأخذأخذأخذ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( ع    uuuu    وجعلهوجعلهوجعلهوجعله    ذهباذهباذهباذهبا    وأخذوأخذوأخذوأخذ    يمينهيمينهيمينهيمينه    uuuu    XشماXشماXشماXحرامحرامحرامحرام    هذينهذينهذينهذين    ننننإإإإ    وقالوقالوقالوقال    شما    YYYY    ذكورذكورذكورذكور    
 .ماجة ابن رواه .)إلناثهمإلناثهمإلناثهمإلناثهم    حلحلحلحل    أم�أم�أم�أم�

: قالو وطرحه ف�عه رجل يدي u ذهب من خاتما رأى وسلم عليه اهللا ص¦ ا` أن عنهما اهللا رò عباس ابن وعن
 ،به انتفع خاتمك خذ وسلم عليه اهللا ص¦ ا` ذهب بعدما X فقالوا ،)يدهيدهيدهيده    uuuu    لهالهالهالهاععععفيجفيجفيجفيج    ا`ارا`ارا`ارا`ار    منمنمنمن    ةةةة®ر®ر®ر®ر    إ¡إ¡إ¡إ¡    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يعمديعمديعمديعمد(

 كما للرجال µوز وال طفق للنساء µوز ا:ª إذن ،وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول طرحه وقد أبدا خذهآ ال واهللا ال قال
 .السابق ا:ديث u سمعتم

    لعالجلعالجلعالجلعالج    أوأوأوأو    ألنفهألنفهألنفهألنفه    أوأوأوأو    لسنهلسنهلسنهلسنه    ،،،،للسنللسنللسنللسن    مثالمثالمثالمثال    يستعملهيستعملهيستعملهيستعمله    كأنكأنكأنكأن ،؟؟؟؟لل¿ورةلل¿ورةلل¿ورةلل¿ورة    اwهباwهباwهباwهب    عملعملعملعملتتتتيسيسيسيس    أنأنأنأن    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    تاجتاجتاجتاجاحاحاحاح    لولولولو: يقولون ////        مسألةمسألةمسألةمسألة    ::::ثانياثانياثانياثانيا
 .اwهباwهباwهباwهب    إالإالإالإال    فيهفيهفيهفيه    يناسبيناسبيناسبيناسب    الالالال    مع|مع|مع|مع|

    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    فأمرهفأمرهفأمرهفأمره    ،،،،عليهعليهعليهعليه    نننن����أأأأفففف    فضةفضةفضةفضة    أيأيأيأي    ،،،،ورقورقورقورق    منمنمنمن    ااااأنفأنفأنفأنف    فافافافا����ذذذذ    أنفهأنفهأنفهأنفه    قطعقطعقطعقطع    أنهأنهأنهأنه( ةعرفج :ديث لل¿ورة ذلك µوز أنه ا�واب
 .داود أبو رواه )ذهبذهبذهبذهب    منمنمنمن    ااااأنفأنفأنفأنف    يتخذيتخذيتخذيتخذ    أنأنأنأن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    أنأنأنأن( عمر ابن :ديث ،تيمية وابن ا`ووي ح�ه ما Y العلماء باتفاق الفضةالفضةالفضةالفضة    خاتمخاتمخاتمخاتم    لبسلبسلبسلبس    للرجلللرجلللرجلللرجل    µوزµوزµوزµوز    ::::ثا6اثا6اثا6اثا6ا
، أ®ع| اعنهم اهللا رò) عمرعمرعمرعمر    بعدهبعدهبعدهبعده    منمنمنمن    اااا����ذهذهذهذه    ثمثمثمثم    بكربكربكربكر    أبوأبوأبوأبو    بعدهبعدهبعدهبعده    منمنمنمن    اااا����ذهذهذهذه    ثمثمثمثم    يدهيدهيدهيده    uuuu    و�نو�نو�نو�ن    ورقورقورقورق    منمنمنمن    خاتماخاتماخاتماخاتما    اااا����ذذذذ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه

  .متفق عليه

 .فيهما u ا�ختم األحاديث لورود واليسار ا°م| u ا�ختم µوز أنه ا�ختما�ختما�ختما�ختم ////        مسألةمسألةمسألةمسألة u العلماء تفقا    ::::رابعارابعارابعارابعا

 األنعاماألنعاماألنعاماألنعام    بهيمةبهيمةبهيمةبهيمة وaوaوaوa    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهافيهافيهافيها    �ب�ب�ب�ب    ال�ال�ال�ال�    األموالاألموالاألموالاألموال    منمنمنمن    ثانياثانياثانياثانيا
 أو ماعزاً  ¬ن سواء والغنم واKقر اإلبل: وa اKهائم من أصناف ثالثة بها يقصدون الفقهاء عنها تكلم إذا األنعام وبهيمة

 .ضأناً  ¬ن
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 أعظم القيامة يوم تءجا إال ز�تها يؤدي ال غنم وال بقر وال إبل صاحب من ما" وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX فيها الز�ة �ب
    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن األنعام بهيمة u العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    يشgطيشgطيشgطيشgط    لكنلكنلكنلكن، فيها الواجب ا�ال يزكِ  لم ألنه نظراً  "بقرونها تنطحه وأسمن ¬نت ما

    ."تسيمون فيه شجر ومنه" تعا¡ قوu X كما ،ا:ول أكd ا�را� u راعية تكون أن أي سائمةسائمةسائمةسائمة    ومعÓومعÓومعÓومعÓ ،سائمةسائمةسائمةسائمة
 .تزتزتزتزffff    الالالال    فهذهفهذهفهذهفهذه    العامالعامالعامالعام    أكdأكdأكdأكd    أوأوأوأو    العلمالعلمالعلمالعلم    طوالطوالطوالطوال    علفعلفعلفعلفتُ تُ تُ تُ     و�نتو�نتو�نتو�نت    سائمةسائمةسائمةسائمة    تكنتكنتكنتكن    لملململم    إذاإذاإذاإذا    وأماوأماوأماوأما

 كونها من تتحول هافإن ا�جارة عروض باب من ¬نت فلو ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض    بابباببابباب    منمنمنمن    ¬نت¬نت¬نت¬نت    إذاإذاإذاإذا    ا:الةا:الةا:الةا:الة    هذههذههذههذه    uuuu    تزتزتزتزffff    وأيضاً قدوأيضاً قدوأيضاً قدوأيضاً قد
  .اهللا شاء إن ا�جارة عروض ز�ة u ناسيأتي ما Y �ارة عروض كونها إ¡ بذاتها فيها �ب أنعام بهيمة

    أكdأكdأكdأكd    سائمةسائمةسائمةسائمة    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    أوأوأوأو    """"الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهافيهافيهافيها    �ب�ب�ب�ب    فهذهفهذهفهذهفهذه    *ه*ه*ه*ه    ا:ولا:ولا:ولا:ول    أوأوأوأو    ا:ولا:ولا:ولا:ول    أكdأكdأكdأكd    سائمةسائمةسائمةسائمة    تكونتكونتكونتكون    ننننأأأأ    لولولولوoooo    الالالال: "قالوا السائمةالسائمةالسائمةالسائمة    أحوالأحوالأحوالأحوال
 .الز�ة فيها أيضاً �ب فهذه با�ائة 0ú من أكd أي ا:ولا:ولا:ولا:ول
 فيها �ب ال وبا�اã ،تعلف أنها فيها األكd ألن فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    فهذهفهذهفهذهفهذه    ا`صفا`صفا`صفا`صف    منمنمنمن    أقلأقلأقلأقل    راعيةراعيةراعيةراعية    أوأوأوأو    سائمةسائمةسائمةسائمة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    إذاإذاإذاإذا    قالواقالواقالواقالوا    لكنلكنلكنلكن
 .الز�ة
 وليس ا�زارع من ال»اري من األرض من تأكل راعية أي ،سائمة تكون أن يشgط األنعام بهيمة ز�ة أن هذا Y فبناء
 الغنم وË: "قال الصدقات u بكر أبو كتبه اwي الكتاب u أنس حديث هذا Y وا¼°ل وتكلفة، بمؤنة تعلف علفا

  ."أكdه أو *ه ا:ول تر· وأن ةشا شاة أربع| ] u سائمتها
 �ب ومÁ األنعام بهيمة ةأنصب بيان إ¡ تقلنن األنعام، بهيمة u الز�ة وجوب �ط عرفنا ،األنصبةاألنصبةاألنصبةاألنصبة    بيانبيانبيانبيان    إ¡إ¡إ¡إ¡    هذاهذاهذاهذا    بعدبعدبعدبعد    ننتقلننتقلننتقلننتقل
  :فيها

 ،فال ز�ة فيما دون اnمس من اإلبل بإ®اع ا�سلم| ،،،،يبدأ نصاب اإلبل u بداية عددها إذا ¬نت يبدأ نصاب اإلبل u بداية عددها إذا ¬نت يبدأ نصاب اإلبل u بداية عددها إذا ¬نت يبدأ نصاب اإلبل u بداية عددها إذا ¬نت ����ساساساسا: : : : نصاب اإلبلنصاب اإلبلنصاب اإلبلنصاب اإلبل: : : : أوالأوالأوالأوال
 مننصاب اإلبل يبدأ  فإذاً " ليس فيما دون �سة ذوٍد صدقة"قال رسول اهللا ص¦ اهللا عليه وسلم : عيد قال:ديث أ¯ س

nاãا�مسة من اإلبل إ¡ ا�ائة والع(ين ¬ : 
 واحدة شاة فيها اإلبل من è إ¡ 0 من

  شاتان فيها T/ إ¡ ú/ ومن
  هشيا U فيها è/ إ¡ 0/ ومن
  هشيا T فيها 1T إ¡ 1ú ومن

  )اإلبل من نوع( Üاض بنت U0 إ¡ 10 ذلك بعد ثم
  Kون بنت T0 إ¡ UÏ من ذلك دبع ثم

  حقة Ïú إ¡ TÏ ومن
  جذعة Ù0 إ¡ /Ï ومن
  Kون بنتا èú إ¡ ÙÏ ومن
  حقتان 1ú/ إ¡ /è ومن

 .زاد مهما ذلك بعد ا:ساب كوعلي ،حقة �س| ] وK Ëون، بنت 1ú/ عن زاد إذا أربع| ] u ذلك بعد ثم

    ؟؟؟؟""""وجذعةوجذعةوجذعةوجذعة    وحقةوحقةوحقةوحقة    KونKونKونKون    وبنتوبنتوبنتوبنت    ÜاضÜاضÜاضÜاض    بنتبنتبنتبنت""""    ذكرتهاذكرتهاذكرتهاذكرتها    ال�ال�ال�ال�    األسماءاألسماءاألسماءاألسماء    هذههذههذههذه    معÓمعÓمعÓمعÓ    ماماماما    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد
 .الغالب u �لت قد أمها ألن بذلك وسميت، سنة ¹ا ال� اإلبل أن= a :ا�خاض بنت
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 .Kون بنت فسميت ل� ذات وأصبحت و¼ت قد أمها ألن بذلك سميت ،سنتان ¹ا تم ال� اإلبل أن= K: aون بنت

 .إلبلا من الفحل يطرقها أن استحقت ألنها بذلك وسميت سنوات، ثالث بلغت ال� اإلبل أن= ف� ا:قة

 ما هذا ،ثان نوع إ¡ تغ�ت أو أسنانها، بعض سقطت ألنها بذلك وسميت سنوات، أربع بلغت ال�أن= اإلبل  a ا�ذعة
  .اإلبل من يتعلق

وقد نقل Y االتفاق Y ذلك ابن  ،أي ال ز�ة فيما دون ثالث| من اKقر ،يبدأ نصاب اKقر من ا6الث|يبدأ نصاب اKقر من ا6الث|يبدأ نصاب اKقر من ا6الث|يبدأ نصاب اKقر من ا6الث| :ثانيا نصاب اKقرثانيا نصاب اKقرثانيا نصاب اKقرثانيا نصاب اKقر
ن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم بعثه ن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم بعثه ن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم بعثه ن ا` ص¦ اهللا عليه وسلم بعثه أأأأ( ود°لهم حديث معاذ  ،من شاء أن oرج هذا راجع X وهو تطوع وال نمنعه إال ،قدامة

u طبعا هذا u اKقر أو حÁ  ،رواه أبو داود )] أربع| مسنة] أربع| مسنة] أربع| مسنة] أربع| مسنة    منمنمنمنتبيعاً وتبيعاً وتبيعاً وتبيعاً و    °من فأمره أن يأخذ من ] ثالث| بقرة تبيعًة أو°من فأمره أن يأخذ من ] ثالث| بقرة تبيعًة أو°من فأمره أن يأخذ من ] ثالث| بقرة تبيعًة أو°من فأمره أن يأخذ من ] ثالث| بقرة تبيعًة أو ا ا ا ا¡¡¡¡إإإإ
أي ال تستخدم u ا:رث أو u مثال س�  ،اKقر أو اإلبل إذا ¬نت ليست عوامل اعيهاإلبل اKهائم ال� تكلمت عنها بنو

وأما العوامل فال تدخل u الصدقة وال u حسبان الصدقة :ديث  ،إذا لم تكن عوامل ،ا�اء أوË جلب ا�اء من اآلبار
  .اء u ا:ديثكما ج العوامل من اإلبل واKقر ليس فيها ز�ةالعوامل من اإلبل واKقر ليس فيها ز�ةالعوامل من اإلبل واKقر ليس فيها ز�ةالعوامل من اإلبل واKقر ليس فيها ز�ة    إذاً إذاً إذاً إذاً  )ليس u العوامل صدقةليس u العوامل صدقةليس u العوامل صدقةليس u العوامل صدقة(

  :فنقول واإلµاز العرض سبيل Y اKقر ونصاب
  ةتبيع أو تبيع Uè إ¡ Uúمن

  مسنة 0è إ¡ Tú ومن
 .ا:ساب وعليك مسنة أربع| ] وË تبيعة، أو تبيع u [ Uú ثم

  تبيعتان فيها نقول ؟؟؟؟    فيهافيهافيهافيها    كمكمكمكم    اKقراKقراKقراKقر    منمنمنمن    ÏúÏúÏúÏú    اآلناآلناآلناآلن    طيبطيبطيبطيب
ÙúÙúÙúÙú فيها ألن ومسنة تبيع فيها Uú وTú. 
 .وهكذا مسنتان فيها âúâúâúâú    طيبطيبطيبطيب 

أما  ،ومن أراد أن يتصدق فله ذلك ،قبل ذلك فال �بنصاب الغنم هو أربع| نصاب الغنم هو أربع| نصاب الغنم هو أربع| نصاب الغنم هو أربع| أول أول أول أول أ®ع العلماء Y أن أ®ع العلماء Y أن أ®ع العلماء Y أن أ®ع العلماء Y أن  :نصاب الغنمنصاب الغنمنصاب الغنمنصاب الغنم: : : : ثا6اثا6اثا6اثا6ا
  .¬نت سائمة فال نن� ذلكأيضاً الوجوب فال �ب إال إذا بلغت الشياه أربع| و

Øف Tú ¡1/ إú شاة  
  شاتان 1úú إ¡ /1/ ومن
  هشيا U فيها Uèè إ¡ /1ú ومن

 .شاة u [ /úú ثم
Èيع Túú فيها T 0و هشياúú هشيا 0 فيها، Ïúú فيها Ï وهكذا هشيا. 

 معناه؟معناه؟معناه؟معناه؟    ماماماما    �تمع�تمع�تمع�تمع    ب|ب|ب|ب|    ا�فريقا�فريقا�فريقا�فريق ،الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    منمنمنمن    ا¹روبا¹روبا¹روبا¹روب    خشيةخشيةخشيةخشية    متفرقمتفرقمتفرقمتفرق    ب|ب|ب|ب|    وµمعوµمعوµمعوµمع    �تمع�تمع�تمع�تمع    ب|ب|ب|ب|    يفرقيفرقيفرقيفرق    أنأنأنأن    وÖرموÖرموÖرموÖرم العلماء قال 
 u ع(ين µمع يقول؟يقول؟يقول؟يقول؟    فماذافماذافماذافماذا ،°أخذها غدا يأ£ سوف الصدقة Aملو شاة أربع| عنده شخص :مثال :�تمع�تمع�تمع�تمع    ب|ب|ب|ب|    ا�فريقا�فريقا�فريقا�فريق

 .حرام إذاً  هذا نصابها، تبلغ لم ألنها ز�ة فيها ليس يقولو آخر م�ن u ع(ين وµمع م�ن
 يزg سوف هؤالء من واحد ] ،شاة أربع| خا¼ وعند ،شاة أربع| أ�د وعند ،شاة أربع| عندي مثال :متفرقمتفرقمتفرقمتفرق    ب|ب|ب|ب|    ا�معا�معا�معا�مع

 فيها؟فيها؟فيها؟فيها؟    كمكمكمكم    فيكونفيكونفيكونفيكون شاة 1ú/ فتكون ®يعا ا�وا¤ هذه Jمع أن فاتفقنا فتكون ثالث شياه، ،واحدة شاة يزg سوف م؟ك
 .µوز الأيضاً  فهذا واحدة، شاة فيها فيكون 1ú/ إال µد فال الز�ة �صل جاء إذا أي واحدة، شاة فيها يكون

     ؟؟؟؟يفعليفعليفعليفعل    فماذافماذافماذافماذا    اااامتفرقمتفرقمتفرقمتفرق    نفسهنفسهنفسهنفسه    الرجلالرجلالرجلالرجل    مالمالمالمال    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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 ؟؟؟؟وبعيدةوبعيدةوبعيدةوبعيدة    طويلةطويلةطويلةطويلة    بينهمبينهمبينهمبينهم    ا�سافةا�سافةا�سافةا�سافة    أنأنأنأن    معمعمعمع    µمعµمعµمعµمع    اآلناآلناآلناآلن    هلهلهلهل الرياض u شاة وأربع| القاهرة، u شاة أربع| عنده شخص :مثال
 .هذاهذاهذاهذا    uuuu    يفرقيفرقيفرقيفرق    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´نو´نو´نو´ن    هذاهذاهذاهذا    ،،،،عموماعموماعموماعموما    ز�ةز�ةز�ةز�ةالالالال    عليهعليهعليهعليه    أنأنأنأن القول|القول|القول|القول|    منمنمنمن    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

  وا6ماروا6ماروا6ماروا6مار    ا:بوبا:بوبا:بوبا:بوب    ةةةةز�ز�ز�ز� هنا به وا�راد األرضاألرضاألرضاألرض    منمنمنمن    اnارجاnارجاnارجاnارج    ز�ةز�ةز�ةز�ة وهووهووهووهو    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهفيهفيهفيه    �ب�ب�ب�ب    فيمافيمافيمافيما    ::::ثا6اثا6اثا6اثا6ا
  .األنعام بهيمة وبعد األثمان ز�ة بعد ا6الث الصنف وa فيهمافيهمافيهمافيهما    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    أنهاأنهاأنهاأنها    فيهافيهافيهافيها    ا:كما:كما:كما:كم :أوال

ِي    وَُهوَ وَُهوَ وَُهوَ وَُهوَ  ����" تعا¡ قوX فيها األصل د°لها أو
ë

wِيا
ë

wِيا
ë

wِيا
ë

wا     
َ
نَْشأ

َ
 أ

َ
نَْشأ

َ
 أ

َ
نَْشأ

َ
 أ

َ
نَْشأ

َ
ْ�َ     َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت     َجنëاٍت َجنëاٍت َجنëاٍت َجنëاٍت     أ َ َ�ْ َ َ�ْ ëْ̀خَل     َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت َمْعُروَشاٍت     وَوَوََولللَلْ�َ َ ëْ̀خَل َوا ëْ̀خَل َوا ëْ̀خَل َوا ْرعَ     َوا ëْرعَ َوالز ëْرعَ َوالز ëْرعَ َوالز ëْتَِلًفا    َوالزÜُْتَِلًفاÜُْتَِلًفاÜُْتَِلًفاÜُ     ُك

ُ
كُ أ
ُ
كُ أ
ُ
كُ أ
ُ
يْتُونَ     لُهُ لُهُ لُهُ لُهُ أ ëيْتُونَ َوالز ëيْتُونَ َوالز ëيْتُونَ َوالز ëَوالز    

انَ  ëانَ م ëانَ م ëانَ م ëم 

 

ْ�َ     ُمتََشابًِهاُمتََشابًِهاُمتََشابًِهاُمتََشابًِها    َوالرَوالرَوالرَوالر َ َ�ْ َ َ�ْ ععععَْمرَ َْمرَ َْمرَ َْمرَ     إَِذاإَِذاإَِذاإَِذا    ععععََمرِهِ ََمرِهِ ََمرِهِ ََمرِهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُ*ُواُ*ُواُ*ُواُ*ُوا    ُمتََشابِهٍ ُمتََشابِهٍ ُمتََشابِهٍ ُمتََشابِهٍ     وَوَوََولللَلْ�َ َ
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
هُ     َوآَتُواَوآَتُواَوآَتُواَوآَتُوا    أ ëهُ َحق ëهُ َحق ëهُ َحق ëهُ     َوآَتُواَوآَتُواَوآَتُواَوآَتُوا" الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد    هناهناهناهنا "����َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ     يَْومَ يَْومَ يَْومَ يَْومَ     َحق ëهُ َحق ëهُ َحق ëهُ َحق ëوهذا "َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ َحَصاِدهِ     يَْومَ يَْومَ يَْومَ يَْومَ     َحق 

 .الز�ة وهو ا:ق إتيانوجوب  Y يدل
 عليه اهللا ص¦ ا` "صدقةصدقةصدقةصدقة    أوسقأوسقأوسقأوسق    ����سةسةسةسة    دوندوندوندونماماماما    uuuu    ليسليسليسليس" وسلم عليه اهللا ص¦ قال :قال اnدري سعيد أ¯ عن السنة ومن
 .الز�ة �ب مÁ نعرف حÁ الوسق هو ما معرفة إ¡ يدعونا وهذا الزروع،و ا6مار نصاب هو ما يب| وسلم
 ؟؟؟؟    الصاعالصاعالصاعالصاع    وزنوزنوزنوزن    كمكمكمكم ةمعرف إ¡ يدعونا وهذا، صاع Uúú ا`تيجة H 0×Ïúبنا إذا وبا�اã ،صاع Ïú يعادل الوسقالوسقالوسقالوسق
 أخذنا وا6الثة، ثن|اال ب| دار �ا 1,0 تقريبا الصاع وزن إذاً  ،ا`صف  u الوسط ،كيلو U إ¡ 1 من تقريبا الصاع وزن

 .جرام 0úúو كيلو 1 وسطا وجعلناه ا`صف
 ثم أرز فيه تضع قد حجم هذا فمثال الوزن، عن ا:جم فيختلف ،وزنوزنوزنوزن    ليسليسليسليس    حجمحجمحجمحجم    الصاعالصاعالصاعالصاع    أنأنأنأن العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختالفاختالفاختالفاختالف    uuuu    السببالسببالسببالسبب

 .أيضا ا`تيجة فتختلف تمر فيه تضع وقد كث�ا، ا`تيجة عنده فيختلف تزنه
 ،كيلو 1,0 وزنه وقالوا اKعض فتوسط ،كيلو U إ¡1 من ووزنه ،الكف| ملئ وا�د ،أمداد أربعةملئ  عن عبارة وهوالصاع 

 بأس هناك فليس ونصف كيلو 1 عن تزيد أن وأردت احتطت فإن الصاع، بهذا ا�وضوعهذا  نوع باختالف oتلف ألنه
 .أوÕ وهذا

 كيلو Ù0ú ا`تيجة �رج ونصف، كيلو 1× صاع Uúú ن¿ب أن علينا ؟؟؟؟الزروعالزروعالزروعالزروع    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    مÁمÁمÁمÁ ا`تيجة عرفأردنا أن ن إذا
 .جرام

 .األرضاألرضاألرضاألرض    منمنمنمن    اnارجاnارجاnارجاnارج    هذاهذاهذاهذا    تزتزتزتزgggg    ننننأأأأ    عليكعليكعليكعليك    µبµبµبµب    XXXX    نقولنقولنقولنقول    فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً     الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهفيهفيهفيه    �ب�ب�ب�ب    ùاùاùاùا    جرامجرامجرامجرام    كيلوكيلوكيلوكيلو    Ù0úÙ0úÙ0úÙ0ú    وزنهوزنهوزنهوزنه    ماماماما    الزروعالزروعالزروعالزروع    منمنمنمن    ملكملكملكملك    منمنمنمن    إذاً إذاً إذاً إذاً 
 .وا�مروا�مروا�مروا�مر    والزبيبوالزبيبوالزبيبوالزبيب    والشع�والشع�والشع�والشع�    ا:نطةا:نطةا:نطةا:نطة وa تيةاآل األصناف u �ب الز�ة أن u اهللا ر�هم العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اتفقاتفقاتفقاتفق وقد

 .القياس u العلة فما عليها يقاس ¬ن و´ذا ؟؟؟؟عليهاعليهاعليهاعليها    يقاسيقاسيقاسيقاس    هلهلهلهل غ�ها u واختلفوا
    .يدخريدخريدخريدخر    أوأوأوأو    لب(لب(لب(لب(لللل    ااااقوتقوتقوتقوت    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    يصلحيصلحيصلحيصلح    ماماماما    ]]]] u واجبة الز�ة أن الراجحالراجحالراجحالراجح العلماء قال
 .ويدخر للب( قوت يصلح الرز مثل للب(للب(للب(للب(    قوتقوتقوتقوت    يصلحيصلحيصلحيصلح    ماماماما

    YYYY    أوأوأوأو    ا`عناع؟ا`عناع؟ا`عناع؟ا`عناع؟    YYYY    أوأوأوأو    مثال؟مثال؟مثال؟مثال؟    اnساnساnساnس    YYYY    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    يعييعييعييعيشششش    أنأنأنأن    يستطيعيستطيعيستطيعيستطيع    هلهلهلهل    قوت؟قوت؟قوت؟قوت؟    اn¿واتاn¿واتاn¿واتاn¿وات    هلهلهلهل للخ¿وات جئنا لو لكن
 .و�رب تعفن سوف ألنها تدخر الأيضاً و ..قوتا ليست هذه مثال؟مثال؟مثال؟مثال؟    اKقدونساKقدونساKقدونساKقدونس

 مواد أو ا6الجة إ¡ Öتاج بدون أن وادخاره �زينه وأيضاً يصلح ،أكلهم u أساسيا طعاما ويكون ،اقوت يكون أن البد إذا
 .ا:فظ

 هذه Y يقاس وبا�اã ،فيها الز�ة �ب فإنها نفسها u تدخر أن وتصلح قوتا تكون أن تصلح ال�من الزروع  زروع أي
 .شبهها ما ] العلة بهذه األصناف

Yستجب هذا و u رةأيضاً و ،وتدخر قوتا تعت» ال� ا:بوب و� ،ا:مص العدس والفول لرزاwرة ألن اwاآلن يعت» ا 
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  .قوتا

    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهفيهفيهفيه    µبµبµبµب    ماماماما    مقدارمقدارمقدارمقدار
 .الع(الع(الع(الع(    نصفنصفنصفنصف فيه فهذا ا�ائية والرشاشات اآلالت وجود خالل ومن اآلبار حفر خالل من أي ةةةةبمؤنبمؤنبمؤنبمؤن    يسßيسßيسßيسß    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا

    ....الع(الع(الع(الع( فيه فهذا ا�اء إخراج من *فة دون األنهار مطار¬أل ةةةةننننوووومؤمؤمؤمؤ    بغ�بغ�بغ�بغ�    يسßيسßيسßيسß    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    وأماوأماوأماوأما
    نفعانفعانفعانفعا    األكdاألكdاألكdاألكd    عت»عت»عت»عت»نننن    بلبلبلبل وقيل ،،،،الع(الع(الع(الع(    أرباعأرباعأرباعأرباع    ثالثةثالثةثالثةثالثة µب ا:الة هذه فØ ةةةةننننووووبمؤبمؤبمؤبمؤ    يسßيسßيسßيسß    ونصفهونصفهونصفهونصفه    باألمطارباألمطارباألمطارباألمطار    يسßيسßيسßيسß    نصفهنصفهنصفهنصفه    أنأنأنأن    قيلقيلقيلقيل    لولولولو
    ينتفعينتفعينتفعينتفع    ¬ن¬ن¬ن¬ن    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    الع(،الع(،الع(،الع(،    نصفنصفنصفنصف    ففيهففيهففيهففيه    أكdأكdأكdأكd    باآلبارباآلبارباآلبارباآلبار    ينتفعينتفعينتفعينتفع    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا باآلبار؟باآلبار؟باآلبار؟باآلبار؟    أوأوأوأو    باألمطارباألمطارباألمطارباألمطار    أكdأكdأكdأكd    ينتفعينتفعينتفعينتفع    الزرعالزرعالزرعالزرع ،عليه وÅسب لزرعلزرعلزرعلزرعلللل

    تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    ا�æفةا�æفةا�æفةا�æفة    ألنألنألنألن    ا�æفةا�æفةا�æفةا�æفة    إ¡إ¡إ¡إ¡    ينظرواينظرواينظرواينظروا    أنأنأنأن    واألوÕواألوÕواألوÕواألوÕ ،نفسها ا�æفة إ¡ ينظروا ولم الزرع إ¡ نظروا ،الع(الع(الع(الع(    ففيهففيهففيهففيه    أكdأكdأكdأكd    ألمطارألمطارألمطارألمطاربابابابا
 .ا�زارع هذا Y اقتصاديااقتصاديااقتصاديااقتصاديا
    وفيماوفيماوفيماوفيما    ،،،،الع(الع(الع(الع(    عdياعdياعdياعdيا    ¬ن¬ن¬ن¬ن    أوأوأوأو    والعيونوالعيونوالعيونوالعيون    السماءالسماءالسماءالسماء    سقتسقتسقتسقت    فيمافيمافيمافيما: (وسلم عليه اهللا ص¦ قال :قال عمر ابن حديث هذا Y وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل
 هذا ¬ن سواء ا�اء عن يبحث ،س� غ� من بعروقه ا�اء ي(ب اwي هو العdي ،اKخاري رواه )الع(الع(الع(الع(    نصفنصفنصفنصف    با`ضحبا`ضحبا`ضحبا`ضح    سسسس����
 .غ�ه أو أمطار بقايا ا�اء

    وا6مار؟وا6مار؟وا6مار؟وا6مار؟    ا:بوبا:بوبا:بوبا:بوب    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    وجوبوجوبوجوبوجوب    وقتوقتوقتوقت    ماماماما    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 .فيه الز�ة �ب هنا صالحهصالحهصالحهصالحه    وبداوبداوبداوبدا    ا:با:با:با:ب    اشتداشتداشتداشتد    إذاإذاإذاإذا    وقتهوقتهوقتهوقته    قالواقالواقالواقالوا

 "األرض من لكم أخرجنا وùا" تعا¡ قوX عموم فيها الز�ة Y ويستدلونويستدلونويستدلونويستدلون ........ا�عادنا�عادنا�عادنا�عادن    ز�ةز�ةز�ةز�ة    األرضاألرضاألرضاألرض    منمنمنمن    اnارجاnارجاnارجاnارج    ز�ةز�ةز�ةز�ة    YYYY    ويتبعويتبعويتبعويتبع
 غ� أرض u ¬نت بل يملكونها، `اس لقطة تكن ولم ار�ز تس� أي ا�اهلية �زر من أو اك� ¬نت إذا هذه ا�عادن ز�ة

 عندما بل ا:ول، فيه يشgط وال )اnمساnمساnمساnمس    الر�زالر�زالر�زالر�ز    وËوËوËوË( وسلم عليه اهللا ص¦ لقوX ،اnمس وجدت إذا حينئذ ففيها ،ùلو�ة
�    هذاهذاهذاهذا    u فإن µده أو عليه Öصل��� ....اnمساnمساnمساnمس    والر�زوالر�زوالر�زوالر�ز    الكالكالكالك

 عند ،الع( ربع فيه ،نصابا بلغ إذا الز�ة ففيه ا`حاس أو ¬:ديد ا�عادن من معدن األرض من اnارج هذا ¬ن إن أما
 .ا:ول اشgاط دون لعلما أهل من طائفة
 وأيضاً حال باعها، إذا قيمتها u �ب الز�ة بل الز�ة، فيها ليس ا�عادن أن إ¡ )األخرى الطائفة( العلم أهل بعض وذهب
 من oرج فإنه ،ا°وم اgKول مثل هذا وقالوا ،اهللا شاء نإ يأتينا ما Y ا�جارة كعروض تعامل نهاكأ أي ا:ول، عليها

 مبا�ة رجهاo أنه يرى العلم أهل وبعض الع(، ربع منها وoرج يز�يها فإنه األموال هذه Y ا:ول ودار بيع إذاف األرض
 .ا:ول اشgاط دون
 ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض وهووهووهووهو    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    فيمافيمافيمافيما    ::::رابعارابعارابعارابعا

 األموال وأشمل أعم وa ،ولل(اء للبيع تعرض ألنها بذلك سميت ،الربحالربحالربحالربح    ألجلألجلألجلألجل    لل(اءلل(اءلل(اءلل(اء    أوأوأوأو    للبيعللبيعللبيعللبيع    أعدأعدأعدأعد    ماماماما    aaaa    ::::ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    روضروضروضروضعععع
 شيخ قال بل العلم، أهل ®اه� مذهب وهذا ا�جارة عروض u الز�ة �ب ،الز�ة فيها �ب ال� هذا وقتنا u خاصة الز�وية
 إ®اع اهللا ر�ه قدامة ابن نقل حÁ ،ا�جارة عروض u الز�ة وجوب Y األئمة وسائر األربعة األئمة" تيمية بنا اإلسالم
    .فيها الز�ة �ب ال إنها وقال شذ �ن الفاخ، ذلك Y العلماء

َاََااَاي{ :تعا¡ كقوX وللعمومات الواردة األدلة افرظو� نقولا� اإل®اع ¹ذا الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهافيهافيهافيها    �ب�ب�ب�ب    أنهاأنهاأنهاأنها    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح �� َهاَهاَهاَها    �� 
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َ
نِْفُقواأ
َ
نِْفُقواأ
َ
نِْفُقواأ
َ
    uuuu    صدقةصدقةصدقةصدقة    عليهمعليهمعليهمعليهم    فgضفgضفgضفgضاااا    اهللاهللاهللاهللا    أنأنأنأن    وأعلمهموأعلمهموأعلمهموأعلمهم: (°من ا¡إ بعثه �ا �عاذ وسلم عليه اهللا ص¦ ولقوX }َما َكَسبْتُمْ َما َكَسبْتُمْ َما َكَسبْتُمْ َما َكَسبْتُمْ     َطيêبَاِت َطيêبَاِت َطيêبَاِت َطيêبَاِت     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أ

 عروض يعم فهذا أموا¹م u فقوX) فقرائهمفقرائهمفقرائهمفقرائهم    ¡¡¡¡إإإإ    فgدفgدفgدفgد    أغنيائهمأغنيائهمأغنيائهمأغنيائهم    منمنمنمن    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ - ا�جارة عروض حÁ يشمل Aم وهذا - أموا¹مأموا¹مأموا¹مأموا¹م
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 .مال ا�جارة عروض ألن ،ا�جارة
 ،داود أبو رواه )للبيعللبيعللبيعللبيع    نعدهنعدهنعدهنعده    اwياwياwياwي    منمنمنمن    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    àرجàرجàرجàرج    أنأنأنأن    يأمرنايأمرنايأمرنايأمرنا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ¬ن¬ن¬ن¬ن: (قال جندب بن سمرة وعن
 ابن ىرو صحيحة آثار وa عمر ابن عن جاء كما تؤيده الصحابة ثارآ لكن ،صحته u خالف فيه ¬ن و´ن ا:ديث وهذا

 عبد دوعن "للتجارة ¬ن ما إال ز�ة العروض u ليس: "قال عمر ابن عن األم u الشاف* واإلمام صحيح بسند شيبة أ¯
 وهذه )AمAمAمAم    ]]]]    uuuu    فيهفيهفيهفيه    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فإنفإنفإنفإن    للتجارةللتجارةللتجارةللتجارة    بزبزبزبز    أوأوأوأو    دوابدوابدوابدواب    أوأوأوأو    رقيقرقيقرقيقرقيق    uuuu    مالمالمالمال    منمنمنمن    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ماماماما( بلفظ صحيح دنبسأيضاً  مصنفه u زاقرال

    تمامتمامتمامتمام    عندعندعندعند    العروضالعروضالعروضالعروض    هذههذههذههذه    ممممقوë قوë قوë قوë تُ تُ تُ تُ  فيها، واجبة الز�ة أن Y تد`ا ا�جارة عروض ز�ةب القول Y الفقهاء افرظوت األحاديث
    فتخرجفتخرجفتخرجفتخرج    أربع|أربع|أربع|أربع|    YYYY    قيمتهاقيمتهاقيمتهاقيمتها    نقسمنقسمنقسمنقسم    أيأيأيأي ،الع(الع(الع(الع(    ربعربعربعربع قيمتها من وoرج ،،،،ا:ا°ةا:ا°ةا:ا°ةا:ا°ة    بقيمتهابقيمتهابقيمتهابقيمتها    الع»ةالع»ةالع»ةالع»ة    بلبلبلبل    بهبهبهبه    يتيتيتيتاشgاشgاشgاشg    ماماماما    يعت»يعت»يعت»يعت»    والوالوالوال    ،،،،ا:ولا:ولا:ولا:ول

 .الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    `ا`ا`ا`ا

 ))))TâTâTâTâ((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة

 من، ا�جارة عروض ز�ة عن الÃم حول ا�اò ا¼رس u معكم توقفت كنت وقد ،الز�ة أح�م بيان معكم أواصل
     ::::ب(ط|ب(ط|ب(ط|ب(ط|    إالإالإالإال    ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    الالالال لونيقو تعا¡ اهللا ر�هم العلماء أن هاأح�م
  .منه تتخلص أن فيجب حراما ¬ن إذا حراما يكون ال أي ،مباحمباحمباحمباح    بسبببسبببسبببسبب    ملكهملكهملكهملكه    قدقدقدقد    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن ////        األولاألولاألولاألول

 �ب ال الز�ة فإن ا�جارة به ينوي ولم ملكه إذا أما ،ا�جارة بقصد ويقلبه فيعرضه للتجارةللتجارةللتجارةللتجارة    أنهأنهأنهأنه    تملكهتملكهتملكهتملكه    عندعندعندعند    ينويينويينويينوي    أنأنأنأن ////        ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5
 .حينئذ فيه

 الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    إخراجإخراجإخراجإخراج    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 إ¡ ا�سارعة يناu تأخ�ها وألن الفورية، األوامر u األصل ألن ،وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    عنعنعنعن    تأخ�هاتأخ�هاتأخ�هاتأخ�ها    µوزµوزµوزµوز    والوالوالوال    الفورالفورالفورالفور    YYYY    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    إخراجإخراجإخراجإخراج    µبµبµبµب
�nوََسارُِعواوََسارُِعواوََسارُِعواوََسارُِعوا{: تعا¡ قال ،ا     

َ
 إِ¡
َ

 إِ¡
َ

 إِ¡
َ

َمَواُت     َعرُْضَهاَعرُْضَهاَعرُْضَهاَعرُْضَها    وََجنëةٍ وََجنëةٍ وََجنëةٍ وََجنëةٍ     َربêُكمْ َربêُكمْ َربêُكمْ َربêُكمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َمْغِفَرةٍ َمْغِفَرةٍ َمْغِفَرةٍ َمْغِفَرةٍ     إِ¡ ëَمَواُت الس ëَمَواُت الس ëَمَواُت الس ëرُْض     الس
َ ْ
رُْض َواأل
َ ْ
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َ ْ
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َ ْ
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ُ
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ُ
ْت أ ëْت ِعد ëْت ِعد ëْت ِعد ëِق|َ     ِعدëُمت

ْ
ُمتëِق|َ لِل
ْ
ُمتëِق|َ لِل
ْ
ُمتëِق|َ لِل
ْ
 بها ا�بادرة ألنو اقالو }لِل

 أن مثل الز�ة أخرج إذا ماY X أو نفسه �o Y كأن Hر، فيه ¬ن إذا تأخ�ها µوز الفقهاء قال لثمة، وأبرأ أحوط
 Kعد نظرا هامستحقي إ¡ إيصا¹ا تعذر أو فيþقونه، مال عنده لقالوا الز�ة أخرج فلو ،مفسدين فقراء قوم ب| يكون
 .تأخ�ها u بأس فال عذر هناك ¬ن إذا هذا ] ،غ�ها أو ا`قل وسائل �عطل أو ،ذلك Åو أو ا�سافة

 وألن الز�ة، إخراج u �ط ا`ية أن الفقهاء Aمة مذهب :اهللا ر�ه قدامة ابن قال ،الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    إخراجإخراجإخراجإخراج    عندعندعندعند    ا`يةا`يةا`يةا`ية    µبµبµبµب    قالواقالواقالواقالواأيضاً 
 .ا`ية إال هذا Öدد وال للصدقة، يكون وقد للز�ة يكون قد ا�ال إخراج
 ز�ة وأن �رجها، أن ناوي وأنت ذمتك u واستقرت ز�ة، عليك أن تعلم وأنت افق� وجدته اإنسان أعطيت أنك لو فمثال
 ،ماال وسألك فق� بك مر الفgة هذه u إياه، وأعطيه يستحقه عمن سأ�ث تقول أنت األلف هذا ،ريال úúú/ `فgض مالك

 تقول بدأت فgة وبعد استلمها أن بعد الز�ة؟؟ من أجعلها ال �اذا قلت وانتهيت، ريال úú/ أعطيته فلما ريال،úú/ أعطيته متق
 عند الز�ة بها تنوي أن عليك وµب ينب¾ ¬ن ألنه ؟؟ �اذا ،يصح ال هذا نقول ،ريال èúú عµ ªب إذاً  úúú/ من úú/ هذه جعلأ

 .به للمراد ا�بينة وa للعمل ا�حددة a فا`ية ،ذلك يصح فال ،تهاأخرج نإ بعد ال إخراجها

 ،واجبا وليس األوÕ وهذا بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    يوزعهايوزعهايوزعهايوزعها    أنأنأنأن    األوÕاألوÕاألوÕاألوÕ    بلبلبلبل    أحداً أحداً أحداً أحداً     يعطيهايعطيهايعطيهايعطيها    الالالال    وأنوأنوأنوأن    ،،،،بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه    ويوزعهاويوزعهاويوزعهاويوزعها    oرجهاoرجهاoرجهاoرجها    أنأنأنأن واألفضلأيضاً  قالوا
 ال �ن يدفعها إلنسان يو"ها ألنه ،بيق| ذمته »أت وأيضاً ل� تفريقها،u  بالس* أجر ينال ل� :قالوا ؟؟؟؟؟؟؟؟    aaaa    ماماماما ،ألمور

 .الو�يل هذا ت�فات من يتأكد لم �ا أخطأ هو وبا�اã أخطأ، قد الو�يل هذا فيكون يستحقها،
 .لعام|لعام|لعام|لعام|    أوأوأوأو    لعاملعاملعاملعام    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    جيلجيلجيلجيلتعتعتعتع    وزوزوزوزµµµµ قالوا آخر أمر
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Xأقاربك من �تاجا هناك أن تعرف أنك لو :مثا u ة هذهgأ5 أعرف وأنا �تاج هذا أن ابم :أنت فقلت ،مال لز�ة الف [ 
 ؟؟؟؟أن أقدم الفرضأن أقدم الفرضأن أقدم الفرضأن أقدم الفرض    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل ،مقدما ريال úúú/ب أساعده أن فأريد ،ريال 1úúú أو ريال úúú/ز�£ أخرج سنة
    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    الرسولالرسولالرسولالرسول    عمعمعمعم    ا�طلبا�طلبا�طلبا�طلب    عبدعبدعبدعبد    بنبنبنبن    العباسالعباسالعباسالعباس    أنأنأنأن( عª �ديث واستدلوا ،الفرض يتقدم أن µوز نعم :العلماء قال
 وألن قالوا )ذلكذلكذلكذلك    uuuu    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    XXXX    فرخصفرخصفرخصفرخص    ،،،،çلçلçلçل    أنأنأنأن    قبلقبلقبلقبل    صدقتهصدقتهصدقتهصدقته    تعجيلتعجيلتعجيلتعجيل    uuuu    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    ا`ا`ا`ا`    سألسألسألسأل

    .أجله حلول قبل ا¼ين قضاء كتعجيل فجاز هبوجو سبب وجد ا�ال تعجيل
 ....Aم|Aم|Aم|Aم|    أوأوأوأو    بعامبعامبعامبعام    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    وقدرهوقدرهوقدرهوقدره    ،،،،الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    تعجيلتعجيلتعجيلتعجيل    µوزµوزµوزµوز    أنهأنهأنهأنه الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ااااإذإذإذإذ

     آخر؟آخر؟آخر؟آخر؟    ببببتتتت    إ¡إ¡إ¡إ¡    ا�زا�زا�زا�زgggg    ببببتتتت    منمنمنمن    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    نقلنقلنقلنقل    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    وaوaوaوa    عنهاعنهاعنهاعنها    يسأليسأليسأليسأل    ماماماما    كث�كث�كث�كث�    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 من تؤخذ صدقة أموا¹م من خذ قال" معاذ حديث u قوX لعموم ،،،،ا�زا�زا�زا�زgggg    ببببتتتت    uuuu    تكونتكونتكونتكون    أنأنأنأن    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    uuuu    األصلاألصلاألصلاألصل    أنأنأنأن    ا�وابا�وابا�وابا�واب

 ؟Aمة ا�سلم| "فقرائهم u" ا�راد أو ا��ن ذلك فقراء هم ا�راد بهمفقراء فهل "فقرائهم u وترد أغنيائهم
 للمصلحة، نقلها µوز فحينئذ الز�ة `قل ا�صلحة وجدت إذا لكن ،�له u بت ] ز�ة تكون أنها األصل يقولون العلماء

 اهللا ص¦ ا` ألن ،للمصلحة ذلك ¬ن إذا ق� �سافة ولو الز�ة نقل جواز والصحيح :السعدي الر�ن عبد الشيخ قال
 وقال وسلم، عليه اهللا ص¦ ا` إ¡ Öملونها وتارة ،ا��ن أي ،ا�حل فقراء Y يفرقونها فتارة عماX يبعث ¬ن وسلم عليه

 ¬ن فإذا للمصلحة، ذلك ¬ن إذا آخر بت إ¡ بته من ز�ته ينقل أن لإلنسان µوز :اهللا ر�ه عثيم| بن �مد الشيخ
 مال إ¡ وحاجتهم الرحم صلة �صلحة ذلكب بأس فال إ°هم بها وبعث بته غ� آخر بت u للز�ة مستحقون أقارب لإلنسان
 .تنقل فال نقلها u مصلحة هناك يكن لم إذاأما  قريبهم،

 تلك u من ا�سلم| يعطيهم من يوجد وال فقر وأشد حاجة أشد u ناس يوجد أن اإلخوة أيها ا°وم ا�صلحة ومن
 السعدي الر�ن عبد الشيخ قبلأيضاً  اإلسالم شيخ نص وقد للمصلحة، هنا يرد إ°هم ا�سلم| ز�ة بعض فنقل ،ماكناأل

    لكنلكنلكنلكن ،اهللا ر�ه اKخاري اإلمام عن ا�واز ذلكأيضاً  وينقل للمصلحة، الز�ة نقل جواز Y عثيم| بن �مد الشيخ وقبل
        ::::ألمورألمورألمورألمور    ذلكذلكذلكذلك    uuuu    والسببوالسببوالسببوالسبب    ا�الا�الا�الا�ال    ذلكذلكذلكذلك    وجودوجودوجودوجود    م�نم�نم�نم�ن    uuuu    ا�الا�الا�الا�ال    ز�ةز�ةز�ةز�ة    جججج����رررر    أنأنأنأن    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل

  ....عليهعليهعليهعليه    أيþأيþأيþأيþ    ألنهألنهألنهألنه    قالواقالواقالواقالوا    ////        //// 

 ....حقحقحقحق    XXXX    والقريبوالقريبوالقريبوالقريب    إ°ه،إ°ه،إ°ه،إ°ه،    ا`اسا`اسا`اسا`اس    أقربأقربأقربأقرب    ببببتتتتهههه    أهلأهلأهلأهل    أنأنأنأن    ////        1111

UUUU        ////    الفقراءالفقراءالفقراءالفقراء    أنأنأنأن    uuuu    تتتت    هذاهذاهذاهذاKاKاKاKاذا كث�ة أموال عنده هذا ا�ال هذا من نايعطِ  لم فالن �اذا    فسيأتون،فسيأتون،فسيأتون،فسيأتون،    ا�الا�الا�الا�ال    بهذابهذابهذابهذا    أطماعهمأطماعهمأطماعهمأطماعهم    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلق    ا� 
 وقد تتطلع الفقراء فأنفس م،لغ�ه وأخرجها ¹م oرجها لم لكنه الز�ة رجخأ قد الرجل أن مع ؟`ا اهللا حق من يعطينا ال

  .فيه هم اwي ا��ن را·ي أن ينب¾ العلماء قال هنا فمن عليهم، هذا يؤثر

TTTT        ////    تتتت    أهلأهلأهلأهل    أعطأعطأعطأعطىىىى    إذاإذاإذاإذا    أنهأنهأنهأنهKاKاKاKتتتت    أهلأهلأهلأهل    وب|وب|وب|وب|    بينهبينهبينهبينه    صارصارصارصار    اKاKاKاKاد الز�ة مقاصد فمن ،الز�ة مقاصد من وهذا ور�ةور�ةور�ةور�ة    مودةمودةمودةمودة    اµا�ودة إ 
 وقد يرونه وال يراهم ال آخرين م|مسل إ¡ ¹ا ا�ستحق| ا�سلم| هؤالء من أخرجها فإذا ،ا�سلم| ب| طفاوا�ع والر�ة

 وهو يراهم ال هؤالء مثال ا¹ند إ¡ أو إفريقيا إ¡ ز�ته إنسان يبعث كأن *ها، حياته u يشاهدهم ال وقد بهم يتصل ال
 لن وبا�اã ز�هم، ناwي *هم هؤالء ىير ال فقد اnليج دول u أو مثال السعودية العربية ا�ملكة داخل u مثال يكون
 حق أدى أنه وجدوا أنهم بسبب والر�ة ا�ودة بينهم جدتوس بقربه اwين أما للبعد، نظرا ور�ة مودة عالقات بينهم يكون

 ر�ة؟ فيهأيضاً  اKالد خارج ا�سلم| إعطاء أن يقال قد ¬ن و´ن ا�ميع، ب| ور�ة حسانإ هناك فيحصل ماu X اهللا
  .اKعيد من أكd أثرها يكون قد ا�شاهد القريب ب| الر�ة لكن شك بال ر�ة فيه نعم نقول
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    ز�ة؟ز�ة؟ز�ة؟ز�ة؟    هذههذههذههذه    أنأنأنأن    يعلمهيعلمهيعلمهيعلمه    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 u ألن العلماء قال ،قلبه يكþ ال أن ألجل يعلمه أن حاجة وال o»هo»هo»هo»ه    أنأنأنأن    ينب¾ينب¾ينب¾ينب¾    فالفالفالفال    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    أنهأنهأنهأنه    علمعلمعلمعلم    إذاإذاإذاإذا    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    قالقالقالقال

 غ� بطريقة عنه فليسأل ال أو ستحقم هذا هل يعرف أن وأراد يطم0 أن فأراد يعلم ال ¬ن إذا أما ،ذاللاإل من نوع إعالمه
  .مبا�ة

�اااا    يدفعهايدفعهايدفعهايدفعها    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة��� يسكت؟يسكت؟يسكت؟يسكت؟    أنهأنهأنهأنه    أوأوأوأو    سيدفعها؟سيدفعها؟سيدفعها؟سيدفعها؟    أنهأنهأنهأنه    للناسللناسللناسللناس    يب|يب|يب|يب|    هلهلهلهل    أيأيأيأي    جهرا؟جهرا؟جهرا؟جهرا؟    أوأوأوأو    

�ا،ا،ا،ا،    oرجهاoرجهاoرجهاoرجها    أنأنأنأن    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    إخراجإخراجإخراجإخراج    uuuu    األصلاألصلاألصلاألصل العلماء قال��� u اهللا يظلهم اwين السبعة u وسلم ليهع اهللا ص¦ لقوXلقوXلقوXلقوX ،األصلاألصلاألصلاألصل    هذاهذاهذاهذا    
 تعم صدقة و"مة )يمينهيمينهيمينهيمينه    تنفقتنفقتنفقتنفق    ماماماما    شماXشماXشماXشماX    تعلمتعلمتعلمتعلم    الالالال    حÁحÁحÁحÁ    فأخفاهافأخفاهافأخفاهافأخفاها    بصدقةبصدقةبصدقةبصدقة    تصدقتصدقتصدقتصدق    رجلرجلرجلرجلوووو( منهم وذكر قال ظله إال ظل ال يوم ظله
َدقَاُت     إِغëَماإِغëَماإِغëَماإِغëَما{: تعا¡ قال كما صدقة تس� الز�ة ا�طوع، صدقة وتعم الز�ة ëَدقَاُت الص ëَدقَاُت الص ëَدقَاُت الص ëُفَقَراءِ     الص

ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
 أن ذكر السبعة u يثا:د هذا إذاً  }لِل

 يُ  حo Áرجها أن أراد لو لكن ،األصل حيث من هذا الصدقة، من ا°م| يده أخرجت ما تعلم ال شمالال يده
ê
 ا`اس رذك

  .به قتداءاال أجل من للمصلحة ¬ن إذا ذلك µوز فحينئذ للمسلم| و´ماماً  لغ�ه قدوة يكون وحÁ الز�ة بوجوب

 ا�جارة؟ا�جارة؟ا�جارة؟ا�جارة؟    عروضعروضعروضعروض    منمنمنمن    إخراجهاإخراجهاإخراجهاإخراجها    µوزµوزµوزµوز    أوأوأوأو    ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض    قيمةقيمةقيمةقيمة    منمنمنمن    oرجهاoرجهاoرجهاoرجها    هلهلهلهل    ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض    ةةةةز�ز�ز�ز�    أخرجأخرجأخرجأخرج    إذاإذاإذاإذا    هلهلهلهل    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 dالعلم أهل أك Y جارة عروض قيمةقيمةقيمةقيمة من �رج الز�ة أن�وللعلماءوللعلماءوللعلماءوللعلماء ،ا    uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن    ذلكذلكذلكذلك:  
    العروضالعروضالعروضالعروض    منمنمنمن    الالالال    الع|الع|الع|الع|    منمنمنمن    الالالال    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    منمنمنمن    ����رجرجرجرج    العروضالعروضالعروضالعروض    ز�ةز�ةز�ةز�ة    أنأنأنأن الشاف* قو& وأحد وأ�د مالك مذهب وهو    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 ....نفسهانفسهانفسهانفسها

    منمنمنمن    اإلخراجاإلخراجاإلخراجاإلخراج    وب|وب|وب|وب|    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    منمنمنمن    اإلخراجاإلخراجاإلخراجاإلخراج    ب|ب|ب|ب|    �Ü�Ü�Ü�Ü    أنهأنهأنهأنه أ�د عن روايةأيضاً و للشاف* قولهو و فةيحن أبو ذهب    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
 u ذلك µوز الشيخ قال ،تعا¡ اهللا ر�ه باز ابن الشيخ رجحه القول وهذا ،.ذلكذلكذلكذلك    uuuu    العامةالعامةالعامةالعامة    ا�صلحةا�صلحةا�صلحةا�صلحة    وجدتوجدتوجدتوجدت    إذاإذاإذاإذا    خاصةخاصةخاصةخاصة عينهاعينهاعينهاعينها
 الز�ة ألن :قال اwمة، ي»ئ ما Y ا:رص مع ،القيمةحسب  مثله عن والرديء الطيب عن الطيب اءالعلم قو& أصح

 ،نفسها الز�وية واKهائم وا�مور ا:بوب من يواسيهم كما بقماش القماش من يواسيهم أن X فجاز للفقراء الغÈ من مواساة
  .أعلم واهللا ذاتها من �رج ال قيمتها �رج أن األصل ¬ن و´ن الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    إذاإذاإذاإذا

    الالالال    أوأوأوأو    قيمتها،قيمتها،قيمتها،قيمتها،    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    فهلفهلفهلفهل    ،،،،وعرضهاوعرضهاوعرضهاوعرضها    wلكwلكwلكwلك    ونواهاونواهاونواهاونواها    لبيعلبيعلبيعلبيعلللل    أعدهاأعدهاأعدهاأعدها    قدقدقدقد    األرضاألرضاألرضاألرض    هذههذههذههذه    و�نتو�نتو�نتو�نت    ،،،،أرضأرضأرضأرض    عندهعندهعندهعنده    ¬نت¬نت¬نت¬نت    إذاإذاإذاإذا ////        مسائلمسائلمسائلمسائل
    وضعوضعوضعوضع    أوأوأوأو    إياهاإياهاإياهاإياها    بيعوبيعوبيعوبيعو9999    وقالوقالوقالوقال    العقاريةالعقاريةالعقاريةالعقارية    ا��تبا��تبا��تبا��تب    عندعندعندعند    مثالمثالمثالمثال    وضعهاوضعهاوضعهاوضعها    للبيعللبيعللبيعللبيع    وأعدهاوأعدهاوأعدهاوأعدها    اشgاهااشgاهااشgاهااشgاها    أوأوأوأو    للبيعللبيعللبيعللبيع    عرضهاعرضهاعرضهاعرضها    ال�ال�ال�ال�    هذههذههذههذه    األرضاألرضاألرضاألرض �ب؟�ب؟�ب؟�ب؟

  ا�جارة؟ا�جارة؟ا�جارة؟ا�جارة؟    عروضعروضعروضعروض    معاملةمعاملةمعاملةمعاملة    تعاملتعاملتعاملتعامل    فهلفهلفهلفهل    تباع،تباع،تباع،تباع،    لملململم    وسنت|وسنت|وسنت|وسنت|    سنةسنةسنةسنة    عليهاعليهاعليهاعليها    مرمرمرمر    ولكنولكنولكنولكن    بيعها،بيعها،بيعها،بيعها،    إرادتهإرادتهإرادتهإرادته    YYYY    للللدددديييي    ùاùاùاùا    العالماتالعالماتالعالماتالعالمات    منمنمنمن    هاهاهاهاليليليليعععع

 u وتدخل معروضة أموال أصبحت ألنها يز�يهايز�يهايز�يهايز�يها    أنأنأنأن    عليهعليهعليهعليه    وبا�اãوبا�اãوبا�اãوبا�اã ،تجارةلل اعروض أصبحتأصبحتأصبحتأصبحت    للبيعللبيعللبيعللبيع    عرضهاعرضهاعرضهاعرضها    إذاإذاإذاإذا    نعمنعمنعمنعم    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 أربع| Y قيمتها يقسم ثم اn»ة أهل عند تساوي كم فينظر للبيع، هاأعد قد ألنه ،ا�جارة عروض u الز�ة وجوب أدلة

 .الز�ة X فتخرج
 أبنا' ك» ما مÁ ألبنا'، سأضعها األرض هذه أنا قال أو، ح| بعد الشخi للسكن أعدها ولكن للبيع هاديع لم إذا أما

 سأبنيها أنا قال أو ،ألهله أو `فسه أرادها ولكن بيعها يرد ولم ابيعه ينوِ  لم ، ألنهالز�ة فيها �ب ال فهنا ،بيوتا ¹م فسأبنيها
 .ةز� فيها أيضاً ليس هذه ،وتر�ها مال ¼ي ليس لكن ا�خزن هذا جرؤوسأ ã اÜزن فيها سأضع أو مزرعة

 متحققة غ� هنا يةوا` ،باKيع �زم لم ألنك فيها ز�ة ال العلماء قال فهنا اKيعاKيعاKيعاKيع    عدمعدمعدمعدم    أوأوأوأو    اKيعاKيعاKيعاKيع    ب|ب|ب|ب|    مgددةمgددةمgددةمgددة    نيتهنيتهنيتهنيته    ¬نت¬نت¬نت¬نت    لولولولو
  .الز�ة وجوب عدم وهو لألصل عدنا وبا�اã ،للتجارة

    تتاجرتتاجرتتاجرتتاجر    أصبحتأصبحتأصبحتأصبحت    أيأيأيأي    ،،،،للبيعللبيعللبيعللبيع    وتعرضهوتعرضهوتعرضهوتعرضه    أرضأرضأرضأرض    YYYY    بيتبيتبيتبيت    تبÈتبÈتبÈتبÈ    أيأيأيأي    ،،،،هاهاهاهافيفيفيفي    وتتاجروتتاجروتتاجروتتاجر    بيوتابيوتابيوتابيوتا    عليهاعليهاعليهاعليها    تبÈتبÈتبÈتبÈ    أراòأراòأراòأراò    عندكعندكعندكعندك    ¬نت¬نت¬نت¬نت    لولولولو    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
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òباألراòباألراòباألراòنيان    باألراKنيانواKنيانواKنيانواKفيهافيهافيهافيها    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �ب�ب�ب�ب    فهلفهلفهلفهل    ،،،،�ارة�ارة�ارة�ارة    عروضعروضعروضعروض    كأنهاكأنهاكأنهاكأنها    وا    ÁحÁحÁحÁناء؟    يتميتميتميتم    لملململم    و´نو´نو´نو´ن    حKناء؟اKناء؟اKناء؟اKطلبطلبطلبطلب    جاءكجاءكجاءكجاءك    ولوولوولوولو    بيعهابيعهابيعهابيعها    قابلقابلقابلقابل    أنتأنتأنتأنت    كنككنككنككنكلللل    ا    
    قبضتقبضتقبضتقبضت    إذاإذاإذاإذا    إالإالإالإال    ز�تهاز�تهاز�تهاز�تها    ����رجرجرجرج    والوالوالوال    ال تقيمهاال تقيمهاال تقيمهاال تقيمها    أوأوأوأو    ز�تهاز�تهاز�تهاز�تها    وووو����رجرجرجرج    اآلناآلناآلناآلن    تقيمهاتقيمهاتقيمهاتقيمها    فهلفهلفهلفهل    وتبيع،وتبيع،وتبيع،وتبيع،    تبÈتبÈتبÈتبÈ    عملكعملكعملكعملك    هذاهذاهذاهذا    ألنألنألنألن    KعتهاKعتهاKعتهاKعتها    عليهاعليهاعليهاعليها    بيعبيعبيعبيع

    ا:ول؟ا:ول؟ا:ول؟ا:ول؟    عليهعليهعليهعليه    ودارودارودارودار    بيعهابيعهابيعهابيعها    منمنمنمن    ا�بلغا�بلغا�بلغا�بلغ
 حينئذ فإنها ويبيعون، يبنون ياw ا�قاول| ا`اس من هكذا عملك ألن ومبا5ومبا5ومبا5ومبا5    أراòأراòأراòأراò    ¬نت¬نت¬نت¬نت    لولولولو    حÁحÁحÁحÁ    تقيمهاتقيمهاتقيمهاتقيمها    أنكأنكأنكأنك    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

  .ا:ول عليها ودار ح| بعد بعتها إذا أموا¹اأيضاً  وتزg ،�ارة كعروض ف�7يها ا�جارة عروض من تعد

 حال فإذا ،للتصنيع ا�عدة اnام ا�واد çسب فإنك الصناعة أهل من كنت إذا قالوا الز�ة �سبان يتعلق ماأيضاً     ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
 u الز�ة فيه وµبأيضاً  مهقيê تُ  تبيعه أن ألجل ا�ستودAت u وضعته أو صنعته واwي الز�ة، عليها جبتو ا:ول عليها
 .�ارة عروضأيضاً  أصبحت ألنه ،قيمتها
 ا�فرق بسعر اKضائع تبيع كنت و´ذا ،ا�ملة بيع بسعرأيضاً  الز�ة �رج فإنك ا�ملة، بسعر بضائع تبيع كنت و´ذا    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة

 اKقاالت كأصحاب با�فرق تبيع وأحيانا با�ملة تبيع أحيانا أي امبه تبيع كنت و´ن ،ا�فرق بسعر الز�ة �رج نكفإ
 .ذلك Y بناء الز�ة و�رج بينهما وسطةتا� القيمة بينهما، ا�توسط كتقدير بينهما تقدر فإنك وا�تاجر
 ومواد علب صنع آالت وفيها خياطة م�ئن وفيها تصنيع نئم� فيها ،تصنيع ورش عنده إنسان مثل وا�حالت الورش
 للنجارة وأدوات وديكورات رفوف من فيها يوجد ما و� أصولأصولأصولأصول    ألنهاألنهاألنهاألنها    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    uuuu    تدخلتدخلتدخلتدخل    الالالال    *ها*ها*ها*ها    وا�حالتوا�حالتوا�حالتوا�حالت الورش هذه ،وÅوها

    و´نماو´نماو´نماو´نما فيها، ز�ة ال أصول تعت» هذه ] كمبيوتر آالت أو حاسبة آالت أو موازين أو كهربائية �ه�ات أو للحدادة أدوات أو
  .ا�واد ¹ذه مستودAت أو حافظة تكون ال� أو ا�واد هذه تنتج ال� األصول u ال ،فقطفقطفقطفقط    للبيعللبيعللبيعللبيع    ا�عدةا�عدةا�عدةا�عدة    ا�وادا�وادا�وادا�واد    uuuu    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة

  األسهم؟األسهم؟األسهم؟األسهم؟    ز�ةز�ةز�ةز�ة    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    ////        مهمةمهمةمهمةمهمة    مسألةمسألةمسألةمسألة

    نقول كيف؟كيف؟كيف؟كيف؟    ز�تهاز�تهاز�تهاز�تها، ال(�ة مال رأس A uمة مشاعة :صة ملكية حق لمثê تُ  ،ا�ساهمة ال(�ة تصدرها وثيقة    ::::األسهماألسهماألسهماألسهم
أي قيمة السهم  ،،،،أرباحهاأرباحهاأرباحهاأرباحها    وYوYوYوY    عليهاعليهاعليهاعليها    ا:ولا:ولا:ولا:ول    حلولحلولحلولحلول    عندعندعندعند    ا:ا°ةا:ا°ةا:ا°ةا:ا°ة    قيمتهاقيمتهاقيمتهاقيمتها    uuuu    فالز�ةفالز�ةفالز�ةفالز�ة للبيع معدة األسهم ¬نت إذا :األولاألولاألولاألول    ا`وعا`وعا`وعا`وع

 يرتفع والسهم ا�ضاربة أسهم بها ا�قصود وaوقيمة أرباحه ُيَقيëم u نهاية ا:ول اwي بدأت فيه ب(اء األسهم، ثم تز�يها، 
 وأيضاً بلوغها األسهم ¹ذه ملكك بداية من السهم هذا تقيم فإنك ،خسائر معه وتأ£ ينخفض أو ،أرباح معه وتأ£ اناأحي

 .الع(الع(الع(الع(    ربعربعربعربع    هوهوهوهو    ألنهألنهألنهألنه    أربع|أربع|أربع|أربع|    YYYY    بقسمتهابقسمتهابقسمتهابقسمتها    ز�تهاز�تهاز�تهاز�تها    ����رجرجرجرج    ثمثمثمثم ،ا:ول عليها دار إذا قيمتها إ¡ تنظر ثم نصابا
 وا�ضاربة اKيع من نية دون فقط األرباحاألرباحاألرباحاألرباح    YYYY    ا:صولا:صولا:صولا:صول    ألجلألجلألجلألجل أو ،لطويللطويللطويللطويلاااا    لالستثمارلالستثمارلالستثمارلالستثمار    معدةمعدةمعدةمعدة األسهم ¬نت إذا أما :ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    ا`وعا`وعا`وعا`وع
 وتبß فقط أرباحها أخذ ألجل وتشgى الغالب u تعد فهذه )االستثمارية األسهم( االستثمار بقصد األسهم هذا ويس� ،فيها

    داردارداردار    إذاإذاإذاإذا    فقطفقطفقطفقط    األرباحاألرباحاألرباحاألرباح    uuuu    حينئذحينئذحينئذحينئذ    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ةفففف ،أصول عنده ألنها األسهم هذه بيع ينوي وال أرباحها من ا�ساهم فيستفيد ،a أصوال
YYYY    ب    الالالال    لكنلكنلكنلكن    لك،لك،لك،لك،    أسلمأسلمأسلمأسلم    ذلكذلكذلكذلك    ويكونويكونويكونويكون    مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة    ����رجهارجهارجهارجها    استلمتهااستلمتهااستلمتهااستلمتها    إذاإذاإذاإذا    أوأوأوأو    ،،،،ا:ولا:ولا:ولا:ول    األرباحاألرباحاألرباحاألرباحµبµبµبµ    داردارداردار    إذاإذاإذاإذا    إالإالإالإال    وجوباوجوباوجوباوجوبا    YYYY    الربحالربحالربحالربح    هذاهذاهذاهذا    

 .األسهماألسهماألسهماألسهم    uuuu    ز�ةز�ةز�ةز�ة    عليكعليكعليكعليك    فليسفليسفليسفليس    �عية�عية�عية�عية    ز�ةز�ةز�ةز�ة    األرباحاألرباحاألرباحاألرباح    توزيعتوزيعتوزيعتوزيع    قبلقبلقبلقبل    تز�يهاتز�يهاتز�يهاتز�يها    ال(�ةال(�ةال(�ةال(�ة    أنأنأنأن    وبلغكوبلغكوبلغكوبلغك    علمتعلمتعلمتعلمت    و´ذاو´ذاو´ذاو´ذا    ا:ول،ا:ول،ا:ول،ا:ول،

ãا�األسهم عاملت فهذا امضارب يكون أن إما اهمفا�س وبا Y جارة كعروض أنها�تقوم ا fيكون أو ،الع( ربع وتز 
  .تز�يها ال ال(�ة ¬نت إن األرباح وتزf أصوال كأنها األسهم جعلتف امستثمر

 ال الز�ة ألن ،،،،ارباربارباربا�ضا�ضا�ضا�ض    حكمحكمحكمحكم    uuuu    فهوفهوفهوفهو سنةسنةسنةسنة    خاللخاللخاللخالل    األسهماألسهماألسهماألسهم    بيعبيعبيعبيع    يقصديقصديقصديقصد    منمنمنمن وذلك وا�ضارب ا�ستثمر ب| نفرق أن `ا ويمكن
 أنه Y نعامله حينئذ فنحن بها ويتاجر السنة هذه خالل بيعها ينوي ¬ن فمن ،السنة م� بعد أي ا:ول u إال �ب

 ومثله ،اااامستثمرمستثمرمستثمرمستثمر    نعدهنعدهنعدهنعده    فهوفهوفهوفهو الغالبالغالبالغالبالغالب    uuuu    السنةالسنةالسنةالسنة    عنعنعنعن    تزيدتزيدتزيدتزيد    مدةمدةمدةمدة    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإال    باKيعباKيعباKيعباKيع    يقصديقصديقصديقصد    الالالال    منمنمنمن    وأماوأماوأماوأما ،)ا�ضارب حكم u فهو( مضارب
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    بعدبعدبعدبعد    قيمتهاقيمتهاقيمتهاقيمتها    إ¡إ¡إ¡إ¡أسهمه أسهمه أسهمه أسهمه     وتعودوتعودوتعودوتعود    السوقالسوقالسوقالسوق    ترتفعترتفعترتفعترتفع    حÁحÁحÁحÁ    الطويلةالطويلةالطويلةالطويلة    ا�دةا�دةا�دةا�دة    أسهمهأسهمهأسهمهأسهمه    uuuu    ينتظرينتظرينتظرينتظر    اwياwياwياwي    هوهوهوهو ا�gبص؟ا�gبص؟ا�gبص؟ا�gبص؟    ووووهههه    منمنمنمن ،ا�gبصا�gبصا�gبصا�gبص يقولون
  ....ا�ستثمرا�ستثمرا�ستثمرا�ستثمر    حكمحكمحكمحكم    uuuu    فهذافهذافهذافهذا فيهافيهافيهافيها    حصلتحصلتحصلتحصلت    ال�ال�ال�ال�    اnسائراnسائراnسائراnسائر

    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    أوأوأوأو    ا�nاتا�nاتا�nاتا�nات    فعلفعلفعلفعل    YYYY    موقوفةموقوفةموقوفةموقوفة    أموالأموالأموالأموال    أوأوأوأو    ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد    YYYY    موقوفةموقوفةموقوفةموقوفة    أموالأموالأموالأموال    مثلمثلمثلمثل    ،،،،AمةAمةAمةAمة    جهاتجهاتجهاتجهات    YYYY    ا�وقوفةا�وقوفةا�وقوفةا�وقوفة    األموالاألموالاألموالاألموال    ////        مسألةمسألةمسألةمسألة
     ا:ول؟ا:ول؟ا:ول؟ا:ول؟    عليهاعليهاعليهاعليها    داردارداردار    إذاإذاإذاإذا    ز�ةز�ةز�ةز�ة    فيهافيهافيهافيها    هذههذههذههذه    هلهلهلهل    ........األيتاماأليتاماأليتاماأليتام    YYYY    موقوفةموقوفةموقوفةموقوفة    أموالأموالأموالأموال    أوأوأوأو    ا�ساك|ا�ساك|ا�ساك|ا�ساك|    إطعامإطعامإطعامإطعام    أوأوأوأو    با�البا�البا�البا�ال
 بعض مثل ا�يت، ثلث مثل وأيضاً مثلها ،ز�ةز�ةز�ةز�ة    فيهافيهافيهافيها    ليسليسليسليس وÅوها ¬�ساجد Aمة جهات Y وقفت ال� األموال هذه نقول

 ،وا�ساك| الفقراء Y ت�ف وجل عز اهللا لوجه صدقة ثلc فيقول ،مليون è عنده اغني مثال ويكون يوP ا`اس
    ز�ة؟ز�ة؟ز�ة؟ز�ة؟    عليهعليهعليهعليه    ا6لثا6لثا6لثا6لث    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن مليون، U تقريبا فا6لث ا6لث، يبعدونو اإلرث يتوازعون فالورثة

 .أنفسها u الصدقات تزf فال صدقة ذاتها �د a ألنها ،ا�وقوف ا�ال حكم u نهاأل فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال نقول

    ))))TèTèTèTè((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
     ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا    فيهفيهفيهفيه    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    مممما:راا:راا:راا:را    ا�الا�الا�الا�ال    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 ا�ال كلأ الوجوه من وجه أي من ،ذلك Åوو ربا وأ رشوة وأ �قة وأ غصب من خذهأ سواء *ه*ه*ه*ه    منهمنهمنهمنه    ا�خلصا�خلصا�خلصا�خلص    µبµبµبµب    نهنهنهنهألألألأل

 نهإف مورثهم مات قد ورثةل ¬ن ن´و ،°هإ Aدتهإ وجبت �ظلوم ا�ال هذا ¬ن نفإ ،منه ا�خلص عليه µب نهإف باKاطل
 ا�n وجوه u به يتصدق نهأ منه ا�خلص و�يفية ،ياهإ يعطيهم نأ عليه نإف وجدهم ذاإ ماأ ،µدهم مل ذاإ عليهم به يتصدق

 الإ يقبل ال طيب اهللا نأل ،الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    نيةنيةنيةنية    خذخذخذخذأأأأيييي    الالالال    ولكنولكنولكنولكن    ا:راما:راما:راما:رام    منمنمنمن    ا�خلصا�خلصا�خلصا�خلص    نيةنيةنيةنية    خذخذخذخذأأأأفيفيفيفي ،ا:رام ا�ال هذا من ا�خلص بنية
 .طيبا
 u الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    YYYY    هذاهذاهذاهذا    فليالحفليالحفليالحفليالحظظظظ    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    oرجoرجoرجoرج    ننننأأأأ    عليهعليهعليهعليه ا°تاó و& من ،فيهافيهافيهافيها    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    oرجoرجoرجoرج ا°تاó موالأأيضاً  و�ذلك    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 .)الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    كلهاكلهاكلهاكلهاأأأأتتتت    الالالال -شغلوها أي- ا°تاóا°تاóا°تاóا°تاó    موالموالموالموالأأأأ    uuuu    ابتغواابتغواابتغواابتغوا: (قال نهأ عنه اهللا رò عمر عن ورد و¹ذا ،ذلك
 واللؤلؤ �اسواأل والزمرد ا°اقوت مثل الكريمة حجاراأل فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    نهنهنهنهأأأأوووو العلماء عنها يتæم ال�أيضاً  شياءاأل من    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 .ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    عروضعروضعروضعروض    منمنمنمن    تكونتكونتكونتكون    نهانهانهانهاألألألأل    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهافيهافيهافيها    ننننإإإإفففف    للتجارةللتجارةللتجارةللتجارة    عدتعدتعدتعدتأأأأ    ذاذاذاذاإإإإ    الالالالإإإإ    ،،،،فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    *ها*ها*ها*ها    هذههذههذههذه

 .ا�جارة عروض من نهاأل منهامنهامنهامنها    ����رجرجرجرج    نهانهانهانهاإإإإفففف    ا�جارةا�جارةا�جارةا�جارة    منهامنهامنهامنها    القصدالقصدالقصدالقصد    و�نو�نو�نو�ن    معلوفةمعلوفةمعلوفةمعلوفة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ذاذاذاذاإإإإ قلت كما نعاماأل بهيمةأيضاً  وهكذا
 عنده وأ ،ا:ليب خذأو كلاأل جلأل الغنم من قطيع عنده مثال ،،،،كلكلكلكللأللأللأللأل    aaaa    نمانمانمانماإإإإ    كث�ةكث�ةكث�ةكث�ة    ¬نت¬نت¬نت¬نت    نننن́́́´وووو    ¼يه¼يه¼يه¼يه    جودةجودةجودةجودةووووا�ا�ا�ا�    ا:يواناتا:يواناتا:يواناتا:يوانات    ماماماماأأأأ

    بقيةبقيةبقيةبقية عنده ¬ن لو وهكذا ،فيهفيهفيهفيه    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    نهنهنهنهإإإإفففف السنة طول يعلفه وهو منه وا:ليب الل� خذأ فقط جلأل اإلبل من كب� قطيع
 .للتجارةللتجارةللتجارةللتجارة    عدتعدتعدتعدتأأأأ    ذاذاذاذاإإإإ    الالالالإإإإ    فيهافيهافيهافيها    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    هذههذههذههذه    ]]]]    مامماممامماما:ا:ا:ا:    حÁحÁحÁحÁ    ووووأأأأ    والغزالنوالغزالنوالغزالنوالغزالن    رانبرانبرانبرانباألاألاألاأل    مثلمثلمثلمثل    ا:يواناتا:يواناتا:يواناتا:يوانات

    ،،،،wلكwلكwلكwلك    ا�عدةا�عدةا�عدةا�عدة    ا�صنوعةا�صنوعةا�صنوعةا�صنوعة    اnاليااnاليااnاليااnاليا    uuuu    ا�نتجا�نتجا�نتجا�نتج    العسلالعسلالعسلالعسل    غ�غ�غ�غ�    ¬ن¬ن¬ن¬ن    ذاذاذاذاإإإإ    العسلالعسلالعسلالعسل    ؟؟؟؟ز�ةز�ةز�ةز�ة    فيهفيهفيهفيهأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     العسلالعسلالعسلالعسل    هلهلهلهل    ،،،،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    عنهاعنهاعنهاعنها    يتæميتæميتæميتæم    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
�    يقاليقاليقاليقال    كماكماكماكما    ا`اسا`اسا`اسا`اس    عليهاعليهاعليهاعليها    ÖصلÖصلÖصلÖصل    ماكنماكنماكنماكنأأأأ    uuuu    و�نو�نو�نو�ن    ا�بالا�بالا�بالا�بال    uuuu    خرجخرجخرجخرج    ووووأأأأ    كب�ةكب�ةكب�ةكب�ة    مزارعمزارعمزارعمزارع    uuuu    مثالمثالمثالمثال    يوجديوجديوجديوجد    اwياwياwياwي    العسلالعسلالعسلالعسل    وهووهووهووهو���    دوندوندوندون    اناً اناً اناً اناً 
    خذخذخذخذأأأأوووو    باعهباعهباعهباعه    ذاذاذاذاإإإإ    فيهفيهفيهفيه    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    يقاليقاليقاليقال    أوأوأوأو    ؟؟؟؟الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    فيهفيهفيهفيه    هلهلهلهل    كب�ةكب�ةكب�ةكب�ة    كمياتكمياتكمياتكميات    صبحصبحصبحصبحأأأأوووو    مثالمثالمثالمثال    وفرغوفرغوفرغوفرغ    جججج    ذاذاذاذاإإإإ    هلهلهلهل    ذلكذلكذلكذلك    بعدبعدبعدبعد    ثمثمثمثم    mmmmµµµµ    نمانمانمانما́́́´وووو    ،،،،تعبتعبتعبتعب

 ؟؟؟؟يز�يهيز�يهيز�يهيز�يه    وبا�اãوبا�اãوبا�اãوبا�اã    مواXمواXمواXمواXأأأأ
     ::::قول|قول|قول|قول|    YYYY    وحكمهاوحكمهاوحكمهاوحكمها    العسلالعسلالعسلالعسل    ز�ةز�ةز�ةز�ة    uuuu    اختلفوااختلفوااختلفوااختلفوا    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    

 دلةأ هذه العسل u الز�ة µابإ u وردت ال� دلةاأل نأل قالوا    �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،يهيهيهيهفففف    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    نهنهنهنهأأأأ والشافوالشافوالشافوالشاف****    مالكمالكمالكمالك °هإ ذهب    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول
 .اKخارياKخارياKخارياKخاري    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    اختاراختاراختاراختارأيضاً و ضعيفة

 ما وهو ")الع(الع(الع(الع(    العسلالعسلالعسلالعسل    uuuu    ننننأأأأ( روي ما تضعيف ¡إ شارأ اKخاري نأو�" اKخاري خرجهأ ثرأ Y تعليقا الفتح u ا:افظ قال
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 ،)الع(الع(الع(الع(    العسلالعسلالعسلالعسل    منمنمنمن    يؤخذيؤخذيؤخذيؤخذ    ننننأأأأ( ا°من هلأ ¡إ وسلم عليه اهللا ص¦ اهللا رسول كتب هريرة ¯أ عن بسنده الرزاق عبد خرجهأ
 ء،¤ العسل ز�ة u يصح وال قال ،مgوك هذا -�مد وزن Y- ررë ُ�َ  بن عبد اهللا فيه نأل ماماإل صححه ما ا:ديث وهذا
  .ء¤ اKاب هذا u يصح الأيضاً  للبخاري تلميذ وهو الgمذي قال

    جلبهجلبهجلبهجلبه    ذاذاذاذاإإإإ    عموماً عموماً عموماً عموماً     العسلالعسلالعسلالعسل    µ    uuuuبµبµبµب    نهنهنهنهإإإإ وقالوا العسل ز�ة u وردت ال� ثاراآل يقوي ùا العلم هلأ بعض ذهب    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول
    ننننأأأأ( جده عن بيهأ عن شعيب بن وعمر :ديث �د�د�د�دأأأأوووو    حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    ووووأبأبأبأب    °ه°ه°ه°هإإإإ    ذهبذهبذهبذهب    ماماماما    وهذاوهذاوهذاوهذا ،الع(الع(الع(الع(    منهمنهمنهمنه    رجوارجوارجوارجواoُ oُ oُ oُ     ننننأأأأ    °هم°هم°هم°همإإإإ    ا`اسا`اسا`اسا`اس
 .عبيد بوأ رواه )وسطهاوسطهاوسطهاوسطهاأأأأ    منمنمنمن    قربةقربةقربةقربة    قربقربقربقرب    ع(ع(ع(ع(    ]]]]    منمنمنمن    العسلالعسلالعسلالعسل    قربقربقربقرب    منمنمنمن    زمانهزمانهزمانهزمانه    uuuu    يؤخذيؤخذيؤخذيؤخذ    ¬ن¬ن¬ن¬ن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول

 ،،،،ففففf7f7f7f7    ا:ولا:ولا:ولا:ول    عليهاعليهاعليهاعليها    ويدورويدورويدورويدور    مواXمواXمواXمواXأأأأ    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    ثمثمثمثم    يباعيباعيباعيباع    ننننأأأأ    ووووأأأأ    ،،،،للتجارةللتجارةللتجارةللتجارة    عروضاً عروضاً عروضاً عروضاً     عدعدعدعدأأأأ    ذاذاذاذاإإإإ    الالالالإإإإ    العسلالعسلالعسلالعسل    uuuu    ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال    نهنهنهنهأأأأ علمعلمعلمعلمأأأأ    واهللاواهللاواهللاواهللا    الراجحالراجحالراجحالراجح
 .لةأا�س هذه u اهللا شاء نإ الراجح هذا

        للز�ة؟للز�ة؟للز�ة؟للز�ة؟    ا�¿وبا�¿وبا�¿وبا�¿وب    جلجلجلجلاألاألاألاأل    حلولحلولحلولحلول    قبلقبلقبلقبل    ماXماXماXماuuuu    X    ا��فا��فا��فا��ف    للرجلللرجلللرجلللرجل    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 
Óرج وسوف الز�ة من نصاب عليه اً نسانإ نأ لو بمعo هب قدرناه ذاإ قلت كما ا`صاب بلغ ،ز�تهwمثال با )Ï( ريال الفآ 

 ريال )Tú( وأ ريال )âú( مثالً  الغرام سعر قالوا الغرام سعر كم `اأفس ،اwهب غرام اàفاض وأ اwهب غرام ارتفاع Y بناء
 الز�ة فيه µب اwي العام حلول قبل اإلنسان ناآل ،فالآ )T( ا`صاب صار إذا مثالً  فالآ )T( معنا طلع )H u )â0بناه

Y يقال هل ،با�ال يت�ف أن رادأ ا`صاب هذا X وز ال الز�ة قربت دام ماµ ز�ه؟ بل با�ال تت�ف أن لك  
 ا:ول عليه يدور اwي العام حلول من قرب ن´و حÁ شاءشاءشاءشاء    وقتوقتوقتوقت    أيأيأيأي    uuuu    ماXماXماXماuuuu    X    يت�فيت�فيت�فيت�ف    ننننأأأأ    اعاعاعاع®®®®باإلباإلباإلباإل    نساننساننساننسانلإللإللإللإل    µوزµوزµوزµوز    ////        ا�واب

 .الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    منمنمنمن    الفرارالفرارالفرارالفرار    ينوِ ينوِ ينوِ ينوِ     لملململم    ذاذاذاذاإإإإ ا:ول حلول قبل ماu X ا��ف للرجل µوز اهللا ر�هم العلماء نقل ،الز�ة فيه �ب اwي

    ه ز�ة؟ه ز�ة؟ه ز�ة؟ه ز�ة؟ا�بلغ اwي يعطا�بلغ اwي يعطا�بلغ اwي يعطا�بلغ اwي يعطىىىى للموظف عند نهاية اnدمة هل هذا في للموظف عند نهاية اnدمة هل هذا في للموظف عند نهاية اnدمة هل هذا في للموظف عند نهاية اnدمة هل هذا في    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 .تسليمه تاريخ من ا:ول عليه حال ذاإ الإ ز�ةز�ةز�ةز�ة    فيهفيهفيهفيه    ليسليسليسليس ا�واب

     ز�تها؟ز�تها؟ز�تها؟ز�تها؟    àرجàرجàرجàرج    كيفكيفكيفكيف    لرواتبلرواتبلرواتبلرواتباااا    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 ما ز�ة يؤدي نهإف استلمته راتب ولأ حول تم ذاإ نهأ هذا u ء¤ حسنأ اهللا ر�ه عثيم| بن �مد الشيخ قال هذه الرواتب

 ،فيه ء¤ ال ز�ته وتعجيل ،ز�ته عجلت فقد حوX يتم لم وما ،بذلك ز�ته رجتخأ فقد حوX تم فما ،نصاباً  بلغت ذاإ عنده
 .سهلأ وهذا

Óض بمعgراتب تستلم تأبد نتأ ناآل نكأ `ف u ثم امبلغ الراتب هذا من رتوفّ و ،ولاأل الراتب خذتأ هذا ،صفر بداية 
 صفر u ا�ال هذا ¡إ تنظر قال ؟أز�يه فكيف ،الز�ة فيه وبا�اã ،ازائد مالك بحأص القادم العام من صفر جاء ا� ،ا:ول دار

 نأل ة،معجل بعده ال� الرواتب عن وز�يت صفر وهو وقته u راتب ولأ عن ز�ة أخرجت قد فتكون ،ف�7يه يبلغ كم
 راتب ولأ اãفبا� ،ويصعب عليك يشق فهذا جدول �عل مرة ] تنتظر سوف نكأ ولو ،ربيع u ماذا u £أسي ا6ا5 الراتب

 .أوÕ ويكون وتز�يها موالكأ ¡إ تنظر نقول ا:ول عليه دار ذاإ خذتهأ
 منه توفر هذا الشهر u الراتب يكون نأ وأ ،توفر كم تعلم وال ،ء¤ الراتب من يوفر ال ùن نكأ تظن كنت ذاإ :خرآ حل 

Ëاشهر لك عل� ا�عا1ون اهللا ر�هم العلماء فيقول ،منه وفرت ال ا6ا5 الشهر و u موالكأ ¡إ تنظر موظفاً  كنت ذاإ السنة 
 و°كن ،الز�ة و�رج السنة من ا°وم هذا u فيه فتنظر ،ب� وما 1فت وما منها حصلت وما رواتبك فيها بما ¼يك ال�
 منهم لفقراءا µاراتهمإ حÁ نفسهمأ ويرتبون ا`اس ز�وات ينتظرون رمضان شهر u ا`اس نأل رمضان شهر u مثال ذلك

 u ماإ £أوت رمضان شهر �عل يقولون ،رمضان u الز�ة £أت نأ يتوقعون نهمأل الغالب u ا¼يون سداد يرتبون وا�ساك|
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 ،ناآل مال كعند كم اKنك u رصيدك كم منها وفرت كم رواتبكو *ها موالكأ ¡إ وتنظر خرهآ u وأ وسطه u وأ وXأ
 فبا�اã ،رمضان شهر u خرجهاأ ريال )0úú( فيها ألف )1ú( نقول تقريبا عندي ناآل و�ذا كذا هذا ماã من وفرت ناأ :قال

 يستهلك ùن كنت ذاإ خاصة منها ا�تب�و الرواتب تضبط نأ عليك يصعب نكأل ،ستطعتا ما اهللا تقيتا قد تكون
 oرج )Y )Tú تقسمها ذلك بعد ثم رمضان u ذلك قلت كما ويكون موالكأ ¡إ وتنظر ايوم لك �عل فبا�اã ،*ه الراتب

 ،عجلته مال وعن وقته u مال عن الز�ة ديتأ قد تكون وبا�اã ،موالكأ u الز�ة مقدار وهو % )1,0( هو اwي تجاا` لك
 ولأ من يعÈ دائما رواتبهم u يت�فون ا`اس نأ ، لكن u الغالبيرد وهذا تكون قد ا�ال بعض ز�ة خرتأ تكون وقد
 نهأل عنه معفو اهللا شاء نإ مراأل هذا حصل لو لكن ،راتب ولأ من يوفر أيبد القليل من وأ ا`ادر من يعÈ ،يستلمونها ما

 ال هذا عليه يشق هذا ،عليه ا:ول دوران وأ القادمة للسنة �دوX ذلك بعد ثم منه توفر ما راتب ] iç نأ عليك يشق
 .به سأب

 الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟    وجوبوجوبوجوبوجوب    منمنمنمن    تمنعتمنعتمنعتمنع    هلهلهلهل    نننناآلاآلاآلاآل    طةطةطةطةا�قسا�قسا�قسا�قس    ا¼يونا¼يونا¼يونا¼يون ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 
Èيت نكأ لو يعgناآل مالك صالأ نتأو ،مليون بمبلغ مقسط بدين بيتاً  اش w1( الإ يبلغ ما مالك سأور ¼يك موجود ياúú( 

 هو اwي ا�ال يستغرق عª اwي ا¼ين نأل عª ز�ة ال تقول هل ،مقسط عليك دين هذا ا�ليون نأ عتباراب ناآل ،لفأ
 ،ا¼ين من فقط �صمها ال� a ا�ليون اهذ لسداد السنة هذه تدفعها سوف ال� قساطاأل نقول وأ ،لفأ )1úú( لأ يعند

 .ا6ا5هو  ا�واب
 )úú/( أل ذاإ نقول لفأ )úú/( تقريبا السنة مدة u دفعأس ناأ قال سنة؛ �دة عليك ةحال قساطأ تدفع سوف كم تنظر فنقول

    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا ¼يك ال� لفأ )úú/( أل a ال� اKا. وزg خصمهاأ ذنإ مقسطة ديون هذه السنة u تدفعها سوف ال� لفأ
    ....لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    الراجحالراجحالراجحالراجح

    منهمنهمنهمنه    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    ال(�ةال(�ةال(�ةال(�ة    uuuu    اwياwياwياwي    ا�وظفا�وظفا�وظفا�وظف    منمنمنمن    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    ووووأأأأ    الراتبالراتبالراتبالراتب    منمنمنمن    ماماماماإإإإ    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    ،،،،منكمنكمنكمنك    تؤخذتؤخذتؤخذتؤخذ    ال�ال�ال�ال�    ا�قاعدا�قاعدا�قاعدا�قاعد    ووووأأأأ    ا�أميناتا�أميناتا�أميناتا�أمينات    معاشاتمعاشاتمعاشاتمعاشات    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 وفاتك حالة u وأ عليك ظروف مرور حالة u تستلمها سوف نكأل    ؟؟؟؟ز�ةز�ةز�ةز�ة    فيهافيهافيهافيها    هذههذههذههذه    هلهلهلهل    ،،،،تقاعدتقاعدتقاعدتقاعد    تستستستس����    ووووأأأأ    تأميناتتأميناتتأميناتتأمينات    تستستستس����

 ز�ة؟ عليها هذه هل ال(�ة u العمل تتر� ذاإ وأ خذهاأت سوف تقاعدت ذاإ نتأ وأ والدكأ خذهاأوي

 �وط من ناه�ط اwي ا�لك تمام ،يديك çت ال� موالاأل حكم u ليست نهاأل ؟�اذا ،ز�ةز�ةز�ةز�ة    عليهاعليهاعليهاعليها    ليسليسليسليس هذه /  ا�واب
 .¼يك موجود ليس الز�ة

     ذاذاذاذاإإإإ    تز�يهاتز�يهاتز�يهاتز�يها    كيفكيفكيفكيف
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 .تز�يها ا:ول عليها دار ذاإ ثم ا:ول بداية عليها çسب عطيتهاأ ذاإ نقول ها؟ها؟ها؟ها؟تَ تَ تَ تَ عطيْ عطيْ عطيْ عطيْ أ

 )0( فالن من ريدأ 5أ افgض ناآل ناأ يعÈ    ؟؟؟؟كيفكيفكيفكيف    صورتهاصورتهاصورتهاصورتها    سقاط؟سقاط؟سقاط؟سقاط؟باإلباإلباإلباإل    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    µزئµزئµزئµزئ    هلهلهلهل    لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    هناهناهناهنا    مراديمراديمراديمرادي    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 شهر ã فاسمح معينة بظروف مرأ ناآل ¼ي يوجد ال اأن ناآل ã اسمح بس طيب قال ا�بلغ عطÈأ لفالن تقل ريال فالآ
 شهر جاء كمثال `فgض ا:قيقة ناأف ،ùكن وقت قربأ u مراأل تيþ ما مÁ اهللا شاء نإ لك سددهاأو فالآ )Y )0 خرآ

 فالن من ريدهاأ ال� فالآ )0( لأ سقطأ سوف فقلت ،ريال فالآ )ú/( ز�يهاأ نأ µب عª ال� ز�وا£ ف�نت رمضان
 ا¼ين؟ا¼ين؟ا¼ين؟ا¼ين؟    سقاطسقاطسقاطسقاطإإإإبببب    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    �زئ�زئ�زئ�زئ    هلهلهلهل يعÈ الصورة فهمتم ،فقط فالآ )0( زgأ ثم بها سا�تك قد X قولأو الز�ة من واعت»ها

     ::::للعلماءللعلماءللعلماءللعلماء    قوالنقوالنقوالنقوالن    فيهافيهافيهافيها    لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه 

 أ الز�ة نأل قالوا �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،باإلسقاط �زئ ال الز�ة نأل ،،،،ذلكذلكذلكذلك µوزµوزµوزµوز    الالالال    نهنهنهنهأأأأ العلمالعلمالعلمالعلم    هلهلهلهلأأأأ    عليهعليهعليهعليه    اwياwياwياwي    ا�gجحا�gجحا�gجحا�gجح    القولالقولالقولالقول    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول
ً
 وال

 خذأ فيها الز�ة و�ذلك قالوا ،الز�ة بنية ال ا¼ين بنية عطيتأ عطيتهأ عندما ا�ال وهذا ،خراجهاإ عند ا`ية فيها يشgط
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 هذه قالواأيضاً و ،تنازل منك حصل نما´و ،عطاءإ وال خذأ فيها حصل ما وذلك فقرائهم ¡إ وترد موا¹مأ من خذؤت اءوعط
 هو ا¼ين هذا نأل ،الز�ة هذه عÈ سقطأ نأ ريدأ قلت £أي لن مالك نأ ظننت �ا نكأل ،الطيب بغ� الطيب بدالإ فيها

 وأ £أسي هل تدري ال اwي ا�ال بهذا تنفقه نكأ ا�فgض اwي الطيب ا�ال بدلتأ نكأك وبا�اã ،يؤدى ال وقد داءاأل مرجو
 غ� ء¤ من �لص فيه يكون قد مراأل هذا نأل ذلك ينب¾ ال العلماء يقول فهنا ،الطيب بغ� الطيب بدلتأف ،£أي ال

 .با`فع مراأل هذا عليك فيعود الز�ة من نتأ تتخلص وبا�اã ،مرجو

 .مواساة ذلك u نأل ،عليه اwي ا¼ين من ا¼ين ز�ة تسقط نأب ؟كيف    ،،،،ذلكذلكذلكذلك    µزئµزئµزئµزئ    نهنهنهنهأأأأ ¡إ العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بعضبعضبعضبعض    وذهبوذهبوذهبوذهب    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول

Xفالن عند لك نأ لو تيةاآل ¬لصورة /  مثا )/úú( لأ ،ريال لفأ )/úú( ن ريال لفأÅ هذا تذكرون الز�ة يمنع ال ا¼ين نأ قلنا، 
 لكن ،تز�يها أيضاً  داءاأل مرجو ¬ن ذاإ وأ ،ز�يتها سددها ذاإ ؟ال أم صح ز�ة عليها فالن من تريدها ال� ريال لفأ )úú/( لأ

 ذاإ تز�يها وأ تز�يها نأ فلك داءاأل مرجوة وa ا`اس عند مواالأ لك ¬ن ذاإ نهأ ا�اضية قبل ا:لقة u قلت كما خرتهاأ لو
 مرجوة ريال لفأ )úú/( دين فالن عند لك نأ لو يقول سالماإل شيخ �µها ال� الصورة هذه ناآل ،هذا تذكرون قبضتها
 تسقطه نأ فالن Y لك اwي ا¼ين تسقط نأ µوز الشيخ يقول ريال )10úú( يعÈ صح % )1,0( فيها كم فيها هذا األداء،

 ا¼ين من عليك سقطهاأ ذاإ % )1,0( ز�تها ريال لفأ )úú/( عليك نتأ ناآل تقول ؟تقول ماذا با�اãف ،ا¼ين هذا ز�ة من
 ا¼ين هذا بز�ة ا¼ين هذا سدد ذاً إ ،ريال )èÙ0úú( ا�ستقبل u اهللا شاء نإ ã تدفع نأ عليك وبا�اã عليكã  اwي

 وË ا�واساة سبيل Y تءجا نهاأل قال ،لةأا�س هذه u قوي قول وهذا سالماإل شيخ جازهاأ الصورة هذه ،عليه ةا�فروض
 ما ذاإ القادمة السنة وË ،ريال )èÙ0úú( صبحأ ريال لفأ )úú/( هو ما بدل ،ا¼ين عليه خففت نكأل الرجل ¹ذا مواساة هذا

 ك،علي اwي ا¼ين ز�ة a ال� الفآ ةباnمس واسيته نتأف ريال )è00úú( ذلك من قلأ يكون مهلتهأوأيضاً  استطاع
 .قوي وقول مgجح قول قلت كما وهذا لةأا�س هذه u اnالفية ا`قطة a هذه ،خرآ مال بها تسقط ال لكن

 ؟؟؟؟    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    عليهعليهعليهعليه    �ب�ب�ب�ب    هلهلهلهل    يوم|يوم|يوم|يوم|    ووووأأأأ    بيومبيومبيومبيوم    العامالعامالعامالعام    حلولحلولحلولحلول    قبلقبلقبلقبل    السنةالسنةالسنةالسنة    عليهعليهعليهعليه    دارتدارتدارتدارت    ماماماما    يعÈيعÈيعÈيعÈ    ،،،،العامالعامالعامالعام    لوللوللوللولحححح    قبلقبلقبلقبل    نساننساننساننساناإلاإلاإلاإل    ماتماتماتمات    لولولولو    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 فع¦ ذمته u هللا اوحق ادين تصبح انهإف ا:ول تمام بعد مات ذاإ ماأ ،تر�ته من �رج وال الز�ة عليه �ب الأيضاً  نقول 
 .oرجوها نأ الورثة

     ¬¼ين؟¬¼ين؟¬¼ين؟¬¼ين؟    نهنهنهنهألألألأل    تز�يهتز�يهتز�يهتز�يه    فهلفهلفهلفهل    زوجهازوجهازوجهازوجها    YYYY    اااامؤخرمؤخرمؤخرمؤخر    مهرمهرمهرمهر    ةةةةللزوجللزوجللزوجللزوج    ¬ن¬ن¬ن¬ن    إذاإذاإذاإذا    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 تز�يه نأ وعليها مرجو ادين يكون فهذا تءشا مÁ ا¼ين يعطيها نأ يسددها نأ ويستطيع مو�ا زوجها ¬ن نإ هذا قالوا

 نهإف ¹ا ذمته u صبحأ اwي ا�هر ¹ا يسدد نأ يستطيع وال امعþ زوجها ¬ن ذاإ لكن ،يدها u نهأو� داءاأل مرجو دين نهأل
 .عليها ز�ة ال

    ¡¡¡¡إإإإ    ÖتاجÖتاجÖتاجÖتاج    منمنمنمن    AنةAنةAنةAنةإإإإ    بقصدبقصدبقصدبقصد    ا�الا�الا�الا�ال    ا�عاوا�عاوا�عاوا�عاو9999    الصندوقالصندوقالصندوقالصندوق    هذاهذاهذاهذا    µ    uuuuمعونµمعونµمعونµمعون    تعاوتعاوتعاوتعاو9999    صندوقصندوقصندوقصندوق    عندهمعندهمعندهمعندهم    يكونيكونيكونيكون    ا`اسا`اسا`اسا`اس    بعضبعضبعضبعض    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
     الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟    فيهفيهفيهفيه    �ب�ب�ب�ب    ا�عاوا�عاوا�عاوا�عاو9999    الصندوقالصندوقالصندوقالصندوق    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل    ،،،،ا�الا�الا�الا�ال

    .تعا¡ اهللا ر�ه باز ابن الشيخ بهذا فÁأ وقد فيه ز�ةز�ةز�ةز�ة    الالالال ا�واب
    قيمتهاقيمتهاقيمتهاقيمتها    بلغتبلغتبلغتبلغت    ذاذاذاذاإإإإ    ز�تهز�تهز�تهز�ته    تؤدىتؤدىتؤدىتؤدى    هلهلهلهل    ،،،،قيمةقيمةقيمةقيمة    ¹ا¹ا¹ا¹ا    والعمالتوالعمالتوالعمالتوالعمالت    الفلوسالفلوسالفلوسالفلوس    هذههذههذههذه    ،،،،العمالتالعمالتالعمالتالعمالت    ÜتلفÜتلفÜتلفÜتلف    منمنمنمن    لوسلوسلوسلوسالفالفالفالف    ®ع®ع®ع®ع    هوايتههوايتههوايتههوايته    منمنمنمن    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 ا`صاب؟ا`صاب؟ا`صاب؟ا`صاب؟

 .الفلوس �كم وa قيمةقيمةقيمةقيمة    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ننننألألألأل    تؤدىتؤدىتؤدىتؤدى    نهانهانهانهاأأأأبببب ا�عا1ين من اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ اختار 

    ؟؟؟؟فضةفضةفضةفضة    ووووأأأأ    ااااذهبذهبذهبذهب    تكونتكونتكونتكون    ننننأأأأ    البدالبدالبدالبد    هلهلهلهل    نقوداً نقوداً نقوداً نقوداً     تكونتكونتكونتكون    ننننأأأأ    بدبدبدبد    الالالال    هلهلهلهل    ،،،،بشيكبشيكبشيكبشيك    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    عطاءعطاءعطاءعطاءإإإإ    جوازجوازجوازجواز 
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 صبحتأ ناآل ا`قدية موالاأل حÁ نقول ؟ورق شيك ةز� �رج كيف ا`اس يظن ال يعÈ ،سأب u ما بشيك ز�ته كتب لو    
 .اwهب وقيمة ا`قود قيمة تمثل ال� a القوة هذه ،قوة X الشيك صبحأ ،ورق

     حكمها؟حكمها؟حكمها؟حكمها؟    ماماماما    السنداتالسنداتالسنداتالسندات    ز�ةز�ةز�ةز�ة    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 
 ت؟ت؟ت؟ت؟السنداالسنداالسنداالسندا    aaaa    ماماماما    نعرفنعرفنعرفنعرف    ننننأأأأ    ¡¡¡¡إإإإ    ÅتاجÅتاجÅتاجÅتاج    ::::والوالوالوالأأأأ

 بمنح ا�هة تلك فيه تل7م -قرض *مة م* حظ ال- X الطارحة ا�هة ¡إ قرض يمثل ماã صك وهو ،سند ®ع ////        السنداتالسنداتالسنداتالسندات
 سواء ،ال(�ة هذه تل7مه الصك هذا u منها بد ال الزيادة هذه ،سنوياً  تزيد القرض هذا Y زيادة �ددة مئوية نسبة حامله
 .الزيادة بتلك تل7م نأ بد ال اً ذإ ،ال(�ة خþت وأ ال(�ة ر�ت

 )0( فبعد ،ريال )úú/( عليها تزيد نأ ال(�ة تل7م سنة ] ،ريال)  0úú (االسمية  قيمتها صكوك كب�ة ��ة تطرح :مثال
 ر�ت وأ خþت ال(�ة ،ريال )úúúú/( ا`هاية u قيمته صبحأ اKداية u )0úú( نهأ من بدل الصك هذا قيمة تصبح سنوات

    ماماماما نفعاً  جر الواقع u قرض ،وزاد تضاعف قرض هو ذاً إ ،ريال )úúúú/( سنوات )0( بعد صبحأ الصك هذا قيمة ،عالقة مما¹
  حكمه؟حكمه؟حكمه؟حكمه؟
    الرباالرباالرباالربا    منمنمنمن    فهوفهوفهوفهو    نفعاً نفعاً نفعاً نفعاً     جرجرجرجر    قدقدقدقد    قرضقرضقرضقرض    اااانهنهنهنهألألألأل    ،،،،لكسبها وأ لعينها يعود ا�حريم هذا ¬ن سواء ،السنداتالسنداتالسنداتالسندات    هذههذههذههذه    وçرموçرموçرموçرم    ،،،،�وز�وز�وز�وز    الالالالا:كم ا:كم ا:كم ا:كم 
    ففيهففيهففيهففيه ،فيها يتعامل وال Aدتها´و بطا¹اإ وا�فgض تزf ال يقول من العلماء من يزيزيزيزffff؟؟؟؟    هلهلهلهل بطي ،الزيادة فيهأيضاً و ،ا�حرما�حرما�حرما�حرم
     ::::ز�تهز�تهز�تهز�ته    باعتبارباعتبارباعتبارباعتبار    عÈعÈعÈعÈأأأأ    قوالنقوالنقوالنقوالن

 .باwمة بتعلقه `ا دخل ال ،مال فهو مال نهأ حيث من ،مال بكونه متعلق نهأل يزيزيزيزffff    قيلقيلقيلقيل    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول

 .رباحهأ ومن منه ا�خلص وعليه ،طيباً  الإ يقبل ال طيب اهللا نأل يزيزيزيزffff    الالالال    يقوليقوليقوليقول    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول

 معاملة هنا ا�عاملة وتكون ،بالز�ة يقول من عند هذا ،قيمته أصل Y أي ،للسند االسمية القيمة Y الز�ة وتكون قالوا
 لغ�ا Y لك كدين السند يمثله اwي ا�ثال u ذكرت كما ريال )0úú( فقط ا�بلغ صلأ çسب �يث ،لك ا�ستحق ا¼ين

 نأ مالحظة مع -الصورة بهذه يقولون اwين هؤالء يقولون- مع بيعها عند قيمتها ç Yصل حÁ بها تنتظر وأ ،ف�7يها
 ¹ذا األوÕ األصلية ا:قيقية القيمة ا�ال سأر الإ لك وليس منه ا�خلص µب �رم ربا a السند Y ا�(وطة الزيادة
 ربا نهإف منه تتخلص زاد اwي الربح ،زاد اwي الربح Y ال صلهأ عن مضت ال� مساn السنوات هذه g7 Yف ،السند
  .لكم اتضحت قد ا�سالة هذه تكون نأ رجوأ ،�رم

    ))))0ú0ú0ú0ú((((    ا:لقةا:لقةا:لقةا:لقة
 ننهيه ما اهللا شاء إن نهاية حÁ العيدين صالة بداية من لكم تدريسه تو°ت اwي القسم u األخ�ة ا:لقة a ا:لقة هذه
 .الفطر ز�ةب يتعلق يماف ا°وم

 الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    °هم°هم°هم°همإإإإ    تدفعتدفعتدفعتدفع    منمنمنمن    صنافصنافصنافصنافأأأأ 
َدقَاُت     إِغëَماإِغëَماإِغëَماإِغëَما{: تعا¡ قوu X يةاآل u ذكرهم ورد وقد ،الشارع حددهم �ددة صنافأل الإ تدفع ال ëَدقَاُت الص ëَدقَاُت الص ëَدقَاُت الص ëُفَقَراءِ     الص

ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
ُفَقَراءِ لِل
ْ
َمَساِك|ِ     لِل

ْ
َمَساِك|ِ َوال
ْ
َمَساِك|ِ َوال
ْ
َمَساِك|ِ َوال
ْ
    َوال

َعاِمِل|َ 
ْ
َعاِمِل|َ َوال
ْ
َعاِمِل|َ َوال
ْ
َعاِمِل|َ َوال
ْ
َفةِ     َعلَيَْهاَعلَيَْهاَعلَيَْهاَعلَيَْها    َوال

ë
ُمَؤل

ْ
َفةِ َوال

ë
ُمَؤل

ْ
َفةِ َوال

ë
ُمَؤل

ْ
َفةِ َوال

ë
ُمَؤل

ْ
قَاِب     َوËِ َوËِ َوËِ َوËِ     قُلُوبُُهمْ قُلُوبُُهمْ قُلُوبُُهمْ قُلُوبُُهمْ     َوال êقَاِب الر êقَاِب الر êقَاِب الر êَغاِرِم|َ َواَواَواَوا    الر

ْ
َغاِرِم|َ ل
ْ
َغاِرِم|َ ل
ْ
َغاِرِم|َ ل
ْ
ِبيلِ     َوابِْن َوابِْن َوابِْن َوابِْن     اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ     َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ     َوËِ َوËِ َوËِ َوËِ     ل ëِبيلِ الس ëِبيلِ الس ëِبيلِ الس ëوبة سورة }الس�يةاآل ا )Ïú( بيان فيها ورد 

  :£اآل ا`حو Y صنافأ )â( وهم الز�ة ¹م تدفع من هم هؤالء ،¹م الز�ة دفع �ب اwين صنافاأل

 .ا�ساك| من حاجة شدأ بهذا وهم ،كفايتهم نصف µدون وأ شيئا µدوا لم من هم ////        الفقراءالفقراءالفقراءالفقراء    والوالوالوالأأأأ

 القول Y الفقراء من Yأ وهؤالء ،كفايتهم µدون ال لكن كdهاأ وأ الكفاية نصف µدون اwين وهم ////        ا�ساك|ا�ساك|ا�ساك|ا�ساك|    ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5
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 .وا�سك| الفق� ب| ا�فريق u الصحيح

 ال وقد ريال )1úú( وأ ريال )úú/( الإ µد ال وهذا ،ريال الفآ )T( الشهر u ي�ف نأ حاجته نأ نفرض لو نساناإل هذا مثال
 .افق� يس� فهذا شيئا µد

 لكن ريال )U0úú( Öصل نأ يستطيع وأ ريال )Uúúú( وأ ريال )1úúú( µد لكن ريال الفآ )T( الشهر u حاجته نسانإ طيب
 يعطى نأ وا�فgض ،كفايته ] µد ال نهأل الز�ة من يعطى نعم ؟الز�ة من يعطى فهل ،*ها )Túúú( أل Öصل نأ يستطيع ال
 .ا�سلم| بناءأ ب| �تاجا وال فق�ا يكون وال كفايته µد حÁ نساناإل

 u يشgط وال ،غنياءاأل من الصدقات خذأل ماماإل يبعثهم اwين السعاة وهم وحفاظها جباتها وهم ////        عليهاعليهاعليهاعليها    العاملونالعاملونالعاملونالعاملون    ا6الثا6الثا6الثا6الث
  :فيه شgطي لكن غنياءأ ¬نوا ولو يعطون بل ،فقراء يكونوا نأ هؤالء

 ....AقالAقالAقالAقال    بالغابالغابالغابالغا    أيأيأيأي    مæفامæفامæفامæفا    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأوووو    ----1111    ةةةةواليواليواليوالي    HبHبHبHب    نهانهانهانهاألألألأل    مسلمامسلمامسلمامسلما    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    ----////

UUUU----    ميناميناميناميناأأأأ    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأوووو                TTTT----    للعملللعملللعملللعمل    هالً هالً هالً هالً أأأأ    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأوووو.... 

  سيداً  يكون نأ يشgط ال طبعا ،قسامأ وهم ////        قلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    ا�ؤلفةا�ؤلفةا�ؤلفةا�ؤلفة    الرابعالرابعالرابعالرابع
ً
Aقسامهمأ ،مطا:  

 . سالمهإ رجاء Yتدل  قرائن وجود نم بد وال    ،،،،فيعطفيعطفيعطفيعطىىىى    سالمهسالمهسالمهسالمهإإإإ    يريريريرFFFF    مثالمثالمثالمثال    ¬فراً ¬فراً ¬فراً ¬فراً     يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    ----////

 .�ه ا�سلم| كûيُ  حÁ ونفوذ سلطة X ¬ن ذاإ يعطى فهذا    �ه�ه�ه�ه    منمنمنمن    ����oooo    ¬فرا¬فرا¬فرا¬فرا    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ    ----1111

UUUU----    ننننأأأأ    FFFFبناء فيعطى تثبيته ريدأو    سالمسالمسالمسالمباإلباإلباإلباإل    عهدعهدعهدعهد    حديثحديثحديثحديث    لكونهلكونهلكونهلكونه    نظرانظرانظرانظرا    يمانهيمانهيمانهيمانهإإإإ    قوةقوةقوةقوة    بعطيتهبعطيتهبعطيتهبعطيته    يريريرير Y من ا��ف هذا من ذلك 
 .الز�ة مصارف

  :يشمل ////        ببببالرقاالرقاالرقاالرقا    uuuu    اnامساnامساnامساnامس

 قساطاأل هذه لسداد فيعطى ،قساطأ Y ال(اء هذا وقسم سيده من نفسه اشgى اwي الرقيق وهو    ا��تبا��تبا��تبا��تب ولاأل القسم
Áديل وهم ا6ا5 القسم يوجد لكن ناآل يوجد ال قد ،يتحرر حKى وهم ا� .األ

�ىىىىاألاألاألاأل ا6ا5 القسم��� لفك معينة مبالغ مثال اشgط ذاإ ¹ؤالء الز�ة دفع µوز �األ من رقابهم وçرير �ىاأل لف�ك يدفع 
 .ا:بس من ورهانهم �همأ

     ::::قسم|قسم|قسم|قسم|    ¡¡¡¡إإإإ    ينقسمينقسمينقسمينقسم    وهذاوهذاوهذاوهذا ،دين عليه من وهو Ûرم ®ع ////        الغارمونالغارمونالغارمونالغارمون    السادسالسادسالسادسالسادس

 .فق�اً  ¬ن نإ يعطى فهذا لغ�ه وأ لزواج يستدين نأك ،،،،نفسهنفسهنفسهنفسه    �صلحة�صلحة�صلحة�صلحة    تدينهتدينهتدينهتدينه    ديندينديندين    عليهعليهعليهعليه    منمنمنمن :ولاأل القسم

 .غنياً  ¬ن ولو الز�ة من يعطى فهذا اK|اK|اK|اK|    ذاتذاتذاتذات    صالحصالحصالحصالحإلإلإلإل    غ�هغ�هغ�هغ�ه    �صلحة�صلحة�صلحة�صلحة    ننننتديتديتديتدي    منمنمنمن :ا6ا5 القسم

Xإ مثال يصل بمبلغ خرىأ قبيلة مع نزاع امعه الشعوب من القبيلة هذه وأ ا`اس من الطائفة هذه نأ وجد نسانإ /  مثا¡ 
)0ú( مل فقام ،لفأç هذه هو )0ú( لفأ Áد ثم ،بينهم يصلح حA بينهم صالحباإل قمت ناآل ناأ مسلمون يا فقال علينا 

 .wلك نعطيه نعم ؟نعطيه هل ،اnاص ماã من ودفعت

 ،ا�تطوعةا�تطوعةا�تطوعةا�تطوعة    الغزاةالغزاةالغزاةالغزاة هم صلباأل وا�راد ،عمومه Y اهللا سبيل u ا�هاد بها ا�راد هذه اهللا سبيل u *مة ////        اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل    uuuu    السابعالسابعالسابعالسابع
 نهأل ذلك u يدخل ا�عليما�عليما�عليما�عليم حÁ العامالعامالعامالعام    بمفهومهبمفهومهبمفهومهبمفهومه    با�هادبا�هادبا�هادبا�هاد    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    وماوماوماوما    ا:ربا:ربا:ربا:رب    آالتآالتآالتآالت    منمنمنمن    با�هادبا�هادبا�هادبا�هاد    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    ]]]] كذلك ذلك ويشمل

 ا`اس يعلمون اwين العلمالعلمالعلمالعلم    لطلبةلطلبةلطلبةلطلبة موالاأل ف�ف ،ذلك u فيدخل العام بمفهومه ا�هاد من نوع ¬ن ما �ف ،ا�هاد من نوع
 حÁ معاونة يدونيرأيضاً  فهؤالء همتلسنأب سالماإل عن يدافعون يقال كما ا`ور ¡إ الظلمات من ا`اس oرجون اwين
 ذاً ذاً ذاً إإإإ ،اهللا سبيل u ا�هاد من نوع نهأل يعطونأيضاً  فهؤالء ،فيه يتæم وما سالماإل Y تثار ال� الشبهات ايردو

    uuuu    ا�هادا�هادا�هادا�هاد    ذاً
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 وoص القتال بمعÓ ا�هاد نهأ oتار العلم هلأ بعض ¬ن ن´و ،الراجحالراجحالراجحالراجح    القولالقولالقولالقول    YYYY    اnاصاnاصاnاصاnاص    بمعناهبمعناهبمعناهبمعناه    الالالال    العامالعامالعامالعام    بمعناهبمعناهبمعناهبمعناه    اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل
 .العامالعامالعامالعام    بمفهومهبمفهومهبمفهومهبمفهومه    لكنلكنلكنلكن    ا�هادا�هادا�هادا�هاد    بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    نقولنقولنقولنقول    ÅنÅنÅنÅن    لكنلكنلكنلكن ،ذلك u ا��ف

Óال ،ال نقول تدخل؟ اهللا سبيل صور ®يعها هذه ] هل وجل عز اهللا ¡إ لتقربل القرب فعلأو  مثال ا�ساجد بناء نأ بمع 
 ،اهللا لوجه هو ،اهللا سبيل u هو يةاآل u ذكر ما ] نأل ،نافصاأل u يةاآل معÓ يل¾ هذا �نل ال´و ا،جهاد ¬ن ما الإ ،تدخل

ãا�هناك يكون نأ بد ال وبا Óو ،نعم نقول اخاص معÓاص ا�عnهوهوهوهو    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا ،العام بمفهومه لكن ا�هاد هو ا    
 ....اإلسالاإلسالاإلسالاإلسال////    العالمالعالمالعالمالعالم    رابطةرابطةرابطةرابطة    uuuu    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختارهاختارهاختارهاختاره    ماماماما    وهووهووهووهو    لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    الراجحالراجحالراجحالراجح

 u وأ حج u مثال ¬ن نسانإ وأ ،بته وأ حاجته ¡إ يوصله ما فيعطى ،الطريق به انقطع اwي سافرسافرسافرسافرا�ا�ا�ا� ////        السبيلالسبيلالسبيلالسبيل    ابنابنابنابن    ا6امنا6امنا6امنا6امن
 بعض ،بالده u لكنه ماال X نأ وأ ،غÈ هو صلاأل u ¬ن ن´و يعطى سبيلال ابن صبحأ هذا معه اwي ا�ال �ق عمرة

 .ذلك يشgط ال وبعضهم ،مباحاً  سفر السفر هذا يكون نأ يشgطون العلماء
 .ا�وبة سورة من Öفظها أن العلم لطالب والبد �تمعة األصناف ذكرت اآلية وهذه

  ا�ميع؟ا�ميع؟ا�ميع؟ا�ميع؟    نشملنشملنشملنشمل    ننننأأأأ    بدبدبدبد    الالالال    ووووأأأأ    يصحيصحيصحيصح    هلهلهلهل    ؟؟؟؟هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    منمنمنمن    واحدواحدواحدواحد    لصنفلصنفلصنفلصنف    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    ن�فن�فن�فن�ف    ننننأأأأ    ردناردناردناردناأأأأ    لولولولو    سؤالسؤالسؤالسؤال    للللأأأأنسنسنسنس    هناهناهناهنا    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس 
 العلم هلأ لجُ  هذا وY ،صنافاأل هؤالء ®يع الز�ة تستغرق نأ µب وال ،واحد لصنف الز�ة ت�ف نأ يصح/   ا�واب
 .اهللا ر�هم

 الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟    منمنمنمن    دينهدينهدينهدينه    نقنقنقنق����    ننانناننانناأأأأ    يصحيصحيصحيصح    هلهلهلهل    ميتميتميتميت    نساننساننساننسانإإإإ    YYYY    ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    ¬ن¬ن¬ن¬ن    لولولولو    ،،،،ا¼ينا¼ينا¼ينا¼ين    يقÉيقÉيقÉيقÉ    هلهلهلهل    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

 اً اً اً ÛرمÛرمÛرمÛرم    يسيسيسيس����    الالالال    ا�يتا�يتا�يتا�يت    ننننأأأأ والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور قوالنقوالنقوالنقوالن    هناكهناكهناكهناك ا�واب
 ،يةاآل u ذكرهم ورد اwين الغارم| من يدخل ال يعÈ ،اً

ãا�ي�في�في�في�ف    الالالال وبا    XXXX    ذهب فقد ا�يت ماأ حياءلأل تدفع بل ،الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    منمنمنمن. 

 الصدقة نأل ¹م تدفع نأ وÕفاأل ،قارباأل من هو من هؤالء من ¬ن ذاإ ا6مانية صنافاأل هؤالء من دفعها u فضلاأل الز�ة
Y للمسك|للمسك|للمسك|للمسك|    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة( وسلم عليه اهللا ص¦ قال صلةأيضاً و صدقة تعت» مساك| وأ فقراء �تاج| ا¬نو ذاإ قارباأل    

  ).وصلةوصلةوصلةوصلة    صدقةصدقةصدقةصدقة    ثنتانثنتانثنتانثنتان    الرحمالرحمالرحمالرحم    ذيذيذيذي    YYYY    نهانهانهانها́́́´وووو    ،،،،صدقةصدقةصدقةصدقة

 الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟الز�ة؟    ¹م¹م¹م¹م    تدفعتدفعتدفعتدفع    الالالال    اwيناwيناwيناwين    منمنمنمن    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 .ابتداء X تدفع ال فهذا ،سالمهإ يرF اwي ليس يعÈ ،صªاأل لل�فر الز�ة تدفع ال ./

 .سيده ¡إ سيذهب بل X يذهب لن ا�ال نأل ،للمملوك تدفع ال كذلك.1

U. ًهاشم بنو وهم �مد آلل تدفع الأيضا Y العلماء ذكره ما. 

T. ًلل فروعالو صولمن األ تدفع الأيضا gّمز، Èهذه بنتك وأ لو¼ك تدفعها نأ يصح وال مكأو بيكأل تدفعها نأ تصح ال يع 
 nا�ك لعمتك ختكأل يعÈ للحوا¤ تدفعها نأ µوز هل لكن ،نزلوا ن´و والفروع ،علو ن´و صولاأل ،والفروع ،صولاأل

 µوز؟ الز�ة من عطÈأ لك وقالت فق� نسانإ م7وجة ختكأو عليهم نفاقباإل مæف كنت ما ذاإ
    ....زوجهازوجهازوجهازوجها    عليهاعليهاعليهاعليها    با`فقةبا`فقةبا`فقةبا`فقة    ا�لكفا�لكفا�لكفا�لكف    عليهاعليهاعليهاعليها    با`فقةبا`فقةبا`فقةبا`فقة    اااامæفمæفمæفمæف    لستلستلستلست    نكنكنكنكألألألأل    µوزµوزµوزµوز    نعمنعمنعمنعم

  ؟؟؟؟تدفعتدفعتدفعتدفع    ننننأأأأ    لكلكلكلك    µوزµوزµوزµوز    فهلفهلفهلفهل 
 نأ    µوزµوزµوزµوز    الالالال    نانانانافهفهفهفه    عليهاعليهاعليهاعليها    با`فقةبا`فقةبا`فقةبا`فقة    مæفمæفمæفمæف    نتنتنتنتأأأأوووو    اKيتاKيتاKيتاKيت    uuuu    عندكعندكعندكعندك    يعÈيعÈيعÈيعÈ    يدكيدكيدكيدك    çتçتçتçت    ختكختكختكختكأأأأ    ¬نت¬نت¬نت¬نت    ذاذاذاذاإإإإ لكن ،تدفع نأ لك µوز نعم

 نساناإل هذا Y تنفقه نأ ا�لكف ا�ال بتوف� عليك تعود نهاأل ،عليها با`فقة *فت �ن الز�ة تدفع نأ µوز ال ،،،،¹ا تدفع
 .ن=أ وأ ¬ن ذكرا
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 .ا`فقة عن الستغÓ دفعها فلو عليها نفاقباإل مæف نهأل ؟؟؟؟�اذا�اذا�اذا�اذا لزوجتهلزوجتهلزوجتهلزوجته    ز�تهز�تهز�تهز�ته    الرجلالرجلالرجلالرجل    يدفعيدفعيدفعيدفع    ننننأأأأ    يصحيصحيصحيصح    الالالالأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

 ؟؟؟؟    لزوجهالزوجهالزوجهالزوجها    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    تدفعتدفعتدفعتدفع    ننننأأأأ    للزوجةللزوجةللزوجةللزوجة    µوزµوزµوزµوز    للللهههه    لكنلكنلكنلكن

 قال مسعود ابن ةأامر زينب حديث u جاء ما ذلك Y وا¼°لوا¼°لوا¼°لوا¼°ل    زوجتهزوجتهزوجتهزوجته    منمنمنمن    XXXX    دفعهادفعهادفعهادفعها    µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهأأأأ    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح لةلةلةلةأأأأا�سا�سا�سا�س    هذههذههذههذه    uuuu    قوالنقوالنقوالنقوالن 
 .اKخاري رواه )عليهمعليهمعليهمعليهم    بهبهبهبه    تصدقتتصدقتتصدقتتصدقت    منمنمنمن    حقحقحقحقأأأأ    وو¼كوو¼كوو¼كوو¼ك    زوجكزوجكزوجكزوجك: (قال سأ�ه عندما وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول فيه

 اً اً اً مرجحمرجحمرجحمرجح    امةامةامةامةقدقدقدقد    ابنابنابنابن    قالقالقالقال
، أما دفع الزوج ز�ته للزوجة ¬ألجن °هإ الز�ة دفع يمنع فال ،عليه انفقته �ب ال نهوأل" القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    اً

 ".اإل®اع Y ذلك فال µوز، وقد نقل ابن ا�نذر
u وز الوا¼ين حالةµ رم وا¼ك ¬ن ذاإ تدفع نأ لكÛذاإ نكأ اهللا ر�ه عثيم| ابن الشيخ ومنهم العلم هلأ بعض نص ،ا 
 تدفع نأ µوز وهنا ،وا¼يك عن ا¼ين بسداد مæف غ� �A نكأل ،تدفع نأ لك فيجوز دين بيكأ عن تسدد نأ ردتأ

 .عنهم
    """"ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع    بصدقةبصدقةبصدقةبصدقة    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فصلفصلفصلفصل""""

 .وقتوقتوقتوقت    ]]]]    uuuu    سنةسنةسنةسنة ////        حكمهاحكمهاحكمهاحكمها

 )برهانبرهانبرهانبرهان    والصدقةوالصدقةوالصدقةوالصدقة(........ :ديث صاحبها يمانإ Y برهان نهاأ ./ ////        فضلهافضلهافضلهافضلها

  .ا`فس تطهر هانأ فضل وفيها .1

U. ا:سنات مضاعفة وفيها Xتعا¡ قو u قرة سورةKينَ     َمثَُل َمثَُل َمثَُل َمثَُل { ا ِ
ë

wينَ ا ِ
ë

wينَ ا ِ
ë

wينَ ا ِ
ë

wْمَوالَُهمْ     فففُفنِْفُقونَ ُنِْفُقونَ ُنِْفُقونَ ُنِْفُقونَ     ا
َ
ْمَوالَُهمْ أ
َ
ْمَوالَُهمْ أ
َ
ْمَوالَُهمْ أ
َ
نْبَتَْت     َحبëةٍ َحبëةٍ َحبëةٍ َحبëةٍ     َكَمثَلِ َكَمثَلِ َكَمثَلِ َكَمثَلِ     اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ اهللاëِ     َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ     uِ uِ uِ uِ     أ

َ
نْبَتَْت أ
َ
نْبَتَْت أ
َ
نْبَتَْت أ
َ
    َسبْعَ َسبْعَ َسبْعَ َسبْعَ     أ

 ُ]uِ uِ uِ uِ     ê[ُ ê[ُ ê     َسنَابَِل َسنَابَِل َسنَابَِل َسنَابَِل 
ê[ُ     ٍةٍ     ِمائَةُ ِمائَةُ ِمائَةُ ِمائَةُ     ُسنْبُلَةٍ ُسنْبُلَةٍ ُسنْبُلَةٍ ُسنْبُلَةëةٍ َحبëةٍ َحبëةٍ َحبëَحب     ُëَواهللا ُëَواهللا ُëَواهللا ُëيََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ يََشاءُ     لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ لَِمنْ     يَُضاِعُف يَُضاِعُف يَُضاِعُف يَُضاِعُف     َواهللا     ُëَواهللا ُëَواهللا ُëَواهللا ُëَعِليمَعِليمَعِليمَعِليمٌٌٌٌ        َواِسعَواِسعَواِسعَواِسعٌٌٌٌ        َواهللا{. 

T. نوب مغفرة وفيهاwطي    تطفتطفتطفتطفئئئئ    والصدقةوالصدقةوالصدقةوالصدقة( وسلم عليه اهللا ص¦ قال كما اnطياnطياnطياnا`ارا`ارا`ارا`ار    ا�اءا�اءا�اءا�اء    يطفيطفيطفيطفئئئئ    كماكماكماكما    ةةةةئئئئا.(  

 .ساننلإل بر�ة نهاأ فيهاأيضاً و .0

Ï.  ًوف من منأأيضاnكاأل الفزع يوم ا«. 

Ù. ا�نة ¼خول سبب. 

â. نْ { ال» نيل
َ
نْ ل
َ
نْ ل
َ
نْ ل
َ
ِ»ë     ييييَنَالُواَنَالُواَنَالُواَنَالُوا    ل

ْ
ِ»ë ال
ْ
ِ»ë ال
ْ
ِ»ë ال
ْ
ا    ِفُقواِفُقواِفُقواِفُقواييييُنْ ُنْ ُنْ ُنْ     َحëÁ َحëÁ َحëÁ َحëÁ     ال ëاِمم ëاِمم ëاِمم ëونَ ونَ ونَ ونَ     ِمم 

 

ِب

ُ
çِب
ُ
çِب
ُ
çِب
ُ
ç{ . 

è.  ًأيضاa لوفةÜ }ْغَفْقتُمْ     َوَماَوَماَوَماَوَما
َ
ْغَفْقتُمْ أ
َ
ْغَفْقتُمْ أ
َ
ْغَفْقتُمْ أ
َ
ءٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أ ءٍ َ¤ْ ءٍ َ¤ْ ءٍ َ¤ْ ُهوَ     َ¤ْ ُهوَ َ ُهوَ َ   .}oُِْلُفهُ oُِْلُفهُ oُِْلُفهُ oُِْلُفهُ     فففَفُهوَ َ

/ú. صدقةصدقةصدقةصدقة    منمنمنمن    مالمالمالمال    نقصنقصنقصنقص    ماماماما( ا�ال تنقص وال( . 

 . )القيامةالقيامةالقيامةالقيامة    يوميوميوميوم    صدقتهصدقتهصدقتهصدقته    ظلظلظلظل    uuuu    العبدالعبدالعبدالعبد( القيامة يوم صاحبها تظل نهاأ .//

 .)ا�نةا�نةا�نةا�نة    uuuu    كهات|كهات|كهات|كهات|    ا°تيما°تيما°تيما°تيم    و�فلو�فلو�فلو�فل    ناناناناأأأأ( ا°تيم Y ¬نت ذاإ خاصة وسلم عليه اهللا ص¦ ا` �اورة فيهاأيضاً و .1/

 اً اً اً     تكونتكونتكونتكون    ننننأأأأ    ////        فيهافيهافيهافيها    فضلفضلفضلفضلواألواألواألواأل
�اً���. 

    ::::وقتانوقتانوقتانوقتان    ¹ا¹ا¹ا¹ا    ا�طوعا�طوعا�طوعا�طوع    وصدقةوصدقةوصدقةوصدقة
 .وقتوقتوقتوقت    ]]]]    uuuu    وهووهووهووهو استحباباستحباباستحباباستحباب    وقتوقتوقتوقت

وْ ( تعا¡ قوu X كما ،الفقراءالفقراءالفقراءالفقراء    عندعندعندعند    ا:اجةا:اجةا:اجةا:اجة    أوقاتأوقاتأوقاتأوقات    وهووهووهووهو كدكدكدكدأأأأتتتت    ووقتووقتووقتووقت
َ
 وما كباتوا` ¬�جاAت) َمْسَغبَةٍ  ِذي يَْومٍ  uِ  إِْطَعامٌ  أ

 ا�ار Yأيضاً و ،الزمان هذا لفضل ا:جة ذي ع( uأيضاً  وهكذا ،رمضان كشهر الزمان uأيضاً  وهكذا ،ا`اس يصيب
 كما الكسوف صالة عندأيضاً و، )ههههسيورثسيورثسيورثسيورث    نهنهنهنهأأأأ    طننتطننتطننتطننت    حÁحÁحÁحÁ    با�اربا�اربا�اربا�ار    يوصيÈيوصيÈيوصيÈيوصيÈ    ج»يلج»يلج»يلج»يل    زالزالزالزال    ماماماما( ا:ديث u جاء كما تضاعف
 .)وتصدقواوتصدقواوتصدقواوتصدقوا    ااااوادعووادعووادعووادعو    واواواواصلصلصلصل( وسلم عليه اهللا ص¦ ا` قال كسفت �ا قلنا تذكرون
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 """"))))الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة((((    فصلفصلفصلفصل""""

 .الز�ة كتاب Y الÃم ولأ u هذا عن تكلمنا والزيادةوالزيادةوالزيادةوالزيادة    ا`ماءا`ماءا`ماءا`ماء :منها معا5 ¹ا نأ معنا سبق كما الز�ة الفطر ز�ة

 من نهاأك ،ةفطر ا¹ وقيل ،وجوبها سبب نهأل الفطر ¡إ الز�ة ضيفتأ ،فطاراإ الصائم فطرأ قولك من مصدر اسم    الفطرالفطرالفطرالفطر
 ."غ� ال الفاء بكþ ةفطر -ا�خرج ال©ء أي- خرجللمُ  يقال: "ا`ووي قال ،اnلقة أي الفطرة

 ....رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن    بالفطربالفطربالفطربالفطر    �ب�ب�ب�ب    ال�ال�ال�ال�    الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة :a تعريفها اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا الفطر وز�ة

 Y يقدم اwي ا°وم هذا u عليهم الþور دخال´و العيديوم  السؤال عن غنائهمإب بالفقراء الرفق    ::::م(وعيتهام(وعيتهام(وعيتهام(وعيتها    منمنمنمن    ا:كمةا:كمةا:كمةا:كمة
 بوأ رواه ما ذلك مصداق ،والرفث اللغو من رمضان شهر بعد عليه وجبت من تطه� فيهاأيضاً و ،عبادتهم داءأ بعد ا`اس

    للصائمللصائمللصائمللصائم    ةةةةطهرطهرطهرطهر    الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فرضفرضفرضفرض: (قال عنهما اهللا رò عباس ابن عن سننه u اهللا ر�ه داود
----    الصالةالصالةالصالةالصالة    بعدبعدبعدبعد    أداهاأداهاأداهاأداها    ومنومنومنومن    ،،،،مقبولةمقبولةمقبولةمقبولة    ز�ةز�ةز�ةز�ة    ف�ف�ف�ف�    العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    قبلقبلقبلقبل    أيأيأيأي    الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل    أداهاأداهاأداهاأداها    منمنمنمن، ، ، ، للمساك|للمساك|للمساك|للمساك|    وطعمةوطعمةوطعمةوطعمة    ،،،،لرفثلرفثلرفثلرفثواواواوا    اللغواللغواللغواللغو    منمنمنمن
  )الصدقاتالصدقاتالصدقاتالصدقات    منمنمنمن    صدقةصدقةصدقةصدقة    ف�ف�ف�ف�    ----العيدالعيدالعيدالعيد    صالةصالةصالةصالة    بعدبعدبعدبعد    أيأيأيأي

 .مسلم ] Y    واجبةواجبةواجبةواجبة الفطر ز�ة نأ ¡إ العلم هلأ ®اه� ذهب ////        ا�æيØا�æيØا�æيØا�æيØ    حكمهاحكمهاحكمهاحكمها
    الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فرضفرضفرضفرض: (قال عنهما اهللا رò عمر ابن رواه �ا بوجوبها القائلونالقائلونالقائلونالقائلون    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    واستدلواستدلواستدلواستدل

 اهللا ص¦ وبقوX )ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|ا�سلم|    منمنمنمن    نننن====أأأأ    ووووأأأأ    ذكرذكرذكرذكر    ،،،،عبدعبدعبدعبد    ووووأأأأ    حرحرحرحر    ]]]]    عنعنعنعن    ،،،،شع�شع�شع�شع�    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    ،،،،تمرتمرتمرتمر    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ا`اسا`اسا`اسا`اس    YYYY    رمضانرمضانرمضانرمضان    منمنمنمن
 يقت� مرواأل مرأ وهذا )شع�شع�شع�شع�    منمنمنمن    ووووأأأأ    تمرتمرتمرتمر    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    بربربربر    منمنمنمن    صاعصاعصاعصاع    نصفنصفنصفنصف    كب�كب�كب�كب�    ووووأأأأ    صغ�صغ�صغ�صغ�    عبدعبدعبدعبدوووو    حرحرحرحر    ]]]]    عنعنعنعن    دوادوادوادواأأأأ( وسلم عليه

 .الوجوب

 قبل واجبة ¬نت نهاأل سنة ¬نت نماإ يقول وبعضهم ،سنةسنةسنةسنة    نهانهانهانهاأأأأ عنهم ا�شهور مقابل للمالكيةللمالكيةللمالكيةللمالكية    قولقولقولقول    وهووهووهووهو    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بعضبعضبعضبعض    وذهبوذهبوذهبوذهب
 .العلم هلأ ضعفه ضعيف القول هذا لكن ،سنة الفطر ز�ة صبحتأ ا�(وعة الز�ة تءجا فلما ،ا�(وعة الز�ة فرض

     ::::££££اآلاآلاآلاآل    لوجوبهالوجوبهالوجوبهالوجوبها    يشgطيشgطيشgطيشgط    الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    داءداءداءداءأأأأ    وجوبوجوبوجوبوجوب    ئطئطئطئط�ا�ا�ا�ا

 ولم هلهاأ من ليس وال�فر ،والرفث اللغو من للصائم وطهرة القرب من قربة نهاأل ،العلم هلأ ®هور عند وهذا سالمسالمسالمسالماإلاإلاإلاإل .ا
 .يصم

 ،و°لته العيد ومي عياX وقوت قوته عن فضل عنده ¬ن من Y �ب نهاأ بمعÓ الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    إخراجإخراجإخراجإخراج    YYYY    قادراقادراقادراقادرا    يكونيكونيكونيكون    ننننأأأأ .1
 فيها بلغ قد يكون نأ يلزم ال ذاً إ ،صحاأل u °هإ Öتاج خادمو مسكن عن كذلكأيضاً  فاضالً  يكون نأ يشgط وهذا

 الزائد هذا oرج نأ عليه نهإف حاجته عن زائد هو ما الطعام من ¼يه ¬ن إذا بل ،الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا موالاأل من ا`صاب
 .واحد ] عن صاع بمقدار

 ::::الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    عنهعنهعنهعنه    تؤدىتؤدىتؤدىتؤدى    منمنمنمن
 ،فزوجته ،بنفسه أبد �ميعهم oرجه ما µد لم نإف ،ا�سلم| من نفقته عليه �ب من ] وعن ،نفسه نساناإل عن ؤدىت

 مقدم الشقيق خواأل ،الشقيق خاأل Y امقدم عال ن´و بفاأل ،رثإلا ترتيب حسب Y قربفاأل قرباأل ثم ،فأبيه ،فأمه
Y وأ بنائهأ حدأ ¬ن ذاإ ماأ ،اوهكذ ،بأل خاأل Áرجون ما عندهم وأ غنياءأ مهأ وأ باهأ نأ وأ زوجته حo، خراجاإل فعليهم 
 رادأ لو لكن ،ماX من oرج نأ oاطب الغÈ نإف غنيا ¬ن نإ لكن ،سأب فال عنهم هو خرجأ نإف ،فضلأ فهذا نفسهمأل
 مثال ماتت ال� زوجتك يعÈ أمه من مثالً  ورثه مال ¼يه بنكا ن¬ لو ،ذلك u الصحيح القول Y سأب فال oرج نأ بناال
  .فضلأ هذا ماX من oرج نعم ماX؟ماX؟ماX؟ماX؟    منمنمنمن    oرجoرجoرجoرج    هلهلهلهل
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 الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    سببسببسببسبب
 قول ود°لهمود°لهمود°لهمود°لهم ،ا�الكية قو& حدأ وهو ،رمضان من يوم خرآ شمس بغروب هو الوجوب سبب نأ ¡إ وا:نابلة الشافعية ذهب

    وطعمةوطعمةوطعمةوطعمة    ،،،،والرفثوالرفثوالرفثوالرفث    اللغواللغواللغواللغو    منمنمنمن    للصائمللصائمللصائمللصائم    طهرةطهرةطهرةطهرة    الفطرالفطرالفطرالفطر    صدقةصدقةصدقةصدقة    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    للللرسورسورسورسو    فرضفرضفرضفرض( عنهما اهللا رò عباس ابن
 نأ Y ا:ديث دل )الصدقاتالصدقاتالصدقاتالصدقات    منمنمنمن    صدقةصدقةصدقةصدقة    ف�ف�ف�ف�    الصالةالصالةالصالةالصالة    بعدبعدبعدبعد    أداهاأداهاأداهاأداها    ومنومنومنومن    ،،،،مقبولةمقبولةمقبولةمقبولة    ز�ةز�ةز�ةز�ة    ف�ف�ف�ف�    الصالةالصالةالصالةالصالة    قبلقبلقبلقبل    أداهاأداهاأداهاأداها    فمنفمنفمنفمن    ،،،،للمساك|للمساك|للمساك|للمساك|

 ،ختصاصاال تقت� ضافةاإلو ،الفطر ¡إ الصدقة ضافأ نهأ جهة من رمضان من يوم خرآ شمس بغروب �ب الفطر صدقة
 فيمن ثرهأ يظهر وهذا رمضان، من يوم خرآ شمس بغروب هو رمضان ®يع Y يقع فطر ولأو ،بالفطر ا�ختصة الصدقة أي

    ووووأأأأ    الفطرالفطرالفطرالفطر    صدقةصدقةصدقةصدقة    عليهعليهعليهعليه    �ب�ب�ب�ب    هلهلهلهل الشمس غروب بعد نسانإ سلمأ فلو ،رمضان من يوم خرآ من الشمس غروب بعد سلمأ
  .الوجوب هلأ من ليس نهأل عنه �رج ال عنه؟عنه؟عنه؟عنه؟    ����رجرجرجرج

 داءداءداءداءاألاألاألاأل    وجوبوجوبوجوبوجوب    وقتوقتوقتوقت    ماماماماأأأأ    
 أ يكون داءاأل وجوب وقت

ً
 .مقيد غ� قالوا دائهاأب مراأل نأل موسع الفطر ز�ة داءأ وجوب وقت نأ ا:نفية بمذهب أبدأ وال

 .ضحية¬أل ضيقم داءألا وقت نأ ¡إ ذهبوا فقد وا:نابلةوا:نابلةوا:نابلةوا:نابلة    والشافعيةوالشافعيةوالشافعيةوالشافعية    ا�الكيةا�الكيةا�الكيةا�الكية    منمنمنمن    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    ماماماماأأأأوووو
 ا�مهور ماأ ،فيه �رج نأ جائز ا°وم هذا ] نأ فيقولون )ا°وما°وما°وما°وم    لكلكلكلكذذذذ    uuuu    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    عنعنعنعن    غنوهمغنوهمغنوهمغنوهمأأأأ( ورد ماب يستدلون ا:نفية
 ز�ة وهكذا ،الصالة بعد �ب نماإ بل الصالة قبل تصح ال مثالً  ضحيةفاأل ،ضحيةألا وقت يقيكتض مضيق نهأ يقولون
 .الصالة قبل �بو ،الصالة بعد تصح ال الفطر

 معذور نهإف ،عذر هناك ¬ن ذاإ الإ هئ�ز فال الصالة بعد العيد يوم داهاأ ومن ،أجزأته الصالة قبل العيد ميو داهاأ من ذاً إ
 ،قضاء لكنها يؤديها ،قضاءً  يقضيها ذلك وبعد ،وقتها غ� u داهاأ نهأل ثمآو Üطئ فهو عذر يكن لم ذاإ ماأ ،مراأل ¹ذا

 .ا�وبة وعليه
Yيتفقون فا�ميع هذا و Y وقتها خرج نإ تسقط ال نهاأ، Èوقتها ذهب ناآل نقول العيد بعد الإ يؤديها نأ استطاع ما يع، 

 .وجوبها سبب وأ حقها خرأ هنأل ا�وبة وعليه ،يؤديها نأ عليه بل تسقط ال نقول ن؟ن؟ن؟ن؟آلآلآلآلاااا    تسقطتسقطتسقطتسقط    هلهلهلهل لكن

 يوم|؟يوم|؟يوم|؟يوم|؟    ووووأأأأ    يوميوميوميوم    قبلقبلقبلقبل    خرجهاخرجهاخرجهاخرجهاأأأأ    لولولولو    يعÈيعÈيعÈيعÈ    وقتها؟وقتها؟وقتها؟وقتها؟    قبلقبلقبلقبل    الز�ةالز�ةالز�ةالز�ة    خراجخراجخراجخراجإإإإ    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

    يعطونيعطونيعطونيعطون    ¬نوا¬نوا¬نوا¬نوا( عنهما اهللا رò عمر ابن لقول يوم|يوم|يوم|يوم|    ووووأأأأ    بيومبيومبيومبيوم    وقتهاوقتهاوقتهاوقتها    قبلقبلقبلقبل    الفطرالفطرالفطرالفطر    صدقةصدقةصدقةصدقة    تعجيلتعجيلتعجيلتعجيل    µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهأأأأ    اهللاهللاهللاهللا    �هم�هم�هم�همرررر    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    نصنصنصنص
 .العيد صالة قبل تكون نأ خراجهاإ u السنة من لكن ذلك u سأب وال ،)يوم|يوم|يوم|يوم|    ووووأأأأ    بيومبيومبيومبيوم    العيدالعيدالعيدالعيد    قبلقبلقبلقبل    الفطرالفطرالفطرالفطر    صدقةصدقةصدقةصدقة

    اKطن؟اKطن؟اKطن؟اKطن؟    uuuu    ا:ملا:ملا:ملا:مل    عنعنعنعن    ����رجرجرجرج    هلهلهلهل    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 .µب ال لكنه عثمان عن ثربأ بذلك ويستدلون خراجهاإ استحب العلماء بعض

  الواجب؟الواجب؟الواجب؟الواجب؟    مقدارمقدارمقدارمقدار    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 ،اKت قوت من يقتات ùا فيها الفطرة خراجإ µوز ال� صنافاأل ®يع من صاع فيها الواجب مقدار قالوا اهللا ر�هم العلماء

    ذذذذإإإإ    الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    àرجàرجàرجàرج    كناكناكناكنا( اnدري سعيد ¯أ حديث عن جاء كما ،وسلم عليه اهللا ص¦ الرسول عن ا`ص فيه ورد ما من وأ
    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    ،،،،زبيبزبيبزبيبزبيب    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    ،،،،شع�شع�شع�شع�    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    ،،،،تمرتمرتمرتمر    منمنمنمن    صاAصاAصاAصاA    ووووأأأأ    ،،،،طعامطعامطعامطعام    منمنمنمن    صاعصاعصاعصاع    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص¦ص¦ص¦ص¦    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فينافينافينافينا    ¬ن¬ن¬ن¬ن
 ¬ن ùا موجودة ¬نت ال� قواتاأل من �رج نهاأ Y د°ل فهذا) عشتعشتعشتعشت    ماماماما    خرجهماخرجهماخرجهماخرجهماإإإإ    كنتكنتكنتكنت    ووووأأأأ    خرجهماخرجهماخرجهماخرجهماأأأأ    زالزالزالزالأأأأ    فالفالفالفال    ،،،،قطقطقطقطأأأأ    منمنمنمن

 حرج وال ذلك u ¤ء ال رزاأل من وأ اwرة من نساناإل خرجأ فلو ،عهدنا u موجود هو ùا يقتات ùا وأ ،عهدهم u موجودا
 .عليه
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 مقداره؟مقداره؟مقداره؟مقداره؟    كمكمكمكم    الصاعالصاعالصاعالصاع    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
 ،كيلو )1,0( وجعلوه ا`صف العلماء اختار ،كيلو )U( ¡إ كيلو )1( ب| ما مقداره نأ السابق u لكم قلت كما الصاع
 وليس وزن الصاع نأل هأجزأ كيلو )1( خرجأ ذاإ سأب ال لكن ،ربع الإ يعÈ قليل الإ كيلو )U( ويقول Öتاط مبعضه
 .مقدار

 الفطر؟الفطر؟الفطر؟الفطر؟    ز�ةز�ةز�ةز�ة    uuuu    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    خراجخراجخراجخراجإإإإ    µوزµوزµوزµوز    هلهلهلهل    وaوaوaوa    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس

     ::::قول|قول|قول|قول|    YYYY    القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    خراجخراجخراجخراجإإإإ    جوازجوازجوازجواز    uuuu    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختلفاختلفاختلفاختلف    

 .ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور عليه وهذا ةةةةقيمقيمقيمقيم    الفطرالفطرالفطرالفطر    ز�ةز�ةز�ةز�ة    خراجخراجخراجخراجإإإإ    µوزµوزµوزµوز    الالالال    ::::ولولولولاألاألاألاأل    القولالقولالقولالقول

 .القيمةالقيمةالقيمةالقيمة    خراجخراجخراجخراجإإإإ    µوزµوزµوزµوز    نهنهنهنهأأأأ ززززعبد العزيعبد العزيعبد العزيعبد العزي    بنبنبنبن    عمرعمرعمرعمر    عنعنعنعن    رويرويرويرويأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً وووو ا:نفيةا:نفيةا:نفيةا:نفية °هإ ذهب    ::::ا6ا5ا6ا5ا6ا5ا6ا5    القولالقولالقولالقول

 .ا�صلحة وجود حالة u القيمة خراجإ µوز نهأ ////            القول|القول|القول|القول|    هذينهذينهذينهذين    منمنمنمن    الراجحالراجحالراجحالراجح

Óي ¬ن ذاإ الطعام نأ بمعwويبيعونه يعيدونه ثم الطعام خذونأي م*ه الفقراء هؤالء نأ علم ذاإ وأ ،به ينتفع ال يوزع ا 
 نأ بالز�ة ا�قصودون هم اwين الفقراء ¹ؤالء ا�صلحة صبحتأ هنا ،للتاجر الربح ويكون ذلك u فيخþون Àس بثمن
 ذاإ وبا�اã ،مال عطÈأ ،بالطعام ناأ فعلأ ماذا يقول ،يقبلونه ال طعاما عطيتهأ لو ا¼ول بعض u نهأ خاصة ،نقدا يعطوا

 ا`اس به وينتفع متوفر الطعام ¬ن ذاإ ماأ ،القيمة خراجإ �واز القول ¡إ اwهاب من سأب فال ا�صلحة وأ ا:اجة وجدت
 .الصدقة هذه بها تظهر ا¼ين شعائر من شع�ة الطعام هذا يكون حÁ الطعام àرج نأ فعلينا كdأ

 ساك|؟ساك|؟ساك|؟ساك|؟با�با�با�با�    خاصةخاصةخاصةخاصة    aaaa    ووووأأأأ    للثمانيةللثمانيةللثمانيةللثمانية    ت�فت�فت�فت�ف    هلهلهلهل مصارف الز�ةمصارف الز�ةمصارف الز�ةمصارف الز�ة    ////        لةلةلةلةأأأأمسمسمسمس
    

 . .. . .. . .. . .. با�ساك|با�ساك|با�ساك|با�ساك|    خاصةخاصةخاصةخاصة    نهانهانهانهاأأأأ    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح
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