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ﳓمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

من شرور أنفسنا ومن سيئات أﻋماﻟنا

من ﻳﻬده ﷲ ﻓﻼ مﻀﻞ ﻟه ومن ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫادي ﻟه وأشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ وﺣده ﻻ
شرﻳﻚ ﻟه وأشﻬد أن ﷴا ﻋﺒده ورسوﻟه ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيه وﻋﻠﻰ آﻟه وﺻﺤﺒه وسﻠﻢ ﺗسﻠيما
ﻛﺜﲑا ،أما ﺑعد:
ﻫﺬا ﻫو اﻟدرس اﻷول ﰲ شرح ﻛتاب اﻟروض اﳌرﺑﻊ شرح اﺧتﺼار اﳌﻘنﻊ اﳌسمﻰ ﺑﺰاد

اﳌستﻘنﻊ ﻟﻺمام أﰊ اﻟنﺠا اﳊﺠاوي واﻟﺸرح وﻫو اﻟروض اﳌرﺑﻊ ﻟﻠﺸيﺦ منﺼور ﺑن ﻳونﺲ
اﻟﺒﻬوﰐ وﻫﺬا اﻟﻜتاب ﻫو سﻠسﻠﺔ ﺑدأت ﺑﻜتاب اﳌﻘنﻊ ﻟﻺمام اﺑن ﻗدامﺔ اﳌوﻓﻖ ﻋﻠيه رﲪﺔ
ﷲ واﳌﻘنﻊ أﺧتﺼر ﰲ اﺧتﺼار اﳌﻘنﻊ وﻫو زاد اﳌستﻘنﻊ ،اﺧتﺼره أﺑو اﻟنﺠا اﳊﺠاوي ﰒ

ﺟاء منﺼور ﺑن ﻳونﺲ اﻟﺒﻬوﰐ نسﺒﺔ إﱃ وت ﰲ مﺼر ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟغرﺑيﺔ من مﺼر واﳌتوﰱ
سنﺔ  ١٠٥١ﻫـ ﻓﺸرح ﻫﺬا اﻟﻜتاب وﻗال أنه ﱂ ﳚد شرﺣا ﳍﺬا اﻟﻜتاب وﻟﺬﻟﻚ شرﺣه،
ﻓﻬﺬه اﻟسﻠسﻠﺔ وﻫﺬا اﳌﱳ اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳدﻳنا وﻫو اﻟروض ﻳعتﱪ ﻓرع من ﻓروع اﳌﻘنﻊ ،وﻛتاب
اﳌﻘنﻊ ﻳعتﱪ من اﻟﻜتﺐ اﳌعتمدة ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ .ﻻ نرﻳد أن نﻄيﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘدمﺔ واﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ ما ﻗﺒﻞ اﻟﻜتاب واﻟﻜﻼم ﻋن رﻳﺦ اﳊناﺑﻠﺔ وﻛيف نﺸأ اﳌﺬﻫﺐ وإن ﻛان اﻹطﻼع
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷمور من اﻷﳘيﺔ ﲟﻜان ﻟﻜن أﲨﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧتﺼار :اﻹمام أﲪد ﻋﻠيه
رﲪﺔ ﷲ ﱂ ﻳؤﻟف ﻛتا ﰲ اﻟفﻘه ،ﻻ أﻗول ﱂ ﻳؤﻟف شيا وإﳕا أﻟف ﰲ اﳊدﻳﺚ وﻟه اﳌسند
معروف وإﳕا ﻛانﺖ ﻟه ﻓتاوى أو ﻓتاوي ـ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺻﺤيﺢ ـ ﻟه ﻓتاوى ﺗناﻗﻠﻬا طﻼﺑه
وأﺻﺤاﺑه وﻫﻢ ﻛﺜر ﻓﻜانوا ﳚمعون مساﺋﻠه ،ﻳسأﻟونه ﰲ مساﺋﻞ ﻓيﺠيﺐ ﻓيﻜتﺒون ﻫﺬه
اﳌساﺋﻞ ﻓﺠمعوا ﻛتﺒا ﻛﺜﲑة ﺗسمﻰ ﻛتﺐ اﳌساﺋﻞ ومن ﻫؤﻻء اﻟﻄﻼب اﺑنه ﺻاﱀ وﻫو اﻷﻛﱪ
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واﺑنه ﻋﺒد ﷲ وﻋمه ﺣنﺒﻞ واﺑن ﻋمه إسﺤاق وﺗﻠميﺬه ﺣرب اﻟﻜرماﱐ وﺗﻠميﺬه أﺑو داود
اﻟسﺠستاﱐ ﺻاﺣﺐ اﻟسنن وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ ﻓأﺻﺒﺢ اﻹمام أﲪد ﻟه مساﺋﻞ ﻛﺜﲑة منﻘوﻟﺔ ﻋنه
ﻟيسﺖ من ﻟيفه وإﳕا ﻫي من ﻟيف طﻼﺑه اﻟﺬﻳن نﻘﻠوا ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ وﻛتﺒوا ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ

ﻋنه .ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ ﻟيسﺖ ﺧاﺻﺔ ﻟفﻘه وإﳕا ﻫي مساﺋﻞ ﳐتﻠفﺔ ﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟفﻘه وﺑعﻀﻬا
ﰲ اﻟعﻘيدة وﺑعﻀﻬا ﰲ اﳊدﻳﺚ وﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟرﺟال وﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟعﻠﻞ ﻓﻬي أسئﻠﺔ متنوﻋﺔ
ﻓﺈذا ﻗرأت ﰲ مساﺋﻞ ﺣرب أو أﰊ داود ﲡد ﻛﻞ ﻫﺬا موﺟود .ﻓﻜانﺖ اﳌساﺋﻞ ﲡمﻊ وﻫﺬه
طﺒﻘﺔ أﺻﺤاب أﲪد ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻠي اﻷﺻﺤاب أي ﺗﻠي ﺗﻼميﺬه ﻓﺠاء أﺑو
ﺑﻜر اﳋﻼل وأﺑو ﺑﻜر اﳋﻼل أﺻﺒﺢ ﻳﻠﻘﺐ ﲜامﻊ اﳌﺬﻫﺐ ،ﳌاذا ؟ ﻷن أ ﺑﻜر اﳋﻼل
طاف ﰲ اﻟﺒﻼد وساﻓر وﲨﻊ ﺟﻞ ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ ﰲ ﻛتاب واﺣد وﲰاه ﺟامﻊ اﳌساﺋﻞ أو
اﳉامﻊ ﻟﻠﺨﻼل ﻓأﺻﺒﺢ ﻛتاب اﳋﻼل ﻫو ﻋمدة من ﺑعده ﻷن مساﺋﻞ اﻹمام أﲪد ﻫﺬه

اﳌفرﻗﺔ ﰲ أﺻﺤاﺑه ،وأﺻﺤاﺑه ﻟيﺲ ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺑغداد ،اﻹمام أﲪد ﻛان ﰲ ﺑغداد ﻟﻜن ﻟيﺲ
ﻛﻞ أﺻﺤاﺑه ﰲ ﺑغداد منﻬﻢ من ﻫو ﰲ ﻛرمان ومنﻬﻢ من ﻫو ﰲ ﺑغداد  ..وﺑعﻀﻬﻢ ﻛان
ﰐ إﱃ اﻹمام أﲪد ﻓيسأﻟه أسئﻠﺔ ﻓيﻜتﺒﻬا وﻳﺬﻫﺐ ﻓﻄاف أﺑو ﺑﻜر أﲪد ﺑن ﷴ اﳋﻼل

اﳌتوﰱ سنﺔ  ٣١١ﻫـ اﻟﺒﻼد وﲨﻊ اﳌساﺋﻞ وأﻟف ﻛتا ﲰاه اﳉامﻊ اﻟﻜﺒﲑ وﻫو ﻛتاب ضﺨﻢ
ﻗاﻟوا أنه ﰲ ﻋﺸرﻳن سفر ،ﻫﺬا اﻟﻜتاب أﺻﺒﺢ ﻋمدة من ﺑعده  .وﻫﺬا اﻟﻜتاب أﻳﻀا ﻫو
ﻛتاب مساﺋﻞ ﲨﻊ ﻓيه مساﺋﻞ اﻹمام ،وﻫو ﻟه اﺟتﻬاد ،ﻳﺒﲔ اﳌتﻘدم واﳌتأﺧر وﻫﻜﺬا ﺑﲏ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜتاب مﱳ ﻓﻘﻬي وﻫو أول مﱳ ﻓﻘﻬي ﻋرف ﰲ مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ،ما ﻫو ؟
ﻫو ﳐتﺼر اﳋرﻗي أﰊ اﻟﻘاسﻢ ﻋمر ﺑن اﳊسﲔ اﳋرﻗي اﳌتوﰱ سنﺔ  ٣٣٤ﻫـ  .إذاً اﳋرﻗي
أﻟف ﻛتا ﻓﻘﻬيا متنا ﻓﻘﻬيا ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﳌتون اﻟفﻘﻬيﺔ أﻟفه معتمدا ﻋﻠﻰ ﻛتﺐ اﳌساﺋﻞ
اﻟساﺑﻘﺔ ومن أﳘﻬا ﻛتاب ﺟامﻊ اﳌساﺋﻞ ﻷﰊ ﺑﻜر اﳋﻼل .ﺗواﱃ ﺑعد ذﻟﻚ اﻟتأﻟيف

واشتﻬرت ﺑعد ذﻟﻚ ﻛتﺐ ﻛﺜﲑة مؤﻟفﺔ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﳌتون اﻟفﻘﻬيﺔ .واﳋرﻗي ﻋندما أﻟف
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اﳌﺨتﺼر ﻋﻠﻰ أي شيء ﺑناه؟ ﺑناه ﻋﻠﻰ اﳌساﺋﻞ .وإذا ﻛانﺖ ﻟﻠمسأﻟﺔ أﻛﺜر من رواﻳﺔ؟
ﳚتﻬد اﳋرﻗي ﰲ معرﻓﺔ اﻟرواﻳﺔ اﳌتأﺧرة ﻋﻠﻰ اﳌتﻘدمﺔ وما رﺟﻊ ﻋنه اﻹمام ،ﻓﺈذاً ﻫو أﺛﺒﺖ

مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ﻛما ﺗرﺟﺢ ﻋنده  .وﳍﺬا من ﺟاء ﺑعد اﳋرﻗي ﰲ زمانه أو ﺑعده ﺧاﻟفوه
ﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺋﻞ ،أي ﺧاﻟفوه ﰲ اﺟتﻬاده ﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺋﻞ أ ا ﻫي مﺬﻫﺐ أﲪد ﻷنه إذا
ﺗعارضﺖ اﻟروا ت اﳌنﻘوﻟﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد ﻓاﳋرﻗي ﳚتﻬد ﻓﲑﺟﺢ رواﻳﺔ من ﻫﺬه اﻟروا ت
ﻓيﻘول ﻫﺬه ﻫي اﻷﺧﲑة اﻟﱵ اﻋتمدﻫا اﻹمام أﲪد أو ﻫﺬه ﻫي اﳌﺬﻫﺐ اﻟﱵ مات ﻋﻠيه
أﲪد .ﻫﺬا ﻳﻘوﻟه ﻻﺟتﻬاد ﻓيأﰐ ﻏﲑه ﻓيﺨاﻟفه ﰲ اﻻﺟتﻬاد ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻘول ﺑﻞ
اﻟرواﻳﺔ اﻟﺼﺤيﺤﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد ﻫي ﻟيسﺖ ﻫﺬه ﺑﻞ ﺗﻠﻚ ومن ﻫنا نﺸأ اﻻﺧتﻼف
أﺣيا ﰲ ﲢدﻳد رواﻳﺔ أﲪد .استمر اﻟتأﻟيف وﺟاء ﻋﻠماء ﻛﺜﲑون واﳊناﺑﻠﺔ ﻳﻘسمون

اﻟﻄﺒﻘات من ﺣيﺚ اﻟﺰمن إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗسام :اﳌتﻘدمﲔ واﳌتوسﻄﲔ واﳌتأﺧرﻳن .اﳌتﻘدمون أي
طﺒﻘﺔ ﺗﻼميﺬ اﻹمام أﲪد إﱃ اﳊسن ﺑن ﺣامد إمام اﳊناﺑﻠﺔ ومعﻠمﻬﻢ وﻟه ﻛتاب اﳉامﻊ
و ﺬﻳﺐ اﻷﺟوﺑﺔ .اﳊسن ﺑن ﺣامد اﳌتوﰱ  ٤٠٣ﻫـ ﻫو شيﺦ اﻟﻘاضي أﰊ ﻳعﻠﻰ .ﳊسن

ﺑن ﺣامد ﺗﻜون اﻳﺔ اﳊﻘﺒﺔ اﻷوﱃ من اﳌتﻘدمﲔ من أﺻﺤاب اﻹمام أﲪد.
اﳌتوسﻄون :ﻳﺒدءون من طﻼب اﳊسن ﺑن ﺣامد وأوﳍﻢ أﺑو ﻳعﻠﻰ اﻟفراء ﷴ ﺑن اﳊسﲔ
اﳌتوﰱ  ٤٥٨ﻫـ ،ﻫﺬا ﻳعتﱪ ﺑداﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ ،ومن أﺑرز ﺗﻼميﺬه أﺑو اﳋﻄاب ﳏفوظ ﺑن
أﲪد اﻟﻜﻠوذاﱐ متوﰱ  ٥١٠ﻫـ ،وأﺑو اﻟوﻓاء ﻋﻠي ﺑن أﲪد ﺑن ﻋﻘيﻞ متوﰱ  ٥١٣ﻫـ .
ﻫؤﻻء ﻫﻢ طﺒﻘﺔ اﳌتوسﻄﲔ وﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺟاء أسرة آل ﻗدامﺔ ،ﻓفي ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌوﻓﻖ
ﻋﺒد ﷲ ﺑن أﲪد ﺑن ﻗدامﺔ ﺻاﺣﺐ اﳌغﲏ واﳌﻘنﻊ واﻟعمدة واﻟﻜاﰲ ،وﻓيﻬا أﻳﻀا اﻟﺸارح،
رﺟﻞ ﻳﻘال ﻟه اﻟﺸارح ،ﻫو اﺑن أﺧيه اﳌعروف ﺑن أﰊ ﻋمر اﻟﺬي ﻋمه اﳌوﻓﻖ ،وﻓيﻬا ا د
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ﺑن ﺗيميﺔ وشيﺦ اﻹسﻼم أﲪد ﺑن ﻋﺒد اﳊﻠيﻢ ﺑن ﺗيميﺔ .ﻋمدة ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ـ اﳌتوسﻄون ـ
اﺛنان وﻫﻢ اﳌوﻓﻖ وا د .وﺗنتﻬي ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﱪﻫان اﻟدﻳن إﺑراﻫيﻢ ﺑن مفﻠﺢ اﳊفيد وﻟيﺲ
اﺑن مفﻠﺢ اﳉد ،اﺑن مفﻠﺢ اﳉد ﺻاﺣﺐ اﻟفروع أﻳﻀا من أﺑرز ﻋﻠماء طﺒﻘﺔ اﳌتوسﻄﲔ.

ﻟﻜن ﺗنتﻬي ﺑن مفﻠﺢ اﳊفيد ﺻاﺣﺐ اﳌﺒدع شرح اﳌﻘنﻊ اﳌتوﰱ  ٨٨٤ﻫـ.
اﳌتأﺧرون :أول ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ أﺑو اﳊسن ﻋﻼء اﻟدﻳن ﻋﻠي ﺑن سﻠيمان اﳌرداوي اﳌتوﰱ
 ٨٨٥ﻫـ واﳌرداوي معروف ﳌنﻘﺢ واﳌﺼﺤﺢ ،اﻋتﲎ ﺑتﺼﺤيﺢ اﳌﺬﻫﺐ وﻫو ﺻاﺣﺐ

اﻹنﺼاف ﰲ معرﻓﺔ اﻟراﺟﺢ من اﳋﻼف وﺻاﺣﺐ اﻟتنﻘيﺢ اﳌﺸﺒﻊ ﰲ ﲢرﻳر أﺣﻜام اﳌﻘنﻊ
وﺻاﺣﺐ ﺗﺼﺤيﺢ اﻟفروع ،أي ﻟه ﻋناﻳﺔ ﻟغﺔ ﰲ ﺗﺼﺤيﺢ اﳌﺬﻫﺐ .وطﺒﻘﺔ اﳌتأﺧرﻳن ﻓيﻬا
أﻋﻼم ﻛﺒار مﺜﻞ اﻟﺸوﻳﻜي ﺻاﺣﺐ اﻟتوضيﺢ ﰲ اﳉمﻊ ﺑﲔ اﳌﻘنﻊ واﻟتنﻘيﺢ .أﰊ اﻟنﺠا
اﳊﺠاوي ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع وﺻاﺣﺐ اﻟﺰاد .ﻓيﻬا أﻳﻀا اﺑن اﻟنﺠار ﷴ ﺑن أﲪد ﺑن ﻋﺒد

اﻟعﺰﻳﺰ اﻟفتوﺣي اﻟنﺠار ﺻاﺣﺐ منتﻬﻰ اﻹرادات ﰲ اﳉمﻊ ﺑﲔ اﳌﻘنﻊ واﻟتنﻘيﺢ وز دات.
ﻓيﻬا مرﻋي اﻟﻜرمي .ﻫؤﻻء أﺑرز أﺋمﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻷن اﳌعتمد ﻋند اﳌتأﺧرﻳن من اﳊناﺑﻠﺔ
ﺗدور ﻋﻠﻰ ﻛتاﺑﲔ وﻫﺬان اﻟﻜتا ن شارﺣﻬما واﺣد ﳘا اﻹﻗناع ﻷﰊ اﻟنﺠا اﳊﺠاوي ومنتﻬﻰ

اﻹرادات ﻻﺑن اﻟنﺠار وﻛﻼ اﻟﻜتاﺑﲔ شرﺣﻬما منﺼور ﺑن ﻳونﺲ اﻟﺒﻬوﰐ ﺻاﺣﺐ اﻟروض
اﳌرﺑﻊ ﻓﺸرح اﻹﻗناع ﰲ ﻛﺸاف اﻟﻘناع وشرح منتﻬﻰ اﻹرادات ﰲ ﻛتاب شرح منتﻬﻰ
اﻹرادات وﻛﻼﳘا ﻟﺼاﺣﺐ اﻟروض وﻫﺬا ﻳﱪز مﻜانﺔ منﺼور ﺑن ﻳونﺲ اﻟﺒﻬوﰐ ﻋﻠيه رﲪﺔ
ﷲ اﳌتوﰱ  ١٠٥١ﻫـ أنه شرح أﻫﻢ ﻛتﺐ اﳊناﺑﻠﺔ شرح اﻟﻜتﺐ اﳌعتمدة ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ ﻓﺸرح

اﻹﻗناع وشرح اﳌنتﻬﻰ وﻟه أﻳﻀا شرح اﻟروض .ﰲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﺑن ﺑﻠﺒان ﺻاﺣﺐ أﺧﺼر
اﳌﺨتﺼرات وﻛاﰲ اﳌﺒتدي ،ﻋﺜمان ﺑن ﻗاﺋد اﻟنﺠدي ﻟه اﳍداﻳﺔ ﻫداﻳﺔ اﻟراﻏﺐ وﻟه ﺣاشيﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌنتﻬﻰ ،اﻟرﺣيﺒاﱐ ﻟه شرح ﻋﻠﻰ ﻏاﻳﺔ اﳌنتﻬﻰ ﳌرﻋي اﻟﻜرمي ،ﻫﺬه ﻫي طﺒﻘﺔ اﳌتأﺧرﻳن

وﻻ ﺗنتﻬي إﱃ انتﻬاء اﻟﺰمان ،وﷲ أﻋﻠﻢ .ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀيﺔ أﺧرى وإن ﻛنﺖ ﻻ أﺣﺐ أن أطيﻞ
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وأسﻬﺐ ﰲ اﳌﻘدمات ﻋﻠﻰ ﺣساب اﻟدرس ﻟﻜن ﻫناك أساسيات ﻳنﺒغي أن ﻳعرﻓﻬا من ﻳﻘرأ
ﻫﺬا اﻟﻜتاب ﻓﻼ ﻳﻠيﻖ أن ﻳﻘرأ اﻟروض وﻫو ﻻ ﻳعرف ﺑعﺾ اﻷمور اﻷساسيﺔ ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ.
ذﻛر ﺑعﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤات ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ :ما ﻳنسﺐ إﱃ اﳌﺬﻫﺐ ﻻﺑد أن ﻳﻜون من ﻛﻼم
اﻹمام أﲪد وﻫﺬا اﻟﺬي ﻳسمﻰ اﻟرواﻳﺔ ﻓﺈذا ﻗاﻟوا رواﻳﺔ ﻓﻬي اﳌنسوﺑﺔ إﱃ اﻹمام أﲪد .ﻓﺈن
ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ نﺼا ﺻرﳛا من ﻛﻼم اﻹمام أﲪد ﻓتسمﻰ رواﻳﺔ وﻳعﱪ ﻋنﻬا ﺑﻜﻠمﺔ رواﻳﺔ

وﺑﻜﻠمﺔ نﺺ ﻋﻠيه ،وﻋنه .ﻛﻞ ﻫﺬا معناه أ ا رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد .وأﺣيا اﳌنسوب إﱃ
اﻹمام أﲪد ﻻ ﻳﻜون ﺻرﳛا وإﳕا ﻳﻜون ﺗنﺒيﻬا وﻫو اﳌنسوب إﱃ اﻹمام أﲪد وﻟيﺲ ﺑﺼرﻳﺢ
ﻛاﻹﳝاء أي ﻳفﻬﻢ ﻫﺬا من ﻛﻼم اﻹمام أﲪد ﻟﻜن ﱂ ﻳنﺺ ﻋﻠيه ﺻراﺣﺔ ،وﻛﻠه ﻳعتﱪ
مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ﻟﻜن ﻗﻄعا ما نﺺ ﻋﻠيه اﻹمام أﲪد ﻟيﺲ مﺜﻞ ما أومأ إﻟيه إشارة أو
ﻓﻬﻢ من ﻛﻼمه ﻓﻬﺬا أﻗﻞ درﺟﺔ من ذاك .وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻳعﱪون ﻋنه ﺑﻘوﳍﻢ أومأ إﻟيه أو أشار
إﻟيه أو دل ﻋﻠيه ﻛﻼمه ،ﻓﻬﺬا نفﻬﻢ منه أنه ﻟيﺲ نﺼا ﺻرﳛا من أﲪد وإﳕا ﻓﻬمناه من
ﻛﻼمه  .ﻛأن مﺜﻼ ﻳﺼﺤﺢ ﺣدﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب أو ﻳﻀعف ﺣدﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب

ﻓنفﻬﻢ منه أنه ﻳﻘول ﺬا اﻟﻘول أو ﻻ ﻳﻘول ﺑه وﻫي ﻋموما من ﺣيﺚ اﳊﻜﻢ نعتﱪﻫا مﺜﻞ
اﻟرواﻳﺔ اﻟﺼرﳛﺔ مﺬﻫﺐ ﻟﻺمام أﲪد .اﻟﻘول ﻳﺸمﻞ ما ﻫو ﻗول ﻟﻺمام أﲪد وما ﻫو ﻗول
ﻷﺻﺤاﺑه .ﻫﺬا ﻫو اﻟﻘول .إذاً اﻷﻗوال اﳌنسوﺑﺔ إﱃ مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ﻫي ﻋﻠﻰ ﻗسمﲔ:
إما منسو إﱃ اﻹمام أﲪد نﺼا أو ﺗنﺒيﻬا وإﳝاء أو منسو إﱃ إﱃ اﻷﺻﺤاب أي ﻗاﻟه
اﻷﺻﺤاب أﺋمﺔ اﳌﺬﻫﺐ ،اﻷﺋمﺔ اﻟﻜﺒار ﰲ اﳌﺬﻫﺐ .ﻓما ﻗاﻟه اﻷﺻﺤاب ﻻ ﻳسمﻰ رواﻳﺔ
وإﳕا ﻳسمﻰ وﺟﻬا ﻓﺈذا ﻗيﻞ ﰲ ﻗول ﻛﺬا أو ﰲ رواﻳﺔ ﻛﺬا ﻓمعناه ﻋن اﻹمام .وإذا ﻗيﻞ ﰲ
وﺟه ﻛﺬا ﻓمعناه ﻋن أﺋمﺔ اﳌﺬﻫﺐ .أﺋمﺔ اﳌﺬﻫﺐ ﻗاﻟوا ﺬا اﻟﻘول .ﻓما اﻟﺬي أدﺧﻞ ﻫﺬا
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اﻟﻘول ﰲ ﻛتﺐ اﻹمام أﲪد؟ اﻟﺬي ﻳدﺧﻠﻬا أن أﺋمﺔ اﳌﺬﻫﺐ ﻗاﻟوا ﺬا اﻟﻘول ﺑناءا ﻋﻠﻰ
أﺻول اﻹمام أﲪد وﻗواﻋده .ﻓﻬي مﻘيسﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋده منسوﺑﺔ ﻟﻠمﺬﻫﺐ ﻟﻜنﻬا وﺟه
وﻟيسﺖ رواﻳﺔ ﺣﱴ ﳕيﺰ ما ﻫو من اﳌﺬﻫﺐ ﳑا ﻗاﻟه أﲪد ﳑا ﻫو منسوب إﱃ اﳌﺬﻫﺐ ﳑا

مﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋده .إذاً اﻟوﺟه ﻫو أﻗوال ا تﻬدﻳن واﳌﺨرﺟﲔ ﰲ مﺬﻫﺐ أﲪد ﻋﻠﻰ ﻛﻼم
اﻹمام واﻟوﺟه ﳎﺰوم ﺑه ﰲ اﻟفتيا .ﻫناك أشياء أﺧرى أﻗﻞ من اﻟوﺟه وﻫو ما ﻳسمﻰ
ﻻﺣتمال وشيء آﺧر ﻳسمﻰ ﻟتﺨرﻳج وشيء آﺧر ﻳسمﻰ اﻟنﻘﻞ .اﻻﺣتمال :ﻫو ما ﺗﺒﲔ

أنه ﺻاﱀ ﻷن ﻳﻜون وﺟﻬا ﻟﻜن ﻟيﺲ ﺑوﺟه ،ﻛيف؟ ﻛأن ﻳﻜون ﰲ اﳌسأﻟﺔ ﻗول ،ﻫو من
ﺣيﺚ اﻟدﻟيﻞ ﳝﻜن أن ﻳﻜون وﺟﻬا إﻻ أنه ﱂ ﳚﺰم ﺑه وﻟﻜنه ﳛتمﻞ ،أي أن دﻟيﻠه ﻻ ﻳرﻗﻰ
أن ﻳﻜون وﺟﻬا ﻟﻜون دﻟيﻠه مرﺟوح أو ﻛﺬا أو ﺣﱴ دﻟيﻞ مساو أﺣيا ﻟﻜنه ﳛتمﻞ ﻳﺼﻠﺢ
أن ﻳﻜون وﺟﻬا ،اﻻﺣتمال ﻏﲑ ﳎﺰوم ﻟفتيا ﺑه.

اﻟتﺨرﻳج :وﻫو نﻘﻞ ﺣﻜﻢ مسأﻟﺔ نﺺ ﻋﻠيﻬا اﻹمام أﲪد إﱃ ما ﻳﺸﺒﻬﻬا واﻟتسوﻳﺔ ﺑينﻬما.
اﻹمام أﲪد أﻓﱴ ﰲ مسأﻟﺔ ما ﳉواز مﺜﻼ ،ﻓتأﰐ مسأﻟﺔ أﺧرى ﺗﺸﺒﻬﻬا ﻟﻜن ﻟيسﺖ ﻫي
نفﺲ اﳌسأﻟﺔ ،ﻓﻬﻞ ننسﺐ اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ إﱃ اﻹمام أﲪد ونﻘول أن اﻹمام ﻗال ﺬه اﳌسأﻟﺔ

اﻟﺜانيﺔ ﳉواز ؟ ﻻ .ﻟﻜن ﳝﻜن أن نﻘول ذﻟﻚ ﲣرﳚا ﻋﻠﻰ ﻗوﻟه ﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ .انتﺒه
ﳍﺬه اﻟدﻗﺔ ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻓيه متميﺰ .ﻫﻞ ﻫي رواﻳﺔ ﺻرﳛﺔ أم ﻫي رواﻳﺔ ﻏﲑ ﺻرﳛﺔ
)إﳝاء أو ﺗنﺒيه( ؟ ﻫﻞ ﻫي من ﻛﻼم اﻷﺻﺤاب ﳎﺰوم ا ﻓتﻜون وﺟﻬا أم ﻫي ﳏتمﻠﺔ ﻓﻘط
؟ ﻫﻞ ﻫي من ﺻرﻳﺢ ﻛﻼم اﻹمام أم ﻫي ﳐرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟه أي ﺗﺸﺒه ﺗﻠﻚ اﳌسأﻟﺔ ﻓيعﱪون

ﺑﻘوﳍﻢ ﻫﺬه ﳐرﺟﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ،وﻫي أﻳﻀا ﻏﲑ ﳎﺰوم ا ﰲ اﻟفتيا .واﻟنﻘﻞ واﻟتﺨرﻳج ن
ﻳﻜون ﻫناك مسأﻟتان ،ﻳﺼدر ﻟﻺمام أﲪد ﺣﻜمان ﳐتﻠفان ﰲ مسأﻟتﲔ متﺸا تﲔ ،ﻳﻘوﻟون
وﺑعد اﻟﺰمن ﺑﲔ اﻟفتوى اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ،ﻗاﻟوا ﻓيمﻜن نﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ مسأﻟﺔ نﺺ ﻋﻠيﻬا إﱃ
ﻟيﺨرج ﻟﻺمام ﻓيﻬا ﺣﻜمان ﺣﻜﻢ ﻟنﺺ وﺣﻜﻢ
اﻷﺧرى اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻬﻬا واﻟتسوﻳﺔ ﺑينﻬما ّ
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ﻟنﻘﻞ واﻟتﺨرﻳج .إذاً ﻟﻺمام أﲪد ﰲ مسأﻟﺔ ﻗوﻻن ﳐتﻠفان وﳘا متﺸا تان ﰲ اﻷوﱃ ﻳﻘول
ﳉواز وﰲ اﻟﺜانيﺔ ﻳﻘول ﳌنﻊ أو اﻟتﺤرﱘ مﺜﻼ أو ﻳﻘول ﳉواز ومرة ﻳﻘول ﻟﻜراﻫﺔ ﻟيﺲ
ﰲ مسأﻟﺔ واﺣدة وإﳕا ﰲ مسأﻟتﲔ متﺸا تﲔ ﻓﻘد ﻳﻜون ﻫناك ﻓرق ِ
ﻓﻄن ﻟه اﻹمام أﲪد وﱂ

نفﻄن ﳓن إﻟيه  .ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻟعموم من ﺣيﺚ اﻟتﺸاﺑه ﳝﻜن أن أﻗول ﰲ اﻟﻘول اﻷول اﻟﺬي
ﻫو اﳉواز ﻓيمﻜن أن أﺧرج ﻟﻠمسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ من اﻟﻘول اﻷول ﺣﻜما ﳐرﺟا ﻓأﻗول اﻟﻘول
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻫو ﻟﻜراﻫﺔ ﻫﺬا نﺺ ﻋﻠيه اﻹمام أﲪد ﻟﻜن ﳝﻜن أن أﺧرج من اﻟﻘول اﻷول
ﻗوﻻ آﺧر ﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻟﻜن اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ سيﻜون ﳐرﺟا ﻓيﻜون ﻋندي ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ
ﻓأﺧرج من اﻷول
نﺼان وﻋند أﻳﻀا ﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺣﻜمان آﺧران ﻟنﻘﻞ واﻟتﺨرﻳج ّ
أﺧرج من اﻟﺜانيﺔ ﺣﻜﻢ ﻟﻸوﱃ .وﻟعﻠي أﺣيﻠﻜﻢ إﱃ ﺑعﺾ اﻟﻜتﺐ ﰲ ﻫﺬا
ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺜانيﺔ و ّ

اﻟﺒاب وﻟعﻞ من أوسعﻬا ﻛتاب اﳌدﺧﻞ اﳌفﺼﻞ ﻟﻠﺸيﺦ ﺑﻜر أﺑو زﻳد ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ.
اﳌﺬﻫﺐ ﻋند اﳌتأﺧرﻳن :اﳌﺬﻫﺐ ﻋند اﳌتأﺧرﻳن ﻫو ما اﺗفﻖ ﻋﻠيه اﳊﺠاوي ﰲ اﻹﻗناع
واﻟفتوﺣي ﰲ منتﻬﻰ اﻹرادات .ﻓما اﺗفﻖ ﻋﻠيه ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع مﻊ ﺻاﺣﺐ اﳌنتﻬﻰ،

اﳊﺠاوي مﻊ اﺑن اﻟنﺠار .إذا اﺧتﻠفا ﰲ مساﺋﻞ ﻓﺒعﻀﻬﻢ ﻳعتمد مرﻋي اﻟﻜرمي ﺻاﺣﺐ
ﻏاﻳﺔ اﳌنتﻬﻰ ،ﻟﻜن اﻷﻛﺜر ﻳﻘدمون اﳌنتﻬﻰ مﻄﻠﻘا وﻛﺜﲑ ﻳﻘوﻟون أن ﻫﺬا ﻫو رأي اﻷﻛﺜر .
اﻷﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ أنه إذا ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻹﻗناع واﳌنتﻬﻰ ﻓﺼاﺣﺐ اﳌنتﻬﻰ مﻘدم مﺜﻞ
اﳌتوسﻄﲔ ﻋندﻫﻢ اﻟعمدة ﰲ ) اﳌوﻓﻖ وا د اﺑن ﺗيميﺔ ( ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﺑينﻬما ﺧﻼف ﻓﻬناك
سﻠسﻠﺔ طوﻳﻠﺔ من اﻟﱰﺟيﺤات ﻟﻜن إذا ﻛان ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻛﻼم ﻟﻠموﻓﻖ وا د ﻓﻘط ﻓﺈن
اﺗفﻘا ﻛان ا ،وإن اﺧتﻠفا ﻳﻘدمون اﳌوﻓﻖ ﻋﻠﻰ ا د .ﻛﺬﻟﻚ ﻋند اﳌتأﺧرﻳن إذا ﺣﺼﻞ
ﺧﻼف ﺑﲔ اﻹﻗناع واﳌنتﻬﻰ ﻓيﻘدمون اﳌنتﻬﻰ وﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻛﻼم اﻷﻛﺜر ومنﻬﻢ من ﻳﻘوﻟون
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ﺑﻞ نرﺟﺢ ﺑﻄرف ﻟﺚ ،من ﻫو ؟ مرﻋي اﻟﻜرمي ﰲ ﻏاﻳﺔ اﳌنتﻬﻰ .ومنﻬﻢ من ﻳرﺟﺢ
ﳌنﻄوق واﳌفﻬوم ﺑﲔ اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع.
اﻟﻄرﻳﻘﺔ ﰲ شرح اﻟﻜتاب :نفﻚ اﻟعﺒارة ونﺼور اﳌسأﻟﺔ ونﺬﻛر اﻟدﻟيﻞ أو اﻟتعﻠيﻞ ﻋند

اﳊاﺟﺔ وﺻاﺣﺐ اﻟروض ﻛﺜﲑا ما ﻳﺬﻛر أدﻟﺔ أو ﺗعﻠيﻼت ﻓنﻘف ﻋند اﳊاﺟﺔ ونﱰك اﳋﻼف
إﻻ ﳊاﺟﺔ ،وﰲ ﺣاﻟﺔ رؤﻳﺔ اﳋﻼف ﻳستدﻋي ﻷن ﻳﺬﻛر ﰲ اﳌسأﻟﺔ وﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ
ﺗعود ﻟتﻘدﻳري أ ﻓعند ذﻟﻚ أشﲑ إﱃ اﻟرواﻳﺔ اﻷﺧرى ﰲ اﳌﺬﻫﺐ.

اﻟفاﺋدة من ﻫﺬا اﻟدرس :من اﻟفواﺋد ﻗراءة ﻫﺬا اﻟﻜتاب واﳌرور ﻋﻠﻰ ﻛتاب ﻓﻘﻬي ﻛامﻞ
وﻫﺬا ﳚعﻠنا ﳕر ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜام اﻟفﻘﻬيﺔ ﰲ أﻏﻠﺒﻬا أو ﺟﻠﻬا ﲤر ﻋﻠﻰ أﺑواب ﻛﺜﲑة ومساﺋﻞ
ﻛﺜﲑة ﻷن اﳌعﻈﻢ مر ﻋﻠﻰ مساﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟعﺒادات ﻟﻜن ﰲ اﳌعامﻼت ﺗﻘﻞ واﻟنﻜاح
واﻟﻄﻼق ﺗﻘﻞ ..وﻫﻜﺬا ﻓﻜﻠما ﺗﻘدمﺖ ﰲ ﻛتﺐ اﻟفﻘه ﲡد اﳌعﻠومات أﻛﺜر ﺣداﺛﺔ وأﻛﺜر

ﺟدة .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻋﺒارات اﻟفﻘﻬاء واﻟتعرف ﻋﻠﻰ طرﻳﻘتﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻋند اﻹنسان مﻠﻜﺔ
وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻛتﺐ اﻟفﻘه وﻻ ﻳستﺼعﺒﻬا وأﺗوﻗﻊ أن ﻛﺜﲑا منﻜﻢ وﺟده ﰲ نفسه ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻘرأ شرح اﻟﺰاد أو ﻗﺒﻞ أن ﻳُﻘرأ ﻟه اﻟﺰاد أو ﻳﺸرح ﻟه وﺑعد أن ُشرِح ﻟه اﻟﺰاد ﻓرق ﰲ ﻗدرﺗه

ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﳌتون  .اﻷمر اﻟﺜاﻟﺚ ﻫو اﻟتدرج ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺒدء ﳌﺨتﺼرات ﰒ اﳌتوسﻄات
ﰒ اﳌﻄوﻻت وﻫﺬا ﻳرد إﱃ مسأﻟﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻜتاب ﻫو ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ درس ﳌن ﺣﻀر اﻟﺰاد ﳌن
ﲰﻊ اﻟﺰاد ﻫو اﻟﺬي سيستفيد أما اﻟﺬي ﳛﻀر ﻷول مرة ﰲ اﻟفﻘه ﻻشﻚ أنه سيعاﱐ ﻟﻜن
أؤﻛد ﻋﻠﻰ أمر مﻬﻢ مﻄﻠوب منﻜﻢ وﻫو ﻗﺒﻞ اﳊﻀور ﻻﺑد من مراﺟعﺔ اﻟﺰاد ﻷن ﺣﻀورﻛﻢ

ﳛﻀر اﻹنسان من ﻛتاب اﻟﺰاد ﻋدة
اﻟﺰاد ﰲ ﻓﱰة ماضيﺔ ﻗد ﻳﻜون نُسي ،ﻓعﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ّ
أﺑواب متوﻗﻊ أن نﺼﻞ إﻟيﻬا ونﻘرأﻫا ﺣﱴ إذا ﻗرأ ﻫا من اﻟروض اﳌرﺑﻊ ﻻ نستﺼعﺐ ذﻟﻚ
وﻻ ﻳﻄول ﺑنا اﳌﻘام.
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اﻷمر اﻷﺧﲑ :اﻟتﺬﻛﲑ مرﻳن مﻬمﲔ :اﻷول :إﺧﻼص اﻟنيﺔ ﻋﺰ وﺟﻞ ،إﳕا اﻷﻋمال
ﻟنيات ،ﻓﻼ ﻳﻜون ﻫﻢ أﺣد أو اﻟﻈﻬور أو اﻟﺜناء أو اﳌدح أو اﻟﺸﻜر أو ﻟيﻘال ﻋنه طاﻟﺐ

ﻋﻠﻢ أو ﻋاﱂ نسأل ﷲ أن ﻳنﺠينا من ﺗﻠﺒيسات إﺑﻠيﺲ وأن ﳚنﺒنا مﺜﻞ ﻫﺬه اﻟنيات اﻟفاسدة
اﻟﱵ ﺗﻀيﻊ اﻷﻋمار ﻓيﻬا ﺑﻼ ﻓاﺋدة.
ﺣﺼﻞ شيء من اﻟعﻠﻢ وﻟﺰوم
اﻷمر اﻟﺜاﱐ :أﺣﺚ إﺧواﱐ ﻋﻠﻰ اﻟتواضﻊ وﻋدم اﻟتعاﱄ إذا ّ
اﻷدب مﻊ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ومﻊ ﻋامﺔ اﻟناس واﻟعﻠﻢ أﺣيا ﻳعﻄي ﺻاﺣﺒه شيء من اﻟعﺠﺐ
واﻟﻜﱪ ء واﻟغﻄرسﺔ واﻟتعاﱄ واﻟﺸعور نه ﻳعرف وﻏﲑه ﻻ ﻳعرف .ﻓاﻟعﻠﻢ اﻟناﻓﻊ ﻳدﻓﻊ
ﺻاﺣﺒه إﱃ اﻟتواضﻊ وﳓن أشر إشارة أن اﻹمام أﲪد ما ﻛتﺐ ﰲ اﻟفﻘه ،ﺗعرﻓون ﳌا ؟ مﻊ
أنه أﻟف ﰲ اﳊدﻳﺚ اﳌسند ،أﻛﱪ ﻛتاب ﰲ اﳊدﻳﺚ اﳌسند ﻫو ﻛتاب اﻹمام أﲪد ،ﻟﻜن

ﳌا ﱂ ﻳؤﻟف ﰲ اﻟفﻘه ؟ ﻷنه ما ﻛان ﳛﺐ أن ﻳتناﻗﻞ اﻟناس أﻗواﻟه ،ﻻ ﻳفرح ﺬا .أما ﳓن
اﻟيوم نفرح ﺬا ،ﻓﺈذا أﻓﱴ اﳌفﱵ منا ﰲ مسأﻟﺔ وﺧاﻟفه ﻏﲑه أو ﻗال ﻟﻚ رﺟﻞ شيﺦ أنﺖ
أﻓتيتﲏ ﺑﻜﺬا ﻟﻜن ﻫناك ﻓﻼن أﻓتاﱐ ﺑغﲑ ما ﺗﻘول ﻓماذا ﻳﻜون شعورك !! ﻳﻘول ﻟه ﺧﺬ

ﺑرأﻳي وﻫﺬا ﻫو اﻟﺼﺤيﺢ واﳊﻖ معي واﻟﺒاطﻞ مﻊ اﻵﺧر ...اﱁ .وأﺣيا ﺑعﻀنا ﻳفعﻞ ذﻟﻚ
وأﺣيا ﳛﺼﻞ ﺟدل ﺑﲔ طﻼب اﻟعﻠﻢ ﻋﻠﻰ ماذا ؟ ﻋﻠﻰ أن اﻟراﺟﺢ ﻫو ﻛﺬا وﻳتناﻗﺸون مﻊ
أن اﻟنﻘاش ﻟﻠعﻠﻢ ﻻ رﻳﺐ ﻓيه أنه ﺧﲑ ﻟﻜن اﻟنﻘاش ﻟﻠﺠدل وإﻇﻬار اﻟنفﺲ وﻛﺬا ﰒ ﺑعد
ذﻟﻚ ﻳﺬﻫﺒون ﻟﻠﺸيﺦ ﻳﻘوﻟون شيﺦ ﺑعﺾ اﻟناس ﻳﻘوﻟون ﻛﺬا ﻓﺒما نرد ﻋﻠيﻬﻢ !! ﻻ ﺣول
وﻻ ﻗوة إﻻ إن ﻛنﺖ ﺗسأل ﻟتتعﻠﻢ وﺗعمﻞ ﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓﻼ ﺣرج ﻋﻠيﻚ اسأل أﻫﻞ
اﻟعﻠﻢ واﻋمﻞ ا أما أنﻚ ﺗسأل ﻟﱰد! وﻳناﻗﺶ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻟيﺜﺒﺖ ﻓيﻬا اﳊﻖ ﻷنه ﻳعتﻘد
أن اﳊﻖ معه واﻟﺒاطﻞ مﻊ ﻏﲑه ..ما ﻳﻠيﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم  .وﳓن إﺑﻠيﺲ ﺗينا ﻓيﻘول ﻟنا ﻻﺑد
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أن ﺗﺒﲔ اﳊﻖ وأن ﻻ ﺗﻜتﻢ اﳊﻖ وأن ﺗﺬﻛر اﻟﻘول اﻟﺼﺤيﺢ اﻟراﺟﺢ !! اﻹمام أﲪد ما ﻛان
ﳛرص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘول ﻟﻠناس اﻟﺼﺤيﺢ واﻟراﺟﺢ اﻟﺬي ﻳسمﻰ اﻟيوم ﺻﺤيﺢ وراﺟﺢ .اﻟراﺟﺢ
واﻟﺼﺤيﺢ ﻋند اﻹمام أﲪد ﻛان ﻳعمﻞ ﺑه وﻛان إذا سئﻞ ﻋنه ﻳفﱵ ﺑه ﻟﻜن ما ﻛان ﳚادل

اﻟناس ﻋﻠيه .إذا رأى شﺨﺼا ﺧاﻟفه ﰲ مسأﻟﺔ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ وراءه وﻳﻘول ﻟه ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻫﺒﺖ
إﻟيه مرﺟوح واﻟراﺟﺢ ﻋندي ...
ﻳﻬا اﻹﺧوة :ﻫﺬه اﻟنﻈرﻳﺔ مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻓاسد ما ﻫو ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﻟفاسد ؟ أنﻚ

اﻋتﻘدت أوﻻ اﻋتﻘادا طﻼ أن اﳊﻖ ﻫو اﻟﺬي ﻋرﻓته ﰒ ﺑنيﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟفاسد ﻓرﻋا ﻓاسدا
وﺣﻜﻢ ﻓاسد وﻫو أنه ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ أن ﺗنﺒه اﻟناس اﻟﺬﻳن ﱂ ﻳﻘوﻟوا وﱂ ﺧﺬوا ﺬا اﻟﻘول.
ﻇﻠمات ﺑعﻀﻬا ﻓوق ﺑعﺾ .إذاً ما ﻫو اﳌﻄﻠوب ؟ ﻫﻞ اﳌﻄﻠوب أن ﺧﺬ ﻟﻘول اﻟﻀعيف
واﳌرﺟوح ؟ ﻫﻞ ﻗﻠﺖ أ ﻫﺬا أو دﻋوت إﻟيه ؟ أﻗول :اﻟﻘول اﻟﺬي ﻳﱰﺟﺢ ﻋند اﻟعاﱂ ﺧﺬ
ﺑه وﺟو ﻻ استﺤﺒا  ،ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳعمﻞ ﺑه وﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳفﱵ ﲟﻘتﻀاه ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ
ﻋﻠيه أن ﻳﻘاﺗﻞ اﻟناس من أﺟﻠه .ﻛيف ﻻ ﻳﻘاﺗﻞ وﻳﺼارع اﻵﺧرﻳن وﻳرد ﻋﻠيﻬﻢ من أﺟﻠه ؟
ﻷنه ﻋندما ﻳعتﻘد أن ﻫﺬا ﻫو اﻟراﺟﺢ ﻳعتﻘد أن ﻫﺬا ﻫو اﻟراﺟﺢ ﻓيما ﻓﻬمه ﻫو وﻻ ﻳﻘﻄﻊ
نه ﻫو مراد ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أما مراد ﷲ ﻓﻼ ﻳعﻠمه إﻻ ﷲ .وﻛﺬب ﰒ ﻛﺬب ﰒ ﻛﺬب من
ﻗال أن مراد ﷲ ﻫو ﻛﺬا وﻫي مسأﻟﺔ ﺧﻼﻓيﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ .اﻟﺬي ﻳﻘول أن مراد ﷲ ﻛﺬا ﻫﺬا
ﻳتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑغﲑ ﻋﻠﻢ .اﻹمام أﲪد ﻋندما ﻳﻘوﻟون ﻟه إن أﻗواﻟﻚ شاﻋﺖ ﰲ ﺑﻼد ﻛﺬا
ﻳﻘول أﻋﻠنوا ﻋﲏ أﱐ رﺟعﺖ ﻋنﻬا ،ﻻ أرﻳد أﺣد أن ﺧﺬ ﺑﻘوﱄ .ﻫﻞ ﻻ ﻳرﻳد أن ﺧﺬ

اﻟناس ﳊﻖ ؟ ﻫو ﻻ ﻳعتﻘد أن ما ﻋنده ﻫو ﺣﻖ ﻗﻄعا ،ﻫو ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه ﺣﻖ
ﻓيﺤتمﻞ أن ﳜاﻟف اﻟﺼواب وﻻ ﻳﻘﻄﻊ أﺣد ﺑﺼﺤﺔ نفسه إﻻ اﳌعﺼوم .ﻓمن منا معﺼوم
؟! ﻻ ﻳوﺟد ﻋند أﻫﻞ اﻟسنﺔ معﺼوم ،أما ﻋند اﻟراﻓﻀﺔ ﻓيوﺟد أﺋمﺔ معﺼومﲔ! وأﺧﺸﻰ أن

نﻜون ﻗد ﻓﻘنا اﻟراﻓﻀﺔ ،ﻫﻢ ﻋندﻫﻢ اﺛنا ﻋﺸر أما ﳓن ..وﻫﺬه من ﺗﻠﺒيسات إﺑﻠيﺲ.
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﷽

رب العاﳌﲔ والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ نبينا ﷴ

وعلى آلﻪ وﺻﺤبﻪ أﲨعﲔ ،أﻣا ﺑعد:

ﻓنﺸرع ﰲ ﻗراءة ﻛتاب اﻟروض اﳌرﺑﻊ شرح زاد اﳌستﻘنﻊ ﻟﻺمام منﺼور ﺑن ﻳونﺲ اﻟﺒﻬوﰐ

ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ ،ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ﷽ :
ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ وﻏفر ﻟه وﻟﺸيﺨنا :اﳊمد الذي شرح ﺻدر ﻣن أراد هدايتﻪ
لﻺسﻼم ،وﻓﱠﻘﻪ ﰲ الدين ﻣن أراد ﺑﻪ ﺧﲑاً وﻓﻬمﻪ ﻓيما أﺣﻜمﻪ ﻣن اﻷﺣﻜام .ﺑسﻢ ﷲ

اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ واﳉار وا رور ﰲ ﻟغﺔ اﻟعرب ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻟه متعﻠﻖ ﻓﻼ ﰐ اﻟﻜﻼم ﻳﺒدأ
ﻫﻜﺬا ﲜار وﳎرور ﻛﻘوﻟﻚ ﰲ اﻟدار ،ما معﲎ ﰲ اﻟدار ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻟه متعﻠﻖ ﻻﺑد أن
ﻳﻜون ﻟه مرﺟﻊ ﻓعندما أﻗول ﰲ اﻟسوق ﻻﺑد أن ﻫناك شيء ﳏﺬوف متعﻠﻖ ﺑه ما ﻫو؟
ﻓتﺒﺤﺚ ﻋنه ﰲ اﳉمﻠﺔ ﻓتﺠد مﺜﻼ ﰲ اﻟسوق ﺟﻠسﺖ .ﺑسﻢ ﷲ :ﻫنا اﳉار وا رور متعﻠﻖ
ﺑﺸيء ﳏﺬوف ،وﻻﺣﻈوا أن اﳌتعﻠﻖ ﻫنا أوﻻ ﻫو ﳏﺬوف ﻷننا ﻟو ﲝﺜنا ﰲ اﳉمﻠﺔ ﻻ ﳒد
ﻫﺬا اﳌتعﻠﻖ ،وﻫو اسﻢ أو ﻓعﻞ أو ﺣرف ؟ نﻘول ﻓعﻞ ،مؤﺧر ﻓموضعه ﺑعد ﺑسﻢ ﷲ،
مناسﺐ ﻟﻠمﻘام ،ما ﻫو اﳌناسﺐ ﻟﻠمﻘام ﰲ اﻟﺒسمﻠﺔ ؟ أن أﻗول أﻗرأ ،واﳌﺼنف ﳌا ﻛتﺒﻬا
ﻗﺼد ﺑسﻢ ﷲ أﻛتﺐ وﻋندما أشرب اﳌاء وأﻗول ﺑسﻢ ﷲ ﻓمعناه أشرب .إذاً اﳉار وا رور
متعﻠﻖ ﺑفعﻞ ﳏﺬوف متأﺧر مناسﺐ ﻟﻠمﻘام .وﻫﻞ ﻳﻜون اﶈﺬوف اسﻢ ؟ ﻛأن أﻗول
اﺑتداﺋي أو ﻛتاﺑﱵ أو ﻗراءﰐ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ ﻟﻜن اﻷوﱃ أن ﻳﻜون ﻓعﻞ ،ومتأﺧر ومناسﺐ

ﻟﻠمﻘام ﻛﻘوﻟنا أﻛتﺐ .أﲪدﻩ أن ﺟعلنا ﻣن ﺧﲑ أﻣﺔ أﺧرﺟﺖ للناس وﺧلﻊ علينا ﺧلعﺔ
اﻹسﻼم ﺧﲑ لباس .من أﻋﻈﻢ نعﻢ ﷲ ﻋﻠينا أن وﻓﻘنا ﻟﻺسﻼم ﻓاﳊمد وﺗﻠيﻬا نعﻢ ﻻ

www.bajabir.com

١٤

ﺗعد وﻻ ﲢﺼﻰ .وﺧﻠﻊ ﻋﻠينا أي أﻋﻄا وﺧﻠعﺔ اﻹسﻼم أي ﻟﺒاس اﻹسﻼم وﻫﺬا ﺗعﺒﲑ ﻓيه
شيء من ا از واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻘال ﺧﻠﻊ ﻋﻠيه ﺛو أي أﻋﻄاه ﺛو وﻫﺬا ﻓيه استعارة ﺣيﺚ أنه
شﺒه اﻹسﻼم ﻟﻠﺒاس وأن ﷲ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ أﻋﻄا ﻫﺬا اﻟﻠﺒاس وﻫﺬا اﻟﻠﺒاس ﻫو ﺧﲑ

ﻟﺒاس .وشرع لنا ﻣن الدين ﻣا وﺻى ﺑﻪ نﻮﺣا وإﺑراهيﻢ وﻣﻮسى وعيسى ،وأوﺣاﻩ إﱃ ﷴ
عليﻪ وعليﻬﻢ أﻓﻀﻞ الصﻼة والسﻼم .وأشﻜرﻩ وشﻜر اﳌنعﻢ واﺟب على اﻷ م.
واﻷ م ﻫﻢ اﻹنﺲ واﳉن .وأشﻬد أﻻّ إلﻪ إﻻ ﷲ وﺣدﻩ ﻻ شريﻚ لﻪ ذو اﳉﻼل واﻹﻛرام،
وأشﻬد أن سيد ونبينا )ﷴاً( عبدﻩ ورسﻮلﻪ وﺣبيبﻪ وﺧليلﻪ اﳌبعﻮث لبيان اﳊﻼل
واﳊرام .ﺻلى ﷲ عليﻪ وعلى آلﻪ وأﺻﺤاﺑﻪ و ﺑعيﻬﻢ الﻜرام .أﻣا ﺑعد :ﻓﻬذا شرح
لﻄيﻒ على )ﳐتصر اﳌﻘنﻊ( للﺸيﺦ اﻹﻣام العﻼﻣﺔ والعمدة الﻘدوة الﻔﻬاﻣﺔ هﻮ شرف
الدين أﺑﻮ النﺠا ﻣﻮسى ﺑن أﲪد ﺑن ﻣﻮسى ﺑن ساﱂ ﺑن عيسى ﺑن ساﱂ اﳌﻘدسﻲ
اﳊﺠاوي ﰒ الصاﳊﻲ الدﻣﺸﻘﻲ ،تغمدﻩ ﷲ ﺑرﲪتﻪ ،وأ ﺣﻪ ﲝبﻮﺣﺔ ﺟنتﻪ .اﳊﺠاوي ﰒ
اﻟﺼاﳊي اﻟدمﺸﻘي اﳌتوﰱ  ٩٦٨ﻫـ وﲝﺒوﺣﺔ اﳉنﺔ أي وسﻄﻬا .اﻵن ﻫو ذﻛر أن ﻫﺬا
اﻟﻜتاب ﻫو شرح ﻻﺧتﺼار اﳌﻘنﻊ ﻟﻠﺤﺠاوي ،ماذا ﻋمﻞ ﻓيه ؟ اﻵن سيﺬﻛر اﳌﺼنف شيء

من منﻬﺠه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸرح :ﻗال :يبﲔ ﺣﻘاﺋﻘﻪ ،ويﻮﺿﺢ ﻣعانيﻪ ودﻗاﺋﻘﻪ .ﻣﻊ ﺿﻢ ﻗيﻮد
يتعﲔ التنبيﻪ عليﻬا ،وﻓﻮاﺋد ُﳛتاج إليﻬا .ﻳﺒﲔ ﺣﻘاﺋﻘه ضﻊ رﻗﻢ " "١وﻳوضﺢ معانيه

ودﻗاﺋﻘه واﻟدﻗاﺋﻖ أي اﻟغوامﺾ أي ﻳﺸرح اﻟغوامﺾ وﻳﺒﲔ اﳊﻘاﺋﻖ وﻫﺬا رﻗﻢ واﺣد ،شيء
واﺣد .واﻟﺜاﱐ مﻊ ضﻢ ﻗيود ﻫﺬا رﻗﻢ " "٢ﻳعﲏ أضاف ﻗيود أطﻠﻘﻬا اﳊﺠاوي ،ﻛيف ؟
ﻛأن ﻳﻘول اﳊﺠاوي وﳚوز ﻛﺬا ،ﻓيأﰐ اﻟﺸارح ﻓيﻘول ﰲ ﺣال ﻛﺬا .إذاً ﻟيﺲ اﻷمر ﻋﻠﻰ

اﻹطﻼق ،ﻓﻬو ﻳﻘول إﻻ إذا ﻛان ﻛﺬا أي ﺗستﺜﲎ منﻬا أشياء .إذاً ﻓيه ز دة ﻗيود
وإﻳﻀاﺣات .واﻟﺜاﻟﺚ أضاف ﻓواﺋد .إذاً ﻋمﻞ اﻟﺒﻬوﰐ ﻋﻠﻰ اﳊﺠاوي ؟ أنه شرح اﻟﺰاد وﺑﲔ

اﻟغوامﺾ وأضاف ﻗيود وﻓواﺋد .ﻗال :ﻣﻊ العﺠﺰ وعدم اﻷهليﺔ لسلﻮك تلﻚ اﳌسالﻚ
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اﻟغرﻳﺐ أن ﻛﻞ اﻟعﻠماء إذا أﻟفوا ﻳﻜتﺒون ﻫﺬا وﻳعتﺬرون ﻷنفسﻬﻢ ﻏاﻟﺒا وﻳﻘوﻟون أما ﺑعد
ﻓﻘد طﻠﺐ مﲏ أن أؤﻟف ﻫﺬا اﻟﻜتاب أي ﻳؤﻟفون ﻋﻠﻰ استﺤياء وﻻ ﻳﺸعرون ﻟعﻈمﺔ

وﻻ ..واﻵن انتﻬﻰ من اﳌنﻬج وﻫو اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻷﻫﻠيﺔ ،وﻳﻘول أنه ﻟيﺲ ﻋنده أﻫﻠيﺔ،
شرح اﻹﻗناع ﰲ  ٦ﳎﻠدات وشرح اﳌنتﻬﻰ ﰲ  ٣ﳎﻠدات ﻛﺒار وﻫو إمام اﳊناﺑﻠﺔ ﰲ زمانه
ﰲ مﺼر ،واﳊﺠاوي واﳌوﻓﻖ ﻛﻼﳘا شامييون دمﺸﻘيون واﻟﺒﻬوﰐ مﺼري ﻓﻬو ﻳﻘول ﻋدم

اﻷﻫﻠيﺔ ﻟﻜن طﻼﺑنا اﻟيوم ﻋندﻫﻢ أﻫﻠيﺔ ونﺼف ! ﻓاﻟتواضﻊ ﻋند أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﲰﺔ رزة،
واﻟتعاﱄ واﻟتعاﱂ ﻋند ﻏﲑﻫﻢ ﲰﺔ رزة .ﻗاﻟوا :اﻟعﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ أشﺒار إذا دﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﱪ اﻷول
ﻇن أنه أﻋﻠﻢ اﻟناس ﻷنه ﲤر ﻋﻠيه مساﺋﻞ ﻷول مرة ﻳسمعﻬا ﻓﻬو ﻳﻈن أنه ﱂ ﻳسمعﻬا ﻗﺒﻠه
أﺣد ،ﻓغﲑه ﻻ ﻳعرﻓﻬا .ﻓﺈذا دﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﱪ اﻟﺜاﱐ ﻋﻠﻢ أن ﻟه مساو وأنه ﻫناك مﺜﻠه ﻫو نعﻢ

ﰲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻜن ﻫناك أول مﻜرر معه .ﻓﺈذا دﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﱪ اﻟﺜاﻟﺚ ﻋرف اﳊﻘيﻘﺔ
واﺗﻀﺤﺖ اﻷمور واﻛتﺸف ﻓعﻼ أنه ﻫو اﻷول ﻟﻜن من اﻵﺧر .ﻛان ﻳرى أنه ﻫو اﻷول
وﻛان ﻳرى أنه ﻟيﺲ ﲜانﺒه أﺣد وﰲ اﳊﻘيﻘﺔ أنه ﻟيﺲ ﲜانﺒه أﺣد ﻷ ﻢ ﻓعﻼ سﺒﻘوه ﲟراﺣﻞ

وﻫو متأﺧر ﻓﻜان ﻳﻈن اﻟناس ﺧﻠفه ﻓﺈذا ﺑه ﻫو ﺧﻠف اﻟناس .اﻟتواضﻊ زﻳنﺔ وواﺟﺐ ﻋﻠيﻚ
ﻓﻼ ﻳﻈن من ﻳتواضﻊ أنه ﻛرم منه ﻋﻠﻰ ﷲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸر أو ﻋﻠﻰ نفسه .ﺑﻞ اﻟتواضﻊ
واﺟﺐ وﻛﻠما زادك ﷲ رﻓعﺔ ﺗواضﻊ .إن أﻋﻄاك ﷲ اﳌال ﺗواضﻊ ،إن أﻋﻄاك اﻟعﻠﻢ ﺗواضﻊ
إن أﻋﻄاك اﳉاه واﳌنﺼﺐ ﺗواضﻊ ونسأل ﷲ أن ﳚعﻠنا ﻛﺬﻟﻚ .وﻟﺬﻟﻚ ﳌا ﻗال مﻊ ﻋدم
اﻷﻫﻠيﺔ ﻫﺬا ﻛﻼم ﻓيه ﺗواضﻊ منه رﲪه ﷲ .وإﻻ ﻟو ﻛان اﻹمام اﻟﺒﻬوﰐ ﻟيﺲ ﻫﻞ ﻓﻠما
شرح ﻫﺬا اﻟﻜتاب؟! ﻗال :لﻜن ﺿرورة ﻛﻮنﻪ ﱂ يُﺸرح اﻗتﻀﺖ ذلﻚ ﻓيﻘول أنه ﻟيﺲ

ﻫﻞ وﻫﺬا ﻛما ﻗدمنا نوع من اﻟتواضﻊ وإﻻ ﻓﻬو أﻫﻞ وﻳﻘول أنﲏ اضﻄررت ﻟﺸرﺣه ﻷنه ﱂ

www.bajabir.com

١٦

ﻳﺸرح ﻓنعﻠﻢ من ذﻟﻚ أنه ﱂ ﻳﻜن ﰲ زمن اﻟﺒﻬوﰐ شرح ﻋﻠﻰ اﻟﺰاد .ﻗال :وﷲ اﳌسﺌﻮل
ﺑﻔﻀلﻪ أن ينﻔﻊ ﺑﻪ ﻛما نﻔﻊ ﺻلﻪ وأن ﳚعلﻪ ﺧالصاً لﻮﺟﻬﻪ الﻜرﱘ ،وزلﻔى لديﻪ ﰲ
ﺟنات النعيﻢ اﳌﻘيﻢ .أﺻﻠه اﻟﺰاد .اﻟﻠﻬﻢ آمﲔ .أي مﻘر ﻟه سﺒﺤانه وﺗعاﱃ ﰲ اﳉنﺔ.

ﻳﺒدأ اﻵن ﰲ شرح اﻟﺰاد وطرﻳﻘﺔ شرح اﳌﺼنف ﻫي طرﻳﻘﺔ اﻟدمج ﻷن طرق اﻟﺸرح
طرﻳﻘتان اﻷوﱃ اﻟدمج ن ﳚعﻞ اﻷﺻﻞ مﻊ اﻟﺸرح مدموﺟا ﻛﻜتاب واﺣد مﺜﻞ ما ﻳفعﻞ
اﳌﺼنف ﻫنا .واﻟﺜانيﺔ اﻟفﺼﻞ ن ﳚعﻞ اﻟﺸرح مفﺼوﻻ ﻋن اﳌﱳ وﻳﻘول ﻗوﻟه ﻛﺬا ﻓيأﺧﺬ

ﲨﻠﺔ ﲨﻠﺔ وﻳﺸرﺣﻬا وﻳعﻠﻖ ﻋﻠيﻬا .مﺜﻞ طرﻳﻘﺔ اﳊاﻓﻆ اﺑن ﺣﺠر ﰲ اﻟنﺰﻫﺔ ﻫي طرﻳﻘﺔ دمج،
وطرﻳﻘته ﰲ ﻓتﺢ اﻟﺒاري ﻓﺼﻞ ،ﻛان ﺧﺬ اﳉمﻠﺔ وﻳعﻠﻖ ﻋﻠيﻬا ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ ﲨﻠﺔ أﺧرى ﻗد
ﺗﻜون ﺑعيدة ﻋن اﳉمﻠﺔ اﻷوﱃ.

( أي اﺑتداء ﺑﻜﻞ اسﻢ للذات اﻷﻗدس ،اﳌسمى ذا
ﻗال﷽) :
اﻻسﻢ اﻷنﻔﺲ ،اﳌﻮﺻﻮف ﺑﻜمال اﻷنعام وﻣا دونﻪ أو رادة ذلﻚ .ﳓن ﺗﻜﻠمنا ﻋن

اﻟﺒسمﻠﺔ وﻗﻠنا أن اﳉار وا رور ﻓيﻬا متعﻠﻖ ﺑﺸيء ﻟه أرﺑﻊ ﺻفات ﻫو ﻓعﻞ ﳏﺬوف متأﺧر
أﻛتﺐ ،أؤﻟف ،أو أﻗرأ ﻟنسﺒﺔ ﻟنا .وﻋند
مناسﺐ ﻟﻠمﻘام ،أي ﷽
ﺑسﻢ ﷲ أي
ﻛمال اﻹنعام ضﻊ " ،"١انتﺒﻬوا اﻵن ﻷنه ﻳعﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﷽
ﺑﻜﻞ اسﻢ ﻟﻠﺬات أي  .اﳌوﺻوف من أﻳن أﺗﻰ ا ؟ من اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ ﻷنه ﻗال ﺑسﻢ
ﷲ ،وﻫﺬا اﻟعﻠﻢ ﻟفﻆ اﳉﻼﻟﺔ موﺻوف نه رﲪن وأنه رﺣيﻢ وﳍﺬا ﻗال اﳌوﺻوف ﺑﻜمال
اﻹنعام وما دونه أي وما دون ﻛمال اﻹنعام ﻫو أﻳﻀا من ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ).أو رادة ذﻟﻚ(
ضﻊ " ."٢ﻗال :أؤلﻒ ﻣستعيناً أو ﻣﻼﺑساً على وﺟﻪ التﱪك .اﳌوﺻوف ﺑﻜمال اﻹنعام
أو رادة ذﻟﻚ أي اﻹنعام ﻫﺬا اﻵن ﻳﺸرح اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ  ،ﻓمعناه أن اﻟرﲪن ﻋند اﻟﺸارح

معناه ﻛمال اﻹنعام أو إرادة ﻛمال اﻹنعام  .اﻛتﺒوا ﻋند ﻫﺬه اﻟفﻘرة :ﻫﺬا وﻳﻞ ﻟﺼفﺔ
اﻟرﲪﺔ واﻟﺼﺤيﺢ ن ﻳﻘال اﳌوﺻوف ﻟرﲪﺔ اﻟﻜامﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠيﻖ ﲜﻼﻟه وﻻ ﺗﺸﺒه رﲪﺔ
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اﳌﺨﻠوﻗﲔ ﻷنه اﳌوﺻوف ﻟرﲪﺔ وﻟيﺲ ﺑﻜمال اﻹنعام ﻟﻘوﻟه اﻟرﲪن ،نعﻢ ﷲ موﺻوف
ﺑﻜمال اﻹنعام ﻟﻜن ﻻ ﺧﺬﻫا من ﻛﻠمﺔ اﻟرﲪن ﻻ ﳌﻄاﺑﻘﺔ وﻻ ﻟتﻀمن ﻟﻜن ﳝﻜن أن

ﺧﺬﻫا ﻻﻟتﺰام ﻟﻜن ما معﲎ اﻟرﲪن ،وما معﲎ اﻟرﺣيﻢ ؟ اﳌﺼنف ﻳﻘول ـ وﻫﺬه طرﻳﻘﺔ
أﻫﻞ اﻟتأوﻳﻞ أ ﻢ ﻳؤوﻟون ﺑعﺾ اﻟﺼفات ﻛاﻟرﲪﺔ وﻏﲑﻫا ﻹنعام أو رادة اﻹنعام  .ﻓنﻘول
اﻟﺼﺤيﺢ ﻋدم وﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺼفﺔ واﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﺑﻞ رﲪﺔ ﺗﻠيﻖ ﲜﻼﻟه وﻻ ﺗﺸﺒه اﳌﺨﻠوﻗﲔ ﻻ

ﺗﺸﺒه رﲪﺔ اﳌﺨﻠوﻗﲔ وﻻ ﺻفﺔ اﳌﺨﻠوﻗﲔ وﻟسنا ﲝاﺟﺔ أن نؤول ﻫﺬا اﻟتأوﻳﻞ) .أؤﻟف( ﻫنا

ﻗدر أؤﻟف .ﻗال :وﰲ إيﺜار هذين الﻮﺻﻔﲔ اﳌﻔيدين للمبالغﺔ ﰲ الرﲪﺔ إشارة لسبﻘﻬا
ﻣن ﺣيﺚ ﻣﻼﺻﻘتﻬا ﻻسﻢ الذات وﻏلبتﻬا ﻣن ﺣيﺚ تﻜرارها على أﺿدادها وعدم
انﻘﻄاعﻬا .اﻟوﺻفان ﳘا اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ وسﺒﻘﻬا " ،"١وﻏﻠﺒتﻬا " ."٢ﳓن نﻘول ﺑسﻢ ﷲ

اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ .ﻫﻜﺬا ﺗﻠﻘيناﻫا ،ما ﺗﻠﻘينا ﺑسﻢ ﷲ اﻟﻜرﱘ اﳉواد مﺜﻼ ..ﻓﻠماذا ﺑسﻢ ﷲ
اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ ﻫﻜﺬا ﺑﺼفﺔ اﻟرﲪﺔ ﻻ ﻏﲑﻫا ؟ ﻷنه ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ سﺒﻘﺖ رﲪﱵ ﻏﻀﱯ.
وﺟاء ﻋند اﻟﱰمﺬي أن ﷲ ﳌا ﺧﻠﻖ اﳋﻠﻖ ﻛتﺐ ﺑيده ﻋﻠﻰ نفسه إن رﲪﱵ ﺗغﻠﺐ ﻏﻀﱯ.
وﻛيف ﻋرﻓتا أ ا سﺒﻘﺖ وﻏﻠﺒﺖ ﻏﲑﻫا؟ ﻗال ﻷ ا مﻼسﻘﺔ ﻻسﻢ اﻟﺬات ﻷننا داﺋما نﻘول
 .وﻏﻠﺒﺖ من ﺣيﺚ ﺗﻜرارﻫا ﻋﻠﻰ أضدادﻫا وداﺋما ﺗﻜرر وﻋدم
﷽

انﻘﻄاﻋﻬا .ﻗال :وﻗ ﱠدم الرﲪن ﻷنﻪ علﻢ ﰲ ﻗﻮل أو ﻛالعلﻢ ﻣن ﺣيﺚ إنﻪ ﻻ يﻮﺻﻒ ﺑﻪ
ﻏﲑﻩ تعاﱃ وﻗدم اﻟرﲪن ﻋﻠﻰ اﻟرﺣيﻢ .ﻓنﺤن نﻘول اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ وﻻ نﻘول اﻟعﻜﺲ ،ﻓاﻟعﻠﺔ

ﰲ ﺗﻘدﱘ اﻟرﲪن ﻋﻠﻰ اﻟرﺣيﻢ ﻗال ﻷنه ﻋﻠﻢ ﰲ ﻗول وﻫﺬا رﻗﻢ  .١واﻟﻘول اﻟﺜاﱐ أو ﻛاﻟعﻠﻢ
ﻳﺸﺒه اﻟعﻠﻢ ،ﳌاذا ﻳﺸﺒه اﻟعﻠﻢ ؟ ﻗال من ﺣيﺚ إنه ﻻ ﻳوﺻف ﺑه ﻏﲑه ﺗعاﱃ .أما اﻟرﺣيﻢ

ﻓيوﺻف ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ا وﻛﺬﻟﻚ ﻳوﺻف ا ﻏﲑ ﷲ ﺗعاﱃ ﻗال ﺗعاﱃ ﴿ :ﳌؤمنﲔ رءوف
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رﺣيﻢ﴾ ﻟﻜن اﻟرﲪن ﻻ ﻳوﺻف ا إﻻ ﷲ ﺗعاﱃ ﻓﻠو ﻗﻠنا أن اﻟرﲪن ﻟيسﺖ ﻋﻠﻢ ﻓتﻜون
ﺗﺸﺒه اﻟعﻠﻢ وإذا ﻗﻠنا ﻫي ﻋﻠﻢ ﻓﻼ إشﻜال  .إذاً ﻫو ﻗدمﻬا ﻷ ا ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗول أو ﻋﻠﻰ

اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ أ ا ﺗﺸﺒه اﻟعﻠﻢ ﻻﺧتﺼاﺻﻬا ﺗﺒارك وﺗعاﱃ .ﻗال :ﻷن ﻣعناﻩ اﳌنعﻢ
اﳊﻘيﻘﻲ البالﻎ ﰲ الرﲪﺔ ﻏايتﻬا وذلﻚ ﻻ يصدق على ﻏﲑﻩ .اﻟرﲪن معناه اﳌتﺼف

ﻟرﲪﺔ اﻟﱵ ﺗﻠيﻖ ﲜﻼﻟه وﻻ ﺗﺸﺒه رﲪﺔ اﳌﺨﻠوﻗﲔ وﻫﺬا ﻳعتﱪ وﻳﻞ ﻟﻠرﲪﺔ .وﰲ اﳊاشيﺔ
ﻳﻘول اﻟﺸيﺦ رﲪه ﷲ واﻟتأوﻳﻞ ﻟنعمﺔ ﻫﺬا مﺬﻫﺐ اﻷشاﻋرة أﺧﺬه ﻋن ﻏﲑه وﱂ ﻳتفﻄن ﻟه

وﳓن نﻜتﺐ ﻋند ﻫﺬا اﻟدﻓاع استدراك أنه أﺧﺬه ﻋن ﻏﲑه وﱂ ﻳتفﻄن ﻟه ،ﻷن ﻫﺬا إمام،
واﻟﺼﺤيﺢ أنه ﻳعتﻘد ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ونﻘول أن ﻫﺬا اﻻﻋتﻘاد ﺧﻄأ وﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ ،أما أن
نﻘول أنه أﺧﺬه ﻋن ﻏﲑه ...أﻇنﻬا مﺬمﺔ ﻓوق اﳌﺬمﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻷنه ﺻار مؤول وﺻار ﻻ

ﻳفﻄن ﳌا ﻳنﻘﻞ .ﻗال :واﺑتدأ ا سياً لﻜتاب العﺰيﺰ وعمﻼ ﲝديﺚ" :ﻛﻞ أﻣر ذي ل
ﱂ يبدأ ﻓيﻪ ﺑبسﻢ ﷲ ﻓﻬﻮ أﺑﱰ" أي ﻗص الﱪﻛﺔ .أي اﺑتدأ ﻟﺒسمﻠﺔ ﻷن سور اﻟﻘرآن
ﺗﺒدأ ﻟﺒسمﻠﺔ وﻋمﻼ ﲝدﻳﺚ ﻛﻞ أمر ..أي ﻛﻞ أمر مﻬﻢ ﻻ ﻳﺒدأ ﻓيه ﺑﺒسﻢ ﷲ اﻟرﲪن

اﻟرﺣيﻢ ﻓﻬو أﺑﱰ أي ﻗﺺ اﻟﱪﻛﺔ .ﻗال :وﰲ روايﺔ " ﳊمد " وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻓيه ضعف

وﻓيه ﺧﻼف ﻛﻼم طوﻳﻞ ﻟﻠمﺤدﺛﲔ وﺣسنه من اﳌتأﺧرﻳن اﻹمام اﻟنووي وﻗال ﻫو ﺣدﻳﺚ
ﺣسن ﺣﺠﺔ ﻋند اﻷﺋمﺔ واﻟﻈاﻫر أن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ منﻘﻄﻊ ،مرسﻞ وﻟيﺲ ﲟتﺼﻞ اﻹسناد

ﻟﻜن من ﺻﺤﺤه ﺻﺤﺤه ﺑﻄرﻗه .ﻗال :ﻓلذلﻚ ﲨﻊ ﺑينﻬما ﻓﻘال )اﳊمد ( أي ﺟنﺲ
الﻮﺻﻒ ﳉميﻞ أو ﻛﻞ ﻓرد ﻣنﻪ ﳑلﻮك أو ﻣستﺤق للمعبﻮد ﳊق اﳌتصﻒ ﺑﻜﻞ ﻛمال
على الﻜمال .ﺑينﻬما أي ﺑﲔ اﻟﺒسمﻠﺔ واﳊمد  .وﻫو اﻵن سوف ﻳﺸرح أل اﻷﻟف
واﻟﻼم ﰲ اﳊمد ﻓﻘال ﺟنﺲ اﻟوﺻف ﳉميﻞ وﻋند ﺟنﺲ ضﻊ  ،١إذا ﺟعﻠنا اﻟـ ﰲ ﻛﻠمﺔ
اﳊمد ﻟﻠﺠنﺲ ﻳﺼﺒﺢ ﺗفسﲑه ﺟنﺲ اﻟوﺻف ﳉميﻞ ﻷن اﳊمد ﻫو اﻟوﺻف ﳉميﻞ .أو
ﻛﻞ ﻓرد منه وضﻊ ﻋندﻫا  ،٢ﻫﺬا إذا ﺟعﻠنا اﻟـ ﻟﻼستغراق ،وﻋند  ١اﻛتﺐ اﻟﻼم ﻟﻠﺠنﺲ،
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أو ﻛﻞ ﻓرد منه رﻗﻢ  ٢واﻛتﺐ اﻟﻼم ﻟﻼستغراق ﻓﻜﻞ ﻓرد منه ﳑﻠوك أو مستﺤﻖ ﻟﻠمعﺒود

ﳊﻖ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ اﳌتﺼف ﺑﻜﻞ ﻛمال ﻋﻠﻰ اﻟﻜمال .ﻗال :واﳊمد الﺜناء لصﻔات
اﳉميلﺔ واﻷﻓعال اﳊسنﺔ سﻮاء ﻛان ﰲ ﻣﻘاﺑلﺔ نعمﺔ أم ﻻ .ﻫﺬا ﻫو شرح اﳊمد وﻟﻜن
ﻟيﺲ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ،اﳊمد .ﻗال :وﰲ اﻻﺻﻄﻼح :ﻓعﻞ ينبﺊ عن تعﻈيﻢ اﳌنعﻢ ﺑسبب
ﻛﻮنﻪ ﻣنعما على اﳊاﻣد أو ﻏﲑﻩ والﺸﻜر لغﺔ هﻮ اﳊمد ،واﺻﻄﻼﺣاً ﺻرف العبد
ﲨيﻊ ﻣا أنعﻢ ﷲ ﺑﻪ عليﻪ ﳌا ﺧلق ﻷﺟلﻪ ﻗال تعاﱃ ﴿ :وﻗليﻞ ﻣن عبادي الﺸﻜﻮر ﴾.
أي أن ﷲ ﺗعاﱃ ﳌا ﻳرزﻗه اﳌال ﻳستعمﻠه ﰲ طاﻋته وإذا أﻋﻄاه اﻟﺼﺤﺔ استعمﻠﻬا ﰲ طاﻋته

وﻟيﺲ ﻛما نفعﻞ ﳓن اﻟيوم نستعمﻞ نعﻢ ﷲ ﰲ معﺼيته ،ﻗال ﺗعاﱃ﴿ :وﻗﻠيﻞ من ﻋﺒادي

اﻟﺸﻜور﴾ نسأل ﷲ أن ﳚعﻠنا من ﻫﺬا اﻟﻘﻠيﻞ .ﻗال :وآثر لﻔظ اﳉﻼلﺔ دون ﻗﻲ اﻷﲰاء
ﻛالرﲪن واﳋالق إشارة إﱃ أنﻪ ﻛما ﳛمد لصﻔاتﻪ ﳛمد لذاتﻪ ولﺌﻼ يتﻮهﻢ اﺧتصاص
استﺤﻘاﻗﻪ اﳊمد ﺑذلﻚ الﻮﺻﻒ دون ﻏﲑﻩ .أي ﻗال اﳊمد وﱂ ت سﻢ آﺧر

ﻛاﻟرﲪن واﳋاﻟﻖ ،ما ﻗال اﳊمد ﻟﻠرﲪن  ..ﳌاذا ؟ إشارة إﱃ أنه ﻛما ﳛمد ﻟﺼفاﺗه ضﻊ
" ."١إذاً ﳌاذا ﺟاء اﳌﺼنف ﳊمد وﱂ ت سﻢ آﺧر ؟ إشارة إﱃ أنه ﳏمود ﻟﺬاﺗه
وﻟيﺲ ﻟﺼفﺔ معينﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا اﳊمد ﻟﻠرﲪن ﻛأننا ﳓمده ﻟﺼفﺔ اﻟرﲪﺔ ﻓﻘط  ،اﳊمد

ﻟﻠﻜرﱘ ؟ ﻛأننا ﳓمد ﻟﺼفﺔ اﻟﻜرﱘ ﻓﻘط .واﳌعﲎ اﻟﺜاﱐ :وﻟئﻼ ﻳتوﻫﻢ اﺧتﺼاص استﺤﻘاﻗه

اﳊمد ﺑﺬﻟﻚ اﻟوﺻف دون ﻏﲑه .ﻗال) :ﲪداً( ﻣﻔعﻮل ﻣﻄلق ﻣبﲔ لنﻮع اﳊمد لﻮﺻﻔﻪ
ﺑﻘﻮلﻪ )ﻻ ين َﻔد( لدال اﳌﻬملﺔ وﻓتﺢ الﻔاء ﻣاﺿﻲ نﻔد ﺑﻜسرها أي ﻻ يﻔرغ اﳌفعول

اﳌﻄﻠﻖ ﰐ ﳌعان ﻛﺜﲑة ،إما أن ﰐ ﻟﻠتأﻛيد وﻫنا ﱂ ت ﻟﻠتأﻛيد .أو ت ﻟﺒيان اﻟعدد
وﻫنا ﱂ ت ﻟﺬﻟﻚ .أو ت ﻟﺒيان اﻟنوع مﺜال :ضرﺑته ضر شدﻳدا ﻟﺒيان اﻟنوع ،وﻋرﻓنا أنه
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مﺒﲔ ﻟﻠنوع ﻷنه وﺻفه نه ﻻ ﻳنفد ،نوع اﳊمد أنه ﻻ ﻳنفد .اﻟدال اﳌﻬمﻠﺔ :ﻫﺬه
مﺼﻄﻠﺤات ،ما معﲎ مﻬمﻠﺔ؟ ﻻ نﻘﻄﺔ ﻓيﻬا وﻳﻘاﺑﻠﻬا اﳌعﺠمﺔ ،اﳌﻬمﻠﺔ ﺑدون نﻘاط
واﳌعﺠمﺔ ﺑنﻘاط  .وﻫﺬا ﳏﻠه ﰲ اﻟدال واﻟﺬال .ما ﻓاﺋدة ﻫﺬا؟ اﻟعﻠماء ﻋندما ﺗون

ﻟﻜﻠمات مﻬمﺔ ﻓﲑﻳدون أن ﻳﻀﺒﻄوﻫا ﻛيف ﻳﻀﺒﻄوﻫا؟ سوف ﻳﻀﻊ اﻟنﻘﻄﺔ وﻗد ﻳﺸ ّﻜﻞ
ﻓيﻀﻊ اﻟفتﺤﺔ أو اﻟﻜسرة أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻟﻜن ﳝﻜن ﳍﺬه اﻟعﻼمات أن ﺗﻀيﻊ ﻋند نسﺦ
اﻟﻜتاب وﳜﻄئ ﰲ اﻟنسﺦ ﻓيﻀﺒﻄون ﻟﻜتاﺑﺔ ﻫﻜﺬا ﻓيﻘول ﻻ ﻳنفد ﳌﻬمﻠﺔ ﻷ ا ﺗﻠتﺒﺲ

ﺑينفﺬ اﳌعﺠمﺔ ﻓاﳌﻬمﻠﺔ ﺗﻘاﺑﻠﻬا اﳌعﺠمﺔ .ومن وساﺋﻞ اﻟﻀﺒط أﻳﻀا أ ﻢ ﻳﻘوﻟون :ﳌوﺣدة
و ﳌﺜناة و ﳌﺜﻠﺜﺔ ﻓاﻟنون ﲣتﻠط ﻟتاء أﻟيﺲ اﻟنون واﻟتاء ﺗﺸﺒه ﻛﻞ منﻬما اﻷﺧرى ﻓﻜيف
نﻀﺒط ﻫﺬه من ﺗﻠﻚ ؟ ﻓيﻘوﻟون ﳌوﺣدة اﻟفوﻗيﺔ أو ﳌﺜناة اﻟفوﻗيﺔ .واﻟفرق ﺑﲔ اﻟفوﻗيﺔ
واﻟتﺤتيﺔ اﳌﺜناة اﻟفوﻗيﺔ ﻫي اﻟتاء واﻟتﺤتيﺔ ﻫي اﻟياء واﳌوﺣدة اﻟفوﻗيﺔ اﻟنون واﻟتﺤتيﺔ اﻟﺒاء
واﳌﺜﻠﺜﺔ اﻟﺜاء .ماضي ﻳنفد نفد ﺑﻜسرﻫا من ب َﻋﻠِﻢ ﻳعﻠﻢ ،نفد ﻳنفد .أي ب ﻫﺬا ﰲ
ب اﻷﻓعال ؟ اﻟراﺑﻊ ؟ انﻈروا إﺧوان :طاﻟﺐ اﻟعﻠﻢ ﺑدون ﻋﻠوم اﻵﻟﺔ ،ﻋﻠوم اﻟﻠغﺔ ﻟيﺲ
ﺑﻄاﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ نفسه وﻻ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن .اﻟﺬي ﻻ ﻳعرف اﻟنﺤو وﻻ

ﻳعرف اﻟﺼرف أ ﻻ أﻗول ﻳﻜون سيﺒوﻳه ،ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜن ﲪاروﻳه ،ﻻ ﻳعرف اﻟفاﻋﻞ
واﳌفعول .أﻫﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻀعون اﳊمار مﺜال ﻋﻠﻰ اﻟتﺸﺒيه ﻟﺒﻼدة .ﻓﻄاﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻳرﻳد أن
ﻳﻘرأ اﻟﻜتﺐ اﻟﻜﺒﲑة وﻛﺬا وﳜﻄئ ﰲ اﻟفاﻋﻞ واﳌﺒتدأ واﳋﱪ واﳉار وا رور ﰒ ﻳدﻋي أنه
طاﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ .وﻫﺬا موﺟود .ﻳﻜون اﻟرﺟﻞ متﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻠغﺔ ﻟﻜن ﻏﲑ

متﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺸرﻳعﺔ ،ﻟﻜن متﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺸرﻳعﺔ رﻏما ﻋنه ﻻﺑد أن ﻳﻜون متﺨﺼﺺ ﰲ
اﻟﻠغﺔ .اﻟنﺤو واﻟﺼرف وﻋﻠوم اﻵﻟﺔ اﻷﺧرى مﺜﻞ اﻷﺻول واﳌﺼﻄﻠﺢ وﻛﺬا ﻻﺑد أن ﻳﻬتﻢ ا
أما اﻟنﺤو واﻟﺼرف ﻓﻬﺬه ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﲢتاﺟه وشيء من اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻳﻀا اﻟنﺤو واﻟﺼرف

واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠوم مﻬمﺔ ﺟدا ﻟﻄاﻟﺐ اﻟعﻠﻢ واﻟﺬي ﻻ ﻳعرﻓﻬا أو ﳚﻬﻠﻬا ﲤاما ﻻ ﻳعد ﰲ طﻠﺒﺔ
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اﻟعﻠﻢ وﻻ ﻳعتﱪ منﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻳعتﱪ متﻄفﻞ ،ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ أﻫﻞ اﻟتﺼوف ﻳعتﱪ ﳏﺐ ومرﻳد ﻓﻘط

ﻫﻜﺬا ﻟﱪﻛﺔ .ﻗال) :أﻓﻀﻞ ﻣا ينبغﻲ( أي يﻄلب )أن ﳛمد( أي يﺜﲎ عليﻪ ويﻮﺻﻒ أي

أﻓﻀﻞ ما ﻳنﺒغي أن ﳛمد أن ﻳﺜﲎ ﻋﻠيه وﻳوﺻف .ﻗال :وأﻓﻀﻞ ﻣنصﻮب على أنﻪ ﺑدل
ﻣن ﲪداً أو ﺻﻔتﻪ أو ﺣال ﻣنﻪ ﳌاذا ﻗال أﻓﻀﻞ منﺼوب ؟ ﺑدل ضﻊ  ،١وأﻓﻀﻞ ﺑدل

من ﲪدا ،ﺗعرﻓون اﻟﺒدل .ﻛﻢ نوع ﻟﻠﺒدل ؟ أرﺑعﺔ .أو ﺻفﺔ  .٢أو ﺣال منه وﻫﺬه  .٣أي

ﲪدا ﺣاﻟه أﻓﻀﻞ ما ﻳنﺒغي أن ﳛمد .ما ﰲ ﻗوﻟه ما ﻳنﺒغي :ﲢتمﻞ اﺣتماﻟﲔ ﻗال :وﻣا
ﻣﻮﺻﻮل اﲰﻲ أو نﻜرة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ موﺻول اﲰي ضﻊ " "١ﲟعﲎ اﻟﺬي .أو نﻜرة موﺻوﻓﺔ
ﻫﺬه رﻗﻢ " "٢أي شيءٌ ﻓيﻜون اﻟتفسﲑ ﻋﻠﻰ اﻷول أنه موﺻول اﲰي أي أﻓﻀﻞ اﳊمد
الذي ينبغﻲ أن ﳛمد ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻷول وضﻊ ﻋند اﻟﺬي ﺧط ﻷن اﻟﺬي ﻫنا ﻫي ﺑدل ما
اﻟﱵ ﰲ اﻷﺻﻞ ،اﻷﺻﻞ ما ،إذا اﻋتﱪ أن ما ﻫي موﺻول اﲰي ،إذاً اﺣﺬف ما وضﻊ

اﻟﺬي ﻓتﺼﺒﺢ أﻓﻀﻞ اﻟﺬي ﻳنﺒغي أن ﳛمد .أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ :أو أﻓﻀﻞ ﲪد ينبغﻲ
ﲪدﻩ ﺑﻪ .أي أﻓﻀﻞ شيء ﻳنﺒغي أن ﳛمد ﺑه ،إذا ﻗﻠنا أنه نﻜرة موﺻوﻓﺔ ﲟعﲎ شيء أو
نﺸتﻖ ﻛﻠمﺔ من اﳉمﻠﺔ .ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ وﻏفر ﻟه وﻟﺸيﺨنا) :وﺻلى ﷲ( ﻗال اﻷزهري
ﻣعﲎ الصﻼة ﻣن ﷲ تعاﱃ الرﲪﺔ وﻣن اﳌﻼﺋﻜﺔ اﻻستغﻔار وﻣن اﻵدﻣيﲔ التﻀرع
والدعاء اﻷزﻫري من ﻋﻠماء اﻟﻠغﺔ وﻫﺬا ﻫو اﻟتعرﻳف اﳌﺸﻬور ﳌعﲎ اﻟﺼﻼة ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ
نﺒينا ﷴ ما معناه ﺻﻠﻰ ﷲ ﻗاﻟوا اﻟﺼﻼة ﺻﻠﻰ ﷲ ﻳعﲏ رﲪه ﷲ ﻓاﻟﺼﻼة من ﷲ ﺗعاﱃ

ﻳعﲏ اﻟرﲪﺔ واﻟﺼﻼة من اﳌﻼﺋﻜﺔ اﻻستغفار ﺻﻠﺖ ﻋﻠيه اﳌﻼﺋﻜﺔ أي استغفرت ﻟه ومن
اﻵدميﲔ اﻟتﻀرع واﻟدﻋاء ﻳعﲏ دﻋوا ﻟه ﻫﺬا ﺗفسﲑ وﻫناك ﺗفسﲑ آﺧر ورد ﰲ ﺻﺤيﺢ
اﻟﺒﺨاري ﻋن أﰊ اﻟعاﻟيﺔ وﻫو أن ﺻﻼة ﷲ ﻫي ﺛناء ﷲ ﻋﻠيه ﰲ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ
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اﻟنﱯ ﷺ أي أﺛﲎ ﻋﻠيه ﷲ ﰲ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ .ﻗال) :وسلﻢ( ﻣن السﻼم ﲟعﲎ التﺤيﺔ ﲟعﲎ

اﻟتﺤيﺔ ﻫﺬا " "١وﺻﻠﻰ ﷲ وسﻠﻢ سﻠﻢ ﻳعﲏ ﲢيﺔ أو السﻼﻣﺔ ﻣن النﻘاﺋص والرذاﺋﻞ وسﻠﻢ
ﻳعﲏ سﻠمه من اﻟنﻘاﺋﺺ واﻟرذاﺋﻞ أو اﻷﻣان أو سﻠمه ﲟعﲏ اﻷمان ،اﻟسﻼم ﻫنا إما ﲟعﲎ

اﻟتﺤيﺔ أو معناﻫا اﻟسﻼمﺔ من اﻟنﻘاﺋﺺ أو اﻟسﻼم ﲟعﲎ اﻷمانﺔ .ﻗال :والصﻼة عليﻪ
ﷺ ﻣستﺤبﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ مستﺤﺒﺔ ﻫﺬا ﻫو اﳊﻜﻢ .تتﺄﻛد أي وﻳتأﻛد
استﺤﺒا ا مﱴ؟ يﻮم اﳉمعﺔ وليلتﻬا وﻛذا ﻛلما ذﻛر اﲰﻪ ﷺ إذاً ﺣﻜمﻬا مستﺤﺒﺔ ،مﱴ

ﺗﻜون مستﺤﺒﺔ استﺤﺒا مؤﻛدا؟ ذﻛر اﳌﺼنف موضعﲔ :اﳌوضﻊ اﻷول ﻫو ﻳوم اﳉمعﺔ
وﻟيﻠﺔ اﳉمعﺔ ﻫﺬا " "١ﻗال وﻛﺬا ﻛﻠما ذﻛر اﲰه ﻫﺬا " "٢إذاً ﻳستﺤﺐ أو ﺗتأﻛد

استﺤﺒاب اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ إذا ذﻛر اﲰه ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم وﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ

وﻫو اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ إذا ذﻛر اﲰه ﻓيه ﻗول آﺧر وﻫو اﻟوﺟوب ﻗال اﳌﺼنف :وﻗيﻞ
ﺑﻮﺟﻮ ا إذ ﻳعﲏ إذا ذﻛر اﲰه أو ﻋند ذﻛر اﲰه إذاً اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﻳوم اﳉمعﺔ

وﻟيﻠﺔ اﳉمعﺔ ﺣﻜمﻬا سنﺔ مؤﻛدة ،اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ إذا ذﻛر اﲰه ﻗوﻻن :اﳌﺬﻫﺐ أ ا

سنﺔ مؤﻛدة ﻟﻜن ﻫناك ﻗول آﺧر أ ا واﺟﺒﺔ .ﻗال ﷲ تعاﱃ ﴿ :أيﻬا الذين آﻣنﻮا ﺻلﻮا
عليﻪ وسلمﻮا تسليما﴾ وروي" :ﻣن ﺻلى علىّ ﱂ تﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ تستغﻔر لﻪ ﻣادام اﲰﻲ
ﰲ ذلﻚ الﻜتاب" ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ رواه اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوسط وﻫو ضعيف ﺟدا ﺑﻞ ذﻛره اﺑن
اﳉوزي ﰲ اﳌوضوﻋات وذﻛره اﻟسيوطي واﻟﺸوﻛاﱐ أﻳﻀا ﰲ اﳌوضوﻋات ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ

إﱃ اﻟوضﻊ أﻗرب وأتى ﳊمد ﳉملﺔ اﻷﲰيﺔ الدالﺔ على الﺜبﻮت والدوام .ﻻﺣﻈوا ﺑﲔ

أمرﻳن ﻋﺒارة اﳌﺼنف وأذﻛر اﳌﺼنف ﻫنا اﳌاﺗن ﺻاﺣﺐ اﳌﱳ وﻟيﺲ ﺻاﺣﺐ اﻟﺸرح ،ماذا
ﻗال ﰲ اﳊمد؟ ﳌا ﺟاء ﰲ ﻋﺒارة اﳊمد ﻓما ﻋﺒارﺗه؟ ﻋﺒارة اﳊﺠاوي ﻗال اﳊمد ﻓﻬﻞ ﻫي
ﲨﻠﺔ أﲰيﺔ أم ﻓعﻠيﺔ؟ ﻟﻜي نعرف مدى أﳘيﺔ اﻟنﺤو ﻟﻄاﻟﺐ اﻟعﻠﻢ ﻓاﳊمد ﻫي ﲨﻠﺔ أﲰيﺔ،
ﻓفي اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ماذا ﻗال؟ وﺻﻠﻰ ﷲ وﻫﺬه ﲨﻠﺔ ﻓعﻠيﺔ ،ﺻﻠﻰ ﻫو ﻓعﻞ ماض
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اﻵن نﻘرأ ﻛﻼم اﳌﺼنف ماذا ﻳﻘول )وأﺗﻰ ﳊمد ﳉمﻠﺔ اﻷﲰيﺔ( ﻷنه ﻗال اﳊمد وما
ﻗال أﲪد ﷲ ﻓﻠو ﻗال أﲪد ﷲ ﺻارت ﻓعﻠيﺔ )اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒوت واﻟدوام( وﻫﺬا اﻟﻜﻼم

ﻳعرف ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷن اﳉمﻠﺔ اﻷﲰيﺔ ماذا ﺗفيد واﳉمﻠﺔ اﻟفعﻠيﺔ ماذا ﺗفيد؟ ﻓاﳉمﻠﺔ

اﻷﲰيﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒوت واﻟدوام ﻗال :لﺜبﻮت ﻣالﻜيﺔ اﳊمد أو
استﺤﻘاﻗﻪ لﻪ أزﻻً وأﺑداً أزﻻً ﻳعﲏ من اﻟﺒداﻳﺔ وأﺑداً ﻳعﲏ إﱃ اﻟنﻬاﻳﺔ ﻗال :و لصﻼة
لﻔعليﺔ ﻷنه ﳌا ﺟاء ﻋند اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﻗال وﺻﻠﻰ ﷲ وأﺗﻰ ﻟفعﻠيﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة
الدالﺔ على التﺠدد أي اﳊدوث اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتﺠدد ﻳعﲏ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻘوﻟون أن
اﻟفعﻞ ﻳدل ﻋﻠﻰ اﻟتﺠدد واﳊدوث ﻗال :ﳊدوث اﳌسﺌﻮل وهﻮ الصﻼة ما ﻫو اﳌﻄﻠوب
ﳊدوث اﳌسئول ﻳعﲏ ﳊدوث اﳌﻄﻠوب وﻫو اﻟﺼﻼة أي الرﲪﺔ ﻣن ﷲ طﺒعا رﲪﺔ من ﷲ

ﻋﻠﻰ ﺗفسﲑ اﳌﺼنف أما ﻋﻠﻰ ﺗفسﲑ أﰊ اﻟعاﻟيﺔ ﻳعﲏ اﻟﺜناء من ﷲ ﰲ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟنﱯ ﷴ ﷺ ﻗال ﳊدوث اﳌسئول وﻫو اﻟرﲪﺔ ﻷ ا ﲢدث ﻟﻠنﱯ ﷺ ﻋﻠيه أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة

واﻟسﻼم .ﻗال) :على أﻓﻀﻞ اﳌصﻄﻔﲔ ﷴ( اﳌﺼﻄفﲔ ﻫﺬا معناه أن ﻫناك أ س آﺧرﻳن
اﺻﻄفاﻫﻢ ﷲ مﻊ اﻟنﱯ ﷺ ﻗال :ﺑﻼ شﻚ اﳌﺼﻄفﲔ ﲨﻊ واﳌﻘﺼود ﳌﺼﻄفﲔ مﻊ اﻟنﱯ
ﷺ ﻫﻢ أوﻟو اﻟعﺰم من اﻟرسﻞ وﻫﻢ نوح وإﺑراﻫيﻢ وﻋيسﻰ وموسﻰ واﻟنﱯ ﷺ وﻫو أﻓﻀﻠﻬﻢ

ﻗال ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﺼﻄفﲔ ﷴ ،مﺼﻄفﻰ مأﺧوذة من اﺻﻄفﻰ أﺻﻠﻬا أﺻﻞ ﻛﻠمﺔ اﺻﻄفﻰ
اﺻتفﻰ اﻟﻄاء أﺻﻠﻬا ء ﻫﺬا وزن اﻓتعﻞ ﻓما ﻛان ﻋﻠﻰ وزن اﻓتعﻞ ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﻓاء اﻓتعﻞ
ﺻاد أو ضاد أو طاء أو ﻇاء ﻓﺈ ا ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺈن ء اﻓتعﻞ ﺗﻘﻠﺐ طاء ﻓيﻘال اﻓتعﻞ اﺻتفﻰ

اﺻﻄفﻰ اضﱰد اضﻄرد ﻷن ﻓاء اﻟﻜﻠمﺔ ضاد .لﻘﻮلﻪ ﷺ " :أ سيد ولد آدم وﻻ ﻓخر"
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ﺻﺤيﺢ ﻫو سيد وﻟد آدم ﰲ اﻟدنيا واﻵﺧرة وﻻ ﳛتاج أن ﻳﻘول أ سيد وﻟد آدم ﻳوم
اﻟﻘيامﺔ ومﻊ ذﻟﻚ ﰐ ﺑعﺾ اﻟناس ﺑﻜﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ شرﻋا ﻗال:
ﺻﻠﻰ اﻹﻟه ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷴ ﻓﻘﺒوﳍا ﺣتما ﺑغﲑ ﺗردد

أﻋماﻟنا ﺑﲔ اﻟﻘﺒول وردﻫا إﻻ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ
أ ﻻ أﻋﻠﻢ من اﻟﺬي اﺧﱰع ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟغﲑ ﺻﺤيﺢ واﻟغﲑ دﻗيﻖ ﻓﻘﺒوﳍا ﺣتما ﺑغﲑ ﺗردد
من اﻟﺬي ﻗال أن ﻗﺒول اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﺣتما ﺑغﲑ ﺗردد ﻓاﻟﺬي ﻳﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟيﺲ

ﻋنده ﺣﺠﺔ ﻓأﻋماﻟنا ﻛﻠﻬا اﻟﺼﻼة ،اﻟﺼوم ،اﳊج ،اﻟﺰﻛاة ﺑﲔ اﻟﻘﺒول وردﻫا إﻻ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ
اﻟنﱯ سؤال ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻳعرف ﻟعﻘﻞ أم ﻳعرف ﻟنﻘﻞ ﻓﻠتأﺗوا ﻟنﻘﻞ ﻟيﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﺈذا
ﻗﻠنا أن اﻟعﻠﺔ ﰲ ﻋدم ﻗﺒول اﻟﺰﻛاة أو ﻏﲑﻫا ﻫي اﻟر ء ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ر ء وإذا
ﻛانﺖ اﻟعﻠﺔ اﻟنفاق ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ نفاﻗا ﻓأي ﻋﻠﺔ ﳝﻜن أن ﺗﺬﻛروﻫا اﻵن
أﻗول ﻫي واردة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﻳعﲏ أي أمر ﻳرد ﻋﻠﻰ أي ﻋﺒادة ﻓﲑدﻫا ﻫو
أﻳﻀا وارد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﻓاﶈﺒﺔ ﻟﻠنﱯ ﷺ ﺑﻞ ﺗﺒارك وﺗعاﱃ وﻫو اﶈﺒﺔ ﳍﺬا
اﻟدﻳن وﻟﻺسﻼم ﻻ ﲢمﻠنا ﻋﻠﻰ أن ننسﺐ إﻟيه أشياء ﻟيسﺖ ﺻﺤيﺤﺔ ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ من اﶈﺒﺔ

ﻫﺬا ﻏﻠو ﰲ اﶈﺒﺔ ﻓاﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ذﻛر اﳌﺼنف أ ا سنﺔ وأ ا سنﺔ مؤﻛدة ﰲ ﺑعﺾ
اﻷﺣيان ﺑﻞ ﻫي واﺟﺒﺔ ﰲ ﺑعﺾ اﻷﺣيان ﻋﻠﻰ ﻗول .أما أن نﺒاﻟﻎ أﻛﺜر من ذﻟﻚ ﻓنﻘول
أﻋماﻟنا ﺑﲔ اﻟﻘﺒول واﻟرد إﻻ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ نﻄرب ﳍﺬا اﻟﻜﻼم وﷲ ﻫو ﻛﻼم ﲨيﻞ
من ﺣيﺚ اﻟعﺒارات واﻟنغمات أما من ﺣيﺚ اﳌعﲎ ﻻ ﻫو ﲨيﻞ ﻓﻬو طﻞ وﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ.

واضﺢ ﻫﺬا وﻋﺬرا شيﺦ أ ﻻ أﻗﺼد أﺣدا ﻓأ أﲰعﻬا ﻛﺜﲑا من اﻟناس .ﻗال :وﺧص
ﺑبعﺜﻪ إﱃ الناس ﻛاﻓﺔ اﻟنﱯ ﷺ ﻟه ﺧﺼاﺋﺺ من ﺧﺼاﺋﺼه أنه ﺑعﺚ إﱃ اﻟناس ﻛاﻓﺔ ﻫﺬا
" ،"١و لﺸﻔاعﺔ اﻟعﻈمﻰ وﻏﲑﻫا أﻳﻀا ﻫﺬا " ،"٢واﻷنبياء ﲢﺖ لﻮاﺋﻪ ﻫﺬا "."٣
واﳌصﻄﻔﻮن ﲨﻊ ﻣصﻄﻔى وهﻮ اﳌختار ﻣن الصﻔﻮة اﳌﺼﻄفﻰ معناه اﳌﺨتار واﳌﺼﻄفون
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ﲨﻊ مﺼﻄفﻰ مأﺧوذ من اﻟﺼفوة وطاﺋه منﻘﻠﺒﺔ ﻋن ء وﻗﻠنا ﻷ ا ء اﻓتعﻞ إذا ﻛانﺖ ﻓاء
اﻓتعﻞ ﺻاد أو ضاد أو طاء أو ﻇاء ﻓﺈن اﻟتاء من اﻓتعﻞ ﺗﻘﻠﺐ طاء ﻓﻼﺣﻈوا ﳓن ﻋند

اﻓتعﻞ اﻟفاء واﻟتاء اﻷوﱃ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺜانيﺔ ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟفاء ﺻاد ﻓتﺼﺒﺢ اﻟتاء طاء أو ﻛانﺖ
اﻟفاء ضاد ﻓتﺼﺒﺢ اﻟتاء طاء وإذا ﻛانﺖ اﻟفاء ﻇاء أو طاء ﻓتﻘﻠﺐ اﻟتاء طاء مﺜﻞ اضﱰد

ﺗﺼﺒﺢ اضﻄرد ﺗﺼﲑ طاﺋﲔ ﻓتدﻏﻢ ﰲ ﺑعﺾ .وطاؤﻩ ﻣنﻘلبﺔ عن ء وﷴ ﻣن أﲰاﺋﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﲰﻲ ﺑﻪ لﻜﺜرة ﺧصالﻪ اﳊميدة ﲰﻲ ﺑﻪ ﻗبلﻪ سبعﺔ عﺸر شخصاً على ﻣا
ﻗالﻪ اﺑن اﳍاﺋﻢ عن ﺑعﺾ اﳊﻔاظ أﲪد ﺑن اﳍاﺋﻢ اﳌتوﰱ سنﺔ  ٨١٥ﲞﻼف أﲪد ﻓﺈنﻪ ﱂ
يسﻢ ﺑﻪ ﻗبلﻪ أما اسﻢ أﲪد اﺧتﺺ ﺑه اﻟنﱯ ﷺ وﱂ ﻳسﻢ أﺣد ﻗﺒﻠه ﺬا اﻻسﻢ .ﻗال:
)وعلى آلﻪ( أي أتباعﻪ على دينﻪ نص عليﻪ أﲪد وعليﻪ أﻛﺜر اﻷﺻﺤاب وﻋﻠﻰ آﻟه ﻗال

وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﷴ وآﻟه اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠي ﻋﻠﻰ ﷴ وآﻟه وﺻﺤﺒه سيأﰐ ﻓمن ﻫﻢ اﻵل ﻓسر اﻵل
ﻗال اﻷﺗﺒاع ﻗال أﺗﺒاﻋه ﻋﻠﻰ دﻳنه ﻫﻢ آﻟه وﻫناك ﺧﻼف ﰲ ﺗفسﲑ اﻵل وﻫﺬا ﻫو اﻟﻘول
اﻷول اﻟﺬي ﻋﻠيه أﻛﺜر اﳊناﺑﻠﺔ وﻋﻠيه أﻛﺜر اﻷﺻﺤاب أن اﻵل ﻫﻢ اﻷﺗﺒاع ﻗال آل اﻟنﱯ
ﻫﻢ أﺗﺒاع مﻠته من اﻷﻋاﺟﻢ واﻟسودان واﻟعرب ﻟو ﱂ ﻳﻜن آﻟه إﻻ ﻗراﺑته ﺻﻠﻰ اﳌﺼﻠي ﻋﻠﻰ
اﻟﻄاﻏي أﰊ ﳍﺐ وﻫﺬا اﻟﺒيﺖ ﻫو ﺧﻄأ ﻓﻬﺬا مﺜﻞ إﻻ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ وﻫنا نفﺲ اﻟﻜﻼم
ﻷنه ﻻ ﺗﻠﺰمﲏ إذا ﻗﻠﺖ أن اﻟﻘول اﻷول ﻫو أن آﻟه ﻫﻢ أﺗﺒاﻋه ﻋﻠﻰ دﻳنه ﻫﺬا ﻫو اﻟﻘول
اﻷول أما اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ ﻫو وﻗيﻞ آﻟه ﻫﻢ مؤمنوا ﺑﲏ ﻫاشﻢ وﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ اﺑﲏ ﻋﺒد مناف إذاً
ﻟيسوا ﻛﻞ ﺑﲏ ﻋﺒد مناف ﻟﻜن ﲨيﻊ من ﻛان من ﺑﲏ ﻫاشﻢ أو ﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ وسيدﺧﻞ ﻓيﻬﻢ
اﻹمام اﻟﺸاﻓعي ﻷنه من ﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ ﻓﻬو من آل اﻟﺒيﺖ وﻟيﺲ من ﺑﲏ ﻫاشﻢ ﻫو ،وﺑنو
ﻫاشﻢ سيدﺧﻞ ﻓيه ﻛﻞ من ﻳنتسﺐ إﱃ ﺟعفر أو اﻟعﺒاس أو ﻋﻘيﻞ أو ﻋﻠي من ب أوﱃ
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وﻻ ﳛﺼر آل اﻟﺒيﺖ ﰲ ذرﻳﺔ ﻋﻠي أن ﻫؤﻻء ﻫﻢ آل اﻟﺒيﺖ ﻓﻘط ﻷن ﻫﺬه دﻋوة ﻋﻠوﻳﺔ
سياسيﺔ ﻫؤﻻء طﻼب مﻠﻚ إذا ﻗﻠنا آل اﻟﺒيﺖ ﻫﻢ أﺑناء ﻋﻠي ﻓﻘط ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳن ﳍﻢ اﻟتﻘدﻳﺲ
وأرضاه ورضي ﻋن ﻓاطمﺔ ﻓآل اﻟﺒيﺖ ﻫﻢ ﺑنو ﻫاشﻢ وﺑنو اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬﻳن ﺣرموا اﻟﺰﻛاة
ﻳعﲏ منعوا من اﻟﺰﻛاة واﻟنﱯ ﷺ ما ﺟاء ﲟﻠﻚ وﻟﻜن ﺟاء ﺑنﺒوة ﻓﻼ ﰐ أﺣد وﻳدﻋي أنه
من أﺑناء اﻟنﱯ ﷺ وأ أﺣﻖ ﻟﻜرسي ﳌﻠﻚ ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﺗرك ﺧﻼﻓﺔ وﺗرك شرﻋا ﻓاﻟنﱯ
ﷺ ما ﻛان مﻠﻚ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم وإﳕا ﻛان رسوﻻ ﻫاد مﺒعو ﳍﺬه اﻷمﺔ وﳌا ﺗوﻓاه

ﷲ ﺗوﱃ ﺑعده أﺑو ﺑﻜر ﻓﻼ ﰐ أﺣد ﺑعد ذﻟﻚ وﻳﻄاﻟﺐ ﲟا ﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ إذاً ﻋند ﻗوﻻن
آﻟه ﻫﻢ أﺗﺒاﻋه ﻋﻠﻰ دﻳنه وآﻟه ﻫﻢ ﺑنو ﻫاشﻢ وﺑنو اﳌﻄﻠﺐ .أﻋود ﻟﺸﻄر اﻟﺒيﺖ اﻟﺬي ﻳﻘول
ﻟو ﱂ ﻳﻜن آﻟه إﻻ ﻗراﺑته ﺻﻠﻰ اﳌﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟﻄاﻏي أﰊ ﳍﺐ معناه ﻫﺬا اﻟﺒيﺖ ﻳرد ﻋﻠﻰ
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬﻳن ﻳﻘوﻟون أن آﻟه ﻫﻢ مؤمنوا ﺑﲏ ﻫاشﻢ ومؤمنوا ﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ ﻓﻠﻢ ﻳدﺧﻞ أﰊ ﳍﺐ
أﺻﻼ ﻓﻼ ﺗﻘول ﱄ ﺻﻠﻰ اﳌﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟﻄاﻏي أﰊ ﳍﺐ ﻓﻠﻢ ﻳدﺧﻠه أﺣد أﺻﻼ .ﻓآل اﻟنﱯ
ﷺ ﻫﻢ اﳌؤمنون من ﻗراﺑته ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻟﺒيﺖ ﰲ اﻻﺣتﺠاج ﻋﻠﻰ ضعف اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ.

ﻗال :ذﻛرﻩ ﰲ شرح التﺤرير ﻫﺬا ﻟﻠمرداوي وﻗدﻣﻬﻢ ﻷﻣر لصﻼة عليﻬﻢ ﻗدمﻬﻢ ﻋﻠﻰ

اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻳعﲏ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠي ﻋﻠﻰ ﷴ و آل ﷴ وﻋﻠﻰ أﺻﺤاﺑه اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠي ﻋﻠﻰ ﷴ وآﻟه
وﺻﺤﺒه ﻓﻘدم اﻵل ﻋﻠﻰ اﻟﺼاﺣﺐ ﳌاذا؟ ﻟنرى اﳌﺼنف ﲟاذا سيعﻠﻞ؟ ﻗال )وﻗدمﻬﻢ ﻷمر
ﻟﺼﻼة ﻋﻠيﻬﻢ( ﻷنه ﺟاء اﻷمر ﻟﺼﻼة ﻋﻠيﻬﻢ ﻗال ﻗوﻟوا اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠي ﻋﻠﻰ ﷴ وﻋﻠﻰ آل
ﷴ ﺟاء اﻷمر ﺑه ﻟﻜن ﻫﻞ ﺟاء اﻷمر ﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤاﺑﺔ؟ واضﺢ ﻫﺬا .ﻗال:
وإﺿاﻓتﻪ إﱃ الﻀمﲑ ﺟاﺋﺰة عند اﻷﻛﺜر ﻫﺬا ﻟغو ﻫﻞ ﳚوز أن ﺗﻀيف اﻵل إﱃ اﻟﻀمﲑ

ﻓنﻘول وﻋﻠﻰ آﻟه أضفنا اﻵل إﱃ اﻟﻀمﲑ ﻓﺼار اﻟﻀمﲑ ﻫو اﳌﻀاف إﻟيه واﻵل ﻫﻢ .طﺒعا
اﻟﺬﻳن ﳝنعون إضاﻓﺔ اﻵل إﱃ اﻟﻀمﲑ ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا موﻏﻞ ﰲ اﳉﻬاﻟﺔ واﻹ ام ﻓاﻵل وﺣدﻫا
ﻏﲑ واضﺤﺔ آل من؟ ﻓﺈذا أضفتﻬا إﱃ ضمﲑ مﺒﻬﻢ ﻓﺰادت إ اما ﻗال وإضاﻓته أي اﻵل إﱃ
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اﻟﻀمﲑ ﺟاﺋﺰة ضعوا رﻗﻢ " "١وعمﻞ أﻛﺜر اﳌصنﻔﲔ عليﻪ وﻣنعﻪ ومنﻊ أﻛتﺐ رﻗﻢ ""٢

ﻫﺬا اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ وﻣنعﻪ ﲨﻊ ﻣنﻬﻢ الﻜساﺋﻲ والنﺤاس والﺰﺑيدي .ﻗال اﳌﺼنف:

)وأﺻﺤاﺑﻪ( ﲨﻊ ﺻﺤب ﲨﻊ ﺻاﺣب ﲟعﲎ الصﺤاﰊ وهﻮ ﻣن اﺟتمﻊ لنﱯ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﻣﺆﻣنا وﻣات على ذلﻚ .واﺑن ﺣﺠر ﻳﺰﻳد ﻳﻘول وﻟو ﲣﻠﻠﺖ ردة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ
وعﻄﻔﻬﻢ على اﻵل ﻣن عﻄﻒ اﳋاص على العام .ﻋﻄف اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵل من ﻋﻄف
اﳋاص ﻋﻠﻰ اﻟعام ﻷن منﻬﻢ من ﻳدﺧﻠون ﰲ اﻵل ﻓﻠما نﻘول آﳍﻢ أﺗﺒاﻋه ﻓﻬﺬا ﻳﺸمﻞ
أﺗﺒاﻋه ﰲ ﻋﺼره ومن ﺻﺤاﺑته وﳑن سيأﰐ ﺑعده ﻓﻠما ﻗال وﺻﺤﺒه ﻓﺼار من ب ﻋﻄف

اﳋاص ﻋﻠﻰ اﻟعام وﻫﺬا ﻳعﻄي مﺰﻳد من اﻷﳘيﺔ وﻫﺬا ﻳعرف من ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ .وﰲ اﳉمﻊ
ﺑﲔ الصﺤب واﻵل ﳐالﻔﺔ للمبتدعﺔ ﻷ ﻢ يﻮالﻮن اﻵل دون الصﺤب .انتﺒﻬوا ﻫﺬا

ﳐاﻟفﺔ ﻟﻠمﺒتدﻋﺔ اﻟراﻓﻀﺔ اﻟﺬﻳن ﻳواﻟون اﻵل دون اﻟﺼﺤاﺑﺔ وﻳسﺒون اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻋﻠيﻬﻢ من ﷲ
ما ﻳستﺤﻘون وﻛﺬﻟﻚ اﻟعﻜﺲ ﺗرى اﻟﺬي ﻳﺬﻛر اﻟﺼﺤﺐ وﻳﱰك اﻵل ﻳعﲏ ﻳعادي اﻵل آل
اﻟنﱯ ﷺ ﻫؤﻻء ﻳﻘال ﳍﻢ اﻟناﺻﺒﺔ اﻟنواﺻﺐ اﻟﺬﻳن ﻳناﺻﺒون أﻫﻞ اﻟﺒيﺖ اﻟعداء وﻛﺬﻟﻚ

اﻟعﻜﺲ معناه .ﻗال) :وﻣن تعبد( أي عبد ﷲ تعاﱃ والعبادة ﻣا أﻣر ﺑﻪ شرعاً ﻣن ﻏﲑ
اطراد عرﰲ وﻻ اﻗتﻀاء عﻘلﻲ .اﻟعﺒادة ما أُمر ﺑه شرﻋا من ﻏﲑ اطراد ﻋرﰲ اﻛتﺐ ﻋندﻫا

أي ﻟيسﺖ ﻋرﻓا درج اﻟناس ﻋﻠيه وﻻ اﻗتﻀاء ﻋﻘﻠي ﻳعﲏ اﻟعﺒادة أمر اﻟﺸرع ا وﻟيسﺖ ﻋرﻓا
ﺻار اﻟناس ﻋﻠيه ﻗال وﻻ اﻗتﻀاء ﻋﻘﻠي ﻳعﲏ وﻟيسﺖ اﻟعﺒادة ﳑا اﻗتﻀته اﻟعﻘول إذاً اﻟعﺒادة
ﻫي ما أمر اﻟﺸارع ا وﻟيسﺖ ما أﺧﺬ ه من ﻋواﺋد اﻟناس وﻻ ما اﻗتﻀته ﻋﻘول اﻟناس
ﻓمادام ﷲ ﺧﻠﻘﲏ ﻓأ أﻋﺒده واﻟعﻘﻞ اﻗتﻀي أﱐ أﻋﺒده ﻛيف؟ ﻻ أﻋرف ﻻﺑد أن ﰐ شرع
ﻳعﻠمﲏ ﻓﻠو أن اﻟعﻘﻞ ﲡرأ ﰲ ﻫﺬا اﳌوطن واﺧﱰع ﻋﺒادة ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬه اﻟعﺒادة ﻷ ا ﻟيسﺖ
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ﳑا أمر ﺑه اﻟﺸرع وإﳕا ﻫي ﳑا اﻗتﻀته اﻟعﻘول ﻓﻘط .ﻗال) :أﻣا ﺑعد( أي ﺑعد ﻣا ذﻛر ﻣن
ﲪد ﷲ والصﻼة والسﻼم على رسﻮلﻪ وهذﻩ الﻜلمﺔ يﺆتى ا لﻼنتﻘال ﻣن أسلﻮب إﱃ
ﻏﲑﻩ .ﻓاﺋدة ﻫﺬه اﻟﻜﻠمﺔ أ ا ﻳؤﺗﻰ ا ﻟﻼنتﻘال من أسﻠوب إﱃ ﻏﲑه ﻳﺒدأ اﳉمﻠﺔ ﳊمد
رب اﻟعاﳌﲔ إﱃ آﺧره ﰒ ﻳﻘول أما ﺑعد ﰒ ﻳﺸرع ﰲ اﳌوضوع وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻳؤﺗﻰ ا
ﻟﻼنتﻘال من اﳌﻘدمﺔ إﱃ اﳌوضوع ﻻ ﺑﻞ من أسﻠوب إﱃ ﻏﲑه ﻓﻘد ﻳﻜون من مﻘدمﺔ إﱃ

اﳌوضوع وﻗد ﻳﻜون من موضوع إﱃ موضوع .ويستﺤب اﻹتيان ا ﰲ اﳋﻄب
واﳌﻜاتبات من أﻳن أﺗينا ﻻستﺤﺒاب ﻓاﻻستﺤﺒاب ﺣﻜﻢ شرﻋي اﻗتداء ﺑﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﻫﺬا ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﻓﺈنﻪ ﻛان ﰐ ا ﰲ ﺧﻄبﻪ وشبﻬﻬا ﺣﱴ رواﻩ اﳊاﻓظ عبد
الﻘاهر الرهاوي اﻟﺼواب ﻋﺒد اﻟﻘادر اﻟرﻫاوي ،أ أﲤﲎ أنه ﻓرﺻﺔ اﻵن أن ﺗﻘارنوا ﻟنرى

أﻓﻀﻞ اﻟنسﺦ وأﺑعدﻫا ﻋن اﳋﻄأ ﻛﺬﻟﻚ نسﺨﺔ اﻟرساﻟﺔ ﻓأ ﻳﻬمﲏ اﳌﻘارنﺔ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ نسﺦ
نسﺨﺔ اﳊاشيﺔ وﻫي أﺻﺤﻬا ﺣﱴ اﻵن ونسﺨﱵ اﻟرساﻟﺔ وﻫﺬه نسﺨﺔ اﻟرساﻟﺔ ﺑتﺤﻘﻘﲔ

ﻓﻘاﻟوا أن نسﺨﺔ اﻟرساﻟﺔ ﻫي أﺻﺢ اﻟنسﺦ وﻫي سيئﺔ ﻟﻸسف دﻋاﻳﺔ ﻓنسﺨﺔ اﻟﺸيﺦ ﻋﺒد
ﷲ اﻟسعدي ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﻜن أنﺖ ﳌا نسﺨﺖ ما نسﺨﺖ نسﺦ ﺻﺤيﺢ ﻓﻬي مﻠيئﺔ
ﻷﺧﻄاء وطﺒعوﻫا ﻋﺸرﻳن طﺒعﺔ وﱂ ﻳﺼﺤﺤوﻫا وأﲤﲎ إذا ﻗرأ ﻫا وﺟد أﺧﻄاء أن نﻜتﺐ

ﻫﺬه اﻷﺧﻄاء ونرسﻠﻬا ﳍﻢ .ﺣﱴ رواﻩ اﳊاﻓظ عبد الﻘاهر الرهاوي ﰲ اﻷرﺑعﲔ الﱵ لﻪ
عن أرﺑعﲔ ﺻﺤاﺑيا ذﻛرﻩ اﺑن ﻗندس ﰲ ﺣﻮاشﻲ اﶈرر وﻗيﻞ إ ا ﻓصﻞ اﳋﻄاب اﳌﺸار
إليﻪ ﰲ اﻵيﺔ .ﻫﺬا ﻗول ﻗيﻞ ﰲ أما ﺑعد أ ا ﻫي ﻓﺼﻞ اﳋﻄاب اﻟﺬي أشﲑ إﻟيه ﰲ اﻵﻳﺔ ﰲ
داود ﻋﻠيه اﻟسﻼم ﴿وأﺗيناه اﳊﻜمﺔ وﻓﺼﻞ اﳋﻄاب﴾ وأن اﳌﻘﺼود ﺑفﺼﻞ اﳋﻄاب ﰲ

اﻵﻳﺔ أما ﺑعد .والصﺤيﺢ أنﻪ الﻔصﻞ ﺑﲔ اﳊق والباطﻞ واﻟﺼﺤيﺢ أنه أي ﻓﺼﻞ اﳋﻄاب
اﻟﺬي ﰲ اﻵﻳﺔ ﻫو اﻟفﺼﻞ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒاطﻞ ﴿وأﺗيناه اﳊﻜمﺔ وﻓﺼﻞ اﳋﻄاب﴾ ﻓﺼﻞ
اﳋﻄاب ﻫنا اﳌﺼنف ﻳﻘول أن ﻫناك س ﻗاﻟوا أ ا أما ﺑعد ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻳﻘول أن
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اﻟﺼﺤيﺢ واﳌراد ﺑفﺼﻞ اﳋﻄاب ﻳعﲏ اﻟفﺼﻞ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒاطﻞ واﳌعروف ﺑناء "ﺑعد" على
الﻀﻢّ ﻳﺸﻜﻞ ﺑعد ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻷنه ﻳﻘول أما ﺑعد ﻓيﻜون اﳌعروف ﺑناء ﺑعد ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ طﺒعا
ﺑعد وﻗﺒﻞ نفﺲ اﳊﻜﻢ ﳍا ﺣاﻻت أﺣيا ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ وأﺣيا ﺗعرب وأﺣيا ﺗنون.

وأﺟاز ﺑعﻀﻬﻢ تنﻮينﻬا ﻣرﻓﻮعﺔ وﻣنصﻮﺑﺔ والﻔتﺢ ﺛﻼﺛﺔ ﻳعﲏ أﺟاز ﺑعﻀﻬﻢ ﺗنوﻳنﻬا ١ـ

مرﻓوﻋﺔ ،ومنﺼوﺑﺔ ،واﻟفتﺢ ﻗال واﳌعروف ﺑناء ﺑعد ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ،مﱴ؟ ﰲ اﳊاﺟﺔ ﻗال إذا
ﻗﻄعﺖ ﻋن اﻹضاﻓﺔ ٢ ،١ـ مﻊ نيﺔ اﳌﻀاف إﻟيه اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﰲ اﳊاشيﺔ مﻊ نيﺔ اﳌﻀاف
إﻟيه معﲎ أي ﻟيﺲ ﺑﻠفﻆ ﻳعﲏ مﻊ نيﺔ معﲎ اﳌﻀاف إﻟيه ﻷنه أﺣيا ﻳنوى أﺣيا ﺗﻘﻄﻊ ﻋن
اﻹضاﻓﺔ ﻟﻜن ﻳنوى معناﻫا ﻓﻬﺬه اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ وأﺣيا ﻳنوى ﻟفﻈﻬا وأﺣيا ﺗﻘﻄﻊ

ﻋن اﻹضاﻓﺔ وﻻ ﻳنوى ﻟفﻈﻬا وﻻ معناﻫا وأﺣيا ﺗﻀاف من ﻗﺒﻠﻬﻢ ومن ﺑعدﻫﻢ أضيفﺖ
ﻓتعرب ﻟﻜن إذا ﻗﻄعﺖ ﻋن اﻹضاﻓﺔ ﺑعد ﻫﻞ ﻓيﻬا إضاﻓﺔ ﻓﻠيﺲ ﻫناك مﻀاف إﻟيه ﻓﻬﻞ
نوي معناه أو نوي ﻟفﻈه ؟ ﻓﺈذا نوي معناه معﲎ اﳌﻀاف إﻟيه ﻓﺈ ا ﺗﻜون مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ
وﳍﺬا مﻊ نيﺔ اﳌﻀاف إﻟيه اﻛتﺒوا معﲎ ﻷنه ﻟيﺲ اﻟﺼﺤيﺢ مﻊ نيﺔ اﳌﻀاف إﻟيه ﻓﻘد ﻳفﻬﻢ
ﻟفﻈا مﻊ نيﺔ اﳌﻀاف إﻟيه معﲎ ﻳعﲏ ﳌا ﻳﻘول أما ﺑعد ﻓﻬنا اﳌنوي معﲎ اﳌﻀاف إﻟيه منوي
مﻀاف أي ﻛﻠمﺔ ﺗؤدي ﳌعﲎ ﻫﺬا ﻫو معﲎ نيﺔ اﳌﻀاف إﻟيه معﲎ أما نيﺔ اﳌﻀاف ﻟفﻈا ﻻ

ﻓمعناه ﺗنوي نفﺲ اﻟﻠفﻈﺔ اﶈﺬوﻓﺔ وﻫﺬا ﻛﻠه ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟنﺤو .وأﺟاز ﺑعﻀﻬﻢ تنﻮينﻬا
ﻣرﻓﻮعﺔ وﻣنصﻮﺑﺔ والﻔتﺢ ﺑﻼ تنﻮين على تﻘدير اﳌﻀاف إليﻪ .ﻟﻘول ا مرﻓوﻋﺔ أو
منﺼوﺑﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﻋتﺒار أ ا ﻟيسﺖ ﻇرﻓا ،واﻟفتﺢ ﺑﻼ ﺗنوﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر اﳌﻀاف إﻟيه

اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻟفﻈا .ﻗال) :ﻓﻬذا( إشارة إﱃ ﻣا تصﻮرﻩ ﰲ الذهن ﻳعﲏ اﳌﺼنف اﳊﺠاوي
ﳌا ﻗال ﻓﻬﺬا ﳐتﺼر ﰲ اﻟفﻘه ﻛيف؟ ﻓﻬي مﻘدمﺔ وﱂ ﻳﻜتﺐ اﻟﻜتاب ﻓﻜيف ﻳﺸﲑ إﱃ
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موﺟود أم إﱃ معدوم طﺒعا ﲢتمﻞ أن ﻳﻜون ﳌوﺟود وﳛتمﻞ أن ﻳﻜون ﳌعدوم ﻓﻠو ﻗدر أن
اﳌﺼنف ﻛتﺐ اﳌﻘدمﺔ ﺑعد ﻟيف اﻟﻜتاب ﻓﻬو ﻳﺸﲑ إﱃ موﺟود وإذا ﻗدر أنه ﻛتﺐ
اﳌﻘدمﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼنف اﻟﻜتاب ﻓﻬو ﻳﺸﲑ إﱃ شيء ﰲ اﻟﺬﻫن ﻓعﺒارﺗه اﻵن أن ﻫﺬا إشارة
إﱃ ما ﺗﺼوره ﰲ اﻟﺬﻫن معناه أنه ﻓﻬﻢ أن اﳌﺼنف ﻛتﺐ اﳌﻘدمﺔ ﻗﺒﻞ ﻟيف اﻟﻜتاب ﻗال

وأﻗاﻣﻪ ﻳعﲏ ما ﰲ اﻟﺬﻫن ﻣﻘام اﳌﻜتﻮب اﳌﻘروء اﳌﻮﺟﻮد لعيان ﻋموما ﻫﺬه ﻛﻠﻬا ﻗﻀا
اﻟﺸراح ﻳﻘفون ﻋندﻫا أو ﻳﺬﻛرو ا وﻟيسﺖ ﻫي ﳑا ﻳﺼعﺐ ﻓﻬمه وﻻ ﻳﻠيﻖ ﺟﻬﻠه أﻳﻀا.

ﻗال) :ﳐتصر( أي ﻣﻮﺟﺰ وهﻮ ﻣا ﻗﻞ لﻔﻈﻪ وﻛﺜر ﻣعناﻩ ﻫﺬا ﺗعرﻳف اﳌﺨتﺼر ﻗال علﻲ
 :ﺧﲑ الﻜﻼم ﻣا ﻗﻞ ودل وﱂ يﻄﻞ ﻓيمﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ما وﺟدﺗه ﻋن ﻋﻠي وﷲ أﻋﻠﻢ

ﻟﻜن ﻫﺬا مﺸﻬور ﻋند اﻟعرب وإﳕا ﰲ ﻛتﺐ اﻟفﻘه ﻳتناﻗﻠونه ﻋن ﻋﻠي وﺑعﺾ اﳌﺬاﻫﺐ ﺗنﻘﻞ

ﻫﺬه اﳉمﻠﺔ منسوﺑﺔ ﻟﻠﺤسن ﺑن ﻋﻠي وﻋﻠﻰ اﻟعموم ما ﻳﺒﲎ ﻋﻠيه شيء ﻟﻜﲏ ﱂ أﻗف ﻋﻠيه
مسندا إﱃ ﻋﻠي

 .ﻗال) :ﰲ الﻔﻘﻪ( وهﻮ لغﺔ الﻔﻬﻢ اﻵن ﻳﺸرح اﻟفﻘه ،اﻟفﻘه ﰲ اﻟﻠغﺔ

ﻫو اﻟفﻬﻢ واﺻﻄﻼﺣا ﻣعرﻓﺔ اﻷﺣﻜام الﺸرعيﺔ الﻔرعيﺔ ﻻستدﻻل لﻔعﻞ أو لﻘﻮة
الﻘريبﺔ ﻗوﻟه اﻷﺣﻜام سيدﺧﻞ ﻛﻞ اﻷﺣﻜام ﺣﱴ أﺣﻜام اﻟﻄﺐ ستدﺧﻞ ،معرﻓﺔ اﻷﺣﻜام

اﻟﺸرﻋيﺔ ﺧرج اﻟﻄﺐ واﳍندسﺔ واﻟفﻠﻚ ،اﻟفرﻋيﺔ ﺧرﺟﺖ اﻟعﻘاﺋد ﻷنه إذا ﻗﻠنا معرﻓﺔ
اﻷﺣﻜام اﻟﺸرﻋيﺔ ستدﺧﻞ اﻟعﻘاﺋد ﻓﻘال اﻟفرﻋيﺔ ﺧرﺟﺖ اﻷﺻوﻟيﺔ ﻗال ﻻستدﻻل ﻟفعﻞ
إذاً معرﻓﺔ اﻷﺣﻜام ﺑدﻟيﻠﻬا ﻻستدﻻل ﻋﻠيﻬا ومعرﻓﺔ اﻟدﻟيﻞ ﳍا ﻗال ﻻستدﻻل ﻟفعﻞ
ﻫو اﻵن ﺧﲑ ﻗال ﻻستدﻻل واﻻستدﻻل ﻫﺬا إما أن ﻳﻜون ﻟفعﻞ وإما أن ﻳﻜون
ﻟﻘوة اﻟﻘرﻳﺒﺔ دﺧﻠنا ﰲ ﻋﻠﻢ آﺧر وﻫو اﳌنﻄﻖ ،ﻻستدﻻل ﻟفعﻞ أو ﻟﻘوة اﻟﻘرﻳﺒﺔ معناه
أن اﻟفﻘه أن ﻳعرف اﻹنسان اﻷﺣﻜام اﻟﺸرﻋيﺔ مستدﻻ ﻋﻠيﻬا ﻟفﻘه ﻳعﲏ ﻟواﻗﻊ ﻳستنﺒﻄﻬا
ﻓعﻼ ﻫﺬا ﻫو اﻟفعﻞ أو ﻟﻘوة اﻟﻘرﻳﺒﺔ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا أي من اﻟفعﻞ ﻟﻘوة اﻟﻘرﻳﺒﺔ من اﻟفعﻞ
ﻫﺬا ﻫو اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌنﻄﻘي وﻫي أﻫﻠيﺔ اﻻستنﺒاط ﻳعﲏ ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻓﻘيه ﻟفعﻞ وﻫﺬا ﻓﻘيه
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ﻟﻘوة ﻓما اﻟفرق ﺑينﻬﻢ؟ ﻓﻘيه ﻟفعﻞ ﻳعﲏ انه ﰲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻘيه ﻳعرف اﻷﺣﻜام اﻟفﻘﻬيﺔ
ﻻستدﻻل وإذا ﻗيﻞ ﻫﺬا ﻓﻘيه ﻟﻘوة ﻳعﲏ ﻋنده مﻠﻜﺔ اﻟفﻘه ﻳستﻄيﻊ أن ﻳراﺟﻊ اﻟﻜتﺐ

اﻟفﻘﻬيﺔ وﻳستنﺒط اﳊﻜﻢ وﻳعرف اﳊﻜﻢ وﻳستﺨرﺟه ﻋنده اﳌﻠﻜه واﻷﻫﻠيﺔ وﻫﺬه اﻷﻫﻠيﺔ ﰐ
ﻟدراسﺔ ﻳعﲏ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻟدراسﺔ واﻟدروس وﻛﺬا ﺗﻜون ﻫﺬه اﳌﻠﻜه واﻟﻘدرة ﺑعد ذﻟﻚ إن
ﺛﺒﺖ اﻹنسان ﻫﺬه اﳌعﻠومات وﻛﺬا أﺻﺒﺢ ﻓﻘيﻬا ﻟفعﻞ وإﻻ ﻳﻜون ﻋنده اﻟﻘدرة ومعرﻓﺔ

اﳌراﺟﻊ واﻟرﺟوع إﻟيﻬا .ﻗال) :ﻣن ﻣﻘنﻊ( أي ﻣن الﻜتاب اﳌسمى ﳌﻘنﻊ ليﻒ )اﻹﻣام(
اﳌﻘتدى ﺑﻪ شيﺦ اﳌذهب )اﳌﻮﱠﻓق أﰊ ﷴ( عبد ﷲ ﺑن أﲪد ﺑن ﷴ ﺑن ﻗداﻣﺔ اﳌﻘدسﻲ
تغمدﻩ ﷲ ﺑرﲪتﻪ وأعاد علينا ﻣن ﺑرﻛتﻪ .اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻟعﻠه ﻳرﻳد اﻻنتفاع ﺑعﻠمه ﳌا ﻳﻘول

أﻋاد ﻋﻠينا من ﺑرﻛته ﻳعﲏ ﻫﺬه ﻛﻠمﺔ ﺣساسﺔ ﻛيف ﺑرﻛته ﻫﻞ ﻳﻘﺼد اﳌﺼنف أن ﻫﺬا
اﻹمام ﻋنده ﺑرﻛات ﻳعﻄيﻬا ﻟﻠناس ﻓاﻟﱪﻛﺔ ﻫي اﻟفاﺋدة ﻓﻠو استفدت منﻚ ﻓاﺋدة ﻋﻠميﺔ
وﻗﻠﺖ ﻫﺬه من ﺑرﻛتﻚ ﻳعﲏ ﺬا اﳌعﲎ ﻻ ﺣرج أما إن ﻗﺼدت أنﻚ ﻋندك من اﻟعﻄا
واﻷشياء اﻟﱵ ﳝﻜن أن ﺒﻬا من ﻋندك ﻓﻼ ،إﺧوان ﻛﺜﲑ من اﻟﻜﻠمات ومن اﻟعﺒارات
ومن اﳉمﻞ ﺗﻜون ﲪاﻟﺔ أوﺟه ﳝﻜن أن ﲢمﻞ ﻋﻠﻰ وﺟه ﺻﺤيﺢ وﳝﻜن أن ﲢمﻞ ﻋﻠﻰ
معﲎ ﻓاسد وما موﻗفنا من ﻫﺬه اﳉمﻞ اﳊماﻟﺔ؟ ﻟنا ﻓيﻬا موﻗفان أول موﻗف اﻟتﻜﻠﻢ ا
أﺧي ﲡنﺒﻬا واﺑتعد ﻋن اﻟﺸﺒﻬات إذا ﻛانﺖ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻛﺒﲑة ﻳعﲏ ﲢتمﻞ ﻓﻬﻢ ﺧاطئ أن ﺗُفﻬﻢ
أنﺖ ﻓﻬﻢ ﺧاطئ وأما من ﺣيﺚ ﲰاﻋﻬا وإطﻼق اﻷﺣﻜام ﻋﻠﻰ اﻟغﲑ ﻓﻼ ﻫنا ﻳنﺒغي أن
ﻳﱰﻳﺚ اﻹنسان وﳛمﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﺣسن اﶈامﻞ وﳛسن اﻹنسان اﻟﻈن ﻓاﻹنسان إذا
ﻛانﺖ ﻫناك ﻛﻠمﺔ ﲪاﻟﺔ ﳝﻜن ﻳﻜون ﳍا معﲎ طﻞ وﳝﻜن ﻳﻜون ﳍا معﲎ ﺻﺤيﺢ ﻓﻠماذا
أ أﻗﻊ ﻓيﻬا ﺧاﺻﺔ إذا ﻛان اﻻﺣتمال طﺒعا انتﺒﻬوا ﳓن نتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﲪاﻟﺔ ﻳعﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋاﱄ
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مرﺗفﻊ وإﻻ ﻓﻜﻞ ﻛﻼم نﻘوﻟه ﲪال وﳍﺬا ﺑعﺾ اﻟنﺤاة ﻗاﻟوا إذا ﻗﻠﺖ ذﻫﺐ ﷴ أو م ﷴ
أو مات ﷴ ﻓما إﻋراب ﷴ؟ ﻓاﻋﻞ ﻓﻼ ﳚوز ﻛفر ﻫﺬا ﻓا سﺒﺤانه وﺗعاﱃ اﻟﺬي ﻳفعﻞ
وﷴ ﻻ ﻳفعﻞ شيء ﻓﺈذا ﻏﻠوت ﻓاﻟغﻠو ما ﻟه اﻳﺔ .أﻋاد ﻋﻠينا من ﺑرﻛته ﻟعﻠه ﻳرﻳد اﻻنتفاع
ﺑعﻠمه ﻳعﲏ أﻋاد ﷲ ﻋﻠينا وأﻋﻄا من ﻋﻠمه ﻓﺒﻬﺬا اﳌعﲎ ﺻﺤيﺢ وﻟيﺲ ﺑه شيء .ﻗال:

)على ﻗﻮل واﺣد( وﻛذلﻚ ﺻنعﺖ ﰲ شرﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗول واﺣد ﻫﺬا ﻛﻼم اﳊﺠاوي
ﻓاﻟﺒﻬوﰐ ﻳﻘول وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺸرح مﺸيﺖ ﻋﻠﻰ ﻗول واﺣد اﻵن ﻫﺬا ﻫو منﻬج اﳌؤﻟف اﻵن،

اﻵن سيﺸرح منﻬج اﻷﺻﻞ ومنﻬج اﻟﺸرح إذاً ﻫو ﻋﻠﻰ ﻗول واﺣد .ﻓلﻢ أتعرض للخﻼف
طلباً لﻼﺧتصار ﻳعﲏ ﻻﺧتﺼار اﻟﻜتاب واﻷﺋمﺔ ﻛما ﻋﻠمتﻢ ﻳتدرﺟون أول شيء ﻋمدة
اﻟفﻘه وﺑعد ذﻟﻚ اﳌوﻓﻖ ،ﻋمدة اﻟفﻘه ﰒ اﳌﻘنﻊ ﰒ اﻟﻜاﰲ وﻫو اﳋﻼف داﺧﻞ اﳌﺬﻫﺐ ﰒ

اﳌغﲏ ﻳعﲏ اﻟﺬي ﻛتﺐ ﻋمدة اﻟفﻘه ﺗرى ﻋنده معﻠومات اﳌغﲏ ﻳعﲏ ما ﻛان ﻳﺼعﺐ ﻋﻠيه
أن ﳚعﻞ اﻟعمدة إﺛﲎ ﻋﺸر ﳎﻠد ﻟﻜنه أﻟف ﺑﻘﺼد ﻓأﻟف ﻟﻠمﺒتدﺋﲔ ﻛتاب ﳐتﺼر وأﻟف
ﻟﻠمتوسﻄﲔ ﻛتاب أﻛﱪ شيئا ومن ﻫﻢ أﻋﻠﻰ ﻛتاب أﻛﱪ شيئا ﻓﻠما ﳚد طاﻟﺐ ﻳﺒغي ﻳدرس
ﻓﻘه أو أي ﻋﻠﻢ من اﻟعﻠوم ﻓﻼ ﻳﺒدأ ﳌرﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة أو ما ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة أو اﳌتوسﻄﺔ ﺑﻞ ﻳﺒدأ
من اﻷوﱃ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ أم ﻻ؟ ﻫﺬه أمور ﺑدﻳﻬيﺔ ﻳعﲏ معروﻓﺔ ﻟﺒداﻫﺔ ﻓاﳌفروض ﺗﻜون
ﺑدﻳﻬيﺔ واﻟواﻗﻊ أ ا ﻟيسﺖ ﺑدﻳﻬيﺔ ﻓاﻟواﻗﻊ اﻵن اﻟﻄاﻟﺐ ﻳﺒغي ﻳدرس من أول ﻛتاب ﻳدرس
ﻓيه ﻳعرف اﳋﻼف واﻷﻗوال واﻷدﻟﺔ ﻷنه ﻻ ﻳﺒغي ﻳفﻬﻢ شيء اﻟﺸيﻄان ﻻ ﻳرﻳده ﻳفﻬﻢ شيء

ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚعﻠه ﻳدﺧﻞ ﰲ اﳋﻼف واﻷدﻟﺔ واﻟﺼراﻋات وﻳنﻘﻄﻊ ﻓﻼ ﻳﻜمﻞ .ﻗال) :وهﻮ( أي
ذلﻚ الﻘﻮل الﻮاﺣد الذي يذﻛرﻩ وﳛذف ﻣا سﻮاﻩ ﻣن اﻷﻗﻮال إن ﻛانﺖ هﻮ الﻘﻮل
)الراﺟﺢ( أي اﳌعتمد )ﰲ ﻣذهب( إﻣام اﻷﺋمﺔ و ﺻر السنﺔ أﰊ عبد ﷲ )أﲪد( ﺑن
ﷴ ﺑن ﺣنبﻞ الﺸيباﱐ نسبﺔ ﳉدﻩ شيبان ﺑن ذهﻞ ﺑن ثعلبﺔ .ﻓنﺤن ذﻛر اﻟﻘول اﻟراﺟﺢ
ﻛيف ﻳعرف؟ اﻷﺋمﺔ اﻟﻜﺒار وﷲ أﻋﻠﻢ أ ﻻ أﻇنﻬﻢ موﺟودﻳن اﻵن اﻷﺋمﺔ اﻟﻜﺒار اﻟﺬﻳن

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٣٣

ﻋاﺻروا أﲪد واﻷزمنﺔ اﳌتﻘدمﺔ ﻳﻘفوا ﻋﻠﻰ اﻟروا ت وﻳرﺟﺤوا ﻓيعرﻓوا من ﻛﻼم أﲪد ﺑعﺒارات
أﲪد ﻓيستﻄيﻊ أن ﻳعرف اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن من ﺧر ﺑعدﻫﻢ وﺟاء ﺑعد ذﻟﻚ ﰲ اﻟعﺼور

اﳌتأﺧرة ﻓﻜﺜﲑ من ﻛتﺐ اﳌساﺋﻞ ما وﺻﻠتنا أﺻﻼ ﻓأﻳن ﺟامﻊ اﳋﻼل أﻛﺜره مفﻘود وأﻳن
مساﺋﻞ أﲪد ﻛﻠﻬا؟ ﻟيسﺖ موﺟودة موﺟود ﺑعﻀﻬا واﻟﻜﺜﲑ منه ﻏﲑ موﺟود وﻫﺬا ﺗرى رد
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ من اﻟدﻋاوى اﻟﺒاطﻠﺔ واﻟﱵ ﻳرددﻫا ﺟﻬﻠﺔ طﻼب اﻟعﻠﻢ ﻳﻘوﻟون اﻟﺬي ﺟاء متأﺧر

أضاف ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺟاء متﻘدم .ﻋﻠﻰ أي شيء ﻳﻜﻠﻢ ﻫؤﻻء أﻳتﻜﻠمون ﻋن ﻋﻠوم اﻟﻜيمياء
أو اﻟفيﺰ ء أم ﻋﻠﻰ ﻋﻠوم اﻟﺸرﻳعﺔ؟! ﻳﻘوﻟون اﳌتأﺧر ﻳعرف أﻛﺜر ﳑا ﻳعرﻓه اﳌتﻘدم ﻷنه ﻋنده
ﻋﻠﻢ اﳌتﻘدم وز دة  .نﻘول ﳍﻢ :ﻻ سيدي أ أﻋﻜﺲ ﻟﻚ اﻟﻘاﻋدة ،اﳌتﻘدم ﻋنده ﻋﻠﻢ
أﻛﺜر من اﳌتأﺧر ،ﳌاذا ؟ ﻷن ﻫناك معﻠومﺔ ما ﻳعرﻓﻬا ﺻغار اﻟﻄﻼب أن ﻫناك ﻛتﺐ ﻛﺜﲑة

ﺟدا ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟينا وﻫناك ﻋﻠوم ﻛﺜﲑة ﺟدا ﻛانﺖ من ﳏفوﻇا ﻢ ﰲ اﻟﻘرون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ أو
اﻷرﺑﻊ ،ﻛانﺖ من ﳏفوﻇا ﻢ وما وﺻﻠﺖ إﻟينا .ﳜرج واﺣد ﺟاﻫﻞ ﻳﻘول شيﺦ ﻫﺬا رأى
ما ﻋند اﻷواﺋﻞ وزاد ﻋﻠيه ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ ﰲ ﻛﻠيﺔ اﻟﻄﺐ ﻟﻜن ﻋند ما ﻳﺼﻠﺢ ،ﰒ ﻫو ﻳتﺨيﻞ

أن اﳌعﻠومات ﳏفوﻇﺔ ﰲ ﻫارد دﻳسﻚ وﻳتناﻗﻠوﻫا .ﻛﻢ ﻋند من اﳌﺨﻄوطات مفﻘودة !
نعﻢ اﻟﺸرع ﳏفوظ ﻟﻜن ﻫناك ﻛتﺐ ﻟيسﺖ موﺟودة .ﻫناك مﺼنفات ﻓﻘدت .وأﺣيا ﰐ
ﳌسأﻟﺔ ما ﳒد وﺟﻬﻬا أو دﻟيﻠﻬا أو ﺗعﻠيﻠﻬا ﻟﻜنﻬﻢ وﻗفوا ﻋﻠﻰ أﺛر أو دﻟيﻞ .اﻟﻘﺼد أن نﻈرﻳﺔ
اﻟيوم أن اﳌتأﺧر سيعرف ﻋﻠﻢ اﻷوﻟيﲔ واﻵﺧرﻳن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم درب من اﳍراء واﻟتﺨﺒيط
أ س ﻳتﻜﻠمون ﰲ أمور ﻻ ﻳفﻬمون ﻓيﻬا .ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺟامﻊ اﳋﻼل وﳚمﻊ روا ت ﰒ
ﻳﺬﻫﺐ ﻳتفﻠسف ﻳﻘول أرﺟﺢ ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ وﻻ أرﺟﺢ ﺗﻠﻚ .ﳓن نعيﺶ ﻋﻠﻰ ﻓتات مواﺋدﻫﻢ
ﻫﺬه ﻫي اﳊﻘيﻘﺔ .واﳊﻘيﻘﺔ أﱐ أسﲑ ﺑﲔ منﺤدرﻳن ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟتﻘﻠيد واﳌتعﺼﺒﲔ ﺟدا وﺑﲔ
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اﳌتعﺼﺒﲔ من اﻟﻄرف اﻟﺜاﱐ اﻟﺬﻳن ﻳدﻋون أ ﻢ من أﻫﻞ اﻻﺟتﻬاد وﻫﻢ متعﺼﺒﲔ .متعﺼﺐ
ﻟﻠمﺬاﻫﺐ ومتعﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ .أنﺖ ﰲ ﻛﻞ مرﺣﻠﺔ ﻟﻚ نﻈام معﲔ ﰲ مرﺣﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﻳنﺒغي أن ﺗﻜون طاﻟﺐ ﺗتﻠﻘﻰ ﻓﻼ ﺗستﻄيﻊ أن ﺗرﺟﺢ أو ﺗﺼوب أو ﲣﻄئ ﻷنﻚ ﻟسﺖ

مؤﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن وﻓﻘﻚ ﷲ ووﺻﻠﺖ إﱃ مراﺗﺐ ﻋﻠيا ﻟيﺲ ﻟﻀرورة أن ﺗﺼﻞ  ،ﻫﻞ اﻟﺬﻳن
ﻳدﺧﻠون اﻻﺑتداﺋيﺔ ﻳتﺠاوزون ﻛﻠﻬﻢ اﻻﺑتداﺋيﺔ ؟ داﺋما اﻟعدد ﰲ اﻻﺑتداﺋيﺔ ﻛﺒﲑ ﻟﻜن ﰲ
اﳌتوسﻄﺔ أﻗﻞ ﰒ ﰲ اﻟﺜانوﻳﺔ أﻗﻞ ﰒ ﰲ اﳉامعﺔ أﻗﻞ ﰒ ﰲ اﳌاﺟستﲑ أﻗﻞ  ..ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻛﻞ

واﺣد أن ﻳﻜمﻞ .ﻗد ﰐ اﻹنسان ﻇروف ﻋاﺋﻠيﺔ وﺻﺤيﺔ ومرضيﺔ وﻫﻜﺬا .ﻗال اﳌﺼنف:

)على ﻗﻮل واﺣد( وﻛذلﻚ ﺻنعﺖ ﰲ شرﺣﻪ ﻓلﻢ أتعرض للخﻼف طلباً لﻼﺧتصار
)وهﻮ( أي ذلﻚ الﻘﻮل الﻮاﺣد الذي يذﻛرﻩ وﳛذف ﻣا سﻮاﻩ ﻣن اﻷﻗﻮال إن ﻛانﺖ هﻮ
الﻘﻮل )الراﺟﺢ( أي اﳌعتمد)ﰲ ﻣذهب( إﻣام اﻷﺋمﺔ و ﺻر السنﺔ أﰊ عبد ﷲ )أﲪد(
ﺑن ﷴ ﺑن ﺣنبﻞ الﺸيباﱐ نسبﺔ ﳉدﻩ شيبان ﺑن ذهﻞ ﺑن ثعلبﺔ ﻛيف نعرف اﻟﻘول
اﳌعتمد؟ ﻳﻘول اﺑن ﺗيميﺔ ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ مﺬﻫﺐ أﲪد ﻳعرف ،ﻳعرﻓه اﻷﺋمﺔ اﻟﻜﺒار واﳌﻄﻠعون

من ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ نﺼوص أﲪد واﻷدﻟﺔ وأﻗوال اﻷﺋمﺔ .ﻟﻜن اﻟﺬﻳن ﺑعده من
اﳌتأﺧرﻳن واﻟعوام وﻛﺬا ﻓﻘد ذﻛر ﰲ اﻟدرس اﻷول أنه ﺻار اﻟعمدة ﻋند اﳌتأﺧرﻳن اﻹﻗناع
ومنتﻬﻰ اﻹرادات وإذا ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﻓﺒعﻀﻬﻢ وﻫﻢ اﻷﻛﺜر ﻳﻘدمون اﳌنتﻬﻰ ﻋﻠﻰ وﺑعﻀﻬﻢ

ﻳرﺟﺢ ﳋارﺟي وﻫو ﻏاﻳﺔ اﳌنتﻬﻰ ﳌرﻋي اﻟﻜرمي .ﻗال :واﳌذهب ﰲ اﻷﺻﻞ أي ﰲ اللغﺔ
الذهاب أو زﻣانﻪ أو ﻣﻜانﻪ ﻳعﲏ ﻳﻘﺼد ﳌﺬﻫﺐ ﻫنا ﻓماذا ﻳسمونه اﻟﺼرﻓيون ﳌا ﻗال ﰲ

اﻷﺻﻞ اﻟﺬﻫاب أو زمان أو مﻜان ﻳﺸﲑ ﳌﺼدر اﳌيﻢ أو شيء آﺧر اسﻢ اﻟﺰمان أو اسﻢ
اﳌﻜان ذﻫﺐ ﻳﺬﻫﺐ ﻓما ﻛان من ب ﻓعﻞ ﻳفعﻞ ﻓعندﻫﻢ اسﻢ اﳌﻜان واسﻢ اﻟﺰمان

واﳌﺼدر اﳌيمي مفعﻞ ﻓيﺼﲑ مﺬﻫﺐ وﳍﺬا أشار إﱃ ﻫﺬا ﺑﻘوﻟه واﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﻷﺻﻞ
اﻟﺬﻫاب ﻳعﲏ ﻋتﺒاره مﺼدر ميمي أو زمانه زمان اﻟﺬﻫاب ﻋتﺒاره اسﻢ زمان من ذﻫﺐ
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مﺬﻫﺐ أو مﻜانه ﻳعﲏ مﺬﻫﺐ اسﻢ مﻜان ﻳعﲏ ﻟو ﻗﻠﺖ ﺟئﺖ مﺬﻫﺐ زﻳد أﻗﺼد اﻟوﻗﺖ
اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻓيه أو ﺟئﺖ مﺬﻫﺐ زﻳد ﻳعﲏ ﰲ اﳌﻜان أو وﺟدت مﺬﻫﺐ زﻳد وﻛنﺖ ﰲ
اﳌﻜان اﻟﺬي ذﻫﺐ ﻓيه زﻳد اسﻢ مﻜان أو اسﻢ زمان أو ﻳراد ﺑه اﳌﺬﻫﺐ ﻳعﲏ اﳌﺼدر

اﳌﺼدر ﳌيﻢ .ﰒ أطلق على ﻣا ﻗالﻪ ا تﻬد ﺑدليﻞ وﻣات ﻗاﺋﻼ ﺑﻪ ضﻊ ﻫﺬا ﺑﲔ
ُ
معﻜوﻓتﲔ ﰒ أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ أي اﳌﺬﻫﺐ أي ﺗعرﻳف اﳌﺬﻫﺐ ﻓما ﻗاﻟه ا تﻬد ﻫﺬا رﻗﻢ ""١

وﻛذا ﻣا أﺟري ﳎرى ﻗﻮلﻪ ﻣن ﻓعﻞ أو إﳝاء أو ﳓﻮﻩ ما أﺟري ﳎراه " "٢إذاً ما ﻗاﻟه
ﺻراﺣﺔ أو ما ﻗام مﻘام ﻗوﻟه من ﻗول أو إﳝاء أو ﳓو ذﻟﻚ من ﻓعﻞ ﻳﻘول ﻳعﲏ إذاً مﺬﻫﺐ
أﲪد ﻫو ما ﻗاﻟه أﲪد ومات ﺑه أو ما أﳊﻖ ﺑﻘوﻟه مﺜﻞ ما أﺟري ﳎرى اﻟﻘول ﻳعﲏ ما ﻓعﻠه
من ﻓعﻞ ﻳدل ﻋﻠﻰ أنه ﻳرﻳد ﺣﻜما معينا أو إﳝاء أو إشارة اﻟتنﺒيه ﻓﻬﺬا ﳒرﻳه ﳎرى اﻟﻘول

ونعتﱪه مﺬﻫﺐ ﻟه .ﻗال) :ورﲟا ﺣذﻓﺖ ﻣنﻪ ﻣساﺋﻞ( ﲨﻊ ﻣسﺄلﺔ ﻣن السﺆال وهﻲ ﻣا
يﱪهن عنﻪ ﰲ العلﻢ .طﺒعا اﻟﺬي ﺣﺬف ﻫنا اﳊﺠاوي ﰲ اﻟﺰاد وﻟيﺲ اﻟﺒﻬوﰐ ﰲ اﻟروض.
ﻗال ) :درة( أي ﻗليلﻪ )الﻮﻗﻮع( لعدم شدة اﳊاﺟﺔ إليﻬا )وزدت( على ﻣا ﻗال ﰲ
اﳌﻘنﻊ ﻣن الﻔﻮاﺋد )ﻣا على ﻣﺜلﻪ يعتمد( أي يع ﱠﻮل عليﻪ ﳌﻮاﻓﻘتﻪ الصﺤيﺢ ﻳعﲏ إذاً ﻫو

ﺣﺬف مساﺋﻞ ﻫﺬا " "١ﻫو ﻟيﺲ واﺣد ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ﻫو رﻗﻢ " "٢ﻓاﻟنﻘﻄﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳌنﻬج
أنه اﻋتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟواﺣد وﻫﺬه اﻟنﻘﻄﺔ اﻷوﱃ اﳌنﻬﺠيﺔ واﻟﺜاﱐ أنه ﺣﺬف ﺑعﺾ اﳌساﺋﻞ

اﻟﱵ ﳝﻜن اﻻستغناء ﻋنﻬا ﻷ ا درة اﻟوﻗوع .اﻟﺜاﻟﺚ :زاد مساﺋﻞ أﺧرى ﳛتاج إﻟيﻬا) .إذ
اﳍمﻢ ﻗد ﻗصرت( تعليﻞ ﻻﺧتصارﻩ اﳌﻘنﻊ ﳌاذا ﻫو ﺣﺬف واﺧتﺼر ﻷن اﳍمﻢ ﻗد
ﻗﺼرت .واﳍمﻢ ﲨﻊ ﳘﺔ ﺑﻔتﺢ اﳍاء وﻛسرها ﻳﻘال َﳘه ِوﳘه يﻘال ﳘمﺖ لﺸﻲء إذا
أردتﻪ .ﻓاﻟﺬي ﻫﻢ ﻫو اﳌتﻜﻠﻢ ﻓيﻘول أي أردﺗه )واﻷسباب( ﲨﻊ سبب وهﻮ ﻣا يتصﻞ ﺑﻪ
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إﱃ اﳌﻘصﻮد ) ِ
اﳌﺜبّﻄﺔ( أي الﺸاﻏلﺔ )عن نيﻞ( أي إدراك )اﳌراد( أي اﳌﻘصﻮد )ﻗد
ﻛﺜرت( لسبق الﻘﻀاء نﻪ "ﻻ ﰐ عليﻜﻢ زﻣان إﻻ وﻣا ﺑعدﻩ شر ﻣنﻪ ﺣﱴ تلﻘﻮا
رﺑﻜﻢ" .اﻷسﺒاب اﳌﺜﺒﻄﺔ ﻛﺜرت ﻫﺬا ﻗﺒﻞ اﻷﻟف أما ﻟو ﺟاء اﳌﺼنف ﰲ زماننا ﻓماذا
ﻳﻘول؟! وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري .ﻗال) :و( هذا اﳌختصر )ﻣﻊ ﺻغر ﺣﺠمﻪ ﺣﻮى(
أي ﲨﻊ )ﻣا يغﲏ عن التﻄﻮيﻞ( ﻻشتمالﻪ على ﺟﻞ اﳌﻬمات الﱵ يﻜﺜر وﻗﻮعﻬا ولﻮ
ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ انتﺒﻬوا ﳍﺬا ﻫو اشتمﻞ ﻋﻠﻰ مساﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﺟﺰء منﻬا اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا أ ا مساﺋﻞ

منﻄوﻗﺔ ﻟﻜن ﻫناك مساﺋﻞ ﰲ اﻟﻜتاب نفﻬمﻬا ﳌفﻬوم ﻳعﲏ مرادﻫا ﻟيﺲ ﲟﺤﻞ اﻟنﻄﻖ ﻟﻜن
ﻫو ﺧارج اﻟنﻄﻖ واﳌفﻬوم ﻗد ﻳﻜون ﲟفﻬوم اﳌواﻓﻘﺔ أو ﻳﻜون ﲟفﻬوم اﳌﺨاﻟفﺔ ﻛأن ﻳنﺺ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﰲ أمر وﻏﲑه أوﱃ منه ﻓنعرف أنه ما زاد أو ﻻ ﻳعﲏ من ب أوﱃ أنه ﳛرم أو
ﳛﻞ أو ﻟعﻜﺲ ﻓعندما ﻳﻀﻊ ﻗيد ﻓنفﻬﻢ أنه إذا ﱂ ﻳوﺟد ﻫﺬا اﻟﻘيد ﻓﺈن اﳊﻜﻢ ﻻ ﻳتﺤﻘﻖ.

ﻗال) :وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ( أي ﻻ ﲢﻮل ﻣن ﺣال إﱃ ﺣال وﻻ ﻗدرة على ذلﻚ
أي ﻻ ﲢول ﻫﺬا رﻗﻢ " "١أي اﻟتفسﲑ اﻷول ،واﻟتفسﲑ اﻟﺜاﱐ :وﻗيﻞ ﻻ ﺣﻮل
إﻻ
عن ﻣعصيﺔ ﷲ إﻻ ﲟعﻮنﺔ ﷲ وﻻ ﻗﻮة على طاعﺔ ﷲ إﻻ ﺑتﻮﻓيق ﷲ واﳌعﲎ اﻷول أﲨﻊ
وأﴰﻞ .ﻷن اﻷول ﻳﻘول ﻻ ﲢول من ﺣال إﱃ ﺣال واﻟﺜاﱐ ﻗيده ﳌعﺼيﺔ واﻟﻄاﻋﺔ ﻓيﻜون
اﻷول أﴰﻞ ﻓﻼ ﲢول من ﺣال إﱃ ﺣال سواء ﻛان معﺼيﺔ أو أي شيء آﺧر) .وهﻮ
ﺣسبنا( أي ﻛاﻓينا )ونعﻢ الﻮﻛيﻞ( ﷻ أي اﳌﻔﻮض إليﻪ تدﺑﲑ ﺧلﻘﻪ والﻘاﺋﻢ ﲟصاﳊﻬﻢ
أو اﳊاﻓظ .اﳌفوض ضﻊ رﻗﻢ " "١ﻫﺬا اﻟتفسﲑ اﻷول ﳌعﲎ ونعﻢ اﻟوﻛيﻞ أي اﳌفوض إﻟيه
اﻟتدﺑﲑ ﺗدﺑﲑ ﺧﻠﻘه اﻟﻘاﺋﻢ ﲟﺼاﳊه ،أو اﳊاﻓﻆ ﻫﺬا اﻟتفسﲑ اﻟﺜاﱐ ﻳﺼﲑ نعﻢ اﻟوﻛيﻞ ﻳعﲏ

نعﻢ اﳊاﻓﻆ أو نعﻢ اﻟوﻛيﻞ ﻳعﲏ نعﻢ اﳌفوض إﻟيه اﻟتدﺑﲑ .ونعﻢ الﻮﻛيﻞ إﻣا ﻣعﻄﻮف على
وهﻮ ﺣسبنا ضعﻬا ﺑﲔ ﻗوسﲔ وضﻊ ﻓوﻗﻬا " "١ﻓﺈما أن ﺗﻜون معﻄوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫو أو
ﺗﻜون معﻄوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣسﺒنا .ﻗال :واﳌخصﻮص ﳏذوف ﻳعﲏ ﻟو ﻗﻠنا إ ا معﻄوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫو
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ﳌا ﻳﻘول ﻫو ﺣسﺒنا ونعﻢ اﻟوﻛيﻞ ﺻار اﳌﺨﺼوص ﻳعﲏ ﳌدح ﻫنا واﳌﺨﺼوص ﳏﺬوف
اﻛتﺐ ﻋندﻫا ﻳعﲏ اﻟتﻘدﻳر نعﻢ اﻟوﻛيﻞ ﷲ ﺻار واﳌﺨﺼوص ﳏﺬوف ﺗﻘدﻳره ﷲ اﻛتﺒﻬا

وضﻊ ﺧط ﲢﺖ ﻛﻠمﺔ ﷲ ﻷ ا اﻟﻜﻠمﺔ اﳌﻘدرة اﻵن وﻟتﺼﺒﺢ اﳉمﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟتﻘدﻳر

وﻫﺬه معﻄوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫو وﻫﺬا اﻻﺣتمال اﻷول .اﻻﺣتمال اﻟﺜاﱐ :أو على ﺣسبنا ضﻊ
ﺣسﺒنا ﺑﲔ ﻗوسﲔ وضﻊ ﻓوﻗﻬا رﻗﻢ " "٢ﺻار اﻟتﻘدﻳر وﻫو ﺣسﺒنا وﻫو نعﻢ اﻟوﻛيﻞ

واﳌخصﻮص هﻮ الﻀمﲑ اﳌتﻘدم اﻛتﺐ ﻋندﻫا ﻳعﲏ ﻫو ﺻار اﳌﺨﺼوص ﳌدح ﻫنا ﻫو
اﻟﻀمﲑ اﳌتﻘدم اﻟﺬي ﰲ ﻫو ﺣسﺒنا ،ﻫو اﻟﱵ ﻗﺒﻞ ﺣسﺒنا.
ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ:

ﻛتاب الﻄﻬارة

)ﻛتاب( هﻮ ﻣن اﳌصادر السيالﺔ أي الﱵ تﻮﺟد شيﺌاً ﻓﺸيﺌاً ﻛتاب مﺼدر ﻛتﺐ ﻛتا

وﻗال أنه مﺼدر سيال أي ﺗوﺟد شيئا ﻓﺸيئا يﻘال ﻛتب ﻛتا ً وُﻛتباً وﻛتاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ مﺼادر

وﲰﻲ اﳌﻜتﻮب ﺑﻪ ﳎازاً ﻳعﲏ ﳓن نﻄﻠﻖ ﻛﻠمﺔ اﻟﻜتاب ﻋﻠﻰ اﻟورق واﳊﱪ اﻟﺬي ﺑه ﻓﻬﺬا من
ب ا از وﻣعناﻩ لغﺔ اﳉمﻊ معناﻫا ﰲ اﻟﻠغﺔ اﳉمﻊ ﺗرى مادة ﻛتﺐ اﳉمﻊ ﺑدﻟيﻞ أننا

نسمي اﻟﻜتاب ﻛتا ﻷنه ﳚمﻊ اﳊروف وﺑدﻟيﻞ أننا نسمي اﻟﻜتيﺒﺔ ﻷ ا ﲡمﻊ اﳉنود.

ﻗال :ﻣن تﻜتﱠب ﺑنﻮ ﻓﻼن إذ اﺟتمعﻮا وﻣنﻪ ﻗيﻞ ﳉماعﺔ اﳋيﻞ ﻛتيبﺔ .والﻜتاﺑﺔ لﻘلﻢ
ﻻﺟتماع الﻜلمات واﳊروف واﳌراد ﺑﻪ هنا اﳌﻜتﻮب أي هذا ﻣﻜتﻮب ﺟاﻣﻊ ﳌساﺋﻞ
)الﻄﻬارة( وما ﻫي مساﺋﻞ اﻟﻄﻬارة؟ ﻗال :ﳑا يﻮﺟبﻬا ويتﻄﻬر ﺑﻪ وﳓﻮ ذلﻚ .ﻳعﲏ اﻷشياء
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اﻟﱵ ﲣﻞ ﻟﻄﻬارة وما ﻳﺸﱰط ﻟﻠﻄﻬارة وما ﳚﺐ ﻟﻠﻄﻬارة وﻛيف ﺗﻜون اﻟﻄﻬارة وما ﻫي
أرﻛا ا وما ﻫي ﻓروض اﻟوضوء وﻓروض اﻟغسﻞ وﻫﻜﺬا .اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌناسﺒﺔ ،مناسﺒﺔ

اﻟﺒدء ﺑﻜتاب اﻟﻄﻬارة ﻗال :ﺑدأ ا ﻷ ا ﻣﻔتاح الصﻼة الﱵ هﻲ آﻛد أرﻛان اﻹسﻼم ﺑعد
الﺸﻬادتﲔ ﻫﺬه مناسﺒﺔ اﻟﺒدء ﺑﻜتاب اﻟﻄﻬارة ﻷن مﻘﺼود اﻟفﻘﻬاء اﻟﺼﻼة وﻗدموا اﻟﻄﻬارة
ﻷ ا مفتاح ﻟﻠﺼﻼة وﻷن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﻟﻄﻬارة ﻓﺒدﺋوا ﺑﺸروطﻬا .ﻗال :وﻣعناها لغﺔ
النﻈاﻓﺔ والنﺰاهﺔ عن اﻷﻗذار ﻣصدر طﻬُر يﻄﻬُر ﺑﻀﻢ اﳍاء ﻓيﻬما وأﻣا طَﻬر ﺑﻔتﺢ اﳍاء
ﻬر ﻓنﻘول طﻬر
ﻓمصدرﻩ طُ ْﻬرٌ طﻬر ﻳﻄﻬر مﺼدر طﻬارة أما طﻬر ﺑفتﺢ اﳍاء مﺼدره طُ ٌ

ﻬر أي ﻳستو ن ﰲ اﳌﻀارع ﻓﺈذا ﲰعﺖ طﻬر ﺗعرف أن ﻫﺬا
ﻳﻄﻬر طﻬارة و طَﻬر ﻳﻄﻬر طُ ٌ
طﻬر
اﳌﺼدر ﺟاء من ﻓعﻞ طَﻬر وإذا ﲰعﺖ طﻬارة ﺗعرف أن ﻫﺬا اﳌﺼدر ﺟاء من ﻓعﻞ ُ
ﻳفعﻞ وﻫو مﺸﻬور ب نﺼر وأﻛﺜر اﻷوزان ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒاب وﻫو نﺼر
ﻓعﻞ ُ
من ب ُ

ﻳنﺼر .ﻗال :ﻓمصدرﻩ طُ ْﻬرٌ ﻛﺤﻜﻢ ﺣﻜماً ﺣﻜﻢ ﳛﻜﻢ ﺣﻜما .ﻗال :وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻣا
ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮلﻪ )وهﻲ ارتﻔاع اﳊدث( وﻫﺬا رﻗﻢ ] [١اﻟﻄﻬارة ﺧتﺼار ﻛما ذﻛر اﻟﺸارح ﻫي

ارﺗفاع اﳊدث وما ﰲ معناه وزوال اﳋﺒﺚ ﻳعﲏ ﺛﻼث ﲨﻞ وﳝﻜن نﺰﻳد ﲨﻠﺔ راﺑعﺔ نﻘول
زوال اﳋﺒﺚ أو ﺣﻜمه ﻓﻠما ﻗال ارﺗفاع اﳊدث وما ﻫو اﳊدث؟ اﳊدث ﻏﲑ اﻟنﺠﺲ طﺒعا
اﳊدث ﻟيﺲ ﺑنﺠاسﺔ ﻫو شيء آﺧر وﻫو وﺻف ﻳﻘوم ﻟﺒدن ﳝنﻊ من ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة
ﻓاﳊدث شيء معنوي وﺻف ﻻ ﺗراه ﺑعينﻚ ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﺒدن ﳝنﻊ من ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة وﳓوﻫا
ﻓﺈذا ﺧرج اﻟرﻳﺢ أو اﻟﺒول أو اﻟغاﺋط نﻘول ﻫﺬا ﳏدث ﻳعﲏ اﺗﺼف ﺑوﺻف ﳝنعه من

اﻟﺼﻼة ﻟو ﺻﻠﻰ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه ﻷنه ﱂ ﻳتوضأ وشرﺣﻬا اﳌﺼنف اﻟﺸارح ﻗال :أي زوال
الﻮﺻﻒ الﻘاﺋﻢ لبدن اﳌانﻊ ﻣن الصﻼة وﳓﻮها وﳓوﻫا ﻛﻞ ما ﻳﺸﱰط ﻟه اﻟﻄﻬارة مﺜﻞ
مﺲ اﳌﺼﺤف واﻟﻄواف .ﻗال) :وﻣا ﰲ ﻣعناﻩ( أي ارتﻔاع اﳊدث وﻫﺬا رﻗﻢ ] [٢ﻳعﲏ

اﻟﻄﻬارة إما رﻓﻊ ﺣدث أو شيء ﻟيﺲ رﻓﻊ ﺣدث ﻟﻜنﻬا ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث مﺜﻞ ماذا؟
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ﻗال :ﻛاﳊاﺻﻞ ﺑغسﻞ اﳌيﺖ والﻮﺿﻮء والغسﻞ اﳌستﺤبﲔ -١ .ﻏسﻞ اﳌيﺖ ﻓﻬو طﻬارة

شرﻋيﺔ ﻓﻬﻞ إذا ﻏسﻠنا اﳌيﺖ ارﺗفﻊ ﺣدﺛه؟ ﻻ ،ﻗد ﻻ ﺗﻜون ﻋﻠيه ﳒاسﺔ ﻓﻼ ﻫو ارﺗفاع

ﺣدث وﻻ زوال ﳒﺲ ﻓاﻟﻄﻬارة اﻟﱵ ﺣدﺛﺖ ﻟﻠميﺖ ﻫي ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث ﺗﺸﺒه
ارﺗفاع اﳊدث ﻟﻜنﻬا ﻟيسﺖ ارﺗفاع ﺣدث -٢ .اﻟوضوء اﳌستﺤﺐ :إنسان ﺗوضأ ودﺧﻞ
ﺻﻠﻰ ﰒ ﺟدد اﻟوضوء ﻓﻬﺬا اﻟوضوء اﳉدﻳد ﻫو طﻬارة ﻟﻜنه ﻟيﺲ رﺗفاع ﺣدث وﻻ زوال

ﺧﺒﺚ ﺑﻞ ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث وﻛﺬﻟﻚ  -٣اﻟغسﻞ اﳌستﺤﺐ -٤ .وﻣا زاد على اﳌرة
اﻷوﱃ ﰲ الﻮﺿﻮء وﳓﻮﻩ إذا ﺗوضأت أنﺖ اﻵن ﳏدث وذﻫﺒﺖ ﻟتتوضأ ﻓﻬﺬا اﻟوضوء ﻻ

نعتﱪه رﻓﻊ ﺣدث ﻓاﻟﺬي ﺣدث شيئان اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ رﻓعﺖ اﳊدث واﻟﺜانيﺔ ﰲ معﲎ ارﺗفاع

اﳊدث ﻓفي اﳊﻘيﻘﺔ أنﺖ رﻓعﺖ اﳊدث وما ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث -٥ .وﻏسﻞ يدي
الﻘاﺋﻢ ﻣن نﻮم الليﻞ وﳓﻮ ذلﻚ معروف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وسيأﰐ أن اﻟﺬي ﻳﻘوم من نوم اﻟﻠيﻞ
ﻗﺾ اﻟوضوء ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻏسﻞ ﻳدﻳه ﺛﻼث مرات ﻗﺒﻞ أن ﳝﺲ اﳌاء وﻫﺬا اﻟغسﻞ طﻬارة

وﻫو ﱂ ﻳرﻓﻊ ﺣدث وﻻ ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟيد إذاً ﻫﺬه اﻟﻄﻬارة ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث -٦ .أو
لتيمﻢ عن وﺿﻮء أو ﻏسﻞ ﻳعﲏ اﻟﺬي ﻳتيمﻢ ﺑدل اﻟوضوء وﺟﺐ ﻋﻠيه اﻟوضوء وما ﻋنده
ماء ﺗيمﻢ أو وﺟﺐ ﻋﻠيه اﻟغسﻞ وما ﻋنده ماء ﻓتيمﻢ وﻫﺬا اﻟتيمﻢ نعتﱪه ﰲ معﲎ ارﺗفاع

اﳊدث ﻓفي اﳌﺬﻫﺐ اﻟتيمﻢ ﻫو مﺒيﺢ ﻟﻠﺼﻼة وﻻ ﻳرﻓﻊ اﳊدث ﻗال اﻟتيمﻢ ﻋن وضوء أو
ﻏسﻞ أي أن اﻟتيمﻢ ﻋن أي شيء آﺧر ﻓﻼ ﻓاﻟتيمﻢ ﻳﻜون ﺑدل اﳌاء ﰲ ﻛﻢ مسأﻟﺔ ؟
اﻟوضوء واﻟغسﻞ واﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن وﻟيسﺖ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﺜوب أو اﻟﺒﻘﻊ ﻓﻠو
ﻛان ﺗيممه ﻋن ﳒاسﺔ ﰲ اﻟﺒدن وﻳﺼﲑ ﻫﺬا اﻟتيمﻢ ﻻ ﻫو من رﻓﻊ اﳊدث وﻻ ﻫو ﰲ معﲎ

رﻓﻊ اﳊدث وإﳕا ﻫو ﰲ ب زوال اﳋﺒﺚ وﲢدﻳدا ﰲ زوال ﺣﻜﻢ اﻟنﺠاسﺔ .ﻗال) :وزوال
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اﳋبﺚ( أي النﺠاسﺔ ﻫﺬا رﻗﻢ ] ، [٣أو ﺣﻜمﻬا نﻀﻊ رﻗﻢ ] [٤أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﻬارة
ﺗنﺤﺼر ﰲ أرﺑﻊ ﺻور :ارﺗفاع اﳊدث ،ما ﰲ معﲎ ارﺗفاع اﳊدث ،زوال اﳋﺒﺚ ،زوال

ﺣﻜﻢ اﳋﺒﺚ ﻳعﲏ اﳋﺒﺚ موﺟود ﻟﻜن ﺣﻜمه زال ﻳعﲏ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة أو ﻛﺬا أي
النﺠاسﺔ أو ﺣﻜمﻬا ﻻستﺠمار أو لتيمﻢ ﰲ اﳉملﺔ على ﻣا ﰐ ﰲ ﺑﻪ زوال اﳊﻜﻢ

ﻳﻜون ﻛيف؟ ﻫو مﺜﻞ اﻵن اﳌﺼنف ﻟﺰوال اﳊﻜﻢ زوال اﳋﺒﺚ أي اﻟنﺠاسﺔ ﻫﺬا ﻟغسﻞ
ﳌاء ،زوال ﺣﻜﻢ اﻟنﺠاسﺔ ﻻستﺠمار أو ﻟتيمﻢ اﳊﺠر ﳝسﺢ اﻟنﺠاسﺔ ﻟﻜن اﳊﺠر ﻳﺰﻳﻞ

ﻋينﻬا وﻳﺒﻘﻰ أﺛرﻫا ﻓاﳊﺠر مستﺤيﻞ ﻳﺰﻳﻞ اﻟنﺠاسﺔ  %١٠٠مﺜﻞ اﳌاء ﻫﺬا ﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ
در ﺟدا ﺟدا ﻓﺒﺬﻟﻚ إذا مسﺢ ﳊﺠر وﺑﻘي أﺛر ﻟﻠنﺠاسﺔ ﻓﻼﺑد أن ﳝسﺢ ﲝيﺚ ﻳﺰﻳﻞ
من اﻟنﺠاسﺔ ما ﳝﻜن إزاﻟته وﲝيﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟعﻀو إﻻ ﳒاسﺔ ﻻ ﻳستﻄيعﻬا اﳊﺠر

وإﳕا ﲢتاج ﻟﻠماء وطﺒعا ﻫﺬا ﲝسﺐ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈن ﺣﱴ ﻻ ندﺧﻞ ﰲ ب اﻟوسواس .أو
ﻟتيمﻢ ﰲ اﳉمﻠﺔ ﻳﻘﺼد ﻟتيمﻢ ﻋن اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻟﺒدن اﻛتﺐ ﻋندﻫا ﻋن ﳒاسﺔ اﻟﺒدن.

ﻗال :ﻓالﻄﻬارة ﻣا ينﺸﺄ عن التﻄﻬﲑ ورﲟا أطلﻘﺖ على الﻔعﻞ ﻛالﻮﺿﻮء والغسﻞ .انتﺒﻬوا

إﺧوان ﳓن نﻘول طﻬارة ونﻘﺼد اﻟوضوء أو اﻟغسﻞ واﻟﻄﻬارة ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ما ﻳنﺸأ ﻋن
اﻟتﻄﻬﲑ ﻳعﲏ اﻟﻄﻬارة ﻫي اﻟﱵ ﺗنﺸأ ﻋن اﻟتﻄﻬﲑ ﻳعﲏ ﺗنﺸأ ﻋن ﻓعﻞ اﻟوضوء أو ﻓعﻞ اﻟغسﻞ
ﻓتﺤﺼﻞ اﻟﻄﻬارة ﻟﻜن رﲟا أطﻠﻘﺖ اﻟﻄﻬارة ﻋن اﻟفعﻞ نفسه ﻛاﻟوضوء أو ﻛاﻟغسﻞ ﻻ ﺑﻞ
أﻛﺜر من ﻫﺬا اﻟفﻘﻬاء ﻳﻄﻠﻘو ا ﻋﻠﻰ اﳌواضي أﻳﻀا ﻳﻄﻠﻘون ﻋﻠيﻬا اﻟﻄﻬارة ﻟﻜن نرﻳد أن
ننﺒه أن اﻟﻄﻬارة ﰲ اﻷﺻﻞ ﻫي ما ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟتﻄﻬﲑ ﻓتوضأ اﻟرﺟﻞ اﶈدث ﺣﺼﻠﺖ

طﻬارة اﻵن وﻓعﻠه اﻟﺬي ﻓعﻠه ﺗﻄﻬﲑ .ﻗال) :اﳌياﻩ( عتبار ﻣا تتنﻮع إليﻪ ﰲ الﺸرع
)ثﻼثﺔ( :أﺣدها )طﻬﻮر( أي ﻣﻄﻬر ﻗال ثعلب :طﻬﻮر -ﺑﻔتﺢ الﻄاء -الﻄاهر ﰲ ذاتﻪ
اﳌﻄﻬر لغﲑﻩ انتﻬى .سﺒﻖ أن ﻗﻠنا أن ﻫﺬا ﻫو ﺣﻜﻢ اﳌاء اﻟﻄﻬور وﻟيﺲ ﺗعرﻳفه وﺗعرﻳف

اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻫو اﻟﺒاﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ أو ﺣﻜما ﻳعﲏ إذا أﺻاﺑه ﺗغﲑ ﻟيﺲ ﺑﺒاﻗي ﻋﻠﻰ
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ﺧﻠﻘته ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟتغﲑ ﱂ ﻳؤﺛر ﻋﻠيه ﱂ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓنﻘول ﻫﺬا ﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻜما
وﻟيﺲ ﺣﻘيﻘﺔ وﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﳌاء اﻟﻄﻬور أنه طاﻫر ﰲ نفسه مﻄﻬر ﻟغﲑه ومعﲎ طاﻫر ﰲ

نفسه أي ﻟو أﺻاب اﳌﺼﻠي ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗه وﻟو ﺻﻠﻰ اﳌﺼﻠي ﻋﻠﻰ سﺠادة ﻓيﻬا ماء
مﺒتﻠﺔ ﳌاء ﻫﺬا طاﻫر ﰲ نفسه ﻻ ﻳﻀر ،ومﻄﻬر ﻟغﲑه أي ﳝﻜن أن ﻳستعمﻞ ﰲ رﻓﻊ

اﳊدث أو ما ﰲ معناه أو ﰲ زوال اﳋﺒﺚ .ﻗال تعاﱃ﴿ :وينﺰل عليﻜﻢ ﻣن السماء ﻣاء
ليﻄﻬرﻛﻢ ﺑﻪ﴾ )ﻻ يرﻓﻊ اﳊدث( ﻏﲑﻩ .ﻳعﲏ ﻏﲑ اﻟﻄﻬور أما اﻟﻄاﻫر واﻟنﺠﺲ ﻓﻼ
واﳊدث ليﺲ ﳒاسﺔ ﺑﻞ ﻣعﲎ يﻘﻮل لبدن ﳝنﻊ الصﻼة وﳓﻮها .إذاً ﻋرﻓنا ما ﻫو
اﳊدث وسﺒﻖ أن شرح اﳊدث ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .ﻗال :والﻄاهر ﺿد اﶈدث والنﺠﺲ اﶈدث

ﻟيﺲ ﺑﻄاﻫر واﳊدث ﻏﲑ اﻟنﺠاسﺔ ﻓاﳊدث معنوي واﻟنﺠاسﺔ ﺣسيﺔ .اﻟﻄاﻫر إذاً ﻫو ضد
اﶈدث وضد اﻟنﺠﺲ ﻷن اﳌتنﺠﺲ ﻻ ﻳسمﻰ طاﻫر واﶈدث ﻻ ﻳسمﻰ طاﻫر ﻓاﻟﻄاﻫر ﻫو

من سﻠﻢ من اﳊدث واﻟنﺠاسﺔ .ﻗال) :وﻻ يﺰيﻞ النﺠﺲ الﻄارئ( على ﳏﻞ طاهر ﻓﻬﻮ
النﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ )ﻏﲑﻩ( أي ﻏﲑ اﳌاء الﻄﻬﻮر .نفﻬﻢ من ﻫﺬا أن اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻳﻄﻬر

اﻟنﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ ﻻ اﻟعينيﺔ ﲟعﲎ أن اﳌيتﺔ ﳒسﺔ ﻓﻠو ﻏسﻠناﻫا ﻻ ﺗﻄﻬر واﻟﺒول ﳒﺲ ﻻ
ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑه ﻟﻜن ﻟو أن اﻟﺒول أﺻاب اﻟﺜوب واﻟﺜوب ﰲ أﺻﻠه طاﻫر ﻓﻬﺬه اﻟنﺠاسﺔ
نسميﻬا ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺒول ﳒاسﺔ ﻋينيﺔ و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺜوب نﻘول ﻓيﻬا ﳒاسﺔ طارﺋﺔ إذاً ﻫي
ﺣﻜميﺔ ﻓغسﻞ اﻟﺜوب ﻫو اﻟﺬي ﻳرده ﻟﻠﻄﻬارة ﻓيﺼﲑ اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻳﻄﻬر اﻟنﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ
ﻳعﲏ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﻄارﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ طاﻫر إذاً ﲟعﲎ أن اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻳﻄﻬر اﻷﻋيان اﻟنﺠسﺔ أم
اﳌتنﺠسﺔ؟ اﻟﱵ أﺻاﺑتﻬا اﻟنﺠاسﺔ وﻻ ﻳﻄﻬر أﻋيان اﻟنﺠاسﺔ وسيأﰐ أن أﻋيان اﻟنﺠاسﺔ ﻻ

ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑﻫا إﻻ ما ﻳستﺜﲎ وسيأﰐ ﻷنه ﻻ داﻋي ﻟﺬﻛر اﻻستﺜناءات ﺣﱴ ﻻ ﳔﻠط .ﳝﻜن
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ﻳﻜون ﻓيه إشﻜال ﻳورده اﻵن اﳌﺼنف ﻟو ﺟاء واﺣد وﻗال واﻟتيمﻢ ﻳرد ﻋﻠيه اﳌﺼنف ﻳﻘول:

والتيمﻢ ﻣبيﺢ ﻻ راﻓﻊ ﻓاﻟتيمﻢ ﻻ ﻳرﻓﻊ اﳊدث وﻻ ﻳﺰﻳﻞ اﻟنﺠﺲ وﻟﻜن ﻳﺒيﺢ ﻟﻠﻀرورة ﻗال:
وﻛذا اﻻستﺠمار اﻛتﺐ ﻋندﻫا مﺒيﺢ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﻜﻢ اﻟنﺠاسﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻋينﻬا إذاً اﳓﺼرت

اﻟﻄﻬارة اﳊﻘيﻘيﺔ ﳌاء ،رﻓﻊ اﳊدث وزوال اﳋﺒﺚ اﳊﻘيﻘي ﳌاء أما رﻓﻊ اﳊﻜﻢ أو ما ﰲ

معﲎ ﻫﺬا ﻳﻜون ﺑغﲑﻫا .ﻗال) :وهﻮ( أي الﻄﻬﻮر )الباﻗﻲ على ﺧلﻘتﻪ( أي ﺻﻔتﻪ الﱵ
ﺧلق عليﻬا إﻣا ﺣﻘيﻘﺔ ﻫﺬا ﻫو ﺗعرﻳفه ﺻفته اﻟﱵ ﺧﻠﻖ ﻋﻠيﻬا ،ﻫﺬه اﳋﻠﻘﺔ إما ﺣﻘيﻘﺔ ﻫﺬا
" "١ن يبﻘى على ﻣا وﺟد عليﻪ ﻣن ﺑرودة أو ﺣرارة أو ﻣلﻮﺣﺔ وﳓﻮها أو ﺣﻜماً وﻫﺬا

اﻟﺜاﱐ ﻓعندما نﻘول ﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﻛان ﰲ اﻟﻜاسه ﻓﻬو ﻗي
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ ﻟﻜن ﻋند ماء ﻳﺼيﺒه ﺗغﲑ وﺑعﺾ أنواع اﻟتغﲑ اﻟﱵ ﺗﺼيﺐ اﳌاء ﻻ ﺗؤﺛر
ﻓيه وﻻ ﺗسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓﻜيف نسمي ﻫﺬا اﳌاء اﳌتغﲑ ﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﻫﺬا إشﻜال وﻟﻜي
ﳔرج من ﻫﺬا اﻹشﻜال أطﻠﻖ اﳌﺼنف ﻛﻠمﺔ ﺣﻜما ﻓﺈذاً ﻋند اﳌاء اﳌتغﲑ ﺑﻄول اﳌﻜﺚ
ﻓﻠو ﻋندك ﺟاﻟون ماء ﺑﻘي ﻓﱰة طوﻳﻠﺔ ﻓتغﲑ ﻟونه أو طعمه أو رﳛه ﻫﺬا متغﲑ ﻟﻜن ﻫﺬا
اﻟتغﲑ ﻻ ﻳؤﺛر ﻳسمﻰ اﳌاء اﻵﺟن ﻓﻼ ﻳؤﺛر ﻓيه ﻫﺬا اﻟتغﲑ وﻻ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ إذاً ﻫو أﺻﺒﺢ
ﻳﺸﺒه ﻏﲑ اﳌتغﲑ ﻳﺸﺒه اﻟﺒاﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﻳﺸﺒﻬه ﰲ اﳊﻜﻢ ونﻘول ﰲ ﻫﺬا اﳌاء ﻗي ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻘته ﺣﻜما ،اﳌﺼنف مﺜﻞ ﻗال :ﻛاﳌتغﲑ ﲟﻜﺚ أو طﺤلب وﳓﻮﻩ ﳑا ﰐ ذﻛرﻩ ﻳعﲏ
اﳌتغﲑ ﳌﻜﺚ ﻫﺬا ﻳعتﱪ ﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻜما ،اﳌتغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ ﺻون اﳌاء ﻋنه مﺜﻞ
اﻟﻄﺤاﻟﺐ ﻻ ﺗستﻄيﻊ ﲤنﻊ اﳌاء منﻬا ﻓﻬي ﻗيﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻘﺔ ﺣﻜما وﻟيسﺖ ﺣﻘيﻘﺔ.

ﺑعد ذﻟﻚ انتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ ذﻛر أﻗسام اﳌاء اﻟﻄﻬور وﻟه ﺻور ﻛﺜﲑة ﻫﺬه اﻟﺼور اﻟﻜﺜﲑة
ﺗنﻘسﻢ إﱃ ﳎموﻋتﲔ ﳎموﻋﺔ مﻜروﻫﺔ ﻳعﲏ طﻬور مﻜروه وﳎموﻋﺔ أﺧرى طﻬور ﻏﲑ
مﻜروه ،طﻬور مﻜروه ﻳعﲏ اﻷوﱃ ﻋدم استعماﻟه ﻟﻜن ﻫو طﻬور واﻟﻄﻬور ﻏﲑ اﳌﻜروه ﻫﺬا
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ﳚوز استعماﻟه ﻫو اﻷﺻﻞ إذاً اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه نﻘول ﻫو طﻬور ﻳعﲏ ﻳرﻓﻊ اﳊدث وﻳﺰﻳﻞ
اﳋﺒﺚ ﻟﻜنه مﻜروه ﻳعﲏ اﻷوﱃ أﻻ ﻳستعمﻞ وﻟو استعمﻞ ﻓﺈنه ﻳرﻓﻊ اﳊدث وﻳﺰﻳﻞ اﳋﺒﺚ.
ﻗال) :ﻓﺈن تغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج( ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﻓﺈن ﺗغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج ضﻊ رﻗﻢ " "١ومعﲎ

ﻏﲑ ﳑازج ﻗال :أي ﳐالﻂ اﻛتﺐ ﻋندﻫا أي ﻏﲑ ﳐاﻟط ﻓاﳌمازج ﻫو اﳌﺨاﻟط وﻏﲑ اﳌمازج

ﻫو اﻟﺬي ﻳسمﻰ ﻏﲑ ﳐاﻟط واﳌﻘﺼود ﺑه أنه ﻻ ﳝتﺰج ﳌاء وﻻ ﳜتﻠط ﳌاء ﻓﺈذا ﺗغﲑ ﺑﺸيء

ﻻ ﳜتﻠط ﳌاء وﻻ ﳝتﺰج ﳌاء ومﺜﻞ ﻟه ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻜاﻓور ﻗال) :ﻛﻘﻄﻊ ﻛاﻓﻮر( وعﻮد ﻗماري

ﻳعﲏ ﻋود منسوب إﱃ ﺑﻠد ﻗمر ﰲ اﳍند ،ﻗﻄﻊ اﻟﻜاﻓور أو اﻟعود اﻟﻘمري أو ﻗﻄعﺔ اﳋﺸﺐ
أو ﺟﺬع اﻟﺸﺠرة إذا وضﻊ ﰲ اﳌاء ﻓﺈنه ﻻ ﻳﺬوب وﻻ ﻳتﺤﻠﻞ ﻓيه ﻓﻬﺬا نسميه ﻏﲑ ﳑازج أما

ﻟو وضعنا ﰲ اﳌاء شيئا ﻳتﺤﻠﻞ وﻳﺬوب ﻓيه مﺜﻞ ما ﻟو وضعنا ﰲ اﳌاء سﻜر أو ﺣﱪ أو مﻠﺢ
ﻓﻬﺬا ﻳﺬوب ﰲ اﳌاء ﻓما ﻳﺬوب ﻓيه نسميه ﳑازج وﳐاﻟط وما ﻻ ﻳﺬوب ﻓيه نسميه ﻏﲑ
ﳑازج وﻏﲑ ﳐاﻟط ﻓأﻳﻬما اﻟﺬي ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﳌاء وﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ؟ اﳌمازج واﳌﺨاﻟط أما ﻏﲑ
اﳌمازج وﻏﲑ اﳌﺨاﻟط ﻓﻼ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻟﻜنه ﺑسﺒﺐ اﳋﻼف ﰲ ﻫﺬا اﻟنوع من اﳌاء
اﻟﺬي ﺗغﲑ ﺑﺸيء ﻏﲑ ﳑازج ﻓﺤﺼﻞ ﻓيه اﳋﻼف ﻓﻠﺬﻟﻚ ذﻫﺐ اﳌﺼنف وﻫو اﳌﺬﻫﺐ إﱃ
ﻛراﻫﺔ ﻫﺬا .ﻗال) :أو دهن( طاهر على اﺧتﻼف أنﻮاعﻪ ﻓﻬﻞ اﻟدﻫن ﳝتﺰج ﳌاء ؟ ﻻ

ﻓﻬو ﻏﲑ ﳑازج ﻷن اﻟدﻫن ﻟو وضﻊ ﰲ اﳌاء وﺗرك ﻓﺈنه ﻳنفﺼﻞ وﻳﺼﺒﺢ اﻟدﻫن طﺒﻘﺔ ﻏﲑ
اﳌاء ﳝﻜن إزاﻟتﻬا ﻳعﲏ ﳘا ﺧﻠيﻄان ﻏﲑ متﺠانسان ﻻ ﻳﻠتﻘيان ﻳنفﺼﻼ ﻗال ﻋﻠﻰ اﺧتﻼف

أنواع اﻟدﻫن سواء أن ﻛان نﺒاﰐ أو ﺣيواﱐ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻗال ﰲ الﺸرح اﳌﻘﺼود ﻟﺸرح
ﻫنا اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ وﺻاﺣﺐ اﻟﺸرح ﻫو اﺑن أﰊ ﻋمر اﳌوﻓﻖ اﺑن ﻗدامﺔ ﻋمه ﻗال ﻋﺒد اﻟرﲪن

اﺑن أﰊ ﻋمر ﺑن ﷴ ﺑن أﲪد ﻋمه اﳌوﻓﻖ ﻋﺒد ﷲ ﺑن أﲪد وﰲ ﻣعناﻩ ﻣا تغﲑ لﻘﻄران
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والﺰﻓﺖ والﺸمﻊ ﻷن ﻓيﻪ دهنيﺔ يتغﲑ ا اﳌاء ﰲ معناه أي ما ﻳﺸﺒﻬه ومﺜﻠه وﻋﻠﻰ اﻟعموم
أي شيء ﻻ ﳝتﺰج ﰲ اﳌاء ورﻛﺰوا ﻋﻠﻰ ﻗﻀيﺔ اﻟﺰﻳﺖ واﻟدﻫن واﻟسمن وﻫﺬه اﻷشياء ﻫﺬه إذا
وضعﺖ ﰲ اﳌاء ﻗد ﻳﻈن اﻹنسان أ ا ﲤتﺰج ﺑه وﲣتﻠط واﻟﺼﺤيﺢ ﻻ ﻫﺬه ﲤتﺰج ﻟﻘوة
ﻓﺒمﺠرد أن ﺗﱰﻛﻬا ﺗنفﺼﻞ ﺑعد زمن .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ اﻟﺜاﱐ ﻗال) :أو ﲟلﺢ ﻣاﺋﻲ( ﻫﺬه
اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻟﻠﻄﻬور اﳌﻜروه وﻋندي سؤال اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻬور اﳌﻜروه ﻫو اﳌتغﲑ ﺑغﲑ
ﳑازج ﻳعﲏ ﻗي ﻋﻞ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ أم ﺣﻜما؟ ﺣﻜما ﻷنه متغﲑ ،اﻟﺜاﱐ أو ﲟﻠﺢ ماﺋي

اﻛتﺐ ﻋندﻫا أي ﺗغﲑ ﲟﻠﺢ ماﺋي واﳌﻘﺼود أنه مﻠﺢ من اﻟﺒﺤر وﻟيﺲ مﻠﺢ من اﳉﺒﻞ ﻗال:
ﻻ ﻣعدﱐ ﻳعﲏ ﻻ مﻠﺢ معدﱐ ﻷن اﳌﻠﺢ اﳌعدﱐ أﺻﻠه اﳉﺒﻞ واﳌﻠﺢ اﳌاﺋي أﺻﻠه اﻟﺒﺤر

واﻟﺒﺤر ﻫو أﺣد اﻟﻄﻬورﻳن ﻓماء اﻟﺒﺤر مﻄﻬر واﳌﻠﺢ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺒﺤر ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤر ﻓﻼ
ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻟو وﻗﻊ ﰲ ماء ﻏﲑ متغﲑ ﻓتغﲑ ﻟونه أو طعمه ﻓﺈنه ﻻ ﻳسﻠﺒه

اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓيسلبﻪ الﻄﻬﻮريﺔ إذاً ﻗوﻟه ﻓيسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻳعود إﱃ اﳌعدﱐ وﻻ ﻳعود إﱃ اﳌاﺋي.

سؤال مﻜرر :اﳌتغﲑ ﳌﻠﺢ اﳌاﺋي طﻬور أم طاﻫر ؟ طﻬور ﻓﺈذا ﻗﻠتﻢ ﻛﻠمﺔ طﻬور معناه أنه

ق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ أو ﺣﻜما؟ ﺣﻜما .ﻗال) :أو سخن ﺑنﺠﺲ ﻛرﻩ( وﻫﺬا " "٣ﻳعﲏ

اﻟوﻗود اﻟﺬي سﺨن اﳊﻄﺐ اﻟﺬي وضﻊ ﲢﺖ اﳌاء وسﺨن ﺑه اﳌاء ﳒﺲ اﳊﻄﺐ ﳒﺲ أو
اﻟوﻗود ﳒﺲ ﻓما اﳊﻜﻢ ﻗال ﻛره وﻗوﻟه ﻛره ﺗعود إﱃ اﻟﺜﻼث ﺻور اﳌاضيﺔ وﻫي اﻟتغﲑ ﺑغﲑ
ﳑازج ،واﳌتغﲑ ﳌﻠﺢ اﳌاﺋي ،واﳌسﺨن ﻟنﺠﺲ ﻗال ﻛره ﻓﻠماذا اﻟﺬي سﺨن ﻟنﺠﺲ ﻛره؟
ﻳﻜره ﻟسﺒﺐ أنه ُﳜﺸﻰ أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟوﻗود اﻟنﺠﺲ أن ﺗﻜون ﻫناك أﺟﺰاء ﻟﻄيفﺔ ﺻعدت
إﱃ ﻫﺬا اﳌاء من اﻟوﻗود .اﻟسؤال اﻵن ﻫﺬا اﳌسﺨن ﺑنﺠﺲ ﻫو طﻬور مﻜروه وطﻬور
ﺗساوي ماء ق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ أو ﺣﻜما؟ ﻟنسﺒﺔ ﳍﺬه اﻟﺼورة ،ﻫو ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ
ﻗال ﻓﺈن ﺗغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج ﻓﺼرح ﻟتغﲑ ،اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻗال أو ﲟﻠﺢ ماﺋي أو ﺗغﲑ ﲟﻠﺢ ماﺋي
ﻓﺤرف اﻟﺒاء ﻫﺬا أشار إﱃ اﻟتغﲑ ﻗال أو ﲟﻠﺢ ماﺋي معناه إذا ﺗغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج أو ﺗغﲑ ﲟﻠﺢ
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ماﺋي ﰒ ﺟاء ﰲ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﱂ ﰐ ﲝرف اﻟﺒاء أﺻﻼ ﻗال أو سﺨن ﺑنﺠﺲ ما ﺗعرض ﻟﻠتغﲑ

ﻓعﺒارﺗه ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟتغﲑ ﻗال :ﻛرﻩ ﻣﻄلﻘاً إن ﱂ ﳛتﺞ إليﻪ ﻫﺬا ﻫو ﺣﻜﻢ اﳌﻜروه أنه

ﻳﻜره ﻋند ﻋدم اﻻﺣتياج إﻟيه ﻳعﲏ ﻋند وﺟود طﻬور ﻏﲑ مﻜروه أما إذا ﱂ ﻳوﺟد إﻻ ﻫﺬا
اﳌاء ﻓعند ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ مﻜروﻫا ﻫﺬا معﲎ إن ﱂ ﳛتج إﻟيه ﻓﺈذا اﺣتيج إﻟيه ﻻ ﻳعود

مﻜروﻫا سﻮاء ﻇن وﺻﻮلﻪ إليﻪ وﺻوﳍا اﻟﻀمﲑ ﻳعود ﻟﻠنﺠاسﺔ أي ﳒاسﺔ اﻟوﻗود ﻫﺬا أو
ﻛان اﳊاﺋﻞ ﺣصيناً أو ﻻ ﻳعﲏ ﻫﺐ أن ﻫﺬا اﳌاء داﺧﻞ ﻗدر واﻟﻘدر مغﻄﻰ ﺣﻜام مﺜﻞ
ﻗدر اﻟﻀغط ﻫﺬا ﻓﻬو ﳏﻜﻢ وﳓن متيﻘنﲔ اﻵن أن اﳊﻄﺐ اﻟنﺠﺲ ﻫﺬا ﻟن ﻳﺼﻞ شيء

منه إﱃ اﳌاء ﻳﻘول سواء ﻛان ﻫﻜﺬا أو ﻫﻜﺬا ولﻮ ﺑعد أن يﱪد إشﻜال ﰲ ﻗوﻟه سواء ﻇن

وﺻوﻟه إﻟيه ﻳﻘﺼد ﺬا أننا ﱂ نتيﻘن واﳊﻜﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ما ﻫو؟ إذا ﻛان ﻋند ماء ﱂ
نتيﻘن وﺻول اﻟنﺠاسﺔ إﻟيه ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻟﻜن إذا ﺗيﻘنا أن اﻟنﺠاسﺔ وﺻﻠﺖ إﻟيه ﻓعند
ذﻟﻚ سننتﻘﻞ من اﻷﺻﻞ ﻗال وﻟو ﺑعد أن ﻳﱪد ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳌسﺨن ﻟنﺠﺲ مﻜروه ﰲ ﺣال

اﳊرارة أم مﻄﻠﻘا ؟ مﻄﻠﻘا سواء ﰲ ﺣال ﺣرارﺗه أو ﺑعد أن ﻳﱪد .ﻷنﻪ ﻻ يسلﻢ ﻏالباً ﻣن
ﺻعﻮد أﺟﺰاء لﻄيﻔﻪ إليﻪ ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ اﻵن دﻟيﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻟيﺲ نﻘﻼ وإﳕا دﻟيﻠﻬا
ﺗعﻠيﻞ ﻓﻸنه ﻻ ﻳسﻠﻢ ﻏاﻟﺒا من وﺻول أﺟﺰاء ﻟﻄيفﺔ إﻟيه .ﻗال :وﻛذا ﻣا سخن ﲟغصﻮب
اﻵن ﻛﺬا ﻳعﲏ ﰲ اﻟﻜراﻫﺔ ﻳعﲏ وﻛﺬا من اﳌاء اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه ما سﺨن ﳌغﺼوب وﻫﺬا

رﻗﻢ " "٤واﳌﻘﺼود ﻫو اﳊﻄﺐ مغﺼوب ﻓيﺼﺒﺢ مﻜروه وﻣاء ﺑﺌر ﲟﻘﱪة ﻫﺬه اﻟﺼورة
اﳋامسﺔ وﺗﻜره ﻷ ا ﰲ اﳌﻘﱪة واﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﱪة أن ﻫﺬه اﻟﺒئر ﳝﻜن أن ﻳﺼﻞ إﻟيﻬا شيء
من ﺻدﻳد اﻷموات أو ﺑﻘا ﻫﻢ ﻗال :وﺑﻘلﻬا وشﻮﻛﻬا ﻳعﲏ اﳌﻘﱪة ﺑﻘﻠﻬا وشوﻛﻬا ﻳعﲏ ما
ﻳنﺒﺖ ﻓيﻬا واستعمال ﻣاء زﻣﺰم ﰲ إزالﺔ ﺧبﺚ ﻻ وﺿﻮء وﻏسﻞ .ما ﺣﻜمه؟ مﻜروه
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وﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟسادسﺔ ﻳعﲏ ﻫﺐ أن رﺟﻞ أذن اﳌؤذن ﻟﻠﺼﻼة ﻓأﺧﺬ ماء زمﺰم وﺗوضأ ﺑه
ﻓيﺼﲑ ﻫﺬا ﻏﲑ مﻜروه ﻷنه ﻟيﺲ زاﻟﺔ ﺧﺒﺚ ﻫو رﻓﻊ ﺣدث ﻟﻜن أﺧﺬ ماء زمﺰم واستنﺠﻰ
ﺑه ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻜره وﺗعﻠيﻠﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا ﺗﻜرﳝا ﳍﺬا اﳌاء .ﻟﻜن اﻵن ﻟو أرد أن نتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌاء
اﳌﻜروه ﻳعﲏ ﻫﺬه اﻟسادسﺔ استعمال ماء زمﺰم ﻓاﻟﻜراﻫﺔ ﰲ اﻻستعمال وﻟيﺲ ﰲ اﳌاء ﻟﻜن
ﻟو ﻗﻠنا ما ﻫي ﺻور اﳌاء اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه؟ ﲬسﺔ  -١اﳌتغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج -٢ ،اﳌتغﲑ ﳌﻠﺢ

اﳌاﺋي -٣ ،اﳌسﺨن ﻟنﺠﺲ -٤ ،اﳌسﺨن ﳌغﺼوب -٥ ،ماء ﺑئر اﳌﻘاﺑر .ﻗال) :وإن
تغﲑ ﲟﻜﺜﻪ( أي ﺑﻄﻮل إﻗاﻣتﻪ ﰲ ﻣﻘرﻩ وهﻮ اﻵﺟن ﱂ يﻜرﻩ ضعوا رﻗﻢ " "١سيﺒدأ ﰲ شيء

ﺟدﻳد إذا ﺗغﲑ ﳌﻜﺚ ﻳعﲏ ﺑﻄول اﻟوﻗﺖ ﻟﺰمن إذا ﺗغﲑ ﺑﻄول اﳌﻜﺚ نسميه اﳌاء اﻵﺟن

ﻷنﻪ ﷺ تﻮﺿﺄ ﲟاء آﺟن وﺣﻜﻢ اﳌاء اﻵﺟن طﻬور ﻏﲑ مﻜروه وﺣﻜاﻩ اﺑن اﳌنذر إﲨاع
ﻣن ﳛﻔظ ﻗﻮلﻪ ﻣن أهﻞ العلﻢ سﻮى اﺑن سﲑين .واﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓاﳌﺼنف ذﻛر

ﳍﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻛﻢ دﻟيﻞ؟ ﻗال وﻫو اﻵﺟن ﱂ ﻳﻜره ﻫﺬا اﳊﻜﻢ واﻟدﻟيﻞ ﻗال ﻷنه ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة
واﻟسﻼم ﺗوضأ ﲟاء آﺟن ﻫﺬا ﻳتناﻗﻠونه ﻟﻜﲏ ﱂ أﺟده ﺬا اﻟﻠفﻆ واﳌوﺟود ﻋند اﻟﺒيﻬﻘي ﰲ

اﻟﻜﱪى أن اﻟنﱯ ﷺ ﰲ ﻳوم أُﺣد ﲤﻀمﺾ ﲟاء آﺟن أﺗوا ﻟه ﲟاء آﺟن ﻓتمﻀمﺾ ﺑه
وﻏسﻠﺖ ﻓاطمﺔ اﻟدم ﻋن أﺑيﻬا ﻳوم أُﺣد ﻗال اﻟدﻟيﻞ اﻟﺜاﱐ ما ﺣﻜاه اﺑن اﳌنﺬر من اﻹﲨاع
سوى اﺑن سﲑﻳن ﺧاﻟف اﻹﲨاع ﰲ ذﻟﻚ وﻫﻞ ﳐاﻟفﺔ اﺑن سﲑﻳن ﻟﻺﲨاع إذا ﻛان اﺑن
سﲑﻳن وﺣده ﳐاﻟف ﻟﻺﲨاع ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳنﻘﺾ اﻹﲨاع أم ﻻ؟ ﻫﺬا ﺧﻼف أﺻوﱄ ﻓﺒعﺾ
اﻷﺻوﻟيﲔ ﻋندﻫﻢ أن ﳐاﻟفﺔ اﻟواﺣد أو اﻻﺛنﲔ ﻻ ﲣرق اﻹﲨاع ومنﻬﻢ من ﻳعتﱪ أن اﻟواﺣد

ﳐاﻟفته ﲣرق اﻹﲨاع ﻓﻬﺐ أن اﳌسأﻟﺔ ما ﻓيﻬا إﲨاع ﻟﻜن ﻓيﻬا شﺒه إﲨاع .ﻗال) :أو ﲟا(
أي ﺑﻄاهر )يﺸق ﺻﻮن اﳌاء عنﻪ ﻣن ﺑﺖ ﻓيﻪ وورق شﺠر( ﻫﺬا " "٢اﻟﺼورة اﻷوﱃ

متغﲑة إذا ﺗغﲑ ﳌﻜﺚ أما اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ متغﲑ أم ﻻ؟ متغﲑ ﻳعﲏ أو ﺗغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ ﺻون
اﳌاء ﻋنه من ﺑﺖ ﻓيه مﺜﻞ اﻟﻄﺤاﻟﺐ اﻟﱵ ﺗنﺒﺖ ﻓيه أو اﻟسمﻚ اﻟﺬي ﻳعيﺶ ﻓيه أو أوراق
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اﻟﺸﺠر اﻟﱵ ﺗسﻘط ﻓيه ﻓﻬﺬه ﻳﺼعﺐ ﺻون اﳌاء ﻋنﻬا ﻓما ﺗغﲑ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟسﺒﺐ ﻓﺈنه
طﻬور ﻏﲑ مﻜروه و ﳌناسﺒﺔ نﺬﻛر ونﻘول أن ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﺗغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ ﺻون اﳌاء ﻋنه

واﻟﺬي ﺗغﲑ ﳌﻜﺚ ﻫﺬا نسميه ﻗي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻜما ﻷنه متغﲑ ﻷن ﺣﻘيﻘته ﺗغﲑت

)أو ﲟا( أي ﺑﻄاهر )يﺸق ﺻﻮن اﳌاء عنﻪ ﻣن ﺑﺖ ﻓيﻪ وورق شﺠر( وﲰﻚ وﻣا تلﻘيﻪ
الريﺢ أو السيﻮل ﻣن تﱭ وﳓﻮﻩ وطﺤلب ﻳعﲏ ﻫﺬا ﻛﻠه ﲤﺜيﻞ ﻟﻠماء اﻟﺬي ﻳتغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ
ﺻون اﳌاء وما ﺗﻠﻘيه اﻟسيول ﰲ اﻟﺒئر ﻓﺈن وﺿﻊ ﻗصداً وتغﲑ ﺑﻪ اﳌاء عن ﳑازﺟﺔ سلبﻪ
الﻄﻬﻮريﺔ إذاً ما ﻳﺸﻖ ﺻون اﳌاء ﻋنه ﳜرج ما ﻻ ﻳﺸﻖ ﻓﺈن وضﻊ ﻗﺼدا ما أﺻﺒﺢ ﺗغﲑ ﲟا

ﻳﺸﻖ ﺻون اﳌاء ﻋنه ﺗغﲑ ﺑﻘﺼد ﻓﺈذا وضﻊ ﻗﺼدا ورق اﻟﺸﺠر أو اﻟﻄﺤاﻟﺐ أو ﻛﺬا وﺗغﲑ
ﻻﺣﻈوا ﻋﺒارة اﳌﺼنف دﻗيﻘﺔ ﻗال وﺗغﲑ ﺑه اﳌاء من ﻏﲑ ﳑازج ﻟﻜن وضﻊ ﻓيه ﻗﺼدا شيء

ﻻ ﳝتﺰج ﳌاء ﻻ ﻳﺬوب ﻓيه ﻓتغﲑ اﳌاء ﻓنسمي ﻫﺬا اﳌاء طﻬور مﻜروه) .أو( تغﲑ )ﲟﺠاورة
ﻣيتﺔ( ﻫﺬا " "٣أي ﺑريﺢ ﻣيتﺔ إﱃ ﺟانبﻪ ﻓﻼ يﻜرﻩ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼور ﻛﻠﻬا ﻗال ﰲ اﳌبدع
ﻻﺑن مفﻠﺢ ﺑرﻫان اﻟدﻳن اﳊفيد ﺑغﲑ ﺧﻼف نعلمﻪ) .أو سخن لﺸمﺲ أو ﺑﻄاهر(

اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ واﻟسؤال اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ متغﲑ أم ﻻ ؟ ﻟيسﺖ متغﲑة ﻗوﻻن ﻷﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻗال
سﺨن ما ﻗال ﺗغﲑ ﺑتسﺨينه ﻗال سﺨن ﻟﺸمﺲ أو ﺑوﻗود طاﻫر ﻓﻠﻢ ﻳتغﲑ أﺻﻼ ﻓﻬﺬا ق

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘته ﺣﻘيﻘﺔ ﲞﻼف اﻟﺼور اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ )أو سخن لﺸمﺲ أو ﺑﻄاهر( ﻣباح
وﱂ يﺸتد ﺣرﻩ )ﱂ يﻜرﻩ( ﻟﻜن ﻟو اشتد ﺣره ﻫنا سنﻘول ﻳﻜره استعمال اﳌاء شدﻳد اﳊرارة
أو شدﻳد اﻟﱪودة ﻷنه ﻳناﰲ إسﺒاغ اﻟوضوء .اﻵن سيﺬﻛر اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ :ﻷن
الصﺤاﺑﺔ دﺧلﻮا اﳊمام ورﺧصﻮا ﻓيﻪ اﳌﻘﺼود ﳊمام ﻫنا اﳊمامات اﻟعامﺔ وﻫﺬه اﻟﱵ

ﻛانﺖ ﰲ ذاك اﻟﺰمان وﺑﻘيﺖ إﱃ زمن ﻗرﻳﺐ وﻫﺬه اﳊمامات اﻟعامﺔ ﻓيﻬا ﺗسﺨﲔ ماء ﻓمن
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دﺧﻠﻬا منﻜﻢ ﻳعرف أن ﻓيﻬا ماء مسﺨن ﻳغتسﻞ منه اﻟناس ﻳﻜون ﻓيﻬا مﺜﻞ ﺣوض ماء
مسﺨن وﺣوض ﻓيه ماء رد ﻓيﺨﻠط ﻫﺬا ﺑﺬاك وﻳغتسﻞ ﻓيﻘول أن اﻟﺼﺤاﺑﺔ استعمﻠوا
اﳊمام وﻓيه اﳌاء اﳌسﺨن ﻓﻠو ﻛان اﳌسﺨن ﻟﻄاﻫر أو اﳌسﺨن ﻟﺸمﺲ مﻜروه أو ﳑنوع
ﳌا ﻓعﻠه اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻟﻜن سيأﰐ إشﻜال اﻵن :ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع وﻣن ﻛرﻩ اﳊمام ،اﻵن

سيﺠيﺐ ﻋﻠﻰ إشﻜال ،سيﻘول ﻛيف ﺗﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻛيف ﺗﻘول أن اﻟﺼﺤاﺑﺔ دﺧﻠوا
اﳊمام وأن اﳌاء اﳌسﺨن ﻟﻄاﻫر ﻟيﺲ مﻜروه مﻊ أن ﻛﺜﲑ من أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻛره دﺧول

اﳊمام ،ﻓيﺠيﺐ اﳌﺼنف وﻳﻘول ﻛراﻫيﺔ من ﻛره من أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ دﺧول اﳊمام إﳕا ﻛره ذﻟﻚ
ﻟيﺲ من أﺟﻞ اﳌاء اﳌسﺨن وإﳕا ﻛرﻫه من أﺟﻞ ﺧﺸيﺔ ﻛﺸف اﻟعورة ﻷنه ﻛﺜﲑ من اﻟناس

إذا دﺧﻞ اﳊمام ﻻ ﻳتسﱰ وﻻ ﻳتﺤرز من ﻛﺸف اﻟعورة وﻣن ﻛرﻩ اﳊمام ﻓعلﺔ الﻜراهﺔ
ﺧﻮف ﻣﺸاهدة العﻮرة ﻫﺬا ﻫو اﻟسﺒﺐ ﻫﺬه ﻋﻠﺔ وسيﺬﻛر اﳌﺼنف ﻋﻠﺔ نيﺔ اﻵن :أو
ﻗصد التنعﻢ ﺑدﺧﻮلﻪ ﻳعﲏ ﻟعﻠتﲔ ﻻ ﻛﻮن اﳌاء ﻣسخنا ﻓﺈن اشتد ﺣرﻩ أو ﺑردﻩ ﻛرﻩ ﻳﻜره
ﻟسﺒﺐ آﺧر ﰲ ﺣاﻟﺔ اشتداد اﳊر أو اﻟﱪد نعﻢ إذاً ننتﻈر ﺣﱴ ﻳﱪد اﳊار أو ﺣﱴ ﻳسﺨن

اﻟﺒارد شدﻳد اﻟﱪودة ﻓتتوضأ ﳌاذا؟ ﻷنه ﰲ ﺣاﻟﺔ اشتداد اﳊر أو اﻟﱪودة ﳝنﻊ ﻛمال اﻟﻄﻬارة

ﻓﻼ ﻳتمﻜن اﻹنسان ﻓيه من اﻹسﺒاغ ﳌنعﻪ ﻛمال الﻄﻬارة) .وإن استعمﻞ( ﻗليﻞ )ﰲ
طﻬارة ﻣستﺤبﺔ ﻛتﺠديد وﺿﻮء وﻏسﻞ ﲨعﺔ( ﻫﺬه اﻟﺼورة اﳋامسﺔ واﻟﻘﻠيﻞ ﻫنا ﻳرﻳد ﺑه

ما دون اﻟﻘﻠتﲔ وما ﻫي اﻟﻄﻬارة اﳌستﺤﺒﺔ؟ مﺜﻞ اﻟوضوء ﻓاﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ واﺟﺒﺔ واﻟﺜانيﺔ
مستﺤﺒﺔ ﻓتﺠدﻳد اﻟوضوء ﻫﺬا ﻛﻠه مستﺤﺐ اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ ،وﻏسﻞ ﲨعﺔ،

أو عيد وﳓﻮﻩ )وﻏسلﺔ نيﺔ و لﺜﺔ( ﰲ وﺿﻮء أو ﻏسﻞ ﻫﺬا مستﺤﺐ ﻗال) :ﻛرﻩ( دﻟيﻞ

ذﻟﻚ أو ﺗعﻠيﻠه :للخﻼف ﰲ سلبﻪ الﻄﻬﻮريﺔ ﻓﺈن ﱂ تﻜن الﻄﻬارة ﻣﺸروعﺔ ﻛالتﱪد ﱂ
يﻜرﻩ .ﺻورة ذﻟﻚ :إذا استعمﻞ اﻟﻘﻠيﻞ ﰲ طﻬارة مستﺤﺒﺔ ﻛأن ﳚدد اﻟوضوء ﻓوضﻊ إ ء
ﲢته ﻓغسﻞ وﺟﻬه وﻏسﻞ ﻳده واﳌاء اﻟﺬي ﻳسيﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻀاءه ﻳتﻘاطر منه ﰲ ﻫﺬا اﻹ ء
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واﻵن ﲨﻊ اﳌاء اﻟﺬي ﺗوضأ ﺑه واﳌاء اﻟﺬي ﺗوضأ ﺑه أو استعمﻠه ﻫو اﻟﺬي ﺟرى ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻀاء ﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟوﺟه واﻟيدﻳن واﻟرﺟﻠﲔ ﻓما ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﺗوضأ ﺑه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؟
سنﻘول ﻫﺬا اﳌاء إذا ﻛان اﻟﻄﻬارة نفسﻬا مستﺤﺒﺔ ﻓﻬو طﻬور وإذا ﻛان اﳌاء ﻟﻄﻬارة واﺟﺒﺔ
ﻓﻬﺬا طاﻫر ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﺑﻄﻬور ﻫو طاﻫر ﻗاﻟوا وما اﻟﺬي ﺟعﻠه طاﻫر؟ اﻟﻄﻬارة اﻟواﺟﺒﺔ
ﺗسﻠﺐ اﳌاء اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻳعﲏ ﲟعﲎ ﻋندﻫﻢ أن اﳌاء ﻻ ﳝﻜن أن ﻳرﻓﻊ اﳊدث أو ﻻ ﳝﻜن أن
ﻳرﻓﻊ إﻻ ﺣدث واﺣد ﻓﻘط وﻻ ﻳرﻓﻊ أﻛﺜر من ﺣدث وﺻورة ذﻟﻚ ﻟنتﻜﻠﻢ ﻋن وضوء رﻓﻊ
اﳊدث معناه أن اﻟﺸﺨﺺ ﻫﺬا أﺗﻰ ءﻳن ﻓاﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻀﻊ اﻹ ء رﻗﻢ  ١واﻟغسﻠﺔ
اﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻳﻀﻊ اﻹ ء رﻗﻢ  ٢ﻓعﻠﻰ ﻛﻼم اﳌﺼنف اﻹ ء اﻷول طاﻫر و اﻟﺜاﱐ طﻬور
ﳝﻜن أن ﻳستعمﻠه مرة نيﺔ ﰲ رﻓﻊ اﳊدث ﻟﻜن اﻷول ﻻ ﳝﻜن أن ﻳستعمﻠه ﰲ رﻓﻊ

اﳊدث وﻋموما ﻫﺬه مسأﻟﺔ ستأﰐ .ﻓﺈن ﱂ تﻜن الﻄﻬارة ﻣﺸروعﺔ ﻛالتﱪد ﱂ يﻜرﻩ إذا ﻛان
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻹ ء ما ﻛان ﻳتوضأ ﺟاء ووضﻊ اﻹ ء وﻏسﻞ وﺟﻬه وﻳدﻳه وﻫو ﻻ
ﻳرﻳد اﻟوضوء أﺻﻼ ﻳرﻳد اﻟتﱪد ﻓﻬﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﲨعه سيﻜون طﻬورا .و ﳌناسﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺼورة

اﳋامسﺔ ﻟﻜن ﻫي ﻟيسﺖ اﳋامسﺔ ﻷ ا ستعود ﳌا مﻀﻰ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟسادسﺔ ﻳعﲏ أﻗﺼد
ﻗوﻟه إذا استعمﻞ ﰲ طﻬارة مستﺤﺒﺔ إﱃ آﺧره ﻛره ﻓﻬﺬه ﺗوضﻊ مﻊ ا موﻋﺔ اﻷوﱃ من
اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻓﺼﻠﻬا ﻓاﻟﺼورة اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه إن اشتد ﺣره أو
ﺑرده ﰒ وإن استعمﻞ ﰲ طﻬارة مستﺤﺒﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻟساﺑعﺔ ﻷن اﳌاء ﻟيﺲ مﻜروه
اﻻستعمال ﻫو اﳌﻜروه ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ما ﻫي ﺻور اﳌاء اﻟﻄﻬور اﳌﻜروه؟ إذاً ﻳنتج ﻋند
سﺒعﺔ ﺻور -١ :إذا ﺗغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج -٢ ،إذا ﺗغﲑ ﳌﻠﺢ اﳌاﺋي -٣ ،إذا سﺨن ﻟنﺠﺲ،
 -٤إذا سﺨن ﳌغﺼوب -٥ ،ماء اﻟﺒئر ﳌﻘﱪة -٦ ،ما اشتد ﺣره أو ﺑرده ﰲ ﺣال
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اﻻشتداد ﻳعﲏ ﻟيﺲ مﻜروه داﺋما أي مﻜروه مؤﻗﺖ ﻟيﺲ مﻄﻠﻘا -٧ ،إذا استعمﻞ ﰲ
طﻬارة مستﺤﺒﺔ .ﻓﻠو ﻗﻠنا ما ﺻور اﳌاء اﳌﻜروه مﻄﻠﻘا؟ ستﺔ ﻷننا سنﺨرج ما اشتد ﺣره أو
ﺑرده ﻷنه ﻟيﺲ مﻜروه مﻄﻠﻘا ﻓﻬو مﻜروه ﰲ ﺣال اﻻشتداد أما إذا ﺑرد .واﳌاء اﻟﻄﻬور اﻟغﲑ

مﻜروه ﻛﻢ ﺻورة ذﻛر اﳌﺼنف؟ أرﺑعﺔ :إذا ﺗغﲑ ﳌﻜﺚ ،إذا ﺗغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ ﺻون اﳌاء ﻋنه،

إذا سﺨن ﻟﺸمﺲ أو ﻟﻄاﻫر ،أو اورة) .وإن ﺑلﻎ( اﳌاء )ﻗلتﲔ( تﺜنيﺔ ﻗلﺔ وهﻲ
اسﻢ لﻜﻞ ﻣا ارتﻔﻊ وعﻼ ﻳعﲏ اﻟﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﻠغﺔ ﻫي ﻛﻞ ما ارﺗفﻊ وﻋﻼ واﳌراد هنا اﳉرة
الﻜبﲑة ﻣن ﻗﻼل هﺠر وهﻲ ﻗريﺔ ﻛانﺖ ﻗرب اﳌدينﺔ ﻫﺬا ﻗول وﻗيﻞ ﻻ ﻫي ﻗرﻳﺔ ﰲ ﺟﻬﺔ
اﻟﺒﺤرﻳن ﻗال) :وهﻮ الﻜﺜﲑ( اﺻﻄﻼﺣا اﻵن اﳌﺼنف ﺑﲔ أن اﳌاء ﻳنﻘسﻢ إﱃ ﻗﻠيﻞ وﻛﺜﲑ
ﻓما ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ ﻓﻬو ﻛﺜﲑ وما دون اﻟﻘﻠتﲔ ﻓﻬو ﻗﻠيﻞ ﻋرﻓنا اﳊﻜﻢ اﻵن ﻟﻜن ﺑﻘي أن نعرف

ما ﻫو مﻘدار اﻟﻘﻠتﲔ ﻟنعرف مﻘدار اﻟﻜﺜﲑ وﳘا ﻳعﲏ اﻟﻘﻠتان )وﳘا( أي الﻘلتان )ﲬسماﺋﺔ
رطﻞ( ﺑﻜسر الراء وﻓتﺤﻬا )عراﻗﻲ تﻘريبا( ﻓﻼ يﻀر نﻘص يسﲑ ﻛرطﻞ ورطلﲔ وأرﺑﻊ
ﻣاﺋﺔ وستﺔ وأرﺑعﻮن رطﻼ وثﻼثﺔ أسباع رطﻞ ﻣصري وﻣاﺋﺔ وسبعﺔ وسبﻊ رطﻞ دﻣﺸﻘﻲ
رطﻞ ﺣلﱯ وﲬسﺔ وﲦانﻮن وسبعا رطﻞ ﺣلﱯ وﲦانﻮن رطﻼ وسبعان ونصﻒ سبﻊ رطﻞ
ﻗدسﻲ وﻣا واﻓﻘﻪ ﻓالرطﻞ العراﻗﻲ تسعﻮن ﻣﺜﻘاﻻ سبﻊ الﻘدسﻲ وﲦن سبعﻪ وسبﻊ اﳊلﱯ
ورﺑﻊ سبعﻪ وسبﻊ الدﻣﺸﻘﻲ ونصﻒ سبعﻪ ونصﻒ اﳌصري ورﺑعﻪ وسبعﻪ .ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم :ﲟوازﻳنﻬﻢ ﻫﻢ ﻛانﺖ معروﻓﺔ ﻋندﻫﻢ أما اﻟيوم ﻏﲑ معروﻓﺔ ﻋند ﻟﻜن ﻋند ﳓوﳍا
إﱃ مساﺣﺔ وإﱃ ﻟﱰ ﻓﺒاﳌساﺣﺔ ﻫي ذراع ورﺑﻊ طول ﰲ ﻋرض ﰲ ارﺗفاع واﻟﺬراع ﺑﺬراع
اﻟرﺟﻞ اﳌعتدل وﳍﺬا ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘوﳍا ﺗﻘرﻳﺒا اﻟﺬراع ﺗﻘرﻳﺒا  ٥٧سنتيمﱰ ﻓﻬي مسأﻟﺔ ﺗﻘرﻳﺒيﺔ،

ﻟﻠﱰ أﻳﻀا ﺣﺼﻞ اﳋﻼف ﰲ ﲢدﻳد ﻫﺬا ﻟﻠﱰ ﻟﻜن ﻳﻘول ﰲ ﺣاشيﺔ اﻟﺸﻄي ﻋﻠﻰ ﻏاﻳﺔ
اﳌنتﻬﻰ ﻗال اﻟﻘﻠتان ماﺋتا ﻟﱰ وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول أﻗﻞ من ﻫﺬا  ١٩٠وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﺰﻳدﻫا.

)ﻓخالﻄتﻪ ﳒاسﺔ( ﻗليلﺔ أو ﻛﺜﲑة )ﻏﲑ ﺑﻮل آدﻣﻲ أو عذرتﻪ اﳌاﺋعﺔ( أو اﳉاﻣدة إذا
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ذاﺑﺖ ﻫﺬه مسأﻟﺔ طوﻳﻠﺔ ﻟﻜن ﻋرﻓنا اﻵن أن اﳌاء ﻳنﻘسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ ﻗﻠيﻞ وﻛﺜﲑ واﻟﻘﻠيﻞ

ﻫو ﻫﺬا ما دون اﻟﻘﻠتﲔ واﻟﻜﺜﲑ ما ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ ﻓأﻛﺜر وﻻ نﻘول اﻟﻜﺜﲑ ما ﻓوق اﻟﻘﻠتﲔ ﻷنه

سيﺒﻘﻰ ﻋند ﺑرزخ واﻟﻘﻠتان ﻻ نعرف ﺗﻠتﺤﻖ ﲟاذا؟ ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ اﳌاء ﻗﻠتﲔ ﱂ ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ وﻗﻠنا
ﻟﻠﱰ ﻗراﺑﺔ اﳌاﺋتﲔ و ﳌساﺣﺔ إذا ﻋندك ﺧﺰان أو ﺑرميﻞ أو ﻛﺬا ذراع ورﺑﻊ طول ﰲ ﻋرض

ﰲ ارﺗفاع ﻳعﲏ مﻜعﺐ ﻓﻬﺬا ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ .ﻗال ) :ﻓخالﻄتﻪ ﳒاسﺔ( ﻗليلﺔ أو ﻛﺜﲑة ) ﻏﲑ
ﺑﻮل آدﻣﻲ أو عذرتﻪ اﳌاﺋعﺔ( أو اﳉاﻣدة إذا ذاﺑﺖ ﻓيﻪ ﺧاﻟﻄته ﻳﻘﺼد اﻟﻜﺜﲑ واﻟﻜﺜﲑ ﻫو
ما ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ وما زاد واﻟﻘﻠيﻞ ما دون اﻟﻘﻠتﲔ اﻟتفرﻳﻖ ﻫﺬا أول شيء نﺒﲔ اﳊﻜﻢ اﻟتفرﻳﻖ
ﺑﲔ اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟفرق ﻛاﻟتاﱄ أن اﻟﻘﻠيﻞ ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد مﻼﻗاة اﻟنﺠاسﺔ ﳎرد

وﻗوع اﻟنﺠاسﺔ ﻓيه ﺗنﺠسه ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟتغﲑ ﻛي ﻳتنﺠﺲ ،واﻟﻜﺜﲑ ﻻ ﻳنﺠﺲ إﻻ
ﻟتغيﲑ إذا ﺗغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬو ﳒﺲ وإﻻ ﻓﻼ إذاً ﻟو واﺣد سأل وﻗال ﻋندي ماء وﻗعﺖ
ﻓيه ﻗﻄرة ﺑول ﻓﻬﻞ ﻫو ﳒﺲ أم ﻏﲑ ﳒﺲ؟ إذاً ستسأﻟه ﻋن مﻘدار اﳌاء ﻓﻠو أنه ﻗال ﻟﻚ أن
مﻘدار اﳌاء ﺗﻘرﻳﺒا نﺼف ذراع ﰲ نﺼف ذراع ﻓﻬﺬا ﻗﻠيﻞ ﻓﺼار ﳒﺲ أما ﻟو ﻗال ﻟﻚ مﻘدار
اﳌاء اﻟﺬي وﻗعﺖ ﻓيه ﻗﻄرة اﻟﺒول ذراﻋان ﰲ ذراع ونﺼف ﻓﻼ ﻳنﺠﺲ وﻻﺑد أن ﺗسأل ﺗغﲑ
أم ﻻ وإ ك ﰒ إ ك أن ﺗعتمد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻚ وذﻛاﺋﻚ وﺗﻘول ﻻ ﻗﻄرة ما ﺗغﲑ ﻓﻬﺬه ﻟيسﺖ
ﻓتوى شرﻋيﺔ ﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻗد ﻋرﻓنا أن اﳌاء اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻫﺬا اﻟفرق ﺑينﻬما أن
اﻟﻜﺜﲑ ﻻ ﻳنﺠﺲ إﻻ ﻟتغﲑ وأما اﻟﻘﻠيﻞ ﻓﺈنه ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة و ﻟتغﲑ من ب أوﱃ
انتﻬينا من ﻫﺬا ﻟﻜن اﳌﺼنف سيﺬﻛر اﻵن أنه ﻛما مر ﻋﻠيﻜﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ
ﻫﺬا ﻟيﺲ داﺋما ﻫو اﻟﻘﻠتان ﻳعﲏ ﻟيﺲ داﺋما اﻟتﺤدﻳد ﻓيه ﻟﻘﻠتﲔ وإﳕا ﲝسﺐ اﻟنﺠاسﺔ
ﻓاﻟﻘﻠتان ﻛﺜﲑ وما دو ا ﻗﻠيﻞ ﻫﺬا ﰲ ﺣﻖ ﲨيﻊ اﻟنﺠاسات سوى ﳒاسﺔ اﻵدمي وطﺒعا
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ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓاﻟسؤال اﻟﺬي سأﻟته ﰲ اﻷول ستسأﻟه ﻫﻞ ﻫو ﺑول آدمي أم ﺑول ﺣيوان
ﻓما اﻟفرق ﺑينﻬما اﻵن ﻋندﻫﻢ ﲨيﻊ اﻟنﺠاسات ﺣﻜمﻬا واﺣد ماﻋدا ﺑول اﻵدمي أو ﻋﺬرة
اﻵدمي اﳌاﺋعﺔ وﻫﺬه ﳍا ﺣﻜﻢ مستﻘﻞ ﻓﺠميﻊ اﻟنﺠاسات اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻓيﻬا ﻫو اﻟﻘﻠتان

ﻓمادون ﻓمعﲎ أنه وﻗعﺖ ﳒاسﺔ سوى ما استﺜنيناﻫا ﳒاسﺔ اﻵدمي وﻗعﺖ ﰲ اﳌاء ﻓﺈن ﻛان
ﻗﻠيﻞ ﺗنﺠﺲ ﻳعﲏ دون ﻗﻠتﲔ ﺗنﺠﺲ وإن ﻛان ﻓوق اﻟﻘﻠتﲔ أو ﻗﻠتﲔ ﻓﻼ ﻳنﺠﺲ إﻻ ﻟتغﲑ
أما إذا ﻛانﺖ ﳒاسﺔ آدمي ﺑول أو ﻋﺬرة ماﺋعﺔ ﻓاﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﺣﻘﻬا ﻟيﺲ اﻟﻘﻠتﲔ وما

دو ا وإﳕا اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻓيﻬا ضاﺑﻄه آﺧر أن ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻳعﲏ إذا ﻛان ﻛﺜﲑ ﺟدا ﲝيﺚ
ﻳﺼعﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ أن ﻳنﺰﺣه وﺣده ﻳتعﺐ وﻳﺸﻖ ﻋﻠيه ﻓﻬﺬا ﻛﺜﲑ وإذا ﻛان ﻻ ﻳﺸﻖ
نﺰﺣه ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻞ اﳌعتاد ﻓﻬﺬا ﻗﻠيﻞ ﻓﻬمتﻢ اﻟتفرﻳﻖ اﻵن ﻓما ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻳعﲏ ﻳﺼعﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟرﺟﻞ أن ﻳنﺰﺣه ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ﰲ ﺣﻖ ﳒاسﺔ اﻵدمي وﳒاسﺔ ﻏﲑه من ب أوﱃ ﻳعﲏ اﻟﺬي

ﻳﺸﻖ نرﺣه ﻫو أﻛﺜر من ﻗﻠتﲔ ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﻓﻬو سيﻜون ﻛﺜﲑ ﻟﻠﺠميﻊ وإذا ﻛان ﻻ ﻳﺸﻖ
نﺰﺣه ﻳعﲏ ﺛﻼث ﻗﻼل وما ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻳسﻬﻞ أن ﻳنﺰﺣﻬا اﻹنسان ﻓﻬﺬه ﻗﻠيﻞ أم ﻛﺜﲑ؟ نﻘول
ﻟنسﺒﺔ ﻟنﺠاسﺔ اﻵدمي ﻫي ﻗﻠيﻞ و ﻟنسﺒﺔ ﻟغﲑﻫا من اﻟنﺠاسات ﻫي ﻛﺜﲑ ﻳﺼﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ

ﻗﻼل وﻗعﺖ ﻓيﻬا ﻗﻄرة ﺑول من ﺣيوان من ﲪار ﻳعﲏ ﻟو ﻗﻠنا ﻗﻄرة ﺑول من شاة ﻓﺒول ما
ﻳؤﻛﻞ ﳊمه طاﻫر أما ﻗﻄرة ﺑول من ﲪار وﱂ ﻳتغﲑ ما ﺣﻜﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﻼل ﻫﺬه ؟ طﻬورة أما
ﻟو ﻛانﺖ ﻗﻄرة اﻟﺒول ﻫﺬه من آدمي وﱂ ﻳتغﲑ ﻓﻬو ﳒﺲ أما ﻟو ﻛانﺖ ﻗﻄرة اﻟﺒول من
اﳊمار أﻛﺜر من ﻗﻄرة وﻏﲑت اﳌاء ﻓﻬو ﳒﺲ وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛانﺖ من آدمي وﻏﲑﺗه ﻓﻬو ﳒﺲ

إذاً اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﳒاسﺔ اﻵدمي ما ﻳﺸﻖ نﺰﺣه واﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﻏﲑﻫا من اﻟنﺠاسات
اﻟﻘﻠتﲔ ﻓمادون واﳊﻜﻢ واﺣد ﰲ اﻟﻜﺜﲑ أن ما ﲰي ﻛﺜﲑا سواء ﻗﻠتﲔ أو ما ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻻ
ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة ﻓﻘط وإﳕا ﻳنﺠﺲ ﻟتغﲑ وما ﲰي ﻗﻠيﻼ ﻓﺤﻜمه انه ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد
اﳌﻼﻗاة ومن ب أوﱃ ﻟتغﲑ .ﻟو سأﻟﺖ سؤال اﻵن اﳌاء اﻟﻘﻠيﻞ ما ﻫو؟ ما دون اﻟﻘﻠتﲔ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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ﻋﻠﻰ اﻟغاﻟﺐ و ﻟنسﺒﺔ ﻟنﺠاسﺔ اﻵدمي ﺑوﻟه وﻋﺬرﺗه اﳌاﺋعﺔ ما ﻻ ﻳﺸﻖ نﺰﺣه واﻟﻜﺜﲑ ﻫو ما
ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ ﻓأﻛﺜر ﰲ ﲨيﻊ اﻟنﺠاسات ما ﻋدا اﻵدمي وأما ﻟنسﺒﺔ ﻟﻶدمي ﻓما ﻳﺸﻖ

نﺰﺣه) .ﻓخالﻄتﻪ ﳒاسﺔ( ﻗليلﺔ أو ﻛﺜﲑة )ﻏﲑ ﺑﻮل آدﻣﻲ أو عذرتﻪ اﳌاﺋعﺔ( أو اﳉاﻣدة
إذا ذاﺑﺖ ﻓيﻪ )ﻓلﻢ تغﲑﻩ( ﻓﻄﻬﻮر واﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :لﻘﻮلﻪ ﷺ" :إذا ﺑلﻎ اﳌاء ﻗلتﲔ ﱂ
ينﺠسﻪ شﻲء" ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻟﻠنوع اﻷول ،وﰲ روايﺔ" :ﱂ ﳛمﻞ اﳋبﺚ" رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ
ﻗال اﳊاﻛﻢ على شرط الﺸيخﲔ وﺻﺤﺤﻪ الﻄﺤاوي .اﻵن سيورد ﺣدﻳﺚ ﻗد ﻳﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ،ﻗال :وﺣديﺚ" :إن اﳌاء طﻬﻮر ﻻ ينﺠسﻪ شﻲء" ،وﺣديﺚ" :اﳌاء ﻻ
ينﺠسﻪ شﻲء إﻻ ﻣا ﻏلب على رﳛﻪ أو طعمﻪ أو لﻮنﻪ" اﳊدﻳﺚ اﻷول ﺣدﻳﺚ أﰊ سعيد
إن اﳌاء طﻬور ﻻ ﻳنﺠسه شيء ﺣدﻳﺚ ﺻﺤيﺢ واﳊدﻳﺚ اﻟﺜاﱐ وﻫو اﳌاء ﻻ ﻳنﺠسه شيء
إﻻ وما ﺑعد إﻻ ﺣدﻳﺚ ضعيف اﻟﻠفﻆ اﻟﺰاﺋد ﻫﺬا ضعيف ﺣدﻳﺚ اﺑن ماﺟه من ﺣدﻳﺚ
أﰊ أمامﺔ وﻫﺬان اﳊدﻳﺜان ﻳﺸﻜﻼن ﻋﻠﻰ ما ﻗﻠنا ﻳعﲏ ﻇاﻫر ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ أن اﳌاء ﻳﺒﻘﻰ
طﻬور وﻻ ﺗنﺠسه اﻟنﺠاسﺔ إذا وﻗعﺖ ﻓيه إﻻ إذا ﻏﲑﺗه وﺟئﺖ ا من اﻹﲨاع ﻷن اﻹﲨاع
انعﻘد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈذاً اﳌاء طﻬور ﻻ ﻳنﺠسه شيء أﺑدا إﻻ إذا ﺗغﲑ ﻹﲨاع ﻫﺬا ﻇاﻫره انه
إذا وﻗعﺖ ﻗﻄرة ﳒاسﺔ ﰲ اﳌاء وﻛان دون اﻟﻘﻠتﲔ ﻋﻠﻰ اﳊدﻳﺚ ﻫﺬا أنه طﻬور ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟعﱪة ﻟتغﲑ ﻟيﺲ ﲟﻼﻗاة اﻟنﺠاسﺔ وﻫﺬا ﻫو مﺬﻫﺐ ماﻟﻚ وﻫﺬا اﻟﺬي
نﺼره شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ أن اﳌاء ﻻ ﻋﱪة ﻟه ﻟﻘﻠتﲔ وإﳕا اﻟعﱪة ﻓيه ﻟتغﲑ ﻟﻜن
اﳌﺼنف سيﺠيﺐ ﻋن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ،ﻗال :ﳛمﻼن على اﳌﻘيد الساﺑق اﻛتﺐ ﻋندﻫا أي

ﺣدﻳﺚ اﻟﻘﻠتﲔ ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘيد اﻟساﺑﻖ إذاً ﻳﺼﺒﺢ معﲎ اﳊدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳌﺼنف إن اﳌاء
طﻬور ﻻ ﻳنﺠسه شيء إﻻ إذا ﻛان دون اﻟﻘﻠتﲔ ﻓﺈنه ﻳنﺠﺲ ﻷنه ﺟاء ﺣدﻳﺚ آﺧر ﻳﻘول
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إذا ﺑﻠﻎ اﳌاء ﻗﻠتﲔ ﻓﺈنه ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ .وإﳕا ﺧصﺖ الﻘلتان ﺑﻘﻼل هﺠر ﳌاذا ﻗﻠنا ﻗﻠتان
ﻛﻘﻼل ﻫﺠر وﻫي ﻗرﻳﺔ ﺑﻘرب اﳌدﻳنﺔ ؟ لﻮرودﻩ ﰲ ﺑعﺾ ألﻔاظ اﳊديﺚ نﻘول ﺟاء ﰲ

ﺑعﺾ روا ت اﳊدﻳﺚ ﻟﻜن اﻟرواﻳﺔ اﻟﱵ ﺟاءت ﺑﺬﻛر ﻫﺠر اﻟﱵ ﺗنﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺠر إذا ﻛان
اﳌاء ﻗﻠتﲔ ﺑﻘﻼل ﻫﺠر ﻫﻜﺬا اﻟرواﻳﺔ ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ ﰲ اﻟسنن اﻟﻜﱪى ﺣدﻳﺚ مرسﻞ ﻳعﲏ ﻓيه

انﻘﻄاع وﻷ ا ﻛانﺖ ﻣﺸﻬﻮرة أي ﻗﻼل ﻫﺠر ﻛانﺖ مﺸﻬورة الصﻔﺔ ﻣعلﻮﻣﺔ اﳌﻘدار .إذاً
ما ﺟعﻠنا نفسر ﺣدﻳﺚ اﻟﻘﻠتﲔ ﺑﻘﻼل ﻫﺠر ﻫﺬان اﻷمران ﻳﻘوﻟون أنه ﺟاء ﰲ ﺑعﺾ
اﻟروا ت واﻟسﺒﺐ اﻟﺜاﱐ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻼل مﺸﻬورة واﻟنﱯ ﷺ ﻳﻘول إذا ﺑﻠﻎ اﳌاء ﻗﻠتﲔ ﱂ
ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ ﻓيﺸﲑ ﻏاﻟﺒا أو ﻋادة مادام أطﻠﻖ ﻫﻜﺬا وﻗال ﻗﻠتﲔ إذاً ﺗﺼرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻼل

اﳌﺸﻬورة ﰲ زمنه .ﻗال اﺑن ﺟريﺢ رأيﺖ ﻗﻼل هﺠر ﻓرأيﺖ الﻘلﺔ تسﻊ ﻗرﺑتﲔ وشيﺌا
والﻘرﺑﺔ ﻣاﺋﺔ رطﻞ لعراﻗﻲ واﻻﺣتياط أن ﳚعﻞ الﺸﻲء نصﻔا ﻓﻜانﺖ الﻘلتان ﲬسماﺋﺔ
لعراﻗﻲ ﺻارت اﻟﻘﻠﺔ ماﺋتﲔ وشيء وﻫو ﲬسﲔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻠﺔ ماﺋﱵ رطﻞ وﲬسﲔ

واﻟﻘﻠتان ﲬسماﺋﺔ رطﻞ ﻫﻜﺬا ﺻار.

اﻵن سيﺬﻛر اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ ﻟتفﺼيﻞ) :أو ﺧالﻄﻪ البﻮل أو العذرة( ﻣن آدﻣﻲ )ويﺸق
نﺰﺣﻪ ﻛمصانﻊ طريق ﻣﻜﺔ ﻓﻄﻬﻮر( مﺼانﻊ طرﻳﻖ مﻜﺔ ﻳعﲏ اﻟﱪك اﻟﱵ ﻛانﺖ موﺟودة ﰲ

طرﻳﻖ اﳊﺠاج إﱃ مﻜﺔ من اﻟعراق أو ﻏﲑﻫا ﻛانﺖ ﻫناك ﺑرك ﲤتﻠئ ﲟياه اﻷمﻄار وﻳﺸرب
منﻬا اﳊﺠاج ﻫﺬه اﻟﱪك ﻛﺒﲑة وﻳﺸﻖ نﺰﺣﻬا ﻓﻬو ﳝﺜﻞ ا ﻳﻘول مﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﱪك اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ

ﻛانﺖ ﰲ طرﻳﻖ مﻜﺔ ﰲ طرﻳﻖ اﳊﺠاج ﻓﺈنه ﻳﺸﻖ نﺰﺣﻬا ﻓمﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﱪك ﻟو وﻗﻊ ﻓيﻬا ﻗﻄرة

ﺑول من آدمي وﱂ ﺗغﲑﻫا ﻫي طﻬور وﻻ ﺗتنﺠﺲ إﻻ ﻟتغﲑ ﻓﻄﻬﻮر ﻣا ﱂ يتغﲑ أما اﳌاء إذا
ﺗغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬو ﳒﺲ ﻹﲨاع وﻟيﺲ ﻓيﻬا ﺧﻼف أما اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﻠيﻞ ﻫﻞ ﻳنﺠﺲ

ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة أم أنه ﻻﺑد من اﻟتغﲑ مﺜﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻗال ﰲ الﺸرح ﻻ نعلﻢ ﻓيﻪ
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ﺧﻼﻓاً اﻟﺸرح أي اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ و ﳌناسﺒﺔ اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺑن أﰊ ﻋمر ﻫو نفسه اﳌغﲏ
طﺒعا مﻊ اﺧتﻼف ﻳسﲑ أ أﺗﻜﻠﻢ ﻋن اﻷﻟفاظ اﻻﺧتﻼف ﰲ اﻷﻟفاظ ﻳسﲑة ﻳعﲏ أﺗﻰ

ﳌغﲏ وأﻋاده واﻟفرق ﺑينﻬما أﻋادة اﻟﱰﺗيﺐ ﻷن اﳌغﲏ ﻛان ﻳرﺗﺐ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﳌتﻘدمﲔ من

اﳊناﺑﻠﺔ وﺻاﺣﺐ اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ أﻋاد ﺗرﺗيﺒه ﺑﱰﺗيﺐ اﻟﺸيﺦ ﻋﺒد ﷲ "اﳌﻘنﻊ" وﻣﻔﻬﻮم ﻛﻼﻣﻪ
أن ﻣا ﻻ يﺸق نﺰﺣﻪ ينﺠﺲ ﺑبﻮل اﻵدﻣﻲ أو عذرتﻪ اﳌاﺋعﺔ أو اﳉاﻣدة إذا ذاﺑﺖ ﻓيﻪ
ولﻮ ﺑلﻎ ﻗلتﲔ ﻷن اﻟﻘﻠتﲔ ﻟنسﺒﺔ ﳍﺬه اﻟنﺠاسﺔ ﻟيسﺖ ﻛﺜﲑة ﻓﻼﺑد أن ﻳﺼﻞ ﳌﻘدار ﻳﺸﻖ
نﺰﺣه وهﻮ ﻗﻮل أﻛﺜر اﳌتﻘدﻣﲔ واﳌتﻮسﻄﲔ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺑول اﻵدمي وﻋﺬرﺗه ﻟيسﺖ متفﻖ

ﻋﻠيﻬا ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻫي مسأﻟﺔ ﳐتﻠف ﻓيﻬا ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻵن سيﺸﲑ ﻟﻠﺨﻼف ﻳعﲏ اﳌتﻘدمون من
اﳊناﺑﻠﺔ ﻛانوا ﻳﻘوﻟون ﺬا اﻟﻘول وﻳﻘوﻟون ﻫو اﳌﺬﻫﺐ واﳌتوسﻄﲔ ﻟﻜن ﻫناك من ﺧاﻟف
اﳌتﻘدمﲔ وﻗال ﻻ اﳌﺬﻫﺐ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻟيﺲ ﻫناك شيء ﻳسمﻰ ﺑول آدمي وﻋﺬرﺗه
ﻓاﻵدمي مﺜﻞ ﺑول ﻏﲑه وﻻ ﻳﻜون ﺑول اﻵدمي أشنﻊ وأﻏﻠﻆ من ﺑول اﻟﻜﻠﺐ.

ﻗال ﰲ اﳌبدع ينﺠﺲ على اﳌذهب وإن ﱂ يتغﲑ ﳊديﺚ أﰊ هريرة يرﻓعﻪ" :ﻻ يبﻮلن
أﺣدﻛﻢ ﰲ اﳌاء الداﺋﻢ الذي ﻻ ﳚري ﰒ يغتسﻞ ﻣنﻪ" إذاً دﻟيﻠﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻫو ﻫﺬا
ﻻ ﻳﺒوﻟن أﺣدﻛﻢ ﰲ اﳌاء اﻟداﺋﻢ اﻟﺬي ﻻ ﳚري ﰒ ﻳغتسﻞ منه ﻣتﻔق عليﻪ وروى اﳋﻼل
سنادﻩ أن علياً سُِﺌﻞ عن ﺻﱯ ل ﰲ ﺑﺌر ﻓﺄﻣرهﻢ ﺑنﺰﺣﻬا أمرﻫﻢ ﺑنﺰﺣﻬا ﻟيؤﻛد رواﻳﺔ
اﳌﺬﻫﺐ واﳊدﻳﺚ أﺧرﺟه أﻳﻀا اﺑن أﰊ شيﺒﺔ .وعنﻪ ﻋنه إذاً ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ
ﻋنه أي ﻋن اﻹمام أﲪد أن البﻮل والعذرة ﻛساﺋر النﺠاسات ﻓﻼ ينﺠﺲ ما ﻣا ﺑلﻎ
ﻗلتﲔ إﻻ لتغﲑ ﻗال ﰲ التنﻘيﺢ اﻟﺬي ﻗال ﰲ اﻟتنﻘيﺢ ﻫﺬا اﳌرداوي مﺼﺤﺢ اﳌﺬﻫﺐ
واﳌنﻘﺢ ،ﻗال :اﺧتارﻩ أﻛﺜر اﳌتﺄﺧرين وهﻮ أﻇﻬر انتﻬى .وﻗال أﻳﻀا وﻫو اﳌﺬﻫﺐ :ﻷن
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ﳒاسﺔ ﺑﻮل اﻵدﻣﻲ ﻻ تﺰيد على ﳒاسﺔ ﺑﻮل الﻜلب إذاً اﻟرواﻳﺔ اﻷوﱃ ﻫي أن ﺑول اﻵدمي
وﻋﺬرﺗه اﳌاﺋعﺔ ﳍا ﺧﺼوﺻيﺔ وﳜتﻠف ﻓيﻬا اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ نﺼرﻫا اﳌرداوي
وﻏﲑه من اﳌتأﺧرﻳن ﻫﺬا مواﻓﻖ ﻟﻠﺠمﻬور مﻊ ﲨﻬور اﻷمﺔ ،ﲨﻬور اﻷمﺔ ﻋندﻫﻢ مسأﻟﺔ

اﻟﻘﻠتﲔ) .وﻻ يرﻓﻊ ﺣدث رﺟﻞ( وﺧنﺜى )طﻬﻮر يسﲑ( دون الﻘلتﲔ )ﺧلﺖ ﺑﻪ( ﻛخلﻮة
نﻜاح )اﻣرأة( ﻣﻜلﻔﺔ ولﻮ ﻛاﻓرة )لﻄﻬارة ﻛاﻣلﺔ عن ﺣدث( لنﻬﻲ النﱯ ﷺ أن يتﻮﺿﺄ
الرﺟﻞ ﺑﻔﻀﻞ طﻬﻮر اﳌرأة ،رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ ،وﺣسنﻪ الﱰﻣذي ،وﺻﺤﺤﻪ اﺑن
ﺣبان .ﻗال أﲪد ﰲ روايﺔ أﰊ طالب :أﻛﺜر أﺻﺤاب رسﻮل ﷲ ﷺ يﻘﻮلﻮن ذلﻚ وهﻮ
تعبدي ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻷمر ﻫﺬا اﻟنﻬي ﻫو ﺗعﺒدي ﻻ ندرك معناه إذا ﺧﻠﺖ اﳌرأة ﺬا اﳌاء ﻓﺈن

ﻫﺬا اﳌاء ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠرﺟﻞ .اﻵن اﳌسأﻟﺔ ما ﻫي ﻗال وﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدث رﺟﻞ وﺧنﺜﻰ ﻷن
اﳋنﺜﻰ ﳝﻜن أن ﻳﻜون رﺟﻞ وﳑﻜن ﻳﻜون أنﺜﻰ ﻟﺬﻟﻚ اﺣتياطا ﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدﺛه ﻳعﲏ ﻫﺬا
اﳌاء .اﻵن سيﺬﻛر اﻟﺼفات ورﻗموا اﻟﺸروط اﳌﻄﻠوﺑﺔ ﻟﻜن سؤاﱄ ﻫنا أن ﻫﺬا اﳌاء ﳌا ﻳﻘول
ﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدث رﺟﻞ وﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدث أنﺜﻰ معناه أنه ﻳرﻓﻊ ﺣدث اﻷنﺜﻰ إذاً ﻫﺬا اﳌاء ﻳعتﱪ
طﻬور أم طاﻫر أم طﻬور من وﺟه وطاﻫر من وﺟه؟ طﻬور وطاﻫر ﰲ نفﺲ اﻟوﻗﺖ
ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة طﻬور و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ طاﻫر ،ما ﻫو ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﺻفته ﻫﻜﺬا وطﺒعا
ﲨﻬور اﻷمﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أنه إذا ﺧﻠﺖ اﳌرأة ﻻ ﻳﻀر .ما ﻫو ﻫﺬا اﳌاء؟ طﻬور
ﻳسﲑ ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻷول وﻫو دون اﻟﻘﻠتﲔ ،ﺧﻠﺖ ﺑه امرأة ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ،ﺧﻠﺖ رﻗﻢ  ٢وامرأة
رﻗﻢ  ٣معناه ﻟو ﺧﻼ رﺟﻞ ﺬا اﳌاء ﻻ ﻳﻀر ،اﳌرأة مﻜﻠفﺔ ﻫﺬا  ٤ﻗال وﻟو ﻛاﻓرة ﻳﻘﺼد
ﻛﺒﲑة معناه اﻟﺼغﲑة ﻻ ﺗدﺧﻞ ،ﻗال ﻟﻄﻬارة ﻛامﻠﺔ ﻫﺬا اﳋامﺲ ،ﻋن ﺣدث أما ﻟو ﻛان
ﻋن ﳒﺲ ﻳعﲏ ﻟو ﺧﻠﺖ اﳌرأة ﳌاء ﻻ ﻟﻄﻬارة ﻛامﻠﺔ وﻫي وضوء أو ﻏسﻞ ﻟﻜن ﻫي ﺧﻠﺖ
ﺑه ﻟيسﺖ ﻟﻄﻬارة ﻛامﻠﺔ أو ﺧﻠﺖ ﺑه ﻹزاﻟﺔ ﳒاسﺔ ﻗال ﺧﻠﺖ ﺑه ﻛﺨﻠوة اﻟنﻜاح أن ﻳﻜون
اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﻏرﻓﺔ واﺣدة ﻟيﺲ معﻬﻢ ﳑيﺰ ﻫﺬا اﳌﻘﺼود ﻓﺈذاً إذا ﺟﻠسﺖ ﰲ مﻜان ﻫي
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واﳌاء وﺣدﻫﻢ ﻟيﺲ معﻬﻢ ﳑيﺰ ﻫﺬه ﺧﻠوة اﻟنﻜاح ﳎرد ﺗرﻳد ﺬا اﳌاء اﻟﻄﻬارة ﻋن ﺣدث
طﻬارة ﻛامﻠﺔ ﻋن ﺣدث ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌاء ﻳرﻓﻊ ﺣدث أنﺜﻰ مﺜﻠﻬا ﻟﻜن ﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدث اﻟرﺟﻞ

واﻟدﻟيﻞ ﻗال ﻟنﻬي اﻟنﱯ ﷺ أن ﻳتوضأ اﻟرﺟﻞ ﺑفﻀﻞ طﻬور اﳌرأة رواه أﺑو داود وﻏﲑه
وﺣسنه اﻟﱰمﺬي وﺻﺤﺤه اﺑن ﺣﺒان وﻗال أﲪد أن ﻫﺬا ﻗول أﻛﺜر أﺻﺤاب رسول ﷲ
وﻳﻘوﻟون ﻫو ﺗعﺒدي .وﻫو ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ نﺼف طاﻫر ﻷنه ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ ﻻ ﻳرﻓﻊ ﺣدث
اﻟرﺟﻞ ﻟﻜن ﻳﺰﻳﻞ ﺧﺒﺚ اﻟرﺟﻞ ﻓﺈذاً ﻫو ﰲ ﺣﻖ اﻟرﺟﻞ ﻟيﺲ طاﻫر مﻄﻠﻘا وﻟو ﻗﻠنا طاﻫر
مﻄﻠﻘا ﻓاﳌاء اﻟﻄاﻫر ﻻ ﻳﺰال ﺑه اﳋﺒﺚ ﻟﻜن ﻫﺬا اﳌاء ﳝﻜن ﻟﻠرﺟﻞ أن ﻳﺰﻳﻞ ﺑه اﳋﺒﺚ ﻓﺈذاً
ﻫو طاﻫر ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ طاﻫر ﰲ ﺣﻖ اﳊدث ﻟﻜنه طﻬور ﰲ ﺣﻖ اﳋﺒﺚ ﻳعﲏ ﳝﻜن
ﻟﻠرﺟﻞ أن ﻳغسﻞ ﺑه اﳋﺒﺚ .اﻛتﺒوا وﻋنه ﻫو طﻬور ﻳرﻓﻊ اﳊدث مﻄﻠﻘا ﻳعﲏ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ
ﰲ اﳌﺬﻫﺐ مواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺠمﻬور أن ﻫﺬا اﻟﻘول ﻟيﺲ ﻫو اﻟﻘول اﻟﺼﺤيﺢ وﻳستدﻟون ﻟﺬﻟﻚ
ﺣادﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ ﻛان اﻟنﱯ ﷺ ﻳغتسﻞ ﺑفﻀﻞ ميمونﺔ وﺗوضأ ﺑفﻀﻞ ﻏسﻠﻬا
من اﳉناﺑﺔ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ وما ﻋندي شﻚ أن اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ وﻫو ﻗول اﳉمﻬور ﻫو اﻷوﱃ.
ﻗال :وعلﻢ ﳑا تﻘدم أنﻪ يﺰيﻞ النﺠﺲ ﻣﻄلﻘا ﻫﺬا رﻗﻢ  ١ﻳﺰﻳﻞ اﻟنﺠاسﺔ مﻄﻠﻘا ﻟﻠرﺟﻞ

وﻟغﲑ اﻟرﺟﻞ وأنﻪ يرﻓﻊ ﺣدث اﳌرأة والصﱯ وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ وأنﻪ ﻻ أثر ﳋلﻮ ا لﱰاب ﻷنه

ﻗال طﻬور ﻳسﲑ أما ﻟو ﺧﻠﺖ ﻟﱰاب ﻫﺬا ﻻ ﳝنﻊ أن ﰐ رﺟﻞ وﻳتيمﻢ وﻻ ﳌاء الﻜﺜﲑ
ﻷنه ﻗال طﻬور ﻳسﲑ وﻻ لﻘليﻞ إذا ﻛان عندها ﻣن يﺸاهدها ﻷننا اشﱰطنا اﳋﻠوة أو
ﻛانﺖ ﺻغﲑة ﻷنه ﻗال امرأة مﻜﻠفﺔ ﻓﻠو ﻛانﺖ ﺻغﲑة ﻻ ﻳﻀر ﺧﻠو ا أو ﱂ تستعملﻪ ﰲ
طﻬارة ﻛاﻣلﺔ وﻻ ﳌا ﺧلﺖ ﺑﻪ لﻄﻬارة ﺧبﺚ اﻵن مسأﻟﺔ ﻫﺐ أن اﻟرﺟﻞ ما وﺟد إﻻ ﻫﺬا
اﳌاء ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال :ﻓﺈن ﱂ ﳚد الرﺟﻞ ﻏﲑ ﻣا ﺧلﺖ ﺑﻪ لﻄﻬارة اﳊدث استعملﻪ ﰒ
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تيمﻢ وﺟﻮ ﻫﺬا اﳌاء ﰲ ﺣﻘه طاﻫر ﻓﻼ ﻳرﻓﻊ اﳊدث ﻓيﻘول إذاً ﺣﻘه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن
ﻳتيمﻢ وﻳﻘول ﻳتيمﻢ وﺟو ﻟﻜن أﻳﻀا ﻳستعمﻠه ﻳعﲏ ﻛأنه ﻳستعمﻠه من ب اﻻﺣتياط.
وﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ ﻗﻠناﻫا ﻗﺒﻞ ﻗﻠيﻞ ﻟو ﱂ ﳚد ﻏﲑه ﻳستعمﻠه وﻳرﻓﻊ اﳊدث وإذا وﺟد

ﻏﲑه ﻛﺬﻟﻚ ﻳستعمﻠه وﻳرﻓﻊ اﳊدث .النﻮع الﺜاﱐ ﻣن اﳌياﻩ الﻄاهر ﻏﲑ اﳌﻄﻬر اﻟﻄاﻫر

ﻏﲑ اﳌﻄﻬر ﻟه ﺻور سيﺬﻛر اﳌﺼنف أرﺑعﺔ ﺻور وﻗد أشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ) :وإن تغﲑ لﻮنﻪ أو
طعمﻪ أو رﳛﻪ( ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ أو ﻛﺜﲑ ﻣن ﺻﻔﺔ ﻣن تلﻚ الصﻔات ﻻ يسﲑ ﻣنﻬا إذاً
اﻟتغﲑ ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻛﺜﲑا ﻻ ﻳﻜون ﺗغﲑ ﻳسﲑ أن ﻳﻜون اﻟتغﲑ ﰲ اﻟﺼفﺔ من ﻫﺬه اﻟﺼفات
وﻫي اﻟﻠون أو اﻟﻄعﻢ أو اﻟراﺋﺤﺔ أن ﻳﻜون ﻛﺜﲑا أما ﻟو ﺗغﲑ اﻟﻠون ﻳسﲑا ﻻ ﻳﻀر أو ﺗغﲑ
اﻟﻄعﻢ ﻳسﲑا ﻻ ﻳﻀر أو ﺗغﲑ اﻟرﻳﺢ ﻳسﲑا ﻻ ﻳﻀر وﻫﺬا اﻟﻜﻼم نﻘوﻟه ﻫنا ﰲ اﳌاء اﻟﻄاﻫر

ﻟﻜن ﻻ نﻘوﻟه ﰲ اﻟنﺠﺲ ﻳعﲏ ﻟو وﻗعﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﰲ اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻓغﲑﺗه ﻳسﲑا ﻓيﺼﲑ ﳒﺲ
ﻏﲑت اﻟراﺋﺤﺔ ﻳسﲑا أو اﻟﻄعﻢ أو اﻟﻠون ﻳﺼﲑ ﳒﺲ ﻟﻜن ﻟو وﻗﻊ شيء طاﻫر ورﻗﺔ شﺠر،

شاي ،ﻳسﲑ من اﳊﱪ وﻗﻊ ﰲ اﳌاء ﻓغﲑه ﺗغيﲑ ﻳسﲑ ﻓﻼ ﻳﻀر أو ﻛﺜﲑ ﻣن ﺻﻔﺔ ﻣن تلﻚ
الصﻔات ﻻ يسﲑ ﻣنﻬا )ﺑﻄبﺦ( طاهر ﻓيﻪ )أو( ﺑﻄاهر ﻣن ﻏﲑ ﺟنﺲ اﳌاء ﻻ يﺸق
ﺻﻮنﻪ عنﻪ طﺒعا نستﺜﲏ انتﺒﻬوا اﻟتغﲑ اﻟﺬي ﻳﻘوﻟه ﻫنا اﳌﺼنف ﻳﻘول وإن ﺗغﲑ طعمه أو
ﻟونه أو رﳛه إن ﺗغﲑ ﻓﻬو طاﻫر إﻻ اﻟﺼور اﳌستﺜناة ﻫناك وﻫي اﳌاء اﳌتغﲑ ﲟا ﻳﺸﻖ ﺻون
اﳌاء ﻋنه وﻫو اﳌاء اﻵﺟن ،واﳌاء اﳌتغﲑ ﺑغﲑ ﳑازج ،واﳌتغﲑ ﳌﻠﺢ اﳌاﺋي ،واﳌتغﲑ اورة

ﻓتﻠﻚ اﻟﺼور مستﺜناة من ﻫﺬا) .أو( ﺑﻄاهر ﻣن ﻏﲑ ﺟنﺲ اﳌاء ﻻ يﺸق ﺻﻮنﻪ عنﻪ
)ساﻗﻂ ﻓيﻪ( ﻛﺰعﻔران ﻻ تراب ﻳعﲏ إما ﺑﻄﺒﺦ شيء ﻓيه أو ﲟﺠرد سﻘوط شيء ﻓيه ﻓغﲑه
ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻛﺰﻋفران ﻗال :ﻻ تراب ولﻮ ﻗصدا ﻟو ﺗغﲑ ﻟﱰاب ﻻ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻷن
اﻟﱰاب ﻫو أﺣد اﻟﻄﻬورﻳن ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻏﲑ ﺗراب ﻓﺈنه ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ وما اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ؟ اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ما ﻫي؟ دﻟيﻠﻬا أن اﳌاء إذا وﻗﻊ ﻓيه شيء طاﻫر ﻓغﲑه ﻛﺜﲑا
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ﻓﺈنه ﻻ ﻳعد ماء ﳜرج ﻋن ﻛونه ماء ﻳعﲏ اﻵن اﻟﱭ اﻟﺬي وضﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌاء وﻏﲑه سﻠﺒه
اسﻢ اﳌاء اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻬﺬه ﺗسمﻰ ﻗﻬوة .وﷲ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ أ ط رﻓﻊ اﳊدث ﳌاء ما أ طه

ﺑﻜﻞ ساﺋﻞ .وﻻ ﻣا ﻻ ﳝازﺟﻪ ﳑا تﻘدم ما ﻫو اﻟدﻟيﻞ؟ إﱃ اﻵن ﻫو ﱂ ﻳﺬﻛر دﻟيﻼ ،ﻫو ما
ﻋند دﻟيﻞ نﺺ وﻟﻜن ﻋند ﺗعﻠيﻞ ﻓﻄاهر ﻷنﻪ ليﺲ ﲟاء ﻣﻄلق ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ ﻷنه
ﻟيﺲ ﲟاء مﻄﻠﻖ ﻓا أﺣاﻟنا إﱃ اﳌاء اﳌﻄﻠﻖ نتوضأ ﺑه ﴿وﻳنﺰل ﻋﻠيﻜﻢ من اﻟسماء ماء

ﻟيﻄﻬرﻛﻢ ﺑه﴾ أﺣيﻞ إﱃ ماء اﻟسماء وﻟيﺲ إﱃ ماء ﺗغﲑ ،انتﻬﻰ من اﻟﺼورة اﻷوﱃ .اﻟﺼورة

اﻟﺜانيﺔ من اﳌاء اﻟﻄاﻫر) :أو رﻓﻊ ﺑﻘليلﻪ ﺣدث( ﻣﻜلﻒ أو ﺻغﲑ ﻓﻄاهر ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ رﻗﻢ

 ٢ﻗﻠيﻠه ﻫنا ﻫو ما دون اﻟﻘﻠتﲔ .اﻛتﺒوا ﻋندﻫا "وﻋنه طﻬور" ﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ ﻟﻺمام أﲪد

أن ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي رﻓﻊ ﺑﻘﻠيﻠه ﺣدث ﻫو طﻬور وﻟيﺲ ﺑﻄاﻫر أ ﺻورت ﻟﻜﻢ ﰲ اﻷول ﻟو
ﺗﺬﻛروا مسأﻟﺔ اﻹ ء رﺟﻞ ﺗوضأ ﻛان ﳏدث ﻓﻜان اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﳚعﻠﻬا ﺗسﻘط ﰲ اﻹ ء
رﻗﻢ  ١واﻟغسﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ ﺗسﻘط ﰲ اﻹ ء رﻗﻢ  ٢ﻓاﳌاء اﳌتﺠمﻊ من اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ
اﻹ ء اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻫو طاﻫر وﻟيﺲ ﺑﻄﻬور ﻷنه رﻓﻊ اﳊدث واﻹ ء اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻫو
من اﻟغسﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ طﻬور انتﻬينا من ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﻟو أنه ﻏسﻞ وﺟﻬه ﻟﻠتﱪد ﻓﻘط أو
اﻟتنﻈف ما ﻳﻘﺼد ﺑه رﻓﻊ اﳊدث ﻓﺈنه أﻳﻀا طﻬور وﻟو أنه ﻛان متوضأ وأراد أن ﳚدد
ﻓﺠميﻊ اﳌاء اﻟﺬي سال ﻋﻠﻰ ﺟسده ﻓﻬو طﻬور ﻫا ﻫو ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ وﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ
أن ﻛﻠه طﻬور .ﻟنعرف ما ﻫو دﻟيﻞ اﳌﺬﻫﺐ ﳌاذا ﻗال أن اﳌاء اﻟﺬي رﻓﻊ ﺑﻘﻠيﻠه ﺣدث ﻓﺈنه

طاﻫر وﻟيﺲ ﺑﻄﻬور ؟ ﻗال :ﳊديﺚ أﰊ هريرة" :ﻻ يغتسلن أﺣدﻛﻢ ﰲ اﳌاء الداﺋﻢ وهﻮ
ﺟنب" رواﻩ ﻣسلﻢ ﻳﻘوﻟون ﳌا ﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﻋن اﻻﻏتسال ﰲ اﳌاء اﻟداﺋﻢ ﻟﻠﺠنﺐ ﻳعﲏ
ﻓﻬﻢ منه أن اﻏتسال اﳉنﺐ ﰲ اﳌاء اﻟداﺋﻢ ﻳؤﺛر ﻋﻠيه وﳍﺬا ﻰ ﻋنه وما ﻫو نوع اﻟتأﺛﲑ
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ﻫاﺗوا اﺣتماﻻت اﻵن إما أن نﻘول ﻷن اﻏتسال اﳉنﺐ ﰲ اﳌاء اﻟداﺋﻢ ﻳنﺠﺲ اﳌاء ﻫﺬا
اﺣتمال واﻻﺣتمال اﻟﺜاﱐ أنه ﻻ ﻳنﺠﺲ اﳌاء وﻟﻜن ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻳعﲏ ﻛأ ﻢ ﻓﻬموا أن
ﻫﺬا اﻻﻏتسال سينﻘﻞ اﳌاء من ﻛونه طﻬور إﱃ ﺣال آﺧر إما طاﻫر أو ﳒﺲ ﻓنﻘﻠوه إﱃ

اﻟﻄاﻫر وﱂ ﻳنﻘﻠوه إﱃ اﻟنﺠﺲ ﻷن ﻫناك نﺼوص ﺻرﳛﺔ ﰲ أن اﻟنﱯ ﷺ ﻛان ﻳتوضأ
واﻟﺼﺤاﺑﺔ ﺧﺬون ماء وضوءه واﻟنﱯ ﷺ ﺟاء إﱃ ﺟاﺑر ﻓﺼﺐ ﻋﻠيه ماء وضوءه ﻟو
ﻛان ﳒﺲ ما ﻳﺼﺒه ﻋﻠيه ﻓدل ذﻟﻚ أنه ﻟيﺲ ﺑنﺠﺲ ﻓاﳓﺼر ﰲ اﻟﻄاﻫر ﻟﻜن ﻳﺒﻘﻰ أ

ﻋندي اﺣتمال آﺧر ﳝﻜن اﻟنﱯ ﷺ ﻰ ﻟيﺲ ﻷنه ﻳنﻘﻞ اﳌاء من اﻟﻄﻬور إﱃ اﻟﻄاﻫر وإﳕا
ﻰ ﻋنه ﻷنه ﻳﻘﺬر اﳌاء ﻳعﲏ ﺻار ﻋند ﺛﻼﺛﺔ اﺣتماﻻت إما أن ﻳﻜون اﻟنﻬي ورد ﻷن
اﳌاء سينتﻘﻞ إﱃ اﻟنﺠﺲ أو سينتﻘﻞ إﱃ اﻟﻄاﻫر أو سيﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻄﻬور ﻟﻜن اﻟناس ﺗتﻘﺬر
منه ﻓﻠماذا ﱂ نﻘﻞ ﻟئﻼ ﻳتﻘﺬر اﻟناس ﺑه؟ ﻳﻘوﻟون ﻷن اﳊدﻳﺚ ﺟاء ﰲ اﳉنﺐ ومسأﻟﺔ اﻟتﻘﺬر
ﳉاء مﻄﻠﻘا ﻻ ﻳغتسﻞ أﺣد ﰲ اﳌاء ﻟﻜن اﻟﺬي ﻗﺬره اﻏتسال اﳉنﺐ أم ﻛﻞ مغتسﻞ ؟ ﻛﻞ
مغتسﻞ ﺑﻞ إن اﳉنﺐ ﳝﻜن ﻳﻜون أﻗﻞ ﻗﺬارة من ﺑعﺾ اﻟناس اﻟﺬي ﻳﻜون ما اﻏتسﻞ من
أسﺒوع ﻓﺈذا اﻏتسﻞ ﰲ اﳌاء ﻓﻘاﻟوا اﳉنﺐ ﳍا معﲎ إذاً اﳌﻘﺼود ا رﻓﻊ اﳊدث ﻓﻬمتﻢ ﳌاذا

وضعوه ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان وطﺒعا ﳝﻜن أن ﳚاب أﺻﺤاب اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ اﻟﺬﻳن ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻻ
ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ وﻫي رواﻳﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﳝﻜن أن ﳚاب ﻋن ﻫﺬا ﻓيﻘال ﻻ إﳕا ذﻛر اﳉنﺐ
ﻷنه ﻏاﻟﺐ أو ﻛمﺜال ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺬﻫﺐ دﻟيﻠه مستﻘيﻢ معه ﻳعﲏ معﻘول ،ﻛﻼم
مﻘﺒول .وعلﻢ ﻣنﻪ أن اﳌستعمﻞ ﰲ الﻮﺿﻮء والغسﻞ اﳌستﺤبﲔ طﻬﻮر ﻛما تﻘدم ضﻊ

رﻗﻢ  ،١وأن اﳌستعمﻞ ﰲ رﻓﻊ اﳊدث إذا ﻛان ﻛﺜﲑا طﻬﻮر ﻫﺬا  ٢ﻳعﲏ ﻋندك ﺑرﻛﺔ ﻓيﻬا

ﻗﻼل ﻛﺜﲑة ﻓغﻄﺲ ﻓيﻬا اﳌتوضأ ﻫﺬا أو اﳌغتسﻞ ونوى اﻻﻏتسال ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳؤﺛر لﻜن يﻜرﻩ
الغسﻞ ﰲ اﳌاء الراﻛد من أﺟﻞ ﺧﺸيﺔ اﻟتﻘﺬﻳر وﻻ يﻀر اﻏﱰاف اﳌتﻮﺿﺊ ﳌﺸﻘﺔ تﻜررﻩ

مسأﻟﺔ مﻬمﺔ اﻵن ﳓن نﻘول ﻟو ﻛان اﳌاء استعمﻞ ﰲ رﻓﻊ ﺣدث ﻓﺈنه ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓﻠو
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ﻋندك إ ء وﺗرﻳد أن ﺗتوضأ وﺟعﻠته ﻋﻠﻰ ﳝينﻚ واﻏﱰﻓﺖ اﻵن ﳌا وضعﺖ ﻳدك ﰲ اﳌاء ﳌاذا
ﻻ نﻘول ارﺗفﻊ اﳊدث ﻳعﲏ رﻓعﺖ ﺣدث اﻟيد ﺑوضﻊ ﻳدك ﰲ اﳌاء ﻓانﻘﻠﺐ اﳌاء من طﻬور

وأﺻﺒﺢ ماء مستعمﻞ ﻓيﻘول اﳌﺼنف ﻻ مسأﻟﺔ اﻻﻏﱰاف ﻻ ﺗﻀر وﳍﺬا ﻗال ﻻ ﻳﻀر
اﻏﱰاف اﳌتوضئ ،ﳌاذا؟ ﻗال ﳌﺸﻘﺔ ﺗﻜرره وطﺒعا ﺑعﺾ اﻟفﻘﻬاء ﺧارج اﳌﺬﻫﺐ ﻳﺸددون ﰲ
ﻫﺬا ﻳﻘوﻟون ﻻﺑد ﻳنوي اﻻﻏﱰاف ﺣﱴ ﻻ ﳚعﻞ اﳌاء مستعمﻞ إذاً ﻻ ﻳﻀر اﻏﱰاف اﳌتوضئ

ﳌﺸﻘﺔ ﺗﻜرر اﻟوضوء أو مﺸﻘﺔ ﺗﻜرر اﻻﻏﱰاف ﰲ اﻟوضوء .ﻗال :ﲞﻼف ﻣن عليﻪ ﺣدث
أﻛﱪ ﻓﺈن نﻮى وانغمﺲ هﻮ أو ﺑعﻀﻪ ﰲ ﻗليﻞ ﱂ يرتﻔﻊ ﺣدثﻪ وﺻار اﳌاء ﻣستعمﻼ
ويصﲑ اﳌاء ﻣستعمﻼ ﰲ الﻄﻬارتﲔ نﻔصالﻪ إذا اﻟرﺟﻞ انغمﺲ ﰲ ماء ﻗﻠيﻞ ونوى رﻓﻊ

اﳊدث ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه أما إذا انغمﺲ ﰲ ماء ﻛﺜﲑ ﻗﻠتﲔ ﻓﺰ دة ونوى رﻓﻊ
اﳊدث ارﺗفﻊ ﺣدﺛه ﳌاذا؟ ﻗاﻟوا ﻷنه ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻋن أول ﺟﺰء ﻳﻘﻊ ﰲ اﳌاء ﻓيﺤﺼﻞ
ﻏسﻞ اﻟﺒاﻗي أو ﻗي اﳉسد ﲟاء مستعمﻞ ﲟﺠرد انفﺼال أول ﺟﺰء .أﻛرر اﻟتعﻠيﻞ ﻫو ﻷنه
ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻋن أول ﺟﺰء ﻳﻘﻊ ﰲ اﳌاء ﻳﻘول ﻫﺬا ماء ﻗﻠيﻞ ﻳعﲏ مﺜﻞ مسأﻟﺔ اﻻﻏﱰاف
أﻟيﺲ اﻻﻏﱰاف ﻗﻠنا أنه مﻈنﺔ أن ﻳسﻠﺐ اﳌاء اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻟﻜن ﻗاﻟوا ﳌﺸﻘﺔ ﺗﻜرره ﻻ أما ﰲ
اﻟغسﻞ ﻓعندﻫﻢ ﻳسﻠﺒه معناه أول ما وضﻊ رﺟﻠه ﰲ اﳌاء ارﺗفﻊ اﳊدث ﻋن أول ﺟﺰء وﳌا
وضﻊ ﺟسده اﻟﺒاﻗي ﰲ ماء مستعمﻞ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ أﻳﻀا ﻓيﻬا ﺧﻼف ﰲ

اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ويصﲑ اﳌاء ﻣستعمﻼ ﰲ الﻄﻬارتﲔ ﻳعﲏ اﻟﺼغرى واﻟﻜﱪى

نﻔصالﻪ ﻫﺬه ﻗاﻋدة أو نﻘول ضاﺑط اﺣفﻈوه واضﺒﻄوه اﳌاء ﻻ ﻳﺼﺒﺢ مستعمﻞ وﻻ ﺧﺬ
ﺣﻜمه إﻻ ﺑعد اﻻنفﺼال ﳌاذا نﻘول ﻫﺬا ؟ ﻷننا نﻘول أن اﳌاء اﻟﺬي ﻳستعمﻞ ﰲ رﻓﻊ

اﳊدث ﻳتﺤول من طﻬور إﱃ طاﻫر أنﺖ اﻵن ﺗغسﻞ ﻳدك واﳌاء ﳚري ﻋﻠﻰ ﻳدك من
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اﻷﺻاﺑﻊ إﱃ اﻟﺬراع ﻓﻜيف رﻓﻊ اﳊدث ﻋن اﻷﺻاﺑﻊ وﻋن اﻟﺬراع ﻫو ﻻ ﻳﺼﺒﺢ مستعمﻞ
إﻻ ﺑعد اﻻنفﺼال ﻓﺈذا انفﺼﻞ ﺻار مستعمﻞ أما مادام ﳚري ﻋﻠﻰ اﻟعﻀو ﻓأنه ﻏﲑ
مستعمﻞ ونفﺲ اﻟﺸيء ﻏسﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﳌا ﺗغسﻞ اﻟنﺠاسﺔ أﻟيﺲ إذا وﻗﻊ اﳌاء اﻟﻘﻠيﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟنﺠاسﺔ واﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﳌاء اﻟﻘﻠيﻞ نﻘول أن اﳌاء ﳒﺲ نعﻢ إذا انفﺼﻞ أﺧﺬ اﳊﻜﻢ أما

مادام اﳌاء ﳚري ﻋﻠﻰ اﻟعﻀو ﻓﻼ ﺧﺬ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻗال :ويصﲑ اﳌاء ﻣستعمﻼ ﰲ
الﻄﻬارتﲔ نﻔصالﻪ ﻻ ﻗبلﻪ ﻣا دام ﻣﱰددا على اﻷعﻀاء ﻳعﲏ ﻻ ﻗﺒﻞ اﻻنفﺼال مادام

مﱰدد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀاء.
ﻓﻜنا ﻗد وﻗفنا ﻋند اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ من ﺻور اﳌاء اﳌستعمﻞ وﻗد مرت معنا ﺻور ن اﻟﺼورة
اﻷوﱃ من ﺻور اﳌاء اﻟﻄاﻫر وﻋرﻓنا أن اﳌاء ﺛﻼﺛﺔ أﻗسام طﻬور وطاﻫر وﳒﺲ ووﻗفنا ﻋند
اﳌاء اﻟﻄاﻫر وﻫو اﻟنوع اﻟﺜاﱐ وذﻛر ﻟه ﺻورﺗﲔ اﻟﺼورة اﻷوﱃ إذا ﺗغﲑ شيء من ﻟونه أو
طعمه أو رﳛه ﺗغﲑا ﻛﺜﲑا واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ إذا رﻓﻊ ﺑﻘﻠيﻠه ﺣدث مﻜﻠف أو ﺻغﲑ ﻳعﲏ إذا
استعمﻞ ﰲ طﻬارة واﺟﺒﺔ واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي اﻟﱵ وﻗفنا ﻋندﻫا وﻫي ﻗوﻟه أو ﻏمﺲ ﻓيه إﱃ

آﺧره .ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ وﻏفر ﻟه وﻟﺸيﺨنا) :أو ﻏمﺲ ﻓيﻪ( أي ﰲ اﳌاء الﻘليﻞ
ﻛﻞ )يد( ﻣسلﻢ ﻣﻜلﻒ )ﻗاﺋﻢ ﻣن نﻮم ليﻞ ﻗﺾ لﻮﺿﻮء( ﻗبﻞ ﻏسلﻬا ثﻼ ﻓﻄاهر
نﻮى الغسﻞ ﺑذلﻚ الغمﺲ أو ﻻ وﻛذا إذا ﺣصﻞ اﳌاء ﰲ ﻛلﻬا ولﻮ تﺖ ﻣﻜتﻮﻓﺔ أو ﰲ
ﺟراب وﳓﻮﻩ ﳊديﺚ" :إذا استيﻘظ أﺣدﻛﻢ ﻣن نﻮﻣﻪ ﻓليغسﻞ يديﻪ ﻗبﻞ أن يدﺧلﻬما
ﰲ اﻹ ء ثﻼ ﻓﺈن أﺣدﻛﻢ ﻻ يدري أين تﺖ يدﻩ" رواﻩ ﻣسلﻢ .اﻵن نﺒدأ ﳊدﻳﺚ
ﻓﻬو ﻳنﻬﻰ اﻟﻘاﺋﻢ من اﻟنوم أن ﻳغمﺲ ﻳده ﰲ اﳌاء ﻗﺒﻞ ﻏسﻠﻬا ﺛﻼ إذاً مر ﺑغسﻞ اﻟيدﻳن
اﻟﻜفﲔ ﺛﻼث مرات ﺑعد اﻻستيﻘاظ من اﻟنوم ﻗﺒﻞ ﻏمسﻬا ﰲ اﳌاء واﳌسأﻟﺔ اﻵن وﻫي ﳏﻞ

اﳋﻼف ﻓمن ﺧاﻟف ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻓﻘام من اﻟنوم وﱂ ﻳغسﻞ ﻛفيه ﺛﻼ وﻏمسﻬا ﰲ اﳌاء
ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟغمﺲ ﻳؤﺛر أو ﻻ ﻳؤﺛر ﳌاذا ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﻰ ﻋن ﻫﺬا اﻟفعﻞ وﻫﺬا اﻟنﻬي ﻋن
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ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﻇاﻫره أن ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﳌاء ﻫﻜﺬا ﻇاﻫره ونفﺲ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﻠناه ﰲ
اﳌاء اﳌستعمﻞ .ﻓما ﻫو نوع اﻟتأﺛﲑ ؟ اﳊناﺑﻠﺔ ﻳﻘوﻟون أن ﻫﺬا اﻟتأﺛﲑ ﻫو نفﺲ اﻟتأﺛﲑ اﻟساﺑﻖ

معناه أنه سينﻘﻞ اﳌاء من ﻛونه طﻬور إﱃ ﻛونه طاﻫر وﲨﻬور أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳﻘوﻟون ﻻ ﻟيﺲ
ﻫﺬا اﻟتأﺛﲑ ﻓاﻟنﻬي ﺟاء ﻋن ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﻷن ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﻗد ﻳوﺻﻞ إﱃ ﺗنﺠيﺲ اﳌاء ﻳعﲏ ﻗد
ﻳﻜون اﻹنسان ﻳده ﳒسﺔ وﻫو ﺋﻢ ﻻ ﻳدري ﻓتﻜون اﻟتﺼﻘﺖ ﺑنﺠاسﺔ ﻓﺈذا وضﻊ ﻳده ﰲ

اﳌاء ﻗد ﺗتغﲑ راﺋﺤﺔ اﳌاء ﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﰲ ﻳده ﻓينﺠﺲ اﳌاء وﻗد ﻻ ﺗتغﲑ ﻓﻼ ﻳنﺠﺲ اﳌاء
ﻟﻜنه ﻳتﻘﺬر اﳌاء إذاً اﻟنﻬي ﺟاء ﻷن ﻫﺬا اﻟغمﺲ إما أن ﻳﻘﺬر اﳌاء وإما أن ﻳنﺠﺲ اﳌاء
وﻫﺬا مﺬﻫﺐ ﲨﻬور أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ أما اﳊناﺑﻠﺔ ﻓﺈ ﻢ ﻳﻘوﻟون ﻻ اﳊدﻳﺚ ورد ﻫﻜﺬا وﻳعتﱪون أن
ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺗعﺒدﻳﺔ ومن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ أﺧﺬوا شروط ﻛﺜﲑة أﺧﺬوا من ﻗوﻟه أﻳن ﺗﺖ ﻳده
أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ متعﻠﻖ ﳌن م ﰲ اﻟﻠيﻞ وﻟيﺲ ﳌن م ﰲ اﻟنﻬار ﻷنه اﻵن ﻫﻞ اﳊدﻳﺚ ﻫﺬا
أو اﳊﻜﻢ ﻫﺬا معﻘول اﳌعﲎ أو ﻏﲑ معﻘول اﳌعﲎ ﻫنا ﳏﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﳉمﻬور وﺑﲔ
اﳊناﺑﻠﺔ ﻫﻞ ﻫو معﻘول أو ﻫو ﺗعﺒدي ﻳعﲏ ما نعرف معناه ﻓاﻟﺼﻼة معﻘوﻟﺔ اﳌعﲎ أم ﻫي

ﺗعﺒدﻳﺔ ؟ ﺗعﺒدﻳﺔ ﻓنﺤن ﻻ نعرف ﳌاذا نﺼﻠي اﻟعﺸاء أرﺑعﺔ ﳌاذا ما ﻫي ﺛﻼث ما ﻫي ﲬسﺔ
نﻘول ﻫﺬا أمر ﺗعﺒدي ﷲ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ أمر ﺑه وﻻ ندرك ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟنﻬي ﻋن اﻟغمﺲ ﻫنا
ﻫﻞ ﻫو معﻘول اﳌعﲎ ﻛما ذﻫﺐ اﳉمﻬور وأن اﳌعﲎ واضﺢ أن اﻟنﻬي ﻋن اﻟغمﺲ أﻻ
ﻳتﻘﺬر اﳌاء أو ﻳتنﺠﺲ ﻷنه ﳝﻜن اﻟغمﺲ ﻫﺬا ﻳغﲑ راﺋﺤﺔ اﳌاء أو ﻟون اﳌاء ﻟو ﻛان ﻓيه
ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ ﻳده وإذا ما ﻛانﺖ ﻫناك ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟيد ﻓﻬﺬا سيؤدي إﱃ ﺗﻘﺬﻳر اﳌاء ونفﺲ
اﻟﻜﻼم ﰲ مسأﻟﺔ اﻟغسﻞ من وﻟوغ اﻟﻜﻠﺐ "إذا وﻟﻎ اﻟﻜﻠﺐ ﰲ إ ء أﺣدﻛﻢ ﻓﻠيغسﻠه سﺒعا
إﺣداﻫن ﻟﱰاب أو أوﻻﻫن" ﻓﻬﺬا اﻟغسﻞ ﺗعﺒدي أم معﻘول اﳌعﲎ اﳉمﻬور ﻳﻘوﻟون معﻘول
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اﳌعﲎ ﳌا أمر ﻟغسﻞ من وﻟوغ اﻟﻜﻠﺐ معناه أن ﻟعاب اﻟﻜﻠﺐ ﳒﺲ واﳌعﲎ معﻘول ﻟﻜن
اﻹمام ماﻟﻚ ﻳﻘول ﻻ ﻫﺬا ﺗعﺒدي ﻻ ندرك معناه ﻓما اﻟﺬي ﲪﻠﻚ ماﻟﻚ أن ﺗﻘول ﻫو
ﺗعﺒدي ﻫو اﻟتسﺒيﻊ ﻳﻘول ﻟو ﻛان معﻘول اﳌعﲎ ﻷمر ﻟغسﻞ مرة واﺣدة أو نغسﻞ ﺣﱴ

نﺰﻳﻞ اﻷﺛر أما ﻛوننا نغسﻞ سﺒعا ومرة ﻟﱰاب ﻫﺬا ﻻ نعرف معناه إذاً ﻫو ﺗعﺒدي وﲨﻬور
اﻷمﺔ ﻳﻘوﻟون ﻻ ﺑﻞ ﻫو معﻘول اﳌعﲎ ﻓعﻠﻰ اﻟعموم نرﺟﻊ إﱃ مسأﻟتنا ﻗال اﻵن نرﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸروط اﻟﱵ ستﺬﻛر ﻋرضا ﻗال أو ﻏمﺲ ﻓيه أي ﰲ اﳌاء اﻟﻘﻠيﻞ ﻛﻞ ﻳد ﻫﺬا ﻗيد معناه ﻟو

ﻏمﺲ ﺑعﺾ اﻟيد ﻻ ﻳؤﺛر ﰲ اﳌاء ،اﻟيد " "٢معناه ﻟو ﻏمﺲ ﺟﺰء آﺧر ﻻ ﻳؤﺛر ﰲ اﳌاء ﻳد
مسﻠﻢ مﻜﻠف أما ﻟو ﻏﲑ اﳌسﻠﻢ ﻓﻼ أو ﻟو ﻛان ﺻغﲑ ﻓﻼ ﻗاﺋﻢ من نوم اﻟﻠيﻞ ﻓﻠو ﻗام من
نوم اﻟنﻬار ﻓﻼ ﻳؤﺛر وﳌاذا نوم اﻟﻠيﻞ ﻳﻘول ﻫﺬا اﻟﺬي ورد ﰲ اﳊدﻳﺚ ﻓاﳊدﻳﺚ ﱂ ﻳﻘﻞ ﰲ
اﻟﻠيﻞ أو ﰲ اﻟنﻬار ﻓاﳊدﻳﺚ ﻗال أﻳن ﺗﺖ ﻳده ﻗاﻟوا نعﻢ اﻟﺒيتوﺗﺔ ﻻ ﺗﻜون ﰲ اﻟﻠغﺔ إﻻ ﰲ
اﻟﻠيﻞ ﻓﻼ أﺣد ﻳﺒيﺖ ﰲ اﻟنﻬار ت ﻳعﲏ ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻓﻠماذا ﻻ ﺗﻜون ت اﻟﱵ وردت ﰲ
اﳊدﻳﺚ اﳌراد ا اﻟغاﻟﺐ؟ ﻓاﻟغاﻟﺐ أن اﻹنسان ﻳنام ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻻ ﻓﻬي مسأﻟﺔ ﺗعﺒدﻳﺔ وﳌاذا
ﺟاءت ﻫﺬه اﻟﺸروط ﻷ ﻢ أﺧﺬوا ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻓيه ﺗعﺒدي ﻓﻼ

ﻳدﺧﻠون ﻓيه ﻋﻘوﳍﻢ وﻗال ﻳد مسﻠﻢ مﻜﻠف ﻗاﺋﻢ من نوم ﻟيﻞ ﻗﺾ ﻟﻠوضوء ﻳعﲏ نوم اﻟﻠيﻞ
ﻫﺬا ﻻﺑد أن ﻳﻜون نوم ﻋميﻖ ﲝيﺚ ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﳎرد نعاس ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻫﺬا
ﻻ ﻳؤﺛر مﺜﻞ واﺣد نعﺲ نعاس ﺧفيف ﱂ ﻳنتﻘﺾ وضوءه ﰒ ﻗام وﻫﺬا ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻓغمﺲ ﻳده
ﰲ اﻹ ء ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳؤﺛر ﻗال ﻗﺒﻞ ﻏسﻠﻬا ﺛﻼ ﻟﻜن ﻟو ﺑعد ﻏسﻠﻬا ﻻ ﻳﻀر إذاً ﻳعتﱪون ﻫﺬا

ﺗعﺒدي نﻘول ﺟﺰاﻫﻢ ﷲ ﺧﲑ اﻟﺬﻳن اﻋتﱪوا ﻫﺬا ﺗعﺒدي ﻓﻜﻢ من اﻟناس اﻟيوم ﻳعﱰض ﻋﻠﻰ
شرﻳعﺔ ﷲ وﻛﻢ من اﻟناس اﻟيوم ﻳعرض شرع ﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠه وﻛﻢ من ﻋوام اﳌسﻠمﲔ اﻟﺬﻳن ﻻ
ﳛسنون أﺣﻜام اﻟوضوء وﻻ ﻳعرﻓون أﺣﻜام اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳعرﻓون أﺑسط اﻷمور ﰲ اﻟﺸرﻳعﺔ
ﲡد ﻛﺜﲑ منﻬﻢ ﻳﻄنﻄن ﰲ اﻹﻋﻼم أو اﻟفﻀاﺋيات وﻳتﻜﻠﻢ ﰲ ﻗﻀا ﻫي أﻛﱪ منه ﺑﻜﺜﲑ
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ﻓﻜﻞ إنسان ﻳتﻜﻠﻢ ﰲ ﻓنه أما إذا ﺗﻜﻠﻢ اﻹنسان ﰲ ﻏﲑ ﻓنه أﺗﻰ ﻟعﺠاﺋﺐ ،ﻛﺜﲑ ﻗﻀا
ﺗعﺒدﻳﺔ ﷲ أمر ا و ﰐ ﻫﺬا اﳌتفﻠسف وﻳنتﻘﻀﻬا أو ﻻ ﻳراﻫا ﺻﺤيﺤﺔ وأﺣيا ﻳناﻗﺸون

أﺣﻜاما ﺟاء ا اﻟﻘرآن أو أﺗﺖ ا اﻟسنﺔ وﻳناﻗﺸوﻫا مﺜﻞ ﻫﺬا اﻟتﺼرف ﻇﻠﻢ ﻟﻠمرأة وذاك
اﻟفعﻞ ﻫﻀﻢ ﳊﻖ اﳌرأة ﻓيا أﺧي إذا ﻛان ﻫﺬا ﻫو شرع ﷲ ﻻ ما ﻫو ﻇﻠﻢ اﻟﻈﻠﻢ ﻫو ما ﺗﻘوﻟه
أنﺖ واﻟغرﻳﺐ أن مﺸﻜﻠﺔ اﳌرأة ﻳﻘوﻟون اﳌرأة مﻈﻠومﺔ ﰲ اﻹسﻼم اﻟﺬي ﺣاﻓﻆ ﻋﻠيﻬا أما

اﻟﺬﻳن ﻋروﻫا وأﺧرﺟوﻫا وﺟعﻠوﻫا سﻠعﺔ رﺧيﺼﺔ ﻟيﺔ وﺟعﻠوﻫا متعﺔ ﻟﻠرﺟﻞ ووضعوا ﺻورﻫا
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌنتﺠات ﲡد ﺻورة اﳌرأة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺼاﺑون وﻋﻠﻰ أﻛياس اﻟﺰ ﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻛراﺗﲔ
اﳉﺰم ﻓﻬﻞ ﻫؤﻻء اﻟﺬﻳن اﺣﱰموﻫا ﻻ ﻟﻜن اﻟﺸاﻫد أن نﻘول أن ﻫناك أمور ﺗعﺒدﻳﺔ ﻳنﺒغي
ﻟﻠمسﻠﻢ أن ﻳﻘف ﻋندﻫا وﻗﺒﻞ أن ﻳتﻜﻠﻢ اﻟعامي ﻻﺑد أن ﻳسأل ﻟيعرف ﻫﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﰲ

اﻟﻘرآن أم ﰲ اﻟسنﺔ أو اﻹﲨاع وﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻷن اﻟغرب ﻗاﻟه سﺒﺤان ﷲ شتان ﺑﲔ من ﻗال
وﻫو أﺑو ﺑﻜر ﻗال إن ﻛان ﻗاﳍا ﻓﻘد ﺻدق ﻗاﳍا ﳌا أﺧﱪ وﲰﻊ أن اﻟنﱯ ﷺ أسري ﺑه
إﱃ ﺑيﺖ اﳌﻘدس ﰒ ﺣﺼﻞ اﳌعراج ﻓﻠما أﺧﱪ ﻹسراء ﻓﻘط ﻓما ﺗردد ﻛﺜﲑ ﻗال إن ﻛان ﻗاﳍا
ﻓﻘد ﺻدق وانتﻬﻰ اﳌوضوع واﻟيوم ﳓن نعﻠﻢ ونﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻜن اﻟﻀمﲑ ﻋند ﻳعود
ﻟﻠغرﺑيﲔ ﻟﻸسف اﻻ ﺰاميﺔ ﺻارت ﰲ ﻛﺜﲑ من اﳌسﻠمﲔ ﲟا ﻓيﻬﻢ من ﺑعﺾ اﳋواص
ﻟﻸسف وﻫﺬا نوع من اﻟﻀعف واﻻ ﺰام اﻟﺬي ﳛﺼﻞ من اﻟﻀعيف أمام اﻟﻘوي واﳌﺸﻜﻠﺔ
أننا ﻟسنا ضعفاء ﳓن اﳌسﻠمﲔ ﻟسنا ضعفاء ﺻﺤيﺢ أن ﻋند ضعف وﺗﻘﺼﲑ واضﺢ ﰲ
اﳉوانﺐ اﳌادﻳﺔ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ ﰲ ﻫﺬه اﻟعﺼور ﻟﻜن ﻛنا ﰲ ﻋﺼور ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﱂ نﻜن
مﻘﺼرﻳن ﳌا ﻛانﺖ اﻷمﺔ ﳍا دوﻟﺔ وﳍا ﻗيادة وﳍا ﻋﻠماء وﳍا ﳌا ﻛانﺖ أمﺔ ﻓعﻼ ﻛانﺖ ﻫي
اﻟﻘاﺋدة ﰲ ﻛﻞ شيء وﰲ ﻛﻞ وﺟدان وﺛﻘاﻓﺔ اﻟغرب و ﻀﺔ اﻟغرب ﻗامﺖ ﻋﻠﻰ ﻀﺔ
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اﳌسﻠمﲔ ﻫﺬا ﻛﻼم معروف وﻟيﺲ سرا ﻟﻜن اﳌسﻠمﲔ ﺑعد ذﻟﻚ ﲣاذﻟوا وﻫﻜﺬا ﻓنﻘول أننا
ﺻﺤيﺢ ضعفنا ﰲ اﳉوانﺐ اﳌادﻳﺔ ﻟﻜننا ﱂ نﻀعف أﺑدا ﰲ ﺟوانﺐ اﻻﻋتﻘاد واﳉوانﺐ
اﻷﺧﻼﻗيﺔ ﳓن ﻗمﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳉانﺐ أما ﰲ اﳉوانﺐ اﳌادﻳﺔ ﺻﺤيﺢ أننا أﺻﺒﺤنا ضعفاء

وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗسﲑ أذل اﻟﺸعوب وأﺣﻘرﻫا أﺑناء اﻟﻘردة واﳋنازﻳر أﺻﺒﺤﺖ ﺗرد ﻋﻠينا ما
ﺗرﻳد .ﻟﻜن ﻻ ﻳنﺒغي ﻟﻠمسﻠﻢ أن ﻳتنازل ﰲ أمور دﻳنه وﻻ أن ﻳتﻠﻘﻰ شرع ﷲ ودﻳن ﷲ وﻳفﻬﻢ
دﻳن رﺑه ﲝسﺐ ما ﻳفﻬمه أﺣد أﻋداء ﷲ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻠيﻖ أﺑدا وﻻ ﻳتﻠﻘﻰ شرع ﷲ من
ﻛﻞ أﺣد ﻓاﳋﻄورة اﻟيوم أن اﻟفﻀاﺋيات ﲣرج ﻛﻞ ﻳوم ما ﺗرﻳد وﻛﻞ من ﻇﻬر ﻋﻠﻰ
اﻟفﻀاﺋيات وﻗال ﻛﻼم ﻗد ﻳعﺠﺐ ﺑه اﻟناس ﻟﻜن ﻳنﺒغي ﻋﻠﻰ اﳌسﻠﻢ أن ﳛﻀر ﻟيﺲ ﻛﻞ ما
ﻳﻘال ﺻﺤيﺢ وﻟيﺲ ﻛﻞ شﺨﺺ ﻇﻬر أو ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻬو موﺛوق وﻫﺬا دﻳن أما ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟعاﻓيﺔ ﻟتﺤرى اﻹنسان ﻓاﻟدﻳن أوﱃ واﻟﺬي أﺗﻰ ﺑنا إﱃ ﻫﺬا أن اﳌسأﻟﺔ ﺗعﺒدﻳﺔ ﻫﻜﺬا
ﻳﻘوﻟون اﳊناﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وﺑنوا ﻋﻠيه ذﻟﻚ .ﻗال) :نوى اﻟغسﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟغمﺲ أو ﻻ(
ﻳعﲏ ﳎرد أن ﻳغمسﻬا ﰲ اﳌاء ﻓﺈنه ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﺣﱴ وﻟو ما نوى اﻟغسﻞ وﻛﺬا إذا
ﺣﺼﻞ اﳌاء ﰲ ﻛﻠﻬا ﻳعﲏ ﻟو أن اﻟيد ما ﻏمسﺖ ﰲ اﳌاء ﻟﻜن اﳌاء ﺟاء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟيد

ﻏسﻞ اﻟيد ﻛﻠﻬا واﺟتمﻊ ﰲ مﻜان ﻓﻬﺬا اﳌاء ﻳعتﱪ طاﻫر وﻟيﺲ ﺑﻄﻬور .ﻗال وﻟو ﺗﺖ
مﻜتوﻓﺔ أو ﰲ ﺟراب ﻳعﲏ ﲟعﲎ أﻛيد وﻫو ﺋﻢ ﻳده ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ مﻜان ﻓيه ﳒاسﺔ ﻓاستيﻘﻆ
اﻟﺼﺒاح وﻓﻜوا ﻋنه ﻫﺬا اﻟراﺑط ﻓغمﺲ ﻳده ﰲ اﳌاء ﻓﻬﻞ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ أم ﻻ؟ نعﻢ مادام
مسأﻟﺔ ﺗعﺒدﻳﺔ ﻳسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻟﻜن ﻋند اﳉمﻬور ﻻ .ﻗال أو ﰲ ﺟراب وﳓوه ﻓﻠو ﻛانﺖ
ﻳده طوال اﻟﻠيﻞ ﰲ ﻛيﺲ أو ﻟﺒﺲ ﻗفاز و م واستيﻘﻆ وﺧﻠﻊ اﻟﻘفاز ووضﻊ ﻳده ﰲ اﳌاء

ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ سيسﻠﺒه اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻗال ﻟﻠﺤدﻳﺚ .ﻗال :وﻻ أثر لغمﺲ يد ﻛاﻓر ضﻊ رﻗﻢ

" "١ﻟو أن اﻟﻜاﻓر ﻏمﺲ ﻳده ﻻ ﻳﻀر وﺻغﲑ " ،"٢وﳎنﻮن " ،"٣وﻗاﺋﻢ ﻣن نﻮم ار
" ،"٤أو ليﻞ إذا ﻛان نﻮﻣﻪ يسﲑا " "٥وﻻ ﺗﻘوﻟوا ﳌاذا اﻟﻜاﻓر ﻻ ﻳﻀر وا نون ﻻ ﻳﻀر
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ﻓﻬي إما مسأﻟﺔ ﺗعﺒدﻳﺔ و ﺗﻘتﺼروا ﻋﻠﻰ اﻟنﺺ وإما أن نﻘول معﻘوﻟﺔ اﳌعﲎ ﻓنﻜون مﻊ

اﳉمﻬور ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وﻻ نﻘول أﺻﻼ نه ﻳسﻠﺐ اﻟﻄﻬورﻳﺔ أو ليﻞ إذا ﻛان نﻮﻣﻪ يسﲑا
ﻻ ينﻘﺾ الﻮﺿﻮء واﳌراد ليد هنا إﱃ الﻜﻮع اﻟﻜوع ﻳﻠي اﻹ ام وما ﻳﻠي ﳋنﺼر ﻛرسوع

واﻟرسﻊ ما وسط .وﻋﻈﻢ ﻳﻠي إ ام رﺟﻞ ﻳﻠﻘﺐ ﺑﺒوع ﻓﺨﺬ ﻟعﻠﻢ واﺧﺶ من اﻟغﻠط .إذاً
اﳌﻘﺼود ﻟيد ﻫنا اﻟﻜف ﻫﺬا اﳌعﲎ وﻟيﺲ ﻛﻞ اﻟيد .ويستعمﻞ هذا اﳌاء إن ﱂ يﻮﺟد ﻏﲑﻩ
ﰒ يتيمﻢ ﻳعﲏ ﻟو أن شﺨﺺ أراد أن ﻳتوضأ وما وﺟد ماء إﻻ ﻫﺬا اﳌاء اﻟﺬي ﻏمسﺖ ﻓيه

ﻳد ﻗاﺋﻢ من نوم ﻟيﻞ ﻗال ﻳستعمﻠه ﰒ ﻳتيمﻢ ﻷنه طاﻫر ﻋنده ﻓيستعمﻠه اﺣتياطا وﻋﻠﻰ
مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور أنه ﻳستعمﻠه وﻻ ﻳتيمﻢ .ﻫناك مسأﻟﺔ ﺗﺸﺒﻬﻬا ﻳﻘيسون ﻋﻠيﻬا مسأﻟﺔ أﺧرى

ﻗال :وﻛذا ﻣا ﻏسﻞ ﺑﻪ الذﻛر واﻷنﺜيان ﳋروج ﻣذي دونﻪ اﻛتﺒوا ﻋند دونه ﻳعﲏ دون

اﳌﺬي ﻷنه ﰲ معناه ﻛﺬا ﻗال ﻳﻠﺤﻖ ﺬه اﳌساﻟﺔ ما ﻏسﻞ ﺑه اﻟﺬﻛر واﻷنﺜيان ﺑسﺒﺐ ﺧروج
اﳌﺬي ﻟﻜن ﻻ ﻳغسﻞ اﳌﺬي ﺑه ﻓاﳌﺬي ﳒﺲ ﻓﻠو أنه ﻏسﻞ اﳌﺬي ﻓﻬﺬا معناه أنه سيتنﺠﺲ
اﻟﻘﻠيﻞ ﺑغسﻞ اﳌﺬي ﻟﻜن إذا ﻏسﻞ اﻟﺬﻛر أو اﻷنﺜيان ﺑسﺒﺐ ﺧروج اﳌﺬي ﻟﻜن ﱂ ﳝﺲ
اﳌاء اﳌﺬي .ما اﻟدﻟيﻞ ﳍﺬا؟ ﻗال :ﻷنﻪ ﰲ ﻣعناﻩ أي ﰲ معﲎ ﻏمﺲ اﻟﻘاﺋﻢ من نوم اﻟﻠيﻞ
إذاً ﻫﺬا ﻗياس .ﻗال :ﻷنﻪ ﰲ ﻣعناﻩ وأﻣا ﻣا ﻏسﻞ ﺑﻪ اﳌذي ﻓعلى ﻣا ﰐ سيأﰐ أن إذا

ﻏسﻞ اﳌﺬي واﳌﺬي ﳒﺲ ﻓﺈذا ﻏسﻞ ﺑه اﳌاء سينﺠﺲ اﳌاء إذا ﻛان ﻗﻠيﻼ ﻟﻜن ﻟو ﻛان
ﻋﻠيه مﺬي ونﺰل ﰲ ﺑرﻛﺔ ﻛﺒﲑة وﻏسﻞ اﳌﺬي ﻋن نفسه وﱂ ﻳتغﲑ ﻫﺬا اﳌاء اﻟﻜﺜﲑ وﻻ ﺗنسوا
اﻟﻘاﻋدة ﻓﺈن اﳌاء سيﺒﻘﻰ طﻬور ﻟﻜن ﻟو أنه ﻏسﻠه ﲟاء ﻳسﲑ ﻓﺈن اﳌاء اﻟيسﲑ ﻫﺬا اﻟﺬي

ﻏسﻞ ﺑه سينﺠﺲ .اﻟﺼورة اﻷﺧﲑة من ﺻور اﳌاء اﻟﻄاﻫر ،رﻗﻢ ") :"٤أو ﻛان آﺧر ﻏسلﺔ
زالﺖ النﺠاسﺔ ا( وانﻔصﻞ ﻏﲑ ﻣتغﲑ )ﻓﻄاهر( آﺧر ﻏسﻠﺔ ﻛﻢ رﻗمﻬا؟ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ
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سﺒﻊ وﻋﻠﻰ مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور رواﻳﺔ نيﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﻠﻰ مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور ﻏسﻠﺔ واﺣدة وأﻇن
ﻗﻠنا ﻓيما سﺒﻖ أن مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور ﰲ ﻫﺬا أوﱃ وﻫﺬا إﺧﻼل ﻟﺸرط ﻓنﺤن ﻗﻠنا ﻻ نﺬﻛر
اﳋﻼف وﻻ ندﺧﻞ ﰲ أﺣد ﻟﻜي ﻻ نﻜون من اﻟناس اﻟﺬﻳن ﺣاوﻟوا ﳚمعوا أنﺼار ﻟه ﻳعﲏ

ﻳنﺼرون ﻗوﻟه واﻟناس ﺗسﲑ ﺑسﲑه ﻫﺬا ﻟيﺲ من ﻋمﻞ أﻫﻞ اﻟورع وﷲ ﳚعﻠنا منﻬﻢ ﳓن ﻟسنا
ﻫﻞ ورع وﻟﻜن ﷲ ﳚعﻠنا منﻬﻢ ﺗﺸﺒﻬوا إن ﱂ ﺗﻜونوا مﺜﻠﻬﻢ إن اﻟتﺸﺒه ﻟﻜرام ﻓﻼح.
ﻓاﻟﺬي ﻳرﻳده ما ﻫو؟ أنه إذا ﻗﻠنا ﻏسﻠﺔ واﺣدة معناه آﺧر ﻏسﻠه ﻫي اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﺈذا

ﻏسﻠﺖ اﻟنﺠاسﺔ مﺜﻼ ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟيد رﻛﺰوا سأذﻛر ﻋدة ﺻور متﺸا ﺔ ﻓعﻠﻰ اﻟﻘول ا
ﻏسﻠﺔ واﺣدة ﻏسﻠﺖ اﻟنﺠاسﺔ انفﺼﻞ اﳌاء من اﳉسد واﻟنﺠاسﺔ ﻗيﺔ ﻓﺤﻜﻢ ﻫﺬا اﳌاء إن
ﻛان متغﲑ ﻓﻬو ﳒﺲ وإن ﻛان ﻏﲑ متغﲑ ﳒﺲ ﻷنه ﻗﻠيﻞ ﻻﻗﻰ ﳒاسﺔ .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ:
ﺗﻜررت نفﺲ اﳌسأﻟﺔ إﻻ أن اﳌاء انفﺼﻞ وﻗد طﻬر اﳌﻜان زاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ واﳌاء متغﲑ

ﻓﺤﻜﻢ اﳌاء ﳒﺲ ﻷنه متغﲑ ﻟنﺠاسﺔ .اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :انفﺼﻞ وﻗد زاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ واﳌاء
ﻏﲑ متغﲑ ﻓﺤﻜﻢ اﳌاء طاﻫر ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳرﻳده طﺒعا اﻟﺬي ﻳرﻳده اﳌﺼنف ﻛﺬﻟﻚ ﰲ آﺧر
ﻏسﻠﺔ ﻳﻘﺼد اﻟساﺑعﺔ ﻷنه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﳚﺐ ﻏسﻞ اﻟنﺠاسات سﺒعﺔ ﻓمعناه أنه إذا ﻏسﻞ
اﻷوﱃ انتﺒﻬوا ﻟنﺼور ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﻵن إذا ﻏسﻞ اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ وانفﺼﻞ اﳌاء ﻋن اﳉسد
ﻟنأﰐ ﺣسن ﺻورة أﻓﻀﻞ ﺧيار ما ﻫو؟ أن اﻟنﺠاسﺔ زاﻟﺖ من اﳉسد واﳌاء ﻏﲑ متغﲑ
ﻓﺤﻜﻢ اﳌاء ﳒﺲ ﻷنه ﻻﺑد سﺒعﺔ اﻵن ﻳعتﱪون اﶈﻞ ﱂ ﻳتﻄﻬر واﻟﺜاﱐ ﻳنفﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺲ
ﻷن اﳌﻜان ﻳعتﱪ مازال متنﺠﺲ ﻻ ﻳﻄﻬر اﳌﻜان إﻻ ﻟغسﻠﺔ اﻟساﺑعﺔ ﻓغسﻞ اﻟساﺑعﺔ

وانفﺼﻞ ﻏﲑ متغﲑ ﻓما ﺣﻜمه؟ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﱵ ﻳرﻳدﻫا اﳌﺼنف ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﻟرواﻳﺔ
اﻟﺜانيﺔ أ ا ﺛﻼث ﻏسﻼت معناه اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ انفﺼﻞ اﳌاء ﳒﺲ واﻟﺜانيﺔ انفﺼﻞ اﳌاء ﳒﺲ
واﻟﺜاﻟﺜﺔ انفﺼﻞ اﳌاء طاﻫر وﻫي آﺧر ﻏسﻠﺔ ﻫﺬا إذا انفﺼﻞ ﺑﺸرطﲔ اﳌاء ﻏﲑ متغﲑ واﶈﻞ
زاﻟﺖ منه اﻟنﺠاسﺔ وﻋﻠﻰ مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور أن نﻘول ﻫي اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﻷن اﻷوﱃ ﻫي
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اﻷﺧﲑة إذا انفﺼﻞ ﻏﲑ متغﲑ واﳌﻜان ﻟيﺲ ﻓيه ﳒاسﺔ ﻓﻬﺬا اﳌاء طاﻫر وﻟيﺲ ﺑﻄﻬور .ﻫﺬه
اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ﳍا ﻛﻢ شرط؟ اﻟﺸرط اﻷول آﺧر ﻏسﻠﺔ ﻫﺬا "أ" ،زاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ ا "ب"،

انفﺼﻞ ﻏﲑ متغﲑ "ج" ﻓﻄاﻫر ﺛﻼﺛﺔ شروط.

اﻵن سيﺬﻛر اﻟتعﻠيﻞ ﳌاذا ﺣﻜمنا ﻋﻠيه ﻟﻄﻬارة ﳌاذا ﱂ نﻘﻞ أنه طﻬور؟ ﻷن اﳌنﻔصﻞ
ﺑعﺾ اﳌتصﻞ واﳌتصﻞ طاهر ﻳرﻳد أن ﻳﻘول أنه ﻟيﺲ ﺑنﺠﺲ ﻷنه ﻫو ﺑعﺾ اﻟﺒاﻗي من

اﻟعﻀو ﻓﻬو طاﻫر ﻓﻠماذا ﱂ نﻘﻞ أنه طﻬور؟ ﻻ نﻘول أنه ﳒﺲ ﻷنه منفﺼﻞ من اﻟعﻀو
واﻟعﻀو ﻛان طاﻫر ﻓﻜيف ﻳﺼﲑ اﳌاء ﳒﺲ وﻻ نﻘول أنه طﻬور ﻷنه استعمﻞ ﰲ إزاﻟﺔ

اﻟنﺠاسﺔ .اﻟنوع اﻟﺜاﻟﺚ من أنواع اﳌياه وﻫو اﳌاء اﻟنﺠﺲ :النﻮع الﺜالﺚ :النﺠﺲ اﻟنﺠﺲ

ﻟه أرﺑعﺔ ﺻور سيﺬﻛر اﳌﺼنف اﻵن أرﺑعﺔ ﺻور ﻟﻠماء اﻟنﺠﺲ ﻟنﻠﺨﺼﻬا ﻋند ﺻورﺗﲔ
معروﻓﺔ مرت معنا ،اﻟﺼورة اﻷوﱃ :إذا ﺗغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ﻗﻠيﻞ أو ﻛﺜﲑ ﻫﺬا ﳒﺲ ،اﻟﺼورة
اﻟﺜانيﺔ :إذا ﻻﻗﻰ اﻟنﺠاسﺔ وﻫو ﻗﻠيﻞ ﻳعﲏ دون اﻟﻘﻠتﲔ ﻫا ن اﻟﺼور ن واضﺤﺔ .اﻟﺼورة
اﻟﺜاﻟﺜﺔ :ذﻛر ا اﻵن ﰲ ﺛنا ﻛﻼمي ما ﻗﺒﻞ اﻟغسﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻳعﲏ ﻫﻢ أرﺑﻊ ﺻور وﰲ اﳊﻘيﻘﺔ
ﺗعود ﻟﺼورﺗﲔ ﻷنه اﻟﺼورة اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ﺗعود إﻟيﻬا اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ﻓاﻟﺜاﻟﺜﺔ ﺗعود ﻟﻸوﱃ
واﻟراﺑعﺔ ﺗعود ﻟﻠﺜانيﺔ ﻓاﻟﺼورة اﻷوﱃ :اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﳌﺼنف ﻳﻘول إذا ﺗغﲑ اﳌاء ﻟنﺠاسﺔ ﻫﺬا
ﳒﺲ سواء ﻛان ﻗﻠيﻼ أو ﻛﺜﲑا ،اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :إذا ﻻﻗﻰ اﳌاء ﳒاسﺔ ﻟيﺲ مﻄﻠﻘا إذا ﻛان
ﻳسﲑا ﻓﺈنه ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة ،اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :إذا انفﺼﻞ اﳌاء ﻋن ﳏﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻗﺒﻞ
زواﳍا ﻓمﱴ ﺗﺰول ﻫي؟ ﰲ اﻟساﺑعﺔ معناه إذا انفﺼﻞ ﻗﺒﻞ زواﳍا وﻫﺬه اﻟﺼورة ﺗﺸﺒه اﻟﺜانيﺔ
ﻷن اﻟﺜانيﺔ ﻫي ماء ﻗﻠيﻞ ﻻﻗﻰ اﻟنﺠاسﺔ ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟغسﻠﺔ ما ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة ﺣﻜمنا
ﻟنﺠاسﺔ ﻷ ا ماء ﻗﻠيﻞ ﻻﻗﻰ ﳒاسﺔ ،اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ :إذا انفﺼﻞ ﻗﺒﻞ زواﳍا ﻓنﺠﺲ أو
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انفﺼﻞ ﻋن ﳏﻞ ﳒاسﺔ متغﲑا ﻓﻬﺬا ﳒﺲ وﻫﺬا ﻳعود ﻟﻠﺼورة اﻷوﱃ وﻟﺬﻟﻚ ﻟو ﻗﻠنا ﳘا
ﺻور ن ﺗﻜون ﺻﺤيﺤﺔ وﻳنﺺ ﻋﻠﻰ ﻫاﺗﲔ اﻟﺼورﺗﲔ اﻷﺧرى ﻷن ﺑعﻀﻬا ﻗد ﳛﺼﻞ ﻓيه

اﻟتﺒاس .النﻮع الﺜالﺚ :النﺠﺲ وهﻮ ﻣا أشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ) :والنﺠﺲ ﻣا تغﲑ ﺑنﺠاسﺔ(
ﻗليﻼ ﻛان أو ﻛﺜﲑا وﻫﺬا ﻹﲨاع ما ﺗغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬو ﳒﺲ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ وﺣﻜى
اﺑن اﳌنذر اﻹﲨاع عليﻪ )أو ﻻﻗاها( أي ﻻﻗى النﺠاسﺔ )وهﻮ يسﲑ( دون الﻘلتﲔ
ﻓينﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة ولﻮ ﺟار ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ واﳌﻘﺼود ﺟاري ﻗﻠيﻞ أما ﻟو ﻛان
ﺟاري ﻛﺜﲑ ﻓسينﺠﺲ ﻟتغﲑ وﻻ ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة ﳌﻔﻬﻮم ﺣديﺚ" :إذا ﺑلﻎ اﳌاء
ﻗلتﲔ ﱂ ينﺠسﻪ شﻲء" ﻫﺬا اﻟدﻟيﻞ معناه أنه اﳌاء إذا ﺗغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ﻗﻠنا دﻟيﻠه اﻹﲨاع

ﻟﻜن ﺗنﺠﺲ اﳌاء ﲟﺠرد مﻼﻗاة اﻟنﺠاسﺔ إذا ﻛان ﻗﻠيﻼ دﻟيﻠه ﻫو مفﻬوم ﺣدﻳﺚ اﻟﻘﻠتﲔ إذا
ﺑﻠﻎ اﳌاء ﻗﻠتﲔ ﱂ ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ أما إذا ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ وطﺒعا ﻓيه ﺧﻼف ﰲ ﺗفسﲑ
اﳊدﻳﺚ وﻓيه ﺧﻼف أﻳﻀا ﰲ ﺛﺒوﺗه ﻟﻜن ﻋﻠﻰ ﺛﺒوﺗه وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟتفسﲑ أنه إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ
ﱂ ﳛمﻞ اﳋﺒﺚ ﻳعﲏ ﻻ ﻳنﺠﺲ ﻟيﺲ مﻄﻠﻘا ﻫناك ﻗيد وﻫو إذا ﱂ ﻳتغﲑ أما إذا ﺗغﲑ ﻹﲨاع
ومفﻬوم اﳌﺨاﻟفﺔ إذا ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ ﻓﺈنه ﻳنﺠﺲ ﲟﺠرد اﳌﻼﻗاة وﻻ ﻳﺸﱰط اﻟتغﲑ ﻫﺬا ﻫو

دﻟيﻠﻬﻢ :ﳌﻔﻬﻮم ﺣديﺚ" :إذا ﺑلﻎ اﳌاء ﻗلتﲔ ﱂ ينﺠسﻪ شﻲء" )أو انﻔصﻞ عن ﳏﻞ
ﳒاسﺔ( ﻣتغﲑاً متغﲑا ﻫﺬه رﻗﻢ " "٣وﻫﺬه ﺗﺸﺒه رﻗﻢ " "١ﻓأ ﰲ ﺗﻠﺨيﺼي أﺧﻠيﺖ ﺑﱰﺗيﺐ

اﳌؤﻟف ﺟعﻠﺖ رﻗﻢ  ٣مﻜان أرﺑعﺔ و ٤مﻜان  ٣ﻓعﻠﻰ ﺗرﺗيﺐ اﳌؤﻟف اﻵن ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﱵ
ﻫي رﻗﻢ  ٣انفﺼﻞ متغﲑا ﺗﺸﺒه رﻗﻢ " "١ﺑﻞ ﻫي نفسﻬا رﻗﻢ " "١وﳍﺬا ﻟو ﻗﻠنا أن اﳌاء
اﻟنﺠﺲ ﻫو ﻟه ﺻور ن ﺻﺤيﺤﺔ :اﳌتغﲑ ﻟنﺠاسﺔ ،وما ﻻﻗﻰ اﻟنﺠاسﺔ وﻫو ﻗﻠيﻞ ﻓﻘط.

وﺑﻘيﺖ اﻟﺼورﺗﲔ اﻷﺧرى ﻫي ﻓروع منﻬا .اﻵن سيﺬﻛر اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ :أو )ﻗبﻞ زواﳍا(
ﻓنﺠﺲ ﻳعﲏ أو انفﺼﻞ ﻋن ﳏﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻗﺒﻞ زواﳍا ﻗال ﻓنﺠﺲ ﺣﻜمه ﳒﺲ .اﻵن رﻗموا
مساﺋﻞ ستأﰐ ،ﻗال :ﻓما انﻔصﻞ ﻗبﻞ الساﺑعﺔ ﳒﺲ ضﻊ رﻗﻢ  ١وﻛذا ﻣا انﻔصﻞ ﻗبﻞ
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زوال عﲔ النﺠاسﺔ ﻫﺬا رﻗﻢ  ٢ولﻮ ﺑعدها أو ﻣتغﲑاً اﻵن رﻛﺰوا ﻗال ﻓما انفﺼﻞ ﻗﺒﻞ

اﻟساﺑعﺔ ﻫو ﳒﺲ ﳌاذا؟ ﻷنه ﻗﻠيﻞ ﻻﻗﻰ ﳒاسﺔ وﻛﺬا ما انفﺼﻞ ﻗﺒﻞ زوال ﻋينﻬا ﻷنه ﻻﻗاﻫا

وﻟو ﺑعدﻫا اﻛتﺒوا ﻋندﻫا أي اﻟساﺑعﺔ وﻟو ﺑعد اﻟساﺑعﺔ ﻋﲔ ﻟو أنه ﻏسﻞ سﺒﻊ ﻏسﻼت
واﻟنﺠاسﺔ ﻗيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟيد أﻻ ﻳغسﻞ اﻟﺜامنﺔ نعﻢ سيغسﻞ اﻟﺜامنﺔ ﻓغسﻞ اﻟﺜامنﺔ وانفﺼﻞ اﳌاء
ﻋن اﻟعﻀو ﻏﲑ متغﲑ ﻟﻜن اﻟنﺠاسﺔ مازاﻟﺖ ﻗيﺔ ﻓنﻘول أنه ﳒﺲ ﻷنه ﻻﻗﻰ ﳒاسﺔ

واﻟتاسعﺔ اﳌاء انفﺼﻞ واﻟنﺠاسﺔ ﻗيﺔ واﳌاء ﻏﲑ متغﲑ ﳒﺲ ﻷنه ﺻورة من ﺻور ﻗﻠيﻞ ﻻﻗﻰ
ﳒاسﺔ واﻟعاشرة انفﺼﻞ اﳌاء ﻏﲑ متغﲑ واﻟنﺠاسﺔ ﻏﲑ موﺟودة ﻓﻬو طاﻫر وﻛﺬا ﻗال وﻟو ﺑعد
أي اﻟساﺑعﺔ أو متغﲑا  ٣ﻳعﲏ أو انفﺼﻞ متغﲑا ﻓﻬﺬا ﳒﺲ وﺗعﻠيﻠه ﻷنه متغﲑ ﻟنﺠاسﺔ.

اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ ﻛيفيﺔ ﺗﻄﻬﲑ اﳌاء اﳌتنﺠﺲ ،ﻗال) :ﻓﺈن أﺿيﻒ إﱃ اﳌاء النﺠﺲ(
ﻗليﻼ ﻛان أو ﻛﺜﲑاً )طﻬﻮر ﻛﺜﲑ( ﺑصب أو إﺟراء ساﻗيﻪ إليﻪ وﳓﻮ ذلﻚ طﻬر ﻫﺬه
اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﻟتﻄﻬﲑ اﳌاء اﳌتنﺠﺲ أن نﻀيف إﻟيه طﻬور ﻛﺜﲑ اﻟتعﻠيﻞ اﻵن :ﻷن ﻫﺬا

اﻟﻘدر وﻫو اﻟﻘﻠتان ﻷن هذا الﻘدر اﳌﻀاف يدﻓﻊ النﺠاسﺔ عن نﻔسﻪ وعما اتصﻞ ﺑﻪ

وسنعرف ﻫﺬا ﺑعد ﻗﻠيﻞ أن اﳌاء اﻟﻜﺜﲑ وﻫو ﻗﻠتان ﻓما ﻓوق إذا ﻛان متنﺠﺲ متغﲑ ﰒ زاﻟﺖ

اﻟتغﲑ ﺑنفسه ﻳﻄﻬر ﻓﺈذاً من ب أوﱃ إذا أضفناه إﱃ متنﺠﺲ .ﻗال) :ﻏﲑ تراب وﳓﻮﻩ(
ﻓﻼ يﻄﻬر ﺑﻪ ﳒﺲ معناه أنه ﻟو ﻋند ماء ﳒﺲ وأضفنا إﻟيه ﺗراب ﻫﺬا ﻻ ﻳﻄﻬره ﻻﺑد أن
نﻀيف إﻟيه طﻬور ﻛﺜﲑ ﻓوق اﻟﻘﻠتﲔ أو ﻗﻠتان ﻗال ﻓﻼ ﻳﻄﻬر .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻟﻠتﻄﻬﲑ) :أو
زال تغﲑ( اﳌاء )النﺠﺲ الﻜﺜﲑ ﺑنﻔسﻪ( ﻣن ﻏﲑ إﺿاﻓﺔ وﻻ نﺰح إذاً ﻋند ماء ﻗﻠتان أو

ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑعﺔ أو ﻛﺬا وﻓيه ﺗغﲑ ﻫﺬا ﳒﺲ زال اﻟتغﲑ ﺑنفسه وﻋاد ﻛأﺻﻠه ﻛما ﻛان ﻓﺤﻜﻢ
اﳌاء ﻫﺬا طﻬور ﻓﺈذا ﻛان ﻫو ﻳدﻓﻊ اﻟنﺠاسﺔ ﻋن نفسه ﺑنفسه ﻓمن ب أوﱃ إذا أضيف أو
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إذا نﺰﺣنا منه .اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻟﻠتﻄﻬﲑ :ﻗال) :أو نﺰح ﻣنﻪ( أي ﻣن النﺠﺲ الﻜﺜﲑ )ﻓبﻘﻲ
ﺑعدﻩ( أي ﺑعد اﳌنﺰوح )ﻛﺜﲑ ﻏﲑ ﻣتغﲑ طَﻬُر( لﺰوال علﺔ تنﺠسﻪ وهﻲ التغﲑ إذاً اﻟﺼورة

اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻋند ماء ﻛﺜﲑ مﺜﻼ أرﺑﻊ ﻗﻼل متغﲑة ﻫﺬا ﳒﺲ نﺰﺣنا منه ﻗﻠﺔ ﻓﺰال اﻟتغﲑ ﻓيﺼﲑ
طﻬور أما ﻟو ﻛان ﺛﻼث ﻗﻼل متغﲑة ﻓنﺰﺣنا منه ﻗﻠﺔ ﻓﺰال ﺗغﲑه ﻓيﺼﺒﺢ طﻬور أو نﺰﺣنا منه

ﻗﻠﺔ ورﺑﻊ وزال ﺗغﲑه ﻓنﺠﺲ ﻓﻼﺑد أن ﻳﺒﻘﻰ ﺑعد اﻟنﺰح ﻛﺜﲑ ﻳعﲏ ﻗﻠتان ﻓأﻛﺜر واﳌنﺰوح الذي
زال ﻣﻊ نﺰﺣﻪ التغﲑ طﻬﻮر اﳉﺰء اﻟﺬي نﺰﺣناه وﻫي اﻟﻘﻠﺔ اﻟﱵ أﺧﺬ ﻫا من اﻷرﺑعﺔ ﻗﻼل
اﻟﺬي زال مﻊ نﺰﺣه اﻟتغﲑ طﻬور أﻳﻀا إن ﱂ تﻜن عﲔ النﺠاسﺔ ﻓيﻪ ﰲ اﳌنﺰوح اﻵن ﻋند

ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻼل أو أرﺑعﺔ ﻗﻼل متغﲑة نﺰﺣنا منﻬا ﻗﻠﺔ ﻓﺰال اﻟتغﲑ وﻫﺬه اﻟﻘﻠﺔ اﳌنﺰوﺣﺔ ﻏﲑ متغﲑة
ﻟﻜن ﻓيﻬا اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻼ ﻳﻄﻬر وﻫو ﳒﺲ ﻟﻜن إذا ﱂ ﺗﻜن ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻠﺔ وزال

ﺗغﲑه أﻳﻀا ﻓﺈنه ﻳﻜون طﻬور وإن ﻛان النﺠﺲ ﻗليﻼ أو ﻛﺜﲑا ﳎتمعا ﻣن ﻣتنﺠﺲ يسﲑ
ﻓتﻄﻬﲑﻩ ﺿاﻓﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻊ زوال تغﲑﻩ إن ﻛان .وﻻ ﳚب ﻏسﻞ ﺟﻮانب ﺑﺌر نﺰﺣﺖ
للمﺸﻘﺔ مسأﻟﺔ أﺧرى إن ﻛان ﻳعﲏ إن وﺟد ،وﻫﺬا ا تمﻊ ﻳﻜون ﳒﺲ ﻗﻠيﻞ او ﻛﺜﲑ إذا

ﻛان متﺠمﻊ من متنﺠﺲ ﻳسﲑ ﻋﻠﻰ ﻳسﲑ ﻋﻠﻰ ﻳسﲑ ﻓﺼار ﻗﻠتﲔ ﻳﻘول ﻫﺬا ﻻ ﻳﻄﻬر إﻻ
ضاﻓﺔ ﻋﻠيه ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺰول ﺗغﲑه ﺑنفسه .ﻳعﲏ ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺒئر وﻗعﺖ ﻓيﻬا ﳒاسﺔ وﺗغﲑ
ماء اﻟﺒئر نﺰﺣنا ماء اﻟﺒئر ﻓﻠما نﺰﺣنا ماء اﻟﺒئر ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠينا ﻏسﻞ ﺟوانﺐ اﻟﺒئر ﻷن ﻓيه

مﺸﻘﺔ) .تنبيﻪ( ﳏﻞ ﻣا ذﻛر إن ﱂ تﻜن النﺠاسﺔ ﺑﻮل آدﻣﻲ أو عذرتﻪ ﻓتﻄﻬﲑ ﻣا تنﺠﺲ
ما ﻣن اﳌاء :إﺿاﻓﺔ ﻣا يﺸق نﺰﺣﻪ إليﻪ " ،"١أو نﺰح يبﻘى ﺑعدﻩ ﻣا يﺸق نﺰﺣﻪ "،"٢
أو زوال تغﲑ ﻣا يﺸق نﺰﺣﻪ ﺑنﻔسﻪ " "٣على ﻗﻮل أﻛﺜر اﳌتﻘدﻣﲔ وﻣن ﺑعﻬﻢ على ﻣا
تﻘدم ﻓنﺤن ﻗﻠنا إذا ﻛان اﳌاء ﻛﺜﲑ وﻫو ﳒﺲ متغﲑ ﻓنﻄﻬره إما إضاﻓﺔ أو نﺰح أو ﻳﺰول
ﺑنفسه ﻟﻜن ﺑﺸرط أن ﻳﻜون ﻛﺜﲑ ﺣﱴ ﺑعد اﻟنﺰح ﺗغﲑه ﺑنفسه ﻛﺜﲑ ﻗﻠنا ﻫﺬه اﻟﻘاﻋدة .ﺑعد
ذﻟﻚ ﺗفسﲑ اﻟﻜﺜﲑ واﻟﻘﻠيﻞ ﲝسﺐ نوع اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻠو ﻛان ﻫﺬا اﳌاء اﳌتغﲑ ﺑﺒول آدمي ﻓﻼ
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ﻳﻄﻬر أوﻻ ﻹضاﻓﺔ ﻗال ضاﻓﺔ طﻬور ﻛﺜﲑ نﻀيف إﻟيه ما ﻳﺸﻖ نﺰﺣه .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻗال
أو زوال اﻟنﺠاسﺔ من اﻟﻜﺜﲑ ﺑنفسه معناه ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﻜﺜﲑ اﳌتغﲑ ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻓﺰال

ﺗغﲑه ﺑنفسه ﻳعﲏ ﻳﻄﻬر .اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي أن ننﺰح منه معناه أن ﻫﺬا اﳌاء اﳌتغﲑ ﺑﺒول
اﻵدمي ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻫو أﺻﻼ ﻳﺸﻖ نﺰﺣه ﻓنأﺧﺬ منه شيئا وﻳﺒﻘﻰ ﺑعد ذﻟﻚ ما ﻳﺸﻖ
نﺰﺣه وﻳﺰول ﺗغﲑه ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﻄﻬر ﻫﺬا معناه وﻗﻠنا أنه ﻋﻠﻰ ﻗول اﳌرداوي أنه أﺻﻼ ﻻ ﻓرق
ﺑﲔ ﺑول اﻵدمي وﻏﲑه وﻛﻠه شيء واﺣد وﻫﺬا ﻗول اﳌتﻘدمﲔ واﻟﺬي ﻋﻠيه اﳌتأﺧرون أنه ﻻ
ﺗفرﻳﻖ.

مسأﻟﺔ اﻟﺸﻚ :ﻗال) :وإن شﻚ ﰲ ﳒاسﺔ ﻣاء أو ﻏﲑﻩ( ﻣن الﻄاهرات )أو( شﻚ ﰲ
)طﻬارتﻪ( أي طﻬارة شﻲء علمﺖ ﳒاستﻪ ﻗبﻞ الﺸﻚ )ﺑﲎ على اليﻘﲔ( الذي علمﻪ
ﻗبﻞ الﺸﻚ ﻋندما نﻘول شﻚ ﰲ اﻟنﺠاسﺔ معناه أنه ﺗيﻘن اﻟﻄﻬارة ﰒ شﻚ ﰲ طروء

اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄاﻫر ﻗال شﻚ ﰲ طﻬارﺗه معناه أنه ﻛان ﳒسا اﻷﺻﻞ ﻋنده أنه ﳒﺲ
أي ﺗيﻘن اﻟنﺠاسﺔ ﻟﻜن شﻚ ﻫﻞ ﺗﻄﻬر ﻫﻞ طﻬر ﻫﺬا اﳌاء أو ﻫﺬا اﻟﻄاﻫر ﻗال شﻚ ﰲ
طﻬارﺗه ﰲ طﻬارة شيء ﻋﻠمﺖ ﳒاسته ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻚ ﺑﲎ ﻋﻠﻰ اﻟيﻘﲔ واﻟيﻘﲔ ﻫو ما ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﻚ اﻟﺬي ﻋﻠمه ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻚ ﻳعﲏ إذا ﻛان متيﻘنا ﻫﺬا اﳌاء طاﻫر أو طﻬور ﻟﻜنه شﻚ
ﻫﻞ وﻗعﺖ ﻓيه ﳒاسﺔ ﻓﻬو اﻵن ﳒﺲ ﻓﻼ ﻳﻠتفﺖ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﻚ اﻟﻄارئ ﻷنه شﻚ
واﳌﻘﺼود ﻟﺸﻚ ﻫو استواء اﻟﻄرﻓﲔ ﲞﻼف اﻟﻈن ﻓاﻟﻈن ﻫو إدراك اﻟﻄرف اﻟراﺟﺢ واﻟوﻫﻢ
إدراك اﻟﻄرف اﳌرﺟوح معناه إذا استوت اﳌعﻠومﺔ وﺟودا وﻋدما أو نفيا وإﺛﺒا ﻓﻬﺬا شﻚ
وما معﲎ اﻟﺸﻚ ﰲ ﳒاسﺔ اﳌاء؟ ﻳعﲏ أﺻﺒﺢ ﻋﻠمه ﺑوﻗوع ﳒاسﺔ ﰲ اﳌاء ﻳساوي %٥٠
وﻋدم وﻗوع ﳒاسﺔ %٥٠ﻳستوي ﻫﺬا وﻫﺬا ما ﻋنده شيء ﻳرﺟﺢ ﻳعﲏ ﱂ ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه
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وﻗوع ﳒاسﺔ أو ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه ﻋدم وﻗوع ﳒاسﺔ ﻓﺈن ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈن اﻟوﻗوع أو ﻋدم
اﻟوﻗوع ﻓاﻟغاﻟﺐ ﻫﺬا ﻳسمﻰ اﻟﻈن .ﰒ انتﻘﻞ ﳌﺜال آﺧر ﻟﻠﺸﻚ ﻳﻘول ﻟو ﻛان اﻟﺬي سﻘط ﰲ
اﳌاء ﻋﻈﻢ ﻟﻜنه شﻚ ﰲ ﳒاسﺔ اﻟعﻈﻢ ﻓﻬو ﱂ ﻳﺸﻚ أن اﳌاء وﻗﻊ ﻓيه شيء ﳒسه أو ﻻ وإﳕا
ﺗيﻘن أن ﻫناك شيء وﻗﻊ ﰲ اﳌاء إﻻ أنه شﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟواﻗﻊ ﻫﻞ ﻫو ﳒﺲ أم ﻻ ﻓﻬو
متيﻘن أن ﻋﻈﻢ وﻗﻊ ﰲ اﳌاء ﻟﻜنه ﻳﺸﻚ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟعﻈﻢ طاﻫر أم ﻫو ﳒﺲ؟ اﻷﺻﻞ ﰲ

اﻟعﻈﻢ اﻟﻄﻬارة ﻗال :ولﻮ ﻣﻊ سﻘﻮط عﻈﻢ أو روث شﻚ ﰲ ﳒاستﻪ أي ﳒاسﺔ اﻟعﻈﻢ أو

اﻟروث وﻫﻞ ﳝﻜن أن ﻳﻜون اﻟروث طاﻫر؟ نعﻢ ﻟو ﻛان ﳑا ﻳؤﻛﻞ ﳊمه ﻛروث ﻏنﻢ ﻓﻠو وﻗﻊ
روث وﻫو شﻚ ﻫﻞ ﻫﺬا روث ﻏنﻢ أم روث ﲪار ﻓروث اﻟغنﻢ طاﻫر أما روث اﳊمار ﻓﻬو

ﳒﺲ وﻫو شﻚ ﻓاﻷﺻﻞ ﻫو ﻋدم اﻟنﺠاسﺔ ﻗال :ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑﻘاؤﻩ على ﻣا ﻛان عليﻪ

ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ وﳍﺬا إذا ﻛان ﻫو ﻳعﻠﻢ طﻬارة اﳌاء وشﻚ ﻫﻞ وﻗﻊ ﻓيه ﳒاسﺔ ﻓاﻷﺻﻞ أنه
طاﻫر ﻓيﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ما ﻛان ﻋﻠيه أو أنه ﻳعﻠﻢ أن ﻫﺬا اﳌاء ﳒﺲ وﺑدا ﻟه شﻚ ﻫﻞ طﻬر ﻫﺬا
اﳌاء وأضيف إﻟيه طﻬور ﻛﺜﲑ ﻓﺰال اﻟتغﲑ أو ﱂ ﻳﻜن ﻫناك أﺻﻼ ﺗغﲑ ﻟﻜن شﻚ ﻫﻞ وﻗﻊ

ﻋﻠيه طﻬور ﻛﺜﲑ ﻓﻄﻬره ﻓاﻷﺻﻞ ﻋدم اﻟنﺠاسﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ .ﻗال :وإن أﺧﱪﻩ عدل
ﺑنﺠاستﻪ رﻗﻢ  ،١وعﲔ السبب رﻗﻢ  ٢إذاً إذا اﺟتمﻊ اﻷمران أﺧﱪه ﻋدل ﺑنﺠاسﺔ اﳌاء
وﻋﲔ ﻟه اﻟسﺒﺐ لﺰم ﻗبﻮل ﺧﱪﻩ إذاً ﻳﻠﺰمه أن ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪ ﻫﺬا اﳌﺨﱪ ﺑﺸرطﲔ أن ﻳﻜون

اﳌﺨﱪ ﻋدﻻ واﻟﺜاﱐ أن ﻳعﲔ اﻟسﺒﺐ ﻓﻠو ﻗال ﻟه اﻟعدل أن ﻫﺬا اﳌاء ﳒﺲ ﻓﻼ ﻳﻜفي ﻻﺑد
أن ﻳعﲔ اﻟسﺒﺐ أن ﻫﺬا اﻟنﺠﺲ ﻓﻘال ﻫﺬا ماء ﳒﺲ ﻷنه وﻗﻊ ﻓيه ﺑول ﳒﺲ ﻓﻬﺬا ﻫو
ﺗعيﲔ اﻟسﺒﺐ .ونفﻬﻢ من ﻫﺬا ﻟو ﻛان اﳌﺨﱪ ﻟيﺲ ﻋدﻻ رﺟﻞ معروف ﻟﻜﺬب وﻗال ﻫﺬا
اﳌاء ﳒﺲ ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه ﻗﺒول اﳋﱪ ﺑه أو أنه ﱂ ﻳعﲔ اﻟسﺒﺐ ﳌاذا ﻷنه ﻗد ﻳﻘول ﻟه ﻫﺬا اﳌاء
ﳒﺲ وﻳﻜون ﻫو ﻋدل ﻟﻜن ﻻ ﻳعرف اﻷﺣﻜام وﺣﻜﻢ ﺑنﺠاسﺔ اﳌاء ﻷن ﺑول شاة وﻗﻊ ﰲ
اﳌاء وﻳعتﻘد أن ﺑول اﻟﺸاة ﳒﺲ ﻓيﻜون ﻫو ﻋدل ﰲ ذاﺗه ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻋاﱂ ﳊﻜﻢ إذاً ﻓﺈن ﱂ
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ﻳعﲔ اﻟسﺒﺐ ﻻ ﻳﻠﺰمه ﻗﺒول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم .انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ أﺧرى ﰲ اﻻشتﺒاه) :وإن اشتبﻪ
طﻬﻮر ﺑنﺠﺲ ﺣرم استعماﳍما( إن ﱂ ﳝﻜن تﻄﻬﲑ النﺠﺲ لﻄﻬﻮر ﻫنا اﻻشتﺒاه ﺣﺼﻞ

ﺑﲔ اﻟﻄﻬور واﻟنﺠﺲ ﻓﻠو ﻋند إ ءان إ ء طﻬور وإ ء ﳒﺲ وﺣﺼﻞ اﻻشتﺒاه ما ﻳدرﻳﻚ
أﻳﻬما اﻟﻄﻬور وأﻳﻬما اﻟنﺠﺲ ﻳﻘول ﺣرم استعماﳍما إن ﱂ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠﺲ ﻟﻄﻬور

ﻓﻜيف ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠﺲ ﻟﻄﻬور؟ ﻓﺈن أﻣﻜن ن ﻛان هذا الﻄﻬﻮر ﻗلتﲔ ﻓﺄﻛﺜر
وﻛان عندﻩ إ ء يسعﻬما وﺟب ﺧلﻄﻬما واستعماﳍما إذاً ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠﺲ ﻟﻄﻬور

ﻛأن ﻳﻜون اﻹ ء ﻫﺬا اﻟﺬي اشتﺒه ﻓيه أﻛﺜر من ﻗﻠتﲔ ﻓﻠو ﺧﻠﻄﻬما ﻷﺻﺒﺢ طﻬورا ﺑيﻘﲔ
ﻓعند ذﻟﻚ ﳝﻜن سيﻠﺰمه .ﻓﻘد مر معنا ﻛيف نﻄﻬر اﳌاء اﻟنﺠﺲ وﻗﻠنا ﻹضاﻓﺔ أو ﻟنﺰح
أو ﺑﺰوال اﻟتغﲑ وﰲ ﻛﻞ واﺣدة ﳍا شروط واﻟﺸرط اﳌﺸﱰك ﻫو أن ﻳﻜون ﻗﻠتﲔ ﻓأﻛﺜر .ﻳﻘول

ﺣرم استعماﳍما إذا ﱂ ﻳستﻄيﻊ ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠﺲ ﻟﻄﻬور ﳌاذا؟ ﻗال) :وﱂ يتﺤر( ﻳعﲏ ﻻ

ﳚتﻬد وﻳنﻈر أي ﱂ ﻳتﺤر أي ﱂ ينﻈر أيﻬما يغلب على ﻇنﻪ أنﻪ الﻄﻬﻮر ﻓيستعملﻪ ﳌاذا؟

ﻷنه اﺣتمال أن ﳜﻄئ ﰲ ﻇنه ﻓيﺼيﺐ اﻟنﺠﺲ ﻓيتوضأ ﻟنﺠﺲ ﻗال :ولﻮ زاد عدد
الﻄﻬﻮر ﻳعﲏ ﻟو ﻛان ﻳعﻠﻢ أنه ﻫناك ﺛﻼﺛﺔ آنيﺔ ماءﻫا طﻬور وإ ء ماءه ﳒﺲ ﻫﺬا ﻫو معناه
ﻓعند ذﻟﻚ ﱂ ﻳستﻄيﻊ ﺗﻄﻬﲑ ﺑعﻀﻬا ﺑﺒعﺾ وﻋند ذﻟﻚ ﻳﻠﺠأ إﱃ ﺗرك اﻻستعمال وﺗرك

اﻟتﺤري ويعدل إﱃ التيمﻢ إن ﱂ ﳚد ﻏﲑﳘا ما وﺟد إﻻ ﻫﺬا اﳌاء اﳌﺸتﺒه ﻓيه طﻬور أو
ﳒﺲ ﻳﱰﻛه إذا ﱂ ﻳستﻄﻊ ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠﺲ ﻟﻄﻬور وﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ .اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ

أﺣﻜام اﻟتيمﻢ ،ﻗال) :وﻻ يﺸﱰط للتيمﻢ إراﻗتﻬما وﻻ ﺧلﻄﻬما( ﳓن ﻗﻠنا إذا اشتﺒه

اﻟﻄﻬور ﻟنﺠﺲ وﱂ ﻳستﻄﻊ ﺗﻄﻬﲑ أﺣدﳘا ﻷﺧر ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ وﻟو ﺗيمﻢ ﻫنا سيﻘﻊ ﰲ
مﺸﻜﻠﺔ وما ﻫي اﳌﺸﻜﻠﺔ؟ ﻟو ﺗيمﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ وﻋنده إ ء ﳒﺲ وإ ء طﻬور وﻻ ﻳعﻠﻢ
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أﻳﻬما اﻟﻄﻬور ﻓﺈنه ﻳﻜون ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﺻدق ﻋﻠيه وﺻدق ﰲ ﺣﻘه أنه ﺗيمﻢ مﻊ وﺟود
اﻟﻄﻬور واﳊﻜﻢ أنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟتيمﻢ مﻊ وﺟود اﳌاء اﻟﻄﻬور ﻓﻬﺬا ﺟعﻞ ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ
ﻳﻘول إذاً ﻻ ﻳتيمﻢ ﺣﱴ ﻳرﻳﻘﻬا ﻟيﻜون ﺗيممه مﻊ ﻋدم وﺟود ماء وﻫﻞ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ؟

اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ﳓتاج إﱃ ﻫﺬا ﻗال :ﻷنﻪ ﻏﲑ ﻗادر على استعمال الﻄﻬﻮر أشبﻪ ﻣا لﻮ
ﻛان اﳌاء ﰲ ﺑﺌر ﻻ ﳝﻜنﻪ الﻮﺻﻮل إليﻪ ﻳﻘول ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌسأﻟﺔ ﻳعﲏ ﻟو أنه

ﻛان ﻋنده ﺑئر وﻛان ﻓيه ماء طﻬور ﻳﻘينا وما ﻋنده ﺣﺒﻞ وما ﻋنده دﻟو ﻓتيمﻢ وﺻﻠﻰ ﺗﺼﺢ

ﺻﻼﺗه ﻷنه ﻏﲑ ﻗادر ﻋﻠﻰ استعمال اﳌاء ﻟيﺲ ﻷنه ﻻ ﳚد اﳌاء وإﳕا ﻫو واﺟد وﻟﻜن ﻏﲑ
ﻗادر ﻋﻠﻰ استعمال اﳌاء وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛان ﻫناك ماء طﻬور ﻟﻜن ﻻ ﻳعرﻓه ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﻟتعيﲔ
ﻓيتيمﻢ وﻛذا لﻮ اشتبﻪ ﻣباح ﲟﺤرم ﻓيتيمﻢ إن ﱂ ﳚد ﻏﲑﳘا اشتﺒه اﳌاء اﳌﺒاح ﶈرم ﻳعﲏ

ﻛﻼﳘا طﻬور أﺣدﳘا مﺒاح واﻟﺜاﱐ ﳏرم مغﺼوب مﺜﻼ ﻓاشتﺒه ﻻ ﻳعﻠﻢ أﻳن اﳌﺒاح من
اﳌغﺼوب أﻳن ماءه ﻫو وماء ﻏﲑه ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ إن ﱂ ﳚد ﻏﲑﳘا ﻟﻜن

ﻻ ﻳستعمﻞ اﳌاء اﶈرم ﰲ رﻓﻊ اﳊدث .ويلﺰم ﻣن علﻢ النﺠﺲ إعﻼم ﻣن أراد أن
يستعملﻪ من ب اﻟنﺼيﺤﺔ وﳚﺐ ﻋﻠيه ذﻟﻚ.
)وإن اشتبﻪ( طﻬﻮر )ﺑﻄاهر( ﻫﺬه مسأﻟﺔ أﺧرى ﲣتﻠف ﺗﻠﻚ طﻬور ﺑنﺠﺲ ﻫنا طﻬور
ﺑﻄاﻫر أﻣﻜن ﺟعلﻪ طﻬﻮراً ﺑﻪ أم ﻻ ﻳعﲏ ﻟو ﺣﱴ استﻄعنا أننا ﳔﻠﻄﻬﻢ ﻓيﺼﺒﺢ ﻋند طﻬور
أو ﱂ نستﻄﻊ سواء استﻄعنا ذﻟﻚ أو ﱂ نستﻄﻊ ذﻟﻚ ﻓاﳊﻜﻢ واﺣد ،ما ﻫو اﳊﻜﻢ ﰲ ﺣال
اشتﺒاه اﻟﻄاﻫر ﻟﻄﻬور؟ )تﻮﺿﺄ ﻣنﻬما وﺿﻮءاً واﺣداً( ولﻮ ﻣﻊ طﻬﻮر ﺑيﻘﲔ ﻷنه اﻵن

ﻋندما ﻳتوضأ من اﻹ ءﻳن ﻓﺈنه سيﻜون ﺗوضأ ﺑﻄﻬور ﺑيﻘﲔ )ﻣن هذا ﻏرﻓﺔ وﻣن هذا
ﻏرﻓﺔ( إذاً طرﻳﻘتﻬا أن ﻳتوضأ من اﻹ ءﻳن اﻟﻄاﻫر واﻟﻄﻬور اﳌﺸتﺒﻬﲔ ﻫؤﻻء ﻳتوضأ منﻬما

وضوءا واﺣدا من ﻫﺬا ﻏرﻓﺔ ومن ﻫﺬا ﻏرﻓﺔ إذاً سيغﱰف ﻏرﻓﺔ من اﻷول ﻟﻠوﺟه وﻏرﻓﺔ نيﺔ
ﻟﻠوﺟه من اﻟﺜاﱐ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠيدﻳن إذاً سيتوضأ من اﻷول ومن اﻟﺜاﱐ ﻫنا سنﻘول أن ﺗوضأ
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ﺑﻄﻬور ﻳﻘينا ﻳعﲏ ﻟو ﻛان اﻷول طﻬور ارﺗفﻊ ﺣدﺛه ﻷول وإذا ﻛان اﻟﺜاﱐ طﻬور ارﺗفﻊ

ﺣدﺛه ﻟﺜاﱐ ﲞﻼف اﻟنﺠﺲ .ويعﻢ ﺑﻜﻞ واﺣدة ﻣن الغرﻓتﲔ اﶈﻞ )وﺻلى ﺻﻼة
واﺣدة( ﳌاذا ﻳعﻢ؟ ﻷنه ﻗد ﻳﻜون ﻫﺬه اﻟغرﻓﺔ ﻫي اﻟﻄﻬور وﻳﺼﻠي ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﺻﻼة
واﺣدة ﻓﻼ ﳛتاج ﻳﺼﻠي ﺻﻼﺗﲔ .ﻗال ﰲ اﳌغﲏ والﺸرح ﺑغﲑ ﺧﻼف نعلمﻪ ﻓﺈن اﺣتاج
أﺣدﳘا للﺸرب ﲢرى وتﻮﺿﺄ لﻄﻬﻮر وتيمﻢ ليﺤصﻞ لﻪ اليﻘﲔ إذاً ﻫو اﻵن ما ﻳستﻄيﻊ

أن ﻳتوضأ من ﻫﺬا ﻏرﻓﺔ ومن ﻫﺬا ﻏرﻓﺔ وﻳﺜﲏ ﻛﻼ اﳌاءﻳن ﻷنه ﻳرﻳد أن ﻳﺒﻘي ماء ﻟﻠﺸرب
ﻓﻬنا ﻳﻘال ﻟه اﺟتﻬد وﲢرى وﺗوضأ ﻓﻘد ﻳﺼيﺐ ﺟتﻬاده طاﻫر وﻟيﺲ اﻟﻄﻬور ﻓيﻘال ﻟه
ﺗيمﻢ ﻷنه ﺗوضأ ﻟﻄﻬور ﲝسﺐ اﺟتﻬاده وﻟيﺲ ﻳﻘينا ﻷنه ﻻ ﻳعرف اﻟيﻘﲔ .ننتﻘﻞ اﻵن إﱃ
مسأﻟﺔ اشتﺒاه اﻟﺜياب :ﻟو اشتﺒﻬﺖ ﺛياب طاﻫرة ﺑنﺠسﺔ .إذاً مرت معنا اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﺻور
اﻟﺼورة اﻷوﱃ اشتﺒاه اﻟﻄﻬور ﻟنﺠﺲ واﻟﺜانيﺔ اﻟﻄﻬور ﻟﻄاﻫر وﳜتﻠف اﳊﻜﻢ واﻟﺜاﻟﺜﺔ اﻵن
اﻻشتﺒاه ﰲ اﻟﺜياب اﻟﻄاﻫرة ﻟنﺠسﺔ ﻷن اﻟﻄﻬور ﻫو اﻟﺬي ﻳﻄﻬر ﻏﲑه أما اﻟﺜياب ﻻ ﻓﻬي

طاﻫرة) .وإن اشتبﻬﺖ ثياب طاهرة ﺑـ( ثياب )ﳒسﺔ( يعلﻢ عددها )أو( اشتبﻬﺖ ثياب
ﻣباﺣﺔ )ﺑـ( ثياب )ﳏرﻣﺔ( يعلﻢ عددها ﻟو اشتﺒﻬﺖ ﺛياب طاﻫرة ﺑنﺠسﺔ ﳍا نفﺲ اﳊﻜﻢ

ﻟو اشتﺒﻬﺖ مﺒاﺣﺔ ﲟﺤرمﺔ وﻫي ﻟيسﺖ ﳍا ﻋﻼﻗﺔ ﻟنﺠاسﺔ ﻓﻠنﺼور ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ
اشتﺒﻬﺖ ﺛياب طاﻫرة ﺑنﺠسﺔ ﻳعﻠﻢ ﻋددﻫا ﻳعﲏ ﻋنده أرﺑعﺔ ﺛياب ﻫو ﻳعﻠﻢ أن ﺛوﺑﲔ منﻬما
ﳒسان ﻟﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳعﲔ اﻟنﺠﺲ منﻬا ﻛﻠﻬا اﻷرﺑعﺔ .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻋنده أرﺑعﺔ
ﺛياب طاﻫرة ﺛو ن منﻬا ﻟه وﺛو ن منﻬا مغﺼوﺑﺔ ﻟﻜنه ﻻ ﳝيﺰ أي اﻟﺜياب ﻟه أو أﻳن اﻟﺜو ن

اﻟﻠﺬان ﻟه واﻟﺜو ن اﳌغﺼو ن وﻫﺬه ﻟيﺲ ﻓيﻬا ﳒاسﺔ .ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال) :ﺻلى ﰲ ﻛﻞ
ثﻮب ﺻﻼة ﺑعدد النﺠﺲ( ﻣن الﺜياب واﶈرﻣﺔ ﻣنﻬا ينﻮي ا الﻔرض اﺣتياطاً ﻳنوي ا
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ﰲ ﻛﻞ ﺻﻼة إذاً سيﺼﻠي ﺑعدد اﻟنﺠﺲ وسيﺰﻳد ﺻﻼة ﻳعﲏ ﰲ اﳌﺜال اﻟﺬي ذﻛر ه ﺛﻼث
ﻓعﻠﻰ أسوا اﻟتﻘدﻳرات ﻟو أنه وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜياب اﻟنﺠسﺔ معناه سيﺼﻠي ﻟﺜوب اﻷول وﻫو
ﳒﺲ ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ وﰲ اﻟﺜاﱐ ﻫو ﳒﺲ اﻟﺼﻼة طﻠﺔ ﻗﻄعا اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﺻﺤيﺤﺔ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ
أسوأ اﻟتﻘدﻳرات أما ﻋﻠﻰ أﺣسن اﻟتﻘدﻳرات ستﻜون ﺻﻼ ن ﻟه ﺻﺤيﺤﺔ ﻗال ﻳنوي ﺬه

اﻟﺼﻠوات اﻟفرض اﺣتياطا ﻛمن نسﻲ ﺻﻼة ﻣن يﻮم ﻳعﲏ شﺨﺺ متيﻘن أن اﻟﺒارﺣﺔ ﺗرك
إﺣدى اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ﻟﻜن ﱂ ﳛددﻫا ﻳعﲏ ﻻ ﻳتﺬﻛر أي اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ﻓيﻘﻀي ماذا
ﺣﱴ ﻳﻜون ﻗﻀﻰ ﺑيﻘﲔ؟ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﻘﻀي ﲬﺲ ﺻﻠوات ﺣﱴ ﻳﻜون ﻗﻀﻰ اﻟﺼﻼة اﻟفاﺋتﺔ

ﺑيﻘﲔ )وزاد( على العدد )ﺻﻼة( ليﺆدي ﻓرﺿﻪ ﺑيﻘﲔ إذاً ز دة اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟنﺠﺲ

ﻓﻬﺬا ﻳﻜون ﺑيﻘﲔ .ﻓﺈن ﱂ يعلﻢ عدد النﺠسﺔ أو اﶈرﻣﺔ لﺰﻣﻪ أن يصلﻲ ﰲ ﻛﻞ ثﻮب
ﺻﻼة ﺣﱴ يتيﻘن أنﻪ ﺻلى ﰲ ثﻮب طاهر ولﻮ ﻛﺜرت معناه اﺣتمال ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼورة
ﻟو ﻛان ﻳعﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺜياب ﺑعﻀﻬا ﳒﺲ وﺑعﻀﻬا طاﻫر ﻻ ﻳدري ﻛﻢ اﻟﻄاﻫر وﻛﻢ اﻟنﺠﺲ
معناه أنه ﻳﻠﺰمه أن ﻳﺼﻠي أرﺑعﺔ مرات ﻓيﻜون ﺻﻠﻰ ﺻﻼة ﺻﺤيﺤﺔ ﺑيﻘﲔ وطﺒعا ﻫﺬا اﻟﺬي

ﻳﻘوﻟه اﳌﺼنف ﻫو اﻷﺣوط وإن ﻛان ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﳚتﻬد وﻳعمﻞ ﺟتﻬاد وﻟﻜن ما
ﻋنده أنه سيﺠتﻬد اﻵن وسيﺼﻠي مﺜﻼ ﻓﻠو اﺟتﻬد وﺻﻠﻰ ﻫﻞ سيﻜون ﻳعﲏ ﺑرء ﻳﻘينا أم ﰲ
مﺜﻞ ﻛﻼم اﳌﺼنف اﻟﱪاءة اﻟيﻘينيﺔ ﻷنﻜﻢ ستسمعوا ﻗوﻻ آﺧر ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓﻼ ﳓتاج
أن نﺼﻠي أرﺑعﺔ ﺻﻠوات وﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻟﻜن ﻻ شﻚ أن ما ﻗاﻟه اﳌﺼنف ﻫو اﻷﺣوط.
وﻋندما أﻗول ﻫو اﻷﺣوط أﻗﺼد ﰲ ﺣال ﻋدم ﺗرﺟﺢ شيء ﻋﻠﻰ شيء أنه ﻋندما ﻳﻘول
اﳌﺼنف ﻻ ﻳتﺤرى أي ﻻ ﳚتﻬد أﺻﻼ ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا مﺜﻼ اﺟتﻬد ﻓﻠﻢ ﻳﻈﻬر ﻟه شيء ﻓما
ﻗاﻟه اﳌﺼنف ﻫو اﻷﺣوط .ﻓاﳌﺼنف ﻳرى أنه ﻻ ﳛتاج إﱃ اﺟتﻬاده إﳕا ﻳفعﻞ ﻫﺬا ﻓيﻜون
ﻗد ﺻﻠﻰ ﺻﻼة ﺻﺤيﺤﺔ ﻳﻘينا.
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ﻗال :وﻻ تصﺢ ﰲ ثياب ﻣﺸتبﻬﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد طاهر يﻘينا ﻓفي اﻟﺼورة اﻟﱵ مﻀﺖ أرﺑعﺔ

ﺛياب متأﻛد أن ﻫناك ﺛوﺑﲔ ﳒسﲔ وﻻ ﻳعﻠمﻬما ﻟتﺤدﻳد وﻋنده ﺛوب ﺧامﺲ طﻬور أو

طاﻫر ﻳﻘينا متيﻘن منه إذاً ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن نﻘول ﻟه ﺻﻠي ﺻﻼﺗﲔ ﺑعدد اﻟنﺠﺲ
وزد ﺻﻼة ﺣﱴ ﺗﺼﻠي ﺻﻼة ﻳﻘينيﺔ وﺗنوي ﻓيﻬا اﻟفرض اﺣتياطا وﻋندك ﺛوب طاﻫر ﻫنا
ﺗﻠﺠأ ﻟﻠﺜوب اﻟﻄاﻫر وﺗﺼﻠي ﺻﻼة وﺗنوي ا اﻟفرض ﻳﻘينا .اﻵن انتﻘﻞ من اﻻشتﺒاه ﰲ اﳌاء
وذﻛر ﻓيه ﺻورﺗﲔ ﰒ إﱃ اﻟﺜياب ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﰒ إﱃ اﻷمﻜنﺔ إذا اشتﺒﻬﺖ اﻷمﻜنﺔ

ﻓﻠو ﺣﺼﻞ اﻻشتﺒاه ﰲ أمﻜنﺔ ضيﻘﺔ ،ﻗال :وﻛذا ﺣﻜﻢ أﻣﻜنﺔ ﺿيﻘﺔ ﻳعﲏ ﻫو ﰲ مﻜان
ضيﻖ اشتﺒه ﻋنده أن ﰲ أﺣد ﻫﺬه اﻷرﻛان ﳒاسﺔ ﻓعند ذﻟﻚ ﻗال ﻻ ﻳتﺤرى ﻳعﲏ نفﺲ

ﺣﻜﻢ اﻷول ويصلﻲ ﰲ واسعﺔ ﺣيﺚ شاء ﺑﻼ ﲢر إذاً وﻛﺬا ﺣﻜﻢ أمﻜنﺔ ضيﻘﺔ ما مﻀﻰ
أنه ﻻ ﻳتﺤر وﻳﺼﻠي ﺑعدد اﻷمﻜنﺔ اﻟنﺠسﺔ وﻳﺰﻳد مﻜان ﻳعﲏ ﻟو ﻛان اﳌﻜان ضيﻖ ﻟيﺲ ﻓيه
إﻻ مﻜان ﻷرﺑعﺔ مﺼﻠﲔ ﻓﻘط ﻳعﲏ ﻟو ﺗﺼور أن اﳌﻜان مﱰ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أمتار وﻫو متأﻛد أن
ﻫناك ﳒاسﺔ وﻗعﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان وﻛانﺖ ﻗرب اﳉدار معناه أ ا إما ﰲ اﳌﻜان اﻷول أو
اﻟﺜاﱐ أو اﻟﺜاﻟﺚ أو اﻟراﺑﻊ ﻻ ﲣرج ﻋنﻬﻢ واﳌﺼﻠي ﳛتاج نﺼف مﱰ ﰲ مﱰ ونﺼف وﺗيﻘن
ﺑوﻗوع ﳒاسﺔ ﰲ أﺣد ﻫﺬه اﻷمﻜنﺔ ﻓﻠو ﻛان متيﻘن أنه أﺣد ﻫﺬه اﻷرﻛان رﻛن واﺣد ﳒﺲ
ﻓﺼﻠﻰ ﰲ رﻛنﲔ ﺻﻼﺗﲔ إذاً ﺻﻠﻰ ﰲ مﻜان طاﻫر ﻳﻘينا .إذا ﻛان متأﻛد أن اﻟنﺠاسﺔ
وﻗعﺖ ﰲ رﻛنﲔ معناه أنه سيﺼﻠي ﰲ ﺛﻼث مواضﻊ ﻟيﺼﻠي ﺻﻼة ﺻﺤيﺤﺔ ﰲ مﻜان
ﺣيﺚ شاء ﺑﻼ
طاﻫر ﻳﻘينا .ﻟو ﻛان اﻻشتﺒاه ﰲ مﻜان واسﻊ ﻗال ﻳﺼﻠي ﰲ واسعﺔ
ﲢر ﻷن ﻫﺬه مﺸﻘﺔ ﻳعﲏ متيﻘن أن ﻫﺬا اﳌﻜان ﻫﺬا اﳌسﺠد وﻗعﺖ ﳒاسﺔ ﰲ مﻜان ﻓيه
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وﻻ أﻋﻠﻢ أﻳن ﻫي اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻜيف ﻳتﺤر وﻛﻢ ﻳﺼﻠي ﺻﻼة ﻫنا إذا ﻛان اﳌﻜان واسﻊ ﻳﺼﻠي
ﺑﻼ ﲢر.
ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ:

ب اﻵنيﺔ

هﻲ اﻷوعيﺔ ﲨﻊ إ ء ﳌا ذﻛر اﳌاء ذﻛر ﻇرﻓﻪ ﻫﺬا ﺑيان اﳌناسﺒﺔ ﳌاذا ذﻛر اﻵنيﺔ ﺑعد
اﳌاء؟ ﻷنه ذﻛر أﺣﻜام اﳌاء ﻓﺒعد ذﻟﻚ انتﻘﻞ إﱃ ﺣﻜﻢ اﻵنيﺔ اﻟﱵ ﻫي اﻟﻈرف اﻟﺬي ﻳوضﻊ

ﻓيه اﳌاء ﻓما ﻫي أﺣﻜام اﻵنيﺔ؟ ﻗال) :ﻛﻞ إ ء طاهر( ﻛاﳋﺸب واﳉلﻮد والصﻔر
واﳊديد )ولﻮ( ﻛان )ﲦيناً( ﻛﺠﻮهر وزﻣرد )يباح اﲣاذﻩ واستعمالﻪ( ﺑﻼ ﻛراهﺔ ﻏﲑ ﺟلد
آدﻣﻲ وعﻈمﻪ ﻓيﺤرم إذاً اﻟﻘاﻋدة ﰲ اﻵنيﺔ أن ﻛﻞ إ ء طاﻫر وﻟو ﻛان ﲦينا ﻓﺤﻜمه أنه

ﻳﺒاح اﲣاذه " ،"١وﻳﺒاح استعماﻟه " "٢إﻻ ما ﻳستﺜﲎ مﺜﻞ آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻓﺈ ا
مستﺜناة مﻊ أ ا آنيﺔ طاﻫرة وما اﻟفرق ﺑﲔ اﻻﲣاذ واﻻستعمال ؟ اﻟفرق ﺑينﻬﻢ أن اﻻﲣاذ
ﻫو اﻻﻗتناء واستعماﻟه ﻳعﲏ استعماﻟه وﻓسر اﳌاء ﺑعد اﳉﻬد ﳌاء ﻗال ﻛأننا واﳌاء من ﺣوﻟنا
ﻗوم ﺟﻠوس ﺣوﳍﻢ ماء .ﻓاﻻستعمال ﻳفسره ﳌﺜال ﻛأن ﳚعﻠه إ ء أو إﺑرﻳﻖ أو آنيﺔ شاي
أو ﻛﺬا .ﻗال ﻳﺒاح اﲣاذه واستعماﻟه نفﻬﻢ من ﻫﺬا أنه ما استﺜﲏ مﺜﻞ آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ
ﻻ ﳚوز اﲣاذﻫا وﻻ استعماﳍا ﻓﻼ ﳚوز استعماﳍا ﻋرﻓنا ﻟﻠنﺼوص اﻟواردة أما ﻻ ﳚوز
اﲣاذﻫا ﳌاذا؟ ﻷنه ﻓيه ﻗاﻋدة ذﻛر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب وﻫي ﻛﻞ ما ﺣرم استعماﻟه مﻄﻠﻘا ﺣرم
اﲣاذه ،ومﻄﻠﻘا أي ﺣرم استعماﻟه ﻋﻠﻰ اﳉميﻊ ،ﲟعﲎ ﻛﻞ ما ﺣرم استعماﻟه وﻟيﺲ ﻟه وﺟه
استعمال ﺻﺤيﺢ ﳛرم اﻗتناؤه مﺜﻼ ﻋندما نﻘول ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﳌﺜال آﻻت اﻟﻠﻬو ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﻟه
استعمال مﺒاح .ﻫﻞ ﳚوز ﻟﻠرﺟﻞ أن ﻳﻘتﲏ ﺧاﰎ ذﻫﺐ؟ نعﻢ مﺜﻞ أن ﻳرﻳد مﺜﻼ أن ﻳﻬدﻳه
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ﻟﺰوﺟته أو ﻳرﻳده ﻟﻠﺒيﻊ إذاً ما ﻛان ﳛرم مﻄﻠﻘا استعماﻟه ﳛرم اﲣاذه أما إذا ﻛان ﻟه وﺟه

استعمال ﺻﺤيﺢ ﻓﻼ ﺣرج) .يباح اﲣاذﻩ واستعمالﻪ( ﺑﻼ ﻛراهﺔ ﻏﲑ ﺟلد آدﻣﻲ وعﻈمﻪ
ﻓيﺤرم ﻟو ﻗﻠنا ﺟﻠد اﻵدمي ﻓﻄاﻫر وﻋﻈﻢ اﻵدمي طاﻫر إذاً ﻫﺬا من اﳌستﺜﲎ ومﻊ ذﻟﻚ
ﻫو ﳏرم ﳌاذا؟ ﳊرمﺔ اﻵدمي وﻟيﺲ ﻷنه ﳒﺲ) .إﻻ آنيﺔ ذهب وﻓﻀﻪ وﻣﻀبباً ما( أو
ﺣدﳘا ﻏﲑ ﻣا ﰐ اﻟﻀﺒﺔ ﻫي مﺜﻞ اﻟﻠﺤام اﻟيوم ﻳعﲏ ﻗﻄعﺔ ﺗوضﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﻜسر ﰲ
اﻹ ء وأﻳﻀا ﻫناك استﺜناء من ﻫﺬا ﻳعﲏ ﺣﱴ اﳌستﺜﲎ دﺧﻠه اﻻستﺜناء ﻗال :وﻛذا اﳌمﻮﻩ
اﳌموه ﻫو اﻹ ء اﻟﺬي ﻟيﺲ من اﻟﺬﻫﺐ وﻻ من ﻓﻀﺔ ﻓﺈذا أذﻳﺒﺖ اﻟفﻀﺔ ووضﻊ اﻹ ء ﻓيه
ﻓاﻛتسﺐ ذﻫﺒا أو ﻓﻀﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﻘال ﻟه اﳌموه ،واﳌﻄلﻲ وﻫو أن ﳚعﻞ اﻟﺬﻫﺐ مﺜﻞ اﻟورق

وﻳﻠﺼﻖ ﻹ ء ،ﻗال :واﳌﻄعﻢ ﻳعﲏ ﳚعﻠون ﰲ اﻹ ء ﺣفر ﳝﻠئو ا ﻟﺬﻫﺐ أو ﻟفﻀﺔ،

ﻗال :واﳌﻜﻔﺖ ﺣدﳘا ﳚعﻠون ﰲ اﻹ ء ﺧﻄوط ﰒ ﺗوضﻊ ﻓيﻬا ﺧيوط من ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ

ي طرﻳﻘﺔ من طرق اﻹضاﻓﺔ) .ﻓﺈنﻪ ﳛرم اﲣاذها( ﳌا ﻓيﻪ ﻣن السرف واﳋيﻼء وﻛسر
ﻗلﻮب الﻔﻘراء )واستعماﳍما( ﰲ أﻛﻞ وشرب وﻏﲑﳘا )ولﻮ على أنﺜى( وﻏﲑﳘا ﻛاﻟغسﻞ

واﻟوضوء ﻗال وﻟو ﻋﻠﻰ أنﺜﻰ إذاً ﻫﺬا اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻳﺒاح ﻟﻠنساء ﻟﻠتﺤﻠي ا ﻓﻘط ﻟﻜن ﻻ
ﻳﺒاح ﻟﻼستعمال ﻳعﲏ اﳌرأة ﻳﺒاح وﳚوز ﳍا أن ﺗﻠﺒﺲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻛﺤﻠي ﻟﻜن ﻟيﺲ ﳍا

أن ﺗستعمﻠه ﻛﺈ ء ﺗﺸرب ﻓيه أو ﻛﻞ ﻓيه .ﻗال :لعمﻮم اﻷﺧبار وعدم اﳌخصص اﻟدﻟيﻞ
ﻋموم اﻷﺧﺒار اﻟﱵ ﺗنﻬﻰ ﻋن استعمال اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وﻋدم اﳌﺨﺼﺺ أي أن ﻫﺬه

اﻷﺧﺒار ﻋامﺔ وﱂ ﻳرد ما ﳜﺼﺺ وﻳستﺜﲏ اﳌرأة من ﻫﺬا اﻟتﺤرﱘ .وإﳕا أﺑيﺢ التﺤلﻲ للنساء
ﳊاﺟتﻬن إﱃ التﺰين للﺰوج وﻛذا اﻵﻻت ﻛلﻬا ﻳعﲏ وﻛﺬا اﻛتﺒوا ﻋندﻫا "ﲢرم" اﻵﻻت

ﻛﻠﻬا أي ﻛﻞ اﻵﻻت اﻟﱵ ﺗﻜون من اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻓﺈ ا ﲢرم ﻷ ا ﻟيسﺖ ﺣﻠي وإﳕا ﻫي
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ﻟﻼستعمال مﺜﻞ ماذا؟ ﻗال :ﻛالدواة والﻘلﻢ واﳌسعﻂ والﻘنديﻞ وا مرة واﳌدﺧنﺔ ﺣﱴ
اﳌيﻞ وﳓﻮﻩ اﻟدواة ﻫي ﳏﻞ اﳊﱪ واﳌسعط اﻟﺬي ﻳوضﻊ ﻓيه اﻟسعوط أي إ ء ﻳوضﻊ ﻓيه

دواء واﻟﻘندﻳﻞ ﻫو اﳌﺼﺒاح وا مرة اﳌﻜان اﻟﺬي ﻳوضﻊ ﻓيه اﳉمر واﳌدﺧنﺔ اﳌﻜان اﻟﺬي
ﻳوضﻊ ﻓيه اﻟﺒﺨور ﻗال ﺣﱴ اﳌيﻞ ﻟﻠعﲔ.

ﻗال) :وتصﺢ الﻄﻬارة ﻣنﻬا( أي ﻣن اﻵنيﺔ اﶈرﻣﺔ وﻛذا الﻄﻬارة ا وﻓيﻬا وإليﻬا وﻛذا
آنيﺔ ﻣغصﻮﺑﺔ إذاً آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬارة منﻬا ﻳعﲏ ﻛأن ﺗﻜون ﻫي إ ء ﻓﻠو أن

اﻹنسان ﺗوضأ من إ ء ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻓﻬﺬا ﺣرام ﻻ ﳚوز ﻟﻜنه ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟوضوء
ﲞﻼف اﳌاء اﳌغﺼوب ﻓﻠو ﺗوضأ ﲟاء مغﺼوب ﻓيؤﺛر ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬارة ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ
ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬارة ﻷنه رﻓﻊ اﳊدث رﻓﻊ ﲟاذا؟ ﳌاء أم ﻹ ء؟ ﳌاء واﳌاء ﳏرم ﻓﻼ ﻳرﺗفﻊ
اﳊدث ﺑينما من وضﻊ ماء مﺒاح ﰲ إ ء ﳏرم ﻳعﲏ إ ء مغﺼوب أو إ ء ذﻫﺐ وﺗوضأ
ﻓاﻟﺬي رﻓﻊ اﳊدث ﻫو اﳌاء واﳌاء مﺒاح واﻹ ء ﳏرم ﻳﻘول ﻫي ﳏرمﺔ ﻟﻜن مﻊ ﻫﺬا ﺗﺼﺢ
اﻟﻄﻬارة من ﻫﺬه اﻵنيﺔ ﻳﻘول وﻛﺬا ا ﻳعﲏ ﻳﺼﺢ أن ﻳغﱰف ا اﻛتﺒوا ﻋند ﻗوﻟه وﻛﺬا

اﻟﻄﻬارة ا "أي ﻏرﻓا" وﻓيﻬا ﻳعﲏ مﺜﻼ ﻋنده إ ء ﻛﺒﲑ ﻳدﺧﻞ ﻓيه وﻳغتسﻞ وإﻟيﻬا اﻛتﺒوا
ﻋندﻫا "أي مﺼﺒا" ﻳعﲏ ﳚعﻞ آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﲢته ﻓيتوضأ وﻳﺼﺐ ﻋﻠيﻬا ﻓاستعماﳍا
ﻳﻜون إﻟيﻬا ﻳعﲏ ﻳﺼﺐ اﳌاء ﻓيﻬا ﻳتوضأ ﻓيتﻘاطر اﳌاء منه ﻋﻠيﻬا ﻳعﲏ ﳚعﻞ اﻹ ء ﲢته مﺜﻼ
وﻳتوضأ أو ﻳغتسﻞ ﻓﻬﺬا ﻳﻘال اﻟﻄﻬارة أﺻﺒﺤﺖ إﻟيﻬا و ا ﻳعﲏ ﻏرﻓا ﻗال وﻛﺬا آنيﺔ مغﺼوﺑﺔ

ﻳعﲏ نفﺲ اﳊﻜﻢ ﻓتﺤرم وﻟﻜن ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬارة .ﻗال) :إﻻ ﺿبﺔ يسﲑة( عرﻓاً ﻻ ﻛبﲑة )ﻣن
ﻓﻀﺔ( ﻻ ذهب )ﳊاﺟﺔ( ضﺒﺔ " ،"١ﻳسﲑة " ،"٢من ﻓﻀﺔ " ،"٣ﳊاﺟﺔ " "٤ﻳعﲏ ﻻ ﻟﺰﻳنﺔ

ﻓﺈذاً آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻋند ﺻورة مستﺜناة وﻫي اﻟﱵ ﲡمﻊ أرﺑعﺔ شروط ﺗﻜون ضﺒﺔ

ﻳعﲏ من أﺟﻞ ﳊﻢ إ ء مﺜﻼ ﻳسﲑة أي ﻟيسﺖ ﻛﺒﲑة وﻫﺬه مردﻫا اﻟعرف وأن ﺗﻜون من
ﻓﻀﺔ وﻟيﺲ من ذﻫﺐ ﻟﻜن ﻟو ضﺒﺐ إ ءه من ذﻫﺐ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﰒ ﻗال ﳊاﺟﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬه
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اﻟفﻀﺔ اﻟﱵ وضعﻬا ﰲ اﻹ ء وضعﻬا ﳊاﺟﺔ إﺻﻼح اﻹ ء وﻟيﺲ ﻟﺰﻳنﺔ ﻓﺈذا ﺗوﻓرت ﻫﺬه
اﻟﺸروط اﻷرﺑعﺔ ﻓاﻹ ء ﳚوز إذاً ﳜرج ﻫﺬا ﻋن آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ اﶈرمﺔ ،ﻓﻠو ﻗﻠنا سؤال
ﻳﺼﲑ ﻫﺬه من مساﺋﻞ اﳌعا ة آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﲢرم وﻛﺬﻟﻚ اﻵنيﺔ اﻟﱵ ﻓيﻬا ذﻫﺐ أو
ﻓﻀﺔ ﻳعﲏ ﺑعﻀﻬا ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻟﻜن ﻫناك إ ء ﻓيه ﻓﻀﺔ وﳚوز ﻓما ﻫو؟ ﻫو ﻫﺬا ضﺒﺔ

ﻳسﲑة من ﻓﻀﺔ ﳊاﺟﺔ ﻓما ﻫﺬه اﳊاﺟﺔ ؟ ﻗال :وهﻲ أن يتعلق ا ﻏرض ﻏﲑ الﺰينﺔ ﻓﻼ
س ا ،ﻓما ﻫو دﻟيﻞ ﻫﺬه اﳌساﻟﺔ؟ ﻗال :ﳌا روى البخاري عن أنﺲ " :أن ﻗدح
النﱯ ﷺ انﻜسر ﻓاﲣذ ﻣﻜان الﺸعب سلسلﺔ ﻣن ﻓﻀﺔ" اﻟﺸعﺐ ﻳعﲏ اﻟﺼدع .اﻵن
سيفرع ﻋﻠﻰ ما مﻀﻰ ،ﻗال :وعلﻢ ﻣنﻪ أن اﳌﻀبب ﺑذهب ﺣرام ﻣﻄلﻘاً ضﻊ ﻋند ذﻫﺐ
" ،"١وﻛذا اﳌﻀبب ﺑﻔﻀﺔ لغﲑ ﺣاﺟﻪ أو ﺑﻀبﺔ ﻛبﲑة عرﻓا ولﻮ ﳊاﺟﺔ ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ "،"٢
أو ﺑﻀﺒﺔ ﻛﺒﲑة " "٣ﻳعﲏ اﻵن ﳝﺜﻞ ﻻﺧتﻼل اﻟﺸروط اﳌﺬﻛورة ساﺑﻘا ،ﻗال :ﳊديﺚ اﺑن
عمر" :ﻣن شرب ﰲ إ ء ذهب أو ﻓﻀﻪ أو إ ء ﻓيﻪ شﻲء ﻣن ذلﻚ ﻓﺈﳕا ﳚرﺟر ﰲ
ﺑﻄنﻪ ر ﺟﻬنﻢ" رواﻩ الدارﻗﻄﲏ .ﻫﺬا ﻫو اﻟدﻟيﻞ اﻟعام ﻟﻜﻞ ما مﻀﻰ ﻳعﲏ ﲢرﱘ اﻟﺬﻫﺐ
واﻟفﻀﺔ وما ﻓيه ﻫﺐ وﻓﻀﺔ ودﻟيﻞ اﻻستﺜناء ﺣدﻳﺚ أنﺲ .ﻗال) :وتﻜرﻩ ﻣباشر ا( أي
الﻀبﺔ اﳌباﺣﺔ )لغﲑ ﺣاﺟﺔ( ﳓن أﺟﺰ من آنيﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ إ ء واﺣد وﻫو اﳌﻀﺒﺐ

ﺑﻀﺒﺔ ﻳسﲑة من ﻓﻀﺔ ﳊاﺟﺔ ﻓوضﻊ اﻟﻀﺒﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻹ ء ﻓﻠما ﻳستعمﻠه اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ
ﻳستعمﻞ مﻜان اﻟفﻀﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸرب من اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻓيﻬا اﻟفﻀﺔ وإﳕا ﻳﺸرب من أي ﺟﻬﺔ
أﺧرى ﻟيسﺖ ﻓيﻬا ﻓﻀﺔ ﻓﻠو شرب من اﳌﻜان اﻟﺬي ﻓيه ﻓﻀﺔ ﻓاﳊﻜﻢ أنه ﻳﻜره أما ﻟو
ﻛانﺖ ﻫناك ﺣاﺟﺔ ﳌﺒاشر ا ﻓﻼ ﻛراﻫﺔ ،ﻛيف ﺗﻜون اﳊاﺟﺔ ﻟﻠمﺒاشرة؟ ﻳعﲏ مﺜﻼ اﻟﻀﺒﺔ
موﺟودة ﰲ اﳌوضﻊ اﻟﺬي ﻳﺸرب منه ﻳعﲏ اﻹ ء ﻟه مﺜﻞ اﳌرزاب ﻓﻠو شرب من مﻜان
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اﻟفﻀﺔ ﻻ ﻳتدﻓﻖ اﳌاء ﻻ ﻳنﺼﺐ وﻳنسﻜﺐ ﻓاﺣتاج أن ﻳﺸرب من مﻜان اﻟﻀﺒﺔ ﻓﻼ ﻛراﻫﺔ.

ﻗال :ﺗﻜره ﻷن ﻓيﻬا استعماﻻ للﻔﻀﺔ ﻫﺬا ﻫو سﺒﺐ اﻟﻜراﻫﺔ ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ ،ﻓﺈن اﺣتاج
إﱃ ﻣباشر ا ﻛتدﻓق اﳌاء أي ﺗﺼﺒﺐ اﳌاء أو ﳓﻮ ذلﻚ ﱂ يﻜرﻩ.
ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ وﻏفر ﻟه وﻟﺸيﺨنا) :وتباح آنيﺔ الﻜﻔار( إن ﱂ تعلﻢ ﳒاستﻬا )ولﻮ ﱂ
ﲢﻞ ذ ﺋﺤﻬﻢ( ﻛا ﻮس ﻷنﻪ ﷺ تﻮﺿﺄ ﻣن ﻣﺰادة ﻣﺸرﻛﺔ ،ﻣتﻔق عليﻪ .ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم أن آنيﺔ اﻟﻜفار اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا أ ا مﺜﻞ آنيﺔ اﳌسﻠمﲔ ﻷنه ﻗال ﺗﺒاح آنيﺔ اﻟﻜفار إن ﱂ
ﺗعﻠﻢ ﳒاستﻬا وآنيﺔ اﳌسﻠمﲔ نفﺲ اﳊﻜﻢ ﺗﺒاح ما ﱂ ﺗعﻠﻢ ﳒاستﻬا ﰒ ﻗال وﻟو ﱂ ﲢﻞ
ذ ﺋﺤﻬﻢ ﻳعﲏ ﻟو ﻛان ﻫؤﻻء اﻟﻜفار ﻻ ﲢﻞ ذ ﺋﺤﻬﻢ مﺜﻞ ا وس ﻓﺈن آنيتﻬﻢ اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا
اﻟﻄﻬارة ﰒ استدل ﳍﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺑﻘوﻟه ﻷنه ﷺ ﺗوضأ من مﺰادة مﺸرﻛﺔ وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ اﻟﺬي

ذﻛره اﳌﺼنف وﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ ﻫي رواﻳﺔ ﳌعﲎ واﳊدﻳﺚ ﻓيه أن اﻟنﱯ ﷺ شرب ﻫو وأﺻﺤاﺑه
من مﺰادة مﺸرﻛﺔ وﻟيﺲ ﺗوضأ وإﳕا شرب من مﺰادة مﺸرﻛﺔ وأﻋﻄﻰ اﻟﺬي أﺻاﺑته اﳉناﺑﺔ إ ء
من ماء وﻗال اذﻫﺐ ﻓأﻓرﻏه ﻋﻠيﻚ إذاً اﳊدﻳﺚ ﻓيه أن اﻟنﱯ ﷺ وأﺻﺤاﺑه شرﺑوا من مﺰادة
مﺸرﻛﺔ وﻓيه أنه أﻋﻄﻰ رﺟﻞ ﻋﻠيه ﺟناﺑﺔ ﻟيغتسﻞ ﻟﲑﻓﻊ اﳉناﺑﺔ ﺬا اﳌاء ﻓاﻟﺸاﻫد اﻏتسال

اﳉنﺐ أﻳﻀا من ماء اﳌﺰادة ﻫﺬه .ﻗال) :و( تباح )ثيا ﻢ( أي ثياب الﻜﻔار ﻫﺬا اﻷمر
اﻟﺜاﱐ إذاً ﺛياب اﻟﻜفار وآنيتﻬﻢ مﺜﻞ ﺛياب وآنيﺔ اﳌسﻠمﲔ من ﺣيﺚ أن اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا

اﻟﻄﻬارة وﻻ ﲢرم إﻻ إذا ﺗيﻘنا ﻓيﻬا اﻟنﺠاسﺔ أو ﻋﻠمناﻫا .ولﻮ وليﺖ عﻮرا ﻢ ﻛالسراويﻞ
)إن ﺟﻬﻞ ﺣاﳍا( ﻓاﻹنسان ﻗد ﻳﻠﺒﺲ ﺛياب داﺧﻠيﺔ أو ﺧارﺟيﺔ ﻗال وﻟو وﻟيﺖ ﻫﺬه اﻟﺜياب

ﻋورا ﻢ ﻛاﻟسراوﻳﻞ أﻳﻀا ﻳﻘول ﻫي طاﻫرة ﻓاﻷﺻﻞ ﻓيﻬا اﻟﻄﻬارة إﻻ إذا ﺗيﻘنا ﳒاستﻬا ﻗال
اﳌﺼنف إن ﺟﻬﻞ ﺣاﳍا أما إذا ﻋﻠمنا ﺣاﳍا ﻓاﳊﻜﻢ ﲝسﺐ نوع اﳊال ﻓﺈذا ﻋﻠمنا طﻬار ا
ﻓمن ب أوﱃ طاﻫرة وإن ﻋﻠمنا ﳒاستﻬا ﻓﻬي ﳒسﺔ واﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ مفﱰضﺔ ﻋند ﻋﻠﻢ
اﳊال أي ﻟيسﺖ اﳌسأﻟﺔ ما ﺣﻜﻢ آنيﺔ اﻟﻜفار اﻟﻄاﻫرة اﻟﱵ نعﻠﻢ طﻬار ا أو اﻟﱵ نعﻠﻢ
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ﳒاستﻬا ﻓاﳌسأﻟﺔ ما ﺣﻜمﻬا ﰲ اﻷﺻﻞ ما اﳊﻜﻢ إذا ﱂ نعﻠﻢ ﺣاﳍا وﺟﻬﻠنا ﺣاﳍا وﱂ تعلﻢ
ﳒاستﻬا ما اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓاﳌﺼنف استدل ﲟاذا ﳍﺬا؟ ﻳعﲏ ذﻛر ﺗعﻠيﻼ ﳍﺬا
ﻓاﻟفﻘﻬاء ﻋندما ﻳدﻟﻠون إما ﻟنﺺ وإما ﻟتعﻠيﻞ وﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ مﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ آﺧر ﻋﻠﻰ

نﺺ ﻓﻘال :ﻷن اﻷﺻﻞ الﻄﻬارة ﻓﻼ تﺰول لﺸﻚ أي ﻻ ﺗﺰول اﻟﻄﻬارة.

ﰒ ﻗال :وﻛذا ﻣا ﺻبغﻮﻩ أو نسﺠﻮﻩ ﺻﺒغوه ﻳعﲏ وضعوا ﻓيه ﺻﺒﻎ وأﻟوان .وﻛﺬا أي نفﺲ
اﳊﻜﻢ ﻳﺒاح ما ﺻﺒغوه أو نسﺠوه إذا ﺟﻬﻠنا ﺣاﻟه ﻟﻜن ﻟو ﻋﻠمنا أ ﻢ ﺻﺒغوه ﺑﺸيء ﳒﺲ
أو ﺑدﻫن ﺧنﺰﻳر مﺜﻼ ﻳعﲏ ﺑﺸيء ﻓيه دﻫن ﺧنﺰﻳر أو نسﺠوه ﲞيوط ﻓيﻬا ﳒاسﺔ أو متنﺠسﺔ

ﻫﺬا شيء ﱐ .اﻟﺜاﻟﺜﺔ :ﻗال :وآنيﺔ ﻣن ﻻﺑﺲ النﺠاسﺔ ﻛﺜﲑا ﻛمدﻣﲏ اﳋمر ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ

اﻟﺜاﻟﺜﺔ ،اﻵن ﻻﺣﻈوا ﻟو رﺟعنا ﻟﻠوراء اﳌﺼنف ﻗال :ﺗﺒاح -١آنيﺔ اﻟﻜفار-٢ ،وﺛيا ﻢ-٣ ،
وآنيﺔ من ﻻﺑﺲ اﻟنﺠاسﺔ ﻛﺜﲑا مﺜﻞ مدمن اﳋمر وﻫﺬه مسأﻟﺔ أﺧرى ﻏﲑ ما سﺒﻖ ﻷن ﻫﺬا
مدمن اﳋمر ﳝﻜن أن ﻳﻜون مسﻠﻢ ومﻊ ذﻟﻚ نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ واﻟسﻼمﺔ ﻳدمن اﳋمر
ﻓيﻼﺑﺲ اﻟنﺠاسﺔ ﻛﺜﲑا ﻓﺤﻜﻢ آنيته مﺜﻞ آنيﺔ اﻟﻜفار اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا اﻟﻄﻬارة إﻻ إذا ﻋﻠمنا

اﻟنﺠاسﺔ -٤ .ﻗال :وثيا ﻢ ﻳعﲏ ﺛياب من ﻻﺑﺲ اﻟنﺠاسﺔ ﻛﺜﲑا -٥ .ﻗال :وﺑدن الﻜاﻓر
طاهر -٦ ،وﻛذا طعاﻣﻪ وﻣاؤﻩ .ﻗال :لﻜن تﻜرﻩ الصﻼة ﰲ ثياب اﳌﺼنف سيﺬﻛر ﺛﻼث
ﺗﻜره اﻟﺼﻼة ﰲ ﺛيا ﻢ من ﻫﻢ؟ ﻗال :اﳌرﺿﻊ واﳊاﺋﺾ والصﱯ ،وﳓﻮهﻢ مﺜﻞ اﻟنفساء

وﻫﺬا ﺧروج من اﳋﻼف ﻳﻜرﻫون اﻟﺼﻼة ﰲ ﺛياب اﳌرضﻊ وﺛياب اﳊاﺋﺾ وﺛياب اﻟﺼﱯ
مراﻋاة ﻟﻠﺨﻼف ﻷن ﺑعﻀﻬﻢ ﳝنﻊ ذﻟﻚ ومن ب اﻻﺣتياط .انتﻬﻰ اﻵن وسينتﻘﻞ إﱃ
مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة وﻫي د غ اﳉﻠود ﻓﻬﻞ د غ ﺟﻠود اﳌيتﺔ ﻳﻄﻬرﻫا أم ﻻ؟ اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﻻ
ﺗﻄﻬر ﻟﻜن ﳍا ﺣﻜﻢ ﺧاص ما ﻫو؟ ﻳﺒاح استعماﳍا ﰲ ﺑﺲ من ﺣيوان طاﻫر ﰲ اﳊياة
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وﻫﺬا ﺑعد اﻟدﺑﻎ أما ﻗﺒﻞ اﻟدﺑﻎ ﻻ ﻓﺒعد اﻟدﺑﻎ ﳚوز استعماﻟه ﰲ اﻟياﺑسات ﺑﺸرط أن ﻳﻜون
من ﺣيوان طاﻫر ﰲ اﳊياة مﺜﻞ اﻟﺸاة ﻻ ﻳﻜون مﺜﻼ ﺟﻠد ﲪار وﻻ ﺟﻠد ﻛﻠﺐ وﻻ ﺟﻠد

ﺧنﺰﻳر وﻻ ﺟﻠد أسد .ﻗال) :وﻻ يﻄﻬر ﺟلد ﻣيتﺔ ﺑد غ( روي عن عمر واﺑنﻪ وعاﺋﺸﺔ
وعمران ﺑن ﺣصﲔ ﻳعﲏ ﻫي اﳌسأﻟﺔ ﺧﻼﻓيﺔ ﻋموما روي ﻋن ﻫؤﻻء أ ﻢ ﻗاﻟوا ﻻ

ﻳﻄﻬر ﺟﻠد اﳌيتﺔ ﻟد غ مﻊ أن ﻋند نﺼوص ﺻرﳛﺔ ﰲ أنه "أﳝا إﻳﻬاب دﺑﻎ ﻓﻘد طﻬر"
وﻏﲑ ﻫﺬا أﺣادﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﻟﻜن اﻹمام أﲪد ﻳرى أن ﻛﻞ اﻷﺣادﻳﺚ اﻟواردة ﰲ ﻫﺬا منسوﺧﺔ

وﻳرى أن ﻫﺬه منسوﺧﺔ ﲝدﻳﺚ ﻋﺒد ﷲ ﺑن ﻋﻜيﻢ" :أ ﻛتاب رسول ﷲ ﷺ أن ﻻ
ﺗنتفعوا من اﳌيتﺔ ﻳﻬاب وﻻ ﻋﺼﺐ" وﺟاء ﰲ ﺑعﺾ روا ت ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻜتاب
ﺟاءﻫﻢ ﻗﺒﻞ وﻓاة اﻟنﱯ ﷺ ﲟدة وﺟيﺰة شﻬرﻳن أو أرﺑعﲔ ﻳوم أو ﳓو ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا
اﳊدﻳﺚ وﻫو ﺣدﻳﺚ ﻋﺒد ﷲ ﺑن ﻋﻜيﻢ ﻗاﻟه اﻟنﱯ ﷺ ﰲ آﺧر ﺣياﺗه إذاً ﻓﻬو ﻳنسﺦ ما
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .وإن ﻛان ما ﻋند نﺼوص ﺗﺒﲔ ما ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ مﱴ ﻛانﺖ ﻟﻜن ﻋند نﺺ أنه
ﻗﺒﻞ اﻟوﻓاة ﺑﺸﻬرﻳن أو ﳓو ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا ﺟعﻞ اﻹمام أﲪد ﻳرى أن أﺣادﻳﺚ ﺗﻄﻬﲑ اﳉﻠود
ﻟد غ منسوﺧﺔ ﲝدﻳﺚ ﻋﺒد ﷲ ﺑن ﻋﻜيﻢ وأما ﲨﻬور اﻟعﻠماء ﻓﻼ ﻳرون ذﻟﻚ وﻳردون

ﺣدﻳﺚ ﻋﺒد ﷲ ﺑن ﻋﻜيﻢ ﺑﻄرﻳﻘتﲔ :ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻀعف اﳊدﻳﺚ من أﺻﻠه وﻻ ﻳﺜﺒته وﻳﻘول
ﻫو ضعيف ﻻ ﺗﻘوم ﺑه ﺣﺠﺔ وأن ﻓيه اضﻄراب ،وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﺜﺒته ﻟﻜن ﻳوﺟﻬه ﲟا ﻻ ﻳتعارض
مﻊ سﺒﻖ واﻷﺻﻞ ﻋند اﻟﻘاﻋدة أنه إذا ﺣﺼﻞ ﺗعارض ﺑﲔ اﻷﺣادﻳﺚ اﻟﺼﺤيﺤﺔ أول أمر
نﻠﺠأ إﻟيه إذا ﻛانﺖ ﻛﻠﻬا ﺻﺤيﺤﺔ و ﺑتﺔ ﻓأول ما ﻳﻠﺠأ إﻟيه ﻫو اﳉمﻊ ﻓﺈن ﺗعﺬر اﳉمﻊ
ﻓيﻠﺠأ إﱃ اﻟنسﺦ وذﻟﻚ ﲟعرﻓﺔ اﻟتارﻳﺦ ﻓﺈن ﺗعﺬر اﻟنسﺦ ﻓاﻟﱰﺟيﺢ ﺑينﻬا وﻫﺬا اﻟﺬي ﻳنتج
ﻋنه اﻟﺸاذ واﶈفوظ ﻓﺈن ﺗعﺬر اﻟﱰﺟيﺢ ﻓاﻟتوﻗف ﻓﺒعﻀﻬﻢ ﻳرى انه ﻻ ﺗنتفﻊ من اﳌيتﺔ
ﻳﻬاب وﻻ ﻋﺼﺐ وأﺻﻼ اﻹﻳﻬاب ﰲ ﻟغﺔ اﻟعرب ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول اﳌراد ﻹﻳﻬاب اﳉﻠد ﻗﺒﻞ
اﻟدﺑﻎ ومنﻬﻢ من ﻳﻘول ﻫو اﳉﻠد مﻄﻠﻘا ﻓعﻠﻰ ﻗول انه اﳉﻠد ﻗﺒﻞ اﻟدﺑﻎ ﺬا اﻟتفسﲑ ﻻ
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ﺗنتفعوا من اﳌيتﺔ ﻳﻬاب ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ اﻟدﺑﻎ ﻓﻼ ﻳتعارض مﻊ سﺒﻖ ﻟﻜن إذا ﻓسر ﲟعﲎ أنه
اﳉﻠد مﻄﻠﻘا ﻓيﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻟتعارض ﻟﻜن ﳝﻜن ﻳوﺟه أن اﳌراد ﺑه ﻗﺒﻞ اﻟدﺑﻎ وﺑناءا ﻋﻠيه

اﻛتﺒوا ﺑعد ﻗوﻟه وﻻ ﻳﻄﻬر ﺟﻠد ميتﺔ ﺑد غ "وﻋنه ﻳﻄﻬر ما ﻛان طاﻫرا ﰲ اﳊياة" ﻳعﲏ
ﻳﻄﻬر ﺟﻠد اﳌيتﺔ إذا ﻛانﺖ ﻫﺬه اﳌيتﺔ طاﻫرة ﰲ ﺣيا ا أما إذا ﻛانﺖ اﳌيتﺔ أﺻﻼ ﳒسﺔ ﰲ
ﺣيا ا ﻓﻼ ﻳﻄﻬر ﺟﻠدﻫا إذا دﺑﻎ ﺑعد اﳌوت معناه ﺟﻠد شاة ﺟﻠد ﺑﻘرة ﺟﻠد ﲨﻞ .ﻗال:

وﻛذا ﻻ يﻄﻬر ﺟلد ﻏﲑ ﻣﺄﻛﻮل ﺑذﻛاة ﻛلﺤمﻪ ﻳعﲏ ﻟو ﺟئنا ﲝمار وذﻛينا ﻫﺬا اﳊمار أو
ﺟئنا ر وذﻛينا ﻫﺬه اﳍرة ﻓﻬﻞ ﻳﺼﲑ ﳊمﻬا طاﻫر؟ ﻳﻘول ﻻ ﳊمﻬا وﻻ ﺟﻠدﻫا ،نﻘول ﻫﺬا

ﻷن اﻟﺬﻛاة ﻻ ﺗنفﻊ إﻻ مأﻛول اﻟﻠﺤﻢ .إذاً ﻫو ﻻ ﻳﻄﻬر ﻟﻜن ﻗال) :ويباح استعمالﻪ( أي
استعمال اﳉلد )ﺑعد الدﺑﻎ( ﺑﻄاهر ﻣنﺸﻒ للخبﺚ ﻗال ﰲ الرعايﺔ وﻻﺑد ﻓيﻪ ﻣن زوال
الراﺋﺤﺔ اﳋبيﺜﺔ ﺑعد اﻟدﺑﻎ ضﻊ رﻗﻢ  ١ﻳعﲏ أن ﻳدﺑﻎ ﺑﺸيء طاﻫر منﺸف ﻟﻠﺨﺒﺚ ﻗال ﰲ

اﻟرﻋاﻳﺔ ﻻﺑن ﲪدان :وﻻﺑد ﻓيه ﻳعﲏ اﻟدﺑﻎ من زوال اﻟراﺋﺤﺔ اﳋﺒيﺜﺔ ﻳﻀعون مادة ﻋﻠﻰ ﺟﻠد
اﻟﺸاة أو ﻛﺬا ﻓيﺰﻳﻞ منﻬا اﻟرطوﺑﺔ ﻓﻼ ﻳعفن ﻫﺬا اﳉﻠد ﻗال "ﻓﻼﺑد من زوال اﻟراﺋﺤﺔ اﳋﺒيﺜﺔ"
انتﻬﻰ .اﻵن سيﺒدأ ﰲ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻗال :وﺟعﻞ اﳌصران والﻜرش وتراً د غ معناه
اﳌﺼران من اﻟﺸاة مﺜﻼ واﻟﻜرش من اﻟﺸاة ﻳﻘول ﺟعﻠﻬا وﺗر ﻳعﲏ ﻛاﻟوﺗر ﻫﺬا ﻫو د ﻏﻬا

وﻫﺬا ﻫو اﳌعتاد ﻓيه .ﻗال :وﻻ ﳛصﻞ ﺑتﺸميﺲ وﻻ تﱰيب وﻻ ﳛﺼﻞ أي اﻟدﺑﻎ ﻓﻠو

ﻋرضناه ﻟﻠﺸمﺲ ﻟيﺲ ﺑد غ أو وضعنا ﻓيه اﻟﱰاب .ﻫﺬه ﻛﻠﻬا أﺣﻜام متعﻠﻘﺔ ﻟد غ

ﻗال :وﻻ يﻔتﻘر إﱃ ﻓعﻞ آدﻣﻲ ﻓلﻮ وﻗﻊ ﰲ ﻣدﺑغﺔ ﻓاندﺑﻎ ﺟاز استعمالﻪ معناه د غ

اﳉﻠود ﻻ ﳛتاج إﱃ نيﺔ وإﱃ ﻓاﻋﻞ .إذاً ﻳﺒاح استعماﻟه -١ﺑعد اﻟدﺑﻎ) -٢ ،ﰲ ﺑﺲ( ،ﻻ
ﻣاﺋﻊ ولﻮ وسﻊ ﻗلتﲔ ﻣن اﳌاء إذا ﻛان اﳉلد )ﻣن ﺣيﻮان طاهر ﰲ اﳊياة( -٣ﺣيوان
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طاﻫر ﰲ اﳊياة .إذاً نستعمﻠه ﰲ اﻟياﺑسات ﻻ ﰲ اﳌاﺋعات وﻟو وسﻊ ﻗﻠتﲔ من اﳌاء ﻳعﲏ ﻟو
ﺟئنا ﲜﻠد دﺑغناه ﻓﺼار ﻳسﻊ ﻗﻠتﲔ أو ﺛﻼث ﻗﻼل ﻓﻼ ﻳستعمﻞ ﰲ اﻟياﺑسات ﺑﺸرط أن
ﻳﻜون اﳉﻠد من ﺣيوان طاﻫر ﰲ اﳊياة .إذاً مﱴ ﳚوز استعمال ﻫﺬا اﳉﻠد اﻟنﺠﺲ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﻄﻬر ﻋﻠﻰ مﺬﻫﺐ أﲪد ؟ ﺑعد اﻟدﺑﻎ ﰲ ﺑﺲ وأن ﻳﻜون من ﺣيوان طاﻫر ﰲ ﺣياﺗه .ما

ﻫو اﳊيوان اﻟﻄاﻫر ﰲ اﳊياة؟ ﻓﻬو ﳌناسﺒﺔ ﻗد ﻳﻜون مأﻛول أو ﻏﲑ مأﻛول ﻗال :ﻣﺄﻛﻮﻻ
ﻛان ﻛالﺸاة أو ﻻ ﻛاﳍرة إذاً اﳊيوان اﻟﻄاﻫر ﰲ اﳊياة اﺛنان اﻷول اﳌأﻛول ﻓﻜﻞ ﺣيوان
ﻳؤﻛﻞ ﻓﻬو طاﻫر ﰲ اﳊياة واﻟﺜاﱐ ﻏﲑ اﳌأﻛول إذا ﻛان ﰲ ﺣﺠﻢ اﳍرة ﻓما دون ﻓﻬﺬا طاﻫر
ﰲ اﳊياة مﺜﻞ اﻟفأر وﻏﲑه ﻓيﻘول ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﳊيوان اﻟﺬي ندﺑغه ونستعمﻠه ﰲ
اﻟياﺑسات ﻳﻜون طاﻫر ﰲ اﳊياة مأﻛول أو ﻏﲑ مأﻛول ﻟﻜنه ﰲ ﺣﺠﻢ اﳍرة ﻓما دون
ﳊدﻳﺚ أﰊ ﻗتادة أ ا ﻟيسﺖ ﺑنﺠﺲ إ ا من اﻟﻄواﻓﲔ ﻋﻠيﻜﻢ واﻟﻄواﻓات ،ﻗاﻟوا ﻫﺬا نﺺ

ﰲ اﳍرة وﻳﺸمﻞ ما ﻫو دو ا .ﻗال :أﻣا ﺟلﻮد السباع ﻛالذﺋب وﳓﻮﻩ ﳑا ﺧلﻘتﻪ أﻛﱪ ﻣن
اﳍر وﻻ يﺆﻛﻞ ﻓﻼ يباح دﺑغﻪ ﻷن ﻫﺬه ﻻ ﺗنﻄﺒﻖ ﻋﻠيﻬا ﻓاﻟسﺒاع ﻛاﻟﺬﺋﺐ وﻏﲑه ﻏﲑ
مأﻛوﻟﺔ وأﻛﱪ من اﳍرة إذاً ﻫي ﻟيسﺖ ﺑﻄاﻫرة ﰲ اﳊياة وﻻ استعمالﻪ ﻗبﻞ الدﺑﻎ وﻻ ﺑعدﻩ
وﻻ يصﺢ ﺑيعﻪ ﻫﺬه أرﺑﻊ أﺣﻜام نﺺ ﻋﻠيﻬا :ﻻ ﻳﺒاح دﺑغه ،وﻻ ﻳﺒاح استعماﻟه ﻗﺒﻞ اﻟدﺑﻎ،
وﻻ ﺑعد اﻟدﺑﻎ ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑيعه .اﻵن مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻗال :ويباح استعمال ﻣنخﻞ ﻣن شعر
ﳒﺲ ﰲ ﺑﺲ ﻟعدم ﺗعدي اﻟنﺠاسﺔ ﻷن اﻟنﺠاسﺔ ﻻ ﺗتعدى ستعمال اﳌنﺨﻞ اﻟنﺠﺲ ﰲ
ﺑﺲ ﻓﻼ ﺗتعدى وطﺒعا نﺼينا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻗﻠنا اﻟنﺠاسﺔ ﻻ ﺗتعدى إﻻ ﻟرطوﺑﺔ ﻓﻠو مسﻚ
اﻹنسان شيئا ﳒسا ﺟاﻓا ﻓﻼ ﺗﺼﺒﺢ ﻳده ﳒسﺔ وﻟو اﻟتﺼﻖ ﺛوﺑه ﺑﺸيء ﳒﺲ ﺟاف ﻻ

ﺗنتﻘﻞ ﺑﻞ ﺗنتﻘﻞ ﻟرطوﺑﺔ .اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌيتﺔ وأﺣﻜامﻬا :ﻗال) :ولبنﻬا( أي لﱭ اﳌيتﺔ
)وﻛﻞ أﺟﺰاﺋﻬا( ﻛﻘر ا وﻇﻔرها وعصبﻬا وﺣاﻓرها وإنﻔﺤتﻬا وﺟلد ا )ﳒسﺔ( اﻹنفﺤﺔ

شيء ﻳستﺨرج من ﺑﻄن اﳊمﻞ واﳊمﻞ اﳌﻘﺼود ﺑه اﻟﺼغﲑ من يمﺔ اﻷنعام .ﻗال وﺟﻠد ا
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ﻛﻠﻬا ﳒسﺔ ﻓﻼ يصﺢ ﺑيعﻬا ﺧتﺼار اﳌيتﺔ ﳒسﺔ ﻛﻠﻬا إﻻ ﰲ أشياء من اﳌيتﺔ ﻻ ﺗنﺠﺲ

واﻷدق أن نﻘول اﻟتاﱄ :اﳌيتﺔ اﻟﻄاﻫرة ﰲ اﳊياة ﻛﻠﻬا ﳒسﺔ إﻻ ما سنﺬﻛره ،ما ﻫي؟ ﻗال:

)ﻏﲑ شعر وﳓﻮﻩ( ﻛصﻮف ووﺑر وريﺶ ﻣن طاهر ﰲ اﳊياة شعر " ،"١وﳓوه ﻛﺼوف
" ،"٢ووﺑر " ،"٣ورﻳﺶ " "٤واﳌﻘﺼود ﻫو أن ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ أشياء من اﳌيتﺔ ﻻ ﺧﺬ ﺣﻜﻢ
اﳌيتﺔ وإﳕا ﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﳊيوان ﻗﺒﻞ اﳌوت ،ﻓﻬﺬه ﻳﻘوﻟون ﳍا ﺣﻜﻢ منفﺼﻞ ﻳعﲏ ﻛأ ا

ما ماﺗﺖ ﻗيﺔ ﻋﻠﻰ اﳊياة ﻓﻠو ﻛان ﻫﺬا اﻟﺸعر أو اﻟﺼوف أو اﻟوﺑر أو اﻟرﻳﺶ من ﺣيوان
ﳒﺲ ﰲ اﳊياة ﻓﻬي ﺑعد اﳌمات ﳒسﺔ وﻟو ﻛانﺖ من ﺣيوان طاﻫر ﰲ اﳊياة ﻓﻬي ﺑعد
اﳌوت طاﻫرة ﻓﻬي ﻻ ﺗتﺒﻊ اﳌيتﺔ ﻻ ﺗنتﻘﻞ معﻬا وإﳕا ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬا وﻳﻘال ﳍا ﺣﻜﻢ

اﳌنفﺼﻞ وﻟيﺲ ﳍا ﺣﻜﻢ اﳌتﺼﻞ .ﻗال من طاﻫر ﰲ اﳊياة ﰒ ﻗال :ﻓﻼ ينﺠﺲ ﲟﻮت
ﻓيﺠﻮز استعمالﻪ ﻳعﲏ ﻫﺬه اﻷشياء ﻻ ﺗنﺠﺲ ﳌوت إذا ﻛانﺖ من طاﻫر ﰲ اﳊياة ﻓيﺠوز

استعماﻟه وﻳستدﻟون ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘوﻟه :ومن أﺻواﻓﻬا وأو رﻫا وأشعارﻫا أ ومتاﻋا إﱃ
ﺣﲔ ﻗال من أﺻواﻓﻬا وأو رﻫا مﻄﻠﻘا وﱂ ﻳﻘﻞ ﻟﺬﻛاة أم ﺑغﲑ اﻟﺬﻛاة .ﺑﻘي اﻟرﻳﺶ ﻷن

اﻵﻳﺔ ذﻛرت اﻷﺻواف واﻟوﺑر واﻟﺸعر واﻟرﻳﺶ مﻘياسا ﻋﻠﻰ ما ذﻛر ﰲ اﻵﻳﺔ .ﰒ ﻗال :وﻻ
ينﺠﺲ طن ﺑيﻀﺔ ﻣﺄﻛﻮل ﺻلب ﻗﺸرها ﲟﻮت الﻄاﺋر ﻳعﲏ اﻵن ﻟو ماﺗﺖ اﻟدﺟاﺟﺔ

ﻓأﺧرﺟنا من ﺑﻄنﻬا ﺑيﻀﺔ ﻓما ﺣﻜﻢ ما داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺒيﻀﺔ؟ إذا ﺻﻠﺐ ﻗﺸرﻫا ﻓما ﺑداﺧﻠﻬا
ﻻ ﻳنﺠﺲ أما إذا ﱂ ﻳﺼﻠﺐ ﻗﺸرﻫا اﻟساﻋﺔ ستتﻜون إذاً ﳒسﺔ ﻓتتﺒعﻬا أما إذا ﺻﻠﺐ
أﺻﺒﺤﺖ شيء آﺧر وﱂ ﺗﻼمﺲ اﻟنﺠاسﺔ.

انتﻘﻞ اﻵن إﱃ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻗال) :وﻣا أﺑﲔ ﻣن( ﺣيﻮان )ﺣﻲ ﻓﻬﻮ ﻛميتتﻪ( طﻬارة
وﳒاسﺔ أﺑﲔ أي ﻗﻄﻊ .وﺑناءا ﻋﻠيه ﻓما ﻗﻄﻊ ﻣن السمﻚ طاهر ﻷن ميتﺔ اﻟسمﻚ طاﻫرة،
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وﻣا ﻗﻄﻊ ﻣن يمﺔ اﻷنعام وﳓﻮها ﻣﻊ ﺑﻘاء ﺣيا ا ﳒﺲ ﻷن ﻟو ماﺗﺖ اﻟﺸاة ﺣتف أنفﻬا
ﻓﻬي ﳒسﺔ وﻟو ماﺗﺖ اﻟﺒﻘرة ﺣتف أنفﻬا ﻓﻬي ﳒسﺔ ﻓﻠو ﻗﻄعنا من اﻟﺒﻘرة أو من اﻟﺸاة أو
من اﳉمﻞ سنامه ﰲ ﺣال ﺣياﺗه وﱂ نﺬﻛيه ﻓﻬﺬا اﳌﻘﻄوع ﺣﻜﻢ ميتﺔ اﳌﻘﻄوع منه ﻓﺈذاً ﻫي

ﳒسﺔ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳستﺜﲎ منه أشياء وﻫو ما ﻗﻄﻊ من يمﺔ اﻷنعام ﻗال :ﻏﲑ ﻣسﻚ
" ،"١وﻓﺄرتﻪ " ،"٢والﻄريدة " ،"٣و ﰐ ﰲ الصيد .إن شاء ﷲ ﺗعاﱃ ﻗوﻟوا أنتﻢ إن شاء

ﷲ ﻷن اﳌﺼنف ﱂ ﻳﻘﻞ إن شاء ﷲ ونسيﻬا ﰲ اﻟﺼيد وﱂ ﻳﺬﻛرﻫا .ﻗال ﻏﲑ مسﻚ اﳌسﻚ

ﻗال ﻓﺈن ﺗﺬق اﳌنامﺔ ﻓأنﺖ منﻬﻢ ﻓﺈن اﳌسﻚ ﺑعﺾ دم اﻟغﺰال ﻓاﳌسﻚ ﳜرج من سرة ﺑعﺾ
أنواع اﻟغﺰال وﻫو ﻏﺰال اﳌسﻚ ﲣرج ﰲ سرﺗه ﻛيﺲ وﻫﺬا اﻟﻜيﺲ ﺑداﺧﻠه مسﻚ واﻟﻜيﺲ
ﻫﺬا ﻳسمﻰ ﻓأرة اﳌسﻚ واﻟساﺋﻞ اﻟﺬي ﺑداﺧﻠه مسﻚ ﻓيأﰐ موسﻢ ﳍا ﻓتنفﺼﻞ ﻫﺬه اﻟفارة

ﻳنفﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻜيﺲ ﻋن ﻫﺬا اﻟغﺰال ﻓما انفﺼﻞ ﻫﺬا ﻳسمﻰ اﳌسﻚ وﻓأرﺗه .ﻓاﻵن ﻟو نﻈر
ﻫﺬا اﳌسﻚ أو ﻫﺬه اﻟفأرة اﻟﱵ انفﺼﻠﺖ ﻋن اﻟغﺰاﻟﺔ أﻻ ﻳﺼدق ﻋﻠيﻬا ﻗاﻋدة ما أﺑﲔ من
ﺣي ﻓﻬو ﻛميتته ﻓﻬﻞ ﳓﻜﻢ ﺑﻄﻬارة اﳌسﻚ أم ﺑنﺠاسته وﺑﻄﻬارة اﻟفأرة أم ﺑنﺠاستﻬا؟
اﳌﺼنف ﻗال مستﺜناة واستﺜناﻫا ﻷنه اﻋتﱪﻫا ﲟنﺰﻟﺔ اﻟﺒيﺾ واﻟوﻟد أي ﻟيﺲ ﺑﻘﻄﻊ منﻬا ﻷنه
ﻟو ﻗﻠنا ﺬا ﻓاﻟﺒيﺾ اﻟﺬي ﳜرج من اﻟدﺟاﺟﺔ ﻓﻬو ما أﺑﲔ من ﺣي واﻟﺸاة وﻟدت ونتﺠﺖ
ﻓﻬﻞ ﻫﺬا أﺑﲔ من ﺣي ؟ ﻻ ﻫﺬا ﻏﲑ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌسﻚ واﻟفارة ﻏﲑ ﻷن ﻫﺬا مﺜﻞ اﻟﺒيﺾ
ومﺜﻞ اﻟوﻟد اﻟﺬي ﻳنفﺼﻞ من اﳊيوان ﻓﻼ ﻳدﺧﻞ .واﻟﻄرﻳدة وﻫﺬه اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟﻄرﻳدة ﻫي
اﳊيوان اﻟﺬي ﻳند وﻳﻬرب ﻓيﻄارده اﻟناس أو ﻳﻄارده ﺻاﺣﺒه ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ ﻋﻠيه ﻓيﻘﻄﻊ منه
أوﺻال ﻳﻀرﺑه وﻳرميه وﻳﻘﻄﻊ منه ﺟﺰءا أو ﻛﺬا ﻓتنفﺼﻞ ﺑعﺾ أﺟﺰاﺋه وﻫو ﺣي واﻟﻘاﻋدة
ﻫي أن ما أﺑﲔ من ﺣي ﻓﻬو ﻛميتته ﻟﻜن ﻫنا مستﺜناة ﻟﻠﻀرورة ﻓﻘط.
ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ:

ب اﻻستنﺠاء
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ما ﻫو اﻻستنﺠاء؟ ﻗال :ﻣن ﳒﻮت الﺸﺠرة أي ﻗﻄعتﻬا ﻓﻜﺄنﻪ ﻗﻄﻊ اﻷذى ،ﺗعرﻳف

اﻻستنﺠاء ﻫو :واﻻستنﺠاء إزالﺔ ﺧارج ﻣن سبيﻞ ﲟاء أو إزالﺔ ﺣﻜمﻪ ﲝﺠر أو ﳓﻮﻩ

إزاﻟﺔ اﳋارج " ،"١إزاﻟﺔ ﺣﻜمه " "٢إذاً اﻻستنﺠاء إزاﻟﺔ اﳋارج من اﻟسﺒيﻞ ﻳعﲏ من اﻟﻘﺒﻞ
أو اﻟدﺑر ﳌاء ،أو إزاﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﳋارج من اﻟﻘﺒﻞ أو اﻟدﺑر ﳊﺠر أو ﳓو اﳊﺠر ﻛاﻟورق أو
أي شيء آﺧر .ويسمى الﺜاﱐ استﺠماراً وﻫو استعمال اﳊﺠر ﻳسمﻰ استﺠمار

واﻻستنﺠاء ﻳﺼدق ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وذاك ،ﻋﻠﻰ اﳌاء واﻻستﺠمار .ويسمى الﺜاﱐ استﺠماراً ﻣن
اﳉمار وهﻲ اﳊﺠارة الصغﲑة .ﺑدأ اﻵن ﰲ اﻷﺣﻜام ﻓﻬو سيعدد اﻵن اﳌستﺤﺒات ﻗال:
)يستﺤب عند دﺧﻮل اﳋﻼء( وﳓﻮﻩ وهﻮ ﳌد اﳌﻮﺿﻊ اﳌعد لﻘﻀاء اﳊاﺟﺔ )ﻗﻮل ﺑسﻢ
ﷲ( ﳊديﺚ علﻲّ " :سﱰ ﻣا ﺑﲔ اﳉن وعﻮرات ﺑﲏ آدم إذا دﺧﻞ الﻜنيﻒ أن يﻘﻮل
ﺑسﻢ ﷲ" رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ والﱰﻣذي وﻗال ليﺲ إسنادﻩ لﻘﻮي .اﳊدﻳﺚ ﻓيه مﻘال ،ﰒ
ﻗال) :أعﻮذ ﻣن اﳋبﺚ( سﻜان الباء ﻗال الﻘاﺿﻲ عياض وهﻮ أﻛﺜر روا ت
الﺸيﻮخ وﻓسرﻩ لﺸر .وﻓسره ﻳعﲏ إسﻜان اﻟﺒاء ﻟﺸر إذاً أﻋوذ من اﳋﺒﺚ
ﻟسﻜون ﻳعﲏ اﻟﺸر) ،واﳋباﺋﺚ( الﺸياطﲔ ﻓﻜﺄنﻪ استعاذ ﻣن الﺸر وأهلﻪ ﻗال اﳋﻄاﰊ
وهﻮ ﺑﻀﻢ الباء إذاً ﻋند ﰲ ضﺒط اﳋﺒﺚ ضﺒﻄان اﳋِْﺒﺚ واﳋﺒُﺚ واﺧتﻼف اﻟﻀﺒط
اﳋﺒﺚ ﻳعﲏ اﻟﺸر واﳋﺒاﺋﺚ أﻫﻞ اﻟﺸر وإذا ﻗﻠﺖ اﳋﺒُﺚ ﻳﻘول
ﳜتﻠف معه اﳌعﲎ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ْ
اﳋﻄاﰊ وهﻮ ﲨﻊ ﺧبيﺚ واﳋباﺋﺚ ﲨﻊ ﺧبيﺜﺔ ﻓﻜﺄنﻪ استعاذ ﻣن ذﻛرا ﻢ وإ ثﻬﻢ،

واﻗتصر اﳌصنﻒ على ذلﻚ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟﺬﻛر اﻟﺬي ﻳﻘال :ﺑسﻢ ﷲ أﻋوذ من اﳋﺒﺚ
واﳋﺒاﺋﺚ مﻊ أ ﻢ ﺣدﻳﺜان منفﺼﻼن ﻟﻜن ﲨﻊ ﺑينﻬما .ﻫﻞ ﻫناك ز دة ﻫﻞ ﳝﻜن نﺰﻳد

دﻋاء آﺧر ﺑعﻀﻬﻢ زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻜن اﳌﺼنف ما زاد ﻗال :واﻗتصر اﳌصنﻒ على ذلﻚ
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تبعاً للمﺤرر اﶈرر ﻟﻠمﺠد اﺑن ﺗيميﺔ اﳉد ﺟد شيﺦ اﻹسﻼم وﻫو ﻋﺒد اﻟسﻼم ،والﻔروع
ﻻﺑن مفﻠﺢ اﳉد وﻏﲑﳘا واﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ما سﺒﻖ ﳊديﺚ أنﺲ" :أن النﱯ ﷺ ﻛان إذا
دﺧﻞ اﳋﻼء ﻗال اللﻬﻢ إﱐ أعﻮذ ﺑﻚ ﻣن اﳋبﺚ واﳋباﺋﺚ" ﻣتﻔق عليﻪ .وزاد ﰲ
اﻹﻗناع و اﳌنتﻬى تبعاً للمﻘنﻊ وﻏﲑﻩ الرﺟﺲ النﺠﺲ الﺸيﻄان الرﺟيﻢ ﻋند ﻛﻠمﺔ اﻹﻗناع
اﻛتﺒوا ﻟيﺲ ﰲ اﻹﻗناع ﻳعﲏ ﻫﺬا وﻫﻢ من اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ﻗال وزاد ﰲ اﻹﻗناع أي

اﳊﺠاوي ﺻاﺣﺐ اﻟﺰاد واﳌنتﻬﻰ ﻻﺑن اﻟنﺠار واﳌﻘنﻊ ﻟﻠموﻓﻖ اﺑن ﻗدامﺔ .إذاً ﺑعﺾ اﳊناﺑﻠﺔ

ﻳﺰﻳد ﻫﺬا اﻟﺬﻛر ﻗال :ﳊديﺚ أﰊ أﻣاﻣﺔ ﻻ يعﺠﺰ أﺣدﻛﻢ إذا دﺧﻞ ﻣرﻓﻘﻪ أن يﻘﻮل اللﻬﻢ
إﱐ أعﻮذ ﺑﻚ ﻣن الرﺟﺲ النﺠﺲ الﺸيﻄان الرﺟيﻢ .واﳌستﺤﺐ اﻟﺜاﱐ) :و( يستﺤب أن
يﻘﻮل )عند اﳋروج ﻣنﻪ( أي ﻣن اﳋﻼء وﳓﻮﻩ )ﻏﻔرانﻚ( أي أسﺄلﻚ ﻏﻔرانﻚ ﻣن الغﻔر
وهﻮ السﱰ ﳊديﺚ أنﺲ" :ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا ﺧرج ﻣن اﳋﻼء ﻗال ﻏﻔرانﻚ" رواﻩ
الﱰﻣذي وﺣسنﻪ .وسن لﻪ أيﻀا أن يﻘﻮل) :اﳊمد الذي أذهب عﲏ اﻷذى
وعاﻓاﱐ( ﳌا رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ عن أنﺲ" :ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا ﺧرج ﻣن اﳋﻼء ﻗال:
اﳊمد الذي أذهب عﲏ اﻷذى وعاﻓاﱐ" .ﺣدﻳﺚ أنﺲ اﻟﺜاﱐ ﻓيه مﻘال ﻟﻜن استدل
ﺑه أﲪد وﻗاﻟوا ﺑه .اﳌستﺤﺐ اﻟﺜاﻟﺚ :ﻗال) :و( يستﺤب لﻪ )تﻘدﱘ رﺟلﻪ اليسرى
دﺧﻮﻻ( أي عند دﺧﻮل اﳋﻼء وﳓﻮﻩ ﻣن ﻣﻮاﺿﻊ اﻷذى مواضﻊ اﻷذى مﺜﻞ اﳊمام أو
اﳌﺰﺑﻠﺔ أو ا ﺰرة ﻓﻜﻞ ﻫﺬه مواضﻊ أذى .اﳌستﺤﺐ اﻟراﺑﻊ :ﻗال) :و( يستﺤب لﻪ تﻘدﱘ
)ﳝﲎ( رﺟليﻪ )ﺧروﺟاً عﻜﺲ ﻣسﺠد( وﻣنﺰل )و( لبﺲ )نعﻞ( وﺧﻒ معناه أنه ﰲ
دﺧول اﳌسﺠد واﳌنﺰل وﻟﺒﺲ اﻟنعﻞ واﳋف نﻘدم اﻟيمﲎ ﻓاﻟﻘاﻋدة أﺻﺒﺤﺖ ﻛاﻟتاﱄ :ﻗال:

ﻓاليسرى تﻘدم لﻸذى واليمﲎ ﳌا سﻮاﻩ .وروى الﻄﱪاﱐ ﰲ اﳌعﺠﻢ الصغﲑ عن أﰊ
هريرة ﻗال :ﻗال رسﻮل ﷲ ﷺ" :إذا انتعﻞ أﺣدﻛﻢ ﻓليبدأ ليمﲎ وإذا ﺧلﻊ
ﻓليبدأ ليسرى" وعلى ﻗياسﻪ الﻘميص وﳓﻮﻩ وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري ومسﻠﻢ وﰲ
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اﻟﻄﱪاﱐ وﻫﺬا ﻗﺼور ﰲ اﻟعﺰو .اﳌستﺤﺐ اﳋامﺲ :ﻗال) :و( يستﺤب لﻪ )اعتمادﻩ على
رﺟلﻪ اليسرى( ﺣال ﺟلﻮسﻪ لﻘﻀاء اﳊاﺟﺔ ﻳعﲏ ﻳﻜون ماﺋﻞ إﱃ اﳉﻬﺔ اﻟيسرى ﳚﻠﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟيسرى وﻳرﻓﻊ اﻟيمﲎ ﳌاذا؟ ﻗال :ﳌا روى الﻄﱪاﱐ ﰲ اﳌعﺠﻢ والبيﻬﻘﻲ عن سراﻗﺔ
ﺑن ﻣالﻚ" :أﻣر رسﻮل ﷲ ﷺ أن نتﻜﺊ على اليسرى وأن ننصب اليمﲎ" وﻳﻘوﻟون
ﻫﺬا أسﻬﻞ ﳋروج اﻟنﺠاسﺔ .اﳌستﺤﺐ اﻟسادس) :و( يستﺤب )ﺑـُعْدُﻩ( إذا ﻛان )ﰲ
ﻓﻀاء( ﺣﱴ ﻻ يراﻩ أﺣد لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻣن ﺣديﺚ ﺟاﺑر .أن ﻳﺒتعد ﰲ
اﻟفﻀاء ﺣﱴ ﻻ ﻳراه أﺣد وﻫو ﻳﻘﻀي اﳊاﺟﺔ .اﳌستﺤﺐ اﻟساﺑﻊ) :و( يستﺤب )استتارﻩ(
ﳊديﺚ أﰊ هريرة ﻗال ﻣن أتى الغاﺋﻂ ﻓليستﱰ رواﻩ أﺑﻮ داود .أن ﻳستﱰ من أﻋﲔ
اﻟناس .اﳌستﺤﺐ اﻟﺜامن) :وارتيادﻩ لبﻮلﻪ ﻣﻜا ً رﺧﻮاً( ﺑتﺜليﺚ الراء ليناً هﺸاً إذاً إذا ﺟاء
ﻳﺒول ﻳستﺤﺐ ﻟه أن ﰐ وﻳﺒول ﻋﻠﻰ مﻜان ﻫﺶ ﻟئﻼ ﻳرﺗد ﺑوﻟه ﻋﻠيه ﻓتﺼيﺒه اﻟنﺠاسﺔ

ﳊديﺚ إذا ل أﺣدﻛﻢ ﻓلﲑتد لبﻮلﻪ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ وﰲ التبصرة وﻫﺬا ﻛتاب ﰲ

مﺬﻫﺐ اﳊناﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠواﱐ ويﻘصد ﻣﻜا علﻮاً ولعلﻪ لينﺤدر عنﻪ البﻮل ﻓﺈن ﱂ ﳚد ﻣﻜا ً
رﺧﻮاً ألصق ذﻛرﻩ ليﺄﻣن ﻣن رشاش البﻮل .اﳌستﺤﺐ اﻟتاسﻊ) :و( يستﺤب )ﻣسﺤﻪ(
أي أن ﳝسﺢ )ﺑيدﻩ اليسرى إذا ﻓرغ ﻣن ﺑﻮلﻪ ﻣن أﺻﻞ ذﻛرﻩ( أي ﻣن ﺣلﻘﺔ دﺑرﻩ
ﻓيﻀﻊ إﺻبعﻪ الﻮسﻄى ﲢﺖ الذﻛر واﻹ ام ﻓﻮﻗﻪ وﳝر ما )إﱃ رأسﻪ( أي رأس الذﻛر
)ثﻼ ً( لﺌﻼ يبﻘى ﻣن البﻮل ﻓيﻪ شﻲء وﻋﺒارة اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ ﻓيﺠعﻞ ﻳده ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺬﻛر
من ﲢﺖ اﻷنﺜيﲔ ﻟﻜي ﻳﺸرح من ﺣﻠﻘﺔ دﺑره ﻳعتﱪون أﺻﻞ اﻟﺬﻛر ﻳﺒدأ من ﺣﻠﻘﺔ اﻟدﺑر
ﻓﻼﺑد ﳝر ﺑيده ﺻﺒعه من ﲢﺖ ومن ﻓوق ﻟﻜي ﳜرج اﻟنﺠاسﺔ ﺑﻘا اﻟﺒول .ﻟﻜن ﺣﻘيﻘﺔ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم طﺒعا ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓيه نﺺ ﻫﺬا أمر واﻷمر اﻟﺜاﱐ ذﻛر ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ أن ﻫﺬا
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اﻟفعﻞ ﻗد ﻳﻀر اﻟفاﻋﻞ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا ﻳﺜﺒﺖ أنه ﻳﻀر اﻟفاﻋﻞ ﻓﻼ ﻳنﺒغي ﻷﺣد أن ﻳفعﻠه
وﻳنﺒغي ﺗرك ذﻟﻚ واﻟﺒعد ﻋنه .إذاً ﻫﺬا اﻷمر ﳐتﻠف ﻓيه واﻷوﱃ ﺗرﻛه .اﳌستﺤﺐ اﻟعاشر

واﻷﺧﲑ) :و( يستﺤب )نﱰﻩ( ﳌﺜناة )ثﻼ ً( أي نﱰ ذﻛرﻩ ثﻼ ً ليستخرج ﺑﻘيﺔ البﻮل
ﻣنﻪ ﳊديﺚ" :إذا ل أﺣدﻛﻢ ﻓلينﱰ ذﻛرﻩ ثﻼ ً" رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ اﳌﺜناة ﻗﻠنا اﻟﱵ ا

نﻘﻄتﲔ ،نﱰه وﻟيﺲ نﺜره .وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ضعفه شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ واﻟنووي ﻗال اﺗفﻘوا
ﻋﻠﻰ ﺗﻀعيفه إذاً اﻷوﱃ أﻻ نﻘول ﻟنﱰ وما ﻫو اﻟنﱰ؟ وﻫو أن ﻳﻀغط ﻋﻠﻰ نفسه وﳚﻠﺐ

اﻟﺬﻛر إﱃ اﻟداﺧﻞ ﻟﻜي ﳜرج اﻟﺒول وﻫﺬا ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓيه ﺣدﻳﺚ " "٢" ،"١ﻛﺬﻟﻚ اﺑن ﺗيميه
وﻏﲑه ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻳﻀر وﳚﻠﺐ اﻟسﻠﺲ ﻓأﻗول ﻋدم ﺛﺒوت اﳊدﻳﺚ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟسنيﺔ ﻓﺈن
ﺛﺒﺖ أنه ﻳﻀر أﻳﻀا وﻫﺬا سيعرف من ﺟﻬﺔ اﻟﻄﺐ اﻟيوم وطﺐ اﻟيوم متﻘدم أﻛﺜر ﺑﻜﺜﲑ من
اﻟﻄﺐ اﻟﺬي ﻛان ﰲ زمن اﺑن ﺗيميﺔ ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ اﻟﻄﺐ اﻟيوم أن ﻫﺬا مﻀر ﻓﺈذاً ﻻ ﻳستﺤﺐ
ﺑﻞ ﻗد نﻘول ﻟﻜراﻫﺔ إن ﱂ نﻘﻞ ﻟتﺤرﱘ إذاً اﻷوﱃ ﺗرك ﻫﺬه اﻷشياء واﻟﺒعد ﻋنﻬا وﻷ ا
أﻳﻀا أﺣيا ﻗد ﲡﻠﺐ اﻟوسواس واﲰﺤوا ﱄ أﻗول ﻛﻠمﺔ ﰲ اﻟوسواس :ﺗرى اﻟوسواس مرض
ﺻاﺣﺒه ﻳنﺒغي ﻋﻠيه وﳚﺐ ﻋﻠيه وﺟو أن ﻳﺒتعد ﻋنه وأن ﻻ ﻳستﺠيﺐ ﳍﺬه اﻟوساوس

ﻓﺒعﺾ اﻟناس إذا ﺗوضأ ﳝﻜﺚ نﺼف ساﻋﺔ ﻳتوضأ أو نﺼف ساﻋﺔ ﰲ اﳊمام ﻟﻜي ﻳﻄﻬر
ﻓﻬﺬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ وﻏﲑ مﻄﻠوب منﻚ شرﻋا ﻳعﲏ ﻳﻜفي أن ﺗغسﻞ اﻟنﺠاسﺔ وﺗﻘوم ﻓﺈن ﺟاء
وسواس وﻗال ﻫناك ﳒاسﺔ ﺧرﺟﺖ وأﻇن أﱐ ما ﻏسﻠﺖ ﺻﺤيﺢ ﻓﻜيف ﻳفعﻞ ﺻاﺣﺐ
اﻟوسواس؟ شرﻋا ﻻ ﻳﻠتفﺖ ﳍﺬا وﳜرج وﻳتوضأ وﻳﺼﻠي وﻻ ﻳﻠتفﺖ ﻓﺈن ﻓعﻞ ذﻟﻚ ذﻫﺐ
ﻋنه اﻟوسواس وإن استﺠاب ﻟﻠوساوس ﻓﺈنه ﻻ ﻳنﻘﻄﻊ ﻋنه.

ب اﻻستنﺠاء ،اﳌستﺤﺐ اﻷﺧﲑ وﻗد انتﻬينا من مسأﻟﺔ اﻟنﱰ ﰒ ﻗال اﳌﺼنف) :و(
يستﺤب )ﲢﻮلﻪ ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ ليستنﺠﻲ ﰲ ﻏﲑﻩ إن ﺧاف تلﻮ ً( ستنﺠاﺋﻪ ﰲ ﻣﻜانﻪ
لﺌﻼ ينﺠﺲ وﻫﺬا اﳌستﺤﺐ اﳊادي ﻋﺸر ،ونفﻬﻢ من ذﻟﻚ إذا ﱂ ﳜف ﺗﻠوث ﻓﺈنه ﻻ
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ﻳستﺤﺐ ﻟه ﲢوﻻ من موضعه ﻷن اﳌﺼنف ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﺧﻼء ﻏﲑ ﺧﻼء اﻟيوم اﻟﺬي
ﻳستعمﻠه اﻟناس إذاً ﻳستﺤﺐ ﲢوﻟه من موضعه ﻟيستنﺠي ﻷنه إذا استنﺠﻰ ﰲ اﳌﻜان اﻟﺬي
ل أو ﺗغوط ﻓيه ﻓﻘد ﻳتنﺠﺲ .ﻗال :ويبدأ ذﻛر وﺑﻜر ﺑﻘبﻞ ﻳعﲏ إذا أراد اﻹنسان أن

ﻳستنﺠي ﻓﲑﻳد أن ﻳنﻈف اﻟﻘﺒﻞ واﻟدﺑر ﻓيﺒدأ ﻷمام ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﳋﻠف ﳌاذا؟ ﻗال :لﺌﻼ
تتلﻮث يدﻩ إذا ﺑدأ لدﺑر وﲣﲑ ثيب ﻳعﲏ اﻟﺜيﺐ ﻫي ﳋيار ﺗﺒدأ ﻟﻘﺒﻞ أو اﻟدﺑر ﻓﻼ

ﻓرق أما اﻟﺒﻜر ﺗﻠﺤﻖ ﻟﺬﻛر واﻟعﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ أﻻ ﺗتﻠوث ﻳده إذا ﺑدأ ﻟدﺑر وأﳊﻘﺖ اﻟﺒﻜر ﺑه
ﻟوﺟود ﻋﺬرة اﻟﺒﻜارة وﳜﺸﻰ ﺗﻠوﺛﻬا ﲞﻼف اﻟﺜيﺐ .اﻵن سيﺸرع ﰲ اﳌﻜروﻫات :ﻗال:

)ويﻜرﻩ دﺧﻮلﻪ(" "١أي دﺧﻮل اﳋﻼء وﳓﻮﻩ )ﺑﺸﻲء ﻓيﻪ ذﻛر ﷲ تعاﱃ( ﻏﲑ ﻣصﺤﻒ
ﻓيﺤرم )إﻻ ﳊاﺟﺔ( إذاً دﺧول اﳋﻼء ﺑﺸي ﻓيه ذﻛر ﷲ مﻜروه ،ودﺧول اﳋﻼء ﳌﺼﺤف

ﳏرم ﰒ ﻗال إﻻ ﳊاﺟﺔ ﻛأن ﳚد أﺣد ﳛفﻆ ﻫﺬه اﻷشياء إذا دﺧﻞ اﳋﻼء ﺧارج اﳋﻼء
ﻓيﻀﻄر إﱃ إدﺧاﳍا ﺧوﻓا ﻋﻠيﻬا .ﻗال :ﻻ دراهﻢ وﳓﻮها وﺣرز للمﺸﻘﺔ أي ﻻ ﻳﻜره

دﺧول اﳋﻼء ﺑﺸيء من اﻟدراﻫﻢ وإن ﻛان ﻓيﻬا شيء من ذﻛر ﷲ .ﳌاذا؟ ﻟﻠمﺸﻘﺔ  .وﺣرز:
اﳊرز من اﻟﻘرآن وﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي اﺧتﻠف ﻓيه أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ إذا ﻛان اﳊرز من اﻟﻘرآن اﻟﻜرﱘ.
ﻛأن ﻳﻜتﺐ آ ت ﻛرﳝﺔ وﻳعﻠﻘﻬا ،ﻫﺬه وﻗﻊ ﻓيﻬا ﺧﻼف ﻓاﳊناﺑﻠﺔ ﻻ ﻳرون سا وﺑناء ﻋﻠيه

ﻻ ﳝنﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠمﺸﻘﺔ واﻷﺣوط ﻋدم ﻓعﻞ ﻫﺬا اﳊرز .ﻗال :وﳚعﻞ ﻓص ﺧاﰎ اﺣتاج
للدﺧﻮل ﺑﻪ ﺑباطن ﻛﻒ ﳝﲎ )و( يﻜرﻩ استﻜمال رﻓﻊ ثﻮﺑﻪ ﻗبﻞ )دنﻮﻩ( أي ﻗرﺑﻪ )ﻣن
اﻷرض( ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ ﻫﺬا اﳌﻜروه اﻟﺜاﱐ :أنه ﻻ ﻳرﻓﻊ ﺛوﺑه ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻷرض ﳌاذا؟
وﻛيف ﻳفعﻞ؟ ﻗال :ﻓﲑﻓﻊ شيﺌاً ﻓﺸيﺌاً ﳌاذا؟ ﻳﻜرﻫون ذﻟﻚ ﻷ ا ﻗد ﺗفﻀي إﱃ ﻛﺸف
اﻟعورة ورؤﻳﺔ من ﻳراﻫا .ﻗال :ولعلﻪ ﳚب إن ﻛان ﰒ ﻣن ينﻈرﻩ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع أي إذا ﻛان
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ﻫناك من ﻳنﻈر إﻟيه ﻗاﻟه ﰲ اﳌﺒدع .معناه أن رﻓﻊ ﺛوﺑه ﻗﺒﻞ دنوه من اﻷرض مﻜروه ﻟﻜن ﻟو
ﻛان ﻫناك أ س ﻳرونه ﻓيﺤرم ﻋﻠيه ذﻟﻚ وﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳرﻓﻊ ﺛوﺑه شيئا ﻓﺸيئا ﺣﱴ ﻻ
ﺗنﻜﺸف ﻋورﺗه .ﻗاﻟه ﰲ اﳌﺒدع أي اﺑن مفﻠﺢ ﰲ اﳌﺒدع ﺑرﻫان اﻟدﻳن إﺑراﻫيﻢ .اﳌﻜروه

اﻟﺜاﻟﺚ :ﻗال) :و( يﻜرﻩ )ﻛﻼﻣﻪ ﻓيﻪ( أي ﺧﻼء ولﻮ ﺑرد سﻼم وإن عﻄﺲ ﲪد ﺑﻘلبﻪ

ﻋندما نﻘول ﻳﻜره اﻟﻜﻼم ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻠﺬي ﻳﻘﻀي اﳊاﺟﺔ ﻳﻜره ﰲ ﺣﻘه ،ﻟﻜن ﳚﺐ
أﺣيا ﻗال :وﳚب عليﻪ ﲢذير ﺿرير وﻏاﻓﻞ عن هلﻜﺔ معناه ﻟو ﻛان ﰲ ﺧﻼء ورأى

ضرﻳر ﳝﺸي وسيسﻘط ﰲ ﺣفرة ﻓﻬﻞ ﻳنﺒﻬه أم ﻳﻘول مﻜروه؟ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗنﺒيﻬه وﻻ ﻳﻜون

اﻟﻜﻼم مﻜروﻫا ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻟﻠﻀرورة .مسأﻟﺔ ﻗراءة اﻟﻘرآن :ﻗال :وﺟﺰم ﺻاﺣب النﻈﻢ
ﺑتﺤرﱘ الﻘراءة ﰲ اﳊﺶ ﺻاﺣﺐ اﻟنﻈﻢ أي اﺑن ﻋﺒد اﻟﻘوي ﷴ ،اﳊﺶ ﻫو اﳊمام مﻜان
ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ وسﻄﺤﻪ وهﻮ ﻣتﻮﺟﻪ على ﺣاﺟتﻪ .ﻫﺬا ﻗيد .أي ﻛان ﺟاﻟسا ﻋﻠﻰ ﺣاﺟته.
إذاً ﺻاﺣﺐ اﻟنﻈﻢ ﻳﻘول ﺑتﺤرﱘ ﻗراءة اﻟﻘرآن ﰲ اﳊﺶ وﰲ سﻄﺢ اﳊﺶ مﱴ؟ إذا ﻛان
ﺟاﻟسا ﻋﻠﻰ ﺣاﺟته أي ﻳﻘﻀي ﺣاﺟته .وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :اﻟﺼواب ﲢرﳝه ﰲ نفﺲ
اﳋﻼء وﻫو ﻇاﻫر ﻛﻼم ا د وﻏﲑه ﻳﻜره .ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ أنه اﻟﻘراءة ﰲ اﳊﺶ وﰲ اﻟسﻄﺢ

إذا ﻛان ﰲ ﺣال ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ .اﳌﻜروه اﻟراﺑﻊ) :و( يﻜرﻩ )ﺑﻮلﻪ ﰲ شق( ﺑﻔتﺢ الﺸﲔ
)وﳓﻮﻩ( ﻛسرب وهﻮ ﻣا يتخذﻩ الﻮﺣﺶ والدﺑيب ﺑيتا ﰲ اﻷرض .اﻟوﺣﺶ مﺜﻞ اﻟﻀﺐ

واﳊيﺔ واﻟفأر .إذاً ﻳﻜره أن ﻳﺒول ﰲ شﻖ أو سرب ﻷنه ﻳفﻀي ﻟﻠﻀرر .اﳌﻜروه اﳋامﺲ:

ويﻜرﻩ أيﻀا ﺑﻮلﻪ ﰲ إ ء ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ ﻷنه ﻳﻘﺬر اﻹ ء ﺑﻼ سﺒﺐ ﻟﻜن إذا ﻛان ﻫناك سﺒﺐ
ﻓﻼ ﺣرج .اﳌﻜروه اﻟسادس :وﻣستﺤﻢ ﻏﲑ ﻣﻘﲑ أو ﻣبلﻂ أي وﻳﻜره أن ﻳﺒول ﰲ اﻹ ء

ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ وأن ﻳﺒول ﰲ مستﺤﻢ ﻏﲑ مﻘﲑ وﻫو أن ﻳﻜون اﳊمام مﻄﻠي ﻟﻘار أي اﻟﺰﻓﺖ.
واﻟيوم ﻋند اﻟﺒﻼط ﻗال أو مﺒﻠط وﻫو ﻟيﺲ ﺑﻼط اﻟيوم ﻳﻘول ﻷن مﺜﻞ ﻫﺬا سينﺠﺲ
اﻷرض ﻟﻜن اﳌﻘﲑ واﳌﺒﻠط ستسﲑ اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠيه و ﰐ ﺑعده اﳌاء ﻓيﻄﻬره .اﳌﻜروه اﻟساﺑﻊ:
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)وﻣﺲ ﻓرﺟﻪ( أو ﻓرج زوﺟتﻪ وﳓﻮها )ﺑيمينﻪ و( يﻜرﻩ ﻋﻠﺔ ذﻟﻚ ﺗﻜرﳝا ﻟﻠيمﲔ .اﳌﻜروه

اﻟﺜامن) :استنﺠاؤﻩ واستﺠمارﻩ ا( أي ﺑيمينﻪ ﳊديﺚ أﰊ ﻗتادة" :ﻻ ﳝسﻜن أﺣدﻛﻢ
ذﻛرﻩ ﺑيمينﻪ وهﻮ يبﻮل وﻻ يتمسﺢ ﻣن اﳋﻼء ﺑيمينﻪ" ﻣتﻔق عليﻪ وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻳﺸمﻞ

رﻗﻢ  .٨ ، ٧وﻫﺬا ﻟفﻆ مسﻠﻢ .ﻓﻬﺬا اﳊدﻳﺚ دﻟيﻞ ﻟﻜراﻫﺔ مﺲ اﻟفرج ﻟيمﲔ واﻟﺰوﺟﺔ

ﺗﻠﺤﻖ ﺑه واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ اﻻستنﺠاء .اﳌﻜروه اﻟتاسﻊ) :واستﻘبال النﲑين( أي الﺸمﺲ
والﻘمر ما ﻫو اﻟدﻟيﻞ؟ ﲟاذا ﻋﻠﻞ اﳌﺼنف؟ ﻗال :ﳌا ﻓيﻬما ﻣن نﻮر ﷲ تعاﱃ واﻟفﻘﻬاء

ﻋادة إذا ذﻛروا ﺗعﻠيﻞ ﻓأﺣيا ﻳﺬﻛرون ﺗعﻠيﻞ من ﻋدد من اﻟتعﻠيﻼت ،ﻓيﱰﻛون ﺗعﻠيﻼت

ﻛﺜﲑة ﻓﻠيﺲ من اﻟﻀرورة إذا ذﻛروا ﺣدﻳﺜا أو استدﻟوا ﻳﺔ أو ﻋﻠﻠوا ﺗعﻠيﻼ أنه ﻻ ﻳوﺟد إﻻ
ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ ﻓﻘط ،وإﳕا ﳍﻢ ﺗعﻠيﻼت ،وﻋندﻫﻢ ﻳروون ﰲ ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻜن ﻫﺬه
اﳌسأﻟﺔ ﻛﻠما ﺟئﺖ ﻋندﻫا أﺻرح ﻓيﻬا ﳌﺨاﻟفﺔ ﻓﻼ ﻳغﻀﺐ اﳊناﺑﻠﺔ اﳌتعﺼﺒون .ﻗال
اﳌرداوي ﰲ اﻹنﺼاف :اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ ﻛراﻫﺔ ذﻟﻚ .ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ اﻟساﺋد ﻟﻜن
ﻗال ـ وﻫﺬه ﻫي اﻟعﺒارة اﻟﱵ أﻗﺼدﻫا ـ وﻇاﻫر ﻛﻼم أﻛﺜر اﻷﺻﺤاب ﻋدم اﻟﻜراﻫﺔ.

اﶈرمات :اﶈرم اﻷول :ﻗال) :وﳛرم استﻘبال الﻘبلﺔ واستد رها( ﺣال ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ )ﰲ
ﻏﲑ ﺑنيان( ﳋﱪ أﰊ أيﻮب ﻣرﻓﻮعاً" :إذا أتيتﻢ الغاﺋﻂ ﻓﻼ تستﻘبلﻮا الﻘبلﺔ وﻻ
تستدﺑروها ولﻜن شرﻗﻮا أو ﻏرﺑﻮا" ﻣتﻔق عليﻪ .وﻗال اﻟنﱯ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم شرﻗوا أو

ﻏرب استﻘﺒﻞ
ﻏرﺑوا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ضعف اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ ،أي مسأﻟﺔ اﻟنﲑﻳن .ﻷنه إذا شرق أو ّ
اﻟﺸمﺲ أو اﻟﻘمر ،ﻓﻬﺬا نﺺ ﰲ اﳌسأﻟﺔ .استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﺑول أو ﻏاﺋط ﳏرم إذا ﻛان ﰲ

ﻏﲑ اﻟﺒنيان ،وﻻ ﳛرم إذا ﻛان ﰲ اﻟﺒنيان وﻫﺬا ﻫو مﺬﻫﺐ أﲪد .واﳌسأﻟﺔ مسأﻟﺔ ﺧﻼف.

ﻗال :ويﻜﻔﻲ اﳓراﻓﻪ عن ﺟﻬﺔ الﻘبلﺔ وﺣاﺋﻞ ولﻮ ﻛمﺆﺧرة رﺣﻞ إذاً ﻋند اﺛنﲔ :إذا ﻛان
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متﺠﻬا إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ مﱴ ﳛﻞ ﻟه ذﻟﻚ؟ إذا اﳓرف ﻋن اﳉﻬﺔ ،ما ﻫي اﳉﻬﺔ؟ مﺜﻼ اﻟﺸمال ،أو
اﻟغرب ،أو اﻟﺸرق ﺣسﺐ مﻜانه ﻫو ﻓﺈذا ﻛان ﰲ اﳉنوب معناه أن اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻟﺸمال ﻓﺈذا
اﳓرف ﻋن ﻫﺬه اﳉﻬﺔ إﱃ اﻟيمﲔ أو اﻟيسار ﻓﻬﺬا ﻳﻜفيه وﻻ ﳛرم .اﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ إذا ﻛان
ﻫناك ﺣاﺋﻞ ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻼ ﳛرم .وﻟو ﻛمؤﺧرة رﺣﻞ أي ﺧﺸﺒﺔ ﻳستند إﻟيﻬا اﻟراﻛﺐ

مؤﺧرة .ﻗال :وﻻ يعتﱪ الﻘرب ﻣن اﳊاﺋﻞ إذا
ﻋﻠﻰ اﳉمﻞ ﻫناك ﺧﺸﺒﺔ ﻳستند إﻟيﻬا ﺗسمﻰ ْ
ﻛان ﻳستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻛان ﺑينه وﺑينﻬا ﺣاﺋﻞ ﻓﻬﻞ نﺸﱰط أن ﻳﻜون ﻗرﻳﺒا من اﳊاﺋﻞ؟ ما

نﺸﱰط ،ﻗرﻳﺐ أو ﺑعيد اﳌﻬﻢ أن ﻳﻜون ﺑينه وﺑينﻬا ﺣاﺋﻞ .ﻗال :ويﻜرﻩ استﻘباﳍا ﺣال
اﻻستنﺠاء ﻓرق ﺑﲔ ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ واﻻستنﺠاء ،استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋند اﻟﺒول نﻘول ﳏرم ﰲ
اﻟفﻀاء .ﻟﻜن اﻻستنﺠاء أي ل إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰒ اﲡه إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ واستنﺠﻰ ﻓما ﺣﻜﻢ

اﻻستنﺠاء إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ؟ مﻜروه .وﺻاﺣﺐ اﻹنﺼاف ﻳﻘول :ﻳتوﺟه اﻟتﺤرﱘ .اﶈرم اﻟﺜاﱐ) :و(
ﳛرم )لبﺜﻪ ﻓﻮق ﺣاﺟتﻪ( ﳌا ﻓيﻪ ﻣن ﻛﺸﻒ العﻮرة ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ وهﻮ ﻣﻀر عند اﻷطباء أي

ﻻ ﳚﻠﺲ ﰲ اﳋﻼء أﻛﺜر من اﳊاﺟﺔ ﻓﺈذا ﻗﻀﻰ اﳊاﺟﺔ ﻳﻘوم واﻟسﺒﺐ ﳌا ﻓيه من ﻛﺸف

اﻟعورة ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ واﻟسﺒﺐ أو اﻟعﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه مﻀر ﻋند اﻷطﺒاء .اﶈرم اﻟﺜاﻟﺚ) :و( ﳛرم
)ﺑﻮلﻪ( وتغﻮطﻪ )ﰲ طريق( ﻣسلﻮك )وﻇﻞ ﻓﻊ( وﻣﺜلﻪ اﳌﺸمﺲ زﻣن الﺸتاء وﻣتﺤدث
الناس )وﲢﺖ شﺠرة عليﻬا ﲦرة( سﻮاء ﻛان الﺸﺠر يﻘصد لﻸﻛﻞ أو ﻏﲑﻩ ﻷنﻪ يﻘذرها
وﻛذا ﰲ ﻣﻮارد اﳌاء .أي اﻟﺒول واﻟتغوط ﰲ مواضﻊ ﺗﻀر اﻟناس وﻫﺬه نعتﱪﻫا أمﺜﻠﺔ ﻓاﶈرم

ﺑوﻟه وﺗغوطه ﰲ ﻛﻞ موضﻊ ﻳتﻀرر ﺑه اﻟناس .ومتﺸمﺲ زمن اﻟﺸتاء أي س ﳚﻠسون ﰲ
اﻟﺸمﺲ ﰲ اﻟﺸتاء ﻟتتدﻓأ أو مﻜان متﺤدث اﻟناس مﻜان ﳚﻠﺲ ﻓيه اﻟناس ﻟيتﺤدﺛون

ﻓيﺤرم اﻟﺒول ﻫنا واﻟتغوط .وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺖ شﺠرة ﻋﻠيﻬا ﲦرة ﻷنه ﻳﻘﺬرﻫا إذا سﻘﻄﺖ اﻟﺜمرة
وﻛﺬا ﰲ موارد اﳌاء أي اﻷماﻛن اﻟﱵ ﻳستﻘي اﻟناس منﻬا اﳌاء مﺜﻞ اﻟعيون وﻏﲑﻫا ﻓﻼ ت

وﻳتﺒول ﻟﻘرب منﻬا أو ﻓيﻬا .اﶈرم اﻟراﺑﻊ :ﻗال :وتغﻮطﻪ ﲟاء ﻣﻄلﻘا .ﻗوﻟه مﻄﻠﻘا :أي ﻗﻠيﻼ
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أو ﻛﺜﲑا ﺟار أو راﻛدا ﻳعﲏ أي ماء ﳛرم ﻋﻠيه أن ﻳﺒول أو ﻳتغوط ﻓيه .واﻛتﺐ ﻋند
مﻄﻠﻘا :ﲞﻼف اﻟﺒول ﻓﻼ ﻳﻜره إﻻ ﰲ اﳌاء اﻟراﻛد .إذاً اﻟتغوط ﰲ اﳌاء اﳉاري ﳏرم وﰲ اﳌاء

اﻟراﻛد ﳏرم .واﻟﺒول ﰲ اﳌاء اﳉاري ﻻ ﻳﻀر ﻟﻜن ﰲ اﳌاء اﻟراﻛد مﻜروه .ﻗال) :ويستﺠمر
ﲝﺠر( أو ﳓﻮﻩ )ﰒ يستنﺠﻲ ﳌاء( لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ ﻣن ﺣديﺚ عاﺋﺸﺔ
وﺻﺤﺤﻪ الﱰﻣذي .انتﻬﻰ اﳌﺼنف من اﶈرمات وانتﻘﻞ إﱃ ﻛيفيﺔ اﻻستنﺠاء .إذاٍ :أذا أراد

أن ﳚمﻊ ﺑﲔ اﳌاء واﳊﺠر ﻓﺈن ﻟه ﺛﻼث ﺧيارات إما أن ﻳﻘتﺼر ﻋﻠﻰ اﳊﺠر ﻓﻘط وﻫو
اﻻستﺠمار أو ﻋﻠﻰ اﳌاء ﻓﻘط وﻫو اﻻستنﺠاء أو ﻋﻠﻰ اﻻﺛنﲔ وﻫﺬا اﻷﻛمﻞ .ﻓﻠو أن ﻋنده
ماء وﺣﺠر وأراد أن ﻳﻘتﺼر ﻋﻠﻰ اﳊﺠر ﻓﻬﻞ ﳚوز ﻟه ذﻟﻚ؟ اﳉواب :ﳚوز .ﻟﻜن ﻟو أراد
أن ﳚمﻊ ﺑﲔ اﻻﺛنﲔ ﻓﺈذاً ﻳﺒدأ ﳊﺠر ﻳستﺠمر أول شيء ﳊﺠر ﰒ اﳌاء ﻷن ﻫﺬا ﻫو
ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﷺ .وﻟﺬﻟﻚ ﻗال :ﻓﺈن عﻜﺲ ﻛرﻩ وﻷنه ﺣﻘيﻘﺔ إذا ﻋﻜﺲ ﻓﻼ ﻓاﺋدة من اﳊﺠر

ﻓﻠو أنه ﺑدأ ﳌاء ونﻈف ﳌاء ﻓما ﻓاﺋدة اﳊﺠر؟ ﻻ ﻓاﺋدة .وﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﻓﺈن ﻋﻜﺲ ﻛره.

ﻟو ﺑدأ ﳌاء ﰒ ﳊﺠر ﻳﻜره ذﻟﻚ .ﻗال) :وﳚﺰﺋﻪ اﻻستﺠمار( ﺣﱴ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌاء لﻜن
اﳌاء أﻓﻀﻞ ﻟو وﺟد اﳌاء ﻳستﻄيﻊ أن ﻳستﺨدم اﳌاء وﻳﱰك اﳊﺠر .ﻗال) :إن ﱂ يعد( أي
يتﺠاوز )اﳋارج ﻣﻮﺿﻊ العادة( اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ أﺣﻜام اﻻستﺠمار .استعمال اﳊﺠر

ﳚوز مﻊ وﺟود اﳌاء ﻟﻜن ﻟه شروط ،ما ﻫي شروطه؟ أﻻ ﻳعد اﳋارج أي اﻟنﺠاسﺔ موضﻊ
اﻟعادة .ﲟعﲎ أنه إذا ﺧرج اﻟﺒول سواء من اﻟرﺟﻞ أو من اﳌرأة ﻓﺈذا ﺧرج من اﻟرﺟﻞ مﺜﻼ ﻓﺈنه
ﻳﻠوث ما ﺣول اﳌﺨرج ﺑﻘرﻳﺐ .ﻟﻜن ﻟو ﻟوث منﻄﻘﺔ ﻛﺒﲑة ﳑا ﺣول اﳌﺨرج ﻓنﻘول ﻫنا
ﺗعدى موضﻊ اﳊاﺟﺔ .موضﻊ اﳊاﺟﺔ ﻫي اﻟفتﺤﺔ اﻟﱵ ﳜرج منﻬا اﻟﺒول وما ﺟاورﻫا .ﻗرﻳﺒا
منﻬا .ﻓﻬﺬا ﻫو موضﻊ اﳊاﺟﺔ .أو موضﻊ اﻟعادة ﻓﻬﺬا اﳌوضﻊ ﳝﻜن مسﺤه ﳊﺠر
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واستعمال اﻻستنﺠاء ﳊﺠارة ﻓيه.ﻟﻜن إذا ﺗعدى أي ﱂ ﻳﻘتﺼر اﻟﺒﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟفتﺤﺔ ﺑﻞ
ﺗعدي إﱃ ما ﺟاورﻫا وﴰﻞ منﻄﻘﺔ ﻛﺒﲑة ﻋرﻓا ﻓﻬنا نﻘول :ما ﲡاوز موضﻊ اﻟعادة أي ﰲ
اﻟعادة ﻻ ﻳﺒتﻞ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻜفي ﻓيه اﳊﺠر ﺑﻞ ﳛتاج إﱃ ماء .ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟتغوط ﻓاﻷﺻﻞ أن
اﳋارج اﻟنﺠﺲ إذا ﺧرج من ﻓتﺤﺔ اﻟدﺑر ﻓﺈنه ﻳﻠوث ما ﺣول اﻟفتﺤﺔ ﻗرﻳﺒا أما إذا انتﺸر
ﻛﺜﲑا ﻓﻬﺬا اﳌنتﺸر ﻛﺜﲑا ﻫﺬا ﻳعتﱪ ﲡاوز موضﻊ اﻟعادة ﻓﻼ ﻳﻜفي ﻓيه اﳊﺠر .إذاً اﳊﺠر

ﻳﺼﻠﺢ إذا ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﱂ ﺗتﺠاوز موضﻊ اﻟعادة اﳌعتاد ﺗنﺠيسه .ﻗال :ﻣﺜﻞ أن ينتﺸر
اﳋارج على شﻲء ﻣن الصﻔﺤﺔ ﻟنسﺒﺔ إﱃ اﻟدﺑر أو ﳝتد إﱃ اﳊﺸﻔﺔ اﻣتدادا ﻏﲑ ﻣعتاد
اﳊﺸفﺔ أي رأس اﻟﺬﻛر ﻓﻼ ﳚﺰئ ﻓيﻪ إﻻ اﳌاء أي ﳌتعدي ﻓﻘط ﻓﻼ ﳚﺰئ ﳌتعد ﻓﻘط إﻻ
اﳌاء ﻛﻘبلﻲ اﳋنﺜى اﳌﺸﻜﻞ ""١ﻓﻼ ﳚﺰئ ﻓيه إﻻ اﳌاء .وﰲ ﺗعرﻳف اﻟﺼفﺤﺔ ﻳﻘوﻟون ﻫي
طن اﻷﻟيﺔ اﳌستﱰ ﻻنﻄﺒاق ﻋند اﻟﻘيام .أي أنه إذا ﻗام اﻹنسان وانﻄﺒﻘﺖ اﻷﻟيتﲔ
ﻓاﳌستﱰ منﻬا ﻫو اﻟﺬي ﻳسمﻰ اﻟﺼفﺤﺔ ﻓﺈذا انتﺸر ﻋﻠﻰ شيء من اﻟﺼفﺤﺔ ﻓاﳌﻘﺼود ﻫﺬا
أنه إذا ﺗنﺠسﺖ اﻟفتﺤﺔ اﻟﱵ ﳜرج منﻬا اﻟﺒول أو اﻟغاﺋط وما ﺣوﳍا ﻗرﻳﺒا ﻓﻬﺬا ﻳنفﻊ ﻓيه

اﻻستﺠمار ﳊﺠارة وإذا ﲡاوز ﻛﺜﲑا ومرده اﻟعرف ﳛتاج إﱃ ماء وﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﻻ ﳚﺰئ ﻓيه
إﻻ اﳌاء .ﻟﻠمتعدي ﻓﻘط ﻫو اﻟﺬي ﳛتاج إﱃ اﻟغسﻞ .ﻗال ﻛﻘﺒﻠي اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ :ما معﲎ
ﻗﺒﻠي اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ؟ اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻋنده آﻟتﲔ ﻟﻠﻘﺒﻞ ﻓﻼ ندري أذﻛر ﻫو أم أنﺜﻰ ﻓﻠﺬﻟﻚ
إذا ﺧرج شيء من أﺣد ﻫﺬﻳن اﻟﻘﺒﻠﲔ ﻓﻬﻞ ﻳستعمﻞ اﳊﺠر أم ﻻ؟ ﻻ ﻳستعمﻞ .ﻷنه ﻋنده

آﻟﺔ ذﻛر وآﻟﺔ أنﺜﻰ ﻓﻼ ندري أﻳن اﳌﺨرج اﻷﺻﻠي .وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑد أن ﻳغسﻞ ﳌاء .ﻗال:
وﳐرج ﻏﲑ ﻓرج " : "٢ﻟو ﻓتﺤﺖ ﻟه ﻓتﺤﺔ ﰲ ﺑﻄنه وﺧرج منﻬا اﻟﱪاز ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﱪاز
ﻫنا؟ ﻻ .ﻓاﳊﺠر ﺧاص ﻟﻘﺒﻞ واﻟدﺑر اﻟﺬي ﻫو اﳌوضﻊ اﳌعتاد ﻓﻘط  .واﳌﻘﺼود اﻟﻘﺒﻞ

واﻟدﺑر اﻷﺻﻠي وﻟﺬﻟﻚ اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻻ ﳝﻜنه اﻻستنﺠاء ﻷنه ﻟو ﺧرج من ﻗﺒﻠه اﻟﺬي
ﻳﺸﺒه اﻟﺬﻛر شيء ﻓنﺤن ما ندري ﻫﻞ ﻫو ذﻛر أم أنﺜﻰ .ﻫﻞ ﻫﺬا أﺻﻠي أم ﻏﲑ أﺻﻠي
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وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﺧرج ﳑا ﻳﺸﺒه اﻷنﺜﻰ ﻻ ندري..واﻟﺜاﱐ ﳐرج ﻏﲑ اﻟفرج ﻛفتﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻄن ﻓﻼ

ﳝسﺢ ﳊﺠر .ﻗال :وتنﺠﺲ ﳐرج ﺑغﲑ ﺧارج " : "٣ﻫﺐ أن شﺨﺼا أﺻاب ﳐرج ﺑوﻟه

ﺑول من اﳋارج ﻓنﺤن نﻘول أن ﻫﺬه اﻟفتﺤﺔ ﻓتﺤﺔ اﻟﺒول ﻫي اﻟﱵ ﲤسﺢ ﳊﺠر ﻫﺬا إذا
ﻛان اﳋارج من نفﺲ اﻹنسان أما إذا ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ أﺻاﺑﺖ ﻫﺬا اﳌﻜان من اﳋارج
ﻛأن أراد أن ﻳتﺒول ﻓﺈذا ﺑرشاش من شﺨﺺ آﺧر ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ موضﻊ اﻟعادة ﻓﻬﻞ ﳝسﺢ
ﳊﺠر ؟ ﻻ .ﻷن ﻫﺬه ﳒاسﺔ ﺧارﺟيﺔ  ،اﳌعفو ﻋنه ﻫي اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﲣرج من اﻹنسان

ﺑﺸرط أن ﺗﻜون ﰲ موضﻊ اﻟعادة وﺗنﺠﺲ ﳐرج ﺑغﲑ ﺧارج .ﻗال :وﻻ ﳚب ﻏسﻞ ﳒاسﺔ
وﺟناﺑﺔ ﺑداﺧﻞ ﻓرج ثيب وﻻ داﺧﻞ ﺣﺸﻔﺔ أﻗلﻒ ﻏﲑ ﻣﻔتﻮق .أي أنه ﰲ ﻏسﻞ اﳉناﺑﺔ

وﰲ ﻏسﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻋند موضعان ﻻ ﳚﺐ ﻏسﻠﻬما اﳌوضﻊ اﻷول ﻫو داﺧﻞ ﻓرج اﻟﺜيﺐ
ﻷن داﺧﻞ ﻓرج اﻟﺜيﺐ ﻳعتﱪ داﺧﻞ اﳉسد وﻟيﺲ ﺧارج اﳉسد واﻟﺬي ﳚﺐ ﻏسﻠه ﻫو
اﳋارج .واﳌوضﻊ اﻟﺜاﱐ ﻗال داﺧﻞ ﺣﺸفﺔ أﻗﻠف .اﳊﺸفﺔ ﻫي رأس اﻟﺬﻛر واﻷﻗﻠف ﻫو ﻏﲑ
اﳌﺨتون ﻓتﻜون ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺬﻛر ﺟﻠدة ﻻﺻﻘﺔ ﻓﺈذا ﺧﱳ ،اﳋتان ﻫو ﻗﻄﻊ ﻫﺬه اﳉﻠدة.
إذاً اﻵن ﻫو أﻗﻠف ﻏﲑ ﳐتون ﻓﻬﻞ ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳغسﻞ ذﻛره من اﳋارج ومن اﻟداﺧﻞ؟
اﳉواب ﻻ .إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ واﺣدة ﻟو ﻛان ﻫﺬا اﻷﻗﻠف ﺟﻠدﺗه مﻘﻄوﻋﺔ ،أﺟﺰاء منﻬا مﺸﻘوﻗﺔ
ﻓﻘد ﻳدﺧﻞ اﻟﺒول داﺧﻠﻬا ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه أن ﻳغسﻞ إذا ﻛان ﻫناك ﺟﺰء مفتوق .أما إذا ﻛان

ﻏﲑ مفتوق ﻓﻼ ﻳﻜﻠف أن ﻳغسﻞ داﺧﻞ ﻫﺬه اﳉﻠدة .ﻗال) :ويﺸﱰط لﻼستﺠمار ﺣﺠار
وﳓﻮها( ﻛخﺸب وﺧرق )أن يﻜﻮن( ﻣا يستﺠمر ﺑﻪ )طاهراً( " "١ﻣباﺣاً" "٢أي ﻏﲑ
مسروق أو ﻛﺬا ) ..ﻣنﻘياً" "٣ﻏﲑ عﻈﻢ وروث( " "٤ولﻮ طاهرين )وطعام( ولﻮ لبﻬيمﺔ
)وﳏﱰم( ﻛﻜتب علﻢ )وﻣتصﻞ ﲝيﻮان( ﻛذنب البﻬيمﺔ وﺻﻮﻓﻬا اﳌتصﻞ ا استﺜﲎ اﻵن
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ﲬسﺔ أشياء .انتﺒه :ﻻﺑد أن ﻳﻜون اﻟﺬي سيستﺠمر ﺑه طاﻫرا مﺒاح منﻘي طﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ
اﳌندﻳﻞ ﻓاﳌندﻳﻞ ﻳنﻘي أم ﻻ؟ ﻳنﻘي .أما ﻟو أﺗينا ﺑﻜيﺲ ﻳﻠون ما ﻳنﻘي ﻷنه أمﻠﺲ وأﻻ
ﻳﻜون ﻋﻈما أو رو سواء طاﻫر أم ﻏﲑ طاﻫر وطعام وﻟو ﻟﺒﻬيمﺔ ﻓﻼ ﻳﻜون طعام ﻟﺒﻬيمﺔ.

وﻛﺬا ﻻ ﻳﻜون شيء ﳏﱰم مﺜﻞ ﻛتﺐ اﻟعﻠﻢ ﺧﺬ ﻛتﺐ اﻟعﻠﻢ وﻳستنﺠي ا ومتﺼﻞ ﲝيوان
ﻛﺬنﺒﻬا اﳌتﺼﻞ ا ﻻ ﳝﻜن ،ﻛﺬا ﺻوﻓﻬا اﳌتﺼﻞ ا ،ﳌاذا؟ ﻷمرﻳن :اﻷول ﺣرمتﻬا ،واﻟﺜاﱐ

ﺗعدي اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻠو أنه استنﺠي ﺑﺬنﺒﻬا ﻓﻘد ﺗنﺠﺲ أشياء أﺧرى .ﻗال :وﳛرم اﻻستﺠمار
ذﻩ اﻷشياء إذاً ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﳋمﺲ ما ﻳﺼﻠﺢ اﻻستنﺠاء ا واﻻستنﺠاء ا ﳏرم وﲜلد
ﲰﻚ أو ﺣيﻮان ﻣذﻛى ﻣﻄلﻘا أو ﺣﺸيﺶ رطب إذاً ﳛرم ﺬه اﳋمسﺔ أو ﲜﻠد ﲰﻚ أو
ﺣيوان مﺬﻛﻰ مﻄﻠﻘا .ﳌاذا؟ ﻷن ﻫﺬه اﻷشياء طاﻫرات ﻳستفاد منﻬا .اﳊيوان ﻳستفاد

ﲜﻠده .واﳊﺸيﺶ اﻟرطﺐ سيدﺧﻞ ﰲ طعام اﻟﺒﻬيمﺔ .ﻗال) :ويﺸﱰط( لﻼﻛتﻔاء
ﻻستﺠمار )ثﻼث ﻣسﺤات ﻣنﻘيﺔ ﻓﺄﻛﺜر( إن ﱂ ﳛصﻞ ﺑﺜﻼث .إذاً اﳌﻄﻠوب ﰲ

اﻻستنﺠاء أن ﻳﻜون ﺑﺜﻼث مسﺤات ،مسﺤﺔ واﺣدة ما ﺗﻜفي وﻻ اﺛنتان ،ﺑﻞ ﻻﺑد من
اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻻﺑد أن ﺗﻜون اﻟﺜﻼث منﻘيﺔ ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﺗنﻘي ﻓمعناه ﻓأﻛﺜر أي ﻳﺰﻳد
اﻟراﺑعﺔ إن ﱂ ﳛﺼﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ وﻻ ﳚﺰئ أﻗﻞ ﻣنﻬا ويعتﱪ أن تعﻢ ﻛﻞ ﻣسﺤﺔ اﶈﻞ إذاً ﳌا

ﳝسﺢ ﺛﻼث مسﺤات ما ﳝسﺢ ﳊﺠر اﻷول نﺼف اﳌﻜان واﳊﺠر اﻟﻘاﱐ اﻟنﺼف اﻟﺜاﱐ
و ﻟﺜاﻟﺚ اﶈﻞ ﻛﻠه ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﳝسﺢ ﳊﺠر اﻷول ﻛﻞ اﶈﻞ واﻟﺜانيﺔ ﻛﺬﻟﻚ واﻟﺜاﻟﺜﺔ

ﻛﺬﻟﻚ) .ولﻮ( ﻛانﺖ الﺜﻼث )ﲝﺠر ذي شعب( أﺟﺰأت إن أنﻘﺖ أي ﻟو أﺗﻰ اﻹنسان
ﲝﺠر ﻛﺒﲑ وﱂ ت ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺠار ومسﺢ ﲜﺰء منه اﳌسﺤﺔ اﻷوﱃ و ﻟﻄرف اﻟﺜاﱐ ﻛﺬﻟﻚ

واﻟﺜاﻟﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜفي ﻫﺬا ﻗال أﺟﺰأت ﺑﺸرط أن ﺗنﻘي .وﻛيﻒ ﻣا ﺣصﻞ اﻹنﻘاء ﰲ
اﻻستﺠمار أﺟﺰأ  .ﻛيف ﻳﻜون اﻹنﻘاء وهﻮ أن يبﻘى أثر ﻻ يﺰيلﻪ إﻻ اﳌاء أي إذا مسﺢ
ﳊﺠر مسﺢ ﺣﱴ ﺗﺒﻘﻰ ﳒاسﺔ ﻻ ﻳستﻄيﻊ اﳊﺠر إزاﻟتﻬا.ﻟﻜن ﻟو ﻛان مسﺢ ﺛﻼث
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مسﺤات وﺑﻘيﺖ ﳒاسﺔ ﻟو مسﺢ اﻟراﺑعﺔ ستﺨف ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳنﻖ .ﻻﺑد أن ﳝسﺢ ﺣﱴ ﺗنتﻬي
اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻳستﻄيعﻬا اﳊﺠر وﺑعد ذﻟﻚ ستﺒﻘﻰ أﺛر ﻟﻠنﺠاسﺔ ﲢتاج ﻟﻠماء إذا أردت أن

ﺗﺰﻳﻠﻬا ﻻﺑد من اﳌاء .ﻗال :و ﳌاء أي اﻹنﻘاء ﳌاء ﻛيف ﻳﻜون؟ عﻮد ﺧﺸﻮنﺔ اﶈﻞ ﻛما
ﻛان ﻣﻊ السبﻊ ﻏسﻼت ويﻜﻔﻲ ﻇن اﻹنﻘاء ما ﻫي اﻟسﺒﻊ اﻟغسﻼت؟ أمر ﺑغسﻞ
اﻷﳒاس سﺒعا وستأﺗينا ﰲ ب إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسات وسنﺒينﻬا إن شاء ﷲ ﺗعاﱃ .إذاً ﻋرﻓنا

ﻛيف ﻳﻜون اﻹنﻘاء ﳊﺠارة وﻛيف ﻳﻜون ﳌاء .اﻹنﻘاء ﳌاء معناه أن ﺗﺰول اﻟنﺠاسﺔ
ماﺋﺔ ﳌاﺋﺔ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ شيء .اﻹنﻘاء ﳊﺠر معناه ﺗﺰول اﻟنﺠاسﺔ وﻳﺒﻘﻰ أﺛر ﻻ ﻳﺰﻳﻠه إﻻ
اﳌاء .ﻗال وﻳﻜفي ﻇن اﻹنﻘاء ﻛي نﻘﻄﻊ ب اﻟوسواس .ﺗﻘول :ﻛيف ﻳعرف اﻹنسان أنه

أنﻘﻰ أو ما أنﻘﻰ وﻫو ﻻ ﻳرى اﶈﻞ ﺑعينه؟ وإﳕا ﻳﺸعره ﺑيده إذاً اﳌسأﻟﺔ ﺗﻜفي ﺑغﻠﺒﺔ اﻟﻈن.
ﻓﻘد ﳝسﺢ اﻹنسان وﻫو ﻳﻈن أنه ﻗد أزال ﻛﻞ اﻟنﺠاسﺔ إذاً ﻓﻼ ﺣرج ﻋﻠيه.وإﻻ سندﺧﻞ ﰲ

وسواس ومرض وﺗسﻠط من اﻟﺸياطﲔ ﻻ اﻳﺔ ﻟه .ﻗال) :ويسن ﻗﻄعﻪ( أي ﻗﻄﻊ ﻣا زاد
على الﺜﻼث )على وتر( ﻓﺈن أنﻘى ﺑراﺑعﺔ زاد ﺧاﻣسﺔ وهﻜذا ما ﺣﻜﻢ ز دة اﻟراﺑعﺔ

واﳋامسﺔ؟ اﻟراﺑعﺔ واﺟﺒﺔ واﳋامسﺔ سنﺔ .ﻟينتﻬي ﻋﻠﻰ وﺗر ﻓﻘط .وﻫﻜﺬا أي ﻟو أنه أنﻘﻰ
ﳋامسﺔ ن ﱂ ﺗﻜف اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻓﺰاد راﺑعﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜفي ﻓﺰاد ﺧامسﺔ ﻓﻜفته ﻓماذا نﻘول ﻫﻞ ﻳﺰﻳد
ﻋﻠﻰ اﳋامسﺔ؟ ﻻ .نﻘف ﻋﻠيﻬا .ﻟﻜن ﻟو أنﻘﺖ اﻟسادسﺔ استﺤﺐ أن ﻳﺰﻳد ساﺑعﺔ ﻟيﻘﻄعﻬا

ﻋﻠﻰ وﺗر .اﻵن ﻳﺬﻛر اﳌﺼنف اﻻستنﺠاء ﻷي شيء ﳚﺐ؟ ﻗال) :وﳚب اﻻستنﺠاء( ﲟاء
أو ﺣﺠر وﳓﻮﻩ )لﻜﻞ ﺧارج( ﻣن سبيﻞ إذا أراد الصﻼة وﳓﻮها)إﻻ الريﺢ( ""١
والﻄاهر" "٢وﻏﲑ اﳌلﻮث" ."٣إذاً اﻟرﻳﺢ ﻻ ﳛتاج إﱃ استنﺠاء واﻟﻄاﻫر إذا ﺧرج من
ﺑﻄنه ﻻ ﳛتاج إﱃ استنﺠاء ﻷنه طاﻫر ﱂ ﻳتﻠوث مﺜﻞ اﻟوﻟد ﳜرج من ﺑﻄن أمه وﺧرج ﺟاﻓا.
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شيء طاﻫر ﺧرج  .وﻏﲑ اﳌﻠوث أي ﺧرﺟﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﺟاﻓﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻠوث اﶈﻞ اﻟﱵ ﺧرﺟﺖ

منه ﻓﻬﻞ ﻳستنﺠي؟ ﻫو ﻻ ﺗوﺟد ﳒاسﺔ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺣﱴ ﻳﺰﻳﻠﻬا .ﻗال) :وﻻ يصﺢ
ﻗبلﻪ( أي ﻗبﻞ اﻻستنﺠاء ﲟاء أو ﺣﺠر وﳓﻮﻩ )وﺿﻮء وﻻ تيمﻢ( ﺻورة اﳌسأﻟﺔ :اﻵن

ﺗﺒول ﻓﻬﻞ ﳝﻜن أن ﻳتوضأ ﰒ ﻳستنﺠي؟ ما اﳌانﻊ ﰲ ﻫﺬا؟ ﻟيﺲ اﳌانﻊ أنه ﳝﺲ اﻟﺬﻛر ﻓاﻵن
ﺗوﺟد شﻄاﻓات وﻟَيﱠات وﻏﲑﻫا ﳑا ﻻ ﳛتاج إﱃ مﺲ اﻟﺬﻛر ﻓﻠيسﺖ اﳌسأﻟﺔ ﻫﻜﺬا ،ﺑﻞ

اﳌسأﻟﺔ ﻋندﻫﻢ ﺗعﺒدﻳﺔ ﳊديﺚ اﳌﻘداد اﳌتﻔق عليﻪ يغسﻞ ذﻛرﻩ ﰒ يتﻮﺿﺄ أي ﻻﺑد أن

ﻳرﺗﺐ .وﻋنه ﻳﺼﺢ .ﻓﻠو ﱂ نفﻬﻢ أن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻳراد ﺑه اﻟتعﺒد أنه ﻳغسﻞ ذﻛره ﰒ ﻳتوضأ
وﻛان معﻘول اﳌعﲏ ﻓﻠيﺲ ﻫناك أن ﻳفعﻞ ﻫﺬا ﰒ ﻫﺬا وإن ﻛان اﻷﻛمﻞ أن ﻳستنﺠي ﰒ
ﻳتوضأ .ﻟﻜن ﻟو ﺣﺼﻞ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ وضوؤه أم ﻻ ﻳﺼﺢ؟ ﻫﺬه ﻫي اﳌسأﻟﺔ .ﻓﻠو أنه ﺗوضأ ﰒ
ﺑعد أن ﺗوضأ استنﺠﻰ ﻓﻬﻞ اﻟوضوء ﺻﺤيﺢ أم طﻞ؟ اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ﻳﺼﺢ وﻋﻠﻰ
اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻳﺼﺢ ﺑﺸرط أن ﻻ ﳝﺲ ذﻛره ﻓينتﻘﺾ وﻻ ﳜرج شيء آﺧر ﻋند اﻻستنﺠاء.

ﻗال :ولﻮ ﻛانﺖ النﺠاسﺔ على ﻏﲑ السبيلﲔ" "١أو عليﻬما ﻏﲑ ﺧارﺟﺔ ﻣنﻬما" "٢ﺻﺢ
الﻮﺿﻮء والتيمﻢ ﻗبﻞ زواﳍا أي أن اﻟنﺠاسﺔ ﻛانﺖ ﰲ اﻟﻜتف أو ﰲ اﻟرﻛﺒﺔ ﻓتوضأ أوﻻ ﰒ

ﻏسﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﻟوضوء أم ﻻ ؟ ﻷن اﳌسأﻟﺔ اﻵن متعﻠﻘﺔ ﻻستنﺠاء ﻓﻘط
وﻟيﺲ زاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻠو ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟسﺒيﻠﲔ ﻓما ﻫناك س ﻳتوضأ ﰒ
ﻳغسﻠﻬا .أو ﻋﻠيﻬما أي ﻋﻠﻰ اﻟسﺒيﻠﲔ ﻏﲑ ﺧارﺟﺔ منﻬما أي واردة من اﳋارج ﻓﺠاءت
اﻟنﺠاسﺔ ﻓوﻗعﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر ﻓتوضأ ﰒ ﺟاء وﻏسﻠﻬا ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ وضوؤه أم ﻻ؟ إذاً ﻟو
ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟسﺒيﻠﲔ ﻛما ﻟو ﻛانﺖ ﰲ اﻟرﻛﺒﺔ ﻓيمﻜن أن ﻳتوضأ ﰒ ﻳغسﻠﻬا،
ﻫﺬه ﻫي اﻟﺼورة اﻷوﱃ .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :إذا ﻛانﺖ ﻋﻠﻰ اﻟسﺒيﻞ ﻟﻜنﻬا ﱂ ﲣرج من اﻟسﺒيﻞ
وإﳕا آﺗيﺔ من اﳋارج ﻓيمﻜن أن ﻳتوضأ ﰒ ﻳغسﻠﻬا .ﻗال :ﺻﺢ اﻟوضوء واﻟتيمﻢ ﻗﺒﻞ زواﳍا،
ﳌاذا؟ ﻷن اﳊدﻳﺚ اﻟﺬي ورد ﻗال :ﻳغسﻞ ذﻛره ﰒ ﻳتوضأ.
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ب السﻮاك وسنن الﻮﺿﻮء

وﻣا أﳊق ﺑذلﻚ ﻣن اﻻدهان واﻻﻛتﺤال واﻻﺧتتان واﻻستﺤداد وﳓﻮها السﻮاك
واﳌسﻮاك اسﻢ للعﻮد الذي يستاك ﺑﻪ ويﻄلق السﻮاك على الﻔعﻞ أي دلﻜﻚ الﻔﻢ
لعﻮد ﻹزالﺔ ﳓﻮ تغﲑ ﻛالتسﻮك .أي وما أﳊﻖ ﺑﺬﻟﻚ من أﺣﻜام اﻟدﻫن واﻟﻜﺤﻞ واﳋتان

واﻻستﺤداد وﻫو إزاﻟﺔ اﻟﺸعر اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟعانﺔ وﳓو ذﻟﻚ .ﰒ ﺑدأ ﺑتعرﻳف اﻟسواك ،اﻟسواك
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أمرﻳن اﻹطﻼق اﻷول :اسﻢ ﻟﻠعود اﻟﺬي ﻳستاك ﺑه ﻳﻘال ﻟه ﻻ سواك .وﻳﻄﻠﻖ
اﻟسواك أﻳﻀا ﻋﻠﻰ اﻟفعﻞ وﻫو دﻟﻚ اﻟفﻢ ﻟعود ﻹزاﻟﺔ اﻟتغﲑ وﳓو اﻟتغﲑ .مﺜﻞ اﻟتسوك .ﰒ
ﺑدأ ﺣﻜام اﻟتسوك ﻓﻘال) :التسﻮك ﺑعﻮد لﲔ(" "١اﻵن سيﺬﻛر ﺻفات اﻟعود ﰒ أنه

ﻳستﺤﺐ اﻟتسوك ﺬا اﻟعود اﻟﺬي ذﻛرت ﺻفاﺗه ﻗال سﻮاء ﻛان رطباً أو ﺑساً ﻣندى.

رطﺒا أي ﻋود ﺟدﻳد أو ﻛان ﺑسا مندى أي ﻋود ﺑﺲ ﻟﻜن ُرطﺐ ﳌاء وندي ﳌاء
ﺣﱴ ﻳﻠﲔ ﻣن أراك أو زيتﻮن أو عرﺟﻮن أو ﻏﲑها واﻟعرﺟون أي اﻟنﺨﻞ .إذاً اﻟﺼفﺔ اﻷوﱃ
أن ﻳﻜون ﻟينا ﺣﱴ ﻻ ﳚرح اﻟفﻢ .اﻟﺼفﺔ اﻟﺜانيﺔ ،ﻗال) :ﻣنق( للﻔﻢ ،واﻟﺼفﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ،ﻗال:
)ﻏﲑ ﻣﻀر( اﺣﱰازاً عن الرﻣان واﻵس وﻛﻞ ﻣا لﻪ راﺋﺤﺔ طيبﺔ اﻵس شﺠر اﻟرﳛان.

اﳌﻘﺼود ﺬه اﻷشياء أ ا ﺗﻀر ﺑﻠﺤﻢ اﻟفﻢ )ﻻ يتﻔتﺖ( وﻻ ﳚرح ﻫﺬه اﻟﺼفﺔ اﻟراﺑعﺔ ﻏﲑ

ﻗاﺑﻞ ﻟﻠتفتيﺖ .ﻗال :ويﻜرﻩ ﺑعﻮد ﳚرح أو يﻀر أو يتﻔتﺖ ﻳﻀر اﻟفﻢ ﻛأن ﻳﻜون ﰲ نوﻋيﺔ

ﻫﺬا اﻟعود مادة ﺣارة ﺗﻠﻬﺐ اﻟﻠﺜﺔ وﳓو ذﻟﻚ أو ﻳتفتﺖ ﻓﺈنه ﻳﻜره ﻷنه ﻻ ﻳؤدي اﻟغرض.

ﻓﻼ ﻳنﻈف و)ﻻ( يصيب السنﺔ ﻣن استاك ) ﺻبعﻪ وﺧرﻗﺔ( وﳓﻮها إذاً إﺻاﺑﺔ اﻟسنﺔ أن
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ﻳستاك ﻟعود ﻟﻜن ﻟو استاك ﺻﺒﻊ ﻟيﺲ ﺣرام ﻟﻜنه ﱂ ﻳﻜن مﺼيﺒا ﻟسنﺔ اﻟسواك وﻛﺬا

اﳋرﻗﺔ وﳓوﳘا .ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷن الﺸرع ﱂ يرد ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ اﻷول وﻻ ﳛصﻞ ﺑﻪ اﻹنﻘاء
ﻛالعﻮد ﻻ ﳛﺼﻞ ﺑه اﻟتنﻈيف ﻛاﻟعود .إذاً ﻓﻬمنا أن ﻟﻠعود أرﺑﻊ ﺻفات ما ﻫي؟ ﻟﲔ ن
ﻳﻜون رطﺐ ﺻﻠه أو ﺑﺲ ﻟﻜن ندي ﳌاء وﻻن ﳌاء  ،ومنﻖ وﻻ ﻳﻀر وﻻ ﻳتفتﺖ.

ﻗال) :ﻣسنﻮن ﻛﻞ وﻗﺖ( أي اﻟعود اﻟﺬي ﺬه اﻟﺼفات مسنون ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ واﻟﺬي ﻟيﺲ

ﻓيه ﻫﺬه اﻟﺼفات ﻏﲑ مسنون .أما اﳌسنون ﻓمﱴ وﻗﺖ سنيته؟ ﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗات ﺧﱪ ﻗﻮلﻪ
التسﻮك أي ﺧﱪ ﻟﻘوﻟه ﻓيما سﺒﻖ اﻟتسوك ،اﻟتسوك مﺒتدأ ومسنون ﺧﱪ .ﻟﻜن اﻟتسوك ﺬا

اﻟعود ذا اﻟﺼفات اﻷرﺑعﺔ ﻫو اﳌسنون .إذاً اﻟتسوك اﻟﺬي ﰲ أول اﻟﺒاب مﺒتدأ ومسنون ﺧﱪ

ﻛأنه ﻗال اﻟتسوك مسنون .ﻟﻜنه ﻗال ﰲ ﺛنا ذﻟﻚ ﺑعود ﻟﲔ ﻻ ﻳتفتﺖ ﻻ ﻳﻀر .ﻗال :أي
يسن ﻛﻞ وﻗﺖ ﳊديﺚ" :السﻮاك ﻣﻄﻬرة للﻔﻢ ﻣرﺿاة للرب" رواﻩ الﺸاﻓعﻲ وأﲪد
وﻏﲑﳘا وﻫو ﰲ اﻟنساﺋي وﰲ اﻟﺒﺨاري ﺗعﻠيﻘا لغﲑ ﺻاﺋﻢ ﺑعد الﺰوال ﻓﻬﺬا استﺜناء من ﻛﻞ

وﻗﺖ ﻗال ﻫو مسنون ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻟﻜن ﻫناك أوﻗات ﻻ ﻳسن ﻓيﻬا ﻗال ﻟغﲑ ﺻاﺋﻢ ﻫﺬه
اﻟﺼفﺔ اﻷوﱃ ،واﻟﺜانيﺔ ﺑعد اﻟﺰوال .ﻗال :ﻓيﻜرﻩ ﻳفﻬﻢ من ﻫﺬا أنه ﻟو ﱂ ﻳﻜن ﺻاﺋما ﻓﻼ

إشﻜال ﰲ اﻟتسوك ﺑعد اﻟﺰوال .ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﺻاﺋما ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال سيأﰐ ﺑيانه إن شاء ﷲ أنه

ﻳدور ﺑﲔ اﻹ ﺣﺔ واﻻستﺤﺒاب .إذاً ﻟو ﻗﻠنا مﱴ ﻳﻜره اﻟسواك؟ ﻟﻠﺼاﺋﻢ ﺑعد اﻟﺰوال ﻓرﺿاً
ﻛان الصﻮم أو نﻔﻼ ﻓﺤﻜﻢ اﻟﻜراﻫﺔ ق ﰲ ﺻيام رمﻀان وﻏﲑ رمﻀان .ﻗال :وﻗبﻞ
الﺰوال يستﺤب لﻪ ﺑياﺑﺲ ويباح ﺑرطب .ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﻟه ﺣﻜمان إذا ﻛان اﻟﺼاﺋﻢ ﻗﺒﻞ

اﻟﺰوال واستاك ﺑعود رطﺐ ﻓﺤﻜمه مﺒاح وإن استاك ﺑياﺑﺲ ﻳستﺤﺐ ﻷن اﻟياﺑﺲ ﻻ ﳜﺸﻰ
أن ﻳتﺤﻠﻞ شيء منه مﺜﻞ اﻟرطﺐ وﻫو اﻵن ﺻاﺋﻢ ﳑتنﻊ ﻋن إدﺧال شيء ﰲ ﺟوﻓه ﻓناسﺒه

أن ﻳستاك ﺑياﺑﺲ .وﻻ ﻳستاك ﻟرطﺐ ﻟﻜن اﻟرطﺐ مﺒاح .ﳊديﺚ" :إذا ﺻمتﻢ ﻓاستاﻛﻮا
لغداة وﻻ تستاﻛﻮا لعﺸﻲ" أﺧرﺟﻪ البيﻬﻘﻲ عن علﻲ أي ﰲ اﳌساء ﺑعد اﻟﺰوال.
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ﻗﻠﺖ وﻟه شاﻫد من ﺣدﻳﺚ ﺧﺒاب وﻛﻼﳘا ضعيف ﻓﺤدﻳﺚ ﻋﻠي ضعيف وشاﻫده

ضعيف) .ﻣتﺄﻛد( ﺧﱪ ن للتسﻮك ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﺟدﻳد أن اﻟسواك مستﺤﺐ مسنو

متأﻛد اﻟسنيﺔ ﰲ أوﻗات معينﺔ ﻗال) :عند ﺻﻼة( ﻓرﺿاًﻛانﺖ أو نﻔﻼ أي ﻗرب اﻟﺼﻼة
إذاً نفﻬﻢ أن اﻟسواك سيأﺧﺬ أﺣﻜام ﻫو ﰲ اﻷﺻﻞ مسنون ماﻋدا اﳊال اﻟﱵ ﻳﻜره ﻓيﻬا
واﳊاﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺒاح ﻓيﻬا وﺗتأﻛد سنيته أي ﻳﻜون سنﺔ مؤﻛدة ﻋند اﻟﺼﻼة سواء ﻛانﺖ ﻓرضا
أو ﻛانﺖ نفﻼ" ."١ﻗال) :و( عند )انتباﻩ( ﻣن نﻮم ليﻞ أو ار ﻷن اﻹنسان ﰲ اﻟعادة

أنه إذا استيﻘﻆ من نومه ﻳﻜون ﻋنده ﺗغﲑ ﰲ راﺋﺤﺔ اﻟفﻢ .ﻗال) :و( عند )تغﲑ( راﺋﺤﺔ
)ﻓﻢ( ﲟﺄ ﻛﻮل أو ﻏﲑﻩ" "٣ﺗغﲑت راﺋﺤﺔ اﻟفﻢ ﻛﻞ ﺑﺼﻞ أو ﳓوه أو ﻏﲑ اﻷﻛﻞ ﻛاﻟﺼمﺖ
اﻟﻄوﻳﻞ .وعند وﺿﻮءﻩ " "٤أي ﺣال اﳌﻀمﻀﺔ أو ﻗﺒﻞ اﳌﻀمﻀﺔ وﻗراءة" "٥زاد
الﺰرﻛﺸﻲ واﳌصنﻒ ﰲ اﻹﻗناع أي اﳊﺠاوي ودﺧﻮل ﻣسﺠد " ،"٦وﻣنﺰل" ،"٧وإطالﺔ
سﻜﻮت" ،"٨وﺧلﻮ اﳌعدة ﻣن الﻄعام" ،"٩واﺻﻔرار اﻷسنان " "١٠إذاً ﻳتأﻛد ﰲ ﻫﺬه
اﻷﺣوال.

اﻵن ﻳﺒﲔ ﺻفﺔ اﻻستياك) :ويستاك عرﺿاً( أي من اﻟيمﲔ إﱃ اﻟيسار استﺤبا لنسبﺔ
إﱃ اﻷسنان ﻋرضا ﻟنسﺒﺔ ﻟﻸسنان ﺑيدﻩ اليسرى ﻳستاك ﻟيسرى وﻟيﺲ ﻟيمﲎ ﻷ ﻢ

ﻳنﻈرون إﱃ اﻟسواك أنه إزاﻟﺔ ﻗاذورات ﻓﺈذاً ﻳستعمﻞ ﻟيسار ﻟﻜن من اﻋتﱪ أنه سنﺔ ونﻈر
إﻟيه ﻋﻠﻰ أنه ﺗعﺒد سيﻘول ﻟيمﲔ واﳌﺬﻫﺐ أنه ﻟيسار .ﻗال :على أسنانﻪ"،"١

ولﺜتﻪ" ،"٢ولسانﻪ" "٣ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻀﻊ اﻟسواك ﻋﻠﻰ أسنانه وﻳسوك اﻷسنان واﻟﻠﺜﺔ

واﻟﻠسان ﺛﻼﺛﺔ أشياء ويغسﻞ السﻮاك معناه أنه إذا استاك ﻳستاك ﻋﻠﻰ أسنانه وﻟﺜته وﻟسانه

وﻳغسﻞ اﻟسواك ﺑعد ذﻟﻚ .وﻻ س أن يستاك ﺑﻪ اثنان ﻓﺄﻛﺜر ﺑعد ﻏسﻞ ﻗال ﰲ الرعايﺔ
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اﻟﻜﱪى ﻻﺑن ﲪدان ويﻘﻮل إذا استاك اللﻬﻢ طﻬر ﻗلﱯ وﳏص ذنﻮﰊ ﻗال ﺑعﺾ
الﺸاﻓعيﺔ وينﻮي ﺑﻪ اﻹتيان لسنﺔ وﻫﺬا اﻟﺬﻛر ﱂ ﻳرد ﻟيﺲ ﻟه أﺻﻞ .ذﻛره اﺑن ﲪدان

وﺗﺒعه اﻟﺒاﻗون ﻳنسﺒونه إﻟيه ﻟﻜن ما ﻳروونه ﻋن أﺣد من اﻟﺼﺤاﺑﺔ أو ﻋن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠيه وسﻠﻢ .ﻓاﻟﻈاﻫر أن استﺤﺒاب ﻫﺬا اﻟﺬﻛر ﺑعينه ﻓيه نﻈر .وﻗال ﺑعﺾ اﻟﺸاﻓعيﺔ...
ﺻﺤيﺢ ﻟو أن أﺣدا أﺧﺬ اﻟسواك ﻟينﻈف ﻓمه ﻓﻘط ﻻ ﻳﻜون مﺜﻞ من ﻳنوي أن ﻳﻄﻬر ﻓمه

وأن ﰐ ﺑسنﺔ اﻟنﱯ ﷺ .ﻗال) :ﻣبتد ﲜانب ﻓمﻪ اﻷﳝن( ﻓتسن البداءة ﻷﳝن ﰲ
سﻮاك وطﻬﻮر وﰲ شﺄنﻪ ﻛلﻪ ﻏﲑ ﻣا يستﻘذر ﻳﺒدأ ﲜانﺐ ﻓمه اﻷﳝن ﻟﻜن ﻫو سيستاك
ﻋرضا أي من اﻟيمﲔ إﱃ اﻟيسار .أما ما ﻳستﻘﺬر ﻓيﺒدأ ﻟيسار ﻗﺒﻞ اﻟيمﲔ .مسأﻟﺔ

اﻻدﻫان :ﻗال) :وي ﱠدهن( استﺤبا )ﻏباً( اﻻدﻫان مستﺤﺐ ﻟﻜن استﺤﺒاﺑه ﻳﻜون ﻏﺒا أي

ﻳوما ﻳدﻫن وﻳوما ﻻ ﻳدﻫن ﳌاذا؟ ﻗال يﻮﻣا ﺑعد يﻮم أي يﻮﻣا يدهن ويﻮﻣا ﻻ يدهن ﻷنﻪ
ﷺ ى عن الﱰﺟﻞ إﻻ ﻏباً رواﻩ الﱰﻣذي والنساﺋﻲ وﺻﺤﺤﻪ وﻗال ﺣسن ﺻﺤيﺢ.
والﱰﺟيﻞ تسريﺢ الﺸعر ودهنﻪ )ويﻜتﺤﻞ( ﰲ ﻛﻞ عﲔ )وتراً( ثﻼ ً ﻹﲦد اﳌﻄيب ﰲ

مسأﻟﺔ اﻻدﻫان معناه أنه ﻳﻀﻊ اﻟدﻫن ﻋﻠﻰ شعر اﻟرأس واﻟﻠﺤيﺔ ﻓﻬﺬا ﻳستﺤﺐ ﻏﺒا ﻳفعﻠه

ﻳوما وﻳوما ﻻ .اﻹﲦد نوع من اﻟﻜﺤﻞ واﳌﻄيﺐ اﻟﺬي ﻓيه اﻟﻄيﺐ ﻛﻞ ليلﺔ ﻗبﻞ أن ينام
لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ عن اﺑن عباس وﻏﲑه أي منﻬﻢ اﻟﱰمﺬي وﺣسنه .ﻗال :ويسن
نﻈر ﰲ ﻣرآة وتﻄيب ويتﻔﻄن إﱃ نعﻢ ﷲ تعاﱃ ويﻘﻮل اللﻬﻢ ﻛما ﺣسنﺖ ﺧلﻘﻲ
ﻓﺤسن ﺧلﻘﻲ وﺣرم وﺟﻬﻲ على النار ﳊديﺚ أﰊ هريرة رواه اﺑن مردوﻳﺔ ،ﻗال) :وﳚب
التسميﺔ ﰲ الﻮﺿﻮء ﻣﻊ الذﻛر( اﻟتسميﺔ أي ﺑسﻢ ﷲ ﰲ اﻟوضوء مﻊ اﻟﺬﻛر أي ﻋند اﻟتﺬﻛر
ﻓاﻟتسميﺔ واﺟﺒﺔ ﻋند اﻟتﺬﻛر وﺗسﻘط ﻟنسيان وﻋنه ﺗستﺤﺐ .أي ﻋن اﻹمام أﲪد أ ا

ﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ وإﳕا ﻫي مستﺤﺒﺔ وﻓاﻗا ﻟﻠﺠمﻬور .أي أن يﻘﻮل ﺑسﻢ ﷲ ﻻ يﻘﻮم ﻏﲑها
ﻣﻘاﻣﻬا ﳋﱪ أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا ﻻ ﺻﻼة ﳌن ﻻ وﺿﻮء لﻪ وﻻ وﺿﻮء ﳌن ﻻ يذﻛر اسﻢ
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ﷲ عليﻪ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻷﺻﻞ ضعيف أما من ﺣسنه وﻗواه ﻓﻘواه ﺑﻄرﻗه

واﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ طوﻳﻞ ﰲ ﺛﺒوﺗه وﳍﺬا ﻓﺠمﻬور اﻷمﺔ ﻋﻠﻰ استﺤﺒاب اﻟتسميﺔ ﻋند
اﻟوضوء.

ﻗال :وتسﻘﻂ ﻣﻊ السﻬﻮ وﻛذا ﻏسﻞ وتيمﻢ أي وﻛﺬﻟﻚ ﲡﺐ وﺗسﻘط مﻊ اﻟسﻬو ﰲ

ﻏسﻞ وﰲ ﺗيمﻢ .اﳊدﻳﺚ ورد ﰲ اﻟوضوء ﳌاذا ﻗﻠﺖ ﰲ اﻟغسﻞ واﻟتيمﻢ؟ ﻗاﻟوا ﻗياسا .أما

ﻋند اﳉمﻬور ﻓﺈ ا ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﲡﺐ ﰲ اﻟوضوء و ﻟتاﱄ ﻻ ﲡﺐ ﰲ اﻟتيمﻢ وﻻ ﰲ

اﻻﻏتسال .ﻗال) :وﳚب اﳋتان( عند البلﻮغ )ﻣا ﱂ ﳜﻒ على نﻔسﻪ( وﺟوب اﳋتان ﻫو
ﻋند اﻟﺒﻠوغ ،ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠوغ ﻻ ﳚﺐ ﺑﻞ ﻳستﺤﺐ ﻷنه ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠوغ ﻟيﺲ ﲟﻜﻠف واﻟتﻜﻠيف

سيﺒدأ مﻊ اﻟﺒﻠوغ وﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﳚﺐ ﻋند اﻟﺒﻠوغ إﻻ إذا ﺧاف ﻋﻠﻰ نفسه اﳋتان ﻓيتأﺧر

ذﻛ ًرا ﻛان أو ﺧنﺜى أو أنﺜى وﻋنه :ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر وﻳسن ﻟﻸنﺜﻰ .إذاً ﻛﻼم اﳌﺼنف ﻫنا

ﻫو اﳌﺬﻫﺐ أنه واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر واﻷنﺜﻰ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر ﻟﻜنﻬا

مستﺤﺒﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻷنﺜﻰ .واﻵن ﻳﺸرح ﻛيف ﻳﻜون اﳋتان :ﻓالذﻛر ﺧذ ﺟلدة اﳊﺸﻔﺔ

اﳊﺸفﺔ ﻫي رأس اﻟﺬﻛر واﳌوﻟود ﻋندما ﻳوﻟد وﻳﻜون ﻋﻠﻰ رأس اﳊﺸفﺔ ﺟﻠدة ﻫﺬه اﳉﻠدة

ﺗﻘﻄﻊ وﺗﺰال وﻫﺬا ﻫو اﳋتان واﻷنﺜى ﺧذ ﺟلدﻩ ﻓﻮق ﳏﻞ اﻹيﻼج تﺸبﻪ عرف الديﻚ

ﻫناك ﺟﻠدة ﻓوق ﳏﻞ اﻹﻳﻼج إﻳﻼج اﻟﺰوج وﻫﺬه اﳉﻠدة ﺗﺸﺒه ﻋرف اﻟدﻳﻚ ﻓيﻘول ﺧتان
اﳌرأة ﻷﺧﺬ من ﻫﺬه اﳉﻠدة انتﺒه ﰲ ﻫﺬه اﳌساﻟﺔ ﻫنا ﻻ ﻳستﺤﺐ أﺧﺬ اﳉﻠدة ﻛﻠﻬا وإﳕا
اﻷﺧﺬ منﻬا ﲝيﺚ ﻳﺒﻘﻰ منﻬا واﻟﺼﺤيﺢ أن اﳋتان ﻟنسﺒﺔ ﳍﺬه اﳌرأة ﳜتﻠف ﲝسﺐ
اﺧتﻼف ﻫﺬه اﳉﻠدة ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﻛﺒﲑة ﻓاﻷﺧﺬ منﻬا مستﺤﺐ ﻟﻜن إذا ﻛانﺖ ﻫي ﺻغﲑة

ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﳝﻜن اﻷﺧﺬ منﻬا واﻷﺧﺬ منﻬا ﳚﺤف ﻓﺈذاً ﺗﱰك .ﻓﺈذا ﻛان ﳝﻜن اﻷﺧﺬ
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منﻬا ﻓﻼ ﺗؤﺧﺬ ﻟﻜﻠيﺔ ﻓﺈذا أﺧﺬت ﻟﻜﻠيﺔ أضرت ﳌرأة ﲟا ﻳتعﻠﻖ ﻟﺰوج وﺑناﺣيﺔ اﳉماع

وﻛﺬا ..ﻗال ويستﺤب أن ﻻ تﺆﺧذ ﻛلﻬا إذا أﺧﺬت ﻛﻞ ﻫﺬه اﳉﻠدة ﺗﻀر ﺑه .ﻗال:

واﳋنﺜى ﺧذﳘا ﻛيف ﳔﱳ اﳋنﺜﻰ اﻟﺬي ﻟه آﻟﺔ ذﻛر وآﻟﺔ أنﺜﻰ؟ معناه ﳔتنه ﰲ اﳌوضعﲔ

ﰲ آﻟﺔ اﻟﺬﻛر وآﻟﺔ اﻷنﺜﻰ وﻗﻄعا ﻫو إما أن ﻳﻜون ذﻛر وإما أن ﻳﻜون أنﺜﻰ .ﻓيﻜون ﺑﺬﻟﻚ
اﺧتﱳ .ﻗال :وﻓعلﻪ زﻣن ﺻغر أﻓﻀﻞ ﻟﻜن ﻟو ﱂ ﻳفعﻞ ﰲ زمن اﻟﺼغر ﻓﺈنه ﳚﺐ ﻋند

اﻟﺒﻠوغ وﻛرﻩ ﰲ ساﺑﻊ يﻮم وﻣن الﻮﻻدة إليﻪ أي ﻳﻜره اﳋتان ﰲ اﻟيوم اﻟساﺑﻊ ومن اﻟوﻻدة

إﻟيه أي إﱃ اﻟيوم اﻟساﺑﻊ أي ﻳﻜره اﳋتان من ﻳوم اﻟوﻻدة إﱃ اﻟيوم اﻟساﺑﻊ ووﺟه ﻫﺬه
اﻟﻜراﻫﺔ ﻗاﻟوا :أن ﻫﺬا ﻓيه ﺗﺸﺒه ﻟيﻬود .وﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ أنه ﻻ ﻳﻜره ﻻ ﰲ اﻟساﺑﻊ وﻻ ﰲ
اﻟوﻻدة إﻟيه .واﻟتعﻠيﻞ ﻟتﺸﺒه ﻟيﻬود ﻫو اﻟﺬي ﲪﻞ ﻋﻠماء اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻛراﻫﺔ ذﻟﻚ.

ﻗال) :ويﻜرﻩ الﻘﺰع( وﱂ ﻳﻘﻞ ﳛرم ﻓانتﺒه وهﻮ ﺣلق ﺑعﺾ الرأس وترك ﺑعﺾ وﻛذا ﺣلق
الﻘﻔا لغﲑ ﺣﺠاﻣﺔ وﳓﻮها ﺻورة اﻟﻘﺰع ﻫي ﺣﻠﻖ ﺑعﺾ اﻟرأس وﺗرك اﻟﺒعﺾ ،اﻟﺒعﺾ اﻟﺬي

ﳛﻠﻖ إما أن ﻳﻜون ﰲ مﻘدم اﻟرأس أو ﰲ آﺧر اﻟرأس أو ﰲ ﺟنﺐ اﻟرأس ،ﻛﻞ ذﻟﻚ من
اﻟﻘﺰع ﻓﺈذا أﺧﺬ اﳌﻘدم وﺗرك ﺧﻠف اﻟرأس ﻓﻬﺬا ﻗﺰع أﺧﺬ اﳌؤﺧر وﺗرك اﳌﻘدم ﻓﻬﺬا أﻳﻀا
ﻗﺰع ،أﺧﺬ اﳉنﺒﲔ وﺗرك اﻷﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺰع ﻟﻜن استﺜﲎ ﺻورة ﻓﻘال ﻛﺬا ﺣﻠﻖ اﻟﻘفا ﻟغﲑ
ﺣﺠامﺔ وﳓوﻫا ﻓاﻟﺬي سيﺤتﺠﻢ سيﺤتاج إﱃ أن ﳛﻠﻖ ﺟﺰء من اﻟرأس من اﳋﻠف من أﺟﻞ

اﳊﺠامﺔ ﻓﻠو ﻓعﻞ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻜره ﻷنه ﺣﻠﻖ ﺑعﺾ اﻟرأس ﳌﺼﻠﺤﺔ .ﻗال :ويسن إﺑﻘاء شعر
الرأس ﻗال أﲪد هﻮ سنﺔ لﻮ نﻘﻮى عليﻪ اﲣذ ﻩ ولﻜن لﻪ ﻛلﻔﺔ وﻣﺌﻮنﺔ شعر اﻟرأس ﻳسن

إﺑﻘاؤه مﻊ اﻟعمﻞ ﲟا ﻫو مستﺤﺐ ﻟه من ادﻫان وﺗنﻈيف وﻛﺬا ..وﳍﺬا ﻗال أﲪد ﻫو سنﺔ ـ
أي إﺑﻘاء شعر اﻟرأس ـ ﻟو نﻘوى ﻋﻠيه اﲣﺬ ه ﻟﻜن ﻟه ﻛﻠفﺔ ومؤونﺔ ﻷنه ﳏتاج دﻫان

وﺗنﻈيف وﻛﺬا ويسرﺣﻪ ويﻔرﻗﻪ ويﻜﻮن إﱃ أذنيﻪ" "١أي ﻳﻄيﻞ اﻟﺸعر ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ إﱃ ﺣد
اﻷذن وينتﻬﻲ إﱃ ﻣنﻜبيﻪ" "٢أي ﳝﻜن أن ﻳﻄيﻞ اﻟﺸعر ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻷذن أو ﻳﺼﻞ
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إﱃ اﳌنﻜﺐ واﳌنﻜﺐ ﻫو اﻟﻜتف ﻫو ما اﺟتمﻊ اﻟعﻀد مﻊ اﻟﻜتف .ﻓﺈﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ

اﳌنﻜﺐ .ﻛﺸعرﻩ ﷺ وﻻ س ﺑﺰ دة" "٣وﺟعلﻪ ذؤاﺑﺔ أي ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ اﳌنﻜﺐ وﻻ س

ن ﳚعﻠه ذؤاﺑﺔ أي اﻟﻀفﲑة .ﻗال :ويعﻔﻲ ﳊيتﻪ وﳛرم ﺣلﻘﻬا ذﻛرﻩ الﺸيﺦ تﻘﻲ الدين
أي شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ وﻻ يﻜرﻩ أﺧذ ﻣا زاد على الﻘبﻀﺔ ﻣنﻬا" "١أي من اﻟﻠﺤيﺔ
ﻓيﺤرم ﺣﻠﻘﻬا ﻟﻜن ﻟو أﺧﺬ وﻗﺺ ما زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻓﻼ س ﺑﺬﻟﻚ وﻻ ﻳﻜره أي ﻳﺒاح

وﻣا ﲢﺖ ﺣلﻘﻪ" "٢أي ﻻ ﻳﻜره أﺧﺬ ما ﲢﺖ ﺣﻠﻘه ﻷنه ﻟيﺲ ﺑﻠﺤيﺔ ،اﻟﻠﺤيﺔ ﻫي ما

ﺗنﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟعارضﲔ واﻟﺬﻗن وﳛﻒ شارﺑﻪ وهﻮ أوﱃ ﻣن ﻗصﻪ وﳛف شارﺑه وﻫو أوﱃ من

ﻗﺼه واﳊف ﻫو اﳌﺒاﻟغﺔ ﰲ ﻗﺺ اﻟﺸارب .ﻗال :ويﻘلﻢ أﻇﻔارﻩ ﳐالﻔاً :ﳐاﻟفا أي ﻳﺒدأ

ﳋنﺼر ﺑعده اﻟوسﻄﻰ ﺑعدﻫا اﻹ ام ﻓﺼارت ﻫﺬه ﺧواﺑﺲ ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﻟسﺒاﺑﺔ ﺧواﺑﺲ
أي ﻳﺼﲑ ﳝناﻫا ﺧواﺑﺲ وﻳسراﻫا ﻳﺒدأ ﻹ ام ﰒ اﻟوسﻄﻰ ﰒ اﳋنﺼر ﰒ إﱃ اﻟسﺒاﺑﺔ ﰒ
ﻟﻠﺒنﺼر ﻓتﺼﲑ أوﺧسﺐ ﻗال :وينتﻒ إﺑﻄﻪ وﳛلق عانتﻪ ولﻪ إزالتﻬا ﲟا شاء أي اﻟعانﺔ

ﻳﺰﻳﻠﻬا ﲟا شاء والتنﻮير ﻓعلﻪ أﲪد ﰲ العﻮرة وﻏﲑها اﻟتنوﻳر أي وضﻊ اﻟنورة مادة مﺰﻳﻠﺔ

ﻟﻠﺸعر ﻓﺈذا وضعﻬا أزاﻟﺖ اﻟﺸعر ويدﻓن ﻣا يﺰيلﻪ ﻣن شعرﻩ وﻇﻔرﻩ وﳓﻮﻩ ﻳﻘول أن ﻫﺬه

ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳدﻓنﻬا وﻫﺬا مروي ﻋن اﺑن ﻋمر أي دﻓن ﻫﺬه اﻷشياء أي اﻟﺸعر
واﻟﻈفر وﻛﺬا ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳتﻼﻋﺐ ا اﻟسﺤرة وﻗد ﻳﻘال ﻟغﲑ ذﻟﻚ.

ويﻔعلﻪ ﻛﻞ أسبﻮع يﻮم اﳉمعﺔ ﻗبﻞ الﺰوال ﻷن ﻫﺬا ورد ﻓيه ﺣدﻳﺚ ذﻛره اﻟﺒغوي ﰲ شرح
اﻟسنﺔ وﻻ يﱰﻛﻪ ﻓﻮق أرﺑعﲔ يﻮﻣا أي اﻷﻇاﻓر أﻛﺜر من أرﺑعﲔ ﻳوم وﺣﻠﻖ اﻟعانﺔ ونتف

اﻹﺑط ﻟﻠﺤدﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ " وﻗﺖ ﻟنا ﰲ ﻗﺺ اﻟﺸارب وﺗﻘﻠيﻢ اﻷﻇاﻓر وﺣﻠﻖ اﻟعانﺔ أﻻ

نﱰك أﻛﺜر من أرﺑعﲔ ﻳوم وأﻣا الﺸارب ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﲨعﺔ .ﻗال) :وﻣن سنن الﻮﺿﻮء( وهﻲ
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ﲨﻊ سنﺔ وهﻲ ﰲ اللغﺔ الﻄريﻘﺔ وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻣا يﺜاب على ﻓعلﻪ وﻻ يعاﻗب على
ﺗرﻛه ﻫﺬا اﻟتعرﻳف ﻟيﺲ ﺗعرﻳفا ﻟﻠسنﺔ وإﳕا ﻫو ﺑيان ﳊﻜﻢ اﻟسنﺔ
وﻋندﻫﻢ من ﲨﻠﺔ اﳌردود .....أن ﺗدﺧﻞ اﻷﺣﻜام ﰲ اﳊدود

ﻓﻬﻢ ﻳعرﻓون اﻟﺸيء ﲝﻜمه ﺗسﻬيﻼ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .وتﻄلق أيﻀاً على أﻗﻮالﻪ وأﻓعالﻪ وتﻘريراتﻪ
ﷺ إذاً ﻫﺬا ﻫو اﻹطﻼق اﻟﺜاﱐ اﻟسنﺔ :ذﻛر ﻟﻠسنﺔ ﺗعرﻳفﲔ اﻷول ما ﻳﺜاب ﻋﻠﻰ ﻓعﻠه وﻻ
ﻳعاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛه وﻫﺬا ﺗعرﻳف اﻟسنﺔ ﻋند اﻟفﻘﻬاء واﻷدق أن ﻳﻘال ما أمر ﺑه أمرا ﻏﲑ

ﺟازم .واﻟسنﺔ ﻋند اﶈدﺛﲔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻗوال اﻟنﱯ ﷺ وﻋﻠﻰ أﻓعاﻟه وﺗﻘرﻳراﺗه ﷺ .ﻗال:

وﲰﻲ ﻏسﻞ اﻷعﻀاء على الﻮﺟﻪ اﳌخصﻮص وﺿﻮءا لتنﻈيﻔﻪ اﳌتﻮﺿﺊ وﲢسينﻪ
)السﻮاك( ﺑدأ ﻟسواك ﻓﻘال من سنن اﻟوضوء اﻟسواك ﻫﺬه اﻟسنﺔ اﻷوﱃ وتﻘدم أنﻪ يتﺄﻛد
ﻓيﻪ أي ﰲ اﻟوضوء وﳏلﻪ عند اﳌﻀمﻀﺔ ﻫﺬه اﻟسنﺔ اﻷوﱃ .اﻟسنﺔ اﻟﺜانيﺔ ،ﻗال) :وﻏسﻞ
الﻜﻔﲔ ثﻼ ً( ﰲ أول الﻮﺿﻮء ولﻮ ﲢﻘق طﻬار ما وﻟو ﻛان متﺤﻘﻖ اﻟﻄﻬارة ﻓﻬﺬه سنﺔ
من سنن اﻟوضوء )وﳚب( ﻏسلﻬما ثﻼ ً ﺑنيﺔ وتسميﺔ )ﻣن نﻮم ليﻞ ﻗﺾ لﻮﺿﻮء( ﳌا
تﻘدم ﰲ أﻗسام اﳌاء مر معنا ،وﻋنه ﻳستﺤﺐ ،ما ﻫو اﻟﺬي ﻳستﺤﺐ؟ ﻗال :وﳚﺐ

ﻏسﻠﻬما أي اﻟﻜفﲔ ﺛﻼ ﺑنيﺔ وﺗسميﺔ ،مﱴ ﻳنوي وﻳسمي؟ من نوم ﻟيﻞ ﻗﺾ ﻟوضوء وﻗد
ﺗﻘدمﺖ معنا ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وﻗﻠنا أن من وضﻊ ﻳده ﰲ اﳌاء ﻓﺈن اﳌاء ﻳﺼﺒﺢ طاﻫرا وﻟﺬا ﻗال
ﳌا ﺗﻘدم ﰲ أﻗسام اﳌياه .ﻟﻜن ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ نفسﻬا وﻫو أنه ﳚﺐ ﻏسﻠﻬا ﺛﻼ ﳍﺬا اﻟﺬي
ﻗام من نوم ﻟيﻞ ﳊدﻳﺚ إذا استيﻘﻆ أﺣدﻛﻢ من نومه ﻓﻼ ﻳغمﺲ ﻳده ﰲ اﻹ ء ﺣﱴ
ﻳغسﻠﻬا ﺛﻼ ﻓﺈنه ﻻ ﻳدري أﻳن ﺗﺖ ﻳده .وﻗﻠنا أ ﻢ أﺧﺬوا من ﻗوﻟه ﺗﺖ أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ

ﺧاص ﲟن ﻗام من نوم اﻟﻠيﻞ ﻷن اﻟﺒيتوﺗﺔ ﻻ ﺗﻜون إﻻ ﰲ نوم اﻟﻠيﻞ .ﻗال :ويسﻘﻂ
ﻏسلﻬما والتسميﺔ سﻬﻮاً وﻛﺬا ﺟﻬﻼ .ﻷنه ﻗال ﳚﺐ واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻏسﻞ اﻟﻜفﲔ ﺛﻼ

ﳌن ﻗام من نوم ﻟيﻞ .ﻗال ﳚﺐ ﻏسﻠﻬما ﻟنيﺔ و ﻟتسميﺔ .وﻟو أنه نسي اﻟتسميﺔ ﺗسﻘط
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وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﻼ .وﻏسلﻬما ﳌعﲎ ﻓيﻬما أي ﺗعﺒدي ﻟيﺲ ﳌعﲎ معﻘول ﻟو ﻗﻠنا ﳌعﲎ معﻘول
ﻛما ﻳﻘول اﳉمﻬور ﳌا أوﺟﺒوا ﻫﺬا اﻟغسﻞ وﳌا سﻠﺒوا من اﳌاء اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﲟﺠرد ﻏمﺲ اﻟيد

ﻓيه .ﻗال :ﻓلﻮ استعمﻞ اﳌاء وﱂ يدﺧﻞ يدﻩ ﰲ اﻹ ء ﱂ يصﺢ وﺿﻮؤﻩ وﻓسد اﳌاء ﻳﻘول
مﺜﻼ :ما ﻏمﺲ ﻳده ﰲ اﳌاء ﻟﻜن أمر اﳌاء ﻋﻠﻰ ﻳده وﺗوضأ ﺬا اﳌاء نفﺲ اﻟﺸيء اﳌﻬﻢ أن
اﳌاء ﻻ ﳝﺲ ﻫﺬا اﻟعﻀو اﻟﺬي ﱂ ﻳغسﻞ ﺛﻼ ﺑسﺒﺐ اﻟﻘيام من نوم اﻟﻠيﻞ ﺣﱴ ﻻ ﻳفسد
اﳌاء ﻓيتﺤول إﱃ طاﻫر ﻓﻼ ﻳرﻓﻊ اﳊدث .وﰲ اﻟﺒداﻳﺔ ﻗال ﺗسﻘط سﻬوا وﺟﻬﻼ واﻟتسميﺔ
ﺗسﻘط سﻬوا وﺟﻬﻼ ﻓﻠو أن إنسان ﻗام ونسي ﻓغسﻞ اﻟيدﻳن ﺛﻼ ونسي وﺗوضأ ﻓتسﻘط

ﻋنه اﻟتسميﺔ وﻳﺼﺢ وضوؤه .اﻟسنﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ،ﻗال) :و( ﻣن سنن الﻮﺿﻮء )البداءة( ﻗبﻞ
ﻏسﻞ الﻮﺟﻪ )ﲟﻀمﻀﺔ ﰒ استنﺸاق( ثﻼ ً ثﻼ ً ﺑيمينﻪ واستنﺜارﻩ ﺑيسارﻩ ما ﻫي اﻟسنﺔ؟

اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق سيأﰐ أ ا رﻛن وﻓرض ﻓﻠيﺲ اﻟﻜﻼم ﻋن اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق
وإﳕا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺒداءة ﳌﻀمﻀﺔ ﰒ اﻻستنﺸاق اﻟﱰﺗيﺐ ﺑﲔ اﳌﻀمﻀﺔ ﰒ اﻻستنﺸاق.
وﻳتﻜﻠﻢ ﻋن استعمال اﳌﻀمﻀﺔ ﻟيمﲔ واﻻستنﺸاق ﻟيسار ﻫﺬا ﻫو اﻟسنﺔ أما نفﺲ

اﳌﻀمﻀﺔ ﻓﻬي واﺟﺒﺔ ومن ﺗرﻛﻬا ﻳﺒﻄﻞ وضوؤه .اﻟراﺑﻊ ،ﻗال) :و( ﻣن سننﻪ )اﳌبالغﺔ
ﻓيﻬما( أي ﰲ اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق )لغﲑ ﺻاﺋﻢ( ﻓتﻜرﻩ أي ﰲ ﺣﻖ اﻟﺼاﺋﻢ .إذاً

اﳌﺒاﻟغﺔ ﰲ اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق سنﺔ ﰲ ﺣاﻟﺔ وﻟيسﺖ سنﺔ ﺑﻞ مﻜروﻫﺔ ﰲ ﺣاﻟﺔ .اﻵن

ﻳﺸرح اﳌﺒاﻟغﺔ ﻓيﻘول :واﳌبالغﺔ ﰲ اﳌﻀمﻀﺔ إدارة اﳌاء ﲜميﻊ ﻓمﻪ وﰲ اﻻستنﺸاق ﺟذﺑﻪ
ﺑنﻔﺲ إﱃ أﻗصى اﻷنﻒ ﻳدﺧﻞ اﳌاء إﱃ أﻗﺼﻰ اﻷنف وﰲ ﺑﻘيﺔ اﻷعﻀاء دلﻚ ﻣا ينبﻮ
عنﻪ اﳌاء للصاﺋﻢ وﻏﲑﻩ أي ﰲ ﺑﻘيﺔ اﻷﻋﻀاء دﻟﻚ ما ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟيه اﳌاء ﺑسﻬوﻟﺔ ﻟﻠﺼاﺋﻢ
وﻏﲑه .اﻟسنﺔ اﳋامسﺔ) :و( ﻣن سننﻪ )ﲣليﻞ اللﺤيﺔ الﻜﺜيﻔﺔ( أي اﻟﱵ ﺗسﱰ اﻟﺒﺸرة
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ﻓاﻟﻠﺤيﺔ اﻟﻜﺜيفﺔ ﲣﻠيﻠﻬا سنﺔ أما اﻟﻠﺤيﺔ اﳋفيفﺔ ﻓتﺨﻠيﻠﻬا واﺟﺐ واﻟفرق ﺑﲔ اﻟﻜﺜيفﺔ
واﳋفيفﺔ أن اﻟﻜﺜيفﺔ ﺗسﱰ اﻟﺒﺸرة اﻟﱵ ﲢتﻬا وأما اﳋفيفﺔ ﻓﻼ ﺗسﱰ اﻟﺒﺸرة ،اﻟﺒﺸرة ﺗﻈﻬر من
ﺧﻼﳍا .ﻓﺈذا ﻇﻬرت اﻟﺒﺸرة من ﺧﻼل اﻟﺸعر ﳚﺐ ﻏسﻞ اﻟﺒﺸرة اﻟﻈاﻫرة وأما إذا استﱰت

اﻟﺒﺸرة ﻟﺸعر ﻓﺈنه ﻳﻜفي ﻏسﻞ ﻇاﻫر اﻟﺸعر من اﳋارج وﻳستﺤﺐ اﻟتﺨﻠيﻞ من اﻟداﺧﻞ
أما إذا ﻛانﺖ ﺧفيفﺔ ﺗﻈﻬر اﻟﺸعر ﻓﻬنا ﳚﺐ ﲣﻠيﻞ اﻟﺒﺸرة من اﻟداﺧﻞ ﻓيﺼﺒﺢ اﻟتﺨﻠيﻞ ﻫنا

واﺟﺐ .لﺜاء اﳌﺜلﺜﺔ مرت معنا واﳌﺜناة اﻟﱵ ﻓيﻬا نﻘﻄتان واﳌوﺣدة اﻟﱵ ا نﻘﻄﺔ واﺣدة

وﻫناك اﻟفوﻗيﺔ واﻟتﺤتيﺔ واﳌعﺠمﺔ اﻟﱵ ﻓيﻬا نﻘاط واﳌﻬمﻠﺔ اﻟﱵ ﻻ نﻘاط ﻓيﻬا ﻗال وهﻲ الﱵ
تسﱰ البﺸرة ﻓيﺄﺧذ ﻛﻔا ﻣن ﻣاء يﻀعﻪ ﻣن ﲢتﻬا ﺻاﺑعﻪ ﻣﺸتبﻜﺔ أو ﻣن ﺟانبيﻬا
ويعرﻛﻬا أي ﻳدﻟﻜﻬا وﻛذا عنﻔﻘتﻪ ﻫي اﻟﺸعر اﻟﺬي ﲢﺖ اﻟﺸفﺔ اﻟسفﻠﻰ و ﻗﻲ شعﻮر
الﻮﺟﻪ أي ﻛﺬﻟﻚ اﻟعنفﻘﺔ و ﻗي شعور اﻟوﺟه مﺜﻞ اﻟﻠﺤيﺔ اﳋفيفﺔ واﻟﻜﺜيفﺔ ﻓﺈن ﻛانﺖ ﻛﺜيفﺔ
ﻓيغسﻠﻬا من اﳋارج وإن ﻛانﺖ ﺧفيفﺔ ﻓيغسﻠﻬا من اﻟداﺧﻞ .اﻟسنﺔ اﻟسادسﺔ) :و( ﻣن
سننﻪ ﲣليﻞ )اﻷﺻاﺑﻊ( أي أﺻاﺑﻊ اليدين والرﺟلﲔ ﻗال ﰲ الﺸرح وهﻮ ﰲ الرﺟلﲔ
آﻛد ﻷن اﻻﻟتﺼاق ﰲ أﺻاﺑﻊ اﻟرﺟﻠﲔ أﻛﺜر من أﺻاﺑﻊ اﻟيدﻳن وﳜلﻞ أﺻاﺑﻊ رﺟليﻪ
ﲞنصر يدﻩ اليسرى ﻣن طن رﺟلﻪ اليمﲎ ﻣن ﺧنصرها إﱃ إ اﻣﻬا أي ﻳستعمﻞ ﺧنﺼر
اﻟيسرى وﻳﺒدأ من أﺻاﺑﻊ رﺟﻠه اﻟيمﲎ من ﺧنﺼرﻫا إﱃ إ امﻬا وﰲ اليسرى لعﻜﺲ ﰒ
اﻟيسرى ﻟعﻜﺲ من إ امﻬا إﱃ ﺧنﺼرﻫا وأﺻاﺑﻊ يديﻪ إﺣداﳘا ﻷﺧرى أي وﳜﻠﻞ
أﺻاﺑﻊ ﻳدﻳه إﺣداﳘا ﻷﺧرى .ﻓﺈن ﻛانﺖ أو ﺑعﻀﻬا ﻣلتصﻘﺔ سﻘﻂ أي ﻟو ﻛانﺖ

اﻷﺻاﺑﻊ مﻠتﺼﻘﺔ أو أن ﺑعﺾ اﻷﺻاﺑﻊ مﻠتﺼﻖ ﻓاﳌﻠتﺼﻖ ﻳسﻘط ﻓيه اﻟتﺨﻠيﻞ .اﻟسنﺔ

اﻟساﺑعﺔ) :و( ﻣن سننﻪ )التياﻣن( ﺑﻼ ﺧﻼف واﻟﺜامنﺔ) :وأﺧذ ﻣاء ﺟديد لﻸذنﲔ( ﺑعد
ﻣسﺢ رأسﻪ معناه أنه ﺧﺬ ماء ﻟﻠرأس و ﺧﺬ ماء ﻟﻸذنﲔ ﻳستدﻟون ﳍﺬا ﲝدﻳﺚ اﻟﺒيﻬﻘي

أنه أﺧﺬ ماء ﻷذنيه ﻏﲑ اﳌاء اﻟﺬي أﺧﺬه ﻟرأسه .ﻓﺤدﻳﺚ اﻟﺒيﻬﻘي دﻟيﻞ ﳍﺬه اﳌسأﻟﺔ ،ﻟﻜن
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ﻋند مسﻠﻢ ومسﺢ ﺑرأسه ﲟاء ﻏﲑ ﻓﻀﻞ ﻳدﻳه .إذاً مسﺢ اﻟرأس ﲟاء ﺟدﻳد ﻏﲑ ماء اﻟيدﻳن.
ورواﻳﺔ اﻟﺒيﻬﻘي أنه مسﺢ اﻷذن ﲟاء ﺟدﻳد ﻏﲑ ماء اﻟرأس .وﳍﺬا ﻓاﻟرواﻳﺔ اﻷﺧرى ﻋند
اﻹمام أﲪد ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :وﻋنه ﻻ ﻳستﺤﺐ ،ﺑﻞ ﳝسﺤان ﲟاء اﻟرأس .أي أن من
ﺟعﻞ ﺣدﻳﺚ مسﻠﻢ ﻫو اﻟﺼﺤيﺢ وﻫو اﻟﺼﺤيﺢ ﺣﻘا وﻟيﺲ ﻓيه إشﻜال ﻟﻜن ﳚعﻞ رواﻳﺔ
اﻟﺒيﻬﻘي ﺧﻄأ وﺣدﻳﺚ مسﻠﻢ ﻫﻢ اﻟﺼواب ﻓﺈنه ﻳﻘول ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑعدم استﺤﺒاب ماء ﺟدﻳد.
ﻟﻜن من ﻳعتﱪ أن ﻛﻼ اﳊدﻳﺜﲔ ﺻﺤيﺢ وﻫﺬا ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﻗﻀيﺔ وﻫﺬا ﻋن ﻗﻀيﺔ ..

اﻟسنﺔ اﻟتاسعﺔ :وﳎاوزة ﳏﻞ ﻓرض أي من سنن اﻟوضوء ﳎاوزة ﳏﻞ ﻓرض وأﻳن ﳏﻞ

اﻟفرض؟ ﻛﻞ ﻋﻀو ﻟه ﳏﻞ ﻓرض ﻓفي اﻟيد إذا ﻏسﻞ اﻟرﻓﻖ ﻳستﺤﺐ أن ﻳﺰﻳد وإذا ﻏسﻞ
اﻟرﺟﻞ مﻊ اﻟﻜعﺒﲔ استﺤﺐ أن ﻳﺰﻳد .وﻋنه ﻻ ﻳستﺤﺐ اﻟﺰ دة ﻋن ﳏﻞ اﻟفرض .وﻫﻢ

ﻳستدﻟون ﲝدﻳﺚ ﻓمن استﻄاع منﻜﻢ أن ﻳﻄيﻞ ﻏرﺗه ﻓﻠيفعﻞ .وﻫﺬه اﻟﻠفﻈﺔ ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول
أ ا مدرﺟﺔ من ﻛﻼم أﰊ ﻫرﻳرة  .واﳋﻼف ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻗوي ﻷنه ﺣﱴ ﻓﻬﻢ أﰊ
ﻫرﻳرة ﻻ ﻳستﻬان ﺑه ﻓمن ﺟعﻠﻬا من ﻛﻼم اﻟنﱯ ﷺ ﻓﻬﺬا دﻟيﻠﻬا ومن ﺟعﻠﻬا من ﻛﻼم
أﰊ ﻫرﻳرة وﻓعﻞ أﰊ ﻫرﻳرة وﻇاﻫر ﻛﻼم اﻟنﱯ ﷺ إسﺒاغ اﻟوضوء ﻋﻠﻰ اﳌﻜاره ﻟﻜن ﻛﻠﻬا ﻗد
ﺗفسر ﺑﺸيء ن ﻓتفسر إسﺒاغ اﻟوضوء ﲟعﲎ إﲤامه وﻋدم اﻟتﻘﺼﲑ ﻓيه .ﻟﻜن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ

أنه ﻻ ﺗستﺤﺐ اﻟﺰ دة .واﻟنفﺲ إﻟيﻬا أميﻞ .اﻟعاشرة) :و( ﻣن سننﻪ )الغسلﺔ الﺜانيﺔ
والﺜالﺜﺔ( وتﻜرﻩ الﺰ دة عليﻬا وﺗﻜره اﻟﺰ دة ﻋﻠﻰ اﻟغسﻠﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ .ويعمﻞ ﰲ عدد
الغسﻼت ﻷﻗﻞ ﻳعﲏ ﻟو أﺻاﺑه شﻚ ﻫﻞ ﻏسﻞ ﻏسﻠتﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻳعتﱪﻫا اﺛنتﲔ .وﳚﻮز
اﻻﻗتصار على الغسلﺔ الﻮاﺣدة ﻓﻠو ﺗوضأ مرة واﺣدة ﻳغسﻞ ﻛﻞ ﻋﻀو مرة واﺣدة ﻓﻼ

س وﻟو ﺗوضأ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻀو مرﺗﲔ ﻓﻼ س .ﻓاﻟنﱯ ﷺ ورد ﻋنه أنه ﺗوضأ مرة مرة ومرﺗﲔ
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مرﺗﲔ وﺛﻼث .وﻟو ﺧاﻟف ﰲ أي ﻋﻀو ﻓغسﻠه مرة وﻋﻀو مرﺗﲔ وﻋﻀو ﺛﻼث ﻛﻞ ذﻟﻚ

ﻻ ﺣرج ﻓيه ﻟﻜن اﻷﻓﻀﻞ اﻟتﺜﻠيﺚ .والﺜنتان أﻓﻀﻞ والﺜﻼث أﻓﻀﻞ ﻣنﻬما ولﻮ ﻏسﻞ
ﺑعﺾ أعﻀاء الﻮﺿﻮء أﻛﺜر ﻣن ﺑعﺾ ﱂ يﻜرﻩ وﻻ يسن ﻣسﺢ العنق وﻻ الﻜﻼم على
الﻮﺿﻮء اﻟعنﻖ ﻟيﺲ ﻟه دﺧﻞ ﰲ اﻟوضوء ﻓﻼ ﻳسن أن ﳝسﺢ واﻟﻜﻼم ﻻ ﻳسن اﻟﻜﻼم ﻓيه أو

ﻳسن ﺗرك اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟوضوء .واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟوضوء ﻳﻜره.

ب ﻓروض الﻮﺿﻮء وﺻﻔتﻪ

أي أرﻛان اﻟوضوء ﻳسمونه اﻟفرض وﻳسمونه اﻟرﻛن ﻟﻜن اﻟواﺟﺐ أﻗﻞ من اﻟفرض واﻟرﻛن

وﻻ ﺗنسوا أننا ﻋند ﰲ اﻟوضوء واﺟﺒات وأرﻛان أو ﻓروض واﻟفرق ﺑينﻬا ما ﻫو؟ أن
اﻟواﺟﺒات أﻗﻞ من اﻷرﻛان ﻓﻠو نسي اﻟواﺟﺐ ﻻ ﻳﻀر اﻟعمﻞ ﻓنسيان اﻟواﺟﺐ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ
اﻟوضوء ﲞﻼف نسيان اﻟفرض أو اﻟرﻛن .واﻟفرض واﻟرﻛن شيء واﺣد.

ﻗال :الﻔرض لغﺔ يﻘال ﳌعان أي ﰲ اﻟﻠغﺔ أﺻلﻬا اﳊﺰ والﻘﻄﻊ وشرعا ﻣا أثيب ﻓاعلﻪ
وعﻮﻗب رﻛﻪ وﻗﻠنا أن ﻫﺬا ﻟيﺲ ﺗعرﻳف ﻟﻠفرض وإﳕا ﻫو ﺣﻜمه ﺑيان اﻟﺸيء ﲝﻜمه وإﻻ
ﻓاﻟفرض ﻫو ما أمر ﺑه أمرا ﻏﲑ ﺟازم ﻓاﻵن ﻫو ﻳعرف اﻟوضوء :والﻮﺿﻮء استعمال ﻣاء
طﻬﻮر ﰲ اﻷعﻀاء اﻷرﺑعﺔ على ﺻﻔﺔ ﳐصﻮﺻﺔ .وﻛان ﻓرﺿﻪ ﻣﻊ ﻓرض الصﻼة ﻛما
رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع أي ﻛان ﻓرض اﻟوضوء مﻊ ﻓرض اﻟﺼﻼة  ،اﳌﺒدع ﻻﺑن
مفﻠﺢ ﺑرﻫان اﻟدﻳن اﳊفيد) .ﻓروﺿﻪ ستﺔ( أﺣدها) :ﻏسﻞ الﻮﺟﻪ( " "١لﻘﻮلﻪ تعاﱃ:
ﻓاﻏسلﻮا وﺟﻮهﻜﻢ ) والﻔﻢ واﻷنﻒ ﻣنﻪ( أي اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق منه واﻵﻳﺔ ﱂ

ﺗﺬﻛر اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق ﻟﻜنﻬا ذﻛرت اﻟوﺟه ﻓاﻹمام أﲪد ﻳعتﱪ أن اﻟفﻢ واﻷنف داﺧﻞ
ﰲ اﻟوﺟه أي ان داﺧﻞ اﻟفﻢ واﻷنف ﻟه ﺣﻜﻢ اﳋارج وﻟيﺲ ﻟه ﺣﻜﻢ اﻟداﺧﻞ ﺑدﻟيﻞ أن اﳌاء
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ﻟو وضعه اﻟﺼاﺋﻢ ﰲ ﻓمه ﻻ ﻳفﻄر .إذاً اﻟفﻢ ﻟه ﺣﻜﻢ اﳋارج وﻟو وضﻊ رﺟﻞ اﳋمر ﰲ ﻓمه
ﻓﺈنه ﻻ ﳛد ﳑﻜن ﻳعﺰر ﻟﻜن ﻻ ﳛد ﻓﻼ ﻳعتﱪ شار ﻟﻠﺨمر .ﻓﻜﻞ ﻫﺬه أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ ما

ﳍما ﺣﻜﻢ اﳋارج وﻟيﺲ اﻟداﺧﻞ .أي ﻣن الﻮﺟﻪ لدﺧﻮﳍما ﰲ ﺣدﻩ أي ﰲ ﺗعرﻳفه ﻓﻼ
تسﻘﻂ اﳌﻀمﻀﺔ وﻻ اﻻستنﺸاق ﰲ وﺿﻮء وﻻ ﻏسﻞ إذاً ﻫي رﻛن ﰲ اﻟوضوء واﻟغسﻞ.
ﻻ عمداً وﻻ سﻬﻮاً أي أ ا ﻻ ﺗسﻘط ﻋمدا وﻻ سﻬوا ﻷ ا أرﻛان .وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﻼف

اﳉمﻬور ﻓﺠمﻬور اﻟعﻠماء ﻳعتﱪون اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق سنﺔ ﺣاﻓﻆ ﻋﻠيﻬا اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠيه وسﻠﻢ وﻳستدﻟون ﳍﺬا ﺑدم ورودﻫا ﰲ اﻵﻳﺔ) .و( الﺜاﱐ )ﻏسﻞ اليدين( ﻣﻊ اﳌراﻓﻘﲔ
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وأيديﻜﻢ إﱃ اﳌراﻓق  واﳌرﻓﻖ ما ﻫو؟ ﻫو اﳌفﺼﻞ اﻟﺬي ﻳرﺑط ﺑﲔ
اﻟساﻋد واﻟعﻀد) .و( الﺜالﺚ )ﻣسﺢ الرأس( ﻛلﻪ )وﻣنﻪ اﻷذ ن( ،لﻘﻮلﻪ تعاﱃ:
واﻣسﺤﻮا ﺑرؤوسﻜﻢ  ،وﻗﻮلﻪ ﷺ" :اﻷذ ن ﻣن الرأس" رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ورواه
اﻟﱰمﺬي وضعفه .واﳊدﻳﺚ ﳐتﻠف ﰲ رﻓعه ووﻗفه ﻋﻠﻰ أﰊ أمامﺔ وﺑعﻀﻬﻢ ﺣسن ﻫﺬا

اﳊدﻳﺚ ﺑﻄرﻗه ) .و( الراﺑﻊ )ﻏسﻞ الرﺟلﲔ( ﻣﻊ الﻜعبﲔ ،لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وأرﺟلﻜﻢ إﱃ
الﻜعبﲔ  واﻟﻜعﺒان ﳘا اﻟعﻈمتان اﻟناﺗئتان أي اﻟﺒارز ن ﰲ ﺟنﱯ اﻟﻘدم) .و( اﳋاﻣﺲ
)الﱰتيب( على ﻣا ذﻛر ﷲ تعاﱃ أي ﰲ اﻵﻳﺔ من ﻗوﻟه ﺗعاﱃ ﻓاﻏسﻠوا وﺟوﻫﻜﻢ وأﻳدﻳﻜﻢ
إﱃ اﳌراﻓﻖ وامسﺤوا ﺑرءوسﻜﻢ وأرﺟﻠﻜﻢ إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ ﻓﱰﺗيﺐ اﻵﻳﺔ ﻫو واﺟﺐ ﰲ اﻟوضوء.

ما ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﱰﺗيﺐ ﰲ اﻵﻳﺔ مﻘﺼود؟ ﻗال اﳌﺼنف :ﻷن ﷲ تعاﱃ أدﺧﻞ
اﳌمسﻮح ﺑﲔ اﳌغسﻮﻻت ﻗال ﺗعاﱃ :ﻓاﻏسﻠوا وﺟوﻫﻜﻢ وأﻳدﻳﻜﻢ إﱃ اﳌراﻓﻖ وامسﺤوا
ﺑرءوسﻜﻢ وأرﺟﻠﻜﻢ إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ أي واﻏسﻠوﻫا ﻓأدﺧﻞ اﳌمسوح ﺑﲔ اﳌغسوﻻت و ﻻ
نعلﻢ ﳍذا ﻓاﺋدة ﻏﲑ الﱰتيب ﻓﻠو ﻛان اﻟﱰﺗيﺐ ﻟيﺲ مرادا ﻓﻼ ﻳﻜن اﻟسياق ﻫﻜﺬا وإﳕا
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ﺗﺬﻛر اﳌمسوﺣات ﺑعد اﳌغسوﻻت واﻵيﺔ سيﻘﺖ لبيان الﻮاﺟب والنﱯ ﷺ رتب الﻮﺿﻮء
وﻗال" :هذا وﺿﻮء ﻻ يﻘبﻞ ﷲ الصﻼة إﻻ ﺑﻪ" .وﻫﺬه دﻟيﻞ آﺧر .ﻓلﻮ ﺑدأ ﺑﺸﻲء ﻣن
اﻷعﻀاء ﻗبﻞ ﻏسﻞ الﻮﺟﻪ ﱂ ﳛسب لﻪ ﻓﻠو ﻏسﻞ اﻟيد ﰒ ﺑدأ ﻟوﺟه ﻓنﻘول أن ﻫﺬه اﻟيد
ما ﻏسﻠﺖ ﻓﻼ ﲢتسﺐ وإن تﻮﺿﺄ ﻣنﻜسا أرﺑﻊ ﻣرات ﺻﺢ وﺿﻮءﻩ إن ﻗرب الﺰﻣن
منﻜسا أي أرﺑﻊ مرات ﻳتوضأ ﻳغسﻞ اﻟرﺟﻞ ﰒ ﳝسﺢ اﻟرأس ﰒ اﻟيد ﰒ اﻟوﺟه ﻓما اﻟﺬي

ﳛسﺐ ﻟه؟ اﻟوﺟه .ﻓأﻋاد مرة نيﺔ ما اﻟﺬي ﻳسﺤﺐ؟ اﻟيدﻳن .ﻓأﻋادﻫا ﻟﻠمرة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ما
اﻟﺬي ﳛسﺐ؟ ﳛسﺐ ﻟه مسﺢ اﻟرأس ﰒ أﻋادﻫا اﻟراﺑعﺔ ﻓتﺤسﺐ ﻟه اﻟرﺟﻞ .وﻳستﺤﻖ مﻊ
ﻫﺬا ﻋﻘوﺑﺔ أو ﺗعﺰﻳر إذا ﻛان ﻋنده أﺣد ﻟه ﻋﻠيه طرﻳﻖ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛاسﺒه .وﻟو ﺑعد اﻟﺰمن

ما ﺻﺢ وضوؤه ﻷن اﳌواﻻة انﻘﻄعﺖ ولﻮ ﻏسلﻬا ﲨيعا دﻓعﺔ واﺣدة ﱂ ﳛسب لﻪ ﻏﲑ
الﻮﺟﻪ ﻟو ﻏسﻠﻬا مﻊ ﺑعﻀﻬا ﺑعﻀا ﻓﻼ ﳛسﺐ ﻟه إﻻ اﻟوﺟه ﻓﻘط .وإن انغمﺲ و ﰲ
ﻣاء وﺧرج ﻣرتبا أﺟﺰأﻩ وإﻻ ﻓﻼ و أي اﻟوضوء وﺧرج مرﺗﺒا أي أﺧرج وﺟﻬه ﰒ أﺧرج
ﻳدﻳه من اﳌاء ﰒ ﺑرأسه ﰒ رﺟﻠيه ﻳﺼﲑ ﺗوضأ وﺣسﺐ ﻟه وضوء ﻓﻬﺬه إذا انغمﺲ و
ﻟﻠوضوء وأدﺧﻞ اﳌاء ﰲ ﻓمه وأنفه.

)و( السادس )اﳌﻮاﻻة( ﻷنﻪ ﷺ "رأى رﺟﻼ يصلﻲ وﰲ ﻇﻬر ﻗدﻣﻪ ﳌعﺔ ﻗدر الدرهﻢ
ﱂ يصبﻬا اﳌاء ﻓﺄﻣرﻩ أن يعيد الﻮﺿﻮء" رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ .رأى ﰲ رﺟﻠه مﻘدار اﻟدرﻫﻢ ﱂ

ﻳﺼﺒه اﳌار ﻓأمره أن ﻳعيد اﻟوضوء  .ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﰲ مسﻠﻢ ﺑﻠفﻆ ﻓأمره أن ﳛسن اﻟوضوء
ﻗال ارﺟﻊ ﻓأﺣسن وضوءك .وﳍﺬا ﺣﺼﻞ اﳋﻼف ﰲ مسأﻟﺔ اﳌواﻻة ﻫﻞ ﻫي سنﺔ أم ﻫي
واﺟﺒﺔ؟ ﻓعﻠﻰ رواﻳﺔ أﻋد اﻟوضوء معناه واﺟﺒﺔ .ﻟﻜن رواﻳﺔ أﺣسن اﻟوضوء  :أﺣسن ﳎمﻠﺔ

ﲢتمﻞ أﻋده أو أﺣسن وضوءك أي اذﻫﺐ واﻏسﻞ ما ﺗرﻛته ﻓﺈذا ﻓﻬمنا أنه ﻳﻘﺼد ارﺟﻊ
ﻓاﻏسﻞ ما ﺗرﻛته معناه أن اﳌواﻻة ﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ ﺑﻞ ﻫي سنﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ارﺟﻊ ﻓأﻋد ﻛما

ﻫو ﻋند أﲪد ﻓمعناه أن اﳌواﻻة واﺟﺒﺔ) .وهﻲ( أي اﳌﻮاﻻة )أن ﻻ يﺆﺧر ﻏسﻞ عﻀﻮ
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ﺣﱴ ينﺸﻒ الذي ﻗبلﻪ( ﺑﺰﻣن ﻣعتدل أو ﻗدرﻩ ﻣن ﻏﲑﻩ .إذا ﻛانﺖ اﳌواﻻة ﻓرض ﻓما

ﻫي اﳌواﻻة؟ ﻓيﻘول ) وﻫي ( أي اﳌواﻻة )أن ﻻ ﻳؤﺧر ﻏسﻞ ﻋﻀو ﺣﱴ ﻳنﺸف اﻟﺬي ﻗﺒﻠه(
ﺑﺰمن معتدل أو ﻗدره من ﻏﲑه .أي إذا ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﻻ ﻳتأﺧر ﰲ ﻏسﻞ اﻟيدﻳن ﺣﱴ ﳚف
اﻟوﺟه.ﺑﻞ معناه أن ﻳغسﻞ وﺟﻬه ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ ﻏسﻞ اﻟيدﻳن ﻗﺒﻞ ﺟفاف اﻟوﺟه .ﻓﺈذا انتﻘﻞ
إﱃ مسﺢ اﻟرأس ﳝسﺢ اﻟرأس ﻗﺒﻞ أن ﲡف اﻟيدان وﻫﻜﺬا ﻳغسﻞ اﻟرﺟﻞ ﻗﺒﻞ أن ﳚف ﻫﻞ

نﻘول مسﺢ اﻟرأس؟ ﻻ ،ﺑﻞ ﻗﺒﻞ أن ﳚف ﻏسﻞ اﻟرأس أي ﻗﺒﻞ أن ﳚف اﻟرأس ﻟو ﻛان
مغسوﻻ .وﻛﺬا ﻻ ﻳؤﺧر ﺑﻘيﺔ ﻋﻀو ﺣﱴ ﳚف أوﻟه معناه أن ﻻ ﻳغسﻞ مﺜﻼ ﺟﺰء من اﻟعﻀو
وﻳﱰك اﻟﺒاﻗي ﺣﱴ ﳚف أول اﻟعﻀو .ﻗال ﺑﺰمن معتدل :أو ﻗدره من ﻏﲑ اﳌعتدل مﺜﻞ ﻟو
ﻛان اﻹنسان ﰲ ﻓرن وﺣرارة شدﻳدة ﻓسيﺠف اﻟعﻀو ﻗﺒﻞ وﻗته ﻓﻬﻞ ﻳراﻋي ﺟفاف اﻟعﻀو
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان أو ﺧارج ﻫﺬا اﳌﻜان ﻓاﻷﺻﻞ أن ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﳚف ﺑعد ﺛﻼث دﻗاﺋﻖ ﻟﻜن
ﺑسﺒﺐ ﻛونه ﰲ منﻄﻘﺔ ﺣارة أو منﻄﻘﺔ ساﺧنﺔ وﻓيﻬا ﻓرن أو ﻛﺬا أو اﻟعﻜﺲ :ﲪام ﻓيه
رطوﺑﺔ أو ﲞار ﻓسيتأﺧر ﻓﺈذا ﻛان ﰲ منﻄﻘﺔ أﻓران ﻓسيﺠف اﻟوﺟه ﺑدﻻ من ﺛﻼث دﻗاﺋﻖ

ﰲ دﻗيﻘﺔ واﺣدة ﻓتﺼﲑ اﻟعﱪة ﻟﺜﻼث أو ﻟدﻗيﻘﺔ؟ ﺑﻞ ﻟدﻗيﻘﺔ وﻻ ﻳﻠتفﺖ ﳍﺬا اﳉفاف
اﻟﺬي ﺣﺼﻞ .وﻟو ﻛان ﰲ منﻄﻘﺔ رطوﺑﺔ ﻛاﳊمامات اﻟعامﺔ اﻟﱵ ﻫي ﺧارج اﳌمﻠﻜﺔ ﻓﻬي
مﻠيئﺔ ﺑﺒﺨار اﳌاء ﻓﻬﺬا سيغسﻞ وﺟﻬه واﻟعادة أنه ﳚف ﰲ ﺛﻼث دﻗاﺋﻖ مﺜﻼ ﻟﻜن ﺑسﺒﺐ
اﻟﺒﺨار ﻓسيﺠف ﰲ سﺖ دﻗاﺋﻖ ﻓيعتﱪ اﳌواﻻة ﺑﻜﻢ؟ ﺑﺜﻼث دﻗاﺋﻖ .اﻟﺬي ﻫو اﳌعتاد .ﻓﺈذا
ﺟﻠﺲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ﲬﺲ دﻗاﺋﻖ نﻘول ﻟه انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة ﳌاذا؟ ﻷنﻚ ﻟو ﻛنﺖ ﺧارج
ﻫﺬا اﳌﻜان ﳉف اﻟعﻀو .وﻫﺬا اﻟﻜﻼم مﺜال  ٣أو  ٦دﻗاﺋﻖ ﻫﺬه أمﺜﻠﺔ .أما اﻟﻜﻢ ﻓيﺤتاج
اﻹنسان أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠيﻬا وﻳﻘدرﻫا .وﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ ﰲ ﲢدﻳد اﳌواﻻة وضﺒﻄﻬا :وﻋنه ﻳعتﱪ
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طول اﳌﻜﺚ ﻋرﻓا .ﻓمعناه أنه ما ﺗﻘيد ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﳉفاف وﻋدم اﳉفاف وإﳕا إذا
ﻏسﻞ ﺑعﺾ أﻋﻀاﺋه ﰲ اﻟوضوء ﰒ انﻘﻄﻊ انﻘﻄاﻋا ﻳعتﱪ ﰲ اﻟعرف طوﻳﻞ ﻓﻬﺬا اﻻنﻘﻄاع
اﻟﻄوﻳﻞ ﻗد ﻳﻜون ﺑعد ﺟفاف وﻗد نعتﱪ أن اﻻنﻘﻄاع ﻟيﺲ طوﻳﻞ مﻊ ﺣﺼول اﳉفاف ﻓﻼ

ﻋﱪة ﳉفاف وإﳕا مرده إﱃ اﻟعرف وﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ ﻋﻠﻖ اﳋﻼل ﻓﻘال :وﻫو اﻷشﺒه ﻳعﲏ ﺑﻘول

أﲪد واﻟعمﻞ ﻋﻠيه .ﻳﺬﻛر اﳌﺼنف اﻵن ﺻور ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﳌواﻻة وﺻور ﻻ ﺗؤﺛر :وﻻ يﻀر
إن ﺟﻒ ﻻشتغالﻪ ﺑسنﺔ مﺜﻞ ماذا؟ ﻗال :ﻛتخليﻞ وإسباغ وإزالﺔ وسﻮسﺔ أو وسﺦ

اﻟﻠﺤيﺔ وأﺻاﺑﻊ ..إذاً مﺜﻞ ﳌا ﻻ ﻳوﺛر وﻫو متعﻠﻖ ﺑوضوء ومﺜﻞ ﳍا ﺑﻘوﻟه ﻛتﺨﻠيﻞ"،"١
وإسﺒاغ " ،"٢وإزاﻟﺔ وسوسﺔ" ،"٣أو وسﺦ " "٤ﻓاﳌﻘﺼود ﲣﻠيﻞ ﳊيﺔ أو أﺻاﺑﻊ ﻓﺈذا اشتغﻞ
ﺑتﺨﻠيﻞ ﳊيﺔ ﻓﺠف اﻟعﻀو اﻟﺬي ﻗﺒﻠه ﻓما ﻳﻀر ﻷنه ﻛان مﺸغوﻻ ﻟوضوء وﻛﺬا إسﺒاغ أي

إﻳﺼال اﳌاء إﱃ ﻛﻞ مﻜان ﰲ اﻟعﻀو ﻓﻬو مﺸغول ﺬا ﻓﺠف اﻟعﻀو اﻟﺬي ﻗﺒﻠه .أو إزاﻟﺔ
وسوسﺔ أي ﺑتﻜرار اﻟغسﻞ ﻓﺠﻠﺲ ﻳفتﺶ ﻟيﺰﻳﻞ ﻋنه اﻟوسواس أو اﻟﺸﻚ ﻓﺠف اﻟﺬي ﻗﺒﻠه
ﻓﻼ ﺗنﻘﻄﻊ اﳌواﻻة أو وشﺦ أي ﰲ أﻋﻀاء اﻟوضوء .إذا ﺟاء ﻟيغسﻞ اﻟيد وﺟد وشﺦ ﰲ اﻟيد
وﻫي من أﻋﻀاء اﻟوضوء ﻓانﺸغﻞ زاﻟتﻬا وﺗنﻈيفﻬا ﻓﺠف اﻟﺬي ﻗﺒﻠه ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻀر ﻷنه
منﺸغﻞ ﻋﻀاء اﻟوضوء .ﻗال :ويﻀرﻩ اشتغالﻪ ﺑتﺤصيﻞ ﻣاء" "١ﻛيف ﲢﺼيﻞ اﳌاء؟

ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﰒ ذﻫﺐ إﱃ مﻜان ﻳرﻳد أﺧﺬ ماء ﻟيغسﻞ اﻟيد ﻓﺠف اﻟعﻀو )اﻟوﺟه( ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺸرع ﰲ ﻏسﻞ اﻟيد ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻀر أم ﻻ ؟ نعﻢ ﻳﻀر ،انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة ﻷن ﲢﺼيﻞ اﳌاء

ﻟيﺲ من اﻟﻄﻬارة ،ﲢﺼيﻞ اﳌاء ﻗﺒﻞ اﻟوضوء وﻟيﺲ من أﻋمال اﻟوضوء نفسﻬا .ﻗال :أو
إسراف ""٢اشتغﻞ ﺑغسﻞ اﻟيد أﻛﺜر من ﺛﻼث مرات راﺑعﺔ وﺧامسﺔ  ..ﻓﺠف اﻟﺬي ﻗﺒﻠه
نﻘول انﻘﻄﻊ .ﻗال :أو ﳒاسﺔ" "٣أي ﰲ ﻏﲑ أﻋﻀاء اﻟوضوء أو وسﺦ" "٤لغﲑ طﻬارة

ﻓﻬﺬه أرﺑعﺔ أي اشتغﻞ زاﻟﺔ ﳒاسﺔ ﻟيسﺖ ﰲ ﳏﻞ اﻟوضوء أو اشتغﻞ زاﻟﺔ وسﺦ ﻟيﺲ ﰲ
ﳏﻞ اﻟوضوء وﻫﺬا معﲎ ﻗوﻟه :ﻟغﲑ طﻬارة أي ﻟيﺲ ﰲ أﻋﻀاء اﻟوضوء ﻓﻬﺬه ﺻور ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
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أﻋﻀاء اﳌواﻻة أو ﻻ ﺗؤﺛر .ﻗال :وسبب وﺟﻮب الﻮﺿﻮء اﳊدث ما ﻫو اﳊدث وﺻف

ﻳﻘوم ﻟﺒدن ﳝنﻊ من ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة .وأسﺒاﺑه ستأﰐ ﰲ نواﻗﺾ اﻟوضوء وﳛﻞ ﲨيﻊ البدن
ﻛﺠناﺑﺔ )والنيﺔ( لغﺔ الﻘصد وﳏلﻬا الﻘلب ﻓﻼ يﻀر سبق لسانﻪ ﺑغﲑ ﻗصدﻩ وﳜلصﻬا
تعاﱃ ﻫﺬه ﳎموﻋﺔ أﺣﻜام ﳏﻠﻬا اﻟﻘﻠﺐ وﻻ ﻳﻀر سﺒﻖ اﻟﻠسان ﺑغﲑ اﻟﻘﺼد ﻓﻠو ﺟاء
ﻟيتوضأ ﻓﻘال نوﻳﺖ اﻻﻏتسال وﺗوضأ ﻓﻼ ﻳﻀر ﻷن اﻟعﱪة ﺑﻘﻠﺒه وﻟيﺲ ﺑﻠسانه وﳜﻠﺼﻬا

ﺗعاﱃ .ما ﺣﻜﻢ اﻟنيﺔ؟ ﻗال) :شرط( هﻮ لغﺔ العﻼﻣﺔ واﺻﻄﻼﺣا ﻣا يلﺰم ﻣن عدﻣﻪ
العدم وﻻ يلﺰم ﻣن وﺟﻮدﻩ وﺟﻮد وﻻ عدم لذاتﻪ .أشراط اﻟساﻋﺔ أي ﻋﻼما ا .اﻟﺸرط

ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻫو ما ﻳﻠﺰم من ﻋدمه اﻟعدم ﻓما ﻗﻠنا ﻫو شرط ﻟﻠوضوء مﺜﻞ اﻟنيﺔ ﻓﺈذا
ﻋدمﺖ اﻟنيﺔ ﻋدم اﻟوضوء .إذا ﻗﻠنا أن اﻟنيﺔ شرط ﻟﻠﺼﻼة ﻓﺈذا ﻋدمﺖ اﻟنيﺔ ﻋدمﺖ
اﻟﺼﻼة .ﻓﺈذا ﻋدم اﻟﺸرط ﻋدم اﳌﺸروط .ﻗال وﻻ ﻳﻠﺰم من وﺟوده وﺟود وﻻ ﻋدم ﻟﺬاﺗه ﻓﻼ
ﻳﻠﺰم من وﺟود اﻟوضوء وﺟود اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳﻠﺰم من وﺟود اﻟنيﺔ وﺟود اﻟوضوء وﻻ ﻋدم
اﻟوضوء أي ﻻ ﻳﻠﺰم من وﺟود اﻟﺸرط وﺟود اﳌﺸروط وﻻ ﻋدم اﳌﺸروط ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ
ﻟوﺟود .ﻓﻘد ﻳوﺟد اﻟﺸرط وﻳوﺟد اﳌﺸروط أو ﻻ ﻳوﺟد اﳌﺸروط .ﻟﻜن اﻻﻟتﺰام ﻫو ﰲ
اﻟعدم وﻟيﺲ اﻻﻟتﺰام ﰲ اﻟوﺟود .إذا وﺟدت نيﺔ اﻟوضوء ﻓﻼ ﻳﻠﺰم من ذﻟﻚ أن ﻳوﺟد اﻟوضوء

أو ﻻ ﻳوﺟد ﻟﻜن إذا ﻋدمﺖ اﻟنيﺔ ﻳﻠﺰم منه انعدام اﻟوضوء .ﻗال) :لﻄﻬارة اﻷﺣداث ﻛلﻬا(
ﳊديﺚ" :إﳕا اﻷعمال لنيات" ﻓﻼ يصﺢ وﺿﻮء" "١وﻏسﻞ" "٢وتيمﻢ" "٣ولﻮ
ﻣستﺤبات إﻻ ا أي إﻻ ﻟنيﺔ .ما ﻫي اﻟنيﺔ اﻟﱵ ﺗرﻓﻊ اﳊدث؟ ﻗال ) :ﻓينﻮي رﻓﻊ
اﳊدث ،أو( " "١وﻫﺬه اﻟنيﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗرﻓﻊ اﳊدث .يﻘصد )الﻄﻬارة ﳌا ﻻ يباح إﻻ
ا( " "٢إذاً ﻳتوضأ ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ وﻳنوي ﰲ ﻗﻠﺒه رﻓﻊ اﳊدث .واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻳتوضأ
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وﻳنوي ﰲ ﻗﻠﺒه اﻟﻄﻬارة ﻟﻠﺼﻼة اﻟﻄﻬارة ﻟﻠﻄواف اﻟﻄﻬارة ﳊمﻞ اﳌﺼﺤف ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼث
اﻟﺼﻼة واﻟﻄواف وﲪﻞ اﳌﺼﺤف ﻻ ﺗﺒاح إﻻ ﻟﻄﻬارة ﻓﻠما ﺗوضأ ﺑنيﺔ اﻟﻄﻬارة ﻟﻠﺼﻼة

ﻓمعناه أنه نوى رﻓﻊ اﳊدث .أي لﻄﻬارة ﻛالصﻼة والﻄﻮاف وﻣﺲ اﳌصﺤﻒ ﻷن ذلﻚ
يستلﺰم رﻓﻊ اﳊدث ﻓمادام أنه نوى أن ﻳتوضأ ﻟيﺼﻞ ﻓﻘد نوى أن ﻳرﻓﻊ اﳊدث .ﻓﻬﺬه

ﺻور ن أن ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث أو ﻳنوي اﻟﻄﻬارة ﳌا ﳚﺐ ﻟه اﻟﻄﻬارة .واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ أن
ﻳنوي اﻟﻄﻬارة ﳌا ﺗسن ﻟه اﻟﻄﻬارة ﻓﻬﻞ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث أم ﻻ؟ نعﻢ ﻳرﺗفﻊ .ﻛأن ﻳنوي اﻟﻄﻬارة
ﻟﻘراءة اﻟﻘرآن ﻓﻬﺬه اﻟﺜاﻟﺜﺔ .واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ﰐ ﰲ وﻗتﻬا.

ﻗال ـ وانتﺒﻬوا إﱃ اﻟنيات اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ وﻻ ﻳرﺗفﻊ ا اﳊدث ـ ﻓﺈن نﻮى طﻬارة ﻓﻘط ما

ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻷنه ﻟيسﺖ ﻫﺬه ﻫي اﻟﻄﻬارة اﻟﱵ ﻳرﻳدﻫا ،أو وﺿﻮءاً ما ﺗﻜفي .ﻫﻞ ﰲ ﻛﻞ

اﻟنسﺦ أو أطﻠﻖ؟ ﻫﻞ ﻫناك نسﺨﺔ وأطﻠﻖ؟ ﰲ نفسي من نسﺨﺔ أو أطﻠﻖ شﻚ أ ا وأطﻠﻖ
وﻟيسﺖ أو أطﻠﻖ وإن ﻛان ﻛﻞ نسﺦ اﻟروض اﻟﱵ وﻗفﺖ ﻋﻠيﻬا أو أطﻠﻖ .ﻷن اﳌسأﻟﺔ
مفﱰضﺔ ﰲ ماذا؟ إذا نوى طﻬارة وأطﻠﻖ وﱂ ﻳعﲔ ما ﻫي ﻫﺬه اﻟﻄﻬارة أو نوى وضوءا

وأطﻠﻖ وما ﻋﲔ ﳌا ﻫﺬا اﻟوضوء أو أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳌﺼنف ﳝﻜن ﺗوﺟيﻬﻬا ونﻘول أطﻠﻖ
أي أنه ﺗوضأ وﱂ ﻳنو شيئا وﱂ ﻳﻘﺼد شيئا وإذا ﺟعﻠناﻫا وأطﻠﻖ ﻳﺼﲑ إذا نوى طﻬارة وأطﻠﻖ
أو نوى وضوءا وأطﻠﻖ ﻓﺈن اﳊدث ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﻷن وضوءه مﻄﻠﻖ ﻓﻼ ندري ﳌاذا ﻫﺬا اﻟوضوء

أو طﻬارة مﻄﻠﻘﺔ ﻓﻼ ندري ﳌاذا ﻫي؟ اﳌﻘﺼود إن نوى طﻬارة وأطﻠﻖ أو وضوءا وأطﻠﻖ أو
أطلق ﻓﻠﻢ ﻳنو شيئا أو ﻏسﻞ أﻋﻀاءه ﻟيﺰﻳﻞ ﻋنﻬا اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ا أو
ﻏسﻞ أعﻀاءﻩ ليﺰيﻞ عنﻬا النﺠاسﺔ أو ليعلﻢ ﻏﲑﻩ إذاً ﻻ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﺬا اﻟوضوء أو
للتﱪد ﱂ ﳚﺰﻩ سيأﰐ إشﻜال أنه ﻛيف نوى اﻟﻄﻬارة وﱂ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه؟ ﻷنه نوى طﻬارة
مﻄﻠﻘﺔ ﻓما ﻫي اﻟﻄﻬارة اﻟﱵ نواﻫا ..أو نوى وضوءا وأطﻠﻖ ﻓما ﻫو اﻟوضوء اﻟﺬي نواه
اﻟوضوء اﻟﻠغوي أم اﻟوضوء اﻟﺸرﻋي ،ﳌاذا؟ ﻷن اﻟنيﺔ أمر وﺟودي وﻟيﺲ ﻋدمي ﻓأ ﻛيف
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أﻗول أن ﺻﻼﺗه ﺻﺤيﺤﺔ أو وضوءه ﺻﺤيﺢ ﻋﻠﻰ نيﺔ ﻟيسﺖ أﻛيدة ﰲ أنه أراد رﻓﻊ
اﳊدث .ﻓﻼﺑد أن ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث ﻟﺒد أن ﻳنوي نيﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟرﻓﻊ اﳊدث ﳌاذا؟ ﻷنه إن ﱂ

ﻳنو نيﺔ واضﺤﺔ ﰲ رﻓﻊ اﳊدث ﻟن ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه ﺑدﻟيﻞ إﳕا اﻷﻋمال ﻟنيات .إذاً ﻫﺬا ماذا
نوى؟ ﻻ ندري .ﻓﻜيف نﻘول وضوؤه ﺻﺤيﺢ وﳓن ﻻ ندري ما ﻫي نيته؟ أو ﻫو نفسه ﻻ
ﻳدري ما نوى.ﻷن ﻫﺬا ﺣﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟتساﻫﻞ ﰲ اﻟنيﺔ مﺸﻜﻠه واﻟوسوسﺔ أﻳﻀا مﺸﻜﻠﺔ

ﰲ اﻟﻄرف اﳌﻘاﺑﻞ ﺑعﺾ اﻟناس ﻳوسوس وﻳﻜﱪ أرﺑﻊ مرات من اﻟﺸﻚ .وﰲ اﻟوضوء ﻳتوضأ
ﻋﺸر مرات ﻫﺬه وسوسﺔ وﻟﻜن ﰲ اﳌﻘاﺑﻞ ﻟيﺲ معﲎ أننا ﳓارب اﻟوسوسﺔ أننا ندﻓﻊ اﻟناس
ﻟﻠتساﻫﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻘﺼد شيئا ﻷ ا أمر وﺟودي وﻟيﺲ ﻋدمي ﻟيسﺖ ﻫي إزاﻟﺔ ﳒاسﺔ
ﻓﻼﺑد أن ﻳنوي نيﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟرﻓﻊ اﳊدث ما ﻫي اﻟنيﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﻟرﻓﻊ اﳊدث؟ رﺟﻞ نوى
اﻟﻄﻬارة ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ ﻟرﻓﻊ اﳊدث؟ ﻻ ،مادامﺖ اشتﺒﻬﺖ اﻟﻄﻬارة ﺑغﲑﻫا أو نوى

اﻟوضوء ﻓﻘط أو أطﻠﻖ أو ﻏسﻞ ﻟيعﻠﻢ ﻏﲑه أو ﻟﻠتﱪد ﱂ ﳚﺰه .ﻗال :وإن نﻮى ﺻﻼة ﻣعينﺔ
ﻻ ﻏﲑها ارتﻔﻊ ﻣﻄلﻘاً ﻳعﲏ ﺗوضأ ﻟيﺼﻠي ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻓاﳊدث ارﺗفﻊ ﻓﻬو اﻵن
متﻄﻬر ﻳﺼﻠي ﺑه ﻫﺬه اﻟﺼﻼة وﻏﲑﻫا وينﻮي ﻣن ﺣدثﻪ داﺋﻢ استباﺣﺔ الصﻼة إذاً اﻟﺬي

ﺣدﺛه داﺋﻢ ﻻ ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث ﳌاذا؟ ﻷنه أﺻﻼ ﺣدﺛه ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه موﺟود وﻗاﺋﻢ ﻓﻬو
ﻳنوي ﻓﻘط استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا نوى استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻫﻞ سﲑﺗفﻊ ﺣدﺛه أم ﻻ؟ اﺧتﻠفوا

ﻋﻠماء اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﻞ ﻳرﺗفﻊ أم ﻻ ،ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول :ويرتﻔﻊ ﺣدثﻪ إذاً ﰲ اﻟنيﺔ ﻳنوي

اﻻستﺒاﺣﺔ ﻟﻜن ﰲ واﻗﻊ اﻷمر سﲑﺗفﻊ ﺣدﺛه ﺧﻼﻓا ﻟﺒعﻀﻬﻢ ﻗال :وﻻ ﳛتاج إﱃ تعيﲔ
النيﺔ للﻔرض أي داﺋﻢ اﳊدث ﻓﻬو ﻳنوي استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻓلﻮ نﻮى رﻓﻊ اﳊدث ﱂ
يرتﻔﻊ ﰲ اﻷﻗيﺲ ﻷنه ﻻ ﳚوز ﻟه أن ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث ﺑينما ﻳنوي استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻗالﻪ
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ﰲ اﳌبدع ويستﺤب نﻄﻘﻪ لنيﺔ سراً استﺤﺒاب اﻟنﻄﻖ ﻟنيﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة واﻟوضوء وﻛﺬا ﻫﺬا
استﺤﺒه اﳌتأﺧرون من اﻟفﻘﻬاء وﻫﺬا معناه أننا نتﻜﻠﻢ ﻋن  ٥٠٠سنﺔ مﻀﺖ ﻓﻠماذا
ﻳستﺤﺒون ذﻟﻚ ﻟتأﻛيد ﻋﻠﻰ ما ﰲ اﻟﻘﻠﺐ أو ﻫو نوع من اﻟتنﺒيه ﻟﻠناس أنه ماذا ﻳنوي ﻷنه

ﺑﺼراﺣﺔ أ ﻟسﺖ مﻊ ﻫﺬا اﻟﻘول ﻟسﺖ معه أﺑداً ﻷنه من ﺣيﺚ اﻟدﻟيﻞ ما ﻋند دﻟيﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻜن ﻋندما ﲡد واﻗﻊ اﻟناس ﻓعﻼ أﻛﺜرﻫﻢ ﻳتوضأ ﺑدون نيﺔ وﳝﻜن ﻳﺼﻠي ﺑدون
نيﺔ ﻓﻜأ ﻢ استﺤسنوا ﻫﺬا اﻟنﻄﻖ ﻟﻜي ﻳﺬﻛروا اﻟناس ماذا ﻳنوي ﻋند اﻟفعﻞ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا

وﻳستﺤﺐ نﻄﻘه ﻟنيﺔ سرا "وﰲ وﺟه ﻻ ﻳستﺤﺐ" ﻷنه أﺻﻼ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻫو وﺟه
ﻟﻸﺻﺤاب وﻟيﺲ من ﻛﻼم اﻹمام أﲪد ،نﺼره ﺗﻘي اﻟدﻳن واﺑن اﻟﻘيﻢ وﻗال ﰲ اﻹﻗناع ﻳﻜره
اﳉﻬر ا .ﻗال :تتمﺔ يﺸﱰط لﻮﺿﻮء وﻏسﻞ أيﻀاً اﻵن ﻫو ذﻛر من شروط اﻟوضوء شرط

واﺣد وﻫو اﻟنيﺔ ﻗال وﻳﺸﱰط ﻟوضوء وﻏسﻞ أﻳﻀا إسﻼم ،وعﻘﻞ ،وﲤييﺰ معناه اﻟﻜاﻓر

وا نون واﻟﺼغﲑ ﻻ ﻳﺼﺢ منه اﻟوضوء ،وطﻬﻮريﺔ ﻣاء ﻳعﲏ ﻳﻜون اﳌاء طﻬور ،وإ ﺣتﻪ أي

ﻳﻜون اﳌاء مﺒاح ﻟيﺲ ﲟغﺼوب أو مسروق ﻓﻬﺬا شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟوضوء -٧،وإزالﺔ ﻣا ﳝنﻊ
وﺻﻮلﻪ إﱃ اﻟﺒﺸرة ﻳعﲏ إنسان وضﻊ ﻋﻠﻰ ﻳده ﺑو أو ﻋﻠﻰ ﻳده ﻟﺼﻘﺔ ﻓﻬي ﲤنﻊ وﺻول
اﳌاء ﻓﻼ ﻳﺼﺢ وضوءه ﻻﺑد أن ﻳﺰﻳﻞ اﳊواﺋﻞ اﻟﱵ ﲢول ﺑﲔ اﻟﺒﺸرة وﺑﲔ اﳌاء -٨،وانﻘﻄاع
ﻣﻮﺟب ﲟعﲎ إنسان ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺸرع ﰲ اﻟوضوء واﳊدث مستمر ﻳعﲏ ﻳﺸرع ﰲ اﻟﺒول
وﰲ نفﺲ اﻟوﻗﺖ ﻳغسﻞ وﺟﻬه ﻟﻠوضوء ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا ﻓﻼﺑد أن ﻳنﻘﻄﻊ موﺟﺐ ﻷنه إذا
ﻏسﻞ وﺟﻬه انتﻘﺾ ﲞروج ﻫﺬا اﻟﺒول أو ﳓوه .وﻫﺬه اﻟﺜمانيﺔ ﻟﻠوضوء وﻟﻠغسﻞ ﻟﻜن

اﻟوضوء ﻳﺰﻳد ﺑﺸرطﲔ آﺧرﻳن وﳘا :ﻗال :ولﻮﺿﻮء ﻓراغ استنﺠاء أو استﺠمار ﻫﺬا اﻟتاسﻊ

وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مرت معنا ﳌا ﻗال :وﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ اﻻستنﺠاء وضوء وﻻ ﻏسﻞ ،واﳌسأﻟﺔ
اﻟعاشرة ودﺧﻮل وﻗﺖ على ﻣن ﺣدثﻪ داﺋﻢ لﻔرﺿﻪ.
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ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ) :ﻓﺈن نﻮى ﻣا تسن لﻪ الﻄﻬارة ﻛﻘراءة( ﻗرآن وذﻛر وأذان
ونﻮم وﻏﻀب ارتﻔﻊ ﺣدثﻪ .ﻗد مر معنا ﻓيما سﺒﻖ ﺻور ﻟرﻓﻊ اﳊدث :اﻟﺼورة اﻷوﱃ :أن
ﻳتوضأ ﺑنيﺔ رﻓﻊ اﳊدث ،اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :إذا نوى اﻟﻄﻬارة ﳌا ﻻ ﺗﺒاح إﻻ ا أو ﳌا ﲡﺐ ﻟه
اﻟﻄﻬارة ،اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﻵن وﻫي إذا ﺗوضأ ﳌا ﺗسن ﻟه اﻟﻄﻬارة مﺜﻞ ﻗراءة

اﻟﻘرآن أو ﻟﻠﺬﻛر أو ﻟﻸذان أو نوم أو ﻏﻀﺐ ،اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ :ﻗال) :أو( نﻮى )ﲡديداً
ﻣسنﻮ ً( ن ﺻلى لﻮﺿﻮء الذي ﻗبلﻪ ) سياً ﺣدثﻪ ارتﻔﻊ( ﺣدثﻪ ﻷنﻪ نﻮى طﻬارة
شرعيﺔ .ﻳعﲏ ﻫو ﳏدث ونسي أنه ﳏدث وﺟاء ﻟيتوضأ ﻓنوى اﻟتﺠدﻳد اﳌسنون وﻫو ﻳﻈن

أنه ﻏﲑ ﳏدث ﻓيﻘول إذا نوى اﻟتﺠدﻳد اﳌسنون وﻫو سي ﺣدﺛه ﻓﲑﺗفﻊ اﳊدث ﺬه
اﻟﺸروط :أن ﻳنوي ﲡدﻳدا مسنو ﻓﻠو نوى اﻟتﺠدﻳد ﻏﲑ اﳌسنون ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه ،اﻟﺜاﱐ:
أن ﻳﻜون سي ﳊدﺛه ﻓﻠو ﻛان ذاﻛرا ﳊدﺛه ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه ﻷن ﻫﺬا ﺗﻼﻋﺐ أن ﻳﻜون
ﳏدث وذاﻛر أنه ﳏدث ﰒ ﻳنوي اﻟتﺠدﻳد ،ما ﻫو اﻟتﺠدﻳد اﳌسنون؟ شرﺣه اﳌﺼنف
ﺑﻘوﻟه :ن ﺻﻠﻰ ﻟوضوء اﻟﺬي ﻗﺒﻠه ،مﱴ ﻳسن ﲡدﻳد اﻟوضوء؟ إذا ﺗوضأ اﻹنسان وﺻﻠﻰ
ﺬا اﻟوضوء ﻓيسن ﻟه أن ﳚدد ﻟﺼﻼة أﺧرى ﻟﻜن إذا ﺗوضأ وﱂ ﻳﺼﻠي ﻓﻼ ﻳسن ﻟه
اﻟتﺠدﻳد ﻫﺬا معناه ﻗال سيا ﺣدﺛه ارﺗفﻊ ﻷنه نوى طﻬارة شرﻋيﺔ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ.

انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ أﺧرى ،ﻗال) :وإن نﻮى( ﻣن عليﻪ ﺟناﺑﺔ )ﻏسﻼً ﻣسنﻮ ً( ﻛغسﻞ
اﳉمعﺔ ﻏسﻞ اﳉمعﺔ ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ سنﺔ ﻓﺈذا نوى من ﻋﻠيه اﳉناﺑﺔ ﻏسﻼ مسنو ﻛغسﻞ
اﳉمعﺔ ﻫﻞ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه أم ﻻ؟ ﻗال :ﻗال ﰲ الﻮﺟيﺰ سياً )أﺟﺰأ عن واﺟب( اﻟﺼورة ﻫي

إذا نوى من ﻋﻠيه اﳉناﺑﺔ ﻏسﻼ مسنو ﻓﻬﻞ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه؟ ﻛﺜﲑ من ﻋﻠماء اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻘيد
ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻳﻘول نعﻢ ﻳرﺗفﻊ ﺑﺸرط أن ﻳﻜون سي ﻟﻠﺤدث ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﺼورة اﳌاضيﺔ أما
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إذا ﻛان ذاﻛرا ﻟﻠﺤدث ﻓﻼ .إذاً ﺑعﻀﻬﻢ ﻗيده ﺬا وﺑعﻀﻬﻢ ﱂ ﻳﻘيده مﺜﻞ اﳊﺠاوي ﰲ
اﻷﺻﻞ ﻓاﳌسأﻟﺔ ﺗﺸﺒه إذا نوى ما ﺗسن ﻟه اﻟﻄﻬارة ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه إذاً ﻛﺬﻟﻚ إذا نوى ﻏسﻼ
مسنو ارﺗفﻊ ﺣدﺛه وﻋﻠيه ﺟناﺑﺔ ﻓﻼ ﳓتاج أن ﻳﻜون سي ﳊدﺛه وﺑعﺾ اﻷﺻﺤاب ﻗيده

ﲟا إذا ﻛان سيا ﳊدﺛه .وﻗيﻞ ﺑﺸرط أن ﻳﻜون سيا ﳊدﺛه ﻷن ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻏﲑ ﻛﻼم
اﻟﺸارح وﻛﻼم اﳌاﺗن ﻫنا وﰲ اﻹﻗناع ﻛﺬﻟﻚ واﻟﺸارح ﻫنا وﰲ اﻹﻗناع ﻗيده ﺑﻜﻼم ﺻاﺣﺐ
اﻟوﺟيﺰ أن ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مفﱰضﺔ ﻓيمن نسي ﺣدﺛه وﻫي من وﺟه ﺗﺸﺒه من نوى ﻏسﻞ

مسنون وأﺟﺰأت ﻋن واﺟﺐ ﺗﺸﺒه من ﺗوضأ ﳌا ﺗسن ﻟه اﻟﻄﻬارة ﻓﻬﺬا اﻏتسﻞ ﻟﻠﺠمعﺔ
واﳉمعﺔ ﻳسن ﳍا اﻻﻏتسال إذاً ﻫﺬه مﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﻓﻼ داﻋي ﻟتﻘييدﻫا وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻻ.
واﻷﻛﺜر ﻳنﻘﻠون ﻗيد اﻟوﺟيﺰ وﻳﻘوﻟون ﻫﺬه ﻟيسﺖ مﺜﻞ ﺗﻠﻚ .ﻗال سيا أي ﺣدﺛه .ﻟنعيد

اﳌسأﻟﺔ) :وإن نﻮى( ﻣن عليﻪ ﺟناﺑﺔ )ﻏسﻼً ﻣسنﻮ ً( ﻛغسﻞ اﳉمعﺔ ،ﻗال ﰲ الﻮﺟيﺰ
سياً )أﺟﺰأ عن واﺟب( ﻛما ﻣر ﻓيمن نﻮى التﺠديد .أن من نوى اﻟتﺠدﻳد ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه
إذا ﻛان سيا ﺣدﺛه وﻟيﺲ إذا ﻛان ذاﻛرا .ﻗال) :وﻛذا عﻜسﻪ( أي إن نﻮى واﺟبا أﺟﺰأ
عن اﳌسنﻮن  ،اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :وإن نﻮاﳘا ﺣصﻼ ﻳعﲏ اﻟواﺟﺐ واﳌسنون واﻷﻓﻀﻞ أن
يغتسﻞ للﻮاﺟب ﰒ للمسنﻮن ﻛاﻣﻼ .ﻓﻬﺬا اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳغتسﻞ ﻏسﻠﲔ ﻏسﻞ ﻟﻠواﺟﺐ
وﻏسﻞ ﻟﻠمسنون أو ﻳنوي ﺑغسﻠه اﻻﺛنﲔ معا ﻳنوي ﺑه اﻟواﺟﺐ واﳌسنون.

مازﻟنا ﰲ مساﺋﻞ اﻟنيﺔ ﻗال) :وإن اﺟتمعﺖ أﺣداث( ﻣتنﻮعﺔ ولﻮ ﻣتﻔرﻗﺔ ﻳعﲏ مﺜﻼ

ﺧروج رﻳﺢ ،ﺧروج ﺑول ،ﺧروج ﻏاﺋط ﻫﺬه ﻛﻠﻬا أﺣداث متنوﻋﺔ وﻟو متفرﻗﺔ أي ﻟيسﺖ ﰲ
وﻗﺖ واﺣد )تﻮﺟب وﺿﻮءاً ،ﻛما ذﻛرت ﺧروج رﻳﺢ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ أو ﻏسﻼً ﻳعﲏ
اﺟتمعﺖ أﺣداث ﺗوﺟﺐ ﻏسﻼ مﺜﻞ انﻘﻄﻊ دم اﳊيﺾ وﺣدوث إنﺰال أو ﲨاع ﻫﺬه

أﺣداث متنوﻋﺔ ﺗوﺟﺐ ﻏسﻼ وﺗﻠﻚ أﺣداث متنوﻋﺔ ﺗوﺟﺐ وضوءا ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﺣدث

ﻟﻠرﺟﻞ أو ﻟﻠمرأة ﻓنﻮى ﺑﻄﻬارتﻪ أﺣدها( ﻳعﲏ ﻋندما ﺗوضأ وﻫو ﻋﻠيه أﺣداث ﻛﺜﲑة ﺧروج
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رﻳﺢ وﺧروج ﺑول وﺧروج ﻏاﺋط ﻓنوى اﻟوضوء من أﺟﻞ ﺧروج اﻟرﻳﺢ ﻓﻬﻞ سﲑﺗفﻊ ﺣدﺛه؟
ﻗال :ﻻ على أن ﻻ يرتﻔﻊ ﻏﲑﻩ )ارتﻔﻊ ساﺋرها( ﻓﻬو ﻗﺼد رﻓﻊ اﳊدث سﲑﺗفﻊ اﳊدث

وﻟيﺲ ﺑﻼزم أن ﻳنوي رﻓﻊ اﻷﺣداث اﻷﺧرى ﻫﺬا معناه ﻛﺬﻟﻚ ﻟو اﻏتسﻞ من أﺟﻞ ﺧروج
اﳌﲏ ﻓﺈنه سﲑﺗفﻊ اﳊدث اﻟﺬي سﺒﺒه اﳌﲏ واﻟﺬي سﺒﺒه اﳉماع واﻟﺬي سﺒﺒه انﻘﻄاع دم
اﳊيﺾ ﻛﻠﻬا سﱰﺗفﻊ ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻳﻘول ﺑﻘيد ﺑﺸرط أﻻ ﻳﻜون ﻗد نوى ﻫﺬا ﻻ ﻏﲑه أما
إذا نوى أن ﻳرﻓﻊ اﳊدث اﻟﺬي ﻫو ﺑسﺒﺐ اﻹنﺰال ﻻ ﻏﲑه "وإﳕا اﻷﻋمال ﻟنيات"
ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﻓﻠو نوى أﻻ ﻳرﺗفﻊ ﻏﲑه ﻓﻠن ﻳرﺗفﻊ وﻟن ﻳﺼﺒﺢ طاﻫر وإﳕا ﻫو

مازال ﳏدث ﺣدث أﻛﱪ ﻷﺣداث اﻷﺧرى اﻟﱵ ﱂ ﻳنوي رﻓعﻬا ﻗال :ﻻ على أن ﻻ
يرتﻔﻊ ﻏﲑﻩ )ارتﻔﻊ ساﺋرها( أي ﻗيﻬا ﻷن اﻷﺣداث تتداﺧﻞ ﻓﺈذا ارتﻔﻊ البعﺾ ارتﻔﻊ
الﻜﻞ .وﺻورة ذﻟﻚ :شﺨﺺ ﻋﻠيه أرﺑعﺔ أسﺒاب موﺟﺒات ﻟﻠﺤدث اﻷﺻغر ﻓتوضأ ﺑنيﺔ

رﻓعﻬا ﲨيعا ارﺗفﻊ ﺣدﺛه ،ﺗوضأ ﺑنيﺔ رﻓﻊ أﺣدﻫا ونسي اﻟﺒاﻗي ارﺗفﻊ ﺣدﺛه ،اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ:
ﺗوضأ ﺑنيﺔ رﻓﻊ أﺣدﻫا ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗرﺗفﻊ اﻟﺒاﻗيﺔ ﻓﻼ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛان ﻋﻠيه ﺛﻼث
موﺟﺒات ﻏسﻞ ﻓنوى اﻻﻏتسال ﻋن أﺣدﻫا ارﺗفﻊ ﻋنه اﻟﺒاﻗي إﻻ ﰲ ﺻورة إذا نوى رﻓﻊ
اﳊدث ﻋن ﻫﺬا اﳌوﺟﺐ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳرﺗفﻊ اﻟﺒاﻗي ﻓﺈنه ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه ﻓمازال ﳏد .

ﻗال) :وﳚب اﻹتيان ا( أي لنيﺔ )عند أول واﺟبات الﻄﻬارة وهﻮ التسميﺔ( ﻓلﻮ
ﻓعﻞ شيﺌا ﻣن الﻮاﺟبات ﻗبﻞ النيﺔ ﱂ يعتد ﺑﻪ معناه ﻟو نوى ﺑعد اﻟواﺟﺐ اﻷول اﻟﺬي

ﻓعﻠه ﻓيعتﱪ ﱂ ﻳفعﻠه ﻷنه ﻓعﻠه ﺑدون نيﺔ إذاً ﺑﻄﻞ اﻟعمﻞ ﻛﻠه وﻫو ﻗال أول واﺟﺐ ﻫو
اﻟتسميﺔ معناه أنه ﻟو ﲰﻰ ﰒ نوى وأﻛمﻞ اﻟﻄﻬارة إذاً ﻫو ﺗﻄﻬر ﺑدون ﺗسميﺔ إذا ﻗﻠنا ﻫي

واﺟﺒﺔ وإذا ﻗﻠنا ﺗسﻘط مﻊ اﻟنسيان وﻫو نسيﻬا ﻓأول واﺟﺐ ﰲ ﺣﻘه ﻫو ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﻓﻠو
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أنه ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﰒ نوى وأﻛمﻞ ﻓيﺼﲑ أنه ﱂ ﻳتوضأ ﻷن ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﱂ ﰐ ﺑه ﻓﻬو ﻏسﻠه

ﻏسﻞ ﻋادة وﻟيﺲ ﻋﺒادة أي ﻟيﺲ ﺑنيﺔ اﻟوضوء ﻫﺬا اﳌﻘﺼود ﻗال :ﻓلﻮ ﻓعﻞ شيﺌا ﻣن
الﻮاﺟبات ﻗبﻞ النيﺔ ﱂ يعتد ﺑﻪ وﳚﻮز تﻘدﳝﻬا ﺑﺰﻣن يسﲑ ﻛالصﻼة اﻟنيﺔ اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا أن

ﺗﻜون مﻘارنﺔ ﻷول اﻟعمﻞ ﻳعﲏ مﺜﻼ ﰲ اﻟﺼﻼة ﺗﻜون مﻊ ﷲ أﻛﱪ ﻟﻜن ﳚوز ﺗﻘدﳝﻬا

ﺑﺸيء ﻳسﲑ ﻻ س وﻻ يبﻄلﻬا عمﻞ يسﲑ ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ اﻟﺸروع ﰲ اﻟﻄﻬارة ﻟو نوى وﻋمﻞ

ﻋمﻼ ﻳسﲑا وشرع ﻓﻼ ﻳﻀر .ﻗال) :وتسن( النيﺔ )عند أول ﻣسنﻮ ا( أي ﻣسنﻮ ت
الﻄﻬارة ﻛغسﻞ اليدين ﰲ أول الﻮﺿﻮء ﳌاذا ﺗسن اﻟنيﺔ وﻻ نﻘول واﺟﺒﺔ؟ ﻷنه إذا أﺗﻰ

ﻟنيﺔ ﻋند أول مسنون ﲢسﺐ ﻫﺬه اﻷﻋمال ﻋﻠﻰ أ ا سنﺔ ﻓيسن ﻟه أن ﻳدﺧﻞ ﻫﺬه ﰲ
اﻟسنﺔ ﻳنوﻳﻬا ﻗﺒﻞ اﳌستﺤﺒات ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ مستﺤﺒات أما ﻟو أنه ﱂ ﻳنوي وﻋمﻞ اﳌستﺤﺒات

ﻓﻼ ﺗعد مستﺤﺒات وضوء ﻫﺬه أﻋمال ﻋادﻳﺔ ﻗال ﻛغسﻞ اليدين ﰲ أول الﻮﺿﻮء )إن
وﺟد ﻗبﻞ واﺟب( أي ﻗبﻞ التسميﺔ .ﻗال) :و( يسن )استصﺤاب ذﻛرها( أي تذﻛر
النيﺔ )ﰲ ﲨيعﻬا( أي ﲨيﻊ الﻄﻬارة لتﻜﻮن أﻓعالﻪ ﻣﻘرونﺔ لنيﺔ .اﻟنيﺔ ﺗستﺼﺤﺐ

ﺑﺼورﺗﲔ إما أن ﺗوﺟد ذﻛرا وإما أن ﺗوﺟد ﺣﻜما ،ﺗوﺟد ذﻛرا أي ﻳستﺤﻀر وﻳتﺬﻛر اﻟنيﺔ
وﻫﺬا اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﰲ أول اﻟعﺒادة ﻋند اﻟوضوء ،ﻋند اﻟﺼﻼة ﻳستﺤﻀرﻫا ذﻛرا أي ﻳتﺬﻛرﻫا
وﺑعد ذﻟﻚ شرع ﰲ أﻋمال اﻟوضوء أو ﰲ أﻋمال اﻟﺼﻼة ﻓنسي اﻟنيﺔ ﻓاﻵن اﻟنيﺔ ﻟيسﺖ
موﺟودة ذﻛرا ﻟﻜنﻬا ﳚﺐ أن ﺗﻜون موﺟودة ﺣﻜما إذاً ﳚﺐ أن ﻳستﺼﺤﺐ ﺣﻜمﻬا وﻫو
ﲟعﲎ أن ذﻛرﻫا ﻻ ﻳﻜون موﺟود ﻟﻜن ﺣﻜمﻬا مستمر وﻫو إذا ﱂ ﻳنوي ﻗﻄعﻬا ﻓﺤﻜمﻬا
مستمر ﻓﻘال اﳌﺼنف ننتﺒه ﻷمرﻳن اﻹﺗيان ﻟنيﺔ ذﻛرا ﰲ أول اﻟعمﻞ وﺣﻜمه واﺟﺐ،
استﺼﺤاب ذﻛر اﻟنيﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟعمﻞ سنﺔ ﻏﲑ مستﺤﺐ ﻷن ﻻ أﺣد ﻳﻘدر ﻳفعﻞ ﻫﺬا ﻓﻬﺬا
ﺻعﺐ طﺒعا أن ﻳستﺤﻀر اﻟنيﺔ طول اﻟعﺒادة ﻟﻜن من استﻄاع أن ﻳفعﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬو سنﺔ.
استﺼﺤاب ﺣﻜﻢ اﻟنيﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟعمﻞ سواء ﻛانﺖ ﺻﻼة أو طﻬارة ﻓﻬو واﺟﺐ ،ﻗال:
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)وﳚب استصﺤاب ﺣﻜمﻬا( أي ﺣﻜﻢ النيﺔ ن ﻻ ينﻮي ﻗﻄعﻬا ﺣﱴ يتﻢ الﻄﻬارة وﻫﺬا

ﻫو معﲎ استﺼﺤاب ﺣﻜمﻬا ﻓﺈن عرﺑﺖ عن ﺧاطرﻩ ﱂ يﺆثر أي ﺣﻜمﻬا متﺼﻞ موﺟود.
اﻵن مساﺋﻞ اﻟﺸﻚ ﰲ اﻟنيﺔ :ﻗال وإن شﻚ ﰲ النيﺔ ﰲ أثناء طﻬارتﻪ استﺄنﻔﻬا ﻳﺒدأ من

ﺟدﻳد ﻷنه ﰲ أﺛناء اﻟعمﻞ إﻻ أن يﻜﻮن وﳘا ﻛالﻮسﻮاس ﻓﻼ يلتﻒ إليﻪ ﻷن ﻫﺬا من

اﻟﺸيﻄان وﻋﻼﺟه ﲡاﻫﻠه أما إذا ﲡاوب مﻊ ﻫﺬا اﻟوﻫﻢ أو ﲡاوب مﻊ ﻫﺬا اﻟوسواس ﻓﺈنه
ﻳتسﻠط ﻋﻠيه وﻳتعﺒه وﻫو شرﻋا مأمور ﲡاﻫﻞ ﻫﺬا اﻟوسواس ﲟعﲎ أنه إذا ﲡاوب مﻊ
اﻟوسواس ﻓﺈنه ﳛرم ﻋﻠيه ﻷنه ﻳسﻠط اﻟﺸيﻄان من نفسه وﻳسﻠط ﻫﺬا اﳌرض من نفسه إذاً
ﳚﺐ ﻋﻠيه وﺟو أن ﻳتﺠاﻫﻞ ﻫﺬا اﻟوسواس وأﻻ ﻳﻠتفﺖ إﻟيه وأن ﻳتعمد ﳐاﻟفته ﺣﱴ ﻳﱪأ
منه .ﻓنفرق ﺑﲔ شﺨﺺ ﻋنده وسواس وشﺨﺺ ﲢﺼﻞ معه مرة ﰲ اﻟﺸﻬر أو ﰲ اﻟسنﺔ.

ﻗال :وﻻ يﻀر إﺑﻄاﳍا ﺑعد ﻓراﻏﻪ أي اﻟنيﺔ إذا انتﻬﻰ من اﻟوضوء أو انتﻬﻰ من اﻟﺼﻼة أراد

ﻗﻄﻊ اﻟنيﺔ ﻓﻼ ﻳﻀر انتﻬﺖ اﻟﺼﻼة .وﻻ شﻜﻪ ﺑعدﻩ .أي ﺑعد اﻟفراغ .إذاً ﺻار ﻋند ﺛﻼث

ﺻور ﻟﻠﺸﻚ ﰲ اﻟنيﺔ :داﺧﻞ اﻟعمﻞ وﺧارج اﻟعمﻞ ﻓﺈذا ﻛان أﺻاﺑه اﻟﺸﻚ داﺧﻞ اﻟعمﻞ
ﻓيستأنف إﻻ إذا ﻛان وسواس أما إذا ﻓرغ من اﻟعمﻞ ﻓﻼ ﻳﻀر اﻟﺸﻚ وﻻ ﻳﻀر ما ﻫو
أﻋﻈﻢ من اﻟﺸﻚ وﻫو نيﺔ اﻹﺑﻄال ﻷن اﻟعمﻞ انتﻬﻰ .ننتﻘﻞ اﻵن إﱃ ﺻفﺔ اﻟوضوء :ﻗال:

)وﺻﻔﺔ الﻮﺿﻮء( الﻜاﻣﻞ أي ﻛيﻔيتﻪ )أن ينﻮي ﰒ يسمﻲ( وتﻘدﻣا )ويغسﻞ ﻛﻔيﻪ ثﻼ ً(
تنﻈيﻔا ﳍما ﻓيﻜرر ﻏسلﻬما عند اﻻستيﻘاظ ﻣن النﻮم وﰲ أولﻪ أي الﻮﺿﻮء إذاً سيغسﻞ

ﺛﻼث مرات من أﺟﻞ اﻻستيﻘاظ من اﻟنوم وﰲ أول اﻟوضوء سيغسﻞ ﺛﻼ إذاً ﻟو أنه

استيﻘﻆ وأراد اﻟوضوء سيغسﻞ سﺖ مرات) ،ﰒ يتمﻀمﺾ ويستنﺸق( ثﻼ ً ثﻼ ً ﺑيمينﻪ
وﻣن ﻏرﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﺻور اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق أﻛﺜر من ﺻورة ﻫناك ﺻورة ﺗسمﻰ ﺻور
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اﻟوﺻﻞ ﻳعﲏ أن ﻳﺼﻞ اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق ﺑﻜف واﺣدة وﻫﺬا أﻓﻀﻞ من اﻟفﺼﻞ
واﻟفﺼﻞ أن ﻳفﺼﻞ اﳌﻀمﻀﺔ ﻋن اﻻستنﺸاق ﰲ اﻟغرﻓات أي ﻳغﱰف ﻏرﻓﺔ ﻟﻠمﻀمﻀﺔ ﰒ
ﻏرﻓﺔ ﻟﻼستنﺸاق واﻟفﺼﻞ ﻫﺬا سيﺤتاج إﱃ سﺖ ﻏرﻓات ﻟﻜن اﻷﻓﻀﻞ من ﻫﺬا أن ﻳﺼﻞ

ﺑﲔ اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق ﺑغرﻓﺔ واﺣدة وﻫﺬا أﻳﻀا ﻟه ﺻور ﻓﺈما أن ﻳغﱰف ﺛﻼث ﻏرﻓات
ﰲ ﻛﻞ ﻏرﻓﺔ مﻀمﻀﺔ ﰒ استنﺸاق ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ من أن ﻳغسﻠﻬا ﻟسﺖ .وﻫناك من ﻗال أن
ﻏرﻓﺔ واﺣدة ﻳتمﻀمﺾ ﰒ ﻳستنﺸﻖ ﰒ ﻳتمﻀمﺾ ﰒ ﻳستنﺸﻖ  ...ﺬه اﻟغرﻓﺔ اﻟواﺣدة وﻫو

ﻋسﲑ ﻟﻜن اﻟنﺺ ﳛتمﻠه ﻓاﳌﺼنف ﻗال ومن ﻏرﻓﺔ أﻓﻀﻞ وﻫﺬا ﳝﻜن ﺗفسﲑه من ﻏرﻓﺔ
واﺣدة أي ﲨعﻬما وﻋدم اﻟفﺼﻞ ﰲ اﻟغرﻓﺔ اﻟواﺣدة وﻳفعﻞ ذﻟﻚ ﺛﻼث مرات ﰲ ﻛﻞ ﻏرﻓﺔ
ﻳتمﻀمﺾ وﻳستنﺸﻖ .ويستنﺜر ﺑيسارﻩ .ﻓاﳌﻀمﻀﺔ ﺗﻜون ﻟيمﲔ واﻻستنﺜار ﻳﻜون

ﻟيسار .ﻗال :ويغسﻞ وﺟﻬﻪ ثﻼ وﺣدﻩ )ﻣن ﻣناﺑﺖ شعر الرأس( اﳌعتاد ﻏالباً )إﱃ ﻣا
اﳓدر ﻣن اللﺤيﲔ والذﻗن طﻮﻻ( ﺣد اﻟوﺟه طوﻻ من مناﺑﺖ شعر اﻟرأس اﳌعتاد ﻏاﻟﺒا ﻷن
ﺑعﺾ اﻟناس ﻗد ﻳﻜون ﻫو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟغاﻟﺐ واﻟﺬي ﻳسمﻰ اﻷﻓرع اﻟﺬي ﻳنﺒﺖ شعره
متﻘدما أي ﰲ نﺼف اﳉﺒﻬﺔ أو ﰲ داﺧﻞ اﳉﺒﻬﺔ وﻳﻘاﺑﻠه اﻷﺟنﺢ وﻫو اﻟﺬي ﻳنﺒﺖ شعره
متأﺧر أي ﰲ منتﺼف اﻟرأس أو ﰲ مﻘدمﺔ اﻟرأس ﻳرﺟﻊ ﻟﻠوراء ﻓاﻟعﱪة ﳌعتاد سواء ﻛان
أﺟنﺢ أو أﻓرع .ﻗال إﱃ ما اﳓدر من اﻟﻠﺤيﲔ واﻟﺬﻗن طوﻻ .إذاً من مناﺑﺖ اﻟﺸعر إﱃ اﻳﺔ

اﻟﺬﻗن أو اﻳﺔ اﻟﻠﺤيﺔ إذا ﻛانﺖ ﻫناك ﳊيﺔ ﻓاﻟﻠﺤيﺔ ﺗعتﱪ من اﻟوﺟه ﻣﻊ ﻣا اسﱰسﻞ ﻣن
اللﺤيﺔ )وﻣن اﻷذن إﱃ اﻷذن عرﺿاً( ﻓاﻷذن ﻟيسﺖ داﺧﻠﺔ ﰲ اﻟوﺟه ﻷن ذلﻚ ﲢصﻞ
ﺑﻪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ،واﻷذ ن ليسا ﻣن الﻮﺟﻪ ،ﺑﻞ البياض الذي ﺑﲔ العذار واﻷذن ﻣنﻪ اﻟعﺬار

اﻟﺼدغ ﻓيﻘول اﻟﺒياض اﻟﺬي ﺑﲔ
ﻫو اﻟعﻈﻢ اﻟناﺗئ مﻘاﺑﻞ اﻷذن وما ﻓوق اﻟعﺬار ﻳﻘال ﻟه ُ

اﻟعﺬار واﻷذن ﻫو من اﻟوﺟه ﻷننا ﻗﻠنا من اﻷذن إﱃ اﻷذن ﻓاﻟﺒياض اﻟﺬي ﻗﺒﻠه من اﻟوﺟه.
ﻗال) :و( يغسﻞ )ﻣا ﻓيﻪ( أي ﰲ الﻮﺟﻪ )ﻣن شعر ﺧﻔيﻒ( يصﻒ البﺸرة معناه أن
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ﻳغسﻞ اﻟﺸعر واﻟﺒﺸرة اﻟﱵ ﲢته ﻓمادام ﻇﻬرت اﻟﺒﺸرة ﻓما ﻇﻬر ﺣﻘه اﻟغسﻞ أما إذا ﻛان

اﻟﺸعر ﻛﺜيف ﻳغﻄي اﻟﺒﺸرة ﻓيﻜفيه ﻏسﻞ اﻟﺸعر من اﳋارج وﻳسن اﻟتﺨﻠيﻞ ﻛعذار أي

اﻟﺸعر اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟعﻈﻢ اﻟناﺗئ ،وعارض وﻫو شعر اﻟﻠﺤيﺔ ،وأهداب عﲔ نسميﻬا

ﻋند رموش وﻛﺬﻟﻚ شعر اﳊاﺟﺐ ،وشارب وعنﻔﻘﺔ وﻫي اﻟﺸعر اﻟﺬي ﲢﺖ اﻟﺸفﺔ

اﻟسفﻠﻰ ﻷ ا ﻣن الﻮﺟﻪ .اﻵن سيﺬﻛر اﳌﺼنف أشياء ﻻ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟوﺟه :ﻗال :ﻻ ﺻدغ
" "١وﻫو ما ﻓوق اﻟعﺬار ﻓﻬو من اﻟرأس وﻟيﺲ من اﻟوﺟه ،وﲢذيﻒ " "٢وهﻮ الﺸعر ﺑعد
انتﻬاء العذار والنﺰعﺔ اﻟنﺰﻋﺔ ﻫي اﻟﺸعر اﳌنﺤسر ﰲ ﺟانﱯ اﻟرأس وﲢﺖ ﻫﺬه اﳌنﻄﻘﺔ
اﳌنﺤسرة شعر ﻫو اﻟتﺤﺬﻳف وﻫو ﺑﲔ اﻟنﺰﻋﺔ وﺑﲔ اﻟعﺬار واﻻﳓسار ﻫﺬا متفاوت ﻋند

اﻟناس .ﻗال وﻻ النﺰعتان " "٣وﳘا ﻣا اﳓسر عنﻪ الﺸعر ﻣن الرأس ﻣتصاعداً ﻣن ﺟانبيﻪ
ﻓﻬما ﻣن الرأس ،وﻻ يغسﻞ ﻣن داﺧﻞ عينيﻪ " "٤ولﻮ ﻣن ﳒاسﺔ ولﻮ أﻣن الﻀرر.
ﻗال) :و( يغسﻞ الﺸعر )الﻈاهر( ﻣن )الﻜﺜيﻒ ﻣﻊ ﻣا اسﱰسﻞ ﻣنﻪ( وﳜلﻞ طنﻪ
وتﻘدم .إذاً ﻏسﻞ اﻟﻈاﻫر من اﻟﻜﺜيف واﺟﺐ وﲣﻠيﻞ طن اﻟﻜﺜيف سنﺔ وﻏسﻞ اﻟﻈاﻫر
من اﳋفيف واﺟﺐ وﲣﻠيﻠه واﺟﺐ .ﻗال) :ﰒ( يغسﻞ )يديﻪ ﻣﻊ اﳌرﻓﻘﲔ( وأﻇﻔارﻩ ثﻼ
وﻻ يﻀر وسﺦ يسﲑ ﲢﺖ ﻇﻔر وﳓﻮﻩ ﻫﻢ ﻳتﺠاوزون ﻋن اﻟوسﺦ اﻟيسﲑ اﻟﺬي ﻳﻜون ﰲ
اﻟﻈفر ومﺜﻞ اﻷنف ﻓﻬﺬا ﻳتساﻫﻠون ﻓيه ﻟﻜن ﻻ ﻳتساﻫﻠون ﰲ ﺑﻘيﺔ اﻟﺒدن ﻟﻜن اﺧتار ﺗﻘي

اﻟدﻳن أن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘيﺔ اﻟﺒدن ﻳتساﻫﻞ ﰲ اﻟوسﺦ اﻟيسﲑ ﻟﻜن ﻫﺬا ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ .ويغسﻞ
ﻣا نبﺖ ﲟﺤﻞ الﻔرض ﻣن إﺻبﻊ أو يد زاﺋدة .ﻓﻠو ﻛان ﻋنده إﺻﺒﻊ زاﺋد ﰲ مﻜان اﻟفرض
أي ﻟﻜف ﻓيغسﻠﻬا ﻟﻜن ﻟو نﺒتﺖ ﻋنده إﺻﺒﻊ زاﺋدة ﻟيسﺖ ﻟﻜف نﺒتﺖ ﰲ اﻟﻜتف أو

ﰲ اﻟعﻀد ﻓﻬﺬه ﻟيسﺖ ﰲ ﳏﻞ اﻟفرض ﻓﻼ ﳚﺐ ﻏسﻠﻬا .ﻗال) :ﰒ ﳝسﺢ ﻛﻞ رأسﻪ( ﳌاء
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)ﻣﻊ اﻷذنﲔ ﻣرة واﺣدة( ﻓيمر يديﻪ ﻣن ﻣﻘدم رأسﻪ إﱃ ﻗﻔاﻩ ﰒ يردﳘا إﱃ اﳌﻮﺿﻊ
الذي ﺑدأ ﻣنﻪ ﰒ يدﺧﻞ سباﺑتيﻪ ﰲ ﺻماﺧﻲ أذنيﻪ اﻟﺼماخ ﻫو ﻓتﺤﺔ اﻷذن ﻫﺬه وﳝسﺢ
اﻣيﻪ ﻇاهرﳘا ﻇاﻫرﻫا ﻫو اﳋﻠفيﺔ ﻫﺬه وﳚﺰئ ﻛيﻒ ﻣسﺢ .ي طرﻳﻘﺔ ﳝسﺢ ﳚﺰئ
وﻫﺬا اﻷﻓﻀﻞ .ﻗال) :ﰒ يغسﻞ رﺟليﻪ( ثﻼ ً )ﻣﻊ الﻜعبﲔ( أي العﻈمﲔ الناتﺌﲔ ﰲ
أسﻔﻞ الساق ﻣن ﺟانﱯ الﻘدم) .ويغسﻞ اﻷﻗﻄﻊ ﻛبﻘيﺔ اﳌﻔروض( ﻓﺈذا ﻗﻄعﺖ نﺼف

ﻗدم اﻹنسان ﻳغسﻞ اﻟﺒاﻗي أو أﻛﺜر من اﻟنﺼف ﻳغسﻞ اﻟﺒاﻗي أو ﻗﻄعﺖ اﻟﻘدم ﻛﻠﻬا ﻳغسﻞ

ما ﺗﺒﻘﻰ ﳊديﺚ" :إذا أﻣرتﻜﻢ ﻣر ﻓاﺋتﻮا ﻣنﻪ ﻣا استﻄعتﻢ" ﻣتﻔق عليﻪ) ،ﻓﺈن ﻗﻄﻊ ﻣن
اﳌﻔصﻞ( أي ﻣن ﻣﻔصﻞ اﳌرﻓق )ﻏسﻞ رأس العﻀد ﻣنﻪ( أي ﻟو ﻗﻄﻊ ﳏﻞ اﻟفرض ﻛﻠه
ﻓيغسﻞ رأس اﻟعﻀد وﻛذا اﻷﻗﻄﻊ ﻣن ﻣﻔصﻞ ﻛعب يغسﻞ طرف ساق .ﻳﻘﺼد ﺑﺬﻟﻚ أن

ﻳغسﻞ ما ﺗﺒﻘﻰ إذا ﻛان ﺑﻘي شيء من ﳏﻞ اﻟفرض ﻓيﺠﺐ ﻏسﻠه وإذا ﱂ ﻳﺒﻖ شيء من ﳏﻞ

اﻟفرض إذاً ﻳﺸرع ﰲ رأس اﳌتﺒﻘي .ﻗال) :ﰒ يرﻓﻊ نﻈرﻩ إﱃ السماء( ﺑعد ﻓراﻏﻪ )ويﻘﻮل ﻣا
ورد( وﻣنﻪ" :أشﻬد أن ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وﺣدﻩ ﻻ شريﻚ لﻪ ،وأشﻬد أن ﷴاً عبدﻩ
ورسﻮلﻪ") .وتباح ﻣعﻮنتﻪ( أي ﻣعﻮنﺔ اﳌتﻮﺿﺊ وسن ﻛﻮنﻪ عن يسارﻩ ﻛﺈ ء ﺿيق الرأس
وإﻻ ﻓعن ﳝينﻪ .معونﺔ اﳌتوضئ أي ﻳﺼﺐ ﻋﻠيه ،ﻳساﻋده ﻓﻬﺬا ﻳﺒاح .ﻗال وسن ﻛونه ﻋن
ﻳساره أي اﳌعاون وﻫنا ﺗنﺒيه ﻓعندما ﻳﻘول سن واﻟسنيﺔ ﻫنا ﻓيﻬا نﻈر وﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻈاﻫر
أنه استﺤﺒاب إرشادي ﻻ شرﻋي مﺜﻞ اﻟﻜراﻫﺔ اﻹرشادﻳﺔ ﻻ اﻟﺸرﻋيﺔ ،اﻹمام اﻟنووي ذﻛر
ﰲ ا موع ﰲ اﳉﺰء اﻷول ﺻفﺤﺔ  ١٣٥ذﻛر أن ﻛراﻫﺔ اﻹرشاد دنيوﻳﺔ ﻻ ﺛواب ﻓيﻬا وﻻ

ﻋﻘاب .وﳍﺬا ﻋندما نﻘول ﻳﻜرﻫون ﻫﺬا وأﺣيا ﻳستﺤﺒون شيئا ﻓيستﺤﺒونه من ب
اﻹرشاد ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا اﻻستﺤﺒاب اﻹرشادي ﻻ ﳛتاج إﱃ دﻟيﻞ ﻷنه ﻟيﺲ ستﺤﺒاب شرﻋي
أي ﻻ ﻳنسﺐ إﱃ اﻟﺸرﻳعﺔ .ﻗال وسن ﻛونه ﻋن ﻳساره ﻛﺈ ء ضيﻖ اﻟرأس أي ﻳسن أن
ﻳﻜون اﻹ ء اﻟﻀيﻖ اﻟرأس ﻋن ﻳساره ﻷنه إذا ﻛان اﻹ ء ضيﻖ اﻟرأس معناه سيﺼﺐ
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ﻓاﻷوﱃ أن ﻳﺼﺐ من ﻳساره ﻋﻠﻰ ﳝينه وإذا ﻛان اﻹ ء واسﻊ اﻟرأس ﻗال وإﻻ ﻓعن ﳝينه ﻓﺈذا
ﻛان اﻹ ء واسﻊ اﻟرأس ﻓﺈنه سيغﱰف ﻓاﻷوﱃ أن ﻳغﱰف ﺑيمينه .وﻫﺬه اﻻستﺤﺒا ت ﻫي

أرﻓﻖ ﳌتوضئ أسﻬﻞ ﻋﻠيه وﻻ ﳝﻜن أن ننسﺐ ﻫﺬا إﱃ اﻟﺸرﻳعﺔ ﻓﺸرﻋا ﲟعﲎ أن ﻳﱰﺗﺐ
ﻋﻠيه اﻟﺜواب واﻟعﻘاب وﻫﺬا ﻟيﺲ ﳌﻘﺼود .وﳍﺬا ﻳُﻈﻠﻢ اﻟفﻘﻬاء ﻛﺜﲑا ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻷشياء
ﻓﺒعﺾ اﻟفﻘﻬاء ﻳﺬﻛر وﻳﻘول إذا دﺧﻞ اﳋﻼء ﻳستﺤﺐ ﻟه أن ﻳﺒدأ ﻟتأﻛد من وﺟود اﳌاء
ﻓﻬﺬا إرشاد ﻟﻜن ﻻ ﻳعﲏ أنه إذا ﻛد من وﺟود اﳌاء ﻓﺈنه ﻳﺜاب ﻓاﻋﻠه وﻻ ﻳعاﻗﺐ رﻛه
وﻋندما ﻳﻜرﻫون مﺜﻼ أنه ﻻ ﻳتأﻛد من وﺟود اﳌاء ﻓﻼ ﻳعﲏ ﻫﺬا أنه إذا ﱂ ﻳتأﻛد ﻓﺈنه وﻗﻊ
ﰲ اﻟﻜراﻫﺔ اﻟﱵ ﻳﺜاب رﻛﻬا ﻓاﻟﻈاﻫر أن اﳌﺼنف ﻳرﻳد ﻫﺬا ﻷنه ﻟيﺲ ﻫناك دﻟيﻞ أنﻚ
ﺗﻀﻊ اﻹ ء اﻟواسﻊ ﻋن ﳝينﻚ أو اﻟﻀيﻖ ﻋن ﻳسارك وإﳕا ﻫﺬا ﻫو اﳌنﻄﻘي أي ﻳسﻬﻞ

ﻋﻠيﻚ اﻟوضوء واﻟوضوء مﺸروع وﻫﺬا ﻳسﻬﻞ اﻷمر اﳌﺸروع ﻟﻜن مﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳنﺒغي أن
ننتﺒه وأن نتفﻄن ﻟﻠمسأﻟﺔ اﻟﱵ ذﻛر ا أن ﻛراﻫﺔ اﻹرشاد أو استﺤﺒاب اﻹرشاد دنيوي ﻻ
ﺛواب وﻻ ﻋﻘاب ﻓيه.

ﻗال) :و( يباح )لﻪ تنﺸيﻒ أعﻀاﺋﻪ( ﻣن ﻣاء الﻮﺿﻮء ﻓتنﺸيف اﻷﻋﻀاء ﻻ ﻫو سنﺔ وﻻ

ﻫو مﻜروه ﻫو مﺒاح ﻓعﻞ أو ﺗرك ﻳستوي  ،وﻣن وﺿﺄﻩ ﻏﲑﻩ ونﻮاﻩ هﻮ ﺻﺢ مرﻳﺾ مﺜﻼ

ﻓﺸﺨﺺ ﻳغسﻞ وﺟﻬه وﻳغسﻞ ﻳدﻳه ﻟﻜن ﻫو نوى اﻟوضوء ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻳﻘول إن ﱂ يﻜن
اﳌﻮﺿﺊ ﻣﻜرهاً ﺑغﲑ ﺣق ﻟﻜن ﻟو شﺨﺺ أﻛره شﺨﺼا ﻋﻠﻰ أن ﻳوضئه ﻫو نوى ﻟﻜن
وﻗﻊ ﲢﺖ اﻹﻛراه ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ،ﻗال وﻛذا الغسﻞ والتيمﻢ .أي من ﻏسﻠه
ﻏﲑه أو ﳝمه ﻏﲑه ﻳﺼﺢ إذا نواه إﻻ إذا ﻛان اﳌغسﻞ أو اﳌيمﻢ مﻜره .اﻛتﺒوا ما ﻳﻠي :ﻷن

ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓيه إشﻜال ﺣﻘيﻘﺔ واﻹشﻜال ﻫو ﻗال ﰲ شرح اﳌنتﻬﻰ :وﻗواﻋد اﳌﺬﻫﺐ
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ﺗﻘتﻀي اﻟﺼﺤﺔ .أﻟيﺲ اﳊناﺑﻠﺔ ﻳﻘوﻟون أن من ﺗوضأ ﲟاء مغﺼوب ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬارة وﻟو
ﺗوضأ ﲟاء مﺒاح ﰲ إ ء مغﺼوب ﻓﺈن اﻟﻄﻬارة ﺗﺼﺢ ﻓﻬﺬا اﻟرﺟﻞ اﻵن مﺜﻞ اﳌاء أم اﻹ ء؟
مﺜﻞ اﻹ ء وﳍﺬا ﻗال وﻗواﻋد اﳌﺬﻫﺐ ﺗﻘتﻀي اﻟﺼﺤﺔ ﻷن اﻟﺼﺐ ﻟيﺲ ﺑرﻛن وﻻ شرط.

ﻗال وﻫو أﻇﻬر .أي ﺗﺼﺢ وﻟيﺲ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻜن ﻫﺬا رأي اﻟﺒﻬوﰐ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓه.

ب ﻣسﺢ اﳋﻔﲔ

واﳋف ﻫو ما ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدم ساﺗرا ﻟﻠﻜعﺒﲔ وما ﻳغﻄي اﻟﻜعﺒﲔ من ﺟﻠد أو ﻏﲑ

ذﻟﻚ .ﻗال :وﻏﲑﳘا ﻣن اﳊﻮاﺋﻞ مﺜﻞ اﳉورﺑﲔ ومﺜﻞ اﻟعمامﺔ وﲬار اﳌرأة اﻟﱵ ﻳغﻄي رأسﻬا
ومﺜﻞ اﳉﺒﲑة إذاً ﻫﺬا اﻟﺒاب ﺧاص ﲟسﺢ اﳋفﲔ اﳌوضوﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدمﲔ ساﺗرﻳن ﶈﻞ
اﻟفرض أي إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ وﻏﲑﳘا من اﳊواﺋﻞ مﺜﻞ اﳉوارب اﻟﱵ ﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﳋف واﳌسﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟعمامﺔ وﻋﻠﻰ ﲬار اﳌرأة واﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﲑة ،ﻗال :وهﻮ رﺧصﺔ أي اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ

اﳋفﲔ رﺧﺼﺔ وﻟيﺲ ﺑعﺰﳝﺔ ،وأﻓﻀﻞ ﻣن ﻏسﻞ أي اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ أﻓﻀﻞ من ﻏسﻞ

اﻟرﺟﻠﲔ ،ﻗال ويرﻓﻊ اﳊدث ﻫﺬه ﳎموﻋﺔ أﺣﻜام ﺗتعﻠﻖ ﲟسﺢ اﳋفﲔ ﻗال وﻳرﻓﻊ اﳊدث

أي إذا مسﺢ اﳌتوضئ ﻋﻠﻰ ﺧفيه ﺑدل ﻏسﻞ رﺟﻠيه ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳرﻓﻊ اﳊدث ،ﻗال وﻻ يسن
أن يلبﺲ ليمسﺢ وإﳕا إذا ﺗوضأ وﻋﻠيه ﺧف ﻓﻠيمسﺢ وإن ﻛان ﻟيﺲ ﺑﻼﺑﺲ ﻟﻠﺨف
ﻓﻠيغسﻞ رﺟﻠيه .ﻗال) :ﳚﻮز يﻮﻣاً وليلﺔ( ﳌﻘيﻢ " ،"١وﻣساﻓر ﻻ يباح لﻪ الﻘصر " "٢إذاً

ﳚوز اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ ﳌدة ﻳوم وﻟيﻠﺔ أي  ٢٤ساﻋﺔ ﻓﺈذا اﺑتدأ اﻟعﺼر ﻳنتﻬي اﻟعﺼر ﻟﻠيوم
اﻟﺜاﱐ ﻗال ﳌﻘيﻢ ﻫﺬا اﻷول أي اﳌﻘيﻢ ﰲ اﻟﺒﻠد ﻏﲑ اﳌساﻓر واﻟﺜاﱐ مساﻓر ﻻ ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر
إذاً اﳌساﻓر نوﻋان :مساﻓر ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر ومساﻓر ﻻ ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر ﻓاﳌساﻓر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒاح
ﻟه اﻟﻘﺼر مﺜﻞ اﳌﻘيﻢ ﳝسﺢ ﻳوم وﻟيﻠﺔ وﻫو ﻛاﳌساﻓر اﻟعاﺻي ﺑسفره ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر
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وﻛﺬﻟﻚ من ساﻓر دون مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر وسيأﰐ إن شاء ﷲ ﰲ ﻛتاب اﻟﺼﻼة مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر
أنه ﻻ ﻳﻘﺼر اﳌﺼﻠي ﺑسﺒﺐ اﻟسفر إﻻ إذا ﺑﻠﻎ مساﻓﺔ معينﺔ ﻓمن ﻗﺼد سفرا دون ﻫﺬه
اﳌساﻓﺔ ﻗال ﻻ ﳝسﺢ مسﺢ مساﻓر وإﳕا ﳝسﺢ مسﺢ مﻘيﻢ ﻷنه مساﻓر ﻻ ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر
ﻓﺈذا ﻗﻠنا مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر ﻗراﺑﺔ  ٨٠ﻛيﻠو معناه من ساﻓر من ﺟدة مﺜﻼ إﱃ ﺑﻠد ﻳﺒعد ٤٠

ﻛيﻠو ﻫﺬا مساﻓر ﻟﻜنه ﻻ ﻳﺒاح ﻟه اﻟﻘﺼر ﻷنه ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﳌساﻓﺔ .ﻗال) :وﳌساﻓر( سﻔراً يبيﺢ
الﻘصر )ثﻼثﺔ( أ م )ﺑلياليﻬا( ﳊديﺚ علﻲ يرﻓعﻪ إذا ﻗاﻟوا ﻳرﻓعه أو ﻳنميه أو ﻳﺒﻠﻎ ﺑه أي
إﱃ اﻟنﱯ ﷺ .ﻗال :ﳊديﺚ علﻲ يرﻓعﻪ" :للمساﻓر ثﻼثﺔ أ م ﺑلياليﻬن ،وللمﻘيﻢ يﻮم
وليلﺔ" رواﻩ ﻣسلﻢ وأﲪد وﻏﲑه .ﻗال :وﳜلﻊ عند انﻘﻀاء اﳌدة ﻓﺈذا انتﻬﺖ اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ

ﻟﻠمﻘيﻢ أو ﺛﻼﺛﺔ أ م ﻟﻠمساﻓر ﻓﺈنه ﳜﻠﻊ اﳋف ﻓﺈذا ﺗوضأ ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳغسﻞ ﻗدميه .ﻗال:

ﻓﺈن ﺧاف أو تﻀرر رﻓيﻘﻪ نتﻈارﻩ تيمﻢ ﻓﺈن ﻣسﺢ وﺻلى أعاد .ﺧاف أي من اﻟنﺰع

من ﺧﻠﻊ اﳋف ﻓﺈذا ﻛان ﺗعﺬر ﻋﻠيه أن ﳜﻠﻊ ﺑعد انﻘﻀاء اﳌدة ﻗال ﺗيمﻢ أي ﻳﻠﺠأ إﱃ
اﻟتيمﻢ ﻓﺈن مسﺢ أي "ﺑعد اﳌدة" أﻋاد اﻟﺼﻼة ﻷنه انﻘﻀﻰ وﻗﺖ اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ ،ﻓﻜﻞ
من انتﻬﺖ اﳌدة ومسﺢ ﻋﻠﻰ ﺧفيه ﻓﺈنه ﻳعيد اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺻﻼﻫا ،مﱴ ﺗﺒدأ اﳌدة؟ ﻗال:

)و( اﺑتداء اﳌدة )ﻣن ﺣدث ﺑعد لبﺲ على طاهر( معناه أنه ﻟو ﺗوضأ وﻏسﻞ رﺟﻠيه مﺜﻼ

ﰲ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر وﻟﺒﺲ اﳋف وﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ﻓﺈﱃ اﻵن ﱂ ﺗﺒدأ اﳌدة ﰒ ﺑعد اﻟﻈﻬر ﰲ ﺻﻼة
اﻟعﺼر أﺣدث ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟعﺼر ﰒ ﺗوضأ ﻟﺼﻼة اﻟعﺼر ومسﺢ ﻓاﳌدة ﺗﺒدأ من اﳌسﺢ
اﻟﺬي ﺑعد اﳊدث ﻷنه ﻗد ﻳﻜون ﻓاﺻﻞ ﻛﺒﲑ مﺜﻼ ﻳﻠﺒﺲ اﳌغرب وﻳﺼﻠي اﻟعﺸاء وﻳنام
وﻳستيﻘﻆ اﻟﺼﺒاح وﳝسﺢ ﻓيﻜون ﻫناك مساﻓﺔ ﻛﺒﲑة ﻓفي ﻫﺬا اﳌﺜال ﺗﺒدأ اﳌدة من

اﻻستيﻘاظ ،من اﳊدث أي من اﻳته وﻫﺬا إذا طال مﺜﻞ اﻟنوم ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻗﺼﲑ ﻓﻼ ﻓرق

www.bajabir.com

١٣٦

ﺑﲔ اﺑتداءه وانتﻬاءه مﺜﻞ ﻟو ﻗﻠنا ﲞروج اﻟرﻳﺢ .إذاً مﺜﻞ ﻫﺬا م استيﻘﻆ اﻟﺼﺒاح من ﻫنا
ﺑدأ اﻟوﻗﺖ وﳌا أذن اﻟفﺠر ﺗوضأ ومسﺢ اﳌدة ﺑدأت من ﻗﺒﻞ .وﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ ﻋن اﻹمام
أﲪد أ ا من اﳌسﺢ ﺑعد اﳊدث أي ﳌا استيﻘﻆ ﻟﺼﻼة اﻟفﺠر ﱂ ﺗﺒدأ اﳌدة ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ

اﻟﺜانيﺔ ﻓﻠما أذن اﻟفﺠر ﺗوضأ ومسﺢ ﻫنا ﺑدأت اﳌدة ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ .من شروط اﳋف:

ﻋﻠﻰ طاﻫر العﲔ " ،"١ﻓﻼ ﳝسﺢ على ﳒﺲ ولﻮ ﰲ ﺿرورة ،ويتيمﻢ ﻣعﻬا ﳌستﻮر معﻬا
أي اﻟﻀرورة ﻟعﻀو مستور ،ﻳتيمﻢ إذا وﺟدت ضرورة مﺜﻞ أن ﻳﻠﺒﺲ ﺧف ﳒﺲ ﻓأنه ﻻ
ﻳستﻄيﻊ أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋف اﻟنﺠﺲ ﻓماذا ﻳفعﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟعﻀو اﳌستور وﻫو اﻟﻘدم،
ﻓماذا ﻳفعﻞ إذا ﻛان ﻟن ﳝسﺢ وﻟن ﻳغسﻞ؟ ﻳتيمﻢ ﺑدل ﻫﺬا اﳌسﺢ وﻫﺬا اﻟﺸرط اﻷول أن

ﻳﻜون اﳋف طاﻫر .اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ :ﻗال) :ﻣباح( " ،"٢ﻓﻼ ﳚﻮز اﳌسﺢ على ﻣغصﻮب
ﻷنه ﳏرم وﻻ على ﺣرير لرﺟﻞ ﻷن لبسﻪ ﻣعصيﺔ ﻓﻼ تستباح ﺑﻪ الرﺧصﺔ .اﻟﺸرط
اﻟﺜاﻟﺚ :ﻗال) :ساتر للمﻔروض( اﳌفروض أي من اﻷﺻاﺑﻊ إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ أي ﻳﻜون ساﺗر
ﻟﻜﻞ اﻟعﻀو اﳌفروض سﱰه وﻫو إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ ،ﻗال :ولﻮ ﺑﺸدﻩ أو شرﺟﻪ شده أي رﺑﻄه،
وشرﺟه أي زرار وﻋروه أي ﺣﱴ ﻟو ﻛان ﻫو ﻻ ﻳسﱰ اﻟﻘدم إﻻ زرار وﻋروه ﻛالﺰرﺑﻮل
ﻫﺬا اسﻢ ﻟﺒعﺾ اﳋف ﰲ زمنﻬﻢ وﺻفه اﳌﺼنف ﻗال الذي لﻪ ساق وعرى يدﺧﻞ ﺑعﻀﻬا
ﰲ ﺑعﺾ اﳌﺼنف سيفرع ﻋﻠﻰ ما مﻀﻰ ﻗال ﻓﻼ ﳝسﺢ ﻣا ﻻ يسﱰ ﳏﻞ الﻔرض لﻘصرﻩ
أو سعتﻪ أو ﺻﻔاﺋﻪ أو ﺧرق ﻓيﻪ وإن ﺻغر .أي ما ﻻ ﻳسﱰ ﻷي سﺒﺐ إما أن ﻳﻜون

ﻗﺼﲑ ﻻ ﻳغﻄي ﳏﻞ اﻟفرض أو أنه واسﻊ ﻓمﺤﻞ اﻟفرض ﻳﻈﻬر منه أو أنه ﺻاﰲ ﺻفاﺋه أي
شفاف مﺜﻞ اﻟﺰﺟاج أو اﻟناﻳﻠون ﻓيﻈﻬر اﻟﻘدم أو ﺧرق ﻓيه وإن ﺻغر أي وإن ﺻغر اﳋرق

ﻓأنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﳌسﺢ ﻋﻠيه ﺣﱴ ﻣﻮﺿﻊ اﳋرز أي موضﻊ اﳋرق اﻟﺬي سيدﺧﻞ ﻓيه اﻟعروة أو

اﻷزرار أو ﻛﺬا ﻓﻠو ﻛان ﺧرق ﺻغﲑ ﻻ ﳝﻜن ،ﻓﺈن انﻀﻢ وﱂ يبد ﻣنﻪ شﻲء ﺟاز اﳌسﺢ
عليﻪ .إذاً اﳌﻬﻢ أن ﻳﻜون اﳋف ﻏﲑ ﳐرق وﻻ ﻳﻈﻬر ﺟﺰء من اﻟﻘدم من ﺧﻼل اﳋف ﻷي

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٣٧

سﺒﺐ .اﻟﺸرط اﻟراﺑﻊ :ﻗال) :يﺜبﺖ ﺑنﻔسﻪ( أي ﻳﺜﺒﺖ اﳋف ﰲ اﻟﻘدم ﺑنفسه وﻫﺬا ﳜرج ما
ﻳﺜﺒﺖ ﺑغﲑه .وﻫﺬه اﻟﺸروط ﻛﻠﻬا أو ﺟﻠﻬا مأﺧوذ من أﺻول أﺧرى ﻳعﲏ ﻛونه ﻋﻠﻰ طاﻫر

ومﺒاح ﻫﺬا ﻷنه منﻬي ﻋن اﻟنﺠﺲ ومنﻬي ﻋن اﳌغﺼوب ،ساﺗر ﻟﻠمفروض اشﱰطوا ﻫﺬا
اﻟﺸرط ﻷن اﻟﺬي ﻳسﱰ اﳌفروض ﳝسﺢ ﻋﻠيه ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜن ساﺗر ﻟﻠمفروض معناه أنه
سيﺠمﻊ ﺑﲔ ﻏسﻞ ومسﺢ وﻫﺬا ﱂ ﻳرد ﰲ اﻟﺸرﻳعﺔ ﻷن اﳌﻜﺸوف ﺣﻘه اﻟغسﻞ واﳌستور

ﺣﻘه اﳌسﺢ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا وﱂ ﻳرد أن اﻟرﺟﻞ ﳝسﺢ ﺑعﻀﻬا وﻳغسﻞ ﺑعﻀﻬا ﻗال ساﺗر
ﻟﻠمفروض ﰒ ﻗال ﻳﺜﺒﺖ ﺑنفسه ﻷن ﻫﺬه اﳋفاف اﻟﱵ ﻛانﺖ ﰲ زمن اﻟنﱯ ﷺ ووردت ﻓيﻬا
اﻟرﺧﺼﺔ ﻓﻜانﺖ ﺧفاف ﺗﺜﺒﺖ ﺑنفسﻬا ﻓﺈن ﱂ يﺜبﺖ إﻻ ﺑﺸدﻩ ﱂ ﳚﺰ اﳌسﺢ عليﻪ ﻳﻘوﻟون

ﳌﺸﻘﺔ اﳌﺸي ﻋﻠيه .اﻟﺒعﺾ اﻵن ﻳﻘول ﳌاذا ﻫﺬا اﻟتناﻗﺾ؟ ﻫنا ﻳﻘول ﻓﺈن ﱂ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ
ﺑﺸده..وﻫناك ﻳﻘول وﻟو ﺑﺸده؟ ﻫﺬا ﰲ شرط  ،وﻫﺬا ﰲ شرط آﺧر .ﻫﺬا ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟسﱰ
ﻟيﺲ ﻫناك مﺸﻜﻠﺔ ﻓﻠو ﻛان اﻟسﱰ ﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ ﻟﺸد ﻓﻠيﺲ ﻫناك إشﻜال ﻟﻜن ﺛﺒوت

اﳋف ﻻ ﻛان ما ﳛﺼﻞ إﻻ ﺑغﲑه ﻓﻬﺬه ﻓيﻬا اﳌﺸﻜﻠﺔ .ﻗال :وإن ثبﺖ ﺑنعلﲔ ﻣسﺢ إﱃ
ﺧلعﻬما ﻣا داﻣﺖ ﻣدتﻪ إذاً ﳝسﺢ إﱃ أن ﳜﻠﻊ اﻻﺛنﲔ اﳋف واﻟنعﻞ .وﻻ ﳚﻮز اﳌسﺢ
على ﻣا يسﻘﻂ أي من اﻟﻘدم ﻓﺈذا ﻛان ﻳسﻘط من اﻟﻘدم ﻓﻼ ﳝسﺢ ﻋﻠيه ﻷن اﳋفاف اﻟﱵ
ﻛانﺖ ﺗﻠﺒسﻬا اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻛانﺖ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﻷﻗدام وﻷن اﳋف اﻟﺬي ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﻘدم ﻓﻼ
ﳝﻜن أن ﳝﺸي ﻋﻠيه وﻳﺸﻖ اﳌﺸي ﺑه و ﻟتاﱄ ﻻ مﺼﻠﺤﺔ منه .إذاً ﻫﻢ ﻛانوا ﻳﻠﺒسون

اﳋفاف ﻛي ﻳتﺤرﻛوا ا وﻳﺬﻫﺒوا ا ﻓيمسﺤون ﻋﻠيﻬا .ﻗال) :ﻣن ﺧﻒ( ﺑيان ﻟﻠﻄاﻫر
ﻷنه ﻗال ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ من ﺣدث ﺑعد ﻟﺒﺲ ﻋﻠﻰ طاﻫر وما ﻫو ﻫﺬا اﻟﻄاﻫر ؟ ﻓﻘال سواء ﻛان

ﺧف ﺑيان لﻄاهر أي ﳚﻮز اﳌسﺢ على ﺧﻒ ﳝﻜن ﻣتاﺑعﺔ اﳌﺸﻲ ﻓيﻪ عرﻓاً .ﻗال اﻹﻣام
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أﲪد :ليﺲ ﰲ ﻗلﱯ ﻣن اﳌسﺢ شﻲء أي ما ﻋندي ﺗردد ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ ﻓيﻪ
أرﺑعﻮن ﺣديﺜاً عن رسﻮل ﷲ ﷺ .إذا ﺟاء ﻓيه أرﺑعون ﺣدﻳﺚ إذاً ﳓﻜﻢ ﻋﻠيه ﻟتواﺗر
ﻟﻜن اﻟتواﺗر اﻟﻠفﻈي أم اﻟتواﺗر اﳌعنوي؟ إذا ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻷﺣادﻳﺚ اﻷرﺑعون ﳐتﻠفﺔ اﻷﻟفاظ
ﻓاﻟتواﺗر معنوي .ﻷن أﻟفاﻇﻬا ﳐتﻠفﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ اﻷرﺑعون أﻟفاﻇﻬا متفﻘﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺗواﺗر

ﻟفﻈي ﻗال) :وﺟﻮرب ﺻﻔيق( ما ﻫو اﳉورب؟ وهﻮ ﻣا يلبﺲ ﰲ الرﺟﻞ على هيﺌﺔ اﳋﻒ
ﻣن ﻏﲑ اﳉلد ﻷنﻪ ﷺ ﻣسﺢ على اﳉﻮرﺑﲔ والنعلﲔ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ وﺻﺤﺤﻪ
الﱰﻣذي .إذاً اﻟسؤال ﻫﻞ ﳝسﺢ اﳉورب أم ﻻ؟ وﻫو سؤال وارد ﻫﺬه اﻷ م ﺑﻜﺜرة ﻓاﳉواب

أن اﳉورب إذا ﻛانﺖ ﻓيه ﺻفات وشروط اﳋف ﻓﺈنه ﳝسﺢ ﻋﻠيه وإﻻ ﻓﻼ .ﻓما ﻫي شروط
اﳋف؟ طاﻫر مﺒاح ساﺗر ﶈﻞ اﻟفرض واﻟسﱰ ﶈﻞ اﻟفرض ﻫو سﺒﺐ اﻹشﻜال ﰲ ﺟوارﺑنا
اﻟيوم ﻓﻘط وﻟيﺲ ﻫناك إشﻜال آﺧر ﻓﻜﻠﻬا طاﻫرة مﺒاﺣﺔ وﺗﺜﺒﺖ ﺑنفسﻬا وﳝﻜن اﳌﺸي
ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن اﻹشﻜال ﰲ ﺑعﻀﻬا أ ا ﻟيسﺖ ساﺗرة واﻟسﱰ اﳌﻄﻠوب ﰲ اﳋف واﳉورب ﻫو
ما ﻳﺸﺒه سﱰ اﻟعورة ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻠو أن إنسان ﺻﻠﻰ ﺑﺜوب شفاف ﺗرى منه اﻟعورة وﺗوﺻف
اﻟﺒﺸرة اﻟﱵ ﲢﺖ اﻟﺜوب ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة؟ ﻓﻠو ﺻﻠﻰ ﰲ ﺛوب من ﻳﻠون شفاف ﺟدا
ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة؟ ﻟو ﺻﻠﻰ ﰲ ﺛوب ﻓيه ﺧروق ﺗﻈﻬر منه اﻟعورة ﺗﻈﻬر منه اﻟعورة ﻛﺬﻟﻚ
ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛان اﳉورب ﳐرق أو ﻻ ﻳغﻄي اﻟعﻀو ﻛامﻼ أو أنه شفاف ﺗﻈﻬر
منه اﻟرﺟﻞ ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﳝسﺢ ﻋﻠيه وإذا ﻛان ﺻفيﻖ ﻛما ﻗال اﳌﺼنف أي متﲔ ﻓﻬﺬا

ﳝسﺢ ﻋﻠيه .ﻗال) :وﳓﻮﳘا( أي ﳓﻮ اﳋﻒ واﳉﻮرب ﻛاﳉرﻣﻮق ويسمى اﳌﻮق وهﻮ ﺧﻒ
ﻗصﲑ ﻓيصﺢ اﳌسﺢ عليﻪ لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ .اﳉرموق ﻳﻘوﻟون ﺧف ﻓوق
ﺧف ،ﺧف ﺻغﲑ ﻳسمﻰ اﳉرموق وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﺑﻞ ﳘا ﺧفان ﺑعﻀﻬما ﻓوق ﺑعﺾ اﳌﻬﻢ

أنه أي شيء ﺗواﻓرت ﻓيه ﻫﺬه اﻟﺼفات طاﻫر مﺒاح ساﺗر ﶈﻞ اﻟفرض ﻳﺜﺒﺖ ﺑنفسه ﳝﻜن
متاﺑعﺔ اﳌﺸي ﻋﻠيه إذاً ﳝسﺢ ﻋﻠيه .اﻵن ﻳنتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ ﳑسوح آﺧر وﻛان ﻟنا ﰲ اﻟﺒداﻳﺔ
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أن نﺬﻛر أن اﳌمسوﺣات اﻟﱵ ﰲ ب اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ وﻏﲑﻫا من اﳊواﺋﻞ اﳌمسوﺣات
أرﺑعﺔ اﳋف" "١واﻟعمامﺔ" ،"٢وﻳﺸﺒه اﻟعمامﺔ ﻋند اﳌرأة اﳋمار" "٣ﲬار اﳌرأة ،أي اﻟساﺗر

اﻟﱵ ﺗﻀعه اﳌرأة ﻋﻠﻰ رأسﻬا .اﳉﺒﲑة" "٤وﻫي اﻟﱵ ﺗوضﻊ ﻋﻠﻰ اﻟعﻀو اﳌﻜسور اﳌﺼاب أو

اﳉرﻳﺢ أو ﻛﺬا ..ﻓاﳌﺼنف انتﻬﻰ من اﳋف وانتﻘﻞ إﱃ اﻟعمامﺔ :ﻗال) :و( يصﺢ اﳌسﺢ
أيﻀاً )على عماﻣﺔ( ما ﻫي شروط اﻟعمامﺔ؟ ﻣباﺣﺔ ") "١لرﺟﻞ( " "٢أن ﺗﻜون اﻟعمامﺔ
مﺒاﺣﺔ ﻏﲑ مغﺼوﺑﺔ ،ﻟرﺟﻞ ،ﻻ ﳌرأة ﻷنﻪ ﷺ ﻣسﺢ على اﳋﻔﲔ والعماﻣﺔ ﻗال الﱰﻣذي:
ﺣسن ﺻﺤيﺢ .وﻟه أﺻﻞ ﰲ اﻟﺼﺤيﺤﲔ هذا إذا ﻛانﺖ )ﳏنﻜﺔ( " "٣اﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ
ﻟﻠعمامﺔ ﳏنﻜﺔ وهﻲ الﱵ يدار ﻣنﻬا ﲢﺖ اﳊنﻚ ﻛﻮر ﺑﻔتﺢ الﻜاف ﻓﺄﻛﺜر أي ﻫي مدارة

ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﰒ ﻳدﻳرﻫا أﻳﻀا ﺑعدما أدارﻫا ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﻳدﻳر ﺟﺰء منﻬا ﲢﺖ اﻟفﻢ ﻛور أي ﻟفﺔ

أو أﻛﺜر من ﻟفﺔ) ،أو ذات ذؤاﺑﺔ( ﺑﻀﻢ اﳌعﺠمﺔ وﺑعدها ﳘﺰة ﻣﻔتﻮﺣﺔ وهﻲ طرف
العماﻣﺔ اﳌرﺧى أي ﰲ اﳋﻠف ﺟﻬﺔ اﻟﻈﻬر .ﻗال :ﻓﻼ يصﺢ اﳌسﺢ على العماﻣﺔ الصماء

أي اﻟعمامﺔ اﳌﻠفوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﻟﻜن ﻟيﺲ ﳍا ذؤاﺑﺔ وﻻ ﲢنيﻚ .ﳌاذا ﻫي ﳏنﻜﺔ أو ذات
ذؤاﺑﺔ؟ ﻗاﻟوا ﻷ ا ﻫﺬه ﻫي اﻟعماﺋﻢ اﻟﱵ ﻛان ﻳﻠﺒسﻬا اﻟعرب واﻟﱵ وردت ﻓيﻬا اﻟرﺧﺼﺔ ﰲ
زمن اﻟنﱯ ﷺ وأما اﻟﺼماء ﻓﻠﻢ ﺗﻜن ﰲ زمن اﻟنﱯ ﷺ وﻫي من ﻋماﺋﻢ اﻟعﺠﻢ وﻫي ﻳسﻬﻞ

ﺧﻠعﻬا وﻻ ﻳﺼعﺐ ﻓﻼ داﻋي ﳝسﺢ ﻋﻠيﻬا .ﻗال :ويﺸﱰط أيﻀا أن تﻜﻮن ساترة " "٤ﳌا
ﱂ ﲡر العادة ﺑﻜﺸﻔﻪ أي ﺗﻜون اﻟعمامﺔ ساﺗرة ﳌا ﺟرت اﻟعادة ﺑسﱰه وﻟيﺲ ﻟﻠﺸعر ﻛﻠه،

وأما أﺟﺰاء من اﻟرأس ﱂ ﲡر اﻟعادة ﺑسﱰه وﺟرت اﻟعادة ﺑﻜﺸفه ﻓﻼ س من ﻛﺸفه وﻻ

س إذا ﱂ ﺗسﱰه اﻟعمامﺔ مﺜﻞ :ﻛمﻘدم الرأس واﻷذنﲔ وﺟﻮانب الرأس ﻓيعﻔى عنﻪ
ﳌﺸﻘﺔ التﺤرز ﻣنﻪ ﻫنا وﻗفﺔ :ﳌا ﻗال ﻛمﻘدم اﻟرأس واﻷذنﲔ وﺟوانﺐ اﻟرأس ﻓﻬﺬا من اﻟﺬي
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ﻳﻜﺸف ﻋادة .ﻗال :ﲞﻼف اﳋﻒ ﻓﻬو ﻻﺑد أن ﻳﻜون ساﺗر ﳉميﻊ ﳏﻞ اﻟفرض ،ﻗال:

ويستﺤب ﻣسﺤﻪ ﻣعﻬا مسﺤه أي اﳉﺰء اﳌﻜﺸوف من اﻟرأس .انتﻬﻰ من اﻟعمامﺔ

وسينتﻘﻞ إﱃ اﳋمار :ﻗال) :و( على )ﲬر نساء " "١ﻣدارة ﲢﺖ ﺣلﻮﻗﻬن( " "٢ﳌﺸﻘﺔ
نﺰعﻬا ﻛالعماﻣﺔ ﲞﻼف وﻗايﺔ الرأس أي ما ﻳوضﻊ وﻗاﻳﺔ ﻟﻠرأس أي ﻳغﻄي اﻟرأس مﺜﻞ

اﻟﻄاﻗيﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺸﻖ نﺰﻋه ﻓﻼ ﳝسﺢ ﻋﻠيه.إذاً ﲬار اﳌرأة ﻟو ما ﻛان مدار ﲢﺖ ﺣﻠﻘﻬا ﻓﻼ
ﳝسﺢ ﻋﻠيه ﻷنه ﻻ ﻳﺸﻖ نﺰﻋه .ﻗال :وإﳕا ﳝسﺢ ﲨيﻊ ﻣا تﻘدم ﻓاﻟﺬي ﺗﻘدم ﺛﻼﺛﺔ :اﳋف

واﻟعمامﺔ واﳋمار .ﻗال :وإﳕا ﳝسﺢ ﲨيﻊ ﻣا تﻘدم )ﰲ ﺣدث أﺻغر( ﻻ ﰲ ﺣدث أﻛﱪ
ﺑﻞ يغسﻞ ﻣا ﲢتﻬا إذاً ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳑسوﺣات ﰲ اﳊدث اﻷﺻغر وﻟيﺲ ﰲ اﻷﻛﱪ أما ﰲ
اﻷﻛﱪ ﳚﺐ أن ﳜﻠﻊ اﳋف واﳌرأة ﲣﻠﻊ ﲬارﻫا .اﻵن ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﳉﺒﲑة وﻫي اﳌمسوح

اﻟراﺑﻊ) :و( ﳝسﺢ على )ﺟبﲑة( ﻣﺸدودة على ﻛسر أو ﺟرح وﳓﻮﳘا اﻟﺬي ﳛتاج إﱃ

ﺟﺒﲑة من ﺣيﺚ اﻟﻄﺐ أي من ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺐ .اﻵن سيﺬﻛر شروط اﳉﺒﲑة) :ﱂ تتﺠاوز ﻗدر
اﳊاﺟﺔ( " "١أي ﻳﺸﱰط أن اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﲑة ﻳﺸﱰط شرطﲔ اﻷول ﱂ ﺗتﺠاوز ﻗدر

اﳊاﺟﺔ واﻟﺜاﱐ أن ﺗﻜون ﻋﻠﻰ طﻬارة ﻓاﻷول أي ﻻﺑد أن ﺗﻜون اﳉﺒﲑة اﻟﱵ سنمسﺢ ﻋﻠيﻬا

ﻋﻠﻰ ﻗدر اﳊاﺟﺔ وﻫي ﺣاﺟﺔ اﻟعﻀو اﳌﺼاب وهﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﳉرح والﻜسر وﻣا ﻗرب ﻣنﻪ
ﲝيﺚ ﳛتاج إليﻪ ﰲ شدها وﻫﺬا ﳛدده اﻟﻄﺒيﺐ اﳌوﺛوق وإﻟيه ﺗعود إﱃ ﻫﺬا اﳌوضﻊ .اﻵن
سيفرع ﻋﻠﻰ ما مﻀﻰ ﻓيﻘول :ﻓﺈن تعدى شدها ﳏﻞ اﳊاﺟﺔ اﳊاﺟﺔ ﲢتاج ﲬسﺔ أﺻاﺑﻊ
ﻓوضعوا ﻋﺸرة أﺻاﺑﻊ ﻓﻬﺬا ﺗعدى شدﻫا ﳏﻞ اﳊاﺟﺔ ﻓيﻠﺰمه أن ﻳنﺰﻋﻬا نﺰعﻬا ﻓﺈن ﺧﺸﻲ
تلﻔاً أو ﺿرراً تيمﻢ لﺰاﺋد ﻓﺈذا وضعوا ﺗسعﺔ أﺻاﺑﻊ ﺻارت اﻟﺰاﺋدة أرﺑعﺔ ﻓﻬو ﻟنسﺒﺔ
ﻟﻠﺨمسﺔ ﳝسﺤﻬا وسيتمﻢ ﻋن اﻷرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ اﻟﺰاﺋدة اﻟﱵ ﻻ ﳚوز مسﺤﻬا وﻻ ﻳستﻄيﻊ
ﻏسﻞ ما ﲢتﻬا .إذاً ﻻﺑد أن ﳛدد أﻳن اﳌﻜان اﻟﺰاﺋد واﳌﻜان اﻟﺬي ﳛتاﺟه اﳉرح وﻫو ﻏﲑ

اﻟﺰاﺋد ﻷنه سيمسﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻜان اﻟﺬي ﻫو ﳏﻞ اﳊاﺟﺔ وﻳتيمﻢ ﻋن اﻟﺰاﺋد .ودواء على
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البدن تﻀرر ﺑﻘلعﻪ ﻛﺠبﲑة ﰲ اﳌسﺢ عليﻪ نفﺲ اﻷمر اﻟدواء ﻋنده ﺣروق أو ﻛﺬا ووضعوا

ﻋﻠيه اﻟدواء ﻓﻼ ﳝﻜن ﻏسﻠه ﻓيﻜون مﺜﻞ اﳉﺒﲑة) .ولﻮ ﰲ( ﺣدث )أﻛﱪ( إذاً اﳉﺒﲑة وﻟو

ﰲ ﺣدث أﻛﱪ ﲞﻼف ما سﺒﻖ اﳋف واﻟعمامﺔ واﳋمار ﳊديﺚ ﺻاﺣب الﺸﺠﺔ" :إﳕا
ﻛان يﻜﻔيﻪ أن يتيمﻢ ويعﻀد أو يعصب على ﺟرﺣﻪ ﺧرﻗﺔ وﳝسﺢ عليﻬا ويغسﻞ ساﺋر
ﺟسدﻩ" رواﻩ أﺑﻮ داود .اﳊدﻳﺚ ﻓيه مﻘال ﻟﻜنه أﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب واﳊدﻳﺚ ﻓيه أن

ﻳتيمﻢ وﳓن نﻘول ﻻ ﻳتيمﻢ إﻻ إذا ﻛان ﻫو ﻟﺒسﻬا ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ أو ﻳتيمﻢ ﻟﻠﺰ دة.
ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺤناﺑﻠﺔ ﳛمﻠون ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻋﻠﻰ أنه ﻟﺒسﻬا ﻋﻠﻰ ﻏﲑ طﻬارة ﻟﺬﻟﻚ أمره ﻟتيمﻢ.
ﻗال :واﳌسﺢ عليﻬا عﺰﳝﺔ اﳌسﺢ ﻋﻠيﻬا ﻋﺰﳝﺔ وﻟيﺲ ﺑرﺧﺼﺔ ﻷن ﻛﻞ شيء نﻘول ﻫو

رﺧﺼﺔ إذاً ﻻ ﳚوز ﻋند اﳌعﺼيﺔ أما اﻟعﺰﳝﺔ ﻓﻼ) .إﱃ ﺣلﻬا( معناه أنه ﻟيﺲ ﳍا مدة ﻳوم

وﻟيﻠﺔ أو ﺛﻼﺛﺔ أ م ﻛما سﺒﻖ وإﳕا مد ا مفتوﺣﺔ أي ﳝسﺢ على اﳉبﲑة إﱃ ﺣلﻬا أو ﺑرء
ﻣا ﲢتﻬا وليﺲ ﻣﻮﻗتاًﻛاﳌسﺢ على اﳋﻔﲔ وﳓﻮﳘا أي اﻟعمامﺔ واﻹزار واﳋمار ﻷن
ﻣسﺤﻬا للﻀرورة ﻓيتﻘدر ﺑﻘدرها ﻓاﳉﺒﲑة ﻟيسﺖ مؤﻗتﺔ ﻷ ا مسﺢ ضرورة.
اﻵن سيﺬﻛر اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ) :إذا لبﺲ ذلﻚ( أي ﻣا تﻘدم ﻣن اﳋﻔﲔ وﳓﻮﳘا والعماﻣﺔ
واﳋمار واﳉبﲑة )ﺑعد ﻛمال الﻄﻬارة( ﳌاء ولﻮ ﻣسﺢ ﻓيﻬا على ﺣاﺋﻞ ﻳﻘول إذا ﻟﺒﺲ
اﳋف واﻟعمامﺔ ﻓﻠنﻀﻢ اﻟﺸروط ﺑﺒعﺾ ﻓﺸروط اﳋف واﻟعمامﺔ واﳋمار واﳉﺒﲑة أن ﺗﻜون
ﺑعد ﻛمال اﻟﻄﻬارة ﳌاء أي ﻻﺑد مﺜﻼ ﰲ اﳋف أن ﻳغسﻞ رﺟﻠه ﳌاء اﻟرﺟﻞ اﻷوﱃ

واﻟرﺟﻞ اﻟﺜانيﺔ ﰒ ﻳﻠﺒﺲ ﻟﻜن ﻟو ﻏسﻞ اﻷوﱃ وﻟﺒﺲ اﳋف ﰒ ﻏسﻞ اﻟﺜانيﺔ وﻟﺒﺲ اﳋف
ﻓنﻘول اﻟرﺟﻞ اﻷوﱃ ﻟﺒسﺖ ﻗﺒﻞ ﻛمال اﻟﻄﻬارة وﻫﺬا ﻫو معﲎ ﻛمال اﻟﻄﻬارة .إذاً ﻻﺑد ﺑعد
ﻛمال اﻟﻄﻬارة معناه ﺣﱴ اﻟعمامﺔ ﻳﻠﺒسﻬا ﺑعدما ﻳنتﻬي من اﻟوضوء واﳋف ﺑعدما ﻳنتﻬي
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من اﻟوضوء واﳋمار ﺗﻠﺒسه اﳌرأة ﺑعد انتﻬاﺋﻬا من اﻟوضوء .ﺑعد ذﻟﻚ ﻳﻘول وﻟو مسﺢ ﻓيﻬا
ﻋﻠﻰ ﺣاﺋﻞ ﻛعمامﺔ أو ﺟﺒﲑة ﻓمﺜﻼ ﻫو ﻋنده ﻋمامﺔ ﻟﺒﺲ اﻟعمامﺔ ومد ا ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﻟﻠمﻘيﻢ
ﻓﻬو ﻗﺒﻞ أن ﻳنتﻬي اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ ﺗوضأ وﻳرﻳد ﻳﻠﺒﺲ اﳋف ﻓﻠما ﺗوضأ وﺟاء ﻋند رأسه مسﺢ

ﻋﻠﻰ رأسه وﳌا ﺟاء ﻋند ﻗدمه ﻏسﻞ ﻗدميه ﳌاء ﰒ ﻟﺒﺲ اﳋف ﻫﺬا اﳌﻘﺼود .أو ﻛان
ﻋنده ﺟﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟيد ﻓﻬو ﺗوضأ ومسﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﲑة وﳌا ﺟاء ﻋند اﻟرﺟﻠﲔ ﻏسﻠﻬما ﳌاء

وﻟﺒﺲ اﳋف وﻟيﺲ ﻓيﻬا إشﻜال .ﻗال :أو تيمﻢ ﳉرح أي ﰲ طﻬارة اﳌاء مﺜﻞ ﻟو ﻋنده

ﺟﺰء ﰲ ﻳده مﺜﻼ مﺼاب وﻻ ﻳستﻄيﻊ ﳝسﺢ ﻋﻠيه ﻓتيمﻢ ﻋنه ﻟﻜن ﳌا ﺟاء ﻋند اﻟرﺟﻞ
ﻏسﻠﻬا وﻟﺒﺲ اﳋف أو ﺑعدما انتﻬﻰ من اﻟوضوء ﻟﺒﺲ اﻟعمامﺔ أو اﳌرأة ﻟﺒسﺖ اﳋمار .ﻗال
ﻫﺬا ﻷنه ﻗال ﺑعد ﻛمال اﻟﻄﻬارة ﳌاء ﻓﻘد ﻳفﻬﻢ أنه شرط ﻻ ﻳﻠﺒﺲ اﳋف ﰲ وضوء ﻓيه
مسﺢ أو ﻓيه ﺗيمﻢ ،ﻻ .ﻓﺈذا ﻛان سيﻠﺒﺲ اﻟعمامﺔ ﻓﻼ ﺣرج أن ﻳﻠﺒﺲ اﻟعمامﺔ ﺑعد طﻬارة

اﳌاء أو اﳋف ﺑعد طﻬارة اﳌاء ﻓﻼ ﺣرج أن ﻳﻜون ﻫناك ﳑسوح آﺧر .ﻓلﻮ ﻏسﻞ رﺟﻼً ﰒ
أدﺧلﻬا اﳋﻒ ﺧلﻊ ﰒ لبﺲ ﺑعد ﻏسﻞ اﻷﺧرى إذاً ﻏسﻞ اﻷوﱃ ﰒ ﻟﺒﺲ اﳋف ﻻ ﻳﺼﺢ

ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻻﺑد أن ﳜﻠعﻬا ﰒ ﻏسﻞ اﻟﺜانيﺔ وﻟﺒﺲ اﳋف ﻓاﻟﺜانيﺔ ﻟﺒسﻬا ﺻﺢ ﻟﻜن اﻷوﱃ

ﻟﺒسﻬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ .ﻗال اﳌﺼنف :ولﻮ نﻮى ﺟنب " "١رﻓﻊ ﺣدثيﻪ وﻏسﻞ رﺟليﻪ
وأدﺧلﻬما اﳋﻒ ﰒ ﲤﻢ طﻬارتﻪ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ ،ﲤﻢ طﻬارﺗه أي أﻛمﻞ اﻟﺒاﻗي ﻫﻞ ﻟه

ﺑعد ذﻟﻚ أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋف؟ اﳉواب ﻻ ﻟعدم ﻛمال اﻟﻄﻬارة ﻓﺈنه ﱂ ﻳﻠﺒسه ﻋﻠﻰ ﻛمال

اﻟﻄﻬارة .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :أو ﻣسﺢ رأسﻪ " "٢ﰒ لبﺲ العماﻣﺔ ﰒ ﻏسﻞ رﺟليﻪ ﻓﻬﻞ

ﻳستﻄيﻊ ﺑعدما أﺣدث أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟعمامﺔ؟ ﻻ ﻷنه ﻟﺒﺲ اﻟعمامﺔ ﻗﺒﻞ ﻛمال اﻟﻄﻬارة.

اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ "٣":أو تيمﻢ ولبﺲ اﳋﻒ أو ﻏﲑﻩ ﱂ ﳝسﺢ ولﻮ ﺟبﲑة مﺜﻞ أﻻ ﻳﻜون ﻋنده

ماء ﻓتيمﻢ ﰒ ﻟﺒﺲ اﳋف أو ﻏﲑه ﻛاﻟعمامﺔ أو اﳋمار ﱂ ﳝسﺢ ﳌاذا ؟ ﻟعدم طﻬارة اﳌاء ﻷنه
ما ﻟﺒﺲ اﳋف ﺑعد طﻬارة اﳌاء ﻗال وﻟو ﺟﺒﲑة أي ﱂ ﳝسﺢ وﻟو ﺣﱴ ﺟﺒﲑة .وﻫنا سؤال من
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طاﻟﺐ :ﻓأﺟاب اﻟﺸيﺦ :ﻫﺬه ﻏﲑﻫا ﻫﺬه ﻳرﻳد ﻛمال اﻟﻄﻬارة ﺣﱴ ﻟو أن ﻫناك ﺣاﺋﻞ
ﻓﻬا ن ﺻور ن ﳐتﻠفتان ﰲ اﻷوﱃ ماذا ﺻنﻊ؟ ﺗوضأ ﻫو ﳌاء ﻟﻜن ﻳده ﻓيﻬا ﺟﺒﲑة ﻓﺠاء

ﻋند ﻏسﻞ اﻟيد ﻓمسﺢ ﰒ أﻛمﻞ ﻏسﻞ رﺟﻠيه وﻟﺒﺲ اﳋفﲔ ﻟﻜن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻫﺬا ﱂ
ﻳتوضأ ﻷنه ﻟيﺲ ﻋنده ماء وﻟﺬﻟﻚ ﺗيمﻢ ﰒ ﻟﺒﺲ اﳋفﲔ  .ﰲ ﺻورة رﻗﻢ واﺣد ماذا ﻓعﻞ؟
ﻫﺬا ﻏسﻞ رﺟﻠيه ﰲ اﻟغسﻞ وﻫو ﻳرﻓﻊ اﳉناﺑﺔ ﻓاﺑتدأ ﺑغسﻞ رﺟﻠيه وﻟﺒﺲ اﳋف ﰒ ﻏسﻞ

ﻗي ﺟسده .اﳊدث ارﺗفﻊ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋف مرة نيﺔ اﳉواب ﻻ
ﻷنه ﻟﺒﺲ اﳋف ﻗﺒﻞ ﻛمال اﻟﻄﻬارة واستدﻟوا ﲝدﻳﺚ دﻋﻬما ﻓﺈﱐ أدﺧﻠتﻬما طاﻫرﺗﲔ ﻫﺬه
دﻟيﻠﻬﻢ .ﻗال :ﻓﺈن ﺧاف نﺰعﻬا تيمﻢ إذاً ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻘول ﻻ ﳝسﺢ ﰲ اﻟﺼور اﻟﺜﻼﺛﺔ

اﳌاضيﺔ ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ ﻷنه ﻟﺒسﻬا ﻗﺒﻞ ﻛمال اﻟﻄﻬارة إذاً ماذا ﻳﻠﺰمه؟

ﻳﻠﺰمه أن ﳜﻠﻊ اﳋف وﻳغسﻞ اﻟرﺟﻞ ﻓﺈذا ﺧاف اﻟنﺰع؟ إذاً ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳتيمﻢ .أي ﻳتوضأ
وﻳتيمﻢ ﻋن اﳋف ﻟﻠرﺟﻠﲔ ﻷن اﻟرﺟﻠﲔ اﻵن ﺣﻘﻬا اﻟغسﻞ واﻟتيمﻢ ﻏﲑ مﻘﺒول واﳌسﺢ ﻏﲑ

مﻘﺒول إذاً ﻫو سيتيمﻢ ﻓيﻬا .ﻗال :وﳝسﺢ ﻣن ﺑﻪ سلﺲ ﺑﻮل أو ﳓﻮﻩ إذا لبﺲ ﺑعد
الﻄﻬارة ﻷ ا ﻛاﻣلﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ من ﺑه سﻠﺲ ﺑول أي ﻻ ﻳنﻘﻄﻊ اﻟﺒول ﻋنه ﻓﻜيف ﳛﻘﻖ ﻛمال
اﻟﻄﻬارة؟ ﻳتوضأ وضوءه اﻟﻄﺒيعي وإذا انتﻬﻰ وضوؤه ﻓاﻟسﻠﺲ مستمر ﻓﻼ نﻠتفﺖ ﳍﺬا

اﻟسﻠﺲ ونعتﱪ أنه اﻵن متﻄﻬر ﻛمﻠﺖ طﻬارﺗه إذاً ﻳﻠﺒﺲ اﳋف أ ا ﻛامﻠﺔ ﰲ ﺣﻘه .ﻓﺈن
زال عذرﻩ لﺰﻣﻪ اﳋلﻊ واستﺌناف الﻄﻬارة ﻛاﳌتيمﻢ ﳚد اﳌاء إذاً ﺻاﺣﺐ اﻟسﻠﺐ ﳓن نرﻳد
منه ﻛمال اﻟﻄﻬارة وﺻاﺣﺐ اﻟسﻠﺲ ﻟن ﳛﺼﻞ ﻛمال اﻟﻄﻬارة إﻻ إذا شفاه ﷲ من اﻟسﻠﺲ
ﻓيﻘول ﻻ ،ﺻاﺣﺐ اﻟسﻠﺲ أنه ﻛامﻞ اﻟﻄﻬارة إذا ﺗوضأ وضوءا ﻛامﻼ ﻳﻠﺒﺲ اﳋف ،وماذا

ﻋن اﻟﺒول اﻟﺬي ﻳتﻘاطر ؟ ﻻ ﺣرج ﻓﻬﺬه ضرورة .ﻓﺈذا وﻗف اﻟسﻠﺲ ﻋنه إذاً ﻳﻠﺰمه أن ﳜﻠﻊ
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وأن ﻳتوضأ مﺜﻞ اﳌتيمﻢ ﻟعدم اﳌاء ﰒ وﺟد اﳌاء ﻓتنﻘﻄﻊ طﻬارﺗه .ﻗال) :وﻣن ﻣسﺢ ﰲ
سﻔر ﰒ أﻗام( أﰎ ﻣسﺢ ﻣﻘيﻢ إن ﺑﻘﻲ ﻣنﻪ شﻲء وإﻻ ﺧلﻊ داﺋما نغﻠﺐ اﻹﻗامﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟسفر .وإﻻ ﺧﻠﻊ إذا ما ﺑﻘي منه شيء ﳜﻠﻊ .إذا مسﺢ ﰲ اﻟسفر ﰒ أﻗام ﻓﺈذا مسﺢ ﰲ
اﻟسفر مدة ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻟياﻟيﻬا ﰒ أﻗام ﺑعد ذﻟﻚ ،مﱴ أﻗام ﻫﻞ أﻗام ﺑعد انتﻬاء اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ

أو ﻗﺒﻠﻬا؟ إذا أﻗام ﻗﺒﻠﻬا ﻓيﻜمﻞ ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﰒ ﳜﻠﻊ وإذا ﻛان ﺑعدﻫا ﻓﺈنه ﳜﻠﻊ مﺒاشرة )أو
عﻜﺲ( أي ﻣسﺢ ﻣﻘيما ﰒ ساﻓر ﱂ يﺰد على ﻣسﺢ ﻣﻘيﻢ تغليبا ﳉانب اﳊﻀر )أو شﻚ
ﰲ اﺑتداﺋﻪ( أي اﺑتداء اﳌسﺢ هﻞ ﻛان ﺣﻀراً أو سﻔراً )ﻓمسﺢ ﻣﻘيﻢ( أي ﻓيمسﺢ تتمﺔ
يﻮم وليلﺔ ﻓﻘﻂ ﻷنﻪ اﳌتيﻘن إذا ﻛان ﻻ ﻳدري ﻓﺈنه ﺧﺬ اﻵﻛد واﻷضمن وﻫو اﳌﻘيﻢ.
ﻗال) :وإن أﺣدث( ﰲ اﳊﻀر )ﰒ ساﻓر ﻗبﻞ ﻣسﺤﻪ ﻓمسﺢ ﻣساﻓر( ﻷنﻪ اﺑتدأ اﳌسﺢ
ﻣساﻓراً ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻏﻠّﺒنا ﻓيﻬا اﻟسفر ﻋﻠﻰ اﳊﻀر وﻫي ﻹﲨاع .ﻳنتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ
أشياء ﻻ ﻳﺼﺢ اﳌسﺢ ﻋﻠيﻬا) :وﻻ ﳝسﺢ ﻗﻼنﺲ( ﲨﻊ ﻗلنسﻮة وﻫي اﻟعمامﺔ اﻟﺼماء
وﻫي شيء ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﻻ ﲡتمﻊ ﻓيﻬا شروط اﻟعمامﺔ اﳌﻄﻠوﺑﺔ اﻟﱵ ﻫﺬه ذات اﻟﺬؤاﺑﺔ

أو اﶈنﻜﺔ وهﻲ اﳌبﻄنات ﻛدنيات الﻘﻀاة والنﻮﻣيات اﻟﱵ ﺗﻠﺒﺲ ﻋند اﻟنوم ﻗال ﰲ ﳎمﻊ
البﺤرين على هيﺌﺔ ﻣا تتخذﻩ الصﻮﻓيﺔ اﻵن أي ﰲ زمنه ﻫو ﻓﻬﺬه اﻷشياء ﻋموما وإن ﻛنا

ﻻ نعرﻓﻬا ﳓن اﻟيوم ﻛانوا ﻳﻠﺒسو ا اﻟﻘﻀاة ﰲ ذﻟﻚ اﻟيوم أو ما ﻳﻠﺒسونه ﻟﻠنوم ﰲ اﳌناطﻖ
اﻟﺒاردة ﻓأي شيء من ﻫﺬه اﻷمور اﻟﱵ ﻻ ﲡتمﻊ ﻓيﻬا ﺻفات اﻟعمامﺔ اﻟﱵ ﻫي اﶈنﻜﺔ أو

ذات اﻟﺬؤاﺑﺔ ﻓﻼ ﳝسﺢ ﻋﻠيﻬا .ﻗال) :وﻻ( ﳝسﺢ )لﻔاﻓﺔ( وهﻲ اﳋرﻗﺔ تﺸد على الرﺟﻞ
ﲢتﻬا نعﻞ أو ﻻ ولﻮ ﻣﻊ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﻠفاﻓﺔ ﻫي اﳋرﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻠف ا اﻟرﺟﻞ ﻓﻼ ﳝسﺢ ﻋﻠيﻬا
ﻷ ا ﻟيسﺖ ﺧف .لعدم ثبﻮ ا ﺑنﻔسﻬا وﻟعدم اﻟﻀاﺑط ﰲ اﻟﻠفاﻓﺔ وﻫﺬا أﻳﻀا ﺗعﻠيﻞ ﻳعﻠﻠون
ﺑه ﻓﻼ ﻳوﺟد ضاﺑط نﻀﺒط ﺑه اﻟﻠفاﻓﺔ .ﻗال) :وﻻ( ﳝسﺢ )ﻣا يسﻘﻂ ﻣن الﻘدم" "٣أو(
ﺧﻔاً )يـُرَى ﻣنﻪ ﺑعﻀﻪ( " "٤إذاً ﻻ ﳝسﺢ -١ﻗﻼنﺲ وما ﺗﺒعﻬا واﻟﺜاﱐ ﻟفاﻓﺔ وﻛﻞ ﻫﺬا

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٤٥

اﻟﻜﻼم زاﺋد ﻓﻠو أن اﳌﺼنف ﱂ ﻳﺬﻛره ﻓسوف نعرﻓه من اﻟﺸروط اﳌاضيﺔ .أي ﺑعﺾ الﻘدم
أو شﻲء ﻣن ﳏﻞ الﻔرض ﳌاذا ﻻ ﳕسﺢ ما ﻳرى منه ﺑعﻀه؟ ﻷن ﻣا ﻇﻬر ﻓرﺿﻪ الغسﻞ
وﻻ ﳚاﻣﻊ اﳌسﺢ ﻓﺈن ما ﻇﻬر ﻓرضه اﻟغسﻞ وما استﱰ ﻓرضه اﳌسﺢ وﻻ ﳚامﻊ اﻟغسﻞ مﻊ

اﳌسﺢ ﰲ ﻗدم واﺣدة ﻓﻬﺬه أرﺑﻊ ﺻور ﻗال ﻻ ﳝسﺢ ﻋﻠيﻬا .مسأﻟﺔ ﻟﺒﺲ اﳋف ﻓوق اﳋف:

إذا ﻟﺒﺲ ﺧف ﻋﻠﻰ ﺧف ﻓعﻠﻰ أﻳﻬما ﳝسﺢ؟ ﻫناك ﺣاﻟﺔ :أنه ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ ما ﻳﺸاء اﻟفوﻗاﱐ
أو اﻟتﺤتاﱐ ﻛما ﻳرﻳد ،وﻫناك ﺣاﻟﺔ أنه ﻻﺑد أن ﳝسﺢ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻫناك ﺣاﻟﺔ أنه ﻻ ﳚوز أن
ﳝسﺢ شيء .ﺑداﻳﺔ :ﺧف ﻓوق ﺧف سينتج ﻋنه أرﺑعﺔ ﺻور من ﺣيﺚ اﳋرق واﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈذا
ﻟﺒﺲ ﺧف ﻓوق ﺧف إما أن ﻳﻜو ﺻﺤيﺤﲔ اﻟفوﻗاﱐ ﺻﺤيﺢ واﻟتﺤتاﱐ ﺻﺤيﺢ .ﻓﻬنا

ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ ما شاء ﻓﻬﺬا ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون ﺧف وﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون ﺧف .اﻟﺼورة
اﻟﺜانيﺔ :اﻟتﺤتاﱐ ﺻﺤيﺢ واﻟفوﻗاﱐ ﳐرق ﻫا ن اﻟﺼور ن اﻟتﺤتاﱐ ﻓيﻬما ﺻﺤيﺢ .ﻓﺈذا ﻛان
ﳐرق مﻊ ﺻﺤيﺢ ﻛأنه ﺧف واﺣد إن مسﺢ اﻟتﺤتاﱐ ﺻﺤيﺢ ﻷنه ﺻﺤيﺢ وإن مسﺢ
اﻟفوﻗاﱐ ﺻﺢ ﻷ ما ﻛاﳋف اﻟواﺣد .ﻓنﺨﻠﺺ أنه إذا ﻛان اﻟتﺤتاﱐ ﺻﺤيﺢ ﻓيمسﺢ ما
شاء سواء ﻛان اﻟفوﻗاﱐ ﺻﺤيﺤا أو ﻛان ﳐرق .اﻵن نعﻜﺲ اﳌسأﻟﺔ :اﻟتﺤتاﱐ ﻫو اﳌﺨرق:
واﻟفوﻗاﱐ مرة ﻳﻜون ﺻﺤيﺤا ومرة ﻳﻜون ﳐرﻗا ﻓنﺒدأ أوﻻ أن ﻳﻜون اﻟفوﻗاﱐ ﺻﺤيﺢ
واﻟتﺤتاﱐ ﳐرق ﻓﺈذا ﻛان ﻛﺬﻟﻚ ﻓيمسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﻓﻠو مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟتﺤتاﱐ ﻓﺨﻄأ ﻷنه
مسﺢ ﻋﻠﻰ ﺧف ﳐرق ﻟيﺲ ﲢته شيء .واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ﳐرق ﻋﻠﻰ ﳐرق ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﳌسﺢ
ﻋﻠيﻬما .إذاً اﻟﺼور ﺗﻜون :ﺻﺤيﺢ مﻊ ﺻﺤيﺢ واﳊﻜﻢ ما شاء .ﳐرق مﻊ ﺻﺤيﺢ ما شاء
وسنعﻜﺲ اﻵن :ﺻﺤيﺢ مﻊ ﳐرق ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ .ﳐرق مﻊ ﳐرق ﻓﻼ ﳝسﺢ شيء.

ﻗال) :ﻓﺈن لبﺲ ﺧﻔاً على ﺧﻒ ﻗبﻞ اﳊدث( ولﻮ ﻣﻊ ﺧرق أﺣد اﳋﻔﲔ )ﻓاﳊﻜﻢ لـ(
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للخﻒ )الﻔﻮﻗاﱐ( ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺻﺤيﺢ؟ نعﻢ ﺻﺤيﺢ واﻛتﺐ ﻋندﻫا :ما ﱂ ﻳﻜو
ﳐرﻗﲔ .ﻓﺈنه ﻻ ﳚوز اﳌسﺢ ﻋﻠيه .ﻓﺈذا ﻛا ﳐرﻗﲔ ﻓﻼ ﳚوز اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ وﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟتﺤتاﱐ .ﻗﻠنا إذا ﻛان اﻟفوﻗاﱐ ﻫو اﳌﺨرق ﻓأﻳﻬا شاء أن ﳝسﺢ ﻋﻠيه  .ﺧتﺼار :اﳌساﺋﻞ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ أﺟﺰ ﻓيﻬا اﳌسﺢ أﺟﺰ ﻓيﻬا اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ وﰲ اﻻﺛنﲔ ﻋﻠﻰ اﻟتﺤتاﱐ
ﻓتعﺒﲑه ن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﺻﺤيﺢ وﻟﻜﻢ أن ﲣتﺼروا اﻟﺼور إﱃ ﺻورﺗﲔ :إذا ﻛان
ﳐرق مﻊ ﳐرق ﻓﻼ ﳚوز اﳌسﺢ ﻋﻠيه .وما سوى ذﻟﻚ ﻓيمسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﻓﺈذا مسﺢ

ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﰲ اﻟﺜﻼث ﺻور ﺟاز ذﻟﻚ إﻻ أنه إذا ﻛان ﺻﺤيﺢ م ﺻﺤيﺢ ﺟاز ذﻟﻚ
وﺟاز ﻏﲑه ،ﺟاز أن ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟتﺤتاﱐ ﻟﻜن ﻫنا ما أشار إﱃ ﺟواز اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟتﺤتاﱐ .ﻷنﻪ ساتر ﻓﺄشبﻪ اﳌنﻔرد وﻛذا لﻮ لبسﻪ على لﻔاﻓﺔ أي ﺟاز اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ

اﳋف.وﻫﺬا اﻟﻜﻼم مﻬﻢ ﻷنه ﻋندما ﻳﻘول اﳊﻜﻢ ﻟﻠفوﻗاﱐ ﻛأنه ﻳدﺧﻞ ﻟو ﻛا ﳐرﻗﲔ وﻟﻜن

اﻵن ﳜرج اﳌﺨرﻗﲔ ﺑﻘوﻟه وإن ﻛا ﳐرﻗﲔ ﱂ ﳚﺰ اﳌسﺢ ولﻮ سﱰا وإن أدﺧﻞ يدﻩ ﻣن
ﲢﺖ الﻔﻮﻗاﱐ وﻣسﺢ الذي ﲢتﻪ ﺟاز واﻛتﺐ ﻋندﻫا :ما ﱂ ﻳﻜن اﻷسفﻞ ﳐرق ﻓﺈذا ﻛان
اﻷسفﻞ ﳐرق ﻓﻼ ﻳدﺧﻞ ﻳده .ﻗال :وإن أﺣدث ﰒ لبﺲ الﻔﻮﻗاﱐ ﻗبﻞ اﳌسﺢ التﺤتاﱐ
أو ﺑعدة ﱂ ﳝسﺢ الﻔﻮﻗاﱐ ﺑﻞ ﻣا ﲢتﻪ :أﺣدث ﰒ ﻟﺒﺲ اﻟفوﻗاﱐ ،اﻟفوﻗاﱐ ﻫنا ما ﻳﺼﻠﺢ ما
دام أﺣدث ﻓﻼ ﳝسﺢ اﻟفوﻗاﱐ ﺑﻞ اﻟتﺤتاﱐ .ﻷنه ﻟﺒسه ﻟيﺲ ﺑعد ﻛمال اﻟﻄﻬارة  .ولﻮ نﺰع
الﻔﻮﻗاﱐ ﺑعد ﻣسﺤﻪ لﺰم نﺰع ﻣا ﲢتﻪ ﻟو ﻛان مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ أي ﰲ أي ﺻورة أﺧرى

مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﻫو ﺻﺤيﺢ مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟفوﻗاﱐ ﰒ ﺧﻠﻊ اﻟفوﻗاﱐ ﻫﻞ ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳﻜمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟتﺤتاﱐ؟ ﻻ ،ﻷنه ﻛأنه ﺧﻠﻊ اﳋف.
أﻛرر :ﺻﺤيﺢ وﺻﺤيﺢ :ﻟه أن ﳝسﺢ ﻓوق وﲢﺖ .ﻟو مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﲢﺖ ﻳستﻄيﻊ
أن ﳜﻠﻊ اﻟﺬي ﻓوق .ﻟﻜن ﻟو مسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻓوق ما ﻳستﻄيﻊ أن ﳜﻠﻊ ﻷنه إذا ﺧﻠعه
ﻓﻜأﳕا ﺧﻠﻊ اﳋف اﻟﺬي ﻋﻠﻰ رﺟﻠه مﺒاشرة.
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طرق ﻛيفيﺔ اﳌسﺢ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠممسوﺣات اﻷرﺑعﺔ) :وﳝسﺢ( وﺟﻮ ً )أﻛﺜر العماﻣﺔ( ""١

وﳜتص ذلﻚ ﺑدواﺋرها أي أﻛﺜر اﻟعمامﺔ وﻟيﺲ ﻛﻠﻬا )و( ﳝسﺢ أﻛﺜر )ﻇاهر ﻗدم اﳋﻒ(
" "٢واﳉرﻣﻮق واﳉﻮرب إذاً اﳋف ﻻ ﻳﻠﺰم أن ﳝسﺢ ﲨيﻊ اﳋف وإﳕا ﳝسﺢ ﻇاﻫر اﻟﻘدم
أي أﻋﻠﻰ اﻟﻘدم من ﺟﻬﺔ اﻷﺻاﺑﻊ إﱃ أﻋﻠﻰ اﻟﻘدم .وسن أن ﳝسﺢ ﺻاﺑﻊ يدﻩ )ﻣن
أﺻاﺑعﻪ( أي أﺻاﺑﻊ رﺟليﻪ )إﱃ ساﻗﻪ( ﳝسﺢ رﺟلﻪ اليمﲎ ﺑيدﻩ اليمﲎ ورﺟلﻪ اليسرى
ﺑيدﻩ اليسرى ويﻔرج أﺻاﺑعﻪ إذا ﻣسﺢ وﻛيﻒ ﻣسﺢ أﺟﺰأ ﻟيﺲ ﻫناك طرﻳﻘﺔ معينﺔ ﻟﻜن
اﳌﻬﻢ أن ﳝسﺢ أﻋﻠﻰ اﳋف ويﻜرﻩ ﻏسلﻪ أي اﳋف وتﻜرار ﻣسﺤﻪ إذا ﻗال ﻻ أرﻳد أن

أمسﺢ ﺑﻞ أرﻳد أن أﻏسﻞ اﳋف ﻓﻬﺬا مﻜروه .وﺗﻜرار مسﺤه أﻳﻀا مﻜروه .ﻓتﻜره ﺻور ن
ﻏسﻠه  ،١وﺗﻜرار مسﺤه  .٢إذاً ﻋرﻓنا طرﻳﻘﺔ مسﺢ اﳋف ﻓيمسﺢ أﻛﺜر ﻇاﻫر اﻟﻘدم أي
أﻋﻠﻰ اﻟﻘدم ت ﻟيد اﻟيمﲎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻞ اﻟيمﲎ وﻳﺒدأ من أﺻاﺑﻊ اﻟرﺟﻞ اﻟيمﲎ وﻳسﺤﺒﻬا
متﺠﻬا إﱃ اﻟساق واﻟيسرى ﻛﺬﻟﻚ ﺑيده اﻟيسرى من ﺑداﻳﺔ أﺻاﺑﻊ رﺟﻠه اﻟيسرى إﱃ اﻟساق.
وﻫو ﻟن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟرﺟﻞ وﻻ إﱃ اﻷﺻاﺑﻊ وإﳕا سيمسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋف.
ﻗال) :دون أسﻔلﻪ( أي أسﻔﻞ اﳋﻒ )وعﻘبﻪ( أي ﳝسﺢ أﻋﻼه ﻓﻼ ﳝسﺢ اﳋف من

أسفﻞ ودون اﻟعﻘﺐ واﻟعﻘﺐ ﻫو مؤﺧر اﻟﻘدم ﻓﻼ ﻳسن مسﺤﻬما .ﻓﻼ يسن ﻣسﺤﻬما ﻓﻠو

أن رﺟﻞ مسﺢ أﻋﻠﻰ اﳋف وأسفﻞ اﳋف ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﳌسﺢ أم ﻻ؟ ﻳﺼﺢ ﻋﻼه أما أسفﻠه
ﻫﺬه ز دة ﻏﲑ مسنونﺔ .وﻟو اﻗتﺼر ﻋﻠﻰ أسفﻠه ما ﺻﺢ اﳌسﺢ .وﻟو اﻗتﺼر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻘط ﻟﺼﺢ اﳌسﺢ وﳍﺬا ﻗال :وﻻ ﳚﺰئ لﻮ اﻗتصر عليﻪ أي اﻷسفﻞ أو اﻟعﻘﺐ .اﻵن

ﺑﻘيﺖ اﳉﺒﲑة ﻓﺬﻛر ﻛيف ﳕسﺢ ﻋﻠﻰ اﻟعمامﺔ وﻋﻠﻰ ﻇاﻫر اﳋف ﻓﻘال:
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وﳝسﺢ وﺟﻮ ً )على ﲨيﻊ اﳉبﲑة( ﳌا تﻘدم ﻣن ﺣديﺚ ﺻاﺣب الﺸﺠﺔ اﳉﺒﲑة ﻫي

اﻟوﺣيدة اﻟﱵ ﲤسﺢ ﲨيعﻬا .واﻵن ﻳﺬﻛر أشياء ﺗﺒﻄﻞ اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ) :وﻣﱴ ﻇﻬر
ﺑعﺾ ﳏﻞ الﻔرض( " "١ﳑن ﻣسﺢ )ﺑعد اﳊدث( ﲞرق اﳋﻒ أو ﺧروج ﺑعﺾ الﻘدم
إﱃ ساق اﳋﻒ ﻇﻬر ﺑعﺾ ﳏﻞ اﻟفرض إما ﳋرق أو ﲞروج ﺑعﺾ اﻟﻘدم ﺗﺼﺒﺢ انﻘﻄﻊ.
أو ﻇﻬر ﺑعﺾ رأس وﻓﺤﺶ أي اﻟعمامﺔ أو زالﺖ ﺟبﲑة استﺄنﻒ الﻄﻬارة أي ﺧﻠعﺖ
اﳉﺒﲑة ﻳستأنف طﻬارة اﳌاء وﻳغسﻞ ﻓﺈن تﻄﻬر ولبﺲ اﳋﻒ وﱂ ﳛدث ﱂ تبﻄﻞ طﻬارتﻪ
ﲞلعﻪ ﻏسﻞ رﺟﻠه ﰒ ﻟﺒﺲ اﳋف وﺟﻠﺲ ﻓﱰة وما أﺣدث ﰒ ﺧﻠﻊ اﳋف ﻓﻬﻞ ﻳعيد
اﻟوضوء؟ ﻻ .ﰒ رﺟﻊ وﻟﺒﺲ اﳋف ﻓﻼ شيء .ولﻮ ﻛان تﻮﺿﺄ ﲡديداً وﻣسﺢ ﻫو ﺗوضأ

وﻟﺒﺲ اﳋف وما أﺣدث وﺻﻠﻰ ﰒ ﺗوضأ مرة نيﺔ ومسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋف ﻓﻬﺬا اﻟوضوء ﲡدﻳد

ﰒ ﺧﻠﻊ اﳋف ماذا ﳛدث؟ مازال ﻋﻠﻰ طﻬارﺗه ) .أو ﲤﺖ ﻣدتﻪ( " "٢أي ﻣدة اﳌسﺢ
)استﺄنﻒ الﻄﻬارة( ولﻮ ﰲ ﺻﻼة أي مدة اﳌسﺢ ﻓاﻷول ﻇﻬور ﺑعﺾ ﳏﻞ اﻟفرض واﻟﺜاﱐ
مﻀي اﳌدة وﻟو ﰲ اﻟﺼﻼة ﻟو مﻀﺖ اﳌدة وﻫو ﰲ اﻟﺼﻼة ﻷن اﳌسﺢ أﻗيﻢ ﻣﻘام الغسﻞ
ﻓﺈذا زال أي اﳌمسوح أو انﻘﻀﺖ ﻣدتﻪ ﺑﻄلﺖ الﻄﻬارة ﰲ اﳌسمﻮح ﻓتبﻄﻞ ﰲ ﲨيعﻬا
لﻜﻮ ا ﻻ تتبعﺾ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻄﻬارة أي ﰲ اﳉﺰء اﳌمسوح مﺜﻞ اﻟرﺟﻞ أو اﻟرأس أو اﳉﺒﲑة
ﺑﻄﻠﺖ طﻬارﺗه ،ﻓﺈذا ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻄﻬارة ﻗال ﻓتﺒﻄﻞ ﰲ ﲨيعﻬا أي أن اﻟوضوء ﻛﻠه ﺑﻄﻞ ﳌاذا؟
ﻟﻜو ا أي اﻟﻄﻬارة ﻻ ﺗتﺒعﺾ ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﻜون متوضئ إﻻ رﺟﻠه أو ﻫو متوضئ إﻻ
رأسه.أو إﻻ ذراﻋه .ﻓﻠو انتﻬﺖ اﳌدة ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﺗنﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة.

ب نﻮاﻗﺾ الﻮﺿﻮء
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ﻗﺒﻞ أن أﺑدأ أنﺒه ﻋﻠﻰ اﳌراﺟعﺔ ﻓﻬﻞ أنتﻢ ﲢﻀرون اﻟدرس من اﻟﺰاد ﻗﺒﻞ اﳊﻀور أم ﻻ؟
اﻟﺬي ﳛﻀر ﻳرﻓﻊ ﻳده .واﻟﺬي ﻻ ﳛﻀر ﻳرﻓﻊ ﻳده .ﳌاذا مﺸاﻳﺦ؟! سوف ﺗتعﺒون أﻻ

ﻳﻬمﻜﻢ ﺗعﺒﻜﻢ؟!وﻳﺒدوا أن ﻫناك ﺑعﻀﻜﻢ ﺑﲔ منﺰﻟتﲔ ﻻ رﻓﻊ ﻳده مﻊ ﻫؤﻻء وﻻ
ﻫؤﻻء..اﻟتﺤﻀﲑ ﻟﻠﺰاد مﻬﻢ ﻓﺤﻀر وراﺟﻊ واﻟروض أسﻬﻞ من اﻟﺰاد ﳌن أﺗﻘن اﻟﺰاد وﻟيﺲ ﳌن
ﺑدأ ﻟروض اﻟﺬي ﻳﺒدأ ﻟروض اﻟروض أﺻعﺐ ﺑﻜﺜﲑ ﻟﻜن اﻟﺬي ﻳتﻘن اﻟﺰاد سيسﻬﻞ ﻋﻠيه
أ ﻻ أرﻳدك أن ﺗتﻘن اﻟﺰاد ﻛﻠه اﻵن وﻟﻜن أﺗﻘن مﻘدار ما ﻳﺸرح ﰲ اﻟدرس ﻓﺈذا استمر ﺑنا
اﳊال ﺑدون مراﺟعﺔ ﻓسيﺼعﺐ ﻋﻠينا اﳌراﺣﻞ اﳌتﻘدمﺔ ﺑعد اﻟروض ﻛﺸرح اﳌنتﻬﻰ ..

ﻗال :أي ﻣﻔسداتﻪ وهﻲ ﲦانيﺔ أﺣدها اﳋارج ﻣن سبيﻞ وأشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ) :ينﻘﺾ(
الﻮﺿﻮء )ﻣا ﺧرج ﻣن سبيﻞ( أي ﳐرج ﺑﻮل أو أﻏاﺋﻂ ﻫﺬا اﳋارج من اﻟسﺒيﻞ مﻄﻠﻘا
ﻳنﻘﺾ ولﻮ دراً أو طاهراً أي ﺧرج شيء در ما ﳜرج من اﻹنسان ﻛﺤﺼاة أو ﺧرج منه
أو ﺣﺸرة أو ﻛﺬا ﺗنﻘﺾ .أو طاﻫرا ﻛﻮلد ﺑﻼ دم ﻓﺈذا نﺰل اﻟوﻟد ﺑﻼ دم من اﳌرأة ﻓاﻟوﻟد
اﻵن طاﻫر ﻟيﺲ متنﺠسا ﻷنه ما ﻻمﺲ دم أو ﻣﻘﻄراً ﰲ إﺣليلﻪ ﰒ ﺧرج واﻹﺣﻠيﻞ ﻫو
ﳎرى اﻟﺒول ﻓﻠو ﻗﻄّر أشياء ﰲ ﳎرى اﻟﺒول ﰒ ﺧرج ﻫﺬا اﳌﻘﻄر ﻓﺈنه ﻳنتﻘﺾ أو ﳏتﺸى
واﺑتﻞ أي أدﺧﻞ شيء ﰲ اﻟﻘﺒﻞ أو اﻟدﺑر ﻓاﺑتﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي أدﺧﻠه ﻓﺨرج ﻓﻬﺬا ﻳعتﱪ ﻗﺾ
ﳌاذا؟ ﻟﺒﻠﻞ اﻟﺬي نﺰل مﻊ ﻫﺬا اﳌندﻳﻞ .ﻗال :ﻻ الداﺋﻢ ﻛالسلﺲ واﻻستﺤاﺿﺔ ﻓﻼ
ينﻘﺾ للﻀرورة .إذاً اﳋارج من اﻟسﺒيﻞ ﻳنﻘﺾ مﻄﻠﻘا سواء طاﻫر أو ﳒﺲ معتاد أو ﻏﲑ
معتاد إﱁ إﻻ ﺻاﺣﺐ اﻟسﻠﺲ واﳌستﺤاضﺔ ﻓﻬﺬا ﳜرج من اﻟسﺒيﻞ ومﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳنﻘﺾ
ﻟﻠﻀرورة وﻫﺬا ﻫو اﻷول.
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اﻟﺜاﱐ) :و( الﺜاﱐ )ﺧارج ﻣن ﺑﻘيﻪ البدن( سﻮى السبيﻞ أشياء ﲣرج من ﺑﻘيﺔ اﻟﺒدن
سوى اﻟسﺒيﻞ .اﻟﺬي ﳜرج من ﺑﻘيﺔ اﻟﺒدن :اﻟعرق واﻟدم واﳌﺨاط واﻟﻠعاب واﻟﻘيء واﻟدمﻊ
وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜن أن ﳜرج دم ﺑسﺒﺐ ﺟرح ،ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷشياء ﲣرج أﺣيا ﺗنﻘﺾ وأﺣيا ﻻ

ﺗنﻘﺾ ﻓما ﻫو ضاﺑط نﻘﻀﻬا ﻓﻘال) :إن ﻛان ﺑﻮﻻً أو ﻏاﺋﻄاً( "أ" ﻷن اﻟﺬي ﳜرج من
سوى اﻟسﺒيﻞ وﻳنﻘﺾ "أ" أو "ب"  .أ :أن ﻳﻜون ﺑوﻻ أو ﻏاط ﻓﻜيف ﻳﻜون ﺑول أو
ﻏاﺋط ﳜرج من ﺧارج اﻟسﺒيﻞ ﻫﺬا ﳛﺼﻞ ﻟﻠمرضﻰ ﻳفتﺤون ﻟه ﻓتﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻄن ﻓيﺨرج منﻬا

اﻟﺒول أو ﳜرﺟون منﻬا اﻟغاﺋط ﻓﻬﺬا ﳛﺼﻞ ﻓﺈذا ﻛان ﺑوﻻ أو ﻏاﺋﻄا ﻓينﻘﺾ ﻗليﻼًﻛان أو
ﻛﺜﲑاً ﻓاﻟﺒول واﻟغاﺋط ﻗﺾ سواء ﺧرج من اﻟسﺒيﻞ أو من ﻏﲑ اﻟسﺒيﻞ .ب) :أو( ﻛان
)ﻛﺜﲑاً ﳒساً"ب" ﻏﲑﳘا( أي ﻏﲑ اﻟﺒول واﻟغاﺋط .إذاً اﻟﺬي ﳜرج من ﻏﲑ اﻟسﺒيﻞ مﱴ

ﻳنﻘﺾ؟ ﺻور ن :اﻷوﱃ :أن ﻳﻜون ﺑوﻻ أو ﻏاﺋﻄا .واﻟﺜانيﺔ أن ﻳﻜون شيئا آﺧر وﻫﺬا
اﻟﺸيء اﻵﺧر ﻳﻜون متﺼفا ﺑﻜونه ﳒﺲ ﻛﺜﲑ .أما ﳒﺲ ﻗﻠيﻞ ﻻ ﻳنﻘﺾ أو ﻛﺜﲑ ﻏﲑ ﳒﺲ

ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳنﻘﺾ ،أو ﻗﻠيﻞ طاﻫر :من ب أوﱃ ﻻ ﻳنﻘﺾ .أي ﻏﲑ البﻮل والغاﺋﻂ ﻛﻘﻲء
ولﻮ ﲝالﻪ مﺜﻞ اﻟﻘيء ،اﻟﻘيء إذا ﺧرج ﻛﺜﲑ ﻓماذا نعتﱪه؟ ﻗﺾ ﻷنه ﳒﺲ ﻛﺜﲑ ﻟﻜن ﻟو
ﻛان اﻟﻘيء ﻗﻠيﻞ  ..ﻟو ﻛان دم ﻛﺜﲑ ﻳنﻘﺾ  ،وﻗﻠيﻞ ﻻ ﻳنﻘﺾ .وﲝاﻟه أي ﺑﻼ ﺗغﲑ .ﺣﱴ
ﻟو ﺧرج اﻟﻘيء وﱂ ﻳتغﲑ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘوﻟوا أنه ﻳنﺠﺲ ﻻستﺤاﻟﺔ ﺑﻞ ﳎرد أنه ﺧرج من اﻟﺒﻄن

شيء ﻓﻬو ﳒﺲ .ﳌا روى الﱰﻣذي" :أنﻪ ﷺ ﻗاء ﻓتﻮﺿﺄ" .واﻵن ﻳعرف اﻟﻜﺜﲑ ﻓﻜيف

نعرف اﻟﻜﺜﲑ؟ والﻜﺜﲑ ﻣا ﻓﺤﺶ ﰲ نﻔﺲ ﻛﻞ أﺣد ﲝسب أي مرده اﻟعرف ،ﻓﻠو أنه ﻇﻬر
ﻟﻺنسان أن ﻫﺬا ﻛﺜﲑ إذاً ﻳعتﱪه ﻛﺜﲑ وإن ﻇﻬر ﻟه أنه ﻗﻠيﻞ ﻳعتﱪه ﻗﻠيﻞ وﻟو ﺗردد ﺧﺬ
ﻷﺣوط .ﻗال :وإذا استد اﳌخرج وانﻔتﺢ ﻏﲑﻩ ﱂ يﺜبﺖ لﻪ أﺣﻜام اﳌعتاد ﻟو أن إنسان

مرﻳﺾ ﰲ مستﺸفﻰ ﻓتﺤوا ﻟه ﻓتﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻄن ﳜرﺟون منﻬا اﻟﺒول ﻓﻬﺬه اﻟفتﺤﺔ ما ﺧﺬ
ﺣﻜﻢ اﻟﺬﻛر .نعﻢ إذا ﺧرج اﻟﺒول ﻳنﻘﺾ ﻟﻜن ﻻ ﺧﺬ ﺑﻘيﺔ اﻷﺣﻜام .ﻓﻠو ﺧرج رﻳﺢ من

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٥١

ﻫﺬا اﳌﻜان أو ﳌسه ﻻ ﻳعتﱪ ﳌﺲ ﻟﻠﺬﻛر ﻛﺬا ﻻ ﻳنفﻊ اﻻستﺠمار ﰲ ﻫﺬه اﻟفتﺤﺔ إذا
ﺧرﺟﺖ ﳒاسﺔ ﻓﻼ ﳚﺰﺋﻬا اﻻستﺠمار أي ﻻ ﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﳌﺨرج اﳌعتاد من ﺣﻜاﻳﺔ اﻟﻠمﺲ

واﻻستنﺸاق واﻻستﺠمار واﻹﻳﻼج ﻓﻠو ﺻار إﻳﻼج ﰲ ﻫﺬه اﻟفتﺤﺔ ما ﻳعتﱪ ﲨاع ﻳوﺟﺐ

اﻟغسﻞ) .و( الﺜالﺚ )زوال العﻘﻞ( أي تغﻄيتﻪ ﻗال أﺑﻮ اﳋﻄاب وﻏﲑﻩ ولﻮ تلﺠﻢ وﱂ
ﳜرج ﻣنﻪ شﻲء إﳊاﻗا لغالب إذاً زوال اﻟعﻘﻞ ﻫﺬا ﻗﺾ ﺣﱴ ﻟو ﺗﻠﺠﻢ أي وضﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟفرج شيء مﺜﻞ اﻟﻠﺠام ﻛأن وضﻊ شيء ﳛﺼن نفسه من ﺧروﺟه ﻟيمنﻊ أن ﳜرج شيء

من اﻟسﺒيﻞ ﻓاﻟعﱪة ﻟغاﻟﺐ واستﺜﲎ من زوال اﻟعﻘﻞ) :إﻻ يسﲑ نﻮم ﻣن ﻗاعد أو ﻗاﺋﻢ( إذاً
اﳌستﺜﲎ ﲨﻊ ﺻفات .اﻟنوم ﺑﺸرطﲔ أن ﻳﻜون ﻳسﲑا وأن ﻳﻜون من ﻗاﻋد أو ﻗاﺋﻢ أي ﳑﻜن
ﻟﻠمﻘعدة ﻏﲑ ﳏتب أو ﻣتﻜﺊ أو ﻣستند ﻓﻠو أنه م ﻳسﲑا وﻫو ٍ
ﳏتﺐ ﻓﻼ ﻷن اﻟنوم اﻟيسﲑ
سيﺸعر ﲞروج اﻟرﻳﺢ واﳊدث إذا ﻛان ﻗاﻋدا أو ﻗاﺋما ﻟﻜن ﻟن ﻳﺸعر إذا ﻛان ﳏتﺐ أو

متﻜئ وعلﻢ ﻣن ﻛﻼﻣﻪ أن اﳉنﻮن واﻹﻏماء والسﻜر ينﻘﺾ ﻛﺜﲑها ويسﲑها .إذاً اﻟتفرﻳﻖ

ﰲ اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻟﻠنوم وﻟيﺲ ﻟتغييﺐ اﻟعﻘﻞ ﻷسﺒاب أﺧرى ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع إﲨاعاً
وينﻘﺾ أيﻀا النﻮم ﻣن ﻣﻀﻄﺠﻊ ﻷنه ﻟيﺲ ﻗاﺋما وﻻ ﻗاﻋدا وراﻛﻊ وساﺟد ﻣﻄلﻘا ﻗﻞ
اﻟنوم أو ﻛﺜر .ﻛمﺤتب وﻣتﻜﺊ وﻣستند .ﻗال :والﻜﺜﲑ ﻣن ﻗاﺋﻢ وﻗاعد ﳊديﺚ العﲔ
سﻪ ﻓمن م ﻓليتﻮﺿﺄ" رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ اﻟنوم ﻗﺾ إﻻ ﺑﺼفتﲔ ﻳسﲑ ﻗاﻋدا أو
"وﻛاء ال ﱠ
ﻗاﺋما .أما ﻟو ﻛان ﻳسﲑا من ﳏتﺐ ﻳنﻘﺾ وﻟو ﻛان ﻳسﲑا من ساﺟدا أو راﻛعا أو متﻜئ؟
سينﻘﺾ.وﳍﺬا ﻗال من راﻛعا وساﺟدا مﻄﻠﻘا أي ﻗﻠيﻞ وﻛﺜﲑ مﺜﻞ اﶈتﱯ واﳌتﻜئ واﳌستند

واﻟﻜﺜﲑ أﻳﻀا من ﻗاﺋﻢ وﻗاﻋد .أما اﻟيسﲑ ﻻ ﳊدﻳﺚ اﻟعﲔ وﻛاء اﻟسه ﻓمن م ﻓﻠيتوضأ رواه

أﲪد وﻏﲑه من ﺣدﻳﺚ ﻋﻠي واﳌنﺬري ﺣسنه وأﺧرﺟه أﺑو داود واﺑن ماﺟﺔ والسﻪ :ﺣلﻘﻪ
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الدﺑر .ﻗال) :و( الراﺑﻊ )ﻣﺲ ذﻛر( آدﻣﻲ تعمدﻩ أو ﻻ )ﻣتصﻞ( أي ﻫﺬا اﻟﺬﻛر متﺼﻞ

وﻟيﺲ منفﺼﻞ من ﺻاﺣﺒه أو مﻘﻄوع ولﻮ أشﻞ أو أﻗلﻒ أي ﻏﲑ ﳐتون أو أشﻞ أي ﻻ
ﻳتﺤرك أو ﻣن ﻣيﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ اﻷنﺜيﲔ ﻓمﺲ اﻷنﺜيﲔ ﻻ ﻳنﻘﺾ وﻻ ﺋن أي وﻻ أن

ﻳﻜون اﻟﺬﻛر ﺋن ﻷنه ﻗال متﺼﻞ .أو ﳏلﻪ أي ﻟو مسﻚ ﳏﻞ اﻟﺬﻛر اﻟﺒاﺋن مﻘﻄوع اﻟﺬﻛر

وﳏﻠه ق ﻓﻠمﺲ ﳏﻠه ﻓﻼ ﻳنﻘﺾ .إذاً اﻟﺬي ﻳنﻘﺾ ما ﻫو؟ مﺲ اﻟﺬﻛر ﻵدمي ﺣﱴ ﳜرج

ﻏﲑ اﻵدمي وشرك أن ﻳﻜون اﻟﺬﻛر متﺼﻞ أما اﻷنﺜيﲔ واﻟﺒاﺋن وﳏﻞ اﻟﺒاﺋن ﻓﻼ .ﻗال) :و(
ﻣﺲ )ﻗـُبُﻞ( ﻣن اﻣرأة أي ﻗياسا ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر وﻷن ﺑعﺾ أﻟفاظ اﳊدﻳﺚ ﺗﺸمﻠﻬا واﻟﻘﺒﻞ ﻫو
ﻓرﺟﻬا وهﻮ ﻓرﺟﻬا الذي ﺑﲔ اسﻜتيﻬا واﳌﻘﺼود ﻟفرج أي ﳐرج اﻟﺒول واﳌﲏ واﳊيﺾ أي
مسه من اﻟداﺧﻞ من مﻜان ﺧروج اﳌﲏ أو اﳊيﺾ وﻟيﺲ اﻟﻠمﺲ من اﳋارج ،واﻷسﻜتﲔ
ﻫي ﺣيﱵ اﻟفرج اﳉانﺒﲔ اﻟﺬﻳن ﻳغﻄي اﻟفرج واﻟﺬي ﻳنﻘﺾ ﻫو ما ﺑينﻬا ﻟﻘوﻟه ﰲ ﺣدﻳﺚ

ﺑسر ﺑن ﺻفوان لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﻣن ﻣﺲ ذﻛرﻩ ﻓليتﻮﺿﺄ" رواﻩ ﻣالﻚ والﺸاﻓعﻲ وﻏﲑﳘا
وﺻﺤﺤﻪ أﲪد والﱰﻣذي وﰲ لﻔظ ﻣن ﻣﺲ ﻓرﺟﻪ ﻓليتﻮﺿﺄ إذاً رواﻳﺔ ذﻛره ﺧاﺻﺔ
ﻟﺬﻛر ورواﻳﺔ ﻓرﺟه ﺗﺸمﻞ ﻗﺒﻞ اﻷنﺜﻰ وﻫﺬا رواه اﺑن ماﺟﺔ وﺻﺤﺤه أﲪد وﻻ ينﻘﺾ ﻣﺲ
شﻔريﻬا وﳘا ﺣاﻓتا ﻓرﺟﻬا ﻳﻘﺼد أن ﻓرج اﳌرأة مغﻄﻰ ﻻسﻜتﲔ ﻫﺬه واﻟﺸفرﻳن ﻓﻠمﺲ
ﻫﺬه اﻷشياء اﻟﱵ ﺗغﻄي اﻟفرج ما ﺗﻀر أي ﻻ ﺗنﻘﺾ.

ﻗال :وينﻘﺾ اﳌﺲ ﺑيد ﺑﻼ ﺣاﺋﻞ اﳌﺲ ﰲ مسأﻟﺔ اﻟﺬﻛر ﻫو اﻟﺬي ﻳﻜون ﻟﻜف ﻓﻘط

وطﺒعا ﺑﻼ ﺣاﺋﻞ ولﻮ ﻛانﺖ زاﺋدة سﻮاء ﻛان )ﺑﻈﻬر ﻛﻔﻪ أو ﺑﻄنﻪ( أو ﺣرﻓﻪ ﻣن رؤوس
اﻷﺻاﺑﻊ إﱃ الﻜﻮع اﻟﻜوع ﻫو اﳌفﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻠي اﻹ ام وﻋﻈﻢ ﻳﻠي إ ام ﻛوع  ...وما

ﻳﻠي ﳋنﺼر ﻛرسوع واﻟرسﻎ ما وسط ...وﻋﻈﻢ ﻳﻠي إ ام رﺟﻞ مﻠﻘﺐ ﺑﺒوع ...ﻓﺨﺬ ﺑعﻠﻢ

واﺧﺸﻰ من اﻟغﻠط .ﻗال :لعمﻮم ﺣديﺚ "ﻣن أﻓﻀى ﺑيدﻩ إﱃ ذﻛرﻩ ليﺲ دونﻪ سﱰ ﻓﻘد
وﺟب عليﻪ الﻮﺿﻮء" رواﻩ أﲪد لﻜن ﻻ ينﻘﺾ ﻣسﻪ لﻈﻔر ﻗﻠنا أن اﻟﻈفر ﻟه ﺣﻜﻢ
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اﳌنفﺼﻞ ﻓﻠو ﳌﺲ ﺑه ﻻ ﻳنتﻘﺾ) .و( ينﻘﺾ )ﳌسﻬما( أي ﳌﺲ الذﻛر والﻘبﻞ ﻣعاً )ﻣن
ﺧُنﺜى ﻣﺸﻜﻞ( لﺸﻬﻮة أو ﻻ إذ أﺣدﳘا أﺻلﻲ ﻗﻄعاً إذاً ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ ﳌﺲ ذﻛره

و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة ﳌﺲ ﻗﺒﻠﻬا و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺨنﺜﻰ اﻟﺬي ﻋنه آﻟتﲔ وﻻ نعرف ﻫﻞ ﻫو ذﻛر أو
أنﺜﻰ ﳌﺲ اﻻﺛنﲔ معا .ﻟﻜن ﻟو ﳌﺲ أﺣدﳘا ﻻ ﻳنتﻘﺾ ﻷن ﻫﺬا اﳌﻠموس ﻏﲑ مﻘﻄوع أنه

أﺻﻠي ﻗد ﻳﻜون ﻫو اﻟﺰاﺋد .ﻗال) :و( ينﻘﺾ أيﻀاً )ﳌﺲ ذﻛر ذﻛرَﻩ( أي ذﻛر اﳋنﺜى
اﳌﺸﻜﻞ لﺸﻬﻮة ﻷنﻪ إن ﻛان ذﻛراً ﻓﻘد ﻣﺲ ذﻛرﻩ وإن ﻛان اﻣرأة ﻓﻘد ﳌسﻬا لﺸﻬﻮة
ﻓﺈن ﱂ ﳝسﻪ لﺸﻬﻮة انتﻬينا من ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﳌﺲ ذﻛر اﻟرﺟﻞ وﳌﺲ ﻗﺒﻞ اﳌرأة وﳌﺲ اﻻﺛنﲔ

من اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ واﻵن ﺑﻘيﺖ ﺻور ن ﺗتعﻠﻖ ﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ .اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﳌﺲ ذﻛر
أي رﺟﻞ ذﻛره أي ذﻛر اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻟﺸﻬوة ﻳﻘول ﻫﺬا ﻳنتﻘﺾ ﳌاذا؟ وﻫﻞ ﻫﺬا اﳋنﺜﻰ
اﳌﺸﻜﻞ رﺟﻞ أم امرأة؟ ﻟو ﻗدر ه رﺟﻼ سينتﻘﺾ اﻟوضوء وﻟو ﻗدر ه أنﺜﻰ سينتﻘﺾ وضوء
اﻟﻼمﺲ .ﻷننا ﻗﻠنا ﳌﺲ ذﻛر ذﻛره ﻟﺸﻬوة ﻓﺈن ﻛان ﻫﺬا اﳋنﺜﻰ ذﻛر ﻓيﺼﺒﺢ انتﻘاد اﻟﻼمﺲ
ﲟﺲ اﻟﺬﻛر وﻟو ﻛان ﻫو أنﺜﻰ ﻓيﺼﺒﺢ انتﻘاد وضوء اﻟﻼمﺲ ﲟسه اﻷنﺜﻰ ﺑﺸﻬوة وﳍﺬا
اشﱰط شرطﲔ ﳌﺲ اﻟﺬﻛر ﻻﺑد أن ﻳﻜون اﳌاس ذﻛر وأن ﻳﻠمﺲ من اﳋنﺜﻰ ذﻛره وﻳﻜون
ﻫﺬا اﻟﻠمﺲ ﺑﺸﻬوة ﻓينتﻘﺾ وضوء اﻟﻼمﺲ ﻷنه ﻟو ﻗدر اﳋنﺜﻰ ذﻛرا ﻓﻘد مﺲ اﻟﻼمﺲ
ذﻛر رﺟﻞ وﻟو ﻗدر ه أنﺜﻰ ﻓﻘد مﺲ امرأة ﺑﺸﻬوة ﻷنه إن ﻛان ذﻛرا أي اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ
ﻓﻘد مﺲ ذﻛره وإن ﻛان امرأة ﻓﻘد ﳌسﻬا ﻟﺸﻬوة ﻓﺈن ﱂ ﳝسه ﻟﺸﻬوة ما ﻳنتﻘﺾ إذا ﻛان
رﺟﻞ ﳌﺲ من اﳌﺸﻜﻞ ذﻛره ﻻ ﻟﺸﻬوة ﻓﻬﻞ ﻳنتﻘﺾ وضوء اﻟﻼمﺲ أم ﻻ ؟ ﻟو ﻗدر ه ذﻛرا
سنﻘول انتﻘﺾ وﻟو ﻗدر ه أنﺜﻰ نﻘول ما ﻳنتﻘﺾ .إذاً مادام ﻫﺬا اﻟﻠمﺲ ﳛتمﻞ اﻟنﻘﺾ

وﳛتمﻞ ﻋدم اﻟنﻘﺾ ﻓاﻷﺻﻞ أﻻ ننﻘﺾ إﻻ ﺑيﻘﲔ ﻓﻜﻞ من ﺗﺼرف ﺗﺼرﻓا ﻳوﺟﺐ اﻟوضوء
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أما أن ﻳتﺼرف ﺗﺼرﻓا ﳛتمﻞ اﻟوﺟوب وﳛتمﻞ ﻋدم اﻟوﺟوب ﻓﻼ نوﺟﺐ اﻟوضوء ﻋﻠيه .إذاً
إذا ﱂ ﳝسه ﺑﺸﻬوة ﱂ ﻳنتﻘﺾ .ﻗال :أو ﻣﺲ ﻗبلﻪ ﱂ ينﻘﺾ ﺗﺼور أن ﻫﺬا اﻟﺬﻛر ما مﺲ
ذﻛر اﳋنﺜﻰ وإﳕا مﺲ ﻗﺒﻞ اﳋنﺜﻰ ﻓﻬﻞ ﻳنتﻘﺾ وضوء اﻟﻼمﺲ؟ ﻻ ،ﻷنه ﻟو ﻗدر ﻫﺬا
اﳌﻠموس )اﳋنﺜﻰ( ذﻛرا ﻓﻬو ﳌﺲ ﺟﺰء آﺧر وما مﺲ اﻟﺬﻛر وﻟو ﻗدر ه أنﺜﻰ انتﻘﺾ .وﻟو
ﻗدر ه ذﻛرا ﻻ ﻳنتﻘﺾ .ﻷنه ﳌﺲ اﻟﻘﺒﻞ .إذاً ﻫناك ﺣاﻟﺔ ﻳنتﻘﺾ وﺣاﻟﺔ ﻻ ﻳنتﻘﺾ وﳓن ﻻ

ندري أي اﳊاﻟﲔ ﻓﻼ ننﻘﺾ ﻟﻈن .ﻗال) :أو أنﺜى ﻗـُبُلﻪ( ن ﰐ امرأة وﺗﻠمﺲ ـ ﻫﺬه
ﺻور درة وﻟﻜنه ﻳفﻬمﻚ اﻟﻘاﻋدة وﻻ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳉواز ﻟﻜن ﻳﻘول ﻟو أنه ﺣﺼﻞ ﺑﻘﺼد أو
ﺑدون ﻗﺼد ﻓما ﺣﻜﻢ اﻟوضوء ـ ﻓﻠو أ ا أنﺜﻰ ﳌسﺖ من اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠه ﺑﺸﻬوة انتﻘﺾ
وضوء ﻫﺬه اﳌرأة اﻟﻼمسﺔ ،ﻷنه ﻫناك ﻋند ﺗﻘدﻳرﻳن وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟتﻘدﻳرﻳن ﻳنتﻘﺾ وضوؤﻫا

ﻓﻠو ﻗدر اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ أنﺜﻰ ﻓاﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻫو أن امرأة ﳌسﺖ ﻗﺒﻞ ﻓانتﻘﺾ وضوؤﻫا.
وﻟو ﻗدر اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ذﻛر ﻓما اﻟﺬي ﺣﺼﻞ؟ أنﺜﻰ ﳌسﺖ أنﺜﻰ ﺑﺸﻬوة ﻓانتﻘﻀﺖ

ﺑسﺒﺐ اﻟﻠمﺲ ﺑﺸﻬوة إذاً ﻋﻠﻰ اﻟتﻘدﻳرﻳن ﻳنتﻘﺾ اﻟوضوء ﻓننﻘﺾ ﺬا اﳊال .ﻗال :أي
وينﻘﺾ ﳌﺲ أنﺜى ﻗبﻞ اﳋنﺜى اﳌﺸﻜﻞ )لﺸﻬﻮة ﻓيﻬما( أي ﰲ هذﻩ والﱵ ﻗبلﻬا ﻷنﻪ إذا
ﻛان أنﺜى ﻓﻘد ﻣسﺖ ﻓرﺟﻬا إن ﻛانﺖ اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ أنﺜﻰ ﻓﻘد مسﺖ ﻓرﺟﻬا ﻓانتﻘﻀﺖ
ﲟﺲ اﻟفرج وإن ﻛان اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ذﻛرا وإن ﻛان ذﻛراً ﻓﻘد ﳌستﻪ لﺸﻬﻮة ﻓﺈن ﻛان
اللمﺲ لغﲑها أي اﻷنﺜﻰ ﳌسﺖ اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﻟغﲑ شﻬوة ﳌسﺖ اﻟﻘﺒﻞ ﻟغﲑ شﻬوة ما
ﻳنتﻘﺾ .ﻷننا ﻟو ﻗدر ﻫا أنﺜﻰ سينتﻘﺾ وضوؤﻫا وﻟو ﻗدر ﻫا ذﻛرا ﻓﻬي ﳌسﺖ ﺟﺰء من

اﻟرﺟﻞ ﺑدون شﻬوة ﻓﻠن ﻳنتﻘﺾ إذاً ﻫناك ﺣاﻟﺔ ﻳنتﻘﺾ وﺣاﻟﺔ ﻻ ننﻘﺾ .أو ﻣسﺖ ذﻛرﻩ ﱂ
ينتﻘﺾ وﺿﻮؤها أي ﻟو أن ﻫﺬه اﳌرأة ما ﳌسﺖ من اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺬﻛر ﳌسﺖ اﻟﺬﻛر

ﻓعند ذﻟﻚ ﱂ ﻳنتﻘﺾ ﻷننا ﻟو ﻗدر ﻫا أنﺜﻰ ﻓﻠﻢ ﻳنتﻘﺾ وضوؤﻫا ﻷ ا ﳌسﺖ ذﻛر وﻟو
ﻗدر ﻫا ذﻛرا انتﻘﺾ ﻓﻬناك اﺣتمال ﻳنتﻘﺾ واﺣتمال ﻻ ﻳنتﻘﺾ ﻓﻼ ننﻘﺾ ﻻﺣتمال.
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ﻗال اﳌﺼنف) :و( اﳋاﻣﺲ )ﻣﺲ( أي الذﻛر )اﻣرأة ﺑﺸﻬﻮة( ﻷ ا الﱵ تدعﻮ إﱃ
اﳊدث -والباء للمصاﺣبﺔ -واﳌرأة شاﻣلﺔ لﻸﺟنبيﺔ وذات اﶈرم واﳌيتﺔ والﻜبﲑة
والصغﲑة اﳌميﺰة وسﻮاء ﻛان اﳌﺲ ليد أو ﻏﲑها -ولﻮ ﺑﺰاﺋد -لﺰاﺋد أو أشﻞ .أي

مﺲ اﻟﺬﻛر اﳌرأة ﺑﺸﻬوة ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟناﻗﺾ اﳋامﺲ ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﰲ ﳌﺲ اﳌرأة ﻫﻞ

ﻫو ﻳنﻘﺾ مﻄﻠﻘا ﺑﺸﻬوة أو ﺑغﲑ شﻬوة أو ﻻ ﻳنﻘﺾ مﻄﻠﻘا أو اﻟﻘول اﻟوسط أنه ﻳنﻘﺾ إذا

ﻛان ﺑﺸﻬوة وﻻ ﻳنﻘﺾ إذا ﻛان ﺑغﲑ شﻬوة وﻫﺬا ﻫو مﺬﻫﺐ أﲪد وﺗعﻠيﻞ ذﻟﻚ ﻗال :ﻷ ا
الﱵ تدعﻮ إﱃ اﳊدث أي ﻫﺬا اﻟﻠمﺲ وﻫﺬه اﳌرأة ﺗدﻋو ﻟﻠﺤدث واﻟﺒاء ﻟﻠمﺼاﺣﺒﺔ أي
مﺼاﺣﺒﺔ اﻟﻠمﺲ ﻟﻠﺸﻬوة ﳌا ﻗﻞ مسه امرأة ﺑﺸﻬوة ﻓاﻟﺒاء ﻟﻠمﺼاﺣﺒﺔ أي مسه اﳌرأة مﺼاﺣﺒا

ﻟﻠﺸﻬوة ﻓﻬﺬا معﲎ اﻟﺒاء ﻟﻠمﺼاﺣﺒﺔ واﳌرأة شاﻣلﺔ لﻸﺟنبيﺔ وذات اﶈرم واﳌيتﺔ والﻜبﲑة
والصغﲑة اﳌميﺰة معناه أن اﻟﺼغﲑة ﻻ ﺗدﺧﻞ وسﻮاء ﻛان اﳌﺲ ليد أو ﻏﲑها ﲞﻼف
مﺲ اﻟﺬﻛر ﻻ ﻳنﻘﺾ إﻻ إذا ﻛان ﻟﻜف ولﻮ ﺑﺰاﺋد لﺰاﺋد أو أشﻞ أي اﻟرﺟﻞ اﻟﺬي ﳌﺲ

اﳌرأة ﳌسﻬا ﺑعﻀو زاﺋد ﻓيه وﳌﺲ منﻬا ﻋﻀوا زاﺋدا ﻓيﻬا ﻛأن ﻳﻜون ﻋنده أﺻﺒعا زاﺋدا أو ﻳدا
زاﺋدة ﻓﻠو ﳌﺲ ﺑﺰاﺋد ﻟﺰاﺋد أو أشﻞ أي ﻟو ﻛان اﻟﻠمﺲ ﻟﻸشﻞ أو ﻛان ﻷشﻞ أي ﳌﺲ

ﺑﺸﻬوة ﻟعﻀو مﺸﻠول وﳌﺲ منﻬا ﻋﻀوا مﺸﻠوﻻ .ﻗال) :أو ﲤسﻪ ا( أي ينﻘﺾ ﻣسﻬا
للرﺟﻞ ﺑﺸﻬﻮة ﻛعﻜسﻪ الساﺑق .إذاً ﳌﺲ اﻟرﺟﻞ اﳌرأة ﺑﺸﻬوة أو ﳌﺲ اﳌرأة اﻟرﺟﻞ ﺑﺸﻬوة
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺾ .ﻗال) :و( ينﻘﺾ )ﻣﺲ ﺣلﻘﻪ دﺑر( ﻷنﻪ ﻓرج سﻮاء ﻛان ﻣنﻪ أو ﻣن
ﻏﲑﻩ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻫﻞ ﻫي ﺑعﺔ ﻟﻠمﺲ اﳌرأة ﺑﺸﻬوة أم ﻫي ﺑعﺔ ﻟﻠناﻗﺾ اﻟراﺑﻊ اﻟﺬي سﺒﻖ

ﰲ ﻗوﻟه ومﺲ ذﻛر متﺼﻞ ..إﱁ ﻫﺬه ﺑعﺔ ﳌا سﺒﻖ .ومعناه أن من مﺲ ﻓرﺟه ﻓﻠيتوضأ ﻫﺬا
سيﺸمﻞ اﻟﻘﺒﻞ واﻟدﺑر من اﻟرﺟﻞ واﳌرأة سﻮاء ﻛان ﻣنﻪ أو ﻣن ﻏﲑﻩ أي من اﳌاس نفسه أو
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من ﻏﲑه .إذاً مﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟدﺑر ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء ﻓﻠو ﻛان اﻹنسان ﻫو اﻟﺬي ﳌﺲ ﺣﻠﻘﺔ دﺑر

نفسه ﻓﻘد انتﻘﺾ وضوؤه أو ﻏﲑه ﳌﺲ ﺣﻠﻘﺔ دﺑر ﻏﲑه ﻓاﻟﻼمﺲ ﻳنتﻘﺾ وضوؤه .ﻗال) :ﻻ
ﻣﺲ شعر وﻇﻔر( وسن ﻣنﻪ أو ﻣنﻬا وﻻ اﳌﺲ ا إذاً ﻫﺬه اﻟﺜﻼث اﻷشياء اﻟﺸعر "،"١

واﻟسن" ،"٢واﻟﻈفر" "٣ﳍا ﺣﻜﻢ اﳌنفﺼﻞ ومر معنا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓمعناه أن اﻟﻠمﺲ ﻟﻠﺸعر أو
اﻟﻠمﺲ ﻟﺸعر أو اﻟﻠمﺲ ﻟﻠسن أو اﻟﻠمﺲ ﻟسن أو ﻟﻈفر أو ﻟﻠﻈفر ﻻ ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء
ﻛأن ﻳﻜون ﳌﺲ شعرﻫا ﺑﺸﻬوة  ،اﻟﺸعر ﻟه ﺣﻜﻢ اﳌنفﺼﻞ إذاً ﻻ ﻳنتﻘﺾ .أو ﻫي ﳌسته

ﺲ شعره أو ﻫو مسﻬا ﺑﺸعره ﺑﺸﻬوة ﻓما ﻳنتﻘﺾ
ﺑﺸعرﻫا أو ﻫو ﳌﺲ شعرﻫا أي اﳌﻠموس ُم ّ
أو ﺑسنه :أي مﺲ سنﻬا أو ﺑﻈفره أي ﺑﺸﻬوة أو ﳌسﺖ ﻇفره منه أو منﻬا أي ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﻻ اﳌﺲ ا .إذاً ﻗوﻟه ﻻ مﺲ شعر وسن وﻇفر معناه إذا ﻛان اﳌﻠموس شعر أو سن أو
ﻇفر منه أو منﻬا ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳنﻘﻀﺾ اﻟوضوء ﻷن اﻟﺸعر واﻟسن واﻟﻈفر ﻟه ﺣﻜﻢ اﳌنفﺼﻞ.

ﻗال وﻻ اﳌﺲ ا أي أن اﻟﻼمﺲ ﻛان ﳌﺲ ﺑﺸعره أو سنه أو ﻇفره .ﻗال) :و( ﻻ ﻣﺲ
رﺟﻞ )ﻷﻣرد( " "٤ولﻮ ﺑﺸﻬﻮة ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء ﻷن اﳊﻜﻢ ورد ﰲ اﳌرأة ﻗال
ﺗعاﱃ" أو ﻻمستﻢ اﻟنساء " ﻓاﻟرﺟﻞ ﻻ ﻳدﺧﻞ ﻓيﻬا .ﻗال) :وﻻ( اﳌﺲ )ﻣﻊ ﺣاﺋﻞ( ""٥
ﻷنﻪ ﱂ ﳝﺲ البﺸرة إذا ﻛان اﻟﻠمﺲ ﲝاﺋﻞ ﻓﻼ ﻳنتﻘﺾ اﻟوضوء ﻷنه ما ﺣﺼﻞ اﻟﻠمﺲ أﺻﻼ
ﻓانتفﻰ اﻟﻠمﺲ ﻫنا .ﻗال) :وﻻ( ينتﻘﺾ وﺿﻮء )ﻣلمﻮس ﺑدنﻪ" "٦ولﻮ وﺟد ﻣنﻪ شﻬﻮة(
ذﻛراًﻛان أو أنﺜى ﳌاذا؟ ﻗاﻟوا ﻷن اﻟنﺺ ﺟاء ﰲ اﻟﻼمﺲ:أو ﻻمستﻢ اﻟنساء ﻓﻬﺬا اﻟﺬي

ﻳنتﻘﺾ وضوؤه أما اﳌﻠموس ﻓما ﺟاء ﻓيه نﺺ ،أﻟيﺲ اﳌﻠموس ﺣﺼﻞ ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻼمﺲ
مﺲ واﻟعﻠﺔ اﳌوﺟودة ﰲ اﻟﻼمﺲ موﺟودة ﰲ اﳌﻠموس؟ اﻟﻈاﻫر :نعﻢ واﳌﺼنف ﻳﻘول مﻠموس
اﻟﺒدن ﻻ ﻳنتﻘﺾ وضوءه وﻟو َوﺟد أو ُوﺟد منه شﻬوة ﻟو وﺟدت شﻬوة من ﻫﺬا اﳌﻠموس
ﻓﺈنه ﻻ ﻳنتﻘﺾ ﻷنه مﻠموس وﻟيﺲ ﺑﻼمﺲ ﻓمعناه أن اﻟنﻘﺾ ﻳﻜون مرﻳن أن ﻳﻠمﺲ
وﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﻠمﺲ مﺼاﺣﺒا ﻟﻠﺸﻬوة أما أن ﻳﻠمﺲ وﻟو ﻛان مﺼاﺣﺒا ﻟﻠﺸﻬوة ﻓﻼ ﻳنتﻘﺾ.
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ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﻟو ﻗﻠنا ﻟيﺲ ﻫناك ﻓرق ﺑﲔ اﻟﻼمﺲ واﳌﻠموس ما دام أنه وﺟد شﻬوة
وﺣﺼﻞ اﻟﻠمﺲ أي اﻟتﻘاء ﺑﺸرة ﺑﺒﺸرة مﻊ شﻬوة ،إذاً اﻛتﺐ ﻋند مﻠموس ﺑدنه :ﻫﺬا ﻫو

اﳌﺬﻫﺐ وﻋنه ﻳنتﻘﺾ .ﻓاﻹمام أﲪد ﻟه رواﻳﺔ أﺧرى أن اﳌﻠموس مﺜﻞ اﻟﻼمﺲ إذا وﺟدت
اﻟﺸﻬوة ﻓﻘد ﺣﺼﻞ ﳌﺲ ﺑﺸﻬوة .ﻗال :وﻛذا ﻻ ينتﻘﺾ وﺿﻮء ﻣلمﻮس ﻓرﺟﻪ .ﻗال:

اﻟسادس) :وينﻘﺾ ﻏسﻞ ﻣيﺖ( ﻣسلماًﻛان أو ﻛاﻓراً ذﻛراًﻛان أو أنﺜى ﺻغﲑاً أو ﻛبﲑاً.
روي عن اﺑن عمر واﺑن عباس أ ما ﻛا ﻣران ﻏاسﻞ اﳌيﺖ لﻮﺿﻮء ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ
أﺧرﺟه ﻋﺒد اﻟرزاق واﻟﺒيﻬﻘي ﻟﻜن وردت آ ر ﻋنﻬما ﲞﻼف ذﻟﻚ أ ما ما ﻛا مران
ﻏاسﻞ اﳌيﺖ ﻟوضوء .اﻛتﺒوا ﻋند وﻳنﻘﺾ ﻏسﻞ اﳌيﺖ :وﻋنه :ﻻ ﻳنﻘﺾ ﻓاﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﰲ

اﳌﺬﻫﺐ أن ﻏسﻞ اﳌيﺖ ﻻ ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء أما اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻗﺾ .إذاً من ﻫو

اﻟغاسﻞ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠيه اﻟوضوء ﻗال :والغاسﻞ ﻣن يﻘلبﻪ ويباشرﻩ ولﻮ ﻣرة من ﻳﻘﻠﺐ

اﳌيﺖ وﻳﺒاشره وﻟو مرة ﻫﺬا نسميه اﻟغاسﻞ ﻻ ﻣن يصب عليﻪ اﳌاء وﻻ ﻣن ييممﻪ وهذا
هﻮ السادس .أما اﻟﺬي ﻳناول اﳌاء وﻳساﻋده ﰲ اﻷشياء اﻟﱵ ﳛتاﺟﻬا اﻟغاسﻞ ﻓﻬﺬا ﻻ
ﻳعتﱪ ﻏاسﻼ وﻻ ﳛتاج إﱃ وضوء .ﻗال) :و( الساﺑﻊ )أﻛﻞ اللﺤﻢ ﺧاﺻﺔ ﻣن اﳉﺰور( أي
اﻹﺑﻞ وﻗوﻟه أﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ ﺧاﺻﺔ ﳜرج ما سوى اﻟﻠﺤﻢ أي اﻟﺬي ﻳنﻘﺾ من اﳉﺰور ﻫو أﻛﻞ
اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻘط أما ما ﻻ ﻳسمﻰ ﳊما ﻓﻼ ﻳنﻘﺾ إذا أﻛﻠه اﻹنسان ﻓﻼ ينﻘﺾ ﺑﻘيﺔ أﺟﺰاﺋﻬا
ﻛالﻜبد وشرب لبنﻬا وﻣرق ﳊمﻬا سﻮاء ﻛان نيﺌاً أو ﻣﻄبﻮﺧاً ﻗال أﲪد ﻓيﻪ ﺣديﺜان
ﺻﺤيﺤان ﺣديﺚ الﱪاء وﺣديﺚ ﺟاﺑر ﺑن ﲰرة وﺣدﻳﺚ ﺟاﺑر وﺣدﻳﺚ اﻟﱪاء ﰲ
اﳊاشيﺔ .ﻗال) :و( الﺜاﻣن اﳌﺸار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ) :ﻛﻞ ﻣا أوﺟب ﻏسﻼً( ﻛﺈسﻼم وانتﻘال
ﻣﲏ وﳓﻮﳘا )أوﺟب الﻮﺿﻮء إﻻ اﳌﻮت( ﻓيﻮﺟب الغسﻞ دون الﻮﺿﻮء إذاً ﻛﻞ موﺟﺒات
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اﻟغسﻞ اﻟﱵ ستأﰐ ﰲ ب اﻟغسﻞ إن شاء ﷲ ﺗعاﱃ ﻫي موﺟﺒﺔ ﻟﻠغسﻞ وموﺟﺒﺔ أﻳﻀا
ﻟﻠوضوء ماﻋدا اﳌوت ﻓﺈن اﳌيﺖ ﳚﺐ ﻏسﻠه وﻻ ﳚﺐ ﺗوضأﺗه .اﻟوضوء اﻟﺬي ﻳﻜون ﻟﻠميﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟغسﻞ ﻫﺬا مستﺤﺐ ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ إذاً اﳌوت ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ ﻟﻜن ﻻ ﻳوﺟﺐ اﻟوضوء

وما سواه من موﺟﺒات اﻟغسﻞ ﻓﺈ ا ﺗوﺟﺐ اﻟوضوء أﻳﻀا .ﻗال :وﻻ نﻘﺾ ﺑغﲑ ﻣا ﻣر
ﻛالﻘذف" ،"١والﻜذب" ،"٢والغيبﺔ" ،"٣وﳓﻮها والﻘﻬﻘﻬﺔ" "٤ولﻮ ﰲ الصﻼة ﻛﻢ ذﻛر

اﳌﺼنف؟ اﻟﻘﺬف ما ﻳوﺟﺐ اﻟوضوء  ،اﻟﻜﺬب ما ﻳوﺟﺐ اﻟوضوء ..ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳوﺟﺐ اﻟتوﺑﺔ

واﻻستغفار واﻟغيﺒﺔ وﳓو اﻟغيﺒﺔ مﺜﻞ اﻟسﺐ واﻟﺸتﻢ واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ وﻟو ﰲ اﻟﺼﻼة واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻫي
اﻟﻀﺤﻚ ﺑﺼوت وأشار إﱃ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻷن ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳﻘول ﺑﺬﻟﻚ أنه ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء.
وأﻛﻞ ﻣا ﻣسﺖ النار" "٥ﻏﲑ ﳊﻢ اﻹﺑﻞ ﻫو اﻟوﺣيد اﻟﺬي ﻳوﺟﺐ اﻟوضوء أما ما مسﺖ
اﻟنار من ﻏﲑ ﳊﻢ اﻹﺑﻞ ﻓﻼ ﳊدﻳﺚ ﺟاﺑر " ﻛان آﺧر اﻷمرﻳن ﺗرك اﻟوضوء ﳑا مسﺖ

اﻟنار .ﻗال وﻻ يسن الﻮﺿﻮء ﻣنﻬما أي اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ وﳑا مسﺖ اﻟنار آﺧر مﺬﻛورﻳن .ﻓﻬي ﻻ

ﺗوﺟﺐ اﻟوضوء ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳسن ﳍما اﻟوضوء ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳرﻳده اﳌﺼنف ﻓيﻘول ﺣﱴ اﻟسنﺔ ﻻ
ﻳسن ﳍا اﻟوضوء.

مسأﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻟيﻘﲔ ﰲ اﳊدث :ﻗال) :وﻣن تيﻘن الﻄﻬارة وشﻚ( أي تردد )ﰲ
اﳊدث أو لعﻜﺲ( ن تيﻘن اﳊدث وشﻚ ﰲ الﻄﻬارة )ﺑﲎ على اليﻘﲔ( ﻓفي اﳌسأﻟﺔ
اﻷوﱃ سيﻜون طاﻫرا ﻷنه ﺗيﻘن اﻟﻄﻬارة وﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ إذا ﺗيﻘن اﳊدث ﻓﻬو ﳏدث.

سﻮاء ﻛان ﰲ الصﻼة أو ﺧارﺟﻬا تساوى عندﻩ اﻷﻣران أو ﻏلب على ﻇنﻪ أﺣدﳘا
لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﻻ ينصرف ﺣﱴ يسمﻊ ﺻﻮ ً أو ﳚد رﳛاً" ﻣتﻔق عليﻪ .أي ﺣﱴ ﻳتيﻘن،

واﻟتعﻠيﻞ :ﻷنه ﺗساوى ﻋنده اﻷمران أو ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أﺣدﳘا أي اﻟﻄﻬارة أو اﳊدث ﻷن
ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈن إذا ﱂ ﻳﻜن ﳍا ضاﺑط ﰲ اﻟﺸرع ﱂ ﻳﻠتفﺖ إﻟيﻬا .إذاً إذا ﺗيﻘن اﻟﻄﻬارة وشﻚ ﰲ
اﳊدث ﻓﺈنه ﻳﻠتﺰم اﻟيﻘﲔ .ﻓﺈن ﺗيﻘن اﻟﻄﻬارة واﳊدث ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ اﻟيﻘﲔ ﻓﻼ ﻳﻠتفﺖ
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إﻟيه ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻗال ﻻ ﻳنﺼرف ﺣﱴ ﻳسمﻊ ﺻو أو ﳚد رﳛا ،ﳌاذا ﻻ ﻳنﺼرف؟ ﻷن
ﻫﺬا اﻟﺬي ﰲ اﻟﺼﻼة ﻫو متيﻘن ﻟﻠﻄﻬارة وأما ما وﺟده ﰲ ﺑﻄنه أو ﺧيﻞ إﻟيه ﻓﺈنه ﱂ ﻳرﻗﻰ

إﱃ درﺟﺔ اﻟيﻘﲔ ﻓاﻟنﱯ ﷺ ﻗال ﻻ ﻳنﺼرف ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟيﻘﲔ ﻓﻼ ﻳﺰﻳﻞ اﻟيﻘﲔ اﻷول إﻻ
ﺑيﻘﲔ ن .وﻫﺬه ﻫي اﻟﺼورة اﻷوﱃ أن ﻳتيﻘن أﺣدﳘا وشﻚ ﰲ اﻟﺜاﱐ.

اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :ﻗال) :ﻓﺈن تيﻘنﻬما( أي تيﻘن الﻄﻬارة واﳊدث )وﺟﻬﻞ الساﺑق( ﻣنﻬما
ﻓما اﳊﻜﻢ؟ )ﻓﻬﻮ ﺑﻀد ﺣالﻪ ﻗبلﻬما( إن علمﻬا ما معﲎ ﻓﻬو ﺑﻀد ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما؟ اﻵن

ﻫو ﺗيﻘن اﻟﻄﻬارة وﺗيﻘن اﳊدث متﺬﻛرا ﲤاما أنه ﺻﻠﻰ ومتﺬﻛرا ﲤاما أنه دﺧﻞ اﳋﻼء
وانتﻘﺾ وضوءه ﻟﻜن ﻻ ﻳتﺬﻛر أﻳﻬما ﻗﺒﻞ اﻵﺧر ﺣﱴ ﻳعتمد ﻋﻠيه ﻓﻬﻞ دﺧوﻟه اﳋﻼء ﻛان

ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻬو متوضئ أو دﺧوﻟه اﳋﻼء ﻛان ﺑعد اﻟﺼﻼة ﻓﻬو ﳏدث؟ ﱂ ﻳعﻠﻢ .ﻟﻜن ﻫو
متيﻘن اﻷول واﻟﺜاﱐ .ﻫﺬا ﻫو اﻟفرق ﺑﲔ اﻟﺼورة اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ .اﻷوﱃ ﺗيﻘن أﺣدﳘا وشﻚ
ﰲ اﻟﺜاﱐ أما ﻫنا ﻓﻬو متيﻘن اﻻﺛنﲔ إﻻ أنه ﻻ ﻳعﻠﻢ اﳌتأﺧر من اﳌتﻘدم ﻓاﳊﻜﻢ ﻗال :ﻓﻬو
ﺑﻀد ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما إذاً ﻳﱰك ﻫﺬﻳن اﻻﺛنﲔ وﻳنﻈر إﱃ ما ﻗﺒﻠﻬما ماذا ﻛان ﻗﺒﻠﻬما ﻓﻠو ﻗﻠنا أن
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛان ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر ﺻﻠﻰ اﻟفﺠر ﺑوضوء ومتأﻛد أنه دﺧﻞ اﳋﻼء ﻟﻜن
اﻹشﻜال ﻋنده ﻫﻞ دﺧﻞ اﳋﻼء ﺑعد ﺻﻼة اﻟفﺠر أو ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟفﺠر ﻓما ﻳعﻠﻢ ﻫﺬا.
ﻓماذا ﻳفعﻞ ﻫنا؟ ﻗال ﻫو ﺑﻀد ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما .وﻛيف ﻛان ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما ؟ ﻛان ﺋما ،أي
ﻛان ﳏد وضد ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما أي ضده أنه ﻛان متﻄﻬرا  .ﻋﻠﻰ أي أساس ﻗﻠنا ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم؟ وﻫﺬا ﻛﻼم سﺒﻖ ومر معنا واﻹﺟاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟسؤال ستﻜﺸف سرا دﻓينا
ستﻜﺸف من راﺟﻊ ﳑن ﱂ ﻳراﺟﻊ .اﻹﺟاﺑﺔ :ﻷن ﻗاﻋدة اﻟيﻘﲔ ما ﻳﺰول ﻟﺸﻚ وإﳕا ﻳﺰول
ﺑيﻘﲔ مﺜﻠه .ﻫو ﻗﺒﻠﻬما ﻛان ﳏد  ،ﻛان ﺋما ﻓﻬﺬا اﳊدث رﻓﻊ ﺑيﻘﲔ أم ﱂ ﻳرﻓﻊ؟ رﻓﻊ
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ﺑيﻘﲔ ﻷنه ﺻﻠﻰ اﻟفﺠر ﻓمعناه أن ﻫﺬا اﳊدث نسﺦ وانتﻬﻰ ،رﻓﻊ ﺑيﻘﲔ ﺑﻄﻬارة متيﻘنﺔ.
ﻫﺬه اﻟﻄﻬارة اﳌتيﻘنﺔ ﻫﻞ ﻫناك ﻳﻘﲔ أزاﳍا؟ ﻻ ،ﻫناك ﻳﻘﲔ ﻟﻜن ﻻ ندري ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟيﻘﲔ
أزاﳍا أم ﻻ؟ ﻷن اﻟيﻘﲔ اﻟﺬي معﻬا وﻫو اﳊدث ﻻ نعﻠﻢ ﻫو ﻗﺒﻠﻬا أو ﺑعدﻫا ﻫﻞ ﻫو ﻗﺒﻠﻬا

ﻓﻠﻢ ﻳﺰﳍا أم ﺑعدﻫا ،ﻓﻬنا نتمسﻚ ﺬا اﻷﺻﻞ أننا متمسﻜﲔ ﺬه اﻟﻄﻬارة ﺣﱴ ﰐ ما
ﻳرﻓعﻬا وﻳﺰﻳﻠﻬا .واﻟعﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠو ﻗﻠنا ﻛيف ﺣاﻟه ﻗﺒﻠﻬما؟ ﻗﺒﻠﻬما ﻛان ﻳﺼﻠي ﻗيام اﻟﻠيﻞ
واﻟوﺗر ﻫﺬا ﻛان ﻗﺒﻞ اﻟفﺠر إذاً ﻗﺒﻠﻬما ﻛان متﻄﻬرا إذاً ما اﳊﻜﻢ؟ ﻫو ﳏدث .ﳌاذا؟ ﻷن
ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻬارة رﻓعﺖ ﻳﻘينا ﲝدث ﺣﺼﻞ ﻻ ندري أﻗﺒﻞ اﻟفﺠر أم ﺑعد اﻟفﺠر ﻟﻜن ﺣﺼﻞ
ﺑعد ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ،مؤﻛد أنه ﺑعد ﻗيام اﻟﻠيﻞ إذاً ﻫﺬه اﻟﻄﻬارة رﻓعﺖ ﲝدث ﻓنتمسﻚ ﺬا
اﳊدث وﳒعﻠه ﻫو اﻟيﻘﲔ .إذاً ﻫﺬا اﳊدث اﻟيﻘيﲏ ﻫﻞ رﻓعه طﻬر ﻳﻘيﲏ؟ ﻫناك طﻬر ﲜواره
ﻟﻜن ﻻ نعﻠﻢ أنه ﻛان ﺑعده ﻓرﻓعه أم ﻗﺒﻠه ﻓﻠﻢ ﻳرﻓعه ﻓﻼ ندري إذاً ﻻ نﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﻟيﻘﲔ اﻟﺬي

ﻫو اﳊدث ﺑﻄﻬر مﺸﻜوك ﻓيه ﻓنﻘول أنه ﻛان ﻳﻘوم اﻟﻠيﻞ ومتوضئ إذاً ﻫو اﻵن ﳏدث.

وﻗوﻟه إن علمﻬا أي ﻋﻠﻢ اﳊال ﻓﺈن ﻛان ﻗبلﻬما ﻣتﻄﻬراً ﻓﻬﻮ اﻵن ﳏدث وإن ﻛان
ﳏد ً ﻓﻬﻮ اﻵن ﻣتﻄﻬر ﻷنﻪ ﻗد تيﻘن زوال تلﻚ اﳊالﺔ إﱃ ﺿدها وشﻚ ﰲ ﺑﻘاء ﺿدها
وهﻮ اﻷﺻﻞ إذا شﻚ ﰲ ﺑﻘاء ضدﻫا ﻫﻞ ﻫي ﻗيﺔ أو أزﻳﻠﺖ ﻓاﻷﺻﻞ ﺑﻘاءﻫا ﻓﻼ نرﻓﻊ
ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺑﺸﻚ .اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :وﻫي إذا ﺗيﻘنﻬما وﺟﻬﻞ اﻟساﺑﻖ منﻬما وﱂ ﻳعﻠﻢ اﳊال

اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬما ﻗال :وإن ﱂ يعلﻢ ﺣالﻪ ﻗبلﻬما تﻄﻬر ﻳتوضأ .ﻗال :وإذا ﲰﻊ اثنان ﺻﻮ ً أو
ﴰا رﳛاً ﻣن أﺣدﳘا ﻻ ﺑعينﻪ ﻓﻼ وﺿﻮء عليﻬما ﳌاذا؟ ﻷن ﻛﻞ واﺣد منﻬما ﱂ ﻳتيﻘن

اﳊدث ﻓﻜيف نوﺟﺐ ﻋﻠيه اﻟوضوء ،ﻫو ﲰﻊ ﺻو ﻓمؤﻛد أن ﻫناك ﺣدث ﺣﺼﻞ ﻟﻜن
ﳑن ،من أﻳﻬما؟ ﻛﻞ واﺣد ﻳنفي ﻋن نفسه ﻓمعناه أن واﺣد منﻬما أﺣدث وﱂ ﻳﺸعر ﻟﻜن
ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ما نستﻄيﻊ أن نسﻠﺐ أﺣدﳘا اﻟﻄﻬارة ﻟﻈن أو ﲟﺠرد اﻟﺸﻚ إذاً ﻓﻼ وضوء
ﻋﻠيﻬما ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳﺼﻠي أﺣدﳘا ﺧﻠف اﻵﺧر؟ ﻻ .ﳌاذا؟ ﻷنه ﻟو ﺻﻠﻰ أﺣدﳘا ﺧﻠف
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اﻵﺧر ﻓاﳌأموم ﻳعتﻘد أنه متﻄﻬر ﻟﻜن ﻳعتﻘد أن إمامه ﳏدث ﻓﻜيف ﻳﺼﻠي ﺧﻠف اﻹمام
اﶈدث ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ونفﺲ اﻟﻜﻼم أن اﻹمام متيﻘن أن اﳌأموم ﺧﻠفه

ﳏدث ﻓﻼ ﻳﻜون إمام ﶈدث ﺑﻞ ﻳﺼﻠي منفرد وﻻ ﻳﺼﻞ إمام .وﻻ ﻳﺼاﻓه ﰲ مﻜان واﺣد.
مﺜﻼ :ﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ ،ﳘا اﻻﺛنان وﺟاء رﺟﻞ من اﳋرج ﻟيﺲ منﻬما ﻓﺼﻠﻰ ما إماما وﳘا
اﻻﺛنﲔ ﺧﻠفه ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺼاﻓه ﻷنه ﻟو ﺻاﻓه معناه أن ﻛﻞ واﺣد منﻬما ﻳعتﻘد أن اﻟﺜاﱐ

ﺻﻼﺗه طﻠﺔ أي ﻳعتﻘد أنه منفرد ﺧﻠف اﻟﺼف وﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن ﺻﻼة اﻟفﺬ ﺧﻠف
اﻟﺼف رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷنه اﻵن ﻳعتﻘد أنه ﻓﺬ ﻓما ﻳﺼﺢ أن ﻳﺼﻞ ﺧﻠفه .إذاً
اﻟﺼور :اﻷوﱃ :ﻟو أم أﺣدﳘا اﻵﺧر ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ .اﻟﺜانيﺔ :ﻫﻞ ﻳﺼاﻓه؟ ﻻ .ﻟﻜن ﻟو
معﻬما راﺑﻊ انتﻬﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻷ ﻢ اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ومأمومﲔ .ﺻﺤيﺢ أن اﻷول منﻬما ﻳعتﻘد أن

اﻟﺜاﱐ ﳏدث ﻟﻜن ﺻﻼﺗه ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﺜاﻟﺚ .ﻗال :وﻻ ﰎ أﺣدﳘا ﺑصاﺣبﻪ وﻻ يصاﻓﻔﻪ
ﰲ الصﻼة وﺣدﻩ .وﺣده ﻻ أما إذا ﻛان معه آﺧرﻳن ﻓﻼ س .وإن ﻛان أﺣدﳘا إﻣاﻣاً
أعادا ﺻﻼ ما ﻫﺬه ﻟﺰ دة إﻳﻀاح واﳌﻘﺼود أنه ﻟو ﻛان أﺣدﳘا إمام ﻟﻶﺧر ﻓﻘط أي أن

اﻟﺼﻼة ﻓيﻬا اﺛنان ﻟﻜن ﻟو ﻛانوا ﺛﻼﺛﺔ وأﺣدﳘا إمام واﻟﺜاﱐ مأموم وﻫناك مأموم ﻟﺚ أو
راﺑﻊ ﻓمن اﻟﺬي ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه؟ اﳌأموم ﻓﻘط  .ﻷن اﻹمام ﻳعتﻘد أنه متﻄﻬر وﻳعتﻘد أن ﺧﻠفه
أرﺑﻊ مﺼﻠﲔ واﺣد منﻬﻢ ﺑﻼ طﻬارة ﻟﻜن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻄﻬارة  .ﻟﻜن ﻟو ﻛان وراءه اﺛنان ﻓﻘط؟
اﻟﺬي ﻳﺸﻚ ﰲ طﻬارﺗه وواﺣد ﺟدﻳد؟ اﻹمام ﻟيﺲ ﻋنده مﺸﻜﻠﺔ ﻷنه إمام ﳌتﻄﻬر ،ﻟﻜن
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋند من؟ اﻵﺧر ﻳتيﻘن أن إمامه ﳏدث .اﻵن ﻫو إمام وﺧﻠفه اﺛنان شرﻳﻜه ﰲ
اﳌسأﻟﺔ ﻓاﻹمام ما ﻋنده مﺸﻜﻠﺔ ﻷنه ﻳعتﻘد أنه متﻄﻬر وﻳعتﻘد أن ﺧﻠفه واﺣد متﻄﻬر
واﻟﺜاﱐ ﻻ ﻳعتﱪ ﺑه .أما ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمأموم اﻟﺬي ﰲ اﳋﻠف ﻳعتﻘد أن إمامه ﳏدث ﻟﻜن ﻟيﺲ
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ﻓﺬا ﺧﻠف اﻟﺼف ﻟنسﺒﺔ ﻟﻺمام ﻳعتﱪ أن اﻟﺬي معه ﻓﺬ ﻟﻜن ﻫو ﻻ ﻳعتﱪ نفسه ﻓﺬ ﻷنه
ﻳعتﻘد نفسه متوضئ .ﻓاﳌﺸﻜﻠﺔ ستﻜون أنه ﻳعتﻘد أن إمامه ﳏدث وأنه سيﺼﻠي ﺧﻠف
ﳏدث ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ.

اﻷشياء اﻟﱵ ﲢرم ﻋﻠﻰ اﶈدث ﺣد أﺻغر :ﻗال) :وﳛرم على اﶈدث ﻣﺲ اﳌصﺤﻒ(
] [١أو ﺑعﻀﻪ ﺣﱴ ﺟلدﻩ وﺣﻮاشيﻪ اﳊواشي أي اﻟورق اﻷﺑيﺾ اﳌتﺼﻞ ﳌﺼﺤف ﰲ
ﺟوانﺐ اﻟﺼفﺤﺔ ﺑيد أو ﻏﲑها من أﻋﻀاﺋه ﺑﻼ ﺣاﺋﻞ سواء مسﻬا ﻟيد أو ﺑعﻀو آﺧر من
أﻋﻀاء اﳉسﻢ ﻓﻼ ﳚوز ذﻟﻚ ﻻ ﲪلﻪ ﺑعﻼﻗﺔ " أ " أو ﰲ ﻛيﺲ "ب " أو ﻛﻢ "ج " ﻣن
ﻏﲑ ﻣﺲ أي ﻻ ﳛرم ﲪﻠه ﺑعﻼﻗﺔ ﳛمﻠه ﰲ شيء واﻟﻜﻢ ﻫو مدﺧﻞ اﻟيد .ﻓﺈذا ﲪﻠه ﺑعﻼﻗﺔ
أو ﻛيﺲ أو ﻛﻢ ﺑغﲑ مﺲ ﻓﻼ إشﻜال ﻷنه ﱂ ﳝﺲ .وﻻ تصﻔﺤﻪ ﺑﻜمﻪ أو عﻮد " د" أي
ﻻ ﳛرم ﺗﺼفﺤه رﻗموا ﻫﺬه اﻷشياء وﻻ ﺗستﻬينوا ﺬه اﻷرﻗام ﻋندما أﻗول رﻗموا ﺗﻜون ﻋﻠﻰ
سﺒيﻞ اﻟسنﺔ اﳌؤﻛدة وأﺣيا ﻫﺬا اﻟﱰﻗيﻢ ﳛﻞ ﻏموض ﰲ اﻟﻜﻼم ﻓتعرف أن ﻫﺬه اﳉمﻠﺔ
ﺑعﺔ ﳌا ﻗﺒﻠﻬا واﳉمﻠﺔ اﻟﱵ ﺑعدﻫا ﺗعود ﳌا سﺒﻖ ..ﻟه أﺛر وأﻋتﻘد أنﻚ ﻟو مﻠﺖ ﻫﺬا
ستﺠد ﻟه ﻓاﺋدة ﻗال ﺑعﻼﻗﺔ أو ﻛيﺲ أو ﻛﻢ ﻫﺬه أمﺜﻠﺔ من ﻏﲑ مﺲ أي أن اﳌﻘﺼود ﻻ

ﲪﻠه ﺑﺸيء من ﻏﲑ مﺲ .ﻗال :وﻻ ﺻغﲑ لﻮﺣاً ﻓيﻪ ﻗرآن ﻣن اﳋاﱄ ﻣن الﻜتاﺑﺔ "ﻫـ" أي

ﻻ ﳝنﻊ وﱄ ﺻغﲑا من ﻟوح ﻓيه ﻗرآن أن ﳝﺲ اﳉﺰء اﳋاﱄ من اﻟﻜتاﺑﺔ إذاً اﻟﺼغﲑ ﳚوز أن
ﳝسﻚ اﻟﻠوح اﻟﺬي ﻓيه اﻟﻘرآن ﻟﻜن من اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻟيﺲ ﻓيﻬا اﻟﻘرآن أي اﳉﻬﺔ اﳋاﻟيﺔ من

اﻟﻜتاﺑﺔ .وﻻ ﻣﺲ تﻔسﲑ وﳓﻮﻩ "و"  .ﻗال :وﳛرم أيﻀاً ﻣﺲ ﻣصﺤﻒ ﺑعﻀﻮ ﻣتنﺠﺲ
" "١وسﻔر ﺑﻪ لدار ﺣرب " "٢وتﻮسدﻩ "  "٣ﻫﺬا ﻓيه امتﻬان ﻟﻠمﺼﺤف واﺑتﺬال وﻻ
ﳚوز .وتﻮسد ﻛتب ﻓيﻬا ﻗرآن " "٤اﻟﻜتﺐ اﻟﱵ ﻓيﻬا آ ت ﻗرآنيﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﳚوز ﺗوسدﻫا
ﻣا ﱂ ﳜﻒ سرﻗﺔ إﻻ إذا ﺧاف اﻟسرﻗﺔ ﻓمعناﻫا ﺣاﻟﺔ اضﻄرار ﻓتوسدﻫا أو ﺧﺒأﻫا أو ﻛﺬا..
ﻓﻬﺬا ﰲ ﺣال اﻻضﻄرار أما اﻟﻜﻼم أنه ﻻ ﳚوز ﰲ ﺣال اﻻﺧتيار .ﻗال :وﳛرم أيﻀاً
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ﺣرم ﲬسﺔ مساﺋﻞ اﻷوﱃ أن ﳝﺲ اﳌﺼﺤف ﺑعﻀو
ﻛتب الﻘرآن ﲝيﺚ يﻬان "ّ "٥

متنﺠﺲ ،واﻟﺜاﱐ أن ﻳساﻓر ﺑه إﱃ دار ﺣرب واﻟﺜاﻟﺚ اﻟتوسد أن ﳚعﻠه وسادة أو ﻳتوسد

ﻛتﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﻬا آ ت ﻗرآنيﺔ إﻻ ﻟعﺬر واﳋامﺲ ﻛتﺐ اﻟﻘرآن ﲝيﺚ ﻳﻬان ﲟا ﻓيه إﻫانﺔ ن
ﻳﻜتﺐ اﻟﻘرآن مر مﺒتﺬل أو ﻳﻜتﺒه ﰲ مﻜان مﺒتﺬل ﻛأن ﻳﻜتﺐ اﻟﻘرآن مﺜﻼ ﻋﻠﻰ ب
ﲪام أو ﻋﻠﻰ ﺟدار ﲪام أو ﻳﻜتﺒه ﺑﺸيء ﳒﺲ ﻓﻬﺬا ﻛﻠه إﻫانﺔ ﻟه .واﻵن ﻳﺬﻛر

مﻜروﻫات :وﻛرﻩ ﻣد رﺟﻞ إليﻪ " "١ﻫﺬا اﻷول أن ﳝد رﺟﻠه إﱃ اﻟﻘرآن ﻳﻜره ذﻟﻚ
واﳌﻘﺼود أنه ﳝد رﺟﻠه ﻳﻘﺼد إﻫانﺔ اﻟﻘرآن أما إن ﻗﺼد إﻫانﺔ اﻟﻘرآن ﻓﺈنه ﻳﻜفر وإن طوى

رﺟﻠه أو ﺟعﻠﻬا ﲢته أو ﻗﻄعﻬا ..ﻓاﳌﻘﺼود أن مد اﻟرﺟﻞ ﺑدون ﻗﺼد اﻹﻫانﺔ واستد رﻩ
" "٢أي اﻟﻘرآن .وﲣﻄيﻪ " "٣ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻳناﰲ اﻟتعﻈيﻢ وﳌاذا ذﻛره اﳌﺼنف اﻵن؟ ﻳﻘول ﻷن

ﻫﺬه مناﻓاة ﻟﻠتعﻈيﻢ .وﻻ شﻚ أنه ﻟو ُﻋ ِﻈّﻢ اﻟﻘرآن ﰲ اﻟﻘﻠﺐ من ﻏﲑ أن نﻘرأ ﻛتﺐ اﻟفﻘه
ومن ﻏﲑ ﻗول أﺣد ﻟيﻘول ﻻ ﲤد رﺟﻠﻚ إﻟيه وﷲ ﻟو أن أمامﻚ إنسان ﲢﱰمه ما مددت
رﺟﻠﻚ إﻟيه ﻓﻼ ﰐ رﺟﻞ وﻳﻘول ﻫات دﻟيﻞ أنه ﻻ أمد رﺟﻠي ﻟﻠﻘرآن ﺑﻞ نﻘول ﻟه ﻷنﻚ
مسﻜﲔ ما ﺗستﻄيﻊ أن ﲤد رﺟﻠﻚ إﱃ ﺻاﺣﺒﻚ ،ﻓﻠماذا ﻻ ﲤد رﺟﻠﻚ إﱃ ﺻاﺣﺒﻚ؟ ﻫيا
ﻫات اﻟدﻟيﻞ؟! ﻫﺬه ﺗغﻀﺐ اﻟﺼاﺣﺐ  ،ﻓﻬﻞ اﻟﻘرآن ﻫو أﻫون اﻷشياء ﻋندك ﺻاﺣﺒﻚ ﻻ
ﲤد رﺟﻠﻚ إﻟيه واﻟﻘرآن ﲤد رﺟﻠﻚ إﻟيه!!واﻟﻘرآن ﺗرﻳد ﻟه دﻟيﻞ وﺻاﺣﺒﻚ ﻻ ﲢتاج إﻟيه دﻟيﻞ
 .استد ره :ﻫﻞ ﺗستﻄيﻊ أن ﺗستدﺑر رﺟﻼ ﰲ ﳎﻠﺲ؟ ﻻ ﻫﺬه ﻋيﺐ ﻻ ﺗﺼﺢ... .وﲣﻄيه :
ﻓﺒدﻻ من أن ﺧﺬ طرﻳﻖ طوﻳﻞ ﻳتﺠاوز وﻳتﺨﻄﻰ اﳌﺼﺤف ! ﻟو أن أﺧاك ﺟاﻟﺲ ﻫﻞ
ﺗستﻄيﻊ أن ﺗتﺨﻄاه؟ أم ﻋيﺐ؟ أما اﻟﻘرآن ﻓﻬو ﻛﻸ مﺒاح !! إذاً ﻛﻞ ذﻟﻚ مﻜروه ﻷنه ﻳناﰲ
اﻟتعﻈيﻢ .نﻘول ﻫﺬا ﻷن ﻫناك من ﻳﻘول ﻟﻚ ﺣﻘيﻘﺔ ﻫات اﻟدﻟيﻞ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ﻟه ما ﻋندي
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دﻟيﻞ ﻓماذا سيفعﻞ !! وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻷذﻫان شيء  ...إذا اﺣتاج اﻟنﻬار إﱃ دﻟيﻞ .وﲢليتﻪ
ﺑذهب أو ﻓﻀﺔ " "٤ﻷ ا زﺧرﻓﺔ ﺗناﰲ اﻟعﺒادة ﺗتناﰱ مﻊ اﻟعﺒادة ﻓاﻟﻘرآن ﺟاء ﻟﻠعﺒادة وﺟاء
ﻹﺻﻼح اﻟناس وﲢرم ﲢليﺔ ﻛتب العلﻢ أي ﺑﺬﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ وﻷن ﲢﻠيﺔ ﻛتﺐ اﻟعﻠﻢ ﺑﺬﻫﺐ

أو ﻓﻀﺔ معناه استعمال اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟفﻀﺔ .

)و( ﳛرم على اﶈدث أيﻀاً )الصﻼة( ولﻮ نﻔﻼ] [٢ﺣﱴ ﺻﻼة ﺟنازة وسﺠﻮد تﻼوة
وشﻜر ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ أشياء ﺗعتﱪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة ﺗعﻄﻰ أﺣﻜام اﻟﺼﻼة من ﺣيﺚ وﺟوب
اﻟﻄﻬارة .وﻻ يﻜﻔر ﻣن ﺻلى ﳏد ً ﺑﻞ ﻳعﺬر ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻜفر ﻷنه ﻋند أﰊ ﺣنيفﺔ
أن من ﺻﻠﻰ ﳏد ﻛفر ﻟﻜن ﻻ مﺬﻫﺐ ﻳﻘول ﻻ ،ما ﻳﻜفر إذا ﺻﻠﻰ ﳏد إﻻ إذا ﻛان

استﻬﺰاء ﻓﺈذا استﺨف ﻟﺼﻼة ﻓاﻟﺬي ﻳستﺨف وﻳستﻬﺰأ ﻟﺼﻼة ﻳﻜفر وإن ﱂ ﻳﺼﻞ
ﳏد  ،ﺑﻞ وﻟو ﺻﻠﻰ ﺑوضوءﻳن وﻟيﺲ ﺑوضوء واﺣد ﻷن مسأﻟﺔ اﻻستﻬﺰاء وﺣدﻫا ﻛفر ﻟﻜن
اﻟﻜﻼم ﻋن ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﺑغﲑ ﻗﺼد اﻻستﻬﺰاء.

ﻗال) :و( وﳛرم على اﶈدث أيﻀاً )الﻄﻮاف( ] [٣لﻘﻮلﻪ ﷺ "الﻄﻮاف لبيﺖ ﺻﻼة
إﻻ أن ﷲ أ ح ﻓيﻪ الﻜﻼم" رواﻩ الﺸاﻓعﻲ ﰲ ﻣسندﻩ وﻓيه ضعف وﻟه ﻟفﻆ آﺧر ﻋند
اﻹمام أﲪد واﻟﱰمﺬي إﳕا اﻟﻄواف ﻟﺒيﺖ ﺻﻼة ﻓأﻗﻠوا اﻟﻜﻼم.

ب الغسﻞ

ﺑﻀﻢ الغﲔ :اﻻﻏتسال ،ما ﻫو اﻻﻏتسال؟ ﻗال :أي استعمال اﳌاء ﰲ ﲨيﻊ ﺑدنﻪ على
وﺟﻪ ﳐصﻮص .أي استعمال اﳌاء ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒدن ﻋﻠﻰ وﺟه ﳐﺼوص أي ﺑﻄرﻳﻘﺔ ﳐﺼوﺻﺔ
ﺑنيﺔ وﺗسميﺔ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻻﻏتسال و لﻔتﺢ اﳌاء أو لﻔعﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أمرﻳن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌاء

وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟفعﻞ أي ﻏسﻞ اﻟﺒدن أي ﻳﻄﻠﻖ اﻟغسﻞ ﻋﻠﻰ اﻟفعﻞ اﻟﺬي ﻫو ﻏسﻞ اﻟﺒدن
ﻳسمﻰ ﻏسﻞ .و لﻜسر ﻣا يغسﻞ ﺑﻪ الرأس ﻣن ﺧﻄمﻲ وﻏﲑﻩ أي ما ﻳستعمﻞ ﰲ
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اﻟتنﻈيف مﺜﻞ اﻟﺼاﺑون اﻟيوم .ﻗال) :وﻣﻮﺟبﻪ( ستﺔ أشياء أﺣدها) :ﺧروج اﳌﲏ( ﻣن
ﳐرﺟﻪ )دﻓﻘاً ﺑلذة أي دﻓعا إذاً ﺬﻳن اﻟﺸرطﲔ واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟيﻘﻈﺔ أن ﳜرج اﳌﲏ متدﻓﻘا
مﻊ ﻟﺬة ﻓﺈن ﻛان ﺑغﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳعتﱪ من موﺟﺒات اﻟغسﻞ .ﻻ( إن ﺧرج )ﺑدو ا ﻣن ﻏﲑ
ﺋﻢ( أي اﳌستيﻘﻆ ﺑدون اﻟدﻓﻖ واﻟﻠﺬة ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﲟوﺟﺐ ﻟﻠغسﻞ من ﻏﲑ اﻟناﺋﻢ أما اﻟناﺋﻢ
ﻓﻼ نﺸﱰط ﻓيه اﻟتدﻓﻖ وﻻ اﻟﻠﺬة ﳌاذا؟ ﻷن اﻟناﺋﻢ ﻻ ﻳﺸعر ﺬا وإﳕا اﻟناﺋﻢ إذا ﺧرج منه

اﳌﲏ وﺟﺐ ﻋﻠيه اﻟغسﻞ مﻄﻠﻘا .وﳓﻮﻩ ﻓلﻮ ﺧرج ﻣن يﻘﻈان لغﲑ ذلﻚ ﻛﱪد وﳓﻮﻩ ﻣن
ﻏﲑ شﻬﻮة ﱂ ﳚب ﺑﻪ ﻏسﻞ ﻫﺬا ﺗفرﻳﻊ ﳌا مﻀﻰ ﻟﱪد مﺜﻼ أو ﳌرض أو ﻟنﺤو ذﻟﻚ ﱂ ﳚﺐ
ﺑه اﻟغسﻞ ﳊديﺚ علﻲ يرﻓعﻪ "إذا ﻓﻀخﺖ اﳌاء ﻓاﻏتسﻞ ،وإن ﱂ تﻜن ﻓاﺿخاً ﻓﻼ
تغتسﻞ" رواﻩ أﲪد .ﻳرﻓعه أي إﱃ اﻟنﱯ ﷺ وﻛﺬﻟﻚ ﻳنميه وﻳﺒﻠﻎ ﺑه أي اﻟنﱯ ﷺ .أي
ﻟيﺲ من ﻛﻼم ﻋﻠي وإﳕا من ﻛﻼم اﻟنﱯ ﷺ .ومعﲎ ﻓﻀﺨﺖ اﳌاء والﻔﻀﺦ هﻮ ﺧروﺟﻪ
لغلبﺔ ﻗالﻪ إﺑراهيﻢ اﳊرﰊ معناه إذا ﺧرج ﺑغﲑ دﻓﻖ ﻓﻼ ﺗغتسﻞ .وإﺑراﻫيﻢ اﳊرﰊ ﻫو
ﺻاﺣﺐ ﻏرﻳﺐ اﳊدﻳﺚ وﻟﺬﻟﻚ ﻫو شرﺣه ﰲ ﻛتاﺑه ﻏرﻳﺐ اﳊدﻳﺚ .ﻓعلى هذا يﻜﻮن
ﳒسا وليﺲ ﲟذي ﻗالﻪ ﰲ الرعايﺔ إذا ﺧرج ﺑدون شﻬوة ﻳﻜون ﳒسا ﻷنه ﻟو ﺧرج ﺑدﻓﻖ

وﻟﺬة ﻓاﳌﲏ طاﻫر وﻻ ﻳعتﱪه مﺬي وإﳕا ﻫو شيء ﳒﺲ ﺧرج.

ﻗال :وإن ﺧرج اﳌﲏ ﻣن ﻏﲑ ﳐرﺟﻪ ﻛما لﻮ انﻜسر ﺻلبﻪ ﻓخرج ﻣنﻪ ﱂ ﳚب الغسﻞ
وﺣﻜمﻪ ﻛالنﺠاسﺔ اﳌعتادة ﺻﻠﺒه أي ﻇﻬره ﻓﺨرج منه أي اﳌﲏ إذاً اﳌﲏ مﱴ ﱂ ﺗتوﻓر ﻓيه

اﻟﺸروط ﻓتﺨتﻠف ﻓيه اﻷﺣﻜام سيﺼﺒﺢ ﻗﺾ ﻟﻠوضوء وﻳﺼﺒﺢ ﳒﺲ ﺑينما ﰲ اﻷﺻﻞ ﻛان
طاﻫر وﻛان ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ ﻓﺤﻜمه ﺣﻜﻢ اﻟنﺠاسﺔ اﳌعتادة مﺜﻞ اﻟﺒول.
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ﻗال :وإن أﻓاق ﺋﻢ أو ﳓﻮﻩ ﳝﻜن ﺑلﻮﻏﻪ اﻟﺬي ﳝﻜن ﺑﻠوﻏه ﻫو اﺑن ﻋﺸر سنوات
وﺑنﺖ ﺗسﻊ سنوات ﻫﺬا اﻟﺬي ﳝﻜن ﺑﻠوﻏه أما من دون ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜن ﺑﻠوﻏه .ﻫو اﻵن

انتﻬﻰ من اﻟيﻘﻈﺔ وﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟنوم وإن أﻓاق ﺋﻢ أو ﳓﻮﻩ ﳝﻜن ﺑلﻮﻏﻪ ﻓﻮ ﺟد ﺑلﻞ ﻓما

اﳊﻜﻢ؟ ﻓﺈن ﲢﻘق ﻫﺬا " "١أنﻪ ﻣﲏ اﻏتسﻞ ﻓﻘﻂ أي دون ﻏسﻞ ما أﺻاﺑه ﻷن اﳌﲏ

طاﻫر ولﻮ ﱂ يذﻛر اﺣتﻼﻣا وﻫﺬا إذا ﲢﻘﻖ أنه مﲏ .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :وإن ﱂ يتﺤﻘﻘﻪ ﻣنياً

" "٢أي رآه ﺑﻠﻞ ﻟﻜن ﱂ ﻳعرف ﻫﻞ ﻫو مﲏ أم ﻻ ﻓما ﻫو اﳊﻜﻢ؟ اﳊﻜﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ
ستﻜون ﳍا ﺻور ن أ،ب أي إذا وﺟد ﺑﻠﻞ وﱂ ﻳعرف ﻫﻞ ﻫو مﲏ أو ﻏﲑ مﲏ ﱂ ﻳتﺤﻘﻖ
ﻓﺈذا ﲢﻘﻖ وﺟﺐ اﻟغسﻞ وﻻ ﳚﺐ ﻏسﻞ ما أﺻاﺑه ﻷنه طاﻫر ﻟﻜن إذا ﻏسﻠه ﻓﻼ س.

وإن ﱂ ﻳتﺤﻘﻘه منياً ﻓﺈن سبق نﻮﻣﻪ "أ" ﻣﻼعبﺔ أو نﻈر أو ﻓﻜر أو ﳓﻮﻩ أو ﻛان ﺑﻪ أﺑردة
أي مرض ﺑسﺒﺐ اﻟﱪد ﱂ ﳚب الغسﻞ ﻷنه ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈن مادام سﺒﻖ اﻟنوم مﻼﻋﺒﺔ أو

نﻈر أو ﻓﻜر ﻓيغﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈن أنه ﻳﻜون نﺰل منه مﲏ ﻓمادام ﻓﻜر أو ﻻﻋﺐ أو ﻛﺬا ﰒ م
ووﺟد ﺑﻠﻞ ﻓاﻟغاﻟﺐ أنه ماذا؟ ﻓاﻷﻗرب ﻋند أن ﳓيﻞ ﻫﺬا اﳌاء إﱃ ﻛونه ،ﳓيﻠه ﻷﻗرب
سﺒﺐ وﻫو اﳌﺬي .أو ﻛان ﺑه مرض ﺑسﺒﺐ اﻟﱪد مﺜﻼ ﻓنﺤيﻠه ﳍﺬا نﻘول إذاً ﻫﺬا ﻫو سﺒﺐ
اﳌاء اﻟﺬي ﺧرج ﻓﻠﻢ ﳚﺐ اﻟغسﻞ ﻓعندما ﻳﻘول ﻻ ﳚﺐ اﻟغسﻞ ﻓاﻟﻈاﻫر أنه ﳚﺐ ﻏسﻞ ما
أﺻاﺑه ﻷنه ﳒاسﺔ ﻫﺬا إذا ﻗﻠنا مﺬي ﻓﻬو ﳒﺲ ﻓﺈنه ﻻ ﳚﺐ اﻟغسﻞ وﻟﻜن ﳚﺐ ﻏسﻞ
اﻟﺜوب وإﻻ ﱂ ﻳسﺒﻘه مﻼﻋﺒﺔ وﻻ نﻈر وإﻻ اﻏتسﻞ "ب" وطﻬر ﻣا أﺻاﺑﻪ اﺣتياطاً ﻓﺈذا ﱂ

ﻳﻜن ﻫناك سﺒﺐ وﻻ مﻼﻋﺒﺔ وﻻ نﻈر ووﺟد ماء ﺑعد اﻻستيﻘاظ ﻓﻠيﺲ ﻋند سﺒﺐ ﳓيﻞ
إﻟيه ﻓنﺤيﻞ ﳌاذا؟ نﻘول ﰲ اﻟغاﻟﺐ أن ﻫﺬا اﺣتﻼم إذاً ﻳغتسﻞ وﻳغسﻞ ما أﺻاﺑه اﺣتياطا
ﻷنه اﺣتمال ﻻ ﻳﻜون اﺣتﻼم أي اﺣتمال ﻳﻜون شيء آﺧر ﳒﺲ إذاً ﻳغسﻞ ما أﺻاﺑه
اﺣتياطا .إذاً مسأﻟﺔ اﻟناﺋﻢ مﱴ ﳚﺐ ﻋﻠيه اﻟغسﻞ؟ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم ﻫﺬا ﻋند ﺛﻼﺛﺔ ﺻور
ﺻور ن ﻳغتسﻞ واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻻ ﻳغتسﻞ ﻓاﻟﺼور ن اﻟﱵ ﻳغتسﻞ ﻓيﻬا ﻫي أن ﻳتﺤﻘﻖ أنه
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مﲏ واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ أنه ﻻ ﻳتﺤﻘﻖ أنه مﲏ وﻻ ﻳدري ما ﻫو ﻟﻜن ﱂ ﻳسﺒﻖ نومه مﻼﻋﺒﺔ وﻻ
نﻈر ﻓيغتسﻞ واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳغتسﻞ ﻓيﻬا ﻫي إذا سﺒﻖ نومه مﻼﻋﺒﺔ أو ﻓﻜر أو ﳓو

ذﻟﻚ .ﻗال اﳌﺼنف) :وإن انتﻘﻞ( اﳌﲏ )وﱂ ﳜرج اﻏتسﻞ لﻪ( معﲎ انتﻘﻞ اﳌﲏ وﱂ ﳜرج
ﻳﻘﺼد أنه شعر نتﻘاﻟه داﺧﻞ اﳉسد ﻟﻜنه ﱂ ﳜرج ﺧارج اﳉسد ﻛأن ﻳﻜون مﺜﻼ رﺑط
ﻋﻀوه أو منﻊ ﺧروج اﳌاء من اﻟعﻀو ﻓاﻟعﱪة اﻵن ﲞروج اﳌﲏ ﻫﻞ اﻟعﱪة ﲞروﺟه من اﳉسد

ﺑدﻓﻖ وﻟﺬة؟ أم اﻟعﱪة أن ﻳنتﻘﻞ داﺧﻠه؟ ﻳﺸعر ﺑتﺤرك اﳌﲏ داﺧﻠه أو ﻛﺬا..ﻓيﺸعر أن ﺣاﻟﺔ
اﳋروج ﺣﺼﻠﺖ إﻻ أنه ﱂ ﳜرج ﺧارج اﻟﺬﻛر ﻛأن ﻳﻜون مﺜﻼ رﺑط ذﻛره أو ﻗﺒﺾ ﻋﻠيه ﻓمنﻊ
اﳌاء من اﳋروج ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول) :وإن انتﻘﻞ( اﳌﲏ )وﱂ ﳜرج اﻏتسﻞ لﻪ( وﻫﺬا من

مفردات اﻹمام أﲪد وﻋنه ﻻ ﳚﺐ اﻟغسﻞ واﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح .إذاً ﻳﻘول اﳌﺼنف ـ

وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ـ )وإن انتﻘﻞ( اﳌﲏ )وﱂ ﳜرج اﻏتسﻞ لﻪ( ﻗال :ﻷن اﳌاء ﻗد عد ﳏلﻪ
ﻫﺬا إذا ﻫﺬا إذا انتﻘﻞ أي أﺣﺲ ﺑتﺤوﻟه وﲝﺼول اﻟﺸﻬوة ﻓصدق عليﻪ اسﻢ اﳉنب
وﳛصﻞ ﺑﻪ البلﻮغ أي ﻫﺬا اﻻنتﻘال ﳛﺼﻞ ﺑﻊ اﻟﺒﻠوغ وﺣﻜمه ﺣﻜﻢ اﻟنﺰول وﳓﻮﻩ ﳑا
يﱰتب على ﺧروﺟﻪ )ﻓﺈن ﺧرج( اﳌﲏ )ﺑعدﻩ( أي ﺑعد ﻏسلﻪ ﻻنتﻘالﻪ معناه أنه انتﻘﻞ وﱂ
ﳜرج ﻓاﻏتسﻞ ﳍﺬا اﻻنتﻘال ﻫﻞ ﺑعد ذﻟﻚ ﻟو ﺧرج اﳌاء من اﻟعﻀو ﻫﻞ ﻳعيد اﻻﻏتسال؟

اﳉواب :ما ﻳعيد اﻻﻏتسال) .ﻓﺈن ﺧرج( اﳌﲏ )ﺑعدﻩ( أي ﺑعد ﻏسلﻪ ﻻنتﻘالﻪ )ﱂ يعدﻩ(
أي اﻟغسﻞ ﻷنﻪ ﻣﲏ واﺣد ﻓﻼ يﻮﺟب ﻏسلﲔ.
اﳌوﺟﺐ اﻟﺜاﱐ) :و( الﺜاﱐ )تغيب ﺣﺸﻔﺔ أﺻليﺔ( أو ﻗدرها إن ﻓﻘدت وإن ﱂ ينﺰل ﻗﻠنا

أن اﳊﺸفﺔ ﻫي رأس اﻟﺬﻛر .أو ﻗدر ذﻟﻚ إذا ﻓﻘدت ن ﻛان مﻘﻄوع اﻟعﻀو ﻓيﺼﲑ مﻘدار
ﻫﺬه اﳊﺸفﺔ وإن ﱂ ﻳنﺰل ﻓمﺠرد اﻟتغييﺐ موﺟﺐ ﻟﻠغسﻞ واﻹنﺰال موﺟﺐ ﻟﻠغسﻞ وﻗد
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ﳚتمعان وﻗد ﻳنفردان) .ﰲ ﻓرج أﺻلﻲ ﻗبﻼًﻛان أو دﺑراً( وإن ﱂ ﳚد ﺣرارة وﻟيﺲ ﻓرﺟا
زاﺋدا ﻛاﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ واﻟدﺑر ﻻ ﳚوز ﻟﻜن اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ ما ﻟو ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻻ

ﳚوز ﻓﻬﻞ ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ أو ﻻ؟ ﻗال :ﻓﺈن أوﰿ اﳋنﺜى اﳌﺸﻜﻞ " "١ﺣﺸﻔتﻪ ﰲ ﻓرج
أﺻلﻲ وﱂ ينﺰل ﻫﺬا ﺧنﺜﻰ مﺸﻜﻞ ﻫﻞ ﻋﻠيه ﻏسﻞ أم ﻻ؟ ﻟيﺲ ﻋﻠيه ﻏسﻞ ،ﳌاذا؟ شرطنا
اﻵن أن ﻛﻠيﻬما ﻳﻜون أﺻﻠيا .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :أو أوﰿ ﻏﲑ اﳋنﺜى " "٢ذﻛرﻩ ﰲ ﻗبﻞ
اﳋنﺜى ﻓﻼ ﻏسﻞ على واﺣد ﻣنﻬما إن ﱂ ينﺰل ﻷنه ﻟﺒد أن ﻳﻜون أﺻﻠي مﻊ أﺻﻠي ﻗال
إن ﱂ ﻳنﺰل ،ﻟﻜن ﻟو ﺣﺼﻞ إنﺰال ﻓسيﺠﺐ ﻹنﺰال وﻻ ﳚﺐ ﺑغﲑه .ﻗال :وﻻ ﻏسﻞ إذا
ﻣﺲ اﳋتان اﳋتان " "٣ﻣن ﻏﲑ إيﻼج ،وﻻ يﻼج ﺑعﺾ اﳊﺸﻔﺔ أﻳن ﺧتان اﻟرﺟﻞ؟
اﳊﺸفﺔ مسﺖ ﺧتان اﳌرأة ﻟﻜن ما ﺣﺼﻞ إﻳﻼج ﻓيﻘول ﻻ ﻏسﻞ .واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ :وﻻ
ﻳﻼج ﺑعﺾ اﳊﺸفﺔ ﻓﻠو أوﰿ ﺟﺰء من اﳊﺸفﺔ وﱂ ﻳوﰿ اﳊﺸفﺔ ﻛامﻠﺔ ﻓﻼ ﻏسﻞ .ﻗال:

)ولﻮ( ﻛان الﻔرج )ﻣن يمﺔ " "١أو ﻣيﺖ( " "٢أو ﺋﻢ " "٣أو ﳎنﻮن " "٤أو ﺻغﲑ
ﳚاﻣﻊ ﻣﺜلﻪ " "٥اﺑن ﻋﺸر وﺑنﺖ ﺗسﻊ معناه أنه ﳚﺐ .ﻓﻘوﻟه وﻟو ﻛان اﻟفرج من يمﺔ أو

ﻛﺬا ..معناه أن ﻓيه ﻏسﻞ أم ﻻ؟ معناه أن ﻓيه ﻏسﻞ .أما اﻟﺬي ﻗﺒﻠه وﻻ ﻏسﻞ إذا مﺲ
اﳋتان اﳋتان وﻻ إﻳﻼج ﺑعﻀه ﻫﺬا ما ﻓيه ﻏسﻞ ﻟﻜن ﳌا ﻗال وﻟو ﻛان اﻟفرج ..ﻫﺬا ﻋاﺋد
ﻋﻠﻰ ما سﺒﻖ ،ﻋاﺋد إﱃ ﺗغييﺐ ﺣﺸفﺔ أﺻﻠيه ،وﻟو ﻛان اﻟفرج ،ومعﻠوم أن ﻟو من ﺣروف

اﳋﻼف ﻓمعناه إشارة أن ﻫناك ﺧﻼف ﰲ مسأﻟﺔ اﻟﺒﻬيمﺔ واﳌيﺖ .وﻛذا لﻮ استدﺧلﺖ
ذﻛر ﺋﻢ أو ﺻغﲑ وﳓﻮﻩ " ."٦أي ﻋﻠيﻬا اﻟغسﻞ .ﻓﻬﺬه اﻟستﺔ اﻷﺧﲑة ﻓيﻬا اﻟغسﻞ.
اﳌوﺟﺐ اﻟﺜاﻟﺚ) :و( الﺜالﺚ )إسﻼم ﻛاﻓر( أﺻلياًﻛان ـ أي اﻟﻜاﻓر ـ أو ﻣرتداً ولﻮ ﳑيﺰاً
إذاً ﳚﺐ ﻋﻠيه اﻟغسﻞ ولﻮ ﱂ يﻮﺟد ﰲ ﻛﻔرﻩ ﻣا يﻮﺟبﻪ أي ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ إذاً إسﻼم اﻟﻜاﻓر

ﰲ ﺣد ذاﺗه ﻫﺬا موﺟﺐ ﻟﻠغسﻞ ﻟيﺲ ﻷنه ﻛان ﺟنﺒا أو ﻓعﻞ ما ﻳوﺟﺐ اﳉناﺑﺔ أو ما

ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ ﰲ ﻓﱰة ﻛفره ،ﻻ .ﺑﻞ رد إسﻼمه ،ما اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ ﻷن ﻗيﺲ ﺑن

العبادات
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عاﺻﻢ أسلﻢ ﻓﺄﻣرﻩ النﱯ ﷺ أن يغتسﻞ ﲟاء وسدر رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي وﺣسنﻪ
ويستﺤب لﻪ إلﻘاء شعرﻩ ﻗال أﲪد ويغسﻞ ثياﺑﻪ شعره أي شعر اﻟرأس من اﻟرﺟﻞ واﻟعانﺔ

واﻹﺑط مﻄﻠﻘا من اﻻﺛنﲔ .ﳊدﻳﺚ أﻟﻖ ﻋنﻚ شعر اﻟﻜفر..وﻓيه مﻘال .ﻗال أﲪد وﻳغسﻞ
ﺛياﺑه :اﻛتﺐ :استﺤﺒا  .ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻏسﻞ ﺛياﺑه ﻟﻜن ﻳستﺤﺐ ﻟه ﻷن ﺛياب ﻫﺬا
اﻟﻜاﻓر اﻟﺬي أسﻠﻢ طاﻫرة أم ﻻ؟ مرت معنا .ما رأﻳﻜﻢ ﻟو وﻟيﺖ ﻋورا ﻢ؟ طاﻫرة .ﻗال:
)و( الراﺑﻊ )ﻣﻮت( :سؤال :ﻫﻞ ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ وﻳوﺟﺐ اﻟوضوء؟ نعﻢ ،ﻛﻞ ما أوﺟﺐ
ﻏسﻼ أوﺟﺐ وضوءا إﻻ اﳌوت .ﻓاﳌوت ﳚﺐ ﻟه ﻏسﻼ ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ ﻟه وضوء .سؤال
طاﻟﺐ...اﻹﺟاﺑﺔ :ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ إسﻼم اﻟﻜاﻓر أن ﻳﻜون ﻟغا ﻓﻠو ﻛان طفﻼ ﳑيﺰا ﳚﺐ

ﻋﻠيه اﻻﻏتسال .ﻗال :ﻏﲑ شﻬيد ﻣعرﻛﺔ " "١وﻣﻘتﻮل ﻇلماً " "٢و ﰐ ﻓﺸﻬيد اﳌعرﻛﺔ ﻻ

ﻳغسﻞ واﳌﻘتول ﻇﻠما ﻻ ﻳغسﻞ) .و( اﳋاﻣﺲ )ﺣيﺾ و ( السادس )نﻔاس( وﻻ ﺧﻼف
ﰲ وﺟﻮب الغسﻞ ما أي ﳊيﺾ واﻟنفاس ﻗالﻪ ﰲ اﳌغﲏ ﻓيﺠب ﳋروج واﻻنﻘﻄاع
شرط أي ﳚﺐ اﻟغسﻞ ﲞروج اﻟدم ﻟﻜن ﻟو اﻏتسﻠﺖ ﻋند ﺧروج اﻟدم ما ﺻﺢ.واﻻنﻘﻄاع
أي انﻘﻄاع اﻟدم شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟغسﻞ .أي أن اﻟﺬي أوﺟﺐ اﻟغسﻞ ﰲ اﳊيﺾ واﻟنفاس ﻫو

ﺧروج اﻟدم ﻟﻜن ﻻ ﺗغتسﻞ ﺣﱴ ﻳنﻘﻄﻊ اﻟدم ﻷن انﻘﻄاﻋه شرط )ﻻ وﻻدة عاريﺔ عن دم(
ﻓﻼ ﻏسﻞ ا والﻮلد طاهر إذاً ﺧروج دم اﳊيﺾ ودم اﻟنفاس إذاً اﻟغسﻞ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠنفاس
ﺑسﺒﺐ ﺧروج اﻟوﻟد أم ﺑسﺒﺐ ﺧروج اﻟدم اﻟﺬي نﺰل مﻊ اﻟوﻟد؟ اﻟدم مﻊ اﻟوﻟد .أما إذا نﺰل
اﻟوﻟد من ﻏﲑ دم ؟ ﻓﻼ ﻏسﻞ .واﻟوﻟد طاﻫر ﰲ اﻟوﻻدة اﻟعارﻳﺔ ﻋن اﻟدم ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻫناك
دم واﻟوﻟد ﺗﻠوث ﺑﺸيء من اﻟدم ﻓﻬﻞ ﻳﺼﲑ اﻟوﻟد ﳒﺲ أم طاﻫرا متنﺠﺲ؟ طاﻫرا متنﺠﺲ
ﻓيغسﻠوه .ﻗال) :وﻣن لﺰﻣﻪ الغسﻞ( لﺸﻲء ﳑا تﻘدم )ﺣرم عليﻪ( الصﻼة ""١
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والﻄﻮاف" "٢وﻣﺲ اﳌصﺤﻒ" "٣ﻫﺬه ﲢرم ﻋﻠيه ﲟاذا؟ ﲟوﺟﺒات اﻟغسﻞ أم ﺑنواﻗﺾ
اﻟوضوء؟ ﻫﺬه ﺑنواﻗﺾ اﻟوضوء أما موﺟﺒات اﻟغسﻞ ﺗﺰﻳد أشياء ﻓﺈذاً نﺬﻛر نواﻗﺾ اﻟوضوء
أي ما ﲤنعه نواﻗﺾ اﻟوضوء وما ﻳﺰﻳده موﺟﺒات اﻟغسﻞ .و )ﻗراءة الﻘرآن( " "٤اﻵن

سيفﺼﻞ اﳌﺼنف ﻓيﻬا ﺗفﺼيﻼ متوسﻄا أي ﻗراءة آيﺔ ﻓصاعداً إذاً اﳌﻘﺼود آﻳﺔ ﻻ ﺑعﺾ
آﻳﺔ ﻓﺒعﺾ اﻵﻳﺔ ﻻ ﳝنﻊ منﻬا وﳓن ﻗﻠنا أن اﻟﺬي ﻋﻠيه ﻏسﻞ ﻻ ﻳﻘرأ اﻟﻘرآن ﻟﻜن ﳚوز ﻟه

أشياء ولﻪ ﻗﻮل ﻣا واﻓق ﻗرآ ً "أ" وأﺣﺐ أن ﺗرﻗموا ﻫﺬه اﻷشياء ﻟﻜن ﻻ ﳜتﻠط ﻟﱰﻗيﻢ

اﻟﻘدﱘ اﻟﺬي ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻄواف واﻟﺼﻼة وﻗراءة اﻟﻘرآن ﻗال إن ﱂ يﻘصدﻩ أما إن ﻗﺼد ﻗرآن

ﻓﺈنه ﳛرم ﻛالبسملﺔ واﳊمدلﺔ وﳓﻮﳘا ﻛالذﻛر ولﻪ ﺠيﻪ أي ﺠي اﻟﻘرآن ﺠي أي

ﻳعد اﳊروف ﲰاﺋﻬا أﻟف ،ﻻم ،ﺣاء ميﻢ ،دال .والتﻔﻜر ﻓيﻪ ﻟه أن ﻳتفﻜر ﻓيه وﲢريﻚ
شﻔتيﻪ ﺑﻪ ﻣا ﱂ يبﲔ اﳊروف أي ﻟه أن ﻳنﻈر ﰲ اﳌﺼﺤف ﻟﻜن ﻻ ﺗﻈﻬر اﳊروف ﻋﻠﻰ
ﻟسانه وﻗراءة ﺑعﺾ آيﺔ ﻣا ﱂ تﻄﻞ ﻟه أن ﻳﻘرأ ﺑعﺾ اﻵ ت ﻟﻜن ﻻ ﺗﻜن ﺑعﺾ اﻵﻳﺔ
طوﻳﻠﺔ ،ت ﻟﻘرأ نﺼف آﻳﺔ اﳌداﻳنﺔ ..أو ﳛتﻞ على ﻗراءة ﲢرم أي ما ﱂ ﺗﻄﻞ وﱂ ﺗﻜن
ﺣيﻠﺔ .ﻗال وﻻ ﳝنﻊ ﻣن ﻗراءتﻪ ﻣتنﺠﺲ الﻔﻢ ﻟﻜن ﻳﻜره وﳝنﻊ الﻜاﻓر ﻣن ﻗراءتﻪ ولﻮ
رﺟﻲ إسﻼﻣﻪ ﻷن اﻟﻜاﻓر أسوأ من اﳉنﺐ ﻓﺈذا اﳉنﺐ ﳝنﻊ ﻓاﻟﻜاﻓر أوﱃ .إذاً ﻋرﻓنا ﰲ ﻗراءة

اﻟﻘرآن ستﺔ مساﺋﻞ أي ما ﳚوز ﻟه ﻓﻠه أن ﻳﻘرأ ما واﻓﻖ اﻟﻘرآن إذا ما ﻗﺼده ،ﻟه اﻟتﻬﺠي ،ﻟه
اﻟتفﻜر ،ﻟه ﲢرﻳﻚ شفتيه ﺑه ﲝيﺚ ما ﺗﻈﻬر اﳊروف ﻟه ﻗراءة ﺑعﺾ اﻵﻳﺔ ما ﱂ ﺗﻄﻞ ﻫﺬه

اﻵﻳﺔ ،ﻟه اﻟﺬﻛر .ﻗال) :ويعﱪ اﳌسﺠد( أي يدﺧلﻪ لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :وﻻ ﺟنباً إﻻ عاﺑري
سبيﻞ أي طريق )ﳊاﺟﺔ( اﻵن من أﺣﻜام اﳉنﺐ أنه ﻳعﱪ اﳌسﺠد ﳊاﺟﺔ ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ
ﻛما ﻗال اﻟﺸارح ﻛما ذﻛر اﻟﺒﻬوﰐ ﻋند ﻗوﻟه ﳊاﺟﺔ ﻗال وﻏﲑها على الصﺤيﺢ ﻛما ﻣﺸى
عليﻪ ﰲ اﻹﻗناع .وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ أي اﻟعﺒور مﻄﻠﻘا .إذاً
اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ أنه ﻳعﱪ اﳌسﺠد مﻄﻠﻘا ﳊاﺟﺔ وﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ وﻛﻮنﻪ طريﻘاً ﻗصﲑاً
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ﺣاﺟﺔ أي ﻳدﺧﻞ اﳌسﺠد وﳜرج من اﻟﺒاب اﻟﺜاﱐ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻄول اﳌﺸوار وﻛرﻩ أﲪد اﲣاذﻩ
طريﻘاً إذاً اﳌﺬﻫﺐ أن ﻟه أن ﻳعﱪ اﳌسﺠد مﻄﻠﻘا ﻟﻘوﻟه ﺗعاﱃ }وﻻ ﺟنﺒا إﻻ ﻋاﺑري سﺒيﻞ{
وما ﻳﺸﱰط اﳊاﺟﺔ .ﻗال :وﻣصلى العيد ﻣسﺠد ﻻ ﻣصلى اﳉناﺋﺰ أي ﺧﺬ ﺣﻜﻢ
اﳌسﺠد أما مﺼﻠﻰ اﳉناﺋﺰ ﻻ ﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﳌسﺠد ﻷن ﺻﻼة اﳉنازة أﺻﻼ ما ﻓيﻬا رﻛوع

وﻻ سﺠود .ﻗال) :وﻻ( ﳚﻮز أن )يلبﺚ ﻓيﻪ( أي اﳉنﺐ وﳓو اﳉنﺐ ﻓيه أي ﰲ اﳌسﺠد
ﻣن عليﻪ ﻏسﻞ )ﺑغﲑ وﺿﻮء( إذا أراد أن ﻳﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد ﻓيﻠﺰمه اﻟوضوء ﻓﺈن تﻮﺿﺄ ﺟاز
لﻪ اللبﺚ ﻓيﻪ وﻫنا اﻟعﺒارة ﻋامﺔ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﺸمﻞ اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء أم ﻻ؟ أي ﻫﻞ
اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء ﺗﻠﺒﺲ ﰲ اﳌسﺠد ﻟوضوء؟ نﻘول :اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء ﻗﺒﻞ انﻘﻄاع اﻟدم
ﻻ ،ﳌاذا؟ ﳋﺸيﺔ ﺗﻠوﻳﺜه .ﻟﻜن ﺑعد انﻘﻄاع اﻟدم ﺗﺼﺒﺢ مﺜﻞ اﳉنﺐ.ﳍا اﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد
ﻟوضوء ﻓﻘوﻟه ﻓﺈن ﺗوضأ ﺟاز اﻟﻠﺒﺚ ﻓيه ﳝﻜن أن نﻘول وﻛﺬا اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء ﺑعد
انﻘﻄاع اﻟدم .ﻗال :وﳝنﻊ ﻣنﻪ ﳎنﻮن وسﻜران وﻣن عليﻪ ﳒاسﺔ تتعدى مﺜﻞ اﳊاﺋﺾ

واﻟنفساء مﱴ؟ ﻗﺒﻞ انﻘﻄاع اﻟدم .ويباح ﺑﻪ أي ﳌسﺠد وﺿﻮء وﻏسﻞ إن ﱂ يﺆذ ما أي

ﻟوضوء و ﻟغسﻞ ﻳﺒاح أن ﻳتوضأ وأن ﻳغتسﻞ ﰲ اﳌسﺠد وإذا ﻛان اﳌاء ﰲ اﳌسﺠد ﺟاز
دﺧﻮلﻪ ﺑﻼ تيمﻢ ﻫو اﻵن دﺧﻞ ﻟوضوء أو ﻟغسﻞ .وإن أراد اللبﺚ ﻓيﻪ لﻼﻏتسال تيمﻢ
اﳌﻘﺼود ﻫنا أنه دﺧﻞ وﻳرﻳد أن ﻳﻠﺒﺚ أما ﰲ اﻷوﱃ ﻓدﺧﻞ ﻳرﻳد أن ﻳتوضأ ﻓﻼ ﻳتيمﻢ ﻟﻜن

من أراد اﻟﻠﺒﺚ ﻓيه ﻟﻼﻏتسال ﺗيمﻢ .وإن تعذر اﳌاء واﺣتاج للبﺚ ﺟاز ﺑﻼ تيمﻢ واﻟتيمﻢ

أوﱃ .وأما اﳌوﻓﻖ وﺗﺒعه اﻟﺸارح اﺑن أﰊ ﻋمر ﻳﻘوﻟون ﻻ ﳚوز إﻻ ﻟتيمﻢ ،ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ .إذاً
ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ :إذا أراد أن ﻳﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد ﻳتيمﻢ ﻟﻜن إذا اﺣتاج إﱃ اﻟﻠﺒﺚ ﻓيه ﻓﻼ
ﳛتاج إﱃ اﻟتيمﻢ  .ﳛتﺠون ن اﻟنﱯ ﷺ أنﺰل وﻓد ﻋﺒد اﻟﻘيﺲ ﰲ اﳌسﺠد ورﺑط ﲦامﺔ ﺑن

www.bajabir.com

١٧٢

أ ل ﰲ اﳌسﺠد إذاً إذا اﺣتاج إﱃ اﻟﻠﺒﺚ ﻓيه ﻻ ﻳتيمﻢ وإذا أراد اﻟﻠﺒﺚ من أﺟﻞ اﻻﻏتسال
من ﻏﲑ اﺣتياج ﻟﻠﺒﺚ ﻟﻜن ﺑﻘي ﻓيه ﻟﻼﻏتسال ﻓﺈنه ﻳتيمﻢ أما إذا ﻛان دﺧوﻟه ﻟﻠوضوء

واﻻﻏتسال ﺑدون ﻟﺒﺚ ﻓﺈنه ﻻ ﻳتيمﻢ .مستﺤﺒات اﻟغسﻞ :ﻗال) :وﻣن ﻏسﻞ ﻣيتاً( ""١

ﻣسلماً أو ﻛاﻓراً سن لﻪ الغسﻞ ﻷﻣر أﰊ هريرة ﺑذلﻚ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ )أو أﻓاق
ﻣن ﺟنﻮن أو إﻏماء ﺑﻼ ﺣلﻢ( أي إنﺰال )سن لﻪ الغسﻞ( ﻗال ﺑﻼ إنﺰال ﻟﻜن ﻟو ﻛان

نﺰال ﻛأن أﻓاق من ﺟنون أو من إﻏماء ﻟﻜن أنﺰل ن أﺧﱪه اﻟناس اﻟﺬﻳن ﻛانوا ﻋنده أنه

أنﺰل ﰲ ﻓﱰة اﳉنون أو اﻹﻏماء ﻓيﺼﺒﺢ اﳊﻜﻢ ﳚﺐ ﻋﻠيه اﻟغسﻞ ﻷن النﱯ ﷺ اﻏتسﻞ
ﻣن اﻹﻏماء ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻻستﺤﺒاب اﻟغسﻞ ﻟﻠمغمﻰ ﻋﻠيه وﻳﻠﺤﻖ ﺑه ا نون
وﻫﻜﺬا ..واﳉنﻮن ﰲ ﻣعناﻩ ﺑﻞ أوﱃ ﻓاﳉنون مﻘاس ﻋﻠﻰ اﻹﻏماء ﺑﻞ ﻫو أوﱃ من اﻹﻏماء
ﻷن اﳌغمﻰ ﻋﻠيه ﻗد ﻻ ﻳتﺼرف ﻟﻜن ا نون ﻗد ﻳتﺤرك وﻳتﺼرف .و ﰐ ﺑﻘيﺔ اﻷﻏسال
اﳌستﺤبﺔ ﰲ أﺑﻮاب ﻣا تستﺤب لﻪ ويتيمﻢ للﻜﻞ أي ﻟﻜﻞ ما ﻳسن ﻟه اﻟغسﻞ وﳌا يسن
لﻪ الﻮﺿﻮء لعذر واﳉمﻠﺔ ﱂ ﺗنتﻬي ﺑعد سيأﰐ ﺟوا ا .ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ أنه إذا سن

اﻻﻏتسال أو سن اﻟوضوء وﱂ ﳚد ماء أو وﺟد ﻋﺬر ﳝنعه من اﻟغسﻞ أو اﻟوضوء ﻓﺈنه ﻳتيمﻢ

نياﺑﺔ ﻋن ﻏسﻞ مستﺤﺐ أو ﻋن وضوء مستﺤﺐ .ﻗال) :و( ﺻﻔﺔ )الغسﻞ الﻜاﻣﻞ( أي
اﳌﺸتمﻞ على الﻮاﺟبات والسنن ﻫﺬا معﲎ اﻟﻜامﻞ أي أنه ﻳﺸتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﺒات
واﻟسنن ﻟﻜن اﻟﺬي اشتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﺒات ﻓﻘط نسميه ا ﺰئ) .أن ينﻮي( رﻓﻊ اﳊدث أو
استباﺣﺔ الصﻼة أو ﳓﻮها ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث إذا ﻛان ﻫو ﻏﲑ داﺋﻢ اﳊدث وﻳنوي استﺒاﺣﺔ
اﻟﺼﻼة إذا ﻛان داﺋﻢ اﳊدث )ﰒ يسمى( ﻳﻘول ﺑسﻢ ﷲ وهﻲ هنا ﻛﻮﺿﻮء ﲡب ﻣﻊ الذﻛر
وتسﻘﻂ ﻣﻊ السﻬﻮ أي ﺣﻜمﻬا مﺜﻞ ﺣﻜﻢ اﻟوضوء ﻓاﻟوضوء ﻛﺬﻟﻚ ﲡﺐ مﻊ اﻟﺬﻛر
وﺗسﻘط اﻟسﻬو )ويغسﻞ يديﻪ ثﻼ ً( ﻛما ﰲ الﻮﺿﻮء وهﻮ هنا آﻛد لرﻓﻊ اﳊدث عنﻬما
ﺑذلﻚ أي آﻛد من ﻫناك ،ومعﲎ ﺑﺬﻟﻚ أي ﺑﺬﻟﻚ اﻟغسﻞ إذا نوى اﻟغسﻞ ﻳرﻓﻊ اﳊدث.
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ما ﻫو اﻟفرق؟ ﻳﻘول ﻫنا آﻛد رﻓﻊ اﳊدث ﻋنﻬما ﺑﺬﻟﻚ أي ﺑﺬﻟﻚ اﻟغسﻞ ﺛﻼ  .اﻵن ﰲ
اﻟوضوء ﻫﻞ ﻳغسﻞ ﻛفيه ﺛﻼ أم ﻻ؟ ﻳغسﻞ ﻛفيه ﺛﻼ استﺤﺒا  .ماذا ﺗﻘوﻟون ﻟو ﻏسﻠﻬا

ﺛﻼ ﻳنوي رﻓﻊ اﳊدث ﻋنﻬا ﻓﻬﻞ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻋن اﻟيد؟ ﻻ ،ﻷن اﻟﱰﺗيﺐ واﺟﺐ .ﻛيف
ﻳغسﻞ ﻳده ﻗﺒﻞ وﺟﻬه! ﻫﻞ ﻏسﻞ اﻟﻜفﲔ ﻗﺒﻞ اﻟوضوء ﻳرﻓﻊ اﳊدث ﻋن اﻟﻜفﲔ؟ ﻻ ،ﻷن
موضﻊ ﻏسﻞ اﻟيدﻳن ﻫو د اﻟوﺟه ﻓﻠن ﻳرﺗفﻊ اﳊدث إذا ﻏسﻞ ﻛفيه ﻳعﲏ ﻟو ﺟاء ﰲ
اﻟوضوء ونوى وﲰﻰ وﺑدأ ﺑغسﻞ ﻛفيه ﻫﻞ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻋن ﻛفيه؟ ﻻ أما ﰲ اﻟغسﻞ ﻟيﺲ
ﻋند ﺗرﺗيﺐ ﻓﻠما ﻏسﻞ ﻛفيه ﺛﻼ ﻟو نوى ﺬا اﻟغسﻞ رﻓﻊ اﳊدث ﻋن اﻟﻜفﲔ ﻳرﺗفﻊ.

ﻗال) :و( يغسﻞ )ﻣا لﻮثﻪ( ﻣن أذى أي من ﳒاسﺔ وﳓوﻫا )ويتﻮﺿﺄ( ﻛاﻣﻼ وﻫو سنﺔ ﻫنا

وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وﻛامﻼ أي مﻊ اﻟرﺟﻠﲔ )وﳛﺜﻲ( اﳌاء )على رأسﻪ ثﻼ ً يرويﻪ( أي يروي ﰲ
ﻛﻞ ﻣرة أﺻﻮل شعرﻩ ﳊديﺚ عاﺋﺸﺔ " :ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا اﻏتسﻞ ﻣن اﳉناﺑﺔ
ﻏسﻞ يديﻪ ثﻼ وتﻮﺿﺄ وﺿﻮءﻩ للصﻼة ﰒ ﳜلﻞ شعرﻩ ﺑيديﻪ ﺣﱴ إذا ﻇن أنﻪ ﻗد روى
ﺑﺸرتﻪ أﻓاض اﳌاء عليﻪ ثﻼث ﻣرات ﰒ ﻏسﻞ ساﺋر ﺟسدﻩ" ﻣتﻔق عليﻪ .إذاً اﳋﻄوات
اﻟﱵ ﻓعﻠﻬا ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم أنه أول شيء نوى ﰒ ﲰﻰ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻏسﻞ ﻳدﻳه ﺛﻼ
ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻏسﻞ مواضﻊ اﻟنﺠاسﺔ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﺗوضأ وضوءه ﻛامﻼ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﺣﺜﻰ
ﻋﻠﻰ رأسه ﺛﻼث ﺣﺜيات ﻛﻞ واﺣدة ﺗروي اﻟﺸعر .ﻓﻬﺬه سﺖ نﻘاط ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻗال:
)ويعﻢ ﺑدنﻪ ﻏسﻼ( ﺑعدما ﻳنتﻬي من اﻟﺸعر ﻳعﻢ اﻟﺒدن ﻏسﻼ ﻓﻼ ﳚﺰئ اﳌسﺢ ﻓما ﻫو

اﻟفرق ﺑﲔ اﳌسﺢ واﻟغسﻞ؟ اﻟغسﻞ أن ﳚري اﳌاء ﻋﻠﻰ اﳉسد وﺑﻄﺒيعﺔ اﳊال إذا ﻛان ﻛﺜﲑا
سيتﻘاطر أما اﳌسﺢ ﻓﻼ اﳌاء ﻳعﻢ اﶈﻞ ﻟﻜﻢ ﻻ ﳚري ﻋﻠيه )ثﻼ ً( " "٧أي ﺛﻼث مرات

ﺣﱴ ﻣا يﻈﻬر ﻣن ﻓرج اﻣرأة عند ﻗعﻮد ﳊاﺟﺔ أي ﺗغسﻠه ﻟﻜن ﻻ ﺗغسﻞ ما ﻟداﺧﻞ إذاً
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إذا ﺟﻠﺲ اﳌرأة ﳊاﺟتﻬا ﻓما ﻳنﻜﺸف ﻋن ﺟﻠوسﻬا ﻫﺬا ﻟه ﺣﻜﻢ اﳋارج ﳚﺐ ﻏسﻠه أما ما

ﻫو ﻟداﺧﻞ ﻓﻼ .و طن شعر وﻟو ﻛﺜيفا .ﺗتﺬﻛر أنه ﰲ ب اﻟوضوء ﻛنا نﻘول أن اﻟﺸعر
اﻟﻜﺜيف ﳚﺐ ﻏسﻠه من اﳋارج ﻓﻘط ومن اﻟداﺧﻞ مستﺤﺐ أما ﰲ اﻟغسﻞ ﻓيﺠﺐ من

اﻟداﺧﻞ واﳋارج وتنﻘﻀﻪ ﳊيﺾ ونﻔاس ﻻ ﳉناﺑﺔ ﻓفي اﳉناﺑﺔ ﻻ ﺗنﻘﻀه ﻟﻜن ﻟيﺲ اﳌعﲎ
من ﻻ ﺗنﻘﻀه أي ﻻ ﺗوﺻﻞ اﳌاء إﱃ ﲨيﻊ اﻟﺸعر وإﱃ أﺻول اﻟﺸعر ،ﻻ .ﺑﻞ اﻟﺸعر
سيغسﻞ ﰲ اﳊيﺾ واﻟنفاس واﳉناﺑﺔ إﻻ أ ا ﰲ اﳉناﺑﺔ ﺗروﻳه من ﻏﲑ أن ﺗنﻘﻀه ﻓﻼ ﺗﻠﺰم

ﺑنﻘﻀه وﻟو أرادت أن ﺗنﻘﻀه ﺗنﻘﻀه ﻓﻠيﺲ ﲝرام ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيﻬا اﻟنﻘﺾ أما ﰲ اﳊيﺾ

واﻟنفاس ﻓتنﻘﻀه وﺟو )ويدلﻜﻪ( أي يدلﻚ ﺑدنﻪ ﺑيديﻪ ليتيﻘن وﺻﻮل اﳌاء إﱃ ﻣغاﺑنﻪ
أي اﳌناطﻖ اﳌﺨﺒأة من ﺟسده وﲨيﻊ ﺑدنﻪ ويتﻔﻘد أﺻﻮل شعرﻩ وﻏﻀاريﻒ أذنيﻪ أي
ﻫﺬه اﳌمرات داﺧﻞ اﻷذن ﻷنه ﻗد ﺗوﺟد أﺟﺰاء ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟيﻬا اﳌاء وﲢﺖ ﺣلﻘﻪ وإﺑﻄيﻪ
وعمق سرتﻪ أي ﻓتﺤﺔ اﻟسرة ﰲ اﻟداﺧﻞ وﺧاﺻﺔ إذا ﻛان اﻹنسان ما شاء ﷲ ﺗﺒارك ﷲ
من ذوي اﻟوزن اﻟﺜﻘيﻞ ﰲ ا تمﻊ ﻓﺈنه سيﺤتاج أن ﻳغسﻞ داﺧﻞ اﻟسرة وﺑﲔ أليتيﻪ ﻷن ﻫﺬا
ﻟه ﺣﻜﻢ اﳋارج وطﻲ رﻛبتيﻪ اﳌناطﻖ اﻟﱵ ﰲ اﻟرﻛﺒﺔ اﻟﱵ ﻗد ﻳنﺒو ﻋنﻬا اﳌاء ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻬا اﳌاء
ﺑسﻬوﻟﺔ .ﻗال) :ويتياﻣن( ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يعﺠبﻪ التياﻣن ﰲ طﻬﻮرﻩ )ويغسﻞ ﻗدﻣيﻪ( نياً
ﻷنه ﻏسﻠﻬا ﻗﺒﻞ ﰲ اﻟوضوء اﻷول )ﻣﻜا ً آﺧر( أي ﰲ مﻜان آﺧر ﺣﱴ ﻻ ﻳتﻠوث اﻟﻘدم
وﻫﺬا اﻟﻜﻼم إذا ﻛان ﻳغتسﻞ ﰲ مﻜان ﻏﲑ مﺒﻠط  ،ﰲ ﺗراب أو ﻛﺬا .ويﻜﻔﻲ الﻈن ﰲ
اﻹسباغ ﻗال ﺑعﻀﻬﻢ وﳛرك ﺧاﲤﻪ ليتيﻘن وﺻﻮل اﳌاء اﻹسﺒاغ أي وﺻول اﳌاء إﱃ ﲨيﻊ
اﳉسد ﻓيﻘول ﻳﻜفي ﰲ ﻫﺬا ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈن ﻷن اﻟيﻘﲔ متعﺬر ﻫنا ،ﻫناك مناطﻖ ﰲ اﳉسد ﻻ
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳراﻫا ﻓيﻜفي أن ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه أسﺒﻎ وﳛرك ﺧاﲤه ﻟيتيﻘن وﺻول اﳌاء
ﲢﺖ اﳋاﰎ.
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اﻟغسﻞ ا ﺰئ) :و( الغسﻞ )ا ﺰئ( أي الﻜاﰲ )أن ينﻮي( " "١ﻛما تﻘدم )ويسمﻲ(
" "٢ﻓيﻘﻮل ﺑسﻢ ﷲ واﻟنيﺔ شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟغسﻞ واﻟتسميﺔ واﺟﺒﺔ ﻋند اﻟتﺬﻛر ﻓيﻘول ﺑسﻢ
ﷲ )ويعﻢ ﺑدنﻪ لغسﻞ ﻣرة( ﻫﺬه اﻟواﺟﺒﺔ أي يغسﻞ ﻇاهر ﲨيﻊ ﺑدنﻪ وﻣا ﰲ ﺣﻜمﻪ ﻣن
ﻏﲑ ﺿرر أي ما ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻈاﻫر مﺜﻞ ماذا؟ مﺜﻞ داﺧﻞ اﻟفﻢ واﻷنف ..وﻫﻜﺬا اﳌناطﻖ
اﻟﱵ ﻗﻠناﻫا ﻛالﻔﻢ واﻷنﻒ والبﺸرة الﱵ ﲢﺖ الﺸعر ولﻮ ﻛﺜيﻔﺔ وﻗﻠنا أن اﻟﺸعر اﻟﻜﺜيف
ﰲ اﻟغسﻞ ﻳغسﻞ ﻇاﻫرا و طنا أما ﰲ اﻟوضوء ﻓﻈاﻫرا ﻓﻘط و طن الﺸعر وﻇاهرﻩ ﻣﻊ
ﻣسﱰسلﻪ أي داﺧﻞ شعر اﻟرأس وﻇاﻫره أي ﺧارج شعر اﻟرأس مﻊ اﳌسﱰسﻞ ﻛما ﻟو ﻛانﺖ
امرأة وشعرﻫا طوﻳﻞ ﺗغسﻞ ﻫﺬا اﻟﺸعر اﻟﻄوﻳﻞ وﻟو وﺻﻞ إﱃ ﻇﻬرﻫا وﻣا ﲢﺖ ﺣﺸﻔﺔ
أﻗلﻒ إن أﻣﻜن ﴰرها واﻷﻗﻠف ﻏﲑ اﳌﺨتون ﻫﺬه اﳊﺸفﺔ ﺟﻠدة ﺗغﻄي رأس اﻟﺬﻛر إزاﻟتﻬا
ﻫو اﳋتان ﻓﻬﺬه اﳉﻠدة إن ﻛانﺖ ﻻﺻﻘﺔ ما ﻳستﻄيﻊ أن ﻳغسﻞ ﲢتﻬا ﻟﻜن إذا ﻛانﺖ ﻏﲑ

ﻻﺻﻘﺔ أي من ﺟﻬﺔ مفتوﻗﺔ ومن ﺟﻬﺔ ماسﻜﺔ ﻓﺈنه ﻳغسﻞ ما ﲢتﻬا .ﻗال :ويرتﻔﻊ ﺣدث
ﻗبﻞ زوال ﺣﻜﻢ ﺧبﺚ أي ﻻ ﳝنﻊ وﺻول اﳌاء إﱃ اﻟﺒﺸرة ﻳﻘول :ﻫﻞ ﳝﻜن أن ﻳرﺗفﻊ
اﳊدث واﻟنﺠﺲ مازال ﻗيا؟ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟنﺠاسﺔ ﻻﺑد أن ﺗغسﻞ سﺒﻊ مرات ﻓﻠو

ﻏسﻞ ﻫو ﺛﻼث مرات وﻛانﺖ إﺣدى رﺟﻠيه أو ﻳدﻳه ﻓيﻬا ﳒاسﺔ ما ﺗﻄﻬر ﻫﺬه اﻟيد إﻻ
ﺑغسﻠﻬا سﺒﻊ مرات ﻓﻠو ﻏسﻠﻬا ﺛﻼ وﻏسﻞ اﻟراﺑعﺔ اﳊسد ﻛﻠه ونوى رﻓﻊ اﳊدث :ارﺗفﻊ
اﳊدث ﻟﻜن اﻟعﻀو مازال ﳒسا ﻻﺑد أن ﻳغسﻠﻬا ﺛﻼث مرات ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟسﺒﻊ .إذاً

ﻫﻞ ﺗﻜون اﻟﻘاﻋدة أن اﳊدث ﻳرﺗفﻊ مﻊ وﺟود اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤنﻊ وﺻول اﳌاء إﱃ اﻟﺒﺸرة
أو ﻻ ﺗرﺗفﻊ ؟ ﻗوﻻن ﻷﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻳرﺗفﻊ اﳊدث وﻟو ﺑﻘيﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﻟﻜن
ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ ﺗسﱰ اﻟﺒﺸرة أما إذا ﻛانﺖ ﻻ ﺗسﱰ اﻟﺒﺸرة ﻓﻜيف ﻳﻜون ارﺗفﻊ
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اﳊدث ﻓمستﺤيﻞ أن ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻛيف ﻳرﺗفﻊ اﳊدث وﻫو ﻋنده ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘعﺔ ﰲ

ﻳده ﱂ ﻳغسﻞ ﲢتﻬا! ﻗال :ويستﺤب سدر ﰲ ﻏسﻞ ﻛاﻓر أسلﻢ " "١وﺣاﺋﺾ وأﺧذها
ﻣسﻜاً " "٢ﲡعلﻪ ﰲ ﻗﻄنﺔ و ﳓﻮها وﲡعلﻬا ﰲ ﻓرﺟﻬا ﻷن اﻟنﱯ ﷺ أمر ﻗيﺲ ﺑن ﻋاﺻﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻷول .واﻟﺜاﱐ أﺧﺬﻫا مسﻜا أي اﳌرأة اﻟﱵ ﺗغتسﻞ من اﳊيﺾ أﺧﺬﻫا مسﻜا
ﲡعﻠه ﰲ ﻗﻄنﺔ وﲡعﻠه ﰲ ﻓرﺟﻬا أي ﺗﻄييﺐ ﻟه ﻓﺈن ﱂ ﲡد ﻓأي طيﺐ ﻓﺈن ﱂ ﲡد ﻓﻄينا

واﻟﺼاﺑون اﻵن ﻳغﲏ ﻋن ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﺈن ﱂ ﲡد ﻓﻄيباً ﻓﺈن ﱂ ﲡد ﻓﻄيناً .ﻗال) :ويتﻮﺿﺄ ﲟد(
استﺤبا ً واﳌد رطﻞ وثلﺚ عراﻗﻲ ورطﻞ وأوﻗيتان وسبعا أوﻗيﺔ ﻣصري وثﻼث أواق
وثﻼثﺔ أسباع أوﻗيﺔ دﻣﺸﻘيﺔ وأوﻗيتان وأرﺑعﺔ أسباع أوﻗيﻪ ﻗدسيﺔ ﻫﺬه موازﻳن ﻛانﺖ ﰲ

زما ﻢ .اﳌد ﻫو مﻠئ ﻛفي اﻟرﺟﻞ اﳌعتدﻟﺔ أي معتدل اﳋﻠﻘﺔ ﻓمﻠؤﻫا ﻫﺬا مد .واﳌد ﻫﺬا
ﻋند رد ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﻳﺬﻫﺐ أو ﻟغسﻞ اﻟﻜفﲔ ﺛﻼ  .اﻹنسان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتوضأ ﳌد
واﻟنﱯ ﷺ ﻛان ﻳتوضأ ﳌد وﻳغتسﻞ ﻟﺼاع إﱃ ﲬسﺔ أمداد واﻟﺼاع أرﺑﻊ أمداد أي
ﻳغتسﻞ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم رﺑعﺔ أمداد إﱃ ﲬسﺔ أمداد .وﳓن نستﻄيﻊ ذﻟﻚ وأﻛﱪ
دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أننا ﻟو ﻛنا ﰲ مﻜان ﺑعيد ﻋن اﻟﺒﻠد ﰲ اﻟﱪ أو ﻛﺬا أو ﻗﻞ اﳌاء أو انﻘﻄﻊ
اﳌاء ﰲ اﻟعمارة أو ﻛﺬا ﻓنتوضأ ﻟﻘﻠيﻞ  .اﳌﻬﻢ ﻻ نﻘول أنه شرط أن ﻳﻠتﺰم اﻟواﺣد ﳌد أو
ﻛﺬا ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ننتﻬي ﻋن اﻹسراف اﳌفرط ﻓﺈن اﻟواﺣد ﻗد ﻳتوضأ ﲟا ﻳوضئ ﻗﺒيﻠﺔ.

ﻗال) :ويغتسﻞ ﺑصاع( وهﻮ أرﺑعﺔ أﻣداد وإن زاد ﺟاز لﻜن يﻜرﻩ اﻹسراف ولﻮ على
ر ﺟار ﻳﻘول أنه ﳚوز اﻟﺰ دة ﻟﻜن اﻷﻓﻀﻞ واﳌستﺤﺐ أﻻ ﻳسرف ﰲ اﻟوضوء واﻟغسﻞ.
ﻗال :وﳛرم أن يغتسﻞ عر ً ﺑﲔ الناس وﻛرﻩ ﺧاليا ﰲ اﳌاء ﻟﻜﺸف اﻟعورة وﻛره أن

ﻳغتسﻞ ﻋر ﺧاﻟيا من اﻟناس ﰲ مﻜان ﻟيﺲ ﻓيه س ﻓاﻏتسﻞ ﻋر ﻓﻬﺬا مﻜروه .ﻷنه

ﻟيﺲ ﻫناك من ﻳراه ﻟﻜن مﻈنﺔ أن ﰐ من ﻳراه أما ﺑوﺟود اﻟناس ﻓﺈنه ﳛرم .ﻗال) :ﻓلﻮ
أسبﻎ ﻗﻞ( ﳑا ذﻛر ﰲ الﻮﺿﻮء أو الغسﻞ أﺟﺰأﻩ ﻓﺈن استﻄاع أن ﻳتوضأ ﻗﻞ من اﳌد أو
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ﻳغتسﻞ ﻗﻞ من أرﺑعﺔ أمداد ﻳﺼﺢ اﻟوضوء واﻟغسﻞ واﻹسباغ تعميﻢ العﻀﻮ ﳌاء ﲝيﺚ
ﳚري عليﻪ وﻻ يﻜﻮن ﻣسﺤاً وننﺒه ﻫنا مرة أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟفرق ﺑﲔ اﻟغسﻞ واﳌسﺢ ﻓاﻟغسﻞ

أن ﻳعﻢ اﳌاء اﻟعﻀو وﳚري ﻋﻠيه ﳝﺸي ﻓﻬﺬا ﻏسﻞ .أما إذا ﻋﻢ اﳌاء اﳉسد أو اﻟعﻀو ﻟﻜن

ما ﺟرى ﻓﻬﺬا مسﺢ .ﻗال) :أو نﻮى ﺑغسلﻪ اﳊدثﲔ( " "١اﻏتسﻞ ونوى رﻓﻊ اﳊدﺛﲔ

اﻷﻛﱪ واﻷﺻغر ﻳرﺗفﻊ أم ﻻ؟ اﳉواب نعﻢ ﻳرﺗفﻊ أو اﳊدث وأطلق " "٢اﻏتسﻞ ونوى رﻓﻊ

اﳊدث وﱂ ﻳﻘﻞ اﻷﻛﱪ وﻻ اﻷﺻغر ﻟﻜن نوى رﻓﻊ اﳊدث ﻓسﲑﺗفﻊ اﻷﻛﱪ واﻷﺻغر .أو
الصﻼة " "٣أي اﻏتسﻞ ونوى أنه ﻳغتسﻞ ﻟيﺼﻞ ﻓﲑﺗفﻊ اﻷﻛﱪ واﻷﺻغر .إذاً إذا اﻏتسﻞ

اﻹنسان ونوى رﻓﻊ اﳊدﺛﲔ اﻷﻛﱪ واﻷﺻغر ارﺗفﻊ .أو نوى اﳊدث ﻓﻘط ارﺗفﻊ أو نوى

اﻻﻏتسال ﻟﻠﺼﻼة ﻛي ﻳﺼﻞ أﻳﻀا ارﺗفﻊ .وﳓﻮها ﳑا ﳛتاج لﻮﺿﻮء وﻏسﻞ )أﺟﺰأﻩ( عن
اﳊدثﲔ وﱂ يلﺰﻣﻪ ترتيب وﻻ ﻣﻮاﻻة أي ﰲ اﻟغسﻞ  .اﻵن نوى اﻟوضوء نﻘول :إذا دﺧﻞ
اﻟوضوء مﻊ اﻟغسﻞ ﻓتسﻘط ﻓيه اﳌواﻻة واﻟﱰﺗيﺐ .ﻗال) :ويُسن ﳉُنب( ولﻮ أنﺜى وﺣاﺋﺾ
ونﻔساء انﻘﻄﻊ دﻣﻬا )ﻏسﻞ ﻓرﺟﻪ( ﻹزالﺔ ﻣا عليﻪ ﻣن اﻷذى )والﻮﺿﻮء ﻷﻛﻞ( وشرب
لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ " :رَﺧﱠص رسﻮل ﷲ ﷺ للﺠُنب إذا أراد أن ﻛﻞ أو يﺸرب أن
يتﻮﺿﺄ وﺿﻮءﻩ للصﻼة" رواﻩ أﲪد سناد ﺻﺤيﺢ إذاً استﺤﺐ ﻟﻠﺠنﺐ أن ﻳغسﻞ ﻓرﺟه،
ﻳنﻈف منﻄﻘﺔ اﻟنﺠاسﺔ وﻳتوضأ إذا أراد أن ﻛﻞ ،ﻫو ﻻ ﻳرﻳد اﻻﻏتسال ﺑﻞ ﻳرﻳد اﻷﻛﻞ
ﻓيسن ﻗﺒﻞ أن ﻛﻞ أن ﻳغسﻞ ﻓرﺟه وﻳتوضأ أو ﻳرﻳد أن ﻳﺸرب ﻓيغسﻞ ﻓرﺟه وﻳتوضأ ﰒ

ﻳﺸرب أو ﻳنام ﻓيغسﻞ ﻓرﺟه..ﰒ ﻳنام ..وﻫﻜﺬا وﻫﺬه ورد ﻓيﻬا اﳊدﻳﺚ )ونﻮم( لﻘﻮل
عاﺋﺸﺔ" :ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا أراد أن ينام وهﻮ ﺟنب ﻏسﻞ ﻓرﺟﻪ وتﻮﺿﺄ وﺿﻮءﻩ
للصﻼة" ﻣتﻔق عليﻪ .ويﻜرﻩ ترﻛﻪ لنﻮم ﻓﻘﻂ أي ﺗرك اﻟوضوء ﻟنوم ﻓﻘط معناه ﻳسن ﻟه إذا
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أراد أن ﻛﻞ أو ﻳﺸرب أو ﻳنام أن ﻳغسﻞ وﻳتوضأ أما إذا ﱂ ﻳغسﻞ وﻳتوضأ وأﻛﻞ أو
شرب؟ ﺗرك سنﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻳرﻳد أن ﻳنام وﺗرك اﻟوضوء ﻓما ﺗوضأ و م ﻓﻬﺬا مﻜروه .ﻗال:
)و( يسن أيﻀاً ﻏسﻞ ﻓرﺟﻪ ووﺿﻮؤﻩ )ﳌعاودة وطء( ﻛﺬﻟﻚ إذا انتﻬﻰ من اﻟوطء وﻳرﻳد

أن ﻳعيد مرة نيﺔ ﻓيغسﻞ ﻓرﺟه وﻳتوضأ ﳊديﺚ "إذا أتى أﺣدﻛﻢ أهلﻪ ﰒ أراد أن يعاود
ﻓليتﻮﺿﺄ ﺑينﻬما وﺿﻮءاً" رواﻩ ﻣسلﻢ وﻏﲑﻩ وزاد اﳊاﻛﻢ "ﻓﺈنﻪ أنﺸﻂ للعﻮد" والغسﻞ
أﻓﻀﻞ أي اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳغتسﻞ وﻛرﻩ اﻹﻣام أﲪد ﺑناء اﳊمام وﺑيعﻪ وإﺟارتﻪ اﳊمام اﻟﺬي

ﻛره اﻹمام أﲪد ﻟيﺲ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺒيوت وإﳕا اﳌﻘﺼود ا اﳊمامات اﻟعامﺔ اﻟﱵ ﺗوﺟد اﻟيوم
ﰲ اﻟﺸام وﻛانﺖ ﻗدﳝا موﺟودة ﺣﱴ ﻫنا ﰲ اﳌدﻳنﺔ وأماﻛن ﻛﺜﲑة اﳊمامات اﻟﱰﻛيﺔ اﻟﻘدﳝﺔ
اﻟﱵ ﳚتمﻊ ﻓيﻬا اﻟناس وﳓن نﻘول اﳊمامات اﻟﱰﻛيﺔ وﻫﺬا ﺧﻄأ ﻓﺈ ا ﻗدﳝﺔ من أ م

اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻓﻬﺬه اﳊمامات ﻛرﻫﻬا اﻹمام أﲪد وﻛره ﺑناءﻫا وﺑيعﻬا وإﺟار ا ﻓاﻟناس
ﻳدﺧﻠون ﻓيﻬا ﻳدﻓعون ﻓﻠوس ﰒ ﺧﺬون مناشف وﻳدﺧﻠون ﻳغتسﻠوا ﰲ مﻜان واﺣد اﻹمام

أﲪد ﻛره ذﻟﻚ ﳌاذا؟ ﻗال :وﻗال ﻣن ﺑﲎ ﲪاﻣاً للنساء ليﺲ ﺑعدل وللرﺟﻞ دﺧﻮلﻪ ﺑسﱰة
ﻣﻊ أﻣن الﻮﻗﻮع ﰲ ﳏرم اﻹمام أﲪد ﻛره ذﻟﻚ ﻟسﺒﺐ واﺣد ﻷن ﻛﺜﲑا من اﻟناس ﻳتساﻫﻞ
ﰲ ﻛﺸف اﻟعورة داﺧﻞ اﳊمام ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛرﻫه أما إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك ﻛﺸف ﻋورة ﻓﻼ ﺣرج
ﻗال :وﳛرم على اﳌرأة ﺑﻼ عذر .ﳌاذا؟ ﻷن اﳌرأة إذا دﺧﻠﺖ ﺑدون سﺒﺐ ﺑدون ﻋﺬر
ﻓتﻜون ﻋرضﺖ نفسﻬا ﻟﻜﺸف اﻟعورة ﺑدون سﺒﺐ.

ب التيمﻢ

ﰲ اللغﺔ الﻘصد وشرعاً ﻣسﺢ الﻮﺟﻪ واليدين ﺑصعيد على وﺟﻪ ﳐصﻮص .اﻟﺼعيد ﻫو

ﺗراب طﻬور مﺒاح ﻏﲑ ﳏﱰق .وهﻮ ﻣن ﺧصاﺋص هذﻩ اﻷﻣﺔ ﱂ ﳚعلﻪ ﷲ طﻬﻮرا لغﲑها
تﻮسعﻪ عليﻬا وإﺣسا إليﻬا ﻓﻘال تعاﱃ :ﻓتيممﻮا ﺻعيداً طيباً اﻵيﺔ)وهﻮ( أي
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التيمﻢ )ﺑدل طﻬارة اﳌاء( لﻜﻞ ﻣا يﻔعﻞ ا عند العﺠﺰ عنﻪ شرعاًﻛصﻼة وطﻮاف
وﻣﺲ ﻣصﺤﻒ وﻗراءة ﻗرآن ووطء ﺣاﺋﺾ .ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا أن اﻟتيمﻢ ﺑدل طﻬارة اﳌاء ﰲ

ﺛﻼﺛﺔ أشياء ما ﻫي؟ اﻟوضوء واﻟغسﻞ واﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن .اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﺜوب أو
اﻷرض ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓيﻬا اﻟتيمﻢ أما أن ﻳﻜون ﺑدل ﻋن اﻟوضوء ،ﺑدل ﻋن اﻟغسﻞ ،ﺑدل ﻋن
اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن إذا ﻓﻘد اﳌاء ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ ﰲ ﳒاسﺔ اﻟﺒدن إﻻ ﺑعد ﲣفيفﻬا
ﲟنادﻳﻞ أو ﺧرق أو ﺣﺠر ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳتيمﻢ ﻋما ﺗﺒﻘﻰ.

شروط ﺻﺤﺔ اﻟتيمﻢ :ويﺸﱰط لﻪ شرطان :أﺣدﳘا دﺧﻮل الﻮﻗﺖ وﻗد ذﻛر ﺑﻘﻮلﻪ
)إذا دﺧﻞ وﻗﺖ ﻓريﻀﺔ( معناه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟتيمﻢ ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ ،إذا دﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﻳتيمﻢ أو
ﻣنذورة ﺑﻮﻗﺖ ﻣعﲔ ﻳعﲏ إذا نﺬر أن ﻳﺼﻠي ﰲ وﻗﺖ معﲔ وﻟيﺲ ﻋنده ماء ﻓمﱴ ﻳتيمﻢ
ﳍﺬه اﳌنﺬورة ﰲ وﻗﺖ معﲔ؟ إذا دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ اﳌعﲔ أو عيد أو وﺟد ﻛسﻮف أو
اﺟتمﻊ الناس ﻻستسﻘاء أو ﻏسﻞ اﳌيﺖ أو تيمﻢ لعذر أو ذﻛر ﻓاﺋتﺔ وأراد ﻓعلﻬا إذاً ﻻ
ﻳتيمﻢ ﻗﺒﻞ وﻗﺖ اﻟعيد أو ﻗﺒﻞ اﻟﻜسوف .دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻟﻠﺼﻠوات اﳌفروضﺔ معروف ﻟﻜن

ﻏﲑ اﳌفروضﺔ ﻛاﻟنﺬر ﰲ وﻗﺖ معﲔ ﻓﻼﺑد أن ﻳدﺧﻞ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ اﳌعﲔ ﻟيتيمﻢ .أو اﻟعيد
ﻓيدﺧﻞ وﻗﺖ اﻟعيد أو اﻟﻜسوف ﻓﻼﺑد من وﺟود اﻟﻜسوف ﻓﻬﺬا وﻗته .أو اﻻستسﻘاء
ﻟعدم اﳌاء ﻓيتيمﻢ إذا اﺟتمﻊ اﻟناس ﻟﻼستسﻘاء .أو ﻏسﻞ اﳌيﺖ ﻳرﻳد أن ﻳتيمﻢ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻰ
اﳌيﺖ وما ﻋنده ماء ﻓمﱴ ﻳتيمﻢ؟ إذا ﻏسﻞ اﳌيﺖ ومعناه أن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳتيمﻢ ﻷنه ﻗﺒﻞ
ﻏسﻞ اﳌيﺖ ما ﻳوﺟد ﺻﻼة ،ﻓاﻟﺼﻼة مﱴ ﺗﻜون؟ ﺑعد ﻏسﻞ اﳌيﺖ .أو ﳝﻢ ﻟعﺬر :نفرض
أننا ما ﻋند ماء ﻟنغسﻞ اﳌيﺖ؟ ﻓيممناه ﻓاﻵن اﳌيﺖ ﺟاﻫﺰ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠيه ﻓاﻵن ﻳﺒدأ وﻗﺖ
اﻟتيمﻢ ﳌن ﻳرﻳد أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه وﻟيﺲ ﻋنده ماء .أو ذﻛر ﻓاﺋتﺔ وأراد ﻓعﻠﻬا :ﺗﺬﻛر أن ﻋﻠيه
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ﻗﻀاء ﻳرﻳد أن ﻳفعﻠﻬا اﻵن ﻓﺈذاً ﻳتيمﻢ .ﻟﻜن ﺗﺬﻛر ﻓاﺋتﺔ وﻻ ﻳﻘﺼد ﻓعﻠﻬا اﻵن ﻓﻼ ﻳتيمﻢ.

ﻗال) :أو أﺑيﺤﺖ ﻓلﺔ( ن ﻻ يﻜﻮن وﻗﺖ ﻲ عن ﻓعلﻬا .معناه ﻳرﻳد أن ﻳتيمﻢ ﻟيﺼﻞ
اﻟﻀﺤﻰ وﻟيﺲ ﻋنده ماء ﻓﻼﺑد أن ﻳتيمﻢ ﻓيتيمﻢ ﺑعد ﺧروج وﻗﺖ اﻟﻜراﻫﺔ ودﺧول وﻗﺖ

اﻹ ﺣﺔ .ﻗال :الﺸرط الﺜاﱐ تعذر اﳌاء وهﻮ ﻣا أشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ) :وعدم اﳌاء( إذاً دﺧول
اﻟوﻗﺖ وﺗعﺬر اﳌاء ﻓﺈذا ﻛان اﳌاء ﻏﲑ متعﺬر ﻓما ﻳﺼﺢ اﻟتيمﻢ أو ﺗعﺬر اﳌاء واﻟوﻗﺖ ما

دﺧﻞ ﻓمﻞ ﻳﺼﺢ اﻟتيمﻢ  .ﺣﻀراًﻛان أو سﻔراً ﻗصﲑاًﻛان أو طﻮيﻼ ﻣباﺣاًﻛان أو ﻏﲑﻩ

أي اﻟسفر واﻟسفر ﺑﻜﻞ أنواﻋه ﻗﺼﲑا أو طوﻳﻞ مﺒاح أو ﻏﲑ مﺒاح ﻛسفر ﳏرم ﻓنﻘول ﻫﻞ
ﳚوز أن ﻳتيمﻢ أو ﻻ؟ ﻛاﳌسﺢ ﻋﻠﻰ اﳋفﲔ ﻫﻞ ﳝسﺢ أو ﻻ؟ ﻫﻞ ﳕنعه ونﻘول ﺻﻞ ﺑغﲑ
وضوء وﻻ ﺗيمﻢ أم نﻘول ﺗيمﻢ؟ نﻘول ﺗيمﻢ ﻷن اﻟتيمﻢ ﻋﺰﳝﺔ وﻟيﺲ ﺑرﺧﺼﺔ أما اﳌسﺢ ﻋﻠﻰ

اﳋفﲔ رﺧﺼﺔ .ﻗال :ﻓمن ﺧرج ﳊرث أو اﺣتﻄاب وﳓﻮﳘا وﻻ ﳝﻜنﻪ ﲪﻞ اﳌاء ﻣعﻪ وﻻ
الرﺟﻮع للﻮﺿﻮء إﻻ ﺑتﻔﻮيﺖ ﺣاﺟتﻪ ﻓلﻪ التيمﻢ وﻻ إعادة عليﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه ﺻور ﺗﺒيﺢ
اﻟتيمﻢ مﻊ وﺟود اﳌاء )أو زاد( اﳌاء )على ﲦنﻪ( أي ﲦن ﻣﺜلﻪ ﰲ ﻣﻜانﻪ ن ﱂ يبذل إﻻ
ﺑﺰاﺋد )ﻛﺜﲑاً( عادة ﻳعﲏ اﻟعادة ﻫنا أن ﻗارورة اﳌاء ﺑر ﻟﲔ ﻓما وﺟد شﺨﺺ ﻳﺒيﻊ اﻟﻘارورة
إﻻ ﲟاﺋﺔ ر ل ﻓﻬﺬا ﻋﺬر ﻟه ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ ﻟﻜن ﻟو وﺟدﻫا زاﺋدة ﻋن اﻟسعر ﻟيﺲ ﻛﺜﲑا

ﺑر ﻟﲔ ﻓيﺒيعﻬا رﺑعﺔ ر ﻻت أو ﲬسﺔ ﻓﻼ ﺣرج ﻳﻠﺰمه أن ﻳﺸﱰﻳﻬا) .أو( ﺑـ )ﲦن يعﺠﺰﻩ(
أي ﻳﺒيعﻬا ﲞمسﺔ ر ﻻت وﻫو ما ﻋنده ﲬسﺔ ر ﻻت ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ أو
ﳛتاﺟﻪ لﻪ أو ﳌن نﻔﻘتﻪ عليﻪ أو ﻋنده اﳋمسﺔ ر ﻻت ﻟﻜن ﳛتاﺟﻬا ﻟيﻄعﻢ أﻫﻠه أو ﳓو
ذﻟﻚ .إذاً اﻟﺜمن ﳛتاﺟه ﻫو ﻳرﻳده ﻟﻄعامه أو طعام أوﻻده .ﻗال) :أو ﺧاف ستعمالﻪ(
أي ستعمال اﳌاء ﺿرراً )أو( ﺧاف )ﺑﻄلبﻪ ﺿرر ﺑدنﻪ أو( ﺿرر )رﻓيﻘﻪ أو( ﺿرر
)ﺣرﻣتﻪ( أي زوﺟتﻪ أو اﻣرأة ﻣن أﻗارﺑﻪ طﻠﺒه أي اﻟﺒﺤﺚ ﻋنه ،ﺧاف أن ﻳﺬﻫﺐ وﻳﺒﺤﺚ

وﻫو ﰲ ﺻﺤراء أو منﻄﻘﺔ ﺋيﺔ ﺧﺸي أن ﻳﺬﻫﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋن اﳌاء واﳌنﻄﻘﺔ ﻓيﻬا سﺒاع أو
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ﺣيوا ت مفﱰسﺔ أو ﻛﺬا  .ﻓيﺨﺸﻰ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﳌاء ﻓيتﻀرر أوﻻده ﺗيﻬﻢ سﺒاع ﻓما

ﻳستﻄيعون اﻟدﻓﻊ ﻋن أنفسﻬﻢ )أو( ﺿرر )ﻣالﻪ ﺑعﻄﺶ أو ﻣرض أو هﻼك وﳓﻮﻩ( ﺧﺸي

ﻋﻠﻰ ماﻟه أن ﻳﻬﻠﻚ ﻛخﻮﻓﻪ ستعمالﻪ ﺧر الﱪء أو ﺑﻘاء أثر شﲔ ﰲ ﺟسدﻩ أي أن اﳌاء
موﺟود ﻟﻜن ﳜﺸﻰ أن ﻳستعمﻞ اﳌاء ،أو ﻋنده ماء ﺧﺸي أن ﻳستعمﻠه ﰲ اﻟوضوء ﻓيعﻄﺶ
ﻫو أو ﻗراﺑته .أو ﳜﺸﻰ أن ﻳستعمﻞ اﳌاء ﻓﻼ ﻳﺸفﻰ ﻛأن ﻛان ﻋنده مرض ﺟﻠدي ﻓاﳌاء
ﻳؤﺧر اﻟﱪء .أو ﳜﺸﻰ أن ﻳستعمﻞ اﳌاء ﻓيﻜون ستعمال اﳌاء أﺛر شيء ﰲ اﳉسد.

وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أنه )شرع التيمﻢ( أي وﺟب ﳌا وﺟب الﻮﺿﻮء أو الغسﻞ لﻪ وسن
ﳌا يسن لﻪ ذلﻚ .وهﻮ ﺟﻮاب إذا ﻣن ﻗﻮلﻪ إذا دﺧﻞ وﻗﺖ ﻓريﻀﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم أنه
ﻗال اﻟتعﺬر ﰒ مﺜﻞ ﻟﻠتعﺬر ﺑﺼور منﻬا ﻋدم اﳌاء ﻓﻬﺬه ﺻورة ومنﻬا ز دة اﻟﺜمن أو اﻟعﺠﺰ

ﻋن اﻟﺜمن أو اﳋوف من استعماﻟه أو اﳋوف من طﻠﺒه ﻋﻠﻰ نفسه أو ﻏﲑه .ﻗال :ويلﺰم
شراء " "١ﻣاء وﺣبﻞ ودلﻮ ﺑﺜمن ﻣﺜﻞ ﻫناك ماء ﰲ اﻟﺒئر ﻓيﻠﺰمه اﻟﺸراء ﺑﺜمن اﳌﺜﻞ أو ﻟو ما

ﻋنده ﺣﺒﻞ أو دﻟو ﻓيﻠﺰمه شراء اﳊﺒﻞ واﻟدﻟو ﺑﺜمن اﳌﺜﻞ وﻻ ﻳﻘول ﻫناك ماء وﻟﻜن ما
ﻋندي دﻟو ﺑﻞ ﻳﻠﺰمﻚ أن ﺗﺸﱰي اﻟدﻟو ﺑﺜمن اﳌﺜﻞ ﻟﻜن ﻟو ﻛان اﻟدﻟو ﺑﺜمن ﻛﺜﲑ ﺟدا ﺑﺜمن
ﻳعﺠﺰك ﻓﻬﺬا ﻋﺬر  .أو زاﺋد يسﲑاً ﻋن ﲦن اﳌﺜﻞ ﻛأن ﻛان اﻟدﻟو ﺑعﺸرة ر ﻻت وﺟده

ﲞمسﺔ ﻋﺸر وﻫﺬا سيﺨتﻠف من ﺑﻠد إﱃ ﺑﻠد ﲝسﺐ ﻗدرة اﻟناس اﻟﺸراﺋيﺔ .ﻓاﺿﻞ عن
ﺣاﺟتﻪ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜون اﳌال ﻓاﺋﻀا ﻋن ﺣاﺟته .ﻗال :ويلﺰم استعارة اﳊبﻞ " "٢والدلﻮ
ﻳستعﲑ اﳊﺒﻞ واﻟدﻟو ﻳستعمﻠه ﰒ ﻳرﺟعه وﻗبﻮل اﳌاء ﻗرﺿاً وهبﺔ " "٣ﻓيﻠﺰمه أن ﻳﻘﺒﻞ اﳌاء
إذا أﺣد أﻋﻄاه اﳌاء ﻗرضا أو ﻫﺒﺔ وما ﻳتﻜﱪ وﻳﻘول ﻻ أرﻳد اﻟﻘرض أو اﳍﺒﺔ من أﺣد

وﻗبﻮل ﲦنﻪ ﻗرﺿاً " "٤إذا ﻛان لﻪ وﻓاء ﻷنه ﻻ منه ﰲ اﳌاء .ﻓﺈذا ﺟاء من ﻳﻘرضه اﻟﺜمن
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ﻳﻠﺰمه وﻟيﺲ ﻫناك منﺔ ﻟﻜن ﻗال ﻗﺒول ﲦنه ﻗرضا وﻟيﺲ ﻫﺒﺔ ﻓﻠو وﻫﺒه اﳌال ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه اﻟﻘﺒول

ﻷن ﻫﺬه ﻫي اﻟﱵ ﻓيﻬا منﺔ .وﳚب ﺑذلﻪ لعﻄﺸان ولﻮ ﳒساً " "٥أي وﻟو ﻛان اﳌاء ﳒﺲ

ﳌاذا؟ ماذا ﻳفعﻞ ﺑه اﻟعﻄﺸان؟ ﻳﺸرﺑه .ﻓﻠو ما وﺟد إﻻ اﳌاء اﻟنﺠﺲ ﻓسيﺸرﺑه .ﻗال) :وﻣن
وﺟد ﻣاء يﻜﻔﻲ ﺑعﺾ طﻬرﻩ( ﻣن ﺣدث أﻛﱪ أو أﺻغر )تيمﻢ ﺑعد استعمالﻪ( وﻻ يتيمﻢ
ﻗبلﻪ ﳌاذا ؟ ﻷن اﳌاء موﺟود ﻓما ﻳﺼﺢ أن ﻳتيمﻢ واﳌاء موﺟود إذاً ﻳستعمﻞ اﳌاء ﰒ ﻳتيمﻢ
ﻟﻠﺒاﻗي ﻓعند ذﻟﻚ ﺗيممه سيﺼﺢ ﻷنه ﺗيمﻢ ﺑعد نفاذ اﳌاء .ضﻊ ﺧط ماﺋﻞ ﻷن اﻟﺬي

ﺑعدﻫا مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة .ﻗال :ولﻮ ﻛان على ﺑدنﻪ ﳒاسﺔ وهﻮ ﳏدث ﻏسﻞ النﺠاسﺔ
وتيمﻢ للﺤدث ﺑعد ﻏسلﻬا ﻋﻠﻰ ﺑدنه ﳒاسﺔ ﻓيﺤتاج إﱃ اﳌاء .وﻫو ﳏدث ﳛتاج ماء

ﻓماذا ﻳﺼنﻊ؟ ﻳﺒدأ ﺑغسﻞ اﻟنﺠاسﺔ وﻳتيمﻢ ﻟﻠﺤدث ﺑعد ﻏسﻞ اﻟنﺠاسﺔ أي أن اﳌاء اﻟﺬي
ﻋنده ما ﻳﻜفي ﻟغسﻞ اﻟنﺠاسﺔ واﻟوضوء ﻓيﻘدم إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ ﳌاء ﰒ ﻳتيمﻢ ﻟﻠﺤدث.

وﻛذلﻚ لﻮ ﻛانﺖ النﺠاسﺔ ﰲ ثﻮﺑﻪ ﻓيغسﻠﻬا أوﻻ ﳌاء ﰒ ﻳتيمﻢ ﺑدل اﻟوضوء .ﻗال) :وﻣن
ﺟرح( وتﻀرر ﺑغسﻞ اﳉرح وﻣسﺤﻪ ﳌاء )تيمﻢ لﻪ( ﳍﺬا اﳉرح وﳌا يتﻀرر ﺑغسلﻪ ﳑا
ﻗرب ﻣنﻪ ﳌاذا؟ ﻷنه إذا ﺟرح وﺗﻀرر ﺑغسﻞ اﻟعﻀو ا روح ﻳﻠﺠأ إﱃ اﳌسﺢ ﻓﺈذا ﺗعﺬر
اﳌسﺢ ﺗيمﻢ ﳍﺬا اﻟعﻀو ا روح..ﻳتيمﻢ ﻟﻠﺠرح وﳌا ﻗرب منه أي اﳉﺰء اﻟﻘرﻳﺐ اﻟﺬي ﻻ

ﻳستﻄيﻊ مسﺤه) .وﻏسﻞ الباﻗﻲ( ﻓﺈن ﱂ يتﻀرر ﲟسﺤﻪ وﺟب وأﺟﺰأ معناه أن اﳉﺰء
ا روح ما ﻫي اﳋﻄوة اﻷوﱃ ﻓيه؟ اﻷﺻﻞ ﻓيه أن ﻳغسﻠه ﳌاء ﻓﺈذا ﺗعﺬر ﻏسﻠه ﳌاء

ﺑسﺒﺐ اﳉرح ﻳﻠﺠأ إﱃ اﳌسﺢ ﻓﺈذا ﺗعﺬر اﳌسﺢ ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ .ﻗال :وإذا ﻛان ﺟرﺣﻪ
ﺑبعﺾ أعﻀاء وﺿﻮﺋﻪ لﺰﻣﻪ إذا تﻮﺿﺄ ﻣراعاة الﱰتيب " "١ﻓيتيمﻢ لﻪ عند ﻏسلﻪ لﻮ ﻛان
ﺻﺤيﺤاً وﻣراعاة اﳌﻮاﻻة " "٢ﻓيعيد ﻏسﻞ الصﺤيﺢ عند ﻛﻞ تيمﻢ  :وإذا ﻛان ﺟرﺣه

ﺑﺒعﺾ أﻋﻀاء وضوﺋه ﻛاﻟيد مﺜﻼ ﻟﺰمه إذا ﺗوضأ مراﻋاة أمرﻳن ما ﻫﻢ اﻷمران؟ اﻟﱰﺗيﺐ إذاً
اﻟﱰﺗيﺐ ماذا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠيه واﳌواﻻة ماذا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠيﻬا؟ مراﻋاة اﻟﱰﺗيﺐ ﻓيتيمﻢ ﳍﺬا اﻟعﻀو ﻋند
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ﻏسﻠه ﻟو ﻛان ﺻﺤيﺤا أي ﻟو ﻛان اﳉرح ﰲ اﻟيد ﻓمعناه مﱴ ﻳتيمﻢ؟ ﺑعد ﻏسﻞ اﻟوﺟه .ﻗﺒﻞ
اﻟيد أو ﺑعد اﻟيد ﻟيﺲ ﻫناك إشﻜال ﻷن اﻟيد ﺟﺰء منﻬا ﺻﺤيﺢ ﻓﻬو ﳋيار ﻳتيمﻢ ﰒ
ﻳغسﻞ اﳉﺰء اﻟﺼﺤيﺢ أو ﻳغسﻞ اﻟﺼﺤيﺢ ..اﳌﻬﻢ أنه ﻻ ﻳنتﻘﻞ إﱃ مسﺢ اﻟرأس ﻗﺒﻞ اﻟتيمﻢ
 .واﻟﺜاﱐ :مراﻋاة اﳌواﻻة ﻛيف؟ اﻵن ﻫو ﺗيمﻢ ﻟﻠيد واﻟتيمﻢ ﳛتاج إﱃ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﺈذا
دﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﺗيمﻢ ﻓﺈذا ﻏسﻞ ﺟﺰء من ﻳده واﳉﺰء ا روح ﺗيمﻢ ﻋنه ﻓﺈذا انتﻬﻰ اﻟوﻗﺖ ما

اﻟﺬي ﳛدث؟ ﻳﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ .واﻟوضوء؟ اﻟوضوء ﱂ ﻳنﻘﻀه شيء ﻟﻜن ﻫناك مﺸﻜﻠﺔ! ﻋنده
ﺟﺰء ﻟيﺲ مغسوﻻ وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳغسﻠه اﻵن ﻷنه ﻳﻄﻠﺐ منه اﳌواﻻة إذاً ﻳﻠﺰمه ﻋند ﺧروج
ومراﻋاة اﻟوﻗﺖ اﳌواﻻة ﻓيعيد ﻏسﻞ اﻟﺼﺤيﺢ ﻟوضوء ﻋند ﻛﻞ ﺗيمﻢ ﻓمعناه أنه سيﺤتاج
إﱃ وضوء آﺧر ﻟﻜن ﻋندما نﻘول ومراﻋاة اﳌواﻻة ﻓﻬﺐ أنه ﻛان ﰲ ﻏسﻞ ﻓما اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ؟ ﻛان ﰲ ﻏسﻞ وﻳده ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻏسﻠﻬا ﻓتيمﻢ ﻋنﻬا ﻓﺨرج اﻟوﻗﺖ ﻓﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ ﻓما
اﻟﺬي ﺣﺼﻞ؟ ﻋند إنسان اﻏتسﻞ إﻻ ﻳدﳘا ﻏسﻠﻬا وﻻ ﺗيمﻢ ﻋنﻬا اﻟتيمﻢ اﻟﺬي ﺗيممه
ﻋنﻬا ﺑﻄﻞ اﻵن ﻓما اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه؟ أن ﻳتيمﻢ ﻓﻘط ﻋن ﻫﺬا  ..ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﳌواﻻة اﻵن .ﻓﻬﺬا

اﻟﺬي ﺗوضأ وﺟاء ﻟﻠيد اﻟﱵ ﻓيﻬا ﺟرح ما استﻄاع أن ﻳغسﻠﻬا وﻻ ﳝسﺤﻬا ﻓيتيمﻢ ﻋنﻬا .ﳌا
ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﺑﻄﻞ ﺗيممه ﻋن ﻫﺬه اﻟيد ﻓأﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ متوضئ إﻻ ﻳده وما ﻳﺼﻠﺢ أن
ﻳغسﻞ ﻳده اﻵن ﻷننا نﺸﱰط اﳌواﻻة ﰲ اﻟوضوء إذاً سيﻠﺰمه اﻵن أن ﻳعيد وﻳغسﻞ اﻟﺼﺤيﺢ
وﻳعيد اﻟوضوء مرة نيﺔ وﻳتيمﻢ أما ﰲ اﻻﻏتسال ما ﳛتاج أن ﻳعيد اﻻﻏتسال ﻷن اﳌواﻻة ﻻ
ﺗﺸﱰط واﻟﱰﺗيﺐ ﻻ ﻳﺸﱰط .ﰲ مسأﻟﺔ اﻟوضوء اﻵن ﳛتاج أن ﻳعيد ﻟﻜن ﻟو ﻛان اﻟوﻗﺖ
ﻗرﻳﺐ ﺟداً ﻛأن ﺗوضأ وﻏسﻞ اﻟﺼﺤيﺢ وﺗيمﻢ ﰒ ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓما انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة ﻓﻬنا
نﻠﺰمه ﲟاذا؟ أن ﻳتيمﻢ وﻳﻜمﻞ ،ﻳعيد مسﺢ اﻟرأس واﻟرﺟﻞ أما إذا انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة ﻓﻜﻞ
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اﻟوضوء ﺑﻄﻞ .ﻗال ﲞﻼف ﻏسﻞ اﳉناﺑﺔ ﻓﻼ ترتيب ﻓيﻪ وﻻ ﻣﻮاﻻة .ﻗال) :وﳚب( على
ﻣن عدم اﳌاء إذا دﺧﻞ وﻗﺖ الصﻼة )طلب اﳌاء ﰲ رﺣلﻪ( ن يﻔتﺶ ﰲ رﺣلﻪ ﻣا
ﳝﻜن أن يﻜﻮن ﻓيﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳتيمﻢ ﻳتأﻛد من اﳌاء موﺟود أم ﻻ ،ﰲ متاﻋه )و( ﰲ )ﻗرﺑﻪ(
أي ﰲ اﳌنﻄﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺒﺔ منه .إذاً ﻫو سيﻄﻠﺒه ﰲ رﺣﻠه ﻫﺬا أوﻻ وﰲ اﳌنﻄﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺒﺔ منه ﻋرﻓا

ن ينﻈر وراءﻩ وأﻣاﻣﻪ وعن ﳝينﻪ وعن ﴰالﻪ ﻓﺈن رأى ﻣا يﺸﻚ ﻣعﻪ ﰲ اﳌاء ﻗصدﻩ
ﻓاستﱪأﻩ رأى شيء ﺟعﻠه ﻳﺸﻚ أ ﻫناك ماء ﻛأن رأى طﲑ مﺜﻼ .ويﻄلبﻪ ﻣن رﻓيﻘﻪ ""٣
ﻗد ﻳﻜون ﻋنده ﻓﺈن تيمﻢ ﻗبﻞ طلبﻪ ﱂ يصﺢ ﳌاذا؟ ﻷنه ﺗيمﻢ وﱂ ﻳﻄﻠﺐ اﳌاء وﻗد ﻳﻜون
اﳌاء موﺟود ﻟﻜن إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ ﻣا ﱂ يتﺤﻘق عدﻣﻪ إﻻ إذا ﻛان متأﻛد أنه ﻻ ﰲ ﻗرﺑه وﻻ ﰲ

متاﻋه وﻻ ﻋند رﻓيﻘه ﻓما ﲝﺚ .دﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓتيمﻢ مﺒاشرة ﻷنه سﺒﻖ أن ﲝﺚ متأﻛد أنه
ﻻ ﻳوﺟد ماء .ﻓﻘد ﺗﻘول أنه ما دام أنه ﻓتﺶ ﰲ اﳌرة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ ﻓما ﳛتاج إﱃ
اﻟﺜانيﺔ ،ﻻ ﺑﻞ ﻗد ﳛتاج ﲝسﺐ اﳌﻜان واﻟﻈرف اﻟﺬي ﻫو ﻓيه ﻓﻘد ﻳﻜون ﻫﺬا اﳌﻜان متغﲑا
ﳛﻀره أ س وﻳﺬﻫﺐ منه أ س .واﻷمر ﲝسﺐ ﻓﺈذا ﻛان ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈن ﻋدم اﳌاء ﻓﻼ

ﳛتاج أن  ..ﻗال) :و( يلﺰﻣﻪ أيﻀاً طلبﻪ )ﺑدﻻلﺔ( ثﻘﺔ إذا ﻛان ﻗريباً عرﻓاً إذا ﻛان ﻗرﻳﺒا

أما إذا ﻛان ﺑعيدا ﻓما ﻫﻢ مﻠﺰم أن ﻳساﻓر ﻟيﺤﻀر اﳌاء وﱂ ﳜﻒ ﻓﻮت وﻗﺖ وهﻮ اﳌختار

إذا ﻛان ﻗرﻳﺐ وما ﲞاف أن ﳜرج اﻟوﻗﺖ ﺑﺬﻫاﺑه ﻹﺣﻀار اﳌاء وﻟو ﻛان اﻟوﻗﺖ اﻟﺬي
سيﺨرج ﻫو اﳌﺨتار ،ما ﻫو اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار؟ سيأﰐ ﰲ أوﻗات اﻟﺼﻼة اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار ووﻗﺖ
اﻻضﻄرار ،معناه أنه ﻟو ﺧاف ﻓوات اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار ﻓﺈنه ﻳتيمﻢ .أما ﻫو ﻓما ﺧاف ﻓوات
اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار ﺑﻞ ﺧاف ﻓوات اﻟوﻗﺖ ﻛﻠه .ﺻورة ذﻟﻚ ﻟو ذﻫﺐ ﻟيﺤﻀر اﳌاء سيﺤﻀر

اﳌاء وﻗد اﺻفرت اﻟﺸمﺲ ،ﺧرج وﻗﺖ اﻻﺧتيار ﻓماذا ﻳﺼنﻊ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻫو متأﻛد أن
اﻟﺬﻫاب واﻹ ب ﳛتاج  ..أو وﺻوﻟه إﱃ اﳌاء سيﻜون ﺧرج اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار ﻓيتيمﻢ ﻓﺈذا
ﻛان متيﻘن أن وﺻوﻟه إﱃ اﳌاء سيﺨرج وﻗﺖ اﻟعﺼر وسيؤذن اﳌغرب :إذاً من ب أوﱃ.
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أو رﻓﻘﺔ ﺧاف ﻓوات رﻓﻘﺔ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟيأت ﳌاء ﰲ سفر ﻓاﻟﻘاﻓﻠﺔ ﲤﺸي أو على نﻔسﻪ أو
ﻣالﻪ ﺧاف ﻋﻠﻰ نفسه من ﻟﺼوص أو ﻗﻄاع طرق أو ﺧاف ﻋﻠﻰ ماﻟه إذا ذﻫﺐ أن ﻳسرق
ماﻟه .ﻗال :وﻻ يتيمﻢ ﳋﻮف ﻓﻮت ﺟنازة ﻟو ﻛان ﻳرﻳد أن ﻳتوضأ من أﺟﻞ ﺻﻼة اﳉنازة
ﻓاﻵن ﻋنده ﺧياران إن ذﻫﺐ ﻟﻠماء سيﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﳉنازة وﺗﺬﻫﺐ ﻓﺈن ﺗيمﻢ أدرﻛﻬا ﻓماذا

ﻳفعﻞ؟ ﻻ ﻳتيمﻢ ﳋوف ﻓوات اﳉنازة ﻳﺬﻫﺐ ﻟيﺤﻀر اﳌاء ﻓﺈن ﻓاﺗﺖ ﻓﻼ شيء أما أن ﻳتيمﻢ

ﻓﻬﺬا ما ﻫو ﺑعﺬر ﻷن ﺻﻼة اﳉنازة ﻟيسﺖ ﻓرﻳﻀﺔ ﻋﻠيه .ﻗال :وﻻ وﻗﺖ ﻓرض أي مﻊ

وﺟود اﳌاء ﻷنه واﺟد ﻟﻠماء إﻻ إذا وﺻﻞ ﻣساﻓر إﱃ اﳌاء وﻗد ﺿاق الﻮﻗﺖ أو علﻢ أن
النﻮﺑﺔ ﻻ تصﻞ إليﻪ إﻻ ﺑعدﻩ ـ أي ﺑعد اﻟوﻗﺖ ـ أو علمﻪ ﻗريباً ـ أي ﻫو ﰲ منﻄﻘﺔ ﻗرﻳﺒﺔ ـ
وﺧاف ﻓﻮت الﻮﻗﺖ إن ﻗصدﻩ ماذا ﻳفعﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻻت؟ أي وﻻ ﻳتيمﻢ وﻗﺖ ﻓرض

إﻻ إذا وﺻﻞ مساﻓر إﱃ اﳌاء وﻗد ضاق اﻟوﻗﺖ " "١وﺻﻞ اﳌساﻓر إﱃ اﳌاء واﻟوﻗﺖ ﻗد
ضاق ﻓما ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتوضأ أو ﻋﻠﻢ أن اﻟنوﺑﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟيه إﻻ ﺑعد اﻟوﻗﺖ "  " ٢ﻫناك
ازدﺣام ﻋﻠﻰ اﳌاء وﺣﺼته من اﳌاء أو دوره ﰲ اﳌاء ما ﻳﺼﻞ إﻻ ﺑعد اﻟوﻗﺖ .أو ﻋﻠمه ﻗرﻳﺒا
وﺧاف ﻓوت اﻟوﻗﺖ إن ﻗﺼده " "٣ﺗيمﻢ ﰲ ﻛﻞ ما سﺒﻖ ﻟعدم ﻗدرﺗه ﻋﻠﻰ استعمال اﳌاء
ﰲ اﻟوﻗﺖ وﻻ إﻋادة ﻋﻠيه وﻫو ﻏﲑ واﺟد ﻟﻠماء .إذاً ﻻ ﻳتيمﻢ وﻗﺖ اﻟفرض إﻻ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺼور :مساﻓر ـ ﻫﺬا شرط مساﻓر ـ وﺻﻞ إﱃ اﳌاء وﻗد ضاق اﻟوﻗﺖ ،أو ﻋﻠﻢ أن اﻟنوﺑﺔ ﻻ

ﺗﺼﻠه إﻻ ﺑعد اﻟوﻗﺖ ،أو ﻋﻠمه ﻗرﻳﺒا وﳜاف اﻟﺬﻫاب إﻟيه ﻓيتيمﻢ .ﻗال :وﻣن ع اﳌاء أو
وهبﻪ ﺑعد دﺧﻮل الﻮﻗﺖ وﱂ يﱰك ﻣاء يتﻄﻬر ﺑﻪ ﺣرم ﳛرم ﻋﻠيه ﻫﺬا اﻟتﺼرف رﺟﻞ ﻋنده
ماء ﻓيﺒيعه وﻳتﺼرف ﻓيه وﻻ ﻳﱰك شيء ﻟﻠﺼﻼة اﻟﻘادمﺔ ﻓﻘال ﺣرم وﱂ يصﺢ العﻘد ﰒ إن
تيمﻢ وﺻلى ﱂ يعد إن عﺠﺰ عن ردﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﳊﻜﻢ اﻷول:

www.bajabir.com

١٨٦

أنه ﳛرم ﻋﻠه ﻫﺬا اﻟتﺼرف واﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ أنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟعﻘد واﳊﻜﻢ اﻟﺜاﻟﺚ أنه ﻻ ﻳعيد
اﻟﺼﻼة إذا ﺗيمﻢ .أي أن اﳌسأﻟﺔ منفﺼﻠﺔ ﺗﺼرﻓه ﰲ اﳌاء ﺣرام أما اﻟﺼﻼة ﻓﻬي ﺻﺤيﺤﺔ

ﻟتيمﻢ .انتﻬﻰ وانتﻘﻞ ﳌسأﻟﺔ ﺟدﻳدة .ﻗال) :ﻓﺈن( ﻛان ﻗادراً على اﳌاء لﻜن )نسﻲ
ﻗدرتﻪ عليﻪ( أو ﺟﻬلﻪ ﲟﻮﺿﻊ ﳝﻜنﻪ استعمالﻪ )وتيمﻢ( وﺻلى )أعاد( ﺟﻬﻞ ن اﳌاء

موﺟود ﲟﻜان ﻗرﻳﺐ منه ﺟدا وﳝﻜن أن ﻳستعمﻠه ﻟﻜنه ﺟﻬﻞ ﻫﺬا وﳉأ إﱃ اﻟتيمﻢ ﻳعيد
وﻳﺼﻠي .ﳌاذا؟ ﻷ ﻢ ﻳعتﱪونه ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ أنه ﺗيمﻢ مﻊ وﺟود اﳌاء وﻳعتﱪون أن مﺜﻞ ﻫﺬا

اﻟنسيان واﳉﻬﻞ ﻟيﺲ ﺑعﺬر واﳌﻘﺼود أن ﺟﻬﻠه ﲟوضﻊ ﳝﻜن استعماﻟه وﻟيﺲ ﺟﻬﻠه ﲟوضﻊ
ﻻ ﳝﻜن استعماﻟه  .مﺜﻼ ﺟﻬﻞ أنه معه ماء ﰲ متاﻋه أي ﻟه ﺣاﻟتان :ﻋنده ماء ﳛمﻠه معه
نسي أن ﻋنده ماء وﺗيمﻢ ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول ما ﻳﺼﺢ ﺑﻞ ﻳعيد .ﻷنه مﻘﺼر ﻋنده اﳌاء ﻓﻠﻢ ﻻ

ﻳﺒﺤﺚ ﻋنه ﻓمﻄﻠوب منه أن ﻳﺒﺤﺚ ﻓيﻘول :ﻫﺬا ﻳعيد .ﻟﻜن سيأﰐ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺻور ﻻ

ﻳعيد ﻷن النسيان ﻻ ﳜرﺟﻪ عن ﻛﻮنﻪ واﺟباً وﻫﺬا ﺗعﻠيﻞ ﳌا مﻀﻰ .ﻗال :وأﻣا ﻣن ﺿﻞ
عن رﺣلﻪ وﺑﻪ اﳌاء وﻗد طلبﻪ أي ضاع ﻋنه متاﻋه ﻋن اﳋيام أو ﻋن اﻟسيارة واﳌاء ﰲ اﳌتاع
وطﻠﺒه " "١أو ﺿﻞ عن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺌر ﻛان يعرﻓﻬا " "٢وتيمﻢ وﺻلى ﻓﻼ إعادة عليﻪ ﻷن
ﻫﺬا ما ﻫو واﺟدا ﻟﻠماء ﻷنﻪ ﺣال تيممﻪ ﱂ يﻜن واﺟدا للماء .مسأﻟﺔ اﻟنيﺔ :ﻗال) :وإن
نﻮى ﺑتيممﻪ أﺣدا ً( " "١ﻣتنﻮعﺔ تﻮﺟب وﺿﻮءاً أو ﻏسﻼ أﺟﺰأ عن اﳉميﻊ ﻷنه نواﻫا
وﻛذا لﻮ نﻮى أﺣدها " "٢أو نﻮى ﺑتيممﻪ اﳊدثﲔ " "٣وﻻ يﻜﻔﻲ أﺣدﳘا عن اﻵﺧر
اﻷﺻغر أو اﻷﻛﱪ  .إذاً إذا نوى ﺑتيممه أﺣدا متنوﻋﺔ أﺟﺰأه ،أو نوى أﺣدﻫا أﺟﺰأه ،أو
نوى اﳊدﺛﲔ أﺟﺰأه .أﺣدﻫا أي أﺣد اﻷﺣداث اﳌتنوﻋﺔ ﻛأن أﺣدث ﺑنوم وﻏاﺋط وﺑول
ﻓنوى أﺣدﻫا ﻓسﲑﺗفﻊ اﻟﺒاﻗي ﻓيﺼﺢ ﻟه اﻟﺼﻼة ﻓينوي اﻻستﺒاﺣﺔ .ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻳنوي
اﻻستﺒاﺣﺔ ﰒ ﻳرﺗفﻊ أو ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺧﻼف ﻟﻜن معناه أنه ﻳﺼﻠي .وﻻ ﻳﻘول ﻻ
أنﺖ ﺗيممﺖ ﻋن اﻟﺒول وﱂ ﺗتيمﻢ ﻋن اﻟغاﺋط ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗيممﻚ ﺑﻞ نﻘول ﻳﺼﺢ ﺗيممﻚ
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وﳝﻜن ﺗﺼﻠي .ﻫﺬا معﲎ أﺣدﻫا .واﻛتﺒوا ﻋندﻫا :ﻛﺒول أو ﻏاﺋط أو رﻳﺢ ﻓأﺣد ﻫﺬه

اﻟﺜﻼﺛﺔ .وﻻ يﻜﻔﻲ أﺣدﳘا عن اﻵﺧر أي اﻷﻛﱪ أو اﻷﺻغر أي اﻷﻛﱪ ﻻ ﳚﺰئ ﻋن

اﻷﺻغر واﻷﺻغر ﻻ ﳚﺰئ ﻋن اﻷﻛﱪ إذا ﱂ ﻳنو .إذا نوى اﻻﺛنﲔ أﺟﺰأ أما إن نوى اﻷﻛﱪ

ﻓﻼ ﻳرﺗفﻊ اﻷﺻغر وإن نوى اﻷﺻغر ﻻ ﻳرﺗفﻊ اﻷﻛﱪ .ﻗال) :أو( نﻮى ﺑتيممﻪ )ﳒاسﺔ على
ﺑدنﻪ تﻀرﻩ إزالتﻬا " "٤أو عدم ﻣا يﺰيلﻬا( ﺑﻪ ﳚﺰﺋه .اﻵن اﳌﺼنف ﻳﺸﲑ إﱃ مسأﻟﺔ

ذﻛر ﻫا أوﻻ ﰲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺒاب أن اﻟتيمﻢ ﻳنوب ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أشياء اﻟوضوء واﻟغسﻞ واﻟنﺠاسﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن وﻻ ﺗﻘﻞ ﳒاسﺔ ﻓﻘط وﳍﺬا ﻗال ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدنه ﺗﻀره إزاﻟتﻬا ﻻ ﻳستﻄيﻊ إزاﻟتﻬا

أو ﻋدم ما ﻳﺰﻳﻠﻬا ﻋند ذﻟﻚ ﳚﺰﺋه .ﻗال) :أو ﺧاف ﺑرداً( ولﻮ ﺣﻀراً ﻣﻊ عدم ﻣا يسخن
ﺑﻪ اﳌاء ﺑعد ﲣﻔيﻔﻬا ـ أي اﻟنﺠاسﺔ ـ ﻣا أﻣﻜن وﺟﻮ أﺟﺰأﻩ التيمﻢ ﳍا اﻵن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ

اﻟنﺠاسﺔ ﻋدم ما ﻳﺰﻳﻠﻬا أو ﻋنده ما ﻳﺰﻳﻠﻬا ﻟﻜن ﳜاف من اﻟﱪد ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳغسﻞ
اﻟنﺠاسﺔ ﺧوﻓا من اﻟﱪد ﻷنه ﻟيﺲ ﻋنده ما ﻳسﺨن ﺑه اﳌاء ﻓيﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ ﺑعد ﲣفيفﻬا
أي اﻟنﺠاسﺔ ما أمﻜن وﺟو أﺟﺰأﻩ التيمﻢ ﳍا .إذاً ﻋﻠيه ﳒاسﺔ ﻳﺬﻫﺐ ت ﲟندﻳﻞ أو

ﺧرﻗﺔ أو ﺧﺸﺒﺔ ﰒ ﳜفف ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ إﱃ أن ﺗﺒﻘﻰ ﳒاسﺔ ما ﺗﺰﻳﻠﻬا اﳋرﻗﺔ ﻓعند ذﻟﻚ

ﻳﻠﺠأ إﱃ اﻟتيمﻢ لعمﻮم "ﺟعلﺖ ﱄ اﻷرض ﻣسﺠداً وطﻬﻮراً" .إذاً ﻛﻢ مسأﻟﺔ اﻵن ذﻛرﻫا

اﳌﺼنف :وإن نﻮى ﺑتيممﻪ أﺣدا ً " "١وﻛذا لﻮ نﻮى أﺣدها " "٢أو نﻮى ﺑتيممﻪ
اﳊدثﲔ " "٣ﳒاسﺔ على ﺑدنﻪ تﻀرﻩ إزالتﻬا " "٤ﻟﺸروط اﻷﺧرى ﻋدم ما ﻳﺰﻳﻠﻬا أو

وﺟد ماء ردا ﻻ ﻳستﻄيﻊ استعماﻟه ﺑعد ﲣفيفﻬا ﻓﻬﺬه أرﺑعﺔ مساﺋﻞ .اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن
إما ﺗﻀره إزاﻟتﻬا ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻳﺰﻳﻠﻬا أو ما ﻋنده ما ﻳﺰﻳﻠﻬا أو ﻋنده ما ﻳﺰﻳﻠﻬا ﻟﻜنه رد ﻛﻞ
ﻫﺬه ﺻور ﳉواز اﻟتيمﻢ ﻋن اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن.
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ﻗال) :أو ﺣبﺲ ﰲ ﻣصر( " "٥ﻓلﻢ يصﻞ للماء أو ﺣبﺲ عنﻪ اﳌاء )ﻓتيمﻢ( أﺟﺰأﻩ

ﺣﺒﺲ ﰲ مﺼر وﻟيﺲ ﰲ سفر أو ﺣﺒﺲ ﻋنه اﳌاء ﻓتيمﻢ أﺟﺰأه.

مسأﻟﺔ ﻓاﻗد اﻟﻄﻬورﻳن) :أو عدم اﳌاء والﱰاب( ﻛمن ﺣبﺲ ﲟﺤﻞ ﻻ ﻣاء ﺑﻪ وﻻ تراب
وﻛذا ﻣن ﺑﻪ ﻗروح ﻻ يستﻄيﻊ ﻣعﻬا ﳌﺲ البﺸرة ﲟاء وﻻ تراب إذاً ﻓاﻗد اﻟﻄﻬورﻳن ﻋنده
أﺣد سﺒﺒﲔ إما أن ﻻ ﻳوﺟد ماء وﻻ ﺗراب أو ﻳوﺟد ﻟﻜنه ﻻ ﻳستﻄيﻊ استعمال اﳌاء وﻻ
اﻟﱰاب ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﻋنده ﺣروق أو مرض ﺟﻠدي ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳستعمﻞ اﳌاء وﻻ

اﻟﱰاب ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال) :ﺻلى( الﻔرض ﻓﻘﻂ على ﺣسب ﺣالﻪ ﻳﻘﺼد أن ﻻ ﻳﺼﻞ

اﻟسنن ،اﻟنواﻓﻞ )وﱂ يعد( ﻷنﻪ أتى ﲟا أﻣر ﺑﻪ ﻓخرج ﻣن عﻬدتﻪ أي ﻻ ﻳعيد اﻟﺼﻼة إذا

وﺟد اﳌاء .اﻵن ذﻛر ﻟفاﻗد اﻟﻄﻬورﻳن ﻋدة أﺣﻜام اﻷول :اﻟفرض ﻓﻘط ﻓﻼ ﻳﺼﻞ نواﻓﻞ.

واﻟﺜاﻟﺚ :وﻻ يﺰيد على ﻣا ﳚﺰئ ﰲ الصﻼة ﻓﻼ يﻘرأ زاﺋدا على الﻔاﲢﺔ وﻻ يسبﺢ ﻏﲑ
ﻣرة وﻻ يﺰيد ﰲ طمﺄنينﺔ رﻛﻮع أو سﺠﻮد وﺟلﻮس ﺑﲔ السﺠدتﲔ وﻻ على ﻣا ﳚﺰئ ﰲ
التﺸﻬدين معناه ﰲ اﻟرﻛوع ﺗسﺒيﺤﺔ واﺣدة ﻫي اﻟواﺟﺒﺔ ،اﻟﺜانيﺔ سنﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ سنه إذاً ما
ﻳﻘرأﳘا .ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ ما ﳚﺰئ مﺜﻞ ﳍا رﺑعﺔ ﺻور أو أرﺑعﺔ أمﺜﻠﺔ ﻻ ﻳﻘرأ زاﺋدا
ﻋﻠﻰ اﻟفاﲢﺔ وﻻ ﻳسﺒﺢ ﻏﲑ مرة وﻻ ﻳﺰﻳد ﰲ طمأنينﺔ رﻛوع أو سﺠود وﺟﻠوس ﺑﲔ
اﻟسﺠدﺗﲔ وﻻ ﻋﻠﻰ ما ﳚﺰئ ﰲ اﻟتﺸﻬدﻳن وسيأﰐ إن شاء ﷲ ﰲ ﺻفﺔ اﻟﺼﻼة ذﻛر
اﻟتﺸﻬد اﻟﺼفﺔ اﻟﻜامﻠﺔ وما ﳚﺰئ معناه ﻻ ﻳﻘرأ اﻟﺰ دات وﻛﻞ ﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ أنه ﻓاﻗد

ﻟﻠﻄﻬورﻳن .وأن ﺻﻼﺗه ضرورة وﻫﺬا ﱂ ﻳرد ﺑه دﻟيﻞ ﺻرﻳﺢ ﰲ ﻫﺬا واﻟﻈاﻫر أنه ﻟو ﻗرأ ﻓﻼ
ﺣرج ﻋﻠيه وﻟو ﺻﻠﻰ ﺻﻼﺗه اﳌعتادة وﻫﺬا اﻟﻈاﻫر ﳐاﻟف ﳌا اﺗفﻘنا ﻋﻠيه ﻟﻜن ﻻ س أن

ﳔاﻟف أﺣيا ﻓﻬﺬا وﷲ أﻋﻠﻢ ﻟﺼواب أن ﻳﺼﻠي ما شاء .ﻗال :وتبﻄﻞ ﺻﻼتﻪ ﲝدث
وﳓﻮﻩ ﻓيﻬا ﳓوه ﻛنﺠاسﺔ ﻓيﻬا ﻫﺬا ﻓاﻗد اﻟﻄﻬورﻳن ﻳﺼﻠي ﺑﻼ وضوء وﺑﻼ ﺗيمﻢ ﻓﺈذا ﻛان ﰲ
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أﺛناء اﻟﺼﻼة أﺣدث ﻓﻬﻞ نﻘول أﺣدث ﻛما شئﺖ؟ أم نﻘول ﻻﺑد أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة؟ إذا

ﺑدأت اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﲢدث ﻓيﻬا .ﻗال :وﻻ يﺆم ﻣتﻄﻬراً ﺣدﳘا أي ﻻ ﻳؤم ﻓاﻗد اﻟﻄﻬورﻳن

ومتﻄﻬرا ﺣدﳘا أي ﳌاء واﻟﱰاب .ﻗال) :وﳚب التيمﻢ ﺑﱰاب( ﻓﻼ ﳚﻮز التيمﻢ ﺑرﻣﻞ
وﺟص وﳓيﺖ اﳊﺠارة وﳓﻮها ﺑﱰاب " "١ﻓغﲑ اﻟﱰاب ﻻ ﳚوز اﻟتيمﻢ ﺑه .طﻬور " "٢ﻓﻼ
ﳚوز اﻟتيمﻢ ﺑﱰاب ﺗيمﻢ ﺑه واﻟﻄﻬور ﳜرج شيئﲔ اﻟنﺠﺲ وﳜرج اﻟﻄاﻫر وﻟه ﺻور أن ﻻ
ﻳﻜون مستعمﻞ ﺑتيمﻢ ساﺑﻖ وأن ﻻ ﻳﻜون ﳐﻠوط ﺑﺸيء آﺧر ﻛاﻟنورة مﺜﻼ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﱰاب ﻓﺼار شﻜﻞ اﻟﱰاب مﺜﻼ ﻳغﻠﺐ ﻋﻠيه نورة وﻟيﺲ اﻟﱰاب .من أﻳن أﺗينا ﺬا؟ ﻗياسا
ﻋﻠﻰ اﳌاء .ومسأﻟﺔ اﳌاء أﺻﻼ ﳏﻞ إشﻜال مسأﻟﺔ اﳌاء مسأﻟﺔ ﺧﻼف ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ

اﳌاء اﻟﺬي استعمﻞ ﰲ طﻬارة واﺟﺒﺔ طاﻫر سﻠﺐ اﻟﻄﻬورﻳﺔ ﻓﺒناء ﻋﻠيه ﻳﻘيسون ﻫﺬا وﻟو ﻛنا

سﻠمنا ﻫناك ﻟﻜن ﻫنا ﻗد ﻻ نسﻠﻢ ) .طﻬﻮر( ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑﱰاب تيمﻢ ﺑﻪ لﺰوال طﻬﻮريتﻪ
ستعمالﻪ وﰲ وﺟه ﳚوز اﻟتيمﻢ ﺑﱰاب ﺗيمﻢ ﺑه ،ﰲ وﺟه أي ما ﻫو رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد

ﻷن ﻫﺬا أﺻﻼ ما ﻗاﻟه اﻹمام أﲪد ﻓﻬﺬا ﻛﻼم اﻷﺻﺤاب وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻋﻠﻰ أﺻﺢ
اﻟوﺟﻬﲔ أي ﰲ وﺟه ﳚوز ﺑﱰاب ﺗيمﻢ ﺑه وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻋﻠﻰ أﺻﺢ اﻟوﺟﻬﲔ .أي

اﻟﻘول نه ﻳﺼﺢ اﻟتيمﻢ ﻫو أﺻﺢ اﻟوﺟﻬﲔ .ﻗال :وإن تيمﻢ ﲨاعﺔ ﻣن ﻣﻜان واﺣد ﺟاز
ﻛما لﻮ تﻮﺿﺌﻮا ﻣن ﺣﻮض واﺣد يغﱰﻓﻮن ﻣنﻪ ويعتﱪ أيﻀاً أن يﻜﻮن ﻣباﺣاً " "٣واﳌﺒاح
ﳜرج اﶈرم ﻓﻼ يصﺢ ﺑﱰاب ﻣغصﻮب وأن يﻜﻮن )ﻏﲑ ﳏﱰق( " "٤ﻓﻼ يصﺢ ﲟا دق
ﻣن ﺧﺰف وﳓﻮﻩ اﳋﺰف ﻛاﻟفﺨار وأن يﻜﻮن )لﻪ ﻏبار(" "٥لﻘﻮلﻪ تعاﱃ} :ﻓاﻣسﺤﻮا
ﺑﻮﺟﻮهﻜﻢ وأيديﻜﻢ ﻣنﻪ{ ﻛﻠمﺔ منه ﻫﺬه ﻫي سﺒﺐ اشﱰاط اﻟغﺒار ﻓلﻮ تيمﻢ على لبد ـ
ﻛﺼوف ﻻﺻﻖ ـ أو ثﻮب أو ﺑساط أو ﺣصﲑ أو ﺣاﺋﻂ أو ﺻخرة أو ﺣيﻮان أو ﺑرذعتﻪ
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أو شﺠر أو ﺧﺸب أو عدل شعﲑ ـ مﻘياس ـ وﳓﻮﻩ ﳑا عليﻪ ﻏبار ﺻﺢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷمﺜﻠﺔ
ﻟو ﻗال اﳌﺼنف ﻓﻠو ﺗيمﻢ ﻋﻠﻰ شيء ﻋﻠيه ﻏﺒار ﺻﺢ وانتﻬﻰ ﳌن اﻟتمﺜيﻞ ﻫﺬا ﺟيد ﻟيوضﺢ
اﳌسأﻟﺔ ﻟﻜن ﻟيﺲ مﻘﺼوده اﳊﺼر وإﳕا اﻟتمﺜيﻞ ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ أي شيء ﻟه ﻏيار ﻓﻠو ﺗيمﻢ ﺑه

ﺻﺢ .ﻓﻘوﻟه ﰲ اﻵﻳﺔ منه :ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻓيه إشارة ﻟﻠغﺒار ﻓﺈذا ﻛان اﻟﱰاب أو اﻟرمﻞ ما ﻓيه

ﻏﺒار ﻓسيﻜون ما مسﺢ ﺑﺸيء منه ﻓاﻟﺬي ﻳعﻠﻖ ﻟيد منه ﻫو اﻟغﺒار .ﻗال :وإن اﺧتلﻂ
الﱰاب ﺑذي ﻏبار ﻏﲑﻩ ﻛالنﻮرة ﻓﻜماء ﺧالﻄﻪ طاهر واﳌﺼنف اﻵن ما ﺟاوب وإﳕا

أﺣال إﱃ ما سﺒﻖ وﻋرﻓتموه .ﻗال ﻓﺈذا ﻛان اﺧتﻠط اﻟﱰاب ﺑﺸيء ن ﻟه ﻏﺒار ﻛاﻟنورة مﺜﻼ
ﻓﻜماء ﺧاﻟﻄه طاﻫر ﻷنﻚ أنﺖ ﻋندما ﺗتيمﻢ ﻋندك ﺗراب وﻋندك نورة ﻫﺬه ﳍا ﻏﺒار وﺗﻠﻚ
ﳍا ﻏﺒار ﻓأنﺖ ﲤسﺢ ي ﻏﺒار؟ ﺑغﺒار ﳐتﻠط ﻓﻬﺬا مﺜﻞ اﳌاء اﻟﺬي ﺧاﻟﻄه طاﻫر .معناه إذا

ﻏﻠﺐ اﳌﺨاﻟط ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب ما ﻳﺼﺢ ﻫﺬا ﻛﻼم ﺻﺤيﺢ ﳝﻜن نعﻢ .ﳌاذا؟ ﻷننا أمر ﻟتيمﻢ
ﻟﱰاب وﻟيﺲ ﺑﺸيء آﺧر ﻟﻜن إذا ﻛان اﳌﺨاﻟط ﱂ ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب ﻓﻠيﺲ ﻫو اﻷﻛﺜر
واﻟغاﻟﺐ وإﳕا اﻟﱰاب ﻫو اﻟﺒارز وﻫﺬا شيء ﻳسﲑ ﻓﻼ ﻳﻀر.

ﻗال اﳌﺼنف) :وﻓروﺿﻪ( أي ﻓروض التيمﻢ )ﻣسﺢ وﺟﻬﻪ( سﻮى ﻣا ﲢﺖ شعر ولﻮ
ﺧﻔيﻔاً وداﺧﻞ ﻓﻢ وأنﻒ ويﻜرﻩ ﲢﺖ شعر وداﺧﻞ ﻓﻢ وأنف ﻓيﻜره ذﻟﻚ .سيﺬﻛر اﳌﺼنف
أن ﻓروض اﻟتيمﻢ أرﺑعﺔ إذا ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن وضوء وأ ا اﺛنان إذا ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن ﻏسﻞ.
اﻟرﻛن اﻷول أو اﻟفرض اﻷول واﻟرﻛن واﻟفرض شيء واﺣد مسﺢ وﺟﻬه " "١ﻟﻜن مسﺢ
اﻟوﺟه أﺧرج منه اﳌﺼنف ﺑﻘوﻟه سوى ما ﲢﺖ شعره "أ" وﻟو ﺧفيفا ما ﲢﺖ اﻟﺸعر

اﻟﻜﺜيف أو اﳋفيف ﻻ ﳝسﺢ وﻫنا ﳜاﻟف مسﺢ اﻟوﺟه ﰲ اﻟتيمﻢ ﳜاﻟف ﻏسﻞ اﻟوﺟه ﰲ
اﻟوضوء ﻷنه ﰲ اﻟوضوء ﻗﻠنا ما ﲢﺖ اﻟﺸعر اﳋفيف ﳚﺐ ﻏسﻠه أما ﰲ اﻟتيمﻢ ﻓﻼ ﳚﺐ
مسﺤه .وداﺧﻞ اﻟفﻢ "ب" ﻻ ﳚﺐ أما ﰲ اﻟوضوء ﻓيﺠﺐ اﳌﻀمﻀﺔ ﻏسﻞ ما داﺧﻞ اﻟفﻢ
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ﻟﻜن ﰲ اﻟتيمﻢ ﻻ ﳝسﺢ داﺧﻞ اﻟفﻢ ﻟﱰاب .واﻷنف أي داﺧﻞ اﻷنف ﻓﻬﺬه ﻻ ﲤسﺢ ﺑﻞ
ﻳﻜره مسﺤﻬا .اﻟفرض اﻟﺜاﱐ :ﻗال) :و( ﻣسﺢ )يديﻪ إﱃ ﻛﻮعيﻪ( واﻟﻜوع ﻫو اﳌفﺼﻞ

اﻟﺬي ﻳﻠي اﻹ ام معناه أنه ﳝسﺢ ﻳدﻳه أي اﻟﻜفﲔ ﻓﻘط لﻘﻮلﻪ ﷺ لعمار" :إﳕا ﻛان
يﻜﻔيﻚ أن تﻘﻮل ﺑيديﻚ هﻜذا" ﰒ ﺿرب ﺑيديﻪ إﱃ اﻷرض ﺿرﺑﺔ واﺣدة ﰒ ﻣسﺢ
الﺸمال على اليمﲔ وﻇاهر ﻛﻔيﻪ ووﺟﻬﻪ ﻣتﻔق عليﻪ .اﻟفرض اﻟﺜاﻟﺚ :ﻗال) :و( ﻛذا
)الﱰتيب( ﺑﲔ ﻣسﺢ الﻮﺟﻪ واليدين أي ﻳﺒدأ أوﻻ ﻟوﺟه ﰒ ﻟيدﻳن واستدﻟوا ﻟﻠﱰﺗيﺐ

ﻵﻳﺔ ﻓامسﺤوا ﺑوﺟوﻫﻜﻢ وأﻳدﻳﻜﻢ منه ﺑدأ ﻟوﺟه ﰒ ﻷﻳدي .اﻟفرض اﻟراﺑﻊ :ﻗال:

)واﳌﻮاﻻة( وﻓسرﻫا ﺑﻘوﻟه ﺑينﻬما ن ﻻ يﺆﺧر ﻣسﺢ اليدين ﲝيﺚ ﳚﻒ الﻮﺟﻪ لﻮ ﻛان
ﻣغسﻮﻻ إذاً اﳌواﻻة ﻳراﻋﻰ ﻓيﻬا اﻟغسﻞ ﻛأن اﻟوﺟه مغسول ﻓﻠو أنه مسﺢ اﻟوﺟه ﻟﱰاب ﰲ

اﻟتيمﻢ ﰒ ﺧر وﻗتا ﻟو ﻛان اﻟوﺟه مغسوﻻ ﳉف ﻓيه ﻓيعتﱪ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ إذا ﺧر ﳍﺬا
اﻟوﻗﺖ اﻟﺬي ﳚف ﻓيه اﻟوﺟه اﳌغسول مﻊ أننا ما ﻋند وﺟه مغسول ﻟﻜن نﻘدر ﻟو ﻛان
اﻟوﺟه مغسوﻻ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ أي ﻟو أنه ﻏسﻞ وﺟﻬه ﺑدل اﳌسﺢ ﻓمﱴ سيﺠف؟ ﻟو ﻗﻠنا
سيﺠف ﺑعد أرﺑﻊ دﻗاﺋﻖ إذاً ﺑعد أرﺑﻊ دﻗاﺋﻖ من مسﺢ اﻟوﺟه إذا ﱂ ﳝسﺢ اﻟﻜفﲔ ﻓﻘد

انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة .ﻗال :ﻓﻬما ﻓرﺿان )ﰲ( التيمﻢ عن )ﺣدث أﺻغر( إذاً ﻫﺬان ﻓرضان،

ﻓﻬما :اﻟﻀمﲑ ﻳعود إﱃ اﻟﺜاﻟﺚ واﻟراﺑﻊ اﻟﱰﺗيﺐ واﳌواﻻة ﻓﻬما ﻓرضان ﰲ اﻟتيمﻢ ﻋن ﺣدث

أﺻغر .ﻻعن ﺣدث أﻛﱪ "أ"  ،أو ﳒاسﺔ ﺑبدن "ب" إذاً اﻟﱰﺗيﺐ واﳌواﻻة رﻛنان إذا ﻛان
اﻟتيمﻢ ﻋن ﺣدث أﺻغر ﻻ إذا ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن ﺣدث أﻛﱪ ﻓﻼ ﳚﺐ اﻟﱰﺗيﺐ واﳌواﻻة

وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن ﳒاسﺔ ﺑدن ﻓﻼ ﳚﺐ ﻓيه اﻟﱰﺗيﺐ واﳌواﻻة واﻟتيمﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ
ﳚﺐ ﰲ ﺛﻼث ﺣاﻻت ﻓﻘط ﻳﻜون ﺑدل اﻟوضوء وﻳﻜون ﺑدل اﻟغسﻞ أي ﻋن اﳊدث
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اﻷﺻغر واﳊدث اﻷﻛﱪ وﻳﻜون ﻋن ﳒاسﺔ اﻟﺒدن إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك ماء ﻟتﻄﻬﲑﻫا ﻓيﻠﺠأ
ﻟﻠتيمﻢ ﻋن ﳒاسﺔ اﻟﺒدن ﻓأرﻛان أو ﻓروض اﻟتيمﻢ إذا ﻛان ﻋن ﺣدث أﺻغر أرﺑعﺔ مسﺢ
اﻟوﺟه ومسﺢ اﻟﻜفﲔ واﻟﱰﺗيﺐ ﺑﲔ اﻟوﺟه واﻟﻜفﲔ واﳌواﻻة .وإذا ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن ﺣدث

أﻛﱪ ﻓﻬما ﻓرضان ﻓﻘط مسﺢ اﻟوﺟه ومسﺢ اﻟﻜفﲔ .وإذا ﻛان اﻟتيمﻢ ﻋن ﳒاسﺔ ﻟﺒدن

ﻓاﻟفروض اﺛنان مسﺢ اﻟوﺟه ومسﺢ اﻟﻜفﲔ ﻓﻘط .ﻻ ﺗرﺗيﺐ وﻻ مواﻻة .ﻗال :ﻷن التيمﻢ
ﻣبﲏ على طﻬارة اﳌاء أي مﺜﻠما أن طﻬارة اﳌاء ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓيﻬا اﻟﱰﺗيﺐ واﳌواﻻة ﻓﻜﺬﻟﻚ
اﻟتيمﻢ ﻓاﳌسأﻟﺔ ﻗياس اﻟتيمﻢ ﻋﻠﻰ اﻟوضوء.

شروط اﻟتيمﻢ :ﻗال) :وتﺸﱰط النيﺔ ﳌا يتيمﻢ لﻪ( ﻛصﻼة أو طﻮاف أو ﻏﲑﳘا )ﻣن
ﺣدث أو ﻏﲑﻩ( ﻛنﺠاسﺔ على ﺑدنﻪ ﻓينﻮي استباﺣﺔ الصﻼة ﻣن اﳉناﺑﺔ واﳊدث إن ﻛا

اﻵن ما ﻫي اﻟنيﺔ اﻟﱵ ﻳنوﻳﻬا؟ ﻳﻘول ﺗﺸﱰط اﻟنيﺔ ﳌا ﻳتيمﻢ ﻟه ﻓﻸي شيء ﻳتيمﻢ؟ ﻟﺼﻼة أو
طواف أو ﻏﲑﻫا أو ﺣدث أو ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدن ﻓﺈذاً ﻳنوي .ﻟﻜن ماذا ﻳنوي ،ما ﻫي ﻛيفيﺔ
اﻟنيﺔ ﻫنا ،ﻓاﻟنيﺔ شرط ﻓﻜيف ﻳنوي؟ ﻳنوي استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻫﺬا اﻷول .ﻓينوي استﺒاﺣﺔ

اﻟﺼﻼة من اﳉناﺑﺔ واﳊدث إن ﻛا ﻫﺬا اﻷول .ﻗال :أو أﺣدﳘا لﻮ عن ﻏسﻞ ﺑعﺾ ﺑدن
اﳉريﺢ وﳓﻮﻩ ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ إذاً ﻗد ﻳتيمﻢ ﻻستﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة من اﳉناﺑﺔ أو ﻻستﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة

من اﳊدث أو ﻻستﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة من اﻻﺛنﲔ أو ﻳتيمﻢ ﻟغسﻞ ﺑعﺾ ﺑدنه اﳉرﻳﺢ ﻫﺬا ﻗﻠناه
ﰲ ﺣاﻟﺔ اﳉﺒﲑة مﺜﻼ ﻓيتيمﻢ ﻋن ﺟﺰء ﱂ ﻳغسﻞ ﺟﺰء من أﻋﻀاء اﻟوضوء ﱂ ﻳغسﻞ وﱂ ﻳستﻄﻊ

مسﺤه إذا ﻛان ﺟﺒﲑة ﻓيتيمﻢ ﻋنه .ﻗال :ﻷ ا طﻬارة ﺿرورة ﻓلﻢ ترﻓﻊ اﳊدث ﻓﻼﺑد ﻣن
التعيﲔ تﻘﻮيﺔ لﻀعﻔﻪ أي ضعف اﻟنيﺔ ﻷن اﻟﻄﻬارة ﻫﺬه اﻟﱵ ﻫي طﻬارة اﻟتيمﻢ طﻬارة

ضرورة ﻓﻼ ﺗرﻓﻊ اﳊدث وﻟﻜو ا ضعيفﺔ ﻓﻼﺑد من اﻟتعيﲔ ﻟتﻘوﻳﺔ اﻟﻀعف أي ﻳنوي

استﺒاﺣﺔ ﺻﻼة ﻛﺬا مﺜﻼ أو ﻳنوي استﺒاﺣﺔ اﻟﻄواف أو ﳓو ذﻟﻚ .ﻗال :ﻓلﻮ نﻮى رﻓﻊ
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اﳊدث ﱂ يصﺢ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟنيﺔ ﻫﺬه إذا نوى رﻓﻊ اﳊدث ﳌاذا؟ ﻷنه ما ﻳرﻓﻊ اﳊدث ﻓينوي

اﻻستﺒاﺣﺔ .ﻗال) :ﻓﺈن نﻮى أﺣدها( أي اﳊدث اﻷﺻغر " "١أو اﻷﻛﱪ " "٢أو
النﺠاسﺔ لبدن ") "٣ﱂ ﳚﺰﺋﻪ عن اﻵﺧر( إن نوى أﺣدﻫا أي اﻷﺻغر أو اﻷﻛﱪ أو

اﻟنﺠاسﺔ أي اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن وﻟيسﺖ أي ﳒاسﺔ أي ﻟيسﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜوب وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘعﺔ ﱂ
ﳚﺰﺋه ﻋن اﻵﺧر .و ﻟنسﺒﺔ إﱃ أنه ﻻ ﻳرﻓﻊ اﳊدث ﻫﺬا ﻗول ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ﻫناك ﻗول
ن أنه ﻳرﻓﻊ اﳊدث .إذاً إن نوى أﺣد اﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﳚﺰﺋه ما نواه ﻋمن ﱂ ﻳنوه .ﳌاذا؟ ﻗال:

ﻷ ا أسباب ﳐتلﻔﺔ واﳊديﺚ "وإﳕا لﻜﻞ اﻣرئ ﻣا نﻮى" واﳊدﻳﺚ واضﺢ ﻓﻬﺬا ما نوى

ﻓﻬﺬه اﻟنيﺔ ما ﺗﺸمﻞ ذﻟﻚ .ﻗال :وإن نﻮى ﲨيعﻬا ﺟاز للخﱪ إذا نوى اﻟتيمﻢ ﻋن اﻷﺻغر

واﻷﻛﱪ واﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻋﻠي اﻟﺒدن ﺟاز .ﻟﻠﺨﱪ ﻏنما اﻷﻋمال ﻟنيات وإﳕا ﻟﻜﻞ امرئ ما

نوى .ﻗال :وﻛﻞ واﺣد يدﺧﻞ ﰲ العمﻮم ﻓيﻜﻮن ﻣَنْﻮ ًّ .ﻗال) :وإن نﻮى( ﺑتيممﻪ )نﻔﻼً(
ﻻ يصلﻲ ﺑﻪ ﻓرﺿاً ﻷنﻪ ليﺲ ﲟنْﻮي اﻟتعﻠيﻞ أنه ﻟيﺲ ﲟنوي .ما ﻫو اﻟﺬي ﻟيﺲ ﲟنوي؟
اﻟفرض ﻟيﺲ ﲟنوي ﻓﻬو ﻟيﺲ ﲟنوي وﻻ ﺑﻊ ﳌنوﻳه .ﳌاذا نﻘول ﻫﺬا؟ اﻟفرض ﻟيﺲ ﲟنوي،
اﳌنوي ﻫو اﻟناﻓﻠﺔ ﻓنوى اﻟنفﻞ وﱂ ﻳنو اﻟفرض ،ﻓﻬﻞ اﻟفرض ﺑﻊ ﻟﻠنفﻞ؟ اﳉواب :ﻻ ،اﻟنفﻞ
ﺑﻊ ﻟﻠفرض ﻓﻠو نوى اﻟفرض ﺻﺢ أن ﻳﺼﻠي ﺑه اﻟنفﻞ ﻓيمﻜن أن ﻳﻘال ﻫو ﻟيﺲ ﲟنوي أ

اﻟنفﻞ؟ ﻓنﻘول ﻟﻜن ﻫو ﺑﻊ ﻟﻠمنوي .ﻟﻜن ﻳﺒﻘﻰ إشﻜال :وﻫي أننا ﻫنا ﺧاﻟفنا طﻬارة اﳌاء
ﻷنه ﻋند ﰲ اﳌاء :ﻟو نوى ﻓﻘط ﳎرد اﻟﺼﻼة ارﺗفﻊ اﻷﺻغر واﻷﻛﱪ أو نوى مﺜﻼ ﺣد

ﺑعينه ارﺗفﻊ ﻋن اﻟﺜاﱐ ﻗﻠنا ﻷنه ﻟيﺲ ﲟنوي وﻻ ﺑﻊ ﳌنوﻳه .ﻗال :وﺧالﻒ طﻬارة اﳌاء ﻷ ا
ترﻓﻊ اﳊدث أي أن طﻬارة اﳌاء ﺗرﻓﻊ اﳊدث ﻟﻜن طﻬارة اﻟتيمﻢ استﺒاﺣﺔ ﻟﺸيء معﲔ ﻓﺈذاً
ﻻ ﻳستﺒاح إﻻ ما نوى ﲞﻼف طﻬارة اﳌاء ﻓﺈن اﳊدث ﻳرﺗفﻊ ﻓﺈذا ارﺗفﻊ اﳊدث استﻄاع
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اﻹنسان إن ﻳﺼﻠي ما شاء من ﺻﻼة ﻓﻠو أن إنسان ﺗوضأ ﻟيﺼﻠي ﻓﻠﺔ ﻓﻬﻞ ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳﺼﻠي ﺬا اﻟوضوء اﻟفرض أم ﻻ؟ ﻳستﻄيﻊ .أما إذا ﺗيمﻢ ﻟﺼﻼة اﻟﻠيﻞ وﱂ ﻳﻜن ﰲ ﻟه
ﺻﻼة اﻟفﺠر ﻓﺼﻠﻰ وﺑعدما انتﻬﻰ من اﻟﺼﻼة ﺑﻘي ﻋﻠﻰ طﻬارﺗه ﻓأذن اﻟفﺠر ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ
أن ﻳﺼﻠي ﺑتيمﻢ ﻗيام اﻟﻠيﻞ ؟ ﻻ .ﳌاذا ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻟتيمﻢ؟ اﻟفرق أنه ﰲ طﻬارة اﳌاء ﻳرﺗفﻊ
اﳊدث أما ﰲ طﻬارة اﻟتيمﻢ ﻻ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث وإﳕا ﻳستﺒاح ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺧتﻠفا واﻓﱰﻗا ﻫنا.

ﻗال) :أو( نﻮى استباﺣﺔ الصﻼة و )أطلق( ﻓلﻢ يعﲔ ﻓرﺿاً وﻻ نﻔﻼ )ﱂ يصﻞ ﺑﻪ
ﻓرﺿاً( ولﻮ على الﻜﻔايﺔ وﻻ نذراً ﻷنﻪ ﱂ ينﻮﻩ وﻛذا الﻄﻮاف أي ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄواف ﰲ

اﻟفرض واﻟنفﻞ ﻓﻠو أنه ﺗيمﻢ ﻟﻠﻄواف وأطﻠﻖ وﱂ ﳛدد طواف ﻓرض أو نفﻞ ﻓﺈنه ﻳﺼرف
ﻟﻸدﱏ وﻻ نﺼرﻓه ﻟﻸﻋﻠﻰ .ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود .ﻫﺬا اﻟﺬي نوى استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﱂ ﻳﻘﻞ

استﺒاﺣﺔ ﺻﻼة اﻟفرض أو اﻟنفﻞ ﱂ ﻳعﲔ وإﳕا استﺒاﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻓﻬﻞ ﳓمﻠﻬا ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷدﱏ؟ اﻷدﱏ ﻫو اﻟيﻘﲔ واﻷﻋﻠﻰ مﺸﻜوك ﻓيه ﻓﺈذاً ﳓمﻠه ﻋﻠﻰ اﻷدﱏ .وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻄواف .ﻓﻠو أنه ﺗيمﻢ ﻟﻠﻄواف وﱂ ﳛدد طواف ﻓرض أو نفﻞ ﻓيمﻜن أن ﻳﻄوف ﺑه نفﻼ
وﻻ ﳝﻜن أن ﻳﻄوف ﺑه ﻓرضا .ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺑه ﻓرض ﻛفاﻳﺔ وسيأﰐ ﺗرﺗيﺒﻬا ﻷنه ﻋند

ﻓرض ﻋﲔ وﻓرض ﻛفاﻳﺔ ونفﻞ .ﻓرض ﻛفاﻳﺔ مﺜﻞ ﺻﻼة اﻟعيد مﺜﻼ ﻓﻬو ﺗيمﻢ ﻟﻠﺼﻼة وأطﻠﻖ
ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي ﻗيام اﻟﻠيﻞ ﻟﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي ﺻﻼة اﻟفﺠر وﻻ ﺻﻼة اﻟعيد ﻷن

اﻟفﺠر ﻓرض وﺻﻼة اﻟعيد ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻜفاﻳﺔ .ﻗال) :وإن نﻮاﻩ( أي نﻮى استباﺣﺔ ﻓرض
)ﺻلى ﻛﻞ وﻗتﻪ ﻓروﺿاً ونﻮاﻓﻞ( نواه أي نوى اﻟفرض ﺻﻠﻰ ﻛﻞ وﻗته ﻛﻞ اﻟوﻗﺖ أي وﻗﺖ

اﻟعﺼر ﻛﻠه ﻓروض ونواﻓﻞ  ،وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻛﻠه ﻓروض ونواﻓﻞ معناه أنه إذا ﺧرج وﻗﺖ اﻟعﺼر
انﻘﻄﻊ اﻟتيمﻢ  ،إن ﺧرج وﻗﺖ اﻟﻈﻬر انﻘﻄﻊ اﻟتيمﻢ واﳌغرب وﻫﻜﺬا .سيﺬﻛر اﻵن ﻗاﻋدة:

ﻓمن نﻮى شيﺌاً استباﺣﻪ " "١وﻣﺜلﻪ " "٢ودونﻪ " :"٣إذاً سيستﺒيﺢ ﺛﻼﺛﺔ أشياء سيستﺒيﺢ

ما نواه أي اﻟفرض ومﺜﻠه أي ما ﻛان ﰲ درﺟته ﻓرض مﺜﻠه ودونه .إذاً ﻛيف ﺗرﺗيﺐ
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اﻟعﺒادات اﻵن؟ ﻗال :ﻓﺄعﻼﻩ ﻓرض عﲔ " ،"١ﻓنذر " ،"٢ﻓﻔرض ﻛﻔايﺔ"  ،"٣ﻓصﻼة
ﻓلﺔ" ،"٤ﻓﻄﻮاف نﻔﻞ "  : "٦طواف نفﻞ رﻗﻢ" "٦وﻟيﺲ رﻗﻢ " ، "٥واﻛتﺐ طواف

ﻓرض وضﻊ ﻋﻠيﻬا رﻗﻢ " "٥ﻷنه ﳌا ﻗال وطاف نفﻞ إذاً أﻳن طواف اﻟفرض؟ ﻗﺒﻞ طواف

اﻟنفﻞ .ﻓﺼار اﳋامﺲ طواف اﻟفرض ﻗال :ﻓمﺲ ﻣصﺤﻒ " ،"٧ﻓﻘراءة ﻗرآن "،"٨
ﻓلبﺚ ﲟسﺠد " ."٩ﻻﺣﻈوا أن اﻟفرض ﻛﻢ؟ ﻫو اﻵن أشار إﱃ أرﺑﻊ ﺻﻠوات ﻓرض ﻋﲔ

ﰒ ﻳﻠي ﻓرض اﻟعﲔ ماذا؟ ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ أو اﻟنﺬر ،أﻳﻬما أﻗوى؟ اﻟنﺬر أﻗوى ،ﳌاذا؟ ﻷن
ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﻳتﺤﻘﻖ ﺑغﲑك .ﻟﻜن اﻟنﺬر ﻻ ﻳتﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻚ.ﻓأشﺒه ﻓرض اﻟعﲔ إذاً ﻓرض
اﻟعﲔ ﰒ اﻟنﺬر ﰒ ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﻷن ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ أوﱃ من اﻟنفﻞ ﻷنه ﻻﺑد من أداﺋه منﻚ
أو من ﻏﲑك ﻟﻜن اﻟنفﻞ ﻟو ﱂ ﺗفعﻠه أنﺖ وﻻ ﻏﲑك ﻓﻼ ﻳﻀر .إذاً اﻟﱰﺗيﺐ أرﺑﻊ ﺻﻠوات ،ما
ﻫي؟ ﻓرض اﻟعﲔ ﰒ اﻟنﺬر ﰒ ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﰒ ﺻﻼة اﻟنفﻞ .ننتﻘﻞ ﺑعدﻫا إﱃ اﻟﻄواف :ﻛﻢ
طواف؟ طواﻓان طواف اﻟفرض ﰒ طواف اﻟنفﻞ .ﻛﻢ ﺑﻘي؟ ﺛﻼﺛﺔ .ما ﻫي؟ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﳍا ﻟﻄواف وﻻ ﻟﺼﻼة ،مﺲ اﳌﺼﺤف وﻗراءة اﻟﻘرآن واﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد .أي اﺛنان ﳍما
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻘرآن واﻟتاسﻊ اﻷﺧﲑ ﻫو اﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد.

مﺒﻄﻼت اﻟتيمﻢ :ﻗال) :ويبﻄﻞ التيمﻢ( ﻣﻄلﻘاً )ﲞروج الﻮﻗﺖ( أو دﺧﻮلﻪ " "١ولﻮ ﻛان
التيمﻢ لغﲑ ﺻﻼة ﻣا ﱂ يﻜن ﰲ ﺻﻼة اﳉمعﺔ ﲟﺠرد أن ﻳتيمﻢ وﳜرج اﻟوﻗﺖ ﻳنﻘﻄﻊ سواء
ﺗيمﻢ ﻟﻠﺼﻼة أو ﻟغﲑﻫا .أما ﻟو أنه ﻛان ﰲ ﺻﻼة ﲨعﺔ ﻗال ما ﱂ ﻳﻜن :استﺜﲎ ﰲ ﺻﻼة

اﳉمعﺔ "أ" أو نﻮى اﳉمﻊ ﰲ وﻗﺖ نيﺔ "ب" ﻣن يباح لﻪ أي اﳉمﻊ ﻓﻼ يبﻄﻞ تيممﻪ
ﲞروج وﻗﺖ اﻷوﱃ ﻷن الﻮﻗتﲔ ﺻارا ﻛالﻮﻗﺖ الﻮاﺣد ﰲ ﺣﻘﻪ إذاً اﳌﺼنف استﺜﲎ
ﺻورﺗﲔ اﻷوﱃ :ﺻﻼة اﳉمعﺔ معناه ﻟو ﺧرج اﻟوﻗﺖ وﻫو ﰲ ﺻﻼة اﳉمعﺔ ﻓﺈن اﻟتيمﻢ ﻻ
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ﻳنﻘﻄﻊ .ﻟﻜن ﻟو ﺧرج وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر وﻫو ﰲ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻓﺈن اﻟتيمﻢ ﻳنﻘﻄﻊ أي ﻳﺒﻄﻞ
ﺗيممه وﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﻟﻜن ﺻﻼة اﳉمعﺔ ﻻ ،ما ﻳﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ ﲞروﺟه ﳌاذا؟ ﻷ ا ما
ﺗﻘﻀﻰ .ﻻ ﺗﻘﻀﻰ ﲨعﺔ أو نوى اﳉمﻊ ﰲ وﻗﺖ نيﺔ من ﻳﺒاح ﻟه اﳉمﻊ إذاً شﺨﺺ ﻳﺼﻠي

اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ اﻟعﺼر وﺗيمﻢ ﻋند دﺧول وﻗﺖ اﻷوﱃ ﻓﺼار اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ﻛﻼﳘا
وﻗﺖ ﻟه ﻓيمﻜن ﻫﺬا ﻓيﺨرج وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻓﻼ ﻳؤﺛر أما ﻟو ﻛان سيﺠمﻊ ﲨﻊ ﺗﻘدﱘ ﻓﻬﺬا ﺑﻼ
إشﻜال ،اﻹشﻜال ﰲ ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ ﻷن اﻟوﻗتﲔ ﺻارا ﻛاﻟوﻗﺖ اﻟواﺣد ﰲ ﺣﻘه.

اﳌﺒﻄﻞ اﻟﺜاﱐ) :و( يبﻄﻞ التيمﻢ عن ﺣدث أﺻغر )ﲟبﻄﻼت الﻮﺿﻮء( وعن ﺣدث
أﻛﱪ ﲟﻮﺟباتﻪ ﻷن البدل لﻪ ﺣﻜﻢ اﳌبدل ﺻﺤيﺢ .أﻟيﺲ اﻟتيمﻢ ﺑدل ﻋن اﻟﻄﻬارة ﳌاء؟

أﻟيسﺖ ﻫﺬه اﳌﺒﻄﻼت ﺗﺒﻄﻞ اﻟوضوء؟ إذاً ﺗﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ أن اﻟﺒدل ﻟه ﺣﻜﻢ

اﳌﺒدل منه .ﻗال :وإن ﻛان ﳊيﺾ أو نﻔاس ﱂ يبﻄﻞ ﲝدث ﻏﲑﳘا معناه أنه ﻟو ﻛان
اﻟتيمﻢ ﻻنﻘﻄاع اﳊيﺾ وانﻘﻄاع اﻟنفاس ﻛما ﻟو أ ا اﻏتسﻠﺖ ﻻنﻘﻄاع اﳊيﺾ أو انﻘﻄاع
اﻟنفاس اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ اﻻﻏتسال ﳌاء ﻓارﺗفﻊ ﻳﻘول وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟتيمﻢ إذا اﻏتسﻠﺖ
ﳌاء ﻋن اﳊيﺾ أو ﻋن اﻟنفاس ﻻ ﺗعود ﳏدﺛﺔ ﺣدث أﻛﱪ إﻻ ﺑعودة دم مﺜﻼ .أو شيء
آﺧر ﻟﻜن ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺤيﺾ واﻟنفاس ﺑعودة اﻟدم مرة نيﺔ .ﻳﻘول وﻟو ﻛان ﳊيﺾ أو نفاس
ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﲝدث ﻏﲑﳘا مﺜﻞ ﻟو أ ا اﻏتسﻠﺖ ﳍما أي اﳊيﺾ واﻟنفاس ﱂ ﻳنﻘﺾ إﻻ ﺑعودﳘا.
معناه إذا ﺗيممﺖ ﻋن اﳊيﺾ أو اﻟنفاس ﻓﺨرج اﻟوﻗﺖ ﻓماذا نﻘول ﻓيﻬا؟ ﻫي ﻗﺒﻞ أن ﺗتيمﻢ
ﻋن اﳊيﺾ واﻟنفاس ﻛانﺖ ﳏدﺛﺔ ﺣد أﻛﱪ ﻓتيممﺖ ﻋن اﳊيﺾ أو ﻋن اﻟنفاس ﻓتعتﱪ
اﻵن ﰲ ﺣﻜﻢ من رﻓﻊ اﳊدث اﻷﻛﱪ ،ﰲ ﺣﻜﻢ وما رﻓعﺖ .ﻓﺈذا انتﻬﻰ اﻟوﻗﺖ ﺑﻄﻞ اﻟتيمﻢ
ﻓماذا ﺗﻘوﻟون؟ ﻫﻞ ﺗﻘوﻟون أ ا رﺟعﺖ اﻵن ﳏدﺛﺔ ﺣد أﻛﱪ ،ﻫﻞ ﲤنﻊ من ﻗراءة اﻟﻘرآن ؟
ﺑﻞ نعتﱪﻫا اﻵن ﳏدﺛﺔ ﺣد أﺻغر .وإن ﻛان أي اﻟتيمﻢ ﳊيﺾ أو نفاس ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﲝدث
ﻏﲑﳘا.
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ﻗال) :و( يبﻄﻞ التيمﻢ أيﻀاً )ﺑﻮﺟﻮد اﳌاء( اﳌﻘدور على استعمالﻪ ﺑﻼ ﺿرر إن ﻛان
تيمﻢ لعدﻣﻪ أي ﻟعدم اﳌاء .وﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ وﺟود اﳌاء ﻳﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ إذا ﻛان اﻟتيمﻢ سﺒﺒه ﻋدم

اﳌاء ﻟﻜن انتﺒه :ﻟو ﻛان اﻟتيمﻢ سﺒﺒه اﳌرض ووﺟد اﳌاء ﻓﻬﻞ وﺟود اﳌاء ﻳﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ؟ ﻫو
ما ﺗيمﻢ من أﺟﻞ اﳌاء ﺣﱴ نﺒﻄﻞ ﺗيممه ﺑوﺟود اﳌاء ﻫو ﺗيمﻢ ﻟﻠمرض ﻓمعناه مﱴ ﻳﺒﻄﻞ
ﺗيمﻢ ﺻاﺣﺐ اﳌرض ﻫﺬا؟ ﻟﱪء من اﳌرض .ﻟو أﺻﺒﺢ ﺑرﻳئا من اﳌرض ﺑرئ منه ﻫنا نﻘول
ﻟه ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ استعمال اﳌاء ،أو مﺜﻼ ﻟﻠﺨوف من اﻟوﺻول إﱃ اﳌاء .ﻫو ﺗيمﻢ ﰲ مﻜان
ﳛتاج اﻻنتﻘال إﻟيه وﻟو ﻛان ﻗرﻳﺒا ﻟﻜن ﳜﺸﻰ مﺜﻼ أن ﳜرج من ﻫﺬا اﻟﺒيﺖ أو من ﻫﺬه
اﳋيمﺔ أو من ﻫﺬه اﻟﺒﻘعﺔ ﻓيﺨﺸﻰ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻫناك ﻓيﺼيﺒه ضرر إما سﺒﻊ مفﱰس أو

ﻗاطﻊ طرﻳﻖ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓتيمﻢ ﻟيﺲ ﻋنده ماء اﻵن ﻓﺈذا زال اﳋوف ﻳنﻘﻄﻊ ﺗيممه.ﻷن
اﻟسﺒﺐ اﻟﺬي أ ح ﻟه اﻟتيمﻢ رﻓﻊ.

ﻗال :وإﻻ ﻓبﺰوال ﻣبيﺢ ﻣن ﻣرض وﳓﻮﻩ إذاً ﻗال ﺑوﺟود اﳌاء إذا اﻟسﺒﺐ ﻫﺬا أو اﻟناﻗﺾ

ﻫﺬا ﳝﻜن ﲨعه ﺑعﺒارة وﻫي ﺑوﺟود اﳌاء أو زوال اﳌﺒيﺢ .وﻫﺬا معﲎ :وإﻻ أي إذا ﻛان
ﺗيممه ﻟعدم اﳌاء .ﻗال وإﻻ أي إن ﱂ ﻳﻜن ﺗيممه ﻟعدم اﳌاء ﻓﺒﺰوال مﺒيﺢ ﻟﻠتيمﻢ من مرض
وﳓوه .ﻓيمﻜن أن نﻘول ﻋﺒارة أﺧرى وﳓن ﻟن نغﲑ ﻛﻼم اﳌﺼنف ﻟﻜن ﳒمﻊ ﻛﻼمه ﺑعﺒارة
وﻳﺒﻄﻞ اﻟتيمﻢ أﻳﻀا ﺑﺰوال اﳌﺒيﺢ .ما ﻫو اﻟﺬي أ ﺣه؟ ﻓﻘد اﳌاء ،إذاً وﺟود اﳌاء ﻳﺒﻄﻞ
اﻟتيمﻢ ،اﳌرض واﳋوف من استعماﻟه :إذاً اﻟﺸفاء ﻳﺒﻄﻠه .اﳋوف من اﻟوﺻول إﻟيه :إذاً
اﻷمن ﻳﺒﻄﻠه.

ﻗال) :ولﻮ ﰲ الصﻼة( ﻓيتﻄﻬر ويستﺄنﻔﻬا )ﻻ( إن وﺟد ذلﻚ )ﺑعدها( ﻓﻼ ﲡب
إعاد ا .معناه أن ﻋند ﺛﻼث ﺻور :إذا أزال اﳌانﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻫﻞ ﻳﺼﻠي ﺬا اﻟتيمﻢ؟
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ﻗﻄعا ﻻ ﺗفاق .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ أن ﻳﺰول ﻋنه اﳌانﻊ وﻫو ﰲ داﺧﻞ اﻟﺼﻼة :معناه أن
اﻟنﺼف اﻷول من اﻟﺼﻼة ﻛان ﺻﺤيﺤا ﻟﻜن اﻟنﺼف اﻟﺜاﱐ ﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ ،ﻓﻬﺬه اﻟﺼورة
ﳏﻞ نﺰاع .ﻟﻜن اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ أن ﻳﺰول اﳌانﻊ ﺑعد أداء اﻟﺼﻼة واﻻنتﻬاء منﻬا ﻓﺈذا ﻛان ﻗد

أدى اﻟﺼﻼة وانتﻬﻰ منﻬا ﻓﺈنه ﻻ ﻳعيدﻫا وإن ﻛان ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸرع ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﺈنه ﻻ ﺗﺼﺢ
ﺻﻼﺗه ﻻﺑد من اﻟوضوء ﻟﻜن اﳊال اﻟوسط ﻫﺬه ﻫي ﳏﻞ إشﻜال ﻓمعناه أنه إذا انتﻬﻰ
اﳌانﻊ وزال وﻫو ﰲ وسط اﻟﺼﻼة ونﻘﺼد أي ﰲ داﺧﻞ اﻟﺼﻼة سواء ﰲ أوﳍا أو وسﻄﻬا أو
آﺧرﻫا ﻓﻘال وﻟو ﰲ اﻟﺼﻼة :معناه أنه ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ﻳﺒﻄﻞ معﻬا اﻟتيمﻢ وﻻ
ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي اﻟﱵ ﺗﺼﺢ ﻓيﻬا اﻟﺼﻼة ﻗال وﻳستأنفﻬا أي ﻳعيدﻫا ﻻ إن

وﺟد ذﻟﻚ ﺑعدﻫا أي ﺑعد اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﲡﺐ إﻋاد ا وﻛذا الﻄﻮاف .ﻗال :ويغسﻞ ﻣيﺖ-
ﳝَُِّﻢ -ولﻮ ﺻلى عليﻪ وتعاد انتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ مسأﻟﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌيﺖ ومساﻟﺔ ﻏسﻞ
اﳌيﺖ .ﻳﻘول ﻟو أن اﳌيﺖ ﳝمناه ﻟعدم اﳌاء ووﺟد اﳌاء ﻓيممناه ﻟوﺟود مانﻊ ﻓﺰال اﳌانﻊ
ﻓماذا نﺼنﻊ؟ نعيد ﻏسﻠه .ﻓﻬﻞ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺼﻼة ﻋﻠيه ﻳعﲏ ﻟو وﺟد اﳌاء ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة
ﻋﻠيه نعيد وﺑعد اﻟﺼﻼة ﻋﻠيه ﻻ نعيد أم نعيد مﻄﻠﻘا؟ماذا ﻗال اﳌﺼنف :نعيد مﻄﻠﻘا .وﳍﺬا
ﻗال ﻳغسﻞ ميﺖ ﳝمناه وﻟو ﺻﻠي ﻋﻠيه ﺣﱴ ﻟو ﺻﻠينا ﻋﻠيه ﻟتيمﻢ ،من اﻟﺬي ﻟتيمﻢ ﳓن
أم ﻫو؟ اﻟﻜﻼم ﻋﻠيه ﻫو ﻓنعيد اﻟغسﻞ ﰒ نعيد اﻟﺼﻼة .وﻟو ﺻﻠي ﻋﻠيه وﺗعاد اﻟﺼﻼة .إذاً

ﻳعاد اﻟغسﻞ وﺗعاد اﻟﺼﻼة .ﻗال) :والتيمﻢ آﺧر الﻮﻗﺖ( اﳌختار )لراﺟﻲ اﳌاء( " "١أو
العاﱂ وﺟﻮدﻩ وﳌن استﻮى عندﻩ اﻷﻣران ") "٢أوﱃ( أوﱃ أي ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وإﳕا ﻫو

أﻓﻀﻞ مﺜال :شﺨﺺ ﰲ أول اﻟوﻗﺖ ﻟيﺲ ﻋنده ماء ﻟﻜن ﻳتوﻗﻊ أن ﰐ اﳌاء ﰲ آﺧر
اﻟوﻗﺖ ﻓﻠه أن ﻳتيمﻢ اﻵن وﻳﺼﻠي واﻷﻓﻀﻞ من ﻫﺬا أن ﻳنتﻈر ﺣﱴ ﰐ اﳌاء ﻫﺬا اﻟﺬي
ﻳرﺟو اﳌاء .أما اﻟﺬي ﻳستوي ﻋنده اﻷمران ﻻ ﻳدري ﰐ اﳌاء أو ﻻ ﰐ اﳌاء ﻛﺬﻟﻚ اﻷوﱃ

أن ﻳؤﺧر أما اﻟﺬي ﻻ ﻳرﺟو اﳌاء ﻓﻼ ﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﺣﻘه اﻟتأﺧﲑ أوﱃ .ﻗال) :أوﱃ( لﻘﻮل علﻲ
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ﰲ اﳉنب :يتلﻮم أي يتﺄﱏ ﻣا ﺑينﻪ وﺑﲔ آﺧر الﻮﻗﺖ ﻓﺈن وﺟد اﳌاء وإﻻ تيمﻢ.
معﲎ ﻳتﻠوم أي ﻳنتﻈر .ﺻفﺔ اﻟتيمﻢ :ﻗال) :وﺻﻔتﻪ( أي ﻛيﻔيﺔ التيمﻢ )أن ينﻮي( " "١ﻛما
تﻘدم )ﰒ يسمﻲ( " "٢ﻓيﻘﻮل ﺑسﻢ ﷲ وهﻲ هنا ﻛﻮﺿﻮء وﻛﻞ واﺣد ﻟه ﺣﻜﻢ ﻓاﻟنيﺔ ما

ﺣﻜمﻬا؟ شرط ،ﻻ ﻟيﺲ ﺑرﻛن ﻫي رﻛن ﻋند اﻟﺸاﻓعيﺔ أما ﻋند ﻓﻬي شرط ﰲ ﻛﻞ

اﻟﻄﻬارات .واﻟﺜاﱐ :اﻟتسميﺔ وما ﺣﻜمﻬا ﻫنا :واﺟﺒﺔ مﻊ اﻟﺬﻛر ﻗال) :ويﻀرب الﱰاب
ﺑيديﻪ ﻣﻔرﺟﱵ اﻷﺻاﺑﻊ( " "٣ليصﻞ الﱰاب إﱃ ﻣا ﺑينﻬما ﺑعد نﺰع ﳓﻮ ﺧاﰎ ﺿرﺑﻪ
واﺣدة ﻳعﲏ ﻳﻀرب اﻟﱰاب ضرﺑﺔ واﺣدة ﺑعدما ﻳنﺰع اﳋاﰎ وما شاﺑه ذﻟﻚ .ﻗال :ولﻮ ﻛان
الﱰاب عماً ضرﺑﺔ واﺣدة ﻓﻮﺿﻊ يديﻪ عليﻪ وعلق ما أﺟﺰأﻩ ﻫﺬه ﺻورة نيﺔ :ﻟو ﻛان
اﻟﱰاب ﻋما ووضﻊ ﻳدﻳه ﻋﻠيه ﻓﻘط ﻓَـ َعﻠِ َﻖ ﻫﺬا اﻟﱰاب اﻟناﻋﻢ ﻟيدﻳن ﻓﻬﻞ ﺗعتﱪ ضرﺑﺔ أم

ﻻ؟ أﺟﺰأ ﻫﺬا اﳌﻘﺼود .اﻟراﺑﻊ :ﻗال) :ﳝسﺢ وﺟﻬﻪ ﺑباطنﻬما( " "٤أي ﺑﺒاطن أﺻاﺑعه أي

ﺑﺒاطن اﻷﺻاﺑﻊ ﳝسﺢ اﻟوﺟه )و( ﳝسﺢ )ﻛﻔيﻪ ﺑراﺣتيﻪ( استﺤبا ً ﻫﺬه ﻫي اﻟراﺣﺔ ما
ﲢﺖ اﻷﺻاﺑﻊ ﻓيمسﺢ ﻛفيه ﺑراﺣتيه معناه سيمسﺢ اﻟوﺟه ﻷﺻاﺑﻊ وﳝسﺢ اﻟﻜفﲔ

ﻟراﺣﺔ .وﻟيﺲ اﳌﻘﺼود ﻟراﺣﺔ ﻳعﲏ ﺑﺸوﻳﺶ وما ﳝنﻊ أن ﻳﻜون ﻟراﺣﺔ أﻳﻀا .ﻗال :ﻓلﻮ
ﻣسﺢ وﺟﻬﻪ ﺑيمينﻪ وﳝينﻪ ﺑيسارﻩ أو عﻜﺲ ﺻﺢ اﳌﻘﺼود استوﻋﺐ ﳏﻞ اﻟفرض ﳌسﺢ.
ﻓﻠو مسﺢ وﺟﻬه ﺑيمينه وﳝينه ﺑيساره وﻳساره ﺑيمينه ﻓاستوﻋﺐ ﳏﻞ اﻟفرض اﳌﻄﻠوب منه
مسﺤه أﺟﺰأ ذﻟﻚ وﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ما اﻟفرق ﺑينﻬا وﺑﲔ اﻷوﱃ؟ اﻷوﱃ أنه سيمسﺢ

اﻟوﺟه ﻟيدﻳن ﰒ ﳝسﺢ ﻛﻞ ﻳد ﻟﺜانيﺔ واﻟﺜانيﺔ ﻫﺬه اﻟﱵ ذﻛرﻫا وﻫي اﳉاﺋﺰة أنه ﻟو مسﺢ
وﺟﻬه ﺑيد واﺣدة ﰒ مسﺢ اﻷﻳدي ﻫﻞ ﻫناك إشﻜال؟ ﻻ ﻳوﺟد إشﻜال .اﻟعﱪة أن

ﻳستوﻋﺐ ﳏﻞ اﻟفرض ﻓيﻘول :ﻳﺼﺢ ﻫﺬا .وﻟيﺲ ﻫو اﻷﻛمﻞ .ﻗال :واستيعاب الﻮﺟﻪ
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والﻜﻔﲔ واﺟب سﻮى ﻣا يﺸق وﺻﻮل الﱰاب إليﻪ ﻋﻠمنا من أﻳن أﺗينا ستيعاب ﳏﻞ
اﻟفرض ﳌسﺢ .ما ﻫو اﻟﺬي ﻳﺸﻖ وﺻول اﻟﱰاب إﻟيه؟ مﺜﻼ داﺧﻞ اﻟفﻢ داﺧﻞ اﻷنف ﲢﺖ

اﻟﺸعر اﳋفيف) .وﳜلﻞ أﺻاﺑعﻪ(" "٦ليصﻞ الﱰاب إﱃ ﻣا ﺑينﻬما ولﻮ تيمﻢ ﲞرﻗﻪ أو
ﻏﲑها ﺟاز مادام أوﺻﻞ اﻟﱰاب ﺟاز .أي ﺟاء ﲞرﻗﺔ ﻓيﻬا ﺗراب ومسﺢ .انتﻬﺖ ﺻفﺔ

اﻟتيمﻢ ﺻارت ﻛﻢ ﺧﻄوة؟ ستﺔ أول شيء ﻳنوي وﻫﺬا شرط ﰒ ﻳسمي واﺟﺐ ،ﻳﻀرب
ﺑيدﻳه اﻷرض ضرﺑﺔ واﺣدة ،ﳝسﺢ اﻟوﺟه ،ﳝسﺢ اﻟﻜفﲔ ﻫﺬا اﳋامﺲ .ﳜﻠﻞ اﻷﺻاﺑﻊ وﻫﺬا

اﻟسادس .ﻗال :ولﻮ نﻮى " "١وﺻمد للريﺢ "أ" ﺣﱴ عمﺖ ﳏﻞ الﻔرض لﱰاب ﻫﻞ
ﻳﺼﺢ أم ﻻ؟ ﻳﺼﺢ .ﻟو نوى :ﺣﻘﻖ اﻟﺸرط .وﺻمد ﻟﻠرﻳﺢ إذاً ﺣﺼﻠﺖ اﻟنيﺔ وﺻمد ﻟﻠرﻳﺢ
ﺣﱴ ﻋمﺖ اﻟرﻳﺢ ﳏﻞ اﻟفرض ﻟﱰاب ﻓﻬﻞ ﲢﻘﻖ اﻵن اﳌﻄﻠوب أم ﻻ؟ ﺗعميﻢ اﳌﻜان
ﻟﱰاب اﻟﺬي ﻫو ﳏﻞ اﻟفرض واﻟنيﺔ موﺟودة ﻗال :أو أﻣ ﱠرﻩ عليﻪ "ب" معناه ﻟو نوى

وﺻمد أو نوى وأمره ﻋﻠيه .أمر ﳏﻞ اﻟﱰاب ﻋﻠيه وﻣسﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﺢ أي ﻟو وﻗف ﻟﻠرﻳﺢ

وﺟاء اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟفرض وﻋممه أو ﻫو أمر اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟفرض ومسﺤه ﺑه

ﺻﺢ .ﻻ إن سﻔتﻪ الريﺢ ﺑﻼ تصميد ﻓمسﺤﻪ ﺑﻪ أي ﻻ ﻳﺼﺢ إن سفته اﻟرﻳﺢ ﺑﻼ ﺗﺼميد

ﻓمسﺤه ﺑه ﻟعدم اﻟنيﺔ أما إن سفته اﻟرﻳﺢ دون ما ﻳﻘﺼد ﻳﺼمد إﱃ ﻫﺬا اﻟﱰاب ﰒ مسﺢ
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ.

ب إزالﺔ النﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ

أي تﻄﻬﲑ ﻣﻮاردها :ﺗعرﻳف اﻟنﺠاسﺔ شرﻋا :ﻗﺬر ﳐﺼوص -أي معﲔ  -ﳝنﻊ ﺟنسه

اﻟﺼﻼة ﻛاﻟﺒول واﻟغاﺋط واﻟدم واﳌيتﺔ واﻟﻜﻠﺐ واﳋنﺰﻳر وﻫﻜﺬا .وﻳعرﻓو ا ﰲ اﻻﺻﻄﻼح
ﻳﻘوﻟون ﻛﻞ ﻋﲔ ﺣرم ﺗناوﳍا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق أي ﳛرم ﺗناوﳍا داﺋما وﻟيﺲ ﳊال دون ﺣال مﻊ
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إمﻜان ﺗناوﳍا ،ﳛرم ﺗناوﳍا مﻊ اﻹمﻜان ﻻ ﳊرمتﻬا ﻛاﻵدمي مﺜﻼ ﳛرم ﺗناوﻟه ﻓﻼ ﳚوز
ﺗناول ﳊﻢ اﻵدمي وﻻ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟنﺠاسﺔ ﻷن ﻫﺬا ﺣرم ﺗناوﻟه ﺑسﺒﺐ اﳊرمﺔ ،وﻻ

ﻻستﻘﺬارﻫا ﻛاﳌﺨاط مﺜﻼ ﻓأﻛﻞ اﳌﺨاط مستﻘﺬر وﻻ ﻟﻀرر ﰲ ﺑدن أو ﻋﻘﻞ مﺜﻞ اﻟﺜوم
مﺜﻼ ﻓاﻟﺜوم ﻻ ﻳعتﱪ ﳒاسﺔ واﳌﺨاط ﻻ ﻳعتﱪ ﳒاسﺔ واﻵدمي ﻟيﺲ ﺑنﺠاسﺔ مﻊ أن ﻫﺬه
اﻷشياء ﻛﻠﻬا ﳛرم ﺗناوﳍا ﻟﻜن ﻫﺬه ﲢرم ﺗناوﳍا إما ﻟﻠﺤرمﺔ وإما ﻟﻠﻀرر وإما ﻟﻼستﻘﺬار.

إذاً ما ﻫي اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﳛرم ﺗناوﳍا مﻄﻠﻘا ﻻ ﳍﺬه اﻷشياء اﳌﺬﻛورة ﻻ ﻟﻠﺤرمﺔ وﻻ ﻟﻠﻀرر
وﻻ ﻟﻼستﻘﺬار .ﻗال اﳌﺼنف ب إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ ،اﻟنﺠاسﺔ ﺗنﻘسﻢ إﱃ ﳒاسﺔ
ﺣﻜميﺔ وﳒاسﺔ ﻋينيﺔ ﻓاﻟنﺠاسﺔ اﻟعينيﺔ ﻫي ﻛﻞ ﻋﲔ ﺟامدة ﳒسﺔ-ﺣﻜﻢ ﺑنﺠاستﻬا-
ﻓﻬﺬه اﻟنﺠاسﺔ اﻟعينيﺔ ﻻ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑﻫا ﲝال مﺜﻞ اﻟﻜﻠﺐ ﻓاﻟﻜﻠﺐ ﳒﺲ اﻟعﲔ أي مﻬما

ﻏسﻠنا اﻟﻜﻠﺐ سيﺒﻘﻰ ﳒﺲ واﳋنﺰﻳر مﻬما ﻓعﻠنا ﻓﻬو ﳒﺲ وﻫﻜﺬا ﻛﻞ ﻋﲔ ﳒسﺔ ﰲ ذا ا
ﻫﺬه ﳒاسﺔ ﻋينيﺔ ﻻ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑﻫا ﻟﻜن اﻟﺬي ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑه ﻫو اﻟنﺠاسﺔ اﳊﻜميﺔ ومعناﻫا
أن ﺗرد ﻋﲔ ﳒسﺔ ﻋﻠﻰ مﻜان طاﻫر ﻓمﺜﻼ ﻋند ﻋينان ﻋﲔ ﳒسﺔ ﺻﻠﻬا وﻋﲔ طاﻫرة
ﺻﻠﻬا ﻓﻠو وﻗعﺖ ﻫﺬه اﻟعﲔ اﻟنﺠسﺔ ﺻﻠﻬا اﻟﱵ ﻫي ﳒاسﺔ ﻋينيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟعﲔ اﻟﻄاﻫرة
ﻓنﺠستﻬا ﻓتﺼﺒﺢ اﻟعينان ﳒستﲔ ﻟﻜن اﻟفرق ﺑينﻬا أن اﻷوﱃ ﳒاستﻬا ﻋينيﺔ ﻻ ﺗﻄﻬر
واﻟﺜانيﺔ ﳒاستﻬا ﺣﻜميﺔ ﻓتﻄﻬر ﻟغسﻞ ﻓﺈذا ﻏسﻠناﻫا طﻬرت وﻋادت إﱃ أﺻﻠﻬا.
ﻗال اﳊﻜميﺔ أي ﺗﻄﻬﲑ مواردﻫا ﻓﻘﺒﻞ أن نﻘرأ ننتﻘﻞ إﱃ طرق ﻛيفيﺔ ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠاسات
ﻓﺬﻛر ساﺑﻘا أن طرق ﺗﻄﻬﲑ اﻟنﺠاسات ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أرﺑﻊ طرق ﻓﻠنﺒدأ شدﻫا وﻫي
ﳒاسﺔ اﻟﻜﻠﺐ واﳋنﺰﻳر أن ﺗغسﻞ سﺒﻊ مرات مﻊ اﻟﱰاب ﻳﻠيﻬا اﻷﺧف منﻬا وﻫي سﺒﻊ
ﻏسﻼت من ﻏﲑ ﺗراب وﻫﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ أي ﺑعﺾ اﳌتنﺠسات ﻫﻜﺬا ﺗﻄﻬر ﻓﺒعﻀﻬا
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ﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻷوﱃ وﺑعﻀﻬا ﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ واﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻫي ﻏسﻠﺔ واﺣدة .إذاً ﻫناك
ﳒاسات ﻻ ﺗﻄﻬر إﻻ ﺑسﺒﻊ ﻏسﻼت مﻊ اﻟﱰاب وﻫناك ﳒاسات ﻻ ﺗﻄﻬر إﻻ ﺑسﺒﻊ
ﻏسﻼت وﻻ ﲢتاج إﱃ اﻟﱰاب وﻫﺬه أﺧف من اﻷوﱃ واﻟﺜاﻟﺜﺔ أﺧف من اﻻﺛنتﲔ وﻫي

ﻏسﻠﺔ واﺣدة ﻓﻬناك ﳒاسات ﺗﻄﻬر ﺑغسﻠﺔ واﺣدة واﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟراﺑعﺔ -اﻟنوع اﻟراﺑﻊ من
اﻟنﺠاسات -ﻫي ما ﺗﻄﻬر ﻟنﻀﺢ أي ﳌسﺢ ﻓﻼ ﲢتاج ﻟغسﻞ .اﻷوﱃ ﻗﻠنا ﳒاسﺔ اﻟﻜﻠﺐ
واﳋنﺰﻳر أي إذا وﻗعﺖ ﳒاسﺔ ﻛﻠﺐ أو ﺧنﺰﻳر رطﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ طاﻫرة ﻓتﻄﻬﲑ اﻟعﲔ اﻟﻄاﻫرة

ﺑغسﻠﻬا سﺒﻊ مﻊ اﻟﱰاب أما اﻟﱵ سﺒﻊ ﻓﻘط ﻫي ﲨيﻊ اﻟنﺠاسات ما ﻋدا اﻷوﱃ واﻟﺜاﻟﺜﺔ
واﻟراﺑعﺔ .اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﺗﻜون ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓيﻜفي ﻓيﻬا ﻏسﻠﺔ واﺣدة ﻷن ﺑول
اﻷﻋراﰊ اﻟنﱯ ﷺ اﻛتفﻰ ﻓيه ﺑغسﻠﺔ واﺣدة .اﻟراﺑعﺔ واﻷﺧﲑة وﻫي اﻟنﻀﺢ ﰲ أي ﳒاسﺔ؟
ﰲ ﺑول اﻟغﻼم اﻟﺬي ﱂ ﻛﻞ اﻟﻄعام ﻓﻬﺬا ﻳﻜفي ﻓيه اﻟنﻀﺢ أي اﻟرش .إذاً اﻟسﺒعﺔ ﻓﻘط

وﻫي رﻗﻢ  ٢ﲡﺐ ﻓيما ﻋدا ﺛﻼث ﺣاﻻت ﻛﻞ اﻟنﺠاسات إﻻ أن ﺗﻜون ﳒاسﺔ ﻛﻠﺐ أو
ﺧنﺰﻳر أو ﺗﻜون ﳒاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺗﻜون اﻟنﺠاسﺔ ﺑول ﻏﻼم ﱂ ﻛﻞ اﻟﻄعام وما سوى
ذﻟﻚ ﻳغسﻞ سﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ .ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻳغسﻞ سﺒﻊ مﺜﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜياب أو

ﻋﻠﻰ اﻟﺒدن أو ﰲ اﻟﺼﺤن أو ﻋﻠﻰ مﻘعدة اﻟسيارة أو اﳉدار ،ﰲ أي مﻜان ،ﰲ اﻟﺒساط،
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷشياء ﻟيسﺖ ﺗراب وﻻ ﻫي أرض .ﻓﻬﺬه ﺗغسﻞ سﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ وﰲ اﳌﺬﻫﺐ
روا ت أﺧرى وأمر اﻟسﺒﻊ ﰲ اﻟنفﺲ منﻬا شيء ﻓﻬناك رواﻳﺔ أﺧرى أ ا ﺛﻼث وﻫناك رواﻳﺔ
أﺧرى ﺗواﻓﻖ اﳉمﻬور أ ا ﺗغسﻞ مرة واﺣدة ﺗﻜون ﳎﺰﺋﺔ أي ﺗﻄﻬر ﻟﻜن ﻟو ما طﻬرت
اﻟواﺣدة نﻠﺠأ ﻟﻠﺜانيﺔ ونﻠﺠأ ﻟﻠﺜاﻟﺜﺔ ﲞﻼف رواﻳﺔ اﻟسﺒﻊ واﻟﺜﻼث ﻓعﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟسﺒﻊ واﻟﺜﻼث
ﻟو ﻏسﻞ اﻟﺜوب مرة واﺣدة ﻓﺰاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﱂ ﻳﻄﻬر اﻟﺜوب وﻟو ﻏسﻞ اﻟﺜانيﺔ أﻳﻀا ﻻ وﻟو
ﻏسﻞ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﺜﻼث طﻬر اﻟﺜوب وﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟسﺒﻊ ﱂ ﻳﻄﻬر اﻟﺜوب إذاً ﻻﺑد

ﻳغسﻞ اﻟراﺑعﺔ واﳋامسﺔ واﻟسادسﺔ واﻟساﺑعﺔ وﺑعد اﻟساﺑعﺔ ﻳﻄﻬر اﻟﺜوب .ﻫو مﱴ ﻳﻄﻬر؟ إذا
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ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ زاﻟﺖ إذاً ﻻﺑد من اﻟعدد ومن زوال اﻟنﺠاسﺔ أما إذا ﱂ ﺗﺰل ﻟساﺑعﺔ
ﻓيغسﻞ اﻟﺜامنﺔ ﺣﱴ ﺗﺰول ﻓاﻟعدد مﺸروط وزوال اﻟنﺠاسﺔ مﺸروط.

أرﺟو أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﻜﻼم داﻓﻊ ﻟنﻘرأ ﺑسرﻋﺔ ﺗفﻀﻞ شيﺦ .وﺣﻀروا وراﺟعوا .واﻟﺬي
ﱂ ﳛﻀر وﻻ ﻳراﺟﻊ وﻳﺸعر ﺑعد ذﻟﻚ أنه ﱂ ﻳفﻬﻢ وﺑدأت ﲣتﻠط ﻋﻠيه اﻷمور ﻓﻼ ﻳﻠومن إﻻ
نفسه وﻻ ﻳﻠومن اﻟفﻘه ﻓيﻘول اﻟفﻘه ﺻعﺐ ﻓأ ﺣﻀرت اﻟﺰاد وﱂ أﻓﻬﻢ شيء ﻓأنﺖ ﱂ ﺗراﺟﻊ

وﻟيﺲ ﱂ ﺗفﻬﻢ شيء ﻷنﻚ ﱂ ﺗراﺟﻊ ﻓﻠﻢ ﺗفﻬﻢ شيء ﻓأي شيء ﰲ اﻟدنيا إذا ﱂ ﺗراﺟعه ﱂ
ﻳﺜﺒﺖ أي ﻋﻠﻢ ﻓﻬﻞ ﻫناك ﻋﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ من مرة واﺣدة ؟! ﻓﻠﱰاﺟﻊ راﺟﻊ ﻓﺈذا ﱂ ﺗراﺟﻊ رﺟاء
منﻚ ﻻ ﺗﻘول اﻟفﻘه ﺻعﺐ ﺗﻘول أ ﱂ أراﺟﻊ ﺑﻞ ﺗﻘول اﻟفﻘه سﻬﻞ وأ اﻟﺼعﺐ ﻻ أراﺟﻊ

وﻻ أﺛﺒﺖ اﳌعﻠومﺔ .ﻗال) :ﳚﺰئ ﰲ ﻏسﻞ النﺠاسات ﻛلﻬا( ولﻮ ﻣن ﻛلب أو ﻣن ﺧنﺰير
)إذا ﻛانﺖ على اﻷرض( وﻣا اتصﻞ ا ﻣن اﳊيﻄان واﻷﺣﻮاض والصخﻮر )ﻏسلﺔ
واﺣدة تذهب ﺑعﲔ النﺠاسﺔ( ﻫﺬا " ،"١وﻫنا أﺗﻰ اﳌﺼنف ﲟسأﻟﺔ ﻟو ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ

ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟنأﰐ ﺑﺼورة ﺧﻠﺖ ﻫي ﳒاسﺔ ﻛﻠﺐ أو ﺧنﺰﻳر وﻗعﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻬﻞ نغﻠﺐ

اﻟسﺒﻊ مﻊ اﻟﱰاب أم نغﻠﺐ ﳒاسﺔ اﻷرض ؟ نغﻠﺐ ﳒاسﺔ اﻷرض .ويذهب لﻮ ا ورﳛﻬا
ﻓﺈن ﱂ يذهبا ﱂ تﻄﻬر أي ﻻﺑد أن ﺗﻜفي اﻟواﺣدة ﻟﻜن ﺑﺸرط أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟواﺣدة

ﺗﺬﻫﺐ ﺑعﲔ اﻟنﺠاسﺔ وﻟون اﻟنﺠاسﺔ ورﻳﺢ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺬﻫﺒا أي اﻟﻠون واﻟرﻳﺢ ﱂ ﺗﻄﻬر

ﻣا ﱂ يعﺠﺰ أما إذا وﺻﻞ ﳌرﺣﻠﺔ اﻟعﺠﺰ ﻏسﻞ ﻏسﻞ ﻓيﺼﲑ ﻫنا ﺣاﻟﺔ اضﻄرار وﻛذا إذا
ﻏمرت ﲟاء اﳌﻄر والسيﻮل لعدم اعتبار النيﺔ ﻹزالتﻬا ﻓﻠو أن اﻟنﺠاسﺔ ﻫﺬه أنﺖ ﱂ

ﺗغسﻠﻬا ﻟﻜن نﺰل ماء اﳌﻄر وﻏسﻠﻬا ﻳﺼﺢ ﻓماء اﳌﻄر ﻟو نﺰل ﻋﻠﻰ أرض ﳒسﺔ وﲜوار
اﻷرض اﻟنﺠسﺔ ﺻاﺣﺒﻬا ﳏدث ﻓغسﻠﺖ اﻷرض وﻏسﻠﺖ ﺻاﺣﺒﻬا وأذن اﳌؤذن ﻓنﻘول
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اﻷرض طاﻫرة واﶈدث ﱂ ﻳرﺗفﻊ ﺣدﺛه ﻷنه ﱂ ﻳنو ،ﳌاذا ﻫﺬا اﳌﻄر اﻟﺬي نﺰل من اﻟسماء
طﻬر اﻷرض من اﻟنﺠاسﺔ وﱂ ﻳرﻓﻊ ﺣدث اﶈدث؟ اﳉواب ﻷن ﺣدث اﶈدث اﻟﻄﻬارة
ﻟرﻓﻊ اﳊدث ،طﻬارة رﻓﻊ اﳊدث ﻋﺒادة ﲢتاج ﻟنيﺔ وأما إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ ﻻ ﲢتاج ﻟنيﺔ ﻫﺬه من

ب طرق اﻹزاﻻت ﻻ ﲢتاج ﻟنيﺔ لعدم اعتبار النيﺔ ﻹزالتﻬا-إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ -وإﳕا اﻛتﻔى
ﳌرة دﻓعاً للﺤرج واﳌﺸﻘﺔ اﳌرة اﻟواﺣدة أي دﻓعا ﻟﻠﺤرج من اﻟﺸرع ﻓﻘد سﻬﻞ اﻟﺸرع
ﺠﻼ ﻣن ﻣاء أو ذَنﻮ ً ﻣن ﻣاء" ﻣتﻔق عليﻪ .ﺻورة
ﻋﻠينا لﻘﻮلﻪ ﷺ "أريﻘﻮا على ﺑﻮلﻪ سَ ْ
أﺧرى ﻟنﺠاسﺔ اﻷرض :ﻗال :ﻓﺈن ﻛانﺖ النﺠاسﺔ أي اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻷرض ذات أﺟﺰاء
ﻣتﻔرﻗﺔ ﳍا أﺟﺰاء أي ﺟرم ﻛالرﻣﻢ وﻫو اﻟعﻈﻢ اﻟنﺠﺲ والدم اﳉاف والروث واﺧتلﻄﺖ
ﺟﺰاء اﻷرض ﱂ تﻄﻬر لغسﻞ ﺑﻞ زالﺔ أﺟﺰاء اﳌﻜان ﲝيﺚ يتيﻘن زوال أﺟﺰاء
النﺠاسﺔ .ﻓﻠو ﻛان اﻟروث اﻟنﺠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻞ نﻜﺐ اﳌاء ﻋﻠﻰ اﻟروث واﻟﱰاب ونﻘول
اﻷرض طﻬرت؟ ﻻ ،ﻻﺑد من إزاﻟﺔ ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ وﻏسﻞ اﻷرض ،ﻟو ﻛان دم ﻓﻬﻞ نﻜﺐ

اﳌاء ﻋﻠﻰ اﻟدم اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓتتﻠوث اﻷرض ﻟدم ﲣتﻠط ﻟدم ونﻘول ﻫﺬا طﻬر؟ ﻻ
ﻻﺑد أن نﺰﻳﻞ اﻟﱰاب اﻟﺬي ﺑه اﻟدم أو اﻟﱰاب اﻟﺬي ﺑه ﺑول ﳒﺲ أو اﻟﱰاب اﻟﺬي ﺑه ﳒاسﺔ
أﺧرى ﻛاﻟغاﺋط أو ﻛﺬا ،ﻓﻼﺑد من إزاﻟﺔ ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ ﻟﻜن اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﺻﺒﺖ ﻟيﺲ ﳍا

ﻋﲔ ﻓيﻜفي اﻟغسﻞ ﻓيﻬا .ﻗال) :و( ﳚﺰئ ﰲ ﳒاسﺔ )على ﻏﲑها( أي ﻏﲑ أرض )سبﻊ(
ﻏسﻼت ") "٢إﺣداها( أي إﺣدى الغسﻼت واﻷوﱃ أوﱃ )ﺑﱰاب( طﻬﻮر )ﰲ ﳒاسﺔ
ﻛلب وﺧنﺰير( وﻣا تﻮلد ﻣنﻬما أو ﻣن أﺣدﳘا أي ﰲ اﻟسﺒﻊ ﻏسﻼت اﻷوﱃ أن ﺗﻜون
اﻷوﱃ ﻫي اﻟﱵ ﻟﱰاب ،أوﻻﻫا ﻟﱰاب ﰲ ﳒاسﺔ ﻛﻠﺐ وﺧنﺰﻳر وما ﺗوﻟد منﻬما أي من

ﻛﻠﺐ وﺧنﺰﻳر أي ﺣيوان أﺑوه ﻛﻠﺐ وأمه ﺧنﺰﻳر أو ﺣيوان أﺑوه ﻛﻠﺐ أو أمه ﻛﻠﺒه أو أﺑوه
ﺧنﺰﻳر أو أمه ﺧنﺰﻳره واﳊيوان اﻟﺜاﱐ ﻻ ﻛﻠﺐ وﻻ ﺧنﺰﻳر وإن ﻛان ﻫﺬا اﻵن من ﺣيﺚ اﻟعﻠﻢ
ﻫﻞ ﳝﻜن ﻫﺬا أم ﻻ؟! ﻷن اﻟفﻘﻬاء ﻳتﻜﻠمون ﺑعﺼرﻫﻢ ﻓيتوﻗعون ﻫﺬا اﻟﺸيء ﻟﻜن اﻟيوم ﻻ
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أدري ﲢتاج ﻫﺬه إﱃ سؤال ﻟﻜن ﻟو ﺣﺼﻞ ﻓيعتﱪ ﻫﺬا ﳒﺲ وﳒاسته مغﻠﻈﺔ ﲢتاج إﱃ سﺒﻊ

ﻟﱰاب .ﳊديﺚ" :إذا ولﻎ الﻜلب ﰲ إ ء أﺣدﻛﻢ ﻓليغسلﻪ سبعاً أوﻻهن لﱰاب" رواﻩ
ﻣسلﻢ عن أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعاً .ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ :ويعتﱪ ﻣا يﻮﺻﻞ الﱰاب إﱃ اﶈﻞ
ويستﻮعبﻪ ﺑﻪ إﻻ ﻓيما يﻀر ﻓيﻜﻔﻲ ﻣسماﻩ .أي ﻳﺸﱰط ما ﻳوﺻﻞ اﳌاء أي ماء ﻳوﺻﻞ
اﻟﱰاب إﱃ اﶈﻞ وﻳستوﻋﺐ اﶈﻞ ﺑه ﻟﱰاب إﻻ إذا ﻛان ﻳﻀر ﻳﻜفي أن ﻳﻜون ﻓيه اسﻢ

اﻟﱰاب مسماه أي أﻗﻠه) .وﳚﺰئ عن الﱰاب أشنان وﳓﻮﻩ( ﻛالصاﺑﻮن والنخالﺔ ﻫﺬه

مسأﻟﺔ ﺧﻼف ﻓاﳊدﻳﺚ ﺟاء ﻟﱰاب أوﻻﻫن ﻟﱰاب أو إﺣداﻫن ﻟﱰاب أو أﺧراﻫن
ﻟﱰاب ﻟﻜن اﳋﻼف ﺑينﻬﻢ ﻓﻬﻞ اﻟﱰاب مﻘﺼود ﻟﺬاﺗه ﻓﻼ ﻳﻘاس ﻋﻠيه ﻏﲑه أم أن اﻟﱰاب
اﳌﻘﺼود ﺑه اﳌﻄﻬر أي شيء منﻈف ﻳﻘاس ﻋﻠيه ﻏﲑه ﻓاﳌﺬﻫﺐ أن ﻏﲑ اﻟﱰاب ﻳﻘاس ﻋﻠيه.

وﳛرم استعمال ﻣﻄعﻮم ﰲ إزالتﻬا أي ﰲ إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ ﻷن ﻫﺬا إﻓساد ﻟﻠﻄعام .ﻗال) :و(
ﳚﺰئ )ﰲ ﳒاسﺔ ﻏﲑﳘا( أي ﻏﲑ الﻜلب واﳋنﺰير أو ﻣا تﻮلد ﻣنﻬما أو ﻣن أﺣدﳘا
)سبﻊ( ﻏسﻼت " "٣ﲟاء طﻬﻮر ولﻮ ﻏﲑ ﻣباح إن أنﻘﺖ ﳌاذا ﻳﻄﻬر اﳌتنﺠﺲ إذا ﻏسﻠناه
ﲟاء ﳏرم وﺑينما ﰲ اﻟوضوء ﻟو ﺗوضأ ﲟاء ﳏرم ﻛماء مغﺼوب ﻻ ﻳرﺗفﻊ اﳊدث ﻓما اﻟفرق؟
ﻷن رﻓﻊ اﳊدث ﻋﺒادة ﲢتاج إﱃ نيﺔ وﻳﺸﱰط ﻓيﻬا أﻳﻀا إ ﺣﺔ اﳌاء أما إزاﻟﺔ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬي

من ب اﻟﻄرق ﻳﺼﺢ ﻓيﻬا أي شيء وﻫﻞ معﲎ ﻫﺬا أنه إذا زال اﻟنﺠاسﺔ ﺑغﲑ مﺒاح أنه ﻻ
ﰒ؟ ﰒ ﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﰲ أن اﶈﻞ ﻳﻄﻬر أم ﻻ؟ ﻳﻄﻬر اﶈﻞ ﻗال إن أنﻘﺖ أي ﻫﺬه
اﻟغسﻼت إذا زاﻟﺖ ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ .اﻛتﺒوا ﻋند ﻗوﻟه سﺒﻊ ﻏسﻼت ﰲ اﳊاشيﺔ "وﻋنه ﺛﻼ
وﻋنه ﺗﻜاﺛر ﳌاء من ﻏﲑ ﻋدد واﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن" وﻋنه ﺗﻜاﺛر ﳌاء أي ﻟيﺲ
ﺑعدد أي مرة واﺣدة ﺗﻜفي وﻫﺬه اﻟﺬي اﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ وﻫو اﺑن ﻗدامﺔ ،وﺗﻘي اﻟدﻳن ﻫو
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شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ .ﻗال :وإﻻ ﻓﺤﱴ تنﻘﻲ ﻣﻊ ﺣﺖ وﻗرص ﳊاﺟﺔ وعصر ﻣﻊ
إﻣﻜان ﻛﻞ ﻣرة ﺧارج اﳌاء ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜن عصرﻩ ﻓبدﻗﻪ وتﻘليبﻪ أو تﺜﻘيلﻪ ﻛﻞ ﻏسلﺔ ﺣﱴ
يذهب أﻛﺜر ﻣا ﻓيﻪ ﻣن اﳌاء .ﻗال وإن أنﻘﺖ أي أزاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ وطﻬرت اﳌﻜان من
اﻟنﺠاسﺔ وإﻻ إذا ﱂ ﺗنﻈفﻬا ﻫﺬه اﻟسﺒﻊ ﻗال وإﻻ ﻓﺤﱴ ﺗنﻘي مﻊ ﺣﺖ أي ﺣﻚ ﺑعود أو
ﳓو ذﻟﻚ ،وﻗرص أي ﻷﺻاﺑﻊ ﳊاﺟﺔ إذا اﺣتاج إﱃ ﻫﺬا ،وﻋﺼر إذا ﻛان ﻫﺬا اﳌغسول
ﳝﻜن ﻋﺼره معناه ﻟو ﺗﺼور أنه ﻳغسﻞ ﺛوب ﻓيﺤتاج إﱃ أن ﻳعﺼره ﰲ ﻛﻞ ﻏسﻠﺔ ﺧارج

اﳌاء ﰒ ﰐ ﳌاء وﻳﻀعه ﻓيه ،أما ﻟو ﻛان ﻫﺬا اﳌغسول ﺻعﺐ ﻋﺼره ﻓﻠه طرﻳﻘﺔ نيﺔ معناه
سنﻠﺠأ ﻟﻠتﺜﻘيﻞ أو نﻠﺠأ ﻟﻠتﻘﻠيﺐ ﻗال اﻟﺬي ﻳنوب ﻋن اﻟعﺼر دﻗه وﺗﻘﻠيﺒه أو ﺗﺜﻘيﻠه ﺣﱴ
ﳜرج ﻛﻞ اﳌاء اﻟﺬي ﻓيه مستﺤيﻞ ﺣﱴ ﳜرج أﻛﺜر ما ﻓيه ﻷنه ﺣﱴ ﻟعﺼر ﻟن ﳜرج ﻛﻞ

اﳌاء اﻟﺬي ﻓيه ﻟﻜن سيﺨرج أﻛﺜر ما ﻓيه ﻗال ﺣﱴ ﳜرج أﻛﺜر ما ﻓيه من اﳌاء وﻻ يﻀر
ﺑﻘاء لﻮن أو ريﺢ عﺠﺰاً أي إذا ﻋﺠﺰ ﻋن إزاﻟتﻬا ﻏسﻠناﻫا مرات ﻛﺜﲑة وﻟون اﻟنﺠاسﺔ ﱂ

ﻳﺬﻫﺐ أو رﻳﺢ اﻟنﺠاسﺔ ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﻓعند اﻟعﺠﺰ ﻳعفﻰ ﻋن اﻟنﺠاسﺔ وﻋن اﻟﻠون ﻟﻜن ﻫنا
اﳌﺼنف ﱂ ﻳﺸر إﱃ اﻟﻄعﻢ ﻷ ﻢ ﻳرون أن ﺑﻘاء طعﻢ اﻟنﺠاسﺔ ﻳﻀر ﻷنه ﻳدل ﻋﻠﻰ وﺟود

ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ أي اﻟعﲔ ﻗيﺔ .ﰒ ﻗال) :ﺑﻼ تراب( أي سﺒﻊ ﻏسﻼت ﺑﻼ ﺗراب لﻘﻮل اﺑن
عمر" :أﻣر ﺑغسﻞ اﻷﳒاس سبعاً" ﻟو ﺛﺒﺖ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻓيﻜون ﻗول اﺑن ﻋمر أمر من
اﻵمر؟ اﻟنﱯ ﷺ ﻓيﻜون ﻟه ﺣﻜﻢ اﻟرﻓﻊ وﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﱂ ﳒده وﻻ نعرف ﻟه أﺻﻼ وإﳕا ﻗاﻟه
اﳊناﺑﻠﺔ ﺑعﻀﻬﻢ ﻋن ﺑعﺾ وذﻛر اﻟﻘاضي أنه رواه أﺑو موسﻰ ﻋنه أي ﻋن اﺑن ﻋمر ﻟﻜن

ﳓن ﱂ ﳒد ﻟه أﺻﻞ أﺑدا .ﻗال :ﻓينصرف إﱃ أﻣرﻩ ﷺ أي أن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﺧﺬ ﺣﻜﻢ
اﻟرﻓﻊ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع وﻏﲑﻩ.

ﻗال :وﻣا تنﺠﺲ ﺑغسلﻪ يغسﻞ عدد ﻣا ﺑﻘﻲ ﺑعدها ﻣﻊ تراب ﰲ ﳓﻮ ﳒاسﺔ ﻛلب إن ﱂ
يﻜن استعمﻞ أي أنﺖ ﺗرﻳد أن ﺗﻄﻬر ﺛوب من ﳒاسﺔ اﻟﻜﻠﺐ مﺜﻼ ﻓﺒعد اﻟغسﻠﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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ﺗنﺠﺲ ﺑغسﻠﺔ ﻳعﲏ ماء اﻟغسﻠﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ أﺻاﺑﺖ مﺜﻼ ﺛوب آﺧر ﻓﻜيف ﻳﻜون ﺗﻄﻬﲑ اﻟﺜوب
اﻵﺧر؟ ﺑسﺒﻊ ﻏسﻼت إﺣداﻫا ﻟﱰاب أم ﻟﺒاﻗي ﻓﻜﻢ ﺑﻘي من ﻫﺬا؟ ﻛأن ﻳﻘول ﻟﻚ ﻫﺬه

اﻟنﺠاسﺔ ﺣﻘﻬا سﺒﻊ ﻏسﻼت ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻜن ﺑعدما ﻏسﻠﺖ ﺛﻼث ﻏسﻼت ﺑﻘي ﳍا أرﺑعﺔ
إذاً نغسﻞ اﻟﺜوب اﻟﺬي ﺗنﺠﺲ ﺬه اﻟغسﻠﺔ أرﺑﻊ ﻏسﻼت ﻫﻞ مﻊ ﺗراب أم من ﻏﲑ ﺗراب؟
ﲝسﺐ إذا ﻛان اﻟﺜوب اﻷول ﻗد ﻏسﻠناه ﰲ اﻟغسﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﱰاب معناه أن اﳌتنﺠﺲ

اﻷول اﳌغسول اﻷول ﻏسﻞ ﺛﻼث ﻏسﻼت مﻊ اﻟﱰاب ﻓﺒﻘي ﻟه ﻓﻘط أرﺑﻊ ﻏسﻼت إذاً
اﻟﺬي ﺗنﺠﺲ ﺬه اﻟغسﻠﺔ ﻳغسﻞ ما ﺗﺒﻘﻰ من اﻷول ،ﻟو ﻛان ما ﻏسﻠناه ﻟﱰاب اﻷول

ﻫﺬا معناه ﺑﻘي ﻟه أرﺑﻊ ﻏسﻼت مﻊ اﻟﱰاب ﻫﺬا ﻫو معﲎ وﻣا تنﺠﺲ ﺑغسلﺔ يغسﻞ عدد
ﻣا ﺑﻘﻲ ﺑعدها ﻓﺈذا ﻏسﻠنا اﻟنﺠﺲ ﻫﺬا ﲬﺲ ﻏسﻼت مﻊ اﻟﱰاب ﻓاﻟغسﻠﺔ اﳋامسﺔ

أﺻاﺑﺖ ﺛوب آﺧر ﻓاﻟﺜوب اﻵﺧر ﻫﺬا ﻛﻢ ﳛتاج إﱃ ﻏسﻠﺔ؟ إﱃ ﻏسﻠتﲔ ﻓﻘط ﺑدون ﺗراب.

اﻵن سينتﻘﻞ ﳌسأﻟﺔ أشياء ﻻ ﺗﻄﻬر اﻟنﺠﺲ :ﻗال) :وﻻ يﻄﻬر ﻣتنﺠﺲ( ولﻮ أرﺿاً
)ﺑﺸمﺲ" ،"١وﻻ ريﺢ " ،"٢وﻻ دلﻚ" ("٣ولﻮ أسﻔﻞ ﺧﻒ أو ﺣذاء" "٤أو ذيﻞ
اﻣرأة" "٥وﻻ ﺻﻘيﻞ" "٦ﲟسﺢ اﻟﺼﻘيﻞ ﻫو اﻟﺸيء اﻷمﻠﺲ مﺜﻞ اﻟسيف أو اﻟسﻜﲔ ﻓﻬﺬا
اﻟسﻜﲔ مﺜﻼ أﺻاﺑه اﻟدم ﻓما رأﻳﻜﻢ ﻟو مسﺤناه ﲟندﻳﻞ ﻳﻄﻬر أم ﻻ؟ اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ
ﻳﻄﻬر ﳛتاج ﻟغسﻞ وﻛﺜﲑ من ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﳌﺼنف وﻫي اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﻻ ﺗﻄﻬر

ﺑه ﳜاﻟف ﻓيﻬا شيﺦ اﻹسﻼم وﻳرى أ ا ﺗﻄﻬر ﺑﺬﻟﻚ .ﻗال) :وﻻ( يﻄﻬر ﻣتنﺠﺲ ﺑـ
)استﺤالﺔ( " "٧واﻻستﺤاﻟﺔ ﻫي ﺗغﲑ ﺣاﻟﺔ اﻟعﲔ مﺜﻞ ﳒاسﺔ اﺣﱰﻗﺖ ﻓأﺻﺒﺤﺖ رماد

ﺣﺼﻞ ﻓيﻬا استﺤاﻟﺔ أي ﲢوﻟﺖ من ﻋﲔ ﻟعﲔ آﺧر ﻓﻬﻞ ﻫﺬه اﻻستﺤاﻟﺔ أو ﻫﺬا اﻟتﺤول
ﻳﻄﻬر اﻟنﺠﺲ ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻻ ﻳﻄﻬر اﳌتنﺠﺲ ومﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑرماد اﻟنﺠاسﺔ ودﺧان
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اﻟنﺠاسﺔ وﻏﺒار اﻟنﺠاسﺔ وﲞارﻫا ﻳﻘول ﻫﺬه ﳒسﺔ ﻓرﻣاد النﺠاسﺔ ودﺧا ا وﻏبارها
وﲞارها ودود ﺟرح وﺻراﺻر ﻛنﻒ وﻛلب وﻗﻊ ﰲ ﻣﻼﺣﺔ ﻓصار ﻣلﺤاً وﳓﻮ ذلﻚ ﳒﺲ
أي أن اﻻستﺤاﻟﺔ ﻻ ﺗﻄﻬر اﻟعﲔ اﻟنﺠسﺔ إﻻ ﰲ ﺻورﺗﲔ ﻓﻘط استﺜناﻫا اﳌﺼنف ﻗال:

)ﻏﲑ اﳋمرة( " "١إذا انﻘلبﺖ ﺑنﻔسﻬا ﺧﻼ"أ" أي ﱂ نﻀف إﻟيﻬا شيئا وﱂ ﺧﺬ منﻬا
شيئا وﱂ ننﻘﻠﻬا من مﻜان إﱃ مﻜان ما نﻘﻠناﻫا مﺜﻼ من ﴰﺲ إﱃ ﻇﻞ أو من ﻇﻞ إﱃ
ﴰﺲ ﱂ نفعﻞ شيء من ﻫﺬا وﻫﺬا ﻫو انﻘﻠﺒﺖ ﺑنفسﻬا ﺧﻼ ﻓﻬﻞ ﺗﻄﻬر؟ نعﻢ ﺗﻄﻬر.

اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :أو ﺑنﻘﻞ ﻻ لﻘصد ﲣليﻞ أي ﲢوﻟﺖ إﱃ ﺧﻞ ﻟيﺲ ﻟﻘﺼد اﻟتﻄﻬﲑ ﻟﻜنﻬا إذا
نﻘﻠﺖ من مﻜان إﱃ مﻜان ﻟيﺲ ﻟﻘﺼد اﻟتﻄﻬﲑ أما إذا نﻘﻠﺖ ﻟﻘﺼد اﻟتﻄﻬﲑ ﻓﺈ ا ﻻ ﺗﻄﻬر
ﻷن اﲣاذ اﳋمر ﺧﻞ أﺻﻼ منﻬي ﻋنه ﻟﻜن نﻘﻠناﻫا ﻟغرض آﺧر ﻓتﺤوﻟﺖ إﱃ ﺧﻞ ﺗﻄﻬر
ﻗال أو ﺑنﻘﻞ ﻻ ﻟﻘﺼد اﻟتﺨﻠيﻞ معناه ﻟو نﻘﻠﺖ ﻟﻘﺼد اﻟتﺨﻠيﻞ ﻓﺈ ا ﻻ ﺗﻄﻬر ﻷن اﳋمر إذا

ﻋمﻞ من أﺟﻠﻬا أي شيء ﻟتﺼﺒﺢ ﺧﻼ أي ﺧﻠﻠﺖ ﻗﺼدا ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻄﻬرﻫا .ﻗال :ود ا
ﻣﺜلﻬا أي ﻳﻄﻬر ﺑﻄﻬار ا ﻷننا إذا ﻗﻠنا اﳋمر ﲣﻠﻠﺖ ﺑنفسﻬا طﻬرت ﻓﺈذا طﻬرت ﻫي ،د ا

ﻫو إ ءﻫا وﻋاﺋﻬا ﻫﻞ ﻳﻄﻬر معﻬا أم ﻻ؟ ﻳﻄﻬر وإﻻ ﱂ ﺗﻄﻬر اﳋمر ﻓﺈذا ﻗﻠنا اﻹ ء ﻻ ﻳﻄﻬر
ﻓاﳋمر ﱂ ﺗﻄﻬر .ﻷن ﳒاستﻬا لﺸد ا اﳌسﻜرة وﻗد زالﺖ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ أن ﳒاسﺔ اﳋمر

ﺑسﺒﺐ شد ا اﳌسﻜرة وﻗد زاﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺸدة اﳌسﻜرة ﻛاﳌاء الﻜﺜﲑ إذا زال تغﲑﻩ ﺑنﻔسﻪ.
ﻗال :والعلﻘﺔ إذا ﺻارت ﺣيﻮا ً طاهراً " "٢اﻟعﻠﻘﺔ إذا ﲢوﻟﺖ ﳊيوان ﺗﻄﻬر .اﻟﺜاﻟﺚ

اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻘول ﺑه وﻫو د غ اﳉﻠود ﻓﻼ ﻳرى أن دﺑﻎ اﳉﻠود ﻳﻄﻬرﻫا إذاً ما ﻫي اﻟعﻠﻘﺔ؟
ﻫي اﻟﱵ ﻳتﻜون منﻬا اﻹنسان ﻳﻜون أول شيء نﻄفﺔ ﰒ ﻳتﺤول إﱃ ﻋﻠﻘﺔ ﻗﻄعﺔ دم متعﻠﻘﺔ

ﻟرﺣﻢ ﰒ ﻳتﺤول إﱃ مﻀغﺔ ﻓيﺼﺒﺢ مﺜﻞ ﻗﻄعﺔ اﻟﻠﺤﻢ اﳌمﻀوﻏﺔ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳتﺤول إﱃ
ﻋﻈام ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳﻜسﻰ ﻟﻠﺤﻢ وﻳتﻜون ﺧﻠﻖ اﻹنسان ﻓيﻘول ﻫﺬه اﻟعﻠﻘﺔ ﳒسﺔ ﻓﺈ ا
ﺗﺼﺒﺢ طاﻫرة إذا ﺻارت ﺣيوا طاﻫرا وﳌا نﻘول ﺣيوان طاﻫر ﻓاﻟعﻠﻘﺔ ﻫﺬه ﻗد ﻳﻜون
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إنسان ،ﺣيوان ،يمﺔ ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟعﻠﻘﺔ ﻫﺬه ﻵدمي أو ﳍرة أو ﻟﺸاة أو ﳉمﻞ أو ﻟﺒﻘرة ﻓﺈذا
ﲢوﻟﺖ إﱃ ﺣيوان ﺗﺼﺒﺢ طاﻫرة ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟعﻠﻘﺔ ﻟﻜﻠﺐ وﺻارت ﺣيوان إذاً ﻻ
نﻘول أن اﻟعﻠﻘﺔ إذا ﺻارت ﺣيوان ﺗﻄﻬر ﺧﻄأ ﻷن ﻋﻠﻘﺔ اﻟﻜﻠﺐ ستتﺤول إﱃ ﺣيوان ﻟﻜن
ﺣيوان ﳒﺲ وﻋﻠﻘﺔ اﳋنﺰﻳر ﻛﺬﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻘﺔ اﻟسﺒاع ستﻜون ﳒسﺔ وستﺼﺒﺢ
ﺣيوان ﳒﺲ ﰲ اﳌستﻘﺒﻞ ﻓﻼ ﺗدﺧﻞ ،ﻓﻬمتﻢ اﻟفرق .وﳍﺬا اﳌﺼنف ﻗيد وﻗال ﺣيوان طاﻫر.

اﻵن سيﺨرج اﳌﺼنف أشياء ذﻛرﻫا ﻗال) :ﻓﺈن ﺧللﺖ( أي اﳋمر أو نﻘلﺖ لﻘصد
التخليﻞ ﱂ تﻄﻬر .اﻵن سيﺬﻛر ﺻورة اﳋﻞ اﳌﺒاح وﻫو اﻟﺬي ﱂ ﳝر ﲟرﺣﻠﺔ اﻟتﺨمﲑ ﱂ ﻳﻜن
ﲬرا واﳋﻞ اﳌباح أن يصب على العنب أو العصﲑ ﺧﻞ ﻗبﻞ ﻏليانﻪ ﺣﱴ ﻻ يغلﻲ ﻗﺒﻞ

ﻏﻠيانه أي ﻗﺒﻞ وﺻوﻟه ﳌرﺣﻠﺔ اﻹسﻜار واﻟغﻠيان ﻫي مرﺣﻠﺔ اﻹسﻜار .انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ

أﺧرى ﺗتعﻠﻖ أﻳﻀا ﳋﻞ ﻗال :وﳝنﻊ ﻏﲑ ﺧﻼل ﻣن إﻣساك اﳋمرة لتتخلﻞ ﲟعﲎ من ﻛان

ﻋنده ﺧﻞ ﻓتﺨمر ﻫﺬا اﳋﻞ ﳝسﻜه أم ﻳرﻳﻘه؟ ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳرﻳﻘه ﻟﻜن إذا ﻛان ﺧﻼﻻ
وﻫﺬه ﺻنعته ﻳﺼنﻊ اﳋﻞ ﻓﻼ س أن ﳝسﻜه ﻟيﺼﺒﺢ ﺧﻼ ﺑدون ما ﻳعمﻞ ﻓيه شيء ﻳتﺨﻠﻞ
ﺑنفسه إذاً ﳝنﻊ ﻏﲑ اﳋﻼل من إمساك اﳋمرة ﻟتﺼﺒﺢ ﺧﻼ أما اﳋﻼل ﻓﻼ ﳝنﻊ ،ﳌاذا ﻻ ﳕنﻊ
اﳋﻼل؟ ﻷن ﻫﺬه ﺻنعته وﻫﺬه أمواﻟه ﻓﻼ مره ﺑﺼﺐ ﻫﺬه اﻷموال وإراﻗتﻬا وﻛﺒﻬا ﻟﻜن

ﻏﲑه من ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼناﻋﺔ اﳋﻞ ﳌاذا ﳝسﻚ اﳋمرة؟! ﻗال) :أو تنﺠﺲ دهن ﻣاﺋﻊ(
أو عﺠﲔ أو طن ﺣب أو إ ء تﺸرّب النﺠاسﺔ أو سﻜﲔ سُﻘيتﻬا )ﱂ يﻄﻬر( اﻟدﻫن

اﳌاﺋﻊ مﺜﻞ اﻟسمن واﻟﺰﻳﺖ ﻟو وﻗﻊ ﻓيه ﻗﻄرة ﺑول ﻓﻼ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑ اﻟدﻫن اﳌاﺋﻊ ﻫﺬا "أ" ،أو
طن ﺣﺐ "ج" ﺟئنا ﲝﺒوب ﻗمﺢ مﺜﻼ ووضعناﻫا ﰲ ماء ﳒﺲ ﻓﻜﱪت اﳊﺒﺔ ﺗﺸرﺑﺖ

اﳊﺒﺔ ﻫﺬا اﳌاء اﻟنﺠﺲ ﻓتنﺠﺲ طن اﳊﺒﺔ ﻓﻼ ﳝﻜن ﻏسﻠﻬا ﻟﻜن مﺜﻼ ﻟو وﻗﻊ ﺑول ﻋﻠﻰ
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ﺣﺒوب ﻓغسﻠﺖ ﺗﻄﻬر ﻷ ا ﱂ ﺗتﺸرب ﻫي من اﳋارج ﻓﻘط ﺗنﺠسﺖ ،أو إ ء ﺗﺸرب
اﻟنﺠاسﺔ"د" ﻛيف ﻳتﺸرب اﻹ ء اﻟنﺠاسﺔ؟ إ ء ﺗﺸرب اﻟنﺠاسﺔ أو سﻜﲔ ُسﻘي اﻟنﺠاسﺔ
ﻫﺬه ﺻورﻫا ﱂ ﻳﻄﻬر ﻓﺼورة ﻫﺬه مﺜﻼ ﻳؤﺗﻰ ﻟسﻜﲔ ﳛمﻰ ﻋﻠﻰ اﻟنار وﻳغمﺲ ﰲ اﻟنﺠاسﺔ
ﻓتدﺧﻞ اﻟنﺠاسﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟعﲔ ﻓﻼ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑﻫا سواء ﻛان إ ء ﻓﺨار مﺜﻼ وضعناه ﰲ
اﻟنﺠاسﺔ ﻓﺸرب اﻟنﺠاسﺔ من اﻟداﺧﻞ أو سﻜﲔ ﲪيناه ﻋﻠﻰ اﻟنار ﻗدﳝا ﳝﻜن ﻳسﺨنوه ﰒ
ﻳﻀعوه ﰲ اﻟنﺠاسﺔ ﻓيﺸرب ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ أو ﻳُسﻘﻰ ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ أما اﻟيوم ﻫناك طرق

أﺧرى ﻟﻜﻬر ء وﻏﲑﻫا ﳝﻜن ﲡعﻞ ﻫﺬه اﻟعﲔ ﺗﺸرب ﻫﺬا اﻟﻠون أو ﻫﺬه اﳌادة ﻓﻠو ﻛانﺖ
ﻫﺬه اﳌادة ﳒسﺔ سيﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟسﻜﲔ ﳒﺲ أو ﻫﺬا اﻹ ء ﳒﺲ وﻻ ﳝﻜن ﺗﻄﻬﲑه ﻷنه ﻻ
ﳝﻜن إزاﻟتﻬا ﻷنه ﺗﺸرب اﻟنﺠاسﺔ .إذاً نفرق ﺑﲔ ﳒاسﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ إ ء من اﳋارج ﻓنغسﻠه
وﻳﻄﻬر وﺑﲔ إ ء ﻳﺸرب اﻟنﺠاسﺔ من اﻟداﺧﻞ ي طرﻳﻘﺔ ﻛانﺖ ﺑﻄرﻳﻘﺔ ﺑداﺋيﺔ ﻛما ﻛان

اﻟفﻘﻬاء ﻗدﳝا ﻳعرﻓو ا أو ﺑﻄرﻳﻘﺔ ﺣدﻳﺜﺔ .ﻗال ﱂ ﻳﻄﻬر ،ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻻ يتﺤﻘق وﺻﻮل اﳌاء
إﱃ ﲨيﻊ أﺟﺰاﺋﻪ ﻷﱐ ﳌا اﻏسﻞ اﻹ ء سأﻏسﻠه من اﳋارج وﻟيﺲ من اﻟداﺧﻞ وإن ﻛان
الدهن ﺟاﻣداً ووﻗعﺖ ﻓيﻪ ﳒاسﺔ ألﻘيﺖ وﻣا ﺣﻮﳍا والباﻗﻲ طاهر ﻓﺈن اﺧتلﻂ وﱂ
ينﻀبﻂ ﺣرم إذاً ﻛﻼمنا ﰲ اﻟدﻫن اﳌاﺋﻊ وﻗد نﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻟو اﺧتﻠﻄﺖ اﻟنﺠاسﺔ
ﻟدﻫن اﳉامد وﱂ نستﻄﻊ ﳕيﺰ أﻳن اﳉﺰء اﳌتنﺠﺲ ﻓﻼ ﺗﻄﻬر .ﻗال اﳌﺼنف) :وإن ﺧﻔﻲ
ﻣﻮﺿﻊ ﳒاسﺔ( ﰲ ﺑدن " "١أو ثﻮب " "٢أو ﺑﻘعﺔ ﺿيﻘﺔ " "٣وأراد الصﻼة )ﻏسﻞ(
وﺟﻮ ً )ﺣﱴ ﳚﺰم ﺑﺰوالﻪ( أي زوال النﺠﺲ ﻷنﻪ ﻣتيﻘن ﻓﻼ يﺰول إﻻ ﺑيﻘﲔ الﻄﻬارة ﻫﺬه
اﳌسأﻟﺔ مرت معنا ﰲ مسأﻟﺔ إذا اشتﺒه طﻬور أو طاﻫر ﺑنﺠﺲ من اﻟﺜياب أو من اﻟﺒﻘﻊ.

ﻗال) :وإن ﺧﻔﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﳒاسﺔ( ﰲ ﺑدن " "١أو ثﻮب " "٢أو ﺑﻘعﺔ ﺿيﻘﺔ " "٣وأراد
الصﻼة اﻵن أراد اﻟﺼﻼة وﰲ ﺑدنه ﳒاسﺔ ﺧفي ﻋﻠيه موضعﻬا ﻫﺬا معناه .أو أراد اﻟﺼﻼة

وﰲ ﺛوﺑه ﳒاسﺔ ﺧفي ﻋﻠيه موضعﻬا ﻻ ﻳعﻠﻢ أﻳن أو ﻳﺼﻠي ﰲ ﺑﻘعﺔ ضيﻘﺔ ﻳعﻠﻢ أن ﻓيﻬا
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ﳒاسﺔ ﻟﻜن ﻻ ﻳعﻠﻢ أﻳن ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ ،ماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال) :ﻏسﻞ( وﺟﻮ ً )ﺣﱴ ﳚﺰم
ﺑﺰوالﻪ( ﻳعﲏ ﺑﺰوال اﻟنﺠاسﺔ ،أما إذا ﻛان ﰲ اﻟﺒدن ماذا ﻳفعﻞ؟ إذا ﻛان ﰲ اﻟﺒدن ﻫو

متأﻛد أن ﻫناك ﳒاسﺔ ﻟﻜن ﻻ ﻳعرف مﻜان ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬنا ﳍا أﺣوال إما أنه ﻻ ﻳعرف
مﻜان اﻟنﺠاسﺔ ﲢدﻳدا ﻟﻜن ﻳعرﻓﻬا ﺑﺸﻜﻞ ﻋام أي متأﻛد أن اﻟنﺠاسﺔ وﻗعﺖ ﰲ إﺣدى
اﻟرﺟﻠﲔ ﻓﺈذا ﻳغسﻞ اﻟرﺟﻠﲔ ﲨيعا ﺣﱴ ﻳتيﻘن .أو أنه متيﻘن أن اﻟنﺠاسﺔ ﺟاءﺗه من اﳋﻠف

إذاً ﻳغسﻞ اﳋﻠف ﲨيعا اﻟﻈﻬر واﻟرﺟﻠﲔ من اﳋﻠف ﺣﱴ ﻳتيﻘن زواﳍا ﻛﺬا من اﻷمام ﻓيغسﻞ
اﻷمام ﻛﻠه ﺣﱴ ﻳتيﻘن ﺑﺰواﳍا .أو متأﻛد أن اﻟنﺠاسﺔ وﻗعﺖ ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﻟﻜن ﻟيﺲ متﺬﻛرا
ﻋﻠﻰ اﻟرأس أو ﺟانﺐ اﻟرأس أو ﺧﻠف اﻟرأس ﻻ ﻳعرف ﻓﺈذاً ﻳغسﻞ اﻟرأس ﻛﻠه .أو أنه متأﻛد

أن اﻟنﺠاسﺔ وﻗعﺖ ﰲ اﻟﺒدن ﻟﻜن ﻻ ﻳعﻠﻢ ي ﺟﺰء من اﻟﺒدن إذاً ﻳغسﻞ اﻟﺒدن ﻛﻠه.
ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺜوب إذا ﻛان متأﻛد أن اﻟنﺠاسﺔ ﰲ أسفﻞ اﻟﺜوب إذاً ﻳغسﻞ ﻛﻞ
اﻷسفﻞ .إذا ﻛانﺖ أمام اﻟﺜوب أو ﺧﻠف اﻟﺜوب ﻳغسﻞ ﲨيﻊ اﳋﻠف أو ﲨيﻊ اﻷمام أو ﰲ
أﺣد اﻟﻜمﲔ إذاً ﻳغسﻞ ﻛﻼ اﻟﻜمﲔ .أو أنه ﻳعﻠﻢ أ ا ﰲ اﻟﺜوب ﻟﻜن ﻻ ﻳعﻠﻢ مﻜا ا إذاً
ﻳغسﻞ اﻟﺜوب ﻛامﻼ .ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻘعﺔ :متأﻛد أن اﻟنﺠاسﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘعﺔ أو آﺧر اﻟﺒﻘعﺔ أو
ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟيمﲎ أو ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟيسرى ﻟﻜن ﻻ ﻳدري أي اﻟيسرى ﻟﻀﺒط ﻳغسﻞ ﺣﱴ ﻳتيﻘن
زوال اﻟنﺠاسﺔ ﻗال) :ﻏسﻞ( وﺟﻮ ً )ﺣﱴ ﳚﺰم ﺑﺰوالﻪ( أي زوال النﺠﺲ ﻷنﻪ ﻣتيﻘن ـ

اﻟنﺠاسﺔ ـ ﻓﻼ يﺰول إﻻ ﺑيﻘﲔ الﻄﻬارة أي ﻷننا متأﻛدون ﺑوﺟود اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻼ ﻳﺰول ﻫﺬا

اﻟنﺠﺲ ﺑيﻘﲔ إﻻ ﺑيﻘﲔ اﻟﻄﻬارة وﻻ ﳛﺼﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﺑغسﻞ ما ﻳتيﻘن معه زوال اﻟنﺠاسﺔ.

ﻗال :ﻓﺈن ﱂ يعلﻢ ﺟﻬتﻬا ﻣن الﺜﻮب ﻏسلﻪ ﻛلﻪ وإن علمﻬا ﰲ أﺣد ﻛميﻪ وﻻ يعرﻓﻪ
ﻏسلﻬما ـ أي اﻟﻜمﲔ ـ ويصلﻲ ﰲ ﻓﻀاء واسﻊ ﺣيﺚ شاء ﺑﻼ ﲢر أي أن اﳌﻜان إذا
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ﻛانﺖ ﻓيه ﳒاسﺔ أو ضيﻖ ﻳتﺤرى أما إذا ﻛان اﳌﻜان واسﻊ ﻓﻼ ،ﻷنه أﺻﺒﺢ من اﻟعسﲑ
ﻋﻠيه .متأﻛد أن ﰲ ﻫﺬه اﻟساﺣﺔ اﻟﱵ ﲜوار اﳌسﺠد أو ما ﻳﺸاﺑه ﻫﺬه اﳌساﺣﺔ أنه ﻗد
وﻗعﺖ ﻓيﻬا ﳒاسﺔ ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﺼﻠي ﰲ أي مﻜان أو ﻛان ﰲ ﺻﺤراء أو ﻛﺬا .اﻟﻄرﻳﻘﺔ

اﻟراﺑعﺔ ﻟتﻄﻬﲑ اﻟنﺠاسﺔ) :ويﻄﻬر ﺑﻮل( وﻗﻲء )ﻏﻼم ﱂ ﻛﻞ الﻄعام( لﺸﻬﻮة )ﺑنﻀﺤﻪ(
أي ﻏمرﻩ ﳌاء إذاً ﺑول اﻟغﻼم وﻗيء اﻟغﻼم أﻳﻀا مﻠﺤﻖ ﺑه ﻟﻜن ﻏاﺋط اﻟغﻼم ﻓﻼ وﻫﺬا

اﻟغﻼم ﱂ ﻛﻞ اﻟﻄعام ﻟﺸﻬوة أي ما وﺻﻞ ﳌرﺣﻠﺔ ﻳﺸتﻬي اﻟﻄعام و ﻛﻠه وإﳕا ﻳﺸرب اﻟﻠﱭ

ﻟﻜن ﻗد ﻳﻜون أﻛﻞ طعاما ﺑﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺼدﻓﺔ أو شيء ﻋاﺑر ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻗوامه ﻋﻠﻰ اﻟﻄعام
وإﳕا ﻗوامه ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱭ :ﻗال ﻳﻄﻬر ﺑنﻀﺤه ،ما ﻫو اﻟنﻀﺢ ﻗال ﻏمره ﳌاء أي أن ﻳغمر
ﳌاء ﲝيﺚ ﻻ ﻳسيﻞ أي ﻻ ﳚري اﳌاء ﻋﻠﻰ اﳌﻜان ﻫﺬا أما إذا ﺟرى اﳌاء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻜان
ﻓﻬﺬا ﻏسﻞ ﻓمﺠرد اﻟغمر من ﻏﲑ أن ﻳسيﻞ اﳌاء ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌسﺢ وﻫو اﻟنﻀﺢ وﻫﺬا ﻳﻜفي

أما إذا سال ﻓمعناه ﻏسﻞ ﻓﻬﺬا من ب أوﱃ ﻳﻜفي وز دة .ﻗال :وﻻ ﳛتاج ﳌرس وعصر
اﳌرس واﻟعﺼر ﻫﺬا ﰲ اﻟغسﻞ أما اﳌسﺢ واﻟنﻀﺢ ﻓﻼ ﳛتاج ﳌرس وﻻ ﻋﺼر .ﻗال ﻓﺈن أﻛﻞ
الﻄعام ﻏسﻞ ""١إذا ﻛان اﻟﻄفﻞ ﻛﻞ اﻟﻄعام ﻓﻬﺬا ﻳغسﻞ ،ﻳغسﻞ ﻗيؤه وﺑوﻟه ﻛغاﺋﻄﻪ
" "٢وﻛبﻮل اﻷنﺜى " "٣واﳋنﺜى " "٤أي ﺑول اﳋنﺜﻰ إذاً ﻫﺬه اﻷرﺑﻊ ﺣاﻻت ما ﻳﺼﻠﺢ

ﻓيﻬا اﻟنﻀﺢ ،ما ﻫي؟ إذا ﻛان ﻫﺬا اﻟغﻼم ﻛﻞ اﻟﻄعام إذاً ﺧتﺼار نﻘول ﻫﺬه اﻟﺼور
ﻫي ﲣرﻳج ﳌا ذﻛره اﳌﺼنف ﻓيما مﻀﻰ ﻷنه ﻓيما مﻀﻰ ﻗال ﻳﻄﻬر ﺑوﻟه وﻗيؤه معناه أن
ﻏاﺋﻄه ﻻ ﻳﻄﻬر .وﻗال ﻏﻼم معناه أنه ﻟو ﻛان ﺑول واﻟغاﺋط من أنﺜﻰ ﻻ ﻳﻄﻬر ﻗال ﻻ ﻛﻞ
اﻟﻄعام معناه ﻟو ﻛان اﻟغﻼم ﻛﻞ اﻟﻄعام ﻓﺒوﻟه ﻻ ﻳﻄﻬر ﲟﺠرد اﻟنﻀﺢ ﻗال ﻓﺈن أﻛﻞ ﻏسﻞ
مﺜﻞ اﻟغاﺋط وﻛﺒول اﳋنﺜﻰ واﻷنﺜﻰ .وﳌاذا نغسﻞ ﺑول اﳋنﺜﻰ؟ ﻻﺣتمال أن ﻳﻜون ذﻛر أو

ﻳﻜون أنﺜﻰ ﻓما ﳝﻜن أن نتيﻘن اﻟﻄﻬارة إﻻ ﻟغسﻞ .ﻗال :ﻓيغسﻞ ﻛساﺋر النﺠاسات ﻗال
الﺸاﻓعﻲ ﱂ يتبﲔ ﱄ ﻓرق ﻣن السنﺔ ﺑينﻬما ﺑﲔ اﻟﺬﻛر واﻷنﺜﻰ ﻟﻜن ﻫﻜﺬا ﺟاءت اﻟسنﺔ
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ﻳنﻀﺢ من ﺑول اﻟغﻼم وﻳغسﻞ من ﺑول اﳉارﻳﺔ أﺣادﻳﺚ ﻛﺜﲑة وردت ﺬا ووردت أﺣادﻳﺚ
ﻓعﻠيﺔ ﻋن اﻟنﱯ ﷺ أنه ﺟﻠﺲ ﰲ ﺣﺠره ﺻﱯ ﻓﺒال ﻓأﺗﺒعه اﳌاء أي ﻓنﻀﺤه ﳌاء .ﻗال:
وذﻛر ﺑعﻀﻬﻢ أن الغﻼم أﺻلﻪ ﻣن اﳌاء والﱰاب واﳉاريﺔ أﺻلﻬا ﻣن اللﺤﻢ والدم ﻫﺬا

اﻟﻜﻼم ﳌعﲎ وﻗد أﻓادﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ وهﻮ ﻏريب ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋند اﺑن ماﺟﺔ

ﻋن اﻟﺸاﻓعي ﻋندما ﻗال وذﻛر ﺑعﻀﻬﻢ ﻋن اﻟﺸاﻓعي أنه ﻗال ـ ﻫﻜﺬا ﻋﺒارﺗه ﻋند اﺑن ماﺟﺔ

ـ ﻗال ﻷن ﺑول اﻟغﻼم من اﳌاء واﻟﻄﲔ وﺑول اﳉارﻳﺔ من اﻟﻠﺤﻢ واﻟدم .ﻓﻘوﻟه ﻋندما ﻳﻘول أن
اﻟغﻼم أﺻﻠه من اﳌاء واﻟﱰاب ﻫﺬه رواﻳﺔ ﳌعﲎ ﻷنه ما ﻗال أﺻﻠه ﺑﻞ ﻗال ﻷن ﺑول اﻟغﻼم
من اﳌاء واﻟﻄﲔ وﺑول اﳉارﻳﺔ من اﻟﻠﺤﻢ واﻟدم ﻓﻜيف ﻫﺬا اﻟﻜﻼم؟ آدم ﺧﻠﻖ من ماذا؟ من

ﺗراب .وﺣواء ﺧﻠﻘﺖ من ماذا؟ من ضﻠﻊ آدم .ﻓمعناه ﻳﻘول ﻫي أﺻﻠﻬا من اﻟﻠﺤﻢ واﻟدم
وﻫو أﺻﻠه اﻟﱰاب واﳌاء وﻛﻞ ﻫﺬه اﺣتماﻻت ،وﷲ أﻋﻠﻢ .وﻫو ﻋند اﺑن ماﺟﺔ ﻗال وﻫو
ﻏرﻳﺐ ﻗاﻟه ﰲ اﳌﺒدع وﻗوﻟه وذﻛر ﺑعﻀﻬﻢ ﻫﺬا موﺟود ﰲ اﺑن ماﺟﺔ ﻋن اﻟﺸاﻓعي .ﻗال:
ولعا ما طاهر ﻟعاب من؟ اﻟﻀمﲑ ﻳعود إﱃ اﻟﺬﻛر واﻷنﺜﻰ اﻟﻠعاب طاﻫر .اﻵن ﻳﺬﻛر ما

ﻋفي ﻋنه من اﻟنﺠاسات) :ويعﻔى ﰲ ﻏﲑ ﻣاﺋﻊ " "١و ( ﰲ )ﻏﲑ ﻣﻄعﻮم " "٢عن
يسﲑ" "٣دم " "٤ﳒﺲ " ( "٥ولﻮ ﺣيﻀا أو نﻔاسا أو استﺤاﺿﺔ وعن يسﲑ ﻗيﺢ
وﺻديد ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳتﺒﻊ اﻟدم ﻷن ﻳسﲑ اﻟﻘيﺢ واﻟﺼدﻳد ﻳﻘوﻟون أﺻﻠه اﻟدم ﻓﺤﻜمه ﺣﻜﻢ
اﻟدم .ﻗال) :ﻣن ﺣيﻮان طاهر( " "٦ﻻ ﳒﺲ وﻻ إن ﻛان ﻣن سبيﻞ " "٧ﻗبﻞ أو دﺑر

اﻛتﺐ اﻟعﺒارة اﻟتاﻟيﺔ ﻷنه ﻗال ﻻ من سﺒيﻞ  ،ما ﻫو ﻫﺬا اﻟسﺒيﻞ؟ معناه إما ﻗﺒﻞ أو دﺑر ﻓﺈذا
ﻛان اﻟدم ﻫﺬا من سﺒيﻞ ﻻ ،إذاً ﻛيف ﻗال ﻫو ﻗﺒﻞ ﻗﻠيﻞ أو ﺣيﻀا أو نفاسا أو
استﺤاضﺔ؟ ﻓﻬمﺖ اﻟتعارض؟ ﻓاﻛتﺐ ﻋندﻫا :ﻻ إن ﻛان من سﺒيﻞ إﻻ اﳊيﺾ أو اﻟنفاس
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أو اﻻستﺤاضﺔ ﻟﻠمﺸﻘﺔ .أي أن ﻫﺬه مستﺜناه وإﻻ ﻓدم اﻟسﺒيﻞ ﻻ ﻳعفﻰ ﻋنه ،ﳌاذا؟ ﻷن
دم اﻟسﺒيﻞ ﻳﺸﺒه اﻟﺒول ﻓﻬﻞ ﻳعفﻰ ﻋن اﻟﺒول؟ ما ﻳعفﻰ ﻋن اﻟﺒول .دم اﻟسﺒيﻞ ﻳﺸﺒه اﻟﺒول
واﻟغاﺋط وﻫﺬا ﻻ ﻳعفﻰ ﻋن ﻳسﲑه .ﻓﻜتﺒﺖ ﻋندﻫا :ﻻ إن ﻛان من سﺒيﻞ إﻻ اﳊيﺾ أو

اﻟنفاس أو اﻻستﺤاضﺔ وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا شيء من اﻟغموض وﻟﺬﻟﻚ ﳌا نﻘول ﳌراﺟعﺔ
وراﺟعوا وﻛﺬا ..ﳍﺬا ﻓمن اﳌفﱰض أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم مﻜرر أ ﻛررﺗه ﻓاﳌفﱰض أﻻ ﻳﻜون
اﻟروض مﺜﻞ اﻟﺰاد .ﻓاﻟﺰاد ﻳعتﱪ أول ﻛتاب ﺗﺼور ﻓيه اﳌساﺋﻞ وﺗوضﺢ أما ﰲ اﻟروض اﳌساﺋﻞ
ﺼ ِّوَرت ﻓﻼ ﳓتاج أن نﻘف ﻋند اﻟنﺠاسﺔ اﳌعفو ﻋنﻬا وأﺻورﻫا ﻟتفﺼيﻞ وإﻻ ﻓمعﲎ ذﻟﻚ
ﺗُ ُ

ﻋندما نﻘرأ ﻏداً منتﻬﻰ اﻹرادات أو شرح اﳌنتﻬﻰ سنﺸرح ﻟتفﺼيﻞ و ﰐ ﻋند اﳌاء اﻟﻄﻬور
واﻟﻄاﻫر ونﻈﻞ نﺼور ﻟتفﺼيﻞ!! وﳍﺬا اﳌفﱰض ﰲ اﻟروض أﻻ ﻳﺰﻳد ﰲ ﻗراءﺗه ﻋن مدة
ﻗراءة اﻟﺰاد ﺑﻞ ﺧﺬ نفﺲ اﻟفﱰة ﻷننا ﻫناك ﻛنا نﻘف ونﺼور أما ﻫنا ﻓﻼ ﳓتاج ﻷن نﻘف

ونﺼور ﻟﻜن إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك مراﺟعﺔ سنﻀﻄر إﱃ أن نﻘف نﺼور أو ﳕﺸي وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻠﺒﺲ.
إذاً ما ﻫي اﻟنﺠاسﺔ اﳌعفو ﻋنﻬا؟ ﻫي اﻟﱵ ﰐ ﻟﺸروط اﻟتاﻟيﺔ :ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﻫﺬه
اﻟنﺠاسﺔ ﰲ ﻏﲑ اﳌاﺋعات وﰲ ﻏﲑ اﳌﻄعومات أما أي ﳒاسﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﳌاﺋﻊ ﻓﻼ ﻳعفﻰ ﻋنﻬا

وأي ﳒاسﺔ ﰲ اﳌﻄعوم ﻓﻼ ﻳعفﻰ ﻋنﻬا ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﰲ ﻏﲑ اﳌاﺋعات واﳌﻄعومات .ﻓﺈذا
أﺧرﺟنا اﳌاﺋﻊ واﳌﻄعوم ذﻫﺒنا إﱃ شيء آﺧر ﻛاﳉامدات من ﻏﲑ اﳌﻄعومات ﺛوب أو مﻜان
ﻓاﻟﺬي ﻳعفﻰ ﻋنه ﻳسﲑ اﻟدم واﻟيسﲑ ﲝسﺐ اﻟعرف وﻳﻜون دم ،ﻳسﲑ دم ﳒﺲ ﻓﻠما ﻗال
ﻳسﲑ أﺧرج ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ وﳌا ﻗال دم أﺧرج ﺑﻘيﺔ اﻟنﺠاسات ﻛاﻟﺒول واﻟغاﺋط وﻫﻜﺬا وﺑﻘوﻟه
اﻟنﺠﺲ أﺧرج اﻟدم اﻟﻄاﻫر وسيأﰐ ﺑعد ﻗﻠيﻞ أن ﻫناك أرﺑﻊ أنواع من اﻟدماء اﻟﻄاﻫرة وﻫي
دم اﻟسمﻚ ودم ما ﻻ نفﺲ ﻟه ساﺋﻠﺔ ودم اﻟﺸﻬيد ﻋﻠيه وما ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻠﺤﻢ أو ﻳﺒﻘﻰ ﰲ
اﻟعروق ﻓﻬﺬا دم طاﻫر .إذاً ﻻﺑد أن ﻳسﲑ من دم ﳒﺲ وﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟدم اﻟنﺠﺲ

من ﺣيوان طاﻫر ﻓﻼ ﻳﻜون من ﺣيوان ﳒﺲ ﻓﻠو ﻛان دما من ﻛﻠﺐ أو ﺧنﺰﻳر أو سﺒﻊ ﻋﻠﻰ
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اﳌﺬﻫﺐ أو ﲪار ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أو ﻛﻞ ﺣيوان أﻛﱪ من اﳍرة وﻫو ﻏﲑ مأﻛول ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ
إذاً ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﺣيوان طاﻫر ﻓﻼ ﻳﻜون ﺣيوا ﳒسا .واﻟﺸيء اﻵﺧر أﻻ ﻳﻜون ﻫﺬا
اﻟدم من سﺒيﻞ ﻓﻼ ﻳﻜون ﺧرج من ﻗﺒﻞ أو دﺑر وﻳعفﻰ ﻋن دم اﻟنفاس أو اﳊيﺾ أو
اﻻستﺤاضﺔ ﻟﻠمﺸﻘﺔ .استﺜﲏ اﳊيﺾ من ﻗوﻟه ﻻ من سﺒيﻞ أي أن اﻟدم اﻟﺬي ﻳعفﻰ ﻋنه
ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻳسﲑا وﻻﺑد أن ﻳﻜون من ﻏﲑ سﺒيﻞ إﻻ إذا ﻛان ﺣيﻀا.

أمﺜﻠﺔ :دم ﻳسﲑ ﺧرج من اﻷنف ﻫﻞ ﻳعفﻰ ﻋنه أم ﻻ؟ ﻳسﲑ ﺧرج من اﻟﻘﺒﻞ ﰲ ﺣيﺾ؟
ﻳعفﻰ ﻋنه .ﻳسﲑ ﺧرج من ﻗﺒﻞ ﰲ استﺤاضﺔ أو نفاس؟ ﻳعفﻰ ﻋنه ،ﻳسﲑ ﺧرج من اﻟدﺑر؟
ﻻ ﻳعفﻰ ﻋنه ،ﻳسﲑ ﺧرج من اﻟﻘﺒﻞ وﻟيﺲ ﲝيﺾ وﻻ استﺤاضﺔ وﻻ نفاس؟ ﻻ ﻳعفﻰ ﻋنه.
ﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﻳعفﻰ ﰲ ﻏﲑ ماﺋﻊ وﻏﲑ مﻄعوم ﻋن ﻳسﲑ دم ﳒﺲ وﻟو ﺣيﺾ أو نفاس أو

استﺤاضﺔ ﻓﻬﺬه مستﺜناه ﻓﻘط وﻋن ﻳسﲑ ﻗيﺢ وﺻدﻳد ﻷن اﻟﻘيﺢ واﻟﺼدﻳد ﻳعتﱪ ﳒﺲ ﻷن
أﺻﻠه اﻟدم من ﺣيوان طاﻫر ﻻ ﳒﺲ وﻻ إن ﻛان من سﺒيﻞ ﻗﺒﻞ أو دﺑر واستﺜنينا إﻻ إذا
ﻛان ﺣاﺋﺾ أو  ..ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﲑ ﺗعارض ﻷنه ﻛيف من ﻗﺒﻞ وﳓن ﻋند ﺣيﺾ

واستﺤاضﺔ ونفاس ﻓﻬﺬه مستﺜناه.
سؤال :ما رأﻳﻜﻢ ﰲ دم ﻳسﲑ من دﺟاﺟﺔ ﻫﻞ ﻳعفﻰ ﻋنه أم ﻻ؟ ﻳعفﻰ ﻋنه ،ﻓﺈذا وﻗﻊ ﻫﺬا
اﻟيسﲑ ﰲ اﻟتمر أو ﰲ اﳌاء؟ ﻻ ﻳعفﻰ ﻋنه .ﻓﻼ ﻳﻘال ﻳعفﻰ ﻋنه مﻄﻠﻘا وإﳕا نﻘول أﻳن وﻗﻊ،
ﻫﻞ وﻗﻊ ﰲ ماﺋﻊ أو ﰲ مﻄعومات .ﻗال :واليسﲑ ﻣا ﻻ يﻔﺤﺶ ﰲ ﻛﻞ أﺣد ﲝسبﻪ ﻫﺬا

ﻫو ﲢدﻳد اﻟيسﲑ ويﻀﻢ ﻣتﻔرق ﺑﺜﻮب ﻻ أﻛﺜر ﻳعﲏ ﻟو ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﻳسﲑة ﻳعﲏ نﻘاط

مفرﻗﺔ اﻟﺜوب ﻓﻜﻞ نﻘﻄﺔ ﺗعتﱪ ﻳسﲑة وﻟو ﲨعنا ﻫﺬه اﻟنﻘاط ﺗعتﱪ ﻛﺜﲑة ﻓﻬﻞ نﻘول ﻛﻞ
نﻘﻄﺔ ﳍا ﺣﻜمﻬا أو نﻘﻞ اﻟعﱪة موع؟ اﻟعﱪة موع ﻓﻠو ﻛان ﳎموع ﻫﺬه اﻟنﻘاط ﻳسﲑ

www.bajabir.com

٢١٦

ﻳﺼﺒﺢ ﻳسﲑ أما إذا ﻛان ﳎموﻋﻬا ﻛﺜﲑا ﻓﺈنه ﻻ ﻳﺼﻠﺢ .ﻳﺬﻛر اﳌﺼنف اﻵن اﻟدماء اﻟﻄاﻫرة

ﻗال :ودم السمﻚ وﻣا ﻻ نﻔﺲ لﻪ ساﺋلﺔ ﻛالبق والﻘمﻞ ودم الﺸﻬيد عليﻪ وﻣا يبﻘى ﰲ
اللﺤﻢ وعروﻗﻪ ولﻮ ﻇﻬرت ﲪرتﻪ طاهرة .ودم اﻟسمﻚ " "١وما ﻻ نفﺲ ﻟه ساﺋﻠﺔ ""٢

أي ما ﻻ دم ﻟه ساﺋﻠﺔ ﻓاﻟنفﺲ ﻳعﲏ اﻟدم مﺜﻞ ﻛاﻟﺒﻖ واﻟﻘمﻞ ﻓﻬﺬه ﻟيﺲ ﳍا دماء ﺗسيﻞ
ﻓمﺜﻞ ﻫﺬه ﻟو ﺧرج منﻬا دم ﻓدمﻬا ﻳعتﱪ طاﻫر وﻻ نﻘول ﳒسﺔ ،ودم اﻟﺸﻬيد ﻋﻠيه ""٣
ومعﲎ ﻋﻠيه أي ﱂ ﻳنفﺼﻞ ﻋن ﺟسده أما إذا انفﺼﻞ دم اﻟﺸﻬيد ﻋن ﺟسده ﻓﻼ ،ﻓﻬو

ﳒﺲ وما ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻠﺤﻢ وﻋروﻗه " "٤وﻟو ﻇﻬرت ﲪرﺗه طاﻫرة إذاً ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ دماء
طاﻫرة .وﻓرﻗوا ﺑﲔ اﻟدم اﻟﻄاﻫر وﺑﲔ اﻟدم اﳌعفو ﻋنه ﺣﱴ ﰲ ﻏﲑ اﻟدماء ﻓﻬناك أشياء
ﺗﻜون ﰲ أﺻﻠﻬا طاﻫرة وﻫناك أشياء معفو ﻋنﻬا ومعﲎ معفو ﻋنﻬا أي أ ا ﰲ أﺻﻠﻬا ﳒﺲ

ﻟﻜن ﻳعفﻰ ﻋنﻬا أي ﻻ ﺗﻀر ﻟﻜنﻬا ﳒسﺔ أما أن نﻘول طاﻫرة ﻓمعناه أ ا ﰲ أﺻﻠﻬا طاﻫرة
وﻫﺬا ﰲ اﻟدماء وﰲ ﻏﲑ اﻟدماء .ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻛان ﻓيما ﻳعفﻰ ﻋنه وأول ما ﺑدأ ﺑه ﻫو ﻗوﻟه
وﻳعفﻰ ﰲ ﻏﲑ ماﺋﻊ ومﻄعوم ،ﻓﻀﻊ رﻗﻢ " "١ﰲ مرﺑﻊ ﺧارج اﳊاشيﺔ ﻷن اﻷرﻗام ستأﰐ
متﺒاﻋدة ﻓﺈذا ﻛتﺒﺖ اﳌعفو ﻋنه من اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻀﻊ رﻗﻢ " "١ﲢته وﻳﺼﺒﺢ رﻗﻢ " "٢ﻫو ﻗوﻟه:
)و( يعﻔى )عن أثر استﺠمار( ﲟﺤلﻪ ﺑعد اﻹنﻘاء واستيﻔاء العدد إذاً اﻷول من اﳌعفو

ﻋنه ﻳسﲑ اﻟدم من ﺣيوان طاﻫر..إﱁ وأﺛر استﺠمار ﲟﺤﻠه ﻫﺬا اﳌعفو ﻋنه اﻟﺜاﱐ وﲟﺤﻠه "
أ " وإنﻘاء "ب" واستيفاء اﻟعدد "ج" ما ﻫو أﺛر اﻻستﺠمار؟ اﻵن اﳌستﺠمر ﳌا ﳝسﺢ
ﳊﺠر ﻓﻬﻞ ﻳﺰﻳﻞ ﻛﻞ اﻟنﺠاسﺔ أم ﻳﺰﻳﻞ أﻛﺜر اﻟنﺠاسﺔ؟ ﻳﺰﻳﻞ أﻛﺜر اﻟنﺠاسﺔ وﻳﺒﻘﻰ أﺛر
ﻟﻠنﺠاسﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﻠه اﳊﺠر وإﳕا ﻳﺰﻳﻠه اﳌاء ،ﻓﻬﺬا اﻷﺛر اﻟﺒاﻗي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰﻳﻠه اﳊﺠر وإﳕا ﳛتاج
إﱃ اﳌاء ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﳒﺲ أم طاﻫر؟ ﻫﻞ ﻫو ﳒﺲ معفو ﻋنه أم ﻫو طاﻫر؟ ﻷنه إذا استﺠمر
ﺬا اﳊﺠر ﰒ ذﻫﺐ ﻓتوضأ ﰒ ﺻﻠﻰ ﻟﺼﺤﺖ اﻟﺼﻼة ،إذاً ﻛيف ﺻﺤﺖ اﻟﺼﻼة؟ ﺻﺤﺖ
اﻟﺼﻼة ﻷن ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ اﳌوﺟودة اﻟيسﲑة طاﻫرة أما أ ا ﳒسﺔ ومعفو ﻋنﻬا؟ رواﻳتان ﰲ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٢١٧

اﳌﺬﻫﺐ ،رواﻳﺔ ﺗﻘول طاﻫرة ورواﻳﺔ ﺗﻘول ﳒسﺔ ومعفو ﻋنﻬا واﳌﺬﻫﺐ أ ا ﳒسﺔ ومعفو ﻋنﻬا
ﻟﺬا ذﻛرﻫا اﳌﺼنف وﳍﺬا ﻗال وﻳعفﻰ ﻋن أﺛر استﺠمار واﻛتﺐ ﻋندﻫا ﻳسﲑ ،ﲟﺤﻠه " أ "

ﻛيف ﲟﺤﻠه؟ أي اﻟﺬي ﻋند اﳌﺨرج ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﺬي ﻳعفﻰ ﻋنه ﺑعد اﻹنﻘاء ،أي ﺑعدما
نﻈّف وأزال ﻛﻞ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﳝﻜن أن ﻳﺰﻳﻠﻬا اﳊﺠر " ،ج " واستيفاء اﻟعدد ،ﻛﻢ اﻟعدد
ﰲ اﻻستﺠمار؟ ﺛﻼﺛﺔ .إذاً ﻻﺑد أن ﻳﻜون مسﺢ ﺛﻼث مسﺤات منﻘيﺔ ،ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﻜون

اﻟيسﲑ اﻟﺒاﻗي ﰲ اﶈﻞ أي ﺣول ﻓتﺤﺔ اﻟﻘﺒﻞ أو ﺣول ﻓتﺤﺔ اﻟدﺑر أما ما ﲡاوز ذﻟﻚ ﻓﻼ
ﻳعفﻰ ﻋنه ،واﻛتﺐ ﻋندﻫا :وﻋنه :أنه طاﻫر .وﳌا ﻗال ﲟﺤﻠه أي ﰲ مﻜانه ،ﻓﺈن ﺗعدى
اﳋارج إﱃ اﻟﺜوب أو اﻟﺒدن ﻓﻼ ﻳعفﻰ ﻋنه .واﻛتﺐ ﰲ اﳍامﺶ وﺣاول أن ﺗﻜتﺐ ﰲ اﳍامﺶ
ﺑﻄرﻳﻘﺔ مرﺗﺒﺔ واضﺤﺔ و رﻗام مرﺗﺒﺔ ﻇاﻫرة ﻓاﺟعﻞ اﻟﻜتاب ﻳفتﺢ اﻟنفﺲ ﻟﻠﻘراءة وﻫﺬه اﻷرﻗام

ﻫي اﻗﱰاح وﻗد ﲡد ﺑعﺾ اﻟناس ما ﻳفﻬﻢ ﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ ﻓﻜﻞ واﺣد ﻳسﻠﻚ طرﻳﻘته إن ﻛانﺖ

ﻟه طرﻳﻘﺔ وإن ﱂ ﻳﻜن ﻟه طرﻳﻘﺔ ﻓﻠيﺠرب ﻫﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ .ﻗال) :وﻻ ينﺠﺲ اﻵدﻣﻲ ﳌﻮت(
ﳊديﺚ" :اﳌﺆﻣن ﻻ ينﺠﺲ" ﻣتﻔق عليﻪ .ﻫﺬا رﻗﻢ "  "١متفﻖ ﻋﻠيه من ﺣدﻳﺚ أﰊ
ﻫرﻳرة .واﻟﺜاﱐ) :وﻣا ﻻ نﻔﺲ( أي دم )لﻪ ساﺋلﺔ( ﻛالبق والعﻘرب وهﻮ )ﻣتﻮلد ﻣن
طاهر( ﻻ ينﺠﺲ ﳌﻮت وﻫﺬا شرط أن ﻳﻜون متوﻟد من طاﻫر ،ﻓما رأﻳﻜﻢ ﰲ ما ﻻ

نفﺲ ﻟه ساﺋﻠﺔ متوﻟد من ﳒاسﺔ؟ ﻛأن أﺗينا ﻋند اﳊمام ﻓوﺟد ﺻراﺻﲑ نﺸأت ﰲ اﻟﺒاﻟوﻋﺔ
ﰲ اﻟنﺠاسﺔ وﻫﺬه اﻟﺼراﺻﲑ ﻟو ﻗتﻠناﻫا ﻓﻼ نفﺲ ﳍا ساﺋﻠﺔ ،ﻟيﺲ ﳍا دم ﻳسيﻞ؟ ﻫﺬه
اﻟﺼراﺻﲑ ﳒسﺔ ﻷ ا متوﻟدة من ﳒاسﺔ ،إذاً اﻟﺬي ﻳتوﻟد من طاﻫر ﻛأن ﻳتوﻟد من ﺧﺒﺰ أو

ﻳتوﻟد من ﳊﻢ أو من ﺟﱭ أو شيء طاﻫر .ﻗال :ﺑر ًﻛان أو ﲝر ً ﻓﻼ ينﺠﺲ اﳌاء
اليسﲑ ﲟﻮ ما ﻓيﻪ ﻫﺬا واضﺢ ودﻟيﻠه ﺣدﻳﺚ اﻟﺬ ﺑﺔ " إذا وﻗﻊ اﻟﺬ ب ﰲ إ ء أﺣدﻛﻢ
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ﻓﻠيغمسه " ﻓدل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ طﻬارة اﻟﺬ ب ﻷنه ﻛيف ﻳؤمر ﺑغمسه وﻏمسه ﻗد ﻳؤدي إﱃ
موﺗه ،ﻓﺈذا ﻛان ﳒﺲ ﻓﻜيف مر اﻟنﱯ ﺑوضﻊ اﻟنﺠاسﺔ ﰲ اﳌاء ،ﻓﻬﺬا معناه أنه طاﻫر ،إذاً
اﳌﺼنف اﻵن ﻳعدد اﻟﻄاﻫرات .ﻗال ) :وﺑﻮل ﻣا يﺆﻛﻞ ﳊمﻪ وﻣنيﻪ وروثﻪ طاهر( وﺑول ما

ﻳؤﻛﻞ ﳊمه" "٣وروﺛه ""٤ومنيه " "٥طاﻫر ﻫﺬا ﺗعداد اﻟﻄاﻫرات ﻓﺒول ما ﻳؤﻛﻞ ﳊمه

ﻛﺒﻬيمﺔ اﻷنعام وروث ما ﻳؤﻛﻞ ﳊمه ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻬا طاﻫرة ومنيه طاﻫر ،ﻗال :ﻷنﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ أﻣر العرنيﲔ أن يلﺤﻘﻮا ﺑﻞ الصدﻗﺔ ﻓيﺸرﺑﻮا ﻣن أﺑﻮاﳍا وألبا ا والنﺠﺲ
ﻻ يباح شرﺑﻪ ﻫﺬا ﻫو وﺟه اﻻستدﻻل ولﻮ أﺑيﺢ للﻀرورة ﻷﻣرهﻢ ﺑغسﻞ أثرﻩ إذا أرادوا
الصﻼة اﳌﺼنف اﻵن ﻳرد ﻋﻠﻰ ﺗوﻫﻢ اﻋﱰاض ﻓيﻘول أن ﻫﺬا معناه أنه ﳌا أمر اﻟعرنيﲔ أن

ﻳﻠﺤﻘوا ﺑﻞ اﻟﺼدﻗﺔ ﻫؤﻻء اﻟعرنيﲔ اﺟتووا اﳌدﻳنﺔ أي مرضوا من ﺟو اﳌدﻳنﺔ ﻓأمرﻫﻢ اﻟنﱯ
ﷺ أن ﻳﻠﺤﻘوا ﺑﻞ اﻟﺼدﻗﺔ ﺧارج اﳌدﻳنﺔ وأمرﻫﻢ أن ﻳﺸرﺑوا من أﺑواﳍا وأﻟﺒا ا ﻓﺼﺤوا
وشفوا وﳌا شفوا ماذا ﻓعﻠوا؟ ﻫﻞ ذﻫﺒوا ﻟيﺸﻜروا اﻟنﱯ ﷺ؟ أﺑدا ،ﺑﻞ ﻗتﻠوا اﻟراﻋي وأﺧﺬوا
اﻹﺑﻞ ﻓسعﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﰲ طﻠﺒﻬﻢ وأﺣﻀرﻫﻢ ﰒ ﻗتﻠﻬﻢ وﲰﻞ أﻋينﻬﻢ ﳌسامﲑ اﳊارة وﻗﻄﻊ
أﻳدﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ من ﺧﻼف ورماﻫﻢ ﰲ اﳊرة ﳝوﺗون ﻷ ﻢ ﻗتﻠوا اﻟراﻋي وأﺧﺬوا اﻟﺬود وﻫﺬا

ﻳدل ﻋﻠﻰ ﻋﺰة اﻹسﻼم وﻗوة اﻹسﻼم ﻓاﻹسﻼم ﻟيﺲ دﻳن ضعف .ﻗال :ولﻮ أﺑيﺢ للﻀرورة
ﻷﻣرهﻢ ﺑغسﻞ أثرﻩ إذا أرادوا الصﻼة ﻷنه ﻗد ﻳﻘول ﻗاﺋﻞ أن ﻫﺬا اﻟﺒول ﳒﺲ ﻟﻜنه أﺑيﺢ
ﻟﻠﻀرورة ﻓيﻘول أنه ﻟو أﺑيﺢ ﻟﻠﻀرورة ﻷمرﻫﻢ ﺑغسﻞ أﺛره إذا أرادوا اﻟﺼﻼة .ﻗال) :وﻣﲏ
اﻵدﻣﻲ طاهر( ﻫﺬا رﻗﻢ "  " ٦واﻟدﻟيﻞ ﻗال لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﻛنﺖ أﻓرك اﳌﲏ ﻣن ثﻮب
رسﻮل ﷲ ﷺ ﰒ يذهب ﻓيصلﻲ ﺑﻪ ﻣتﻔق عليﻪ ومعﲎ ﻛنﺖ أﻓرك معناه أ ا ما ﺗغسﻠه
وإﳕا ﻳيﺒﺲ ﻓتفرك اﻟياﺑﺲ منه ﻓمعناه أنه ﱂ ﻳغسﻞ إذاً ﻳﺼﻠي وﰲ ﺛوﺑه ﷺ ﺑﻘا اﳌﲏ ﻓعلى
هذا يستﺤب ﻓرك ﺑسﻪ وﻏسﻞ رطبﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳيﺒﺲ ﻳغسﻞ .واﻟساﺑﻊ ﻗال) :ورطﻮﺑﺔ ﻓرج
اﳌرأة( ﻫﺬا رﻗﻢ " "٧وهﻮ ﻣسلﻚ الذﻛر طاهر ﻳﻘﺼد ﻟرطوﺑﺔ أي اﻟساﺋﻞ اﻟﺬي ﳜرج من
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ﻓرج اﳌرأة وﻫو مسﻠﻚ اﻟﺬﻛر أي ﻟيﺲ ﳐرج اﻟﺒول وﻟﻜن اﳌﻜان اﻟﺬي ﳜرج منه اﻟوﻟد أو
مﻜان اﳉماع ﻓاﻟرطوﺑﺔ اﻟﱵ ﲣرج من ﻫناك طاﻫرة ﻟﻜن ﺗنﻘﺾ اﻟوضوء أما من ﺣيﺚ

اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬي طاﻫرة ﻗال :ﻛالعرق " " ٨والريق " " ٩واﳌخاط" " ١٠ﻓﻬي مﺜﻞ اﻟعرق
واﻟرﻳﻖ واﳌﺨاط ﰲ اﳊﻜﻢ ﻓاﻟعرق طاﻫر واﻟرﻳﻖ طاﻫر واﳌﺨاط طاﻫر ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ من ﺣيﺚ
اﻟﻄﻬارة ﻫي طاﻫرة أما من ﺣيﺚ اﻻستﻘﺬار ﻓﻬي مستﻘﺬرة ﻓنفرق ﺑﲔ اﳌستﻘﺬر واﻟﻄاﻫر
ﻓاﳌستﻘﺬر ﺗعاﻓه اﻟنفوس وﻻ ﻳؤﻛﻞ ﻟﻜن ﻟو أﺻاب ﺛوب إنسان وﺻﻠﻰ ﻓيه وﱂ ﻳغسﻠه ﻓﻬنا
ﻳﻈﻬر اﻟفرق ﻓﻠﻢ ﻳنتﺒه أو أنه انتﺒه وﺻﻠﻰ أو ﺟاءه اﻟرﻳﻖ أو اﳌﺨاط وﻫو ﰲ اﻟﺼﻼة
وأﺻاب ﺛوﺑه ﻓﻼ ﻳﻀره ﲞﻼف اﻟﺒول وﻏﲑه وﻟﺬﻟﻚ :

ﻗال :والبلغﻢ ولﻮ أزرق " "١١ﻗال واﻟﺒﻠغﻢ وﻟو أزرق إشارة إﱃ ﺧﻼف ،ﺧﻼف من ﻗال

أن اﻟﺒﻠغﻢ ﻟو انعﻘد وازرق ﻓﺤﻜمه ﺣﻜﻢ اﻟﻘيء ﻓيﻜون ﳒسا ،ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻟو ازرق ﻟﺼار

ﳒسا ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻳﻘول ﺣﱴ ﻟو ازرق ﻓﻼ ﻗال وﻣا سال ﻣن الﻔﻢ وﻗﺖ النﻮم ""١٢

ﻗال) :وسﺆر اﳍرة وﻣا دو ا ﰲ اﳋلﻘﺔ طاهر( " " ١٣ﻏﲑ ﻣﻜروﻩ ﻏﲑ دﺟاﺟﺔ ﳐﻼة

وﻫﺬا مر معنا ﰲ ب اﻵنيﺔ نه ﻛﻞ ﺣيوان مأﻛول ﻓﻬو طاﻫر وﻛﻞ ﺣيوان ﻏﲑ مأﻛول
ﻓاﻟﻄاﻫر منه ما ﻛان ﰲ ﺣﺠﻢ اﳍرة ﻓما دون ﻷن ﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي ﺟاء ﻓيه ﺣدﻳﺚ أﰊ ﻗتادة
ومعﲎ ﻏﲑ ﳐﻼة أي ﻏﲑ ﳏفوﻇﺔ ،مﱰوﻛﺔ ﻛﻞ من اﻟنﺠاسات وﻏﲑﻫا ﻓﻬﺬه ﻳﻜره
سؤرﻫا ﻷ ا ﻗد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟنﺠاسات أي ﺗﺸرب من اﻟنﺠاسﺔ .وما ﻫو اﻟسؤر؟ ﻗال:
والسﺆر ﺑﻀﻢ السﲔ ﻣﻬمﻮز ﺑﻘيﺔ طعام اﳊيﻮان وشراﺑﻪ مﻬموز أي ﻓيه اﳍمﺰة ﻋﻠﻰ اﻟواو

وﻟيﺲ سور ﻏﲑ مﻬموز وﻫو ﺑﻘيﺔ طعام اﳊيوان وشراﺑه ﻗال :واﳍر الﻘﻂ معروف وإن أﻛﻞ
هﻮ أي اﳍر ﻗال :أو طﻔﻞ وﳓﻮﳘا ﳒاسﺔ ﰒ شرب ولﻮ ﻗبﻞ أن يغيب ﻣن ﻣاﺋﻊ ﱂ يﺆثر
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لعمﻮم البلﻮى أي مﺸﻘﺔ اﻟتﺤرز إذا أﻛﻞ اﻟﻄفﻞ أو اﳍر ﳒاسﺔ ﰒ شرب ف ﻳﻀر وﻟو ﱂ

ﻳغﺐ ﻋن أنﻈار ﻓﺸرب من ماﺋﻊ ﱂ ﻳؤﺛر ﻟعموم اﻟﺒﻠوى .ﻗال :ﻻ عن ﳒاسﺔ ﺑيدها أو
رﺟلﻬا ﻳعﲏ ﻟو أنه شرب من مﻜان ﳒﺲ وﱂ نغﺐ ﻋنه ﻟنﻘول أنه ﻏسﻞ أو شيء ،ﺑعد

ﻗﻠيﻞ شرب من اﳌاء ﻓنﻘول ﻻ ﻳﻀر ﻟﻠمﺸﻘﺔ وﻷنه أﻳﻀا ﳜتﻠف ﻓﻸنه ﳌا ﻳﺸرب من اﻟفﻢ ﻗد
ﻳعﻘﺐ اﻟﺸرب رﻳﻖ ﻓيﺰﻳﻞ ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻘﻰ ،وإن ﻛان أﻳﻀا إزاﻟﺔ ﻋﲔ اﻟنﺠاسﺔ ﻟرﻳﻖ
ﳏﻞ إشﻜال ﻷن اﳌﻄﻠوب ﻏسﻠﻬا ﻟﻜن ﻟعموم اﻟﺒﻠوى نﻘول زاﻟﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ
ﻟﻜن ﻻ ﻋن ﳒاسﺔ ﺑيدﻫا أو رﺟﻠﻬا ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳؤﺛر ﻛأن رأﻳنا اﳍرة وﻗعﺖ ﻳدﻫا ﰲ اﻟنﺠاسﺔ
أو وﻗعﺖ ﻳد اﻟﻄفﻞ ﰲ اﻟنﺠاسﺔ وﻫو أمامنا ﻓﻠﻢ ﻳغﺐ ﻋنا ،ﻷنه ﻟو ﻏاب ﻋنا ﳝﻜن نﻘول
أنه نﻈف نفسه أو ﻏسﻞ نفسه ﻓﺈذا ﻛان أمامنا ﻓوضﻊ ﻳده ﰲ اﳌاء ﻓيﻀر أي ﻳؤﺛر .ﺻورة

أﺧرى :ﻗال :ولﻮ وﻗﻊ ﻣا ينﻀﻢ دﺑرﻩ ﰲ ﻣاﺋﻊ ﰒ ﺧرج ﺣيا ﱂ يﺆثر ما ﻫو اﻟﺬي ﻳنﻀﻢ
دﺑره؟ أي اﳊيوا ت اﻟﱵ ﻳنﻀﻢ دﺑرﻫا ﻓﻠو وﻗعﺖ ﻫﺬه اﳊيوا ت ﰲ اﳌاء مﺜﻞ اﻟﻀفدع أو
اﻟﻀﺐ أو ﻛﺬا أو اﻟفأر ﻓﻬﺬا ما ﻳؤﺛر ،ﳌاذا؟ ﻷن مﻜان اﻟنﺠاسﺔ ﻓيه مغﻠﻖ ﻓما وﺻﻞ اﳌاء

إﱃ اﻟداﺧﻞ .ﻗال :ﰒ ﺧرج ﺣيا ﱂ يﺆثر وﻟو ﺧرج ميتا؟ سيؤﺛر ﻷنه أﺻﺒﺢ ميتا ﳒسا .ﻳﺬﻛر

اﳌﺼنف اﻵن اﳊيوا ت اﻟنﺠسﺔ ،ﻗال) :وسباع البﻬاﺋﻢ و( سباع )الﻄﲑ( الﱵ هﻲ أﻛﱪ
ﻣن اﳍر ﺧلﻘﺔ وسﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ " "١ما ﻫي سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ؟ مﺜﻞ اﻟﻜﻠﺐ واﻷسد واﻟﺬﺋﺐ

واﻟﺜعﻠﺐ ﻓﻜﻞ ﻫﺬه ﳒسﺔ اﻟﱵ ﳍا أنياب ،وسﺒاع اﻟﻄﲑ " "٢مﺜﻞ اﻟنسر واﻟعﻘاب واﻟﺼﻘر
واﻟﺒوم واﳊدأة اﻟﻄيور اﻟﱵ ﳍا ﳐاﻟﺐ ﺗﺼيد ا .إذاً سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ وسﺒاع اﻟﻄﲑ ﻗال
اﳌﺼنف :اﻟﱵ ﻫي أﻛﱪ من اﳍر ﺧﻠﻘﺔ ،ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻫﻞ ﻳعود إﱃ سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ أم سﺒاع
اﻟﻄﲑ أم إﱃ اﻻﺛنﲔ؟ ﻳعود إﱃ سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ وﻟيﺲ إﱃ سﺒاع اﻟﻄﲑ ﻓﻼ نﻘول ﰲ اﻟﻄﲑ أنه
ﻻﺑد أن ﻳﻜون أﻛﱪ من اﳍرة ،سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ أﻛﱪ من اﳍرة أما اﻟﻄيور ﻓﺬوات اﳌﺨاﻟﺐ.
ﻓعند ﻗوﻟه اﻟﱵ ﻫي أﻛﺐ من اﳍرة اﻛتﺐ سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ ﻻ اﻟﻄﲑ ،وﳍﺬا ﻟو ﺟعﻞ اﳌﺼنف
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ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻖ ﺑعد سﺒاع اﻟﺒﻬاﺋﻢ ﻟﻜان أوﱃ ،ﻓﻠو ﻗال وسﺒاه اﻟﺒﻬاﺋﻢ اﻟﱵ ﻫي دون اﳍر ﺧﻠﻘﺔ

وسﺒاع اﻟﻄﲑ ﰒ ﻳﻘول ﳒسﺔ ﻟﻜان أوﱃ .ﻗال) :واﳊمار اﻷهلﻲ والبغﻞ ﻣنﻪ( أي ﻣن
اﳊمار اﻷهلﻲ ﻻ الﻮﺣﺸﻲ )ﳒسﺔ( واﳊمار اﻷﻫﻠي " "٣واﻟﺒغﻞ منه أي من اﳊمار

اﻷﻫﻠي ،اﳊمار اﻷﻫﻠي ﳒﺲ أما اﳊمار اﻟوﺣﺸي ﻓﻄاﻫر وﻟيﺲ ﺑنﺠﺲ واﻛتﺐ ﻋند اﳊمار
اﻷﻫﻠي :وﻋنه أ ا طاﻫرة ،وﻋند ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أﻛﺜر من رواﻳﺔ ،رواﻳﺔ مﺜﻞ اﻟﺸاﻓعيﺔ ن ﻛﻞ

اﳊيوا ت طاﻫرة ماﻋدا اﻟﻜﻠﺐ واﳋنﺰﻳر ،ورواﻳﺔ أﺧرى أن اﻟسﺒاع ﳒسﺔ ﻟﻜن اﳊمار
اﻷﻫﻠي واﻟﺒغﻞ ﻫي طاﻫرة ﻷن ﻫﺬه ﺗعيﺶ مﻊ اﻟناس وﻳرﻛﺒﻬا اﻟناس وﻳعﻢ ا اﻟﺒﻠوى،
واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻫﺬه أن اﳊمار اﻷﻫﻠي واﻟﺒغﻞ ﻫو طاﻫر ﻓﻘط ﻫﺬه ﻫي اﻟﱵ اﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ

وﻗال اﳌرداوي وﻫو اﻟﺼﺤيﺢ واﻷﻗوى دﻟيﻼ أي وردت نﺼوص ﻛﺜﲑة ستعمال اﳊمار
ووﺟود اﳊمار ورﻛوب اﳊمار وﻫﺬا ﻻ ﻳؤمن معه اﻟتﻠﺒﺲ ﺑعرق اﳊمار وﻛﺬا ومﻊ ذﻟﻚ ﳌﻞ
ﻳؤمر أﺣد ﻟغسﻞ من اﳊمار وﻫناك رواﻳﺔ أﺧرى أن ﲨيﻊ اﻟسﺒاع ﻫي طاﻫرة ﰲ ﺣيا ا
وﻟيﺲ معناه إذا ماﺗﺖ ﻓاﳊمار إذا مات ﻓﻬو ﳒﺲ ﻻﺗفاق واﻟسﺒاع إذا ماﺗﺖ ﻓﻬي ﳒسﺔ

ﻻﺗفاق .ﻗال :وﻛذا ﲨيﻊ أﺟﺰاﺋﻬا وﻓﻀﻼ ا أي ﻛﻞ ما سﺒﻖ ،ﻛﻞ شيء نﻘول أنه ﳒﺲ

إذاً أﺟﺰاؤه ﳒسﺔ وﻓﻀﻼﺗه ﳒسﺔ ﻗال :ﻷنﻪ ﷺ ﳌا سﺌﻞ عن اﳌاء وﻣا ينﻮﺑﻪ ﻣن السباع
والدواب ﻓﻘال إذا ﻛان اﳌاء ﻗلتﲔ ﱂ ينﺠسﻪ شﻲء واﳊدﻳﺚ ﻋن أﰊ داود واﻟﱰمﺬي
وﺻﺤﺤه ﻗال ﻓمﻔﻬﻮﻣﻪ أنﻪ ينﺠﺲ إذا ﱂ يبلغﻬما أي ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻘﻠتﲔ ﻗال :وﻗال ﰲ اﳊمر
يﻮم ﺧيﱪ" :إ ا رﺟﺲ" ﻣتﻔق عليﻪ ،والرﺟﺲ :النﺠﺲ.
ب اﳊيﺾ
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أﺻلﻪ لغﺔ السيﻼن ﻣن ﻗﻮﳍﻢ ﺣاض الﻮادي إذا سال إذاً اﻟتعرﻳف اﻷول ﺑدأ ﺑتعرﻳف
اﳊيﺾ ﰲ اﻟﻠغﺔ وﻗال ﻫو اﻟسيﻼن ﻓﺈذا ﻗيﻞ ﺣاض اﻟوادي ﻳعﲏ سال اﻟوادي وشرﻋا اﻓتﺤوا

معﻜوﻓﺔ ﺑعد ﻗوﻟه شرﻋا ،ﺗعرﻳف اﳊيﺾ شرﻋا ،ﻗال :وهﻮ شرعا دم طبيعﺔ وﺟبلﺔ ﳜرج
ﻣن ﻗعر الرﺣﻢ ﰲ أوﻗات ﻣعلﻮﻣﺔ ﺧلﻘﻪ ﷲ ﳊﻜمﺔ ﻏذاء الﻮلد وترﺑيتﻪ .دم طﺒيعﺔ وﺟﺒﻠﺔ
ﻳعﲏ دم ﺧﻠﻘﺔ ﳜرج من داﺧﻞ اﻟرﺣﻢ وﰲ أوﻗات معﻠومﺔ وسيأﰐ ﺑيان ذﻟﻚ ﻗال ﺧﻠﻘه ﷲ

ﳊﻜمﺔ ﻓﻼ شﻚ أن ﻛﻞ ما ﺧﻠﻘه ﷲ ﳊﻜمﺔ ﻟﻜن ﻫو ﻳﻘول ﳊﻜمﺔ ﻏﺬاء اﻟوﻟد وﺗرﺑيته
ﲟعﲎ أن ﻫﺬا اﻟدم ﰲ ﻓﱰة اﳊمﻞ أن اﳉنﲔ ﻫﺬا ﻳتغﺬى ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷمر طﺒعا ﻫﺬا ﲝسﺐ

ما ﻓﻬموه من طﺐ زمنﻬﻢ .ﻗال) :ﻻ ﺣيﺾ ﻗبﻞ تسﻊ سنﲔ( اﻵن ﺑدأ ﰲ أﺣﻜام اﳊيﺾ

ﻫﺬه اﻷﺣﻜام نرﻳد ﺗرﻗيمﻬا مساﺋﻞ أساسيات ﰲ اﳊيﺾ اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ أنه ﻻ ﺣيﺾ ﻗﺒﻞ
ﺗسﻊ سنﲔ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة ﻫﺬا رﻗﻢ " "١إذاً أول سن ﳝﻜن أن ﲢيﺾ ﻓيه اﳌرأة ﺗسﻊ
سنوات ﻓما ﺑعد ﻓﺈذاً إذا رأت اﳌرأة اﻟدم دون اﻟتسﻊ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟتسﻊ إذاً ﻫﺬا اﻟدم ﻻ
ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺣيﻀا وإذا رأﺗه ﺑعد اﻟتسﻊ أو ﰲ اﻟتسﻊ ﻓﻬو ﺣيﺾ أو ﳝﻜن أن ﻳﻜون
ﺣيﻀا؟ اﳉواب أنه ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺣيﻀا ﻓﻠيﺲ ﻟﻀروري أن ﻳﻜون ﺣيﻀا ﻓﻘد ﻳﻜون

ﺣيﺾ وﻗد ﻳﻜون شيء آﺧر ﻗد ﻳﻜون ﻓساد أو نفاس أو أي شيء آﺧر ﻓﺈن رأت دﻣا
لدون ذلﻚ أي دون اﻟتسﻊ ﻓليﺲ ﲝيﺾ ﻷنﻪ ﱂ يﺜبﺖ ﰲ الﻮﺟﻮد اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳌاذا

ﺗسﻊ سنوات ﻫي أول سن اﳊيﺾ؟ ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻷنه ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻟوﺟود ذﻟﻚ أن امرأة

ﺣاضﺖ ﻗﺒﻞ اﻟتسﻊ إذاً ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ استﻘراء اﻟواﻗﻊ ﻓﻘط وﺑعدها أي ﺑعد اﻟتسﻊ
إن ﺻلﺢ ﻓﺤيﺾ إذا ﻛان اﻟدم اﻟﺬي نﺰل ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون ﺣيﺾ ﺗوﻓرت ﻓيه شروط

اﳊيﺾ ﻓﻬو ﺣيﺾ .ﻗال الﺸاﻓعﻲ رأيﺖ ﺟدة ﳍا إﺣدى وعﺸرون سنﺔ واﳊدﻳﺚ ﰲ
اﻟﺒيﻬﻘي وﻓيه ضعف وﻋن ﻋاﺋﺸﺔ أﻳﻀا أ ا ﻗاﻟﺖ" :إذا ﺑﻠغﺖ اﳉارﻳﺔ ﺗسﻊ سنﲔ ﻓﻬي
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امرأة" واﳊدﻳﺚ أﺧرﺟه اﻟﱰمﺬي معﻠﻘا .إذاً اﻟوﺟود ﻹضاﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻵ ر ﻳعﻀﺾ
ﺑعﻀﻬا ﺑعﻀا وﻳؤﻳد أن اﳌرأة إذا ﺑﻠغﺖ ﺗسﻊ سنﲔ ﻫﺬا اﻟﺬي ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺣيﺾ وﻗول

اﻟﺸاﻓعي رأﻳﺖ ﺟدة ﳍا إﺣدى وﻋﺸرﻳن سنﺔ معناه أنه ﻳدل ﻋﻠﻰ ﺗسﻊ سنﲔ ﻷنه ﺗﺼور
أ ا ﲪﻠﺖ ﰲ ﺗسﻊ سنﲔ ﻓوضعﺖ مﺜﻼ ﺑعد ﺗسعﺔ أشﻬر ﻓوضعﺖ ﰲ اﻟعاشرة ﻓﺒعد ﺗسﻊ
سنوات ﺻار ﻋمر اﻷم ﺗسعﺔ ﻋﺸر ﻓﺒعد ﺗسﻊ سنوات ﲪﻠﺖ اﻟﺒنﺖ وﺗسعﺔ أشﻬر ﰲ ﺑﻄنﻬا
ﻳعﲏ أﻛمﻠﺖ اﻟعﺸرﻳن ﰒ أﳒﺒﺖ اﻟﺒنﺖ ﻓﺼارت اﳉدة ﻋمرﻫا  ٢١سنﺔ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أن
اﻟتسﻊ سنوات ﳝﻜن أن ﺗﻜون اﳌرأة ﻓيه ﲢيﺾ وﺻاﳊﺔ ﻟﻠﺤمﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ .اﳌسأﻟﺔ

اﻟﺜانيﺔ) :وﻻ( ﺣيﺾ )ﺑعد ﲬسﲔ سنﺔ( لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ" :إذا ﺑلغﺖ اﳌرأة ﲬسﲔ سنﺔ
ﺧرﺟﺖ ﻣن ﺣد اﳊيﺾ" ذﻛرﻩ أﲪد ﻗد ﻳﻜون ذﻛره أﲪد ﰲ ﻏﲑ اﳌسند ﻓﻠﻢ ﳒده ﰲ

اﳌسند اﳌوﺟود إما أن ﻳﻜون ﻫناك سﻘط ﰲ اﳌسند أو ذﻛره أﲪد ﰲ ﻏﲑ اﳌسند ﻓﻘد ﻳﻜون

ﰲ اﳌساﺋﻞ ﰲ ﺑعﺾ مساﺋﻠه ﻗال :وﻻ ﻓرق ﺑﲔ نساء العرب وﻏﲑهن .اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﻟﺚ:

)وﻻ( ﺣيﺾ )ﻣﻊ ﲪﻞ( " "٣ﻓﺈذا وﺟد اﳊمﻞ ووﺟد معه دم معناه أن ﻫﺬا اﻟدم ﻟيﺲ دم

ﺣيﺾ ﻻ ﳝﻜن أن ﳚتمﻊ دم اﳊيﺾ مﻊ اﳊمﻞ ﻗال أﲪد إﳕا تعرف النساء اﳊمﻞ
نﻘﻄاع الدم ﻓﺈن رأت دﻣاً ﻳعﲏ ﰲ اﳊمﻞ ﻓﻬﻮ دم ﻓساد ،ما اﻟﺬي ﺗرﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻞ
ﺗﱰك اﻟﺼﻼة؟ ﻻ ﻷنه دم ﻓساد ﻗال اﳌﺼنف :ﻻ تﱰك لﻪ العبادة ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول "أ"،
وﻻ ﳝنﻊ زوﺟﻬا ﻣن وطﺌﻬا ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ "ب" ،ويستﺤب أن تغتسﻞ عند انﻘﻄاعﻪ

ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﻟﺚ "ج" ﻫﺬه اﻷﺣﻜام اﻟﺜﻼﺛﺔ مﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ دم رأﺗه اﳌرأة اﳊامﻞ ﻗﻠنا ﻫو دم
ﻓساد إذاً ﻻ ﺗﱰك اﻟﺼﻼة واﻟﺼيام وﻻ ﳝنﻊ زوﺟﻬا من وطئﻬا وﻳستﺤﺐ أن ﺗغتسﻞ ﺑعد

انﻘﻄاع دم اﻟفساد ﻫﺬا استﺤﺒا  .ﻗال :إﻻ أن تراﻩ ﻗبﻞ وﻻد ا ﺑيﻮﻣﲔ أو ثﻼثﺔ ﻣﻊ أﻣارة
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ﻓنﻔاس إذاً اﻟدم اﻟﺬي ﺗراه اﳊامﻞ ﻻ ﳜرج ﻋن أمرﻳن إما أن ﻳﻜون دم ﻓساد وإما أن ﻳﻜون
دم نفاس ،ﻛيف ﻳﻜون دم نفاس؟ دم اﻟنفاس ﺗراه اﳊامﻞ أم ﺗراه اﳌرأة ﺑعد اﻟوﻻدة أي ﺑعد
وضﻊ اﳊمﻞ؟ ﳝﻜن أن ﺗراه ﻗﺒﻞ وضﻊ اﳊمﻞ ﺑيوم أو ﻳومﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا اﻟدم
معه أمارة ﺗدل ﻋﻠﻰ نفاس مﺜﻞ اﻷﱂ ﺗيﻬا أﱂ نفاس أﱂ وﻻدة أﱂ ﳐاض ﻓﺈذاً ﻫﺬا اﻟدم دم

نفاس ﻟﻜن إذا نﺰل ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻟيﺲ ﻫناك أﱂ إذاً ﻫو دم ﻓساد .ﻗال :وﻻ تنﻘص ﻣدتﻪ

أي مدة اﻟنفاس ﻳعﲏ اﻷرﺑعﲔ اﻟيوم إذاً سنﺤسﺐ اﻷرﺑعﲔ ﻳوم من أول ما رأت اﻟدم مﻊ

اﻷمارة )اﻟعﻼمﺔ( ﻓﺈذا رأﺗه ﻗﺒﻞ ﻳومﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﳛسﺐ ذﻟﻚ .اﳊﻜﻢ اﻟراﺑﻊ :ﻗال) :وأﻗلﻪ(
أي أﻗﻞ اﳊيﺾ )يﻮم وليلﺔ( لﻘﻮل علﻲ  :ﻗول ﻋﻠي اﻟﺬي سيأﰐ ﺑعد ﻗﻠيﻞ وﻫو أن
امرأة ﺟاءﺗه وﻗد طﻠﻘﻬا زوﺟﻬا ﻓﺰﻋمﺖ أ ا ﺣاضﺖ ﰲ شﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﺣياض سيأﰐ ﻫﺬا

ﻓﻘال ﻋﻠي ﻟﺸرﻳﺢ ﻗﻞ ﻓيﻬا ﻓﻘال إن ﺟاءت ﺑﺒينﺔ من ﺑﻄانﺔ أﻫﻠﻬا ﳑن ﻳرضﻰ دﻳنه وأمانته
ﻓﺸﻬد ﰲ ذﻟﻚ وإﻻ ﻓﻬي ﻛاذﺑﺔ سنأﰐ ﻋﻠيه ونﺸرﺣه ونﺒينه إن شاء ﷲ .ﻗال :وأﻗﻠه ﻳوم
وﻟيﻠﺔ ﳌاذا؟ ﻗال :ﻟﻘول ﻋﻠي وﻫو أن امرأة ﺣاضﺖ ﰲ شﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﺾ وﻫﺬا شيء در

ﻓﻠما ﺣﻜﻢ ﻋﻠي شرﻳﺢ اﻟﻘاضي ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻗال ﳝﻜن أن ﳛﺼﻞ ﻫﺬا ﻟﻜن ﳓتاج
إﱃ ﺑينﺔ من أﻫﻠﻬا ﻳﺸﻬدون ﺬا معناه أنه ﳑﻜن ﻟﻜن ﻟﻜونه در طﻠﺐ اﻟﺒينﺔ ﻟﻜن ﻟو أ ا
ﺣاضﺖ ﺛﻼث ﺣيﻀات ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻻ ﲢتاج ﻟﺒينﺔ ﻓﻬﺬا شيء معتاد أو ﰲ شﻬرﻳن ﻻ
ﲢتاج ﻟﺒينﺔ ﻟﻜن ﰲ شﻬر واﺣد ﲢتاج ﻟﺒينﺔ ﻷنه در .إذا ﺣاضﺖ ﺛﻼث ﺣيﺾ ﰲ شﻬر
واﺣد ﻛيف نتﺼور؟ معناه ﺣاضﺖ أﻗﻞ اﳊيﺾ وﻫو ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﰒ طﻬرت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما
ﺻارت أرﺑعﺔ ﻋﺸر ﰒ ﺣاضﺖ ﻳوم ﻫﺬا ﲬسﺔ ﻋﺸر ﰒ طﻬرت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﺻارت
 ٢٨ﻓيﻬا ﺣيﻀتﲔ  ٢٩ﻛان ﺣيﺾ إذاً انتﻬﺖ من ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات واﻟﺜﻼﺛﲔ ﺑدأت ﰲ
اﻟﻄﻬر إذاً ﺻﺢ ﻛﻼمﻬا أ ا ﺣاضﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﲢيﺾ ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات ﰲ
شﻬر واﺣد إﻻ إذا ﺣاضﺖ أﻗﻞ اﳊيﺾ وﻫو ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﻟﻜن ﻟو ﺣاضﺖ ﻳومﲔ معناه
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ستﺨرج ﻋن اﻟﺸﻬر إذاً أﻗﻠه ﻳوم وﻟيﻠﺔ وطﺒعا ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ ﻋﻠي دﻟيﻞ ﳌسأﻟتﲔ دﻟيﻞ
ﳌسأﻟﺔ أﻗﻞ اﳊيﺾ ودﻟيﻞ أﻳﻀا ﳌسأﻟﺔ أﻗﻞ اﻟﻄﻬر وﻫو ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما .اﳊﻜﻢ اﳋامﺲ:

)وأﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ )ﲬسﺔ عﺸر يﻮﻣاً( ﺑلياليﻬا لﻘﻮل عﻄاء رأيﺖ ﻣن ﲢيﺾ
ﲬسﺔ عﺸر يﻮﻣاً وﻫناك أﻳﻀا ﻗول ﻟعﻠي "ما زاد ﻋﻠﻰ ﲬسﺔ ﻋﺸر استﺤاضﺔ" وأﻗﻞ
اﳊيﺾ ﻳوما وﻟيﻠﺔ ﻟﻜن ﱂ ﳒده ﻗال اﳊاﻓﻆ اﺑن ﺣﺠر ﱂ أﺟده .اﳊﻜﻢ اﻟسادس) :وﻏالبﻪ(
أي ﻏالب اﳊيﺾ )سﺖ( ليال ﻣﻬا )أو سبﻊ( ليال ﻣﻬا ﻳعﲏ ﻏاﻟﺐ ﺣيﺾ اﻟنساء
أﻛﺜر اﻟنساء ﳛﻀن سﺖ أو سﺒﻊ ﺑعﻀﻬن سﺖ وﺑعﻀﻬن سﺒﻊ .اﳊﻜﻢ اﻟساﺑﻊ) :وأﻗﻞ
الﻄﻬر ﺑﲔ اﳊيﻀتﲔ ثﻼثﺔ عﺸر يﻮﻣاً( اﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪد ﲟا روي عن علﻲ أن اﻣرأة ﺟاءتﻪ
وﻗد طلﻘﻬا زوﺟﻬا ﻓﺰعمﺖ أ ا ﺣاﺿﺖ ﰲ شﻬر ثﻼث ﺣيﺾ ،ﻓﻘال علﻲ لﺸريﺢ :ﻗﻞ
ﻓيﻬا .ﻳعﲏ اﻗﺾ ﻓيﻬا أو أﺣﻜﻢ ﻓﻘال شريﺢ :إن ﺟاءت ﺑبينﺔ أي شﻬادة ﻣن ﺑﻄانﺔ
أهلﻬا أي من ﻗراﺑتﻬا اﳌﻘرﺑﲔ ﳑن يرﺟى دينﻪ وأﻣانتﻪ ﻓﺸﻬدت ﺑذلﻚ وإﻻ ﻓﻬﻲ ﻛاذﺑﺔ،
ﻓﻘال علﻲ :ﻗالﻮن .أي ﺟيد لروﻣيﺔ.
اﳊﻜﻢ اﻟﺜامن) :وﻻ ﺣد ﻷﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر الﻄﻬر ﺑﲔ اﳊيﻀتﲔ ﻷنﻪ ﻗد وﺟد ﻣن ﻻ
ﲢيﺾ أﺻﻼ لﻜن ﻏالبﻪ ﺑﻘيﺔ الﺸﻬر ﻳعﲏ ﻟو ﺣاضﺖ ﲬﺲ ﻓنﺤن ﻗﻠنا أﻗﻞ اﻟﻄﻬر ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﺸر وأﻛﺜره ﻻ ﺣد ﻟه وﻏاﻟﺒه ﺑﻘيﺔ اﻟﺸﻬر ﻳعﲏ ﻟو ﺣاضﺖ ﰲ اﻟﺸﻬر ﺛﻼﺛﲔ ﻳوم ﺣاضﺖ
ﲬسﺔ أ م ﻓفي اﻟغاﻟﺐ طﻬرﻫا ﻳﻜون ﲬسﺔ وﻋﺸرﻳن ﻳوم اﻟﺒاﻗي ﻫﺬا إذا ﻛان شﻬرﻫا

ﺛﻼﺛﲔ ﻳوم وﻫﻜﺬا سﺖ معناه  ٢٤ﻳوم أو سﺒﻊ معناه  ٢٣ﻳوم ﻗال وﻟﻜن ﻏاﻟﺒه ﺑﻘيﺔ اﻟﺸﻬر
ﻓعند ﻏاﻟﺒه نﻀﻊ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟتاسﻊ .ﻫﺬه اﻟتسعﺔ أﺣﻜام اﻟﱵ مرت ﻫﺬه أساسيات ﻻﺑد
أن ﺗﻜون ﺑتﺔ واضﺤﺔ معروﻓﺔ ﻻ ﺗتﺰﺣﺰح أﺑدا ،أﻗﻞ اﳊيﺾ ،أﻛﺜر اﳊيﺾ ،أﻗﻞ اﻟﻄﻬر
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اﻟﺬي ﺑﲔ اﳊيﻀتﲔ ،أﻛﺜر اﻟﻄﻬر اﻟﺬي ﺑﲔ اﳊيﻀتﲔ ،اﳊيﺾ ﰲ زمن اﳊمﻞ ،أول سن
ﲢيﺾ ﻓيه ،وآﺧر سن ﲢيﺾ ﻓيه ،وﻫو اﻟتسﻊ إﱃ اﳋمسﲔ.
والﻄﻬر زﻣن ﺣيﺾ ﺧلﻮص النﻘاء ﻳعﲏ نﻘاء ﺧاﻟﺺ ﳑﻜن اﳌرأة ﰲ زمن اﳊيﺾ مﺜﻼ

ﺣيﻀﻬا سﺖ أو سﺒﻊ ﻟﻜن ﳝﻜن ﰲ ﻫﺬه اﻷ م ﻳتﺨﻠﻠﻬا طﻬر ﻳعﲏ ﲟعﲎ أنه ﻳﻘف اﻟدم
ﻓيمﻜن ﻳﻘف نﺼف ار وﻳعود وﳑﻜن ﻳﻘف ﻳوم ﻛامﻞ وﻳعود ﳑﻜن أﻛﺜر وﳝﻜن ما ﻳنﻘﻄﻊ
ﻳعﲏ ﻛﻠما وضعﺖ ﻗﻄنﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺧرﺟﺖ مﺒتﻠﺔ ﻟدم إذاً مﱴ ﻳﻜون انﻘﻄﻊ؟ ﻗال

اﳌﺼنف :ن ﻻ تتغﲑ ﻣعﻪ ﻗﻄنﺔ اﺣتﺸﺖ ا إذاً اﻟﻄﻬر ﰲ زمن اﳊيﺾ وارد ﻓفي ﻫﺬه
اﳊاﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻬر اﻟﺬي ﻳتﺨﻠﻞ اﳊيﺾ ما ﺣﻜمه؟ ﻫﻞ ﻫو ﺣيﺾ أو ﻻ ﻳعﲏ ﺗغتسﻞ
وﺗﺼﻠي ﻓنعتﱪه طﻬر أم نﻘول أنه مادام ﰲ زمن اﳊيﺾ ﻓيﺒﻘﻰ ﺣيﺾ وﻻ ﺗغتسﻞ وﻻ ﺗﺼﻠي

واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف وسيأﰐ ﺗفﺼيﻠﻬا ﰲ موضﻊ آﺧر ﰲ آﺧر اﻟﺒاب ﻟﻜن ﺧتﺼار

اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟﻄﻬر ﰲ زمن اﳊيﺾ طﻬر معناه ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي وﻻ يﻜرﻩ وطﺆها زﻣنﻪ ﻳعﲏ

زمن اﻟﻄﻬر اﻟﺬي ﻳتﺨﻠﻞ اﳊيﺾ إن اﻏتسلﺖ )وتﻘﻀﻲ اﳊاﺋﺾ( والنﻔساء )الصﻮم ﻻ
الصﻼة( إﲨاعاً ﺗﻘﻀي اﻟﺼوم ﻟﻜن ﻻ ﺗﻘﻀي اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟﺼوم واﺟﺐ ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن منﻊ
من أداء اﻟﺼوم وﺟود اﻟدم أما اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﳚﺐ أﺻﻼ من أﺻﻞ اﻟوﺟوب ﻏﲑ واﺟﺐ

ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﻀيه ﻹﲨاع) ،وﻻ يصﺤان( أي الصﻮم والصﻼة )ﻣنﻬا( أي ﻣن اﳊاﺋﺾ
)ﺑﻞ ﳛرﻣان( عليﻬا ﻛالﻄﻮاف وﻗراءة الﻘرآن واللبﺚ ﰲ اﳌسﺠد ﻻ اﳌرور ﺑﻪ إن أﻣنﺖ
تلﻮيﺜﻪ .نعيد من ﺟدﻳد ﻗال اﳌﺼنف وﺗﻘﻀي اﳊاﺋﺾ اﻟﺼوم " "١ﻻ اﻟﺼﻼة " "٢ﻳعﲏ من

اﻷﺣﻜام اﳌتعﻠﻘﺔ ﳊاﺋﺾ أ ا ستﻘﻀي اﻟﺼوم ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول واﻟﺜاﱐ اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﻘﻀيﻬا
وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيﻬا وﳛرمان منﻬا ﻗال ﻛاﻟﻄواف" "٣وﻗراءة اﻟﻘرآن ""٤واﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد ""٥
ﻗال ﻻ اﳌرور ﺑه ﻳعﲏ ﻻ ﳛرم اﳌرور ﳌسﺠد ﺑﺸرط إن أمنﺖ اﻟتﻠوﻳﺚ إذاً اﳌرور ﺑه ﻫﺬا
ﺣﻜﻢ سادس .اﻟساﺑﻊ) :وﳛرم وطﺆها ﰲ الﻔرج( إﻻ ﳌن ﺑﻪ شبق ﺑﺸرطﻪ ﻳعﲏ إﻻ ﳌرﻳﺾ
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ﺬا اﳌرض وﻫو اﻟﺸﺒﻖ وﻫو مرض ﻳﺼيﺐ اﻹنسان شدة شﻬوة ﻗال ﺑﺸرطه وﻫو أن ﻳﻜون
اﻹنسان ﻋنده ﻫﺬا اﳌرض ﳛﺼﻞ معه شدة شﻬوة وﲝيﺚ إنه إذا ﱂ ﳚامﻊ ﻳﺼيﺒه ﺗﺸﻘﻖ ﰲ

اﻷنﺜيﲔ وﻛﺬا ﻳعﲏ ﻳﻜون ﻋنده مرض ﳛتاج إﱃ اﳉماع ﻓيه وشروطه أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﺸﺒﻖ
ﻻ ﻳندﻓﻊ إﻻ ﻟوطء ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻳندﻓﻊ ﺑﺸيء آﺧر ما ﻓيه إشﻜال واﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ أن
ﳜاف من ﺗﺸﻘﻖ اﻷنﺜيﲔ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳌرض ﻳﻀر اﻷنﺜيﲔ واﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ أنه ﻻ ﳚد امرأة

أﺧرى مﺒاﺣﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻛان متﺰوج ﺑغﲑﻫا ﻓﻼ ﳛﻞ ﻟه أن ﻳﻄأ ﻫﺬه اﳊاﺋﺾ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ
ضرورة ،اﳊﻜﻢ اﻟراﺑﻊ أن ﻳﻜون ﻫو ﻏﲑ ﻗادر ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺑغﲑﻫا أما ﻟو ﻛان ﻗادر ﻋﻠﻰ
اﻟﺰواج ﺑغﲑﻫا ﻓيتﺰوج ﻏﲑﻫا ﺑدل أن ﻳﻄأ اﳌرأة اﳊاﺋﺾ .إذاً وطء اﳊاﺋﺾ ﻳستﺜﲎ منه ﺣاﻟﺔ
اﻟﻀرورة وﻫي أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﺰوج مرﻳﺾ ﺑه شﺒﻖ ﺗتﺸﻘﻖ معه أنﺜياه وﻟيﺲ ﻟه وسيﻠﺔ ﻟدﻓﻊ

ﻫﺬا اﳌرض ﺑغﲑ اﻟوطء وﻟيسﺖ ﻫناك زوﺟﺔ أﺧرى وﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻋﻠﻰ زوﺟﺔ أﺧرى .ﻗال ﷲ
تعاﱃ ﴿ :ﻓاعتﺰلﻮا النساء ﰲ اﶈيﺾ ﴾ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻟﻠمسأﻟﺔ اﻷﺻﻞ أنه ﳛرم وطؤﻫا ﰲ
اﻟفرج )ﻓﺈن ﻓعﻞ( اﻵن ﻫو ﻳﻘول ﻻ ﳚوز وطء اﳌرأة اﳊاﺋﺾ ﻟﻜن ﻳﻘول ﻟو ﻓعﻞ ووطء
اﳌرأة اﳊاﺋﺾ ن أوﰿ ﻗﺒﻞ انﻘﻄاع اﻟدم ن أوﰿ ﻗبﻞ انﻘﻄاعﻪ أما ﺑعد انﻘﻄاﻋه ﻷنه ﳌا
ﻗال ﻗﺒﻞ انﻘﻄاﻋه أﺧرج ما ﺑعد اﻻنﻘﻄاع ﻓأما ﺑعد انﻘﻄاع اﻟدم ﻓيﺤرم وﻻ ﻛفارة وﻳﻘﺼد

ﻫنا ﻗﺒﻞ اﻻﻏتسال ﻓاﻟﻜفارة ﲡﺐ إذا ﺣﺼﻞ اﳉماع واﻟدم ﻳنﺰل ﻫﺬا ﻫو .ﻗال :ﻣن ﳚاﻣﻊ
ﻣﺜلﻪ أي اﺑن ﻋﺸر من اﻟﺬﻛور ومن اﻹ ث ﺑنﺖ ﺗسﻊ سنوات ﻓﺈذا أوﰿ ﺣﺸﻔتﻪ وﻫي رأس
اﻟﺬﻛر ولﻮ ﲝاﺋﻞ أي أوﰿ وﻋﻀوه ﻋﻠيه ﺣاﺋﻞ أو ﻣﻜرهاً أو سياً أو ﺟاهﻼ )ﻓعليﻪ دينار
أو نصﻔﻪ( على التخيﲑ ﻳعﲏ ﻫو ﳐﲑ ﻫﺬا ا امﻊ ﳐﲑ أن ﳜرج نﺼف اﻟدﻳنار أو ﳜرج
دﻳنار ﻛامﻞ ﻛفارة )ﻛﻔارة( ﳊديﺚ اﺑن عباس" :يتصدق ﺑدينار أو نصﻔﻪ" رواﻩ أﲪد
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والﱰﻣذي وأﺑﻮ داود ،وﻗال هﻜذا الروايﺔ الصﺤيﺤﺔ ،واﳌراد لدينار ﻣﺜﻘال ﻣن
الذهب ﻣﻀرو ً وﻫو ﻳساوي اﻟيوم أرﺑﻊ ﺟرامات ذﻫﺐ ورﺑﻊ ﺗﻘرﻳﺒا ﻛان أو ﻏﲑﻩ أو ﻗيمتﻪ
ﻣن الﻔﻀﺔ ﻓﻘﻂ .نﻘول شروط اﻟﻜفارة ما ﻫي؟ أوﰿ ﻫﺬا " ،"١ﻗﺒﻞ انﻘﻄاع اﻟدم ﻫﺬا
اﻟﺜاﱐ ،وﻛان ﳚامﻊ مﺜﻠه " ،"٣أوﰿ اﳊﺸفﺔ " "٤أرﺑعﺔ شروط أما ﻗوﻟه وﻟو ﲝاﺋﻞ أو مﻜرﻫا
أو سيا أو ﺟاﻫﻼ ﻳعﲏ مﻄﻠﻘا .وﳚﺰئ الﻮاﺣد وتسﻘﻂ ﺑعﺠﺰﻩ ﻫﺬا اﻟدﻳنار أو نﺼف

اﻟدﻳنار ﳚﺰئ ﻟواﺣد وﻫﺬا اﻟتﺨيﲑ ﻟيﺲ ﺑغرﻳﺐ ﻳﻘوﻟون مﺜﻞ ﲣيﲑ اﳌساﻓر ﺑﲔ أن ﻳتﻢ اﻟﺼﻼة
أو ﻳﻘﺼر اﻟﺼﻼة ﻗال وﳚﺰئ ﻟواﺣد ﻳعﲏ أن ﺗعﻄﻰ ﻫﺬه اﻟﻜفارة ﻟواﺣد وﺗسﻘط ﺑعﺠﺰه ﻟو
ﻛان ما ﻋنده اﻟدﻳنار أو نﺼف اﻟدﻳنار ﺗسﻘط ﻋنه واﻣرأة ﻣﻄاوعﺔ ﻛرﺟﻞ ﰲ اﻟتﺤرﱘ

واﻟﻜفارة معناه أن اﳌرأة ﻟو ﻛانﺖ ﺣاﺋﺾ وطاوﻋﺖ إذاً ﳛرم ﻋﻠيﻬا وﻋﻠيﻬا اﻟﻜفارة أﻳﻀا.

ﻗال) :و( ﳚﻮز أن )يستمتﻊ ﻣنﻬا( أي ﻣن اﳊاﺋﺾ )ﲟا دونﻪ( أي دون الﻔرج ﻣن الﻘبلﺔ
واللمﺲ والﻮطء دون الﻔرج ﻷن اﶈيﺾ اسﻢ ﳌﻜان اﳊيﺾ اسﻢ اﳌﻜان ﻳﻜون من
ﺣاض ﳛيﺾ ﻳﺼﲑ ﳏيﺾ ﻗال اﺑن عباس ﻓاعتﺰلﻮا نﻜاح ﻓروﺟﻬن ،ويُسن سﱰ ﻓرﺟﻬا
عند ﻣباشرة ﻏﲑﻩ أي ﻏﲑ اﻟفرج وإذا أراد وطﺄها ﻓادﱠعﺖ ﺣيﻀاً ﳑﻜناً ﻗبﻞ إذا أراد أن
ﻳﻄأﻫا ﻗاﻟﺖ أ ﺣاﺋﺾ ﻳﻘﺒﻞ منﻬا وﻫﺬا ﻻ ﻳُعﻠﻢ إﻻ من ﺟﻬتﻬا .ﻗال) :وإذا انﻘﻄﻊ الدم(
أي دم اﳊيﺾ أو النﻔاس )وﱂ تغتسﻞ ﱂ يبﺢ ﻏﲑ الصيام " "١والﻄﻼق " ("٢واﻟﺒاﻗي ﻻ
ﻳﺒاح وأﺻﻞ ﻳﺒﺢ ﻳﺒاح ﻓيﻬا أﻟف ﻓﻠما ﺟاءت ﱂ اﳉازمﺔ ﻫﺬه سﻜنﺖ اﳊاء ﺻارت اﻟتﻘﻰ
ساﻛنان اﻟساﻛن اﻷول اﻷﻟف واﻟساﻛن اﻟﺜاﱐ ﻫو ﻓﻼ ﳝﻜن اﻟتﻘاء اﻟساﻛنﲔ وﻻ ﳚوز

اﻟتﻘاء اﻟساﻛنﲔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣده ﻳعﲏ ﻫناك ﺣاﻟﺔ ﲡوز ﻓيﻬا ﻓعند ذﻟﻚ ﳓﺬف اﻷﻟف ﻓيﻘال

ﱂ ﻳﺒﺢ وﱂ ﳜف "ﳜاف" وﱂ ﻳﺼﻢ "ﻳﺼوم" ﻓﺈن عدﻣﺖ اﳌاء تيممﺖ وﺣﻞ وطﺆها ﻗﺒﻞ أن
ﺗغتسﻞ انﻘﻄﻊ اﻟدم ﻻﺣﻈوا اﻵن اﶈرم ﻋﻠﻰ اﳌرأة اﳊاﺋﺾ ﻳعود إﱃ اﳊﻞ ﺗدرﳚيا ﻓانﻘﻄاع
اﻟدم ﻳﺒيﺢ أشياء واﻟغسﻞ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳﺒيﺢ ما ﺗﺒﻘﻰ ﻳﺸﺒه اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول واﻟتﺤﻠﻞ اﻟﺜاﱐ ﻳﺸﺒه
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ﻓﻘط .إذاً إذا انﻘﻄﻊ اﻟدم اﻟﺼيام واﻟﻄﻼق ﳑﻜن ﻓيمﻜن أن ﺗﺼوم ﻗﺒﻞ أن ﺗغتسﻞ وﳝﻜن
أن ﺗﻄﻠﻖ وﻻ ﻳعتﱪ طﻼق ﺣاﺋﺾ وﻟيﺲ ﺑﺒدﻋي إذا طﻠﻘﻬا ﻗﺒﻞ أن ﺗغتسﻞ مادام انﻘﻄﻊ

اﻟدم ﻟﻜن اﻷشياء اﻷﺧرى ﻻ ﻓﺈن عدﻣﺖ اﳌاء تيممﺖ وﺣﻞ وطﺆها إذاً ﻻﺑد أن ﺗغتسﻞ

وﻟيﺲ ﻫناك ماء ﻓتﻠﺠأ إﱃ ما ﻳنوب ﻋن اﳌاء وﻫو اﻟتيمﻢ .وتغسﻞ اﳌسلمﺔ اﳌمتنعﺔ ﻗﻬراً
ﻫﺐ أ ا انﻘﻄﻊ دمﻬا اﻏتسﻠي امرأة ﻗاﻟﺖ ﻻ اﻏتسﻞ وزوﺟﻬا ﻳرﻳدﻫا ﻓتُغسﻞ إذاً وتغسﻞ
اﳌسلمﺔ اﳌمتنعﺔ أي من اﻟغسﻞ ﻗﻬراً نغسﻠﻬا ﻏﺼﺐ ﻋنﻬا ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟغسﻞ ﺣﺼﻠﺖ منﻬا

نيﺔ؟ ﻻ وسﺒﻖ أننا ﻗﻠنا أن اﻟنيﺔ شرط ﳉميﻊ اﻷﺣداث معناه أن اﻏتساﳍا ﻋن اﳉناﺑﺔ ﻻ
ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑنيﺔ منﻬا وﻫي ﱂ ﺗنو ﻫنا ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟغسﻞ ﻳﺒيﺤﻬا ﻟﺰوﺟﻬا وإذا ﻗﻠنا ﻳﺒيﺤﻬا
ﻟﺰوﺟﻬا ﻫﻞ ﻳﺒيﺢ ﳍا ﻫﺬا اﻟغسﻞ أن ﺗﺼﻠي ﺬا اﻻﻏتسال واﻹشﻜال أ ا اﻏتسﻠﺖ ﻗﻬرا وﱂ
ﺗنو اﻻﻏتسال ﻓسنﻘول ﻫﺬا اﻟغسﻞ ﻫو ﰲ منﺰﻟﺔ ﺑﲔ منﺰﻟتﲔ ﻳﺒيﺢ شيء وﻻ ﻳﺒيﺢ شيء آﺧر

وﳍﺬا سيﺒيﺢ وطئﻬا ﳊﻖ اﻟﺰوج ﻟﻜن ﻻ ﻳﺒيﺢ ﳍا اﻟﺼﻼة ﻟعدم اﻟنيﺔ .ﻗال اﳌﺼنف :وتغسﻞ
اﳌسلمﺔ اﳌمتنعﺔ ﻗﻬراً وﻻ نيﺔ هنا ﻛالﻜاﻓرة للعذر ﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛان متﺰوج مﺜﻼ من امرأة

نﺼرانيﺔ ﺑعد انﻘﻄاع اﻟدم ﺗغتسﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﺬه اﻟنﺼرانيﺔ أو اﻟيﻬودﻳﺔ ﺗنوي وإذا نوت ﻫﻞ ﺗﺼﺢ
منﻬا اﻟنيﺔ؟ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓمن شروط اﻟنيﺔ اﻹسﻼم واﻟعﻘﻞ واﻟتمييﺰ ﻫﺬا شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟنيﺔ إذاً
ﻟن ﺗﺼﺢ منﻬا اﻟنيﺔ ﻓﻜيف ﺗﺒاح ﻟﺰوﺟﻬا نﻘول ﻟﻠعﺬر ﺗﺒاح وطﺒعا اﻟنﺼرانيﺔ ﻟن ﺗﺼﻠي ﺬا
اﻻﻏتسال ﻷ ا ﻻ ﺗﺼﻠي إذاً وﻻ نيﺔ ﻫنا ﻛاﻟﻜاﻓرة ﻟﻠعﺬر إذاً ﻋند نوﻋان من اﻟنساء
ﻳغتسﻠن ﺑﻼ نيﺔ وﳛﻞ وطئﻬن ﺬا اﻻﻏتسال اﻟﺬي ﻻ نيﺔ ﻓيه :ﳘا اﳌسﻠمﺔ اﳌمتنعﺔ واﻟﻜاﻓرة
ﻟيﺲ ﺑﺸرط أ ا ﳑتنعﺔ.
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ﻗال اﳌﺼنف :وﻻ تصلﻲ ﺑﻪ أي ﺬا اﻟغسﻞ ﻟعدم اﻟنيﺔ وينﻮي عن ﳎنﻮنﺔ ﻏسلﺖ ﻛميﺖ
ا نونﺔ أﻳﻀا ﻟن ﺗنوي وﻟﻜن ﻫو ﻳنوي ﻋنﻬا .ﻗال) :واﳌبتدأة( ﻳعﲏ اﻟﺬي اﺑتدأﻫا اﳊيﺾ

أول مرة ﻳنﺰل ﻋﻠيﻬا اﳊيﺾ اﻛتﺒوا ﻋنوان ﺟانﱯ أﺣوال اﳌﺒتدأة " "١ﻫﺬا اﳊال اﻷول

اﳌﺒتدأة ﻳﻘول ﻳعﲏ اﻟﱵ نﺰل ﻋﻠيﻬا اﻟدم أول مرة أي ﰲ زﻣن ﳝﻜن أن يﻜﻮن ﺣيﻀاً ﻳعﲏ
معناه أنه اﺑتدأﻫا اﳊيﺾ وﻫي ﺑنﺖ ﺗسﻊ ﻓما ﻓوق وﻟيﺲ وﻫي ﺑنﺖ ﲦان أو ﻛﺬا أو اﺑتدأﻫا
اﳊيﺾ وﻫي ﺑﲔ اﻟتسﻊ واﳋمسﲔ وﻟيﺲ ﺑعد اﳋمسﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أو اﻟستﲔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ
أﺧرى أي نﺰل ﰲ سن اﳊيﺾ ﻓﻠو واﺣدة ما نﺰل ﻋﻠيﻬا دم أﺑدا إﻻ ﰲ اﻟستﲔ أو  ٦٥ﻓﻼ
نتﺼور أن ﻫﺬا ﺣيﺾ ﻓاﳌﻘﺼود اﻵن إذا نﺰل اﻟدم أول مرة ﰲ زمن ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺣيﻀا
وﻫو اﻟﺬي ﻳﻜون ﺑﲔ اﻟتسﻊ واﳋمسﲔ وﻫناك شيء ﱐ أﻻ ﺗﻜون ﺣامﻞ ﻓﻠو نﺰل منﻬا
اﻟدم وﻫي ﺣامﻞ ﻓﻠن ﻳﻜون ﺣيﻀا وهﻲ الﱵ رأت الدم وﱂ تﻜن ﺣاﺿﺖ ﻫﺬا ﺗعرﻳف

اﳌﺒتدأة ،ماذا ﺗفعﻞ؟ ﻗال) :ﲡلﺲ( أي تدع الصﻼة والصيام وﳓﻮﳘا ﲟﺠرد رؤيتﻪ أي

ﺑرؤﻳﺔ اﻟدم ولﻮ أﲪر أو ﺻﻔرة أو ﻛدرة ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟو رأﺗه ﲡﻠﺲ ﲟﺠرد أن ﺗراه ،ﲡﻠﺲ ﻛﻢ؟
ﻗال) :أﻗلﻪ( أي أﻗﻞ اﳊيﺾ يﻮم وليلﺔ )ﰒ تغتسﻞ( ﻷنﻪ آﺧر ﺣيﻀﻬا ﺣﻜماً ﻳعﲏ ﻟو ما

انﻘﻄﻊ اﻟدم ﺑعد اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ ﻳعﲏ نتﺼور اﻵن ﻫﺬه اﳌرأة اﻟﱵ اﺑتدأﻫا اﻟدم ﻟو نﺰل ﻋﻠيﻬا
اﻟدم ستﺔ أ م ماذا ﺗفعﻞ؟ ﻳﻘول ﲟﺠرد أن ﺗرى اﻟدم ﲡﻠﺲ وﺗﱰك اﻟﺼﻼة واﻟﺼوم ﳌدة ﻳوم
وﻟيﻠﺔ  ٢٤ساﻋﺔ ﰒ ﺗغتسﻞ ﺑعد ذﻟﻚ وﺗﺼﻠي وﺗﺼوم وﻫﻜﺬا ﺗعتﱪ نفسﻬا طاﻫر ستفعﻞ
ﻫﺬا ﳌدة ﲬﺲ أ م ﺑعد اﻻﻏتسال انﻘﻄﻊ ﺑعد اﻟيوم اﻟسادس ﰲ اﻳته ﺗغتسﻞ مرة نيﺔ
وﺗﻜمﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼوم ﳌاذا ﻫﺬا اﻟفعﻞ؟ أما اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﻠيﺲ ﻫناك إشﻜال أ ا
ﲡﻠﺲ ﻷنه ﺣيﺾ ﻳﻘﲔ وأما اﳋمسﺔ اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ ﺗﻠي اﻷول ﻓﻬﺬه اﳌﺼنف ﻳﻘول ﺗغتسﻞ
)وتصلﻲ( ﳌاذا؟ اﺣتياطا ﻷنه ﻫﺬه اﳋمﺲ اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ ﺗﻠي اﻷول مﺸﻜوك ﻓيﻬا ﻫﻞ ﻫي

ﺣيﺾ أم ﻟيسﺖ ﺣيﺾ وسيﻈﻬر أ ا ﺣيﺾ أو ﻟيسﺖ ﺣيﺾ ﺑعد ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻬور اﻟﱵ
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ﺗﻠيﻬا ﻓﻠﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﳋمسﺔ أ م ﺗغتسﻞ ﰒ ﺗﺼﻠي وﺗﺼوم .انتﻬﺖ اﻟستﺔ أ م ﺗغتسﻞ مرة
أﺧرى اﺣتياطا ﻷنه اﺣتمال أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑعد اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ أو اﻟﺜاﻟﺚ أو اﻟراﺑﻊ سيﺜﺒﺖ أن

ﻫﺬه اﻟستﺔ أ م ﻛﻠﻬا ﺣيﺾ ﻫﺬا اﺣتمال ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗغتسﻞ اﻵن ﰒ ﺗﺼﻠي .ﺻار ﻋند اﻵن
ﺛﻼﺛﺔ ﺣاﻻت :اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ ﻫﺬا ﺣيﺾ ﻳﻘﲔ ،ما ﺑعد اﻟسﺖ طﻬر ﻳﻘﲔ ،ﻓﱰة اﳋمسﺔ أ م
مﺸﻜوك ﻫﻞ ﻫي ﺣيﺾ اﺣتمال ﺗﻜون ﺣيﺾ واﺣتمال ﺗﻜون طﻬر سيﻈﻬر ﻫﺬا ﰲ

اﳌستﻘﺒﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ وﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟسﺖ اﺣتياطا ﰒ إذا ﻇﻬر ﺑعد ذﻟﻚ
أن ﻫﺬه اﳋمﺲ اﻷ م اﻟوسط إذا ﻇﻬر أ ا ﺣيﺾ ماذا ﺗفعﻞ ﰲ اﻟﺸﻬر ﻫﺬا اﻟﺬي ﺻامﺖ
ﻓيه وﺻﻠﺖ ﻓيه؟ ﺗﻘﻀي اﻟﺼوم ﻓﻘط ﻷ ا ﺻامﺖ ﰲ أ م ﺣيﺾ ﻟﻜن ﻻ ﺗﻘﻀي اﻟﺼﻼة
وﻟو ﻇﻬر أن ﻫﺬه اﻷ م اﳋمﺲ طﻬر ﻓﻼ ﺗﻘﻀي اﻟﺼوم إذا ﻛانﺖ ﺻامﺖ رمﻀان ﰲ ﻫﺬه

اﳋمسﺔ أ م .أﺣوال اﳌﺒتدأة ،ﻗال) :واﳌبتدأة( " "١أي ﰲ زﻣن ﳝﻜن أن يﻜﻮن ﺣيﻀاً
وهﻲ الﱵ رأت الدم وﱂ تﻜن ﺣاﺿﺖ )ﲡلﺲ( أي تدع الصﻼة والصيام وﳓﻮﳘا ﲟﺠرد
رؤيتﻪ ولﻮ أﲪر أو ﺻﻔرة أو ﻛدرة )أﻗلﻪ( أي أﻗﻞ اﳊيﺾ يﻮم وليلﺔ )ﰒ تغتسﻞ( ﻷنﻪ
آﺧر ﺣيﻀﻬا ﺣﻜماً )وتصلﻲ( وتصﻮم وﻻ تﻮطﺄ إذاً اﳌﺒتدأة اﻟﱵ رأت اﻟدم ﻳنﺰل ﻷول مرة

ﰲ زمن ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﺣيﻀا وﻫي اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜن ﻗد ﺣاضﺖ ﻓيﺠﻠﺲ أﻗﻠه أي ﻳوم وﻟيﻠﺔ
ﻷن ﻫﺬا ﺣيﺾ ﻳﻘينا ومﺜﻠنا ﻗﻠنا ﻟو ﻛان ﺣيﻀﻬا ستﺔ أ م ﻓاﻟيوم اﻷول واﻟﻠيﻠﺔ اﻷوﱃ
ستﺠﻠﺲ ﻷن ﻫﺬا ﺣيﺾ ﻳﻘينا اﳋمسﺔ اﻟﱵ ﺑعدﻫا ﻫﺬه مﺸﻜوك ﻓيﻬا ﺣيﺾ أم ﻟيسﺖ
ﲝيﺾ ﻓﻠﺬﻟﻚ ستغتسﻞ ﺑعد اﻷول وﲡﻠﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺟﻠوسﻬا ﰲ اﻟيوم اﻷول ﻷن اﳊيﺾ
ﻛان ﻳﻘينيا ،ﰒ ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي وﺗﺼوم مﻊ اﻟعﻠﻢ ن اﻟدم مازال ﻳنﺰل وﳛتمﻞ أن ﻳﻜون ﻫﺬا
دم ﺣيﺾ ،ﻓﺈذا انتﻬﺖ اﻟستﺔ أ م اﻏتسﻠﺖ ودﺧﻠﺖ ﰲ اﻟﻄﻬر اﻟيﻘيﲏ وﻫﺬه اﳋمسﺔ أ م
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اﳌﺸﻜوك ﻓيﻬا سيﻈﻬر ﻓيما ﺑعد أو ﻗد ﻻ ﻳﻈﻬر أنه ﻗد ﻳﻜون ﳍا أﺣﻜام ﺑعد ذﻟﻚ ،إذا
ﻇﻬرت ﰲ ﻫﺬه اﻷ م اﳋمﺲ اﻟﱵ ﺻﻠﺖ ﻓيﻬا وﺻامﺖ أ ا ﺣيﺾ ﻓماذا ﺗفعﻞ؟ ﺗﻘﻀي
اﻟﺼيام وإذا ﻇﻬر أ ا طﻬر ﻓﻼ ﺗﻘﻀي اﻟﺼيام أما اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬه اﻷ م اﻟﱵ ﺻﻠﺖ ﻓيﻬا ﻓﻼ

ﺣرج ﻓتعتﱪ أ ا ﺻﻠﺖ وﻫي ﺣاﺋﺾ ﻻ ﺗؤاﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻷ ا ﱂ ﺗتيﻘن ﺣيﻀﻬا ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﺻﻠﺖ اﺣتياطا.
ﻓﺈذا ﺟاء اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ أﻳﻀا ستﺔ أ م ﻓتغتسﻞ ﺑعد اﻷول ﻷن ﻫﺬا طﻬر ﺑيﻘﲔ ﰒ ﲤﻜﺚ

اﳋمسﺔ أ م ﺗﺼﻠي وﺗﺼوم ﰒ ﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟيوم اﻟسادس وﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟﻄﻬر اﻟيﻘيﲏ وﺗﻜمﻞ
اﻟﺼﻼة واﻟﺼوم .ﻓﺈذا ﺟاء اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ ﺗفعﻞ نفﺲ اﻟﺸيء ﻓتﺠﻠﺲ ﰲ اﻟيوم اﻷول ﻷنه
ﺣيﺾ ﺑيﻘﲔ وﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟيوم اﻷول ﰒ ﺗﺼﻠي وﺗﺼوم وﺗغتسﻞ ﰲ اﻟيوم اﻟسادس وﺗﻜمﻞ
ﺻﻼة وﺻوم إﻻ أ ﺻﻼ ا ستﻜون ﰲ طﻬر ﺑيﻘﲔ و ﻟنسﺒﺔ إﱃ اﳋمسﺔ أ م اﻟﱵ ﺗﻠي اﻟيوم
اﻷول ستﺼﻠي وﺗﺼوم ﻋﻠﻰ شﻚ ﻫﻞ ﻫﺬا طﻬر أم ﺣيﺾ .ﻓﺈذا انتﻬﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ أشﻬر ﻓاﻵن
ﻋند اﻹمام أﲪد ﻳعتﱪ أن ﻫﺬه اﳌرأة ﳍا ﻋادة ،ﺻاﺣﺒﺔ ﻋادة ﻷنه ﺗﻜرر ﺛﻼﺛﺔ مرات ﻓﺈذا
ﺟاء اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ماذا ﺗفعﻞ؟ ﲡﻠﺲ اﻟستﺔ أ م ﻛامﻠﺔ وﻻ ﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟيوم اﻷول ﻷ ا

اﻵن ﺛﺒتﺖ ﳍا ﻋادة وأﺻﺒﺤﺖ ﻋاد ا ستﺔ أ م ،ﳌاذا؟ ﻷنه ﺗﻜرر ﺛﻼﺛﺔ شﻬور ﺑﺼفﺔ واﺣدة
أي ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﺗﻜرر ﰲ نفﺲ اﻷ م أي ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول ﺟاءﻫا اﳊيﺾ من ﻳوم  ١إﱃ
ﻳوم  ، ٦وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﺟاء من ﻳوم  ١إﱃ ﻳوم  ، ٦وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ ﺟاء من ﻳوم ١
إﱃ ﻳوم  ٦إذاً ﺣيﻀﻬا من  ١إﱃ  ٦ستﺔ أ م ﻓتﺠﻠﺲ ﻫﺬه اﻷ م ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ.
ﻫﺐ أنه ﺣدث ﻏﲑ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول ﺟاءﻫا من ﻳوم  ١إﱃ ﻳوم  ،٦وﰲ اﻟﺸﻬر
اﻟﺜاﱐ ﺟاءﻫا من ﻳوم  ٢إﱃ ﻳوم  ٧وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ ﺟاءﻫا من  ٣إﱃ  ٨ﰲ ﻛﻞ شﻬر
ستﺔ أ م ﻟﻜن ﻫﻞ ﺗﻜرر ﺑﺼفﺔ واﺣدة وزمن واﺣد؟ إذاً ما ﻋادة ﻫﺬه ؟ ما ﺗﻜرر ﺛﻼ  ،ما
اﻟﺬي ﺗﻜرر ﺛﻼ ؟ اﻟيوم اﻷول ما ﺗﻜرر ﻓنﺨرﺟه ،ﻳوم  ٢ما ﺗﻜرر ﺛﻼ ﺑﻞ مرﺗﲔ ﻓنﺨرﺟه،
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اﻟيوم  ٣ﺗﻜرر ﺛﻼث مرات ،وﻳوم  ٤ﺗﻜرر ﺛﻼ  ،وﻳوم  ٥ﺗﻜرر ﺛﻼ  ،وﻳوم  ٦ﺗﻜرر ﺛﻼ
و ٧ما ﺗﻜرر ﻷن اﻟﺸﻬر اﻷول انتﻬﻰ ﰲ ﻳوم  ،٦واﻟيوم  ٨ما ﺗﻜرر ﺛﻼ إذاً اﻟﺬي ﺗﻜرر

ﺛﻼ من ﻫﺬا )  ( ٦ ،٥ ،٤ ،٣إذاً ﺣيﻀﻬا من  ٣إﱃ اﻳﺔ اﻟـسادس .مﺜال آﺧر :ﻫﺐ
أ ا ﺟاءﻫا ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول من  ١إﱃ  ،٦وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ نﺰل ستﺔ أ م ﻟﻜن من ١١
إﱃ  ١٦وﻟيﺲ من  ١إﱃ  ،٦وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ نﺰل أﻳﻀا ستﺔ أ م ﻟﻜن من  ٢١إﱃ ٢٦

ﻓما ﻫو اﻟﺬي ﺗﻜرر ﺛﻼ ﺣﱴ ﲡﻠسه ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ؟ ما ﺗﻜرر شيء ﻓﻬﺬه ﻻ ﻋادة ﳍا
ﻓﺈﱃ اﻵن ﻫي ﻏﲑ معتادة إذاً ﻻ ﺗﻜون معتادة ﺣﱴ ﻳتﻜرر ﻋﻠﻰ ﺻفﺔ واﺣدة ﺛﻼﺛﺔ مرات
ﻓما ﺗﻜرر ﺛﻼ ﻓﻬو ﻋاد ا وما ﱂ ﻳتﻜرر ﺛﻼ ﻓﻠيﺲ ﺑعاد ا ﻋتﺒار أن اﻟعادة ﺗعتمد ﻋﻠﻰ
اﻟعود واﻟتﻜرار ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﺗﻜون ﻋادة من مرة واﺣدة ﻓﺠعﻠوا اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋادة ﻻﺑد أن ﻳﻜون
ﲨﻊ مﻊ اﻟعﻠﻢ أن ﻫناك روا ت أﺧرى ستأﰐ ﻟﻜن نفﻬﻢ اﻵن اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ،ﻓاﻹمام
أﲪد ﻳرى أنه ﻻﺑد أن ﺗتﻜرر ﺛﻼ ﺑﺼفﺔ واﺣدة ﺣﱴ ﺗﻜون ﻋادة .نعود إﱃ اﳌﺜال اﻷول:
ﻟو أن اﻟتﻜرار ﺣﺼﻞ من  ١إﱃ  ٦ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول واﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ ﻓتﺼﺒﺢ ﻋاد ا من ١

إﱃ  ٦وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ماذا ﺗفعﻞ؟ إذا نﺰل اﻟدم ستﺔ أ م ﻓتﺠﻠﺲ اﻟستﺔ أ م  ،ﰲ اﻟﺸﻬر
اﳋامﺲ نﺰل من ﻳوم  ١إﱃ  ٧ﻓماذا ﺗفعﻞ؟ ﺣيﻀﻬا من  ١إﱃ  ٦واﻟساﺑﻊ ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي
ﺑعد اﻟستﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟساﺑﻊ وﺗنتﻈر ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻟعﻞ ﻋاد ا ﺗتغﲑ ﺑعد ﺛﻼﺛﺔ
أشﻬر ﻓيﺼﲑ ﺣيﺾ ﱐ .وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟسادس أي اﻟﺬي ﻳﻠيه نﺰل اﻟدم من  ٢إﱃ  ٦ﻓﻜﻢ
ﲡﻠﺲ؟ اﳋمسﺔ أ م وﻻ ﲡﻠﺲ ﻳوم واﺣد ﻷنه ﻟيﺲ ﻓيه دم أﺻﻼ  ،ﻫي نعﻢ ﻋاد ا من
واﺣد إﱃ ستﺔ ﻟﻜن ما نﺰل دم ﻳوم واﺣد  .وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺬي ﻳﻠيه ﻋاد اﻟدم من  ١إﱃ ٥
واﻟيوم اﻟسادس انﻘﻄﻊ اﻟدم ﻓتﺠﻠﺲ ﲬسﺔ .ﻋندما نﻘول ﻫﺬه ﻋاد ا معناه أنه ﻋاد ا
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ﻋندما ﻳﻜون ﻫناك دم أما إذا نﻘﺺ اﻟدم ﻓاﻟيوم اﻟﺬي ﻟيﺲ ﻓيه دم ﻻ ﻳعتﱪ ﻫﺬا ﺣيﻀا
ﻓمعناه ﻟو نﻘﺺ ﲡﻠﺲ أ م اﻟدم وﺗﺼﻠي اﻷ م اﻟﱵ انﻘﻄﻊ ﻓيﻬا اﻟدم ﻓاﻟيوم اﻟﺬي ﻓيه
ﺟفاف ﻫﺬا طﻬر ﺑيﻘﲔ ،اﻹشﻜال اﻟﺬي سيﻜون إذا نﺰل دم ﰲ ﻳوم ﻏﲑ ﻳوم اﻟعادة ﻓﻬﺬا

ﻫو اﻟﺬي سيﻜون ﳏﻞ شﻚ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟدم ﺣيﺾ أم ﻟيﺲ ﺑدم ﺣيﺾ ﻟﻜن ﻻ ﳝﻜن أن
ﻳﻜون اﻟﺸﻚ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻬر ﺣيﺾ !! ﻓﻜيف ﻳﻜون اﻟﻄﻬر ﺣيﺾ؟! ﻓاﳌسأﻟﺔ أن ما
ﺗﻜرر ﺛﻼ ﻳعتﱪ ﻋادة وما ﱂ ﻳتﻜرر ﺛﻼ ﻻ ﻳعتﱪ ﻋادة وﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ .مسأﻟﺔ أﺧرى:

ﻋرﻓنا أن ﻋاد ا من  ١إﱃ  ٦وﺑﻘيﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم سنوات وﰲ إﺣدى اﻷشﻬر ﺑدﻻ
من نﺰول اﻟدم من  ١إﱃ  ٦نﺰل من  ٧إﱃ  ١٢ﻓماذا ﺗفعﻞ؟ ﻓﻬﺬه ﻟيسﺖ مﺒتدأة ﺑﻞ ﻫي
معتادة ﻓماذا ﺗﺼنﻊ؟ ﰲ اﻟﺒداﻳﺔ :اﻟيوم اﻷول أي من  ١إﱃ  ٦ﻫﻞ ﺗﺼﻠي أم ﲡﻠﺲ؟ ﺗﺼﻠي
ﻷنه ﻟيﺲ ﻫناك دم .واﻹشﻜال سيﻜون من ﻳوم  ٧ﻓﻬﺬا اﻟدم ماذا ﺗﺼنﻊ ﻓيه ،ما ﲡﻠﺲ
ﻷ ا معتادة وﻫﺬا اﻟدم اﻟﺬي ﺟاء ﺗﺼﻠي ﻓيه وﺗﺼوم ﻓﺈذا انتﻬﻰ اﻟيوم  ١٢ﺗغتسﻞ ﻓﺈذا
ﺗﻜرر ﻫﺬا اﻟوضﻊ ﺛﻼث مرات ﻓنعرف أن ﻋاد ا انتﻘﻠﺖ من أول اﻟﺸﻬر إﱃ ﻗرب وسط
اﻟﺸﻬر ﻓمعناه أ ا من  ٧إﱃ  ١٢ﺗﺼﻠي واﻟدم ﻳنﺰل ﻓﻬﺬا اﻟدم مﺸﻜوك ﻓيه أن ﻳﻜون دم

ﻓساد وﻗد ﻳﻜون ﺣيﺾ وﻟن نعرف أنه ﺣيﺾ إﻻ إذا ﺗﻜرر ﺛﻼ  .ﻓمعناه أنه ﺟاء شﻬر
من اﻟﺸﻬور ﻓما نﺰل من  ١إﱃ  ٦ﻟﻜن نﺰل من  ٧إﱃ  ١٢أو نﺰل ﰲ أي أ م أﺧرى ﻏﲑ
أ م اﳊيﺾ ﻓﻬﺬه اﻷ م اﻷﺧر ﻟيسﺖ ﺣيﻀا ﻳﻘينا ﻓﻼ ندري ﻫﻞ ﻫو ﺣيﺾ أو ﻓساد ﻓما
ﳝﻜن أن ﺗﱰك اﻟﺼﻼة ﻟﻈن ﻻﺣتمال أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟدم ﺣيﻀا ﻓﻼ ﺗﱰك اﻟﺼﻼة وﻻ

ﺗﱰك اﻟﺼيام ﻓتﺼﻠي وﺗﺼوم وإذا انتﻬﻰ اﻟدم ﺗغتسﻞ ﳌاذا؟ ﻟوﺟود ﺻﻼة ﰲ ﻳوم  ١٣وﻗد
ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟدم دم ﺣيﺾ ﻓﻼ ﺗﺼﻞ ﻳوم  ..، ١٤ ،١٣وﻫي ﺟنﺐ إذاً ﰲ ﻳوم  ١٢ﺗغتسﻞ
مرة أﺧرى اﺣتياطا ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ إذا ﺗﻜر ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻋرﻓنا أن ﺣيﻀﻬا انتﻘﻞ من ٧
إﱃ  ١٢ﺑدﻻ من  ١إﱃ ٦ﻟﻜن ﻻ ﺗﻘﻞ أن من ﻳوم  ٧إﱃ  ١٢اﻟيوم اﻷول ﲡﻠسه ﰒ
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ﺗغتسﻞ ،ﻻ ،ﻓمسأﻟﺔ اﻟيوم اﻷول ﻫﺬه ﻟغﲑ اﳌعتادة ﻓاﳌﺒتدأة ﻫي اﻟﱵ ﲡﻠﺲ اﻟيوم اﻷول ﻷن
ﻫﺬا ﻳﻘﲔ أما ﻫﺬه ﻓﻼ .نفﺲ اﳌرأة ﻫﺬه ﺻاﺣﺒﺔ من  ٧إﱃ  ١٢ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺬي ﻳﻠيه نﺰل
اﻟدم من  ٦إﱃ  ١٢ﻓماذا ﺗﺼنﻊ؟ اﻟسؤال ﻫﻞ نﺰل اﻟدم ﻋﻠيﻬا ﰲ أ م ﻋاد ا أم ﻻ؟ ﻻ،
ﻓمعناه ﲡﻠﺲ اﻟسادس وﺗغتسﻞ ﺑعد اﻟسادس ﻷن ﻫﺬا ﻫو اﻟعادة ﻳﻘينا ﰒ اﻟساﺑﻊ واﻟﺜامن
إﱃ ال ١٢ﻓﻬﺬا دم مﺸﻜوك ﻓيه ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي ﻓﺈذا انتﻬﻰ ﻳوم ال ١٢نغتسﻞ ﳌاذا؟

اﺣتياطا ﻟﻼﺣتمال أن ﻳﻈﻬر ﺑعد ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر أن ﻫﺬا اﻟدم ﺣيﺾ ﻓمعناه أ ا ﺻﻠﺖ ﻳوم
 ١٣وﻫي ﺟنﺐ وﻛانﺖ ﺧارﺟﺔ من ﺣيﺾ وﱂ ﺗغتسﻞ ﺑعد اﳊيﺾ .ﻗال :واﳌﺒتدأة ﲡﻠﺲ
أﻗﻠه :ﻫﺬا مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ﻟﻜن مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور أ ا ﲡﻠﺲ مدة اﻟدم ﻓﺈذا رأت اﻟدم
ﲡﻠﺲ سواء ﰲ أول اﻟﺸﻬر أو ﰲ وسط اﻟﺸﻬر أو ﰲ آﺧر اﻟﺸﻬر ﻓتدور مﻊ اﻟدم وﻫﺬا ﻫو
ﻗول اﳉمﻬور ورواﻳﺔ ﻋند اﻹمام أﲪد أي وﻋنه ﲡﻠﺲ دمﻬا إﱃ أﻛﺜره وﻫﺬا وﻓاق إﱃ
اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﺬا اﻟﺬي اﺧتاره اﳌوﻓﻖ اﺑن ﻗدامﺔ ﻟﻜن دﻋو نفﻬﻢ اﳌﺬﻫﺐ وﻟيﺲ اﳌﻬﻢ أ ﺧﺬ
ﻟسﻬﻞ ونﱰك ﻓﻬﻢ ﻛﻼم اﳌﺼنف ﻛما ﰲ ب اﳌوارﻳﺚ اﳉد واﻹﺧوة ﻓماذا ﻳﻘول أﺑو

ﺣنيفﺔ؟ ﻳرى أن اﳉد ﳛﺠﺐ اﻹﺧوة ﻓيﻘول ﺧﺬ ﺬا اﻟﻘول أما اﳉمﻬور ﻓﺈ ﻢ ﻳورﺛون
اﻹﺧوة مﻊ اﳉد ﺑﻄرﻳﻘﺔ معينﺔ .إذاً اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ وﻋنه ﲡﻠﺲ دمﻬا إﱃ أﻛﺜره ﻓتﺠﻠﺲ اﻟدم

مادام ﰲ مدة اﳊيﺾ وﻓاﻗا ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ واﺧتاره اﳌوﻓﻖ .ﻗال) :واﳌبتدأة( " "١أي ﰲ زﻣن
ﳝﻜن أن يﻜﻮن ﺣيﻀا وهﻲ الﱵ رأت الدم وﱂ تﻜن ﺣاﺿﺖ )ﲡلﺲ( أي تدع الصﻼة
والصيام وﳓﻮﳘا ﲟﺠرد رؤيتﻪ ولﻮ أﲪر أو ﺻﻔرة أو ﻛدرة ﻷن اﻟﻜدرة ﻫﺬه سيأﰐ ﰲ
موضﻊ آﺧر ما ﳓسﺒﻬا سيأﰐ أ ا ﰐ ﰲ موضﻊ آﺧر ﺑعد اﳊيﺾ ما ﲢسﺐ وﻻ نعتﱪﻫا

وﻻ نﻠتفﺖ ﳍا )أﻗلﻪ( أي ﲡﻠﺲ أﻗﻠه أي أﻗﻞ اﳊيﺾ يﻮم وليلﺔ )ﰒ تغتسﻞ( اﺣتياطا
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ﻻﺣتمال ما ﺑعد اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ ﻳﻜون ﺣيﻀا أﻳﻀا ﻷنﻪ آﺧر ﺣيﻀﻬا ﺣﻜما )وتصلﻲ(
وتصﻮم وﻻ تﻮطﺄ ﻫﺬا ﰲ أي أ م اﻟﱵ ذﻛر ﻫا؟ ﰲ اﳋمسﺔ اﻟتاﻟيﺔ وﻻ ﺗوطأ أي ﲢتاط ﻓمن
ﺣيﺚ اﻟﺼﻼة ﻓتﺼﻠي ﻋﻠﻰ أ ا طاﻫر ومن ﺣيﺚ اﻟوطء ﻓﻼ ﺗوطأ ﻋﻠﻰ أ ا ﺣاﺋﺾ )ﻓﺈن
انﻘﻄﻊ( دﻣﻬا )ﻷﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ ﲬسﺔ عﺸر يﻮﻣاً )ﻓما دون( ﺑﻀﻢ النﻮن
لﻘﻄعﻪ عن اﻹﺿاﻓﺔ )اﻏتسلﺖ عند انﻘﻄاعﻪ( ﻷﻛﺜره ﻓما دون أي انﻘﻄﻊ دمﻬا ﻋند
اﳋمسﺔ ﻋﺸر أو ﻗﺒﻞ  .ﻫﺐ أن ﻫﺬه اﻟﱵ ﺣاضﺖ نﺰل منﻬا اﻟدم اﻟيوم اﻷول ﰒ اﻏتسﻠﺖ
ﻓاستمر ﺑعد اﻟيوم اﻷول إﱃ اﳋمسﺔ ﻋﺸر وﻋند اﳋمسﺔ ﻋﺸر انﻘﻄﻊ ﻓما رأﻳﻜﻢ ستغتسﻞ
ﺑعد اﳋمسﺔ ﻋﺸر ،أو ﰲ اﻟراﺑﻊ ﻋﺸر انﻘﻄﻊ ﻓتغتسﻞ ﻋند اﻟراﺑﻊ ﻋﺸر مرة نيﺔ .ﻟﻜن ﻟو
ﻛان دمﻬا نﺰل من اﻟيوم اﻷول وإﱃ اﻟيوم اﻟسادس ﻋﺸر ؟ ﻫﺬه ﳍا أﺣﻜام نيﺔ ﲤاما ﻷن
ﻛﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ من نﺰل دمﻬا ﰲ مدة اﳊيﺾ أي ﱂ ﻳتﺠاوز أﻛﺜر اﳊيﺾ من
 ١إﱃ  ١٥أما إذا ﺟاوز  ١٥ﻓمعناه أننا سننتﻘﻞ إﱃ أشياء أﺧرى وﻳتﻢ اﻟتعامﻞ معﻬا
ﺑﻄرﻳﻘﺔ أﺧرى ﻓﻬﺬا معﲎ ﻗوﻟه ﻓﺈذا انﻘﻄﻊ دمﻬا ﻷﻛﺜره أي  ١٥ﻳوم ﻓما دون ،ﺑﻀﻢ اﻟنون
ﻟﻘﻄعه ﻋن اﻹضاﻓﺔ ﻳﻘﺼد ﻛﻠمﺔ دون ﻓﻬي مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻷ ا مﻘﻄوﻋﺔ ﻋن اﻹضاﻓﺔ .
ﻓماذا ستفعﻞ إذا انﻘﻄﻊ ﻋند ال ١٥ﻓأﻗﻞ من  ١٥؟ اﻏتسﻠﺖ ﻋند انﻘﻄاﻋه أﻳﻀا ،ﻫﺬا
اﻻﻏتسال ﰲ مﺜاﻟنا ﻳساوي اﻻﻏتسال اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟيوم اﻟسادس ،ﻋند اﻏتسﻠﺖ ﻋن
انﻘﻄاﻋه :أيﻀاً وﺟﻮ ً لصﻼﺣيﺔ أن يﻜﻮن ﺣيﻀاً أي ﻟﺼﻼﺣيﺔ أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻷ م اﻟﱵ

مﻀﺖ اﻟﱵ ﻛانﺖ ﺗﺼﻠي ﻓيﻬا واﻟدم ﻳنﺰل أن ﻳﻜون ﺣيﻀا وتﻔعﻞ ﻛذلﻚ ﰲ الﺸﻬر الﺜاﱐ
والﺜالﺚ أي ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﰒ ﺗغتسﻞ ﰒ ﺗﺒﻘﻰ مدة اﻟدم ﻓﺈذا انﻘﻄﻊ ﺑعد ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ال ١٥أو ﰲ
ال ١٥ﻓما دون ﺗغتسﻞ مرة أﺧرى ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﺗفعﻠه ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ )ﻓﺈن تﻜرر(
الدم )ثﻼ ً( أي ﰲ ثﻼثﺔ أشﻬر وﱂ ﳜتلﻒ ﻋددا وزمنا ﻓﻠﻢ ﳜتﻠف ﰲ اﻟعدد واﻟﺰمن )ﻓـ(
ـﻬﻮ ﻛلﻪ )ﺣيﺾ( وتﺜبﺖ عاد ا ﻓتﺠلسﻪ ﰲ الﺸﻬر الراﺑﻊ وﻫو من اﳌفردات أما اﳉمﻬور
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ﻋندﻫﻢ إذا نﺰل اﻟدم ﲡﻠسه ﺣيﺾ ﻓﺈذا نﻘﻄﻊ اﻟدم ﻓﻄاﻫر وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﺗﻘدم أو ﺧر
ﻓﻬو ﺣيﺾ .وﻫناك رواﻳﺔ ﺗﻜرر مرﺗﲔ وﻟﻜن دﻋوﻫا  ،اﳌﻬﻢ أن ﺗفﻬﻢ أن ﻫناك ﺧﻼف ﰲ

رواﻳﺔ اﻟتﻜرار واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ مﺜﻞ اﳉمﻬور واﻟعﱪة ﺑوﺟود اﻟدم وﻻ تﺜبﺖ ﺑدون ثﻼث أي ما
ﺗﺜﺒﺖ اﻟعادة ﺑدون ﺛﻼث  ،ما اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ؟ أ ا ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ﻋرﻓﺖ ﻋاد ا ﻓتﺠﻠﺲ ﰲ

اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ﻋاد ا ﻓماذا ﺗفعﻞ؟ ما ﻫي اﻷﺣﻜام اﻟﱵ ستنﺒﲏ ؟ ﻗال) :وتﻘﻀﻲ ﻣا وﺟب
ﻓيﻪ( أي ﻣا ﺻاﻣﺖ ﻓيﻪ ﻣن واﺟب " "١ما معﲎ ما ﺻامﺖ ﻓيه؟ نفرض أ ا ﰲ اﻟﺸﻬر

اﻷول ﻛانﺖ ﰲ رمﻀان وﻛانﺖ ﺗﺼوم ﰲ اﳋمسﺔ أ م ﺑعد اﻟيوم اﻷول ﻓﺜﺒﺖ ﻋند أن ﻫﺬا
اﻟدم ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول ﻛان ﻫﺬا اﻟدم ﻛﻠه ﻋادة ﳍا ﻛان ﺣيﻀا ﻓعرﻓنا اﻵن أ ا ﺻامﺖ ﰲ

أ م اﳊيﺾ ﻓﻜﻢ ستﻘﻀي ﲬسﺔ ﻓﻘط ،أو ﻛان اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﻫو رمﻀان أو ﻛان اﻟﺸﻬر
اﻟﺜاﻟﺚ ﻫو رمﻀان أو ﱂ ﻳﻜن رمﻀان ﻟﻜن ﻛان ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول أو اﻟﺜاﱐ أو اﻟﺜاﻟﺚ
ﺻامﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻷ م ﻗﻀاء مﺜﻼ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﻀاء ؟ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻷننا سنﻜتﺸف
اﻵن أ ا ﺻامﺖ ﰲ أ م اﳊيﺾ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ وﻛذا ﻣا طاﻓتﻪ أو اعتﻜﻔتﻪ ﻓيﻪ " "٢أي
اﻟواﺟﺐ ﻓﻠو أ ا نﺬرت اﻋتﻜاف ﰒ اﻋتﻜفﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻷ م .

ﻗال :وإن ارتﻔﻊ ﺣيﻀﻬا وﱂ يعد " "١أو أيسﺖ " "٢ﻗبﻞ التﻜرار ﱂ تﻘﺾ ﻫو ﻳﻘول
أنه إذا ﺗﻜرر ﺛﻼ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠيه أ ا ﻋرﻓﺖ ﻋاد ا وﻛﺬا ..وإذا ﱂ ﻳتﻜرر ؟ وﳍﺬا ﻗال وإن

ارﺗفﻊ ﺣيﻀﻬا وﱂ ﻳعد إذاً اﻟﺸﻬر اﻷول ستﺔ واﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ وﻗف اﻟدم وما ﻋاد إﻟيﻬا ﻓﻬﻞ
ﺗﻘﻀي أو ﻻ ﺗﻘﻀي؟ ﻫﻞ ﺗﻘﻀي اﳋمسﺔ أ م ؟ ﻻ ،ما ﺗﻘﺾ ﻷننا ﱂ نتيﻘن أن اﳋمسﺔ

أ م ﻛانﺖ ﺣيﻀا ﻻزﻟنا ﻻ نعﻠﻢ ﻫﻞ ﻫي ﻛانﺖ ﺣيﺾ أم طﻬر  .وإن ارتﻔﻊ ﺣيﻀﻬا وﱂ
يعد أو أيسﺖ أي ﻟسن ﻗﺒﻞ اﻟتﻜرار ﱂ ﺗﻘﺾ معﲎ أﻳسﺖ ﻟسن ﻛاﻟتاﱄ ،اﻵن دما ﳌا
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نﺰل منﻬا أول مرة نﺰل ستﺔ أ م ﻓﺠﻠسﺖ اﻷول واﳋمسﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺻﻠﺖ ..ﺑعد ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ
أﺣد أمرﻳن إما أن اﻟدم انﻘﻄﻊ ﻓﻠﻢ ﻳعد ﻓﻬﻞ نﻘول ﳍا اﻗﺾ أ م رمﻀان اﻟﱵ ﻗمﺖ
ﺑﺼيامﻬا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬر؟ اﳉواب ﻻ ﺗﻘﺾ ،ﻫي ﺻامﺖ واﻟدم ﻳنﺰل ﻟيﺲ ﻫناك س ﻗد

ﻳﻜون ﻫﺬا دم ﺣيﺾ وﻗد ﻗد ﻳﻜون دم ﻓساد ﻓﻼ نﺒﻄﻞ اﻟﺼوم ﻟﻈن واﻟﺸﻚ واﳊﻞ اﻟﺜاﱐ
أو اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ ﺣدﺛﺖ أن اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ستﺔ أ م ﺑعد ذﻟﻚ انﻘﻄﻊ وﱂ ﻳعد اﻟدم إﻟيﻬا
إﻻ ﺑعد اﳋمسﲔ ﺟاءﻫا اﻟدم ستﺔ أ م نيﺔ ﻓﻬﻞ ﳝﻜن أن ﻳﻜون اﻟدم اﻟﺬي نﺰل ﰲ سن

اﳋمسﲔ أي ﺑعد اﳋمسﲔ ﻫﻞ ﳝﻜن أن ﻳﻜون دم ﺣيﺾ؟ ﻓﻬﺬه ﺻورة نيﺔ إذا ارﺗفﻊ
ﺣيﻀﻬا وﱂ ﻳعد أو ﻋاد ﺑعد أن أﻳسﺖ أي ﻟسن ﻗﺒﻞ اﻟتﻜرار ﻓدﺧﻠﺖ ﰲ سن اﻟيأس
ﻓﻘال ﱂ ﺗﻘﺾ .انتﻘﻞ إﱃ رﻗﻢ  ٢ﻷننا ﻋند أﺣوال اﳌﺒتدأة ﺛﻼث ﺣاﻻت :اﻷوﱃ اﻟﱵ

مرت .اﳊﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻟﻠمﺒتدأة :ﻗال) :وإن عﱪ( أي ﺟاوز الدم )أﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ
)ﻓـ( ـﻬﻲ )ﻣستﺤاﺿﺔ( ﻛيف؟ ﰲ اﳌﺜال اﻷول ﰲ اﳊاﻟﺔ اﻷوﱃ نﺰل اﻟدم من  ١إﱃ ، ٦

وﰲ اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ نﺰل من  ١إﱃ  ١٦أو من  ١إﱃ  ١٨أو من  ١إﱃ  ٢٠دﻋو ﰲ ﻫﺬا
اﳌﺜال من  ١إﱃ  ٢٠ﻓﺈذا ﻋﱪ أﻛﺜر اﳊيﺾ أي أﻛﺜر من  ١٥ﻓﻬي مستﺤاضﺔ .ﻗال:

واﻻستﺤاﺿﺔ سيﻼن الدم ﰲ ﻏﲑ وﻗتﻪ ﻣن العرق العاذل ﻣن أدﱏ الرﺣﻢ دون ﻗعرﻩ

وﻫﺬا ﺗعرﻳف اﻻستﺤاضﺔ واﻟﺬي ﳜرج من ﻗعر اﻟرﺣﻢ ﻫو اﳊيﺾ  ،اﻵن ﻫﺬا اﻟﺬي نﺰل من
 ١إﱃ  ٢٠ماذا نفعﻞ معﻬا؟ انتﺒه ﻷن ﻫﺬه سيﻜون ﳍا أﻛﺜر من اﺣتمال:

اﻷول :ﻗال) :ﻓﺈن ﻛان( ﳍا ﲤييﺰ ن ﻛان )ﺑعﺾ دﻣﻬا أﲪر وﺑعﻀﻪ أسﻮد وﱂ يعﱪ(
أي ﳚاوز اﻷسﻮد )أﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ )وﱂ ينﻘص عن أﻗلﻪ ﻓﻬﻮ( أي اﻷسﻮد
)ﺣيﻀﻬا( ﻳعﲏ ﻫﺬه اﳌرأة اﻟﺬي نﺰل منﻬا اﻟدم ﻋﺸرﻳن ﻳوما من  ١إﱃ  ٢٠واﳊيﺾ ﻻ
ﳝﻜن أن ﻳتﺠاوز اﳋمسﺔ ﻋﺸر وﻛان ﳍا ﲤييﺰ وﲤييﺰﻫا ﺻاﱀ ﻷن ﻳﻜون ﺣيﻀا ،ﻛيف
ﻳﺼﻠﺢ ﲤييﺰﻫا ﻷن ﻳﻜون ﺣيﻀا؟ ﻳعﲏ ﻫي ﳑيﺰة ﺑعﺾ دمﻬا أﲪر وﺑعﻀه أسود  ،ﺑعﻀه
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ﺧفيف وﺑعﻀه ﺛﺨﲔ ،ﺑعﻀه ﻏﲑ منﱳ وﺑعﻀه منﱳ  ،إذاً اﻟدم متميﺰ ﻓمعناه أن اﻷسود
ﻫو اﻟﺬي ﳛتمﻞ أن ﻳﻜون ﺣيﻀا أو اﻟﺜﺨﲔ واﳌنﱳ ﻓﻬﺬا معﲎ ﳑيﺰة ﲤييﺰا ﺻاﳊا  ،ﻛيف؟
ﻷﺑد أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻷسود أو اﻟﺜﺨﲔ أو اﳌنﱳ ﻻ ﻳﻜون أﻗﻞ من ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﻷنه ﻻ ﻳعتﱪ
ﺣيﺾ أﻗﻞ من ﻳوم وﻟيﻠﺔ وﻻ ﻳﻜون زاﺋداً ﻋﻠﻰ ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما .ﻓنمﺜﻞ ﳍﺬه نﺰل دمﻬا
متفاو ﺑعﻀه أسود وﺑعﻀه أﲪر ﻓاﻷسود نﺰل نﺼف ﻳوم ﰒ استمر اﻟﺒاﻗي أﲪر إﱃ

اﻟعﺸرﻳن ﻓاﻟسؤال :ﻫﻞ ﻫﺬه ﳑيﺰة؟ وانتﺒه ﻷن اﻟفﻘه ﳛتاج إﱃ اﻟدﻗﺔ واﻟفﻘيه دﻗيﻖ واﻟفﻘﻬاء
أدق اﻟناس ﻓﻬﻞ ﻫي ﳑيﺰة أو ﻏﲑ ﳑيﺰة؟ ﳑيﺰة ،ﻫﻞ ﲤييﺰﻫا ﺻاﳊا أو ﻏﲑ ﺻاﱀ؟ ﻏﲑ ﺻاﱀ.
مﺜال آﺧر :نﺰل اﻟدم من ﻳوم  ١إﱃ ﻳوم  ، ٢٠من  ١إﱃ  ١٦اﻟدم أسود ﺛﺨﲔ واﻟﺒاﻗي
أﲪر ﺧفيف ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬه ﳑيﺰة أو ﻏﲑ ﳑيﺰة؟ دمﻬا متميﺰ ،ﻟﻜن ﺻاﱀ أو ﻏﲑ ﺻاﱀ؟ ﻏﲑ

ﺻاﱀ .مﺜال آﺧر :نﺰل اﻟدم أسود ﺛﺨﲔ من ﻳوم  ١إﱃ ﻳوم  ٢٠ﻓﻬﻞ ﻫﺬه ﳑيﺰة أم ﻏﲑ
ﳑيﺰة؟ ﻏﲑ ﳑيﺰة ﻷنه دم واﺣد ﻓﻜيف ﻫي ﳑيﺰة وﻫو دم واﺣد .مﺜال آﺧر :من  ١إﱃ
ﻋﺸرﻳن دمﻬا أﲪر ﺧفيف ﻓﻬﻞ ﻫي ﳑيﺰة أم ﻏﲑ ﳑيﺰة؟ ﻏﲑ ﳑيﺰة إذاً ﻻ أستﻄيﻊ أن أسأل

سؤاﻻ نيا ﻫﻞ ﲤييﺰﻫا ﺻاﱀ أو ﻏﲑ ﺻاﱀ ﻷ ا ﻟيسﺖ ﳑيﺰة أﺻﻼ ،ﰐ ﳌميﺰة أوﻻ ﰒ
نسأل ﻫﻞ ﲤييﺰﻫا ﺻاﱀ أو ﻏﲑ ﺻاﱀ .سؤال طاﻟﺐ :أﻟيﺲ دم اﳊيﺾ ﻳتميﺰ ﺑﺜﻼﺛﺔ أشياء
اﻟسواد واﻟﻠون واﻟراﺋﺤﺔ؟ ﺑﻠﻰ ﺬا أو ﻫﺬا أو ذاك .طاﻟﺐ :ﻓﻬﺬا اﻟدم ﻋﺸرﻳن ﻳوما أسود
ﻓأﺻﺒﺢ ﲤيﺰ ﻟﻠون؟ ﻟيﺲ ذاك اﻟتمييﺰ ،اﻟتمييﺰ أن ﻳﻜون دمﻬا ﻟيﺲ ﻋﻠﻰ ﻟون واﺣد وإﳕا
دمﻬا ﻳﻜون ﻟه أﻛﺜر من ﺣاﻟﺔ ﺑعﻀه أسود وﺑعﻀه أﲪر ﺑعﺾ وﺑعﺾ  ،متميﺰا ﺑعﻀه ﻋن
ﺑعﺾ أما ﻟو ﻛان ﻛﻠه أﲪر ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﲤييﺰا  .ﻓاﻟﺬي ﻳﻜون دمﻬا ﳐتﻠف ﻓﻬﺬه ﻫي اﳌميﺰة
وأما اﻟﱵ ﻳﻜون دمﻬا ﻋﻠﻰ ﺣاﻟﺔ واﺣد ﻓﻬﺬه ﻏﲑ ﳑيﺰة .إذاً مﺜﻠنا اﻵن أن امرأة من  ١إﱃ
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 ٢٠دمﻬا ﺑﺸﻜﻞ واﺣد ﻓﻬﺬه ﻏﲑ ﳑيﺰة  ،أما من  ١إﱃ  ١٦دمﻬا أسود واﻟﺒاﻗي أﲪر ﻓﻬﺬه
ﳑيﺰة وﻟﻜن ﲤييﺰﻫا ﻏﲑ ﺻاﱀ  .مﺜال آﺧر ﻫﺬه ﺻاﺣﺒﺔ اﻟعﺸرﻳن من  ١إﱃ  ١٥دمﻬا أسود
ﺛﺨﲔ واﻟﺒاﻗي أﲪر ﺧفيف ﳑيﺰة أو ﻏﲑ ﳑيﺰة؟ ﳑيﺰة ﻷن ﳍا ﻟونﲔ  ،ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟتمييﺰ ﺻاﱀ
أم ﻏﲑ ﺻاﱀ؟ ﺻاﱀ ،ﳌاذا؟ ﻷن أﺣد ﻫﺬﻳن اﻟﻠونﲔ ﻳﺼﻠﺢ ﻷن ﻳﻜون ﺻاﳊا .مﺜال :من
 ١إﱃ  ١٠أسود ﺛﺨﲔ واﻟﺒاﻗي أﲪر ﺧفيف ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﲤييﺰ ﺻاﱀ أم ﻏﲑ ﺻاﱀ؟ ﺻاﱀ.

ﻗال) :ﻓﺈن ﻛان( ﳍا ﲤييﺰ ماذا ﻳعﲏ ن ﻛان ﳍا ﲤييﺰ؟ ن ﻛان )ﺑعﺾ دﻣﻬا أﲪر
وﺑعﻀﻪ أسﻮد ﻫﺬا ﻫو اﻟتمييﺰ وﱂ يعﱪ( أي ﳚاوز اﻷسﻮد )أﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ )وﱂ
ينﻘص عن أﻗلﻪ ﻓﻬﻮ( أي اﻷسﻮد )ﺣيﻀﻬا( وﻛذا إذا ﻛان ﺑعﻀﻪ ثخيناً وﺑعﻀه ﺧفيف
أو ﻣنتناً وﺑعﻀه ﻏﲑ منﱳ وﺻلﺢ ﺣيﻀاً أي شرط إذا ﻛان ﳍا ﲤييﺰ أن ﻳﻜون ﲤييﺰﻫا

ﺻاﳊا ن ﻛان أﺣد ﻫﺬﻳن اﻟﻠونﲔ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون ﺣيﻀا ن ﻳﻜون ﺑﻠﻎ اﻟيوم واﻟﻠيﻠﺔ وﱂ

ﻳﺰد ﻋﻠﻰ اﳋمسﺔ ﻋﺸر ﻓماذا ﺗفعﻞ ﻫﺬه اﻟﱵ ﻋندﻫا ﲤييﺰ ﺻاﳊا؟ ﻗال) :ﲡلسﻪ ﰲ الﺸﻬر
الﺜاﱐ( ولﻮ ﱂ يتﻜرر أو يتﻮال إذاً ﻫﺬه ﺻورة نيﺔ مﺒتدأة نﺰل ﻋﻠيﻬا اﻟدم من أول اﻟﺸﻬر
ﻋﺸرﻳن ﻳوما ﻋﺸرة أ م أسود ﺛﺨﲔ وﻋﺸرة أ م أسود ﺧفيف ﻓفي اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﲡﻠﺲ
مﺒاشرة اﻟعﺸرة اﻷوﱃ ﻷ ا مﺒتدأة ﳑيﺰة ﻗال ﲡﻠسه ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ وﻟو ﱂ ﻳتﻜرر أي وﻟو ﱂ
ﻳتﻜرر نفﺲ اﻟعدد ﻓﻼ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜون ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﻋﺸرة ،ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ نﺰل أﻛﺜر أو
أﻗﻞ ﻓفي اﻟﺸﻬر اﻷول نﺰل ﻋﺸرة وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ نﺰل اﺛﲏ ﻋﺸر أو ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ نﺰل
ﲦانيﺔ ﻓﻼ نﺸﱰط ﺗﻜرار اﻟعدد .ﻗال أو ﻳتوال أي ﻳتتاﺑﻊ اﻷسود أو اﻟﺜﺨﲔ أو اﳌنﱳ ﻓﻼ

ﻳﺸﱰط أن ﻳتتاﺑﻊ ﻟﻜن ﳎموع اﻷسود ﻻ ﻳﺰﻳد ﻋن ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﻗال) :ﲡلسﻪ ﰲ
الﺸﻬر الﺜاﱐ( ولﻮ ﱂ يتﻜرر أو يتﻮال )واﻷﲪر( والرﻗيق وﻏﲑ اﳌنﱳ )استﺤاﺿﺔ( تصﻮم
ﻓيﻪ وتصلﻲ معﲎ ذﻟﻚ أن ﺻاﺣﺒﺔ اﻟعﺸرﻳن ﻳوما اﻟعﺸرة اﻷوﱃ ﺛﺨﲔ واﻟعﺸرة اﻟﺜانيﺔ

ﺧفيف أن اﻟعﺸرة اﻷوﱃ ﻫي اﳊيﺾ واﻟعﺸرة اﻟﺜانيﺔ استﺤاضﺔ دم ﻓساد ﻓتﺼوم وﺗﺼﻠي
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وﻻ ﺗﻠتفﺖ إﻟيه .اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ :اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ من اﳌﺒتدأة ،ﻗال) :وإن ﱂ يﻜن دﻣﻬا ﻣتميﺰاً
ﻗعدت( عن الصﻼة وﳓﻮها أﻗﻞ اﳊيﺾ ﻣن ﻛﻞ شﻬر ﺣﱴ يتﻜرر ثﻼ ً ﻫﺬه اﻟﺼورة

اﻟﺜاﻟﺜﺔ مرر ا ﻗﺒﻞ ﻗﻠيﻞ اﻟﱵ دمﻬا ﻏﲑ متميﺰ مﺜﻼ نﺰل ﻋﺸرﻳن ﻳوما ﻛﻠه أسود أو ﻛﻠه أﲪر
أو ﻛﻠه ﺛﺨﲔ أو شيء ﱐ أ ا ﺗﻜون ﳑيﺰة ﲤييﺰا ﻏﲑ ﺻاﱀ أي ﻋﺸرﻳن ﻳوما منﻬا ستﺔ

ﻋﺸر ﻳوما أسود ﺛﺨﲔ واﻟﺒاﻗي ﺧفيف ﻓﻬﺬه ﻟيسﺖ ﳑيﺰة ﲤييﺰا ﺻاﳊا )وإن ﱂ يﻜن دﻣﻬا
ﻣتميﺰاً ﻗعدت( عن الصﻼة وﳓﻮها أﻗﻞ اﳊيﺾ ﻣن ﻛﻞ شﻬر ﺣﱴ يتﻜرر ثﻼ ﻓتﺠلﺲ
أي ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ )ﻏالب اﳊيﺾ( ستاً أو سبعاً ﺑتﺤر ﻛعادة ﻗراﺑتﻬا أي ﺗتﺤرى ﻗراﺑتﻬا
من اﻟنساء ﻫﻞ ﳛﻀن ستا أو سﺒعا ﻓتﺠﻠﺲ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ أي ستا أو سﺒعا ﻗال )ﻣن ﻛﻞ
شﻬر( ﻣن أول وﻗﺖ اﺑتدﺋﻬا إن علمتﻪ وإﻻ ﻓمن أول ﻛﻞ هﻼﱄ انتﻘﻠنا اﻵن إﱃ اﳌﺒتدأة

ﻏﲑ اﳌميﺰة ﻗال إن ﱂ ﻳﻜن دمﻬا متميﺰا ﺟﻠسﺖ ﻋن اﻟﺼﻼة دﻋو ﳕﺜﻞ ﳍا :نﺰل منﻬا اﻟدم
من  ١إﱃ  ١٦ ، ٢٠ﻳوم أسود ﺛﺨﲔ ،واﻟﺒاﻗي أﲪر ﺧفيف ﻓمعناه أن دمﻬا ﻟيﺲ ﳑيﺰا ،
ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول ستﺠﻠﺲ اﻟيوم اﻷول ﻓﻘط ﰒ ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي وﺗﺼوم إﱃ  ١٥وﺑعد ال١٥
ﺗغتسﻞ وﺗﻜمﻞ ﺻﻼة وﺻوم وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﺗفعﻞ نفﺲ اﻟﺸيء وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ نفﺲ
اﻟﺸيء ﺗفعﻠه وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ما دام أ ا ﻟيسﺖ ﳍا ﲤييﺰ وﻻ ﻋادة ﳓيﻠﻬا إﱃ ﻏاﻟﺐ

اﳊيﺾ ﻓغاﻟﺐ اﳊيﺾ ستا أو سﺒعا ﻓمعناه أ ا ﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ نﻘول ﳍا اﺟﻠسي ستﺔ أ م
أو سﺒعﺔ أ م ﲝسﺐ ﻗراﺑتﻚ من اﻟنساء إن ﻛان أﻏﻠﺒﻬﻢ ﳛﻀن ستا ﻓتﺠﻠسﲔ ستا أو
أﻏﻠﺒﻬﻢ ﳛﻀن سﺒعا ﻓتﺠﻠسﲔ سﺒعا ،سﺒعﺔ أ م من أول ﺑداﻳﺔ اﻟدم ،مﱴ ﻳﺒدؤﻫا اﻟدم؟ ﻓﺈن
ﻛان ﻳﺒدؤﻫا من ﻳوم واﺣد ﰲ اﻟﺸﻬر إذاً ﲡﻠﺲ من ﻳوم واﺣد ستﺔ أ م أو سﺒعﺔ أ م .ﳌاذا
ردد ﻫا إل اﻟسﺖ أو اﻟسﺒﻊ؟ ﻷننا ﻻ نعرف ﳍا ﲤييﺰ ﻓنردﻫا ﻟه وﻟيﺲ ﳍا ﻋادة ﺣﱴ نرد
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اﻟعادة ﳍا ،ﻓﺈذا ﻛنا ﻻ نستﻄيﻊ أن نردﻫا ﻟعاد ا وﻻ ﻟتمييﺰﻫا ﻷ ا ﻏﲑ معتادة وﻻ ﳑيﺰة

ﻓنردﻫا ﻟغاﻟﺐ اﳊيﺾ .ﻗال :ﻣن أول وﻗﺖ اﺑتدﺋﻬا إن علمتﻪ إذا ﻛانﺖ ﺗعرف مﱴ ﺟاءﻫا
اﳊيﺾ ،مﱴ أول ﻳوم ﻓتعرف أن اﻟدم نﺰل ﻋﻠيﻬا من ﻳوم واﺣد أو ﲬسﺔ أو ستﺔ أو ﻏﲑ

ذﻟﻚ .ﻗال :وإﻻ ﻓمن أول ﻛﻞ هﻼﱄ معناه ﺗﺒدأ ﲡﻠﺲ من أول ﻛﻞ شﻬر ﻫﻼﱄ واﻟﺸﻬر
اﳍﻼﱄ ﻫو ﺛﻼﺛﲔ ﻳوم ،رمﻀان شعﺒان شوال ..

أﺣوال اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة اﻟعاﳌﺔ ﺑعاد ا " "١ﻗال) :واﳌستﺤاﺿﺔ اﳌعتادة( الﱵ تعرف
شﻬرها ووﻗﺖ ﺣيﻀﻬا وطﻬرها ﻣنﻪ ﻋرف اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة ﻓﻬي اﻟﱵ ﺗعرف شﻬرﻫا
" "١ﻋدد أ مه ،ووﻗﺖ ﺣيﻀﻬا " ،"٢ووﻗﺖ طﻬرﻫا " "٣ﻓﻬﺬه ﻫي اﳌعتادة ﲟعﲎ أ ا

ﺗعرف أن ﺣيﻀﻬا من  ١إﱃ  ٦ﰲ اﳌﺜال اﻟﺬي مر ﺑنا ﻓتعرف أ ا ﲢيﺾ ستﺔ أ م وﺗعرف
أﻳن موضﻊ ﺣيﻀﻬا ووﻗته ووﻗﺖ طﻬرﻫا ﻓﻬي ﺗعرف أن ﺣيﻀﻬا ﺗيﻬا ﰲ ﻛﻞ شﻬر ﻫﻼﱄ
من  ١إﱃ  ٦ﰒ من  ٧إﱃ  ٣٠ﻫﺬا طﻬر ﻓﻬﺬه معتادة ،ما ﺣﻜمﻬا؟ ﻹﲨال ﻫﺬه اﳌعتادة
ﺻاﺣﺒﺔ ﻟعادة مﺜﻠما ﻗﻠنا ﰲ اﳌﺜال اﻟساﺑﻖ أ ا من  ١إﱃ  ٦ﺗﻜرر معﻬا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر وﰲ
اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ﻋرﻓنا ﻋاد ا ﻓﺼارت ﲢيﺾ من  ١إﱃ  ٦واستمر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم سنﺔ ،ﺑعد
ذﻟﻚ ﺟاءﻫا اﻟدم وﺻار ﻳنﺰل ﻋﻠيﻬا اﻟدم أﻛﺜر من ﻫﺬا ﻓﺼار ﻳنﺰل اﻟدم أﻛﺜر اﻟﺸﻬر أي
ﻳنﺰل  ٢٥ﻳوم أو  ٣٠ﻳوم ،ﻓﻬﺬه اﳌستﺤاضﺔ وﻫي معتادة ماذا نفعﻞ ﻓﻬي ﻟيسﺖ مﺒتدأة
ﻫي معتادة ﻓماذا ﺗفعﻞ ﻫﺬه ؟ ﻓاﳉواب ﺧتﺼار أن اﳌستﺤاضﺔ إن ﻛانﺖ ﳍا ﻋادة
ﻓتﺠﻠﺲ ﻋاد ا معناه من  ١إﱃ  ٦ﻓﻬﺬه ﻋاد ا ﻓﻼ ﺗﻠتفﺖ ﳌا سوى ذﻟﻚ .ﻫﺐ أن ﻫﺬه
اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة ﳑيﺰة أﻳﻀا ،ما معﲎ ﳑيﺰة؟ أي ﺻار ﺗيﻬا اﻟدم ﻋﺸرة أ م أسود ﺛﺨﲔ
واﻟﺒاﻗي ﺧفيف ،وﻫي ﳍا ﻋادة من  ١إﱃ  ٦ﻓماذا ﺗﻘدم ﻫﻞ ﺗﻘدم ﻋاد ا اﻟﱵ ﻫي من ١
إﱃ  ٦أم ﺗﻘدم اﻟعﺸرة أ م اﻟﱵ ﻫي اﻟتمييﺰ ؟ ﻓتﻘدم اﻟعادة .ﻟو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﳌستﺤاضﺔ
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نسيﺖ ﻋاد ا ﻓعند ذﻟﻚ إذا نسيﺖ اﻟعادة ستﻠﺠأ إﱃ اﻟتمييﺰ إذا ﻛانﺖ ﳑيﺰة ،ﻫﺐ أن
ﻫﺬه اﳌرأة ﻟيﺲ ﻋندﻫا ﲤييﺰ ﲟعﲎ أن ﻫﺬا اﻟدم اﻟﺬي ﻳنﺰل ﻋﻠيﻬا ﻓﱰة طوﻳﻠﺔ ﻳنﺰل ﻋﺸرﻳن

ﻳوم أسود واﻟﺒاﻗي ﻳنﺰل ﺧفيف ،ﻓﻬﺬه ﻳﺼدق ﻋﻠيﻬا أ ا مستﺤاضﺔ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻫﺬه معتادة؟
نسيﺖ اﻟعادة ﻓﻬﻞ ﻫﺬه ﳑيﺰة؟ ﻟيﺲ ﻋندﻫا ﲤييﺰ ﻓنردﻫا إﱃ ماذا؟ إﱃ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ .
ﻓﺼار ﻋند اﳌستﺤاضﺔ سﱰد إﱃ أﺣد ﺛﻼﺛﺔ أﺣوال :إما أن نردﻫا إﱃ ﻋاد ا ﰲ اﳊاﻟﺔ

اﻷوﱃ وﰲ اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ سنردﻫا إﱃ ﲤييﺰﻫا وﰲ اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ سنردﻫا إﱃ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ،
ﻛيف ﳔتار ﻫﺬا أو ﻫﺬا أو ذاك؟ نﻘول إن ﻛانﺖ معتادة أي نتﺼور اﻵن أن ﻫﺬه
اﳌستﺤاضﺔ ﲨعﺖ ﺑﲔ اﻟعادة واﻟتمييﺰ اﻟﺼاﱀ ،ﻓﻬﺬه اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة أستﻄيﻊ أن
أﺣيﻠﻬا إﱃ ﻋاد ا وأستﻄيﻊ أن أﺣيﻠﻬا ﲤييﺰﻫا وأستﻄيﻊ أن أﺣيﻠﻬا إﱃ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ

ﻓأﺣيﻠﻬا إﱃ اﻷﻗوى ،ما ﻫو اﻷﻗوى؟ اﻟعادة .ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋند اﻹمام أﲪد أن اﻟعادة ﻫي
اﻷﻗوى ﺣﱴ من اﻟتمييﺰ ،وﰲ اﳊﻘيﻘﺔ أن اﻟتمييﺰ واﻟعادة ﳘا ﻛفرسي رﻫان ﻛﻼﳘا ﻗوي
وﳍﺬا من اﻟفﻘﻬاء من ﻳردﻫا إﱃ ﲤييﺰﻫا ومنﻬﻢ من ﻳردﻫا إﱃ ﻋاد ا ﻟﻜن اﻹمام أﲪد ﻋنده
اﻟعادة ﺗﺜﺒﺖ ﻟتﻜرار وﳍﺬا ﻳﻘول أن اﻟعادة أﻗوى ،ﻟﻜن اﻟﺬﻳن ﻳﻘوﻟون أن اﳊيﺾ ﻳدور مﻊ
اﻟدم وﺟودا وﻋدما ﻫؤﻻء ﳝيﻠون إﱃ اﻟتمييﺰ ﻷن اﻟتمييﺰ ﻳناسﺐ وﺟود اﳊيﺾ واﻻرﺗﺒاط
ﻟدم وﺟودا وﻋدما واﳌﻬﻢ أن مﺜﻞ ﻫﺬه إذا ﻛان ﻋندﻫا ﻋادة ﻓاﻟعادة ﻫي رﻗﻢ  ١مﻘدمﺔ،
ﻓﺈذا انتفﺖ اﻟعادة ﻟنسيا ا ﻓنﻠﺠأ إﱃ اﻟتمييﺰ ﻓيﺼﺒﺢ اﻟتمييﺰ ﻫو اﻷﻗوى مﺜﻠما ﻓعﻠنا ﰲ
اﳌﺒتدأة ،ﻫﺐ أ ا ﻟيﺲ ﻋندﻫا ﲤييﺰ أو ﻋندﻫا ﲤييﺰ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓسنﻠﺠأ إﱃ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ

اﻟﺬي ﻫو  ٦أو  ٧ﻟتﺤري .ﻗال) :واﳌستﺤاﺿﺔ اﳌعتادة( الﱵ تعرف شﻬرها ووﻗﺖ
ﺣيﻀﻬا وطﻬرها ﻣنﻪ)ولﻮ( ﻛانﺖ )ﳑيﺰة ﲡلﺲ عاد ا( ﳌاذا؟ ﻷن اﻟعادة ﻋندﻫﻢ أﻗوى من
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اﻟتمييﺰ ﰒ تغتسﻞ ﺑعدها وتصلﻲ )وإن نسيتﻬا( ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة
اﻟناسيﺔ اﳌميﺰة ،سيﺔ ﻟعاد ا ﻟﻜنﻬا ﳑيﺰة ،ﻛﻞ اﳊاﻻت ﻫﺬه مستﺤاضﺔ معتادة ﻟﻜن
اﻟﺜانيﺔ ﻫﺬه ﲣتﻠف ﻋن اﻷوﱃ ،اﻷوﱃ ﻋاﳌﺔ ﺑعاد ا  ،اﻟﺜانيﺔ سيﺔ ﳑيﺰة ،ﰲ اﻷوﱃ ﻋاﳌﺔ

ﺑعاد ا ﻟﻜن ﳑيﺰة أم ﻏﲑ ﳑيﺰة؟ ﻻ ﻳعنينا أن ﺗﻜون ﳑيﺰة أو ﻏﲑ ﳑيﺰة ﻷننا ﻟن نﻠتفﺖ إﱃ
اﻟتمييﺰ سنﻠتفﺖ إﱃ اﻟعادة ﻓاﻟﺜانيﺔ ﲣتﻠف ﻋن اﻷوﱃ ﰲ أ ا سيﺔ ﳑيﺰة ﻓماذا نفعﻞ معﻬا؟

ﻗال :أي نسيﺖ عاد ا )عملﺖ لتمييﺰ الصاﱀ( ن ﻻ ينﻘص الدم اﻷسﻮد وﳓﻮﻩ عن
يﻮم وليلﺔ وﻻ يﺰيد على ﲬسﺔ عﺸر ﻫﺬا ﻫو اﻟتمييﺰ اﻟﺼاﱀ ﻗال ولﻮ تنﻘﻞ أي ﻫﺬا

اﻟتمييﺰ وﻟو ﻛان ﻳتنﻘﻞ ﻓﻠيﺲ ﻫناك مﺸﻜﻠﺔ ﻓنتنﻘﻞ معه  ،ﰲ اﻟﺸﻬر اﻷول ﻛان اﻟتمييﺰ
اﻟﺼاﱀ ﰲ اﻟعﺸرة اﻷوﱃ ،وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﻛان ﰲ اﻟعﺸرة اﻟﺜانيﺔ وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ ﻛان

ﰲ اﻟعﺸرة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻓنتنﻘﻞ وﻻ إشﻜال ،ﻓاﻟﺬي ﳛتاج إﱃ ﺗﻜرار ﻫو اﻟعادة وﻟيﺲ اﻟتمييﺰ ،إذاً
وﻟو ﺗنﻘﻞ أي من أوﻟه إﱃ وسﻄه إﱃ آﺧره ﻗال أو ﱂ يتﻜرر أي ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻓﻼ نﻄﻠﺐ ﰲ
اﻟتمييﺰ ﻻ ﺗﻜرار وﻻ ﺛﺒات ﰲ اﳌوﻋد.

اﻟﺜاﻟﺜﺔ اﳌستﺤاضﺔ اﳌعتادة اﻟناسيﺔ ﻏﲑ اﳌميﺰة) :ﻓﺈن ﱂ يﻜن ﳍا ﲤييﺰ( ﺻاﱀ ونسيﺖ
عددﻩ ووﻗتﻪ )ﻓغالب اﳊيﺾ( ﻟيﺲ ﻋندﻫا ﲤييﺰ ﺻاﱀ ﻓﻠماذا ﻻ نردﻫا إﱃ ﻋاد ا ؟ سيﺔ

ﻟﻠعادة ﻓﻠماذا ﻻ نردﻫا إﱃ ﲤييﺰﻫا ؟ ﻟيﺲ ﻋندﻫا ﲤييﺰ ونسيﺖ ﻋدده ووﻗته  ،اﻟعدد إذا
نسي ﻓما اﻟﺬي ﳛﻞ ﳏﻠه؟ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ ،ﻛان اﻟعدد  ٥أو  ٦أو  ، ٧ﰒ نسيﺖ اﻟعدد
ﻓﺈﱃ أي شيء نردﻫا؟ إﱃ اﻟتمييﺰ؟ ما معﲎ نردﻫا إﱃ اﻟتمييﺰ!ﳓن نتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌميﺰة
ﻓاﻟعدد إذا نسي نردﻫا إﱃ ماذا؟ إﱃ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ أي  ٦أو  ، ٧واﻟوﻗﺖ إذا نسي أو
اﳌوضﻊ ﻓاﻟﺒدل ﻫو أول اﻟﺸﻬر ﻓﻠو نسيﺖ امرأة اﻟعدد ونسيﺖ اﳌوضﻊ ﻓماذا نﻘول ﳍا؟ ٦

أو  ٧ﺑتﺤر من أول اﻟﺸﻬر ،ﻓﺈذا نسيﺖ اﻟعدد ومتﺬﻛرة ﻟﻠموضﻊ أي ﻻ ﺗعرف ﻛﻢ ﻟﻜن
متﺬﻛرة أنه داﺋما ﺗيﻬا ﰲ وسط اﻟﺸﻬر مﺜﻼ ﻳوم  ١٥ﻓمعناه أ ا ﲡﻠﺲ  ٦أو  ٧وﺗﺒدأ من
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ﻳوم  .١٥واﻟعﻜﺲ من ذﻟﻚ ﺗعرف اﻟعدد ﻟﻜن نسيﺖ اﳌوضﻊ ﻓﻬي ﺗعرف أن ﺣيﻀﻬا
ﲦانيﺔ أ م ﻟﻜن ما ﺗدري مﱴ ،ﰲ أول اﻟﺸﻬر أو آﺧر اﻟﺸﻬر ﻓتﺠﻠﺲ من أول اﻟﺸﻬر

اﻟﺜمانيﺔ .ﻓاﻟعدد ﻳنوب ﻋنه ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ واﳌوضﻊ ﻳنوب ﻋنه أول اﻟﺸﻬر) .ﻓﺈن ﱂ يﻜن ﳍا
ﲤييﺰ( ﺻاﱀ ونسيﺖ عددﻩ ووﻗتﻪ )ﻓغالب اﳊيﺾ( ﲡلسﻪ ﻣن أول ﻛﻞ ﻣدة "أ" علﻢ
اﳊيﺾ ﻓيﻬا وﺿاع ﻣﻮﺿعﻪ وإﻻ ﻓمن أول ﻛﻞ هﻼﱄ "ب" معناه أن ﻫﺬه اﻟﱵ نسيﺖ
اﻟعدد ونسيﺖ اﻟوﻗﺖ ﲡﻠيه من أول ﻛﻞ مدة ﻋﻠﻢ اﳊيﺾ ﻓيﻬا ،ﻳعﲏ ﻫي متﺬﻛرة أن
اﳊيﺾ اﻟعﺸرة أ م اﻟوسﻄﻰ من اﻟﺸﻬر ﻓتﺠﻠﺲ من أول اﻟوسﻄﻰ  ،ﲡﻠﺲ ﻛﻢ؟ إذا ﻛانﺖ

ﺗعرف اﻟعدد ﻓتﺠﻠﺲ اﻟعدد اﻟﺬي ﺗعرﻓه ،وإﻻ ﻓتﺠﻠﺲ  ٦أو  . ٧وإذا ﻛانﺖ ﺗعﻠﻢ أن

ﺣيﻀﻬا ﰲ اﻟعﺸرة اﻷﺧﲑة إذاً ﲡﻠﺲ ﰲ ﻫﺬه اﻟعﺸرة ﻟﻜن ﻫي ﻻ ﺗعﻠﻢ ﻫﻞ من ﻳوم  ٢١أو
 ٢٢أو  ٢٣ﻓتﺠﻠﺲ من أول ﻳوم ﰲ اﻟعﺸرة اﻷﺧﲑة .وإذا ﻛانﺖ ﺗعﻠﻢ أنه ﰲ نﺼف اﻟﺸﻬر

اﻟﺜاﱐ ﻟﻜن ﻻ ﺗدري مﱴ إذاً ﲡﻠﺲ من ﻳوم  ١٥ﻗال :ﲡلسﻪ ﻣن أول ﻛﻞ ﻣدة علﻢ
اﳊيﺾ ﻓيﻬا وﺿاع ﻣﻮﺿعﻪ وإﻻ أي إذا ﻛانﺖ ﻻ ﺗعرف أﺻﻼ ﻫﻞ ﻫو ﰲ اﻷوسط أو ﰲ
اﻷﺧﲑ أو ﰲ اﻷول إذاً نرﺟﻊ إﱃ أول اﳍﻼﱄ وإﻻ ﻓمن أول ﻛﻞ هﻼﱄ وﻫﺬا ﻳﺸﺒه اﻟعاﳌﺔ
ﲟوضعه ﻓﻘال) :ﻛالعاﳌﺔ ﲟﻮﺿعﻪ( أي ﻣﻮﺿﻊ اﳊيﺾ )الناسيﺔ لعددﻩ( ﻓتﺠلﺲ ﻏالب
اﳊيﺾ ﰲ ﻣﻮﺿعﻪ معناه أن ﻫﺬه ﻋاﳌﺔ ﳌوضﻊ ﻓتعرف أن ﺣيﻀﻬا ﺗيﻬا ﰲ ﻳوم  ١٠من

اﻟﺸﻬر ﻟﻜن ﻻ ﺗدري ﻛﻢ ﻳوم ﻓتﺠﻠﺲ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ من ﻳوم  . ١٠إذاً إذا ﻋرﻓﺖ اﻟعدد
واﳌوضﻊ انتﻬﻰ اﻷمر ،ﺻارت معتادة وﻟيﺲ ﻋند مﺸﻜﻠﺔ ،ﻛأن ﺗعرف أن ﺣيﻀﻬا  ٦من
ﻳوم  ١٠ﻓﻬﺬه ﲡﻠﺲ  ٦أ م من ﻳوم  ١٠وﻫﺬه معتادة ﻟﻜن إذا ﻛانﺖ نسيﺖ أﺣدﳘا
نسيﺖ اﳌوضﻊ ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﺗعرف اﳌدة ﻓمن ﺑداﻳﺔ اﳌوضﻊ وإﻻ ﻓمن أول اﻟﺸﻬر .وإذا
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نسيﺖ اﻟعدد ﻓمعناه ﻳنوب ﻋنه  ٦أو  ٧ﻗال ﻛاﻟعاﳌﺔ ﲟوضعه أي موضﻊ اﳊيﺾ اﻟناسيﺔ
ﻟعدده ﻓتﺠﻠﺲ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ ﰲ موضعه  ،ﺗعﻠﻢ أن ﺣيﻀﻬا ﺗيﻬا من ﻳوم  ٧ﻓتﺠﻠﺲ ٦

أو  ٧أ م من ﻳوم  .٧ﻗال) :وإن علمﺖ( اﳌستﺤاﺿﺔ )عددﻩ( أي عدد أ م ﺣيﻀﻬا
)ونسيﺖ ﻣﻮﺿعﻪ ﻣن الﺸﻬر ﻓماذا ﺗفعﻞ؟ ستﺠﻠﺲ ﻫﺬا اﻟعدد أﻳن؟ ﰲ أول اﻟوﻗﺖ اﻟﺬي
ﻛان ﺗيﻬا ﻓيه اﳊيﺾ ﻷ ا ﺗعرف اﻟفﱰة أو ﰲ أول اﻟﺸﻬر  ،ﰲ أول اﻟفﱰة ﻷن ﺑعﺾ
اﻟنساء ﻳعرﻓن أن اﳊيﺾ ﺗيﻬا ﰲ آﺧر اﻟﺸﻬر وﻟيﺲ ﰲ أول اﻟﺸﻬر ﻓﻼ نﻘول ﳍا اﺟﻠسي

أول اﻟﺸﻬر وﻟﻜن من آﺧر اﻟﺸﻬر ﻷ ا متﺬﻛرة أنه داﺋما ﺗيﻬا ﰲ اﻟعﺸرة اﻷﺧﲑة من ﻛﻞ
شﻬر ﻓتﻘول ﳍا اﺟﻠسي ﰲ أول ﻳوم من اﻟعﺸرة اﻷﺧﲑة ﻓﻬﺬا أﻗرب ﳊيﻀﻬا أن ﳒعﻠه من

أول اﻟعﺸرة اﻷﺧﲑة من اﻟﺸﻬر .اﳊاﻟﺔ اﻟراﺑعﺔ :ﻗال) :وإن علمﺖ( اﳌستﺤاﺿﺔ )عددﻩ(
أي عدد أ م ﺣيﻀﻬا )ونسيﺖ ﻣﻮﺿعﻪ ﻣن الﺸﻬر ولﻮ( ﻛان ﻣﻮﺿعﻪ ﻣن الﺸﻬر )ﰲ
نصﻔﻪ ﺟلستﻬا( أي ﺟلسﺖ أ م عاد ا )ﻣن أولﻪ( أي أول الﻮﻗﺖ الذي ﻛان اﳊيﺾ
تيﻬا ﻓيﻪ ﻳﻘﺼد اﻵن ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜال أول اﻟنﺼف )ﻛمن( أي ﻛمبتدأة )ﻻ عادة ﳍا وﻻ
ﲤييﺰ( ﻓتﺠلﺲ ﻣن أول وﻗﺖ اﺑتدﺋﻬا على ﻣا تﻘدم ماذا نﻘول ﰲ اﳌﺒتدأة اﻟﱵ ﻟيﺲ ﳍا

ﻋادة وﻻ ﲤييﺰ؟ ﲡﻠﺲ ﻏاﻟﺐ اﳊيﺾ ﺑتﺤر ﰲ أول اﳌدة اﻟﱵ ﺗيﻬا اﻟدم ﻓيه إذا ﻛانﺖ
ﺗعرﻓه وإﻻ ﻓمن أول اﳍﻼﱄ.

مسأﻟﺔ  :١ﻗال) :وﻣن زادت عاد ا( ﻣﺜﻞ أن يﻜﻮن ﺣيﻀﻬا ﲬسﺔ ﻣن ﻛﻞ شﻬر
ﻓيصﲑ ستﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻛان ﺣيﻀﻬا ﲬسﺔ أ م ﲬسﺔ أ م ﲬسﺔ أ م ﻓﺠاء ﰲ اﻟﺸﻬر
اﻟراﺑﻊ ﺟﻠسﺖ ﲬسﺔ أ م وﺑعد سنﺔ ﺻار اﻟدم ﻳنﺰل ﻋﻠيﻬا ستﺔ أ م ﻓﻬناك ﻳوم زاﺋد ﻓماذا

ﺗﺼنﻊ ﻓيه ﻓﻬﻞ نعتﱪه ﻋادة أم ﻻﺑد أن ﻳتﻜرر ﺛﻼ ؟ ﻻﺑد أن ﻳتﻜرر ﺛﻼ ﻳﻘول ومن زادت
ﻋاد ا مﺜﻞ أن ﻳﻜون ﺣيﻀﻬا ﲬسﺔ ﰒ ﺻار ستﺔ ﻓيﻘول أن ﺑعد اﳋمسﺔ ﺗغتسﻞ وﺗﺼﻠي
وﺗﺼوم ﰲ اﻟسادس ﻷنه إﱃ اﻵن ﻟيﺲ متيﻘن أنه ﺣيﺾ ،وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﻛﺬﻟﻚ
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وستغتسﻞ مرﺗﲔ  ،ﺑعد اﳋمسﺔ أ م وﺑعد اﻟسادس وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ نفﺲ اﻟﺸيء وﰲ
اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ نفﺲ اﻟﺸيء وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ مادام أنه ﺗﻜرر ﺑنفﺲ اﻟﺼفﺔ ﻓتﺠﻠﺲ اﻟستﺔ

ﻛامﻠﺔ وﺗعتﱪ ﺣيﻀتﻬا انتﻘﻠﺖ من  ٥إﱃ  .٦مسأﻟﺔ  :٢ﻗال) :أو تﻘدﻣﺖ( ﻣﺜﻞ أن
تﻜﻮن عاد ا ﻣن أول الﺸﻬر ﻓﱰاﻩ ﰲ آﺧرﻩ اﻟﺜانيﺔ إذا ﺗﻘدمﺖ ﻋاد ا ،ﻛيف مﺜّﻞ ﳍا؟

ﻗال مﺜﻞ أن ﺗﻜون ﻋاد ا من أول اﻟﺸﻬر ﻓﱰاه ﰲ آﺧره ﻓﻬﻞ ﻫﺬه ﺗﻘدمﺖ أم ﺧرت؟

ﻫﺬه ﺧرت ! ﻗاﻟوا أن ﻫﺬا سﺒﻖ ﻗﻠﻢ ﺑﻞ ﺗﻜون من آﺧر اﻟﺸﻬر ﻓﺼارت ﺗيﻬا من أول

اﻟﺸﻬر ﻓﻬﺬا ﺗﻘدمﺖ ﻗال) :أو ﺧرت( عﻜﺲ الﱵ ﻗبلﻬا مﺜﻞ أن ﺗﻜون ﻋاد ا ﰲ أول
اﻟﺸﻬر ﻓﱰاه ﰲ آﺧره ﻓﻼﺑد أن ﺗتﻜرر ﺛﻼ مﺜﻼ ﻛان ﺣيﻀﻬا ﺗيﻬا من  ٢٠إﱃ ٢٥

واستمر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا سنﺔ وﺑعد ذﻟﻚ ﺻار ﺗيﻬا من  ١٠إﱃ  ١٥ﻓﻬﺬا نسميه ﺗﻘدمﺖ
ﻓمعناه أنه ﰲ أول شﻬر ﺗغﲑت ﻓيه اﻟعادة ستغتسﻞ وﺗﺼﻠي مﻊ نﺰول اﻟدم وﻻ إشﻜال
وﺗغتسﻞ ﺑعد انﻘﻄاع اﻟدم ﻷننا ﻻ ندري ﻫﻞ ﻫو ﺣيﺾ أم دم ﻓساد ،وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ
ﺗﻜرر وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﻟﺚ ﺗﻜرر وﻗي اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ﺗﻜون ﻋﻠمﺖ أن ﻋاد ا ﺗﻘدمﺖ ﻓﺈن
ﻛانﺖ ﺻامﺖ ﺻوم واﺟﺐ ﰲ أﺣد ﻫﺬه اﻟﺸﻬور اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓتﻘﺼيه أما اﻟنفﻞ ﻓﻼ ﺗﻘﻀيه.
وإذا ﺧرت ﻓﺒاﻟعﻜﺲ ﻛأن ﻛان ﺗيﻬا من  ١٠إﱃ  ١٥ﰒ انﻘﻄﻊ ﻓﺼار ﺗيﻬا من ٢٠

إﱃ  ٢٥ﻓﻼﺑد أن ﻳتﻜرر ﺛﻼ ﺣﱴ ﺗتﺤول اﻟعادة .ﻗال) :ﻓما تﻜرر( ﻣن ذلﻚ ثﻼ ً )ﻓـ(
ـﻬﻮ )ﺣيﺾ( وﻻ تلتﻔﺖ إﱃ ﻣا ﺧرج عن العادة ﻗبﻞ تﻜررﻩ ﻻﺑد أن ﻳتﻜرر ﺛﻼ  ،أما
اﻟﺸﻬر اﻷول واﻟﺜاﱐ ﻓما ﺗﻠتفﺖ إﻟيه أما ﰲ اﻟﺜاﻟﺚ ﻓﺈذا ﺗﻜرر ﻓيﺜﺒﺖ ﻗال ﻛدم اﳌبتدأة
الﺰاﺋد على أﻗﻞ اﳊيﺾ ﻓماذا ﺗفعﻞ ﻓيه؟ ﻓتصﻮم ﻓيﻪ وتصلﻲ ﻗبﻞ التﻜرار وتغتسﻞ عند
انﻘﻄاعﻪ نيا ﻓﺈذا تﻜرر ثﻼ ﺻار عادة ﻓتعيد ﻣا ﺻاﻣتﻪ وﳓﻮﻩ ﻣن ﻓرض إذاً ﺗﺼوم
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" "١ﺗﺼﻠي " "٢ﺗغتسﻞ ﻋند انﻘﻄاﻋه " "٣إذا ﺗﻜرر ﺛﻼ ﺻار ﻋادة وﺗعيد ما ﺻامﺖ ﻓيه

ﺻوما واﺟﺒا .ﻗال) :وﻣا نﻘص عن العادة طﻬر( ﻋاد ا ﲬسﺔ أ م ﻓنﺰل ﰲ أﺣد اﻟﺸﻬور

ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻳومﲔ ﻟيﺲ ﻫناك دم ﻓﻬو طﻬر ﺗﺼﻠي وﺗﺼوم ﻓيﻬما ﻗال ﻓﺈن ﻛانﺖ عاد ا
ستا ﻓانﻘﻄﻊ ﳋمﺲ اﻏتسلﺖ عند انﻘﻄاعﻪ وﺻلﺖ ﻷ ا طاهرة )وﻣا عاد ﻓيﻬا( أي ﰲ
أ م عاد ا ﻛما لﻮ ﻛانﺖ عﺸراً ﻓرأت الدم ستاً ﰒ انﻘﻄﻊ يﻮﻣﲔ ﰒ عاد ﰲ التاسﻊ
والعاشر )ﺟلستﻪ( ﻋاد ا ﲬﺲ نﺰل ﻳومﲔ دم وﻳومﲔ ﺟفاف ﰒ ﻋاد ﰲ اﳋامﺲ،

اﳋامﺲ من أ م اﻟعادة ﻓﺈذاً ﲡﻠسه واﳌﺼنف مﺜﻞ ﲟن ﻋاد ا ﻋﺸرة ﻓاستمر اﻟدم ستﺔ أ م
ﰒ انﻘﻄﻊ اﻟساﺑﻊ واﻟﺜامن ﰒ ﻋاد ﰲ اﻟتاسﻊ واﻟعاشر ﻓﻬﻞ ﲡﻠﺲ اﻟتاسﻊ واﻟعاشر أم ﻻ ؟ نعﻢ

ﲡﻠﺲ ،وﻫﻞ ﺗﺼﻠي ﰲ اﻟﺜامن واﻟساﺑﻊ ؟ نعﻢ ﺗﺼﻠي ﻗال ﺟلستﻪ ﻓيﻬما ﻷنﻪ ﺻادف زﻣن
العادة ﻛما لﻮ ﱂ انﻘﻄﻊ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻗال) :والصﻔرة والﻜدرة ﰲ زﻣن العادة ﺣيﺾ(
ﻓتﺠلسﻬما ﻻ ﺑعد العادة ولﻮ تﻜرر إذاً اﻟﺼفرة واﻟﻜدرة ﰲ أ م اﻟدم ﺣيﻀﻬا مﺜﻼ ﲬسﺔ

أ م ﰲ اﻟيوم ﻷول دم أﲪر وﰲ اﻟيوم اﻟﺜاﱐ ﺻفرة وﰲ اﻟﺜاﻟﺚ ﻛدرة وﰲ اﻟراﺑﻊ دم ﺛﺨﲔ
ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﲡﻠسه ﻟﻜن إذا انتﻬﺖ اﳋمسﺔ أ م وﰲ اﻟيوم اﻟسادس نﺰﻟﺖ ﻛدرة وﰲ اﻟيوم
اﻟساﺑﻊ نﺰﻟﺖ ﺻفرة وﻫﺬا ﺑعد اﻟعادة ﻷننا ﻗﻠنا أن ﻋاد ا ﲬسﺔ أ م ﻓﻬﺬه ﺗﺼﻠي وﻻ
ﺗﻠتفﺖ ،وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﺗﻜرر نفﺲ اﻟﺸيء ﺗﺼﻠي وﻻ ﺗﻠتفﺖ  ،وﰲ اﻟﺜاﻟﺚ ﺗﻜرر نفﺲ

اﻟﺸيء ﻓﻼ ﺗﻠتفﺖ  ،وﰲ اﻟﺸﻬر اﻟراﺑﻊ ﺗﻜرر نفﺲ اﻟﺸيء ﻓتﺼﻠي وﻻ ﺗﻠتفﺖ وﻻ نﺜﺒﺖ
اﻟعادة ا وﻟﺬﻟﻚ ﻗال وﻟو ﺗﻜرر ﻓﻼ ﲡﻠسه ،ﻓاﻟعادة ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺜﻼﺛﺔ دماء وﻟيﺲ ﺻفرات أو

ﻛدرات ﻗال لﻘﻮل أم عﻄيﺔ" :ﻛنا ﻻ نعد الصﻔرة والﻜدرة ﺑعد الﻄﻬر شيﺌاً" رواﻩ أﺑﻮ
داود .مسأﻟﺔ أﺧرى :ﻗال) :وﻣن رأت يﻮﻣاً( أو أﻗﻞ أو أﻛﺜر )دﻣاً ويﻮﻣاً( أو أﻗﻞ أو
أﻛﺜر )نﻘاء ﻻ ﻳﺒﻠﻎ أﻗﻞ اﻟﻄﻬر اﻟﺬي ﻫو ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما  ،إذاً ﻳوم طﻬر وﻳوم نﻘاء أو

أﻛﺜر من ﻳوم وﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟنﻘاء ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما ،ﻷنه ﻟو ﺑﻠﻎ ﻫﺬا
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اﻟنﻘاء ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﻓمعناه أن اﻟدم اﻟﺬي سيأﰐ ﺑعده ﻫي ﺣيﻀﺔ ﺟدﻳدة .مﺜال نﺰل
اﻟدم ﰒ انﻘﻄﻊ ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما طﻬر ﰒ ﻋاد اﻟدم ،ﻫﻞ اﻟدم اﻟﺬي ﻋاد ﻫو ﺗتمﺔ ﻟﻠﺤيﻀﺔ

اﻷوﱃ أم ﺣيﻀﺔ ﺟدﻳدة؟ ﺣيﻀﺔ ﺟدﻳدة ،مادام انه ﺑينﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﻓما ﻓوق ﻓﻬي

ﺣيﻀﺔ ﺟدﻳدة ﻗال :ﻓالدم ﺣيﺾ( ﺣيﺚ ﺑلﻎ ﳎمﻮعﻪ أﻗﻞ اﳊيﺾ ﻻﺑد أن ﳒمﻊ ﻫﺬه

اﻟدماء ﻟتﺼﻞ إﱃ ﻳوم وﻟيﻠﺔ أما إذا ﲨعنا ﻫﺬه اﻟدماء ﻓوﺻﻠﺖ إﱃ ﻋﺸرﻳن ساﻋﺔ أو ﲦانيﺔ

ﻋﺸر ساﻋﺔ ﻓما ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜون ﺣيﻀا ﻷ ا أﻗﻞ من ﻳوم وﻟيﻠﺔ .ﻗال) :والنﻘاء طﻬر(
ﻓما ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﻬر؟ أرﺑعﺔ أﺣﻜام :تغتسﻞ ﻓيﻪ وتصﻮم وتصلﻲ ويﻜرﻩ وطﺆها ﻓيﻪ اﻟنﻘاء
طﻬر ﻓيﻘول ﻟو ﻳوم ﺣيﺾ وﻳوم طﻬر وﻳوم ﺣيﺾ ﻓمعناه أن ﻫﺬا ﺣيﺾ وﻫﺬا طﻬر ،وﻋنه:
أ م اﻟنﻘاء واﻟدم ﺣيﺾ ،اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد أن ﻛﻠﻬا ﺗعتﱪ ﺣيﺾ واﺧتاره ﺗﻘي
اﻟدﻳن اﺑن ﺗيميﺔ .ﻗال) :ﻣا ﱂ يعﱪ( أي ﳚاوز ﳎمﻮعﻬما اﻟتﺜنيﺔ ﺗعود إﱃ اﻟدم واﻟنﻘاء

)أﻛﺜرﻩ( أي أﻛﺜر اﳊيﺾ ﻓيﻜﻮن استﺤاﺿﺔ ﻛﻢ أﻛﺜر اﳊيﺾ؟ ﲬسﺔ ﻋﺸر .مﺜاﻟه :أن

ﺗرى ﻳوما دما وﻳوما نﻘاء إﱃ ستﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﻓأﻛﺜر ﻓما زاد استﺤاضﺔ ،اﻟﺬي ﺧرج ﻋن
اﳋمسﺔ ﻋﺸر ﻫﺬا استﺤاضﺔ وﻻ ﻳعتﱪ ﺣيﺾ أما اﻟﺬي دﺧﻞ ﰲ اﳋمسﺔ ﻋﺸر ﻫو اﻟﺬي
ﳝﻜن أن ﻳﻜون دم ﺣيﺾ ما ﱂ ﻳعﱪ أي ﳚاوز ﳎموﻋﻬما أﻛﺜره أي أﻛﺜر اﳊيﺾ ﻓيﻜون
استﺤاضﺔ ﻓمعناه ﺗرد إﱃ اﻟعادة ﰒ إﱃ اﻟتمييﺰ ﰒ متﺤﲑة .أﺣﻜام اﳌستﺤاضﺔ :ﻗال:

)واﳌستﺤاﺿﺔ وﳓﻮها( ﳑن ﺑﻪ سلﺲ ﺑﻮل أو ﻣذي أو ريﺢ أو ﺟرح ﻻ يرﻗﺄ دﻣﻪ أو
رعاف داﺋﻢ واﳌستﺤاضﺔ " "١وﳓوﻫا ﳑن ﺑه سﻠﺲ ﺑول " "٢أو سﻠﺲ مﺬي " "٣أو

سﻠﺲ رﻳﺢ " "٤أو ﺟرح ﻻ ﻳرﻗأ دمه " "٥أو رﻋاف داﺋﻢ " "٦ﻫﺬه ا موﻋﺔ ﻛﻠﻬا

أﺣﻜامﻬا متﺸا ﺔ ﻓﻜﻠﻬﻢ متﺸا ون ن ﺣدﺛﻬﻢ داﺋﻢ ﻓﻘال) :تغسﻞ ﻓرﺟﻬا( ﻟنسﺒﺔ
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ﻟﻠمستﺤاضﺔ ﻹزالﺔ ﻣا عليﻪ ﻣن اﳊدث )وتعصبﻪ( عصباً ﳝنﻊ اﳋارج ﺣسب اﻹﻣﻜان
ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜن عصبﻪ ﻛالباسﻮر مرض ﳌﻘعدة ﺻلى ﺣسب ﺣالﻪ وﻻ يلﺰم إعاد ما أي
اﻟغسﻞ واﻟعﺼﺐ لﻜﻞ ﺻﻼة ﻣا ﱂ يﻔرط أي ﰲ اﻟ ﱠﺸ ِّد ﻓﺈن ﻓرط ﻓيﻠﺰمه أن ﻳعيد ﻓﺈن ﻓرط

وﺧرج اﻟدم ﺑعد اﻟوضوء أﻋادت اﻟغسﻞ واﻟعﺼﺐ واﻟوضوء .إذاً ماذا ﺗفعﻞ اﳌستﺤاضﺔ؟
ﺗغسﻞ ﻓرﺟﻬا وﺗعﺼﺒه ﻋﺼﺒا ﳝنﻊ أن ﳜرج شيء ﺣسﺐ اﻹمﻜان ،وﻟو ﻛانﺖ ﻻ ﺗستﻄيﻊ
ﻋﺼﺒه مﺜﻞ ﺻاﺣﺐ اﻟﺒاسور ﻓمعناه أن ﺻاﺣﺐ اﻟﺒاسور ﻳغسﻞ ﻓرﺟه وﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ ﺣسﺐ
ﺣاﻟه ،ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﻳﻘال ﰲ ﺻاﺣﺐ اﻟسﻠﺲ ﻓمعناه أنه ﻳغسﻞ ﻓرﺟه وﻳﻀﻊ شيء ﳝنﻊ
اﳋروج وﻛﺬﻟﻚ ﺻاﺣﺐ اﳌﺬي وﺻاﺣﺐ اﻟرﻳﺢ ﻻ ﻳستﻄيﻊ وضﻊ شيء وﺻاﺣﺐ اﳉرح
اﻟﺬي ﻻ ﻳرﻗأ ﻳﻀﻊ شيء ﳝنﻊ ﺧروج اﻟدم أو ﺻاﺣﺐ اﻟرﻋاف اﻟداﺋﻢ ﻓيﻠﺰمه اﻟغسﻞ .إذاً

اﳌستﺤاضﺔ ﺗغسﻞ ﻓرﺟﻬا وﺗعﺼﺒه ﻗال) :وتتﻮﺿﺄ لـ( دﺧﻮل )وﻗﺖ ﻛﻞ ﺻﻼة( إن ﺧرج
شﻲء إن ﺧرج منﻬا شيء معناه ﺗتوضأ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة ﻗال) :وتصلﻲ( ﻣا دام الﻮﻗﺖ
)ﻓروﺿاً ونﻮاﻓﻞ( ﻓﺈن ﱂ ﳜرج شﻲء ﱂ ﳚب الﻮﺿﻮء ﻷ ا ﻋﻠﻰ طﻬر ﻟﻜن أﺣيا ﺻاﺣﺐ
اﻟسﻠﺲ ﻳﻜون ﻋنده ﺣاﻻت ﰲ ﺑعﺾ اﻷوﻗات ﻳﻘف اﻟسﻠﺲ ﻓيﻬا ﻓﱰة معينﺔ ﻓﻘال وإن
اعتيد انﻘﻄاعﻪ زﻣنا يتسﻊ للﻮﺿﻮء والصﻼة تعﲔ ﻷنه معتاد أن أول ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻳنﻘﻄﻊ
اﻟﺒول منه إذاً ﻳتعﲔ أن ﻳتوضأ وﻳﺼﻠي ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻷنه ﻋﻠﻰ طﻬر  .ﻗال ﻷنﻪ أﻣﻜن
اﻹتيان ا ﻛاﻣلﺔ أي ﻟﺼﻼة .مسأﻟﺔ أﺧرى :وﻣن يلﺤﻘﻪ السلﺲ ﻗاﺋماً ﺻلى ﻗاعداً

من ﻳﻠﺤﻘه اﻟسﻠﺲ ﻗاﺋما وإذا ﺟﻠﺲ ﻳﻘف اﻟسﻠﺲ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﻠي ﻗاﺋما ﺑسﻠﺲ أم ﻗاﻋدا

ﺑدون؟ ﻳﺼﻠي ﻗاﻋدا .ﻗال :راﻛعاً أو ساﺟداً يرﻛﻊ ويسﺠد أي إذا ﺻﻠﻰ راﻛعا أو ساﺟدا

ﻳﻠﺤﻘه اﻟسﻠﺲ وإذا ﱂ ﻳرﻛﻊ وﱂ ﻳسﺠد ﱂ ﻳنﺰل شيء ﻓﻬﻞ ﻳﱰك اﻟرﻛوع واﻟسﺠود وﻳومئ؟

ﻓﻘال ﻻ ،ﻓﻘال :يرﻛﻊ ويسﺠد إذاً ﳌاذا ﰲ اﻟﻘيام ﳚﻠﺲ وﻳسﻘط ﻋنه اﻟﻘيام وأما ﰲ اﻟرﻛوع

واﻟسﺠود ﻓﻼ؟ ﻳعﻠﻠون ﻟﺬﻟﻚ ﻓيﻘوﻟون :ما ﻳﻜفيه اﻹﳝاء ﰲ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود ﻷنه ﻻ نﻈﲑ ﻟه
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ﰲ ﺣال اﻻﺧتيار ﺑينما اﻟﻘيام ﻟه نﻈﲑ وﻫو اﻟﻘعود مﺜﻞ ﺻﻼة اﻟسنﺔ .ﻗال) :وﻻ تﻮطﺄ(
اﳌستﺤاﺿﺔ )إﻻ ﻣﻊ ﺧﻮف العنﺖ( ﻣنﻪ أو ﻣنﻬا وﻻ ﻛﻔارة ﻓيﻪ ﺧوف اﻟعنﺖ أي اﳌﺸﻘﺔ
من اﻟﺰوج أو منﻬا ،اﳊﻜﻢ اﻟسادس :ﻗال )ويستﺤب ﻏسلﻬا( أي ﻏسﻞ اﳌستﺤاﺿﺔ
)لﻜﻞ ﺻﻼة( ﻷن أم ﺣبيبﺔ استﺤيﻀﺖ ﻓسﺄلﺖ النﱯ ﷺ عن ذلﻚ ﻓﺄﻣرها أن تغتسﻞ
ﻓﻜانﺖ تغتسﻞ عند ﻛﻞ ﺻﻼة ﻣتﻔق عليﻪ.
أﺣﻜام اﻟنفاس) :وأﻛﺜر ﻣدة النﻔاس( وهﻮ دم ترﺧيﻪ الرﺣﻢ للﻮﻻدة وﺑعدها وهﻮ ﺑﻘيﺔ
الدم الذي اﺣتبﺲ ﰲ ﻣدة اﳊمﻞ ﻷﺟلﻪ ﻫﺬا ﺗعرﻳف دم اﻟنفاس وﳝﻜن ﺗعرﻳفه ﺧﺼر
من ذﻟﻚ ﻓنﻘول :ﻫو دم ﻳعﻘﺐ اﻟوﻟد ﻗال وهﻮ ﺑﻘيﺔ الدم الذي اﺣتبﺲ ﰲ ﻣدة اﳊمﻞ
ﻷﺟلﻪ وﷲ أﻋﻠﻢ ﻫﻞ ﻫو ﻛﺬﻟﻚ أم ﻻ ،ﻷن ﻫؤﻻء ﻻ ﻳتﻜﻠمون ﻋن ﻋﻠﻢ متﻄور ﰲ ﻫﺬا
ا ال ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳتعﻠﻖ ﻟﻄﺐ وما ﻳتعﻠﻖ ﻟﺸرع ﻓﻠيﺲ اﻟﺸرع ﻫو اﻟﺬي ﻗال ﻫﺬا

اﻟﻜﻼم ﻓﻠو ﻛانﺖ ﻫناك آﻳﺔ أو ﺣدﻳﺚ ﻓعﻠﻰ اﻟسمﻊ واﻟﻄاﻋﺔ وانتﻬﻰ اﳌوضوع أما أن ﻳعﻠﻞ
اﻟفﻘيه ﺑتعﻠيﻞ أﺧﺬه من ﻋﻠوم زمنه وﻋﺼره ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﲝﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟناس ﻷنه ﻗد ﻳتغﲑ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم وﻳﻜتﺸف اﻟعﻠﻢ اﳊدﻳﺚ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،وأﻳﻬما أوﱃ ﻻﺣﱰام واﻷﺧﺬ اﻟعﻠﻢ
اﳊدﻳﺚ أم اﻟﻘدﱘ؟ أﻳﻬما اﻷوﱃ ﰲ اﻷﺧﺬ اﻟﻄﺐ اﻟﻘدﱘ أم اﻟﻄﺐ اﳊدﻳﺚ اﳌعاﺻر؟ ﳓن
ﻋند مفاﻫيﻢ مغﻠوطﺔ ،إذا ﻗﻠنا ﻫﺬا ﻛتاب ﰲ اﻟدﻳن نﻈن أن أي شيء ﻓيه ﺻﺤيﺢ! إذا
ﻛان ﻫﺬا ﻛتاب ﰲ اﻟدﻳن ﰲ اﻟفﻘه مﺜﻼ أو ﻫﺬا شرح ﳊدﻳﺚ ﻓاﳌعﻠومﺔ اﻟﱵ ﺑداﺧﻠه
ومأﺧوذة من اﳊدﻳﺚ ﻓمﻘﺒول وﻋﻠﻰ اﻟعﲔ واﻟرأس وإن ﻋارضه من ﻋارضه وإن رضي

اﻟﺸرق واﻟغرب أو سﺨط ،ﻟﻜن ﻛان ﻓيه أي ﰲ اﻟﻜتاب معﻠومﺔ أﺧﺬﻫا اﳌﺼنف من طﺐ
زمانه ﻓﻬﻞ ﻫﺬه اﳌعﻠومﺔ ﺻارت من اﻟدﻳن؟! ﻓﻼﺑد من اﻟتمييﺰ ﺑﲔ ما ﻛان مﺼدره اﻟﺸرع
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وما ﻛان مﺼدره اﻟﺒﺸر ،وﳍﺬا ﺑعﺾ اﻟناس ﻻ ﳛﱰم اﻟﻄﺐ اﳌعاﺻر ﻳﻘول أنه ﻻ ﻳرﻳد أطﺒاء
وﻻ دﻛاﺗرة وﻻ..ﻓنﻘول ﺧﺬ ﻛتاب طﺐ من أ م اﺑن سينا ﺗرﻳد أن ﺗتداوى ﺑﻄﺐ اﺑن سينا
أو ﺑﻄﺐ اﻟيوم أو ﺑﻄﺐ اﻟغد ﻓأنﺖ ﺣر أما أن ﺗعتﻘد أن ذاك أﻓﻀﻞ ﻓأنﺖ ﻟسﺖ ﲝر

ﻓﻬناك ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟتفﻜﲑ أن ﺗﻘول أن ذاك أﻓﻀﻞ من ﻫﺬا ﲞﻼف اﻟﻄﺐ اﻟﺬي ﻳرد ﻋن اﻟنﱯ
ﷺ ﻓﻼﺑد من اﻟتمييﺰ ﺑﲔ ما ﻛان ر نيا أو ﺑﲔ ما ﻛان شرﻋا وﺑﲔ ما ﻛان من نتاج اﻟﺒﺸر
وﻋﻘول اﻟﺒﺸر ،ﻳعﲏ ﻫﻞ ﻫﺬه اﳌعﻠومﺔ مادام أن ذﻛرﻫا إمام ﰲ ﻛتاب شرﻋي ﺻارت من

اﻟﺸرﻳعﺔ! ﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ ﻓﺒعﺾ طﻼب اﻟعﻠﻢ ﻻ ﳝيﺰ ﺑﲔ اﻟنتاج اﻟﺸرع وﺑﲔ ما ﻫو من
ﻋﻘول اﻟﺒﺸر ،ﻓمنﺬ مﱴ ﺻارت ﻋﻘول اﻟﺒﺸر ﺣﺠﺔ؟! مﺜﻼ طﺒيﺐ ﰲ زمن اﺑن اﻟﻘيﻢ ﻫﻞ
ﻳﻜون ﺣﺠﺔ ﻫﻞ ﻛان ﻳوﺣﻰ إﻟيه اﻟﻄﺐ ﰲ زمانه أو زمان من ﻗﺒﻠه أم ﺟاء ﺑه اﻟﺒﺸر؟ﻫو
ﻛﻼم ﺑﺸر ،و ﳌناسﺒﺔ أ ﻻ أﺛﻖ طﺒاء اﻟيوم ﻷن أﻛﺜرﻫﻢ ﲡار ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘال ﻋﻠي أﱐ

ﺟاﻟﺲ أداﻓﻊ ﻋن أطﺒاء اﻟيوم ،ﻓاﻟﻜﻼم ﻋن اﻟﻄﺐ وﻟيﺲ ﻋن اﻷطﺒاء ،ﻓاﻷطﺒاء منﺬ سنﲔ
وأ أﻋاﰿ ﻋندﻫﻢ وﻻزﻟﺖ وﱂ ﻳﻜتﺸفوا ما ﰊ وما اﻟﺬي ﻋندي وﻻزﻟﺖ أﻋاﱐ ﻓاﻷطﺒاء

شيء واﻟﻄﺐ شيء آﺧر ،اﻟﻄﺐ اﻟيوم متﻘدم .ﻗال :وأﺻلﻪ لغﺔ ﻣن التنﻔﺲ وهﻮ اﳋروج
ﻣن اﳉﻮف أو ﻣن نﻔﺲ ﷲ ﻛرﺑتﻪ أي ﻓرﺟﻬا )أرﺑعﻮن يﻮﻣاً( وأﻛﺜر مدة اﻟنفاس أرﺑعون
ﻳوما وأول ﻣدتﻪ ﻣن الﻮﺿﻊ وﻣا رأتﻪ ﻗبﻞ الﻮﻻدة ﺑيﻮﻣﲔ أو ثﻼثﺔ ﻣارة ﻛأﱂ ﻓنﻔاس
ﻓتعده من اﻷرﺑعﲔ وتﻘدم أﻳن؟ ﰲ نسﺨﺔ اﳊاشيﺔ ﺗﻘدم ﺻفﺤﺔ  ٣٧٣ويﺜبﺖ ﺣﻜمﻪ أي
اﻟنفاس ﺑوضﻊ ﺑﺸﻲء ﻓيﻪ ﺧلق اﻹنسان وأﻗﻠه واﺣد وﲦانون ﻳوما وﻏاﻟﺒا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر أي
ﺗسعون ﻳوما ﻓاﻹنسان ﻳتﺸﻜﻞ ﻏاﻟﺒا ﰲ ﺗسعﲔ ﻳوم ﻟﻜن أﻗﻞ مدة ﻳتﺸﻜﻞ ﻓيﻬا ﺧﻠﻖ
اﻹنسان واﺣد وﲦانون ﻳوما وﻫﺬا ﻫو اﳊﻜﻢ اﻷول أي أﻛﺜر مدة اﻟنفاس.

اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ :ﻗال :وﻻ ﺣد ﻷﻗلﻪ أﻗﻞ اﻟنفاس ﻓﻘد ﻳنﺰل اﻟدم ﻳوما واﺣدا وﳝﻜن أﻻ ﻳنﺰل

دم أﺻﻼ ﻷنﻪ ﱂ يرد ﲢديدﻩ  .اﻟﺼورة اﻷوﱃ وإن ﺟاوز الدم اﻷرﺑعﲔ وﺻادف عادة
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ﺣيﻀﻬا أي موﻋدﻫا وﱂ يﺰد " أ " أو زاد "ب" وتﻜرر ﻓﺤيﺾ إن ﱂ ﳚاوز أﻛﺜرﻩ أي

أﻛﺜر اﳊيﺾ اﻟﺬي ﻫو ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما .إذاً إذا ﺟاوز اﻟدم اﻷرﺑعﲔ ﻓما ﺧرج ﻋن

اﻷرﺑعﲔ ﺻادف اﻟعادة وما زاد ﻋﻠيﻬا إذاً ﻫو ﻋادة .أو زاد ﻋﻠﻰ اﻟعادة ﻟﻜن نﻜرر ﺛﻼث
مرات ﻓﺈذاً ﻫو ﻋادة ﻟتﻜرار .مﺜال :ﺟاوز اﻟدم اﻷرﺑعﲔ وﻫي ﻋاد ا ﲬسﺔ أ م ﻓﺼادف
ﻋاد ا ﲬسﺔ أ م من ﻳوم واﺣد ﰲ اﻟﺸﻬر ﻓاﻷرﺑعﲔ ﻛانﺖ ﻳوم ﺛﻼﺛﲔ واستمر اﻟدم ٢ ،١
إﱃ  ٥ﻓﻬﻞ ﺻادف اﻟعادة أم ﻻ؟ وﻫﻞ زاد أم ﻻ؟ ما زاد .ﻟﻜن نفرض أنه زاد ﻟﻜن ﺗﻜرر
ﺛﻼ أي نفﺲ اﻟﺼورة  ،ﻋاد ا ﲬسﺔ واﻷرﺑعﲔ انتﻬﺖ ﻳوم ﺛﻼﺛﲔ ﻓنﺰل اﻟدم سﺒعﺔ أ م

وﺗﻜرر ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻓﺰادت اﻟعادة .ﻗال :وﻻ يدﺧﻞ ﺣيﺾ واستﺤاﺿﺔ ﰲ ﻣدة نﻔاس

ﻳﻘوﻟون :داﺋما اﳊﻜﻢ ﻟﻸﻗوى ،ﲟعﲎ اﻵن ﻫي ﰲ اﻷرﺑعﲔ ومرت ﻫﺬه اﻷرﺑعﲔ ﻋﻠﻰ واﺣد
ﰲ اﻟﺸﻬر ﻓواﻓﻘﺖ وﻗﺖ اﳊيﺾ ﻓﻬﻞ ﳒعﻠه ﺣيﺾ أو نفاس؟ نفاس ﻷن اﳊﻜﻢ ﻟﻸﻗوى ﻓﻼ

ﺗدﺧﻞ مدة اﳊيﺾ واﻻستﺤاضﺔ واﻟنفاس .ﻗال) :وﻣﱴ طﻬرت ﻗبلﻪ( أي ﻗبﻞ انﻘﻀاء
أﻛﺜرﻩ أي اﻷرﺑعﲔ )تﻄﻬرت( أي اﻏتسلﺖ )وﺻلﺖ( وﺻاﻣﺖ ﻛساﺋر الﻄﻬارات
ﻛاﳊاﺋﺾ إذا انﻘﻄﻊ دﻣﻬا ﰲ عاد ا .ﻗال) :ويﻜرﻩ وطﺆها ﻗبﻞ اﻷرﺑعﲔ ﺑعد( انﻘﻄاع
الدم و )التﻄﻬﲑ( أي اﻻﻏتسال أي نفﺲ اﳌرأة ﻓﻬﺬه نﻘول ﳍا ﺻﻞ وﺻومي ﻟﻜن ﻳﻜره
أن ﺗوطأ ،ﳌاذا؟ ﻷ ا انﻘﻄﻊ ﻋنﻬا اﻟدم ﰲ اﻷرﺑعﲔ وﻻ من أن ﻳعود ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟسﺒﺐ،

وﻋنه ﻻ ﻳﻜره وطؤﻫا ﻷنه مﺜﻞ اﳊيﺾ إذا انﻘﻄﻊ ﻗﺒﻠه .ﻗال :ﻗال أﲪد :ﻣا يعﺠبﲏ أن
تيﻬا زوﺟﻬا على ﺣديﺚ عﺜمان ﺑن أﰊ العاص أ ا أتتﻪ ﻗبﻞ اﻷرﺑعﲔ ﻓﻘال :ﻻ تﻘرﺑيﲏ
وﻷنﻪ ﻻ ﻣن عﻮد الدم ﰲ زﻣن الﻮطء .ﻗال) :ﻓﺈن عاودها الدم( ﰲ اﻷرﺑعﲔ
)ﻓمﺸﻜﻮك ﻓيﻪ( انﻘﻄﻊ ﻋﺸرﻳن ﻳوم ﰒ ﻋاودﻫا ﻗﺒﻞ اﻷرﺑعﲔ ﻗال ﻓمﺸﻜوك ﻓيه ﻛما لﻮ ﱂ
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ترﻩ ﰒ رأتﻪ ﻓيﻬا أي ﰲ اﻷرﺑعﲔ أي نفﺲ اﻟﺸيء مﺸﻜوك ﻓيﻬا أي وﻟدت من ﻏﲑ دم
وﺑعد ﻋﺸرة أ م نﺰل دم ﻓﻬﺬا اﻟدم ﰲ اﻷرﺑعﲔ ﻓيﺤتمﻞ أن ﻳﻜون دم نفاس وﳛتمﻞ أن

ﻳﻜون دم آﺧر ﻓﻬﺬا اﻟدم اﳌﺸﻜوك ﻓيه ماذا ﺗفعﻞ ﻓيه )تصﻮم " "١وتصلﻲ " ( "٢أي
تتعبد ﻷ ا واﺟبﺔ ﰲ ذﻣتﻬا أي اﻟعﺒادة واﺟﺒﺔ ﰲ ذمتﻬا ﺑيﻘﲔ وسﻘﻮطﻬا ذا الدم
ﻣﺸﻜﻮك ﻓيﻪ ") "٣وتﻘﻀﻲ الﻮاﺟب( معناه ﺗﺼوم وﺗﺼﻠي ﻟﻜن اﻟﺼوم اﻟواﺟﺐ ﺗﻘﻀيه
ﻣن ﺻﻮم وﳓﻮﻩ اﺣتياطا ولﻮﺟﻮﺑﻪ يﻘينا وﻻ تﻘﺾ الصﻼة ﻛما تﻘدم إذاً ﻫﺬا اﻟدم اﻟﺬي

ﻋاودﻫا ﰲ اﻷرﺑعﲔ دم مﺸﻜوك ﻓيه ﻓتﺤتاط من ﺣيﺚ اﻟعﺒادة وﺗﺼوم وﺗﺼﻠي وﰲ نفﺲ
اﻟوﻗﺖ ﲢتاط ﻻﺣتمال أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟعﺒادة ﻛانﺖ ﰲ وﻗﺖ نفاس وﺗعيد اﻟﺼوم .انتﻘﻞ

إﱃ مسأﻟﺔ أﺧرى :ﻗال) :وهﻮ( أي النﻔاس )ﻛاﳊيﺾ ﻓيما ﳛﻞ( " "١ﻛاﻻستمتاع ا
دون الﻔرج )و( ﻓيما )ﳛرم( " "٢ﺑﻪ ﻛالﻮطء ﰲ الﻔرج والصﻮم والصﻼة الﻄﻮاف
والﻄﻼق ﺑغﲑ سﺆاﳍا على عﻮض ﻳعﲏ ﻗال ﻓيما ﳛﻞ ومﺜﻞ ﲟﺜال واﺣد وﻫو اﻻستمتاع

ﰲ اﻟفرج ﻓاﳊيﺾ ﻳﺒيﺢ اﻻستمتاع ﻓيما دون اﻟفرج واﻟنفاس ﻛﺬﻟﻚ ،وﻓيما ﳛرم ""٢
ﳊيﺾ واﻟنفاس ذﻛر ﻓيه أرﺑعﺔ أمﺜﻠﺔ :اﻟوطء ﰲ اﻟفرج ،اﻟﺼوم ،اﻟﺼﻼة ،اﻟﻄواف ،اﻟﻄﻼق
ﺑغﲑ سؤاﳍا ﻋﻠﻰ ﻋوض أما ﻟو سأﻟﺖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﻋوض ﻓﻬﺬا ﻻ ﳛرم ﰲ اﳊيﺾ وﻻ ﰲ
اﻟنفاس) .و( ﻓيما )ﳚب( ﻫﺬا " "٣ومﺜﻞ :ﺑﻪ ﻛالغسﻞ والﻜﻔارة لﻮطء ﻓيﻪ ﻳعﲏ ﳚﺐ

اﻟغسﻞ ﻓاﳊيﺾ ﻳوﺟﺐ اﻟغسﻞ واﻟنفاس أﻳﻀا وﻳوﺟﺐ اﻟﻜفارة ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟوطء ﰲ اﳊيﺾ

ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟنفاس ﻟو وطئ ﰲ اﻟنفاس) .و( ﻓيما )يسﻘﻂ( ﻫﺬا " "٤ﺑﻪ ﻛﻮﺟﻮب الصﻼة
ﻓﻼ تﻘﻀيﻬا مﺜﻞ ﺑوﺟوب اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﻘﻀيﻬا ﰒ استﺜﲎ ﻗال) :ﻏﲑ العدة( " "١ﻓﺈن
اﳌﻔارﻗﺔ ﰲ اﳊياة تعتد ﳊيﺾ دون النﻔاس إذاً ﰲ اﻟعدة نعتد ﳊيﺾ وﻻ نعتد ﻟنفاس
إذاً اﳊيﺾ واﻟنفاس ﻳتفﻘان ﻓيما ﳛﻞ وﻓيما ﳛرم وﻓيما ﳚﺐ وﻓيما ﻳسﻘط ﺑه ،وﳜتﻠفان ﰲ

اﻟعدة ﻓﺈن اﳊيﺾ ﲢﺼﻞ اﻟعدة ﺑه واﻟنفاس ﻻ ﲢﺼﻞ) .و( ﻏﲑ )البلﻮغ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻓيﺜبﺖ
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ﳊيﺾ ﻳعﲏ اﻟﺒﻠوغ دون النﻔاس ﻗال :ﳊصﻮل البلﻮغ ﻹنﺰال الساﺑق للﺤمﻞ ﻓاﻟنفاس

ﻟيﺲ ﺑعﻼمﺔ ﲪﻞ ﻓعﻼمﺔ اﳊمﻞ اﻹنﺰال اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓما ﺣﺼﻞ ﲪﻞ إﻻ نﺰال ﻓاﻹنﺰال

ﻫو ﻋﻼمﺔ اﻟﺒﻠوغ .اﻹنﺰال اﻟﺬي ﺣﺼﻞ من اﳌرأة ﻫو ﻋﻼمﺔ ﺑﻠوﻏﻬا وﻟيﺲ اﳊمﻞ اﻟﺬي

ﺣﺼﻞ ﰲ ﺑﻄنﻬا ﻓاﳊمﻞ ﻟيﺲ ﻫو دﻟيﻞ اﻟﺒﻠوغ .ﻗال :وﻻ ﳛتسب ﲟدة النﻔاس على اﳌﻮﱃ
ﲞﻼف ﻣدة اﳊيﺾ معﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن مدة اﻟنفاس ﻏﲑ ﳏسوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌوﱄ ﲞﻼف

اﳊيﺾ ﻓﺤﲔ اﻟﺬي آل من زوﺟته أﻻ ﻳﻄأﻫا أرﺑعﺔ أشﻬر نﻀرب ﻟه اﳌدة أرﺑعﺔ أشﻬر ﻓفي
أﺛناء اﳌدة ﺣاضﺖ نعد أ م اﳊيﺾ أم ﳔﺼمﻬا؟ نعدﻫا ﻓﻬي أرﺑعﺔ أشﻬر ﺣاضﺖ ﰲ
اﻷرﺑعﺔ أشﻬر أرﺑعﺔ ﺣيﻀات نعتﱪﻫا داﺧﻠﺔ ﰲ اﻟعد ﻟﻜن ﻻ ﳓسﺐ اﻟنفاس ﻓﻠو أ ا ﰲ
اﻟﺸﻬر اﻷول واﻟﺸﻬر اﻟﺜاﱐ ﰒ نفسﺖ وﺟﻠسﺖ أرﺑعﲔ ﻳوم ﻓاﻷرﺑعﲔ ﻳوم ﻫﺬه ﻻ ﳓسﺒﻬا

ﰲ اﳌدة ﻷ ا ﻏﲑ معتاد .آﺧر مسأﻟﺔ :ﻗال) :وإن ولدت( اﻣرأة )تﻮأﻣﲔ( أي ولدين ﰲ
ﺑﻄن واﺣد )ﻓﺄول النﻔاس وآﺧرﻩ ﻣن أوﳍما( ﻛاﳊمﻞ الﻮاﺣد ﻓلﻮ ﻛان ﺑينﻬما أرﺑعﻮن
يﻮﻣا ﻓﺄﻛﺜر ﻓﻼ نﻔاس للﺜاﱐ وﻣن ﺻارت نﻔساء ﺑتعديﻬا ﺑﻀرب ﺑﻄنﻬا أو ﺑﺸرب دواء
ﱂ تﻘﺾ ما معﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم؟ ﻳﻘول إذا ﺻارت نفساء ﺑتعدﻳﻬا ﻫي ﺑﻀرب ﺑﻄنﻬا ،طﺒعا
ﳛرم ﻋﻠيﻬا ذﻟﻚ ،ضرﺑﺖ ﺑﻄنﻬا أو شرﺑﺖ دواء ﱂ ﺗﻘﺾ ﻳعﲏ دمﻬا اﻟﺬي نﺰل وﺻارت

نفساء ﺑتعدﻳﻬا ن ضرﺑﺖ ﺑﻄنﻬا ﻓنﺰل اﻟوﻟد ونﺰل دم ﻓﻬﺬا اﻟدم من اﳌتسﺒﺐ ﻓيه؟ ﻫي
ﺑتعدﻳﻬا ،ﻗال ﱂ ﺗﻘﺾ أي أن دمﻬا ﻫو دم نفاس ﻓﻼ ﺗﺼﻞ وﻻ ﺗﻘﺾ وﻻ نﻘول ﻷ ا ﻫي
اﻟسﺒﺐ إذاً ﻻ ﺗﺼﻞ وﻗﺖ اﻟنفاس ﻟﻜن ﺗﻘﺾ اﻟﺼﻼة ﻷ ا ﻫي اﳌتسﺒﺒﺔ ﰲ نﺰول ﻫﺬا اﻟدم
ﻓﻼ ﻳﻘال ﻫﺬا وإﳕا ﻳﻘال ﻫﺬا دم نفاس ﻋﻠيﻬا إﰒ اﻟتعدي نعﻢ أما اﻟنفاس ﻓﻬو نفاس ﺧﺬ
أﺣﻜامه اﳌعتادة.
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ﻛتاب الصﻼة

ﻗال :ﰲ اللغﺔ الدعاء ﻫﺬا اﻟتعرﻳف اﻷول ونﻀﻊ ﻋنده  ، ١ﻗال ﷲ تعاﱃِ ﴿ :
وﺻﻞّ
عليﻬﻢ ﴾ أي ادعُ ﳍﻢ  ،ﻗال :وﰲ الﺸرع ) أﻗﻮال وأﻓعال ﳐصﻮﺻﺔ ﻣﻔتتﺤﺔ لتﻜبﲑ
ﳐتتمﺔ لتسليﻢ ( انتﻬﻰ ﺗعرﻳف اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺸرع ،ﻓاﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺸرع ﻫي أﻗوال وأﻓعال،
مﻜونﺔ من أﻗوال ﺗﻘال ﻟﻠسان وأﻓعال ﻟﻜن ﻫﺬه اﻷﻗوال وﻫﺬه اﻷﻓعال ﻟيسﺖ ﻛأي ﻗول

أو أي ﻓعﻞ وإﳕا ﻫي أﻗوال ﳐﺼوﺻﺔ وأﻓعال ﳐﺼوﺻﺔ ،ﻓاﻷﻓعال ﻛاﻟﻘيام واﻟرﻛوع واﻟسﺠود
واﻟرﻓﻊ من اﻟسﺠود وﺟﻠسﺔ اﻟتﺸﻬد ﻓﻜﻞ ﻫﺬه أﻓعال وأما اﻷﻗوال اﳌﺨﺼوﺻﺔ ﻓتﻜﺒﲑة
اﻹﺣرام وﻗراءة اﻟفاﲢﺔ واﻷذﻛار ﰲ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود وﺑﲔ اﻟسﺠدﺗﲔ واﻟتﺸﻬد ﻓﻬﺬه ﻫي
اﻷﻗوال ،مفتتﺤﺔ ﻟتﻜﺒﲑ أي ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﳐتتمﺔ ﻟتسﻠيﻢ ﰲ آﺧر اﻟﺼﻼة وسنعرف إن
شاء ﷲ أن ﻫﺬه اﻷﻗوال واﻷﻓعال ﺑعﻀﻬا أرﻛان وﺑعﻀﻬا واﺟﺒات وﺑعﻀﻬا مستﺤﺒات.

ﻗال :ﲰيﺖ ﺻﻼة ﻻشتماﳍا على الدعاء ﻣﺸتﻘﺔ ﻣن الصلﻮين وﻫﺬا اشتﻘاق آﺧر ﻟغوي

أي ﻫﻞ ﻫي مأﺧوذة من اﻟدﻋاء أو مأﺧوذة من اﻟﺼﻠوﻳن وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ،وﳘا عرﻗان ﻣن
ﺟانب الذنَب وﻗيﻞ عﻈمان ينﺤنيان ﰲ الرﻛﻮع والسﺠﻮد ﻓﺈما أن نﻘول أ ا مﺸتﻘﺔ من
اﻟدﻋاء ،أو مﺸتﻘﺔ من ﻫﺬﻳن اﻟعرﻗﲔ اﻟﻠﺬان ﻳتﺤرﻛان مﻊ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود .ﻗال :وﻓرﺿﺖ
ليلﺔ اﻹسراء ﻟيﻠﺔ اﻹسراء ﻛانﺖ ﻗﺒﻞ اﳍﺠرة ﺑنﺤو ﺛﻼث سنوات ) ،ﲡب ( اﳋمﺲ ﰲ
ﻛﻞ يﻮم وليلﺔ ) على ﻛﻞ ﻣسلﻢ ﻣﻜلﻒ ( أي لﻎ عاﻗﻞ ذﻛر أو أنﺜى أو ﺧنﺜى شرع
ﰲ اﳋمﺲ ﺻﻠوات أي اﻟواﺟﺒﺔ ﻓﻘال ﲡﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻳوم وﻟيﻠﺔ ﻋﻠﻰ من؟ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مسﻠﻢ
وﻫﺬا  ،١مﻜﻠف  ،٢اﻟﺒاﻟﻎ اﻟعاﻗﻞ ،أي ﲡﺐ ﻋﻠﻰ من ﺗوﻓرت ﻓيه ﺛﻼﺛﺔ شروط اﻷول أنه
مسﻠﻢ واﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ أنه ﻟﻎ واﻟﺜاﻟﺚ أنه ﻋاﻗﻞ إذاًﻛﻞ مسﻠﻢ ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ ﻓﻬﺬا ﲡﺐ ﻋﻠيه
اﻟﺼﻼة ،معﲎ ذﻟﻚ أن اﻟيﻬودي واﻟنﺼراﱐ وﻏﲑ اﳌسﻠﻢ وﻏﲑ اﻟعاﻗﻞ ﻛا نون وﻏﲑ اﻟﺒاﻟﻎ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٢٥٧

ﻛاﻟﺼغﲑ وﻟو ﻛان ﳑيﺰا ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة ،ومعﲎ ﻫﺬا إذا وﻗفنا ﻫنا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘيد أن
اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء ﲡﺐ ﻋﻠيﻬما اﻟﺼﻼة! ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ؟! ﻻ ،ما ﲡﺐ ﻋﻠيﻬما اﻟﺼﻼة
ﻓﻬﻞ ﺗدﺧﻞ ﰲ ﻗوﻟه مسﻠﻢ مﻜﻠف؟ نعﻢ ،إذاً ﲢتاج إﱃ نﺺ ﺻرﻳﺢ ﻹﺧراﺟﻬا وﻟﺬﻟﻚ ﻗال

اﳌﺼنف :ﺣر أو عبد أو ﻣبعﺾ ) إﻻ ﺣاﺋﻀا ونﻔساء ( ﻓﻼ ﲡب عليﻬما إﲨاﻋا .ﻓﻜﻞ

مسﻠﻢ مﻜﻠف أي ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ سواء ﻛان ذﻛرا أو أنﺜﻰ أو ﺧنﺜﻰ وسواء ﻛان ﺣرا أو ﻋﺒدا أو

مﺒعﻀا أي ﺑعﻀه ﺣر وﺑعﻀه ﻋﺒد واﻟﺒعﺾ اﳊر واﻟﺒعﺾ اﻟعﺒد ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜون
ﻟنﺼف ﻓﻘد ﻳﻜون ﻟنﺼف وﻗد ﻳﻜون اﻷﻛﺜر ﻓيه ﺣر واﻷﻗﻞ ﻓيه ﻋﺒد أو اﻟعﻜﺲ ﻟﻜن
اﳌﻬﻢ أن ﻓيه ﺟﺰء ﺣر وﺟﺰء ﻋﺒد ﻓﻬﺬا اﳌﺒعﺾ ﰒ ﻗال ﻻ ﺣاﺋﻀا وﻻ نفساء ﻓﻼ ﲡﺐ
ﻋﻠيﻬما إذاً ﻟو ﱂ ﻳﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻠمﺔ ﻟدﺧﻠﺖ اﳊاﺋﺾ واﻟنفساء ﰲ اﻟوﺟوب وﳘا ﻻ ﲡﺐ

ﻋﻠيﻬما اﻟﺼﻼة .مسأﻟﺔ من زال ﻋﻘﻠه ﻫﻞ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة أم ﻻ؟ اﻟﺬي ﻳﺰول ﻋﻘﻠه إما
أن ﻳﺰول ﺑنوم أو إﻏماء أو سﻜر ﻓمن زال ﻋﻘﻠه ﺑنوم ﻓﻬﻞ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة أو ﻻ؟

وإﻏماء ﲡﺐ أو ﻻ؟ وسﻜر ﲡﺐ أو ﻻ؟ ﻗال ) :ويﻘﻀﻲ ﻣن زال عﻘلﻪ ﺑنﻮم أو إﻏماء أو
سﻜر ( طﻮعا أو ﻛرها ﻳعﲏ سواء سﻜر طوﻋا أو ﻛرﻫا أي أﻛره ﻋﻠيه ،إذاً ﻳﻘﻀي وﻗوﻟه
ﻳﻘﻀي إذاً ﻻ ﺗسﻘط ﻋن اﻟناﺋﻢ وﻻ ﻋن اﳌغمﻰ ﻋﻠيه وﻻ ﺗسﻘط ﻋن اﻟسﻜران ﻓيﺠﺐ ﻋﻠﻰ

اﻟﺜﻼﺛﺔ أداء اﻟﺼﻼة ﺑعد زوال ﻫﺬا اﻟعﺬر أي زوال اﻟنوم واﻹﻏماء واﻟسﻜر ﻗال ) :أو ﳓﻮﻩ
( ﻛﺸرب دواء شرب دواء ﻓﺼار ﻻ ﻳعي ﻫو ﱂ ﻳﺸرب ﲬرا ﺑﻞ دواء ﻓأﻓﻘده ﻋﻘﻠه ﳊديﺚ
ﻣن م عن ﺻﻼة أو نسيﻬا ﻓليصلﻬا إذا ذﻛرها رواﻩ ﻣسلﻢ وﺣدﻳﺚ أنﺲ ﰲ
اﻟﺼﺤيﺤﲔ " من نسي ﺻﻼة ﻓﻠيﺼﻠﻬا إذا ذﻛرﻫا ﻫﺬا دﻟيﻞ ﳌن ﻟﻠنوم أم ﻟﻺﻏماء أم

ﻟﻠسﻜر؟ ﻟﻠنوم واﻟنسيان ،وسيأﰐ ﺑدﻟيﻞ آﺧر ﳌسأﻟﺔ اﻹﻏماء ،ﻗال :وﻏﺸﻲ على عمار
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ثﻼ ﰒ أﻓاق وتﻮﺿﺄ وﻗﻀى تلﻚ الﺜﻼث اﳊدﻳﺚ ﺣدﻳﺚ ﻋمار أنه ﻏﺸي ﻋﻠيه أﺧرﺟه
اﺑن أﰊ شيﺒﺔ ﰲ اﳌﺼنف واﻟﺒيﻬﻘي ﰲ اﻟﻜﱪى ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻓيه ﻏﺸي ﻋﻠيه ﺛﻼ وإﳕا ﻏﺸي
ﻋﻠيه اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر واﳌغرب واﻟعﺸاء أرﺑﻊ ﺻﻠوات ﻓأﻓاق نﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓﻘﻀاﻫن ﻟﻜن اﳌعﲎ

واﺣد مادام ﻗﻀﻰ ما وﺟﺐ ﻋﻠيه ﺣال اﻟغيﺒوﺑﺔ ﻓﻬﺬا دﻟيﻞ ﳌسأﻟﺔ اﻹﻏماء .ﻗال :ويﻘﻀﻲ
ﻣن شرب ﳏرﻣا ﺣﱴ زﻣن ﺟنﻮن طرأ ﻣتصﻼ ﺑﻪ تغليﻈا عليﻪ انتﻘﻞ اﻵن إﱃ اﻟسﻜران
ﻓﻘال ﻳﻘﻀي من شرب ﳏرما ﻛاﳌسﻜر ﻓﻠماذا ﻳﻘﻀي؟ إذا ﻛان اﳌغمﻰ ﻋﻠيه ﻳﻘﻀي

ﻓاﻟسﻜران أﻗﻞ من اﳌغمﻰ ﻋﻠيه أي أﻗﻞ منﺰﻟﺔ وأﻗﻞ مﻜانﺔ وأﻛﺜر إﲦا ﻓﺈذا ﻛان من ﻓﻘد
ﻋﻘﻠه ﻏﲑ آﰒ ﻳﻘﻀي ﻓﻜيف ﲟن ﻓﻘد ﻋﻘﻠه آﲦا ﻓمن ب أوﱃ ﻓﻘد ﻳﻘال ﻫو شرب اﳌسﻜر
ﻻ ﻳعﻠﻢ أنه مسﻜر ﻓﻠيﺲ ﰒ أو أﻛره ﻋﻠﻰ شرﺑه ﻓنﻘول ﺣﱴ من ﺣيﺚ اﻟﻜيفيﺔ ﻓﺈن اﳌغمﻰ

ﻋﻠيه ﻫو أشد من اﻟسﻜران ﰲ ﻓﻘد اﻟعﻘﻞ ﻷنه ﻳفﻘد اﻟعﻘﻞ وﻳفﻘد اﻹﺣساس وﻳفﻘد اﻟنﻈر
وﻳفﻘد اﻟﻜﻼم وﻳفﻘد أشياء ﻛﺜﲑة ومﻊ ذﻟﻚ ﻳﻘﻀي ﻓاﻟسﻜران أﻗﻞ منه ﻟﻜن ﻫنا مسأﻟﺔ

ﺟدﻳدة أضاﻓﻬا اﳌﺼنف ﻓﻘال :ﺣﱴ زﻣن ﺟنﻮن طرأ ﻣتصﻼ ﺑﻪ أي ﻟسﻜر اﶈرم تغليﻈا
عليﻪ ﲟعﲎ أنه ﻟو شرب مسﻜرا وﰲ أﺛناء اﻟﺸرب أو ﰲ أﺛناء ﺣال اﻟسﻜر طرأ ﻋﻠيه ﺟنون

أي ﱂ ﻳنفﺼﻞ اﳉنون ﻋن اﻟسﻜر ﻓﻠﻢ ﻳفﻖ ﰒ ﺟن وإﳕا وﻫو ﰲ ﺣال اﻟسﻜر ﻓﻘد ﻋﻘﻠه ﰒ
ﺑعد ذﻟﻚ ﻋاد،ﻓاﻟﺬي ﻳفﻘد ﻋﻘﻠه ﲜنون ﻫﻞ ﻳﻘﻀي أم ﻻ ﻳﻘﺾ؟ ﻻ ﻳﻘﻀي ،ﻓا نون ما
ﻳﻘﻀي ،ﻟﻜن اﳌغمﻰ ﻋﻠيه ﲡﺐ ﻋﻠيه ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟفرق ،ﻓيﻘول ﻟو أنه سﻜر ﰒ اﺗﺼﻞ
ﻟسﻜر ﺣاﻟﺔ ﺟنون ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻀي ما ﻓاﺗه ﰲ ﺣال اﳉنون ﻓاﳉواب :ﻳﻘول نعﻢ ﺣﱴ زمن
ﺟنون طرأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟسﻜران متﺼﻼ ﻟسﻜر ،ﻓما ﻫو اﻟتعﻠيﻞ؟ ﻗال ﺗغﻠيﻈا ﻋﻠيه أي ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟسﻜران إذاً ﻳﻠﺰمه ﻗﻀاء ما ﻓاﺗه ﰲ ﺣال اﻟسﻜر وﺣال اﳉنون اﳌتﺼﻞ ﻟسﻜر ،واﻓﻬﻢ
ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓﻠيﺲ معﲎ ﺗغﻠيﻈا ﻋﻠيه أن اﻟفﻘيه ﻳتﺤﻜﻢ ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜام وإﳕا اﳌعﲎ
أنه إذا أﺻاﺑه اﻟسﻜر واﳉنون واﺗﺼﻞ وﻟيﺲ ﻋند ﺣد ﻓاﺻﻞ ﻳﺒﲔ ﻟنا مﱴ ﺑدأ اﻟسﻜر
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وانتﻬﻰ ﺟنونه ﻓﻬنا ماذا نفعﻞ ﻫﻞ ﺧﺬ ﻷﻗﻞ أم ﻷشد؟ إذا أﺧﺬ ﻷشد ﻓنﻘول
ﻳﻘﻀي ،وإذا أﺧﺬ ﻷﺧف ﻓمعناه نﻘدر ﻓﱰة انتﻬاء اﻟسﻜر وﻋند ذﻟﻚ نﻘول ﻳﻘﻀي إﱄ
ﻫنا وﺑعده ﻻ ﻳﻘﻀي ﻷنه ﻛان ﳎنون وﱂ ﻳﻜن مﻜﻠفا .ﻟﻜنﻬﻢ ﻗاﻟوا ﺑﻞ ﺧﺬ ﻷشد
واﻷﻏﻠﻆ ﻷنه ﻫو اﻟﺬي ﺗعاطﻰ ﻫﺬا اﳌسﻜر ﻓﻼ نعامﻠه ﻷسﻬﻞ ﺑﻞ ﻷشد ﻷنه ﻳﺒﻘﻰ ﰲ
ﻛﻞ ﳊﻈﺔ من ﳊﻈات اﳉنون ﳛتمﻞ أن ﻳﻜون ﻓيﻬا أﺛر اﻟسﻜر وإذا طال مدة طوﻳﻠﺔ ﻓﻼ
ﳛتمﻞ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻓيﻬا أﺛر اﻟسﻜر .ﻗال ) :وﻻ تصﺢ ( الصﻼة ) ﻣن ﳎنﻮن ( وﻏﲑ ﳑيﺰ،

وﻫﺬا ﻋرﻓناه من اﻟساﺑﻖ ﻗال ﻷنﻪ ﻻ يعﻘﻞ النيﺔ من اﻟﺬي ﻻ ﻳعﻘﻞ اﻟنيﺔ؟ ا نون وﻏﲑ

اﳌميﺰ ،ﻓغﲑ اﳌميﺰ ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﻫو دون اﻟسﺒﻊ ،ﻓﻼ ﳝيﺰ و ﻟتاﱄ ﻻ ﻳعﻘﻞ اﻟنيﺔ ﻓﻼ ﻳفﻬﻢ

معناﻫا و ﻟتاﱄ ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻳنوي ،ﻓﻠﻬﺬا ﻻ ﺗﺼﺢ منه اﻟعﺒادة اﻟﱵ ﲢتاج إﱃ نيﺔ ،ﻓﻜﻞ
ﻋﺒادة اﺣتاﺟﺖ إﱃ نيﺔ ﻓﻠن ﺗﺼﺢ من ﳎنون وﻟن ﺗﺼﺢ من ﺻغﲑ ﻏﲑ ﳑيﺰ إﻻ ما ﻳستﺜﲎ

ﻛاﳊج مﺜﻼ ﻓما ورد ﻓيه نﺺ ﺑعينه ﻓﻬﺬا ﻳستﺜﲎ .ﻗال ) :وﻻ ( تصﺢ ﻣن ) ﻛاﻓر ( ﻫﺬا

اﻟﺜاﻟﺚ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻟعدم اﻟنيﺔ ﻟﻜن اﻟﻜاﻓر ﳜتﻠف ﻋن اﻟﺼغﲑ وا نون ﰲ ماذا؟ اﻟﺼغﲑ
وا نون ﻻ ﻳعﻘﻞ اﻟنيﺔ أما اﻟﻜاﻓر ﻓيعﻘﻠﻬا ﻟﻜنﻬا ﻻ ﺗﻘﺒﻞ منه ﻷن من شروط ﺻﺤﺔ اﻟنيﺔ
اﻹسﻼم واﻟعﻘﻞ واﻟتمييﺰ وﻋدم اﻹﺗيان ﳌناﰲ ﻳعﲏ ﻻ ﻳنوي ﻗﻄعﻬا ﻓﻬﺬا شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟنيﺔ

ﻓﺈذاً اﻟﻜاﻓر ﻻ ﺗﺼﺢ منه ﻷن اﻹسﻼم شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟنيﺔ ) وﻻ ( تصﺢ ﻣن ) ﻛاﻓر ( لعدم
ﺻﺤﺔ النيﺔ ﻣنﻪ وﻻ ﲡب عليﻪ مسأﻟتان ،ﻻ ﺗﺼﺢ ،ﻓﻬﻞ ﲡﺐ ﻋﻠيه؟ ﻓﻘال ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه،
وﻳﺸرﺣﻬا ﺑﻘوﻟه ﲟعﲎ أنﻪ ﻻ ﳚب عليﻪ الﻘﻀاء إذا أسلﻢ ﻫﺬا معناه وإﻻ ﻓﺈنه ﳏاسﺐ
ﻋﻠﻰ اﻹسﻼم وﳏاسﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺗرﻛﻬا ويعاﻗب عليﻬا وعلى ساﺋر ﻓروع اﻹسﻼم
﴿ ﻗاﻟوا ما سﻠﻜﻜﻢ ﰲ سﻘر ﻗاﻟوا ﱂ نﻜن من اﳌﺼﻠﲔ ﴾ ﻗال ) :ﻓﺈن ﺻلى ( الﻜاﻓر

www.bajabir.com
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على اﺧتﻼف أنﻮاعﻪ أي ﻋﻠﻰ اﺧتﻼف أنواع اﻟﻜفر ﻳﻬودي أو نﺼراﱐ أو مﻠﺤد ﰲ دار
اﻹسﻼم أو اﳊرب أي ﰲ دار مسﻠمﺔ أو ﺑﻼد ﺣرب ﻟيسﺖ مسﻠمﺔ ﲨاعﺔ أو ﻣنﻔردا

ﲟسﺠد أو ﻏﲑﻩ وسواء ﺻﻠﻰ مﻊ اﳉماﻋﺔ أو منفردا ﰲ مسﺠد أو ﻏﲑه ﻓما اﳊﻜﻢ؟ )

ﻓمسلﻢ ﺣﻜما ( أي نعامﻠه ﻋﻠﻰ أنه مسﻠﻢ وﻟيﺲ معﲎ ذﻟﻚ أنه مسﻠﻢ ﺣﻘيﻘﺔ ﻓاﳊﻘيﻘﺔ

ﷲ أﻋﻠﻢ ا ﻟﻜن ﰲ اﻟدنيا وأﺣﻜام اﻟدنيا نعامﻠه ﻋﻠﻰ أنه مسﻠﻢ ﻓﻬﺬا معﲎ ﻗوﻟه ﺣﻜما،

وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛونه مسﻠﻢ ﺣﻜما ﻗال ﻓلﻮ ﻣات عﻘب الصﻼة ﻓﱰﻛتﻪ ﻷﻗارﺑﻪ اﳌسلمﲔ ١
ويغسﻞ  ٢ويصلى عليﻪ  ٣ويدﻓن ﰲ ﻣﻘاﺑر  ،٤ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﰲ أﺑناء اﳌسﻠمﲔ

اﻟﺬﻳن ﻇاﻫرﻫﻢ اﻹسﻼم ﻓﻘد ﻳﻜون شﺨﺺ مناﻓﻘا ﻳﺒﻄن اﻟنفاق ﻓﻬو ﰲ اﻟدنيا ﺧﺬ أﺣﻜام

اﳌسﻠمﲔ أما ﰲ اﻵﺧرة ﻓا أﻋﻠﻢ ﺑه ،وﻳﺬﻛر اﳌﺼنف اﻵن مسأﻟﺔ متعﻠﻘﺔ ﺬا اﻟﺬي ﺻﻠﻰ

وﻫو ﻛاﻓر واﻋتﱪ ه أنه مسﻠﻢ ﻗال وإن أراد البﻘاء على الﻜﻔر وﻗال إﳕا أردت التﻬﺰء ﱂ
يﻘبﻞ ﻓﻼ نﻘﺒﻞ منه ذﻟﻚ وﻛذا لﻮ أذن ولﻮ ﰲ ﻏﲑ وﻗتﻪ ﻳعﲏ نفﺲ اﻟﻜاﻓر وﻟو ﰲ ﻏﲑ

وﻗﺖ اﻷذان ﻓﻬو مسﻠﻢ ﺣﻜما ﻓمعناه أنه ﻟو مات نﻘسﻢ ﺗرﻛته ﻋﻠﻰ اﳌسﻠمﲔ وﻳعامﻞ
معامﻠﺔ اﳌسﻠﻢ ﰲ اﻟغسﻞ واﻟدﻓن وﻛﺬا وﻳعامﻞ معامﻠﺔ اﳌسﻠﻢ ﰲ أنه ﻻ ﻳﻘﺒﻞ منه اﻟردة .ﻗال:
) ويﺆﻣر ا ﺻغﲑ لسبﻊ ( أي يلﺰم وليﻪ أن ﻣرﻩ لصﻼة لتمام سبﻊ سنﲔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ

اﻟوﱄ وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼغﲑ ﻓاﻟﺼغﲑ ﻻ ﰒ ﺑﱰك اﻟﺼﻼة إذا ﻛان اﺑن سﺒﻊ ﻟﻜن اﻟوﱄ ﻫو

اﻟﺬي ﰒ إذا ﺗرك أمره ﻟﺼﻼة ﻗال :وتعليمﻪ إ ها والﻄﻬارة ليعتادها ذﻛرا ﻛان أو أنﺜى
وأن يﻜﻔﻪ عن اﳌﻔاسد ﳚنﺒه اﳌفاسد ،ﻛيف ﳚنﺒه اﳌفاسد؟ ﻛﺜﲑ من اﻟناس ﻳﺬﻫﺐ وﻻده

ﲝﺠﺔ أ ﻢ ﺻغار وﻻ ﺗﻜﻠيف ﻋﻠيﻬﻢ وﻻ ﺣساب وﻻ ﻛﺬا..ﻓيﺬﻫﺐ ﻢ إﱃ أماﻛن ﻓساد
ﲝﺠﺔ اﻟنﺰﻫﺔ واﻟﻠﻬو وﻳﻜون ﻓيﻬا ﳏرمات ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ وﻻ ﳚوز ﻓﻼ ﻳعوده ﻋﻠﻰ اﶈرمات
وﻳنﺸأ شئ اﻟفتيان منا ﻋﻠﻰ ما ﻛان ﻋوده ﻋﻠيه أﺑوه ،أو ذن ﻟه مﺜﻼ إذا ﻛان ذﻛرا أو
أنﺜﻰ ﰲ ﺑعﺾ اﳌﻼﺑﺲ اﻟفاﺣﺸﺔ اﻟﺒغيﺾ وﺧاﺻﺔ اﻟﺒنات ﲝﺠﺔ أ ا ﺻغﲑة وﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺑعد
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ﻓتﻠﺒﺲ اﳌﻼﺑﺲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠيﻖ ﳌرأة وﺗناﰲ اﳊﺸمﺔ ﺣﱴ ﺗﺒﻠﻎ اﻟساﺑعﺔ واﻟﺜامنﺔ واﻟعاشرة وﻫي
مازاﻟﺖ ﺻغﲑة إﱃ ما ﻓوق ذﻟﻚ مازاﻟﺖ ﺻغﲑة ﰲ نﻈر اﻷب واﻷم ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ سيأمرﻫا

ﳊﺸمﺔ – ﻫﺬا إذا أمرﻫا – ﻓيﺼعﺐ ﻋﻠيﻬا ﻷ ا اﻋتادت مﺜﻞ ﻫﺬا اﻟسفور وﻻ ﻳﻘال ﻫﺬا
ﺗعﻘيد ﻓﻬؤﻻء ﺻغار!! ﻓاﻟﺼغار ﻳنﺸئون وﻳﻜﱪون ﻋﻠﻰ ما نﺸئوا ﻋﻠيه ،ﻓﻼ ﻳﻘال ﻫﻢ
ﺻغار! ﻷ ﻢ سيﻜونون ﰲ اﻟغد ﻛﺒار ﻓأﺣيا ﺗرى ﰲ اﻟﺒنات اﻟﺼغار من اﻟﺰي اﻟفاضﺢ ما

ﻻ ﻳﻠيﻖ ﻟﻜﺒﲑة ﻟﻜن اﻟﺬي ﲣﺸاه ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼغﲑة أن ﺗعتاد مﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻼﺑﺲ وﻋندما
نﻘول ﺻغﲑة ﻓﻼ ﻳﺬﻫﺐ ذﻫنﻚ إﱃ ﺑنات اﻟﺜﻼث واﻷرﺑﻊ ﺑﻞ ﺑنات اﻟسﺒﻊ واﻟﺜمان وأﻛﺜر..
ورﺣﻢ ﷲ اﺑن اﻟﻘيﻢ إذ ﻳﻘول وإﱐ اﻋتﱪت معﻈﻢ ﻓساد اﻷﺑناء من اﻵ ء ،وإذا ﻗﻠنا اﻵ ء
ﻓاﳌﻘﺼود اﻵ ء واﻷمﻬات ﻓمعﻈﻢ ﻓساد اﻷوﻻد ﻫو من اﻟواﻟدﻳن من ﺗساﻫﻞ اﻟواﻟدﻳن.
ﻗال ) :و ( أن ) يﻀرب عليﻬا لعﺸرة ( سنﲔ أي ﻳﻀرب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻟعﺸر سنﲔ

ﳊديﺚ عمرو ﺑن شعيب عن أﺑيﻪ عن ﺟدﻩ يرﻓعﻪ ﻣروا أﺑناﺋﻜﻢ لصﻼة وهﻢ أﺑناء سبﻊ
سنﲔ واﺿرﺑﻮهﻢ عليﻬا لعﺸر وﻓرﻗﻮا ﺑينﻬﻢ ﰲ اﳌﻀاﺟﻊ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ واﻟتفرﻳﻖ ﰲ

اﳌﻀاﺟﻊ أي ﻻ ﻳنامون ﰲ ﳊاف واﺣد ﺑﻞ ﻳفرق ﺑينﻬﻢ واﻵن واﳊمد من سعﺔ اﳊياة
ﻳفرﻗون ﺣﱴ ﰲ اﻟغرف ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود ﻓاﻟﺼﺤاﺑﺔ ما ﻛان اﻟواﺣد ﻋندﻫﻢ ﻋنده

ﻏرﻓﺔ نوم وﺛﻼث ﻏرف ﻟﻸطفال ﻗال ) :ﻓﺈن ﺑلﻎ ﰲ أثناﺋﻬا (  ١ن ﲤﺖ ﻣدة ﺑلﻮﻏﻪ
وهﻮ ﰲ الصﻼة أي شرع ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠوغ ﻓه ﰲ ﺣﻘه سنﺔ وﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ وﻟو
ﻛان اﻟﻈﻬر أو اﻟعﺼر أو ..ﻓﻜيف ﺑﻠﻎ ﰲ أﺛناﺋﻬا؟ ﻓاﻟﺒﻠوغ ﻳعرف شياء وﻋﻼمات منﻬا
اﻹنﺰال وﻫﺬا ﻻ ﻳتﺼور ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ،ومنﻬا إنﺒات شعر اﻟعانﺔ وﻻ ﻳتﺼور ﰲ اﻟﺼﻼة

ومنﻬا ﺑﻠوغ اﳋمسﺔ ﻋﺸر سنﺔ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﺬي ﻳتﺼور ﰲ اﻟﺼﻼة وﳍﺬا ﻗال اﳌﺼنف ن
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ﲤﺖ مدة ﺑﻠوﻏه وﻫو ﰲ اﻟﺼﻼة ،ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﰲ أﺛناﺋﻬا ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ

ﻗال ) :أو ﺑعدها ﰲ وﻗتﻬا أعاد ( أي أﻋاد ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ اﳌاضيتﲔ أي لﺰﻣﻪ إعاد ا ﻷ ا
ﻓلﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻓلﻢ ﲡﺰﻩ عن الﻔريﻀﺔ ﻛأن ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر وﺑعد ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﳌا ﺻارت

اﻟساﻋﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﺑﻠﻎ اﳋمسﺔ ﻋﺸر سنﺔ إذا ﻛان ضﺒط وﻻدﺗه ﻟساﻋﺔ ﻓﻬو ﰲ اﻟساﻋﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ
ﺑﻠﻎ اﳋمسﺔ ﻋﺸر ﻓأﺻﺒﺢ اﻵن مﻜﻠف واﻟﻈﻬر ﱂ ﻳﺼﻠﻬا ﺣال اﻟتﻜﻠيف وإﳕا ﺻﻼﻫا
اﻟسنيﺔ ﳌا ﺻﻼﻫا ﻗﺒﻞ اﻟتﻜﻠيف ﻓﻜانﺖ منه سنﺔ وﱂ ﺗﻜن ﻓرﻳﻀﺔ ﻓﻼﺑد أن ﻳﺼﻠيﻬا ﻋﻠﻰ

وﺟه اﻟفرﻳﻀﺔ ﻗال :ويعيد التيمﻢ ﻻ الﻮﺿﻮء واﻹسﻼم ﻛيف ﻳعيد اﻟتيمﻢ؟ ﻳعيده ﻷن
اﻟتيمﻢ ﳌا ﺗيمﻢ ﻗﺒﻞ اﻟتﻜﻠيف واﻟﺒﻠوغ ﺗيمﻢ ﻟناﻓﻠﺔ أم ﻓرﻳﻀﺔ؟ ﻟنفﻞ ﰲ ﺣﻘه وﰲ أﺛناء اﻟوﻗﺖ
ﺑﻠﻎ ﻓﻬﺬا اﻟتيمﻢ ﳛتاج أن ﻳعيده ﻟﻠفرﻳﻀﺔ ،ﻫﺬا ﻫو معناه .وﻻ ﻳعيد اﻟوضوء وﻻ اﻹسﻼم.

إذاً ﻋند اﻟتيمﻢ ﻳعيده ﻷنه ﺗيمﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠنفﻞ أما ﻟﻠفرض ﻓيﺤتاج أن ﻳعيد اﻟتيمﻢ ﺣﱴ
ﻳﺼﻠي اﻟفرﻳﻀﺔ ﻟﻜن اﻟﺬي ﻳﺼﻠي نفﻞ ﻓﺈن اﻟتيمﻢ ﻳﺼﻠﺢ ،ﻫﺬا أمر أما اﻟوضوء ﻓﻬﻞ ﻳعيده؟
إذا ﺗوضأ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة وﺑعد أن ﺗوضأ ودﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﺑﻠﻎ ﻓﻬﻞ ﻳعيد اﻟوضوء؟ ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول
ﻻ ﻳعيد ،ﻓﻠماذا ﻻ ﻳعيد اﻟوضوء؟ ﻷن اﻟوضوء إذا ﺗوضأ ﻫﻞ ﻳتوضأ ﻟنفﻞ أم ﻟرﻓﻊ اﳊدث؟
ﻟرﻓﻊ اﳊدث ﻓاﳊدث ارﺗفﻊ ﺑﺬاك اﻟوضوء ﻓﻬو ﻻ ﻳتوضأ ﻟﺼﻼة اﻟفرﻳﻀﺔ ﻓيﺼﻞ ﻫﺬا اﻟفرض
وﻻ ﻳﺼﻞ ﻏﲑه ﻓﻬﻞ أﺣد ﻳﻘول ﺬا ؟!ﱂ ﻳﻘﻞ أﺣد ﺬا ،أما اﻟتيمﻢ ﻓمر معنا أنه إذا ﺟاء
ﻟﻠتيمﻢ ﻓﺈنه ﻻﺑد أن ﻳنوي ﻫﻞ ﻳتيمﻢ ﻟفرض أم ﻟنفﻞ ﻓﺈن ﺗيمﻢ ﻟﻠنفﻞ ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑه ﻓرضا ﻟﻜن
ﰲ اﻟوضوء ﻳتوضأ ﻟﲑﻓﻊ اﳊدث ﻓﺈذا ارﺗفﻊ اﳊدث ﻓﻘد انتﻬﻰ ﻓﺼار اﻵن ﻏﲑ ﳏدث ﺻغﲑا
أو ﻛﺒﲑا أو ﺻغﲑا ﰒ أﺻﺒﺢ ﻛﺒﲑا مﻜﻠفا ﻓاﳊدث مرﺗفﻊ ،وﻛﺬا وﻻ اﻹسﻼم ﻓﻼ ﻳعيد
اﻹسﻼم ﻓﻼ نﻘول ﺗﺸﻬد وأﻋد اﻟﺸﻬادﺗﲔ ﻷن اﻟﱵ ﻗﻠتﻬا ﰲ اﻟﺼغر ﻛنﺖ ﻏﲑ ﻟﻎ!! ﻻ،

ﻻ ﻳعيد ذﻟﻚ .ﻗال ) :وﳛرم ( على ﻣن وﺟبﺖ عليﻪ ) ﺧﲑها عن وﻗتﻬا ( اﳌختار أو
ﺧﲑ ﺑعﻀﻬا أو ﺧﲑ ﺑعﺾ اﻟﺼﻼة ﻛأن ﳚعﻞ رﻛعﺔ داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ورﻛعﺔ ﺧارﺟه أو ﺣﱴ
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ﺛﻼث رﻛعات داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ واﻟراﺑعﺔ ﺧارج اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﳚوز ﻫﺬا أن ﳚعﻞ ﺟﺰء اﻟﺼﻼة
ﺧارج اﻟوﻗﺖ وﻻ ﺣﱴ ﺑعﻀﻬا نﺼف رﻛعﺔ ﺧارج اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﳚوز ﻫﺬا ﻻ ﳚوز ﻟه أن

ﻳؤﺧرﻫا ﻋن وﻗتﻬا اﳌﺨتار وﻫﺬا اﻟﻜﻼم إذا ﻛان ﳍا وﻗﺖ اﺧتيار ووﻗﺖ ضرورة ﻟﻜن إذا
ﻛان ما ﻋنده إﻻ وﻗﺖ اﺧتيار ﻓﻼ ﻳؤﺧرﻫا ﻋن وﻗتﻬا ﻷنه إذا أﺧرﻫا ﻋن وﻗتﻬا اﳌﺨتار
ﻓمعناه أنه سيﺼﻠيﻬا أﻳن؟ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻀرورة إذا ﻛانﺖ ﳍا وﻗﺖ ضرورة أما إذا ما ﻛانﺖ

ﻋﺼر وﻻ ﻋﺸاء ﻓمﱴ ﻳﺼﻠيﻬا؟ ﻳﺼﻠيﻬا ﻗﻀاء أي ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا ) .إﻻ لناوي
اﳉمﻊ ( لعذر ﻳستﺜﲏ ﺻورﺗﲔ ،ﻫﺬه اﻷوﱃ :ﻓيباح لﻪ التﺄﺧﲑ ﻷن وﻗﺖ الﺜانيﺔ يصﲑ
وﻗتا ﳍما إذاً وي اﳉمﻊ ﳝﻜن أن ﻳؤﺧرﻫا ﻋن وﻗتﻬا ،دﺧﻞ اﻟﻈﻬر ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ونوى

ﺧﲑﻫا إﱃ اﻟعﺼر ،ﻗال ﻟعﺬر أي معناه إذا ﻛان ﻳﺒاح ﻟه ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ ﻷن وﻗﺖ اﻟﺜانيﺔ ﻫو

وﻗﺖ اﻷوﱃ ،واﻟﺜاﱐ ) :و ( إﻻ ) اﳌﺸتغﻞ ﺑﺸرطﻬا الذي ﳛصلﻪ ﻗريباً ( ﻓﻬﺬا اﻟﺬي

اﺧتاره أﻛﺜر اﻷﺻﺤاب ﻟﻜن ﺧاﻟفﻬﻢ ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻓيﺲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ،ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻳﻘول إﻻ
ﳌﺸتغﻞ ﺑﺸرط من شروطﻬا اﻟﺬي ﳛﺼﻠه ﻗرﻳﺒا ﻳعﲏ اﻟﺬي ﻳﺸتغﻞ ﺑﺸرط من شروط اﻟﺼﻼة
وﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه ﳛﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸرط ﻗرﻳﺒا ماذا ﻳعﲏ ﻗرﻳﺒا؟ ﻫﻞ داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ أم ﺧارج
اﻟوﻗﺖ ﺑﺰمن ﻳسﲑ؟ اﻟﺜاﱐ أي ﺑعد ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﺑﺰمن ﻳسﲑ ﻷنه ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﺧﲑﻫا ﻓﻘال
وﳛرم ﺧﲑﻫا ﻋن وﻗتﻬا وﻟﺬا ﻗال إذا ﻛان ﳛﺼﻠه أي ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﺑﺰمن ﻳسﲑ أما إذا ﻛان
ﳛﺼﻠه ﺑعد ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﺑﺰمن طوﻳﻞ ﻓﻼ ﳚوز ﻟه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ،إذاً اﻟﺸرط ﻫو أن
اﻹنسان ﳝﻜن أن ﻳؤﺧر اﻟﺼﻼة ﻋن وﻗتﻬا ﰲ ﺣاﻟﲔ  ،اﻷول ﻟﻠﺬي ﻳنوي اﳉمﻊ إذا ﻛان
ﻳﺒاح ﻟه اﳉمﻊ ﻛاﳌساﻓر واﳌرﻳﺾ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ،واﻟﺜاﱐ اﳌﺸتغﻞ ﺑﺸرطﻬا وﻟيﺲ مﺸغوﻻ ﺑسنﺔ
من سننﻬا وﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﺸرط ﳛﺼﻠه ﻗرﻳﺒا ،ﻓﻠو ﻛان مﺸتغﻼ ﺑغﲑ شرطﻬا وسيؤﺧر اﻟﺼﻼة
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ﻛأن ﻛان مﺸغوﻻ ﳌﺬاﻛرة ﻷن ﻋنده اﺧتﺒارات!! أو سيؤﺧر اﻟﺼﻼة ﻷنه مﺸغوﻻ ﺑتﺤﻘيﻖ
اﻟﺸرط ﻛسﱰ اﻟعورة واﻟوضوء أو ﳓو ذﻟﻚ وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸرط إﻻ ﺑعد أن

ﳜرج وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﺑﺰمن طوﻳﻞ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳؤﺧر اﻟﺼﻼة .ﻗال :ﻛانﻘﻄاع ثﻮﺑﻪ الذي ليﺲ
عندﻩ ﻏﲑﻩ إذا ﱂ يﻔرغ ﻣن ﺧياطتﻪ ﺣﱴ ﺧرج الﻮﻗﺖ ﻓﻬﺬا مﺜال ﻓاﻟﺬي ﻋنده ﺛوب

مﺸﻘوق ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻳﺼﻠي ﻓيه ﻓيﺸتغﻞ ﲞياطﺔ اﻟﺜوب ﻟيسﱰ اﻟعورة واﳌﻘﺼود ﻟﺜوب ﻗﻄعﺔ
ﻗماش ﺗﻠف ﻋﻠيه ﻟيسﱰ اﻟعورة أما إن استﻄاع أن ﻳﻠفﻬا ﻋﻠيه وﺗسﱰه ﻓﻠيفعﻞ وﻟيﺼﻞ ،وﻻ

ﻳﺸﱰط أن ﻳﺼﻠي ﰲ ﺛوب اﻟعيد أو  ..أما إذا ﻛان ﻋنده ﻗﻄعتا ﻗماش وﻛﻞ ﻗﻄعﺔ ﻻ ﺗسﱰ
اﻟعورة ﻓاﺣتاج ﻟﻜي ﻳﺼﻞ ساﺗر اﻟعورة أن ﳜيﻄﻬما ﻓﺈذا اشتغﻞ ﲞياطتﻬما سيﺨرج وﻗﺖ
اﻟﻈﻬر ﻟﻜن ﻳفوﺗه ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ أو ﳓوه ﻓﻼ س وﻫﺬا ﻫو معﲎ ﻛﻼم اﳌﺼنف أو ماء مﺜﻼ

ﻓﻠﻜي ﳛﻀر اﳌاء ﻟيﺼﻞ سيﺨرج من اﻟوﻗﺖ ﺑﺰمن ﻳسﲑ أو ﻳﺼنﻊ ﺣﺒﻞ ﻟيﺨرج اﳌاء من

اﻟﺒئر .ﻗال :ﻓﺈن ﻛان ﺑعيداً عرﻓاً ﺻلى أي ﺻﻠﻰ ﰲ اﻟوﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه وﳌن لﺰﻣتﻪ التﺄﺧﲑ
ﰲ الﻮﻗﺖ ﻣﻊ العﺰل عليﻪ ﻣا ﱂ يﻈن ﻣانعا من ﻟﺰمته أي اﻟﺼﻼة اﻟتأﺧﲑ أي ﻳﺒاح ﻟه

اﻟتأﺧﲑ ﰲ اﻟوﻗﺖ مﻊ اﻟعﺰم ﻋﻠيه ،اﻵن دﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر وأنﺖ مسﻠﻢ مﻜتمﻞ ﻓيﻚ
اﻟﺸروط إذاً ﻳﻠﺰمﻚ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﻫﻞ ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ أن ﺗﺼﻠيﻬا ﰲ أول ﳊﻈﺔ أم ﳝﻜن
ﺧﲑﻫا إﱃ ما ﻗﺒﻞ آﺧر اﻟوﻗﺖ ﻓﻘال ﻳﺒاح ﻟه اﻟتأﺧﲑ ﻟﻜن ﰲ اﻟوﻗﺖ ﻟيﺲ ﻳؤﺧر ﺣﱴ ﳜرج
اﻟوﻗﺖ وإﳕا ﰲ اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺐ أن اﻟﻈﻬر من اﻟواﺣدة إﱃ اﻟراﺑعﺔ ﻓﻬو ﳋيار ﻟه أن ﻳﺼﻠي ما

ﺑينﻬما إﱃ ما ﻗﺒﻞ اﻟراﺑعﺔ ﻷن ﰲ اﻟراﺑعﺔ سيﺨرج اﻟوﻗﺖ ﻗال ﻟﻜن ﺑﺸرط آﺧر ﻣﻊ العﺰل
عليﻪ إذاً ﻳؤﺧر نعﻢ ﻟﻜن مﻊ ﻋﺰم اﻟﻘﻠﺐ أنه سيﺼﻞ أما إذا ما ﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﳚوز
ذﻟﻚ ،وﻟيﺲ ﻫﺬا ﻟﻜﻞ أﺣد ﺑﻞ ﻗال اﳌﺼنف :ﻣا ﱂ يﻈن ﻣانعا ﻛﻘتﻞ أو ﺣيﺾ ،أما إذا
ﻛان ﻳﻈن مانعا ﻛأن دﺧﻞ اﻟﻈﻬر اﻟساﻋﺔ اﻟواﺣدة وﻫو ﳏﻜوم ﻋﻠيه ﻹﻋدام وسينفﺬ
اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳؤﺧر؟ ﻻ ﻷنه ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه سيموت ﻓﻼ ﻳؤﺧر إﱃ
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اﻟﺜاﻟﺜﺔ وإﳕا ﻳؤدي اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻗال :وتسﻘﻂ ﲟﻮتﻪ وﱂ ﰒ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ ﺣﻖ من
ﻟه اﻟتأﺧﲑ ،اﻓرض أنه دﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﰲ أول اﻟوﻗﺖ وﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﰲ

وسط اﻟوﻗﺖ ﰒ مات ﻓتسﻘط من ﻋﻠيه ﻟﻜن ﻫﻞ ﰒ؟ ﻻ ﰒ .إذاً اﻟﺬي ﰒ ﻫو من
أﺧرﻫا مﻊ اﻟعﺰم ﻋﻠﻰ أداﺋﻬا ﰒ مات وﱂ ﻳﻜن ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه ذﻟﻚ .ﻗال ) :وﻣن ﺟﺤد

وﺟﻮ ا ﻛﻔر ( إذا ﻛان ﳑن ﻻ ﳚﻬلﻪ وإن ﻓعلﻬا إذاً من ﺟﺤد وﺟو ا ﻳﻜفر ﻟﻜن ﺑﺸرط

أن ﻳﻜون مﺜﻠه ﻻ ﳚﻬﻞ ﻫﺬا ﻟﻜن ﻟو ﺟﺤد وﺟو ا ومﺜﻠه ﳚﻬﻞ ﻛرﺟﻞ ﻳعيﺶ ﺑﲔ اﻟﻜفار
وﳚﻬﻞ أﺣﻜام اﻹسﻼم وﻳتوﻗﻊ منه أن ﳚﻬﻞ ذﻟﻚ ﻓيعرف ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره ،ﰒ
ﻗال وإن ﻓعﻠﻬا ،ﻓﻬو ﺟﺤد وﺟو ا ﻟﻜن ﺻﻠﻰ ﻓﻬو ﻛاﻓر ﻓﻜﻞ اﻟﻘﻄعيات ﰲ اﻹسﻼم

ﻛاﻷرﻛان اﳋمسﺔ وﻏﲑﻫا من اﻷشياء اﻟﱵ انعﻘد اﻹﲨاع ﻋﻠيﻬا ﻓمن أنﻜرﻫا ﻳﻜفر ،ﻓما
ﻛان معﻠوم من اﻟدﻳن ﻟﻀرورة ﻓمنﻜره ﻛاﻓر وﻟو ﻓعﻠه ﻛاﻟﺬي ﻳﻘول اﳋمر مﺒاح ﺣﻼل
ﻟﻜن ﻻ ﻳﺸرﺑه إن ﻛان مﺜﻠه ﻻ ﳚﻬﻠه ﻓﻼ شﻚ أن ﻫﺬا ﻛفر وردة ﻓاﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ أن أﺗرك
أو أﻓعﻞ ،ﻓاﻟﺬي ﻳﺸرب اﳋمر مﻊ إﻗراره ا ﻛﺒﲑة ومنﻜر ﻓﻼ ﳜرج من اﳌﻠﺔ ﺑﻞ ﻫﺬا ﻋاص
مرﺗﻜﺐ ﻛﺒﲑة ﻟﻜن اﻟﺬي ﻳنﻜر ﲢرﳝﻬا ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﳜرج من اﳌﻠﺔ وﻟو ﱂ ﻳﺸر ا وﻛﺬﻟﻚ اﻟر
ﻓاﻟﺬي ﻳنﻜر ﺣرمﺔ اﻟر ﻓاﻟر ﳏرم ﻹﲨاع ﻟﻜن ﻫﺬا ﻏﲑ اﳋﻼف ﰲ ﺑعﺾ ﺻور اﻟر

ﳜتﻠف ﻓيﻬا ﻫﻞ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟر أو ﻻ ﺗدﺧﻞ ﻓمنﻜره ﳜتﻠف .ﻗال :ﻷنﻪ ﻣﻜذب
ورسﻮلﻪ وإﲨاع اﻷﻣﺔ وإن ادعى اﳉﻬﻞ ﻛﺤديﺚ اﻹسﻼم عرف وﺟﻮ ا وﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻔرﻩ
وﻋِّرف ﻓأﺻر ﻛفر وﻫنا ﲢتاج ﺗوضيﺢ،
ﻷنﻪ ﻣعذور ﻓﺈن أﺻر ﻛﻔر ﻳﲏ ادﻋﻰ اﳉﻬﻞ ُ
اﳌﺼنف ﻳﻘول ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره ﻓمسأﻟﺔ اﻟﻜفر ﻟيسﺖ ﻵﺣاد اﻟناس ﻓﻬﺬا من اﳋﻄأ ،اﻵن

ﻛﻠﻜﻢ ﲰعتﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓتﺨرج ﻟﱰى ﺻورة من ﻫﺬه اﻟﺼور ﻓتﻘول ﻫﺬا ﻛاﻓر ﺑﻞ ﻟيﺲ
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اﻷمر ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ اﻟﻜفر ﻟيﺲ ﻵﺣاد اﻟناس ﻓاﳊﻜﻢ ﻟﻜفر ﻟيﺲ ﻵﺣاد اﻟناس ،ﻓاﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ
أﺣﻜام اﻟﻜفر ﻫو اﳊاﻛﻢ اﻟﻘاضي ،ﻫﺬا ﰲ اﻟدنيا أما ﰲ اﻵﺧرة ﻓﻜﻞ ﺑعمﻠه ﻓﻼ ﳛتاج إﱃ
ﻗاض ﳛﻜﻢ أو شﻬادة أﺣد ﻓا ﻳعﻠﻢ ﻟنوا ﻓيعﻠﻢ من ﻫو اﻟﺼادق ومن ﻫو اﳌناﻓﻖ ومن

ﻳﺒﻄن اﻟﻜفر وﻳﻈﻬر اﻹسﻼم ومن ﻳﺒﻄن اﻹسﻼم وﻳﻈﻬر اﻹسﻼم إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓا ﻳعﻠمه
ﻟﻜن نتﻜﻠﻢ ﻋن أﺣﻜام اﻟدنيا ﻓأﺣﻜام اﻟدنيا ﻻ نعامﻞ أﺣدا من اﻟناس نه ﻛاﻓر ﺣﱴ
ﻳﺼدر ﺣﻜﻢ ﻓيه نه ﻛاﻓر .أما ﳎرد أن ﻓﻼن انﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠيه ﻗاﻋدة اﻟﻜفر ﻛأن ﺗرك اﻟﺼﻼة
أو ﺟﺤد أمرا من ﻫﺬا ﻓﻼ نستﻄيﻊ أن نﻄﺒﻖ ﻋﻠيه ﺣﻜﻢ اﻟﻜفر ﰲ اﻟدنيا ﻛأن ﻻ نـُ َوِّرث
أوﻻده ﻷن ﻫﺬه أﺣﻜام ﻗﻀاﺋيﺔ ﻓاﻟﻘاضي ﻳﺼدر ﻓيه ﺣﻜما ﰒ ﻳنفﺬ ﻓيه ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺼدر
ﺣﻜﻢ اﻟﻘاضي ن ﱂ ﻳﺬﻫﺐ أﺣد ﻟﻠﻘاضي ﳌسأﻟﺔ أو ذﻫﺒوا ﻟﻠﻘاضي ﻓأﻋﻄاﻫﻢ موﻋدا ﺑعد
شﻬور ﻓأﺻا ﻢ اﳌﻠﻞ ﻓما ﺗواﺻﻠوا ﰲ اﻟﻘﻀيﺔ ﻓﻬﻞ ﺻار ﺑﺬﻟﻚ مسﻠما؟ نﻘول :ﰲ اﻟدنيا
نعامﻠه معامﻠﺔ اﳌسﻠﻢ وأما ﰲ اﻵﺧرة ﻓا أﻋﻠﻢ ﺑه ﻓﻘد ﻳﻜون ﻓعﻼ ﻛاﻓرا مرﺗدا .ﻗال) :

وﻛذا رﻛﻬا او ( أو ﻛسﻼ ﻻ ﺟﺤﻮدا أي ﻫو مؤمن ا ومﺼدق ومﻊ ذﻟﻚ ﻳﱰﻛﻬا من
ب اﻟﻜسﻞ واﻟتﻬاون ﻓﻘال ﻳﻜفر أﻳﻀا ﻓمعناه ﻳﻜفر وﻳﻘتﻞ ردة وﻋنه ﻻ ﻳﻜفر وﻳﻘتﻞ

ﺣدا ،ﻓأﺻﺒﺢ رك اﻟﺼﻼة ﺟﺤودا ﻛاﻓرا ﻹﲨاع و رك اﻟﺼﻼة او ﻛاﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف،
مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور أنه ﻻ ﻳﻜفر ﻫﺬا إذا ﺗرﻛﻬا او ﻻ ﺟﺤودا ،ﻓعند اﳉمﻬور ﻻ ﻳﻜفر وﻋند
اﻹمام أﲪد ﻳﻜفر وﻟه رواﻳﺔ أﺧرى ﺗواﻓﻖ اﳉمﻬور أنه ﻻ ﻳﻜفر واﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻛاﻓر

أنه إذا ﺗرﻛﻬا او ﻳﻜفر .ﻟﻜن ﻛﺜﲑ من اﻟناس ﻳﱰك اﻟﺼﻼة وﻟﻸسف ﻫﺬا ﰲ اﻟﺸﺒاب ﻛﺜﲑ
وإذا ﻗﻠنا ﰲ اﻟﺸﺒاب ﻓمعﻈﻢ ﻓساد اﻷﺑناء من اﻵ ء ﻓﻜﺜﲑ من اﻟﺸﺒاب ﻳﱰك اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا
ﻛان ﻫﺬا اﻟﺸاب اﻟﺬي ﻳﱰك اﻟﺼﻼة ﻳﻘر ﰲ نفسه أن اﻟﺼﻼة واﺟﺒﺔ وﻳعﱰف أنه ﳐﻄئ
وﻳﺸعر نه مﺬنﺐ وﻋاص ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتارك او وﻛسﻼ وﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي ﻓيه اﳋﻼف ﺑﲔ
اﳉمﻬور واﻹمام أﲪد ﻓعند اﳉمﻬور ﻓاسﻖ وﻋند اﻹمام أﲪد ﻛاﻓر ،أما اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﻞ

العبادات
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وﻳرى أن اﻟﺼﻼة منﻘﺼﺔ أو أ ا من ﻋﻼمات اﻟتﺨﻠف واﻟرﺟعيﺔ ﻓﻬﺬه واﻟعياذ ردة
ونﻘول ذﻟﻚ وﻻ إشﻜال ﻓيه ﻟﻜن ﻻ نستﻄيﻊ أن نﻄﺒﻘﻬا ﻋﻠﻰ شﺨﺺ ﺣﱴ ﻳﺼدر ﻓيه

ﺣﻜﻢ ﻗﻀاﺋي أما ﰲ اﻟدنيا ﻓﻼ نستﻄيﻊ أن نﻘول ﻫﺬا ﻛاﻓر وﻫﺬا..ﻻ نستﻄيﻊ ذﻟﻚ إﻻ
ﺑﻘﻀاء وﻫﺬا اﻟﺬي أﺧﺸاه ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ من أﺑناء اﻷمﺔ أ ﻢ ما ﻳﺼﻠون ﻷ ﻢ معﺠﺒون
ومفتونون ﻟغرب وﻳرون أن اﻹسﻼم شيء ﻗدﱘ ورﺟعي وﻛﺬا ﻓﻬﺬا إذا ﻛان ﻳعتﻘد أن

اﻹسﻼم رﺟعي ﻓﻬﻞ ﻳعتﻘد أن اﻟﺼﻼة رﺟعيﺔ ﻓﺈذا اﻋتﻘدﻫا ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا ﺑعيد ﻋن اﻹسﻼم
وﻟيﺲ ﻟه ﰲ اﻹسﻼم نﺼيﺐ ﻓﻬﺬا ﻛفر وردة واﻟعياذ أما اﻟﺬي ﻳﱰك اﻟﺼﻼة وﻳﺸعر نه
مﺬنﺐ وﻋاص ﻓﻬﺬا ﻫو ﳏﻞ ﺧﻼف .وﻗفنا ﻋند مسأﻟﺔ رك اﻟﺼﻼة وأن من ﺗرﻛﻬا
ﺟﺤودا ﻓﻘد ﻛفر ﻹﲨاع ومن ﺗرﻛﻬا او ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻫو ﻛاﻓر وﻫناك رواﻳﺔ أﺧرى نه
ﻻ ﻳﻜفر ﻟﻜن ﻳﻘتﻞ ﺣدا ،وﻋﻠﻰ اﻟرواﻳتﲔ ﻫو ﻳﻘتﻞ ﻓعﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﻜفر ﻳﻘتﻞ ردة وﻋﻠﻰ رواﻳﺔ

ﻋدم اﻟﻜفر ﻳﻘتﻞ ﺣدا .ﻗال اﳌﺼنف ) :ودعاﻩ إﻣام أو ﺋبﻪ ( لﻔعلﻬا  ١دﻋاه اﻹمام أو
دﻋاه اﻟﻘاضي اﻟﺬي ﻫو ﺋﺒه ﻟفعﻠﻬا ) ﻓﺄﺻر  ٢وﺿاق وﻗﺖ الﺜانيﺔ عنﻬا (  ٣ﺛﻼﺛﺔ

شروط ﺣﱴ ﻳﺼدق ﻋﻠيه اﳊﻜﻢ ﻟﻜفر أي عن الﺜانيﺔ ﳊديﺚ أول ﻣا تﻔﻘدون ﻣن
دينﻜﻢ اﻷﻣانﺔ وآﺧر ﻣا تﻔﻘدون الصﻼة ﻗال أﲪد ﻛﻞ شﻲء ذهب آﺧرﻩ ﱂ يبق ﻣنﻪ
شﻲء ﻓﺈن ﱂ يدع لﻔعلﻬا ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻔرﻩ إذا ﱂ ﻳدﻋه اﻹمام ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره إذاً اﻟﺸروط

ﺛﻼﺛﺔ ،ﺗرك اﻟﺼﻼة او ﻫﺬا شرط ،أو نﻘول اﻟﺸروط ﰲ ﻛفر رك اﻟﺼﻼة او ﺛﻼﺛﺔ
دﻋاه اﻹمام ﻟفعﻠﻬا ﻫﺬا  ١ﻓأﺻر ﻫﺬا  ٢وضاق رﻗﺖ اﻟﺜانيﺔ ﻋنﻬا ﻫﺬا  ،٣ﳌاذا ضاق وﻗﺖ
اﻟﺜانيﺔ ﻋنﻬا؟ ﻷن اﻷوﱃ ﺗﺼﺒﺢ ﻓاﺋتﺔ إذا ﺧرج وﻗﺖ اﻷوﱃ ﻳعﲏ دﻋاه ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر

ﻓأﺻر ﻓﻼ ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره ﻓﺨرج وﻗﺖ اﻷوﱃ ﻓأﺻﺒﺤﺖ اﻷوﱃ ﻓاﺋتﺔ ﻷن وﻗﺖ اﻟعﺼر دﺧﻞ
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ﻓﺼارت اﻟﻈﻬر ﻋنده ﻓاﺋتﺔ ﻓﻠما ﺗرك اﻟﺜانيﺔ ﻋﻠمنا ﻋند ذﻟﻚ أنه ﻋازم ﻋﻠﻰ اﻟﱰك ﻷنه ﻋنده
ﻗﻀاء ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻘﻀاء وﻻ اﻷداء ﺣﱴ ﺧرج وﻗﺖ اﻟﺜانيﺔ ﻓعند ذﻟﻚ ﳛﻜﻢ ﻋﻠيه ﻟﻜفر،
إذاً ﻳدﻋوه إمام أو ﺋﺒه إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓيﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﱰك ﺣﱴ ﲤر ﺻﻼﺗﲔ وﻫناك ﺧﻼف ﰲ

اﻟﺼﻼﺗﲔ أو اﻟﺜﻼث ﻓﺒعﻀﻬﻢ ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻟﺒعﺾ ﻳﻘول ﺻﻼة واﺣدة وﻫﺬا ﻫو
اﳌﺬﻫﺐ ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﻜفر وإذا ﱂ ﻳدع ﻟفعﻠﻬا ﻓﻼ ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره ﻻﺣتمال أن ﻳﻜون ﺗرﻛﻬا
ﻟعﺬر ﻳعتﻘد أنه ﻋﺬر ﻟسﻘوطﻬا ﳌﺜﻠه ،ﻳعﲏ إذا ﱂ ﻳﺼﻞ من ﰲ ﺣاﻟه ﺗسﻘط ﻋنه اﻟﺼﻼة ،أو

ﻳعتﻘد أنه ﳚوز ﻟه أن ﻳؤﺧر اﻟﺼﻼة إﱃ ﻳوم آﺧر ﻛاﻟيوم اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ وﻛﺬا ،وﻋﻠﻰ اﻟعموم
إذا ﱂ ﻳدع إﱃ ﻓعﻠما ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻜفره ﰲ اﻟدنيا أما ﰲ اﻵﺧرة ﻓأمره إﱃ ﷲ وﷲ ﻳعﻠﻢ ﻛفره

من إﳝانه .ﻗال :ﻻﺣتمال أنﻪ ترﻛﻬا لعذر يعتﻘد سﻘﻮطﻬا ﳌﺜلﻪ ) وﻻ يﻘتﻞ ﺣﱴ يستتاب
ثﻼ ﻓيﻬما ( أي ﻓيما إذا ﺟﺤد وﺟﻮ ا وﻓيما إذا ترﻛﻬا او ﺛﻼ أي ﺛﻼﺛﺔ أ م
ﺑﻠياﻟيﻬا مﺜﻞ اﳌرﺗد ،ﻓيﻬما ﻳعﲏ ﻓيما ﺟﺤد وﺟو ا أو إذا ﺗرﻛﻬا او ﻓﺈن وإﻻ ﺿرﺑﺖ
عنﻘﻬما واﳉمعﺔ ﻛغﲑها ﻳعﲏ ﻳﻜفر ﺟاﺣدﻫا وﻛذا ترك رﻛن أو شرط أي ﳎمﻊ ﻋﻠيه ﻳعﲏ

ﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﺗرك رﻛنا ﻫو ما ﺗرك اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﺗرك رﻛنا من أرﻛان اﻟﺼﻼة ﳎمﻊ ﻋﻠيه أو ﺗرك
شرطا من شروط اﻟﺼﻼة ﳎمﻊ ﻋﻠيه ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳﺼﻞ مﺜﻠه مﺜﻞ رك اﻟﺼﻼة ﻓيﻜفر ﻟﻜن ﻟو
ﺗرك رﻛنا أو شرطا ﳐتﻠف ﻓيه ﻓما ﻳﻜفر ﻷنه ﻻ ﻳعتﻘد رﻛنيﺔ ﻫﺬا اﻷمر أو شرطيﺔ ﻫﺬا
اﻟفعﻞ .مﺜﻞ شﺨﺺ ﺗرك رﻛوع ﻓنﻘول ﻫﺬا ما ﺻﻠﻰ ﻓندﻋوه إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓﺈن ﺟﺤد اﻟرﻛوع
ﺻار ﺟاﺣدا ﻟﻠﺼﻼة وإن ﻗال أ ﺗعﺒان وﻛسﻼن ﻓما أرﻛﻊ ﻓأﺻﻠي ﺑدون رﻛوع ﻫو ﻳعﻠﻢ أن
اﻟرﻛوع واﺟﺐ ﻟﻜن ﻳتﻜاسﻞ ﻋن اﻟرﻛوع ﻓمعناه أنه سيدﻋوه اﻹمام ﻟفعﻠﻬا ﻓﺈن أﺻر ﰲ
اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟرﻛن ا مﻊ ﻋﻠيه وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸرط ا مﻊ ﻋﻠيه ﻛأن ﻳﺼﻠي

من ﻏﲑ وضوء أو ﻳﺼﻠي إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ وينبغﻲ اﻹشاعﺔ عن رﻛﻬا ﺑﱰﻛﻬا ﺣﱴ يصلﻲ
ﻳعﲏ زﺟرا ﻟه ،وﻫﺬا ﻻ ﺧﺬوه نﺼا مسﻠّما ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﻛﻼم ﷲ وإﳕا ﻫو اﺟتﻬاد ﻓﻘﻬاء
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ﻓمعناه إذا ﻛان ﻫﺬا اﻷسﻠوب أنفﻊ ﻟه إذا ﻛان ا تمﻊ ﻛﻠه ﻳﺼﻠي وﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻠي ﻓﺈذا
أشعنا وزﺟر ه وﻛﺬا ﻳﺼﻞ ﻟﻜن إذا ﻛان ا تمﻊ ﻛﻠه ﻻ ﻳﺼﻠي وأنﺖ وﺣدك ﺗﺼﻠي أو أنﺖ

وأمﺜاﻟﻚ أو ﻛان مﺜﻞ ﻫﺬا اﻟفعﻞ مﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﳚدي ﻷنه ﳛمﻠه ﻋﻠﻰ اﻟعناد
واﻹﺻرار ﻓﻬﺬه اﻟعﻼﺟات واﻷدوﻳﺔ ﺗعﻄﻰ ﲟﻘدار مناسﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌناسﺐ ﻓﻠيﺲ ﻛﻞ

دواء ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ مرض وﻻ ﻟﻜﻞ مرﻳﺾ وﻻ ينبغﻲ السﻼم عليﻪ وﻻ إﺟاﺑﺔ دعﻮتﻪ إذا ﻛان

أنفﻊ ﻟه ﻓﺈذا ما سﻠمنا ﻋﻠيه وﱂ ﳒﺐ دﻋوﺗه ﻳنﺰﺟر ﻓنفعﻞ ﻫﺬا ﻟﻜن إذا ﻛان ﻋﻠﻰ اﻟعﻜﺲ
ﻫو اﻷنفﻊ ﻟه إذا سﻠمنا ﻋﻠيه وﺗﻠﻄفنا معه وﻛﻠمناه وﻫﺬا ﳜتﻠف ﲝسﺐ ﺣال اﻹسﻼم ﻗوة
وضعفا ﻓﺈذا ﻛان اﳌسﻠمون ﰲ ﺣاﻟﺔ ﻗوة ﻓمﺜﻞ ﻫﺬه اﻷساﻟيﺐ ﺗﻜون أردع ﳌﺜﻞ ﻫؤﻻء وأما
إذا ﻛان اﻟعﻜﺲ وﺑغﺾ اﻟنﻈر ﻋن اﻟﻘوة واﻟﻀعف نتﻜﻠﻢ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺣاﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻬو ﻻ

ﻳﺼﻠي ﻛيف نعامﻠه؟ نعامﻠه ﻷسﻠوب اﻟﺬي ﻳﻘرﺑه إﱃ اﻟﺼﻼة ،ﻓاﻟغاﻳﺔ ما ﻫي؟ أن ﻳﺼﻠي
ﻫﺬا اﻹنسان أم ننتﻘﻢ منه؟ أن ﻳﺼﻠي ،ﻓﺈذا ﻛان اﻟﻜﻼم معه ﻟﻠﲔ أنفﻊ ﻓنسﻠﻜه وﳍﺬا
أﺣﺬر ﻓﺈن ﻛﺜﲑا منا ﻋندما ﻳتعامﻞ مﻊ اﳌﺨاﻟفﲔ واﻟعﺼاة وﻛﺬا وﻛﻠنا معاﺻي وﻟﻜن ﳓن ﻻ
نفتﺶ ﰲ ﻋيوﺑنا وإﳕا نفتﺶ ﰲ ﻋيوب اﻵﺧرﻳن ﻓعندما نرى ﺻاﺣﺐ معﺼيﺔ ﻓﻼ نتعامﻞ
معه معامﻠﺔ اﳌﺸفﻖ اﻟﻄﺒيﺐ اﻟﺬي ﻳرﻳد اﻟعﻼج ﻟه واﻟرﲪﺔ ﺑه وإﳕا ﻳعامﻠه معامﻠﺔ اﻟﺬي ﻳرﻳد
اﻻنتﻘام منه ﻓيعامﻠه ﺑﺸدة وﻏﻠﻈﺔ وﻋنف وﻛﺬا !! ﳌاذا ﺗفعﻞ ﻫﺬا؟! ﻓﻬﻞ ﻫﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ ﻫي
اﻟﱵ ﲡعﻠه ﻳﺼﻠي ؟! ﻓيمﻜن أن ﻳﻜون اﳉواب ﻻ ،وﻋﻠﻰ اﻟعموم إذا ﻛان ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﲑ
مﻘنﻊ ﻓﺈذا رأﻳﺖ رﺟﻼ ﻻ ﻳﺼﻠي ﻓﻀﻊ نفسﻚ مﻜانه وﲣيﻞ ما ﻫي اﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗرﻳد أن
ﻳعامﻠﻚ اﻵﺧرون ا ﻓﺈذا ﻛنﺖ ﺗرﻳد أن ﻳعامﻠوك ﻟﺰﺟر واﻟنﻬر واﻹﻫانﺔ وﺗرى أن ﻫﺬه ﻫي
اﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗنفﻊ ﻟردك إﱃ رشدك ﻓاﻓعﻞ ﻫﺬا اﻷسﻠوب وإذا ﻛنﺖ ﺗرﻳد أن ﻳﻜﻠمﻚ اﻟناس
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ﺑﻠﻄف وﻳﻘنعﻚ ن ﻫﺬا ﺣرام وﻻ ﳚوز وأنه ﰲ شرع ﷲ ﳏرم وﻳتﻜﻠﻢ دب وﻳر ّﻏﺐ ﰲ
اﻟﺼﻼة وﻳنفر من ﺗرﻛﻬا ...ﻓﺈذا ﻛنﺖ ﺗرﻳد ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻓاﻓعﻞ .ﻟﻜن ﻫﻞ واﻗعنا ﻋﻠﻰ اﻷول أم

اﻟﺜاﱐ؟ ..ﷲ أﻋﻠﻢ .ﻗال :ﻗالﻪ الﺸيﺦ تﻘﻲ الدين ويصﲑ ﻣسلما لصﻼة وﻻ يﻜﻔر ﺑﱰك
ﻏﲑها ﻣن زﻛاة وﺻﻮم وﺣﺞ او وﲞﻼ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻛفر ﺑﱰك اﻟﺼﻼة او أو
ﺟﺤودا ﻳﺼﲑ مسﻠما ﻟرﺟوع إﱃ اﻟﺼﻼة وﻓعﻠﻬا .انتﻘﻞ ﺑعد ذﻟﻚ إﱃ ﺗرك ﻏﲑ اﻟﺼﻼة
من زﻛاة أو ﺻوم أو ﺣج او وﲞﻼ ﻓﻬﻞ ﻳﻜفر؟ ﻻ ،ﻓاﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻫي اﻟﱵ ﺟاء ﻓيﻬا
اﻟنﺼوص ،ﻟﻜن اﻛتﺐ ﻋند ﲞﻼ :وﻳﻜفر ﲜﺤودﻫا ،ﻳعﲏ ﻟو ﺟﺤد اﻟﺰﻛاة أو اﻟﺼوم أو
اﳊج نعﻢ سيﻜفر.
ب اﻷذان

هﻮ ﰲ اللغﺔ :اﻹعﻼم .ﻗال تعاﱃ  :وأذان ﻣن ﷲ ورسﻮلﻪ  أي إعﻼم وﰲ الﺸرع
)إعﻼم ﺑدﺧﻮل وﻗﺖ الصﻼة أو ﻗرﺑﻪ لﻔﺠر ﺑذﻛر ﳐصﻮص( ﺑدﺧول وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻫﺬا

اﻟﻜﻼم ﰲ أذان اﻟفﺠر اﻟﺜاﱐ وﻛﻞ اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ،وﻗوﻟه أو ﻗرب اﻟوﻗﺖ ﻓأﺣيا ﻋند
أذان واﺣد ﻟيﺲ ﻟﻺﻋﻼم ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ وإﳕا ﻟﻺﻋﻼم ﺑﻘرب دﺧول اﻟوﻗﺖ وﻫو ﻷذان
اﻟفﺠر اﻷول ،ﺑﺬﻛر ﳐﺼوص إذاً اﻷذان إﻋﻼم ﺑﺬﻛر ﳐﺼوص وﻟيﺲ ي ﻋﺒارة اﻟﱵ ﻫي

ﲬسﺔ ﻋﺸر ﲨﻠﺔ أو سﺒعﺔ ﻋﺸر ﲨﻠﺔ اﻟﱵ ستأﰐ )واﻹﻗاﻣﺔ( ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣصدر أﻗام أﻗام

ﻓعﻞ ماض ﻳﻘيﻢ مﺼدره إﻗامﺔ وﰲ الﺸرع )إعﻼم لﻘيام إﱃ الصﻼة ﺑذﻛر ﳐصﻮص(

إﻋﻼم ﻟﻘيام إﱃ اﻟﺼﻼة ﻓﺼار اﻟفرق ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ ﻓاﻷول إﻋﻼم ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ

واﻟﺜاﱐ إﻋﻼم ﻟﻘيام إﱃ اﻟﺼﻼة أي ﻟدﺧول ﰲ اﻟﺼﻼة وﰲ اﳊديﺚ" :اﳌﺆذنﻮن أطﻮل
الناس أعناﻗًا يﻮم الﻘياﻣﺔ" رواﻩ ﻣسلﻢ وﻫﺬا ﻳدل ﻋﻠﻰ شرف اﳌؤذنﲔ ) ،ﳘا ﻓرﺿا ﻛﻔايﺔ(
أي اﻷذان واﻹﻗامﺔ ﺣﻜمﻬما ﻓرض ﻛفاﻳﺔ إذا سﻘط ﺑه اﻟﺒعﺾ سﻘط ﻋن اﻟﺒاﻗﲔ ﳊديﺚ":
إذا ﺣﻀرت الصﻼة ﻓليﺆذن لﻜﻢ أﺣدﻛﻢ وليﺆﻣﻜﻢ أﻛﱪﻛﻢ" ﻣتﻔق عليﻪ ﻓمعناه أنه ﻻ
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ﳚﺐ ﻋﻠيﻜﻢ ﲨيعا أن ﺗؤذنوا ﻓمعناه أنه ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ،اﻵن اﻷذان واﻹﻗامﺔ ﻓرض ﻛفاﻳﺔ

ﻋﻠﻰ من؟ ﻗال ) :على الرﺟال  (١ﲨعا  ١ ،٢ﻷنه ﺟنﺲ اﻟﺬﻛورة ،و ٢ﻷنه ﲨﻊ ﻓﻠﻢ

ﻳﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻞ اﻟواﺣد ،اﻷﺣرار  ٣ﻓمعناه أن اﻟعﺒيد ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيﻬﻢ ) اﳌﻘيمﲔ (  ٤أي

ﰲ اﻟﻘرى واﻷمﺼار ﻓأﺧرﺟﺖ اﳌساﻓر ،ﰲ الﻘرى واﻷﻣصار ﻻ على الرﺟﻞ الﻮاﺣد ﻋرﻓنا
ﻫﺬه اﻟعﺒارة من ﻗوﻟه اﻟرﺟال وﻻ على النساء وﻛﺬا اﳋنﺜﻰ ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌساﻓرﻳن وﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟعﺒيد واﻟنساء اﳌﺬﻫﺐ ﻓيﻬن ﻳﻜره ﳍن وﻫناك رواﻳﺔ ﻹ ﺣﺔ وأﺧرى ﻻستﺤﺒاب ،إذاً
ﺣﻜﻢ اﻷذان واﻹﻗامﺔ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة واﻟﺸروط ﱂ ﺗنته ﺑعد مﻜروه ،ﻓاﳌﺬﻫﺐ أ ما ﻳﻜرﻫان

ﳍن ﻓيﻘول ﳘا وﻇيفﺔ اﻟرﺟال وﻻ على العبيد وﻻ على اﳌساﻓرين ) للصلﻮات ( اﳋمﺲ
) اﳌﻜتﻮﺑﺔ (  ٥دون اﳌنذورة واﳌﺆداة  ٦دون اﳌﻘتﻀيات ﺻارت اﻵن اﻟﺸروط ستﺔ
ﻓﻬما ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟال اﳉماﻋﺔ اﳌﻘيمﲔ اﻷﺣرار ﻟﻠﺨمﺲ أما ﻟﻠسنن ﻓﻼ ،اﳌؤداة

أي إذا ﻛانﺖ أداء .ﻗال :واﳉمعﺔ ﻣن اﳋمﺲ ويسنان ﳌنﻔرد  ١وسﻔر  ٢وﳌﻘﻀيﺔ ،٣

ﻓاﳌﻘﻀيﺔ ﻻ ﳚﺐ ﻓيﻬا اﻷذان وإﳕا ﻳسن ) يﻘاتﻞ أهﻞ ﺑلد ترﻛﻮها ( أي اﻷذان واﻹﻗاﻣﺔ
إﲨاﻋا ﻓيﻘاتلﻬﻢ اﻹﻣام أو ﺋبﻪ ﻷ ما ﻣن شعاﺋر اﻹسﻼم الﻈاهرة ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ
ﻷ ما من شعاﺋر اﻹسﻼم اﻟﻈاﻫرة وإذا ﻗام ما ﻣن ﳛصﻞ ﺑﻪ اﻹعﻼم ﻏالبا أﺟﺰأ عن
الﻜﻞ وإن ﻛان واﺣدا ﻫﺬه ﻫي اﻟﻜفاﻳﺔ ﻷن اﻷذان ﻫو اﻹﻋﻼم ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﺈذا
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻜفاﻳﺔ ﻟﺒعﺾ أﺟﺰأت ﻋن اﻟﻜﻞ وإن ﻛان واﺣدا وإن ﱂ ﳚﺰأ اﻟواﺣد وإﻻ زيد
ﺑﻘدر اﳊاﺟﺔ ﻛﻞ واﺣد ﰲ ﺟانب من اﻟﺒﻠد أو دﻓعﺔ واﺣدة ﲟﻜان واﺣد إذاً ﻛيف طرﻳﻘﺔ
اﻟﺰ دة؟ إذا ﻛان اﳌؤذن اﻟواﺣد ﻻ ﻳﻜفي معناه نﺰﻳد ن ﳒعﻞ مؤذ ﰲ اﳌسﺠد ومؤذ ﰲ
مﻜان آﺧر أو ﳒعﻞ مؤذنﲔ ﰲ وﻗﺖ واﺣد ﻳؤذ ن ﺑﺼوت واﺣد وﻫﺬا ﻛان معموﻻ ﺑه
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ﻗﺒﻞ مﻜﱪات اﻟﺼوت ويﻘيﻢ أﺣدهﻢ ﻟﻜن ﻋند اﻹﻗامﺔ ﻻ ﳓتاج إﱃ أن ﻳﻘيﻢ اﳉميﻊ ﺑﻞ

واﺣدا اﻟﺬي ﻳﻘيﻢ ﻷن اﻹﻗامﺔ ﻫي إﻋﻼم اﳊاضرﻳن ﻟﻘيام إﱃ اﻟﺼﻼة وإن تﺸاﺣﻮا إذا

ﻛﻞ ﻳرﻳد اﻷذان أو اﻹﻗامﺔ أﻗرع وتصﺢ الصﻼة ﺑدو ما أي
ﺣﺼﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌؤذنﲔ ٌ
ﺑدون اﻷذان واﻹﻗامﺔ لﻜن يﻜرﻩ أي ﺗرﻛﻬما معا ﻻ ﺗرك أﺣدﳘا ﻓاﻟﻜراﻫﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺼدﻫا

اﳌﺼنف أن ﻳﱰك اﻷذان واﻹﻗامﺔ واﻟدﻟيﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻫو ﻋدم ﺗرك اﻟنﱯ ﷺ ﳍا ) .وﲢرم
أﺟر ما ( أي اﻟرواﺗﺐ اﻟﱵ ﺧﺬﻫا اﳌؤذنون أي ﳛرم أﺧذ اﻷﺟرة على اﻷذان واﻹﻗاﻣﺔ
ﻷ ما ﻗرﺑﺔ لﻔاعلﻬما ﻷ ما ﻗرﺑﺔ ﻓﻼ ﺧﺬ ﻋﻠيﻬما راﺗﺒا) ﻻ ( أﺧذ ) رزق ﻣن ﺑيﺖ اﳌال
 ( ١ﻣن ﻣال الﻔﻲء ﻳعﲏ ﳚوز أﺧﺬ اﳌؤذن اﻟرزق من ﺑيﺖ اﳌال من مال اﻟفيء ﻟعدم

متﻄوع ﻷذان واﻹﻗامﺔ ﻟﻜن إذا وﺟد اﳌتﻄوع ﻓﻼ ﳚوز أﺧ ٌﺬ ،إذاً ﳝﻜن ﻟﻠمؤذن أن ﺧﺬ
من ﺑيﺖ اﳌال ﻓﻠيﺲ ﻓيه س ،مﺜﻞ اﻟﻘﻀاة وﻏﲑﻫﻢ ،أما إذا ﻛان ﻫناك اﳌتﻄوع ﻓﻼ ﺧﺬ
شيء واﻵن ﻻ ﻳوﺟد متﻄوع  .واﻟرزق ﻳعﲏ ﻋﻄاء من ﺑيﺖ اﳌال ﻟعدم وﺟود متﻄوع وﻻ
شﻚ أنه ﰲ ﻫﺬه اﻷزمان اﳌتأﺧرة وﻻ أﻗﺼد اﻟيوم ﺑﻞ من مئات اﻟسنوات أﺻﺒﺢ ﳌسﻠمﲔ
ﺣاﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻜون ﻫناك مؤذ متفرﻏا ﻟﻸذان وﻳعﻄﻰ ﻟﻠﺤاﺟﺔ ﻟﻜن ﻟو ﺗﺼور وﺟود
مؤذ متفرﻏا ﻟﻠﺼﻠوات اﳋمﺲ أو متﻄوﻋون ﻳتناوﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ﻓﻼ ﺧﺬ

اﳌؤذن أﺟرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ) لعدم ﻣتﻄﻮع ( ﻷذان واﻹﻗاﻣﺔ ﻓﻼ ﳛرم ﻛﺄرزاق الﻘﻀاة
والغﺰاة ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﻘاضي ﻋندما ﺧﺬ اﻟرزق وﻛﺬا اﻟغازي .ﻗال ) :و ( سن أن ) يﻜﻮن
اﳌﺆذن ﺻيتًا ( أي رﻓيﻊ الصﻮت ﻷنﻪ أﺑلﻎ ﰲ اﻹعﻼم اﻵن ﻳﺬﻛر مستﺤﺒات ﰲ اﳌؤذن
أن ﻳﻜون ﺻيتا ﻫﺬا اﻷول واﻟﺼيﺖ ﻫو رﻓيﻊ اﻟﺼوت ،ﳌا؟ ﻷنه أﺑﻠﻎ ﰲ اﻹﻋﻼم واﳍدف

من اﻷذان ﻫو اﻹﻋﻼم زاد ﰲ اﳌغﲏ وﻏﲑﻩ أن يﻜﻮن ﺣسن الصﻮت  ٢ﻷنﻪ أرق لساﻣعﻪ
ﻳعﲏ ﻳنﺒه ﻟﻠﺼﻼة ﺑﺼوت ﺣسن أﻓﻀﻞ من أن ﻳنﺒه ﺑﺼوت سيء ﻗال ﷺ ] إنه أندى

منﻚ ﺻو [ ) أﻣينًا (  ٣ﻓيسن أن ﻳﻜون أمينا وشرﺣﻬا اﳌﺼنف ﺑﻘوﻟه أي عدﻻ أي
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ﻇاﻫرا و طنا ﻓيستﺤﺐ أن ﻳﻜون اﳌؤذن ﻋدﻻ ﰲ اﻟﻈاﻫر وﻓيي اﻟﺒاطن أي رﺟﻼ ﺻاﳊا أما
أن ﻳﻜون ﻋدﻻ ﻓﻘط ﻓﻬﺬا واﺟﺐ أما اﻟﺒاطن ﻓﻼ ﻳعﻠﻢ ﺑه إﻻ ﷲ ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜون اﳌؤذن

ﻓاسﻘا ﻇاﻫرا ﻷنﻪ ﻣﺆﲤن يرﺟﻊ إليﻪ ﰲ الصﻼة وﻏﲑها ) عاﳌًا لﻮﻗﺖ (  ٤ليتﺤراﻩ
ﻓيﺆذن ﰲ أولﻪ أن ﻳﻜون ﻋاﳌا ﻟوﻗﺖ ﻓﻬﻞ اﻟعﻠﻢ ﻟوﻗﺖ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمؤذن سنﺔ وﻻ ﳚﺐ

ﻋﻠيه أن ﻳﻜون ﻋاﳌا ﻟوﻗﺖ؟ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه ،ﳌاذا؟ ﻷنه ﳝﻜن ﻟغﲑه أن ﻳنﺒﻬه ﻟﻠوﻗﺖ ﻛما

ﻛان ﳛﺼﻞ من ﻋﺒد ﷲ ﺑن أم مﻜتوم ،ﻛان مؤذ وﻛان ﻳؤذن إذا ﻗيﻞ ﻟه أﺻﺒﺤﺖ أي
دﺧﻞ اﻟﺼﺒاح وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜون ﻫو ﻋاﳌا ﻟوﻗﺖ ﻟو ﻛان ﻫو ﻋاﳌا ﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ

ﻟﻜن ﻟيﺲ ﺑﺸرط وﳍﺬا ذﻛره ﻫنا ﻓيما ﻳسن .ﻗال :ﻓﺈن تﺸاح ﻓيﻪ اثنان ﻓﺄﻛﺜر أي اﺧتﻠفا
ﻛﻞ واﺣد ﻳرﻳد أن ﻳؤذن ﻗدم أﻓﻀلﻬما ﻓيﻪ أي ﻓيما ذﻛر ﻣن اﳋصال  ١سنفاضﻞ

ﺑينﻬما مور ،اﻷول أﻓﻀﻠﻬما ﻓيه أي ﰲ اﻷمور اﳌاضيﺔ ] ﺻيﺖ – ﺣسن اﻟﺼوت –
ﻋدل ﰲ اﻟﻈاﻫر واﻟﺒاطن – ﻋاﳌا ﻟوﻗﺖ [ ﻓمن ﻛان ﻓيه ﺛﻼﺛﺔ من ﻫﺬه اﻟﺼفات مﻘدم

ﻋﻠﻰ من ﻓيه ﺻفتﲔ ..وﻫﻜﺬا ﻗال :ﰒ إن استﻮوا ﻓيﻬا ﻗدم ) أﻓﻀلﻬما ﰲ دينﻪ وعﻘلﻪ (

 ٢أي أﻋﻘﻠﻬما وأﻓﻀﻠﻬما د نﺔ ﳊديﺚ ليﺆذن لﻜﻢ ﺧيارﻛﻢ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ ) .ﰒ (
إن استﻮوا ﻗدم ) ﻣن ﳜتارﻩ ( أﻛﺜر ) اﳉﲑان (  ٣ﻷن اﻷذان ﻹعﻼﻣﻬﻢ ﻓﺈن ﻛانوا ﻫﻢ
ﻳرﺗﻀون اﻷول أو اﻟﺜاﱐ ﻓﻬﻢ أوﱃ ﻻﺧتيار ) ﰒ ( إن تساووا ﰲ الﻜﻞ ﻓـ ) ﻗرعﺔ ( ٤
ﻓﺄيﻬﻢ ﺧرﺟﺖ لﻪ الﻘرعﺔ ﻗدم ) وهﻮ ( أي اﻷذان اﳌختار ) ﲬﺲ عﺸرة ﲨلﺔ ( ﻷنﻪ
أذان ﺑﻼل ﻣن ﻏﲑ ترﺟيﻊ الﺸﻬادتﲔ ﺗرﺟيﻊ اﻟﺸﻬادﺗﲔ ﻫو ﺗرﺟيﻊ ذﻛر اﻟﺸﻬادﺗﲔ
سرا ﰒ رﻓﻊ اﻟﺼوت ما ﻓيﻘول أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ سرا أوﻻ ﰒ ﳚﻬر ا وﻫﻜﺬا أشﻬد
أن ﷴا رسول ﷲ سرا ﰒ ﳚﻬر ا ﺑﺼوت مرﺗفﻊ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﱰﺟيﻊ واﻟﱰﺟيﻊ ورد ﰲ
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اﳊدﻳﺚ ﻟﻜن ﻋند اﳌﺼنف ﺧﻼف ﰲ مسأﻟﺔ اﻟﱰﺟيﻊ ﻫﻞ ﻫو مستﺤﺐ أم مﺒاح؟ ﻓفي

اﳌﺬﻫﺐ ﻫو مﺒاح ﻓﺈن رﺟعﻬما ﻓﻼ س إذاً اﻟﱰﺟيﻊ مﺒاح ﺑﺼوت منﺨفﺾ ) يرتلﻬا ( ٢

أي يستﺤب أن يتمﻬﻞ ﰲ ألﻔاظ اﻷذان ﻓﻬﺬه مستﺤﺒات ﰲ اﻷذان أن ﻳرﺗﻠه وﻳتمﻬﻞ ﰲ
أﻟفاظ اﻷذان ﻫﺬا ﻫو اﻟﱰﺗيﻞ أما اﳊدر ﻓﻬو اﻟسرﻋﺔ وﻳﻜون ﰲ اﻹﻗامﺔ ﻷن اﻷذان إﻋﻼم
اﻟناس ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓاﻟﱰﺗيﻞ أنفﻊ ﰲ وﺻول اﻟﺼوت وأما اﻹﻗامﺔ ﻓﻬي إﻋﻼم اﳊاضرﻳن

وﻻ ﳛتاﺟون إﱃ رﻓﻊ ﺻوت وﻻ إﱃ ﺗﻄوﻳﻞ اﻟﺼوت ويﻘﻒ على ﻛﻞ ﲨلﺔ  ٢ﷲ أﻛﱪ ،ﷲ

أﻛﱪ ﷲ أﻛﱪ ﷲ أﻛﱪ أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ ..وأن يﻜﻮن ﻗاﺋما
 ) ٣على علﻮ (  ٤ﻛاﳌنارة ﻷنﻪ أﺑلﻎ ﰲ اﻹعﻼم ﻓﻘاﺋﻢ شيء وﻋﻠﻰ ﻋﻠو شيء آﺧر وأن
يﻜﻮن ) ﻣتﻄﻬرًا ( ﻣن اﳊدث اﻷﺻغر واﻷﻛﱪ  ٥ويﻜرﻩ أذان ﺟنب وإﻗاﻣﺔ ﳏدث
ﻓاﻷذان مﻜروه ﻟﻜنه ﺻﺤيﺢ وإﻗامﺔ اﶈدث ﻷنه إذا أﻗام اﻟﺼﻼة سيﺬﻫﺐ ﻟﻠوضوء وﻳفوﺗه

ﺑعﺾ اﻟﺼﻼة وﰲ الرعايﺔ يسن أن يﺆذن ﻣتﻄﻬرا ﻣن ﳒاسﺔ ﺑدنﻪ وثﻮﺑﻪ ﻓﻠو ﻛان ﺛوﺑه

ﳒﺲ أو ﺑدنه ﻓيه ﳒاسﺔ ﻓﺈن اﻷذان سيﺼﺢ ﻓﻬي مسأﻟﺔ استﺤﺒاب ﻓﻘط ) ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ
ﺟاعﻼ أﺻبعيﻪ ( السباﺑتﲔ ) ﰲ أذنيﻪ (  ٧ﻷنﻪ أرﻓﻊ
(  ٦ﻷ ا أشرف اﳉﻬات ) ً
للصﻮت إذا وضﻊ اﻟسﺒاﺑتﲔ ﰲ اﻷذنﲔ ﻓﻬو أرﻓﻊ ﻟﻠﺼوت وﻫﺬا اﻟﺬي ورد ﻋن اﻟﺼﺤاﺑﺔ
) ﻏﲑ ﻣستدير (  ٨ﻓﻼ يﺰيﻞ ﻗدﻣيﻪ ﰲ ﻣنارة وﻻ ﻏﲑها ﻓﻼ ﺧﺬ داﺋرة نﺺ ﻋﻠيﻬا
اﳌﺼنف ﻷن ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳرى استﺤﺒاب أن ﻳستدﻳر ﰲ اﳌنارة ﻷنه إذا استدار وﻫو

ﻳؤذن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﺈذا استدار أﲰﻊ اﳉﻬات ﻛﻠﻬا ﻓﻬﺬا وﺟﻬه ﻓﻼ يﺰيﻞ ﻗدﻣيﻪ ﰲ ﻣنارة وﻻ
ﻏﲑها وﻋنه ﻳﺰﻳﻠﻬا ﰲ منارة وﳓوﻫا ﻟﻠﺤاﺟﺔ ﻓعﻠﻰ رواﻳﺔ ﻏﲑ مستدﻳر ﻓيﻠتفﺖ واﻟﻘدمان
ﺑتتان مﻜا ما ﻓيﻠتفﺖ ﺑوﺟﻬه وﺻدره ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠتفﺖ ﺑﻘدميه أﻳﻀا وﻻ ﻳدور وﻫﺬا ﻫو
اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه إذا ﻛان ﰲ منارة ﻓﻼ س أن ﻳستدﻳر ﺣﱴ ﻳسمﻊ

اﳉﻬات ﻛﻠﻬا ) .ﻣلتﻔتا ﰲ اﳊيعلﺔ ﳝينا وﴰاﻻ ( أي يسن أن يلتﻔﺖ ﳝينا ﳊﻲ على
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الصﻼة وﴰاﻻ ﳊﻲ على الﻔﻼح  ٩ﻓيﻠتفﺖ ﰲ اﻷذان ﻓﻘط دون اﻹﻗامﺔ ﻓيمﻜن أن

نﻜتﺐ اﻻﻟتفاف ﺧاص ﻷذان وﻋند ﻗوﻟه ﳝينا أي ﺑرأسه وﻋنﻘه وﺻدره ﻟﻜن اﻟرﺟﻞ ﺑتﺔ

مﻜا ا مﻊ أن ﻇاﻫر اﶈرر أنه ﻻ ﻳﻠتفﺖ ﻟﺼدر وإﳕا ﻳﻠتفﺖ ﻟعنﻖ واﻟرأس ﻓﻘط ﻟﻜن
اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻳﻠتفﺖ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟرأس واﻟعنﻖ واﻟﺼدر وأما اﻟرﺟﻞ ﻓﻬي ﺑتﺔ مﻜا ا ،ﻟﻜن ﻫنا
زﻟﺔ :ﻓﻬنا سؤال ﻳتﺒادر إﱃ اﻟﺬﻫن إذا ﻛان اﻷذان ﰲ مﻜﱪ اﻟﺼوت ﻓﻬﻞ ﻳﻠتفﺖ أم ﻻ؟

ﻓﻬﺬه زﻟﺔ أي مسأﻟﺔ ﻋﺼرﻳﺔ إذا ﻛان ﻋنده مﻜﱪ اﻟﺼوت ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻠتفﺖ معه ﻓيﻠتﺰم
اﻟسنﺔ وﻳﻠتفﺖ ﻓيﻜون ﱂ ﳜﻞ ﻟسنﺔ وﱂ ﳜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﳌﻘﺼود واﻟغاﻳﺔ وﻫو اﻹﺑﻼغ وﻫﺬا
وارد ﻷن اﻷﺟﻬﺰة اﻵن متﻄورة ،إما إذا ﻛان اﳌﻜﱪ ﺑتا ﻓﺈذا أراد أن ﻳﻠتفﺖ إﱃ اﻟيمﲔ
ذﻫﺐ اﻟﺼوت ﻓﺈذا ﻛان اﻷذان ﻳؤدي إﱃ ضعف اﻟﺼوت ﻓأﻳﻬما ﻳﻘدم ؟ اﻟﻈاﻫر أنه ﻳﱰك

اﻻﻟتفات ﻟيﻘوى اﻟﺼوت ﻷن مﺸروﻋيﺔ اﻻﻟتفات إﳕا ﻟﻺﺑﻼغ ﻓﺈذا ﻛان اﻻﻟتفات ﻻ ﻳؤدي
إﱃ اﻹﺑﻼغ ؟! وطﺒعا ﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي اﺧتاره اﻟﺸيﺦ اﻟعﺜيمﲔ ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ أنه ﻻ ﻳﻠتفﺖ

إذا ﻛان ﻳؤدي إﱃ ضعف اﻟﺼوت .ﻗال :ويرﻓﻊ وﺟﻬﻪ إﱃ السماء ﻓيﻪ ﻛلﻪ ﻷنﻪ ﺣﻘيﻘﺔ
التﻮﺣيد  ) ١٠ﻗاﺋﻼ ﺑعدﳘا (  ١١أي يسن أن يﻘﻮل ﺑعد اﳊيعلتﲔ ) ﰲ أذان الصبﺢ
( ولﻮ أذن ﻗبﻞ الﻔﺠر ) الصﻼة ﺧﲑ ﻣن النﻮم ﻣرتﲔ ( ﳊديﺚ أﰊ ﳏذورة رواﻩ أﲪد
وﻏﲑﻩ وﻷنﻪ وﻗﺖ ينام الناس ﻓيﻪ ﻏالبا ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ مﺜﻞ إﺑراز اﳊﻜمﺔ من ﺣدﻳﺚ أﰊ
ﳏﺬورة وإﻻ ﻓاﳊﻜﻢ ما ﺛﺒﺖ ﺬه اﻟعﻠﺔ أن ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻳنام ﻓيه اﻟناس ﻏاﻟﺒا ويﻜرﻩ ﰲ ﻏﲑ
أذان الﻔﺠر  ١وﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗاﻣﺔ  ٢ما اﻟﺬي ﻳﻜره ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ؟ اﻟﺼﻼة ﺧﲑ

من اﻟنوم وﻳسمﻰ ﻟتﺜوﻳﺐ ﻓﻘال اﳌﺼنف أنه من اﳌستﺤﺒات ﰲ أذان اﻟفﺠر ﰒ ﻗال وﻳﻜره
ﻳعﲏ اﻟتﺜوﻳﺐ .
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ﻳﺜوب ﺣﱴ ﻳنتﻬي من اﻷذان ﰒ ﻳﻘول اﻵن ننﺒه
إذاً ما معﲎ ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ؟ ﻳعﲏ ﻻ ّ
ﻓيﺜوب ﻳعﲏ سيﺜوب ﰲ أذان اﻟفﺠر مﱴ؟ ﰲ ﻫﺬا اﳌوضﻊ ﻳعﲏ ﺑعد اﳊيعﻠﺔ وﺑعد
اﻟناس ّ
اﻟتﺜوﻳﺐ سيﻜﱪ ﰒ ﳜتﻢ اﻷذان أما ﺑعد اﻷذان ﻓﻼ ﻳﺜوب .ﰒ انتﻘﻞ إﱃ اﻹﻗامﺔ ﻓﻘال) :

وهﻲ ( أي اﻹﻗاﻣﺔ ) إﺣدى عﺸرة ( ﲨلﺔ ﺑﻼ تﺜنيﺔ وتباح تﺜنيتﻬا معﲎ ﺑﻼ ﺗﺜنيﺔ أي ﻟن
ﻳﺜﲏ اﻟتﻜﺒﲑ اﻷول ﻓﻠن ﳚعﻠﻬا أرﺑﻊ مرات ﷲ أﻛﱪ ﷲ أﻛﱪ ،أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ ﰲ
اﻹﻗامﺔ مرة ﻓﻼ ﳚعﻠﻬا مﺜناة ﻓما ﻛان ﰲ اﻹﻗامﺔ مرﺗﲔ ﻓﻼ ﳚعﻠﻬا أرﺑﻊ ﻟﻜن ﻗال اﳌﺼنف

وﺗﺒاح ﺗﺜنيتﻬا إذاً ﻟو أﻗام مﻊ اﻟتﺜنيﺔ ﻓﻜﱪ ﰲ اﻹﻗامﺔ أرﺑعا و أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ مرﺗﲔ
وﻗال أشﻬد أن ﷴا رسول ﷲ مرﺗﲔ ﺣي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة مرﺗﲔ ﺣي ﻋﻠﻰ اﻟفﻼح مرﺗﲔ ﻓيﺒاح

ذﻟﻚ ﻷنه ورد ﰲ ﺑعﺾ اﻟنﺼوص ) ﳛدرها ( أي يسرع ﻓيﻬا ويﻘﻒ على ﻛﻞ ﲨلﺔ
ﻛاﻷذان) ويﻘيﻢ ﻣن أذن ( استﺤبا وﻻ ﳚﺐ ﻓيمﻜن أن ﻳؤذن شﺨﺺ وﻳﻘيﻢ آﺧر ﻟﻜن
ﳝﻜن أن ﻳﻜون شﺨﺼا واﺣدا ﻓلﻮ سبق اﳌﺆذن ﻷذان ﻓﺄراد اﳌﺆذن أن يﻘيﻢ ﻓﻘال
أﲪد لﻮ أعاد اﻷذان ﻛما ﺻنﻊ أﺑﻮ ﳏذورة ﻳعﲏ ﻟو ﺟاء شﺨﺺ واﻓتات ﻋﻠﻰ اﳌؤذن

وأ ّذن ﻓماذا ﻳفعﻞ اﳌؤذن؟ ﻫﻞ ﻳعيد أم ﻳﻜتفي ذان ﻫﺬا اﳌتﻄفﻞ ﻓاﻹمام أﲪد ﻳرى أنه ﻟو

أﻋاد أﻓﻀﻞ ﻓلﻮ سبق اﳌﺆذن ﻷذان ﻓﺄراد اﳌﺆذن أن يﻘيﻢ ﻓﻘال أﲪد لﻮ أعاد اﻷذان
ﻛما ﺻنﻊ أﺑﻮ ﳏذورة ﻳعﲏ أﻓﻀﻞ ﻓﺈن أﻗام ﻣن ﻏﲑ إعادة ﻓﻼ س ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع معناه
أن اﳌؤذن ﳋيار إن شاء أﻋاد اﻷذان وإن شاء اﻛتفﻰ ﻹﻗامﺔ ) ﰲ ﻣﻜانﻪ ( ﻳعﲏ ﻳﻘيﻢ ﰲ
مﻜان اﻷذان أما ﻟو ﻛان مﻜان اﻷذان ﺑعيد ﻓيﻘيﻢ ﰲ اﳌسﺠد أي يسن أن يﻘيﻢ ﰲ ﻣﻜان
أذانﻪ ) إن سﻬﻞ ( ﻷنﻪ أﺑلﻎ ﰲ اﻹعﻼم ﻓﺈن شق ﻛﺄن أذن ﰲ ﻣنارة أو ﻣﻜان ﺑعيد عن
اﳌسﺠد أﻗام ﰲ اﳌسﺠد لﺌﻼ يﻔﻮتﻪ ﺑعﺾ الصﻼة لﻜن ﻻ يﻘيﻢ إﻻ ذن اﻹﻣام ) وﻻ
يصﺢ ( اﻷذان ) إﻻ ﻣرتبًا ( ﻛﺄرﻛان الصﻼة ﻫﺬه أرﻛان شروط ﺻﺤﺔ اﻷذان ﻻ ﻳﺼﺢ إﻻ
مرﺗﺒا  ،١ﻛأرﻛان اﻟﺼﻼة ) ،ﻣتﻮاليًا ( عرﻓا  ٢ﻳعﲏ ﺧﻠف ﺑعﻀه اﻟﺒعﺾ اﻟتﻜﺒﲑ ﰒ
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اﻟﺸﻬادﺗﲔ ﰒ اﳊيعﻠﺔ أما أن ﰐ ﻟتﻜﺒﲑ ﰒ ﻳﺬﻫﺐ وﻳغيﺐ ﰒ ﻳعود ﻓأﰐ ﻟﺸﻬادﺗﲔ
ﻓيتﻘﻄﻊ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ،متواﻟيا ﻋرﻓا ﻷنه ﻻ ﳝﻜن أن ﰐ ﳌﻘﺼود منه إﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻷنه ﻟو

ﻗﻄعه ﻓما أﺗﻰ ﳌﻘﺼود ﻷننا ﻟن نفﻬﻢ أن ﻫﺬا أذان ﻷنﻪ ﻻ ﳛصﻞ اﳌﻘصﻮد ﻣنﻪ إﻻ ﺑذلﻚ
ﻓﺈن نﻜسﻪ ﱂ يعتد ﺑﻪ ن ﻗﻠﺐ أﻟفاظ اﻷذان ﻓﻼ ﻳعتد ﺑه ،وﻻ يعتﱪ اﳌﻮاﻻة ﺑﲔ اﻹﻗاﻣﺔ
والصﻼة إذا أﻗام عند إرادة الدﺧﻮل ﻓيﻬا ﻳعﲏ أﻗيمﺖ اﻟﺼﻼة وما ﻛﱪ ﻛأن أﻗام اﻟﺼﻼة

ﰒ ﺗﺬﻛر اﻹمام أنه ﻏﲑ متوضئ ﻓﻼ س ﻳﺬﻫﺐ وﻳتوضأ وﻳعود ﻓﺈذا ﻋاد ﻓﻼ نعيد اﻹﻗامﺔ
ﺑﻞ نﻜتفي ﻹﻗامﺔ ﻷنه ﻗال ﻻ ﺗعتﱪ اﳌواﻻة ﺑﲔ اﻹﻗامﺔ واﻟﺼﻼة وﻫﺬا ﺣﺼﻞ ﻟﻠنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﻗال :وﳚﻮز الﻜﻼم ﺑﲔ اﻷذان أي ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ وﺑعد اﻹﻗاﻣﺔ ﻗبﻞ
الصﻼة ﻓيمﻜن أن ﻳتﻜﻠﻢ وﻻ يصﺢ اﻷذان إﻻ ) ﻣن ( واﺣد  ٣وﻟيﺲ أﻛﺜر ﻓيوزﻋه ﻫﺬا
اﻟتﻜﺒﲑ وﻫﺬا اﻟﺸﻬادﺗﲔ وﻫﺬا ..ﻓﻼ ،ذﻛر  ، ٤ﻓاﻷنﺜﻰ ﻻ ﻳﺼﺢ أذا ا ﻟﻠرﺟال واﳌﺬﻫﺐ
ﻳﻜره ) عدل (  ٥ولﻮ ﻇاهرا ﻓلﻮ أذن واﺣد ﺑعﻀﻪ وﻛملﻪ آﺧر أو أذنﺖ اﻣرأة أو
ﺧنﺜى أو ﻇاهر الﻔسق ﱂ يعتد ﺑﻪ ،وﻻﺣﻆ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜون إشﻜال ،ﻗﻠنا ﻫناك أن اﻷمانﺔ
سنﺔ ﻟﻜن اﻟعداﻟﺔ شرط واﻟعداﻟﺔ اﳌﻘﺼود ا ﰲ اﻟﻈاﻫر ﻓاﻟعداﻟﺔ اﻟﻈاﻫرة شرط ﻳعﲏ ﻻ

ﻳﻜون اﳌؤذن معروﻓا ﺑﺸرب اﳋمر أو اﳌنﻜرات اﻟعﻈام .ﻗال اﳌﺼنف :ويصﺢ اﻷذان )
ﻛمﻠه آﺧر
ولﻮ ( ﻛان ) ﻣلﺤنًا ( ﳌا ﻗال من واﺣد ذﻛر ﻋدل وﻟو ﻇاﻫرا ﻓﻠو أذن واﺣد و ّ
أو امرأة أو ﺧنﺜﻰ أو ﻇاﻫر اﻟفسﻖ ﱂ ﻳعتد ﺑه ﻓاﻷذان ﺬا طﻞ ﰒ ﻗال :ويصﺢ اﻷذان )
ولﻮ ( ﻛان ) ﻣلﺤنًا ( أي ﻣﻄر ﺑﻪ ﺑﺼوت ﲨيﻞ منغّما ﻓﻘال ﻳﺼﺢ ﻟﻜنه ﻏﲑ مﻄﻠوب

ﻓﺤسن اﻟﺼوت مﻄﻠوب ﻟﻜن اﻟتﻄرﻳﺐ ﲟعﲎ اﳌد ﰲ أماﻛن ﻻ ﳝد ﻓيﻬا ﻷن أﺣﻜام اﻷذان
ﺧﺬ أﺣﻜام اﻟتﺠوﻳد ﰲ اﳌد وﻛﺬا ﻓﺈذا ﺧرج ﻋن ﻗواﻋد اﻷﺣﻜام ﻟيﻄرب ﻓﻬﺬا ﻏﲑ
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مﻄﻠوب ﻟﻜن اﻷذان ﺻﺤيﺢ ) أو ( ﻛان ) ﻣلﺤﻮ ً ( مﻠﺤن أي مﻄرب ومﻠﺤو أي ﻓيه
ﺧﻄأ إﻋراﰊ ﻓﺒدﻻ من أن ﻳﻘول ﷲُ أﻛﱪ ﻓيﻘول ﷲَ أﻛﱪ ﻓﻬﺬا مﻠﺤون ﻓيﻊ ﺧﻄأ إﻋراﰊ
وﻫﺬا اﳋﻄأ اﻹﻋراﰊ نوﻋان ﻓأﺣيا ﻳغﲑ اﳌعﲎ وأﺣيا ﻻ ﻳغﲑ اﳌعﲎ وﻻ ﻳعرف ﻫﺬا إﻻ من
ﻋرف اﻹﻋراب وﻋرف اﻟنﺤو ﻓﺈذا ﻛان اﻟﻠﺤن ﻻ ﻳغﲑ اﳌعﲎ ﻓﻬﺬا مﻜروه ﻟﻜن اﻷذان

ﺻﺤيﺢ أما إذا ﻛان ﻳغﲑ اﳌعﲎ ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻷذان ﻗال ) :أو ( ﻛان ) ﻣلﺤﻮ ً ( ﳊنا ﻻ
ﳛيﻞ اﳌعﲎ ﻳعﲏ ﻳﺼﺢ ويﻜرهان مﻊ ﻫﺬا وانتﺒه أنه ﻟيﺲ اﳌﻜروه ﺣسن اﻟﺼوت ﻓﺤسن

اﻟﺼوت مﻄﻠوب ﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﻫو أن ﻳﺼﺒﺢ اﻷذان أشﺒه ﻷﻏنيﺔ أو ﻛان ﻓيه أﺧﻄاء
ﻓيﻘول ﷲَ أﻛﱪ ﻟفتﺢ ﺑدل اﻟﻀﻢ أو ﻳﻘول أشﻬد أن ﻻ إﻟهُ إﻻ ﷲ ﻟﻀﻢ ﺑدﻻ من اﻟفتﺢ
أو أشﻬد أن ﳏم ٌد ﻟﻀﻢ ﺑدﻻ من اﻟفتﺢ ﻓﻬﺬا اﻟتغﲑ مﻜروه إذا ﻛان ﻻ ﳛيﻞ اﳌعﲎ أما إذا

ﻛان ﻳغﲑ اﳌعﲎ ﻓﺈن اﻷذان طﻞ .ﻗال :ويﻜرهان ﻣن ذي لﺜغﺔ ﻓاﺣﺸﺔ مﺜﻞ اﻟراء ﻳنﻄﻘﻬا

اﳌؤذن ﻻما أو اﻟﺸﲔ ﻳنﻄﻘﻬا سﲔ ﻗال :وﺑﻄﻞ إن أﺣيﻞ اﳌعﲎ أي اﻷذان إذا ﺗغﲑ اﳌعﲎ

رسول ﷲ ﻓاﳉمﻠﺔ ﺬا ﱂ ﺗﻜتمﻞ أشﻬد أن ﷴ
ومﺜال ﺗغيﲑ اﳌعﲎ أن ﻳﻘول أشﻬد أن ﷴا َ
اﻟﺬي ﺻفته رسول ﷲ ..ما ﺑه ما ﺑﻘيه اﳉمﻠﺔ ؟؟ ﻓﻠو ﺟاء ﻋرﰊ أو ﻗرشي ﺟاﻫﻠي وﲰﻊ
رسول ﷲ ﻓﻠن ﳝﺸي سيﻘول ﻟه أﻛمﻞ اﳉمﻠﺔ ﻟﻜن اﻟيوم ﻟو ﲰﻊ
رﺟﻞ ﻳﻘول أشﻬد أن ﷴا َ
رﺟﻞ رﺟﻼ ﻳﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻠن ﻳﻠتفﺖ إﻟيه ﻓﻜأنه ﻗال أشﻬد أن ﷴا ..وسﻜﺖ وﻛﺬا ﻟو
ﻗال ﷲ أﻛﺒار ﻓيﺼﺒﺢ معﲎ آﺧر ﻷن أﻛﺒار اسﻢ من أﲰاء ﺑعﺾ أدوات اﻟﻠﻬو وﻫو اﻟﻄﺒﻞ
أو ﻗال آ أﻛﱪ ﺻار استفﻬاما ﻫﻞ ﷲ أﺑر أم ﻻ؟ ﻓﺒﻬﺬا أﺣيﻞ اﳌعﲎ وﻫﺬه ﻛﻠﻬا ﺑﺰ دات
أما اﳊرﻛات ﻓمﺜﻞ إ ِك ﻟﻜسر ﻟو ﻗيﻠﺖ ﰲ اﻟفاﲢﺔ اﺧتﻠف اﳌعﲎ..وﻫﻜﺬا .ﻗال) :
وﳚﺰئ ( أذان ) ﻣن ﳑيﺰ ( لصﺤﺔ ﺻﻼتﻪ ﻛالبالﻎ ﻷن ﺻﻼﺗه ﺻﺤيﺤﺔ مﺜﻞ اﻟﺒاﻟﻎ ﻓمن

ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗه ﻳﺼﺢ أذانه .مﺒﻄﻼت اﻷذان :ﻗال ) :ويبﻄلﻬما ( أي اﻷذان واﻹﻗاﻣﺔ )
ﻓصﻞ ﻛﺜﲑ ( ﺑسﻜﻮت ﻷننا ﻗﻠنا ﰲ اﻟﺸروط اﻟتواﱄ أو ﻛﻼم ولﻮ ﻣباﺣا إذاً اﻟفﺼﻞ اﻟﻜﺜﲑ
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سواء ﻛان ﺑسﻜوت أو ﺑﻜﻼم مﺒاح أو ﻏﲑ مﺒاح من ب أوﱃ ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻄﻠه ) و ( ﻛﻼم )
يسﲑ ﳏرم (  ٢ﻓﻠو ﻓﺼﻠه ﻟيﺲ ﺑﻜﻼم ﻛﺜﲑ مﺒاح وإﳕا ﺑﻜﻼم ﳏرم ﻳسﲑ ﻓيﺒﻄﻠه أﻳﻀا

ﻓمعناه أن اﻟﻜﻼم اﳌﺒاح اﻟﺬي ﻳتﺨﻠﻞ اﻷذان ﻳﺒﻄﻞ إذا ﻛﺜر وأما اﶈرم ﻓﺈنه ﻳﺒﻄﻠه اﻟيسﲑ مﺜﻞ

ﻛﻘذف ﻓﻬﻞ ﻫﺬا مؤذن أو ﻗاذف؟! أو ﻏيﺒﺔ أو شتﻢ أو ﻛﺬا ﻓﻠو ﺣﺼﻞ شيء مﺜﻞ ﻫﺬا
ﻓﺈنه ﻳﺒﻄﻠه .وﻛرﻩ اليسﲑ ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ اﻟيسﲑ اﶈرم ﻳﺒﻄﻞ اﻷذان ﻟﻜن اﻟيسﲑ ﻏﲑ اﶈرم ﻻ
ﻳﺒﻄﻠه .
) وﻻ ﳚﺰئ ( اﻷذان ) ﻗبﻞ الﻮﻗﺖ ( ﻷنﻪ شرع لﻺعﻼم ﺑدﺧﻮلﻪ ﻓاﻷذان إﻋﻼم

ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﺈذا أذن ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﲟاذا ﻳعﻠﻢ اﻵن! وﻋند ﺣاﻟﺔ واﺣﺔ ﻓﻘط استﺜناء

ويسن ﰲ أولﻪ أي أول اﻟوﻗﺖ ﻓاﻷذان ﳚﺐ أن ﻳﻜون ﰲ اﻟوﻗﺖ واﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜون ﰲ

أول اﻟوﻗﺖ ﻓﻠو ﺧر ﻗﻠيﻼ ﻋن اﻟوﻗﺖ ﻓما ﻓيه س ) إﻻ الﻔﺠر ( ﻓيصﺢ ) ﺑعد نصﻒ
الليﻞ ( ﻳﻘﺼد اﻷذان اﻷول ﻟﻠفﺠر ﻓﻠه شرطان اﻷول ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜون ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ وﻟﻜن

ﻳﻜون ﺑعد منتﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓمعناه أنه مﺜﻼ ﻳﺼﻠي اﻟعﺸاء وﻫو مرﻫﻖ ﻓﻼ ﻳرﻳد أن ﻳﻘوم مرة
أﺧرى ﻟﻸذان اﻷول ﻓأذن ﺑعد انتﻬاﺋه من ﺻﻼة اﻟعﺸاء ﰒ ذﻫﺐ ﻟينام ﻟﻠفﺠر ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
ﻫﺬا ،ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﺑعد منتﺼف اﻟﻠيﻞ ،ومﱴ نﺼف اﻟﻠيﻞ؟ وﻫﺬه ﻗاﻋدة مﻬمﺔ ﳚﺐ

ضﺒﻄﻬا ،ﻷن نﺼف اﻟﻠيﻞ ﰐ ﻫنا ﰲ اﻷذان اﻷول و ﰐ ﰲ موضﻊ آﺧر وﻫو انتﻬاء وﻗﺖ
اﻟعﺸاء اﳌﺨتار و ﰐ ﰲ مسأﻟﺔ ﻟﺜﺔ وﻫي اﳊج اﳌﺒيﺖ ﲟﲎ ومﺰدﻟفﺔ ﻓاﻟعﱪة ﰲ نﺼف اﻟﻠيﻞ
ﺑﻄﻠوع اﻟﺸمﺲ وﻏرو ا ﻓنﺼف اﻟﻠيﻞ من ﻏروب اﻟﺸمﺲ إﱃ طﻠوﻋﻬا ،ﻓاﻟنﻬار مﱴ ﻳﺒدأ؟

ﻫﻞ ﻳﺒدأ من طﻠوع اﻟﺸمﺲ أم من طﻠوع اﻟفﺠر؟ اﻟنﻬار ﻳﻄﻠﻊ ﺑﻄﻠوع اﻟفﺠر وﻳستمر إﱃ
ﻏروب اﻟﺸمﺲ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟنﻬار وﻳنﺒﲏ ﻋﻠيه أنه ﻟو نﺬر رﺟﻼ أن ﻳعتﻜف ﻳوما ﻓمﱴ ﻳﺒدأ
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اﻟيوم؟ من طﻠوع اﻟفﺠر ،إﱃ ﻏروب اﻟﺸمﺲ ،إذاً اﻟﻠيﻞ ﻳﺒدأ من ﻏروب اﻟﺸمﺲ إﱃ طﻠوع
اﻟفﺠر ﻓﻠو نﺬر أن ﻳعتﻜف ﻟيﻠﺔ ﻓﻬﻞ معناه أنه ﻳعتﻜف من ﻏروب اﻟﺸمﺲ إﱃ طﻠوع
اﻟﺸمﺲ أم طﻠوع اﻟفﺠر؟ إﱃ طﻠوع اﻟفﺠر ،ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﻠيﻞ وﻫﺬا ﻫو اﻟنﻬار ،إﻻ ﰲ مسأﻟﺔ
اﻟتنﺼيف ﻓﺤيﺚ ذﻛروا اﻟتنﺼيف ﻓاﻟعﱪة ﺑﻄﻠوع اﻟﺸمﺲ ﻓﺈن ﻗاﻟوا نﺼف اﻟنﻬار ﻓمعناه
ﻟﺸمﺲ طﻠوﻋﻬا وﻏرو ا وﻛﺬا إذا ﻗاﻟوا منتﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓمعناه من ﻏروب اﻟﺸمﺲ إﱃ
طﻠوع اﻟﺸمﺲ وﻛﺬا إذا ﻗاﻟوا ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ ﻓمعناه ﺑغروب اﻟﺸمﺲ إﱃ طﻠوﻋﻬا ﻓنﺤسﺐ ﻛﻢ

ساﻋﺔ ﰒ نﻘسمﻬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ..وﻫﻜﺬا ﳊديﺚ إن ﺑﻼﻻ يﺆذن ﺑليﻞ ﻓﻜلﻮا واشرﺑﻮا ﺣﱴ
يﺆذن اﺑن أم ﻣﻜتﻮم ﻣتﻔق عليﻪ ويستﺤب ﳌن أذن ﻗبﻞ الﻔﺠر أن يﻜﻮن ﻣعﻪ ﻣن يﺆذن
ﰲ الﻮﻗﺖ ﻓﻼ ﻳﻜون اﻟﺬي ﻳؤذن اﻷذان اﻷول واﻟﺜاﱐ واﺣدا ﺣﱴ ﳝيﺰ اﻟناس اﻟﺼوت ن
ﻓﻼن ﻳؤذن اﻷول وﻓﻼن ﻳؤذن اﻟﺜاﱐ ﻷن اﻟناﺋﻢ إذا ﲰﻊ ﺻوت اﻷذان ﻻ ﻳدري ﻫﻞ ﻫﺬا
اﻷول أم اﻟﺜاﱐ وﻫﺬا نوع من اﻟتنﻈيﻢ واﻟﱰﺗيﺐ اﻟﺬي ﺟاء ﺑه اﻹسﻼم ﻓﺈذا ﲰعنا ﺻوت
ﻓﻼن ﻓنعرف أن ﻫﺬا ﻫو اﻷذان اﻷول ﻓمعناه أﱐ ﳝﻜن أن أﻗوم وأﺗسﺤر وإذا ﲰعﺖ

ﺻوت ﻓﻼن  ..وأن يتخذ ذلﻚ عادة لﺌﻼ يغر الناس ﻳعﲏ ﻳستﺤﺐ أن ﻳتﺨﺬ رﺟﻼ

ﻳؤذن اﻷول وآﺧر ﻳؤذن اﻟﺜاﱐ وأن ﻳﻜون ذﻟﻚ ﻋادة وﻻ ﳜرج ﻋﻠينا ﻛﻞ ﻳوم ﺻوت ﺟدﻳد
ﻓﻼ ندري ﻫﻞ ﻫﺬا اﻷول أو أم اﻟﺜاﱐ! ﻓنﻈﻞ ننتﻈر ﺣﱴ ﰐ اﻟتﺜوﻳﺐ ﻓنعرف ﺑه إن ﻛان

ﻫﺬا اﻷذان اﻷول أم اﻟﺜاﱐ .ﻗال :ورﻓﻊ الصﻮت ﻷذان رﻛن ﻓﻠو أنه أذن وأﺗﻰ ﺑﻜﻞ ﻫﺬا
ﻟﻜن ﰲ نفسه ﻓﻬﻞ ﻫﺬا أذان؟ ﻫﻞ سﻘط ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ؟ ﻻ ،ﻻﺑد أن ﻳرﻓﻊ ﺻوﺗه ﺣﱴ

ﻳسﻘط ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﻣا ﱂ يﺆذن ﳊاﺿر ﻓبﻘدر ﻣا يسمعﻪ ﻓﺈذا ﻛان ﻳؤذن ﻷ س ﺣاضرﻳن
ﻟيﺲ ﰲ اﻟﺒﻠد إﻻ ﻫؤﻻء اﳊاضرﻳن وﺟاﻟسﲔ ﰲ اﳌسﺠد ﻓيؤذن ﳍﻢ ﺑﻘدر ما ﻳسمعﻬﻢ )

ويسن ﺟلﻮسﻪ ( أي اﳌﺆذن ) ﺑعد أذان اﳌغرب ( أو ﺻﻼة يسن تعﺠيلﻬا ﻗبﻞ اﻹﻗاﻣﺔ
) يسﲑاً ( ﻳعﲏ ﻳسن أن ﳚﻠﺲ ﺑعد اﻷذان ﻳسﲑا ﰲ اﳌغرب ﲟعﲎ ﻻ ﻳﻜون ﺑﲔ اﻷذان
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واﻹﻗامﺔ ﰲ اﳌغرب ﻓاﺻﻞ طوﻳﻞ ﻛما ﻳسن وﺟود ﺻﻼة ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ واﻟﺼﻼة ﺗﻜون

ﺧفيفﺔ ﺑعدم اﻹطاﻟﺔ ﻓيﻬا ﺑدأ وإﲤاما إذاً ﺑعد أذان اﳌغرب ﻳسن ﺟﻠوسه ﻳسﲑا ﻷن اﻷذان
شرع لﻺعﻼم ﻓسن ﺧﲑ اﻹﻗاﻣﺔ لﻺدراك ﻟﻜن اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻘﺼده اﳌﺼنف ﻫو أننا ﻻ
نﺼﻞ اﻷذان ﻹﻗامﺔ وإﳕا نفﺼﻞ ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ وﻫﺬا اﻟفاﺻﻞ ﻳﻜون ﻗﺼﲑا ﰲ ﺻﻼة
اﳌغرب ،وﻋموما سواء ﻗﻠنا أن وﻗﺖ اﳌغرب إﱃ مغيﺐ اﻟﺸفﻖ وﻫو وﻗﺖ طوﻳﻞ وﻟيﺲ

ﻟﻘﺼﲑ ﻓاﳌﻬﻢ أنه ﻳسن أﻻ ﻳﻄيﻞ ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗامﺔ ﰲ اﳌغرب ﺑينما ﰲ ﻏﲑ اﳌغرب ﳝﻜن
أن ﻳﻄيﻞ ﻓسن ﺧﲑ اﻹﻗامﺔ ﻟﻺدراك وﻫﺬا ﻻ ﻳعﲏ أنه ﳛرم أن ﻳؤذن ﰒ ﻳﻘيﻢ مﺒاشرة ﻓﻠيﺲ

ﲝرام ﻟﻜن ﻳسن أﻻ ﻳفعﻞ ﻫﺬا .ﻗال ) :وﻣن ﲨﻊ (  ١ﺑﲔ ﺻﻼتﲔ لعذر أذن لﻸوﱃ
وأﻗام لﻜﻞ ﻣنﻬما سﻮاء ﻛان ﲨﻊ تﻘدﱘ أو ﺧﲑ وﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻫو اﻷذان ﻟﻸوﱃ
واﻹﻗامﺔ ﻟﻠﺜانيﺔ ﻳﺼدق ﻋﻠﻰ أﻛﺜر من ﺻورة اﻷوﱃ اﳉمﻊ واﻟﺜانيﺔ اﻟﻘﻀاء ) أو ﻗﻀى (
ﻓراﺋﺾ ) ﻓﻮاﺋﺖ أذن لﻸوﱃ ﰒ أﻗام لﻜﻞ ﻓريﻀﺔ ( ﻣن اﻷوﱃ وﻣا ﺑعدها وإن ﻛانﺖ
الﻔاﺋتﺔ واﺣدة أذن ﳍا وأﻗام ﻫﺬه مساﺋﻞ متفرﻋﺔ من اﻷوﱃ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻳﻘﻀي أو ﳚمﻊ
سيؤذن وﻳﻘيﻢ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة ﻓﻬﻞ ﻳرﻓﻊ اﻟﺼوت أم ﻻ ﻳرﻓﻊ اﻟﺼوت؟ ﰒ إن ﺧاف ﻣن رﻓﻊ
ﺻﻮتﻪ ﺑﻪ تلبيسا أسر وإﻻ ﺟﻬر إذاً ﻫو سيؤذن وﻳﻘيﻢ ﺑﺼوت مرﺗفﻊ إن ﻛان من اﻟﻠﺒﺲ
ﻛاﻟﺬي ﻳﻜون ﰲ ﺻﺤراء أو ﰲ مﻜان ﻻ ﻳسمعه أﺣد أما إذا ﻛان سيﺤدث ﻟﺒسا ذانه
ﻓيﻈن اﻟناس دﺧول اﻟوﻗﺖ وﻫو ﻻ ﻳؤذن ﻟدﺧول اﻟوﻗﺖ وإﳕا ﻳؤذن ﻟفاﺋتﺔ ﻓﻼ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ

ﻓلﻮ ترك اﻷذان ﳍا ﻓﻼ س ﻓﻬﺬا اﻷذان ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ) ويسن لساﻣعﻪ ( أي لساﻣﻊ
اﳌﺆذن أو اﳌﻘيﻢ ولﻮ أن الساﻣﻊ اﻣرأة أو ﲰعﻪ نيا و لﺜا مسأﻟﺔ متاﺑعﺔ اﳌؤذن ﺗسن ﳌن؟
اﻟسامﻊ ،ﻓما ﻫي أنواع ﻟسامعﲔ؟ ﻳﻘول :وﻟو أن اﻟسامﻊ امرأة  ١أو ﲰعه نيا و ﻟﺜا ٢
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ﻳعﲏ ﲰعه مﻜررا ﺣيﺚ سن أي سن ﺗﻜرار اﻷذان ﻳﻘﺼد ﻟسعﺔ اﻟﺒﻠد ﲟعﲎ أنه ﻳسن ﻟسامﻊ
اﳌؤذن واﻹﻗامﺔ ﻳسن ﻟه اﳌتاﺑعﺔ ﺣﱴ ﻟو ﻛان اﻟسامﻊ امرأة ﻓتتاﺑﻊ ،وﻟو ﻛان ﰲ اﳌسﺠد
اﻟﺬي أذن ﻓيه ﺑعه ﰒ ﻛان ﰲ طرﻳﻖ ﻓسمﻊ أذان ﱐ ﻓيتاﺑعه ﰒ أﻛمﻞ اﻟﻄرﻳﻖ ﻓسمﻊ

ﻟﺜا ﻓيتاﺑﻊ أﻳﻀا واستﺤﺒا  ،واﳌﺼنف ﻗال ﺣيﺚ سن ﻳعﲏ ﻟو ﻛان اﳌسﺠد اﻟﺜاﱐ ﻫﺬا
اﻟﺒﻠد ﲢتاﺟه ﻓتﺤتاج إﱃ مسﺠد ﱐ و ﻟﺚ أما ﻟو ﻛان ﻻ ﺣاﺟﺔ ﻟﻠﺒﻠد ﰲ ﻫﺬا اﳌسﺠد

اﻟﺜاﱐ ﻛأن ﻛان زاﺋدا ﻓﻼ ﻳسن ﻟه اﳌتاﺑعﺔ ) ﻣتاﺑعتﻪ سرًا ( ﲟﺜﻞ ﻣا يﻘﻮل ولﻮ ﰲ طﻮاف
أو ﻗراءة ويﻘﻀيﻬا اﳌصلﻲ واﳌتخلﻲ ﻳعﲏ ﻟو ﻛان ﰲ اﻟﻄواف وﻛان ﻳﻘرأ ﻳسن ﻟه أن ﻳتاﺑﻊ

وﻟو ﻛان ﻳﺼﻠي أو ﻛان ﰲ اﳋﻼء ﻓﻼ ﻳتاﺑﻊ ﻟﻜن ﻳسن أن ﻳﻘﻀيه ،إﻻ ﰲ ﺻور وﻫي ﺛﻼث
ﺣاﻻت اﳊيعﻠﺔ واﻟتﺜوﻳﺐ وﻗد ﻗامﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼث ﻻ ﺗﻜون ﻓيﻬا اﳌتاﺑعﺔ ﻛما ﻗال
اﳌؤذن ﻓمتاﺑعﺔ اﳌؤذن ﲟﺜﻞ ما ﻳﻘول إﻻ ﻋند ﺛﻼث ﲨﻞ اﻟساﺑﻘﺔ ﻓﻬو ﻻ ﻳعيد ﺣي ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻼة وإﳕا ﻳﻘول ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة إﻻ ﻫﺬا اﻷول واﻟﺜاﱐ اﻟتﺜوﻳﺐ اﻟﺼﻼة ﺧﲑ من
اﻟنوم ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳتاﺑعه ﻓيما ﻳﻘول وإﳕا ﻳﻘول ﺻدﻗﺖ وﺑررت واﳉمﻠﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻻ ﻳتاﺑﻊ

ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻗوﻟه ﻗد ﻗامﺖ اﻟﺼﻼة ﻓيﻘال أﻗامﻬا ﷲ وأدامﻬا .ﻗال ) :و ( تسن )
ﺣﻮﻗلتﻪ ﰲ اﳊيعلﺔ (  ١أي أن يﻘﻮل الساﻣﻊ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ إذا ﻗال اﳌﺆذن
أو اﳌﻘيﻢ ﺣﻲ على الصﻼة ﺣﻲ على الﻔﻼح ﻫﺬا ﻷنه ورد ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ وﻟيﺲ ﻓيه
إشﻜال أما اﻹشﻜال ﻓفي اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ ،ﻗال :وإذا ﻗال الصﻼة ﺧﲑ ﻣن النﻮم ويسمى
التﺜﻮيب  ٢ﻗال الساﻣﻊ ﺻدﻗﺖ وﺑررت وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﳚمﻊ ﺑينﻬما ﻗﻄﻊ ا د ﰲ
شرﺣه ﺻدﻗﺖ و ﳊﻖ نﻄﻘﺖ ،وﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟيﺲ ﺑتا ﻋن اﻟنﱯ ﷺ ﻓﺼدﻗﺖ وﺑررت
ﻫﺬه ﻋﺒارة ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﻜنﻬا ﻟيسﺖ ﺑتﺔ وإﳕا ﻫي ﻛﻠمﺔ مناسﺒﺔ ﻟﻠمﻘام وﻫﺬا ﺟعﻞ ﺑعﻀﻬﻢ
ﻛاﻹمام ماﻟﻚ ﻳﻘول :ﻳﻘول ﻛما ﻳﻘول اﳌؤذن ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬا اﳌوضﻊ ﻳﻘول اﻟﺼﻼة ﺧﲑ من

اﻟنوم مﺜﻠما ﻳﻘول اﳌؤذن وإذا ﻗال اﳌﻘيﻢ ﻗد ﻗاﻣﺖ الصﻼة  ٣ﻗال الساﻣﻊ أﻗاﻣﻬا ﷲ
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وأداﻣﻬا وﻫﺬا اﳌوضﻊ ورد ﻓيه ﺣدﻳﺚ ﻋند أﰊ داود وﻟﻜن ﻓيه مﻘال وﻋند اﻹمام أﲪد أنه
ﻳﻘدم اﳊدﻳﺚ اﻟﻀعيف ﻋﻠﻰ اﻟﻘياس وآراء اﻟرﺟال وﻛﺬا إذاً ﺛﻼث مواضﻊ اﻷول ﺑﺖ ﰲ
اﻟﺼﺤيﺤﲔ واﻟﺜاﻟﺚ ورد ﰲ أﰊ داود سناد ﻓيه ضعف واﻟﺜاﱐ ﻫي ﲨﻠﺔ مناسﺒﺔ ﻟﻠمﻘام

ﻓﻘط واﻹمام ماﻟﻚ ﻳﻘول انه ﻳﻘول مﺜﻠما ﻳﻘول اﳌؤذن ﻗال وﻛذا يستﺤب للمﺆذن واﳌﻘيﻢ
إﺟاﺑﺔ أنﻔسﻬما للﺠمﻊ ﺑﲔ ثﻮاب اﻷذان واﻹﺟاﺑﺔ ﻓاﳌؤذن واﳌﻘيﻢ ﳚيﺒا أنفسﻬما ) و (
يسن ) ﻗﻮلﻪ ( أي ﻗﻮل اﳌﺆذن وساﻣعﻪ ) ﺑعد ﻓراﻏﻪ اللﻬﻢ ( أﺻلﻪ ﷲ واﳌيﻢ ﺑدل
ﻣن ﻗالﻪ اﳋليﻞ وسيبﻮيﻪ ) رب هذﻩ الدعﻮة ( ﺑﻔتﺢ الدال أي دعﻮة اﻷذان ) التاﻣﺔ
( أي اﻟﻠﻬﻢ أﺻﻠﻬا ﷲ ﻓﺤﺬﻓنا اﻟياء وأضفنا اﳌيمي ﺑدﻻ منﻬا وﻫﻜﺬا ﻗال اﳋﻠيﻞ
وسيﺒوﻳه ،الﻜاﻣلﺔ الساﳌﺔ ﻣن نﻘص يتﻄرق إليﻬا ) والصﻼة الﻘاﺋمﺔ ( الﱵ ستﻘﻮم
وتﻔعﻞ ﺑصﻔا ا ) آت ﳏم ًدا الﻮسيلﺔ ( ﻣنﺰلﺔ ﰲ اﳉنﺔ ) والﻔﻀيلﺔ واﺑعﺜﻪ ﻣﻘاﻣًا ﳏمﻮدًا
الذي وعدتﻪ ( واﳌﺬﻫﺐ واﺑعﺜه مﻘاما ﳏمودا وﻫﺬا مواﻓﻖ ﳌا ﰲ اﻟﻘرآن وﳌا ﰲ اﻟﺼﺤيﺤﲔ
أي الﺸﻔاعﺔ العﻈمى ﰲ ﻣﻮﻗﻒ الﻘياﻣﺔ ﻷنﻪ ﳛمدﻩ ﻓيﻪ اﻷولﻮن واﻵﺧرون ﰒ يدعﻮ
وﳛرم ﺧروج ﻣن وﺟبﺖ عليﻪ الصﻼة ﺑعد اﻷذان ﰲ الﻮﻗﺖ ﻣن ﻣسﺠد ﺑﻼ عذر  ١أو
نيﺔ رﺟﻮع  ،٢إذاً ﺑعد اﻷذان ﳛرم اﳋروج من اﳌسﺠد ﳌن وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة إﻻ إذا ﻛان
ﻟعﺬر ﻗال ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﺈن وﺟد اﻟعﺬر ﳜرج أو نيﺔ اﻟرﺟوع وﺟدت ﻓيﺨرج ﻛأن انتﻘﺾ
وضوءه ﻓﺨرج ﻟﻠوضوء أو ﺧرج ﺧﺬ شيء من اﻟسيارة وﻳنوي اﻟرﺟوع ﻓﻼ إشﻜال ﻓيه.
ب شروط الصﻼة

الﺸرط ﻣا ﻻ يﻮﺟد اﳌﺸروط ﻣﻊ عدﻣﻪ ﻓﺈذا ﻗﻠنا شروط اﻟﺼﻼة إذاً ﻻ ﺗوﺟد اﻟﺼﻼة مﻊ

ﻋدم اﻟﺸرط وﻻ يلﺰم أن يﻮﺟد عند وﺟﻮدﻩ أي اﻟﺼﻼة ﻋند اﻟﺸرط وﳍﻢ ﻋﺒارة أﺧرى :ما
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ﻳﻠﺰم من ﻋدمه اﻟعدم ﻓيﻠﺰم من ﻋدم اﻟﺸرط ﻋدم اﳌﺸروط وﻻ ﻳﻠﺰم من وﺟوده وﺟود وﻻ
ﻋدم ﻟﺬاﺗه ﻓﻼ ﻳﻠﺰم من وﺟود اﻟﺸرط وﺟود اﻟﺼﻼة أي اﳌﺸروط ﻟﺬاﺗه أي ﻟﺬات اﻟﺸرط
ﻓﻘد ﻳوﺟد وﻗد ﻻ ﻳوﺟد ﻷسﺒاب أﺧرى واﻷﺻﻞ ﰲ اﻟعادة أننا نفرق ﺑﲔ اﻟﺸرط وﺑﲔ

اﻟرﻛن ﻓما اﻟفرق ﺑﲔ اﻟﺸرط واﻟرﻛن؟ ﻓاﻟﺸرط ﺧارج اﻟﺼﻼة واﻟرﻛن داﺧﻞ اﻟﺼﻼة واﻟفرق
اﻟﺜاﱐ أن اﻟﺸرط مستمر واﻟرﻛن ﻏﲑ مستمر وﻫﺬا اﻟﺬي ﺟعﻠﻬﻢ ﳜتﻠفون ﰲ اﻟنيﺔ ﻫﻞ ﻫي
شرط أو رﻛن من ﻫﺬا اﻟﺒاب ﻷن من نﻈر إﱃ أن اﻟنيﺔ ﺗﻜون ﰲ أول اﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻗال ﻫﺬا

رﻛن مﺜﻞ اﻟﺸاﻓعيﺔ ومن نﻈر أ ا مستمرة طول اﻟﺼﻼة ﻗال ﻫﺬا شرط ومنﻬﻢ من ﻓﺼﻞ
وﻗال اﻟنيﺔ ﳍا ﺣاﻻن وﺟودﻫا ذﻛرا ﻫﺬا رﻛن ﻷنﻚ ﺗستﺤﻀرﻫا ذﻛرا ﰲ أول اﻟﺼﻼة ﰒ
ﺗغيﺐ ،وﻳﺒﻘﻰ ﺣﻜمﻬا ﻓوﺟودﻫا ﺣﻜما ﻫو اﻟﺸرط ووﺟودﻫا ذﻛرا ﻫو اﻟرﻛن وﻫﺬا ﻫو
اﻟفرق ﻓمن ﻏﻠﺐ اﻟوﺟود اﻷول أي اﻟﺬﻛر ﻓﻘال ﻫﺬا رﻛن من اﻷرﻛان ﺗﻜون ﰲ اﻟﺒداﻳﺔ ﰒ

ﺗﺬﻫﺐ ومن نﻈر إﱃ استمرارﻫا ﻛاﳊناﺑﻠﺔ ﻗال ﻫي شرط مستمر طول اﻟﺼﻼة ﺗﺒدأ مﻊ
اﻟتﺤرﱘ وﺗستمر إﱃ آﺧر اﻟﺼﻼة ومن ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻷمرﻳن ﻓﻘال وﺟودﻫا ذﻛرا رﻛن
واستﺼﺤاب ﺣﻜمﻬا شرط ،وﳍﺬا ﻋندما نﻘول اﻟفرق ﺑﲔ اﻟﺸرط واﻟرﻛن ﳌاذا؟ ﻷن اﳊﻘيﻘﺔ
أن اﻟﺸرط واﻟرﻛن شيء واﺣد ﻷن اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻠيﻬما شيء واﺣد إذا ﺗرﻛﺖ ﺑﻄﻞ اﻟعمﻞ إذاً
ﻫﺬا اﻟتفرﻳﻖ ﺗفرﻳﻖ اﺻﻄﻼﺣي أي ﺗفرﻳﻖ ﺧاص ﻟفﻘﻬاء ﳝيﺰون ما ﻛان داﺧﻼ وما ﻛان
ﺧارﺟا وإﻻ ﻓﺈن اﻟنﺼوص ما ﻗاﻟﺖ أن ﻫﺬا رﻛن وﻫﺬا شرط ،ﺑﻞ اﻟنﺼوص ﺟاءت ﺗدل
ﻋﻠﻰ أن انتفاء ﻫﺬا اﻷمر مﺒﻄﻞ ﻟﻠعمﻞ ﻓﻘط ﻓﺠاءت اﻟنﺼوص ﻋﻠﻰ أمور متعددة ﰲ

اﻟﺼﻼة إذا ﻋدمﺖ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﰒ ﻫﺬه اﻷمور مﻠﻬا اﻟفﻘﻬاء ﻓوﺟدوا أن ﺑعﻀﻬا مستمر
وﺑعﻀﻬا ﻏﲑ مستمر وﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟداﺧﻞ وﺑعﻀﻬا ﰲ اﳋارج ﻓفرﻗوا ﺑﲔ أن ﻫﺬا شرط وﻫﺬا
رﻛن ﻓﻬو ﺗفرﻳﻖ اﺻﻄﻼﺣي ﻓﻘط أما من ﺣيﺚ اﳌﻀمون ﻓاﳌﻀمون ﺟاءت ﺑه اﻟنﺼوص .
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ﻗال ) :شروطﻬا ( أي ﻣا ﳚب ﳍا ) ﻗبلﻬا (  ١ﻫﺬا اﻟفرق اﻷول أي تتﻘدم عليﻬا
وتسبﻘﻬا إﻻ النيﺔ ﻓاﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘارنتﻬا للتﺤرﳝﺔ ﻟﻜن ﻻ ﳝنﻊ أن ﺗتﻘدم اﻟنيﺔ ﺑﺸيء ﻳسﲑ
ﻓﻼ إشﻜال وﳚب استمرارها  ٢أي الﺸروع ﻓيﻬا و ذا اﳌعﲎ ﻓارﻗﺖ اﻷرﻛان ﻓﻬمنا أن
اﻷرﻛان ستﻜون داﺧﻞ اﻟﺼﻼة وﻏﲑ مستمرة .ﻗال ) :ﻣنﻬا ( أي ﻣن شروط الصﻼة
اﻹسﻼم  ١والعﻘﻞ  ٢والتمييﺰ  ٣وهذﻩ شروط ﰲ ﻛﻞ عبادة اﻵن ﻳﻘول شروط اﻟﺼﻼة

ﻓﻬﺬا مر ساﺑﻘا ﺗسعﺔ واﻟﺬﻳن ﻳﻘوﻟون أ ا ستﺔ ﻳﻘﺼدون اﻟﺸروط اﳋاﺻﺔ ﻟﺼﻼة أما
اﻟﺸروط اﻟعامﺔ اﻟﱵ ﻫي شروط ﻟﻠﺼﻼة وﻟﻠوضوء وﻟﻠﺤج وﻟﻠﺼوم ﻓﻬﺬه ما ﻳﺬﻛرو ا إذاً ﻫي
ستﺔ ﻋتﺒار اﻟﺸروط اﳋاﺻﺔ أما اﻟﺸروط ﻛامﻠﺔ ﻓﻬي ﺗسعﺔ ما ﻫي اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟعامﺔ اﻹسﻼم
شرط واﻟعﻘﻞ شرط ﻓا نون واﻟﻜاﻓر ﻻ ﺗﺼﺢ منﻬما اﻟﺼﻼة وﻻ اﻟعﺒادة واﻟتمييﺰ شرط ﰲ

ﻫﺬا اﳌوضﻊ ﻷن اﻟتمييﺰ ﰲ اﳊج سيﺼﺢ إﺣرام اﻟﺼغﲑ إﻻ التمييﺰ ﰲ اﳊﺞ و ﰐ ولذلﻚ
ﱂ يذﻛرها ﻛﺜﲑ ﻣن اﻷﺻﺤاب هنا أي ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﻫي شروط ﰲ ﻛﻞ ﻋﺒادة ،اﻟستﺔ

اﻷﺧرى ما ﻫي؟ دﺧول اﻟوﻗﺖ ،اﻟﻄﻬارة من اﻟنﺠﺲ ،طﻬارة اﳊدث ،سﱰ اﻟعورة ،استﻘﺒال

اﻟﻘﺒﻠﺔ ،اﻟنيﺔ واﳌﺼنف ﻫنا ﻟن ﻳرﺗﺐ ﺬا اﻟﱰﺗيﺐ .اﻟﺸرط اﻷول :هنا أوﻗات الصﻼة وﻣنﻬا
) الﻮﻗﺖ ( ﻗال عمر الصﻼة ﳍا وﻗﺖ شرطﻪ ﷲ ﳍا ﻻ تصﺢ إﻻ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻷﺛر ﻻﺑن ﻋمر
ذﻛره اﺑن ﺣﺰم ﰲ اﶈﻠﻰ ﻟﻜن ذﻛره منﻘﻄعا ﻓﻘال روﻳنا ﻋن ﻓﻼن وما ذﻛر اﻹسناد ﻛامﻼ

وهﻮ ﺣديﺚ ﺟﱪيﻞ ﺣﲔ أم النﱯ ﷺ ﰲ الصلﻮات اﳋمﺲ ﰒ ﻗال ﷴ هذا وﻗﺖ
اﻷنبياء ﻣن ﻗبلﻚ ﻓاﳊدﻳﺚ أﺧرﺟه أﲪد وأﺑو داود واﻟﱰمﺬي وﺣسنه ﻓالﻮﻗﺖ سبب
وﺟﻮب الصﻼة ﻷ ا تﻀاف إليﻪ وتتﻜرر ﺑتﻜررﻩ مﻊ ﻛو ا شرط ﺻﺤﺔ ﻓاﻟوﻗﺖ سﺒﺐ

وﺟوب اﻟﺼﻼة ﻓﻠو ﺻﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ ﳌا ﺻﺤﺖ وﻳتﻜرر ﺑتﻜرره أي ﻳتﻜرر وﺟوب اﻟﺼﻼة
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ﺑتﻜرر اﻟوﻗﺖ ) و ( اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ﻣنﻬا ) الﻄﻬارة ﻣن اﳊدث ( لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﻻ يﻘبﻞ ﷲ
ﺻﻼة أﺣدﻛﻢ إذا أﺣدث ﺣﱴ يتﻮﺿﺄ" ﻣتﻔق عليﻪ .ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إذاً ﻫﻞ ﻗال اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠيه وسﻠﻢ أ ا شرط أم رﻛن؟ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻟﻜن مفاد ﻗوﻟه أن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ ﺑدونه ﰒ اﻟفﻘﻬاء

ﺻنفوﻫا ﲝسﺐ اﻟتﺼنيف اﻟساﺑﻖ  .اﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ ) :و ( الﻄﻬارة ﻣن ) النﺠﺲ ( ﻓﻼ
تصﺢ الصﻼة ﻣﻊ ﳒاسﺔ ﺑدن اﳌصلﻲ  ١أو ثﻮﺑﻪ  ٢أو ﺑﻘعتﻪ  ٣و ﰐ والصلﻮات
اﳌﻔروﺿات ﲬﺲ ﰲ اليﻮم والليلﺔ وﻻ ﳚب ﻏﲑها إﻻ لعارض ﻛالنذر ﲟعﲎ أن اﻟﺼﻠوات

اﳋمﺲ ﻫي اﻟواﺟﺒات وﻻ ﳚﺐ ﻏﲑﻫا إﻻ ﻷمر ﻋارض مﺜﻞ اﻟنﺬر ﻓﻠو ﻗال نﺬرت أن
أﺻﻠي رﻛعتﲔ ﻏدا ﻓيﻜون ﰲ اﻟغد ﻋﻠيه سﺖ ﺻﻠوات .ﻋاد اﻵن ﻟيفﺼﻞ اﻟﺸرط اﻷول،

ﻗال اﳌﺼنف ) :ﻓﻮﻗﺖ الﻈﻬر ( وهﻲ اﻷوﱃ ) ﻣن الﺰوال ( أي ﻣيﻞ الﺸمﺲ إﱃ
اﳌغرب ﻋرف اﳌﺼنف اﻟﺰوال وﻫو ميﻞ اﻟﺸمﺲ إﱃ ﺟﻬﺔ اﳌغرب ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟﺸمﺲ ﰲ
وسط اﻟسماء ﻓﻠيﺲ ﺑﺰوال اﻟﺰوال أن ﺗنﺤرف شيئا ﻳسﲑا إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟغروب ويستمر ) إﱃ
ﻣساواة الﺸﻲء ( الﺸاﺧص ) ﻓيﺌﻪ ﺑعد ﰲء الﺰوال ( إذاً اﻟﻈﻬر من اﻟﺰوال أي ميﻠﻬا إﱃ
ﺟﻬﺔ اﻟغروب وﻳستمر إﱃ مساواة اﻟﺸيء اﻟﺸاﺧﺺ اﻟﺒارز سواء ﻛان ﻋودا أو دارا أو

ﺣﺠرا مﻊ ﻇﻠه سوى ﰲء اﻟﺰوال أي ﺑعد اﻟﻈﻞ اﻟﺬي زاﻟﺖ ﻋﻠيه اﻟﺸمﺲ أي ﺑعد الﻈﻞ
الذي زالﺖ عليﻪ الﺸمﺲ أعلﻢ أن الﺸمﺲ إذا طلعﺖ رﻓﻊ لﻜﻞ شاﺧص ﻇﻞ طﻮيﻞ
ﻣن ﺟانب اﳌغرب ﻫي ﺗﻄﻠﻊ من ﺟﻬﺔ اﻟﺸرق ﻓيﻜون ﻟﻠﺸاﺧﺺ أي اﻟﺸيء اﻟﺒارز ﻇﻞ
طوﻳﻞ من ﺟﻬﺔ اﳌغرب ﰒ ما دامﺖ اﻟﺸمﺲ ﺗرﺗفﻊ ﻓاﻟﻈﻞ ﻳنﻘﺺ ﰒ ﻣا داﻣﺖ الﺸمﺲ
ترتﻔﻊ ﻓالﻈﻞ ينﻘص ﻓﺈذا انتﻬﺖ الﺸمﺲ إﱃ وسﻂ السماء وهﻲ ﺣالﺔ اﻻستﻮاء أي
اﻻستواء ﰲ وسط اﻟسماء انتﻬى نﻘصانﻪ أي نﻘﺼان اﻟﻈﻞ ،ﻫﻞ انتﻬﻰ اﻟﻈﻞ أم انتﻬﻰ
نﻘﺼانه؟ نﻘﺼانه ،وما اﻟفرق ﺑﲔ انتﻬاء اﻟﻈﻞ وانتﻬاء نﻘﺼانه؟ إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸمﺲ ﰲ

ﺣاﻟﺔ اﻻستواء ﰲ ﻛﺒد اﻟسماء ﻓﻬنا إما أن ﻳنتﻬي اﻟنﻘﺼان ﻓﻘط أو ﻳنتﻬي اﻟنﻘﺼان وﻳنتﻬي
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اﻟﻈﻞ وﻫﺬا ﻳعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﺸمﺲ ﻫﻞ ﻫي ﻋمودﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸاﺧﺺ أو ﻏﲑ ﻋمودﻳﺔ ﻓﺈذا
ﻛانﺖ ﻋمودﻳﺔ ﻓوق اﻟﺸاﺧﺺ ﻓﺈذاً ستﻄﻠﻊ اﻟﺸمﺲ وﻳﻈﻞ اﻟﻈﻞ ﰲ نﻘﺼان ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ

ﻓوق اﻟﺸاﺧﺺ ﻓينعدم اﻟﻈﻞ وﻳنتﻬي اﻟنﻘﺼان ﻷن اﻟﺸمﺲ ﻋمودﻳﺔ ﰒ إذا زاﻟﺖ اﻟﺸمﺲ
إﱃ اﻟغرب سيﺒدأ ﻇﻞ ﺟدﻳد ﺟﻬﺔ اﳌﺸرق ﻫﺬا ﻷنه انتﻬﻰ ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜن انتﻬﻰ أي نﻘﺺ
اﻟﻈﻞ ﻟﻜن ﱂ ﻳنتﻬي سيﺒدأ ﰲ اﻟﺰ دة من ﺟﻬﺔ اﳌﺸرق وﻫﺬا اﳌﺜال إذا ﻛانﺖ اﻟﺸمﺲ

ﻋمودﻳﺔ وﻳﻈﻞ اﻟﻈﻞ ﰲ ز دة إﱃ ﺟﻬﺔ اﳌﺸرق وﳊﻈات اﻟغروب ﻫو أطول اﻟﻈﻞ ﻓﺈذا ﱂ
ﺗﻜن ﻋمودﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸاﺧﺺ ،أي ماﺋﻠﺔ ﻋنه ﻓفي ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ستﻄﻠﻊ اﻟﺸمﺲ من ﺟﻬﺔ
اﳌﺸرق واﻟﻈﻞ ﰲ اﳌغرب طوﻳﻞ ﻓﺈذا ارﺗفعﺖ نﻘﺺ اﻟﻈﻞ ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ إﱃ وسط اﻟسماء
ﻓاﻟﺸاﺧﺺ ﻟيﺲ ﲢﺖ اﻟﺸمﺲ وإﳕا ﻫو ﺑعيد ﻋنﻬا ﻓﻬﻞ سينتﻬي نﻘﺼان اﻟﻈﻞ أم سينتﻬي
اﻟﻈﻞ؟سينتﻬي نﻘﺼانه مﻊ ﺑﻘاء شيء من اﻟﻈﻞ ﻓﻬﺬا اﻟﻈﻞ اﳌتﺒﻘي ﻳسمﻰ ﰲء اﻟﺰوال ،ﻓﺈذا
ﻗﻠنا ﰲء اﻟﺰوال ما ﻫو؟ ﻓنﻘول ﻫو اﻟﻈﻞ اﳌتﺒﻘي ﰲ ﺣال استواء اﻟﺸمﺲ ﰲ وسط اﻟسماء
ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ إﱃ وسط اﻟسماء وﺑﻘي ﻇﻞ ﻓﻬﺬا اﻟﻈﻞ ﻫو ﰲء اﻟﺰوال ﻓﻼﺑد أن نعرف ﻛﻢ

مﻘداره ﺣﱴ نعرف ﺧروج وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ودﺧول وﻗﺖ اﻟعﺼر ﻷننا ﻋندما نﻘول مساواة
اﻟﺸيء مﺜﻠه أو مﺜﻠيه ﻓنﻘﺼد ﻏﲑ ﰲء اﻟﺰوال ﻓﻼﺑد أن نعرف ﰲء اﻟﺰوال ﻛﻢ ﻫو ،ﻫﺐ أن
ﰲء اﻟﺰوال ﳍﺬا اﻟﺸاﺧﺺ  ١٠سﻢ وﻫﺬا اﻟﺸاﺧﺺ  ٢/١مﱰ ﻓسيدﺧﻞ وﻗﺖ اﻟعﺼر إذا
أﺻﺒﺢ ﻫﺬا ﻇﻞ ﳍﺬا اﻟﺸاﺧﺺ طوﻟه  ٢/١مﱰ  ١٠ +سﻢ  ،إذا ﻛان طول اﻟﺸاﺧﺺ مﱰ
ﻓسيدﺧﻞ وﻗﺖ اﻟعﺼر إذا ﻛان طول اﻟﻈﻞ مﱰ و ١٠سﻢ وﳜرج إذا أﺻﺒﺢ  ٢مﱰ و١٠
سﻢ ،ومعﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺸمﺲ إذا ﱂ ﺗﻜن ﻋمودﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺸمﺲ ﻓﺈن اﻟﻈﻞ سينﻘﺺ من
ﺟﻬﺔ اﻟغرب وﺑﻄﺒيعﺔ اﳊال سيﺒﻘﻰ ﻇﻞ معاﻛﺲ ﻟﻠﺸمﺲ ﰒ ﻳﺒدأ ﻟﺰ دة من اﳉﻬﺔ اﻟﺜانيﺔ.
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ﻗال اﳌﺼنف ) :ﻓﻮﻗﺖ الﻈﻬر ( وهﻲ اﻷوﱃ ) ﻣن الﺰوال ( أي ﻣيﻞ الﺸمﺲ إﱃ
اﳌغرب ﻗال وﻫي اﻷوﱃ ﻷ ﻢ ﻳعتﱪون أن ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻫي اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ اﻟﱵ أ ّم ﺟﱪﻳﻞ
ﻓيﻬا اﻟنﱯ ﷺ ويستمر ) إﱃ ﻣساواة الﺸﻲء ( الﺸاﺧص ) ﻓيﺌﻪ ﺑعد ﰲء الﺰوال ( وﻫﻞ
نﻘول ﺑعد ﰲء اﻟﺰوال ﻟﺰوما أم إن ﻛان؟ إن وﺟد ،أي ﺑعد الﻈﻞ الذي زالﺖ عليﻪ
الﺸمﺲ أعلﻢ أن الﺸمﺲ إذا طلعﺖ رﻓﻊ لﻜﻞ شاﺧص ﻇﻞ طﻮيﻞ ﻣن ﺟانب اﳌغرب
ﰒ ﻣا داﻣﺖ الﺸمﺲ ترتﻔﻊ ﻓالﻈﻞ ينﻘص ﻓﺈذا انتﻬﺖ الﺸمﺲ إﱃ وسﻂ السماء وهﻲ
ﺣالﺔ اﻻستﻮاء انتﻬى نﻘصانﻪ ﻓﺈذا زاد أدﱏ ز دة ﻓﻬﻮ الﺰوال ويﻘصر الﻈﻞ ﰲ الصيﻒ
ﻻرتﻔاعﻬا إﱃ اﳉﻮ ويﻄﻮل ﰲ الﺸتاء وﳜتلﻒ لﺸﻬر والبلد ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟﻈﻞ ﳜتﻠف ﻓﻘد

ﻳﻜون طوﻳﻼ وﻗد ﻳﻜون ﻗﺼﲑا ﲝسﺐ اﻟفﺼﻞ وﻳﻘوﻟون ﻛﻠما طال اﻟنﻬار ﻛﻠما ﻗﺼر اﻟﻈﻞ
وﰲء اﻟﺰوال أﻳﻀا سيﺨتﻠف من ﻓﱰة إﱃ ﻓﱰة ﻓﻘد ﻳﻄول وﻗد ﻳﻘﺼر ﻓاﻟﻜعﺒﺔ نفسﻬا ﻫناك
ﻓﱰات من اﻟسنﺔ اﻟناس ﻳﺼﻠون اﻟﻈﻬر ﰲ ﻇﻞ اﻟﻜعﺒﺔ وﻫناك أ م أﺧرى من اﻟسنﺔ ﻳﺼﻠون
اﻟﻈﻬر ﲢﺖ ) (  -ﻟعﻠﻬا ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒنيان – ﻷنه ﻻ ﳚد ﻇﻼ ﳍا ﻓمعﲎ ذﻟﻚ أن ﰲء

اﻟﺰوال ﳜتﻠف وﳜتﻠف ﻟﺸﻜﻞ ) وتعﺠيلﻬا أﻓﻀﻞ ( وﲢصﻞ ﻓﻀيلﺔ التعﺠيﻞ لتﺄهب
أول الﻮﻗﺖ ﻓمعﲎ ذﻟﻚ أننا ﻻ نﻘول اﻟتعﺠيﻞ أنه ﲟﺠرد أن ﻳﻘول ﷲ أﻛﱪ ﰲ اﻷذان أن

اﻟناس ﺗﻜﱪ ﻟﺼﻼة اﻟﻈﻬر ﻓﻼ ﻳﻘﺼدون ول اﻟوﻗﺖ أي ﰲ أول ﳊﻈﺔ وإﳕا ﻳرﻳدون ول

اﻟوﻗﺖ أي ﰲ اﳉﺰء اﻷول من اﻟوﻗﺖ ﺑعد اﻟتأﻫﺐ واﻟوضوء وﺻﻼة اﻟسنﺔ ) وتعﺠيلﻬا
أﻓﻀﻞ ( وﲢصﻞ ﻓﻀيلﺔ التعﺠيﻞ لتﺄهب أول الﻮﻗﺖ ﻳستعد أول اﻟوﻗﺖ وﻳﺼﻠي ﻻ
ﻳﺼﻞ ﰲ أول ﳊﻈﺔ وﻟﻜن ﻳﺼﻠي ﰲ اﻟﻠﺤﻈات اﻷوﱃ .ﻗال ) :إﻻ ﰲ شدة اﳊر (
ﻓيستﺤب ﺧﲑها إﱃ أن ينﻜسر ﳊديﺚ أﺑردوا لﻈﻬر واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري ) ولﻮ
ﺻلى وﺣدﻩ ( أو ﰲ ﺑيتﻪ معناه ﻳستﺤﺐ اﻹﺑراد ﰲ شدة اﳊر ،ﻫﻞ ﻳستﺤﺐ ﰲ اﻹﺑراد أن
ﻳﺼﻠي ﲨاﻋﺔ؟ أم ﻟﻜﻞ مﺼﻞ؟ ﻗال ﻟﻜﻞ مﺼﻞ .وﻟو ﻛان ﻳﺼﻠي وﺣده أو ﰲ ﺑيته ،ﻗال:

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٢٨٩

) أو ﻣﻊ ﻏيﻢ ﳌن يصلﻲ ﲨاعﺔ ( اﻟتعﺠيﻞ ﻫو اﻟسنﺔ ﻟﻜن ﻳستﺤﺐ اﻟتأﺧﲑ ﰲ ﺣاﻟتﲔ

اﻷوﱃ شدة ﺣر ﻓيؤﺧر اﻟﺼﻼة ﻟينﻜسر اﳊر ،واﻟﺜاﱐ مﻊ اﻟغيﻢ ﻳستﺤﺐ اﻟتأﺧﲑ ،ﳌاذا؟ ﻟه

أﻛﺜر من ﺗعﻠيﻞ  ،ﻓﻬو أضمن ﻟدﺧول اﻟوﻗﺖ ﻷنه ﻗد ﻻ ﺗﻜون اﻟﺸمﺲ ﻇاﻫرة وﻷن

اﻟتأﺧﲑ ﰲ اﻟغيﻢ ﺣﱴ ﺗﻘرب اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا ﻓيﻜون ﺧروج واﺣد ﻟﻠﺼﻼﺗﲔ أي
ويستﺤب ﺧﲑها ﻣﻊ ﻏيﻢ إﱃ ﻗرب وﻗﺖ العصر ﳌن يصلﻲ ﲨاعﺔ ﻷنﻪ وﻗﺖ ﳜاف
ﻓيﻪ اﳌﻄر والريﺢ ﻓﻄلب اﻷسﻬﻞ ﳋروج ﳍما ﻣعا وهذا ﰲ ﻏﲑ اﳉمعﺔ ﻓيسن تﻘدﳝﻬا
ﻣﻄلﻘا أي ﰲ ﺣر وﻏيﻢ ،ﳌاذا؟ ﻟعموم أﺣادﻳﺚ ﺗعﺠيﻞ اﳉمعﺔ ﻓاﻷﺣادﻳﺚ اﻟﱵ وردت ﰲ
وﻗﺖ اﳉمعﺔ ما ورد ﻓيﻬا أ ﻢ أﺧروا اﳉمعﺔ وﻟﻜن اﻟﺬي ورد أ ﻢ ﻛانوا ﻳوأدو ا ﰲ وﻗتﻬا
أي ﰲ أول وﻗتﻬا ﻟﻜن ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ ﻳعتﱪون أول وﻗتﻬا ﻫو وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟعيد ﻟﻜن ﻋند
اﳉمﻬور ﻫو أول وﻗتﻬا.
إذاً استﺜﲎ اﳌﺼنف من ﺗعﺠيﻞ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﺛﻼﺛﺔ أشياء :اﻷول شدة اﳊر ﻳستﺤﺐ
اﻟتأﺧﲑ مﻄﻠﻘا واﻟﺜاﱐ مﻊ اﻟغيﻢ ﳌن ﻳﺼﻠي اﳉماﻋﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ اﳉمعﺔ ﻓﻼ ﻳستﺤﺐ ﻓيﻬا

اﻟتأﺧﲑ .ﻗال ) :ويليﻪ ( أي يلﻲ وﻗﺖ الﻈﻬر ) وﻗﺖ العصر ( اﳌختار ﻣن ﻏﲑ ﻓصﻞ
ﺑينﻬما اﳌﺨتار ﻷنه ﻫناك وﻗﺖ ضرورة وﳍﺬا ﻗال سيﺒدأ اﳌﺨتار اﻵن وﱂ ﻳﺒدأ ﻟﻀرورة ،ﻣن
ﻏﲑ ﻓصﻞ ﻓﻠيﺲ ﻫناك وﻗﺖ ﻓاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ﻓانتﻬاء اﻟﻈﻬر ﻳعﲏ دﺧول اﻟعﺼر
ويستمر ) إﱃ ﻣصﲑ الﻔﻲء ﻣﺜليﻪ ﺑعد ﰲء الﺰوال ( ﻳستمر اﻟعﺼر إﱃ مﺼﲑ اﻟفيء مﺜﻠيه
ﻳعﲏ اﻟﻈﻞ مﺜﻠيه ﺑعد ﰲء اﻟﺰوال إذاً ﻟو ﻛان اﻟﺸاﺧﺺ ارﺗفاﻋه ﺛﻼﺛﺔ أمتار وﻫﺬا وﻗﺖ

اﻻستواء وﰲء اﻟﺰوال طوﻟه  ٢/١مﱰ إذاً سيدﺧﻞ وﻗﺖ اﻟعﺼر إذا ﺻار ﻇﻞ اﻟﺸاﺧﺺ
طوﻟه  ٣.٥مﱰ وسيﺨرج وﻗﺖ اﻟعﺼر إذا ﺑﻠﻎ طول اﻟﻈﻞ  ٦.٥مﱰ إذاً ﺑعد ﰲء اﻟﺰوال أي
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ﺑعد اﻟﻈﻞ اﻟﺬي زاﻟﺖ ﻋﻠيه اﻟﺸمﺲ ،وﻋنه إﱃ اﺻفرار اﻟﺸمﺲ أي ﻳنتﻬي وﻗﺖ اﺻفرار
اﻟﺸمﺲ واﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ اﺑن ﻗدامﺔ واﻟﺸارح اﺑن أﺧيه اﺑن ﻋمر وا د ﻋﺒد اﻟسﻼم اﺑن
ﺗيميﺔ وﻗال ﰲ اﻟفروع وﻫي أﻇﻬر وﻫﺬا اﻟرأي اﻟﺜاﱐ ﺗراه ﻗو أن وﻗﺖ اﻟعﺼر إﱃ اﺻفرار

اﻟﺸمﺲ أي ﺑعد الﻈﻞ الذي زالﺖ عليﻪ الﺸمﺲ ) و ( وﻗﺖ ) الﻀرورة إﱃ ﻏرو ا (
أي ﻏروب الﺸمﺲ ﻓالصﻼة ﻓيﻪ أداء لﻜن ﰎ لتﺄﺧﲑ إليﻪ لغﲑ عذر ﻫﺬه مساﺋﻞ

مﻜررة اﻟﻜﻼم ﻓيﻬا ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻟﻀرورة ووﻗﺖ اﻻﺧتيار وﺧروج اﻟوﻗﺖ ،ﻓما اﻟفرق ﺑينﻬﻢ؟

ﻓوﻗﺖ اﻟﻀرورة ﻳﺸﺒه وﻗﺖ اﻻﺧتيار وﻳﺸﺒه ﺧروج اﻟوﻗﺖ ،من ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ
اﻟﻀرورة ﻓﻬي ﺗﺸﺒه وﻗﺖ اﻻﺧتيار من ﺣيﺚ اﻷداء ومن ﺣيﺚ اﻹﰒ ﺗﺸﺒه ﺧروج اﻟوﻗﺖ
ﻓنﻘول ﻫي أداء ﻟﻜنه آﰒ ﻟتأﺧﲑ ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ اﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ اﻟﻀرورة ﻟعﺬر ﻓﻬي أداء وﻻ

إﰒ وإذا ﺻﻠﻰ اﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ اﻻﺧتيار ﻓﻬي أداء وﻻ إﰒ وﻟو ﺻﻠﻰ ﺑعد ﺧروج اﻟوﻗﺖ
سنﻘول ﻗﻀاء مﻊ اﻹﰒ إﻻ من ﻋﺬر ﻓﻼ إﰒ معناه أن اﻹﰒ ﻳدور مﻊ اﻟعﺬر وﺟودا وانتفاء
وأما اﻷداء ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ ﻹﰒ ﻓاﻟﺼﻼة ﰲ وﻗﺖ اﻻﺧتيار أداء واﻟﺼﻼة ﰲ وﻗﺖ
اﻻضﻄرار أداء واﻟﺼﻼة ﺑعد ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﻗﻀاء وأما اﻹﰒ ﻓﻬﺬه مسـأﻟﺔ مرﺗﺒﻄﺔ ﻟعﺬر .

ﻗال ) :ويسن تعﺠيلﻬا ( ﻣﻄلﻘا وهﻲ الصﻼة الﻮسﻄى واﻟﻈﻬر ﲰاﻫا اﻷوﱃ ) ،ويليﻪ
وﻗﺖ اﳌغرب ( وهﻲ وتر النﻬار وﳝتد ) إﱃ ﻣغيب اﳊمرة ( أي الﺸﻔق اﻷﲪر واﻟﺸفﻖ
اﻷﲪر ﺟﻬﺔ اﳌغرب وﻫو ﺑﻘا ضوء اﻟﺸمﺲ وﻳستمر ﻗراﺑﺔ اﻟساﻋﺔ من ﻏروب اﻟﺸمﺲ

وأﺣيا أﻛﺜر ) ويسن تعﺠيلﻬا إﻻ ليلﺔ ﲨﻊ ( إذاً ﺻﻼة اﳌغرب ﺻارت مﺜﻞ اﻟﻈﻬر ﳍا

أوﻗات ﺗعﺠيﻞ و ﺟيﻞ ﻓيسن ﺗعﺠيﻠﻬا أي اﳌغرب إﻻ ﻟيﻠﺔ ﲨﻊ أي ﻣﺰدلﻔﺔ ﲰيﺖ ﲨعا
ﻻﺟتماع الناس ﻓيﻬا ﻓيسن ) ﳌن ( يباح لﻪ اﳉمﻊ و ) ﻗصدها ﳏرﻣا ( ﺧﲑ اﳌغرب
ليﺠمعﻬا ﻣﻊ العﺸاء ﺧﲑا ﻗبﻞ ﺣﻂ رﺣلﻪ إذاً اﳌغرب ﺗﺼﻠﻰ ﰲ وﻗتﻬا ،مﱴ ﻳسن
ﺧﲑﻫا؟ ﰲ ﻟيﻠﺔ مﺰدﻟفﺔ ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﻫﻜﺬا ﻓعﻞ نفر ﺑعد اﻟغروب ووﺻﻞ مﺰدﻟفﺔ ﺑعد
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دﺧول وﻗﺖ اﻟعﺸاء ﻓﺼﻼﻫا متأﺧرة .ﻗال ) :ويليﻪ وﻗﺖ العﺸاء إﱃ ( طلﻮع ) الﻔﺠر
الﺜاﱐ ( وهﻮ الصادق اﻟفﺠر اﻟﺜاﱐ ﻳسمﻰ اﻟفﺠر اﻟﺼادق ) وهﻮ البياض اﳌعﱰض ( ١
ﳌﺸرق  ٢وﻻ ﻇلمﺔ ﺑعدﻩ  ٣ﳌﺸرق معناه أننا نراه من اﻟﺸمال إﱃ اﳉنوب وﻻ ﻇلمﺔ
ﺑعدﻩ واﻷول ﻣستﻄيﻞ  ١أزرق  ٢لﻪ شعاع  ٣ﰒ يﻈلﻢ اﻷول مستﻄيﻞ من اﳌﺸرق إﱃ

اﳌغرب ،واﻟﺼادق ﺑياض أما ﻫﺬا ﻓﻬو ضوء ﻓيه زرﻗﺔ وﻟه شعاع ﻟﻜنه ﻳﻈﻠﻢ ﺑعد ذﻟﻚ ﺣﱴ
نفرق ﺑﲔ اﻟﺼادق واﻟﻜاذب وﺣﱴ ﺗفرق ﺑينﻬما ﲢتاج إﱃ أن ﺗﻜون ﰲ مﻜان ﻻ ضوء ﻓيه.

) و ﺧﲑها إﱃ ( أن يصليﻬا ﰲ آﺧر الﻮﻗﺖ اﳌختار وهﻮ ) ثلﺚ الليﻞ أﻓﻀﻞ إن سﻬﻞ
( إﱃ آﺧر اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار ،ﻓمﱴ آﺧر اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار؟ ﻗال ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ ﻳعﲏ ﺑنﻬاﻳﺔ ﺛﻠﺚ

اﻟﻠيﻞ ﻳنتﻬي اﻟوﻗﺖ اﳌﺨتار وﻳﺒدأ وﻗﺖ اﻻضﻄرار وﻗﺖ اﻟﻀرورة ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟعﺼر
ﻓمن ﺻﻠﻰ اﻟعﺸاء ﺑعد ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ ﻓﻬو أداء أما اﻹﰒ ﻓﺒﺤسﺐ اﻟﻀرورة وﻋدمﻬا واﻟعﺬر
وﻋدمه ،ﻗوﻟه ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ أي آﺧر ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ وﻋندما نﻘول اﻟﺜﻠﺚ اﻷول من اﻟﻠيﻞ ﻓاﻟعﱪة
ﺑغروب اﻟﺸمﺲ ﻓﻜيف نعرف اﻟﻠيﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻷ م سنﻘول من اﳌغرب إﱃ طﻠوع اﻟفﺠر،
وﻋنه إﱃ نﺼف اﻟﻠيﻞ وﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ ﻟيسﺖ اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ﻫي رواﻳﺔ ﻗوﻳﺔ واﻷدﻟﺔ ﻋﻠيﻬا ﻗوﻳﺔ
ﻓﺈذا ﻛان إﱃ نﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓينتﻬي نﺼف اﻟﻠيﻞ ﻟو ﻗﻠنا من اﻟساﻋﺔ اﻟساﺑعﺔ إﱃ اﻟسادسﺔ

ﺻﺒاﺣا ﲬﺲ ساﻋات ونﺼف ﻟنﺼف اﻟﻠيﻞ أي إﱃ اﻟﺜانيﺔ ﻋﺸرة ونﺼف ﻓﺈن شق ولﻮ
على ﺑعﺾ اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﻛرﻩ ويﻜرﻩ النﻮم ﻗبلﻬا واﳊديﺚ ﺑعدها إﻻ يسﲑا  ١أو لﺸغﻞ ٢
أو ﻣﻊ أهﻞ وﳓﻮﻩ  ٣ﻗال ﻳﻜره اﻟنوم ﻗﺒﻞ اﻟعﺸاء واﳊدﻳﺚ ﺑعدﻫا وﻋند اﻟناس ﻻ ﻳروق

اﳊدﻳﺚ ﳍﻢ إﻻ ﺑعد اﻟعﺸاء !! وﻛﻞ من ﺣاول أن ﻳنام مﺒاشرة ﺑعد اﻟعﺸاء ﻓا تمﻊ ﻳَـ ْﻘ ِس ُرُه
ﻗسرا وﳚﱪه إﺟﺒارا ﻋﻠﻰ اﻟسﻬر ﻗال :وﳛرم ﺧﲑها ﺑعد الﺜلﺚ ﺑﻼ عذر أو نﺼف اﻟﻠيﻞ
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ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻷنﻪ وﻗﺖ ﺿرورة ) ويليﻪ وﻗﺖ الﻔﺠر ( ﻣن طلﻮعﻪ ) إﱃ طلﻮع
الﺸمﺲ وتعﺠيلﻬا أﻓﻀﻞ ( ﻣﻄلﻘا وﳚب التﺄﺧﲑ لتعلﻢ ﻓاﲢﺔ أو ذﻛر واﺟب أﻣﻜنﻪ
تعلمﻪ ﰲ الﻮﻗﺖ ﳚﺐ ﻋﻠيه ،ﻓﻼ ﻳﺼﻞ إذا ﻛان ﻳﻘدر ﻋﻠﻰ ﺗعﻠﻢ اﻟفاﲢﺔ ﻛأن ﻛان اﻟوﻗﺖ

ﳛتاج إﱃ نﺼف ساﻋﺔ ﻟيتعﻠﻢ اﻟفاﲢﺔ إذً ﻻ ﳚوز ﻟه أن ﻳﺼﻠي ﺣﱴ ﻳتعﻠﻢ ﻓﺈذا أمﻜنه ﺗعﻠمه
ﰲ اﻟوﻗﺖ أما إذا ﻛان ﻛي ﳛفﻆ اﻟفاﲢﺔ ﻓسيﺨرج اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﻓيﺼﻠي ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه وﻻ ﳚﺐ
ﻋﻠيه وﻛذا لﻮ أﻣرﻩ والدﻩ ﺑﻪ ليصلﻲ ﺑﻪ ﻟو أمره ﺑه أي ﻟتأﺧﲑ ﻳعﲏ ﳚﺐ ﻳعﲏ ﳚﺐ

اﻟتأﺧﲑ مﱴ؟ ﻟتعﻠﻢ ﻓاﲢﺔ وذﻛر واﺟﺐ ،واﻟﺜاﱐ إذا أمره واﻟده ﻟيﺼﻞ ﺑه ويسن ﳊاﻗن أي

وﻳسن اﻟتأﺧﲑ أﻳﻀا ﳊاﺑﺲ اﻟﺒول أو اﻟغاﺋط وﳓﻮﻩ ﻣﻊ سعﻪ الﻮﻗﺖ معناه ﻟو ﻛان اﻟوﻗﺖ

ﻻ ﻳسﻊ ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه .ﻗال ) :وتدرك الصﻼة ( أداء ) ﺑـ ( إدراك ) تﻜبﲑة اﻹﺣرام
ﰲ وﻗتﻬا ( إدراك ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أو ﻗدرﻫا ﻟه ﺛﻼث مساﺋﻞ :ﻫﺬه اﻷوﱃ وﻫي أن اﻟﺼﻼة

ﺗﺼﺒﺢ أداء ﻓﺈذا أدرك ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﰲ اﻟوﻗﺖ ﰒ ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﻞ اﻟﺼﻼة أداء أم ﻗﻀاء
ﻷننا ﻋرﻓنا أن اﻟﺼﻼة داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﻛامﻠﺔ أداء وﻛامﻠﺔ ﺧارج اﻟوﻗﺖ ﻗﻀاء وﺟﺰء ﻫنا وﺟﺰء
ﻫناك أي ﺑعﻀﻬا داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ وﺑعﻀﻬا ﺧارج اﻟوﻗﺖ ﻳعتﱪ أداء أما إذا ﺟاءت ﺗﻜﺒﲑة
اﻹﺣرام ﺑعد اﻟوﻗﺖ ﻓمعناﻫا ﻗﻀاء ﻓنﺤن نﻘول إذا ﻛانﺖ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓﻬي
أداء ،واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ إدراك اﳉماﻋﺔ :ﻓﻠو ﻗال ﷲ أﻛﱪ مﻊ اﳉماﻋﺔ ﰒ سﻠﻢ اﻹمام ﻓﻬﻞ

ﻳﻜون أدرك اﳉماﻋﺔ أم ﻻ؟ أدرك اﳉماﻋﺔ ،واﳋﻼف موﺟود ﻟﻜن اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ
اﳌﺬﻫﺐ ،واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﺟوب اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ من أدرك ﻗدرﻫا من اﻟوﻗﺖ ،مﺜال :امرأة
أدرﻛﺖ ﻗدر ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﰒ ﺣاضﺖ ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻀي؟ ﺗﻘﻀي ﺑعدما ﺗﻄﻬر ،أو رﺟﻞ أدرك
مﻘدار ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﰒ ﺟن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻠي ﻓﺒعد اﻹﻓاﻗﺔ نﻘول ﻫﻞ اﻟﺼﻼة ﻋﻠيه واﺟﺒﺔ
وﻳﻘﺼي أم ﻻ؟ نعﻢ ﺗﻜون واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي أدرك ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أما اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺑعدﻫا
ﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ ﻷنه ﱂ ﻳدرك ﺟﺰءا منﻬا إذاً إدراك ﻗدر اﻟتﻜﺒﲑة ﰲ ﻫﺬه اﻟﺜﻼث ﺻور .ﻗال:
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ﻓﺈذا ﻛﱪ لﻺﺣرام ﻗبﻞ طلﻮع الﺸمﺲ أو ﻏرو ا ﻛانﺖ ﻛلﻬا أداء ﺣﱴ ولﻮ ﻛان التﺄﺧﲑ
لغﲑ عذر لﻜنﻪ آﰒ وﻛذا وﻗﺖ اﳉمعﺔ يدرك ﺑتﻜبﲑة اﻹﺣرام و ﰐ ) وﻻ يصلﻲ ( ﻣن
ﺟﻬﻞ الﻮﻗﺖ وﱂ ﲤﻜنﻪ ﻣﺸاهدة الدﻻﺋﻞ ) ﻗبﻞ ﻏلبﺔ ﻇنﻪ ﺑدﺧﻮل وﻗتﻬا إﻣا ﺟتﻬاد (
أو ﲞﱪ ثﻘﺔ ﻣتﻘن ﻫﺬه ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ من ﺟﻬﻞ اﻟوﻗﺖ وﱂ ﲤﻜنه مﺸاﻫدة

اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﻞ إذاً مﱴ ﻳﺼﻠي؟ ﺑعد ﻏﻠﺒﺔ ﻇنه ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ،
ﻛيف ﻳغﻠﺐ ﻇنه ﺑدﺧول وﻗتﻬا ﻓﻘال إما ﺟتﻬاد أو ﲞﱪ ﺛﻘﺔ متﻘن وسيفﺼﻞ اﻵن ﰲ

اﻻﺟتﻬاد ﻓﻘال أ :إما ﺟتﻬاد ونﻈر ﰲ اﻷدلﺔ أولﻪ ﺻنعﺔ وﺟرت عادتﻪ ﺑعمﻞ شﻲء
ﻣﻘدر إﱃ وﻗﺖ الصﻼة ﻓﻬو ﻳعﻠﻢ أنه إذا ﺻﻠﻰ اﳌغرب وﻋنده ﺻنعﺔ ﻛﺨياطﺔ ﺛياب أو
ﻛﺬا ..ﻓﺈذا انتﻬﻰ من اﻟﺜوب ﻋادة ﻳؤذن ﻟﻠعﺸاء ﻓﻬﺬا ﻳﺼﻠﺢ مﻘياس أو ﺟرت عادتﻪ
ﺑﻘراءة شﻲء ﻣﻘدر ﻛأن ﻳعتاد أن ﻳﻘرأ مﺜﻼ ﺟﺰأﻳن ﰒ ﻳؤذن اﳌؤذن ﻟﻠﺼﻼة اﻟتاﻟيﺔ
ويستﺤب لﻪ التﺄﺧﲑ ﺣﱴ يتيﻘن ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻗرأ ﻳستﺤﺐ ﻟه أن ﻳتأﺧر ﻗﻠيﻼ ﺣﱴ
ﻳتيﻘن دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﻄرﻳﻖ اﻷول اﻟﺬي ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه ﺑه دﺧول اﻟوﻗﺖ،

واﻟﺜاﱐ ) أو ﲞﱪ ( ثﻘﺔ ) ﻣتيﻘن ( ﻓﺈن ﻛان ﻫﺬا اﳌتيﻘن ﻟيﺲ ﺛﻘﺔ ﻓﻼ نﻘﺒﻞ ﺧﱪه ﺑﻞ ﻻﺑد
أن ﻳﻜون ﺛﻘﺔ ﰲ دﻳنه ومتيﻘن من دﺧول اﻟوﻗﺖ أما إن ﻛان ﺛﻘﺔ ﻟﻜن ﻳﻈن أن اﻟوﻗﺖ

دﺧﻞ؟ ﻓﻼ ﳓتاج إﱃ ﻇنه ﻓﺈن ﻛانﺖ ﻟﻈن ﻓأ أﻇن ﻟنفسي ﻛﺄن يﻘﻮل رأيﺖ الﻔﺠر
طالعا أو الﺸﻔق ﻏاﺋبا وﳓﻮﻩ ﻓﺈن أﺧﱪ عن ﻇن ﱂ يعمﻞ ﲞﱪﻩ واﳌﻘﺼود إذا ﻛان ﻳستﻄيﻊ

اﻻﺟتﻬاد ،ﻓﺈذا ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ اﻻﺟتﻬاد ﻓماذا اﳊﻞ؟ اﳊﻞ أن ﺧﺬ ﺑﻘول ﻫﺬا اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي
ﻳﻈن ،أما إذا ﻛان ﻳستﻄيﻊ اﻻﺟتﻬاد ﻓﻠماذا ) ( ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﻓأ أﺟتﻬد ﰲ

وﻗﺖ دﺧول اﻟوﻗﺖ وﻛﺬا ..ويعمﻞ ذان ثﻘﺔ عارف إذا أذّن اﻟﺜﻘﺔ اﻟعارف ﻳعمﻞ ذانه)
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ﻓﺈن أﺣرم ﺟتﻬاد ( ن ﻏلب على ﻇنﻪ دﺧﻮل الﻮﻗﺖ لدليﻞ ﳑا تﻘدم ) ﻓبان (
إﺣراﻣﻪ ) ﻗبلﻪ ﻓـ ( ﺻﻼتﻪ ) نﻔﻞ ( ﻷ ا ﱂ ﲡب ويعيد ﻓرﺿﻪ نوى اﻟﻈﻬر وﺻﻠﻰ ﰒ

اﻛتﺸف أنه ﺻﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ إذاً ﻫي نفﻞ وﻳعيد اﻟﻈﻬر ،ﻓﺒان إﺣرامه أي ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ﰒ
اﻛتﺸف أن ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وﻗعﺖ ﻗﺒﻞ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓمعناه أنه نفﻞ وﻳعيده وإذا ﻛان أﻛﺜر

من ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓمن ب أوﱃ ) وإﻻ ( يتبﲔ لﻪ اﳊال أو ﻇﻬر أنﻪ ﰲ الﻮﻗﺖ ) ﻓـ (
ﺻﻼتﻪ ) ﻓرض ( ﻫا ن ﺻور ن اﻷوﱃ وإﻻ ﻳتﺒﲔ ﻟه اﳊال ﻳعﲏ ﻫو اﺟتﻬد ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﱂ

ﻳﻈﻬر أن ﺻﻼﺗه ﻛانﺖ ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ أو ﰲ اﻟوﻗﺖ ﱂ ﻳﻈﻬر ﻟه شيء ﻓنﻘول ﻟه أنﺖ ﻋﻠﻰ
اﺟتﻬادك ﻓﻼ ﺗعد ،واﻟﺜانيﺔ أنه ﻇﻬر ﻟه أنه ﺻﻠﻰ ﰲ اﻟوﻗﺖ ﻓمعناه أنه ﻻ ﻳعيد ﻓﺼارت
ﺛﻼث ﺻور:اﺟتﻬد ﻓﺼﻠﻰ ﻓﺒان أن ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻛانﺖ ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓيعيد ،اﻟﺜانيﺔ ﻇﻬر أن

ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻛانﺖ داﺧﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﻳعيد ،أو ﱂ ﻳﻈﻬر شيء ﻓﻼ ﻳعيد وﻻ إعادة عليﻪ
ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑراءة ذﻣتﻪ ويعيد اﻷعمى العاﺟﺰ ﻣﻄلﻘا إن ﱂ ﳚد ﻣن يﻘلدﻩ ﻫﺬه مﺸﻜﻠﺔ،

ﻓﺈن وﺟد من ﻳﻘﻠده ﻓيﻘﻠد وﻻ ﻳعيد وإذا ﱂ ﳚد ﻫو ﻋاﺟﺰ ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ ﻫو ﻫﺬا ﻓيعيد
اﻟعاﺟﺰ مﻄﻠﻘا..ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ وﻗيﻞ ﻻ ﻳعيد إﻻ إذا ﺗﺒﲔ ﺧﻄئوه ﺟﺰم ﺑه ﰲ
اﳌستوﻋﺐ وﻏﲑه واﻟﺸاﻫد أن اﳌﺬﻫﺐ ﻫو ﻫﺬا ما دام ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ ﺻﻠﻰ وﻫو ﻋاﺟﺰ ﻋن
اﻻﺟتﻬاد وﱂ ﳚد من ﻳﻘﻠده ﻓيعيد اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﻗيﻞ وﻫي ﻟيسﺖ رواﻳﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وإﳕا ﻫو

وﺟه أنه ﻻ ﻳعيد ) وإن أدرك ﻣﻜلﻒ ﻣن وﻗتﻬا ( أي ﻣن وﻗﺖ ﻓريﻀﺔ ) ﻗدر التﺤرﳝﺔ (
أي تﻜبﲑة اﻹﺣرام ) ﰒ زال تﻜليﻔﻪ ( ﺑنﺤﻮ ﺟنﻮن ) أو ( أدرﻛﺖ طاهرة ﻣن الﻮﻗﺖ
ﻗدر التﺤرﳝﺔ ﰒ ) ﺣاﺿﺖ ( أو نﻔسﺖ ) ﰒ ﻛلﻒ ( الذي ﻛان زال تﻜليﻔﻪ ) وطﻬرت
( اﳊاﺋﺾ أو النﻔساء ) ﻗﻀﻮها ( ﳌاذا ﻗﻀوﻫا؟ ﻷ ﻢ أدرﻛوا مﻘدار ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أي
ﻗﻀﻮا تلﻚ الﻔريﻀﺔ الﱵ أدرﻛﻮا ﻣن وﻗتﻬا ﻗدر التﺤرﳝﺔ ﻗبﻞ ﻷ ا وﺟبﺖ ﺑدﺧﻮل
وﻗتﻬا واستﻘرت ﻓﻼ تسﻘﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﳌانﻊ ﻷن ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈات اﻟﱵ دﺧﻞ ﻓيﻬا اﻟوﻗﺖ
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ﻛانوا من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻓاستﻘر اﻟوﺟوب ﻋﻠيﻬﻢ ﰒ طرأ ﻋﻠيﻬﻢ ﻋﺬر ﻓﻄروء ﻫﺬا اﻟعﺬر ﻻ

ﳝسﺢ اﻟوﺟوب اﻟساﺑﻖ ﻓاﻟوﺟوب ق .ﻗال ) :وﻣن ﺻار أهﻼ لﻮﺟﻮ ا ( ن ﺑلﻎ ﺻﱯ
أو أسلﻢ ﻛاﻓر أو أﻓاق ﳎنﻮن أو طﻬرت ﺣاﺋﺾ أو نﻔساء ) ﻗبﻞ ﺧروج وﻗتﻬا ( أي
وﻗﺖ الصﻼة ن وﺟد ذلﻚ ﻗبﻞ الغروب ﻣﺜﻼ ولﻮ ﺑﻘدر تﻜبﲑة ) لﺰﻣتﻪ ( أي العصر
) وﻣا ﳚمﻊ إليﻬا ﻗبلﻬا ( وهﻲ الﻈﻬر ﺻار أﻫﻼ ﻟﻠوﺟوب ﻗﺒﻞ ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﺒﲑة
اﻹﺣرام ﰒ ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓيﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة اﻟﱵ أدرك منﻬا مﻘدار ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وﻳﻘول
نعﻢ ﻫي واﺟﺒﺔ ،ﳌاذا واﺟﺒﺔ ﻷنه أدرك ﻫﺬا اﳉﺰء ﷲ أﻛﱪ ﺧﺬ نيتﲔ أو ﺛﻼث ﺛوان،
ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻗال وما ﳚمﻊ إﻟيﻬا ﻓوﺟو ا ﻫي ﻟيﺲ ﻓيه إشﻜال أما ما ﳚمﻊ إﻟيﻬا ﻓﻬﺬا
ﳏﻞ نﻈر واﺟتﻬاد ،اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﲡﺐ وما ﳚمﻊ إﻟيﻬا ﻗال ﻛﺬا ﻟو ﻛان اﻟعﺼر وما ﳚمﻊ
إﻟيﻬا أي اﻟﻈﻬر وﻫﺬا سيﺼﺢ ﰲ ﺻﻼة اﻟعﺼر ﻗال اﳌﺼنف ﻛما ﻟو وﺟد ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
اﻟغروب وﻟو ﺑﻘدر ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻳعﲏ طﻬرت ﻗﺒﻞ أذان اﳌغرب ﺑنﺼف دﻗيﻘﺔ ﻓتﻠﺰمﻬا
اﻟعﺼر؟ نعﻢ ،واﻟﻈﻬر ﻛﺬﻟﻚ ﳚمﻊ إﻟيﻬا ﻟﻜن ﻟو ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻈﻬر أي طﻬرت ﻗﺒﻞ
ﺧروج اﻟﻈﻬر ﺑدﻗيﻘﺔ ﻓتﻠﺰمﻬا اﻟﻈﻬر ﻓﻘط أما ما ﻗﺒﻠﻬا أي اﻟفﺠر ﻓﻼ ﻷنه ﻻ ﳚمﻊ إﻟيﻬا،
اﻟعﺼر ﺑعدﻫا ؟ وﻫﺬا ﻻ ﻳتﺼور إذا ﻛانﺖ طﻬرت ﻗﺒﻞ أذان اﳌغرب ﺑدﻗيﻘﺔ مﺜﻼ أو ﻗﺒﻞ

اﻟفﺠر ﻓسيﺠﺐ ﻋﻠيﻬا اﻟعﺸاء واﳌغرب وﻛذا لﻮ ﻛان ذلﻚ ﻗبﻞ الﻔﺠر لﺰﻣتﻪ العﺸاء
واﳌغرب ﻷن وﻗﺖ الﺜانيﺔ وﻗﺖ لﻸوﱃ ﺣال العذر مادام ﲡمﻊ إﻟيﻬا ﻓﻬا ن اﻟﺼﻼ ن ﰲ
ﺑعﺾ اﻷﺣوال ﻳﺼﺒﺢ وﻗتﻬا واﺣدا ﻟﻸﻋﺬار ﻛاﻟسفر واﳌرض ﻓنﻘيﺲ ﻋﻠيﻬا ﻷ ا ﻟيسﺖ
منﺼوﺻﺔ مﺜﻞ ما أﺻﺒﺢ اﻟوﻗتان وﻗتا واﺣدا ﰲ ﺣال اﻟسفر وﰲ ﺣال اﳌرض ﻓﻬما ﻛﺬﻟﻚ

ﻫنا ﻓﻬو ﻗياس ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻘياس اﳌﺸﻜﻠﺔ أنه ﰲ مسأﻟﺔ ﺗعﺒد .ﻓﺈذا أدرﻛﻪ اﳌعذور ﻛﺄنﻪ
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أدرك وﻗتﻬا .اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ ﻗﻀاء اﻟفواﺋﺖ واﳌﺼنف سيﺬﻛر أشياء ﻳﻘول أن ﻗﻀاء

اﻟفاﺋتﺔ ﳚﺐ ﻓيﻬا أمران اﻷول اﻟفورﻳﺔ واﻟﺜاﱐ اﻟﱰﺗيﺐ ﻗال ) :وﳚب ﻓﻮرا (  ١ﻣا ﱂ يتﻀرر
ﰲ ﺑدنﻪ أو ﻣعيﺸﺔ ﳛتاﺟﻬا أو ﳛﻀر لصﻼة عيد ) ﻗﻀاء الﻔﻮاﺋﺖ ( إذاً ﳚﺐ ﻓورا ﻗﻀاء
اﻟفواﺋﺖ ﻟﻜن إذا ﺣﻀر ﻟﺼﻼة اﻟعيد وﻋﻠيه ﻓاﺋتﺔ ﻓيﻘول ﻻ ﻳﻘﻀي ،ﻳﻜره اﻟﻘﻀاء ﰲ موضﻊ
اﻟعيد ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟعيد ،ﳌاذا؟ ﻳﻘول ﻷنه موضﻊ س وﻗد ﻳﻘتدي ﺑه أي من اﳌمﻜن أن

ﻳﻠﺒﺲ ﻋﻠيﻬﻢ ﻓاﻷول ﻓورا ،واﻟﺜاﱐ مرﺗﺒا ﻣرتبﻪ ولﻮ ﻛﺜرت أي اﻟﺼﻠوات ﻓاﻟﱰﺗيﺐ ﻫنا شرط

وﻫو شرط ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﺑدونه ﻓمعناه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻟو ﻓاﺗته اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر وﺟاء ﰲ
اﻟﻘﻀاء ﻓﻘﻀﻰ اﻟعﺼر ﰒ اﻟﻈﻬر ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟعﺼر أما اﻟﻈﻬر ﻓتﺼﺢ ،وﻋنه ﻻ ﳚﺐ اﻟﱰﺗيﺐ

ﺑﻞ ﻳستﺤﺐ ﻓاﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أن اﻟﱰﺗيﺐ ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وإﳕا ﻫو مستﺤﺐ ويسن ﺻﻼ ا
ﲨاعﺔ أي اﻟفواﺋﺖ ،ﻫناك أﻋﺬار ﺗسﻘط اﻟﱰﺗيﺐ ،ما ﻫي؟ ﻗال ) :ويسﻘﻂ الﱰتيب
ﺑنسيانﻪ ( للعذر ﻓاﻟنسيان  ١ﻓﺈن نسﻲ الﱰتيب ﺑﲔ الﻔﻮاﺋﺖ أو ﺑﲔ ﺣاﺿرة وﻓاﺋتﺔ ﺣﱴ
ﻓرغ ﻣن اﳊاﺿرة ﺻﺤﺖ وﻻ يسﻘﻂ ﳉﻬﻞ ﻓاﳉﻬﻞ ﻟيﺲ ﺑعﺬر ﻓﺈن ﻛان ﳚﻬﻞ اﻟﱰﺗيﺐ
وﻗﻀاﻫا ﻏﲑ مرﺗﺒﺔ ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﻷوﱃ ﺗﺒﻄﻞ واﻟﺜانيﺔ ﺻﺤيﺤﺔ ) و ( يسﻘﻂ الﱰتيب
أيﻀا ) ﲞﺸيﺔ ﺧروج وﻗﺖ اﺧتيار اﳊاﺿرة ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻓمعناه أنه اﻵن ﻗي ﻋﻠﻰ
اﺻفرار اﻟﺸمﺲ أو ﻗي ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻠﲔ إﻻ ﻟﻠعﺼر ﻓيﺼﻞ اﳊاضرة وﻻ ﻳﻘﺾ ﻓﺈن ﺧﺸﻲ
ﺧروج الﻮﻗﺖ ﻗدم اﳊاﺿرة ﻷ ا آﻛد وﻻ ﳚﻮز ﺧﲑها عن وﻗﺖ اﳉﻮاز أي اﳊاضرة ﻻ
ﳚوز ﺧﲑﻫا ﻋن وﻗﺖ اﳉواز وﳚﻮز التﺄﺧﲑ لغرض ﺻﺤيﺢ ﻛانتﻈار رﻓﻘﺔ أو ﲨاعﺔ ﳍا

ﻓﻠو ﺧﺸي ﻓوت اﳉماﻋﺔ ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﻻ مﺸﻜﻠﺔ من ﻓوات اﳉماﻋﺔ ﻛي ﻳراﻋي اﻟﱰﺗيﺐ ،وﻋنه
رواﻳﺔ أنه ﻳراﻋي اﳉماﻋﺔ وﻳسﻘط اﻟﱰﺗيﺐ ﻛأن ﻗام اﻟناي ﻟتﺼﻞ اﳉماﻋﺔ وﻫو ﻋﻠيه ﺻﻼة
ساﺑﻘﺔ ﻛأن ﺣﻀر اﻟﻈﻬر وﻫو ﻋﻠيه ﺻﻼة اﻟفﺠر أو اﻟعﺼر وﻫو ﻋﻠيه اﻟﻈﻬر واﻟناس ﻳﺼﻠون
اﳉماﻋﺔ ﻓﻠو ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر اﻟفاﺋتﺔ ستفوت اﳉماﻋﺔ ﻓيﺼﻞ منفردا ﻓماذا ﻳفعﻞ ﻫﻞ ﻳﻘدم
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اﻟﱰﺗيﺐ أم ﻳﻘدم اﳉماﻋﺔ ﻓاﳌﺬﻫﺐ أنه ﻳﻘدم اﻟﱰﺗيﺐ وﻻ ﻳﻘدم اﳉماﻋﺔ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه
ﻳﻘدم اﳉماﻋﺔ ،وﻫﺬا ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟوﺟوب ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﻻستﺤﺒاب ن اﻟﱰﺗيﺐ أﺻﻼ

مستﺤﺐ إذاً ﻳﺼﻞ اﳉماﻋﺔ اﳌﺬﻫﺐ ﳚﺐ ﺗرﺗيﺐ اﻟفواﺋﺖ ﻛأن ﻓاﺗﻚ ﲬﺲ ﺻﻠوات ﻓﻼﺑد

أن ﺗﻘﻀﻰ مرﺗﺒﺔ وﺟو  .ﻗال :وﻣن شﻚ ﻓيما عليﻪ ﻣن الصلﻮات وتيﻘن سبق الﻮﺟﻮب
أﺑرأ ذﻣتﻪ يﻘينا ﻓﻼ ﻳعرف اﻟعدد ﻫو ﻳعﻠﻢ أن ﻋﻠيه ﺻﻠوات وﺗيﻘن سﺒﻖ اﻟوﺟوب وﻟيﺲ أنه

ﻻ ﻳدري ﻫﻞ ﻫي واﺟﺒﺔ أم ﻻ ،ﻓﻬو متيﻘن أن ﻫناك ﺻﻠوات ﻛانﺖ واﺟﺒﺔ ﻋﻠيه وﺗيﻘن سﺒﻖ
اﻟوﺟوب ﻓأﺑرأ ذمته ﻳﻘينا ﻳعﲏ أنه ﻛان متﺬﻛرا أنه ﻛان ﰲ اﻟﺜانوﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﻠي وﻛان ﰲ ﻫﺬه
اﻟفﱰة متيﻘن اﻟوﺟوب ﻛان ﻟغا ﻓﻼﺑد أن ﻳتيﻘن أنه أﺑرأ ذمته ﻳﻘينا معناه أنه ﻳعيد اﻟﺼﻠوات
اﻟﱵ ﻛان ﻓيﻬا ﰲ اﻟﺜانوﻳﺔ أو إنسان نﺸأ ﰲ ﺑيئﺔ ﻻ ﺗﺼﻠي ﻓﻜان ﻻ ﻳﺼﻠي وﻫو اﻵن اﻫتدى

وﺑدأ ﻳﺼﻠي ﻓمعناه أنه ﻳﻘﻀي ﰲ اﻟيوم اﻟﺬي ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه ﺑﻠﻎ ﻓيه وإن ﱂ يعلﻢ
وﻗﺖ الﻮﺟﻮب ﻓمما تيﻘن وﺟﻮﺑﻪ ﻫﺬا ﻛما ﻗﻠنا ﻛأن ﻛان ﻻ ﻳﺼﻠي مﻄﻠﻘا ﻓﻬو ﰲ
اﻻﺑتداﺋيﺔ ﻟيﺲ مﻜﻠفا ﻓمنﺬ مﱴ اﻟﺒﻠوغ؟ من اﻟسادسﺔ مﺜﻼ وﻛان ﻋمره ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر

ﻓنﺤسﺐ ﻟه من اﳋامسﺔ ﻋﺸر وإن ﱂ يعلﻢ وﻗﺖ الﻮﺟﻮب ﻓمما تيﻘن وﺟﻮﺑﻪ .ﻗال

اﳌﺼنف ) :وﻣنﻬا ( أي ﻣن شروط الصﻼة ) سﱰ العﻮرة ( ﻗال اﺑن عبد الﱪ أﲨعﻮا
على ﻓساد ﺻﻼة ﻣن ترك ثﻮﺑﻪ وهﻮ ﻗادر على اﻻستتار ﺑﻪ وﺻلى عر والسﱰ ﺑﻔتﺢ
السﲔ التغﻄيﺔ وﺑﻜسرها ﻣا يسﱰ ﺑﻪ والعﻮرة ﻳعﲏ اﻟسﱰ ﻫي اﳌﻼﺑﺲ اﻟﱵ ﺗسﱰ اﳉسد
لغﺔ النﻘصان والﺸﻲء اﳌستﻘبﺢ وﻣنﻪ ﻛلمﺔ عﻮراء أي ﻗبيﺤﺔ وﰲ الﺸرع )الﻘبﻞ والدﺑر
وﻛﻞ ﻣا يستﺤﲕ ﻣنﻪ( على ﻣا ﰐ تﻔصيلﻪ ﻫﺬا ﻫو ﺗعرﻳف اﻟعورة ﰲ اﻟﺸرع ) ﻓيﺠب (
سﱰها ﺣﱴ عن نﻔسﻪ  ١ﰲ ﺧلﻮة  ٢وﰲ ﻇلمﺔ  ٣وﺧارج الصﻼة  ٤إذاً ﻳسﱰ اﻟعورة ﰲ

www.bajabir.com

٢٩٨

ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌواضﻊ ) ﲟا ﻻ يصﻒ ﺑﺸر ا ( اﻵن ﺑﲔ اﳌﺼنف أن اﻟعورة ﳚﺐ سﱰﻫا ﻓﻜيف

ﳛﺼﻞ اﻟسﱰ؟ ﲟا ﻳتﺤﻘﻖ اﻟواﺟﺐ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌسﻠﻢ؟ ﻗال ﲟا ﻻ ﻳﺼف ﺑﺸر ا ،أي
لﻮن ﺑﺸرة العﻮرة ﻣن ﺑياض أو سﻮاد ﻷن السﱰ إﳕا ﳛصﻞ ﺑذلﻚ ،إذاً سﱰ اﻟعورة

اﳌتﺤﻘﻖ منﻬا إذا ﻛانﺖ اﻟعورة مغﻄاة ﺑﺸيء ﳝنﻊ وﺻف ﻫﺬه اﻟعورة ﻓﺈذا ﻛانﺖ مغﻄاة
ﺑﺸيء شفاف ﻳﺼف ﻟو ا ﻓﻠﻢ ﳝنﻊ وﺻف اﻟعورة ،ﻓاﻟعﱪة ﻟيسﺖ ﻟتغﻄيﺔ وﻟﻜن ﻻﺑد من

وﺟود ﻫﺬا اﻟﻀاﺑط وﻫو أن اﻟساﺗر ﻻﺑد أن ﻳﻜون مانعا من وﺻف اﻟعورة ،وﻻ يعتﱪ أن ﻻ
يصﻒ ﺣﺠﻢ العﻀﻮ ﻷنﻪ ﻻ ﳝﻜن التﺤرز عنﻪ ﻗال ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون اﻟساﺗر ﰲ سﱰ اﻟعورة
مانعا ﻟوﺻف اﳉسد ،مانعا ﻟوﺻف اﻟﺒﺸرة ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟساﺗر أن ﻳﻜون مانعا
ﻟوﺻف ﺣﺠمﻬا؟ ﻻ ،ﻓﻬا ﻻ ﳝﻜن اﻟتﺤرز منه ﻓمعناه أن سﱰ اﻟعورة إذا ﻟﺒﺲ اﻹنسان
ﺛوب وأﺣاط ﺑه ﻓغﻄﻰ اﻟعورة ﲝيﺚ ﻻ ﺗرى ﻓسﱰﻫا من أن ﺗرى ﺑﺸر ا ﻟﻜنه ﻟن ﳝنﻊ اﳊﺠﻢ
ﻷن اﻟساﺗر سيﻠتﺼﻖ ﻟعورة ﻓﻘد ﻳﻈﻬر ﺣﺠمﻬا ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳؤﺛر ﰲ مسأﻟﺔ سﱰ اﻟعورة ﻟﻜن
ﻫﺬا ﻏﲑ مﻄﻠوب ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﻓنﻘول أن ﻫﺬا ﻻ ﻳؤﺛر ﰲ سﱰ اﻟعورة ﻓﺈن سﱰ اﻟعورة ﻳتﺤﻘﻖ
ن ﻳﻀﻊ ﻋﻠيﻬا ما ﳝنﻊ ﻇﻬور اﻟﺒﺸرة ﻟﻜن إذا ﱂ ﳝنﻊ وﺻف ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺸرة ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳعد

ﻏﲑ ساﺗر ،وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ نه ﻻ ﳝﻜن اﻟتﺤرز ﻋنه .ﻗال :ويﻜﻔﻲ السﱰ ﺑغﲑ ﻣنسﻮج ﻛﻮرق
وﺟلد ونبات ﳝﻜن أن ﻳﻜون اﻟساﺗر ﲟنسوج ﻛاﻟﻘماش أو ﺑﺸيء آﺧر ﻛاﻟورق واﳉﻠد
واﻟنﺒات إذا ﻛان اﻟنﺒات ورﻗه ﻛﺒﲑ أو ﲨﻊ ﻓيمﻜن ﻫﺬا ﻟﻜن ﻫناك أشياء ﻻ ﳛﺼﻞ اﻟسﱰ
ا أو ﻻ ﳚﺐ ﻳعﲏ ﻫي ﺗسﱰ ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟسﱰ ا إذا ﱂ ﳚد ﻏﲑﻫا ،وﻫي اﻟﱵ ذﻛرﻫا

ﺑﻘوﻟه وﻻ ﳚب أي ﻻ ﻳﻠﺰمه إذا ﻋدم سواﻫا وسيﺬﻛر اﳌﺼنف ﲬسﺔ أشياء ﻗال :ﺑباريﺔ ١

وﺣصﲑ  ٢اﻟﺒارﻳﺔ واﳊﺼﲑ متﺸا ات ﻫي شيء ﻳﺼنﻊ من اﻟﻘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻫيئﺔ اﳊﺼﲑ

ﳚﻠﺲ ﻋﻠيﻬا ﻓﻬﺬه اﻷشياء ﻻ ﳚﺐ ﻷن ﻓيﻬا ضرر وﻳﺼعﺐ وﻳﺸﻖ اﻟسﱰ ا وﻟيسﺖ من
اﻟسﱰ اﳌعتاد ﻓﻼ ﺗسﱰ ﰲ اﻟعادة وﻛﺬا ﻷ ا مﺸﻘﺔ ،وﺣﻔﲑة  ٣ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻠﺰمه ﻟﻜي ﻳسﱰ
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ﻋورﺗه أن ﳛفر ﺣفرة ﺻغﲑة ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺟسده وﻳنﺰل ﻓيﻬا ﺣﱴ ﻳسﱰ اﻟعورة ﻓنﻘول ﻻ ﻳﻠﺰمه
ذﻟﻚ وطﲔ  ٤وﻣاء ﻛدر  ٥أن ﻳسﱰ اﻟعورة ﲟاء ﻛدر متغﲑ ﲝيﺚ ﻳسﱰ اﻟعورة ﻓﻜﻞ ﻫﺬه

ﳌاذا؟ ﻗال :لعدم أي ﻟعدم اﻟسﱰة واﻟتعﻠيﻞ ﻗال :ﻷنﻪ ليﺲ ﺑسﱰة ﻷن ﻫﺬه اﻷشياء ﻟيسﺖ

ﺑسﱰة وﳌا ﻓيﻬا من اﻟﻀرر واﳊرج وﻫي ﻟيسﺖ ﺑسﱰة ﰲ اﳌعتاد .ﻗال :ويباح ﻛﺸﻔﻬا لتداو
وﲣﻞ وﳓﻮﳘا اﻟتداوي أي اﻟعﻼج واﻟتﺨﻠي ﻫو اﳊمام ،ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ وﳓوﳘا ﻛاﳋتان أو

ﻏﲑه ﻓﻬﺬه ﻓاﻵن ﻳﺬﻛر اﻷشياء اﻟﱵ ﻳﺒاح ﻓيﻬا ﻛﺸف اﻟعورة ﻓاﻷوﱃ ﻟﻠتداوي واﻟﺜاﱐ ﻟﻠتﺨﻠي

واﻟﺜاﻟﺚ ولﺰوج واﻟراﺑﻊ وسيد وزوﺟﺔ وأﻣﺔ ﻳعﲏ اﻟﺰوج واﻟسيد ﻳدﺧﻞ ﻓيه اﻟﺰوﺟﺔ واﻷمﺔ

ﻓيﺒاح ﻟﻠﺰوج ﻛﺸفﻬا ﻟه ومنﻬا أي من اﻟﻄرﻓﲔ .ﻳﺸرع اﻵن ﰲ ﺑيان اﻟعورة ﻓما ﻫي ﺣدود
اﻟعورة؟ ستﺨتﻠف اﻟعورة من شﺨﺺ إﱃ شﺨﺺ ﻓعورة اﻟرﺟﻞ ﻏﲑ ﻋورة اﳌرأة واﻷمﺔ ﻏﲑ

اﳊرة واﻟﺼغﲑ ﻏﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻘال ) :وعﻮرة رﺟﻞ ( وﻣن ﺑلﻎ عﺸرا ) وأﻣﺔ وأم ولد (

وﻣﻜاتبﻪ وﻣدﺑرة ) وﻣعتق ﺑعﻀﻬا ( وﺣرة ﳑيﺰة وﻣراهﻘﺔ ) ﻣن السرة إﱃ الرﻛبﺔ ( وﳝﻜن
ﺗﻘسيﻢ اﻟعورة ﲝسﺐ اﻟعورات ﻓاﻟعورات ﲣتﻠف ﻫناك ﻋند ﻋورة ﳚﺐ سﱰﻫا من اﻟسرة

إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ وﻫﺬه ﰲ ﺣﻖ من ذﻛرﻫﻢ اﻵن ﻓﻘال ) :وعﻮرة رﺟﻞ (  ١وﻣن ﺑلﻎ عﺸرا ) ٢

وأﻣﺔ  ٣وأم ولد  (٤وﻫي اﳉارﻳﺔ اﻟﱵ وﻟدت ﻟسيدﻫا وﻣﻜاتبﻪ  ٥ﺑينﻬا وﺑﲔ سيدها عﻘد
ﻛتاﺑﺔ ﻓﺈذا وﻓتﻪ تصبﺢ ﺣرة ،وﻣدﺑرة  ٦وﻫي اﻟﱵ ﻗال ﳍا سيدﻫا أنﺖ مﲏ ﻋﻠﻰ دﺑر أي
ﺗعتﻘي ﲟوﰐ )،وﻣعتق ﺑعﻀﻬا (  ٧أي ﺑعﻀﻬا ﺣر وﺑعﻀﻬا أمﺔ وﺣرة ﳑيﺰة وﻣراهﻘﺔ ٨
وﻳﻘﺼد ﻫنا اﳊرة اﳌميﺰة اﻟﱵ دون اﻟﺒﻠوغ ) ﻣن السرة إﱃ الرﻛبﺔ ( ﻗال وليسا ﻣن العﻮرة

أي اﻟسﱰة ﻻ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟعورة واﻟرﻛﺒﺔ ﻻ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟعورة ﻓاﻟعورة ما ﺑينﻬما ﻓﺈذا ﺑدت اﻟسرة
ﻓﻼ نﻘول ﻇﻬر ﺟﺰء من اﻟعورة وإذا ﺑدا ما ﲢﺖ اﻟسرة ﻓﻬنا نﻘول ﻇﻬر ﺟﺰء من اﻟعورة
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وﻛﺬﻟﻚ اﻟرﻛﺒﺔ ﻓﺈذا ﻇﻬرت اﻟرﻛﺒﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻈﻬر اﻟعورة ﻓﺈن ﻇﻬر ﺟﺰء ﳑا ﻓوﻗﻬا ﻛﺒعﺾ اﻟفﺨﺬ
ﻓﻬﺬا من اﻟعورة إذاً ﻋند ﲦانيﺔ من اﻟناس ﻋور ﻢ من اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ .انتﻘﻞ اﻵن إﱃ نوع
آﺧر من اﻟعورات :واﺑن سبﻊ إﱃ عﺸرة الﻔرﺟان ﻫﺬه اﻟعورة اﻟﺜانيﺔ من اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ
 ،١واﻟفرﺟان ﻓﻘط ﻫﺬه اﻟعورة اﻟﺜانيﺔ ﻗال ) :وﻛﻞ اﳊرة ( البالغﺔ ) عﻮرة إﻻ وﺟﻬﻬا (

ﻓليﺲ عﻮرة ﰲ الصﻼة واﻟﻜﻼم ﻛﻠه ﻋﻠﻰ اﻟعورة ﰲ اﻟﺼﻼة ،وﻋند وﺟﻬﻬا اﻛتﺐ وﻋنه
ﻛفيﻬا وﻫا ن رواﻳتان وﻫناك أﻛﺜر من رواﻳتﲔ ،واﻟرواﻳﺔ اﻷوﱃ اﳌعتمدة ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن

اﻟوﺟه ﻓﻘط ﻫو اﻟﺬي ﻳﻜﺸف ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻬو اﻟﺬي ﻟيﺲ ﺑعورة ﰲ اﻟﺼﻼة وما سوى ذﻟﻚ
ﻓﻬو ﻋورة ﰲ اﻟﺼﻼة واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أن ما ﻟيﺲ ﺑعورة ﰲ اﻟﺼﻼة ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺤرة اﻟﺒاﻟغﺔ
اﻟوﺟه واﻟﻜفﲔ وﻫناك رواﻳﺔ ﻟﺜﺔ ﺗﻘول اﻟﻘدمﲔ أﻳﻀا ﻫﺬا ﰲ اﻟﺼﻼة أما ﺧارج اﻟﺼﻼة
ﻓﺤﱴ وﺟﻬﻬا ﻋورة .انتﻬﻰ من اﻟسﱰ اﻟواﺟﺐ وانتﻘﻞ إﱃ اﻟسﱰ اﳌستﺤﺐ ﻗال) :

وتستﺤب ﺻﻼتﻪ ﰲ ثﻮﺑﲔ ( ﻛالﻘميص والرداء أو اﻹزار أو السراويﻞ ﻣﻊ الﻘميص

واﻟﻘميﺺ ﻫو ما ﻳﺸﺒه اﻟﺜوب اﻟيوم ﻓﻬﻢ ﻳﻄﻠﻘون اﻟﺜوب ﻋﻠﻰ ﻗﻄعﺔ اﻟﻘماش ﻓﺈذا ﻗاﻟوا ﺛو
ﻳعﲏ ﻗماش مﺜﻞ اﻹﺣرام ﻗال مﺜﻞ اﻟﻘميﺺ واﻟرداء وﻫو اﻟﺬي ﻳغﻄي أﻋﻠﻰ اﳉسد واﻹزار
ﻫو اﻟﺬي ﻳغﻄي أسفﻞ اﳉسد واﻟسراوﻳﻞ ﻫو اﻟﺬي نسميه ﳓن اﻟيوم سروال واﻟسراوﻳﻞ
ﻟيسﺖ ﲨعا ،ﺑﻞ ﻫي مفرد وﲡمﻊ ﻋﻠﻰ سراوﻳﻼت ،مﻊ اﻟﻘميﺺ ﻓيستﺤﺐ أن ﻻ ﻳسﱰ
اﻟعورة اﻟواﺟﺒﺔ ﻓﻘط ﺑﻞ اﳌستﺤﺐ ﰲ ﺣﻘه أن ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺑعﻀا ﻟﺰ دة واﺟﺒﺔ ﰲ ﺑعﺾ
اﳊاﻻت ) ويﻜﻔﻲ سﱰ عﻮرتﻪ ( أي عﻮرة الرﺟﻞ ) ﰲ النﻔﻞ إذاً اﻟواﺟﺐ سﱰ اﻟعورة

واﳌستﺤﺐ أن ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ سﱰ اﻟعورة ﻫﺬا ﰲ اﻟنفﻞ أما ﰲ اﻟفرض ؟ ﳌا ﻗﻠنا أن ﻋورة اﻟرﺟﻞ
اﻟﺒاﻟﻎ من اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ أو ما ﺑﲔ اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ ﳓن أطﻠﻘنا وﱂ نﻘﻞ ﻓرﻳﻀﺔ أو نفﻞ

ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻻ ﻳرﻳد ذﻟﻚ ،اﳌﺼنف ﻳرﻳد أن ﻫﺬه اﻟعورة ﰲ اﻟﺼﻼة وستﻜون ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ
وﰲ اﻟنفﻞ ﻟﻜن ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ أﻳﻀا ﻫناك ﺟﺰء آﺧر ﳚﺐ سﱰه ﻓاﻟفرض ﻳﺰﻳد ﻓيه شيء وﻫﺬا
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ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ ﻓﻘط وﻟيﺲ ﻋند ﲨﻬور ﻳسﱰ ما ﺑﲔ اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ وأﺣد اﻟعاﺗﻘﲔ اﻷﳝن أو
اﻷﻳسر واﻟعاﺗﻖ ﻫو أﻋﻠﻰ اﻟﻜتف ،سﱰ أﺣد اﻟعاﺗﻘﲔ ﳜتﻠف ﻋما ﺑﲔ اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ ،

وﺟه اﳋﻼف ﻋند أﻛﺜر من وﺟه ،اﻷول أن سﱰ اﻟعاﺗﻘﲔ إﳕا ﻫو واﺟﺐ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ دون

اﻟنفﻞ ،ما ﺑﲔ اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ؟ واﺟﺐ ﻫنا وﻫناك ،واﻟفرق اﻟﺜاﱐ ﻗال :ولﻮ ﲟا يصﻒ
البﺸرة ﻓما ﺑﲔ اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ ﳚﺐ سﱰه ﺑﺸيء ﳝنﻊ وﺻف اﻟﺒﺸرة وأما أﺣد اﻟعاﺗﻘﲔ

ﻓﻼ ﳚﺐ سﱰه ي شيء ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة أو ﻻ ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة ،إذاً سﱰ أﺣد اﻟعاﺗﻘﲔ ﻻ
ﳚﺐ إﻻ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ  ،نيا ﳚﺰئ ﻓيه ما ﻻ ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة ،ما ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ
أو ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟتفرﻳﻖ؟ ﻷنه ﻻ ﻳوﺟد دﻟيﻞ ﻳﻘول أنه ﻻﺑد من اﻟساﺗر أﻻ ﻳﻜون ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة

ﻟﻜن ﻻ ﻳتﺤﻘﻖ اﻟسﱰ إﻻ ﺑه ﻓﻬو متﻀمن أدﻟﺔ اﻟسﱰ ﻋموما ﻓﻼ ﻳتﺤﻘﻖ اﻟسﱰ واﻟعورة دﻳﺔ
ﳝﻜن رؤﻳتﻬا ،ﻓﻠماذا إذاً ﻻ ﳕﻀي ﻫﺬا اﻟﺸرط وﻫﺬا اﻟﻀاﺑط ﻋﻠﻰ سﱰ اﳌنﻜﺐ؟ ﻓﻠﺬﻟﻚ

ذﻛر اﳌﺼنف اﻟدﻟيﻞ ﻓﻘال :لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ يصلﻲ الرﺟﻞ ﰲ الﺜﻮب الﻮاﺣد ليﺲ على
عاتﻘﻪ ﻣنﻪ شﻲء رواﻩ الﺸيخان عن أﰊ هريرة وﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟعاﺗﻖ ﻓﻬﻞ ﻫﺬا

دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟعاﺗﻖ ﻳسﱰ ﲟا ﻻ ﻳسﱰ اﻟﺒﺸرة؟ ﻻ ،ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﻟﻜن اﳌﺼنف ما نﺺ
ﻋﻠﻰ وﺟه اﻟدﻻﻟﺔ ،ﻓوﺟه اﻟدﻻﻟﺔ ﰲ ﻗوﻟه ﻟيﺲ ﻋﻠﻰ ﻋاﺗﻘه منه شيء وﻋموم اﻟﺸيء ﻳﺸمﻞ
ما ﻳﺼف وما ﻻ ﻳﺼف .وﻫناك ﻗﻀيﺔ ما ذﻛرﻫا اﳌﺼنف ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟال ﻓاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠرﺟﻞ
أن ﻳﺼﻠي ﰲ ﺛوﺑﲔ ﻷنه ﻳسﱰ أﻛﺜر وﳚﺐ سﱰ أﺣد اﻟعاﺗﻘﲔ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ وﻟيﺲ ﰲ اﻟنفﻞ
واﻷمر اﻟﺜاﻟﺚ أن اﳌرداوي ذﻛر ﰲ اﻹنﺼاف :ﻗال ﲨاﻋﺔ من اﻷﺻﺤاب مﻊ سﱰ رأسه
واﻹمام أﺑﻠﻎ ﻳعﲏ ﻳستﺤﺒون سﱰ اﻟرأس وﻳﻜون اﻻستﺤﺒاب ﰲ ﺣﻖ اﻹمام أﺑﻠﻎ .إذاً
ﻳستﺤﺐ ﺻﻼﺗه ﰲ ﺛوﺑﲔ وﻳستﺤﺐ سﱰ رأسه وﻳرون أن ﻫﺬه اﻟﺼفﺔ أﻛمﻞ .اﳌرأة:

www.bajabir.com

٣٠٢

اﻟواﺟﺐ ﰲ ﺣﻘﻬا أن ﺗسﱰ اﻟعورة واﳌستﺤﺐ :أن ﺗﺰﻳد وﱂ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟوﺟه ﻓﻬﻞ ﺗسﱰ اﻟوﺟه!
ﻻ ﺑﻞ ﺗﺰﻳد من اﳌﻼﺑﺲ أما إذا سﱰت اﻟواﺟﺐ ﺑﻘﻄعﺔ ﻗماش وﻫﺬه اﻟﻘﻄعﺔ ﲤنﻊ اﻟرؤﻳﺔ وﻻ
ﺗﺼف اﻟﺒﺸرة وﻟيسﺖ شفاﻓﺔ ﻓتﻜفي ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻳﻘول أن اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺼﻠي ﰲ اﻵﰐ،

ﺛﻼﺛﺔ أمور ) :و ( تستﺤب ) ﺻﻼ ا ( أي ﺻﻼة اﳌرأة ) ﰲ درع ( وهﻮ الﻘميص مﺜﻞ

اﻟﺜوب طوﻳﻞ ) وﲬار ( وهﻮ ﻣا تﻀعﻪ على رأسﻬا وتديرﻩ ﲢﺖ ﺣلﻘﻬا واﻟﺜاﻟﺚ )

وﻣلﺤﻔﺔ ( أي ثﻮب تلتﺤﻒ ﺑﻪ وتﻜرﻩ ﺻﻼ ا ﰲ نﻘاب وﺑرﻗﻊ ﻓاﳌرأة ﺗستﺤﺐ أن ﺗﺼﻠي

ﰲ ﻫﺬه اﻟﺜﻼث اﻟدرع واﳋمار واﳌﻠﺤفﺔ وﺗﻜره ﺻﻼ ا ﰲ نﻘاب وﺑرﻗﻊ ﻳعﲏ ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ،
ﻓﻠماذا ﻳﻜره اﻟنﻘاب واﻟﱪﻗﻊ؟ ﻛﻼﳘا ﻳغﻄي اﻟوﺟه ﻓاﻟﱪﻗﻊ ﻏﻄاء ﻓيه ﻓتﺤتان واﻟنﻘاب ﻫو

اﻟﺬي ﻳسﱰ اﻟوﺟه ﻓﻬﺬه اﻷشياء ﺗسﺒﺐ إﺧﻼل ﻋﻀاء اﻟسﺠود ﻷرض ) وﳚﺰئ ( اﳌرأة
) سﱰ عﻮر ا ( ﰲ ﻓرض ونﻔﻞ ﻳعﲏ اﳌرأة ﻟيﺲ ﻫناك شيء اﲰه اﳌنﻜﺐ ﻓاﳌنﻜﺐ ﻋند
اﻟرﺟﻞ أما اﳌرأة ﻓسﱰ اﻟعورة ﰲ اﻟفرض ﻫو ﻫو ﰲ اﻟنفﻞ ﻻ ﳜتﻠف .ﻳنتﻘﻞ اﻵن إﱃ مسأﻟﺔ
ماذا ﻟو ﺣﺼﻞ ﻟﻠمﺼﻠي اﻟساﺗر ﻟعورﺗه انﻜﺸاف ﻟﻠعورة ﻓﻬﻞ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أو ﻻ ﺗﺒﻄﻞ أو
ﻓيه ﺗفﺼيﻞ ﻓﻬناك ﺣاﻻت ﺗﺒﻄﻞ وﺣاﻻت ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ،اﻟﻘاﻋدة ﺧتﺼار :اﻟتفﺼيﻞ أنه إن
ﺗعمد اﻟﻜﺸف ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة سواء ﻛان ﻗﻠيﻼ أو ﻛﺜﲑا وسواء ﻛان مدة طوﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﲑة
ﻓمادام أنه ﺗعمد اﻹﺧﻼل ﺬا اﻟﺸرط ﻓاﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ .واﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ إذا ﱂ ﻳتعمد
ﻓانﻜﺸفﺖ ﺑدون ﻋمده وﻗﺼده وﻓعﻠه ﻓنﻘول ﻻ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ إذا اﺟتمﻊ أمران :طول اﻟﺰمن
مﻊ ﻓﺤﺶ اﳌﻜﺸوف ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون اﻟﺬي انﻜﺸف ﻓاﺣﺶ ﰲ اﻟعادة وطال اﻟﺰمن ﻓنفﻬﻢ
من ﻫﺬا أنه ﻟو ﻓﺤﺶ اﳌﻜﺸوف وﻗﺼر اﻟﺰمن ﻓﻼ شيء ،أو طال اﻟﺰمن ﻟﻜن اﳌﻜﺸوف
ﻗﻠيﻞ وﻫﺬا ﻛﻠه ﰲ ﻏﲑ اﻟعمد .أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼورة :ﺗعمد ﻛﺸف اﻟعورة ﻓتﺒﻄﻞ ،ﱂ ﻳتعمد:
انﻜﺸف شيء ﻛﺜﲑ ﳌدة طوﻳﻠﺔ ﺗﺒﻄﻞ ،أما إذا انﻜﺸف شيء ﻛﺜﲑ ﳌدة ﻗﺼﲑة أو انﻜﺸف

شيء ﻗﻠيﻞ ﳌدة ﻗﺼﲑة ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ) .وﻣن انﻜﺸﻒ ﺑعﺾ عﻮرتﻪ ( ﰲ الصﻼة رﺟﻼ ﻛان
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أو اﻣرأة ) وﻓﺤﺶ ( ]أ[ عرﻓا وطال الﺰﻣن ]ب[ أعاد وإن ﻗصر الﺰﻣن أو ﱂ يﻔﺤﺶ
اﳌﻜﺸﻮف ولﻮ طال الﺰﻣن ﱂ يعد إن ﱂ يتعمدﻩ ﻓاﻟﺼور ﺻارت :اﻷوﱃ ﺗعمد ﻓﺒﻄﻠﺖ،

اﻟﺜانيﺔ ﱂ ﻳتعمد وﻓﺤﺶ وطال ﺗﺒﻄﻞ ،اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﱂ ﻳتعمد وﻓﺤﺶ وﱂ ﻳﻄﻞ ﱂ ﺗﺒﻄﻞ ،واﻟراﺑعﺔ ﻗﻞ
اﳌﻜﺸوف وﻗﻞ اﻟﺰمن ﱂ ﺗﺒﻄﻞ ،اﳋامسﺔ ﻗﻞ اﳌﻜﺸوف وطال اﻟﺰمن ﱂ ﺗﺒﻄﻞ وﻫﺬه اﳋمسﺔ

ﺻور ذﻛرﻫا ﰲ ﻫﺬﻳن اﻟسﻄرﻳن ) أو ﺻلى ﰲ ثﻮب ﳏرم عليﻪ (  ٢وﻳﻘﺼد ﺑﻘوﻟه وﻓﺤﺶ
أي مﻘدارا وزمنا ،واﻟﺜاﱐ إذا ﺻﻠﻰ ﰲ ﺛوب ﳏرم ﻋﻠيه مﺜﻞ ﻛمغصﻮب ﻛلﻪ أو ﺑعﻀﻪ ﻛما
ﻟو ﺻﻠﻰ ﰲ ﺛوب مغﺼوب وﺣرير وﻣنسﻮج ﺑذهب أو ﻓﻀﺔ ﻓﻜﻞ ﻫﺬا من أمﺜﻠﺔ اﻟﺜياب

اﶈرمﺔ ﻋﻠيه .ﻳﻀﻊ اﻵن اﳌﺼنف شروطا ﻟﺒﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻓﻘال :إن ﻛان
رﺟﻼ واﺣدا ﻏﲑﻩ وﺻلى ﻓيﻪ عاﳌا ذاﻛرا أعاد وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳعود ﻟﻠﺤرﻳر واﳌنسوج ﺑﺬﻫﺐ
وﻓﻀﺔ وﳓوه ﻓواﺟدا ﻏﲑه أي ﻏﲑ معﺬور وﺻﻠﻰ ﻓيه أي ﻫﺬا اﻟﺜوب اﶈرم ﻋاﳌا ن ﻫﺬا
ﺛوب ﳏرم وذاﻛرا ﻟيﺲ سيا أﻋاد ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻟﺒﺲ اﻟﺜوب اﶈرم ﻋﻠيه ﻫو اﻟﺬي ﻳعيد
وﻟﺬﻟﻚ ﻟو ﻗﻠنا أنه ما ﻗال ﺛوب ﳏرم ﻓﺈن ﻛان رﺟﻼ ﻓيﺤرم ﻋﻠيه اﳊرﻳر ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﻓيه وإن
ﻛانﺖ امرأة ﻓيمﻜن أن ﺗﺼﻠي ﻓيه ﻓﺈن ﻛان رﺟﻼ واﺟدا ﻏﲑه ﺣﱴ ﳜرج اﳌﻀﻄر ،وﺻﻠﻰ
ﻓيه ﻋاﳌا ذاﻛرا ﻓيعيد وإﻻ ﻓﻼ ﻳعد ﻟعدم اﻹﰒ وﻫناك رواﻳﺔ أﺧرى ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻷن ﻫﺬه
اﳌسأﻟﺔ مسأﻟﺔ ﻛﺒﲑة ومتﻜررة وﳍا ﺻور ﻛﺜﲑة وﻫي مسأﻟﺔ اﳉﻬﺔ ﻫﻞ ﺗنفﻚ أو ﻻ ﺗنفﻚ،
واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﻋنه وﺗﺼﺢ ﰲ ﺣرﻳر ومغﺼوب مﻊ اﻟتﺤرﱘ ،ﻓعﻠﻰ اﻟﻘول
نفﻜاك اﳉﻬﺔ أن اﻟﺜوب اﶈرم ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺼﻼة ﻓيأﰒ ﻋﻠﻰ اﻟﺜوب اﶈرم وﻋﻠﻰ
اﻟغﺼﺐ ﻟﻜن اﻟﺼﻼة ﺗﺼﺢ وﻫﺬا إذا ﻗﻠنا أن اﳉﻬﺔ منفﻜﺔ وإذا ﻗﻠنا أن اﳉﻬﺔ واﺣدة
ﻓﻜيف ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﺣرام وواﺟﺒﺔ ﻓﻼ ﲡتمﻊ! ﻓتﺒﻄﻞ ،وﻫﺬا معناه .مﺜال :رﺟﻞ
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ﺻﻠﻰ ﰲ ﺛوب ﺣرﻳر ﻓما ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة؟ اﻟﺼﻼة واﺟﺒﺔ ،ﻓتﻘول واﺟﺒﺔ وﳏرمﺔ ﰲ نفﺲ
اﻟوﻗﺖ وﻫﺬا إذا ﱂ نفﻚ اﳉﻬﺔ ،ما اﻋتﱪ ﻫا ﺟﻬتﲔ ﻓﻼ ﳝﻜن ﰲ شيء واﺣد أن ﻳوﺻف
نه ﳏرم وأﻳﻀا واﺟﺐ ،ومن ﻓﻚ اﳉﻬﺔ اﻋتﱪ أن ﻫﺬﻳن ﻋمﻼن ﳐتﻠفان ﻓيﻘول اﻟﺼﻼة
ﺻﺤيﺤﺔ واﻹﰒ موﺟود ﻟسﱰ اﻟعورة وﻗد ﻳﻘال :نفﻚ اﳉﻬﺔ ،ﰲ نﻈر من ﻳرى وﻫو اﳌﺬﻫﺐ
..ﻫﻞ سﱰ ﻋورﺗه؟ ﲟﺤرم ،أﻟيﺲ مﻄﻠو منه سﱰ اﻟعورة ﺑﺸيء مﺒاح؟! ﻓﻬﺬه وﺟﻬﺔ اﻟنﻈر
أن ﻫﺬا سﱰ اﻟعورة وأﻛمﻞ شرطا من شروط اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑه وﻫو ﳏرم

وﻫﺬا ﻫو اﻹشﻜال ،ﻓﻠيﺲ اﻹشﻜال أنه ﻟﺒﺲ مﺜﻼ ﻋمامﺔ ﺣرﻳر ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻠون اﻟﺼﻼة ،سيأﰒ

ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن ﻛونه ساﺗر اﻟعورة ﺑﺸيء ﳏرم؟! ﻗال :وﻛذا إذا ﺻلى ﰲ ﻣﻜان ﻏصب  ٣ﻛﺬا
معناه أنه ﻳعيد إذا ﺻﻠﻰ ﰲ مﻜان ﻏﺼﺐ ﳌاذا؟ نفﺲ اﻟﻜﻼم ﻫﻞ اﳉﻬﺔ منفﻜﺔ أو ﻏﲑ
منفﻜﺔ؟ ﻻ ﺗنفﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻓتﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ وﻫو مﺬﻫﺐ آﺧرﻳن أ ا
ﺗنفﻚ ﻓاﻷرض اﻟﱵ اﻏتﺼﺒﻬا ﺣرام واﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺻﻼﻫا ﺻﺤيﺤﺔ ﻓﺈما أن ﻳﻘال ﻋﺼﻰ

وﺻﺤﺖ ﻋﺼﻰ وﺑﻄﻠﺖ ) أو ( ﺻلى ﰲ ثﻮب ) ﳒﺲ أعاد ( ولﻮ لعدم ﻏﲑﻩ ومرادﻫﻢ

ﰲ ﻛتﺐ اﳌﺬﻫﺐ أ ﻢ ﻳنﺼون ﻋﻠﻰ أنه إذا ما وﺟد إﻻ اﻟﺜوب اﶈرم اﻟنﺠﺲ ﻫﺬا ﻳﺼﻠي ﻓيه

وﺟو وﻳعيد واﳌﺼنف ما ذﻛرﻫا ،ﻗال ) ﻻ ﻣن ﺣبﺲ ﰲ ﳏﻞ ( ﻏصب أو ) ﳒﺲ (
ويرﻛﻊ ويسﺠد إن ﻛانﺖ النﺠاسﺔ ﺑسﺔ أﺧرج اﻵن من ﺣﺒﺲ ﰲ مﻜان ﳒﺲ ﻓﻬﺬا
مﻀﻄر ،ﳏﺒوس ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان اﻟنﺠﺲ أو اﳌغﺼوب ﻓﻼ ﳝﻠﻚ اﳋروج منه وﻫﺬا اﻟﺬي
ﺣﺒﺲ ﰲ ﳏﻞ ﻏﺼﺐ أو ﳒﺲ وﻳرﻛﻊ وﻳسﺠد إن ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ ﺑسﺔ ﻳستﻄيﻊ أن

ﻳسﺠد وﻳرﻛﻊ وﻫﺬا ﻫو اﶈﺒوس ﰲ مﻜان ﳒﺲ ﺑﺲ ويﻮﻣﺊ ﺑرطبﺔ ﻏايﺔ ﻣا ﳝﻜنﻪ ﺑرطﺒﺔ

أي اﻟنﺠاسﺔ ﻓاﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟنﺠاسﺔ ،ﻫو ﳌا ذﻛر مسأﻟﺔ اﳌغﺼوب إذا ﺣﺒﺲ ﻓيه إنسان
ﻓأﺻﺒﺢ مﻀﻄرا ﻓينﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳﺼﻠي ﻓﻜيف ﻳﺼﻠي واﳌﻜان ﳒﺲ ﻓﺈن ﻛانﺖ اﻟنﺠاسﺔ
ﺟاﻓﺔ ﻓيستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي ﻷن اﻟنﺠاسﺔ ﻻ ﺗنتﻘﻞ إﻻ مﻊ اﻟرطوﺑﺔ ﻓيسﺠد ﻋﻠيﻬا وﻳﺼﻠي
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وﻛﺬا ،أما إذا ﻛانﺖ رطﺒﺔ ﻓﺈنه سيتنﺠﺲ وﺗنتﺸر اﻟنﺠاسﺔ وﺗﺰداد رﻗعتﻬا ﻓعندﻫا ﻳومئ

ومعناه أنه ﳜفﺾ رأسه ﻗدر ما ﻳستﻄيﻊ ﻟﻜن ﻻ ﻳﻼمسﻬا اﻟنﺠاسﺔ وﳚلﺲ على ﻗدﻣيﻪ
ﺣﱴ ﻻ ﻳنﺠﺲ اﻟساق وﻛﺬا ويصلﻲ عر ﻣﻊ ثﻮب ﻣغصﻮب ﱂ ﳚد ﻏﲑﻩ ﻫﺬه مسأﻟﺔ

اﻟتﻘدﱘ ﻋنده ﺛوب مغﺼوب ﻓﻬﻞ ﻳﺼﻠي ﻋر أم ﻳﺼﻠي ﳌغﺼوب ،ﻓاﳌﺼنف ﻗال ﻳﺼﻠي

ﻋر وﻻ ﻳﺼﻞ ﰲ اﻟﺜوب اﳌغﺼوب وﰲ ﺣرير وﳓﻮﻩ لعدم ﻏﲑﻩ ماذا ﻗال ﻫﻞ ﻳﺼﻠي

ﻋر أم ﰲ اﳊرﻳر؟ ﰲ اﳊرﻳر ،أما اﳌغﺼوب ﻷنه متعﻠﻖ ﲝﻘوق اﻵدميﲔ وأما اﳊرﻳر ﻓﻸنه
متعﻠﻖ ﲝﻖ ﷲ .ﻗال :وﻻ يصﺢ نﻔﻞ آﺑق أي ﺻﻼة اﻟنفﻞ من ﻋﺒد ﻫارب من سيده ﻓﻼ

ﻳﺼﺢ نفﻠه ،ﻷن اﻟﺰمن اﻟﺬي ﻳﺼﻠي ﻓيه ﻫو اﳌغﺼوب ﻟغﺼﺐ اﻟﺰمن .اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟﺬي

ﻻ ﳚد ﲤام سﱰ اﻟعورة ﺑﻞ ﳚد ﺑعﺾ سﱰ اﻟعورة ) وﻣن وﺟد ﻛﻔايﺔ عﻮرتﻪ سﱰها ( وﺟﻮ
وترك ﻏﲑها ﻷن سﱰها واﺟب ﰲ ﻏﲑ الصﻼة ﻓﻔيﻬا أوﱃ وإن ﱂ ﳚد سﱰ اﻟعورة ﻛﻠﻬا ﺑﻞ
وﺟد ﺑعﻀﻬا ﻗال ) وإﻻ ( ﳚد ﻣا يسﱰها ﻛلﻬا ﺑﻞ ﺑعﻀﻬا ) ﻓـ ( ليسﱰ ) الﻔرﺟﲔ (
ﻷ ما أﻓﺤﺶ ﻷ ما أﻏﻠﻆ ﻳﻘدم اﻷﻏﻠﻆ ،ﻓما ﻫو أﻏﻠﻆ شيء؟ اﻟفرﺟان ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳﻜن
ﻋنده ما ﻳسﱰ اﻟفرﺟان ﺑﻞ ﻳسﱰ أﺣدﳘا ﻓيﻘدم اﻟدﺑر ﻷن اﻟدﺑر أسوء ) ﻓﺈن ﱂ يﻜﻔﻬما (
وﻛﻔى أﺣدﳘا ) ﻓالدﺑر ( أوﱃ ﻷنﻪ ينﻔرج ﰲ الرﻛﻮع والسﺠﻮد اﳌسأﻟﺔ اﻷﺧﲑة ﺟدﻳدة
وﻗﻠنا إن ﱂ ﳚد ما ﻳسﱰ اﻟعورة ﻛﻠﻬا أي من اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ ﻓﻠيﻘدم اﻟفرﺟﲔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜن
ﻋنده ما ﻳسﱰﳘا ﻓﻠيﻘدم أﺣدﳘا واﳌﺼنف ﻳﻘول اﻟدﺑر أوﱃ وﻫﺬه مسأﻟﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ ﻓﻘد
ﻳﻘول ﻗاﺋﻞ ﺑﻞ اﻟﻘﺒﻞ أوﱃ وﰲ ﻛﻼ اﳊاﻟﲔ سﱰ اﻟﻘﺒﻞ أو اﻟدﺑر ﻓﻠن نﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻗال

ﻓاﻟدﺑر أوﱃ وﻋﻠﻞ ﻫﺬا نه ﻳنفرج ﰲ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود .وﺻورة ﻟﺜﺔ ﻟو ﻛان ﻋنده ساﺗرا
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳسﱰ ﺑه منﻜﺒه وﻋﺠﺰه أي اﻟدﺑر ﻓﻜيف ﻳفعﻞ ﻫنا ﻫﻞ اﻷوﱃ أن ﻳسﱰ اﻟفرﺟﲔ

www.bajabir.com

٣٠٦

وﻳﱰك اﳌنﻜﺐ أو ﻳسﱰ اﳌنﻜﺐ مﻊ اﻟدﺑر وﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا؟ إﻻ إذا ﻛﻔﺖ ﻣنﻜبيﻪ وعﺠﺰﻩ
ﻓﻘﻂ ﻓيسﱰﳘا ويصلﻲ ﺟالسا أي ﻳسﱰ اﳌنﻜﺐ واﻟعﺠﺰ وﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا .ﻗال :ويلﺰم
العر ن ﲢصيﻞ السﱰة ﺑﺜمن أو أﺟرة ﻣﺜلﻬا أو زاﺋد يسﲑا وﺟو ﻓﻼ ﻳﻘول ما ﻋندي

سﱰة ﺑﻞ نﻘول ﻟه اشﱰ ﻓيﻘول اﻟﺜمن زاﺋدا ﻳسﲑا ﻓنﻘول ﻻ ﻳﻀر ،ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ أن ﺗﺸﱰﻳه )

وإن أعﲑ سﱰة لﺰﻣﻪ ﻗبﻮﳍا ( أي ﻋارﻳﺔ ﻷنﻪ ﻗادر على سﱰ عﻮرتﻪ ﲟا ﻻ ﺿرر ﻓيﻪ ﻳﻠﺰمه

وﺟو ﲞﻼف اﳍبﺔ للمنﺔ ﲞﻼف ﻟو أﻋﻄوه سﱰة وﻗاﻟوا ﻫﺬه ﻫﺒﺔ ومنا ﻟﻚ ﻓاسﱰ ﻋورﺗﻚ
وﺻﻞ ﻓيﻘول ﻻ ﻳﻠﺰمه ﻓﺈذا أراد ﻗﺒوﳍا ﻗﺒﻠﻬا وإن ﻛان ﻻ ﻳرﻳد ﻓﻼ ﺧﺬﻫا ﳌاذا؟ ﻷن ﻓيﻬا
منﺔ وﻗد ﻳﻘال اﻟعﻜﺲ ﻓاﻟعار اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﳌنﺔ أﻋﻈﻢ منه أن ﻳﺼﻠي ﻋر ن وﻻ يلﺰﻣﻪ

استعار ا ﻓﺈذا أﻋﲑ ﻳﻠﺰمه اﻟﻘﺒول ،إذاً اﻟﺸراء ﻳﻠﺰمه إذا ﻛانﺖ ﺑﺜمن مﺜﻠﻬا أو ﺑﺰ دة ﻗﻠيﻠه

ﻟﻜن ﻟو ز دة ﻓاﺣﺸﺔ ﻓﻼ ﺗﻠﺰمه ،اﻟعارﻳﺔ إذا أﻋﲑ ﻳﻘﺒﻠﻬا ﻟﻜنه ﻻ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﺬﻫﺐ وﻳستعﲑ
ﻷن ﻓيﻬا منﺔ ،واﻟﺜاﻟﺜﺔ اﳍﺒﺔ ﻻ ﻳﻠﺰمه ﻗﺒوﳍا ﻷن ﻓيﻬا منﺔ إذاً أمران ﻻ ﻳﻠﺰمه ﻗﺒوﳍما :ﻗﺒول

اﳍﺒﺔ واﻻستعارة أي اﺑتداﺋﻬا ما ﺗﻠﺰمه .ﻗال ) :ويصلﻲ العاري ( العاﺟﺰ عن ﲢصيلﻬا )
ﻗاعدا ( وﻻ يﱰﺑﻊ ﺑﻞ يتﻀام ﳚعﻞ إﺣدى ﻓﺨﺬﻳه إﱃ اﻷﺧرى ) ﻹﳝاء استﺤبا ﻓيﻬما
( ﻳعﲏ اﻟﻘعود واﻹماء ،ﻓﻘاﻋدا أ ،ﻹﳝاء ب  ،ﻓﻬﺬا اﻟعاري ﻳﺼﻠي ﻗاﻋدا وﻳومئ ﰲ اﻟرﻛوع

واﻟسﺠود ،ﻓﻠو ﺻﻠﻰ ﻗاﺋما ورﻛﻊ وسﺠد ﺟاز ،إذاً ﻫﺬا اﻟﻘعود واﻹﳝاء ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ﺑﻞ

استﺤﺒا أي ﰲ العﻘﻮد واﻹﳝاء لرﻛﻮع والسﺠﻮد ﻓلﻮ ﺻلى ﻗاﺋما ورﻛﻊ وسﺠد ﺟاز )
ويﻜﻮن إﻣاﻣﻬﻢ ( أي إﻣام العراة ) وسﻄﻬﻢ ( أي ﺑينﻬﻢ وﺟﻮ ﻣا ﱂ يﻜﻮنﻮا عميا أو ﰲ
ﻇلمﺔ ﻳعﲏ إمامﻬﻢ ﻳﻜون ﰲ اﻟوسط ﺣﱴ ﻻ ﻳروا ﻋورة اﻹمام أما إن ﻛانوا ﰲ ﻇﻠمﺔ أو
ﻛانوا ﻋميا ﻓﻼ س أن ﻳﺼﻠي أمامﻬﻢ ) ويصلﻲ ﻛﻞ نﻮع ( ﻣن رﺟال ونساء ) وﺣدﻩ
( ﻷنﻔسﻬﻢ إن اتسﻊ ﳏلﻬﻢ ) ﻓﺈن شق ( ذلﻚ ) ﺻلى الرﺟال واستدﺑر ﻢ النساء ﰒ
عﻜسﻮا ( إذا ﻛان اﳌﻜان واسعا ﻓاﻟرﺟال ﰲ ﺟﻬﺔ واﻟنساء ﰲ ﺟﻬﺔ وﻛﻞ ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ ﺣدة

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٣٠٧

وإن ﻛان اﳌﻜان ضيﻘا ﻓيﺼﻠي اﻟرﺟال وﻳستدﺑرﻫﻢ اﻟنساء ﰒ ﻳستدﺑر اﻟرﺟال وﺗﺼﻠي اﻟنساء

ﻓصلى النساء واستدﺑرهن الرﺟال ) ﻓﺈن وﺟد ( اﳌصلﻲ عر ) سﱰﻩ ﻗريبﺔ ( عرﻓا )
ﰲ أثناء الصﻼة سﱰ ( ا عﻮرتﻪ ) وﺑﲎ ( ﺑﲎ أي أﻛمﻞ اﻟﺼﻼة وﻟيﺲ ﻳعيد من ﺟدﻳد
ﺑﻞ ﻳﻜمﻞ ،على ﻣا ﻣﻀى ﻣن ﺻﻼتﻪ ﻷنه أﺧﺬ اﻟسﱰة اﻟﻘرﻳﺒﺔ وسﱰ اﻟعورة ﻻ ﻳعتﱪ ﻋمﻼ
ﻛﺜﲑا ) وإﻻ ( ﳚدها ﻗريبﺔ ﺑﻞ وﺟدها ﺑعيدة ) اﺑتدأ ( الصﻼة ﺑعد سﱰ عﻮرتﻪ أي ﻟو

ﻛانﺖ ﺑعيدة ﻓاﻟﺬﻫاب إﻟيﻬا وأﺧﺬ اﻟسﱰة ﻳعتﱪ ﻋمﻼ ﻛﺜﲑا مﺒﻄﻞ ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ

وﻛذا ﻣن عتﻘﺖ ﻓيﻬا واﺣتاﺟﺖ إليﻬا ﻋتﻘﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻛانﺖ ﺗﺼﻠي مﻜﺸوﻓﺔ اﻟرأس

ﻋتﺒار أن اﻷمﺔ ﻋور ا من اﻟسرة إﱃ اﻟرﻛﺒﺔ ﻓﻬي ﺗﺼﻠي وشعرﻫا منﻜﺸف ﻓأﻋتﻘﻬا سيدﻫا
وﻫي ﺗﺼﻠي ﻓماذا ﻳﻠﺰمﻬا اﻵن؟ أن ﺗغﻄي رأسﻬا ﻓﺈن ﻛانﺖ اﻟسﱰة ﲜوارﻫا أﺧﺬ ا وﻏﻄﺖ
شعرﻫا ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﺑعمﻞ ﻛﺜﲑ ﻓاﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺒﻄﻞ وإن ﻛانﺖ اﻟسﱰة ﺑعيدة وذﻫﺒﺖ إﱃ مﻜان

ﺑعيد وﲢرﻛﺖ ومﺸﺖ وﻛﺬا ﻓتﺒﻄﻞ ﺻﻼ ا ﻳﻘول وﻛذا ﻣن عتﻘﺖ ﻓيﻬا واﺣتاﺟﺖ إليﻬا

من ﻫي اﻟﱵ اﺣتاﺟﺖ إﻟيﻬا؟ ﻫﺬه اﻟﱵ نﻘول أ ا ﺗﺼﻠي وﻫي ﻛاشفﺔ ﺑعﺾ اﻟعورة ﻛاشفﺔ
اﻟرأس أو ﻛاشفﺔ اﻟساق ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ ﺗﺼﻠي وﻫي ساﺗرة ﻛاﳊرة ﻓﻬﺬه ﻻ ﲢتاج .ﻗال

اﳌﺼنف ) :ويﻜرﻩ ﰲ الصﻼة السدل ( اﻟسدل من اﻟﻠﺒاس وﻫﺬا اﳌﻜروه اﻷول وهﻮ طرح
ثﻮب على ﻛتﻔيﻪ وﻻ يرد طرﻓﻪ على اﻵﺧر ﻳعﲏ ﻻ ﻳرد اﻟﻄرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﺜانيﺔ

واﳌﻘﺼود ﰲ ﻫﺬا إذا طرح اﻟﺜوب ﻋﻠﻰ ﻛتفيه وﱂ ﻳرد اﻟﻄرف ﻋﻠﻰ اﻟﻄرف اﻵﺧر إذا ﻛان
ﻫﺬا اﻟﺜوب ﳑا ﻻ ﻳﻠﺒﺲ إﻻ إذا ﻛان اﻟﺜوب ﻫﻜﺬا ﻟﺒسه ﻫﺬه طﺒيعته ﻳوضﻊ وﻻ ﻳرد اﻟﻄرف

ﻋﻠﻰ اﻟﻄرف اﻵﺧر أما إذا ﻛان ﳑا اﻟعادة ﻓيه أن ﻳرد اﻟﻄرف ﻋﻠﻰ اﻟﻄرف اﻵﺧر ﻓﺈن
اﻟسدل ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ مﻜروه ،وما ﻫو وﺟه اﻟﻜراﻫﺔ؟ اﻟﻜراﻫﺔ ﻓيﻬا نﺺ ﻟﻜن ﳌاذا ﺟاء ﻫﺬا
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اﻟنﻬي؟ ﻓيﻈﻬر وﷲ أﻋﻠﻢ أن اﻟسدل ﻫﺬا ﻫو أﻗرب إﱃ ﻟﺒسﺔ اﻟعاﺑﺚ ﻓﻘد ﺟاءت ﺻور
ﻛﺜﲑة ي ﻋنﻬا ﰲ اﻟﺼﻼة ﻷ ا ﻻ ﺗوﺣي ﲜدﻳﺔ اﳌﺼﻠي ﺑﻞ ﺗوﺣي ﺑعﺒﺜه ﺗﺸﺒه ﺻور اﻟعﺒﺚ

ومنﻬا اﻟسدل وﺑعﻀﻬا ي ﻋنﻬا ﻷ ا ﻗد ﺗفﻀي إﱃ ﻛﺸف اﻟعورة مﺜﻞ اشتمال اﻟﺼماء )

و ( ويﻜرﻩ ﻓيﻬا ) اشتمال الصماء (  ٢ومعناه ن يﻀﻄبﻊ ﺑﺜﻮب ليﺲ عليﻪ ﻏﲑﻩ وما
معﲎ ﻳﻀﻄﺒﻊ؟ ﻓاﻻضﻄﺒاع مﺜﻞ ﻟﺒسﺔ اﶈرم ﻋندما ﻳﱪز ﻛتفه اﻷﳝن وﻳسﱰ اﻷﻳسر ﻓاﳌﺼنف
ﻳﻘول ن ﻳﻀﻄﺒﻊ أي ﻳﻠف اﻟﺜوب ﻋﻠيه ﻟيﺲ ﻋنده ﻏﲑه ﻓﻼ ﻳوﺟد مﻼﺑﺲ داﺧﻠيﺔ ﲢته أو

سراوﻳﻞ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺜوب ﻓﻬي ﻗﻄعﺔ واﺣدة من اﻟﻘماش ﻓيﻠفﻬا ﻋﻠﻰ نفسه وﻳﻀﻄﺒﻊ ا
وﻫﺬا اﻻشتمال ُﳜ َﺸﻰ منه ﻛﺸف اﻟعورة ،وﻟو أنه اضﻄﺒﻊ ﻟﺜوب وﻛان ﲢته ﻏﲑه ﻓﻼ ﻛراﻫﺔ

إذاً ،واﻻﺿﻄباع أن ﳚعﻞ وسﻂ الرداء ﲢﺖ عاتﻘﻪ اﻷﳝن وطرﻓيﻪ على عاتﻘﻪ اﻷيسر
ﻓﺈن ﻛان ﲢتﻪ ثﻮب ﻏﲑﻩ ﱂ يﻜرﻩ إذاً ﻟو ﻛان ﲢته ﺛوب ﻏﲑه ﱂ ﻳﻜره أو ﻟو ﻛان ﻋنده

ﺛوب واﺣد ﻻ ﻳﻀﻄﺒﻊ ﺑﻞ ﳚعﻠه إزار ﻟيسﱰ اﻷسفﻞ وﻳﻜفي ،أما أنه ﻳﻀﻄﺒﻊ ﻓيسﱰ

اﻷسفﻞ واﻷﻋﻠﻰ ﰒ ﺗنﻜﺸف اﻟعورة!ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟنﻬي ) ،و ( يﻜرﻩ ﰲ الصﻼة ) تغﻄيﻪ
وﺟﻬﻪ  ٣واللﺜام  ٤على ﻓمﻪ وأنﻔﻪ ( ﺑﻼ سبب ،أما إذا ﻛان ﻫناك سﺒﺐ من ﺣر أو ﺑرد
أو ﺗراب أو ﻏﺒار ﻓﻼ س أما ﺑغﲑ سﺒﺐ ﻓﻬﺬا مﻜروه وﻫﺬا اﻟنﻬي ﻛﺬﻟﻚ ﻳوﺣي ﺑﻠﺒسﺔ

اﻟعﺒﺚ ﻛما أن ﻓيﻬا نوع ﺗﺸﺒه ﺑعﺒدة اﻟنار لنﻬيﻪ ﷺ أن يغﻄﻲ الرﺟﻞ ﻓاﻩ رواﻩ أﺑﻮ داود
واﻷنف أدﺧﻠوﻫا ﻗياسا ﻋﻠﻰ اﻟفﻢ وﰲ تغﻄيﻪ الﻔﻢ تﺸبﻪ ﺑﻔعﻞ ا ﻮس عند عباد ﻢ
النﲑان ) و ( يﻜرﻩ ﻓيﻬا ) ﻛﻒ ﻛمﻪ (  ٥ﻓيﻬا أي ﰲ اﻟﺼﻼة ،وما معﲎ ﻛف ﻛمه؟
ﻓاﻟﻜﻢ ﻫو اﻟﺬي ﻳدﺧﻞ اﻹنسان ﻳده ﻓيه أي أن يﻜﻔﻪ عند السﺠﻮد ﻣعﻪ ﻛيف ﻳﻜفه؟
ﲜﺬﺑه ورﻓعه وﻫي أﻳﻀا ﺗﺸﺒه اﻟعﺒﺚ وأﻳﻀا ﻫﺬا اﻟﻜف ﻟﻠﻜﻢ وﻟفه ) ولﻔﻪ ( أي لﻒ ﻛمﻪ
ﺑﻼ سبب لﻘﻮلﻪ ﷺ وﻻ أﻛﻒ شعرا وﻻ ثﻮ ﻣتﻔق عليﻪ اﳊدﻳﺚ ﻗال وﻻ ﺛو واﳌﺼنف
ﻗال ﻛمه واﳌﻘﺼور ﻟيﺲ اﻟﻜﻢ ﻓﻘط ﺑﻞ ﻫﺬا مﺜال ﻓأي شيء آﺧر ﻏﲑ اﻟﻜﻢ إذاً ﻻ ﻳﻜف
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ﻛمه وﻻ ﻳﻠفه وﻟفه أي طيه ﻛاﻟتﺸمﲑ ﻓﻄﻞ ﻫﺬه اﻷشياء ي ﻋنﻬا ﻓﻬي مﻜروﻫﺔ وﻫي
ﺗﺸﺒه اﻟعﺒﺚ وﻟيسﺖ وﻻ ﺗﺸﺒه ﻛمال اﻟﺰﻳنﺔ ﻓﻜمال اﻟﺰﻳنﺔ ﻓﻜمال اﻟﺰﻳنﺔ أن ﻳﻜون اﻹنسان

ﻋﻠﻰ اﳍيئﺔ اﳊسنﺔ اﻟﱵ ﺗعارف ﻋﻠيﻬا اﻟناس أ ا ﺣسنﺔ ﻓاﻟتﺸمﲑ اﻵن ﻛأن ﰐ اﻹنسان
مﺸمرا ﰲ اﻟﺼﻼة وﻟﻜنه إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ مسئول ﻓماذا ﳛدث؟! سيعدل ﺛوﺑه أم ﻻ؟!!
ﻗال ) :و ( يﻜرﻩ ﻓيﻬا ) شد وسﻄﻪ ﻛﺰ ر (  ٦شد اﻟوسط مﺜﻞ اﻟﺰ ر وما ﻫو اﻟﺰ ر؟

اﻟﺰ ر ﻫﺬا ﺧيط ﻏﻠيﻆ ﻋرﻳﺾ ﻳرﺑﻄه اﻟيﻬود واﻟنﺼارى ﻋﻠﻰ وسﻄﻬﻢ وﻟه طرف مرﺧي ﻳﺼﻞ
إﱃ اﻷرض ﻓيﻜره أن ﻳﺸد وسﻄه ﲟا ﻳﺸﺒه اﻟﺰ ر وﻻ ﻳﻜره أن ﻳﺸد وسﻄه ﲟا ﻻ ﻳﺸﺒه اﻟﺰ ر

أي ﲟا يﺸبﻪ شد الﺰ ر ﳌا ﻓيﻪ ﻣن التﺸبﻪ هﻞ الﻜتاب وﰲ اﳊديﺚ ﻣن تﺸبﻪ ﺑﻘﻮم
ﻓﻬﻮ ﻣنﻬﻢ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ سناد ﺻﺤيﺢ ويﻜرﻩ للمرأة شد وسﻄﻬا ﰲ الصﻼة ﻣﻄلﻘا

واﻟتعﻠيﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﲔ ﺣﺠﻢ اﻟعورة ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة ﻓﺈذا ش ّدت وسﻄﻬا ﻓﺈنه ﻳتﺒﲔ

ﺣﺠﻢ اﻟعورة وﻻ يﻜرﻩ للرﺟﻞ ﲟا ﻻ يﺸبﻪ الﺰ ر .انتﻘﻞ إﱃ اﶈرمات من اﻟﻠﺒاس :ﻗال) :
وﲢرم اﳋيﻼء ﰲ ثﻮب وﻏﲑﻩ ( ﻣن عماﻣﺔ وﻏﲑها ﰲ الصﻼة وﺧارﺟﻬا ﰲ ﻏﲑ اﳊرب
لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﺟر ثﻮﺑﻪ ﺧيﻼء ﱂ ينﻈر ﷲ إليﻪ ﻣتﻔق عليﻪ إذاً ﺟر اﻟﺜوب ﺧيﻼء ﳏرم إﻻ
ﰲ اﳊرب ﻓﻼ ﳛرم  ،ﳌاذا؟ ﻷن اﳋيﻼء ﰲ اﳊرب ﺗﺒاح وﻻ ﺗﻜون ﳏرمﺔ وﳚﻮز اﻹسبال ﻣن
ﻏﲑ اﳋيﻼء للﺤاﺟﺔ إذاً إسﺒال اﻟﺜوب ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ إذا ﻛان ﳋيﻼء ﻓﻬو ﳏرم وإذا ﻛان
ﻟغﲑ ﺧيﻼء ﻓﻬﺬا سيﺨتﻠف ﻷنه إذا ﻛان ﻟغﲑ ﺧيﻼء ﻓﻠماذا ﻳفعﻠﻬا؟ ﻫﻞ ﻳفعﻠﻬا ﳊاﺟﺔ أم
ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓﺈن ﻛان ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓسننﺰل من اﻟتﺤرﱘ إﱃ اﻟﻜراﻫﺔ وإن ﻛان ﳊاﺟﺔ نﺰﻟنا من

اﻟﻜراﻫﺔ إﱃ اﻹ ﺣﺔ ﻓﻬﺬه ﻫي اﳌنازل اﻟﺜﻼث ﻓﺠر اﻟﺜوب ﻟه ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام ﳛرم إن ﻛان
ﻟﻠﺨيﻼء وﻳﻜره ﻋند ﻋدم اﳋيﻼء وﻋدم اﳊاﺟﺔ ﻓﻼ ﺧيﻼء وﻻ ﺣاﺟﺔ ﰲ اﻹسﺒال ﻓيﻜون
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مﻜروﻫا ﻷنه ﻳﺸﺒه أﻫﻞ اﳋيﻼء واﻟﺜاﻟﺚ أن ﻳﻜون مﺒاﺣا إذا ﻛان ﻟغﲑ ﺧيﻼء وﻛانﺖ ﻫناك

ﺣاﺟﺔ واﳊاﺟﺔ ﻛسﱰ ساق ﻗﺒيﺢ أو ﺑرد .ﻗال ) :و ( ﳛرم ) التصﻮير ( أي على ﺻﻮرة
ﺣيﻮان أي ﺻورة اﻟﻜاﺋنات اﳊيﺔ أي اﻟرسﻢ أما ﺗﺼوﻳر اﻟيوم ﻓﻬﺬا شيء ﺣادث ﺟدﻳد
ﳛتاج إﱃ نﻈر ﺟدﻳد و مﻞ ﺟدﻳد واﺟتﻬاد ﺟدﻳد ﻓاﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟرسﻢ واﻟتﺠسيﻢ

ﻓا سمات ﻫﺬه معروﻓﺔ من اﻟﻘدﱘ ﻓيﻘول ) و ( ﳛرم ) التصﻮير ( أي على ﺻﻮرة ﺣيﻮان
أما ما ﻛان ﻋﻠﻰ ﺻورة ﲨادات أو نﺒا ت أو ما ﻟيﺲ ﺑﻜاﺋن ﺣي ذي روح ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳدﺧﻞ

ﰲ اﻟنﻬي ﳊديﺚ الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ى رسﻮل ﷲ ﷺ عن الصﻮرة ﰲ البيﺖ وأن
تصنﻊ وإن أزيﻞ ﻣن الصﻮرة ﻣاﻻ تبﻘى ﻣعﻪ ﺣياة ﱂ يﻜرﻩ ﻛاﻟرأس ﻓﺈذا أزﻳﻞ اﻟرأس من
اﻟﺼورة ﻓﻼ ﺗﺒﻘﻰ ﺣياة ﻓﻼ ﺗﻜره ) و ( ﳛرم ) استعمالﻪ ( أي اﳌصﻮر على الذﻛر واﻷنﺜى
ﰲ لبﺲ وتعليق وسﱰ ﺟدر ﳛرم اﳌﺼور ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼور اﻟﻠﺒﺲ واﻟتعﻠيﻖ وسﱰ اﳉدر ﺑه
وﻫناك مساﺋﻞ ﳚوز استعمال اﳌﺼور ﻻ اﻓﱰاشﻪ وﺟعلﻪ ﳐدة أي ﻓيﺠوز واﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠيه وسﻠﻢ اﺗﻜأ ﻋﻠﻰ اﳌﺨدة اﻟﱵ ﻓيﻬا ﺻور ﻷ ا ﳑتﻬنﺔ ﺬا وﺗﺼﺒﺢ ﺑعيدة ﻋن شﺒﻬﺔ

اﻟتعﻈيﻢ ﲞﻼف اﻟﻠﺒﺲ واﻟتعﻠيﻖ وسﱰ اﳉدار ) .وﳛرم ( على الذﻛر ) استعمال ﻣنسﻮج (

ﺑذهب أو ﻓﻀﺔ ) أو ( استعمال ) ﳑﻮﻩ ﺑذهب ( أو ﻓﻀﺔ ﻏﲑ ﻣا ﰐ ﰲ الﺰﻛاة ﻣن
أنﻮاع اﳊلﻲ ﻳعﲏ اﳊﻠي اﳌﺒاح أما اﳌموه ﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ واستعماﻟه أو اﳌنسوج ﺑﺬﻫﺐ أو
ﻓﻀﺔ ﻓﻬو ﳏرم ) ﻗبﻞ استﺤالتﻪ ( ﻓﺈن تغﲑ لﻮنﻪ وﱂ ﳛصﻞ ﻣنﻪ شﻲء ﺑعرﺿﻪ على النار
ﱂ ﳛرم لعدم السرف واﳋيﻼء إذاً اﳌنسوج أو اﳌموه ﺑﺬﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﳛرم ﻗﺒﻞ اﻻستﺤاﻟﺔ
أما ﺑعد اﻻستﺤاﻟﺔ ﻓﻼ ﳛرم ﻷنه ﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌعﺬور ﻟيﺲ موﺟودا ومعﲎ اﻻستﺤاﻟﺔ

إذا ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟنار ﻓﻼ ﻳتﺤﺼﻞ منه شيء ﻓعند ذﻟﻚ ﳚوز وﳍﺬا ﻗال ﻓﺈن تغﲑ لﻮنﻪ وﱂ
ﳛصﻞ ﻣنﻪ شﻲء ﺑعرﺿﻪ على النار ﱂ ﳛرم ﻷنه ﻻ ﻳوﺟد اﻵن ذﻫﺐ وﻻ ﻓﻀﺔ ﻓﻬو ﰲ
ﺣﻜﻢ اﳌعدوم .ﻗال ) :و ( ﲢرم ) ثياب ﺣرير و ( ﳛرم ) ﻣا ( أي ثﻮب ) هﻮ ( أي
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اﳊرير ) أﻛﺜرﻩ ﻇﻬﻮرا ( ﳑا نسﺞ ﻣعﻪ ﻓمعناه أن الذي ﳛرم من اﳊرﻳر ﻫو اﳊرﻳر اﳋاﻟﺺ

وإذا ﱂ ﻳﻜن اﻟﺜوب ﺣرﻳرا ﺧاﻟﺼا وإﳕا ﻓيه ﺣرﻳر وﻓيه شيء آﺧر ﻛﻘﻄن أو ﺻوف أو شيء
آﺧر ﻳعﲏ ﺣرﻳر وﻏﲑ اﳊرﻳر ﻓﻬﻞ ﳛرم اﳌﺨﻠوط؟ ﻗال اﳌﺼنف إذا ﻛان اﳊرﻳر أﻛﺜر ﻇﻬورا
ﻓﻬو ﳏرم وإذا ﻛان اﳊرﻳر وما ﺧﻠط معه مستو ن ﻓﻼ ﺣرمﺔ وإذا ﻛان اﳊرﻳر أﻗﻞ ﻓﻼ ﺣرمﺔ
من ب أوﱃ إذاً اﳊرﻳر اﻟﺬي ﳛرم ﰲ ﺻورﺗﲔ اﻷوﱃ أن ﻳﻜون ﺧاﻟﺼا واﻟﺜانيﺔ أن ﻳﻜون

ﻏاﻟﺒا ﻇﻬورا ومعناه أن اﻟعﱪة ﺑغﻠﺒته ﰲ اﻟﻈﻬور وﻟيﺲ ﺑغﻠﺒته ﰲ اﻟوزن ﻓﻘد ﻳﻜون ﻛميﺔ اﳊرﻳر
اﳌوﺟودة وز ا أﻛﺜر من وزن اﻟﻘﻄن اﳌوﺟود ﻟﻜن من ﺣيﺚ اﻟﻈﻬور ﻫي أﻗﻞ ﻛأن ﻳﻀﻊ
مﺜﻼ ﺧيط ﺣرﻳر وﺧيﻄﲔ من اﻟﻘﻄن ﻋند اﻟنسج ﻓاﻟنسيج ﻳﻜون ﲞيط طوﱄ وﺧيط
ﻋرضي ،اﻟﻄوﱄ ﻳسمﻰ اﻟسدا ،واﻟعرضي ﻳسمﻰ اﻟﻠﺤمﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﰲ اﻟسدا ﺧط ﺣرﻳر
وﺧﻄﲔ ﻗﻄن ﻓﺼار اﳊرﻳر أﻗﻞ أو ﺧيط من اﳊرﻳر رﻓيﻊ وﺧيط من اﻟﻘﻄن ﲰيﻚ ﻓسيﻜون
من ﺣيﺚ اﻟﻈﻬور اﻟﻘﻄن أﻛﺜر ﻇﻬورا وﻟو ﺟئنا ﰲ اﻟوزن سيﻜون اﳊرﻳر أﻛﺜر وز ﻓﻼ نعتﱪ
ﻫﺬا ) .على الذﻛﻮر ( واﳋناثى دون النساء ﻷن اﻟنساء ﻳﺒاح ﳍن ﻟﺒﺲ اﳊرﻳر إذا ﳛرم

ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛور ،ﻓما ﻫي ﺻور اﻟتﺤرﱘ؟ ﻗال لبسﻬا ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ واﻓﱰاشا واستنادا وتعليﻘا
وﻛتاﺑﺔ ﻣﻬر ن ﰐ ﺑﻘﻄعﺔ ﺣرﻳر وﻳﻜتﺐ ﻋﻠيﻬا اﳌﻬر ﻷ ﻗد ﺗﻜون ﻋادة ﻋند اﳌﱰﻓﲔ

ﻗدﳝا أو ﻛﺬا وسﱰ ﺟدر أي ﳊرﻳر وﻫﺬه  ٦ﺻور ﻟﻜن استﺜﲎ اﻟﻜعﺒﺔ اﳌﺸرﻓﺔ ﻓيمﻜن

سﱰﻫا ﳊرﻳر ﻏﲑ الﻜعبﺔ اﳌﺸرﻓﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تلبسﻮا اﳊرير ﻓﺈنﻪ ﻣن لبسﻪ ﰲ الدنيا ﱂ
يلبسﻪ ﰲ اﻵﺧرة ﻣتﻔق عليﻪ وإذا ﻓرش ﻓﻮﻗﻪ ﺣاﺋﻼ ﺻﻔيﻘا ﺟاز اﳉلﻮس عليﻪ والصﻼة

ﺻفيﻘا أي ﲰيﻜا .واﻵن ﻳﺬﻛر ﺻور اﻻستﺜناء من اﶈرم من اﳊرﻳر ﻓﻬو ﻳﻘول ﻻ ﳚوز

اﳊرﻳر اﳋاﻟﺺ وﻻ اﻷﻛﺜر ﻓما اﻟﺬي ﳚوز؟ ﻳﻘول ) إﻻ إذا استﻮ ( أي اﳊرير وﻣا نسﺞ
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ﻣعﻪ ﻇﻬﻮرا ﻳعﲏ من ﺣيﺚ اﻟﻈﻬور وﻟيﺲ اﻟوزن وﻻ اﳋﺰ وهﻮ ﻣا سدي ﻹﺑريسﻢ وأﳊﻢ
ﺑصﻮف أو ﻗﻄن وﳓﻮﻩ اﻹﺑرﻳسﻢ ﻫو ﺣرﻳر سدي أي ﺧيط اﻟسدا ﻛان من اﻹﺑرﻳسﻢ
وﺧيط اﻟﻠﺤمﺔ ﻛان من ﺻوف أو من ﻗﻄن وﳓوه ) أو ( لبﺲ اﳊرير اﳋالص ﻓيﺠوز ﰲ
ﺣاﻻت ) لﻀرورة أو ﺣﻜﺔ أو ﻣرض أو ﻗمﻞ أو ﺟرب ( ولﻮ ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ إذاً ﳚوز ﻟﺒﺲ
اﳊرﻳر ﰲ  ٦ﺻور  -واﻟسدا واﻟﻠﺤمﺔ ﻛﺜﲑا ما ﻛان اﻟعرب ﻳستﺨدمو ا ﰲ اﻷمﺜﻠﺔ ﻟﻠتعﺒﲑ

ﻋن اﳌمازﺟﺔ واﻟتماسﻚ ﻳﻘوﻟون ﻛاﻟﻠﺤمﺔ وسداﻫا أو ﻛﺬا ) - ..أو ( ﻛان اﳊرير )

ﺣﺸﻮا ( ﻫﺬا اﻟساﺑﻊ ﻓأﺣيا ﺑعﺾ اﳌﻼﺑﺲ ﻳﻀعون ﳍا ﺣﺸوا وﻛﺬا ﻫﺬه اﻟﻠياﻗﺔ اﻟﱵ ﺣول
اﻟعنﻖ أﻟيﺲ ا ﺣﺸوا ﻓﺈن ﻛانﺖ ﺣرﻳر ﺟازت واﳉﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺒسﻬا اﻹنسان وﻫي أشﺒه ﲜﺒﺔ

اﻷزﻫر وﻗدﳝا ﻟﺒسﻬا اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﳉﺒﺔ ﻓيﻬا ﺣﺸوا وﻛانﺖ ﻫﺬه اﳊﺸوة من
اﳊرﻳر من اﻟداﺧﻞ ﻟﻜن اﻟﻘماش اﳋارﺟي اﻟﺬي ﻳﻠمﺲ اﻟﺒدن أو اﻟرﻗﺒﺔ ﻓﻬﺬا نسميه ﺑﻄانﺔ
ﻓﻠو ﻛان اﻟﺜوب مﻜون من ﻗﻄعتﲔ ﺧارﺟيﺔ وداﺧﻠيﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ﺗسمﻰ ﺑﻄانﺔ وما ﺑﲔ

اﻟﻘﻄعتﲔ ﻓﻬو ﺣﺸو ) أو ( ﻛان اﳊرير ) ﺣﺸﻮا ( ﳉباب ﲨﻊ ﺟﺒﺔ أو ﻓرش ﻓﻼ ﳛرم
لعدم الﻔخر واﳋيﻼء ﲞﻼف البﻄانﺔ ﻓاﻟﺒﻄانﺔ اﻟﱵ من اﻟداﺧﻞ ﻻ ﲡوز ﻷ ا ﻟﺒﺲ أما
اﳊﺸو ﻓﻼ ﻳعتﱪ ﻟﺒﺲ وﻻ نعتﱪ أن ﻓيه ﺧيﻼء وﻓﺨر وﳛرم إلباس ﺻﱯ ﻣا ﳛرم على رﺟﻞ

رﻗﻢ أ ﻓﻼ نﻘول ﻫﺬا طفﻞ ﺻغﲑ ،ﺻﺤيﺢ أن اﻟﺼغﲑ ﻏﲑ مﻜﻠف ﻟﻜن اﻟﻜﺒﲑ مﻜﻠف

وتﺸبﻪ رﺟﻞ نﺜى ﰲ لباس وﻏﲑﻩ رﻗﻢ ب وعﻜسﻪ رﻗﻢ ج ﺗﺸﺒه ﰲ ﻟﺒاس وﻏﲑ اﻟﻠﺒاس
ﻓما ﻫو ﻏﲑ اﻟﻠﺒاس؟ ﻛاﻟﻜﻼم واﳌﺸي وﳓو ذﻟﻚ نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺒه اﳌرأة
ﻟرﺟﻞ ﰲ ﻛﻼمه أو ﻟﺒاسه أو مﺸيته أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.

ﻛنا ﻗد شرﻋنا ﻓيما ﻳستﺜﲏ من اﶈرم من اﳊرﻳر اﻟﺜامن ﻗال ) أو ﻛان ( اﳊرير ) علما (

وهﻮ طراز الﺜﻮب ﻳعﲏ اﳋﻄوط ﺗنسج ﻋﻠﻰ اﳊواشي اﻷطراف من اﻟﺜوب ﻛأطراف

اﻟﺸماخ ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻢ ﻟﻠﺜوب ﻓﻠو ﻛان اﻟﺜوب من ﻗﻄن ﻟﻜن ﻋﻠمه من ﺣرﻳر ﻓيﺠوز ﻟﻜن
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ﺑﺸرط أﻻ ﻳتﺠاوز أرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ ) أرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ ﻓما دون أو ( ﻛان ) رﻗاعا  ٩اﻟﺜوب ﻓيه

أﺧراق ﻓرﻗﻊ ﺑﻘﻄعﺔ ﺣرﻳر ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻟﻜن ﺑﺸرط أﻻ ﺗﺰﻳد ﻫﺬه اﻟرﻗعﺔ ﻋن أرﺑعﺔ أﺻاﺑﻊ أو لبنﺔ
ﺟيب ( وهﻮ الﺰيق ﻓاﳉيﺐ ﻫو اﶈيط ﻟعنﻖ ﻓﻠو ﻛانﺖ ﻟﺒنﺔ اﳉيﺐ من ﺣرﻳر ﻓتﺠوز
ﺑﺸرط أن ﺗﻜون أرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ ﻓما دون ) وسﺠﻒ ﻓراء ( ﲨﻊ ﻓروة وﳓن ﰲ ﺑﻼد ﺣارة
ﻓﻼ نعرف اﻟفروة وﳓﻮها ﳑا يسﺠﻒ وﻫو ما ﻳرﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺣواشي اﻟﺜوب أي أن ﻫﺬه
اﻟفروة اﻟﱵ ﺗﻠﺒﺲ ﻟﻠتدﻓئﺔ أطراﻓﻬا ﺧيﻄﺖ ﺑﻘماش من ﺣرﻳر ﻓﻼ س ﺑﺸرط أﻻ ﺗﺰﻳد ﻋن
أرﺑعﺔ أﺻاﺑﻊ وﳓوﻫا أي ﳓو ما مﻀﻰ ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺒاح من اﳊرﻳر إن ﻛان أرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ ﻓأﻗﻞ

ﻓﻜﻞ ذلﻚ يباح ﻣن اﳊرير إذا ﻛان ﻗدر ﻛان ﻗدر أرﺑﻊ أﺻاﺑﻊ ﻓﺄﻗﻞ ﳌا روى ﻣسلﻢ عن
عمر أن النﱯ ﷺ ﻲ عن لبﺲ اﳊرير إﻻ ﻣﻮﺿﻊ أﺻبعﲔ أو ثﻼثﺔ أو أرﺑعﺔ ويباح
أيﻀا ﻛيﺲ اﳌصﺤﻒ أن ﻳﺼنﻊ ﻛيﺲ ﻟﻠمﺼﺤف ﻓﻬﺬا ﺗعﻈيﻢ ﻟﻠمﺼﺤف ﻓيﺒاح ﺗعﻈيما
ﻟه ،وﺧياطﺔ ﺑﻪ أي ﳊرﻳر ﻓاﻟﺜوب ﻗﻄن ﻟﻜن اﳋيط اﻟﺬي ﺧيﻄنا ﺑه اﻟﺜياب ﺣرﻳر ﻓيمﻜن
ﻫﺬا ﻷن ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻟن ﻳﻜون أﻛﺜره ﻇﻬورا ،وأزرار ﻷنه ﻳسﲑ ﻫﺬه اﳋيوط ﺗﺒاح ﻷ ا
ﻳسﲑة ﻓﺈذا ﺻنعوا اﻷزرار من ﺣرﻳر س ﻷنه ﻗﻠيﻞ وﻛﻼم اﳌﺼنف ﻗدﱘ ﻗﺒﻞ وﺟود اﻷزرار

اﻟﺒﻼستيﻚ وما شاﺑه ذﻟﻚ ﻓﻜانوا ﻳﺼنعون اﻷزرار من نفﺲ اﻟﻘماش ﻓﻜانوا ﳜيﻄون ﻗماشا
ﳎموﻋا وﻳﺼﺒﺢ أزرار وﺑعﺾ اﻟناس ﻳﺼنﻊ ﻫﺬا اﻵن من ب اﻟرﻓاﻫيﺔ .ما ﻳﻜره من اﳊرﻳر:
ﻗال ) :ويﻜرﻩ اﳌعصﻔر ( ﰲ ﻏﲑ إﺣرام أما ﰲ اﻹﺣرام ﻓﻼ ﻳﻜره واﳌعﺼفر ﻫو اﻟﺜوب

اﻟﺬي وضﻊ ﻓيه اﻟعﺼفر وﻫو نوع من اﻟنﺒات ﻳتﺰﻳنون ﺑه ) و ( يﻜرﻩ ) اﳌﺰعﻔر للرﺟال (

ﻷنﻪ ﷺ ى الرﺟال عن التﺰعﻔر ﻣتﻔق عليﻪ ويﻜرﻩ اﻷﲪر اﳋالص  ٣أما اﻟﺬي ﺑعﻀه
أﲪر وﺑعﻀه ﻟيﺲ ﲪر !! وﷲ ﳒا من ﻫﺬا اﻟﺸماخ ﻷﺑيﺾ اﻟﺬي ﻓيه وﻟو ﻟﺒسنا
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اﻷﺑيﺾ ﻟﻜان أوﱃ واﳌﺸﻲ ﺑنعﻞ واﺣدة  ٤وﻛﻮن ثياﺑﻪ ﻓﻮق نصﻒ ساﻗﻪ  ٥ﻓﺈذا رﻓعﻬا

ﻓوق نﺼف اﻟساق دﺧﻞ ﰲ اﻟﻜراﻫﺔ وﲢﺖ ﻛعبﻪ ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ  ٦ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ أي ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ

وﺑﻼ ﺧيﻼء وللمرأة ز دة إﱃ ذراع ﻳعﲏ ﺗﺰﻳد ﰲ ﺛو ا إﱃ ذراع ﺣﱴ ﻻ ﺗنﻜﺸف رﺟﻠﻬا

ويﻜرﻩ لبﺲ الﺜﻮب الذي يصﻒ البﺸرة للرﺟﻞ واﳌرأة  ٧وثﻮب الﺸﻬرة  ٨وهﻮ ﻣا
يﺸﻬر ﺑﻪ عند الناس ويﺸار إليﻪ ﻷﺻاﺑﻊ وطﺒعا إﻻ إذا ﻛان ﻳﺼف اﻟعورة ﻓيﺤرم ﻟﻜﻢ ما
سوى اﻟعورة ..

اﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ :اﺟتناب النﺠاسﺔ ) وﻣنﻬا ( أي ﻣن شروط الصﻼة ) اﺟتناب
النﺠاسﺔ ( ﺣيﺚ ﱂ يعﻒ عنﻬا ﺑبدن اﳌصلﻲ  ١وثﻮﺑﻪ  ٢وﺑﻘعتﻬما  ٣وعدم ﲪلﻬا

ﳊديﺚ تنﺰهﻮا ﻣن البﻮل ﻓﺈن عاﻣﺔ عذاب الﻘﱪ ﻣنﻪ ﻓيﻘول اﺟتناب اﻟنﺠاسﺔ شرط إﻻ

اﳌعفو ﻋنﻬا ﻓما ﻫي اﳌعفو ﻋنﻬا؟ ﻳسﲑ اﻟدم اﻟنﺠﺲ من ﺣيوان طاﻫر ﻻ دم سﺒيﻞ إﻻ إذا

ﻛان دم ﺣيﺾ أو نفاس واﻟﺜاﱐ أﺛر استﺠمار ﲟﺤﻠه وﻗﻮلﻪ تعاﱃ  :وثياﺑﻚ ﻓﻄﻬر ) 

ﻓمن ﲪﻞ ﳒاسﺔ ﻻ يعﻔى عنﻬا ( ولﻮ ﺑﻘارورة ﱂ تصﺢ ﺻﻼتﻪ ﻓﺈن ﻛانﺖ ﻣعﻔﻮا عنﻬا
ﻛمن ﲪﻞ ﻣستﺠمرا أو ﺣيﻮا طاهرا ﺻﺤﺖ ﺻﻼتﻪ ﺣيوا طاﻫرا أي ﻏﲑ مأﻛول ﻷن

ما ﰲ ﺑﻄنه ﳒﺲ وﻫﺬا ﰲ اﳊيوان اﻟﻄاﻫر ﻏﲑ اﳌأﻛول أما اﳊيوان اﻟﻄاﻫر اﳌأﻛول ما ﰲ

ﺑﻄنه طاﻫر ﻓاﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌأﻛول ﻷن اﻹشﻜال أﻳن اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﲪﻠﻬا اﳌﺼﻠي ﳌا
ﲪﻞ ﻫﺬا اﳊيوان؟ ﲪﻞ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﰲ داﺧﻞ ﺑﻄن ﻫﺬا اﳊيوان ﲞﻼف اﳌأﻛول ﻓﺈن ﺑول

وروث ما ﻳؤﻛﻞ ﳊمه طاﻫرا ﻓﺈن ﻛانﺖ ﻣعﻔﻮا عنﻬا ﻛمن ﲪﻞ ﻣستﺠمرا ﻛمن ﲪﻞ

شﺨﺼا مستﺠمرا ﻳعﲏ ﳌا ﻗﻀﻰ ﺣاﺟتﻬا ستﺠمر وﱂ ﻳغسﻞ ﻓﺠاء شﺨﺺ آﺧر وﲪﻠه
وﺻﻠﻰ وﻫو ﳛمﻠه ﻓﻬو ﺣامﻼ ﻟﻠنﺠاسﺔ اﻵن ﻟﻜن معفو ﻋنﻬا وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﲪﻞ ﺣيوا ﻏﲑ
مأﻛول وﳛمﻞ ﳒاسﺔ ﻟﻜن معفو ﻋنﻬا ﻓﻬﺬا من ﲪﻞ ﳒاسﺔ واﻟﺜاﱐ ) أو ﻻﻗاها ( أي

شرﻫا أي شر اﻟنﺠاسﺔ أي ﻻﻗى ﳒاسﺔ ﻻ يعﻔى عنﻬا ) ﺑﺜﻮﺑﻪ أو ﺑدنﻪ ﱂ تصﺢ ﺻﻼتﻪ
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( لعدم اﺟتناﺑﻪ النﺠاسﺔ واﻵن ستأﰐ ﺻور وﻳﺒﲔ ﻫﻞ ﺗﺒﻄﻞ أو ﻻ أو ﺗﻠتﺤﻖ ﳌﻼﻗاة أو

ﻻ؟ وإن ﻣﺲ ثﻮﺑﻪ ثﻮ ﺑدون اﻋتماد ومﻼﻗاة ﻓمﺠرد أن ﺛوﺑه مﺲ اﻟﺜوب اﻟﺜاﱐ أو ﺣاﺋﻄا
ﳒسا ﱂ يستند إليﻪ أو ﻗاﺑلﻬا راﻛعا أو ساﺟدا وﱂ يﻼﻗﻬا ﺻﺤﺖ أي ﺻﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ

ﻫﺬه اﻟﺼور اﻟﱵ مﻀﺖ اﻷوﱃ إذا مﺲ ﺛوﺑه ﺛو آﺧر دون أن ﻳعتمد ﻋﻠيه ﺑﻞ ﳎرد مﺲ

وطﺒعا ﻓﺈن اﻟﺜوب اﻵﺧر ﺟاف ﻷنه ﻟو ﻛان رطﺒا سيتنﺠﺲ ﺛوﺑه ،اﻟﺜانيﺔ أن ﳝﺲ ﺛوﺑه
ﺣاﺋﻄا ﳒسا ﻓيه ﳒاسﺔ ﺟاﻓﺔ وﱂ ﻳستند إﱃ اﳊاﺋط ﻟﻜن ﻟو استند إﻟيه ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﻷنه
ﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﺣﻜﻢ من ﻻﻗﻰ اﻟنﺠاسﺔ إذا اﻋتمد ﻋﻠيﻬا أما ﳎرد اﻟﻠمﺲ ﻓﻼ ،واﻟﺜاﻟﺚ أن
ﻳﻘاﺑﻠﻬا راﻛعا  ..مﺜﻞ اﻟسﺠادة اﻟﱵ ﻳﺼﻠي ﻋﻠيﻬا ﰲ ﺟﺰء منﻬا ﳒاسﺔ ﻟﻜن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻻ

ﻳﻘف ﻋﻠيه سواء ﺑيده أو ﺑرﺟﻠه أو ﻻ ﻳﻀﻊ ﻋﻠيه رأسه ..ﻓعند ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻼﻗﻬا ﻓﻬو ﻳﻘاﺑﻠﻬا
وﻟﻜن ﻻ ﻳسﺠد ﻋﻠيﻬا ﻷنه ﱂ ﻳﻠتﺼﻖ ا ﺣﱴ ﻟو ﻛانﺖ ﺑﲔ رﺟﻠيه أو ﻛانﺖ ﺑﲔ رﻛﺒتيه أو

ﺑﲔ ﻳدﻳه ورﻛﺒتيه ﻟﻜنﻬا ﱂ ﻳﺒاشرﻫا ) ،وإن طﲔ أرﺿا ﳒسﺔ أو ﻓرشﻬا طاهرا ( ﺻﻔيﻘا أو
ﺑسﻄﻪ على ﺣيﻮان ﳒﺲ أو ﺻلى على ﺑساط طنﻪ ﻓﻘﻂ ﳒﺲ ) ﻛرﻩ ( لﻪ ذلﻚ
ﻻعتمادﻩ على ﻣا ﻻ تصﺢ الصﻼة عليﻪ ) وﺻﺤﺖ ( ﻷنﻪ ليﺲ ﺣاﻣﻼ للنﺠاسﺔ وﻻ
ﻣباشرا ﳍا ﻓاﻷرض ﳒسﺔ وﻫو ﻓرش ﻋﻠيﻬا طﲔ أو ﺑساط وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒساط اﻟﻄاﻫر

ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌعﲎ ،أن ﻳﻄﲔ أرضا ﳒسا أو ﻳفرش ﻋﻠيﻬا ﻓراشا متينا ﻟﻜن ﻟو ﻓرش شيئا رﻗيﻘا
ﻓﻜأنه ﱂ ﻳفرش شيء ﻷن اﻟرﻗيﻖ ﻻ ﻳﻜون ﺣاﺋﻼ ﺑﲔ اﻟﺸيء واﻟنﺠاسﺔ أو ﺑسﻄه ﻋﻠﻰ
ﺣيوان ﳒﺲ وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒساط أو ﻛان اﻟﺒساط طنه ﳒﺲ ﻟﻜن ﻇاﻫره طاﻫر
ﻓيﻘول ﻛره ﻓاﻟﺼﻼة ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ واﻷوﱃ أﻻ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ وﻟﺬﻟﻚ ﻗال )

وﺻﺤﺖ ( ﻷنﻪ ليﺲ ﺣاﻣﻼ للنﺠاسﺔ وﻻ ﻣباشرا ﳍا .ﻗال ) :وإن ﻛانﺖ ( النﺠاسﺔ )
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ﺑﻄرف ﻣصلى ﻣتصﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ( الصﻼة على الﻄاهر ولﻮ ﲢرك النﺠﺲ ﲝرﻛتﻪ وﻛذا
لﻮ ﻛان ﲢﺖ ﻗدﻣﻪ ﺣبﻞ ﻣﺸدود ﰲ ﳒاسﺔ وﻣا يصلﻲ عليﻪ ﻣنﻪ طاهرا اﳊﺒﻞ مﺸدود ﰲ

شيء ﳒﺲ ﻟﻜن اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﻘف ﻋﻠيه من اﳊﺒﻞ طاﻫر ﻓفي ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼور نﻘول ﺗﺼﺢ
اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳعتﱪ ﺣامﻞ ﻟﻠنﺠاسﺔ وﻻ مﻼق ﳍا وسينتﻘﻞ اﻵن إﱃ ﺻور أﺧرى ﻻ ﻳﻜون
ﺣامﻼ ﻟﻠنﺠاسﺔ وﻻ مﻼق ﳍا وﻟﻜن نعتﱪه ﰲ ﺣﻜﻢ اﳊامﻞ ﻟﻠنﺠاسﺔ أو مﻼق ﳍا وﻫي )

إن ﱂ ( يﻜن ﻣتعلﻘا ﺑﻪ ﺑيدﻩ أو وسﻄﻪ ﲝيﺚ ) ينﺠر ( ﻣعﻪ ) ﲟﺸيﻪ ( ﻓﻼ تصﺢ ﻷنﻪ
ﻣستتبﻊ ﳍا ﻓﻬﻮ ﻛﺤاﻣلﻬا ﻓﻬو ﻳﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ واﳊﺒﻞ ﳒﺲ وﺟﺰء منه طاﻫر ﻳﻘف ﻋﻠيه

ﻓما ﻫناك س أما إذا رﺑط اﳊﺒﻞ ﰲ وسﻄه ﲝيﺚ أنه إذا ﲢرك ﻳتﺤرك اﳊﺒﻞ معه أو ﻳنﺠر

ﲟﺸيه ﻓيﺼﺒﺢ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺣامﻞ اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻼ تصﺢ ﻷنﻪ ﻣستتبﻊ ﳍا ﻓﻬﻮ ﻛﺤاﻣلﻬا ،وﺻورة

ﻟﺜﺔ :إذا ﻛان رﺑط اﳊﺒﻞ ﰲ وسﻄه أو ﰲ ﻳده واﳊﺒﻞ متﺼﻞ ﻟنﺠاسﺔ ﻟﻜن اﻟنﺠاسﺔ ﻋﺒارة

ﻋن سفينﺔ ﻛﺒﲑة ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛرﻛﻬا من مﻜا ا ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﲝامﻞ ﳍا ﻗال وإن ﻛانﺖ
سﻔينﺔ ﻛبﲑة أو ﺣيﻮا ﻛبﲑا ﻻ يﻘدر على ﺟرﻩ إذا استعصى عليﻪ ﺻﺤﺖ ﻷنﻪ ليﺲ
ﲟستتبﻊ ﳍا إذاً ﻻ ﻳﻘف ﻋﻠﻰ اﻟنﺠاسﺔ وﻻ ﳛمﻠﻬا وﻻ ﻳستتﺒعﻬا ﲝيﺚ ﺗﻜون مرﺗﺒﻄﺔ ﺑه

وﺗتﺤرك ﲝرﻛته .مسأﻟﺔ :ﻟو أن رﺟﻼ ﺻﻠﻰ وﺑعد انﻘﻀاء ﺻﻼﺗه رأى اﻟنﺠاسﺔ ﰲ ﺛوﺑه أو

ﰲ مﻜانه ﻓﻬﻞ ﻳعيد أم ﻻ؟ ﻗال ) :وﻣن رأى عليﻪ ﳒاسﺔ ﺑعد ﺻﻼتﻪ وﺟﻬﻞ ﻛﻮ ا ( أي
النﺠاسﺔ ) ﻓيﻬا ( أي ﰲ الصﻼة ) ﱂ يعدها ( ﻻﺣتمال ﺣدوثﻬا ﺑعدها ﺑعد اﻟﺼﻼة
ﺑفﱰة رأى اﻟنﺠاسﺔ ﻓﻬو ﻏﲑ متيﻘن أ ا ﻛانﺖ موﺟودة وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻘد ﺗﻜون ﺣﺼﻠﺖ

ﺑعد اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳتﺼور أن شﺨﺼا ﺻﻠﻰ وﺑعد اﻟﺼﻼة نﻈر ﰲ اﻟﺜوب ﻓوﺟد ﳒاسﺔ ﻷ ا
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜون موﺟودة أﺛناء اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﺧرج من اﳌسﺠد ﰒ ذﻫﺐ إﱃ اﻟﺒﻘاﻟﺔ ﰒ
ﺧرج منﻬا وذﻫﺐ ﻟﲑﻛﺐ اﻟسيارة ﻓوﺟدﻫا ﻓيﺤتمﻞ أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ وﺟدت ﰲ
اﻟﺼﻼة واﺣتمال أن ﺗﻜون ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ طرأت ﺑعد ﺧروﺟه ﻓﻘال انه ﻻ ﻳعيد ﰲ ﻫﺬه
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اﳊاﻟﺔ ﻓﺈذا وﺟد اﻻﺣتمال ﻓﻼ نﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻻﺣتمال ﻓﻼ تبﻄﻞ لﺸﻚ ﻻﺣتمال

ﺣدوﺛﻬا ﺑعدﻫا ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﻟﺸﻚ ) وإن علﻢ أ ا ( أي النﺠاسﺔ ) ﻛانﺖ ﻓيﻬا ( أي ﰲ
الصﻼة ) لﻜن ﺟﻬلﻬا أو نسيﻬا أعاد ( أما إذا ﻛان ﻋﻠﻢ أ ا ﻛانﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻛأن رأى
اﻟنﺠاسﺔ ﺑعد اﻟﺼﻼة مﺒاشرة أو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟنﺠاسﺔ ﳑا ﻻ ﳚف ﺑسرﻋﺔ ﻓرأى أن ﻫﺬه

اﻟنﺠاسﺔ ﻻ شﻚ أ ا ﻗدﳝﺔ ﻓيﻘول أﻋاد ،واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ :وﻋنه ﺗﺼﺢ وﻻ ﻳعيد ﻛما لﻮ
ﺻلى ﳏد أو سيا وﻫﺬه ﺻورة نيﺔ ﻓاﻟﺼورة اﻷوﱃ رﺟﻞ ﺻﻠﻰ وﻋﻠيه ﳒاسﺔ وﻫو سيا

ﳍا واﻟﺜاﱐ ﺻﻠﻰ وﱂ ﻳتوضأ وﻫو س ﻟﻠوضوء وﻛﻼﳘا ﻋﻠﻢ ﺑعد اﻟﺼﻼة ﻓﺼاﺣﺐ اﻟنﺠاسﺔ

رأى اﻟنﺠاسﺔ وﺻاﺣﺐ اﻟوضوء انتﺒه أنه ﳏدث ﻓﻜﻼ اﻟﺼﻼﺗﲔ طﻠﺔ ﻓﻜﻼﳘا ﻳعيد
اﻟﺼﻼة واﺣدة ﻻﺗفاق واﻟﺜانيﺔ ﻋﻠﻰ ﻗول ﻷن ﻓيﻬا ﺧﻼف ﻓاﻟﺬي ﺻﻠﻰ ﳏد ﺑغﲑ وضوء
ﰒ ﺗﺬﻛر متفﻖ ﻋﻠﻰ أنه ﻳعيد أما من ﺻﻠﻰ وﻋﻠيه ﳒاسﺔ ﻓمﺤﻞ ﺧﻼف واﳌﺬﻫﺐ ﻓيه

ﺧﻼف ﻗوي واﳌﺼنف ﻳﻘول ﻳعيدﻫا .ﻗال ) :وﻣن ﺟﱪ عﻈمﻪ ( ﺑعﻈﻢ ) ﳒﺲ ( أو ﺧيﻂ
ﺟرﺣﻪ ﲞيﻂ ﳒﺲ وﺻﺢ ) ﱂ ﳚب ﻗلعﻪ ﻣﻊ الﻀرر ( ﺑﻔﻮات نﻔﺲ أو عﻀﻮ أو ﻣرض

وﺻﺢ أي ﺑرئ ﺟرﺣه ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻗﻠعه مﻊ اﻟﻀرر ،ﻓﻬﻞ نﻘول ﻟه اﻗﻄﻊ اﳉرح ﺣﱴ ﳔرج
اﳋيط؟! ﻗال ﱂ ﳚﺐ ﻗﻠعه مﻊ اﻟﻀرر ﻷن اﻟﻀرر ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﻓوات نفﺲ أو ﻋﻀو أو

مرض وﻻ يتيمﻢ لﻪ إن ﻏﻄاﻩ اللﺤﻢ أي ﻻ ﻳتيمﻢ ﳍﺬا اﻟنﺠﺲ إن ﻏﻄاه اﻟﻠﺤﻢ ﻛأن وضعنا

ﻟه مﺜﻼ ﻗﻄعﺔ ﻋﻈﻢ ﳒﺲ ﺣﱴ ﳒﱪ ﻋﻈمه وﻏﻄﻰ اﻟﻠﺤﻢ ﻫﺬا اﻟعﻈﻢ اﻟنﺠﺲ ﻓماذا نﺼنﻊ ﰲ
اﻟوضوء ؟ ﻳتوضأ طﺒيعي ﻓيغسﻞ ﻫﺬه اﻟيد أما ﰲ اﻟداﺧﻞ ﳒاسﺔ! ﻓأنﺖ ﻻ ﺗﻜﻠف ﻟداﺧﻞ

ﻻ ﺗﻜﻠف ﲟا ﻻ ﺗستﻄيﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛان ﺧيﻄا ﳒسا وﻫﺬا اﳋيط ﻏﻄي مﻊ اﻟﻠﺤﻢ وﰲ
ﻫﺬه اﻷ م ﻗد ﻳﻠفﻆ اﻟﻠﺤﻢ ﻫﺬا اﳋيط ﻟﻜن ﻋموما ﻟو ﺑﲎ اﻟﻠﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺧيط ﳒﺲ أو شيء
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ﳒﺲ وﻏﻄاه ﻓنغسﻞ اﳉﻠد ﻛأنه ﺻﺤيﺢ وﻻ نﻠتفﺖ إﱃ اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻟداﺧﻞ .ﻗال

اﳌﺼنف ) :وﻣا سﻘﻂ ﻣنﻪ ( أي ﻣن آدﻣﻲ ) ﻣن عﻀﻮ أو سن ﻓـ ( هﻮ ) طاهر ( أعادة
أو ﱂ يعدﻩ ﻓﻬو طاﻫر ﻟﻠﺤدﻳﺚ ما أﺑﲔ من ﺣي ﻓﻬو ﻛميتته ،ﻓما أﺑﲔ من اﻟﻄاﻫر طاﻫر

ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا اﳊي ميتته طاﻫرة وﻗﻄعﺖ منه ﻗﻄعﺔ ﻓﻬﺬا اﳌﻘﻄوع ﺣﻜمه ﺣﻜﻢ ميتتﺔ
اﳌﻘﻄوع منه ﻓﺈذا ﻗﻄعنا من آدمي أو ﻗﻄعﺖ من آدمي ﻳد أو رﺟﻞ أو سن أو ﻛﺬا ﻓما
ﺣﻜﻢ ميتﺔ اﻵدمي؟ طاﻫرا ﻓﺈذا ﻫﺬا اﳌﻘﻄوع طاﻫر وإذا ﻗﻄعنا من اﻟﺸاة رﺟﻠﻬا أو ﺟﺰء

وﻫي ﺣيﺔ ﻓﻬﺬا اﳌﻘﻄوع ﺣﻜمه ﺣﻜﻢ ميتﺔ اﻟﺸاة وما ﺣﻜﻢ ميتﺔ اﻟﺸاة؟ ﳒسﺔ وﻫي ﻛﺬﻟﻚ
وﻛﺬا إذا ﻗﻄعنا من اﳉمﻞ سنامه وﻫو ﺣي ﻓما ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟسنام؟ ﺣﻜمه ﺣﻜﻢ ميتﺔ

اﳉمﻞ ،ﻓﻠو مات اﳉمﻞ وما ذﻛي ﻓﻬو ميتﺔ ﳒسﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟسنام .وﻟﺬﻟﻚ ﻗال اﳌﺼنف) :

وﻣا سﻘﻂ ﻣنﻪ ( أي ﻣن آدﻣﻲ ) ﻣن عﻀﻮ أو سن ﻓـ ( هﻮ ) طاهر ( أعادة أو ﱂ يعدﻩ
ﻷن ﻣا أﺑﲔ ﻣن ﺣﻲ ﻓﻬﻮ ﻛميتﺔ وﻣيتﺔ اﻵدﻣﻲ طاهرة وإن ﺟعﻞ ﻣﻮﺿﻊ سنﺔ سن شاة
ﻣذﻛاة ﻓصﻼتﻪ ﻣعﻪ ﺻﺤيﺤﺔ ثبﺖ أو ﱂ يﺜبﺖ ﳌاذا ﺻﻼﺗه ﺑسن اﻟﺸاة ﺻﺤيﺤﺔ؟ ﻷنه

ﻗال شاة مﺬﻛاة ﻓﺈذا ذﻛينا اﻟﺸاة ﻓعند ذﻟﻚ اﻟﺸاة طاﻫرة وأسنا ا طاﻫرة وﻟو ذﻛينا اﳉمﻞ
وأﺧﺬ اﻟسنام طاﻫر ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻟﻜن ﻟو مات ﺣتف أنفه ﻓﻬو ﳒﺲ وﻟو ﻗﻄعنا منه
ﺟﺰء وﻫو ﺣي ﻓﻬﺬا اﳉﺰء اﳌﻘﻄوع ﳒﺲ ووﺻﻞ اﳌرأة شعرها ﺑﺸعر ﺣرام ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز

وﺻﻞ اﳌرأة شعرﻫا ﺑﺸعر آﺧر ﻟﻜن ﻫناك ﺻورة ﲡوز وﻫي إذا وﺻﻠﺖ شعرﻫا ﺑﺸيء آﺧر

ﻛﺤرﻳر أو ﺻوف أو ﺧيوط ﻗﻄن أو ﻛﺬا ﻓﻼ س وﳍﺬا ﻗال وﻻ س ﺑﻮﺻلﻪ ﺑﻘراﻣﻞ
وهﻲ اﻷعﻘصﺔ ﻗرامﻞ من ﺣرﻳر أو ﺻوف ﻓﻼ س وترﻛﻬا أﻓﻀﻞ ﺧروﺟا من اﳋﻼف وﻻ
تصﺢ الصﻼة إن ﻛان الﺸعر ﳒسا وﻫﺬه مسأﻟﺔ أﺧرى إذا وﺻﻠﺖ اﳌرأة شعرﻫا ﺑﺸعر

ﳒﺲ ﻓيﻘول اﳌﺼنف ﻟن ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﺑﺸعر طاﻫر؟ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة وﻫﺬه مسأﻟﺔ
ﻏﲑ مسأﻟﺔ اﻹﰒ واﻟتﺤرﱘ ﻓﻼ ﳚوز ﳍا اﻟوﺻﻞ ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﻟعن اﻟواﺻﻠﺔ ﻟﻜن اﻟﻜﻼم اﻵن
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ﻋﻠﻰ مسأﻟتﲔ مسأﻟﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ومسأﻟﺔ اﻹﰒ ﻓاﻹﰒ ﳛﺼﻞ ﻟوﺻﻞ وﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة
وﻋدم اﻟﺼﺤﺔ ﺑنوع اﻟﺸعر اﻟﺬي وضعته ﻓﺈن وضعﺖ شعرا ﳒسا ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ وﻫي آﲦﺔ

وإن وضعﺖ شعرا طاﻫرا ﻓاﻟﺼﻼة ﺻﺤيﺤﺔ وﻫي آﲦﺔ .ﻗال ) :وﻻ تصﺢ الصﻼة ( ﺑﻼ
عذر ﻓرﺿا ﻛانﺖ أو نﻔﻼ ﻏﲑ ﺻﻼة ﺟنازة ) ﰲ ﻣﻘﱪة ( ﺑتﺜليﺚ الباء وﻛﻞ ﻫﺬه
اﳌساﺋﻞ ﺟاءت ﰲ ﺣدﻳﺚ ومﻘﱪة ﻫﺬا اﻷول واﻟﺒاء مﺜﻠﺜﺔ ،ﻛيف؟ أي ﳝﻜن أن ﺗﻜون
مﻘﱪة ِ
ومﻘﱪة .وﻻ يﻀر
ومﻘﱪة َ
مفتوﺣﺔ أو مﻜسورة أو مﻀمومﺔ ﻓتﻘﺒﻞ اﻟﺜﻼث ﺣرﻛات ُ

ﻗﱪان ﻷنه ﻻ ﻳسمﻰ مﻘﱪة إﻻ إذا ﲨعﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺒور وﻫﺬا ﳏﻞ ﺧﻼف ﻟﻜن ﻫﻜﺬا اﳌﺬﻫﺐ

وﻻ ﻣا دﻓن ﺑدارﻩ ﻓﻠو أن إنسان دﻓن ﰲ ﺑيﺖ ﻓﻬﻞ ﻻ ﻳﺼﻞ أوﻻده ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒيﺖ اﻟﺬي

دﻓن ﻓيه؟ ﻻ ﺑﻞ ﻳﺼﻠون ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒيﺖ ﻻ ﻳعتﱪ مﻘﱪة ﻓاﳌﻘﱪة ﻫي اﻟﱵ ﻳدﻓن ﻓيﻬا أموات

اﳌسﻠمﲔ ﺣﱴ وﻟو دﻓن ﻓيه أﻛﺜر من واﺣد ﻷن ﻫﺬا ﺑيﺖ ) و ( ﻻ ﰲ ) ﺣﺶ (  ٢وﻫو

اﻟﺬي نسميه اﻟيوم ﳊمام أو اﳌرﺣاض أو مﻜان ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ ﺑﻀﻢ اﳊاء وﻓتﺤﻬا وهﻮ
وﺣﺶ ) و ( ﻻ ﰲ ) ﲪام ( داﺧلﻪ وﺧارﺟﻪ  ٣واﳊمام
اﳌرﺣاض ﻳعﲏ ﻳﻘال ﻟه ُﺣﺲ َ

اﻟﺬي ذﻛره اﳌﺼنف اﻵن ﻻ ﻳﻘﺼد ﺑه اﳌرﺣاض وإﳕا ﻳﻘﺼد ﺑه مﻜان اﻻﻏتسال وﻗﻠنا مرارا
أن ﻫﺬه اﳊمامات ﻛانﺖ موﺟودة ﻗدﳝا ﰲ أماﻛن ﻋامﺔ ﻟﻼﻏتسال ﰲ اﳌدﻳنﺔ وﻫنا ﰲ
ﺟدة وموﺟودة ﺑﻜﺜرة ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸام وﺑدأت ﺗندﺛر وﻋموما ﻓﺒعﺾ اﻟناس ﰲ ﺑيته ﳚعﻞ
مﻜا ﻟﻘﻀاء اﳊاﺟﺔ وﻏرﻓﺔ أﺧرى منفﺼﻠﺔ ﻋنﻬا ﻟﻼﻏتسال ﻓيسمﻰ اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻫو

ﻟﻼﻏتسال ﲪاما وﻳسمﻰ اﻷول اﻟﺬي ﻫو مﻜان ﻗﻀاء اﳊاﺟﺔ مرﺣاضا أو ﺣﺸا .وﲨيﻊ
ﻣا يتبعﻪ ﰲ البيﻊ ﻳعﲏ اﳊمام ﻋندما نﻘول ﻻ ﳚوز اﻟﺼﻼة ﰲ اﳊمام ﻓﻬﺬه اﳊمامات ﻛﺒﲑة

ﺧاﺻﺔ اﻟعامﺔ وﻳﻜون ﻓيﻬا مﻜا ﻻستﻘﺒال اﻟناس وﺧﻠﻊ اﳌﻼﺑﺲ وارﺗداء اﳌناشف وﻳﺬﻫﺒون
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إﱃ مﻜان آﺧر ﻳغتسﻠون ﻓيه اﳌاء اﳊار أو مﻜان آﺧر ﻓيه اﻟﺒﺨار ﻓأﻳن اﳌﻜان اﻟﺬي ﻻ
ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓيه؟ ﻓيﻘول ﻛﻞ شيء ﻓﻠو أن ﻫﺬا اﳊمام ﺑيﻊ ﻓما اﻟﺬي سيدﺧﻞ ﰲ ﻋﻘد

اﻟﺒيﻊ؟ ستدﺧﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﱵ ذﻛرت وﻟﺬا ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻷماﻛن ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓيﻬا) .

وأعﻄان إﺑﻞ (  ٤أي مساﻛن اﻹﺑﻞ واﺣدها عﻄن ﺑﻔتﺢ الﻄاء وهﻲ اﳌعاطن ﲨﻊ ﻣعﻄن
ﺑﻜسر الﻄاء هﻲ ﻣا تﻘيﻢ ﻓيﻬا و وي إليﻬا اﳋامﺲ ) و ( ﻻ ﰲ ) ﻣغصﻮب ( ﻳعﲏ وﻻ
ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﰲ مﻜان مغﺼوب ﻏﺼﺐ أرضا أو ﺑيتا وﺻﻠﻰ ﻓيه ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة

واﻟسادس وﳎﺰرة مﻜان اﻟﺬﺑﺢ ﻟﺒﻬيمﺔ اﻷنعام ،واﻟساﺑﻊ وﻣﺰﺑلﺔ مﻜان إﻟﻘاء اﻟﻘاذورات
واﻟﺜامن وﻗارعﺔ طريق اﳌﻘﺼود ا اﳉادة اﻟﱵ ﻳﻘرﻋه اﻟناس ﻗدامﻬﻢ ﻓﻬو مﻜان مﺸي

اﻟناس ) و ( ﻻ ﰲ ) أسﻄﺤتﻬا ( أي وﻻ ﰲ أسﻄﺤﺔ ﻫﺬه اﻷشياء اﳌﺬﻛورة ،وﻋنه ﺗﺼﺢ

ﻋﻠﻰ أسﻄﺤتﻬا واﺧتاره اﳌوﻓﻖ ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻷرض ﲪام ﻓسﻄﺤﻬا ﻟيﺲ ﲝمام ﻓنﺼﻠي
ﻓيه أو أن ﻫﺬه اﻷرض ﳎﺰرة مﻜان ﻟﺬﺑﺢ يمﺔ اﻷنعام أما اﻷدوار اﻟعﻠيا ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟنا ا
أي أسﻄﺤﺔ تلﻚ اﳌﻮاﺿﻊ وسﻄﺢ ر ﺣﱴ سﻄﺢ اﻟنﻬر ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓيه وﻗﻠنا أن اﻟرواﻳﺔ

اﻟﺜانيﺔ أ ا ﺗﺼﺢ واﳌنﻊ ﻓيما ذﻛر تعبدي ﺗعﺒدي ﻳعﲏ ﻏﲑ معﻘول اﳌعﲎ أي ينا ﻋن ﻫﺬه

اﻷشياء ﳌاذا؟ وﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳﻘول ﺑﻞ اﳌعﲎ معروف اﻟعﻠﺔ معروﻓﺔ ﻓا ﺰرة من أﺟﻞ
اﻟنﺠاسﺔ واﳌﺰﺑﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ وﻗارﻋﺔ اﻟﻄرﻳﻖ ﺑسﺒﺐ اﻟناس واﳌغﺼوب ﻷنه ﺣﻖ اﻟغﲑ ﻟﻜن ﻫﻢ

ﻳﻘوﻟون أن ﻫﺬا شيء ينا ﻋنه ﻓﻘط ﻓﺈذا ﻗﻠنا أ ا معﻘوﻟﺔ اﳌعﲎ وﻟيسﺖ ﺗعﺒدﻳﺔ ﻓمعناه أننا
ﻻ ندﺧﻞ اﻟسﻄﺢ ﻓﻬو ﻰ ﻋن اﳌﺰﺑﻠﺔ من أﺟﻞ اﻟﻘاذورات وا ﺰرة ﻛﺬﻟﻚ ﻓما ي ﻋنه من
أﺟﻞ اﻟنﺠاسﺔ أما ﻫﺬا ﻓﻠيﺲ ﻓيه ﳒاسﺔ ﻟﻜن إذا ﻗيﻞ ﺗعﺒدي وﳍﺬا ﻳﻘوﻟون ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن
ﻫﺬه اﻷشياء ﲢرم وﻛﺬﻟﻚ أسﻄﺤتﻬا ﺑناء ﻋﻠﻰ أ ا ﺗعﺒدﻳﺔ ﻓسﻄﺢ اﻟﺸيء ﻳعتﱪ منه واﻟدﻟيﻞ

ﰲ ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ اﺑن ﻋمر ﻋند اﻟﱰمﺬي واﳊدﻳﺚ ﻓيه ضعف ﳌا روى اﺑن ﻣاﺟﻪ والﱰﻣذي
عن اﺑن عمر أن رسﻮل ﷲ ﷺ ﻲ أن يصلﻲ ﰲ سبﻊ ﻣﻮاطن اﳌﺰﺑلﺔ وا ﺰرة واﳌﻘﱪة
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وﻗارعﺔ الﻄريق وﰲ اﳊمام وﰲ ﻣعاطن اﻹﺑﻞ وﻓﻮق ﻇﻬر ﺑيﺖ ﷲ ) وتصﺢ ( الصﻼة )
إليﻬا ( أي إﱃ تلﻚ اﻷﻣاﻛن ﻣﻊ الﻜراهﺔ إن ﱂ يﻜن ﺣاﺋﻞ ﻓاﻟﺼﻼة إﻟيﻬا ﲣتﻠف ﻋن

اﻟﺼﻼة ﻓيﻬا واﻟﺼﻼة ﰲ سﻄﺤﻬا ﻓأ أﺻﻠي ﺧارﺟﻬا ﻟﻜن متﺠه إﻟيﻬا ﻳعﲏ ﻫي ﺑيﲏ وﺑﲔ
اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻠو ﻛان أﺣد ﻫﺬه اﻷشياء ﺑﲔ اﳌﺼﻠي وﻗﺒﻠته ﻓﻬو ﻳﺼﻠي إﻟيﻬا وﻟيﺲ ﻫناك ﺣاﺋﻞ
ﳛول ﺑﲔ اﳌﺼﻠي وﺑﲔ ﻫﺬه اﻷشياء ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ؟ ﻳﻘول ﺗﺼﺢ ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ،ﻳعﲏ ﻫو

ﻳﺼﻠي إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜن أمامه ﳎﺰرة ﻓﻠيﺲ ﻫناك ﺣاﺋﻞ ﳛول ﺑينه وﺑﲔ ا ﺰرة وﻟيﺲ اﻟﻜﻼم
أنه ﻳﺼﻠي ﻫنا ﰲ اﻟﺒيﺖ وأمام اﻟﺒيﺖ ﳎﺰرة ﻓﻬﺬا ﻓيه ﺣاﺋﻞ ﻷن ﰲ اﻟﺒيﺖ ﺟدار ﳛول ﺑينﻚ
وﺑﲔ ا ﺰرة ﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻳﺼﻠي أمام ا ﺰرة و ب ا ﺰرة مفتوح وﻫو ﺧارج ا ﺰرة

ﻛأن ﻛان ﰲ أرض اﳉار ﻓيﺼﻞ إﱃ ا ﺰرة أو اﳌﺰﺑﻠﺔ أو اﳌﻘﱪة ﺑدون وﺟود ﺣاﺋﻞ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي

ﻳﻜره .ﻗال :وتصﺢ ﺻﻼة اﳉنازة واﳉمعﺔ والعيد وﳓﻮها ﺑﻄريق لﻀرورة وﳓوﻫا مﺜﻞ

اﻟﻜسوف واﻻستسﻘاء ﺑﻄرﻳﻖ ﻟﻀرورة أ ما ﻫي اﻟﱵ ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ؟ أﻟيﺲ اﻟﻄرﻳﻖ من
اﳌواضﻊ اﻟﱵ ﻗال أنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻼة إﻟيﻬا؟ ﻓاﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻻ ﺗﺼﺢ .ﻟﻜن ﻗال اﻟﻄرﻳﻖ
ﺗﺼﺢ ﻓيه ﻋدد من اﻟﺼﻠوات ،ما ﻫي؟ اﳉنازة واﳉمعﺔ واﻟعيد واﻟﻜسوف واﻻستسﻘاء
وﻳعتﱪون أ ا ضرورة ﻓاﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠيﻬا ﰲ مﻜانه أما اﳉمعﺔ ﻓﻘد ﳝتﻠئ
اﳌسﺠد ﻓيﺤتاﺟون إﱃ اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻓيﺠوز ذﻟﻚ ﻓﻬﺬا مستﺜﲎ من اﻟﻄرﻳﻖ ،وﻏﺼﺐ
ب ﻳعﲏ ﲡوز ﻫﺬه اﻟﺼﻠوات اﻟﱵ رﻗمناﻫا ﻓتﺠوز ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻟﻀرورة وﰲ اﻷرض اﳌغﺼوﺑﺔ

ﻟﻀرورة أما اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ ﻓﻼ ﲡوز ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ وﻻ ﰲ اﻷرض اﳌغﺼوﺑﺔ .وتصﺢ الصﻼة
على راﺣلﺔ ﺑﻄريق وﰲ سﻔينﺔ و ﰐ ) وﻻ تصﺢ الﻔريﻀﺔ ﰲ الﻜعبﺔ وﻻ ﻓﻮﻗﻬا (
واﳊﺠر ﻣنﻬا ﻓيﻘول اﻟفرﻳﻀﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻜعﺒﺔ وﻻ ﻓوق اﻟﻜعﺒﺔ واﳊﺠر منﻬا أي من
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اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻓيه اﻟفرﻳﻀﺔ إذاً اﻟﺬي ﻳﺼﻠي ﻓرﻳﻀﺔ داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ أما اﻟنفﻞ
داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﻓيﺼﺢ .ﻫو ﻳﺼﻠي ﰲ اﳊﺠر ﻓأﻳن اﳊﺠر؟ ﻫو اﳌنﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻋﻠيﻬا سور
ﺑﺸﻜﻞ نﺼف داﺋري ﻓﻬﺬه اﳌنﻄﻘﺔ اﻟﱵ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟسور اﻟنﺼف اﻟداﺋري ﰲ اﳉﻬﺔ

اﻟﺸاميﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺸمال ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﻛﻠه اﳊﺠر ﺑﻞ ﳌا ﺑنيﺖ اﻟﻜعﺒﺔ ﱂ ﺗﱭ ﻋﻠﻰ أرضﻬا ﻛامﻠﺔ
وإﳕا ﺑنيﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء أرضﻬا وﺗرﻛﺖ ﺑعﺾ أرض اﻟﻜعﺒﺔ ﱂ ﻳﱭ ﻓأﻳن ﻫو ﻫﺬا اﻟﺒعﺾ ﻓﻬو
ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﻀﻠﻊ اﻟﺬي ﻳﻘاﺑﻞ اﻟﺼﻠﻊ اﻟﺬي ﻓيه اﳊﺠر اﻷسود واﻟرﻛن اﻟيماﱐ ﻓﻬﺬه اﻟﺒﻘعﺔ

ﺧﺬ منﻬا ستﺔ أذرع ﻓﻘط ﻫي من اﻟﻜعﺒﺔ وما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻠيﺲ من اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﻬﺬه اﻟستﺔ
أذرع ستأﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﻘال ﰲ ﺣﻜمﻬا أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟفرﻳﻀﺔ ﰲ
اﻟﻜعﺒﺔ وﻻ ﻓوﻗﻬا ومعناه أنه ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟفرﻳﻀﺔ أﻳﻀا ﰲ اﳊﺠر ،وﻋنه ﺗﺼﺢ ن اﻟفرﻳﻀﺔ

مﺜﻞ اﻟناﻓﻠﺔ .ﻗال :وإن وﻗﻒ على ﻣنتﻬاها أ أي منتﻬﻰ اﻟﻜعﺒﺔ ﲝيﺚ ﱂ يبق وراءﻩ شﻲء
ﻣنﻬا ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟفرﻳﻀﺔ أم ﻻ؟ ﳌاذا أﺻﻼ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟفرﻳﻀﺔ ﰲ اﻟﻜعﺒﺔ؟ ﻋندﻫﻢ ﺗعﻠيﻞ ﳍﺬا

ﻢ ﻳﻘوﻟون ﳓن أمر ستﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ واﻟﺬي ﻳﺼﻠي داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ إﳕا ﻳستﻘﺒﻞ ﺑعﻀﻬا
وﻳستدﺑر ﺑعﻀﻬا وﻟﺬﻟﻚ ﻫو مستﻘﺒﻞ ومستدﺑر ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ وﻟﻜن أﻻ ﻳعارض ﻫﺬا

اﻟتعﻠيﻞ ﺣدﻳﺚ اﻟنﱯ ﷺ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟوداع ﳌا دﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ وﺻﻠﻰ داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ! ﻗاﻟوا نعﻢ
ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﻜﻞ؟! ﻳﻘوﻟون ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ،ﻷننا ﻗﻠنا ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟفرﻳﻀﺔ أما اﻟناﻓﻠﺔ ﻓتﺼﺢ
ﻟفعﻞ اﻟنﱯ ﷺ و ﰐ سؤال :أﻟيﺲ ﻫﺬه اﻟناﻓﻠﺔ ﻛانﺖ داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﲟعﲎ أنه استﻘﺒﻞ ﺑعﺾ

اﻟﻘﺒﻠﺔ واستدﺑر ﺑعﻀﻬا؟ ﻓﻜيف ﺻﺤﺖ اﻟناﻓﻠﺔ؟ ﻗاﻟوا ﳜفف ﰲ اﻟناﻓﻠﺔ ما ﻻ ﳜفف ﰲ
اﻟفرﻳﻀﺔ .ﻓﻠو أن اﻟنﺺ ورد ﻓيﻬا ﳌا ﺻﺤﺖ أﻳﻀا وﺑناء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟرأي وﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ ﻓنأﰐ
ﳍﻢ ﺑﺼورة ونﻘول وﻗف ﻋﻠﻰ منتﻬاﻫا ﲝيﺚ ﱂ ﻳﺒﻖ وراءه شيء من اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﻬﻞ نﺼﺤﺢ
اﻟفرﻳﻀﺔ أم ﻻ؟ ﻓيﻘوﻟون نعﻢ نﺼﺤﺤﻬا إذاً إذا ﱂ ﻳﺒﻖ وراءه شيء منﻬا ﺻﺤﺖ ﻓرضا ﻷنه ﱂ

ﻳستدﺑر منﻬا شيء شرﻓﻬا ﷲ وﻋﻈمﻬا ﻓﻠﻢ ﻳﱰك وراءه ميﻠي واﺣد ﻓتﺼﺢ .أو وﻗﻒ
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ﺧارﺟﻬا وسﺠد ﻓيﻬا ﺻﺤﺖ ﻷنﻪ ﻏﲑ ﻣستدﺑر لﺸﻲء ﻣنﻬا أي ﺻﺤﺖ ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ أما

اﻟﺬي ﻳﺼﻠي داﺧﻠﻬا ﻳعتﱪ مستدﺑر شيء منﻬا ) وتصﺢ الناﻓلﺔ ( واﳌنذورة ﻓيﻬا وعليﻬا )
ستﻘبال شاﺧص ﻣنﻬا ( أي ﻣﻊ استﻘبال شاﺧص ﻣن الﻜعبﺔ اﻵن ﺗﺼﺢ اﻟناﻓﻠﺔ داﺧﻞ

اﻟﻜعﺒﺔ ﺑﺸرط أم مﻄﻠﻘا؟ ﺑﺸرط ،ما ﻫو استﻘﺒال اﻟﺸاﺧﺺ ﻓيﻘول نعﻢ نﺼﺤﺢ اﻟناﻓﻠﺔ

داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﻟﻜن ﻳستﻘﺒﻞ شاﺧﺼا منﻬا أي ﺟﺰء رزا منﻬا ﻓمعناه أنه ﻟو ﻓتﺢ اﻟﺒاب
وﺻﻠﻰ ﲡاه اﻟﺒاب وﱂ ﻳﻜن ﻫناك شيء رز منﻬا أو ﺻﻠﻰ ﰲ اﳊﺠر وﱂ ﻳتﺠه ﳓو ﺑناء
اﻟﻜعﺒﺔ وإﳕا اﲡه ذات اﻟيمﲔ أو ذات اﻟيسار ﻓﻠيﺲ ﲟستﻘﺒﻞ شاﺧﺼا منﻬا ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ
اﻟناﻓﻠﺔ ﻟه؟ ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ستﻘﺒال شاﺧﺺ من اﻟﻜعﺒﺔ ،وﻟﻠعﻠﻢ ﻓﻬﺬه اﳌسأﻟﺔ
ﻳﻘوﻟون من اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ﺧاﻟف ﻓيﻬا اﳌﺼنف اﳌﺬﻫﺐ ،ﻓاﳌﺬﻫﺐ أن اﻟناﻓﻠﺔ ﺗﺼﺢ مﻄﻠﻘا،
ﳌاذا؟ ﻳﺸﺒﻬون ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺑﺼورة ﻳﻘوﻟون ﻟو أن رﺟﻼ ﺻﻠﻰ من ﺟﺒﻞ أﰊ ﻗﺒيﺲ أو ﺟﺒﻞ
آﺧر من ﺟﺒال مﻜﺔ ﻓاﻟﻜعﺒﺔ ﲢته وﻻ ﻳستﻘﺒﻞ شاﺧﺼا منﻬا وﻫﻞ ﻳﻠﺰم استﻘﺒال شاﺧﺼا
منﻬا أم استﻘﺒال ﺟﻬتﻬا أو ﺣﱴ ﻫواءﻫا ﻓاﻟﺬي ﻳسﻜن ﺟوار اﻟﻜعﺒﺔ ﰲ اﻟدور اﻟعﺸرﻳن أو
اﳋمسﺔ وﻋﺸرﻳن ﻓﻠن ﻳﻜون مستﻘﺒﻼ ﺑناء منﻬا ..وﻟﺬﻟﻚ ﻓاﳌﺬﻫﺐ أن اﻟناﻓﻠﺔ ﺗﺼﺢ مﻄﻠﻘا

ﻓلﻮ ﺻلﻲ إﱃ ﺟﻬﺔ الباب أو على ﻇﻬرها وﻻ شاﺧص ﻣتصﻞ ا ﱂ تصﺢ ذﻛرﻩ ﰲ
اﳌغﲏ و الﺸرح عن اﻷﺻﺤاب أراد أن ﻳﺬﻛر اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ وﻳﺒﲔ أن ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ
ﻷنﻪ ﻏﲑ ﻣستﻘبﻞ لﺸﻲء ﻣنﻬا وﻗال ﰲ التنﻘيﺢ ﻫﺬا اﳌرداوي اﺧتارﻩ اﻷﻛﺜر وﻗال ﰲ
اﳌغﲏ اﻷوﱃ أنﻪ ﻻ يﺸﱰط ﻷن الﻮاﺟب استﻘبال ﻣﻮﺿعﻬا وهﻮاﺋﻬا دون ﺣيﻄا ا

ﻓاﳌوﻓﻖ ﻗال ﰲ اﳌغﲏ أن اﻷوﱃ أن ﻻ ﻳﺸﱰط ﻷن اﻟواﺟﺐ استﻘﺒال موضعﻬا وﻫواﺋﻬا دون

ﺣيﻄا ا وﳍذا تصﺢ على ﺟبﻞ أﰊ ﻗبيﺲ وهﻮ أعلى ﻣنﻬا وﻗدﻣﻪ ﰲ التنﻘيﺢ وﺻﺤﺤﻪ
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ﰲ تصﺤيﺢ الﻔروع ﻗال ﰲ اﻹنصاف وهﻮ اﳌذهب على ﻣا اﺻﻄلﺤنا ﻓاﳌﺬﻫﺐ أ ا

ﺗﺼﺢ أن ﻳتﺠه إﱃ شاﺧﺺ منﻬا .ﻗال :ويستﺤب نﻔلﻪ ﰲ الﻜعبﺔ ﺑﲔ اﻷسﻄﻮانتﲔ أي

ﺑﲔ اﻟعمودﻳن ﻳعﲏ إذا دﺧﻠﺖ اﻟﻜعﺒﺔ واﲡﻬﺖ ﲡاه اﻟﺒاب وﱂ ﺗﻠتفﺖ ﳝنﺔ أو ﻳسرة واﲡﻬﺖ
ﻗﺒﻠﻚ ستﺠد ﻋمودﻳن ﻓاﻟنﱯ ﷺ ﺻﻠﻰ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان واﻵن ﻫناك ﻋﻼمﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜان

اﻟﺬي ﺻﻠﻰ ﻓيه اﻟنﱯ وﺟاهﻪ إذا دﺧﻞ لﻔعلﻪ ﷺ.أﺣﻜام استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ) :وﻣنﻬا ( أي
ﻣن شروط الصﻼة ) استﻘبال الﻘبلﺔ ( وﻫﺬه اﻟﺸرط اﳋامﺲ :أي الﻜعبﺔ أو ﺟﻬتﻬا ﳌن
ﺑعد ﲰيﺖ ﻗبلﺔ ﻹﻗبال الناس عليﻬا ﻗال تعاﱃ  :ﻓﻮل وﺟﻬﻚ شﻄر اﳌسﺠد
اﳊرامﻓﻼ تصﺢ الصﻼة ) ﺑدونﻪ ( أي ﺑدون استﻘبال ) إﻻ لعاﺟﺰ ( ﻛاﳌرﺑﻮط لغﲑ
الﻘبلﺔ واﳌصلﻮب ﻫﺬه مستﺜنيات أوﳍا اﻟعاﺟﺰ ﻛاﳌرﺑوط أو اﳌﺼﻠوب وﻫو اﳌوضوع ﻋﻠﻰ
ﺻﻠيﺐ ﻟﻜنه ﺣي وﻛﻼﳘا مﺜﻞ اﻵﺧر وعند اشتداد اﳊرب ﻓﻬﺬا ﻛﻠه ﻋﺠﺰ ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ
أن ﻳتﺠه إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻛأن ﺗﻜون اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﻇﻬره أو ﳝينه ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ ﺗغيﲑ اﻻﲡاه ،واﻟﺜاﱐ و

) إﻻ ( لـ ) ﻣتنﻔﻞ راﻛب ساﺋر ( ﻻ زل ) ﰲ سﻔر ( وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ مرﻛﺐ ﻓمتنفﻞ "أ"

وراﻛﺐ "ب" وساﺋر "ج" وﰲ سفر "د" ﻳعﲏ من ﲨﻊ ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي إﱃ
ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓيﻜون متنفﻼ وﻟيﺲ ﰲ ﻓرﻳﻀﺔ وراﻛﺒا وساﺋرا أي ﰲ طرﻳﻖ اﻟسفر وﰲ سفر ﻓﻬو

ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ اﻵن إﱃ اﳌدﻳنﺔ ﻓﺈذا وﺻﻞ اﳌدﻳنﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻻ نفﻞ وﻻ ﻏﲑه ﻣباح
ﻓأﺻﺒﺢ اﻵن اﻟﺬي ﻻ ﻳستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ من ﻫو؟ رﺟﻞ ﺧرج من ﺟدة ﻳرﻳد اﳌدﻳنﺔ ﰲ طرﻳﻖ
اﳌدﻳنﺔ وﻫو مستﻘﺒﻞ اﳌدﻳنﺔ معناه أنه مستدﺑر اﻟﻘﺒﻠﺔ أو ﺗﻜون ﻋن ﳝينه ﰲ ﺑعﺾ اﻷﺣوال،

أو ﻋﻠﻰ ﻳساره ﻓﻬﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي ﰲ اﻟسيارة ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ؟ ﻓاﻟﺸروط أن ﻳﻜون
متنفﻼ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ اﻟﻈﻬر أو اﻟعﺼر  ..وراﻛﺒا وساﺋرا ﰲ سفر أم زﻻ ﰲ سفر؟ ﺑﻞ ساﺋرا
ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻳرﻳد أن ﻳفعﻠه ورﻛﺐ اﻟسيارة ومﺸي وﺧرج وﻫو مازال ﰲ طرﻳﻘه ﻟﻠمدﻳنﺔ ﻓﻘال
أﺻﻠي رﻛعتﲔ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻫﺬا أم ﻻ؟ ﻻ ﻷنه اﻵن ﻟيﺲ ﰲ اﻟسفر ﻷن اﻟسفر سيﺒدأ من
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مغادرة اﳌدﻳنﺔ  ،ﻓﺈذا ﻛان مساﻓرا ﻷمر ﳏرم وﻟﻜنه ﻟن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠمدﻳنﺔ وإﳕا ﻷي مﻜان آﺧر

نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ وﻟن ﻳتنفﻞ أﺻﻼ أو ﻟعﻠه ﻓيه ذرة ﺧﲑ ﻓﻼ ﳚوز ﻫﺬا اﻟتنفﻞ طﻮيﻞ أو
ﻗصﲑ إذا ﻛان يﻘصد ﺟﻬﺔ ﻣعينﺔ وﻟيﺲ رﺟﻼ ﻫاﺋما ﻋﻠﻰ وﺟﻬه من ﺑﻠد إﱃ ﺑﻠد ﻻ ﻳﻘﺼد
مﻜا نعينا ﻓلﻪ أن يتﻄﻮع على راﺣلتﻪ ﺣيﺚ ﻣا تﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟراﻛﺐ اﳌتنفﻞ ..
ﻳﻠﺰمه اﻓتتاح اﻟﺼﻼة إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ) ويلﺰﻣﻪ اﻓتتاح الصﻼة ( ﻹﺣرام إن أﻣﻜنﻪ ) إليﻬا ( أي
إﱃ الﻘبلﺔ ﻳﻘول ﻋند اﻹمﻜان أما إذا ﱂ ﳝﻜن ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم لداﺑﺔ أو ﺑنﻔسﻪ معناه ﻳوﺟه
اﻟداﺑﺔ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻳﻜﱪ أو ﻫو ﻳتﺠه إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻳﻜﱪ واﻟداﺑﺔ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ويرﻛﻊ ويسﺠد
إن أﻣﻜنﻪ ﺑﻼ ﻣﺸﻘﺔ إن ﻛان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳرﻛﻊ وﻳسﺠد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟداﺑﺔ ﻛما ﻟو ﻛان ﰲ
سيارة وإﻻ ﻓﺈﱃ ﺟﻬﺔ سﲑﻩ ويﻮﻣﺊ ما ﻓﺈن ﻛان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳرﻛﻊ وﻳسﺠد إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ
ﻓيفعﻞ ﻫﺬا وإﻻ ﻓﺈﱃ ﺟﻬﺔ سﲑه وﻻ ﻳﻠﺰمه اﻟرﻛوع واﻟسﺠود وﻳﻠﺰمه ﻓﻘط ﻋند اﻟﻘدرة ﺗﻜﺒﲑة

اﻹﺣرام وﳚعﻞ سﺠﻮدﻩ أﺧﻔﺾ وراﻛب اﶈﻔﺔ الﻮاسعﺔ والسﻔينﺔ والراﺣلﺔ الﻮاﻗﻔﺔ يلﺰﻣﻪ
اﻻستﻘبال ﰲ ﻛﻞ ﺻﻼتﻪ ﻫﺬه ﺛﻼث ﺻور :ﻫﺬا رﺟﻞ ﻳرﻛﺐ ﳏفﺔ واسعﺔ مﺜﻞ اﳍودج أو
سفينﺔ أو راﺣﻠﺔ واﻗفﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﻓيﻬا ﻛأن ﻛان واﻗفا ﰲ ﳏﻄﺔ ﺑنﺰﻳن وﻟﺬا ﻓاﻟراﺣﻠﺔ اﻟواﻗفﺔ

ﻳﻠﺰمه اﻻستﻘﺒال ﰲ ﻛﻞ ﺻﻼﺗه ) و ( إﻻ ﳌساﻓر ) ﻣاش ( وﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ وﻛنا ﻗد استﺜنينا

اﻟعاﺟﺰ وﻫﺬا اﻷول واﻟﺜاﱐ اﳌتنفﻞ اﳌساﻓر واﻟﺜاﻟﺚ ﻫو ﻫﺬا اﳌتنفﻞ اﳌساﻓر وﻟﻜنه ماش ﻋﻠﻰ
رﺟﻠه واﻟفرق ﺑﲔ اﳌاشي واﻟراﻛﺐ أن اﳌاشي ﻳﻀﻄر إﱃ استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑدون ﺻعوﺑﺔ ﰲ

ﺣاﻟﺔ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود ﻳعﲏ ﻳﻠﺰمه اﻟرﻛوع واﻟسﺠود واﻹﺣرام إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ أما اﻟراﻛﺐ ﻓيﻜﱪ ﰲ
اﻹﺣرام نعﻢ ﻟﻜن ﻳﺼعﺐ أن ﻳتﺠه ﰲ اﻟرﻛوع إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻛﺬا اﻟسﺠود إذا ﻛان ﰲ داﺑﺔ ﻻ

ﳝﻜنه ذﻟﻚ ﻗياسا على الراﻛب ) ويلﺰﻣﻪ ( أي اﳌاشﻲ ) اﻻﻓتتاح ( إليﻬا ) والرﻛﻮع
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والسﺠﻮد إليﻬا ( أي إﱃ الﻘبلﺔ لتيسر ذلﻚ عليﻪ .ﻗال :وإن داس النﺠاسﺔ عمدا
ﺑﻄلﺖ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳌساﻓر إن داس اﻟنﺠاسﺔ ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه وإن داسﻬا ﻣرﻛﻮﺑﺔ ﻓﻼ

وﻫﺬا اﻟفرق ﺑﲔ اﻟراﻛﺐ واﳌاشي .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻳﻘول ﻫو اﻵن ﺗرك استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟعﺬر
وﻫو اﻟسفر وﻛون طرﻳﻖ سفره ﰲ ﻏﲑ اﲡاه اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻬو اﻵن مساﻓر ﰲ اﲡاه ﻏﲑ اﲡاه اﻟﻘﺒﻠﺔ
ومﻊ ذﻟﻚ اﳓرف إﱃ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻻ ﻫي اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻻ ﻫي ﺟﻬﺔ سفره ﻓﻬﻞ ﳚوز ﻟه ذﻟﻚ أم

ﻻ؟ ﻳعﲏ أﺑيﺢ ﻟه ﳌﺼﻠﺤﺔ معينﺔ وﻫي ضرورة ﺧط اﻟسﲑ ﻫﺬا ﰲ اﻟسفر ﻗال :وإن ﱂ يعذر
ﻣن عدلﺖ ﺑﻪ داﺑتﻪ  ١معناه إن ﻋدﻟﺖ اﻟداﺑﺔ ﻋن ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻏﲑ ﺟﻬﺔ اﻟسفر ﻓﻬﺬا اﻟﺬي
ﺗعدل ﺑه داﺑته أﺣد اﺛنﲔ ﻏما معﺬور وإما ﻏﲑ معﺬور ،ﻏﲑ اﳌعﺬور اﻟﺬي وﺟﻬﻬا أو
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳردﻫا وﱂ ﻳفعﻞ وأما اﳌعﺬور ﻫو اﻟﺬي ﺗتﺠه ﺑه إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻏﲑ ﺟﻬﺔ اﻟسفر

وﻻ ﻳستﻄيﻊ ردﻫا أو ﻏفﻞ ﻋن ذﻟﻚ ﻓاﳓرﻓﺖ ﻓيﻘول ﰲ ﻏﲑ اﳌعﺬور وإن ﱂ يعذر ﻣن
عدلﺖ ﺑﻪ داﺑتﻪ ﻓاﳉواب ﺑﻄﻠﺖ وسيأﰐ واﻟﺜانيﺔ أو عدل إﱃ ﻏﲑ الﻘبلﺔ عن ﺟﻬﺔ سﲑﻩ
ﻣﻊ علمﻪ أو عذر  ٣وطال عدولﻪ عرﻓا ﺑﻄلﺖ ﻓمعناه أنه ﻟيﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠﺔ وﻻ ﺟﻬﺔ

سﲑه  ،وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أنه إذا اﳓرف ﻋن ﺟﻬﺔ سﲑه وﺟﻬﺔ ﻗﺒﻠته ﺑﻼ ﻋﺬر ﺗﺒﻄﻞ وإن
ﻛان ﻟعﺬر ﻓتﺒﻄﻞ ﻏن طال اﻻﳓراف ،ﳌاذا؟ ﻳعتﱪون أن اﻟعدول ﻋن اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻋن ﺟﻬﺔ
اﻟسفر ﻫﺬا ﻋمﻞ ﻛﺜﲑ أو داﺧﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﺈن ﻛﺜر ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟعدول ﻋن اﻟﻘﺒﻠﺔ
ﻋمﻞ من ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻓاﻋتﱪ ﻓيه اﻟﻘﻠيﻞ واﻟﻜﺜﲑ ﻓتﺒﻄﻞ ﺑﻜﺜﲑه دون ﻗﻠيﻠه ،ﻓاﻟﺬي ﱂ
ﻳعﺬر ﺑﻄﻠﺖ ﻟه ﻟعدم ﻋﺬره ،أو ﻋدل ﻟغﲑﻫا ﻟنفسه ﻫو مﻊ ﻋﻠمه ﻓتﺒﻄﻞ ﻓمعناه أنه ﻟيﺲ
ﻋنده ﻋﺬر أو ﻋنده ﻋﺬر ﻟﻜن طال اﻟعدول ﺗﺒﻄﻞ .ﻗال ) :وﻓرض ﻣن ﻗرب ﻣن الﻘبلﺔ (

أي الﻜعبﺔ وهﻮ ﻣن أﻣﻜنﻪ ﻣعاينتﻬا أو اﳋﱪ عن يﻘﲔ ) إﺻاﺑﺔ عينﻬا ( ﺑبدنﻪ ﻛلﻪ ﲝيﺚ
ﻻ ﳜرج شﻲء ﻣنﻪ عن الﻜعبﺔ وﻻ يﻀر علﻮ وﻻ نﺰول إذاً ﻓرض استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟه ﺣاﻻن
ﻓاﻟﻘرﻳﺐ ﻳﻠﺰمه إﺻاﺑﺔ ﻋينﻬا واﻟﺒعيد إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟﻜعﺒﺔ ) و ( ﻓرض ) ﻣن ﺑعد ( عن الﻜعبﺔ
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استﻘبال ) ﺟﻬتﻬا ( أي إﺣدى اﳉﻬات اﻷرﺑﻊ ﻓﻼ يﻀر التياﻣن وﻻ التياسر اليسﲑ إن
عرﻓا ﻓمعناه أنﻚ إذا ﻛنﺖ ﳉنوب واﻟﻜعﺒﺔ ﰲ اﻟﺸمال ﻓيﻜفي أن ﺗتﺠه إﱃ اﻟﺸمال ﻓﺈذا
ﱂ ﺗﻜن ﰲ اﻟﺸمال ﲤاما ن ﻛانﺖ ﰲ اﻟﺸمال اﻟغرﰊ أو ﻟﺸمال اﻟﺸرﻗي ﻓما ﻳﻀر وﻟو
استﻄاع أن ﻳعرف اﻵن ﻟوساﺋﻞ اﳊدﻳﺜﺔ ﻓﺠيد ﻟﻜن إذا اﲡه ﻓﻘط إﱃ اﳉﻬﺔ ﻓﻬﺬا ﻓرضه
وﻋندما نﻘول اﳉﻬﺔ ﻳعﲏ ما ﺑﲔ اﳌﺸرق أو اﳌغرب أو ما ﺑﲔ اﻟﺸمال واﳉنوب ﻓﻬﺬه ﻫي

اﳉﻬﺔ ﻓﻼ ﳔرج ﻋنﻬا ﻓاﻟﺬي ﰲ أﻓرﻳﻘيا ﻓيﻜفيه أن ﻳتﺠه إﱃ اﳌﺸرق واﻟﺬي ﻳﻜون ﰲ
أﻓغانستان ﻓيﻜفيه أن ﻳتﺠه إﱃ اﳌغرب واﻟﺬي ﻳﻜون ﰲ ﺗرﻛيا ﻓيﻜفيه أن ﻳتﺠه إﱃ اﳉنوب

واﻟﺬي ﻳﻜون ﰲ اﶈيط اﳍندي ﻓيﻜفه أن ﻳتﺠه إﱃ اﻟﺸمال إﻻ ﻣن ﻛان ﲟسﺠدﻩ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻷن ﻗبلتﻪ ﻣتيﻘنﺔ نعﻢ ﻓمسﺠد اﻟنﱯ ﷺ ﻗﺒﻠته ﺑيﻘﲔ ﻓما ﻳغﲑ ﻓيﻬا .ﻗال:
) ﻓﺈن أﺧﱪﻩ ( لﻘبلﺔ ﻣﻜلﻒ ) ثﻘﺔ ( عدل ﻇاهرا و طنا ) ﺑيﻘﲔ ( عمﻞ ﺑﻪ ﻫﻞ ﳝﻜن

أن اﲡه ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﲞﱪ ﻏﲑي؟ ﺑﺸرطﲔ :ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻏﲑي ﻫﺬا متﺼف ﺑﺼفتﲔ ﳘا ﺛﻘﺔ ،
متيﻘن وﺛﻘﺔ أي ﻟيﺲ ﺑﻜﺬاب ومتيﻘن أي ﻻ ﳜمن ﻻ ﻳﻘول أﻇنﻬا ﻫﻜﺬا ،إذا ﻛانﺖ ﻟﻈن
ﻓﻈﲏ أ أوﱃ من ﻇنﻚ ﻷﱐ مﺜﻠﻚ أﻇن ﻟﻜن إذا ﻛان متيﻘنا ﻓنعﻢ وﻫﺬا اﻷول ﺧﱪ ﺛﻘﺔ
متيﻘن ،واﻟﺜاﱐ ﳏارﻳﺐ اﳌسﻠمﲔ اﳌعمول ا وﻟيسﺖ مﻬﺠورة ﻓﻬﺬا أوﱃ من ﺧﱪ اﻟﺜﻘﺔ

اﳌتيﻘن ﺣرا ﻛان أو عبدا رﺟﻼ أو اﻣرأة ) أو وﺟد ﳏاريب إسﻼﻣيﺔ عمﻞ ا ( ﻷن
اتﻔاﻗﻬﻢ عليﻬا ﻣﻊ تﻜرار اﻷعصار إﲨاع عليﻬا ﻓﻼ ﲡﻮز ﳐالﻔتﻬا ﺣيﺚ علمﻬا
للمسلمﲔ وﻻ ينﺤرف أما إذا وﺟد ﳏارﻳﺐ ﻻ ﻳدري ﻫﻞ ﻫي ﻟﻠمسﻠمﲔ أو ﻟغﲑ
اﳌسﻠمﲔ ﻓما ﻳعمﻞ ا) ويستدل عليﻬا ﰲ السﻔر لﻘﻄب ( وهﻮ أثبﺖ أدلتﻬا ﻫﺬا

ﺑدراسﺔ ﻋﻠﻢ اﻟفﻠﻚ ﻷ ﻢ ﻛانوا ﻳدرسو ا ﻗدﳝا ﻟيعﻠموا أﻳن اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻛﺬا واﻵن ﻫناك وساﺋﻞ
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أﺧرى معدات وﺑوﺻﻠﺔ ..وﻛﺬا ﻓﺒأي وسيﻠﺔ موﺻﻠﺔ ﳚوز .ﻷنﻪ ﻻ يﺰول عن ﻣﻜانﻪ إﻻ
ﻗليﻼ وهﻮ ﳒﻢ ﺧﻔﻲ ﴰاﱄ وﺣﻮلﻪ أﳒﻢ داﺋرة ﻛﻔراشﺔ الرﺣى ﰲ أﺣد طرﻓيﻪ اﳉدي
واﻵﺧر الﻔرﻗدان وﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺐ ﻓيﻘول أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﺣوﻟه أﳒﻢ وﰲ
اﺣد طرﻓيه ﳒﻢ آﺧر ﻳﻘال ﻟه اﳉدي وﰲ اﻟﻄرف اﻵﺧر ﳒﻢ ﻳﻘال ﻟه اﻟفرﻗدان يﻜﻮن وراء
ﻇﻬر اﳌصلﻲ لﺸام وعلى عاتﻘﻪ اﻷيسر ﲟصر ﻳعﲏ إذا ﺟعﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ وراء ﻇﻬره إذا

ﻛان ﻟﺸام ﻓيﻜون ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ إذا ﻛان وراء ﻇﻬره وإذا ﻛان ﲟﺼر ﳚعﻠه ﻋﻠﻰ ﻋاﺗﻘه اﻷﻳسر
ﻓيﻜون مستﻘﺒﻞ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ وﻫﺬه ﻋرف ﻟتﺠرﺑﺔ وﺑعﻠﻢ اﻟفﻠﻚ ﻟﻜن ﻻ شﻚ أننا اﻟيوم ﻋند
وساﺋﻞ أﺣدث ﺑﻜﺜﲑ ﻓتﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻟوساﺋﻞ ﻟﻠﺬي ﻟيﺲ ﻋنده وسيﻠﺔ متﻄورة ﻓيمﻜن أن

ﻳعتمد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ) ويستدل عليﻬا لﺸمﺲ أو الﻘمر وﻣنازﳍما ( وﻻ ﻳنﺒغي ﻟﻠمسﻠﻢ أن
ﻳتدروش ﻓيﻘول أرﻳد أن أمﺸي ﻟﻘﻄﺐ وﻟو ﻛان ﻋندي وسيﻠﺔ أﺣدث من اﻟﻘﻄﺐ ﻓأﻫﻞ

اﻟﻘرن اﻷول ﻟو وﺟدوا اﻟﺒوﺻﻠﺔ ﻻستعمﻠوﻫا ) ويستدل عليﻬا لﺸمﺲ أو الﻘمر
وﻣنازﳍما ( أي ﻣنازل الﺸمﺲ والﻘمر تﻄلﻊ ﻣن اﳌﺸرق وتغرب ﳌغرب معناه ﻳستدل
ﻋﻠيﻬا ﻟﻘﻄﺐ و ﻟﺸمﺲ و ﻟﻘمر و ﳌنازل وﻫﺬا ﻛﻠه ﻳتﻄﻠﺐ دراسﺔ ﻋﻠﻢ اﻟفﻠﻚ أو دراسﺔ

ما ﲢتاﺟه من ﻋﻠﻢ اﻟفﻠﻚ ﻛي ﺗعرف اﻟﻘﺒﻠﺔ ويستﺤب تعلﻢ أدلﺔ الﻘبلﺔ والﻮﻗﺖ ﻳعﲏ أدﻟﺔ

اﻟﻘﺒﻠﺔ وأدﻟﺔ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓمﱴ ﻳﺒدأ اﻟﻈﻬر ومﱴ ﳜرج ..وﻫﻜﺬا ﻓﺈن دﺧﻞ الﻮﻗﺖ
وﺧﻔيﺖ عليﻪ لﺰﻣﻪ أي اﻟتعﻠﻢ ﻓيﺼﲑ واﺟﺒا ﻋﻠيه أن ﻳتعﻠﻢ ﻟيﺼﻞ وﻫﺬه اﻷماﻛن ﻋنده من
ﻳدﻟه ﻟﻜن إذا ﱂ ﻳﻜن ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي إﻻ أن ﻳتعﻠﻢ ﻓيﻠﺰمه أن ﻳتعﻠﻢ أما إذا وﺟد من

ﻳعرف ﻓﻼ ،ﻷن ﻟيﺲ ﻛﻞ اﳌسﻠمﲔ درسوا ﻋﻠﻢ اﻟفﻠﻚ وﻛﺬا أي التعلﻢ ويﻘلد إن ﺿاق
الﻮﻗﺖ ) وإن اﺟتﻬد ﳎتﻬدان ﻓاﺧتلﻔا ﰲ ﺟﻬﺔ ﱂ يتبﻊ أﺣدﳘا اﻵﺧر ( وإن ﻛان أعلﻢ
ﻣنﻪ ﻛأن ﻗال شﺨﺺ ﰲ اﻟﺸمال واﻟﺜاﱐ ﻗال ﰲ اﻟغرب أو اﳉنوب أو اﻟﺸرق ﻓﻬﺬا
اﺧتﻼف ﺟﻬﺔ أما إذا اﺗفﻘا ﰲ اﳉﻬﺔ اﺧتﻠفا ﰲ اﳓراﻓات ﻳسﲑة ﻛأن ﻗال اﻷول ﴰاﻻ مﻊ
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اﳓراف إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟيمﲔ واﻵﺧر ﻗال ﴰاﻻ مﻊ اﳓراف إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟيسار ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻀر وﻻ
يﻘتدي ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻘتدي ﻵﺧر ﻓﻼ ﻳﻘول رﺟﻞ ﺑعدما اﺟتﻬد اﻷول واﺟتﻬد اﻟﺜاﱐ وﻛا

ﳎتﻬدﻳن أي مؤﻫﻠﲔ ﻟﻼﺟتﻬاد ﻓﻘال اﻷول اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻗال اﻵﺧر ﺟنو ﻓﻼ ﳚامﻞ أﺣدﳘا
اﻵﺧر وﻳﻘول أ أﺻﻠي معﻚ! ما ﳝﻜن ﻷنﻚ اﻵن ﺗﺼﻠي إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻋتﻘادك وﳍﺬا
ﻗال وﻻ ﻳﻘتدي ﺑه ﻷن ﻛﻞ منﻬا ﻷن ﻛﻞ منﻬما ﻳعتﻘد ﺧﻄأ اﻵﺧر ،أما اﳌﻘﻠد ﻓماذا ﻳﺼنﻊ
ﺑينﻬما؟ ﻗال ) :ويتبﻊ اﳌﻘلد ( ﳉﻬﻞ أو عمى إذا ﻛان ﺟاﻫﻼ أو أﻋمﻰ ﻓمعناه ﻳتﺒﻊ من؟

ﻗال ) :أوثﻘﻬما ( أي أعلمﻬما وأﺻدﻗﻬما وأشدﳘا ﲢر لدينﻪ ) عندﻩ ( ﻷن الصﻮاب
إليﻪ أﻗرب ﻓﺈن تساو ﺧﲑ ﻓأ ﻻ أﻋﻠﻢ من ﻓيﻬما أﺗﻘﻰ ) وإذا ﻗلد اثنﲔ ﱂ يرﺟﻊ ﺑرﺟﻮع
أﺣدﳘا ﻳعﲏ نفرض أن ﻫﺬا اﳌﻘﻠد ﻗﻠد اﺛنﲔ وﺑعد اﻟﺼﻼة اﻟﺜانيﺔ ﻏﲑ أﺣد ﻫﺬﻳن ا تﻬدﻳن
اﺟتﻬاده وﻗال اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻓيﺒﻘﻰ اﳌﻘﻠد ﻋﻠﻰ اﻷول وﻣن ﺻلى ﺑغﲑ اﺟتﻬاد (
إن ﻛان ﳛسنﻪ ) وﻻ تﻘليد ( إن ﱂ ﳛسن اﻻﺟتﻬاد ) ﻗﻀى ( ولﻮ أﺻاب ) إن وﺟد
ﻣن يﻘلدﻩ ( ﻓﺈن ﱂ ﳚد أعمى أو ﺟاهﻞ ﻣن يﻘلدﻩ ﻓتﺤر وﺻليا ﻓﻼ إعادة وإن ﺻلى
ﺑصﲑ ﺣﻀرا ﻓﺄﺧﻄﺄ أو ﺻلى أعمى ﺑﻼ دليﻞ ﻣن ﳌﺲ ﳏراب أو ﳓﻮﻩ أو ﺧﱪ ثﻘﺔ
أعاد.ﻗال اﳌﺼنف :وﻣن ﺻلى ﺑغﲑ اﺟتﻬاد إن ﻛان ﳛسنﻪ وﻻ تﻘليد إن ﱂ يﻜن ﳛسن
اﻻﺟتﻬاد ﻗﻀى ولﻮ أﺻاب معناه أن ا تﻬد إما أن ﳚتﻬد ﰲ اﻟﻘﺒﻠﺔ وإﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه
واﳌﻘﻠد إما أن ﻳﻘﻠد وإﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وﻫﺬا إن وﺟد من ﻳﻘﻠده ﻓﺈن ﱂ ﳚد أعمى أو
ﺟاهﻞ ﻣن يﻘلدﻩ ﻓتﺤر وﺻليا ﻓﻼ إعادة ﻓمعناه أ ما إن ﺻﻠيا ﺑدون ﲢر ﻻ ﻳعيد وإن
ﺻلى ﺑصﲑ ﺣﻀرا ﻓﺄﺧﻄﺄ أو ﺻلى أعمى ﺑﻼ دليﻞ ﻣن ﳌﺲ ﳏراب أو ﳓﻮﻩ أو ﺧﱪ
ثﻘﺔ أعادا وﻫا ن ﺻور ن :ﻟو ﺻﻠﻰ اﻟﺒﺼﲑ ﺣﻀرا ﻓأﺧﻄأ ﻓما ﻳﻘﺒﻠون ﺧﻄئوه ﺣﻀرا ﻷنه
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إذا ﱂ ﻳﻜن ﻳعرف اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓيسأل اﻟناس ﻓيﻘوﻟون اﳋﻄأ ﰲ اﳊﻀر ﻫﺬا شيء در وﻗﻠيﻞ وﻻ
ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ اﻟﺒﺼﲑ ﺣﻀرا ﻓأﺧﻄأ ﻳعيد أو ﺻﻠﻰ اﻷﻋمﻰ ﺑﻼ دﻟيﻞ من ﳌﺲ

ﳏراب أو ﳓوه أو ﺧﱪ ﺛﻘﺔ ﻳعيد إذا ﺻﻠﻰ اﻷﻋمﻰ ﺑدون دﻟيﻞ إذاً ﻳسأل .ﻗال ) :وﳚتﻬد
العارف دلﺔ الﻘبلﺔ لﻜﻞ ﺻﻼة ( ﻷ ا واﻗعﺔ ﻣتﺠددة ﻓتستدعﻲ طالبا ﺟديدا ﻓﻜﻞ

ﺻﻼة ﳚدد اﻻﺟتﻬاد ﻟﻜن ﻻﺑد أن ﻳفﻬﻢ أن ﲡدﻳد اﻻﺟتﻬاد ﻟيﺲ شيئا مﺸﻘا ﻷنه ﰲ
اﻻﺟتﻬاد اﻷول ﻓﻜر و مﻞ ونﻈر إﱃ اﻟﺸمﺲ وﻗارن مﻊ اﳉﺒﻞ ﻫﺬا واﻟﻈﻞ وﻛﺬا ﰒ ﺗوﺟه

إﱃ أن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﳓو اﻟﺸمال مﺜﻼ ﰒ ﺟاءت اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺑعدﻫا ﻓيﻘوﻟون ﻻﺑد أن ﲡتﻬد
ﻓﻠيﺲ ﻋنده شيء ﺟدﻳد أو إضاﻓﺔ ﻓمعناه أنه ﻳتأمﻞ ﻓﺈذا وﺟد إضاﻓﺔ ﻓيغﲑ وإﻻ ﻓسيسﲑ

ﻋﻠﻰ اﻻﺟتﻬاد اﳌاضي ) ويصلﻲ ﺑـ ( اﻻﺟتﻬاد ) الﺜاﱐ ( إذا ﺗغﲑ ﻓﺈذا ﻛان ﰲ اﻟﺼﻼة
اﻷوﱃ ﺗوﺟه إﱃ اﻟﺸمال وﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﺜانيﺔ ﺗوﺟه ﻋنده أنه ﻟيﺲ ﰲ اﻟﺸمال ﺑﻞ اﻟغرب

ﻓينتﻘﻞ إﱃ اﻻﺟتﻬاد اﳉدﻳد وﻻ ﻳﻘﺾ ما ﺻﻼه ﻻﺟتﻬاد اﻟﻘدﱘ ﻷنﻪ ترﺟﺢ ﰲ ﻇنﻪ ولﻮ

ﻛان ﰲ ﺻﻼة ويبﲏ ﻓﻠو ﻛان ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﺧﻄرت ﻟه ﻓﻜرة أن اﻟﺸمﺲ ﻟو ﻛانﺖ ﻫنا
ﻓمعناه ﻏروب وﻛﺬا  ..ﻫﺬا ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﻓاﻗتنﻊ أن اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓيتﺤول إﱃ
اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻳﺒﲏ وﻳﻜمﻞ ﺻﻼﺗه وﻻ ﻳعد اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ طﻠﺔ ) وﻻ يﻘﻀﻲ ﻣا ﺻلى ﺑـ (

اﻻﺟتﻬاد ) اﻷول ( ﻷن اﻻﺟتﻬاد ﻻ ينﻘﺾ اﻻﺟتﻬاد .وﻣن أﺧﱪ ﻓيﻬا ﳋﻄﺄ يﻘينا
لﺰﻣﻪ ﻗبﻮلﻪ من أﺧﱪ ﻓيﻬا ﳋﻄأ ﻳﻘينا ﻟﺰمه ﻗﺒوﻟه ن اﻟﺬي أﺧﱪه ﻛان ﺛﻘﺔ وأنه أﺧﻄأ
ﻓيﻠﺰمه ﻗﺒول اﳋﱪ وإن ﱂ يﻈﻬر تﻬد ﺟﻬﺔ ﰲ السﻔر ﺻلى على ﺣسب ﺣالﻪ إذا ﱂ
ﻳستﻄﻊ أن ﻳعرف أﻳن اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓيﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه .اﻟﺸرط اﻟسادس :النيﺔ ﰲ الصﻼة ) وﻣنﻬا
( أي ﻣن شروط الصﻼة و ا ﲤﺖ الﺸروط وهﻲ لغﺔ الﻘصد وهﻮ عﺰم الﻘلب على
الﺸﻲء وشرعا العﺰم على ﻓعﻞ العبادة تﻘر إﱃ ﷲ تعاﱃوﳏلﻬا الﻘلب والتلﻔظ ا
ليﺲ ﺑﺸرط إذ الغرض ﺟعﻞ العبادة تعاﱃ ﻟﻜن ﻗوﻟه ﳏﻠﻬا اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬا ﻻﺗفاق
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ﻓاﻟعﺰم ﻻ ﻳﻜون إﻻ من اﻟﻘﻠﺐ وﻗوﻟه اﻟتﻠفﻆ ا ﻟيﺲ ﺑﺸرط ﻳوﺣي أنه ﻟيﺲ منﻬيا ﻋنه أو
ﻟيﺲ ﲞﻄأ ﻷنه سيأﰐ ﺑعد ذﻟﻚ أ ﻢ ﻳرون أن اﻟتﻠفﻆ ا ﻳﻘوﻟون ﺣته أو ستﺤﺒاﺑه

وإن سبق لسانﻪ إﱃ ﻏﲑ ﻣا نﻮاﻩ ﱂ يﻀر ﻷن اﻟعﱪة ﻟﻘﻠﺐ وﻟيﺲ ﻟﻠسان .
واﻟنيﺔ :ﺣﻘيﻘﺔ ﺣﻜﻢ ﳏﻞ وزمن  ...ﻛيفيﺔ شرط ومﻘﺼود ﺣسن
سﺒﻊ شراﺋط أﺗﺖ ﰲ نيﺔ  ...ﺗﻜفي ﳌن ﺣوى ﳍا ﺑﻼ وسن

ﺣﻘيﻘﺔ ﻫﺬا ﺗعرﻳفﻬا وﺣﻜمﻬا شرط ﻋند اﳊناﺑﻠﺔ وﳏﻠﻬا اﻟﻘﻠﺐ وزمنﻬا سيأﰐ ﻛﻼم
اﻟﺼنف ستﻜون ﰲ أول اﻟعﺒادة أو مﻘدمﺔ ﻓتتﻘدم ﻋﻠﻰ أول اﻟعﺒادة ﺑﺸيء ﻳسﲑ ﻓأول
اﻟعﺒادة ﰲ اﻟﺼﻼة ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓﻠو ﺗﻘدمﺖ ﺑﺸيء ﻳسﲑ ﻋن ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓما ﻫناك
س أما ﲟساﻓﺔ طوﻳﻠﺔ ﻓﻼ وﻛيفيﺔ اﻟنيﺔ ﻛﻞ ﻋﺒادة ﳍا ﻛيفيتﻬا ﻓفي اﻟﺼﻼة ﻳنوي اﻟﺼﻼة

وﰲ اﻟﺼوم ﻳنوي اﻹمساك وﻫﻜﺬا وشرط ﻓاﻟنيﺔ نفسﻬا ﳍا شروط ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ا منﻬا
اﻟعﻘﻞ واﻹسﻼم واﻟتمييﺰ وﻋدم اﻹﺗيان ﳌناﰲ أما إذا أﺗﻰ ﳌناﰲ ﻓﻘد ﻗﻄعﻬا مﺜﻞ رﺟﻞ
نوى اﻟﺼﻼة ودﺧﻞ ﻓيﻬا ﰒ أﺗﻰ ﳌناﰲ ﻛأن انتﻘد وضوءه ﻓﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة أو ارﺗد ﻓتﺤﻘﻖ

شيء ﻳناﰲ اﻹسﻼم واﳌﻘﺼود اﳊسن ﻫو مراﺗﺐ اﻟنيﺔ ﻓاﻟنيﺔ ﳍا ﺛﻼﺛﺔ مراﺗﺐ اﻷوﱃ ﲤيﺰ ﺑﲔ
اﻟعادة واﻟعﺒادة ﻓاﻟﺬي ﻳفرق ﺑﲔ ﻏسﻞ وﻏسﻞ ﻫو اﻟنيﺔ ﻓﻬﺬا ﻳتنﻈف وﻫﺬا ﻳرﻓﻊ اﳊدث
وﻛﺬا ﲤيﺰ ﺑﲔ مراﺗﺐ اﻟعﺒادة ﻓﻬﺬه اﻟرﻛعتان سنﺔ وﻫﺬه اﻟفﺠر اﻟفرﻳﻀﺔ ﻓﻬما نفﺲ اﻟرﻛعتﲔ
ﲤاما متﻄاﺑﻘﺔ ﻓاﻟنيﺔ ﻓرﻗﺖ ،وﲤيﺰ اﳌﻘﺼود من اﻟعﺒادة وﻫﺬا ﻫو اﻹﺧﻼص ﻓما اﻟفرق ﺑﲔ

ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻳﻘﺒﻠﻬا رﰊ وﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬا ﻓﻬﺬه واﻷﺧرى ر ء .ﻗال ) :ﻓيﺠب أن
ينﻮي عﲔ ﺻﻼة ﻣعينﺔ ( ﻫناك أشياء ﰲ اﻟنيﺔ ﳚﺐ أن ﳛددﻫا ﻛتعيﲔ اﻟﺼﻼة اﳌعينﺔ
ﻓاﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ نوﻋﲔ معينﺔ وﻏﲑ معينﺔ ﻓغﲑ اﳌعينﺔ ﻛاﻟنفﻞ اﳌﻄﻠﻖ أما ﲢيﺔ اﳌسﺠد أو اﻟوﺗر
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أو رﻛعﱵ اﻟفﺠر ﻓمعﲔ واﻟرواﺗﺐ اﻟﻘﺒﻠيﺔ واﻟﺒعدﻳﺔ معينﺔ أما ﻏﲑ اﳌعينﺔ ﻓﻬي اﻟنفﻞ اﳌﻄﻠﻖ
ﻓﺈذا ﻛان ﻳرﻳد أن ﻳﺼﻠي ﺻﻼة معينﺔ ﻓيﺠﺐ أن ﻳعينﻬا أي ﳜﻄر ﺑﺒاﻟه أ ا ﻇﻬر أو أن
اﻟﺬي ﻳﻜﱪ ﳍا ﻋﺸاء أو ﳜﻄر ﺑﺒاﻟه أنه ﻳﻜﱪ ﻟوﺗر وﻟيﺲ أنه ﻳﻜﱪ ﰒ ﻳنﻈر ﻷي شيء

ﻳﺼرﻓﻬا ﻓرﺿا ﻛانﺖ ﻛالﻈﻬر والعصر أو نﻔﻼ ﻛالﻮتر والسنﺔ الراتبﺔ ﳊديﺚ إﳕا اﻷعمال
لنيات .وسيﺬﻛر اﻵن أشياء ﻻ ﻳﺸﱰط ﻓيﻬا أن ﺗﺬﻛر اﻟنيﺔ ) وﻻ يﺸﱰط ﰲ الﻔرض ( أن
ينﻮيﻪ ﻓرﺿا  ١ﻓﻼ ﻳﺸﱰط أن ﻳنوي اﻟفرضيﺔ ،ﳌاذا ؟ ﻷنه ﻳﻜفي أن ﻳعينﻬا ﻓﺈذا ﻋينﻬا ﻓﻘد
ﲤﺖ وﻋﻠﻢ أ ا ﻓرض أو ﻏﲑ ﻓرض ﻓتﻜﻔﻲ نيﺔ الﻈﻬر وﳓﻮﻩ ) و ( ﻻ ﰲ ) اﻷداء و ( ﻻ
ﰲ ) الﻘﻀاء ( نيتﻬما ﻓﻼ ﲢتاج أن ﺗنوﻳﻬا أداء وﻻ ﻗﻀاء ﻓعندما ﺗﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﰲ وﻗته
ﻓﻬي أداء وﻋندما ﺗﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﺑعد ﺧروج وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ودﺧول اﻟعﺼر ﻓﻬي ﻗﻀاء وﻻ
ﲢتاج إﱃ أن ﺗنوﻳﻬا ﻗﻀاء وﻻ ﺣﱴ ﻟﻘﻠﺐ ﻓﺈذا ﺻﻠيتﻬا ﺑعد اﻟعﺼر ستﻜون ﻗﻀاء وﺑعﺾ
اﻟناس ﻳﺒاﻟﻎ ﰲ ﻫﺬا وﳛدد اﻹمام وﻗد ﳛدد اسﻢ اﻟﺸارع واﳊي  ..ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﰐ

ﻟوسواس ﻷن التعيﲔ يغﲏ عن ذلﻚ ويصﺢ ﻗﻀاء ﺑنيﺔ أداء ﺻور ا :رﺟﻞ استيﻘﻆ من

نومه ﻳﻈن ﺑﻘاء اﻟوﻗﺖ ﻓأﺣرم ﻟﺼﻼة ﻳﻈن ﺑﻘاء اﻟوﻗﺖ واﻟوﻗﺖ ﻗد ﺧرج ﻓﻬو ﻳﻈنﻬا أداء
ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ أ ا ﻇﻬر ﻓﻘد نواﻫا أداء ﰒ طاﻟﻊ اﻟساﻋﺔ ﻓﺈذا ﺑه ﰲ وﻗﺖ اﻟعﺼر ﻓﻬﺬا معﲎ

ويصﺢ ﻗﻀاء ﺑنيﺔ أداء ﻓما نواﻫا ﻗﻀاء واﻷﺻﻞ أن نيﺔ اﻟﻘﻀاء واﻷداء ﻏﲑ مﻄﻠوﺑﺔ ﻓﻬو

نواﻫا ﺧﻄأ ﻓما ﺗﻀر وعﻜسﻪ إذا ن ﺧﻼف ﻇنﻪ مﺜﻞ أنه أﺣرم ﻳﻈن أن اﻟوﻗﺖ ﺧرج

ودﺧﻞ وﻗﺖ اﻟعﺼر ﻓﻘام ﻟيﺼﻞ اﻟﻈﻬر ونواه ﻗﻀاء ﰒ اﻛتﺸف أن وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ق ﻓتﺼﺒﺢ
أداء وﻻ ﺗﻜون ﻗﻀاء ) و ( ﻻ يﺸﱰط ﰲ ) النﻔﻞ واﻹعادة ( أي الصﻼة اﳌعادة )

نيتﻬن (  ٥ ،٤ﻓﻼ ﳛتاج اﻟنفﻞ وﻻ اﻹﻋادة ﻓاﻹﻋادة أن ﺗﺼﻠي اﻟﺼﻼة نفسﻬا ﰲ اﻟوﻗﺖ

مرة نيﺔ أو أنﻚ ﺻﻠيﺖ اﻟﻈﻬر ﰲ ﻫﺬا اﳌسﺠد ﰒ ذﻫﺒﺖ إﱃ مسﺠد آﺧر ﻓوﺟد ﻢ

ﻳﺼﻠون اﻟﻈﻬر ﻓﺼﻠيﺖ معﻬﻢ ﻓمعﻠوم أن اﻟﺜانيﺔ إ ﻋادة واﻷوﱃ أداء ﻓﻼ يعتﱪ أن ينﻮي
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الصﱯ الﻈﻬر نﻔﻼ وﻻ أن ينﻮي الﻈﻬر ﻣن أعادها ﻣعادة ﻛما ﻻ تعتﱪ نيﺔ الﻔرض وأوﱃ
نﻘول إذا ﻛانﺖ نيﺔ اﻟفرضيﺔ ﻏﲑ مﻄﻠوﺑﺔ إذاً اﻹﻋادة واﻟنفﻞ من ب أوﱃ وﻻ تعتﱪ إﺿاﻓﺔ
الﻔعﻞ إﱃ ﷲ تعاﱃ ﻓيﻬا وﻻ ﰲ ﻗﻲ العبادات ﻓما ﻳﺸﱰط ﻫﺬا ﻷنه ﻳنوﻳﻬا وﻻ عدد
الرﻛعات ﻓﻼ ﻳﺸﱰط أن ﻳﺬﻛر ﻋدد اﻟرﻛعات وأ ا ﻓرﻳﻀﺔ ﺧﻠف ﻫﺬا اﻹمام  ..وﻛﻞ ﻫا
ﻳفتﺢ ب وسواس ﱂ ت ﺑه اﻟﺸرع وإﳕا ﳑا زاده اﻟناس ﻋﻠﻰ أنفسﻬﻢ وﻣن عليﻪ ﻇﻬر إن
عﲔ الساﺑﻘﺔ ﻷﺟﻞ الﱰتيب ﻓأﺑدأ ﺑﻈﻬر اﻷمﺲ ﰒ انتﻘﻞ إﱃ ﻇﻬر اﻟيوم وﻻ ﳝنﻊ ﺻﺤتﻬا
ﻗصد تعليمﻬا وﳓﻮﻩ ﻳعﲏ ﻻ ﳝنﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة أن ﻳﺼﻠي ﺻﻼة ﻳنوي ا أن ﺗﻜون
وأﻳﻀا ﻳنوي ا أن ﻳعﻠﻢ ﻏﲑه .ﻗال ) :وينﻮي ﻣﻊ التﺤرﳝﺔ ( ﻫﺬا زمن اﻟنيﺔ مﻊ ﺗﻜﺒﲑة
اﻹﺣرام لتﻜﻮن النيﺔ ﻣﻘارنﺔ للعبادة ) ولﻪ تﻘدﳝﻬا ( أي النيﺔ ) عليﻬا ( أي على تﻜبﲑة
اﻹﺣرام ) ﺑﺰﻣن يسﲑ ( عرﻓا إن وﺟدت النيﺔ ) ﰲ الﻮﻗﺖ ( أي وﻗﺖ اﳌﺆداة والراتبﺔ
ﻣا ﱂ يﻔسخﻬا أي اﻟنيﺔ ،اﳌعﲎ ﻫنا أن اﻟنيﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻜون مﻼزمﺔ ﻷول اﻟعمﻞ ﻓﻬﻞ ﻟه أن
ﻳﻘدمﻬا ﻋﻠيه ﺑﺰمن ﻳسﲑ؟ اﳉواب نعﻢ ﻟﻜن ﺑﺸرط وﻫو أﻻ ﻳﻘدمﻬا ﻋﻠﻰ اﻟعمﻞ ﻓتﻜون اﻟنيﺔ
ﻗﺒﻞ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﻼﺑد إذا ﻗدمﻬا أن ﺗﻜون ﰲ اﻟوﻗﺖ وﻻ ﺗﻜون ﻗﺒﻞ اﻟوﻗﺖ ﻓمﺜﻼ ﻗﺒﻞ

اﻟعﺼر ﻳﻜون مستعدا وﺟاﻫﺰا وﻳنتﻈر ﻓﻘط أذان اﳌؤذن أما إذا نوى اﻟدﺧول ﰲ ﺻﻼة
اﻟعﺼر وﺑتﻜﺒﲑ اﳌؤذن دﺧﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة مﺒاشرة ﻳﻜون ﻗدمﻬا ﻗﺒﻞ اﻷذان ﺑﺰمن ﻳسﲑ ﻟﻜن

أﺧﻞ ﺑدﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓيﺼﺒﺢ نوى ﻗﺒﻞ دﺧول اﻟوﻗﺖ ) ﻓﺈن ﻗﻄعﻬا  ١ﰲ أثناء الصﻼة أو
تردد  ( ٢ﰲ ﻓسخﻬا ) ﺑﻄلﺖ ( ﻷن استداﻣﺔ النيﺔ شرط وﻣﻊ الﻔسﺦ أو الﱰدد ﻻ
يبﻘى ﻣستدﳝا وﻛذا لﻮ علﻘﻪ  ٣ﻳعﲏ اﻟﻘﻄﻊ على شرط ﻛأن ﻳﻘول إن ﺟاء ﻓﻼن ﻗﻄعﺖ

اﻟﺼﻼة أو إذا شعرت ﺑﻜﺬا سأﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة وإذا ﺟاءت اﻟساﻋﺔ ﻛﺬا ﻗﻄعﺖ اﻟﺼﻼة ﻓتﺒﻄﻞ
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اﻟﺼﻼة ﻻ إن عﺰم على ﻓعﻞ ﳏﻈﻮر ﻗبﻞ ﻓعلﻪ أما إذا ﻋﺰم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻓعﻞ ﳏرم ﺧﻄر ﺑﺒاﻟه

ﻓعﻞ ﳏرم ﻟﻜن ما ﻓعﻠه ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة ) وإذا شﻚ ﻓيﻬا ( أي ﰲ النيﺔ أو التﺤرﳝﺔ
) استﺄنﻔﻬا ( أي ﺑدأﻫا من ﺟدﻳد ﻷنه شﻚ ﰲ اﻟنيﺔ نوﻳﺖ أم ﱂ أنوي داﺧﻞ اﻟﺼﻼة
ﻓيﺒدأﻫا من ﺟدﻳد ﻷن اﻷﺻﻞ أنه ﱂ ﻳنو ﻓاﻷمور اﻟوﺟودﻳﺔ اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا أ ا ﻏﲑ موﺟودة

واﻷمور اﻟعدميﺔ ) ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻮدة( ﻛﺬﻟﻚ مﺜال :ﻫﻞ أ ﰲ ار رمﻀان شرﺑﺖ أو ﻻ؟

اﻷﺻﻞ أﱐ ما شرﺑﺖ وإذا شﻚ ﰲ اﻟتﺤرﳝﺔ ﻫﻞ أ ﻛﱪت ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أم ﻻ؟ ﻓاﻷﺻﻞ

أﱐ ﱂ أﻛﱪ ﻓيستأنفﻬا وإن ذﻛر ﻗبﻞ ﻗﻄعﻬا ﻓﺈن ﱂ يﻜن أتى ﺑﺸﻲء ﻣن أعمال الصﻼة
ﺑﲏ ﻫو شﻚ ﻓيﻬا ﻓنﻘول ﻟه استأنفﻬا وﻗﺒﻞ أن ﻳستأنف أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻄﻊ وﻳﺒدأ من ﺟدﻳد

ﻓﺈذا ذﻛر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﻓتﺬﻛر أنه نوى ﻓﻬﻞ ﻳستأنف أم ﻳﻜمﻞ؟ ﺗفﺼيﻞ :ﻓﺈذا ذﻛر
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻄعﻬا أنه نوى ﻓعﻼ ﻓننﻈر ﰲ ﺣاﻟه ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜن أﺗﻰ ﺑﺸيء من أﻋمال اﻟﺼﻼة
ﻓيﻜمﻞ ﻟعدم وﺟود مﺒﻄﻞ وإن ﻛان ﻋمﻞ مﻊ اﻟﺸﻚ ﻋمﻼ ﻳستأنف ﻷن ﻫناك ﺟﺰء من
اﻟعمﻞ أو من اﻟﺼﻼة ُﻋمﻞ ﺑغﲑ نيﺔ ﻓﻠو ﻗﻠنا أ اﻵن مﱰدد نوﻳﺖ أم ﻻ؟ ﻓﻜأنه ما نوى
ﻓﻬو أﺻاﺑه اﻟﺸﻚ وﻫو ﻗﺒﻞ اﻟرﻛوع ﰒ رﻛﻊ واﻟﺸﻚ مازال ﻋنده ﰒ رﻓﻊ ﰒ ﺗﺬﻛر ﻓﻬﺬا اﻟرﻛوع
ﺣﺼﻞ ﺑنيﺔ ﺟازمﺔ أم ﻻ؟ ﻻ وﻟﺬﻟﻚ نﻘول اﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ ﻓﺈذا ﱂ ﻳعمﻞ شيئا ﺑعد اﻟﱰدد أو
اﻟﺸﻚ ﻓﺈنه ﻳﺒﲏ وإن ﻛان ﻋمﻞ ﻋمﻼ من أﻋمال اﻟﺼﻼة ﻓﺈ ا ﺗﺒﻄﻞ وﻳستأنف واﻟسﺒﺐ
وﺟود أﻋمال من اﻟﺼﻼة ﺣدﺛﺖ ﺑدون نيﺔ .اﻟﺼورة اﻷﺧﲑة :ﻟو أﺻاﺑه اﻟﺸﻚ ﺑعد
اﻟﺼﻼة :ﻓﻼ أﺛر ﻟﻠﺸﻚ ﺑعد اﻟعمﻞ ﻓﺈذا انتﻬﻰ اﻟعمﻞ ﻓﻼ ﺗﻠتفﺖ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﺒعدما ﺗﻘول
اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﺗنتﻬي ﺗيﻚ اﻟوسواس أو ﺗﻠﺒيﺲ اﻟﺸيﻄان ﻳﻘول ﻟﻚ ﻫﻞ نوﻳﺖ

أم ﻻ ﻫﻞ ﻗرأت اﻟفاﲢﺔ أم ﻻ؟ ﻓﻼ ﻳﻠتفﺖ إﱃ شﻚ ﺑعد اﻳﺔ اﻟعمﻞ وإن عمﻞ ﻣﻊ الﺸﻚ
عمﻼ استﺄنﻒ وﺑعد الﻔراغ ﻻ أثر للﺸﻚ ) وإن ﻗلب ﻣنﻔرد ( أو ﻣﺄﻣﻮم ) ﻓرﺿﻪ نﻔﻼ
ﰲ وﻗتﻪ اﳌتسﻊ ﺟاز ( إذا ﻗﻠﺐ اﳌنفرد أو اﳌأموم ﻓرضه نفﻼ ﰲ وﻗته اﳌتسﻊ ﺟاز ﻛيف؟
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شرع ﰲ اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ق ﻋﻠيه ساﻋﺔ ﻓﻬﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘﻠﺐ ﻓرضه نفﻼ؟ نعﻢ  ،أو ﻗال
ﷲ أﻛﱪ ﻟﻠﻈﻬر وﻛان ق ﻋﻠﻰ اﻟعﺼر ﲬﺲ دﻗاﺋﻖ اﻟﺬي ﻫي مﻘدار اﻟﺼﻼة ﻓﻠو ﻗﻠﺒﻬا

نفﻼ ﻓاﻟوﻗﺖ ﻟن ﻳﻜفي ﻹﺗيان ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﰲ وﻗتﻬا ﻳعﲏ سيﻜون اﻟﻈﻬر ﺧارج اﻟوﻗﺖ أو

ﺑعﻀه ﺧارج اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻓفي اﻟوﻗﺖ اﳌتسﻊ ﺟاز أما ﰲ اﻟﻀيﻖ ﻓﻼ .ﻷنﻪ إﻛمال ﰲ
اﳌعﲎ ﻛنﻘﺾ اﳌسﺠد لﻺﺻﻼح ﻳعﲏ ﲢوﻳﻞ اﻟنيﺔ ﻫﻜﺬا إﺻﻼح ﻛونه ﳛوﳍا إﱃ نفﻞ
و ﰐ ﻟنفﻞ ﰒ ﰐ ﻟفرض ﻓﻬﺬا أﻛمﻞ لﻜن يﻜرﻩ لغﲑ ﻏرض ﺻﺤيﺢ ﻟﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ

أن ﳛول اﻟنيﺔ من نفﻞ إﱃ ﻓرض وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛول اﻟنيﺔ من ﻓرض إﱃ ﻓرض آﺧر وﻟﻜن
شيء واﺣد وﻫو أن ﳛول اﻟنيﺔ من ﻓرﻳﻀﺔ إﱃ نفﻞ إن ﻛان اﻟوﻗﺖ ﻳتسﻊ ﳍا ﻟﻜن ﻳﻜره ﻟغﲑ

ﻏرض ﺻﺤيﺢ ،ﻓما ﻫو اﻟغرض اﻟﺼﺤيﺢ اﻟﺬي ﳝﻜن ﻟﻺنسان أن ﳛول من أﺟﻠه اﻟنيﺔ؟

ﻗال :ﻣﺜﻞ أن ﳛرم ﻣنﻔردا ﻓﲑيد الصﻼة ﰲ ﲨاعﺔ ﻓماذا ﻳﺼنﻊ؟ ﻳﻘﻠﺒﻬا نفﻼ ونص أﲪد
ﻓيمن ﺻلى رﻛعﺔ ﻣن ﻓريﻀﺔ ﻣنﻔردا ﰒ ﺣﻀر اﻹﻣام وأﻗيمﺖ الصﻼة يﻘﻄﻊ ﺻﻼتﻪ
ويدﺧﻞ ﻣعﻬﻢ ﻫﺬه رواﻳﺔ ﻋنه واﻷﺧرى أنه ﻳﻘﻠﺒﻬا نفﻼ وﻳتمﻬا ﺧفيفﺔ ﻓيخرج ﻣنﻪ ﻗﻄﻊ
الناﻓلﺔ ﲝﻀﻮر اﳉماعﺔ ﺑﻄريق اﻷوﱃ ﻓرق اﻵن ﺑﲔ اﻟﺼورﺗﲔ :ﻓيمن ﺻﻠﻰ رﻛعﺔ من
ﻓرﻳﻀﺔ منفردا ﻓاﻹمام أﲪد ﻳﻘول ﻓيمن ﺻﻠﻰ رﻛعﺔ من اﻟفرﻳﻀﺔ منفردا ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة

وﻳﺬﻫﺐ مﻊ اﳉماﻋﺔ أما ﻟو ﻛان ﻳﺼﻠي اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ من اﻟنفﻞ ﻓمن ب أوﱃ أن ﻳﻘﻄﻊ
اﻟﺼﻼة وﻳدرك اﳉماﻋﺔ ﻓيخرج ﻣنﻪ ﻗﻄﻊ الناﻓلﺔ ﲝﻀﻮر اﳉماعﺔ ﺑﻄريق اﻷوﱃ وﻋﻠﻰ
اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ سنﺨرج ماذا؟ إذا أﻗيمﺖ اﻟﺼﻼة ودﺧﻠﺖ اﻟفرﻳﻀﺔ ﻓيﻘﻠﺒﻬا نفﻼ وﻳﻠتﺤﻖ

ﳉماﻋﺔ واﻟرواﻳﺔ اﻷوﱃ أنه ﻳﻘﻄعﻬا وﻳﻠتﺤﻖ ﳉماﻋﺔ ) وإن انتﻘﻞ ﺑنيﺔ ( ﻣن ﻏﲑ ﲢرﳝﺔ )

ﻣن ﻓرض إﱃ ﻓرض ( آﺧر ) ﺑﻄﻼ ( ﻳعﲏ ﻟو أنه ﻛﱪ ﻟﻠﻈﻬر ﰒ أراد أن ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﻟعﺼر
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ﻓأﺑﻄﻞ اﻷوﱃ ﰒ ﻗال ﷲ أﻛﱪ وشرع ﰲ اﻟعﺼر ﻓﻼ إشﻜال ﺣينﻬا ﻟﻜن اﻹشﻜال إذا ﻛﱪ
وشرع ﰲ اﻟﻈﻬر ﰒ ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة نوى أن ﻳﻘﻠﺒﻬا ﻋﺼرا ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳتﺤول إﱃ ﻋﺼر

ﻷنﻪ ﻗﻄﻊ نيﺔ اﻷول وﱂ ينﻮ الﺜاﱐ ﻣن أولﻪ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ وإن نﻮى الﺜاﱐ ﻣن أولﻪ ﺑتﻜبﲑة
إﺣرام ﺻﺢ .ﻗال :وينﻘلب نﻔﻼ ﻣا ن عدم ﻛﻔاﺋتﺔ ﻓلﻢ تﻜن ﻳعﲏ ﱂ ﺗﻜن ﻋﻠيه ﻓاﺋتﺔ

ﻓماذا ﻳﺼﲑ ﺣﻜمﻬا؟ ﺗﺼﲑ نفﻼ ،وﻳنﻘﻠﺐ نفﻼ ما ن ﻋدمه ﻳعﲏ اﻟرﺟﻞ ﻳﻈن أن ﻋﻠيه
ﻓاﺋتﺔ وﻳﻈن أنه ﰲ ﻗﻀاء ﰒ اﺗﻀﺢ أن ﻟيﺲ ﻗﻀاء ﻋﻠيه ﻓتﺬﻛر أنه ﺻﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬه

اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺻﻼﻫا ونوى ا اﻟﻈﻬر ستﺼﺒﺢ نفﻼ ﻛفاﺋتﺔ ﱂ ﺗﻜن أي ﱂ ﺗﻜن ﻋﻠيه .وﻓرض
ﱂ يدﺧﻞ وﻗتﻪ شﺨﺺ ﻇن أن اﻟﻈﻬر ﻗد وﺟﺐ ﻓﻘام وﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ﺑنيﺔ اﻟﻈﻬر ﰒ اﻛتﺸف
أن اﻟﻈﻬر ﱂ ﻳؤذن ﻓسيتﺤول ﻫﺬا اﻟﻈﻬر إﱃ نفﻞ .ﻗال ) :وﳚب ( للﺠماعﺔ ) نيﺔ (
اﻹﻣام ) اﻹﻣاﻣﺔ ﻻﺑد ﻟﻺمام أن ﻳنوي نفسه إماما وﻻﺑد ﻟﻠمأموم أن ﻳنوي نفسه مأموما و
( نيﺔ اﳌﺄﻣﻮم ) اﻻﺋتمام ( ودﻟيﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻗال ﻷن اﳉماعﺔ يتعلق ا أﺣﻜام وإﳕا
يتميﺰان لنيﺔ ﻓﻜانﺖ شرطا رﺟﻼ ﻛان اﳌﺄﻣﻮم أو اﻣرأة ﻓﻼﺑد ﻟﻺمام أن ﻳنوي أنه إمام

وﻻﺑد ﻟﻠمأموم أن ﻳنوي أنه مأموم وﻫﺬه ﻫو اﳌﺬﻫﺐ واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا أﻗوال وﻟيﺤﺬر أن ﻳدﺧﻞ
اﻟوسواس إﱃ ﺑعﺾ اﻟناس ﻓيﻘول أ ﱂ أنوي اﻹمامﺔ أو اﳌأموم ﻛﺬﻟﻚ وأ أﻋتﻘد أن اﻟﺬي
ﻳﻘف ﰲ اﻟﺼف ﻓﻘد نوى أنه مأموم.
ﻗال :وإن اعتﻘد ﻛﻞ ﻣنﻬما أنﻪ إﻣام اﻵﺧر أو ﻣﺄﻣﻮﻣﻪ ﻓسدت ﺻﻼ ما ﻫﺬه ﺻور ن

اﻋتﻘد ﻛﻞ منﻬما أنه إمام اﻵﺧر ﻓﻜﻞ واﺣد نوى أنه مأموم ﻟﻠﺜاﱐ ﻓﻜﻼﳘا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼ ما
ﻛما لﻮ نﻮى إﻣاﻣﻪ ﻣن ﻻ يصلﺢ أن يﺆﻣﻪ ﻛيف؟ ن نوى أن ﻳﻜون إماما وﻫو ﻻ ﻳﺼﺢ

ﻟه أن ﻳؤم ﻫﺬا اﻟﺬي وراءه ﻛامرأة ﺗنوي إمامﺔ رﺟﻞ أو أمي ﻳنوي إمامﺔ ﻗارئ أو شﻚ ﰲ
ﻛﻮنﻪ إﻣاﻣا أو ﻣﺄﻣﻮﻣا ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﱂ ﺗﺼﺢ ﻓﺈن اﻋتﻘد ﻛﻞ منﻬما أنه إمام اﻵﺧر ﻫﺬه ﺻورة

واﻷﺧرى أنه مأموم أو نوى إمامﺔ من ﻻ ﺗﺼﺢ إمامته أو شﻚ ﰲ ﻛونه إماما أو مأموما.

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٣٣٧

ﻗال :وﻻ يﺸﱰط تعﲔ اﻹﻣام وﻻ اﳌﺄﻣﻮم وﻻ يﻀر ﺟﻬﻞ اﳌﺄﻣﻮم ﻣا ﻗرأ ﺑﻪ إﻣاﻣﻪ ﻳعﲏ ﻟو

أنه ﺗسرع ﰲ اﻟﺼﻼة وﱂ ﻳسمﻊ اﻟﻘراءة أو ﺟﻬﻠﻬا أو نسيﻬا ﻓﻠيﺲ ﳍا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺼﻼة

ﻟﻜن ﳍا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜمال اﻟﺼﻼة ﻟﻜن اﻟﺼﺤﺔ شيئا آﺧر وإن نﻮى زيد اﻻﻗتداء ﺑعمرو وﱂ
ينﻮ عمرو اﻹﻣاﻣﺔ ﺻﺤﺖ ﺻﻼة عمرو وﺣدﻩ ﻷن ﻋمرو ﱂ ﻳنو اﻹمامﺔ ﻓﻬو ﻟيﺲ مام
وزﻳد ﻫو اﻟﺬي نوى اﻹمامﺔ أي اﻻﻗتداء ﻓتﺼﺢ ﺻﻼة ﻋمرو وﺣده وتصﺢ نيﺔ اﻹﻣاﻣﺔ
ﻇا ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮم ﻻ شاﻛا ﻳﻘوﻟون ﻻﺑد أن ﺗنوي اﻹمامﺔ ﻛﺈمام ﻓيﺸﻜﻞ ﻋﻠيﻬﻢ أن اﻟنﱯ
ﷺ ﻗام اﻟﻠيﻞ ﻓﺠاء اﺑن ﻋﺒاس ﻓوﻗف ﲜواره ﻓﻬﻞ نوى اﻟنﱯ ﷺ اﻹمامﺔ !! ﻓﻬﺬه أشياء

ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠيﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗاﻟوا ﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓﻘاﻟوا وتصﺢ نيﺔ اﻹﻣاﻣﺔ ﻇا ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮم ﻻ
شاﻛا ﻓاﻟﻈن أﻋﻠﻰ من اﻟﺸﻚ ﻓاﻟﺸﻚ استواء اﻟﻄرﻓﲔ واﻟﻄرف اﻟراﺟﺢ ﻫو اﻟﻈن ﻓيﻘوﻟون

أن اﻟنﱯ ﷺ ﻛﱪ ﻟﻠﺼﻼة وﻫو ﻳتوﻗﻊ ﳎيء اﺑن ﻋﺒاس ﻓيﺠوز أن ﻳﺼﻠي وﺣده وﻳنوي أنه
إمام ما دام ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أن مأموما سيﻠتﺤﻖ ﺑه وإذا ما ﺣﻀر ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻟﺬﻟﻚ ﻟو

أنه ﻻ ﻳﺸﱰط ﻫﺬا وﻻ ذاك أﻇنه ﻟﻜان أوﱃ .ﻗال ) :وإن نﻮى اﳌنﻔرد اﻻﺋتمام ( ﰲ أثناء
الصﻼة ) ﱂ تصﺢ ( ﻳتﺤول من منفرد إﱃ مأموم ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﱂ ﻳﺼﺢ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ
ﺗﺼﺢ ﻷنﻪ ﱂ ينﻮ اﻻﺋتمام ﰲ اﺑتداء الصﻼة سﻮاء ﺻلى وﺣدﻩ رﻛعﺔ أوﻻ ) ﻓرﺿا (
ﻛانﺖ الصﻼة أو نﻔﻼ ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛول من منفرد إﱃ مأموم ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻷوﱃ
اﳌعتمدة أما مﻊ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻓيمﻜن ذﻟﻚ ) ﻛـ ( ﻣا ﻻ تصﺢ ) نيﺔ إﻣاﻣتﻪ ( ﰲ أثناء
الصﻼة إن ﻛانﺖ ) ﻓرﺿا ( ﻷنﻪ ﱂ ينﻮ اﻹﻣاﻣﺔ ﰲ اﺑتداء الصﻼة وﻣﻘتﻀاﻩ أنﻪ يصﺢ ﰲ
النﻔﻞ ﻳﻘول ﻛما ﻻ ﺗﺼﺢ نيﺔ إمامته ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﻓرضا ﻷنه ﱂ ﻳنو اﻹمامﺔ ﰲ اﺑتداء
اﻟﺼﻼة ومﻘتﻀاه أنه ﻳﺼﺢ ﰲ اﻟنفﻞ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم أنه ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳنوي ﻓﻼﺑد أن
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ﻳنوي اﻹمامﺔ من أول اﻟﺼﻼة ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود أما أنه ﳛول من منفرد إﱃ إمام ﻓاﳌﺼنف
ﻳﻘول ﻻ ﻛما ﻻ ﺗﺼﺢ نيﺔ إمامته واﻟﻜﻼم ﰲ ﻗﺼﺔ إمامﺔ اﻟنﱯ ﷺ ﺑن ﻋﺒاس أن اﻟنﱯ ﷺ
ﺣول إﱃ إمام أﺣد أمرﻳن إما أنه ﺣول من منفرد إﱃ إمام أو أنه ﻛان ﻳتوﻗﻊ ﳎيء اﺑن
ﻋﺒاس ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ اﺣد اﻟتﺨرﳚﲔ واﻷﻗرب اﻟﺜاﱐ أنه نوى اﻻنفراد ﰒ ﺟاء اﺑن ﻋﺒاس ﻓنوى
ﺗغﲑ اﻟنيﺔ من منفرد إﱃ إمام ،ﰒ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛان ﰲ ﻓرﻳﻀﺔ أم نفﻞ؟ ﻛان ﰲ نفﻞ إذاً
ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﻟتغﲑ ﰲ اﻟنفﻞ دون اﻟفرض ﻓمادام أنه ما ورد إﱃ ﰲ اﻟنفﻞ ﻓنﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟنﺺ،

وﻟﺬﻟﻚ اﻛتﺐ ﻋن ﻗوﻟه ﻓﻼ ﺗﺼﺢ نيﺔ إمامته  :وﻋنه ﺗﺼﺢ .واﺧتاره اﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن أي
ﺗﺼﺢ نيته ﰲ اﻟفرض وﰲ ﻏﲑه ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻓرض وﻻ نفﻞ وﻫﺬه من اﳌساﺋﻞ
اﻟﱵ ﺧاﻟف ﻓيﻬا اﳌﺼنف اﳊﺠاوي اﳌعتمد من اﳌﺬﻫﺐ ﻷنه ﻳﻘول ﺗغيﲑ نيﺔ اﳌنفرد إﱃ إمام

ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﰲ اﻟنفﻞ .ﻗال :وﻗدﻣﻪ ﰲ اﳌﻘنﻊ واﶈرر وﻏﲑﳘا ﻷنﻪ ﷺ ﻗام يتﻬﺠد وﺣدﻩ
ﻓﺠاء اﺑن عباس ﻓﺄﺣرم ﻣعﻪ ﻓصلى ﺑﻪ النﱯ ﷺ ﻣتﻔق عليﻪ واﺧتار اﻷﻛﺜر ﻻ يصﺢ ﰲ
ﻓرض وﻻ نﻔﻞ ﻷنﻪ ﱂ ينﻮ اﻹﻣاﻣﺔ ﰲ اﻹﺑتداء وﻗدﻣﻪ ﰲ التنﻘيﺢ وﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬى إذاً

ﻋند ﺛﻼﺛﺔ أﻗوال اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻻ ﳛول ﻻ إمام وﻻ مأموم ﻻ ﰲ ﻓرض وﻻ ﰲ نفﻞ ،واﻟﻘول
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ذﻛره اﳊﺠاوي أنه ﳝﻜن ﻟﻠمنفرد أن ﻳتﺤول إﱃ إمام ﰲ اﻟنفﻞ ﻻ ﰲ اﻟفرض
ﳊدﻳﺚ اﺑن ﻋﺒاس واﻟﻘول اﻟﺜاﻟﺚ اﻟﺬي اﺧتاره اﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن أنه ﳚوز اﻟتﺤوﻳﻞ ﰲ
ﻛﻞ ذﻟﻚ.

ﻗال ) :وإن انﻔرد ( أي نﻮى اﻹنﻔراد ) ﻣﺆﰎ ﺑﻼ عذر ( ﻛمرض وﻏلبﺔ نعاس وتﻄﻮيﻞ
إﻣام ) ﺑﻄلﺖ ( ﺻﻼتﻪ لﱰﻛﻪ ﻣتاﺑعﺔ إﻣاﻣﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ ﺗتعﻠﻖ ﻟنيﺔ شﺨﺺ ﻳتﺤول

من منفرد إﱃ مأموم أو من منفرد إﱃ إمام أو ﻳتﺤول من مأموم إﱃ منفرد ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ أن
ﻳنوي اﻻنفراد؟ ﻫناك ﺗفﺼيﻞ ﻓﺈن ﻛان ﻟعﺬر ﺻﺢ ذﻟﻚ وإن ﻛان ﻟغﲑ ﻋﺬر ﱂ ﻳﺼﺢ وﻋند
نﺼوص ولعذر ﺻﺤﺖ ﻓﺈن ﻓارﻗﻪ ﰲ نيﺔ ﲨعﺔ لعذر أﲤﻬا ﲨعﺔ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻓارﻗه
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ﻓيﻜمﻠﻬا ﲨعﺔ ) وتبﻄﻞ ﺻﻼة ﻣﺄﻣﻮم ﺑبﻄﻼن ﺻﻼة إﻣاﻣﻪ ( لعذر أو ﻏﲑﻩ ) ﻓﻼ
استخﻼف ( أي ﻟيﺲ ﻟه أن ﻳستﺨﻠف وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻫي مسأﻟﺔ اﻻستﺨﻼف ﻟو ﻛان

اﻹمام ﰲ أﺛناء ﺻﻼﺗه ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه وانتﺒه إﱃ ﻗول ﺑﻄﻠﺖ وﻟيﺲ ﻛادت أو أوشﻜﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻄﻼن ﺑﻞ ﺑﻄﻠﺖ ﻓﺈن سﺒﻘه اﳊدث ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة ﻓاﻟﻘاﻋدة ﻋندﻫﻢ أن ﳒرد ﺑﻄﻼن
ﺻﻼة اﻹمام ﻳعﲏ ﺑﻄﻼن ﺻﻼة اﳌأموم ﲞﻼف آﺧر شعر ﻹﻋياء واﻟتعﺐ ﻓما ﺑﻄﻠﺖ

ﻓاستﺨﻠف وﺧرج من اﻟﺼﻼة ﻓيمﻜن ﻫﺬا أما أن ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﻓتﺒﻄﻞ ﺻﻼة من وراءه
ﻓتﺒﻄﻞ ﺻﻼة مأموم ﺑﺒﻄﻼن ﺻﻼة إمامه واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ وﻋنه ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﻓيستﺨﻠف من
وراءه ،وﻋﻠﻰ اﳌعتمد ﻻ ﻳستﺨﻠف ﻷن اﻟﺼﻼة ﺑﻄﻠﺖ أي ﻓﻠيﺲ ﻟه أن ﻳستﺨﻠف ﻟﻜن ﻟه

أن ﻳستﺨﻠف ﻗﺒﻞ أن ﻳسﺒﻘه اﳊدث أو ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة أي ﻓليﺲ لﻺﻣام أن
يستخلﻒ ﻣن يتﻢ ﻢ إن سبﻘﻪ اﳊدث وﻻ تبﻄﻞ ﺻﻼة إﻣام ﺑبﻄﻼن ﺻﻼة ﻣﺄﻣﻮم
ويتمﻬا ﻣنﻔردا اﻵن اﻟعﻜﺲ ﺻﻼة اﻹمام ومعه اﳌأموم ﻓﺈذا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼة اﳌأموم ﻓﻬﻞ ﺗﺒﻄﻞ

ﺻﻼة اﻹمام ﻛما ﻗﻠنا ﰲ اﻷوﱃ؟ ﻳﻘول ﻻ ،ﻟﻜن ﺑﻀواﺑط وﻟيﺲ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓيﻘول ﻓﻼ
ﺗﺒﻄﻞ وﻳتمﻬا منفردا ﻓمعﲎ أ ا ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻬي ﺻﺤيﺤﺔ وﻳتمﻬا منفردا ﻟﻜن ﻳنوي اﻻنفراد أم
ﻻ ﻳنوي؟ اﳌﺬﻫﺐ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﱰط  .وﻫناك ﻗول آﺧر ﰲ اﳌﺬﻫﺐ من اشﱰاط نيﺔ
اﻻنفراد ﻟﻜن دﻋنا من ﻫﺬا اﻵن .واﻛتﺐ ﻋندﻫا وﻳتمﻬا منفردا وﻟو ﱂ ﻳنو اﻻنفراد .إذاً ﻓرﻗنا
اﻵن ﺑﲔ اﻹمام واﳌأموم ﻓﺈذا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼة اﻹمام ﻓماذا ﳛدث ﻟﻠمأموم؟ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه،

واﻟعﻜﺲ إذا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼة اﳌأموم ﺻﺤﺖ ﺻﻼة اﻹمام .ﻗال ) :وإن أﺣرم إﻣام اﳊﻲ (
أي الراتب ) ﲟن ( أي ﲟﺄﻣﻮﻣﲔ ) أﺣرم ﻢ ﺋبﻪ ( لغيبتﻪ وﺑﲎ على ﺻﻼة ﺋبﻪ )

وعاد ( اﻹﻣام ) الناﺋب ﻣﺆﲤا ﺻﺢ ( ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻫي اﻟﱵ ﺟاءت ﰲ ﻗﺼﺔ أﰊ ﺑﻜر

www.bajabir.com

٣٤٠

مﻊ اﻟنﱯ ﷺ أن اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﱂ ﻳﻜن موﺟودا ﻓتﻘدم أﺣد اﳌﺼﻠﲔ و ّأم ﰒ ﺟاء اﻹمام
اﻟراﺗﺐ ﻓرﺟﻊ اﻹمام مأموما وﺗﻘدم اﻹمام اﻟراﺗﺐ وﺻﻠﻰ ﻟناس ﻓﻬﻞ ﲡوز ﻫﺬه اﻟﺼورة أم

ﻻ؟ ﻓيﻘول ﲡوز ﻷن ﻫﺬه ورد ﻓيﻬا نﺺ ﻷن أ ﺑﻜر ﺻلى ﻓﺠاء النﱯ ﷺ والناس ﰲ
الصﻼة ﻓتخلص ﺣﱴ وﻗﻒ ﰲ الصﻒ وتﻘدم ﻓصلى ﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬه دﻟيﻞ اﳌسأﻟﺔ.
ﻗال :وإن سبق اثنان  ١ﻓﺄﻛﺜر ﺑبعﺾ الصﻼة ﻓﺄﰎ أﺣدﳘا ﺑصاﺣبﻪ ﰲ ﻗﻀاء ﻣا ﻓا ما
أو اﺋتﻢ ﻣﻘيﻢ ﲟﺜلﻪ  ٢إذا سلﻢ إﻣام ﻣساﻓر ﺻﺢ اﻟﺼورة اﻷوﱃ إذا سﺒﻖ اﺛنان أي ﺟاءا

متأﺧرﻳن ﻓأدرﻛا من اﻟعﺼر رﻛعتﲔ وﻓاﺗتﻬما رﻛعتﲔ وسﻠﻢ اﻹمام ﻓﻘاما ﻟﻠﻘﻀاء ﻓﻬﺬا سﺒﻖ
اﺛنان ﻓأﻛﺜر ﺑﺒعﺾ اﻟﺼﻼة ﻓاﺋتﻢ أﺣدﳘا ﺑﺼاﺣﺒه ﰲ ﻗﻀاء ما ﻓا ما ﻓاﳌﺼنف ﻗال ﺻﺢ.
واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ أو اﺋتﻢ مﻘيﻢ ﲟﺜﻠه ﲟﻘيﻢ آﺧر إذا سﻠﻢ إمام مساﻓر ﻳعﲏ اﺛنﲔ واﻟﺜاﻟﺚ إمام
واﻟﺜاﻟﺚ إمام مساﻓر ﻓﺼﻠﻰ ﻗﺼرا أي اﻟﻈﻬر رﻛعتﲔ وﻗام اﳌﻘيمون ﺧﻠفه ﻟيتموا ﻓﺈذا اﺋتﻢ
مﻘيﻢ ﲟﺜﻠه أو أﻛﺜر ﺑعدما سﻠﻢ إمام مساﻓر ﺻﺢ وﻗاﻟوا ﻷن ﻫﺬا انتﻘال من ﲨاﻋﺔ إﱃ
أﺧرى ﻛاﻻستﺨﻼف ﺗﺸﺒﻊ اﻻستﺨﻼف ﻷنه انتﻘال من ﲨاﻋﺔ إﱃ أﺧرى ﻓﻜما أننا ﰲ

اﻻستﺨﻼف ﻋند اﻟﻀرورة ﻛاد اﻹمام أن ﻳﱰك اﻟﺼﻼة ﻓﻘدم رﺟﻼ ،أﻟيﺲ ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ اﻟﺬي
ﻗُ ِّدم ﲢول من مأموم إﱃ إمام؟ وﻛﺬﻟﻚ ﻫنا ﳌا سﻠﻢ اﻹمام ﻓﻘدموا أﺣدﻫﻢ ﻓتﺤول من
مأموم إﱃ إمام ﻓﺼﺤﺖ.

ب ﺻﻔﺔ الصﻼة
يسن اﳋروج إليﻬا ﺑسﻜينﻪ ووﻗار ويﻘارب ﺧﻄاﻩ ﻷن مﻘارﺑﺔ اﳋﻄا ﻓيﻬا ﺗﻜﺜﲑ ﻟﻠﺨﻄا
وإذا دﺧﻞ اﳌسﺠد ﻗدم رﺟلﻪ اليمﲔ واليسرى إذا ﺧرج وﻫﺬا أدب إسﻼمي معﻠوم أن
اﻟيمﲎ ﺗﻘدم ﰲ اﻟفﻀاﺋﻞ واﻟيسرى ﻓيما ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓيما ﻫو نﻘيﺾ ذﻟﻚ ﻗال ويﻘﻮل ﻣا
ورد ﺑسﻢ ﷲ أﻋوذ اﻟعﻈيﻢ وﺑوﺟﻬه اﻟﻜرﱘ وسﻠﻄانه اﻟﻘدﱘ من اﻟﺸيﻄان اﻟرﺟيﻢ اﻟﻠﻬﻢ
اﻏفر ﱄ ذنوﰊ واﻓتﺢ ﱄ أﺑواب رﲪتﻚ .ﻗال :وﻻ يﺸبﻚ أﺻاﺑعﻪ ﻟﻠنﻬي ﻋن ذﻟﻚ وﻻ
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ﳜﻮض ﰲ ﺣديﺚ الدنيا واﻟﻜﻼم ﻫنا ﻋن اﳌسﺠد ﻳعﲏ إذا دﺧﻞ اﳌسﺠد ﻻ ﻳﺸﺒﻚ ﺑﲔ
أﺻاﺑعه وﻻ ﳜوض ﰲ ﺣدﻳﺚ اﻟدنيا وﳚلﺲ ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ

اﻻستﺤﺒاب .ﻗال ) :يسن ( لﻺﻣام ﻓاﳌﺄﻣﻮم ) الﻘيام عند ( ﻗﻮل اﳌﻘيﻢ ) ﻗد ﻗاﻣﺖ
الصﻼة ( ﻋند ﻗوﻟه ﻗد من إﻗامتﻬا ﻳعﲏ أي من ﻗد ﻗامﺖ اﻟﺼﻼة ﻷن النﱯ ﷺ ﻛان
يﻔعﻞ ذلﻚ رواﻩ اﺑن أﰊ أوﰱ وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛره اﳌﺼنف ﻫو ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻬﺬه رواﻳﺔ

ﻋن اﻹمام أﲪد واﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻘوم ﺣﱴ ﻳرى اﻹمام وﳍﺬا ﻓاﻟﺸارح ﺻرف ﻋﺒارة اﳌاﺗن إﱃ

اﳌﺬﻫﺐ ﻓماذا ﻗال؟ ﻗال :وهذا إن رأى اﳌﺄﻣﻮم اﻹﻣام ﺣﱴ ﻳتواﻓﻖ مﻊ اﳌﺬﻫﺐ وإﻻ ﻗام
عند رؤيتﻪ ﻳعﲏ ﻋند رؤﻳﺔ اﻹمام وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻼﺣﻆ ﻛيف ﺻرف اﻟﺸارح ﻋﺒارة اﳌاﺗن

ﻟتتواﻓﻖ مﻊ اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻗﺼد اﳌاﺗن ﻫﺬا؟ اﳉواب ﻻ ،ﻓعندما ﻗال ﻳسن اﻟﻘيام ﻋند ﻗد

من إﻗامتﻬا ﻓﻼ ﻳرﻳد ﻋند اﻟرؤﻳﺔ وﻟﻜن ﻳرﻳد ﻋند ﻗد ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ ﻫو ﻫﺬا ﰒ ﻗال :وﻻ ﳛرم
اﻹﻣام ﺣﱴ تﻔرغ اﻹﻗاﻣﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸرع ﰲ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أي اﻹمام ﺣﱴ ﺗفرغ اﻹﻗامﺔ وﻻ
ﻳﻘول ﷲ أﻛﱪ ﻋند ﻗول ﻗد ﻗامﺖ اﻟﺼﻼة ﻛما ﻳﻘول اﻟﺒعﺾ .ﻗال :وتسن ) تسﻮيﺔ
الصﻒ ( ﳌناﻛب واﻷﻛعب اﳌناﻛﺐ أي اﻷﻛتاف مﻊ اﻟعﻀد واﻷﻛعﺐ أي اﻟﻘدم
اﻟعﻈﻢ اﻟﺒارز ﰲ اﳌفﺼﻞ اﻟﺬي ﺑﲔ اﻟﻘدم مﻊ اﻟساق ﻗال :ﻓليلتﻔﺖ عن ﳝينﻪ ﻓيﻘﻮل
استﻮوا يرﲪﻜﻢ ﷲ وعن يسارﻩ ﻛذلﻚ ويﻜمﻞ اﻷول ﻓاﻷول ﻳعﲏ ﻳﻜمﻞ اﻟﺼف اﻷول
ﻓاﻷول ويﱰاﺻﻮن ﻣيمنﺔ والصﻒ اﻷول للرﺟال أﻓﻀﻞ أي ﻳﱰاﺻون ﰲ اﻟﺼف وﻳﻜونون
متﻼﺻﻘﲔ ﻳﻘول وميمنﺔ وﻫﺬا  ١واﻟﺼف اﻷول رﻗﻢ  ٢ﻗال ﻟﻠرﺟال أﻓﻀﻞ إذاً ميمنﺔ
اﻟﺼف أﻓﻀﻞ من ميسرﺗه واﻟﺼف اﻷول ﻟﻠرﺟال أﻓﻀﻞ من اﻟﺼف اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ وﻫﻜﺬا،
ﰒ ﻗال ولﻪ ﻳعﲏ اﻟﺼف اﻷول ولﻪ ثﻮاﺑﻪ وثﻮاب ﻣن وراءﻩ ﻣا اتصلﺖ الصﻔﻮف اﻟﺬي ﰲ
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اﻟﺼف اﻷول ﻟه ﺛواﺑه وﺛواب من ﺧﻠفه ﳌاذا؟ ﻷن من ﺧﻠفه ﻳﻘتدي ﺑه ﻓيﻜون ﻟه أﺟره

وﻛلما ﻗرب ﻣنﻪ ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ والصﻒ اﻷﺧﲑ للنساء أﻓﻀﻞ من اﻟﺼف اﻷول وﳍﺬا ﻗيد
اﳌﺼنف ﻗوﻟه واﻟﺼف اﻷول ﻟﻠرﺟال أﻓﻀﻞ وﱂ ﻳﻘﻞ اﻟﺼف اﻷول أﻓﻀﻞ وإﻻ ﻟﻜان مﻄﻠﻘا

ﰲ ﺣﻖ اﻟرﺟال واﻟنساء واﻟﻜﻼم ﻟيﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻫو ﰲ ﺣﻖ اﻟرﺟال ﻓﻘط وﻟيﺲ اﻟنساء ﺑﻞ
ﰲ ﺣﻖ اﻟنساء اﻟﺼف اﻷﺧﲑ أﻓﻀﻞ ،ﳌاذا؟ ﻷنه أﺑعد ﻋن اﻟرﺟال وﳍﺬا ﻓاﻹسﻼم ﻻ ﳛﺒﺬ
اﻗﱰاب اﳌرأة من اﻟرﺟﻞ وﻓرق ﺑﲔ اﻹ ﺣﺔ واﻻستﺤﺒاب ﻓاﻹسﻼم ﻻ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﻗرب اﻟرﺟﻞ
من اﳌرأة اﻷﺟنﺒيﺔ وإن ﺟاز ﰲ ﺑعﺾ اﳊاﻻت مﺜﻼ ﻛأن ﻳﻘال ﻛيف ﻛان اﻟنساء ﻳداوﻳن
اﳉرﺣﻰ ﰲ اﳊروب؟ ﻓﻘد ﺟاز ﻫﺬا ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜن ﻟو وﺟد رﺟال ﻳعاﳉون اﳌرضﻰ ﻓاﻷوﱃ
ﻟﻠنساء أﻻ ﻳفعﻠن ذﻟﻚ وﻫﻜﺬا ﻓﻜﻠما استﻄعنا اﻹﺑعاد ﻟﻠمرأة ﻋن اﻟرﺟﻞ ﻛان أﻓﻀﻞ وﻻ
ﻳﻘال ﻫﺬا ﻓﻜر متﺨﻠف ﻓﺈننا نﺸرف ﺬا اﻟفﻜر اﻟﺬي ﻳراه ﺑعﺾ اﳌستغرﺑﲔ نه متﺨﻠف

ﻓﺈننا نﺸرف ﺬا اﻟفﻜر اﻟﺬي ﻳراه ﺑعﺾ اﳌستغرﺑﲔ نه متﺨﻠف ﻓﻬﺬا اﻟفﻜر اﻟﺬي ﻳﻘال
ﻋنه نه متﺨﻠف وﻳرونه ﻓﻜر رﺟعي وﻟيﺲ مواﻛﺐ ﻟﻠعﺼر نﻘول ﺑﻞ ﻳنﺒغي ﻟﻠعﺼر أن
ﻳواﻛﺐ اﻹسﻼم وﻟيﺲ اﻹسﻼم ﻫو اﻟﺬي ﻳواﻛﺐ اﻟعﺼر ﻓﻬﺬه اﻷﻓﻜار مﺒعﺜﻬا اﻹ ﺰاميﺔ

واﻟﺸعور ﻟنﻘﺺ واﻹﻋﺠاب ﻟغرب وأﺣيا اﻟرضوخ ﻟﻀغوط اﻟغرب .تﻜبﲑة اﻹﺣرام )
ويﻘﻮل ( ﻗاﺋما ﰲ ﻓرض ﻣﻊ الﻘدرة ) ﷲ أﻛﱪ ( نفﻬﻢ من ﻫﺬا أنه ﰲ اﻟفرض ﳚﺐ ﻋﻠيه

أن ﻳﻘوﳍا ﻗاﺋما إذا ﻛان ﻗادرا ومعناه أنه إذا ﻛان ﰲ اﻟفرض ﻏﲑ ﻗادر ﻓيمﻜن أن ﻳﻜﱪ
ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وﻫو ﺟاﻟﺲ ،وﻟو ﻛان ﰲ ﻏﲑ اﻟفرض ﻓيمﻜن أن ﻳﻜﱪ ﺟاﻟسا وﻳﺼﻠي
ﺟاﻟسا وﻟو مﻊ اﻟﻘدرة  .إذاً مﱴ ﳚﺐ أن ﻳﻜون ﻗاﺋما؟ ﺑﺸرطﲔ :أن ﺗﻜون اﻟﺼﻼة ﻓرﻳﻀﺔ
وأن ﺗﻜون ﻫناك ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘيام ﻓﺈن انتفﻰ اﻷمران أو أﺣدﳘا ﺟاز اﳉﻠوس ﻓﻠو ﻛانﺖ
اﻟﺼﻼة نفﻞ ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا وﻟو ﻛانﺖ اﻟﻘدرة ﻏﲑ متوﻓرة ﻛاﳌرﻳﺾ مﺜﻼ ﻓيﺼﻠي
ﺟاﻟسا ﻓﻼ تنعﻘد إﻻ ا نﻄﻘا ﳊديﺚ ﲢرﳝﻬا التﻜبﲑ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ إﻻ ا أي ﷲ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٣٤٣

أﻛﱪ ﻻ ﺑغﲑﻫا ﻓﻼ ﻳغﲑ ﻓيﻬا وﻻ ﻳﻘدم وﻻ ﻳؤﺧر وﻻ ﻳﺒدﳍا ﺑغﲑﻫا وﻻﺑد أن ﻳنﻄﻖ ا ﻓﻼ

ﻳﻘوﳍا ﺑﻘﻠﺒه ﻓﻼ تصﺢ إن نﻜسﻪ اﻵن ﻫﺬه ﺻور ﻻ ﺗﺼﺢ معﻬا ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام نﻜسه أي

ﻗال أﻛﱪ ﷲ أو ﻗال ﷲ اﻷﻛﱪ وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ أو اﳉليﻞ أي ﻗال ﷲ اﳉﻠيﻞ وﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ

ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ وﳓﻮﻩ أو ﻣد ﳘﺰة ﷲ أﻛﱪ أي ﻗال آ ﻓأﺻﺒﺤﺖ ﳘﺰة استفﻬام وﻛأن

اﳌعﲎ آ أﻛﱪ أو ﻏﲑ أﻛﱪ؟ ﻫﺬا اﳌعﲎ ،وﻫﺬه اﻟراﺑعﺔ أﻛﱪ أي مد ﳘﺰة أﻛﱪ أو ﻗال
أﻛبار ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻳﺒﻄﻠﻬا وﻫﺬه اﻟسادسﺔ ﻓﻬﺬه اﻟﺼور اﻟستﺔ ﺗﺒﻄﻞ معﻬا ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓﻼ
ﺗﺼﺢ وإذا ﱂ ﺗﺼﺢ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﱂ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة .ﻗال :وإن ﻣﻄﻄﻪ ﻛرﻩ ﻣﻊ ﺑﻘاء اﳌعﲎ

مﻄﻄه أي مدده أي مدد اﻟتﻜﺒﲑ ﰲ ﻏﲑ موضﻊ مد مﻊ ﺑﻘاء اﳌعﲎ ﻓمدد ﷲ أﻛﱪ ﻟﻜن
اﳌعﲎ ﱂ ﳜتﻠف ﻓﺈ ا ﺗﺼﺢ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ﻟﻜن إن مدده ﲝيﺚ ﻳتغﲑ

اﳌعﲎ مﺜﻞ ﻟو ﻗال آ أﻛﱪ ﲟد ﻓﺈن اﺧتﻠف اﳌعﲎ ﺑﻄﻠﺖ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓﺈن أتى
لتﺤرﳝﺔ أو اﺑتدأها أو أﲤﻬا ﻏﲑ ﻗاﺋﻢ ﻫﺬه ﺛﻼﺛﺔ ﺻور:إذا أﺗﻰ ﺑتﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻏﲑ ﻗاﺋﻢ

أو اﺑتدأ ا ﻏﲑ ﻗاﺋﻢ ﰒ ﻗام ﻛأن ﻛﱪ ﺑتﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وﻫو ﺟاﻟﺲ ﰒ ﻗام ﻓﻬﺬه ﺻورة ﻓما
ﺣﻜمﻬا؟ ﻛﺬا ﻟو اﺑتدأﻫا وﻫو ﺟاﻟﺲ وأﲤﻬا وﻫو واﻗف أو اﺑتدأﻫا وﻫو ﻗاﺋﻢ وأﲤﻬا وﻫو

ﺟاﻟﺲ ﻛأن ﻗال ﷲ أﻛﱪ وﺟﻠﺲ وﻫو ﻳﻘول أﻛﱪ ﻓأﲤﻬا ﻏﲑ ﻗاﺋﻢ ﻓﻘال ﺻﺤﺖ نﻔﻼ إن
اتسﻊ الﻮﻗﺖ ﻓﺈن ﻛان اﻟوﻗﺖ ﻳتسﻊ ﻟﻠنفﻞ ﻓتنﻘﻠﺐ نفﻼ ﻟﻜن إذا ﻛان اﻟوﻗﺖ ﻻ ﻳتسﻊ

ﻟﻠنفﻞ ﻛأن ﻛان اﻟوﻗﺖ اﳌتﺒﻘي ﲟﻘدار اﻟﺼﻼة ﻓﻘط ﻓﻬنا ﻻ ﳚوز ﻟه أن ﳛوﳍا نفﻼ أﺻﻼ وﻻ

ﺗنﻘﻠﺐ نفﻼ وإﳕا ﺗﺒﻄﻞ ﻓﻘط ﻓﻼ نﻘول ﺗﺼﺢ نفﻼ ﺑﻞ ﻻ ﺗﺼﺢ نفﻼ وﻻ ﻓرضا ويﻜﻮن ﺣال
التﺤرﳝﺔ ) راﻓعا يديﻪ ( ند ﻳعﲏ ﺣال ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وند ﻳعﲏ ﻟيﺲ وﺟو إذاً ﺗﻜﺒﲑة
اﻹﺣرام رﻛن أما رﻓﻊ اﻟيدﻳن ﻓﻬﺬا مستﺤﺐ ﻓﺈن عﺠﺰ عن رﻓﻊ إﺣداﳘا رﻓﻊ اﻷﺧرى إذا
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ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ رﻓﻊ اﻟيدﻳن ﻓﲑﻓﻊ إﺣداﳘا ﻓيﻜفيه وﻗد أﺗﻰ ﻟسنﺔ ﻣﻊ اﺑتداء التﻜبﲑ
وينﻬيﻪ ﻣعﻪ ومعناه أن رﻓﻊ اﻟيدﻳن ﻳﻜون مﻊ اﺑتداء اﻟتﻜﺒﲑ ﻓيﺒدأ اﻟتﻜﺒﲑ واﻟرﻓﻊ معا وﻳنﻬيه
معه ﻳعﲏ ﻳنﻬي اﻟتﻜﺒﲑ مﻊ انتﻬاﺋه من اﻟرﻓﻊ ) ﻣﻀمﻮﻣﺔ اﻷﺻاﺑﻊ ﳑدودة ( اﻷﺻاﺑﻊ
ﻣستﻘبﻼ ﺑبﻄﻮ ما الﻘبلﺔ) ﺣذو ( أي ﻣﻘاﺑﻞ ) ﻣنﻜبيﻪ ( ﻓﻬﺬه أرﺑﻊ ﺻور ﻓمﻀمومﺔ
اﻷﺻاﺑﻊ ﻫﺬا  ١وﳑدودة  ٢ومستﻘﺒﻞ ﺑﺒﻄو ما اﻟﻘﺒﻠﺔ  ٣وﺗﻜون ﺣﺬو اﳌنﻜﺐ أي مﻘاﺑﻠﺔ

ﻟﻠمنﻜﺐ واﳌنﻜﺐ ﻫو رأس اﻟﻜتف وورد أﻳﻀا وﻫي رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد نه ﳚوز أن
ﺗﻜون أﻋﻠﻰ من ذﻟﻚ ﲝيﺚ ﺗﻜون مﻘاﺑﻠﺔ ﻟفروع اﻷذنﲔ اﻛتﺐ :وﻋنه ﻳﺼﺢ إﱃ ﻓروع أذنيه
ﻓﺒعﺾ اﻟناس ﻳﻀﻊ ﻳدﻳه ﻋند أذنيه وﻫﻜﺬا وﻫﻜﺬا وﻛﻞ ﻫﺬا ﺧﻄأ ﻓﻬي إما أن ﺗﻜون ﳏاذﻳﺔ

ﻟﻸذن ﻟفروع اﻷذن أي طرف اﻷذن اﻷسفﻞ أو ﻟﻠمنﻜﺐ ﻓيﻜﱪ لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان
رسﻮل ﷲ ﷺ إذا ﻗام إﱃ الصﻼة رﻓﻊ يديﻪ ﺣﱴ يﻜﻮ ﺣذو ﻣنﻜبيﻪ ﰒ يﻜﱪ ﻣتﻔق
عليﻪ أي مﻘاﺑﻞ اﳌنﻜﺐ اﻟﺬي ﻫو اﻟﻜتف ﻓﺈن ﱂ يﻘدر على الرﻓﻊ اﳌسنﻮن رﻓﻊ ﺣسب
اﻹﻣﻜان ويسﻘﻂ ﺑﻔراغ التﻜبﲑ ﻛلﻪ أي رﻓﻊ اﻟيدﻳن ﻓﻠو ﻗال ﷲ أﻛﱪ أي ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام
وما رﻓﻊ ﻓﻬﻞ ﻳرﻓﻊ ﺑعدﻫا؟ اﳉواب ﻻ ﻳرﻓﻊ ﻷنه ﻗد انتﻬﻰ ﳏﻠﻬا وﻛﺸﻒ يديﻪ هنا وﰲ
الدعاء أﻓﻀﻞ ﰲ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وﻋند اﻟدﻋاء أﻓﻀﻞ من سﱰﳘا ورﻓعﻬما إشارة إﱃ رﻓﻊ
اﳊﺠاب ﺑينﻪ وﺑﲔ رﺑﻪ ﷲ أﻋﻠﻢ اﳌﻬﻢ أن رﻓعﻬما سنﺔ وﻫﻞ ﻫو إشارة إﱃ رﻓﻊ اﳊﺠاب أو
ﻫو ﻟتعﻈيﻢ ﷲ ﺗعاﱃ؟؟ ) ﻛالسﺠﻮد ( يعﲏ أنﻪ يسن ﰲ السﺠﻮد وﺿﻊ يديﻪ ﻷرض
ﺣذو ﻣنﻜبيﻪ ﻳعﲏ وضﻊ اﻟيدﻳن ﰲ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام مﺜﻞ وضﻊ اﻟيدﻳن ﺣال اﻟسﺠود ﻓيﻀﻊ
ﻳدﻳه ﰲ ﺣال اﻟسﺠود ﺣﺬو اﳌنﻜﺒﲔ ) ويسمﻊ اﻹﻣام ( استﺤبا لتﻜبﲑ ﻛلﻪ ) ﻣن
ﺧلﻔﻪ ( ﻣن اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ليتاﺑعﻮﻩ ﺑﻘوﻟه ﷲ أﻛﱪ ﻓﻼ ﻳﻘوﳍا ﰲ نفسه ﻟيتاﺑعه اﳌأموم  ،وﳌا ﻗال
ﻛﻠه ﴰﻞ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام و ..واﻵن سيﺬﻛر ما اﻟﺬي ﳚﻬر ﺑه اﻹمام ﻓﻜﻠه ﻳﺸمﻞ ﺗﻜﺒﲑة

اﻹﺣرام وﺗﻜﺒﲑات اﻻنتﻘال ﻓﻬﺬه ﳚﻬر ا وﻳسمﻊ من ﺧﻠفه ﻗال وﻛذا ﳚﻬر ﺑـسمﻊ ﷲ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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ﳌن ﲪدﻩ ﻫﺬا ﱐ شيء ﳚﻬر ﺑه اﻹمام والتسليمﺔ اﻷوﱃ ﻫﺬه رﻗﻢ  ٣دون اﻟﺜانيﺔ ﻓنﻘول

ﻳستﺤﺐ ﰲ اﻟﺜانيﺔ أن ﻳسمﻊ من ﺧﻠفه ،ﻓﻠماذا ﳚﺐ أن ﻳسمﻊ ﻷوﱃ دون اﻟﺜانيﺔ؟ نﻘول

ﳊﺼول اﻟعﻠﻢ ﺑسﻼم اﻹمام ﻷوﱃ ﻓﺈذا سﻠﻢ اﻷوﱃ ﻋﻠﻢ اﳌأموم ﺑسﻼم اﻹمام ﻓﺈذا ﻛﱪ
وﲰﻊ اﻷوﱃ ﻋﻠﻢ أن اﻟﺜانيﺔ ﺗتﻠوﻫا ﻓﺒعد اﻟﺜانيﺔ سيسﻠﻢ ﻫﺬا ﻫو اﳌوضﻊ اﻟﺜاﻟﺚ وسيأﰐ

اﳌوضﻊ اﻟراﺑﻊ ،ﻗال :ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜنﻪ إﲰاع ﲨيعﻬﻢ ﺟﻬر ﺑﻪ ﺑعﺾ اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﻟيﺒﻠﻎ ﻋنه ﻳعﲏ

ما ﻳستﻄيﻊ أن ﻳسمﻊ اﳌسﺠد ﻛﻠه ﻓما ﻫناك مﻜﱪات ﻓﺒعﺾ اﳌأمومﲔ ﻳﺒﻠﻎ ﻟتﻜﺒﲑ مﺜﻞ

ما ﳛﺼﻞ ﰲ اﳊرمﲔ لﻔعﻞ أﰊ ﺑﻜر ﻣعﻪ ﷺ ﻣتﻔق عليﻪ ) ﻛﻘراءتﻪ ( أي ﻛما يسن
لﻺﻣام أن يسمﻊ ﻗراءتﻪ ﻣن ﺧلﻔﻪ ) ﰲ أولﱵ ﻏﲑ الﻈﻬرين ( أي الﻈﻬر والعصر ﻫﺬا

اﳌوضﻊ اﻟراﺑﻊ معناه أن اﻹمام ﻳسمﻊ اﳌأموم ﻗراءﺗه؟ ﻻ ،ﻓﻼ ﻳسمعه ﻛﻞ اﻟﻘراءة ﺑﻞ ﰲ
اﻷوﻟﲔ ﳑن اﳌغرب واﻟعﺸاء واﻟفﺠر اﻟﱵ ﻳسمﻊ ﻓيﻬا من ﺧﻠفه ،إذاً اﻹمام ﻳسمﻊ من ﺧﻠفه
ﰲ أرﺑعﺔ مواضﻊ اﻟتﻜﺒﲑات ﻛﻠﻬا واﻟﺜاﱐ ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده ﺗﻘوم مﻘام اﻟتﻜﺒﲑات ﻳعﲏ أذﻛار

اﻻنتﻘال واﻟﺜاﻟﺚ اﻟتسﻠيمﺔ اﻷوﱃ واﻟراﺑﻊ اﻟﻘراءة اﳉﻬرﻳﺔ ﻓيﺠﻬر ﰲ أولﱵ اﳌغرب والعﺸاء
والصبﺢ واﳉمعﺔ والعيدين والﻜسﻮف واﻻستسﻘاء والﱰاويﺢ والﻮتر ﺑﻘدر ﻣا يسمﻊ
اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﺗسعﺔ مواضﻊ ) وﻏﲑﻩ ( أي ﻏﲑ اﻹﻣام ماذا ﻳفعﻞ؟ وهﻮ اﳌﺄﻣﻮم واﳌنﻔرد يسر
ﺑذلﻚ ﻛلﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﳚﻬر وﻳسمﻊ اﻟناس ﻓاﳌأموم ﻻ ﻳسمﻊ اﻟناس اﻟتﻜﺒﲑ واﻟتسﻠيﻢ واﻟﻘراءة
..ﻓﻼ ﻳسمﻊ من ﲜواره ،ﻻ نفسه ﻓﻘال ﻳسمﻊ نفسه ،ﳚﺐ أن ﻳسمﻊ نفسه لﻜن ينﻄق ﺑﻪ
ﲝيﺚ يسمﻊ ) نﻔسﻪ ( وﺟﻮ ﰲ ﻛﻞ واﺟب ﻓﻬﺬه مسأﻟﺔ مﻬمﺔ ﻓﻼﺑد أن ﻳسمﻊ نفسه
ﻷنه ﻟو ﱂ ﻳسمﻊ نفسه ﻳﻘوﻟون معناه أنه ﱂ ﻳنﻄﻖ ﻷننا نعﻠﻢ أن اﻟﺼﻼة أﻓعال وأﻗوال
ﻓاﻷﻓعال ستعمﻞ ﳉوارح واﻷﻗوال؟ ﻟﻠسان ،ﻓﻜيف نعرف أن اﻟﻘول ﻗد ﲢﻘﻖ؟ ﻓﻼ
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ﻳﻜون ﻗوﻻ ما ﱂ ﻳسمﻊ نفسه ﻓأما إذا ﻗال ﰲ نفسه شيئا أو ﺻور ﻛﻼما ﰲ نفسه أو
استﺤﻀر ﻛﻠمات ﰲ نفسه ﻓﻬﻞ ﻳعتﱪ ﻗاﳍا ﺬا؟ ﻛأن استﺤﻀر اﻟفاﲢﺔ ﰲ ﻗﻠﺒه مﺜﻼ ﻓﻬو
ما ﻗاﳍا ،ﱂ ت ﻟرﻛن اﻟﻘوﱄ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻻﺑد أن ﻳسمﻊ نفسه وﺟو وﻫﺬا ﰲ

ﻛﻞ واﺟﺐ ﻗوﱄ ،ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻻ يﻜﻮن ﻛﻼﻣا ﺑدون الصﻮت وهﻮ أي اﻟﺼوت ﻣا يتﺄتى
استماعﻪ ﺣيﺚ ﻻ ﻣانﻊ إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك مانﻊ ﻛاﻟﻄرش وﻛﺬا ﻓﺈن ﻛان ﻣانﻊ أي وﺟد
مانﻊ ﻓﺄن ﻛان ﻣانﻊ ﻓبﺤيﺚ ﳛصﻞ السماع ﻣﻊ عدﻣﻪ ﻳعﲏ مﻊ ﻋدم اﳌانﻊ ﻓﻠو اﻓﱰضنا أن

ﻫناك مانﻊ ﳝنﻊ اﻟﺼوت ﻓما ﻫي اﻟﻘراءة اﳌﻄﻠوﺑﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓيﻘول اﻟﻘراءة اﳌﻄﻠوﺑﺔ
اﻟﱵ ﻟو ﱂ ﻳﻜن ﻫناك مانﻊ ﻓﺈ ا ستسمﻊ .ﻗال ﻓﻼﺑد أن ﻳسمﻊ نفسه وﺟو ﻷنه ﻻ ﻳﻜون
ﻛﻼم ﺑدون ﺻوت واﻟﺼوت ﻫو اﻟﺬي ﻳتأﺗﻰ ﲰاﻋه إذا ﱂ ﻳوﺟد مانﻊ ﻓﻼﺑد أن ﻳسمﻊ
نفسه ﻓنفرض أنه ﻳﻘرأ ﻟﻜن ﻻ ﻳسمﻊ نفسه أو ﻻ ﻳسمﻊ نفسه ﺑسﺒﺐ ضوضاء ﻋاﻟيﺔ ﺟدا
ﻓنﻘول ﻟيﺲ ﻫناك س ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻀر ،ﳌاذا؟ ﻷنه اﻵن ﻻ ﻳسمﻊ نفسه ﻟيﺲ ﺑسﺒﺐ ﻛونه ﱂ
ﻳﻘرأ وإﳕا ﺑسﺒﺐ اﻟﻀوضاء اﻟعارضﺔ ﻫﺬه ﻓﻠو أزﻟنا اﻟﻀوضاء ﻓسوف ﻳسمﻊ نفسه ﻓﻬﺬه
ﻫي اﻟﻘراءة ،واﻛتﺐ ﻋندﻫا :ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن اﺑن ﺗيميﺔ اﻻﻛتفاء
ﳊروف وإن ﱂ ﻳسمعﻬا وذﻛره وﺟﻬا ﰲ اﳌﺬﻫﺐ .ﻳعﲏ ﻳﻜتفي ن ﳛرك ﻓمه ﲝيﺚ ﻳنﻄﻖ
ﳊروف وﻟو ﱂ ﻳسمﻊ نفسه وذﻛره وﺟﻬا ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳعﲏ ﻟيﺲ رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام وإﳕا ﻫو
وﺟه ﻋن اﻷﺻﺤاب.

ﻗال ) :ﰒ ( إذا ﻓرغ ﻣن التﻜبﲑة ) يﻘبﺾ ﻛﻮع يسراﻩ ( ﺑيمينﻪ وﳚعلﻬما ) ﲢﺖ سرتﻪ
( استﺤبا اﻟﻜوع ﻫو اﻟعﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﻠي اﻹ ام وﻋﻈﻢ ﻳﻠي إ ام ﻛوع  ...وما ﻳﻠي ﳋنﺼر

ﻛرسوع واﻟرسﻎ ما وسط وﻋﻈﻢ ﻳﻠي إ ام رﺟﻞ مﻠﻘﺐ  ...ﺑﺒوع ﻓﺨﺬ من اﻟعﻠﻢ واﺧﺸﻰ
من اﻟغﻠط إذاً ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛوع اﻟيسرى ﺑيمينه وﳚعﻠﻬما ﲢﺖ سرﺗه واﻛتﺐ ﻋندﻫا وﻋنه

ﲢﺖ ﺻدره ﻓوق اﻟسرة ،وﻋنه ﳐﲑ ﻷن اﳉميﻊ مروي لﻘﻮل علﻲ ﻣن السنﺔ وﺿﻊ اليمﲔ
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على الﺸمال ﲢﺖ السرة رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود وﻫﺬا من ز دات ﻋﺒد ﷲ اﺑنه وﻟيﺲ من

رواﻳﺔ أﲪد نفسه ) وينﻈر ( اﳌصلﻲ استﺤبا ) ﻣسﺠدﻩ ( أي ﻣﻮﺿﻊ سﺠﻮدﻩ ﻷنﻪ
مفعﻞ
مسﺠد َ
أﺧﺸﻊ إﻻ ﰲ ﺻﻼة ﺧﻮف ﳊاﺟﺔ ﰒ يستﻔتﺢ ند ﻋﻠﻰ اﻟﻘاﻋدة واﻟﻘياس َ
ﻓاسﻢ اﳌﻜان مفعﻞ ﻟﻜن إذا ﻗﻠنا ِ
مسﺠد ﻓيﺼﲑ من اﻟﺸﺬوذ اﻟﺬي ﲰﻊ ﳐاﻟفا ﻟﻠﻘاﻋدة ﻓـ )
َ
يﻘﻮل سبﺤانﻚ اللﻬﻢ ( أي أنﺰهﻚ اللﻬﻢ عما ﻻ يليق ﺑﻚ ) وﲝمدك ( سبﺤتﻚ )
وتبارك اﲰﻚ ( أي ﻛﺜرت ﺑرﻛاتﻪ ) وتعاﱃ ﺟدك ( أي ارتﻔﻊ ﻗدرك وعﻈﻢ ﺟدك أي
ﻗدرك ) وﻻ إلﻪ ﻏﲑك ( أي ﻻ إلﻪ يستﺤق أن يعبد ﻏﲑك ﻛان ﷺ يستﻔتﺢ ﺑذلﻚ رواﻩ
أﲪد وﻏﲑﻩ ) ﰒ يستعيذ ( ند ﻓيﻘﻮل أعﻮذ ﻣن الﺸيﻄان الرﺟيﻢ ) ﰒ يبسمﻞ (
وهﻲ ﻗرآن آيﺔ ﻣنﻪ نﺰلﺖ ﻓصﻼ ﺑﲔ السﻮر أي
ند ﻓيﻘﻮل ﷽
اﻟﺒسمﻠﺔ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا أﻗوال ﻫﻞ ﻫي آﻳﺔ أم ﻟيسﺖ آﻳﺔ أم ﻫي آﻳﺔ
ﻟيسﺖ من اﻟسور وإﳕا نﺰﻟﺖ ﻟﻠفرق ﺑﲔ اﻟسور وﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي اﺧتاره ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻘال

وهﻲ ﻗرآن آيﺔ ﻣنﻪ نﺰلﺖ ﻓصﻼ ﺑﲔ السﻮر ﻏﲑ ﺑراءة ﻓيﻜرﻩ اﺑتداؤها ا ويﻜﻮن
اﻻستﻔتاح والتعﻮذ والبسملﺔ ) سرا ( اﻟﺜﻼﺛﺔ سرا وﳜﲑ ﰲ ﻏﲑ ﺻﻼة ﰲ اﳉﻬر لبسملﺔ
ﻓﺨارج اﻟﺼﻼة ﳝﻜن اﳉﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ أما اﳌﺼنف ﻓﻬو ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟﺼﻼة وﻟيﺲ ﺧارﺟﻬا )
وليسﺖ ( البسملﺔ ) ﻣن الﻔاﲢﺔ ( ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وتستﺤب عند ﻛﻞ ﻓعﻞ
ﻣﻬﻢ أي اﻟﺒسمﻠﺔ ﻓيﻘول ﺑسﻢ ﷲ ﻋند ﻛﻞ ﻓعﻞ مﻬﻢ دﺧول منﺰل أو ﺧروج منه أو ) ...ﰒ
يﻘرأ الﻔاﲢﺔ ( ﻣﺔ ﺑتﺸديدا ا وهﻲ رﻛن ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ وهﻲ أﻓﻀﻞ سﻮرة وآيﺔ الﻜرسﻲ
أعﻈﻢ آيﺔ وﲰيﺖ ﻓاﲢﺔ الﻜتاب ﻷنﻪ يﻔتﺢ ﺑﻘراء ا الصﻼة وﺑﻜتاﺑتﻬا ﰲ اﳌصاﺣﻒ
وﻓيﻬا إﺣدى عﺸرة تﺸديدة ويﻘرأها ﻣرتبﺔ أي ﻻ ﻳﻘدم آﻳﺔ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ ﻣتﻮاليﺔ أي ﻻ
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ﻳفﺼﻞ ﺑﲔ آﻳﺔ وآﻳﺔ ﻓاﺻﻞ طوﻳﻞ اﻹﺣدى ﻋﺸرة ﺗﺸدﻳدة مرت معنا ﰲ اﻟﺰاد وﻋرﻓناﻫا )
ﻓﺈن ﻗﻄعﻬا ﺑذﻛر أو سﻜﻮت ﻏﲑ ﻣﺸروعﲔ وطال ( عرﻓا أعادها معناه إن ﻗﻄعﻬا ﺑﺬﻛر

ﻏﲑ مﺸروع أو سﻜوت ﻏﲑ مﺸروع وطال أﻋادﻫا ﻓﺈذا ﻗﻄﻊ اﻟفاﲢﺔ ﺑﺬﻛر ﻏﲑ مﺸروع ﻓﻘط
أم طوﻳﻞ؟ ﺑﻞ طوﻳﻞ ﻓيﺼﲑ ﻳعيدﻫا أو ﻗﻄعﻬا ﺑسﻜوت ﻏﲑ مﺸروع طوﻳﻞ ﻓﻠو سﻜﺖ

سﻜوت ﻏﲑ مﺸروع ﻗﺼﲑ ﻓﻼ ﻳعيد اﻟفاﲢﺔ ﻓﺈن ﻛان ﻣﺸروعا ﻳعﲏ اﻟﺬﻛر ﻛسﺆال الرﲪﺔ
عند تﻼوة آيﺔ رﲪﺔ وﻛالسﻜﻮت ﻻستماع ﻗراءة إﻣاﻣﻪ وﻛسﺠﻮدﻩ للتﻼوة ﻣﻊ إﻣاﻣﻪ

ﻳعﲏ ﻫﺬا سﺒﺐ اﻟسﻜوت نه ﻗﻄعﻬا ﺑسﻜوت ﻟيستمﻊ ﻟﻺمام أو ﻗﻄعﻬا ﺑسﻜوت ﺑسﺒﺐ
سﺠود اﻟتﻼوة مﻊ إمامه ﱂ يبﻄﻞ ﻣا ﻣﻀى ﻣن ﻗراء ا ﻣﻄلﻘا  .ﻫو ذﻛر اﻵن ﺛﻼث ﺻور

ﻻ ﺗﻘﻄﻊ ﺗﻼوة اﻟفاﲢﺔ إذا ذﻛر ذﻛرا مﺸروﻋا ﻛاﻟدﻋاء ﻟرﲪﺔ ﻋند ﺗﻼوة آﻳﺔ رﲪﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ
ﻳﻘﻄﻊ اﻟفاﲢﺔ أو سﻜﺖ ﻻستماع ﻗراءة اﻹمام ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ اﻟفاﲢﺔ أو سﺠد ﻻنﺸغاﻟه ﺑسﺠود
اﻟتﻼوة مﻊ إمامه ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﻟفاﲢﺔ ﺑﻞ ﻳﻜمﻞ ،واﻵن ﻫو ﻳﺬﻛر اﳌﺒﻄﻼت ﻟﻠفاﲢﺔ ﻓﺬﻛر
ﺑﺬﻛر أو سﻜوت ) أو ترك ﻣنﻬا تﺸديدة وﻫﺬا رﻗﻢ  ٣ﻓاﳊرف اﳌﺸدد ﻫو ﺣرﻓان ﻓﺈذا ﻗرأه
ﳐففا ﻳﺼﲑ أسﻘط ﺣرﻓا ﻓﺈ ّن إذا ﺧففتﻬا ﺻارت إ ْن ﻓتﻜون أسﻘﻄﺖ منﻬا اﻟنون ﻓﻠو ﻗﻠﺖ

ﰲ اﻟفاﲢﺔ إ ّ ك ﻓﻘﻠﺖ مﻜا ا إ َ ك ﻟتﺨفيف ﻓﻘد سﻘط ﺣرف أو ﺣرﻓا ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ن
أسﻘط أي ﺣرف من ﺣروف اﻟفاﲢﺔ وطﺒعا ﲣفيف اﻟﺸدة ﻫو ﺻورة من ﺻور إسﻘاط

ﺣرف أو ترتيبا وﻫﺬا اﳋامﺲ ﻛأن ﺗرك اﻟﱰﺗيﺐ لﺰم ﻏﲑ ﻣﺄﻣﻮم إعاد ا ( واﳌأموم ﻻ ﻳعيد

 ،ﳌاذا؟ ﻷ ا ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻹمام أي إعادة الﻔاﲢﺔ
ﻓيستﺄنﻔﻬا إن تعمد ويستﺤب أن يﻘرأها ﻣرتلﺔ ﻣعرﺑﺔ يﻘﻒ عند ﻛﻞ أيﺔ ﻛﻘراءتﻪ عليﻪ
الصﻼة والسﻼم ويﻜرﻩ اﻹﻓراط ﰲ التﺸديد واﳌد ﻗال معرﺑﺔ أي ﳊرﻛات ﻳﻘف ﻋند
ﻛﻞ آﻳﺔ ﻛﻘراءﺗه ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم وﻳﻜره اﻹﻓراط أي اﳌﺒاﻟغﺔ ﰲ اﻟتﺸدﻳد واﳌد ) وﳚﻬر
الﻜﻞ ( أي اﳌنﻔرد واﻹﻣام واﳌﺄﻣﻮم ﻣعا ) ﻣﲔ ﰲ ( الصﻼة ) اﳉﻬريﺔ ( ﺑعد سﻜتﺔ
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لﻄيﻔﺔ ليعلﻢ أ ا ليسﺖ ﻣن الﻘرآن وإﳕا هﻲ طاﺑﻊ الدعاء ﻳعﲏ ﺧتﻢ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋاء ومعﲎ

آمﲔ أي وﻣعناﻩ اللﻬﻢ استﺠب وﻫﻞ ﻳنفﻊ أن نﻘول ّآمﲔ أي ﻗاﺻدﻳن وﳛرم تﺸديد
ﻣيمﻬا ﻓﺈن ترﻛﻪ إﻣام أو أسرﻩ أتى ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﺟﻬرا واﻟﻀمﲑ ﻳعود ﻋﻠﻰ اﻟتأمﲔ ﻓﺈذا ﺗرك
اﻹمام اﻟتأمﲔ ﻓاﳌأموم ت ﺑه أو ﻗاﻟه سرا ﻓاﳌأموم ﻳﻘوﻟه ﺟﻬرا ويلﺰم اﳉاهﻞ تعلﻢ الﻔاﲢﺔ
والذﻛر الﻮاﺟب وﻣن ﺻلى وتلﻘﻒ الﻘراءة ﻣن ﻏﲑﻩ ﺻﺤﺖ أي اﻟﺬﻛر اﻟواﺟﺐ ﰲ

اﻟﺼﻼة مﺜﻞ اﻟتﺸﻬد واﻷذﻛار اﻟواﺟﺒﺔ ﰲ اﻟسﺠود واﻟرﻛوع وﻛﺬا ﻓﺈذا ﻛان اﻟواﺣد ما ﻳعرف
أن ﻳﻘرأ اﻟفاﲢﺔ ﻓﺼﻠﻰ وﺗﻠﻘف اﻟﻘراءة من ﻏﲑه ﻳﺼﺢ ﻛأن ﻛان ﰲ اﻟﺼﻼة وﲜواره رﺟﻞ
ﻳﻘول اﳊمد

رب اﻟعاﳌﲔ ﻓيﻜرر ﻫو اﻟرﲪن اﻟرﺣيﻢ ماﻟﻚ ﻳوم اﻟدﻳن وﻫو ﻳﻜرر وراءه

ﻓتﺼﺢ ﺻﻼﺗه ﻓﻬو ما ﳛفﻈﻬا ﻟﻜنه أﺗﻰ ا ) ﰒ يﻘرأ ﺑعدها ( أي ﺑعد الﻔاﲢﺔ ) سﻮرة (
ند ﻛاﻣلﺔ ﻓيستﻔتﺤﻬا ﺑبسﻢ ﷲ الرﲪن الرﺣيﻢ وﲡﻮز آيﺔ ﻳعﲏ ﻫو ﻗال سورة ﻛامﻠﺔ
ﻟﻜن ﻫو ما أﺗﻰ ﺑسورة ﻛامﻠﺔ ﻓيمﻜن أن ﺗﻜون آﻳﺔ وأﺻﻼ اﻟسورة ﻛﻠﻬا ما ﻫي واﺟﺒﺔ ﺑﻞ

سنﺔ ﻟﻜن اﻟسنﺔ أن ﻳﻘرأ سورة ﻛامﻠﺔ أو ﳚوز آﻳﺔ إﻻ أن أﲪد استﺤب ﻛﻮ ا طﻮيلﺔ ﻛآيﺔ
الدين والﻜرسﻲ ونص على ﺟﻮاز تﻔريق السﻮرة ﰲ رﻛعتﲔ لﻔعلﻪ ﷺ اﻵن اﻟﺼور اﻟﱵ

ذﻛرﻫا واﻷمﺜﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ إما ﺻورة ند ﻛامﻠﺔ  ١وﲡوز آﻳﺔ وﻫﺬا  ٢واﻟﺜاﻟﺚ ﺟواز ﺗفرﻳﻖ
اﻟسورة ﰲ رﻛعتﲔ إذاً ﻫو ﳝﻜن أن ﻳﻘرأ سورة ﻛامﻠﺔ أو أن ﻳﻘرأ اﻟسورة ﰲ اﻟرﻛعتﲔ أو أن

ﻳﻘرأ آﻳﺔ واﺣدة ﻟﻜن أﻓﻀﻠﻬا أن ﻳﻘرأ سورة ﻛامﻠﺔ وﻻ يعتد لسﻮرة ﻗبﻞ الﻔاﲢﺔ ﻓﻠو ﺑدأ

ﺑسورة ﰒ ﻗرأ اﻟفاﲢﺔ ﻓﻬﻞ نﻘول ﻫﺬا أﺗﻰ ﻟسنﺔ ؟ ﻻ ﺑﻞ اﻟسنﺔ ﺑعد اﻟفاﲢﺔ ﻓﻘﺒﻞ اﻟفاﲢﺔ ﻻ

نعتد ا .اﻵن ذﻛر ﺑعﺾ اﳌﻜروﻫات :ﻗال :ويﻜرﻩ اﻻﻗتصار على الﻔاﲢﺔ ﰲ الصﻼة
والﻘراءة ﺑﻜﻞ الﻘرآن ﰲ ﻓرض لعدم نﻘلﻪ ولﻺطالﺔ وﻷنه ﱂ ﻳنﻘﻞ ﻋن اﻟﺼﺤاﺑﺔ وﻋن اﻟنﱯ
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ﷺ ﻢ ﱂ ﻳﻘرؤا اﻟﻘرآن ﰲ ﻓرﻳﻀﺔ وﻷن ﻓيه إطاﻟﺔ و ) تﻜﻮن ( السﻮرة ) ﰲ ( ﺻﻼة )
الصبﺢ ﻣن طﻮال اﳌﻔصﻞ ( ﺑﻜسر الﻄاء وأولﻪ ق إﱃ ﻋﻢ وﻻ يﻜرﻩ لعذر ﻛمرض وسﻔر
ﻣن ﻗصارﻩ أي ﰲ اﻟﺼﺒﺢ أن ﻳﻘرأ من اﻟﻘﺼار وﻫي من اﻟﻀﺤﻰ إﱃ اﻟناس وﻻ يﻜرﻩ
ﺑﻄﻮالﻪ ﻳعﲏ ﰲ اﻟعﺬر ﻓﻠو ﻛان ﻋنده ﻋﺬر من سفر أو مرض ﻓﻠه أن ﻳﻘرأ ﻟﻘﺼار وﻟه أن
ﻳﻘرأ ﺑﻄواﻟه ) و ( تﻜﻮن السﻮرة ) ﰲ ( ﺻﻼة ) اﳌغرب ﻣن ﻗصارﻩ ( وﻻ يﻜرﻩ ﺑﻄﻮالﻪ )
و ( تﻜﻮن السﻮرة ) ﰲ الباﻗى ( ﻣن الصلﻮات ﻛالﻈﻬرين والعﺸاء ) ﻣن أوساطﻪ ( وﻫو

من ﻋﻢ إﱃ اﻟﻀﺤﻰ وﻋندما نﻘول من ﻋﻢ أي أن ﻋﻢ داﺧﻠﺔ إﱃ اﻟﻀﺤﻰ ﻓاﻟﻀﺤﻰ ﻟيسﺖ

داﺧﻠﺔ وﻗﺼاره من اﻟﻀﺤﻰ إﱃ اﻟناس ﻓاﻟناس ﺗدﺧﻞ وﳛرم تنﻜيﺲ الﻜلمات وتبﻄﻞ ﺑﻪ

ﺗنﻜيﺲ اﻟﻜﻠمات ن ﰐ ﻟﻜﻠمﺔ اﻷﺧﲑة ﰒ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬا ﰒ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬا وﻫﻜﺬا وﺗﺒﻄﻞ ﺑه
ﻷنه ﺻار من ﻛﻼم اﻟناس وﻟيﺲ من اﻟﻘرآن وﺗنﻜيﺲ اﻟسور مﻜروه وﻫو أن ﻳﻘرأ سورة
ﻛامﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗرﺗيﺐ اﳌﺼﺤف ﻓﻬﺬا ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﺑه ﻟﻜن ﺗﻜره ﻛأن ﻳﻘرأ سورة اﻟناس

ﰒ ﻳﻘرأ ﺑعد ذﻟﻚ ﻋﻢ ﻓﻬﺬا ﳜاﻟف ﺗرﺗيﺐ اﻟسور ﰲ اﳌﺼﺤف ويﻜرﻩ تنﻜيﺲ السﻮر
واﻵ ت وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜره ﺗنﻜيﺲ اﻵ ت ﻓﻠو ﻗرأ مﺜﻼ آ ت من أواﺧر اﻟﺒﻘرة ﰒ ﻗرأ آ ت من
أواﺋﻞ اﻟﺒﻘرة ﻓﻘد نﻜﺲ ﰲ اﻵ ت وﻻ تﻜرﻩ ﻣﻼزﻣﺔ سﻮرة ﻣﻊ اعتﻘاد ﺟﻮاز ﻏﲑها ﻟﻜن ﻟو
اﻋتﻘد ﻋدم ﺟواز ﻏﲑﻫا ﻓﻘد دﺧﻞ ﰲ ﻋاﱂ ﻛﺒﲑ ﻓسيﺢ من اﻟﺒدﻋﺔ ) وﻻ تصﺢ ( الصﻼة )
ﺑﻘراءة ﺧارﺟﺔ عن ﻣصﺤﻒ عﺜمان ( ﺑن عﻔان ﻛﻘراءة اﺑن ﻣسعﻮد ﻓصيام ثﻼثﺔ
أ م ﻣتتاﺑعات ﻓﻘراءة اﺑن مسعود ﻓيﻬا ز دة متتاﺑعات وﻫﺬه ﳐاﻟفﺔ ﳌﺼﺤف ﻋﺜمان
وتصﺢ ﲟا واﻓق ﻣصﺤﻒ عﺜمان وﺻﺢ سندﻩ وإن ﱂ يﻜن ﻣن العﺸرة أي من اﻟﻘراءات
اﻟعﺸرة  ،وﻋنه ﻻ ﻳﺼﺢ ما ﱂ ﻳتواﺗر ﻓﻼ ﻳﻜتفي ﺑﺼﺤﺔ اﻟسند وإﳕا ﻟتواﺗر ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول
ﻛﻞ ما واﻓﻖ مﺼﺤف ﻋﺜمان ﻓﺈذا ﺻﺢ سنده ﻓتﺼﺢ اﻟﻘراءة ﺑه وإن ﱂ ﻳﻜن من اﻟﻘراءات
اﻟعﺸرة ،ﻗال وتتعلق ﺑﻪ اﻷﺣﻜام ﻳعﲏ ﺧﺬ منﻬا اﻷﺣﻜام واﳋﻼف ﰲ مسأﻟﺔ ﺻﺤﺔ
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اﻟسند ﻓﺈذا ﺻﺢ اﻟسند سنأﺧﺬ اﻷﺣﻜام وﻟيﺲ ﰲ ذﻟﻚ إشﻜال وﻟن ﻳنﺰل ﻋن درﺟﺔ
اﳊدﻳﺚ اﻟﺼﺤيﺢ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳﻜون ﻗرآ أم ﻻ؟ ﻓعن اﻹمام أﲪد واﳋﻼف موﺟود أنه ﻻ

ﻳﺼﺢ من اﻟﻘرآن إﻻ ما ﺗواﺗر وإن ﻛان ﰲ الﻘراءة ز دة ﺣرف ﻓﻬﻲ أوﱃ ﻷﺟﻞ العﺸر
ﺣسنات ﻓﻠو وﺟدت ﻗراء ن وأﺣدﳘا ﺑﺰ دة ﺣرف وﻗراءة ﺑدون ﻫﺬا اﳊرف ﻓاﻷوﱃ
اﻟﻘراءة اﻟﱵ ﻓيﻬا اﳊرف من أﺟﻞ ز دة اﻟعﺸر ﺣسنات ) .ﰒ ( ﺑعد ﻓراﻏﻪ ﻣن ﻗراءة
السﻮرة ) يرﻛﻊ ﻣﻜﱪا ( لﻘﻮل أﰊ هريرة ﻛان النﱯ ﷺ يﻜﱪ إذا ﻗام إﱃ الصﻼة ﰒ يﻜﱪ
ﺣﲔ يرﻛﻊ ﻣتﻔق عليﻪ ) راﻓعا يديﻪ ( ﻣﻊ اﺑتداء الرﻛﻮع لﻘﻮل اﺑن عمر رأيﺖ النﱯ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ إذا استﻔتﺢ الصﻼة رﻓﻊ يديﻪ ﺣﱴ ﳛاذي ﻣنﻜبيﻪ وإذا أراد أن يرﻛﻊ
وﺑعد ﻣا يرﻓﻊ رأسﻪ ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬه ﺛﻼﺛﺔ مواضﻊ و ﰐ اﳌوضﻊ اﻟراﺑﻊ ﰲ ﺣدﻳﺚ مستﻘﻞ
ﻗال راﻓعا ﻳدﻳه مﻊ اﺑتداء اﻟرﻛوع ﻓﲑﻓﻊ اﻟيدﻳن ﻟﻠرﻛوع مﻊ اﺑتداء اﻟرﻛوع ) ويﻀعﻬما ( أي
يديﻪ ) على رﻛبتيﻪ ند ﻣﻔرﺟﱵ اﻷﺻاﺑﻊ ( استﺤبا ويﻜرﻩ التﻄبيق ما ﻫو اﻟتﻄﺒيﻖ؟ وما
ﺣﻜمه؟ ﺣﻜمه مﻜروه وﻫو " ن ﳚعﻞ إﺣدى ﻛﻔيﻪ على اﻷﺧرى ﰒ ﳛﻄﻬما ﺑﲔ رﻛبتيﻪ
إذا رﻛﻊ " ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﺑﺒاطنﻬما ﰒ ﻳﻀعﻬما ﺑﲔ رﻛﺒتيه إذا رﻛﻊ ﻓﺈذا أراد أن ﻳرﻛﻊ ﻻ ﻳﻀﻊ
ﻛفيه ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺒﺔ وإﳕا ﻳﻀﻊ اﻟﻜفﲔ إﺣداﳘا ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى من ﺟﻬﺔ اﻟﺒاطن ﰒ ﻳﻀعﻬما ﺑﲔ

اﻟرﻛﺒتﲔ وﻫﺬا ﻛان أول اﻹسﻼم ﰒ نسﺦ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜره وهذا ﻛان ﰲ أول اﻹسﻼم ﰒ نسﺦ
ويﻜﻮن اﳌصلﻲ ) ﻣستﻮ ﻇﻬرﻩ ( ﻳعﲏ ﻏﲑ مﻘوس وﳚعﻞ رأسﻪ ﺣيالﻪ أي ﻗﺒاﻟه مﻊ
استواء ﻇﻬره أي زاء ﻇﻬرﻩ ﻓﻼ يرﻓعﻪ وﻻ ﳜﻔﻀﻪ روى اﺑن ﻣاﺟﻪ عن واﺑصﺔ ﺑن ﻣعبد
ﻗال رأيﺖ النﱯ ﷺ يصلﻲ وﻛان إذا رﻛﻊ سﻮى ﻇﻬرﻩ ﺣﱴ لﻮ ﺻب اﳌاء عليﻪ ﻻستﻘر
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ﻓﻬﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ استواء اﻟﻈﻬر وﳚاﰲ ﻣرﻓﻘيﻪ عن ﺟنبيﻪ ﻳعﲏ ﻳﺒاﻋد وانتﻬﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺣدﻳﺚ
واﺑﺼﺔ.
اﻵن ﺗﻜﻠﻢ ﻋن اﻟرﻛوع وﻫﺬا اﻟرﻛوع اﻟﺬي ذﻛره ﻫو اﻟرﻛوع اﻷﻛمﻞ ﻟﻜن ﻟو أنه ما ﻓعﻞ

اﻷﻛمﻞ ﻓما ﻫو اﳉﺰء ا ﺰئ واﳊد ا ﺰئ ﰲ اﻟرﻛوع ؟ وا ﺰئ اﻻﳓناء ﲝيﺚ ﳝﻜن ﻣﺲ
رﻛبتيﻪ ﺑيديﻪ إن ﻛان وسﻄا ﰲ اﳋلﻘﺔ ﻫﺬا ﻫو ا ﺰئ أو ﻗدرﻩ ﻣن ﻏﲑﻩ ﻓﻠو اﳓﲎ ﺑﻈﻬره

ﲝيﺚ ﺗﺼﻞ ﻳدﻳه إﱃ رﻛﺒتيه ﻟو أراد ﻓﻠيﺲ شرطا أن ﳝسﻚ رﻛﺒتيه ﻟﻜن ﻟو اﳓﲎ ﲝيﺚ ﳝﻜنه

مﺲ رﻛﺒتيه ﺑيدﻳه ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟرﻛوع ﻟﻜن ﻟو اﳓﲎ ﻗﻠيﻼ ﻟﻜن ﻳدﻳه ﻻ ﺗﺼﻞ إﱃ رﻛﺒتيه ﻓﻬﺬا ما
وﺻﻞ إﱃ ﺣد اﻟرﻛوع ﻓمﱴ اﳓﲎ ﲝيﺚ ﺗﺼﻞ ﻳدﻳه إﱃ رﻛﺒتيه ﻓﺈذا وﺻﻞ إﱃ ﺣد اﻟرﻛوع
ﻟﻜن ﻫﺬا ﻟيﺲ اﻟرﻛوع اﻷﻛمﻞ ﻟﻜنه ا ﺰئ ﻳعﲏ اﻟﺬي نﻘول ﻓيه أنه ﺗﺼﺢ معه اﻟﺼﻼة
ﻟﻜن أﺗﻰ ﻟرﻛن وما أﺗﻰ ﻷﻛمﻞ ﰒ ﻫﺬا إن ﻛان وسﻄا ﰲ اﳋﻠﻘﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ ﻳده
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟسوﻳﺔ أي إما أن ﻳﻜون ﻓيﻬا طول ﻓﻬي ﺗﺼﻞ ﻗﻞ اﳓناء ﻓﻼ نعتﱪ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ
اﻟﺸاذة وإﳕا نعتﱪ إذا ﻛانﺖ ﻳده طﺒيعيﺔ أو ﻟو ﻛان ﰲ ﻳده ﻗﺼر ﻓﻼ ﻋﱪة ﻟيد اﻟﻘﺼﲑة
اﻵن ﻓاﻟعﱪة ﻟيد اﻟﻄﺒيعيﺔ ،واﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟرﻛوع من ﻗاﻋد إن ﻛان اﳌﺼﻠي ﻳﺼﻠي

ﺟاﻟسا ﻓما ﻫو اﻟرﻛوع ا ﺰئ؟ ﻗال وﻣن ﻗاعد ﻣﻘاﺑلﺔ وﺟﻬﻪ ﻣا وراء رﻛبتيﻪ ﻣن اﻷرض أي
ما ﺑعد رﻛﺒتيه من اﻷرض أدﱏ ﻣﻘاﺑلﺔ إذاً ﻫو ﺟاﻟﺲ ﻓﻠو اﳓﲎ ﲝيﺚ ما ﻳﻘاﺑﻞ وﺟﻬه

اﻷرض ﺑﻞ رﻛﺒته ﻓﻼ ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻘاﺑﻞ اﻷرض وتتمتﻬا الﻜمال أي اﳌﻘاﺑﻠﺔ ﻓﻠو اﳓﲎ

ﲝيﺚ ﻳﻘاﺑﻞ وﺟﻬه مﻘاﺑﻠﺔ مﺔ ﻓﻬو اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛمﻞ ﰲ ﺣﻖ من ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا واﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ من ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا وﻳستﻄيﻊ ﻫﺬا اﻷمر أما من ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺼﻠي
إﱃ ﻫﺬا اﳊد ﻓﻬﺬا معﺬور ﻟﻜن شﺨﺺ ﺻﺤيﺢ وسﻠيﻢ ﻳرﻳد أن ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا و ﺧﺬا
نﺼف أﺟر اﻟﻘاﺋﻢ ﻓﻜيف ﻳﻜون ﺣد اﻟرﻛوع ﰲ ﺣﻘه؟ ن ﻳﻘاﺑﻞ ﺑوﺟﻬه اﻷرض اﻟﱵ أمام

اﻟرﻛﺒﺔ أو ﺑعد اﻟرﻛﺒﺔ ) ويﻘﻮل ( راﻛعا ) سبﺤان رﰊ العﻈيﻢ ( ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يﻘﻮﳍا ﰲ
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رﻛﻮعﻪ رواﻩ ﻣسلﻢ وﻏﲑﻩ واﻻﻗتصار عليﻬا أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ ﺑغﲑ وﲝمده ﻓيﻘول أن ﻫﺬا أﻓﻀﻞ
والﻮاﺟب ﻣرة وأدﱏ الﻜمال ثﻼث وﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن اﻷﻓﻀﻞ وﲝمده

والﻮاﺟب ﻣرة وأدﱏ الﻜمال ثﻼث وأعﻼﻩ لﻺﻣام عﺸر وﻗال أﲪد ﺟاء عن اﳊسن
التسبيﺢ التام سبﻊ والﻮسﻂ ﲬﺲ وأد ﻩ ثﻼث ) ﰒ يرﻓﻊ رأسﻪ ويديﻪ ( ﳊديﺚ اﺑن
عمر الساﺑق ﻓاﻟواﺟﺐ مرة ﻓﻠو ﻗال سﺒﺤان رﰊ اﻟعﻈيﻢ مرة وسﺒﺤان رﰊ اﻷﻋﻠﻰ مرة ﻛفﻰ
وﻳسﻘط اﻟواﺟﺐ ) ﻗاﺋﻼ إﻣام وﻣنﻔرد ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪدﻩ ( ﻣرتبا وﺟﻮ ﻓﻼ ﻳغﲑ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﱰﺗيﺐ ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يﻘﻮل ذلﻚ .إذاً ما معﲎ ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده؟ أي استﺠاب ﻗالﻪ ﰲ
اﳌبدع وﻣعﲎ ﲰﻊ استﺠاب ) و ( يﻘﻮﻻن ) ﺑعد ﻗياﻣﻬما ( واعتداﳍما ) رﺑنا ولﻚ
اﳊمد  ١ﻣﻞء السماء وﻣﻞء اﻷرض وﻣﻞء ﻣا شﺌﺖ ﻣن شﻲء ﺑعد ( من ﳘا اﻟﻠﺬان
ﻳﻘوﻻن ذﻟﻚ؟ اﻹمام واﳌنفرد أي ﲪدا لﻮ ﻛان أﺟساﻣا ﳌﻸ ذلﻚ أي ﲪد ﻛﺜﲑ ﳝﻸ
اﻟسماء وﳝﻸ اﻷرض ولﻪ ﻗﻮل اللﻬﻢ رﺑنا ولﻚ اﳊمد  ٢وﺑﻼ واو أﻓﻀﻞ  ٤ ،٣ﻓﻬي
أرﺑﻊ ﺻور رﺑنا ﻟﻚ اﳊمد ،رﺑنا وﻟﻚ اﳊمد ،اﻟﻠﻬﻢ رﺑنا ﻟﻚ اﳊمد ،اﻟﻠﻬﻢ رﺑنا وﻟﻚ اﳊمد،

عﻜﺲ رﺑنا لﻚ اﳊمد وﻛﻠﻬا ﺟاﺋﺰة وﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻓﻀﻞ ) .و ( يﻘﻮل ) ﻣﺄﻣﻮم ﰲ
رﻓعﻪ رﺑنا ولﻚ اﳊمد ﻓﻘﻂ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﻗال اﻹﻣام ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪدﻩ ﻓﻘﻮلﻮا رﺑنا
ولﻚ اﳊمد ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة ﻓاﻹمام ﻳﻘول ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده ﻓماذا ﻳﻘول
اﳌأموم ﺑعده؟ رﺑنا وﻟﻚ اﳊمد ﻓﻘط أي ﻻ ﻳﺰﻳد ﻋﻠيﻬا ﻓﻼ ﻳﺰﻳد مﻸ اﻟسماء و  ..ﻓﻬﺬا ﻫو

اﳌﻘﺼود ،وﻋنه ﻳﺰﻳد واﺧتاره أﺑو اﳋﻄاب وﺗﻘي اﻟدﻳن ﻓيﻘول مﻸ اﻟسماء ومﻸ اﻷرض ومﻸ
ما شئﺖ من شيء ﺑعد أي مﺜﻞ ﻏﲑه واﳌﺬﻫﺐ ﻋموما أن اﳌأموم ﻻ ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ رﺑنا وﻟﻚ

اﳊمد  ،ﳌاذا ﻻ ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ؟ لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﻗال اﻹﻣام ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪدﻩ ﻓﻘﻮلﻮا
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رﺑنا ولﻚ اﳊمد ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺰ دة وﺑﻘيﺔ
اﻷدﻟﺔ ﺗفيد اﳉواز  .إذا ﻗال اﻟﻠﻬﻢ رﺑنا ﻓاﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘول ﻟﻚ اﳊمد ﺑﻼ واو ﻟﻜن إذا ﱂ
ﻳﻘﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻓﻘال رﺑنا ﻓيﺼﺒﺢ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘول وﻟﻚ اﳊمد ﻟواو ﻓﻜأنه ﻳستﺤسن أﻻ

ﲡتمﻊ اﻟﺰ دﺗﲔ وإذا رﻓﻊ اﳌصلﻲ ﻣن الرﻛﻮع ﻓﺈن شاء وﺿﻊ ﳝينﻪ على ﴰالﻪ أو
أرسلﻬما أي رﻓﻊ اﻵن من اﻟرﻛوع ﻓﺒعد اﻟرﻓﻊ من اﻟرﻛوع أﻳن ﻳﻀﻊ ﻳدﻳه؟ ﻓﻬﻞ ﻳﻀﻊ اﻟيمﲔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺸمال مﺜﻞ ﺣال اﻟﻘراءة أو ﻳرسﻠﻬما ؟ ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول إن شاء ﻓعﻞ ﻫﺬا وإن شاء

ﻓعﻞ ﻫﺬا وﻫﺬه اﳉمﻠﺔ نﺺ ﻋﻠيﻬا اﻹمام أﲪد وﻫناك من ﻳعتﱪﻫا أ ا من أﺻول اﻟﺼﻼة
ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻀﻊ ﻳدﻳه ﻋﻠﻰ ﺻدره ﻳعتﱪ أن ﰲ ﺻﻼﺗه شﻚ ..ومﺜﻞ ﻫﺬا اﻟتفﻜﲑ اﻟﺒسيط
ﻓيﺠﺐ اﻟﱰﻓﻊ ﻋن ﻫﺬا ﻓﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ أﺻﻼ ﻻ ﻳرون وضﻊ اﻟيد ﻋﻠﻰ اﻟﺼدر ﺑعد اﻟرﻓﻊ

من اﻟرﻛوع ﻓمن وضعﻬا ﻓﻘد أﺧﺬ ﺑسنﺔ ومن ﱂ ﻳﻀعﻬا ﻓﻘد اﳋﻼف ﰲ ﻓﻬمﻬﻢ ﻟﻠسنﺔ ﰒ
إذا ﻓرغ ﻣن اﻻعتدال ) ﳜر ﻣﻜﱪا ( وﻻ يرﻓﻊ يديﻪ ﰲ انتﻘاﻟه إﱃ اﻟسﺠود ﻻ ﻳرﻓﻊ ﻳدﻳه
) ساﺟدا على سبعﺔ أعﻀاء رﺟليﻪ ﰒ رﻛبتيﻪ ﰒ يديﻪ ﰒ ﺟبﻬتﻪ ﻣﻊ أنﻔﻪ ( ﻳدﻳه اﺛنان

ورﺟﻠيه اﺛنان ﻓﺼارت أرﺑعﺔ ورﻛﺒتيه اﺛنان ﻓﺼارت ستﺔ واﳉﺒﻬﺔ مﻊ اﻷنف واﺣد ﻓﺼارت

سﺒعﺔ لﻘﻮل اﺑن عباس أﻣر النﱯ ﷺ أن يسﺠد على سبعﺔ أعﻈﻢ وﻻ يﻜﻒ شعرا وﻻ
ثﻮ اﳉبﻬﺔ واليدين والرﻛبتﲔ والرﺟلﲔ ﻣتﻔق عليﻪ ﻻ ﻳﻜف أي ﻻ ﳚمﻊ وللدارﻗﻄﲏ
عن عﻜرﻣﺔ عن اﺑن عباس ﻣرﻓﻮعا ﻻ ﺻﻼة ﳌن ﱂ يﻀﻊ أنﻔﻪ على اﻷرض ﻓﻜﻞ ﻫﺬه
أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟسﺠود وﻻ ﲡب ﻣباشرة اﳌصلﻲ ﺑﺸﻲء ﻣنﻬا ﻓتصﺢ ) ولﻮ ( سﺠد )
ﻣﻊ ﺣاﺋﻞ ( ﺑﲔ اﻷعﻀاء وﻣصﻼﻩ ﻓﻼ نﻘول ﳚﺐ أن ﲤﺲ اﻟﻘدمان اﻷرض ﻓﻼ ﻳﻜون
ﻫناك ﺣاﺋﻞ ﺑﻞ ﻟو وﺟد ﺣاﺋﻞ ﻓﻼ س وﻛﺬﻟﻚ اﻟيدﻳن واﻟرﻛﺒتﲔ ﻓﻼ ﳚﺐ أن ﺗﺒاشر ﻫﺬه
اﻷﻋﻀاء اﻟسﺒعﺔ اﻷرض ﻓﻼ نﺸﱰط أن ﺗﻜون مﻼﺻﻘﺔ ﻟﻸرض ﺑدون ﺣاﺋﻞ ﻓﻬﺬا ﻫو

اﳌﻘﺼود ﻓﻠو وﺟد ﺣاﺋﻞ ﺑينﻬا وﺑﲔ اﻷرض ﻓﻼ ﻳﻀر ذﻟﻚ وسيأﰐ ﺗفﺼيﻞ ﺑعد ﻗﻠيﻞ ﻗال
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البخاري ﰲ ﺻﺤيﺤﺔ ﻫﺬا ذﻛره اﻟﺒﺨاري ﰲ ب اﻟسﺠود ﻋﻠﻰ اﻟﺜوب ﰲ شدة اﳊر ﻗال
اﳊسن ﻛان الﻘﻮم يسﺠدون على العماﻣﺔ والﻘلنسﻮة انتﻬﻰ ﻛﻼم اﻟﺒﺨاري ﻟﻜن ﻳﻘول
اﳌﺼنف إذا ﻛان اﳊاﺋﻞ ) ليﺲ ﻣن أعﻀاء سﺠﻮدﻩ ( ﻓﺈن ﺟعﻞ ﺑعﺾ أعﻀاء السﺠﻮد
ﻓﻮق ﺑعﺾ ﻛما لﻮ وﺿﻊ يديﻪ على ﻓخديﻪ أو ﺟبﻬتﻪ على يديﻪ ﱂ ﳚﺰﻩ ﻓﻼ س ؟أن

ﻳﻜون ﻫناك ﺣاﺋﻞ ﻟﻜن ﺑﺸرط أﻻ ﻳﻜون ﻫﺬا اﳊاﺋﻞ ﻋﻀو من أﻋﻀاء اﻟسﺠود ﻳعﲏ مﺜﻼ
ﻻ ﻳسﺠد ﻋﻠﻰ ﻳد من ﻳدﻳه ﻓﻼ ﻳسﺠد ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻛفيه ﻓﺈذاً ﻫو اﻵن ما سﺠد ﻋﻠﻰ

سﺒعﺔ أﻋﻀاء وإﳕا سﺠد ﻋﻠﻰ ستﺔ أﻋﻀاء إذا ﻛان اﳊاﺋﻞ ) ليﺲ ﻣن أعﻀاء سﺠﻮدﻩ (
ﻓﺈن ﺟعﻞ ﺑعﺾ أعﻀاء السﺠﻮد ﻓﻮق ﺑعﺾ ﻛما لﻮ وﺿﻊ يديﻪ على ﻓخديﻪ أو ﺟبﻬتﻪ
على يديﻪ ﱂ ﳚﺰﻩ ﻷنه ﺗرك ﺑعﺾ أﻋﻀاء اﻟسﺠود ويﻜرﻩ ترك ﻣباشر ا ﺑﻼ عذر ﻓاﳌﺒاشرة

ﻫﺬه ﻻ ﺗﻀر إن ﻛانﺖ من ﻏﲑ أﻋﻀاء اﻟسﺠود ﻟﻜنﻬا ﻗد ﺗوﻗﻊ ﰲ اﻟﻜراﻫﺔ إن ﻛانﺖ ﺑغﲑ

سﺒﺐ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :وﳚﺰئ ﺑعﺾ ﻛﻞ عﻀﻮ ﻗﻠنا اﻵن ﻫناك سﺒعﺔ أﻋﻀاء مﻄﻠوﺑﺔ ﻟﻜن

ﻫﻞ ﳚﺐ أن ﻳسﺠد ﺑﻜﻞ اﻟسﺒعﺔ ﻳعﲏ ﺑﻜامﻞ ﻛﻞ ﻋﻀو من ﻫﺬه اﻷﻋﻀاء اﻟسﺒعﺔ ﻓعندما
نﻘول اﻟﻘدمﲔ ﻓﻬﻞ معﲎ ذﻟﻚ ﺑﻜامﻞ اﻟﻘدمﲔ أم ﺑﺒعﻀﻬا ﻓﻜﻞ ﻗدم ﳚﺐ أن ﻳﻠﺼﻘﻬا
ﻷرض ﻛامﻠﺔ وﻛﺬا اﻟﻜفان ﻛامﻠﺔ أم ﺑعﻀﻬا ﻓيمﻜن أن ﻳسﺠد ﻷﺻاﺑﻊ ﻓﻘط ﻓﻬﻞ نﻘول

ﲢﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻄﻠوب وﻳﻜون ﻗد سﺠد ﻋﻠﻰ ﻗدميه وﻛفيه؟ ﻓيﻘول اﳌﺼنف :وﳚﺰئ ﺑعﺾ
ﻛﻞ عﻀﻮ ﻓمعناه أنه ﻟو أﺗﻰ ﻟيدﻳن ﻓسﺠد ﻓﻘط ﺻاﺑعه ورﻓﻊ اﻟراﺣﺔ اﻟﱵ ﻫي ﺑﻄن

اﻟﻜف وﱂ ﻳسﺠد ا ﻓﻘد أﺟﺰأ ﻓا ﺰئ ﻟيﺲ ﻛامﻞ اﻟعﻀو وإﳕا اﳌﻄﻠوب ﻓﻘط ﺑعﺾ اﻟعﻀو

ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود وإن ﺟعﻞ ﻇﻬﻮر ﻛﻔيﻪ أو ﻗدﻣيﻪ على اﻷرض أو سﺠد على أطراف
أﺻاﺑﻊ يديﻪ ﻓﻈاهر اﳋﱪ أنﻪ ﳚﺰيﻪ ﻫﺬه ﺛﻼث ﺻور  :ﺟعﻞ ﻇاﻫر ﻛفيه ﻋﻠﻰ اﻷرض أو
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ﻇﻬر ﻗدميه ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ أو سﺠد ﻋﻠﻰ أطراف أﺻاﺑﻊ ﻳدﻳه ﻓﻬﺬا ﻫو ﺗفسﲑ
ﻗوﻟه وﳚﺰئ ﻋﻠﻰ ﺑعﺾ ﻛﻞ ﻋﻀو ذﻛرﻩ ﰲ الﺸرح وﰲ وﺟه ﻻ ﳚﺰﺋه وﻋﻠيه أن ﻳستغرق

ﺑﻜامﻞ اﻟعﻀو ﰲ اﻟسﺠود .ﻗال :وﻣن عﺠﺰ ﳉبﻬﺔ ﱂ يلﺰﻣﻪ ﺑغﲑها ﻳعﲏ من أﻋﻀاء

اﻟسﺠود ويﻮﻣﺊ ﻣا ﳝﻜنﻪ ﻳعﲏ من ﻋﺠﺰ ﳉﺒﻬﺔ وﱂ ﳝﻜنه ﻓﻬﻞ ﻳﻜتفي ﺑغﲑﻫا من أﻋﻀاء
اﻟسﺠود؟ ﻓيﻘول ﻻ ،ﱂ ﻳﻠﺰمه ﺑغﲑﻫا من أﻋﻀاء اﻟسﺠود ﻷ ا ﺗﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻓﲑى أن اﳉﺒﻬﺔ
ﺗتﺒعﻬا ﺑﻘيﺔ اﻷﻋﻀاء أي اﻟﻜفان واﻟرﻛﺒتان واﻟﻘدمان ﻓﻜﻞ ﻫﺬه ﺗﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻓﺈذا ﺗعﺬر
ﳉﺒﻬﺔ ﻓعﻠيه أن ﻳومئ وﻻ ﻳسﺠد ﺑﺒﻘيﺔ اﻟستﺔ أﻋﻀاء ﲞﻼف ﻏﲑﻫا ﻓمن ﻋﺠﺰ ﺑغﲑﻫا
أمﻜن اﻟسﺠود ﻋﻠﻰ ﻗي اﻷﻋﻀاء ﻓﺈذا ﺗعﺬر ﻋﻠيه أن ﻳسﺠد ﻟيد مﺜﻼ ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳﻀﻊ اﻟﻜف مﺜﻼ ﻓﺈذاً ﻳسﺠد ﻟﺒﻘيﺔ أما ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻓﻼ ﻳنوب ﻋنﻬا شيء ﻓﻬﺬا ﻫو

اﳌﻘﺼود ) وﳚاﰲ ( الساﺟد ) عﻀديﻪ عن ﺟنبيﻪ وﺑﻄنﻪ عن ﻓخديﻪ ( ﳌا ﻗال وﻳومئ ما
أمﻜنه معناه أن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻻ ﻳستﻄيﻊ اﻟسﺠود ﻋﻠيه أن ﻳومئ أي ﳜفﺾ ﺟﺒﻬته ما

استﻄاع ﻓﻘط ) وﳚاﰲ ( الساﺟد ) عﻀديﻪ عن ﺟنبيﻪ وﺑﻄنﻪ عن ﻓخديﻪ ( إذاً سيﺠاﰲ

ﺛﻼﺛﺔ مواضﻊ اﻟعﻀد ﻋن اﳉنﺒﲔ وﻫو ما ﺑﲔ اﳌنﻜﺐ واﳌرﻓﻖ ﻓيﺒاﻋد اﻟعﻀد ﻋن اﳉنﺐ
وﻳﺒاﻋد اﻟﺒﻄن ﻋن اﻟفﺨﺬ وﳘا ﻳعﲏ ﻓﺨﺬﻳه وﻳﺒاﻋد اﻟفﺨﺬﻳن ﻋن اﻟساﻗﲔ ما ﱂ ﻳؤذ ﺟاره

وﳘا عن ساﻗيﻪ ﻣا ﱂ يﺆذ ﺟارﻩ ﻓﺈن ﻛان ﻫﺬا ﻳؤذي ﺟاره ﻓيﺤرم ) ويﻔرق رﻛبتيﻪ (
ورﺟليﻪ وأﺻاﺑﻊ رﺟليﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳفرﻗﻬا ويﻮﺟﻬﻬا إﱃ الﻘبلﺔ ﰲ ﺣال اﻟسﺠود ولﻪ أن يعتمد
ﲟرﻓﻘيﻪ على ﻓخديﻪ إن طال أي اﻟسﺠود ) ويﻘﻮل ( ﰲ السﺠﻮد ) سبﺤان رﰊ
اﻷعلى ( على ﻣا تﻘدم ﰲ تسبيﺢ الرﻛﻮع ﻳعﲏ اﻟواﺟﺐ مرة وأدﱏ اﻟﻜمال ﺛﻼﺛﺔ وأﻋﻼه
ﻟﻺمام ﻋﺸر ) ﰒ يرﻓﻊ رأسﻪ ( إذا ﻓرغ ﻣن السﺠدة ) ﻣﻜﱪا وﳚلﺲ ﻣﻔﱰشا يسراﻩ (
أي يسرى رﺟليﻪ ) ﺻبا ﳝناﻩ ( وﳜرﺟﻬا ﻣن ﲢتﻪ أي ﳜرﺟﻬا من اﳉﻬﺔ اﻟيمﲎ ويﺜﲏ
أﺻاﺑعﻬا ﳓﻮ الﻘبلﺔ ويبسﻂ يديﻪ على ﻓخديﻪ ﻣﻀمﻮﻣﱵ اﻷﺻاﺑﻊ ) ويﻘﻮل ( ﺑﲔ
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السﺠدتﲔ ) رب اﻏﻔر ﱄ الﻮاﺟب ﻣرة والﻜمال ثﻼث ) ويسﺠد ( السﺠدة ) الﺜانيﺔ
ﻛاﻷوﱃ ( ﻓيما تﻘدم ﻣن التﻜبﲑ والتسبيﺢ وﻏﲑﳘا ) ﰒ يرﻓﻊ ( ﻣن السﺠﻮد ) ﻣﻜﱪا
هﻀا على ﺻدور ﻗدﻣيﻪ ( وﻻ ﳚلﺲ لﻼسﱰاﺣﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﺗستﺤﺐ اﳉﻠسﺔ ﻫﺬه وﻫناك
رواﻳﺔ نيﺔ أنه ﳚﻠﺲ ﻟﻼسﱰاﺣﺔ ) ﻣعتمدا على رﻛبتيﻪ إن سﻬﻞ ( ﻳعﲏ ﻋند اﻟنﻬوض من
اﻟﻘيام معتمدا ﻋﻠﻰ رﻛﺒتيه إن سﻬﻞ وإﻻ اعتمد على اﻷرض وﰲ الغنيﺔ واﻟغنيﺔ ﻛتاب ﻟعﺒد
اﻟﻘادر اﳉيﻼﱐ متوﰱ سنﺔ واﺣد وستﲔ وﲬسماﺋﺔ يﻜرﻩ أن يﻘدم إﺣدى رﺟليﻪ ﻳعﲏ ﻋند
وضه ﻟيتﻘوى ﺑﺬﻟﻚ ﻓيﻜره ذﻟﻚ وطﺒعا إﻻ إذا اﺣتاج وﻳﺼﻠي اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻛﺬﻟﻚ أي

ﻛاﻷوﱃ ﻳعﲏ اﻟﻜراﻫﺔ ﻋند ﻋدم اﳊاﺟﺔ ) ويصلﻲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ ﻛذلﻚ ( أي ﻛاﻷوﱃ
ما ﻋدا أرﺑعﺔ أمور ) :ﻣا عدا التﺤرﳝﺔ ( أي تﻜبﲑة اﻹﺣرام ) واﻻستﻔتاح أي دﻋاء
اﻻستفتاح والتعﻮذ أي أﻋوذ من اﻟﺸيﻄان اﻟرﺟيﻢ وﲡديد النيﺔ ( ﻓﻬﺬه اﻷرﺑعﺔ ﻻ
ﲢتاج ﻓﻼ تﺸرع إﻻ ﰲ اﻷوﱃ لﻜن إن ﱂ يتعﻮذ ﻓيﻬا تعﻮذ ﰲ الﺜانيﺔ .ﻗال ) :ﰒ ( ﺑعد
ﻓراﻏﻪ ﻣن الرﻛعﺔ الﺜانيﺔ ) ﳚلﺲ ﻣﻔﱰشا ( ﻛﺠلﻮسﻪ ﺑﲔ السﺠدتﲔ ) ويداﻩ على
ﻓخديﻪ ( وﻻ يلﻘمﻬما رﻛبتيﻪ واﳌوﻓﻖ ﰲ اﻟﻜاﰲ ﻳﻘول ﻫو ﳐﲑ ﻓﺈن شاء أن ﻳﻀﻊ اﻟيدﻳن
ﻋﻠﻰ اﻟفﺨﺬﻳن وإن شاء أﻟﻘمﻬما رﻛﺒتيه ) ويﻘبﺾ ﺧنصر ( يدﻩ ) اليمﲎ وﺑنصرها
وﳛلق إ اﻣﻬا ﻣﻊ الﻮسﻄى ( ن ﳚمﻊ ﺑﲔ رأس اﻹ ام والﻮسﻄى ﻓتﺸبﻪ اﳊلﻘﺔ ﻣن
ﺣديد وﳓﻮﻩ ) ويﺸﲑ ﺑسباﺑتﻬا أ ( ﻣن ﻏﲑ ﲢريﻚ ب مرارا ﻋﻠﻰ ﻗول اﻷﻛﺜر ج ﻓمعناه
أنه ﻋندما ﻳﻘﺒﺾ ﻳﺸﲑ ﻟسﺒاﺑﺔ ﻟﻜن ﻻ ﳛرك اﻟسﺒاﺑﺔ ﻓﻬو اﻵن وضﻊ ﻳده ﰲ اﻟتﺸﻬد ﻋﻠﻰ
ﻓﺨﺬه وﻳﺸﲑ ﻟﻜن سيأﰐ ﺑيان وﻗﺖ اﻹشارة واﳌﻬﻢ أ ا إشارة من ﻏﲑ ﲢرﻳﻚ وستﻜون

اﻹشارة مرارا ،مﱴ ﻳﺸﲑ؟ ﻗال ) :ﰲ تﺸﻬدﻩ ( ١ودعاﺋﻪ  ٢ﰲ الصﻼة وﻏﲑها ﻳعﲏ ﻋندما
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ﻳدﻋو سواء ﰲ اﻟتﺸﻬد أو ﰲ اﻟدﻋاء وسواء ﻛان ﰲ اﻟﺼﻼة أو ﺧارج اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﰲ أي

مﻜان ﻟﻀﺒط؟ ﻗال عند ذﻛر" ﷲ" تعاﱃ ﻳعﲏ ﻟفﻆ ﷲ ﻓعند ذﻛر ﻟفﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﺗعاﱃ

تنبيﻬا على التﻮﺣيد ﻳعﲏ ﻛﻠما ذﻛر ﷲ أشار ا إذاً ﻫو ﻳﺸﲑ ﺑسﺒاﺑته إشارة ﺑدون ﲢرﻳﻚ

ﻛﻠما ورد ﻟفﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ اﻟتﺸﻬد أو ﰲ اﻟدﻋاء وﻫناك أﻗوال ﻛﺜﲑة ﻏﲑ ﻫﺬا ﻟﻜن اﻟﻜﻼم
اﻵن ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳌﺼنف وﻛﻼم اﻟعﻠماء اﻵﺧرﻳن ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻛﻠﻬا استنﺒاطات
واﺟتﻬادات ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟنﺺ ﻓﻘط ﻓاﳌسأﻟﺔ ﻻ ﺗﻈن أن ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﳐﻠﺔ ﻟﺼﻼة وإﳕا ﻫي ﰲ

اﻻستﺤﺒاب واﻷﻓﻀﻠيﺔ ﻓاﻟنﺼوص اﻟواردة ﰲ ﻫﺬا متعددة و ﻟتاﱄ أﻓﻬام أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا
متفاوﺗﺔ ﻓﺈذا أﺧﺬت ي ﻗول من أﻗوال أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻓﻼ ﺣرج ﻋﻠيﻚ ﻓاﳌسأﻟﺔ ﻻ ﲢتاج إﱃ
ﺻراع وﻻ ﺧﻼف وﻻ ﺗﺒدﻳﻊ وﻻ ﺗﻀﻠيﻞ وﻻ ﺗفسيﻖ ﺑﻞ إن من ﻳﺒ ّدع ﰲ ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ ﻻ

شﻚ أنه أﺗﻰ ﺑﺒدﻋﺔ ﻋﻈيمﺔ .ﻗال ) :ويبسﻂ ( أﺻاﺑﻊ ) اليسرى ( ﻣﻀمﻮﻣﺔ إﱃ الﻘبلﺔ )
ويﻘﻮل ( سرا ) التﺤيات ( أي اﻷلﻔاظ الﱵ تدل على السﻼم واﳌلﻚ والبﻘاء
والعﻈمﺔ تعاﱃ أي ﳑلﻮﻛﺔ لﻪ وﳐتصﺔ ﺑﻪ اﻟتﺤيات أي ﳑﻠوﻛﺔ وﲣتﺺ ﺑه ﺗعاﱃ )
والصلﻮات ( أي اﳋمﺲ أو الرﲪﺔ أو اﳌعبﻮد ا أو العبادات ﻛلﻬا أو اﻷدعيﺔ )
والﻄيبات ( أي ﻓسرت ب اﻷعمال الصاﳊﺔ أو ﻣن الﻜلﻢ اﻟﻄيﺐ ) السﻼم ( أي
اسﻢ السﻼم وهﻮ ﷲ أو سﻼم ﷲ ) عليﻚ أيﻬا النﱯ ( ما معﲎ اﻟنﱯ؟ ﻗال ﳍمﺰ ﻣن
النبﺄ ﻷنﻪ ﳐﱪ عن ﷲ ﻷنه ﻳنﺒأ ﻋن ﷲ وﺑﻼ ﳘﺰ إﻣا تسﻬيﻼ أو ﻣن النبﻮة وهﻲ الرﻓعﺔ
إذا ﻋندما نﻘول اﻟنﱯ ﻓﺈما أننا نرﻳد أنه نﺒئ ﳍمﺰة ﻷنه ﳐﱪ أو نسﻬﻠﻬا ﻓﻼ ننﻄﻘﻬا أو

نﻘﺼد ﻟنﱯ أي من اﻟنﺒوة واﻻرﺗفاع وهﻮ ﻣن ﻇﻬرت اﳌعﺠﺰات على يدﻩ ) ورﲪﺔ ﷲ
وﺑرﻛاتﻪ ( ﲨﻊ ﺑرﻛﺔ وهﻲ النماء والﺰ دة ) السﻼم علينا ( أي على اﳊاﺿرين ﻣن
اﻹﻣام واﳌﺄﻣﻮم واﳌﻼﺋﻜﺔ ) وعلى عباد ﷲ الصاﳊﲔ ( ﲨﻊ ﺻاﱀ وهﻮ الﻘاﺋﻢ ﲟا عليﻪ
ﻣن ﺣﻘﻮق ﷲ وﺣﻘﻮق عبادﻩ وﻗيﻞ اﳌﻜﺜر ﻣن العمﻞ الصاﱀ ويدﺧﻞ ﻓيﻪ النساء وﻣن
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ﱂ يﺸارﻛﻪ ﰲ الصﻼة ﻓﺈذا ﻗال وﻋﻠﻰ ﻋﺒاد ﷲ اﻟﺼاﳊﲔ ﻓﻬﺬا سيدﺧﻞ معه ﻛﻞ من ﻫو

متﺼف ﺬه اﻟﺼفﺔ وﻫي اﻟﺼﻼح سواء ﻛان معه ﰲ اﻟﺼﻼة وسواء ﻛان من اﻟرﺟال أو
اﻟنساء.

ﻗال ) :أشﻬد أن ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ ( أي أﺧﱪ ﱐ ﻗاطﻊ لﻮﺣدانيﺔ ) وأشﻬد أن ﷴا
عبدﻩ ورسﻮلﻪ ( اﳌرسﻞ إﱃ الناس ﻛاﻓﺔ ﺟاء نه ﻗاطﻊ ﻟوﺣدانيﺔ من ﻗوﻟه أشﻬد أي
إﺧﺒار مﻊ اﻟﻘﻄﻊ ) هذا التﺸﻬد اﻷول ( علمﻪ النﱯ ﷺ اﺑن ﻣسعﻮد وهﻮ ﰲ
الصﺤيﺤﲔ وﻫناك أﻟفاظ أﺧرى ﻗرﻳﺒﺔ منه ﻋﻠمﻬا اﻟنﱯ ﷺ ﻏﲑ اﺑن مسعود ﻓمن ﻗرأ ا
ﻓﻼ س ) ﰒ يﻘﻮل ( ﰲ التﺸﻬد الذي يعﻘبﻪ السﻼم أي اﻷﺧﲑ ﻓﻠو ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا
ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﺛناﺋيﺔ ﻓﻬو اﻷول واﻷﺧﲑ ) اللﻬﻢ ﺻﻞ على ﷴ وعلى آل ﷴ ﻛما
ﺻليﺖ على آل إﺑراهيﻢ إنﻚ ﲪيد ﳎيد و رك على ﷴ وعلى آل ﷴ ﻛما رﻛﺖ
على إﺑراهيﻢ إنﻚ ﲪيد ﳎيد ( ﻷﻣرﻩ ﷺ ﺑذلﻚ ﰲ اﳌتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ ﻛعب ﺑن
عﺠرة وﻻ ﳚﺰئ لﻮ أﺑدل آل هﻞ ﻓما ﲡﺰئ ﻟو ﻗال و رك ﻋﻠﻰ ﷴ وﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﷴ

ﻓاﻵل ﻏﲑ اﻷﻫﻞ ﻓاﻵل ﻳﺸمﻞ اﻷﺗﺒاع واﻷﻫﻞ ﳜتﺺ ﻟﻘراﺑﺔ ﻓﺈذاً ﻫﺬا اﻹﺑدال ﻻ ﳚﺰئ ﺑﻞ
ﻳﺒﻄﻞ واﻟﺜاﱐ ﻗال وﻻ تﻘدﱘ الصﻼة على التﺸﻬد ﻳعﲏ ﻟو ﻗدم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﰒ أﺗﻰ ﻟتﺸﻬد ) ويستعيذ ( ند ﻓيﻘﻮل أعﻮذ ) ﻣن عذاب ﺟﻬنﻢ
و ( ﻣن ) عذاب الﻘﱪ و ( ﻣن ) ﻓتنﺔ اﶈيا واﳌمات و ( ﻣن ) ﻓتنﺔ اﳌسيﺢ الدﺟال (
ﻓيﻘول ﻫﺬا استﺤﺒا وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ واﶈيا واﳌمات اﳊياة واﳌﻮت واﳌسيﺢ ﳊاء اﳌﻬملﺔ
على اﳌعروف أي ﻏﲑ اﳌنﻘوطﺔ ﻓﻠيﺲ اﳌسيﺦ ﺑﻞ اﳌسيﺢ ﳊاء ﻟيﺲ ﻋﻠيﻬا نﻘﻄﺔ ) و (
ﳚﻮز أن ) يدعﻮ ﲟا ورد (  ١أي ﻳدﻋوا استﺤﺒا ﲟا ورد وﺧﻼﺻﺔ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻳدﻋوا ﲟا
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ورد أو مر اﻵﺧرة وﻟو ﱂ ﻳرد وﻻ ﻳدﻋو مر اﻟدنيا وﺗﺒﻄﻞ ﺑه ﻳعﲏ إذا دﻋا مر اﻟدنيا
ﻓتﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑه ﻓاﻵن انتﺒه :ﻋﺒارة اﳌاﺗن ﻳفﻬﻢ منﻬا ﺧﻼف اﻟواﻗﻊ ﻓاﳌﱳ ﻳﻘول وﻳدع ﲟا
ورد ﻓمعناه أنه ﻟو دﻋا ﺑغﲑ ما ورد ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌﺬﻫﺐ أن ﻳدع

ﲟا ورد أو مر اﻵﺧرة وﻟو ﱂ ﻳرد ،وﻟو دﻋا مر اﻟدنيا ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻋندﻫﻢ ﻗال أي ﰲ
الﻜتاب والسنﺔ أ أو عن الصﺤاﺑﺔ ب والسلﻒ ج أو ﻣر اﻵﺧرة  ٢ﻓواﺣد ﻫو أن
ﻳدﻋو ﲟا ورد واﻟﺜاﱐ أن ﻳدﻋو مر اﻵﺧرة ولﻮ ﱂ يﺸبﻪ ﻣا ورد وليﺲ لﻪ الدعاء ﺑﺸﻲء ﳑا
يﻘصد ﺑﻪ ﻣﻼذ الدنيا وشﻬﻮا ا ﻛﻘﻮلﻪ اللﻬﻢ ارزﻗﲏ ﺟاريﺔ ﺣسناء أو طعاﻣا طيبا وﻣا
أشبﻬﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة وتبﻄﻞ ﺑﻪ اﻟﺼﻼة ،ﳌا؟ ﻷنه إذا دﻋا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟدﻋاء ﻓﻬﺬا من أمور
اﻟدنيا ﻓأدﺧﻞ ﻛﻼم اﻵدميﲔ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ) ﰒ يسلﻢ ( وهﻮ ﺟالﺲ لﻘﻮلﻪ
ﷺ الصﻼة والسﻼم وﲢليلﻬا التسليﻢ مرﺗﺒا معرﻓا وﺟو ﻓمرﺗﺒا أي ﻳرﺗﺐ اﻟﻜﻠمات

ومعرﻓا أي اﻟسﻼم ﻷﻟف واﻟﻼم ﻓﻼ ﻳﻘول سﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ووﺟو أي اﻟﱰﺗيﺐ واﻟتعرﻳف ﻗال

وﻫو ﺟاﻟﺲ وﻳﻜون اﺑتداء اﻟسﻼم ﺣال اﻟتفاﺗه أي ﻳﺒدأ اﻻﻟتفات وﻫو ﻳﻘول اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ

وهﻮ أي اﻟسﻼم ﻣنﻬا أي من اﻟﺼﻼة أي ﺟﺰء من اﻟﺼﻼة ﻓيﻘﻮل ) عن ﳝينﻪ السﻼم
عليﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وعن يسارﻩ ﻛذلﻚ ( وسن التﻔاتﻪ عن يسارﻩ أﻛﺜر ﻫﺬه مستﺤﺒات
ﻛون اﻻﻟتفات ﻋن اﻟيسار أﻛﺜر  ١وﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم واﻟﺜاﱐ

وأن ﻻ يﻄﻮل السﻼم  ٢وﻫﺬا ﻳسمﻰ اﳊﺬف ﻓﻬﻢ ﻳستﺤﺒون اﳊﺬف واﳉﺰم ﰲ اﻟسﻼم
ﻳﻄول وﳝد ﻓﻼ وﻻ ﳝدﻩ ﰲ الصﻼة وﻫﺬا ﺗفسﲑ ﻗوﻟه ﻓاﻷول أن ﻳﻠتفﺖ ﰲ اﻟيسار
نﻻ ّ

ﻳﻄول اﻟسﻼم ﲟد ﺻوﺗه وﻻ على الناس أي إذا سﻠﻢ ﻋﻠﻰ
أﻛﺜر من اﻟيمﲔ واﻟﺜاﱐ أﻻ ّ

اﻟناس ﻻ ﳝد اﻟسﻼم وأن يﻘﻒ على آﺧر ﻛﻞ تسليمﺔ وﻫﺬا رﻗﻢ  ٣وﻫﺬا ﻳسمﻰ اﳉﺰم أن
ﻳﻘف ﻋﻠﻰ آﺧر ﻛﻞ ﺗسﻠيمﺔ ﻓيﻘول اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﻻ ﻳﻘول ورﲪﺔ ِ
ﷲ ﻟتﺤرﻳﻚ
ْ

ﻓاﻹﻋراب ﻏﲑ مﻄﻠوب ﻫنا وأن ينﻮي ﺑﻪ أي ﻟسﻼم اﳋروج ﻣن الصﻼة وﻻ ﳚﺰئ إن ﱂ
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يﻘﻞ ورﲪﺔ ﷲ ﻓﻠو ﻗال اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ﻓﻘط ما ﲡﺰئ ﻓما أﺗﻰ ﻟرﻛن ﰲ ﻏﲑ ﺻﻼة ﺟنازة
واﻷوﱃ أن ﻻ يﺰيد وﺑرﻛا تﻪ ﻓاﻷوﱃ أﻻ ﻳﻘول وﺑرﻛاﺗه ﻓﻬﺬه اﻟعﺒارة اﻷوﱃ أﻻ ﻳﺰﻳدﻫا ﻟﻜن
ﻟو زادﻫا ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻞ ﲡوز اﻟﺰ دة وﻟﺬﻟﻚ اﻛتﺐ :وﲡوز اﻟﺰ دة ﰲ اﻟتسﻠيمتﲔ إذاً
ﳌاذا اﳌﺼنف ﻳﻘول اﻷوﱃ أﻻ ﻳﺰﻳدﻫا؟ نﻘول ﻷن ورودﻫا أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ من ﻋدم ورودﻫا.
ﻓاﻷﺣادﻳﺚ اﻟﱵ ﺟاءت ا ﻗﻠيﻠﺔ واﻟﱵ ﱂ ت ا ﻫي اﻷﻛﺜر ﻓﺈذاً نفعﻞ ما ورد أﻛﺜر.

ﻗال ) :وإن ﻛان ( اﳌصلﻲ ) ﰲ ثﻼثيﺔ ( ﻛمغرب ) أو ر عيﺔ ( ﻛﻈﻬر ) ﺾ ﻣﻜﱪا
ﺑعد التﺸﻬد اﻷول ( وﻻ يرﻓﻊ يديﻪ ﻟﻜن ﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ وﻋنه ﻳرﻓﻊ ﻳدﻳه اﺧتارﻫا ا د

وﺗﻘي اﻟدﻳن ﻓﺈذا ﻗام إﱃ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻳرﻓﻊ ﻳدﻳه ﻷنه ورد ﰲ ﺣدﻳﺚ مستﻘﻞ ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ )
وﺻلى ﻣا ﺑﻘﻲ ( ) ﻛـ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ ﳊمد ( أي لﻔاﲢﺔ ) ﻓﻘﻂ ( ﻳعﲏ ما ﻳﻘرأ سورة
نيﺔ ﻏﲑ اﻟفاﲢﺔ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ أو اﻟراﺑعﺔ ويسر لﻘراءة ﻳعﲏ ﰲ اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ) ﰒ
ﳚلﺲ ﰲ تﺸﻬدﻩ اﻷﺧﲑ ﻣتﻮرﻛا ( أي يﻔرش رﺟلﻪ اليسرى وينصب اليمﲎ وﳜرﺟﻬما
عن ﳝينﻪ وﳚعﻞ أليتيﻪ على اﻷرض ﰒ يتﺸﻬد ويسلﻢ وﻫﺬه اﳉﻠسﺔ سنﺔ وﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ
ﻓﺈن استﻄاع ﻓعﻠﻬا ) واﳌرأة ﻣﺜلﻪ ( أي ﻣﺜﻞ الرﺟﻞ ﰲ ﲨيﻊ ﻣا تﻘدم ﺣﱴ رﻓﻊ اليدين
اﳌرأة ﺗﺼﻠي مﺜﻞ اﻟرﺟﻞ وﲣتﻠف ﻋن اﻟرﺟﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أمور ﻓﻘال ) لﻜن تﻀﻢ نﻔسﻬا ( ﰲ
الرﻛﻮع والسﺠﻮد وﻏﲑﳘا ﻓﻼ تتﺠاﰱ  ) ١وتسدل رﺟليﻬا ﰲ ﺟانب ﳝينﻬا (  ٢ﻳعﲏ
ﰲ ﺟﻠسﺔ اﻟتﺸﻬد ﺗسدل اﻟرﺟﻠﲔ ﰲ ﺟانﺐ اﻟيمﲔ وﻫي ﳍا ﺧياران ﰲ ﺟﻠوسﻬا إما أن
ﲡﻠﺲ ﻫﺬه اﳉﻠسﺔ أو ﺗﱰﺑﻊ إذا ﺟلسﺖ وهﻮ أﻓﻀﻞ أو ﻣﱰﺑعﺔ ﻓتﺠﻠﺲ ﺟﻠسﺔ اﻟﱰﺑﻊ
اﳌعروﻓﺔ  ،واﻟفرق اﻟﺜاﻟﺚ ﺑﲔ اﻟرﺟﻞ واﳌرأة وتسر الﻘراءة وﺟﻮ إن ﲰعﻬا أﺟنﱯ ﻓﺈذا

ﻛانﺖ ﺗﻘرأ ﲝﻀرة أﺟنﱯ ﺗسر ﻟﻘراءة ﺣﱴ ﻻ ﻳسمعﻬا اﻷﺟانﺐ ﻓما اﳌﺸﻜﻠﺔ إذا ﲰعﻬا
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اﻷﺟانﺐ ! أﱂ نتﻄور ! أﻟيﺲ ﻫناك مﺸﻜﻠﺔ أن ﻳراﻫا اﻷﺟانﺐ ؟! أو أن ﳜتﻠط ا
اﻷﺟانﺐ؟! ﻓﻠيﺲ ﻫﺬا ﻫو اﻹسﻼم ،ﻓاﻹسﻼم ﻻ ﳛﺒﺬ أن ﺗﻘﱰب اﳌرأة من اﻟرﺟﻞ ﺑﻞ ﳛﺒﺬ
أن ﺗﺒتعد اﳌرأة من اﻟرﺟﻞ ﲡنﺒا ﻟﻠفتنﺔ.
ﻗال :وﺧنﺜى ﻛﺄنﺜى ﻳعﲏ اﳋنﺜﻰ ﻏﲑ اﳌعروف ﻫﻞ ﻫو ذﻛر أم أنﺜﻰ ﻓﻬﺬا وﻟد وﰲ ﻋيﺐ

ﺧﻠﻘي ﻻ ﻳﻈﻬر معه ﻫﻞ ﻫو رﺟﻞ أو أنﺜﻰ ﻓﻜيف نعامﻠه؟ ﻗال نعامﻠه ﻋﻠﻰ أنه أنﺜﻰ ﻳعﲏ
ﰲ اﻟﺼﻼة ﻳعامﻞ معامﻠﺔ اﻷنﺜﻰ.

ﰒ ﻳﻘول ﺑعد اﻟﺼﻼة  :ﰒ يسن أن يستغﻔر ثﻼ ويﻘﻮل اللﻬﻢ أنﺖ السﻼم وﻣنﻚ
السﻼم تبارﻛﺖ وتعاليﺖ ذا اﳉﻼل واﻹﻛرام ويﻘﻮل سبﺤان ﷲ واﳊمد وﷲ
أﻛﱪ ﻣعا ثﻼ وثﻼثﲔ وﳚوز ﺗفرﻳﻘﻬا ن ﻳﻘول سﺒﺤان ﷲ واﳊمد وﷲ أﻛﱪ ﻫﺬه
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰒ ﻳﻜررﻫا ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ ويدعﻮ ﺑعد ﻣﻜتﻮﺑﺔ ﳐلصا ﰲ دعاﺋﻪ ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ
ﻓيستﺤﺐ اﻟدﻋاء واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻋدم اﻻستﺤﺒاب ﻳعﲏ ﻋﻘﺐ اﻟﺼﻼة ﻟغﲑ ﻋارض
ﻟﻜن ﲨﻬور اﻷﺻﺤاب ﻳستﺤﺒون اﻟدﻋاء ﺑعد اﻟﺼﻼة وأن ﻳﻜون ﳐﻠﺼا ﰲ دﻋاﺋه.

ﻓصﻞ

) يﻜرﻩ ﰲ الصﻼة التﻔاتﻪ ( ﻫﺬا رﻗﻢ  ١وسيأﰐ ﺗفﺼيﻞ اﻻﻟتفات ﻓأﺣيا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة

لﻘﻮلﻪ ﷺ هﻮ اﺧتﻼس ﳜتلسﻪ الﺸيﻄان ﻣن ﺻﻼة العبد رواﻩ البخاري وإن ﻛان ﳋﻮف
وﳓﻮﻩ ﱂ يﻜرﻩ إذاً اﻻﻟتفات ﺑسﺒﺐ ﺧوف أو ﳓو اﳋوف ﻓﻬناك سﺒﺐ ﺟعﻠه ﻳﻠتفﺖ ﻓﻼ
ﻳﻜره وﻫناك اﻟتفات ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أﻳﻀا وإن استدار ﲜملتﻪ أو استدﺑر الﻘبلﺔ ﰲ ﻏﲑ
شدة ﺧﻮف ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ استدﺑرﻫا أي ﺟعﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ ﻇﻬره إذاً ستﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﰲ
نوﻋﲔ من اﻻﻟتفات وﳘا إذا استدار ﲜمﻠته ﻳعﲏ مﻊ ﲢول ﻗدميه ﻻ إن ﲢول ﺑوﺟﻬه أو
ﺑﺼدره ﻓﻘط ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ،وﻋند ﲨاﻋﺔ وﻻ ﺑﺼدره ﺗﺒﻄﻞ  ،إذاً انتﺒه ﻓﻬناك ﻋند ﺻورة متفﻖ
ﻋﻠيﻬا  :استدار ﲜمﻠته وﺣول ﻗدميه ﻋن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻬنا ستﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ،أو استدﺑر
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اﻟﻘﺒﻠﺔ أي استدار ﻛﺜﲑا وﺟعﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺧﻠف ﻇﻬره ﻓتﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إﻻ ﰲ شدة اﳋوف ) و (
يﻜرﻩ ) رﻓﻊ ﺑصرﻩ إﱃ السماء إﻻ إذا ﲡﺸﺄ ﻓﲑﻓﻊ وﺟﻬﻪ لﺌﻼ يﺆذي ﻣن ﺣﻮلﻪ ( ﲡﺸﻰ
ﻳعﲏ ﺧرج رﻳﺢ من اﳌعدة ﻓيه راﺋﺤﺔ اﻟﻄعام ﻓيﻘول إﻻ إذا ﲡﺸﺄ ﻓﲑﻓﻊ وﺟﻬﻪ لﺌﻼ يﺆذي
ﻣن ﺣﻮلﻪ ﳊديﺚ أنﺲ ﻣا ل أﻗﻮام يرﻓعﻮن أﺑصارهﻢ إﱃ السماء ﰲ ﺻﻼ ﻢ إذن رﻓﻊ
اﻟﺒﺼر إﱃ اﻟسماء من اﳌﻜروﻫات إذن رﻓﻊ اﻟﺒﺼر إﱃ اﻟسماء من اﳌﻜروﻫات إﻻ إذا وﺟد

سﺒﺐ ﻓاشتد ﻗﻮلﻪ ﰲ ذلﻚ ﺣﱴ ﻗال لينتﻬن أو لتخﻄﻔن أﺑصارهﻢ رواﻩ البخاري ) و (
يﻜرﻩ أيﻀا ) تغميﺾ عينيﻪ ( ﻷنﻪ ﻓعﻞ اليﻬﻮد ) و ( يﻜرﻩ أيﻀا ) إﻗعاؤﻩ ( ﰲ اﳉلﻮس
ما ﻫو اﻹﻗعاء ورد اﻟنﻬي ﻋن اﻹﻗعاء واﻵن سيفسر اﻹﻗعاء ﺑتفسﲑﻳن  ،اﻷول " :وهﻮ أن
يﻔرش ﻗدﻣيﻪ وﳚلﺲ على عﻘبيﻪ ﻳعﲏ ﳚعﻞ ﻇﻬر ﻗدميه ﺟﻬﺔ اﻷرض ﻓﻬو ﻳفرش ﻗدميه
وﳚﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟعﻘﺐ اﻟﺬي ﻫو آﺧر اﻟﻘدم " هﻜذا ﻓسرﻩ اﻹﻣام وﻫو اﻹمام أﲪد وﻗال ﰲ
اﻹنصاف وهﻮ الصﺤيﺢ ﰲ ﺻﻔتﻪ أي اﻹﻗعاء وهﻮ ﻗﻮل أهﻞ اﳊديﺚ واﻗتصر عليﻪ ﰲ
اﳌغﲏ ﻳعﲏ اﺑن ﻗدامﺔ و اﳌﻘنﻊ ﻳعﲏ اﳌوﻓﻖ و الﻔروع ﻳعﲏ اﺑن مفﻠﺢ وﻏﲑها وعند
العرب اﻹﻗعاء ﺟلﻮس الرﺟﻞ على إليتيﻪ ﺻبا ﻗدﻣيﻪ ﻳعﲏ ﻓﺨﺬﻳه ن ﳚﻠﺲ ﻹﻟيﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻳنﺼﺐ اﻟفﺨﺬﻳن معناه أنه سيﺠعﻞ ﻳدﻳه ﺧﻠفه ﻣﺜﻞ إﻗعاء الﻜلب ﻓﻜﻞ
ﻫﺬه اﻟﺼور ﺗﻜره ﻗال ﰲ شرح اﳌنتﻬى ﻫﺬا اﺑن اﻟنﺠار وﻛﻞ ﻣن اﳉلستﲔ ﻣﻜروﻩ لﻘﻮلﻪ
ﷺ إذا رﻓعﺖ رأسﻚ ﻣن السﺠﻮد ﻓﻼ تﻘﻊ ﻛما يﻘعﻲ الﻜلب رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ويﻜرﻩ أن
يعتمد على يدﻩ أو ﻏﲑها وهﻮ ﺟالﺲ لﻘﻮل اﺑن عمر ﻲ النﱯ ﷺ أن ﳚلﺲ الرﺟﻞ
ﰲ الصﻼة وهﻮ ﻣعتمد على يدﻩ رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ واﻟسادس وأن يستند إﱃ ﺟدار وﳓﻮﻩ
ﻳﻜره أن ﻳستند إﱃ ﺟدار أو ﻏﲑ ﺟدار ﻷنﻪ يﺰيﻞ ﻣﺸﻘﺔ الﻘيام إﻻ ﻣن ﺣاﺟﺔ ﻳعﲏ إﻻ إن
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وﺟدت ﺣاﺟﺔ ﻓيستند إﱃ اﳉدار أما ﳎرد اﻻستناد من ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓﻬﺬا مﻜروه ،ﻟﻜن ﰲ

ﺑعﺾ اﻷﺣوال ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻻستناد إﱃ اﳉدار مﱴ؟ ﻗال ﻓﺈن ﻛان يسﻘﻂ لﻮ أزيﻞ ﱂ
تصﺢ  ،ﳌاذا؟ ﻷنه ﻻ ﻳعتﱪ اﻵن ﻗاﺋما ﻓﻠو وﻗف ﲝيﺚ أنه ﻳعتمد ﻋﻠﻰ اﳉدار اﻋتمادا ﻛﻠيا
ﲟعﲎ أنه ﻟو ﱂ ﻳﻜن ﺟدار سيسﻘط إذن ﻫﺬا ﻻ ﻳعتﱪ واﻗفا ﻓيعتﱪ ﺗرك اﻟﻘيام ﻓنﻘول ﻫﺬا
رك ﻟﻠﻘيام ﻓﻬﻞ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أم ﻻ؟ ستﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إذا ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﻓرﻳﻀﺔ أما ﻟو

ﻛانﺖ ﻓﻠﺔ ﻓتﺼﺢ ﻷن اﻟﻘيام ﻟيﺲ ﺑرﻛن ﻓيﻬا .اﳌﻜروه اﻟساﺑﻊ ﻗال ) :و ( يﻜرﻩ ) اﻓﱰاش
ذراعيﻪ ساﺟدا ( ن ﳝدﳘا على اﻷرض ﻣلصﻘا ﳍما ا نعﻢ إذا سﺠد ﻳفﱰش اﻟﺬراﻋﲔ
ﻳعﲏ ﻳﻠﺼﻖ اﻟﺬراع ﻛامﻞ ﻷرض ﻓﻼ ﻓاﻟسنﺔ أن ﻳﻠﺼﻖ اﻟﻜفﲔ ﻓﻘط لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ اعتدلﻮا ﰲ السﺠﻮد وﻻ يبسﻂ أﺣدﻛﻢ ذراعيﻪ انبساط الﻜلب ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن
ﺣديﺚ أنﺲ ) و ( يﻜرﻩ ) عبﺜﻪ ( ﻷنﻪ ﷺ رأى رﺟﻼ يعبﺚ ﰲ ﺻﻼتﻪ ﻓﻘال لﻮ ﺧﺸﻊ
ﻗلب هذا ﳋﺸعﺖ ﺟﻮارﺣﻪ واﻟعﺒﺚ ﻫو ﻛﻞ ﻋمﻞ ﻻ ﻓاﺋدة ﻓيه ﻓأي ﺣرﻛﺔ ﻻ ﻓاﺋدة ﻓيه
ﻳعتﱪ من اﻟعﺒﺚ واﳊدﻳﺚ ﻋند اﳊﻜيﻢ اﻟﱰمﺬي وﻫو ضعيف ﻟﻜنه موﻗوف ﻋﻠﻰ اﺑن

اﳌسيﺐ  ،واﻟتاسﻊ اﻟتﺨﺼر ) و ( يﻜرﻩ ) ﲣصرﻩ ( أي وﺿﻊ يديﻪ على ﺧاﺻرتﻪ وﻛﻞ

ﻫﺬه مﻈاﻫر ﻛسﻞ ومﻈاﻫر ﺗناﰲ اﻟﺼﻼة واﳋﺸوع وﺟاء اﻟنﻬي ﻋنﻬا لنﻬيﻪ ﷺ أن يصلﻲ
الرﺟﻞ ﻣتخصرا ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة ) و ( اﻟعاشر يﻜرﻩ ) تروﺣﻪ ( ﲟروﺣﺔ
وﳓﻮها ﻷنﻪ ﻣن العبﺚ إﻻ ﳊاﺟﺔ ﻛغﻢ شديد إذاً اﻟﱰوح ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ ﻫو اﳌﻜروه أما إذا
ﻛان ﺣر شدﻳد واﺣتاج إﱃ اﻟﱰوح ﻓﻼ س وﻣراوﺣتﻪ ﺑﲔ رﺟليﻪ ﻣستﺤبﺔ وتﻜرﻩ ﻛﺜرتﻪ
ﻳعﲏ ﻛﺜرة اﳌراوﺣﺔ ﻷنﻪ ﻓعﻞ اليﻬﻮد وﻫي اﻻﻋتماد ﻋﻠﻰ إﺣدى رﺟﻠيه رة واﻷﺧرى رة
وﻫﺬا اﻟفعﻞ ﻻ س إذا اﺣتاﺟه اﻹنسان أما إذا ﻛﺜر ﻓﺈنه مﻜروه وﻫﺬا اﳊادي ﻋﺸر،

واﻟﺜاﱐ ﻋﺸر ) وﻓرﻗعﺔ أﺻاﺑعﻪ وتﺸبيﻜﻬا ( ﻓرﻗعﺔ اﻷﺻاﺑﻊ وﺗﺸﺒيﻚ اﻷﺻاﺑﻊ لﻘﻮلﻪ ﷺ
ﻻ تﻘعﻘﻊ أﺻاﺑعﻚ وأنﺖ ﰲ الصﻼة رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ عن علﻲ وأﺧرج هﻮ والﱰﻣذي عن
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ﻛعب ﺑن عﺠرة أن رسﻮل ﷲ ﷺ رأى رﺟﻼ ﻗد شبﻚ أﺻاﺑعﻪ ﰲ الصﻼة ﻓﻔرج رسﻮل
ﷲ ﷺ ﺑﲔ أﺻاﺑعﻪ ويﻜرﻩ التمﻄﻲ أي اﻟتمدد ﰲ ﻳده وﻇﻬره وﻫﻜﺬا وﻫﺬه ﻛﻠﻬا من
ﻋﻼمات اﻟﻜسﻞ وﻻ ﺗﻠيﻖ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻻ ﳌﺼﻠي وﻓتﺢ ﻓمﻪ ووﺿعﻪ ﻓيﻪ شيﺌا ﻻ ﰲ يدﻩ
ﻓﺈذا ﻛان ﻳﺼﻠي وﰲ ﻳده شيئا ﻓﻼ ﻳﻜره ﻛأن اﺣتاج إﱃ مسﻜه ﻓﻼ ﻳﻜره ذﻟﻚ وأن يصلﻲ
وﺑﲔ يديﻪ ﻣا يلﻬيﻪ وﻫﺬا اﳌﻜروه اﻟساﺑﻊ ﻋﺸر وﻫو أن ﻳﺼﻠي وﺑﲔ ﻳدﻳه ما ﻳﻠﻬيه أو ﺻﻮرة
ﻣنصﻮﺑﺔ ولﻮ ﺻغﲑة أو ﳒاسﺔ أو ب ﻣﻔتﻮح أو إﱃ ر ﻣن ﻗنديﻞ أو ﴰعﺔ ﻓﻜﻞ ﻫﺬا
مﻜروه وﻫو أن ﻳﺼﻠي وﺑﲔ ﻳدﻳه شيء ﻳﻠﻬيه من ﻫﺬه اﻷشياء ﻛأن ﻳﺼﻠي إﱃ ﺻورة أو إﱃ
ﳒاسﺔ أو إﱃ ب مفتوح ﻓيﻠﻬيه وﻳﺸغﻠه ما وراء ﻫﺬا اﻟﺒاب أو إﱃ ر ﻷنه ﻓيه ﺗﺸﺒه ﺑعﺒاد

اﻟنار وﻫﻜﺬا  ،وﻛﺬا من اﳌﻜروﻫات :والرﻣﺰ لعﲔ واﻹشارة لغﲑ ﺣاﺟﺔ معناه أنه ﻳﺒاح ﰲ

اﳊاﺟﺔ ن ﻳﺸﲑ ﺑعينه وﻫو ﰲ اﻟﺼﻼة وﻛﺬﻟﻚ وإﺧراج لسانﻪ وأن يصﻄﺤب ﻣا ﻓيﻪ
ﺻﻮرة ﻣن ﻓص أو ﳓﻮﻩ ن ﺧﺬ معه ﰲ اﻟﺼﻼة ﺛوب ﻓيه ﺻورة أو ﻓﺺ ﻓيه ﺻورة
وﻛﺬﻟﻚ وﺻﻼتﻪ إﱃ ﻣتﺤدث أو ﺋﻢ ن ﻳﺼﻠي وأمامه متﺤدث أو ﺋﻢ ﻳﺸغﻠه أو ﻛاﻓر
أو وﺟﻪ آدﻣﻲ أو إﱃ اﻣرأة تصلﻲ ﺑﲔ يديﻪ وإن ﻏلبﻪ تﺜاؤب ﻛﻈﻢ ند ﳝنعه استﺤﺒا
ﻓﺈن ﱂ يﻘدر ﻳعﲏ ﳝنﻊ ﺧروج اﻟتﺜاؤب ﻓﺈن ﱂ ﻳستﻄﻊ وﺿﻊ يدﻩ على ﻓمﻪ ) و ( يﻜرﻩ )
أن يﻜﻮن ﺣاﻗنا ( ﺣال دﺧﻮلﻪ ﰲ الصﻼة واﳊاﻗن هﻮ اﶈتبﺲ ﺑﻮلﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﳏتﺒﺲ
اﻟغاﺋط وﻛﺬﻟﻚ أي ﰲ ﺣﻜمه من ﻛان مﺸغول اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺸيء آﺧر ﻏﲑ اﻟﺼﻼة واﻵن

سيﺬﻛرﻫا ﺗفﺼيﻼ وﻛذا ﻛﻞ ﻣا ﳝنﻊ ﻛما ﳍا ﻛاﺣتباس ﻏاﺋﻂ أو ريﺢ وﺣر وﺑرد وﺟﻮع
وعﻄﺶ ﻣﻔرط ﻷنﻪ ﳝنﻊ اﳋﺸﻮع وسﻮاء ﺧاف ﻓﻮت اﳉماعﺔ أو ﻻ وﺗﺼﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ
إذاً اﻟﺬي ﻳﺼﻠي وﻫو ﺣاﻗن أي ﺣاﺑﺲ اﻟﺒول أو اﻟغاﺋط أو اﻟرﻳﺢ أو ﰲ اﳊر أو اﳉوع أو
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اﻟعﻄﺶ اﻟﺸدﻳد ﻓﻬﺬا مﻜروه سواء ﺧاف ﻓوت اﳉماﻋﺔ أو ﻻ ﻓﻠو ﺧاف ﻓوت اﳉماﻋﺔ

ﻓﺈنه ﻳﻘدم ﻓوت ﻫﺬا اﳌﻜروه ﰒ ﻳﺼﻠي ﻟﻜن ﻟو ﺧﺸي ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﻓاﻟوﻗﺖ ﻳﻘدم لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻻ ﺻﻼة ﲝﻀرة طعام وﻻ وهﻮ يداﻓﻊ اﻷﺧبﺜان ( رواﻩ ﻣسلﻢ عن عاﺋﺸﺔ ) أو
ﲝﻀرة طعام يﺸتﻬيﻪ ( ﻓتﻜرﻩ ﺻﻼتﻪ إذا ﳌا تﻘدم وﻋندما ﻳﻘول ﺗﻜره ﺻﻼﺗه ﻓﻬﻞ معناه
أ ا ﺻﺤيﺤﺔ أم طﻠﺔ؟ ﺻﺤيﺤﺔ ولﻮ ﺧاف ﻓﻮت اﳉماعﺔ ي ﻋﲏ ﺗﻜره ﺻﻼﺗه ،وﻟو ﻗال
أ أذﻫﺐ إﱃ اﳋﻼء وأﺗنﻈف وﻛﺬا ﻓتفوﺗﲏ اﳉماﻋﺔ ﻓنﻘول ﻟه ﻻ ،ﺑﻞ اذﻫﺐ وأﺧرج ما ﰲ

ﺑﻄنﻚ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ أدرك اﻟﺼﻼة وإن ﺿاق الﻮﻗﺖ عن ﻓعﻞ ﲨيعﻬا وﺟبﺖ ﰲ ﲨيﻊ
اﻷﺣﻮال ﻓﺈذا ﺧاف ﻓوات اﻟوﻗﺖ ﻓتﻘدﱘ اﻟوﻗﺖ ﻫنا أوﱃ ،إﻻ إذا وﺻﻞ إﱃ مرﺣﻠﺔ اﻟﻀرورة

ﻓﻬنا شيء آﺧر ﻓيمﻜن مﺜﻼ أن ﻳﺼﻞ إﱃ مرﺣﻠﺔ أن ﳜرج اﻟﺒول ﻋﻠيه ﻓﻬنا نﻘول ﻟه اذﻫﺐ
ﺣﱴ ﻟو ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓيﻘدم إزاﻟﺔ ﻫﺬا اﻷذى ،وﻛﺬا إذا ﺧﺸي ﻋﻠﻰ نفسه اﻟﻀرر إذا ﺣﺒﺲ
ﺑوﻟه أو ﻏاﺋﻄه ،واﻟﻜﻼم ﻫنا إذا ﻛان ﳏتمﻞ إﱃ أنه مﺸغول ﺬا اﻷمر ﻓﻬنا نﻘول ﺗﻘدم
اﻟوﻗﺖ ﻋﻠﻰ إﺧراج ﻫﺬا اﻷذى إﻻ إذا ﺗرﺗﺐ ﻋﻠيه اﻟﻀرر وﺣرم اشتغالﻪ ﺑغﲑها ﻓﺈذا ضاق

اﻟوﻗﺖ ﳛرم ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠي اﻻشتغال ﺑغﲑ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﺗستغرق ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ
اﻟوﻗﺖ ﺑﻘي ﻓيه ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻓﻼ ﳚوز ﻟه أن ﻳتﺼرف ﰲ أي شيء آﺧر ﻏﲑ اﻟﺼﻼة ﺣﱴ
ﻳنتﻬي ﻷنه ﻟو اشتغﻞ ﺑﺸيء ﻟدﻗيﻘﺔ واﺣدة معناه أنه سيﺠعﻞ ﺟﺰء من اﻟﺼﻼة ﺧارج

اﻟوﻗﺖ وﻻ ﳚوز ﻟه ذﻟﻚ ويﻜرﻩ أن ﳜص ﺟبﻬتﻪ ﲟا يسﺠد عليﻪ ﻷنﻪ ﻣن شعاﺋر الراﻓﻀﺔ
وﻣسﺢ أثر سﺠﻮدﻩ ﰲ الصﻼة وﻣسﺢ ﳊيتﻪ وعﻘص شعرﻩ وﻛﻒ ثﻮﺑﻪ وﳓﻮﻩ ﻓﻜﻞ ﻫﺬا
وردت ﻓيه اﻟنﺼوص ﻟنﻬي ﻋنه ﻷنه ﻋﺒﺚ وﻛف ﺛوﺑه ﻳعﲏ ﺗﺸمﲑه ولﻮ ﻓعلﻬما لعمﻞ ﻗبﻞ
ﺻﻼتﻪ ﻛره أﻳﻀا ﻷنه ورد اﻟنﻬي ﻋن ذﻟﻚ ﻓمعناه أن اﻟﺬي ﺟاءه وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﻳﺸمر
ﺛوﺑه ﺑﻞ ﻳفﻜه وﻫﻜﺬا و ى اﻹﻣام رﺟﻼ ﻛان إذا سﺠد ﲨﻊ ثﻮﺑﻪ ﺑيدﻩ اليسرى نﻘﻞ اﺑن
الﻘاسﻢ أﲪد ﺑن اﻟﻘاسﻢ يﻜرﻩ أن يﺸمر ثياﺑﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ ترب ترب ﻳعﲏ اﺗرك ﺛياﺑﻚ ﺗﻘﻊ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﱰاب وﺗسﺠد معﻚ ﻓيﺼيﺒﻬا اﻟﱰاب وﻛﺬﻟﻚ من اﳌﻜروﻫات ) و ( يﻜرﻩ
) تﻜرار الﻔاﲢﺔ ( ) ﻷنﻪ ﱂ ينﻘﻞ ﻳﻜرر اﻟفاﲢﺔ ﻳعﲏ ﻛأن ﻳﻜرر اﻟفاﲢﺔ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ
ﺛﻼث مرات وﰲ اﻟﺜانيﺔ ﻳﻘرأﻫا مرﺗﲔ ﻓﻬﺬا مﻜروه ﱂ ﻳنﻘﻞ ﻋن اﻟنﱯ ﷺ و ) ﻻ ( يﻜرﻩ )
ﲨﻊ سﻮر ﰲ ( ﺻﻼة ﻓﺈذا ﻛان ﻳﻘرأ اﻟفاﲢﺔ ﰒ ﻳﻘرأ ﺑعد اﻟفاﲢﺔ ﺛﻼث سور ﻓﻬﻞ ﻫناك
ﺣرج ؟ ﻻ ) ،ﻓرض ﻛنﻔﻞ ( ﳌا ﰲ الصﺤيﺢ أن النﱯ ﷺ ﻗرأ ﰲ رﻛعﺔ ﻣن ﻗياﻣﻪ لبﻘرة
وآل عمران والنساء.
ﻗال ) و ( يسن ) لﻪ ( أي للمصلﻲ ) رد اﳌار ﺑﲔ يديﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﻛان أﺣدﻛﻢ
يصلﻲ ﻓﻼ يدعن أﺣدا ﳝر ﺑﲔ يديﻪ ﻓﺈن أﰉ ﻓليﻘاتلﻪ ﻓﺈن ﻣعﻪ الﻘرين رواﻩ ﻣسلﻢ عن
اﺑن عمر ﻫنا ﻗال اﳌﺼنف ﻳسن ﻟه واﳌاﺗن ﻗال وﻟه ﻓﻘط وﻇاﻫرﻫا اﻹ ﺣﺔ ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ
ﻳسن ﻟه وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸارح ﺻرف ﻋﺒارة اﳌاﺗن ﳌا ﻳتواﻓﻖ مﻊ اﳌﺬﻫﺐ وسﻮاء ﻛان اﳌار آدﻣيا
أو ﻏﲑﻩ والصﻼة ﻓرﺿا أو نﻔﻼ ﺑﲔ يديﻪ سﱰﻩ ﻓمر دو ا أو ﱂ تﻜن ﻓمر ﻗريبا ﻣنﻪ

واﳌﻘﺼود أنه ﻟه أن ﻳرد اﳌار ﺑﲔ ﻳدﻳه ﰲ اﻷرﺑﻊ ﺻور :ﻳرد اﳌار سواء ﻛان آدميا أو ﻏﲑ
آدمي وﻛﺬا إن ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﻓرضا أو نفﻼ وﻛﺬا ﻳرد اﳌار سواء إذا ﻛان ﻫناك سﱰة ﻓمر

اﳌار ﺑﲔ ﻳدﻳه واﻟسﱰة أو ﱂ ﺗﻜن ﻫناك سﱰة ومر ﻗرﻳﺒا منه ﻳعﲏ اﳌﻬﻢ أن ﻳرد اﳌار إذا مر ﰲ

اﳌﻜان اﻟﺬي ﻻ ﻳنﺒغي أن ﳝر ﻓيه وﳏﻞ ذلﻚ ﻣا ﱂ يغلبﻪ ﻳعﲏ ﳏﻞ ذﻟﻚ اﻟرد ما ﱂ ﻳغﻠﺒه أما

إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠيﻚ ومر أو ﱂ يﻜن اﳌار ﳏتاﺟا إﱃ اﳌرور أو ﲟﻜﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﰲ ﺛﻼث

ﺣاﻻت اﻷوﱃ ما ﱂ ﻳغﻠﺒه ،ن ﻏﻠﺒﻚ ومر  ،واﻟﺜاﱐ ﻛون اﳌار ﳏتاﺟا إﱃ ذﻟﻚ اﳌرور
واﻟﺜاﻟﺚ ن ﻛان اﻟﺜاﻟﺚ ﰲ مﻜﺔ ومعﲎ مﻜﺔ أي اﻷميال وﰲ اﳌغﲏ أﳊﻖ اﳊرم ﲟﻜﺔ وﻋﱪ
ﰲ اﻟرﻋاﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﳌسﺠد اﳊرام ومﻜﺔ وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻠيﺲ اﳌسﺠد ﻓﻘط ﺑﻞ اﳌسﺠد
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واﳌدﻳنﺔ ﻛﻠﻬا وﻗال اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح وﻏﲑﳘا اﳊرم ﻛمﻜﺔ أي ساﺋر اﳊرم ﻛمﻜﺔ وﻗال مرﻋي
وﻳتﺠه ﰲ زمن ﺣاج أي ﻟﻜﺜرة اﻟناس ﻳعﲏ مرﻋي اﻟﻜرمي ﻳﻘول أن ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ وﻳﻜون

وﺟيﻬا ﰲ زمن اﳊﺠاج أي من أﺟﻞ اﻟﺰﺣام وﳛرم اﳌرور ﺑﲔ اﳌصلﻲ وسﱰتﻪ ولﻮ ﺑعيدة
وإن ﱂ يﻜن سﱰة ﻓﻔﻲ ثﻼثﺔ أذرع ﻓﺄﻗﻞ إذا ﻛان اﳌﺼﻠي ﻗد وضﻊ سﱰة أمامه ﻓﻬنا ﳛرم

اﳌرور ﺑﲔ اﳌﺼﻠي وسﱰﺗه أما ﺑعد اﻟسﱰة ﻓﻼ ﳛرم أما إذا ﻛانﺖ اﻟسﱰة ﺑعيدة ﻗﻠيﻼ ﻓﻼ س
أما إذا ﻛانﺖ ﺑعيدة ﻓﻬﺬه اﳌنﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﲔ اﳌﺼﻠي وﺑﲔ سﱰﺗه ﻻ ﳝر ﻓيﻬا أﺣد ﻓﺈذا مر ﻓيﻬا
أﺣد ﻓﲑده اﳌﺼﻠي ﻳعﲏ ﻳسن ﻟه أن ﻳرده أما إذا ﻛان اﳌﺼﻠي ﻳﺼﻠي إﱃ ﻏﲑ سﱰة ﻓﻬﻞ

ﻷﺣد أن ﳝر أمامه؟ ﻗال :وإن ﱂ يﻜن سﱰة ﻓﻔﻲ ثﻼثﺔ أذرع ﻓﺄﻗﻞ ﻓمعناه أنه إذا ﻛان
اﳌﺼﻠي ﻳﺼﻠي إﱃ ﻏﲑ سﱰة ﻓسنﱰك ﻟه مﻘدار ﺛﻼﺛﺔ أذرع ﻳعﲏ ﺗﻘرﻳﺒا مﱰ ونﺼف وﻫو

ﺗﻘرﻳﺒا موضﻊ سﺠوده وﳝر ﺑعد ذﻟﻚ أما إذا ﻛان ﺑدون سﱰة ﻓﻼ ﳝر من أما ﺻدره ﺑﻞ ﻳﱰك

ﻟه مﻜان سﺠوده وﳝر ﺑعد ذﻟﻚ .ﻓﺈن أﰉ اﳌار الرﺟﻮع دﻓعﻪ اﳌصلﻲ ﻓﺈن أﺻر ﻓلﻪ ﻗتالﻪ
ولﻮ ﻣﺸى ﻗتاﻟه ﻳعﲏ مﺜﻞ اﳌﻀارﺑﺔ ﻓﻠه ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺧاف ﻓسادها ﱂ يﻜرر دﻓعﻪ ﻓﺈذا ﺧاف
اﳌﺼﻠي ﻓساد اﻟﺼﻼة مﻊ ﺗﻜرار دﻓﻊ اﳌار ﻓﻠه ﺗرك ذﻟﻚ ويﻀمنﻪ ﻳعﲏ إن ﻛرره ﻷنه اﻵن

ﻳنﺒغي أﻻ ﻳﻜرر إذاً سيﻀمن ﰲ ﺣاﻟﺔ إذا ﻛرر اﻟدﻓﻊ ﻓتﻜرار اﻟدﻓﻊ ﰲ ﺣال ﺧوف ﻓساد
اﻟﺼﻼة ﻏﲑ مﺸروع ﻓﻠو دﻓﻊ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ وأﺻاب اﳌار ﻓﺈنه ﻳﻀمن أما إذا دﻓعه ﰲ اﳊال

اﻷوﱃ أو اﻟﺜانيﺔ ﻓتﻀرر ﻓﻼ ﻳﻀمن شيء وللمصلﻲ دﻓﻊ العدو ﻣن سيﻞ أو سبﻊ أو
سﻘﻮط ﺟدار وﳓﻮﻩ وإن ﻛﺜر ﱂ تبﻄﻞ ﰲ اﻷشﻬر ﻟﻠﻀرورة ﻓاﳊرﻛﺔ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﻟﺼﻼة
ﻟﻠﻀرورة ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع أما اﳊرﻛﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﻟيسﺖ ﻟﻠﻀرورة اﻟﱵ ﳝﻜن
اﻻستغناء ﻋنﻬا ﻓﻬﺬه ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إذا ﻛﺜرت.

واﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن أشياء ﺗﺒاح ﻟﻠمﺼﻠي ) :و ( لﻪ ) عد اﻵي ( ﻓيﻘول ﻟه أن ﻳعد اﻵ ت

ﻷﺻﺒﻊ مﺜﻼ ﻓﻼ ﻳعدﻫا ﻟﻜﻼم والتسبيﺢ وتﻜبﲑات العيد ﺻاﺑعﻪ ﻟه ذﻟﻚ ﳌاذا؟

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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اﻟدﻟيﻞ :ﳌا روى ﷴ ﺑن ﺧلﻒ عن أنﺲ رأيﺖ النﱯ ﷺ يعﻘد اﻵي ﺻاﺑعﻪ ﻫﺬا مروي

ﻋن ﻏﲑ أنﺲ ﻟﻜن ما وﺟد ه ﻋن أنﺲ ﻟﻜن مروي ﻋن ﻏﲑه ﺑنﺤوه ) و ( للمﺄﻣﻮم )
الﻔتﺢ على إﻣاﻣﻪ ( إذا أرتﺞ عليﻪ أو ﻏلﻂ إذاً ﻟﻠمأموم أن ﻳفتﺢ ﻋﻠﻰ إمامه ومعﲎ ﻳفتﺢ
أي ﻳﺼﺤﺢ إمامه إذا أرﺗج ﻋﻠيه ﻳعﲏ ﱂ ﻳعرف أن ﻳﻜمﻞ اﻵ ت ن أﺧﻄأ أو ﻏﻠط

ﻓأﺧﻄأ ﰲ ﻗراءة اﻵ ت واﻟدﻟيﻞ ﳌا روى أﺑﻮ داود عن اﺑن عمر أن النﱯ ﷺ ﺻلى
ﺻﻼة ﻓلبﺲ عليﻪ ﻓلما انصرف ﻗال ﻷﰊ أﺻليﺖ ﻣعنا ﻗال نعﻢ ﻗال ﻓما ﻣنعﻚ ﻗال
اﳋﻄاﰊ إسنادﻩ ﺟيد ﻳعﲏ ما منعﻚ أن ﺗنﺒه  .ﻫﺐ أن اﻹمام أﺧﻄأ ﰲ اﻟفاﲢﺔ أو أرﺗج

ﻋﻠيه ﰲ اﻟفاﲢﺔ ﻓما استﻄاع أن ﻳﻜمﻞ اﻟفاﲢﺔ ﻓﻬنا اﻟفتﺢ ﻟﻺمام ﻟيﺲ مستﺤﺐ ﺑﻞ واﺟﺐ

ﻗال :وﳚب ﰲ الﻔاﲢﺔ ﻛنسيان سﺠدة ﻓﻠو نسي سﺠدة ﻓيﺠﺐ أن ﻳنﺒﻬه وﻻ تبﻄﻞ ﺑﻪ
ﻳعﲏ اﻟفتﺢ ولﻮ ﺑعد أﺧذﻩ ﰲ ﻗراءة ﻏﲑها ﻳعﲏ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻟفتﺢ ﻋﻠﻰ إمامه وﻟو
ﺑعد أﺧﺬه ﰲ ﻗراءة ﻏﲑ اﻟفاﲢﺔ وﻻ يﻔتﺢ على ﻏﲑ إﻣاﻣﻪ ﻷن ذلﻚ يﺸغلﻪ عن ﺻﻼتﻪ
ﻓﺈن ﻓعﻞ ﱂ تبﻄﻞ ﻗالﻪ ﰲ الﺸرح ﻳعﲏ اﻹمام ﻳﺼﻠي واﳌأموم معه وﻫناك آﺧر ﺧارج

اﻟﺼﻼة ﻓغﻠط ﻓﻼ ﻳفتﺢ ﻋﻠيه وﻻ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ وﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟﻘراءة اﻟﱵ ﻗرأﻫا ﻫي

من اﻟﺼﻼة .

ومن اﻷشياء اﻟﱵ ﻟﻺمام وﻟﻠمأموم ﻓعﻠﻬا ﻗال ) :و ( لﻪ ) لبﺲ الﺜﻮب و ( لﻒ )
العماﻣﺔ ( ﻷنﻪ ﷺ التﺤﻒ زارﻩ وهﻮ ﰲ الصﻼة ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ ﰲ مسﻠﻢ وﲪﻞ أﻣاﻣﺔ ﰲ
اﻟﺼﺤيﺤﲔ وﻓتﺢ الباب لعاﺋﺸﺔ ﰲ اﻟسنن وإن سﻘﻂ رداؤﻩ ﻓلﻪ رﻓعﻪ ) و ( لﻪ ) ﻗتﻞ
ﺣيﺔ وعﻘرب ( و ) ﻗمﻞ ( وﺑراﻏيﺚ وﳓﻮها ﻷنﻪ ﷺ أﻣر ﺑﻘتﻞ اﻷسﻮدين ﰲ الصﻼة
اﳊيﺔ والعﻘرب رواﻩ أﺑﻮ داود والﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ) ﻓﺈن أطال ( أي أﻛﺜر اﳌصلﻲ )
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الﻔعﻞ عرﻓا ﻣن ﻏﲑ ﺿرورة و ( ﻛان ﻣتﻮاليا ) ﺑﻼ تﻔريق ﺑﻄلﺖ ( الصﻼة ) ولﻮ ( ﻛان
الﻔعﻞ ) سﻬﻮا ( إذا ﻛان ﻣن ﻏﲑ ﺟنﺲ الصﻼة ﻷنﻪ يﻘﻄﻊ اﳌﻮاﻻة وﳝنﻊ ﻣتاﺑعﺔ اﻷرﻛان
ﻓﺈن ﻛان لﻀرورة ﱂ يﻘﻄعﻬا ﻛاﳋاﺋﻒ وﻛذا إن تﻔرق ولﻮ طال ا مﻮع ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا

اﻟﻜﻼم أن اﻟفعﻞ اﻟﺬي ﻟيﺲ من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﺸرطﲔ اﻷول أن ﻳﻜون
ﻛﺜﲑا ﰲ ﻋرف اﻟناس واﻟﺜاﱐ أن ﻳﻜون متواﻟيا ﻛأن ﻓعﻞ ﻋﺸر ﺣرﻛات متواﻟيات ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ
من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬا ﻛﺜﲑ ومتواﱄ وﱂ ﻳفﺼﻞ ﺑينﻬا ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن اﻟعﺸر
ﺣرﻛات إن ﺗفرﻗﺖ ﰲ اﻟرﻛعات ﻛﺤرﻛتان ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ وﺣرﻛتان ﰲ منتﺼف اﻟرﻛعﺔ
اﻟﺜانيﺔ  ..وﻫﻜﺬا ﻓﻜان ا موع ﻋﺸرة ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﻟﻜنﻬا مﻜروﻫﺔ وﺗنﻘﺺ من ﻗدر اﻟﺼﻼة
ﻟﻜن ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة  .إذاً إذا ﻛانﺖ اﳊرﻛات ﻛﺜﲑة ومتواﻟيﺔ ﺗﺒﻄﻞ أما إذا ﻛانﺖ ﻗﻠيﻠﺔ
متواﻟيﺔ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ  ،وﻛﺜﲑة متفرﻗﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﻛﺜﲑة متواﻟيﺔ ،وﻟيﺲ
اﳌعﲎ ﻋندما نﻘول ﻻ ﺗﺒﻄﻞ أي أﻛﺜروا منﻬا وﻫﺬا شيء مستﺤﺐ ،ﺑﻞ ﻫﺬا مﻜروه ﰲ
اﻟﺼﻼة ﻟﻜن اﳌسأﻟﺔ ﰲ ﺑﻄﻼ ا ﻓمﱴ ﺗﺒﻄﻞ؟

ﻗال :واليسﲑ ﻣا يﺸبﻪ ﻓعلﻪ ﷺ ﻣن ﲪﻞ أﻣاﻣﺔ وﺻعﻮدﻩ اﳌنﱪ ونﺰولﻪ عنﻪ ﳌا ﺻلى
عليﻪ وﻓتﺢ الباب لعاﺋﺸﺔ و ﺧرﻩ ﰲ ﺻﻼة الﻜسﻮف ﰒ عﻮدﻩ وﳓﻮ ذلﻚ اﻵن ذﻛر
اﳌﺼنف ﲬسﺔ أمﺜﻠﺔ ﻟﻠيسﲑ وانتﻘﻞ اﻵن إﱃ إشارة اﻷﺧرس وإشارة اﻷﺧرس ولﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
ﻛأن ﻳﺸﲑ أي اﺻمتوا أو أشار أﻻ ﺗفعﻞ ﻓﺈشارة اﻷﺧرس اﳌفﻬومﺔ ﻗال ﻛﻔعلﻪ ﻻ ﻛﻘوﻟه
ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ إﻻ إذا ﻛﺜرت وﺗواﻟﺖ وﻟو مفﻬومﺔ ﻓﻼ نﻘول أن ﻫﺬا ﻗد ﺗﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة وإﳕا

نﻘول ﻫو ﲢرك ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛﺜرت وﺗواﻟﺖ ﺗﺒﻄﻞ وﻻ تبﻄﻞ ﺑعمﻞ ﻗلب وإطالﺔ نﻈر ﰲ
ﻛتاب وﳓﻮﻩ ﻓعمﻞ اﻟﻘﻠﺐ ما ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑه وﻟو نﻈر ﰲ شيء ﻓما ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑه
ﻟﻜن ﻫﺬا ﻳﺸغﻞ ﻋن اﻟﺼﻼة ) وتباح ( ﰲ الصﻼة ﻓرﺿا ﻛانﺖ أو نﻔﻼ ) ﻗراءة أواﺧر
السﻮر وأوساطﻬا ( ﳌا روى أﲪد وﻣسلﻢ عن اﺑن عباس أن النﱯ ﷺ ﻛان يﻘرأ ﰲ
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اﻷوﱃ ﻣن رﻛعﱵ الﻔﺠر ﻗﻮلﻪ تعاﱃ  :ﻗﻮلﻮا آﻣنا وﻣا أنﺰل إلينا  اﻵيﺔ وﰲ الﺜانيﺔ
ﰲ آل عمران  ﻗﻞ أهﻞ الﻜتاب تعالﻮا إﱃ ﻛلمﺔ  اﻵيﺔ) وإذا ﺑﻪ ( أي عرض
للمصلﻲ ) شﻲء ( أي أﻣر ﻛاستﺌذان عليﻪ وسﻬﻮ إﻣاﻣﻪ ) سبﺢ رﺟﻞ ( وﻻ تبﻄﻞ إن
ﻛﺜر منه اﻟتسﺒيﺢ ن أﻛﺜر ﻋﻠﻰ اﻹمام اﻟتسﺒيﺢ وﱂ ﻳفﻬﻢ اﻹمام ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻜﺜرة
اﻟتسﺒيﺢ  ،ﳌاذا؟ ﻷن اﻟتسﺒيﺢ من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺑه ) وﺻﻔﻘﺖ اﻣرأة ﺑبﻄن ﻛﻔﻬا
على ﻇﻬر اﻷﺧرى ( ﻓﻠو ﺻفﻘﺖ اﳌرأة ﻟﻺمام وما ﻓﻬﻢ ﻓﻜررت اﻟتﺼفيﻖ ﺣﱴ ﻛﺜر ﺗﺒﻄﻞ
اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟتﺼفيﻖ ﻟيﺲ من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة وتبﻄﻞ إن ﻛﺜر لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﺑﻜﻢ شﻲء
ﰲ ﺻﻼتﻜﻢ ﻓلتسبﺢ الرﺟال ولتصﻔق النساء ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ سﻬﻞ ﺑن سعد
وﻛرﻩ التنبيﻪ ﺑنﺤنﺤﺔ وﺻﻔﲑ وتصﻔيﻘﻪ إذا ﺗنﺤنﺢ ﻟينﺒه اﻹمام ﻓﻬﺬا مﻜروه وإذا ﺻ ّفﻘه أي
اﻟرﺟﻞ ﻓﻬو ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳسﺒﺢ ﻓما سﺒﺢ ﺑﻞ نﺒه اﻹمام ﻟتﺼفيﻖ ﻓنﻘول ﻫﺬا مﻜروه ﻷن

اﻟتﺼفيﻖ ﻟﻠمرأة وﻟيﺲ ﻟﻠرﺟﻞ وتسبيﺤﻬا ﻳعﲏ اﳌرأة ﻓاﳌرأة ﺗنﺒه اﻹمام ﲟاذا؟ ﻟتﺼفيﻖ وﻟيﺲ

ﻟتسﺒيﺢ وﻟﺬﻟﻚ ﻟو ﻋﻜسا ﻟﻜره ذﻟﻚ ﻻ ﺑﻘراءة و ليﻞ وتﻜبﲑ وﳓﻮﻩ ﻓﻠو نﺒه ﺑﻘراءة ﻗرآن
أو ﺑتﻬﻠيﻞ أو ﺑتﻜﺒﲑ ﻓﻼ ﻳﻜره ذﻟﻚ  .انتﻘﻞ اﻵن إﱃ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺼاق ﰲ اﻟﺼﻼة ﻛيف ﻳﻜون

ﺣﻜمه؟ ) ويبصق ( ويﻘال لسﲔ والﺰاي ) ﰲ الصﻼة ﺧارج اﳌسﺠد عن يسارﻩ وﲢﺖ
وﰲ اﳌسﺠد ﰲ ثﻮﺑﻪ ( اﳌﺼﻠي أﺣد ﺣاﻟﲔ ﻓﺈما أن ﻳﻜون ﺧارج اﳌسﺠد أو داﺧﻞ

اﳌسﺠد ﻓﺈن ﻛان ﻳﺼﻠي ﺧارج اﳌسﺠد أي ﰲ اﻟﱰاب ﻓيمﻜن أن ﻳﺒﺼﻖ ﻋن ﻳساره أو

ﲢﺖ ﻗدمه أما إذا ﻛان داﺧﻞ اﳌسﺠد ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﺒﺼﻖ ﻋن ﻳساره وﻻ ﲢﺖ ﻗدمه وإﳕا

ﻳﺒﺼﻖ ﰲ ﺛوﺑه أي ﰲ ﺧرﻗﺔ أو مندﻳﻞ وﳛﻚ ﺑعﻀﻪ ﺑبعﺾ إذها لصﻮرتﻪ ﻗال أﲪد
البﺰاق ﰲ اﳌسﺠد ﺧﻄيﺌﺔ وﻛﻔارتﻪ دﻓنﻪ للخﱪ وﳜلق ﻣﻮﺿعﻪ استﺤبا ﻳعﲏ ﻳﻄيﺐ

www.bajabir.com

٣٧٢

موضﻊ اﻟﺒﺼاق ﻓﻠو ﺑﺼﻖ ﰲ اﳌسﺠد ﻋﻠﻰ ﺟدار أو ﻛﺬا ﻳﻄيﺐ ﻫﺬا اﳌﻜان أما إذا أزاﻟه

اﻟﱰاب ﻓما ﺑﻘي ﻟه أﺛر انتﻬﻰ ﻟﻜن إذا ﻛان ﻟه أﺛر ﻓيﻄيﺒه ويلﺰم ﺣﱴ ﻏﲑ الباﺻق إزالتﻪ
ﻓﻼ نﻘول ﻟﻠﺬي ﺑﺼﻖ ﻓﻘط وإﳕا اﻟﺒاﺻﻖ أو من ﺟاء ﺑعده وﻛذا اﳌخاط والنخاﻣﺔ أي
اﻟﺒﻠغﻢ وإن ﻛان ﰲ ﻏﲑ ﻣسﺠد ﺟاز أن يبصق عن يسارﻩ أو ﲢﺖ ﻗدﻣيﻪ ﳋﱪ أﰊ هريرة
وليبصق عن يسارﻩ أو ﲢﺖ ﻗدﻣﻪ ﻓيدﻓنﻬا رواﻩ البخاري وﰲ ثﻮﺑﻪ أوﱃ ﻳعﲏ ﰲ ﻗﻄعﺔ
ﻗماش أوﱃ ويﻜرﻩ ﳝنﺔ أن ﻳﺒﺼﻖ ﻋن ﳝينه وأﻣاﻣا ﻳعنﲏ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻠمﺼﻠي اﻟﺬي ﻳﻜون
ﺧارج اﳌسﺠد ولﻪ رد السﻼم إشارة والصﻼة والسﻼم عليﻪ ﷺ عند ﻗراءتﻪ ذﻛرﻩ ﰲ
نﻔﻞ دون ﻓرض .أﺣﻜام اﻟسﱰة ) :وتسن ﺻﻼتﻪ إﱃ سﱰة ( ﺣﻀرا ﻛان أو سﻔرا ولﻮ ﱂ
ﳜﺶ ﻣارا لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﺻلى أﺣدﻛﻢ ﻓليصﻞ إﱃ سﱰة وليدن ﻣنﻬا رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑن
ﻣاﺟﻪ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ سعيد إذاً اﻟسﱰة سنﺔ سواء اﻋتﻘد مرور أﺣد أو ﻻ ) ﻗاﺋمﺔ
ﻛمﺆﺧرة الرﺣﻞ ( واﻟرﺣﻞ ﺗوضﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬر اﻟﺒعﲑ ﻟيستند إﻟيﻬا اﻟراﻛﺐ وﻫي ﳓو ذراع
ﻓأﻛﺜر وﻟو ﱂ ﺗﻜن اﻟسﱰة ﻋرﻳﻀﺔ ﻛاﻟسﻬﻢ مﺜﻼ ﻓيﺼﻠﺢ سﱰة ﻟﻘوﻟه ﷺ إذا وﺿﻊ أﺣدﻛﻢ
ﺑﲔ يديﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺧرة الرﺣﻞ ﻓليصﻞ وﻻ يبال ﻣن ﳝر وراء ذلﻚ رواﻩ ﻣسلﻢ ﻓﺈن ﻛان ﰲ
ﻣسﺠد وﳓﻮﻩ ﻗرب ﻣن اﳉدار وﰲ ﻓﻀاء ﻓﺈﱃ شﻲء شاﺧص ﻣن شﺠر أو ﺑعﲑ أو
ﻇﻬر إنسان أو عصى ﻷنﻪ ﷺ ﺻلى إﱃ ﺣرﺑﺔ وإﱃ ﺑعﲑ رواﻩ البخاري ومسﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ويﻜﻔﻲ وﺿﻊ العصا ﺑﲔ يديﻪ عرﺿا ﻳعﲏ إذا ﱂ ﻳستﻄﻊ أن ﻳغرسﻬا ﻛأن ﺗﻜون ﰲ أرض
ﺻﻠﺒﺔ ﻓما ﺗغرس ﻓيﻬا ﻓيﻀعﻬا ﻋرضا ويستﺤب اﳓراﻓﻪ عنﻬا ﻗليﻼ ﻓﻼ ﻳﺼمد إﻟيﻬا
ﳊدﻳﺚ أﰊ داود ﻟﻜن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻓيه ﻋﻠﺔ وضعف ) ﻓﺈن ﱂ ﳚد شاﺧصا ﻓﺈﱃ ﺧﻂ (
ﻛاﳍﻼل ﻗال ﰲ الﺸرح وﻛيﻒ ﻣا ﺧﻂ أﺟﺰأﻩ ﻳعﲏ ﻛونه ﻛاﳍﻼل أﻓﻀﻞ وﻓيه ﺣدﻳﺚ ﰲ
اﳋط ﻟﻄن ﻓيه ضعف ومﻘال ﻟﻜن اﻹمام أﲪد أﺧﺬ ﺑه وﻋمﻞ ﺑه لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻓﺈن ﱂ يﻜن
ﻣعﻪ عصا ﻓليخﻂ ﺧﻄا رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود ﻗال البيﻬﻘﻲ ﻻ س ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ هذا )
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وتبﻄﻞ ( الصﻼة ) ﲟرور ﻛلب أسﻮد يﻢ ( ﺟاء اﻟنﺺ ﰲ ﻫﺬا أي ﻻ لﻮن ﻓيﻪ سﻮى
السﻮاد إذا ﻣر ﺑﲔ اﳌصلﻲ وسﱰتﻪ واﻟﺒﻬيﻢ ﻫو اﻟﺬي ﻻ ﻟون ﻓيه سوى اﻟسواد وﺑعﻀﻬﻢ

ﻗال اﻟﺒﻬيﻢ ما ﻛان ﻓيﻊ ﺑﻘعﺔ سوداء ﻓﻼ ﳜرﺟه وﺟود ﺑﻘعﺔ ﺑيﻀاء ﻓيه ﻻ ﲣرﺟه ﻋن ﻛونه
أسود يﻢ ﻓﺈذا ﻛان اﻟﺬي مر ﺑﲔ ﻳدي اﳌﺼﻠي ﻛﻠﺐ أسود يﻢ ﺻاﰲ اﻟسواد ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻄﻞ

اﻟﺼﻼة ﻟﻠﺤدﻳﺚ ﻗال مر ﺑﲔ ﻳدي اﳌﺼﻠي وسﱰﺗه أو ﺑﲔ يديﻪ ﻗريبا ﰲ ثﻼثﺔ أذرع ﻓﺄﻗﻞ
ﻣن ﻗدﻣيﻪ ﻫﺬا إذا ﱂ ﺗﻜن سﱰة إن ﱂ تﻜن سﱰة وﺧص اﻷسﻮد ﺑذلﻚ ﻷنﻪ شيﻄان )
ﻓﻘﻂ ( ﻷنه ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ ﻫﻜﺬا أي ﻻ اﻣرأة وﲪار وشيﻄان وﻏﲑها ﻳعﲏ ﻟو مرت

امرأة أو مر ﲪار أو شيﻄان ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟنﺺ إﳕا ﺟاء ﰲ اﻟﻜﻠﺐ أما اﳌرأة
واﳊمار ﻓﺨرﺟﺖ من اﳊدﻳﺚ ﺑنﺼوص أﺧرى ﻓورد أن ﻋاﺋﺸﺔ ﻛانﺖ ﺗعﱰض واﳊمار ﰲ
ﺣدﻳﺚ اﺑن ﻋﺒاس ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟوداع وسﱰة اﻹﻣام سﱰة للمﺄﻣﻮم ﻳعﲏ ﻻ سﱰة ﻟﻠمأموم مﻊ

وﺟود اﻹمام وﻻ ﻳﻀر مرور شيء ﺑﲔ ﻳدﻳه وﻟو ﳑا ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة وﻫﺬا ﻟﻠمأموم ﻓﺈذا مر
شﺨﺺ ﺑﲔ اﻹمام واﻟسﱰة ﻓﻬﺬا ﻳﻀر ﻹمام واﳌأموم .مساﺋﻞ :ﻫﻞ ﻳرد اﳌار ،وﻫﻞ ﰒ ؟
ﻗاﻟوا اﺣتماﻻن ﻓﻘال ﺻاﺣﺐ اﻟفروع نعﻢ وﻗال اﺑن نﺼر :ﻻ ﻓﻬناك اﺣتماﻻن ﻓنﻘول إذا ﱂ

ﻳﻜن ﻟه سﱰة ﻓﺈذا ﳝر وﻗال ﻻ ﳝر ﺑﻞ ﳝنﻊ .ﻗال ) :ولﻪ ( أي للمصلﻲ ) التعﻮذ عند آيﺔ
وعيد والسﺆال ( أي سﺆال الرﲪﺔ ) عند آيﺔ رﲪﺔ ولﻮ ﰲ ﻓرض ( ﻗوﻟه وﻟو ﰲ ﻓرض
إشارة إﱃ اﳋﻼف ﻓﻼ ﻳدع ﰲ اﻟفرض وﻻ ﻳسأل ﳌا روى ﻣسلﻢ عن ﺣذيﻔﺔ ﻗال ﺻليﺖ
ﻣﻊ النﱯ ﷺ ذات ليلﺔ ﻓاﻓتتﺢ البﻘرة ﻓﻘلﺖ يرﻛﻊ عند اﳌاﺋﺔ ﰒ ﻣﻀى إﱃ أن ﻗال إذا
ﻣر يﺔ ﻓيﻬا تسبيﺢ سبﺢ وإذا ﻣر ﺑسﺆال سﺄل وإذا ﻣر ﺑتعﻮذ تعﻮذ ﻗال أﲪد إذا ﻗرأ
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 أليﺲ ذلﻚ ﺑﻘادر على أن ﳛيﻲ اﳌﻮتى  ﰲ الصﻼة وﻏﲑها ﻗال سبﺤانﻚ ﻓبلى ﰲ
ﻓرض ونﻔﻞ.
ﻓصﻞ أرﻛان الصﻼة
) أرﻛا ا ( أي أرﻛان الصﻼة أرﺑعﺔ عﺸر ﲨﻊ رﻛن اﻵن ﺗعرﻳف اﻟرﻛن وﻫو" وهﻮ ﺟانب
الﺸﻲء اﻷﻗﻮى وهﻮ ﻣا ﻛان ﻓيﻬا وﻻ يسﻘﻂ عمدا وﻻ سﻬﻮا" ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟرﻛن وﺑعﻀﻬﻢ
ﻳسميه ﻓرض واﳋﻼف ﻟفﻈي وﲰاها ﺑعﻀﻬﻢ ﻓروﺿا واﳋﻼف لﻔﻈﻲ ) الﻘيام ( ﰲ ﻓرض
لﻘادر لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وﻗﻮﻣﻮا ﻗانتﲔ  وﺣدﻩ ﻣا ﱂ يصر راﻛعا ﻫﺬا اﻷول وﺣد اﻟرﻛوع
ما ﱂ ﻳﺼﻞ ﻗاﺋما ﻓﺈذا ﻛان ﻗاﺋما ﻓيده ﰲ اﳋﻠﻘﺔ اﻟﻄﺒيعيﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟرﻛﺒتﲔ إذاً ﻫو ﻗاﺋما
ﻓﺈذا اﳓﲎ وﱂ ﺗﺼﻞ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻗاﺋما ﻓﺈذا زاد ﰲ اﻻﳓناء ﻓوﺻﻠﺖ انتﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ اﻟرﻛوع
ﻟﻜنه ا ﺰئ ﻓﻘﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻫو منﺤﲏ ﻟﻜن ﱂ ﺗﺼﻞ ﺑعد إﱃ اﻟرﻛﺒتﲔ ﻓﻬو مازال ﰲ ﺣد

اﻟﻘيام وﻟيﺲ ﻫو اﻟﻘيام اﻷﻛمﻞ ) والتﺤرﳝﺔ ( أي تﻜبﲑة اﻹﺣرام ﳊديﺚ ﲢرﳝﻬا التﻜبﲑ
) و ( ﻗراء ) الﻔاﲢﺔ ( ﳊديﺚ ﻻ ﺻﻼة ﳌن ﱂ يﻘرأ ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﺑﻔاﲢﺔ الﻜتاب
ويتﺤملﻬا اﻹﻣام عن اﳌﺄﻣﻮم و ﰐ ) والرﻛﻮع ( إﲨاعا ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ) واﻻعتدال عنﻪ (
ﻷنﻪ ﷺ داوم على ﻓعلﻪ وﻗال ﺻلﻮا ﻛما رأيتمﻮﱐ أﺻلﻲ ولﻮ طﻮلﻪ ﱂ تبﻄﻞ ﻛاﳉلﻮس
ﺑﲔ السﺠدتﲔ ويدﺧﻞ ﰲ اﻻعتدال الرﻓﻊ ﻳعﲏ اﻻﻋتدال واﻟرﻓﻊ رﻛن واﺣد ﻋند اﻷﻛﺜر

وﻓرق ﰲ اﻟفروع واﳌنتﻬﻰ وﻏﲑﳘا ﻓﺠعﻠوﳘا رﻛنﲔ ﻷنه ﻗال اﻻﻋتدال وﺑﻘي اﻟرﻓﻊ ﻓاﻻﻋتدال

معناه اﻟﻘيام ﺑعد اﻟرﻛوع أما اﻟرﻓﻊ ﻓاﻋتﱪﳘا شيء واﺣد واﳌراد إﻻ ﻣا ﺑعد الرﻛﻮع اﻷول
واﻻعتدال عنﻪ ﰲ ﺻﻼة الﻜسﻮف ﻫنا ﻋندما ﻳﻘول اﳌراد إﻻ ما ﺑعد اﻟرﻛوع اﻷول ﰲ

ﺻﻼة اﻟﻜسوف ﻓاﻟرﻛوع اﻷول ﰲ ﺻﻼة اﻟﻜسوف رﻛن واﻻﻋتدال ﺑعد اﻟرﻛوع اﻷول رﻛن
ﻟﻜن ما ﺑعد اﻟرﻛوع اﻷول واﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ سنﺔ واﻻﻋتدال ﻋن اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ سنﺔ ﰲ اﻟﻜسوف

وﻫﺬا ﻫو مراد اﳌﺼنف ) والسﺠﻮد ( إﲨاعا ) على اﻷعﻀاء السبعﺔ ( ﳌا تﻘدم )
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واﻻعتدال عنﻪ ( أي الرﻓﻊ ﻣنﻪ ويغﲏ عنﻪ ﻗﻮلﻪ ) واﳉلﻮس ﺑﲔ السﺠدتﲔ ( لﻘﻮل
عاﺋﺸﺔ ﻛان النﱯ ﷺ إذا رﻓﻊ رأسﻪ ﻣن السﺠﻮد ﱂ يسﺠد ﺣﱴ يستﻮي ﻗاعدا  .رواﻩ
ﻣسلﻢ ) والﻄمﺄنينﺔ ﰲ ( اﻷﻓعال ) الﻜﻞ ( اﳌذﻛﻮرة ﳌا سبق وهﻲ السﻜﻮن وإن ﻗﻞ
وﻫﺬا ﺗعرﻳف اﻟﻄمأنينﺔ ) والتﺸﻬد اﻷﺧﲑ وﺟلستﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﻗعد أﺣدﻛﻢ ﰲ
ﺻﻼتﻪ ﻓليﻘﻞ التﺤيات اﳋﱪ ﻣتﻔق عليﻪ ) والصﻼة على النﱯ ﷺ ﻓيﻪ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ
ﻋﺸر وﻓيه ﻳعﲏ ﰲ اﻟتﺸﻬد اﻷﺧﲑ أي ﰲ التﺸﻬد اﻷﺧﲑ ﳊديﺚ ﻛعب الساﺑق )
والﱰتيب ( ﺑﲔ اﻷرﻛان ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يصليﻬا ﻣرتبﺔ وعلمﻬا اﳌسﻲء ﰲ ﺻﻼتﻪ ﻣرتبﺔ ﺑـ
ﰒ ) والتسليﻢ ( ﳊديﺚ وﺧتاﻣﻬا التسليﻢ وﻫو اﻟراﺑﻊ ﻋﺸر أي اﻟتسﻠيمتان ﻛما ﰲ اﻹﻗناع
واﳌنتﻬﻰ وﻫي رواﻳﺔ واﻷوﱃ ﻓﻘط ﻛما ﻋند اﳌوﻓﻖ وﻫي رواﻳﺔ ﻳعﲏ ﻫي رواﻳتان ﻫﻞ ﻫي

اﻟتسﻠيمتان أو ﺗسﻠيمﺔ ﻟﻜن اﳌعتمد ﻋن اﳌتأﺧرﻳن ﳘا اﻟتسﻠيمتان .واﺟﺒات اﻟﺼﻼة) :
وواﺟبا ا ( أي الصﻼة ﲦانيﺔ ) التﻜبﲑ ﻏﲑ التﺤرﳝﺔ أ ( ﻓﻬﻲ رﻛن ﻛما تﻘدم وﻏﲑ
تﻜبﲑة اﳌسبﻮق ب إذا أدرك إﻣاﻣﻪ راﻛعا ﻓسنﺔ و ﰐ ﻳﻘول ﻏﲑ ﺗﻜﺒﲑة اﳌسﺒوق ،اﻟتﻜﺒﲑ
ﺣﻜمه أنه واﺟﺐ وأﺧرج ﺗﻜﺒﲑ ن اﻷوﱃ ما ﻫي؟ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ،واﻟﺜانيﺔ ﻋندما ﻗال ﻏﲑ

اﻟتﺤرﳝﺔ ﻓتﻜﺒﲑة اﳌسﺒوق إذا أدرك إمامه راﻛعا ﻓسنﺔ ﻓﺼار ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام ﻟﻠتﻜﺒﲑ ﻓﻬناك
ﺗﻜﺒﲑ سنﺔ وﺗﻜﺒﲑة رﻛن وﺗﻜﺒﲑ واﺟﺐ ﻓتﻜﺒﲑة اﳌسﺒوق ﻫي ﻟﻠﺬي ﺟاء ﻟيﺼﻞ ﺧﻠف اﻹمام
واﻹمام راﻛﻊ ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة واﺣدة وﻳرﻛﻊ أو ﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑﺗﲔ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام
وﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال وﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال ﻫنا إن ﻓعﻠﻬا سنﺔ وإن ﺗرﻛﻬا وﻛﱪ ﻟﻺﺣرام ﻛاف  .ﻗال:

) والتسميﻊ (  ٢أي ﻗﻮل اﻹﻣام واﳌنﻔرد ﰲ الرﻓﻊ ﻣن الرﻛﻮع ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪدﻩ)
والتﺤميد (  ٣أي ﻗﻮل رﺑنا ولﻚ اﳊمد ﻹﻣام وﻣﺄﻣﻮم وﻣنﻔرد لﻔعلﻪ ﷺ وﻗﻮلﻪ ﺻلﻮا
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ﻛما رأيتمﻮﱐ أﺻلﻲ انتﺒه :اﻵن ﻋندما ﻳﻘول ﺗﻜﺒﲑات اﻻنتﻘال وﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده .أﻳن

ﳏﻠه؟ ﻗال وﳏﻞ ﻣا يﺆتى ﺑﻪ ﻣن ذلﻚ لﻼنتﻘال ﺑﲔ اﺑتداء وانتﻬاء وﻟو ﻛمﻠه ﰲ ﺟﺰء منه

اﻵن أﻳن ﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال؟ ﰲ وﻗﺖ اﻻنتﻘال ﺑﲔ اﻻﺑتداء واﻻنتﻬاء ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة
اﻻنتﻘال ﻳرﻳد أن ﻳرﻛﻊ ﺑﻞ ﻳنﺒغي أن ﺗﻜون ﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال ﺑﲔ اﻻﺑتداء واﻻنتﻬاء ﻓﻼ ﻳﻜون
اﻟتﻜﺒﲑ ﺟﺰء منه ﻗﺒﻞ وﺟﺰء منه ﺑعد ﻓﻼ ﻳﺒدأ ﻟتﻜﺒﲑ وﻫو ﻗاﺋﻢ وﻻ ﻳنﻬي اﻟتﻜﺒﲑ وﻫو راﻛﻊ
ﺑﻞ ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان .سؤال :إذا ﻛان ﰲ ﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال انتﻬﻰ من اﻟتﻜﺒﲑ:
ﻛمﻠه ﰲ ﺟﺰء منه ﻳعﲏ ﻫﺐ أن ﻫﺬا اﻻنتﻘال سوف
ﻓﻼ س وﻟﺬا اﻛتﺐ ﻋندﻫا :وﻟو ّ

ﺧﺬ ﲬسﺔ ﻋﺸر نيﺔ ﻓفي ﻫﺬه اﳋمسﺔ ﻋﺸر ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون ﻓيﻬا اﻟتﻜﺒﲑ ﻓلﻮ شرع
ﻓيﻪ ﻗبﻞ أو ﻛملﻪ ﺑعد ﱂ ﳚﺰﺋﻪ أي ﻗﺒﻞ اﻻنتﻘال ،ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﺬي ﻗرأ اﻟفاﲢﺔ وﻫو راﻛﻊ أو

ﻗرأ اﻟتسﺒيﺢ وﻫو ﻗاﺋﻢ ﻷنه ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠه وﻫﺬا ﻫو ﻗياس اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ا د اﺑن ﺗيميﺔ ﺧفف
ﰲ ﻫﺬا وﻗال أن اﻟتﺤري ﻓيﻬا ﻋسﲑ ﻓمن ﲡاوز وﻗال ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺬا ﻗال ﻷن ﻫﺬا
من ب اﻟﻀرورة وﻫو ﻋسﲑ أما ﻗياس اﳌﺬﻫﺐ ﻓيﻘول أن ﻛﻞ ذﻛر ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون ﰲ

مﻜانه ﻓأنﺖ ﺗﻘرأ اﻟفاﲢﺔ وﺗﻘول ﻏﲑ اﳌغﻀوب ﻋﻠيﻬﻢ وﻻ اﻟﻀآﻟّﲔ وأنﺖ ﺗﺸرع ﰲ اﻟرﻛوع
وﱂ ﺗﻜمﻠﻬا ﻗاﺋما ﺑﻞ أﻛمﻠتﻬا ﰲ اﻟرﻛوع ﻓماذا ﻳﻜون ﻫﺬا؟ ﻫﻞ أﺗيﺖ ﻟرﻛن ﰲ مﻜانه؟ ﻻ،
ﺑﻞ ﻗرأت نﺼفﻬا وﺗرﻛﺖ نﺼفﻬا  ،ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻗرأﺗه ﰲ اﻟرﻛوع مﻠغﻰ ﻓﻘراءﺗه ﻛعدمﻬا

واﻟتﺤميد ﻳﻘول ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده إذا استوى ﻗاﺋما ) وتسبيﺤات الرﻛﻮع والسﺠﻮد (
أي ﻗﻮل سبﺤان رﰊ العﻈيﻢ ﰲ الرﻛﻮع وسبﺤان رﰊ اﻷعلى ﰲ السﺠﻮد ) وسﺆال
اﳌغﻔرة ( أي ﻗﻮل رب اﻏﻔر ﱄ ﺑﲔ السﺠدتﲔ ) ﻣرة ﻣرة ويسن ( ﻗﻮل ذلﻚ ) ثﻼ و
( ﻣن الﻮاﺟبات ) التﺸﻬد اﻷول وﺟلستﻪ ( لﻸﻣر ﺑﻪ ﰲ ﺣديﺚ اﺑن عباس اﻟساﺑﻊ
واﻟﺜامن ويسﻘﻂ عمن ﻗام إﻣاﻣﻪ سﻬﻮا لﻮﺟﻮب ﻣتاﺑعتﻪ ﻳعﲏ ﻳسﻘط اﻟتﺸﻬد اﻷول
وﺟﻠسته ﻷنه ﳚﺐ ﻋﻠيه متاﺑعﺔ اﻹمام .اﻟتﺤيات ا ﺰﺋﺔ :ﻗال " وا ﺰىء ﻣنﻪ التﺤيات
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سﻼم عليﻚ أيﻬا النﱯ ورﲪﺔ ﷲ سﻼم علينا وعلى عباد ﷲ الصاﳊﲔ أشﻬد أن ﻻ إلﻪ
إﻻ ﷲ وأن ﷴا رسﻮل ﷲ أو عبدﻩ ورسﻮلﻪ " انتﻬﻰ ،وﰲ التﺸﻬد اﻷﺧﲑ أي مﻊ ﻫﺬه
اﻟتﺤيات اللﻬﻢ ﺻلﻲ على ﷴ ﺑعدﻩ ﻓﻘط ﻗاﻟوا أن أﻟفاظ اﻟتﺸﻬد وردت ﺣادﻳﺚ ﻛﺜﲑة
ﻓﺒعﺾ أو ﻫﺬه اﻷﺣادﻳﺚ اﻟﱵ وردت ﺑعﻀﻬا ﺗفر ﻟفاظ ﱂ ﺗرد ﰲ اﻟروا ت اﻷﺧرى

وأﲨعﺖ ﻫﺬه اﻷﻟفاظ ﻋﻠﻰ روا ت معينﺔ ﻓﻬﺬه اﻷﻟفاظ اﻟﱵ أﲨعﺖ ﻋﻠيﻬا ﻫي ا ﺰﺋﺔ وما
زاد ﻓﻠيﺲ ﲟﺠﺰئ ﻓاﻋتﱪوا ﻫﺬه اﻷﻟفاظ ﻫي ا ﺰﺋﺔ ﻟﻼﺗفاق ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻟفاظ ﰲ ﻛﻞ
اﻟروا ت ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓيه نﻈر ﻛﺜﲑ ﻷن مسأﻟﺔ اﻟتﺤيات ﳍا ﺻيﻎ ﻛﺜﲑة واﻷﺻﺢ أن
نﻘول ﳝﻜن أن ﺗﻘرأ اﻟﺼيغﺔ اﻷوﱃ أو اﻟﺜانيﺔ أو اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻟيﺲ ن نﻠفﻖ ﺻيغﺔ ﺟدﻳدة

ﻟﻠتﺤيات وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜن أن ﺗﻜتﺐ ﻋندﻫا :ﻟﻼﺗفاق ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻟفاظ ﰲ ﻛﻞ اﻟروا ت
ونﻈّره ﰲ اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ وﻗال ﳚوز أن ﳚﺰئ ﺑعﻀﻬا ﻋن ﺑعﺾ ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﻟﺒدل ﻛﻘوﻟنا ﰲ
اﻟﻘراءة وأﻳده ﰲ اﻟﻜﺸاف ﻓاﻟﺼﺤيﺢ أن نﻜتفي ونﻘرأ أي ﺗﺸﻬد ﻛامﻼ ورد ﻋن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ) وﻣا عدا الﺸراﺋﻂ واﻷرﻛان والﻮاﺟبات اﳌذﻛﻮرة ( ﳑا تﻘدم ﰲ ﺻﻔﺔ
الصﻼة ) سنﺔ ( وأﺣﻜامﻬا ) ﻓمن ترك شرطا لغﲑ عذر ( ولﻮ سﻬﻮا ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ
انتﻬﻰ وإن ﻛان لعذر ﻛمن عدم اﳌاء والﱰاب أو السﱰة أي ﻟعورة أو ﺣبﺲ ﺑنﺠﺲ
ﺻﺤﺖ ﺻﻼتﻪ ﻛما تﻘدم ﻳعﲏ إذا ﺗرك اﻟﺸرط ﻟغﲑ ﻋﺬر ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإن ﻛان ﻟعﺬر
ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ) .ﻏﲑ النيﺔ ﻓﺈ ا ﻻ تسﻘﻂ ﲝال ( ﻷن ﳏلﻬا الﻘلب ﻓﻼ يعﺠﺰ عنﻬا ) أو
تعمد اﳌصلﻲ ترك رﻛن أو واﺟب ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ ( ولﻮ ترﻛﻪ لﺸﻚ ﰲ وﺟﻮﺑﻪ وإن ترك
الرﻛن سﻬﻮا ﻓيﺄﰐ وإن ترك الﻮاﺟب سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ سﺠد لﻪ وﺟﻮ وإن اعتﻘد الﻔرض
سنﺔ أو ﻟعﻜﺲ ن اﻋتﻘد اﻟفاﲢﺔ سنﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﻀر ﻫﺬا؟ ﻻ ﻳﻀر ،أو ﻟعﻜﺲ ن اﻋتﻘد
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اﻟسنﺔ ﻓرضا ن اﻋتﻘد اﻟسورة اﻟﱵ ﺑعد اﻟفاﲢﺔ أو اﻟتسﺒيﺤﺔ اﻟﺜانيﺔ أو اﻟﺜاﻟﺜﺔ أ ا ﻓرض ﺑﻞ

ﻫي سنﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻀره ﻛما لﻮ اعتﻘد أن ﺑعﺾ أﻓعاﳍا ﻓرض وﺑعﻀﻬا نﻔﻞ وﺟﻬﻞ اﻟفرض من

اﻟسنﺔ ﻓﻼ ﻳﻀر ﻫﺬا أو اﻋتﻘد أن ﲨيﻊ اﻷﻓعال ﻓرض ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻀر واﳋﺸﻮع ﻓيﻬا
سنﺔ وﻣن علﻢ ﺑبﻄﻼن ﺻﻼتﻪ وﻣﻀى ﻓيﻬا أدّب ﻳعﲏ ﻳع ّﺬر دﻳﺒا ﻟه ﲞﻼف اﻟﺒاﻗي ﻷن
ﻫﺬا ﻋﺒﺚ ﺑعد الﺸروط واﻷرﻛان والﻮاﺟبات ﻓﻼ تبﻄﻞ ﺻﻼة ﻣن ترك سنﺔ ولﻮ عمدا
وﻣا عدا ذلﻚ أي أرﻛان الصﻼة وواﺟبا ا سنن أﻗﻮال ﻛاﻻستﻔتاح والتعﻮذ والبسملﺔ
وآﻣﲔ والسﻮرة ﻫﺬه سنن أﻗوال وﻣﻸ السماء إﱃ آﺧرﻩ ﺑعد التﺤميد وﻣا زاد على اﳌرة
ﺑعد تسبيﺢ الرﻛﻮع والسﺠﻮد واﳌغﻔرة والتعﻮذ ﰲ التﺸﻬد اﻷﺧﲑ وﻗنﻮت الﻮتر .ﻫﺬه
سنن أﻗوال وﻫناك سنن أﻓعال ﻗال :وسنن أﻓعال ﻣﺜﻞ ﻛرﻓﻊ اليدين ﰲ ﻣﻮاﺿعﻪ ووﺿﻊ
اليمﲔ على الﺸمال ﲢﺖ سرتﻪ والنﻈر إﱃ ﻣﻮﺿﻊ سﺠﻮدﻩ ووﺿﻊ اليدين على الرﻛبتﲔ
ﰲ الرﻛﻮع والتﺠاﰲ ﻓيﻪ وﰲ السﺠﻮد اﻟتﺠاﰲ ﻳعﲏ ﰲ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود سنﺔ أﻓعال وﻣد
الﻈﻬر ﻣعتدﻻ وﻏﲑ ذلﻚ ﳑا ﻣر ﻣﻔصﻼ وﺗﺒﻘﻰ أشياء مﺜﻞ اﳉﻬر ﻓﻬﻞ ﻫو سنﺔ أﻓعال أم
أﻗوال؟ واﻟﱰﺗيﺐ؟ ﻗال وﻣنﻪ أي ﻣن سنن اﻷﻓعال اﳉﻬر واﻹﺧﻔات واﻹطالﺔ والتﻘصﲑ
ﰲ ﻣﻮاﺿعﻬا وﻫﺬه سنن اﻷﻓعال أن ﳚﻬر ﰲ موضﻊ اﳉﻬر واﻹسرار واﻹﺧفات  ) ..وﻻ
يﺸرع ( أي ﻻ ﳚب وﻻ يسن ) السﺠﻮد لﱰﻛﻪ ( أي ﻟﱰك اﻟسنن ﻓﻼ ﳚﺐ وﻻ ﻳسن وﻻ
ﻳﺸرع أن ﻳسﺠد ﻟﱰك سنﺔ ﻟعدم إمﻜان اﻟتﺤرز منﻬا ﻓمن ذا اﻟﺬي ﻳﺼﻠي ﺻﻼة ﻻ ﻳﱰك

ﻓيﻬا سنﺔ اﻟﺒتﺔ ﻓمعناه أن ﻛﻞ ﺻﻼة سيسﺠد ﻟﻠسﻬو لعدم إﻣﻜان التﺤرز ﻣن ترﻛﻪ ) وإن
سﺠد ( لﱰﻛﻪ سﻬﻮا ) ﻓﻼ س ( أي ﻓﻬﻮ ﻣباح ﻓمعناه ﻳﺒاح ﻟﻜن ﻻ ﻳﺸرع.
ب سﺠﻮد السﻬﻮ
ﻗال ﺻاﺣب اﳌﺸارق ﻫو اﻟﻘاضي ﻋياض السﻬﻮ ﰲ الصﻼة النسيان ﻓيﻬا ) يﺸرع (
أي ﳚب رة ويسن أﺧرى على ﻣا ﰐ تﻔصيلﻪ ) لﺰ دة ( سﻬﻮا ) ونﻘص ( سﻬﻮا )
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أو شﻚ ( ﰲ اﳉملﺔ ﺛﻼث ﺻور ز دة أن نﻘﺺ أو شﻚ ) ﻻ ﰲ عمد ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ "إذا سﻬا أﺣدﻛﻢ ﻓليسﺠد" ﻓعلق السﺠﻮد على السﻬﻮ ) ﰲ ( ﺻﻼة )
الﻔرض والناﻓلﺔ ( ﻣتعلق ﺑيﺸرع ﻳعﲏ ﻳﺸرع سﺠود اﻟسﻬو ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ وﰲ اﻟنفﻞ وﻋند
ﺻﻠوات ﻟيﺲ ﻓيﻬا سﺠود سﻬو ﻗال :سﻮى ﺻﻼة ﺟنازة وسﺠﻮد تﻼوة وشﻜر وسﻬﻮ
ﻓﺈذا سﻬا ﰲ اﻟسﻬو ﻓﻼ ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو واﻵن ﻳﺸرع ﰲ سﺠود اﻟسﻬو اﳌﺸروع ﺑسﺒﺐ
اﻟﺰ دة ﰲ اﻟﺼﻼة .اﻟﺰ دة ﰲ اﻟﺼﻼة :ﻓﺰ دة اﻷﻓعال ﻗد ﺗﻜون من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة أو من
ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛان من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻓﻠه ﺣﻜﻢ وإن ﻛان من ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة
ﻓﻠه ﺣﻜﻢ آﺧر ومن ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻫﺬا اﻷسﻬﻞ إذا ﻛﺜر وﺗواﱃ أﺑﻄﻠﻬا وإﻻ ﻓﻼ وإذا
ﻛان من ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة سيأﰐ ﻓﺈن ﻛانﺖ اﻟﺰ دة من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ﻋمدا أﺑﻄﻠتﻬا وإن

ﻛانﺖ سﻬوا ﻓﻬﺬا ﻓيه اﻟﻜﻼم ﻗال ) ﻓمﱴ زاد ﻓعﻼ ﻣن ﺟنﺲ الصﻼة ﻗياﻣا ( ﰲ ﳏﻞ
ﻗعﻮد ) أو ﻗعﻮدا ( ﰲ ﳏﻞ ﻗيام ولﻮ ﻗﻞ ﻛﺠلسﺔ اﻻسﱰاﺣﺔ ) أو رﻛﻮعا أو سﺠﻮدا
عمدا ﺑﻄلﺖ ( ﺻﻼتﻪ إﲨاعا ﻗالﻪ ﰲ الﺸرح ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة ﻷن اﻟﺰ دة ﰲ اﻟﺼﻼة
ﻷن اﻟﺰ دة ﰲ أﻋمال اﻟﺼﻼة ﳜﻞ ﺑنﻈمﻬا وﳜﻞ ﺻور ا ﻟﻜن اﻟﺰ دة ﰲ اﻟﺼﻼة ﺑﻘول من
أﻗواﳍا ﻫﻞ ﳜﻞ ﺑﺼورة اﻟﺼﻼة؟ ﻻ ،وﳍﺬا ﻟو ﻗرأ ﰲ اﻟسﺠود أو سﺒﺢ ﰲ اﻟﻘيام ﻓﻠن ﳜتﻞ

نﻈﻢ اﻟﺼﻼة ) و ( إن ﻓعلﻪ ) سﻬﻮا يسﺠد لﻪ ( ﻳعﲏ ﻫﺬه اﻟﺰ دة ﻳسﺠد ﻟه ) و ( إن
ﻓعلﻪ ) سﻬﻮا يسﺠد لﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﰲ ﺣديﺚ اﺑن ﻣسعﻮد ﻓﺈذا زاد الرﺟﻞ ﺻﻼتﻪ
ﻓليسﺠد سﺠدتﲔ رواﻩ ﻣسلﻢ ولﻮ نﻮى الﻘصر ﻓﺄﰎ سﻬﻮا ﻓﻔرﺿﻪ الرﻛعتان ويسﺠد
للسﻬﻮ استﺤبا وإن ﻗام ﻓيﻬا أو سﺠد إﻛراﻣا ﻹنسان ﺑﻄلﺖ ) وإن زاد رﻛعﺔ (
ﻛخاﻣسﺔ ﰲ ر عيﺔ أو راﺑعﺔ ﰲ ﻣغرب أو لﺜﺔ ﰲ ﻓﺠر ) ﻓلﻢ يعلﻢ ﺣﱴ ﻓرغ ﻣنﻬا
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سﺠد أ ( ﳌا روى اﺑن ﻣسعﻮد أن النﱯ ﷺ ﺻلى ﲬسا ﻓلما انﻔتﻞ ﻗالﻮا إنﻚ ﺻليﺖ
ﲬسا ﻓانﻔتﻞ ﰒ سﺠد سﺠدتﲔ للسﻬﻮ ﰒ سلﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬه ﻫي اﻟﺼورة اﻷوﱃ إذا

زاد رﻛعﺔ وﻋﻠﻢ ﺑعد اﻟفراغ منﻬا ﻫنا ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﻓﻼ ﳝﻜن ﺗدارك ما ﻓات ﻟﻜن إذا ﻋﻠﻢ

ﰲ أﺛناء اﻟرﻛعﺔ ﻓﻬنا ﻳﻘﻄﻊ اﻟرﻛعﺔ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺰ دة وﳚﻠﺲ وﻳتﻢ اﻟﺼﻼة ) وإن علﻢ ( لﺰ دة
) ﻓيﻬا ب ( أي ﰲ الرﻛعﺔ ) ﺟلﺲ ﰲ اﳊال ( ﺑغﲑ تﻜبﲑ ﻷنه ﻻ ﻳنتﻘﻞ اﻵن انتﻘال
مﺸروع ﺑﻞ ﻫﺬا انتﻘال ضرورة ﻷنﻪ لﻮ ﱂ ﳚلﺲ لﺰاد ﰲ الصﻼة عمدا وذلﻚ يبﻄلﻬا
ﻓيتﺸﻬد إن ﱂ يﻜن تﺸﻬد ( ﻷنﻪ رﻛن ﱂ ت ﺑﻪ ) وسﺠد ( للسﻬﻮ ) وسلﻢ ( لتﻜمﻞ
ﺻﻼتﻪ وإن ﻛان ﻗد تﺸﻬد سﺠد للسﻬﻮ وسلﻢ وإن ﻛان تﺸﻬد وﱂ يصﻞ على النﱯ
ﷺ ﺻلى عليﻪ ﰒ سﺠد للسﻬﻮ ﰒ سلﻢ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻗال :وإن ﻗام إﱃ لﺜﺔ ارا
وﻗد نﻮى رﻛعتﲔ نﻔﻼ رﺟﻊ إن شاء وسﺠد للسﻬﻮ ﻫﺬه ﺻورة ولﻪ أن يتمﻬا أرﺑعا وﻻ
يسﺠد ﻷنه ﳚوز أن ﻳﺼﻠي ﰲ اﻟنﻬار أرﺑعا وهﻮ أﻓﻀﻞ ﻹ ﺣﺔ اﻟتﻄوع رﺑﻊ ارا وإن
ﻛان ليﻼ ﻳعﲏ ﻗام ﻟﻠﺜاﻟﺜﺔ ﻟيﻼ ﻓﻜما لﻮ ﻗام إﱃ لﺜﺔ ﰲ الﻔﺠر نص عليﻪ ﻓيﻠﺰمه اﻟرﺟوع
وإﻻ ﺑﻄﻠﺖ ﻷ ا ﺻﻼة شرعﺖ رﻛعتﲔ أشبﻬﺖ الﻔﺠر .ﻗال ) :وإن سبﺢ ﺑﻪ ثﻘتان (
وليﺲ واﺣدا أي نبﻬاﻩ ﺑتسبيﺢ أو ﻏﲑﻩ ويلﺰﻣﻬﻢ تنبيﻪ لﺰﻣﻪ الرﺟﻮع إليﻬا سﻮاء سبﺤا ﺑﻪ
إﱃ ز دة أو نﻘصان ﻫﺬه مسأﻟﺔ اﻹمام مﻊ اﳌأمومﲔ إذا سﺒﺢ ﺑه ﺛﻘتان أي نﺒﻬاه إﱃ أنه
أﺧﻄأ ﰲ اﻟﺰ دة ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع إﻟيﻬما ؟ ﻳﻠﺰمه أما واﺣد ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع .وسﻮاء
ﻏلب على ﻇنﻪ ﺻﻮا ما أو ﺧﻄﺆﳘا واﳌرأة ﻛالرﺟﻞ ) ﻓـ ( إن ) أﺻر ( على عدم
الرﺟﻮع ) وﱂ ﳚﺰم ﺑصﻮاب نﻔسﻪ ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ ( ﻫﺬا اﻟﺬي سﺒﺢ ﺑه ﺛﻘتان وﻏﲑ ﺟازم
ﺑﺼواب نفسه وﱂ ﻳرﺟﻊ ﻟﻘوﳍما ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ أما إذا ﺟﺰم ﺑﺼواب نفسه ﻓﻼ ﻷنﻪ
ترك الﻮاﺟب عمدا وإن ﺟﺰم ﺑصﻮاب نﻔسﻪ ﱂ يلﺰﻣﻪ الرﺟﻮع إليﻬما ﻷن ﻗﻮﳍما إﳕا
يﻔيد الﻈن واليﻘﲔ ﻣﻘدم عليﻪ .ﺻورة أﺧرى :ﻟو أن اﻹمام اﺧتﻠف من وراءه من اﳌﺼﻠيﲔ
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ﻗال وإن اﺧتلﻒ عليﻪ ﻣن ينبﻬﻪ سﻘﻂ ﻗﻮﳍﻢ ﻳعﲏ ﻫناك من ﻳنﺒﻬه نه زاد وﻫناك من

ﻳﻘول ﻻ ﻓاﺧتﻠفوا ﻛأن ﻗاﻟوا ﻟه سﺒﺤان ﷲ ﻓﻘام ﻓﻘاﻟوا ﻟه سﺒﺤان ﷲ ﻓﺠﻠﺲ إذاً سﻘط

ﻗوﳍﻢ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ما ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه ويرﺟﻊ ﻣنﻔرد إﱃ ثﻘتﲔ ) و ( ﺑﻄلﺖ ) ﺻﻼة ﻣن
تبعﻪ ( أي تبﻊ إﻣاﻣا أﰉ أن يرﺟﻊ ﺣيﺚ يلﺰﻣﻪ الرﺟﻮع ﻳعﲏ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹمام أن ﻳرﺟﻊ
إﱃ ﻗول اﻟﺜﻘتﲔ ﻓﻠو أنه ﱂ ﻳرﺟﻊ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه و ) ﺻﻼة ﻣن تبعﻪ ( أي تبﻊ إﻣاﻣا أﰉ أن
يرﺟﻊ ﺣيﺚ يلﺰﻣﻪ الرﺟﻮع ) عاﳌا ﻟﺰ دة ﻻ ( ﻣن تبعﻪ ) ﺟاهﻼ أو سيا ( للعذر )
وﻻ ﻣن ﻓارﻗﻪ ( ﳉﻮاز اﳌﻔارﻗﺔ للعذر ويسلﻢ لنﻔسﻪ ﻷن ﻫﺬا اﻹمام اﻟﺬي سﺒﺢ ﺑه ﺛﻘتان

أو أﻛﺜر ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع ﻓﻠﻢ ﻳرﺟﻊ ستﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وأما من ﺗﺒعه من اﳌﺼﻠيﲔ ﻓيﻘول من ﺗﺒعه
من اﳌﺼﻠيﲔ ﻋاﳌا ﻟﺰ دة ﺗﺒﻄﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜن من ﺗﺒعه ﺟاﻫﻼ سيا ﻟﻠعﺬر ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ومن

نوى اﳌفارﻗﺔ من اﳌﺼﻠيﲔ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وﻻ يعتد ﻣسبﻮق لرﻛعﺔ الﺰاﺋدة إذا ﺑعﻪ ﻓيﻬا
ﺟاهﻼ ﻛيف؟ اﳌأموم مﺜﻼ أو اﻹمام إذا ﻗام ﻟﻠﺨامسﺔ وﻫناك مسﺒوق ﻓاﺗته مﻊ اﻹمام رﻛعﺔ

واﺣدة ﻓﻬو اﻵن ﻳﺼﻠي معه أرﺑﻊ ﻓﻼ ﻳعتد ﺬه اﻟرﻛعﺔ اﻟﺰاﺋدة إذا ﺑعه ﻓيﻬا ﺟاﻫﻼ أما إذا
ﺑعه ﻓيﻬا ﻋامدا ﻓﺼﻼﺗه طﻠﺔ .ﻳنتﻘﻞ اﻵن إﱃ ﻓعﻞ ﻟيﺲ من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة ،انتﻬينا من
اﻷﻓعال اﻟﱵ من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة وﻗﻠنا أن ﺧﻼﺻﺔ اﻷمر إذا ﺗعمد ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإذا ﱂ
ﻳتعمد ز دة ﻫﺬا اﻟفعﻞ وزاده سيا ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه ﻗﻄعه إذا ﺗﺬﻛر ﰲ أﺛناء اﻟفعﻞ واﻟسﺠود
ﻟﻠسﻬو أو إذا ﺗﺬﻛر ﺑعد اﻟفراغ منه ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﻓﻘط .اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ز دة ﻓعﻞ ﻟيﺲ
من ﺟنﺲ اﻟﺼﻼة وﺧﻼﺻته شيء واﺣد :إذا ﻛان اﻟعمﻞ ﻛﺜﲑا متواﻟيا أﺑﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإﻻ

ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ،ﻗال ) :وعمﻞ ( ﰲ الصﻼة ﻣتﻮاليا ) ﻣستﻜﺜر عادة ﻣن ﻏﲑ ﺟنﺲ
الصﻼة ( ﻛاﳌﺸﻲ واللبﺲ ولﻒ العماﻣﺔ ) يبﻄلﻬا عمدﻩ وسﻬﻮﻩ ( وﺟﻬلﻪ اﻟﻜﺜﲑ اﳌتواﱄ
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إن ﱂ يﻜن ﺿرورة وتﻘدم ) وﻻ يﺸرع ليسﲑﻩ ( أي يسﲑ عمﻞ ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻬا )
سﺠﻮد ( ولﻮ سﻬﻮا ويﻜرﻩ العمﻞ اليسﲑ ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻬا ﻓيﻬا اﻟعمﻞ اﻟيسﲑ ما ﻳﺒﻄﻠﻬا
ﻟﻜنه مﻜروه وﻻ ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﺑسﺒﺒه ،أما ﻋمﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﻓما ﺣﻜمه؟ ﻗال :وﻻ تبﻄﻞ ﺑعمﻞ
ﻗلب وإطالﺔ نﻈر إﱃ شﻲء وﺗﻘدم ﻗﺒﻞ ﻗﻠيﻞ ) وﻻ تبﻄﻞ ( الصﻼة ) ﺑيسﲑ أﻛﻞ أو
شرب سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ ( اﻟيسﲑ من اﻷﻛﻞ أو اﻟﺸرب ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻟسﻬو ﻟﻜن سيأﰐ ﺻورة
أﺧرى أن اﻟيسﲑ زمن اﻟﺸرب ﻋمدا ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑعﺾ اﻟﺼﻠوات لعمﻮم عﻔﻲ ﻷﻣﱵ عن اﳋﻄﺄ
والنسيان وعلﻢ ﻣنﻪ أن الصﻼة تبﻄﻞ لﻜﺜﲑ عرﻓا ﻣنﻬما ﻛغﲑﳘا منﻬما أي من اﻷﻛﻞ
واﻟﺸرب ،ﻗال ) :وﻻ ( يبﻄﻞ ) نﻔﻞ  ١ﺑيسﲑ  ٢شرب  ٣عمدا  ( ٤إذاً ﰲ اﻟناﻓﻠﺔ إذا
شرب ﻳسﲑا أما ﻟو شرب ﻛﺜﲑا ﺗﺒﻄﻞ وﻟو أﻛﻞ ﻳسﲑا ﺗﺒﻄﻞ ﻓﺼورة اﳌسأﻟﺔ ﻻﺑد أن ﻳﻜون

شرب وﻳسﲑ واﻟدﻟيﻞ ﻗال :ﳌا روي أن اﺑن الﺰﺑﲑ شرب ﰲ التﻄﻮع وﻷن ﻣد النﻔﻞ
وإطالتﻪ ﻣستﺤبﺔ ﻓيﺤتاج ﻣعﻪ إﱃ ﺟرعﺔ ﻣاء لدﻓﻊ العﻄﺶ ﻓسﻮﻣﺢ ﻓيﻪ ﻛاﳉلﻮس أي
مستﺤﺐ أن ﻳﻄيﻞ ﰲ اﻟنفﻞ و ﻇاهرﻩ أن يبﻄﻞ ﺑيسﲑ اﻷﻛﻞ عمدا وأن الﻔرض يبﻄﻞ
ﺑيسﲑ اﻷﻛﻞ والﺸرب عمدا ﻳعﲏ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ دﻟيﻠﻬا اﻷﺛر اﳌروي ﻋن اﺑن اﻟﺰﺑﲑ وﺑلﻎ
ذوب سﻜر وﳓﻮﻩ ﺑﻔﻢ ﻛﺄﻛﻞ نعﻢ إذا ذاب اﻟسﻜر ﰲ اﻟفﻢ ﻓﻬو أﻛﻞ ﻓيﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن
ﻫناك شيء ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻓﻘال وﻻ تبﻄﻞ ﺑبلﻊ ﻣا ﺑﲔ أسنانﻪ ﺑﻼ ﻣﻀﻎ ﻓما ﺑﲔ اﻷسنان دون
أن ﳝﻀغه دﺧﻞ مﻊ اﻟﻠعاب ﻟﻜن ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﺻﺤاب ﻷن اﳊﺠاوي

ﰲ اﻹﻗناع ﻗال ﰲ اﻹﻗناع إن ﺟرى ﺑﻪ ريق ،ﻳعﲏ ﻳسﲑ ﺟدا وﰲ التنﻘيﺢ للمرداوي
واﳌنتﻬى ﻻﺑن النﺠار ﻗال ولﻮ ﱂ ﳚر ﺑﻪ ريق .ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺒﻠﻊ ما ﺑﲔ اﻷسنان ﺑدون مﻀﻎ

ﻓﺈذا مﻀﻎ ما ﺑﲔ اﻷسنان ﻓﻬﺬا أﻛﻞ أو ذاب اﻟسﻜر ﻓﻬﺬا أﻛﻞ ﻳﺒﻄﻠﻬا أما إذا ﺑﻠﻊ ما ﺑﲔ
اﻷسنان ﺑدون مﻀﻎ ﻓﻬﺬا ﻟه ﺣاﻻن إما أن ﻳﻜون ﻳسﲑا ﳚري مﻊ اﻟرﻳﻖ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻄﻞ أما
إذا ﻛان ﻳسﲑ وﻟيﺲ ﻫناك مﻀﻎ ﻟﻜن ﻻ ﳚري ﺑه اﻟرﻳﻖ معناه أنه ﻫو اﻟﺬي ﻳﺒتﻠعه ﻓفي
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اﻹﻗناع ﻗال ﲢوطا إن ﺟرى ﺑه اﻟرﻳﻖ ﻟﻜن ﰲ اﳌنتﻬﻰ ﻗال ﻓﻬﺬا ما ﻳﺒﻄﻞ وﻟو ﱂ ﳚر ﺑه

اﻟرﻳﻖ .انتﻘﻞ إﱃ ز دة ﻗول مﺸروع ﻗال ) :وإن أتى ﺑﻘﻮل ﻣﺸروع ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿعﻪ ﻛﻘراءة
ﰲ سﺠﻮد ( ورﻛﻮع ) وﻗعﻮد وتﺸﻬد ﰲ ﻗيام وﻗراءة سﻮرة ﰲ ( الرﻛعتﲔ ) اﻷﺧﲑتﲔ (
ﻣن ر عيﺔ أو ﰲ الﺜالﺜﺔ ﻣن ﻣغرب ) ﱂ تبﻄﻞ ( ﺑتعمدﻩ ﻷنﻪ ﻣﺸروع ﰲ الصﻼة ﰲ
اﳉملﺔ ) وﱂ ﳚب لﻪ ( أي السﻬﻮ ) سﺠﻮد ﺑﻞ يﺸرع ( أي يسن ﻛساﺋر ﻣا ﻻ يبﻄﻞ
عمدﻩ الصﻼة إذا أﺗﻰ ﺑﻘول مﺸروع ﰲ ﻏﲑ موضعه ﻓﻬﺬا ز دة ﻗول مﺸروع ﰲ ﻏﲑ
موضعه ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة  .ﻗال ) :وإن سلﻢ ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا ( ﻫﺬا اﻟﻘول اﻟوﺣيد اﳌﺸروع
اﻟﺬي إذا زﻳد ﻳؤﺛر ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋمده ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وسﻬوه ﻳوﺟﺐ سﺠود اﻟسﻬو وﻫو
اﻟسﻼم ﻗﺒﻞ وﻗته .إذاً إذا أﺗﻰ ﺑﻘول مﺸروع ﰲ ﻏﲑ مﻜانه ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻟو ﻋمدا
إﻻ اﻟسﻼم ﻓﻠو ﻗال اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ وﻫو ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷن

اﻟسﻼم ﺧروج من اﻟﺼﻼة وﳍﺬا ﻗال ) :وإن سلﻢ ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا ( أي إﲤام الصﻼة ) عمدا
ﺑﻄلﺖ ( ﻷنﻪ تﻜلﻢ ﻓيﻬا ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا ) وإن ﻛان ( السﻼم ) سﻬﻮا ﰒ ذﻛر ﻗريبا أﲤﻬا (

إذا ﻗال اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ ﰲ أﺛناء اﻟﺼﻼة سﻬوا ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬا ﻟﻜن معﲎ أنه إذا
سﻠﻢ وﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬا ﻟﻜن ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻳتدارك وﻳﻜمﻞ اﻟﺼﻼة إذا ﻛان اﻟعﻬد ﻗرﻳﺐ

أما إذا طال اﻟفﺼﻞ ﻓتﺒﻄﻞ وﻳعيد اﻟﺼﻼة ﻗال ) :وإن ﻛان ( السﻼم ) سﻬﻮا ﰒ ذﻛر ﻗريبا
أﲤﻬا ( وإن اﳓرف عن الﻘبلﺔ أو ﺧرج ﻣن اﳌسﺠد ) وسﺠد ( للسﻬﻮ لﻘصﺔ ذي
اليدين لﻜن إن ﱂ يذﻛر ﺣﱴ ﻗام ﻓعليﻪ أن ﳚلﺲ لينﻬﺾ إﱃ اﻹتيان ﲟا ﺑﻘﻲ عليﻪ عن
ﺟلﻮس ﻳعود ﻓيﺠﻠﺲ ﰒ ﰐ ﻟرﻛعﺔ اﻟﱵ ﻓاﺗته ﻓﺈذا ﻛان سﻠّﻢ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ونسي اﻟﺜاﻟﺜﺔ
ﻓيﺠﻠﺲ وﻳﻘوم ﻟﻠﺜاﻟﺜﺔ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘيام مﻘﺼود ﻷن هذا الﻘيام واﺟب للصﻼة ﻓلﺰﻣﻪ
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اﻹتيان ﺑﻪ ﻣﻊ النيﺔ وإن ﻛان أﺣدث استﺄنﻔﻬا ) ﻓﺈن طال الﻔصﻞ عرﻓا ( ﺑﻄلﺖ لتعذر
البناء ) أو تﻜلﻢ ( ﰲ هذﻩ اﳊالﺔ ) لغﲑ ﻣصلﺤتﻬا ( ﻛﻘﻮلﻪ ﻏﻼم اسﻘﲏ ) ﺑﻄلﺖ (
ﺻﻼتﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ إن ﺻﻼتنا هذﻩ ﻻ يصلﺢ ﻓيﻬا شﻲء ﻣن ﻛﻼم اﻵدﻣيﲔ رواﻩ ﻣسلﻢ

ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ أنه إذا سﻠّﻢ ﻗﺒﻞ ﲤامﻬا ﻓتﺬ ّﻛر ﻗرﻳﺒا ﻳتﻢ اﻟﺼﻼة وﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﻟﻜن ﺑﺸرط
أﻻ ﻳﻜون اﻟفﺼﻞ طوﻳﻼ وﻻ ﻳتﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻟغﲑ مﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة وﺑﺸرط أﻻ ﳛدث
وإن ﻛان اﻟفﺼﻞ طوﻳﻞ أو أﺣدث أو ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻟغﲑ مﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﺈ ا ﺗﺒﻄﻞ
وﻗال أﺑﻮ داود ﻣﻜان ﻻ يصلﺢ و ﻻ ﳛﻞ ﺑدل إن ﺻﻼﺗنا ﻫﺬه ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓيﻬا ﻗال ﻻ

ﳛﻞ ﻓيﻬا ) ﻛﻜﻼم ﰲ ﺻلبﻬا ( أي ﰲ ﺻلب الصﻼة ﻓتبﻄﻞ ﺑﻪ للﺤديﺚ اﳌذﻛﻮر ﻓﺈذا

ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟفﱰة اﻟﱵ ﺑﲔ اﻟسﻼم سيا واﻹﲤام ﺑﻜﻼم ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه ﻟﺼﻼة ﻓﻜأﳕا ﺗﻜﻠﻢ

ﰲ ﺻﻠﺒﻬا ) ﻛﻜﻼم ﰲ ﺻلبﻬا ( أي ﰲ ﺻلب الصﻼة ﻓتبﻄﻞ ﺑﻪ للﺤديﺚ اﳌذﻛﻮر
سﻮاء ﻛان إﻣاﻣا أو ﻏﲑﻩ سﻮاء ﻛان الﻜﻼم عمدا أو سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ طاﺋعا أو ﻣﻜرها أو
وﺟب لتﺤذير ﺿرير وﳓﻮﻩ وسﻮاء ﻛان ﳌصلﺤتﻬا أو ﻻ والصﻼة ﻓرﺿا أو نﻔﻼ ﻳعﲏ
أي ﻛﻼم ﻳﻘوﻟه ﻓﻬو ﻛﻼم أي ﻛﻼم ﻟيﺲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻬو ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة .ﻗال ) :و (
إن تﻜلﻢ ﻣن سلﻢ سيا ) ﳌصلﺤتﻬا ( ﻓﺈن ﻛﺜر ﺑﻄلﺖ و ) إن ﻛان يسﲑا ﱂ تبﻄﻞ (
ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا ﳊدﻳﺚ ذي اﻟيدﻳن ﻷنه ﺣﺼﻞ ﻛﻼم ﻳسﲑ ﻗال اﳌﻮﻓق هذا أوﱃ وﺻﺤﺤﻪ ﰲ
الﺸرح ﻷن النﱯ ﷺ وأ ﺑﻜر وعمرو ذا اليدين تﻜلمﻮا وﺑنﻮا على ﺻﻼ ﻢ إذاً مﺜﻠﻬا
نﻘيﺲ ﻟﻜن إذا ﺗﻜﻠموا ﻛﺜﲑا ﻓﻼ ﻳﺼﺢ وﻟو ﺗﻜﻠموا ﻟغﲑ مﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓاﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ

وﻗدم ﰲ التنﻘيﺢ وتبعﻪ ﰲ اﳌنتﻬى تبﻄﻞ ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ سواء ﻛان ﻫناك ﻛﻼم ﻓتﺒﻄﻞ وﻗال

ﰲ اﻹنﺼاف ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ،وﻳﻘوﻟون اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أن اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة معناه إذا سﻠﻢ
سيا ﰒ ﺗﻜﻠﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻗﻠيﻼ ذﻛر اﳌﺼنف أن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﻟﻜن اﳌرداوي ﻳﻘول
أن اﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ وأﺟاب ﻋن اﳊدﻳﺚ منسوخ ﲝدﻳﺚ إن ﺻﻼﺗنا ﻫﺬه ﻻ ﳛﻞ ﻓيﻬا شيء
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من ﻛﻼم اﻟناس وﻻ س لسﻼم على اﳌصلﻲ ويردﻩ ﻹشارة ﻓاﳌﺼﻠي ﻳرد ﻹشارة ﻻ

ﻟﻜﻼم ﻓﺈن ردﻩ لﻜﻼم ﺑﻄلﺖ ويردﻩ ﺑعدها استﺤبا لردﻩ ﷺ على اﺑن ﻣسعﻮد ﺑعد
السﻼم ولﻮ ﺻاﻓﺢ إنسا يريد السﻼم عليﻪ ﱂ تبﻄﻞ ﻳعﲏ ﻟو ﺻاﻓﺢ اﳌﺼﻠي إنسا ﻳرﻳد

اﻟسﻼم ﻋﻠيه ﱂ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷن ﻫﺬا ﻋمﻞ ﻳسﲑ ،ﻫو ﺧارج ﻋن اﻟﺼﻼة ﻟﻜنه ﻳسﲑ ﻟﻜن

ﻟو ﺻاﻓﺢ ﻗﺒيﻠﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﻷنه ﺻار ﻛﺜﲑا ) وﻗﻬﻘﻬﺔ ( وهﻲ ﺿﺤﻜﺔ ﻣعروﻓﺔ ) ﻛﻜﻼم ( ﻓﺈن
ﻗال ﻗﻪ ﻗﻪ ﻓاﻷﻇﻬر أ ا تبﻄﻞ ﺑﻪ وإن ﱂ يﱭ ﺣرﻓان ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳﻈﻬر ﺣرﻓان ﺗﺒﻄﻞ ذﻛرﻩ
ﰲ اﳌغﲏ وﻗدﻣﻪ اﻷﻛﺜر ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع وﻻ تﻔسد لتبسﻢ ﻓاﻟتﺒسﻢ ﻻ ﻳفسد اﻟﺼﻼة أما
اﻟﻀﺤﻚ واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﺑﺼوت ﺗفسد اﻟﺼﻼة ) وإن نﻔﺦ  (٢ﻓبان ﺣرﻓان ﺑﻄلﺖ ) أو
انتﺤب  ( ٣ن رﻓﻊ ﺻﻮتﻪ لبﻜاء ﻣن ﻏﲑ ﺧﺸيﺔ ﷲ تبارك وتعاﱃ ﻓﺒان ﺣرﻓان
ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة وﻟو انتﺤﺐ من ﺧﺸيﺔ ﷲ ﻓﺒان ﺣرﻓان ﻓما ﺗﺒﻄﻞ ﻓبان ﺣرﻓان ﺑﻄلﺖ ﻷنﻪ
ﻣن ﺟنﺲ ﻛﻼم اﻵدﻣيﲔ ﺑﻜﻰ من ﻏﲑ ﺧﺸيﺔ ﷲ ﻛأن ﻛان ﻋنده مرض أو ﻟﻘرﻳﺐ أو ﻏﲑه
اﳌﻬﻢ أنه ﻳﺒﻜي ﻷمر ﺧارج ﻓﻠما ﺗﻜﻠﻢ ﺬﻳن اﳊرﻓﲔ ﻓﻜأنه ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم اﻟناس لﻜن إذا
ﻏلب ﺻاﺣبﻪ ﱂ يﻀرﻩ لﻜﻮنﻪ ﻏﲑ داﺧﻞ ﰲ وسعﻪ ﻳعﲏ ﻟو ﻏﻠﺒه اﻟﺒﻜاء ﻓﻼ شيء ﻓيه ﻛأن
ﻛان من ﺧﺸيﺔ ﷲ وﻛذا إن ﻛان ﻣن ﺧﺸيﺔ ﷲ تعاﱃ ﻗال ) :أو تنﺤنﺢ ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ﻛأن
ﻳتأمﻞ مﺸﻜﻠﺔ ﻓيﺒﻜي من أﺟﻠﻬا ﻳعﲏ ﺟاءه اﻟﺒﻜاء رﻏما ﻋنه ) أو تنﺤنﺢ ﻣن ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ
ﻓبان ﺣرﻓان ﺑﻄلﺖ ( أما ﻟو ﻛان ﳊاﺟﺔ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ وﻟو ن ﺣرﻓان ﻓﺈن ﻛان ﳊاﺟﻪ ﱂ تبﻄﻞ
ﳌا روى أﲪد واﺑن ﻣاﺟﻪ عن علﻲ ﻗال" :ﻛان ﱄ ﻣدﺧﻼن ﻣن رسﻮل ﷲ ﷺ لليﻞ
والنﻬار ﻓﺈذا دﺧلﺖ عليﻪ وهﻮ يصلﻲ تنﺤنﺢ ﱄ" وللنساﺋﻲ ﻣعناﻩ ﻳعﲏ ﻳتنﺤنﺢ من ﻏﲑ
أن ﻳﻈﻬر ﺣرﻓان وإن ﻏلبﻪ سعال أو عﻄاس أو تﺜاؤب وﳓﻮﻩ ﱂ يﻀرﻩ ولﻮ ن ﺣرﻓان
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﺧرج ﺻوت ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ  ،أما اﻟنفﺦ
واﻻنتﺤاب واﻟنﺤنﺤﺔ ﻫﺬه إذا ﻓعﻠﺖ وﻇﻬر ﺣرﻓان من ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓﺈ ا ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أما
إذا نفﺦ ﻓﺒان ﺣرﻓان ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإذا انتﺤﺐ ﻓﺈذا ﻛان ﻗﻬرا أو من ﺧﺸيﺔ ﷲ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ
اﻟﺼﻼة وإن ﻛان ﻟيﺲ ﻗﻬرا ﻓﺒان ﺣرﻓان ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ،واﻟنﺤنﺤﺔ وﺑدون سﺒﺐ ﻓﻈﻬر
اﳊرﻓان ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻏن ﻛانﺖ ﺑسﺒﺐ وﻇﻬر اﳊرﻓان أو ﻻ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإذا
ﺗنﺤنﺢ ﳊاﺟﺔ وﻛﺬا اﻟسعال وﻏﲑه.

ﻓصﻞ ﰲ الﻜﻼم على السﺠﻮد لنﻘص
) وﻣن ترك رﻛنا ( ﻓﺈن ﻛان التﺤرﳝﺔ ﱂ تنعﻘد ﺻﻼتﻪ وإن ﻛان ﻏﲑها ) ﻓذﻛرﻩ ﺑعد
شروعﻪ ﰲ ﻗراءة أ رﻛعﺔ أﺧرى ﺑﻄلﺖ ( الرﻛعﺔ ) الﱵ ترك ﻣنﻬا ( ﻳﻘول إن ﺗرك رﻛنا
ﻓﺈن ﻛانﺖ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﱂ ﺗنعﻘد أﺻﻼ وﻗاﻣﺖ الرﻛعﺔ الﱵ تليﻬا ﻣﻘاﻣﻬا أي
ﺑدل اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗرك ﻓيﻬا رﻛنا وما ﺗﺬﻛر إﻻ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا ﻳعﲏ ﺗرك مﺜﻼ
سﺠدة ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ وﺗﺬﻛر ﺑعد شروﻋه ﰲ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻓيﻠغي اﻷوﱃ

وﳚﺰيﻪ اﻻستﻔتاح اﻷول ﻓﺈن رﺟﻊ إﱃ اﻷوﱃ عاﳌا عمدا ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ ﻳعﲏ ﰲ ﻫﺬه

اﳊاﻟﺔ ﺑعدما شرع ﰲ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ ﰲ اﻟﺜانيﺔ ﺗﺬﻛر أنه ﱂ ﻳسﺠد أﺣد اﻟسﺠدﺗﲔ ﰲ اﻷوﱃ
ﻓﻼ ﻳﱰك اﻟﻘيام واﻟﻘراءة وﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻟيأت ﻟنﻘﺺ وﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟسﺠود ﻟيستﻜمﻞ اﻟنﻘﺺ
ﻓيﻘول ﻻ ﻳرﺟﻊ وإﳕا ﻳﻠغي اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ وإن رﺟﻊ ﻛما ﰲ مﺜاﻟنا إﱃ اﻟسﺠود أي إﱃ

اﻟسﺠدة اﻟﱵ ﺗرﻛﻬا ﻋاﳌا ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه وﻫﺬه ﺻورة ،واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ) :و ( إن ذﻛر
ﻣا ترﻛﻪ ) ﻗبلﻪ ( أي ﻗبﻞ الﺸروع ﰲ ﻗراءة اﻷﺧرى ) يعﻮد وﺟﻮ ﻓيﺄﰐ ﺑﻪ ( أي
ﳌﱰوك ) وﲟا ﺑعدﻩ ( أي ما ﺑعد اﳌﱰوك ومﺜاﻟه ﺗرك ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ اﻟرﻛوع ﰒ ﺗﺬﻛر وﻫو

ﰲ ﺣال اﻟسﺠود ﰲ اﻟسﺠدة اﻟﺜانيﺔ ﺗﺬﻛر أنه ﱂ ﻳرﻛﻊ رﻛوﻋا ﰲ ﻫﺬه اﻟرﻛعﺔ ﻓمعناه ﻳﻘﻄﻊ
ﻫﺬا اﻟسﺠود وﻳرﺟﻊ إﱃ اﻟﻘيام وﻳرﻛﻊ ﰒ ﻳرﻓﻊ ﰒ ﻳسﺠد ﺣﱴ وإن ﻛان ﻗد سﺠد اﻟسﺠدة

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٣٨٧

اﻷوﱃ ﻓيعيد ﻛﻞ ما ﻓعﻠه ﺑعد اﻟرﻛوع اﻷول اﳌﱰوك ﻷنه ﻻغ ﻓعﻠه ﺑعد اﻟرﻛوع ﻓﺈذاً سيعود

إﱃ اﻟرﻛوع مرة نيﺔ ﻓيﻘف وﻳرﻛﻊ ﰒ ﻳرﻓﻊ ﰒ ﻳسﺠد ﰒ ﻳﻜمﻞ اﻟﺼﻼة وﻫﻜﺬا ﻷن الرﻛن ﻻ
يسﻘﻂ لسﻬﻮ وﻣا ﺑعدﻩ ﻗد أتى ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ ﳏلﻪ ﻓﺈن ﱂ يعد عمدا ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ ﻳعﲏ
ﻫﺐ أنه ﺗﺬﻛر أن اﻟرﻛوع ﱂ ﳛﺼﻞ منه وأﰎ اﻟﺼﻼة ﻳﻘول ﺗﺒﻄﻞ وسﻬﻮا ﺑﻄلﺖ الرﻛعﺔ أما
أنه ﻟو ﱂ ﻳرﺟﻊ أي نسي اﻟرﻛوع وأﻛمﻞ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﰒ اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا ﰒ ﺗﺬﻛر ﻓاﻟﺜانيﺔ ﻋوض

ﻋنﻬا والﱵ تليﻬا عﻮﺿﻬا وﻫﺬا اﺟتﻬاد وﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳﻘول ﻫو إن ﺗﺬﻛر ﻳعود إﱃ

اﻟرﻛن ما ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ نفﺲ اﻟرﻛن ﻳعﲏ إذا ﻛان اﳌﱰوك رﻛوع ﻓيمﻜن أن ﻳرﺟﻊ إﱃ اﻟرﻛوع ما
ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟرﻛوع اﻟﺬي ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻓيﻜون أﺻﺒﺢ ﳏﻠه ﺧﻼف ﻛﻼم اﳌﺼنف ،

واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :ج ) وإن علﻢ ( اﳌﱰوك ) ﺑعد السﻼم ﻓﻜﱰك رﻛعﺔ ﻛاﻣلﺔ ( إذاً ﻫﺬه

ﺛﻼث ﺣاﻻت ﻓيﺄﰐ ﺑرﻛعﺔ ويسﺠد لسﻬﻮ ﻣا ﱂ يﻄﻞ الﻔصﻞ وإن طال اﻟفﺼﻞ معناه أنه

سيعيد اﻟﺼﻼة ﻛامﻠﺔ ﻣا ﱂ يﻜن اﳌﱰوك تﺸﻬدا أﺧﲑا أو سﻼﻣا ﻓيﺄﰐ ﺑﻪ ويسﺠد ويسلﻢ

وﻫﺬه ﺻورة أﺧرى إذا ﻛان اﳌﱰوك ﻫو اﻟتﺸﻬد اﻷﺧﲑ ﻓما ﳛتاج إﱃ أن ﻳعيد رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ
وإﳕا ت ﻋﻠﻰ اﻟتﺸﻬد اﻷﺧﲑ و ت ﺑه أو اﻟسﻼم ﻛأن نسي أن ﻳسﻠﻢ ﻓﺈذاً ت ﻟسﻼم
ﻟﻜن إذا ﻛان اﳌﱰوك شيء آﺧر رﻛن آﺧر وﺗﺬﻛر ﺑعد اﻟسﻼم ﻓمعناه ﻳعتﱪ أن رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ
ﻓاﺗته وﻣن ذﻛر ترك رﻛن وﺟﻬلﻪ أو ﳏلﻪ عمﻞ ﻷﺣﻮط ﻳعﲏ ﺟﻬﻞ ﻫﺬا اﻟرﻛن أو ﺟﻬﻞ

ﳏﻠه ﻓيعمﻞ ﻷﺣوط مﺜﻼ ﻫو ﺟﻬﻠه ﻫﻞ ﻫو سﺠود أو رﻛوع ﻓيﻜون ماذا؟ رﻛوع ..وﻫﻜﺬا
وﺟﻬﻞ ﳏﻠه  :ﻳعﲏ ﻫﻞ ﻫو ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ أم اﻟﺜانيﺔ ﻓيعمﻞ ﻷﺣوط وأﺣيا ما ﻳتأﺛر

وأﺣيا ﻳتأﺛر اﻟعمﻞ ﻓيعمﻞ ﻷﺣوط ) وإن نسﻲ التﺸﻬد اﻷول ( وﺣدﻩ أو ﻣﻊ اﳉلﻮس
لﻪ ) و ﺾ ( للﻘيام ) لﺰﻣﻪ الرﺟﻮع ( إليﻪ ) ﻣا ﱂ ينتصب ﻗاﺋما ﳓن ﻗﻠنا إن ﺟﻬﻠه ﻫﻞ
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ﻫو سﺠود أو رﻛوع ﺧﺬ ﻷﺣوط وإذا ﺟﻬﻞ اﶈﻞ ﻫﻞ ﻫي اﻷوﱃ أم اﻟﺜانيﺔ ﻓيأﺧﺬ
ﻷﺣوط ﻓيﺠعﻞ اﻟﺬي ﺗرﻛه ﰲ اﻷوﱃ وإن نسي اﻟتﺸﻬد اﻷول وﺣده أو نسي اﻟتﺸﻬد مﻊ
اﳉﻠوس ﻟه ﻓﻬنا دﺧﻠنا ﰲ مسأﻟﺔ ﺗرك اﻟواﺟﺐ واﳌﺼنف انتﻬﻰ من اﻟﻜﻼم ﻋن ﺗرك اﻟرﻛن

ﻓﻜﻞ ما سﺒﻖ ﳝﻜن أن نﻀﻊ ﻟه ﻋنوان  :ﺗرك اﻟرﻛن وﻫنا من ﻗوﻟه وإن نسي اﻟتﺸﻬد اﺟعﻠه
ﻋنوان :ﺗرك اﻟواﺟﺐ ،و ﺾ ﻟﻠﻘيام ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻟه ﺛﻼث ﺣاﻻت ﻓﺤاﻟﺔ ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع
وﺣاﻟﺔ ﻳﻜره ﻟه اﻟرﺟوع وﺣاﻟﺔ ﻟﺜﺔ ﳛرم ﻋﻠيه اﻟرﺟوع  ،مﱴ ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع؟ إذا ﻗام إﱃ اﻟرﻛعﺔ
اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻟﻜن ﱂ ﻳنتﺼﺐ أي ﱂ ﻳعتدل ﻗاﺋما ﻓﻬنا ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع ﻓﺈن انتﺼﺐ ﻛره اﻟرﺟوع ﻓﺈن

شرع ﰲ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ ﳛرم اﻟرﺟوع ﻓﺈن استتﻢ ﻗاﺋما ﻛرﻩ رﺟﻮعﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ إذا ﻗام أﺣدﻛﻢ ﻣن الرﻛعتﲔ ﻓلﻢ يستتﻢ ﻗاﺋما ﻓليﺠلﺲ ﻓﺈن استتﻢ ﻗاﺋما ﻓﻼ
ﳚلﺲ وليسﺠد سﺠدتﲔ رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑن ﻣاﺟﻪ ﻣن ﺣديﺚ اﳌغﲑة ﺑن شعبﺔ ) وإن
ﱂ ينتصب ﻗاﺋما لﺰﻣﻪ الرﺟﻮع ( ﻣﻜرر ﻣﻊ ﻗﻮلﻪ لﺰﻣﻪ الرﺟﻮع ﻣا ﱂ ينتصب ﻗاﺋما ﻳعﲏ

ﻫﺬه اﻟعﺒارة من اﳌاﺗن مﻜررة ﻷنه ﻗال و ﺾ ﻟﺰمه اﻟرﺟوع ما ﱂ ﻳنتﺼﺐ ﻗاﺋما ﻓﻬﺬه اﻟعﺒارة

ﻓيﻬا ﺗﻜرار ) وإن شرع ﰲ الﻘراءة ﺣرم ( عليﻪ ) الرﺟﻮع ( ﻷن الﻘراءة رﻛن ﻣﻘصﻮد ﰲ
نﻔسﻪ ﲞﻼف الﻘيام ﻓﺈن رﺟﻊ عاﳌا عمدا ﺑﻄلﺖ ﺻﻼتﻪ ﳌاذا ﳛرم إن شرع ﰲ اﻟﻘراءة؟

ﻗال ﻷن اﻟﻘراءة رﻛن مﻘﺼود ﰲ نفسه ﻳعﲏ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ مﻘﺼودة ﻟﺬا ا ﲞﻼف اﻟﻘيام ﻓما
ﻫو مﻘﺼود ﻟﺬاﺗه وإﳕا مﻘﺼود ﻟﻠﻘراءة وﻟﺬﻟﻚ إن رﺟﻊ ﻋاﳌا ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه إن رﺟﻊ

ﺑعد شروﻋه ﰲ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ وﺗرك ﻫﺬا اﻟرﻛن اﳌﻘﺼود ﻟﺬاﺗه ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﻻ سيا أو
ﺟاهﻼ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه  ،ووضﻊ اﳌأموم ﻗال ويلﺰم اﳌﺄﻣﻮم ﻣتاﺑعتﻪ وﻛذا ﻛﻞ واﺟب ﻳعﲏ

نفﺲ اﳊﻜﻢ ﻓﺈذا ﺗرك واﺟﺒا ونتﻘﻞ إﱃ ما ﺑعده ﻓﻠه نفﺲ اﳊﻜﻢ ﻓيعود إذا ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟرﻛن

اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻳﻠيه ﻓﺈن شرع ﰲ مﻘﺼود ﻓيﺤرم أن ﻳرﺟﻊ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ تسبيﺢ رﻛﻮع وسﺠﻮد
ﻗبﻞ اعتدال ﻻ ﺑعدﻩ معناه إذا رﻓﻊ من اﻟسﺠود وﱂ ﻳسﺒﺢ وﱂ ﻳعتدل ﰲ اﳉﻠسﺔ ﻳرﺟﻊ ﻓﺈن
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اﻋتدل ﻻ ﻳرﺟﻊ ) وعليﻪ السﺠﻮد ( أي سﺠﻮد السﻬﻮ ) للﻜﻞ ( أي ﻛﻞ ﻣا تﻘدم ﻳعﲏ

ﰲ ﲨيﻊ اﻟﺼور اﳌاضيﺔ.

انتﻘﻞ اﻵن إﱃ اﻟﺸﻚ  ،انتﻬﻰ من اﻟﺰ دة ﰒ اﻟنﻘﺺ وانتﻘﻞ اﻵن إﱃ اﻟسﺠود ﺑسﺒﺐ

اﻟﺸﻚ :واﻟﺸﻚ أنواع ﻓﺈما أن ﻳﺸﻚ ﰲ ﻋدد اﻟرﻛعات وﻫﺬا اﻷول ) وﻣن شﻚ ﰲ عدد
الرﻛعات ( ن تردد أﺻلى اثنتﲔ أم ثﻼ ﻣﺜﻼ ) أﺧذ ﻷﻗﻞ ( ﻷنﻪ اﳌتيﻘن وﻻ ﻓرق
ﺑﲔ اﻹﻣام واﳌنﻔرد ﻳعﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻚ واﻟﻜﻼم اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻗيﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وﻋنه ﻳﺒﲏ

اﳌنفرد ﻋﻠﻰ اﻟيﻘﲔ وﻳﺒﲏ اﻹمام ﻋﻠﻰ ﻏاﻟﺐ ﻇنه إن ﻛان معه أﻛﺜر من مأموم وإﻻ ﻓاﻟيﻘﲔ
وﻗال ﰲ اﳌﻘنﻊ  :ﻫو ﻇاﻫر اﳌﺬﻫﺐ .أن اﻹمام ﻟيﺲ مﺜﻞ اﳌنفرد ،ﻓﺈذا ﻛان معه أﻛﺜر من
مأموم ﻓيﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻏاﻟﺐ ﻇنه ﻷن ﻏاﻟﺐ ﻇنه إذا ﻛان ﺧﻄأ ﻓسينﺒﻬه وﻋﻠﻰ اﻟعموم اﳌﺬﻫﺐ

اﻵن ﻳﻘول ﻻ ﻓرق ﺑﲔ اﻹمام واﳌنفرد وﻻ يرﺟﻊ ﻣﺄﻣﻮم واﺣد إﱃ ﻓعﻞ إﻣاﻣﻪ ﻓﺈذا إﻣاﻣﻪ
سلﻢ أتى ﲟا شﻚ ﻓيﻪ وسﺠد وسلﻢ ﻳعﲏ ﻻ ﻳفارق إمامه ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم ﺑﻞ ﺑعد اﻟسﻼم ،

وﻻ ﻳرﺟﻊ مأموم ﻳعﲏ واﺣد ﻓﻘط ﻻﺣتمال اﻟسﻬو ﻓيﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟيﻘﲔ ﻳعﲏ إذا ﺗيﻘن اﳌأموم
شيء وﻓعﻞ اﻹمام ﻓعﻞ آﺧر ﳜاﻟف اﻟيﻘﲔ اﻟﺬي ﻋند اﳌأموم ﻓﻼ ﻳتاﺑﻊ اﻹمام ﰲ ﻫﺬا
ﻻﺣتمال اﳋﻄأ ﻳعﲏ ﻳتاﺑعه ﻟﻜن ﻻ ﻳرﺟﻊ إﻟيه ﺑﻞ إذا سﻠﻢ اﻹمام ت ﻫو ﲟا شﻚ ﻓيه

وﻳسﺠد وﻳسﻠﻢ ،ﻻ ﻳفارﻗه ﻟﻜن أﻳﻀا ﻻ ﻳعتﱪ أن ﺻﻼﺗه مﺔ وإن شﻚ هﻞ دﺧﻞ ﻣعﻪ ﰲ
اﻷوﱃ أو الﺜانيﺔ ﺟعلﻪ ﰲ الﺜانيﺔ ﻷنﻪ اﳌتيﻘن وﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ من اﻟﺸﻚ و واﻟﺼورة
اﻟﺜاﻟﺜﺔ :وإن شﻚ ﻣن أدرك اﻹﻣام راﻛعا أرﻓﻊ اﻹﻣام رأسﻪ ﻗبﻞ إدراﻛﻪ راﻛعا أم ﻻ ﱂ
يعتد ﺑتلﻚ الرﻛعﺔ ﻷنﻪ شاك ﰲ إدراﻛﻬا ويسﺠد للسﻬﻮ ﻓﻼ ﻳعتد ﺬه اﻟرﻛعﺔ وﻳعتﱪ أن
ﻫﺬه اﻟرﻛعﺔ ﻓاﺗته .واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ) :وإن شﻚ ( اﳌصلﻲ ) ﰲ ترك رﻛن ﻓﻜﱰﻛﻪ ( أي
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ﻓﻜما لﻮ ترﻛﻪ ﰐ ﺑﻪ وﲟا ﺑعدﻩ ﻳعﲏ إذا شﻚ ﰲ اﻟرﻛعﺔ وﱂ ﻳرﻛﻊ ﻏﲑ أنه ﺗﺬﻛر أنه ﱂ ﻳرﻛﻊ
ﻓفي اﻷول ﰲ اﻟﱰك ﻛد أنه ﱂ ﻳرﻛﻊ أو ﻳسﺠد أما ﻫنا ﻓﻬو شﻚ ﰲ أنه ﱂ ﻳرﻛﻊ أو ﻳسﺠد
ﻓيعتﱪ نفسه ﱂ ﻳرﻛﻊ أو ﱂ ﻳسﺠد إن ﱂ يﻜن شرع ﰲ ﻗراءة الﱵ ﺑعدها ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﺬي

ﻫناك اﻟﺬي ﺗيﻘن أنه ﺗرك رﻛنا ﻓيأت ﺑه ما ﱂ ﻳﻜن انتﻘﻞ إﱃ اﻟرﻛعﺔ اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا وشرع ﰲ

ﻗراء ا ﻓﺈن شرع ﰲ ﻗراء ا ﺻارت ﺑدﻻ عنﻬا ﻳعﲏ ﺻارت اﻟﺜانيﺔ ﺑدﻻ ﻋن اﻷوﱃ .واﻵن
ﻳنتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺗرك اﻟواﺟﺐ ﻓﺈذا شﻚ أنه ﺗرك رﻛنا ﻗال ﻛﱰﻛه  ،أم ﻟو شﻚ

ﰲ ﺗرك اﻟواﺟﺐ ﻓﻠيﺲ ﻛﱰﻛه ﺑﻞ سيفرق ﻗال ) :وﻻ يسﺠد ( للسﻬﻮ ) لﺸﻜﻪ ﰲ ترك
واﺟب ( ﻛتسبيﺢ رﻛﻮع وﳓﻮﻩ ﻫﺬه ﺻورة  ١وﰲ وﺟه ﻳﻠﺰمه اﻟسﺠود ﻳعﲏ مﺜﻞ ﻟو شﻚ
ﰲ ﺗرك رﻛن ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﻳفرق ﺑﲔ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺗرك واﺟﺐ واﻟﺸﻚ ﰲ ﺗرك رﻛن ﻓاﻟواﺟﺐ
ﻋندﻫﻢ أﺧف من اﻟرﻛن وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘول ﻻ ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو إذا شﻚ ﰲ ﺗرك واﺟﺐ مﺜﻞ

ﺗسﺒيﺢ اﻟرﻛوع واﻟسﺠود ) أو ( لﺸﻜﻪ ﰲ ) ز دة (  ٢إﻻ إذا شﻚ ﰲ الﺰ دة وﻗﺖ
ﻓعلﻬا ﳌاذا ﻻ ﻳسﺠد؟ ﻷنﻪ شﻚ ﰲ سبب وﺟﻮب السﺠﻮد واﻷﺻﻞ عدﻣﻪ ﻳعﲏ ﻋدم

سﺒﺐ وﺟود اﻟسﺠود  ،ما ﻫو سﺒﺐ وﺟود اﻟسﺠود؟ أنه ﺗرك واﺟﺒا ﻓﻬو ﻳﺸﻚ ﻫﻞ ﺗرك أو
ما ﺗرك وﻟﺬا ﱂ ﻟن ﻳسﺠد ﻷن ﻫﺬا اﻟسﺒﺐ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ واﻷﺻﻞ ﻋدمه ،ﻗال إﻻ إذا شﻚ ﰲ
اﻟﺰ دة وﻗﺖ ﻓعﻠﻬا أما إذا شﻚ ﰲ اﻟﺰ دة ﺑعد ﻓعﻠﻬا ﻳعﲏ مﺜﻼ وﻫو ﰲ ﺣال اﻟسﺠود شﻚ
أنه رﻛﻊ مرﺗﲔ ﻓاﻵن ﻫو شﻚ ﰲ اﻟﺰ دة ﺑعد اﻻنتﻬاء منﻬا  ،مﺜﻼ اﻵن ﻫو راﻛﻊ وشﻚ أنه
ﰲ اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ ﻓاﻵن ﻫو راﻛﻊ وﻛان ﻗد رﻛﻊ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬنا ﻓرق ﺑﲔ ما ﻟو شﻚ ﰲ
اﻟﺰ دة أﺛناء اﻟفعﻞ وﻓيما ﻟو شﻚ ﰲ اﻟﺰ دة ﺑعد اﻟفعﻞ ﻓﺈذا ﻛان ﺑعد اﻟفعﻞ ﻓﻼ ﻳﻀر وإذا

ﻛان ﰲ أﺛناء اﻟفعﻞ ﻓﻬﺬا ﻳﻀر  ،ﳌاذا؟ ﻗال :ﻓﺈن شﻚ ﰲ أثناء الرﻛعﺔ اﻷﺧﲑة أهﻲ راﺑعﺔ
أم ﺧاﻣسﺔ سﺠد ﻷنﻪ أدى ﺟﺰءا ﻣن ﺻﻼتﻪ ﻣﱰددا ﰲ ﻛﻮنﻪ ﻣنﻬا ﻳعﲏ ﻫو ﳌا ﻛان ﰲ
اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ وشﻚ ﻫﻞ ﻫو ﰲ اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ أم اﻷول إذاً ﻫو ﻳﺸﻚ ﰲ ﺟﺰء من ﺻﻼﺗه
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منﻬا أم ﻻ ﻓﻼ ﻳسﺠد ﻟﺬﻟﻚ ﻗال وذلﻚ يﻀعﻒ النيﺔ معناه أن نيته اﻵن ﰲ ﻫﺬا اﻟرﻛوع

ﻓيﻬا ضعف ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟرﻛوع :اﻟرﻛوع اﻷﺻﻠي اﻟرﻛن أم ﻫو رﻛوع ﺧﻄأ وﻣن شﻚ ﰲ عدد
الرﻛعات وﺑﲎ على اليﻘﲔ ﰒ زال شﻜﻪ وعلﻢ أنﻪ ﻣصيب ﻓيما ﻓعلﻪ ﱂ اﻟﺼورة أنه شﻚ

ﰲ ﻋدد اﻟرﻛعات ﻫﻞ ﻫي اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ أم اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﺑﲎ ﻋﻠﻰ اﻟيﻘﲔ أ ا ﻫي اﻟﺜانيﺔ ﰒ زال

شﻜه وﻋﻠﻢ أنه ﻓعﻼ ﰲ اﻟﺜانيﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳسﺠد ﻷنه ﻋﻠﻢ أنه ما ﺣدث شيء ﳋﻄأ ﻟيسﺠد

ﻳعﲏ ﻋﻠﻢ أنه مﺼيﺐ ﻓﻼ ﻳسﺠد .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ اﳌأموم :يسﺠد ) وﻻ سﺠﻮد على
ﻣﺄﻣﻮم ( دﺧﻞ ﻣﻊ اﻹﻣام ﻣن أول الصﻼة ) إﻻ تبعا ﻹﻣاﻣﻪ( إن سﻬا على اﻹﻣام ﻓيتاﺑعﻪ
ﻳﻘﺼدون ﳌأموم أي اﻟﺬي دﺧﻞ أول اﻟﺼﻼة وﻟيﺲ اﳌسﺒوق ﻓاﳌسﺒوق ﻻ ﺧﺬ ﻫﺬا
اﳊﻜﻢ وﻫو اﻟﺬي ﻓاﺗه ﺑعﺾ اﻟﺼﻼة ن ﻓاﺗته رﻛعﺔ أو أﻛﺜر ﻓاﳌأموم اﻟﺬي دﺧﻞ من أول

اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﻳسﺠد ﻷنه ﺗﺒعا ﻹمامه ﻷنه ﻟو سﻬا ﻓﺈمامه ﳛمﻞ ﻋنه وإن ﱂ يتﻢ ﻣا عليﻪ ﻣن
تﺸﻬد ﰒ يتممﻪ ﻳعﲏ اﳌأموم إن ﱂ ﻳتﻢ ما ﻋﻠيه من ﺗﺸﻬد ﻓيتاﺑعه ﰒ ﻳتﻢ اﻟتﺸﻬد ﻓﺈن ﻗام
ﻳعﲏ اﳌأموم اﳌسﺒوق ﺑعد سﻼم إﻣاﻣﻪ رﺟﻊ ﻓسﺠد ﻣعﻪ ﻣا ﱂ يستتﻢ ﻗاﺋما ﻓيﻜرﻩ لﻪ
الرﺟﻮع أو يﺸرع ﰲ الﻘراءة ﻓيﺤرم مﺜﻞ مسأﻟﺔ اﻟﻘيام ﻋن اﻟتﺸﻬد اﻷول إذاً اﳌأموم اﻟﺬي

دﺧﻞ من أول اﻟﺼﻼة إمام ﻳتﺒﻊ إمامه واﳌسﺒوق ﻛﺬﻟﻚ ﻳتﺒﻊ إمامه ﰲ سﺠود اﻟسﻬو واﻟفرق
ﺑﲔ اﳌأموم اﳌسﺒوق وﻏﲑ اﳌسﺒوق أن ﻫﺬا ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﺗﺒعا ﻟﻺمام أما اﳌسﺒوق ﻓﺈنه إن
سﻬا مﻊ اﻹمام ﻓﺈنه ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﻋن نفسه وسيأﰐ ﻟﻜن اﻵن مسأﻟتان :إذا سﺠد اﻹمام
وﻫو ﰲ أﺛناء اﻟتﺸﻬد ﻓيتاﺑﻊ اﻹمام ﻓيسﺠد ﰒ ﻳعود ﻟﻠتﺸﻬد واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ إذا سﻠﻢ اﻹمام

وﻗام اﳌسﺒوق ﻟﻠﻘﻀاء ﰒ سﻠﻢ اﻹمام ﺑعد ذﻟﻚ ﻟسﺠود اﻟسﻬو ﻓماذا ﻳﻠﺰم اﳌسﺒوق؟ ﺛﻼث
ﺻور :ﻳرﺟﻊ إن ﱂ ﻳستتﻢ ﻗاﺋما ﻓﺈن رﺟﻊ ﻛره ﻟه أن ﻳرﺟﻊ ﻓﺈن شرع ﰲ اﻟﻘراءة ﺣرم ﻋﻠيه
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اﻟرﺟوع وﻳستمﻊ ﻟﻠﻘراءة ويسﺠد ﻣسبﻮق سلﻢ ﻣعﻪ سﻬﻮا ولسﻬﻮﻩ ﻣﻊ إﻣاﻣﻪ أو ﻓيما
انﻔرد ﺑﻪ ﻻﺣﻆ :ﻳسﺠد اﳌسﺒوق ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺻور :اﻷوﱃ :سﻠﻢ معه سﻬوا ﻛأن اﳌسﺒوق ق

ﻟه رﻛعﺔ أو رﻛعتﲔ ﻓسﻠﻢ اﻹمام وسﻠﻢ ﻫو ﻓاﻵن ﻫﺬا سﻬو ﺻدر من اﳌسﺒوق ﻓما اﻟﺬي

ﳚﱪه؟ سﺠود اﻟسﻬو ﻓﺈذاً ﳛتاج إﱃ أن ﻳسﺠد ولسﻬﻮﻩ ﻣﻊ إﻣاﻣﻪ ﻟو أن اﳌسﺒوق وﻫو مﻊ

اﻹمام ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ أو اﻟﺜاﻟﺜﺔ سﻬا ﻫو ﻓﺈذاً ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو أو ﻓيما انﻔرد ﺑﻪ ﻳعﲏ ﺑعدما
انتﻬﻰ اﻹمام ﻗام اﳌسﺒوق ﻳﻘﻀي ﻓفي ﻗﻀاﺋه سﻬا ﻓﺈنه ﻳسﺠد ﺧﻼف من ﺑدأ مﻊ اﻹمام

من أول اﻟﺼﻼة إﱃ آﺧرﻫا ﻓﺈنه ﻻ ﻳسﺠد إﻻ إذا سﺠد اﻹمام ﱂ يسﺠد اﻹﻣام للسﻬﻮ
سﺠد ﻣسبﻮق إذا ﻓرغ وﻏﲑﻩ ﺑعد إ سﻪ ﻣن سﺠﻮدﻩ وﻏﲑه ﻳعﲏ ﻏﲑ مسﺒوق ومعناه أن

اﻹمام ﻟو ما سﺠد ﻟﻠسﻬو ﻳعﲏ ﻟﺰمه اﻟسﺠود ﻓﻠﻢ ﻳفعﻞ ﻓسيسﺠد ﻟﻠسﻬو ﺑعدما ﻳفرغ من
اﻟﻘﻀاء و ﻟنسﺒﺔ ﻟغﲑ اﳌسﺒوق اﻟﺬي ﺑدأ مﻊ اﻹمام سيسﺠد ﺑعدما ﻳيأس من سﺠود
اﻹمام ،ﻛيف؟ اﻹمام سﻠﻢ وسﺒﺢ واﻟتفﺖ ﻓغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇن اﳌسﺒوق أنه ﻟن ﻳسﺠد ﻓيسﺠد
ﻫو ﻟﻠسﻬو إذا ﻛان ﻋﻠﻰ اﻹمام سﺠود سﻬو  .مﺜال :إذا ﻗام اﻹمام وﺗرك اﻟتﺸﻬد ﻓمعﻠوم
أن ﻫﺬا ﻋﻠيه سﺠود سﻬو ﻓما سﺠد ﻟه ﻓاﳌأموم ﻳسﺠد وﻟﻜن ﺑعدما ﻳيأس أنه ﻟن ﻳسﺠد
ﻟﻠسﻬو .ﺣﻜﻢ سﺠود اﻟسﻬو :سﺠود اﻟسﻬو أﺣيا ﻳﻜون واﺟﺒا وأﺣيا ﻻ ﻳﻜون واﺟﺒا
ﻓمﱴ ﳚﺐ ﻷنه ﺑوﺟوﺑه ﻓﱰﻛه ﻋمدا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أما ﺗرﻛه سﻬوا ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة
ﻓاﻟﻘاﻋدة أن سﺠود اﻟسﻬو ﳌا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻋمده واﺟﺐ وما ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻋمده ﻓﻬو
ﻏﲑ واﺟﺐ .ﻛيف ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻋمده؟ مﺜﻼ ﰲ اﻟﺰ دة :ﻟو أنه زاد رﻛنا ﻋمدا ﻓﻬﻞ ﺗﺒﻄﻞ
اﻟﺼﻼة؟ إذاً ز دة اﻟرﻛن سﻬوا ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو وﺟو وﺗرك اﻟرﻛن ﻋمدا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إذاً
سﻬوا ﳚﺐ ﻟه سﺠود اﻟسﻬو وﺗرك اﻟواﺟﺐ ﻋمدا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻓيﺠﺐ ﻟسﻬوه سﺠود

اﻟسﻬو وﺟو  .إذاً ﺻارت اﳌسأﻟﺔ ﻋند ﺻورا اﻵن :إذا سﻬا ﻓﺰاد رﻛنا وإذا سﻬا ﻓﱰك رﻛنا
وإذا سﻬا ﻓﱰك واﺟﺒا .أما إذا ﺗرك سنﺔ ﻋمدا ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ،و ﻟتاﱄ إذا ﺗرك اﻟسنﺔ
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سﻬوا ﻓﻬﻞ ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو؟! ﻻ ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه سﺠود اﻟسﻬو .مﺜال آﺧر :
أﺗﻰ ﺑﻜر مﺸروع ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠه ﻋمدا ،ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أم ﻻ ﻳﺒﻄﻞ؟ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ،

ﻓاﻹﺗيان ﻟﺬﻛر اﳌﺸروع ﰲ ﻏﲑ موضعه ﻻ ﻳﺒﻄﻞ إﻻ ﰲ ﺻورة واﺣدة وﻫي إذا أﺗﻰ ﻟسﻼم
ﰲ ﻏﲑ وﻗته ﻓﻬﺬه ﻫي اﻟﺼورة اﻟوﺣيدة اﻟﱵ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑتعمدﻫا ﻓﺈذا ﺗعمد اﻹنسان أن
ﻳﻘول اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ ﻓﻘد ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﻟو أﺗﻰ ﻟﻘراءة ﰲ ﳏﻞ اﻟتسﺒيﺢ أو
اﻟتسﺒيﺢ ﰲ ﳏﻞ اﻟﻘراءة ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬا .إذاً اﻹﺗيان ﻟﺬﻛر اﳌﺸروع ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠه ﻋمدا ﻻ
ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إﻻ إذا ﻛان اﻟتسﻠيﻢ ﻓﺈنه ﻳﺒﻄﻠﻬا ﻋمدا ،أما من سﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة سيا ﻗﺒﻞ
مﻜانه وﺟﺐ ﻋﻠيه اﻟسﺠود ﻟﻠسﻬو ﻷنه ﻟو ﻓعﻠه ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة  ،أما ﻟو نسي ﻓﻘرأ
ﰲ اﻟسﺠود سيا ﻓﻬﻞ ﳚﺐ سﺠود اﻟسﻬو سيا؟ ﻻ ﻷنه أﺻﻼ ﻟو ﺗعمد ما ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه
ﻓﻜيف ﺑناسي و ﻟتاﱄ اﻟناسي ﻫنا من ب أوﱃ .إذاً سﺠود اﻟسﻬو ومﱴ ﳚﺐ سﺠود
اﻟسﻬو مرﺗﺒط ﲟا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻋمده .إذاً ﳚﺐ ﰲ سﻬو ﻋمده ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة .وﻋرﻓنا
اﻟتفرﻳعات من ﺗرك رﻛن وز دة رﻛن وﺗرك واﺟﺐ واﻹﺗيان ﻟتسﻠيﻢ ﰲ ﻏﲑ موضعه ﻓﻬي

أرﺑﻊ أشياء :ز دة رﻛن سﻬوا نﻘﺺ رﻛن سﻬوا نﻘﺺ واﺟﺐ سﻬوا اﻹﺗيان ﻟتسﻠيﻢ ﻗﺒﻞ
وﻗته ﻓﱰﻛن اﻟرﻛن سﻬوا ما ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻞ ت ﺑه وﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ،ز دة اﻟرﻛن ﻋمدا
ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن سﻬوا ﻳﻘﻄعه إذا ﺗﺬﻛر ﰲ أﺛناﺋه أما إذا ﺗﺬﻛر ﺑعده ﻓﻼ شيء .وأﻳﻀا
ﺣﱴ ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ اﳌتعﻠﻘﺔ ﺑوﺟوب سﺠود اﻟسﻬو متعﻠﻘﺔ ﲟا ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم وما ﺑعد اﻟسﻼم
ﻓﻜﻞ سﺠود واﺟﺐ مﻜانه ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم إﻻ مسأﻟﺔ اﻟتسﻠيﻢ ﻗﺒﻞ وﻗته ﻓﻬﺬا
أﻓﻀﻠيته ﺑعد اﻟسﻼم ﻓﻬﺬا واﺟﺐ ﺑعد اﻟسﻼم  .إذاً اﻟسﺠود اﻟواﺟﺐ أرﺑعﺔ أشياء ﻓأﻳن
ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟسﺠود؟ ﻫو ﳋيار ﻗﺒﻞ أو ﺑعد ﻟﻜن أﻳن اﻷﻓﻀﻞ؟ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷول ﻗﺒﻞ
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واﻷﺧﲑ ﺑعد إذا سﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﲤامﻬا .ﻗال ) :وسﺠﻮد السﻬﻮ ﳌا ( أي ﻓعﻞ لﺸﻲء أو ترﻛﻪ )
يبﻄﻞ ( الصﻼة ) عمدﻩ ( أي تعمدﻩ وﻣنﻪ اللﺤن اﶈيﻞ للمعﲎ سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ )
واﺟب ( ﻫﺬه ﺻورة أﺧرى  :أن اﻟﻠﺤن اﻟﺬي ﳛيﻞ اﳌعﲎ مﺜﻠما ﻟو ﻗرأ إ ِك نعﺒد ﻟﻜسر
أنعمﺖ ﻗرأﻫا ﻟﻀﻢ سﻬوا ﻓواﺟﺐ لﻔعلﻪ ﷺ وأﻣرﻩ ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺣديﺚ واﻷﻣر
أو
ُ
للﻮﺟﻮب وﻣاﻻ يبﻄﻞ عمدﻩ ﻛﱰك السنن أ وز دة ﻗﻮل ﻣﺸروع ﺑغﲑ السﻼم ﰲ ﻏﲑ
ﻣﻮﺿعﻪ ﻻ ﳚب لﻪ السﺠﻮد ﺑﻞ يسن ﰲ الﺜاﱐ ﻗال ﻟﻘول مﺸروع ﰒ استﺜﲎ اﻟسﻼم ﰲ
ﻏﲑ موضعه ﻓﻬﺬا ﻻ ﳚﺐ ﻟه اﻟسﺠود ﺑﻞ ﻳسن ﰲ اﻟﺜاﱐ أي ﰲ اﻹﺗيان ﺑﻘول مﺸروع ﰲ
ﻏﲑ موضعه ﻟﻜن ﻻ ﻳسن ﰲ ﺗرك اﻟسنﺔ ﻗوﻟه ﻳسن ﰲ اﻟﺜاﱐ ﻳﻘﺼد اﻟﺼورة ء وﻫي ز دة
ﻗول مﺸروع ﻏﲑ اﻟسﻼم ﰲ ﻏﲑ موضعه وﱂ ﻳﻜن سﻼما ﻓيسن ﻟه اﻟسﺠود أما ﺗرك اﻟسنﺔ
ﰲ أ ﻓﻼ ﻳسن ﻟه اﻟسﺠود ﻟﱰك اﻟسنﺔ ﻷنه سيفﻀي إﱃ أن ﻛﻞ ﺻﻼة ﻳﺼﻠيﻬا مسﻠﻢ

سيﺸرع ﻟه اﻟسﺠود ﻟﻠسﻬو ﻷنه ﻻ ﲣﻞ ﺻﻼة من ﺗرك سنﺔ ) وتبﻄﻞ ( الصﻼة ) ﺑـ (
تعمد ) ترك سﺠﻮد سﻬﻮ ( واﺟب ) أﻓﻀليتﻪ ﻗبﻞ السﻼم ﻓﻘﻂ ( ﻓﻼ تبﻄﻞ ﺑتعمد ترك
سﺠﻮد ﻣسنﻮن وﻻ واﺟب ﺑﻞ أﻓﻀليتﻪ ﺑعد السﻼم وهﻮ إذا سلﻢ ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا اﻵن
ﻋند سﺠود اﻟسﻬو اﻟواﺟﺐ ﻗﻠنا إذا وﺟﺐ ﻓتعمد ﺗرﻛه ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻟيﺲ ﻋند مﻜان
ﳏدد ﺑﻞ ﻫناك مﻜان أﻓﻀﻞ ﻓﻘط ﻓﺈذا ﻛان اﻟسﺠود واﺟﺐ ﻓﻜﻞ سﺠود واﺟﺐ اﻷﻓﻀﻞ
ﻓيه أن ﻳﻜون ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم ما ﻋدا شيء واﺣد وﻫو إذا سﺠد ﺑسﺒﺐ أنه سﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﲤام
اﻟﺼﻼة ﻓاﻷﻓﻀﻞ ﻟه ﺑعد اﻟسﻼم ،ﻓﻠو أنه ﺗرك سﺠود اﻟسﻬو ﻓتعمد ﺗرﻛه؟ ﻓما ﻛان مﻜان
أﻓﻀﻠيته ﺑعد اﻟسﻼم وﻫو اﻟﺬي سﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﲤامﻬا ﻓﺈذا ﺗعمد ﺗرﻛه وسﻠﻢ وﻻ ﻳرﻳد أن ﰐ ﺑه
ﺑعد اﻟسﻼم ﻓﺈذا سﻠﻢ وﻫو ﻻ ﻳرﻳد أن ﰐ ا ﻓﻼ ﺣرج ﰲ ذﻟﻚ أو ﻳرﻳد أن ﰐ ا

ﻳﻘوﻟون ﻷن أﺻﻞ ﻫﺬا اﻟسﺠود ﺑعد أن ﳜرج من اﻟﺼﻼة وﻫﺬا ﻫو اﻟتعﻠيﻞ ) وتبﻄﻞ (
الصﻼة ) ﺑـ ( تعمد ) ترك سﺠﻮد سﻬﻮ ( واﺟب ) أﻓﻀليتﻪ ﻗبﻞ السﻼم ﻓﻘﻂ ( ﻓﻼ
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تبﻄﻞ ﺑتعمد ترك سﺠﻮد ﻣسنﻮن وﻻ واﺟب ﳏﻞ أﻓﻀليتﻪ ﺑعد السﻼم وهﻮ إذا سلﻢ
ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا وﻓﻬمنا من ﻫﺬا أن ﺑﻘيﺔ اﻟسﺠود اﻟواﺟﺐ ﻛﻠه ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم  .وهﻮ إذا سلﻢ
ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ اﳌﺼنف ﺑﻘوﻟه ﻷنﻪ ﺧارج عنﻬا ﻓلﻢ يﺆثر ﰲ إﺑﻄاﳍا وعلﻢ ﻣن
ﻗﻮلﻪ أﻓﻀليتﻪ أن ﻛﻮنﻪ ﻗبﻞ السﻼم أو ﺑعدﻩ ندب لﻮرود اﻷﺣاديﺚ ﺑﻜﻞ ﻣن اﻷﻣرين.
ﻗال ) :وإن نسيﻪ ( أي نسﻲ سﺠﻮد السﻬﻮ الذي ﳏلﻪ ﻗبﻞ السﻼم ) وسلﻢ ( ﰒ ذﻛر
) سﺠد ( وﺟﻮ ) إن ﻗرب زﻣنﻪ ( ﻓﺈذا ﻗرب زمنه ﻳسﺠد ﻟه ﻻ إن اﺑتعد زمنه .وإن شرع
ﰲ ﺻﻼة أﺧرى ﻓﺈذا سلﻢ ﻗﻀاه وإن طال الﻔصﻞ عرﻓا  ١أو أﺣدث  ٢أو ﺧرج ﻣن
اﳌسﺠد  ٣ﺛﻼﺛﺔ أﺣوال ﻟﻜنه ﻟو شرع ﰲ ﺻﻼة أﺧرى مﺒاشرة وﺗﺬﻛر ﻓيمﻜن ذﻟﻚ وﻻ
ﻳعتﱪ طول ﻓﺼﻞ ﻓيمﻜن أن ﻳسﺠد ﻟﻠسﻬو ﺑعد سﻼمه ﱂ يسﺠد وﺻﺤﺖ ﺻﻼتﻪ ﻓﺈذا
طال اﻟفﺼﻞ وﱂ ﻳسﺠد ﻓﻼ ﻳسﺠد وﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه وﻻ نﻘول ﺑﺒﻄﻼ ا ) وﻣن سﻬا ( ﰲ
ﺻﻼة ) ﻣرارا ﻛﻔاﻩ ( ﳉميﻊ سﻬﻮﻩ ) سﺠد ن ( ولﻮ اﺧتلﻒ ﳏﻞ السﺠﻮد ﻳعﲏ سﻬا
سﻬوا مﺸروﻋيﺔ سﺠوده ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم وآﺧر مﺸروﻋيته ﺑعد اﻟسﻼم ﻓسﺠود واﺣد ﻳﻜفيه

ﺑسﺠدﺗﲔ ويغلب ﻣا ﻗبﻞ السﻼم لسبﻘﻪ هذا لﻮ اﺧتلﻒ ﳏﻞ السﺠﻮد اﻵن ﺻار ﻳﺸرع

ﰲ ﺣﻘه أو أﺗﻰ ﲟا ﻳﺸرع ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم وما ﻳﻜون ﺑعد اﻟسﻼم ﻓيﺠعﻠه ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم ﻓﻘال

ويغلب ﻣا ﻗبﻞ السﻼم لسبﻘﻪ وسﺠﻮد السﻬﻮ وﻣا يﻘال ﻓيﻪ وﰲ الرﻓﻊ ﻣنﻪ ﻛسﺠﻮد
ﺻلب الصﻼة ﻳعﲏ ﻳسﺒﺢ وﻟيﺲ ﻫناك س أن ﻳﺰﻳد ﺑعﺾ اﻷذﻛار ﻛـسﺠد وﺟﻬي ﻟﻠﺬي
ﺧﻠﻘه وشﻖ ﲰعه وﺑﺼره  ..ﻓﺈن سﺠد ﻗبﻞ السﻼم  ١أتى ﺑﻪ أي ﻟسﺠود ﺑعد ﻓراﻏﻪ
ﻣن التﺸﻬد وسلﻢ عﻘبﻪ أي اﻟسﺠود وإن أتى ﺑﻪ ﺑعد السﻼم  ٢ﺟلﺲ ﺑعدﻩ ﻣﻔﱰشا ﰲ
ثناﺋيﺔ وﻣتﻮرﻛا ﰲ ﻏﲑها ﻳعﲏ ﺛﻼﺛيﺔ ور ﻋيﺔ وتﺸﻬد وﺟﻮ التﺸﻬد اﻷﺧﲑ ﰒ سلﻢ ﻷنﻪ
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ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌستﻘﻞ ﰲ نﻔسﻪ إن أﺗﻰ ﻟسﺠود ﺑعد اﻟسﻼم ﻳﻘول ﳚﻠﺲ ﺑعد اﻟسﻼم
وﻳتﺸﻬد وﺟو ﰒ ﻳسﻠﻢ ﻗاﻟوا ﳊدﻳﺚ ﻋمران مرﻓوﻋا " سﻬا ﰒ سﻠﻢ ﰒ سﺠد سﺠدﺗﲔ ﰒ
سﻠﻢ  "..اﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟسنن واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻻ ﻳتﺸﻬد وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :وإﻟيه ميﻞ
اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح .أنه ﻻ ﻳتﺸﻬد ،ومعناه أن اﳋﻼف ﰲ مسأﻟﺔ اﻟتﺸﻬد ﻗوي.

ب ﺻﻼة التﻄﻮع وأوﻗات النﻬﻲ
والتﻄﻮع لغﺔ ﻓعﻞ الﻄاعﺔ وشرعا طاعﺔ ﻏﲑ واﺟبﺔ وأﻓﻀﻞ ﻣا يتﻄﻮع ﺑﻪ اﳉﻬاد ﰒ النﻔﻘﺔ
ﻓيﻪ ﰒ العلﻢ تعلمﻪ وتعليمﻪ ﻣن ﺣديﺚ وﻓﻘﻪ وتﻔسﲑ ﰒ الصﻼة ) وآﻛدها ﻛسﻮف ١
ﰒ استسﻘاء  ( ٢ﻷنﻪ ﷺ ﱂ ينﻘﻞ عنﻪ أنﻪ ترك ﺻﻼة الﻜسﻮف عند وﺟﻮد سببﻬا

ﻳﻘدمون ﰲ ﺻﻼة اﻟتﻄوع اﻟﻜسوف ﰒ اﻻستسﻘاء واﻟﻘاﻋدة ﻋندﻫﻢ أ ﻢ ﻳﻘدمون ما
ﺗستﺤﺐ ﻟه اﳉماﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة اﻟفردﻳﺔ وما ﺗستﺤﺐ ﻟه اﳉماﻋﺔ اﻟﻜسوف ﰒ اﻻستسﻘاء
وﻷن اﻟﻜسوف واﻇﺐ اﻟنﱯ ﷺ ﻋﻠيﻬا ﲞﻼف اﻻستسﻘاء ﻛان ﻳستسﻘي أﺣيا وﻳﱰك ﻓﻠﺬا

ﻗدم اﻟﻜسوف ﻋﻠﻰ اﻻستسﻘاء ﲞﻼف اﻻستسﻘاء ﻓﺈنﻪ ﻛان يستسﻘﻲ رة ويﱰك أﺧرى
) ﰒ تراويﺢ (  ٣ﻷ ا تسن ﳍا اﳉماعﺔ ) ﰒ وتر (  ٤ﻷنﻪ تسن لﻪ اﳉماعﺔ ﺑعد
الﱰاويﺢ ﻳعﲏ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﱰاوﻳﺢ وﻫناك من ﻗدم اﻟوﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﱰاوﻳﺢ من اﳊناﺑﻠﺔ ﻓﻘال ﻫي أﻓﻀﻞ
وﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻟيﺲ ﻓيه ﻛﺒﲑ ﻓاﺋدة ﻓﻜﻠﻬا طاﻋات وﻗر ت وهﻮ سنﺔ ﻣﺆﻛدة
روي عن اﻹﻣام أي أﲪد ﻣن ترك الﻮتر عمدا ﻓﻬﻮ رﺟﻞ سﻮء ﻻ ينبغﻲ أن تﻘبﻞ لﻪ
شﻬادة وليﺲ ﺑﻮاﺟب ) يﻔعﻞ ﺑﲔ ( ﺻﻼة ) العﺸاء و ( طلﻮع ) الﻔﺠر ( ﻓﻮﻗتﻪ ﻣن
ﺻﻼة العﺸاء ولﻮ ﳎمﻮعﺔ ﻣﻊ اﳌغرب تﻘدﳝا إﱃ طلﻮع الﻔﺠر ﻓﻠو ﻗدم اﳌغرب واﻟعﺸاء
ﻳعﲏ ﲨﻊ ﺑﲔ اﳌغرب واﻟعﺸاء ﺗﻘدﳝا ﻓﺒعد ﺻﻼة اﻟعﺸاء ﰲ وﻗﺖ اﳌغرب ﻳﺒدأ وﻗﺖ اﻟوﺗر

وآﺧر الليﻞ ﱂ يﺜق ﺑنﻔسﻪ أﻓﻀﻞ ﻫﺬا ﳌن ﻳﺜﻖ ﺑنفسه أنه ﻳﻘوم من نومه سنﺔ الﻮتر ) وأﻗلﻪ
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رﻛعﺔ واﺣدة ( لﻘﻮلﻪ عليﻪ الصﻼة والسﻼم الﻮتر رﻛعﺔ ﻣن آﺧر الليﻞ رواﻩ ﻣسلﻢ وﻻ
يﻜرﻩ الﻮتر ا ﻳعﲏ ﻟرﻛعﺔ ﻓﻜون اﻹنسان ﻳوﺗر ﺑرﻛعﺔ ﻟيﺲ مﻜروﻫا لﺜبﻮتﻪ عن عﺸرة ﻣن
الصﺤاﺑﺔ ﻣنﻬﻢ أﺑﻮ ﺑﻜر وعمر وعﺜمان وعاﺋﺸﺔ ) وأﻛﺜرﻩ ( أي أﻛﺜر الﻮتر )
إﺣدى عﺸرة ( رﻛعﺔ يصليﻬا ) ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ ( أي يسلﻢ ﻣن ﻛﻞ ثنتﲔ ) ويﻮتر ﺑﻮاﺣدة (
ﻳﺼﻠيﻬا مﺜﲎ مﺜﲎ ﻓﻬﺬه ﺻورة من اﻟﺼور اﻟفاضﻠﺔ ﻟﻜن ﻫناك ﺻور أﺧرى سيأﰐ ﻋﻠيﻬا

اﳌﺼنف لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ يصلﻲ لليﻞ إﺣدى عﺸرة رﻛعﺔ يﻮتر ﻣنﻬا
ﺑﻮاﺣدة وﰲ لﻔظ يسلﻢ ﺑﲔ ﻛﻞ رﻛعتﲔ ويﻮتر ﺑﻮاﺣدة هذا هﻮ اﻷﻓﻀﻞ ولﻪ أن يسرد
عﺸرا ﰒ ﳚلﺲ ﻓيتﺸﻬد وﻻ يسلﻢ ﰒ ﰐ لرﻛعﺔ اﻷﺧﲑة ويتﺸﻬد ويسلﻢ ﻫﺬه اﻟﺼورة
اﻟﺜانيﺔ أن ﻳسرد ﻋﺸرا ﰒ ﳚﻠﺲ ﻓيتﺸﻬد وﻻ ﻳسﻠﻢ ﰒ ﰐ ﻟرﻛعﺔ اﻷﺧﲑة وﻳتﺸﻬد وﻳسﻠﻢ
إذاً ﻳسرد اﻹﺣدى ﻋﺸر ﺑتﺸﻬدﻳن ﻫﺬا اﳌﻘﺼود إذاً انتﻬينا ﻟنسﺒﺔ ﳌن سيﺼﻠي إﺣدى
ﻋﺸرة رﻛعﺔ ﻟه ﺻور ن :إما مﺜﲎ مﺜﲎ وﻫﺬا اﻷﻓﻀﻞ ،أو ﻳسرد ﻋﺸرا ﰒ ﻳتﺸﻬد ﺑعد
اﻟعاشرة وﻻ ﻳسﻠﻢ وﻳﻘوم ﻟﻠﺤادﻳﺔ ﻋﺸر .ﺑعد ذﻟﻚ اﳋمﺲ واﻟسﺒﻊ ﻛيف؟ ﻛﺬﻟﻚ ﻟه أن
ﻳﺼﻠي إن أوﺗر ﲞمﺲ أو سﺒﻊ ﻟه أن ﻳﺼﻠيﻬا مﺜﲎ مﺜﲎ ﰒ ﻳوﺗر ﺑواﺣدة ،وﻟه أﻳﻀا أن

ﻳسردﻫا وﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ اﻵن سيﺬﻛرﻫا ﻗال ) :وإن أوتر ﲞمﺲ أو سبﻊ ( سردها و
) ﱂ ﳚلﺲ إﻻ ﰲ آﺧرها ( ﻳعﲏ استﺤﺒا ﻓﺈذا ﱂ ﻳتﺸﻬد ﺗﺸﻬدﻳن مﺜﻞ اﻹﺣدى ﻋﺸر
ﺗﺸﻬد واﺣد لﻘﻮل أم سلمﻪ ﻛان رسﻮل ﷲ ﺻلﻲ ﷲ وعليﻪ وآلﻪ وسلﻢ يﻮتر ﺑسبﻊ
وﲞمﺲ ﻻ يﻔصﻞ ﺑينﻬن ﺑسﻼم وﻻ ﻛﻼم رواﻩ أﲪد وﻣسلﻢ طﺒعا ﻫو ﻟيﺲ ﰲ مسﻠﻢ ﻋن
أم سﻠمﺔ ﻟﻜن ﻓيه ﻋن ﻋاﺋﺸﺔ ﻗرﻳﺒا منه أو ﳓوه ) ،و ( إن أوتر ) ﺑتسﻊ ( ﻫﺬه اﻟﺼورة
اﻟراﺑعﺔ إذا أوﺗر ﺑتسﻊ ﻟه أن ﻳﺼﻠيﻬا مﺜﲎ مﺜﲎ ﰒ ﻳوﺗر ﺑواﺣدة ،وﻟه أﻳﻀا أن ﻳوﺗر ﺑتسﻊ
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يسرد ﲦانيﺔ ﰒ ) ﳚلﺲ عﻘب ( الرﻛعﺔ ) الﺜاﻣنﺔ ويتﺸﻬد ( التﺸﻬد اﻷول ) وﻻ يسلﻢ
ﰒ يصلﻲ التاسعﺔ ويتﺸﻬد ويسلﻢ ( لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ويصلﻲ تسﻊ رﻛعات ﻻ ﳚلﺲ ﻓيﻬا
إﻻ ﰲ الﺜاﻣنﺔ ويذﻛر ﷲ وﳛمدﻩ ويدعﻮﻩ وينﻬﺾ وﻻ يسلﻢ ﰒ يﻘﻮم ﻓيصلﻲ التاسعﺔ ﰒ
يﻘعد ﻓيذﻛر ﷲ وﳛمدﻩ ويدعﻮﻩ ﰒ يسلﻢ تسليما يسمعناﻩ اﻵن انتﻬينا من إﺣدى ﻋﺸر
وﺗسﻊ وسﺒﻊ وﲬﺲ ﺑﻘي اﻟﺜﻼث ) :وأدﱏ الﻜمال ( ﰲ الﻮتر ) ثﻼث رﻛعات ﺑسﻼﻣﲔ
( ﻓيصلﻲ رﻛعتﲔ ويسلﻢ ﰒ الﺜالﺜﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬا أﻓﻀﻞ ﻋنده ﻷنﻪ أﻛﺜر عمﻼ وﳚﻮز أن
يسردها ﺑسﻼم واﺣد ﻳتﺸﻬد أم ﻻ؟ ﻻ ﳛﺒون اﻟتﺸﻬد ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺜﻼث ﺣﱴ ﻻ ﺗﺸﺒه
اﳌغرب ﻓاﻷﻛﺜر ﻋﻠﻰ أنه ﻻ ﻳتﺸﻬد إﳕا ﻳسردﻫا سردا ﺑتﺸﻬد واﺣد ﰲ اﻷﺧﲑ وﰲ اﳌﺬﻫﺐ

أﻳﻀا ﺧﻼف ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻻ س ﻟﻜن اﻷﻛﺜر ﻋﻠﻰ أنه ﻻ ﻳتﺸﻬد ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﺒه اﳌغرب )
يﻘرأ ( ﻣن أوتر ﺑﺜﻼث ) ﰲ ( الرﻛعﺔ ) اﻷوﱃ ﺑـ ( سﻮرة ) سبﺢ وﰲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ ﺑـ
( سﻮرة ) ﻗﻞ أيﻬا الﻜاﻓرون وﰲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜالﺜﺔ ﺑـ ( سﻮرة ) اﻹﺧﻼص ( ﺑعد
الﻔاﲢﺔ ) ويﻘنﺖ ﻓيﻬا ( أي الﺜالﺜﺔ ) ﺑعد الرﻛﻮع ( ند ﻷنﻪ ﺻﺢ عنﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ ﻣن روايﺔ أﰊ هريرة وأنﺲ واﺑن عباس وإن ﻗنﺖ ﻗبﻞ الرﻛﻮع ﺑعد الﻘراءة ﺟاز ﳌا
روى أﺑﻮ داود عن أﰊ ﺑن ﻛعب أن النﱯ ﷺ ﻛان يﻘنﺖ ﰲ الﻮتر ﻗبﻞ الرﻛﻮع ﻓﲑﻓﻊ
يديﻪ إﱃ ﺻدرﻩ ويبسﻄﻬما وﺑﻄﻮ ما ﳓﻮ السماء ولﻮ ﻛان ﻣﺄﻣﻮﻣا إذاً ﺑعد اﻟرﻛوع أﻓﻀﻞ
وﳝﻜن أن ﻳﻜون ﻗﺒﻞ اﻟرﻛوع ﻛﻞ ذﻟﻚ ورد ﻋن اﻟنﱯ ﷺ ،ﻛيف ﻳﻘنﺖ؟ ) ويﻘﻮل ( ﺟﻬرا )
اللﻬﻢ اهدﱐ ﻓيمن هديﺖ ( أﺻﻞ اﳍدايﺔ الدﻻلﺔ وهﻲ ﻣن ﷲ التﻮﻓيق واﻹرشاد )
وعاﻓﲏ ﻓيمن عاﻓيﺖ ( أي ﻣن اﻷسﻘام والبﻼ واﳌعاﻓاة أن يعاﻓيﻚ ﷲ ﻣن الناس
ويعاﻓيﻬﻢ ﻣنﻚ ) وتﻮلﲏ ﻓيمن تﻮليﺖ ( الﻮﱄ ﺿد العدو ﻣن تﻮليﺖ الﺸﻲء إذا
اعتنيﺖ ﺑﻪ ﻫﺬا اﳌعﲎ اﻷول ،أو ﻣن وليتﻪ إذا ﱂ يﻜن ﺑينﻚ وﺑينﻪ واسﻄﺔ ﻓيمن ﺗوﻟيﺖ
أي ﻓيمن اﻋتنيﺖ ﻢ أو ﻓيمن ﻫﻢ مﻘرﺑون ) و رك لنا ﻓيما أعﻄيﺖ ( أي أنعمﺖ ) وﻗنا
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شر ﻣا ﻗﻀيﺖ إنﻚ تﻘﻀﻲ وﻻ يﻘﻀى عليﻚ إنﻪ ﻻ يذل ﻣن واليﺖ وﻻ يعﺰ ﻣن
عاديﺖ تبارﻛﺖ رﺑنا وتعاليﺖ ( رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي وﺣسنﻪ ﻣن ﺣديﺚ اﳊسن ﺑن
علﻲ وﺗﻜﻠﻢ ﻓيه ﻗال علمﲏ النﱯ ﷺ ﻛﻼﻣات أﻗﻮﳍن ﰲ ﻗنﻮت الﻮتر وليﺲ ﻓيﻪ وﻻ يعﺰ
ﻣن عاديﺖ ورواﻩ البيﻬﻘﻲ وأثبتﻬا ﻓيﻬا أي ﻫﺬه اﻟﺰ دة ورواﻩ النساﺋﻲ ﳐتصرا وﰲ آﺧرﻩ
وﺻلى ﷲ على ﷴ ضعفﻬا اﳊاﻓﻆ ﰲ اﻟتﻠﺨيﺺ ﻫﺬه اﻟﺰ دة وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﷴ ) اللﻬﻢ
إﱐ أعﻮذ ﺑرﺿاك ﻣن سخﻄﻚ وﺑعﻔﻮك ﻣن عﻘﻮﺑتﻚ وﺑﻚ ﻣنﻚ ( إﻇﻬارا للعﺠﺰ
واﻻنﻘﻄاع ) ﻻ ﳓصﻲ ( أي ﻻ نﻄيق وﻻ نبلﻎ وﻻ نﺜﲏ ) ثناء عليﻚ أنﺖ ﻛما أثنيﺖ
على نﻔسﻚ ( اعﱰاﻓا لعﺠﺰ عن الﺜناء وردا إﱃ اﶈيﻂ علمﻪ ﺑﻜﻞ شﻲء ﲨلﺔ
وتﻔصيﻼ رواﻩ اﳋمسﺔ عن علﻲ أن النﱯ ﷺ ﻛان يﻘﻮل ذلﻚ ﰲ آﺧر وترﻩ ورواتﻪ
ثﻘات ) اللﻬﻢ ﺻﻞ على ﷴ ( ﳊديﺚ اﳊسن الساﺑق وﳌا روى الﱰﻣذي عن عمر
الدعاء ﻣﻮﻗﻮف ﺑﲔ السماء واﻷرض ﻻ يصعد ﻣنﻪ شﻲء ﺣﱴ تصلﻲ على نبيﻚ وزاد
ﰲ التبصرة ) وعلى آل ﷴ ( اﻟتﺒﺼرة ﻟعﺒد اﻟرﲪن اﳊﻠواﱐ نسﺒﺔ إﱃ اﳊﻠوى أو نسﺒﺔ إﱃ
ﺣﻠوان وﻫي ﰲ اﻟعراق ،واﻗتصر اﻷﻛﺜرون على الصﻼة عليﻪ ﷺ ﻳعﲏ ﺑدون آل ﷴ )
وﳝسﺢ وﺟﻬﻪ ﺑيديﻪ ( إذا ﻓرغ ﻣن دعاﺋﻪ هنا وﺧارج الصﻼة وﻋنه رواﻳﺔ ﻻ ﳝسﺢ لﻘﻮل
عمر ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا رﻓﻊ يديﻪ ﰲ الدعاء ﱂ ﳛﻄﻬما ﺣﱴ ﳝسﺢ ما وﺟﻬﻪ رواﻩ
الﱰﻣذي ويﻘﻮل اﻹﻣام اللﻬﻢ اهد إﱃ آﺧرﻩ ويﺆﻣن ﻣﺄﻣﻮم إن ﲰعﻪ ) ويﻜرﻩ ﻗنﻮتﻪ ﰲ
ﻏﲑ الﻮتر ( روي ذلﻚ عن اﺑن ﻣسعﻮد واﺑن عباس واﺑن عمر وأﰊ الدرداء وروي
الدارﻗﻄﲏ عن سعيد ﺑن ﺟبﲑ ﻗال أشﻬد أﱐ ﲰعﺖ اﺑن عباس يﻘﻮل إن الﻘنﻮت ﰲ
ﺻﻼة الﻔﺠر ﺑدعﺔ ﻳعﲏ اﻟﻘنوت ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻜون إﻻ ﰲ اﻟوﺗر أو إذا نﺰﻟﺖ ﳌسﻠمﲔ
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زﻟﺔ سيأﰐ ﻋﻠﻰ ﻗنوت اﻟنوازل ،ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻻ ،ومنه اﻟﻘنوت ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر اﻟﺬي
ذﻫﺐ إﻟيه اﻟﺸاﻓعي وأنه ﻟيﺲ ﲟﺸروع وﻗول اﺑن ﻋﺒاس أن اﻟﻘنوت ﰲ اﻟفﺠر ﺑدﻋﺔ ﻳعﲏ ﱂ
ﺗﺜﺒﺖ ﻳرى أ ا ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻜن ﻋند اﻹمام اﻟﺸاﻓعي أ ا ﺛﺒتﺖ ومن ﻳراﻫا أ ا ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻳرى أن

اﻷﺣادﻳﺚ اﻟﱵ وردت ﻓيﻬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﻜن من ﻳﺼﺤﺤﻬا ﻳعتﱪﻫا ﺛﺒتﺖ واﲰﺤوا ﱄ أن
أنﺒه إﱃ إشﻜال ﻳﻘﻊ ﻋند ﻛﺜﲑ من اﻟعوام وإذا ﻗﻠﺖ اﻟعوام سيدﺧﻞ ﻓيﻬﻢ  %٩٩من
اﳌتدﻳنﲔ اﳌﻠتﺤﲔ ﻷن ﻛﺜﲑ منﻬﻢ إذا اﻟتﺤﻰ وﺗدﻳن اﻋتﱪ نفسه من ﺧاﺻﺔ اﳋاﺻﺔ ومن

اﻟعﻠماء ومن اﻷﺣﺒار أﺣﺒار أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻛﻠمﺔ ﺑدﻋﺔ ﺗﻄﻠﻖ وﻳراد ا اﳋﻄأ ﻳعﲏ
معﺼيﺔ وﻟيﺲ معﲎ أن من ارﺗﻜﺐ اﻟﻘنوت ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر ﻓﻬﺬا مﺒتدع ﺧرج من أﻫﻞ
اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ﻻ أرادوه وﻻ ﻗﺼدوه وﻻ ﻳعمﻠون ﲟﻘتﻀاه ،وﻛﻠمﺔ ﺑدﻋﺔ ﻛﻠمﺔ ﻛﺒﲑة مﻄاطﺔ
ﺗدﺧﻞ اﻟﺒدﻋﺔ اﳌﻜفرة مﺜﻞ ﺑدﻋﺔ اﻟﻘول ﺑوﺣدة اﻟوﺟود واﳊﻠول واﻹﲢاد وﻗد ﺗﻜون مﻜفرة

وﻗد ﺗﻜون مفسﻘﺔ وﲣرج ﺻاﺣﺒﻬا من أﻫﻞ اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ مﺜﻞ ﺑدع اﳌعتﺰﻟﺔ واﳋوارج
واﳌرﺟئﺔ وﻫﻜﺬا وﻫناك ﺑدع مفسﻘﺔ ﻟﻜن ﻻ ﲣرج من أﻫﻞ اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ داﺋرة
أﻫﻞ اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ﻷ ا معﺼيﺔ ،ﺑدﻋﺔ معناﻫا معﺼيﺔ ،وﻫناك ما ﻫو أﺧف من ذﻟﻚ.

ﻗال ) :إﻻ أن ينﺰل ﳌسلمﲔ زلﺔ ( ﻣن شداﺋد الدهر ) ﻏﲑ الﻄاعﻮن ﻫﺬا اﳌوضﻊ
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻳﺸرع ﻓيه اﻟﻘنوت اﻟنازﻟﺔ ﻗال ﻏﲑ اﻟﻄاﻋون ﻟعدم ﻓعﻠه ﻳعﲏ ﻋمر ما ﻓعﻞ
اﻟﻘنوت ﰲ طاﻋون ﻋمواس ﻓيﻘنﺖ اﻹﻣام ( اﻷعﻈﻢ استﺤبا وﻫو اﳊاﻛﻢ ،اﻟسﻠﻄان،

اﻹمام اﻷﻋﻈﻢ ﺧاﺻﺔ ﻗياسا ﻋﻠﻰ ﻗنوت اﻟنﱯ ﷺ ﻟﻜن ﻏﲑه ﻻ ،ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘنﺖ ،ﻫﺬه
ﻗﻀيﺔ ﺗتعﻠﻖ ﺑنوازل اﳌسﻠمﲔ ﻓﺈذاً ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘنﺖ واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف وأﻗوال ﻟﻜن أﺣيا
ﺑعﺾ اﻷﺣﻜام إذا رﺑﻄﺖ ﻹمام اﻷﻋﻈﻢ ﺗنﻀﺒط اﻷمور ﻷ ا ﻗﻀيﺔ زﻟﺔ ﻟﻜن طﺒعا ﻓيه
روا ت أﺧرى ﻋنه اﻵن اﻟرواﻳﺔ اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﳌﺼنف أن اﻹمام اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻘط ﺧاﺻﺔ ﻫو
اﻟﺬي ﻳﻘنﺖ ،وﻋنه ﻳﻘنﺖ ﺋﺒه أﻳﻀا ،وﻋن اﻹمام أﲪد رواﻳﺔ أﺧرى وإمام ﲨاﻋﺔ ﻓأي إمام
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ﲨاﻋﺔ ﳝﻜن أن ﻳﻘنﺖ ،ﻋنه وﻛﻞ مﺼﻞ واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ أن أي

مﺼﻠي ﳝﻜن أن ﻳﻘنﺖ ﻋند نوازل اﳌسﻠمﲔ ،ﻗال ) :ﰲ الﻔراﺋﺾ ( أي ﰲ اﻟفراﺋﺾ ﻛﻠﻬا

ﻏﲑ اﳉمعﺔ وﳚﻬر ﺑﻪ ﰲ اﳉﻬريﺔ ﻷنه ﰲ اﳉمعﺔ سيﺨﻄﺐ وﻳدﻋو ،وﻣن اﺋتﻢ ﺑﻘانﺖ ﰲ
ﻓﺠر ﻳعﲏ ﺻﻠﻰ ﺧﻠف رﺟﻞ ﻳﻘنﺖ ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ مﺬﻫﺐ اﻟﺸاﻓعي أو ﻳﻜون
ﺗرﺟﺢ ﻋنده أن اﻟﻘنوت ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر مﺸروع ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ ﻗال :ﺑﻊ اﻹﻣام وأﻣن أم

ﻳﻘول ﻫي ﺑدﻋﺔ؟! ﺑدﻋﺔ ﻻ ﺗفعﻠﻬا ﻟﻜن ﻻ ﺗﺒدع اﳋﻠيﻘﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺗﺒدع اﻹمام اﻟﺸاﻓعي ،ﻓﻼ
ﻳﻜون ﻋندﻛﻢ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻫﺬا ،ﻫﻞ ﻫي إذاً ﻟيسﺖ ﺑدﻋﺔ؟ ﻻ شيﺦ ،ﻫي ﺑدﻋﺔ ﰲ نﻈر
ا تﻬد اﻟﺬي ﻳراﻫا ﺑدﻋﺔ ﻓﻘط ﻫو ﻋﻠﻰ ﻗوانينه وﻗواﻋده ﻻ ﺗﺜﺒﺖ وﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﺈذاً إدﺧاﳍا ﰲ
اﻟﺼﻼة ﺑدﻋﺔ ﻓﻼ ﻳفعﻠﻬا ﻟﻜن مﻊ ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻹمام ا تﻬد اﻟﺬي ﻳرى ﺑدﻋيتﻬا ﻓﻼ ﻳفعﻠﻬا
ﻟﻜن ﻟو ﺻﻠﻰ ﺧﻠف ﻏﲑه ﻳعرف أن اﻹمام اﻵﺧر اﻟﺬي ﻳﻘول ا أنه ﻏﲑ مﺒتدع ،ﻓﻠما
أﻗول أ أﻋتﻘد أن ﻫﺬا اﻟفعﻞ ﺧﻄأ وﻏﲑي ﻻ ﻳعتﻘدﻫا ﻓﺈن رأﻳﺖ ﻏﲑي ﻳفعﻠه ﻋن اﺟتﻬاد
وﻛﻼمنا طﺒعا ﰲ اﳌساﺋﻞ اﻹﺟتﻬادﻳﺔ وﻟيﺲ اﻟعﺒﺚ ﰲ دﻳن ﷲ ﻓﺈن رأﻳﺖ ﻏﲑي ﻳفعﻠه وﻏﲑ

مﻘتنﻊ ﺑرؤﻳﱵ ﻓﻼ أﺧﻄأه ﻓيه .ﻗال :ويﻘﻮل ﺑعد وترﻩ سبﺤان اﳌلﻚ الﻘدوس ثﻼ وﳝد ا
ﺻﻮتﻪ ﰲ الﺜالﺜﺔ اﻵن انتﻘﻞ إﱃ اﻟﱰاوﻳﺢ ) :والﱰاويﺢ ( سنﺔ ﻣﺆﻛدة ﲰيﺖ ﺑذلﻚ ﻷ ﻢ
يصلﻮن أرﺑﻊ رﻛعات ويﱰوﺣﻮن ساعﺔ أي يسﱰﳛﻮن ) عﺸرون رﻛعﺔ ( ﳌا روى أﺑﻮ ﺑﻜر
عبد العﺰيﺰ ﰲ الﺸاﰲ عن اﺑن عباس أن النﱯ ﷺ ﻛان يصلﻲ ﰲ شﻬر رﻣﻀان عﺸرين
رﻛعﺔ ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻫﺬا أﺧرﺟه اﺑن أﰊ شيﺒﺔ واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺒيﻬﻘي وضعفه ،ﻗال
اﳌرداوي وﻗال اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن أي اﺑن ﺗيميﺔ شيﺦ اﻹسﻼم ﻛﻞ ذﻟﻚ أو إﺣدى ﻋﺸرة أو
ﺛﻼث ﻋﺸرة ﺣسن ﻛما نﺺ ﻋﻠيه أﲪد ﻟعدم اﻟتوﻗيف ﻳعﲏ ما ﻋند نﺺ موﻗف أنه ﻻ
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ﻳﺰﻳد ﻓيﻜون ﺗﻜﺜﲑ اﻟرﻛعات وﺗﻘﻠيﻠﻬا ﲝسﺐ طول اﻟﻘيام وﻗﺼره ،وﻗال اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن
ﻫﺬا نﻘﻠه اﳌرداوي ﰲ اﻹنﺼاف ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳعﲏ اﻟعﺸرون ﻫو نﻘﻞ أرﻗام ﻛﺜﲑة ،ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻳعﲏ اﻟعﺸرﻳن وﻏﲑﻫا أو إﺣدى ﻋﺸرة أو ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸر ﺣسن ﻛما نﺺ ﻋﻠيه أﲪد ﻟعدم
اﻟتوﻗيف ﻓيﻜون ﺗﻜﺜﲑ اﻟرﻛعات وﺗﻘﻠيﻠﻬا ﲝسﺐ طول اﻟﻘيام وﻗﺼره ﻳعﲏ إذا طول اﻟﻘيام
ﻗﻠﻠوا اﻟرﻛعات وإذا ﻗﺼروا اﻟﻘيام زادوا ﰲ اﻟرﻛعات ،وﷲ ﻻ ﻳتﺤسﺲ إﻻ اﳉاﻫﻞ ﻓﻄاﻟﺐ
اﻟعﻠﻢ ﻻ ﻳتﺤسﺲ ،واﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ أن نفرض ﻋﻠﻰ اﻟناس ﻋﺸرﻳن أو ﺛﻼﺛﲔ أو إﺣدى

ﻋﺸرة أو ﻏﲑﻫا ﻓنﺤن ﻻ نفرض ﻋﻠﻰ اﻟناس ﻫﺬا ﻟﻜن أشد ما أﻋﺠﺐ ﻟه وآسف ﻟه
وﻳندى ﻟه اﳉﺒﲔ ﻋندما ﺗرى شﺒاب متدﻳن ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون طاﻟﺐ ﻋﻠﻢ وإذا ﻢ ﻳتناﺣرون
ﻋﻠﻰ اﻟعﺸرﻳن رﻛعﺔ وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﺼﻠي ﺧﻠف اﻹمام ﰲ اﳊرم ﺑعﺾ اﻟرﻛعات ﰒ ﻳنﺼرف ،ﰲ
اﳊﻘيﻘﺔ ﺗنﻄﻊ ﺟاﻫﻞ ﻷنه من اﻟﺬي ﺣرم اﻟﺰ دة ﻓﺼﻼة اﻟﻠيﻞ مﺜﲎ مﺜﲎ مفتوﺣﺔ وأﺣيا

ﻛﻼم أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳفﻬﻢ ﺧﻄأ ﻳعﲏ ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳفﻀﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸر واﻹﺣدى ﻋﺸر ﻓﻼ

س ﻳفﻀﻞ ﻟﻜن ما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟيﺲ من ﻗﻀا اﻹنﻜار وﻗﻀا اﻟتﺒدﻳﻊ ،ﻗال) :
وتﻔعﻞ ( رﻛعتﲔ رﻛعتﲔ ) ﰲ ﲨاعﺔ ﻣﻊ الﻮتر ( ﳌسﺠد أول الليﻞ ) ﺑعد العﺸاء (
واﻷﻓﻀﻞ وسنتﻬا ﻳعﲏ واﻷﻓﻀﻞ وﺑعد سنتﻬا ﻷنه ﻗال ﺑعد اﻟعﺸاء ﻓاﻷﻓﻀﻞ أن ﺗفعﻠﻬا
ﺑعد سنﺔ اﻟعﺸاء ) ﰲ رﻣﻀان ( ﳌا روي ﰲ الصﺤيﺤﲔ ﻣن ﺣديﺚ عاﺋﺸﺔ أنﻪ ﷺ
ﺻﻼها لياﱄ ﻓصلﻮها ﻣعﻪ ﰒ ﺧر وﺻلى ﰲ ﺑيتﻪ ﻗﻲ الﺸﻬر وﻗال إﱐ ﺧﺸيﺖ أن
تﻔرض عليﻜﻢ ﻓتعﺠﺰوا عنﻬا ﻋﻠيﻜﻢ ﳌا ﺻﻼﻫا اﻟنﱯ ﷺ ﻫﻜﺬا ﻛﻢ ﺻﻼﻫا؟ ما أﺣد
ﻳعرف ﻛﻢ رﻛعﺔ ،ﻗال :وﰲ البخاري أن عمر ﲨﻊ الناس على أﰊ ﺑن ﻛعب ﻓصلى ﻢ
الﱰاويﺢ وروى أﲪد وﺻﺤﺤﻪ الﱰﻣذي ﻣن ﻗام ﻣﻊ اﻹﻣام ﺣﱴ ينصرف ﻛتب لﻪ ﻗيام
ليلﺔ ) ويﻮتر اﳌتﻬﺠد ( أي الذي لﻪ ﺻﻼة ﺑعد أن ينام ) ﺑعدﻩ ( أي ﺑعد ﺠدﻩ لﻘﻮلﻪ
ﷺ اﺟعلﻮا آﺧر ﺻﻼتﻜﻢ لليﻞ وترا ﻣتﻔق عليﻪ ﻗال اﳌتﻬﺠد اﻟﺬي ﻳﺼﻠي اﻟعﺸاء ﰒ
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ﻳنام ﰒ ﻳﻘوم ﻳﺼﻠي اﻟﻠيﻞ ﻗال ﻳوﺗر ﺑعده أي ﺑعد اﻟتﻬﺠد ،اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن ﻫﺬا اﳌتﻬﺠد،

ﻗال ) :ﻓﺈن تبﻊ إﻣاﻣﻪ ( ﻓﺄوتر ﻣعﻪ أو أوتر ﻣنﻔردا ﰒ أراد التﻬﺠد ﱂ ينﻘﺾ وترﻩ وﺻلى
وﱂ يﻮتر اﻟنﻘﺾ ن ﻳﺼﻠي رﻛعﺔ واﺣدة ﻳنوي ا نﻘﺾ وﺗره ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺼﻠي رﻛعﺔ واﺣدة
ﻟينﻘﺾ وﺗره اﳌاضي وإﳕا ﻳﺼﻠي وﻻ ﻳوﺗر ﻷنه ﺗﻘدم وﺗره ،وإن ) شﻔعﻪ ﺑرﻛعﺔ ( ﻳعﲏ ﳌا
ﺻﻠﻰ اﻟوﺗر مﻊ إمامه أو أوﺗر وﺣده ،ﻋفوا مﻊ إمامه وﻟيﺲ أوﺗر وﺣده ﻷنه إذا أوﺗر وﺣده

ما ﻓيه داﻋي ﻳﺸفﻊ ﻓﻼ ﻳﺸفﻊ ﻻ ﻳوﺗر أﺻﻼ وإن ) شﻔعﻪ ﺑرﻛعﺔ ( أي ﺿﻢ لﻮترﻩ الذي
تبﻊ إﻣاﻣﻪ ﻓيﻪ رﻛعﺔ ﺟاز ﺻﻠﻰ وراء اﻹمام وﻗام وأﰎ رﻛعﺔ اﻹمام ﺻﻠﻰ ﺛﻼث ﺻﻠﻰ ﺧﻠفه
ﺛﻼث وزاد اﻟراﺑعﺔ إذاً ﻓﺸفﻊ وﺗره ،ﻗال :وﲢصﻞ لﻪ ﻓﻀيلﺔ ﻣتاﺑعﺔ إﻣاﻣﻪ وﺟعﻞ وترﻩ آﺧر
ﺻﻼتﻪ ﻳعﲏ ن ﻳﻘوم إذا سﻠﻢ إمامه ﻓيﺸفعﻬا ﺧرى ﺟاز ذﻟﻚ ﻳعﲏ إذا شفﻊ وﺗره ﺧﻠف
إمامه ﺑرﻛعﺔ ﲢﺼﻞ ﻟه ﻓﻀيﻠﺔ اﳌتاﺑعﺔ ﻓﻬو زاد ﻋﻠﻰ اﻹمام وﳚعﻞ وﺗره آﺧر ﺻﻼﺗه ) ويﻜرﻩ
التنﻔﻞ ﺑينﻬما ( أي ﺑﲔ الﱰاويﺢ روى اﻷثرم عن أﰊ الدرداء أنﻪ أﺑصر ﻗﻮﻣا يصلﻮن ﺑﲔ
الﱰاويﺢ ﻗال ﻣا هذﻩ الصﻼة أتصلﻲ وإﻣاﻣﻚ ﺑﲔ يديﻚ ليﺲ ﻣنا ﻣن رﻏب عنا و ) ﻻ
( يﻜرﻩ ) التعﻘيب ( وهﻮ الصﻼة ) ﺑعدها ( أي ﺑعد الﱰاويﺢ والﻮتر ) ﰲ ﲨاعﺔ (
اﻟتعﻘيﺐ أن ﻳﺼﻠي ﰲ ﲨاﻋﺔ أﺧرى ﺑعد اﻟﱰاوﻳﺢ ﻓﻼ إشﻜال ﻓيﻬا ﻟﻜن اﻟتنفﻞ ﺑﲔ اﻟﱰاوﻳﺢ

ﻫو اﻟﺬي ﻓيه إشﻜال لﻘﻮل أنﺲ ﻻ ترﺟعﻮن إﻻ ﳋﲑ ترﺟﻮنﻪ وﻛذا ﻻ يﻜرﻩ الﻄﻮاف ﺑﲔ
الﱰاويﺢ وﻻ يستﺤب لﻺﻣام الﺰ دة على ﺧتمﺔ ﰲ الﱰاويﺢ إﻻ أن يﺆثروا ز دة على
ذلﻚ ﻳعﲏ إﻻ إذا ﻛان اﳌأمومون ﻳرﻳدون ذﻟﻚ وﻳرﻏﺒون وﻻ يستﺤب ﳍﻢ أن ينﻘصﻮا عن
ﺧتمﺔ ليﺤﻮزوا ﻓﻀلﻬا أي ﻓﻀﻞ اﳋتمﺔ ) ،ﰒ ( يلﻲ الﻮتر ﰲ الﻔﻀيلﺔ ) السنن الراتبﺔ (
الﱵ تﻔعﻞ ﻣﻊ الﻔراﺋﺾ وهﻲ عﺸر رﻛعات اﻟسنن اﻟراﺗﺒﺔ ﻫي اﳋامسﺔ ﻷن اﻟﻜسوف
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واﻻستسﻘاء واﻟﱰاوﻳﺢ واﻟوﺗر ﰒ اﻟسنن اﻟراﺗﺒﺔ وﻫي ﻋﺸر رﻛعات ) رﻛعتان ﻗبﻞ الﻈﻬر
ورﻛعتان ﺑعدها ورﻛعتان ﺑعد اﳌغرب ورﻛعتان ﺑعد العﺸاء ورﻛعتان ﻗبﻞ الﻔﺠر ( لﻘﻮل
اﺑن عمر ﺣﻔﻈﺖ عن رسﻮل ﷲ ﷺ عﺸر رﻛعات رﻛعتﲔ ﻗبﻞ الﻈﻬر ورﻛعتﲔ ﺑعدها
ورﻛعتﲔ ﺑعد اﳌغرب ﰲ ﺑيتﻪ ورﻛعتﲔ ﺑعد العﺸاء ﰲ ﺑيتﻪ ورﻛعتﲔ ﻗبﻞ الصبﺢ ﻛانﺖ
ساعﺔﻻ يدﺧﻞ على النﱯ ﺻلى ﷲ ﻓيﻬا أﺣد ﺣدثتﲏ ﺣﻔصﺔ أنﻪ ﻛان إذا أذن اﳌﺆذن
وطلﻊ الﻔﺠر ﺻلى رﻛعتﲔ ﻣتﻔق عليﻪ ) وﳘا ( أي رﻛعتا الﻔﺠر ) آﻛدها ( أي أﻓﻀﻞ
الرواتب ﻳعﲏ أﻓﻀﻞ اﻟرواﺗﺐ طﺒعا اﻟسنن اﻟرواﺗﺐ ﻫي اﻟسنن اﳌؤﻛدة ﳍا أﺣﻜام ﺧاﺻﺔ

ومن أﺣﻜامﻬا اﳋاﺻﺔ اﳌواﻇﺒﺔ ﻋﻠيﻬا وﻋدم ﺗرﻛﻬا ومن أﺣﻜامﻬا ﻗﻀاؤﻫا ﺣﲔ ﺗفوت ﺣﲔ

ﺗنسﻰ وآﻛدﻫا رﻛعتا اﻟفﺠر لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﱂ يﻜن النﱯ ﷺ على شﻲء ﻣن النﻮاﻓﻞ
أشد تعاهدا ﻣنﻪ على رﻛعﱵ الﻔﺠر ﻣتﻔق عليﻪ ﻓيخﲑ ﻓيما عداﳘا وعدا الﻮتر سﻔرا

ﻓفي اﻟسفر ﳛاﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫاﺗﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ رﻛعﱵ اﻟفﺠر واﻟوﺗر وما ﻋداﳘا ﻫو ﳐﲑ ﻳﺼﻠيﻬا

أو ﻳﱰﻛﻬا ويسن ﲣﻔيﻔﻬما واﺿﻄﺠاع ﺑعدﳘا على اﻷﳝن ﻳعﲏ اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن رﻛعﱵ

اﻟفﺠر ما ﻗﺒﻞ اﻟفﺠر سنﺔ اﻟفﺠر اﻟراﺗﺒﺔ ﻳسن ﲣفيفﻬا وﻳسن أﻳﻀا ﻳﻘول اضﻄﺠاع ﺑعدﳘا
ﻋﻠﻰ اﻷﳝن ﻟفعﻞ اﻟنﱯ ﷺ وﻋنه ﻻ ﻳستﺤﺐ اﻻضﻄﺠاع ،اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه ﻻ ﻳستﺤﺐ،

اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن أﺣﻜام ﻫاﺗﲔ اﻟرﻛعتﲔ :ويﻘرأ ﰲ اﻷوﱃ ﺑعد الﻔاﲢﺔ } ﻗﻞ أيﻬا
الﻜاﻓرون { وﰲ الﺜانيﺔ } ﻗﻞ هﻮ ﷲ أﺣد { أو يﻘرأ ﰲ اﻷوﱃ } ﻗﻮلﻮا آﻣنا {
اﻵيﺔ اﻟﺒﻘرة ،وﰲ الﺜانيﺔ } ﻗﻞ أهﻞ الﻜتاب تعالﻮا إﱃ ﻛلمﺔ { اﻵيﺔ آل ﻋمران ،ويلﻲ
الﻔﺠر رﻛعتا اﳌغرب ويسن أن يﻘرأ ﻓيﻬا لﻜاﻓرون واﻹﺧﻼص اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن ﺑعﺾ
أﺣﻜام اﻟسنن اﻟراﺗﺒﺔ ﻋموما ،اﳊﻜﻢ اﻷول اﻟﻘﻀاء ) :وﻣن ﻓاتﻪ شﻲء ﻣنﻬا ( أي ﻣن
الرواتب ) سن لﻪ ﻗﻀاؤﻩ ( ﻛالﻮتر ﻷنﻪ ﷺ ﻗﻀى رﻛعﱵ الﻔﺠر ﻣﻊ الﻔﺠر ﺣﲔ م
عنﻬا ﳌا م ﻋنﻬا ﷺ وﻛانوا ﰲ ﻏﺰوة واستيﻘﻈوا ﺑعد اﻟفﺠر أي ﺑعد اﻟﺸمﺲ ﻓﺼﻠﻰ اﻟنﱯ
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ﷺ رﻛعﱵ سنﺔ اﻟفﺠر ﰒ اﻟفﺠر ﻓﻘﻀاﻫا ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﻰ اﻟنﱯ ﷺ وﻗﻀى الرﻛعتﲔ اللتﲔ
ﻗبﻞ الﻈﻬر ﺑعد العصر وﻗﺲ الباﻗﻲ وﻗال ﻣن م عن الﻮتر أو نسيﻪ ﻓليصلﻪ إذا أﺻبﺢ
أو ذﻛرﻩ رواﻩ الﱰﻣذي لﻜن ﻣا ﻓات ﻣﻊ ﻓرﺿﻪ وﻛﺜر ﻓاﻷوﱃ ترﻛﻪ إﻻ سنﺔ ﻓﺠر
ﻓيﻘﻀيﻬا ﻳﻘول ﻳعﲏ إﻻ إذا ﻛانﺖ ﻛﺜﲑة ﻓاﺗه ﺻﻠوات ﻛﺜﲑة إما ﺑسﺒﺐ مرض أو ﺑسﺒﺐ

إﻏماء إذا ﻗﻠنا اﳌغمي ﻋﻠيه ﻳﻘﻀي ﻓﺈذا ﻛﺜرت ﻓﻠه أن ﻳﱰﻛﻬا ﻟﻠمﺸﻘﺔ ﻓيﻘﻀي اﻟفروض ﻓﻘط
وﻻ ﻳﻘﻀي اﻟرواﺗﺐ ﻟﻠمﺸﻘﺔ إﻻ سنﺔ اﻟفﺠر ﻓيﻘﻀيﻬا ،اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ ﻗاﻋدة ﻟوﻗﺖ اﻟسنﺔ
مﱴ ﻫو وﻗﺖ اﻟسنﺔ؟ ﻗال :ووﻗﺖ ﻛﻞ سنﺔ ﻗبﻞ الصﻼة مﱴ ﻳﻜون وﻗﺖ اﻟسنﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻞ

اﻟﺼﻼة؟ ﻣن دﺧﻮل وﻗتﻬا إﱃ ﻓعلﻬا وﻛﻞ سنﺔ ﺑعد الصﻼة ﻣن ﻓعلﻬا إﱃ ﺧروج وﻗتﻬا

نستفيد من ﻫﺬا أن ﺻﻼة سنﺔ اﻟفﺠر أو اﻟسنﺔ اﻟﻘﺒﻠيﺔ ﻟو ﺻﻠيﺖ ﺑعد اﻟﻈﻬر ،اﻟراﺗﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠيﺔ

ﻟﻠﻈﻬر ﻟو ﺻﻠيﺖ ﺑعد اﻟﻈﻬر ﻓﻼ ﺗﻜون ﰲ وﻗتﻬا ﻓتﻜون ﻗﻀاء ﻫﺬا اﳌﻘﺼود ﻓسنﺔ ﻓﺠر
وﻇﻬر اﻷولﺔ ﺑعدﳘا ﻗﻀاء ﻳعﲏ ﺑعد اﻟفﺠر وﺑعد اﻟﻈﻬر ﻗﻀاء ﻷنه ﻟيﺲ ﺑوﻗتﻬا ،انتﻘﻞ إﱃ
اﻟسنن ﻏﲑ اﻟرواﺗﺐ :والسنن ﻏﲑ الرواتب عﺸرون ﻫﺬه اﻟﱵ وردت من ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﻫي سنن ﻓعﻠﻬا اﻟنﱯ ﷺ ﻟﻜن ما واﻇﺐ ﻋﻠيﻬا وﻻ أمر ﳌواﻇﺒﺔ ﻋﻠيﻬا

ﻓتفعﻞ ﻻ س وﳛاﻓﻆ ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن ﻻ ﻳداوم ﻋﻠيﻬا مﺜﻞ اﻟرواﺗﺐ اﻟساﺑﻘﺔ ،وﻫي :أرﺑﻊ ﻗبﻞ
الﻈﻬر وأرﺑﻊ ﺑعدها وأرﺑﻊ ﻗبﻞ العصر وأرﺑﻊ ﺑعد اﳌغرب وأرﺑﻊ ﺑعد العﺸاء ﻏﲑ السنن
الرواتب ﻗال ﲨﻊ ﳛاﻓظ عليﻬا اﳌﻘﺼود ﳛاﻓﻆ ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن ﻻ ﻳداوم ﺣﱴ ﻳﻀاﻫﻰ ا
اﻟسنن اﻟراﺗﺒﺔ ،ﻗال :وتباح رﻛعتان ﺑعد أذان اﳌغرب مﺒاﺣﺔ ﻟﻜن ﻟيسﺖ ﺑفاضﻠﺔ ﻳعﲏ
ﻟيسﺖ ﺑسنﺔ مؤﻛدة وﻻ مستﺤﺒﺔ.

ﻓصﻞ ﻓﻀﻞ ﺻﻼة الليﻞ وتﻄﻮع النﻬار

www.bajabir.com

٤٠٦

) وﺻﻼة الليﻞ أﻓﻀﻞ ﻣن ﺻﻼة النﻬار ( لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻓﻀﻞ الصﻼة ﺑعد اﳌﻜتﻮﺑﺔ ﺻﻼة
الليﻞ رواﻩ ﻣسلﻢ عن أﰊ هريرة ﻓالتﻄﻮع اﳌﻄلق أﻓﻀلﻪ ﺻﻼة الليﻞ اﻟتﻄوع اﳌﻄﻠﻖ ﻫو
ﺻﻼة اﻟناﻓﻠﺔ أو اﻟسنﺔ اﻟﱵ ﻟيﺲ ﳍا اسﻢ ﻟيسﺖ مﺜﻞ اﻟراﺗﺒﺔ أو ﻏﲑﻫا ﻷنﻪ أﺑلﻎ ﰲ اﻹسرار
وأﻗرب إﱃ اﻹﺧﻼص ﻓﺼﺤيﺢ أن ﺻﻼة اﻟﻠيﻞ أﻗرب ﻟﻺﺧﻼص ) وأﻓﻀلﻬا ( أي
الصﻼة ) ثلﺚ الليﻞ ﺑعد نصﻔﻪ ( ﻣﻄلﻘا إذا انتﻬﻰ نﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓما ﺑعد اﻟنﺼف اﻷول
من اﻟﻠيﻞ ﻫﺬا ﻫو اﻷﻓﻀﻞ ﻳﻘول ﺛﻠﺚ اﻟﻠيﻞ ﺑعد نﺼفه مﻄﻠﻘا ﻟو ﻗﻠنا اﻟﻠيﻞ ١٢ساﻋﺔ

ﻓاﻟنﺼف سﺖ ساﻋات ﻓاﻟﺜﻠﺚ أرﺑﻊ ساﻋات واﻟسدس ساﻋتﲔ ،ﻗال :ﳌا ﰲ الصﺤيﺢ
ﻣرﻓﻮعا أﻓﻀﻞ الصﻼة ﺻﻼة داود ﻛان ينام نصﻒ الليﻞ ويﻘﻮم ثلﺜﻪ وينام سدسﻪ ﻳنام
اﻟسدس اﻷﺧﲑ ويسن ﻗيام الليﻞ واﻓتتاﺣﻪ ﺑرﻛعتﲔ ﺧﻔيﻔتﲔ ﻳستﺤﺐ إنه ﻗﺒﻞ ما ﻳﻘوم
اﻟﻠيﻞ إذا شرع ﰲ ﻗيام اﻟﻠيﻞ أن ﻳفتتﺢ اﻟﻘيام ﺑرﻛعتﲔ ﺧفيفتﲔ ﻛما ﻛان ﻳفعﻞ اﻟنﱯ ﷺ،

وﻗﺖ ﻗيام اﻟﻠيﻞ :ووﻗتﻪ ﻣن الغروب إﱃ طلﻮع الﻔﺠر معناه ﻛﻞ ﺻﻼة ﺗﺼﻠﻰ من ﺑعد

اﳌغرب ﻫي من ﻗيام اﻟﻠيﻞ ،ﻗال :وﻻ يﻘﻮﻣﻪ ﻛلﻪ إﻻ ليلﺔ عيد ﻓﻄر أو أضﺤﻰ ﻟﻸﺣادﻳﺚ

اﻟﻀعيفﺔ ،ﻓاﻟﺬي ورد ﻓيﻬا أﺣادﻳﺚ ضعيفﺔ ،ويتﻮﺟﻪ ليلﺔ النصﻒ ﻣن شعبان ﻛﺬﻟﻚ ورد
ﰲ ﻟيﻠﺔ اﻟنﺼف من شعﺒان أﺣادﻳﺚ ﻟﻜنﻬا ضعيفﺔ وأشد من ﻫﺬا أن اﻹمام أﲪد وﻏﲑه
من اﻟﻜﺒار ضعفوﻫا واﻷوﱃ ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬا إﺧوان ﻳعﲏ مﺜﻼ ﻗيام ﻟيﻞ ﻟيﻠﺔ اﻟعيد ورد ﻓيﻬا
أﺣادﻳﺚ ضعيفﺔ ،ﻗيام ﻟيﻠﺔ اﻟنﺼف من شعﺒان ورد ﻟفﻀﻞ اﻟنﺼف من شعﺒان أﺣادﻳﺚ
ضعيفﺔ وﻋند ﺻﻼة وﻋند ﻗيام ﻻ ﺧﻼف ﻓيه ﻓاﻷوﱃ ﳌسﻠﻢ أن ﻳسﻠﻚ ما ﻻ ﺧﻼف

ﻓيه وأن ﻳدع ما ﻓيه اﻹشﻜاﻻت ﻳعﲏ ﳛاول أن ﻳﻜون ﰲ اﳌﻀمون ) وﺻﻼة ليﻞ و ار
ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﺻﻼة الليﻞ ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ رواﻩ اﳋمسﺔ وﺻﺤﺤﻪ البخاري وﻣﺜﲎ
ﻣعدول عن اثنﲔ اثنﲔ وﻣعناﻩ ﻣعﲎ اﳌﻜرر وتﻜريرﻩ لتﻮﻛيد اللﻔظ ﻻ للمعﲎ ﻳعﲏ
رﻛعتﲔ ﰲ ﻛيد اﻟﻠفﻆ أ ا رﻛعتﲔ ﻓﻘط ﻻ ﺗﻜون ﺛﻼﺛﺔ وﻻ أرﺑعﺔ ،ﻗال :وﻛﺜرة رﻛﻮع
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وسﺠﻮد أﻓﻀﻞ ﻣن طﻮل ﻗيام ﻓيما ﱂ يرد تﻄﻮيلﻪ أما ما ورد ﻓيه اﻟتﻄوﻳﻞ ﻛاﻟﻜسوف

ﻓاﻟتﻄوﻳﻞ أﻓﻀﻞ إذاً ﻳرى اﳌﺼنف أن ﻛﺜرة اﻟرﻛوع واﻟسﺠود أﻓﻀﻞ من طول اﻟﻘيام ) ،وإن
تﻄﻮع ﰲ النﻬار رﺑﻊ ( ﺑتﺸﻬدين ) ﻛالﻈﻬر ﻓﻼ س ( ﳊدﻳﺚ ﻋاﺋﺸﺔ ﳌا روى أﺑﻮ
داود واﺑن ﻣاﺟﻪ عن أﰊ أيﻮب أنﻪ ﺻلى ﷲ وعليﻪ وآلﻪ وسلﻢ ﻛان يصلﻲ ﻗبﻞ الﻈﻬر
أرﺑعا ﻻ يﻔصﻞ ﺑينﻬن ﺑتسليﻢ وإن ﱂ ﳚلﺲ إﻻ ﰲ آﺧرهن ﻓﻘد ترك اﻷوﱃ إذاً ﻟو ﺻﻠﻰ

ﺗﻄوع ﰲ اﻟنﻬار رﺑﻊ ﻛﻢ ﺻورة ﳍا؟ إما أن ﻳﺼﻠي أرﺑﻊ مﺜﻞ اﻟﻈﻬر ﺑتﺸﻬد أو ﻻ ﳚﻠﺲ إﻻ
ﰲ آﺧرﻫا أﻳﻬما أﻓﻀﻞ؟ اﻟﱵ مﺜﻞ اﻟﻈﻬر ﻫي اﻷوﱃ ،ﻗال :ويﻘرأ ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﻳﻘﺼد اﻵن

من اﻷرﺑﻊ ويﻘرأ ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﻣﻊ الﻔاﲢﺔ ﺑسﻮرة وإن زاد على اثنتﲔ ليﻼ ﻳعﲏ ﺟاء ﰲ

اﻟﻠيﻞ وﱂ ﻳﺼﻠي اﺛنتﲔ ﺑﻞ ﺻﻠﻰ أرﺑﻊ مﺜﻼ أو أرﺑﻊ ارا إذا زاد ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ارا ﻫﺬه اﻟﺼورة

اﻟﺜانيﺔ ولﻮ ﺟاوز ﲦانيا ارا ﺑسﻼم واﺣد ﺻﺢ "مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ" وﻛرﻩ ﰲ ﻏﲑ الﻮتر إذاً إذا

زاد ﻋﻠﻰ اﺛنتﲔ ﻟيﻼ ﺻﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ أو أرﺑﻊ ارا ﺻﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ وﻟو ﺟاوز اﻟﺜمانيﺔ ارا

ﺑسﻼم واﺣد ﺻﺢ وﻛره ﰲ ﻏﲑ اﻟوﺗر أما ﰲ اﻟوﺗر ﻓﻼ ﺗﻜره اﻟﺰ دة ،ويصﺢ التﻄﻮع ﺑرﻛعﺔ
ﳓﻮها ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ إذاً ﻫﺬه اﻟﱵ ﺗﺼﺢ ﻛﻢ ﺻورة ﻋند ؟ أن ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ اﺛنتﲔ ﰲ اﻟﻠيﻞ
أو ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﰲ اﻟنﻬار أو ﳚاوز اﻟﺜمانيﺔ ﰲ اﻟنﻬار أو ﻳﺼﻠي رﻛعﺔ واﺣدة ﻛﻞ ذﻟﻚ

ﺻﺤيﺢ ،ﻗال ) :وأﺟر ﺻﻼة ﻗاعد ( ﺑﻼ عذر ) على نصﻒ أﺟر ﺻﻼة ﻗاﺋﻢ ( لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻣن ﺻلى ﻗاﺋما ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ وﻣن ﺻلى ﻗاعدا لﻪ نصﻒ أﺟر الﻘاﺋﻢ ﻣتﻔق عليﻪ

اﻟﻜﻼم ﻫنا ﻟﻠﻘاﻋد ﻟغﲑ ﻋﺬر أما من ﺻﻠﻰ ﻗاﻋدا ﻟعﺬر ﻛاﳌرض ﻓﺈن أﺟره مﺜﻞ أﺟر اﻟﻘاﺋﻢ،

اﻵن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘاﻋد :ﻗال :ويسن ترﺑعﻪ ﲟﺤﻞ ﻗيام وثﲏ رﺟليﻪ ﺑرﻛﻮع وسﺠﻮد

ﻳعﲏ ﳌا ﻳﻜون ﰲ ﳏﻞ اﻟﻘيام ﻫو ﻟن ﻳﻘوم ﻷنه ﻳﺼﻠي ﻗاﻋد ،ﻛيف ﳚﻠﺲ؟ ﻗال ﳚﻠﺲ مﱰﺑعا
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ﻫﺬا إذا ﻛان ﻳﻘرأ اﻟفاﲢﺔ ﻓيﺠﻠﺲ مﱰﺑعا ﻓﺈذا ﺟاء وﻗﺖ اﻟرﻛوع ﺛﲎ رﺟﻠيه واﳓﲎ ﻟﲑﻛﻊ وإذا

اﳓﲎ ﻗﻠنا ﳚعﻞ وﺟﻬه أو ﺑﺼره ﻗﺒيﻞ اﻷرض ،انتﻘﻞ إﱃ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ :ﻗال ) :وتسن
ﺻﻼة الﻀﺤى ( لﻘﻮل أﰊ هريرة أوﺻاﱐ ﺧليلﻲ رسﻮل ﷲ ﷺ ﺑﺜﻼث ﺻيام ثﻼثﺔ أ م
ﻣن ﻛﻞ شﻬر ورﻛعﱵ الﻀﺤى وأن أوتر ﻗبﻞ أن أ م رواﻩ أﲪد وﻣسلﻢ وتصلﻲ ﰲ ﺑعﺾ
اﻷ م دون ﺑعﺾ ﻷنﻪ ﷺ ﱂ يﻜن يداوم عليﻬا ) وأﻗلﻬا رﻛعتان ( ﳊديﺚ أﰊ هريرة )
وأﻛﺜرها ﲦان ( ﳌا روت أم هانﺊ" أن النﱯ ﷺ عام الﻔتﺢ ﺻلﻲ ﲦاﱐ رﻛعات سبﺤﺔ
الﻀﺤى" رواﻩ اﳉماعﺔ ،وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ) :ووﻗتﻬا ﻣن ﺧروج وﻗﺖ النﻬﻲ ( أي
ﻣن ارتﻔاع الﺸمﺲ ﻗدر رﻣﺢ ) إﱃ ﻗبيﻞ الﺰوال ( أي إﱃ دﺧﻮل وﻗﺖ النﻬﻲ ﺑﻘيام
الﺸمﺲ وأﻓﻀلﻪ إذا اشتد اﳊر ﻳعﲏ وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ ﺻار ﺑعد ﺻﻼة اﻟفﺠر ﺗﻜره اﻟﺼﻼة

إﱃ أن ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸمﺲ ﻓﺈذا طﻠعﺖ اﻟﺸمﺲ وارﺗفعﺖ ﻋن اﻷرض وﻫو اﻟﺬي نسميه
اﻹشراق ﻓﺈذا ﺟاء وﻗﺖ اﻹشراق ﺻﻼة اﻹشراق ﻫي ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ﻓﺈذا ارﺗفعﺖ اﻟﺸمﺲ
ﻋن اﻷرض وﻫﺬا ﻋادة ﻳﻜون ﺑعد اﻹشراق ﲝدود ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﺗنفﺼﻞ ﻋن اﻷرض ﻓتﺒاح
اﻟﺼﻼة ﻫﺬا ﻫو وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ ﺑدأ وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ ﻳستمر إﱃ أن ﰐ وﻗﺖ اﻟنﻬي اﻟﺬي

ﻗﺒﻞ أذان اﻟﻈﻬر ،سﺠود اﻟﺸﻜر ) :وسﺠﻮد التﻼوة ( والﺸﻜر ) ﺻﻼة ( ﻷنﻪ سﺠﻮد
يﻘصد ﺑﻪ التﻘرب إﱃ ﷲ تعاﱄ سﺠود اﻟتﻼوة ﻫو ﺗﻼوة آ ت اﻟسﺠدة ﻓيسﺠد ،وسﺠود

اﻟﺸﻜر ﻫو اﻟسﺠود اﻟﺬي ﻳسﺠده اﻹنسان ﺑسﺒﺐ ﺣﺼول نعمﺔ أو دﻓﻊ نﻘمﺔ ﻗال :ﻫي

ﺻﻼة ﻳعﲏ ﺣﻜمﻬا ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة ﻓمعﲎ ذﻟﻚ ﺣﻜمﻬا ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة وﳍﺬا ﻗال :لﻪ ﲢرﱘ
وﲢليﻞ .ﲢرﱘ ﻳعﲏ ﺗﻜﺒﲑة إﺣرام وﲢﻠيﻞ ﻳعﲏ ﺗسﻠيﻢ وﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻘوﻟون أن سﺠود

اﻟتﻼوة وسﺠود اﻟﺸﻜر وسﺠود اﻟتﻼوة ﻫو اﻟسﺠود اﻟﺬي ﻳﺸرع ﺑسﺒﺐ ﻗراءة آﻳﺔ سﺠدة
من آ ت اﻟسﺠدة اﻟﱵ سيأﰐ ﺑيا ا ﻓﻬي ﺻﻼة وﺑناءا ﻋﻠﻰ ﻛو ا ﺻﻼة اشﱰطوا ﳍا شروط
وأﻋﻄوﻫا أﺣﻜام ومن ذﻟﻚ أن ﳍا ﲢرﱘ أي ﺗﻜﺒﲑة إﺣرام ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ سﺠوده ﻟﻠتﻼوة ﻳﻜﱪ
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وإذا رﻓﻊ ﻳسﻠﻢ وﻗاﻟوا ﻳﺸﱰط ﳍا ما ﻳﺸﱰط ﻟﺼﻼة اﻟناﻓﻠﺔ مﺜﻞ سﱰ اﻟعورة واستﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ

واﻟنيﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻜان ﺻﻼة ﻛسﺠﻮد الصﻼة ﻓيﺸﱰط لﻪ ﻣا يﺸﱰط لصﻼة الناﻓلﺔ ﻣن
سﱰ العﻮرة واستﻘبال الﻘبلﺔ والنيﺔ وﻏﲑ ذلﻚ و ) يسن ( سﺠﻮد التﻼوة ) للﻘارئ
واﳌستمﻊ ( ﻗراءة آﻳﺔ من آ ت اﻟسﺠدة إذا ﻗرأت ﻓﻼﺣتماﻻت ﺛﻼﺛﺔ سيﻜون ﻫناك ﻗارئ
ﻓﻬﺬا ﻳسن ﰲ ﺣﻘه اﻟسﺠود وﻫناك مستمﻊ ﻳعﲏ شﺨﺺ ﻗرﻳﺐ منه ﻳﻘﺼد اﻻستماع إﻟيه
ﻓﻬﺬا ﻳسن أﻳﻀا ﰲ ﺣﻘه اﻟسﺠود واﻟﺜاﻟﺚ ﻫو اﻟسامﻊ ﻳعﲏ اﻟعاﺑر ﻟﻜن ﱂ ﻳﻘﺼد اﻻستماع

ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳسن ﰲ ﺣﻘه أن ﻳسﺠد ﻟﻠتﻼوة ﻗال اﳌﺼنف ﻳسن ﻟﻠﻘارئ واﳌستمﻊ لﻘﻮل اﺑن
عمر ﻛان النﱯ ﷺ يﻘرأ علينا السﻮرة ﻓيﻬا السﺠدة ﻓيسﺠد ونسﺠد ﻣعﻪ ﺣﱴ ﻣا ﳚد
أﺣد ﻣﻮﺿعا ﳉبﻬتﻪ ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ مﺸروﻋيﺔ ﻫﺬا اﻟسﺠود وﻗال عمر إن
ﷲ ﱂ يﻔرض علينا السﺠﻮد إﻻ أن نﺸاء رواﻩ البخاري ﻳعﲏ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أنه مستﺤﺐ
وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ﻗال ويسﺠد ﰲ طﻮاف ﻣﻊ ﻗصر ﻓصﻞ ﻳعﲏ ﺑﲔ اﻟﻘراءة واﻟسﺠود ﻳعﲏ
ﻳسﺠد ﰲ طواف إذا ﲰﻊ اﻟسﺠدة مﺒاشرة ﻓﻼ ﻳتأﺧر ﻗال ويتيمﻢ ﳏدث ﺑﺸرطﻪ ﻓﺈذا ﻛان
ﻫﺬا ﻏﲑ متوضئ وﻳرﻳد أن ﻳسﺠد وﻫو ﳏد وﻟيﺲ ﻋنده ماء ﻓﲑﺟﻊ ﻟﻠتيمﻢ وﳍﺬا ﻗال
وﻳتيمﻢ ﳏدث ﺑﺸرطه وشرط ﺻﺤﺔ اﻟتيمﻢ ﻋدم وﺟود اﳌاء أو ﺗعﺬر استعمال اﳌاء ﻛاﳌرض

ﻗال ويسﺠد ﻣﻊ ﻗصرﻩ ﻳعﲏ ﻗﺼر اﻟفﺼﻞ إذاً اﻟﺬي ﻳسمﻊ آﻳﺔ سﺠدة أو ﻳﻘرأ آﻳﺔ اﻟسﺠدة
ﰒ ﻳسﺠد مﺒاشرة نعﻢ ﻫﺬا مستﺤﺐ أما إذا ﺧر طوﻳﻼ وطال اﻟفﺼﻞ ﻓيﻜون ﻗد ﻓات
ﳏﻠه ﻓﻼ ﻳسن ﰲ ﺣﻘه اﻟسﺠود ﻗال :وإذا نسﻲ سﺠدة ﱂ يعد اﻵيﺔ ﻷﺟلﻪ ﻳعﲏ ﻷﺟﻞ

اﻟسﺠود ﻳعﲏ ﻗرأ آﻳﺔ اﻟسﺠدة وﱂ ﻳسﺠد ﻓﺈنه ﻻ ﻳعيد اﻵﻳﺔ ﻟيسﺠد ﻓﻼ داﻋي ﳍﺬا وﻻ
يسﺠد ﳍذا السﻬﻮ إذا سﻬا ﻓﻠﻢ ﻳسﺠد ﻟسﺠود اﻟتﻼوة ﻷن سﺠود اﻟتﻼوة سنﺔ ﻗال
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ويﻜرر السﺠﻮد ﺑتﻜرار التﻼوة ﻛرﻛعﱵ الﻄﻮاف ﻓاﻟﺬي ﻳﻄوف ﻛﻠما طاف ﻳسن ﰲ
ﺣﻘه أن ﻳﺼﻠي رﻛعتﲔ ﺑعد اﻟﻄواف وﻛﺬﻟﻚ من ﻗرأ آﻳﺔ اﻟسﺠدة ﻛﻠما ﻛرر آﻳﺔ اﻟسﺠدة

ﻓﺈنه ﻳﺸرع ﰲ ﺣﻘه اﻟسﺠود ﻗال ﰲ الﻔروع وﻛذا يتﻮﺟﻪ ﰲ ﲢيﺔ اﳌسﺠد أن تﻜرر دﺧﻮلﻪ

ﻳعﲏ ﻛﻠما دﺧﻞ اﻹنسان اﳌسﺠد ﺻﻠﻰ ﲢيﺔ اﳌسﺠد ﻓﻘال ﻳتوﺟه ﻫﺬا إذا ﺧرج ودﺧﻞ مرة

نيﺔ وﻫﻜﺬا ﻛﻠما ﺧرج ﰒ دﺧﻞ اﳌسﺠد وﻣرادﻩ ﻏﲑ ﻗيﻢ اﳌسﺠد ومراده ﻏﲑ ﻗيﻢ اﳌسﺠد

أي اﳌسئول ﻋن اﳌسﺠد ﻓﻬﺬا ﻳﺸﻖ ﻋﻠيه ﻛﻠما دﺧﻞ ﺻﻠﻰ رﻛعتﲔ ﻓﻼ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠمﺸﻘﺔ

) دون الساﻣﻊ ( ﻳعﲏ ﻳسن سﺠود اﻟتﻼوة ﻟﻠﻘارئ واﳌستمﻊ دون اﻟسامﻊ وﻫو الذي ﱂ
يﻘصد اﻻستماع ﳌا روي أن عﺜمان ﺑن عﻔان ﻣر ﺑﻘارئ يﻘرأ سﺠدة ليسﺠد ﻣعﻪ
عﺜمان ﻓلﻢ يسﺠد وﻗال إﳕا السﺠدة على ﻣن استمﻊ وﻫﺬا رواه اﻟﺒﺨاري معﻠﻘا وﻷنﻪ
ﻻ يﺸارك الﻘارئ ﰲ اﻷﺟر ﻓلﻢ يﺸارﻛﻪ ﰲ السﺠﻮد ) وإن ﱂ يسﺠد الﻘارئ (  ١أي
اﻟﺬي ﻳﻘرأ آﻳﺔ اﻟسﺠدة أو ﻛان ﻻ يصلﺢ إﻣاﻣا للمستمﻊ  ٢مﺜﻞ رﺟﻞ زوﺟته ﺗﻘرأ اﻟﻘرآن
وﻗرأت آﻳﺔ اﻟسﺠدة ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻜون اﻟﺰوﺟﺔ إماما ﻟﻠﺰوج ؟ ﻻ ﻳﺼﺢ ،ﻗال ) ﱂ يسﺠد
( ﻓﺈذا ﱂ ﻳسﺠد اﻟﻘارئ ﻓﻼ ﻳسﺠد اﳌستمﻊ وإذا ﻛان اﻟﻘارئ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ إماما ﻓﻜﺬا اﳌستمﻊ
ﻻ ﻳسﺠد  ،ﺑناءا ﻋﻠﻰ أن سﺠود اﻟتﻼوة ﺻﻼة  ،ﻗاسوﻫا ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﻟناﻓﻠﺔ ﻓﺈذا ﻛان

اﳌﺼﻠي ﻻ ﻳﺼﻠﺢ إماما ﻓﻼ ﻳسﺠد ﺧﻠفه ﻟﻠتﻼوة ﻟﻜن ﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ وﻫﺬا
اﻷﺻﻞ ﻓيه نﻈر وﳍﺬا اﻛتﺐ :وﻗيﻞ ﻳسﺠد وذﻛره ﰲ اﻹنﺼاف وﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ أن اﻟﻘارئ
إذا ﱂ ﻳسﺠد ..ﻓﻬي ﰲ ﺣﻘه سنﺔ وﰲ ﺣﻘي سنﺔ ﻓﺈذا ﺗرك اﻟسنﺔ ﻓأ ﻻ أﺗرﻛﻬا ﻟﻜن ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ  .وإن ﻛان ﻻ ﻳﺼﻠﺢ إماما ﻟﻠمستمﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳسﺠد ودﻟيﻞ

اﳌﺼنف ﻗال ﻷنﻪ ﷺ أتى إﱃ نﻔر ﻣن أﺻﺤاﺑﻪ ﻓﻘرأ رﺟﻞ ﻣنﻬﻢ سﺠدة ﰒ نﻈر إﱃ
رسﻮل ﷲ ﷺ ﻓﻘال إنﻚ ﻛنﺖ إﻣاﻣنا ولﻮ سﺠدت سﺠد رواﻩ الﺸاﻓعﻲ ﰲ ﻣسندﻩ
ﻣرسﻼ ﻳعﲏ منﻘﻄعا ﻟﻜن ﻟو ﺻﺢ ﻫﺬا ﻟﻜان ﺣﺠﺔ ﻛاﻓيﺔ وﻻ يسﺠد اﳌستمﻊ ﻗدام
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الﻘارئ ﻷ ﻢ ﻳعتﱪونه إماما ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون أمام واﳌستمﻊ ﰲ اﳋﻠف وﻻﺑد أن ﻳﻜون

اﻟﻘارئ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون إماما وﻻﺑد أن ﻳﻜون اﻟﻘارئ ﻗد سﺠد وﻛﻞ ﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ أ ا

ﺻﻼة ﻓﻠﺔ إذاً ﻻ ﻳسﺠد اﳌستمﻊ ﻗدام اﻟﻘاري مﺜﻠما اﳊال مﻊ اﳌأموم واﻹمام وﻻ عن
يسارﻩ ﻣﻊ ﺧلﻮ ﳝينﻪ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻗياس ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﳉماﻋﺔ ﻓﻠﺔ وﻻ رﺟﻞ لتﻼوة اﻣرأة ﻷنه
ﻻ ﺗﺼﺢ أن ﺗﻜون إمامﺔ ﻟه ويسﺠد لتﻼوة أﻣﻲ وﺻﱯ اﻷمي ﻫو من ﻻ ﳛسن اﻟفاﲢﺔ
وﻛﺬا اﻟﺼﱯ ﻓﻠماذا؟ ﻷنه ﺗﺼﺢ إمامﺔ اﻟﺼﱯ ﰲ اﻟنفﻞ ) وهﻮ ( أي سﺠﻮد التﻼوة ) أرﺑﻊ
عﺸر سﺠدة ( ﰲ اﻷعراف والرعد والنﺤﻞ واﻹسراء وﻣرﱘ و ) ﰲ اﳊﺞ ﻣنﻬا اثنتان (
والﻔرﻗان والنمﻞ وآﱂ تنﺰيﻞ اﻟسﺠدة وﺣﻢ السﺠدة والنﺠﻢ واﻻنﺸﻘاق واﻗرءا سﻢ
رﺑﻚ ﻫﺬه ﻫي اﻟسﺠدات ﳚمعﻬا اﻟناﻇﻢ ﰲ ﻗوﻟه
ﻋراف رﻋد ﳓﻞ سﺒﺤان مرﱘ  .....ﲝج وﻓرﻗان و ﻟنمﻞ واﳉرز
ﲝﻢ ﳒﻢ انﺸﻘﺖ اﻗرأ ﻓﻬﺬه  ......مواضﻊ سﺠدات اﻟتﻼوة إن ﲡﺰ
ﻳعﲏ إن ﲤر ا  ،أما سﺠدة ص ﻓﻼ ﺗدﺧﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟسﺠدات ﺑﻞ ﻫي سﺠدة شﻜر ﻗال

وسﺠدﻩ ص سﺠدة شﻜر وﻻ ﳚﺰئ رﻛﻮع وﻻ سﺠﻮد الصﻼة عن سﺠدة التﻼوة ﻳعﲏ
ﻻ ﳝﻜن أن ﻳﻘرأ اﻟسﺠدة ﰒ ﻳﻘول سوف أرﻛﻊ اﻵن ﻓأنتﻈر أو أ سأسﺠد اﻵن ﻓﻠو ﻓعﻞ

ذﻟﻚ نﻘول ﻫو ﺗرك سنﺔ ) و ( إذا أراد السﺠﻮد ﻓﺈنﻪ ) يﻜﱪ ( تﻜبﲑتﲔ تﻜبﲑة ) إذا
سﺠد و ( تﻜبﲑة ) إذا رﻓﻊ سﻮاء ﻛان ﰲ الصﻼة أو ﺧارﺟﻬا ) وﳚلﺲ ( إن ﱂ يﻜن
ﰲ الصﻼة ) ويسلﻢ ( وﺟﻮ وﲡﺰئ واﺣدة ﻳعﲏ ﺗسﻠيمﺔ واﺣدة وﻋنه ﻻ ﳚﺐ اﻟسﻼم )
وﻻ يتﺸﻬد ( ﻛصﻼة اﳉنازة ويرﻓﻊ يديﻪ إذا سﺠد ند ولﻮ ﰲ ﺻﻼة وسﺠﻮد عن ﻗيام
وسﺠﻮد عن ﻗيام أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ ﻫو اﻵن ﺟاﻟﺲ ﻓﻠو ﻗام وأﺗﻰ ﻟسﺠود من اﻟﻘيام ﻛان
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أﻓﻀﻞ ﻷنه أشﺒه ﻟﺼﻼة وﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻳسﺠد ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه ﻓﺈن ﻛان ﺟاﻟسا ﻓمن اﳉﻠوس

وإﻻ ﻓﻼ ) ويﻜرﻩ لﻺﻣام ﻗراءة ( آيﺔ ) سﺠدة ﰲ ﺻﻼة سر و ( يﻜرﻩ ) سﺠﻮدﻩ (

ﻳﻜره أمران ﻫنا ﰲ ﺣﻖ اﻹمام أن ﻳﻘرأ آﻳﺔ اﻟسﺠدة ﰲ ﺻﻼة اﻟسر ﻷنه ﻟو سﺠد سﲑﺑﻚ

اﳌأمومﲔ ﻫﻞ سﺠد اﻹمام ساﻫيا أو ﻟﻠتﻼوة ﻓيسﺒﺐ مﺸﻜﻠﺔ وإن ﺗرك اﻟسﺠود ﻳﻜون ﺗرك
سنﺔ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗال ﻳﻜره ﻟﻺمام ﻗراءة آﻳﺔ سﺠدة ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟسرﻳﺔ وﻳﻜره ﻛﺬﻟﻚ سﺠوده ﳍا

ﻟو ﻗرأﻫا ﻓمعناه ﻟو ﻗرأﻫا ﻻ ﻳسﺠد ﻟﻠتﻼوة أي سﺠﻮد اﻹﻣام للتﻼوة ) ﻓيﻬا ( أي ﰲ
ﺻﻼة سريﺔ ﻛالﻈﻬر ﻷنﻪ إذا ﻗرأها إﻣا أن يسﺠد ﳍا أو ﻻ ﻓﺈن ﱂ يسﺠد ﳍا ﻛان رﻛا
للسنﺔ وإن سﺠد ﳍا أوﺟب اﻹيﻬام والتخليﻂ على اﳌﺄﻣﻮم وﻟﻜن ﻫﻞ ﻳتاﺑعه اﳌأموم ﰲ
سﺠود اﻟتﻼوة أم ﻻ؟ ﻳتاﺑﻊ ﰲ اﳉﻬرﻳﺔ أما اﻟسرﻳﺔ ﻓما ﻳﻠﺰم ﳌتاﺑعﺔ ) ويلﺰم اﳌﺄﻣﻮم ﻣتاﺑعتﻪ
ﰲ ﻏﲑها ( أي ﻏﲑ الصﻼة السريﺔ ﻷنه ما ﲰﻊ اﻟتﻼوة ﺣﱴ ﻳتاﺑعه ﰲ اﻟسﺠود ﻗال ولﻮ
ﻣﻊ ﻣا ﳝنﻊ السماع ﻛبعد وطرش وﳜﲑ ﰲ السريﺔ إذاً ﻫو ﰲ اﻟسرﻳﺔ ﳐﲑ ﻫﻞ ﻳتاﺑﻊ اﻹمام
أو ﻻ ﻳتاﺑﻊ اﻹمام وأما ﰲ اﳉﻬرﻳﺔ ﻓيتاﺑﻊ ﻗال ولﻮ ﻣﻊ ﻣا ﳝنﻊ السماع ﻛأن ﻗرأ اﻹمام آﻳﺔ
اﻟسﺠدة واﻷمام ما ﲰعه ﻓيتاﺑعه ﻛﺒعد ن ﻛان ﺑعيد وﲰﻊ اﻹمام ﻓيسﺠد أو طرش ن
ﻛان أﺻﻢ ﻷنه ﳏﻞ إنﺼات ﰲ اﳉمﻠﺔ.

سﺠود اﻟﺸﻜر :ﻗال ) :ويستﺤب ( ﰲ ﻏﲑ الصﻼة ) سﺠﻮد الﺸﻜر عند ﲡدد النعﻢ
واندﻓاع النﻘﻢ ( ﻣﻄلﻘا ﰲ ﻏﲑ اﻟﺼﻼة ﻓسﺠود اﻟﺸﻜر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه ﻟﺼﻼة وﻟﺬﻟﻚ
سﺠود اﻟﺸﻜر ﰲ اﻟﺼﻼة ﻳﺒﻄﻠﻬا ﻓسﺠود اﻟﺸﻜر متعﻠﻖ ﲞارج اﻟﺼﻼة ﳌا روى أﺑﻮ ﺑﻜر
أن النﱯ ﷺ ﻛان إذا أ ﻩ أﻣر يسر ﺑﻪ ﺧر ساﺟدا رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ وﺻﺤﺤﻪ
اﳊاﻛﻢ ) وتبﻄﻞ ﺑﻪ ( أي ﺑسﺠﻮد الﺸﻜر ) ﺻﻼة ﻏﲑ ﺟاهﻞ و س ( ﻷنﻪ ﻻ تعلق لﻪ
لصﻼة ﲞﻼف سﺠﻮد التﻼوة ﻓﻠه ﺗعﻠﻖ ﻟﺼﻼة ﻷنه ﻗرأ آﻳﺔ سﺠدة أﺛناء اﻟﺼﻼة .ﺻفﺔ
سﺠود اﻟﺸﻜر :وﺻﻔﺔ سﺠﻮد الﺸﻜر وأﺣﻜاﻣﻪ ﻛسﺠﻮد التﻼوة اﻷوﻗات الﱵ ينﻬى

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٤١٣

عن الصﻼة ﻓيﻬا) وأوﻗات النﻬﻲ ﲬسﻪ ( اﻷول ) ﻣن طلﻮع الﻔﺠر الﺜاﱐ إﱃ طلﻮع
الﺸمﺲ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا طلﻊ الﻔﺠر ﻓﻼ ﺻﻼة إﱃ رﻛعﱵ الﻔﺠر اﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪد اضﺒط
ﻫﺬه ك من طﻠوع اﻟفﺠر اﻟﺜاﱐ إﱃ طﻠوع اﻟفﺠر ﻟﻠﺤدﻳﺚ إذا طﻠﻊ اﻟفﺠر ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ
رﻛعﱵ اﻟفﺠر إذاً اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ من دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓاﳌﺬﻫﺐ من دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓﺈذا
أذّن اﳌؤذن ﺑدأ وﻗﺖ اﻟﻜراﻫﺔ  ،وﻫﺬا ﻋﺠيﺐ ﻳﺒدأ وﻗﺖ اﻟﻜراﻫﺔ ﻋند اﻹمام أﲪد إﻻ أرﺑﻊ

رﻛعات وﻫي سنﺔ اﻟفﺠر اﻟﻘﺒﻠيﺔ ورﻛعﱵ اﻟفﺠر أي اﻟفرﻳﻀﺔ وﻓﻘط وما سواﻫا ﻻ ﻳﺼﻠﻰ،
وﻋنه :من ﺻﻼة اﻟفﺠر ﻳعﲏ وﻗﺖ اﻟنﻬي ﻳﺒدأ من ﺑعد ﺻﻼة اﻟفﺠر ،ما ﻫو اﻟفرق ﺑﲔ
اﳌﺬﻫﺒﲔ؟ أنه ﻟو ﻗﺒﻞ اﻟفﺠر ﻓﺼﻠﻰ اﻟناﻓﻠﺔ ﰲ اﻟﺒيﺖ ﰒ أراد أن ﻳتنفﻞ ﻓعﻠﻰ اﻟﻘول اﻷول ﻻ

ﳝﻜنه اﻟتنفﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ نعﻢ  ،واﻟوﻗﺖ اﻟﺜاﱐ ) :و ( الﺜاﱐ ) ﻣن طلﻮعﻬا ﺣﱴ
ترتﻔﻊ ﻗيد ( ﺑﻜسر الﻘاف ﻳعﲏ ﺣواﱄ ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ و ﳌناسﺒﺔ اﻟوﻗتان متﺼﻼن ﻳعﲏ إذا

ﻗﻠنا ﻟﻘول اﻟﺜاﱐ إذا ﺻﻠﻰ اﻟفﺠر ﻓﻠن ﻳﺼﻠي ﺣﱴ  ..ﻓوﻗﺖ اﻟنﻬي ﲬسﺔ ﺛﻼﺛﺔ منﻬا
متعﻠﻘﺔ ﻟﺸمﺲ واﺛنان منﻬا متعﻠﻘان ﺑفعﻞ اﻟﺼﻼة وﳘا اﻟفﺠر واﻟعﺼر ﻓﺒعد ﺻﻼة اﻟفﺠر
وﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ من دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻳﺒدأ اﻟنﻬي ﻓمﻊ اﳉمﻬور نﻘول من اﻟفﺠر ومن ﺑعد ﺻﻼة
اﻟعﺼر من ﺑعد ﺻﻼة اﻟفﺠر وإﱃ أن ﺗﺒدأ اﻟﺸمﺲ ﰲ اﻟﻄﻠوع ،اﻵن انتﻬﻰ اﻟوﻗﺖ اﳌتعﻠﻖ
ﺑفعﻞ اﻟﺼﻼة وﺑدأ وﻗﺖ ي آﺧر سﺒﺒه اﻟﺸمﺲ :ﺛﻼﺛﺔ أوﻗات اﻷول :ﻋند طﻠوﻋﻬا إﱃ أن
ﻳتﻜامﻞ اﻟﻄﻠوع وﺗنفﺼﻞ ﻋن اﻟﺸمﺲ ﻓﺈذا انفﺼﻠﺖ ﻋن اﻷرض انتﻬﻰ وﻗﺖ اﻟنﻬي
وﺟازت اﻟﺼﻼة إذا ﺗوسﻄﺖ اﻟﺸمﺲ ﰲ وسط اﻟسماء وﻫو ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬر ﺑدﻗاﺋﻖ ،واﻟﺜاﻟﺚ
إذا شرﻋﺖ ﰲ اﻟغروب إﱃ أن ﻳﻜتمﻞ ﻏرو ا ﻓاﻷول واﻷﺧﲑ ﻗد ﻳﻜون ﰲ ﺣدود ﻋﺸر
دﻗاﺋﻖ واﻷوسط ﻗد ﻳﻜون ﰲ ﺣدود ﺛﻼث أو أرﺑﻊ دﻗاﺋﻖ  ،ﻟﻜن ﻻﺣﻆ وﺟود وﻗتان
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متداﺧﻼن ﻓﺈﱃ طﻠوع اﻟﺸمﺲ ﻫﺬا وﻗﺖ ﻟيﺲ ﻫناك ﻓاﺻﻞ ﺑينﻬما وﻫو من ﺑعد اﻟفﺠر
وإﱃ أن ﺗﺸرف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠوع ﻓﺈذا انتﻬﻰ اﻟﻄﻠوع انتﻬﻰ اﻟوﻗﺖ اﳌتعﻠﻖ ﲟا ﺑعد اﻟﺼﻼة وﺑدأ
اﻟوﻗﺖ اﳌتعﻠﻖ ﺑﻄﻠوع اﻟﺸمﺲ إﱃ أن ﻳﻜتمﻞ طﻠوﻋﻬا وﺗنفﺼﻞ ﻋن اﻷرض ﻓﻬﺬان وﻗتان

ﻓﺈذا أرد أن نﻀمﻬا ﻟﻺﲨال ﻓﺜﻼﺛﺔ أوﻗات من ﺑعد اﻟفﺠر وﻫﺬا ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ إﱃ أن
ﺗرﺗفﻊ وﻳتﻜامﻞ طﻠوﻋﻬا واﻟوﻗﺖ اﻟﺜاﱐ ﻫو وﻗﺖ اﻟﺰوال ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬر وﻫو وﺻول اﻟﺸمﺲ إﱃ
ﻛﺒد اﻟسماء ﰒ ﲤيﻞ ﻗﻠيﻼ دﻗاﺋﻖ ،وﻫﺬا اﻟوﻗﺖ منﻬي ﻋنه واﻟﺼﻼة ﻓيﻠه مﺒاﺣﺔ واﻟﺼﻼة اﻟﱵ
ﻗﺒﻠﻬا ﺗسمﻰ اﻟﻀﺤﻰ وما ﺑعده ﻳدﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻬر واﻟوﻗﺖ اﻟﺜاﻟﺚ من ﺑعد اﻟعﺼر وإﱃ أن

ﻳتﻜامﻞ اﻟغروب ﻓتﻜتمﻞ اﻟﺸمﺲ ﲤاما وﻳدﺧﻞ وﻗﺖ اﳌغرب أي ﻗدر ) رﻣﺢ ( ﰲ أي
العﲔ ﻳعﲏ ﰲ نﻈر اﻟناﻇر ) و ( الﺜالﺚ ) عند ﻗياﻣﻬا ﺣﱴ تﺰول ( أي وسط اﻟسماء
ﺣﱴ ﺗﺰول إﻻ ﲢيﺔ مسﺠد إذا دﺧﻞ واﻹمام ﳜﻄﺐ اﳉمعﺔ لﻘﻮل عﻘبﻪ ﺑن عاﻣر ثﻼث
ساعات ا رسﻮل ﷲ ﷺ نصلﻲ ﻓيﻬن وأن نﻘﱪ ﻓيﻬن ﻣﻮ ﺣﲔ تﻄلﻊ الﺸمﺲ
زﻏﺔ ﺣﱴ ترتﻔﻊ وﺣﲔ يﻘﻮم ﻗاﺋﻢ الﻈﻬﲑة ﺣﱴ تﺰول وﺣﲔ تﻀيﻒ الﺸمﺲ للغروب
ﺣﱴ تغرب رواﻩ ﻣسلﻢ وﻫﺬه ﻛﻠﻬا متعﻠﻘﺔ ﻟﺸمﺲ وتﻀيﻒ ﺑﻔتﺢ اﳌﺜناة ﻓﻮق أي ﲤيﻞ

ﻓوق ﻳعﲏ ﻓوﻗﻬا نﻘﻄتﲔ وﻟيسﺖ ﲢﺖ وﻟو ﻗال مﺜناة ﲢتيﺔ ﺻارت ء وﻟو ﻗال مﺜناة ﻓوﻗيﺔ

ﺻارت ء وﻟو ﻗال موﺣدة ﲢتيﺔ ﻓﻬي ء وﻓوﻗيﺔ نون ) و ( الراﺑﻊ ) ﻣن ﺻﻼة العصر
إﱃ ﻏرو ا ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ ﺻﻼة ﺑعد الﻔﺠر ﺣﱴ تﻄلﻊ الﺸمﺲ وﻻ ﺻﻼة ﺑعد ﺻﻼة
العصر ﺣﱴ تغيب الﺸمﺲ ﻣتﻔق عليﻪ عن أﰊ سعيد واﻻعتبار لﻔراغ ﻣنﻬا ﻻ
لﺸروع ﻓيﻬا ﻛاﻟفراغ من ﺻﻼة اﻟعﺼر ﻻ اﻟﺸروع ﻓيﻬا ﻗال ولﻮ ﻓعلﺖ ﰲ وﻗﺖ الﻈﻬر
ﲨعا معناه ﳌا نﻘول ﻟﺸروع ﻓيﻬا وﻫو شرع ﰲ ﺻﻼة اﻟعﺼر ﰒ انﻘﻄعﺖ اﻟﺼﻼة مﺜﻼ

أﺣدث ﻓﻘد انﻘﻄعﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻬنا ﱂ ﻳﺒدأ ﺑعد وﻗﺖ اﻟنﻬي ﻋنده وﻏنما ﻳﺒدأ نتﻬاﺋه من
ﺻﻼة اﻟعﺼر ونفﺲ اﻟﻜﻼم نﻘول ﰲ اﻟفﺠر إذا ﻗﻠنا ﺬا اﻟﻘول أو نﻘول ﺑه ﻷنه سيﺒﻘﻰ
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اﻟفﺠر ﰲ ﺣﻘه مازال ولﻮ ﻓعلﺖ ﰲ وﻗﺖ الﻈﻬر ﲨعا لﻜن تﻔعﻞ سنﺔ الﻈﻬر ﺑعدها ﻟو
ﻓعﻠﺖ أي اﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﲨعا ﲨﻊ ﺗﻘدﱘ ﻓسنﺔ اﻟﻈﻬر اﻟﺒعدﻳﺔ مﱴ ﻳﻘوم ا

ﻳفعﻠﻬا ﺑعد اﻟعﺼر ﻟﺬا ﻗال لﻜن تﻔعﻞ سنﺔ الﻈﻬر ﺑعدها ﻓﻠو ﲨﻊ ﲨﻊ ﺗﻘدﱘ ﻓﻬو اﻵن

ﺻﻠﻰ اﻟراﺗﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠيﺔ ﻟﻠﻈﻬر ﻟﻜن اﻟﺒعدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜن أن ﻳﺼﻠيﻬا ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬر ﺑﻠﻞ ﺑعده ) و (
اﳋاﻣﺲ ) إذا شرعﺖ ( الﺸمﺲ ) ﻓيﻪ ( أي ﰲ الغروب ) ﺣﱴ يتﻢ ( ﳌا تﻘدم .اﳌساﺋﻞ
اﳌستﺜناة اﻟﱵ ﳚوز ﻗﻀاؤﻫا وﻗﺖ اﻟنﻬي ) وﳚﻮز ﻗﻀاء الﻔراﺋﺾ ﻓيﻬا (  ١أي ﰲ أوﻗات
النﻬﻲ ﻛلﻬا لعمﻮم ﻗﻮلﻪ ﷺ ﻣن م عن ﺻﻼة أو نسيﻬا ﻓليصلﻬا إذا ذﻛرها ﻣتﻔق عليﻪ
وﳚﻮز أيﻀا وﻫﺬه اﻟﺼﻼة اﻟﺜانيﺔ ﻓعﻞ اﳌنذورة ﻓيﻬا أي منﺬورة وﻗﺖ اﻟنﻬي سواء نﺬرﻫا
نﺬرا مﻄﻠﻘا أم نﺬرا معينا ﻛما ﻟو نﺬر أن ﻳﺼﻠي ﺑعد اﻟعﺼر ﻷ ا ﺻﻼة واﺟبﻪ) و ( ﳚﻮز
ﺣﱴ ) ﰲ اﻷوﻗات الﺜﻼثﺔ ( الﻘصﲑة ﻳعﲏ اﳌتعﻠﻘﺔ ﻟﺸمﺲ ﻓﻬﺬه اﻟﻘﺼيﺔ ﻫي اﻷوﻗات
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌتعﻠﻘﺔ ﻟﺸمﺲ من ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ من ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ إﱃ ﺛﻼث إﱃ ﻋﺸر ،أما اﻟﱵ ﺑعد

اﻟفﺠر وﺑعد اﻟعﺼر ﻓﻬﺬه ﻗد ﺗﻄول ﻓتﺼﻞ إﱃ اﻟساﻋﺔ أو اﻟساﻋتﲔ ﻓعﻞ رﻛعﱵ الﻄﻮاف ٣

اﳌستﺜﲎ اﻟﺜاﻟﺚ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ ﲤنعﻮا أﺣدا طاف ذا البيﺖ وﺻلى ﻓيﻪ أي ساعﺔ شاء
ﻣن ليﻞ أو ار رواﻩ الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ) وﲡﻮز ( ﻓيﻬا ) إعادة ﲨاعﺔ ( ٤أﻗيمﺖ وهﻮ
ﳌسﺠد ﻛأن شﺨﺺ ﺻﻠﻰ اﻟعﺼر وﻫو ﰲ اﳌسﺠد ﻓﻘامﺖ اﻟﺼﻼة وﻫو ﰲ اﳌسﺠد
ﻓيسن ﻟه أن ﻳﺼﻠيﻬا وﻻ ﻛراﻫﺔ ﰲ ﺣﻘه ﳌا روى يﺰيد ﺑن اﻷسﻮد ﻗال ﺻليﺖ ﻣﻊ النﱯ
ﷺ ﺻﻼة الﻔﺠر ﻓلما ﻗﻀى ﺻﻼتﻪ إذا هﻮ ﺑرﺟلﲔ ﱂ يصليا ﻣعﻪ ﻓﻘال ﻣا ﻣنعﻜما أن
تصليا ﻣعنا ﻓﻘاﻻ رسﻮل ﷲ ﻗد ﺻلينا ﰲ رﺣالنا ﻗال ﻻ تﻔعﻼ إذا ﺻليتما ﰲ
رﺣالﻜما ﰒ أتيتما ﻣسﺠد ﲨاعﺔ ﻓصليا ﻣعﻬﻢ ﻓﺈ ا لﻜما ﻓلﺔ رواﻩ الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ
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إذاً اﻟﺸروط أنه إذا أﻋيدت اﳉماﻋﺔ وﻫو ﰲ اﳌسﺠد ﻓﻠو ﻛان ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳسن ﰲ

ﺣﻘه وﻟﺬﻟﻚ ﻗال :ﻓﺈذا وﺟدهﻢ يصلﻮن ﱂ يستﺤب الدﺧﻮل.

ﻗال :وﲡﻮز الصﻼة على اﳉنازة ﻫﺬه اﻟﺼﻼة رﻗﻢ  ٥ﺑعد الﻔﺠر والعصر دون ﺑﻘيﺔ
اﻷوﻗات ﻷ ا أوﻗات طوﻳﻠﺔ أما ﻗي اﻷوﻗات اﻟﻘﺼﲑة ﻓﻼ ﺑﻞ ننتﻈر ﻓعند طﻠوع اﻟﺸمﺲ أو
ﻋند ﻏرو ا ننتﻈر ﻣا ﱂ ﳜﻒ عليﻬا ﻓﻠو ﺧفنا ﻋﻠﻰ اﳉنازة من أن ﺗتغﲑ مﺜﻼ ﻓﻼ نرﻳد أن
ننتﻈر وﻟو ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻓنﺼﻠي ) وﳛرم تﻄﻮع ﺑغﲑها ( أي ﻏﲑ اﳌتﻘدﻣات ﻣن إعادة
ﲨاعﺔ ورﻛعﱵ طﻮاف ورﻛعﱵ ﻓﺠر ﻗبلﻬا ﻫﺬا رﻗﻢ  ٦ﺑغﲑﻫا ﻳعﲏ ﺑغﲑ اﳋمﺲ اﳌاضيﺔ ﻓﻬو
ذﻛر أن إﻋادة اﳉماﻋﺔ من اﳌستﺜنيات وﻗال ﻫنا ورﻛعﱵ ﻓﺠر ﻗﺒﻠﻬا ﺣاضرة ومعناه  :أﻟسنا

ﻗﻠنا أن وﻗﺖ اﻟنﻬي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﺒدأ من دﺧول وﻗﺖ اﻟفﺠر إذاً رﻛعﱵ اﻟفﺠر اﻟﱵ ﻫي
اﻟفرﻳﻀﺔ مستﺜناة ورﻛعﱵ اﻟسنﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬا ﱂ نﺬﻛرﻫا ﰲ اﳌستﺜنيات وﻟﺬا ﻳﺬﻛرﻫا اﳌﺼنف ﻫنا
ﻓﻘال ورﻛعﱵ ﻓﺠر ﻗﺒﻠﻬا ﺣاضرة ﻓﻼ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟنﻬي وﻟو أﺧﺬ ﺑعموم ﻛﻼم اﳌﺼنف

ﻓمعناه أ ا ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟنﻬي ) ﰲ شﻲء ﻣن اﻷوﻗات اﳋمسﺔ ﻳعﲏ ﳛرم اﻟتﻄوع ) ﰲ
شﻲء ﻣن اﻷوﻗات اﳋمسﺔ ﺣﱴ ﻣا لﻪ سبب ( ﻓﺬوات اﻷسﺒاب ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﳚوز
ﻓعﻠﻬا ﺣﱴ ما ﻟه سﺒﺐ مﺜﻞ ﻛتﺤيﺔ ﻣسﺠد ﰲ ﻏﲑ ﺣال ﺧﻄﺒﺔ اﳉمعﺔ ﻓﻬﺬه مستﺜناة
واﳌﺼنف ذﻛر اﻵن ﺻور ﻟﻠﺼﻠوات اﻟﱵ ﳍا سﺒﺐ وسنﺔ وﺿﻮء وسﺠدة تﻼوة وﺻﻼة
على ﻗﱪ أو ﻏاﺋب وﺻﻼة ﻛسﻮف وﻗﻀاء راتبﺔ وﻟﻜن ﻋند ﻗوﻟه ﺣﱴ ما ﻟه سﺒﺐ
اﻛتﺐ :وﻋنه ﳚوز ﻓعﻠﻬا اﺧتارﻫا أﺑو اﳋﻄاب وﺗﻘي اﻟدﻳن وﻫي رواﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﻓﺈﱃ اﻵن ﻛﻢ

ﺻﻼة مستﺜناة؟ ستﺔ ،ﻓأضف إﻟيﻬا اﻟساﺑعﺔ واﻟﺜامنﺔ :سنﺔ اﻟﻈﻬر ﺑعد اﻟعﺼر ﳎموﻋﺔ إﻟيﻬا
أي سنﺔ اﻟﻈﻬر اﻟﺒعدﻳﺔ ﺑعد اﻟعﺼر ا موﻋﺔ إﱃ اﻟﻈﻬر إذا ﲨﻊ اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ﺗﻘدﱘ ﻓﺒعد
ﺻﻼة اﻟعﺼر ﳝﻜن أن ﻳﺼﻠي سنﺔ اﻟﻈﻬر اﻟﺒعدﻳﺔ واﻟﺜامنﺔ ﲢيﺔ اﳌسﺠد ﻳوم اﳉمعﺔ واﻟغمام
ﳜﻄﺐ واﻟتاسعﺔ وﻫي ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﻫي ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻷﺧرى من اﳌﺬﻫﺐ :ما
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ﻗﻠناه وﻋنه ﳚوز ﻓعﻠﻬا أي ما ﻟه سﺒﺐ ﻓﻠو اﺧﱰ ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ ﻳﺼﲑ اﻟتاسﻊ ما ﻟه سﺒﺐ،

وﻟﻜن ﻻ ﺗوضﻊ اﻟتاسعﺔ ﻷ ا ﻟيسﺖ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﻫي رواﻳﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ سﻮى سنﺔ ﻇﻬر
ﺑعد العصر ا مﻮعﺔ إليﻬا ﻫﺬه اﻟﱵ ﻗﻠنا ﻓيﻬا رﻗﻢ  ٧ﻗال وﻻ ينعﻘد النﻔﻞ إن اﺑتدأﻩ ﰲ
هذﻩ اﻷوﻗات ولﻮ ﺟاهﻼ ﻻ ﻳنعﻘد اﻟنفﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻷوﻗات وﻟو ﺟاﻫﻼ ﻓما ﻳﺼﺢ اﻟنفﻞ

ﻓﺈذا ﻗام ﻳﺼﻠي ﺑعد اﻟعﺼر ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ وﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود ﻟﻜن ﻫنا مسأﻟﺔ ﻫﺬا ﻟو
اﺑتدأﻫا ﻟﻜن إن دﺧﻞ ﻋﻠيه وﻗﺖ اﻟنﻬي وﻫو ﻳﺼﻠي ﻓاﳌﺬﻫﺐ ك ﳛرم ﻋﻠيه اﻻستدامﺔ
وﻇاﻫره ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻞ ﰒ ﲤامه وﻇاﻫر اﳋرﻗي ﻻ س ﲤامه وﻗﺖ اﻟنﻬي وﻗال اﻟﺰرﻛﺸي
ﳜففﻬا .انتﺒه :ﻟو دﺧﻞ وﻗﺖ اﻟنﻬي ﻓاﻷﺻﺤاب ﳐتﻠفون منﻬﻢ من ﻳﻘول ﳛرم ﻋﻠيه
اﻻستدامﺔ وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻻ س ﻳتمﻬا ﻟﻜن ﻳتمﻬا ﺧفيفﺔ .إذاً ﻫﺬه سوى سنﺔ اﻟﻈﻬر

وﻫي ﺗعتﱪ اﻟساﺑعﺔ ﰒ ﻗال إﻻ ﲢيﺔ ﻣسﺠد إذا دﺧﻞ ﺣال ﺧﻄبﺔ اﳉمعﺔ ﻓتﺠﻮز ﻣﻄلﻘا
ﻫﺬه ﺗعتﱪ اﻟﺜامنﺔ ﰒ ﻗال وﻣﻜﺔ وﻏﲑها ﰲ ذلﻚ سﻮاء ﰲ أوﻗات اﻟنﻬي مﻜﺔ وﻏﲑ مﻜﺔ
سواء.

ب ﺻﻼة اﳉماعﺔ
شرعﺖ ﻷﺟﻞ التﻮاﺻﻞ والتﻮادد وعدم التﻘاطﻊ ) تلﺰم الرﺟال ( ١اﻷﺣرار  ٢الﻘادرين
 ٣ولﻮ سﻔرا ﰲ شدة ﺧﻮف ﻳعﲏ وﻟو ﻛانوا ﰲ اﻟسفر ﻓﺼﻼة اﳉماﻋﺔ واﺟﺒﺔ ﰲ اﳊﻀر وﰲ
اﻟسفر ) للصلﻮات اﳋمسﺔ (  ٤اﳌﺆداة ﻳعﲏ اﻷداء وﻟيسﺖ اﻟﻘﻀاء  ٥وﺟﻮب عﲔ
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وإذا ﻛنﺖ ﻓيﻬﻢ ﻓﺄﻗمﺖ ﳍﻢ الصﻼة ﻓلتﻘﻢ طاﺋﻔﺔ ﻣنﻬﻢ ﻣعﻚ  اﻵيﺔ
ﻓﺄﻣر ﳉماعﺔ ﺣال اﳋﻮف ﻓﻔﻲ ﻏﲑﻩ أوﱃ ﻫﺬا وﺟه اﻟدﻻﻟﺔ وأﻳﻀا من اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺣدﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة اﳌتفﻖ ﻋﻠيه وﳊديﺚ أﰊ هريرة اﳌتﻔق عليﻪ أثﻘﻞ ﺻﻼة على اﳌناﻓﻘﲔ
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ﺻﻼة العﺸاء والﻔﺠر ولﻮ يعلمﻮن ﻣا ﻓيﻬما ﻷتﻮﳘا ولﻮ ﺣبﻮا ولﻘد ﳘمﺖ أن آﻣر
لصﻼة ﻓتﻘام ﰒ آﻣر رﺟﻼ ﻓيصلﻲ لناس ﰒ انﻄلق ﻣعﻲ ﺑرﺟال ﻣعﻬﻢ ﺣﺰم ﻣن ﺣﻄب
إﱃ ﻗﻮم ﻻ يﺸﻬدون الصﻼة ﻓﺄﺣرق عليﻬﻢ ﺑيﻮ ﻢ لنار ) ﻻ شرطا ( ﻳعﲏ ﻫي واﺟﺒﺔ
ﻟﻜن ﻟيسﺖ شرطا ﻟﻠﺼﺤﺔ أي ليسﺖ اﳉماعﺔ شرطا لصﺤﺔ الصﻼة ﻓتصﺢ ﺻﻼة
اﳌنﻔرد ﺑﻼ عذر ﻓﻠو ﺻﻠﻰ منفرد ﺑﻼ ﻋﺬر ،مﻊ اﻹﰒ وﰲ ﺻﻼﺗه ﻓﻀﻞ ﻓاﻟﺼﻼة ﺻﺤيﺤﺔ
وﻓيﻬا ﻓﻀﻞ أي ﺻﻼة اﳌنفرد ﻟﻜن مﻊ اﻹﰒ وﰲ ﺻﻼتﻪ ﻓﻀﻞ وﺻﻼة اﳉماعﺔ أﻓﻀﻞ
ﺑسبﻊ وعﺸرين درﺟﺔ ﳊديﺚ اﺑن عمر اﳌتﻔق عليﻪ.
ﻗال :وتنعﻘد ثنﲔ ﻳعﲏ اﳉماﻋﺔ ﺗنعﻘد ﺛنﲔ ولﻮ نﺜى وعبد ﰲ ﻏﲑ ﲨعﺔ وعيد
ﻓاﳉمعﺔ واﻟعيد اشﱰط ﻓيﻬا اﻟعدد واﻷرﺑعﲔ ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﺑدون أنﺜﻰ وﺑدون ﻋﺒد ﻗال :ﻻ
ﺻﱯ ﰲ ﻓرض ﻳعﲏ ﺗنعﻘد ﻻﺛنﲔ ﻟﻜن ﻻ ﺗنعﻘد مامﺔ اﻟﺼﱯ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ ﻓنﺤن نﻘول
أن اﳌﻄﻠوب اﺛنﲔ ﻓﻠو ﻛان منﻬﻢ ﺻﱯ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ  ،ﻛﺬا ﻟو ﻛان أﺣد اﻻﺛنﲔ ﻋﺒد أو أنﺜﻰ

ﻓﻠيسﺖ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻓفي اﻟعيد اﳌﻄﻠوب أرﺑعﲔ ﻛﻠﻬﻢ أﺣرار ﻓﻠو ﻛان أﺣد اﻻﺛنﲔ ﺻﱯ ﻓتنعﻘد

اﻟناﻓﻠﺔ دون اﻟفرﻳﻀﺔ ﻫﺬا ﺧﻼﺻﺔ اﳌﻘﺼود ) ولﻪ ﻓعلﻬا ( أي اﳉماعﺔ ) ﰲ ﺑيتﻪ ( لعمﻮم
ﺣديﺚ ﺟعلﺖ ﱄ اﻷرض ﻣسﺠدا وطﻬﻮرا وﻓعلﻬا ﰲ اﳌسﺠد هﻮ السنﺔ وﻋنه واﺟﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرﻳﺐ من اﳌسﺠد وﻋنه ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ﺛﻼث روا ت وتسن لنساء ﻣنﻔردات عن
رﺟال ﻳعﲏ اﳉماﻋﺔ ويﻜرﻩ ﳊسناء ﺣﻀﻮرها ﻣﻊ رﺟال اﳌرأة اﳉميﻠﺔ ﻳﻜره أن ﲢﻀر
اﳉماﻋﺔ مﻊ اﻟرﺟال ويباح لغﲑها أي ﻏﲑ اﳊسناء وﳎالﺲ الﻮعظ ﻛذلﻚ وأوﱃ ﻳعﲏ
ﻫرو من اﻟفتنﺔ ) وتستﺤب ﺻﻼة أهﻞ الﺜغر ( أي ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌخاﻓﺔ ) ﰲ ﻣسﺠد
واﺣد ( ﻷنﻪ أعلى للﻜلمﺔ وأوﻗﻊ للﻬيبﺔ ) واﻷﻓﻀﻞ لغﲑهﻢ ( اﻵن أﻳن ﻫﻢ ﻳﺼﻠون ؟
سيتﻜﻠﻢ اﻵن ﻋن درﺟات اﳌساﺟد وﻓﻀﻠﻬا ﻓﺒدأ ﺑﺼﻼة أﻫﻞ اﻟﺜغر اﻟﺬﻳن ﻫﻢ ﰲ اﳉﻬاد
مراﺑﻄون ﰲ اﳉﻬاد أمام اﻟعدو ﻓيﻘول اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺼﻠوا ﰲ مسﺠد واﺣد ﻷنه أﻋﻠﻰ
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ﻟﻠﻜﻠمﺔ وأوﻗﻊ ﻟﻠﻬيﺒﺔ ﻟﻜن اﻟﻈاﻫر أن ﻟعﱪة ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻷنه إذا ﻛان ﳜﺸﻰ أن ﳚتمعوا ﰲ

مﻜان واﺣد ﻓﲑميﻬﻢ اﻟعدو ﻓيوﻗﻊ ﻓيﻬﻢ أي ﻏﲑ أهﻞ الﺜغر الصﻼة ﰲ ) اﳌسﺠد الذي ﻻ
تﻘام ﻓيﻪ اﳉماعﺔ إﻻ ﲝﻀﻮرﻩ ( ﻫﺬا اﻷول ﻓأﻓﻀﻞ مسﺠد ﻫو اﻟﺬي ﻳﻜون ﺣﻀورك ﻓيه
سﺒﺒا ﳊﺼول اﳉماﻋﺔ ﻗال ﻷنﻪ ﳛصﻞ ﺑذلﻚ ثﻮاب عمارة اﳌسﺠد وﲢصﻞ اﳉماعﺔ ﳌن
يصلﻲ ﻓيﻪ ﻫﺐ أنه ﻟيﺲ ﻫناك مسﺠد أﺻﻼ ﲨاﻋته ﻻ ﺗﻘوم إﻻ ﲝﻀورك ﻗال ) :ﰒ ﻣا
ﻛان أﻛﺜر ﲨاعﺔ ( ﻫﺬا رﻗﻢ  ٢سيﺬﻛر اﳌﺼنف ﺑعد ﻗﻠيﻞ اﳌسﺠد اﻟعتيﻖ ﰒ ﻳﻘول وأﺑعد
أوﱃ ﻣن أﻗر ما سنﺬﻛر ﻛﻼم اﳌﺼنف ﰒ نﺬﻛر اﳋﻼف ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ذﻛرﻩ ﰲ الﻜاﰲ و
اﳌﻘنﻊ وﻏﲑﳘا وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳐاﻟف ﻟﻠمﺬﻫﺐ ﻓﻬﺬا أﺣد اﻟوﺟوه وﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﺟﺰم ﺑه
اﳌوﻓﻖ وﻏﲑه ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﻟيﺲ ﻛﺬﻟﻚ وﰲ الﺸرح أنﻪ اﻷوﱃ ﳊديﺚ أﰊ ﺑن ﻛعب وﻣا ﻛان
أﻛﺜر ﻓﻬﻮ أﺣب إﱃ ﷲ تعاﱃ رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﺑن ﺣبان ) ﰒ اﳌسﺠد
العتيق ( ﻷنﻪ الﻄاعﺔ ﻓيﻪ أسبق ﻗال ﰲ اﳌبدع واﳌذهب أنﻪ ﻣﻘدم على اﻷﻛﺜر ﲨاعﺔ
وﻗال ﰲ اﻹنصاف الصﺤيﺢ ﻣن اﳌذهب أن اﳌسﺠد العتيق أﻓﻀﻞ ﻣن اﻷﻛﺜر ﲨاعﺔ
وﺟﺰم ﺑﻪ ﰲ اﻹﻗناع و اﳌنتﻬى ) وأﺑعد ( اﳌسﺠدين ) أوﱃ ﻣن أﻗر ما ( إذا ﻛان
ﺟديدين أو ﻗدﳝﲔ اﺧتلﻔا ﰲ ﻛﺜرة اﳉمﻊ أو ﻗلتﻪ أو استﻮ لﻘﻮلﻪ ﷺ أعﻈﻢ الناس
أﺟرا ﰲ الصﻼة أﺑعدهﻢ ﻓﺄﺑعدهﻢ ﳑﺸى رواﻩ الﺸيخان اﻛتﺐ اﻵن ﺗرﺗيﺐ اﳌساﺟد
ﺣسﺐ اﳌﺬﻫﺐ -١ :ما ﻻ ﺗﻘام إﻻ ﲝﻀوره  – ٢اﻟعتيﻖ  – ٣ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌنتﻬﻰ

واﻹﻗناع واﻟﻜﺸاف ﻓفي اﻟﻜﺸاف  :اﻷﻛﺜر ﲨاﻋﺔ وﺻاﺣﺐ اﳌنتﻬﻰ ﻳﻘول ﺑﻞ اﻷﺑعد
ﻓاﻟﺬي ﻳﻘول أﻛﺜر ﲨاﻋﺔ ﻫو اﳊﺠاوي ﰲ اﻟﻜﺸاف ﻓيﻘول اﻷﻛﺜر ﰒ اﻷﺑعد واﺑن اﻟنﺠار
ﰲ اﳌنتﻬﻰ ﻳﻘول ﺑﻞ اﻷﺑعد ﰒ اﻷﻛﺜر ﲨاﻋﺔ  .إذاً اﳋﻼف ﰲ اﻷﺑعد واﻷﻛﺜر ﲨاﻋﺔ ﻓمن
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ﻗال اﻷﺑعد ﺟعﻞ ﺑعد اﻷﺑعد اﻷﻛﺜر ﲨاﻋﺔ ومن ﻗال اﻷﻛﺜر ﲨاﻋﺔ ﻗال ﺑعده اﻷﺑعد .ﰒ

ﻗال :وتﻘدم اﳉماعﺔ ﻣﻄلﻘا على أول الﻮﻗﺖ ﲟعﲎ إذا دﺧﻞ أول اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﻠي أم
ﻳنتﻈر اﳉماﻋﺔ؟ اﻟﺼﻼة ﰲ أول اﻟوﻗﺖ مستﺤﺒﺔ واﳉماﻋﺔ واﺟﺒﺔ ﻓيﻘدمون اﳉماﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻼة ﰲ أول اﻟوﻗﺖ.

ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ) :وﳛرم أن يﺆم ﰲ ﻣسﺠد ﻗبﻞ إﻣاﻣﻪ الراتب إﻻ ذنﻪ أو عذرﻩ (

اﻹمام اﻟراﺗﺐ مﺜﻞ اﻹمام اﻟرﲰي ﻓﻼ ﻳؤم ﰲ مسﺠد ﻗﺒﻞ إمامه اﻟراﺗﺐ إﻻ إذا إذن ﻟه أو

ﻛان ﻟه ﻋﺬر ﻳعﲏ ﻛان ﻟه ﻋﺬر ﰲ اﳊﻀور ﻓيؤم ﺑدﻟه ﻷن اﻹمام اﻟراﺗﺐ أوﱃ ﻟﻜن ﻻ ﻳعﲏ
ﻛونه أوﱃ أن ﻳتأﺧر مﺜﻼ وﻳﻀر ﲟﺼاﱀ اﻟناس ﻓﺈن ﺗغيﺐ أو ﺧر ﻛﺜﲑا ﻓمن ﺣﻖ اﻟناس أن

ﻳﺼﻠوا ﺑﻼ إذنه ﻷنه ﻫو اﻟﺬي ﻓرط ﰲ ﺣﻘه ﻗال :ﻷن الراتب ﻛصاﺣب البيﺖ وهﻮ أﺣق
ا ﻳعﲏ ﺻاﺣﺐ اﻟﺒيﺖ أﺣﻖ ﻹمامﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ يﺆﻣن الرﺟﻞ ﰲ ﺑيتﻪ إﻻ ذنﻪ وﻷنﻪ
يﺆدي إﱃ التنﻔﲑ عنﻪ وﻣﻊ اﻹذن هﻮ ﺋب عنﻪ ﻗال ﰲ التنﻘيﺢ وﻇاهر ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻻ
تصﺢ ﻗال ومﻊ اﻹذن ..ﻳﺼﲑ ﻫﺬا اﻟﺬي أذن ﻟه اﻹمام ﺋﺐ ﻋن اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﻓيﺼﻠي

مﻜانه  .اﻵن انتﻬﺖ اﳌسأﻟﺔ وﻋرﻓنا أ ا ﲢرم وﺑﻘيﺖ مسأﻟﺔ ﻫﻞ ﺗﺼﺢ ﻫﺬه اﻟﺼﻼة؟ أن
ﻳﺼﻠي اﻟرﺟﻞ ﰲ مسﺠد إماما ﻗﺒﻞ إمامه اﻟراﺗﺐ؟ ﻳﻘيﻢ اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﻓاﻹمام
اﻟراﺗﺐ موﺟود وﻫو ﻳﻘيﻢ اﻟﺼﻼة أو أنه ﻳﺼﻠيﻬا ﲨاﻋﺔ ﺑدون إذن اﻹمام اﻟراﺗﺐ وﺑدون
ﻋﺬر ﻳﺒيﺢ أن ﻳﺼﻠي اﻟناس ﺑدون اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﻛتأﺧر اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة؟

ﻗال ﰲ التنﻘيﺢ واﻟفروع واﻹﻗناع وﻇاهر ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻻ تصﺢ وﺟﺰم ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬى إذاً ﻇاﻫر

ﻛﻼم اﻷﺻﺤاب أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ إذا ﺻﻠﻰ ﺑدن ﻋﺬر وﺑدون نياﺑﺔ وﺑدون إذن ﻗال وﻗدم ﰲ
الرعايﺔ تصﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ وﻫﺬا وﺟه آﺧر وﺟﺰم ﺑﻪ اﺑن عبد الﻘﻮي ﰲ اﳉناﺋﺰ إذاً ﻫناك

وﺟﻬان ﰲ اﳌسأﻟﺔ وﺟه ﻳﻘول أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ وﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ واﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ ﻳﻘول ﺗﺼﺢ مﻊ

اﻟﻜراﻫﺔ وأﻣا ﻣﻊ عذرﻩ ﻓﺈن ﺧر وﺿاق الﻮﻗﺖ ﺻلﻮا لﻔعﻞ الصديق

العبادات

وعبد الرﲪن
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ﺑن عﻮف ﺣﲔ ﻏاب النﱯ ﷺ ﻓﻘال أﺣسنتﻢ ويراسﻞ إن ﻏاب عن وﻗتﻪ اﳌعتاد ﻣﻊ
ﻗرب ﳏلﻪ ﻳعﲏ ﻳرسﻞ إﻟيه إذا ﺧر وعدم ﻣﺸﻘﺔ ﻳعﲏ إذا ﻛان اﶈﻞ ﻗرﻳﺐ ﻓﻬنا ﻻ إشﻜال
ﻻ ﺗوﺟد مﺸﻘﺔ أما ﻟو ﻛان ﺑعيدا أ ،وﺟدت مﺸﻘﺔ أو ﻛﺬا ..ﻓاﻵن ﰐ ﺻور ﻳﺼﻠي ﻓيﻬا

ﺑدون اﻹمام اﻟراﺗﺐ وﺑﻼ ﻛراﻫﺔ ﻗال وإن ﺑعد ﳏلﻪ  ١أو ﱂ يﻈن ﺣﻀﻮرﻩ  ٢أو ﻇن وﻻ
يﻜرﻩ ذلﻚ  ٣ﺻلﻮا ﻳعﲏ ﻇن من ﺣاﻟه أنه ﰐ ﻟﻜن ﻳعﻠمون من ﺣاﻟه أنه ﻻ ﻳﻜره أن
ﻳﺼﻠي ﻏﲑه ) وﻣن ﺻلى ( ولﻮ ﰲ ﲨاعﺔ ) ﰒ أﻗيﻢ ( أي أﻗام اﳌﺆذن لﻔرض ) سن لﻪ
أن يعيدها ( إذا ﻛان ﰲ اﳌسﺠد  ١أو ﺟاء ﻏﲑ وﻗﺖ ﻲ  ٢وﱂ يﻘصد اﻹعادة  ٣إذاً

ﻳسن ﻟه أن ﻳعيدﻫا إذا أﻗيمﺖ اﳉماﻋﺔ ﻓيسن ﻟه إﻋادة اﳉماﻋﺔ وﻟو ﺻﻼﻫا ﰲ ﲨاﻋﺔ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ ﻟﻜن مﱴ؟ ﻗال إذا ﻛان ﰲ اﳌسﺠد أما إذا أﻗيمﺖ وﻫو ﺧارج اﳌسﺠد ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه أو
ﺟاء ﰲ وﻗﺖ ﻟيﺲ وﻗﺖ ي وﱂ ﻳﻘﺼد اﻹﻋادة ﻓما ﺟاء ﻳرﻳد اﻹﻋادة ﻟﻠنﻬي ﻋن ﻫﺬه
اﻹﻋادة ،ﻗال :وﻻ ﻓرق ﺑﲔ إعاد ا ﻣﻊ إﻣام اﳊﻲ أو ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻟو أﻗيمﺖ ﰲ اﳌسﺠد

ﻓﻜان أمام اﳊي أو ﺋﺐ ﻋنه أو ﻏﲑه ﻓﻼ ﻓرق ﻳعﲏ ﻳسن ﰲ ﺣﻘه إﻋادة اﳉماﻋﺔ إذاً من
ﺻﻠﻰ ﰒ أﻗيمﺖ اﻟﺼﻼة وﻫو ﰲ اﳌسﺠد ﰲ ﻏﲑ وﻗﺖ اﻟنﻬي وﻻ ﻳرﻳد اﻹﻋادة ﱂ ﻳﻘﺼد

اﻹﻋادة ﻓيسن ﻟه أن ﻳعيد اﳉماﻋﺔ وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻗال ﳊديﺚ أﰊ ذر ﺻﻞ الصﻼة لﻮﻗتﻬا
ﻓﺈن أﻗيمﺖ وأنﺖ ﰲ اﳌسﺠد ﻓصﻞ وﻻ تﻘﻞ إﱐ ﺻليﺖ ﻓﻼ أﺻلﻲ رواﻩ أﲪد وﻣسلﻢ
ﻟﻜن استﺜﲎ اﳌﺼنف اﳌغرب ﻓﻘال ) :إﻻ اﳌغرب ( ﻓﻼ تسن إعاد ا ولﻮ ﻛان ﺻﻼة ا
وﺣدﻩ واﻟتعﻠيﻞ ما ﻫو؟ ﻗال :ﻷن اﳌعادة تﻄﻮع والتﻄﻮع ﻻ يﻜﻮن ﺑﻮتر ﻳعﲏ ﻟو أﻗيمﺖ
اﳌغرب وﻫو ﰲ اﳌسﺠد ﻓﺈنه ﻻ ﻳعيدﻫا وﻟو ﺗوﻓرت اﻟﺸروط ﻓﻼ ﺗسن إﻋاد ا ﻟﻜن ﻟو
أﻋاد؟ ﻫي ﻻ ﺗسن ﻓﻘط وﻟيسﺖ من اﻟسنﺔ ،وﻋنه :ﻳعيدﻫا وﻫي رواﻳﺔ نيﺔ ﻋند اﻹمام
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أﲪد أنه ﻳعيدﻫا ﺣﱴ ﻟو ﻛانﺖ اﳌغرب ﻷن استﺤﺒاب إﻋادة اﳉماﻋﺔ ﰲ اﳌسﺠد ﰲ ﺣﻖ

ﻛﻞ ﺻﻼة .ﻗال :وﻻ تﻜرﻩ إعادة اﳉماعﺔ ﰲ ﻣسﺠد لﻪ إﻣام راتب ﻛغﲑﻩ أي ﻛمسﺠد

ﻟيﺲ ﻟه إمام راﺗﺐ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻗال :وﻛرﻩ ﻗصد ﻣسﺠد لﻺعادة ﻗﻠنا ﰲ اﻟﺸروط أﻻ

ﻳﻘﺼد اﻹﻋادة أما أن ﻳﻘﺼد اﳌسﺠد ﻟﻺﻋادة ﻓيﻜره ذﻟﻚ ) وﻻ تﻜرﻩ إعادة ﲨاعﺔ ﰲ
ﻏﲑ ﻣسﺠدي ﻣﻜﺔ واﳌدينﺔ ( أما مسﺠد مﻜﺔ واﳌدﻳنﺔ ﻓتﻜره اﻹﻋادة ﻓيﻬما .وﻋنه :ﰲ

ﻏﲑ اﳌساﺟد اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻋنه :ﰲ ﻛﻞ اﳌساﺟد ،واﳌعﲎ ﺗﻜره إﻋادة اﳉماﻋﺔ ﰲ مسﺠد مﻜﺔ

واﳌدﻳنﺔ وﻻ ﺗﻜره ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ وﻻ ﻓيﻬما لعذر إذا ﺣﺼﻞ ﻋﺬر ،أما إﻋادة اﳉماﻋﺔ ﻓيﻜون
ﰲ ﻫﺬا اﳌسﺠد أﻛﺜر من ﲨاﻋﺔ ﻳﺼﻠون ﰲ اﳌسﺠد اﳌعتاد ﻓيﻘول ﻻ ﺗﻜره ﻟﻜن ﰲ

اﳌسﺠدﻳن مﻜﺔ واﳌدﻳنﺔ ﺗﻜره وتﻜرﻩ ﻓيﻬما لغﲑ أي مﻜﺔ واﳌدﻳنﺔ وﻳعﻠﻠون ذﻟﻚ ﺗعﻈيما

ﳍﺬه اﳌساﺟد وأﻳﻀا لﺌﻼ يتﻮاﱏ الناس ﰲ ﺣﻀﻮر اﳉماعﺔ ﻣﻊ اﻹﻣام الراتب ﻻ ﻳتواﱏ
اﻟناس ﰲ ﺣﻀور اﳉماﻋﺔ مﻊ اﻹمام اﻟراﺗﺐ ﰲ ﻫﺬه اﳌساﺟد ﻟﻜن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻗﻠنا ﻻ

ﺗﻜره وأن ﻫﺬﻳن اﳌسﺠدﻳن ﻛغﲑﳘا .ﻗال ) :وإذا أﻗيمﺖ الصﻼة ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ اﳌﻜتﻮﺑﺔ
( رواﻩ ﻣسلﻢ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا إذا أﻗيمﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﳚوز أن ﻳﺸرع
ﻟﻺنسان ﰲ ﺻﻼة وﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﰲ ﺻﻼة أﺧرى ﻏﲑ اﻟﱵ ﺗﻘام ﳍا ﻗال وﻛان عمر
يﻀرب على الصﻼة ﺑعد اﻹﻗاﻣﺔ ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﺼﻼة اﳌﻘامﺔ ﻓﻼ تنعﻘد الناﻓلﺔ ﺑعد
إﻗاﻣﺔ الﻔريﻀﺔ الﱵ يريد أن يﻔعلﻬا ﻣﻊ ذلﻚ اﻹﻣام الذي أﻗيمﺖ لﻪ معناه إذا شرع
اﳌؤذن ﰲ اﻹﻗامﺔ ﻓﺠاء شﺨﺺ أراد أن ﻳﺼﻠي اﻟسنﺔ ﰒ ﻳدرﻛﻬﻢ ﻓيﻘول اﳌﺼنف أن ﻫﺬه

اﻟناﻓﻠﺔ ﻻ ﺗنعﻘد وﻻ ﺗﺼد ﻟﻜن ﻫناك استﺜناء ﻗال :ويصﺢ ﻗﻀاء الﻔاﺋتﺔ ﺑﻞ ﲡب ﻣﻊ سعﺔ
الﻮﻗﺖ معناه أن اﻟوﻗﺖ ﻓاﺋتﺔ ﻛاﻟﻈﻬر إذا أﻗيمﺖ اﻟعﺼر مﺜﻼ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻘﻀي اﻟفاﺋتﺔ

وﻟو أﻗيمﺖ ﺻﻼة اﻟعﺼر وﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﱰﺗيﺐ وأن اﳉماﻋﺔ ﻟيسﺖ ﻋﺬر

ﻟسﻘوط وﺟوب اﻟﱰﺗيﺐ ﻟﻜن ﺧﺸيﺔ ﻓوات اﳉماﻋﺔ ﻟيﺲ ﻋﺬر ﻟسﻘوط اﻟﱰﺗيﺐ ﻋﻠﻰ
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اﳌﺬﻫﺐ ﲞﻼف ﺧﺸيﺔ ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﻓﺈنه ﻋﺬر ﻟسﻘوط وﺟوب اﻟﱰﺗيﺐ ﻓمعناه أنه ﻟو ﱂ
ﻳﺒﻖ من اﻟوﻗﺖ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻓاﺗه اﻟﻈﻬر ﻓاستيﻘﻆ ﰲ وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟعﺼر وﱂ ﻳﺒﻖ من

وﻗﺖ اﻟعﺼر إﻻ مﻘدار ﺻﻼة واﺣدة إما أن ﺗﻜون اﻟﻈﻬر أو ﺗﻜون اﻟعﺼر ﻓﻠو ﻗﻠنا
ﺑوﺟوب اﻟﱰﺗيﺐ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻓمعناه أنه ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﰒ ﻳوﻗﻊ اﻟعﺼر ﺑعد ﺧروج اﻟوﻗﺖ
ﻓﻠﺬﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻳﻘدم ﻓرض اﻟوﻗﺖ اﳊاضرة ﻓيﺼﻠي اﻟعﺼر ﰒ ﻳﻘﻀي
اﻟﻈﻬر ﺑعد ذﻟﻚ ﻷ ا ﻓاﺋتﺔ ﻓيﻘول ﺧﺸيﺔ ﺧروج اﳉماﻋﺔ ﻫﺬا ﻟيﺲ ﺑعﺬر ﻟسﻘوط اﻟﱰﺗيﺐ

ﻓﻘال :ويصﺢ ﻗﻀاء الﻔاﺋتﺔ ﺑﻞ ﲡب ﻣﻊ سعﺔ الﻮﻗﺖ ومعناه أن مﻊ ضيﻖ اﻟوﻗﺖ ﻻ ﳚﺐ

ﻗال وﻻ يسﻘﻂ الﱰتيب ﲞﺸيﺔ ﻓﻮت اﳉماعﺔ) ﻓﺈن ( أﻗيمﺖ و ) ﻛان ( يصلﻲ ﰲ )
ﻓلﺔ أﲤﻬا ( ﺧﻔيﻔﺔ ﻫﺬه ﺻورة أﺧرى ﻓﻬو ما شرع ﰲ اﻟﺼﻼة ﰲ وﻗﺖ اﻹﻗامﺔ وإﳕا
أﻗيمﺖ ﺑعد أن شرع ﻓيﻬا ﻓمعناه انه ﻛﱪ ﻟﻺﺣرام ﻗﺒﻞ اﻹﻗامﺔ ﻓﻘال أﲤﻬا ﺧفيفﺔ ) إﻻ أن
ﳜﺸى ﻓﻮات اﳉماعﺔ ﻓيﻘﻄعﻬا ( ﻓوات اﳉماﻋﺔ ﻛيف؟ ﻳعﲏ ﳜﺸﻰ أن ﺗفوﺗه ﺻﻼة
اﳉماﻋﺔ ﻛامﻠﺔ ن ﻳسﻠﻢ اﻹمام ﻗﺒﻞ أن ﻳنتﻬي ﻓيﻘﻄعﻬا ﻋند ذﻟﻚ ﻷن الﻔرض أهﻢ.
مسأﻟﺔ أﺧرى :ﻛيف ﺗدرك اﳉماﻋﺔ؟ ) وﻣن ﻛﱪ ( ﻣﺄﻣﻮﻣا ) ﻗبﻞ سﻼم إﻣاﻣﻪ ( اﻷوﱃ )
ﳊق اﳉماعﺔ ( ﻷنﻪ أدرك ﺟﺰءا ﻣن ﺻﻼة اﻹﻣام ﻓﺄشبﻪ ﻣا لﻮ أدرك رﻛعﺔ معﲎ ذﻟﻚ ﻟو

أن اﻹنسان ﻛﱪ مﻊ اﻹمام ﻓأدرك معه ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام مﻊ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻟﻺمام ﻳعﲏ أردك
اﻟﺼﻼة من أوﳍا ﻓﻬﺬا أدرك اﳉماﻋﺔ وﻟو أدرك ﺛﻼث رﻛعات من اﻟر ﻋيﺔ معناه أنه أدرك
اﳉماﻋﺔ وﻛﺬا رﻛعتﲔ ،أما ﻟو أدرك أﻗﻞ من رﻛعﺔ ﻓﻬﻞ ﻳدرك أم ﻻ ﻳدرك؟ ﻳدرك ﺑرﻛن واﺣد

ﻓﺈذا أدرك مﻊ اﻹمام رﻛن واﺣد ﻓﻘد أدرك اﳉماﻋﺔ واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف ﻓمن أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ
من ﻳﻘول ﻻﺑد أن ﻳدرك رﻛعﺔ واﺣدة ومنﻬﻢ من ﻳﻘول ﺑﻞ ﻳدرك رﻛنا واﺣدا ﻗال ﻷنه أدرك
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ﺟﺰءا من ﺻﻼة اﻹمام ﻓأشﺒه ،ﻗال :وﻣن ﻛﱪ ﻣﺄﻣﻮﻣا ﻗبﻞ سﻼم إﻣاﻣﻪ ﻓﻘال ﷲ أﻛﱪ

وﺟﻠﺲ ﻓﻘال اﻹمام اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ ورﲪﺔ ﷲ أدرك اﳉماعﺔ ﻗال ﰲ اﻟتعﻠيﻞ ﻷنﻪ أدرك
ﺟﺰءا ﻣن ﺻﻼة اﻹﻣام ﻓﺄشبﻪ ﻣا لﻮ أدرك رﻛعﺔ ومفﻬوم ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أنه ﻟو أدرك اﻹمام
ﻗﺒﻞ اﻟسﻼم ﻳﻜون أدرك اﳉماﻋﺔ وﻟو أدرﻛه ﺑﲔ اﻟتسﻠيمتﲔ ﱂ ﻳدرك اﳉماﻋﺔ ﻷن اﻹمام

ﻟتسﻠيمﺔ اﻷوﱃ ﻳﻜون ﻗد شرع ﰲ اﻟتﺤﻠﻞ من اﻟﺼﻼة .ﻗال ) :وإن ﳊﻘﻪ ( اﳌسبﻮق )
راﻛعا دﺧﻞ ﻣعﻪ ﰲ الرﻛعﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن أدرك الرﻛﻮع ﻓﻘد أدرك الرﻛعﺔ رواﻩ أﺑﻮ داود
ﻟﻜن ﻛيف ﻳدرك اﻟرﻛوع مﻊ اﻹمام ﻓﻬﺬه مسأﻟﺔ دﻗيﻘﺔ ﻓاﻟﻜﺜﲑ من اﻟناس ﻻ ﻳنتﺒه ﳍا ﻗال

ﻓيدرك الرﻛعﺔ إذا اﺟتمﻊ ﻣﻊ اﻹﻣام ﰲ الرﻛﻮع ﲝيﺚ ينتﻬﻲ إﱃ ﻗدر اﻷﺟﺰاء ﻗبﻞ أن
يﺰول اﻹﻣام عنﻪ ﻋرﻓنا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أن ﺣد اﻟرﻛوع إذا وﺻﻞ اﻟﻜفان إﱃ اﻟرﻛﺒتﲔ ﻓمعناه أن

ﻳﺼﻞ اﳌأموم إﱃ ﺣد اﻟرﻛوع واﻹمام ما زال ﰲ ﺣد اﻟرﻛوع ﻓﻼ ﻳﻜون ﻗد انفﺼﻞ ﻋن ﺣد
اﻟرﻛوع وﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻹشﻜال ﳛﺼﻞ أﺣيا ﻓيدﺧﻞ اﳌﺼﻠي مﻊ اﻹمام ﻳﻘول ﷲ أﻛﱪ

واﻹمام ﻳﻘول ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪده ﻓﻼ ندري ﻫﻞ أدرﻛه ﰲ اﻟرﻛوع أو ما أدرﻛه ﻓﺈذاً ﻻﺑد أن

ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣد اﻟرﻛوع ن ﲤﺲ ﻛفاه رﻛﺒتيه ﻗﺒﻞ أن ﺗنفﺼﻞ ﻛف اﻹمام ﻋن رﻛﺒتيه و ﰐ
لتﻜبﲑة ﻛلﻬا ﻗاﺋما ﻛما تﻘدم ولﻮ ﱂ يﻄمﺌن ﻳعﲏ ﻟو أدرك اﻹمام ن وﺻﻞ إﱃ ﺣد

اﻟرﻛوع ﻓانفﺼﻞ اﻹمام ﻋن اﻟرﻛوع ﻓﻼ إشﻜال ﻓﻠه أن ﻳﻄمئن ﺑعد ذﻟﻚ ﻓﻼ نﻄﻠﺐ منه أن
ﻳﻄمئن اﻵن ﺑﻞ نﻄﻠﺐ منه أن ﻳتفﻖ مﻊ اﻹمام ﰲ اﻟرﻛوع وﻻ نﻄﻠﺐ أن ﻳتفﻖ ﰲ اﻟﻄمأنينﺔ
وﻟيﺲ معﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﻄمأنينﺔ ﻟيسﺖ رﻛن ﺑﻞ ﻫي رﻛن ﻟﻜن ﰐ ﻟﻄمأنينﺔ ﺑعد ذﻟﻚ

ﻓﻠيسﺖ ﻫي اﻟﻘﻀيﺔ ﻗال :ﰒ يﻄمﺌن ويتاﺑﻊ ) وأﺟﺰأتﻪ التﺤرﳝﺔ ( عن تﻜبﲑة الرﻛﻮع
اﻟتﺤرﳝﺔ أي ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام اﻵن ﲡﺰﺋه ﻋن اﻟرﻛوع واﻷﻓﻀﻞ أن ﰐ ﺑتﻜبﲑتﲔ اﻹﺣرام
واﻟرﻛوع ﻓﺈن نﻮاﳘا ﺑتﻜبﲑة  ١أي ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام واﻟرﻛوع ﻓﻼ ﺗﺼﺢ أو نﻮى ﺑﻪ الرﻛﻮع ﱂ
ﳚﺰﺋﻪ ﳌا ﻗال ﷲ أﻛﱪ نوى ا اﻟرﻛوع إذاً ما ﻛﱪ ﻟﻺﺣرام ﻓفي ﻫﺬه اﻟﺼورﺗﲔ ﻻ ﲡﺰئ
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ﳌاذا؟ ﻷن تﻜبﲑة اﻹﺣرام رﻛن وﱂ ت ا وﻳﻘوﻟون ﰲ مسأﻟﺔ ﳌا نواﳘا ﳌاذا ﺗﻘوﻟون ﳌاذا ﱂ
ﻳﺼﺢ؟ ﻷنه شرك ﺑﲔ اﻟواﺟﺐ وﻏﲑه ﻓﻼ ﺗنعﻘد وإن ﻛان ﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد

أ ا ﺗنعﻘد إذا نوى ما اﻻﺛنﲔ ويستﺤب دﺧﻮلﻪ ﻣعﻪ ﺣيﺚ أدرﻛﻪ راﻛعا أو ساﺟدا أو

ﻏﲑ ذﻟﻚ وينﺤﻂ ﻣعﻪ ﰲ ﻏﲑ رﻛﻮع ﺑﻼ تﻜبﲑ معناه ﻟو وﺟاء ووﺟده ساﺟدا أو وﺟده

ساﺟدا ﻟﻠتﺸﻬد أو ﺑﲔ اﻟسﺠدﺗﲔ ﻓيﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام وما ﳛتاج ﻟتﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال ﻷنه
ﻳﻜﱪ اﻵن من ﻗيام إﱃ ﺗﺸﻬد ﻓﻠيﺲ ﻫناك انتﻘال من ﻗيام إﱃ ﺗﺸﻬد إذاً ﺑدون ﺗﻜﺒﲑ

ويﻘﻮم ﻣسبﻮق ﺑﻪ ﻳعﲏ ﻟتﻜﺒﲑ ﻓﺈذا ﻗام اﳌسﺒوق ﻟﻘﻀاء ﻓﻠيﻜﱪ وانتﺒه ﻷننا ﻗﻠنا ﻳنﺒغي أن

ﻳدرك اﻹمام ﰲ اﻟرﻛوع ﻓﻠو شﻚ أنه أدرﻛه ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟرﻛوع أم ﻻ؟ نﻘول اﻷﺻﻞ أن ﻻ .وإن
ﻗام ﻗبﻞ سﻼم إﻣاﻣﻪ الﺜانيﺔ وﱂ يرﺟﻊ انﻘلبﺖ نﻔﻼ ﱂ ﻳرﺟﻊ ﰒ ﻳﻘوم ﺑعد سﻼم اﻹمام
ﺗنﻘﻠﺐ اﻟﺼﻼة نفﻼ ﻷنه ﺗرك اﻟواﺟﺐ ) وﻻ ﻗراءة على ﻣﺄﻣﻮم ( أي يتﺤمﻞ اﻹﻣام عنﻪ
ﻗراءة الﻔاﲢﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﻛان لﻪ إﻣام ﻓﻘراءتﻪ لﻪ ﻗراءة رواﻩ أﲪد ) ويستﺤب (
للمﺄﻣﻮم أن يﻘرأ ) ﰲ إسرار إﻣاﻣﻪ ( أي ﻓيما ﻻ ﳚﻬر ﻓيﻪ اﻹﻣام واﻟرواﻳﺔ اﻷﺧرى :وﻋنه

ﲡﺐ اﻟﻘراءة وﻟيسﺖ اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌﺬﻫﺐ أن اﻹمام ﻳتﺤمﻞ ﻋن اﳌأموم ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ ﻓﺈذاً ﻻ
ﻳﻘرأﻫا وﺟو ﻓﻬﻞ ﻳﻘرأﻫا استﺤﺒا نعﻢ ﻳﻘرأﻫا استﺤﺒا ﰲ إسرار إمامه ﻳعﲏ ﰲ اﻟﺼﻼة

اﻟسرﻳﺔ وﰲ سﻜوت إمامه ﰲ اﳉﻬرﻳﺔ ﻓﻬﺬا موضﻊ واﻟﺜاﱐ ﰲ ) و ( ﰲ ) سﻜﻮتﻪ ( أي
سﻜتات اﻹﻣام واﻵن سيعدد سﻜتات اﻹمام وﻫي ﲬسﺔ وهﻲ ﻗبﻞ الﻔاﲢﺔ ﻓيمﻜن أن
ﻳﻘرأ اﳌأموم ﻗﺒﻞ اﻹمام ﰲ سﻜتته ﻗﺒﻞ اﻟفاﲢﺔ وﺑعدها ﺑﻘدرها وﺑعد ﻓراغ الﻘراءة وﻛذا لﻮ
سﻜﺖ لتنﻔﺲ ) و ( ﻓيما ) إذا ﱂ يسمعﻪ لبعد ( عنﻪ ) ﻻ ( إذا ﱂ يسمعﻪ ) لﻄرش (
ﲬﺲ مواضﻊ ﻓﻼ ﻟﻄرش ﻓﻠيﺲ ﻷنه أﺻﻢ وﳌاذا اﻟتفرﻳﻖ ﰲ ﻋدم اﻟسماع ﺑﲔ اﻟﺒعيد
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واﻟﻄرش؟ ﻓﻼ يﻘرأ أي اﻷطرش إن أشغﻞ ﻏﲑﻩ عن اﻻستماع ﻓﺈذا ﻛنا ﰲ ﺑعد ﻋن اﻹمام
ﻓﻜﻠنا نﺸتغﻞ ﻟﻘراءة ﻟﻜن إذا ﻛان اﻷطرش ﻫو اﻟﺬي ﻻ ﻳسمﻊ ﻓسيﺸتغﻞ ﻟﻘراءة
وﻳﺸوش ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن اﻟﺬﻳن ﻳرﻳدون ﲰاع اﻟﻘراءة ﻓيﻘول ﻻ ﻳﻘرأ إن شغﻞ ﻏﲑه ﻋن اﻟسماع

أما إن ﱂ ﻳﺸغﻞ ﻓﻘال وإن ﱂ يﺸغﻞ أﺣدا ﻗرأ ) ويستﻔتﺢ ( اﳌﺄﻣﻮم ) ويتعﻮذ ﻓيما ﳚﻬر
ﻓيﻪ إﻣاﻣﻪ ( ﻛالسريﺔ ﻳعﲏ ﻓيما ﳚﻬر اﻹمام وﻓيما ﻳسر ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠما نﺺ ﻋﻠﻰ ﻓيما ﳚﻬر
نﺺ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﻓنﺒه ﻋﻠﻰ أن اﻟسرﻳﺔ من ب أوﱃ ﻗال ﰲ الﺸرح وﻏﲑﻩ ﻣا ﱂ يسمﻊ
ﻗراءة إﻣاﻣﻪ ﻓﺈنه ﻳستمﻊ وﻳنﺼﺖ إذا ﲰﻊ ﻗراءة اﻹمام ﻓنﺤن نﻘول أن ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ سنﺔ ﰲ
ﺣﻖ اﳌأموم ﳌن ﻳستفتﺢ وﻳستعيﺬ ﻓﻬﺬا سنﺔ ﻋﻠﻰ اﻹمام وﻣا أدرك اﳌسبﻮق ﻣﻊ اﻹﻣام
ﻓﻬﻮ آﺧر ﺻﻼتﻪ وﻣا يﻘﻀيﻪ أوﳍا ﻫﺬا ضاﺑط ﻓﻘﻬي ﻓما أدرك اﳌأموم مﻊ اﻹمام ﻫﻞ ﻫو
أول اﻟﺼﻼة او آﺧر اﻟﺼﻼة ﻫﺬا ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ واﳌﺬﻫﺐ أن ما أدرﻛه ﻫو آﺧر
اﻟﺼﻼة ﻳعﲏ إذا أدرك اﳌأموم اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ﻓﻬو سيﻘﻀي ماذا؟ اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ أم

نﻘول ﻫو أدرك اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ وسيﻘﻀي اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ؟ ﻓما ﻫو اﻟفرق؟ ﻫﻞ ما أدرﻛه ﻫو
أول اﻟﺼﻼة ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمأموم أم ﻫو آﺧر اﻟﺼﻼة ؟ ﻟﻠمأموم وﻻ نتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹمام  ،ﻓﻠو
أدرك مﻊ اﻟغمام اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ﻓﻬﺬه اﻟﱵ أدرﻛﻬا مﻊ اﻹمام ﻟنسﺒﺔ ﻟﻺمام ماذا؟ اﻟﺜاﻟﺜﺔ
واﻟراﺑعﺔ أما ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمأموم ﰲ ماذا؟ اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ أم اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ؟ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻘول ﺑﻞ
ﻫي اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ﻓﺈذا ﻗام ﻟﻠﻘﻀاء ﻓمعناه أنه سيﻘﻀي اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ﻓما اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا سيأﰐ  ،واﻟﻘول اﻟﺜاﱐ ﻳﻘول أن أول ما سيدرﻛه ﻫو أول ﺻﻼﺗه ﻓﻬي ﻟنسﺒﺔ ﻟﻺمام
اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ أما ﻟنسﺒﺔ ﱄ أ ﻓﻬي اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ وسأﻗﻀي اﻟﺜاﻟﺜﺔ واﻟراﺑعﺔ ﻓاﻵن نﻘرأ ما

اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠيه ﻗال يستﻔتﺢ ﳍا ويتعﻮذ ويﻘرأ سﻮرة لﻜن لﻮ أدرك رﻛعﺔ ﻣن ر عيﺔ أو
ﻣغرب يتﺸﻬد عﻘب أﺧرى ويتﻮرك ﻣعﻪ أي مﻊ اﻹمام ﻓﻬﺬه مسأﻟتان ونﺒدأ ﻷﺧﲑة ﳌاذا
ﻳتورك مﻊ اﻹمام؟ اﻷمام سيتورك مﱴ؟ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷﺧﲑة اﻟراﺑعﺔ ،وﻫو مﻊ اﻹمام سيتورك،
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ﳌاذا؟ ﻷ ا ﻟنسﺒﺔ ﻟه ﻫي اﻟراﺑعﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﻫي اﻷوﱃ ﻓسنﻘول ﻻ ﻳتورك

ﺑﻞ ﻳتورك ﰲ اﻟﱵ سيﻘﻀيﻬا ﻗال لﻜن لﻮ أدرك رﻛعﺔ ﻣن ر عيﺔ أو ﻣغرب يتﺸﻬد عﻘب
أﺧرى ويتﻮرك ﻣعﻪ ﻟو أدرك رﻛعﺔ من ر ﻋيﺔ ما معناﻫا ؟ ﻳعﲏ أدرك اﻟرﻛعﺔ اﻟراﺑعﺔ أو ﰲ
اﳌغرب ﻳعﲏ أدرك اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمأموم ﻫﻞ ﻫي اﻷوﱃ أم اﻷﺧﲑة؟ ﻫي اﻟراﺑعﺔ ﻓﻠو ﻗﻠنا
اﻷوﱃ ﻓﻠيﺲ ﻫناك إشﻜال  ،دﻋنا نتﺼور أ ا اﻷوﱃ ﺧﻼﻓا ﻟﻠمﺬﻫﺐ ﻓﻠو ﻗﻠنا أ ا اﻷوﱃ

ﻓﻜﻢ ﻳﻘﻀي ﻋندما ﻳﻘوم ﻟﻠﻘﻀاء؟ سيﻘﻀي اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﰒ ﳚﻠﺲ ﻟﻠتﺸﻬد أﻟيﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﻄﺒيعي ﻟﻜن ﻫي اﻵن ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻫي اﻟراﺑعﺔ ﻓعندما ﻗام ﻟﻠﻘﻀاء ﻳﻘﻀي ماذا؟

اﻷوﱃ ﻓﻬﻞ ﳚﻠﺲ ﻟﻠتﺸﻬد ﻓيﻬا أم ﻻ ؟ اﳉواب ﻻ ﳚﻠﺲ ،ﻟﻜن اﳌﺼنف ﻗال :لﻜن لﻮ
أدرك رﻛعﺔ ﻣن ر عيﺔ أو ﻣغرب يتﺸﻬد عﻘب أﺧرى ﻓﻬﺬا ﻗياسا ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳنﺒغي

ﻟه أن ﳚﻠﺲ ﻷنه اﻵن ﰲ اﻷوﱃ ﻓيﻘﻀي اﻷوﱃ ﰒ اﻟﺜانيﺔ ﰒ ﳚﻠﺲ ﻓﻬﺬا وﻻ ﻳفعﻞ ﻫﺬا وﻟﺬا
ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻳﻘوﻟه ﳝﻜن أن نﻘول أن ﻫﺬا ﻳﻀعف اﻟﻘول ن ما ﻳﻘﻀيه ﻫو آﺧر اﻟﺼﻼة ﺑﻞ
أن ما ﻳﻘﻀيه ﻫو أول اﻟﺼﻼة ،واﳌﻬﻢ أن اﳋﻼف ﻫنا ﻻ ﻳفﻀي إﱃ ﻋمﻞ مؤﺛر ﻓﻬﻢ ﻳﻘوﻟون
ﻫﺬا ﻟعدم ﺗغيﲑ ﻫيئﺔ اﻟﺼﻼة وإﻻ ستتغﲑ ﻫيئﺔ اﻟﺼﻼة واﻟﻈاﻫر أن ما ﻳﻘﻀيه ﻫو آﺧر
اﻟﺼﻼة وان ما أدرك ﻫو أول اﻟﺼﻼة اﳌﻬﻢ أن ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﷲ أﻋﻠﻢ ﻓﻼ ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘول ﳌﺬﻫﺐ أنه ﳚﻠﺲ ﻟﻠتﺸﻬد ﰲ أول رﻛعﺔ ﻳﻘﻀيﻬا .ﻗال ) :وﻣن رﻛﻊ أو سﺠد ( أو
رﻓﻊ ﻣنﻬما ) ﻗبﻞ إﻣاﻣﻪ ﻓعليﻪ أن يرﻓﻊ ( أي يرﺟﻊ ) ليﺄﰐ ﺑﻪ ( أي ﲟا سبق ﺑﻪ اﻹﻣام )
ﺑعدﻩ ( ﻫﺬه مسأﻟﺔ سﺒﻖ اﻹمام :وأﺣﻜام سﺒﻖ اﳌأموم ﻟﻺمام ما ﻫي؟ ﻗال من رﻛﻊ أو

سﺠد :ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ أو رﻓﻊ من رﻛوع أو رﻓﻊ من سﺠود ﻫﺬه ﻛﻠﻬا ﺻور سﺒﻖ
واﻟسﺒﻖ ﻋند ﺻور ن إما أن نﻘول سﺒﻖ إﱃ رﻛن أو سﺒﻖ ﺑرﻛن واﻟفرق ﺑﲔ اﻟسﺒﻖ إﱃ
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اﻟرﻛن واﻟسﺒﻖ ﺑرﻛن ﻫو أن اﻟسﺒﻖ ﺑرﻛن أن ﻳﺸرع ﻟرﻛن ﻗﺒﻞ اﻹمام ﻓﲑﻛﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳرﻛﻊ
اﻹمام أما اﻟسﺒﻖ ﻟرﻛن أن ﻳﺸرع إﱃ اﻟرﻛن ﻗﺒﻞ اﻹمام وﻳتﺨﻠﺺ منه ﻗﺒﻞ أن ﻳدرﻛه اﻹمام
ﻗﺒﻞ أن ﻳدرﻛه اﻟغمام ﻓيه معناه ﻫو رﻛﻊ ﻗﺒﻞ اﻹمام ﻓﺈﱃ اﻵن ﻫو سﺒﻖ إﱃ رﻛن ﻓﻠو أنه

ﲣﻠﺺ من ﻫﺬا اﻟرﻛن ﲟعﲎ انه رﻓﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳرﻛﻊ اﻹمام ﻓﻬﺬا نﻘول سﺒﻘه ﺑرﻛن ﻛامﻞ ﻛأن
ﻳرﻛﻊ وﻳرﻓﻊ ﻗﺒﻞ رﻛوع إمامه ،اﻟسﺒﻖ إﱃ اﻟرﻛن واﻟسﺒﻖ ﻟرﻛن وﻋند اﻟسﺒﻖ ﺑرﻛن ﻫو اﻟرﻛوع
ﻓاﻟسﺒﻖ ﺑرﻛن نوﻋﲔ سﺒﻖ ﺑرﻛن ﻫو اﻟرﻛوع أو ﻏﲑ رﻛوع وإن ﻛان اﻟرﻛوع ﻋندﻫﻢ أشد من

ﻏﲑ اﻟرﻛوع ﻓعند اﻵن سﺒﻖ ﺑرﻛوع وسﺒﻖ ﺑرﻛن ﻏﲑ اﻟرﻛوع وسﺒﻖ إﱃ رﻛن واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ
سﺒﻖ ﺑرﻛنﲔ أو أﻛﺜر ﻓﻬو ما ﺑرﻛﻊ وﻳرﻓﻊ ﻓﻘط ﺑﻞ ﻳرﻛﻊ وﻳرﻓﻊ وﻳسﺠد ﻓمعناه أنه سﺒﻖ
اﻹمام ﻟرﻛوع وسﺒﻖ ﺑرﻛن اﻻﻋتدال .اﻵن إذا سﺒﻖ ﺑرﻛن ﻏﲑ اﻟرﻛوع إما أن ﻳرﺟﻊ و ت ﺑه
ﺑعد اﻹمام ﻓتﺼﺢ اﻟﺼﻼة أو ﻻ ﻳرﺟﻊ ﺟﻬﻼ منه ﻓتﺼﺢ اﻟﺼﻼة أو ﻻ ﻳرﺟﻊ ﻋامدا ﻳسﺒﻖ

ﻋمدا وﻳتعمد أﻻ ﻳرﺟﻊ ﻓﻬﺬا ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﻫا ن ﺻور ن إﱃ رﻛن وﺑرﻛن ﻏﲑ اﻟرﻛوع ،
ﻓاﻻﺣتماﻻت اﻵن إما أن ﻳرﺟﻊ و ت ﺑه مﻊ اﻹمام ﻓتﺼﺢ اﻟﺼﻼة وﺗﺼﺢ اﻟرﻛعﺔ أو أنه ﻻ
ﻳرﺟﻊ ﻟﻜنه ﺟاﻫﻞ ﳊﻜﻢ أو س ﻟوﺟوب اﳌتاﺑعﺔ ﻓنﻘول ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة واﻟرﻛعﺔ وﻻ نﺒﻄﻞ

اﻟرﻛعﺔ وﻻ شيء ﻫناك ﺣاﻟﺔ سنﺒﻄﻞ ﻓيﻬا اﻟرﻛعﺔ وﻟﻜن ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻟﺼﺤﺔ،
واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ أﻻ ﻳرﺟﻊ وﻋاﱂ وﻋامد ﻓيعﻠﻢ انه ﳚﺐ أن ﰐ ﺑه ﺑعد اﻹمام ﻓيتعمد أﻻ
ت ﺑه ﺑعد اﻹمام ﻓﻬنا ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﺻورة ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة ﻛأن سﺠد ورﻓﻊ ﻗﺒﻞ أن
ﻳسﺠد إمامه ﻓﺈما أن ت مرة أﺧرى وﻳعيد اﻟسﺠود ﺑعد اﻹمام وﻳتاﺑﻊ اﻹمام ﻓﺈن ﱂ ﻳفعﻞ
ﻫﺬا وﱂ ﻳعده ﻋامدا وﻋاﳌا ﻓﻬﺬا ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وإن رﺟﻊ وأﺗﻰ ﺑه ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗه وﻏن ﺗرﻛه
وما أﺗﻰ ﺑه ﳉﻬﻠه ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗه .ننتﻘﻞ ﺑسﺒﻖ ﻫو اﻟرﻛوع أو اﻟسﺒﻖ ﻛﺜر من رﻛن :ﻫﺬا
إن ﻓعﻠه ﻋامدا ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ن رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳرﻛﻊ اﻹمام ﻋامدا ﳍﺬا اﻟفعﻞ ﺗﺒﻄﻞ
ﺻﻼﺗه أما إن ﻓعﻠه ﺟاﻫﻼ ﻟﻠﺤﻜﻢ سي ﻟوﺟوب اﳌتاﺑعﺔ مﺜﻼ أو أنه أﺗﻰ ﺑه ﺑعد اﻹمام
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ﻓﻬﺬا نﻘول ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗه وﺻﺤﺖ اﻟرﻛعﺔ  ،أما اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ أن ﻳفعﻞ ذﻟﻚ ﻓﲑﻛﻊ وﻳرﻓﻊ
ﻗﺒﻞ رﻛوع اﻹمام ﺟاﻫﻼ ﻟﻠﺤﻜﻢ أو س ﻟﻠمتاﺑعﺔ ﻟﻜن ﱂ ﻳرﺟﻊ و ت ﻟرﻛوع ﺑعد اﻹمام

ﻓﻬناك ﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﺬر ه ﰲ اﻟسﺒﻖ ﺑرﻛن ﻏﲑ اﻟرﻛوع وﻫنا أﻳﻀا سنعﺬره ﻟﻜن سنﺒﻄﻞ
اﻟرﻛعﺔ ﻷنه ما أﺗﻰ ﻟرﻛوع مﻊ اﻹمام ﻓستﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ وﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ،واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ
ﻛاﻟﺜاﻟﺜﺔ أنه ﻓعﻞ ﻫﺬا اﻟفعﻞ وﻫو ﺟاﻫﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ وﻟﻜنه ﱂ ﻳرﺟﻊ و ت ﺑه ﺑعد اﻹمام ﻋمدا

ﻓتﺬﻛر وﻋرف أنه ﱂ ﻳﻠﺰمه اﳌتاﺑعﺔ وﱂ ﻳرﺟﻊ ﻓﻬﺬا ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه .ﺧﻼﺻﺔ اﻷﺣﻜام :اﻟﺬي
سﺒﻖ ﺑرﻛن اﻟرﻛوع أو ﻛﺜر من اﻟرﻛوع إما أن ﻳﺒتدﺋه ﻋامدا ﻓتﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة أو أنه اﺑتدأه
سيا ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﺗﺬﻛر وﱂ ت ﺑه ﺑعد اﻹمام ﻓستﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ وﻋند ﺻورة
ﻟﺜﺔ ﺗﺼﺢ ﻓيﻬا اﻟﺼﻼة واﻟرﻛعﺔ وﻫي أن ﻳﺒتدﺋه ﺟاﻫﻼ أو سيا ﰒ ﻳستدرك ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ما

ﻗﺒﻞ اﻟرﻛوع ﰒ ت ﺑه ﺑعد اﻹمام ﻓيﻜون استدرك اﻟسﺒﻖ ﻓتﺼﺢ اﻟﺼﻼة وﺗﺼﺢ اﻟرﻛعﺔ.
واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻄﻞ ﻓيﻬا اﻟرﻛعﺔ أن ﻳﺒتدئ سيا أو ﺟاﻫﻼ ﰒ ﻻ ت ﺑه ﺟﻬﻼ منه

ﻓﻬنا ﺗﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ وﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة  .رﻛن اﻟرﻛوع أو رﻛنان أو أﻛﺜر .ﻗال ) :وﻣن رﻛﻊ أو
سﺠد ( أو رﻓﻊ ﻣنﻬما ) ﻗبﻞ إﻣاﻣﻪ ﻓعليﻪ أن يرﻓﻊ ( أي يرﺟﻊ ) ليﺄﰐ ﺑﻪ ( ) ﺑعدﻩ (
لتﺤصﻞ اﳌتاﺑعﺔ الﻮاﺟبﺔ وﳛرم سبق اﻹﻣام عمدا لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻣا ﳜﺸى أﺣدﻛﻢ إذا رﻓﻊ
رأسﻪ ﻗبﻞ اﻹﻣام أن ﳛﻮل ﷲ رأسﻪ رأس ﲪار أو ﳚعﻞ ﺻﻮرتﻪ ﺻﻮرة ﲪار ﻣتﻔق عليﻪ
واﻷوﱃ أن يﺸرع ﰲ أﻓعال الصﻼة ﺑعد اﻹﻣام ﻳعﲏ من ﺑعد شروع اﻟغمام من ﻏﲑ ﲣﻠف
واﻟتﺨﻠف مﻘﻞ اﻟسﺒﻖ ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ منﻬي ﻋنه وإن ﻛﱪ ﻣعﻪ ﻹﺣرام ﱂ تنعﻘد ﻳعﲏ مﻊ اﻹمام
ﻓيﻘول ﻫو واﻹمام ﷲ أﻛﱪ ﻓﻼ ﺗنعﻘد ﺻﻼة اﳌأموم وإن سلﻢ ﻣعﻪ ﻛرﻩ وﺻﺢ سﻠﻢ مﻊ
اﻹمام وما سﺒﻖ اﻹمام واﳌﻄﻠوب أﻻ ﻳسﺒﻘه وﻻ ﻳساوﻳه ﺑﻞ ﺑعده وﻗبلﻪ عمدا ﺑﻼ عذر
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ﺑﻄلﺖ اﻟﺼﻼة وسﻬﻮا يعيدﻩ ﺑعدﻩ أي ﻳعيده ﺑعد اﻹمام وإﻻ ﺑﻄلﺖ .ﻳعود اﻵن إﻻ ما

ﻛان ﻗد اﺑتدأه ﻓيمن رﻛﻊ أو سﺠد ﻗﺒﻞ إمامه ﻓعﻠيه أن ﻳرﺟﻊ ﻟيأت ﺑه ﻗال ) ﻓﺈن ﱂ يﻔعﻞ
( أي ﱂ يعد ) عمدا ( ﺣﱴ ﳊﻘﻪ اﻹﻣام ﻓيﻪ ) ﺑﻄلﺖ ( ﺻﻼتﻪ ﻷنﻪ ترك الﻮاﺟب عمدا
ﻓمن رﻛﻊ أو سﺠد ﻗﺒﻞ إمامه سﺒﻘه إﱃ رﻛن وإن ﻛان سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ ﻓصﻼتﻪ ﺻﺤيﺤﺔ
ويعتد ﺑﻪ انتﻬينا من ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ .مسأﻟﺔ أﺧرى ) :وإن رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻗبﻞ رﻛﻮع إﻣاﻣﻪ ١
عاﳌا عمدا ﺑﻄلﺖ ( ﺻﻼتﻪ ﻷنﻪ سبﻘﻪ ﲟعﻈﻢ الرﻛعﺔ سﺒﻘه ﺑرﻛن ) وإن ﻛان ﺟاهﻼ أو
سيا ( وﺟﻮب اﳌتاﺑعﺔ ) ﺑﻄلﺖ الرﻛعﺔ ( الﱵ وﻗﻊ السبق ﻓيﻬا ) ﻓﻘﻂ ( ﻓيعيدها
وتصﺢ ﺻﻼتﻪ للعذر) وإن ( سبﻘﻪ ﻣﺄﻣﻮم ﺑرﻛعتﲔ ن ) رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻗبﻞ رﻛﻮعﻪ ﰒ سﺠد
ﻗبﻞ رﻓعﻪ ( أي رﻓﻊ إﻣاﻣﻪ ﻣن الرﻛﻮع ) ﺑﻄلﺖ ( ﺻﻼتﻪ ﻷنﻪ ﱂ يﻘتد ﻣاﻣﻪ ﰲ أﻛﺜر
الرﻛعﺔ ) إﻻ اﳉاهﻞ والناسﻲ ( ﻓتصﺢ ﺻﻼ ما للعذر ) ويصلﻲ ( اﳉاهﻞ أو الناسﻲ )
تلﻚ الرﻛعﺔ ﻗﻀاء ( لبﻄﻼ ا ﻷنﻪ ﱂ يﻘتد ﻣاﻣﻪ ﻓيﻬا وﳏلﻪ إذا ﱂ ت ﺑذلﻚ ﻣﻊ إﻣاﻣﻪ
وﻻ تبﻄﻞ ﺑسبق ﺑرﻛن واﺣد ﻏﲑ رﻛﻮع والتخلﻒ عنﻪ ﻛسبﻘﻪ على ﻣا تﻘدم ﻗال ومن

رﻛﻊ أو سﺠد ورﻓﻊ منﻬما ﻗﺒﻞ إمامه } {١ﻓعﻠيه أن ﻳرﺟﻊ ﻟيأت ﺑه..ﻗال ﻓﺈن ﱂ ﻳفعﻞ أي
ﱂ ﻳعد ﻋمدا }أ{ ﺣﱴ ﳊﻘه اﻹمام ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وإن سﻬوا }ب{ أو ﺟﻬﻼ ﻓﺼﻼﺗه

ﺻﺤيﺤﺔ وﻳعتد ا ﻫﺬا ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﰒ ﻗال ﻓﺈن رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻗﺒﻞ رﻛوﻋه  {٢}..ﻋاﳌا
}أ{ ﻋمدا ﺑﻄﻠﺖ وإن ﻛان ﺟاﻫﻼ أو سيا }ب{ ﺗﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ ﻓﻘط واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ وإن
سﺒﻘه مأموم ﺑرﻛنﲔ } {٣ن رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻗﺒﻞ رﻛوﻋه ﰒ سﺠد ﻗﺒﻞ رﻓعه ﺑﻄﻠﺖ }أ{ ﺻﻼﺗه

ﻷنه ﱂ ﻳﻘتد مامه ﰲ أﻛﺜر اﻟرﻛعﺔ ﰒ ﻗال إﻻ اﳉاﻫﻞ واﻟناسي }ب{ معناه ﺑﻄﻠﺖ إن
ﺗعمد .ﰒ ﻗال وﻳﺼﻠي اﳉاﻫﻞ واﻟناسي ﺗﻠﻚ اﻟرﻛعﺔ ﻗﻀاء ﻟﺒﻄﻼ ا  .إذاً ما ﺣﻜﻢ اﳉاﻫﻞ
واﻟناسي؟ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه وﺗﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ .وإن سﺒﻘه ﺑرﻛنﲔ ن رﻛﻊ ورﻓه ﻗﺒﻞ اﻟرﻛوع ﰒ سﺠد
ﻓﺈن ﺗعمد ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإن سﻬا ﺗﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ ﳌا ﻗال إﻻ اﳉاﻫﻞ واﻟناسي اﻛتﺐ ﻋندﻫا
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ﻓتﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ ﰒ ﻗال وﳏﻠه إذا ﱂ ت ﺑه مﻊ إمامه }ج{ ﻓأﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺬي سﺒﻖ ﺑرﻛنﲔ
إن ﺗعمد ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة وإن ﻓعﻠه سﻬوا أو سيا واﺗﻰ ﺑه ما ﺑﻄﻞ شيء وإن ﱂ ت ﺑه

ﺑﻄﻠﺖ اﻟرﻛعﺔ ﰒ ﻗال وﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑسﺒﻖ رﻛن واﺣد ﻏﲑ اﻟرﻛوع معناه إذا سﺒﻖ ﺑرﻛن اﻟرﻛوع مﺜﻞ
ما ﻟو سﺒﻖ ﺑرﻛنﲔ ﻓﺈما أن ﻳتعمد ذﻟﻚ ﻓتﺒﻄﻞ وإما إﻻ ﻳتعمد ذﻟﻚ و ت ﺑه ﻓتﺼﺢ وإما
إﻻ ﻳتعمد ذﻟﻚ وﻻ ت ﺑه سيا ﻓاﻟرﻛعﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﰒ ﻗال واﻟتﺨﻠف ﻋنه ﻛسﺒﻘه ﻋﻠﻰ ما
ﺗﻘدم .ﻗال اﳌﺼنف :والتخلﻒ عنﻪ ﻛسبﻘﻪ على ﻣا تﻘدم ﻛيف اﻟتﺨﻠف ﻋﻠﻰ اﻹمام؟
ﻳعﲏ ﻳتأﺧر ﻓاﻹمام ﻳرﻛﻊ وﻫو ﻻ ﻳرﻛﻊ ﰒ ﻳرﻓﻊ اﻹمام وﻫو ﱂ ﻳرﻛﻊ ﻓيتأﺧر ﻋن اﻹمام
ﻓاﻟتﺨﻠف ﻋن اﻹمام ﺑرﻛن اﻟرﻛوع ﻛأن ﻳرﻛﻊ اﻹمام وﻳرﻓﻊ وﻫو ﰲ اﻟﻘيام مازال ﻛما ﻫو ﻓﺈن
ﲣﻠف ﻋمدا ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإن ﲣﻠف ﻟعﺬر ﻛﺰﺣام أو سﻬو ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓرﻛﻊ اﻹمام ورﻓﻊ أو
ﻟﺰﺣام ﻓﻠﻢ ﻳدرك ﻫﻞ اﻹمام رﻛﻊ أم ﻻ ﰒ ﻋﻠﻢ أن اﻹمام رﻛﻊ ورﻓﻊ ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ نﻘول ﻳﻠﺤﻖ
اﻹمام ﻳرﻛﻊ وﻳرﻓﻊ وﻳدرك اﻹمام وﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة وﺗﺼﺢ اﻟرﻛعﺔ ﻟﻜن ﻟو أنه ﲣﻠف ﻟعﺬر أو
ﻛﺬا ﰒ انتﺒه أن اﻹمام رﻓﻊ من اﻟرﻛوع ﻓعند ذﻟﻚ ﻳﻠﺰمه أن ﰐ ﺬا ﻓﺈن ﱂ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ وﱂ

ﻳﻠﺤﻖ إمامه ﺗﺒﻄﻞ اﻟرﻛعﺔ ﻓﻘط .وإذا ﲣﻠف ﺑرﻛنﲔ ﻓأﻛﺜر ﲟعﲎ أن اﻹمام رﻛﻊ ورﻓﻊ واﻹمام
ﻗاﺋﻢ ﰒ سﺠد اﻹمام ﰒ اﻋتدل وما أدرﻛه اﳌأموم ﺑعد ﻓيﻜون ﻗد ﻓاﺗه ﺑرﻛنﲔ ﻓنﻘول إن ﻓعﻞ
ذﻟﻚ وﺗعمد ﻫﺬا ﻓمن ب أوﱃ أنه ستﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وإن ﲣﻠف ﻟعﺬر ﻓعﻠيه أن ﻳﻠﺤﻖ إمامه
وﻳفعﻞ ما ﲣﻠف ﻋنه ﰒ ﻳدرك اﻹمام ﻓﻬنا ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة واﻟرﻛعﺔ أو أنه ﻻ ﻳفعﻠه ﻟعﺬر مﻊ
أمن ﻓوت اﻟرﻛعﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻳعﲏ ﻓاﺗه أﻛﺜر من رﻛن ﻓﺨﺸي أن ﻳﺸتغﻞ ﻷرﻛان أن ﺗفوﺗه اﻟرﻛعﺔ
ﻓﺈذا ﺧﺸي أن ﺗفوﺗه اﻟرﻛعﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻓنﻘول ﻫﺬه اﻟرﻛعﺔ ﺗﺒﻄﻞ أما إذا ﱂ ﻳﻠﺤﻘه ﻟغﲑ ﻋﺬر
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ﻓاﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ ﻛﺬﻟﻚ  .إذاً اﻟتﺨﻠف ﺑرﻛن إن ﻛان ﻟعﺬر أدرك اﻹمام وانتﻬﻰ اﳌوضوع وأما
إن ﻛان ﻟغﲑ ﻋﺬر ﱂ ﻳﻠﺤﻘه وﱂ ﻳدرﻛه وﺗعمد ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ.

ﻗال ) :ويسن ﻹﻣام التخﻔيﻒ ﻣﻊ اﻹﲤام ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﺻلى أﺣدﻛﻢ لناس
ﻓليخﻔﻒ ﻗال ﰲ اﳌبدع وﻣعناﻩ" أن يﻘتصر على أدﱏ الﻜمال ﻣن التسبيﺢ وساﺋر
أﺟﺰاء الصﻼة إﻻ أن يﺆثر اﳌﺄﻣﻮم التﻄﻮيﻞ وعددهﻢ ينﺤصر وهﻮ عام ﰲ ﻛﻞ الصلﻮات
ﻣﻊ أنﻪ سبق أنﻪ يستﺤب أن يﻘرأ ﰲ الﻔﺠر ﺑﻄﻮال اﳌﻔصﻞ" ﻓسر ﺻاﺣﺐ اﳌﺒدع نه

ﻳﻘتﺼر ﻋﻠﻰ أدﱏ اﻟﻜمال مﻊ أنه ﻗد سﺒﻖ ﻗﺒﻞ ﰲ اﳊاشيﺔ ص ) (٤٤ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ
ﺻفﺔ اﻟﺼﻼة ﻛانﺖ ﻋﺒارﺗه " واﻟواﺟﺐ مرة وأدﱏ اﻟﻜمال ﺛﻼث وأﻋﻼه ﻟﻺمام ﻋﺸر " وﻫنا

ﻳﻘول ﻳﻘتﺼر ﻋﻠﻰ أدﱏ اﻟﻜمال ﻓمعناه ﻋﺸر أم ﺛﻼث ؟ ﻗال :أن يﻘتصر على أدﱏ
الﻜمال ﻣن التسبيﺢ وساﺋر أﺟﺰاء الصﻼة إﻻ أن يﺆثر اﳌﺄﻣﻮم التﻄﻮيﻞ وعددهﻢ
ينﺤصر أي ﻋدد اﳌأمومﲔ منﺤﺼر أما ﻟو ﻛان اﻟعدد ﻛﺒﲑ ﻓﻠن ﻳستﻄيﻊ ﺣﺼر ﻫﻞ ﻳرﻳدون
اﻟتﻄوﻳﻞ أم ﻻ ﻗال :وهﻮ عام ﰲ ﻛﻞ الصلﻮات ﻣﻊ أنﻪ سبق أنﻪ يستﺤب أن يﻘرأ ﰲ
الﻔﺠر ﺑﻄﻮال اﳌﻔصﻞ ومسأﻟﺔ أدﱏ اﻟﻜمال ﻟنسﺒﺔ ﻟﻺمام ﻷنه ﻗال وأدﱏ اﻟﻜمال ﺛﻼث

وأﻋﻼه ﻟﻺمام ﻋﺸر وﻫنا إشﻜال ﰲ اﳊاشيﺔ ﻗال ﰲ اﳊاشيﺔ ﻫات نﻈﲑ ﻋﻠﻰ ﻗول ﺻاﺣﺐ
اﳌﺒدع .ﺑﻞ ﻫو من ﻛﻼم ﺻاﺣﺐ اﳌﺒدع وإذا ﻛان ﻫﺬا اﻟتنﻈﲑ ﻓسيﻜون ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﺻاﺣﺐ
اﳌﻘنﻊ .واﳌعﲎ أن اﻹمام ﻳراﻋي اﳌأمومﲔ ﻓﺈن ﻛان ﰲ ﺗسﺒيﺤاﺗه اﻟعﺸر ﺗﻄوﻳﻞ ﻓيﺨفف

ﻋنﻬﻢ وتﻜرﻩ سرعﺔ ﲤنﻊ اﳌﺄﻣﻮم ﻓعﻞ ﻣا يسن ) و ( يسن ) تﻄﻮيﻞ الرﻛعﺔ اﻷوﱃ أﻛﺜر
ﻣن الﺜانيﺔ ( لﻘﻮل أﰊ ﻗتادة ﻛان النﱯ ﷺ يﻄﻮل ﰲ الرﻛعﺔ اﻷوﱃ ﻣتﻔق عليﻪ إﻻ ﰲ
ﺻﻼة ﺧﻮف ﰲ الﻮﺟﻪ الﺜاﱐ  ١اﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ ﻫو :إذا ﻛان اﻟعدو ﰲ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓاﻟﺬي

ﳛﺼﻞ أن اﻹمام ﻳنتﻘﻞ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ وﻳﻘف ﻟتتﻢ اﻟفرﻗﺔ اﻷوﱃ ﰒ ﺗﺬﻫﺐ ﰒ ت اﻟفرﻗﺔ

اﻟﺜانيﺔ ﻓيتﻢ ا ﻓتﻜون اﻟﺜانيﺔ أطول من اﻷوﱃ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻓﻘط .واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ وﺑيسﲑ
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 ٢ﻳعﲏ وإﻻ ﻛان ﺗﻄوﻳﻞ اﻟﺜانيﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﺗﻄوﻳﻼ ﻳسﲑا ﻛسبﺢ والغاشيﺔ ﻓاﻟﺜانيﺔ أطول

من اﻷوﱃ ﺑيسﲑ ﻓﻼ س إذاً ﻻ س ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ ﺻﻼة اﳋوف ﰲ اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ واﻟﺰ دة
اﻟيسﲑة ﻗال ) :ويستﺤب ( لﻺﻣام ) انتﻈار داﺧﻞ إن ﱂ يﺸق على ﻣﺄﻣﻮم ( ﻷن ﺣرﻣﺔ

الذي ﻣعﻪ أعﻈﻢ ﻣن ﺣرﻣﺔ الذي ﱂ يدﺧﻞ ﻣعﻪ ) وإذا استﺄذنﺖ اﳌرأة ( اﳊرة أو اﻷﻣﺔ
) إﱃ اﳌسﺠد ﻛرﻩ ﻣنعﻬا ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ ﲤنعﻮا إﻣاء ﷲ ﻣساﺟد ﷲ وﺑيﻮ ن ﺧﲑ ﳍن
وليخرﺟن تﻔﻼت رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود ﺗفﻼت ﻳعﲏ ﻏﲑ متﻄيﺒات وﻫﺬا ﻳﻜره منعﻬا إﻻ
إذا ﺧﺸي ﻓتنﺔ ﻋﻠيﻬا ﻓيمنعﻬا أما ﺑدون سﺒﺐ ﻓﻼ وﲣرج ﻏﲑ ﻣﻄيبﺔ وﻻ ﻻﺑسﺔ ثياب زينﺔ
) وﺑيتﻬا ﺧﲑ ﳍا ( ﳌا تﻘدم ﰲ ﺣدﻳﺚ وﺑيو ن ﺧﲑ ﳍن وﻷب ﰒ أخ وﳓﻮﻩ ﻣنﻊ ﻣﻮليتﻪ
ﻣن اﳋروج إن ﺧﺸﻲ ﻓتنﺔ أو ﺿررا ﻣن اﻻنﻔراد ﻳعﲏ أﺑوﻫا أو أﺧوﻫا ﳝنﻊ موﻟيته من
اﳋروج إذا ﺧﺸي ﻓتنﺔ أو ضرر ﻓيمنعﻬا من اﳋروج وﻫﺬا أوﻻ وﳝنعﻬا أﻳﻀا من اﻻنفراد ﰲ
اﳋروج أو اﳌسﻜن أو ﳓو ذﻟﻚ ﻓﻠه أن ﳝنعﻬا من اﻻنفراد ﺧﺸيﺔ ﻋﻠيﻬا ﻷنه ﻻ من
اﻟفساد ﻋﻠيﻬا أو من ﻳفسدﻫا ﻓاﳌرأة ضعيفﺔ ﻓتﺤتاج من ﳛميﻬا.

ﻓصﻞ ﰲ أﺣﻜام اﻹﻣاﻣﺔ

) اﻷوﱃ ﻹﻣاﻣﺔ اﻷﻗرأ  ( ١ﺟﻮدة ) العاﱂ ﻓﻘﻪ ﺻﻼتﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ يﺆم الﻘﻮم أﻗرأهﻢ
لﻜتاب ﷲ ﻓﺈن ﻛانﻮا ﰲ الﻘراءة سﻮاء ﻓﺄعلمﻬﻢ لسنﺔ ﻓﺈن ﻛانﻮا ﰲ السنﺔ سﻮاء
ﻓﺄﻗدﻣﻬﻢ هﺠرة ﻓﺈن ﻛانﻮا ﰲ اﳍﺠرة سﻮاء ﻓﺄﻗدﻣﻬﻢ سنا رواﻩ ﻣسلﻢ ﻓاﻷول اﻷﻗرأ ) ﰒ
( إن استﻮوا ﰲ الﻘراءة ) اﻷﻓﻘﻪ  ( ٢ﳌا تﻘدم ﻓﺈن اﺟتمﻊ ﻓﻘيﻬان ﻗار ن وأﺣدﳘا أﻓﻘﻪ
أو أﻗرأ ﻗدم ﻟﻠميﺰة ﻷنه أﻓﻘه أو أﻗرأ ﻓﺈن ﻛا ﻗارﺋﲔ ﻗدم أﺟﻮدﳘا ﻗراءة ﰒ أﻛﺜرﳘا ﻗرآ
ﻳعﲏ ﻟو ﻛا ﰲ اﻟﻘراءة ﺟيدان ﻓيﺼﲑ أﻛﺜرﻫﻢ ﻗرآ أﻛﺜرﻫﻢ ﺣفﻈا ويﻘدم ﻗارئ ﻻ يعرف
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أﺣﻜام ﺻﻼتﻪ على ﻓﻘيﻪ أﻣﻲ وأمي ﻳعﲏ ﻻ ﳛسن اﻟفاﲢﺔ وﻷ ا ﺻﻼة ﻓنﺤتاج إﱃ ﻗراءة

اﻟفاﲢﺔ ومن ﻻ ﳛسن اﻟفاﲢﺔ ﻳﻘدم ﻋﻠيه اﻟﻘارئ ﻟﻜن ﻻ ﻳعرف أﺣﻜام اﻟﺼﻼة وإن اﺟتمﻊ
ﻓﻘيﻬان أﺣدﳘا أعلﻢ ﺣﻜام الصﻼة ﻗدم إن ﻛا ﰲ اﻟﻘراءة سواء ﻷن علمﻪ يﺆثر ﰲ
تﻜميﻞ الصﻼة ) ﰒ ( إن استﻮوا ﰲ الﻘراءة والﻔﻘﻪ ) اﻷسن  ( ٣لﻘﻮلﻪ ﷺ وليﺆﻣﻜﻢ
أﻛﱪﻛﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ) ﰒ ( ﻣﻊ اﻻستﻮاء ﰲ السن ) اﻷشرف  ( ٤وهﻮ الﻘرشﻲ ﻳعﲏ
اﻟﺸرف ﰲ اﻟنسﺐ وتﻘدم ﺑنﻮ هاشﻢ على ساﺋر ﻗريﺶ إﳊاﻗا لﻺﻣاﻣﺔ الصغرى لﻜﱪى
ﻓيﻘيﺲ اﻹمامﺔ اﻟﺼغرى ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻹمامﺔ اﻟﻜﱪى ولﻘﻮلﻪ ﷺ ﻗدﻣﻮا ﻗريﺸا وﻻ
تﻘدﻣﻮها وﻫﺬا إذا استووا ﰲ اﻟﻘراءة وﻏﲑﻫا ﳑا ﺗﻘدم ) ﰒ اﻷﻗدم هﺠرة  ( ٥أو إسﻼﻣا )
ﰒ ( ﻣﻊ اﻻستﻮاء ﻓيما تﻘدم ) اﻷتﻘى  ( ٦وﻇاﻫر ﻛﻼم أﲪد ﺗﻘدﱘ اﻷﻗدم ﻫﺠرة ﻋﻠﻰ
اﻷسن ﻷن اﳌﺼنف ﻫنا ﻗدم اﻟسن  ،واﺧتاره اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح وﻏﲑﳘا لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :إن
أﻛرﻣﻜﻢ عند ﷲ أتﻘاﻛﻢ  ﰒ إن استﻮوا ﰲ الﻜﻞ يﻘدم ) ﻣن ﻗرع  ( ٧ﻳﺼﲑ ﻟﻘرﻋﺔ
واﻟﻘرﻋﺔ ﻋند اﳌﺸاﺣﺔ ﻓﺈذا ﺗنازل ﺑعﻀﻬﻢ ﻓﻼ إشﻜال إن تﺸاﺣﻮا ﻷ ﻢ تساووا ﰲ
اﻻستﺤﻘاق وتعذر اﳉمﻊ ﻓﺄﻗرع ﺑينﻬﻢ ﻛساﺋر اﳊﻘﻮق  .ﰒ ﻫﺬا ﺗﻘدﱘ آﺧر ﻗال )
وساﻛن البيﺖ  ١وإﻣام اﳌسﺠد  ٢أﺣق ( إذا ﻛا أهﻼ لﻺﻣاﻣﺔ ﻳعﲏ ﺗﺼﺢ إمامته ﳑن
ﺣﻀرهﻢ ولﻮ ﻛا ﰲ اﳊاﺿرين ﻣن هﻮ أﻗرأ أو أﻓﻘﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ يﺆﻣن الرﺟﻞ الرﺟﻞ ﰲ
ﺑيتﻪ وﻻ ﰲ سلﻄانﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود عن اﺑن ﻣسعﻮد واﳊدﻳﺚ ﰲ مسﻠﻢ ﻓيﺼﲑ ساﻛن
اﻟﺒيﺖ أوﱃ إﻻ إذا ﺗنازل ) إﻻ ﻣن ذي سلﻄان ( واﳌﻘﺼود ﺑه اﻹمام اﻷﻋﻈﻢ ﰒ نواﺑه
ﻛاﻟﻘاضي ﻓيﻘدم عليﻬما لعمﻮم وﻻيتﻪ معناه أن اﳊاﻛﻢ أو اﻟسﻠﻄان اﻷﻋﻈﻢ ﻳﻘدم ﻋﻠﻰ
ﺻاﺣﺐ اﻟﺒيﺖ وﻫﺬا ﻷن وﻻﻳته ﻋامﺔ وﳌا تﻘدم ﻣن اﳊديﺚ والسيد أوﱃ ﻹﻣاﻣﺔ ﰲ
ﺑيﺖ عبدﻩ ﻷنﻪ ﺻاﺣب البيﺖ .مساﺋﻞ ) :وﺣر ( لرﻓﻊ على اﻻﺑتداء ) وﺣاﺿر (
أي ﺣﻀري وهﻮ الناشﺊ ﰲ اﳌدن والﻘرى ﻫو ﻳرﻳد أن ﻳﻘول أن اﳊر أوﱃ من ﻋﻜسه
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واﳊﻀري أوﱃ من اﻟﺒدوي ) وﻣﻘيﻢ اﻟﺜاﻟﺚ أوﱃ من اﳌساﻓر وﺑصﲑ اﻟراﺑﻊ أوﱃ من اﻷﻋمﻰ

وﳐتﻮن ( اﳋامﺲ أوﱃ من ﻏﲑ اﳌﺨتون وﻫو اﻷﻗﻠف أي ﻣﻘﻄﻮع الﻘلﻔﺔ ) وﻣن لﻪ ثياب
( اﻟسادس و أي ثﻮ ن وﻣا يسﱰ ﺑﻪ رأسﻪ ) أوﱃ ﻣن ﺿدهﻢ ( ﺧﱪ عن ﺣر وﻣا عﻄﻒ
عليﻪ ﻷن ﻗوﻟه ﻫو ﺣر مﺒتدأ واﳋﱪ أوﱃ من ضدﻫﻢ ﻓاﳊر أوﱃ ﻣن العبد واﳌبعﺾ
واﳊﻀري أوﱃ ﻣن البدوي الناشﺊ لباديﺔ واﳌﻘيﻢ أوﱃ ﻣن اﳌساﻓر ﻷنﻪ رﲟا يﻘصر
ﻓيﻔﻮت اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﺑعﺾ الصﻼة ﰲ ﲨاعﺔ وﺑصﲑ أوﱃ ﻣن أعمى وﳐتﻮن أوﱃ ﻣن أﻗلﻒ
وﻣن لﻪ ﻣن الﺜياب ﻣا ذﻛر أوﱃ ﻣن ﻣستﻮر العﻮرة ﻣﻊ أﺣد العاتﻘﲔ ﻓﻘﻂ ﻳعﲏ ﻟه من
اﻟﺜياب ﺛو ن ﺗسﱰه وما ﻳسﱰ ﺑه رأسه أوﱃ ﻓﻜامﻞ اﻟسﱰ أوﱃ من ﻗﺺ اﻟسﱰ وﻛذا
اﳌبعﺾ أوﱃ ﻣن العبد واﳌتﻮﺿﺊ أوﱃ ﻣن اﳌتيمﻢ واﳌستﺄﺟر ﰲ البيﺖ اﳌﺆﺟر أوﱃ ﻣن
اﳌﺆﺟر ﻓاﳌؤﺟر ﻫو ماﻟﻚ اﻟﺒيﺖ ﻟﻜن اﳌنفعﺔ مﻠﻚ ﻟﻠمستأﺟر واﳌعﲑ أوﱃ ﻣن اﳌستعﲑ .
ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ ﺣﻜﻢ إمامﺔ ﻏﲑ اﻷوﱃ ﻫﻞ ﻫي ﺻﺤيﺤﺔ ؟ ﻗال وتﻜرﻩ إﻣاﻣﺔ ﻏﲑ اﻷوﱃ ﺑﻼ
إذنﻪ معناه ﺻﺤيﺤﺔ ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ﳊديﺚ إذا أم الرﺟﻞ الﻘﻮم وﻓيﻬﻢ ﻣن هﻮ ﺧﲑ ﻣنﻪ
ﱂ يﺰالﻮا ﰲ سﻔال ذﻛرﻩ أﲪد ﰲ رسالتﻪ رساﻟﺔ اﻟﺼﻼة ﻟﻜن اﳊدﻳﺚ ﻓيه ضعف إﻻ إﻣام
اﳌسﺠد وﺻاﺣب البيﺖ ﻓتﺤرم )وسﺒﻘﺖ مسأﻟﺔ إمام اﳌسﺠد .ﰒ انتﻘﻞ إﱃ اﻟﺼﻼة
ﺧﻠف اﻟفاسﻖ سيﺬﻛر أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ ﺧﻠف اﻟفاسﻖ وﻻ تصﺢ ( الصﻼة ) ﺧلﻒ ﻓاسق
ﻣﻄلﻘا ( سﻮاء ﻛان ﻓسﻘﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷﻓعال أو اﻻعتﻘاد اﻷﻓعال ﻛاﳌعاﺻي واﻟﻜﺒاﺋر

واﻻﻋتﻘاد ﻛاﻟﺒدع  ،وﻋنه :ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﺧﻠف اﻟفاسﻖ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ  ،واﻟﺼﻼة ﻋندﻫﻢ

ﺧﻠف اﻟفاسﻖ ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﰲ ﲨعﺔ وعيد تعذرا ﺧلﻒ ﻏﲑﻩ ﻓﺈذا ﺗعﺬرت اﳉمعﺔ ﺧﻠف

ﻏﲑه ﻓﻠه أن ﻳﺼﻠي أو ﻋيد ﻓﻬو اﻟﺬي ﻳﺼﻠي ﻷن اﳉمعﺔ واﻟعيد ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﻻ ﺗﻘوم إﻻ مرة
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واﺣدة أما إذا ﻛانﺖ ﺗﻘام ﰲ أماﻛن ﻛﺜﲑة ﻓﻠﻢ ﺗتعﺬر ﺧﻠف ﻏﲑه ﻟﻜن ﻟو ما ﻛان ﰲ اﻟﺒﻠد
إﻻ ﲨعﺔ واﺣدة وإمام اﳉمعﺔ ﻫﺬا ﻓاسﻖ ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﺗﺼﺢ وﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺗﺼﺢ

ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ وﻫﺬا ﻫو اﻟﺼواب وﷲ أﻋﻠﻢ  .إﻻ ﰲ ﲨعﺔ وعيد تعذرا ﺧلﻒ ﻏﲑﻩ

ﳌاذا ﻗاﻟوا ﻷ ا ﻟو ﱂ ﺗﺼﺢ ﺧﻠفه ﻷﻓﻀﻰ ذﻟﻚ إﱃ ﺗرك اﳉمعﺔ وﺗرك اﻟعيد ﻳعﲏ ﻟﻠﻀرورة

لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تﺆﻣن اﻣرأة رﺟﻼ وﻻ أعراﰊ ﻣﻬاﺟرا وﻻ ﻓاﺟر ﻣﺆﻣنا إﻻ أن يﻘﻬرﻩ سلﻄان
ﳜاف سﻮطﻪ وسيﻔﻪ رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ عن ﺟاﺑر ) ﻛﻜاﻓر ( أي ﻛما ﻻ تصﺢ ﺧلﻒ ﻛاﻓر
إذاً ﻻ ﺗﺼﺢ ﺧﻠف اﻟفاسﻖ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺗﺼﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ﻛما ﻻ ﺗﺼﺢ ﺧﻠف اﻟﻜاﻓر

ﻓاﻟﺼﻼة ﺧﻠف اﻟﻜاﻓر معﻠوم أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ سﻮاء علﻢ ﺑﻜﻔرﻩ ﰲ الصﻼة أو ﺑعد الﻔراغ
ﻣنﻬا ﻓﻠو ﻋﻠﻢ ﺑعد اﻟفراغ أن ﻫﺬا اﻹمام ﻛاﻓر ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ ﻓيعيدﻫا وتصﺢ ﺧلﻒ
اﳌخالﻒ ﰲ الﻔروع أي ﰲ اﳌساﺋﻞ اﻟفﻘﻬيﺔ ﻓﻜيف ﺗﺼنف اﻟﺬي ﳜاﻟفﻚ ﰲ اﳌساﺋﻞ

اﻟفﻘﻬيﺔ !!ﻫﻢ ﻳﺬﻛرون ﻫنا ﻛﻠمﺔ ﻻﺑن ﻋﻘيﻞ ذﻛرﻫا اﺑن مفﻠﺢ ﰲ اﻟفروع ﻳﺬﻛرون ﻫﺬه
اﻟﻜﻠمﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ﻳﻘوﻟون وﻻ إنﻜار ﰲ مساﺋﻞ اﳋﻼف  ،وطﺒعا ﻫﺬه ﻗﻀيﺔ اﻟﻘﻀا
اﻵن ﻋند ﻋامﺔ اﻟناس ﻋند اﻟعوام من اﳌتدﻳنﲔ ومن ﻏﲑ اﳌتدﻳنﲔ وﻫو اﻹنﻜار ﰲ مساﺋﻞ
اﳋﻼف ،نﻘول ﻟه :ﺗعﻠﻢ أوﻻ ﰒ ﻗﻞ أنﻜر أو ﻻ أنﻜر  ،ﻓﻬو ﻋامي وﻳنﻜر وﻫﺬا ﻟيﺲ
ﺻﺤيﺢ ،ﻗال ﺻاﺣﺐ اﻟفروع نﻘﻞ ﻛﻼما ﻋن اﺑن اﳉوزي ﻳﻘول ﻓيه ] رأﻳﺖ ﲨاﻋﺔ من
اﳌنتسﺒﲔ إﱃ اﻟعﻠﻢ ﻳعمﻠون ﻋمﻞ اﻟعوام ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ اﳊنﺒﻠي ﰲ مسﺠد شاﻓعي وﱂ ﳚﻬر
ﻟﺒسمﻠﺔ ﻏﻀﺒﺖ اﻟﺸاﻓعيﺔ وإذا ﺻﻠﻰ شاﻓعي ﰲ مسﺠد ﺣنﺒﻠي وﺟﻬر اﻟﺸاﻓعي ﻟﺒسمﻠﺔ
ﻏﻀﺒﺖ اﳊناﺑﻠﺔ وﻫﺬه مسأﻟﺔ ﱄ ﻓيﻬا إﻻ اﳍوى وﳝنﻊ منه اﻟعﻠﻢ [ ﻓنﻘول من ب مراﺟعﺔ
أنفسنا ﻓمن اﳋﻄأ أن ندرك أﺧﻄاء اﻟناس ونﺒﲔ اﻷﺧﻄاء وننتﻘد اﻟناس إذا ضﻠوا اﻟﻄرﻳﻖ

وﻻ ننﻘﺾ أنفسنا وﻻ ننﻈر ﻓيما نرﺗﻜﺐ من ﲪاﻗات وﻻ نﱰاﺟﻊ ﻋن اﻟتعﺼﺐ واﳍوى
اﻟﺬي ﻏﻠﺐ ﻋﻠينا وأﺻﺒﺢ ﳚري ﰲ دماﺋنا مﻊ اﻟعروق وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﲢدﻳدا من أﻛﺜر اﳌساﺋﻞ
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اﻟﱵ سئﻠﺖ ﻋنﻬا ﺣﱴ ﺟاءﱐ شﺨﺺ وﻗال إمامنا ﻳﻘنﺖ ﰲ اﻟفﺠر وﳚﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ
ونﺼﺤناه مرارا ﻓﻠﻢ ﻳرﺗدع ﻓﻜيف اﻟعمﻞ معه !! ﻓتﺼور رﺟﻞ إمامه ﳚﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ ﰲ

اﻟفﺠر ﻷنه شاﻓعي وﻳﻘنﺖ ﰲ ﺻﻼة اﻟفﺠر ..ﻳعﲏ ﻛأن ﻋنده ﳎرم وﻓرغ من إﺟرامه وﻗﻀينا
ﻋﻠيه ومﺒتدع ﻓﻜيف اﻟتعامﻞ معه ﻓﻬﺬا إن ﺻدر من اﻟﺼغار ﻓﺒسﺒﺐ اﳉﻬﻞ وﺑسﺒﺐ اﳍوى
واﻟتعﺼﺐ ﻷنه ﲰﻊ ﻓتوى ﻋدم اﳉﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ أي ﻻ ﳚﻬرون وﻻ ﻳﻘنتون وﻫﺬا مﺬﻫﺐ
اﳉمﻬور وﺑعﻀﻬﻢ ما ﳚﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ وﺑعﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺒسمﻞ أﺻﻼ ﻓﻬﺬا مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور وﻫﺬا
مﺬﻫﺐ اﻟﺸاﻓعي وﻫﺬا ﻟه أدﻟﺔ وﻫؤﻻء ﳍﻢ أدﻟﺔ وﺣﱴ مسأﻟﺔ اﳉﻬر ﰲ اﻟفﺠر ﻓيﻬا أﺣادﻳﺚ
ﺻﺤيﺤﺔ ﺣﱴ ﻗال اﺑن اﻟﻘيﻢ أن من أراد أن ﻳتﺒﻊ اﻟسنﺔ ﻓيفعﻠﻬا أﺣيا ﺣﱴ ﻳﻜون ﻓعﻼ ﻗد
واﻓﻖ اﻟسنﺔ ﻓيﺤتاج أﺣيا أن ﳚﻬر وأﺣيا أن ﻳﻘنﺖ وﻳﱰك ﰲ اﻷﻛﺜر وﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻓﻬﺬا

اﻟﺒﻼء إذا ﱂ نفﻄن إﻟيﻬا  ..وﻋمر ﻳﻘول :ﺣاسﺒوا أنفسﻜﻢ ﻗﺒﻞ أن ﲢاسﺒوا وزنوا
أﻋماﻟﻜﻢ ﻗﺒﻞ أن ﺗوزن وﻛانﺖ إﺟاﺑﱵ ﻛاﻟتاﱄ ﻳعﲏ ﻟو ﺑعﺚ ﷲ اﻹمام اﻟﺸاﻓعي اﻵن وﺻﻠﻰ
ﺑﻚ اﻟفﺠر ﻓماذا ستفعﻞ معه ﻫﻞ ستﺼﻠي ﺧﻠفه أم ﻻ؟ ﻓﻬﺬا ﻳؤﺗﻰ من اﳉﻬﻞ وأﺣيا

ﺟﻬﻼ مﻊ اﻟتعﺼﺐ وأﺣيا ﺗعﺼﺐ ﻓﻘط ﻓسﺒﺐ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ أﺣيا ﺗﻜون ﺧﻠيط من
مادﺗﲔ مﻠعﻘتﲔ ﺟﻬﻞ مﻊ مﻠعﻘتﲔ ﺗعﺼﺐ ﻓتﺨرج مﺜﻞ ﻫﺬه اﳊاﻻت وأﺣيا أرﺑﻊ مﻼﻋﻖ
من اﳍوى ﻷنه ﻳﻘرأ ﰲ ﻛتﺐ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻓﻬﺬا سيﻜون من طﻠﺒﺔ اﻟعﻠﻢ أو أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻟﻸسف
واﳌﺸاﻳﺦ ﻏﲑ معﺼومﲔ وﻻ أ معﺼوم وﻻ أﺣد معﺼوم ﻓﺒعﺾ اﻟناس اﺑتﻼه ﷲ ﻟتعﺼﺐ
ﻓيﻘرأ ﰲ ﻛتﺐ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ اﳋﻼف ﰲ مسأﻟﺔ اﳉﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ وﻳسرد اﻷدﻟﺔ ﰲ ﺗﺼﺤيﺢ ﺟﻬر
اﻟنﱯ ﷺ ﻟﺒسمﻠﺔ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳﺼر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘول اﳌﺨاﻟف من ﻳعتﻘده أنه أﺧﻄأ وضﻞ
اﻟﻄرﻳﻖ وأن ﻫﺬه اﻟنﺼوص ﻟيسﺖ ﺻﺤيﺤﺔ ،ﺧاﻟف اﻟنﺼوص ﰲ رأﻳﻚ ﻓأنﺖ ﻻ ﺧﺬ
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ﺬا ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟﻘول إذا رأﻳته ضعيفا ﻓأنﺖ ﻻ ﺗعمﻞ ﺑه أما أنﻚ ﺗنﺼﺐ نفسﻚ ﺣﻜما ﰲ
مساﺋﻞ اﻻﺟتﻬاد وأن من أﺧﻄأ ﻓﻘد ضﻞ وﻗد أﺻاب اﻟﻀﻼل وﷲ ﻫﺬا ﻫو اﻟتعﺼﺐ ﺑعينه
و ﻓأ أﲝﺚ اﳌسأﻟﺔ ﺑتﺠرد ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻇﻬر ﱄ اﻟﺼواب وﻫو ﻋدم اﳉﻬر ﳌسأﻟﺔ ﻓﺈذا
ﻇﻬر ﻟﻚ ﻫﺬا ﻓﺒه ،ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﺼواب اﻟﺬي ﻇﻬر ﻟﻚ ﻫﻞ ﻫو ﻻزم ﻟﻚ أم ﻻزم ﻷمﺔ ﷴ
ﷺ؟ ﻳﻠﺰمﻚ أنﺖ ﻓﻘط أما اﻷمﺔ ﻓﻠﻢ ﺗؤمر ﺗﺒاﻋﻚ وإﳕا أمرت ﺗﺒاع رسول ﷲ ﷴ ﷺ
أما أنﺖ ﻓﻠسﺖ معﺼوم  ،ﺗﻘول اﻟنﺼوص واضﺤﺔ ! نﻘول ﻫي واضﺤﺔ ﻟﻚ أنﺖ أما ﱄ

أ ﻓاﻟﺬي اﺗﻀﺢ ﱄ أن اﻟنﺼوص ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓمن أﺗﺒﻊ  ،أﺗﺒعﻚ أنﺖ أم أﺗﺒﻊ ما ﻇﻬر ﱄ
من اﳊﻖ؟ ﻓﻬﺬا ﺗعﺼﺐ ﻟﻜن أﺣيا اﻟتعﺼﺐ ﻳغﻠف سﻢ اﻟﻜتاب واﻟسنﺔ ﻓيﺼﺒﺢ
اﻟتعﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛتاب ﷲ وسنﺔ رسول ﷲ ﷺ ﻓيﻘول أ ﻻ أﺗعﺼﺐ ﻟنفسي ،أ أﺗعﺼﺐ
ﻟﻠﻜتاب واﻟسنﺔ ﻓاﻟﻜتاب واﻟسنﺔ أﺧي ما نﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻚ ﺑﻞ أنﺖ اﻟﺬي ﻓﻬمﺖ ﻫﺬا
اﻟﻘول – وانتﺒه أن ﻫﺬا اﻟﺬي أﻗول ﰲ اﳉﻬر ﻟﺒسمﻠﺔ او اﻟﻘنوت ﻫﺬا مﺜال – ﻓﺈذا ﻛانﺖ
اﳌسأﻟﺔ ﲢتمﻞ واﻟﻜتاب واﻟسنﺔ أنﺖ ﻓﻬمﺖ منه معﲎ ﻓﻠيﺲ معﲎ ذﻟﻚ أن ﻏﲑك ﻻ ﳚوز
ﻟه أن ﻳفﻬﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻟﻜن ﺣﱴ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم سأضﻊ ﻟه ضاﺑط ﻓانتﺒه ﻷنه سيﻈﻬر اﻟيوم

من ﳜرق اﻹﲨاع ﻓيﻘول ﻫﺬا اﻟﺬي ﻇﻬر ﱄ  ،ﳓن ﻻ نتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌساﺋﻞ اﻟﻘﻄعيﺔ أما
اﳌساﺋﻞ اﻟﻘﻄعيﺔ ﻓﻼ ﳚوز اﳋروج ﻋنﻬا ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﻈﻬر اﻟيوم من ﻳﺒيﺢ اﻟر وﻻ ﻏدا وﻻ
ﺑعد ﻏد وﻻ ﻓيما سﺒﻖ ﻳﺒيﺢ اﻟر أو ﻳﺒيﺢ اﳋمر أو اﻟﺰ ..ﻓﻬﺬه ﻗﻄعيات واﳌساﺋﻞ اﻟﻘﻄعيﺔ
ﻟيﺲ ﻷﺣد أن ﳚتﻬد ﻓيﻬا ومن اﺟتﻬد ﻓيﻬا ﺑﺰﻋمه وﺧاﻟف اﻹﲨاع ﻓﻼ شﻚ انه ﻗد اﳓرف

وضﻞ ضﻼﻻ مﺒينا وﻗد ﻳﻜفر إذا ﺧاﻟف إﲨاﻋا معﻠوما من اﻟدﻳن ﻟﻀرورة ﻓأ أﺗﻜﻠﻢ ﻋن
مساﺋﻞ اﻻﺟتﻬاد ومساﺋﻞ اﳋﻼف اﻟﱵ وﻗﻊ اﳋﻼف ﻓيﻬا ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ..ﻓاﻹنﻜار
واﻟتﺸنيﻊ ﻻ ﳚوز أما اﻟﻘﻄعيات ﻓﻬﺬا موضوع آﺧر .ﻗال رﲪه ﷲ :وﻫﺬه مسأﻟﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ
واﻟعﺼﺒيﺔ ﻓيﻬا ﳎرد ﻫوى ﳝنﻊ منه اﻟعﻠﻢ ﻗال اﺑن ﻋﻘيﻞ رأﻳﺖ اﻟناس ﻻ ﻳعﺼمﻬﻢ من اﻟﻈﻠﻢ
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إﻻ اﻟعﺠﺰ وﻻ أﻗول اﻟعوام ﺑﻞ اﻟعﻠماء ﻛانﺖ أ م اﳊناﺑﻠﺔ مﺒسوطﺔ ﰲ أ م اﺑن ﻳوسف وﻫو
ﻗاض من ﻗﻀاة ذاك اﻟﺰمان ﻓﻜانوا ﻳتسﻠﻄون ﻟﺒغي ﻋﻠﻰ أﺻﺤاب اﻟﺸاﻓعي ﰲ اﻟفروع –

ﻗاﺋﻞ ﻫﺬا ﻫو أﺑو اﻟوﻓا اﺑن ﻋﻘيﻞ من أﺋمﺔ اﳊناﺑﻠﺔ ﻓيﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳊناﺑﻠﺔ وﻫﺬا
ﻫو اﻟتﺠرد ﻓﻠيﺲ داﺋما ﻓرﻳﻘا واﺣدا ﻫو اﳌمتاز واﻵﺧر سيء  ،ﻓأﺣيا ﺑعﺾ اﻟناس من
اﳌتدﻳنيﲔ ﻟﻸسف ﻳﻜون أسوء من مﺸﺠي ﻓرق ﻛرة اﻟﻘدم ! ما ﻫﺬا – ﻗال ﺣﱴ ﻻ
ﳝﻜنوﻫﻢ من اﳉﻬر واﻟﻘنوت وﻫي مسأﻟﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ ﻓﻠما ﺟاءت أ م اﻟنﱠﻈﱠام وﻫو من

اﻟﺸاﻓعيﺔ ومات اﺑن ﻳوسف وزاﻟﺖ شوﻛﺔ اﳊناﺑﻠﺔ استﻄال ﻋﻠيﻬﻢ أﺻﺤاب اﻟﺸاﻓعي
استﻄاﻟﺔ اﻟسﻼطﲔ اﻟﻈﻠمﺔ ﻓاستعدوا ﻟسﺠن وآذوا اﻟعوام ﻟسعا ت واﻟفﻘﻬاء ﻟنﺒﺬ
واﻟتﺠسيﻢ ﻓتدﺑرت أمر اﻟفرﻳﻘﲔ – ﻓاﺑن ﻋﻘيﻞ ﻏﲑ راض ﻋن ﻫﺬا وﻻ ذاك ﻓيﻘول ﻻ ﻫؤﻻء
ﺧﲑ وﻻ ﻫؤﻻء ﺑرﻛﺔ -ﻓتدﺑرت أمر اﻟفرﻳﻘﲔ ﻓﺈذا ﻢ ﱂ ﺗعمﻞ ﻓيﻬﻢ آداب اﻟعﻠﻢ وﻫﻞ ﻫﺬه
اﻷﻓعال إﻻ أﻓعال اﻷﺟناد واﻟعسﻜر اﻷﺟناد ﻳﺼوﻟون ﰲ دوﻟتﻬﻢ وﻳﻠﺰمون اﻟﺒﻄاﻟﺔ ﰲ

مدﻳنتﻬﻢ [ انتﻬﻰ ما ﻗاﻟه رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ .ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ :وإذا ترك اﻹﻣام ﻣا
يعتﻘدﻩ واﺟبا وﺣدﻩ عمدا ﺑﻄلﺖ ﺻﻼ ما ﻳﻘﺼد ﺻﻼة اﳌأموم إذا ﺗرك اﻹمام ما ﻳعتﻘده
واﺟﺒا ﻋنده ﻫو ﻓتﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه وإن ﻛان عند ﻣﺄﻣﻮم وﺣدﻩ ﱂ يعد ﻷن ﺻﻼة اﻹمام

ﺻﺤيﺤﺔ وﻫو ﻳﺼﻠي ﺧﻠفه ﻓﻬمﺖ اﻟفرق اﻵن؟ مﺜﻼ إذا ﻛان اﻹمام ﻳعتﻘد ن اﻟتسﺒيﺢ
واﺟﺐ ﺗرك اﻟتسﺒيﺢ ﰲ اﻟرﻛوع وﻫو ﻳعتﻘده واﺟﺒا معناه ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه ﻋند نفسه وﺑﻄﻠﺖ
ﻋند اﳌأموم ﻟﻜن ﻟو أنه ﻳرى أن اﻟتسﺒيﺢ ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ﻓما سﺒﺢ ﰲ اﻟرﻛوع وﻻ ﰲ اﻟسﺠود

واﳌأموم ﻳراه واﺟﺒا ﻓﺼﻼة اﻹمام ﺻﺤيﺤﺔ و ﻟتاﱄ ﺻﻼة اﻹمام ﺻﺤيﺤﺔ وﻣن ترك رﻛنا أو
شرطا أو واﺟبا ﳐتلﻔا ﻓيﻪ ﺑﻼ ويﻞ وﻻ تﻘليد أعاد ﺑدون وﻳﻞ وﻻ ﺗﻘﻠيد ﺑﻞ ﺗرك رﻛنا

www.bajabir.com

٤٤٠

ﺗﺸﻬي ﻓﻼ ﻫو مﻘﻠد ﻟعاﱂ أﻓتاه وﻻ ﻫو ﳎتﻬد ﻓرأى أنه ﻟيﺲ ﺑرﻛن ) وﻻ ( تصﺢ ﺻﻼة
رﺟﻞ وﺧنﺜى ) ﺧلﻒ اﻣرأة ( اﻟرﺟﻞ ﺧﻠف اﳌرأة ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه واﳋنﺜﻰ ﺧﻠف اﳌرأة ﻻ
ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه ﻻﺣتمال أن ﻳﻜون اﳋنﺜﻰ رﺟﻼ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ وﻗﻠنا مرارا أن اﳋنﺜﻰ اﻟﺬي ﻓيه

ﺗﺸوه ﰲ اﳋﻠﻘﺔ ﰲ ﻋﻀوه اﻟتناسﻠي ﲝيﺚ ﻻ ﻳعرف ﻫﻞ ﻫو رﺟﻼ أو امرأة ﻗال ﳊديﺚ
ﺟاﺑر الساﺑق ) وﻻ ( ﺧلﻒ ) ﺧنﺜى للرﺟال ( واﳋناثﻲ ﻻﺣتمال أن يﻜﻮن اﻣرأة إذاً

اﻟﺼورة اﻷوﱃ  :رﺟﻞ أو ﺧنﺜﻰ ﺧﻠف امرأة  ،واﻟﺜانيﺔ اﻟرﺟﻞ ﻻ ﻳﺼﻠي ﺧﻠف اﳋنﺜﻰ
ﻻﺣتمال أن ﻳﻜون ﻳﺼﻠي ﺧﻠف امرأة واﳋنﺜﻰ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺧﻠف ﺧنﺜﻰ ﻻﺣتمال أن ﺗﻜون

اﻹمام امرأة واﳌأموم رﺟﻞ .ﻗال ) :وﻻ ( إﻣاﻣﺔ ) ﺻﱮ لبالﻎ  ٣ﰲ ﻓرض ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺼﺢ أن
ﻳﺼﻠي اﻟﺼﱯ إمام ﰲ ﺻﻼة اﻟفرض وﻋنه  :ﺗﺼﺢ  .لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تﻘدﻣﻮا ﺻبيانﻜﻢ ﻋند

اﻟدﻳﻠمي وﻫو ضعيف ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع وتصﺢ ﰲ نﻔﻞ إذاً إمامﺔ اﻟﺼﱯ ﰲ اﻟفرض ﻟﻠﺒاﻟغﲔ ﻻ

ﺗﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺗﺼﺢ وإﻣاﻣﺔ ﺻﱯ ﲟﺜلﻪ ﺗﺼﺢ واﻟراﺑعﺔ ﻗال ) :وﻻ (
إﻣاﻣﻪ ) أﺧرس ( ولﻮ ﲟﺜلﻪ ﻷنﻪ أﺧﻞ ﺑﻔرض الصﻼة لغﲑ ﺑدل اﻷﺧرس أي اﻟﺬي ﻻ

ﻳتﻜﻠﻢ ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ ﻗراءة اﻟفاﲢﺔ أﺻﻼ ﻓﺈذاً ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون إماما ﻷنه ﻻ ﻳستﻄيﻊ أداء

اﻟفاﲢﺔ وﻟيﺲ ﻟه ﺑدل ﻋنﻬا ﲞﻼف اﻟﺬي ﻳعﺠﺰ ﻋن اﻟﻘيام ﻓيﺼﻠي ﺟاﻟسا ﻷنﻪ أﺧﻞ ﺑﻔرض
الصﻼة لغﲑ ﺑدل ﻓاﻟعاﺟﺰ ﻋن اﻟرﻛوع ﻻ ﻳؤم إﻻ اﻟعاﺟﺰ ﻋن اﻟرﻛوع واﻟسﺠود ﻛﺬﻟﻚ ﻗال
) أو ﻗيام( أي ﻻ تصﺢ إﻣاﻣﺔ العاﺟﺰ عن الﻘيام لﻘادر عليﻪ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻘيام ﻟﻜن استﺜﲎ
مسأﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘال ) إﻻ إﻣام اﳊﻲ ( أي الراتب ﲟسﺠد ) اﳌرﺟﻮ زوال علتﻪ (
ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﺧﻠف اﻟعاﺟﺰ ﻋن اﻟﻘيام؟ ﻳﻘول ﻻ إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ واﺣدة
إذا ﻛان ﻫﺬا اﻟعاﺟﺰ ﻫو إمام اﳊي وإمام اﳌسﺠد اﻟراﺗﺐ وأﺻاﺑته ﻋﻠﺔ ﻳرﺟﻰ زواﳍا أما ﻟو

ﻛانﺖ داﺋمﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻰ ﺧﻠفه ﳌاذا؟ ﻗال لﺌﻼ يﻔﻀﻲ إﱃ ترك الﻘيام على الدوام ﻓﻬﺬا ﰲ

اﻹمام اﻟراﺗﺐ اﻟﺬي أﺻاﺑه مرض ﻓﺼﻠﻰ ﺟاﻟسا ﻓﻜيف ﻳﺼﻠون وراءه؟ ) ويصلﻮن وراءﻩ
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ﺟلﻮسا ند ( ولﻮ ﻛانﻮا ﻗادرين على الﻘيام ﻳعﲏ ﳍﻢ أن ﻳﺼﻠوا ﻗياما وﳍﻢ أن ﻳﺼﻠوا

ﺟﻠوسا مﺜﻠه لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﺻلى النﱯ ﷺ ﰲ ﺑيتﻪ وهﻮ شاك ﻓصلى ﺟالسا وﺻلى وراءﻩ
ﻗﻮم ﻗياﻣا ﻓﺄشار إليﻬﻢ أن اﺟلسﻮا ﻓلما انصرف ﻗال إﳕا ﺟعﻞ اﻹﻣام ليﺆﰎ ﺑﻪ إﱃ ﻗﻮلﻪ
وإذا ﺻلى ﺟالسا ﻓصلﻮا ﺟلﻮسا أﲨعﻮن ﻗال اﺑن عبد الﱪ روي هذا ﻣرﻓﻮعا ﻣن طرق
ﻣتﻮاترة ﻟﻜن ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻗال أن ﻫﺬا ﻗد نسﺦ ﺑﺼﻼة اﻟنﱯ ﷺ آﺧر ﺣياﺗه ﻷنه

ﺻﻠﻰ ﺟاﻟسا ومن وراءه ﻗياما ﻓﻘاﻟوا ﻫﺬا منسوخ وﻻ ﳚوز أن نﺼﻠي ﺧﻠف اﻹمام اﳉاﻟﺲ

ﺟاﻟسﲔ وإﳕا نﺼﻠي ﻗياما ) ﻓﺈن اﺑتدأ ﻢ ( اﻹﻣام الصﻼة ) ﻗاﺋما ﰒ اعتﻞ ( أي
ﺣصلﺖ لﻪ علﺔ عﺠﺰ ﻣعﻬا عن الﻘيام ) ﻓﺠلﺲ أﲤﻮا ﺧلﻔﻪ ﻗياﻣا وﺟﻮ ( ﻷنﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﺻلى ﰲ ﻣرض ﻣﻮتﻪ ﻗاعدا وﺻلى أﺑﻮ ﺑﻜر والناس ﺧلﻔﻪ ﻗياﻣا ﻣتﻔق
عليﻪ وﻛان أﺑﻮ ﺑﻜر ﻗد اﺑتدأ ﻢ ﻗاﺋما ﻛما أﺟاب ﺑﻪ اﻹﻣام إذاً ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن اﻹمام

إذا ﺑدأ اﻟﺼﻼة ﺟاﻟسا ﻟنا أن نﺼﻠي ﺧﻠفه ﺟﻠوسا وإذا ﺻﻠﻰ ﻗاﺋما ﰒ أﺻاﺑته ﻋﻠﺔ أو مرض

ﻓﺠﻠﺲ ﻓنﺒﻘﻰ ﻗياما .ﻗال ) :وتصﺢ ﺧلﻒ ﻣن ﺑﻪ سلﺲ ﺑﻮل ﲟﺜلﻪ ( ﻫﺬه اﻷوﱃ ﺑه سﻠﺲ

ﺑول ﲟأموم ﺑه سﻠﺲ ﺑول ﻛاﻷﻣﻲ ﲟﺜلﻪ ﻫﺬه اﻟﺜانيﺔ ﻓاﻷمي اﻟﺬي ﻻ ﳛسن اﻟفاﲢﺔ ﻳﺼﻠي

ﲟﺜﻠه ،ﰒ ﻗال ) :وﻻ تصﺢ ﺧلﻒ ﳏدث ( ﺣد أﺻغر أو أﻛﱪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه وﻻ

اﻟﺼﻼة ﺧﻠفه وﻻ ﺧلﻒ ) ﻣتنﺠﺲ ( وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﳒاسﺔ ﻏﲑ ﻣعﻔﻮ عنﻬا إذا ﻛان ) يعلﻢ
ذلﻚ ( ﻷنﻪ ﻻ ﺻﻼة لﻪ ﰲ نﻔسﻪ أما ﻟو ﻛان ﳚﻬﻞ اﶈدث أو اﳌتنﺠﺲ إذا ﻛان ﳚﻬﻞ
ذﻟﻚ ،إذا ﻛان ﻳعﻠﻢ ذﻟﻚ ﻗﻠنا ﺻﻼﺗه طﻠﺔ وﻛﺬا ﺻﻼة من ﺧﻠفه ) ﻓﺈن ﺟﻬﻞ هﻮ ( أي
اﻹﻣام ) و ( ﺟﻬﻞ ) اﳌﺄﻣﻮم ﺣﱴ انﻘﻀﺖ ﺻﺤﺖ ( الصﻼة ) ﳌﺄﻣﻮم وﺣدﻩ ( لﻘﻮلﻪ
ﷺ إذا ﺻلى اﳉنب لﻘﻮم أعاد ﺻﻼتﻪ وﲤﺖ للﻘﻮم ﺻﻼ ﻢ رواﻩ ﷴ ﺑن اﳊسﲔ
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اﳊراﱐ عن الﱪاء ﺑن عازب وإن علﻢ هﻮ أو اﳌﺄﻣﻮم ﻓيﻬا استﺄنﻔﻮا ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ إذا
ﺻﻠﻰ اﻹمام واﳌأموم وﺟﻬﻞ أنه ﳏدث أو متنﺠﺲ وما ﻋﻠﻢ إﻻ ﺑعد اﻟﺼﻼة ﻓاﻹمام ﺻﻼﺗه
طﻠﺔ واﳌأموم ﺻﻼﺗه ﺻﺤيﺤﺔ أما إذا ﻋﻠﻢ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﻓﻜﻞ من اﻹمام واﳌأموم ﺻﻼﺗه
طﻠﺔ أو ﻋﻠﻢ اﳌأموم أن اﻹمام ﻏﲑ متوضأ ﻓﺼﻼة اﻻﺛنﲔ طﻠﺔ .مر ﺑنا ﻗول اﳌﺼنف وﻻ
ﺗﺼﺢ ﺧﻠف ﳏدث ﺣدث أﺻغر أو اﻛﱪ وﻻ ﺧﻠف متنﺠﺲ ﳒاسﺔ ﻏﲑ معفو ﻋنﻬا إذا
ﻛان ﻳعﻠﻢ ذﻟﻚ ﻷن ﺻﻼﺗه طﻠﺔ ﰲ نفسه ﻓﺈن ﺟﻬﻞ ﻫو أي اﻹمام وﺟﻬﻞ اﳌأموم ﻛﺬﻟﻚ

أن اﻹمام متنﺠﺲ أو ﳏدث ﺣﱴ انﻘﻀﺖ اﻟﺼﻼة ﺻﺤﺖ ﻟﻠمأموم ﻓﻘط وﻟيﺲ ﻟﻺمام وإن
ﻋﻠﻢ ﻫو أي اﻹمام أو اﳌأموم ﻳعﲏ ﻋﻠﻢ أﲪدﳘا ﻓيﻬا أي ﰲ اﻟﺼﻼة استأنفوا اﻟﺼﻼة ﻳعﲏ
ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وإن علﻢ ﻣعﻪ واﺣد أعاد الﻜﻞ اﻟﻜﻞ ﻟﻠعﻠﻢ ﺑﺒﻄﻼن ﺻﻼة اﻹمام ﻓﻠو ﻛان
ﻳﺼﻠي مﻊ اﻹمام ﲨاﻋﺔ ﻛﺜﲑة وﻋﻠﻢ معه واﺣد ﻓﻘط أﻋاد اﻟﻜﻞ ،نفرض أن اﻹمام ﻳﺼﻠي
ﺑعﺸرة وواﺣد من اﻟعﺸرة ﻋﻠﻢ أن اﻹمام ﻓيه ﳒاسﺔ أو ﳏدث ﻓﻘال اﳌﺼنف ﻳعيد اﻟﻜﻞ

ﻳعﲏ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼة اﳉميﻊ وﰲ وﺟه ﻳعيد اﻟعاﱂ ﻓﻘط .ﻗال :وإن علﻢ ﻳعﲏ اﳌأموم أنﻪ ترك
واﺟبا عليﻪ ﻓيﻬا سﻬﻮا  ١أو شﻚ  ٢ﰲ إﺧﻼل إﻣاﻣﻪ ﺑرﻛن أو شرط ﺻﺤﺖ ﺻﻼتﻪ
ﻣعﻪ ﻋﻠﻢ أنه ﺗرك اﻟواﺟﺐ سﻬوا ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺬا  ،أو شﻚ أن اﻹمام ﺗرك رﻛنا أو
شرطا ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﺸﻜه ﲞﻼف ﻣا لﻮ ترك السﱰة ﻟﻠعورة أو اﻻستﻘبال ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻷنﻪ
ﻻ ﳜﻔى ﻏالبا ﻻ ﳜفﻰ ﻋﻠﻰ اﳌأموم أن اﻹمام ﺗرك اﻟسﱰة أو استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ وإن ﻛان
أرﺑعﻮن ﻓﻘﻂ ﰲ ﲨعﺔ وﻣنﻬﻢ واﺣد ﳏدث أو ﳒﺲ أعاد الﻜﻞ سﻮاء ﻛان إﻣاﻣا أو
ﻣﺄﻣﻮﻣا ﻷ ﻢ أرﺑعون ﻓﻘط ﻓﻠو ﻛانوا واﺣد وأرﺑعون ﻟﺼﺤﺖ وﻻ ﻳعيدون واﻟﻘﺼد ﻋنا أن
اﻷرﺑعون شرط ﻟﻠﺠمعﺔ وﻛانوا أرﺑعون ﻓﻘط ﻻ أﻛﺜر ﻓفيﻬﻢ واﺣد ﳏدث أﺻﺒﺤوا ﺗسعﺔ

وﺛﻼﺛﲔ ﻓيعيد اﻟﻜﻞ سواء ﻛان إماما أو مأموما ﻟفﻘد اﻟعدد اﳌعتﱪ ﻟﻠﺠمعﺔ ) وﻻ تصﺢ
إﻣاﻣﺔ اﻷﻣﻲ ( ﻣنسﻮب إﱃ اﻷم ﻛﺄنﻪ على اﳊالﺔ الﱵ ولدتﻪ عليﻬا ) وهﻮ ( أي اﻷﻣﻲ )
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ﻣن ﻻ ﳛسن ( أي ﳛﻔظ ) الﻔاﲢﺔ أو يدﻏﻢ ﻓيﻬا ﻣا ﻻ يدﻏﻢ ( ن يدﻏﻢ ﺣرﻓا ﻓيما ﻻ
ﳝاثلﻪ أو يﻘارﺑﻪ وهﻮ اﻷرت إذاً ﻋند س ﻻ ﺗﺼﺢ إمامتﻬﻢ  :أوﻻ اﻷمي وﻫو اﻟﺬي ﻻ
ﳛسن اﻟفاﲢﺔ  ٢ ،ﻳدﻏﻢ ﻓيﻬا ما ﻻ ﻳدﻏﻢ ن ﻳدﻏﻢ ﺣرﻓا ﻓيما ﻻ ﳝاﺛﻠه أو ﻳﻘارﺑه ﰲ

اﳌﺨرج أو اﻟﺼفﺔ أو ﰲ أﺣدﳘا وﻳسمﻰ اﻷرت ،واﻟﺜاﻟﺚ ) أو يبدل ﺣرﻓا ( ﺑغﲑﻩ وهﻮ
اﻷلﺜﻎ ﻛمن يبدل الراء ﻏينا ﻛما ﰲ اﳊمد رب اﻟعاﳌﲔ ﻓيﺒدﳍا ﻏينا إﻻ ﺿاد
اﳌغﻀﻮب والﻀالﲔ ﺑﻈاء ﻓيﺠعﻞ ﻏﲑ اﳌغﻀوب ﻏﲑ اﳌغﻈوب ﻋﻠيﻬﻢ وﻻ اﻟﻈاﻟﲔ ﻓيﻘول

أن ﻫﺬه ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة واﻟتعﻠيﻞ ﻳﻘول ﻷ ما من طرف اﻟﻠسان وﺑﲔ اﻷسنان وﰲ وﺟه ﻻ
ﺗﺼﺢ ﻓاﳌﺬﻫﺐ أ ا ﺗﺼﺢ ﻷ ا متﻘارﺑﺔ ﻟﻜن ﰲ وﺟه آﺧر أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ ﻛغﲑﻫا ﻷنه إذا

ﻗرأﻫا مغﻈوب ﻓيﺼﺒﺢ ﺗرك ﺣرﻓا من اﻟفاﲢﺔ ،اﻟراﺑﻊ ) :أو يلﺤن ﻓيﻬا ﳊنا ﳛيﻞ اﳌعﲎ (
ﻳعﲏ ﻻ ﺗﺼﺢ إمامته وﳛيﻞ اﳌعﲎ أي ﻳغﲑ اﳌعﲎ ﻛﻜسر ﻛاف إ ك ﻓيﻘول إ ِك نعﺒد
أنعمﺖ ﻳعﲏ أ وﻓتﺢ ﳘﺰة اهد من اﳍدﻳﺔ ﻓﺈذا ﳊن ﳊنا ﻟﻜن
وﺿﻢ ء أنعمﺖ ﻓيﻘول
ُ
ﺗعﺒد ﻓﻼ ﻳتغﲑ اﳌعﲎ ونﻮن نستعﲔ
ﻻ ﻳغﲑ اﳌعﲎ ﻓﺈن ﱂ ﳛﻞ اﳌعﲎ ﻛﻔتﺢ دال نعبد َ
نستعﲔ ﱂ يﻜن أﻣيا ) إﻻ ﲟﺜلﻪ ( ﻓتصﺢ ﳌساواتﻪ لﻪ وﻻ يصﺢ اﻗتداء عاﺟﺰ عن نصﻒ
َ
الﻔاﲢﺔ اﻷول لعاﺟﺰ عن نصﻔﻬا اﻵﺧر وﻻ عﻜسﻪ واﻟعﻠﺔ ﻋدم اﳌساواة إذاً ّﺑﲔ ﻋدم
ﺻﺤﺔ إمامﺔ اﻷمي ومن ﻫو اﻷمي  ..إﻻ ﲟﺜﻠه ﻓيمﻜن وﻛﺬا اﻟﺬي ﻻ ﳛفﻆ إﻻ نﺼف

اﻟفاﲢﺔ اﻷول ﻻ ﻳﺼﻞ ﲟن ﻻ ﳛفﻆ إﻻ نﺼفﻬا اﻟﺜاﱐ وﻻ اﻗتداء ﻗادر على اﻷﻗﻮال
الﻮاﺟبﺔ ﺑعاﺟﺰ عنﻬا اﳌأموم ﻳستﻄيﻊ أن ﰐ ﻷﻗوال اﻟواﺟﺒﺔ واﳌأموم ﻋاﺟﺰ ﻋنﻬا ﻓﻼ
ﺗﺼﺢ إمامته ) وإن ﻗدر ( اﻷﻣﻲ ) على إﺻﻼﺣﻪ ﱂ تصﺢ ﺻﻼتﻪ ( وﻻ ﺻﻼة ﻣن اﺋتﻢ
ﺑﻪ ﻷنﻪ ترك رﻛنا ﻣﻊ الﻘدرة عليﻪ ﻛان اﻷمي ﻳستﻄيﻊ ﺗعﻠﻢ اﻟفاﲢﺔ وﱂ ﻳتعﻠﻢ نﻘول ﻻ ﺗﺼﺢ
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ﺻﻼﺗه نفسه وﻻ إمامته ﻟغﲑه ﻷنه ﺗرك رﻛنا مﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠيه ) .وتﻜرﻩ إﻣاﻣﺔ اللﺤن ( ١

أي ﻛﺜﲑ اللﺤن الذي ﻻ ﳛيﻞ اﳌعﲎ أ ﻫو ﻛﺜﲑ اﳋﻄأ ﰲ اﻟفتﺤﺔ واﻟﻀمﺔ واﻟﻜسرة ﻓﺈن
أﺣالﻪ ب ﰲ ﻏﲑ الﻔاﲢﺔ ﱂ ﳝنﻊ ﺻﺤﺔ إﻣاﻣتﻪ إﻻ أن يتعمدﻩ ﻏﲑ اﻟواﺟﺒﺔ ﻳعﲏ ﰲ اﻟسنﺔ
ﻓﻘال ﻫﺬا ﻻ ﳝنﻊ ﺻﺤﺔ إمامته إﻻ إن ﺗعمده ﻷنه مستﻬﺰأ ﻳعﲏ اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ ﻓاﻟفاﲢﺔ
نﺸﱰط ﻓيﻬا أﻻ ﻳﻠﺤن ﻓيﻬا ﳊن ﳛيﻞ اﳌعﲎ أما ﻟو ﻛان ﻳﻠﺤن ﳊن ﳛيﻞ اﳌعﲎ ﰲ ﻏﲑ
اﻟفاﲢﺔ ﻓيﺼﲑ ﻫﺬا اﻟﻠﺤن اﻟﺬي ﳛيﻞ اﳌعﲎ ﻓﺒﻄﻞ اﻟﻘراءة ﻓﻜأنه ما أﺗﻰ ﻟسورة اﻟﱵ ﺑعد

اﻟفاﲢﺔ وإن أﺣالﻪ ﰲ ﻏﲑها سﻬﻮا أو ﺟﻬﻼ أو ﻵﻓﺔ ﺻﺤﺖ ﺻﻼتﻪ ج ﻳعﲏ ﰲ ﻏﲑ
اﻟفاﲢﺔ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗه ﻷننا ﻗﻠنا أن اﳋﻄأ ﰲ ﻏﲑ اﻟفاﲢﺔ ﻷن اﻟﻘراءة سنﺔ ﻓاﻟﻠﺤن ﻓيﻬا
اﻟﺬي ﳛيﻞ اﳌعﲎ ﻳﺒﻄﻞ ﻫﺬه اﻟﻘراءة ﻓيﺼﲑ ﻛأنه ﺻﻠﻰ ﺑﻘراءة اﻟفاﲢﺔ دون اﻟسورة اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا

) و ( تﻜرﻩ إﻣاﻣﺔ ) الﻔﺄﻓاء والتمتام (  ٣ ، ٢وﳓﻮﳘا والﻔﺄﻓاء الذي يﻜرر الﻔاء
والتمتام ﻣن يﻜرر التاء ) و ( تﻜرﻩ إﻣاﻣﺔ ) ﻣن ﻻ يﻔصﺢ ﺑبعﺾ اﳊروف ( ﻛالﻘاف
والﻀاد وتصﺢ إﻣاﻣتﻪ أعﺠميا ﻛان أو عرﺑيا اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ من ﺗﻜره إمامته ﻟﻜن ﺗﺼﺢ
مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ وﻛذا ﻳعﲏ إمامﺔ أعمى وأﺻﻢ ﻳعﲏ ﺗﻜره إمامﺔ أﻋمﻰ وأﺻﻢ واﳌﻘﺼود أن
ﻳﻜون أﻋمﻰ ﻓﻘط أو أﺻﻢ ﻓﻘط؟ ﻻ  ،ﺑﻞ ﳚمﻊ اﻻﺛنﲔ أﻋمﻰ أﺻﻢ وﻫﺬا اﳋامﺲ ﻷنه ﻻ
ﳝﻜن ﺗنﺒيﻬه إذا سﻬا وأﻗلﻒ  ٦ﺧروﺟا من اﳋﻼف ﻟﻠنﺠاسﺔ ﻓاﻷﻗﻠف ﻫو ﻏﲑ اﳌﺨتون

ﻓﻘد ﺗﻜون ﻫناك ﳒاسﺔ ﰲ ﻋﻀوه ﻷنه ﻓيه ز دة ﺟﻠدة ﰲ رأس اﻟﺬﻛر وﻫﺬه اﳉﻠدة ﻗد

ﻳﺒﻘﻰ ﻓيﻬا شيء من اﻟنﺠاسﺔ وﻻ ﺗغسﻞ وأﻗﻄﻊ يدين  ٧أو رﺟلﲔ  ٨أو إﺣداﳘا ٩
واﳌﻘﺼود ﻫنا ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻠﲔ إن ﺟعﻞ ﻟه رﺟﻠﲔ من ﺧﺸﺐ وإﻻ ﻓﻼ أي اﻟﺬي ﻳرﻛﺐ

رﺟﻠﲔ من اﳋﺸﺐ  ،أو أﺣدﳘا واﻟﻜراﻫﺔ ﻫنا ﻟﻺﺧﻼل ﺑعﻀو من أﻋﻀاء اﻟسﺠود مﻊ
ﻋدم اﻹﺧﻼل ﻟرﻛن ﻓتﻜره إمامﺔ أﻗﻄﻊ اﻟيدﻳن ،وأﻗﻄﻊ اﻟرﺟﻠﲔ ﺗﻜره إمامته إذا ﻛان ﻟه
أرﺟﻼ ﺻناﻋيﺔ وإﻻ ﻓﻼ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻘوم ﻫﺬا ﻓﺈذا ﱂ ﳝﻜنه اﻟﻘيام ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻏمامته إﻻ ﺑواﺣد
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مﺜﻠه ﻻ ﻳستﻄيﻊ اﻟﻘيام ﻗال إذا ﻗدر على الﻘيام  ،واﻟعاشر وﻣن يصرع ﻓتصﺢ إﻣاﻣتﻬﻢ
ﻣﻊ الﻜراهﺔ ﳌا ﻓيﻬﻢ ﻣن النﻘص ) و ( يﻜرﻩ أﻳﻀا وﻫﺬه ﲣتﻠف ﻋن اﻟﻜراﻫﺔ اﳌاضيﺔ
ﻗال ) :أن يﺆم ( اﻣرأة ) أﺟنبيﺔ ﻓﺄﻛﺜر ﻻ رﺟﻞ ﻣعﻬن ( لنﻬيﻪ ﷺ أن ﳜلﻮ الرﺟﻞ
ﻷﺟنبيﺔ ﻓﺈن أم ﳏارﻣﻪ أو أﺟنبيات ﻣعﻬن رﺟﻞ ﻓﻼ ﻛراهﺔ ﻷن النساء ﻛن يﺸﻬدن ﻣﻊ
النﱯ ﷺ الصﻼة .اﻟﺜاﱐ ﻋﺸر ﻗال ) أو ( أن يﺆم ﻳعﲏ ﻳﻜره أن ﻳؤم ) ﻗﻮﻣا أﻛﺜرهﻢ
يﻜرهﻪ ﲝق ( ﻛخلﻞ ﰲ دينﻪ أو ﻓﻀلﻪ ﻳعﲏ أﻛﺜر اﳌأمومﲔ ﻳﻜرﻫون اﻹمام ﻟﻜن ﲝﻖ

وﻟيﺲ ﺑﺒاطﻞ ﻓﻘد ﻳﻜون اﻹمام ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﻟﻜن ﻫﻢ اﳌﺒﻄﻠون ﻟﻜن إذا ﻛانوا ﻳﻜرﻫونه ﲝﻖ

ﻷنه ﻋنده رﻛاﻛﺔ ﰲ دﻳنه أو نوع ﻓساد ﰲ دﻳنه لﻘﻮلﻪ ﷺ ثﻼثﺔ ﻻ ﲡاوز ﺻﻼ ﻢ آذا ﻢ
العبد اﻵﺑق ﺣﱴ يرﺟﻊ واﻣرأة تﺖ وزوﺟﻬا عليﻬا ساﺧﻂ وإﻣام ﻗﻮم وهﻢ لﻪ ﻛارهﻮن
رواﻩ الﱰﻣذي وﻗال ﰲ اﳌبدع ﺣسن ﻏريب ﻳعﲏ ﻓيه ضعف  .وﻓيﻪ لﲔ ﻓﺈن ﻛان ذا دين
وسنﺔ وﻛرهﻮﻩ لذلﻚ ﻓﻼ ﻛراهيﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻳعﲏ ﻫو ﺻاﺣﺐ دﻳن وسنﺔ وﻫﻢ ﻳﻜرﻫونه ﻟدﻳنه

وﻳﻜرﻫونه ﻟسنته وﻳرﻳدون إماما مﱰاﺧيا مﺜﻠﻬﻢ ﻓﻼ ﻋﱪة ﻫنا ﺑﻜراﻫيتﻬﻢ .ﺻور أ س ﺗﺼﺢ

إمامتﻬﻢ ) :وتصﺢ إﻣاﻣﺔ ولد الﺰ  ١واﳉندي  ٢إذا سلﻢ دينﻬما ( ﺬا اﻟﺸرط  ،وﳌاذا

ﻳنﺺ ﻋﻠيﻬما ﻫنا؟ ﻳﻘﺼد أن ﻛونه وﻟد ز ﰲ ﺣد ذاﺗه ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه ﺑﺼﺤﺔ إمامته ﻓﺈذا سﻠﻢ
دﻳنه ﻓﺈمامته ﺻﺤيﺤﺔ  ،واﻟﺜاﱐ اﳉندي إذا سﻠﻢ دﻳنه واﻟﺜاﻟﺚ وﻛذا اللﻘيﻂ واﻷعراﰊ ٤

ﺣيﺚ ﺻلﺤﻮا ﳍا أي ﻟﻺمامﺔ لعمﻮم ﻗﻮلﻪ ﷺ يﺆم الﻘﻮم أﻗرؤهﻢ وﺑنﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻷن

مﺜﻞ ﻫؤﻻء ﻗد ﻳتﺒادر إﱃ اﻟﺬﻫن أن وﻟد اﻟﺰ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻓﻼ ﺗﺼﺢ إمامته ﻓﺈذا ﻛان ﺻاﺣﺐ
دﻳن وﺻﺤﺖ إمامته وﻛونه وﻟد ز ﻫﺬا ﻻ دﺧﻞ ﻟه ﻫو ﻓيه وإذا ﺻﻠﺢ دﻳنه ﻓسيدﺧﻞ
اﳉنﺔ ،أما اﳉنود ﻓفي ﻋﻬد اﳌﺼنف وﺑعد ﻋﻬد اﳌﺼنف وإﱃ ﻳومنا ﻫﺬا ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉنود
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ﻋدم اﻟتعﻠﻢ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻄﺶ وﻛﺬا وﻫﺬا ﻻ ﻳناﰲ أن ﻫناك من اﳉنود من ﳜاف ﷲ وﻟﻚ
اﳌﺼنف ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن أ مه وﻋن ﺑيئته وﺣﻘيﻘﺔ ﺣﱴ ﰲ زمننا ﻫﺬا ﰲ ﻛﺜﲑ من ﺑﻼد اﻟعاﱂ ﲡد
اﳉند ﻫﻢ أسوء اﻟناس وأسوء أﺧﻼﻗا ،ﻟﻜﲏ رأﻳﺖ أﻳﻀا ﻛﺜﲑ من اﻟعسﻜرﻳﲔ ﰲ ﻛﺜﲑ من
ﺑﻠدان اﻟعﻠﻢ ﻓيﻬﻢ دﻳن وﻋﻠﻢ وﺻﻼح وﺧﲑ ﻓاﻟعﱪة ﻟيسﺖ ﺑوﻇيفته واﻟﻠﻘيط ﻷنه ﻻ ﻳعرف
من أﻫﻠه واﻷﻋراﰊ ﻷنه ﺟاء من اﻟﺒادﻳﺔ وﻳﻜون ﻓيه ﺟفاء ﻓﻜﻞ ﻫؤﻻء ﺗﺼﺢ إمامتﻬﻢ إذا

ﺻﻠﺤوا ﳍا .ﻗال ) :و ( تصﺢ إﻣاﻣﺔ ) ﻣن يﺆدي الصﻼة ﲟن يﻘﻀيﻬا وعﻜسﻪ  ( ١مﺜﻞ

من ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر أداء ومن وراءه ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﻗﻀاء أو اﻟعﻜﺲ اﻹمام ﻳﻘﻀي ﻇﻬر

اﻟﺒارﺣﺔ واﳌأموم ﻳﺼﻠي ﻇﻬر اﻟيوم ﻣن يﻘﻀﻲ الصﻼة ﲟن يﺆديﻬا إذاً ﻇﻬر أداء ﺧﻠف ﻇﻬر
ﻗﻀاء أو ﻇﻬر ﻗﻀاء ﺧﻠف ﻇﻬر أداء ،ما اﻟﺬي اﺧتﻠف؟ ﻫﻞ اﻟﺼﻼة اﺧتﻠفﺖ؟ اﻟﺬي

اﺧتﻠف ﻫو اﻟﻘﻀاء واﻷداء مﻊ اﲢاد اﻟﺼﻼة ،إذاً ﻻ ﺗدﺧﻞ مسأﻟﺔ من ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﻗﻀاء

ﺧﻠف من ﻳﺼﻠي اﻟعﺼر أداء ﻓﻠيسﺖ ﻫﺬه مسأﻟتنا ﻷن الصﻼة واﺣدة وإﳕا اﺧتلﻒ
الﻮﻗﺖ وﻛذا لﻮ ﻗﻀى ﻇﻬر يﻮم ﺧلﻒ ﻇﻬر يﻮم آﺧر ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ .إذاً من ﻳؤدي اﻟﺼﻼة
ﲟن ﻳﻘﻀيﻬا ومن ﻳﻘﻀيﻬا ﲟن ﻳؤدﻳﻬا ومن ﻳﻘﻀيﻬا ﲟن ﻳﻘﻀيﻬا مﻊ اﲢاد اﻟﺼﻼة ﻟﻜن ﻟو
اﺧتﻠفﺖ اﻟﺼﻼة ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﻬﺬه ﺛﻼث ﺻور وﻫناك ﺻورة أﺧرى ﺗﺼﺢ ﻓيﻬا

ﻗال ) :ﻻ ( اﺋتمام ) ﻣﻔﱰض ﲟتنﻘﻞ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إﳕا ﺟعﻞ اﻹﻣام ليﺆﰎ ﺑﻪ ﻓﻼ ﲣتلﻔﻮا
عليﻪ من اﳌفﱰض؟ اﳌفﱰض ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺼﺢ اﺋتمام اﳌفﱰض ﺧﻠف اﳌتنفﻞ إذاً اﻟفرﻳﻀﺔ ﺧﻠف
اﻟنفﻞ ﻻ ﻛﺈمام ﻳعيد اﳉماﻋﺔ ﳌن ﻳﺼﻠي أداء ﻓﻬو ﻗال اﺋتمام مفﱰض معناه أن اﳌأموم
ﻳﺼﻠي اﻟفرﻳﻀﺔ واﻹمام ﻳﺼﻠي ﻓﻠﺔ ﻓﻬﺬه اﻟﺼورة ﻻ ﲡوز ،وﻋﻜسﻬا إذا ﻛان اﻹمام ﻫو
اﻟﺬي ﻳﺼﻠي اﻟفرﻳﻀﺔ واﳌأموم متنفﻞ ﻓتﺼﺢ ﻟﻜن اﻛتﺐ :وﻋنه  :ﻳﺼﺢ اﺋتمام مفﱰض

ﲟتنفﻞ واﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن اﺑن ﺗيميﺔ ويصﺢ النﻔﻞ ﺧلﻒ الﻔرض وﻻ عﻜﺲ )
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وﻻ ( يصﺢ اﺋتمام ) ﻣن يصلﻲ الﻈﻬر ﲟن يصلﻲ العصر أو ﻏﲑﳘا ( ولﻮ ﲨعﺔ نرﻳد
ﺗرﻗيﻢ اﻟﺼور اﻟﱵ ﺗﺼﺢ ﺑﱰﻗيﻢ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺑﱰﻗيﻢ آﺧر
ﻳﺼﺢ -١ :من ﻳؤدي اﻟﺼﻼة ﲟن ﻳﻘﻀيﻬا
 -٢من ﻳﻘﻀي اﻟﺼﻼة ﲟن ﻳؤدﻳﻬا
 -٣ﻗﻀﻰ ﻇﻬر ﺧﻠف ﻇﻬر آﺧر
 -٤وﻳﺼﺢ اﻟنفﻞ ﺧﻠف اﻟفرض
 -٥ﻏﲑ اﳌسﺒوق إذا أدرك دون رﻛعﺔ
 -٦نفﻞ ﺧﻠف نفﻞ آﺧر ﻻ ﳜاﻟفه ﰲ أﻓعاﻟه
ﻻ ﻳﺼﺢ :أ -اﺋتمام مفﱰض ﲟتنﻘﻞ
ب -من ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﲟن ﻳﺼﻠي اﻟعﺼر أو ﻏﲑﳘا
ج -إﺣداﳘا ﲣاﻟف اﻷﺧرى

ﻗال :ﰲ ﻏﲑ اﳌسبﻮق إذا أدرك دون رﻛعﺔ ﻷن اﳌسﺒوق إذا أدرك دون اﻟرﻛعﺔ ﻓسيﺼﻠيﻬا
ﻇﻬر واﻹمام ﺻﻠﻰ ﲨعﺔ ﻓاﺧتﻠفﺖ اﻟﺼﻼة ومﻊ ذﻟﻚ ﺟازت ﻓﻬﺬه اﻟﺼورة اﳋامسﺔ واﻛتﺐ
ﻋند ﻗوﻟه ﻻ ﻳﺼﺢ اﺋتمام من ﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر ﲟن ﻳﺼﻠي اﻟعﺼر :ﻻﺧتﻼف اﻟﺼﻼﺗﲔ وﻋنه
ﻳﺼﺢ واﺧتارﻫا اﺑن ﻋﻘيﻞ واﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن واﻟنفﺲ ﲤيﻞ إﻟيه ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘام
ﻓاﳌﻘام اﻵن ﻫو شرح اﻟﻜتاب ..وﰲ مسأﻟﺔ اﳉمعﺔ إذا أدرك اﳌسﺒوق دون رﻛعﺔ اﻛتﺐ:

ﻓﺈنه ﻳنوﻳﻬا ﻇﻬرا واﻹمام ﻳنوﻳﻬا ﲨعﺔ .ﻗال ﰲ اﳌبدع ﻓﺈن ﻛانﺖ إﺣداﳘا ﲣالﻒ اﻷﺧرى
ﻛصﻼة اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﳑا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻛسﻮف سنﺔ واستسﻘاء سنﺔ وﺟنازة ﻓرض ﻛفاﻳﺔ
وعيد ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ﻣنﻊ ﻓرﺿا ﻳعﲏ ﳝنﻊ إذا ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة إﺣداﳘا ﲣاﻟف اﻷﺧرى ﰲ
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اﻷﻓعال ﻓيﻘول ﻻ ﺗﺼﺢ إذا ﻛانﺖ ﻓرضا ،ﻗيﻞ ونفﻼ أﻳﻀا ﻳعﲏ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻻ ﻓرضا وﻻ نفﻼ

وﻗيﻞ ونﻔﻼ ﻷنﻪ يﺆدي إﱃ اﳌخالﻔﺔ ﰲ اﻷﻓعال ﻗال ﰲ اﻟﻜاﰲ :ﻓﺈن ﻛانﺖ إﺣدى
اﻟﺼﻼﺗﲔ ﲣاﻟف اﻷﺧرى ﻛﺼﻼة اﻟﻜسوف واﳉمعﺔ ﺧﻠف من ﻳﺼﻠي ﻏﲑﳘا أو ﻏﲑﳘا

ﺧﻠف من ﻳﺼﻠيﻬما ﱂ ﺗﺼﺢ رواﻳﺔ واﺣدة  ،ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻰ ﺧﻠف ﺻﻼة
أﺧرى ﲣاﻟفﻬا ﰲ اﻷﻓعال و اﻟﻜسوف ﻓيﻬا رﻛوﻋﲔ وﻗيامﲔ أم اﻻستسﻘاء ﻓﻼ  ،واﳉنازة
ﲣتﻠف ﲤاما واﻟعيد ﻳﺸﺒه اﻻستسﻘاء ﻓيه ﺗﻜﺒﲑات ﻓﻘط ﻓيﻘول ﻏن ﻛانﺖ ﲣاﻟفﻬا ﰲ

اﻷﻓعال ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﺼﻠي ﻛسوف ﺧﻠف استسﻘاء أو استسﻘاء ﺧﻠف اﻟﻜسوف أو
اﻟﻜسوف ﺧﻠف اﻟعيد  ..ﻳﻘول ﰲ اﳌﺒدع  :منﻊ ﻓرضا وﺣﱴ نفﻼ ﻻ ﲡوز أﻫـ ﻗال اﳌﺼنف

ﻓيﺆﺧذ ﻣنﻪ ﺻﺤﺔ نﻔﻞ ﺧلﻒ نﻔﻞ آﺧر ﻻ ﳜالﻔﻪ ﰲ أﻓعالﻪ ﻛﺸﻔﻊ وتر ﺧلﻒ تراويﺢ
ﻓﻼ ﲣاﻟفﻬا ﰲ اﻷﻓعال رﻛعتﲔ ورﻛعتﲔ ﻓﻠيﺲ ﻫناك ﳐاﻟفﺔ ﰲ اﻷﻓعال وﻛﻠﻬا نفﻞ ﺣﱴ على
الﻘﻮل الﺜاﱐ وما ﻫو اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ؟ وﻫو اﻟﺬي ﳝنﻊ اﻟنفﻞ ﺧﻠف اﻟنفﻞ ﻳعﲏ اﻟﺬي ﳝنﻊ
اﻟﺼﻼة إذا اﺧتﻠفﺖ ﻫيأ ا وﻫو ﰲ ﻗوﻟه وإن ﻛانﺖ إﺣداﳘا ﲣاﻟف اﻷﺧرى ﻓتمنﻊ نفﻼ

وﻓرضا ﻟﻜن ﺗﺼﺢ إذا ﻛانﺖ ﻻ ﲣاﻟف.
مﻠﺨﺺ اﻟﺼور اﻟساﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺢ:
-١من ﻳؤدي اﻟﺼﻼة ﲟن ﻳﻘﻀيﻬا مﻊ اﲢاد اﳉنﺲ
 -٢من ﻳﻘﻀي اﻟﺼﻼة ﲟن ﻳؤدﻳﻬا مﻊ اﲢاد اﳉنﺲ
-٣ﻗﻀﻰ ﻇﻬر ﺧﻠف ﻇﻬر آﺧر
 -٤اﻟنفﻞ ﺧﻠف اﻟفرض مﻊ اﲢاد اﳉنﺲ
-٥ﻏﲑ اﳌسﺒوق إذا أدرك دون رﻛعﺔ
 -٦نفﻞ ﺧﻠف نفﻞ آﺧر مﻊ ﻋدم ﳐاﻟفتﻬا
مﻠﺨﺺ اﻟﺼور اﳌمنوﻋﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﺢ:
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أ -اﻟفرض ﺧﻠف اﻟنفﻞ ،وﻋند رواﻳﺔ أ ا ﺗﺼﺢ.
ب -اﻟفرض ﺧﻠف ﻓرض آﺧر من ﻏﲑ ﺟنسه وﻫناك رواﻳﺔ أﺧرى أ ا ﺗﺼﺢ.
ج -إﺣداﳘا ﲣاﻟف اﻷﺧرى ﰲ اﻷﻓعال.

ﻓصﻞ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻣام واﳌﺄﻣﻮﻣﲔ

السنﺔ أن ) يﻘﻒ اﳌﺄﻣﻮﻣﻮن ( رﺟاﻻ ﻛانﻮا أو نساء إن ﻛانﻮا اثنﲔ ﻓﺄﻛﺜر ) ﺧلﻒ
اﻹﻣام  ( ١لﻔعلﻪ ﷺ ﻛان إذا ﻗام إﱃ الصﻼة ﻗام أﺻﺤاﺑﻪ ﺧلﻔﻪ ويستﺜﲎ ﻣنﻪ إﻣام
العراة يﻘﻒ وسﻄﻬﻢ وﺟﻮ أ ﻷنه مستﺜﲎ من  ١ﻓﺈمام اﻟعراة ﻳﻘف وسﻄﻬﻢ وﻻ ﻳتﻘدم ،
ب واﳌرأة إذا أﻣﺖ النساء تﻘﻒ وسﻄﻪ استﺤبا و ﰐ مﻠﺨﺺ  :اﳌأموم موﻗفه إما

ﺧﻠفه أو ﻋن ﺟانﺒيه أو ﻋن ﳝينه واﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋن ﻳساره ﻓﻘط مﻊ ﺧﻠو ﳝينه أو ﻗدامه

ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ أو ﻓﺬا ﺧﻠفه ﻓأﻳﻀا ﻻ ﻳﺼﺢ ) ويصﺢ ( وﻗﻮﻓﻬﻢ ) ﻣعﻪ ( أي ﻣﻊ اﻹﻣام )
عن ﳝينﻪ  ٢أو عن ﺟانبيﻪ (  ٣ﻷن اﺑن ﻣسعﻮد ﺻلى ﺑﲔ علﻘمﺔ واﻷسﻮد وﻗال هﻜذا
رأيﺖ النﱯ ﷺ ﻓعﻞ رواﻩ أﲪد وﻗال اﺑن عبد الﱪ ﻻ يصﺢ رﻓعﻪ والصﺤيﺢ أنﻪ ﻣن
ﻗﻮل اﺑن ﻣسعﻮد وﻫو ﰲ ﺻﺤيﺢ مسﻠﻢ دون اﻟﻠفﻈﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﻜﺬا رأﻳﺖ رسول ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ) ﻹﻗداﻣﻪ  ( ١أي ﻻ ﻗدام اﻹﻣام ﻓﻼ تصﺢ للمﺄﻣﻮم ولﻮ ﺣرام أي
ﺑتﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أي ﻓﻼ ﺗنعﻘد وﻟو ﻓﻘط ﺑتﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أمامه وﻟيسﺖ اﻟﺼﻼة ﻛامﻠﺔ ﻷنﻪ
ليﺲ ﻣﻮﻗﻔا ﲝال واﻻعتبار ﲟﺆﺧر الﻘدم وﻫو اﻟعﻘﺐ وإﻻ ﱂ يﻀر ﻳعﲏ ﻟو ما ﺗﻘدم
ﻟعﻘﺐ ﻓﻼ ﻳﻀر إن ﺗﻘدم ﻷﺻاﺑﻊ ﻓأي شيء آﺧر ﺗﻘدم ﺑه ﻓﻼ س وإن ﺻلى ﻗاعدا
ﻓاﻻعتبار ﻹليﺔ ﺣﱴ لﻮ ﻣد رﺟليﻪ وﻗدﻣﻬما على اﻹﻣام ﱂ يﻀر وإن ﻛان ﻣﻀﻄﺠعا
ﻓباﳉنب ﻛيف نعتﱪ اﻟتﻘدم واﳌساواة أ – مؤﺧر اﻟﻘدم أي اﻟعﻘﺐ  ،ب – ﻹﻟيﺔ  ،ج –
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ﳉنﺐ  .ﻓﺈذا ﻛان ﻗاﺋما ﻓاﻟعﱪة ﻟعﻘﺐ أي مؤﺧر اﻟﻘدم وإن ﻛان ﻗاﻋدا ﻓاﻟعﱪة ﳌﻘعدة
اﻟﱵ ﳚﻠﺲ ﻋﻠيﻬا وﻫي اﻹﻟيﺔ وإن ﻛان مﻀﻄﺠعا ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون ﺟنﺒﻚ ﻫﺬا ﻟيﺲ متﻘدما

ﻋﻠﻰ رﺟﻞ من ﲜوارك وتصﺢ داﺧﻞ الﻜعبﺔ إذا ﺟعﻞ وﺟﻬﻪ إﱃ وﺟﻪ إﻣاﻣﻪ أو ﻇﻬرﻩ إﱃ
ﻇﻬرﻩ داﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ إذا ﺟعﻞ وﺟﻬه إﱃ وﺟه اﻹمام ﻓﻼ س ،وإن ﺟعﻞ ﻇﻬره إﱃ ﻇﻬر
اﻹمام ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة أما إذا ﺟعﻞ ﻇﻬره إﱃ وﺟه اﻹمام ﻓأﺻﺒﺢ ﻗدام اﻹمام ﻓﻼ ﺗﺼﺢ

اﻟﺼﻼة ﻻ إن ﺟعﻞ ﻇﻬرﻩ إﱃ وﺟﻪ إﻣاﻣﻪ ﻷنﻪ ﻣتﻘدم عليﻪ وإن وﻗﻔﻮا ﺣﻮل الﻜعبﺔ
ﻣستديرين ﺻﺤﺖ ﻫﺬا ﺧارج اﻟﻜعﺒﺔ ﻓﺈن ﻛان اﳌﺄﻣﻮم ﰲ ﺟﻬتﻪ أﻗرب ﻣن اﻹﻣام ﰲ
ﺟﻬتﻪ ﺟاز اﻻﺛنﲔ ﰲ ﺟﻬتﲔ ﳐتﻠفتﲔ ﻓاﻹمام ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻜعﺒﺔ مﺜﻼ ﺛﻼﺛﺔ أمتار واﳌأموم ﰲ

اﳉﻬﺔ اﻟﺜانيﺔ وﺑينه وﺑﲔ اﻟﻜعﺒﺔ مﱰﻳن ﻓتﺼﺢ أما إذا ﻛا ﰲ ﺟﻬﺔ واﺣدة وواﺣد ﻓيﻬما

أﻗرب وﻫو اﳌأموم ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻷنه متﻘدم إن ﱂ يﻜﻮ ﰲ ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓتبﻄﻞ ﺻﻼة اﳌﺄﻣﻮم
ﻷنه متﻘدم ﻋﻠﻰ اﻹمام ويغتﻔر التﻘدم ﰲ شدة ﺧﻮف إذا أﻣﻜن اﳌتاﺑعﺔ ﻓﺸدة اﳋوف

ضرورة ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي أمام اﻹمام ﻟﻜن إذا ﻛان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتاﺑﻊ اﻹمام أما إذا ﻛان
متﻘدما ﻋﻠيه ﻛﺜﲑا ﲝيﺚ ﻻ ﳝﻜن اﳌتاﺑعﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﺧﻠﻞ ﻫنا ﺑسﺒﺐ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﳌتاﺑعﺔ

) وﻻ ( يصﺢ للمﺄﻣﻮم إن وﻗﻒ ) عن يسارﻩ ﻓﻘﻂ ( أي ﻣﻊ ﺧلﻮ ﳝينﻪ إذا ﺻلى رﻛعﺔ
ﻓﺄﻛﺜر ﻷنﻪ ﷺ أدار اﺑن عباس وﺟاﺑر عن يسارﻩ إﱃ ﳝينﻪ  ٢وإذا ﻛﱪ عن يسارﻩ أدارﻩ
ﻣن وراﺋﻪ إﱃ ﳝينﻪ ﻓﺈن ﻛﱪ ﻣعﻪ آﺧر وﻗﻔا ﺧلﻔﻪ ﻓﺈن ﻛﱪ اﻵﺧر عن يسارﻩ أدارﳘا ﺑيدﻩ
وراءﻩ ﻓﺈن شق ذلﻚ أو تعذر تﻘدم اﻹﻣام ﻓصلى ﺑينﻬما أو عن يسارﳘا ولﻮ ﺧر
اﻷﳝن ﻗبﻞ إﺣرام الداﺧﻞ ليصليا ﺧلﻔﻪ ﺟاز ﻷنه ﻳسﲑ ﻷنه ﺧر وﺻار ﻓﺬاً وما ﺻار
ﻓﺬاً رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ ﻓﻠو ﺻار ﻓﺬاً رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗه ولﻮ أدرﻛﻬما الداﺧﻞ ﺟالسﲔ ﻛﱪ
وﺟلﺲ عن ﳝﲔ ﺻاﺣبﻪ أو يسار اﻹﻣام وﻫﺬه ﺻورة أﺧرى ﻓﺈذا أدرﻛﻬما ﺟاﻟسﲔ سيﻜﱪ

وﳚﻠﺲ ﻋن ﳝﲔ ﺻاﺣﺒه أو ﻳسار اﻹمام  ،ﺻاﺣﺒه أﻳن ﻳﻘف اﻵن؟ ﳝﲔ اﻹمام ﻓﺈما أن
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ﻳﻘفوا أﻳﻀا ﰲ اﻟيمﲔ ﻓيﺼﲑ اﻻﺛنان ﰲ اﻟيمﲔ أو ﻳﻘف ﻳسار اﻹمام وﻳﺼﺒﺤا ﲜانﺒيه وﻻ
ﺧر إذا للمﺸﻘﺔ اﻵن ﻻ نستﻄيﻊ أن نؤﺧر أﺣد اﳌﺼﻠﲔ ﻛالﺰﻣﲎ ﻻ يتﻘدﻣﻮن وﻻ
يتﺄﺧرون ﻻ ﻳستﻄيعون واﻟﺰمﲎ ﻛاﳌ ْﻘ َعد ﻓﻼ نﻘدمه وﻻ نؤﺧره) وﻻ ( تصﺢ ﺻﻼة ) الﻔذ (
ُ
أي الﻔرد ) ﺧلﻔﻪ ( أي ﺧلﻒ اﻹﻣام  ) ٣أو ﺧلﻒ الصﻒ ( إن ﺻلى رﻛعﺔ ﻓﺄﻛﺜر
عاﻣدا أو سيا عاﳌا أو ﺟاهﻼ ﻻ دون اﻟرﻛعﺔ ﻓﺈن ﻛان أﻗﻞ من اﻟرﻛعﺔ ﻓﻼ إشﻜال لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻻ ﺻﻼة لﻔرد ﺧلﻒ الصﻒ رواﻩ أﲪد واﺑن ﻣاﺟﻪ ورأى ﷺ رﺟﻼ يصلﻲ ﺧلﻒ
الصﻒ ﻓﺄﻣرﻩ أن يعيد الصﻼة رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي وﺣسنﻪ واﺑن ﻣاﺟﻪ وإسنادﻩ ثﻘات )
إﻻ أن يﻜﻮن ( الﻔذ ﺧلﻒ اﻹﻣام أو الصﻒ ) اﻣرأة ( ﺧلﻒ رﺟﻞ ﻓتصﺢ ﺻﻼ ا
ﳊديﺚ أنﺲ إذاً ﺻﻼة اﻟفﺬ ﺧﻠف اﻟﺼف رﻛعﺔ ﻛامﻠﺔ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة إﻻ اﳌرأة ﻓتﺼﻠي
وﺣدﻫا .مﺼاﻓﺔ اﳌرأة :وإن وﻗﻔﺖ ﲜانب اﻹﻣام ﻓﻜرﺟﻞ ﻳعﲏ ﺗﻘف موﻗف اﻟرﺟﻞ ﻓاﻟرﺟﻞ
ﻳﻘف ﻋن ﳝينه وﺑصﻒ رﺟال ﱂ تبﻄﻞ ﺻﻼة ﻣن يليﻬا أو ﺧلﻔﻬا ﻳعﲏ ﻟو وﻗفﺖ ﺑﺼف
اﻟرﺟال ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼة من ﻳﻠيﻬا أي ﲜانﺒﻬا أي من ﻛان ﰲ ﺻفﻬا أو ﻛان ﺧﻠفﻬا مﻊ

اﻟﻜراﻫﺔ ﻓصﻒ م ﻣن نساء ﻻ ﳝنﻊ اﻗتداء ﻣن ﺧلﻔﻬن ﻣن رﺟال ﻓيمﻜن أن ﻳﻘتدوا

وﻫﺬا مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ) وإﻣاﻣﺔ النساء تﻘﻒ ﰲ ﺻﻔﻬن ( ند ﻳعﲏ استﺤﺒا ﻓﻘط روي عن
عاﺋﺸﺔ وأم سلمﺔ رﺿﻲ ﷲ عنﻬما ﻓﺈن أﻣﺖ واﺣدة وﻗﻔﺖ عن ﳝينﻬا وﻻ يصﺢ ﺧلﻔﻬا
مﺜﻞ اﻟرﺟال .ﰒ ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﺻفوف اﻟرﺟال ،من اﻟﺬي ﻳﻠي اﻹمام ؟ اﻟرﺟال ﰒ اﻟﺼﺒيان ﰒ
اﻟنساء ،واﻵن سيﻘدم اﳌﺼنف إﱃ رﺟال وﺻﺒيان ونساء وسيﻘسمﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ إﱃ أﺣرار

وﻋﺒيد وسيﻘدم اﻷﺣرار ﻋﻠﻰ اﻟعﺒيد ) ويليﻪ ( أي استﺤﺒا وﻟيﺲ وﺟو ﻓﻠيﺲ اﳌعﲎ انه

واﺟﺐ ﲝيﺚ إذا ما ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺸيء ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ،أي اﻹﻣام ﻣن اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ) الرﺟال
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( اﻷﺣرار ﰒ العبيد اﻷﻓﻀﻞ ﻓاﻷﻓﻀﻞ لﻘﻮلﻪ ﷺ ليليﲏ ﻣنﻜﻢ أو لﻮ اﻷﺣﻼم والنﻬﻲ
رواﻩ ﻣسلﻢ ) ﰒ الصبيان ( اﻷﺣرار ﰒ العبيد ) ﰒ النساء ( لﻘﻮلﻪ ﷺ أﺧروهن ﻣن
ﺣيﺚ أﺧرهن ﷲ ويﻘدم ﻣنﻬن البالغات اﻷﺣرار ﰒ اﻷرﻗاء ﰒ ﻣن ﱂ تبلﻎ ﻣن اﻷﺣرار
ﻓاﻷرﻗاء الﻔﻀلى ﻓالﻔﻀلى وإن وﻗﻒ اﳋناثى ﺻﻔا ﱂ تصﺢ ﺻﻼ ﻢ ﳌاذا؟ ﻷن ﻛﻼ
منﻬﻢ ﻗد ﻳﻜون أنﺜﻰ ﻓتﻜون ﺻﻼﺗه ﻓﺬا ﻛالﱰتيب ) ﰲ ﺟناﺋﺰهﻢ ( إذا اﺟتمعﺖ ﻓيﻘدﻣﻮن
إﱃ اﻹﻣام أ ﻳﻘﺼد ﻛما نﻘدم ﰲ اﳉنازة اﻟرﺟال اﻷﺣرار ﰒ اﻟعﺒيد ﰒ اﻟﺼﺒيان اﻷﺣرار ﰒ
اﻟعﺒيد ﰒ اﻟنساء اﻷﺣرار اﻟﺒاﻟغات ﰒ اﻟنساء اﻟﺼغار اﻷﺣرار ﰒ اﻟعﺒيد وإﱃ الﻘبلﺔ ب ﰲ
الﻘﱪ على ﻣا تﻘدم ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﻛما ﰲ اﻟﻘﱪ ﻳوضﻊ اﻷﻗرب إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟرﺟال ﰒ اﻟﺼﺒيان
ﰒ اﻟنساء .ﺻﻼة اﻟفﺬ :ما ﺣﻜمﻬا؟ ) وﻣن ﱂ يﻘﻒ ﻣعﻪ ( ﰲ الصﻒ ) إﻻ ﻛاﻓر  ١أو
اﻣرأة  ( ٢ﻟﻜن اﳌرأة ﻓيﻬا ﺧﻼف وﻋنه :ﻟيﺲ ﺑفﺬ إن وﻗفﺖ اﳌرأة معه أو ﺧنﺜى  ٣وهﻮ
رﺟﻞ ) أو ﻣن علﻢ ﺣدثﻪ  ( ٤أي ﺻﻠﻰ اﺛنان معا وأﺣدﻫﻢ ﻳعﻠﻢ ﺣدث نفسه أو ﺣدث
اﻵﺧر أو ﳒاسﺔ ) أﺣدﳘا ( أي اﳌصلﻲ أو اﳌصاﻓﻒ لﻪ ) أو ( ﱂ يﻘﻒ ﻣعﻪ إﻻ )
ﺻﱯ  ٥ﰲ ﻓرض ﻓﻔذ ( ﻓﻬﺬا ﻳعتﱪ ﻓﺬا أي ﻓرد ﻓﻼ تصﺢ ﺻﻼتﻪ رﻛعﺔ ﻓﺄﻛﺜر ﻓﻠو

ﺻﻠﻰ رﻛعﺔ ﻓأﻛﺜر ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه  ،إذاً من ﻫو اﻟﺬي ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗه؟ إذا ﻛان ﲜواره ﻛاﻓر
وﻟيﺲ اﳌعﲎ أنه ﺻف طوﻳﻞ واﻟﺬي ﲜوارك ﻛاﻓر! ﺑﻞ ﻻ ﻳوﺟد إﻻ اﻹمام ﰒ أنﺖ وﻛاﻓر أو
اﻹمام وأنﺖ وامرأة أو اﻹمام وأنﺖ وﺧنﺜﻰ وأنﺖ ﻻ ﺗدري ﻫﻞ ﻫو رﺟﻞ أو امرأة أو أنﺖ
واﻹمام ﻓﻘط وﺗعرف ﳒاسﺔ اﻹمام وﺣدﺛه أو ﻫو ﻳعﻠﻢ ﺣدث نفسه أو اﻟﺼﱯ ﰲ ﻓرﻳﻀﺔ

ﻓفﺬ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه وﰲ وﺟه ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗه ﻓﻠيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ أن اﻟﺼﱯ ﻻ ﻳﺼاﻓف وعلﻢ
ﻣنﻪ ﺻﺤﺔ ﻣصاﻓﺔ الصﱯ ﰲ النﻔﻞ أو ﻣن ﺟﻬﻞ ﺣدثﻪ أو ﳒسﻪ ﺣﱴ ﻓرغ .ﻗال
اﳌﺼنف ) :وﻣن وﺟد ﻓرﺟﺔ ( ﺑﻀﻢ الﻔاء وهﻲ اﳋلﻞ ﰲ الصﻒ ولﻮ ﺑعيدة ) دﺧلﻬا (
وﻛذا إن وﺟد الصﻒ ﻏﲑ ﻣرﺻﻮص وﻗﻒ ﻓيﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ إن ﷲ وﻣﻼﺋﻜتﻪ يصلﻮن على
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الذين يصلﻮن الصﻔﻮف اﻟرص ﻳعﲏ اﻟﻀﻢ رص اﻟﺼفوف أي ضﻢ ﺑعﻀﻬا إﱃ ﺑعﺾ )
وإﻻ ( ﳚد ﻓرﺟﺔ وﻗﻒ ) عن ﳝﲔ اﻹﻣام ( ﻷنﻪ ﻣﻮﻗﻒ الﻮاﺣد ) ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜنﻪ ﻓلﻪ أن
ينبﻪ ﻣن يﻘﻮم ﻣعﻪ ( ﺑنﺤنﺤﺔ أو ﻛﻼم ﻟﻜن ﻻ ﳚﺬﺑه ﺑﻞ ﻳنﺒﻬه إما ﺑنﺤنﺤﺔ أو شارة أو
ﺑﻜﻼم ﻓﺈذا ﺟاء إﱃ اﻟﺼف ووﺟد ﻓرﺟﺔ ﻓيدﺧﻞ إﱃ اﻟﺼف وإن ﱂ ﳚد ﻓرﺟﺔ ﻓيﻘف ﻋن

ﳝﲔ اﻹمام وإن ﱂ ﻳستﻄﻊ ﻓينﺒه رﺟﻞ ﰲ اﻟﺼف ﺣﱴ ﻳرﺟﻊ معه أو إشارة وﻛرﻩ ﲜذﺑﻪ
ويتبعﻪ ﻣن نبﻪ وﺟﻮ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳌأموم اﻟﺬي نﺒه ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳرﺟﻊ معه ) ﻓﺈن ﺻلى
رﻛعﺔ ﻓذا ﱂ تصﺢ ( ﺻﻼتﻪ ﳌا تﻘدم وﻛررﻩ ﻷﺟﻞ ﻣا أعﻘبﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﺼد ﻋﺒارة ﻓﺈن ﺻﻠﻰ

رﻛعﺔ ﱂ ﺗﺼﺢ ﻓﻬﺬه اﻟعﺒارة مﻜررة ﻓيﻘول اﻟﺸارح أن اﳌاﺗن ﻛرر ﻫﺬه اﻟعﺒارة ﻷﺟﻞ ما أﻋﻘﺒه

ﻳﻘﺼد ﻟﻄول اﻟفﺼﻞ ) وإن رﻛﻊ ﻓذا ( أي ﻓردا لعذر ن ﺧﺸﻲ ﻓﻮات الرﻛعﺔ ) ﰒ
دﺧﻞ ﰲ الصﻒ ( ﻗبﻞ سﺠﻮد اﻹﻣام ﺻﺤﺖ ) أو وﻗﻒ ﻣعﻪ آﺧر ﻗبﻞ سﺠﻮد اﻹﻣام
ﺻﺤﺖ ( ﺻﻼتﻪ ﻷن أ ﺑﻜرة رﻛﻊ دون الصﻒ ﰒ ﻣﺸى ﺣﱴ دﺧﻞ الصﻒ ﻓﻘال لﻪ
النﱯ ﷺ زادك ﷲ ﺣرﺻا وﻻ تعد رواﻩ البخاري ﻗال  ..ﻗال ﰒ دﺧﻞ ﰲ اﻟﺼف ﻗﺒﻞ أن

ﻳسﺠد اﻹمام ،اﻟﺼورة  :رﻛﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺼف ﻟﻜن ﻟعﺬر ﰒ دﺧﻞ ﰲ اﻟﺼف ﻗﺒﻞ سﺠود اﻹمام
أو وﻗف معه آﺧر ﻳعﲏ ﻫو ﻛﱪ ورﻛﻊ ﻓﺬا ﰒ دل ﰲ اﻟﺼف ﰒ ﺟاء آﺧر ودﺧﻞ معه ﻓﻬﺬا

ﻫو اﳌعﲎ  ،ﻗﺒﻞ أن ﻳسﺠد اﻹمام ﺻﺤﺖ اﻟﺼﻼة  ،ﻗال :وإن ﻓعلﻪ وﱂ ﳜﺶ ﻓﻮات
الرﻛعﺔ ﱂ تصﺢ ﻷن ﻫﺬا اﻷمر ﻫو رﺧﺼﺔ ﻟﻠمعﺬور وﻫو اﻟﺬي ﳜﺸﻰ ﻓوات اﻟرﻛعﺔ ﻗال ﱂ

ﺗﺼﺢ ﻟنﺺ اﳊدﻳﺚ .وإن رﻓﻊ اﻹمام وﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺬي ﻻ ﳜﺸﻰ ﻓﺤدﻳﺚ أﰊ ﺑﻜرة

أنه ﳜﺸﻰ ﻓوات اﻟرﻛعﺔ ﻓاﻟﺬي ﻻ ﳜﺸﻰ ﻓوات اﻟرﻛعﺔ وﻳﻜﱪ ﻗﺒﻞ اﻟﺼف ﻓﻬﺬا ﻋﺒﺚ وإن
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ﻓعلﻪ وﱂ ﳜﺶ ﻓﻮات الرﻛعﺔ ﱂ تصﺢ وإن رﻓﻊ اﻹﻣام رأسﻪ ﻣن الرﻛﻮع ﻗبﻞ أن يدﺧﻞ
الصﻒ أو يﻘﻒ ﻣعﻪ آﺧر.

ﻓصﻞ ﰲ أﺣﻜام اﻹﻗتداء
) يصﺢ اﻗتداء اﳌﺄﻣﻮم ﻹﻣام ( إذا ﻛا ) ﰲ اﳌسﺠد وإن ﱂ يرﻩ وﻻ ﻣن وراءﻩ إذا
ﲰﻊ التﻜبﲑ ( إذاً اﻗتداء اﳌأموم ﻹمام إما أن ﻳﻜو ﰲ اﳌسﺠد أو أﺣدﳘا ﰲ اﳌسﺠد

واﻟﺜاﱐ ﺧارج اﳌسﺠد ﻓاﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ إذا ما ﻛا ﰲ اﳌسﺠد ﻓنﺸﱰط ﻓﻘط ﲰاع اﻟتﻜﺒﲑ
ﻷنه إذا ﻛان داﺧﻞ اﳌسﺠد ﻓﺒسماع اﻟتﻜﺒﲑ ﳛﺼﻞ اﳌتاﺑعﺔ  ،أما إذا ﻛان أﺣدﳘا ﺧارج
اﳌسﺠد أو ﻛان ﻛﻼﳘا ﺧارج اﳌسﺠد ﻓنﺸﱰط شرطا آﺧر ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻗتداء وﻫو رؤﻳﺔ اﳌأموم

ﻟﻺمام أو رؤﻳﺔ اﳌأموم ﻟﺒعﺾ اﳌأمومﲔ مﻊ اﻟتﻜﺒﲑ وﲰاع اﻹمام ﻷ ﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳉماعﺔ
وﳝﻜنﻬﻢ اﻹﻗتداء ﺑسماع التﻜبﲑ أشبﻪ اﳌﺸاهدة ) وﻛذا ( يصﺢ اﻹﻗتداء إذا ﻛان
أﺣدﳘا ) ﺧارﺟﻪ ( أي ﺧارج اﳌسﺠد ) إن رأى ( اﳌﺄﻣﻮم ) اﻹﻣام أو ( ﺑعﺾ )
اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ( الذين وراء اﻹﻣام ولﻮ ﻛانﺖ الرؤيﺔ ﰲ ﺑعﺾ الصﻼة أو ﻣن شباك وﳓﻮﻩ
ﻳعﲏ وﻟو ﻛانﺖ اﻟرؤ ﰲ ﺑعﺾ اﻟﺼﻼة ﻓاﳌأموم ﺧارج اﳌسﺠد ﻳرى اﳌأمومﲔ ﰲ ﺑعﺾ

اﻟﺼﻼة وﻟيﺲ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﻼة أو من شﺒاك أو من ب ﻓﻼ ﺣرج ،ﻟﻜن ﻫنا ﺻور :وإن
ﻛان ﺑﲔ اﻹﻣام واﳌﺄﻣﻮم ر ﲡري ﻓيﻪ السﻔن ﻓيﻘوﻟون ﻻ ﺗﺼﺢ اﳌتاﺑعﺔ ﻳعﲏ ﻟو ما ﲡري
ﻓيه اﻟسفن ﺗﺼﺢ ،أو طريق وﱂ تتصﻞ ﻓيﻪ الصﻔﻮف ﺣيﺚ ﺻﺤﺖ ﻓيﻪ ﻟو ﻛان ﺑﲔ اﻹمام

واﳌأمومﲔ طرﻳﻖ وﱂ ﺗتﺼﻞ اﻟﺼفوف ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻟﻜن اﻟسؤال :ﻫﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﰲ
اﻟﻄرﻳﻖ؟ ﻻ ،أﺣيا ﺗﺼﺢ ﰲ ﲨعﺔ أو ﻋيد ﻟﻀرورة ﻓيمﻜن أن ﻳﺼﻠي ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻓاﳌﺼنف
ﻳﻘول ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ إذا ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﻛاﳉمعﺔ واﻟعيد واﺗﺼﻠﺖ
اﻟﺼفوف ،أما إذا ﻛان أﺻﻼ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓيه  ..مﺜﻼ ﻫﺬا مسﺠد ﻳﺼﻠﻰ ﻓيه وﰲ
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اﳋارج طرﻳﻖ ﲜوار اﳌسﺠد ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ؟ ﻻ ﺗﺼﺢ سواء اﺗﺼﻠﺖ
اﻟﺼفوف أو ﱂ ﺗتﺼﻞ اﻟﺼفوف ﺣﱴ ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺼفوف متﻘﻄعﺔ وﺗﺼﻞ إﻟيه ﻓيﻘول ﻻ

ﺗﺼﺢ ﻷنه ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﺣيﺚ ﺻﺤﺖ ﻓيه وإﳕا ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﳉمعﺔ وﻋيد ﻟﻀرورة
ﻓﺈن اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼفوف ﺣيﺚ ﺗﺼﺢ ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ ﺻﺤﺖ  ،وﰲ اﻟﺰﺣام إذا ﻗﻠنا ﻟﻀرورة وامتﻸ
اﳌسﺠد واﻟﺸارع ..نعﻢ .إذاً طرﻳﻖ وﱂ ﺗتﺼﻞ اﻟﺼفوف وﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﺗﺼﺢ ﻓيه أما ﻟو

ﻛانﺖ اﻟﺼﻼة ﺗﺼﺢ واﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼفوف ﻓاﳉمعﺔ ﺻﺤﺖ أو ﻛان اﳌﺄﻣﻮم ﺑسﻔينﺔ وإﻣاﻣﻪ
ﰲ أﺧرى ﻻ ﺗﺼﺢ ،أما ﰲ شدة اﳋوف ﰲ ﻏﲑ شدة ﺧﻮف ﱂ يصﺢ اﻹﻗتداء ﻓﻜﻞ ﺻورة
ﳍا استﺜناءات ،اﻟﺼورة اﻷوﱃ إذا ﻛان ﺑينه وﺑﲔ اﳌأموم ر ﲡري ﻓيه اﻟسفن ﱂ ﺗﺼﺢ ،

وﻛﺬا اﻟﻄرﻳﻖ وﱂ ﺗتﺼﻞ اﻟﺼفوف  ،ﻓﺈن اﺗﺼﻠﺖ ﺻﺤﺖ  ،اﳌأموم ﰲ سفينﺔ واﻹمام ﰲ
سفينﺔ أﺧرى ﻓﺈذا ﻛان ﰲ شدة اﳋوف ﺻﺤﺖ وأما ﰲ ﻏﲑ شدة اﳋوف ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻷنه
إذا ﻛانﺖ ﲡري ﻓيه اﻟسفن ﻓمعﲎ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا ﻓاﺻﻞ ﺑﲔ اﻹمام واﳌأموم وﻛﺬا طرﻳﻖ
ومرور ﻓانﻘﻄعﺖ اﳌتاﺑعﺔ وﻛﺬا ﻟو ﻛان اﳌأموم ﰲ سفينﺔ واﻹمام ﺧرى.

ﻗال ) :وتصﺢ ( ﺻﻼة اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ) ﺧلﻒ إﻣام عال عنﻬﻢ ( لﻔعﻞ ﺣذيﻔﺔ وعمار رواﻩ
أﺑﻮ داود وﻫﺬه اﻟﺼور ﻛﻠﻬا إذا ﻛانﺖ ﺧارج اﳌسﺠد ﻓﻼ نتﺼورﻫا ﰲ اﳌسﺠد وﻟﻜن
اﺣدﳘا ﰲ اﳌسﺠد وﻟيﺲ ﻛﻼﳘا ﰲ اﳌسﺠد  ،وﺗﺼﺢ ﺧﻠف إمام ﻋال ﻋنﻬﻢ ﻟﻜن ﻳﻜره )
ويﻜرﻩ ( علﻮ اﻹﻣام عن اﳌﺄﻣﻮم ) إذا ﻛان العلﻮ ذراعا ﻓﺄﻛﺜر ( ﻫﺬه اﻷشياء مﻜروﻫﺔ
ﻟنسﺒﺔ ﻟﻺمام اﻷول ﻋﻠو اﻹمام ﻓيﻜره ﻟﻜن ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﻷن ﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي ورد ﰲ
ﺻﻼة اﻟنﱯ ﷺ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌنﱪ ﰲ ﻫﺬه اﳊدود ،واﻟﺜاﱐ أن ﻳﺼﻠي داﺧﻞ اﻟﻄاﻗﺔ أي
داﺧﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ – اﻟﻜوة – وسيأﰐ اﻟﺜاﻟﺚ وﻫو أن ﻳتﻄوع ﰲ موضﻊ اﳌﻜتوﺑﺔ ﻓﻬﺬا أﻳﻀا
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مﻜروه لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا أم الرﺟﻞ الﻘﻮم ﻓﻼ يﻘﻮﻣن ﰲ ﻣﻜان أرﻓﻊ ﻣن ﻣﻜا ﻢ ﻓﺈن ﻛان
العلﻮ يسﲑا دون ذراع ﱂ يﻜرﻩ لصﻼتﻪ ﷺ على اﳌنﱪ ﰲ أول يﻮم وﺿﻊ ﻓالﻈاهر أنﻪ
ﻛان على الدرﺟﺔ السﻔلى ﲨعا ﺑﲔ اﻷﺧبار وﻻ س ﺑعلﻮ اﳌﺄﻣﻮم ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﻟعﻠو اﳌأموم
ﺣد ﻓيمﻜن ﻟﻠمأموم أن ﻳﻜون ﰲ اﻟدور اﻟﺜاﱐ ) ﻛـ ( ﻣا تﻜرﻩ ) إﻣاﻣتﻪ ﰲ الﻄاق ( أي
طاق الﻘبلﺔ وهﻲ اﶈراب روي عن اﺑن ﻣسعﻮد وﻏﲑﻩ ﻟﻜن ﳌاذا ﻳﻜره؟ ﻷنﻪ يستﱰ عن
ﺑعﺾ اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﳜتفي ﻋﻠيﻬﻢ ﻓﺈن ﱂ ﳝنﻊ رؤيتﻪ ﱂ يﻜرﻩ ) و ( يﻜرﻩ ) تﻄﻮعﻪ ﻣﻮﺿﻊ
اﳌﻜتﻮﺑﺔ ( ﺑعدها لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ يصلﲔ اﻹﻣام ﰲ ﻣﻘاﻣﻪ الذي ﺻلى ﻓيﻪ اﳌﻜتﻮﺑﺔ ﺣﱴ
يتنﺤى عنﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود عن اﳌغﲑة ﺑن شعبﺔ ) إﻻ ﻣن ﺣاﺟﺔ ( ﻓيﻬما أي ﰲ اﻹمامﺔ

ﰲ اﻟﻄاق واﻟتﻄوع موضﻊ اﳌﻜتوﺑﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﳊاﺟﺔ ﻓﻼ س ﻛاﻹمامﺔ ﰲ اﻟﻄاق اﺣتاﺟﻬا

ﻟﺸدة زﺣام وﻛﺬا ﰲ موضﻊ اﳌﻜتوﺑﺔ ﻟﺸدة اﻟﺰﺣام ن ﻻ ﳚد ﻣﻮﺿعا ﺧاليا ﻏﲑ ذلﻚ ) و
( يﻜرﻩ لﻺﻣام ) إطالﺔ ﻗعﻮدﻩ ﺑعد الصﻼة ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ( لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﻛان النﱯ
ﷺ إذا سلﻢ ﱂ يﻘعد إﻻ ﻣﻘدار ﻣا يﻘﻮل اللﻬﻢ أنﺖ السﻼم وﻣنﻚ السﻼم تبارﻛﺖ
ذا اﳉﻼل واﻹﻛرام رواﻩ ﻣسلﻢ ﻓيستﺤب لﻪ أن يﻘﻮم أو ينﺤرف عن ﻗبلتﻪ إﱃ ﻣﺄﻣﻮم
ﺟﻬﺔ ﻗصدﻩ وإﻻ ﻓعن ﳝينﻪ أي ﺟﻬﺔ سﲑه ﻓيستﺤﺐ أن ﻳنﺤرف ﻋن ﻗﺒﻠته إما ﻋن اﻟيمﲔ

وإما ﻋن اﻟيسار ﻓﻼ ﻓرق ،وﻗوﻟه :وإﻻ ﻋن ﳝينه ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳﻜن ﻟه ﺟﻬﺔ معينﺔ ﻳرﻳد أن

ﻳتﺠه إﻟيﻬا ﻓعن ﳝينه ) ﻓﺈذا ﻛان ﰒ ( أي هناك ) نساء لبﺚ ( ﰲ ﻣﻜانﻪ ) ﻗليﻼ
لينصرﻓن ( ﻷنﻪ ﷺ وأﺻﺤاﺑﻪ ﻛانﻮا يﻔعلﻮن ذلﻚ ويستﺤب أن ﻻ ينصرف اﳌﺄﻣﻮم ﻗبﻞ
إﻣاﻣﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تسبﻘﻮﱐ ﻻنصراف رواﻩ ﻣسلﻢ انﺼراف اﳌأموم ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻘوم اﳌأموم
ﻗﺒﻞ أن ﻳنﺼرف اﻹمام وﻳنﺼرف اﻹمام أي ﻳتوﺟه إﱃ اﳌأمومﲔ ﻗال ﰲ اﳌغﲏ و الﺸرح
إﻻ أن ﳜالﻒ اﻹﻣام السنﺔ ﰲ إطالﺔ اﳉلﻮس ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ وﻋدم اﻟﻘيام أو ﱂ ينﺤرف
ﻓﻼ س ﺑذلﻚ ) ويﻜرﻩ وﻗﻮﻓﻬﻢ ( أي اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ) ﺑﲔ السﻮاري ﻫﺬا اﳌﻜروه اﳋامﺲ
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ﻟﻠمأمومﲔ واﻟسواري ﻳعﲏ اﻷﻋمدة إذا ﻛانﺖ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼفوف إذا ﻗﻄعن ( الصﻔﻮف
عرﻓا ﺑﻼ ﺣاﺟﻪ لﻘﻮل أنﺲ ﻛنا نتﻘﻲ هذا على عﻬد رسﻮل ﷲ ﷺ رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود
وإسنادﻩ ثﻘات ﻳعﲏ اﳌعﲎ إذا ﻛانﺖ اﻟسواري ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼفوف ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﺑﲔ اﻟسارﻳﺔ
واﻟسارﻳﺔ مﻜان ﻟعﺸرﻳن مﺼﻞ واﳌأمومون ﻋﺸرة وﺻﻠوا ﺑينﻬا ﻓﻼ ﺣرج ﰲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒعﺾ
ﻳﻘول أن ﻫﺬا اﳌﻜان ﳏرم وﻛﺬا ..ﻻ  ،ﺑﻞ اﻟعﻠﺔ أ ا ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼفوف وﻟﻜن اﻟﺼﻼة
ﺻﺤيﺤﺔ ﻓاﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أ ا مﻜروﻫﺔ ﻓﻘط ﻓﺈن ﻛان اﻟﺼف ﺻغﲑا ﻗد ما ﺑﲔ اﻟسارﻳتﲔ ﻓﻼ
س ﻗال ﻓﺈن ﻛان الصﻒ ﺻغﲑا ﻗدر ﻣا ﺑﲔ الساريتﲔ ﻓﻼ س  ،أو ﻛان اﳌسﺠد

مﻠيء ﻓأﺣيا ﲡد اﳌسﺠد مﺰدﺣﻢ ﻟناس وﻟيﺲ ﰒ مﻜان وﲡد اﻟﺒعﺾ ﻳرﻓﺾ اﻟﺼﻼة ﺑﲔ

اﻟسارﻳتﲔ ﻓﻼ ﻳﻜره وﺣرم ﺑناء ﻣسﺠد يراد ﺑﻪ الﻀرر ﳌسﺠد ﺑﻘرﺑﻪ ﻓيﻬدم ﻣسﺠد
الﻀرار نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ واﻟسﻼمﺔ ﻓﻬﺬه ﻛانﺖ أﻋمال اﳌناﻓﻘﲔ أ م اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيه
وسﻠﻢ ويباح اﲣاذ اﶈراب وﻛرﻩ ﺣﻀﻮر ﻣسﺠد وﲨاعﺔ ﳌن أﻛﻞ ﺑصﻼ وﳓﻮﻩ ﺣﱴ
يذهب رﳛﻪ ﻓﻬﺬه اﳌﻜروﻫات اﻷﺧﲑة ﳒعﻠﻬا ﻟﻠمأمومﲔ.
ﻓصﻞ ﰲ اﻷعذار اﳌسﻘﻄﺔ للﺠمعﺔ واﳉماعﺔ
ﻗال ) :ويعذر ﺑﱰك ﲨعﺔ وﲨاعﺔ ﻣريﺾ ( ﻷنﻪ ﷺ ﳌا ﻣرض ﲣلﻒ عن اﳌسﺠد
وﻗال ﻣروا أ ﺑﻜر ﻓليصﻞ لناس ﻣتﻔق عليﻪ وﻛذا ﺧاﺋﻒ ﺣدوث ﻣرض ﳜﺸﻰ
ﺣدوث مرض أو ز دة مرض أو ﺧر شفاء وتلﺰم اﳉمعﺔ دون اﳉماعﺔ ﻣن ﱂ يتﻀرر
تيا ا راﻛبا أو ﳏمﻮﻻ إذا ﱂ ﻳﻜن ﻳستﻄيﻊ اﳌﺸي وﻻ ﻳتﻀرر إذا ﺟاءوا ﺑه راﻛﺒا أو ﺟاءوا
ﺑه ﳏموﻻ ﻓيﻠﺰمه أن ﳛﻀر اﳉمعﺔ ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠﺰمه أن ﳛﻀر اﳉماﻋﺔ إذا ﱂ ﻳﻜن ﻳستﻄيﻊ

ﺣﻀور اﳉماﻋﺔ إﻻ راﻛﺒا أو ﳏموﻻ ) و ( يعذر ﺑﱰﻛﻬما ) ﻣداﻓﻊ أﺣد اﻷﺧبﺜﲔ ( ﻫﺬا
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اﻟﺜاﻟﺚ البﻮل والغاﺋﻂ ) وﻣن ﲝﻀرة الﻄعام ( ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ هﻮ ) ﳏتاج إليﻪ ( و ﻛﻞ ﺣﱴ
يﺸبﻊ ﳋﱪ أنﺲ ﰲ الصﺤيﺤﲔ ﻟﻜن ﻟو ﻛان اﻟﻄعام موﺟودا وﻻ ﳛتاج إﻟيه ﻓﻼ ) و (
يعذر ﺑﱰﻛﻬما أي اﳉماﻋﺔ ) ﺧاﺋﻒ ﻣن ﺿياع ﻣالﻪ  ٥أو ﻓﻮاتﻪ  ٦أو ﺿررا ﻓيﻪ ( ﻛمن
ﳜاف على ﻣالﻪ ﻣن لص أو ﳓﻮﻩ أو لﻪ ﺧبﺰ ﰲ تنﻮر ﳜاف عليﻪ ﻓسادا أن ﳛﱰق أو لﻪ
ﺿالﺔ أو آﺑق ﻳعﲏ ﻋﺒد شارد يرﺟﻮ وﺟﻮدﻩ إذا أو ﳜاف ﻓﻮتﻪ إن ترﻛﻪ ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳﺬﻫﺐ
إﻟيه ﻓورا أو ﺗرﻛه وذﻫﺐ إﱃ اﻟﺼﻼة ولﻮ ﻣستﺄﺟرا ﳊﻔظ ﺑستان ﻳعﲏ ﳜﺸﻰ ضياﻋه إن
ذﻫﺐ ﻳﻘول ﻓﻬﺬا ﻋﺬر  ،ﻓيسأل ساﺋﻞ  :ﻓﻠماذا ﻻ ﻳﱰك اﻟوﻇيفﺔ ؟! ﻷنه ﻳتﻀرر ﻷن ﻫﺬا

مﺼدر ﻋيﺸه أو ﻣال أو يتﻀرر ﰲ ﻣعيﺸﺔ ﳛتاﺟﻬا ) أو ( ﻛان ﳜاف ﲝﻀﻮرﻩ اﳉمعﺔ
أو اﳉماعﺔ ) ﻣﻮت ﻗريبﻪ (  ٦ﻳعﲏ موت ﻗرﻳﺒه ﰲ ﻏيﺒته أو رﻓيﻘه أو رﻓيﻘﻪ أو ﱂ يﻜن ﻣن
ﳝرﺿﻬما ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻻ ﳜﺸﻰ اﳌوت ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻋنده ﳑرض ﳍما أو ﺧاف على أهلﻪ أو
ولدﻩ  ٧وﻫنا اﻟتنﺒيه :ﻷنه ﻫناك ﺑعﺾ اﻟناس ﻳﻜون ﻋنده زوﺟﺔ وأوﻻد وﻳﻜون ﰲ ﺑعﺾ
اﻷماﻛن ﻓيﱰك اﻷﻫﻞ واﻟﺰوﺟﺔ ﰲ اﻟسيارة وﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺼﻼة وأﺣيا ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟوضﻊ ﻏﲑ
آمن ﻛأن ﻛان ﰲ طرﻳﻖ سفر أو ﰲ ﺣي ﻻ ﻳؤمن ﻓيه  ،وأﺣيا ﻳﱰك اﻟسيارة ﺗعمﻞ
ﻓاﻹنسان إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أن ﻫﺬا اﳌﻜان ﻏﲑ آمن وﻛﺬا ﻓﻼ ﻳنﺒغي ﻋﻠيه ﻷن اﳉماﻋﺔ

ﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ ﻋﻠيه ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ أو ﻫﺬا اﳌﻜان ﻷننا نسمﻊ أﺣيا ﻋن سرﻗﺔ سيارات أو
ﻛﺬا  ،واﻷمر اﻵﺧر أﺣيا ﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺟد من ﻋﻈمﺔ ﺑناﺋﻬا وﺣسن ﺗﺸييدﻫا ﺟعﻠوا
مﺼﻠﻰ اﻟنساء مﺒﲎ منفﺼﻞ ﳐيف ﺗدﺧﻠه اﳌرأة وما ﺗعﻠﻢ ما ﻓيه ﻓﻄرﻳﻘﺔ ﻓﺼﻞ مﺼﻠﻰ اﻟنساء
ﲤاما ﻋن اﻟرﺟال ﺬه اﻟﻄرﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺻﺤيﺤﺔ ﻓاﻷوﱃ أن ﻳﻜون ﻫناك ﻓاﺻﻞ ﲝيﺚ ﻳسمﻊ
اﻷﺻوات ﻓيﻄمئن ،ﻷن ﻫناك ﺣوادث مرﻋﺒﺔ! مﺒﲎ منفﺼﻞ مستﻘﻞ ﲝيﺚ ﻟو ذﲝﺖ اﳌرأة
ﻻ أﺣد ﻳسمﻊ ﳍا ﺻو ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ ﻓﺈذا ﺧﺸي اﻹنسان ﻓيمﻜن ﺗرك ﻫﺬا ﻓيﺼﻠي
ﰲ مﻜان آﺧر أو ﰲ ﺑيته أو ﳛسﺐ ﺣساب وﻗﺖ اﻟﺼﻼة أ ا سوف ﺗدرﻛه وﻛﺬا أما أنه
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ﻳستﻬﱰ ﻫﻠه وأوﻻده ﻓيﱰﻛﻬﻢ ﰲ اﻟسيارة ﰒ ﳚد ﺑعد ذﻟﻚ مﺼيﺒﺔ أو ﻛارﺛﺔ ﻟﻜن إذا ﻛان ﰲ
منﻄﻘﺔ آمنﺔ ﻓﻼ إشﻜال.

اﻟﺜامن ،ﻗال ) :أو ( ﻛان ﳜاف ) على نﻔسﻪ ﻣن ﺿرر ( ﻛسبﻊ ) أو ( ﻣن سلﻄان
ﺧذﻩ أي ﻇﻠما ) أو ﻣﻼزﻣﺔ ﻏرﱘ وﻻ شﻲء ﻣعﻪ (  ٩يدﻓعﻪ ﺑﻪ ﻷن ﺣبﺲ اﳌعسر ﻇلﻢ
ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻫارب من اﻟغرﱘ وﻋنده اﻟوﻓاء ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺒاح ﻟه ﻷنه ﻫو اﻟﻈاﱂ وﻛذا إن ﺧاف
ﻣﻄالبﺔ ﳌﺆﺟﻞ ﻗبﻞ أﺟلﻪ ﻓﻬﺬا ﻋﺬر ﻷنه ما ﻳﻠﺰم ﺑه ﻓﺈن ﻛان ﺣاﻻ وﻗدر على وﻓاﺋﻪ ﱂ
يعذر ) أو ( ﻛان ﳜاف ﲝﻀﻮرﳘا أي اﳉمعﺔ واﳉماعﺔ ) ﻣن ﻓﻮات رﻓﻘتﻪ ( ﺑسﻔر
ﻣباح ﻓيﺨﺸﻰ إن ذﻫﺐ إﱃ اﻟﺼﻼة ن ﺗسﲑ اﻟﻘاﻓﻠﺔ سﻮاء أنﺸﺄﻩ أو استداﻣﻪ ﻳعﲏ اﻟسفر
أنﺸاؤه اﻵن أو ﻫو مستمر ﰲ سفر ) أو ( ﺣصﻞ لﻪ ) ﻏلبﺔ نعاس ( ﳜاف ﺑﻪ ﻓﻮت
الصﻼة ﰲ الﻮﻗﺖ أو ﻣﻊ اﻹﻣام ﺧاف أنه إذا ﱂ ﻳﺼﻞ اﻵن ﰒ ﻳنﻢ أنه ﻳنام ﻓتفوﺗه اﻟﺼﻼة
ﰲ اﻟوﻗﺖ أو ﻳفوﺗه مﻊ اﻹمام ) أو ( ﺣصﻞ لﻪ ) أذى ﲟﻄر ووﺣﻞ (  ١٢ﺑﻔتﺢ اﳊاء
وتسﻜينﻬا لغﺔ رديﺌﺔ وﻛذا ثلﺞ وﺟليد وﺑرد ) وﺑريﺢ ردة شديدة ﰲ ليلﺔ ﻣﻈلمﺔ ( ١٣
إذاً اﻷذى ﳌﻄر واﻟوﺣﻞ ﻫﺬا ﻋﺬر ﻟه ،واﻟرﻳﺢ اﻟﺒاردة اﻟﺸدﻳدة ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌﺬﻫﺐ:

وﻟو ﱂ ﺗﻜن اﻟرﻳﺢ شدﻳدة وﻫو أﺣد اﻟوﺟﻬﲔ ﻓﻠما ﻗال ﺑرﻳﺢ ردة ﺧاف اﻷذى من اﻟرﻳﺢ

اﻟﺒاردة وﻟيﺲ ﺑﺸرط ﻛو ا شدﻳدة ﰲ ﻟيﻠﺔ مﻈﻠمﺔ لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان النﱯ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ينادي ﻣناديﻪ ﰲ الليلﺔ الباردة أو اﳌﻄﲑة ﺻلﻮا ﰲ رﺣالﻜﻢ رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ
سناد ﺻﺤيﺢ وﻛذا تﻄﻮيﻞ إﻣام  ١٤ﺧﺸي ﺗﻄوﻳﻞ اﻹمام وﻣن عليﻪ ﻗﻮد يرﺟﻮ العﻔﻮ
عنﻪ ﻋﻠيه ﻗﺼاص وﻋنده أمﻞ أن ﻳعفوا أوﻟياء اﻟدم ﻋنه .من ﻻ ﻋﺬر ﳍﻢ :ﻗال :ﻻ ﻣن عليﻪ
ﺣد وﻻ إن ﻛان ﰲ طريﻘﻪ أو اﳌسﺠد ﻣنﻜر وينﻜرﻩ ﲝسبﻪ ﻓﺈن ﻛان ﰲ طرﻳﻘه منﻜر ﻫﺬا
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ﻟيﺲ ﺑعﺬر ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ وﻳنﻜره ﻓﺈن ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻓﻬو معﺬور وإذا طرأ ﺑعﺾ اﻷعذار ﰲ
الصﻼة أﲤﻬا ﺧﻔيﻔﺔ إن أﻣﻜن وإﻻ ﺧرج ﻣنﻬا ﻛأن ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻓيﺨرج منﻬا ﻗالﻪ ﰲ
اﳌبدع ﻗال واﳌﺄﻣﻮم ﺑﻔارق إﻣاﻣﻪ أو ﳜرج ﻣنﻬا .وﻫنا ﺗنﺒيه أن ﻫﺬه اﻷﻋﺬار ﻛﻞ إنسان

ﻳعﻠمﻬا من نفسه ﻓﻬنا أمران أمر ﳜﺺ ﺻاﺣﺐ اﻟعﺬر واﻟﺜاﱐ ﳜﺺ ﻏﲑه أما ﺻاح اﻟعﺬر
ﻓينﺒغي أن ﻳتﻘي ﷲ ﻓﻘد ﻳتﺼنّﻊ أﻋﺬار أو ﻳتﻜﻠف أﻋﺬار ﻓﻠيعﻠﻢ أن ﷲ مﻄﻠﻊ ﻓيعﻠﻢ اﳋفا
وﻳعﻠﻢ إن ﻛان ﻟه ﻋﺬر ﺣﻘيﻘﺔ أو ﻻ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟواﺟﺐ ﻋﻠيه أما ﻏﲑه ﻓاﻷوﱃ ﺑه أﻻ ﳛﻜﻢ

ﻋﻠﻰ نفسه ﻓأﺣيا ﻗد ﻳﻜون ﻟﻺنسان ﻋﺬر و ت آﺧر ﻓيﻘول ما ﻫﺬا ما ﻋﺬره ؟ ﻓﻬو ﻏﲑ
مﻄاﻟﺐ ن ﻳﻘدم ﻟﻚ ﺗﻘرﻳر ﺑعﺬره  ،ﻳﻘول اﻹمام ماﻟﻚ  :ﻟيﺲ ﻛﻞ أﺣد ﻋنده ﻋﺬر
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺒدﻳه ﻓﺼاﺣﺐ اﻟعﺬر ﻳتﻘي ﷲ ﻷن اﳌسأﻟﺔ ﺑينﻚ وﺑﲔ ﷲ ﻓأنﺖ ﻟو أنﻚ ما
ﺻﻠيﺖ أﺻﻼ ﻓﻼ ﻳدري ﻋنﻚ أﺣد أي شيء إﻻ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓتعﻠﻢ أن ﷲ مﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺧفا اﻷمور ﻓﻼ ﺗﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﷲ وﻻ ﲣادع رﺑنا ﻓأنﺖ ﻻ ﲣدع إﻻ نفسﻚ وﻻ ﺗﻀر إﻻ
نفسﻚ  .وأما ﻏﲑه ﻓيﱰك ..ﻓمن ﺣسن إسﻼم اﳌرء ﺗرﻛه ما ﻻ ﻳعنيه.

ب ﺻﻼة أهﻞ اﻷعذار
وهﻢ اﳌريﺾ واﳌساﻓر واﳋاﺋﻒ وﳓﻮهﻢ وﻟيﺲ ﻫؤﻻء ﻓﺤسﺐ ﻓﻬناك ﻏﲑﻫﻢ ﳑن
ﻳﺸﺒﻬﻬﻢ ) تلﺰم اﳌريﺾ الصﻼة ( اﳌﻜتﻮﺑﺔ ) ﻗاﺋما ( اﳌرﻳﺾ ﺗﻠﺰمه اﻟﺼﻼة ﻗاﺋما ﻓﺈن ﱂ

ﻳستﻄﻊ اﻟﻘيام ﻓﻘاﻋد ﻓﺈذا ﱂ ﻳستﻄﻊ اﻟﻘعود ﻓيﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه اﻷﳝن ﻫﺬا أﻓﻀﻞ أو ﻳﺼﻠي
مستﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬره ورﺟﻼه إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻜﻞ من اﻟﺼورﺗﲔ مﻘﺒوﻟﺔ منه ﻟﻜن اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ

ﺟنﺒه اﻷﳝن  ،أﺻﺒﺢ ﻋند أرﺑﻊ ﺻور ﺑعﻀﻬا ﻟﱰﺗيﺐ وﺑعﻀﻬا ﻟيسﺖ ﻟتﺨيﲑ ولﻮ ﻛراﻛﻊ
ﻳعﲏ ﻗام ﻗياما ﻓيه اﳓناء مﺜﻞ اﻟرﻛوع ﻓﻼ س ﻓيﻬا أو ﻣعتمدا أو ﻣستندا إﱃ شﻲء ) ﻓﺈن
ﱂ يستﻄﻊ ( ن عﺠﺰ عن الﻘيام أو شق عليﻪ لﻀرر أو ز دة ﻣرض ) ﻓﻘاعدا ( ﻫﺬا
اﻟﺜاﱐ ﻣﱰﺑعا ند ﳚﻠﺲ ﺟﻠسﺔ ﺗرﺑﻊ ويﺜﲏ رﺟليﻪ ﰲ رﻛﻮع وسﺠﻮد إذاً ﻫو ﰲ ﺣال اﻟﻘيام
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مﱰﺑﻊ وﳌا ت ﻟﻠرﻛوع أو اﻟسﺠود ﻳﺜﲏ رﺟﻠيه وﳚعﻞ رﻛﺒتيه ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ) ﻓﺈن عﺠﺰ ( أو
شق عليﻪ الﻘعﻮد ﻛما تﻘدم ) ﻓعلى ﺟنبﻪ (  ٣واﻷﳝن أﻓﻀﻞ ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻋﻠﻰ اﻷﻳسر
ﻓﺼﺤيﺢ ﻟﻜن اﻷﳝن أﻓﻀﻞ ) ﻓﺈن ﺻلى ﻣستلﻘيا ورﺟﻼﻩ إﱃ الﻘبلﺔ ﺻﺢ ( وﻛرﻩ ﻣﻊ
الﻘدرة على ﺟنبﻪ معناه أن ﻫنا ﺗرﻛنا مساﻟﺔ اﻟﱰﺗيﺐ ﻓاﻟﱰﺗيﺐ أﻓﻀﻠي وﻟيﺲ إﻟﺰاميا وإﻻ
تعﲔ إذا ﻛان ﻻ ﻳﻘدر ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه ﻓمعناه ﻳتعﲔ أن ﻳﺼﻠي مستﻠﻘيا ﻋﻠﻰ ﻇﻬره ورﺟﻼه إﱃ
اﻟﻘﺒﻠﺔ ) ويﻮﻣﺊ راﻛعا وساﺟدا ( ﻣا أﻣﻜنﻪ ﻹشارة أو ﲟا ﻳستﻄيﻊ ) وﳜﻔﻀﻪ ( أي
السﺠﻮد ) عن الرﻛﻮع ( ﳊديﺚ علﻲ ﻣرﻓﻮعا يصلﻲ اﳌريﺾ ﻗاﺋما إن استﻄاع ﻓﺈن ﱂ
يستﻄﻊ ﺻلى ﻗاعدا ﻓﺈن ﱂ يستﻄﻊ أن يسﺠد أوﻣﺄ وﺟعﻞ سﺠﻮدﻩ اﺧﻔﺾ ﻣن رﻛﻮعﻪ
ﻓﺈن ﱂ يستﻄﻊ أن يصلﻲ ﻗاعدا ﺻلى على ﺟنبﻪ اﻷﳝن ﻣستﻘبﻼ الﻘبلﺔ ﻓﺈن ﱂ يستﻄﻊ
ﺻلى ﻣستلﻘيا رﺟﻼﻩ ﳑا يلﻲ الﻘبلﺔ رواﻩ الدار ﻗﻄﲏ واﻹمام اﻟنووي ضعفه ) ﻓﺈن عﺠﺰ
( عن اﻹﳝاء ﰲ اﻷول ﻗال ﻳومئ راﻛعا أ ﻓﺈن ﻋﺠﺰ أومأ ﺑعينه ﻫﺬا ب ﻓﲑﻓﻊ ﻋينه إشارة
إﱃ اﻹﳝاء ﰲ اﻟﻘيام وﳜفﻀﻬا ﻗﻠيﻼ ﻟﻠرﻛوع وﻛﺜﲑا ﻟﻠسﺠود ) أوﻣﺄ ﺑعينيﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻓﺈن
ﱂ يستﻄﻊ أوﻣﺄ ﺑﻄرﻓﻪ رواﻩ زﻛر الساﺟﻲ ﺑسندﻩ عن اﳊسﲔ ﺑن علﻲ ﺑن أﰊ طالب
وينﻮي الﻔعﻞ عند إﳝاﺋﻪ لﻪ ﻓعندما ﻳنوي اﻟرﻛوع ﻳومئ ﻟرﻛوع وﰲ اﻟسﺠود ﻳنوي اﻟسﺠود
ﻓسواء أومأ ﺑرأسه أو ﺑعينه ﻓينوي اﻟفعﻞ اﻟﺬي ﻳرﻳده ﻗال :والﻘﻮل ﻛالﻔعﻞ يستﺤﻀرﻩ
ﺑﻘلبﻪ إن عﺠﺰ عنﻪ ﺑلﻔﻈﻪ ﻓاﻟﻘول ﻳﻘوﻟه ﺑفمه ﻟﻜن ﻫﺐ أن مرضه ﳝنعه من اﻟنﻄﻖ
ﻓيستﺤﻀره ﺑﻘﻠﺒه إن ﻋﺠﺰ ﻋنه ﺑﻠفﻈه وﻛذا أسﲑ ﺧاﺋﻒ ﻳومئ ﺑﻄرﻓه إن ﻋﺠﺰ ﻋن اﻹﳝاء
ﻛأن ﺧاف أن ﻳﺼﻠي ﻓيعرف أنه مسﻠﻢ أو أ ﻢ ﻟو رأوه ﻳﺼﻠي ﻗتﻠوه أو ﻛﺬا ﻓيومئ وﻻ
تسﻘﻂ الصﻼة ﻣا دام العﻘﻞ ﺑتا وﻻ ينﻘص أﺟر اﳌريﺾ إذا ﺻلى ولﻮ ﻹﳝاء عن
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أﺟر الصﺤيﺢ اﳌصلﻲ ﻗاﺋما ﻷننا ﻋند ﺣدﻳﺚ " ﺻﻼة اﻟﻘاﻋد ﻋﻠﻰ اﻟنﺼف من ﺻﻼة

اﻟﻘاﺋﻢ" ﻫﺬا ﰲ ﺣال اﻟﺼﺤﺔ وﰲ اﻟنفﻞ أما ﰲ اﻟﻀرورة ﻓاﻷﺟر واﺣد وﻻ س لسﺠﻮد
على وسادة وﳓﻮها إن ﻛان ﺑﻼ رﻓﻊ ﻋن اﻷرض ﻓﻼ س أي ﻳﺒاح ﻓما ﻳﻠﺰمه أو أنه ﻻ

ﻳستﻄيﻊ أن ﻳسﺠد مﺜﻼ ﻓيومئ ﻟسﺠود ﺑرأسه وﳜفﻀه  ،ﻓما ﺗﻘوﻟون إن أﺗﻰ ﺑوسادة
وسﺠد ﻋﻠيﻬا؟ ﻳﻘول ﻻ س ﺑﺸرط أﻻ ﺗﻜون اﻟوسادة مرﻓوﻋﺔ ﻋن اﻷرض ﺑﻞ ﺗﻜون ﻋﻠﻰ
اﻷرض مﻼﺻﻘﺔ ﳍا ﻓﻼ س أن ﻳسﺠد ﻋﻠيﻬا ﲝيﺚ ﺗﻜون مﻼﺻﻘﺔ ﻟﻸرض ﻓﺈذا أراد أن

ﻳومئ ﻓﻘط دون وسادة ﺻﺢ ذﻟﻚ وإن رﻓﻊ لﻪ شﻲء عن اﻷرض ﻓسﺠد عليﻪ ﻣا أﻣﻜنﻪ
ﺻﺢ وﻛرﻩ ﻳعﲏ إذا ﻛان منفﺼﻼ ﻋن اﻷرض ﻓسﺠد ﻋﻠيه ﻳﻜره ذﻟﻚ ﳌاذا؟ ﻷنه اﻵن

ﻋندما سﺠد ﻋﻠﻰ شيء مرﺗفﻊ ﻫو ما سﺠد ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓما ﻓاﺋدة ﻫﺬا اﻟفعﻞ؟! ﻻ ﻓاﺋدة

) ﻓﺈن ﻗدر ( اﳌريﺾ ﰲ أثناء الصﻼة على ﻗيام) أو عﺠﺰ ( عنﻪ ) ﰲ أثناﺋﻬا انتﻘﻞ إﱃ
اﻵﺧر ( ﻓينتﻘﻞ إﱃ الﻘيام ﻣن ﻗدر عليﻪ ﻳعﲏ إن ﻛان ﺟاﻟسا وﻛان ﻋنده نﺸاط انتﻘﻞ إﱃ
اﻟﻘيام أو وإﱃ اﳉلﻮس ﻣن عﺠﺰ عن الﻘيام ﻛأن ﺻﻠﻰ ﻗاﺋما ﰒ ﺗعﺐ أﺛناء اﻟﺼﻼة ﻓينتﻘﻞ،
وﳝﺜﻞ اﻵن ﳌن ﻛان ﻗاﺋما ﰒ ﺟﻠﺲ أو من ﻛان ﺟاﻟسا وأﺻاﺑه نﺸاط ويرﻛﻊ ﺑﻼ ﻗراءة ﻣن
ﻛان ﻗرأ وإﻻ ﻗرأ ﻳعﲏ ﺻﻠﻰ ﺟاﻟسا ﰒ أﺻاﺑه نﺸاط ﻓﻘام ﻓﺈذا ﻫو ﻛان ﻗد ﻗرأ اﻟفاﲢﺔ
ﻓيﻘوم ﰒ ﻳرﻛﻊ وإن ﻛان ﱂ ﻳﻘرأ اﻟفاﲢﺔ ﻳﻘرأ ﰒ ﻳرﻛﻊ وﲡﺰئ الﻔاﲢﺔ ﻣن عﺠﺰ ﻓﺄﲤﻬا ﰲ
اﳓﻄاطﻪ ﻻ ﻣن ﺻﺢ ﻓﺄﲤﻬا ﰲ ارتﻔاعﻪ ﻳعﲏ ﻫو ﺻﻠﻰ ﻗاﺋما ﻳﻘرأ اﻟفاﲢﺔ وﰲ نﺼف اﻟفاﲢﺔ
ﺗعﺐ ﻓانتﻘﻞ إﱃ اﳉﻠوس وﰲ أﺛناء اﳉﻠوس أﰎ اﻟفاﲢﺔ ﻓﻬﻞ ﻫي مﻘﺒوﻟﺔ؟ نعﻢ مﻘﺒوﻟﺔ ،إﱃ أن

ﺟﻠﺲ  ،ﻻ من ﺻﺢ ﻓأﲤﻬا ﰲ ارﺗفاﻋه ﻓﻼﺑد أن ﻳﻘوم وﻳﺼﻞ إﱃ ﺣد اﻟﻘيام ﰒ ﻳتﻢ اﻟفاﲢﺔ
ﻓﻬو ﻗرأ نﺼف اﻟفاﲢﺔ ﰒ شعر ﺑنﺸاط ﻓاﻵن شرع ﰲ اﻟﻘيام ﻓيوﻗف اﻟﻘراءة ﻷنه إذا أﺣﺲ
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘيام ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه أن ﻳتﻢ اﻟﻘراءة ﻗاﺋما ﻷن ﻫﺬا ﻫو موضﻊ اﻟفاﲢﺔ ﻓﺈذاً ﻳﻘف

ﺣﱴ ﻳوﻗف اﻟﻘراءة ﺣﱴ ﻳﻘوم ﰒ ﻳﻜمﻞ اﻟﻘراءة ﻓﻬﺬا ﻫو معناه ﰒ ﻗال ) :وإن ﻗدر على
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ﻗيام وﻗعﻮد دون رﻛﻮع وسﺠﻮد أوﻣﺄ ﺑرﻛﻮع ﻗاﺋما ( ﻷن الراﻛﻊ ﻛالﻘاﺋﻢ ﰲ نصﻒ رﺟليﻪ
وأوﻣﺄ ) ﺑسﺠﻮد ﻗاعدا ( ﻷن الساﺟد ﻛاﳉالﺲ ﰲ ﲨﻊ رﺟليﻪ ﻫو ﻳستﻄيﻊ اﻵن اﻟﻘيام

واﳉﻠوس دون اﻟرﻛوع واﻟسﺠود مﺜﻞ اﳌﺼاب ﰲ ﻇﻬره أو ﰲ ﻋينه ﻓممنوع من ﺧفﺾ
اﻟرأس ﻓﻬﺬا ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘوم إذاً ﻳومئ ﻟرﻛوع وﻫو ﻗاﺋﻢ وﻳومئ ﻟسﺠود وﻫو ﺟاﻟﺲ ﻷن

ﻫﺬا أﻗرب وﻣن ﻗدر على أن ﳛﲏ رﻗبتﻪ دون ﻇﻬرﻩ ﺣناها وإذا سﺠد ﻗرب وﺟﻬﻪ ﻣن
اﻷرض ﻣا أﻣﻜنﻪ ﻫﺬا ﰲ اﻹﳝاء ﻟﻠسﺠود وﻣن ﻗدر أن يﻘﻮم ﻣنﻔردا وﳚلﺲ ﰲ ﲨاعﺔ
ﺧﲑ ﻳعﲏ ﻫو ﳋيار ﻷنه إن ﺻﻠﻰ ﳉماﻋﺔ ﻓﻼﺑد أن ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا وإذا ﺻﻠﻰ منفردا
ﻓيستﻄيﻊ أن ﻳﻘوم ﻓيﻘول ﻫو ﳋيار إن شاء ﺻﻠﻰ مﻊ اﳉماﻋﺔ ﺟاﻟسا وإن شاء ﺻﻠﻰ

منفردا ﻗاﺋما ) وﳌريﺾ الصﻼة ﻣستلﻘيا ﻣﻊ الﻘدرة على الﻘيام ﳌداواة ﺑﻘﻮل طبيب
ﻣسلﻢ ( ثﻘﺔ ﻳعﲏ ﻟه أن ﻳﺼﻠي مستﻠﻘيا مﻊ أنه ﻳستﻄيﻊ اﻟﻘيام ﻓيﺼﻠي مستﻠﻘيا ﻷن اﻟعﻼج

ﻳتﻄﻠﺐ ﻫﺬا ﳌداواﺗه ،واﳌﺼنف ﻳﻘول ﺑﻘول طﺒيﺐ مسﻠﻢ ﺛﻘﺔ ،واﻟﻈاﻫر ﺑﻘول طﺒيﺐ موﺛوق
ﻷن زمن اﳌﺼنف ﳜتﻠف ﻓاﳌسﻠمون ﻛانوا ﰲ اﻟﺰمن اﻷول ﻛانوا ﻫﻢ اﳌتﻘدمون ﻓﻜانﺖ اﻷمﺔ
اﳌسﻠمﺔ أمﺔ ﺣﻀارة وﺗﻘدم وﻛﺬا وﻛان اﻟغرب ﻓيما ﻳسمﻰ ﻟعﺼور اﳌتﺨﻠفﺔ اﻟوسﻄﻰ
اﳌﻈﻠمﺔ ،ﳌاذا مﻈﻠمﺔ؟ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن اﻟﺜاﻟﺚ واﻟراﺑﻊ واﳋامﺲ واﻟسادس ﻛان

اﻟغرب ﻳعاﱐ من ﻇﻼم اﳉﻬﻞ واﻟتﺨﻠف اﻻستﺒداد واﻟتﺨﻠف وﻛﺬا وﻛانﺖ ﺣاﳍﻢ أسوأ من
أﺣواﳍﻢ اﳌسﻠمﲔ ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟتﺨﻠف وﻛانوا ﳏﻜومﲔ ﻹﻗﻄاع ﻟﻠﻘساوسﺔ واﻟﻜناﺋﺲ اﶈرﻓﺔ
وﻛان اﳌسﻠمون ﻋﻠﻰ اﻟعﻜﺲ ﻓﻜان اﻟغرﺑيون ﻳفﺨرون رسال أﺑناءﻫﻢ إﱃ اﳌغرب أو ﺑﻼد
اﻷندﻟﺲ وإذا وﺻﻞ إﱃ ﺑﻼد اﳌﺸرق إﱃ ﺑغداد ﻓيﻜون ﻫﺬا شرف ﻋﻈيﻢ ﳍﻢ ﻓيفﺨر
اﻷوروﰊ نه درس ﰲ ﺑغداد أو ﲣرج من ﺟامعات  ..وﻳفﺨر نه ﳛمﻞ اﻟﻠغﺔ اﻟعرﺑيﺔ
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وﻋنده ﻛتﺐ ﻋرﺑيﺔ وﻳﻘرأ ﻟﻜن اﻟيوم ﳓن اﻟﺬﻳن نتعﻠﻢ اﻟﻠغﺔ اﻹﳒﻠيﺰﻳﺔ ﻓﻜان اﻟوضﻊ ﻛﺬﻟﻚ
ﻛان ﻋندﻫﻢ ﻫﻢ اﻟتﺨﻠف  ،وﻟﻜن اﻟيوم ﳓن اﳌتﺨﻠفون وﻟيﺲ ﰲ اﻟﻄﺐ ﻓﻘط ﺑﻞ اﻟﻄﺐ
وﻏﲑه وﻟﺬا ﻓاﻟﻜﺜﲑ من اﻷطﺒاء اﻟغرﺑيﲔ ﻋندﻫﻢ مﺼداﻗيﺔ ﻓﺈذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈن أن ﻫﺬا

اﻟﻄﺒيﺐ موﺛوق ﰲ طﺒه ﻓﻼ س ،ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳌﺼنف ﻻﺑد أن ﻳﻜون مسﻠﻢ ﺛﻘﺔ ،ﻟﻜن
اﻟﻈاﻫر أن ﻳﻜون موﺛوﻗا وﻟﻸسف ﺑعﺾ أطﺒاء اﳌسﻠمﲔ ﻻ ﳛسنون واﻟﺒعﺾ ﳛسن ..ﻓﻼ
نﻀيﻖ ﻋﻠﻰ أنفسنا ولﻪ الﻔﻄر ﺑﻘﻮلﻪ إن الصﻮم ﳑا ﳝﻜن العلﺔ ﻗال ن اﻟﺼوم ﳑا ﻳﺰﻳد

اﳌرض ) وﻻ تصﺢ ﺻﻼتﻪ ﻗاعدا ﰲ السﻔينﺔ وهﻮ ﻗادر على الﻘيام ( ويصﺢ الﻔرض
على الراﺣلﺔ ( واﻗﻔﺔ أو ساﺋرة ) ﺧﺸيﺔ التﺄذي ( ﺑﻮﺣﻞ أو ﻣﻄر وﳓﻮﻩ
ﺧﺸيﺔ اﻟتأذي ﻷنه ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳنﺰل لﻘﻮل يعلى ﺑن أﻣيﺔ انتﻬى النﱯ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ إﱃ ﻣﻀيق هﻮ وأﺻﺤاﺑﻪ وهﻮ على راﺣلتﻪ والسماء ﻣن ﻓﻮﻗﻬﻢ والبلﺔ ﻣن أسﻔﻞ
ﻣنﻬﻢ ﻓﺤﻀرت الصﻼة ﻓﺄﻣر اﳌﺆذن ﻓﺄذن وأﻗام ﰒ تﻘدم النﱯ ﷺ ﻓصلى ﻢ يعﲏ
إﳝاء ﳚعﻞ السﺠﻮد أﺧﻔﺾ ﻣن الرﻛﻮع رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي وﻗال العمﻞ عليﻪ عند
أهﻞ العلﻢ ﻗال ذﻟﻚ اﻟﱰمﺬي وﻛذا إن ﺧاف انﻘﻄاعا عن رﻓﻘتﻪ ﺑنﺰولﻪ ﻓيﺼﻠي ﻋﻠﻰ
اﻟراﺣﻠﺔ أو على نﻔسﻪ أي ﺧاف ﻋﻠﻰ نفسه ﻓيﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟراﺣﻠﺔ أو عﺠﺰ عن رﻛﻮب إن
نﺰل ﻓيﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟراﺣﻠﺔ ﻫﺬه ﻛﻢ ﺻورة؟  -١ﺧﺸيﺔ اﻟتأذي ﺑوﺣﻞ -٢ ،ﺧاف انﻘﻄاﻋا .
 -٣إذا ﺧاف ﻋﻠﻰ نفسه – ٤ .ﻋﺠﺰ ﻋن اﻟرﻛوب إن نﺰل وعليﻪ اﻻستﻘبال وﻣا يﻘدر
عليﻪ ﻓﻠيﺲ ﲟتعﺬر وما ﻳستﻄيﻊ من أﻋمال ﳚﺐ أن ﻳعمﻠه و ) ﻻ ( تصﺢ الصﻼة على
الرﺣلﺔ ) للمرض ( وﺣدﻩ دون عذر ﳑا تﻘدم ﻋﻠمﺖ ﳌاذا؟ إذا ﻛان ﻫو مرﻳﺾ وﻳوﺟد
من ﻳستﻄيﻊ أن ﻳنﺰﻟه ﻓﻠينﺰل ﻟﻜن إذا ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻟعﺬر ﻓﻼ وﻣن ﺑسﻔينﺔ وعﺠﺰ عن
الﻘيام ﻓيﻬا واﳋروج ﻣنﻬا ﺻلى ﺟالسا ﻣستﻘبﻼ ويدور إﱃ الﻘبلﺔ ﻛلما اﳓرﻓﺖ السﻔينﺔ
ﲞﻼف النﻔﻞ ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه اﻟدوران  .إذاً ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ إذا ﻛان ﺑسفينﺔ وﻳعﺠﺰ ﻋن اﻟﻘيام
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وﻳعﺠﺰ ﻋن اﳋروج منﻬا إذاً ﻳﺼﻠي ﺟاﻟسا مستﻘﺒﻼ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜن إذا ﻛان ﻳستﻄيﻊ اﻟﻘيام
ﻓيﻠﺰمه اﻟﺼﻼة ﻗاﺋما أو ﻳستﻄيﻊ اﳋروج منﻬا ﻓيﺨرج منﻬا وﻳﺼﻠي ﻗاﺋما ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ ﰲ

اﻟسفينﺔ ﻟﻠعﺬر ﻳدور إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﺈذا اﳓرﻓﺖ ﻋن اﻟﻘﺒﻠﺔ اﳓرف معﻬا ﻫﺬا إذا ﻛان ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ
أما إذا ﻛان ﰲ اﻟنفﻞ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ .

ﻓصﻞ ﰲ ﻗصر اﳌساﻓر الصﻼة
وسندﻩ ﻗﻮلﻪ تعاﱃ  :وإذا ﺿرﺑتﻢ ﰲ اﻷرض ﻓليﺲ عليﻜﻢ ﺟناح أن تﻘصروا ﻣن
الصﻼة  اﻵيﺔ ) ﻣن ساﻓر ( أي نﻮى ) سﻔرا ﻣباﺣا ( أي ﻏﲑ ﻣﻜروﻩ وﻻ ﺣرام
ﻓيدﺧﻞ ﻓيﻪ الﻮاﺟب واﳌندوب واﳌباح اﳌﻄلق ولﻮ نﺰهﺔ وﻓرﺟﺔ يبلﻎ ) أرﺑعﺔ ﺑرد ( وهﻲ
ستﺔ عﺸر ﻓرسخا ﺑرا أو ﲝرا وهﻲ يﻮﻣان ﻗاﺻدان ) سن لﻪ ﻗصر ر عيﺔ رﻛعتﲔ ( إذاً
ﻗﺼر اﻟر ﻋيﺔ مﱴ؟ إذا ساﻓر سفرا مﺒاﺣا ومعناه ﰲ ﻏﲑ اﻟسفر ﻻ ﻳﻘﺼر اﻟر ﻋيﺔ ﰲ اﻟسفر
اﳌﺒاح معناه أنه ﰲ اﻟسفر ﻏﲑ اﳌﺒاح ﻻ ﻳﻘﺼر اﻟر ﻋيﺔ وﻗوﳍﻢ مﺒاح أﺧرج اﳌﻜروه وأﺧرج
اﳊرام ودﺧﻞ ﻓيه اﻟسفر اﻟواﺟﺐ واﳌندوب واﳌﺒاح اﳌﻄﻠﻖ وﻫو اﻟﺬي ﰲ أﺻﻠه مﺒاح وﻳدﺧﻞ
ﻓيه اﻟسفر ﻟﻠنﺰﻫﺔ وﻓرﺟﺔ ﻓيﻘﺼر اﻟﺼﻼة ،وأن ﺗﻜون اﳌساﻓﺔ أرﺑعﺔ ﺑرد وﻫي ستﺔ ﻋﺸر
ﻓرسﺨا واﳌساﻓات ﻫﺬه أرﺑعﺔ ﺑرد واﻟﱪﻳد اﻟواﺣد ﻳساوي أرﺑعﺔ ﻓراسﺦ واﻟفرسﺦ اﻟواﺣد
ﻳساوي ﺛﻼﺛﺔ أميال .إذاً ﻋند اﻷرﺑعﺔ ﺑرد سنﻀر ا ﰲ أرﺑعﺔ ﻓراسﺦ ﻓيﻜون اﻟناﺗج ستﺔ

ﻋﺸر ﻓرسﺨا وإذا ضرﺑنا اﻟستﺔ ﻋﺸر ﻓرسﺨا ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أميال سيﻜون اﻟناﺗج ﲦانيﺔ وأرﺑعون
ميﻼ ﻓﺈذا ضرﺑﺖ ﰲ ﻛيﻠو وستﺔ من ﻋﺸرة ﻓاﳌيﻞ ﻳساوي ﻛيﻠو ﻓاﺻﻞ ستﺔ ﻓﺈذا ضرﺑنا ﻫﺬه
اﳌساﻓﺔ ﻳﻜون اﻟناﺗج ستﺔ وسﺒعون ﻛيﻠو وﲦانيﺔ من ﻋﺸرة ﺗﻘرﻳﺒا إذاً ﻗوﻟه أرﺑعﺔ ﺑرد ﺗﻘرﻳﺒا ﻻ

ﲢدﻳدا وﻗال اﳌوﻓﻖ وﺗﻘي اﻟدﻳن اﺑن ﺗيميﺔ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻠتﺤدﻳد ﺑﻞ اﳊﺠﺔ مﻊ من أ ح اﻟﻘﺼر
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ﻟﻜﻞ مساﻓر إﻻ أن ﻳنعﻘد اﻹﲨاع ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓه ﻟﻜن ﻻ ﻳوﺟد إﲨاع ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓه ﻓاﳌوﻓﻖ
وﺗﻘي اﻟدﻳن ﻻ ﻳرون اﻟتﺤدﻳد ﻟه ﺣﺠﺔ وﻳرون أن اﳊﺠﺔ مﻊ من أ ح اﻟﻘﺼر ﻟﻜﻞ مساﻓر
واﳌﻬﻢ أن اﳌﺬﻫﺐ ﻗراﺑﺔ  ٧٦ﻛيﻠو ﺑرا أو ﲝرا وﳘا ﻗاﺻدان أي مسﲑة ﻳومﲔ معتدﻟﲔ سﲑ

اﻷﺛﻘال ﻷنﻪ ﷺ داوم عليﻪ ﲞﻼف اﳌغرب والصبﺢ ﻓﻼ يﻘصران إﲨاعا ﻗالﻪ اﺑن اﳌنذر
ﰒ ﻗال ) إذا ﻓارق عاﻣر ﻗريتﻪ ( ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻟراﺑﻊ إذاً ﻫو ﻳﻘﺼر ﻟﺸروط اﳌاضيﺔ ﻟﻜن

مﱴ؟ ﻟن ﻳﻘﺼر ﰲ ﺑﻠده اﻟﱵ سيساﻓر منﻬا وإﳕا سيﺒدأ اﻟﻘﺼر إذا ﻓارق ﻋامر ﻗرﻳته سواء

ﻛانﺖ اﻟﺒيوت داﺧﻞ اﻟسور أو ﺧارج اﻟسور إذا ﻛان اﻟﺒﻠد ﳍا سور ومعناه انه ﲟﺠرد أن
ﳜرج ﻋن مدﻳنته اﻟﱵ ﻫو ﻓيﻬا ﻛأن ﳜرج من ﺟدة مﺜﻼ ﻓيفارق اﻟﺒيوت من ﺟدة ﻳﺒدأ ﰲ
اﻟﻘﺼر وﻻ ﻳﺸﱰط ﺣﱴ ﻳﺒدأ ﰲ اﻟﻘﺼر أن ﻳﺒﻠﻎ اﳌساﻓﺔ اﻟﱵ ﻫي أرﺑعﺔ أﺑرد وإﳕا ﻻﺑد أن

ﺗﻜون نيته منتﻬﻰ سفره ﻳﺒﻠﻎ اﳌساﻓﺔ اﻟـ  ٧٦ﻛيﻠو ﻓمن ﺧرج ﺧارج اﻟعمران ﻛﺠدة مﺜﻼ
ﻟﻜن ﻻ ﻳﻘﺼد اﻷرﺑعﺔ ﺑرد وإﳕا أﻗﻞ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﺼر اﻟﺼﻼة ﻓمن ﺧرج من ﺟدة ﻳرﻳد ﲝرة
مﺜﻼ ﻓﻬﻞ ﻟه ﰲ منتﺼف اﻟﻄرﻳﻖ أن ﻳﻘﺼر؟ اﳉواب  :ﻻ ﻟﻜن من ﺧرج من ﺟدة مﺜﻼ ﻳرﻳد
اﻟﻄاﺋف ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳﻘﺼر ﰲ ﲝرة أو ﻗﺒﻞ ﲝرة ﻟه ذﻟﻚ إذا ﻛانﺖ ﲝرة منفﺼﻠﺔ ﻟﻜن

اﻟﻈاﻫر أ ا منفﺼﻠﺔ ﻋن اﻟﺒيوت سﻮاء ﻛانﺖ البيﻮت داﺧﻞ السﻮر أو ﺧارﺟﻪ ) أو (
ﻓارق ) ﺧيام ﻗﻮﻣﻪ ( أو ﻣا نسبﺖ إليﻪ عرﻓا ﻓارق ﺧيام ﻗومه ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻜونوا ﻳسﻜنوا
ﰲ اﳌدﻳنﺔ وإﳕا ﰲ اﳋيام ﻓعندما ﻳفارق اﳋيام أو ما نسﺒﺖ إﻟيه ﻋرﻓا ﻛسﻜان ﻗصﻮر
وﺑساتﲔ وﳓﻮهﻢ ﻳعﲏ أن ﻳفارق ما ﺑنسﺐ إﱃ ﻫﺬا اﳌسﻜن اﻟﺬي ﻳسﻜنه أو ﻫﺬه اﳌنﻄﻘﺔ
اﻟﱵ ﻳسﻜنﻬا ﻷنﻪ ﷺ إﳕا ﻛان يﻘصر إذا ارﲢﻞ .مسأﻟﺔ :ﻟو أنه ﻗﺼد سفرا إﱃ اﻟﻄاﺋف
وﻋندما ﺧرج من مدﻳنﺔ ﺟدة ﻗﺼر اﻟﺼﻼة ﰒ ﺑدا ﻟه ورﺟﻊ وأﻟغﻰ اﻟسفر ﻓﻬﻞ ﻳعيد ما

ﻗﺼره أم ﻳﺼﺢ ﻗﺼره ؟ اﳉواب ﻳﺼﺢ ﻗال :وﻻ يعيد ﻣن ﻗصر ﺑﺸرطﻪ ﰒ رﺟﻊ ﻗبﻞ
استﻜمال اﳌساﻓﺔ إذاً ﻫﺬا ﺑﺸرط أن ﻳﻜون نوى مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر ويﻘصر ﻣن أسلﻢ أو ﺑلﻎ
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أو طﻬرت ﺑسﻔر ﻣبيﺢ ﻳعﲏ ﰲ أﺛناء اﻟسفر ولﻮ ﻛان الباﻗﻲ دون اﳌساﻓﺔ ﻻ ﻣن ب

ﻳعﲏ اﻟﺒاﻗي ﰲ رﺟوﻋه دون اﳌساﻓﺔ ،واﳌﻘﺼود ﻫنا ﻻ من ب ﰲ سفر اﳌعﺼيﺔ وﻗد ﺑﻘي ﻟه

دون اﳌساﻓﺔ إذاً ﺻورة اﳌسأﻟﺔ :شﺨﺺ ساﻓر وﰲ ﻋودﺗه ﳌا ﺑﻘيﺖ دون اﳌساﻓﺔ ﻳعﲏ ﺑينه
وﺑﲔ ﺟدة أﻗﻞ من أرﺑعﺔ ﺑرد أﻗﻞ من  ٧٦ﻛيﻠو ،ﻗي مﺜﻼ  ٣٠ﻛيﻠو وأسﻠﻢ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺼر أم
ﻻ؟ ﻳﻘﺼر ،أو ﺑﻠﻎ ﻓيﻘﺼر ،أو طﻬرت اﳊاﺋﺾ ﻓتﻘﺼر ،اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ :أن ﻛان ﻫﺬا
اﳌساﻓر ﻋاﺻيا ﺑسفره و ب ﻗﺒﻞ ﻋودﺗه إﱃ مدﻳنﺔ ﺟدة ﺑـ ٣٠ﻛيﻠو ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺼر أم ﻻ ﻳﻘﺼر

ﻗﻞ ﻻ ﻳﻘﺼر إذا ﺑﻘي دون مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر إذا ب إذا وﻻ يﻘصر ﻣن شﻚ ﰲ ﻗصر
اﳌساﻓﺔ ﻳعﲏ ساﻓر إﱃ ﺑﻠد ﻳﺸﻚ ﻫﻞ ﻫي مساﻓﺔ ﻗﺼر أم دون اﳌساﻓﺔ ﻓاﻷﺻﻞ أن اﻟﺼﻼة
ﲡﺐ مﺔ ﻓﺈذاً ﻳتﻢ اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳﻘﺼر ﺣﱴ ﻳتيﻘن أنه ساﻓر اﳌساﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺒيﺢ اﻟﻘﺼر،

واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻗال :وﻻ ﻣن ﱂ يﻘصد ﺟﻬﺔ ﻣعينﻪ ﻛالتاﺋﻪ ﺧرج من ﺟدة وﻟيﺲ ﻋنده اﲡاه

ﺋه ﻻ ﻳدري أﻳن ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳنو سفرا ﻳﺒيﺢ اﻟﻘﺼر ،اﻟﺜاﻟﺚ ﻗال :وﻻ ﻣن ساﻓر
ليﱰﺧص ساﻓر ﻟيﻘﺼر اﻟﺼﻼة ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳستﺒيﺢ اﻟﻘﺼر ويﻘصر اﳌﻜرﻩ ﻛاﻷسﲑ واﻣرأة
وعبد تبعا لﺰوج وسيد معناه أن اﳌﻜره مﺜﻞ اﻷسﲑ إذا أ ِ
ُﺧﺬ وساﻓر ﺑه وﻛﺬا ﻓﻠه أن ﻳﻘﺼر

و واﳌرأة واﻟعﺒد ﻛﺬﻟﻚ ﻓاﳌرأة ﻟو أﺧﺬﻫا زوﺟﻬا وساﻓر ا ﻓتﻘﺼر وﻻ ﺗﻘول أ ﻟيﺲ ﻟدي
نيﺔ سفر ﺑﻞ ﺗﻘﺼر ﻓﻬي ﺗﺒعا ﻟﺰوﺟﻬا واﻟعﺒد ﻛﺬﻟﻚ إذا ﺧرج ﺑه سيده وساﻓر ﺑه مساﻓﺔ

ﻗﺼر .إذاً اﳌﻜره واﳌرأة ﻓاﳌﻜره ﺗﺒعا ﳌﻜرﻫه مﺜﻞ اﻷسﲑ واﳌرأة واﻟعﺒد ﺗﺒعا ﻟﺰوﺟﻬا واﻟسيد )
وإن أﺣرم ( ﰲ اﳊﻀر ) ﰒ ساﻓر ﻫﺬه ﺻورة أوﱃ  :إذا اﺟتمﻊ ﺣﻀر وسفر ﻓماذا

ﻳغﻠّﺐ؟ ﻓاﻟسفر ﻳﺒيﺢ اﻟﻘﺼر واﳊﻀر ﳝنﻊ اﻟﻘﺼر ﻓﺈذا اﺟتمﻊ اﻻﺛنان ﻓماذا ﻳغﻠﺐ؟ اﳊﻀر ،

ﻛﱪ ﰲ اﳊﻀر ﰒ شرع ﰲ اﻟسفر مﺜﻞ اﻟسفينﺔ أو ( أﺣرم ) ﰲ سﻔر ﰒ أﻗام ( أﰎ ﻷ ا
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عبادة اﺟتمﻊ ﳍا ﺣﻜﻢ اﳊﻀر والسﻔر ﻓغلب ﺣﻜﻢ اﳊﻀر اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :وﻛذا لﻮ
ساﻓر ﺑعد دﺧﻮل الﻮﻗﺖ أﲤﻬا وﺟﻮ ﻷ ا وﺟبﺖ ﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ) أو ذﻛر
ﺻﻼة ﺣﻀر ﰲ سﻔر ( أﲤﻬا ﻷن الﻘﻀاء ﻣعتﱪ ﻷداء وهﻮ أرﺑﻊ ﻷ ا وﺟﺒﺖ مﺔ
واﳋامسﺔ ) أو عﻜسﻬا ( ن ذﻛر ﺻﻼة سﻔر ﰲ ﺣﻀر أﰎ ﺗﺬﻛر ﺑعد رﺟوﻋه إﱃ ﺟدة
أنه ﰲ سفره اﳌاضي ﻓاﺗته ﺻﻼة ﻓسيﻘﻀيﻬا ﰲ اﳊﻀر ﻟﻜن ﻳتمﻬا ام ﻳﻘﺼرﻫا؟ ﻳتمﻬا ﻷن
الﻘصر ﻣن رﺧص السﻔر ﻓبﻄﻞ ﺑﺰوالﻪ ﺑﻄﻞ اﻟﻘﺼر ﺑﺰوال اﻟرﺧﺼﺔ أي ﺑﺰوال اﻟسفر
واﻟسادسﺔ ) أو اﺋتﻢ ( ﻣساﻓر ) ﲟﻘيﻢ ( أﰎ ﻛأن ﺻﻠﻰ اﳌساﻓر ﺧﻠف اﳌﻘيﻢ ﻓﺈن اﳌﻘيﻢ
سيتﻢ ﻓﻬﻞ ﻟﻠمساﻓر أن ﻳﻘﺼر ﻫنا ؟ ﻻ ﺑﻞ ﻳتﺒﻊ اﻹمام وﻳتﻢ.

ﻗال اﺑن عباس تلﻚ السنﺔ رواﻩ أﲪد وﻣنﻪ لﻮ اﺋتﻢ ﻣساﻓر ﲟساﻓر ﻓاستخلﻒ اﻹمام

اﳌساﻓر إماما ﻣﻘيما لعذر ﻓيلﺰﻣﻪ اﻹﲤام ﻫﺬه ﺻورة أﺧرى ﺗعتﱪ ﺑعﺔ ﻟﻸوﱃ وﻫي أن اﺋتﻢ

مساﻓر ﲟساﻓر ﰒ إن اﻹمام اﳌساﻓر طرأ ﻟه ﻋﺬر ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓاستﺨﻠف رﺟﻼ ﺑدﻟه ﻳﺼﻠي ﰲ
اﻟﺼﻼة ﰒ انسﺤﺐ ﻫو ﻓاﻟرﺟﻞ اﻟﺬي استﺨﻠفه مﻘيﻢ ﻓﺈذاً سيﺼﻠي ﺧﻠف مﻘيﻢ ﻓيﻠﺰمه
اﻹﲤام ) أو ( اﺋتﻢ ﻣساﻓر ) ﲟن يﺸﻚ ﻓيﻪ ( أي ﰲ إﻗاﻣتﻪ وﻫﺬه اﻟساﺑعﺔ ﻓﻼ ﻳدري ﻫﻞ

ﻫو مﻘيﻢ أم مساﻓر ﻓﻠﺰمه أن ﻳتﻢ وسﻔرﻩ لﺰﻣﻪ أن يتﻢ وإن ن أن اﻹﻣام ﻣساﻓر لعدم نيتﻪ

ﻫو اﺋتﻢ ﲟن ﻳﺸﻚ ﻓيه ﻟﻜن ﺗﺒﲔ ﻟه ﺑعد ذﻟﻚ ﰲ ﺑداﻳﺔ اﻟﺼﻼة واﳌأموم ﱂ ﻳنو اﻟﻘﺼر ﻟعدم

ﻳفر ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟساﺑعﺔ  :لﻜن إذا علﻢ أو ﻏلب
نيته أي ﻟعدم نيﺔ اﻟﻘﺼر ﻟﻜن ّ
على ﻇنﻪ ﻫﺬا ﻫو اﳌساﻓر أن اﻹﻣام ﻣساﻓر ﻣارة ﻛﻬيﺌﺔ لباس إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أن
اﻹمام مساﻓر ﻫﺬه أ وأن إﻣاﻣﻪ نﻮى الﻘصر ﻫﺬه ب ﻓلﻪ الﻘصر عمﻼ لﻈاهر إذاً إذا

اﺋتﻢ اﳌساﻓر مام ﻳﺸﻚ ﰲ نيته وما ﻳدري ﻫﻞ نوى اﻟﻘﺼر أم نوى اﻹﲤام ﻓيتﻢ إﻻ إذا
ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أن اﻹمام مساﻓر وأن إمامه نوى اﻟﻘﺼر ﻓﻠه أن ﻳنوي اﻟﻘﺼر ﻋمﻼ ﻟﻈاﻫر

وإن ﻗال أي اﳌأموم إن أﰎ أي اﻹمام أﲤمﺖ وإن ﻗصر ﻗصرت ﱂ يﻀر وﻟه اﻟﻘﺼر اﻵن
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إذا نوى إن أﰎ أﲤتﺖ وإن ﻗﺼر ﻗﺼرت ﻳﻘول ﻻ ﻳﺼر وﻟه اﻟﻘﺼر  .اﻟﺜامنﺔ ) أو أﺣرم
ﺑصﻼة يلﺰﻣﻪ إﲤاﻣﻬا ( لﻜﻮنﻪ اﻗتدى ﲟﻘيﻢ أو ﱂ ينﻮ ﻗصرها ﻣﺜﻼ من ﺑداﻳﺔ اﻟﺼﻼة )
ﻓﻔسدت ( ﲝدث أو ﳓﻮﻩ) وأعادها ( أﲤﻬا ﻷ ا وﺟبﺖ عليﻪ ﻣﺔ ﺑتلبسﻪ ا  .إذاً

أﺣرم ﺑﺼﻼة ﻳﻠﺰمه إﲤامﻬا ﻷي سﺒﺐ من اﻷسﺒاب ﻓيمﻜن أن ﻳﻜون اﻟسﺒﺐ انه ما نوى
اﻟﻘﺼر ﻓﺈذا شرع ﻓيﻬا مﺔ ﰒ أﺣدث وأراد أن ﻳعيد ﻓﻬﻞ ﻟه اﳋيار أن ﻳعيدﻫا ؟ ﻟيﺲ ﻟه
اﳋيار ﻷ ا وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه مﺔ ﺑﺸروﻋه أوﻻً ﻓيﻬا أو ﺻﻠﻰ ﺧﻠف إمام مﺜﻼ مﻘيﻢ ﻓﺈذاً

سيﺼﻠيﻬا مﺔ .اﻟتاسعﺔ ) :أو ﱂ ينﻮ الﻘصر عند إﺣراﻣﻬا ( لﺰﻣﻪ أن يتﻢ ﻷنﻪ اﻷﺻﻞ
وإطﻼق النيﺔ ينصرف إليﻪ ﻫو ما نوى اﻟﻘﺼر وﻟﻜن نوى اﻟﻈﻬر ﻓاﻷﺻﻞ اﻹﲤام ﻓﺈذا ﻛان
سينوي اﻟﻘﺼر ﻓﻼﺑد أن ﻳنوﻳه ﻓﺈن ﱂ ﻳنو اﻟﻘﺼر ﻓﺈذاً ﻫو متﻢ  .اﻟعاشرة ) أوشﻚ ﰲ نيتﻪ
( أي نيﺔ الﻘصر أﰎ ﻷن اﻷﺻﻞ أنﻪ ﱂ ينﻮﻩ معناه أنه ﺻﻠﻰ وﺑعدما شرع ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ

شﻚ ﻫﻞ أ نوﻳﺖ اﻟﻘﺼر أم ﱂ أنوه ؟ ﻓيعتﱪ نفسه ﱂ ﻳنوه ﻷن اﻷﺻﻞ ﻋدم نيﺔ اﻟﻘﺼر ﻓﺈذاً
ﻳتﻢ ﻷن اﻷﺻﻞ أنه ﱂ ﻳنوه  .اﳊادﻳﺔ ﻋﺸر ) أو نﻮى إﻗاﻣﺔ أﻛﺜر ﻣن أرﺑعﺔ أ م ( أﰎ نوى

إﻗامﺔ ﻳعﲏ ساﻓر إﱃ ﺑﻠد وسيعود ﻟﻜن إﻗامته ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠد أﻛﺜر من أرﺑعﺔ أ م وﻋنه :أﻛﺜر
من  ٢١ﺻﻼة ﻓمعناه ﻟو نوى أرﺑعﺔ أ م ﻓﻼ ﻳﻀره ﺑﻞ ﻳﻘﺼر وﻟو نوى أﻛﺜر من ذﻟﻚ

ﺑﺼﻼة ﻓيتﻢ وإن أﻗام أرﺑعﺔ أ م ﻓﻘﻂ ﻗصر ﳌا ﰲ اﳌتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ ﺟاﺑر واﺑن
عباس أن النﱯ ﷺ ) ﻗدم ﻣﻜﺔ ﺻبيﺤﺔ راﺑعﺔ ﻣن ذي اﳊﺠﺔ ﻓﺄﻗام ا الراﺑﻊ واﳋاﻣﺲ
والسادس والساﺑﻊ وﺻلى الصبﺢ ﰲ اليﻮم الﺜاﻣن ﰒ ﺧرج إﱃ ﻣﲎ( إذاً ﻛن مﻜﺚ اﻟنﱯ

ﷺ ؟ مﻜﺚ اﳋامﺲ ﻛامﻼ واﻟسادس واﻟساﺑﻊ ﻓﻬﺬه ﲬسﺔ ﻋﺸر ﺻﻼة واﻟراﺑﻊ أرﺑﻊ
ﺻﻠوات من اﻟﻈﻬر ﻓما دﺧﻞ ﰲ اﻟﺼﺒاح ﰒ ﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰲ اﻟيوم اﻟﺜامن ﻓاﻛتمﻠﺖ ﻋﺸرون
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ﺻﻼة ﰒ ﺧرج إﱃ مﲎ ،ﻓﻬﺬا ﻫو دﻟيﻠﻬﻢ وﻛان يﻘصر الصﻼة ﰲ هذﻩ اﻷ م وﻗد أﲨﻊ
على إﻗاﻣتﻬا ﻳعﲏ ﻳﻘوﻟون أن اﻟنﱯ ﷺ ﳌا دﺧﻞ مﻜﺔ ﰲ اﻟيوم اﻟراﺑﻊ ﻛان ﻳعﻠﻢ أنه سيﺨرج

ﰲ اﻟيوم اﻟﺜامن ﲞﻼف ﺗﺒوك أو ﻏﲑﻫا ﻓﻼ ﻳعﻠﻢ مﱴ ﺗنتﻬي اﳌعرﻛﺔ ومﱴ ﻳرﺟﻊ ﻓمﻜﺚ ﻫناك
ﻋﺸرة أ م ﻳﻘﺼر ﰲ اﳌعرﻛﺔ ﻓﻬﺬا أمر ﻻ ﻳعﻠﻢ مﱴ اﻳته ﲞﻼف مﻜﺔ .ﻓﻬﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟواز اﻟﻘﺼر ﰲ اﻷرﺑعﺔ أ م أما ما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﰲ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ اﻟنﻬي ﻋن اﻟﻘﺼر
أﻛﺜر من ذﻟﻚ ؟ ﱂ ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﻫﺬا ﺑﻞ ﻫو مسﻜوت ﻋنه وﻟﺬﻟﻚ ﻗاﻟوا ما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﳛتاج إﱃ دﻟيﻞ ﻛي نﻘﺼر  ،ﻷن اﻷﺻﻞ اﻹﲤام واﻟﻘﺼر ﳛتاج إﱃ دﻟيﻞ وﻫﺬا اﻟﺬي ﺛﺒﺖ
ﻓيه اﻟﻘﺼر ﰲ ﻫﺬه اﳌدة ﻓما زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌدة ﳛتاج إﱃ دﻟيﻞ.

اﻟﺜاﱐ ﻋﺸر ) :أو ( ﻛان اﳌساﻓر ) ﻣﻼﺣا ( أي ﺻاﺣب سﻔينﺔ ) ﻣعﻪ أهلﻪ ﻻ ينﻮي
اﻹﻗاﻣﺔ ﺑبلد لﺰﻣﻪ أن يتﻢ ( ﻷن سﻔرﻩ ﻏﲑ ﻣنﻘﻄﻊ ﻣﻊ أنﻪ ﻏﲑ ﻇاعن عن وطنﻪ وأهلﻪ

ﻳعﲏ ﻏﲑ مرﲢﻞ ﻋن وطنه وأﻫﻠه ﻳعﲏ ما ﻟه وطن ﺑﻞ اﻟسفينﺔ ﻫي وطنه ﻓﺈذاً ﻫﺬا ﻻ ﻳتﻢ

وﻣﺜلﻪ ﻣﻜار وراع ورسﻮل سلﻄان وﳓﻮهﻢ واﳌﻜاري ﻫو اﻟﺬي ﻳؤﺟر داﺑته ﻓﻬﺬا داﺋما ﻫو

ﰲ سفر واﻟراﻋي داﺋما ﰲ اﻟﺸعاب واﻟود ن ورسول اﻟسﻠﻄان داﺋما ﺧارج وﻛﺬا  ..ويتﻢ
اﳌساﻓر إذا ﻣر ﺑﻮطنﻪ  ١٣أو ﺑبلد لﻪ ا اﻣرأة  ١٤أي ﻟه زوﺟﺔ ﻓيه أو ﻛان ﻗد تﺰوج
ﻓيﻪ أي دﺧﻞ ﺑﻠدا وﺗﺰوج ﻓيه زوﺟﺔ  ١٥أو نﻮى اﻹﲤام ولﻮ ﰲ أثناﺋﻬا ﺑعد نيﺔ الﻘصر
 ١٦ﻓﻠه اﻹﲤام .ﺻور اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﺼر ﻓيﻬا :مسأﻟﺔ أن دﺧﻞ ﺑﻠدا وﻟه ﻓيﻬا طرﻳﻘا

أﺣدﳘا طوﻳﻞ واﻵﺧر ﻗﺼﲑ ماذا ﻳفعﻞ؟ ) وإن ﻛان لﻪ طريﻘان ( ﺑعيد وﻗريب ) ﻓسلﻚ
أﺑعدﳘا (  ١ﻗصر ﻷنﻪ ﻣساﻓر سﻔرا ﺑعيدا ) أو ذﻛر ﺻﻼة سﻔر ﰲ ( سﻔر ) آﺧر
ﻗصر (  ٢وﻳنﺒغي ضﺒط ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﳌا ﻓيﻬا من إشﻜال ،وﺗعﻠيﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻗال ﻷن
وﺟﻮ ا وﻓعلﻬا وﺟدا ﰲ السﻔر ﳌا وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه وﺟﺒﺖ ﰲ اﻟسفر وﳌا ﻓعﻠﻬا ﻓعﻠﻬا ﰲ
اﻟسفر ﻷنه ذﻛر ﺻﻼة سفر ﰲ سفر ﻛما لﻮ ﻗﻀاها ﻓيﻪ نﻔسﻪ ﻳعﲏ ﰲ نفﺲ اﻟسفر،
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وﻻﺣﻆ أمر آﺧر :أنه ﻛان مساﻓرا ﻓوﺟﺒﺖ ﻋﻠيه ﰲ اﻟسفر ﰒ أﻗام ﰒ ساﻓر ﻓتﺬﻛر ﻓﻠماذا ﻻ
نﻘول ﲡﺐ مﺔ ؟ ﻷن ﻫناك إﻗامﺔ ﲣﻠﻠﺖ ﺑينﻬما؟ أو نﻘول أنه ﻛان ﰲ سفر ﰒ أﻗام ﰒ

ساﻓر ﻓﻬو ﳌا ﻛان ﰲ اﻹﻗامﺔ ﻟو أنه ﺗﺬﻛرﻫا ﰲ اﻹﻗامﺔ ﻟﻜن ما ﻗﻀاﻫا ﻓتﻜون وﺟﺒﺖ مﺔ
ﲟﺠرد اﻟﺬﻛر ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌراد .إذاً اﳌﻘﺼود ﻋند ﻗوﻟه وذﻛرﻫا ﰲ سفر آﺧر اﻛتﺐ :وﱂ ﻳﺬﻛرﻫا
ﰲ اﳊﻀر وإﻻ أﰎ ﻷنه ﻟو ﺗﺬﻛرﻫا ﰲ اﳊﻀر ﻫﻞ ستﺼﺒﺢ مﺔ ﰲ ﺣﻘه أم ﻗﺼر؟ ستﻜون
مﺔ ﻓﺈذا وﺟﺒﺖ مﺔ ﰒ ساﻓر وما ﻗﻀاﻫا ﻓسيﻘﻀيﻬا اﻵن مﺔ ﻗال اﺑن ﲤيﻢ ﷴ ﺑن ﲤيﻢ

اﳊراﱐ ت  ٦٧٥وﻏﲑﻩ وﻗﻀاء ﺑعﺾ الصﻼة ﰲ ذلﻚ ﻛﻘﻀاء ﲨيعﻬا اﻗتصر عليﻪ ﰲ
اﳌبدع وﻓيﻪ شﻲء ما معناه؟ استدرك اﻟﺒﻬوﰐ ﻓﻘال ﻓيه شيء ،وﻫﺬه اﻟﻘﻀيﺔ ﺻنعﺖ

إشﻜال ﳌاذا؟ اﻛتﺐ :وﻗال ﰲ اﻟﻜﺸاف ) ﻛﺸاف اﻟﻘناع ( :ﻓﺈن ذﻛرﻫا ﰲ اﳊﻀر أو
ﻗﻀﻰ ﺑعﻀﻬا ﰲ اﳊﻀر أﰎ ،ﻗال ﺻاﺣﺐ اﻟرﻋاﻳﺔ ﻛما ﰲ ﺣاشيﺔ اﻟروض ﻻﺑن ﻓﲑوز :وإن
نسيﻬا ﰲ سفر ﰒ ذﻛرﻫا ﰲ ﺣﻀر ﰒ ساﻓر أﰎ ﻗال اﺑن ﻓﲑوز :ﻓﺈذا ﺗﻘرر ﻫﺬا ﻓما وﻗﻊ
ﺑعﻀﻬا ﰲ اﳊﻀر إﲤامﻬا من ب أوﱃ .إذاً ﻟو ﻗﻀﻰ ﺑعﻀﻬا ﰲ اﳊﻀر وﺟﺐ إﲤامﻬا مﺔ

مﺜﻞ ﻟو ﻗﻀﻰ ﺑعﻀﻬا ﰲ اﳊﻀر ﰒ ساﻓر ﻟسفينﺔ .إذاً ﻋند اﻵن ﺻور ن ،اﻟﺜاﻟﺜﺔ ) :وإن
ﺣبﺲ ( ﻇلما أو ﲟرض أو ﻣﻄر وﳓﻮﻩ ) وﱂ ينﻮ إﻗاﻣﺔ ( ﻗصر أﺑدا ﻷن اﺑن عمر
أﻗام ذرﺑيﺠان ستﺔ أشﻬر يﻘصر الصﻼة وﻗد ﺣال الﺜلﺞ ﺑينﻪ وﺑﲔ الدﺧﻮل رواﻩ
اﻷثرم وﻋﺒد اﻟرزاق واﻟﺒيﻬﻘي واﻷسﲑ إذا علﻢ أنﻪ ﻻ ينﻔﻚ إﻻ ﺑعد أ م ﻻ يﻘصر ﻣا أﻗام
عند العدو إذاً ﻫﺬا ﻫو اﻟﺜاﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﻘﺼر و ﻓﻜيف ﺗﻘول أرﺑعﺔ أ م وﻫﺬا ﺟﻠﺲ أﻛﺜر
من ذﻟﻚ؟نﻘول ﻫﺬا ﺟاﻟﺲ ما نوى إﻗامﺔ ﻓﻬو ﻟو ﺟاءﺗه ﻓرﺻﺔ ﺑعد ﳊﻈات سيساﻓر.

اﻟراﺑعﺔ ) :أو أﻗام لﻘﻀاء ﺣاﺟﺔ ﺑﻼ نيﺔ إﻗاﻣﺔ ( ﻻ يدري ﻣﱴ تنﻘﻀﻲ ) ﻗصر أﺑدا (
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ﻏلب على ﻇنﻪ ﻛﺜرة ذلﻚ أو ﻗلتﻪ ﻷنﻪ ﷺ أﻗام ﺑتبﻮك عﺸرين يﻮﻣا يﻘصر الصﻼة رواﻩ
أﲪد وﻏﲑﻩ وإسنادﻩ ثﻘات وإن ﻇن ﻻ تنﻘﻀﻲ إﻻ ﻓﻮق أرﺑعﺔ أ م أﰎ إذاً ﻟو أﻗام ﻟﻘﻀاء
ﺣاﺟﺔ وﻟيﺲ ﻋنده نيﺔ إﻗامﺔ ﻳعﲏ إﻗامﺔ أرﺑعﺔ أ م ﻓﻬﺬا ﻳﻘﺼر وﻻ ﻳدري مﱴ ﺗنﻘﻀي ﻟﻜن

إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه ﻻ ﻳنﻘﻀي ﻫﺬا اﻷمر إﻻ ﺑعد مرور ﲬسﺔ أ م إذاً ﻳتﻢ وإن نﻮى
ﻣساﻓر الﻘصر ﺣيﺚ ﱂ يبﺢ ﱂ تنعﻘد ﺻﻼتﻪ ﻛما لﻮ نﻮاﻩ ﻣﻘيﻢ ﻟو نوى اﳌﻘيﻢ اﻟﻘﺼر
ﻓاﻟﺼﻼة طﻠﺔ وﱂ ﺗنعﻘد اﻟﺼﻼة .

ﻓصﻞ ﰲ اﳉمﻊ
) ﳚﻮز اﳉمﻊ ﺑﲔ الﻈﻬرين ( أي الﻈﻬر والعصر ﰲ وﻗﺖ إﺣداﳘا ﳚوز ﻫنا ﻳعﲏ

ﻳﺒاح ما ﻳسن اﻟﻘﺼر ﺑﻞ ﻳﺒاح  ،وننتﺒﻬا اﻵن إﱃ مسوﻏات اﳉمﻊ  ،ﻋرﻓنا مسوغ اﻟﻘﺼر ما

ﻫو ؟ اﻟسفر  ،أما اﳉمﻊ ﻓﻠه أﻛﺜر من سﺒﺐ  ،اﻵن ﳚوز اﳉمﻊ ﺑﲔ اﻟﻈﻬرﻳن ) و ( ﳚﻮز
اﳉمﻊ ) ﺑﲔ العﺸاءين ( أي اﳌغرب والعﺸاء ) ﰲ وﻗﺖ إﺣداﳘا ﰲ سﻔر ﻗصر ( ﻫﺬا
اﻟسﺒﺐ اﻷول إذاً اﻟسفر سﺒﺐ ﻟﻠﻘﺼر وسﺒﺐ ﻟﻠﺠمﻊ واﳉمﻊ ﻟه أسﺒاب أﺧرى ﻏﲑ ﻟﻠسفر

ﳌا روى ﻣعاذ أن النﱯ ﷺ ﻛان ﰲ ﻏﺰوة تبﻮك إذا ارﲢﻞ ﻗبﻞ زيﻎ الﺸمﺲ أﺧر الﻈﻬر
ﺣﱴ ﳚمعﻬا إﱃ العصر يصليﻬما ﲨيعا وإذا ارﲢﻞ ﺑعد زيﻎ الﺸمﺲ ﺻلى الﻈﻬر
والعصر ﲨيعا ﰒ سار وﻛان يﻔعﻞ ﻣﺜﻞ ذلﻚ ﰲ اﳌغرب والعﺸاء رواﻩ أﺑﻮ داود
والﱰﻣذي وﻗال ﺣسن ﻏريب وعن أنﺲ ﲟعناﻩ ﻣتﻔق عليﻪ ) و ( يباح اﳉمﻊ ﺑﲔ ﻣا
ذﻛر ) ﳌريﺾ يلﺤﻘﻪ ﺑﱰﻛﻪ ( أي ترك اﳉمﻊ ) ﻣﺸﻘﺔ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ وﻫو اﳌرﻳﺾ اﻟﺬي
ﺗﻠﺤﻘه اﳌﺸﻘﺔ ﻟﺼﻼة ﰲ وﻗتﻬا ﻷن النﱯ ﷺ ﲨﻊ ﻣن ﻏﲑ ﺧﻮف وﻻ ﻣﻄر وﰲ روايﺔ
ﻣن ﻏﲑ ﺧﻮف وﻻ سﻔر رواﳘا ﻣسلﻢ ﻣن ﺣديﺚ ﺑن عباس وﻻ عذر ﺑعد ذلﻚ إﻻ
اﳌرض وﻗد ثبﺖ ﺟﻮاز اﳉمﻊ للمستﺤاﺿﺔ وهﻲ نﻮع ﻣرض وﳚﻮز أيﻀا ﳌرﺿﻊ ﳌﺸﻘﺔ
ﻛﺜرة ﳒاسﺔ وﳓﻮ ﻣستﺤاﺿﺔ وعاﺟﺰ عن طﻬارة أو تيمﻢ لﻜﻞ ﺻﻼة ﻫؤﻻء أﺻﺒﺤوا اﻵن
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ﺛﻼﺛﺔ :مرضﻊ ﳌﺸﻘﺔ اﻟنﺠاسﺔ ،واﳌستﺤاضﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺸﻘﺔ ﻛﺜرة اﻟنﺠاسﺔ ،واﻟﺜاﻟﺚ :اﻟعاﺟﺰ

ﻋن طﻬارة أو ﺗيمﻢ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة و أو عن ﻣعرﻓﺔ وﻗﺖ ﻛﺄعمى وﳓﻮﻩ ولعذر أو شغﻞ يبيﺢ
ترك ﲨعﺔ وﲨاعﺔ وﻫﺬه اﻷﻋﺬار مرت ﰲ درس مﻀﻰ ،واﻟﺜامن :اﳉمﻊ ﺑﲔ اﻟعﺸاءﻳن
ﻓﻘط وﻫﺬا ﺑسﺒﺐ اﳌﻄر وما شا ه ﻗال ) :و ( يباح اﳉمﻊ ) ﺑﲔ العﺸاءين ( ﺧاﺻﺔ )
ﳌﻄر يبﻞ الﺜياب ( وتﻮﺟد ﻣعﻪ ﻣﺸﻘﺔ والﺜلﺞ والﱪد واﳉليد ﻣﺜلﻪ اﻟعﺸاءﻳن ﻓﻘط معناه
أن اﻟﻈﻬر واﻟعﺼر ﻻ ﳚمﻊ ﺑينﻬما ﻗال ﳌﻄر ﻳﺒﻞ اﻟﺜياب معناه ﻟو مﻄر ﺧفيف ﻻ ﻳﺒﻞ

اﻟﺜياب ..وﺗوﺟد معه مﺸﻘﺔ ﻗال :والﺜلﺞ والﱪد واﳉليد ﻣﺜلﻪ وﻛﺬﻟﻚ ) ولﻮ ﺣﻞ وريﺢ
شديدة ردة ( معناه اﻟﺜﻠج واﻟﱪد واﳉﻠيد واﻟوﺣﻞ واﻟرﻳﺢ اﻟﺸدﻳدة اﻟﺒاردة من مسوﻏات
اﳉمﻊ ﻟﻜن ﳌا نتﻜﻠﻢ ﻋن اﳉمﻊ ﰲ ﻛﻞ ما مﻀﻰ ﻛما ﻟو ﻗﻠنا ﻟﻠمرﻳﺾ ﳚمﻊ ﻟﻜن ﻫﻞ
ﻳﻘﺼر؟ ﻻ ﻳﻘﺼر إﻻ اﳌساﻓر وﻛﺬﻟﻚ ﳌا ﻗﻠنا اﳌرضﻊ واﳌستﺤاضﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﲡمﻊ ﻟﻜن ﻻ
ﺗﻘﺼر ﻛﺬﻟﻚ ﻋنده ﻋﺬر ﻳﺒيﺢ ﺗرك اﳉمعﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺼر؟ ﻻ ﻳﻘﺼر .مساﻓر ﳚمﻊ ﻓﻬﻞ

ﻳﻘﺼر؟ ﻟه ذﻟﻚ .ﻗال :ﻷنﻪ ﷺ ﲨﻊ ﺑﲔ اﳌغرب والعﺸاء ﰲ ليلﺔ ﻣﻄﲑة رواﻩ النَ ﱠﺠاد
سنادﻩ أﲪد ﺑن سﻠيمان اﻟنﺠاد واﳊدﻳﺚ ضعيف ﺟدا وﻓعلﻪ أﺑﻮ ﺑﻜر وعمر وعﺜمان
ولﻪ اﳉمﻊ لذلﻚ ) ولﻮ ﺻلى ﰲ ﺑيتﻪ أو ﰲ ﻣسﺠد طريﻘﻪ ﲢﺖ سا ط ( وﳓﻮﻩ سا ط
ﻳعﲏ سﻘيفﺔ ﻷن الرﺧصﺔ العاﻣﺔ يستﻮي ﻓيﻬا ﺣال وﺟﻮد اﳌﺸﻘﺔ وعدﻣﻬا ﻛالسﻔر
اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ ماذا؟ ﻟه اﳉمﻊ ﻟﺬﻟﻚ أي ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌﻄر وما شا ه .

انتﻬﻰ من اﻟﻜﻼم ﻋن مسوﻏات اﳉمﻊ واﻟﻜﻼم اﻵن ﻋن اﻟتﻘدﱘ واﻟتأﺧﲑ وأﻳﻬﻢ أﻓﻀﻞ)
واﻷﻓﻀﻞ ( ﳌن لﻪ اﳉمﻊ ) ﻓعﻞ اﻷرﻓق ﺑﻪ ﻣن ( ﲨﻊ ) ﺧﲑ ( ن يﺆﺧر اﻷوﱃ إﱃ
الﺜانيﺔ ) و ( ﲨﻊ تﻘدﱘ ن ( يﻘدم الﺜانيﺔ ﻓيصليﻬا ﻣﻊ اﻷوﱃ ﳊديﺚ ﻣعاذ الساﺑق
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ﻓﺈذا استﻮ ﻓالتﺄﺧﲑ أﻓﻀﻞ واﻷﻓﻀﻞ ﺑعرﻓﺔ التﻘدﱘ وﲟﺰدلﻔﺔ التﺄﺧﲑ ﻣﻄلﻘا ﻟفعﻞ اﻟنﱯ

ﷺ وترك اﳉمﻊ ﰲ سﻮاﳘا ﺧروﺟا من اﳋﻼف وﺗرك اﳉمﻊ ﰲ سواﳘا ﻳعﲏ ﻋرﻓﺔ ومﺰدﻟفﺔ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺨروج من اﳋﻼف.

شروط ﲨﻊ اﻟتﻘدﱘ :ويﺸﱰط للﺠمﻊ ترتيب ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ ﻳرﺗﺐ ﻇﻬر ﰒ ﻋﺼر ،ومغرب

ﰒ ﻋﺸاء ) ﻓﺈن ﲨﻊ ﰲ وﻗﺖ اﻷوﱃ اشﱰط ( لﻪ ثﻼث شروط ) نيﺔ اﳉمﻊ عند
إﺣراﻣﻬا ( أي إﺣرام اﻷوﱃ دون الﺜانيﺔ سيﺠمﻊ اﻟﻈﻬر مﻊ اﻟعﺼر ﻓمعناه أنه ﻳنﺒغي ﻋﻠيه
أن ﻳنوي ﻋند ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام اﻟﻈﻬر ) و ( الﺸرط الﺜاﱐ اﳌﻮاﻻة ﺑينﻬما ) ﻻ يﻔرق
ﺑينﻬما إﻻ ﲟﻘدار إﻗاﻣﺔ ( ﺻﻼة ) ووﺿﻮء ﺧﻔيﻒ ( ﻷن ﻣعﲎ اﳉمﻊ اﳌتاﺑعﺔ واﳌﻘارنﺔ
وﻻ ﳛصﻞ ذلﻚ ﻣﻊ التﻔريق الﻄﻮيﻞ ﲞﻼف اليسﲑ ﻓﺈنﻪ ﻣعﻔﻮ عنﻪ إذاً معناه أنه ﻳنوي

ﻋند اﻟﻈﻬر ﻋند ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻳنوي اﳉمﻊ ﰒ إذا ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ﻳﺼﻠي ﺑعدﻫا اﻟعﺼر وﻻ

ﻳفرق ﺑينﻬما ﺑفاﺻﻞ طوﻳﻞ  ،ﻟﻜن ما ﻫو اﻟفاﺻﻞ اﻟﻄوﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻄﻞ اﳉمﻊ ؟ ) ويبﻄﻞ
( اﳉمﻊ ) ﺑراتبﺔ ( يصليﻬا ) ﺑينﻬما ( أي ﺑﲔ ا مﻮعتﲔ ﻷنﻪ ﻓرق ﺑينﻬما ﺑصﻼة
ﻓتبﻄﻞ ﻳعﲏ ﺑﻄﻞ اﳉمﻊ ﻛما لﻮ ﻗﻀى ﻓاﺋتﺔ وإن تﻜلﻢ ﺑﻜلمﺔ أو ﻛلمتﲔ ﺟاز ) .و (
الﺜالﺚ ) أن يﻜﻮن العذر ( اﳌبيﺢ ) ﻣﻮﺟﻮدا عند اﻓتتاﺣﻬما وسﻼم اﻷوﱃ ( أن ﻳﻜون

اﻟعﺬر اﳌﺒيﺢ موﺟود ﻋند اﻓتتاح ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜال وﻋند اﻟسﻼم من اﻟﻈﻬر وﻋند
ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻟﺼﻼة اﻟعﺼر ﻓاﻟعﺬر موﺟود وﻫو ﻋﺬر من اﻷﻋﺬار اﳌاضيﺔ ﻛسفر مﺜﻼ
ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون اﻟسفر موﺟودا ﻋند دﺧوﻟه ﰲ اﻟﻈﻬر وﻋند انتﻬاﺋه من اﻟﻈﻬر وﻋند شروﻋه
ﰲ اﻟعﺼر ﻷن اﻓتتاح اﻷوﱃ ﻣﻮﺿﻊ النيﺔ وﻓراﻏﻬا واﻓتتاح الﺜانيﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﳉمﻊ إذاً ﻫﻞ
ﻳﺸﱰط ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳﺸﱰط دوام اﻟعﺬر إﱃ اﻟفراغ من اﻟﺜانيﺔ أم ﻻ ؟ أو نﻘول ﻳﺸﱰط أﺣيا

وﻻ ﻳﺸﱰط أﺣيا ؟ ﻫو اﳉواب أنه ﻳﺸﱰط أﺣيا وﻻ ﻳﺸﱰط أﺣيا ﻗال وﻻ يﺸﱰط دوام
العذر إﱃ ﻓراغ الﺜانيﺔ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻄر وﳓﻮﻩ ﲞﻼف ﻏﲑﻩ إن ﺗرك وﺣﻼ ﻓﻼ نﺸﱰط  ،ﻓﺈذا

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٤٧٥

ﺗرك اﳌﻄر وﺣﻼ ﻓﻼ نﺸﱰط استمرار اﻟعﺬر ﻓﺤﱴ ﻟو انﻘﻄﻊ اﳌﻄر نعتﱪ اﻟعﺬر ﻗاﺋما ﻷن

آ ر اﳌﻄر موﺟودا ﻛاﻟوﺣﻞ  ،ﲞﻼف ﻏﲑه ﻛاﻟسفر واﳌرض وإن انﻘﻄﻊ السﻔر ﰲ اﻷوﱃ
ﺑﻄﻞ اﳉمﻊ والﻘصر ﻣﻄلﻘا معناه أنه ﻳﺸﱰط استمرار اﻟعﺬر ﰲ اﻟسفر واﳌرض  .إذاً ﻟو

ﻗﻠنا ما ﻫي اﻟﺸروط؟ استمرار اﻟعﺬر من ﺑداﻳﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ إﻻ ﰲ اﳌﻄر إذا نﻘﻄﻊ
وﺗرك آ را ﻓاﻟعﺬر ﻗاﺋﻢ ﻛأن اﳌﻄر ﻗاﺋﻢ ﻷن اﻵ ر ﻗيﺔ ﻟﻜن إذا انﻘﻄﻊ اﳌﻄر وﱂ ﻳﱰك أﺛرا
ﻓﻠيﺲ ﻫناك ﻋﺬر ﻟﻠﺠمﻊ ﻓما ﳚمﻊ ﻓيتمﻬا وﺗﺼﺢ ،إذا انﻘﻄﻊ اﻟسفر ﰲ اﻷوﱃ ﺑﻄﻞ اﳉمﻊ

ﻓﻼ ﳚمﻊ واﻟﻘﺼر ﻛﺬﻟﻚ ﻓيتمﻬا وتصﺢ ﻓرﺿا ﻓﺈذا انﻘﻄﻊ اﻟسفر ﰲ أﺛناء اﻟﺜانيﺔ ،نﻜرر إذا
انﻘﻄﻊ اﻟسفر ﰲ أﺛناء اﻷوﱃ :ما ﻫي اﻷوﱃ؟ اﻟﻈﻬر ﺑﻄﻞ اﳉمﻊ إذاً ﻻ ﳚمﻊ اﻟعﺼر اﻟﱵ

ستأﰐ ،واﻟﻘﺼر ﻓﻼ ﻳﻘﺼر ﻫﺬه اﻷوﱃ إذاً ﻳتمﻬا وﺗﺼﺢ وأما إذا انﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺜانيﺔ ب ﻗال:

وﰲ الﺜانيﺔ يتمﻬا نﻔﻼ انﻘﻄﻊ اﻟسفر وﻫو ﰲ أﺛناء ﺻﻼة اﻟعﺼر ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﲨﻊ ﺗﻘدﱘ
ﻓيﻘول ﻫﺬا ﻟيﺲ مﻜان ﻟﻠﺠمﻊ ﻓﻼ ن أن ﻳتمه ﻟﻜن ﻳﻜون نفﻼ ٤ .وﻳﺸﱰط استمرار
اﻟعﺬر إﱃ ﻓراغ اﻟﺜانيﺔ ﰲ ﻏﲑ اﳌﻄر أما اﳌﻄر ﻓﺈن ﺣﺼﻞ وﺣﻞ ﻓيﺸﱰط استمرار اﻟعﺬر وﱂ
ﻳﺒﻄﻞ اﳉمﻊ ،وإن ﱂ ﳛﺼﻞ وﺣﻞ ﺑﻄﻞ اﳉمﻊ.

شروط ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ :ﻗال :وتصﺢ اﻷوﱃ ﻓرﺿا ) وإن ﲨﻊ ﰲ وﻗﺖ الﺜانيﺔ اشﱰط (
لﻪ شرطان ) نيﺔ اﳉمﻊ ﰲ وﻗﺖ اﻷوﱃ ( ﻷنﻪ ﻣﱴ أﺧرها عن ذلﻚ ﺑغﲑ نيﺔ ﺻارت
ﻗﻀاء ﻻ ﲨعا ) إن ﱂ يﻀق ( وﻗتﻬا ) عن ﻓعلﻬا ( ﻷن ﺧﲑها إﱃ ﻣا يﻀيق عن
ﻓعلﻬا ﺣرام وهﻮ يناﰲ الرﺧصﺔ إذاً اﻟﺸرط اﻷول أن ﻳنوي ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر
وﻟيﺲ ﰲ وﻗﺖ اﻟعﺼر ) .و ( الﺜاﱐ ) استمرار العذر ( اﳌبيﺢ ) إﱃ دﺧﻮل وﻗﺖ الﺜانيﺔ
( ﻓﺈن زال العذر ﻗبلﻪ ﱂ ﳚﺰ اﳉمﻊ لﺰوال ﻣﻘتﻀيﻪ ﻛاﳌريﺾ يﱪأ واﳌساﻓر يﻘدم واﳌﻄر
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ينﻘﻄﻊ وﻻ س لتﻄﻮع ﺑينﻬما ولﻮ ﺻلى اﻷوﱃ وﺣدﻩ ﰒ الﺜانيﺔ إﻣاﻣا أو ﻣﺄﻣﻮﻣا أو
ﺻﻼﳘا ﺧلﻒ إﻣاﻣﲔ أو ﻣن ﱂ ﳚمﻊ .مسأﻟﺔ شروط ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ  :ذﻛر ﻓيﻬا ﰲ اﻟﺒاب

اﳌاضي نيﺔ اﳉمﻊ ﰲ وﻗﺖ اﻷوﱃ ﻗال :ﻷنه إن أﺧرﻫا ﻋن وﻗﺖ اﻷوﱃ أي أﺧر اﻟﺼﻼة
ﻋن وﻗتﻬا ﺑغﲑ نيﺔ ﲨﻊ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ أداء وإﳕا ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻀاء ﻷن اﳌﺼنف اشﱰط إن ﱂ ﻳﻀﻖ
وﻗتﻬا ﻋن ﻓعﻠﻬا ﻓمعناه أنه ﻻﺑد أن ﻳنوي ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ ﺑوﻗﺖ اﻷوﱃ  ،مﱴ ﰲ وﻗﺖ اﻷوﱃ؟
إن ﻛانﺖ ﻇﻬر وﻋﺼر ﻓﻼﺑد أن ﻳنوي اﻟتأﺧﲑ أي ﲨﻊ اﻟتأﺧﲑ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻟﻜن أﻳﻀا
ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳنوي اﻟتأﺧﲑ إذا ضاق وﻗﺖ اﻟﻈﻬر وﻻ ﻳسﻊ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻓﻠنفرض مﺜﻼ إن
ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﲢتاج إﱃ ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻓﻠه أن ﻳنوي اﻟتأﺧﲑ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒاﻗي من اﻟوﻗﺖ
أﻗﻞ من ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻷنه إن ﺑﻘي أﻗﻞ من ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻳﻜون ﻗد أﺧر اﻟﺼﻼة ﻋن وﻗتﻬا

اﻟواﺟﺐ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه إذا ﺑﻘي من اﻟوﻗﺖ ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه أن ﻳﺼﻠي إذا ﻗﻠنا أن
ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﺗستغرق ﻋﺸر دﻗاﺋﻖ أو ﻗﻠنا ﲬﺲ دﻗاﺋﻖ أي ﻻﺑد إذا ﺑﻘيﺖ ﲬﺲ دﻗاﺋﻖ أن
ﻳﺸرع ﰲ اﻟﻈﻬر ﻓﺈذا ﻛان ﻳرﻳد ﺧﲑﻫا ﻓينوي اﻟتأﺧﲑ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀيﻖ اﻟوﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﻫو
اﳌﻘﺼود أما إذا ضاق اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﻗال إذا ضاق وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻋن ﻓعﻞ اﻟﻈﻬر ﻓﻠيﺲ ﻟه أن
ﻳنوي اﻟتأﺧﲑ ﻷن ﺧﲑﻫا إﱃ ما ﻳﻀيﻖ ﻋن ﻓعﻠﻬا ﺣرام وﻫو ﻳناﰲ اﻟرﺧﺼﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن
ﻳتأﺧر وﺗنوي اﻟتأﺧﲑ  ،وﻗﻠنا اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ استمرار اﻟعﺬر ومر.

ﻓصﻞ ﰲ ﺻﻼة اﳋﻮف
) وﺻﻼة اﳋﻮف ﺻﺤﺖ عن النﱯ ﷺ ﺑصﻔات ﻛلﻬا ﺟاﺋﺰة ( ﻗال اﻷثرم ﻗلﺖ ﻷﰊ
عبد ﷲ تﻘﻮل ﻷﺣاديﺚ ﻛلﻬا أو ﲣتار واﺣدا ﻣنﻬا ﻗال أ أﻗﻮل ﻣن ذهب إليﻬا ﻛلﻬا
ﻓﺤسن وأﻣا ﺣديﺚ سﻬﻞ ﻓﺄ اﺧتارﻩ ﻫﺬا ﻛﻼم أﲪد أن ﻛﻠﻬا ﺣسن ﻷ ا وردت ﺑﺼور
ﳐتﻠفﺔ وﺣدﻳﺚ سﻬﻞ أن أﺧتاره وشرطﻬا أن يﻜﻮن العدو ﻣباح الﻘتال سﻔرا ﻛان أو
ﺣﻀرا ﻫﺬا ﻫو شرطﻬا أما إذا ﻗاﺗﻞ ﻋدوا ﻻ ﳚوز ﻗتاﻟه ﻛﻘتال اﳌسﻠمﲔ مﺜﻼ ﻓﻠيﺲ ﻟه أن
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ﻳﺼﻠي ﺻﻼة اﳋوف ﻣﻊ ﺧﻮف هﺠﻮﻣﻬﻢ على اﳌسلمﲔ ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ أما إذا ﱂ ﻳﻜن ﳜﺸﻰ

ﻫﺠومﻬﻢ ﻓﻼ داﻋي ﻟﺼﻼة اﳋوف وﺣديﺚ سﻬﻞ الذي أشار إليﻪ هﻮ ﺻﻼتﻪ ﷺ ﺑذات
الرﻗاع ﻳﺬﻛر اﳊدﻳﺚ ﰲ وﺻف ﺻﻼة اﳋوف ﻗال طاﺋﻔﺔ ﺻﻔﺖ ﻣعﻪ وطاﺋﻔﺔ وﻗﻔﺖ وﺟاﻩ
العدو أمام اﻟعدو ﻓصلى لﱵ ﻣعﻪ رﻛعﺔ ﰒ ثبﺖ ﻗاﺋما انتﺒه أن ﻫﺬه اﻟﺼفﺔ اﻟﱵ ﻳﺬﻛرﻫا

ﻫي اﻟﺼفﺔ اﻷوﱃ وﺻﻼة اﳋوف وردت ﺑستﺔ أوﺟه ،وﻫﺬا ﻫو اﻟوﺟه اﻷول طاﺋفﺔ معه

وطاﺋفﺔ أمام اﻟعدو ﻓﺼﻠﻰ ﻟﱵ معه رﻛعﺔ ﰒ ﺛﺒﺖ ﻗاﺋما وأﲤﻮا ﻷنﻔسﻬﻢ ﰒ انصرﻓﻮا
وﺻﻔﻮا وﺟاﻩ العدو وﺟاءت الﻄاﺋﻔﺔ اﻷﺧرى ﻓصلى ﻢ الرﻛعﺔ الﱵ ﺑﻘيﺖ ﻣن ﺻﻼتﻪ
ﷺ ﰒ ثبﺖ ﺟالسا وأﲤﻮا ﻷنﻔسﻬﻢ ﰒ سلﻢ ﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻫي اﻟوﺟه اﻷول
ﻳعﲏ اﻹمام أﲪد استﺤسنﻬا ،وﻟعﻠنا ﳕر ﻋﻠﻰ اﻷوﺟه اﻟستﺔ ﻛﻠﻬا :اﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ :وﻫو رواﻳﺔ
ﺟاﺑر ﻗال :ﺻففنا ﺻفﲔ واﻟعدو ﺑيننا وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ معناه أن اﻟعدو أمامه  ،أما ﰲ اﳌﺜال
اﻷول ﻓاﻟعدو ﻟيﺲ أمامه ،ﻓﻜﱪ اﻟنﱯ ﷺ ﻓﻜﱪوا وﺻﻠوا ﰒ رﻛﻊ اﻟنﱯ ﷺ ورﻛعوا ﲨيعا ﰒ
رﻓﻊ رأسه من اﻟرﻛوع ورﻓعوا ﲨيعا ﰒ اﳓدر ﻟسﺠود واﻟﺼف اﻟﺬي ﻳﻠيه أﻳﻀا اﳓدر معه
ﻟسﺠود وﻗام اﻟﺼف اﳌؤﺧر ﰲ ﳓر اﻟعدو ﻓﻠما ﻗﻀﻰ اﻟنﱯ ﷺ اﻟسﺠود وﻗام اﻟﺼف
اﻟﺬي ﻳﻠيه ﻓﻬناك ﺻف سﺠد معه وﺻف ﺛﺒﺖ ﰲ وﺟه اﻟعدو ﻓﻠما ﻗﻀﻰ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠيه وسﻠﻢ اﻟسﺠود وﻗام اﻟﺼف اﻟﺬي ﻳﻠيه اﳓدر اﻟﺼف اﳌؤﺧر ﻟسﺠود ﻓاﻵن ﻫﻢ ﻗيام
ﰲ وﺟه اﻟعدو ﻓاﻟﺼف اﻟﺬي ﱂ ﻳسﺠد اﳓدر ﻟسﺠود وﻗاموا سﺠدوا وأدرﻛوا اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﰲ اﻟﻘيام ﰒ ﺗﻘدم اﻟﺼف اﳌؤﺧر اﻟﺬي ﱂ ﻳسﺠد أول مرة معه ﰒ رﻛﻊ ورﻛعنا
ﲨيعا ﰒ رﻓﻊ رأسه من اﻟرﻛوع ﰒ اﳓدر ﻟسﺠود واﻟﺼف اﻟﺬي ﻳﻠيه سﺠد معه ﻓاﻟﺼف
اﻟﺬي ﻳﻠيه ﻫﻞ سﺠد معه ﰲ اﻷوﱃ؟ ﻻ ﱂ ﻳسﺠد معه ،واﻟﺼف اﻟﺬي ﻳﻠيه ﻫو اﻟﺬي ﻛان
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مؤﺧرا ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ وﻗام اﻟﺼف اﳌؤﺧر ﰲ ﳓر اﻟعدو ﻓﻠما ﻗﻀﻰ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيه
وسﻠﻢ اﻟسﺠود وﻗام اﻟﺼف اﻟﺬي ﻳﻠيه اﳓدر اﻟﺼف اﳌؤﺧر ﻟسﺠود ﻳعﲏ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﰲ
اﻟرﻛعﺔ اﻷوﱃ ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ مﻊ اﺧتﻼف اﻟفرﻳﻖ ﻓسﺠدوا ﰒ سﻠﻢ رسول ﷲ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ وسﻠموا ﲨيعا .
اﻟوﺟه اﻟﺜاﻟﺚ :ﺣدﻳﺚ اﺑن ﻋمر ﻗال :ﺻﻠﻰ رسول ﷲ ﷺ ﺣدى اﻟﻄاﺋفتﲔ ﺑرﻛعﺔ
وسﺠدﺗﲔ واﻷﺧرى ﰲ وﺟه اﻟعدو ﰒ انﺼرﻓوا وﻗاموا ﰲ مﻘام أﺻﺤا ﻢ مﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟعدو

وﺟاء أوﻟئﻚ ﻓﺼﻠﻰ ﻢ رﻛعﺔ ﰒ سﻠﻢ ﰒ ﻗﻀﻰ ﻫؤﻻء رﻛعﺔ وﻫؤﻻء رﻛعﺔ .ﺻﻠﻰ ﻟﻄاﺋفﺔ
اﻷوﱃ رﻛعﺔ ﰒ ﺧرﺟوا ﰲ مواﺟﻬﺔ اﻟعدو ﰒ ﺻﻠﻰ ﻵﺧرﻳن ﰒ سﻠﻢ ﰒ ﻗﻀﺖ اﻟﻄاﺋفﺔ اﻷوﱃ
ﰒ ﻗﻀﺖ اﻟﻄاﺋفﺔ اﻟﺜانيﺔ .اﻟوﺟه اﻟراﺑﻊ :أن ﻳﺼﻠي ﺑﻜﻞ طاﺋفﺔ ﺻﻼة وﻳسﻠﻢ ا رﻛعتﲔ
ﻷوﱃ ورﻛعتﲔ ﻟﺜانيﺔ أو ﺛﻼث ﻷوﱃ وﺛﻼث ﻟﺜانيﺔ أو أرﺑﻊ ﻷوﱃ وأرﺑﻊ ﻟﺜانيﺔ
ﺣسﺐ اﻟﺼﻼة ما ﻫي ﺻﻼة ر ﻋيﺔ ﻻ ﺗﻘﺼر أو ﺻﻼة ر ﻋيﺔ ﰲ سفر إن ﻛان اﻟغﺰو ﰲ
سفر ﻓيﻘﺼر وﻟو ﻛان اﻟغﺰو ﰲ اﳊﻀر ﻓﻼ ﻳﻘﺼر .اﻟوﺟه اﳋامﺲ :ﺣدﻳﺚ ﺟاﺑر :ﻛنا
ﺑﺬات اﻟرﻗاع ﻓﺼﻠﻰ ﺣدى اﻟﻄاﺋفتﲔ ﰒ ﺧروا وﺻﻠﻰ ﻟﻄاﺋفﺔ اﻷﺧرى رﻛعتﲔ ﻗال

ﻓﻜانﺖ ﻟرسول ﷲ ﷺ أرﺑﻊ وﻟﻠﻘوم رﻛعتان .اﻟوﺟه اﻟسادس :أن ﻳﺼﻠي ﺑﻜﻞ طاﺋفﺔ رﻛعﺔ
واﺣدة ﺑﻼ ﻗﻀاء ومنعه اﻷﻛﺜر ،ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟوﺟه اﻟسادس اﻷﻛﺜر ﻋﻠﻰ منعه .ﻗال اﳌﺼنف:

وإذا اشتد اﳋﻮف ﺻلﻮا رﺟاﻻ ورﻛبا للﻘبلﺔ وﻏﲑها يﻮﻣﺌﻮن طاﻗتﻬﻢ وﻛذا ﺣالﺔ هرب
ﻣباح ﻣن عدو أو سيﻞ أو ﳓﻮﻩ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم نفعﻠه مﱴ أن ﻳﺼﻠي اﻟرﺟال راﻛﺒﲔ أو ﻋﻠﻰ
أرﺟﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ أو إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻳومئون ﻓيما ﻻ ﻳستﻄيعون أن ﺗوا ﺑه من اﻷرﻛان مﱴ؟

ﰲ شدة اﳋوف  ،١واﻟﺜاﱐ ﺣاﻟﺔ ﻫرب مﺒاح  ٢ﻫرب من ﻋدو أو سيﻞ أو ﳓو ذﻟﻚ أو
ﺧﻮف ﻓﻮت عدو يﻄلبﻪ  ٣أو وﻗﺖ وﻗﻮف ﺑعرﻓﺔ  ٤ﺧاف ﻓوت وﻗﺖ ﻋرﻓﺔ ﻓأراد أن
ﻳسرع ﻓيﺼﻞ اﻟﺼﻼة اﳌﺬﻛورة ) ويستﺤب أن ﳛمﻞ ﻣعﻪ ﰲ ﺻﻼتﻪ ﻣن السﻼح ﻣا يدﻓﻊ
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ﺑﻪ عن نﻔسﻪ وﻻ يﺜﻘلﻪ ﻛسيﻒ وﳓﻮﻩ ( ﻛسﻜﲔ لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وليﺄﺧذوا أسلﺤتﻬﻢ
ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟسﻼح ﻗد ﻳﻜون ﳒسا ﻓﻬﻞ ﻓيه إشﻜال؟ ﻗال وﳚﻮز ﲪﻞ سﻼح ﳒﺲ ﰲ
هذﻩ اﳊالﺔ للﺤاﺟﺔ ﺑﻼ إعادة ﻷ ا ﺣاﻟﺔ ﺣاﺟﺔ.
ب ﺻﻼة اﳉمعﺔ
ﲰيﺖ ﺑذلﻚ ﳉمعﻬا اﳋلق الﻜﺜﲑ ويﻮﻣﻬا أﻓﻀﻞ أ م اﻷسبﻮع وﺻﻼة اﳉمعﺔ ﻣستﻘلﺔ
ﻳعﲏ ﻟيسﺖ ﻇﻬرا مﻘﺼورة وإن ﻛانﺖ ﰲ رواﻳﺔ نيﺔ أ ا ﻇﻬرا مﻘﺼورة وهﻲ أﻓﻀﻞ ﻣن
الﻈﻬر وﻓرض الﻮﻗﺖ ﻓلﻮ ﺻلى الﻈﻬر أهﻞ ﺑلد ﻣﻊ ﺑﻘاء وﻗﺖ اﳉمعﺔ ﱂ تصﺢ ﻳعﲏ

ﻫي ﺻﻼة مستﻘﻠﺔ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول ،وأﻓﻀﻞ من ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ  ،وﻫي
ﻓرض اﻟوﻗﺖ ﻓﻠيﺲ اﻟﻈﻬر ﻓرض اﻟوﻗﺖ وﳍﺬا ﻟو ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر أﻫﻞ ﺑﻠد مﻊ ﺑﻘاء اﻟوﻗﺖ ﱂ
ﻳﺼﺢ منﻬﻢ ﻷن ﻓرض اﻟوﻗﺖ اﳉمعﺔ ﰒ ﻗال :وتﺆﺧر ﻓاﺋتﺔ ﳋﻮف ﻓﻮ ا ﻓﻬو ﻟو اشتغﻞ

اﻵن ﺑﻘﻀاء ﻓاﺋتﺔ ﻓيﺨرج وﻗﺖ اﳉمعﺔ ﻓيﻘدم وﻗﺖ اﳉمعﺔ والﻈﻬر ﺑدل عنﻬا إذا ﻓاتﺖ

إذا ﻓاﺗﺖ اﳉمعﺔ ﻛان اﻟﻈﻬر ﺑدﻻ ﻋنﻬا .من ﺗﻠﺰمه اﳉمعﺔ ﺑنفسه :ومعﲎ ﺗﻠﺰمه ﺑنفسه أي
ﳛسﺐ ﰲ اﻟعدد ومعناه ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜون إماما ﻓيﻬا وأن ﳜﻄﺐ ﻓيﻬا وﻳﻠﺰمه اﻟسعي إﻟيﻬا

ﻗال ) وتلﺰم ( اﳉمعﺔ ) ﻛﻞ ذﻛر (  ١ذﻛرﻩ اﺑن اﳌنذر إﲨاعا ﻷن اﳌرأة ليسﺖ ﻣن
أهﻞ اﳊﻀﻮر ﰲ ﳎاﻣﻊ الرﺟال ) ﺣر (  ٢وﻋنه  :ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒد وﻫي من اﳌفردات،
اﳌﺒعﺾ ﻓاﳌﺒعﺾ ﻋندﻫﻢ مﺜﻞ اﻟعﺒد ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه،
ﻷن العبد ﳏبﻮس على سيدﻩ وﻛﺬا ّ
واﻟﺜاﻟﺚ اﳌﻜﻠف واﻟراﺑﻊ اﳌسﻠﻢ ) ﻣﻜلﻒ ﻣسلﻢ ( ﻷن اﻹسﻼم والعﻘﻞ شرطان للتﻜليﻒ
وﺻﺤﺔ العبادة ﻓﻼ ﲡب على ﳎنﻮن وﻻ ﺻﱯ ﳌا روى طارق ﺑن شﻬاب ﻣرﻓﻮعا اﳉمعﺔ
ﺣق واﺟب على ﻛﻞ ﻣسلﻢ ﰲ ﲨاعﺔ إﻻ أرﺑعﺔ عبد ﳑلﻮك أو اﻣرأة أو ﺻﱯ أو ﻣريﺾ
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رواﻩ أﺑﻮ داود ) ﻣستﻮطن  ٥ﺑبناء  ( ٦مستوطن ﺧرج ﺑه ﻏﲑ اﳌستوطن واﻟﺒناء ﺧرج ﺑه

اﳌستوطن ﳋيام وﺑيوت اﻟﺸعر ﻗال ﺑﺒناء ﻣعتاد ولﻮ ﻛان ﻓراسﺦ ﻣن ﺣﺠر أو ﻗصب
وﳓﻮﻩ اﻟﻘﺼﺐ نﺒات ﻟه ساق أ ﺑيﺐ ﻻ يرﲢﻞ عنﻪ شتاء وﻻ ﺻيﻔا ) اﲰﻪ ( أي البناء )
واﺣد ولﻮ تﻔرق ( ﻳسﲑا البناء ﺣيﺚ ﴰلﻪ اسﻢ واﺣد ﻛما تﻘدم معﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻﺑد
أن ﻳﻜون مستوطن ﻳعﲏ ساﻛن مﻘيﻢ وﻟيﺲ رﺣال ﰲ ﺑناء معتاد ﻳعﲏ مدﻳنﺔ مﺒنيﺔ ﺑﺒناء

معتاد سواء ﻛانﺖ من اﳊﺠر أو اﻟﻘﺼﺐ أو ﻛﺬا ﻟﻜن ﻟيﺲ أﺻﺤاب ﺧيام وﻻ ﻫﻢ ﺑدو
رﺣﻞ ﻳتنﻘﻠون ﻓﻬﺬا اﻟﺒناء أو ﻫﺬا اﳌﻜان ﻟه اسﻢ واﺣد وﻟو ﻛان متفرﻗا ﻓيﺠمعه اسﻢ واﺣد

ﻗال ) :ليﺲ ﺑينﻪ وﺑﲔ اﳌسﺠد (  ٧إذا ﻛان ﺧارﺟا عن اﳌصر ) أﻛﺜر ﻣن ﻓرسﺦ (
تﻘريبا ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إذا ﻛان ﺧارﺟا ﻋن اﻟﺒﻠد أما إذا ﻛان داﺧﻞ اﻟﺒﻠد ﻓﻠيﺲ ﺑينه وﺑﲔ

اﳌسﺠد ﻓرسﺦ وﻻ أﻗﻞ أما إذا ﻛان ﺧارج اﻟﺒﻠد ﻛأن ﻛان ﰲ ضاﺣيﺔ أو ﻗرﻳنﺔ ﻗرﻳﺒﺔ من اﻟﺒﻠد
وﻛان ﺑينه وﺑينﻬا أﻗﻞ من ﻓرسﺦ و ومعناه أن اﻟﺬي ﻳسﻜن ﰲ ضواﺣي ﺟدة وﺑينه وﺑﲔ
اﳌسﺠد أﻛﺜر من ﻓرسﺦ ﻓﻠن ﺗﻠﺰمه ﺑنفسه وإﳕا ﺗﻠﺰمه ﺑﺸيء آﺧر واﻟفرسﺦ ﺗﻘرﻳﺒا  ٥ﻛيﻠو
اﻟفرسﺦ  ٣أميال واﳌيﻞ  ١.٦ﺗﻘرﻳﺒا معناه ﰲ ﺣدود  ٥ﻛيﻠو ،ﳌاذا ﻗاﻟوا ﻓرسﺦ؟ ﻗاﻟوا اﻟعﱪة
ن ﻳسمﻊ اﻷذان وﲰاع اﻷذان ﻏاﻟﺒا ﰲ ﻫﺬه اﳌساﻓﺔ ﺗﻘرﻳﺒا .ﻓﺈذا ﻛان ﺑينه وﺑﲔ اﳌسﺠد

أﻛﺜر من ﻓرسﺦ إذا ﻛان ﺧارج اﳌدﻳنﺔ ﻓمعناه ﺗﻠﺰمه ﺑغﲑه ﻗال :ﻓتلﺰﻣﻪ ﺑغﲑﻩ ﻛمن ﲞيام
وﳓﻮها وﻻ تنعﻘد ﺑﻪ وﱂ ﳚﺰ أن يﺆم ﻓيﻬا إذا ﻛان ﺑينه وﺑﲔ اﳌﺼر ﻓرسﺦ ﻓتﻠﺰمه ﺑنفسه أو

أﻗﻞ ﻓﺒنفسه أما أﻛﺜر ﻓتﻠﺰمه ﺑغﲑه ،مﺜﻞ أﻫﻞ اﳋيام وﳓوﻫا اﻟﺬﻳن ﻫﻢ ﻗرﻳﺒون ،ﻗﻼ ﻻ ﺗنعﻘد
ﺑه أي ﻻ ﳛسﺐ ﰲ اﻟعدد و ﻫﺬا اﻟﺬي ﻻ ﺗﻠﺰمه ﺑنفسه وﺗﻠﺰمه ﺑغﲑه ﻓﻼ ﺗنعﻘد ﺑه ﻓﻼ
ﳛسﺐ ﰲ اﻷرﺑعﲔ ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون اﻷرﺑعون ﻛﻠﻬﻢ من أﻫﻞ اﻟوﺟوب وﱂ ﳚﺰ أن ﻳؤم ﻓيﻬا

وأﻣا ﻣن ﻛان ﰲ البلد ﻓيﺠب عليﻪ السعﻲ إليﻬا ﻗرب أو ﺑعد ﲰﻊ النداء أو ﱂ يسمعﻪ
ﻷن البلد ﻛالﺸﻲء الﻮاﺣد ) وﻻ ﲡب ( اﳉمعﺔ ) على ﻣساﻓر سﻔر ﻗصر ( ﻫﺬا ﻋند
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أﻛﺜر أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻷن النﱯ ﷺ وأﺻﺤاﺑﻪ ﻛانﻮا يساﻓرون ﰲ اﳊﺞ وﻏﲑﻩ ﻓلﻢ يصﻞ أﺣد
ﻣنﻬﻢ اﳉمعﺔ ﻓيﻪ ﻣﻊ اﺟتماع اﳋلق الﻜﺜﲑ وﻛما ﻻ تلﺰﻣﻪ ﺑنﻔسﻪ ﻻ تلﺰﻣﻪ ﺑغﲑﻩ ﻫﺬا

اﳌساﻓر سفر ﻗﺼر ﻓﻠو ﺟعﻠنا ﺟدول ﳌن ﺗﻠﺰمه ﺑنفسه ﳒدﻫﻢ أﺻﺤاب اﻟﺸروط اﻟسﺒعﺔ
ومن ﺗﻠﺰمه ﺑغﲑه ﻫﻢ اﻟﺬﻳن ذﻛرﻫﻢ اﻵن ،أما من ﻻ ﺗﻠﺰمه ﺑنفسه وﻻ ﺑغﲑه اﳌساﻓر سفر ﻗﺼر
أما اﻟﺬي ﺗﻠﺰمه ﺑغﲑه من ﻛان ﺧارج اﻟﺒﻠد وﺑينه وﺑﲔ اﻟﺒﻠد ﻓرسﺦ ﻫو اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺰمه أن
ﻳسعﻰ إﻟيﻬا ﻟﻜن إذا أﻗيمﺖ وﺣﻀر ﺻﺤﺖ منه وﻻ ﳛسﺐ ﰲ اﻟعدد وﻻ ﻳؤم ﻓيﻬا .ﻗال:

ﻓﺈن ﻛان عاﺻيا ﺑسﻔرﻩ أو ﻛان سﻔرﻩ ﻓﻮق ﻓرسﺦ ودون اﳌساﻓﺔ وأﻗام ﻣا ﳝنﻊ الﻘصر
ﻳعﲏ أﻗام أﻛﺜر من أرﺑعﺔ أ م وﱂ ينﻮ استيﻄا لﺰﻣتﻪ ﺑغﲑﻩ إذاً إﱃ اﻵن ذﻛر ﺛﻼﺛﺔ ﳑن

ﺗﻠﺰمﻬﻢ ﺑغﲑﻫﻢ :اﳌساﻓر سفر معﺼيﺔ ،واﻟﺬي سفره ﻓوق اﻟفرسﺦ ﻟﻜن دون اﳌساﻓﺔ معناه

انه مساﻓر سفر ﻻ ﻗﺼر ﻓيه أو من أﻗام ﻓﻜﻞ ﻫؤﻻء ﻟﺰمتﻬﻢ ﺑغﲑﻫﻢ ) .وﻻ ( ﲡب اﳉمعﺔ
على ) عبد ( وﻣبعﺾ ) واﻣرأة ( ﳌا تﻘدم ﻫؤﻻء ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيﻬﻢ ﻻ ﺑنفسﻬﻢ وﻻ ﺑغﲑﻫﻢ
وﻻ ﺧنﺜى ﻷنﻪ ﻻ يعلﻢ ﻛﻮنﻪ رﺟﻼ ) وﻣن ﺣﻀرها ﻣنﻬﻢ أﺟﺰأتﻪ ( ﻷن إسﻘاطﻬا عنﻬﻢ
ﲣﻔيﻒ إذاً ﻋدم وﺟو ا ﻋﻠيﻬﻢ ﻻ ﻳعﲏ أ ا ﻻ ﺗﺼﺢ منﻬﻢ إﻻ ا نون ﻓا نون ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه
وﻻ ﺗﺼﺢ منه ) وﱂ تنعﻘد ﺑﻪ ( ﻷنﻪ ليﺲ ﻣن أهﻞ الﻮﺟﻮب وإﳕا ﺻﺤﺖ ﻣنﻪ تبعا ) وﱂ
يصﺢ أن يﺆم ﻓيﻬا ( لﺌﻼ يصﲑ التاﺑﻊ ﻣتبﻮعا اﻟتاﺑﻊ مﺜﻞ اﻟعﺒد وﻏﲑه ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﲑ متﺒوﻋا
إماما ﻛان أو ﺧﻄيﺒا ) وﻣن سﻘﻄﺖ عنﻪ لعذر ( ﻏﲑ سﻔر ﻛمرض وﺧﻮف إذا ﺣﻀرها )
وﺟبﺖ عليﻪ وانعﻘدت ﺑﻪ ( وﺟاز أن يﺆم ﻓيﻬا ﻫؤﻻء اﻟﺬﻳن سﻘﻄﺖ ﻋنﻬﻢ ﻟعﺬر ﻓﻬﻢ من

أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻟﻜن ﺣﺼﻞ ﳍﻢ ﻇرف طارئ ﻛمرض أو ﺧوف ﻓما استﻄاع ﻓﻬﺬا ﻳعﺬر ﻟﻜن

ﻟو ﺣﻀرﻫا ﻓﻬﺬا من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻓﺈذاً ﺗنعﻘد ﺑه وﺟاز أن ﻳؤم ﻓيﻬا ﻷن سﻘﻮطﻬا ﳌﺸﻘﺔ
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السعﻲ وﻗد زالﺖ ) وﻣن ﺻلى الﻈﻬر ( وهﻮ ) ﳑن ( ﳚب ) عليﻪ ﺣﻀﻮر اﳉمعﺔ ﻗبﻞ
ﺻﻼة اﻹﻣام ( أي ﻗبﻞ أن تﻘام اﳉمعﺔ أو ﻣﻊ الﺸﻚ ﻓيﻪ ) ﱂ تصﺢ ( ﻇﻬرﻩ إذاً من

ﻋﻠيه اﳉمعﺔ ﻟو ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ما ﺗﺼﺢ منه اﻟﻈﻬر ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻹمام ﻟﻜن ﻟو أنه ﺗرك اﳉمعﺔ
ﺣﱴ ﺻﻠﻰ اﻹمام ﻫو سيأﰒ ﻟﻜن ﻟن ﺗسﻘط ﻋنه اﻟﻈﻬر إذاً ﻳﻠﺰمه اﻟﻈﻬر ﻋند ذﻟﻚ  ،إذاً ﻻ
ﺗﺼﺢ ﻇﻬره ﳌاذا؟ ﻷنه ﺻﻠﻰ ما ﱂ ﳜاطﺐ ﺑه وﻫو اﻟﻈﻬر وﺗرك ما ﺧوطﺐ ﺑه وﻫو اﳉمعﺔ

ﻷنﻪ ﺻلى ﻣا ﱂ ﳜاطب ﺑﻪ وترك ﻣا ﺧﻮطب ﺑﻪ وإذا ﻇن أنﻪ يدرك اﳉمعﺔ سعى إليﻬا
ﻷ ا ﻓرﺿﻪ وإﻻ انتﻈر ﺣﱴ يتيﻘن أ ﻢ ﺻلﻮا اﳉمعﺔ ﻓيصلﻲ الﻈﻬر ﺧرج متأﺧرا ﻓﺬﻫﺐ
ﻟيدرك اﳉمعﺔ ﻓتأﻛد أنه ﻟن ﻳدرﻛﻬا ﻓﻼ ﻳﺼﻞ اﻟﻈﻬر ﺣﱴ ﻳﺼﻠي اﻹمام اﳉمعﺔ ﰒ ﻳﺼﻞ
اﻟﻈﻬر ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻟناس ﺑﻞ ﻳﺼﻠي ﺑعد اﻹمام ﻓﻘﺒﻞ ﺻﻼة اﻹمام ﻫو مﻄاﻟﺐ ﳉمعﺔ

وﻏﲑ مﻄاﻟﺐ ﻟﻈﻬر ) وتصﺢ ( الﻈﻬر ) ﳑن ﻻ ﲡب عليﻪ ( اﳉمعﺔ ﳌرض وﳓﻮﻩ
ﻓيصلﻲ الﻈﻬر ولﻮ زال عذرﻩ ﻗبﻞ ﲡميﻊ اﻹﻣام ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺗفﺼيﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﻈﻬر

ﳑن ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه ﳌرض أو ﻏﲑه ﻓاﳌرﻳﺾ ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﳉمعﺔ ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳﺼﻠيﻬا ؟ نعﻢ
ﻳﺼﻠيﻬا ﻫﺐ انه ﺻﻼﻫا ﻳﻘول ﻓﻠو زال ﻋﺬره ﻗﺒﻞ ﲡميﻊ اﻹمام أي ﻗﺒﻞ ﻓوات ما ﺗدرك ﺑه
اﳉمعﺔ ﺗﺼﺢ منه اﻟﻈﻬر إذا ﻛان مرﻳﻀا وﺻﻼﻫا ﻇﻬرا ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ زال ﻋﺬره ﻓﻼ ﻳعيدﻫا
ﻇﻬرا أو ﻻ ﻳعيدﻫا ﲨعﺔ  ،ﻳﻘول إﻻ الصﱯ إذا ﺑلﻎ ﻓاﳌعﲎ :ﻻ ﺗﺼﺢ منه اﻟﻈﻬر اﻟﱵ

ﺻﻼﻫا ﻓعﻠيه أن ﻳعيد اﳉمعﺔ إذا ﻛان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳدرك اﳉمعﺔ أو ﻳعيد اﻟﻈﻬر  ،ما ﻫو
اﻟفرق؟ اﻟفرق أن اﳌرﻳﺾ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺼﻞ اﳉمعﺔ ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر واﻟﻈﻬر اﻵن منه ﻓرضا وﻟيسﺖ
نفﻼ وﻛانﺖ ﰲ وﻗتﻬا مﻘﺒوﻟﺔ ﰒ ﺑرئ ﻓﻼ نﻄاﻟﺒه ﻹﻋادة ﻟﻜن اﻟﺼﱯ ﳌا ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬر ﻗﺒﻞ
اﳉمعﺔ ﺻﻼﻫا نفﻼ ﰒ ﺑﻠﻎ ﻓاﻵن ﻫو مﻄاﻟﺐ ﻓﺼﻼﺗه اﻷوﱃ ﻛانﺖ ﻓﻠﺔ ﻓﺈذاً ﻫو مﻄاﻟﺐ
اﻵن ﻓﺈما أن ﻳﺼﻠي اﳉمعﺔ مﻊ اﻟناس إذا ﻛان ﻳدرﻛﻬا أو ﻳعيد اﻟﻈﻬر ﻷن اﻟﻈﻬر اﻟﱵ

ﺻﻼﻫا ﰲ اﻟوﻗﺖ ﻛانﺖ نفﻼ وﻟيسﺖ ﻓرضا ) واﻷﻓﻀﻞ ( ﺧﲑ الﻈﻬر ) ﺣﱴ يصلﻲ
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اﻹﻣام ( اﳉمعﺔ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمعﺬور ﻓاﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﻳﺼﻠي إﻻ ﺑعد ﺻﻼة اﻹمام ﻟﻠﺠمعﺔ

ﻓيﺼﻠي ﻫو ﻇﻬرا ﻓﻬﺬا أﺣوط وﺣﻀﻮرها ﳌن اﺧتلﻒ ﰲ وﺟﻮ ا عليﻪ ﻛعبد أﻓﻀﻞ وندب
تصديق ﺑدينار أو نصﻔﻪ لتارﻛﻬا ﺑﻼ عذر ﻋندﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ أﺛر اﻟنووي ضعفه ) وﻻ ﳚﻮز
ﳌن تلﺰﻣﻪ ( اﳉمعﺔ ) السﻔر ﰲ يﻮﻣﻬا ﺑعد الﺰوال ( ﺣﱴ يصلﻲ أي ﺑعد دﺧول وﻗﺖ
اﻟﻈﻬر إﱃ أن ﻳﺼﻠي ﰒ ﻳساﻓر إﻻ إذا ﻛان ﻟعﺬر ﻗال إن ﱂ ﳜﻒ ﻓﻮت رﻓﻘتﻪ ﻳعﲏ ﻛان
ﻫناك ﻋﺬر ﳛمﻠه ﻋﻠﻰ اﻟسفر ﻓﻼ س أما ﻟو ﻛان ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﻗال وﻗبﻞ الﺰوال يﻜرﻩ إن ﱂ
ت ا ﰲ طريﻘﻪ أما إذا ﻛان سيأﰐ ا ﰲ طرﻳﻘه ﻓﻼ ﻳﻜره ن ﳜرج ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال وﻳﺼﻠي

ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ .

ﻓصﻞ ﰲ شروط ﺻﺤﺔ اﳉمعﺔ

ﻗال ) :يﺸﱰط لصﺤتﻬا ( أي ﺻﺤﺔ اﳉمعﺔ أرﺑعﺔ شروط ) ليﺲ ﻣنﻬا إذن اﻹﻣام (
ﻷن عليا ﺻلى لناس وعﺜمان ﳏصﻮر ﻓلﻢ ينﻜرﻩ أﺣد وﺻﻮﺑﻪ عﺜمان رواﻩ البخاري
ﲟعناﻩ وﻋنه ﻳﺸﱰط إذن اﻹمام ) أﺣدها ( أي أﺣد الﺸروط ) الﻮﻗﺖ (  ١وﻻﺣﻆ أنه
ﻗال اﻟوﻗﺖ وﱂ ﻳﻘﻞ دﺧول اﻟوﻗﺖ ﻓيﻘﺼد دﺧول اﻟوﻗﺖ وﺑﻘاؤه ﻷنه إن ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓما

ﺗﺼﻠﻰ ﲨعﺔ إذاً اﳉمعﺔ شرطﻬا ﺑﻘاء اﻟوﻗﺖ ﻷ ا ﺻﻼة ﻣﻔروﺿﺔ ﻓاشﱰط ﳍا الﻮﻗﺖ ﻛبﻘيﺔ
الصلﻮات ﻓﻼ تصﺢ ﻗبﻞ الﻮﻗﺖ وﻻ ﺑعدﻩ إﲨاعا ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع ) وأولﻪ أول وﻗﺖ
ﺻﻼة العيد ( وﻫو وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ﺑعد اﻹشراق لﻘﻮل عبد ﷲ ﺑن سيﻼن اﳌﻄرودي
شﻬدت اﳉمعﺔ ﻣﻊ أﰊ ﺑﻜر ﻓﻜانﺖ ﺧﻄبتﻪ وﺻﻼتﻪ ﻗبﻞ نصﻒ النﻬار ﰒ شﻬد ا ﻣﻊ
عمر ﻓﻜانﺖ ﺧﻄبتﻪ وﺻﻼتﻪ إﱃ أن أﻗﻮل ﻗد انتصﻒ النﻬار ﰒ شﻬد ا ﻣﻊ عﺜمان
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ﻓﻜانﺖ ﺧﻄبتﻪ وﺻﻼتﻪ إﱃ أن أﻗﻮل ﻗد زال النﻬار ﻓما رأيﺖ أﺣدا عاب ذلﻚ وﻻ
أنﻜرﻩ رواﻩ الدارﻗﻄﲏ وأﲪد واﺣتﺞ ﺑﻪ ﻗال وﻛذل روي عن اﺑن ﻣسعﻮد وﺟاﺑر وسعيد
وﻣعاويﺔ أ ﻢ ﺻلﻮا ﻗبﻞ الﺰوال وﱂ ينﻜر ﻫﺬا أول اﻟوﻗﺖ  ،وآﺧرﻫا ) وآﺧرﻩ آﺧر وﻗﺖ
ﺻﻼة الﻈﻬر ( ﺑﻼ ﺧﻼف ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع ﳋﻼف ﰲ دﺧول وﻗﺖ اﳉمعﺔ وﻟيﺲ ﰲ
ﺧروﺟه وﻓعلﻬا ﺑعد الﺰوال أﻓﻀﻞ واﳉمﻬور ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ) ﻓﺈن ﺧرج وﻗتﻬا ﻗبﻞ التﺤرﳝﺔ
( أي ﻗبﻞ أن يﻜﱪوا لﻺﺣرام ﳉمعﺔ ) ﺻلﻮا ﻇﻬرا ( ﻗال ﰲ الﺸرح ﻻ نعلﻢ ﻓيﻪ
ﺧﻼﻓا ) وإﻻ ( ن أﺣرﻣﻮا ا ﰲ الﻮﻗﺖ ) ﻓﺠمعﺔ ( ﻛساﺋر الصلﻮات تدرك ﺑتﻜبﲑة
اﻹﺣرام ﰲ الﻮﻗﺖ معناه ﻟو ﻗال ﷲ أﻛﱪ ﰒ أذّن اﻟعﺼر ﻓيﺼﻠوﻫا ﲨعﺔ أما إذا ﺧرج
اﻟوﻗﺖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﱪوا ﻓيﺼﻠوﻫا ﻇﻬرا ﻗﻀاء وﻻ تسﻘﻂ ﺑﺸﻚ ﰲ ﺧروج الﻮﻗﺖ ﻓتﺼﻠﻰ
ﲨعﺔ أما إذا ﺗيﻘنوا ﻓيﺼﻠوﻫا ﻇﻬرا ﻓﺈن ﺑﻘﻲ ﻣن الﻮﻗﺖ ﻗدر اﳋﻄبﺔ والتﺤرﳝﺔ لﺰﻣﻬﻢ
ﻓعلﻬا وإﻻ ﱂ ﳚﺰ ﻳعﲏ ﻓيﺼﻠوﻫا ﻇﻬرا ﻓﺈذا ﺑﻘي من اﻟوﻗﺖ ﻗدر اﳋﻄﺒﺔ وﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام
ﻟﺰمﻬﻢ أن ﻳﺒدءوا ﰲ اﳋﻄﺒﺔ ﻛي ﻳدرﻛوا ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﰲ اﻟوﻗﺖ وإﻻ ﻳﺼﻠوﻫا ﻇﻬرا وﻻ

ﳚوز .اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ) :الﺸرط الﺜاﱐ ﺣﻀﻮر أرﺑعﲔ ﻣن أهﻞ وﺟﻮ ا ( وتﻘدم ﺑيا ﻢ ﰲ
اﳋﻄبﺔ والصﻼة ﻫﻢ اﻟﺬﻳن ﻗﻠنا ﻓيﻬﻢ ﻟﺸروط اﻟسﺒعﺔ  ،وﻋنه  :ﺗنعﻘد ﺑﺜﻼﺛﺔ واﺧتارﻫا ﺗﻘي
اﻟدﻳن وﻫو شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ  ،اﳋﻄبﺔ والصﻼة ﺣﻀﻮر أرﺑعﲔ ﻣن أهﻞ وﺟﻮ ا
أن ﳛﻀر أرﺑعون من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﳑن ﺗواﻓرت ﻓيﻬﻢ اﻟﺸروط اﻟسﺒعﺔ ﻓيﺤﻀروا اﳋﻄﺒﺔ

وﳛﻀروا اﻟﺼﻼة ﻻ ﻳنﻘﺼون ﰲ اﳋﻄﺒﺔ وﻻ اﻟﺼﻼة ﻗال أﲪد ﺑعﺚ النﱯ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ ﻣصعب ﺑن عمﲑ إﱃ أهﻞ اﳌدينﺔ ﻓلما ﻛان يﻮم اﳉمعﺔ ﲨﻊ ﻢ وﻛانﻮا أرﺑعﲔ
وﻛانﺖ أول ﲨعﺔ ﲨعﺖ ﳌدينﺔ وﻗال ﺟاﺑر ﻣﻀيﺖ السنﺔ أن ﰲ ﻛﻞ أرﺑعﲔ ﻓما ﻓﻮق
ﲨعﺔ وأﺿﺤى وﻓﻄر رواﻩ الدارﻗﻄﲏ وﻓيﻪ ﺿعﻒ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع  .اﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ) :
الﺸرط الﺜالﺚ ( أن يﻜﻮنﻮا ) ﺑﻘريﺔ ﻣستﻮطنﲔ ( ا ﻣبنيﺔ ﲟا ﺟرت ﺑﻪ العادة ﻓﻼ تتﻢ
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ﻣن ﻣﻜانﲔ ﻣتﻘارﺑﲔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸمﻠﻬﻢ اسﻢ واﺣد وﻻ تصﺢ ﻣن أهﻞ اﳋيام وﺑيﻮت الﺸعر
وﳓﻮهﻢ ﻷن ذلﻚ ﱂ يﻘصد لﻼستيﻄان ﻏالبا وﻛانﺖ ﻗباﺋﻞ العرب ﺣﻮلﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ وﱂ ﻣرهﻢ ا وتصﺢ ﺑﻘريﺔ ﺧراب عﺰﻣﻮا على إﺻﻼﺣﻬا واﻹﻗاﻣﺔ ا ﻳعﲏ ﻻ
ﻳﺸﱰط ﳍﻢ اﻟﺒنيان وﻻ اﳌسﺠد وإﳕا ﻳﺸﱰط ﳍا اﻹﻗامﺔ ) وتصﺢ ( إﻗاﻣتﻬا ) ﻓيما ﻗارب
البنيان ﻣن الصﺤراء ( ﻷن أسعد ﺑن زرارة أول ﻣن ﲨﻊ ﰲ ﺣرة ﺑﲏ ﺑياﺿﺔ أﺧرﺟﻪ أﺑﻮ
داود الدارﻗﻄﲏ ﻗال البيﻬﻘﻲ ﺣسن اﻹسناد ﺻﺤيﺢ ﻗال اﳋﻄاﰊ ﺣرة ﺑﲏ ﺑياﺿﺔ على
ﻣيﻞ ﻣن اﳌدينﺔ إذاً ﺗﺼﺢ ﻓيما ﻗارب اﻟﺒنيان من اﻟﺼﺤراء .مسأﻟﺔ :وإذا رأى اﻹﻣام وﺣدﻩ
العدد ﻓنﻘص ﱂ ﳚﺰ أن يﺆﻣﻬﻢ إن ﻛان اﻹمام ﻳرى أن اﳉمعﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑتمام اﻷرﺑعﲔ
ﻓنﻘﺺ اﻟعدد ﻓﻼ ﳚوز ﻟه أن ﻳؤمﻬﻢ وﻟﺰمه استﺨﻼف أﺣدﻫﻢ ولﺰﻣﻪ استخﻼف أﺣدهﻢ
و لعﻜﺲ ﻻ تلﺰم واﺣدا ﻣنﻬﻢ ﻳعﲏ إذا رأى اﳌأمومون اﻟعدد ﻗد نﻘﺺ وﻫﻢ ﻳرون أنه ﻻﺑد
من اﻷرﺑعون واﻟعدد ﲦانيﺔ وﺛﻼﺛون إذاً ﻓﻼ ﺗﻠﺰم أﺣد منﻬﻢ أن ﻳﺼﻠي اﳉمعﺔ ) ﻓﺈن نﻘصﻮا
( عن اﻷرﺑعﲔ ) ﻗبﻞ إﲤاﻣﻬا ( ﱂ يتمﻮها ﲨعﺔ لﻔﻘد شرطﻬا وﻳتمو ا ﻇﻬرا و ) استﺄنﻔﻮا
ﻇﻬرا ( إن ﱂ ﲤﻜن إعاد ا ﲨعﺔ معناه إذا ﻛانوا أرﺑعﲔ ﻓنﻘﺼوا ﻋن اﻷرﺑعﲔ ﻓﻼ ﻳتمو ا
ﻓﺈذا ﻋاد اﻟعدد إﱃ اﻻﻛتمال ﻓيعيدوا اﳉمعﺔ إذا أمﻜن ﻟﻜن ﻟو ما أمﻜن ﻓيﺼﻠو ا ﻇﻬرا أو

أ ﻢ نﻘﺼوا ﻋن اﻷرﺑعﲔ وﻇﻠوا أﻗﻞ وﺧﺸي ﺧروج اﻟوﻗﺖ ﻓيﺼﻠو ا ﻇﻬرا وإن ﺑﻘﻲ ﻣعﻪ
العدد ﺑعد انﻔﻀاض ﺑعﻀﻬﻢ ولﻮ ﳑن ﱂ يسمﻊ اﳋﻄبﺔ وﳊﻘﻮا ﻢ ﻗبﻞ نﻘصﻬﻢ أﲤﻮا
ﲨعﺔ معﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻘول ﻟو أن اﻹمام ﻛان اﳊﻀور ﻋنده ماﺋﺔ ﰒ نﻘﺺ ﻟﻜن ﱂ ﻳﺼﻞ
اﻟعدد إﱃ ما دون اﻷرﺑعﲔ ﻓيتمﻬا ﲨعﺔ ) وﻣن ( أﺣرم ﰲ الﻮﻗﺖ و ) أدرك ﻣﻊ اﻹﻣام
ﻣنﻬا ( أي ﻣن اﳉمعﺔ ) رﻛعﺔ أﲤﻬا ﲨعﺔ ( وإن أدرك أﻗﻞ من ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳتمﻬا ﲨعﺔ
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ونﻘف ﻫنا ) .وﻣن ( أﺣرم ﰲ الﻮﻗﺖ و ) أدرك ﻣﻊ اﻹﻣام ﻣنﻬا ( أي ﻣن اﳉمعﺔ )
رﻛعﺔ أﲤﻬا ﲨعﺔ ( ﳊديﺚ أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا ﻣن أدرك رﻛعﺔ ﻣن اﳉمعﺔ ﻓﻘد أدرك
الصﻼة رواﻩ اﻷثرم إذا أدرك رﻛعﺔ أو أﻛﺜر ﻳﺼﻠيﻬا ﲨعﺔ ) وإن أدرك أﻗﻞ ﻣن ذلﻚ (
ن رﻓﻊ اﻹﻣام رأسﻪ ﻣن الﺜانيﺔ ﰒ دﺧﻞ ﻣعﻪ ) أﲤﻬا ﻇﻬرا ( ﳌﻔﻬﻮم ﻣا سبق ﻟﻜن ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم ﺑﺸروط ﻗال ) إذا ﻛان نﻮى الﻈﻬر ( ودﺧﻞ وﻗتﻪ معناه ﻳتمﻬا ﻇﻬرا ﻟﻜن

ﺑﺸرطﲔ ﻻﺑد ﻋند ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﻟنسﺒﺔ ﳍﺬا اﳌسﺒوق اﻟﺬي أدرك اﳉمعﺔ ﺟاء واﻹمام
ﻳﺼﻠي اﳉمعﺔ ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ  ،أﻗﺼد أنه ﺟاء ﺑعد اﻟرﻓﻊ من اﻟرﻛوع ﺟاء مﺜﻼ ﰲ اﻟتﺸﻬد
أو ﰲ اﻟسﺠود ﻓتﻜون ﻓاﺗته اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻓﺈذا ﺟاء ﻳﻜﱪ ﻓﻼﺑد أن ﻳنوي ﻇﻬرا وﻫﺬه من
اﻟﺼور اﻟﱵ سﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠيﻬا ﰲ درس ساﺑﻖ أن ﻫﺬه من اﻟﺼور اﻟﱵ ﺗﺼﺢ مﻊ اﺧتﻼف
نيﺔ اﻹمام ﻋنه إذاً ﻻﺑد أن ﻳنوﻳﻬا ﻇﻬرا  ،اﻟﺸيء اﻵﺧر أنه ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻗد دﺧﻞ وﻗتﻬا
أي وﻗﺖ اﻟﻈﻬر و ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﳉمعﺔ ﳚوز إﻗامتﻬا ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬر ﲡوز مﱴ؟ ﺑعد اﻹشراق
أي وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟعيد ﻓﻬﺬا اﻹمام اﻟﺬي ﻳﺼﻠي اﳉمعﺔ مﺜﻼ اﻟساﻋﺔ اﻟعاشرة ﻫﻞ ﻳﺼﻠﺢ أن

ﻳنوﻳﻬا ﻇﻬرا ؟ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﻗال ) إذا ﻛان نﻮى الﻈﻬر ( ودﺧﻞ وﻗتﻪ ﳊديﺚ وإﳕا
لﻜﻞ اﻣرئ ﻣا نﻮى وإﻻ أﲤﻬا نﻔﻼ إذا ﱂ ﻳﻜن نواﻫا ﻇﻬرا وذﻟﻚ ن ﻗال ﷲ أﻛﱪ واﻹمام
ساﺟد ﻓسﺠد ﰒ اﻛتﺸف أن اﻹمام ﰲ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ وﻫو إﳕا نوى اﳉمعﺔ ﻓﺈذاً ما ﻳستﻄيﻊ
أن ﻳتمﻬا ﻇﻬرا ﻓيتمﻬا نفﻼ ،ﻓﻬﻞ ﳚوز ﻟﻺنسان أن ﻳﻘﻠﺐ اﻟفرﻳﻀﺔ نفﻼ؟ نعﻢ إذا ﻛان

وﻗتﻬا متسعا ﻗال وإﻻ أﲤﻬا نفﻼ وﻟﺬﻟﻚ إذا ﻛانﺖ ﺑعد اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ ﻳتمﻬا نفﻼ وﻣن أﺣرم
ﻣﻊ اﻹﻣام ﰒ زﺣﻢ عن السﺠﻮد لﺰﻣﻪ السﺠﻮد على ﻇﻬر إنسان أو رﺟلﻪ اﻟﻜﻼم ﻋن

اﻟسﺠود ﻓﻘط أنه ﻳسﺠد ﻋﻠﻰ ﻇﻬر إنسان ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز أن ﻳﻀﻊ ﻳدﻳه أو رﺟﻠيه ﻋﻠﻰ ﻇﻬر
أﺣد ﺑﻞ اﻟسﺠود ﻓﻘط ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜنﻪ ﻓﺈذا زال الﺰﺣام ﻳعﲏ إذا زال اﻟﺰﺣام سﺠد وﳊﻖ

إمامه ﻟﻠعﺬر واﻟﺼﻼة ﰲ ﻳوم اﳉمعﺔ ﻫي اﳌسأﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺜر ﻓيﻬا اﻟﺰﺣام وإن أﺣرم ﰒ زﺣﻢ
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وأﺧرج عن الصﻒ ﻓصلى ﻓذا ﱂ تصﺢ ﺻﻼتﻪ ﻷنه ﻻ ﺗﺼﺢ ﺻﻼة اﻟفﺬ وإن أﺧرج ﰲ
الﺜانيﺔ نﻮى ﻣﻔارﻗتﻪ وأﲤﻬا ﲨعﺔ ﳌاذا ؟ ﻷنه أدرك رﻛعﺔ من اﳉمعﺔ اﳋﻄبﺔ وشروطﻬا
الﺸرط الراﺑﻊ تﻘدم ﺧﻄبتﲔ وأشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ ) ويﺸﱰط تﻘدم ﺧﻄبتﲔ ( من شروط

ﺻﺤﺔ اﳉمعﺔ ﺗﻘدم ﺧﻄﺒتﲔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﳉمعﺔ ﺑدون ﺧﻄﺒﺔ واﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن أﺣﻜام اﳋﻄﺒﺔ

لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :ﻓاسعﻮا إﱃ ذﻛر ﷲ والذﻛر هﻮ اﳋﻄبﺔ ولﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان النﱯ
ﷺ ﳜﻄب ﺧﻄبتﲔ وهﻮ ﻗاﺋﻢ يﻔصﻞ ﺑينﻬما ﲜلﻮس ﻣتﻔق عليﻪ وﳘا ﺑدل الرﻛعتﲔ ﻻ
ﻣن الﻈﻬر ﳘا أي اﳋﻄﺒتﲔ ﺑدل ﻋن اﻟرﻛعتﲔ ﻻ اﻟﻈﻬر ﻷن اﳉمعﺔ ﻟيسﺖ ﺑدﻻ ﻋن اﻟﻈﻬر
ﻛما ﻗرره ساﺑﻘا  ،أما شروط ﺻﺤﺔ اﳋﻄﺒتﲔ ﻓﻘال ) وﻣن شرط ﺻﺤتﻬما ﲪد ﷲ (
ﺑلﻔظ اﳊمد لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻻ يبدأ ﻓيﻪ ﳊمد ﻓﻬﻮ أﺟذم رواﻩ أﺑﻮ داود عن
أﰉ هريرة واﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ) والصﻼة على رسﻮلﻪ ﷴ ﷺ ﻷن ﻛﻞ عبادة اﻓتﻘرت إﱃ
ذﻛر ﷲ تعاﱃ اﻓتﻘرت إﱃ ذﻛر رسﻮلﻪ ﻛاﻷذان ويتعﲔ لﻔظ الصﻼة ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜفي
معناﻫا ﻻﺑد أن ﻳﺬﻛر اﻟﺼﻼة ﻓﻼﺑد أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ وﻻ ﻳﻜفي معﲎ اﻟﺼﻼة

واﻟﺸرط اﻟﺜاﻟﺚ ﻟﺼﺤﺔ اﳋﻄﺒتﲔ ﻗال ) وﻗراءة آيﺔ ( ﻛاﻣلﺔ لﻘﻮل ﺟاﺑر ﺑن ﲰرة ﻛان
رسﻮل ﷲ ﷺ يﻘرأ آيﺔ ويذﻛر الناس رواﻩ ﻣسلﻢ ﻗال أﲪد يﻘرأ ﻣا يﺸاء وﻗال أﺑﻮ
اﳌعاﱄ لﻮ ﻗرأ آيﺔ ﻻ تستﻘﻞ ﲟعﲎ أو ﺣﻜﻢ ﻛﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :ﰒ نﻈر  أو ﻣدهاﻣتان
ﱂ يﻜﻒ واﳌذهب ﻻﺑد ﻣن ﻗراءة آيﺔ ولﻮ ﺟنبا ﻣﻊ ﲢرﳝﻬا ﻳعﲏ ﺣﱴ ﻟو اﻹمام ﺟنﺐ
ﻓيﻘرأ آﻳﺔ مﻊ ﺣرمتﻬا ﻟﻜن ﻻﺑد أن ﻳﻘرأ آﻳﺔ ﻓلﻮ ﻗرأ ﻣا تﻀمن اﳊمد واﳌﻮعﻈﺔ ﰒ ﺻلى
على النﱯ ﷺ أﺟﺰأﻩ ﻷنه أﺗﻰ ﻟﺸروط ) والﻮﺻيﺔ ﺑتﻘﻮى ﷲ عﺰ وﺟﻞ ( ﻷنﻪ اﳌﻘصﻮد
ﻗال ﰲ اﳌبدع ويبدأ ﳊمد ﰒ لصﻼة ﰒ ﳌﻮعﻈﺔ ﰒ الﻘراءة ﰲ ﻇاهر ﻛﻼم ﲨاعﺔ
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ﻫﺬه شروط ﻟﻜن اﻟﱰﺗيﺐ سنﺔ وﻻﺑد ﰲ ﻛﻞ واﺣدة ﻣن اﳋﻄبتﲔ ﻣن هذﻩ اﻷرﻛان إذاً
ﳛمد ﷲ ﰒ ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ واﻟﺸرط اﳋامﺲ ) :و ( يﺸﱰط ) ﺣﻀﻮر العدد

اﳌﺸﱰط ( لسماع الﻘدر الﻮاﺟب ﻷنﻪ ذﻛر اشﱰط للصﻼة ﻓاشﱰط لﻪ العدد ﻛتﻜبﲑة
اﻹﺣرام إذاً ﻻﺑد من ﺣﻀور أرﺑعﲔ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ﳛﻀرون اﳋﻄﺒﺔ ﻛامﻠﺔ ﻓﻠو ﻏاﺑوا ﻋن شرط
منﻬا ﻓﺈن نﻘصﻮا وعادوا ﻗبﻞ ﻓﻮت رﻛن ﻣنﻬا ﺑنﻮا ﻳعﲏ أﻛمﻠوا وإن ﻛﺜر التﻔريق أو ﻓات
ﻣنﻬا رﻛن أو أﺣدث ﻓتﻄﻬر استﺄنﻒ ﻳعﲏ ﺑدأ من ﺟدﻳد ﻣﻊ سعﺔ الﻮﻗﺖ وإﻻ ﺻﻠوا
ﻇﻬرا إذن إذا ﻛﺜر اﻟتفرﻳﻖ ﺑﲔ اﳋﻄﺒتﲔ ﳜﻄﺐ ﰒ ﻳﻘﻄﻊ اﳋﻄﺒﺔ ﰒ ﻳعود أو ﻓات منﻬا رﻛن

أو أﺣدث ﰒ ﺗوضأ انﻘﻄعﺖ اﳌواﻻة ﻳستأنف وﻳﺒدأ اﳋﻄﺒﺔ من ﺟدﻳد ويﺸﱰط ﳍما أيﻀا
الﻮﻗﺖ ﻫﺬا من شروط ﺻﺤﺔ اﳋﻄﺒﺔ ﻓﻠو ﺧرج اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﳜﻄﺐ ﺧﻄﺒﺔ اﳉمعﺔ
ﻓيﺸﱰط ﳍا ﺑﻘاء اﻟوﻗﺖ وأن يﻜﻮن اﳋﻄيب يصلﺢ إﻣاﻣا ﻓيﻬا أما ﻟو ﻛان اﳋﻄيﺐ ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ إماما ﻛاﻟعﺒد واﻟﺼغﲑ واﳋنﺜﻰ واﳌساﻓر واﳌرأة واﳉمﻬور ﻋﻠﻰ أن اﳌساﻓر ﳜﻄﺐ وﻻ
إشﻜال واﳉﻬر ما اﻟﺸرط اﻟﺜامن ﲝيﺚ يسمﻊ العدد اﳌعتﱪ ﺣيﺚ ﻻ ﻣانﻊ ﻓﻠو ﻗال

ﺧﻄيﺐ ﺧﻄﺒﺖ ﰲ نفسي ﻓﻬﺬا ما ﺧﻄﺐ ﻓﻼﺑد أن ﻳسمﻊ اﻟعدد اﳌعتﱪ مﻊ ﻋدم وﺟود

اﳌانﻊ والنيﺔ  ٩واﻻستيﻄان للﻘدر الﻮاﺟب ﻣنﻬما  ١٠ﻓﻼﺑد أن ﺗﻜون اﳋﻄﺒﺔ ﰲ مﻜان

ﻳستوطنون ﻓيه ﻟﻜن ﻟو ﺧﻄﺐ ﰲ اﻟسفينﺔ مﺜﻼ واﳌﻮاﻻة ﺑينﻬما وﺑﲔ الصﻼة  ١١ﻓاﳌواﻻة

مﻄﻠوﺑﺔ ﺑﲔ اﳋﻄﺒتﲔ واﻟﺼﻼة وﺑﲔ اﳋﻄﺒﺔ واﳋﻄﺒﺔ ﻳعﲏ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﳋﻄﺒتﲔ وﺑينﻬما وﺑﲔ
اﻟﺼﻼة  ،واﻟﻘدر اﻟواﺟﺐ ﰲ اﻻستيﻄان من اﳋﻄﺒﺔ وﻫو ﻛما ﻗﻠنا اﳊمد واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ

رسول ﷲ ﷺ وﺑﻘيﺔ اﻟﺸروط وما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ما ﻳﺸﱰط ﻟه استيﻄان وﻫﺬه ﺻور درة
ﻓﻠن ﻳﻜون ﰲ اﳋﻄﺒﺔ نفسﻬا مساﻓرا ..ﻟﻜن ﻛﻞ ما ﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ اﳋﻄﺒﺔ ﻫو ﻳﺸﱰط
ﻷرﻛا ا .
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ما ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻠﺨﻄﺒتﲔ :ﻗال ) :وﻻ يﺸﱰط ﳍما الﻄﻬارة ( ﻣن اﳊدثﲔ والنﺠﺲ أي

ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻠﺨﻄﺒتﲔ اﻟﻄﻬارة ﺑﻞ ﻳستﺤﺐ ولﻮ ﺧﻄب ﲟسﺠد ﻳعﲏ اﻟﻄﻬارة مستﺤﺒﺔ

وﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ ﻷ ما ذﻛر تﻘدم الصﻼة أشبﻪ اﻷذان وﲢرﱘ لبﺚ ﳌسﺠد ﻻ تعلق لﻪ
ﺑﻮاﺟب العبادة وﻛذلﻚ ﻻ يﺸﱰط ﳍما سﱰ العﻮرة طيﺐ ﻫﻞ ﳝﻜن أن ﻳﻜون اﳋﻄيﺐ

ﳏدث اﳊدث اﻷﻛﱪ ﻟو أن اﻟواﺣد ﳏدث ﺣدث أﺻغر ودﺧﻞ اﳌسﺠد وﺧﻄﺐ وﻗرأ آﻳﺔ
ﻓﻬﺬه ﳏﻈورات ﻟﻜن اﳋﻄﺒﺔ ﺻﺤيﺤﺔ وﻫﺬا ﻟن ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳋﻄﺒﺔ ،وﻛﺬا ﻻ ﻳﺸﱰط

سﱰ اﻟعورة ﻓﻠو انﻜﺸفﺖ اﻟعورة ﰒ ﻟﻜن اﳋﻄﺒﺔ ﺻﺤيﺤﺔ ) وﻻ أن يتﻮﻻﳘا ﻣن يتﻮﱃ
الصﻼة ( ﻳعﲏ ﻟو ﻛان اﳋﻄيﺐ شﺨﺺ واﻹمام شﺨﺺ آﺧر ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﺑﻞ يستﺤب
ذلﻚ ﻷن اﳋﻄبﺔ ﻣنﻔصلﺔ عن الصﻼة أشبﻬا الصﻼتﲔ إذاً ﻻ ﻳﺸﱰط أن اﳋﻄيﺐ ﻫو
اﻟﺬي ﻳﺼﻠي ﻓﻠو اﺧتﻠفا ﻓﻼ س وﻻ ﻳؤﺛر ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﻼة اﻹمام وﻻ يﺸﱰط أيﻀا
ﺣﻀﻮر ﻣتﻮﱄ الصﻼة ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ﻓاﻟﺬي ﻳتوﱃ اﻟﺼﻼة ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜون ﺣﻀر اﳋﻄﺒﺔ
ن ﺟاء متأﺧرا ﻟﻜﻢ ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﺣﻀر اﳋﻄﺒﺔ أرﺑعون رﺟﻼ.

مﺒﻄﻼت اﳋﻄﺒﺔ :ﻗال :ويبﻄلﻬا ﻛﻼم ﳏرم ولﻮ يسﲑا وﻫﺬا اﻷول وﻻ ﲡﺰئ ﺑغﲑ
العرﺑيﺔ ﻣﻊ الﻘدرة وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜن ﻫناك ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟعرﺑيﺔ ﺟاز.
سنن اﳋﻄﺒﺔ ) :وﻣن سننﻬما ( أي اﳋﻄبتﲔ ) أن ﳜﻄب على ﻣنﱪ ( مرﺗفﻊ لﻔعلﻪ
ﷺ وهﻮ ﺑﻜسر اﳌيﻢ ﻣن اﳌنﱪ وهﻮ اﻻرتﻔاع واﲣاذﻩ سنﺔ ﳎمﻊ عليﻬا ﻗالﻪ ﰲ شرح
ﻣسلﻢ أي اﻟنووي و يصعدﻩ على تﺆدة إﱃ الدرﺟﺔ الﱵ تلﻲ السﻄﺢ ) أو ( ﳜﻄب على
) ﻣﻮﺿﻊ عال ( إن عدم اﳌنﱪ ﻷنﻪ ﰲ ﻣعناﻩ ﻟو ما ﺧﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﳌنﱪ ﻓيﺨﻄﺐ ﻋﻠﻰ
مﻜان ﻋال ﻷنه ﰲ معناه عن ﳝﲔ ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ﶈراب  ٣ﻳعﲏ ﻳﻜون اﳌنﱪ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ
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من استﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﶈراب وإن ﺧﻄب ﻷرض ﻓمن يسارهﻢ ﻳعﲏ ﻟو أن اﳋﻄيﺐ ﻟيﺲ
ﻋنده منﱪ وإﳕا سيﺨﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓيﺨﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻳسار مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ  ،واﻹمام ماﻟﻚ
ﻳﻘول ﻳستوي أن ﻳﻜون ﻋﻠﻰ اﻟيمﲔ أو ﻋﻠﻰ اﻟيسار  ،وطﺒعا ﻫﺬا ﻗاﻟه أﺑو اﳌعاﱄ وﻛﻞ من

ﻳتﺒعونه ﻳﺬﻛرون ﻫﺬا ﻋنه ) و ( أن ) يسلﻢ على اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ إذا أﻗبﻞ عليﻬﻢ ( لﻘﻮل ﺟاﺑر
ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ إذا ﺻعد اﳌنﲑ سلﻢ رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ورواﻩ اﻷثرم عن أﰊ ﺑﻜر
وعمر واﺑن ﻣسعﻮد واﺑن الﺰﺑﲑ ورواﻩ النﺠاد عن عﺜمان ﻛسﻼﻣﻪ على ﻣن عندﻩ ﰲ
ﺧروﺟﻪ أي ﻛما ﻳسﻠﻚ ﻋﻠﻰ من ﻋنده إذا ﺧرج إﻟيﻬﻢ ) ﰒ ( يسن أن ) ﳚلﺲ إﱃ ﻓراغ
اﻷذان (  ٥لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ ﳚلﺲ إذا ﺻعد اﳌنﱪ ﺣﱴ يﻔرغ اﳌﺆذن
ﰒ يﻘﻮم ﻓيخﻄب رواﻩ أﺑﻮ داود ) وأن ﳚلﺲ ﺑﲔ اﳋﻄبتﲔ ( ﳊديﺚ اﺑن عمر الساﺑق
ﻳعﲏ ﺟﻠسﺔ ﺧفيفﺔ ﺟدا ﻟيﺲ ﻓيﻬا ذﻛر مﺸروع ) وأن ﳜﻄب ﻗاﺋما ( ﳌا تﻘدم ) ويعتمد
على سيﻒ أو ﻗﻮس أو عصا ( لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ أﺑﻮ داود عن اﳊﻜﻢ ﺑن ﺣﺰم ﻟﻜن
اﻟﺬي ورد ﻋن اﻟنﱯ ﷺ ﻗوس أو ﻋﺼا ﻟﻜن ما ورد اﻟسيف وﻓيﻪ إشارة إﱃ أن هذا الدين
ﻓتﺢ ﺑﻪ أي ﻟسيف واﺑن اﻟﻘيﻢ انتﻘد ﻫﺬه اﻟعﺒارة وﻗال ﺑﻞ ﻟوﺣي واﻟدﻋوة  ،واﻟسيف
ﻓﻠمﺤﻖ أﻫﻞ اﻟعناد واﻟﺸرك ﻓاﻟﺒﻼد ﻓتﺤﺖ ﻟدﻋوة أما اﻟسيف ﻓﻠيﺲ إدﺧال اﻟناس ﰲ

اﻟدﻳن ﻟﻜن ﶈﻖ أﻫﻞ اﻟعناد واﻟﺸرك ﻓمعاندون اﻟدﻳن اﻟسيف ﻫو اﻟﺬي ﻳﺼدﻫﻢ أما
اﻹسﻼم ﻓﻼ ﻓاﻹسﻼم ﻻ ﻳﻘﺒﻞ من أﺣد أن ﻳسﻠﻢ ﻟسيف ومن أسﻠﻢ ﻟسيف ﻫﻞ إسﻼمه

مﻘﺒول أم ﻻ؟ ﻻ ﺑﻞ ﻫﺬا ﻫو اﳌناﻓﻖ ﻗال ﰲ الﻔروع ويتﻮﺟﻪ ليسرى واﻷﺧرى ﲝرف
اﳌنﱪ ﻳعﲏ ﻳتوﻛأ ﻟيسرى واﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣرف اﳌنﱪ ﻓﺈن ﱂ يعتمد أﻣسﻚ ﳝينﻪ ﺑﺸمالﻪ
أو أرسلﻬما ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳعتمد ﻋﻠﻰ اﻟعﺼا أو اﻟﻘوس ) و ( أن ) يﻘصد تلﻘاء وﺟﻬﻪ (
لﻔعلﻪ ﷺ ﻳعﲏ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ ﻳنﻈر أمامه وﻷن ﰲ التﻔاتﻪ إﱃ أﺣد ﺟانبيﻪ إعراﺿا عن اﻵﺧر
وإن استدﺑرهﻢ ﻛرﻩ وينﺤرﻓﻮن إليﻪ إذا ﺧﻄب لﻔعﻞ الصﺤاﺑﺔ ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع ﻳعﲏ ﻳﻜره
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أن ﻳستدﺑر اﳌأمومﲔ أما ﻫﻢ ﻓﻜيف ﳚﻠسون ؟ ﻳنﺤرﻓون إﻟيه إذا ﺧﻄﺐ ) و ( أن )
يﻘصر اﳋﻄبﺔ ( ﳌا روى ﻣسلﻢ عن عمار ﻣرﻓﻮعا إن طﻮل ﺻﻼة الرﺟﻞ وﻗصر ﺧﻄبتﻪ
ﻣﺌنﺔ ﻣن ﻓﻘﻬﻪ ﻳعﲏ ﻋﻼمﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬه ﻓﺄطيلﻮا الصﻼة واﻗصروا اﳋﻄبﺔ وأن تﻜﻮن الﺜانيﺔ
أﻗصر ورﻓﻊ ﺻﻮتﻪ ﻗدر إﻣﻜانﻪ ) و ( أن ) يدعﻮ للمسلمﲔ ( ﻷنﻪ ﻣسنﻮن ﰲ ﻏﲑ
اﳋﻄبﺔ ﻓﻔيﻬا أوﱃ.
اﳌﺒاﺣات ﰲ اﳋﻄﺒﺔ :ويباح الدعاء ﳌعﲔ مﺜﻞ اﻟسﻠﻄان ﻓيﺒاح اﻟدﻋاء ﻟه وأن ﳜﻄب ﻣن
ﺻﺤيﻔﺔ ﻗال ﰲ اﳌبدع وينﺰل ﻣسرعا ﻫي ﻟيسﺖ مستﺤﺒات ﺑﻞ مﺒاﺣات وإذا ﻏلب
اﳋﻮارج على ﺑلد ﻓﺄﻗاﻣﻮا ﻓيﻪ اﳉمعﺔ ﺟاز إتباعﻬﻢ نصا ﻳعﲏ ﻋن اﻹمام أﲪد وﻗال اﺑن
أﰊ ﻣﻮسى وﻫﺬا من اﻷﺻﺤاب يصلﻲ ﻣعﻬﻢ اﳉمعﺔ ويعيدها ﻇﻬرا مر معنا أن اﳋوارج
مﺒتدﻋﺔ وﻗﻠنا أن اﻟﺼﻼة ﺧﻠف اﻟفاسﻖ واﳌﺒتدع ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻜن استﺜنينا اﳉمعﺔ واﻟعيد إن

ﺗعﺬر ﺧﻠف ﻏﲑﳘا.

ﻓصﻞ ﻣﻜان اﳉمعﺔ وﻛيﻔيتﻬا
) و ( ﺻﻼة ) اﳉمعﺔ رﻛعتان ( إﲨاعا ﺣﻜاﻩ اﺑن اﳌنذر ) يسن أن يﻘرأ ﺟﻬرا (
لﻔعلﻪ ﷺ ) ﰲ ( الرﻛعﺔ ) اﻷوﱃ ﳉمعﺔ ( ﺑعد الﻔاﲢﺔ ) وﰲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ
ﳌناﻓﻘﲔ ( ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يﻘرأ ما رواﻩ ﻣسلﻢ عن اﺑن عباس وأن يﻘرأ ﰲ ﻓﺠرها ﰲ
اﻷوﱃ  آﱂ  السﺠدة وﰲ الﺜانيﺔ  هﻞ أتى  ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يﻘرأ ما ﻣتﻔق عليﻪ
ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة ) وﲢرم إﻗاﻣتﻬا ( أي اﳉمعﺔ وﻛذا العيد ) ﰲ أﻛﺜر ﻣن ﻣﻮﺿﻊ
ﻣن البلد ( ﻷنﻪ ﷺ وأﺻﺤاﺑﻪ ﱂ يﻘيمﻮها ﰲ أﻛﺜر ﻣن ﻣﻮﺿﻊ واﺣد ) إﻻ ﳊاﺟﺔ (
ﻛسعﺔ البلد وتباعد أﻗﻄارﻩ ﻻ ﺣاﺟﺔ ﻷمﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻟﻜن اﻷﺻﻞ ﰲ اﳉمعﺔ واﻟعيد أﻻ ﺗﻘام
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ﰲ اﻟﺒﻠد إﻻ ﰲ مﻜان واﺣد إﻻ ﳊاﺟﺔ ﻫﻜﺬا ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﷺ وأﺻﺤاﺑه  ،ﻗال ﻟسعﺔ اﻟﺒﻠد

ﻓﻠو أن اﻟﺒﻠد ﻛﺒﲑة وسيﺼعﺐ ﻋﻠﻰ اﻟناس اﻻﺟتماع ﰲ مﻜان واﺣد وﺗﺒاﻋدت اﻷﻗﻄار أو
ﺑعد اﳉاﻣﻊ أو ﺿيﻘﻪ أو ﺧﻮف ﻓتنﺔ ﻓيﺠﻮز التعدد ﲝسبﻬا ﻓﻘﻂ ﻷ ا تﻔعﻞ ﰲ اﻷﻣصار
العﻈيمﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣن ﻏﲑ نﻜﲑ ﻓﻜان إﲨاعا ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع ﻳعﲏ اﻟعﺼور من ﺑعد
اﻟنﱯ ﷺ اﻷمﺔ اﺗسعﺖ ) ﻓﺈن ﻓعلﻮا ( أن أﻗاموا اﳉمعﺔ ﰲ ﺑﻠد واﺣد ﺑدون ﺣاﺟﺔ أما ﻟو
ﲝاﺟﺔ ﻓما ﻫناك س ﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﻟو ما ﻛانﺖ ﻫناك ﺣاﺟﺔ أي ﺻلﻮها ﰲ ﻣﻮﺿعﲔ أو
أﻛﺜر ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ ) ﻓالصﺤيﺤﺔ ﻣا شرها اﻹﻣام أو أذن ﻓيﻬا ( ولﻮ ﺧرت معناه أن

ﻫناك واﺣدة ﺻﺤيﺤﺔ واﻷﺧرى طﻠﺔ ﻳعﲏ ﻟو أن ﻏﲑ اﳌأذون ﻓيﻬا ﻛانﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻄﺒﺔ

اﻹمام ﻓيﻘول ﺑﻞ اﻟعﱪة ﻟﱵ ﺻﻠﻰ ﻓيﻬا اﻹمام وسﻮاء ﻗلنا إذنﻪ شرط أو ﻻ إذ ﰲ
تصﺤيﺢ ﻏﲑها اﻓتﺌات عليﻪ وتﻔﻮيﺖ ﳉمعتﻪ إذاً اﻟﺼﺤيﺤﺔ ما شرﻫا اﻹمام ) ﻓﺈن
استﻮ ن أﻗيمﺖ ﺧﻄﺒتان ﰲ وﻗﺖ واﺣد ﺑغﲑ سﺒﺐ ﰲ إذن أو عدﻣﻪ ﻓالﺜانيﺔ طلﺔ (
أو ﻋدم ﺣﻀور اﻹمام ﻓاﻟﺜانيﺔ طﻠﺔ ﻷن اﻻستغناء ﺣصﻞ ﻷوﱃ ﻓﺄنيﻂ اﳊﻜﻢ ا ﻛيف
نعرف اﻟسﺒﻖ ؟ ﻗال ويعتﱪ السبق ﻹﺣرام ﻗال اﻟﺬي ﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام أوﻻ ﻓﻘد سﺒﻖ
وﻫﺐ أن ﻛﻼ اﳉمعتﲔ وﻗتﻬا ﰲ وﻗﺖ واﺣد ﻗال ) :وإن وﻗعتا ﻣعا ( وﻻ ﻣﺰيﺔ ﻹﺣداﳘا
ﺑﻄلتا ﻷنﻪ ﻻ ﳝﻜن تصﺤيﺤﻬما وﻻ تصﺤيﺢ إﺣداﳘا ﻓﻼ نﺼﺤﺢ ﻫﺬا وﻻ ذاك  ،ﻓما
اﳊﻞ؟ ﻗال :ﻓﺈن أﻣﻜن إعاد ما ﲨعﺔ ﻓعلﻮا وإﻻ ﺻلﻮها ﻇﻬرا ﻟو ﻛان ﻫناك وﻗﺖ إﻋادة
اﳉمعﺔ أﻋد ﻫا ﻟن ﻛﻼﳘا طﻞ ،ﺻورة راﺑعﺔ :ﻫﺐ أ ما ما وﻗعتا معا ﻟﻜن ﺟﻬﻠﺖ اﻷوﱃ
منﻬما :ﻗال ) :أو ﺟﻬلﺖ اﻷوﱃ ﻣنﻬما ﺑﻄلتا ( ﻟﻜن ماذا ﻳعيدو ا ﲨعﺔ أم ﻇﻬرا ؟

ويصلﻮن ﻇﻬرا ﻻﺣتمال سبق إﺣداﳘا ﻓتصﺢ وﻻ تعاد معناه أننا ﻋند ﲨعﺔ ﺻﺤيﺤﺔ

ﻓﻠﺬا ﻻ نعيدﻫا وﻟﻜن نﺼﻠي ﻇﻬرا وﻛذا لﻮ أﻗيمﺖ ﰲ اﳌصر ﲨعات وﺟﻬﻞ ﻛيﻒ وﻗعﺖ
ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﳋامسﺔ وﻛذا لﻮ أﻗيمﺖ ﰲ اﳌصر ﲨعات وﺟﻬﻞ ﻛيﻒ وﻗعﺖ ﻓيﺼﻠو ا
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ﻇﻬرا  ،ﻟﻜن ﻫﺬا ﻛﻠه إذا ﺗعددت اﳉمعﺔ ﺑﻼ سﺒﺐ .مسأﻟﺔ :إذا واﻓﻖ ﻳوم اﻟعيد ﻳوم

اﳉمعﺔ :وإذا واﻓق العبد يﻮم اﳉمعﺔ سﻘﻄﺖ عمن ﺣﻀرﻩ ﻣﻊ اﻹﻣام وﻳﺼﻠي اﻟﻈﻬر

ﻛمريﺾ ﻻ ﻛاﳌساﻓر ﻓما اﻟفرق؟ معناه انه ﻟو ﺣﻀر اﳉمعﺔ ﻻﻛتمﻞ ﺑه اﻟعدد ﻓتنعﻘد ﺑه ﻻ
ﻛاﳌساﻓر ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه ﻗال دون اﻹﻣام ﻓيﻠﺰمه اﳊﻀور ﻓﻬي ﺗسﻘط ﻋن اﻟناس ﻟﻜن ﻻ

ﺗسﻘط ﻋن اﻹمام ﻓﺈن اﺟتمﻊ ﻣعﻪ العدد اﳌعتﱪ أﻗاﻣﻬا أي اﻹمام وإﻻ ﺻلى ﻇﻬرا وﻛذا
العيد ما أي وﻛﺬا ﺗسﻘط ﺻﻼة اﻟعيد ﳉمعﺔ إذا عﺰﻣﻮا على ﻓعلﻬا سﻘﻂ أﻏﺬا ﻋﺰم
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻠي اﳉمعﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﻠي اﻟعيد .ﻗال :وأﻗﻞ السنﺔ الراﺑعﺔ ﺑعد اﳉمعﺔ رﻛعتان
ﻷنﻪ عليﻪ الصﻼة والسﻼم ﻛان يصلﻲ ﺑعد اﳉمعﺔ رﻛعتﲔ ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ اﺑن
عمر وأﻛﺜرها سﺖ ( رﻛعات لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان النﱯ ﷺ يﻔعلﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود
ويصليﻬا ﻣﻜانﻪ ﲞﻼف ساﺋر السنن ﻓﻔﻲ ﺑيتﻪ أو ﰲ اﳌسﺠد ﻓاﳋﻼف ساﺋﻎ ويسن
ﻓصﻞ ﺑﲔ ﻓرض وسنﺔ ﺑﻜﻼم أو انتﻘال ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ ﻳفﺼﻞ ن ﻳتﻜﻠﻢ ﺑينﻬما أو ﻳنتﻘﻞ
من موضعه وﻻ سنﺔ ﳍا ﻗبلﻬا أي راتبﺔ أي اﳉمعﺔ ﻗال عبد ﷲ رأيﺖ أﰊ يصلﻲ ﰲ
اﳌسﺠد إذا أذن اﳌﺆذن رﻛعتﲔ اﺑن أﲪد ﺑن ﺣنﺒﻞ ﻓيﺠوز اﻟﺼﻼة إذا أﺗيﺖ اﳌسﺠد ﻗﺒﻞ
اﳉمعﺔ ) ويسن أن يغتسﻞ ﳍا ﰲ يﻮﻣﻬا ( ﳋﱪ عاﺋﺸﺔ لﻮ أنﻜﻢ تﻄﻬرﰎ ليﻮﻣﻜﻢ هذا
وعن ﲨاع وعند ﻣﻀﻲ أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ إذا سﺒﻘﻬا ﲜماع ﻓأﻓﻀﻞ وﻛﺬا ﻋند اﻹﺗيان إﱃ اﳉمعﺔ
ﻓيغتسﻞ أﻓﻀﻞ من أن ﻳغتسﻞ ﺑعد اﻟفﺠر ) وتﻘدم ( وﻓيﻪ نﻈر اﻟﺬي ﺗﻘدم ﻫو اﻻﻏتسال

وﻋﻠﻖ اﻟﺸارح ﻓﻘال ﻓيه نﻈر ﻓاﻟناﻇﻢ ﻳﻘﺼد ﺑتﻘدم أي ﰲ ب اﻟغسﻞ أن من اﻟسنن اﻟغسﻞ

) و ( يسن ) تنﻈيﻒ وتﻄيب ( اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ ﳌا روى البخاري عن أﰊ سعيد ﻣرﻓﻮعا
ﻻ يغتسﻞ رﺟﻞ يﻮم اﳉمعﺔ ويتﻄﻬر ﻣا استﻄاع ﻣن طﻬر ويدهن وﳝﺲ ﻣن طيب اﻣرأتﻪ
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ﰒ ﳜرج ﻓﻼ يﻔرق ﺑﲔ اثنﲔ ﰒ يصلﻲ ﻣا ﻛتب لﻪ ﰒ ينصﺖ إذا تﻜلﻢ أي ﺧﻄب اﻹﻣام
إﻻ ﻏﻔر لﻪ ﻣا ﺑينﻪ وﺑﲔ اﳉمعﺔ اﻷﺧرى واﻟراﺑعﺔ ) و ( أن ) يلبﺲ أﺣسن ثياﺑﻪ (
لﻮرودﻩ ﰲ ﺑعﺾ اﻷلﻔاظ وأﻓﻀلﻬا البياض ويعتﻢ ويرتدي ﻳعتﻢ ﻳﻠﺒﺲ اﻟعمامﺔ وﻳرﺗدي
ﻳﻠﺒﺲ اﻟرداء واﳋامﺲ ) و ( أن ) يبﻜر إليﻬا ﻣاشيا ( لﻘﻮلﻪ ﷺ وﻣﺸى وﱂ يرﻛب
ويﻜﻮن ﺑسﻜينﺔ ووﻗار ﺑعد طلﻮع الﻔﺠر الﺜاﱐ ) و ( أن ) يدنﻮ ﻣن اﻹﻣام ( ﻣستﻘبﻞ
الﻘبلﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﻏسﻞ واﻏتسﻞ وﺑﻜر واﺑتﻜر وﻣﺸى وﱂ يرﻛب ود ﻣن اﻹﻣام
ﻓاستمﻊ وﱂ يلﻎ ﻛان لﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﳜﻄﻮها أﺟر سنﺔ عمﻞ ﺻياﻣﻬا وﻗياﻣﻬا رواﻩ أﲪد
وأﺑﻮ داود وإسنادﻩ ثﻘات واﳊادي ﻋﺸر ويﺸتغﻞ لصﻼة والذﻛر والﻘراءة ) و ( أن )
يﻘرأ سﻮرة الﻜﻬﻒ ﰲ يﻮﻣﻬا ( نﺺ ﻋﻠيه اﻷﻛﺜر ﻓاﻷﻛﺜرون ﻋﻠﻰ ﻗراءة سورة اﻟﻜﻬف ﰲ
ﻳوم اﳉمعﺔ وﻟيﺲ ﰲ ﻟيﻠتﻬا اﻗتﺼر ﻋﻠيﻬا اﻷﻛﺜر وزاد ﺑعﻀﻬﻢ وﻟيﻠتﻬا ﻛما ﰲ اﻹﻗناع دون
اﳌنتﻬﻰ ﺻاﺣﺐ اﳌنتﻬﻰ ﻳﻘول ﻳومﻬا ﻓﻘط أما اﻹﻗناع ﻳﻘول وﻟيﻠتﻬا ﻫﺬا ﺧﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ

ﺑﲔ اﳌتأﺧرﻳن ﳌا روى البيﻬﻘﻲ سناد ﺣسن عن أﰊ سعيد ﻣرﻓﻮعا ﻣن ﻗرأ سﻮرة
الﻜﻬﻒ يﻮم اﳉمعﺔ أﺿاء لﻪ ﻣن النﻮر ﻣا ﺑﲔ اﳉمعتﲔ ) و ( أن ) يﻜﺜر الدعاء ( رﺟاء
أن يصادف ساعﺔ اﻹﺟاﺑﺔ ) و ( أن ) يﻜﺜر الصﻼة على النﱯ ﷺ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻛﺜروا
علﻲ ﻣن الصﻼة يﻮم اﳉمعﺔ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ وﻛذا ليلتﻬا ﻳعﲏ ﻳﻜﺜر من اﻟﺼﻼة
ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﰲ ﻳومﻬا وﻟيﻠتﻬا أما ﻗراءة سورة اﻟﻜﻬف ﰲ ﻳومﻬا وﰲ اﻹﻗناع وﻟيﻠتﻬا ) وﻻ
يتخﻄى رﻗاب الناس ( ﳌا روى أﲪد أن النﱯ ﷺ وهﻮ على اﳌنﱪ رأى رﺟﻼ يتخﻄى
رﻗاب الناس ﻓﻘال لﻪ اﺟلﺲ ﻓﻘد آذيﺖ ) إﻻ أن يﻜﻮن ( اﳌتخﻄﻲ ) اﻹﻣام ( ﻓﻼ
يﻜرﻩ للﺤاﺟﺔ وأﳊق ﺑﻪ ﰲ الغنيﺔ اﳌﺆذن ﻟﻠﺤاﺟﺔ مﺜﻞ أن ﻳتﺨﻄﻰ اﻹمام وأﳊﻖ اﳌؤذن
واﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ) أو ( يﻜﻮن التخﻄﻲ ) إﱃ ﻓرﺟﺔ ( ﻻ يصﻞ إليﻬا إﻻ ﺑﻪ ﻓيتخﻄى ﻷ ﻢ
أسﻘﻄﻮا ﺣق أنﻔسﻬﻢ ﺑتﺄﺧرهﻢ إذاً اﻟتﺨﻄي ﻳﻜون ﻟﻺمام واﳌؤذن وﻛﺬا ﻟﺼاﺣﺐ اﻟفرﺟﺔ )
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وﺣرم أن يﻘيﻢ ﻏﲑﻩ ( ولﻮ عبدﻩ أو ولدﻩ الﻜبﲑ ) ﻓيﺠلﺲ ﻣﻜانﻪ ( ﳊديﺚ اﺑن عمر
أن النﱯ ﷺ ى أن يﻘيﻢ الرﺟﻞ أﺧاﻩ ﻣن ﻣﻘعدﻩ وﳚلﺲ ﻓيﻪ ﻣتﻔق عليﻪ ولﻜن يﻘﻮل
أﻓسﺤﻮا ﻗالﻪ ﰲ التلخيص ﻟﻜن ﳚوز أن ﻳﻘيﻢ ﻏﲑه ﰲ ﺣاﻻت ﻗال ) إﻻ ( الصغﲑ و )
ﻣن ﻗدم ﺻاﺣبا لﻪ ﻓﺠلﺲ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﳛﻔﻈﻪ لﻪ ( وﻛذا لﻮ ﺟلﺲ ﳊﻔﻈﻪ ﺑدون إذنﻪ ﻗال
ﰲ الﺸرح ﻷن الناﺋب يﻘﻮم ﺧتيارﻩ إذاً ﳝﻜن أن ﻳﻘيﻢ اﻟﺼغﲑ  ..لﻜن إن ﺟلﺲ ﻣﻜان
اﻹﻣام أو طريق اﳌارة أو استﻘبﻞ اﳌصلﲔ ﰲ ﻣﻜان ﺿيق أﻗيﻢ ﻗالﻪ ﰲ اﳌعاﱄ استﻘﺒﻞ
اﳌﺼﻠﲔ ﻳعﲏ ﳚﻠي أمامﻬﻢ ﰲ مﻜان ضيﻖ وﻛرﻩ إيﺜارﻩ ﻏﲑﻩ ﲟﻜانﻪ الﻔاﺿﻞ ﻻ ﻗبﻮلﻪ معناه
اﻹﻳﺜار ﳌﻜان اﻟفاضﻞ ﻓاﺑتداء اﻹﻳﺜار مﻜروه ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜره ﻗﺒوﻟه وليﺲ لغﲑ اﳌﺆثر سبﻘﻪ
ﻳعﲏ إذا ﺧر شﺨﺺ ﻋن مﻜان ﻟيﻘدم آﺧر ﻓﻠيﺲ ﻟغﲑه اﻟتﻘدم ) وﺣرم رﻓﻊ ﻣصلى
ﻣﻔروش ( ﻷنﻪ ﻛالناﺋب عنﻪ وﰲ وﺟه ﻟه رﻓعه واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ
ﻳرﻓعه وﻻ ﳚﻠي إﻻ ) ﻣا ﱂ ﲢﻀر الصﻼة ( ﻓﲑﻓعﻪ ﻷنﻪ ﻻ ﺣرﻣﺔ لﻪ ﺑنﻔسﻪ وﻻ يصلى
عليﻪ ) وﻣن ﻗام ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ لعارض ﳊﻘﻪ ﰒ عاد إليﻪ ﻗريبا ﻓﻬﻮ أﺣق ﺑﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻣن ﻗام ﻣن ﳎلسﻪ ﰒ رﺟﻊ إليﻪ ﻓﻬﻮ أﺣق ﺑﻪ رواﻩ ﻣسلﻢ اﻟﻜﻼم ﻫنا ﻋﻠﻰ
من ﻗام وﻋاد ﻗرﻳﺒا ﻟﻜن إذا ما ﻋاد ﻗال وﱂ يﻘيدﻩ اﻷﻛﺜر لعﻮد ﻗريبا اﻷﻛﺜر ﱂ ﻳﻘيد ﺑﻞ
ﻗاﻟوا من ﻗام من موضعه وﻋاد إﻟيه ﻓﻬو أﺣﻖ ﺑه ﻟﻜن ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻟعﻠه مواﻓﻖ

ﻟﻸﻛﺜر أي اﻟﺬﻳن ﱂ ﻳﻘيدوه ) وﻣن دﺧﻞ ( اﳌسﺠد ) واﻹﻣام ﳜﻄب ﱂ ﳚلﺲ ( ولﻮ
ﻛان وﻗﺖ ﻲ ) ﺣﱴ يصلﻲ رﻛعتﲔ يﻮﺟﺰ ﻓيﻬما ( لﻘﻮلﻪ ﷺ إذا ﺟاء أﺣدﻛﻢ يﻮم
اﳉمعﺔ وﻗد ﺧرج اﻹﻣام ﻓليصﻞ رﻛعتﲔ ﻣتﻔق عليﻪ زاد ﻣسلﻢ وليتﺠﻮز ﻓيﻬما ﻓﺈن
ﺟلﺲ ﻗام ﻓﺄتى ما ﻣا ﱂ يﻄﻞ الﻔصﻞ ﻓتسن ﲢيﺔ اﳌسﺠد ﳌن دﺧلﻪ ﻏﲑ وﻗﺖ ﻲ إﻻ
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وﻗﺖ اﳋﻄﺒﺔ إﻻ اﳋﻄيب وداﺧلﻪ لصﻼة عيد ﻓﻠيﺲ ﻟه ﲢيﺔ مسﺠد أو ﺑعد شروع ﰲ
إﻗاﻣﺔ ﻓﻠيﺲ ﻟه ﲢيﺔ مسﺠد وﻗيمه ﻟيﺲ ﻟه ﲢيﺔ مسﺠد وداﺧﻞ اﳌسﺠد اﳊرام ﻷن ﲢيتﻪ
الﻄﻮاف واﳌﻘﺼود ﻫنا ﳌن دﺧﻞ وأراد اﻟﻄواف ﻓيسن ﻟه اﻟﻄواف إذا دﺧﻞ أما إذا ﱂ ﻳرد
اﻟﻄواف وأراد اﳉﻠوس ﻓيﺸرع ﰲ ﺣﻘه ﲢيﺔ اﳌسﺠد ) وﻻ ﳚﻮز الﻜﻼم واﻹﻣام ﳜﻄب (
إذا ﻛان ﻣنﻪ ﲝيﺚ يسمعﻪ ﻳعﲏ اﳌﺼﻠي لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وإذا ﻗرئ الﻘرآن ﻓاستمعﻮا لﻪ
وأنصتﻮا  ولﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﻗال ﺻﻪ ﻓﻘد لغا وﻣن لغا ﻓﻼ ﲨعﺔ لﻪ رواﻩ أﲪد اﻵن ﻳﺬﻛر
من اﻟﺬي ﻟه أن ﻳتﻜﻠﻢ ) إﻻ لﻪ ( أي لﻺﻣام ﻓﻼ ﳛرم عليﻪ الﻜﻼم ) أو ﳌن يﻜلمﻪ (
ﳌصلﺤﺔ ﻷنﻪ ﷺ ﻛلﻢ ساﺋﻼ وﻛلمﻪ هﻮ وﳚب لتﺤذير الﻀرير وﻏاﻓﻞ عن هلﻜﺔ
ﻓيﺠﺐ ﲢﺬﻳر ﻫؤﻻء ﻟﻠﻀرر واﳍﻠﻜﺔ .

اﻵن مواضﻊ ﺟواز اﻟﻜﻼم  ) :ﳚﻮز ( الﻜﻼم ) ﻗبﻞ اﳋﻄبﺔ وﺑعدها ( وإذا سﻜﺖ ﺑﲔ
اﳋﻄبتﲔ أو شرع ﰲ الدعاء واﻟدﻋاء سنﺔ ولﻪ الصﻼة على النﱯ ﷺ إذا ﲰعﻬا ﻣن
اﳋﻄيب وﻫﺬا اﳋامﺲ وتسن سرا ﻛدعاء و ﻣﲔ عليﻪ ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋاء وﲪدﻩ ﺧﻔيﺔ إذا
عﻄﺲ  ٦ورد سﻼم  ٧وتﺸميﺖ عاطﺲ  ٨وإشارة أﺧرس إذا ﻓﻬمﺖ ﻛﻜﻼم ﻻ
تسﻜيﺖ ﻣتﻜلﻢ شارة ﻟﻜن إشارة اﳌﺼﻠي إذا ﻛان أﺧرس ﻛفعﻠه ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ويﻜرﻩ
العبﺚ والﺸرب ﺣال اﳋﻄبﺔ إن ﲰعﻬا وإﻻ ﺟاز نص عليﻪ.
ب ﺻﻼة العيدين
ﲰﻲ ﺑﻪ ﻷنﻪ يعﻮد ويتﻜرر ﻷوﻗاتﻪ أو تﻔاؤﻻ وﲨعﻪ أعياد ﲰي اﻟعيد ﻋيدا ﻷنه ﻳعود
وﻳتﻜرر ﰲ وﻗﺖ معﲔ أو ﺗفاؤﻻ أن ﻳعود ) وهﻲ ( أي ﺻﻼة العيدين ) ﻓرض ﻛﻔايﺔ (
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :ﻓصﻞ لرﺑﻚ واﳓر  وﻛان النﱯ ﷺ واﳋلﻔاء ﺑعدﻩ يداوﻣﻮن عليﻬا
ﺣﻜمﻬا ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ﻓﺈذا ﻗام ا اﻟﺒعﺾ سﻘط ﻋن اﻟﺒاﻗﲔ وداوم ﻋﻠيﻬا اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيه
وسﻠﻢ ومن ﺑعده من اﳋﻠفاء وﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ أ ا ﻓرض ﻛفاﻳﺔ أنه ﻟو ﺗرﻛﻬا أﻫﻞ ﺑﻠد ﻳﻘاﺗﻠون
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ﻋﻠيﻬا ﱂ يصلﻮها إﻻ ﺑعد ارتﻔاع الﺸمﺲ يداوﻣﻮن عليﻬا ) إذا ترﻛﻬا أهﻞ ﺑلد ﻗاتلﻬﻢ
اﻹﻣام ( ﻷ ا ﻣن أعﻼم الدين الﻈاهرة وﻗﺖ الصﻼة ) و ( أول ) وﻗتﻬا ﻛصﻼة
الﻀﺤى ( من ارﺗفاع اﻟﺸمﺲ  ،ﻓاﻟﺸمﺲ إذا ﺑدأت ﰲ اﻹشراق ﻓﻬﺬا وﻗﺖ ي إﱃ أن
ﻳﻜتمﻞ إشراﻗﻬا وﺗنفﺼﻞ ﻋن اﻷرض ﻷنﻪ ﷺ وﻣن ﺑعدﻩ ﱂ يصلﻮها إﻻ ﺑعد ارتﻔاع
الﺸمﺲ ذﻛرﻩ ﰲ اﳌبدع ) وآﺧرﻩ ( أي آﺧر وﻗتﻬا ) الﺰوال ( أي زوال الﺸمﺲ معناه
أن آﺧر وﻗتﻬا ﻫو ﺑداﻳﺔ وﻗﺖ اﻟﻈﻬر وﺑداﻳﺔ اﻟﺰوال ﻫو ميﻠﻬا ﻋن ﻛﺒد اﻟسماء ) ﻓﺈن ﱂ
يعلﻢ لعيد إﻻ ﺑعدﻩ ( أي ﺑعد الﺰوال ) ﺻلﻮا ﻣن الغد ( ﻗﻀاء ﳌا روى أﺑﻮ عمﲑ ﺑن
أنﺲ عن عمﻮﻣﺔ لﻪ ﻣن اﻷنصار ﻗال ﻏﻢ علينا هﻼل شﻮال ﻓﺄﺻبﺤنا ﺻياﻣا ﻓﺠاء
رﻛب ﰲ آﺧر النﻬار ﻓﺸﻬدوا أ ﻢ رأوا اﳍﻼل ﻷﻣﺲ ﻓﺄﻣر النﱯ ﷺ الناس أن يﻔﻄروا
ﻣن يﻮﻣﻬﻢ وأن ﳜرﺟﻮا ﻏدا لعيدهﻢ رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود والدارﻗﻄﲏ وﺣسنﻪ ﻣﻜان
الصﻼة ) وتسن ( ﺻﻼة العيد ) ﰲ ﺻﺤراء ( ﻗريبﺔ عرﻓا لﻘﻮل أﰊ سعيد ﻛان النﱯ
ﷺ ﳜرج ﰲ الﻔﻄر واﻷﺿﺤى إﱃ اﳌصلى ﻣتﻔق معناه أن ﺻﻼﺗه ﰲ اﻟﺼﺤراء سنﺔ ﻓﻘط
وﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ أن ﻳﺼﻠوا ﰲ اﻟﺼﺤراء عليﻪ وﻛذلﻚ اﳋلﻔاء ﺑعدﻩ ) و ( يسن ( ) تﻘدﱘ
ﺻﻼة اﻷﺿﺤى وعﻜسﻪ الﻔﻄر ( ﻓيﺆﺧرها ﳌا روى الﺸاﻓعﻲ ﻣرسﻼ أن النﱯ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﻛتب إﱃ عمرو ﺑن ﺣﺰم أن عﺠﻞ اﻷﺿﺤى وأﺧر الﻔﻄر وذﻛر الناس ﻳسن
ﰲ ﺻﻼة ﻋيد اﻷضﺤﻰ أن ﺗﺒﻜر وﰲ ﺻﻼة ﻋيد اﻟفﻄر أن ﺗؤﺧر ﻗﻠيﻼ  ،وأﻳﻀا من سننﻬا

) و ( يسن ) أﻛلﻪ ﻗبلﻬا ( أي ﻗبﻞ اﳋروج لصﻼة الﻔﻄر لﻘﻮل ﺑريرة ﻛان النﱯ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻻ ﳜرج يﻮم الﻔﻄر ﺣﱴ يﻔﻄر وﻻ يﻄعﻢ يﻮم النﺤر ﺣﱴ يصلﻲ رواﻩ
أﲪد معناه أنه ﻳﻘدم ﺻﻼة اﻷضﺤﻰ وﻻ ﻛﻞ ﻗﺒﻠﻬا ﻟﻜن ﻋيد اﻟفﻄر ﻳؤﺧره ﻟﻜن ﻳسﺒﻘه
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ﻹﻓﻄار ﻷن ﻫﺬا اﻟيوم ﻫو ﻳوم ﻋيد وسﺒﻘه رمﻀان أي إمساك ﻓيﺨتﻠف ﻋن رمﻀان

وأﻓﻀﻞ على ﲤرات وترا والتﻮسعﺔ على اﻷهﻞ والصدﻗﺔ ﻳعﲏ ﻳسن اﻟتوسعﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻞ

واﻟﺼدﻗﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻟﻜن اﻷضﺤﻰ ﻋﻜسه من ﺣيﺚ اﻷﻛﻞ ) وعﻜسﻪ ( أي يسن
اﻹﻣساك ) ﰲ اﻷﺿﺤى إن ﺿﺤى ( ﺣﱴ يصلﻲ ليﺄﻛﻞ ﻣن أﺿﺤيتﻪ ﳌا تﻘدم ﻓﺈذا
ضﺤﻰ أﻛﻞ من أضﺤيته واﻷوﱃ ﻣن ﻛبدها
ﻛانﺖ ﻋنده أضﺤيﺔ ﻓيسن أن ﳝسﻚ ﻓﺈذا ّ
أي من ﻛﺒد اﻷضﺤيﺔ ) وتﻜرﻩ ( ﺻﻼة العيد ) ﰲ اﳉاﻣﻊ ﺑﻼ عذر ( إﻻ ﲟﻜﺔ اﳌﺸرﻓﺔ
ﳌخالﻔﺔ ﻓعلﻪ ﷺ ﻳسن ﰲ ﺻﻼة اﻟعيد أن ﺗﻜون ﰲ اﻟﺼﺤراء ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﰲ ﺟامﻊ ﻓﺈذا ﻛان
ﻟعﺬر ﻓﻼ س أما ﻟغﲑ ﻋﺬر ﻓيﻜره ذﻟﻚ ﻟﻜن ﰲ مﻜﺔ اﳌﻜرمﺔ ﻳسن أن ﺗﻜون ﰲ اﳌسﺠد

اﳊرام وﻗاﻟوا أن ﻫﻜﺬا ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﷺ ومازاﻟوا ﻳﺼﻠون ﰲ اﳌسﺠد اﳊرام ﺻﻼة اﻟعيد ﻋﻠﻰ

مر اﻟعﺼور واﻷزمان ويستﺤب لﻺﻣام أن يستخلﻒ ﻣن يصلﻲ ﺑﻀعﻔﺔ الناس ﰲ
اﳌسﺠد لﻔعﻞ علﻲ معناه أن اﻹمام ﳜرج إﱃ اﻟﺼﺤراء ﻟﻜن إذا ﻛان ﻫناك ضعفﺔ
وﻛﺒار وﻛﺬا ﻳﺼعﺐ ﻋﻠيﻬﻢ اﳋروج ﻓيستﺨﻠف من ﻳﺼﻠي ﻢ ﰲ اﳌسﺠد وﳜﻄب ﳍﻢ
اﳌﻘﺼود ﰲ اﳌسﺠد ﻟﻠﻀعفﺔ وﳍﻢ ﻓعلﻬا ﻗبﻞ اﻹﻣام وﺑعدﻩ أي ﻟﻠﻀعفﺔ وﻻ نعتﱪ اﻟسﺒﻖ
ﻫنا مﺜﻞ اﳉمعﺔ وأيﻬما سبق سﻘﻂ ﺑﻪ الﻔرض وﺟازت التﻀﺤيﺔ ﻷن ﺻﻼة اﻟعيد

ستﺼﻠﻰ سنﺔ ﰲ اﻟﺼﺤراء واﻟﻀعفﺔ سيﺼﻠون ﰲ اﳌسﺠد ﻓﺈذا سﺒﻘﺖ إﺣدى ﺻﻼﰐ اﻟعيد
اﻷﺧرى ﻓﻬﻞ ستﻀر اﻟساﺑﻘﺔ ﳌسﺒوﻗﺔ ؟ اﳉواب :ﻻ ،ما ﺗﻀر واﻷﺣﻜام ستنعﻘد ول

ﺻﻼة ﻋيد سواء ﻛانﺖ اﻟﱵ ﰲ اﳌسﺠد ﻟﻠﻀعفﺔ أو اﻟﱵ ﰲ اﻟﺼﺤراء وأيﻬﻢ سبق سﻘﻂ ﺑﻪ
الﻔرض وﺟازت التﻀﺤيﺔ ﻳعﲏ ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﻓسﻘﻄﺖ ﺑه وﺟازت اﻟتﻀﺤيﺔ ﻟﻠﺠميﻊ ﻗال
) ويسن تبﻜﲑ ﻣﺄﻣﻮم إليﻬا ( ليﺤصﻞ لﻪ الدنﻮ ﻣن اﻹﻣام وانتﻈار الصﻼة ﻓيﻜﺜر ثﻮاﺑﻪ
) ﻣاشيا ( لﻘﻮل علﻲ ﻣن السنﺔ أن ﳜرج إﱃ العيد ﻣاشيا رواﻩ الﱰﻣذي وﻗال
العمﻞ على هذا عند أهﻞ العلﻢ) ﺑعد ( ﺻﻼة ) الصبﺢ و ( يسن ) ﺧر إﻣام إﱃ
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وﻗﺖ الصﻼة ( ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ،ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمأموم ﻳﺒﻜر ﻟﻜن اﻹمام ﻳتأﺧر لﻘﻮل أﰊ سعيد ﻛان
النﱯ ﷺ ﳜرج يﻮم الﻔﻄر واﻷﺿﺤى إﱃ اﳌصلى ﻓﺄول شﻲء يبدأ ﺑﻪ الصﻼة رواﻩ
ﻣسلﻢ معناه أنه ﷺ ﻛان ﳜرج متأﺧرا ﻷنه ﳜرج إﱃ اﻟﺼﻼة مﺒاشرة وﻻ ﳜرج مﺒﻜرا وﻳنتﻈر
وﻷن اﻹﻣام ينتﻈر وﻻ ينتﻈر وﳜرج ) على أﺣسن هيﺌﺔ ( أي ﻻﺑسا أﲨﻞ ثياﺑﻪ لﻘﻮل
ﺟاﺑر ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ يعتﻢ ويلبﺲ ﺑردﻩ اﻷﲪر ﰲ العيدين واﳉمعﺔ رواﻩ اﺑن عبد
الﱪ ﻓيﺨرج ﰲ أﺣسن ﻫيئﺔ ﻓﻜان ﷺ ﻳعتﻢ أي ﻳﻠﺒﺲ اﻟعمامﺔ رواه اﺑن ﻋﺒد اﻟﱪ ﰲ اﻟتمﻬيد
) إﻻ اﳌعتﻜﻒ ﻓـ ( ﳜرج ) ﰲ ثياب اعتﻜاﻓﻪ ( ﻷنﻪ أثر عبادة ﻓاستﺤب ﺑﻘاؤﻩ استﺜﲎ
اﳌعتﻜف ﻷنه ﻛان ﰲ ﻋﺒادة ﻓﻼ نرﻳد أن نﺰﻳﻞ أﺛر اﻟعﺒادة ،ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :ﻗال ﺗﻘي
اﻟدﻳن ﻳسن اﻟتﺰﻳن ﻟﻺمام اﻷﻋﻈﻢ وإن ﺧرج من اﳌعتﻜف وﻗال اﻟﻘاضي أﺑو ﻳعﻠﻰ:
اﳌعتﻜف ﻛغﲑه ﰲ اﻟﻄيﺐ واﻟﺰﻳنﺔ وﳓوه ،واﻟﻈاﻫر أن ﻫﺬا ﻫو ﻷنه إذا ﻛان اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ ﻓيأﺧﺬ اﻟﻄيﺐ واﻟﺰﻳنﺔ وﳓوه وﻛان معتﻜفا ﻓاﻟﻈاﻫر أن مﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟتعﻠيﻞ ﻻ ﻳﻘاوم اﻟنﺺ .

ﻗال :شرط الصﻼة وﻛيﻔيتﻬا ) وﻣن شرطﻬا ( أي شرط ﺻﺤﺔ ﺻﻼة العيد ) استيﻄان
وعدد اﳉمعﺔ ( استيﻄان ﻳعﲏ مستوطنﲔ ﺑﺒﻠد وﻻ ﻳﻜونوا رﺣﻞ وﻋدد اﳉمعﺔ وﻫو أرﺑعون
ﳑن ﺗﺼﺢ منﻬﻢ اﳉمعﺔ ﻓﻼ تﻘام إﻻ ﺣيﺚ تﻘام اﳉمعﺔ ﻷن النﱯ ﷺ واﻓق العيد ﰲ يﻮم
ﺣﺠتﻪ وﱂ يصﻞ ) ﻻ إذن اﻹﻣام ( ﻓﻼ يﺸﱰط ﻛاﳉمعﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻟﻠعيد إذن اﻹمام )
ويسن ( إذا ﻏدا ﻣن طريق ) أن يرﺟﻊ ﻣن طريق آﺧر ( ﻫﺬه ﻫي اﻟسنﺔ ﳌا روى
البخاري عن ﺟاﺑر أن النﱯ ﷺ ﻛان إذا ﺧرج إﱃ العيد ﺧالﻒ الﻄريق ﻫﺬا اﻟﺬي ورد
ﻗال وﻛذا اﳉمعﺔ ﻗاسوا اﳉمعﺔ ﻋﻠﻰ اﻟعيد واﳌﺬﻫﺐ أنه ﺗﺸرع اﳌﺨاﻟفﺔ ﰲ اﻟعيد واﳉمعﺔ
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ﻟﻜن اﻟﻈاﻫر أ ا ﻟﻠعيد ﻓﻘط ﻛما سيأﰐ من ﻛﻼم اﺑن مفﻠﺢ ﻗال ﰲ شرح اﳌنتﻬى وﻻ
ﳝتنﻊ ذلﻚ أيﻀا ﰲ ﻏﲑ اﳉمعﺔ وﻫﺬا ﻗول أوسﻊ ﻳعﲏ ﻳستﺤﺐ ﰲ اﳉمعﺔ وﰲ ﻏﲑ اﳉمعﺔ
وﻗال ﰲ اﳌبدع الﻈاهر أن اﳌخالﻔﺔ ﻓيﻪ شرعﺖ ﳌعﲎ ﺧاص ﻓﻼ يلتﺤق ﺑﻪ ﻏﲑﻩ وﻫﺬا

اﻟﻘول اﻟﺜاﻟﺚ  ،أﺻﺒﺢ ﻋند ﺛﻼث أﻗوال اﻷول ﻗوﻟه وﻛﺬا اﳉمعﺔ واﻟﺜاﱐ ﻗوﻟه ﻻ ﳝتنﻊ ﰲ
ﻏﲑ اﳉمعﺔ  ،ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﺼﻠوات اﳋمﺲ  ،واﻟﻘول اﻟﺜاﻟﺚ ﻫو ﻗول اﺑن مفﻠﺢ أن اﻟﻈاﻫر
ﻓيه أ ا شرﻋﺖ ﳌعﲎ ﺧاص ﻓنﻘتﺼر ﻋﻠيه ﻓﻼ ﻳﻠتﺤﻖ ﺑه ﻏﲑه ﻻ ﲨعﺔ وﻻ ﻏﲑﻫا ﻟﻜن

اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻷول أن اﳉمعﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﻟعيد ﻟﻜن ﻋند وﺟه اﻵن أن اﻟعيد ﻓﻘط )
ويصليﻬا رﻛعتﲔ ﻗبﻞ اﳋﻄبﺔ ( لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان النﱯ ﷺ وأﺑﻮ ﺑﻜر وعمر وعﺜمان
يصلﻮن العيدين ﻗبﻞ اﳋﻄبﺔ ﻣتﻔق عليﻪ ﲣاﻟف اﳉمعﺔ ﻓلﻮ ﻗدم اﳋﻄبﺔ ﱂ يعتد ا ﱂ
ﻳعتد ﳋﻄﺒﺔ إذا ﻗدمﻬا ﻓﻼﺑد أن ﺗﻜون ﺑعد اﻟﺼﻼة ) يﻜﱪ ﰲ اﻷوﱃ ﺑعد ( تﻜبﲑة
اﻹﺣرام و ) اﻻستﻔتاح وﻗبﻞ التعﻮذ والﻘراءة ستا ( زواﺋد ) وﰲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ ﻗبﻞ
الﻘراءة ﲬسا ( واﻟﺰواﺋد سنﺔ  ،وﻏﲑ اﻟﺰواﺋد ﲝسﺐ ﻓتﻜﺒﲑة اﻹﺣرام رﻛن واﻻنتﻘال إﱃ
اﻟﺜانيﺔ واﺟﺒﺔ وﻫﻜﺬا ﳌا روى أﲪد عن عمرو ﺑن شعيب عن أﺑيﻪ عن ﺟدﻩ أن النﱯ
ﷺ ﻛﱪ ﰲ عيد اثنﱵ عﺸرة تﻜبﲑة سبعا ﰲ اﻷوﱃ وﲬسا ﰲ اﻵﺧرة إسنادﻩ ﺣسن
سﺒعا ﰲ اﻷوﱃ ﻳعﲏ مﻊ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام  ،وﲬسا ﰲ اﻟﺜانيﺔ ﻳعﲏ ﺑدون ﺗﻜﺒﲑة اﻻنتﻘال ﻗال
أﲪد اﺧتلﻒ أﺻﺤاب النﱯ ﷺ ﰲ التﻜبﲑ وﻛلﻪ ﺟاﺋﺰ ﻳعﲏ ﰲ اﻟعدد ﻫﻞ ﻫو سﺖ
زواﺋد أم سﺒعا زواﺋد وﻛﺬا ﲬﺲ ) يرﻓﻊ يديﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ تﻜبﲑة ( لﻘﻮل واﺋﻞ ﺑن ﺣﺠر أن
النﱯ ﷺ ﻛان يرﻓﻊ يديﻪ ﻣﻊ التﻜبﲑ ﻗال أﲪد ﻓﺄرى أن يدﺧﻞ ﻓيﻪ هذا ﻛلﻪ وعن عمر
أنﻪ ﻛان يرﻓﻊ يديﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ تﻜبﲑة ﰲ اﳉنازة والعيد وعن زيد ﻛذلﻚ رواﳘا اﻷثرم ﻳعﲏ
اﻷﺧﲑان أما اﻷول أما ﺣدﻳﺚ واﺋﻞ ﻓﻬو ﻋند أﰊ داود وأﲪد واﻟدرامي ) ويﻘﻮل ( ﺑﲔ
ﻛﻞ تﻜبﲑتﲔ ) ﷲ أﻛﱪ ﻛبﲑا واﳊمد ﻛﺜﲑا وسبﺤان ﷲ وﲝمدﻩ ﺑﻜرة وأﺻيﻼ
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وﺻلى ﷲ على سيد ﷴ النﱯ اﻷﻣﻲ وآلﻪ وسلﻢ تسليما ﻛﺜﲑا ( ﻫﻞ ﻫﺬا ذﻛر وارد

ﻓيﻠتﺰم أم ﳝﻜن أن ﻳﻘال ﻏﲑه من اﻷذﻛار ؟ ﻗال لﻘﻮل عﻘبﻪ ﺑن عاﻣر سﺄلﺖ اﺑن ﻣسعﻮد
عما يﻘﻮلﻪ ﺑعد تﻜبﲑات العيد ﻗال ﳛمد ﷲ ويﺜﲏ عليﻪ ويصلﻲ على النﱯ ﷺ رواﻩ
اﻷثرم وﺣرب واﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪد ﺣرب اﻟﻜرماﱐ ،ﻗال اﳌوﻓﻖ  :وإن أﺣﺐ ﻗال ﻏﲑ ذﻟﻚ .
ﻷنه ﻏﲑ وارد ﺬا اﻟﻠفﻆ ﻓنﻠتﺰمه ﺑﻞ اﻟﺬي ورد أن ﳓمد ﷲ ونﺜﲏ ﻋﻠيه ونﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ

ﷺ ) وإن أﺣب ﻗال ﻏﲑ ذلﻚ ( ﻷن الغرض الذﻛر ﺑعد التﻜبﲑ وإذا شﻚ ﰲ عدد
التﻜبﲑ ﺑﲎ على يﻘﲔ ﻳعﲏ ﻟو شﻚ ﻫﻞ ﻫو ﻛﱪ أرﺑعا أو ﺛﻼ اﻋتﱪه ﺛﻼ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟيﻘﲔ
وإذا نسﻲ التﻜبﲑ ﺣﱴ ﻗرأ سﻘﻂ ﻓﻼ ﻳﻘﻀه ﻷنﻪ سنﺔ ﻓات ﳏلﻬا وإن أدرك اﻹﻣام
راﻛعا أﺣرم ﰒ رﻛﻊ وﻻ يﺸتغﻞ ﺑﻘﻀاء التﻜبﲑ ﻳعﲏ ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺾ ﻓيﻬا
اﻟتﻜﺒﲑ ﻓﺈذا ﺟاء واﻹمام راﻛﻊ ﻓﲑﻛﻊ معه وما ﻳﻘﺾ اﻟتﻜﺒﲑ  ،واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻗال وإن
أدرﻛﻪ ﻗاﺋما ﺑعد ﻓراﻏﻪ ﻣن التﻜبﲑ ﱂ يﻘﻀﻪ دﺧﻞ ﺑعد أن ﻓرغ من اﻟتﻜﺒﲑ ﻓيﻜﱪ وﻻ ﻳﻘﺾ
اﻟتﻜﺒﲑات اﻟسﺖ اﻟﺰاﺋدة  ،واﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ ﻗال وﻛذا إن أدرﻛﻪ ﰲ أثناﺋﻪ سﻘﻂ ﻣا ﻓات
ﻛأن أدرﻛه ﰲ اﻟتﻜﺒﲑة اﻟراﺑعﺔ و ﻗي اﺛنﲔ ﻓيﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑ ن وما ﻓات سﻘط وﻻ ﻳﻘﺾ ) ﰒ
يﻘرأ ﺟﻬرا ( لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان النﱯ ﷺ ﳚﻬر لﻘراءة ﰲ العيدين واﻻستسﻘاء رواﻩ
الدارﻗﻄﲏ ﰲ الرﻛعﺔ اﻷوﱃ ﺑعد الﻔاﲢﺔ ﺑـسبﺢ وﺑـالغاشيﺔ ﰲ الﺜانيﺔ لﻘﻮل ﲰرة إن النﱯ
ﷺ ﻛان يﻘرأ ﰲ العيدين ﺑسبﺢ اسﻢ رﺑﻚ اﻷعلى و هﻞ أ ك ﺣديﺚ الغاشيﺔ رواﻩ
أﲪد ) ﻓﺈذا سلﻢ ( ﻣن الصﻼة ) ﺧﻄب ﺧﻄبتﲔ ﻛخﻄبﺔ اﳉمعﺔ ( ﰲ أﺣﻜاﻣﻬا ﺣﱴ ﰲ
الﻜﻼم ﻳعﲏ ﳛرم اﻟﻜﻼم ﺣال اﳋﻄﺒﺔ ﻟﻜن اﳋﻄﺒﺔ ﻫنا ﺑعد اﻟﺼﻼة وﻫناك ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة إﻻ
ﰲ التﻜبﲑ ﻣﻊ اﳋاطب ﻓيﻜﱪ مﻊ اﳋﻄيﺐ إذا ﻛﱪ ) يستﻔتﺢ اﻷوﱃ ﺑتسﻊ تﻜبﲑات (
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ﻗاﺋما نسﻘا أي متواﻟيﺔ ) والﺜانيﺔ ﺑسبﻊ ( تﻜبﲑات ﻛذلﻚ أي متتاﺑعﺔ ﳌا روى سعيد
عن عبيد ﷲ ﺑن عتبﺔ ﻗال يﻜﱪ اﻹﻣام يﻮم العيد ﻗبﻞ أن ﳜﻄب تسﻊ تﻜبﲑات وﰲ
الﺜانيﺔ سبﻊ تﻜبﲑات ) ﳛﺜﻬﻢ ﰲ ( ﺧﻄبﺔ ) الﻔﻄر على الصدﻗﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻏنﻮهﻢ ا
عن السﺆال ﰲ هذا اليﻮم ) ويبﲔ ﳍﻢ ﻣا ﳜرﺟﻮن ( ﺟنسا وﻗدرا والﻮﺟﻮب والﻮﻗﺖ )
ويرﻏبﻬﻢ ﰲ ( ﺧﻄبﺔ ) اﻷﺿﺤى ﰲ اﻷﺿﺤيﺔ ويبﲔ ﳍﻢ ﺣﻜمﻬا ( إذاً ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻋيد
اﻟفﻄر ﻳﺒﲔ ﳍﻢ ﻓيﻬا ما ﻳتعﻠﻖ من أﺣﻜام وﰲ اﻷضﺤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﲔ ﳍﻢ ما ﻳتعﻠﻖ ﰲ

اﻷضﺤﻰ من أﺣﻜام ﻷنﻪ ثبﺖ أن النﱯ ﷺ ذﻛر ﰲ ﺧﻄبﺔ اﻷﺿﺤى ﻛﺜﲑا ﻣن أﺣﻜاﻣﻬا
ﻣن روايﺔ أﰊ سعيد والﱪاء وﺟاﺑر وﻏﲑهﻢ.
سنن اﻟعيد ) :والتﻜبﲑات الﺰواﺋد ( سنﺔ ) والذﻛر ﺑينﻬما ( أي ﺑﲔ التﻜبﲑات سنﺔ
وﻻ يسن ﺑعد التﻜبﲑة اﻷﺧﲑة ﰲ الرﻛعتﲔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳسن اﻟﺬﻛر ﺑعد اﻟتﻜﺒﲑة اﻷﺧﲑة من
اﻟرﻛعتﲔ ﻓﻬو سيﻜﱪ ﰲ اﻷوﱃ ﺑسﺖ زواﺋد ﻓيﻜر ﺑﲔ اﻟتﻜﺒﲑات ﻟﻜن إذا انتﻬﻰ من
اﻟتﻜﺒﲑة اﻟسادسﺔ ﻓﻼ ﻳﺬﻛر وإﳕا ﻳﺸرع ﻓيما ﺑعده ﻛﺬﻟﻚ اﻟرﻛعﺔ اﻟﺜانيﺔ أذا شرع ﰲ

اﻟتﻜﺒﲑات اﳋمﺲ اﻟﺰواﺋد ﻓﻼ ﻳﺬﻛر ﻓاﻟﺬﻛر ﻳﻜون ﺑﲔ اﻟتﻜﺒﲑات اﻟﺰواﺋد ) واﳋﻄبتان سنﺔ
( ﳌا روى عﻄاء عن عبد ﷲ ﺑن الساﺋب ﻗال شﻬدت ﻣﻊ النﱯ ﷺ العيد ﻓلما ﻗﻀى
الصﻼة ﻗال إ ﳔﻄب ﻓمن أﺣب أن ﳚلﺲ للخﻄبﺔ ﻓليﺠلﺲ وﻣن أﺣب أن يذهب
ﻓليذهب رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ وإسنادﻩ ثﻘات ولﻮ وﺟبﺖ لﻮﺟب ﺣﻀﻮرها واستماعﻬا
والسنﺔ ﳌن ﺣﻀر العيد ﻣن النساء ﺣﻀﻮر اﳋﻄبﺔ وأن ينﻔردن ﲟﻮعﻈﺔ إذا ﱂ يسمعن
ﺧﻄبﺔ الرﺟال إذا ﻛن ﺑعيدات ﻋن اﳋﻄيﺐ ﲝيﺚ ﻻ ﻳسمعن اﳋﻄﺒﺔ ﻓﺈن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﻓعﻞ ذﻟﻚ ) .ويﻜرﻩ التنﻔﻞ ( وﻗﻀاء ﻓاﺋتﺔ ) ﻗبﻞ الصﻼة ( أي ﺻﻼة العيد
) وﺑعدها ﰲ ﻣﻮﺿعﻬا ( ﻗبﻞ ﻣﻔارﻗتﻪ لﻘﻮل اﺑن عباس ﺧرج النﱯ ﷺ يﻮم عيد ﻓصلى
رﻛعتﲔ ﱂ يصﻞ ﻗبلﻬا وﻻ ﺑعدﳘا ﻣتﻔق عليﻪ ) ويسن ﳌن ﻓاتتﻪ ( ﺻﻼة العيد ) أو (
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ﻓاتﻪ ) ﺑعﻀﻬا ﻗﻀاؤها ( ﰲ يﻮﻣﻬا ﻗبﻞ الﺰوال أو ﺑعدﻩ ) على ﺻﻔتﻬا ( لﻔعﻞ أنﺲ
وﻛساﺋر الصلﻮات اﻵن إذا ﻓاﺗته ﺻﻼة اﻟعيد ﻳﻘﻀيﻬا ﻟﻜن ﻋﻠﻰ ﺻفتﻬا ﻟﻜن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ

ذﻛر ﻗوﻻ آﺧر أن اﻟناس ﲨيعا ﻳﻘﻀو ا ﰲ اﻟيوم اﻟﺜاﱐ ﻓﺈذا ﻓاﺗﺖ من اﻟناس أو أﻛﺜر اﻟناس
ﻓفرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﲢﻘﻖ ن أﻗيﻢ ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﰲ وﻗته وﻓاﺗﺖ ﺑعﺾ اﻟناس ﻓﻬي ﰲ ﺣﻖ من
ﻓاﺗته سنﺔ ﻓﻠه ﻗﻀاؤﻫا ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال أو ﺑعده ﻟﻜن ﰲ ﻳومﻬا ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ اﳌغرب.

ﺣﻜﻢ اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻄﻠﻖ :اﻟتﻜﺒﲑ ﻋند نوﻋان ،مﻄﻠﻖ ﻟيﺲ ﻟه وﻗﺖ واﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻘيد اﻟﺬي ﻟه

وﻗﺖ وﻫو ﻋﻘﺐ اﻟﺼﻠوات اﳌفروضﺔ ﻓما وﻗﺖ اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻄﻠﻖ ..أﱁ ؟ ) ويسن التﻜبﲑ
اﳌﻄلق ( أي الذي ﱂ يﻘيد د ر الصلﻮات وإﻇﻬارﻩ ﺟﻬر ﻏﲑ أنﺜى ﺑﻪ ﻓاﻷنﺜﻰ ﻻ ﲡﻬر
أمام اﻟرﺟال ﺑه  ،ومﱴ ﻳسن اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻄﻠﻖ ؟ ﻗال ) ﰲ ليلﱵ العيدين ( ﻳعﲏ ﻟيﻠﺔ ﻋيد
اﻷضﺤﻰ وﻟيﻠﺔ ﻋيد اﻟفﻄر ﻓيسن اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻄﻠﻖ ﰲ البيﻮت واﻷسﻮاق واﳌساﺟد وﻏﲑها
وﳚﻬر ﺑﻪ ﰲ اﳋروج إﱃ اﳌصلى إﱃ ﻓراغ اﻹﻣام ﻣن ﺧﻄبتﻪ ﻓﻬﺬا وﻗته من مغرب ﻟيﻠﺔ
اﻟعيد إﱃ ﻓراغ اﻹمام من اﳋﻄﺒﺔ ) و ( التﻜبﲑ ) ﰲ ( عيد ) ﻓﻄر آﻛد ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ:
 ولتﻜملﻮا العدة ولتﻜﱪوا ﷲ  ،واﳌوضﻊ اﻟﺜاﱐ و يسن التﻜبﲑ اﳌﻄلق أيﻀا ) ﰲ ﻛﻞ
عﺸر ذي اﳊﺠﺔ ( ولﻮ ﱂ ير يمﺔ اﻷنعام اﳌﺼنف ﻗال وﻟو ﱂ ﻳر يمﺔ اﻷنعام ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ
اﳌﺨاﻟف ﻛاﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح ﻳﻘوﻟون إﳕا ﻳستﺤﺐ ﰲ ﻋﺸر ذي اﳊﺠﺔ إذا رأى يمﺔ اﻷنعام
ﻓﻘوﻟه وﻟو ﱂ ﻳرى إشارة ﻟﻠﺨﻼف.

اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻘيد ) :و ( يسن التﻜبﲑ ) اﳌﻘيد عﻘب ﻛﻞ ﻓريﻀﺔ ﰲ ﲨاعﺔ ( ﰲ اﻷﺿﺤى

ﻻﺣﻆ أنه ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﺑعد ﻓرﻳﻀﺔ وﻫﺬه اﻟفرﻳﻀﺔ ﰲ ﲨاﻋﺔ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم سيﻜون ﰲ

ﻋيد اﻷضﺤﻰ وﻟن ﻳﻜون ﰲ ﻋيد اﻟفﻄر ﻓﺜﻼث أمور وﳍا وﻗﺖ ﻳﺒينه اﻵن ﻻ ﰲ ﻓﻄر ﻷن
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اﺑن عمر ﻛان ﻻ يﻜﱪ إذا ﺻلى وﺣدﻩ رواه اﺑن اﳌنﺬر ﰲ اﻷوسط  ،وﻋنه  :ﻳﻜﱪ وﻟو

ﻛان وﺣده  ،ﻓفي رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد أنه ﺣﱴ من ﺻﻠﻰ وﺣده ﻛﱪ وﻗال اﺑن ﻣسعﻮد
إﳕا التﻜبﲑ على ﻣن ﺻلى ﰲ ﲨاعﺔ رواﻩ اﺑن اﳌنذر ﻓيلتﻔﺖ اﻹﻣام إﱃ اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﰒ
يﻜﱪ لﻔعلﻪ ﷺ ﻛﻼمنا مازال ﻋﻠﻰ اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻘيد منﺬ مﱴ إﱃ مﱴ؟ ) ﻣن ﺻﻼة الﻔﺠر
يﻮم عرﻓﺔ ( روي عن عمر وعلﻲ واﺑن عباس واﺑن ﻣسعﻮد ) وللمﺤرم ﻣن ﺻﻼة
الﻈﻬر يﻮم النﺤر إﱃ عصر آﺧر أ م التﺸريق ( ﻷنﻪ ﻗبﻞ ذلﻚ ﻣﺸغﻮل لتلبيﺔ واﳉﻬر
ﺑﻪ ﻣسنﻮن ﻗال إﱃ آﺧر أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻓيﻜون اﻟتﻜﺒﲑ اﳌﻘيد ﺑعد اﻟفرﻳﻀﺔ ﰲ اﳉماﻋﺔ ﰲ
ﻋيد اﻷضﺤﻰ من ﻓﺠر ﻋرﻓﺔ إﱃ آﺧر أ م اﻟتﺸرﻳﻖ واﶈرم من ﻇﻬر ﻳوم اﻟعيد إﱃ آﺧر أ م
اﻟتﺸرﻳﻖ إﻻ للمرأة و ﰐ ﺑﻪ ﻛالذﻛر عﻘب الصﻼة ﻗدﻣﻪ ﰲ اﳌبدع ت ﺑه ﻟﻜن ﻻ ﲡﻬر

ﺑه إذا ﻛانﺖ ﰲ ﺣال ﻳسمعه اﻟرﺟال وإذا ﻓاتتﻪ ﺻﻼة ﻣن عاﻣﻪ ﻓﻘﻀاها ﻓيﻬا ﲨاعﺔ ﻛﱪ
لبﻘاء وﻗﺖ التﻜبﲑ ) وإن نسيﻪ ( أي التﻜبﲑ ) ﻗﻀاﻩ ( ﻣﻜانﻪ ما دام ﰲ مﻜانه ﱂ ﻳتغﲑ
ﻓﺈن ﻗام أو ذهب عاد ﻓﺠلﺲ وﻛﱪ ) ﻣا ﱂ ﳛدث أو ﳜرج ﻣن اﳌسﺠد ( أو يﻄﻞ
الﻔصﻞ ﻷنﻪ سنﺔ ﻓات ﳏلﻬا أما اﳌأموم ﻓﻘال ويﻜﱪ اﳌﺄﻣﻮم إذا نسيﻪ اﻹﻣام ﻓﻠو ﺗرك
اﻹمام اﻟتﻜﺒﲑ ﻓيﻜﱪ اﳌأموم واﳌسبﻮق إذا ﻗﻀى ﻛالذﻛر والدعاء ﻓمﺜﻞ ما ت ﻟﺬﻛر
واﻟدﻋاء ت ﻟتﻜﺒﲑ ) وﻻ يسن ( التﻜبﲑ ) عﻘب ﺻﻼة عيد (  ١ﻷن اﻷثر إﳕا ﺟاء
ﰲ اﳌﻜتﻮ ت ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ وﻫناك وﺟه ﲜوازه ﻋﻘﺐ اﻟعيد وﻻ عﻘب ﻓلﺔ  ٢وﻻ ﻓريﻀﺔ
ﺻﻼة ا ﻣنﻔردا ﳌا تﻘدم  ٣وطﺒعا ﻫﺬا ﺗفرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ما سﺒﻖ .
ﻗال ) :وﺻﻔتﻪ ( أي التﻜبﲑ ) شﻔعا ﷲ أﻛﱪ ﷲ أﻛﱪ ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وﷲ أﻛﱪ ﷲ
أﻛﱪ و اﳊمد ( وﳚﺰئ ﻣرة واﺣدة وإن زاد ﻓﻼ س وإن ﻛررﻩ ثﻼ ﻓﺤسن ﻷنﻪ
ﷺ ﻛان يﻘﻮل ﻛذلﻚ رواﻩ الدارﻗﻄﲏ وﻗالﻪ علﻲ وﺣﻜاﻩ اﺑن اﳌنذر عن عمر وﻻ س
ﺑﻘﻮلﻪ لغﲑﻩ تﻘبﻞ ﷲ ﻣنا وﻣنﻚ ﻛاﳉﻮاب أو ي نئﺔ مستفيﻀﺔ ﺑينﻬﻢ أو ي ﻋﺒارة
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أﺧرى ﻳﻬنئ ا ﻏﲑه وﻻ لتعريﻒ عﺸيﺔ عرﻓﺔ ﻷﻣصار ﻳعﲏ وﻻ س ﻟتعرﻳف ﻋﺸيﺔ

ﻋرﻓﺔ ﻷمﺼار واﻟتعرﻳف  :اﺟتماع اﻟناس ﰲ اﳌساﺟد ﰲ اﳌساﺟد ار ﻋرﻓﺔ ﺣﱴ ﺗغرب

اﻟﺸمﺲ وﻓيه مﻀاﻫاة ﻷﻫﻞ اﳌوﻗف ﰲ ﻋرﻓﺔ ﻓﻸن ﻫؤﻻء ﱂ ﻳتيسر ﳍﻢ اﳌوﻗف ﻓﻬﻢ ﳚتمعون

ﰲ اﳌساﺟد  ،ﻓﻬﺬا شيء ﻻ س ﺑه ﻳعﲏ ﻫو ﻟيﺲ ﺑسنﺔ ﻟﻜنه مﺒاح ﻗال ﻷنﻪ دعاء وذﻛر
وأول ﻣن ﻓعلﻪ اﺑن عباس وعمرو ﺑن ﺣريﺚ وطﺒعا ﻟو ﺛﺒﺖ ﻋن اﺑن ﻋﺒاس ﻓﻼ ﻛﻼم
ﺑعده ﻓاﻟﺼﺤاﺑﺔ من أشد اﻟناس ﺑعدا ﻋن اﻻﺑتداع ،وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :وﱂ ﻳر اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي
اﻟدﻳن اﻟتعرﻳف ﺑغﲑ ﻋرﻓﺔ وأنه ﻻ نﺰاع ﻓيه ﺑﲔ اﻟعﻠماء وأنه منﻜر وﻓاﻋﻠه ضال ﻓﻬﺬا رأي
شيﺦ اﻹسﻼم  .ﻓمن ﻳﻘول ﻻ س ﻳعتمد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻵ ر اﻟواردة ﻋن اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻟﻜن

اﳊﻘيﻘﺔ ﻫﻞ ﺗﺼﺢ ﻫﺬه اﻵ ر أم ﻻ ؟ ..وﻋﻠﻰ اﻟعموم مﺜﻞ ﻫﺬه اﻷمور اﻟﱵ ﻓيﻬا إشﻜال ﻟو
ﻗال ا ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ وأﺟازﻫا وأ ﺣﻬا ﻓاﻷوﱃ ﳌسﻠﻢ أن ﳜرج من اﳌتاﻫﺔ  ،واﻹنﻜار
ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳن ﻳنﻜرون .

ب ﺻﻼة الﻜسﻮف
ﻗال :يﻘال ﻛسﻔﺖ ﺑﻔتﺢ الﻜاف وﺿمﻬا وﻣﺜلﻪ ﺧسﻔﺖ وهﻮ " ذهاب ﺿﻮء الﺸمﺲ
أو الﻘمر أو ﺑعﻀﻪ " وﻓعلﻬا ﺑﺖ لسنﺔ اﳌﺸﻬﻮرة واستنبﻄﻬا ﺑعﻀﻬﻢ ﻣن ﻗﻮلﻪ تعاﱃ
 وﻣن آ تﻪ الليﻞ والنﻬار والﺸمﺲ والﻘمر ﻻ تسﺠدوا للﺸمﺲ وﻻ للﻘمر واسﺠدوا
الذي ﺧلﻘﻬن ﻳعﲏ ﻓﻬموا اﳌعﲎ اسﺠدوا ﻳعﲏ ﻋند ﻛسوﻓﻬما تسن ﺻﻼة
الﻜسﻮف ) ﲨاعﺔ ( ﻫي سنﺔ مؤﻛدة وﰲ ﺟاﻣﻊ أﻓﻀﻞ لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ﺧرج رسﻮل ﷲ
ﷺ إﱃ اﳌسﺠد ﻓﻘام وﻛﱪ وﺻﻒ الناس وراءﻩ ﻣتﻔق عليﻪ ) وﻓرادى ( ﻛساﺋر النﻮاﻓﻞ
) إذا ﻛسﻒ أﺣد النﲑين ( الﺸمﺲ والﻘمر ووﻗتﻬا أي اﻟﻜسوف ﻣن اﺑتداﺋﻪ أي
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اﻟﻜسوف إﱃ التﺠلﻲ وﻻ تﻘﻀى ﻟفوات ﳏﻠﻬا ﻛاستسﻘاء وﲢيﺔ ﻣسﺠد ﻳعﲏ ﻛما ﻻ

ﺗﻘﻀﻰ اﻻستسﻘاء وﲢيﺔ اﳌسﺠد ﻟفوات ﳏﻠﻬا ﻓيصلﻲ ) رﻛعتﲔ ( ويسن الغسﻞ ﳍا )
ويﻘرأ ﰲ اﻷوﱃ ﺟﻬرا ( ولﻮ) ﺑعد الﻔاﲢﺔ سﻮرة طﻮيلﺔ ( معناه أن ﺻﻼة اﻟﻜسوف ﺟﻬرﻳﺔ
ﻣن ﻏﲑ تعﲔ ﻓﻼ ﺗوﺟد سورة معينﺔ ﺗﻘرأ ﰲ اﻟﻜسوف ) ﰒ يرﻛﻊ ( رﻛﻮعا ) طﻮيﻼ ( ﻣن
ﻏﲑ تﻘدير وﻫﺬا اﻟرﻛوع رﻛن ) ﰒ يرﻓﻊ ( رأسﻪ ) ويسمﻊ ( أي يﻘﻮل ﲰﻊ ﷲ ﳌن ﲪدﻩ
ﰲ رﻓعﻪ ) وﳛمد ( أي يﻘﻮل رﺑنا ولﻚ اﳊمد ﺑعد اعتدالﻪ ﻛغﲑها اﻵن ﻫﺬا اﻻﻋتدال
ﻳعتﱪ رﻛن واﻟﺬﻛر اﻟﺬي ﻓيه واﺟﺐ ) ﰒ يﻘرأ الﻔاﲢﺔ وسﻮرة طﻮيلﺔ دون اﻷوﱃ ﰒ يرﻛﻊ
اﻵن ﻫﺬا اﻟﻘيام اﻟﺜاﱐ وﻗراءة سورة اﻟفاﲢﺔ ﻓيه سنﺔ وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ﻓمعناه ﻟو ﺗرﻛه اﻹمام

ﻓﻠن ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼة اﻟﻜسوف ﻓيﻄيﻞ ( الرﻛﻮع وﻫﺬا اﻟرﻛوع اﻟﺜاﱐ وﻫو سنﺔ وﻟيﺲ ﺑرﻛن ﻓﻠو

ﺗرﻛه اﻹمام ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ) وهﻮ دون اﻷول ﰒ يرﻓﻊ ( ﻳعﲏ أﻗﻞ من اﻷول وأﻗﺼر ﻓيسمﻊ
وﳛمد ﻛما تﻘدم وﻻ يﻄيﻞ إذاً ﻫﺬا اﻻﻋتدال اﻟﺜاﱐ سنﺔ وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ) ﰒ يسﺠد
سﺠدتﲔ طﻮيلتﲔ ( وﻻ يﻄيﻞ اﳉلﻮس ﺑﲔ السﺠدتﲔ ) ﰒ يصلﻲ ( الرﻛعﺔ ) الﺜانيﺔ ﻛـ (
الرﻛعﺔ ) اﻷوﱃ لﻜن دو ا ﰲ ﻛﻞ ﻣا يﻔعﻞ ( ﻓيﻬا ﻳعﲏ اﻟﻘراءة أﻗﻞ وﻗيامﻬا أﻗﻞ و..
ﻫﻜﺬا ) ﰒ يتﺸﻬد ويسلﻢ ( لﻔعلﻪ عليﻪ الصﻼة والسﻼم ﻛما روي عنﻪ ذلﻚ ﻣن طرق
ﺑعﻀﻬا ﰲ الصﺤيﺤﲔ وﻻ يﺸرع ﳍا ﺧﻄبﺔ ﻷنﻪ ﷺ أﻣر ا دون اﳋﻄبﺔ ﻓﻼ ﻳﺸرع
ﻟﺼﻼة اﻟﻜسوف ﺧﻄﺒﺔ ﺑﻞ ﻗد ﻳعﻆ اﻹمام موﻋﻈﺔ ﻋامﺔ ﻟﻜن أن ﺗﻜون ﺧﻄﺒﺔ مﺸروﻋﺔ
ﻓﻼ وﻻ تعاد أي ﺻﻼة اﻟﻜسوف إن ﻓرﻏﺖ ﻗبﻞ التﺠلﻲ ﺑعدما ﺻﻠوا وﻓرﻏﺖ اﻟﺼﻼة

وسﻠﻢ اﻹمام وإذا اﻟﻜسوف مازال موﺟودا ﻓﻼ ﻳعيد اﻟﺼﻼة ﺑﻞ يدعﻮ ويذﻛر ﻛما لﻮ ﻛان
وﻗﺖ ﻲ ﻳعﲏ مﺜﻞ وﻗﺖ اﻟنﻬي ﻓﻼ ﺗﺼﻞ اﻟﻜسوف وﻗﺖ اﻟنﻬي ﺑﻞ اﻟدﻋاء واﻟﺬﻛر )
ﻓﺈن ﲡلى الﻜسﻮف ﻓيﻬا ( أي الصﻼة وﻻﺣﻆ اﳌساﺋﻞ ﻓاﻷوﱃ ﻳدﻋو وﻳﺬﻛر إﱃ اﻟتﺠﻠي
واﻟﺜانيﺔ ﲡﻠﻰ وﻫو مازال ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓيتمﻬا ﺧفيفﺔ ) أﲤﻬا ﺧﻔيﻔﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻓصلﻮا
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وادعﻮا رﺑﻜﻢ ﺣﱴ ينﻜﺸﻒ ﻣا ﺑﻜﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ﻣن ﺣديﺚ اﺑن ﻣسعﻮد .ﻗال ) وإن
ﻏاﺑﺖ الﺸمﺲ ﻛاسﻔﺔ ﻳعﲏ ﺣﺼﻞ ﻛسوف ﰲ اﻟﺸمﺲ ﰒ ﻏاﺑﺖ ﻓﻼ نﺼﻠي أو طلعﺖ (
الﺸمﺲ أو طلﻊ الﻔﺠر ) والﻘمر ﺧاسﻒ ( ﻓﻼ نﺼﻠي ﻷنه ﻟيﺲ ﻋند ﻛسوف ﱂ يصﻞ
ﻷنﻪ ذهب وﻗﺖ اﻻنتﻔاع ما ويعمﻞ ﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﻘاﺋﻪ وذهاﺑﻪ ﻳعﲏ ﻟو ﻛان ﰲ ﺣال
ﻏيﻢ إذا شﻚ أنه ﺣﺼﻞ ﻛسوف ﻓاﻷﺻﻞ أنه ﻻ ﻳﺼﻠي ﻟﻜن إذا ﻛان ﻛسوف ﰒ ﺟاء ﻏيﻢ

وﺣﺼﻞ اﻟﺸﻚ أن اﻟﻜسوف ﻗد ذﻫﺐ ﻓاﻷﺻﻞ أنه ق ) أو ﻛانﺖ آيﺔ عذاب ﻏﲑ
الﺰلﺰلﺔ ﱂ يصﻞ ( لعدم نﻘلﻪ عنﻪ وعن أﺻﺤاﺑﻪ ﷺ ﻣﻊ أنﻪ وﺟد ﰲ زﻣا ﻢ انﺸﻘاق
الﻘمر وهبﻮب الر ح والصﻮاعق معناه أنه ﻟو ﺣﺼﻞ آ ت ﻏﲑ اﻟﻜسوف اﻷشياء
اﻟﻜونيﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﰲ اﻟﻜون ﻓﻼ ﻳﺼﻠي ﳍا ﻗال وأﻣا الﺰلﺰلﺔ وهﻲ رﺟﻔﺔ اﻷرض
واﺿﻄرا ا وعدم سﻜﻮ ا ﻓيصلﻲ ﳍا إن داﻣﺖ لﻔعﻞ اﺑن عباس إن استمرت ﻷن اﻟﺰﻟﺰال
ﻗد ﺧﺬ ﺛواﱐ ﰒ ﻳنتﻬي ﻟﻜن إذا دام اﻟﺰﻟﺰال ﻗال ﻳﺼﻠي ﻟفعﻞ اﺑن ﻋﺒاس رواﻩ سعيد
والبيﻬﻘﻲ وروى الﺸاﻓعﻲ عن علﻲ ﳓﻮﻩ وﻗال لﻮ ثبﺖ هذا اﳊديﺚ لﻘلنا ﺑﻪ ﻗال ﻫﺬا
اﻹمام اﻟﺸاﻓعي ) وإن أتى ( ﻣصلﻲ الﻜسﻮف ) ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﺑﺜﻼث رﻛﻮعات أو أرﺑﻊ
أو ﲬﺲ ﺟاز ( ﻷننا ﻗﻠنا ت ﺑرﻛوﻋﲔ ﻟﻜن ﻟو ﺟاء ﺑﺜﻼث مﻊ ﻗراءة أو أرﺑﻊ مﻊ ﻗراءة أو
ﲬﺲ مﻊ ﻗراءة ﳉاز واﳌﺼنف ﻗال إﱃ ﲬسﺔ ﻓﻘط أما اﻟﺰ دة ﻋن ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻷنه ﱂ ﻳرد

ز دة ﻋن اﳋمسﺔ رواﻩ ﻣسلﻢ ﻣن ﺣديﺚ ﺟاﺑر أن النﱯ ﷺ ﺻلى سﺖ رﻛعات رﺑﻊ
سﺠدات وﻣن ﺣديﺚ اﺑن عباس ﺻلى النﱯ ﷺ ﲦاﱐ رﻛعات ﰲ أرﺑﻊ سﺠدات وروى
أﺑﻮ داود عن أﰊ ﺑن ﻛعب أنﻪ ﷺ ﺻلى رﻛعتﲔ ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﲬﺲ رﻛﻮعات وسﺠدتﲔ
واتﻔﻘﺖ الروا ت على أن عدد الرﻛﻮع ﰲ الرﻛعتﲔ سﻮاء ﻳعﲏ ﻟو رﻛﻊ رﻛوﻋﲔ ﰲ اﻷوﱃ
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رﻛﻊ رﻛوﻋﲔ ﰲ اﻟﺜانيﺔ ﺛﻼث ﰲ اﻷوﱃ ﺛﻼث ﰲ اﻟﺜانيﺔ وﻫﻜﺬا وﻫنا إشﻜال ﰲ مسأﻟﺔ
اﻟروا ت أن اﻟروا ت متعددة واﻹشﻜال أنه مﻊ ﺗعدد اﻟروا ت ﻫﻞ ﺗعددت اﻟواﻗعﺔ ﻓﻼ
ﻳعرف أن اﻟﻜسوف ﺣﺼﻞ ﰲ زمن اﻟنﱯ ﷺ إﱃ مرة واﺣدة وﳍﺬا ﻗال ﺑعﻀﻬﻢ ﲜميﻊ
اﻟروا ت وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﺑﻞ ﺣﺼﻞ ﺧﻄأ ﰲ ﻫﺬه اﻟروا ت واﻟﺼﺤيﺢ اﻟﺜاﺑﺖ أنه ﺻﻠﻰ

ﺑرﻛوﻋﲔ ﰲ ﻛﻞ رﻛعﺔ ﻗال النﻮوي وﺑﻜﻞ نﻮع ﻗال ﺑعﺾ الصﺤاﺑﺔ ﻫﺬا ﰲ ﺣد ذاﺗه دﻟيﻞ

ﻛاف أن من اﻟﺼﺤاﺑﺔ من أﺧﺬا ﺬا ومنﻬﻢ من أﺧﺬ ﺬا ﻓيﺼﺒﺢ ﻓيﻬا سﻬوﻟﺔ وﻳسر وﻣا
ﺑعد اﻷول سنﺔ ﻻ تدرك ﺑﻪ الرﻛعﺔ ويصﺢ ﻓعلﻬا ﻛناﻓلﺔ ﻳعﲏ ﺑدون رﻛوع زاﺋد وتﻘدم
ﺟنازة على ﻛسﻮف ﻳعﲏ اﳉنازة مﻘدمﺔ وعلى ﲨعﺔ وعيد أﻣن ﻓﻮ ما ﻳفﻬﻢ منه أنه ﻳرﻳد
ﺗﻘدﱘ اﻟﻜسوف ﻋﻠﻰ اﳉمعﺔ واﻟعيد ومن ب أوﱃ اﳉنازة مﻘدمﺔ ﻋﻠﻰ اﳉمعﺔ واﻓﻬﻢ :أنه

ﻟو ﻗﻠنا ﻫنا اﻟﻜسوف ﺻارت اﻟعﺒارة أدق وأوضﺢ ﻷنه ﻳفيد أمرﻳن  :أن اﻟﻜسوف ﻳﻘدم
ﻋﻠﻰ اﳉمعﺔ وأن اﳉنازة ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﳉمعﺔ ﻷ ا مﻘدمﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜسوف ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا
وﻋﻠﻰ ﲨعﺔ أي اﳉنازة إذاً أﻳن ﻳﻜون اﻟﻜسوف !! واﻟﻈاﻫر أن ﻫﺬا ﻫو مرادﻫﻢ وﻫﺬه

ﻋﺒار ﻢ ﰲ اﳌنتﻬﻰ واﻟﻜﺸاف وﻛﺬا أن ﻳﻘدم اﻟﻜسوف ﻋﻠﻰ ﲨعﺔ وﻋيد إن أمن ﻓو ما أي
اﳉمعﺔ واﻟعيد وتﻘدم تراويﺢ على ﻛسﻮف إن تعذر ﻓعلﻬما اﻟﱰاوﻳﺢ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻜسوف

ﻷن ﻫﺬا ﻫو وﻗﺖ رمﻀان واﻟﱰاوﻳﺢ ﰲ ﻟيﻠﺔ رمﻀان ﻓﺈذا استﻄعنا ﻓعﻞ اﻻﺛنﲔ ﻓعﻠنا وإﻻ

ﻓنﻘدم اﻟﱰاوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜسوف ويتصﻮر ﻛسﻮف الﺸمﺲ والﻘمر ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﷲ على
ﻛﻞ شﻲء ﻗدير وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻳناﻗﺸو ا من ﻗدﱘ ﻷن اﻟﺒعﺾ ﻳﻘول ﻻ ﻳتﺼور أن ﻳﻜون
اﻟﻜسوف ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﻻ اﳋسوف وإﳕا ﻳتﺼور ﰲ ﺑعﺾ اﻷ م دون ﺑعﺾ واﳌﺼنف

ﻳﻘول ﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ شيء ﻗدﻳر وﳓن نﻘول وﷲ أﻋﻠﻢ ﻓﺈن وﻗﻊ ﺑعرﻓﺔ
ﺻلى ﰒ دﻓﻊ ﻳعﲏ ﺻﻠﻰ اﻟﻜسوف ﰒ ﻳنﺼرف من ﻋرﻓﺔ.
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ب ﺻﻼة اﻻستسﻘاء

وﻫي سنﺔ مؤﻛدة وﻗد ﻋرﻓﻬا اﳌﺼنف ﺑﻘوﻟه وهﻮ الدعاء ﺑﻄلب السﻘيا على ﺻﻔﺔ
ﳐصﻮﺻﺔ أي ﺻﻼة ﻷﺟﻞ طلب السﻘيا على الﻮﺟﻪ اﻵﰐ ) إذا أﺟدﺑﺖ اﻷرض ( أي
أﳏلﺖ واﳉدب نﻘيﺾ اﳋصب ) وﻗﺤﻂ ( أي اﺣتبﺲ ) اﳌﻄر ( وﺿر ذلﻚ وﻛذا إذا
أﺿرهﻢ ﻏﻮر ﻣاء عيﻮن أو أ ار ﻳﻘول أﺟدب اﻷرض أو ﻗﺤط اﳌﻄر وضرﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺤط
وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻏارت مياه اﻟعيون واﻷ ار ) ﺻلﻮها ﲨاعﺔ وﻓرادى ( وهﻲ سنﺔ ﻣﺆﻛدة
لﻘﻮل عبد ﷲ ﺑن زيد ﺧرج النﱯ ﷺ يستسﻘﻲ ﻓتﻮﺟﻪ إﱃ الﻘبلﺔ يدعﻮ وﺣﻮل رداءﻩ ﰒ
ﺻلى رﻛعتﲔ ﺟﻬر ﻓيﻬما لﻘراءة ﻣتﻔق عليﻪ واﻷﻓﻀﻞ ﲨاعﺔ ﺣﱴ ﺑسﻔر ﻓاﻷﻓﻀﻞ أن
ﺗﺼﻠﻰ ﲨاﻋﺔ ولﻮ ﻛان الﻘﺤﻂ ﰲ ﻏﲑ أرﺿﻬﻢ ﻓتﺼﻠﻰ وﻻ استسﻘاء ﻻنﻘﻄاع ﻣﻄر عن
أرض ﻏﲑ ﻣسﻜﻮنﺔ وﻻ ﻣسلﻮﻛﺔ لعدم الﻀرر إذاً ﻟو ﻛان اﻟﻘﺤط ﺑغﲑ أرضﻬﻢ ﻟﻜن رض

أﺧرى ﻳتﻀرر ا اﳌسﻠمون ﻓتﺼﻠﻰ أما إذا ﻛان ﻻنﻘﻄاﻋﻬا ﰲ مﻜان ﻻ ضرر ﻓيه ﻓﻼ ﺗﺼﻠﻰ

) وﺻﻔتﻬا ﰲ ﻣﻮﺿعﻬا وأﺣﻜاﻣﻬا ك ( ﺻﻼة ) عيد ( ﻗال اﺑن عباس سنﺔ اﻻستسﻘاء
سنﺔ العيدين إذاً موضعﻬا ﰲ اﻟﺼﺤراء وأﺣﻜامﻬا ﻛاﻟتﻜﺒﲑات اﻟﺰواﺋد وﻫﻜﺬا ﻓتسن ﰲ
الصﺤراء ويصلﻲ رﻛعتﲔ يﻜﱪ ﰲ اﻷوﱃ ستا زواﺋد وﰲ الﺜانيﺔ ﲬسا ﻣن ﻏﲑ أذان وﻻ
إﻗاﻣﺔ ﻗال اﺑن عباس ﺻلى النﱯ ﷺ رﻛعتﲔ ﻛما يصلﻲ العيد وﻗال الﱰﻣذي ﺣديﺚ
ﺣسن ﺻﺤيﺢ ويﻘرأ ﰲ اﻷوﱃ ﺑسبﺢ وﰲ الﺜانيﺔ لغاشيﺔ وتﻔعﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة العيد

وﺻﻼة اﻟعيد أي وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ،وﳚوز ﻓعﻠﻬا ﰲ أي وﻗﺖ إﻻ وﻗﺖ اﻟﻜراﻫﺔ أو إﻻ

وﻗﺖ اﻟنﻬي ) وإذا أراد اﻹﻣام اﳋروج ﳍا وعظ الناس ( أي ذﻛرهﻢ ﲟا يلﲔ ﻗلﻮ ﻢ ﻣن
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الﺜﻮاب والعﻘاب وأﻣرهﻢ ) لتﻮﺑﺔ ﻣن اﳌعاﺻﻲ واﳋروج ﻣن اﳌﻈاﱂ ( ﺑردها إﱃ
ﻣستﺤﻘيﻬا ﻷن اﳌعاﺻﻲ سبب الﻘﺤﻂ والتﻘﻮى سبب الﱪﻛات ) و ( أﻣرهﻢ ﺑـ ) ترك
التﺸاﺣن ( ﻣن الﺸﺤناء وهﻲ العداوة ﻷ ا ﲢمﻞ على اﳌعصيﺔ والبﻬﺖ ﻓاﻟﺸﺤناء
ﲢمﻞ ﻋﻠﻰ اﳌعﺼيﺔ وأن ﻳﺒﻬﺖ اﻟناس ﺑعﻀﻬﻢ ﺑعﻀا وﲤنﻊ نﺰول اﳋﲑ لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﺧرﺟﺖ أﺧﱪﻛﻢ ﺑليلﺔ الﻘدر ﻓتﻼﺣى ﻓﻼن وﻓﻼن ﻓرﻓعﺖ ) و ( أﻣرهﻢ )
لصيام ( ﻷنﻪ وسيلﺔ إﱃ نﺰول الغيﺚ وﳊديﺚ دعﻮة الصاﺋﻢ ﻻ ترد ﻳعﲏ مرﻫﻢ ﺑﺼيام
نفﻞ ﺣﱴ ﳜرﺟوا وﻫﻢ ﺻاﺋمﲔ ) و ( أﻣرهﻢ ) لصدﻗﺔ ( ﻷ ا ﻣتﻀمنﺔ للرﲪﺔ )
ويعدهﻢ ( أي يعﲔ ﳍﻢ ) يﻮﻣا ﳜرﺟﻮن ﻓيﻪ ( ليتﻬيﺌﻮا للخروج على الصﻔﺔ اﳌسنﻮنﺔ )
ويتنﻈﻒ ( ﳍا لغسﻞ وإزالﺔ الرواﺋﺢ الﻜريﻬﺔ وتﻘليﻢ اﻷﻇﻔار لﺌﻼ يﺆذي ) وﻻ يتﻄيب
( ﻳتنﻈف ﻟغسﻞ نعﻢ ﻳعﲏ ﻳﺰﻳﻞ اﻟرواﺋﺢ اﻟﻜرﻳﻬﺔ ﻟﻜن ﻻ ﻳتﻄيﺐ ﻷن ﻫﺬا ﻳوم استﻜانﺔ
وﻳوم ﺧﻀوع ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻳناسﺐ اﻟتﻄيﺐ ﻷنﻪ يﻮم استﻜانﺔ وﺧﻀﻮع ) وﳜرج (
اﻹﻣام ﻛغﲑﻩ ) ﻣتﻮاﺿعا ﻣتخﺸعا ( أي ﺧاﺿعا ) ﻣتذلﻼ ( ﻣن الذل وهﻮ اﳍﻮان )
ﻣتﻀرعا ( أي ﻣستﻜينا لﻘﻮل اﺑن عباس ﺧرج النﱯ ﷺ لﻼستسﻘاء ﻣتذلﻼ ﻣتﻮاﺿعا
ﻣتخﺸعا ﻣتﻀرعا ﻗال الﱰﻣذي ﺣديﺚ ﺣسن ﺻﺤيﺢ ) وﻣعﻪ أهﻞ الدين والصﻼح
والﺸيﻮخ ( ﻷنﻪ أسرع ﻹﺟاﺑتﻬﻢ ) والصبيان اﳌميﺰون ( ﻷ ﻢ ﻻ ذنﻮب ﳍﻢ وأﺑيﺢ
ﺧروج طﻔﻞ وعﺠﻮز و يمﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﻻ ﻳستﺤﺐ ﻟﻜنه مﺒاح والتﻮسﻞ لصاﳊﲔ
واﻟتوسﻞ ﻟﺼاﳊﲔ ﻛﻠمﺔ ﳎمﻠﺔ ﻓﺈما ﻳراد اﻟتوسﻞ ﺑﺬوا ﻢ أو ﺑدﻋوا ﻢ واﻟﻈاﻫر أن اﻟتوسﻞ
اﻟﺬي ﻛان ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟنﱯ ﷺ ﻫو اﻟتوسﻞ ﺑدﻋوا ﻢ ﻷن ﻋمر ﺗوسﻞ ﻟعﺒاس أي
ﺑدﻋاﺋه وطﻞ من اﻟعﺒاس أن ﻳدﻋوا وﻛﺬﻟﻚ معاوﻳﺔ ﺗوسﻞ ﺑيﺰﻳد وأمره أن ﻳدﻋوا ﻓاﻟﻈاﻫر أن
ﻫﺬا ﻫو اﳌراد ﻓيمﻜن أن نﺼرف ﻋﺒارة اﻟﺸارح والتﻮسﻞ لصاﳊﲔ أي ﺑدﻋاﺋﻬﻢ وﻫﺬا

ﺧروﺟا من اﳋﻼف ﻫﻞ ﻫو ﺟاﺋﺰ او ﻏﲑ ﺟاﺋﺰ ﻓمن ﺗوسﻞ ﺑدﻋاﺋﻬﻢ ﺧرج من اﻹشﻜال
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واﳋروج من اﳋﻼف مستﺤﺐ ﺧاﺻﺔ ﰲ اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻜون ﳍا مساس ﻻﻋتﻘاد أو
ﻟعﺒادة أو ﻻﺑتداع ﻓيﺨرج اﻹنسان من اﳋﻼف وﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﳌتفﻖ ﻋﻠيه واﳌتفﻖ ﻋﻠيه ﻓيه

اﻟغنيﺔ واﻟﻜفاﻳﺔ ﻓﻼ ﳝﻜن ﳌسﻠﻢ أن ﰐ ﺑﻜﻞ اﳌستﺤﺒات وﻳﻜمﻞ ﻛﻞ اﻟفراﺋﺾ ﻋﻠﻰ أﻛمﻞ

وﺟه ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻋنده ﺗﻘﺼﲑ ﻓيﻬا ﻓﻠﺬﻟﻚ اﳋروج من اﳋﻼف ﺟيد ) وإن ﺧرج
أهﻞ الذﻣﺔ ﻣنﻔردين عن اﳌسلمﲔ ( ﻳعﲏ ﻻ س أما ﻟو انفردوا ﺑيوم ﻓفيه اﻟﺒأس ﻓيمنعون
من ذﻟﻚ ﲟﻜان لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :واتﻘﻮا ﻓتنﺔ ﻻ تصيﱭ الذين ﻇلمﻮا ﻣنﻜﻢ ﺧاﺻﺔ  ﻻ
إن انﻔردوا ) ﺑيﻮم ( لﺌﻼ يتﻔق نﺰول ﻏيﺚ يﻮم ﺧروﺟﻬﻢ وﺣدهﻢ ﻓيﻜﻮن أعﻈﻢ لﻔتنتﻬﻢ
ورﲟا اﻓتﱳ ﻢ ﻏﲑهﻢ ﻓﻼ ﻳنفردون ﺑيوم ﻓﻠو واﻓﻖ اﳌﻄر ﻳومﻬﻢ سيؤدي ﻫﺬا إﱃ ﻓتنﺔ ﻋندﻫﻢ
ﻓيعتﻘدون أ ﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ) ﱂ ﳝنعﻮا ( أي أهﻞ الذﻣﺔ ﻷنﻪ ﺧروج لﻄلب الرزق )
ﻓيصلﻲ ﻢ ( رﻛعتﲔ ﻛالعيد ﳌا تﻘدم واﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ اﳌسﻠمﲔ ) ﰒ ﳜﻄب ( ﺧﻄبﺔ
) واﺣدة ( ﻷنﻪ ﱂ ينﻘﻞ إن النﱯ ﷺ ﺧﻄب ﻛﺜر ﻣنﻬا وﳜﻄب على ﻣنﱪ وﳚلﺲ
لﻼسﱰاﺣﺔ ذﻛرﻩ اﻷﻛﺜر إذا ﺻعد اﳌنﱪ ﻷنه ﻻ ﻳوﺟد ﺧﻄﺒتﲔ أﺻﻼ ﻛالعيد ﰲ اﻷﺣﻜام
ﻳعﲏ ﻓيﻬا ﺟﻠوس ﻗﺒﻞ اﳋﻄﺒﺔ وﺗﻜﺒﲑ ﰲ أوﳍا ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻳﺸﺒه ﺧﻄﺒﺔ اﻟعيد ﰲ اﻷﺣﻜام

والناس ﺟلﻮس ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع ) يﻔتتﺤﻬا لتﻜبﲑ ﻛخﻄبﺔ العيد ( لﻘﻮل اﺑن عباس
ﺻنﻊ رسﻮل ﷲ ﷺ ﰲ اﻻستسﻘاء ﻛما ﺻنﻊ ﰲ العيد ) ويﻜﺜر ﻓيﻬا اﻻستغﻔار وﻗراءة
اﻵ ت الﱵ ﻓيﻬا اﻷﻣر ﺑﻪ ( ﻛﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :استغﻔروا رﺑﻜﻢ إنﻪ ﻛان ﻏﻔارا  اﻵ ت
ﻗال ﰲ اﶈرر والﻔروع ويﻜﺜر ﻓيﻬا الدعاء والصﻼة على النﱯ ﷺ ﻷن ذلﻚ ﻣعﻮنﺔ
على اﻹﺟاﺑﺔ ) ويرﻓﻊ يديﻪ ( استﺤبا ﰲ الدعاء لﻘﻮل أنﺲ ﻛان النﱯ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ ﻻ يرﻓﻊ يديﻪ ﰲ شﻲء ﻣن دعاﺋﻪ إﻻ ﰲ اﻻستسﻘاء وﻛان يرﻓﻊ ﺣﱴ يرى ﺑياض
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إﺑﻄيﻪ ﻣتﻔق عليﻪ وﻇﻬﻮرﳘا ﳓﻮ السماء ﳊديﺚ رواﻩ ﻣسلﻢ اﳊدﻳﺚ اﻟﺬي رواه مسﻠﻢ
ﻓيه  :أشار ﺑﻈﻬر ﻛفيه إﱃ اﻟسماء ﻓﺈما أن ﳛمﻞ أنه من شدة اﻟرﻓﻊ أو ﳛمﻞ أنه رﻓﻊ

ﻫﻜﺬا ...وﻳرﻓﻊ ﻳدﻳه أي اﻹمام واﳌأموم ﻗال ) :ﻓيدعﻮ ﺑدعاء النﱯ ﷺ ( سيا ﺑﻪ )
وﻣنﻪ ( ﻣا رواﻩ اﺑن عمر ) اللﻬﻢ اسﻘنا ( ﺑﻮﺻﻞ اﳍمﺰة وﻗﻄعﻬا أي اسﻘنا ﺑوﺻﻞ اﳍمﺰة
أو أسﻘنا ﺑﻘﻄعﻬا ﻓﻠو ﻗﻠنا سﻘﻰ ﻳسﻘي ﻓاﻷمر سيﻜون من اﳌﻀارع ﻳسﻘي ﻓنﺤﺬف ء
اﳌﻀارﻋﺔ ﻓﻼﺑد من ﳎيء ﳘﺰة وﺻﻞ ﺣﱴ نﺒدأ ﳊرف اﻟساﻛن ﻓتﻘول اسﻘي ﻟﻜﻢ ﻟو ﻗﻠنا

من أسﻘﻰ ﻳسﻘي واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫنا أن أﺻﻞ ﻛﻠمﺔ ﻳسﻘي :ﻳؤسﻘي ﻓتﺤﺬف ء اﳌﻀارﻋﺔ

ﻓيﺒﻘﻰ أسﻘي ﻓتﺼﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﳘﺰة ﻗﻄﻊ ) ﻏيﺜا ( أي ﻣﻄرا ) ﻣغيﺜا ( أي ﻣنﻘذا ﻣن الﺸدة
يﻘال ﻏاثﻪ وأﻏاثﻪ ) إﱃ آﺧرﻩ ( أي آﺧر الدعاء أي هنيﺌا ﻣريﺌا ﻏدﻗا ﳎلﻼ سﺤا عاﻣا
طبﻘا داﺋما ﻏدﻗا ﻛﺜﲑا ﳎﻠﻼ أي ساﺗرا ﻋاما شامﻼ سﺤا ﺻﺒا أي ﻗوي طﺒﻘا أي مستوﻋﺐ
داﺋما أي متﺼﻼ اللﻬﻢ اسﻘنا الغيﺚ وﻻ ﲡعلنا ﻣﻊ الﻘانﻄﲔ اللﻬﻢ سيﻘا رﲪﺔ ﻻ سيﻘا
عذاب وﻻ ﺑﻼء وﻻ هدم وﻻ ﻏرق اللﻬﻢ إن لعباد والبﻼد ﻣن الﻸواء واﳉﻬد
والﻀنﻚ ﻣا ﻻ نﺸﻜﻮﻩ إﻻ إليﻚ اللﻬﻢ أنبﺖ لنا الﺰرع وأدر لنا الﻀرع واسﻘنا ﻣن
ﺑرﻛات السماء وأنﺰل علينا ﻣن ﺑرﻛاتﻚ اللﻬﻢ ارﻓﻊ عنا اﳉﻮع واﳉﻬد والعري واﻛﺸﻒ
عنا ﻣن البﻼء ﻣا ﻻ يﻜﺸﻔﻪ أﺣد ﻏﲑك اللﻬﻢ إ نستغﻔرك إنﻚ ﻛنﺖ ﻏﻔارا ﻓﺄرسﻞ
السماء علينا ﻣدرارا وﻫﺬا ذﻛره اﻟﺸاﰲ ﰲ اﻷم معﻠﻘا ﻋن اﺑن ﻋمر ﻗال ويسن أن
يستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ﰲ أثناء اﳋﻄبﺔ وﳛﻮل رداءﻩ ﻳعﲏ ﻫو ﳜﻄﺐ اﻟناس ﻓﺈذا ﺟاء ﻟيدﻋوا
استﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻳعﻄي اﻟناس ﻇﻬره وﻳدﻋوا وﳛول رداءه ﻓيﺠعﻞ اﻷﳝن على اﻷيسر
واﻷيسر على اﻷﳝن ويﻔعﻞ الناس ﻛذلﻚ أي ﳛوﻟونه ويﱰﻛﻮنﻪ ﺣﱴ ينﺰعﻮﻩ ﻣﻊ ثيا ﻢ
ﻳعﲏ ﻋندما ﻳرﺟعوا إﱃ اﻟﺒيوت ويدعﻮ سرا ﻓيﻘﻮل ﻳعﲏ ﺣال استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ اللﻬﻢ إنﻚ
أﻣرتنا ﺑدعاﺋﻚ ووعدتنا إﺟاﺑتﻚ وﻗد دعﻮ ك ﻛما أﻣرتنا ﻓاستﺠب لنا ﻛما وعدتنا وﻫﺬا

العبادات
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ﱂ ﻳرد ﻓﻠو دﻋا ﺬا أو ﻏﲑه ﻓﻼ س ﻗال ﰲ اﳌﺒدع ﻓﺈن دﻋا ﺑغﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ س ﻓﺈن سﻘﻮا
وإﻻ عادوا نيا و لﺜا ﻳعﲏ نﺰﻟوا ﰲ ﻳﺰم آﺧر وﺻﻠوا اﻻستسﻘاء و ﻟﺜا  ..وﻫﻜﺬا ) وإن
سﻘﻮا ﻗبﻞ ﺧروﺟﻬﻢ شﻜروا ﷲ وسﺄلﻮﻩ اﳌﺰيد ﻣن ﻓﻀلﻪ ( وﻻ يصلﻮن أي ﻻ ﳜرﺟون
ﻟﺼﻼة اﻻستسﻘاء إﻻ أن يﻜﻮنﻮا هبﻮا للخروج ﻓيصلﻮ ا شﻜرا ويسﺄلﻮنﻪ اﳌﺰيد ﻣن
ﻓﻀلﻪ ﻟو ﻋﺰموا ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﻻستسﻘاء ﰒ ﺟاء اﳌﻄر ﻗﺒﻞ اﻟيوم اﻟﺬي ﺗوﻋدوا ﻓيه ﻓﻼ داﻋي
ﻟﻠﺨروج ﻟﻼستسﻘاء ﻟﻜن إذا نﺰل اﳌﻄر وﻗﺖ اﳋروج ﻓﻼ س ) وينادي ( ﳍا ) الصﻼة
ﺟاﻣعﺔ ( ﻛالﻜسﻮف والعيد وﳝﻜن أن ﻳﻘوﻟوا اﻟﺼﻼةُ ﺟامعﺔ ﲞﻼف ﺟنازة وتراويﺢ
واﻷول ﻣنصﻮب على اﻹﻏراء والﺜاﱐ على اﳊال وﰲ الرعايﺔ يرﻓعﻬما وينصبﻬما
اﳌﻘﺼود ﻷول اﻟﺼﻼة أي أدرﻛوا اﻟﺼﻼة ﺟامعﺔ ﻋﻠﻰ أساس أ ا ﺣال وﻟو ﻗﻠنا اﻟﺼﻼةُ
ﺟامعﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻼة مﺒتدأ وﺟامعﺔ ﺧﱪ ﻗال ) وليﺲ ﻣن شروطﻬا إذن اﻹﻣام (

ﻛالعيدين وﻏﲑﳘا ) ويسن أن يﻘﻒ ﰲ أول اﳌﻄر وإﺧراج رﺣلﻪ وثياﺑﻪ ليصيبﻬا ( لﻘﻮل
أنﺲ أﺻاﺑنا وﳓن ﻣﻊ رسﻮل ﷲ ﷺ ﻣﻄر ﻓﺤسر ثﻮﺑﻪ ﺣﱴ أﺻاﺑﻪ ﻣن اﳌﻄر ﻓﻘلنا ﱂ
ﺻنعﺖ هذا ﻗال ﻷنﻪ ﺣديﺚ عﻬد ﺑرﺑﻪ رواﻩ ﻣسلﻢ وذﻛر ﲨاعﺔ ويتﻮﺿﺄ ويغتسﻞ ﻷنﻪ
روي أنﻪ ﷺ ﻛان يﻘﻮل إذا سال الﻮادي اﺧرﺟﻮا ﺑنا إﱃ الذي ﺟعلﻪ ﷲ طﻬﻮرا ﻓنتﻄﻬر
ﺑﻪ وﰲ ﻣعناﻩ اﺑتداء ز دة النيﻞ وﳓﻮﻩ أي ر اﻟنيﻞ ﻓيﻘوﻟون مﺜﻞ ز دة اﻷمﻄار أن ﻳﺒتدئ
اﻟنيﻞ ﰲ اﻟﺰ دة ﻓيفعﻞ مﺜﻞ ما ﻗال من إﺧراج رﺣﻠه وﺛياﺑه وﻛﺬا نفﺲ اﳌعﲎ ﻳتوضأ وﻳغتسﻞ

 ..وﻗد نﺺ اﻷﺻﺤاب ﻋﻠﻰ اﻟوادي إذا سال ﳊدﻳﺚ اﻟﺒيﻬﻘي إذا سال اﻟوادي  ..اﳊدﻳﺚ
.
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ﻗال ) :وإذا زادت اﳌياﻩ وﺧيﻒ ﻣنﻬا سن أن يﻘﻮل اللﻬﻢ ﺣﻮالينا ( أي أنﺰلﻪ ﺣﻮاﱄ
اﳌدينﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ النبات ) وﻻ علينا ( ﰲ اﳌدينﺔ وﻻ ﰲ ﻏﲑها ﻣن اﳌباﱐ ) اللﻬﻢ على
الﻈراب ( أي الرواﰊ الصغار ) واﻵﻛام ( ﺑﻔتﺢ اﳍمﺰة تليﻬا ﻣدة على وزن آﺻال
وﺑﻜسر اﳍمﺰة ﺑغﲑ ﻣد على وزن ﺟبال إﻛام ﻋﻠﻰ وزن ﺟﺒال ﻗال ﻣالﻚ هﻲ اﳉبال
الصغار ) وﺑﻄﻮن اﻷدويﺔ ( أي اﻷﻣﻜنﺔ اﳌنخﻔﻀﺔ ) وﻣناﺑﺖ الﺸﺠر ( أي أﺻﻮﳍا ﻷنﻪ
أنﻔﻊ ﳍا ﳌا ﰲ الصﺤيﺢ أنﻪ ﷺ ﻛان يﻘﻮل ذلﻚ  رﺑنا وﻻ ﲢملنا ﻣا ﻻ طاﻗﺔ لنا ﺑﻪ 
أي ﻻ تﻜلﻔنا ﻣن اﻷعمال ﻣا ﻻ نﻄيق ) اﻵيﺔ ( أي واعﻒ عنا واﻏﻔر لنا وارﲪنا
أنﺖ ﻣﻮﻻ ﻓانصر على الﻘﻮم الﻜاﻓرين  ويستﺤب أن يﻘﻮل ﻣﻄر ﺑﻔﻀﻞ ﷲ
ورﲪتﻪ وﳛرم ﺑنﻮء ﻛذا ﻳعﲏ ﳛرم مﻄر ﺑنﺠﻢ ﻛﺬا ﻳعﲏ ﻓعﻠه ﷲ ﺑسﺒﺐ اﻟنﺠﻢ أي ﻳﻘﺼد
أن ﷲ ﻓعﻠه ﺑسﺒﺐ اﻟنﺠﻢ ويباح ﰲ نﻮاء ﻛذا إذاً ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام :اﻷول :مﻄر ﺑفﻀﻞ ﷲ

ورﲪﺔ ،واﻟﺜاﱐ :مﻄر ﺑنوء ﻛﺬا أي ﺑنﺠﻢ ﻛﺬا ﻓﻬﺬا ﺣرام وﻳﺒاح أن ﻳﻘال ﰲ نوء ﻛﺬا ﻳعﲏ

ﰲ اﻟنﺠﻢ اﻟفﻼﱐ وﱂ ﻳنسﺐ اﻟفعﻞ ﻟه وإﺿاﻓﺔ اﳌﻄر إﱃ النﻮاء دون ﷲ ﻛﻔر إﲨاعا ﻗالﻪ
ﰲ اﳌبدع أن ﻳﻘول أن ﻳﻘول أن اﻟنﺠﻢ ﻫو اﻟﺬي أنﺰل اﳌﻄر ﻓﺈذا اﻋتﻘد اﻹنسان ﻫﺬا وأن

ﷲ ﻟيﺲ ﻟه دﺧﻞ ﻓﻬﺬا ﻛفر واﻟعياذ

نسأل ﷲ أن ﳛسن ﻟنا وﻟﻜﻢ اﳋتام

العبادات

ﺗعاﱃ نسأل ﷲ اﻟسﻼمﺔ.

ﻛتاب اﳉناﺋﺰ
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ﺑﻔتﺢ اﳉيﻢ ﲨﻊ ﺟنازة لﻜسر والﻔتﺢ لغﺔ اسﻢ للميﺖ  ١أو للنعﺶ الذي عليﻪ
ﻣيﺖ  ٢إذاً ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠمﺔ ﺟنازة ﻋﻠﻰ اﳌيﺖ وﻋﻠﻰ اﻟسرﻳر واﳌيﺖ ﻋﻠيه ﻟﻜن ما ﻳﻘوﻟون ﺟنازة
ﻋﻠﻰ اﻟسرﻳر ﻓﻘط ﻓﺈن ﱂ يﻜن عليﻪ ﻣيﺖ ﻓﻼ يﻘال نعﺶ وﻻ ﺟنازة ﺑﻼ سرير ﻗالﻪ
اﳉﻮهري واشتﻘاﻗﻪ ﻣن ﺟنﺲ إذا سﱰ وذﻛرﻩ هنا أي ﺑعد اﻻنتﻬاء من ﻛتاب اﻟﺼﻼة ﻷن
أهﻢ ﻣا يﻔعﻞ ﳌيﺖ الصﻼة ﻷن اﳉنازة ﻓيﻬا ﺻﻼة ﻓﻠﺬا ذﻛر ﻛتاب اﳉناﺋﺰ ﻋﻘﺐ ﻛتاب
اﻟﺼﻼة ﻷن ﻛتاب اﳉناﺋﺰ ﻓيه ﺻﻼة وﻫو أﻫﻢ ما ﻓيه وﻓيه أشياء أﺧرى ﻛغسﻞ اﳌيﺖ

وﺗﻜفﲔ اﳌيﺖ ودﻓنه ﻟﻜن أﻫﻢ ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼﻼة ﻗال ويسن اﻹﻛﺜار ﻣن ذﻛر اﳌﻮت
واﻻستعداد لﻪ ﺑفعﻞ اﻟﺼاﳊات وﺗرك اﳌعاﺻي واﻟتوﺑﺔ واﳋوف من ﷲ واﻟعرض ﻋﻠﻰ ﷲ

ﻋﺰ وﺟﻞ وﺑعﺾ اﻟناس ﻳﻘول ﻻ  ،ﻛيف ﻳسن ذﻛر اﳌوت ! ﻻ نرﻳد ذﻛر اﳌوت ﺣﱴ ﻻ
نعيﺶ ﰲ ﻏﻢ وننغﺺ ﻋﻠﻰ أنفسنا  ،ووﷲ ﻫو اﺣد أمرﻳن إما أن ﺗنغﺺ ﻋﻠﻰ نفسﻚ ﰲ
اﻟدنيا او ﺗنغﺺ ﻋﻠيﻬا ﰲ اﻵﺧرة ﻓتﺬﻛر اﳌوت ﰲ اﻟدنيا وﻟن ﺗنغﺺ ا ﻷن اﳌؤمن ﻻ
ﻳعيﺶ ﰲ نغﺺ ﺑﻞ ﻳعيﺶ ﰲ سعادة ﻓا ﺗﻜفﻞ أن ﳛييه ﺣياة طيﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ اﳌؤمنون أسعد
اﻟناس ﻳﻘول أﺣدﻫﻢ وﷲ إننا ﻟفي سعادة ﻟو ﻋﻠﻢ ا اﳌﻠوك وأﺑناء اﳌﻠوك ﻟﻘاﺗﻠو ﻋﻠيﻬا
ﻟسيوف واﻵﺧر ﻳﻘول أنه ﰲ سعادة ﻟو أن أﻫﻞ اﳉنﺔ ﰲ مﺜﻠﻬا ﳍﻢ ﰲ نعيﻢ ﻛﺒﲑ وﻋﻈيﻢ

لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻛﺜروا ﻣن ذﻛر هادم اللذات وهﻮ لذال اﳌعﺠمﺔ ﻳعﲏ ﻗاطﻊ اﻟﻠﺬات ويﻜرﻩ
اﻷنﲔ ما ﱂ ﻳغﻠﺒه وﲤﲏ اﳌﻮت ويباح التداوي ﲟباح وﻟيﺲ ﲟﺤرم أو مسﻜر أو ﳒاسﺔ
وترﻛﻪ أﻓﻀﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﻬور واﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ واﻟرسول ﷺ ﺗداوى واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا أﻛﺜر من
ﻗول ﻓﻬﻞ ﻋدم اﻟتداوي أﻓﻀﻞ؟ اﻟفﻘﻬاء ﻋندما ﻳﻘوﻟون ﻓﻀﻠيﺔ ﻋدم اﻟتداوي ﻷن ﻓيه
اﺗﻜال واﻋتماد ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻬو ﺬا أﻓﻀﻞ من اﻟتداوي أما اﻟتداوي مﻊ اﻻﺗﻜال ﻋﻠﻰ ﷲ
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وﻋدم اﻻﺗﻜال ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﻓﻼ س ﺑه وﳛرم ﲟﺤرم ﻣﺄﻛﻮل وﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﳛرم اﻟتداوي ﻣن
ﺻﻮت ﻣلﻬاة وﻏﲑﻩ ﻛاﳌوسيﻘﻰ ﻓيﻘوﻟون اﻟعﻼج ﳌوسيﻘﻰ و ﻟنﻈر إﱃ اﻷﻓﻼم و...ﻓﻼ
ﻳﻜون اﻟعﻼج ﲟا ﺣرمه ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻞ ﻻ ﺗﺰﻳد اﻹنسان إﻻ ضيﻖ ﻋﻠﻰ ضيﻖ وﻛآﺑﺔ ﻋﻠﻰ

ﻛآﺑﺔ ﻗال وﳚﻮز أي اﻟتداوي ﺑبﻮل إﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع اﻟنﱯ ﷺ داوى اﻟعرنيﲔ ﺑﺒول
اﻹﺑﻞ وأمرﻫﻢ أن ﻳﺸرﺑوا من أﺑواﳍا وأﻟﺒا ا واﻟغرﻳﺐ اﻟيوم ﻋند من ﻋنده شﻚ ﰲ نﺒوة اﻟنﱯ
ﷺ أن اﻷﲝاث اﻵن وﻗفﺖ ﻋﻠﻰ أﲝاث ﻋدﻳدة ﻗرأت مﻠﺨﺼا ا ﺗتﻜﻠﻢ ﻋن ﺑول اﻹﺑﻞ

وأن ﻓيه مادة ﺗﻘاوم اﻟفﲑوسات واﻵن ﻳعمﻠون ﻋﻠﻰ استﺨﻼص ﻫﺬه اﳌادة ﻷن ﺑول اﻹﺑﻞ
ﻓيه ﻫﺬه اﳌادة وﻓيه ﲰوم أﺧرى ﻓيستﺨﻠﺼون ﻫﺬه اﳌادة وﺗﻜون نﻘيﺔ من ﻫﺬه اﻟسموم
وﺗستﺨدم ﰲ اﻟعﻼج واﳌسأﻟﺔ ﻫنا ﻋﻠﻰ ﺑول اﻹﺑﻞ ﻓﻘط ﻟﻜن ﻗيﻞ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﳚوز ﺑﻜﻞ

ما أﻛﻞ ﳊمه إذا ﻛان ﻓيه دواء ﻓيمﻜن ذﻟﻚ .ﻗال :ويﻜرﻩ أن يستﻄب ﻣسلﻢ ذﻣيا لغﲑ
ﺿرورة وأن ﺧذ ﻣنﻪ دواء ﱂ يبﲔ لﻪ ﻣﻔرداتﻪ اﳌباﺣﺔ اﳊﻜﻢ ﻳدور مﻊ ﻋﻠته ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا

اﻟﻜﻼم ﻗد ﻳﻜون ﰲ ﺑعﺾ اﻷوﻗات أو ﰲ ﺑعﺾ اﻟعﺼور أو ﰲ ﺑعﺾ اﻟﺒﻼد ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻫﺬا
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗه ﻷننا نرى اﻟيوم أن اﻟعﻼج واﻟﻄﺐ ﰲ ﺑﻼد اﻟغرب أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ من
اﻟعﻼج ﰲ ﺑﻼد اﳌسﻠمﲔ ،ﳌاذا؟ ﻗد ﻳرﺟﻊ إﱃ اﳌستوى اﻟعﻠمي ﻋندﻫﻢ ،ﻗد ﻳرﺟﻊ ﲟستوى
اﻟﺸعور ﳌسئوﻟيﺔ ﻋندﻫﻢ وﻻ ﻳوﺟد ﻋند  ،وﻗد ﻳﻜون ﺑسﺒﺐ اﶈاسﺒﺔ ﻓأﺻﺒﺤﺖ اﳌﻘومات
ﻫناك أﻓﻀﻞ ﲝيﺚ أن اﻟﻄﺒيﺐ ﻋنده معﻠومات أﻛﺜر واﻷﺟﻬﺰة أﻛﺜر ﺗﻄور ،وﻫو ﺗعود ﻋﻠﻰ
أن ﻳنﺸأ ﰲ ﳎتمﻊ منﻈﻢ من أﻟفه إﱃ ﺋه ..منﻈﻢ من أﻗﻞ واﺣد إﱃ أﻋﻠﻰ رأس ﰲ اﳍرم،
واﻟﺸيء اﻟﺜاﻟﺚ :اﶈاسﺒﺔ ﻓاﻟﻄﺒيﺐ ﻳعﻠﻢ أنه إذا ﻗﺼر ﻓسيﺤاسﺐ ﻓﻬﺬه اﳌﻘومات ﲡدﻫا ﰲ
ﺑﻼد اﳌسﻠمﲔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ وﻗد ﺗﻜون منعدمﺔ أو موﺟود ﺑعﻀﻬا ﺑدرﺟﺔ ضعيفﺔ ﻓاﳋﻼﺻﺔ أن
اﳊﻜﻢ ﻳدور مﻊ ﻋﻠته ،ﻓعندما ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻳﻜره ﻋﻠﻰ اﳌسﻠﻢ اﻟتداوي ﻋند اﻟﺬمي نﻘول ﻟه
ﻫﺬا إذا ﻛان اﻟﺬمي ﻻ أمانﺔ ﻋنده ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﻠناه ﻻ نﻘوﻟه ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜفار
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ﻟﻜن ﻫو موﺟود ﻓنﻘول أن اﻟعﻠﺔ ﻫي اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ اﳊﻜﻢ أو ﺗنفيه ﻓﺈذا ﺧﺸينا من ﻫﺬا اﻟﺬمي
ﻓننتﺒه ،أما إذا ﻛان اﻟﺬمي ﰲ ﺣاﻟﺔ ﻳؤمن ﻓيﻬا وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺣﻘيﻘﺔ شيء مؤسف ﻟنسﺒﺔ

ﻟنا ﻓاﳌفﱰض أن نﻜون ﳓن أﻓﻀﻞ منﻬﻢ وﻫﺬا ﻟيﺲ مرده إﱃ ﻛوننا مسﻠمﲔ ﺑﻞ مرده إﱃ
ﻛوننا ﻻ ﳕتﺜﻞ اﻹسﻼم ﻓﻠو امتﺜﻠنا اﻹسﻼم سنﻜون أﻓﻀﻞ منﻬﻢ  ،أﻟيﺲ اﻹسﻼم ﳛﺜنا ﻋﻠﻰ
اﻷمانﺔ ،ﳛﺜنا ﻋﻠﻰ اﻹﺗيان ﻟواﺟﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻘان  ،ﻓاﻟﻄﺒيﺐ ﰲ اﻟغرب ﻋندما ﻳتﻘن إﳕا

ﻳتﻘن اﺑتغاء اﳌال أو منﺼﺐ ﰲ اﻟدنيا ،أما اﳌسﻠﻢ ﻳفﱰض أنه ﻳفعﻞ ﻫﺬا ﻟﻠسمعﺔ اﻟﻄيﺒﺔ ﰲ
اﻟدنيا واﻷﺟر ﰲ اﻵﺧرة ﻟﻜن ما أﺻاﺑنا ضعف وانتﻜاس وﺧﺬﻻن وﺗﻘﻬﻘر إﻻ ﺑسﺒﺐ ﺑعد
ﻋن شرع ﷲ وﻛﻠما اﺑتعد ﻋن شرع ﷲ ازدد ذﻟﺔ ومﻬانﺔ  ،ونسأل ﷲ أن ﻳرد إﻟيه مردا
ﲨيﻼ .ﻗال ﻳﻜره أن ﻳؤﺧﺬ منه دواء إﻻ أن ﻳﺒﲔ ﻟه مفرداﺗه اﳌﺒاﺣﺔ ﻳعﲏ ﻳﻘول ﻋندما ﺧﺬ
اﻟدواء من ﻏﲑ اﳌسﻠﻢ ﻓﻼﺑد أن ﻳﺸرح ﻟﻚ مفرداﺗه ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜون ﻓيه شيء ﳒﺲ أو ﻛﺬا.

ﻗال ) :ويسن عيادة اﳌريﺾ ( والسﺆال عن ﺣالﻪ لﻸﺧبار ويغب ا ﻳعﲏ ﻻ ﺗﻜون ﻛﻞ

ﻳوم ﺑﻞ أﺣيا

ت ا وأﺣيا ﻻ ت إﻟيﻬا وتﻜﻮن ﺑﻜرة أو عﺸيا أول اﻟنﻬار أو آﺧر

اﻟنﻬار و ﺧذ ﺑيدﻩ ويﻘﻮل ﻻ س طﻬﻮرا إن شاء ﷲ تعاﱃ لﻔعلﻪ ﷺ وينﻔﺲ لﻪ ﰲ
أﺟلﻪ ﳋﱪ رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ عن أﰊ سعيد ﲟعﲎ أن ﻳتفاءل ﻟه ﻟﺸفاء واﻟعاﻓيﺔ وطول
اﻷﺟﻞ وﻛﺬا ﻓﺈن ذلﻚ ﻻ يرد شيﺌا ويدعﻮ لﻪ ﲟا ورد ) و ( يسن ) تذﻛﲑﻩ التﻮﺑﺔ ( ﻷ ا
واﺟبﺔ على ﻛﻞ ﺣال وهﻮ أﺣﻮج إليﻬا ﻣن ﻏﲑﻩ ) والﻮﺻيﺔ ( إذاً ﻳسن أن ﻳﺬﻛره ﻟتوﺑﺔ
وﻳسن ﻟه اﻟوﺻيﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣا ﺣق اﻣرئ ﻣسلﻢ لﻪ شﻲء يﻮﺻﻲ ﺑﻪ يبيﺖ ليلتﲔ إﻻ
ووﺻيتﻪ ﻣﻜتﻮﺑﺔ عندﻩ ﻣتﻔق عليﻪ عن اﺑن عمر وﻛتاﺑﺔ اﻟوﺻيﺔ ﻗد ﺗﻜون واﺟﺒﺔ وﻗد ﺗﻜون
مستﺤﺒﺔ واﻷﺻﻞ ﻓيﻬا أ ا مستﺤﺒﺔ إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك شيء واﺟﺐ ﻋﻠيه ﻳﻀيﻊ إذا مات
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ﺑدون وﺻيﺔ ﻓﻠيسﺖ واﺟﺒﺔ وﺗﻜون مستﺤﺒﺔ ﲟعﲎ ﻫو ﻋﻠيه دﻳون ﻟﻜن مﺜﺒتﺔ ﻓأﺻﺤاب
اﻟدﻳون ﻋندﻫﻢ إﻗرارات ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘوﻗﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜتﺐ اﻟوﺻيﺔ ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﻟوﺟوب وإﳕا
ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﻻستﺤﺒاب أما إذا ﻛان ﻋنده ﺣﻘوق وواﺟﺒات ﻟيسﺖ مﺜﺒتﺔ ﻋند أﺻﺤا ا

وﻟيﺲ ﻳﺜﺒتﻬا ﻋند أﺻﺤا ا إﻻ وﺻيته ﻓﻬنا ﺗﻜون ﻛتاﺑﺔ اﻟوﺻيﺔ واﺟﺒﺔ ) وإذا نﺰل لﻪ ( أي
نﺰل ﺑﻪ اﳌلﻚ لﻘبﺾ روﺣﻪ ) سن تعاهد ( أرﻓق أهلﻪ وأتﻘاهﻢ لرﺑﻪ ) ﺑبﻞ ﺣلﻘﻪ إذا اشتد
ﺑه اﳌرض ونﺰل ﺑه مﻠﻚ اﳌوت وأﺻﺒﺢ اﻵن ﰲ ﺣال اﻟنﺰع ﻓيسن أن ﰐ أرﻓﻖ أﻫﻠه ﺑه

وأﺗﻘاﻫﻢ

وﻳﺒﻞ ﺣﻠﻘه ﲟاء أو شراب وتندى شﻔتيﻪ ( ﺑﻘﻄنﺔ ﻷن ﻫﺬا ﳜفف ﻋن اﶈتﻀر

) ﻷن ذلﻚ يﻄﻔﺊ ﻣا نﺰل ﺑﻪ ﻣن الﺸدة وتسﻬﻞ عليﻪ النﻄق لﺸﻬادة ( ) وتلﻘينﻪ ﻻ
إلﻪ إﻻ ﷲ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ لﻘنﻮا ﻣﻮ ﻛﻢ ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ رواﻩ ﻣسلﻢ عن أﰊ سعيد ) ﻣرة وﱂ
يﺰد على ثﻼث ( لﺌﻼ يﻀﺠرﻩ مرة ﻓﺈذا ﻗاﳍا مرة اﻛتفﻰ ا وﳝﻜن أن ﻳﺰﻳد إﱃ ﺛﻼث )
ﻣرة وﱂ يﺰد على ثﻼث ( لﺌﻼ يﻀﺠرﻩ معناه أنه إذا ﻗاﳍا مرة اﻛتفﻰ ا ﻓﻠو ﻗاﳍا نيﺔ أو
ﻟﺜﺔ ﻓﻼ س أما اﻟراﺑعﺔ ﻓﻼ ﻷنه ﻗد ﻳﻀﺠر ﻫﺬا اﳌرﻳﺾ ﻟﺸدة اﻟتعﺐ ﻓﲑﻓﺾ أن ﻳﻘوﳍا
ﻓﻼ نﻘول أن ﺑﺬﻟﻚ ﺗسوء ﺧاﲤته ﻟﻜن ﻳﺼﺒﺢ ﺻورﺗه ﰲ اﻟﻈاﻫر ﻛأنه سيء اﳋاﲤﺔ أما ﰲ
اﳊﻘيﻘﺔ ﻓﻼ ﻳؤاﺧﺬه ﷲ إذا ﻛان ﺗﻀﺠر ﲟرضه ﺑدون أن ﻳعرف.

وﻗفنا ﻋند مسأﻟﺔ اﻟتﻠﻘﲔ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمﺤتﻀر ﻳسن أن ﻳتعاﻫده ﺑﺒﻞ ﺣﻠﻘه ﲟاء أو شراب
وﻳندي شفتيه ﻷن ﻫﺬا أرﻓﻖ ﻟه ﻷنه أسﻬﻞ ﻟه ﰲ اﻟنﻄﻖ ﻟﺸﻬادﺗﲔ وأن ﻳﻠﻘنه ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ

مرة واﺣدة وﻟه أن ﻳﺰﻳد إﱃ ﺛﻼث وﻻ ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث لﺌﻼ يﻀﺠرﻩ ) إﻻ أن يتﻜلﻢ ﺑعدﻩ
ﻳعﲏ ﺑعد اﻟتﻠﻘﲔ ﻓيعيد اﻟتﻠﻘﲔ ﺣﱴ ﻳﻜون آﺧر ﻛﻼم ﻫﺬا اﳌيﺖ من اﻟدنيا ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ )
إﻻ أن يتﻜلﻢ ﺑعدﻩ ﻓيعيد تلﻘينﻪ ( إﱃ ثﻼث ليﻜﻮن آﺧر ﻛﻼﻣﻪ ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ ويﻜﻮن )
ﺑرﻓق ( أي ﺑلﻄﻒ وﻣداراة ﻳعﲏ ﻻ مره ﺑﺸدة وﻻ ﳛﺜه ﺑعنف ﻗﻞ ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ ﻓﻘد
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ﻳﻜون ﺑسﺒﺐ اﳌرض واﻟتعﺐ ﻳرﻓﺾ و ﰉ ﻫو ﻳرﻓﺾ اﻷسﻠوب اﻵن ﻗال :ﺑلﻄﻒ وﻣداراة
ﻷنﻪ ﻣﻄلﻮب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻬنا أوﱃ أي اﻟﻠﻄف واﻟرﻓﻖ مﻄﻠوب ﰲ ﻛﻞ موضﻊ وﰲ ﻫﺬا
اﳌوضﻊ أوﱃ ،ﰒ ﻗال ) :ويﻘرأ عندﻩ ( سﻮرة ) يﺲ والﻘرآن اﳊﻜيﻢ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ اﻗرءوا على ﻣﻮ ﻛﻢ سﻮرة يﺲ رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑن ماﺟﺔ ،اﻗرءوا ﻋﻠﻰ مو ﻛﻢ
ﻓسرﻫا شيﺦ اﻹسﻼم ﻳعﲏ ﻋند اﶈتﻀر ،اﻗرءوا ﻋﻠﻰ اﶈتﻀر اﻟﺬي ﻳنازع ﻗال :وﻷنﻪ يسﻬﻞ
ﺧروج الروح واﻹمام اﲪد ﻳرى أن ﻳﻘرأ ﻋند اﳌيﺖ اﻟﻘرآن مﻄﻠﻘا ﻋموما ﻳعﲏ أي شيء من
اﻟﻘرآن ﻗال ﻷنه ﳜفف ﻋنه ﻟﻘرآن ،ﻗال اﳌﺼنف :ويﻘرأ عندﻩ الﻔاﲢﺔ وﻳﻘرأ ﻋنده أﻳﻀا

اﻟفاﲢﺔ وﻗﻠنا اﳌﻘﺼود اﻟﻘرآن ،اﻟفاﲢﺔ ،ﻳﺲ ﺟاء اﻟنﺺ ﻋﻠيﻬا واﻹمام أﲪد ﻳﻘول ﻳﻘرأ ﻋند

اﳌيﺖ إذا ﺣﻀر ﻟيﺨفف ﻋنه ﻟﻘرآن ،ﰒ ﻗال ) :ويﻮﺟﻬﻪ إﱃ الﻘبلﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ عن البيﺖ اﳊرام ﻗبلتﻜﻢ أﺣياء وأﻣﻮا رواﻩ أﺑﻮ داود ﻋند طرﻳﻘتان :وعلى
ﺟنبﻪ اﻷﳝن أﻓﻀﻞ إن ﻛان اﳌﻜان واسعاً وإﻻ ﻓعلى ﻇﻬرﻩ ﻣستلﻘياً ورﺟﻼﻩ إﱃ الﻘبلﺔ

ﻫﺬه اﻟﺼور ن ﺻﺤيﺤتان ﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﻓﻀﻞ ﻓاﻷﻓﻀﻞ ﻗال أن ﻳﻜون ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه
اﻷﳝن إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻋنه ﻋﻠﻰ ﻇﻬره أﻓﻀﻞ مﻄﻠﻘا واﺧتاره اﻷﻛﺜر وﻋﻠيه اﻟعمﻞ أن ﻳﻜون ﻋﻠﻰ

ﻇﻬره ورﺟﻼه ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ وﻟيﺲ ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه وﺻدره ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻗال :وﻋنه ﻋﻠﻰ ﻇﻬره أﻓﻀﻞ مﻄﻠﻘا
وﻟيﺲ إذا ﺗعﺬر ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه ﺑﻞ مﻄﻠﻘا ﻋموما اﺗسﻊ اﳌﻜان أو ﻻ واﺧتاره اﻷﻛﺜر وﻋﻠيه

اﻟعمﻞ ﻗال ﰲ ﻛﺸاف اﻟﻘناع ،ﻗال :ويرﻓﻊ رأسﻪ ﻗليﻼً ليصﲑ وﺟﻬﻪ إﱃ الﻘبلﺔ ) ﻓﺈذا
ﻣات سن تغميﻀﻪ ( ﻷنﻪ ﷺ أﻏمﺾ أ سلمﺔ وﻗال إن اﳌﻼﺋﻜﺔ يﺆﻣنﻮن على ﻣا
تﻘﻮلﻮن رواﻩ ﻣسلﻢ ويﻘﻮل ﺑسﻢ ﷲ وعلى وﻓاة رسﻮل ﷲ ﷺ اﳊدﻳﺚ أﺧرﺟه اﻟﺒيﻬﻘي
موﻗوف ﻋﻠﻰ ﺑعﺾ اﻟتاﺑعﲔ ،ﻗال :ويغمﺾ ذات ﳏرم وتغميﻀﻪ معناه اﳌرأة ﻳغمﻀﻬا
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ﳏرمﻬا وﻫي ﻛﺬﻟﻚ ﳍا أن ﺗغمﺾ ﻋيﲏ من مات من ﳏارمﻬا وﻛرﻩ ﻣن ﺣاﺋﺾ وﺟنب أن

ﺗغمﺾ ﻋﲔ اﳌيﺖ وأن يﻘر ﻩ أي اﳊاﺋﺾ واﳉنﺐ ويغمﺾ اﻷنﺜى ﻣﺜلﻬا أو ﺻﱯ ﻓيمﻜن

أن ﻳغمﺾ ﻋﲔ اﻷنﺜﻰ أو ﺻﱯ أو رﺟﻞ من ﳏارمﻬا ) وشد ﳊييﻪ ( لﺌﻼ يدﺧلﻪ اﳍﻮام )
وتليﲔ ﻣﻔاﺻلﻪ ( ليسﻬﻞ تغسيلﻪ ﻛيف ؟ ﻗال ويرد ذراعيﻪ إﱃ عﻀديﻪ ﰒ يردﳘا إﱃ
ﺟنبﻪ ﰒ يردﳘا ويرد ساﻗيﻪ إﱃ ﻓخديﻪ وﳘا إﱃ ﺑﻄنﻪ ﳘا ﻳعﲏ اﻟساﻗﲔ واﻟفﺨﺬﻳن إﱃ
ﺑﻄنه ﰒ يردﳘا ويﻜﻮن ذلﻚ عﻘب ﻣﻮتﻪ ﻗبﻞ ﻗسﻮ ما ﻟﻜن إذا ﻗسﺖ ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ
ﺗﻠيينﻬا ﻓﺈن شق ذلﻚ ترﻛﻪ ) وﺧلﻊ ثياﺑﻪ ( لﺌﻼ ﳛمى ﺟسدﻩ ﻓيسرع إليﻪ الﻔساد ﺣﱴ
ﻻ ﻳفسد ﺟسده وﻳسرع إﱃ اﻟتغﲑ ) ويسﱰﻩ ﺑﺜﻮب ( ﻳعﲏ ﺑﻘماش ﳌا روت عاﺋﺸﺔ أن
النﱯ ﷺ ﺣﲔ تﻮﰲ سﺠﻲ ﺑﱪد ﺣﱪة ﻣتﻔق عليﻪ أي ﻏﻄي ﺑﺜوب ﺣﱪة أي ﲨيﻠﺔ وينبغﻲ
أن يعﻄﻒ ﻓاﺿﻞ الﺜﻮب عند رأسﻪ ورﺟليﻪ لﺌﻼ يرتﻔﻊ لريﺢ ﳚعﻞ ﺟﺰء منه ﲢﺖ رﺟﻠه
وآﺧر ﻋند رأسه ﺣﱴ ﻳنﻜﺸف ) ووﺿﻊ ﺣديدة ( أو ﳓﻮها ) على ﺑﻄنﻪ ( لﻘﻮل أنﺲ
ﺿعﻮا على ﺑﻄنﻪ شيﺌا ﻣن ﺣديد لﺌﻼ ينتﻔﺦ ﺑﻄنﻪ أﺧرﺟه اﻟﺒيﻬﻘي ) ووﺿعﻪ على سرير
ﻏسلﻪ ( ﻷنﻪ يبعد عن اﳍﻮام ) ﻣتﻮﺟﻬا ( إﱃ الﻘبلﺔ على ﺟنبﻪ اﻷﳝن ) ﻣنﺤدرا ﳓﻮ
رﺟليﻪ ( أي يﻜﻮن رأسﻪ أعلى ﻣن رﺟليﻪ ﻳعﲏ ﰲ اﻟسرﻳر لينصب عنﻪ اﳌاء وﻣا ﳜرج ﻣنﻪ
ﻳعﲏ اﻟنﺠاسﺔ ﻳعﲏ ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ اﻟسرﻳر ورأسه أﻋﻠﻰ من رﺟﻠيه ﺣﱴ ﻳنﺼﺐ اﳌاء ﰲ اﻟغسﻞ

وﳜرج ) وإسراع ﲡﻬيﺰﻩ إن ﻣات ﻏﲑ ﻓﺠﺄة ( ﻳعﲏ إذا مات اﳌرﻳﺾ ﻏﲑ موت اﻟفﺠأة

ﻓﻬﺬا ﻳسرع ﰲ ﲡﻬيﺰه ﻟﻜن اﻟﺬي مات ﻓﺠأة ﻻ ﻳسرع ﺑتﺠﻬيﺰه وإﳕا ﻳتأﻛد من موﺗه لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻻ ينبغﻲ ﳉيﻔﺔ ﻣسلﻢ أن ﲢبﺲ ﺑﲔ ﻇﻬراﱐ أهلﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻻ س أن ينتﻈر
ﺑﻪ ﻣن ﳛﻀرﻩ ﻣن وليﻪ أو ﻏﲑﻩ إن ﻛان ﻗريبا وﱂ ﳜﺶ عليﻪ أو يﺸق على اﳊاﺿرين

ﻳﻘول ﻻ س أن ننتﻈر وﻻ نتعﺠﻞ ﺑدﻓنه ننتﻈر من ﳛﻀره من أﻗر ﺋه أو من ﳛﺒه أو ﻛﺬا
ﺑﺸرط أن ﻳﻜون اﻻنتﻈار ﻗرﻳﺐ ﻟئﻼ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﳊاضرﻳن وﻛﺬا ﻻ ﳔﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﺜﺔ أن

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٢١

ﺗتعفن أو ﺗتغﲑ ﻓﺈن ﻣات ﻓﺠﺄة أو شﻚ ﰲ ﻣﻮتﻪ انتﻈر ﺑﻪ ﺣﱴ يعلﻢ ﻣﻮتﻪ ﻛيف ؟ ﻗال

ﳔساف ﺻدﻏيﻪ وﻣيﻞ أنﻔﻪ وانﻔصال ﻛﻔيﻪ ﺗرﲣي اﻟﻜف ﻓما ﻋادت ﲢمﻞ واسﱰﺧاء
رﺟليﻪ ) وإنﻔاذ وﺻيتﻪ ( أن نﺒادر ﰲ إنفاذ اﻟوﺻيﺔ ﳌا ﻓيه من اﻷﺟر ﳌا ﻓيﻪ ﻣن تعﺠيﻞ
اﻷﺟر ) وﳚب ( اﻹسراع ) ﰲ ﻗﻀاء دينﻪ ( اﻹسراع ﰲ ﺗنفيﺬ اﻟوﺻيﺔ سنﺔ وﳚﺐ
اﻹسراع ﰲ ﻗﻀاء اﻟدﻳن سﻮاء ﻛان تعاﱃ أو ﻵدﻣﻲ مﺜﻞ اﻟﺰﻛاة أو اﳊج ن ﻛان ﻗادرا
و ﺧر ﰲ اﳊج ﻓﺈذا مات ﻓﻼﺑد أن ﳔرج من اﻟﱰﻛﺔ ﻗيمﺔ من ﳛج ﻋنه وﻫﺬا ﺗعاﱃ ﳌا
روى الﺸاﻓعﻲ وأﲪد والﱰﻣذي وﺣسنﻪ عن أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا نﻔﺲ اﳌﺆﻣن ﻣعلﻘﺔ ﺑدينﻪ
ﺣﱴ يﻘﻀى عنﻪ وﻻ س ﺑتﻘبيلﻪ والنﻈر إليﻪ ولﻮ ﺑعد تﻜﻔينﻪ ﻳعﲏ اﳌيﺖ.
ﻓصﻞ ﻏسﻞ اﳌيﺖ وتﻜﻔينﻪ
اﻵن ﻳﺬﻛر أرﺑﻊ مساﺋﻞ ﻓرض ﻛفاﻳﺔ ) ﻏسﻞ اﳌيﺖ ( اﳌسلﻢ ) وتﻜﻔينﻪ ( ﻓرض ﻛﻔايﺔ
لﻘﻮل النﱯ ﷺ ﰲ الذي وﻗصتﻪ راﺣلتﻪ اﻏسلﻮﻩ ﲟاء وسدر وﻛﻔنﻮﻩ ﰲ ثﻮﺑيﻪ ﻣتﻔق عليﻪ
عن اﺑن عباس ) والصﻼة عليﻪ ( ﻓرض ﻛﻔايﺔ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﺻلﻮا على ﻣن ﻗال ﻻ إلﻪ إﻻ
ﷲ رواﻩ اﳋﻼل والدارﻗﻄﲏ وﺿعﻔﻪ اﺑن اﳉﻮزي ) ودﻓنﻪ ﻓرض ﻛﻔايﺔ ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ:
ﰒ أﻣاتﻪ ﻓﺄﻗﱪﻩ  ﻗال اﺑن عباس ﻣعناﻩ أﻛرﻣﻪ ﺑدﻓنﻪ وﲪلﻪ أيﻀا ﻓرض ﻛﻔايﺔ وإتباعﻪ
سنﺔ ﻣن يﻘﻮم ﺑغسﻞ اﳌيﺖ وﻛرﻩ اﻹﻣام للغاسﻞ واﳊﻔار أﺧذ أﺟرة على عملﻪ إﻻ أن
يﻜﻮن ﳏتاﺟا ﻓيعﻄى ﻣن ﺑيﺖ اﳌال ﻓﺈن تعذر أعﻄﻲ ﺑﻘدر عملﻪ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع معناه
أن اﻟغاسﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون متﱪﻋا ﻓﺈذا ﻛان ﳏتاﺟا ﻓيعﻄﻰ من ﺑيﺖ اﳌال ﻓﺈذا ﺗعﺬر وﱂ

ﻳﻜن ﻫناك شيء ﰲ ﺑيﺖ اﳌال ﻓيعﻄيه اﻟناس ﺑدﻻ ﻋن ﻋمﻠه واﻷﻓﻀﻞ أن ﳜتار لتغسيلﻪ
ثﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻷول عارف ﺣﻜاﻣﻪ ﻳعﲏ ﺣﻜام اﻟتغسيﻞ وﻫﺬا اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ﻟﻜن من
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ﻫو أوﱃ اﻟناس ﺑغسﻞ اﳌيﺖ ) وأوﱃ الناس ﺑغسلﻪ وﺻيﻪ ( العدل ﻳعﲏ من أوﺻﻰ اﳌيﺖ

إﻟيه أن ﻳغسﻠه ﻓﻬﺬا اﻟوﺻي ﻫو أوﱃ اﻟناس أوﱃ من أﺑيه واﺑنه ومن ﻛﻞ ﻗراﺑته ﻷن أ ﺑﻜر
أوﺻى أن تغسﻞ اﻣرأتﻪ أﲰاء ﻳعﲏ ﺑنﺖ ﻋميﺲ وأوﺻى أنﺲ أن يغسلﻪ ﷴ ﺑن سﲑين
) ﰒ أﺑﻮﻩ ( ﻳعﲏ ﻟو ﻓرضنا أنه ﱂ ﻳوص ﻓيﺼﲑ أوﱃ اﻟناس ﺑه ﻫو أﺑوه ﻻﺧتصاﺻﻪ ﳊنﻮ
والﺸﻔﻘﺔ) ﰒ ﺟدﻩ ( وﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ وإن عﻼ ﻳعﲏ ﺟده وﺟد ﺟده ﳌﺸارﻛتﻪ اﻷب ﰲ
اﳌعﲎ ) ﰒ اﻷﻗرب ﻓاﻷﻗرب ﻣن عصباتﻪ ( واﻟعﺼﺒﺔ ﺗعرف ﰲ اﳌﲑاث ﻓيﻘدم اﻻﺑن ﰒ
اﺑنﻪ وإن نﺰل ﰒ اﻷخ ﻷﺑﻮين اﻟﺸﻘيﻖ ﰒ اﻷخ لﻸب ﰒ اﺑن اﻷخ اﻟﺸﻘيﻖ ﰒ اﺑن اﻷخ
ﻷب ﰒ اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيﻖ ﰒ اﻟعﻢ ﻷب ﰒ اﺑن اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيﻖ ﰒ اﺑن اﻟعﻢ ﻷب على ترتيب
اﳌﲑاث ) ﰒ ذوو أرﺣاﻣﻪ ( ﻛاﳌﲑاث وﻫﻢ ﻗراﺑﺔ ﻟيسوا ﺑعﺼﺒﺔ وﻫﻢ اﻟﺬﻳن ﻻ ﻳرﺛونه ﻛأن
مات وﻟيﺲ ﻟه ﻗرﻳﺐ إﻻ اﺑن ﺧاﻟته ﻓﻬو ﻟيﺲ من ذووا اﻟعﺼﺒﺔ وإﳕا ﻫو من أوﱄ اﻷرﺣام أو
اﺑن ﻋمته ﰒ اﻷﺟانب وﻫﺬا اﻟسادس وأﺟنﱯ أوﱃ ﻣن زوﺟﺔ وأﻣﺔ ﻳعﲏ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ

ﻳعﲏ ﻟو مات اﻟرﺟﻞ وﻟيﺲ ﻋنده ﻗرﻳﺐ إﻻ زوﺟته أو أمته ﻓمن أﻓﻀﻞ ﻓﻬﻞ اﻟرﺟﻞ اﻷﺟنﱯ
أم اﻟﺰوﺟﺔ ﻗال اﻷﺟنﱯ أوﱃ من اﻟﺰوﺟﺔ واﻷمﺔ ﳌاذا؟ ﻟﻠﺨروج من اﳋﻼف ﻷنه ﻫناك

ﺧﻼف ﰲ ﺗغسيﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﻬا وأﺟنبيﺔ أوﱃ ﻣن زوج وسيد ﻳعﲏ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة ﻓﻠو

ماﺗﺖ اﳌرأة وما ﻋندﻫا ﻗراﺑﺔ إﻻ زوﺟﻬا أو سيدﻫا واﻟنساء اﻷﺟنﺒيات أوﱃ وزوج أوﱃ ﻣن
سيد ﺑﺰوﺟته من سيد ﻓﻠو ماﺗﺖ اﳌرأة وﺗرﻛﺖ زوﺟا وسيدا ﻓاﻟﺰوج أوﱃ وزوﺟﺔ أوﱃ ﻣن أم
ولد ﻳعﲏ اﻟﺰوﺟﺔ أوﱃ ﺑﺰوﺟﻬا إذا مات من أم اﻟوﻟد وﻫي اﻷمﺔ اﻟﱵ ﻟﻠﺰوج ) و ( اﻷوﱃ
ﺑغسﻞ ) أنﺜى وﺻيتﻬا ( العدل ﻛأن أوﺻﺖ اﳌرأة أن ﺗغسﻠﻬا ﻓﻼنﺔ ﻓﻬي اﻷوﱃ ) ﰒ
الﻘرﰉ ﻓالﻘرﰉ ﻣن نساﺋﻬا ( ﻓتﻘدم أﻣﻬا وإن علﺖ أمﻬا ﰒ أم أمﻬا  ..ﰒ ﺑنتﻬا وإن
نﺰلﺖ ﰒ الﻘرﰉ ﻛاﳌﲑاث معناه ننتﻘﻞ إﱃ اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘﺔ ﰒ اﻷﺧﺖ ﻷب وعمتﻬا
وﺧالتﻬا سﻮاء وﻛذا ﺑنﺖ أﺧيﻬا وﺑنﺖ أﺧتﻬا ﻻستﻮاﺋﻬما ﰲ الﻘرب واﶈرﻣيﺔ .مسأﻟﺔ
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اﻟﺰوﺟﺔ وﻫﻞ ﺗغسﻞ اﻟﺰوج أو ﻻ وﻛﺬا اﻟعﻜﺲ ؟ ) ولﻜﻞ واﺣد ﻣن الﺰوﺟﲔ ( إن ﱂ تﻜن
ذﻣيﺔ أي اﻟﺰوﺟﺔ ) ﻏسﻞ ﺻاﺣبﻪ ( أما ﻟو ﻛانﺖ ذميﺔ ﻓﻼ ﻓاﻟﺬميﺔ ﻻ ﺗغسﻞ زوﺟﻬا اﳌسﻠﻢ
ﻷننا نﺸﱰط ﰲ اﻟغاسﻞ أن ﻳﻜون ذميا ﳌا تﻘدم عن أﰊ ﺑﻜر أن أﲰاء ﻏسﻠته وروى اﺑن
اﳌنذر أن عليا ﻏسﻞ ﻓاطمﺔ وﻷن آ ر النﻜاح ﻣن عدة الﻮﻓاة واﻹرث ﻗيﺔ ﻓﻜذا
الغسﻞ ﻫﺬه ﺗعﻠيﻼت ﻟغسﻞ ﻛﻞ من اﻟﺰوﺟﲔ ﺻاﺣﺒه ويﺸمﻞ ﻣا ﻗبﻞ الدﺧﻮل  ١ﺗﺰوﺟﻬا
وﱂ ﻳدﺧﻞ ا ﻓمات ﻓتغسﻠه وﻛﺬا ﻟو ماﺗﺖ ﻓيغسﻠﻬا وإ ا تغسلﻪ وإن ﱂ تﻜن ﰲ عدة ٢
ﻛما لﻮ ولدت عﻘب ﻣﻮتﻪ وﱂ ﺗتﺰوج ﻳعﲏ مات ﻓوﻟدت ﻓأﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻏﲑ معتدة
ﻓتغسﻠه وﻫﺬا ﻫو اﻟوﺟه اﻟﺬي اﺧتاره وﻫناك وﺟه آﺧر أ ا ﻻ ﺗغسﻠه إذا وﻟدت ﻋﻘﺐ موﺗه

ﻷ ا انﻘﻄعﺖ ﻋنه وأﺻﺒﺤﺖ أﺟنﺒيﺔ واﳌﻄلﻘﺔ الرﺟعيﺔ إذا أﺑيﺤﺖ لﻪ طﻠﻖ اﻟﺰوﺟﺔ وﻫي

اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﰲ اﻟعدة ﺑﻄﻠﻘﺔ رﺟعيﺔ ﻓمات ﰲ اﻟعدة ﻓاﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟرﺟعيﺔ ﺗغسﻞ زوﺟﻬا إذا
أﺑيﺤﺖ ﻟه ﻓمادام أ ا مﺒاﺣﺔ ﻟه ﻳستﻄيﻊ ردﻫا وﻫﺬه مساﺋﻞ درة ن ﺗﻜون اﻟرﺟعيﺔ ﻻ
ﺗﺒاح ﻟه ﻛأن ﺗﻜون اﻟرﺟعيﺔ وطئﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ وﻟﺰمتﻬا ﻋدة من ﻏﲑه ﻓﻬﺬه ما ﺗغسﻠه وﻫﺬا در

) وﻛذا سيد ﻣﻊ سريتﻪ ( أي أﻣتﻪ اﳌباﺣﺔ لﻪ ﻏﲑ اﳌتﺰوﺟﺔ أما ﻟو زوج أمته ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻼ

ﺗغسﻠه ولﻮ أم ولد .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ) :ولرﺟﻞ واﻣرأة ﻏسﻞ ﻣن لﻪ دون سبﻊ سنﲔ ﻓﻘﻂ
( ﻓاﻟﺬي ﻋمره أﻗﻞ من سﺒﻊ سنوات ﻓﻬﺬا ﻳغسﻠه أي أﺣد ﻓيغسﻠه اﻟرﺟال واﻟنساء ذﻛرا أو
أنﺜى ﻷنﻪ ﻻ عﻮرة لﻪ وﻷن إﺑراهيﻢ اﺑن النﱯ ﷺ ﻏسلﻪ النساء ﳎردا ﺑغﲑ سﱰة وﲤﺲ
عﻮرتﻪ وتنﻈر إليﻬا ﻷنه ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟعورﺗه .ﺻورة أﺧرى ) :وإن ﻣات رﺟﻞ ﺑﲔ نسﻮة (
ليﺲ ﻓيﻬن زوﺟﺔ وﻻ أﻣﺔ ﻣباﺣﺔ لﻪ ﳝﻢ ) أو عﻜسﻪ ( ن ﻣاتﺖ اﻣرأة ﺑﲔ رﺟال ليﺲ
ﻓيﻬﻢ زوج وﻻ سيد ﳍا ) ﳝمﺖ ﻛخنﺜى ﻣﺸﻜﻞ ( ﱂ ﲢﻀرﻩ أﻣﺔ لﻪ ﻓييمﻢ وﻫﺬه اﻟﺜاﻟﺜﺔ
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ﻋند ﺧنﺜﻰ مﺸﻜﻞ ﻻ نعرف ﻫﻞ ﻫو ذﻛر أو أنﺜﻰ ومات ﻓيﻘول اﳌﺼنف ﻳيمﻢ ﻷنه ﻟو

ﻏسﻠه اﻟرﺟال ﻓﻘد ﻳﻜون امرأة وﻟو ﻏسﻠه اﻟنساء ﻗد ﻳﻜون رﺟﻞ ﻷنﻪ ﻻ ﳛصﻞ لغسﻞ
ﻣن ﻏﲑ ﻣﺲ تنﻈيﻒ وﻻ إزالﺔ ﳒاسﺔ ﺑﻞ رﲟا ﻛﺜرت ﻳعﲏ ﻻ ﳝﻜن ﺗغسيﻠه إﻻ ﳌﺲ
وعلﻢ ﻣنﻪ أنﻪ ﻻ ﻣدﺧﻞ للرﺟال ﰲ ﻏسﻞ اﻷﻗارب ﻣن النساء وﻻ لعﻜﺲ ﻳعﲏ ﻻ

ﻳوﺟد أﺣد ﻳغسﻞ ﻗرﻳﺒته ﻛأﺧته أو أمه أو ﺑنته ﻓﻠيﺲ ﻫناك ﻏسﻞ من ﺟنﺲ ﻵﺧر إﻻ إذا
ﻛانﺖ اﻟعﻼﻗﺔ زوﺟيﺔ ﻟﻜن ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمرأة ﺑﲔ اﻟرﺟال ﻓيوﺟه إﻟيﻬا اﳌاء وﻫي مستورة مغﻄاة

وﺗعمﻢ ﳌاء من ﻏﲑ مﺲ وﻗد ﻳﻜون ﻫﺬا أوﱃ من مسأﻟﺔ اﻟتيمﻢ ) وﳛرم أن يغسﻞ ﻣسلﻢ
ﻛاﻓرا (  ١أو أن ﳛملﻪ  ٢أو يﻜﻔنﻪ  ٣أو يتبﻊ ﺟنازتﻪ  ٤ﻛالصﻼة عليﻪ  ٥لﻘﻮل
تعاﱃ  :ﻻ تتﻮلﻮا ﻗﻮﻣا ﻏﻀب ﷲ عليﻬﻢ  أو يدﻓنﻪ لﻶيﺔ  ٦إذاً ماذا نفعﻞ معه؟ )
ﺑﻞ يﻮاريﻪ ( وﺟﻮ ) لعدم ﻣن يﻮاريﻪ ( ﻳعﲏ ﻳغﻄﻰ ﻟﱰاب ﰲ أي مﻜان وﻫﺬا ﻟيﺲ دﻓن
شرﻋي ﻓنﻀعه ﰲ مﻜان ونغﻄيه ﻟﱰاب ﻹلﻘاء ﻗتلى ﺑدر ﰲ الﻘليب ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﳌا ﻗتﻞ
اﳌﺸرﻛﲔ ﰲ ﻏﺰوة ﺑدر رماﻫﻢ ﰲ اﻟﻘﻠيﺐ ﻗﻠيﺐ ﺑدر وﱂ ﻳدﻓنﻬﻢ دﻓن شرﻋي ويﺸﱰط لغسلﻪ
طﻬﻮريﺔ ﻣاء  ١وإ ﺣتﻪ  ٢معناه نغسﻞ اﳌيﺖ ﳌاء اﻟﻄﻬور اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟرﻓﻊ اﳊدث
وإزاﻟﺔ اﳋﺒﺚ وإ ﺣته ﻓﻼ ﻳﻜون اﳌاء مغﺼوب أو مسروق وإسﻼم ﻏاسﻞ إﻻ ﺋبا عن
ﻣسلﻢ نﻮاﻩ أي نواه اﳌسﻠﻢ ﻳعﲏ اﳌسﻠﻢ نوى ﰒ أمر اﻟﻜاﻓر ﻟغسﻞ ﻓﺒﻬﺬا ﳚوز إذاً إسﻼم
اﻟغاسﻞ مﻄﻠوب وشرط  ،وﺟﺰم ﺑﺼﺤته ﰲ شرح اﳌنتﻬﻰ ﺧﻼﻓا ﻟﻺﻗناع وﳘا وﺟﻬان ﰲ
اﳌﺬﻫﺐ ﻓوﺟه ﻳﻘول ن اﻟغاسﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون مسﻠما وﻻ ﻳنوب ﻋنه أﺣد واﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ

ﻳﻘول أن اﻟغاسﻞ مسﻠﻢ وﳝﻜن إذا نوى ﻫﺬا اﻟغاسﻞ اﳌسﻠﻢ اﻟغسﻞ وأمر اﻟﻜاﻓر أن ﻳنوب
ﻋنه ﰲ ﺻﺐ اﳌاء ﻓﺼار ﻫﺬا ﻫو اﻟغاسﻞ واﻟﺜاﱐ ﻳنوب ﻋنه وعﻘلﻪ ولﻮ ﳑيﺰا ﻓﻼ نﺸﱰط أن
ﻳﻜون ﻟغا ﺑﻞ ﻟو ﻛان اﻟغاسﻞ اﺑن سﺒﻊ أو اﺑن ﻋﺸر سنﲔ دون اﻟﺒﻠوغ ﻟﻜنه ﻋاﻗﻼ ﳑيﺰا

ﻳعرف ماذا ﻳﺼنﻊ أو ﺣاﺋﻀا أو ﺟنبا ﻛيﻔيﺔ الغسﻞ ﻳعﲏ ﻟو ﻛان اﻟغاسﻞ ﺣاﺋﺾ أو ﺟنﺐ
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ﻓﻼ ﻳؤﺛر وﻻ ﻳﻀر .ﺻفﺔ اﻟغسﻞ ) :وإذا أﺧذ ( أي شرع ) ﰲ ﻏسلﻪ سﱰ عﻮرتﻪ ( وﺟﻮ
 ١وهﻲ ﻣا ﺑﲔ سرتﻪ ورﻛبتﻪ) وﺟردﻩ ( ند  ٢ﻷنﻪ أﻣﻜن ﰲ تغسيلﻪ وأﺑلﻎ ﰲ تﻄﻬﲑﻩ
ﳜرج ﺛياﺑه وﻏسﻞ ﷺ ﰲ ﻗميص ﻷن ﻓﻀﻼتﻪ طاهرة أو ﻟعﻈﻢ ﺣرمته ﻷنه وﻗﻊ اﳋﻼف

ﰲ ﻓﻀﻼﺗه ﷺ ﻓﻘيﻞ طاﻫرة وأ ا من ﺧﺼاﺋﺺ اﻟنﱯ ﷺ وﻗيﻞ ﺑﻞ ﻛغﲑه وأنه ﻻ دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ

اﳋﺼوﺻيﺔ إذاً ﳌا ﻏسﻞ اﻟنﱯ ﷺ ﰲ ﻗميﺼه ﻓمن ﻗال اﻟفﻀﻼت طاﻫرة ﰲ ﺣﻘه ﷺ
واﻟﺒعﺾ ﻗال ﺑﻞ ﻟعﻈﻢ ﺣرمته ﷺ ﻓلﻢ ﳜﺶ تنﺠيﺲ ﻗميصﻪ ) وسﱰﻩ عن العيﻮن ( ﲢﺖ
سﱰ ﰲ ﺧيمﺔ أو ﺑيﺖ إن أﻣﻜن ﻷنﻪ أسﱰ لﻪ واﻟسﱰ اﻷول ﻏﲑ اﻟسﱰ اﻟﺜاﱐ ﻓاﻟسﱰ اﻷول
ن ﻳسﱰ اﻟعورة واﻟسﱰ اﻟﺜاﱐ ن ﻳسﱰ ﻋن اﻟعيون ﻓﻼ ﻳوضﻊ أما اﻟناس و ﰐ ﻟنغسﻠه

ﻓنﺤن ما سﱰ ه ﻋن ﻋيون اﻟناس ﺑﻞ نﻀعه ﰲ مﻜان ) ويﻜرﻩ لغﲑ ﻣعﲔ ﰲ ﻏسلﻪ
ﺣﻀﻮرﻩ ( ﻓﻼ ﳛﻀر ﻟﻠغسﻞ ﻛﻞ أﺣد ﺑﻞ ﳛﻀر من ﻳغسﻠه أو ﻳعﲔ اﻟغاسﻞ ﻟﻜن اﻟﺬي ﻻ
ﻳعﲔ ﻻ ﳛﻀر ﻳﻜره أن ﳛﻀر ﻷنﻪ رﲟا ﻛان ﰲ اﳌيﺖ ﻣا ﻻ ﳚب اطﻼع أﺣد عليﻪ
واﳊاﺟﺔ ﻏﲑ داعيﺔ إﱃ ﺣﻀﻮرﻩ ﲞﻼف اﳌعﲔ ) ﰒ يرﻓﻊ رأسﻪ ( أي رأس اﳌيﺖ ﻏﲑ
أنﺜى ﺣاﻣﻞ أما اﻷنﺜﻰ اﳊامﻞ ﻓﻼ ﻳرﻓعﻬا ﺣﱴ ﻻ ﻳنﺰل اﳊمﻞ ) إﱃ ﻗرب ﺟلﻮسﻪ ( ﲝيﺚ
يﻜﻮن ﻛاﶈتﻀن ﰲ ﺻدر ﻏﲑﻩ) ويعصر ﺑﻄنﻪ ﺑرﻓق ( ليخرج ﻣا هﻮ ﻣستعد للخروج أي
ﲣرج اﻟنﺠاسﺔ اﳌستعدة ﻟﻠﺨروج ويﻜﻮن هناك ﲞﻮر ﻓيﺒﺨر اﳌﻜان ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈات ﺣﱴ
ﳜفي اﻟراﺋﺤﺔ ) ويﻜﺜر ﺻب اﳌاء ﺣينﺌذ ( ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈات ليدﻓﻊ ﻣا ﳜرج لعصر أي
اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﺧرﺟﺖ من ﺑﻄنه ) ﰒ يلﻒ ( الغاسﻞ ) على يدﻩ ﺧرﻗﺔ ﻓينﺠيﻪ ( أي
ﳝسﺢ ﻓرﺟﻪ ا ﻟﻜن ما ﳝسه ) وﻻ ﳛﻞ ﻣﺲ عﻮرة ﻣن لﻪ سبﻊ سنﲔ ( ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ سﺒﻊ
سنﲔ ﻓعورﺗه ﳍا ﺣﻜﻢ ﺑغﲑ ﺣاﺋﻞ ﻛﺤال اﳊياة ﻷن التﻄﻬﲑ ﳝﻜن ﺑدون ذلﻚ أي
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ﺑدون مﺲ اﻟعورة ) ويستﺤب أن ﻻ ﳝﺲ ساﺋرﻩ إﻻ ﲞرﻗﺔ ( لﻔعﻞ علﻲ ﻣﻊ النﱯ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻓﺤينﺌذ يعد الغاسﻞ ﺧرﻗتﲔ إﺣداﳘا للسبيلﲔ واﻷﺧرى لبﻘيﺔ ﺑدنﻪ إذاً
مسأﻟﺔ اﳋرﻗﺔ ﻟﻠسﺒيﻠﲔ ﻫﺬه واﺟﺒﺔ ن ﻳﻠف اﳋرﻗﺔ ﺣﱴ ﻻ ﳝﺲ اﻟعﻀو أما ﻟﺒﻘيﺔ اﻟﺒدن

ﻓﻬﺬا مستﺤﺐ  .أذاً أول شيء أﺧرج اﻟنﺠاسﺔ من اﻟﺒدن ﰒ ﳒاه أي اﻟسﺒيﻞ ) ﰒ يﻮﺿﺌﻪ
ند ( ﻛﻮﺿﻮﺋﻪ للصﻼة ﳌا روت أم عﻄيﺔ أن النﱯ ﷺ ﻗال ﰲ ﻏسﻞ اﺑنتﻪ اﺑدأن
ﲟياﻣينﻬا وﻣﻮاﺿﻊ الﻮﺿﻮء ﻣنﻬا رواﻩ اﳉماعﺔ وﻛان ينبغﻲ ﺧﲑﻩ عن نيﺔ الغسﻞ ﻛما ﰲ
اﳌنتﻬى واﻹﻗناع ﻫﺬا استدراك من اﻟﺸارح ﻋﻠﻰ اﳌﱳ أن ﻳؤﺧر ﻫﺬا ﻋن نيﺔ اﻟغسﻞ ﻷنه
سوف ﻳﺬﻛر نيﺔ اﻟغسﻞ ﺑعد ذﻟﻚ أما اﻵن ﻓيﻘول ﻳنﺒغي أن ﻳﺬﻛر نيﺔ اﻟغسﻞ وﻫﺬا ﺻﺤيﺢ
ﻓمﻜانه اﻵن ﻗﺒﻞ أن ﻳوضئه ﻳنوي ﺗغسيﻠه ﻓاﳌﺼنف ذﻛر نيﺔ اﻟغسﻞ ﻟﻜن ذﻛرﻫا متأﺧرة

ﻓيﻘول ﻛان ﻳنﺒغي ﺗﻘدﳝﻬا ) وﻻ يدﺧﻞ اﳌاء ﰲ ﻓمﻪ وﻻ ﰲ أنﻔﻪ ( ﺧﺸيﺔ ﲢريﻚ النﺠاسﺔ
ﻷنه إذا دﺧﻞ اﳌاء إﱃ اﻟداﺧﻞ ﻓيمﻜن أن ﺗتﺤرك ﳒاسﺔ أﺧرى ) ويدﺧﻞ أﺻبعيﻪ ( إ اﻣﻪ
وسباﺑتﻪ ) ﻣبلﻮلتﲔ ( أي عليﻬما ﺧرﻗﺔ ﻣبلﻮلﺔ ) ﳌاء ﺑﲔ شﻔتيﻪ ﻓيسمﺢ أسنانﻪ وﰲ
ﻣنخريﻪ ﻓينﻈﻔﻬما ( ﻫﺬا ﺑدل اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق ﺑعد ﻏسﻞ ﻛﻔﻲ اﳌيﺖ معناه ﻳغسﻞ
ﻛفي اﳌيﺖ ﰒ ﻳدﺧﻠﻬا مﺒﻠوﻟتﲔ ﰲ اﻟفﻢ واﻷنف ﻓيﻘﻮم اﳌسﺢ ﻓيﻬما ﻣﻘام ﻏسلﻬما
ﺧﻮف ﲢريﻚ النﺠاسﺔ ﺑدﺧﻮل اﳌاء ﺟﻮﻓﻪ أي اﳌيﺖ ) وﻻ يدﺧلﻬما ( أي الﻔﻢ واﻷنﻒ
) اﳌاء ( ﳌا تﻘدم ) ﰒ ينﻮي ﻏسلﻪ ( ﻫﺬا ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘول ﻓيه ﻳنﺒﻎ أن ﻳتﻘدم ﻷنﻪ طﻬارة
تعبديﺔ ﻓاشﱰطﺖ ﳍا النيﺔ ﻛغسﻞ اﳉناﺑﺔ ) ويسمﻲ ( وﺟﻮ ﳌا تﻘدم ) ويغسﻞ ﺑرﻏﻮة
السدر ( اﳌﻀروب ت ﺑسدر وﻳﻀﻊ ﻓيه اﳌاء وﻳﻀرﺑه ﻓيﺼﺒﺢ ﻋنده رﻏوة وﺛفﻞ وﻫي
اﳊﺜاﻟﺔ اﻟﱵ ﻟﻠسدر وﻫو اﻟورق اﳌﻄﺤون ) رأسﻪ وﳊيتﻪ ﻓﻘﻂ ( ﻷن رﻏﻮة السدر ليﺲ
ﻓيﻬا ﻓتات ﻓيغسﻞ اﻟرأس ﺬه اﻟرﻏوة ﰒ ﻳغسﻠه ﳌاء ﻓيﺰول ﻗال :ﻷن الرأس أشرف
اﻷعﻀاء والرﻏﻮة ﻻ تتعلق لﺸعر ) ﰒ يغسﻞ شﻘﻪ اﻷﳝن ﰒ ( شﻘﻪ ) اﻷيسر (
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للﺤديﺚ الساﺑق ) ﰒ ( يغسلﻪ ) ﻛلﻪ ( أي يﻔيﺾ اﳌاء على ﲨيﻊ ﺑدنﻪ يﻔعﻞ ﻣا تﻘدم
) ثﻼ ( إﻻ الﻮﺿﻮء ﻓﻔﻲ اﳌرة اﻷوﱃ ﻓﻘﻂ ) ﳝر ﰲ ﻛﻞ ﻣرة ( ﻣن الﺜﻼث ) يدﻩ على
ﺑﻄنﻪ ( ليخرج ﻣا ﲣلﻒ ﻗال ﻳغسﻞ شﻘه اﻷﳝن ﰒ شﻘه اﻷﻳسر ﻓفي اﳌﺬﻫﺐ ﺻفتﲔ

ﻋموما وﻋند اﻟناس ﻛﻠﻬا ﺻفتﲔ اﻟﺼفﺔ اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﳌﺼنف اﻵن ﻓيﻬا إﲨال ﻗال ﻳغسﻞ
شﻘه اﻷﳝن ﰒ شﻘه اﻷﻳسر سنﺬﻛر اﻵن اﻟﺼفﺔ اﻷوﱃ ﻫو طﺒعا سيﺒدأ ﻟﺸﻖ اﻷﳝن اﳌﻘﺒﻞ
ﻓاﳉﻬﺔ اﻟيمﲎ ﻓيﻬا مﻘﺒﻞ ومدﺑر واﻷﻳسر ﻛﺬﻟﻚ نﻘول ﻳغسﻞ شﻘه اﻷﳝن ﻳﺒدأ ﳉﺰء اﻷﻋﻠﻰ
اﻷﳝن من اﻟعنﻖ إﱃ اﻟﻘدم ﰒ اﻷسفﻞ ﻳعﲏ اﻟﻈﻬر إﱃ اﻟﻘدم وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜون انتﻬﻰ من اﻷﳝن
ﳌا ﻏسﻞ اﻟﺸﻖ اﻷﻋﻠﻰ ﰒ اﻟﺸﻖ اﻷسفﻞ ﻛامﻼ معناه أنه ﻳغسﻞ اﻟﺸﻖ اﻷﳝن من أﻋﻠﻰ ﰒ

ﻳرﻓعه ﻗﻠيﻼ ﰒ ﻳغسﻞ من اﳋﻠف ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﻷﻳسر ﻓيﺒدأ من اﻷﻋﻠﻰ من اﻟعنﻖ إﱃ اﻟﻘدم
اﳉﻬﺔ اﻟيسرى ﰒ ﻳرﻓﻊ وﻳغسﻞ إﱃ اﻷسفﻞ من اﻟﻈﻬر إﱃ اﻟﻘدم ﻫﺬا مرة واﺣدة ﰒ ﻳﻜرر
ﻷن ﻫﺬه ﺻارت ﻏسﻠﺔ واﺣدة إذاً ﻫﺬه ﺻفته ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟيمﲔ أوﻻ أماما وﺧﻠفا ﰒ
اﻟيسار أماما وﺧﻠفا ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ وﻫﺬه ﻫي اﳌﺬﻫﺐ ،واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ أو اﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ
اﻟﺬي ذﻛروه ومنﻬﻢ ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع أن ﻳﺒدأ اﻟﺸﻖ اﻷﳝن اﳌﻘﺒﻞ من اﻟرﻗﺒﺔ إﱃ اﻟﻘدم ﰒ
ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﻷﻳسر ﻓيﺒدأ ﳌﻘﺒﻞ من اﻟرﻗﺒﺔ ﰒ ﻳرﻓﻊ اﳉانﺐ اﻷﳝن ﻓيغسﻞ اﻟﻈﻬر إﱃ اﻟرﺟﻞ ﰒ
ﻳنتﻘﻞ إﱃ اﳉانﺐ اﻷﻳسر ﻓيغسﻠه ﰒ ﻳعمه ﳌاء ﻓﻬﺬه ﻏسﻠﺔ واﺣدة ﻳعﲏ إما أن ﻳﺒدأ ﳉﻬﺔ
اﻟيمﲎ ﻓينتﻬي منﻬا ﻳعﲏ إما أن ﻳﻘدم اﻷﳝن ﻛامﻼ ﰒ اﻷﻳسر ﻛامﻼ أو ﻳﺒدأ ﻷﻋﻠﻰ ﻛامﻼ
ﰒ اﳋﻠف ﻛامﻼ ﰒ ﻳغسﻠه ﻛامﻼ ﻳفيﺾ اﳌاء ﻋﻠﻰ ﲨيعه ﻫﺬه ﻏسﻠﺔ واﺣدة ﻓمعﲎ اﻟغسﻠﺔ

اﻟواﺣدة أن ﻳﺒدأ ﻷﳝن ﻓاﻷمام ﻓاﳋﻠف ﰒ ﻳعمه ﻛامﻼ ﻫﺬه ﻏسﻠﺔ ﰒ ﻳعيد اﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ )
ﻓﺈن ﱂ ينق ﺑﺜﻼث ﻏسﻼت زيد ﺣﱴ ينﻘﻲ ولﻮ ﺟاوز السبﻊ ( وﺟو ﻓينﺒغي اﻟتفرﻳﻖ اﻵن
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ﻷن ﻋند مسأﻟتان متﺸا تان ﻓيﻘول ﳚﺐ أن ﻳﺰﻳد ﻋﻠﻰ اﻟسﺒﻊ ﰲ مسأﻟتﲔ  :إذا ﱂ ﻳنﻖ
اﻷوساخ وﻫان مسأﻟﺔ نيﺔ ﳝﻜن أن ﻳون ﻓيﻬا ﻟﺒﺲ أما اﻟنﺠاسات ﻓسوف ﰐ ﺑعد ذﻟﻚ

ﳑا ﻋﻠﻰ ﺟسده وستأﰐ مسأﻟﺔ أﺧرى وﻫي ﺧروج اﻟنﺠاسﺔ من اﻟفرج وﻛرﻩ اﻗتصارﻩ ﰲ
ﻏسلﻪ على ﻣرة إن ﱂ ﳜرج ﻣنﻪ شﻲء ﻓيﺤرم اﻻﻗتصار ﻣا دام ﳜرج شﻲء على ﻣا دون
السبﻊ وسن ﻗﻄﻊ على وتر ﻓمﺜﻼ ﻏسﻞ ﺛﻼث ﻏسﻼت ﰒ نﺰل ﰲ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﳒاسﺔ ﻓيغسﻞ
اﻟراﺑعﺔ ﻓما نﺰﻟﺖ ﳒاسﺔ ﻓيسن أن ﻳﺰﻳد اﳋامسﺔ وﻻ ﲡب ﻣباشرة الغسﻞ ﻓلﻮ ترك ﲢﺖ
ﻣيﺰاب وﳓﻮﻩ وﺣﻀر ﻣن يصلﺢ لغسلﻪ ونﻮى وﲰى وعمﻪ اﳌاء ﻛﻔى ﲬﺲ ﺧﻄوات )
وﳚعﻞ ﰲ الغسلﺔ اﻷﺧﲑة ( ند ) ﻛاﻓﻮرا ( وسدرا ﻷنﻪ يصلب اﳉسد ويﻄرد عنﻪ
اﳍﻮام ﺑراﺋﺤﺔ .اﳌاء اﳊار ﻫﻞ ﳚوز استعماﻟه؟ ﻗال ) :واﳌاء اﳊار ( يستعمﻞ إذا اﺣتيﺞ
إليﻪ أما إذا ما اﺣتيج إﻟيه ﻓﻼ ﻳستعمﻞ ) واﻷشنان ( يستعمﻞ إذا اﺣتيﺞ إليﻪ ﻛاﻟﺼاﺑون
) واﳋﻼل يستعمﻞ إذا اﺣتيﺞ إليﻪ ( ﻟﻸسنان ﻓﺈن ﱂ ﳛتﺞ إليﻬا ﻛرهﺖ ﻓﻬﺬه ﺛﻼﺛﺔ
أشياء ﻛرﻫﺖ إﻻ ﻋند اﳊاﺟﺔ ) ويﻘص شارﺑﻪ ويﻘلﻢ أﻇﻔارﻩ ( ند إن طاﻻ ﻓﺈذا طال
شارﺑه استﺤﺐ ﻟه أن ﻳﻘﺼه وﻛﺬا اﻷﻇاﻓر إن طاﻟﺖ ويﺆﺧذ شعر إﺑﻄيﻪ وﳚعﻞ اﳌﺄﺧﻮذ
ﻣعﻪ ﻛعﻀﻮ ساﻗﻂ ﻓﻬﺬه اﻷشياء اﻟﱵ ﻗﺼﺖ منه اﻟﻈفر واﻹﺑط ﺗدﻓن معه وﺣرم ﺣلق
رأسﻪ ﻟعدم اﳊاﺟﺔ وأﺧذ عانتﻪ ﻷن ﻓيﻬا ﻛﺸف اﻟعورة ﻛخﱳ إذاً ﻋند ﺛﻼﺛﺔ أشياء ﲢرم
وﻫناك أشياء ﺗﻜره ﻓيﺤرم أن ﳛﻠﻖ شعر رأسه أو ﻋانته أو ﳜتنه ﻗال ) :وﻻ يسرح شعرﻩ (
أي يﻜرﻩ ذلﻚ ﳌا ﻓيﻪ ﻣن تﻘﻄيﻊ الﺸعر ﻣن ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ إليﻪ ﻫﺬا رﻗﻢ  ٤من اﳌﻜروﻫات )
ﰒ ينﺸﻒ ( ند ) ﺑﺜﻮب ( ﻛما ﻓعﻞ ﺑﻪ ﷺ ) ويﻀﻔر ( ند ) شعرها ( أي اﻷنﺜى )
ثﻼثﺔ ﻗرون ويسدل وراءها ( ﺛﻼث ضفاﺋر وﺗسدل وراءﻫا لﻘﻮل أم عﻄيﺔ ﻓﻀﻔر
شعرها ثﻼثﺔ ﻗرون وألﻘيناﻩ ﺧلﻔﻬا رواﻩ البخاري ) وإن ﺧرج ﻣنﻪ ( أي اﳌيﺖ ) شﻲء
ﺑعد سبﻊ ( ﻏسﻼت ) ﺣﺸﻲ ( اﶈﻞ ) ﺑﻘﻄن ( ليمنﻊ اﳋارج ﻛاﳌستﺤاﺿﺔ ) ﻓﺈن ﱂ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٢٩

يستمسﻚ ( لﻘﻄن ) ﻓبﻄﲔ ﺣر ( أي ﺧالص ﻷن ﻓيﻪ ﻗﻮة ﲤنﻊ اﳋارج ) ﰒ يغسﻞ
اﶈﻞ ( اﳌتنﺠﺲ ﳋارج ) ويﻮﺿﺄ ( اﳌيﺖ وﺟﻮ ﻛاﳉنب إذا أﺣدث ﺑعد الغسﻞ ﻓﻬنا

ﻗال إذا ﺧرج من اﳌيﺖ شيء ﺑعد سﺒﻊ ﻏسﻼت ﳛﺸﻰ ﺑﻘﻄن وﻫناك ماذا ﻗال ؟ ﻗال ﻓﺈن
ﱂ ﻳنﻖ ﺑﺜﻼث ﻏسﻼت زﻳد ﺣﱴ ﻳنﻘي وﻟو ﺟاوز اﻟسﺒﻊ ﻫناك ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن ﺗنﻈيف اﳉسد
من اﻟوساﺧﺔ أو اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﳉسد وﻫنا ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﲣرج من اﻟدﺑر أو

اﻟﻘﺒﻞ إذاً ﻋرﻓنا أن اﻟنﺠاسﺔ اﻟﱵ ﲣرج من اﻟسﺒيﻞ إﱃ سﺒﻊ مرات وﺑعد ذﻟﻚ ﳕتنﻊ وإن
ﺧرج منه شيء ﺑعد ﺗﻜفينه ﻓﻬﻞ نعيد اﻟغسﻞ؟ ) وإن ﺧرج ( ﻣنﻪ شﻲء ) ﺑعد تﻜﻔينﻪ ﱂ

يعد الغسﻞ ( دﻓعا للمﺸﻘﺔ وﻻ س ﺑﻘﻮل ﻏاسﻞ لﻪ انﻘلب يرﲪﻚ ﷲ وﳓﻮﻩ وﻻ
يغسلﻪ ﰲ ﲪام ) وﳏرم ( ﲝﺞ أو عمرة ) ﻣيﺖ ﻛﺤﻲ يغسﻞ ﲟاء وسدر ( ﻻ ﻛاﻓﻮر )
وﻻ يﻘرب طيبا ( ﻣﻄلﻘا ﻫﺬا ﻷنه مات ﳏرما ﻓﻼ نغسﻠه ﻟﻜاﻓور وﻻ نﻘرب ﻟه اﻟﻄيﺐ )
وﻻ يلبﺲ ذﻛر ﳐيﻄا ( ﻣن ﻗميص وﳓﻮﻩ ﻷنه ﳏرم ﺧﺬ ﺣﻜمه ) وﻻ يغﻄى رأسﻪ وﻻ
وﺟﻪ أنﺜى ( ﳏرﻣﺔ وﻻ يﺆﺧذ شﻲء ﻣن شعرﳘا وﻇﻔرﳘا ﻫﺬه ستﺔ أﺣﻜام ﻟﻠمﺤرم إذا
مات ﳌا ﰲ الصﺤيﺤﲔ ﻣن ﺣديﺚ اﺑن عباس أن النﱯ ﷺ ﻗال ﰲ ﳏرم ﻣات اﻏسلﻮﻩ
ﲟاء وسدر وﻛﻔنﻮﻩ ﰲ ثﻮﺑيﻪ وﻻ ﲢنﻄﻮﻩ وﻻ ﲣمروا رأسﻪ ﻓﺈنﻪ يبعﺚ يﻮم الﻘياﻣﺔ ﻣلبيا وﻻ
ﲤنﻊ ﻣعتدة ﻣن طيب ﻷن اﳌعتدة ﻻ ﺗتﻄيﺐ ﻓﻜيف إذا ماﺗﺖ ؟ﻳﻘوﻟون ﻻ ﺗنﻘﻄﻊ اﻟعدة
سﻘط ﻋنﻬا اﻹﺣداد وتﺰال اللصﻮق لغسﻞ واﺟب إن ﱂ يسﻘﻂ ﻣن ﺟسدﻩ شﻲء
زالتﻬا ﻓﺈذا ﻛان ﻋﻠﻰ ﺟسده شيء نﺰﻳﻠه إﻻ إذا ﺧرج شيء من ﺟسده زاﻟته ﻓيﱰك
ﻓيمسﺢ عليﻬا ﻛﺠبﲑة اﳊﻲ ويﺰال ﺧاﰎ وﳓﻮﻩ ولﻮ ﺑﱪدة أي نﺸره ﻹﺧراج اﳋاﰎ.
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ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ) :وﻻ يغسﻞ شﻬيد ( ﻣعرﻛﺔ وﻣﻘتﻮل ﻇلماً ولﻮ أثنﲔ أو ﻏﲑ
ﻣﻜلﻔﲔ ﻷنﻪ ﷺ ﰲ شﻬداء أﺣد أﻣر ﺑدﻓنﻬﻢ ﺑدﻣاﺋﻬﻢ وﱂ يغسلﻬﻢ واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري
واﻟﱰمﺬي وروى أﺑﻮ داود عن سعيد ﺑن زيد ﻗال ﲰعﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ يﻘﻮل" :ﻣن ﻗتﻞ
دون دينﻪ ﻓﻬﻮ شﻬيد وﻣن ﻗتﻞ دون دﻣﻪ ﻓﻬﻮ شﻬيد وﻣن ﻗتﻞ دون ﻣالﻪ ﻓﻬﻮ شﻬيد
وﻣن ﻗتﻞ دون أهلﻪ ﻓﻬﻮ شﻬيد" وﺻﺤﺤﻪ الﱰﻣذي ﻟﻜن ﻫناك ﺣاﻻت ﻳغسﻞ ﻓيﻬا
اﻟﺸﻬيد واﳌﻘتول ﻇﻠما وﻫﺬه اﻷﺣوال ﻫي ) :إﻻ أن يﻜﻮن ( الﺸﻬيد أو اﳌﻘتﻮل ﻇلماً )
ﺟنباً ( ﻫﺬا ﻫو اﻷول أن ﻳغسﻞ ﻟﻠﺠناﺑﺔ أو وﺟب عليﻬما الغسﻞ ﳊيﺾ أو نﻔاس أو
إسﻼم ﻫﺬه ﺛﻼﺛﺔ أشياء أﺧرى إذاً أرﺑعﺔ ﻳغسﻞ اﻟﺸﻬيد أو اﳌﻘتول ﻇﻠما إذا ﻛان ﺟنﺒا أو
ﻛان ﻋﻠيه ﻏسﻞ ﺣيﺾ امرأة ﻗتﻠﺖ شﻬيدة وﻛان ﻋﻠيﻬا ﻏسﻞ اﳊيﺾ أو نفاس أو اﻹسﻼم

أو ﻛان ﻫﺬا اﻟﺸﻬيد أسﻠﻢ وﱂ ﻳغتسﻞ .اﻷمر اﻟﺜاﱐ ) :ويدﻓن ( وﺟﻮ ) ﺑدﻣﻪ ( اﻵن
اﻟﻜﻼم ﻋن أﺣﻜام اﻟﺸﻬيد ﻓاﳊﻜﻢ اﻷول ﻟﻠﺸﻬيد أنه ﻻ ﻳغسﻞ واﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ أنه ﻳدﻓن

وﺟو ﺑدمه إﻻ أن ﲣالﻄﻪ ﳒاسﺔ ﻓيغسﻼ ﻳعﲏ اﻟﺸﻬيد ﻳدﻓن ﺑدمه وﻻ ﻳغسﻞ دمه ﻋنه إﻻ

إذا ﺧاﻟﻄﺖ اﻟدم ﳒاسﺔ ﻓعند ذﻟﻚ ﻳغسﻞ اﻟدم واﻟنﺠاسﺔ .اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﻟﺚ :و ) ﰲ ثياﺑﻪ (
الﱵ ﻗتﻞ ﻓيﻬا ) ﺑعد نﺰع السﻼح واﳉلﻮد عنﻪ ( ﳌا روى أﺑﻮ داود واﺑن ﻣاﺟﻪ عن اﺑن
عباس" :أن النﱯ ﷺ أﻣر ﺑﻘتلى أﺣد أن ينﺰع عنﻬﻢ اﳊديد واﳉلﻮد وأن يدﻓنﻮا ﰲ
ثيا ﻢ ﺑدﻣاﺋﻬﻢ" إذاً نﺰع اﻟسﻼح واﳉﻠود ﳍﺬا أن اﻟنﱯ ﷺ أمر ﺑنﺰع اﻟسﻼح ﺑنﺰع اﳊدﻳد
واﳉﻠود ) وإن سلبﻬا ﻛﻔن ﺑغﲑها ( وﺟﻮ ً ﻳعﲏ إذا سﻠﺒﺖ ﺛياﺑه وﻗتﻞ ﻛفن ﰲ ﺛياب أﺧرى
وﺟو وﻻ ﻳﱰك ﺑدون ﺛياب اﳊﻜﻢ اﻟراﺑﻊ ) :وﻻ يصلى عليﻪ ( لﻸﺧبار لﻜﻮ ﻢ أﺣياء
عند ر ﻢ ﻳعﲏ اﻷﺣادﻳﺚ اﻟﱵ وردت ﰲ ﻗتﻠﻰ أﺣد أنه أمر ﺑدﻓنﻬﻢ ﰲ دماﺋﻬﻢ وﱂ ﻳغسﻞ

وﱂ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيﻬﻢ وﻏﲑﻫا أﺣادﻳﺚ ﻛﺜﲑة وردت ﰲ ﻫﺬا واﻟتعﻠيﻞ اﻵﺧر ﻟﻜو ﻢ أﺣياء ﻋند

ر ﻢ اﻵن سيﺬﻛر ﺻور ﳌن ﳝوت وﻟيﺲ ﺑﺸﻬيد ﻟﻜنه ﻳﺸتﺒه ﻟﺸﻬيد ﻗال ) :وإن سﻘﻂ
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عن داﺑتﻪ ( ﻫﺬا اﻷول سﻘط ﻋن اﻟداﺑﺔ ﻓمات أو شاهق ﺑغﲑ ﻓعﻞ العدو ﻫﺬا ﻟيﺲ
ﺑﺸﻬيد ﻻ ﺧﺬ أﺣﻜام اﻟﺸﻬيد ﻫو شﻬيد ﰲ اﻵﺧرة ﻟﻜن ﻻ ﺧﺬ أﺣﻜامﻬا ﰲ اﻟدنيا

ﻳعﲏ ﲟعﲎ أنه ﻳغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه ) أو وﺟد ﻣيتاً وﻻ أثر ﺑﻪ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ وﺟدوه ميﺖ ﰲ

اﳌعرﻛﺔ وﻻ أﺛر ﻹﺻاﺑﺔ ﻓيه أو ﻣات ﺣتﻒ أنﻔﻪ ﻳعﲏ ﺟاءه اﻟﻘدر ﰲ اﳌعرﻛﺔ ومات ﺑدون

ﻗتﻞ أو ﺑرﻓسﺔ أو عاد سﻬمﻪ عليﻪ ﻫو اﻟﺬي ﻗتﻞ نفسه ﺑدون ﻗﺼد ) أو ﲪﻞ ﻓﺄﻛﻞ (
أو شرب أو م أو ل أو تﻜلﻢ أو عﻄﺲ ﻫﺬا اﻟسادس ﻳعﲏ أﺻيﺐ ﰲ معرﻛﺔ ﻓﺤمﻞ

من اﳌعرﻛﺔ وﺑعد اﳊمﻞ ﻫﺬا أﻛﻞ أو شرب ﻳعﲏ ﺗﺼرف أو م أو ل أو ﺗﻜﻠﻢ أو ﻋﻄﺲ
) أو طال ﺑﻘاؤﻩ عرﻓاً ﻳعﲏ ﲪﻞ ﻓﺈما أن ﻳتﺼرف ﺑفعﻞ أو ﻳﻄول ﺑﻘاؤه ﻋرﻓا ﻳعﲏ ﻫو ﺑﻊ
ﻟﻘوﻟه أو ﲪﻞ ﻓأﻛﻞ أو طال ﺑﻘاؤه ﻓﻘد ﳛمﻞ ﻻ ﻛﻞ وﻻ ﻳﺸرب وﻻ ﻳتﻜﻠﻢ وﻻ ﻳعﻄﺲ

وﻻ شيء ﻟﻜن ﻳﻄول مدة ﺑﻘاﺋه ﰒ ﳝوت ﺛر اﳉرح ﻗال :ﻏسﻞ وﺻلﻲ عليﻪ ( ﻛغﲑﻩ إذاً
ﳌاذا؟ ﻷنه ﻳستدﻟون ﲝدﻳﺚ سعد ﺑن معاذ ﻫو أﺻيﺐ وﺑﻘي ﰒ مات وﺻﻠي ﻋﻠيه
ﻓيﻘﺼدون ﺑﺸﻬيد اﳌعرﻛﺔ اﻟﺬي ﻳﺼاب ﰲ اﳌعرﻛﺔ وﳝوت ﻓيﻬا انتﻘﻞ اﻵن إﱃ اﻟﺒاﻏي ما

ﺣﻜمه؟ اﻟﺒغاة ﻫﻢ اﻟﺬﻳن ﳜرﺟون ﻋﻠﻰ وﱄ اﻷمر ،ﻗال :ويغسﻞ الباﻏﻲ ويصلى عليﻪ
اﻛتﺒوا ﻋندﻫا "ﻛﻜﻞ ﻋاص" ﻫﺬا ﺣﻜمه ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺒاﻏي أنه ﻋاص ﻓاﻟعاص ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه

وﻳغسﻞ ويﻘتﻞ ﻗاطﻊ الﻄريق ويغسﻞ ويصلى عليﻪ ﰒ يصلب ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟﺒاﻏي ﻟﻜن
ﻳغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه ﻷنه مازال مسﻠﻢ ﰒ ﻳﺼﻠﺐ ﻋﻘوﺑﺔ ﻟه ﻓﻘاطﻊ اﻟﻄرﻳﻖ من ﻋﻘوﺑته
اﻟﺼﻠﺐ ﰲ ﺑعﺾ اﻷﺣوال أنه ﻳﺼﻠﺐ ﺑعد أن ﻳغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه انتﻬﻰ ،اﻵن شرع ﰲ

موضوع ﺟدﻳد وﻫو مسأﻟﺔ اﻟسﻘط اﳉنﲔ إذا سﻘط مﱴ ﻳغسﻞ ومﱴ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه ﻗال) :
والسﻘﻂ إذا ﺑلﻎ أرﺑعﺔ أشﻬر ﻏسﻞ وﺻلﻲ عليﻪ ( وإن ﱂ يستﻬﻞ اﻻستﻬﻼل ﻳعﲏ أن
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ﻳﺼرخ ﻓﻠو أنه ﺧرج ﺣيا وﱂ ﻳستﻬﻞ ومات ﻓﺈنه ﻳﻘول ﻳغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه ﻫﺬا إذا ﺑﻠﻎ أرﺑعﺔ

أشﻬر ﻷن اﻟروح نفﺨﺖ ﻓيه ﻓﺈذاً ﺧﺬ أﺣﻜام اﳊي ﻓيغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ" :والسﻘﻂ يصلى عليﻪ ويدعى لﻮالديﻪ ﳌغﻔرة والرﲪﺔ" رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ
داود وتستﺤب تسميتﻪ ﻓﺈن ﺟﻬﻞ أذﻛر هﻮ أم أنﺜى ﲰى ﺑصاﱀ ﳍما ﻋند ﺛﻼﺛﺔ
مساﺋﻞ مسأﻟﺔ اﻟنﻄفﺔ وﻫي إﱃ اﻷرﺑعﲔ ﻳوم ﻫﺬه ﻫي مرﺣﻠﺔ اﻟنﻄفﺔ ﰲ مرﺣﻠﺔ اﻟنﻄفﺔ ﳚوز
إﻟﻘاؤﻫا ﻳعﲏ إسﻘاط اﳊمﻞ ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟنﻄفﺔ إذاً اﻛتﺐ رﻗﻢ  ١ﳚوز إﻟﻘاء اﳊمﻞ ﰲ ﺣاﻟﺔ

اﻟنﻄفﺔ وﻫي إﱃ اﻷرﺑعﲔ معناه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ إذا سﻘﻄﺖ ﻫﺬه اﻟنﻄفﺔ ﺑﲔ اﻷرﺑعﲔ ﻓﻼ ﺣﻜﻢ
ﳍا ،ﻫﻞ ﳚوز ﻟو أن امرأة شعرت ﳊمﻞ أن ﺗسﻘط اﳊمﻞ؟ نعﻢ ﰲ ﺣدود اﻷرﺑعﲔ ﻷنه
إﱃ اﻵن ﻫو نﻄفﺔ مازال ﻗﻄرة ماء إﱃ آدمي ،اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ :من  ٨١ﻳوم إﱃ ما شاء ﷲ أو

ﻟتدرﻳج ﻓمن ﺑعد اﻷرﺑعﲔ ﻻ ﳚوز إﻟﻘاؤه ﻓﻼ ﳚوز إﻟﻘاء اﳊمﻞ ﺑعد اﻷرﺑعﲔ ﻟﻜن إذا
وﺻﻞ إﱃ  ٨١ﻳوم ﻓﻬنا ﻳﻜون شرع ﰲ ﺑيان اﳋﻠﻘﺔ ﻳعﲏ ﺑدأت ﺗﻈﻬر ﻓيه ﺧﻠﻘﺔ اﻵدمي إذاً
اﻛتﺐ رﻗﻢ  ٢ﺗﺒﲔ ﺧﻠﻘﺔ اﻵدمي أﻗﻠه  ٨١ﻳوم وﰲ اﻟغاﻟﺐ  ٩٠ﻳوم ﻳعﲏ ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﰲ
اﻟغاﻟﺐ وما ﺑعده ﻳﺰداد ﺑيان ﻓﻬنا إذا وﺻﻞ ﻫﺬه اﳌرﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻫي  ٨١ﻳوم ﻋندﻫا نﻘول
ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌرﺣﻠﺔ ﺣﻜمان اﳊﻜﻢ اﻷول ﺛﺒوت ﺣﻜﻢ اﻟنفاس ﺑدمه ﻳعﲏ معناه أنه إذا
ﺑدأت ﺗﻈﻬر ﻓيه ﺧﻠﻘﺔ اﻵدمي وﻫي من  ٨١إﱃ ما شاء ﷲ ﻟو نﺰل أو سﻘط ﻓاﻟدم اﻟﺬي
ﳜرج ﻫو دم نفاس ﺛﺒوت ﺣﻜﻢ اﻟنفاس ﺑدمه واﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ انﻘﻀاء ﻋدة اﳊامﻞ ﺑوضعه
معناه ﻟو وضعﺖ اﳌرأة ﺑعد ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻓنفﺲ اﻷﺣﻜام اﻵن ﻓﻼ ﳚوز إسﻘاطه واﻟدم اﻟﺬي
ﻳنﺰل ﻫو دم نفاس واﻟوﻟد اﻟﺬي نﺰل ﺗنﻘﻀي اﻟعدة ﺑه ﻓﺈذا وﺻﻞ ﲤام اﻷرﺑعﺔ أشﻬر ﻫنا
ﺗنفﺦ ﻓيه اﻟروح معناه اﻷﺣﻜام اﻟﺜﻼﺛﺔ ستﻜون معنا ﻻ ﳚوز إسﻘاطه واﻟدم اﻟﺬي ﻳﻈﻬر
ﺑنﺰوﻟه دم نفاس وإذا سﻘط ﺗنﻘﻀي ﻋدة اﳊامﻞ ﺑه وﻳﺰﻳد شيء آﺧر أنه ﻳغسﻞ وﻳﺼﻠﻰ
ﻋﻠيه وﻳدﻓن وﻳسمﻰ ﻷنه إنسان ﻓاﻵن ﻫو إنسان ﻛامﻞ إذاً ﺧتﺼار ما دون اﻷرﺑعﲔ ﻳوم
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ﳚوز إسﻘاطه ﻷنه إﱃ اﻵن ﻫو مازال ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟنﻄفﺔ و ٨١ﻳوم ﻓما ﺑعدﻫا ﻫنا ﻳﺜﺒﺖ
ﺣﻜﻢ دم اﻟنفاس وﻳﺜﺒﺖ أﻳﻀا مسأﻟﺔ انﻘﻀاء اﻟعدة ﺑسﻘوطه واﻷرﺑعﺔ أشﻬر نفﺦ اﻟروح

ﻓﺼار آدمي اﻵن معناه أن ﻫناك ﻏسﻞ وﺻﻼة ودﻓن وﺗسميﺔ وﻫﻜﺬا وما ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ،ما
ﻗﺒﻞ  ٨١ﻳوم ﻻ ﻳسﻘط ﻟﻜنه ﱂ ﻳتﺒﲔ ﻓيه ﺧﻠﻘﺔ آدمي ﻓما ﺑﲔ اﻷرﺑعﲔ و ٨١اﻟﺬي ﳜتﻠف
ﻫو اﻹسﻘاط ﻓﻘط أنه ﻻ ﳚوز إسﻘاطه ﻟﻜن ﻻ نﺒﲏ ﻋﻠيه أنه ﻟو سﻘط ﰲ اﳋمسﲔ أو
اﻟستﲔ ﻓاﻟدم ﻫﺬا دم ﻓساد ﻓﻼ نﻘول أن اﻟسﻘط ﻫﺬا اﻟﺬي ﻋمره ﲬسﲔ أنه ﺗنﻘﻀي ﺑه

اﻟعدة ﻓﻼ ﺗنﻘﻀي ﺑه اﻟعدة ) وﻣن تعذر ﻏسلﻪ ( لعدم اﳌاء أو ﻏﲑﻩ ﻛاﳊرق واﳉذام
والتبﻀيﻊ ) ﳝﻢ ( ﻛاﳉنب إذا تعذر عليﻪ الغسﻞ اﻟتﺒﻀيﻊ ﻳعﲏ اﻟتﻘﻄيﻊ ﻟو ﺗﻘﻄﻊ أوﺻال
ﻛاﳉنﺐ إذا ﺗعﺬر ﻋﻠيه اﻟغسﻞ ﻳتيمﻢ وإن تعذر ﻏسﻞ ﺑعﻀﻪ ﻣا أﻣﻜن وﳝﻢ للباﻗﻲ ﻳعﲏ

ﺟﺰء من ﺟسده ﻻ نستﻄيﻊ أن نغسﻠه واﳉﺰء اﻟﺒاﻗي نستﻄيﻊ ﻓﺈذاً نغسﻞ ما نستﻄيﻊ ﻏسﻠه

ونيمﻢ ﻫﺬا اﳌيﺖ ﻋن اﳉﺰء اﻵﺧر ) و ( ﳚب ) على الغاسﻞ سﱰ ﻣا رآﻩ ( ﻣن اﳌيﺖ )
إن ﱂ يﻜن ﺣسنا ( ﻓيلﺰﻣﻪ سﱰ الﺸر ﻻ إﻇﻬار اﳋﲑ معناه إذا رأى شيئا ﺣسنا ﻳﻈﻬره
ونرﺟﻮ للمﺤسن وﳔاف على اﳌسﻲء وما ﻳراه اﻟغاسﻞ من اﻟﺸر مﺜﻼ ﻟيﺲ ﺑدﻟيﻞ ﻗﻄعي
ﻋﻠﻰ شيء معﲔ ﻓﻬي ﳎرد استئناسات ﻟﻜن مﻊ ذﻟﻚ اﻹنسان ﻋموما ﻻ ﳛﺐ أن ﻳنﻘﻞ
ﻋنه اﻟﺸر وﻻ أن ﻳنﻘﻞ ﻋن ﻗرﻳﺐ ﻟه واﳋﲑ ﻳنﺸر وﻳﻘال ﻓﺒعﺾ اﻟناس ﳝوت وسﺒاﺑته ﺗﺸﲑ
إﱃ اﻟتوﺣيد شيء طيﺐ ﻫﺬا وﻫﺬا ﻟيﺲ دﻟيﻞ ﻗاطﻊ ﻋﻠﻰ أنه من أﻫﻞ اﳉنﺔ ﻟﻜن ﻳستأنﺲ

ﲟﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺸاﻳر وﻻ نﺸﻬد إﻻ ﳌن شﻬد لﻪ النﱯ ﷺ وﳛرم سﻮء الﻈن ﲟسلﻢ ﻇاهر
العدالﺔ ويستﺤب ﻇن اﳋﲑ ﳌسلﻢ.
ﻓصﻞ ﰲ الﻜﻔن
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) وﳚب تﻜﻔينﻪ ﰲ ﻣالﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﰲ اﶈرم ﻛﻔنﻮﻩ ﰲ ثﻮﺑيﻪ ) ﻣﻘدﻣا على دين ( ولﻮ
ﺑرهن ) وﻏﲑﻩ ( ﻣن وﺻيﺔ وإرث إذاً أول ما ﻳﺼرف من ﺗرﻛﺔ اﳌيﺖ أﺟرة ﻛفنه ومؤنﺔ

ﲡﻬيﺰه ﻫﺬا أول شيء ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ننتﻘﻞ إﱃ اﻟدﻳون اﻟﱵ ﺑرﻫن ﰒ اﻟدﻳون اﻟﱵ ﻟيسﺖ ﺑرﻫن
ﰒ اﻟوﺻيﺔ واﻹرث ﻷن اﻟوﺻيﺔ ﻻ ﺗتﺠاوز اﻟﺜﻠﺚ ﻓمعناه أن اﻟﺜﻠﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠوﺻيﺔ واﻟﺒاﻗي

ﻳﻜون إر ﻷن اﳌﻔلﺲ يﻘدم لﻜسﻮة على الدين ﻓﻜذا اﳌيﺖ ﻓيﺠب ﳊق ﷲ وﺣق
اﳌيﺖ ثﻮب ﻻ يصﻒ البﺸرة يسﱰ ﲨيعﻪ مﺜﻞ اﳊي سﱰ اﻟعورة ﻳنﺒغي أن ﻳﻜون ﺑﺜوب ﻻ
ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة ﻓﻠو ﻛان اﻟﺜوب شفاف ﻳﺼف اﻟﺒﺸرة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون ﻛفن ﻛما أنه ﻻ

ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜون سﱰة ﰲ اﻟﺼﻼة مﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣن ﻣلبﻮس ﻣﺜلﻪ ﻣا ﱂ يﻮص ﺑدونﻪ

من مﻠﺒوس مﺜﻠه ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻠﺰم أن نﺸﱰي ﻟه أﻗﻞ ﺛوب وأرﺧﺺ ﻗماش ﻻ ﺑﻞ من اﻟﺜوب

اﻟﺬي ﻳﻠﺒسه ﻫو ﰲ اﻟعادة إﻻ إذا أوﺻﻰ ﻗﻞ منه ﻫﺬا ﺣﻖ ﻟﻠميﺖ واﳉديد أﻓﻀﻞ أن

نﻜفنه ﰲ ﺛوب ﺟدﻳد أﻓﻀﻞ من اﻟﻘدﱘ ) ﻓﺈن ﱂ يﻜن لﻪ ( أي للميﺖ ) ﻣال ﻓـ ( ﻛﻔنﻪ
وﻣﺆنﺔ ﲡﻬيﺰﻩ ) على ﻣن تلﺰﻣﻪ نﻔﻘتﻪ ( ﻫﺬا رﻗﻢ  ٢ﻳﺼﲑ إذا ﻛان ﻋنده مال من ماﻟه وإذا
ﻛان ما ﻋنده مال ﻋﻠﻰ من ﺗﻠﺰمه نفﻘته ﰲ ﺣال اﳊياة ﻓمن اﻟﺬي ﻛان ﻳنفﻖ ﻋﻠيه ﰲ

ﺣياﺗه أﺑوه مﺜﻼ أو اﺑنه ﻓﻬو اﻟﺬي ﻳتوﱃ ﻛفنه ﻷن ذلﻚ يلﺰﻣﻪ ﺣال اﳊياة ﻓﻜذا ﺑعد
اﳌﻮت ) إﻻ الﺰوج ﻻ يلﺰﻣﻪ ﻛﻔن اﻣرأتﻪ ( ولﻮ ﻏنيا ﻷن الﻜسﻮة وﺟبﺖ عليﻪ لﺰوﺟيﺔ
والتمﻜن ﻣن اﻻستمتاع وﻗد انﻘﻄﻊ ذلﻚ ﳌﻮت استﺜﲎ اﻟﺰوج ﻳﻘول ﻻ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﻜفن

اﳌرأة مﻊ أنه ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا ﰲ اﳊياة اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻗيﻞ ﻳﻠﺰمه وﺣﻜي رواﻳﺔ

ﻓﻼ ﻳﻘال أنه ﳌوت انﻘﻄعﺖ اﻟعﻼﻗﺔ ﺑينﻬما ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﻜفنﻬا وﻗﻠنا ﻓيما سﺒﻖ ﻟه أن
ﻳغسﻠﻬا ﻷنه ﻗي آ ر اﻟنﻜاح ومنﻬا اﻟغسﻞ ﻓﻠما ﻻ نﻘول ومنﻬا اﻟﻜفن إذاً ﻫناك ﻗول آﺧر
ﻓﻠيﺲ ﻋند نﺺ وإﳕا ﻫو اﻋتماد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗعﻠيﻞ أن اﻟعﻼﻗﺔ ﺑينﻬما ﻛانﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟيﺔ
ووﺟوب اﻟنفﻘﺔ ﻛانﺖ ﺑسﺒﺐ اﻟﺰوﺟيﺔ واﻟتمﻜن من اﻻستمتاع واﻵن انﻘﻄﻊ ﻫﺬا اﻷمر إذاً
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ﻳنﻘﻄﻊ إﻟﺰامه ﻟﻜفن وﺣﻜي رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد أنه ﻳﻠﺰمه وﻫو ﻗول ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻓﺈن
عدم ﻣال اﳌيﺖ وﻣن تلﺰﻣﻬﻢ نﻔﻘتﻪ ﻓمن ﺑيﺖ اﳌال إن ﻛان ﻣسلما ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ ﻓﺈن ﱂ
يﻜن ﻓعلى اﳌسلمﲔ العاﳌﲔ ﲝالﻪ ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ﻗال الﺸيﺦ تﻘﻲ الدين ﻫﺬا شيﺦ اﻹسﻼم
اﺑن ﺗيميﺔ ﻣن ﻇن أن ﻏﲑﻩ ﻻ يﻘﻮم ﺑﻪ تعﲔ عليﻪ ﻟو ﻛان واﺣد ﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا اﳌيﺖ ﻻ
ﻳوﺟد أﺣد ﻳتوﻻه ﻓسيتعﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻇن ﻫﺬا اﻟﻈن ﻓﺈن أراد ﺑعﺾ الﻮرثﺔ
أن ينﻔرد ﺑﻪ ﱂ يلﺰم ﺑﻘيﺔ الﻮرثﺔ ﻗبﻮلﻪ ﻟو ﻗال ﺑعﺾ اﻟورﺛﺔ أ أﻗوم ﺑتﺠﻬيﺰه ﻓاﻟﺒﻘيﺔ ﳍﻢ اﳊﻖ
أن ﻳواﻓﻘوا وﳍﻢ أﻻ ﻳواﻓﻘوا وأن ﻳﺸارﻛوا ﰲ ﲡﻬيﺰه لﻜن ليﺲ للبﻘيﺔ نبﺸﻪ وسلبﻪ ﻣن ﻛﻔنﻪ
ﺑعد دﻓنﻪ ﻟﻜن ﻟو انفرد أﺣدﻫﻢ وﻛفنه ودﻓنه وﺟاء اﻟﺒاﻗون وﻗاﻟوا ﳓن نﺒغي نﺸارك ﻓﻼ
ﳜرﺟوه من اﻟﻘﱪ ﺬا اﻷمر وإذا ﻣات إنسان ﻣﻊ ﲨاعﺔ ﰲ سﻔر ﻛﻔنﻮﻩ ﻣن ﻣالﻪ ﻓﺈن ﱂ
يﻜن ﻛﻔنﻮﻩ ورﺟعﻮا على ترﻛتﻪ أو ﻣن تلﺰﻣﻪ نﻔﻘتﻪ إن نﻮوا الرﺟﻮع مات ﰲ اﻟسفر وﻋنده

مال أﺧﺬوا ماﻟه وﻛفنوه وﺟﻬﺰوه ﳍﺬا من ماﻟه ﻟﻜن إذا ﻛان ما ﻋنده مال ﻓيﻜفنوه وﻳرﺟعوا
ﻋﻠﻰ ﺗرﻛته ﻳعﲏ ﻳرﺟعوا ﻋﻠﻰ اﳊﻀر وﻳﻄاﻟﺒوا اﻟورﺛﺔ و ﺧﺬوا من ﺗرﻛته ﻫﺬا ﺑﺸرط إن نووا
اﻟرﺟوع أما إذا ﺗوﻟوا ﻛفنه مواﳍﻢ وما ﻛانوا ﻳنوون اﻟرﺟوع ،اﻟرﺟوع إﱃ اﻟﱰﻛﺔ أو إﱃ اﻟورﺛﺔ

معناه أ ﻢ ﺗﱪﻋوا ﻓمادام ﺗﱪﻋوا ﻟيﺲ ﳍﻢ أن ﻳرﺟعوا ﻳﻘوﻟون نرﻳد ما ﺗﱪﻋنا ﺑه وﳍﺬا اشﱰط
وﻗال إن نووا اﻟرﺟوع ،انتﻘﻞ اﻵن إﱃ طرﻳﻘﺔ اﻟﻜفن ﻛيف ﻳﻜون ﻛفن اﻟرﺟﻞ وﻛيف ﻛفن

:

اﳌرأة ) ويستﺤب تﻜﻔﲔ رﺟﻞ ﰲ ثﻼث لﻔاﺋﻒ ﺑيﺾ ( ﻣن ﻗﻄن لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ
" ُﻛﻔن رسﻮل ﷲ ﷺ ﰲ ثﻼثﺔ أثﻮاب ﺑيﺾ سﺤﻮليﺔ ﺟدد ﳝانيﺔ سﺤوﻟيﺔ ﻗاﻟوا نسﺒﺔ إﱃ
ﺑﻠد ﻳﻘال ﳍا سﺤول ﰲ اﻟيمن ليﺲ ﻓيﻬا ﻗميص وﻻ عماﻣﺔ أدرج ﻓيﻬا إدراﺟاً" ﻣتﻔق
عليﻪ ﻳعﲏ معناه أ ا ﻗﻄﻊ ﻗماش ويﻘدم ﺑتﻜﻔﲔ ﻣن يﻘدم ﺑغسﻞ مﺜﻞ ما ﻗﻠنا ﻳﺒدأ أول
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شيء وﺻيه ﰒ أﺑوه ﰒ ﺟده ﰒ اﺑنه ﰒ  ..وﻫﻜﺬا مﺜﻠما ﻗﻠنا ﰲ اﻟغسﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟتﻜفﲔ

و ﺋبﻪ ﻛﻬﻮ أي ﺋﺐ اﻟوﺻي مﺜﻞ اﻟوﺻي واﻷوﱃ تﻮليﻪ ﺑنﻔسﻪ ﻳعﲏ أن ﻳتوﱃ اﻟوﺻي

اﻟغسﻞ ﺑنفسه ) ﲡمر ( أي تبخر ﺑعد رشﻬا ﲟاء ورد أو ﻏﲑﻩ ليعلق ) ﰒ تبسﻂ ﺑعﻀﻬا
ﻓﻮق ﺑعﺾ ( ﻳعﲏ ﻗﻄﻊ اﻟﻘماش اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﺬه ﺗوضﻊ ﺑعﻀﻬا ﻓوق ﺑعﺾ أوسعﻬا وأﺣسنﻬا
أعﻼها ﻷن عادة اﳊﻲ ﺟعﻞ الﻈاهر أﻓخر ثياﺑﻪ أﻋﻼﻫا أي اﻷوﱃ ﻓاﻟﻘﻄعﺔ اﻷوﱃ
أﻓﺨرﻫا ﰒ اﻟﺜانيﺔ ﰒ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻷنه ﻋند اﻟﻠف ﻓاﻷﺧﲑة ﻫﺬه ستﻜون ﻫي اﻷﻋﻠﻰ ) وﳚعﻞ
اﳊنﻮط ( وهﻮ أﺧﻼط ﻣن طيب ﺑعد للميﺖ ﺧاﺻﺔ ) ﻓيما ﺑينﻬا ( ﻳعﲏ ﻓيما ﺑﲔ

اﻟﻠفاﺋف اﻟﺜﻼث ﻓﺈذا وضﻊ اﻟﻠفاﻓﺔ اﻷوﱃ وضﻊ اﳊنوط ﺑينﻬا ﻳعﲏ ﻓوﻗﻬا ﰒ اﻟﺜانيﺔ ﰒ اﳊنوط

ﰒ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﰒ اﳊنوط ﻻ ﻓﻮق العليا لﻜراهﺔ عمر واﺑنﻪ وأﰊ هريرة ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻀﻊ اﳊنوط

ﻓوق اﻟعﻠيا وﻻ ﻓوق اﻟﺜوب اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟنعﺶ ﻳﻜرﻫون ذﻟﻚ ) ﰒ يﻮﺿﻊ ( اﳌيﺖ ) عليﻬا
( أي اللﻔاﺋﻒ ) ﻣستلﻘيا ( ﻷنﻪ أﻣﻜن ﻹدراﺟﻪ ﻓيﻬا ) وﳚعﻞ ﻣنﻪ ( أي ﻣن اﳊنﻮط )
ﰲ ﻗﻄن ﺑﲔ أليتيﻪ ( لﲑد ﻣا ﳜرج عند ﲢريﻜﻪ ) ويﺸد ﻓﻮﻗﻬا ﺧرﻗﺔ ﻣﺸﻘﻮﻗﺔ الﻄرف
ﻛالتبان ( وهﻮ السراويﻞ ﺑﻼ أﻛمام ) ﲡمﻊ أليتيﻪ وﻣﺜانتﻪ وﳚعﻞ الباﻗﻲ ( ﻣن الﻘﻄن
اﶈنﻂ ) على ﻣناﻓذ وﺟﻬﻪ ( عينيﻪ وﻣنخريﻪ وأذنيﻪ وﻓمﻪ ﻷن ﰲ ﺟعلﻬا على اﳌناﻓذ
ﻣنعا ﻣن دﺧﻮل اﳍﻮام ) و ( على ) ﻣﻮاﺿﻊ سﺠﻮدﻩ ( رﻛبتيﻪ ويديﻪ وﺟبﻬتﻪ وأنﻔﻪ
وأطراف ﻗدﻣيﻪ تﺸريﻔاً ﳍا وﻛذا ﻣغاﺑنﻪ ﻛﻄﻲ رﻛبتيﻪ وﲢﺖ إﺑﻄيﻪ وسرتﻪ ﻷن اﺑن عمر
رﺿﻲ ﷲ عنﻬما ﻛان يتبﻊ ﻣغاﺑن اﳌيﺖ وﻣراﻓﻘﻪ ﳌسﻚ اﻵن أول ما ﳚعﻞ ،ﳚعﻞ

اﳊنوط ﰲ اﻟﻘﻄن ﺑﲔ اﻷﻟيتﲔ وﻳﺸد ﻓوﻗﻬا ﺧرﻗﺔ مﺸﻘوﻗﺔ اﻟﻄرف ﻛاﻟتﺒان معناه أن ﰐ
ﺑﻘﻄعﺔ ﺻغﲑة ﻟيسﺖ ﻋرﻳﻀﺔ مﺜﻞ اﻟسروال اﻟﻘﺼﲑ وﻳﻠفﻬا ﻋﻠﻰ منﻄﻘﺔ اﻟعورة وﻳﺸد ﻓوﻗﻬا
ﺧرﻗﺔ مﺸﻘوﻗﺔ اﻟﻄرف ﻛاﻟتﺒان وﻫو اﻟسراوﻳﻞ ﺑﻼ أﻛمام وﻫﺬه ﲡمﻊ اﻷﻟيه واﳌﺜانﺔ وﳚعﻞ

ﻗي اﻟﻘﻄن ﻳعﲏ ﻳغﻠﻖ ﻫﺬه اﳌنﻄﻘﺔ وﻳﺸدﻫا ﺑعد وضﻊ اﳊنوط ﺣﱴ ﻻ ﳜرج شيء وﳚعﻞ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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أﻳﻀا ﻋﻠﻰ اﳌناﻓﺬ ومواضﻊ اﻟسﺠود ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻄيﺐ وﻫو اﳊنوط ،ﻗال ) :وإن طيب (
اﳌيﺖ ) ﻛلﻪ ﻓﺤسن ( ﻷن أنساً طلﻲ ﳌسﻚ وطلى اﺑن عمر ﻣيتاً ﳌسﻚ وﻛرﻩ
داﺧﻞ عينيﻪ " "١ﻷنه ﻳفسدﻫا ،اﳌﻜروه اﻟﺜاﱐ :وأن يﻄيب ﺑﻮرس وزعﻔران ﻷنه ﻏﺬاء
وزﻳنﺔ وﻟيﺲ ﻫو ﻻﺋﻖ ﳌيﺖ ،اﳌﻜروه اﻟﺜاﻟﺚ :وطليﻪ ﲟا ﳝسﻜﻪ ﻛصﱪ ﻣا ﱂ ينﻘﻞ ﻳﻜره أن
نﻄﻠيه ﺑﺸيء ﳝسﻜه مﺜﻞ اﻟﺼﱪ ما ﱂ ﻳراد نﻘﻠه إﱃ مﻜان آﺧر ﻓﺈذا أرﻳد نﻘﻠه إﱃ مﻜان
آﺧر أو ﺧﺸينا ﻋﻠيه أن ﻳتﻘﻄﻊ مﺜﻼ أو ﻻ ﻳتماسﻚ ﻓنﻄﻠيه معناه أن طﻠيه ﲟا ﳝسﻜه ﲟا

ﳚعﻠه متماسﻚ مﻜروه إﻻ ﻋند اﳊاﺟﺔ ) ﰒ يرد طرف اللﻔاﻓﺔ العليا ( ﻣن اﳉانب
اﻷيسر ) على شﻘﻪ اﻷﳝن ويرد طرﻓﻬا اﻵﺧر ﻣن ﻓﻮﻗﻪ ( أي ﻓﻮق الﻄرف اﻷﳝن ) ﰒ (
يﻔعﻞ ) لﺜانيﺔ والﺜالﺜﺔ ﻛذلﻚ ( أي ﻛاﻷوﱃ ﻳرد طرف اﻟﻠفاﻓﺔ اﻟعﻠيا اﻟﱵ ﺟسد اﳌيﺖ
ﻋﻠيﻬا اﻟﱵ ﻗال ﻻ نوضﻊ اﳊنوط ﻋﻠيﻬا ﻻ ﻓوق اﻟعﻠيا ﰒ ﻳرد طرف اﻟﻠفاﻓﺔ اﻟعﻠيا من اﳉانﺐ
اﻷﻳسر ﻋﻠﻰ شﻘه اﻷﳝن وﻳرد طرﻓﻬا اﻵﺧر ﻓوق اﻟﻄرف اﻷﳝن ﰒ ﻳفعﻞ ﻟﺜانيﺔ ﻛﺬﻟﻚ
معناه ﻻ ﺧﺬ اﻟﻠفاﺋف اﻟﺜﻼث ﻛﻠﻬا ونرميﻬا ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﻟيمﲎ و ﺧﺬ اﳉﻬﺔ اﻟيمﲎ ﻋﻠﻰ
اﻟيسرى إﳕا ﻟفاﻓﺔ ﻟفاﻓﺔ ﺣﱴ إذا ﻓتﺤﺖ اﻷوﱃ ﻳﺒﻘﻰ اﳌيﺖ مستور وإذا ﻓتﺤﺖ اﻟﺜانيﺔ ﻳﺒﻘﻰ

اﳌيﺖ مستور ) وﳚعﻞ أﻛﺜر الﻔاﺿﻞ ( ﻣن ﻛﻔنﻪ ) على رأسﻪ ( لﺸرﻓﻪ ﻳعﲏ ﻟﺸرف اﻟرأس

ويعيد الﻔاﺿﻞ على وﺟﻬﻪ ورﺟليﻪ ﺑعد ﲨعﻪ ليصﲑ الﻜﻔن ﻛالﻜيﺲ ﻓﻼ ينتﺸر ﻓﻼ

ﻳنفتﺢ اﻟﻜفن ) ﰒ يعﻘدها ( لﺌﻼ تنتﺸر ) وﲢﻞ ﰲ الﻘﱪ ( إذاً سيﺠعﻞ أﻛﺜر اﻟفاضﻞ من

اﻟﻠفاﻓﺔ ﻋند اﻟرأس وسيعﻘد ﻫﺬا اﻟفاضﻞ اﻟﺬي ﻫو ﺟﻬﺔ اﻟرأس وﺟﻬﺔ اﻟرﺟﻞ وﲢﻞ ﰲ اﻟﻘﱪ

لﻘﻮل اﺑن ﻣسعﻮد "إذا أدﺧلتﻢ اﳌيﺖ الﻘﱪ ﻓﺤلﻮا العﻘد"رواﻩ اﻷثرم وﻛرﻩ ﲣريق
اللﻔاﺋﻒ ﻷنﻪ إﻓساد ﳍا ) وإن ﻛﻔن ﰲ ﻗميص وﻣﺌﺰر ولﻔاﻓﺔ ﺟاز ( ﻷنﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
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وسلﻢ "ألبﺲ عبد ﷲ ﺑن أﰊ ﻗميصﻪ ﳌا ﻣات" رواﻩ البخارى وعن عمرو ﺑن العاص
"أن اﳌيﺖ يﺆزر ويﻘمص ويلﻒ لﺜالﺜﺔ" اﻟﻈاﻫر اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻫو اﻟﺼواب وﰲ رواﻳﺔ اﻟﺒيﻬﻘي
ﻟﺜوب اﻟﺜاﻟﺚ وهذﻩ عادة اﳊﻲ وﻫو اﻹزار واﻟﻘميﺺ ويﻜﻮن الﻘميص ﺑﻜمﲔ اﻟﱵ ﲣرج
منﻬا اﻟيدﻳن ودﺧاريص ﻻ ﺑﺰر ﲨﻊ اﻟدﺧرﻳﺺ وﻫو ما ﻳﻀاف ﻟتوسعﺔ اﻟﻘميﺺ من

اﳉانﺒﲔ ﺗسﻬيﻼ ﻟﻠمﺸي ﻫﺬا ﰲ طرﻳﻘﺔ ﺧياطتﻬﻢ ﻗدﳝا ﻳوسعون اﻟﻘميﺺ ﺑﻘﻄعﺔ ﰲ اﳉانﺒﲔ

ﺣﱴ ﻳسﻬﻞ اﳌﺸي ﻳﻘول ﻳﻜون ﻓيه اﻟﻜمﲔ واﻟدﺧارﻳﺺ ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻟه زر ﻷنه ﻻ ﳛتاﺟه )
وتﻜﻔن اﳌرأة ( واﳋنﺜى ند ً ) ﰲ ﲬسﺔ أثﻮاب ( ﺑيﺾ ﻣن ﻗﻄن ) إزار وﲬار وﻗميص
ولﻔاﻓتﲔ ( ﳌا روى أﲪد وأﺑﻮ داود وﻓيﻪ ﺿعﻒ عن ليلى الﺜﻘﻔيﺔ ﻗالﺖ :ﻛنﺖ ﻓيمن
ﻏسﻞ أم ﻛلﺜﻮم ﺑنﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ ﻓﻜان أول ﻣا أعﻄا اﳊﻘاء ﰒ الدرع ﰒ اﳋمار ﰒ
اﳌلﺤﻔﺔ ﰒ أدرﺟﺖ ﺑعد ذلﻚ ﰲ الﺜﻮب اﻵﺧر ﻗال أﲪد :اﳊﻘاء اﻻزار والدرع
الﻘميص ﻓتﺆزر ﳌﺌﺰر ﰒ تلبﺲ الﻘميص ﰒ ﲣمر ﰒ تلﻒ للﻔاﻓتﲔ اﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ

اﻷﻛمﻞ أما اﻟواﺟﺐ ﻗﻄعﺔ واﺣدة من اﻟﻘماش ﺗسﱰ اﳌيﺖ ،اﳋمسﺔ أﺛواب ﻫي إزار ﻳغﻄي
أسفﻞ اﳉسد وﲬار ﻳغﻄي اﻟرأس وﻗميﺺ ﻳغﻄي اﳉسد ﻛامﻞ وﻟفاﻓتان ،ﻫو ذﻛر ﻛفن

اﻟرﺟﻞ ﰒ ﻛفن اﳌرأة وﺑﻘي ﻛفن اﻟﺼﱯ واﻟﺼغﲑة ويﻜﻔن ﺻﱯ ﰲ ثﻮب ويباح ﰲ ثﻼثﺔ ﻣا ﱂ
يرثﻪ ﻏﲑ ﻣﻜلﻒ اﻟﺼﱯ ﰲ ﺛوب واﺣد أو ﺛﻼﺛﺔ ﳚوز إﻻ إذا ﻛان ﻳرﺛه ﻏﲑ مﻜﻠف ﻓﻼ
نتوسﻊ ﰲ اﻟﻜفن وﻫو ﻟه ورﺛﺔ ﻏﲑ ﻟغﲔ أما إذا ﻛان اﻟورﺛﺔ ﻟغون ومواﻓﻘﲔ ﻓﻼ ﺣرج

وﺻغﲑة ﰲ ﻗميص ولﻔاﻓتﲔ ) والﻮاﺟب ( للميﺖ ﻣﻄلﻘا ) ثﻮب يسﱰ ﲨيعﻪ ( ﻷن
العﻮرة اﳌغلﻈﺔ ﳚﺰئ ﰲ سﱰها ثﻮب واﺣد ﻓﻜﻔن اﳌيﺖ أوﱃ ويﻜرﻩ ﺑصﻮف وشعر
وﳛرم ﲜلﻮد وﳚﻮز ﰲ ﺣرير لﻀرورة ﻓﻘﻂ ﻓﺈن ﱂ ﳚد إﻻ ﺑعﺾ ثﻮب سﱰ العﻮرة ﻛﺤال
اﳊياة والباﻗﻲ ﲝﺸيﺶ أو ورق وﺣرم دﻓن ﺣلﻲ وثياب ﻏﲑ الﻜﻔن ﻷنﻪ إﺿاعﺔ ﻣال
وﳊﻲ أﺧذ ﻛﻔن ﻣيﺖ ﳊاﺟﺔ ﺣر أو ﺑرد ﺑﺜمنﻪ ﻳﻘول ﻟﻠﺤي أن ﺧﺬ ﻛفن اﳌيﺖ إذا ﻛان

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٣٩

ﻫﺬا ﳊاﺟﺔ اﳊر وﻟيﺲ ﳊاﺟﺔ سﱰ اﻟعورة ﰲ اﻟﺼﻼة مﺜﻼ ﻳسﻘط ﻋنه سﱰ اﻟعورة ﻟﻜن إذا
ﻛان ﳊاﺟﺔ ﺣر أو ﺣاﺟﺔ ﺑرد ﻓيأﺧﺬ ﻛفن اﳌيﺖ ﻟﻜن إذا أﺧﺬ ﻛفن اﳌيﺖ ﻓاﳊي أوﱃ

ﻳسﱰ نفسه من اﳊر أو من اﻟﱪد ﻟﻜن إذا ﻓعﻞ ذﻟﻚ ﻻﺑد أن ﻳعﻄي ﲦنه ﻟورﺛﺔ اﳌيﺖ،
اﳌﺼنف أطﻠﻘﻬا ﻫﻜﺬا ﻗال ﳊاﺟﺔ ﺣر أو ﺑرد ﻟﻜن ا د زاد إن ﺧﺸي اﻟتﻠف ﻳعﲏ ﺧﺸي
اﻟتﻠف ﻋﻠﻰ نفسه ﻳعﲏ مﱴ ﻳﺒاح ﻟﻠﺤي أن ﺧﺬ ﻛفن اﳌيﺖ إذا ﻛان ﻋنده اﺣتياج ﻟدﻓﻊ

ﺣر أو دﻓﻊ ﺑرد وﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ نفسه اﻟتﻠف ﻓﻬنا ﺧﺬ ﻛفن اﳌيﺖ ﻷن اﳊي أوﱃ أما إذا
ﻛان ﻓيه ﺣر أو ﺑرد ﻟﻜن ﻻ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ نفسه اﻟتﻠف ﻓﻼ ﳚوز ﻟه ذﻟﻚ.

ﻓصﻞ ﰲ الصﻼة على اﳌيﺖ
تسﻘﻂ ﲟﻜلﻒ وتسن ﲨاعﺔ ﻳعﲏ ﺗسﻘط ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﺑﺼﻼة مﻜﻠف واﺣد ﻓﻠو
ﺻﻠﻰ ﻋﻠيه ﺻغﲑ ﳑيﺰ ﻻ ﻳسﻘط ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﻗال وﺗسن ﲨاﻋﺔ ﻫﺬا أمر وأن ﻻ تنﻘص
الصﻔﻮف عن ثﻼث ﻫﺬه سنﺔ ،أﻳن ﻳﻘف اﻹمام؟ ) والسنﺔ أن يﻘﻮم اﻹﻣام عند ﺻدرﻩ (
أي ﺻدر ذﻛر اﻛتﺐ ﻋندﻫا "وﻋنه ﻋند رأس اﻟرﺟﻞ وﻓاﻗا ﻟﻠﺠمﻬور واﺧتاره اﳌوﻓﻖ" )
وعند وسﻄﻬا ( أي وسﻂ أنﺜى واﳋنﺜى ﺑﲔ ذلﻚ واﻷوﱃ ا وﺻيﻪ العدل اﻷوﱃ ا أي
ﻟﺼﻼة ﻓسيد ﺑرﻗيﻘﻪ ﻓالسلﻄان ﻓناﺋبﻪ اﻷﻣﲑ ﻓاﳊاﻛﻢ ﻓاﻷوﱃ ﺑغسﻞ رﺟﻞ ﻓﺰوج ﺑعد
ذوي اﻷرﺣام وﻣن ﻗدﻣﻪ وﱄ ﲟنﺰلتﻪ ﻻ ﻣن ﻗدﻣﻪ وﺻﻲ ﻗال اﻷوﱃ ا وﺻيه ﻳعﲏ من
أوﺻﻰ اﳌيﺖ أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه ﻳﻜون ﻋدل واﻟسيد ﺑرﻗيﻘه ﺑعد ذﻟﻚ ﻓاﻟسﻠﻄان مﻘدم ﻋﻠﻰ
ﻗراﺑته ﻓناﺋﺐ اﻟسﻠﻄان أمﲑ اﳌنﻄﻘﺔ ﻓاﳊاﻛﻢ أي اﻟﻘاضي ﻓاﻷوﱃ ﺑغسﻞ اﻟرﺟﻞ أي أﺑوه ﰒ
ﺟده وﻫﻜﺬا ﻗال ﻓﺰوج ﺑعد ذوي اﻷرﺣام وﻫﻢ سﺒعﺔ واﻟﺰوج اﻟﺜامن ﰒ ﻗال ومن ﻗدمه وﱄ
ﻳعﲏ من أوﻟياء اﳌيﺖ ﻓﺒمنﺰﻟته ﻻ من ﻗدمه وﺻي ﻓوﺻي اﻟﺼﻼة ﻟيﺲ ﻟه أن ﻳنيﺐ ﻫﺬا ﻫو

www.bajabir.com

٥٤٠

اﳌﻘﺼود ﻓمن ﻗدمه وﱄ اﻟﺼﻼة ﻛانﺖ ﻷﺑيه اﻷب وﳌن أوﻟياﺋه ﻓﻠه أن ﻳﻘدم ﻏﲑه ﻓﻠو ﻗدم
اﻷب ﻏﲑه وﻗال ﻟفﻼن ﺻﻞ ﻟه ذﻟﻚ ﻟﻜن اﻟوﺻي ﻻ ،اﻛتﺒوا "ﻓوﺻي اﻟﺼﻼة ﻟيﺲ ﻟه أن

ﻳنيﺐ" ،ﰒ ﻗال :وإذا اﺟتمعﺖ ﺟناﺋﺰ ﻗدم إﱃ اﻹﻣام أﻓﻀلﻬﻢ وتﻘدم ﻓﺄسن ﻓﺄسبق
ويﻘرع ﻣﻊ التساوي وﲨعﻬﻢ ﺑصﻼة أﻓﻀﻞ ﻫﺬا ﻛﻠه ﰲ ﺗﻘدﳝﻬﻢ إﱃ اﻹمام من اﻟﺬي

ﻳﻜون أﻗرب ﻟﻺمام ﳓن نتﻜﻠﻢ إذا ﻛانوا ﻛﻠﻬﻢ من ﺟنﺲ واﺣد ﻛﻠﻬﻢ رﺟال أو ﻛﻠﻬﻢ إ ث
أو ﻛﻠﻬﻢ ﺻﺒيان أما إذا ﻛانوا رﺟال وﺻﺒيان وإ ث ﻓﱰﺗيﺒﻬﻢ معروف سنﻘرب اﻟرﺟال إﱃ
اﻹمام ﰒ اﻟﺼﺒيان ﰒ اﻟنساء مﺜﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﺠمعﻬﻢ ﺑﺼﻼة أﻓﻀﻞ من أن ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ

واﺣد ﺻﻼة مستﻘﻠﺔ وﳚعﻞ وسﻂ أنﺜى ﺣذاء ﺻدر ذﻛر وﺧنﺜى ﺑينﻬما إذا اﺟتمﻊ ﺛﻼﺛﺔ
ﻓﻬو سيﻘف ﻋند ﺻدر اﻟرﺟﻞ وﺑعده ﻳﻜون وسط اﻷنﺜﻰ أمام ﺻدر اﻟرﺟﻞ واﳋنﺜﻰ ﻳﻜون

ﺑينﻬما ﻳعﲏ ﺑﲔ اﻟﺼدر وﺑﲔ اﻟوسط ) ويﻜﱪ أرﺑعاً ( لتﻜبﲑ النﱯ ﷺ على النﺠاشﻲ
أرﺑعا ﻣتﻔق عليﻪ ) يﻘرأ ﰲ اﻷوﱃ ( أي ﺑعد التﻜبﲑة اﻷوﱃ وهﻲ تﻜبﲑة اﻹﺣرام ) ﺑعد
التعﻮذ ( والبسملﺔ ) الﻔاﲢﺔ ( سرا ولﻮ ليﻼ ﳌا روى اﺑن ﻣاﺟﻪ عن أم شريﻚ اﻷنصاريﺔ
ﻗالﺖ" :أﻣر رسﻮل ﷲ ﷺ أن نﻘرأ على اﳉنازة ﺑﻔاﲢﺔ الﻜتاب وﻻ نستﻔتﺢ وﻻ نﻘرأ
سﻮرﻩ ﻣعﻬا" ) ويصلﻲ على النﱯ ﷺ ﰲ ( أي ﺑعد التﻜبﲑة ) الﺜانيﺔ ﻛـ ( الصﻼة ﰲ )
التﺸﻬيد ( اﻷﺧﲑ ﳌا روى الﺸاﻓعﻲ عن أﰊ أﻣاﻣﺔ ﺑن سﻬﻞ أنﻪ أﺧﱪﻩ رﺟﻞ ﻣن
أﺻﺤاب النﱯ ﺻلى ﷲ عليﻪ وسلمﺄن السنﺔ ﰲ الصﻼة على اﳉنازة أن يﻜﱪ اﻹﻣام ﰒ
يﻘرأ ﺑﻔاﲢﺔ الﻜتاب ﺑعد التﻜبﲑة اﻷوﱃ سرا ﰲ نﻔسﻪ ﰒ يصلﻲ على النﱯ ﷺ وﳜلص
الدعاء للميﺖ ﰒ يسلﻢ ) ويدعﻮ ﰲ الﺜالﺜﺔ ( ﳌا تﻘدم أي اﻟﺬي ﰲ اﳊدﻳﺚ "وﳜﻠﺺ
اﻟدﻋاء ﻟﻠميﺖ" ) ﻓيﻘﻮل اللﻬﻢ اﻏﻔر ﳊينا وﻣيتنا وشاهد وﻏاﺋبنا وﺻغﲑ وﻛبﲑ
وذﻛر وأنﺜا إنﻚ تعلﻢ ﻣنﻘلبنا وﻣﺜﻮ "وأنﺖ على ﻛﻞ شﻲء ﻗدير" ﻫﺬه ز دة ﱂ ﺗرد
اللﻬﻢ ﻣن أﺣييتﻪ ﻣنا ﻓﺄﺣيﻪ على اﻹسﻼم "والسنﺔ" ﻫﺬه ز دة ﱂ ﺗرد وﻣن تﻮﻓيتﻪ ﻣنا
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ﻓتﻮﻓﻪ "عليﻬما" ﻫﺬه ز دة ﱂ ﺗرد واﻟرواﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﳝان ( رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي واﺑن ﻣاﺟﺔ
ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة لﻜن زاد ﻓيﻪ اﳌﻮﻓق وأنﺖ على ﻛﻞ شﻲء ﻗدير ولﻔﻈﺔ السنﺔ )
اللﻬﻢ اﻏﻔر لﻪ وارﲪﻪ وعاﻓﻪ واعﻒ عنﻪ وأﻛرم نﺰلﻪ ( ﺑﻀﻢ الﺰاي وﻗد تسﻜن وهﻮ
الﻘرى ) وأوسﻊ ﻣدﺧلﻪ ( ﺑﻔتﺢ اﳌيﻢ ﻣﻜان الدﺧﻮل وﺑﻀمﻬا اﻹدﺧال َمدﺧﻠه أو
ُمدﺧﻠه ﻛﻠه ﺟاﺋﺰ ﻟﻜن ﻗاﻟوا اﻟفتﺢ أوﱃ ) واﻏسلﻪ ﳌاء والﺜلﺞ والﱪد ونﻘﻪ ﻣن "الذنﻮب
و"ﻫﺬه ز دة ﱂ ﺗرد ﻟﻜن اﻷمر واسﻊ ،ﻗال ﰲ اﻟﺸرح اﳌمتﻊ اﻟدﻋاء اﻟوارد أوﱃ ﶈاﻓﻈﺔ
ﻋﻠيه وإن ﻛان اﻷمر واسعا" اﳋﻄا ﻛما ينﻘى الﺜﻮب اﻷﺑيﺾ ﻣن الدنﺲ وأﺑدلﻪ دارا
ﺧﲑا ﻣن دارﻩ وزوﺟا ﺧﲑا ﻣن زوﺟﻪ وأدﺧلﻪ اﳉنﺔ وأعذﻩ ﻣن عذاب الﻘﱪ وعذاب النار
( رواﻩ ﻣسلﻢ عن عﻮف ﺑن ﻣالﻚ أنﻪ ﲰﻊ النﱯ ﷺ يﻘﻮل ذلﻚ على ﺟنازة ﺣﱴ ﲤﲎ
أن يﻜﻮن ذلﻚ اﳌيﺖ وﻓيﻪ "وأﺑدلﻪ أهﻼ ﺧﲑا ﻣن أهلﻪ" ﻫي وردت وﱂ ﻳﺬﻛرﻫا اﳌاﺗن
وأدﺧلﻪ اﳉنﺔ وزاد اﳌﻮﻓق لﻔظ ﻣن الذنﻮب ) واﻓسﺢ لﻪ ﰲ ﻗﱪﻩ ونﻮر لﻪ ﻓيﻪ ( ﻷنﻪ
ﻻﺋق ﶈﻞ وإن ﻛان اﳌيﺖ أنﺜى أنﺚ الﻀمﲑ وإن ﻛان ﺧنﺜى ﻗال هذا اﳌيﺖ وﳓﻮﻩ إذاً
إذا ﻛان أنﺜﻰ ﻳؤنﺚ اﻟﻀمﲑ اﻟﻠﻬﻢ اﻏفر ﳍا وارﲪﻬا وإن ﻛان ﺧنﺜﻰ ﻳﻘول ﻫﺬا اﳌيﺖ اﻟﻠﻬﻢ

ارﺣﻢ ﻫﺬا اﳌيﺖ وﻻ س ﻹشارة ﻷﺻبﻊ ﺣال الدعاء للميﺖ ) وإن ﻛان ( اﳌيﺖ )
ﺻغﲑاً ( ذﻛرا أو أنﺜى أو ﺑلﻎ ﳎنﻮ واستمر ) ﻗال ( ﺑعد وﻣن تﻮﻓيتﻪ ﻣنا ﻓتﻮﻓﻪ عليﻬما
) اللﻬﻢ اﺟعلﻪ ذﺧراً لﻮالديﻪ وﻓرطاً ( أي ساﺑﻘا ﻣﻬيﺌا ﳌصاﱀ والديﻪ ﰲ اﻵﺧرة سﻮاء
ﻣات ﰲ ﺣياة أﺑﻮيﻪ أو ﺑعدها ) وأﺟراً وشﻔيعاً ﳎا ً اللﻬﻢ ثﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮازينﻬما وعﻈﻢ ﺑﻪ
أﺟﻮرﳘا وأﳊﻘﻪ ﺑصاﱀ سلﻒ اﳌﺆﻣنﲔ واﺟعلﻪ ﰲ ﻛﻔالﺔ إﺑراهيﻢ وﻗﻪ ﺑرﲪتﻚ عذاب
اﳉﺤيﻢ ( ﰲ اﳊدﻳﺚ واﻟسﻘط ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه وﻳدﻋﻰ ﻟواﻟدﻳه ﳌغفرة واﻟرﲪﺔ" وطﺒعا ﻫﺬا
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ﺗعﻠيﻖ أي دﻋاء دﻋا ﺑه ﳑا ذﻛر أو ﳓو ما ذﻛر أﺟﺰأ ﻷنه ﱂ ﻳرد واستﺤسنه اﻟعﻠماء ﻳعﲏ
ﻫﺬا اﻟﺬﻛر ﱂ ﻳرد ﻟﻜن استﺤسنه اﻟعﻠماء و ي دﻋاء ﻳدﻋو ﳚوز ﻳعﲏ ﻫﺬا موضﻊ ﺟاء

اﳊﺚ واﻷمر ﻟدﻋاء ﻟه وﻟواﻟدﻳه ﻹﲨال معناه ﻟيﺲ ﻫناك ﻋﺒارة معينﺔ وﻗﻞ ما شئﺖ وﻻ
يستغﻔر لﻪ ﻷنﻪ شاﻓﻊ ﻏﲑ ﻣﺸﻔﻮع ﻓيﻪ وﻻ ﺟرى عليﻪ ﻗلﻢ وإذا ﱂ يعرف ﺑﻪ إسﻼم
والديﻪ دعا ﳌﻮاليﻪ مواﻟيه أي من ﻳتوﱃ أمره إذا ﻛان مسﻠما إذا ﻋﻠﻢ إسﻼم مواﻟيه ) ويﻘﻒ
ﺑعد الراﺑعﺔ ﻗليﻼ ( وﻻ يدعﻮ وﻻ يتﺸﻬد وﻻ يسبﺢ ) ويسلﻢ ( تسليمﺔ ) واﺣدة عن
ﳝينﻪ ( روى اﳉﻮزﺟاﱐ عن عﻄاء ﺑن الساﺋب أن النﱯ ﷺ سلﻢ على اﳉنازة تسليمﺔ
واﺣدة وﳚﻮز تلﻘاء وﺟﻬﻪ و نيﺔ وﻫو ﰲ اﳌراسيﻞ ﻷﰊ داود ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ وﳚوز أن ﻳسﻠﻢ
ﺗﻠﻘاء وﺟﻬه و نيﺔ ﻳعﲏ ﳚوز ﻟه أن ﻳسﻠﻢ اﻟتسﻠيمﺔ اﻟﺜانيﺔ وﳚوز أن ﻳسﻠﻢ اﻟتسﻠيمﺔ اﻟواﺣدة
ﺗﻠﻘاء وﺟﻬه ﻷنه ﻗال ﻗﺒﻠﻬا وﻳسﻠﻢ واﺣدة ﻋن ﳝينه وﳚوز ﺗﻠﻘاء وﺟﻬه ﻳسﻠﻢ واﺣدة ﻋن

ﳝينه وﳚوز نيﺔ وسن وﻗﻮﻓﻪ ﺣﱴ ترﻓﻊ ) ويرﻓﻊ يديﻪ ( ند ً ) ﻣﻊ ﻛﻞ تﻜبﲑة ( ﳌا تﻘدم
ﰲ الصﻼة العيدين ) وواﺟبﻬا ( أي الﻮاﺟب ﰲ ﺻﻼة اﳉنازة ﳑا تﻘدم ) ﻗيام ( " "١ﰲ
ﻓرﺿﻬا طﺒعا اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠميﺖ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌيﺖ ﻫي اﻟفرﻳﻀﺔ ﻫي ﻓرض
اﻟﻜفاﻳﺔ واﻟﺜانيﺔ ﺗﺼﲑ نفﻞ ﻓاﻟﻘيام ﰲ ﻓرضﻬا ) وتﻜبﲑات ( " "٢أرﺑﻊ ) والﻔاﲢﺔ ( ""٣
ويتﺤملﻬا اﻹﻣام عن اﳌﺄﻣﻮم ) والصﻼة على النﱯ ﷺ" "٤ودعﻮة للميﺖ""٥
والسﻼم" ( "٦ويﺸﱰط ﳍا أي ﻟﺼﻼة اﳉنازة النيﺔ ﻓينﻮي الصﻼة على اﳌيﺖ وﻻ يﻀرﻩ
ﺟﻬلﻪ لذﻛر وﻏﲑﻩ ﻓﺈن ﺟﻬلﻪ نﻮى على ﻣن يصلﻲ عليﻪ اﻹﻣام ﻓﻠو ﺟﻬﻞ ما ﳉنازة
ذﻛر أم أنﺜﻰ ﻓينوي أن ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ ما ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه اﻹمام وإن نﻮى أﺣد اﳌﻮتى اعتﱪ
تعينﻪ إن نوى اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺑعﺾ اﳌوﺗﻰ دون ﺑعﻀﻬﻢ ﻓﻠو ﻫناك ﺟناﺋﺰ ﻛﺜﲑة ﻻ ﻳرﻳد اﻟﺼﻼة
ﻋﻠيﻬا ونوى اﻟﺒعﺾ ﻳعﲔ ﻫﺬا اﻟﺒعﺾ ﻟﻜن إذا ما ﻛان ﻳرﻳد اﻟﺼﻼة ﻋﻠيﻬﻢ ﲨيعا وﻻ ﻳعرف

اﻟﺬﻛر واﻷنﺜﻰ ﻓﻠه أن ﻳنوي ﻋﻠﻰ من ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه اﻹمام وإن نﻮى على هذا الرﺟﻞ ﻓبان
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اﻣرأة أو لعﻜﺲ أﺟﺰأ لﻘﻮة التعيﲔ ﻗالﻪ أﺑﻮ اﳌعاﱄ .اﻟﺸرط اﻷول اﻟنيﺔ ،اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ:

وإسﻼم اﳌيﺖ وطﻬارتﻪ ﻣن اﳊدث والنﺠﺲ ﻣﻊ الﻘدرة ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ وإﻻ ﺻلى عليﻪ
ﻳعﲏ ﻟتيمﻢ ﳌا ﻗال وطﻬارﺗه من اﳊدث مﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬارة ﻗال وإﻻ ﻳعﲏ إن ﻋدمﺖ
اﻟﻘدرة ﺻﻠي ﻋﻠيه اﳌﻘﺼود ﻳعﲏ ﻟتيمﻢ ﻓﺈن ﱂ نستﻄﻊ اﻟتيمﻢ نﺼﻠي ﻋﻠيه ﻋﻠﻰ ﺣاﻟه ،اﻟراﺑﻊ

من اﻟﺸروط :واﻻستﻘبال استﻘﺒال اﻟﻘﺒﻠﺔ ،اﳋامﺲ :والسﱰة ﻛمﻜتﻮﺑﺔ ﻳعﲏ سﱰ اﻟعورة

واﻟسادس :وﺣﻀﻮر اﳌيﺖ ﺑﲔ يديﻪ ﻓﻼ تصﺢ على ﺟنازة ﳏمﻮلﺔ"أ" وﻻ ﻣن وراء
ﺟدار"ب" ) وﻣن ﻓاتﻪ شﻲء ﻣن التﻜبﲑ ﻗﻀاﻩ ( ند ً ) على ﺻﻔتﻪ ( ﻷن الﻘﻀاء
ﳛﻜﻲ اﻷداء ﻛساﺋر الصلﻮات واﳌﻘﻀﻲ أول ﺻﻼتﻪ ﰐ ﻓيﻪ ﲝسب ذلﻚ وإن ﺧﺸﻲ
رﻓعﻬا ﺑﻊ التﻜبﲑ من ﻏﲑ ﻗراءة وﺻﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ودﻋاء ﻓﺈذا ﺧﺸي رﻓعﻬا ﻳتاﺑﻊ
اﻟتﻜﺒﲑ ﷲ أﻛﱪ ﷲ أﻛﱪ ﻻ ﻳﻘرأ وﻻ ﻳﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ رﻓعﺖ أم ﻻ اﻟﻜﻼم اﻵن ﰲ
ﻗﻀاء اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌيﺖ ﻗال اﳌﺼنف ﻗﻀاه ﻋﻠﻰ ﺻفته أي ﻗﻀﻰ اﻟفاﺋﺖ وإن سلﻢ ﻣﻊ
اﻹﻣام وﱂ يﻘﻀﻪ ﺻﺤﺖ لﻘﻮلﻪ ﷺ لعاﺋﺸﺔ "ﻣا ﻓاتﻚ ﻻ ﻗﻀاء عليﻚ" ﻫﺬا أﺧرﺟه اﺑن
شاﻫﲔ ﰲ سﺦ اﳊدﻳﺚ ﺑنﺤوه ﻓاﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻋنه ﻳستﺤﺐ اﻟﻘﻀاء وﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﻋنه

ﳚﺐ اﻟﻘﻀاء اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟﻘﻀاء ﻟنسﺒﺔ ﻟﺼﻼة اﳉنازة ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وإﳕا ﻫو مستﺤﺐ
ﻓﻘط واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ وﻫي ﻟيسﺖ اﳌﺬﻫﺐ أنه واﺟﺐ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻀيه ﻓﺈذا ﻗﻠنا ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ
أنه ﻳسﻠﻢ مﻊ اﻹمام وإذا ﻗﻠنا واﺟﺐ ﻓيﻠﺰمه أن ﻳتاﺑﻊ اﻟتﻜﺒﲑ ﻟﻜن أﻗﺼد ﻟو ﻗﻠنا واﺟﺐ
وسﻠﻢ مﻊ اﻹمام معناه اﻟﺼﻼة ﺑﻄﻠﺖ وﱂ ﻳﺼﻠي اﳉنازة وإذا ﻗﻠنا ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ ﻓﺈن أﺗﻰ ﺑه
ﻓﻬو مستﺤﺐ وإن ﺗرﻛه ﻓﱰك مستﺤﺒا واﳌﺬﻫﺐ ﻳستﺤﺐ اﻟﻘﻀاء وﻫي رواﻳﺔ وﻋنه ﳚﺐ

اﻟﻘﻀاء ) وﻣن ﻓاتﻪ الصﻼة عليﻪ ( أي على اﳌيﺖ ) ﺻلى على الﻘﱪ ( إﱃ شﻬر ﻣن

www.bajabir.com

٥٤٤

دﻓنﻪ ﳌا ﰲ الصﺤيﺤﲔ ﻣن ﺣديﺚ أﰊ هريرة واﺑن عباس أن النﱯ ﷺ ﺻلى على ﻗﱪ
وعن سعيد ﺑن اﳌسيب أن أم سعد ﻣاتﺖ والنﱯ ﷺ ﻏاﺋب ﻓلما ﻗدم ﺻلى عليﻬا وﻗد
ﻣﻀى لذلﻚ شﻬر رواﻩ الﱰﻣذي ورواتﻪ ثﻘات ﻗال أﲪد أﻛﺜر ﻣا ﲰعﺖ هذا ﻳعﲏ أﻛﺜر
شيء ﲰعته أنه ﺻﻠوا ﻋﻠيه ﺑعد شﻬر ما ﲰﻊ أﻛﺜر من شﻬر وﲢرم ﺑعدﻩ أي اﻟﺸﻬر ﻣا ﱂ
تﻜن ز دة يسﲑة ﻳعﲏ ﻛيوم أو ﻳومﲔ ) و ( يصلﻲ ) على ﻏاﺋب ( عن البلد ولﻮ دون
ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻏاﺋﺐ ﻋن اﻟﺒﻠد ﻻ داﺧﻞ اﻟﺒﻠد ﻓداﺧﻞ اﻟﺒﻠد ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه ﺻﻼة ﻏاﺋﺐ وﻟو
دون مساﻓﺔ ﻗﺼر اﳌﻬﻢ أن ﻻ ﻳﻜون ﰲ اﻟﺒﻠد ﻓاﻵن ﻟﻜي ﺗﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟغاﺋﺐ ﻻﺑد أن

ﻳﻜون ﺧارج اﻟﺒﻠد سواء ﻛان مساﻓﺔ ﻗﺼر أو أﻗﻞ من مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻓتﺠﻮز ﺻﻼة اﻹﻣام
واﻵﺣاد عليﻪ ) لنيﺔ إﱃ شﻬر ( ﻋندﻫﻢ ﺣد اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟغاﺋﺐ إﱃ شﻬر ﻟنيﺔ إﱃ

شﻬر ﻳعﲏ ﺑدون ﺣﻀوره وﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻫناك أﻗوال أﺧرى ﻗيﻠﺖ ﻗيﻞ ما ﱂ ﻳﺒﻠﻰ وﻗيﻞ ﻳﺼﻠﻰ

ﻋﻠيه أﺑدا ﻟﻜن ﻫﺬا ﻫو اﳌعتمد لصﻼتﻪ ﷺ على النﺠاشﻲ ﻛما ﰲ اﳌتﻔق عليﻪ عن ﺟاﺑر
وﻛذا ﻏريق وأسﲑ وﳓﻮﳘا ﻳعﲏ معناه اﻟغرﻳﻖ واﻷسﲑ وﻛﺬا ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه إﱃ شﻬر ﻓﻘط وإن
وﺟد ﺑعﺾ ﻣيﺖ ﱂ يصﻞ عليﻪ ﻓﻜﻜلﻪ أي ﻳغسﻞ وﻳﻜفن وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه إﻻ الﺸعر والﻈﻔر
والسن ﻓيغسﻞ ويﻜﻔن ويصلى عليﻪ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ما سوى اﻟﺸعر واﻟﻈفر وﻫنا مسأﻟﺔ مﻬمﺔ
ﻳﻘول وإن وﺟد ﺑعﺾ ﻣيﺖ ﱂ يصﻞ عليﻪ ﻓﻜﻜلﻪ ﻳعﲏ معناه أننا نﺼﻠي ﻋﻠﻰ اﻟﺒاﻗي ﻓﻠو

وﺟد ميﺖ سﺒﻖ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺒعﺾ اﻷول ﻳعﲏ ﻟو ﻗﻄﻊ اﳌيﺖ أوﺻال ﻓوﺟد أوﺻاﻟه
وﺻﻠينا ﻋﻠيﻬا ﰒ ﺑعد مدة وﺟد ﻗﻄعﺔ أﺧرى منه ﻓﻬﻞ ﻫنا نﺼﻠي ﻋﻠيه؟ ﻳﻘول نعﻢ ﻟﻜن ﰲ

اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺗﺼﲑ اﻟﺼﻼة ﻋﻠيه مستﺤﺒﺔ وﻟيسﺖ واﺟﺒﺔ ﰒ إن وﺟد الباﻗﻲ ﻓﻜذلﻚ
ويدﻓن ﲜنبﻪ أي ﻳﻜفن وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠيه وﻳدﻓن ﲜانﺐ اﳉﺰء اﻷول ،وﻻ يصلى على ﻣﺄﻛﻮل
ﺑبﻄن آﻛﻞ مﺜﻼ سﺒﻊ واﻓﱰس إنسان وأﻛﻠه ﻻ نﺼﻠي ﻋﻠيه وﻻ ﻣستﺤيﻞ ﺣراق وﳓﻮﻩ
ﺗغﲑ ﺣرق وﺻار رماد وﻻ على ﺑعﺾ ﺣﻲ ﻣدة ﺣياتﻪ ﻳعﲏ ﻗﻄعﺖ رﺟﻠه مﺜﻼ ﻻ نﺼﻠي

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٤٥

ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒعﺾ .اﻵن انتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ اﳌيﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه اﻹمام ﻟﻜن أﺣاد
اﻟناس ﻳﺼﻠون ﻋﻠيه ﻓﺬﻛر اﳌﺼنف اﺛنﲔ اﻷول اﻟغال من ﻛتﻢ شيئا من اﻟغنيمﺔ واﻟﺜاﱐ ﻫو

ﻗاﺗﻞ نفسه ﻋمدا ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه اﻹمام ﻟﻜن ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه اﻵﺧرون ) وﻻ ( يسن أن )
يصلﻲ اﻹﻣام ( نﻘول ﻻ ﻳﺼﻠي ﻋﻠيه استﺤﺒا اﻷﻓﻀﻞ ﻻ ﻳﺼﻠي ﻟﻜن ﻟو ﺻﻠﻰ ﺻﺤﺖ
ﺻﻼﺗه اﻷعﻈﻢ وﻻ إﻣام ﻛﻞ ﻗريﺔ وهﻮ واليﻬا ﰲ الﻘﻀاء ) على الغال ( وهﻮ ﻣن ﻛتﻢ
شيﺌا ﳑا ﻏنمﻪ ﳌا روى زيد ﺑن ﺧالد ﻗال تﻮﰲ رﺟﻞ ﻣن ﺟﻬينﺔ يﻮم ﺧيﱪ ﻓذﻛر لرسﻮل
ﷺ ﻓﻘال ﺻلﻮا على ﺻاﺣبﻜﻢ ﻓتغﲑت وﺟﻮﻩ الﻘﻮم ﻓلما رأى ﻣا ﻢ ﻗال إن ﺻاﺣبﻜﻢ
ﻏﻞ ﰲ سبيﻞ ﷲ ﻓﻔتﺸنا ﻣتاعﻪ ﻓﻮﺟد ﻓيﻪ ﺧرزا ﻣن ﺧرز اليﻬﻮد ﻣا يساوي درﳘﲔ
رواﻩ اﳋمسﺔ إﻻ الﱰﻣذي واﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪد ) وﻻ على ﻗاتﻞ نﻔسﻪ ( عمدا ﳌا روى ﺟاﺑر
ﺑن ﲰرة أن النﱯ ﷺ ﺟاءوﻩ ﺑرﺟﻞ ﻗد ﻗتﻞ نﻔسﻪ ﲟﺸاﻗص ﻓلﻢ يصﻞ عليﻪ رواﻩ ﻣسلﻢ
وﻏﲑﻩ واﳌﺸاﻗص ﲨﻊ ﻣﺸﻘص ﻛمنﱪ نصﻞ عريﺾ أو سﻬﻢ ﻓيﻪ ذلﻚ أو نصﻞ طﻮيﻞ
أو سﻬﻢ ﻓيﻪ ذلﻚ يرﻣى ﺑﻪ الﻮﺣﺶ ﻫو ﻋرﻓه ﺑعدة ﺗعرﻳفات ﻗال نﺼﻞ ﻋرﻳﺾ ﻫﺬا  ١أو
سﻬﻢ ﻓيه اﻟنﺼﻞ اﻟعرﻳﺾ واﻟنﺼﻞ ﻫو اﳊدﻳدة اﻟﱵ ﰲ اﻟسﻬﻢ أو ﰲ اﻟرمﺢ ﻗال أو نﺼﻞ

طوﻳﻞ ﻳعﲏ اﳊدﻳدة اﻟﱵ ﺗﻜون ﰲ اﻟسﻬﻢ أو سﻬﻢ ﻓيه اﳊدﻳدة اﻟﻄوﻳﻠﺔ ﻳرمﻰ ﺑه اﻟوﺣﺶ) .
وﻻ س لصﻼة عليﻪ ( أي على اﳌيﺖ ) ﰲ اﳌسﺠد ( إن أﻣن تلﻮيﺜﻪ لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ
ﺻلى رسﻮل ﷲ ﷺ على سﻬﻞ ﺑن ﺑيﻀاء ﰲ اﳌسﺠد رواﻩ ﻣسلﻢ وﺻلﻲ على أﰊ
ﺑﻜر وعمر ﻓيﻪ رواﻩ سعيد وللمصلﻲ ﻗﲑاط وهﻮ أﻣر ﻣعلﻮم عند ﷲ تعاﱃ اﻟﻘﲑاط ﻻ
ﻳعﻠﻢ مﻘداره وﻫو معﻠوم ﻋند ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ من اﻟﺜواب ولﻪ ﺑتمام دﻓنﻬا آﺧر ﺑﺸرط أن ﻻ
يﻔارﻗﻬا ﻣن الصﻼة ﺣﱴ تدﻓن.
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ﻓصﻞ ﰲ ﲪﻞ اﳌيﺖ ودﻓنﻪ
ويسﻘﻄان ﺑﻜاﻓر وﻏﲑﻩ ﻛتﻜﻔينﻪ لعدم اعتبار النيﺔ ) يسن الﱰﺑيﻊ ﰲ ﲪلﻪ ( ﳌا روى
سعيد واﺑن ﻣاﺟﻪ عن أﰊ عبيدة ﺑن عبد ﷲ ﺑن ﻣسعﻮد عن أﺑيﻪ ﻗال" :ﻣن اتبﻊ ﺟنازة
ﻓليﺤمﻞ ﲜﻮانب السرير ﻛلﻬا ﻓﺈنﻪ ﻣن السنﺔ ﻫﺬا ﻫو اﻟﱰﺑيﻊ ﰒ إن شاء ﻓليتﻄﻮع وإن
شاء ﻓليدع" إسنادﻩ ثﻘات إﻻ أن أ عبيدة ﱂ يسمﻊ ﻣن أﺑيﻪ ﻫو ﻋﺒد ﷲ ﺑن مسعود
لﻜن ﻛرهﻪ اﻵﺟري وﻏﲑﻩ وإذا ازدﲪﻮا عليﻬا ﻋند اﻻزدﺣام ﻋﻠيﻬا ﻳﻜره اﻟﱰﺑيﻊ ﻓيسن أن
ﳛملﻪ أرﺑعﺔ "والﱰﺑيﻊ أن يﻀﻊ ﻗاﺋمﺔ السرير اليسرى اﳌﻘدﻣﺔ على ﻛتﻔﻪ اﻷﳝن ﰒ ينتﻘﻞ
إﱃ اﳌﺆﺧرة ﰒ يﻀﻊ ﻗاﺋمتﻪ اليمﲎ اﳌﻘدﻣﺔ على ﻛتﻔﻪ اليسرى ﰒ ينتﻘﻞ إﱃ اﳌﺆﺧرة" )
ويباح ( أن ﳛمﻞ ﺑﻪ ﻛﻞ واﺣد على عاتﻘﻪ ) ﺑﲔ العمﻮدين ( ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻷنﻪ
ﷺ ﲪﻞ ﺟنازة سعد ﺑن ﻣعاذ ﺑﲔ العمﻮدين وإن ﻛان اﳌيﺖ طﻔﻼ ﻓﻼ س ﲝملﻪ على
اﻷيدي ويستﺤب أن يﻜﻮن على نعﺶ اﻟسرﻳر اﻟﺬي ﺑدون ميﺖ نسميه نعﺶ وﻟو ﺑه
ميﺖ نسميه ﺟنازة ﻓﺈن ﻛانﺖ اﻣرأة استﺤب تغﻄيﺔ نعﺸﻬا ﲟﻜبﺔ ﻷنﻪ أسﱰ ﳍا اﳌﻜﺒﺔ
مﺜﻞ اﻟﻘﺒﺔ شيء ﻳسﱰﻫا ﻳسﱰ أن ﺗﻈﻬر ﺗفاﺻيﻞ ﺟسدﻫا ويروى أن ﻓاطمﺔ ﺻنﻊ ﳍا ذلﻚ
ﻣرها ﻫﺬا ﺧاص ﳌرأة ﻟﻜن ﳝﻜن أن نﻠﺤﻖ ﳌرأة ﺑعﺾ اﻟرﺟال وﳚعﻞ ﻓﻮق اﳌﻜبﺔ
ثﻮب وﻛذا إن ﻛان ﳌيﺖ ﺣدب وﳓﻮﻩ ﻳعﲏ ﺗوضﻊ ﻟه مﻜﺒﺔ سﱰ ﻟه ﻟو ﻛان ﺑه ﺣدب
ﻳعﲏ ﻓيه ﺗﺸوه ﺗوضﻊ اﳌﻜﺒﺔ ﻟسﱰه وﻛرﻩ تغﻄيتﻪ ﺑغﲑ أﺑيﺾ وﻻ س ﲝملﻪ على داﺑﺔ
لغرض ﺻﺤيﺢ ﻛبعد ﻗﱪﻩ ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ إذاً أن ﳓمﻠه ﻋﻠﻰ اﻟداﺑﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﺗرﺑيﻊ وﻻ ﺑﲔ
اﻟعمودﻳن وﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻳدي وإﳕا ﳛمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟداﺑﺔ ﻟﻜن ﻟغرض ﺻﺤيﺢ ﻛﺒعد ﻗﱪه مﺜﻼ )
ويسن اﻹسراع ا ( دون اﳋبب وﻫو سﲑ سرﻳﻊ ﻓﻼ ﻳﺼﻠون إﱃ اﻟسرﻋﺔ لﻘﻮل ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ" :أسرعﻮا ﳉنازة ﻓﺈن تﻚ ﺻاﳊﺔ ﻓخﲑ تﻘدﻣﻮ ا إليﻪ وإن تﻚ سﻮءاً ﻓﺸرّ
تﻀعﻮنﻪ عن رﻗاﺑﻜﻢ" ﻣتﻔق عليﻪ ﻫﺬا ﻳسن اﻹسراع وﻛﺬﻟﻚ ) و ( يسن ) ﻛﻮن اﳌﺸاة
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أﻣاﻣﻬا ( ﻗال اﺑن اﳌنذر ثبﺖ أن النﱯ ﷺ وأ ﺑﻜر وعمر ﻛانﻮا ﳝﺸﻮن أﻣام اﳉنازة )
و ( ﻛﻮن ) الرﻛبان ﺧلﻔﻬا ( ﳌا روى الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ عن اﳌغﲑة ﺑن شعبﺔ ﻣرﻓﻮعاً
الراﻛب ﺧلﻒ اﳉنازة وﻛرﻩ رﻛﻮب لغﲑ ﺣاﺟﺔ وعﻮد أي ﻟغﲑ ﻋودة أي ﻻ ﻳﻜره اﻟرﻛوب
ﻋند اﳊاﺟﺔ وﻋند اﻟعودة ﺑعد اﻟدﻓن ﻫﺬا اﻷول ،واﻟﺜاﱐ ) :ويﻜرﻩ ﺟلﻮس ﺑعﻬا ﺣﱴ
تﻮﺿﻊ ( ﻷرض للدﻓن إﻻ ﳌن ﺑعد لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﻣن تبﻊ ﺟنازة ﻓﻼ ﳚلﺲ ﺣﱴ تﻮﺿﻊ"
ﻣتﻔق عليﻪ عن أﰊ سعيد اﳌﻜروه اﻟﺜاﻟﺚ :وﻛرﻩ ﻗيام ﳍا إن ﺟاءت أو ﻣرت ﺑﻪ وهﻮ
ﺟالﺲ ورﻓﻊ الصﻮت ﻣعﻬا ولﻮ ﺑﻘراءة ﻫﺬا اﳌﻜروه اﻟراﺑﻊ ،اﳋامﺲ :وأن تتبعﻬا اﻣرأة
وﺣرم أن يتبعﻬا ﻣﻊ ﻣنﻜر إن عﺠﺰ عن إزالتﻪ وإﻻ وﺟبﺖ ﻳعﲏ وإﻻ ﻳعﺠﺰ وﺟﺒﺖ إزاﻟتﻬا
إذاً إذا ﺗﺒعﻬا وﻓيﻬا منﻜر وﻳستﻄيﻊ إزاﻟتﻬا ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳﺰﻳﻠه وإﻻ ﻓﻼ ﻳتﺒعﻬا ﰒ انتﻘﻞ ﻗال:

) ويسﺠى ( أي يغﻄى ند ً ) ﻗﱪ اﻣرأة ( وﺧنﺜى ) ﻓﻘﻂ ( ويﻜرﻩ لرﺟﻞ ﺑﻼ عذر لﻘﻮل
علﻲ وﻗد ﻣر ﺑﻘﻮم دﻓنﻮا ﻣيتاً وﺑسﻄﻮا على ﻗﱪﻩ الﺜﻮب ﻓﺠذﺑﻪ وﻗال إﳕا يصنﻊ هذا
لنساء رواﻩ سعيد إذاً ﻗﱪ اﳌرأة ﻳستﺤﺐ أن ﻳغﻄﻰ وأما اﻟرﺟﻞ ﻗﱪه ﻳﻜره أن ﻳغﻄﻰ
واﳌﻘﺼود ﻳغﻄﻰ ﻋند اﻟدﻓن أﺛناء ﺗنﺰﻳﻠه ،اﻵن انتﻘﻞ إﱃ اﻟﻠﺤد واﻟﺸﻖ ،اﻟفرق ﺑينﻬما ،وما

ﻫو أﻓﻀﻞ منﻬما؟ ) واللﺤد أﻓﻀﻞ ﻣن الﺸق ( لﻘﻮل سعد أﳊدوا ﱄ ﳊدا وانصبﻮا
علﻲ اللﱭ نصبا ﻛما ﺻنﻊ ﺑرسﻮل ﷲ ﷺ رواﻩ ﻣسلﻢ واللﺤد هﻮ أن ﳛﻔر إذا ﺑلﻎ
ﻗرار الﻘﱪ ﰲ ﺣاﺋﻂ الﻘﱪ ﻣﻜا يسﻊ اﳌيﺖ ﻫﺬا ﺗعرﻳف اﻟﻠﺤد وﻗول سعد ﻫنا اﺑن معاذ
ﻗال اﻟﻠﺤد أن ﳛفر ﰲ اﻟﻘﱪ ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻗرار اﻟﻘﱪ اﻷرض اﻟﱵ ﻻ ﻳنﺰل ﻋنﻬا أﺣد ،ﰲ ﺣاﺋط
اﻟﻘﱪ اﻛتﺐ ﻋندﻫا ﰲ ﺟانﺐ اﻟﻘﱪ ﳑا ﻳﻠي اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓيﺤفر ﰲ ﺟدار

اﻟﻘﱪ مﻜا ﻳسﻊ ﻟﻠميﺖ ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗال :وﻛﻮنﻪ ﳑا يلﻲ الﻘبلﺔ أﻓﻀﻞ والﺸق أن ﳛﻔر
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ﰲ وسﻂ الﻘﱪ ﻛالنﻬر ويبﲎ ﺟانباﻩ أو ﻳﺸﻖ وسﻄه ﻛاﳊوض وﻳوضﻊ ﻓيه اﳌيﺖ ﰒ ﻳسﻘف
ﻋﻠيﻬﻢ ﳊﺠارة ﻳعﲏ مﺜﻞ ما ﳛﺼﻞ اﻟيوم أن ﳛفر ﺣفرة ﰒ ﻳﻀﻊ اﳌيﺖ ﳑﻜن ﻳﻀﻊ ﰲ

اﳊفرة ﺣفرة أﺧرى ﻓيﻬا اﳌيﺖ وﻳغﻄيﻬا أو ﻳغﻄي من أﻋﻼﻫا ﻗال اﳌﺼنف :وهﻮ ﻣﻜروﻩ
ﺑﻼ عذر ﻛﺈدﺧالﻪ ﺧﺸباً وﻣا ﻣستﻪ ر ودﻓن ﰲ ﺑﻮت ﻫﺬه أرﺑﻊ مﻜروﻫات ﻗال اﻟﺸﻖ

مﻜروه ﺑﻼ ﻋﺬر واﻟعﺬر أن ﻻ ﲢتمﻞ اﻷرض اﻟﻠﺤد وﻻ ﻳناسﺒﻬا ﺑﻞ ﻳناسﺒﻬا اﻟﺸﻖ اﻛتﺒوا
ﻋند ﻗوﻟه مﻜروه "وﻋنه ﻟيﺲ اﻟﻠﺤد ﻓﻀﻞ من اﻟﺸﻖ" ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد

إذاً ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻜره اﻟﺸﻖ إذا ﱂ ﻳﻜن ﻋﺬر وإدﺧال اﳋﺸﺐ ﰲ اﻟﻘﱪ وإدﺧال ما مسته

اﻟنار ﰲ اﻟﻘﱪ واﻟدﻓن ﰲ اﻟتاﺑوت ﻛﻞ ذﻟﻚ مﻜروه وسن أن يﻮسﻊ ويعمق ﻗﱪ ﺑﻼ ﺣد

ﻳﻘول ﺗوسيﻊ اﻟﻘﱪ وﺗعميﻖ اﻟﻘﱪ ما ﻟه ﺣد ﻓﻜﻠما نﺰل ﺟيد ﻟﻜن اﳌﻘدار اﻟواﺟﺐ أن ﳛفر

ﲝيﺚ إذا وضﻊ اﳌيﺖ ودﻓن ﳝتنﻊ من اﻟسﺒاع وﳝتنﻊ من ﺧروج اﻟراﺋﺤﺔ معناه ﻟو دﻓناه ﺑعد
ﻗﻠيﻞ من اﻟسنتيمﱰات ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜون ﻗد ﲢﻘﻖ اﳌﻄﻠوب ﻟﻜن ﻻﺑد أن ﻳنﺰل ﺣﱴ وﳍﺬا ﻗال:

ويﻜﻔﻲ ﻳعﲏ ﰲ اﳊفر ﻣا ﳝنﻊ السباع والراﺋﺤﺔ ما ﳛمي اﳌيﺖ من اﻟسﺒاع وﳝنﻊ ﺻعود

اﻟراﺋﺤﺔ إﱃ اﻟناس وﻣن ﻣات ﰲ سﻔينﺔ وﱂ ﳝﻜن دﻓنﻪ ألﻘﻲ ﰲ البﺤر سﻼ ﻛﺈدﺧالﻪ الﻘﱪ

ﻳعﲏ ﻳدﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﺤر من ﺟﻬﺔ رأس اﳌيﺖ ننﺰل أول شيء رأسه ﻛأننا ندﺧﻠه اﻟﻘﱪ ﻟﻜن
ﻗال اﳌﺼنف :ﺑعد ﻏسلﻪ وتﻜﻔينﻪ والصﻼة عليﻪ وتﺜﻘيلﻪ ﺑﺸﻲء ﳌا نﻀعه ﰲ اﻟﺒﺤر نﺜﻘﻠه

ﺑﺸيء ﺣﱴ ﻳنﺰل إﱃ أسفﻞ إﱃ اﻟﻘاع ) ويﻘﻮل ﻣدﺧلﻪ ( ند ً ) ﺑسﻢ ﷲ وعلى ﻣلﺔ
رسﻮل ﷲ ( ﻷﻣرﻩ ﷺ ﺑذلﻚ رواﻩ أﲪد عن اﺑن عمر ) ويﻀعﻪ ( ند ً ) ﰲ ﳊدﻩ على
شﻘﻪ اﻷﳝن ( طﺒعا ﻋﻠﻰ شﻘه اﻷﳝن متﺠه ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻷنﻪ يﺸبﻪ الناﺋﻢ وهذﻩ السنﺔ ويﻘدم
ﺑدﻓن رﺟﻞ ﻣن يﻘدم ﺑغسلﻪ واﻟﺬي ﻳﻘدم ﺑغسﻠه ﻫو اﻟوﺻي ﰒ أﺑوه ﰒ ﺟده ﰒ اﻻﺑن

ﲝسﺐ ﺗرﺗيﺐ اﳌﲑاث إذاً ﻳﻘدم من ﻳﻘدم ﺑغسﻠه ﻫﺬا  ١ﰒ اﻷﺟانﺐ  ٢ﰒ اﶈارم من اﻟنساء

 ٣ﰒ اﻷﺟنﺒيات  ٤وﺑعد اﻷﺟانب ﳏارﻣﻪ ﻣن النساء ﰒ اﻷﺟنبيات ويدﻓن اﻣرأة ﳏارﻣﻬا
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الرﺟال ﻫﺬا اﻷول ﻓﺰوج وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻓﺄﺟانب وﳚب أن يﻜﻮن اﳌيﺖ ) ﻣستﻘبﻼ الﻘبلﺔ (
لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﰲ الﻜعبﺔ ﻗبلتﻜﻢ أﺣياء وأﻣﻮا ً"وينبغﻲ أن يدﱏ أي اﳌيﺖ ﻣن اﳊاﺋﻂ لﺌﻼ
ينﻜب على وﺟﻬﻪ وأن يسند ﻣن وراﺋﻪ ﺑﱰاب لﺌﻼ ينﻘلب نتﻜﻠﻢ اﻵن ﻋن اﻟﻠﺤد ﻓﺈذا

وضﻊ ﰲ اﻟﻠﺤد ﳒعﻠه ﻗرﻳﺐ من اﳉدار وﻫو متﺠه ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳنﻜﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬه،

وﺟﻬه إﱃ اﳉدار إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ونﻀﻊ وراء ﻇﻬره ﺗراب ﺣﱴ ﻻ ﻳنﻘﻠﺐ وﳚعﻞ ﲢﺖ رأسﻪ
لبنﺔ ويﺸرج اللﺤد للﱭ ويتعاهد ﺧﻼلﻪ ﳌدر وﳓﻮﻩ ﰒ يﻄﲔ ﻓﻮق ذلﻚ ﻳعﲏ ما
ﻳتﺨﻠﻞ اﻟﻠﺒنات من ﻓتﺤات ﻳعﲏ ﺧتﺼار وضﻊ اﳌيﺖ ﰲ اﻟﻠﺤد سيوضﻊ اﲡاه اﻟﻘﺒﻠﺔ

ﻳﻜون ﻗرﻳﺐ من اﳉدار ﻟئﻼ ﻳنﻜﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬه وﻳﻜون وراﺋه شيء من اﻟﻠﱭ ﻳسنده ﺣﱴ ﻻ
ﻳرﺟﻊ ﻳنﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻬره ﰒ ﻳﺒﲎ ﻋﻠيه ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان اﻟﻀيﻖ نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ ﰒ ﻳﺒﲎ ﻋﻠيه
ﻟﻠﱭ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ستﻜون ﻫناك ﻓتﺤات ﻓنراﻋي ﻫﺬه اﻟفتﺤات ونسدﻫا ﳊﺠر اﻟﺼغﲑ

أو ﳓو ذﻟﻚ أو ﺑﻄﲔ ﻗال :وﺣﺜﻮ الﱰاب عليﻪ ثﻼ ً ليد ﻓﺒعد أن نفعﻞ ﻫﺬا نرﻳد أن
ندﻓن اﻟﻘﱪ ﻛﻠه ﻓيسن أن ﳛﺜﻰ ﻋﻠيه ﺛﻼث ﻟيد ﻗيﻞ ﻟيدﻳن ﺗﺼﲑ مﺸارﻛﺔ ﰒ يﻬال ﻳعﲏ
ﰒ ﻳدﻓن اﻟﻘﱪ ﻛﻠه وﻳغﻄﻰ ﻟﱰاب ﻗال :وتلﻘينﻪ ﺗﻠﻘﲔ اﳌيﺖ ﺑعد اﻟدﻓن أن ﻳﻘوم اﳌﻠﻘن ﻋند
رأسه وﺑعدما ﻳﻀﻊ اﻟﱰاب ﻳﻘول ﻓﻼن اذﻛر ما ﺧرﺟﺖ ﻋﻠيه من اﻟدنيا من شﻬادة أن ﻻ

إﻟه إﻻ ﷲ وأن ﷴ رسول ﷲ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻛتﺐ ﻋند ﺗﻠﻘينه "استﺤﺒه اﻷﻛﺜر وﻗال ﺗﻘي
اﻟدﻳن ﻳﺒاح ﻳعﲏ وﻟيﺲ ﲟستﺤﺐ وﻗال اﳌوﻓﻖ ﱂ نسمﻊ ﻓيه ﻋن أﲪد شيئا وﻻ أﻋﻠﻢ ﻓيه
ﻟﻸﺋمﺔ ﻗوﻻ سوى ما رواه اﻷﺛرم ﳌا سأﻟه أﲪد ﻋنه ﻓﻘال ما رأﻳﺖ أﺣدا ﻓعﻞ ﻫﺬا إﻻ أﻫﻞ

اﻟﺸام ﺣﲔ مات أﺑو اﳌغﲑة ﻓاﻷﻗوال ﺻارت ﺛﻼﺛﺔ ﻓيه اﻻستﺤﺒاب ،واﻹ ﺣﺔ ،واﻟﻜراﻫﺔ
وﻫﺬا أﻋدﳍا" والدعاء لﻪ ﺑعد الدﻓن عند الﻘﱪ ﻳعﲏ مستﺤﺐ أن ﻳدﻋﻰ ﻟﻠميﺖ ﺑعد
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اﻟدﻓن ﻋند اﻟﻘﱪ ورشﻪ ﲟاء ﺑعد وﺿﻊ ﺣصباء عليﻪ ) ويرﻓﻊ الﻘﱪ عن اﻷرض ﻗدر شﱪ
( ﻷنﻪ ﷺ رُِﻓﻊ ﻗﱪﻩ عن اﻷرض ﻗدر شﱪ رواﻩ الساﺟﻲ ﻣن ﺣديﺚ ﺟاﺑر ويﻜرﻩ ﻓﻮق
شﱪ ويﻜﻮن الﻘﱪ ) ﻣسنماً ( ﻳعﲏ مﺜﻞ اﻟسنام ﳌا روى البخاري عن سﻔيان التمار أنﻪ
رأى ﻗﱪ النﱯ ﷺ ﻣسنماً إذاً اﻟﻘﱪ ﻳسن أن ﻳﻜون مسنماً وأن ﻳﻜون شﱪا وﻻ ﻳﺰﻳد ﻋن
اﻟﺸﱪ ﻛما ﻫو ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ﻗال :لﻜن ﻣن دﻓن ﺑدار ﺣرب لتعذر نﻘلﻪ ﻓاﻷوﱃ تسﻮيتﻪ
ﻷرض وإﺧﻔاؤﻩ ﻓﺈذا دﻓناه ﰲ دار ﺣرب وﺧاﺋفﲔ ﻋﻠيه ﻓاﻷوﱃ ﺗسوﻳته ﻷرض وإﺧفاؤه
ﻟﻜن إذا ﻛان ﰲ ﺑﻼد مسﻠمﲔ وﻻ ﳔﺸﻰ ﻋﻠيه ﻓاﻷوﱃ أن ﻳرﻓﻊ ﻗدر شﱪ ﺣﱴ ﻳعرف أن
ﻫﺬا ﻗﱪ وأن ﻳﻜون مسنماً ﻛما ﻫو ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ.

ﻗال اﳌﺼنف ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ ) :ويﻜرﻩ ﲡصيصﻪ ( اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﱪ وتﺰويﻘﻪ وﲢليتﻪ
وهﻮ ﺑدعﺔ ﻳﻜره ﲡﺼيﺼه ﻳعﲏ ﺗﺰﻳينه ﳉﺺ أو اﻟنورة أو اﻟﺒوﻳﺔ وﺗﺰوﻳﻘه ﻳعﲏ ﺗﺰﻳينه وﲣﻠيﻘه

وﺗﻄييﺒه ﻗال وﻫو ﺑدﻋﺔ وﻫﺬا ﻳناﰲ ﺣال اﻟﻘﱪ وﻳناﰲ ﺣال اﳌيﺖ اﶈتاج إﱃ دﻋوة ﺻاﳊﺔ
وﻟيﺲ ﲟﺤتاج ﻟتﺠﺼيﺺ ﻗﱪ وﻻ وضﻊ رﺧام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﱪ وﻻ وضﻊ أنوار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﱪ وﻻ زﻳنﺔ

وﻻ ﺑوﻳﺔ وﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﻗال ) :والبناء عليﻪ ( ﻻﺻﻘﻪ أو ﻻ ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ﻳعﲏ ﻳﻜره اﻟﺒناء

ﻋﻠيه سواء ﻻﺻﻖ اﻟﺒناء اﻷرض اﻟﻘﱪ أو ﱂ ﻳﻼﺻﻘه لﻘﻮل ﺟاﺑر ى رسﻮل ﷲ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ أن ﳚصص الﻘﱪ وأن يﻘعد عليﻪ وأن يبﲎ عليﻪ رواﻩ ﻣسلﻢ واﻟنﻬي اﻟوارد ﰲ
اﳊدﻳﺚ ﺟعﻞ ﺑعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻻ ﻳﻘول ﻟﻜراﻫﺔ ﺑﻞ ﻳﻘول ﻟتﺤرﱘ أنه ﻟتﺤرﱘ أوﱃ
وﻋموما ﻟو ﻗيﻞ ﻟﻜراﻫﺔ أو ﻗيﻞ ﻟتﺤرﱘ ﻓﻠيﺲ ﻻﺋﻖ ﳌسﻠﻢ أن ﻳرﺗﻜﺐ اﳌﻜروه ﺣﱴ إذا

ﻗيﻞ مﻜروه ﻓﺈذا ﻗﻠنا ﲡﺼيﺺ اﻟﻘﱪ مﻜروه ﻓيأﰐ شﺨﺺ وﻳﻘول سأﺟﺼﺺ اﻟﻘﱪ ﻓﻬو
مﻜروه ﻓﻬﻞ ﻳتﻘرب إﱃ ﷲ ﳌﻜروه أم ﻳتﻘرب إﱃ ﷲ ﻟسنﺔ ﻳتﻘرب إﱃ ﷲ ﻟواﺟﺐ وطﺒعا
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ اﳉمﻠﺔ ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻷشياء ﲡر إﱃ مفسدة ﻓﻬو ﺣرام ﻗﻄعا ﻛما ﻟو
ﻛان ﲡﺼيﺺ اﻟﻘﱪ أو ﺗﺰﻳﲔ اﻟﻘﱪ أو ﻛﺬا ﳚر إﱃ مفسدة أو اﻟﺒناء ﻋﻠيه ﳚر إﱃ مفسدة
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اﻹﻋﺠاب ﻟﻘﱪ مفسدة اﻟتعﻠﻖ ﺑﺼاﺣﺐ اﻟﻘﱪ مفسدة ﻇن اﻟنفﻊ من ﺻاﺣﺐ اﻟﻘﱪ ﻓﻼ
شﻚ أنه ﻻ ﳚوز واﻟﺒناء ﻋﻠيه ﻛﺬﻟﻚ ﻟه ﺣﻜﻢ آﺧر ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمﻘاﺑر اﳌسﺒﻠﺔ ﻓاﳌﻘﱪة إذا

ﻛانﺖ سﺒيﻞ ﻟيسﺖ مﻠﻚ اﻹنسان مﻠﻚ اﳌيﺖ مﺜﻼ ﻓﻼ ﳚوز اﻟﺒناء ﻓيﻬا أﺻﻼ ﻷﺟﻞ
ﺣﻘوق اﻵﺧرﻳن ﻷنه ﻟيﺲ ﻟه ﰲ اﳌﻘﱪة اﳌسﺒﻠﺔ إﻻ ﻗدر ما وي ﺟسده ﻓﻘط ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻟه
أن ﻳﺒﲏ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻫﺬه اﻷشياء ﰲ اﻷﺻﻞ مﻜروﻫﺔ إﻻ إذا ﺻاﺣﺒﻬا أو

اﻟتﻬاﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺻاﺣﺐ
ﻇن أنه سيﺼاﺣﺒﻬا ﺗعﻠﻖ ﺑﺼاﺣﺐ اﻟﻘﱪ أو مفسدة واﻟعياذ
اﻟﻘﱪ دﻋاء وﺗﱪﻛا وﻫﻜﺬا ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﳓﺬر منه اﻵن ﻫو ﻟيﺲ من نسج اﳋيال
ﻫﺬا واﻗﻊ ﻟﻸسف ﰲ ﺣال ﻛﺜﲑ من اﳌسﻠمﲔ أ ﻢ ﻳعتﻘدون ﰲ اﻟﻘﺒور وﰲ أﺻﺤاب اﻟﻘﺒور
ﻳتمسﺤون ا وﻳﺸتﻜون إﻟيﻬا وﻳﻀعون ﻋندﻫا اﻟﺸﻜاوى ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﳚوز وﻫﺬا ﻳناﰲ

اﻟتوﺣيد ،ﻗال ) :و ( تﻜرﻩ ) الﻜتاﺑﺔ واﳉلﻮس والﻮطء عليﻪ ( ﳌا روى الﱰﻣذي
وﺻﺤﺤﻪ ﻣن ﺣديﺚ ﺟاﺑر ﻣرﻓﻮعا ى أن ﲡصص الﻘبﻮر وأن يﻜتب عليﻬا وأن تﻮطﺄ
وروى ﻣسلﻢ عن أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا ﻷن ﳚلﺲ أﺣدﻛﻢ على ﲨرة ﻓتﺤرق ثياﺑﻪ ﻓتخلص
إﱃ ﺟلدﻩ ﺧﲑ ﻣن أن ﳚلﺲ على ﻗﱪ ﻫﻞ ﻇاﻫر ﻫﺬا اﻟنﺺ اﻟتﺤرﱘ أم اﻟﻜراﻫﺔ؟ اﻟﺬﻳن

ﻗاﻟوا ﻟﻜراﻫﺔ ﺑسﺒﺐ ﻛﻠمﺔ ﺧﲑ ﻳعﲏ أﻓﻀﻞ من ﻛﺬا ﻟﻜن اﻟﻈاﻫر أن ﻫﺬا ﻟيﺲ اﳌراد أن
ﻫﺬا أﻓﻀﻞ من ﻫﺬا وإﳕا اﳌراد اﻟتﺤﺬﻳر من ﻫﺬا اﻟفعﻞ وﻇاﻫر ﻫﺬا اﻟتﺤﺬﻳر اﻟتﺤرﱘ ،ﻗال:

) و ( يﻜرﻩ ) اﻻتﻜاء إليﻪ ( ﳌا روى أﲪد أن النﱯ ﷺ رأى عمرو ﺑن ﺣﺰم ﻣتﻜﺌاً على
ﻗﱪ ﻓﻘال ﻻ تﺆذوﻩ .ودﻓن ﺑصﺤراء أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ أﻓﻀﻞ من اﻟعمران ﻷنﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ ﻛان يدﻓن أﺻﺤاﺑﻪ لبﻘيﻊ سﻮى النﱯ ﷺ واﺧتار ﺻاﺣباﻩ الدﻓن عندﻩ تﺸرﻓاً
وتﱪﻛاً وﺟاءت أﺧبار تدل على دﻓنﻬﻢ ﻛما وﻗﻊ ﻳعﲏ ﰲ ﺑعﺾ اﻟرواة اﻟﱵ نﻘﻠﺖ ﻋن
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اﻟﺼﺤاﺑﺔ ويﻜرﻩ اﳊديﺚ ﰲ أﻣر الدنيا عند الﻘبﻮر واﳌﺸﻲ لنعﻞ ﻓيﻬا إﻻ ﺧﻮف ﳒاسﺔ
أو شﻮك وتبسﻢ وﺿﺤﻚ أشد ﻷن ﻫﺬا مﻜان اﺗعاظ ومﻜان ﺛر ومﻜان ﺗﺬﻛر اﻵﺧرة

ومﻜان ﺗﺬﻛر اﳌوت واﳊساب ﻟيﺲ ﲟﻜان ﺗﺒسﻢ أو ضﺤﻚ واﻟﻜﻼم ﻋن أمر اﻟدنيا ،ﻗال:

وﳛرم إسراﺟﻬا ﻳعﲏ إضاءة اﻟسرج ﻓيﻬا واﲣاذ اﳌساﺟد ﳛرم أن ﻳؤﺗﻰ ﻟﻘﱪ ﻓيﺒﲎ ﻋﻠيه
مسﺠد من ﺣوﻟه أو ﻳؤﺗﻰ ﳌيﺖ وﻳوضﻊ وسط اﳌسﺠد وطﺒعا اﻟتﻘدﱘ ﻟﻸﻗدم ﻳعﲏ إذا
ﻛان ﻫو مسﺠد وﺟاء ﻗﱪ ودﻓن ﻓيه ميﺖ ﻳنﺒﺶ ﻫﺬا اﻟﻘﱪ وﳜرج وإذا ﻛان اﻷﺻﻞ مﻘﱪة

وﺑنوا مسﺠد ﰲ اﳌﻘﱪة ﻓينﺒغي أن ﻳﺰال اﳌسﺠد من ﻫﺬا اﳌﻜان والتخلﻲ عليﻬا وﺑينﻬا ﻳعﲏ

اﻟتغوط ﻓيﻬا ،ﻗال ) :وﳛرم ﻓيﻪ ( أي ﰲ ﻗﱪ واﺣد ) دﻓن اثنﲔ ﻓﺄﻛﺜر ( ﻣعاً أو واﺣداً
ﺑعد آﺧر ﻗبﻞ ﺑﻼء الساﺑق ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ أن ﻳفﲎ أو ﻳﺒﻠﻰ اﻟساﺑﻖ طﺒعا إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ اﻟﻀرورة

واﻷﺻﻞ أنه ﻻ ﳚوز ذﻟﻚ ﻗال أو واﺣداً ﺑعد آﺧر ﻓﻼ ﳚوز أن ندﻓن ﰲ اﻟﻘﱪ اﻟواﺣد ميﺖ

ﰒ ندﻓن اﻟﺜاﱐ ﻗﺒﻞ ما ﻳﺒﻠﻰ اﻷول ،ﻗال :ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يدﻓن ﻛﻞ ﻣيﺖ ﰲ ﻗﱪ وعلى هذا
استمر ﻓعﻞ أﺻﺤاﺑﻪ وﻣن ﺑعدهﻢ وإن ﺣﻔر ﻓﻮﺟد عﻈام ﻣيﺖ دﻓنﻬا ﻳعﲏ ﰲ ﳏﻠﻬا
وﺣﻔر ﰲ ﻣﻜان آﺧر ) إﻻ لﻀرورة ( ﻳعﲏ ﳛرم دﻓن اﺛنﲔ ﻓأﻛﺜر معا إﻻ ﻟﻀرورة ﻛﻜﺜرة
اﳌﻮتى ﻫﺬا سﺒﺐ وﻗلﺔ ﻣن يدﻓنﻬﻢ وﺧﻮف الﻔساد عليﻬﻢ لﻘﻮلﻪ ﷺ يﻮم أﺣد ادﻓنﻮا
اﻻثنﲔ والﺜﻼثﺔ ﰲ ﻗﱪ واﺣد رواﻩ النساﺋﻲ ﻫﺬا ﻟﻠﻀرورة ﻷ ا ضرورة ،ﰒ ﻗال :ويﻘدم
اﻷﻓﻀﻞ للﻘبلﺔ وتﻘدم ﻳعﲏ إذا دﻓنا ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑعﺔ ﰲ ﻗﱪ واﺣد ﻟﻠﻀرورة ﳒعﻞ أﻓﻀﻞ
واﺣد ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ واﻟﺜاﱐ ﻳﻠيه وﻫﻜﺬا ﻓﺈذا دﻓنا اﺛنﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ أو أﻛﺜر ﰲ ﻗﱪ واﺣد )
وﳚعﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ اثنﲔ ﺣاﺟﺰ ﻣن تراب ( ليصﲑ ﻛﻞ واﺣد ﻛﺄنﻪ ﰲ ﻗﱪ ﻣنﻔرد وﻛرﻩ الدﻓن
عند طلﻮع الﺸمﺲ وﻗياﻣﻬا ﻳعﲏ ﺗوسﻄﻬا ﰲ وسط اﻟسماء وﻫو ﻗﺒﻞ أذان اﻟﻈﻬر ﺑدﻗاﺋﻖ
وﻋند شروﻋﻬا ﰲ اﻟغروب وﻏرو ا وﳚﻮز ليﻼ ويستﺤب ﲨﻊ اﻷﻗارب ﰲ ﺑﻘعﺔ لتسﻬﻞ
ز ر ﻢ إذاً ﻳستﺤﺐ ﲨﻊ اﻷموات ﰲ مﻜان واﺣد ﻗريباً ﻣن الﺸﻬداء والصاﳊﲔ لينتﻔﻊ
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ﲟﺠاور ﻢ استدﻟوا ﳍﺬا ﺑﻄﻠﺐ ﻋمر

اﻟدﻓن ﻋند ﺻاﺣﺒيه ﻋند اﻟنﱯ ﷺ وأﰊ ﺑﻜر ﻟﻜن

اﳊﻘيﻘﺔ ﻟو دﻓن ﲜانﺐ اﻟﺼاﳊﲔ أو ﺑعيد ﻋن اﻟﺼاﳊﲔ ﻫو ﰲ اﻵﺧرة مؤاﺧﺬ ﺑعمﻠه ﻓﺈن

ﻛان ﻋمﻠه ﺻاﱀ ﻓسينتفﻊ ﺬا اﻟعمﻞ وﻟو دﻓن ﲜوار أﻓسد اﻟناس وإن ﻛان ﻋمﻠه ﻋﻠﻰ

ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﺈنه واﻟعياذ

ﻓﺈن من ﲜواره ﻻ ﻳﻀره إذا ﻛان ﺻاﳊا ،ﰒ ﻗال :ﰲ البﻘاع

الﺸريﻔﺔ ﻳعﲏ ﻳستﺤﺐ أن ﻳدﻓن ﰲ اﻟﺒﻘاع اﻟﺸرﻳفﺔ ﻗاﻟوا ﻟسؤال ﻋمر

اﳌوت ﰲ اﳌدﻳنﺔ

ﻛان ﻳسأل ﷲ شﻬادة ﰲ سﺒيﻠه وموت ﰲ ﺑﻠد نﺒيه ﻷنه مﻜان ﻓاضﻞ وشرﻳف ﻋﻠﻰ اﳍموم
ﻫﺬه اﻷشياء مستﺤﺒﺔ ﻳستأنﺲ ا اﳌيﺖ ﺣﱴ ﻻ ﻳتأذى ﺑعﺬاب اﻵﺧرﻳن ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻟعموم
اﻟتأﺛﲑ ﻟن ﻳﻜون ﻟغا ﻟن ﻳتﺤول اﳌيﺖ اﻟفاسد إﱃ نعيﻢ ﺑسﺒﺐ ﻫﺬه ا اورة وﻟن ﻳتﺤول

اﻟﺼاﱀ إﱃ ﺟﺤيﻢ ﺑسﺒﺐ ﳎاورة ﻓاسدة ،ﰒ ﻗال :ولﻮ وﺻى أن يدﻓن ﰲ ﻣلﻜﻪ دﻓن ﻣﻊ
اﳌسلمﲔ ﻷنه ﲟوﺗه ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﱵ أوﺻﻰ أن ﻳدﻓن ﻓيﻬا مﻠﻚ ﻟه ﺑﻞ ذﻫﺒﺖ
ﻟﻠورﺛﺔ ،ﰒ ﻗال :وﻣن سبق إﱃ ﻣسبلﺔ ﻗدم ﰒ يﻘرع ﻳعﲏ ﻟو ﻛانﺖ اﳌﻘﱪة مسﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠميﻊ

وﻗف وسﺒﻖ إﻟيﻬا شﺨﺺ وﻗدموه ﻓﻠو ﺟاء أﻛﺜر من واﺣد ﻓنﻘد اﻷول وندﻓنه ﻓﺈن ﺑﻘي

مﻜان ﺟئنا ﻟﺜاﱐ وﺑﻘي مﻜان ﺟئنا ﻟﺜاﻟﺚ ،ﰒ ﻗال :وإن ﻣاتﺖ ذﻣيﺔ ﺣاﻣﻞ ﻣن ﻣسلﻢ
دﻓنﻬا ﻣسلﻢ وﺣدها إن أﻣﻜن ﻳعﲏ منفردة ﻻ مﻊ اﻟﻜفار وﻻ مﻊ اﳌسﻠمﲔ ﻫﺬا اﳋط
اﻷول وإﻻ ما أمﻜن ما ﻓيه مﻜان ﻳدﻓن ﻓيه مﺜﻞ اﻟيوم ﻓﺈما ﺗدﻓن ﰲ مﻘﱪة اﳌسﻠمﲔ أو
مﻘﱪة اﻟﻜفار ﻓﻬﻞ ﺗدﻓن ﰲ ﺻﺤراء؟! ﻗال :وإﻻ ﻓمعنا ﻳعﲏ مﻊ اﳌسﻠمﲔ ﻟﻜن إذا دﻓنﻬا
مﻊ اﳌسﻠمﲔ على ﺟنبﻬا اﻷيسر وﻇﻬرها إﱃ الﻘبلﺔ ﻗاﻟوا ﻟيﻜون اﳉنﲔ ﻋﻠﻰ ﺟنﺒه اﻷﳝن
مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﰒ ﻗال ) :وﻻ تﻜرﻩ الﻘراءة على الﻘﱪ ( ﳌا روى أنﺲ ﻣرﻓﻮعاً "ﻣن
دﺧﻞ اﳌﻘاﺑر ﻓﻘرأ ﻓيﻬا يﺲ ﺧﻔﻒ عنﻬﻢ يﻮﻣﺌذ وﻛان لﻪ ﺑعددهﻢ ﺣسنات" واﳊدﻳﺚ
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أﺧرﺟه اﻟﺜعﻠﱯ وما أﻛﺜر ما ﳜرج اﻟﺜعﻠﱯ من موضوﻋات واﻟﺜعﻠﱯ ﰲ اﻟتفسﲑ اﻋتﲎ ﺑتﺨرﻳج
أﺣادﻳﺚ ﻓﻀﻞ اﻟسور اﳌوضوع ﻫﺬا اﻛتﺒوا ﻋنﻬا "وﻋنه ﺗﻜره" ﻳعﲏ اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﱪ
واﺧتارﻫا ﺗﻘي اﻟدﻳن شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ وﻗال ﻫي مﺬﻫﺐ ﲨﻬور اﻟسﻠف ،ﰒ ﻗال:
وﺻﺢ عن اﺑن عمر أنﻪ أوﺻى إذا دﻓن أن يﻘرأ عندﻩ ﺑﻔاﲢﺔ البﻘرة وﺧاﲤتﻬا أﺧرﺟه
اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع دﺧﻠنا اﻵن ﰲ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة وﻫي وﻫﺐ اﻟﺜواب

ﻟﻸموات أو وﻫﺐ اﻟﺜواب ﻟﻸﺣياء ﻛﺬﻟﻚ ،ﻗال اﳌﺼنف ) :وأي ﻗرﺑﺔ ( ﻣن دعاء
واستغﻔار وﺻﻼة وﺻﻮم وﺣﺞ وﻗراءة وﻏﲑ ذلﻚ ) ﻓعلﻬا ( ﻣسلﻢ ) وﺟعﻞ ثﻮا ا ﳌيﺖ
ﻣسلﻢ أو ﺣﻲ نﻔعﻪ ذلﻚ ( ﻗال أﲪد اﳌيﺖ يصﻞ إليﻪ ﻛﻞ شﻲء ﻣن اﳋﲑ للنصﻮص
الﻮاردة ﻓيﻪ ذﻛرﻩ ا د وﻏﲑﻩ ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻫو من اﳌفردات ﻳعﲏ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ من

اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ انفرد ا اﻹمام أﲪد واﻹمام اﻟﺸاﻓعي ﻳﻘول ﻻ ﻳﺼﻞ إﻻ ما ورد واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا
ﺧﻼف ﻫﻞ ﻳﺼﻞ إﻻ ما ورد وﻫو اﻟدﻋاء واﻟﺼدﻗﺔ واﳊج واﻟعمرة؟ أو ﻳﺼﻞ ﻛﻞ ﻋمﻞ
ﺻاﱀ وﱂ ﻳﻜن ﻫناك ﻓرق وأن ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ وردت ﻫي ﺗنﺒيه ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫا ﻓغﲑﻫا مﺜﻠﻬا،
ﰒ ﻗال :ﺣﱴ لﻮ أهداها للنﱯ ﷺ ﺟاز ووﺻﻞ إليﻪ الﺜﻮاب أﻟيﺲ اﻟعمﻞ اﻟﺼاﱀ إذا ﻋمﻠه

اﳌسﻠﻢ ﻛان ﻟﻠنﱯ ﷺ مﺜﻞ أﺟره ﻷنه ﻫو اﻟﺬي دﻟنا ﻋﻠﻰ اﳋﲑ ﻓما ﻓاﺋدة ﻫﺬا اﻹﻫداء وﳍﺬا
ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻗال اﳌرداوي ومنﻊ من ذﻟﻚ اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻓﻠﻢ ﻳره ﳌن ﻟه ﺛواب
ﺑسﺒﺐ ذﻟﻚ ﻛأﺟر اﻟعامﻞ ﻗال ﻛاﻟنﱯ ﷺ ومعﻠﻢ اﳋﲑ ﻳعﲏ اﻟﺬي ﻟه ﺛواب أﺻﻼ ﺑسﺒﺐ
اﻟعمﻞ اﻟﺼاﱀ ﻫو اﻟﺬي دﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟعمﻞ اﻟﺼاﱀ ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا ﻟيﺲ من اﳌناسﺐ أن دﻳه

اﻟﺜواب ﻷنه أﺻﻼ ﻟه اﻟﺜواب ،ﰒ ﻗال ) :ويسن أن يصنﻊ ﻷهﻞ اﳌيﺖ طعام يبعﺚ ﺑﻪ
إليﻬﻢ ( ثﻼثﺔ أ م لﻘﻮلﻪ ﷺ اﺻنعﻮا ﻵل ﺟعﻔر طعاﻣاً ﻓﻘد ﺟاءهﻢ ﻣا يﺸغلﻬﻢ رواﻩ
الﺸاﻓعﻲ وأﲪد والﱰﻣذي وﺣسنﻪ ) ويﻜرﻩ ﳍﻢ ( أي ﻷهﻞ اﳌيﺖ ) ﻓعلﻪ ( أي ﻓعﻞ
الﻄعام ) للناس ( ﻗال ﰲ ﻛﺸاف اﻟﻘناع وﻳﻜره اﻷﻛﻞ من طعامﻬﻢ وﳛرم إذا ﻛان من مال
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ﻗاﺻر إذاً ﰐ أﻫﻞ اﳌيﺖ ومن اﻟﱰﻛﺔ ﻳﺼنعون طعاما ﻟﻠناس وﻳﻜون ﻓيه ﰲ اﻟورﺛﺔ ﻗﺼر
ﺻغار ﻓﻼ ﻳنﺒغي ﻟﻠورﺛﺔ أن ﻳتﺼرﻓوا ﰲ أموال اﻟﱰﻛﺔ وﻓيﻬا ﻗﺼار ﺻغار ﻻ ﳝﻠﻜون اﻟتﺼرف

وﻳفعﻠون طعاما ﻟﻠناس وﻳدﻋون اﻟناس ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻜن ﻟو ما ﻛان ﻓيه ﻗﺼار ﻛﺒار وأذنوا ﺬا
ﻓيﻜون ﻫﺬا اﻟفعﻞ مﻜروه أﺻﻼ ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻓيه أﻛﻞ أموال س ﻟيﺲ ﻓيه أﻛﻞ أموال
اﻟﻘﺼار ﻗال إذاً ﻳﻜره أن ﻳفعﻠوا ﻫﺬا وﻳﻜره أﻳﻀا ﻟﻠﺤاضرﻳن اﻷﻛﻞ من طعامﻬﻢ ﻗال ﻟﺬﻟﻚ

ﻟﻜن ﻗال اﳌوﻓﻖ وإن دﻋﺖ اﳊاﺟﺔ ﺟاز ﻳعﲏ إﻻ إذا دﻋﺖ اﳊاﺟﺔ ﻓﺈنه رﲟا ﺟاءﻫﻢ من
ﳛﻀر ميتﻬﻢ من أﻫﻞ اﻟﻘرى اﻟﺒعيدة وﻳﺒيﺖ ﻋندﻫﻢ ﻓﻼ ﳝﻜنﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻄعموه انتﻬﻰ ﻗوﻟه.
معناه أنه ﻳﻜره ﳍﻢ ﻓعﻞ اﻟﻄعام ﻟﻠناس ﺑدون سﺒﺐ أما إذا وﺟد سﺒﺐ ﻫﺬا اﳌيﺖ مات
وﺟاء إﺧوانه من مناطﻖ ﺑعيدة وﻟيﺲ ﳍﻢ مﻜان سﻜنوا ﻋندﻫﻢ ﻓسيﻄعمو ﻢ وﱂ ﻳﱰﻛوﻫﻢ

ﺟياع ﻓﻬﺬا ﻟسﺒﺐ ﻟﻜن نفعﻞ اﻟﻄعام ﻫﻜﺬا ونوزع ﻋﻠﻰ اﻟناس ﻻ ﻳنﺒغي ﻫﺬا ﳌا روى
أﲪد عن ﺟرير ﻗال ﻛنا نعد اﻻﺟتماع إﱃ أهﻞ اﳌيﺖ وﺻنعﺔ الﻄعام ﺑعد دﻓنﻪ ﻣن
النياﺣﺔ وإسنادﻩ ثﻘات ويﻜرﻩ الذﺑﺢ عند الﻘبﻮر واﻷﻛﻞ ﻣنﻪ وﺟﺰم اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن
ﲝرمﺔ اﻟﺬﺑﺢ واﻟتﻀﺤيﺔ ﻋند اﻟﻘﱪ ﳋﱪ أنﺲ ﻻ عﻘر ﰲ اﻹسﻼم رواﻩ أﲪد سناد
ﺻﺤيﺢ وﰲ ﻣعناﻩ الصدﻗﺔ عند الﻘﱪ ﻓﺈنﻪ ﳏدث وﻓيﻪ ر ء أنﺒه ﻫنا إﱃ مسأﻟﺔ
إﺧوان اﻟفﻘﻬاء ﻗدﳝا ﳌا ﻛانوا ﻳﻘوﻟون ﻳﻜره أنه ﰲ اﻷزمان اﳌتﻘدمﺔ ما ﻛانﺖ ﻗﻀيﺔ اﻟﺸرك

انتﺸرت ﰲ اﻷمﺔ وﻻ دﺧﻠﺖ ﻓيﻬا اﻟعﻘاﺋد اﻟﺸرﻛيﺔ ﻫﺬه ،اﻟتعﻠﻖ ﻟﻘﺒور واﻟتعﻠﻖ ﻷموات
واﻟتعﻠﻖ ﻷوﻟياء واﻟﻜﻼم ﻫﺬا ،واﻟتﱪك ﻟﻘﱪ واﻟتﱪك ﺑﱰاب اﻟﻘﱪ ﻫﺬه اﻷمور ﱂ ﺗﻜن
موﺟودة وإﳕا دﺧﻠﺖ ﰲ زمن متأﺧر ووﺟدت من ﻳروج ﳍا ﻟﺬﻟﻚ نﻘول مﺜﻼ ﻟو أن
اﻹنسان ﰲ اﻟﻘدﱘ ﻟو ﻓعﻞ شيء من ﻫﺬه اﻷشياء ﰲ اﻟغاﻟﺐ وﰲ اﻟﻈاﻫر أ ا ﻻ ﺗفعﻞ ﺬه
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اﻟنيﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﲣاﻟﻄﻬا نيﺔ ﻓيﻬا شاﺋﺒﺔ شرك وﺻاﺣﺐ اﻟروض ﻻ ﰐ ﺑعﻠﻢ ﺟدﻳد من ﻋنده
ﺑﻞ ﻳتناﻗﻠون ﻫﺬا اﻟﻜﻼم من اﻟفﻘﻬاء اﻟﻘدماء ﺧﺬوا من اﳋرﻗي و ﺧﺬوا من اﳉامﻊ
واﳋﻼل وﻫﺬه ﱂ ﺗﻜن منتﺸرة ،ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ اشتﻬرت ﰲ زمن متأﺧر ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟو ﺟاء واﺣد

وﺑنا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﱪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷ م ﻓيﻘوﻟون ﻟه ﻳﻜره واﻟﻈاﻫر أن اﳌسأﻟﺔ ما ﻓيﻬا شاﺋﺒﺔ اﻟﺸرك
ﻫﺬه ﻋند اﻟفاﻋﻞ مﺜﻼ ﻓمﺜﻼ ﻓعﻠﻬا ﳌﺼﻠﺤﺔ مﺜﻞ ﺧاف اﻟسﺒاع مﺜﻼ أو اﻷمﻄار ﺗﻜﺸف
ﻫﺬا اﻟﻘﱪ ﻟﻜن ﺑعد ذﻟﻚ دﺧﻠﺖ ﻫﺬه اﻟفتنﺔ ﻋﻠﻰ اﳌسﻠمﲔ ﺧﻄﲑة ﻫﺬه مسأﻟﺔ اﻟتعﻠﻖ
ﻷموات واﻟﻘﺒور ﻟدرﺟﺔ نسأل ﷲ اﻟعاﻓيﺔ واﻟسﻼمﺔ أﺣيا ﻳﻜون ﻓيﻬا شرك ﺻرﻳﺢ ،اﻋتﻘاد
أن ﻫﺬا اﳌيﺖ ﻳنفﻊ وﻳﻀر واﻋتﻘاد أن اﻟﻘﱪ ﻫﺬا وأن ﺻاﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﱪ ﻳتﺼرف ﰲ اﻟﻜون
واﻋتﻘاد أن ﺻاﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﱪ ﻳعﻠﻢ اﻟغيﺐ وﻳﻘرأ ما ﰲ اﻟﻠوح اﶈفوظ ﻛﻼم ﺧﻄﲑ دﺧﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟناس ودﺧول ﻫﺬا اﻟﺸيء ﻋﻠﻰ اﻟناس ﻗﻄعا ﻟن ﻳدﺧﻞ ﻓﺠأة سيدﺧﻞ ﻟتدرﻳج ﺗﺒدأ

اﻟﻘﻀيﺔ مﺜﻞ ﻗﻀيﺔ ﻗوم نوح ﺗﺒدأ اﻟﻘﻀيﺔ إﻋﺠاب ﻟعﺒاد وﻫؤﻻء اﻟعﻠماء ﰒ ﺻنﻊ اﻟتماﺛيﻞ
ﻟﻠتﺬﻛر ﻓﻘط ﻓاﳉيﻞ اﻷول وضﻊ اﻟتماﺛيﻞ ﻟيتﺬﻛر واﳉيﻞ اﻟﺜاﱐ ﺻار ﻳتمسﺢ واﳉيﻞ اﻟﺜاﻟﺚ
ﺻار ﻳعﺒد وﻫﻜﺬا ﻓﻬﺬا اﳌوضوع ﻻ ﻳنﺰﻋج منه أﺣد ﻓﺒعﺾ اﻟناس ﻳﻘول أنتﻢ ﻋﻘدﰎ اﻟدنيا

ﻛﻞ شيء شرك وﻛﻞ شيء ﺣرام وﻛﻞ شيء ﻛفر ﻓﻠيﺲ ﺑﻜﻞ شيء ﻛفر وﻻ شرك ﻓﻬناك
أشياء شرك وأﺧرى ﻟيسﺖ ﺑﺸرك وﳓن ﺑفﻀﻞ ﷲ ﳕيﺰ اﻟفرق ﺑﲔ اﻟﺸرك وﺑﲔ ما ﻫو ﻛﺒﲑة
وما ﻫو ﺻغﲑة وﺑﲔ ما ﻫو ﺑدﻋﺔ وﺑﲔ ما ﻫو ﻏﲑ ذﻟﻚ وﳕيﺰ ﺑﲔ ما ﻫي اﻟﺒدﻋﺔ اﳌﻜفرة
واﻟﺒدﻋﺔ اﳌفسﻘﺔ واﻟﺒدﻋﺔ اﻟﺼغﲑة نفرق ﺑينﻬا إذا ﻛان ﻓيه س ﻻ ﻳفرﻗون ﻓﻬﺬا شأ ﻢ
وذنﺒﻬﻢ ﻫﻢ أما ﳓن ﻓنميﺰ ﻫﺬا وذاك.
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) تسن ز رة الﻘبﻮر ( وﺣﻜاﻩ النﻮوي إﲨاعا لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﻛنﺖ يتﻜﻢ عن ز رة
الﻘبﻮر ﻓﺰوروها" رواﻩ ﻣسلﻢ والﱰﻣذي وزاد ﻓﺈ ا تذﻛرﻛﻢ اﻵﺧرة وسن أن يﻘﻒ زاﺋراً
أﻣاﻣﻪ ﻗريباً ﻣنﻪ ﻛﺰ رتﻪ ﰲ ﺣياتﻪ ﻫﺬا اﻷﻓﻀﻞ ﻳسن ذﻟﻚ أن ﻳﻘف ﻗرﻳﺐ منه ) إﻻ
للنساء ( ﻓتﻜرﻩ ﳍن ز ر ا ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟنساء ﺗﻜره ﳍن ز رة اﻟﻘﺒور وطﺒعا ﻋند
ﺛﻼث روا ت ﻟتدرج اﻹ ﺣﺔ واﻟﻜراﻫيﺔ واﻟتﺤرﱘ واﳌﺬﻫﺐ ﻫو اﻟﻜراﻫﺔ واﻟتﺤرﱘ ﻫو اﻟﺬي

اﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن اﻛتﺐ ﻋندﻫا "وﻋنه ﲢرم واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن وﻋنه ﺗﺒاح" ﻏﲑ ﻗﱪﻩ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ وﻗﱪ ﺻاﺣبيﻪ رﺿﻲ ﷲ عنﻬما ﻫو اﻟﺒناء ﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ

ﻗاﻟوا ﻟعموم اﻷدﻟﺔ ﰲ طﻠﺐ ز رﺗه ﻳعﲏ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﲢوز ﻋﻠﻰ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ﻫي ﲢﺚ
ﺑعمومﻬا وﻟيسﺖ ﺧاﺻﺔ ﻟرﺟال ﻓﻘط ﻓﺸمﻠﺖ اﻟنساء وإذا زارت ﻗﱪ اﻟنﱯ معناه زارت
ﺻاﺣﺒيه ،وﻫﺬه اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ز رﺗه ﻛﻠﻬا ما ﺑﲔ موضوﻋﺔ ومﱰوك ومنﻜر،
واﻟﺼﺤيﺢ أن نﻘول أن ﻫﺬا اﻻستﺜناء ﻓيه نﻈر إما أن نﻘول ﺑﻜراﻫﺔ ذﻟﻚ مﻄﻠﻘا أو نﻘول
ﺑتﺤرﱘ ذﻟﻚ مﻄﻠﻘا أو نﻘول ﺣﺔ ذﻟﻚ مﻄﻠﻘا ﻟﻜن إذا ﻛانﺖ اﻟنﺼوص ﺗﺒيﺢ ﻓنﻘول
ﻹ ﺣﺔ ﻟﻜن نﻘول ﻫي مﻜروﻫﺔ إﻻ ﻫنا ﺑناء ﻋﻠﻰ أﺣادﻳﺚ ضعيفﺔ وواﻫيﺔ ومﻜﺬوﺑﺔ أﻳﻀا

روى أﲪد والﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ عن أﰊ هريرة أن رسﻮل ﷲ ﷺ لعن زوارات الﻘبﻮر إذا
ﻛان اﻟنﱯ ﷺ ﻟعن زوارات اﻟﻘﺒور ﻓﻠما نﻘول ﻟﻜراﻫﺔ ﺑﻞ نﻘول ﻟتﺤرﱘ ﻷن اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا

ﻟعن ) و ( يسن ) أن يﻘﻮل إذا زارها أو ﻣر ا السﻼم عليﻜﻢ دار ﻗﻮم ﻣﺆﻣنﲔ وإ إن
شاء ﷲ ﺑﻜﻢ ﻻﺣﻘﻮن يرﺣﻢ ﷲ اﳌستﻘدﻣﲔ ﻣنﻜﻢ واﳌستﺄﺧرين نسﺄل ﷲ لنا ولﻜﻢ
العاﻓيﺔ اللﻬﻢ ﻻ ﲢرﻣنا أﺟرهﻢ وﻻ تﻔتنا ﺑعدهﻢ واﻏﻔر لنا وﳍﻢ ( لﻸﺧبار الﻮاردة ﺑذلﻚ
وﻗﻮلﻪ إن شاء ﷲ ﺑﻜﻢ ﻻﺣﻘﻮن استﺜناء للتﱪك أو راﺟﻊ للﺤﻮق ﻻ للمﻮت أو إﱃ
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البﻘاع ﻗال وإ إن شاء ﷲ ﺑﻜﻢ ﻟﻼﺣﻘون ﻓﻬﻢ ﻻﺣﻘﲔ ﺑﻼ شﻚ ﻟﻜن إن شاء ﷲ ﻟﻠتﱪك
ﻗال أو راﺟﻊ ﻟﻠﺤوق وﻟيﺲ ﻟﻠموت ﻳعﲏ ﳓن إن شاء ﷲ سنﻠﺤﻖ ﺑﻜﻢ ﻋند إذا ﺟاء وﻗته

أو إﱃ اﳌﻜان أننا ﻻﺣﻘﲔ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ويسمﻊ اﳌيﺖ الﻜﻼم ويعرف زاﺋرﻩ يﻮم
اﳉمعﺔ ﺑعد الﻔﺠر ﻗبﻞ طلﻮع الﺸمﺲ وﰲ الغنيﺔ يعرﻓﻪ ﻛﻞ وﻗﺖ وهذا الﻮﻗﺖ آﻛد
ﻗال أنه ﻳسمﻊ اﳌيﺖ اﻟﻜﻼم ﻳعﲏ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﻛﻼم ﻛﺜﲑ ﻫﻞ اﳌيﺖ ﻳسمﻊ اﻟﻜﻼم
ﻓﻬناك نﺼوص دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أنه ﻳسمﻊ اﻟﻜﻼم ﻗال وﻳعرف زاﺋره ﻳوم اﳉمعﺔ ﺑعد اﻟفﺠر ﻗﺒﻞ

طﻠوع اﻟﺸمﺲ ﻋندﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا آ ر ومنامات نﻘﻠﻬا اﺑن اﻟﻘيﻢ ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ وﻗال ﰲ اﻟغنيﺔ
ﻟعﺒد اﻟﻘادر اﳉيﻼﱐ من أﺋمﺔ اﳊناﺑﻠﺔ ،ﻗال ﰲ اﻟغُنيﺔ" :ﻳعرﻓه ﻛﻞ وﻗﺖ" وﻟيﺲ ﻳوم اﳉمعﺔ
ﻓﻘط ﺑعد اﻟفﺠر ﻳعرف ﻛﻞ وﻗﺖ ﻟﻜن اﳌﻘﺼود اﻵ ر اﻟﱵ وردت ﻟيسﺖ ﻋن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ ﻓاﳌﻘﺼود أنه ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ آﻛد ﻓﻘط وﳌاذا ﻳوم اﳉمعﺔ؟ ﻗاﻟوا ﻟفﻀﻞ ﻫﺬا
اﻟيوم ،وﻫﺬا ﻛﻠه من ﻋﻠﻢ اﻟغيﺐ اﻟﺬي ﻻ ﳚﺰم اﺣد ﻓيه ﻟﻜن ﻫﺬا ﻳستأنﺲ وردت آ ر
ﻳستأنﺲ ا أنه ﻳسمﻊ وأنه ﻳعرف زاﺋره وأنه إذا ﺟاءﺗه أﺧﺒار سارة ﺗؤذﻳه وإذا ﺟاءﺗه أﺧﺒار
ﺣسنﺔ ﺗسره ،اﺑن اﻟﻘيﻢ ﰲ ﻛتاﺑه اﻟروح نﻘﻞ منﻘوﻻت ﻛﺜﲑة واﻋتمد أﻳﻀا ﻋﻠﻰ منامات
ﻳﻘول ﺗواﺗرت ﺑﲔ اﻟسﻠف أو ﺑﲔ اﻟعﻠماء اﳌتأﺧرﻳن ﻋنﻬﻢ وتباح ز رة ﻗﱪ ﻛاﻓر ﻳﺰوره ﻟﻜن

ﻻ ﻳدﻋو ﻟه ) وتسن تعﺰيﺔ ( اﳌسلﻢ ) اﳌصاب ﳌيﺖ ( ﻛﻘرﻳﺒه وﺻدﻳﻘه ﻓﻜﺜﲑ من
اﻟتعﺰ ت اﻟيوم ﺻار ﻳغﻠﺐ ﻋﻠيﻬا اﻟﻄاﺑﻊ اﻟرﲰي ﻳعﲏ مﺜﻼ اﺑن ﻋمه ﻻﺑد أن ﻳعﺰى وﻫﺬا اﺑن
ﻋمه ﻻ ﻫو ﺣﺰﻳن وﺻدﻳﻘه ﻻ ﻳعﺰى ﻷنه ﻟيﺲ ﺑﻘرﻳﺒه ﻓاﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ ﺑﻄاﺑﻖ اﻟعاﺋﻠﺔ ﺑﻞ ﻫي

ﲟن ﺛر ﲟوﺗه ﻫو اﻟﺬي ﻳستﺤﻖ اﻟتعﺰﻳﺔ ﻓاﻟتعﺰﻳﺔ ﲣفيف اﳌﺼاب ولﻮ ﺻغﲑاً ﻗبﻞ الدﻓن
وﺑعدﻩ ﳌا روى اﺑن ﻣاﺟﻪ وإسنادﻩ ثﻘات عن عمرو ﺑن ﺣﺰم ﻣرﻓﻮعا ﻣا ﻣن ﻣﺆﻣن يعﺰي
أﺧاﻩ ﲟصيبﺔ إﻻ ﻛساﻩ ﷲ ﻣن ﺣلﻞ الﻜراﻣﺔ يﻮم الﻘياﻣﺔ وﻻ تعﺰيﺔ ﺑعد ثﻼث ﻳعﲏ ﺑعد
ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻗيﻞ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻗول آﺧر أ ا ﺗستﺤﺐ مﻄﻠﻘا وﻟيﺲ ﳍا مدة ﻓيعﺰى ﰲ أي
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وﻗﺖ ﻓيﻘال ﳌصاب ﲟسلﻢ ﻳعﲏ ﺗعﺰي واﺣد اﻟﺬي مات ﻋﻠيه مسﻠﻢ ﻓيﻘال :أعﻈﻢ ﷲ
أﺟرك وأﺣسن عﺰاءك وﻏﻔر ﳌيتﻚ وﺑﻜاﻓر ﻳعﲏ ﺗعﺰي ﻗرﻳﺐ ﻟﻚ أو شﺨﺺ ﺟارك مات
ﻟه ﻗرﻳﺐ ﻛاﻓر ﺗﻘول :أعﻈﻢ ﷲ أﺟرك وأﺣسن عﺰاءك ﻟﻜن ﻻ ﺗﻘول رﺣﻢ ميتﻚ ﻷن ميته
ﻛاﻓر وﲢرم تعﺰيﺔ ﻛاﻓر وﻋنه ﺗﻜره وﻋنه ﺗﺒاح ﻳعﲏ اﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ ﻗﻄعيﺔ أن اﻟﻜاﻓر ﻻ
ﻳعﺰى واﳌوﻓﻖ ذﻛر ﺻيﻎ ﻟتعﺰﻳﺔ اﻟﻜاﻓر ﻓﺈذا ﻋﺰﻳﺖ اﻟﻜاﻓر ﻓﻼ ﺗﻘول ﻟه ﻏفر ﳌيتﻚ إذا ﻛان
ميته ﻛاﻓر وﻻ ﺗﻘول ﻟه أﻋﻈﻢ أﺟرك ﻷنه ما ﻟه أﺟر ﻟﻜن ون ﻋﻠيه ي شيء آﺧر أﻋانﻚ

ﷲ ﺧفف ﷲ مﺼاﺑﻚ وﻛرﻩ تﻜرارها ويرد ﻣعﺰى استﺠاب ﷲ دعاك ورﲪنا وإ ك ﻫﻜﺬا

رد اﻹمام أﲪد ﻟﻜن ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻓيه شيء ﻓيﻘول ﻫﺬا وﻳﻘول ﻏﲑه وإذا ﺟاءتﻪ التعﺰيﺔ ﰲ
ﻛتاب ردها على الرسﻮل لﻔﻈا ﻳعﲏ ﻳﻘول استﺠاب ﷲ دﻋاك رﲪنا وإ ك ) وﳚﻮز
البﻜاء على اﳌيﺖ ( لﻘﻮل أنﺲ رأيﺖ النﱯ ﷺ وعيناﻩ تدﻣعان وﻗال إن ﷲ ﻻ يعذب
ﺑدﻣﻊ العﲔ وﻻ ﲝﺰن الﻘلب ولﻜن يعذب ذا وأشار إﱃ لسانﻪ أو يرﺣﻢ ﻣتﻔق عليﻪ
ويسن الصﱪ والرﺿى اﻟﺼﱪ ﻫو ﺣﺒﺲ اﻟنفﺲ ﻟﻜن ﳚﺐ اﻟﺼﱪ ﻋما ﳛرم ﻓعﻠه ﻳعﲏ ﳚﺐ

أن ﻳﺼﱪ ﻋن اﳊرام ،واﻟرضﻰ منﺰﻟﺔ ﻓوق اﻟﺼﱪ ﻓاﻟﺼﱪ أن ﻻ ﻳﻈﻬر اﳉﺰع ﻟﻜن اﻟرضﻰ ﻫﺬه

مرﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻓيﻜون راضي ﺬا اﻟﻘدر واﻻسﱰﺟاع ﻓيﻘﻮل إ وإ إليﻪ راﺟعﻮن اللﻬﻢ
آﺟرﱐ ﰲ ﻣصيبﱵ واﺧلﻒ ﱄ ﺧﲑاً ﻣنﻬا وﻻ يلﺰم أي ﻻ ﳚﺐ الرﺿى ﲟرض وﻓﻘر
وعاهﺔ ﺛﻼﺛﺔ أشياء ﻷن اﻟرضﻰ ﻳﺸرع ﻟﻘﻀاء واﻟﻘدر وﻟيﺲ ﳌﻘﻀي واﳌﻘدور ﻓأنﺖ
ﺗرضﻰ ﻟﻘدر اﻟﺬي ﻛتﺒه ﷲ ﻋﻠيﻚ ﻓﻜتﺐ ﻋﻠيﻚ اﳌرض ﻓأنﺖ ﺗرضﻰ ﻟﻜن ﺗداﻓﻊ ﻫﺬا
اﳌرض وﺗداﻓﻊ ﻫﺬا اﻟفﻘر وﺗداﻓﻊ ﻫﺬه اﻟعاﻫﺔ ﻟﻜن ﻻ ﺗسﺨط ﻟﻠمرض ﻟﻠﻘدر ﻟﻜن ﺗداﻓﻊ

ﻫﺬا اﳌﻘدور ﻗال وﳛرم ﻳعﲏ اﻟرضﻰ وﳛرم ﺑﻔعﻞ اﳌعصيﺔ وﻛرﻩ ﳌصاب ﻳعﲏ مﺼاب ﲟوت
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ﻗرﻳﺐ تغيﲑ ﺣالﻪ وتعﻄيﻞ ﻣعاشﻪ ﻷن ﻫﺬا ﻓيه إﻇﻬار ﻟﻠﺠﺰع ﻟﻜن ﻳﻘول ﻻ ﻳﻜره ﻷنه ﻗال:

ﻻ ﺟعﻞ عﻼﻣﺔ عليﻪ ليعرف ﻓيعﺰى ﻳﻘول ﻫﺬا مﺒاح ،ﻳﻀﻊ ﻋﻼمﺔ ﻟﻜي ﻳعرﻓه اﻟناس

وﻳعﺰوه ﻓاﻟيوم اﻟناس ﺗﻘف ﰲ ﺻف اﻟعﺰاء ﻓعرف أن ﻫؤﻻء ﻫﻢ اﻟﺬﻳن نعﺰﻳﻬﻢ ونواسيﻬﻢ،
وﺟعﻞ اﻟعﻼمﺔ ﻫﺬه ﻫي ﳏﻞ مﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬو ﻳﻘول ﻳﺒاح ذﻟﻚ وﻫناك ﻛﻼم آﺧر ﺑﻞ ﻳﻜره

وضﻊ ﻫﺬه اﻟعﻼمﺔ ﻓﻬناك طرق ﻛﺜﲑة ﳌعرﻓﺔ ﺻاﺣﺐ اﻟعﺰاء وهﺠرﻩ للﺰينﺔ وﺣسن الﺜياب
ثﻼثﺔ أ م ﻳعﲏ ﻳﺒاح ﻟﻜن ﻻ ﻳغﲑ ﺣاﻟه ﻟﻜن ﻫﺬه اﻟفﱰة ﻳﱰك ﻫﺬه اﻷشياء ) وﳛرم
الندب ( أي تعداد ﳏاسن اﳌيﺖ ﻛﻘﻮلﻪ واسيداﻩ وانﻘﻄاع ﻇﻬراﻩ ) والنياﺣﺔ ( وهﻲ رﻓﻊ
الصﻮت لندب ) وشق الﺜﻮب ولﻄﻢ اﳋد وﳓﻮﻩ ( ﻛصراخ ونتﻒ شعر ونﺸرﻩ
وتسﻮيد وﺟﻪ وﲬﺸﻪ ﻫﺬه ﺛﻼث ﳏرمات ﳌا ﰲ الصﺤيﺤﲔ" :أن رسﻮل ﷲ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﻗال ليﺲ ﻣنا ﻣن لﻄﻢ اﳋدود وشق اﳉيﻮب ودعا ﺑدعﻮى اﳉاهليﺔ"
وﻓيﻬما أنﻪ ﷺ ﺑريء ﻣن الصالﻘﺔ واﳊالﻘﺔ والﺸاﻗﺔ والصالﻘﺔ الﱵ ترﻓﻊ ﺻﻮ ا عند
اﳌصيبﺔ ،واﳊاﻟﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﻠﻖ شعرﻫا واﻟﺸاﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻖ ﺛيا ا ،وﰲ ﺻﺤيﺢ ﻣسلﻢ" :أنﻪ
ﷺ لعن الناﺋﺤﺔ واﳌستمعﺔ"واﻟﺼﺤيﺢ أن ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻟيﺲ ﰲ مسﻠﻢ ﺑﻞ ﻫو ﻋند أﰊ
داود وأﲪد.

ﻫﺬا وﺻﻠﻰ ﷲ وسﻠﻢ و رك ﻋﻠﻰ نﺒينا ﷴ وﻋﻠﻰ آﻟه وﺻﺤﺒه وسﻠﻢ ﺗسﻠيما ﻛﺜﲑا


نﺸرع ﲝول ﷲ وﻗوﺗه ﰲ ﻛتاب اﻟﺰﻛاة من ﻛتاب اﻟروض اﳌرﺑﻊ ﰲ اﺧتﺼار اﳌﻘنﻊ ﻟﻺمام
منﺼور ﺑن ﻳونﺲ اﻟﺒﻬوﰐ ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ ،ﻗال رﲪه ﷲ:

ﻛتاب الﺰﻛاة
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الﺰﻛاة لغﺔ " "١النماء والﺰ دة ﻓﺒدأ ﻟﻠغﺔ ﻓﻘال اﻟنماء واﻟﺰ دة وﻫﺬا اﳌعﲎ اﻷول يﻘال
زﻛا الﺰرع إذا ﳕا وزاد ﻫﺬا اﻹطﻼق اﻷول وﺗﻄﻠﻖ اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬا وتﻄلق على اﳌدح
وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻳﻘال زﻛاه ﻓﻼن أي مدﺣه والتﻄﻬﲑ وﻫﺬا اﳌعﲎ اﻟﺜاﻟﺚ والصﻼح ﻫﺬا اﳌعﲎ
اﻟراﺑﻊ ﺗﺰﻛﻰ ﻓﻼن أي ﺻﻠﺢ أمره وﲰﻲ اﳌخرج زﻛاة ﻷنﻪ يﺰيد ﰲ اﳌخرج ﻣنﻪ ويﻘيﻪ
اﻵﻓاق ﻫﺬا اﻟوﺟه من اﻟتسميﺔ ﻳعﲏ ﺗﺰﻳد ﰲ أﺻﻞ ما وﺗﻘيه اﻵﻓات ﰒ انتﻘﻞ إﱃ اﻟتعرﻳف
اﻟﺸرﻋي ﻟﻠﺰﻛاة ﻓﻘال :وﰲ الﺸرع )ﺣق واﺟب ﰲ ﻣال ﺧاص لﻄاﺋﻔﺔ ﳐصﻮﺻﺔ ﰲ وﻗﺖ
ﳐصﻮص( واﺟﺐ ﻓﻠيﺲ ﲟستﺤﺐ وﻻ ﲟﺒاح ﻳﺜاب ﻓاﻋﻠه وﻳعاﻗﺐ رﻛه وﻗال ﰲ مال

ﺧاص وسيأﰐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜتاب ﺑيان اﻷموال اﻟﱵ ﺗﺰﻛﻰ ﻟﻄاﺋفﺔ ﳐﺼوﺻﺔ وسيأﰐ ب
أﺻﺤاب اﻟﺰﻛاة وﻗال ﰲ وﻗﺖ ﳐﺼوص وﻛﻞ ﻫﺬا اﻟتعرﻳف ﻓيه إﲨال وﺑيانه ﺗفﺼيﻞ أﺣﻜام

اﻟﺰﻛاة اﻟﱵ ستأﰐ .اﻷموال اﻟﱵ ﲡﺐ ﻓيﻬا اﻟﺰﻛاة ،ﻗال ) :ﲡب ( الﺰﻛاة ﰲ ساﺋمﺔ يمﺔ
اﻷنعام  ١ﻓاﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﰲ أموال ﳐﺼوﺻﺔ ،ما ﻫي؟ اﻷول ساﺋمﺔ يمﺔ اﻷنعام سيأﰐ

ﺑيا ا وسنعرف أ ا ﺛﻼﺛﺔ أشياء اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘر واﻟغنﻢ وساﺋمﺔ ﻳعﲏ اﻟﱵ ﺗرﻋﻰ اﳌﺒاﺣات ﻳعﲏ
ﺗرﻋﻰ ﰲ اﻟﺼﺤراء وﰲ اﳉﺒال وﻛﺬا ﻳعﲏ ﻛﻞ من اﻟﺸﺠر اﳌﺒاح وﻟيﺲ اﻟﺸﺠر اﻟﺬي ﻳﺰرﻋه

اﻵدمي وإﳕا من شﺠر اﻟغا ت أو اﻟﺬي ﻳنﺒﺖ ﺑنفسه .واﻟﺜاﱐ ،ﻗال :واﳋارج ﻣن اﻷرض

واﳋارج من اﻷرض ﻳﺸمﻞ أشياء ﻛﺜﲑة ﻓيﺸمﻞ اﳊﺒوب اﻟﺜمار وﻳﻠﺤﻖ ﳊﺒوب واﻟﺜمار
ﺛﻼﺛﺔ أشياء اﻟعسﻞ واﳌعدن واﻟرﻛاز ﻓاﳌعادن اﻟﱵ ﺗستﺨرج من اﻷرض واﻟرﻛاز واﻷﺻﻞ ﻓيﻬا

اﳊﺒوب واﻟﺜمار واﻟعسﻞ أﳊﻖ ﺑه ﰲ اﳌﺬﻫﺐ .واﻟﺜاﻟﺚ :واﻷﲦان وﻳراد ا اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ.

واﻟراﺑﻊ :وعروض التﺠارة وﻳراد ا اﻟسﻠﻊ اﳌعدة ﻟﻠتﺠارة اﻷموال اﳌعدة ﻟﻠتﺠارة سواء
ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻷموال ﺛياب أو طعام أو ﻛانﺖ أﺣﺬﻳﺔ أو ﻛانﺖ أدوات ﻛﻬر ﺋيﺔ أو أي
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شيء ﳑا ﻳتداول ﺣﱴ وﻟو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟعروض ﻋﻘارا ﻛأراضي ﻳﺸﱰي اﻷرض ﰒ ﻳﺒيعﻬا
ﻟﲑﺑﺢ ﻓيﻬا أو ﻳﺸﱰي ﻋﻘارا مﺒنيا ﰒ ﻳﺒيعه ﻓتﺼﺒﺢ ﻫﺬه ﻋروض ﲡارة ﻓﻜﻞ مال أﻋد ﻟﻠﺒيﻊ

واﻟﺸراء واﻟﻜسﺐ ﻓﻬو ﻋروض ﲡارة .ﻗال :و ﰐ تﻔصيلﻬا وﻗد ﻓﺼﻠنا ﻓيﻬا شيء ﻳسﲑ.

ﻳنتﻘﻞ اﻵن اﳌﺼنف ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ إﱃ شروط وﺟوب اﻟﺰﻛاة  ) :ﺑﺸروط ﲬسﺔ ( أﺣدها )
ﺣريﺔ ( ﻓﻼ ﲡب على عبد "أ" ﻷنﻪ ﻻ ﻣال لﻪ وﻻ على ﻣﻜاتب "ب" ﻷنﻪ عبد وﻣلﻜﻪ
ﻏﲑ م اﻷول اﳊرﻳﺔ واﳊرﻳﺔ ﲣرج ﻏﲑ اﳊر ﻓاﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﳊر وﻻ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳊر

وﻫو ﻛما ذﻛر اﳌﺼنف ﺻنفﲔ :اﻟعﺒد ﻓﻠيﺲ ﻋنده مال وأي مال ﻳﻜسﺒه اﻟعﺒد ﻫو ﻟسيده،
وﻻ ﻋﻠﻰ مﻜاﺗﺐ ﻓاﳊرﻳﺔ ﲣرج ﺻنفﲔ ﳘا اﻟعﺒيد واﳌﻜاﺗﺒﲔ واﳌﻜاﺗﺐ ﻫو ﺻورة من ﺻور
اﻟعﺒد ﻟﻜن ﳜتﻠف ﻋن اﻟعﺒد اﻷﺻﻠي وﻫو اﻟفن اﳋاﻟﺺ وﻫو أن اﳌﻜاﺗﺐ ﻫو اﻟﺬي ﻋﻘد

مﻊ سيده ﻋﻘد ﻛتاﺑﺔ وﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ ﻟه أﺣﻜام وﺧﻼﺻته أن اﻟعﺒد ﻳﻜتﺐ مﻊ سيده ﻋﻘد
ﻛتاﺑﺔ ﻳتﻀمن اﻟتاﱄ أن ﻳدﻓﻊ اﻟعﺒد إﱃ سيده أﻗساط معﻠومﺔ ﳏددة ﰒ ﻳﺼﺒﺢ ﺣرا ﺑسداد
آﺧر ﻗسط،مﺜﻼ ﻳﻘول ﻟه :ﻛﻞ شﻬر أﻋﻄيﻚ أﻟف ر ل وﰲ انتﻬاء ﻋﺸرة شﻬور أﺻﺒﺢ ﺣرا

أو ﲝسﺐ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳتفﻘون ﻋﻠيه ﻓﻬﺬا ﻳسمﻰ مﻜاﺗﺒا واﳌﻜاﺗﺐ ﲣتﻠف أﺣﻜامه ﻋن
اﻟعﺒد ﻷن اﳌﻜاﺗﺐ ﺑعد ذﻟﻚ ﻟه أن ﻳﺬﻫﺐ وﻳعمﻞ وﳛﺼﻞ اﳌال اﻟﺬي ﻳفدي نفسه ﺑه
ﻓيعمﻞ وﻛﺬا وﻳﻜسﺐ ماﻻ ﻟيفدي نفسه ﻟﻜن اﳌﻜاﺗﺐ إذا ﻛاﺗﺐ سيده ﻟيﺲ من ﺣﻖ
اﻟسيد أن ﻳفسﺦ ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ أي أن ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ ﻻزم ﰲ ﺣﻖ اﻟسيد وﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣﻖ
اﳌﻜاﺗﺐ ﻓاﳌﻜاﺗﺐ ﻳﻘدر أن ﻳعﺠﺰ نفسه وﻻ ﻳدﻓﻊ اﻷﻗساط ﻓﲑﺟﻊ ﻋﺒد ﻛما ﻛان ،إذن
ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ ﻋﻘد ﳜول ﻟﻠعﺒد أن ﻳﺼﺒﺢ ﺣرا إذا دﻓﻊ اﻷﻗساط اﳌتفﻖ ﻋﻠيﻬا وﻳستﻄيﻊ اﻟعﺒد
أﻳﻀا أن ﻳعﺠﺰ أو ﻳُعﺠﺰ نفسه ﻓﻼ ﻳدﻓﻊ شيء ﻓﲑﺟﻊ ﻛما ﻛان ﻓاﻟسيد ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳرﺟﻊ ﻋن ﻫﺬا اﻟعﻘد ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه اﻻﻟتﺰام ﻟعﻘد ﻓﺈما أن ﻳدﻓﻊ اﻟعﺒد اﳌﻜاﺗﺐ اﻷﻗساط اﻟﱵ
ﻋﻠيه وﻳﺼﺒﺢ ﺣرا أو ﻳعﺠﺰ ﻋن اﻟسداد ﻓﲑﺟﻊ ﻛما ﻛان ﻗال ﻷنه ﻋﺒد ومﻠﻜه ﻏﲑ م ﻳعﲏ
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ما ﳝﻠﻜه ﻟيﺲ ما ﻟه ﻓﻬو مازال ﻋﺒدا .اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ :ﻗال :وﲡب على ﻣبعﺾ ﺑﻘدر
ﺣريتﻪ "ج" وﻫو اﻟﺬي ﺑعﻀه ﺣر وﺑعﻀه ﻋﺒد ﻓﻘد ﻳﻜون نﺼف ونﺼف أو ﺛﻠﺚ وﺛﻠﺜان

أو رﺑﻊ وﺛﻼﺛﺔ أر ع رﺑﻊ ﺣر وﺛﻼﺛﺔ أر ع ﻋﺒد أو اﻟعﻜﺲ ﻓﻜﻞ ﻫﺬا وارد وذﻟﻚ مﺜﻼ ن
ﻛان أرﺑعﺔ ﳝﻠﻜوه ﻓأﻋتﻖ ﺛﻼﺛﺔ منﻬﻢ ﺣﺼتﻬﻢ ﻓيه ﻓأﺻﺒﺢ رﺑﻊ ﻋﺒد وﺛﻼﺛﺔ أر ع ﺣر
..وﻫﻜﺬا وطﺒعا ﻫناك أﺣﻜام وﺗفﺼيﻼت ﻓمن أﻋتﻖ ﺑعﻀه ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳعتﻖ اﻟﺒاﻗي ﳌن

إذا ﺗعﺬر ﻋﻠيه ﻋتﻖ اﻟﺒاﻗي ﻓيﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وﺧﻼﺻﺔ اﻷمر أن ﻫﺬا اﳌﺒعﺾ نﺼفه ﺣر
ونﺼفه ﻋﺒد ﻓسيﻜون ﻟه ﻳوم ﻟسيده وﻳوم ﻟنفسه ﻓاﻟيوم اﻟﺬي ﻟنفسه ﻳﻜسﺐ اﻟﺬي ﻳﻜسﺒه

ﰲ ﺣرﻳته ﻓﻬو ﻟه ﻓاﳌﺒعﺾ ﻟه مﻠﻚ ﳝﻠﻜه ﲜﺰﺋه اﳊر ﻻ ﲜﺰﺋه اﻟعﺒد وﲡب على ﻣبعﺾ
ﺑﻘدر ﺣريتﻪ ﻓاﳌال اﻟﺬي ﻳﻜسﺒه اﳌﺒعﺾ ﰲ ﺣرﻳته ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة .اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ) :و (
الﺜاﱐ ) إسﻼم ( ﻓﻼ ﲡب على ﻛاﻓر أﺻلﻲ أو ﻣرتد ﻓاﻹسﻼم أﺧرج اﻟﻜاﻓر واﻟﻜاﻓر ﻟه

ﺻور ن أﺻﻠي "أ" واﳌرﺗد "ب" ﻷن اﻟﻜاﻓر اﻷﺻﻠي واضﺢ ﻟﻜن اﻹشﻜال ﰲ اﳌرﺗد ﻓﻬﻞ

نﻘول ﰲ اﳌرﺗد أنه ﻛان مسﻠما ﰒ ارﺗد ﻓتﺠﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ ماﻟه؟ ﻓاﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ،ﻓﻼ
يﻘﻀيﻬا إذا أسلﻢ ﻳعﲏ اﳌرﺗد أو اﻷﺻﻠي ﻓﺈذا أسﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻘﻀي اﻟﺰﻛاة اﳌاضيﺔ .اﻟﺸرط
اﻟﺜاﻟﺚ ) :و ( الﺜالﺚ ) ﻣلﻚ نصاب ( ولﻮ لصغﲑ أو ﳎنﻮن لعمﻮم اﻷﺧبار وأﻗﻮال
الصﺤاﺑﺔ واﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻟنﺼاب ﻗد ﻳﻜون رﺟﻼ ﻟغا ﻋاﻗﻼ مﻜﻠفا أو ﳝﻜن أن ﻳﻜون

ﺻغﲑا ﻛأن ﻛان طفﻼ ﺻغﲑا مﻠﻚ نﺼا ﺒﺔ أو إرث وﳓو ذﻟﻚ وﳎنون ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘد ﻳﻜون
اﳌال ﺻاﺣﺒه ﳎنون ﻓﻜﻞ ﻫؤﻻء ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ أمواﳍﻢ  .إذن اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﻓيمن ﳝﻠﻚ
اﻟنﺼاب سواء ﻛان اﳌاﻟﻚ ﻋاﻗﻼ ﻟغا واﻟﻘاﻋدة اﳌستﻘرة أنه إذا ﻗيﻞ مﻜﻠفا ﻓاﳌﻘﺼود ﻋاﻗﻼ
ﻟغا ﻓﺈذا اﺧتﻞ شرط اﻟﺒﻠوغ ﻓمعناه أنه ﺻغﲑ ﻓتﺠﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ مال اﻟﺼغﲑ واﻟﺜاﱐ ﻋاﻗﻞ
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ﻓﺈذا اﺧتﻞ ﻛان ﳎنو وﻛﺬﻟﻚ ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ مال ا نون إذن ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ مال اﳌﻜﻠف

واﻟﺼغﲑ وا نون .ﻗال :لعمﻮم اﻷﺧبار وأﻗﻮال الصﺤاﺑﺔ ﻫﺬا دﻟيﻞ وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﰲ مال
اﻟﺼغﲑ وا نون واﻷﺧﺒار اﳌﻘﺼود ا اﻷﺣادﻳﺚ وﻋموما ﻫي اﻟنﺼوص اﻟﱵ ﺟاءت مر

ﻟﺰﻛاة وﱂ ﺗفرق ﺑﲔ مال اﻟﺼغﲑ ومال اﻟﻜﺒﲑ ومال اﻟعاﻗﻞ وا نون ﻓدل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟو ا

ﰲ اﳉميﻊ واستدﻟوا ﻟﺬﻟﻚ ﺑعموم اﻷﺧﺒار وأﻗوال اﻟﺼﺤاﺑﺔ .ﻗال :ﻓﺈن نﻘص عنﻪ زﻛاة إﻻ
الرﻛاز ﻋنه أي ﻋن اﻟنﺼاب ﻓﻼ زﻛاة ﰒ ﻗال إﻻ اﻟرﻛاز وسيأﰐ اﻟرﻛاز أنه ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ
اﻟرﻛاز ﺑدون اشﱰاط اﻟنﺼاب ﻳعﲏ ﻗﻠيﻞ أو ﻛﺜﲑ واﻟرﻛاز سيأﰐ ﺑيانه ﻟﻜن ﺧتﺼار ﻫو ما
ﻳوﺟد من أموال اﳉاﻫﻠيﺔ مدﻓونﺔ أي ما وﺟد من دﻓن اﳉاﻫﻠيﺔ أي ﻟيسﺖ من ﻋﺼور
اﻹسﻼم ﻓﻠو ﻛانﺖ من ﻋﺼور اﻹسﻼم ﺗعتﱪ ﻟﻘﻄﺔ ﻟﻜن ﺗﻜون من ﻋﺼور اﳉاﻫﻠيﺔ سيأﰐ
ﺑيان ﻛيف نعرف أ ا من ﻋﺼر ﺟاﻫﻠي أو إسﻼمي ﻓعموما ﻫﺬا اﻟرﻛاز ﻫو اﳌال اﻟﺬي

ﻳوﺟد من ﻋﺼر اﳉاﻫﻠيﺔ ﻓتﺠﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﰲ ﻗﻠيﻠه وﻛﺜﲑه ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟنﺼاب ) .و (
الراﺑﻊ ) استﻘرارﻩ ( اﻟﺸرط اﻟراﺑﻊ استﻘرار مﻠﻚ اﻟنﺼاب أن ﻳﻜون اﳌﻠﻚ مستﻘرا ﻫﺬا
معناه أن ﻫناك مﻠﻚ مستﻘر وآﺧر ﻏﲑ مستﻘر .ﻗال اﳌﺼنف  :أي ﲤام اﳌلﻚ ﰲ اﳉملﺔ
ﻓﻼ زﻛاة ﰲ دين الﻜتاﺑﺔ لعدم استﻘرارﻩ ﻷنﻪ ﳝلﻚ تعﺠيﺰ نﻔسﻪ ﻫنا نﻘول ﻳنﺒغي أن

نعرف أن اﳌﻠﻚ ﻗد ﻳﻜون مستﻘرا وﻗد ﻳﻜون ﻏﲑ مستﻘر ومعﲎ مستﻘر أن ﻫﺬا اﳌال ﱂ
ﻳتعﻠﻖ ﺑه ﺣﻖ ﻟﻠغﲑ ومعناه أن ماﻟﻜه ﻟه أن ﻳتﺼرف ﻓيه ومعناه أنه ﻟيﺲ ﻋرضﺔ ﻟﻠسﻘوط
وﻫناك مﻠﻚ ﻏﲑ مستﻘر وﻫو ما ﻛان ﺧﻼف ذﻟﻚ أي ما ﻛان متعﻠﻘا ﲝﻖ اﻟغﲑ وﻋرضﺔ
ﻟﻠسﻘوط ومﺜال ذﻟﻚ اﳌﺼنف ﻗال أي ﲤام اﳌﻠﻚ ﰲ اﳉمﻠﺔ ﻓﻼ زﻛاة ﰲ دﻳن اﻟﻜتاﺑﺔ ﻟعدم
استﻘراره ﻷن دﻳن اﻟﻜتاﺑﺔ ﻻ ﻳستﻘر ﺣﱴ ﻳدﻓﻊ آﺧر ﻗسط ﻗال ﻷنه ﻳﻘﺼد اﻟعﺒد أي ﻷن

اﻟعﺒد ﳝﻠﻚ ﺗعﺠيﺰ نفسه ،ﻓيﻘول أن دﻳن اﻟﻜتاﺑﺔ ﻟيﺲ مستﻘر ﻷن اﻟسيد اﻵن ﺧﺬ من
اﻟعﺒد اﻟﻘسط اﻷول واﻟﺜاﱐ ..وﻳستﺤﻖ اﻟﺜاﻟﺚ واﻟراﺑﻊ  ..إﱃ اﻟعاشر ﻓاﻵن اﻟسيد إذا ﻛتﺐ
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مﻊ ﻋﺒده ﻋﻘد ﻛتاﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳدﻓﻊ ﻟه ﻋﺸرة أﻗساط ﻛﻞ ﻗسط مﺜﻼ ﻋﺸرة آﻻف ر ل
ﻓاﻵن اﻟسيد ﻳستﺤﻖ من اﻟعﺒد ماﺋﺔ أﻟف ر ل ﻓﺈذا دﻓﻊ اﻟﻘسط اﻷول واﻟﺜاﱐ ﻓيﺒﻘﻰ ﲦانﲔ

ﻓﻬﺬه اﻟﺜمانﲔ ﻫي دﻳن ﻟﻠسيد ﻳستﺤﻘه ﻋند اﻟغﲑ وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ سﺒﻘﺖ موضعﻬا ﻷنه
سيأﰐ ﺑعد ذﻟﻚ أن اﻟدﻳون اﻟﱵ ﻋﻠيﻚ ﻳﻠﺰمﻚ زﻛا ا ﻛما ﻟو أنﻚ أسﻠف ﻓﻼن ﻋﺸرة
آﻻف ر ل وﻓﻼن ﻋﺸرة آﻻف ر ل ..ﻓفي اﻳﺔ اﻟسنﺔ ﻳﻠﺰمﻚ أن ﲣرج اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه

اﻷموال اﻟﱵ أﺧرﺟتﻬا ﻛﻘروض ﻟﻠناس ،ﻓدﻳن اﻟﻜتاﺑﺔ أﻟيﺲ ﻫو دﻳن ﻋند اﻟعﺒد؟ ﻓﻬﻞ ﻳﺰﻛيه
أم ﻻ ﻳﺰﻛيه؟ ﻻ ﻳﺰﻛيه ﻷن ﻫﺬا اﻟدﻳن ﻟيﺲ مستﻘرا ،أﻻ ﳝﻜن ﻟﻠعﺒد أن ﰐ ﻓيﻘول ﻻ
أستﻄيﻊ أن أدﻓﻊ أي شيء وأﻟﻎ ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ ،ﻓﻜيف نﻠﺰمه ﺑدﻓﻊ زﻛاة ﻫﺬه اﻟﺜمانﲔ اﻟﱵ
ﻫي ﻋند اﻟغﲑ وﻫي ﻗاﺑﻠﺔ ﻟﻠسﻘوط ﲞﻼف ما ﻟو أ ك شﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ أن ﺗعﻄيه ﲦانﲔ أﻟف
ﻓتعﻄيه ﻓﻬﺬا دﻳن ﺑﺖ وﻟيﺲ آﻳﻞ ﻟﻠسﻘوط ﻓﻬﺬا آﻳﻞ ﻟﺸيء آﺧر ﻓﻬو ﳛتمﻞ اﳌماطﻠﺔ ﰲ
اﻟسداد ﻟﻜنه ﻻ ﳛتمﻞ اﻟسﻘوط أما ﻟنسﺒﺔ ﻟدﻳن اﻟﻜتاﺑﺔ ﻓﺈنه ﳛتمﻞ اﻟسﻘوط ﻓمﺜاﻟه دﻳن
اﻟﻜتاﺑﺔ وﻫناك أمﺜال أﺧرى مﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﳌﻀارب ﻗﺒﻞ اﻟﻘسمﺔ وﻫي شرﻛﺔ اﳌﻀارﺑﺔ أن ﺗﻜون

ﺑﲔ ﺻنفﲔ شﺨﺺ ﻳدﻓﻊ اﳌال وآﺧر ﻳعمﻞ ﻟﺒدن واﻟرﺑﺢ ﲝسﺐ اﻻﺗفاق ﻓﻘد ﻳﻜون
ﻟنﺼف ﻓﻠو اﻓﱰضنا أن ﻫﺬه اﻟﺸرﻛﺔ اشتغﻞ ﻓيﻬا ﻫﺬا اﳌﻀارب ﺬا اﳌال وإذا ﺑرأس اﳌال
ﻳتﻀاﻋف ﻓﻘال مﺜﻼ اﻟرﺑﺢ ﻟنﺼف وأﺧﺬ ﻫو ماﺋﺔ أﻟف وﰲ اﻳﺔ اﻟسنﺔ أﺻﺒﺢ ﻋنده ماﺋﱵ
أﻟف ﻓأﺻﺒﺢ ﺣﺼﺔ اﳌﻀارب نﺼف اﻟرﺑﺢ وﻫي ﲬسون أﻟف ﻓﻬﻞ اﳌﻀارب اﻵن ﻳﺰﻛي
اﳋمسﲔ أﻟف؟ ﻻ  ،ما ﻳﺰﻛيﻬا ﺣﱴ ﻳستﻠمﻬا وذﻟﻚ ﺑﻘسمﺔ اﻟرﺑﺢ وﺗوزﻳعه وذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬا
اﻟرﺑﺢ اﻟﺬي ﻫو ﺣﺼﺔ اﳌﻀارب ﻟيﺲ مستﻘرا ﺑﻞ ﻗاﺑﻞ ﻟﻠسﻘوط وذﻟﻚ ﻷنه أي ﺧسارة
ستﺤدث ستودي ﺑنﺰول ﻫﺬه اﳊﺼﺔ وﻫﺬا اﻟرﺑﺢ ﻓﻘﻠنا أنه ﰲ اﻳﺔ اﻟسنﺔ اﳌاﺋﺔ أﺻﺒﺤﺖ
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ماﺋتﲔ ﻓﻬو إﱃ اﻵن ﻟو استمر اﻷمر ﻛما ﻫو ﻓسيﻜون رﲝه ﲬسون أﻟف وﺑعدﻫا ﺑيوم
اشﱰوا ﺑﻀاﻋﺔ ﻓﺨسروا ﻓيﻬا ﲬسﲔ أﻟف ﻓﺒﺬﻟﻚ نﺰﻟﺖ ﺣﺼﺔ اﳌﻀارب ،واﻟسؤال  :مﱴ

ﻳستﻘر اﻟرﺑﺢ؟ ﻟﻘسمﺔ  .إذاً أي رﺑﺢ ﳛتمﻞ اﻟسﻘوط ﻓﻼ ﲡﺐ زﻛاﺗه .ﻗال ) :و ( اﳋاﻣﺲ
) ﻣﻀﻲ اﳊﻮل ( لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ عن النﱯ ﷺ "ﻻ زﻛاة ﰲ ﻣال ﺣﱴ ﳛﻮل عليﻪ اﳊﻮل"
رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ورﻓﻘا ﳌلﻚ ليتﻜاﻣﻞ النماء ﻓيﻮاسﻲ ﻣنﻪ ويعﻔى ﻓيﻪ عن نصﻒ يﻮم ﻗال
ومﻀي اﳊول واستدل ﲝدﻳﺚ اﺑن ماﺟﺔ ﻗال :ورﻓﻘا ﳌلﻚ ليتﻜاﻣﻞ النماء ﻓيﻮاسﻲ ﻣنﻪ
( ﻫو اﻟدﻟيﻞ وﻟﻜن ﻫﺬا ﻛﺈﺑراز ﺣﻜمﺔ ﻗال :ويعﻔى ﻓيﻪ عن نصﻒ يﻮم أي
و)
اﳌعﺸر ﻓاﳌعﺸر ﻻ
اﳊول ) ﰲ ﻏﲑ اﳌعﺸر ( إذن مﻀي اﳊول شرط ﰲ زﻛاة اﻷموال إﻻ ّ
ﻳﺸﱰط ﻓيه مﻀي اﳊول ﻷن ﷲ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ ﻳﻘول  وآﺗوا ﺣﻘه ﻳوم ﺣﺼاده  وما

ﻗال ﺑعد مﻀي ﺣول  ،إذاً ما ﻫو اﳌعﺸر؟ أي اﳊبﻮب  ١والﺜمار  ٢لﻘﻮلﻪ تعاﱃ 
وآتﻮا ﺣﻘﻪ يﻮم ﺣصادﻩ  وﻛذا اﳌعدن  ٣والرﻛاز  ٤والعسﻞ  ٥ﻗياسا عليﻬما أي ما
ﺑعد وﻛﺬا  ٥ ، ٤ ، ٣ﻗياسا ﻋﻠﻰ اﳊﺒوب واﻟﺜمار ﻓﺈن استﻔاد ﻣاﻻ رث أو هبﺔ وﳓﻮﳘا
ﻓﻼ زﻛاة ﻓيﻪ ﺣﱴ ﳛﻮل عليﻪ اﳊﻮل ﻳعﲏ إنسان ﳝﻠﻚ مﺜﻼ ماﺋﺔ أﻟف ر ل ﰲ  ١/١من
اﻟعام اﳍﺠري ﻓﻬﺬا اﳌال ﻻ ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﺣﱴ ﳛول ﻋﻠيه اﳊول وﰲ  ٦/١ﺟاءﺗه ماﺋﺔ

أﻟف ر ل أﺧرى ﻹرث ﻓفي اﻳﺔ اﻟسنﺔ  ١٢/٣١ماذا ﻳﺰﻛي؟ ﻫﻞ اﳌاﺋﺔ أﻟف ر ل اﻷوﱃ

أم اﻹﺛنﲔ ؟ ﻳﺰﻛي اﻷوﱃ ﻗﻄعا أما اﻟﺜانيﺔ ﻓﻼ ﺣﱴ ﳛول ﻋﻠيﻬا اﳊول وﻳستﺜﲏ اﻵن ﻗال) :
إﻻ نتاج الساﺋمﺔ  ١ورﺑﺢ التﺠارة  ٢ولﻮ ﱂ يبلﻎ ( النتاج أو الرﺑﺢ ) نصا ﻓﺈن ﺣﻮﳍما
ﺣﻮل أﺻلﻬما ( ﻓيﺠب ﺿمﻬا إﱃ ﻣا عندﻩ ) إن ﻛان اﻷﺻﻞ نصا ً ( واضﺢ اﻟﻘاﻋدة؟
اﳌعﺸر وﻫو اﳋارج من اﻷرض
ﻗﻠنا أن مﻀي اﳊول شرط وﺟوب ﰲ ﲨيﻊ اﻷموال إﻻ ﰲ ّ
سواء ﻛان ﺣﺒو أو ﲦارا وأﳊﻘنا ما ﺛﻼﺛﺔ أشياء اﳌعدن واﻟرﻛاز واﻟعسﻞ وسنﻠﺤﻖ أﻳﻀا
اﺛنﲔ ﻟﻜن من ﻏﲑ اﳌعﺸر وﳘا نتاج اﻟساﺋمﺔ ﻓﻬﺬا من ب يمﺔ اﻷنعام وأﻳﻀا رﺑﺢ
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اﻟتﺠارة وﻫﺬا مﻜانه ﰲ ﻋروض اﻟتﺠارة ﻓأﺻﺒﺢ اﻟﺬي ﻻ نﺸﱰط ﻓيه مﻀي اﳊول سﺒعﺔ
أشياء ﲬسﺔ من اﳌعﺸرات وﻫي اﳊﺒوب واﻟﺜمار واﳌعدن واﻟرﻛاز واﻟعسﻞ وواﺣد من يمﺔ

اﻷنعام وﻫو نتاج اﻟساﺋمﺔ ورﺑﺢ اﻟتﺠارة وﻋندما ﻳﻘول اﻟفﻘﻬاء رﺑﺢ اﻟتﺠارة ﻓﻼ ﻳﻘﺼدون
ﻋروض اﻟتﺠارة ﻓاﻟرﺑﺢ ﻏﲑ اﻟعروض وﻛﺬا نتاج اﻟساﺋمﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ اﻟساﺋمﺔ ﻓاﻟفﻘﻬاء ﻳﻘارﺑون
ﺑﲔ اﳌتﺒاﻋد وﻳﺒاﻋدون ﺑﲔ اﳌتﻘارب ﻗال وﻟو ﱂ ﻳﺒﻠﻎ نتاج اﻟرﺑﺢ نﺼا ومعﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم

أنه ﻟو ﻛان ﻋنده نﺼاب من اﻟغنﻢ من يمﺔ اﻷنعام وﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟغنﻢ نﺼا ﻓفيﻬا زﻛاة
ﻛأن ﻛان ﻋنده أرﺑعماﺋﺔ من اﻟغنﻢ ﻓفيﻬا أرﺑعﺔ شياه ﻓﻬو ﺑدأ رﺑعماﺋﺔ وﰲ آﺧر اﳊول
أﺻﺒﺤﺖ اﻷرﺑعماﺋﺔ ستماﺋﺔ ﻓماذا ﻳﺰﻛي؟ أو نﻘول ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟستماﺋﺔ ﺣال ﻋﻠي ﲨيعﻬا
اﳊول أم ﻋﻠﻰ ﺑعﻀﻬا ؟ أرﺑعماﺋﺔ ﺣال ﻋﻠيﻬا اﳊول وماﺋتﲔ ﱂ ﳛﻞ ﻋﻠيﻬا اﳊول ﻷ ا نتاج

ساﺋمﺔ ،ﻓﻜﻢ سيﺰﻛي؟ ستماﺋﺔ ،ﻓﻜيف ذﻟﻚ؟ نﻘول ﻷن ﺣوﳍا ﺣول أﺻﻠﻬا ،ﻓﻠماذا
استﺜنينا ﻫﺬا؟ ﻗال ﻟﻶ ر اﻟواردة .ورﺑﺢ اﻟتﺠارة :ما ﻫو رﺑﺢ اﻟتﺠارة؟ ﺑدأ ﲡارﺗه ﲟاﺋﺔ أﻟف
ر ل وﰲ اﻳﺔ اﻟسنﺔ أﺻﺒﺢ ﻋنده ماﺋﱵ أﻟف ر ل ﻓﻜﻢ ﻳﺰﻛي؟ ما ﺣال ﻋﻠيه اﳊول ﻫو ماﺋﺔ
أﻟف اﻷوﱃ واﻟﺜانيﺔ ما ﺣال ﻋﻠيﻬا اﳊول ﻓنﻘول نعﻢ ﻫﺬه ﺗسمﻰ رﺑﺢ اﻟتﺠارة ﻓتﺠﺐ ﻓيﻬا
اﻟﺰﻛاة ﻷن اﻟرﺑﺢ ﺣوﻟه ﺣول أﺻﻠه ﻓﻘال وﻟو ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟنتاج أو اﻟرﺑﺢ اﻟنﺼاب ﻓﻼ ﻳﺸﱰط

ﻟﻠرﺑﺢ أن ﻳﻜون نﺼا ما دام أن اﻷﺻﻞ نﺼاب لﻘﻮل عمر اعتد عليﻬﻢ لسخلﺔ

واﻟسﺨﻠﺔ وﻟد اﻟﻀأن ،ﺻغﲑة وﻳﻘول اﻋتد ﻋﻠيﻬﻢ ﻟسﺨﻠﺔ ﻓﻬﺬه اﻟسﺨﻠﺔ ما ﺣال ﻋﻠيﻬا
اﳊول وﻻ ﺧذها ﻣنﻬﻢ رواﻩ ﻣالﻚ ولﻘﻮل علﻲ عد عليﻬﻢ الصغار والﻜبار .مسأﻟﺔ

ﺟدﻳدة :ﻓلﻮ ﻣاتﺖ واﺣدة ﻣن اﻷﻣات واﻷمات ﻫي اﻷمﻬات وﻟﻜن ﻳﻘوﻟون ﰲ اﳊيوان

أمات ﻓنتﺠﺖ سخلﺔ انﻘﻄﻊ "أ" أي اﳊول ﻓﻠو أنه ﻋنده أرﺑعﲔ من اﻟغنﻢ ﻓماﺗﺖ واﺣدة
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ﻓﺼارت ﺗسعﺔ وﺛﻼﺛون ﻓﻬﻞ ﻳنﻘﻄﻊ اﳊول أم ﻻ؟ ﻳنﻘﻄﻊ اﳊول ﻓﻠو أن أم أﺧرى أنتﺠﺖ
سﺨﻠﺔ ﻓأﺻﺒﺢ اﻟعدد أرﺑعﲔ ﻓماذا نﺼنﻊ ﻫﻞ نﺒدأ ﺣول ﺟدﻳد أم نﻜمﻞ ﻋﻠﻰ اﳌاضي؟ ﺑﻞ

نﺒدأ ﺣول ﺟدﻳد ﻷ ا نﺰﻟﺖ ﻋن اﻟنﺼاب ﲞﻼف اﻟعﻜﺲ ﲞﻼف ﻣا لﻮ نتﺠﺖ ﰒ ﻣاتﺖ

ﻟو أ ا ﻗﺒﻞ اﳌوت ﺣﺼﻠﺖ نتاج ﻓﺈﺣدى اﻷمات نتﺠﺖ سﺨﻠﺔ ﻓﺼارت إﺣدى وأرﺑعﲔ
ﻓاﳊول ﱂ ﻳنﻘﻄﻊ ﰒ ماﺗﺖ إﺣدى اﻷمات ﻓعد إﱃ اﻷرﺑعﲔ ﻓﻬﻞ انﻘﻄﻊ اﻟنﺼاب؟ ﱂ

ﻳنﻘﻄﻊ ﲞﻼف ﻣا لﻮ نتﺠﺖ ﰒ ﻣاتﺖ "ب" ) وإﻻ ( يﻜن اﻷﺻﻞ نصا ) ﻓـ ( ﺣﻮل
اﳉميﻊ ) ﻣن ﻛمالﻪ ( نصاﺑﻪ مﺜاﻟه إذا ما ﻛان اﻷﺻﻞ نﺼا ﻓﺠﻠسﺖ ﺗنتج وﺗﺰﻳد ﻛأن ﺑدأ
ﺑعﺸر من اﻟﺸياه ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﺑنﺼاب ﰒ ﺗﻜاﺛرت وﺗﻜاﺛرت ﻓمﱴ ﻳﺒدأ اﳊول ؟ ﲟﺠرد أن

ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟنﺼاب اﻟﺬي ﻫو أرﺑعﲔ وسيﺬﻛر اﻵن مﺜاﻻ ﺟيدا ﻗال ﻓلﻮ ﻣلﻚ ﲬسا
وثﻼثﲔ شاة ونﺼاب اﻟﺸياه أرﺑعون وسيأﰐ شرﺣه ﻓنتﺠﺖ شيﺌا ﻓﺸيﺌا ﻓﺤﻮﳍا ﻣن ﺣﲔ
تبلﻎ أرﺑعﲔ وﻛذا لﻮ ﻣلﻚ ﲦانيﺔ عﺸر ﻣﺜﻘاﻻ من اﻟﺬﻫﺐ ﻓيﻘول ﻫﺬا ﻟيﺲ ﺑنﺼاب ﻷن
اﻟﺬﻫﺐ نﺼاﺑه ﻋﺸرون مﺜﻘال ورﲝﺖ شيﺌا ﻓﺸيﺌا ﻓﺤﻮﳍا ﻣنذ ﺑلغﺖ عﺸرين .مسأﻟﺔ
ﺟدﻳدة :ﻗال :وﻻ يبﲏ الﻮارث على ﺣﻮل اﳌﻮروث ﻗﻠنا ﰲ نﺼف اﻟسنﺔ ورث مﺒﻠغا من
اﳌال ،ﻓما ﺟاءه من اﳌﲑاث ﻳﺒدأ ﻟه ﺣول ﺟدﻳد ويﻀﻢ اﳌستﻔاد إﱃ نصاب ﺑيدﻩ ﻣن
ﺟنسﻪ أو ﰲ ﺣﻜمﻪ اﻟفرق اﻵن أنه ﻻ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣول اﳌورث اﻟﺬي مات ﻟﻜن ﻳﻀﻢ ﻫﺬه
اﻟﺬي استفاده إﱃ اﻟنﺼاب اﻟﺬي ﺑيده إذن ﻳﻜمﻞ ﺑه اﻟنﺼاب ﻟﻜﻢ ما ُﳜرِج إﻻ ﺑعد

مﻀي اﳊول ويﻀﻢ اﳌستﻔاد إﱃ نصاب ﺑيدﻩ ﻣن ﺟنسﻪ أو ﰲ ﺣﻜمﻪ ﻛﺬﻫﺐ إﱃ ذﻫﺐ

ﻛأن ورث ذﻫﺐ واﳌال اﻟﺬي ﻋنده ذﻫﺐ ﻓيﻀﻢ ﻫﺬا إﱃ ذاك أو ﰲ ﺣﻜمه ﻛﺬﻫﺐ إﱃ
ﻓﻀﺔ أو ﻋروض ﻷن اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ واﺣد وﻟﻜن ﻟيﺲ ﺟنسا واﺣدا واﻟعروض

ﻫي اﻟﺜاﻟﺚ ﻟﻜن ﻛﻠﻬا ﰲ ﺣﻜﻢ واﺣد وسيأﰐ ﺑيان ﻫﺬا ﺑوضوح ويﺰﻛﻲ ﻛﻞ واﺣد إذا ﰎ
ﺣﻮلﻪ ﻳﻀﻢ ﻫﺬا إﱃ ذاك ﺣﱴ ﻳﻜمﻞ اﻟنﺼاب ﻓﻠو ﻛان اﻟﺬي ﻋنده ﻗﺒﻞ اﳌﲑاث نﺼف
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نﺼاب ﰒ ﺟاءه إرث نﺼف نﺼاب آﺧر ﻓيﻀﻢ ﻫﺬا إﱃ ذاك ﻟﻜن ﻻ ﻳﺰﻛي إﻻ ﻛﻞ ﺟﺰء
وﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﻵن نﻘول ﺑدأ اﳊول إذا ﻛان ﻋنده نﺼف ونﺼف وضمﻬما إﱃ ﺑعﻀﻬما

ﻓيﺒدأ اﻵن اﳊول ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻋنده نﺼاب ﻛامﻞ وﺟاءه مﺒﻠﻎ آﺧر ﻓوق اﻟنﺼاب ﻓيﻀمه
إﱃ اﻟنﺼاب ﻟﻜن ﻳﺰﻛي اﻷول ﺑعد مرور سنﺔ واﻟﺜاﱐ ﺑعد مرور سنﺔ ﻓﺈذا ﻛا ﻳتفﻘان ﰲ

اﳌوﻋد ﻓﺒﻬا وإﻻ ﻓﻜﻞ ﰲ موﻋده .مسأﻟﺔ زﻛاة اﻟدﻳن :ﻗال ) :وﻣن ﻛان لﻪ دين أو ﺣق (
ﻣن ﻣغصﻮب أو ﻣسروق أو ﻣﻮروث ﳎﻬﻮل وﳓﻮﻩ ) ﻣن ﺻداق وﻏﲑﻩ ( ﻛﺜمن ﻣبيﻊ
وﻗرض ) على ﻣلﻲء ( ذل ) أو ﻏﲑﻩ أدى زﻛاتﻪ إذا ﻗبﻀﻪ ﳌا ﻣﻀى ( روي عن علﻲ

ﻫﻞ اﻟدﻳون نﺰﻛﻰ أم ﻻ ﺗﺰﻛﻰ؟ ﻓاﻟدﻳون نوﻋان ،إما أن ﺗﻜون ﻟﻠﺸﺨﺺ وإما أن ﺗﻜون ﻋﻠيه

ﻓﺈذا أﻗرضﺖ شﺨﺺ ﻋﺸرة آﻻف ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟدﻳن ﱄ أم ﻋﻠي؟ ﱄ ،إذاً ﻫﺬا أﺣسﺒه مﻊ
أمواﱄ وأزﻛيه ،وﻟﻜن ﻗد ﻻ ﰐ ﻫﺬا اﻟدﻳن ﺑعد ذﻟﻚ؟ ﻓنﻘول أما وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﻓﻬي واﺟﺒﺔ
أما ﻟﻜونه دﻳن ﱂ ﺗﻘﺒﻀه ﻓيﺨفف ﻋنﻚ ﰲ شيء واﺣد وﻫو أن زﻛاة ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻻ ﺗﻠﺰمﻚ
اﻵن ﻓﺈذا ﻛان ﻋندي مﺒﻠﻎ ﻋﺸرة آﻻف ر ل ﰲ ﺟيﱯ وﻋﺸرة آﻻف ر ل أﻗرضتﻬا ﻷﺧي
أو ﳉاري ﻓﺈذا ﺣال اﳊول ﰲ اﻳﺔ اﻟسنﺔ ﻓﻜﻢ ر ل ﳚﺐ ﻋﻠي زﻛاﺗه؟ ﻋﺸرﻳن أﻟف ،ﻋﺸرة
موﺟودة وﻋﺸرة أﺧرى ﻏﲑ موﺟودة ﻓﻜيف نﺰﻛي اﻟعﺸرﻳن؟ ﻓنﻘول ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ وﺗﻠﺰمﻚ
زﻛاة اﻟعﺸرﻳن ﻟﻜن اﻟعﺸرة اﻟﱵ ﲢﺖ ﻳدك ﻓﻬﺬه ﳚﺐ إﺧراﺟﻬا اﻵن وﻻ ﳚوز ﺧﲑﻫا وأما
اﻟﱵ ﻟﻚ ﻋند اﻟغﲑ ﻓﻬﺬه ﳚوز ﻟﻚ أن ﺧرﻫا وﻟﻜن إﱃ مﱴ؟ إﱃ أن ﻳسدد ،ﻓﺈذا سدد
ﺑعد سنتﲔ ﻓأنﺖ ﲣرج اﻟﺰﻛاة ﻟسنتﲔ وﺛﻼث ﻟﺜﻼث  ..ﻓﺈذا سدد اﻟنﺼف أي ﲬسﺔ من
اﻟعﺸرة ﻓأنﺖ ﲣرج زﻛاة ﲬسﺔ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتﺨفيف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺑسﺒﺐ اﻟدﻳن وذﻟﻚ ﻷنه
ﻟو ﻛان اﻟﺰﻛاة ﺗسﻘط ﻟدﻳن ﻷﻗرض ﻛﻞ من ﻳرﻳد اﻟفرار من اﻟﺰﻛاة أمواﻟه ﻟﺸﺨﺺ ﺣﱴ ﻻ
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ﻳﺰﻛيﻬا ) وﻣن ﻛان لﻪ دين أو ﺣق ( ﻣن ﻣغصﻮب أي أن ماﻟﻚ ﻏﺼﺒه شﺨﺺ ﻓﻬﺬا
ﲡﺐ زﻛاﺗه ﻟﻜن إذا ﻗﺒﻀته ﻟﻜن نفرض أنه ما سدد ومات ﻓانعدم ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﺖ ﻓسدد وإﻻ

ﻓﻼ أو ﻣسروق أو ﻣﻮروث ﳎﻬﻮل ﻳعﲏ ﻟﻚ إرث ما ﺗعرف ﺻاﺣﺒه وﳓﻮﻩ ) ﻣن ﺻداق
وﻏﲑﻩ ( ﻛامرأة ﳍا ﺻداق ﻓﻬﺬا دﻳن ﻛﺜمن ﻣبيﻊ ﻛأن ﺑعﺖ اﻟسﻠعﺔ واﻟﺜمن ﱂ ﻳدﻓعه ﱄ

اﳌﺸﱰي ﻓﻬو دﻳن ﰲ ذمته ﲡﺐ زﻛاﺗه ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ إﺧراج ﻫﺬه اﻟﺰﻛاة إﻻ ﺑعد اﻟﻘﺒﺾ

وﻗرض ) على ﻣلﻲء ( أي ﻏﲏ ذل أي ﻏﲑ ﳑاطﻞ ﻷنه ﻗد ﻳﻜون ﻏﲏ وﳑاطﻞ ما ﻳعط

اﻟناس ﺣﻘوﻗﻬا ) أو ﻏﲑﻩ أدى زﻛاتﻪ إذا ﻗبﻀﻪ ﳌا ﻣﻀى ( أو ﻏﲑه معناه ﻋﻠﻰ ﻏﲑ مﻠيء

أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ذل إما ﻓﻘﲑ أو ﻏﲏ ﳑاطﻞ ﻻ ﻳعﻄي اﻟناس ﺣﻘوﻗﻬﻢ ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﲡﺐ
اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻟدﻳون اﻟﱵ ﻋند اﻟناس اﻟﱵ ﻟﻚ ﻋند ﻏﲑك سواء ﻛانﺖ ﻋند ﻏﲏ ذل أو ﻋند
ﻏﲏ ﻏﲑ ذل أو ﻋند ﻓﻘﲑ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻓتﺠﺐ زﻛاﺗه .ﻓاﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ مسﻠمﺔ إذا ﻛان اﳌال
ﻋند ﻏﲏ ذل ﻓتﻠﺰمﻚ اﻟﺰﻛاة ﻷنه ﻏﲏ و ذل ﻓﻠماذا ﺗﱰك اﳌال ﻋنده ﺑﻞ ﺧﺬ ماﻟﻚ وأﺧرج
اﻟﺰﻛاة ﻟﻜن اﳌﺸﻜﻠﺔ إذا ﻛان اﳌال ﻋند ﻏﲏ ﻏﲑ ذل ﻗال أو ﻏﲑه ﻓﻬﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا
ﺧﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﻋنه ﻻ زﻛاة ﰲ اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ مﻠيء ذل واﺧتارﻫا ﺗﻘي اﻟدﻳن أنه
إذا ﻛان ﻏﲑ مﻠيء ﻓﻼ ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة أما اﳌعتمد من اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﻋﻠﻰ أي
شﺨﺺ منﻬﻢ ﻓتﻘول أما ﻫﺬا ﻏﲑ مﻠيء ﻓﻜيف ﺗوﺟﺐ اﻟﺰﻛاة ﻓيﻘول ﻻ ﲣرج اﻟﺰﻛاة ﺣﱴ
ﺗستﻠﻢ ﻫﺬا اﳌال ﻗال أدى زﻛاﺗه إذا ﻗﺒﻀه ﳌا مﻀﻰ روي عن علﻲ ﰒ ذﻛر اﻟعﻠﺔ ﻓﻘال:

ﻷنﻪ يﻘدر على ﻗبﻀﻪ واﻻنتﻔاع ﺑﻪ ﻗصد ﺑبﻘاﺋﻪ عليﻪ الﻔرار ﻣن الﺰﻛاة أو ﻻ ﻳعﲏ سواء

ﻗﺼد أو ﱂ ﻳﻘﺼد ﻓمادام أن اﻟدﻳن ﻋند اﻟغﲑ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻘال ﰲ ﺣﻖ اﳌﻠيء اﻟﺒاذل
أما ﰲ ﻏﲑه ﻓﻼ ولﻮ ﻗبﺾ دون نصاب زﻛاة ﻳعﲏ سدد ﻫﺬا اﳌدﻳن ﺟﺰء ﻓيﺨرج زﻛاة ﻫﺬا

اﳉﺰء وﻛذا لﻮ ﻛان ﺑيدﻩ دون ﻣصاب و ﻗيﻪ دين أو ﻏصب أو ﺿال معناه أن اﻟﺰﻛاة
مﺜﻼ ﻟو ﻛانﺖ أرﺑعﺔ آﻻف ر ل وﻟﻜﲏ ﻟيﺲ ﻋندي إﻻ أﻟف ر ل ﻓﻘط ﻟﻜن أﻗرضﺖ ﻓﻼن

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ر ل ﻓﻬﻞ ﲡﺐ أو ﻻ ﲡﺐ؟ ﺑﻞ ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﻟﻜن أﺧرج زﻛاة اﻷﻟف ﻓﻘط
واﻟﺜﻼﺛﺔ آﻻف ﻻ أﺧرج أي ﱄ اﳊﻖ ﰲ أﻻ أﺧرج ﻟﻜن ﻟو أردت أن أﺧرج ﻓأﺧرج ،ﻓﻼ ﺗﻠﺰم

ﺧراﺟﻬا ﻓﺈن شئﺖ ﻓأﺧرﺟﻬا وإن شئﺖ ﻓﻼ ﲣرج زﻛا ا ﺣﱴ ﺗﻘﺒﻀﻬا .ﻗال :واﳊﻮالﺔ ﺑﻪ
أو اﻹﺑراء ﻛالﻘبﺾ ﻗﻠنا أن اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻻف ﻋند شﺨﺺ ﻓﺰﻛا ا ﺗﻠﺰمﲏ واﺟﺒﺔ وﺑﻘيﺖ ﻋنده

ﺛﻼث سنوات ﻓﺈذا استﻠمتﻬا ﻓﻜﻢ مرة أزﻛي ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ؟ ﺛﻼث مرات ﻓﺈذا ﱂ أستﻠﻢ ﻫﺬا

اﳌﺒﻠﻎ ﺑﻞ ساﳏته ﻓيه ﻓﻬﻞ أﺧرج اﻟﺰﻛاة ﻟﺜﻼث سنوات أم ﻻ؟ ﻗال اﳌﺼنف واﳊﻮالﺔ ﺑﻪ أو
اﻹﺑراء ﻛالﻘبﺾ ﻓمعناه أﱐ أﺧرج ﻓﻠو أﺣﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺜﻼث آﻻف وﻗﻠﺖ ﻟفﻼن أﺣﻠتﻚ

ﻋﻠﻰ ﻓﻼن ﻓﺨﺬ منه ﻫﺬه اﻟﺜﻼث آﻻف ﻓﺈذاً ﻗﺒﻀتﻬا ﻓتﻠﺰمﲏ إﺧراج زﻛا ا أو أﱐ ساﳏته
أﺑرأﺗه ﻓيﻠﺰمﲏ إﺧراﺟﻬا ﻓاﳊواﻟﺔ واﻹﺑراء ﻛاﻟﻘﺒﺾ وﻫﺬه ﻫي اﻟدﻳون اﻟﱵ ﺗﻜون ﻟﻚ أما إذا
ﻛانﺖ ﻋﻠيﻚ ﻳعﲏ أنﺖ مﻘﱰض من اﻟناس ﻓﻬﻞ ﺗﺰﻛيﻬا أم ﻻ ﺗﺰﻛيﻬا؟ ﻻ ﺗﺰﻛيﻬا ﻓانتﺒه :إذا

ﻛانﺖ ﻟﻚ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيﻚ زﻛاﺗه أما إذا ﻛانﺖ ﻋﻠيﻚ ﻓﻬﺬا ﻻ ﲡﺐ زﻛاﺗه .ﻗال اﳌﺼنف) :

وﻻ زﻛاة ﰲ ﻣال ﻣن عليﻪ دين ينﻘص النصاب ( ﻓالدين وإن ﱂ يﻜن ﻣن ﺟنﺲ اﳌال
ﻣانﻊ ﻣن وﺟﻮب الﺰﻛاة ﰲ ﻗدرﻩ ﻻﺣﻆ أن شﺨﺺ ﻋنده ماﺋﺔ أﻟف ر ل ﻓﻬﺬه ﻓيﻬا زﻛاة
ﻟﻜن ﻋﻠيه دﻳن ﺗسعﲔ أﻟف ر ل ﻓيﻄاﻟﺐ ﺑتسعﲔ أﻟف ر ل ﻓاﻟﺬي ﻟه ﲢﺖ ﻳده ﻫي

ﻋﺸرة آﻻف ﻓﻘط ﻓﺈذاً ﻫو سيﺬﻛي اﻟعﺸرة ﻓﻘط وأما اﻟتسعﲔ ﻓﻼ ﻳﺰﻛيﻬا ﻓﻬﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺑغﲑ
زﻛاة؟ ﺑﻞ سيﺰﻛيﻬا من أﻗرضﻬا ﻟه ونفﺲ اﻟرﺟﻞ ﻫﺬا ﺑدل من أن اﻟدﻳن ﺗسعﲔ ﻳﻜون ماﺋﺔ
ﻓﺈذاً ﻫو ﻛﻢ ﳝﻠﻚ؟ ﻻ ﳝﻠﻚ شيء ﻓﻼ زﻛاة ﻋﻠيه .ﻓﺈذا ﻛان ﻋنده ماﺋﺔ ﲢﺖ ﻳده ﰲ
اﳊساب وﻋﻠيه ماﺋﺔ وﻋﺸرﻳن أﻟف ﻓﻬﺬا ماذا ﳝﻠﻚ؟ ﻻ ﳝﻠﻚ شيء .ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﻟو ﻗﻠنا
ﻋنده ماﺋﺔ أﻟف وﻟه دﻳن ﻋند شﺨﺺ مﺜﻼ ﲬسﲔ ومﻄاﻟﺐ ﲞمسﲔ ﻓﻜﻢ ﳝﻠﻚ ﻗﺒﻞ اﻟدﻳن
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اﻟﺬي ﻋﻠيه؟ ﻛﻢ ﰲ ﻗﺒﻀته؟ ﻟه ماﺋﺔ ﻓيﺰﻛي ماﺋﺔ وﳝﻜن أن ﺗﻜون اﻷرﻗام ﻟﻜسور أو
ﳌﻼﻳﲔ ﻗال ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻳن ﳝنﻊ اﻟﺰﻛاة ﰲ ﻗدره سيﺰﻛي اﻟﺒاﻗي ﻛﻢ اﻟﺒاﻗي؟ ﷲ أﻋﻠﻢ ﻓﺈذا

ﻛان اﻟﺒاﻗي ﺑعد اﻟدﻳن نﺼاب ﻓيﺰﻛي اﻟنﺼاب وإذا ﻛان اﻟدﻳن أﻗﻞ ﻓﻼ زﻛاة ﻓيه ) ولﻮ ﻛان
اﳌال ( اﳌﺰﻛى ) ﻇاهراً ( ﻛاﳌﻮاشﻲ واﳊبﻮ والﺜمار انتﺒه ﻷن ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺧﻼﻓيﺔ ﰲ

اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌال ﻳنﻘسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ أموال ﻇاﻫرة وأموال طنﺔ ،ﻓما ﻫي اﻷموال اﻟﻈاﻫرة؟
ﻫي اﳌواشي واﳊﺒوب واﻟﺜمار واﻷموال اﻟﺒاطنﺔ ﻫي اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وﻋروض اﻟتﺠارة،

ﻓعندما ﻳتﻜﻠﻢ اﳌﺼنف اﻵن وﻳﻘول أن اﻟدﻳن ﻳنﻘﺺ اﻟنﺼاب اﻟدﻳن اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻹنسان
ﻳنﻘﺺ اﻟﺰﻛاة اﻟﱵ ﻋﻠيه ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﻞ اﳌال اﻟﺬي ﻋنده أم ﰲ اﻷموال اﻟﺒاطنﺔ
ﻓﻘط؟ اﳌﺬﻫﺐ أن ﻫﺬا ﰲ ﻛﻞ مال ﻳعﲏ ﻫﺐ أنه ﻋنده ماﺋﺔ من اﻹﺑﻞ ﻟﻜن ﻋﻠيه دﻳن ﻳﺒﻠﻎ

ﻫﺬا اﻟدﻳن ﻗيمﺔ ماﺋتﲔ من اﻹﺑﻞ ﻓﻜﻢ ﳝﻠﻚ ﻫﺬا؟ ﻻ ﳝﻠﻚ شيء ﻓﻼ زﻛاة ﻋﻠيه وﻫﺬا إذا
ﻗﻠنا أن اﻟدﻳن ﻳنﻘﺺ اﻟﺰﻛاة ﰲ ﻛﻞ مال وﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻜن اﳌﺼنف أشار إﱃ اﳋﻼف

ﻓﻘال ) :ولﻮ ﻛان اﳌال ( اﳌﺰﻛى ) ﻇاهراً ( ﻛاﳌﻮاشﻲ واﳊبﻮب والﺜمار ﻷن اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ

ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟدﻳن ﻻ ﳝنﻊ اﻟﺰﻛاة ﰲ اﳌال اﻟﻈاﻫر ﲟعﲎ انه ﻋنده ماﺋﺔ من اﻹﺑﻞ وﻋﻠيه
دﻳن ﺛﻼﺛﺔ مﻼﻳﲔ أي أﻛﺜر من ﻗيمﺔ ﻹﺑﻞ ﻓﺰﻛاة اﻹﺑﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍا ﻷ ا ﻻ ﺗتأﺛر ﻟدﻳن
وﻫﺬا إذا أﺧرﺟنا اﳌال اﻟﻈاﻫر وﻗﻠنا أن اﳌال اﻟﻈاﻫر ﻻ ﻳتأﺛر ﻟدﻳن ﻓاﳌسأﻟﺔ ﺗتﻠﺨﺺ ﰲ
ﻫﻞ اﳌال اﻟﻈاﻫر ﻳتأﺛر ﻟدﻳن أم ﻻ؟ ﻫﻞ اﳌال اﻟﺒاطن ﻳتأﺛر ﻟدﻳن أم ﻻ؟ واﳉواب أن اﳌال
اﻟﺒاطن ﻳتأﺛر ﻟدﻳن ﻗوﻻ واﺣدا واﳌال اﻟﻈاﻫر ﻗوﻻن واﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻳتأﺛر أﻳﻀا )

وﻛﻔارة ﻛدين ( ﻫو اﻵن ذﻛر أن اﻟدﻳن ﳝنﻊ اﻟﺰﻛاة وﻛﺬا ﻫناك أشياء أﺧرى ﺗﺸﺒه اﻟدﻳن

ﺣﱴ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺬﻫن أن اﻟدﻳن ﻫو ﳎرد اﻟﻘرض ﺑﻞ ﻳﻘول أن ﻫناك أشياء ﳍا نفﺲ ﺣﻜﻢ
اﻟدﻳن ﻓﻘال ) وﻛﻔارة ﻛدين ( معناه ﻟو ﻛانﺖ ﻋﻠيه ﻛفارة وﻛانﺖ ﻗيمتﻬا مﺜﻼ أﻟف ر ل

وﻫو ﻋنده ﻋﺸرة آﻻف ر ل ﻓﺈذاً ﻻ ﻳﺰﻛي إﻻ اﻟتسعﺔ .ﻗال :وﻛذا نذر ﻣﻄلق يعﲏ ﻏﲑ
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ﻣعﲔ وزﻛاة ودين ﺣﺞ وﻏﲑﻩ ﻓﻬﺬه ﲬﺲ ﺻور واﻟنﺬر اﳌﻄﻠﻖ ﻛأن ﻗال

ﻋﻠي أن أذﺑﺢ

شاة أو أذﺑﺢ ﺑعﲑا واﻟﺒعﲑ ﻗيمته ﲬسﺔ آﻻف ر ل وﻫو ﻋنده ﻋﺸرة آﻻف ر ل وﺣال

ﻋﻠيﻬا اﳊول ﻓمعناه أنه سيﺰﻛي ﲬسﺔ ﻓﻘط دون اﳋمﺲ اﻟﱵ ﻫي نﺬر مﻄﻠﻖ  .وزﻛاة ﻳﻘﺼد
زﻛاة ﻗدﳝﺔ ﻛأن ﻛان ﻋنده مﺒﻠﻎ ﻋﺸرة آﻻف ر ل وﻋﻠيه زﻛوات مﺜﻼ أﻟفﲔ ﻓما ﻳﺰﻛي إﻻ

اﻟﺜمانيﺔ ودﻳن ﺣج أي ﻋﻠيه دﻳن ﻟﻠﺤج ﻓيﺨﺼﻢ أﻳﻀا ﻫﺬا اﻟدﻳن ﻷنﻪ ﳚب ﻗﻀاؤﻩ أشبﻪ
دين اﻵدﻣﻲ ولﻘﻮلﻪ ﷺ "دين ﷲ أﺣق لﻮﻓاء" وﻣﱴ ﺑرئ اﺑتداء ﺣﻮﻻ ) وإن ﻣلﻚ
نصا ً ﺻغاراً انعﻘد ﺣﻮلﻪ ﺣﲔ ﻣلﻜﻪ ( لعمﻮم ﻗﻮلﻪ ﷺ "ﰲ أرﺑعﲔ شاة :شاة" ﻷ ا تﻘﻊ
على الﻜبﲑ والصغﲑ ﻓﺈذا مﻠﻚ أرﺑعﲔ شاة ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟنﺼاب ﻓﻠو ﻛانﺖ اﻷرﺑعﲔ ﻛﻠﻬا
ﺻغﲑة ﻓﻼ نعتﱪ اﻟسن ﺑﻞ نعتﱪ وﺟودﻫا ﺻغﲑة أو ﻛﺒﲑة واﻟنﺼوص ما ﻓرﻗﺖ ﺑﻞ ﻗال ﰲ
ﻛﻞ أرﺑعﲔ شاة .ﻟﻜن اﻟﺼغار ﻟو ﻛانﺖ ﻻ ﺗتغﺬى إﻻ ﻟﻠﱭ ﻳعﲏ ﻻ ﺗسوم ﻓﻼ ﺗرﻋﻰ

اﳌﺒاﺣات ﻓﺈذاً ﻟيﺲ ﻓيﻬا زﻛاة ولﻜن لﻮ تغذت للﱭ ﻓﻘﻂ ﱂ ﲡب لعدم السﻮم .ﻗال) :

وإن نﻘص النصاب ﰲ ﺑعﺾ اﳊﻮل ( انﻘﻄﻊ لعدم الﺸرط ﻋنده ماﺋﺔ شاة وﰲ أﺛناء

اﳊول ع سﺒعﲔ منﻬا ﻓنﻘﺺ اﻟنﺼاب أو مرضﺖ وماﺗﺖ ﻓنﻘﺺ اﻟنﺼاب ﻓانﻘﻄﻊ اﳊول

لﻜن يعﻔى ﰲ اﻷﲦان وﻗيﻢ العروض عن نﻘص يسﲑ ﻛﺤبﺔ وﺣبتﲔ لعدم انﻀباطﻪ
ﻓاﻟنﺼاب ﰲ اﻷﲦان واﻟعروض ﺗﻘرﻳﱯ .وﻻﺣﻆ أنه ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﻗال وإن نﻘﺺ

اﻟنﺼاب ﰲ ﺑعﺾ اﳊول واﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻗال ) :أو عﻪ ( ولﻮ ﻣﻊ ﺧيار ﺑغﲑ ﺟنسﻪ
انﻘﻄﻊ اﳊﻮل ﻓاﳉواب انﻘﻄﻊ اﳊول ﻟﻜن ﻫناك ﺗفﺼيﻞ ﻗال :ولﻮ ﻣﻊ ﺧيار ﺑغﲑ ﺟنسﻪ
انﻘﻄﻊ اﳊﻮل ﻫﺬا ﻫو اﻟﺸرط أما ﻟو ﻋه ﲜنسه ﻓما انﻘﻄﻊ اﳊول ﻛأن ع اﻟﺸياه اﻟﱵ
ﻋنده ﺑﺸياه أﺧرى ﻓاﳊول مستمر أو ع اﻹﺑﻞ ﻹﺑﻞ ﻓيستمر اﳊول ﻟﻜن ع اﻹﺑﻞ
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ﺑر ﻻت أو ﺑﺬﻫﺐ أو ﺑفﻀﺔ أو ﺑغنﻢ انﻘﻄﻊ اﳊول ) أو أﺑدلﻪ ﺑغﲑ ﺟنسﻪ ﻻ ﻓراراً ﻣن
الﺰﻛاة انﻘﻄﻊ اﳊﻮل ( ﳌا تﻘدم ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻟﻜن ﻻ ﻳﻘﺼد اﻟفرار من اﻟﺰﻛاة أما ﻟو
ﻋه ﻓرارا من اﻟﺰﻛاة ﻓيعامﻞ ﺑنﻘيﺾ ﻗﺼده وﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ،ويستﺄنﻒ ﺣﻮﻻً إﻻ ﰲ
ذهب وﻓﻀﻪ  ١و لعﻜﺲ  ٢ﻷ ما ﻛاﳉنﺲ الﻮاﺣد وسيأﰐ اﻟﺜاﻟﺚ اﻟﺬي ﻫو ﻋروض
اﻟتﺠارة ﻓﻬﺬه ﺛﻼﺛﺔ أشياء ﻟو أﺑدﻟﺖ ﺑﺒعﻀﻬا ﻓﻼ ﻳنﻘﻄﻊ اﳊول ﻟو ع اﻟﺬﻫﺐ ﻟفﻀﺔ أو
اﻟفﻀﺔ ﺑعروض اﻟتﺠارة ﻓما انﻘﻄﻊ اﳊول أو ع ﻋروض اﻟتﺠارة ﻟﺬﻫﺐ أو ﻟفﻀﺔ ﻻ
ﻳنﻘﻄﻊ اﳊول ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟيسﺖ ﺟنﺲ واﺣد ﻟﻜن ﺣﻜمﻬا واﺣد أما أن ﻳﺒيﻊ اﻹﺑﻞ

ﻟﺬﻫﺐ ﻓينﻘﻄﻊ ﻷن اﳉنﺲ ﳐتﻠف أو ﻳﺒيﻊ اﻟغنﻢ ﻟﺒﻘر ﻓينﻘﻄﻊ  ..وﳜرج ﳑا ﻣعﻪ عند
الﻮﺟﻮب ﻳعﲏ ﻋندما استﺒدل اﻟﺬﻫﺐ ﻟفﻀﺔ ﻓوﻗﺖ اﻟوﺟوب إذا ﻛان ﻋنده ﻓﻀﺔ ﻓيﺨرج

من اﻟفﻀﺔ أو ﻋنده ذﻫﺐ ﻓيﺨرج من اﻟﺬﻫﺐ أو ﻋنده ﻋروض ﲡارة ﻓيﺨرج من ﻗيمﺔ

ﻋروض اﻟتﺠارة ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أما اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻼ ﳜرج من ﻋروض اﻟتﺠارة وإذا اشﱰى عرﺿا
لتﺠارة  ٣ﺑنﻘد ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ أو عﻪ ﺑنﻘد ﺑﻪ ﺑﲎ على ﺣﻮل اﻷول ﻷننا ﻗﻠنا أن ﻫﺬه
اﻟﺜﻼﺛﺔ أشياء ﳍا ﺣﻜﻢ واﺣد ﻷن الﺰﻛاة ﲡب ﰲ ﻗيﻢ العروض وهﻲ ﻣن ﺟنﺲ النﻘد وإن
ﻗصد ﺑذلﻚ الﻔرار ﻣن الﺰﻛاة ﱂ تسﻘﻂ ﻷنﻪ ﻗصد ﺑﻪ إسﻘاط ﺣق ﻏﲑﻩ ﻓلﻢ يسﻘﻂ
ﻛاﳌﻄلق ﰲ ﻣرض اﳌﻮت ﻷن اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﰲ مرض اﳌوت ﻟيﺤرم اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﲑاث ﻓﻜيف
نورﺛﻬا ﺑتفﺼيﻼت ﻓﺈن ادعى عدم الﻔرار ﻳعﲏ من اﻟﺰﻛاة وﰒ ﻗرينﺔ ﻫناك ﻗرﻳنﺔ
نعامﻠه؟ ّ
ﺗؤﻛد أنه ﻳرﻳد اﻟفرار من اﻟﺰﻛاة ﻓيعامﻞ ﻟﻘرﻳنﺔ عمﻞ ا وإﻻ ﻓﻘﻮلﻪ ) .وإن أﺑدلﻪ ﺑـ (
نصاب ﻣنﻪ ) ﺟنسﻪ ( ﻛﺄرﺑعﲔ شاة ﲟﺜلﻬا أو أﻛﺜر ) ﺑﲎ على ﺣﻮلﻪ ( والﺰاﺋد تبﻊ
لﻸﺻﻞ ﰲ ﺣﻮلﻪ ﻛنتاج ﻫﺬا ﻛﻼم ساﺑﻖ ﻛما ﻟو استﺒدل اﳌاﺋﺔ ﲟاﺋتﲔ ﻓيﺨرج زﻛاة اﳌاﺋتﲔ
أو استﺒدل اﳌاﺋتﲔ ﲟاﺋﺔ ﻓيﺨرج زﻛاة اﳌاﺋﺔ ﻓلﻮ أﺑدل ﻣاﺋﺔ شاة ﲟاﺋتﲔ لﺰﻣﻪ شا ن إذا ﺣال
ﺣﻮل اﳌاﺋﺔ وإن أﺑدلﻪ ﺑدون نصاب انﻘﻄﻊ .ﻗال ) :وﲡب الﺰﻛاة ﰲ عﲔ اﳌال( ﻓتﺨرج
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منه وﺧﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﲔ اﻟفﻘﻬاء ﻋموما ﻫﻞ اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﰲ ﻋﲔ اﳌال أم ﲡﺐ ﰲ
اﻟﺬمﺔ؟ ﻓﺈذا ﻗاﻟوا ﰲ ﻋﲔ اﳌال وﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﳍا ﺗعﻠﻖ ﰲ اﻟﺬمﺔ ،ﻛيف؟ ﲡﺐ ﰲ ﻋﲔ
اﳌال معناه أ ا ﲣرج من ﻫﺬا اﳌال ﻓﺈن ﱂ ﳜرﺟﻬا من ﻫﺬا اﳌال ﻓﺈ ا ﺗتعﻠﻖ ﺑﺬمﺔ ﺻاﺣﺒﻬا

الذي لﻮ دﻓﻊ زﻛاتﻪ ﻣنﻪ أﺟﺰأت ﻛالذهب والﻔﻀﺔ والبﻘر والغنﻢ الساﺋمﺔ وﳓﻮها لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﰲ أرﺑعﲔ شاة شاة معناه ﰲ ﻋﲔ اﳌال وﻓيما سﻘﺖ السماء العﺸر معناه ﰲ ﻋﲔ
اﳌال وﳓﻮ ذلﻚ و ﰲ للﻈرﻓيﺔ وتعلﻘﻬا ﳌال ﻛتعلق أرش ﺟنايﺔ ﺑرﻗبﺔ اﳉاﱐ ﻓللمالﻚ
إﺧراﺟﻬا ﻣن ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ نﻘول ﻫي ﲡﺐ ﰲ ﻋﲔ اﳌال ﻓﺈذا ﻛان ﺻاﺣﺐ اﳌال ﻻ ﻳرﻳد أن

ﳜرج من ﻫﺬا اﳌال ﻓيﺨرﺟﻬا من ﻏﲑه مﺜﻞ ﺗعﻠﻖ أرش اﳉناﻳﺔ ﺑرﻗﺒﺔ اﳉاﱐ ﻓاﻟعﺒد ﻟو ﺟﲎ
ﻓأوﺟﺐ دﻳﺔ ﻓعﻠﻰ من اﻟدﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒد ﰲ ماﻟه أم ﻋﻠﻰ اﻟسيد؟ ﻓاﻟعﺒد ﻟيﺲ ﻋنده
مال ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒد ﰲ رﻗﺒته أم ﻋﻠﻰ اﻟسيد؟ ﻓﺈذا ﻛانﺖ اﳉناﻳﺔ ﻏﲑ مأذون ا ﻓﻬي ﰲ
رﻗﺒﺔ اﻟعﺒد ﻓمعناه أﱐ آﺧﺬ اﻟعﺒد وأﺑيعه وأسدد اﳉناﻳﺔ إﻻ إذا أراد اﻟسيد أن ﻳفدي ﻋﺒده
ﻓﻬو ﳋيار ﻓيدﻓﻊ ﻋنه اﻟدﻳﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺻاﺣﺐ اﻟﺰﻛاة إذا أراد أن ﳜرج اﻟﺰﻛاة من مال آﺧر
ﻓﻠه ذﻟﻚ ﻟﻜن ﻟو ﱂ ﳜرج ﻓنأﺧﺬﻫا من ﻋﲔ اﳌال .ﻗال :والنماء ﺑعد وﺟﻮ ا لﻪ ﻳعﲏ

ﻟﻠماﻟﻚ وإن أتلﻔﻪ لﺰﻣﻪ ﻣا وﺟب ﻓيﻪ ولﻪ التصرف ﻓيﻪ ﺑبيﻊ وﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻟو أﺗﻠف اﳌال

ﻟﺰمه ما وﺟﺐ ﻓيه من زﻛاة ﻓيﺨرج اﻟﺰﻛاة وﻟو ﺗﻠف اﳌال وﻟه أن ﻳتﺼرف ﰲ اﳌال ﻟﻜن ﻫﻞ

اﻟتﺼرف ﰲ اﳌال ﻳسﻘط اﻟﺰﻛاة؟ ﻻ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻟﺬمﺔ ﻓلذلﻚ ﻗال ) :وﳍا تعلق
لذﻣﺔ ( أي ذﻣﺔ اﳌﺰﻛﻲ ﻷنﻪ اﳌﻄالب ا إذن نﻘول اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﰲ ﻋﲔ اﳌال وﳍا ﺗعﻠﻖ

ﺑﺬمﺔ ﺻاﺣﺒﻬا ﻓﺈن أﺧرﺟﻬا منﻬا وإﻻ ﻓﺒﺬمته ﳜرﺟﻬا من أي مﻜان .مسأﻟﺔ إمﻜان اﻷداء:
ﻫﻞ ﻳﺸﱰط أمﻜان اﻷداء ﺣﱴ ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﲟعﲎ ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺰﻛاة واﺟﺒﺔ ﻋﻠيه ﻟﻜن ﻻ
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ﻳستﻄيﻊ إﺧراﺟﻬا ﻷ ا ﺑعيدة مﺜﻼ ﻛأن ﻛانﺖ أمواﻟه ﰲ مﻜان ﺑعيد ﻓوﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛاة وﻻ
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳساﻓر إﱃ ﻫﺬا اﳌﻜان اﻟﺒعيد ﻟيﺨرج اﻟﺰﻛاة ﻓﻬﻞ ﺗسﻘط اﻟﺰﻛاة أم ﺗﺒﻘﻰ ﰲ

اﻟﺬمﺔ؟ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺬمﺔ وﻻ ﻳﺸﱰط إمﻜان اﻷداء ) وﻻ يعتﱪ ﰲ وﺟﻮ ا إﻣﻜان اﻷداء(
ﻛساﺋر العبادات ومﺜﻞ ﻟﺼوم و ﻟﺼﻼة ﻓﺈن الصﻮم ﳚب على اﳌريﺾ واﳊاﺋﺾ مﻊ أن

اﳊاﺋﺾ ﻻ ﺗستﻄيﻊ اﻟﺼوم إذن إمﻜان اﻷداء ﻟيﺲ شرط ﻟوﺟوب اﻟعﺒادات ﻓاﳌرﻳﺾ ﻻ
ﻳستﻄيﻊ اﻟﺼوم ﻓﻬﻞ معﲎ ذﻟﻚ أ ا ﻻ ﲡﺐ؟ ﺑﻞ ﻫي واﺟﺒﺔ ﻋﻠيه ﻓﺈذا أمﻜنه اﻷداء أﺗﻰ

ﻟﺼوم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻼة والصﻼة ﲡب على اﳌغمى عليﻪ والناﺋﻢ ﻓاﳌغمﻰ ﻋﻠيه واﻟناﺋﻢ ﻻ
ﻳستﻄيﻊ أداء اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻞ معﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺼﻼة ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيﻬما؟ ﻻ ﺑﻞ ﻫي واﺟﺒﺔ وﻋدم
إمﻜان اﻷداء ﻻ ﻳسﻘط وﺟو ا ﻓﺈذا استﻄاع وأمﻜن أداؤﻫا ﻓعﻠﻬا وانتﻘﻞ إﱃ اﻟﺰﻛاة ﻓﻘال

ﻓتﺠب ﰲ الدين واﳌال الغاﺋب وﳓﻮﻩ ﻛما تﻘدم مﺜﻞ رﺟﻞ ﻋنده ماﺋﺔ أﻟف ر ل أﻗرضﻬا
ﻟﻠناس ﻓﻜﻠما ﺣال اﳊول وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛاة ﻟﻜن ما ﻳستﻄيﻊ أن ﳜرﺟﻬا ﻷنه ما ﻋنده اﳌال ﻷن
أمواﻟه ﻋند اﻟناس ﻓﻬﻞ معﲎ ذﻟﻚ أ ا ﻻ ﲡﺐ؟ ﺑﻞ ﲡﺐ ﻟﻜن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ذمته ﺣﱴ ﳝﻜن
أداؤﻫا لﻜن ﻻ يلﺰﻣﻪ اﻹﺧراج ﻗبﻞ ﺣصﻮلﻪ ﺑيدﻩ ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ اﳌال ﺑيده ﻓﻬنا ﳚﺐ

إﺧراﺟﻬا أما ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬي ﰲ ذمته .ﻗال ) :وﻻ ( يعتﱪ ﰲ وﺟﻮ ا أيﻀا ) ﺑﻘاء اﳌال (

ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ واﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ ﻫي إمﻜان اﻷداء ﻳعﲏ وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛاة وﺑعدما وﺟﺒﺖ ﺑيوم
ﺗﻠفﺖ اﻷموال اﻟﱵ ﻋنده ﻗال :ﻓﻼ تسﻘﻂ ﺑتلﻔﻪ ﻓرط أو ﱂ يﻔرط وﻋنه ﺗسﻘط إن ﱂ ﻳفرط

رواﻳﺔ نيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﺗسﻘط إن ﱂ ﻳفرط ﻗال ﻛدين اﻵدﻣﻲ مﺜﻞ دﻳن اﻵدمي ﻓيﺒﻘﻰ

ﰲ اﻟﺬمﺔ سواء ﺗﻠف اﳌال أو ﱂ ﻳتﻠف ﻓيﺒﻘﻰ ﰲ ذمته ﻟﻜن استﺜنوا ﺻورة ﻗال :إﻻ إذا تلﻒ
زرع أو ﲦر ﲜاﺋﺤﺔ واﳉاﺋﺤﺔ ﻫي اﻵﻓﺔ اﻟسماوﻳﺔ ﻗبﻞ ﺣصاد وﺟذاذ ﻓﻬنا ﺗسﻘط اﻟﺰﻛاة

واﳊﺼاد أي ﻗﺒﻞ ﲨﻊ اﻟﺜمر أو اﳊﺒوب واﳌﻘﺼود أي وضﻊ ﰲ اﳉرﻳن وﻫو مﻜان اﻟتﺠفيف
واﻟتﺸميﺲ وسيأﰐ ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘﺼده ﻓاﳊﺼاد ﲨعه ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻳﻀعونه ﰲ ﺟرﻳن

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٧٧

وﻟه أﲰاء ﻛﺜﲑة وﻫو مﻜان ﻳﺸمﺲ ﻓيه ﺣﱴ ﳚفف ﻓيﻘول إذا وضﻊ ﰲ اﳉرﻳن أي اﳌﻘﺼود
إذا ﺣﺼﻞ اﳊﺼاد واﳉﺬاذ واﻟوضﻊ ﰲ اﳉرﻳن ﻓﻼ ﺗسﻘط وإذا ﻛان ﻗﺒﻞ وضعه ﰲ اﳉرﻳن

وﺗﻠف ﻓﺔ ﲰاوﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺰﻛاة ﺗسﻘط .ﻗال ) :والﺰﻛاة ( إذا ﻣات ﻣن وﺟبﺖ عليﻪ )
ﻛالدين ﰲ الﱰﻛﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ "ﻓدين ﷲ أﺣق لﻮﻓاء" وﻫﺬه معناه إذا مات اﳌيﺖ ﻗﺒﻞ
ﻗسمﺔ اﻟﱰﻛﺔ ﳜرﺟون اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ أن ﳜرﺟوا اﻟﺰﻛاة ﻓﺈن وﺟبﺖ وعليﻪ دين ﺑرهن
وﺿاق اﳌال ﻗدم أي ﻗدم اﻟدﻳن اﻟﺬي ﺑرﻫن واﻟدﻳن ﺑرﻫن مﺜﻞ أن ﻳﻜون مﻘﱰض من ﻏﲑه

ورﻫن ﻋند اﻟغﲑ ماﻻ ﺣﱴ ﻳﻀمن اﻟغﲑ ماﻟه ودﻳنه ﻓيﻘول اﳌﺼنف انه إذا ضاق اﳌال ﻗدم
اﻟدﻳن اﻟﺬي ﺑرﻫن ،ﳌاذا؟ ﻷننا إذا سدد اﻟدﻳن أﺧﺬ اﻟرﻫن ﻓﺼار ﻋند ماﻻ ﻓيمﻜن من
ﻫﺬا اﳌال أن ﳔرج اﻟﺰﻛاة ،وإﻻ ﲢاﺻا ﻳعﲏ ﺗﺰاﲪا ﻟنسﺒﺔ ﺑينﻬما وإﻻ أي أن ﱂ ﻳﻜن ﻫناك

دﻳن ﺑرﻫن ﻟﻜن ﻋﻠيه دﻳن آﺧر ﻳعﲏ ﻫو مات وﻋﻠيه زﻛاة ﱂ ﳜرﺟﻬا واﻗﱰض من شﺨﺺ
مﺒﻠغا ﻳعﲏ نفرض أنه مات وﻋﻠيه زﻛاة ﻋﺸرة آﻻف ر ل وﻋﻠيه دﻳن ﻋند شﺨﺺ ﻋﺸرة
آﻻف ر ل واﳌﺒﻠﻎ اﳌوﺟود ﻻ ﻳفي ﻻﺛنﲔ ﻓماذا نفعﻞ؟ ﲢاﺻا ﻳعﲏ ﺗﺰاﲪا ﻟنسﺒﺔ ﻓﻜﻢ
نسﺒﺔ اﻟدﻳن ﻟنسﺒﺔ إﱃ اﻟﺰﻛاة معناه أن اﻟنسﺒﺔ  ١ : ١ﻓمعناه أن اﳌال اﳌوﺟود نﻘسمه
ﻟنﺼف نﺼف ﻟﻠﺰﻛاة ونﺼف ﻟسداد اﻟدﻳن ﻓﻬﺐ أن اﻟدﻳن اﻟﺬي ﻋﻠيه ﻋﺸرون أﻟفا
واﻟﺰﻛاة اﻟﱵ ﻋﻠيه ﻋﺸرة آﻻف ﻓﻜﻢ اﻟنسﺒﺔ؟  ٢ : ١ﻓمعناه أن اﳌال اﻟﺬي ﺗرﻛه ﻳنﻘسﻢ
أﺛﻼث ﺛﻠﺚ ﻟﻠﺰﻛاة وﺛﻠﺜان ﻟﻠدﻳن .ﻗال :ويﻘدم نذر ﻣعﲔ وأﺿﺤيﺔ ﻣعينﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛاة

واﻟدﻳن ﻓاﻟنﺬر اﳌعﲔ ﻛأن نﺬر أن ﻳﺬﺑﺢ ﻫﺬه اﻟﺸاة ﻓتﺬﺑﺢ وﻻ نﻘدم ﻋﻠيﻬا زﻛاة وﻻ دﻳن
ﻋﲔ ﻫﺬه أضﺤيﺔ ﰒ مات وﻋﻠيه زﻛاة وﻋﻠيه
ﺑﻞ نﻘدمﻬا ﻫي ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛاة وأضﺤيﺔ معينﺔ ﻛأن ّ
دﻳن ﻓيﻘدما ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛاة واﻟدﻳن.
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ب زﻛاة يمﺔ اﻷنعام

وهﻲ اﻹﺑﻞ والبﻘر والغنﻢ وﲰيﺖ يمﺔ ﻷ ا ﻻ تتﻜلﻢ ) ﲡب ( الﺰﻛاة ) ﰲ إﺑﻞ (
َﲞَِاﰐﱠ أو ِعرَاب ﲞاﰐ ومفردﻫا ﲞﱵ واﻹﺑﻞ اﻟﺒﺨاﰐ ﻫي ذات اﻟسنامﲔ نسﺒﺔ إﱃ ﲞتنﺼر
أو ﻋراب أي اﻟعرﺑيﺔ ) وﺑﻘر ( أهليﺔ أو وﺣﺸيﺔ ﺑﻘر أﻫﻠيﺔ ﻫﺬا ﻹﲨاع أما وﺣﺸيﺔ ﻓﻬﺬا

من اﳌفردات ﻳعﲏ ﲨﻬور اﻷمﺔ اﻷﺋمﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻻ ﻳوﺟﺒون اﻟﺰﻛاة إﻻ ﰲ اﻟﺒﻘر اﻷﻫﻠيﺔ
وﻻ ﻳوﺟﺒﻬا ﰲ اﻟﺒﻘر اﻟوﺣﺸيﺔ إﻻ اﻹمام أﲪد ﰲ رواﻳﺔ ﻓﻬو ﺧﺬ ﻟعموم واﳌسأﻟﺔ مﺒنيﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟنﺼوص اﻟﱵ وﺟﺒﺖ ﰲ زﻛاة اﻟﺒﻘر ،وﻛﻠمﺔ اﻟﺒﻘر ﻇاﻫرﻫا أ ا ﺗﺸمﻞ اﻟﺒﻘر اﻷﻫﻠيﺔ
واﻟﺒﻘر اﻟوﺣﺸيﺔ ﻓاﻟﺒﻘر اﻷﻫﻠيﺔ ﻫي اﻟﺒﻘر اﳌعروف واﻟﺒﻘر اﻟوﺣﺸيﺔ ﻫي نوع من اﻟﺒﻘر ﻏﲑ

مستأنﺲ ﻻ ﻳعيﺶ مﻊ اﻟناس ﻟﻜن ﻫﺬا ﻇاﻫر اﻟﻠفﻆ ﻟﻜن اﻟعرف إذا ﻗاﻟوا ﺑﻘر ﻓعﻠﻰ أي
شيء ﻳنﺼرف؟ إﱃ اﻷﻫﻠيﺔ ﻓﻘط واﻟﻈاﻫر أن ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼﺤيﺢ وﻋنه ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ ﺑﻘر
وﻏنﻢ وﺣﺸيﺔ واﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ اﺑن ﻗدامﺔ وﻫو مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور وﻫﺬا ﻋندما نﺸﲑ إﻟيه ﻓﻬﺬا

اﺻﻄﻼح ﺧاص ﻻ ﻳعرﻓه اﻟﻜﺜﲑ واﳌعﲎ ﻛما ﻳﻘوﻟون ﰲ ﺑﻄن اﻟﺸاﻋر ﻓأ أﺣيا ﰲ ﺑعﺾ
اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ أرى أن ﻏﲑﻫا أوﱃ أشﲑ إﱃ اﳋﻼف ﻓﻘط ﻟﻜﲏ ﻻ أدﻋوا أﺣد إﱃ أن ﻳﱰك
ﻗول اﻹمام أﲪد أو مﺬﻫﺐ اﳊناﺑﻠﺔ أو اﻟﺸاﻓعيﺔ أو مﺬﻫﺐ اﻷﺣناف أو اﳌاﻟﻜيﺔ أو ﻏﲑﻫا
ﳌﺬﻫﱯ وﻻ أرى أنه من اﻟدﻳن وﻻ من اﻟورع وﻻ من اﻟعﻘﻞ أن ﰐ اﻹنسان وﳛﺚ اﻟناس
ﻋﻠﻰ إﺗﺒاﻋه ﻫو ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ من اﻟدﻳن وﻻ من اﻟورع وﻻ من اﻟعﻘﻞ ﻓﺼاﺣﺐ اﻟعﻘﻞ اﻟراﺟﺢ
ﻻ ﻳسعﻰ ﳍﺬا واﻟسﻼمﺔ ﻻ ﻳعدﳍا شيء .ﻗال :وﻣنﻬا اﳉﻮاﻣيﺲ أي ومن اﻟﺒﻘر اﳉواميﺲ

وﻟيسﺖ من اﻟوﺣﺸيﺔ ) وﻏنﻢ ( ﺿﺄن أو ﻣعﺰ أهليﺔ أو وﺣﺸيﺔ اﻟغنﻢ اسﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ

نوﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀأن وﻋﻠﻰ اﳌعﺰ واﻟفرق ﺑينﻬما اﻟﺬنﺐ ﻟﻠمعﺰ واﻟﻠيﺔ ﻟﻠﻀأن وﻗﻠنا أن اﻟرواﻳﺔ
اﻟﺜانيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﱵ اﺧتارﻫا اﳌوﻓﻖ وﻫو مﺬﻫﺐ ﲨﻬور أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ أ ا ﻻ ﲡﺐ وأن
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اﻟعرف ﻳﺼرف ﻛﻠمﺔ اﻟﺒﻘر واﻟغنﻢ إﱃ اﻷﻫﻠيﺔ وﻟيسﺖ اﻟوﺣﺸيﺔ ) إذا ﻛانﺖ ( لدر ونسﻞ
ﻻ لعمﻞ اﻟدر أي اﻟﻠﱭ ونسﻞ أي ﻟﻠتﻜاﺛر وﻛانﺖ ) ساﺋمﺔ ( أي راعيﺔ للمباح ﻏﲑ
اﳌمﻠوك أما ﻟو ﻛانﺖ ﺗرﻋﻰ ﰲ مﻠﻜﻚ ﻛمﺰرﻋﺔ ﻓيﻬا من اﻟﱪسيﻢ وﻛﺬا وﺗﱰﻛﻬا ﺗرﻋﻰ ﻓﻬﺬه
ﻟيسﺖ ساﺋمﺔ ﻓاﻟساﺋمﺔ ﻫي اﻟﱵ ﺗرﻋﻰ اﳌﺒاح واﳌﺒاح ﻫو اﻟﻜﻸ واﻟعﺸﺐ اﳌﺒاح ﻟيﺲ مﻠﻜا
ﻷﺣد ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﺗرﻋﻰ ﻫﺬا ﻓﻬﺬه ﻟيسﺖ ﺗﻜﻠفﺔ وﻫﺬه ﻫي اﻟساﺋمﺔ اﻟﱵ أنيط ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻛاة

ا ) اﳊﻮل أو أﻛﺜرﻩ ( اﻟسنﺔ ﻛامﻠﺔ أو أﻛﺜره ﻓاﻟعﱪة ﻷﻛﺜر ﳊديﺚ ﺰ ﺑن ﺣﻜيﻢ عن
أﺑيﻪ عن ﺟدﻩ ﻗال ﲰعﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ يﻘﻮل ﰲ ﻛﻞ إﺑﻞ ساﺋمﺔ ﰲ ﻛﻞ أرﺑعﲔ اﺑنﺔ
لبﻮن رواﻩ أﲪد وأﺑﻮ داود والنساﺋﻲ ﻓﻠو ﱂ ﻳﻘﻞ ساﺋمﺔ ﻷوﺟﺒنا اﻟﺰﻛاة ﰲ ﻛﻞ اﻹﺑﻞ سواء

ساﺋمﺔ أو ﻏﲑ ساﺋمﺔ أي معﻠوﻓﺔ ﻟﻜن ﳌا ﻗال ساﺋمﺔ أﺧرج اﳌعﻠوﻓﺔ ﻓﻼ ﲡﺐ ﻓيﻬا اﻟﺰﻛاة

وﰲ ﺣديﺚ الصديق وﰲ الغنﻢ ﰲ ساﺋمتﻬا إﱃ آﺧرﻩ ﻓﻘيد اﻟساﺋمﺔ أﺧرج ﻏﲑ اﻟساﺋمﺔ

وﻫﺬا دﻟيﻞ ﳍا ﻓﻼ ﲡب ﰲ ﻣعلﻮﻓﺔ أي معﻠوﻓﺔ ﺑنفسﻬا اﻟﱵ ﺗرﻋﻰ ﰲ ﳑﻠوك وﻻ إذا اشﱰى
ﳍا ﻣا ﻛلﻪ أو ﲨﻊ ﳍا ﻣن اﳌباح ﻣا ﻛلﻪ وﻟيسﺖ ﻫي اﻟﱵ ﺗرﻋﻰ اﳌﺒاح ﻓﻬو ذﻫﺐ إﱃ
ﻫﺬا اﳌﺒاح وأﺧﺬ ﳚمﻊ ﻫﺬا اﳌﺒاح و ت ﺑه ﻓﻼﺑد أن ﺗرﻋﻰ ﺑنفسﻬا .
أنﺼﺒﺔ اﻹﺑﻞ:
اﻟنﺼاب

ﲬﺲ من اﻹﺑﻞ
ﻋﺸر من اﻹﺑﻞ

ﲬسﺔ ﻋﺸر من اﻹﺑﻞ
ﻋﺸرون من اﻹﺑﻞ

اﻟواﺟﺐ إﺧراﺟه

شاة

شا ن

ﺛﻼث شياه
أرﺑﻊ شياه
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ﲬﺲ وﻋﺸرون من اﻹﺑﻞ

ﺑنﺖ ﳐاض

إﺣدى وستون من اﻹﺑﻞ

ﺟﺬﻋﺔ

سﺖ وﺛﻼﺛون من اﻹﺑﻞ
سﺖ وأرﺑعون من اﻹﺑﻞ

سﺖ وسﺒعون من اﻹﺑﻞ

إﺣدى وﺗسعون من اﻹﺑﻞ

ماﺋﺔ وإﺣدى وﻋﺸرون من اﻹﺑﻞ

ﺑنﺖ ﻟﺒون
ﺣﻘﺔ

ﺑنتا ﻟﺒون
ﺣﻘتان

ﺛﻼث ﺑنات ﻟﺒون

ﻗال ) :ﻓيﺠب ﰲ ﲬﺲ وعﺸرين ﻣن اﻹﺑﻞ ﺑنﺖ ﳐاض ( إﲨاعا وﻫي ما ﰎ ﳍا سنﺔ

وﻫﻜﺬا ﺗسمﻰ ﻷ ا ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﺗﻜون أمﻬا ﻗد ﲪﻠﺖ ﻓأمﻬا ماﺧﺾ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫي ﺑنﺖ
ﳐاض ﻷن ﰲ اﻟغاﻟﺐ أن أمﻬا ماﺧﺾ ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜون أمﻬا ماﺧﺾ؟ ﻻ ﻟﻜن

ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﺗﻜون ﲪﻠﺖ ﻗال وهﻲ ﻣا ﰎ لﻪ سنﺔ ﲰيﺖ ﺑذلﻚ ﻷن أﻣﻬا ﻗد ﲪلﺖ
واﳌاﺧﺾ اﳊاﻣﻞ وليﺲ ﻛﻮن أﻣﻬا ﻣاﺧﻀا شرطا وإﳕا ذﻛر تعريﻔا ﳍا ﺑغالب أﺣﻮاﳍا ) و
( ﳚب ) ﻓيما دو ا ( أي دون ﲬﺲ وعﺸرين ) ﰲ ﻛﻞ ﲬسﺔ شاة ( ﺑصﻔﺔ اﻹﺑﻞ إن
ﱂ تﻜن ﻣعيبﺔ ﻓﻔيﻬا شاة ﺻﺤيﺤﺔ ﻓﻔﻲ ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑﻞ ﻛرام ﲰان شاة ﻛرﳝﺔ ﲰينﺔ ﻓﺈن
ﻛانﺖ اﻹﺑﻞ ﻣعيبﺔ ﻓﻔيﻬا شاة ﺻﺤيﺤﺔ تنﻘص ﻗيمتﻬا ﺑﻘدر نﻘص اﻹﺑﻞ وﻻ ﳚﺰئ ﺑعﲑ
وﻻ ﺑﻘرة وﻻ نصﻔا شاتﲔ ﺑﺼفﺔ اﻹﺑﻞ أي ﱂ ﺗﻜن معيﺒﺔ "أ" ﻓنﺤن ﳔرج شاة ﲝسﺐ

وﺻف اﻹﺑﻞ ﻓﺈن ﻛانﺖ اﻹﺑﻞ ﺟيدة ﻓنﺨرج شاة ﺟيدة وإن ﻛانﺖ اﻹﺑﻞ معيﺒﺔ "ب"
ﺗنﻘﺺ ﻗيمتﻬا ﺑﻘيمﺔ نﻘﺺ اﻹﺑﻞ ﻓﻼ ﳔرج شاة معيﺒﺔ أﺑدا ﻟﻜن ﳔرج شاة ﺻﺤيﺤﺔ ﻗيمتﻬا

رﺧيﺼﺔ ﺑﻘدر ما ﻳساوي ﻫﺬه اﻹﺑﻞ اﳌعيﺒﺔ ﻗال وﻻ ﳚﺰئ ﺑعﲑ وﻻ ﺑﻘرة وﻻ نصﻔا شاتﲔ
ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﳜرج شاة وﰲ العﺸر شا ن وﰲ ﲬﺲ عﺸرة ثﻼث شياﻩ وﰲ عﺸرين أرﺑﻊ
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شياﻩ إﲨاعا ﰲ الﻜﻞ ) وﰲ سﺖ وثﻼثﲔ ﺑنﺖ لبﻮن ( ﻣا ﰎ ﳍا سنتان ﻷن أﻣﻬا ﻗد
وﺿعﺖ ﻏالبا ﻓﻬﻲ ذات لﱭ ﻛانﺖ ماﺧﺾ ﰲ اﻟسنﺔ اﻷوﱃ واﻵن أﺻﺒﺤﺖ ذات ﻟﱭ )
وﰲ سﺖ وأرﺑعﲔ ﺣﻘﺔ ( ﻣا ﰎ ﳍا ثﻼث سنﲔ ﻷ ا استﺤﻘﺖ إن يﻄرﻗﻬا الﻔﺤﻞ ﻳعﲏ
أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺒﲑة ﳝﻜن أن ﺗيﻬا اﻟفﺤﻞ وأن ﳛمﻞ عليﻬا وترﻛب ) وﰲ إﺣدى وستﲔ
ﺟذعﺔ ( لذال اﳌعﺠمﺔ ﻣا ﰎ ﳍا أرﺑﻊ سنﲔ ﻷ ا ﲡذع إذا سﻘﻂ سنﻬا وهذا أعلى
سن ﳚب ﰲ الﺰﻛاة ) وﰲ سﺖ وسبعﲔ ﺑنتا لبﻮن سؤال  :ﺑنﺖ اﻟﻠﺒون اﻟواﺣدة ﲡﺐ ﰲ
ﻛﻢ؟ ﰲ سﺖ وﺛﻼﺛﲔ ،وسﺖ وﺛﻼﺛﲔ مﻊ سﺖ وﺛﻼﺛﲔ ﻳساوي اﺛنا وسﺒعﲔ واﻟسﺖ

وسﺒعون أﻗرب ما ﻳﻜون من اﻻﺛنﲔ وسﺒعﲔ وﰲ إﺣدى وتسعﲔ ﺣﻘتان ( إﲨاعا واﳊﻘﺔ

اﻟواﺣدة ﲡﺐ ﰲ سﺖ وأرﺑعﲔ ومﻀاﻋفﻬا أﺛنﲔ وﺗسعﲔ وﻫي ﻗرﻳﺒﺔ من إﺣدى وﺗسعﲔ)
ﻓﺈذا زادت عن ﻣاﺋﺔ وعﺸرين واﺣدة ﻓﺜﻼث ﺑنات لبﻮن ( ﰒ ﺗسﲑ اﻟﻘاﻋدة ﰲ ﻛﻞ
أرﺑعﲔ ﺑنﺖ ﻟﺒون وﰲ ﻛﻞ ﲬسﲔ ﺣﻘﺔ ﳊديﺚ الصدﻗات الذي ﻛتبﻪ رسﻮل ﷲ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ وﻛان عند آل عمر ﺑن اﳋﻄاب رواﻩ أﺑﻮ داود والﱰﻣذي وﺣسنﻪ ) ﰒ
ﰲ ﻛﻞ أرﺑعﲔ ﺑنﺖ لبﻮن وﰲ ﻛﻞ ﲬسﲔ ﺣﻘﺔ ( ﻓﻔﻲ ﻣاﺋﺔ وثﻼثﲔ ﺣﻘﺔ وﺑنتا لبﻮن وﰲ
ﻣاﺋﺔ وأرﺑعﲔ ﺣﻘتان ﲟاﺋﺔ وﺑنﺖ لبﻮن رﺑعﲔ ﻓيﻜون ا موع ماﺋﺔ وأرﺑعﲔ وﰲ ﻣاﺋﺔ
وﲬسﲔ ثﻼث ﺣﻘاق ﻷن ﻛﻞ ﺣﻘﺔ ﲞمسﲔ وﰲ ﻣاﺋﺔ وستﲔ أرﺑﻊ ﺑنات لبﻮن ﻷن ﻛﻞ
ﺑنﺖ ﻟﺒون رﺑعﲔ وﰲ ﻣاﺋﺔ وسبعﲔ ﺣﻘﺔ واﺣدة ﲞمسﲔ وثﻼث ﺑنات لبﻮن ﲟاﺋﺔ
وﻋﺸرﻳن وﻓوﻗﻬا ﲬسﲔ ﻓيﺼﺒﺢ ماﺋﺔ وسﺒعون وهﻜذا ﻓﺈذا ﺑلغﺖ ﻣاﺋتﲔ ﺧﲑ ﺑﲔ أرﺑﻊ
ﺣﻘاق ﻷن اﻟواﺣدة ﲞمسﲔ وﲬﺲ ﺑنات لبﻮن ﻷن اﻟواﺣدة رﺑعﲔ وﻣن وﺟبﺖ عليﻪ
ﺑنﺖ لبﻮن ﻣﺜﻼ وعدﻣﻬا أو ﻛانﺖ ﻣعيبﺔ ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﻋنده ﺑنﺖ ﻟﺒون ﻟيﺨرﺟﻬا ﻓﻬﻞ ﻳعدل
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ﻋنﻬا ﺑغﲑﻫا ﻓلﻪ أن يعدل إﱃ ﺑنﺖ ﳐاض "أ" ويدﻓﻊ ﺟﱪا أو إﱃ ﺣﻘﺔ و ﺧذﻩ ﺑنﺖ
اﻟﻠﺒون ﳍا سنتان ﻓﻬو إما أن ﻳعدل إﱃ اﻷﻗﻞ ﻓينﺰل إﱃ ﺑنﺖ سنﺔ وﻫي ﺑنﺖ ﳐاض ﻓﺈذا
نﺰل إﱃ ﺑنﺖ سنﺔ ﻳدﻓﻊ اﳉﱪان وإما أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳊﻘﺔ وﻋمرﻫا ﺛﻼث سنوات ﻓمعناه أنه
ﺧﺬ اﳉﱪان ،واﳉﱪان ﻗال وهﻮ شا ن "أ" أو عﺸرون درﳘا "ب" ﻓﺈما أن ﻳنتﻘﻞ إﱃ

اﻷﺻغر وﻳدﻓﻊ ﺟﱪان أو إﱃ اﻷﻋﻠﻰ و ﺧﺬ اﳉﱪان وﳚﺰئ شاة "أ" وعﺸر دراهﻢ "ب"
نﺼف من ﻫﺬا ونﺼف من ﻫﺬا ويتعﲔ على وﱄ ﳏﺠﻮر عليﻪ إﺧراج أدون ﳎﺰئ وﻫو

وﱄ اﻟﻄفﻞ اﻟﺼغﲑ ﳜرج أدون ﻳعﲏ ﳜرج اﻷﻗﻞ وﻻ ﳜرج اﻟنفيسﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﳚﺰئ ﺣد معﲔ
وﻋنده ﻫﺬا اﳊد وﻋنده أﻓﻀﻞ ﻓﺼاﺣﺐ اﳌال اﻟﺬي سيﺨرج اﻟﺰﻛاة من ﺣﻘه أن ﳜرج أﻓﻀﻞ
شيء ﻷنه ﺻاﺣﺐ اﳌﻠﻚ أما اﻟوﻛيﻞ أو وﱄ اﻟﺼغﲑ أو وﱄ ا نون أو ﻛﺬا ﳜرج أدون ﳎﺰئ

ﻷنه ﻟيﺲ ماﻟه ﺑﻞ ﻫو مؤﲤن ﻓعﻠيه أن ﻳراﻋي ﺣﻆ اﶈﺠور ﻋﻠيه وﻻ دﺧﻞ ﳉﱪان ﰲ ﻏﲑ
إﺑﻞ ﻓﻘﻀيﺔ اﳉﱪان ﻫﺬه أن ﳜرج اﻷﺻغر وﻳدﻓﻊ ﺟﱪان أو أﻛﱪ و ﺧﺬ ﺟﱪان ﻫﺬه ﰲ

اﻹﺑﻞ ﻟﻜن ﻻ دﺧﻞ ﳍا ﰲ اﻟغنﻢ وﻻ دﺧﻞ ﳍا ﰲ اﻟﺒﻘر.

) ﻓصﻞ ( ﰲ زﻛاة البﻘر

وهﻲ ﻣﺸتﻘﺔ ﻣن ﺑﻘرت الﺸﻲء إذا شﻘﻘتﻪ ﻷ ا تبﻘر اﻷرض ﳊراثﺔ ) وﳚب ﰲ ثﻼثﲔ
ﻣن البﻘر ( أهليﺔ ﻛانﺖ أو وﺣﺸيﺔ ) تبيﻊ أو تبيعﺔ ( لﻜﻞ ﻣنﻬما سنﺔ وﻻ شﻲء ﻓيما
دون الﺜﻼثﲔ ﳊديﺚ ﻣعاذ ﺣﲔ ﺑعﺜﻪ النﱯ ﷺ إﱃ اليمن نﻀﻊ ﺟدول ﻷنﺼﺒﺔ اﻟﺒﻘر
ﺗﺒدأ من ﺛﻼﺛﲔ ﻓﺜﻼﺛﲔ من اﻟﺒﻘر ﻓيﻬا ﺗﺒيﻊ أو ﺗﺒيعﺔ اﻟتﺒيﻊ ما ﰎ ﻟه سنﺔ واﻟتﺒيعﺔ ما ﰎ ﳍا

سنتان واﻟفرق ﺑﲔ اﻟتﺒيﻊ واﻟتﺒيعﺔ أن اﻟتﺒيﻊ ذﻛر واﻟتﺒيعﺔ أنﺜﻰ وﻫنا ﻫﺬا أول موضﻊ ﻳرد ﻓيه
اﻟﺬﻛر وإﻻ ﻛﻞ اﻟﺰﻛوات اﻟﱵ مﻀﺖ وستأﰐ ﻛﻠﻬا إ ث ﻳعﲏ ﰲ زﻛاة اﻹﺑﻞ ﻛﻞ اﻟواﺟﺐ
إ ث وﻟيﺲ اﻟﺬﻛور إذاً ﻫﺬا ﻫو اﳌوضﻊ اﻷول ﻗال ﳚﺐ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﲔ من اﻟﺒﻘر أﻫﻠيﺔ ﻛانﺖ
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أو وﺣﺸيﺔ وﻋند وﺣﺸيﺔ نﻜتﺐ وﻋنه ﻻ ﲡﺐ وﻫو مﺬﻫﺐ اﳉمﻬور ﺗﺒيﻊ أو ﺗﺒيعﺔ ﻛﻞ

واﺣدة ﳍا سنﺔ وﻻ شيء ﻓيما دون اﻟﺜﻼﺛﲔ ) و ( ﳚب ) ﰲ أرﺑعﲔ ﻣسنﺔ ( ﳍا سنتان
وﻻ ﳚﺰئ ﻣسن ﻳعﲏ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﳝﻜن ذﻛر أو أنﺜﻰ ﰎ ﳍا سنﺔ ﻟﻜن ﰲ اﻷرﺑعﲔ ﻻﺑد أن
ﺗﻜون أنﺜﻰ ﰎ ﳍا سنتان ﻗال وﻻ ﳚﺰئ ﻣسن وﻻ تبيعان ) ﰒ ( ﳚب )ﰲ ﻛﻞ ثﻼثﲔ تبيﻊ
وﰲ ﻛﻞ أرﺑعﲔ ﻣسنﺔ ( وﰲ اﳋمسﲔ ﻛﺬﻟﻚ مسنﺔ وﰲ اﻟستﲔ ﺗﺒيعان وﰲ اﻟسﺒعﲔ ﺗﺒيﻊ

ومسنﺔ وﰲ اﻟﺜمانﲔ مسنتان وﰲ اﻟتسعﲔ ﺛﻼث ﺗﺒيعات وﰲ اﳌاﺋﺔ ﺗﺒيعان ومسنﺔ وﰲ اﳌاﺋﺔ

وﻋﺸرة مسنتان وﺗﺒيﻊ وﰲ اﳌاﺋﺔ وﻋﺸرﻳن ﺛﻼث مسنات وﰲ اﳌاﺋﺔ وستﲔ أرﺑﻊ مسنات ﻓﺈذا
ﺑلغﺖ ﻣا يتﻔق ﻓيﻪ الﻔرﺿان ﻛماﺋﺔ وعﺸرين ﺧﲑ ﻗﻠنا ﰲ اﳌاﺋﺔ وﻋﺸرﻳن ﺛﻼث مسنات أو
أرﺑﻊ ﺗﺒيعات ﳊديﺚ ﻣعاذ رواﻩ أﲪد انتﻬﻰ اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة وﻫي أﻳن
ﳚﺰئ اﻟﺬﻛر ﰲ اﻟﺰﻛاة ﻓاﻷﺻﻞ اﻹ ث ) و ﳚﺰئ الذﻛر هنا ( وهﻮ التبيﻊ ﰲ الﺜﻼثﲔ ﻣن
البﻘر " "١ﻫﺬا اﳌوضﻊ اﻷول اﻟﺬي ﳚﺰئ ﻓيه اﻟﺬﻛر لﻮرود النص ﻓيﻪ ﻫﺬا اﻟدﻟيﻞ أن اﻟنﺺ
ورد ﻓيه ) و ( ﳚﺰئ ) اﺑن لبﻮن ( وﺣق وﺟذع ) ﻣﻜان ﺑنﺖ ﳐاض ( عند عدﻣﻬا ﻫﺬا
اﻟﺜاﱐ ) و ( ﳚﺰئ الذﻛر ) إذا ﻛان النصاب ﻛلﻪ ذﻛﻮراً ( ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ سﻮاء ﻛان ﻣن
إﺑﻞ أو ﺑﻘر أو ﻏنﻢ ﻷن الﺰﻛاة ﻣﻮاساة ﻓﻼ يﻜلﻔﻬا ﻣن ﻏﲑ ﻣالﻪ اﻟتعﻠيﻞ ﳌاذا ﲡﺰئ إذا
ﻛان اﻟنﺼاب ذﻛور ﻳﻘول ﻷن اﻟﺰﻛاة مواساة ﻟﻠفﻘراء ﻓﻼ ﻳﻜﻠفﻬا أي ﻳﻜﻠف ﻫﺬه اﳌواساة
من ﻏﲑ ماﻟه أي ﳜرج اﻟﺰﻛاة من ماﻟه وﻻ نﻜﻠفه أن ﳜرج شيئا من ﻏﲑ ماﻟه وماﻟه ﻛﻠه
ذﻛور ﻓيﺨرج ذﻛور.

) ﻓصﻞ ( ﰲ زﻛاة الغنﻢ
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) وﳚب ﰲ أرﺑعﲔ ﻣن الغنﻢ ( ﺿﺄ ﻛانﺖ أو ﻣعﺰا أهليﻪ ﻛانﺖ أو وﺣﺸيﺔ ) شاة (

نﻀﻊ أﻳﻀا أنﺼﺒﺔ ﻟﻠغنﻢ أول شيء أرﺑعﲔ ﻓيﻬا شاة واﺣدة واﳌﺼنف ﻗال أﻫﻠيﺔ أو وﺣﺸيﺔ
وﻋند اﻟوﺣﺸيﺔ نﻜتﺐ وﻋنه ﻻ ﲡﺐ وﻓاﻗا ﻟﻠﺠمﻬور واﻟﺸاة ﺗﺼدق ﻋﻠﻰ اﻟﻀأن وﻋﻠﻰ

اﳌاﻋﺰ ﻓﺈن ﻛانﺖ من اﻟﻀأن ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﺟﺬع ﻗال ﳚﺐ شاة ﺟذع ﺿﺄن أو ثﲏ ﻣعﺰ

ﺟﺬع ضأن ما ﰎ ﻟه ستﺔ أشﻬر ،ﺛﲏ اﳌاﻋﺰ ما ﰎ ﻟه سنﺔ إذاً إذا أراد أن ﳜرج ﰲ اﻷرﺑعﲔ
من اﻟغنﻢ شاة ﻫو ﳋيار إذا ﻛان سيﺨرج من اﻟﻀأن وﻫو اﻟﺬي ﻟه ﻟيه ﻓيﺨرج ﺟﺬع أﻗﻞ
شيء أو أﻛﱪ من ﺟﺬع ﻻ س وإذا ﻛان سيﺨرج من اﳌاﻋﺰ وﻫي ما ﳍا ذنﺐ ﻓيﺨرج ﺛﲏ

وﻫو اﻟﺬي ﻋمره سنﺔ أو أﻛﺜر وﻻ شﻲء ﻓيما دون اﻷرﺑعﲔ .اﻟنﺼاب اﻟﺜاﱐ  ) ١٢١وﰲ
ﻣاﺋﺔ وإﺣدى وعﺸرين شا ن ( إﲨاعا ) وﰲ ﻣاﺋتﲔ وواﺣدة ثﻼث شياﻩ ﻫﺬا اﻟنﺼاب
اﻟﺜاﻟﺚ ،إﱃ أرﺑعماﺋﺔ ﻓفيﻬا أرﺑﻊ شياه ﻗال :ﰒ ( تستﻘر الﻔريﻀﺔ ) ﰲ ﻛﻞ ﻣاﺋﺔ شاة (
اﻷوﻗاص ما ﺑﲔ اﻟنﺼاﺑﲔ ما ﻓيﻬا شيء ﲞﻼف اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻓاﻷوﻗاص ﻓيﻬا ﻓﻔﻲ
ﲬسماﺋﺔ ﲬﺲ شياﻩ وﰲ ستماﺋﺔ سﺖ شياﻩ وهﻜذا وﻻ تﺆﺧذ هرﻣﺔ " "١وﻻ ﻣعيبﺔ
" "٢ﻻ يﻀﺤى ا إﻻ إن ﻛان الﻜﻞ ﻛذلﻚ وﻻ ﺣاﻣﻞ ﻫﺬه اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻻ الرﰉ الﱵ ترﰊ
ولدها" "٤وﻻ طروﻗﺔ الﻔﺤﻞ " "٥اﻟﱵ ﺗرﻛﻬا اﻟفﺤﻞ ﻓﻬﺬه ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﺣامﻞ انتﺒﻬوا اﻵن

ﻫﺬه اﻟﱵ ﻻ ﺧﺬ ﺑعﻀﻬا ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌاﻟﻚ وﺑعﻀﻬا ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟفﻘﲑ ﻳعﲏ ﻋندما ﻳﻘول ﻻ
ﺧﺬ اﳍرمﺔ وﻻ اﳌعيﺒﺔ ﻫﺬه ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟفﻘﲑ وﳌا ﻳﻘول ﻻ ﺧﺬ اﳊامﻞ وﻻ اﻟﱵ ﺗرﰊ وﻟدﻫا
وﻻ طروﻗﺔ اﻟفﺤﻞ اﻟﱵ ﻫي ﺣامﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌاﻟﻚ ﻳعﲏ اﻟﺰﻛاة وسط ﻻ ﳜرج أﻓﻀﻞ ما ﻋنده
وﻻ أسوأ ما ﻋنده وإﳕا ﳜرج اﻟوسط وﻻ ﻛرﳝﺔ " "٦أي اﻟنفيسﺔ وﻻ أﻛﻮلﺔ " "٧أي اﳌعدة
ﻟﻸﻛﻞ أو اﻟﱵ ﻛﻞ ﻛﺜﲑ ﻓﻬي ﲰينﺔ ﻓﻬي معدة ﻟﻸﻛﻞ إﻻ أن يﺸاء ر ا اﻟﻜﻼم ﻳعود
ﻟﻸﻓﻀﻞ وتﺆﺧذ ﻣريﻀﺔ ﻣن ﻣراض وﺻغﲑة ﻣن ﺻغار ﻏنﻢ ﻻ إﺑﻞ وﺑﻘر ﳝﻜن ﳜرج

ﺻغﲑة أي ﻛﻞ اﻟنﺼاب اﻟﺬي ﻋنده ﺻغار ﻓيﺨرج ﺻغﲑة ﻻ ﺣرج ﻟﻜن ﺻغار اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘر
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ﻻ ﳜرج ﺻغﲑة ﻓﺈذا ﻛان ﻋنده ﺛﻼﺛﲔ من اﻟﺒﻘر ﺻغار سيﺨرج ﺗﺒيﻊ أو ﺗﺒيعﺔ وإذا ﻛان ﻋنده

أرﺑعﲔ سيﺨرج مسنﺔ وإذا ﻛان ﻋنده من اﻹﺑﻞ  ٩١سيﺨرج ماذا؟ ﻗال :ﻻ إﺑﻞ وﺑﻘر ﻓﻼ
ﳚﺰئ ﻓصﻼن وعﺠاﺟيﻞ ﻓﺼﻼن ﲨﻊ ﻓﺼيﻞ وﻫو وﻟد اﻟناﻗﺔ واﻟعﺠاﺟيﻞ ﲨﻊ اﻟعﺠﻞ وﻫو
وﻟد اﻟﺒﻘر وإن اﺟتمﻊ ﺻغار وﻛبار وﺻﺤاح وﻣعيبات وذﻛﻮر وإ ث أﺧذت أنﺜى
ﺻﺤيﺤﺔ ﻛبﲑة اﺟتمﻊ ﺻغار وﻛﺒار ﻫﺬا ﺻنف "أ" وﺻﺤاح ومعيﺒات ﻫﺬا "ب" وذﻛور

وإ ث "ج" إذاً من اﻟﺼغار واﻟﻜﺒار سيأﺧﺬ اﻟﻜﺒار ومن اﻟﺼﺤاح واﳌعيﺒات سيأﺧﺬ
اﻟﺼﺤيﺤﺔ ومن اﻟﺬﻛور واﻹ ث سيأﺧﺬ اﻷنﺜﻰ وﳍﺬا ﻗال :أﺧذت أنﺜى ﺻﺤيﺤﺔ ﻛبﲑة
ﻟﻜن على ﻗدر ﻗيمﺔ اﳌالﲔ معناه ﻻﺑد أن ﳜرج ﺻﺤيﺤﺔ وأنﺜﻰ وﻛﺒﲑة ﻟﻜن ﺗﻜون ﻗيمتﻬا

متناسﺐ مﻊ اﻟﻘﻄيﻊ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻋنده أي ﲟعﲎ ﻟو ﻗﻠنا اﻟنﺼاب اﻟﺬي ﻋنده اﻟﺬي ﻫو
ﺻغار وﻛﺒار ﳕﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼغار واﻟﻜﺒار ونفﺲ اﳌﺜال ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤيﺤﺔ واﳌعيﺒﺔ ﻓﻠو ﻛان ﻋنده
ﺻغار وﻛﺒار نﺼف اﻟنﺼاب ﺻغار ﻗيمﺔ اﻟواﺣدة أﻟف ر ل واﻟنﺼف اﻟﺜاﱐ ﻛﺒار ﻗيمﺔ
اﻟواﺣدة أﻟفﲔ ر ل معناه ﳜرج أنﺜﻰ ﺻﺤيﺤﺔ ﻛﺒﲑة أﻟف وﲬسماﺋﺔ ر ل وسط ﺑﲔ ﻫﺬا
وذاك وﻛﺬﻟﻚ ﻟو ﻛانﺖ معيﺒﺔ وﺻﺤيﺤﺔ أﻟف وأﻟفﲔ سيﺨرج ﻟف وﲬسماﺋﺔ  ،ذﻛور
وإ ث وﻫناك ﻓرق ﺑﲔ سعر اﻟﺬﻛور واﻹ ث ﻟنفرض أﻟف وﲬسماﺋﺔ وأﻟفﲔ سيﺨرج

 ١٧٥٠وإن ﻛان النصاب نﻮعﲔ ﻛبخاﰐ وعراب وﺑﻘر وﺟﻮاﻣيﺲ وﺿﺄن وﻣعﺰ أﺧذت
الﻔريﻀﺔ ﻣن أﺣدﳘا على ﻗدر ﻗيمﺔ اﳌالﲔ ﻟنفرض أن اﻟعراب أرﺧﺺ واﻟﺒﺨاﰐ أﻏﻠﻰ أو
اﻟعﻜﺲ أي أﺣد اﻟﺼنفﲔ أﻏﻠﻰ من اﻟﺜاﱐ ،اﻟﺒﻘر واﳉواميﺲ ﻫﺐ أن اﻟﺒﻘر مﺜﻼ ﻟفﲔ

واﳉواميﺲ ﺑﺜﻼﺛﺔ آﻻف وﻛانﺖ نﺼف نﺼف معناه ﳔرج ﻛما نرﻳد ﳔرج من اﻟﺒﻘر أو
اﳉواميﺲ ﻟﻜن شيء ﻗيمته أﻟفﲔ وﲬسماﺋﺔ وﻗد ﺗﻜون اﻟنسﺒﺔ ﳐتﻠفﺔ ﻗد ﺗﻜون مﺜﻼ رﺑﻊ
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وﺛﻼﺛﺔ أرﺑﻊ  .انتﻬينا ودﺧﻠنا ﰲ ب ﺟدﻳد وﻫو أﺣﻜام اﳋﻠﻄﺔ ) واﳋلﻄﺔ ( ﺑﻀﻢ اﳋاء
أي الﺸرﻛﺔ ) تصﲑ اﳌالﲔ ( اﳌختلﻄﲔ ) ﻛـ ( اﳌال ) الﻮاﺣد ( إن ﻛا نصا ﻣن
ﻣاشيﺔ واﳋليﻄان ﻣن أهﻞ وﺟﻮ ا ﻳﻘول اﳋﻠﻄﺔ ﺗﺼﲑ اﳌاﻟﲔ ﻛاﳌال اﻟواﺣد ﰲ اﻟﺰﻛاة ﺑﺸرط
أن ﺗﻜون اﳋﻠﻄﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟنﺼاب وﻳﻜون اﳋﻠيﻄان من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ
نﺼاب من ماشيﺔ واﳋﻠيﻄان من أﻫﻞ وﺟو ا اﻛتﺐ ﻋندﻫا "مسﻠﻢ ﺣر"  .اﳋﻠﻄﺔ نوﻋان
ﻋند شيء ﻳﻘال ﻟه ﺧﻠﻄﺔ ﻋيان وﻋند ﺧﻠﻄﺔ أوﺻاف واﳌﺼنف اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋنﻬﻢ،

ﻗال :سﻮاء ﻛانﺖ ﺧلﻄﺔ أعيان ﺑﻜﻮنﻪ ﻣﺸاعا ن يﻜﻮن لﻜﻞ نصﻒ أو ﳓﻮﻩ ﻳعﲏ مﺜﻼ
اﺛنﲔ اشﱰوا أرﺑعﲔ شاة ﲟاﻟيﻬما ﻛﻞ واﺣد دﻓﻊ اﻟنﺼف واشﱰوا أرﺑعﲔ شاة ﻫﺬه اﳋﻠﻄﺔ
نسميﻬا ﺧﻠﻄﺔ أﻋيان ﻓاﳌﻠﻚ ﺑينﻬﻢ مﺸاع ﻳعﲏ اﻷرﺑعﲔ اﻟﺸاة ﻏﲑ متميﺰة أي ﻻ نﻘول

اﻟعﺸرﻳن اﻷوﱃ ﻟﻸول واﻟعﺸرﻳن اﻟﺜانيﺔ ﻟﻠﺜاﱐ ﻻ وإﳕا ﻛﻞ شاة ﳝﻠﻜﻬا اﻷول واﻟﺜاﱐ اﻷول
ﳝﻠﻚ نﺼفﻬا واﻟﺜاﱐ ﳝﻠﻚ اﻟنﺼف اﻵﺧر وطﺒعا اﻟنﺼف اﻷول واﻟﺜاﱐ ﻏﲑ ﳏدد ﻓﻠو نتفنا
شعرة منﻬا ﻫي ﺣﻖ ﻟﻼﺛنﲔ معناه أ ﻢ شرﻛاء ﰲ ﻛﻞ ذرة ﻓيﻬا ﻫﺬه ﺧﻠﻄﺔ أﻋيان ﻓﻬﺬه

ﻟيسﺖ ا مﺸﻜﻠﺔ ﻓيﻬا أﺣﻜام اﻟﺰﻛاة اﻟﱵ سﺒﻘﺖ ،ﻛﻼمنا ﰲ اﳋﻠﻄﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻗال :أو ﺧلﻄﺔ
أوﺻاف ن ﲤيﺰ ﻣا لﻜﻞ اﻷول اشﱰى ﻋﺸرﻳن شاة واﻟﺜاﱐ اشﱰى ﻋﺸرﻳن شاة وﺟاءوا

واﺟتمعا واﺗفﻘا ﻋﻠﻰ أن ﳜﻠﻄا اﻷرﺑعﲔ ﻫﺬه مﻊ ﺑعﺾ ﻓمعناه ﻛﻞ واﺣد ﻳعرف شاﺗه إذاً
اﺧتﻠﻄا ﰲ ماذا؟ اﺧتﻠﻄا ﰲ ﲬسﺔ أشياء ستأﰐ واشﱰﻛا ﰲ ﻣراح ﺑﻀﻢ اﳌيﻢ وهﻮ اﳌبيﺖ

واﳌﺄوى " "١وﻣسرح " "٢وهﻮ ﻣا ﲡتمﻊ ﻓيﻪ لتذهب للمرعى وﳏلب " "٣وهﻮ ﻣﻮﺿﻊ
اﳊلب وﻓﺤﻞ " "٤أي ﻛﻞ اﻷرﺑعﲔ ﳍﻢ ﻓﺤﻞ واﺣد ن ﻻ ﳜتص ﺑﻄرق أﺣد اﳌالﲔ
ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜون اﻷول ﻋنده اﻟعﺸرﻳن اﻷوﱃ ﳍا ﻓﺤﻞ واﻟﺜاﱐ ﻟه ﻓﺤﻞ وﻣرعى " "٥وهﻮ
ﻣﻮﺿﻊ الرعﻲ ووﻗتﻪ ﻳﺼﻠﺢ اسﻢ مﻜان واسﻢ زمان إذاً ﺧﻠﻄﺔ اﻷوﺻاف ﻛﻞ واﺣد ﻳعرف
شاﺗه وإذا ماﺗﺖ شاة ﻳتﺤمﻠﻬا ﺻاﺣﺒﻬا واﻟﺜاﱐ ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻜنﻬﻢ اشﱰﻛوا ﰲ ﻫﺬه
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اﳋمسﺔ اﻷشياء اﳌراح وﻫو اﳌﺒيﺖ واﳌسرح اﻻﺟتماع واﶈﻠﺐ ﳏﻞ اﳊﻠﺐ واﻟفﺤﻞ واﳌرﻋﻰ

وأما اﻟرﻋي اﺧتﻠفوا ﻓيه اﺧتﻠف اﻷﺻﺤاب ﰲ اﻟرﻋي لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ ﳚمﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﱰق وﻻ
يﻔرق ﺑﲔ ﳎتمﻊ ﺧﺸيﺔ الصدﻗﺔ وﻣا ﻛان ﻣن ﺧليﻄﲔ ﻓﺈ ما يﱰاﺟعان ﺑينﻬما لسﻮيﺔ
رواﻩ الﱰﻣذي وﻏﲑﻩ انتﺒﻬوا اﻵن ﳓن ﻓﻬمنا اﻟفرق ﺑﲔ ﺧﻠﻄﺔ اﻷﻋيان وﺧﻠﻄﺔ اﻷوﺻاف
ﻓما اﳊﻜﻢ ﰲ ﺧﻠﻄﺔ اﻷوﺻاف؟ اﻵن سنعرف ﻓلﻮ ﻛان ﻹنسان شاة وﻵﺧر تسعﺔ
وثﻼثﻮن أي ﺻارت أرﺑعﲔ ﻟو ﻛان ﻟواﺣد شاة واﻟﺜاﱐ  ٣٩ﻓﻼ زﻛاة ﻋﻠﻰ اﻷول وﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜاﱐ ﻓﻠما اﺧتﻠﻄا ﰲ اﳋمسﺔ اﻷشياء ﻓاﳋﻠﻄﺔ ﺗﺼﲑ اﳌاﻟﲔ مال واﺣد ﻓتﺠﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة

وﻫي شاة واﺣدة وﳍﺬا اﳋﻠﻄﺔ أﺣيا ﲣفف ﰲ اﻟﺰﻛاة وأﺣيا ﺗﻜون أﺛﻘﻞ ﰲ اﻟﺰﻛاة ﻳعﲏ
ﻫنا اﻵن ﺻارت أﺛﻘﻞ ﻓتﺠﺐ ﻋﻠيﻬﻢ شاة ،ﺻاﺣﺐ اﻟﺸاة ﻳتﺤمﻞ ﺟﺰء من اﻷرﺑعﲔ من
ﻗيمﺔ اﻟﺸاة ﻳعﲏ ﻟو ﻗيمتﻬا أرﺑعماﺋﺔ ر ل اﻟﺸاة اﻟﱵ أﺧرﺟوﻫا معناه اﻷول سيتﺤمﻞ ﻋﺸرة

ر ل واﻟﺜاﱐ  ٣٩٠وﲦاﳕاﺋﺔ معناﻫا ﻋﺸرﻳن و ٧٨٠ﻫﺬا اﳌﺜال اﻷول أو ﻷرﺑعﲔ رﺟﻼ
أرﺑعﻮن شاة لﻜﻞ واﺣد شاة واشﱰﻛﻮا ﺣﻮﻻ ﻣا ﻓعليﻬﻢ شاة على ﺣسب ﻣلﻜﻬﻢ معناه

ﻛﻞ واﺣد ﰲ مﺜال اﻷرﺑعماﺋﺔ ر ل ﻛﻞ واﺣد ﻳدﻓﻊ ﻋﺸرة ر ل وﻳﺸﱰوا شاة وﳜرﺟوﻫا،

ﺻورة ﻟﺜﺔ :وإذا ﻛان لﺜﻼثﺔ ﻣاﺋﺔ وعﺸرون شاة لﻜﻞ واﺣد أرﺑعﻮن وﱂ يﺜبﺖ ﻷﺣدهﻢ
ﺣﻜﻢ اﻻنﻔراد ﰲ شﻲء ﻣن اﳊﻮل ﻓعلى اﳉميﻊ شاة أثﻼ اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻞ واﺣد ﻋنده

أرﺑعﲔ ﻟو ﻛان ﻫؤﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﳜتﻠﻄا ﻓﻜﻞ واﺣد شاة ﻓﻠما اﺧتﻠﻄا وﺻار ﻋندﻫﻢ ماﺋﺔ
وﻋﺸرﻳن شاة ﻓعﻠيﻬﻢ شاة واﺣدة ﻟﻜﻞ واﺣد ﺛﻠﺜﻬا وﻫنا ﺻارت ﻟﺼاﳊه ﻓفي ﺣال اﳋﻠﻄﺔ
ﻛﻞ واﺣد ﳜرج ﺛﻠﺚ شاة وﻻ أثر ﳋلﻄﺔ ﻣن ليﺲ ﻣن أهﻞ الﺰﻛاة " "١ﻛﻜاﻓر أو

مﻜاﺗﺐ أو مدﻳن مستغرق ﻳعﲏ ﻋﻠيه دﻳن ﻳستغرق ﻗيمﺔ اﻟﺸاة اﻟﱵ ﻋنده ،اﻟﺜاﱐ :وﻻ ﻓيما
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دون نصاب ﻳعﲏ واﺣد أﺗﻰ ﺑعﺸرة واﻟﺜاﱐ ﻋﺸرة أي ﻋﺸرﻳن دون اﻟنﺼاب ،اﻟﺜاﻟﺚ :وﻻ
ﳋلﻄﺔ ﻣغصﻮب ﻳعﲏ واﺣد ﻏﺼﺐ شياه وذﻫﺐ وﺧﻠط ا اﻟناس ﻫﺬا ﻻ ﺗﺼﺢ ﺧﻠﻄته
انتﻬﻰ وسينتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ ﺗفرﻳﻖ اﻟساﺋمﺔ وإذا ﻛانﺖ ساﺋمﺔ الرﺟﻞ ﻣتﻔرﻗﺔ ﻓﻮق ﻣساﻓﺔ
ﻗصر ﻓلﻜﻞ ﳏﻞ ﺣﻜمﻪ ﻋنده ﰲ ﺟدة ﻋدد وﰲ اﻟر ض ﻋدد آﺧر ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون
ﺑينﻬما مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻓﻜﻞ واﺣد ﻟه ﺣﻜمه سيﺨرج ﰲ ﺟدة ﻟوﺣده وﰲ اﻟر ض ﻟوﺣده وﻻ
أثر للخلﻄﺔ وﻻ للتﻔريق ﰲ ﻏﲑ ﻣاشيﺔ ﻳعﲏ ﻳﻘول ﻫﺬه اﳋﻠﻄﺔ إﳕا ﻫي ﰲ اﳌاشيﺔ ﻓﻘط
وﻏﲑ اﳌاشيﺔ ﻻ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا "ﻛاﻟنﻘود وﻋروض اﻟتﺠارة واﻟﺜمار" ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﺗﺼﲑ ﺧﻠﻄﺔ

أوﺻاف ﰲ اﻟنﻘود وﻻ ﰲ اﻟﺜمار وﻻ ﰲ ﻋروض اﻟتﺠارة وإﳕا ﺗﺼﺒﺢ ﺧﻠﻄﺔ أﻋيان وﳛرﻣان
ﻓرارا ﳌا تﻘدم اﻛتﺒوا "اﳋﻠﻄﺔ واﻟتفرﻳﻖ" ﻓرارا من اﻟﺰﻛاة ﻳعﲏ ﳛرم أن ﻳﻘيموا ﺧﻠﻄﺔ ﺑﻘﺼد

ﲣفيف اﻟﺰﻛاة وﳛرم أن ﻳﱰﻛوا اﳋﻠﻄﺔ ﻓرارا من اﻟﺰﻛاة ﻓنﺤن ﻗﻠنا اﳋﻠﻄﺔ أﺣيا ﺗﺰﻳد ﻳعﲏ
ﺗﻜون ﻷﺛﻘﻞ وأﺣيا ﺗﻜون ﻷﺧف ﻓﻼ ﻳنﺒغي ﳍما أن ﻳراﻋيا اﻟتﺨفيف واﳍروب من
اﻷﺛﻘﻞ ﻓيﺨتﻠﻄا أو ﻻ ﳜتﻠﻄا ﻻ ﳚوز ذﻟﻚ ﳛرم اﳋﻠﻄﺔ وﳛرم اﻟتفرﻳﻖ ﻓرار من اﻟﺰﻛاة مﺜﻞ ما
ذﻛر أول ﺻاﺣﺐ أرﺑعﲔ وأرﺑعﲔ وأرﺑعﲔ ﻗاﻟوا ﳔتﻠط ﺣﱴ ﻻ ﳜرج ﻛﻞ واﺣد شاة ﺑﻞ ﻛﻞ
واﺣد ﳜرج ﺛﻠﺚ ﻻ ﳚوز ﻫﺬا.

ب زﻛاة اﳊبﻮب والﺜمار

ﻗال تعاﱃ  :أيﻬا الذين آﻣنﻮا أنﻔﻘﻮا ﻣن طيبات ﻣا ﻛسبتﻢ وﳑا أﺧرﺟنا لﻜﻢ ﻣن
اﻷرض والﺰﻛاة تسمى نﻔﻘﺔ ﻟﻘوﻟه ﺗعاﱃ أنفﻘوا ﻓﻬو ﻳرﻳد ﺗفسﲑ اﻵﻳﺔ وﻳﻘول أنفﻘوا
اﳌﻘﺼود ا ﻫنا اﻟﺰﻛاة ﻷن اﻟﺰﻛاة ﺗسمﻰ نفﻘﺔ ﻓأنفﻘوا ﻫنا ﻳعﲏ أﺧرﺟوا اﻟﺰﻛاة ) ﲡب الﺰﻛاة
ﰲ اﳊبﻮب ﻛلﻬا ( ] [١ﻛاﳊنﻄﺔ والﺸعﲑ واﻷرز والدﺧن والباﻗﻼء والعدس واﳊمص
وساﺋر اﳊبﻮب ) ولﻮ ﱂ تﻜن ﻗﻮ ( ﻳعﲏ ﻳعيﺶ اﻟناس ﻋﻠيﻬا ﻳعﲏ اﳊنﻄﺔ واﻟﺸعﲑ ﻗوت
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أما اﳊﺒﺔ اﻟسوداء ﻟيسﺖ ﻗوت ﻓاﳊﺒوب ﺑعﻀﻬا ﻗوت وﺑعﻀﻬا ﻟﻠتداوي وﺑعﻀﻬا ﻹﺻﻼح
اﻟﻘوت ﻹﺻﻼح اﻟﻄعام أي ﲢسن اﻟﻄعام مﺜﻞ اﻟﺒﻬارات وﻛﺬا وﺑعﻀﻬا ﻋﻼج وﻛﺬا ﻓﻬو

ﻳﻘول ﻛﻞ اﳊﺒوب سواء ﻛانﺖ ﻗو أو ﻟيسﺖ ﻗوت وذﻟﻚ ﻟعموم اﻟنﺼوص ،ما ﻫو مﺜال

ما ﻏﲑ اﻟﻘوت من اﳊﺒوب؟ ﻗال :ﻛﺤب الرشاد ﻳﻘال أن ﺣﺐ اﻟرشاد اﻟﺬي ﻳسمﻰ اﻟيوم

اﻟﺜفه ﻋند ﺑعﺾ اﻟناس وﻫﺬا ﺧﺬوه ﻟﺼاﺣﺐ اﻟﻜسور ﻳستعمﻠه والﻔﺠﻞ أي ﺣﺐ اﻟفﺠﻞ

والﻘرطﻢ ﺣﺐ اﻟعﺼفر نﺒات ﻟه ﻟون ﻳعﻄي ﻟون ﻓاﳌﻘﺼود ﺣﺐ ﻫﺬه اﻷشياء واﻷ زير
ﻛلﻬا ﻛالﻜسﻔرة والﻜمﻮن وﺑﺰر الﻜتان والﻘﺜاء واﳋيار لعمﻮم ﻗﻮلﻪ ﷺ ":ﻓيما سﻘﺖ
السماء والعيﻮن العﺸر" رواﻩ البخارى ) .وﰲ ﻛﻞ ﲦر يﻜال ويدﺧر ( ] [٢نﺸﱰط ﰲ

اﻟﺜمار شرطان ﻳﻜال "أ" وﻳدﺧر "ب" واﳊﺒوب ﻻ نﻘول ﻳﻜال وﻳدﺧر اﳊﺒوب ﻛﻠﻬا وﻫي
ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﺗﻜال ﻛﻠﻬا وﺗدﺧر وﰲ اﻟﺜمار ﻗال ﻻﺑد أن ﺗﻜون اﻟﺜمار ﺗﻜال أي ﻳدﺧﻠﻬا
اﻟﻜيﻞ وﳌا ﺗﺒاع ﺗﺒاع ﻟﻜيﻞ وﺗدﺧر أي ﺗعيﺶ ﻓﱰة طوﻳﻠﺔ ﻟيﺨرج ما ﻻ ﻳدﺧر مﺜﻞ

اﳊﺒﺤاب أو اﻟﻄماطﻢ اﻷشياء اﻟﱵ ﻻ ﺗدﺧر ﻻ ﺗعيﺶ لﻘﻮلﻪ ﷺ ليﺲ ﻓيما دون ﲬسﺔ
أو سق ﺻدﻗﺔ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻟﻠﻜيﻞ ﻓدل على اعتبار التﻮسيق اﻟوسﻖ ﻛيﻞ مﻜيال معناه أن

اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻜيﻼت وﻏﲑ اﳌﻜيﻞ ﻻ ﻳدﺧﻞ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻟﻠﻜيﻞ إذاً ﳌا ﻗﻠنا اﻟﺜمار ﻛﻞ ﲦر
ﻳﻜال وﻳدﺧر ما ﻫو دﻟيﻞ اﻟﻜيﻞ؟ ﻟﻘوﻟه ﻓيما دون ﲬسﺔ أوسﻖ ،ما ﻫو دﻟيﻞ اﻻدﺧار؟

ﻗال :وﻣا ﻻ يدﺧر ﻫﺬا دﻟيﻞ اﻻدﺧار وﻣا ﻻ يدﺧر ﻻ تﻜمﻞ ﻓيﻪ النعمﺔ لعدم النﻔﻊ ﺑﻪ
ﻣآﻻ ﻳعﲏ ما ﻻ ﻳدﺧر ﻻ ﻳنتفﻊ ﺑه إﻻ ﰲ اﳊال وﻻ ﻳنتفﻊ ﺑه ﰲ مستﻘﺒﻞ اﻟﺰمان ﻓاﻟنعمﺔ ﻓيه

ﻟيسﺖ ﻛامﻠﺔ ﻓﻼ ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﻫﺬا ﺗعﻠيﻞ ﳍﻢ وﻻ ﺗﻜمن ماﻟيته إذاً ما ﻻ ﻳدﺧر ﻻ ﳝﻜن

اﻻنتفاع ﺑه ﰲ اﳌآل وإﳕا ﻳنتفﻊ ﺑه ﰲ اﳊال ﲞﻼف اﳌدﺧر ) ﻛتمر وزﺑيب ( ولﻮز وﻓستق
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وﺑندق ﻫﺬا مﺜال ﻟﻠﺜمر اﻟﺬي ﻳﻜال وﻳدﺧر وﻻ ﲡب ﰲ ساﺋر الﺜمار " "١ﻫﺬا ما ﻻ
ﲡﺐ ﻓيه ﻳعﲏ ﺑﻘيﺔ اﻟﺜمار اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜال وﻻ ﺗدﺧر ﻻ ،وﻻ ﰲ اﳋﻀر " "٢والبﻘﻮل""٣
اﳌﻘﺼود مﺜﻞ اﻟﺒﺼﻞ واﻟﺜوم واﻟﻜراث واﻟفﺠﻞ وﻛﻞ ما ﻳنﺒﺖ ﰲ ﺑﺬره ﻻ ﰲ أﺻﻞ ﺑﺖ واﻟﱵ
نسميﻬا ﳓن ﺑﻘول ﻫي ﺣﺒوب ﺗسمﻰ ﻗﻄنيات ،والﺰهﻮر" "٤وﳓﻮها ﻟﻜن استﺜﲎ من

ﻫﺬه اﻷشياء ﻗال :ﻏﲑ ﺻعﱰ وأشنان وﲰاق وورق يﻘصد أي ﻳنتفﻊ ﺑه وﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼدﺧار

ومفيد مﺜﻞ ﻛسدر وﺧﻄمﻲ ﻫﺬا ﻳستﺨدموه ﻗدﳝا مﺜﻞ اﻟﺼاﺑون وآس نﺒات أﻳﻀا

ﻳستﺨدم ﰲ اﻟعﻼج ﻓتﺠب ﻓيﻬا ﻷ ا ﻣﻜيلﺔ ﻣدﺧرة ) ويعتﱪ ( لﻮﺟﻮب الﺰﻛاة ﰲ ﲨيﻊ
ذلﻚ ) ﺑلﻮغ نصاب ﻗدرﻩ ( ﺑعد تصﻔيﺔ ﺣب ﻣن ﻗﺸرﻩ وﺟﻔاف ﻏﲑﻩ ﲬسﺔ أوسق
ﳊديﺚ أﰊ سعيد اﳋدري يرﻓعﻪ ليﺲ ﻓيما دون ﲬسﺔ أوسق ﺻدﻓﺔ رواﻩ اﳉماعﺔ ﻗال
وﻳعتﱪ ﻟوﺟوب اﻟﺰﻛاة ﰲ ﲨيﻊ اﻷشياء اﻟﱵ ﲡﺐ ﻓيﻬا وﻫي اﳊﺒوب واﻟﺜمار اﳌﻜيﻠﺔ اﳌدﺧرة
ﺑﻠوغ اﻟنﺼاب ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻷول واﻟنﺼاب اﻟﺬي ﻗﻠناه ﲬسﺔ أوسﻖ ﻟﻜن ﻛيف ﳓدد
اﻟنﺼاب؟ ﻳﻘول ﻻﺑد أن ﻳﺼﻞ اﻟنﺼاب إﱃ ﲬسﺔ أوسﻖ من اﳊﺒوب ﺑعد ﺗﺼفيﺔ اﳊﺐ من
ﻗﺸره ﻓﻘد ﻳﻜون ﻋنده ﲬسﺔ أوسﻖ ﻗﺒﻞ اﻟتﺼفيﺔ ﻟﻜن ﺑعد اﻟتﺼفيﺔ ﺗﺼﲑ أرﺑعﺔ ونﺼف
مﺜﻼ وﺟﻔاف ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ اﻟﺜمر واﻟورق اﻟﺬي ﻗﻠنا ﻳدﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻜال وﻳدﺧر ﻓﻼﺑد أن

ﲡف والﻮسق ستﻮن ﺻاعا وتﻘدم أنﻪ ﲬسﺔ أرطال وثلﺚ عراﻗﻲ ﻓﻬﻲ ) ألﻒ وستماﺋﺔ
رطﻞ عراﻗﻲ ( ﺧتﺼار اﻟوسﻖ ستون ﺻاﻋا ،اﻟﺼاع أرﺑعﺔ أمداد ،اﳋمسﺔ اﻷوسﻖ ﺛﻼﲦاﺋﺔ
ﺻاع ،اﻟﺼاع اﻟواﺣد ٢ﻛيﻠو ،ﻓاﺻﻠﺔ ﺧﻼف منﻬﻢ من ﻳﻘول  ٢.٠٤ومنﻬﻢ من ﻳﻘول

أﻛﺜر من ذﻟﻚ ومنﻬﻢ من ﳛتاط وﳚعﻠﻬا ﺛﻼﺛﺔ ﻛيﻠو ﻓﺈذا ﻗﻠنا أن ﺛﻼﲦاﺋﺔ ﺻاع واﻟﺼاع
اﻟواﺣد  ٢.٠٤ﻛيﻠو معناه أن اﳋمسﺔ أوسﻖ ﺗساوي ستماﺋﺔ وأﺛﲎ ﻋﺸر ﻛيﻠو وﺑعﻀﻬﻢ زاد

وﻗال ستماﺋﺔ وﲬسﲔ ﻛيﻠو وألﻒ وأرﺑعماﺋﺔ وﲦانيﺔ وعﺸرون رطﻼ وأرﺑعﺔ أسباع رطﻞ
ﻣصري وثﻼث ﻣاﺋﺔ وإثنان وأرﺑعﻮن رطﻼ وستﺔ أسباع رطﻞ دﻣﺸﻘﻲ وﻣاﺋتان وسبعﺔ
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وﲬسﻮن رطﻼ وسبﻊ رطﻞ ﻗدسﻲ والﻮسق واﳌد والصاع ﻣﻜاييﻞ نﻘلﺖ إﱃ الﻮزن
لتﺤﻔظ وتنﻘﻞ وتعتﱪ اﻟوسﻖ واﳌد واﻟﺼاع ﻫﺬه مﻜاﻳيﻞ ﻓﻠما نﻘول ﻫي ﺗساوي ستماﺋﺔ
ﻛيﻠو وأﺛﲎ ﻋﺸر ﻫﺬا ﻟيﺲ ﺑدﻗيﻖ ﻓاﻟﺼاع مﻜيال أرﺑعﺔ أمداد وﳌا نﻘول أرﺑعﺔ أمداد ﻫﺬا
سيﺨتﻠف من ﺣﺐ ﳊﺐ آﺧر وﳍﺬا مسأﻟﺔ ﲢوﻳﻠﻬا إﱃ وزن ﻫي مسأﻟﺔ ﺗﻘرﻳﺒيﺔ ﻓﻘط أي
ﻓيﻬا اﺣتياط وإﻻ ﻟو أﺧﺬ مﺜﻼ ﻛيﻠﺔ من اﳊﺒوب اﳋفيفﺔ وﻛيﻠﺔ من اﳊﺒوب اﻟﺜﻘيﻠﺔ ﻓﻠن
ﻳﻜون وزن اﻷوﱃ مﺜﻞ وزن اﻟﺜانيﺔ سيﺨتﻠف واﳌفروض أننا ﳔرﺟﻬا ﻟﻜيﻞ وﻟيﺲ ﻟوزن

وتعتﱪ لﱪ الرزين ﻓمن اﲣذ ﻣﻜيﻼ يسﻊ ﺻاعا ﻣنﻪ عرف ﺑﻪ ﻣا ﺑلﻎ ﺣد الﻮﺟﻮب ﻣن
ﻏﲑﻩ ) وتﻀﻢ ( أنﻮاع اﳉنﺲ ﻣن ) ﲦرة العام الﻮاﺣد ( وزرعﻪ ) ﺑعﻀﻬا إﱃ ﺑعﺾ (
أنواع اﳉنﺲ اﻟواﺣد وﻟو اﺧتﻠفﺖ اﻷنواع ﻳعﲏ اﻟتمر ﺟنﺲ واﺣد ﻗد ﺗﻜون ﻫي أنواع
ﳐتﻠفﺔ ﻳعﲏ ﺑرﱐ ،ﻋﺠوة ،ﺑرﺣي أنواع ﻟﻜن إﲨاﻋﻬا ﺟنﺲ واﺣد ﻓنﺠمﻊ اﳉنﺲ اﻟواﺣد وﻟو
اﺧتﻠفﺖ اﻷنواع ﺗﻀﻢ ﲦرة أنواع اﳉنﺲ من ﲦرة اﻟعام اﻟواﺣد وزرﻋه ﻳعﲏ اﳊﺒوب ﺑر مﺜﻼ
أنواع ﻓنﺠمﻊ ﺑعﻀﻬا إﱃ ﺑعﺾ ولﻮ ﳑا ﳛمﻞ ﰲ السنﺔ ﲪلﲔ ﻓنﺠمعﻬا مﻊ ﺑعﺾ ﻓﺈذا

وﺻﻞ ﳎموﻋﻬا ﲬسﺔ أوسﻖ ﻓأﻛﺜر وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛاة ﻳﻘول ﳒمعﻬا ونﻀﻢ ﺑعﻀﻬا إﱃ ﺑعﺾ )
ﰲ تﻜميﻞ النصاب ( لعمﻮم اﳋﱪ ﻳعﲏ اﻷﺣادﻳﺚ وﻛما لﻮ ﺑدأ ﺻﻼح إﺣداها ﻗبﻞ
اﻷﺧرى ﻳعﲏ اﳌﻘﺼود ﺗﻀﻢ ﻟﺒعﺾ سﻮاء اتﻔق وﻗﺖ إطﻼعﻬا وإدراﻛﻬا أو اﺧتلﻒ تعدد
البلد أو ﻻ إذاً نﻀمﻬا مﻊ ﺑعﺾ إذا اﺗفﻖ اﳉنﺲ وﻟو اﺧتﻠف اﻟوﻗﺖ وﻗﺖ ﺑدو اﻟﺼﻼح
أو اﺧتﻠف اﳌﻜان أو اﺧتﻠف اﻟنوع ﻓنﻀمﻬا إﱃ ﺑعﺾ ﰲ ﺗﻜميﻞ اﻟنﺼاب ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ

ﳔرج ﻗال ) ﻻ ﺟنﺲ إﱃ آﺧر ( ﻓﻼ يﻀﻢ ﺑر لﺸعﲑ وﻻ ﲤر لﺰﺑيب ﰲ تﻜميﻞ نصاب
ﻛاﳌﻮاشﻲ ﻳعﲏ ﻻ ﳝﻜن ﰲ اﳌواشي أن نﻀﻢ اﻟﺒﻘر إﱃ اﻟغنﻢ ونﻜمﻠﻬا نﺼاب ) ويعتﱪ (
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أيﻀا لﻮﺟﻮب الﺰﻛاة ﻓيما تﻘدم ) أن يﻜﻮن النصاب ﳑلﻮﻛا لﻪ وﻗﺖ وﺟﻮب الﺰﻛاة (

ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ إذاً اﻟﺸرط اﻷول ﻫو ﺑﻠوغ اﻟنﺼاب واﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ أن ﻳﻜون ﳑﻠوﻛا ﻟه

وﻗﺖ وﺟوب اﻟنﺼاب وهﻮ ﺑدو الصﻼح اﻟﻘاﻋدة ﻫي اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﰲ اﻟنﺼاب وﻋﻠﻰ من
ﻛان ماﻟﻜا ﻟﻠنﺼاب وﻗﺖ وﺟوب اﻟﺰﻛاة وﻫو ﺑدو ﺻﻼح اﻟﺜمرة ﻳعﲏ اﻟوﻗﺖ اﻟﺬي
ﺻﻠﺤﺖ ﻓيه اﻟﺜمرة ننﻈر من ماﻟﻚ اﻟﺜمرة ﻓتﺠﺐ ﻋﻠيه ﻫو ﻳعﲏ وﻗﺖ اﻟوﺟوب ﻫو ﺑدو
اﻟﺼﻼح ﰲ اﻟﺜمرة أو ﰲ اﳊﺒوب ﻓمن ﺑدا ﺻﻼح اﻟﺜمرة وﻫو ماﻟﻜا ﳍا ﻫو اﻟﺬي ﲡﺐ
ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ﻷن ﻋند ﺛﻼث ﺻور إما أن ﻳﻜون ماﻟﻜا ﳍا ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ
اﻟوﺟوب و ﻋﻬا ﻓفي ﺻور ﳚوز ﺑيعﻬا وإﻻ ﻓاﻷﺻﻞ ﻻ ﳚوز ﺑيﻊ اﻟﺜمرة ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح
ﻟﻜن ﰲ ﺑعﺾ اﳊاﻻت ﺗستﺜﲎ ﻓﻬي من اﳊاﻻت اﳌستﺜناه ،اﻟﺬي ﻛان ماﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑدو

اﻟﺼﻼح ﰒ ﺧرﺟﺖ من مﻠﻜه إﱃ ﻏﲑه ﻳعﲏ ﺛﻼﺛﺔ ﺗعاﻗﺒوا ﻋﻠيﻬا ﻫي ﺛﻼﺛﺔ ﺻور وﺛﻼﺛﺔ
ﺗعاﻗﺒوا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺜمرة ﻓﻜان ﳝﻠﻜﻬا واﺣد ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح ﰒ ﻋﻬا ﻟﺸﺨﺺ آﺧر ﻓﺒدا
اﻟﺼﻼح وﻫي ﰲ مﻠﻚ اﻟﺜاﱐ ﰒ ﺑعد ﺑدو اﻟﺼﻼح ﻋﻬا إﱃ اﻟﺜاﻟﺚ ﻓﺼار ﻋند ﺛﻼﺛﺔ
ﺗعاﻗﺒوا واﺣد ﻛان ﳝﻠﻚ ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح واﻟﺜاﱐ ﻛان ﳝﻠﻚ ﺑعد ﺑدو اﻟﺼﻼح واﻟوسط

ﻛان ﳝﻠﻚ وﻗﺖ ﺑدو اﻟﺼﻼح ﻓمن ﻫو اﻟﺬي ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة؟ ) ويعتﱪ ( أيﻀا لﻮﺟﻮب
الﺰﻛاة ﻓيما تﻘدم ) أن يﻜﻮن النصاب ﳑلﻮﻛا لﻪ وﻗﺖ وﺟﻮب الﺰﻛاة ( وهﻮ ﺑدو
الصﻼح اﻵن سيﺬﻛر ﺻور ﳌن مﻠﻜﻬا ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح أو ﺑعد ﺑدو اﻟﺼﻼح ﻳعﲏ
مﻠﻜﻬا ﻟﻜن ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه ﻗال ) :ﻓﻼ ﲡب ﻓيما يﻜتسبﻪ اللﻘاط " "١واﺣد ﻳﺬﻫﺐ
ﻟﻠمﺰارع وﻳﻠتﻘط اﻟﺜمار اﻟﱵ ﰲ اﻷرض ﻳﻠتﻘﻄﻬا وﳝﻠﻜﻬا ﻓﻠما اﻟتﻘﻄﻬا ﻛانﺖ ﲬسﺔ أوسﻖ
ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ﻷ ا ﺑدا ﺻﻼﺣﻬا وﻫي ﰲ ذمﺔ واﺣد آﺧر أو ﺧذﻩ ﲝصادﻩ ( ""٢

ﻳعﲏ ﺑعد ﺑدو اﻟﺼﻼح ﻳﻘول ﻟه ﺻاﺣﺐ اﳌﺰرﻋﺔ أﺣﺼد وﺧﺬ اﻟنﺼف أو اﻟرﺑﻊ ﻓاﻟرﺑﻊ ﻛان
ﲬسﺔ أوسﻖ ﻓﻼ ﻳﺰﻛيﻬا ﻷنه ﺑدا ﺻﻼﺣﻬا ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜون ﰲ مﻠﻜه وﻛانﺖ ﰲ مﻠﻚ اﻷﺻيﻞ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٥٩٣

وﻛذا ﻣا ﻣلﻜﻪ ﺑعد ﺑدو الصﻼح ﺑﺸراء أو إرث أو ﻏﲑﻩ " "٣ﻛﻬﺒﺔ أو ﺻدﻗﺔ ) وﻻ ﻓيما
ﳚتنبﻪ ﻣن اﳌباح " "٤ﻷنه ﻻ ﳝﻠﻜﻬا ﻳعﲏ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺼﺤراء أو اﻟغا ت أو اﳉﺒال وﳚمﻊ
ﺣﺒوب وﲦار ﺻﺤراوﻳﺔ أو ﺟﺒﻠيﺔ أو ﻛﺬا ﻫﺬه ﳌا ﺑدا ﺻﻼﺣﻬا ﻛانﺖ مﻠﻜه؟ ﻻ ما ﻛانﺖ

مﻠﻜه ﻓﺈذاً ﻟيسﺖ اﻟﺰﻛاة ﻋﻠيه ﻗال ) :وﻻ ﻓيما ﳚتنبﻪ ﻣن اﳌباح ومﺜﻞ ﳍﺬا ﻗال :ﻛالبﻄﻢ
والﺰعبﻞ ( ﺑﻮزن ﺟعﻔر وهﻮ شعﲑ اﳉبﻞ ﻫﺬه ﻛﻠﻬا نﺒا ت مﺒاﺣات ﺗنﺒﺖ شيء نعرﻓه
وشيء ﻻ نعرﻓه ﻗال ) :وﺑﺰر ﻗﻄﻮن ( وﺣب ﲤام ) ولﻮ نبﺖ ﰲ أرﺿﻪ ( ﻷنﻪ ﻻ ﳝلﻚ
ﲟلﻚ اﻷرض ﻫﺬه مسأﻟﺔ أﺧرى ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺧﻼﻓيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻫﻞ اﳌﺒاﺣات ﻫﺬه
اﻟﱵ ﺗنﺒﺖ ﰲ اﻟﺼﺤراء أو ﰲ اﳉﺒال ﻟو نﺒتﺖ ﰲ أرضﻚ وﻟيﺲ ما ﻳنﺒته اﻵدمي ﺑﻞ ما
ﻳنﺒﺖ ﺑفعﻞ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟو نﺒتﺖ ﰲ أرضﻚ ﰲ أرض ﳑﻠوﻛﺔ ﻓﻬﻞ ﻫي مﻠﻚ ﻟﺼاﺣﺐ
اﻷرض أم ﻻ ﻓﻬﺬه اﳌﺒاﺣات ﻟو نﺒتﺖ ﰲ اﳉﺒﻞ ﻓﻬي ﻟيسﺖ مﻠﻚ ﻷﺣد ﻓﺈشﻜاﻟنا إذا
نﺒتﺖ ﰲ أرض ﳑﻠوﻛﺔ ﻓﻬﻞ ﳝﻠﻜﻬا ﺻاﺣﺐ اﻷرض أم ﻻ ﳝﻠﻚ؟ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﳝﻠﻜﻬا

وﰲ وﺟه آﺧر أنه ﳝﻠﻜﻬا إذا نﺒتﺖ ﰲ أرضه ﻓﻬو ﻳتﺒﻊ اﳌﺬﻫﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻗال ) :ولﻮ نبﺖ ﰲ
أرﺿﻪ ( ﻷنﻪ ﻻ ﳝلﻚ ﲟلﻚ اﻷرض إذاً ﻫﺬه اﳌﺒاﺣات إذا نﺒتﺖ ﰲ أرض ﳑﻠوﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﳝﻠﻜﻬا ﺻاﺣﺒﻬا و ﻟتاﱄ ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﻋﻠﻰ اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه

ﳝﻠﻜﻬا ﺻاﺣﺐ اﻷرض إذا ﺻﻠﺤﺖ ﰲ مﻠﻜه ﻓﻬي مﻠﻚ ﻟه ﻓفيﻬا اﻟﺰﻛاة ﻓﺈن نبﺖ ﺑنﻔسﻪ
ﻣا يﺰرعﻪ اﻵدﻣﻲ ﻛمن سﻘﻂ لﻪ ﺣب ﺣنﻄﺔ ﰲ أرﺿﻪ أو أرض ﻣباﺣﺔ ﻓﻔيﻪ الﺰﻛاة ﻷنﻪ
ﳝلﻜﻪ وﻗﺖ الﻮﺟﻮب ﻫﺬه ﺣﺒوﺑﻚ أنﺖ ﲤﻠﻚ اﳊﺒوب ووضعتﻬا ﰲ اﻷرض أو وضعتﻬا ﰲ
أرض مﺒاﺣﺔ أو ﰲ مﻠﻜﻚ ﻓأنﺖ ﲤﻠﻚ اﻟنتاج.

ﻓصﻞ
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ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ ) :ﳚب عﺸر ( وهﻮ واﺣد ﻣن عﺸرة ) ﻓيما سﻘﻲ ﺑﻼ ﻣﺆنﺔ (
ﻛالغيﺚ والسيﻮح والبعلﻲ الﺸارب ﺑعروﻗﻪ ) و ( ﳚب ) نصﻔﻪ ( أي نصﻒ العﺸر )
ﻣعﻬا ( أي ﻣﻊ اﳌﺆنﺔ ﳚﺐ ﻋﺸر " "١مﱴ؟ ﻓيما سﻘي ﺑﻼ مؤنﺔ مﺜﻞ اﻟغيﺚ أي اﳌﻄر

واﻟسيوح أي اﳌاء اﻟﺬي ﳚري ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺒعﻠي اﻟﺬي ﻳﺸرب ﺑعروﻗه وﳚﺐ نﺼفه ""٢

ﻗال :ﻛالدوﻻب تديرﻩ البﻘر والنﻮاﺿﺢ يستﻘى عليﻬا لﻘﻮلﻪ ﷺ ﰲ ﺣديﺚ اﺑن عمر:
"وﻣا سﻘﻲ لنﻀﺢ نصﻒ العﺸر" رواﻩ البخاري .ﻗال ) :و ( ﳚب ) ثﻼثﺔ أر عﻪ (
" "٣أي أر ع العﺸر ) ما ( أي ﻓيما يﺸرب ﺑﻼ ﻣﺆنﺔ وﲟﺆنﻪ نصﻔﲔ ستﺔ أشﻬر ﺑﻼ
مؤنﺔ وستﺔ أشﻬر ﲟؤنﺔ ﻗال ﰲ اﳌبدع ﺑغﲑ ﺧﻼف نعلمﻪ ) ﻓﺈن تﻔاو ( أي السﻘﻲ
ﲟﺆنﺔ وﺑغﲑها ﻳعﲏ أن سﻘي ﺣدﳘا أﻛﺜر من اﻵﺧر ﻗال ) :ﻓـ ( اﻻعتبار ) ﻛﺜرﳘا نﻔعا
( أي ﻟيﺲ ﻟتساوي مﺜﻼ ﳌؤنﺔ أﺣيا وﺑدون مؤنﺔ أﺣيا ﻓينﻈر أي اﳊاﻟﲔ وﻓيه ﺧﻼف
ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﺟﻬان اﻟوﺟه اﳌعتمد وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ) ﻓـ ( اﻻعتبار ) ﻛﺜرﳘا نﻔعا ( ""٤
ﻳعﲏ اﻟفﱰة اﻟﱵ شرب ﻓيﻬا مﺜﻼ ﲟؤنﺔ ﻫو اﻟﺬي استفاد منه أي انتفﻊ ﺑه اﻟﺸﺠر وإذا ﻛان
اﻟعﻜﺲ اﻟفﱰة اﻟﱵ شرب ﻓيﻬا ﺑغﲑ مؤنﺔ ﻓيﺼﲑ اﻟعﱪة ا ﻗال ﻛﺜرﳘا نفعا أي أﻛﺜرﳘا
نفعا ﻟﻠﺸﺠر أو ﻟﻠﺰرع واﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ أن اﻟعﱪة ﻷﻛﺜر مدة ﻳعﲏ ﻟو ﻛان سﺒعﺔ أشﻬر وﲬسﺔ

أشﻬر ﻓاﻟعﱪة ﻟسﺒعﺔ ﻳعﲏ سﺒعﺔ أشﻬر ﳌﻄر وﲬسﺔ اشﻬر ﻟﺒئر مﺜﻼ ﻓيﺼﲑ اﻟعﱪة ﳌﻄر
ﻳﺼﲑ ﻓيه اﻟعﺸر ،ﻟو ﻟعﻜﺲ ﻳﺼﲑ اﻟعﱪة ﳌؤنﺔ معناه نﺼف اﻟعﺸر ﻫﺬا وﺟه ﻟﻜن

اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟعﱪة ﻷﻛﺜر انتفاع وﳕﻮا ﻷن اعتبار عدد السﻘﻲ وﻣا يسﻘى ﺑﻪ
ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﺸﻘﺔ ﻓاعتﱪ اﻷﻛﺜر ﻛالسﻮم مﺜﻞ اﻟساﺋمﺔ وﻟيﺲ معناه أ ا ﻻ ﺗعﻠف طول
اﻟسنﺔ ﻓﻘد ﺗعﻠف ﺑعﺾ اﻷ م وﻻ ﻋﱪة ﺬه اﻟﺒعﺾ واﻟعﱪة ﻷﻛﺜر ) وﻣﻊ اﳉﻬﻞ ( ""٥
ﻛﺜرﳘا نﻔعا ) العﺸر ( ليخرج ﻣن عﻬدة الﻮاﺟب ﺑيﻘﲔ إذاً ما ﻫو اﻟواﺟﺐ ﰲ اﳊﺒوب

واﻟﺜمار؟ إما ﻋﺸر وإما نﺼفه وإما ﺛﻼﺛﺔ أر ﻋه وﻟن ﳔرج ﻋن ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻜن ﻋند
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ﺣاﻟتﲔ ﳓن ﻗﻠنا ﲬسﺔ وﻫﺬه اﳋمسﺔ ﻻ ﲣرج ﻋن ﺛﻼث إما ﻋﺸر أو نﺼف ﻋﺸر أو ﺛﻼﺛﺔ
أر ع اﻟعﺸر ﻓاﻟعﺸر إذا ﻛان ﺑدون مؤنﺔ ونﺼف اﻟعﺸر إذا ﻛان ﲟؤنﺔ وﺛﻼﺛﺔ اﻷر ع إذا

ﻛان نﺼفﲔ وﻳﺒﻘﻰ ﻋند ﺣاﻟتان نﻠﺤﻘﻬا ﺣدى اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟساﺑﻘﺔ ،اﳊاﻟﺔ اﻟراﺑعﺔ أي اﳊاﻟﺔ
اﻷوﱃ من اﳊاﻟتﲔ إذا ﺗفاو أي ﻟيسوا متساوﻳﲔ ﻓاﻟعﱪة ﻛﺜرﳘا نفعا ﻳعﲏ إما أن نﻠﺤﻘﻬا
ﻟعﺸر أو نﻠﺤﻘﻬا ﺑنﺼف اﻟعﺸر واﻟﺼورة اﻷﺧﲑة ﰲ ﺣاﻟﺔ اﳉﻬﻞ أنه ﺗفاوت ﻟﻜن ﻻ

نعرف ﻳﻬا انتفﻊ اﻟﺰرع أﻛﺜر أو ﻳﻬا انتفﻊ اﻟﺸﺠر أﻛﺜر ﻓفي ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ نﻠﺠأ ﻟﻠعﺸر ﻷنه

اﻟيﻘﲔ وإذا ﻛان لﻪ ﺣاﺋﻄان ﻳعﲏ مﺰرﻋتان أﺣدﳘا يسﻘى ﲟﺆنﺔ واﻵﺧر ﺑغﲑها ﺿما ﰲ
النصاب ولﻜﻞ ﻣنﻬما ﺣﻜﻢ نﻔسﻪ ﰲ سﻘيﻪ ﲟﺆنﺔ وﻏﲑها معناه ﻟو ﻛان اﳊاﺋط اﻷول

أنتج مﺜﻼ ﺛﻼﺛﺔ أوسﻖ واﳊاﺋط اﻟﺜاﱐ ﺛﻼﺛﺔ أوسﻖ ﻓفي ﺣال اﻟﻀﻢ ﻳﻜون ﺑﻠﻎ اﻟنﺼاب ﻟﻜن
ﰲ ﺣال ﻋدم اﻟﻀﻢ معناه اﻷول ﻻ ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة واﻟﺜاﱐ ﻻ ﲡﺐ ﻓيه اﻟﺰﻛاة منفردا ﻓيﻘول
اﳌﺼنف ﺑﻞ ﻳﻀما ﻟﻜن ﻋند اﻹﺧراج سنﺨرج من اﻟﺜﻼﺛﺔ أوسﻖ اﻷوﱃ اﻟعﺸر وﳔرج من
اﻟﺜانيﺔ نﺼف اﻟعﺸر ﻗال وﻟﻜﻞ منﻬما ﺣﻜﻢ نفسه ﻳعﲏ ﰲ اﻟعﺸر ونﺼفه ﰲ سﻘيه ﲟؤنﺔ أو

ﻏﲑﻫا ويصدق ﻣالﻚ ﻓيما سﻘﻲ ﺑﻪ ﻓﻠو ﻗال اﳌاﻟﻚ أ سﻘيته ﲟؤنه نﺼدﻗه ﻳعﲏ ﻳﺼدق
ﻓيما سﻘﻰ ﺑه ) .وإذا اشتد اﳊب وﺑدا ﺻﻼح الﺜمر وﺟبﺖ الﺰﻛاة ( اﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن

مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة مﱴ ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ومﱴ ﺗستﻘر؟ وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﰲ اﳊﺐ واﻟﺜمار ﳝر ﲟرﺣﻠتﲔ
اﳌرﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻫي مرﺣﻠﺔ وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟوﺟوب ﻏﲑ مستﻘر واﳌرﺣﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ
استﻘرار اﻟوﺟوب ،مرﺣﻠﺔ وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﺗﻜون ﲟﺠرد ﺻﻼح اﻟﺜمر ﻳعﲏ ﺑدو اﻟﺼﻼح ﰲ
اﻟﺜمر واﳊﺒوب ﻓﺒدو اﻟﺼﻼح ﰲ اﻟﺜمر أن ﻳﻜون ﺻاﱀ ﻟﻸﻛﻞ وﺑدو اﻟﺼﻼح ﰲ اﳊﺒوب
أن ﺗﺸتد ﻓﺈذا اشتد اﳊﺐ وﺑدا ﺻﻼح اﻟﺜمر وﻋرﻓنا ساﺑﻘا أن اﻟﺰﻛاة ﲡﺐ ﰲ اﳊﺒوب ﻛﻠﻬا

www.bajabir.com

٥٩٦

وﰲ اﻟﺜمار ﺑﺸرط اﻟﻜيﻞ واﻻدﺧار ﻗال ) وإذا اشتد اﳊب وﺑدا ﺻﻼح الﺜمر وﺟبﺖ
الﺰﻛاة ( ﻟﻜن إﱃ اﻵن ﻫي ﻏﲑ مستﻘرة ،مﱴ ﺗستﻘر؟ ﺗستﻘر إذا ﺣﺼدت ﰎ ﺣﺼدﻫا

وأﺧﺬﻫا من اﻟﺸﺠرة أو اﻟﺰرع أﺧﺬ من مﻜانه وأﺧﺬت اﳊﺒوب من اﻟﺰرع ووضعﺖ ﰲ
موضﻊ ﺗﺸميسﻬا وﻫو ﻳسمﻰ اﳉرﻳن ﻓﺈذا وضعﺖ ﰲ موضﻊ ﺗﺸميسﻬا اﻵن استﻘر وﺟو ا

ﻗال اﳌﺼنف ) وإذا اشتد اﳊب وﺑدا ﺻﻼح الﺜمر وﺟبﺖ الﺰﻛاة ( ﻷنﻪ يﻘصد لﻸﻛﻞ
واﻻﻗتيات ﻛالياﺑﺲ ﻓلﻮ ع اﳊب أو الﺜمرة" "١أو تلﻔا ﺑتعديﻪ" "٢ﺑعد ﱂ تسﻘﻂ ع
اﳊﺒوب أو ع اﻟﺜمرة أو ﺗﻠفا ﻳعﲏ اﳊﺒوب واﻟﺜمرة ﺑتعدﻳه ﺑعد اﻛتﺒوا ﺑعد ﻛﻠمﺔ ﺑعد أي
ﺑعد اﻟﺼﻼح ﱂ ﺗسﻘط اﻟﺰﻛاة ،ﳌاذا؟ ﻷن ﻫﺬا ﺑعد اﻟﺼﻼح ﻓﺤﺼﻞ اﻟوﺟوب .اﻟﺼورة

اﻟﺜانيﺔ :ﻗال :وإن ﻗﻄعﻬما أو عﻬما ﻗبلﻪ ﻓﻼ زﻛاة إن ﱂ يﻘصد الﻔرار ﻣنﻬا إذاً إذا

ﻗﻄعﻬما ﻗﻄﻊ اﻟﺜمار واﳊﺒوب ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼح ﻓﻠيﺲ ﻫناك زﻛاة ﻷ ا ما وﺟﺒﺖ ﺑعد اﻟﺼورة
اﻟﺜانيﺔ ﻗال أو ﻋﻬما ع اﳊﺒوب واﻟﺜمار ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼح سيأﺗيننا ﺑعد ذﻟﻚ إن شاء ﷲ إذا
أﺣيا ﷲ ﰲ ب اﻟﺒيوع سيأﰐ ﻋند أنه ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑيﻊ اﻟﺜمار ﻗﺒﻞ ﺑدو ﺻﻼﺣﻬا إﻻ ﰲ
ﺻور وﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود ﻳعﲏ إذا ﻋﻬما اﻟﺜمار واﳊﺒوب ﰲ اﻟﺼورة ﳚوز ﺑيعﻬا ﻛما إذا ع
اﻟﺜمار مﻊ أﺻﻠﻬا ﻳعﲏ مﻊ أﺻﻞ اﻟﺸﺠرة ع اﻟﺸﺠرة ﲟا ﻋﻠيﻬا من ﲦار ﳚوز ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
ﺻﻼﺣﻬا أو ﻋﻬا ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼح ﺑﺸرط أن ﻳﻘﻄعﻬا اﳌﺸﱰي ﳚوز .انتﻬينا من اﳌرﺣﻠﺔ اﻷوﱃ

وﻫي مرﺣﻠﺔ اﻟوﺟوب اﻵن سيﺸرع ﰲ مرﺣﻠﺔ استﻘرار اﻟوﺟوب ﻗال ) وﻻ يستﻘر الﻮﺟﻮب
إﻻ ﲜعلﻬا ﰲ البيدر ( وﳓﻮﻩ وهﻮ ﻣﻮﺿﻊ تﺸميسﻬا وتيبيسﻬا ﻷنﻪ ﻗبﻞ ذلﻚ ﰲ ﺣﻜﻢ
ﻣا ﱂ تﺜبﺖ اليد عليﻪ ) ﻓﺈن تلﻔﺖ ( اﳊبﻮب أو الﺜمار ) ﻗبلﻪ ( أي ﻗبﻞ ﺟعلﻬا ﰲ
البيدر ) ﺑغﲑ تعد ﻣنﻪ ( وﻻ تﻔريﻂ ) سﻘﻄﺖ ( ﻷ ا ﱂ تستﻘر ﻳعﲏ ﱂ ﻳستﻘر وﺟو ا ﻓﺈن
تلﻒ البعﺾ ﻓﺈن ﻛان ﻗبﻞ الﻮﺟﻮب ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ ﺑدو اﻟﺼﻼح وﻟيﺲ ﻗﺒﻞ اﻻستﻘرار زﻛى
الباﻗﻲ إن ﺑلﻎ نصا وإﻻ ﻓﻼ إذاً إذا ﺗﻠف ﺑعﺾ اﻟﺜمار اﻟﱵ ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ ﻓﻬﺐ أ ا ﺗساوي
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مﺜﻼ ستﺔ أوسﻖ ﻓتﻠف نﺼفﻬا ﻓاﻟﺒاﻗي ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﺰﻛي اﻟﺒاﻗي وﻟو ﺗﻠف وسﻖ واﺣد ﻓسيﺰﻛي

اﻟﺒاﻗي ﻷن اﻟﺒاﻗي سيﻜون ﲬسﺔ ﻗال وإن ﻛان ﺑعدﻩ أي ﺑعد اﻟوﺟوب زﻛى الباﻗﻲ ﻣﻄلﻘا
ﺣيﺚ ﺑلﻎ ﻣﻊ التلﻒ نصا ﻋﺸرة أوسﻖ ﺗﻠفﺖ ﺑعد أن ﺑدا اﻟﺼﻼح إذاً ﺣﺼﻞ اﻟوﺟوب

ﰒ ﺗﻠفﺖ ﲬسﺔ أوسﻖ ﻓيﺰﻛي اﻟﺒاﻗي وﻫو ﲬسﺔ وﻟو ﺗﻠفﺖ أرﺑعﺔ أوسﻖ سيﺰﻛي ستﺔ وﻟو
ﺗﻠفﺖ ستﺔ سيﺰﻛي أرﺑعﺔ وﻟﻜن اﻷرﺑعﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ نﺼاب ﻓﻬي ﻟيسﺖ نﺼاب ﻟﻜن مﻊ اﻟتاﻟف
ﺗﺼﻞ نﺼاب ،ﻫﺐ أن اﻟتاﻟف سﺒعﺔ أوسﻖ سيﺰﻛي ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻬي ﺑﻠغﺖ مﻊ اﻟتاﻟف ﻓﻬﺬا ﻫو
اﻟفرق إذا ﺗﻠفﺖ ﻗﺒﻞ اﻟوﺟوب وﺑعد اﻟوﺟوب .ﻫﺐ أن اﳊﺒوب أو اﻟﺜمار ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸرة
أوسﻖ وإﳕا ﻫي ﺗﺒﻠﻎ ﲬسﺔ أوسﻖ ﰒ ﺗﻠف وسﻖ واﺣد سيﺰﻛي أرﺑعﺔ ﻷ ا مﻊ اﻟتاﻟف ﺗﺒﻠﻎ

اﻟنﺼاب ،ﺻورة ﻟﺜﺔ :ﻫﺐ أن اﻟناﺗج أﺻﻼ أرﺑعﺔ أوسﻖ ﻓتﻠف وسﻖ واﺣد ﻓﻼ ﻳﺰﻛي شيء
ﻷنه مﻊ اﻟتاﻟف ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟنﺼاب ﻓﺈن ﻛان ﻗﺒﻞ اﻟوﺟوب ﻳعﲏ اﻟفرق اﻵن ﺻار إذا ﻛان
اﻟتﻠف ﻗﺒﻞ اﻟوﺟوب ﻓتﺼﺒﺢ اﻟعﱪة ﳌوﺟود ﻓﻘط إذا ﻛان اﻟﺒاﻗي اﻟﺬي ﱂ ﻳتﻠف ﻳﺒﻠﻎ
اﻟنﺼاب ﻳﺰﻛﻰ وإﻻ ﻓﻼ ﻻ ننﻈر ﻟﻠتاﻟف وإن ﻛان اﻟتﻠف ﺣﺼﻞ ﺑعد اﻟوﺟوب ﻓﺈننا ننﻈر
ﻟﻠتاﻟف وﻟﻠموﺟود وننﻈر موﻋﻬما ﻓﺈن ﻛان ﳎموﻋﻬما ﻳﺒﻠﻎ اﻟنﺼاب إذاً ﻳﺰﻛﻰ اﻟﺼاﱀ وﻻ

ﻳﺰﻛﻰ اﻟتاﻟف ﻓاﻟتاﻟف اﻋتدد ﺑه ﰲ اﻟنﺼاب .ويلﺰم إﺧراج ﺣب ﻣصﻔى وﲦر ﺑسا أي

ﳜرج اﳊﺒوب ﺑعد ﺗﺼفيتﻬا من اﻟﻘﺸور واﻟﺜمار ﳜرﺟﻬا ﺑعد أن ﺗيﺒﺲ .وﳛرم شراء زﻛاتﻪ
أو ﺻدﻗتﻪ وﻻ يصﺢ أي ﳛرم أن ﻳﺸﱰي زﻛاﺗه أو اﻟﺼدﻗﺔ اﻟﱵ ﻳتﺼدق ا وﻻ ﺗﺼﺢ وﻫﺬا
ورد ﰲ اﻟسنﺔ اﻟنﻬي ﻋن ذﻟﻚ ويﺰﻛى ﻛﻞ نﻮع على ﺣدتﻪ أي ﻛﻞ نوع ﻟوﺣده ﻳعﲏ مﺜﻞ ﻟو
ﻗﻠنا ﲤر اﻟتمر ﺟنﺲ واﻷنواع منه ﻛاﻟعﺠوة واﻟﱪﱐ واﻟﱪﺣي معناه انه سيﺰﻛي ﻛﻞ نوع ﻋﻠﻰ
ﺣده ﻳعﲏ ﻋنده ﲬسﺔ أوسﻖ واﳋمسﺔ أوسﻖ ﻫﺬه ﻛﻞ وسﻖ نوع معﲔ من اﻟتمر ﻓعند
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اﻟﺰﻛاة ﳜرج اﻟعﺸر مﺜﻼ من اﳉميﻊ ﲝسﺐ اﻟنسﺒﺔ ﻫﺬا إذا ﻛانﺖ أنواﻋا أما إذا ﻛانﺖ نوع

واﺣد ﻓمنه ) .وﳚب العﺸر ( أو نصﻔﻪ ) على ﻣستﺄﺟر اﻷرض ( دون ﻣالﻜﻬا
ﻛاﳌستعﲑ ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻟو أن رﺟﻼ استأﺟر أرضا وزرﻋﻬا ﻓمن ﻫو اﻟﺬي ﲡﺐ
ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ماﻟﻚ اﻷرض أم ماﻟﻚ اﻟﺰرع؟ ماﻟﻚ اﻟﺰرع وﳍﺬا ﻗال ﳚﺐ ﻋﻠﻰ مستأﺟر
اﻷرض ﻳعﲏ اﻟﺬي زرﻋﻬا دون ماﻟﻜﻬا مﺜﻞ اﳌستعﲑ اﻟﺬي استعار أرضا وزرﻋﻬا ﻫو اﻟﺬي

ﲡﺐ ﻋﻠيه ﻷنه ﻫو اﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻟﺰرع ،ﻗال :لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وآتﻮا ﺣﻘﻪ يﻮم ﺣصادﻩ
وﳚتمﻊ العﺸر زﻛاة ﰲ ﻏﻠتﻬا إذا ﻛانﺖ ﳌسﻠﻢ واﳋراج أﺟرة ﰲ رﻗﺒتﻬا ﻳعﲏ ﰲ ﻋينﻬا ﰲ
أرض ﺧراﺟيﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻘول اﻷرض اﳋراﺟيﺔ وﻫي اﻷرض اﻟﱵ ﻓتﺤﻬا

اﳌسﻠمون ﻋنوة ﻟﻘوة أو أن أﻫﻠﻬا ﻫرﺑوا من اﳌسﻠمﲔ وﺗرﻛوﻫا ﺟﻠوا ﻋنﻬا ﺧوﻓا منا أو أننا
ﺻاﳊنا أﻫﻠﻬا ﻋﻠﻰ أ ا ﻟنا وﻟيسﺖ ﳍﻢ أن ﻫﺬه اﻷرض اﻟﱵ ﻓتﺤناﻫا ﻓﻬي ﻟنا ﳓن اﳌسﻠمﲔ
وﻫﻢ ﻳﺒﻘون ﻓيﻬا وﻳدﻓعوا ﺧراج أﺟرة ﻋن ﻫﺬه اﻷرض ﻓﻬﺐ أن ﻫﺬه اﻷرض اﳋراﺟيﺔ
ﺻاﺣﺒﻬا مسﻠﻢ أسﻠموا ﺑعد ذﻟﻚ أو أﺧﺬﻫا مسﻠﻢ ﺗرﻛوﻫا ﳌسﻠﻢ وﻫي أرض ﺧراﺟيﺔ
ﳌسﻠمﲔ وزرﻋﻬا ﻓيﺠﺐ ﰲ ﻫﺬه اﻷرض ﺣﻘان ﺣﻖ ﰲ اﻟﺰرع وﺣﻖ ﰲ ﻋﲔ اﻷرض ﻓاﻷرض
مستأﺟرة ﻓيﻬا ﺧراج ﻓيﺨرج اﳋراج واﻟﺰرع ﻓيه زﻛاة اﳊﺒوب واﻟﺜمار إذا ﻛان ﺻاﺣﺒﻬا مسﻠﻢ
أما ﻟو ﻛان ﻛاﻓر ﻓاﻟﻜاﻓر ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة مﺜﻞ اﻟﺬي ﻳستأﺟر أرض من شﺨﺺ
وﻳﺰرﻋﻬا وﳜرج مﺜﻼ ﲬسﺔ أوسﻖ أو ﻋﺸرة أوسﻖ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه أن ﻳدﻓﻊ اﻷﺟرة ﻟﻠماﻟﻚ
وﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻟﺰرع ﻓﻬنا ﺟﻬتان منفﻜتان اﻷرض ﳍا أﺟرة واﻟﺰرع ﻟه زﻛاة ﻗال
وﳚتمﻊ ﻫﺬا وﻫﺬا ﰲ أرض ﺧراﺟيﺔ وﻻ زﻛاة ﰲ ﻗدر اﳋراج إن ﱂ يﻜن لﻪ ﻣال آﺧر معناه
ﻳؤدي اﳋراج من ﻏﻠتﻬا معناه أن ﳜرج اﳋراج من اﻟغﻠﺔ إذاً أول شيء ﳜرج اﳋراج واﻟﺒاﻗي
ﻳﺼﲑ ﻓيه اﻟﺰﻛاة وﻳﺰﻛي اﻟﺒاﻗي إذا ﻛان اﻟﺒاﻗي نﺼا طﺒعا ﻫﺬا إذا ﻛان ﱂ ﻳﻜن ﻟه مال آﺧر.
نعيد :مازﻟنا ﰲ اﻷرض اﳋراﺟيﺔ ﻓﺼاﺣﺐ اﻷرض اﳋراﺟيﺔ ﻫﺬه مﻠﺰم ﺑدﻓﻊ أﺟرة ومﻠﺰم
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أﻳﻀا ﻟﺰﻛاة وما ﻋنده مال إﻻ ﻫﺬا اﻟﺰرع اﻟﺬي نتج من ﻫﺬه اﻷرض ﻓنﻘول مﻘدار اﳋراج
ﻻ زﻛاة ﻓيه ﻷن ﻫﺬا مﺜﻞ اﻟدﻳن ﰲ رﻗﺒته ﻓأول شيء ﳜرج مﻘدار اﳋراج ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ اﻟﺒاﻗي

ﻳﺰﻛيه إذا ﻛان نﺼا ﻫﺬا إذا ما ﻛان ﻋنده أموال أما إذا ﻛان ﻋنده مال آﺧر معناه أنه
ﳜرج ﺧراج اﻷرض ﻳعﲏ أﺟرة اﻷرض ﳜرﺟﻬا من ماﻟه اﳋاص إذاً ﻻ زﻛاة ﰲ ﻗدر اﳋراج
إن ﱂ ﻳﻜن ﻟه مال آﺧر اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻓيؤدي اﳋراج من ﻏﻠتﻬا وﻳﺰﻛي اﻟﺒاﻗي إن ﺑﻠﻎ نﺼا

معناه إن ﱂ ﻳﺒﻠﻎ نﺼاب ﻓﻼ .سننتﻘﻞ اﻵن إﱃ مسأﻟﺔ زﻛاة اﻟعسﻞ ) :وإذا أﺧذ ﻣن ﻣلﻜﻪ
أي أرض ﳝﻠﻜﻬا أو ﻣﻮات ( ﻛرؤوس اﳉبال ﻳعﲏ أرض ﻟيسﺖ مﻠﻚ ﻷﺣد ومﺜﻞ ﳍا
ﺑرؤوس اﳉﺒال ) ﻣن العسﻞ ﻣاﺋﺔ وستﲔ رطﻼ عراﻗيا ﻓﻔيﻪ عﺸرﻩ ( ﻳساوي ﺗﻘرﻳﺒا ٦٢
ﻛيﻠو ﺗﻘرﻳﺒا ﻷن ١٦٠رطﻞ ﻋراﻗي ﻳساوي  ٣٠ﺻاع ﻓﺈذا ضرﺑناه ﰲ  ٢.٠٤سيﻜون اﻟناﺗج
 ٦٢ﻓﺈذا أﺧﺬ من أي مﻜان من موات أو من أرضه وﺟد ﻋسﻞ ﻓأﺧﺬه ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ  ٦٢ﻛيﻠو

معناه أن ﻓيه اﻟﺰﻛاة وﻫي اﻟعﺸر أي ٦ﻛيﻠو و  ٢٠٠ﺟرام ﻗال اﻹﻣام أذهب إﱃ أن ﰲ
العسﻞ زﻛاة العﺸر ﻗد أﺧذ عمر ﻣنﻬﻢ الﺰﻛاة وﻫي من اﳌفردات ﻓﻬﺬه اﳌسأﻟﺔ من

مفردات اﻹمام أﲪد ﺧﻼﻓا ﻟﻠﺠمﻬور ﻓﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻻ ﻳرون وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻟعسﻞ
وﻗد ضعف ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺻاﺣﺐ اﻟفروع وﻫو اﺑن مفﻠﺢ وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻫو اﳌرداوي
وما ﻫو ﺑﺒعيد أي ﺗﻀعيف ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ وأما مسأﻟﺔ ﻋمر أﺧﺬ منﻬﻢ اﻟﺰﻛاة وﻟوﻫا ﻗاﻟوا ﻟعﻠه
أﺧﺬﻫا منﻬﻢ ﻟﻜن ما أﺧﺬﻫا ﻋﻠﻰ أ ا زﻛاة وإﳕا أﺧﺬﻫا منﻬﻢ ﻋﻠﻰ شيء آﺧر ﻳعﲏ ﺻدﻗﺔ

وﻻ زﻛاة ﻓيما ينﺰل ﻣن السماء على الﺸﺠر ﻛاﳌن والﺰﳒبيﻞ ﻳﻘول اﻟعسﻞ نعﻢ ﻟﻜن ﻏﲑ
اﻟعسﻞ ﻓﻼ ﻓمﺜﻞ وﻗال ﻛاﳌن واﻟﺰﳒﺒيﻞ وﻫﺬه أشياء ﺗنﺰل وﳚدو ا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠر وﻫي ﺣﻠوة

اﳌﺬاق ﻳﻘول ﻫﺬه اﻷشياء ﻻ ﲡﺐ ﻓيﻬا ﻷ ا ﻟيسﺖ ﻋسﻞ وإن زﻛى ﻣا ذﻛر ﻣن
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اﳌعﺸرات ﻣرة ﻓﻼ زﻛاة ﻓيﻪ ﺑعد اﳌعﺸرات مﺜﻞ اﳊﺒوب واﻟﺜمار واﻟعسﻞ ﻫﺬه ﻳﺰﻛيﻬا مرة
واﺣدة ﲞﻼف اﻟنﻘدﻳن وﻋروض اﻟتﺠارة ﻳعﲏ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ زﻛاﻫا اﻟسنﺔ ﻫﺬه واﻟسنﺔ
اﻟﻘادمﺔ سيﺰﻛي واﻟﱵ ﺑعدﻫا سيﺰﻛي مادام اﻟﺬﻫﺐ ﻗي ﻟﻜن اﳊﺒوب واﻟﺜمار ﻋنده نﺼاب
زﻛاه ﺑﻘي ﻫﺬا اﻟنﺼاب ﻟﻠسنﺔ اﻟﻘادمﺔ ﻻ ﻳﺰﻛيه إﻻ مرة واﺣدة ﻷنﻪ ﻏﲑ ﻣرﺻد للنماء وﻫﺬا
ﻫو اﻟتعﻠيﻞ وﱂ ﻳرد ﻓيه ﺗﻜرار اﻟﺰﻛاة ﰲ اﳊﺒوب واﻟﺜمار .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ زﻛاة اﳌعدن:
ﻓاﳌعدن ﻟه اﺣتماﻻن إما أن ﻳﻜون ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ""١وإما أن ﻳﻜون شيء آﺧر ﻟيﺲ ذﻫﺒا

وﻻ ﻓﻀﺔ " ،"٢ﻓما ﺣﻜمه إذا ﻛان ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ وما ﺣﻜمه إذا ﻛان ﻏﲑﳘا؟ إذا ﻛان

ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻓفيه رﺑﻊ ﻋﺸره "أ" اﻟواﺟﺐ ﻓيه رﺑﻊ اﻟعﺸر إن ﺑﻠﻎ نﺼا "ب" واﳌعدن إن
ﻛان ذهبا أو ﻓﻀﺔ ﻓﻔيﻪ رﺑﻊ عﺸرﻩ إن ﺑلﻎ نصا وإن ﻛان ﻏﲑﳘا ﻓﻔيﻪ رﺑﻊ عﺸر ﻗيمتﻪ
إن ﺑلغﺖ نصا ﺑعد سبﻚ وتصﻔيﺔ ﺧتﺼار اﳌعدن سنعامﻠه معامﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ

ﻓﺈن ﻛان ذﻫﺒا أو ﻓﻀﺔ وﺑﻠﻎ اﻟنﺼاب ﻛما سيأﰐ ﺑعد ﻗﻠيﻞ أن اﻟنﺼاب ﻫو ﻋﺸرﻳن مﺜﻘال
أو  ٢٠٠درﻫﻢ ﻓفيه رﺑﻊ اﻟعﺸر من اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وإن ﻛان من ﻏﲑ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ
ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون ﻫﺬا اﻟﺸيء ﻗيمته ﺗساوي نﺼاب ﻓنﺨرج رﺑﻊ اﻟعﺸر من اﻟﻘيمﺔ ﻗال

اﳌﺼنف ﺑعد سﺒﻚ وﺗﺼفيﺔ واﻟسﺒﻚ ﻫو اﻹذاﺑﺔ واﻟتﺼفيﺔ أن ﻳﺼفﻰ من اﻟﺸواﺋﺐ إن ﻛان
اﳌخرج لﻪ ﻣن أهﻞ وﺟﻮب الﺰﻛاة ﻳعﲏ ﻻ ﻛاﻓر وﻻ مﻜاﺗﺐ وﻻ مدﻳن مستغرق إذاً ﳌا

نﻘول إن ﺑﻠﻎ نﺼا ﻫﺬا ﺑعد أن ﻳﺼفﻰ من اﻟﺸواﺋﺐ ﻓﻼﺑد أن ﻳﺼﻞ ﻟﻠنﺼاب أما إذا ﺑﻠﻎ
 ٢٠مﺜﻘال وسيأﰐ أ ا  ٨٥ﺟرام ﻓﺒﻠغﺖ  ٨٥ﺟرام ﻟﺸواﺋﺐ ﻟﻜن ﺑدون شواﺋﺐ ستﻜون
 ٨٠ﺟرام ﻓﻬﺬا ﻻ زﻛاة ﻓيه ﻟﻜن وﺟد مﺜﻼ أ ا ﺗسعﲔ ﺟرام ﻓﺈذا أﺧرﺟنا اﻟﺸواﺋﺐ ﻛان

اﻟﺼاﰲ  ٨٥ﺟرام إذاً ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﻫﺬا اﳌراد .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ زﻛاة اﻟرﻛاز ) :والرﻛاز ﻣا وﺟد
ﻣن دﻓن اﳉاهليﺔ ( ﺑﻜسر الدال أي ﻣدﻓﻮ ﻢ أو ﻣن تﻘدم ﻣن ﻛﻔار عليﻪ أو على
ﺑعﻀﻪ عﻼﻣﺔ ﻛﻔر ﻓﻘﻂ ما ﺣﻜمه؟ ﻗال ) :ﻓﻔيﻪ اﳋمﺲ "أ" أي  %٢٠ﰲ ﻗليلﻪ وﻛﺜﲑﻩ
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"ب" ( ولﻮ عرﺿا لﻘﻮلﻪ ﷺ وﰲ الرﻛاز اﳋمﺲ ﻣتﻔق عليﻪ عن أﰊ هريرة ويصرف
ﻣصرف الﻔﻲء اﳌﻄلق "ج" إذاً ﻋرﻓنا اﳊﻜﻢ اﻷول من اﻟرﻛاز وﻫو أن ﻓيه اﳋمﺲ وﻋرﻓنا
أنه ﻳﺼرف ﰲ مﺼرف اﻟفيء ﻳعﲏ ﻻ ﻳوزع ﻋﻠﻰ اﻟفﻘراء وﻫﻢ اﻷﺑواب اﻟﺜمانيﺔ وإﳕا اﻟرﻛاز

ﻳﺼرف ﰲ مﺼاﱀ اﳌسﻠمﲔ اﻟعامﺔ ﻗال ويصرف ﻣصرف الﻔﻲء اﳌﻄلق للمصاﱀ ﻛلﻬا
و ﻗيﻪ لﻮاﺟدﻩ ﻳعﲏ  %٨٠منه ﳌن وﺟده ولﻮ أﺟﲑا لغﲑ طلبﻪ ﻳعﲏ وﻟو ﻛان اﻟﺬي وﺟده
أﺟﲑ ﺟيء ﺑه ﳛفر ﻟﺸيء آﺧر وﻟيﺲ ﻟيﺒﺤﺚ ﻋن اﻟرﻛاز ﻓوﺟد اﻟرﻛاز ﻫﺬا من ﺣﻘه أما إذا
ﺟيء ﺑه وﻗيﻞ ﻟه أﺣفر ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋن اﻟرﻛاز ﻓﺤفر ﻓوﺟده أﺻﺒﺢ اﻟرﻛاز ﻟﻠمؤﺟر وﻟيﺲ
ﻟﻸﺟﲑ وﻻﺣﻈوا ﰲ اﻟرﻛاز ﻟيﺲ ﻋند نﺼاب معناه أنه ﳜرج اﳋمﺲ ﰲ ﻗﻠيﻠه وﻛﺜﲑه "ب"

ﻷن ﻫﺬا ﻓيه إشارة إﱃ ﻋدم اﻟنﺼاب وإن ﻛان على شﻲء ﻣنﻪ عﻼﻣﺔ اﳌسلمﲔ ﻓلﻘﻄﺔ
وﻛذا إن ﱂ تﻜن عﻼﻣﺔ معناه أنه ﻳعامﻞ معامﻠﺔ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻳعرف سنﺔ ﰒ ﳝﻠﻚ مﻀمو
ﻟﺼاﺣﺒه .

ب زﻛاة النﻘدين
ﻓسر اﻟنﻘدﻳن ﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ أي الذهب والﻔﻀﺔ ) ﳚب ﰲ الذهب إذا ﺑلﻎ
عﺸرين ﻣﺜﻘاﻻ وﰲ الﻔﻀﺔ إذا ﺑلغﺖ ﻣاﺋﱵ درهﻢ ( اﳌﺜﻘال اﻟواﺣد  ٤.٢٥ﺟرام ﻋﻠﻰ

ﺧﻼف ﺑينﻬﻢ ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﺰﻳد ﻗﻠيﻼ وﺑعﻀﻬﻢ ﻳنﻘﺺ ﻗﻠيﻼ إذا ضرﺑناﻫا ﰲ  ٢٠ﻓيﻜون اﻟناﺗج
 ٨٥ﺟرام ذﻫﺐ  ،اﻟدرﻫﻢ اﻹسﻼمي اﻟواﺣد ﺗﻘرﻳﺒا  ٢.٩٧ﺟرام من اﻟفﻀﺔ ﻓﺈذا ضرﺑناﻫا
ﰲ  ٢٠٠ﻓيﻜون اﻟناﺗج ٥٩٤أو  ٥٩٥ﺗﻘرﻳﺒا ﺟرام ﻓﻀﺔ إذاً نﺼاب اﻟﺬﻫﺐ  ٨٥ﺟرام
ذﻫﺐ ونﺼاب اﻟفﻀﺔ  ٥٩٤ﺟرام ﻓﻀﺔ ﻫﺬا ﻫو اﻟنﺼاب ،نﺼاب ﻋروض اﻟتﺠارة ﺑنﺼاب
اﻷﻗﻞ منﻬما وﻫو اﻷﺣﻆ ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠفﻘراء ﻓاﻵن معناه ﻻﺑد أن ﳓول  ٨٥ﺟرام اﻟﺬﻫﺐ إﱃ
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ر ل ﺑﻜﻢ ﺟرام اﻟﺬﻫﺐ من اﻟر ﻻت ﻓﻬﺐ أن اﳉرام من اﻟفﻀﺔ ﺑعﺸرة ر ل ،ﻟﻜن ﰲ ﻳوم
إﺧراج اﻟﺰﻛاة نسأل ما سعرﻫا ﰲ اﻟسوق ﻓﺈذا وﺟد ﻫا ﺑعﺸرة ر ل معناه أن اﻟﺰﻛاة ستﻜون
 ٥٩٤٠ﻓﻬﺬا ﲤﺜيﻞ وﻟيﺲ ﺑرﻗﻢ ﺻﺤيﺢ ﻻ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ وﻻ ﰲ اﻟفﻀﺔ ،ﻓﻠو ﻋندي أموال

نﻘدﻳﺔ ﻛﻢ نﺼا ا ﻓﺈذا اﻋتﱪت ﻟﺬﻫﺐ  ١٥٢٠٠وإذا اﻋتﱪت ﻟفﻀﺔ ﻓيﻜون ٥٩٤٠
ﻳعﲏ ﺣواﱄ ستﺔ آﻻف ر ل ﻓاﻷﺣﻆ ﻟﻠفﻘراء اﻷﻗﻞ ﻳﺼﲑ اﻟنﺼاب اﻷﻗﻞ وﻫو ٥٩٤٠
معناه ﻟو أن واﺣد ﻋنده ﰲ اﳊساب ﻋﺸرة آﻻف ر ل أي نﻘد ﻓﻬﻞ ﻋﻠيه زﻛاة؟ ﻟنسﺒﺔ
ﻟﻠﺬﻫﺐ ما ﻓيﻬا أما ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠفﻀﺔ ﻓيﻬا ﻓسنعتﱪ ﻟفﻀﺔ وﻫي اﻷﻗﻞ وﻟنفرض اﻟعﻜﺲ إذا

نﻘﺺ اﻟﺬﻫﺐ وازدادت اﻟفﻀﺔ سنعتﱪ اﻟنﺼاب ﻟﺬﻫﺐ ﳊديﺚ اﺑن عمر وعاﺋﺸﺔ
ﻣرﻓﻮعا إنﻪ ﻛان ﺧذ ﻣن ﻛﻞ عﺸرين ﻣﺜﻘاﻻ نصﻒ ﻣﺜﻘال رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ وعن علﻲ
ﳓﻮﻩ وﺣديﺚ أنﺲ ﻣرﻓﻮعا ﰲ الرﻗﺔ رﺑﻊ العﺸر ﻣتﻔق عليﻪ واﻻعتبار لدرهﻢ اﻹسﻼﻣﻲ
الذي وزنﻪ ستﺔ دوانق اﻻﻋتﺒار ﻟدرﻫﻢ اﻹسﻼمي اﻟﻘدﱘ وﳓن ﻗﻠنا اﻵن سيﺼﺒﺢ ﲢوﻳﻠه
ﳉرامات ﻫﻜﺬا وﻗوﻟه ﰲ اﻟرﻗﺔ أي اﻟفﻀﺔ وﻗوﻟه ﰲ اﳊدﻳﺚ اﳌﺜﻘال أي اﻟﺬﻫﺐ والعﺸرة
ﻣن الدراهﻢ سبعﺔ ﻣﺜاﻗيﻞ ﻓالدرهﻢ نصﻒ ﻣﺜﻘال وﲬسﻪ وهﻮ ﲬسﻮن ﺣبﺔ وﲬسا ﺣبﺔ
شعﲑ والعﺸرون ﻣﺜﻘاﻻ ﲬسﺔ وعﺸرون دينارا وسبعا دينار وتسعﻪ على التﺤديد
لذي زنتﻪ درهﻢ وﲦن درهﻢ طﺒعا ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﻘاﻳيﺲ اﻟﻘدﳝﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟيوم اﻟناس ﻻ
ﺗعرف ﻫﺬا .اﻵن سينتﻘﻞ ﳌسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻗال ويﺰﻛى ﻣغﺸﻮش أي ﳐﻠوط ﺑغﲑه إذا ﺑلﻎ
ﺧالصﻪ نصا وز ﻳعﲏ ﻋندك ﻓﻀﺔ مغﺸوشﺔ وز ا  ٦٠٠ﺟرام ﻓﻠو ﺧﻠﺼنا اﳌادة
اﳌﺨﻠوطﺔ ا وﺻفي ﻟنا  ٥٠٠ﺟرام ﻟيﺲ ﻓيﻬا زﻛاة ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻫﺐ مﺜﻼ  ٩٠ﺟرام ﻟﻜن
ﳐﻠوطﺔ ﺑغﲑﻫا مﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ اﻵن اﻟﺬي ﺗﺸﱰﻳه ﳐﻠوط ﺑغﲑه ﻓﻼﺑد ﺗرى اﻟﺼاﰲ ﻛﻢ.

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٠٣

) ويﻀﻢ الذهب إﱃ الﻔﻀﺔ ﰲ تﻜميﻞ النصاب ( ﻷﺟﺰاء ﻓلﻮ ﻣلﻚ عﺸرة ﻣﺜاﻗيﻞ
وﻣاﺋﺔ درهﻢ ﻓﻜﻞ ﻣنﻬما نصﻒ نصاب وﳎمﻮعﻬما نصاب ﻳعﲏ نﻜمﻠﻬا ﻷﺟﺰاء ﻋﺸرة
مﺜاﻗيﻞ ﻳعﲏ نﺼف نﺼاب ذﻫﺐ ونﺼف نﺼاب ﻓﻀﺔ ﻳﻜمﻞ ﺑعﻀﻬا اﻵﺧر ﻓﻠﻜﻞ منﻬما
نﺼف نﺼاب وﳎموﻋﻬا نﺼاب وﳚﺰئ إﺧراج زﻛاة أﺣدﳘا ﻣن اﻵﺧر ﻳعﲏ اﻟﺬﻫﺐ من

اﻟفﻀﺔ واﻟفﻀﺔ من اﻟﺬﻫﺐ ﻟيﺲ ا مﺸﻜﻠﺔ إذا ﺑﻠغﺖ اﻟنﺼاب ﻷن ﻣﻘاﺻدﳘا وزﻛا ما
ﻣتﻔﻘﺔ ﻓﻬما ﻛنﻮعﻲ ﺟنﺲ ﻳعﲏ ﻛأ ما ﺟنﺲ واﺣد ﻟﻜن اﻟﺬﻫﺐ نوع واﻟفﻀﺔ نوع وﻛﻼﳘا
ﺟنﺲ واﺣد ﺟنﺲ اﻟنﻘد مﺜﻼ وﳘا ﻟيﺲ نوﻋي ﺟنﺲ ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ﻟيسا من ﺟنﺲ واﺣد
ﻟﻜن مﺜﻞ نوﻋي ﺟنﺲ وﻻ ﻓرق ﺑﲔ اﳊاﺿر والدين ﻳعﲏ ﻋنده ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ ﺗﺒﻠﻎ نﺼاب
ﺑعﻀه ﲢﺖ ﻳده وﺑعﻀه دﻳن ﻋند اﻵﺧرﻳن ﳏسوب ﰲ اﻟنﺼاب ﻟﻜن إﺧراج اﻟﺰﻛاة ﻟه أن

ﳜرج وﻟه أن ﻳؤﺧر مﻘدار زﻛاة اﻟدﻳن ﻳؤﺧره ﺣﱴ ﻳﻘﺒﻀه ) وتﻀﻢ ﻗيمﺔ العروض ( أي
عروض التﺠارة ) إﱃ ﻛﻞ ﻣنﻬما ( ﻛمن لﻪ عﺸرة ﻣﺜاﻗيﻞ وﻣتاع ﻗيمتﻪ عﺸرة أﺧرى أو
لﻪ ﻣاﺋﺔ درهﻢ وﻣتاع ﻗيمتﻪ ﻣﺜلﻬا ولﻮ ﻛان ذهب وﻓﻀﺔ وعروض ﺿﻢ اﳉميﻊ ﰲ تﻜميﻞ
النصاب معناه أن اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ واﻟعروض ﺗعامﻞ معامﻠﺔ اﻟﺸيء اﻟواﺣد ويﻀﻢ ﺟيد"أ"
ﻛﻞ ﺟنﺲ وﻣﻀروﺑﻪ"ب" إﱃ رديﺌﻪ"أ" وتﱪﻩ "ب" ﻫﺬا ﻳسموه ﻟف ونﺸر مرﺗﺐ ﻷنه

ﻳﻘول وﻳﻀﻢ ﺟيد ﻛﻞ ﺟنﺲ ﻳﻘﺼد إﱃ ردﻳئه ومﻀروب ﻛﻞ ﺟنﺲ إﱃ ﺗﱪه ﻳعﲏ اﻟﺬﻫﺐ أو
اﻟفﻀﺔ اﳌﻀروﺑﺔ ﻳعﲏ مﻀروﺑﺔ ﻋمﻠﺔ واﻟتﱪ اﻟﱵ ﻟيسﺖ مﻀروﺑﺔ اﳋاﻟﺺ اﻟﺼاﰲ ﻳﻘول ﻓﻠو
ﻛان ﻋنده ﺟيد ورديء ﻳعﲏ ذﻫﺐ ﺟيد ورديء أو ﻓﻀﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻢ ﻫﺬا إﱃ ذﻟﻚ ﰲ
اﻟنﺼاب ،ﻟو ﻛان ﻋنده ﺟﺰء مﻀروب ﻳعﲏ د نﲑ وﺟﺰء ﺗﱪ ﻟيﺲ مﻀرو ﻓيﻀمه ﰲ

اﻟنﺼاب ﻋﺸرة مﺜاﻗيﻞ من اﻷول وﻋﺸرة مﺜاﻗيﻞ من اﻟﺜاﱐ ﻳﻀمﻬا وﻳﻜمﻞ اﻟنﺼاب وﳜرج
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ﻣن ﻛﻞ نﻮع ﲝصتﻪ ﻟﻜن ﻋند اﻹﺧراج ﻓيﺨرج من ﻫﺬا ومن ذاك من اﻷول ومن اﻟﺜاﱐ من
اﳉيد ومن اﻟرديء ومن اﳌﻀروب ومن ﻏﲑ اﳌﻀروب واﻷﻓﻀﻞ ﻣن اﻷعلى ﻫﺬا ﺗفﻀﻞ

منه واﻷﻓﻀﻞ أن ﳜرج من اﻷﻋﻠﻰ وﳚﺰئ إﺧراج رديء عن أعلى ﻣﻊ الﻔﻀﻞ ﻳعﲏ مﻊ

اﻟﺰ دة ﻳعﲏ ﲡوز اﻟﺰ دة مﻊ ﺗساوي اﻟﻘيمﺔ ﻳعﲏ ﻋندما ﳜرج ﻻ س أن ﳜرج من ﻫﺬا ومن
ذاك ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﻟو أﺧرج من اﳉيد وﱂ ﳜرج من اﻟرديء ﻟيﺲ ﻫناك ﺣرج ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ
وﳚﺰئ أﻳﻀا أن ﳜرج من اﻟرديء ﻟﻜن مﻊ ز دة ﲝيﺚ ﺗساوي اﳉيد .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ
مسأﻟﺔ ما اﻟﺬي ﻳﺒاح من اﻟﺬﻫﺐ ومن اﻟفﻀﺔ ﻟﻠرﺟال واﻟنساء سيﺒدأ ﻟﺬﻛر ما اﻟﺬي ﻳﺒاح

ﻟﻠﺬﻛر من اﻟفﻀﺔ ﰒ سينتﻘﻞ إﱃ اﻟﺬي ﻳﺒاح ﻟﻠﺬﻛر من اﻟﺬﻫﺐ ) ويباح للذﻛر ﻣن الﻔﻀﺔ
اﳋاﰎ ( ﻫﺬا اﻷول ﻷنﻪ ﷺ اﲣذ ﺧاﲤا ﻣن ورق ﻣتﻔق عليﻪ اﻟورق اﻟفﻀﺔ واﻷﻓﻀﻞ ﺟعﻞ
ﻓصﻪ ﳑا يلﻲ ﻛﻔﻪ ولﻪ ﺟعﻞ ﻓصﻪ ﻣنﻪ وﻣن ﻏﲑﻩ واﻷوﱃ ﺟعلﻪ ﰲ يسارﻩ ويﻜرﻩ ﺑسباﺑﺔ
ووسﻄى ﻟﻠنﻬي اﻟﺬي ورد ﰲ ﻫﺬا ويﻜرﻩ أن يﻜتب عليﻪ ذﻛر ﷲ ﻗرآ أو ﻏﲑﻩ ﻟدﺧول
اﳋﻼء ﻷنه سيدﺧﻞ اﳋﻼء وﻫو ﰲ ﻳده ولﻮ اﲣذ لنﻔسﻪ عدة ﺧﻮاتيﻢ ﱂ تسﻘﻂ الﺰﻛاة ﻫﻞ

اﳋاﰎ اﻟفﻀﺔ ﻓيه زﻛاة ؟ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻟيﺲ ﻓيه زﻛاة أما ﻟو اﲣﺬ ﺧواﺗيﻢ ﻛﺜﲑة اﳌﺼنف ﻳﻘول
ما ﻛان داﺧﻞ داﺋرة اﻟعادة ﻻ زﻛاة وما ﺧرج ﻋن اﻟعادة ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﻳعﲏ اﲣﺬ ﺧاﰎ أو ﺧاﲤﲔ
ﻳعﲏ معتاد ﻓﻼ زﻛاة ﻟﻜن اﲣﺬ ﻋﺸرﻳن ﺧاﰎ ﻫﺬا ﺧرج ﻋن اﻟعادة ﻓﺈذاً ﻓيه اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻟﺰاﺋد

أما ﰲ اﻷﺻﻠي ﻓﻼ ولﻮ اﲣذ لنﻔسﻪ عدة ﺧﻮاتيﻢ ﱂ تسﻘﻂ الﺰﻛاة ﻓيما ﺧرج عن العادة
معناه أ ا ﺗسﻘط ﻓيما ﱂ ﲣرج ﻋن اﻟعادة إﻻ أن يتخذ ذلﻚ لﻮلدﻩ أو عبدﻩ ﻳعﲏ ﲟعﲎ أنه
ﻟو ﻛﺜرت اﳋواﺗيﻢ ﻷنه ﻟيﺲ ﻟنفسه ﻓاﲣﺬ ﺧاﰎ ﻟه وﻟوﻟده وﻟعﺒده ﻓتسﻘط ﻗال إﻻ ﻳعﲏ

ﻓتسﻘط اﻟﺰﻛاة ) و ( يباح لﻪ ) ﻗبيعﺔ السيﻒ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ وهﻲ ﻣا ﳚعﻞ على طرف
الﻘبﻀﺔ ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ طرف ﻗﺒﻀﺔ اﻟسيف ﻓأﺣيا ﳛﻠو ا ﻟفﻀﺔ ﻗال أنﺲ ﻛانﺖ ﻗبيعﺔ
سيﻒ رسﻮل ﷲ ﷺ ﻓﻀﺔ رواﻩ اﻷثرم وﰲ اﻟسنن أﻳﻀا سينتﻘﻞ ﻟﻠﺜاﻟﺚ ) و ( يباح لﻪ )
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ﺣليﺔ اﳌنﻄﻘﺔ ( أي اﻟنﻄاق اﻟﺬي ﻳﻠف ﻋﻠﻰ اﻟوسط وهﻲ ﻣا يﺸد ﺑﻪ الﻮسﻂ وتسميﻬا
العاﻣﺔ اﳊياﺻﺔ ﻫﺬا اﳊﺰام ﻟو ﺣﻼه ﺑﺸيء من اﻟفﻀﺔ ﺟاز ذﻟﻚ واﲣذ الصﺤاﺑﺔ اﳌناطق
ﳏﻼة لﻔﻀﺔ ﻫﺬا دﻟيﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ) وﳓﻮﻩ ( أي ﳓﻮ ﻣا ذﻛر أي ﻗﺒيعﺔ اﻟسيف وﺣﻠيﺔ
اﳌنﻄﻘﺔ وما شا ﻬا ﻗال ﻛﺤليﺔ اﳉﻮشن أي اﻟدرع واﳋﻮذة أي ﺣﻠيﺔ اﳋوذة وﻫي اﳌغفر
اﻟﺬي ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرأس واﳋﻒ اﻟﺬي ﰲ اﻟرﺟﻞ والﺰان وﻫﺬا ﻳﻠﺒﺲ ﲢﺖ اﳋف وﻟيﺲ ﻟه
ﻗدم وﺣﻠيﺔ ﲪاﺋﻞ اﻟسيف وﲪاﺋﻞ سيﻒ وﻫي ﻋﻼﺋﻘه ﻗال ﻷن ذلﻚ يساوي اﳌنﻄﻘﺔ
ﻣعﲎ ﻳعﲏ ﻫي ﰲ معﲎ اﳌنﻄﻘﺔ ﻓﻮﺟب أن يساويﻬا ﺣﻜما ﻳعﲏ إذاً ﻫﺬه اﻷشياء ﻗياسا
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﻓﺤﻠيﺔ اﳌنﻄﻘﺔ ﺟاءت ﻟنﺺ وﻗيﺲ ﻋﻠيﻬا ما ﻳساوﻳﻬا معﲎ ﻗال الﺸيﺦ تﻘﻲ
الدين شيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ ﻓارس اﳌعﻘول إﱃ اﳌنﻘول ﻛما ﻳﻘوﻟون ﻗال الﺸيﺦ تﻘﻲ
الدين وترﻛاش النﺸاب ﻳعﲏ ﺟعﺒﺔ اﻟسﻬام أﻳﻀا ﺣﻠيتﻬا ﻻ ﺣرج والﻜﻼليب ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا
شيء ﻛﻞ ﻫﺬه أدوات ﺣرب واﻟﻜﻼﻟيﺐ اﻟﱵ ﲤسﻚ ا اﻟعمامﺔ ﻋمامﺔ اﳌﻘاﺗﻞ ﻷنﻪ يسﲑ
ﺑﻊ ﻫﺬا ﺗعﻠيﻠه ﻳعﲏ ﻳﺸﺒه ذاك ﰲ أنه ﻳسﲑ ﺑﻊ ﻓﻬو ﺣﻠيﺔ ﻟيسﺖ ﺧاﻟﺺ ﻟيﺲ ذﻫﺒا وﻻ
ﻓﻀﺔ ﺧاﻟﺼﺔ وﻻ يباح ﻏﲑ ذلﻚ اﻵن سيﺬﻛر أمﺜﻠﺔ ﳌا ﻻ ﻳﺒاح ﻛتﺤليﺔ اﳌراﻛب""١
ولباس اﳋيﻞ" "٢ﻛاللﺠﻢ وﲢليﺔ الدواة ""٣اﶈﱪة واﳌﻘلمﺔ" "٤والﻜمران " "٥وﻫو ﺣﺰام
ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ اﳋﺼر واﳌﺸﻂ" "٦ﻟﻠرأس واﳌﻜﺤلﺔ" "٧واﳌيﻞ" "٨ما ﻳوضﻊ ﰲ اﳌﻜﺤﻠﺔ
وﻳستﺨدم ﰲ ﺗﻜﺤيﻞ اﻟعﲔ واﳌرآة " "٩والﻘنديﻞ " "١٠ﻋرﻓنا ما ﻳﺒاح ﻟﻠﺬﻛر من اﻟفﻀﺔ
اﻵن نعرف ما ﻳﺒاح ﻟﻠﺬﻛر من اﻟﺬﻫﺐ ) و ( يباح للذﻛر ) ﻣن الذهب ﻗبيعﺔ السيﻒ (
" "١ﻷن عمر ﻛان لﻪ سيﻒ ﻓيﻪ سباﺋﻚ ﻣن ذهب وعﺜمان ﺑن ﺣنيﻒ ﻛان ﰲ سيﻔﻪ
ﻣسمار ﻣن ذهب ذﻛرﳘا أﲪد وﻗيدﳘا ليسﲑ ﻣﻊ أنﻪ ذﻛر أن ﻗبيعﺔ سيﻒ النﱯ
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ﷺ ﻛان وز ا ﲦانيﺔ ﻣﺜاﻗيﻞ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ ،ما اﳉواب؟ ﻓيﺤتمﻞ أ ا ﻛانﺖ ذهبا وﻓﻀﺔ وﻗد
رواﻩ الﱰﻣذي ﻛذلﻚ ) وﻣا دعﺖ إليﻪ ﺿرورة ﻛﺄنﻒ وﳓﻮﻩ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻛاﻷسنان مﺜﻼ
ﻛر ط أسنان "ﻷن عرﻓﺠﺔ ﺑن سعد ﻗﻄﻊ أنﻔﻪ يﻮﻣا الﻜﻼب ﻓاﲣذ أنﻔا ﻣن ﻓﻀﺔ ﻓﺄنﱳ
عليﻪ ﻓﺄﻣرﻩ النﱯ ﷺ ﻓاﲣذ أنﻔا ﻣن ذهب" رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ وﺻﺤﺤﻪ اﳊاﻛﻢ وروى
اﻷثرم عن ﻣﻮسى ﺑن طلﺤﺔ وأﰊ ﲪﺰة الﻀبعﻲ وأﰊ راﻓﻊ ﺑﺖ البناﱐ وإﲰاعيﻞ ﺑن زيد
ﺑن ﺑﺖ واﳌغﲑة ﺑن عبد ﷲ أ ﻢ شدوا أسنا ﻢ لذهب وإﱃ ﻗرﻳﺐ ﻛانوا اﻟناس
ﻳستعمﻠون اﻟﺬﻫﺐ ﰲ اﻷسنان ﻟﻜن اﻵن اﻋتﻘد أن اﳌسأﻟﺔ اﺧتﻠفﺖ ﻓاﻵن ﺗوﺟد من اﳌواد
اﻟﱵ ﺗوضﻊ ﰲ اﻷسنان ﻳعﲏ ﺑدل اﻷسنان اﻟﺼﺤيﺤﺔ أو اﻷسنان اﻟغﲑ ﺻﺤيﺤﺔ أﻗوى من

اﻟﺬﻫﺐ وأﻓﻀﻞ من اﻟﺬﻫﺐ وﻋموما مرد ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ إﱃ أﻫﻞ اﻻﺧتﺼاص وﻫﻢ اﻷطﺒاء
أطﺒاء اﻷسنان ﻫﻢ ﻳعرﻓون ﻫﻞ ﻫناك مادة ﺗغﲏ ﻋن اﻟﺬﻫﺐ ﻓﺈن وﺟدت ﻓﻼ ﻳﻠﺠأ إﱃ
اﻟﺬﻫﺐ ﻷن ﻫﺬا ضرورة وما دﻋﺖ إﻟيه ضرورة وﻫو ﳛتاج إﱃ سن وﻻ ﻳوﺟد شيء مﺜﻞ
اﻟﺬﻫﺐ ﻳعيﺶ وﻳتﺤمﻞ اﻟتغﲑات ﻓﺈذا وﺟدت مادة أﺧرى ﺗغﲏ ﻋن اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻠيسﺖ
ﺑﻀرورة ﺻارت وﻟﻜﲏ ﻻ أﻗﻄﻊ ﺬا اﻟﻜﻼم وﻟﻜﲏ أشﲑ إذا ﻛان اﻷطﺒاء اﻵن ﻳﻘوﻟون ﺬا
ﻓنعﻢ وإذا ﻛانوا ﻻ ﻳﻘوﻟون ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻘوﻟون مازال اﻟﺬﻫﺐ أﻓﻀﻞ وﻏﲑه ﻻ ﻳﻘوم مﻘامه وﷲ
أﻋﻠﻢ ) ويباح للنساء ﻣن الذهب والﻔﻀﺔ ﻣا ﺟرت عاد ن ﺑلبسﻪ ولﻮ ﻛﺜر ( انتﻘﻞ

ﻟﻠنساء ﻓاﻟنساء ﻳﺒاح ﳍن ما ﺟرت اﻟعادة ﺑﻠﺒسه مﺜﻞ :ﻛالﻄﻮق ﰲ اﻟعنﻖ واﳋلخال ﰲ

اﻟساق والسﻮار ﰲ اﻟيد والﻘرط ﰲ اﻷذن وﻣا ﰲ اﳌخانق واﳌﻘالد ﻫﺬه أنواع من اﻟﻘﻼﺋد

ﺗوضﻊ ﰲ اﻟعنﻖ والتاج ﰲ اﻟرأس وﻣا أشبﻪ ذلﻚ لﻘﻮلﻪ ﷺ ":أﺣﻞ الذهب واﳊرير
لﻺ ث ﻣن أﻣﱵ وﺣرم على ذﻛﻮرها" ويباح ﳍما أي ﻟﻠﺬﻛر واﻷنﺜﻰ ﲢﻞ ﲜﻮهر وﳓﻮﻩ

ﻷن اﳉوﻫر ﻟيﺲ ﺑﺬﻫﺐ وﻻ ﻓﻀﺔ .اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ اﻟتﺨتﻢ ﺑغﲑ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ما

ﺣﻜمه؟ ﻳﻘول ﻳﻜره ﻗال :وﻛرﻩ ﲣتمﻬما ﲝديد وﺻﻔر وﳓاس ورﺻاص ﻫﺬه اﻷشياء
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اﻷرﺑعﺔ ﻳﻘول ﺗﻜره ﻟﻠرﺟﻞ واﳌرأة ﳌاذا؟ ﻗاﻟوا أ ا ﺣﻠيﺔ أﻫﻞ اﻟنار ) وﻻ زﻛاة ﰲ ﺣليﻬما (
أي ﺣلﻲ الذﻛر واﻷنﺜى اﳌباح ﻛﻞ ﺣﻠي مﺒاح ﻟﻠرﺟﻞ أو ﻟﻠمرأة ﻻ زﻛاة ﻓيه ) اﳌعد
لﻼستعمال أو العاريﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ":ليﺲ ﰲ اﳊلﻲ زﻛاة" رواﻩ الﻄﱪاﱐ عن ﺟاﺑر ورواه
اﻟدارﻗﻄﲏ ﻟﻜن ﻓيه ضعف ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ وهﻮ ﻗﻮل أنﺲ وﺟاﺑر واﺑن عمر وعاﺋﺸﺔ وأﲰاء
أﺧتﻬا ﲬسﺔ من اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻳﻘوﻟون ﻟيﺲ ﰲ اﳊﻠي زﻛاة ﺣﱴ ولﻮ اﲣذ الرﺟﻞ ﺣلﻲ النساء
ﻹعار ن أو لعﻜﺲ إن ﱂ يﻜن ﻓرارا من اﻟﺰﻛاة ﻳﻘول ﻳعﲏ ﺣﱴ ﻟو ﻛان ﻟيﺲ ﻟﻠمرأة ﺑﻞ
ﻟرﺟﻞ طﺒعا ﻻ ﻳﻠﺒسه ﻟﻜن ﻳعﲑه ﻟﻠنساء ﻓﻼ زﻛاة ﻓيه ) وإن أعد ( اﳊلﻲ ) للﻜراء أو
النﻔﻘﺔ أو ﻛان ﳏرﻣا ( ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﻟﻠﻜراء ﻳعﲏ ﻳؤﺟره أو اﻟنفﻘﺔ ﻳﻀعه ﻋنده ﻛﻠما اﺣتاج
شيئا ﻋه وأنفﻖ ﻋﻠﻰ نفسه أو ﻛان ﳏرما أي اﳊﻠي اﻟﺬي ﻋنده ﳏرم ﻓفيه اﻟﺰﻛاة ﻷنه ﻻ

ﻳﻠﺒﺲ مﺜﻞ :ﻛسرج ﻟﻠﺨيﻞ وﳉام وآنيﺔ ﻫﺬه ﻻ ﲢﻞ ﻻ ﻟﻠرﺟﻞ وﻻ ﻟﻠمرأة ﻓﺈذاً ﻓيﻬا اﻟﺰﻛاة )
ﻓﻔيﻪ الﺰﻛاة ( إن ﺑلﻎ نصا وز ﻷ ا إﳕا سﻘﻄﺖ ﳑا أعد لﻼستعمال ﺑصرﻓﻪ عن ﺟﻬﺔ
النماء ﻓيبﻘى ﻣا عداﻩ على ﻣﻘتﻀى اﻷﺻﻞ ﻓﺈن ﻛان ﻣعدا للتﺠارة وﺟبﺖ الﺰﻛاة ﰲ
ﻗيمتﻪ ﻛالعروض إذا ﻛان اﳊﻠي معد ﻟﻠتﺠارة ﲡﺐ اﻟﺰﻛاة ﰲ ﻗيمته ﻛاﻟعروض وﻣباح
الصناعﺔ إن ﱂ يﻜن للتﺠارة يعتﱪ ﰲ النصاب ﺑﻮزنﻪ وﰲ اﻹﺧراج ﺑﻘيمتﻪ مﺒاح اﻟﺼناﻋﺔ

إذا ﱂ ﻳﻜن ﻟﻠتﺠارة ﻳعﲏ ﺣﻠي مﺒاح اﻟﺼناﻋﺔ ﻳعﲏ مﺼنوع ﻋﻠﻰ شﻜﻞ أساور أو ﺧواﰎ
وﻛﺬا وﻟيﺲ ﻟﻠتﺠارة ﻫو ﻟﻠﻘنيﺔ أو ﻟﻠنفﻘﺔ ﻓيعتﱪ ﰲ اﻟنﺼاب ﺑوزنه وﰲ اﻹﺧراج ﺑﻘيمته ﻷننا
نعتﱪ اﻟﺼنعﺔ ﻓاﻟﺼنعﺔ ﺟﺰء من اﻟﻘيمﺔ ﻳعﲏ ﳌا نﻘول ﺟرام اﻟﺬﻫﺐ ﺑـ ٢٠٠ر ل وﻟو ﻋندك
ﺧاﰎ  ١٠ﺟرام ﺑﻜﻢ؟  ٢٠٠٠ﻳﺒيعه ﺑـ ٢٢٠٠ﻓاﻟـ  ٢٠٠ﺣﻖ اﻟﺼنعﺔ ﻓيﻘول ﻋند اﻹﺧراج
ﺑﻘيمته اﻋتﺒارا ﻟﻠﺼنعﺔ وﳛرم أن ﳛلى ﻣسﺠد أو ﳝﻮﻩ سﻘﻒ أو ﺣاﺋﻂ ﺑنﻘد وﻫو اﻟﺬﻫﺐ
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أو اﻟفﻀﺔ وﲡب إزالتﻪ وزﻛاتﻪ ﲡﺐ ﻓيه شيئﲔ إزاﻟته ﻷنه ﳏرم وزﻛاﺗه أﻳﻀا ﺑﺸرطﻪ أن ﻳﺒﻠﻎ

اﻟنﺼاب ﺑﺸرطﻪ إﻻ إذا استﻬلﻚ ﻓلﻢ ﳚتمﻊ ﻣنﻪ شﻲء أي ﺑعرضه ﻋﻠﻰ اﻟنار ﻓﻼ إزاﻟﺔ وﻻ

زﻛاة ﻋند ذﻟﻚ.

ب زﻛاة العروض

العروض ﲨﻊ عرض سﻜان الراء وهﻮ ﻣا أعد لبيﻊ وشراء ﻷﺟﻞ رﺑﺢ ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷنﻪ
يعرض ليباع ويﺸﱰى أو ﻷنﻪ يعرض ﰒ يﺰول اﻵن سيﺬﻛر شروط وﺟوب اﻟﺰﻛاة ﰲ
ﻋروض اﻟتﺠارة سيﺒدأ ﻟﺸرط اﻷول ﻗال ) :إذا ﻣلﻜﻬا ( أي العروض ) ﺑﻔعلﻪ ( ""١
واﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ﺑنيﺔ اﻟتﺠارة ،ﺑفعﻠه مﺜﻞ :ﻛالبيﻊ والنﻜاح واﳋلﻊ وﻗبﻮل اﳍبﺔ والﻮﺻيﺔ
واسﱰداد اﳌبيﻊ وﻟو ﺑغﲑ معاوضﺔ مﺜﻞ اﻟنﻜاح ﻓاﻟﺒيﻊ ﲟعاوضﺔ واﻟنﻜاح ﺑغﲑ معاوضﺔ
واﳋﻠﻊ ﺑغﲑ معاوضﺔ أي ﺑﻼ مﻘاﺑﻞ إذاً إذا مﻠﻜﻬا ﺑفعﻠه سواء ﲟعاوضﺔ أو ﺑغﲑ معاوضﺔ
ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻷول معناه أن ﻫناك ﲤﻠﻚ ﺑغﲑ ﻓعﻠه ﻓيﺨتﻞ اﻟﺸرط ﻓمﺜﻞ ماذا ﺑغﲑ ﻓعﻠه؟ مﺜﻞ
اﳌﲑاث ﺧﺬه اﻹنسان ﺑغﲑ ﻓعﻠه ﻳعﲏ ﲟﺠرد أن ﳝوت مورﺛه ﻳدﺧﻞ اﻹرث ﰲ مﻠﻜه ﺑدون

إذن وﺑدون مواﻓﻘته وﺑدون ﻓعﻞ منه إذاً ﻻﺑد أن ﳝﻠﻜﻬا ﺑفعﻠه .اﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ ﻗال ) :ﺑنيﺔ
التﺠارة ( " "٢عند التملﻚ وﻋنه ﻋن اﻹمام اﲪد ﺗﺼﲑ ﻟﻠتﺠارة ﲟﺠرد اﻟنيﺔ وﻻ ﻳﺸﱰط
مسأﻟﺔ اﻟفعﻞ ) ﺑنيﺔ التﺠارة ( عند التملﻚ واستصﺤاب ﺣﻜمﻬا ﻓيما تعﻮض عن
عرﺿﻬا ﻳعﲏ إذا ع ﻋروض وأﺧﺬ ﻋروض أﺧرى ﻓﻬو مستﺼﺤﺐ نيﺔ اﻟتﺠارة .اﻟﺸرط
اﻟﺜاﻟﺚ ) :وﺑلغﺖ ﻗيمتﻬا نصا ( " "٣ﻣن أﺣد النﻘدين ) زﻛى ﻗيمتﻬا ( إذا ﺑﻠغﺖ أﻗﻞ
اﻟنﺼاﺑﲔ ﻓﻬنا ﻳﺰﻛي ﻗيمتﻬا ،ﰲ اﻟﺬﻫﺐ سيﺰﻛي ذﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ﻓﻀﺔ ،ﰲ ﻋروض اﻟتﺠارة

اﻟﻘيمﺔ ،ﰲ ﲡارة اﻟﺜياب ﻻ ﳜرج ﺛياب أو ﲡارﺗه أرز ﻻ ﳜرج أرز ﻗال ) :زﻛى ﻗيمتﻬا (
ﻷ ا ﳏﻞ الﻮﺟﻮب أي اﻟﻘيمﺔ ﻻعتبار النصاب ا ﻷننا اﻋتﱪ اﻟنﺼاب ﺑﻘيمتﻬا وﻟيﺲ
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ا وﻻ ﲡﺰئ الﺰﻛاة ﻣن العروض ﻗال ﰲ اﻟﻜﺸاف ﻫﺬه ز دة ﻷ ا ﻟيسﺖ ﳏﻞ اﻟوﺟوب

ﻓﺈﺧراﺟﻬا ﻛاﻹﺧراج من ﻏﲑ ﺟنﺲ ﻷن ﳏﻞ اﻟوﺟوب ﻫو ﻗيمﺔ اﻟعروض ﻓﻠو أﺧرﺟﻬا من

اﻟعروض معناه أﺧرﺟﻬا من ﻏﲑ ﺟنﺲ اﻟﺰﻛاة مﺜﻞ ﻟو ﻛان ﻋنده ذﻫﺐ ﻓأﺧرﺟﻬا مﺜﻼ ﺛياب
أو أﺧرﺟﻬا مواشي ﻻ ﺗﺼﺢ ﻫﺬه ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘوﻟون اﳌﻜان ﳏﻞ اﻟوﺟوب ﻫو اﻟﻘيمﺔ وﻗال
اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن ﳚوز اﻷﺧﺬ من ﻋينﻬا أﻳﻀا ﻫﺬا رأي ﻟه وﻫو مﺬﻫﺐ أﰊ ﺣنيفﺔ أما
اﳌﺬﻫﺐ أن ﺧﺬ من ﻗيمتﻬا وﻟيﺲ من ﻋينﻬا ﻓتاﺟر اﻟﻘماش ﻻ ﳜرج ﻗماش ﺑﻞ ﻗيمﺔ

اﻟﻘماش .اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن اﺧتﻼل اﻟﺸروط ﻫﺬه أو ﺑعﻀﻬا ﻗال ) :ﻓﺈن ﻣلﻜﻬا ﺑـ ( ﻏﲑ
ﻓعلﻪ ﻛـ ) إرث أو ( ﻣلﻜﻬا ) ﺑﻔعلﻪ ﺑغﲑ نيﺔ التﺠارة ﰒ نﻮاها ( أي التﺠارة ا ) ﱂ تصر
ﳍا ( ﻟو اشﱰى ﻋروض أو مﻠﻚ ﺑغﲑ ﻓعﻠه ﻛاﻹرث ﻓنوى ا اﻟتﺠارة ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗتﺤول
ﻟعروض ﲡارة أو اشﱰاﻫا ﺑفعﻠه ﺑغﲑ نيﺔ ﲡارة ﻟﻼﻗتناء ﰒ أرادﻫا ﻟﻠتﺠارة ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻻ ﺗتﺤول

ﻟﻠتﺠارة ،مﱴ ﺗتﺤول؟ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﻗال ) ﱂ تصر ﳍا ( اﻛتﺒوا :ﺣﱴ ﻳﺒيعﻬا وﳛول ﻋﻠﻰ
ﲦنﻬا اﳊول معناه أنه ﻳﺒيعﻬا وﺑعد ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺜمن إذا ﺣال اﳊول ﻋﻠيه ﻳﺰﻛيه أو ﻳﺸﱰي

ﻟﺜمن ﻋروض ﲡارة ﺑنيﺔ اﻟتﺠارة ﻓعند ذﻟﻚ ﺗﻜون ﻟﻠتﺠارة ﻗال ) :ﱂ تصر ﳍا ( أي ﲡارة
ﻷ ا ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ﰲ العروض ﻓﻼ تصﲑ ﳍا ﲟﺠرد النيﺔ إﻻ ﺣلﻲ لبﺲ ﻓيه استﺜناء
ﻳﻘول ﺣﻠي اﻟﻠﺒﺲ إذا نواه ﻟﻠﻘنيﺔ ﻟو اشﱰى ﺣﻠي ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻳﻘﺼد ﺑه اﻟﻠﺒﺲ ﻻ زﻛاة

ﻓيه ﰒ نواه ﻟﻠتﺠارة ﻳتﺤول ﻟﻠتﺠارة ﻷن اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ اﻷﺻﻞ ﻓيﻬا اﻟﺰﻛاة ﻗال إذا نﻮاﻩ
لﻘنيﺔ ﰒ نﻮاﻩ للتﺠارة ﻓيﺰﻛيﻪ ﻷن ﻫﺬا ﻫو اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ ) وتﻘﻮم ( العروض
) عند ( ﲤام ) اﳊﻮل ﻷﺣظ للﻔﻘراء ﻣن عﲔ ( أي ذهب ) أو ورق ( أي ﻓﻀﺔ
اﻷﺣﻆ اﻷﻗﻞ ،نﻘومﻬا ﻷﻗﻞ ﻓﺈذا ﻛان نﺼاب اﻟفﻀﺔ ستﺔ آﻻف ونﺼاب اﻟﺬﻫﺐ ﲬسﺔ
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ﻋﺸر أﻟف ﻓنﻘوم اﻟعروض نعتﱪ نﺼاب اﻟعروض ﻫو اﻟستﺔ آﻻف أي اﻷﻗﻞ ﻓﺈن ﺑلغﺖ
ﻗيمتﻬا نصا ﺣد النﻘدين دون اﻵﺧر اعتﱪ ﻣا تبلﻎ ﺑﻪ نصا ) وﻻ يعتﱪ ﻣا اشﱰيﺖ
ﺑﻪ ( ﻻ ﻗدرا وﻻ ﺟنسا ﻳعﲏ ﻻ ننﻈر ونﻘول ﻻ ﻫﺬه اﻟﺒﻀاﻋﺔ اشﱰﻳنﻬا ﻟﺬﻫﺐ إذاً نﺼا ا
نﺼاب اﻟﺬﻫﺐ أو نﻘول ﻫﺬه اﻟﺒﻀاﻋﺔ اشﱰﻳنﻬا ﻟفﻀﺔ ﻓنﺼا ا ﻳﻜون ﻟفﻀﺔ ﻻ نعتﱪ ما

اشﱰﻳﺖ ﺑه وﻻ نﻠتفﺖ ﳍا روي عن عمر وﻛما لﻮ ﻛان عرﺿا ﻳعﲏ ﻻ ﺗعتﱪ ما اشﱰﻳﺖ ﺑه

سواء أن ﻛان ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ أو ﻋروض ﻻ ننﻈر إﱃ ما اشﱰﻳﺖ ﺑه .انتﻘﻞ اﻵن إﱃ مسأﻟﺔ
أﺧرى ﻗال :وتﻘﻮم اﳌغنيﺔ ساذﺟﺔ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا ﳊرمﺔ اﻟﺼنعﺔ ﻳعﲏ ﻫو ﻳﺒيﻊ إماء ﻋنده أمﺔ

مغنيﺔ ﲢسن اﻟغناء ﻓﻘيمتﻬا مغنيﺔ مﺜﻼ أﻟفﲔ ر ل وﻗيمتﻬا ساذﺟﺔ ﻳعﲏ ﺑدون ما ﺗعرف
ﲢسن اﻟغناء ﻫﺬا أﻟف ر ل ﻓنﻘومﻬا ﰲ اﻟسﻠعﺔ ﻟف وﻫﺬا ﳊرمﺔ اﻟﺼنعﺔ أي ﻻ نﻘوم

اﻟﺼنعﺔ اﶈرمﺔ واﳋصﻲ ﺑصﻔتﻪ ﻋنده ﻋﺒد ﺧﺼي وﻻ ﳚوز ﺧﺼي اﻟعﺒد أﺻﻼ ،ﻓﻠما ﰐ

نﻘومه ﻓاﻟعﺒد اﳌﺨﺼي ﻟفﲔ وﻏﲑ اﳌﺨﺼي ﻟف ﻳعﲏ ﻫﻞ نﻠتفﺖ ﳊرمﺔ اﻟﺼنعﺔ ﻫنا
نﻠتفﺖ ﻓاﳋﺼي ﺑﺼفته معناه ﺑﻘيمته ﻓاﻟفرق ﺑينﻬﻢ أن اﳌغنيﺔ أﺻﻼ ﺻنعتﻬا ﺣرام اﺑتداءا
ودواما ﲞﻼف اﳋﺼي ﻓاﳊرمﺔ ﰲ اﻹﺑتداء وﻟيسﺖ ﰲ اﻻستدامﺔ ﻳعﲏ اﺑتداء ﺧﺼيه ﻻ
ﳚوز أما استدامﺔ ﻛونه ﳐﺼي ﺑعد ذﻟﻚ ما ﻓيه إشﻜال إذاً ﳉواز اﻻستدامﺔ وإن ﺣرم
اﻟفعﻞ ﰲ اﺑتداءه وﻻ عﱪة ﺑﻘيمﺔ آنيﺔ ذهب و ﻓﻀﺔ ﺑﻞ ﻟوزن ﻟو ﻛان ﻳﺒيﻊ ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ

ﻓاﻟعﱪة ﻟوزن ) .وإن اشﱰى عرﺿا ﺑنصاب ﻣن أﲦان أو عروض ﺑﲏ على ﺣﻮلﻪ ( ﻷن
وﺿﻊ التﺠارة على التﻘليب واﻻستبدال لعروض واﻷﲦان ﻓلﻮ انﻘﻄﻊ اﳊﻮل لبﻄلﺖ
زﻛاة التﺠارة ﻳعﲏ ﺧتﺼار ﻗﻠنا اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وﻋروض اﻟتﺠارة إذا استﺒدﻟناﻫا ﺑﺒعﺾ
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﳊول استﺒدل ذﻫﺐ ﺑفﻀﺔ ﰒ استﺒدل ﻓﻀﺔ ﺑعروض ﲡارة ﰒ ﻋروض اﻟتﺠارة
ﺑﺬﻫﺐ ﰒ اﻟﺬﻫﺐ ﺑعروض ﲡارة ﰒ ﻋروض اﻟتﺠارة ﺑفﻀﺔ ﻓﻼ ﻳنﻘﻄﻊ اﳊول وإﻻ ﻟن ﻳﻜون

ﻫناك زﻛاة ﻟعروض اﻟتﺠارة ) وإن اشﱰاﻩ ( أو عﻪ ) ﺑـ ( نصاب ) ساﺋمﺔ ﱂ يﱭ ( على
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ﺣﻮلﻪ نعﻢ انﻘﻄﻊ ،ﻋنده ﻋروض ﲡارة ﻋﻬا وأﺧﺬ ﺑدﳍا يمﺔ أنعام وﻫي ﺟنﺲ آﺧر شيء

ﳐتﻠف ﻟﻜن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﺬه نعتﱪﻫا ﰲ ﺣﻜﻢ اﳉنﺲ اﻟواﺣد وﻫي اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وﻋروض

اﻟتﺠارة ﻗال ﻓﺈذا اشﱰاﻫا ﺑنﺼاب ساﺋمﺔ ﱂ ﻳﱭ ﻋﻠﻰ ﺣوﻟه ﻻﺧتﻼﻓﻬما ﰲ النصاب
والﻮاﺟب إﻻ أن يﺸﱰي نصاب ساﺋمﺔ للتﺠارة ﻟو ﻋنده ساﺋمﺔ ﻳرﻳدﻫا ﻟﻠنسﻞ أو
ﻟﻠتسمﲔ ﻫﺬه زﻛا ا زﻛاة يمﺔ اﻷنعام ﻟﻜن ﻟو ﻋنده ساﺋمﺔ ﻟﻠتﺠارة ﺗﺼﲑ ﻫﺬه اﻟساﺋمﺔ

ﻋروض ﲡارة إﻻ أن يﺸﱰي نصاب ساﺋمﺔ للتﺠارة ﲟﺜلﻪ للﻘنيﺔ ﻷن السﻮم سبب للﺰﻛاة
ﻳعﲏ إذا اشﱰى نﺼاب ساﺋمﺔ ﻟﻠتﺠارة ومﺜﻠه ﻟﻠﻘنيﺔ ﻳعﲏ ﻛان ﻋنده نﺼاب ﲡارة أو ﻛان
ﻋنده شيء ﻟﻠﻘنيﺔ يمﺔ أنعام ﻓاستﺒدﳍا ﺑنﺼاب آﺧر من يمﺔ اﻷنعام ﺑنيﺔ اﻟتﺠارة ﻗال

ﻷن اﻟسوم سﺒﺐ ﻟﻠﺰﻛاة ﻗدم عليﻪ زﻛاة التﺠارة لﻘﻮ ا ﻓبﺰوال اﳌعارض يﺜبﺖ ﺣﻜﻢ
السﻮم لﻈﻬﻮرﻩ إذاً ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ إذا اشﱰى نﺼاب ساﺋمﺔ ﻟﻠتﺠارة ﲟﺜﻠه ﻟﻠﻘنيﺔ ﻓاﻟﺬي

ﻛان ﻋنده ﻟﻠتﺠارة استﺒدﳍا ﻋﻬا واشﱰى ا نﺼاب آﺧر ﻟﻼﻗتناء ﻓﺰال اﻟعارض أﻳﻬما
أﻗوى إذا اﺟتمعﺖ اﻟﻘنيﺔ واﻟتﺠارة؟ اﻟتﺠارة ﻓعروض اﻟتﺠارة أﻗوى ﻓﺈذا زاﻟﺖ ﻋروض

اﻟتﺠارة ﻓيﺰﻛيﻬا ﻟﻼﻗتناء وﻣن ﻣلﻚ نصا ﻣن الساﺋمﺔ لتﺠارة ﻓعليﻪ زﻛاة ﲡارة إذا مﻠﻚ

نﺼاب ساﺋمﺔ ﺑنيﺔ اﻟتﺠارة ﻓعﻠيه زﻛاة ﲡارة وإن ﱂ تبلﻎ ﻗيمتﻬا نصاب ﲡارة ﻓعليﻪ زﻛاة
السﻮم أي ﻳﺰﻛيﻬا ﻛساﺋمﺔ إذا ﺗعﺬر أن ﻳﺰﻛيﻬا ﻛتﺠارة وإذا اشﱰى ﻣا يصبﻎ ﺑﻪ ويبﻘى أثرﻩ
ﻛﺰعﻔران ونيﻞ وﳓﻮﻩ ﻓﻬﻮ عرض ﲡارة يﻘﻮم عند ﺣﻮلﻪ إذا اشﱰى ما ﻳﺼﺒﻎ ﺑه ""١

وﻳﺒﻘﻰ أﺛره مﺜﻞ اﻟﺰﻋفران وﻛﺬا معناه ﻫﺬه اﻷشياء ﻳﺸﱰﻳﻬا ﻟيﺼنﻊ ا ﺣﻠوى أو ﻛﺬا ﻓمﺜﻞ

ﻫﺬه اﻷشياء اﻟﱵ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟتﺠارة ﻳﻘول ﺗعتﱪ من ﻋروض اﻟتﺠارة ﻳﻘوم ﻋند ﺣوﻟه وﻛذا
ﻣا يﺸﱰيﻪ د غ " "٢ليدﺑﻎ ﺑﻪ ﻛعﻔص وﻣا يدهن ﺑﻪ " "٣ﻛسمن وﻣلﺢ ﻛﻞ ﻫﺬه نﻘومﻬا
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ﰲ اﻳﺔ اﻟسنﺔ مﻊ ﻋروض اﻟتﺠارة وﻻ شﻲء ﰲ آﻻت الصباغ" "١وأﻣتعﺔ التﺠارة""٢

وﻗﻮارير العﻄار" "٣إﻻ أن يريد ﺑيعﻬا ﻣعﻬا ﻫﺬه مسأﻟﺔ مﻬمﺔ طﺒعا اﻷمﺜﻠﺔ اﻟﱵ ذﻛرﻫا

اﳌﺼنف ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﻠﻬا ﻟﻠيوم واﳌﻘﺼود أن راﻋي اﻟدﻛان ﳌا ﰐ أو راﻋي اﳌؤسسﺔ أو راﻋي
اﻟﺸرﻛﺔ إذا ﺟاء ﳜرج اﻟﺰﻛاة ﻓفي أشياء ﻻ ﻳﺰﻛيﻬا ﻳعﲏ مﺜﻼ ﳝﻜن أن ﻳﻘال أن ﻫﺬه اﻟﺸرﻛﺔ
رأس ماﳍا ﻋﺸرة مﻠيون ر ل ﻓننﻈر ﻫﺬه اﻟعﺸرة مﻠيون إﱃ أﻳن ذﻫﺒﺖ ﻓنﺠد مﺜﻼ ﻋنده
أ ث ﻗيمته مﻠيون ر ل ﻓﻬﺬا ﻻ زﻛاة ﻓيه ﻳعﲏ اﻟﺰﻛاة ﻟيسﺖ ﰲ ﻗيمﺔ اﻟﺸرﻛﺔ أو اﳌؤسسﺔ

وإﳕا اﻟﺰﻛاة ﰲ اﻷموال اﳌوﺟودة ﰲ اﻟﺸرﻛﺔ أو اﳌؤسسﺔ ومعدة ﻟﻠتﺠارة ﻓأﺣيا ﻳﻜون ﻋنده
ﻋﺸرة مﻠيون ر ل ﲬسﺔ مﻠيون ذﻫﺒﺖ ﰲ أمور أﺧرى ﻛتأﺛيﺚ وإﳚارات ودﻋا ت واشﱰى
سيارات ﻟﻠتوزﻳﻊ واﻟﺒﻀاﻋﺔ ﻗيمتﻬا ﲬسﺔ مﻠيون ﻓﻘط أو ﻛان مﺼنعا ﻓاﳌﺼنﻊ ﳑﻜن ﻳﻜون

ﻗيمته ماﺋﺔ مﻠيون ﻟﻜن ﻓيه ﲬسﲔ مﻠيون آﻻت وﻓيه ﳝﻜن ﻋﺸرﻳن مﻠيون أﺧرى ﺛيﺚ
وإﳚارات ومﺼارﻳف ﻛﺜﲑة ﻟﻜن ﺻاﰲ اﻟﺒﻀاﻋﺔ اﳌعدة وموﺟودة ﻟﻠﺒيﻊ مﺜﻼ ﺛﻼﺛﲔ مﻠيون إذاً

سيﺰﻛي ﻫﺬه وﻻ زﻛاة ﰲ ﻏﲑ ﻣا تﻘدم وﻻ ﰲ ﻗيمﺔ ﻣا أعد للﻜراء ﻳعﲏ ﻟﻠتأﺟﲑ ﻣن عﻘار
وﺣيﻮان ﻋنده ﻋمارة أو ﻋنده سيارات ﻳؤﺟرﻫا ﻫﺬه ﻻ زﻛاة ﰲ ﻗيمتﻬا وﻇاهر ﻛﻼم اﻷﻛﺜر
ولﻮ أﻛﺜر ﻣن شراء العﻘارات ﻓارا ﻳعﲏ ﻛﻼم أﻛﺜر اﻟفﻘﻬاء ﻳﻘوﻟون ﻟو أن ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ أﻛﺜر

من شراء اﻟعﻘارات ﻓرارا من اﻟﺰﻛاة ﻓﻼ زﻛاة ﻓيﻬا أي ﻻ زﻛاة ﰲ ﻗيمتﻬا وإﳕا اﻟﺰﻛاة ﰲ دﺧﻠﻬا
ﻓعنده سيارات مؤﺟرة وﻋنده ﻋﻘارات مؤﺟرة ﻓاﻹﳚار اﻟﺬي ﰐ ﺑعد ﺧﺼﻢ اﳌﺼارﻳف
ﻓاﻟعمارة ﻫﺬه دﺧﻠﻬا ماﺋﺔ أﻟف ﻟﻜن ﻓيه ﻋﺸرة آﻻف ر ل مﺼروف ﳊارس وﻟﻜﻬر ء
وإﺻﻼﺣات ومﺼعد وﻛﺬا ﻓاﻟﺒاﻗي اﻟﺬي ﻳستﻠمه ﻫو اﻟﺬي ﻳﺰﻛﻰ إذا ﺣال اﳊول ﻓمﱴ
ﳛول اﳊول من اﻻستﻼم أم من اﻟعﻘد؟ من اﻟعﻘد طﺒعا ﻷنه إذا ﺑدأ اﻟعﻘد ﻛأنه اﻵن أﺻﺒﺢ
ﻟه ﰲ ذمﺔ اﳌستأﺟر مﺒﻠﻎ من اﳌال ﻓاﻟﺰﻛاة ﻫي رﺑﻊ اﻟعﺸر ﺑﺸرط أن ﳛول اﳊول ﻓمن ﺑداﻳﺔ
اﻟعﻘد ﲢسﺐ اﻟﺰﻛاة.
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ب زﻛاة الﻔﻄر

هﻮ اسﻢ ﻣصدر ﻣن أﻓﻄر الصاﺋﻢ إﻓﻄارا اﳌﺼدر ﻫو اﻹﻓﻄار واسﻢ اﳌﺼدر ﻫو اﻟفﻄر

واﻟفرق ﺑينﻬما أن اسﻢ اﳌﺼدر ﻫو ما ساوى اﳌﺼدر ﰲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊدث ﻷن اﳌﺼدر
ﻳدل ﻋﻠﻰ اﳊدث ﻓﻠما نﻘول إﻓﻄار ﻫﺬا ﻳدل ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟفﻄر ﻓما سواه ﰲ اﻟدﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ اﳊدث ﻟﻜن ﱂ ﻳساوﻳه ﰲ اشتماﻟه ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﳊروف ﻗال :هﻮ اسﻢ ﻣصدر ﻣن
أﻓﻄر الصاﺋﻢ إﻓﻄارا وهذﻩ يراد ا الصدﻗﺔ عن البدن ﲞﻼف زﻛاة اﳌال ﻓﻬﺬه ﺻدﻗﺔ
ﻋن اﳌال وزﻛاة اﻟفﻄر ﺻدﻗﺔ ﻋن اﻟﺒدن وإﺿاﻓتﻬا إﱃ الﻔﻄر ﻣن إﺿاﻓﺔ الﺸﻲء إﱃ سببﻪ
وﻫو اﻟفﻄر من رمﻀان ﻷن سﺒﺐ زﻛاة اﻟفﻄر ﻫو اﻟفﻄر من رمﻀان ﻓنﺼﺒﺖ ﻟه .اﻵن ﺑدأ

ﻳﺬﻛر اﳌﺼنف اﻟﺸروط ﻋﻠﻰ من ﲡﺐ زﻛاة اﻟفﻄر؟ ) وﲡب على ﻛﻞ ﻣسلﻢ ( ﻣن أهﻞ
البﻮادي وﻏﲑهﻢ وﲡب ﰲ ﻣال يتيﻢ لﻘﻮل اﺑن عمر ﻓرض رسﻮل ﷲ ﷺ زﻛاة الﻔﻄر
ﺻاعا ﻣن ﺑر أو ﺻاعا ﻣن شعﲑ على العبد واﳊر والذﻛر واﻷنﺜى والصغﲑ والﻜبﲑ ﻣن
اﳌسلمﲔ وأﻣر ا أن تﺆدى ﻗبﻞ ﺧروج الناس إﱃ الصﻼة ﻣتﻔق عليﻪ ولﻔﻈﻪ للبخاري
إذاً اﻷول من اﳌسﻠمﲔ ،اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ ) :ﻓﻀﻞ لﻪ ( أي عندﻩ ﻳعﲏ زاد ﻋنده ) يﻮم العيد
وليلتﻪ ﺻاع عن ﻗﻮتﻪ وﻗﻮت عيالﻪ ( أي واﺣد ﻋنده ز دة ﻋن ﻗوت ﻋياﻟه وﻗوﺗه ﺻاع
ﻓﺈذاً ﳜرج ﻋن نفسه وإذا وﺟد أﻛﺜر ﳜرج ﻋن نفسه وﻋن أوﻻده ﻷن ذلﻚ أهﻢ ﻓيﺠب
تﻘدﳝﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ":اﺑدأ ﺑنﻔسﻚ ﰒ ﲟن تعﻮل" طﺒعا ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﺬا اﻟﻠفﻆ ﻻ ﻳعرف،
اﳊدﻳﺚ ﺑﻠفﻆ مسﻠﻢ" :اﺑدأ ﺑنفسﻚ ﻓتﺼدق ﻋﻠيﻬا ﻓﺈن ﻓﻀﻞ شيء ﻓﻸﻫﻠﻚ" .وﻻ يعتﱪ
لﻮﺟﻮ ا ﻣلﻚ نصاب أي ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﳝﻠﻚ اﻟنﺼاب ﻟﻜي ﳜرج زﻛاة اﻟفﻄر ﻟﻜن ﻳﺸﱰط
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أن ﳝﻠﻚ اﻟنﺼاب ﺣﱴ ﳜرج زﻛاة اﳌال وإن ﻓﻀﻞ ﺑعﺾ ﺻاع أﺧرﺟﻪ ﳊديﺚ إذا أﻣرتﻜﻢ
ﻣر ﻓﺄتﻮا ﻣنﻪ ﻣا استﻄعتﻢ أي ﺑعدما ﺣﺼر ﻗوت ﻋياﻟه ونفسه وﺟد ﻋنده ز دة ﺑعﺾ
ﺻاع نﺼف ﺻاع أو أﻗﻞ أو أﻛﺜر أﺧرﺟه ) و ( يعتﱪ ﻛﻮن ذلﻚ ﻛلﻪ ﺑعد ) ﺣﻮاﺋﺠﻪ
اﻷﺻليﺔ ( لنﻔسﻪ أو ﳌن تلﺰﻣﻪ ﻣﺆونتﻪ واﳊواﺋج اﻷﺻﻠيﺔ مﺜﻞ :ﻗال :ﻣن ﻣسﻜن وعبد
وداﺑﺔ وثياب ﺑذلﺔ وﻫي ﺛياب اﳌﻬنﺔ واﳋدمﺔ وﳓﻮ ذلﻚ أي ﻻ ﻳﻄاﻟﺐ أن ﻳﺒيﻊ شيء من
أ ث اﻟﺒيﺖ ﻟﻜي ﳜرج زﻛاة اﻟفﻄر أو ﻳﺒيﻊ سيارﺗه أو ﻳﺒيﻊ ﻛتﺐ اﻟعﻠﻢ وﻛﺬا ) ﻻ ﳝنعﻬا
الدين ( ﻷ ا ليسﺖ واﺟبﺔ ﰲ اﳌال أي ﻟو ﻛان ﻋﻠيه دﻳون ﳜرج زﻛاة اﻟفﻄر وﳓن سﺒﻖ
ﻋند ﰲ زﻛاة اﳌال أن اﻟدﻳن ﳝنﻊ زﻛاة اﳌال ﻟﻜن ﰲ زﻛاة اﻟفﻄر ﻻ ﳝنعﻬا إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ

وﻫي ) :إﻻ ﺑﻄلبﻪ ( أي طلب الدين ﻓيﻘدﻣﻪ إذاً ﻷن الﺰﻛاة واﺟبﺔ ﻣﻮاساة ،وﻗﻀاء
الدين أهﻢ ﻳعﲏ إﻻ إذا ﻛان اﻟداﺋن ﻳﻄاﻟﺐ ﻓﻬنا ﻻ ﳜرج زﻛاة اﻟفﻄر وإﳕا ﻳسدد ﳍﺬا اﻟداﺋن
اﻟﺬي ﻳﻄاﻟﺐ ﺑدﻳنه .ﻛيف ﳜرج زﻛاة اﻟفﻄر وﻋن من ﳜرج؟ ) ﻓيخرج ( زﻛاة الﻔﻄر )
عن نﻔسﻪ ( ﳌا تﻘدم ) و ( عن ) ﻣسلﻢ ﳝﻮنﻪ ( ﳝونه أي ﻳنفﻖ ﻋﻠيه مﺜﻞ :ﻣن الﺰوﺟات
واﻷﻗارب وﺧادم زوﺟتﻪ إن لﺰﻣتﻪ ﻣﺆونتﻪ وزوﺟﺔ عبدﻩ اﳊرة وﻗريبﻪ الذي يلﺰﻣﻪ إعﻔاﻓﻪ
أﻗارﺑه اﻟﺬﻳن ﻳﻠﺰمﻬﻢ اﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيﻬﻢ لعمﻮم ﻗﻮلﻪ ﷺ" :أدوا الﻔﻄر عمن ﲤﻮنﻮن" وﻻ تلﺰﻣﻪ
ﻓﻄرة ﻣن ﳝﻮنﻪ ﻣن الﻜﻔار " "١ﻓﻠو ﻛان ﻳنفﻖ ﻋﻠﻰ ﻗرﻳﺐ ﻟه أو ﻛان ﻋنده اﺑن أو ﻛﺬا
ﻛاﻓر ﻓﻼ ﳜرج ﻋن ﻫﺬا اﻟﻜاﻓر ﻷ ا طﻬرة للمخرج عنﻪ والﻜاﻓر ﻻ يﻘبلﻬا أي ﻻ ﻳﻄﻬر
ﻷنﻪ ﻻ يﻄﻬرﻩ إﻻ اﻹسﻼم ولﻮ عبدا ﻳعﲏ ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻜاﻓر وﻋن ﻋﺒده اﳌسﻠﻢ ﻳعﲏ ﻻ ﺗﻠﺰم
اﻟﻜاﻓر ﻋن ﻋﺒده اﳌسﻠﻢ وﻻ تلﺰﻣﻪ ﻓﻄرة أﺟﲑ" "٢وﻇﺌر" "٣أي مرضﻊ استﺄﺟرﳘا
ﺑﻄعاﻣﻬما ﻳعﲏ ﻗال ﳍﻢ ﺗعاﻟوا اﻋمﻠوا معي رمﻀان وأ أنفﻖ ﻋﻠيﻜﻢ وأطعمﻜﻢ شﻬر
رمﻀان ﻓﻬﺬا اﻹطعام ﻫو أﺟرة ﲞﻼف اﻟنفﻘﺔ ﻓﻠيسﺖ نفﻘﺔ مﺜﻞ اﻟنفﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد

واﻟﺰوﺟﺔ وﻻ ﻣن وﺟبﺖ نﻔﻘتﻪ ﰲ ﺑيﺖ اﳌال " "٤من ﻛانﺖ نفﻘته ﰲ ﺑيﺖ اﳌال مﺜﻞ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦١٥

اﻟﻠﻘيط ﻓﻬﺬا ﻻ ﲡﺐ إﺧراج زﻛاة اﻟفﻄر ﻋنه ) ولﻮ ( تﱪع ﲟﺆونﺔ شخص ﲨيﻊ ) شﻬر
رﻣﻀان ( أدى ﻓﻄرتﻪ لعمﻮم اﳊديﺚ الساﺑق ﲞﻼف ﻣا لﻮ تﱪع ﺑﻪ ﺑعﺾ الﺸﻬر أما ﻟو
ﺗﱪع ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺒعﺾ اﻟﺸﻬر ﻓﻼ ﺗﻠﺰمه ﻓﻄرﺗه .ﻟو ﻋﺠﺰ ﻋن اﻹﺧراج ﻋن اﳉميﻊ ﻳعﲏ ﻋنده

ﻟﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻟﻠﺠميﻊ ﻳستﻄيﻊ أن ﳜرج ﻋن ﺑعﻀﻬﻢ دون اﻟﺒعﺾ ﻓﻜيف ﻳرﺗﺒﻬﻢ؟ ) وإن
عﺠﺰ عن البعﺾ ( وﻗدر على البعﺾ ) ﺑدأ ﺑنﻔسﻪ ( " "١ﻷن نﻔﻘﺔ نﻔسﻪ ﻣﻘدﻣﺔ
ﻓﻜذا ﻓﻄر ا ) ﻓاﻣرأتﻪ ( " "٢لﻮﺟﻮب نﻔﻘتﻬا ﻣﻄلﻘا وﻵﻛديتﻬا وﻷ ا ﻣعاوﺿﺔ ﻷن
اﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيﻬا معاوضﺔ ﻫو ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا ﰲ مﻘاﺑﻞ ﻋﻘد اﻟﺰوﺟيﺔ ) ﻓرﻗيﻘﻪ ( " "٣لﻮﺟﻮب
نﻔﻘتﻪ ﻣﻊ اﻹعسار ﻷن ﻫﺬا اﻟرﻗيﻖ ﻟيﺲ ﻟه منفﻖ إﻻ ﻫﺬا اﻟسيد ولﻮ ﻣرهﻮ أو ﻣغصﻮ
أو ﻏاﺋبا أو لتﺠارة ﻓﻬو اﳌسئول ﻋن نفﻘته ﻟو ﻛان ﻫﺬا اﻟعﺒد مرﻫون ﰲ دﻳن أو ﻛان

مسروق أو ﻏاﺋﺐ أو ﻛان ﻋﺒد ﻟﻠتﺠارة ﻳتاﺟر ﻟعﺒيد ﻓتﻠﺰمه نفﻘتﻬﻢ إذاً ﳜرج ﻋنﻬﻢ زﻛاة
اﻟفﻄر) ﻓﺄﻣﻪ ( " "٤لتﻘدﳝﻬا ﰲ الﱪ ﻋﻠﻰ اﻷب) ﻓﺄﺑيﻪ ( " "٥ﳊديﺚ ﻣن أﺑر رسﻮل

ﷲ ) ﻓﻮلدﻩ ( " "٦لﻮﺟﻮب نﻔﻘتﻪ ﰲ اﳉملﺔ ) ﻓﺄﻗرب ﰲ ﻣﲑاث ( " "٧ﻷنﻪ أوﱃ ﻣن
ﻏﲑﻩ ﻓﺈن استﻮى اثنان ﻓﺄﻛﺜر وﱂ يﻔﻀﻞ إﻻ ﺻاع أﻗرع ﻳعﲏ ﻳﻘرع ﺑﲔ اﻻﺛنﲔ ﻳعﲏ ﻋنده
اﺑنان وما ﺑﻘي إﻻ ﺻاع واﺣد ﻓيعمﻞ ﻗرﻋﺔ وﳜرج ﻋن أﺣدﳘا ) والعبد ﺑﲔ شرﻛاء عليﻬﻢ
ﺻاع ( ﲝسب ﻣلﻜﻬﻢ ﻓيﻪ ﻛنﻔﻘتﻪ ﻟو ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻜﻞ واﺣد ﳜرج ﺛﻠﺚ اﻟﺼاع ﻓنفﻘته ﲡﺐ
ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺛﻼ وﻛذا ﺣر وﺟبﺖ نﻔﻘتﻪ على اثنﲔ ﻓﺄﻛﺜر مﺜﻼ أخ ﻓﻘﲑ وﻋنده
أﺧوﻳن ﻓنفﻘته ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳن اﻷﺧوﻳن ﻓﻜﺬﻟﻚ زﻛاة اﻟفﻄر إذاً يﻮزع الصاع ﺑينﻬﻢ ﲝسب
النﻔﻘﺔ ﻷن الﻔﻄرة ﺑعﺔ للنﻔﻘﺔ ) ويستﺤب ( أن ﳜرج ) عن اﳉنﲔ ( لﻔعﻞ عﺜمان
وﻻ ﲡب عليﻪ ﻷ ا لﻮ تعلﻘﺖ ﺑﻪ ﻗبﻞ ﻇﻬﻮرﻩ لتعلﻘﺖ الﺰﻛاة ﺟنﺔ السﻮاﺋﻢ ﻓنﺤن
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ﳔرج اﻟﺰﻛاة ﻟنسﺒﺔ ﻟﺒﻬيمﺔ اﻷنعام ﰲ اﳌوﺟودة ﻓيﻘول ﻫﺬه مﺜﻞ ﺗﻠﻚ وﻫﺬه ﱂ ﻳﻘﻞ ا أﺣد.

اﻵن سيﺬﻛر ﺑعﺾ اﻟناس ﻻ ﲡﺐ زﻛاة اﻟفﻄر ﻋنﻬﻢ مﻊ ﻗراﺑتﻬﻢ ﻗال ) :وﻻ ﲡب لـ ( زوﺟﺔ
) شﺰة ( " "١أي اﻟعاﺻيﺔ ﻟﻄاﻋﺔ اﻟﺰوج ﻷنﻪ ﻻ ﲡب عليﻪ نﻔﻘتﻬا وﻛذا ﻣن ﱂ ﲡب
نﻔﻘتﻬا لصغر وﳓﻮﻩ " "٢ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺻغﲑة ﻋند أﻫﻠﻬا ﻓﺈذاً ﻻ ﻓﻄرة ﻷ ا ﻛاﻷﺟنبيﺔ
ولﻮ ﺣاﻣﻼ ﻳعﲏ وﻟو ﻛانﺖ ﻫﺬه اﻟﺰوﺟﺔ اﻟناشﺰ ﺣامﻞ ﻓﺈذاً ﻻ ﻓﻄرة وﲡﺐ اﻟنفﻘﺔ ﻟﻠﺠنﲔ
وﻟيﺲ ﳍا ﻫي أي مﻊ وﺟوب اﻟنفﻘﺔ ﻟﻠﺤمﻞ ﰲ ﺑﻄنﻬا وﻟيﺲ ﳍا وﻻ ﻷﻣﺔ " "٣تسلمﻬا
ليﻼ ﻓﻘﻂ وﲡب على سيدها أي ﻟيسﺖ ﻟه ﻓﻠيﺲ ﻋﻠيه زﻛاة ﻓﻄر ﰲ ﺣﻘﻬا .ﻟو أن اﻟﺰوﺟﺔ
أﺧرﺟﺖ ﻋن نفسﻬا ﻓﻼ ﺣرج .أو اﻻﺑن أﺧرج ﻋن نفسه ﻓﻼ ﺣرج ﺑدون أن ﻳستأذن اﻷب

وﻫﺬا ﻷ ا مﻄاﻟﺒﺔ ﺑه أﺻﻼ وإﳕا اﻟﺰوج أﺧرﺟﻬا ﻋنﻬا ) وﻣن لﺰﻣﺖ ﻏﲑﻩ ﻓﻄرتﻪ ( ﻛالﺰوﺟﺔ
والنسيب اﳌعسر أي اﻟﻘرﻳﺐ ) ﻓﺄﺧرج عن نﻔسﻪ ﺑغﲑ إذنﻪ ( أي إذن ﻣن تلﺰﻣﻪ )
أﺟﺰأت ( ﻓﺈذا أﺧرج اﻟﺰﻛاة ﺑدون ما ﻳستأذن أ ه ﻓاﻟتعﻠيﻞ :ﻷنﻪ اﳌخاطب ا اﺑتداء ﻷن
اﻻﺑن أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻫي ﳐاطﺒﺔ اﺑتداء ا واﻟﺰوج ﻫو متﺤمﻞ ﻋنﻬا والغﲑ ﻣتﺤمﻞ وﻣن أﺧرج
عمن ﻻ تلﺰﻣﻪ ﻓﻄرتﻪ ذنﻪ أﺟﺰأ وإﻻ ﻓﻼ اﻵن اﻟعﻜﺲ ﻟو أن اﻟﺰوج ﻫﺬا أﺧرج ﻋن اﻟﺰوﺟﺔ

وأﺧرج ﻋن أﺧتﻬا مﺜﻼ وﻫو ﻻ ﺗﻠﺰمه نفﻘﺔ أﺧتﻬا ﻓﻠو أﺧرج ﻋمن ﻻ ﺗﻠﺰمه ﻓﻄرﺗه ﻓيﻘول إذا

ﻛان ذنه أﺟﺰأ وإﻻ ﻓﻼ  .اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ وﻗﺖ اﻟفﻄرة ومﱴ ﲡﺐ؟ زﻛاة اﻟفﻄر ﲡﺐ
ﺑغروب اﻟﺸمﺲ ﻟيﻠﺔ ﻋيد اﻟفﻄر ﻳعﲏ ذان اﳌغرب ﻳوم  ٣٠رمﻀان أو  ٢٩رمﻀان إذا
ﻛان اﻟﺸﻬر  ٢٩ﻓﺒغروب اﻟﺸمﺲ وﺟﺒﺖ زﻛاة اﻟفﻄر وﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا من ﻛان ﻛاﻓرا ﻓأسﻠﻢ
ﻗﺒﻞ اﻟغروب ﺗﻠﺰمه زﻛاة اﻟفﻄر ،ﺑعدما أذن اﳌؤذن أسﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻠﺰمه ،امرأة ﺣامﻞ وﻟدت ﻗﺒﻞ
اﻟغروب ﻓتﻠﺰمه زﻛاة اﻟفﻄر ﻋن ﻫﺬا اﻟوﻟد ،أما ﺑعد اﻟغروب ﻓﻼ ﺗﻠﺰمه ﻷنه ﻛان ﺟنﲔ وﻗﺖ
اﻟوﺟوب ،اشﱰى ﻋﺒدا ﻗﺒﻞ اﻟغروب ﻓتﻠﺰمه زﻛاة اﻟفﻄر أما ﻟو اشﱰاه ﺑعد اﻟغروب ﻓﻼ ﺗﻠﺰمه

ﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه ﻫو سيده اﻷول ) وﲡب ( الﻔﻄرة ) ﺑغروب الﺸمﺲ ليلﺔ ( عيد )

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع
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الﻔﻄر ( ﻹﺿاﻓتﻬا إﱃ الﻔﻄر واﻹﺿاﻓﺔ تﻘتﻀﻲ اﻻﺧتصاص والسببيﺔ وأول زﻣن يﻘﻊ
ﻓيﻪ الﻔﻄر ﻣن ﲨيﻊ رﻣﻀان ﻣغيب الﺸمﺲ ﻣن ليلﺔ الﻔﻄر ) ﻓمن أسلﻢ ﺑعدﻩ ( أي
ﺑعد ﻏروب ) أو ﻣلﻚ عبدا ( ﺑعد الغروب ) أو تﺰوج ( زوﺟﺔ ودﺧﻞ ا ﺑعد الغروب
) أو ولد لﻪ ( ﺑعد الغروب ) ﱂ تلﺰﻣﻪ ﻓﻄرتﻪ ( ﰲ ﲨيﻊ ذلﻚ لعدم وﺟﻮد سبب
الﻮﺟﻮب ) و ( إن وﺟدت هذﻩ اﻷشياء ) ﻗبلﻪ ( أي ﻗبﻞ الغروب ) تلﺰم ( الﻔﻄرة ﳌن
ذﻛر لﻮﺟﻮد السبب اﻵن سينتﻘﻞ ﳌسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻫﻞ ﳚوز أن نعﺠﻞ زﻛاة اﻟفﻄر أي
ﳔرﺟﻬا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ سيﻘول نعﻢ ﳚوز ﻳوم أو ﻳومﲔ ﻓﻘط ) وﳚﻮز إﺧراﺟﻬا ( ﻣعﺠلﺔ ) ﻗبﻞ
العيد ﺑيﻮﻣﲔ ﻓﻘﻂ ( ﳌا روى البخاري سنادﻩ عن اﺑن عمر "ﻓرض رسﻮل ﷲ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﺻدﻗﺔ الﻔﻄر ﻣن رﻣﻀان وﻗال ﰲ آﺧرﻩ وﻛانﻮا يعﻄﻮن ﻗبﻞ الﻔﻄر ﺑيﻮم
أو يﻮﻣﲔ" وعلﻢ ﻣن ﻗﻮلﻪ ﻓﻘﻂ أ ا ﻻ ﲡﺰئ ﻗبلﻬما لﻘﻮلﻪ ﷺ " :أﻏنﻮهﻢ عن الﻄلب
ﰲ هذا اليﻮم" وﻣﱴ ﻗدﻣﻬا لﺰﻣن الﻜﺜﲑ ﻓات اﻹﻏناء اﳌذﻛﻮر اﻻستدﻻل ﳌاذا ﻳومﲔ
ﻓﻘط؟ ﻷنه ﻗال أﻏنوﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم واﳊدﻳﺚ ﺑدون ﻟفﻆ اﻟﻄﻠﺐ ﻓتﻘدﳝﻬا ﺑﺰمن ﻛﺜﲑ ﻻ
ﻳغنيﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم سيغنيﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟيوم .اﻵن سيﺬﻛر وﻗﺖ اﻹﺧراج اﻷﻓﻀﻞ واﳌﻜروه

واﻟﻘﻀاء ﺛﻼث أﺣﻜام أو ﺛﻼث ﺻور إذاً أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻫو ﻳوم اﻟعيد ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ) و (
إﺧراﺟﻬا ) يﻮم العيد ﻗبﻞ ( ﻣﻀيﻪ إﱃ ) الصﻼة أﻓﻀﻞ ( " "١ﳊديﺚ اﺑن عمر
الساﺑق أول الباب ) وتﻜرﻩ ﰲ ﻗيﻪ ( " "٢أي يﻮم العيد ﺑعد الصﻼة اﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﺗﻜره
ﰲ ﻗي ﻳوم اﻟعيد ﺑعد اﻟﺼﻼة ﻗيه معناه إﱃ اﳌغرب ﻳﻜره أن ﳜرﺟﻬا ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬر ﺑعد
اﻟﻈﻬر ﺑعد اﻟعﺼر ﻗﺒﻞ اﳌغرب ﻫﺬا مﻜروه ﻓﺈذا أذن اﳌغرب ﰲ ﻳوم اﻟعيد ﻳﺼﲑ ﳛرم

وﻳﻘﻀيﻬا ﻳﺼﲑ ﳜرﺟﻬا ﺑعد ذﻟﻚ ﻗﻀاء ﻗال وﻳﻘﻀيﻬا ﺛﻼ ) ويﻘﻀيﻬا ﺑعد يﻮﻣﻪ ( ويﻜﻮن
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) آﲦا ( ﺑتﺄﺧﲑها عنﻪ ﳌخالﻔتﻪ أﻣرﻩ ﷺ ﺑﻘﻮلﻪ أﻏنﻮهﻢ ﰲ هذا اليﻮم رواﻩ الدار ﻗﻄﲏ
ﻣن ﺣديﺚ اﺑن عمر وﳌن وﺟبﺖ عليﻪ ﻓﻄرة ﻏﲑﻩ إﺧراﺟﻬا ﻣﻊ ﻓﻄرتﻪ ﻣﻜان نﻔسﻪ ﻫﺬا

اﳌوضوع ﻳتعﻠﻖ ﳌﻜان ﻷن اﻟﻘاﻋدة أن زﻛاة اﳌال ﲣرج ﰲ ﺑﻠد اﳌال وزﻛاة اﻟفﻄر ﲣرج ﰲ
ﺑﻠد اﻟﺒدن ﳜرﺟﻬا ﰲ مﻜان ﺑﻠد ﺑدنه أما أوﻻده ﻫو ﰲ ﺟدة وأوﻻده ﰲ اﳌدﻳنﺔ مﺜﻼ ﻗال
من وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه ﻓﻄرة ﻏﲑه إﺧراﺟﻬا مﻊ ﻓﻄرﺗه مﻜان نفسه ﻳعﲏ ﻻ مﻜان ﻏﲑه ﻷن ﻫؤﻻء
ﺗﺒﻊ ﻟه ﻓيﺨرﺟﻬا مﻜان نفسه ﻫو.

ﻓصﻞ ﰲ ﻣﻘدار زﻛاة الﻔﻄر

) وﳚب ( ﰲ الﻔﻄرة ) ﺻاع ( أرﺑعﺔ أﻣداد وتﻘدم ﰲ الغسﻞ ) ﻣن ﺑر أو شعﲑ أو
دﻗيﻘﻬما أو سﻮيﻘﻬما ( أي سﻮيق الﱪ أو الﺸعﲑ وهﻮ ﻣا ﳛمص ﰒ يﻄﺤن ويﻜﻮن
الدﻗيق أو السﻮيق ﺑﻮزن ﺣبﺔ ) أو ( ﺻاع ﻣن ) ﲤر أو زﺑيب أو أﻗﻂ ( يعمﻞ ﻣن اللﱭ
اﳌخيﺾ لﻘﻮل أﰊ سعيد اﳋدري "ﻛنا ﳔرج زﻛاة الﻔﻄر إذ ﻛان ﻓينا رسﻮل ﷲ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﺻاعا ﻣن طعام أو ﺻاعا ﻣن شعﲑ أو ﺻاعا ﻣن ﲤر أو ﺻاعا ﻣن
زﺑيب أو ﺻاعا ﻣن أﻗﻂ" ﻣتﻔق عليﻪ اﻟﺼاع ﻫو ﺣﺠﻢ أما اﻟوزن ﺛﻘﻞ ﻓﻠو مﻠئﺖ ﻫﺬه

ﺟنﺲ معﲔ نﻘول ﲤر مﺜﻼ ﻫﻞ سيﻜون وز ا نفﺲ اﻟوزن ﻟو أﱐ مﻸ ا ﺑر أو شعﲑ ﻓﺈذاً
اﻟتماﺛﻞ ﰲ اﻷشياء إما أن ﻳﻜون ﻟﻜيﻞ أو ﻳﻜون ﻟوزن ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﳍﺬه اﻷشياء اﻟﱵ ﻫي
زﻛاة اﻟفﻄر ﻫي ﻟﻜيﻞ وﻟﻜن ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻜيﻞ اﻟيوم ﺣوﻟوﻫا ﻟوزن ﻓأﺧﺬوا اﻟوزن اﻟﺜﻘيﻞ وﺣوﻟوه
ﻳعﲏ ﻗاﻟوا مﺜﻼ مﻜيال ﺻاع اﻟﱪ اﻟرزﻳن ﻳﻜون وزنه ٢ﻛيﻠو ونﺼف أو ﻛﺬا معناه أن زﻛاة
اﻟفﻄر اﻟﱵ ﲣرج ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ﺗﻜون أﻛﺜر من اﳌﻄﻠوب ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﻓﻠو اﻋتمد اﻟناس مﻜيال
أﻓﻀﻞ .اﳌﺬﻫﺐ أنه ﳚﺐ إﺧراج زﻛاة اﻟفﻄر من اﻷﺻناف اﳋمسﺔ وﻻ ﳚوز إﺧراﺟﻬا من
ﻏﲑ ﻫﺬه اﳋمسﺔ أﺻناف اﳌﺬﻛورة إﻻ ﻋند ﻋدمﻬا ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وسنﺬﻛر ﺑعد ذﻟﻚ أن
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ﻓيه وﺟه آﺧر ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﳚوز ﰲ ﻛﻞ مﻜيﻞ مﻄعوم وﻻ ﻳﺸﱰط اﳋمسﺔ ﻓﻘط ﻟﻜنه أﺗﻰ
ﳋمسﺔ ﻷن ﺣدﻳﺚ اﺑن ﻋمر اﻟﺬي ورد ﰲ زﻛاة اﻟفﻄر ذﻛرت ﻫﺬه اﻷشياء اﳋمسﺔ ﻓﻘط

معناه أن اﳋروج ﻋن اﳋمسﺔ ﻫﺬا اﺟتﻬاد ﺧارج اﻟنﺺ أما اﻟنﺺ نﺺ ﻋﻠﻰ ﲬسﺔ أشياء
ﻓﻘط واﻷﻓﻀﻞ ﲤر ﻓﺰﺑيب ﻓﱪ ﻓﺄنﻔﻊ ﻓﺸعﲑ ﻓدﻗيﻘﻬما ﻓسﻮيﻘﻬما ﻓﺄﻗﻂ وﻫو اﻵن
ﻳرﺗﺐ اﳋمسﺔ ﰲ اﻷﻓﻀﻠيﺔ ﻗال أﻓﻀﻞ شيء اﻟتمر واستدﻟوا ﳍﺬا من ﻓعﻞ اﺑن ﻋمر ﻗال

ﻓﺰﺑيﺐ ﻫنا ﺑعﻀه ﻳعﲏ مسأﻟﺔ اﻟﱰﺗيﺐ ﻫﺬه ﻟيسﺖ ﻗﻄعيﺔ ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻫﺬا اﺟتﻬاد
منﻬﻢ ﺟعﻠوا اﻟتمر أﻓﻀﻞ شيء ﺑسﺒﺐ اﺑن ﻋمر واﻟﺰﺑيﺐ ﻳﺸﺒه اﻟتمر ،اﻟﱪ ﻷنه أنفﻊ ﻗال
ﺑعد ذﻟﻚ ﻓأنفﻊ أي اﻟﺒاﻗيات وﻫﻜﺬا اﻟﱰﺗيﺐ ﻷﻓﻀﻠيﺔ ﲝسﺐ اﺟتﻬادﻫﻢ واﳌسأﻟﺔ ﻻ نﺺ

ﻓيﻬا إﻻ ﺑعﺾ اﻵ ر ) ﻓﺈن عدم اﳋمسﺔ ( اﳌذﻛﻮرة ) أﺟﺰأ ﻛﻞ ﺣب ( يﻘتات ) وﲦر
يﻘتات ( ﻛالذرة والدﺧن واﻷرز والعدس والتﲔ الياﺑﺲ وﰲ وﺟه ﳚﺰئ ﻛﻞ مﻜيﻞ

مﻄعوم وﻟو ﻗدر ﻋﻠﻰ اﻷﺻناف اﳋمسﺔ مﺜﻞ اﻟيوم اﻟناس ﳜرﺟون أرز ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ

اﳌعتمد ﻻ ﻳﺼﺢ وﻋﻠﻰ اﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ ﻳﺼﺢ .و ) ﻻ ( ﳚﺰئ ) ﻣعيب ( ﻛمسﻮس وﻣبلﻮل
وﻗدﱘ تغﲑ طعمﻪ وﻛذا ﳐتلﻂ ﺑﻜﺜﲑ ﳑا ﻻ ﳚﺰئ ﻓﺈن ﻗﻞ زاد ﺑﻘدر ﻣا يﻜﻮن اﳌصﻔى
ﺻاعا لﻘلﺔ ﻣﺸﻘﺔ تنﻘيتﻪ وﻛان اﺑن سﲑين ﳚب أن ينﻘﻲ الﻄعام وﻗال أﲪد وهﻮ أﺣب
إﱄ إن ﻗﻞ ﻳعﲏ اﳋﻠط إذاً ﻫو سيﺨرج ﺻاع ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﺼاع ﳐﻠوط ﻓيﺨرج ﺻاع ورﺑﻊ إذا
ﻛان اﳋﻠط ﻗﻠيﻞ ) وﻻ ( ﳚﺰئ ) ﺧبﺰ ( ﳋروﺟﻪ عن الﻜيﻞ واﻻدﺧار ﻓﻠو أراد أن ﳜرج

زﻛاة اﻟفﻄر ﺧﺒﺰ وﻗال ﻫﺬا اﳋﺒﺰ من اﻟﺸعﲑ أو من اﻟﱪ ﻻ ﻷن ﻫﺬا ﺧرج ﻋن ﻛونه مﻜيﻼ

وﺧرج ﻋن ﻛونه مدﺧرا ) وﳚﻮز أن يعﻄﻲ اﳉماعﺔ ( ﻣن أهﻞ الﺰﻛاة ) ﻣا يلﺰم الﻮاﺣد
وعﻜسﻪ ( ن يعﻄى الﻮاﺣد ﻣا على ﲨاعﺔ واﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ينﻘص ﻣعﻄى عن ﻣد ﺑر
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أو نصﻒ ﺻاع ﻣن ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻳﻘدر ﻳعﻄيﻬا ﻛﻠﻬا ﻟواﺣد وﻳﻘدر ﻳعﻄي ﲨاﻋﺔ ما ﻳﻠﺰم
اﻟواﺣد وﻳعﻄي اﻟواﺣد ما ﻳﻜفي ﲨاﻋﺔ ما ﻓيه ﲢدﻳد معﲔ وﻟﻜن ﻳﻘول اﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﻳنﻘﺺ

ﻛﻞ واﺣد ﻋن مد من ﺑر أو نﺼف ﺻاع من ﻏﲑه .وإذا دﻓعﻬا إﱃ ﻣستﺤﻘﻬا ﻓﺄﺧرﺟﻬا
آﺧذها إﱃ داﻓعﻬا أو ﲨعﺖ الصدﻗﺔ عند اﻹﻣام ﻓﻔرﻗﻬا على أهﻞ السﻬام ﻳعﲏ أﻫﻞ
اﻟﺰﻛاة اﻟﺜمانيﺔ ﻓعادت إﱃ إنسان ﺻدﻗتﻪ ﺟاز ﻣا ﱂ يﻜن ﺣيلﺔ ﻛاشﱰاط .ﻳﻘول ﻫو إذا
أﺧرﺟﻬا وﻫو مستﺤﻖ ﻟﺰﻛاة اﻟفﻄر ﻓرﺟعﺖ ﻟه ﻳعﲏ ﻫو أﻋﻄاﻫا ﳌسﻜﲔ وﺑعد ذﻟﻚ ﻫﺬا
اﳌسﻜﲔ سيﺨرج ﻋن نفسه ﻋنده ﻓاضﻞ ﻋن ﻗوﺗه وﻗوت ﻋياﻟه ﻓﺬﻫﺐ وأﺧرج أﻳﻀا زﻛاة
اﻟفﻄر ﻓﺠاءت ﻟﺼدﻓﺔ ﻋنده ﻳعﲏ رﺟﻊ ﻟه ﺻاﻋه ﳚوز ﻫﺬا .أو مﺜﻼ اﻟﺼدﻗﺔ زﻛاة اﻟفﻄر
مﺜﻼ أو ﻏﲑﻫا ﲨعﺖ ﻋند اﻹمام ووزﻋﻬا ﻋﻠﻰ اﳌستﺤﻘﲔ وﻛان ﻫو من اﳌستﺤﻘﲔ ﻓعاد

إﻟيه ﺻاﻋه ﻓيﺠوز ذﻟﻚ .ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜون ﲝيﻠﺔ أي ﻻ ﻳﻜون ﻻﺗفاق أﻋﻄيﻚ زﻛاة اﻟفﻄر
وﺗرﺟعﻬا ﱄ.

ب إﺧراج الﺰﻛاة

ﳚﻮز ﳌن وﺟبﺖ عليﻪ الﺰﻛاة الصدﻗﺔ تﻄﻮعا ﻗبﻞ إﺧراﺟﻬا إذا ﻛان ﻋﻠيه زﻛاة واﺟﺒﺔ ﻫﻞ

ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتﻄوع اﳉواب نعﻢ ﲞﻼف اﻟﺼوم ﻋﻠيه ﺻوم واﺟﺐ ﻳعﲏ ﺻوم رمﻀان ﻗﻀاء
ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﺼوم نفﻼ ﻓﻬنا ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتﺼدق ﺗﻄوﻋا ﻗﺒﻞ أن ﳜرج اﻟﺰﻛاة اﻟواﺟﺒﺔ ﻓاﻵن

ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟﺰﻛاة مﻄﻠﻘا ) وﳚب ( إﺧراج الﺰﻛاة ) على الﻔﻮر ﻣﻊ إﻣﻜانﻪ ( ﻛنذر ﻣﻄلق
وﻛﻔارة ﻳعﲏ إذا استﻄاع ﻓيﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟفور ،ﳌاذا؟ ﻷن اﻷﻣر اﳌﻄلق يﻘتﻀﻲ الﻔﻮريﺔ إذاً
ﳚﺐ ﻋﻠيه إذا أمﻜنه وﻻ ﻳوﺟد ﻋاﺋﻖ ﻳعوﻗه ﳚﺐ أن ﳜرج اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ اﻟفور وﳜرج اﻟنﺬر
اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟفور واﻟﻜفارة ﻋﻠﻰ اﻟفور ،أما اﻟنﺬر اﻟغﲑ مﻄﻠﻖ ﻟو ﻗال ﻋﻠي أن أﺗﺼدق

ﻟف ر ل ﰲ رمﻀان اﻟﻘادم ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟفور ﺑﻞ ﳚﺐ إذا ﺟاء وﻛما لﻮ طالب ا
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الساعﻲ ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ﻟو طاﻟﺒه ا اﻟساﻋي وﻫو اﳌرسﻞ من اﻹمام ﻟيﺠمﻊ اﻟﺰﻛوات ﻓﻠو طاﻟﺒه

ا ﻳﻠﺰمه أن ﻳعﻄيﻬا ﻋﻠﻰ اﻟفور ﳌاذا ما ﻫو اﻟتعﻠيﻞ؟ ما ﻫو اﻟدﻟيﻞ ﳍﺬه اﳌسأﻟﺔ؟ ﻗال :وﻷن
ﺣاﺟﺔ الﻔﻘﲑ ﺟﺰة أي ﺣاﻟﺔ والتﺄﺧﲑ ﳐﻞ ﳌﻘصﻮد ورﲟا أدى إﱃ الﻔﻮات ﻳعﲏ إﱃ
ﻓوات اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜن ﳚوز اﻟتأﺧﲑ ﻟﻀرورة ﻗال ) إﻻ الﻀرر ( ﻛخﻮف رﺟﻮع ساع على
نﻔسﻪ أو ﻣالﻪ وﳓﻮﻩ ﻳعﲏ إذا ﻛان ﰲ إﺧراﺟﻬا ﻋﻠﻰ اﻟفور ضرورة ﲤنعه ﻓيﺠوز ومﺜﻞ ﳍا

ﺑرﺟوع اﻟساﻋي ﻋﻠيه ﻓﺨاف ﳜرﺟﻬا وﻳﻘول ﻟه اﻟساﻋي ﻻ ﺑﻞ أرﻳدﻫا أو ﺧاف ﻋﻠﻰ نفسه

أو ماﻟه إذا أﺧرﺟﻬا ﻷي سﺒﺐ ولﻪ ﺧﲑها ﻷشد ﺣاﺟﺔ وﻗريب وﺟار ولتعذر إﺧراﺟﻬا
ﻣن اﳌال لغيبﺔ وﳓﻮها ﻳﻘول ﻟه أن ﻳؤﺧر إﺧراج اﻟﺰﻛاة ﻷسﺒاب ﻷشد ﺣاﺟﺔ ﻳعﲏ اﻟﺰﻛاة

وﺟﺒﺖ واﳌال موﺟود ﻟﻜن ﻫو ﻳنتﻈر شﺨﺺ ﻓﻘﲑ ﻳعرﻓه ﳏتاج أشد من ﺣاﺟﺔ اﻷﺧرﻳﲔ
ﻓﲑﻳد أن ﻳوﺻﻠﻬا إﻟيه ﻓﻠﺬﻟﻚ أﺧرﻫا ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﻟيه وﻳعﻄيه ﺟاز ذﻟﻚ ﻟه ذﻟﻚ أي ﻳﺒاح
وﻗرﻳﺐ ﻋنده ﻗرﻳﺐ ﻟﻜن مساﻓر ﻓينتﻈره ﻳرﺟﻊ ﺣﱴ ﻳعﻄيه ﻓﻼ س وﺟار ﻛﺬﻟﻚ أو ﻟتعﺬر
إﺧراﺟﻬا من اﳌال ﻓاﻟﺰﻛاة وﺟﺒﺖ وﻋرف مﻘدارﻫا ﻟﻜن ماﻟه ﻟيﺲ ﰲ ﺑﻠده ﺑﻞ ﰲ ﺑﻠد آﺧر
ﻓﲑﻳد أن ﺗﺼﻞ إﻟيه أمواﻟه ﺣﱴ ﳜرﺟﻬا ﺟاز ذﻟﻚ .اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ ﺣﻜﻢ من منعﻬا  .من
منﻊ اﻟﺰﻛاة نوﻋان ﻓﺈما أن ﳝنعﻬا ﺟﺤودا ﻟوﺟو ا ﻓيﻜفر ﲜﺤده إ ﻫا ﺣﱴ ﻟو أﺧرﺟﻬا

ﻳﻜفر ﻷنه ﺟﺤدﻫا وأما إذا منعﻬا ﲞﻼ ﻓﻼ ﻳﻜفر ) ﻓﺈن ﻣنعﻬا ( أي الﺰﻛاة ) ﺟﺤدا
لﻮﺟﻮ ا ﻫﺬا اﻷول ﻛﻔر عارف ﳊﻜﻢ "أ"( وﻛذا ﺟاهﻞ عرف ﻓعلﻢ وأﺻر"ب" وﻛذا
ﺟاﺣد وﺟﻮ ا ولﻮ ﱂ ﳝتنﻊ ﻣن أداﺋﻬا"ج" ) وأﺧذت ( الﺰﻛاة ﻣنﻪ ) وﻗتﻞ ( لردتﻪ
ﺑتﻜذيبﻪ ورسﻮلﻪ ﺑعد أن يستتاب ثﻼ إذاً ﻋند ﻛﻢ ﺣﻜﻢ؟ سيﻜفر وﺗؤﺧﺬ منه

وﻳﻘتﻞ ﻟردﺗه ﺣدا ﻟتﻜﺬﻳﺒه

وﻟرسوﻟه ﺑعد أن ﻳستتاب ﺛﻼﺛﺔ أ م واﻟسؤال ﻫنا ﻛيف
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ﺧﺬﻫا منه وﻫو ﻛاﻓر ؟ نﻘول نعﻢ ﻟوﺟو ا ﻋﻠيه ﻗﺒﻞ ﻛفره ﻓﻬي وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه ﻗﺒﻞ أن ﻳرﺗد

ﻓﻠما أنﻜر وﺟو ا وﺟﺤدﻫا ﺛﺒﺖ اﻵن ﻛفره وﻗﺒﻠﻬا ﻛان مسﻠﻢ .اﻟﺜاﱐ ) :أو ﲞﻼ ( ﻳعﲏ

منعﻬا ﲞﻼ أي وﻣن ﻣنعﻬا ﲞﻼ ﻣن ﻏﲑ ﺟﺤد ) أﺧذت ﻣنﻪ ( ﻓﻘﻂ ﻗﻬرا ﻛدين اﻵدﻣﻲ
وﱂ يﻜﻔر ) وعﺰر ( ﻳعﲏ ﻳؤدﺑه اﻟﻘاضي ﲟا ﻳراه إن علﻢ ﲢرﱘ ذلﻚ وﻗﻮتﻞ إن اﺣتيﺞ إليﻪ
إذا ﱂ ﻳرضﻰ أن ﻳدﻓعﻬا ﲞﻼ إﻻ ﻟﻘتال ﻳﻘاﺗﻞ ،ووﺿعﻬا اﻹﻣام ﻣﻮاﺿعﻬا ﻳﻘول إذا امتنﻊ

ﲞﻼ ﺧﺬﻫا منه وﻳﻘاﺗﻞ إن اﺣتيج إﱃ ﻗتال ﺑﺸرط أن ﻳﻜون اﻹمام ﻳﻀعﻬا ﰲ مواضعﻬا

ﻟﻜن ﻫو ﻗد ﳝتنﻊ ﻋن أداﺋﻬا ﻷنه ﻳرى أن اﻹمام ﻻ ﻳﻀعﻬا مواضعﻬا وﻻ يﻜﻔر ﺑﻘتالﻪ
لﻺﻣام اﻓرض أنه ﻗاﺗﻞ اﻹمام أي اﻹمام ﻗاﺗﻠه ﻷﺧﺬ اﻟﺰﻛاة منه ﺑﻘوة وﻫو ﳝتنﻊ ﲞﻼ ﻓﻼ

ﻳﻜفر من أﺟﻞ ﻗتاﻟه ﻟﻺمام وﻫناك رواﻳﺔ أنه ﻟو ﻗاﺗﻞ أي إذا وﺻﻞ اﳊد ﻟﻠﻘتال ﻓﻬو ﻳﻜفر

وﻋنه إن ﻗاﺗﻞ ﻋﻠيﻬا ﻛفر إذاً ﻳعﺰر إذا ﻋﻠﻢ اﻟتﺤرﱘ وﻳﻘاﺗﻞ إذا اﺣتﺠنا إﱃ ذﻟﻚ وﻣن ادعى
أداءها " "١أو ﺑﻘاء اﳊﻮل" "٢أو نﻘص النصاب" "٣أو أن ﻣا ﺑيدﻩ لغﲑﻩ وﳓﻮﻩ""٤
ﺻدق ﺑﻼ ﳝﲔ ﺟاء ساﻋي مﺜﻼ ﻳرﻳد اﻟﺰﻛاة ﻗال أ أدﻳتﻬا ﻓنﺼدﻗه ،ﻗال اﳊول ﱂ ﻳنتﻬي،

اﻟنﺼاب ﻗﺺ ،ﻫﺬا اﳌال ﻟيﺲ ﱄ نﺼدﻗه ﻷ ا ﻋﺒادة مؤﲤن ﻋﻠيﻬا مﺜﻞ اﻟﺼﻼة ﻳعﲏ ﻟو

شﺨﺺ ﻗال أ ﺻﻠيﺖ ﻓﻬﺬه ﻋﺒادة مؤﲤن ﻋﻠيﻬا ﺑينه وﺑﲔ ﷲ ) وﲡب ( الﺰﻛاة ) ﰲ ﻣال
ﺻﱯ وﳎنﻮن ( ﳌا تﻘدم ) ﻓيخرﺟﻬا وليﻬما ( ﰲ ﻣاﳍما وﱄ اﻟﺼﱯ وا نون ﻫو اﻷب ﰒ

وﺻيه ﰲ اﳌال ﰒ اﳊاﻛﻢ أول شيء اﻷب ﻓﺈن ﱂ ﻳوﺟد ﻓوﺻيه ﰲ اﳌال إذا أوﺻﻰ اﻷب
ﻟرﺟﻞ أن ﻳﻜون وﺻيا ﻋﻠﻰ وﻟده ﰲ اﻷموال ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟﺬي ﳜرج اﻟﺰﻛاة وإﻻ ﻓاﳊاﻛﻢ
ﻛصرف نﻔﻘﺔ واﺟبﺔ عليﻬما ﻷن ذلﻚ ﺣق تدﺧلﻪ النياﺑﺔ ولذلﻚ ﺻﺢ التﻮﻛيﻞ ﻓيﻪ ﻫﻞ
ﲡوز أن ﲣرج اﻟﺰﻛاة ﺑدون نيﺔ؟ ﻻ ﻻﺑد من اﻟنيﺔ ،إذا ﻛان اﻟﺬي ﳜرﺟﻬا ﺻاﺣﺒﻬا ﻫو اﻟﺬي
ﻳنوي أما إذا ﻛان اﻟﺬي ﳜرﺟﻬا اﻟوﻛيﻞ ﻓﺈذا ﻛان اﻟوﻗﺖ ﻗرﻳﺐ ﻓاﻷﺻيﻞ ﻫو اﻟﺬي ﻳنوي
ﻟﻜن إذا ﻛان اﻟفاﺻﻞ طوﻳﻞ ﻓﻼﺑد أن اﻷﺻيﻞ ﻳنوي واﻟوﻛيﻞ أﻳﻀا ﻳنوي ﻋند إﺧراﺟﻬا ﻳعﲏ
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اﻷﺻيﻞ ﻳنوي ﻋند إﻋﻄاﺋﻬا اﻟوﻛيﻞ واﻟوﻛيﻞ ﻳنوي ﻋند إﻋﻄاﺋﻬا اﻟفﻘﲑ ﻓيﻪ ) وﻻ ﳚﻮز
إﺧراﺟﻬا ( أي الﺰﻛاة ) إﻻ ﺑنيﺔ ( ﻣن ﻣﻜلﻒ ﳊديﺚ "إﳕا اﻷعمال لنيات" واﻷوﱃ
ﻗرن النيﺔ ﺑدﻓﻊ ولﻪ تﻘدﳝﻬا ﺑﺰﻣن يسﲑ ﻛصﻼة مﺜﻞ اﻟﺼﻼة أنه ﻳنوي ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ
ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام ﺑﻘﻠيﻞ ﻓينﻮي الﺰﻛاة أو الصدﻗﺔ الﻮاﺟبﺔ وﳓﻮ ذلﻚ وإذا أﺧذت ﻣنﻪ ﻗﻬرا
أﺟﺰأت ﻇاهرا ﻻ طنا إذا أﺧﺬت منه ﻗﻬرا مﺜﻞ اﻟﺒﺨيﻞ أﺟﺰأت ﰲ اﻟﻈاﻫر ﻳعﲏ ﻻ نﻄاﻟﺒه
ا مرة أﺧرى أما ﰲ اﻟﺒاطن ﻓﻼ ﻳعﲏ ﻋند ﷲ ﻏﲑ مﻘﺒوﻟﺔ وإن تعذر وﺻﻮل إﱃ اﳌالﻚ
ﳊبﺲ أو ﳓﻮﻩ ﻓﺄﺧذها اﻹﻣام أو ﺋبﻪ أﺟﺰأت ﻇاهرا و طنا ﻫﺬه ﺻورة أﺧرى إذا ﱂ

نستﻄﻊ أن نﺼﻞ إﱃ اﳌاﻟﻚ ﻓاﻹمام ﻫو اﻟﺬي أﺧﺬﻫا وأﺧرﺟﻬا ﻓتﺠﺰﺋه ﻇاﻫرا و طنا
واﻟفرق ﻷن اﻹمام ﻟه ﻋﻠيه وﻻﻳﺔ ﻓتﻜفي نيﺔ اﻹمام وﻷن اﻷﺻيﻞ ما ﻋنده نيﺔ ﻋدم اﻹﺧراج

ﻓاﻷﺻيﻞ ﻏﲑ موﺟود وﺟاء موﻋد اﻟﺰﻛاة ﻓيﺨرﺟﻬا اﻹمام ﻋنه ﻓيﺠوز ذﻟﻚ ) واﻷﻓﻀﻞ أن
يﻔرﻗﻬا ﺑنﻔسﻪ ( ﻳعﲏ ﺻاﺣﺐ اﻟﺰﻛاة ﻫو اﻟﺬي ﻳفرﻗﻬا ﺑنفسه ليﻜﻮن على يﻘﲔ ﻣن
وﺻﻮﳍا إﱃ ﻣستﺤﻘﻬا ولﻪ دﻓعﻬا إﱃ الساعﻲ وﻫو اﻟﺬي ﳚمﻊ اﻟﺰﻛاة وﻫو مرسﻞ من
اﻹمام ويسن إﻇﻬارها ) و ( أن ) يﻘﻮل ( عند دﻓعﻬا ) هﻮ ( أي ﻣﺆديﻬا ) وآﺧذها ﻣا
ورد ( ﻳعﲏ أن ﻳدﻋو ﻓﻬو ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ورد اﻟدﻋاء ﻓيﻘﻮل داﻓعﻬا اللﻬﻢ اﺟعلﻬا ﻣغنما وﻻ
ﲡعلﻬا ﻣغرﻣا ﻫﺬا ورد ﰲ ﺣدﻳﺚ اﺑن ماﺟﺔ ﻓيه ﻛﻼم ﻟﻜنه ورد ويﻘﻮل آﺧذها آﺟرك ﷲ
ﻓيما أعﻄيﺖ و رك لﻚ ﻓيما أﺑﻘيﺖ وﺟعلﻪ لﻚ طﻬﻮرا ﻟﻜن ﻫﺬا ﱂ ﻳرد ﻓيدﻋو ﲟا شاء
ﻳعﲏ إن ﻗال ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻘوﻟه ﻟﻜن ﻻ ﻳعتﻘد أنه ورد أو ﻳﻘول ﻏﲑه وإن وﻛﻞ ﻣسلما ثﻘﺔ
ﺟاز وأﺟﺰأت نيﺔ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻊ ﻗرب ﻳعﲏ ﲡﺰأ نيﺔ اﳌوﻛﻞ واﻷﺻيﻞ مﻊ ﻗرب اﻟدﻓﻊ وإﻻ نﻮى
ﻣﻮﻛﻞ عند دﻓﻊ لﻮﻛيﻞ ووﻛيﻞ عند دﻓﻊ لﻔﻘﲑ وﻣن علﻢ أهليﺔ آﺧذ أﻫﻠيته ﻟﻠﺰﻛاة ﻛرﻩ
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إعﻼﻣﻪ ا ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﻫناك داﻋي نﻘول ﻟه ﻓيه زﻛاة وﻣﻊ عدم عادتﻪ ﻻ ﳚﺰيﻪ الدﻓﻊ لﻪ إﻻ
إن أعلمﻪ أنﺖ ﺗعرف أن ﻓﻼن من أﻫﻞ اﻟﺰﻛاة ﻓأﻋﻄيه وﻳﻜره أن ﺗعﻠمه ا زﻛاة وأما إذا
ﻛنﺖ ﺗعﻠﻢ انه ﻫﺬا ﻓﻼن ﻋادﺗه أنه ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺰﻛاة ﻓﻼﺑد أن ﺗعﻠمه ﻫﺬا ﻫو معناه .اﻵن

سيتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟﺒﻠد أﻳن ﳔرج اﻟﺰﻛاة؟ ﻗﻠنا زﻛاة اﳌال ﰲ ﺑﻠد اﳌال وزﻛاة اﻟﺒدن ﰲ ﺑﻠد اﻟﺒدن )
واﻷﻓﻀﻞ إﺧراج زﻛاة ﻛﻞ ﻣال ﰲ ﻓﻘراء ﺑلدﻩ ( وﳚﻮز نﻘلﻬا إﱃ دون ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻣن
ﺑلد اﳌال ﻷنﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺑلد واﺣد ) وﻻ ﳚﻮز نﻘلﻬا ( ﻣﻄلﻘا ) إﱃ ﻣا تﻘصر ﻓيﻪ الصﻼة
( ﻗال اﻷﻓﻀﻞ ﻫﺬا " "١ﰲ ﻓﻘراء اﻟﺒﻠد واﳉاﺋﺰ :وﳚوز نﻘﻠﻬا " "٢إﱃ دون مساﻓﺔ ﻗﺼر
ﺧارج اﻟﺒﻠد ﻟﻜن ﱂ ﻳﺼﻞ ا أﻛﺜر من مساﻓﺔ ﻗﺼر واﻟﺜاﻟﺚ وﻻ ﳚوز نﻘﻠﻬا أي ﳛرم .ﻳعﲏ

ﰲ اﻟﺒﻠد ﻫﺬا ﻟه ﺣﻜﻢ اﻷﻓﻀﻞ ،ﺧارج اﻟﺒﻠد ﻟﻜن ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻫﺬا مﻜروه،
ﺧارج اﻟﺒﻠد وﺑﻠﻎ مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻳعﲏ مﻜان ﻳﺒﻠﻎ مساﻓﺔ ﻗﺼر ،ما اﻟدﻟيﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ؟

لﻘﻮلﻪ ﷺ ﳌعاذ ﳌا ﺑعﺜﻪ لليمن أعلمﻬﻢ أن ﷲ ﻗد اﻓﱰض عليﻬﻢ ﺻدﻗﺔ تﺆﺧذ ﻣن
أﻏنياﺋﻬﻢ ﻓﱰد على ﻓﻘراﺋﻬﻢ ﲞﻼف نذر وﻛﻔارة ووﺻيﺔ ﻣﻄلﻘﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬه ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟنﺬر
" ،"١اﻟﻜفارة " ،"٢اﻟوﺻيﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ " "٣وﺻيﺔ ﻟيسﺖ ﳏددة ﰲ ﺑﻠد ﻫﺬه ﻟيﺲ ﳍا مﻜان
معﲔ ﻳﺼرﻓﻬا وﻳنفﻘﻬا ﰲ أي مﻜان وﻟنفرض أنه ﺧاﻟف ونﻘﻠﻬا إﱃ أﻛﺜر من مساﻓﺔ ﻗﺼر

ﰒ ﻟﻜن ﺗﺼﺢ ) ﻓﺈن ﻓعﻞ ( أي نﻘلﻬا إﱃ ﻣساﻓﺔ ﻗصر ) أﺟﺰأت ( ﻷنﻪ دﻓﻊ اﳊق إﱃ
ﻣستﺤﻘﻪ ﻓﱪىء ﻣن عﻬدتﻪ و ﰒ ) إﻻ أن يﻜﻮن ( اﳌال ) ﰲ ﺑلد ( أو ﻣﻜان ) ﻻ
ﻓﻘراء ﻓيﻪ ﻓيﻔرﻗﻬا ﰲ أﻗرب البﻼد إليﻪ ( ﻓﻬناك ﺣاﻟﺔ ﲡوز أننا ﳔرﺟﻬا ﺧارج مساﻓﺔ
اﻟﻘﺼر وﻫي إذا ﻛان اﳌال ﰲ ﺑﻠد ﻻ ﻓﻘراء ﻓيه ﻓيفرﻗﻬا ﰲ أﻗرب اﻟﺒﻼد إﻟيه ﻷ ﻢ أوﱃ
وعليﻪ ﻳعﲏ ﻫﺬا اﻟﺬي ﳜرج اﻟﺰﻛاة ﻣﺆونﺔ نﻘﻞ ودﻓﻊ وﻛيﻞ ووزن اﻟﺰﻛاة اﺣتاﺟﺖ أن ﺗنﻘﻞ
وأن ﻳدﻓﻊ ﳍا أﺟرة ﻛيال وأﺟرة وزان ﻓعﻠﻰ ﺻاﺣﺒﻬا ﻋﻠﻰ اﳌاﻟﻚ ) ﻓﺈن ﻛان ( اﳌالﻚ ) ﰲ
ﺑلد وﻣالﻪ ﰲ ( ﺑلد ) آﺧر أﺧرج زﻛاة اﳌال ﰲ ﺑلدﻩ ( أي ﺑلد ﺑﻪ اﳌال ﻛﻞ اﳊﻮل أو
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أﻛﺜرﻩ دون ﻣا نﻘص عن ذلﻚ ﻷن اﻷطماع إﳕا تتعلق ﺑﻪ ﻏالبا ﲟﻀﻲ زﻣن الﻮﺟﻮب أو
ﻣا ﻗارﺑﻪ ) و ( أﺧرج ) ﻓﻄرتﻪ ﰲ ﺑلد هﻮ ﻓيﻪ ( وإن ﱂ يﻜن لﻪ ﺑﻪ ﻣال ﻷن الﻔﻄرة إﳕا
تتعلق لبدن ﻛما تﻘدم

وﳚب على اﻹﻣام ﺑعﺚ السعاة ﻗرب زﻣن الﻮﺟﻮب لﻘبﺾ زﻛاة اﳌال الﻈاهر واﳌال

اﻟﻈاﻫر ﻗﻠنا ﻫو اﻟساﺋمﺔ ﻛما ذﻛر اﳌﺼنف ونﺺ ﻋﻠيﻬا وﻗال ﻛالساﺋمﺔ والﺰرع والﺜمار
واﳌال اﻟﺒاطن ﻫو اﻟﺬﻫﺐ واﻟفﻀﺔ وﻋروض اﻟتﺠارة .ﻗال اﳌﺼنف :لﻔعلﻪ ﷺ وﻓعﻞ
ﺑعدﻩ انتﻬﻰ .انتﻘﻞ اﻵن إﱃ ﺗعﺠيﻞ اﻟﺰﻛاة ﻫﻞ ﳚوز ﺗعﺠيﻞ اﻟﺰﻛاة ﲟعﲎ أن
اﳋلﻔاء
ﳜرﺟﻬا ﻗﺒﻞ وﻗتﻬا ﻗال اﳌﺼنف ) :وﳚﻮز تعﺠيﻞ الﺰﻛاة ﳊﻮلﲔ ﻓﺄﻗﻞ ( أي ﻻ ﳜرج زﻛاة
ﺛﻼث سنوات ﻗادمﺔ ﳌا روى أﺑﻮ عبيدة ﰲ اﻷﻣﻮال واﳊدﻳﺚ موﺟود ﰲ اﻟﱰمﺬي وأﰊ
داود واﺑن ماﺟﺔ واﻹمام أﲪد سنادﻩ عن علﻲ أن النﱯ ﷺ تعﺠﻞ ﻣن العباس ﺻدﻗﺔ
سنتﲔ ويعﻀدﻩ روايﺔ ﻣسلﻢ ﻓﻬﻲ علﻲ وﻣﺜلﻬا انتﺒﻬوا معي اﻟتعﺠيﻞ ﺟاﺋﺰ ﻟﻜن ﺑﺸروط
ما ﻫي؟ ﻗال :وإﳕا ﳚﻮز تعﺠيلﻬا إذا ﻛمﻞ النصاب ﻷنه سﺒﺒﻬا معﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺬي
ﻳرﻳد أن ﻳعﺠﻞ زﻛاة ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﻋنده نﺼاب ﻓيمﻜن أن ﻳعﺠﻞ زﻛاة ماﻟه اﻟﺬي ﺑﻠﻎ
اﻟنﺼاب ﻳعﺠﻞ ﻟسنﺔ أو ﻳعﺠﻞ ﻟسنتﲔ ﻳعﲏ ﳜرج ﰲ أول اﻟسنﺔ اﻟﺰﻛاة ﻋن ﻫﺬه اﻟسنﺔ
اﻟﻘادمﺔ وﳝﻜن أن ﳜرج زﻛاة سنتﲔ ﻗدمتا إذا ﻛان ﻋنده نﺼاب ﻟﻜن إذا ﻛان ﻋنده أﻗﻞ
من نﺼاب ﻓﻬﻞ ﳝﻜن أن ﻳعﺠﻞ اﻟﺰﻛاة ﻳﻘوﻟون ﻳعﺠﻞ اﻟﺰﻛاة ﺣﱴ إذا ﺑﻠﻎ اﳌال نﺼا وﺣال
ﻋﻠيه اﳊول ﻳﻜون ﻫﺬه اﻟﺰﻛاة ﻗد ﺧرﺟﺖ ﻋنه ﻳعﲏ ﻻ ﳝﻜن ﺗﻘدﱘ اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ سﺒﺐ وﺟو ا
وﻫو اﻟنﺼاب ﻟﻜن ﳝﻜن ﺗﻘدﱘ اﻟﺰﻛاة ﻋﻠﻰ وﻗﺖ وﺟو ا ﻗال إذا ﻛمﻞ اﻟنﺼاب ﻓﻬﻞ ﳜرج
زﻛاة اﻟنﺼاب ﻓﻘط أم ﳜرج زﻛاة اﻟنﺼاب واﻟرﺑﺢ اﳌتوﻗﻊ؟ اﻟنﺼاب ﻓﻘط أما اﻟرﺑﺢ اﳌتوﻗﻊ
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ﻓﻼ ﻷنه ﱂ ﳛﺼﻞ ﺣﱴ اﻵن وﳍﺬا ﻗال ﻻ عما يستﻔيدﻩ ﻳعﲏ ﰲ اﳌستﻘﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺼوﻟه إذاً
ﻻ ﻳعﺠﻞ ،أمرﻳن ﻻ ﺗعﺠﻞ ،ما دون اﻟنﺼاب ﻻ ﳝﻜن أن ﻳعﺠﻠه وما ﱂ ﳛﺼﻞ من رﺑﺢ ﻻ
ﻳعﺠﻠه .ﻗال رﲪه ﷲ :وإذا ﰎ اﳊﻮل والنصاب ﻗص ﻗدر ﻣا عﺠلﻪ ﺻﺢ وأﺟﺰأﻩ ﻳعﲏ

نﺼاب اﻟغنﻢ اﻷرﺑعﲔ ﻓيﻬا شاة ﻓﻬو ﻋﺠﻞ وأﺧرج اﻟﺸاة ﻓﺒﻘي  ٣٩وﰎ اﳊول واﻟنﺼاب
ﻗﺺ ﻗدر ما ﻋﺠﻠه ﻳعﲏ ﻗﺺ واﺣدة ﻳﺼﺢ ﻫﺬا ﻷن اﻟﻘاﻋدة أننا نعتﱪ اﳌعﺠﻞ ﻛاﳌوﺟود

ﻓاﻵن ما ﻋﺠﻠه نعتﱪه أنه ﱂ ﻳتعﺠﻞ وأن ﻫﺬه اﻟﺸاة موﺟودة ﻗال ﺻﺢ وأﺟﺰأه ﳌاذا؟ ﻷن
اﳌعﺠﻞ ﻛاﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻣلﻜﻪ ﻗال ﻓلﻮ عﺠﻞ عن ﻣاﺋﱵ شاة شاتﲔ ﻓنتﺠﺖ عند اﳊﻮل
سخلﺔ لﺰﻣتﻪ لﺜﺔ ﻓﻬو ﻛان ﻋنده ماﺋتﲔ وﰲ ﺑداﻳﺔ اﳊول أﺧرج اﺛنتﲔ وﰲ اﻳﺔ اﳊول
نتﺠﺖ سﺨﻠﺔ أي شاة ﺻغﲑة ﻓأﺻﺒﺢ ﻋنده اﳌوﺟود ﻓعﻼ  ١٩٩ﻟﻜن اﳌوﺟود ﺣﻜما
ماﺋتﲔ وواﺣد ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻠﺰمه شاة ﻟﺜﺔ .سيﺬﻛر اﻵن اﳌﺼنف ﺛﻼث ﺻور ﺻور ن متﺸا تان

وﺻورة ﳐاﻟفﺔ .اﻟﺼور ن اﻷوﱃ :وإن ﻣات ﻗاﺑﺾ ﻣعﺠلﺔ "أ" ﻳعﲏ ﻋﺠﻞ اﻟﺰﻛاة وأﻋﻄاﻫا
ﻟفﻘﲑ ﰒ ﻫﺬا اﻟفﻘﲑ مات ﻳعﲏ ﻋند انتﻬاء اﳊول اﻟفﻘﲑ اﻟﺬي أﺧﺬ اﻟﺰﻛاة مات ﻓﻼ ﻳﺸﱰط

ﺑﻘاءه إﱃ اﳊول أو استغﲎ"ب" ﻗبﻞ اﳊﻮل ﻫﺬا اﻟفﻘﲑ اﻟﺬي أﻋﻄاه اﻟﺰﻛاة معﺠﻠﺔ ﰲ أول

اﻟسنﺔ ﺑعد  ١٢شﻬر اﻏتﲎ وأﺻﺒﺢ ﻏنيا ﻟيﺲ من أﻫﻞ اﻟﺰﻛاة ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳؤﺛر ﰲ اﻟﺰﻛاة اﳌعﺠﻠﺔ

أو استغﲎ ﻗبﻞ اﳊﻮل أﺟﺰأت ﻷن اﻟعﱪة ﺑوﻗﺖ إﺧراﺟﻬا وﻟيﺲ ﺑوﻗﺖ اﳊول ﻗال ﻻ إن
دﻓعﻬا إﱃ ﻣن يعلﻢ ﻏناﻩ ﻓاﻓتﻘر ﻓﻠو أﻋﻄاﻫا ﻟغﲏ ﰲ أول اﳊول ﻓاﻓتﻘر ﰲ آﺧر اﳊول ﻻ
ﲡﺰأ ﻷن اﻟعﱪة ﺑوﻗﺖ اﻹﻋﻄاء ﻓاﻟعﱪة ﲝال اﻟدﻓﻊ اعتبارا ﲝال الدﻓﻊ ﻗال ) وﻻ يستﺤب
( تعﺠيﻞ الﺰﻛاة معناه أن ﺗرﻛه أﻓﻀﻞ ﻓتعﺠيﻞ اﻟﺰﻛاة ﻏﲑ مﻄﻠوب ﻫو ﺟاﺋﺰ ﻟﻜنه ﻟيﺲ

ﲟستﺤﺐ وﳍﺬا ﰲ ﺑداﻳﺔ ﻗول اﳌﺬﻫﺐ ﻗاﻟوا ﳚوز ﺗعﺠيﻞ اﻟﺰﻛاة وﱂ ﻳﻘﻞ مستﺤﺐ إذاً ﺗرﻛه

أﻓﻀﻞ ﻗال وﳌن أﺧذ الساعﻲ ﻣنﻪ ز دة أن يعتد ا ﻣن ﻗاﺑلﻪ ﻗال اﳌﻮﻓق إن نﻮى
التعﺠيﻞ ﻳعﲏ ﺟاء اﻟساﻋي وﺻار ﺧﻄأ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓأﺧﺬ منه أﻛﺜر من اﳌﻄﻠوب ﻳعﲏ
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اﻟواﺟﺐ ﻋﻠيه مﺜﻼ شاة ﻓأﺧﺬ منه اﻟساﻋي شا ن إذاً ﻓيه شاة زاﺋدة أﺧﺬ اﻟساﻋي منه
ز دة ﻓيمﻜن ﻟنسﺒﺔ ﻟﺼاﺣﺐ اﻟﺸاة اﳌتﺼدق ﻫﺬا اﻟﺬي سيﺨرج اﻟﺰﻛاة ﻳنوي أن ﻫﺬه
اﻟﺸاة اﻟﺰاﺋدة معﺠﻠﺔ ﻋن اﻟسنﺔ اﻟﻘادمﺔ.

ب أهﻞ الﺰﻛاة

وهﻢ ) ﲦانيﺔ ( أﺻناف ﻻ ﳚﻮز ﺻرﻓﻬا إﱃ ﻏﲑهﻢ ﻣن ﺑناء اﳌساﺟد والﻘناطر أي

اﳉسور اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﳌياه وسد البﺜﻮق أي ما ﲢدﺛه اﻟسيول من ﻓتﺤات وتﻜﻔﲔ اﳌﻮتى
ووﻗﻒ اﳌصاﺣﻒ وﻏﲑها ﻣن ﺟﻬات اﳋﲑ لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :إﳕا الصدﻗات للﻔﻘراء
واﳌساﻛﲔ  اﻵيﺔ واﻟعامﻠﲔ ﻋﻠيﻬا واﳌؤﻟفﺔ ﻗﻠو ﻢ وﰲ اﻟرﻗاب واﻟغارمﲔ وﰲ سﺒيﻞ ﷲ واﺑن
اﻟسﺒيﻞ .ﻗال :أﺣدهﻢ ) الﻔﻘراء وهﻢ ( أشد ﺣاﺟﺔ ﻣن اﳌساﻛﲔ ما ﻫو اﻟفرق ﺑﲔ اﻟفﻘﲑ

واﳌسﻜﲔ؟ اﻵن سنﺬﻛر ﻓروق ﻋند شﺨﺺ ﳚد ﻛفاﻳته ﻫﺬا ﻻ ﻫو ﻓﻘﲑ وﻻ ﻫو مسﻜﲔ،
ﻋند شﺨﺺ ﻻ ﳚد اﻟﻜفاﻳﺔ ﻓاﻟﺬي ﻻ ﳚد اﻟﻜفاﻳﺔ إما أنه ﻻ ﳚد شيئا أﺑدا أو ﳚد شيئا
أﻗﻞ من اﻟنﺼف ﻓﻬﺬا اﻟفﻘﲑ ﻳعﲏ مﺜﻼ مﺼروﻓه ﰲ اﻟﺸﻬر ﳛتاج أﻟف ر ل وﻫو ﻻ ﳚد وﻻ
شيء وﻻ ر ل أو ﳚد ما دون اﳋمسماﺋﺔ ﻓﻬﺬا اﻟفﻘﲑ .اﻟﺜاﱐ اﳌسﻜﲔ اﻟﺬي ﳚد اﻟنﺼف
ﻓأﻛﺜر إﱃ ما دون اﻟﻜفاﻳﺔ وﳓن نتﻜﻠﻢ ﻋن اﻻﺣتياج وﻟيﺲ اﻟدﺧﻞ أي اﻟعﱪة ﻻﺣتياج
ﻓﻬو اﺣتياﺟه اﳌعروف ﻋرﻓا ﰲ اﻟﺸﻬر مﺜﻼ أﻟف ر ل ﺗﻜفيه ﻟﻜن ﻫو راﺗﺒه  ٥٠٠ر ل
ﻓﻬﺬا ﻫو اﳌسﻜﲔ وﻟو  ٤٠٠ر ل ﻳسمﻰ ﻓﻘﲑ  ٨٠٠ ،ر ل مسﻜﲔ وطﺒعا ﻫﺬه
ستﺨتﻠف من شﺨﺺ ﻟﺸﺨﺺ ومن أسرة ﻷسرة وﻫﻜﺬا ﻳعﲏ ﺑعﺾ اﻷسر ﻛﺒﲑة ﻓتﺤتاج
أﻟفﲔ ر ل وﺑعﺾ اﻷسر ﺻغﲑة وﻫﻜﺬا وأﻳﻀا ﻗﻀيﺔ مﻬمﺔ أﺧرى أنه ﰐ شﺨﺺ وﻳﻘول
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أ ﻻ ﻳﻜفيﲏ أﻟف ر ل أ اﺣتاج أﻗﻞ شيء ﻋﺸرة آﻻف ر ل ﳌاذا ﻗال ﻷﱐ ﻻ أرﻳد أن
آﻛﻞ ﰲ أي مﻄعﻢ ﻻ آﻛﻞ مﺜﻞ اﻟفﻘراء ﺑﻞ آﻛﻞ ﰲ مﻄعﻢ ﻓﺨﻢ ﻓﻬﺬا مسﻜﲔ ﰲ ﻋﻘﻠه
ومسﻜﲔ ﰲ دﺧﻠه ﻳعﲏ اﳌﻘﺼود إذا ﻛان ﻋنده ﺻرف ﻓيه ﺑﺰخ ﻟيﺲ اﻟعﱪة ﺑه ﻓاﻟعﱪة ﲟا

ﳛتاﺟه ﻓعﻼ وﻫﺬا اﻻﺣتياج ﻗد ﳜتﻠف ﻓﻘد ﻳﻜون شﺨﺺ مﺜﻼ ﻋنده مرﻳﺾ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻜون
ﻟه ﺣاﺟﺔ ﻟيسﺖ ﻋند ﻏﲑه ﻳعﲏ ﻋنده مرﻳﺾ ﳛتاج إﱃ دواء وﳛتاج ﻟه مراﺟعﺔ مستﺸفﻰ
ﻓيﻜون اﺣتياﺟه أﻛﺜر من ﻏﲑه ﻓاﻟعﱪة ﻟوسط أن ﻛﻞ طعام مساﻛﲔ وأن ﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﺲ

مساﻛﲔ وﻳعيﺶ ﺣياة اﳌساﻛﲔ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا اﻟدﺧﻞ ﻻ ﻳﻜفيه ﳍﺬه اﳊياة ﻓعند ذﻟﻚ
ﻳﻜون مسﻜﲔ أما ﻳﻜون دﺧﻠه ﻻ ﻳﻜفيه ﻟﻜي ﻳعيﺶ ﻋيﺸﺔ اﻷﻏنياء وﻋﻠﻰ اﻟعموم
إﺧوان ﻫﺬه نﺼيﺤﺔ ﻳﻘوﻟون ﻻ ﻓﻘر مﻊ اﻟتدﺑﲑ ﻻ ﻏﲎ مﻊ اﻟتﺒﺬﻳر ﻓدﻋو من ﻗﻀيﺔ اﻟفﻘﲑ
واﳌسﻜﲔ أ أﻗول ﺣﱴ اﻵن ﻛﺜﲑ من أﺑناء ا تمﻊ ومن شﺒاﺑنا ﻳﻜون ﻋندﻫﻢ دﺧﻞ ﻳﻜون
موﻇف وﻋنده دﺧﻞ ﻟيﺲ ﻟﻘﻠيﻞ ﻳستﻠﻢ راﺗﺐ مﺜﻞ اﳌدرسﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻳستﻠﻢ راﺗﺐ ﺟيد
ستﻄيﻊ أن ﻳﻜفيه وﻳﺰﻳد ﻓيمﻜن ﺑﺸيء من اﻟتدﺑﲑ أن ﻳفيﺾ شيء من راﺗﺒه ﻟﻜن ﻫﺬا
اﻟرﺟﻞ مﺒتﻠﻰ ﻟﱰف ومﺒتﻠﻰ ﺑﺸﻬوة اﻟﺸراء أو ﻋنده زوﺟﺔ ﻛﺬﻟﻚ مﺒتﻼة ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻷمر

ﻓتﺠد ﺑعﺾ اﻟناس ﻳعيﺶ أﻛﱪ من ﺣﺠمه ﻳعيﺶ ﻋﻠﻰ مستوى أﻛﱪ منه ﲡده ﻻ ﻳرﻛﺐ
اﻟسيارة ﻓيﺸﱰي سيارة ﻟتﻘسيط ﲟﺒﻠﻎ ﻛﺒﲑ مﺒاﻟﻎ ﻓيه وﻫو ﰲ ﻏﲎ ﻋن ﻫﺬا وﻳستﻄيﻊ أن
ﻳرﻛﺐ سيارة أﻗﻞ من ﻫﺬا ﺑﻜﺜﲑ ﺗؤدي اﻟغرض ﻳعﲏ مسأﻟﺔ اﻟتدﺑﲑ ﻫﺬه ﲡدﻫا أﺣيا ﰲ
ﺑعﺾ ا تمعات اﳌﱰﻓﺔ موﺟودة ﻷن متوسط اﳊال ﻳرﻳد أن ﳛاﻛي من ﻫو ﺣاﻟه أﺣسن أو

اﻟغﲏ وﻳنﺒغي ﻟﻺنسان أن ﻳدﺑر أمره وﻻ ﳚر ﺧﻠف اﻟرﻏﺒات واﻟﺸﻬوات .ﻗال :ﻷن ﷲ ﺑدأ
ﻢ وإﳕا يبدأ ﻷهﻢ ﻓاﻷهﻢ ﻓﻬﻢ ) ﻣن ﻻ ﳚدون شيﺌا ( ﻣن الﻜﻔايﺔ ) أو ﳚدون ﺑعﺾ
الﻜﻔايﺔ ( أي دون نصﻔﻬا وإن تﻔرغ ﻗادر على التﻜسب للعلﻢ ﻻ للعبادة وتعذر
اﳉمﻊ أعﻄﻲ ﻳعﲏ ﺗعﺬر اﳉمﻊ ﺑﲔ اﻟعﻠﻢ واﻟتﻜسﺐ ﻓيعﻄﻰ من اﻟﺰﻛاة ﻳتفرغ ﻟﻠعﻠﻢ وﺣﱴ
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ﻫﺬه ﻓيﻬا ما ﻓيﻬا ﻷن ﺑعﺾ اﻟناس ﻳﻘول ﻳرﻳد أن أﺗفرغ ﻟﻠعﻠﻢ وﻻ ﻫو من أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ وﻻ ﻫو
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠعﻠﻢ ﻳﺼدق ﻓيه ﻗول اﻟﺬﻫﱯ ﻓدع ﻋنﻚ اﻟﻜتاﺑﺔ ﻟسﺖ منﻬا ﻟو سودت وﺟﻬﻚ
ﳌداد معناه اﳌسأﻟﺔ واﺣد ﻳرﻳد ﻳنام وﻳر ح وﳛﻀر دروس ﻋﻠﻢ وﳛمﻞ ﻛتﺐ وﻻ ﻳدري ما
ﻓيﻬا مﺜﻞ ذاك اﻟﺬي ﳛمﻞ اﻷسفار ﻓﻘط ﺣامﻞ ﻟﻸسفار وﻫو ﻟيﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛان
اﻹنسان ﻓعﻼ طاﻟﺐ ﻋﻠﻢ وﻋنده اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وﻋنده اﻟرﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ وﻋنده أﻫﻠيﺔ

اﻟﻄﻠﺐ وﳑﻜن ﻳتﻜون ﻫﺬا ﻓعﻼ من ﺧﻼل سنوات وﻳﻜون ﺑعد ﻓﱰة طاﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻗوي ﻓﻊ
ﻳنتفﻊ ﺑه اﻷمﺔ نعﻢ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة أما اﻟﺬي ﻳرﻳد أن ﻳعيﺶ ﻛما ﻳﻘوﻟون من
ﺣياة اﻟتنﺒﻠﺔ واﻟﱰاﺧي و ﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة وﲤر اﻟسنوات وﻫو ﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻢ وﱂ ﻳتﺤرك من

مﻜانه ﻫو ﰲ مﻜانه ﻳﱰاوح ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﲢﻞ ﻟه اﻟﺰﻛاة .ﻗال ) :و ( الﺜاﱐ ) اﳌساﻛﲔ (
الذين ) ﳚدون أﻛﺜرها ( أي أﻛﺜر الﻜﻔايﺔ ) أو نصﻔﻬا ( ﻓيعﻄى الصنﻔان ﲤام
ﻛﻔايتﻬما ﻣﻊ عاﺋلتﻬما سنﺔ اﻵن ننتﺒه ﻷمرﻳن ﻛﻞ واﺣد من أﻫﻞ اﻟﺰﻛاة ﻻﺑد أن نعرف من

ﻫو واﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي نعرﻓه ماذا نعﻄيه معناه أن اﻟفﻘراء واﳌساﻛﲔ نعﻄيﻬﻢ ﲤام اﻟﻜفاﻳﺔ

وﻟعاﺋﻠته ﳌدة سنﺔ وﻣن ﻣلﻚ ولﻮ ﻣن أﲦان ﻣا ﻻ يﻘﻮم ﺑﻜﻔايتﻪ ﻓليﺲ ﺑغﲏ مﺜﻼ شﺨﺺ

ﻓﻘﲑ ما ﻋنده ﻛفاﻳﺔ شﻬر دﺧﻠه ﻻ ﻳﻜفيه ﻟﻜن ﻋنده ﺑيﺖ ﻋنده مسﻜن ﻓﻼ ﻳﻜﻠف ﺑﺒيﻊ
اﳌسﻜن أو ﻋنده دﺧﻞ ﻟﻜن اﻟدﺧﻞ ﻻ ﻳﻜفيه إذاً ﻟيﺲ ﺑغﲏ ﻓاﻟغﲏ ﻫو من ﻛان دﺧﻠه

ﻳغﻄي ﺣاﺟته ) .و ( الﺜالﺚ ) العاﻣلﻮن عليﻬا وهﻢ ( السعاة الذين يبعﺜﻬﻢ اﻹﻣام
ﻷﺧذ الﺰﻛاة ﻣن أر ا مﺜﻞ ﳍﻢ ﺑﻘوﻟه :ﻛـ ) ﺟبا ا وﺣﻔاﻇﻬا ( وﻛتا ا وﻗساﻣﻬا وشرط
ﻛﻮنﻪ ﻣﻜلﻔاً ﻣسلماً أﻣيناً ﻛاﻓياً ﻣن ﻏﲑ ذوي الﻘرﰉ ويعﻄى ﻗدر أﺟرتﻪ ﻣنﻬا ولﻮ ﻏنياً
ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟعامﻞ ﲬسﺔ شروط اﻟﺸرط اﻷول مﻜﻠفا واﻟﺜاﱐ مسﻠما واﻟﺜاﻟﺚ أمينا واﻟراﺑﻊ
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ﻛاﻓيا ﻳعﲏ ﻗادرا ﻋﻠﻰ اﻟعمﻞ واﳋامﺲ من ﻏﲑ ذوي اﻟﻘرﰉ ﻳعﲏ ﻟيﺲ من ﻗراﺑﺔ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ وﻫﻢ ﺑﲏ ﻫاشﻢ ونعﻄيه ﻗدر أﺟرﺗه منﻬا ﻳعﲏ نفﱰض أن ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ ﺧﺬ
راﺗﺐ ﻓﻜﻢ ﻳستﺤﻖ من أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟعمﻞ ﻳستﺤﻖ أﻟف ر ل ﻓنعﻄيه أﻟف ر ل إذاً ﻳعﻄﻰ
ﻗدر أﺟرﺗه من اﻟﺰﻛاة وﻟو ﻛان ﻏنيا وﳚﻮز ﻛﻮن ﺣاﻣلﻬا وراعيﻬا ﳑن ﻣنﻊ ﻣنﻬا اﻟﺬﻳن منعوا

منﻬا مﺜﻞ اﻟﻜاﻓر واﻟعﺒد وذوي اﻟﻘرﰉ ﻷ ا ﰲ ﺣﻖ ﻫؤﻻء ﺗعتﱪ أﺟرة ﻓﻬﻢ ﺧﺬو ا ﻟعمﻠﻬﻢ
ﻻ ﻟعماﻟتﻬﻢ ﲞﻼف اﻟعامﻞ واﳉاﰊ ﻳعﲏ ﺧتﺼار اﻟعامﻞ اﻟﺬي ﻋينه اﻹمام ﳍﺬا اﻷمر ﻻﺑد

أن ﻳﻜون مﻜﻠفا ﻳعﲏ ﻟغا ﻋاﻗﻼ مسﻠما أمينا ﻛاﻓيا من ﻏﲑ ذوي اﻟﻘرﰉ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟعامﻞ
اﺣتاج إﱃ ﺣامﻞ أي من ﻳساﻋده ﰲ اﻟعمﻞ ﻓﻼ س أن ﻳستأﺟر وﻳعﻄيه اﻷﺟرة وﳍﺬا ﻗال
ﳚوز أن ﻳﻜون ﺣامﻠﻬا وراﻋيﻬا ﳑن منﻊ منﻬا ﻳعﲏ ﳑن ﻻ ﺗتوﻓر ﻓيه اﻟﺸروط مﺜﻞ اﻟﻜاﻓر
واﻟعﺒد وذوي اﻟﻘرﰉ ﲞﻼف من ﻳﺸتغﻞ ﲜمعﻬا أو ﺗفرﻳﻘﻬا مﺒاشرة وﻫو اﻟعامﻞ واﳉاﰊ

ﻟيعينه اﻹمام ﻻﺑد أن ﺗﻜون اﻟﺸروط متوﻓرة ﻓيه .الصنﻒ ) الراﺑﻊ اﳌﺆلﻔﺔ ﻗلﻮ ﻢ ( ﲨﻊ
ﻣﺆلﻒ وهﻮ السيد اﳌﻄاع ﰲ عﺸﲑتﻪ ) ﳑن يرﺟى إسﻼﻣﻪ" "١أو ﻛﻒ شرﻩ" "٢أو
يرﺟى ﺑعﻄيتﻪ ﻗﻮة إﳝانﻪ " ("٣أو إسﻼم نﻈﲑﻩ" "٤أو ﺟبايتﻬا ﳑن ﻻ يعﻄيﻬا ""٥ﻳعﲏ
ﻋندما نؤﻟف ﻗﻠﺒه ونعﻄيه مال ﻓﻬو ﳚﱯ ﻟنا زﻛوات من أ س ﻻ ﻳدﻓعو ا أو دﻓﻊ عن
اﳌسلمﲔ " "٦إذاً اﳌؤﻟفﺔ ﻗﻠو ﻢ أﺣيا نرﺟو إﳝانه وأﺣيا نﻜتفي شره وأﺣيا نرﺟو ﻗوة

اﻹﳝان وﻗوﻟه ﻳرﺟﻰ إسﻼمه معناه أنه ﻛاﻓر إذاً ﳝﻜن أن ﺧﺬ اﻟﻜاﻓر ﺬا اﻟسﺒﺐ إذاً
ﻳرﺟﻰ من إﻋﻄاﺋه مﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠمسﻠمﲔ واﻟﺬي ﻳﻘرر ﻫﺬا اﻹمام إمام اﳌسﻠمﲔ ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘرر

ﻫﺬا ،ﻓماذا نعﻄيه؟ وﳌا نراﺟﻊ ﻻﺑد من معرﻓﺔ ﻛﻞ واﺣد من ﻫو وماذا ﻳعﻄﻰ؟ ويعﻄى ﻣا
ﳛصﻞ ﺑﻪ التﺄليﻒ عند اﳊاﺟﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻜن ﻟو ﻛنا ﻟسنا ﲝاﺟﺔ إﱃ ﻟيف ﻗﻠوب أﺣد مﺜﻞ
ﳌا ﻛانﺖ اﳋﻼﻓﺔ ﻗوﻳﺔ ﰲ ﻋﻬد ﻋمر وﻋﻬد ﻋﺜمان وﻋﻬد ﻋﻠي

ﲨيعا ما أﻋﻄوا اﳌؤﻟفﺔ

ﻗﻠو ﻢ وﻟيﺲ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒند أﻟغي وﻟﻜن ﻟعدم اﳊاﺟﺔ إذاً اﳌسأﻟﺔ ﺗعود ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ﻓﱰك عمر
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وعﺜمان وعلﻲ إعﻄاءهﻢ لعدم اﳊاﺟﺔ إليﻪ ﰲ ﺧﻼﻓتﻬﻢ ﻻ لسﻘﻮط سﻬمﻬﻢ ﻓﺈن تعذر
الصرف إليﻬﻢ رد على ﺑﻘيﺔ اﻷﺻناف ﻳعﲏ إذا ﻛان ﻟيﺲ ﻋند مؤﻟفﺔ أو ﻛنا مستغنﲔ

ﻋن إﻋﻄاء اﳌؤﻟفﺔ ﻓمعناه سنعﻄي ﺑﻘيﺔ اﻷﺻناف ﻳعﲏ اﳌسﻠمﲔ أﺣيا ﻳﻜونون ﰲ ﺣاﻟﺔ
ضعف ﻓيﺤتاﺟوا أن ﻳؤﻟفوا ﻗﻠوب ﺑعﺾ رؤساء اﻟعﺸاﺋر وأﺣيا ﻳﻜون اﳌسﻠمون ﰲ ﺣاﻟﺔ
ﻗوة ﻓﻠيسوا ﲝاﺟﺔ أن ﻳؤﻟفوا أﺣد واﻟﺬي ﻳﻘرر ﻫﺬا ﻫو إمام اﳌسﻠمﲔ اﳊرﻳﺺ ﻋﻠﻰ

مﺼﻠﺤتﻬﻢ ﻫو ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻘرر ) اﳋاﻣﺲ الرﻗاب وهﻢ اﳌﻜاتبﻮن ( ﻓيعﻄى اﳌﻜاتب وﻓاء
دينﻪ ﻳعﲏ ما ﻳفي ﺑه دﻳنه ﻓﻘط لعﺠﺰﻩ عن وﻓاء ﻣا عليﻪ ولﻮ ﻣﻊ ﻗدرتﻪ على التﻜسب
نعﻄيه ﻟو ﻛان ﻗادر ﻋﻠﻰ اﻟتﻜسﺐ نعﻄيه ﻟنستعﺠﻞ ﺣرﻳته ولﻮ ﻗبﻞ ﺣلﻮل ﳒﻢ ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ

ﺣﻠول وﻗﺖ اﻟﻘسط ﳌاذا ﻻ ننتﻈر اﻟﻘسط ﻷننا ﻟو انتﻈر إﱃ اﻟﻘسط وأﻋﻄيناه ﻗد ﻳفﻀي
ﻫﺬا إﱃ ﻓسﺦ ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ ﻷن ﻋﻘد اﻟﻜتاﺑﺔ سيفسﺦ ﺑعﺠﺰه ﻓﻜيف ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺠﺰه؟ إذا ﺟاء

اﻟنﺠﻢ ﺟاء وﻗﺖ اﻟﻘسط ﻓﻠﻢ ﻳستﻄﻊ اﻟسداد ﻳنفسﺦ اﻟعﻘد وﳚﻮز أن يﺸﱰي ﻣنﻬا رﻗبﺔ ﻻ
تعتق عليﻪ ﻓيعتﻘﻬا ﻫﺬه ﺻورة نيﺔ من اﻟرﻗاب ﻋﻠيه ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﳚوز أن ﻳﺸﱰي

منﻬا رﻗﺒﺔ ﻓيعتﻘﻬا ﻟﻜن ﺑﺸرط ﻫﺬه اﻟرﻗﺒﺔ ﻻ ﺗعتﻖ ﻋﻠيه ﻳعﲏ ﻻ ﰐ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺸﱰي رﻗﺒﺔ
وﻳعتﻘﻬا ﻳعﲏ اﻟغﲏ ﻫﺬا ﺻاﺣﺐ اﻟﺰﻛاة ﻳﺸﱰي أ ه وﻳﻜون أ ه ﻋﺒد ﻷن اﻟرﺟﻞ ﻟو اشﱰى
أ ه ﻋتﻖ أﺑوه ﲟﺠرد شراﺋه ﻓﻬو ﻟو اشﱰى أﺣد ﳑن ﻳعتﻖ ﻋﻠيه مﺜﻞ أﺑيه أو اﺑنه أو أﺧيه
ﻳعﲏ إذا اشﱰى ﻋﺒدا ذا رﺣﻢ ﳏرم ﻗرﻳﺐ ﻟه ﺑينه وﺑينه رﺣﻢ ﳏرم ﻳعﲏ ﻟو ﻛان أنﺜﻰ ﻳﺼﺒﺢ
من ﳏارمه ﻓﻬﺬا ﳎرد شراﺋه ﻳﺼﺒﺢ اﻟعﺒد ﺣر ﻓيعتﻖ ﻋﻠيه ﻓﻼ ﰐ ﲟال اﻟﺰﻛاة وﻳﺸﱰي من
ﻳعتﻘون ﻋﻠيه ﻷن ﻫؤﻻء ﻳعتﻘون ﺑﺸراﺋﻬﻢ من ماﻟه ﻳﺼﺒﺤون أﺣرار ﻓﻼ ﳛتاج أن ﻳدﻓﻊ مال

وﻳﺸﱰﻳﻬﻢ لﻘﻮل اﺑن عباس ) و ( ﳚﻮز أن ) يﻔﻚ ﻣنﻬا اﻷسﲑ اﳌسلﻢ ( ﻷن ﻓيﻪ ﻓﻚ
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رﻗبﺔ ﻣن اﻷسر ﻻ أن يعتق ﻗنﻪ أو ﻣﻜاتبﻪ عنﻬا ﻫﺬه ﺻورة أﺧرى ﻟﻜن ﻻ ﻳدﻓﻊ اﻟﺰﻛاة
ﻟيعتﻖ ﻋﺒده ﻫو ﻓيأﺧﺬ اﻟﺰﻛاة ﻟنفسه وﻳﻘول ﻟﻠعﺒد أنﺖ ﺣر أو مﻜاﺗﺒه ﻳﻘول ﻟه أنﺖ ﺣر

وأ أﺧﺬت اﻷﻗساط من اﻟﺰﻛاة ﻻ ﳚوز ) السادس الغارم ( وهﻮ نﻮعان أﺣدﳘا ﻏارم )
ﻹﺻﻼح ذات البﲔ ( أي الﻮﺻﻞ ن يﻘﻊ ﺑﲔ ﲨاعﺔ عﻈيمﺔ ﻛﻘبيلتﲔ أو أهﻞ ﻗريتﲔ
تﺸاﺟرا ﰲ دﻣاء وأﻣﻮال وﳛدث ﺑسببﻬا الﺸﺤناء والعداوة ﻓيتﻮسﻂ الرﺟﻞ لصلﺢ
ﺑينﻬما ويلتﺰم ﰲ ذﻣتﻪ ﻣاﻻ عﻮﺿا عما ﺑينﻬﻢ ﻋما ﺑينﻬﻢ أي ﺑينﻬﻢ ﺧﻼف ﰲ دماء
ﻓيتﺤمﻞ ﻫو اﻟدﻳﺔ واﻵﺧرون مﺜﻼ ﻳنﻜرون أو ﰲ أموال ﺑينﻬﻢ ﺧﻼف ﰲ اﳌال ﻓيتﺤمﻞ ﻫو
ﻋن إﺣدى اﻟﻄاﺋفتﲔ ﺣﱴ ﳜمد اﻟفتنﺔ ﻗال ﻓيﻠتﺰم ﰲ ذمته ماﻻ أي ﻻ ﻳدﻓﻊ وﻟﻜن ﻳﻠتﺰم

ﻟدﻓﻊ ليﻄﻔﺊ الﺜاﺋرة ﻳعﲏ اﻟعداوة ﻓﻬذا ﻗد أتى ﻣعروﻓاً عﻈيماً ﻓﻜان ﻣن اﳌعروف ﲪلﻪ
عنﻪ ﻣن الصدﻗﺔ لﺌﻼ ﳚﺤﻒ ذلﻚ ﺑسادات الﻘﻮم اﳌصلﺤﲔ أو يﻮهن عﺰاﺋمﻬﻢ معناه

ﻫﺬا اﻟﺬي ﲢمﻞ ﰲ ذمته ﳒيﺰ ﻟه أن ﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة ،اﳌسأﻟﺔ ﻫنا ﳍا ﺛﻼث ﺻور إما أن
ﻳتﺤمﻞ ﰲ ذمته ﻓنﻘول ﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة أو شيء آﺧر أو ﻳدﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ ﻫو وﻫنا ﻻ ﺧﺬ من
اﻟﺰﻛاة ﻷنه ﻟيﺲ ﺑغارم ﻓاﻟﺬي ﲢمﻞ ﰲ ذمته ﻫو اﻟغارم أي ﻋﻠيه دﻳن وأﺻﺒﺢ مدﻳنا ﻟﻜن إذا
دﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ من ﻋنده متﱪع ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﲟدﻳن ،اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ أنه ﻳستدﻳن من أﺣد ﻟيدﻓﻊ ﻫﺬا

ﺣﺔ اﳌسﺄلﺔ ﻓيﻬا وﺟعﻞ ﳍﻢ نصيباً

اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻬنا ﺧﺬ ﻷنه مازال ﻏارما ﻓﺠاء الﺸرع
ﻣن الصدﻗﺔ ) ولﻮ ﻣﻊ ﻏﲎ ( إذاً ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﺧﺬ مﻊ اﻟغﲎ اﻷول اﳌﻜاﺗﺐ واﻟﺜاﱐ
اﻟغارم إن ﱂ يدﻓﻊ ﻣن ﻣالﻪ ﻟﻜن إن دﻓﻊ من ماﻟه ﻓﻼ ﺧﺬ ﻟسﻘوط اﻟغرم ﻋنه وأما إذا
استدان ﻓﻠه أﺧﺬﻫا ﻷن اﻟغرم ﻗي النﻮع الﺜاﱐ ﻣا أشﲑ إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ ) أو ( تدين ) لنﻔسﻪ
( ﰲ شراء ﻣن ﻛﻔار أو ﻣباح أو ﳏرم و ب ) ﻣﻊ الﻔﻘر ( إذا اشﱰى من ﻛفار وﺗﺒﲔ أو
اشﱰى شيئا مﺒاﺣا أو اشﱰى شيئا ﳏرما ﻟﻜنه ب ﺑعد ذﻟﻚ ﻟﻜن ﻟو اشﱰى ﳏرم وﱂ ﻳتﺐ
ﻓﻼ ﻳعﻄﻰ من اﻟﺰﻛاة ﻗال و ب مﻊ اﻟفﻘر إذاً اﻷول من استدان ﻟغﲑه ﻟﻺﺻﻼح ﻫﺬا نعﻄيه
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وﻟو ﻛان ﻏﲏ واﻟﺜاﱐ من استدان ﻟنفسه ﻫﺬا مﻊ اﻟفﻘر ﻳعﲏ ﻋﻠيه دﻳن ﻓيعﻄﻰ مﻊ اﻟفﻘر
ﻳعﲏ إذا ﻛان ﻓﻘﲑا ﻳعﻄﻰ أما إذا ﻛان ﻏﲏ وﻋﻠيه دﻳن ﻓﻼ ﻳسدد دﻳونه ﻷن ﻫﺬا استدان

ﻟنفسه ،ماذا ﻳعﻄﻰ؟ ويعﻄى وﻓاء دينﻪ ولﻮ وﻻ ﳚﻮز لﻪ ﺻرﻓﻪ ﰲ ﻏﲑﻩ ولﻮ ﻓﻘﲑاً ﺣﱴ
وﻟو ﻛان دﻳنه ﻳعﲏ ﻋﻠيه دﻳن شيء ﳊﻖ ﷲ مﺜﻞ اﻟﻜفارة أو مﺜﻞ ذﻟﻚ وﻻ ﳚوز ﻟه
ﺻرﻓه ﰲ ﻏﲑه وﻟو ﻓﻘﲑا ﻫﺬه مسأﻟﺔ سنأﰐ ﻋﻠﻰ ﺑيا ا إن شاء ﷲ ﻓﻬؤﻻء اﻟﺬﻳن ﺧﺬون
ﺑعﻀﻬﻢ ﺧﺬ ﺑسﺒﺐ ﻳستﻘر اﳌال ﻋنده ﻓﻠه أن ﻳتﺼرف ﰲ اﳌال ﻛما ﻳﺸاء وﺑعﻀﻬﻢ ﺧﺬ
ﺑسﺒﺐ ﻻ ﻳوﺟﺐ استﻘرار اﳌال ﻋنده ﻳعﲏ ﻳرﺗﺒط اﳌال ﺬا اﻟسﺒﺐ ﻓﻼ ﳚوز ﻟه أن ﻳﺼرﻓه
إﻻ ﰲ اﻟسﺒﺐ ﻳعﲏ مﺜﻼ اﻟفﻘﲑ واﳌسﻜﲔ إذا أﺧﺬا اﳌال واستﻘر ﻟه اﳌال ﻳﺼرﻓه ﰲ أي
شيء وﻻ ندﺧﻞ ﻓيه ﻟﻜن من أﺧﺬ مﺜﻼ ﻟﻺﺻﻼح ﺑﲔ اﻟناس ﻏارم ﻹﺻﻼح ذات اﻟﺒﲔ

ﻫﻞ ﺧﺬ اﳌال وﻳﺼرﻓه ﰲ متاع اﻟدنيا ؟! ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻜاﺗﺐ وإن دﻓﻊ إﱃ الغارم لﻔﻘرﻩ ﺟاز
أن يﻘﻀﻲ ﻣنﻪ دينﻪ اﻟغارم إذا دﻓﻊ ﻟه ﻟفﻘره ﻳسدد دﻳونه وإذا أﻋﻄيناه ﻷنه ﻏارم ﻓيدﻓﻊ ﻫﺬا
اﳌال ﰲ اﻟغرم ) الساﺑﻊ ﰲ سبيﻞ ﷲ وهﻢ الغﺰاة اﳌتﻄﻮعﺔ أي ( الذين ) ﻻ ديﻮان ﳍﻢ (
ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﳍﻢ رواﺗﺐ من اﻟدوﻟﺔ أما إذا ﻛان ﳍﻢ رواﺗﺐ ﻓﻼ ﺧﺬون من اﻟﺰﻛاة أو ﻛانﺖ

ﳍﻢ رواﺗﺐ ﻗﻠيﻠﺔ ﻻ ﺗﻜفيﻬﻢ ﻓيﻜمﻞ ﳍﻢ من اﻟﺰﻛاة أو ﳍﻢ دون ﻣا يﻜﻔيﻬﻢ ﻳعﲏ ﳍﻢ راﺗﺐ

أﻗﻞ من اﻟﻜفاﻳﺔ ﻓنﻜمﻞ ﳍﻢ إﱃ ﺣد اﻟﻜفاﻳﺔ من اﻟﺰﻛاة ،ماذا ﻳعﻄﻰ ﻫﺬا؟ ﻓيعﻄى ﻣا يﻜﻔيﻪ
لغﺰوﻩ ولﻮ ﻏنياً إذاً ﻫﺬا أﻳﻀا ﺧﺬ مﻊ اﻟغﲎ وﳚﺰئ أن يعﻄى ﻣنﻬا ﳊﺞ ﻓرض ﻓﻘﲑ
وعمرتﻪ ﻳعﲏ ﳚوز أن نعﻄي ﻷنه ﺟاء ﻓيﻬا ﺣدﻳﺚ ﻟنسﺒﺔ ﻟسﺒيﻞ ﷲ أن ﻳعﻄﻰ ﻟﻠﺤج

واﻟعمرة إذا ﻛان اﳊج واﻟعمرة ﻓرض وﻫو ﻓﻘﲑ إذاً اﻟفﻘﲑ ﻟه أن ﳛج وأن ﻳعتمر ﻓرﻳﻀته من
مال اﻟﺰﻛاة ﻟﻠﺤدﻳﺚ":اﳊج ﰲ سﺒيﻞ ﷲ" ﻻ أن يﺸﱰي ﻣنﻬا ﻓرساً ﳛبسﻬا أي ﻻ ﳚوز أن
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ﻳﺸﱰي ﻓرس وﻳوﻗفﻬا ﻋﻠﻰ اﳉﻬاد ﻻﺑد أن ﳝﻠﻚ ﻳعﻄيﻬا ﻟﻠغازي أو عﻘاراً يﻘﻔﻪ على الغﺰاة
أو ﻋﻘار ﻳﻘفه ﻋﻠﻰ اﻟغﺰاة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا وإن ﱂ يغﺰ ردّ ﻣا أﺧذﻩ ﻷنه مادام أﺧﺬه ﻟﻠغﺰو
رده نﻘﻞ عبد ﷲ إذا ﺧرج ﰲ سبيﻞ ﷲ أﻛﻞ ﻣن الصدﻗﺔ نﻘﻞ
ﻳﺼرﻓه ﰲ اﻟغﺰو وما زاد ّ

ﻋﺒد ﷲ اﺑن اﻹمام أﲪد ﻋن أﺑيه أﲪد أن أﲪد ﻳﻘول إذا ﺧرج ﰲ سﺒيﻞ ﷲ أﻛﻞ من
اﻟﺼدﻗﺔ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا وﻻ ﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﺧروﺟه ﻷنه ﰲ سﺒيﻞ ﷲ أﺧﺬ أموال اﻟﺰﻛاة وﻫو
ﺟاﻟﺲ ﰲ اﻟﺒيﺖ ﻓيأﻛﻞ من أموال اﻟﺰﻛاة اﻟﱵ أﺧﺬﻫا ﺑسﺒﺐ ﺟﻬاد وﻫو ﰲ ﺑيته ﻻ ﻓﺈذا

ﺧرج ﻓاﻵن ﺑدأ ﰲ ﺣﻘه أنه ﰲ سﺒيﻞ ﷲ ) .الﺜاﻣن اﺑن السبيﻞ ( وهﻮ ) اﳌساﻓر اﳌنﻘﻄﻊ
ﺑﻪ ( أي ﺑسﻔرﻩ اﳌباح أو اﶈرم إذا ب إذاً اﳌساﻓر اﳌنﻘﻄﻊ سواء ﻛان سفره مﺒاح أو ﳏرم
ﻟﻜنه ب من ﻫﺬا اﶈرم ﻓﺈن ﱂ ﻳتﺐ ﱂ ﻳعﻄﻰ ) دون اﳌنﺸىء للسﻔر ﻣن ﺑلدﻩ ( إﱃ
ﻏﲑها ﻳعﲏ واﺣد ﺟاﻟﺲ ﰲ ﺑيته ﻳرﻳد اﻟسفر ﻓيأﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة ﻟﻜي ﻳساﻓر ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻜن
ساﻓر من اﻟﺒﻠد ﰒ انﻘﻄﻊ ﺧارج اﻟﺒﻠد ﻓﻬﺬا ﻳعﻄﻰ ﻟﻜي ﻳرﺟﻊ إﱃ ﺑﻠده ﻷنه ﰲ ﺑيته ﻓﻠيسﺖ

ضرورة ﻷنﻪ ليﺲ ﰲ سبيﻞ ﷲ ﻷن السبيﻞ هﻲ الﻄريق ﻓسمﻲ ﻣن لﺰﻣﻬا اﺑن السبيﻞ
ﻛما يﻘال ولد الليﻞ ﳌن يﻜﺜر ﺧروﺟﻪ ﻓيﻪ واﺑن اﳌاء نﻈﲑﻩ ﳌﻼزﻣتﻪ لﻪ ﻳﻘال اﺑن اﳌاء
ﻟﻠﻄﲑ اﳌﻼزم ﻟﻠماء ،ماذا ﻳعﻄﻰ اﺑن اﻟسﺒيﻞ؟ ) ﻓيعﻄى ( اﺑن السبيﻞ ) ﻣا يﻮﺻلﻪ إﱃ
ﺑلدﻩ ( ولﻮ وﺟد ﻣﻘرﺿاً إذاً ﻳعﻄﻰ ما ﻳوﺻﻠه إﱃ ﺑﻠده وﻟو وﺟد مﻘرض ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه أن
ﻳﻘﱰض ﺧﺬ من اﻟﺰﻛاة وﻳﺬﻫﺐ ﻟﻜن انتﺒه ﻗال وإن ﻗصد ﺑلدا واﺣتاج ﻗبﻞ وﺻﻮلﻪ إليﻬا
أعﻄﻲ ﻣا يصﻞ ﺑﻪ إﱃ البلد الذي ﻗصدﻩ وﻣا يرﺟﻊ ﺑﻪ إﱃ ﺑلدﻩ وإن ﻗﺼد ﺑﻠدا واﺣتاج
ﻗﺒﻞ وﺻوﻟه إﻟيﻬا ﻳعﲏ إذا ﺧرج من ﺑﻠده إﱃ ﺑﻠد آﺧر وﰲ وسط اﻟﻄرﻳﻖ انﻘﻄﻊ ﻓنعﻄيه ما
ﻳوﺻﻠه إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻠد اﻟﺬي ﻫو ﺧارج إﻟيه وما ﻳرده إﱃ ﺑﻠده .اﻵن شرع ﰲ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة
ﻫؤﻻء اﻟﺜمانيﺔ إذا أﻋﻄيناﻫﻢ من اﻟﺰﻛاة ﻓﺼرﻓوا ﻫﺬه اﻷموال وزادت ﺑﻘي منﻬا ﻓﻀﻞ منﻬا

شيء ﻓمن اﻟﺬي ﻳرد اﻟفاضﻞ ومن ﻻ ﻳرد اﻟفاضﻞ وإﳕا ﳝتﻠﻚ اﻟفاضﻞ؟ ﻗال وإن ﻓﻀﻞ ﻣﻊ
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اﺑن السبيﻞ " "١أو ﻏاز" "٢أو ﻏارم" "٣أو ﻣﻜاتب" "٤شﻲء ردﻩ وﻏﲑهﻢ يتصرف ﲟا
شاء ﳌلﻜﻪ لﻪ ﻣستﻘراً ﻏﲑﻫﻢ أي اﻟفﻘﲑ واﳌسﻜﲔ واﻟعامﻠﲔ ﻋﻠيﻬا واﳌؤﻟفﺔ إذاً ﻫؤﻻء

اﻷرﺑعﺔ )اﺑن اﻟسﺒيﻞ واﻟغاز واﻟغارم واﳌﻜاﺗﺐ( ﻳرد اﻟﺰاﺋد ﻷنه أﺧﺬ ﺑسﺒﺐ ﻻ ﻳستﻘر ﻟه
اﻷﺧﺬ ﺑه ﻓيﺼرﻓه ﰲ ﺑه وﻳرد اﻟفاضﻞ وأما اﻟﺜاﱐ ﻓﻬؤﻻء اﻟفﻘﲑ واﳌسﻜﲔ أﻋﻄيناه ﻟفﻘره
ﻓيتﺼرف ﰲ اﳌال ﻛما شاء واﻟعامﻞ أﻋﻄيناه أﺟرة اﻟعمﻞ واﳌؤﻟفﺔ أﻋﻄيناه ﻟيؤﻟف ﻗﻠﺒه ﻓﻼ

ﻳرده أي ﻻ ﻳوﺟد زاﺋد ) وﻣن ﻛان ذا عيال أﺧذ ﻣا يﻜﻔيﻬﻢ ( ﻷن ﻛﻞ واﺣد ﻣن عاﺋلتﻪ
ﻣﻘصﻮد دﻓﻊ ﺣاﺟتﻪ ويصدق ﻣن ادعى عياﻻً أو ﻓﻘراً وﱂ يعرف ﺑغﲎ ﻓنﺤن ﻋندما
نتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟفﻘﲑ نﻘﺼد ﻫو وأوﻻده ﻓنعﻄيه ما ﻳﻜفيه ﻫو ومن ﻳعول ﻫﺬا معناه وﻟو ادﻋﻰ

أنه ﻓﻘﲑ وﻋنده ﻋيال وﻻ ﻳعرف ﻟغﲎ ﺻدﻗناه ) وﳚﻮز ﺻرﻓﻬا ( أي الﺰﻛاة ) إﱃ ﺻنﻒ
واﺣد ( ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒاب اﻟﺬي سنﻘرﺋه ﳚوز أن نعﻄيﻬا ﻟﺼنف واﺣد وﳚوز أن نعﻄيﻬا

ﻟﺸﺨﺺ واﺣد من ﻫﺬا اﻟﺼنف من ﺻنف واﺣد واﻵن اﳌﺼنف سيﺬﻛر أدﻟﺔ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ

لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وإن ﲣﻔﻮها وتﺆتﻮها الﻔﻘراء ﻓﻬﻮ ﺧﲑ لﻜﻢ  إذاً ﳌا ﻗال وﺗؤﺗوﻫا اﻟفﻘراء

ﻓﻬﺬا ﺻنف واﺣد وﳊديﺚ ﻣعاذ ﺣﲔ ﺑعﺜﻪ النﱯ ﷺ إﱃ اليمن ﻓﻘال أعلمﻬﻢ أن ﷲ ﻗد
ﻓرض عليﻬﻢ ﺻدﻗﺔ تﺆﺧذ ﻣن أﻏنياﺋﻬﻢ ﻓﱰد على ﻓﻘراﺋﻬﻢ ﻣتﻔق عليﻪ ﻓﻘراﺋﻬﻢ ﺻنف
واﺣد ﻫﺬا دﻟيﻞ ﳍﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻓلﻢ يذﻛر ﰲ اﻵيﺔ واﳋﱪ إﻻ ﺻنﻒ واﺣد وﳚﺰئ اﻻﻗتصار
على إنسان واﺣد ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ولﻮ ﻏرﳝﻪ أو ﻣﻜاتبﻪ إن ﱂ يﻜن ﺣيلﺔ ﻳعﲏ ﳝﻜن
أن ﻳعﻄي اﻹنسان زﻛاﺗه ﻟغرﳝه أي أ أطاﻟﺐ شﺨﺺ ﺑدﻳن وﻫو ﻻ ﻳﻘدر أن ﻳسدد اﻟدﻳن

وﻫو ﻓﻘﲑ ﻓﻬﻞ ﳚوز أن أﻋﻄيه من اﻟﺰﻛاة؟ نعﻢ ﻟﻜن ﻻ نﺸﱰط ﻋﻠيه أن ﻳرد ﻫﺬه أو ﻣﻜاتبﻪ

ﻋندي ﻋﺒد ﻋﻘدت معه ﻋﻘد ﻛتاﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳدﻓﻊ ﱄ ﻋﺸرة أﻗساط ﲟﻘدار ﻛﺬا ﻓيﺼﺒﺢ ﺣر
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ﻓﻬو مازال ﻳسدد وﱂ ﻳنتﻬي وﻋندي زﻛاة ﻓﻬﻞ ﳚوز أن أﻋﻄيه إ ﻫا؟ نعﻢ ﻟﻜن ﻻ أشﱰط
ﻋﻠيه أن ﻳردﻫا ﱄ أما إذا اشﱰط ﻓﻼ ﳚوز ذﻟﻚ .اﻵن سيﺬﻛر اﻟدﻟيﻞ :دﻟيﻞ اﻻﻗتﺼار ﻋﻠﻰ
دﻓعﻬا ﻟﺸﺨﺺ واﺣد :ﻷنﻪ ﷺ أﻣر ﺑﲏ زريق ﺑدﻓﻊ ﺻدﻗتﻬﻢ إﱃ سلمﺔ ﺑن ﺻخر ﻫﺬا

دﻟيﻞ " "١وﻗال لﻘبيصﺔ أﻗﻢ ﻗبيصﺔ ﺣﱴ تينا الصدﻗﺔ ﻓنﺄﻣر لﻚ ا ﻫﺬا دﻟيﻞ ﱐ )
ويسن ( دﻓعﻬا ) إﱃ أﻗارﺑﻪ الذين ﻻ تلﺰﻣﻪ ﻣﺆونتﻬﻢ ( ﻛخالﻪ وﺧالتﻪ على ﻗدر
ﺣاﺟتﻬﻢ اﻷﻗرب ﻓاﻷﻗرب لﻘﻮلﻪ ﷺ ":ﺻدﻗتﻚ على ذي الﻘراﺑﺔ ﺻدﻗﺔ وﺻلﺔ".

اﻟﻘراﺑﺔ اﻟﺬﻳن ﻻ ﺗﻠﺰمه نفﻘتﻬﻢ أﻗارﺑﻚ اﻟﺬﻳن ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ اﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيﻬﻢ ﻫؤﻻء ﻻ ﺗعﻄيﻬﻢ من
اﻟﺰﻛاة ﻷن إﻋﻄاﺋﻚ اﻟﺰﻛاة ﳍﻢ ﻛأنﻚ ﺗعﻄي نفسﻚ ﻟﻜن اﻷﻗارب اﻟﺬﻳن ﻻ ﲡﺐ نفﻘتﻬﻢ
ﻋﻠيﻚ ﻓﻬؤﻻء اﻟﺬﻳن ﺗعﻄيﻬﻢ واﻟﺬﻳن ﲡﺐ نفﻘتﻬﻢ ﻋﻠيﻚ ﻫﻢ أﺻوﻟﻚ وﻓروﻋﻚ وﻛﻞ ﻗرﻳﺐ
ﺗرﺛه أنﺖ إذا ﻛنﺖ ﺗرﺛه وﻛان ﻫو ﻓﻘﲑ وأنﺖ ﻏﲏ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيﻚ نفﻘته ﻟﻘوﻟه ﺗعاﱃ :وﻋﻠﻰ
اﻟوارث مﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ آﻳﺔ اﻟنفﻘﺔ ﰲ اﻟرضاع.

ﻓصﻞ

ﻗال رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ ) :وﻻ ( ﳚﺰئ أن ) تدﻓﻊ إﱃ هاﴰﻲ ] ([١أي ﻣن ينسب إﱃ هاشﻢ
ﺟد اﻟنﱯ ﷺ ن يﻜﻮن ﻣن سﻼلتﻪ ﻓدﺧﻞ ﻓيﻬﻢ آل عباس وآل علﻲ وآل ﺟعﻔر
وآل عﻘيﻞ وآل اﳊارث ﺑن عبد اﳌﻄلب وآل أﰊ ﳍب لﻘﻮلﻪ ﷺ ":إن الصدﻗﺔ ﻻ
تنبغﻲ ﻵل ﷴ إﳕا هﻲ أوساخ الناس" أﺧرﺟﻪ ﻣسلﻢ ﻟﻜن ﻫؤﻻء وﻫﻢ ﺑنو ﻫاشﻢ ﲡﺰئ
إﻟيﻬﻢ ﰲ ﺻور لﻜن ﲡﺰئ إليﻪ إن ﻛان ﻏاز ً أو ﻏارﻣاً ﻹﺻﻼح ذات البﲔ أو ﻣﺆلﻔاً )
و ( ﻻ إﱃ ) ﻣﻄلﱯ ( وﻫﺬا ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﻳعﲏ ﻫﺬه من اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ﺧاﻟف ﻓيﻬا
اﳌﺼنف اﳌعتمد ﰲ مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد ﻓاﳌعتمد ﰲ مﺬﻫﺐ اﻹمام أﲪد أ ا ﻻ ﺗدﻓﻊ إﱃ
ﺑﲏ ﻫاشﻢ ومواﻟيﻬﻢ ﻓﻘط أما ﺑنو اﳌﻄﻠﺐ ومواﻟيﻬﻢ ﻓﺈ ا ﺗدﻓﻊ إﻟيﻬﻢ وﻻ ﻳدﺧﻠون ﰲ اﳌنﻊ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٣٧

ﻷنه ﻻ ﻳنﺒغي ﻵل ﷴ وﻫﻢ ﺑنو ﻫاشﻢ ومواﱄ اﻟﻘوم منﻬﻢ ﻟﻜن ﺑنو اﳌﻄﻠﺐ ﻻ ﻳدﺧﻠون ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺒاب واﳌﻄﻠﺐ ﻫو أﺧو ﻫاشﻢ ﻓﻠما ذﻫﺐ اﳌﻄﻠﺐ إﱃ اﳌدﻳنﺔ وأﺗﻰ ﺑﺸيﺒﺔ اﻟﺬي ﲰي
ﺑعد ذﻟﻚ ﺑعﺒد اﳌﻄﻠﺐ أﺗﻰ ﺑه من اﳌدﻳنﺔ من أﺧواﻟه من ﻫناك ورﺟﻊ ﺑه إﱃ مﻜﺔ وﻛان

شاب ﺻغﲑ وﱂ ﻳعرﻓه أﻫﻞ مﻜﺔ ﻓﻈنوه ﻋﺒد ﻟﻠمﻄﻠﺐ ﻓﻘيﻞ ﻟه ﻋﺒد اﳌﻄﻠﺐ ﳌﺸارﻛتﻬﻢ لبﲏ
هاشﻢ ﰲ اﳋمﺲ اﺧتارﻩ الﻘاﺿﻲ وأﺻﺤاﺑﻪ وﺻﺤﺤﻪ اﺑن اﳌنﺠا وﺟﺰم ﺑﻪ ﰲ الﻮﺟيﺰ
وﻏﲑﻩ واﻷﺻﺢ وﻫﺬا ﻫو اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﲡﺰئ إليﻬﻢ اﺧتارﻩ اﳋرﻗﻲ والﺸيخان
ﻳﻄﻠﻘان ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻜر وﻋمر وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺨاري ومسﻠﻢ وﻳﻄﻠﻘان ﰲ ﻛﻞ مﺬﻫﺐ ﲝسﺐ
اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﻓعند اﳊناﺑﻠﺔ اﻟﺸيﺨان ﳘا اﳌوﻓﻖ وا د اﺑن ﺗيميﺔ وﻟيﺲ ﺗﻘي اﻟدﻳن ا د اﳉد

ﻋﺒد اﻟسﻼم وﻏﲑهﻢ ﻷن آيﺔ اﻷﺻناف وﻏﲑها ﻣن العمﻮﻣات تتناوﳍﻢ وﻣﺸارﻛتﻬﻢ
لبﲏ هاشﻢ ﰲ اﳋمﺲ ليﺲ رد ﻗراﺑتﻬﻢ ﺑدليﻞ أن ﺑﲏ نﻮﻓﻞ وﺑﲏ عبد ﴰﺲ ﻣﺜلﻬﻢ
أﺑناء ﻋﺒد مناف أرﺑعﺔ ﻫاشﻢ واﻟﺬي منﻬﻢ اﻟنﱯ ﷺ وﻫﻢ ﻗراﺑته واﳌﻄﻠﺐ ونوﻓﻞ وﻋﺒد ﴰﺲ

ﻓاﻟﺬﻳن ﳝنعون من اﻟﺰﻛاة ﻫﻢ ﺑنو ﻫاشﻢ وﱂ يعﻄﻮا شيﺌاً ﻣن اﳋمﺲ إﳕا شارﻛﻮهﻢ لنصرة
ﻣﻊ الﻘراﺑﺔ ﻛما أشار إليﻪ ﷺ ﺑﻘﻮلﻪ ":ﱂ يﻔارﻗﻮﱐ ﰲ ﺟاهليﺔ وﻻ إسﻼم" والنصرة ﻻ
تﻘتﻀﻲ ﺣرﻣان الﺰﻛاة معناه أن ﺑنو اﳌﻄﻠﺐ ﻻ ﻳدﺧﻠون ﰲ اﻟﺰﻛاة وإن دﺧﻠوا معﻬﻢ ﰲ
مسأﻟﺔ اﻟنﺼرة ﰲ اﳋمﺲ ﻫﺬا ﻳعود إﱃ ﺑﲏ ﻫاشﻢ واﳌﻄﻠﺐ ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﳌواﱄ ﺑﲏ ﻫاشﻢ

ﺻﺤيﺤﺔ و ﻟنسﺒﺔ ﳌواﱄ ﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ ﻻ ﻟيسﺖ ﺻﺤيﺤﺔ ) و ( ﻻ إﱃ ) ﻣﻮاليﻬما ]([٢
لﻘﻮلﻪ ﷺ ":وإن ﻣﻮﱃ الﻘﻮم ﻣنﻬﻢ" رواﻩ أﺑﻮ داود والنساﺋﻲ والﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ولﻜن
على اﻷﺻﺢ وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﲡﺰئ إﱃ ﻣﻮاﱄ ﺑﲏ اﳌﻄلب ﻛﺈليﻬﻢ أي ﻛﺈﱃ ﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ اﻵن
ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺬﻫﺐ :ﲢرم ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﻫاشﻢ ومواﻟيﻬﻢ ﻓﻘط ولﻜﻞ ﻳعﲏ ﻛﻞ من منعناه من أﺧﺬ
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اﻟﺰﻛاة اﻟواﺟﺒﺔ ﻟه أن ﺧﺬ من ﺻدﻗﺔ اﻟتﻄوع ولﻜﻞ أﺧذ ﺻدﻗﺔ تﻄﻮع " "١ووﺻيﺔ ""٢
ﻟو أنه ميﺖ وأوﺻﻰ ﻗﺒﻞ موﺗه ﲟال ﻟﺒﲏ ﻫاشﻢ أو ﳌواﻟيﻬﻢ ﳚوز ذﻟﻚ أو نذر لﻔﻘر ""٣

واﺣد نﺬر أن ﻳتﺼدق ﻋﻠﻰ اﻟفﻘراء ﻓﻬﻞ ﻳعﻄي ﺑﲏ ﻫاشﻢ؟ ﻳعﻄيﻬﻢ إذاً منعوا من اﻟﺰﻛاة نعﻢ

ﻟﻜن ﻻ ﳝنعون من اﻟتﻄوع واﻟوﺻيﺔ واﻟنﺬر ﻟفﻘراء طﺒعا إذا ﻛانوا ﻓﻘراء ﰒ ﻗال ﻻ ﻛﻔارة
اﻹطعام ﺑسﺒﺐ ﻛفارة ﻻ ﺧﺬﻫا ﺑنو ﻫاشﻢ ومواﻟيﻬﻢ ﳌاذا؟ ﻷ ا ﺗﺸﺒه اﻟﺰﻛاة ) .وﻻ إﱃ
ﻓﻘﲑة ﲢﺖ ﻏﲏ ﻣنﻔق ] ([٣وﻻ إﱃ ﻓﻘﲑ ينﻔق عليﻪ ﻣن وﺟبﺖ عليﻪ نﻔﻘتﻪ ﻣن
أﻗارﺑﻪ] [٤ﻻستغناﺋﻪ ﺑذلﻚ ) وﻻ إﱃ ﻓرعﻪ ( ] [٥أي ولدﻩ وإن سﻔﻞ ﻣن ولد اﻻﺑن
أو ولد البنﺖ ) و ( ﻻ إﱃ ) أﺻلﻪ ( ] [٦ﻛﺄﺑيﻪ وأﻣﻪ وﺟدﻩ وﺟدتﻪ ﻣن ﻗبلﻬما وإن
علﻮا ﰒ ﻗال إﻻ أن يﻜﻮنﻮا ﻳعﲏ ﻫؤﻻء اﻟﺬﻳن ﳝنعون من اﻟﺰﻛاة ﺧﺬو ا وﺟه أﺧرى ﻗال:
إﻻ أن يﻜﻮنﻮا عماﻻً أو ﻣﺆلﻔﲔ أو ﻏﺰاة أو ﻏارﻣﲔ لذات ﺑﲔ وﻻ ﳚﺰئ أيﻀاً إﱃ ساﺋر
ﻣن تلﺰﻣﻪ نﻔﻘتﻪ ] [٧ﻛاﻟﺬي ﻳعﻄي زوﺟته أو ﻳعﻄي أوﻻده ﻓﻬﺬا ﻳعﻄي نفسه ﻟﻜن ﺣﱴ
ﻫﺬا ﳚوز أن ﻳعﻄﻰ ﻣا ﱂ يﻜن عاﻣﻼً أو ﻏاز ً أو ﻣﺆلﻔاً أو ﻣﻜاتباً أو اﺑن سبيﻞ أو ﻏارﻣاً
ﻹﺻﻼح ذات ﺑﲔ ﻳعﲏ ﳝﻜن أن ﻳعﻄي اﺑنه اﻟغازي ﰲ سﺒيﻞ ﷲ أو ﻋامﻞ أو مؤﻟفا  ٣أو
مﻜاﺗﺒا  ٤أو اﺑن سﺒيﻞ  ٥أو ﻏارما ﻹﺻﻼح ذات ﺑﲔ  ٦انتﻬﻰ اﻵن سيﺸرع ﰲ ﻛﻼم

ﺟدﻳد :وﲡﺰئ إﱃ ﻣن تﱪع ﺑنﻔﻘتﻪ ﺑﻀمﻪ إﱃ عيالﻪ ﻫﺬه ﺻورة :شﺨﺺ أﺧﺬ طفﻞ من
اﳌﻠﺠأ وﺗﱪع ﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيه ﻫﻞ ﳚوز أن ﻳعﻄيه من اﻟﺰﻛاة أم ﻻ ﻳعﻄيه؟ ﻳعﻄيه ﻷنه ﻟيﺲ اﺑن

ﻟه ﻻ ﻫو من ﻓروﻋه وﻻ ﺗﻠﺰمه نفﻘته وإﳕا ﻫو متﱪع ﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيه ﻗال :وﲡﺰئ إﱃ ﻣن تﱪع
ﺑنﻔﻘتﻪ ﺑﻀمﻪ إﱃ عيالﻪ ،اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :أو تعذرت نﻔﻘتﻪ ﻣن زوج أو ﻗريب ﺑنﺤﻮ ﻏيبﺔ
أو اﻣتناع ﻛﺬﻟﻚ ﳓن ﻗﻠنا ﻻ ﺗعﻄﻰ اﳌرأة اﳌﺰوﺟﺔ ﺑغﲏ ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟغﲏ اﳌنفﻖ

مساﻓر ﻓﻬي ﻻ ﲡد من ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا أو ﻏﻀﺐ وامتنﻊ وﺻار ﻻ ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا ﻓنعﻄيﻬا ﳍﺬا
اﻟعارض ،أو ﻗرﻳﺐ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم استﺜناء من رﻗﻢ  ٣وﻫي اﻟفﻘﲑة ﲢﺖ ﻏﲏ وأﻳﻀا رﻗﻢ ٤

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٣٩

وﻻ إﱃ ﻓﻘﲑ ﻳنفﻖ ﻋﻠيه ﻟﻜن ﻫؤﻻء ﻟو امتنﻊ اﻟﺰوج ﻓنعﻄي اﳌرأة أو امتنﻊ ﻗرﻳﺐ ﻫﺬا اﻟفﻘﲑ
ﻓنعﻄيه ) وﻻ ( ﲡﺰئ ) إﱃ عبد ( ﻛاﻣﻞ رق ﻏﲑ عاﻣﻞ أو ﻣﻜاتب ] [٨ﻓاﻟعﺒد ﻻ نعﻄيه
ﻷنه مﻠﻚ ﻟسيده ونفﻘته ﲡﺐ ﻋﻠﻰ سيده ﻟﻜن ﳚوز أن ﻳعﻄﻰ اﻟعﺒد ﻟﻜونه ﻋامﻞ أو ﻛونه

مﻜاﺗﺐ ) و ( ﻻ إﱃ ) زوج ( ] [٩ﻓﻼ ﳚﺰﺋﻬا دﻓﻊ زﻛا ا إليﻪ وﻻ لعﻜﺲ اﻟﺰوﺟﺔ ﻻ

ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺰوج واﻟسﺒﺐ ما ﻫو؟ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋندما ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ نفﻘتﻬا ﻋﻠيه ﻫو ﻓيﻘول ﻻ

وإن ﻛان ﻫناك رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد ﳉواز وﻗيﻞ أن ﻫﺬا ﻗول ﻗدﱘ راﺟﻊ ﻋنه اﻹمام أﲪد

وﲡﺰئ إﱃ ذوي أرﺣاﻣﻪ ﻣن ﻏﲑ عمﻮدي النسب ﳑن ﻻ ﻳرﺛﻬﻢ ﺑفرض وﻻ ﺗعﺼيﺐ وﻟو

ﻛانوا وارﺛﲔ ﻷنه ﻟو ﻛان ﻳرﺛﻬﻢ ﺑفرض أو ﺗعﺼيﺐ وﻓﻘراء وﻫو ﻏﲏ ﻳعﻄيﻬﻢ من اﻟﺰﻛاة أم

ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟنفﻘﺔ؟ ﲡﺐ ﻋﻠيه اﻟنفﻘﺔ ) وإن أعﻄاها ﳌن ﻇنﻪ ﻏﲑ أهﻞ ( ﻷﺧذها ) ﻓبان
أهﻼ ( ﱂ ﲡﺰﺋﻪ ﻫﺬا ﺗﻼﻋﺐ ﻳعﻄيﻬا ﻟرﺟﻞ وﻫو ﻳعتﻘد أنه ﻏﲏ ﻓﻼ ﲡﺰﺋه ﻷنه لعدم ﺟﺰﻣﻪ
ﺑنيﺔ الﺰﻛاة ﺣال دﻓعﻬا ﳌن ﻇنﻪ ﻏﲑ أهﻞ ﳍا ) أو لعﻜﺲ ( ن دﻓعﻬا لغﲑ أهلﻬا ﻇا
أنﻪ أهلﻬا ) ﱂ ﲡﺰﺋﻪ ( ﻷنﻪ ﻻ ﳜﻔى ﺣالﻪ ﻏالباً وﻛدين اﻵدﻣﻲ ) إﻻ ( إذا دﻓعﻬا ) لغﲏ
ﻇنﻪ ﻓﻘﲑاً ( ﻓتﺠﺰﺋﻪ ﻷن اﻟغﲎ واﻟفﻘر ﳜفﻰ ﻋﻠﻰ اﻹنسان ﻷن النﱯ ﷺ أعﻄى الرﺟلﲔ
اﳉلدين وﻗال ":إن شﺌتما أعﻄيتﻜما ﻣنﻬا وﻻ ﺣظ ﻓيﻬا لغﲏ وﻻ لﻘﻮي ﻣﻜتسب"
ﺻدﻗﺔ التﻄﻮع ) وﺻدﻗﺔ التﻄﻮع ﻣستﺤبﺔ ( ﺣﺚ ﷲ عليﻬا ﰲ ﻛتاﺑﻪ العﺰيﺰ ﰲ آ ت
ﻛﺜﲑة وﻗال ﷺ":إن الصدﻗﺔ لتﻄﻔﺊ ﻏﻀب الرب وتدﻓﻊ ﻣيتﺔ السﻮء" رواﻩ الﱰﻣذي
وﺣسنﻪ ) و ( هﻲ ) ﰲ رﻣﻀان ( وﻛﻞ زﻣان وﻣﻜان ﻓاﺿﻞ ﻛالعﺸر واﳊرﻣﲔ أﻓﻀﻞ
لﻘﻮل اﺑن عباس "ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ أﺟﻮد الناس وﻛان أﺟﻮد ﻣا يﻜﻮن ﰲ رﻣﻀان
ﺣﲔ يلﻘاﻩ ﺟﱪيﻞ" اﳊديﺚ ﻣتﻔق عليﻪ ) و ( ﰲ ) أوﻗات اﳊاﺟات أﻓﻀﻞ ( وﻛذا على
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ذي رﺣﻢ ﻻ سيما ﻣﻊ عداوة وﺟار لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :يتيما ذا ﻣﻘرﺑﺔ أو ﻣسﻜينا ذا ﻣﱰﺑﺔ
 ولﻘﻮلﻪ ﷺ":الصدﻗﺔ على اﳌساﻛﲔ ﺻدﻗﺔ وعلى ذي رﺣﻢ اثنتان ﺻدﻗﺔ وﺻلﺔ" )
وتسن ( الصدﻗﺔ ) لﻔاﺿﻞ عن ﻛﻔايتﻪ و ( ﻛﻔايﺔ ) ﻣن ﳝﻮنﻪ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ " :اليد العليا ﺧﲑ ﻣن اليد السﻔلى وأﺑدأ ﲟن تعﻮل وﺧﲑ الصدﻗﺔ عن ﻇﻬر
ﻏﲎ" ﻣتﻔق عليﻪ اﻟفاضﻞ ﻋن ﻛفاﻳته ﻳعﲏ مرﺗﺒه ﺻار ﲬسﺔ آﻻف ﺗﻜفيه أرﺑعﺔ آﻻف
ﻓيسن أن ﻳتﺼدق ﻟفاضﻞ ﻷﻟف اﻟﺰاﺋدة ) و ﰒ ( ﻣن تصدق ) ﲟا ينﻘصﻬا ( أي
ينﻘص ﻣﺆونﺔ تلﺰﻣﻪ وﻛذا لﻮ أﺿر ﺑنﻔسﻪ أو ﻏرﳝﻪ أو ﻛﻔيلﻪ ﰒ إذا ﺗﺼدق ﲟا ﻳنﻘﺼﻬا

ﻳعﲏ ﻳنﻘﺺ مؤونﺔ ﺗﻠﺰمه ﻳعﲏ ﻳتﺼدق ﳌال وﻳﻀيﻖ ﻋﻠﻰ نفسه أو ﻏرﳝه ﻳعﲏ ﺻاﺣﺐ
اﻟدﻳن ﻓﻬو ﻳتﺼدق وﻻ ﻳسدد دﻳونه ﰒ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻛفيﻠه ﻳعﲏ شﺨﺺ ﻛفﻠه ﻓﻠما ﺟاءه

اﳌال ﺑدل ما ﻳسدد اﻟدﻳن وﻳفﻚ اﻟﻜفيﻞ من اﻟورطﺔ اﻟﱵ ﻫو ﻓيﻬا وﻳﺬﻫﺐ ﻟيتﺼدق لﻘﻮلﻪ
ﷺ ":ﻛﻔﻲ ﳌرء إﲦا أن يﻀيﻊ ﻣن يﻘﻮت" وﻣن أراد الصدﻗﺔ ﲟالﻪ ﻛلﻪ ولﻪ عاﺋلﺔ ﳍﻢ
ﻛﻔايﺔ أو يﻜﻔيﻬﻢ ﲟﻜسبﻪ ﻓلﻪ ذلﻚ لﻘصﺔ الصديق وﻛذا لﻮ ﻛان وﺣدﻩ ويعلﻢ ﻣن
نﻔسﻪ ﺣسن التﻮﻛﻞ والصﱪ على اﳌسﺄلﺔ وإﻻ ﺣرم اﻟتوازن مﻄﻠوب ﰲ اﳌسﻠﻢ ﻓاﻹسﻼم
دﻳن متوازن واﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ ﺻدﻗﺔ ﻓيتﺼدق وﻳﻀر وﻻده وﻳﻈن أن ﻫﺬا ﻓﺨر وشرف وأنه

ﻳعﻠيﻚ ﻋند ﷲ ﻫﺬا ﻳنﻘﺼﻚ ﻋند ﷲ و ﰒ وﻫﺬا شيء رأﻳته ﺑعيﲏ أن ﺑعﺾ اﻟناس ﻻ
ﻳعمﻞ وﻳدﻋي طﻠﺐ اﻟعﻠﻢ أو اﻟعﺒادة أو ﻛﺬا وﻳﻈن أنه ﻋﻠﻰ ﺣﻖ وﻫو ﰒ ﻋﻠﻰ مﺜﻞ ﻫﺬا.

ﻛتاب الصيام
الصيام لغﺔ :ﳎرد اﻹﻣساك يﻘال للساﻛﺖ ﺻاﺋﻢ ﻹﻣساﻛﻪ عن الﻜﻼم وﻣنﻪ إﱐ
نذرت للرﲪن ﺻﻮﻣا وﰲ الﺸرع :إﻣساك ﺑنيﺔ عن أشياء ﳐصﻮﺻﺔ ﰲ زﻣن ﻣعﲔ ﻣن
شخص ﳐصﻮص أي اﳌفﻄرات واﻟﺰمن أي ار رمﻀان واﻟﺸﺨﺺ ﻫو من ﻳﺼﺢ منه
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اﻟﺼيام .ﻗال :وﻓرض ﺻﻮم رﻣﻀان ﰲ السنﺔ الﺜانيﺔ ﻣن اﳍﺠرة ﻗال اﺑن ﺣﺠر ﰲ شرح
اﻷرﺑعﲔ ﰲ شعبان اهـ ﻓصام رسﻮل ﷲ ﷺ تسﻊ رﻣﻀا ت إﲨاعا ﳚﺐ ﺻوم رمﻀان

ﺑﺜﻼﺛﺔ طرق اﻷوﱃ أن ﻳُرى ﻫﻼل رمﻀان ﻓيﺠﺐ ﺻيام رمﻀان واﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ أﻻ ﻳُرى
اﳍﻼل وﻳتﻢ شعﺒان وﻳﻜون اﳉو ﺻﺤوا ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻓاﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻫي ﲤام شعﺒان
ﺛﻼﺛﲔ ﻳوم ﺑﺸرط أن ﻳﻜون اﳉو ﺻﺤوا ﰲ ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻓﻼ ﻳﻜون ﻫناك شيء ﳝنﻊ من

رؤﻳﺔ اﳍﻼل ﻓﺈذا رأﻳنا اﳉو ﺻﺤوا ﻻ شيء ﳝنﻊ ﻓﺈذا ما ﺟاء اﳍﻼل ﻓنﻜمﻞ اﻟﺜﻼﺛﲔ.
واﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي اﳌﺨتﻠف ﻓيﻬا وﻫي إذا ﻛان ﻏيﻢ ﰲ ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳعﲏ ار اﻟتاسﻊ
واﻟعﺸرﻳن ﺑعد مغرﺑه ﻳوﺟد ﻏيﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ ﻓيﺼﺒﺢ ﻳوم اﻟﺜﻼﺛﲔ مﺸﻜوك ﻓيه ﻓيﺤتمﻞ

أن ﻳﻜون رمﻀان وﱂ نر اﳍﻼل ﺑسﺒﺐ اﻟغيﻢ أو اﻟغﱪة وﳝﻜن أﻻ ﻳﻜون رمﻀان وﻟيﺲ ﻫناك
ﻫﻼل أﺻﻼ ﻓماذا نفعﻞ ﰲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ؟ ﻗﻠنا ﻫﺬا ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻓاﳌعتمد ﰲ
اﳌﺬﻫﺐ ﻋند اﻹمام أﲪد ﻫو وﺟوب ﺻومه واﻋتمدوا ﻋﻠﻰ ﻓعﻞ اﺑن ﻋمر اﻟﺬي روى
اﳊدﻳﺚ ﻓفسره ﺬا واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه ﻳﺒاح ﺻومه واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ اﻟنﻬي ﻋن ﺻومه إما
ﻛراﻫﺔ وإما ﲢرﳝا وﻫناك ﻗول راﺑﻊ ن اﻟناس ﺗﺒﻊ ﻟﻺمام ﻓﻬﺬه ﻫي اﻟﻄرق ﰲ ﺛﺒوت اﻟﺸﻬر.

ﻗال ) :ﳚب ﺻﻮم رﻣﻀان ﺑرؤيﻪ هﻼلﻪ  ( ١لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :ﻓمن شﻬد ﻣنﻜﻢ الﺸﻬر
ﻓليصمﻪ  ولﻘﻮلﻪ ﷺ ":ﺻﻮﻣﻮا لرؤيتﻪ وأﻓﻄروا لرؤيتﻪ" واﳌستﺤب ﻗﻮل شﻬر رﻣﻀان
ﻛما ﻗال ﷲ تعاﱃ وﻻ يﻜرﻩ ﻗﻮل رﻣﻀان وﻫﺬا رد ﻋﻠﻰ من ﻳﻘول ﺑﻜراﻫﺔ ﻫﺬا وﻳرون ﰲ
ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ ﻻ أﺻﻞ ﻟه رمﻀان اسﻢ من أﲰاء ﷲ وﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ .ﻗال ) ٢ :ﻓﺈن ﱂ ير
( اﳍﻼل ) ﻣﻊ ﺻﺤﻮ ليلﺔ الﺜﻼثﲔ ( ﻣن شعبان وﻫي دﺧول اﳌغرب ﺑعد انتﻬاء ار
اﻟتاسﻊ واﻟعﺸرون ﻓﻬﺬه ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ) أﺻبﺤﻮا ﻣﻔﻄرين ( وﻛرﻩ الصﻮم ﻷنﻪ يﻮم الﺸﻚ
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اﳌنﻬﻲ عنﻪ ) وإن ﺣال دونﻪ ( أي دون هﻼل رﻣﻀان  ٣وﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ اﳌﺨتﻠف

ﻓيﻬا ن ﻛان ﰲ ﻣﻄلعﻪ ليلﺔ الﺜﻼثﲔ ﻣن شعبان ) ﻏيﻢ أو ﻗﱰ ( لتﺤريﻚ أي ﻏﱪة
وﻛذا دﺧان وﻫﺬه ﻗﻠنا ﻓيﻬا أﻗوال ) ﻓﻈاهر اﳌذهب ﳚب ﺻﻮﻣﻪ ( وﻫﺬه من اﳌفردات

وﻋنه ﻳﺒاح وﻻ ﳚﺐ ﺻومه وﻫﺬا اﻟﺬي اﺧتاره أﺑو اﳋﻄاب واﺑن ﻋﻘيﻞ وﺗﻘي اﻟدﻳن اﺑن
ﺗيميﺔ واﺑن مفﻠﺢ ﺻاﺣﺐ اﻟفروع واﳊﺠاوي ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع وﻋنه ﻳنﻬﻰ ﻋن ﺻومه ﻓﻘال

ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻜره وﻗال ﺑعﻀﻬﻢ ﳛرم وﻗيﻞ اﻟناس ﺗﺒﻊ ﻟﻺمام ودﻟيﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻗال أي
ﺻﻮم يﻮم تلﻚ الليلﺔ ﺣﻜما ﻇنيا اﺣتياطيا ﺑنيﺔ رﻣﻀان ﻗال ﰲ اﻹنصاف وهﻮ اﳌذهب
عند اﻷﺻﺤاب ونصروﻩ وﺻنﻔﻮﻩ ﻓيﻪ التصانيﻒ وردوا ﺣﺠﺞ اﳌخالﻒ وﻗالﻮا نصﻮص
أﲪد تدل عليﻪ اهـ واﳌﺨاﻟفﲔ ﻳرون أن نﺼوص أﲪد ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻛﻼمﻬﻢ أﻳﻀا وهذا ﻗﻮل
عمر واﺑنﻪ وعمرو ﺑن العاص وأﰊ هريرة وأنﺲ وﻣعاويﺔ وعاﺋﺸﺔ وأﲰاء اﺑنﱵ أﰊ ﺑﻜر
الصديق لﻘﻮلﻪ ﷺ" :إﳕا الﺸﻬر تسﻊ وعﺸرون ﻓﻼ تصﻮﻣﻮا ﺣﱴ تروا اﳍﻼل وﻻ
تﻔﻄروا ﺣﱴ تروﻩ ﻓﺈن ﻏﻢ عليﻜﻢ ﻓاﻗدروا لﻪ" .ﻗال ﻓﻊ ﻛان عبد ﷲ ﺑن عمر إذا
ﻣﻀى ﻣن الﺸﻬر تسعﺔ وعﺸرون يﻮﻣا يبعﺚ ﻣن ينﻈر لﻪ اﳍﻼل ﻓﺈن رأى ﻓذاك "أ"
وإن ﱂ ير وﱂ ﳛﻞ دون ﻣنﻈرﻩ سﺤاب "ب" وﻻ ﻗﱰ أﺻبﺢ ﻣﻔﻄراً وإن ﺣال دون ﻣنﻈرﻩ
سﺤاب "ج" أو ﻗﱰ أﺻبﺢ ﺻاﺋما .واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري ومسﻠﻢ وﻣعﲎ أﻗدروا لﻪ أي
ﺿيﻘﻮا ن ﳚعﻞ شعبان تسعا وعﺸرين وﻗد ﻓسرﻩ اﺑن عمر ﺑﻔعلﻪ وهﻮ راويﺔ وأعلﻢ
ﲟعناﻩ ﻓيﺠب الرﺟﻮع إﱃ تﻔسﲑﻩ وﳚﺰئ ﺻﻮم ذلﻚ اليﻮم إن ﻇﻬر ﻣنﻪ ﻓﻬﺬا اﳌﱰﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻيام ﻫﺬا اﻟيوم اﻷول ﳚﺰئ ﺻيامه إن ﻇﻬر أنه من رمﻀان وتصلى الﱰاويﺢ ﻫﺬا
اﻟﺜاﱐ تلﻚ الليلﺔ اﳌتعﻠﻖ ﺬا اﻟيوم وﳚب إﻣساﻛﻪ ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ على ﻣن ﱂ يبيﺖ ﺑنيتﻪ
ﻳعﲏ ﻟو أن واﺣد استيﻘﻆ ﰲ اﻟﺼﺒاح وﻋرف أنه ﻷمﺲ ﻛان ﻫناك ﻏيﻢ وﻗﱰ وأن اﻟيوم
ﳚﺐ اﻟﺼوم ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه اﻹمساك ﻛأنه رمﻀان وﻫﺬه ﺛﻼث مساﺋﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم انه ﳚﺰﺋه

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٤٣

من رمﻀان وﻳﺼﻠي اﻟﱰاوﻳﺢ من ﺗﻠﻚ اﻟﻠيﻠﺔ وﳚﺐ اﻹمساك ﻋﻠﻰ من ﱂ ﻳﺒيﺖ اﻟنيﺔ ﻟﻜن

ﳜتﻠف ﻋن رمﻀان ﰲ مسأﻟتﲔ ﻻ عتق أو طﻼق ﻣعلق ﺑرﻣﻀان إذن ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋتﻖ معﻠﻖ

ﺑرمﻀان وﻻ ﻳﻘﻊ طﻼق معﻠﻖ ﺑرمﻀان ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠيﻠﺔ ﻳعﲏ ﻟو ﻗال رﺟﻞ ﻋﺒدي ﺣر وزوﺟﱵ
طاﻟﻖ إن دﺧﻞ رمﻀان ﻓفي ﻫﺬه اﻟﻠيﻠﺔ اﻟﱵ ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻏيﻢ وﻗﱰ وﺻاموا ﻟيﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ
اﺣتياطا ﻋﻠﻰ أ ا من رمﻀان ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻊ اﻟعتﻖ أم ﻻ ﻳﻘﻊ؟ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻷنه ﱂ ﻳتيﻘن دﺧول

رمﻀان وإﳕا سيﻘﻊ ﰲ اﻟﻠيﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا .ﻗال مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة إذا رﺋي اﳍﻼل ﰲ اﻟنﻬار وﻟيﺲ
ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻓيﻜون ﳌﱴ؟ﻛأن رأﻳناه ﰲ اﻟنﻬار ﰲ اﻟعاشرة ﺻﺒاﺣا أو ﰲ اﻟﻈﻬر ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳعﲏ

أن رمﻀان اﻟيوم أم ﻏدا؟ ﻗال ) :وإن رؤي ( اﳍﻼل ) اراً ( ولﻮ ﻗبﻞ الﺰوال ) ﻓﻬﻮ
لليلﺔ اﳌﻘبلﺔ ( معناه أن ﻏدا رمﻀان ﻛما لﻮ رؤي آﺧر النﻬار معناه ﻟﻠغد وروى
البخاري ﰲ رﳜﻪ ﻣرﻓﻮعا ﻣن أشراط الساعﺔ أن يروا اﳍﻼل يﻘﻮلﻮن اﺑن ليلتﲔ

مﻘﺼوده أنه من ﻋﻼمات اﻟساﻋﺔ أن ﺗﻜﱪ اﻷﻫﻠﺔ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :إذا رؤي اﳍﻼل ﰲ ﺑﻠد
ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰم أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻠد ﻓﻘط أم ﻳﻠﺰم اﻟناس ﲨيعا ؟ ﻳعﲏ ﻫﻞ ﻳﻠﺰمﻬﻢ ﻫﻢ ﻓﻘط ومن واﻓﻘﻬﻢ

أو شارﻛﻬﻢ ﰲ اﳌﻄﻠﻊ أم ﻳﻠﺰم اﻟناس ﲨيعا أي أﻫﻞ اﻟﻜرة اﻷرضيﺔ ﻛﻠﻬا؟ ﻗال ) :وإذا رآﻩ
أهﻞ ﺑلد ( أي ﻣﱴ ثبتﺖ رؤيتﻪ ﺑبلد ) لﺰم الناس ﻛلﻬﻢ الصﻮم ( ﻫﺬه ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﻟو

اﺧتﻠفﺖ اﳌﻄاﻟﻊ واﻟﻘول اﻟﺜاﱐ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﺗﻠﺰم من ﻗار ﻢ مﻄﻠعا واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن،
وﻗال ﺑعﻀﻬﻢ ﰲ ﺣد اﻟﺬي ﻳﻘارب ﰲ اﳌﻄﻠﻊ ﺗﻠﺰمﻬﻢ وﺗﻠﺰم من ﻛان منﻬﻢ مساﻓﺔ ﻗﺼر أما

اﳌﺬﻫﺐ واﳌعتمد ﻓيه أن ﻛﻞ اﻟناس ﺗﺼوم لﻘﻮلﻪ ﷺ " :ﺻﻮﻣﻮا لرؤيتﻪ" وهﻮ ﺧﻄاب
لﻸﻣﺔ ﻛاﻓﺔ ﻓﺈن رآﻩ ﲨاعﺔ ﺑبلد ﰒ ساﻓروا لبلد ﺑعيد ﻓلﻢ ير اﳍﻼل ﺑﻪ ﰲ آﺧر الﺸﻬر
أﻓﻄروا أي آﺧره ،ﻓﺈذا رآه ﲨاﻋﺔ ﺑﺒﻠد ﰒ ساﻓروا ﻟﺒﻠد ﺑعيد ﱂ ﻳر اﳍﻼل ﺑه ﰲ آﺧر اﻟﺸﻬر
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وإﳕا رؤي ﻟﺜاﱐ ﻳوم ﻓمعناه أن اﻟﺒﻠد اﻟﺬﻳن ساﻓروا منه سيفﻄروا إذا ﻛان اﻟﺸﻬر ﻛامﻞ مﺜﻼ
ﻋند اﻻﺛنﲔ أو ﻗﺺ ﻋند اﻻﺛنﲔ سيفﻄروا ﻗﺒﻞ سنﻘول مﺜﻼ رآه ﲨاﻋﺔ ﰲ ﺑﻠد ﻳوم اﻟسﺒﺖ
ﰒ ساﻓروا إﱃ ﺑﻠد ﺑعيد وﻫﺬا اﻟﺒﻠد اﻟﺒعيد رآه ﻳوم اﻷﺣد ﻓمعناه أن اﻟﺒﻠد اﻟﺬﻳن ساﻓروا منه
ﻗد ﺻاموا وأن اﻟﺒﻠد اﻟﺬي انتﻘﻠوا إﻟيه ﺻاموا ﻳوم اﻷﺣد ﻓاﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟﺸﻬر
ﻓﻬؤﻻء اﻟﺬﻳن ساﻓروا إﱃ اﻟﺒﻠد اﻟﺜاﱐ مﻜﺜوا ﰲ اﻟﺒﻠد اﻟﺜاﱐ  ٣٠ﻳوم و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠد اﻟﺜاﱐ

 ٢٩ﻳوم ﻓﺼاموا ﻳوما زاﺋدا ﻟﺬﻟﻚ ﻗال ساﻓروا لبلد ﺑعيد ﻓلﻢ ير اﳍﻼل ﺑﻪ ﰲ آﺧر الﺸﻬر
أﻓﻄروا آﺧره وﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﳝﻜن أن ﻳﺸﻬدوا ﺑرؤﻳﺔ اﳍﻼل إذا ﻛانوا ﻫﻢ ﲨاﻋﺔ أو ﺣﱴ

واﺣد ﻳﻘوﻟون ﳓن رأﻳنا اﳍﻼل ﻳوم اﻟسﺒﺖ ﻓﺈذا ﻗﺒﻞ ﻗوﳍﻢ ﻳفﻄرون أما ﻟو ﻛان ﻟعﻜﺲ ﻛأن
ساﻓروا ﻳوم اﻟسﺒﺖ وما رؤي اﳍﻼل وذﻫﺒوا إﱃ ﺑﻠد ﺑعيد رأوا اﳍﻼل ﻳوم اﻟسﺒﺖ وﺑﻠدﻫﻢ
اﻷﺻﻠي رأوا اﳍﻼل ﻳوم اﻷﺣد ﻓفي ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻳفﻄرون مﻊ اﻟﺒﻠد اﳉدﻳد وﻳﻘﻀون ﻳوما

ﻟﻜن ﻫنا مﻼﺣﻈﺔ ﻓﻠﲑﺟﻊ ﻓيﻬا إﱃ اﳊاشيﺔ ﻷن ﻓيﻬا إﻳﻬام ..ﻗال ) :ويصام ( وﺟﻮ )
ﺑرؤيﺔ عدل ( ﻣﻜلﻒ ويﻜﻔﻲ ﺧﱪﻩ ﺑذلﻚ لﻘﻮل اﺑن عمر تراءى الناس اﳍﻼل ﻓﺄﺧﱪت
رسﻮل ﷲ ﷺ أﱐ رأيتﻪ ﻓصام وأﻣر الناس ﺑصياﻣﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود ) ولﻮ ( ﻛان ) أنﺜى
 (١أو عبدا  ٢أو ﺑدون لﻔظ الﺸﻬادة  ٣وﻻ ﳜتص ﲝاﻛﻢ ﻓيلﺰم الصﻮم ﻣن ﲰﻊ عدﻻ
ﳜﱪ ﺑرؤيتﻪ وتﺜبﺖ ﺑﻘيﺔ اﻷﺣﻜام وﻻ يﻘبﻞ ﰲ شﻮال وساﺋر الﺸﻬﻮر إﻻ ذﻛران ﺑلﻔظ
الﺸﻬادة إذن اﻟفرق ﺑﲔ دﺧول رمﻀان وساﺋر اﻟﺸﻬور أن اﻟﺸﻬور اﻷﺧرى ﻻﺑد ﻓيﻬا من
اﻟعدد وﻻﺑد من ﻟفﻆ اﻟﺸﻬادة ﲞﻼف دﺧول رمﻀان ﻓيﻜفي ﻓيه اﻹﺧﺒار من واﺣد وﻟو

ﻛان ﳑن ﻻ ﺗﻘﺒﻞ شﻬادﺗه ولﻮ ﺻاﻣﻮا ﲦانيﺔ وعﺸرين يﻮﻣا ﰒ رأوﻩ ﻗﻀﻮا يﻮﻣا ﻓﻘﻂ ﻳوما

واﺣدا ﻷنه ﻳﻘﲔ أن ﻫناك ﻳوما أﻓﻄروه وﻻ ﻳﻘﻀوا ﻳومﲔ ﻷن ﻳوم اﻟﺜﻼﺛﲔ اﺣتمال ﻓاﻟيﻘﲔ
أن اﻟﺸﻬر سيﻜون  ٢٩ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻳﻘينا أنه سيﻜون  ٣٠ﻓنﻠﺰمﻬﻢ ﻟيﻘﲔ وﻻ نﻠﺰمﻬﻢ
ﻟﻈن .ﻗال ) :ﻓﺈن ﺻاﻣﻮا ﺑﺸﻬادة واﺣد  ١ثﻼثﲔ يﻮﻣا ﻓلﻢ ير اﳍﻼل ( ﻳعﲏ دﺧﻞ
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اﻟﺸﻬر ﺑﺸﻬادة رﺟﻞ واﺣد ﻳﺼﺢ ﻫﺬا ﻓﺼاموا ﺛﻼﺛﲔ ﻳوما ﻓمن اﳌفﱰض أ ﻢ ﺑعد اﻟﺜﻼﺛﲔ
أن ﻳروا اﳍﻼل ﻓﻠﻢ ﻳروا اﳍﻼل ﻓيﺼﺒﺢ ﻫنا شﻚ ﻋند اﻟواﺣد اﻟﺬي رأى ﻫﻼل أنه أﺧﻄأ
ﻗال ﱂ يﻔﻄروا لﻘﻮلﻪ ﷺ وإن شﻬد اثنان ﻓصﻮﻣﻮا وأﻓﻄروا ﻓﻘوﻟه ﱂ ﻳفﻄروا معناه أن

دﺧول اﻟﺸﻬر ﻛان ﻓيه ﺧط وأن ﻫﺬا اﻟواﺣد اﻟﺬي شﻬد ﻗد ﻳﻜون أﺧﻄأ ) أو ﺻاﻣﻮا
ﻷﺟﻞ ﻏيﻢ  ( ٢ﺻور ن متﺸا تان ثﻼثﲔ يﻮﻣا وﱂ يروا اﳍﻼل ) ﱂ يﻔﻄروا ( ﻷن الصﻮم
إﳕا ﻛان اﺣتياطا واﻷﺻﻞ ﺑﻘاء رﻣﻀان وعلﻢ ﻣنﻪ أ ﻢ لﻮ ﺻاﻣﻮا ﺑﺸﻬادة اثنﲔ ثﻼثﲔ
يﻮﻣا وﱂ يروﻩ أﻓﻄروا ﺻﺤﻮا ﻛان أو ﻏيما ﳌا تﻘدم ﻓﺒﺸﻬادة واﺣد أو ﺑسﺒﺐ اﻟغيﻢ ﻻﺑد

أن ﻳروا اﳍﻼل ﺑعد اﻟﺜﻼﺛﲔ أو ﻳﻜمﻞ ﻳوما أما ﻟو ﻛان ﺑﺸﻬادة اﺛنﲔ ﻓيﻜفيه أن ﻳفﻄروا ﺑعد
اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺑدون رؤﻳﺔ ﻫﻼل ،واﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ من رأى اﳍﻼل وﺣده سواء ﻛان من رمﻀان

أو من شوال وما ﻗﺒﻠﺖ شﻬادﺗه أو ﱂ ﻳتمﻜن من اﻹدﻻء ا ﻓما اﻟعمﻞ؟ ﻗال ) :وﻣن رأى
وﺣدﻩ هﻼل رﻣﻀان ورد ﻗﻮلﻪ ( لﺰﻣﻪ الصﻮم وﲨيﻊ أﺣﻜام الﺸﻬر ﻣن طﻼق وﻏﲑﻩ
ﻣعلق ﺑﻪ لعلمﻪ أنﻪ ﻣن رﻣﻀان ﻷنه ﻟنسﺒﺔ ﻟه ﻳﻘﲔ ﻓﺈذا ﻛان ﻋﻠﻖ طﻼق امرأﺗه ﻋﻠﻰ
دﺧول اﻟﺸﻬر ﻓﻘد دﺧﻞ ﻳﻘينا ﰲ ﺣﻘه ،أما ﻟو ﺣﺼﻞ اﻟعﻜﺲ ن رأى ﻫﻼل شوال وﺣده

) أو رأى ( وﺣدﻩ ) هﻼل شﻮال ﺻام ( وﱂ يﻔﻄر ﻻﺣتمال ﺧﻄئه ﻓﻠعﻠه ﻳﻜون أﺧﻄأ

وما رأى اﳍﻼل وإن ﻛان ﺑعﺾ ﻋﻠماء اﳌﺬﻫﺐ ﻛاﺑن ﻋﻘيﻞ ﻳﻘول ﻳفﻄر وﻟﻜن سرا

واستﺤسن ﻫﺬا اﳊﺠاوي ﰲ اﻹﻗناع لﻘﻮلﻪ ﷺ الﻔﻄر يﻮم يﻔﻄر الناس واﻷﺿﺤى يﻮم
يﻀﺤﻲ الناس رواﻩ الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ﻓمعناه أنه ﻳﺼوم معﻬﻢ وﻻ ﻳفﻄر وﺣده .ﻗال:
وإن اشتبﻬﺖ اﻷشﻬر على ﻣا ﳓﻮ ﻣﺄسﻮر أي ﰲ اﻟسﺠن وﲢرى ﺻام ﻓﺈذا ﻓعﻞ ذﻟﻚ

ﻓﻜﻢ اﺣتمال ﻋﻘﻠي ﻟنسﺒﺔ ﳌواﻓﻘﺔ اﻟﺸﻬر ﰲ ﺣﻘه؟ ﺛﻼﺛﺔ :إما أن ﻳواﻓﻖ اﻟﺸﻬر ﻓيﺼﺢ وإما
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ﻻ ﻳواﻓﻖ اﻟﺸﻬر ن ﻳﺼوم ﺑعد ﺧروج اﻟﺸﻬر أﻳﻀا ﻳﺼﺢ ﻷنه ﻳعتﱪ ﻗﻀاء أو أن ﻳﺼوم ﻗﺒﻞ
دﺧول اﻟﺸﻬر ﻓﻬو إما أن ﻳﺼوم شعﺒان أو رمﻀان أو شوال ﻓفي ﺻورﺗﲔ ﻳﺼﺢ وﰲ ﺻورة
ﻻ ﻳﺼﺢ وﻫي إذا سﺒﻖ رمﻀان ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳعتﱪ ﻟه ﻗﻀاء ﻟﻜن إذا واﻓﻖ رمﻀان ﻓﻬو أداء وإذا

ﻛان ﺑعد رمﻀان ﻓﻬو ﻗﻀاء ﻗال :وإن اشتبﻬﺖ اﻷشﻬر على ﻣا ﳓﻮ ﻣﺄسﻮر ﲢرى
وأﺟﺰأﻩ إن ﱂ يعلﻢ أنﻪ تﻘدﻣﻪ ويﻘﻀﻲ ﻣا واﻓق عيدا أو أ م تﺸريق إن ﱂ ﻳعﻠﻢ أنه ﺗﻘدمه

سيﻘﻀي ما واﻓﻖ اﻟعيد أ م اﻟعيد ﻳﻘﻀيﻬا ﻷنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺼيام ﰲ اﻟعيد وأ م اﻟتﺸرﻳﻖ .من

اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه اﻟﺼيام؟ أو ما ﻫي شروط وﺟوب اﻟﺼيام؟ ) ويلﺰم الصﻮم ( ﰲ شﻬر رﻣﻀان
) لﻜﻞ ﻣسلﻢ ( ﻻ ﻛاﻓر ولﻮ أسلﻢ ﰲ أثناﺋﻪ أي أﺛناء اﻟﺸﻬر ﻗﻀى الباﻗﻲ ﻓﻘﻂ ﻛأن
أسﻠﻢ ﰲ اﳋامﺲ ﻋﺸر من رمﻀان ﻓعﻠيه أن ﻳﺼوم اﻟﺒاﻗي وﻻ ﻳﻘﻀي ما مﻀﻰ ) ﻣﻜلﻒ (
ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ ﻻ ﺻغﲑ وﳎنﻮن واﻟﺜاﻟﺚ ) ﻗادر ( ﻻ ﻣريﺾ يعﺠﺰ عنﻪ لﻶيﺔ وعلى وﱄ
ﺻغﲑ ﻣﻄيق أﻣرﻩ ﺑﻪ وﺿرﺑﻪ عليﻪ ليعتادﻩ إن ﻛان اﻟﺼغﲑ ﻳﻄيﻖ ﻓعﻠﻰ اﻟوﱄ أن مره ﺑه

وأن ﻳﻀرﺑه ﻋﻠيه ﻟيعتاد اﻟﺼوم من اﻟسﺒﻊ إﱃ اﻟعﺸر.
مسأﻟﺔ :إذا ﻗامﺖ اﻟﺒينﺔ ﰲ اﻟنﻬار وﻋﻠمنا أنه رمﻀان ﻓماذا ﻳﺼنﻊ؟ وﳓن ﻗد أﺻﺒﺤنا وﻻ
ندري أنه رمﻀان ﻓﻬناك مﺸﻜﻠتان اﻷوﱃ ﻋدم ﺗﺒييﺖ اﻟنيﺔ واﻟﺜانيﺔ أن اﻟﺒعﺾ أﻓﻄر ﻟفعﻞ

ﻓأﻛﻞ وشرب وﻫﻜﺬا ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :وإذا ﻗاﻣﺖ البينﺔ ﰲ أثناء النﻬار ( ﺑرؤيﺔ اﳍﻼل
تلﻚ الليلﺔ ) وﺟب اﻹﻣساك والﻘﻀاء ( اﻹمساك ﰲ ﺑﻘيﺔ اﻟنﻬار مﻊ أنه مفﻄر واﻟﻘﻀاء
ﳍﺬا اﻟيوم ﻗاﻟوا اﻹمساك ﳊرمﺔ اﻟنﻬار ﳊرمﺔ اﻟﺰمن لذلﻚ اليﻮم الذي أﻓﻄرﻩ ) على ﻛﻞ ﻣن
ﺻار ﰲ أثناﺋﻪ أهﻼً لﻮﺟﻮﺑﻪ ( أي وﺟﻮب الصﻮم ﻳعﲏ ﻛﻞ من ﺗوﻓر ﻓيه أنه مسﻠﻢ مﻜﻠف
ﻗادر ﳝسﻚ ﺑﻘيﺔ اﻟنﻬار ﻷنه مفﻄر ﺑغﲑ سﺒﺐ ﻓيﻠﺰمه اﻹمساك وﻋﻠيه اﻟﻘﻀاء وإن ﱂ يﻜن
ﺣال الﻔﻄر ﻣن أهﻞ وﺟﻮﺑﻪ ﻳعﲏ ﺣﱴ وﻟو ﻛان ﺣال اﻟفﻄر من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻛﺈسﻼم
ﻛاﻓر وإﻓاﻗﺔ ﳎنون أو ﺑﻠوغ ﺻغﲑ ﻓﻜان ﰲ أول اﻟنﻬار ﻛاﻓر ﰒ أسﻠﻢ ﰲ نﺼف اﻟنﻬار
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ﻓأﺻﺒﺢ من أﻫﻞ اﻟوﺟوب ﻓيﻠﺰمه أن ﳝسﻚ ﺑﻘيﺔ اﻟنﻬار وأن ﻳﻘﻀي ﻫﺬا اﻟيوم واﻟسﺒﺐ
ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا واﺟﺐ ﳊرمﺔ اﻟﺰمن وﻫﺬا ﺧﻼف اﺧتيار شيﺦ اﻹسﻼم وﻫي رواﻳﺔ ﻋند اﻹمام

اﲪد نه ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه ) وﻛذا ﺣاﺋﺾ ونﻔساء طﻬر ( ﰲ أثناء النﻬار ﻓيمسﻜان
ويﻘﻀيان ) و ( ﻛذا ) ﻣساﻓر ﻗدم ﻣﻔﻄراً ( ﳝسﻚ ويﻘﻀﻲ وﻛذا لﻮ ﺑرىء ﻣريﺾ
ﻣﻔﻄرا أو ﺑلﻎ ﺻغﲑ ﰲ أثناﺋﻪ ﻣﻔﻄرا أﻣسﻚ وﻗﻀى ﻓﺈن ﻛانﻮا ﺻاﺋمﲔ أﺟﺰأهﻢ ﻓﻬﺬه
سﺖ ﺻور ﻟﻜن إن ﻛانوا ﺻاﺋمﲔ أﺟﺰأﻫﻢ واﻟﻜﻼم ﻟيﺲ ﻋﻠﻰ اﳊاﺋﺾ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﳌساﻓر

وﻛﺬا اﳌرﻳﺾ واﻟﺼغﲑ .ﻗال :وإن علﻢ ﻣساﻓر "أ" أنﻪ يﻘدم ﻏدا لﺰﻣﻪ الصﻮم ﻻ ﺻغﲑ
"ب" علﻢ أنﻪ يبلﻎ ﻏدا لعدم تﻜليﻔﻪ ﻓﻬﺬه اﻟﺼورة ﻋﻜﺲ اﻷوﱃ مساﻓر ﻋﻠﻢ أنه سيﻘدم

ﻏدا إذن ﻳﻠﺰمه أن ﻳﺼوم ﻷنه سيﻜون موﺟود ﰲ اﻟﺒﻠد مﻘيﻢ ﻟﻜن إذا ﻋﻠﻢ اﻟﺼغﲑ أنه
سيﺒﻠﻎ ﰲ اﻟغد ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﺼوم ﻷنه ﻏﲑ مﻜﻠف أما اﳌساﻓر ﻓﻬو مﻜﻠف .ﻳتﻜﻠﻢ اﻵن
ﻋﻠﻰ من أﻓﻄر ﻟﻜﱪ سن أو مرض ﻻ ﻳرﺟﻰ ﺑرؤه ﻓيﻘول أنه ﻟيﺲ ﻋﻠيه ﺻيام وإﳕا ﻳﻄعﻢ ﻋن

ﻛﻞ ﻳوم مسﻜينا ﻗال :اﻷﻋﺬار اﳌﺒيﺤﺔ ﻟﻠفﻄر ) وﻣن أﻓﻄر لﻜﱪ  ١أو ﻣرض ﻻ يرﺟى
ﺑرؤﻩ  ٢أطعﻢ لﻜﻞ يﻮم ﻣسﻜيناً ( ﻣا ﳚﺰئ ﰲ ﻛﻔارة ﻣد ﻣن ﺑر أو نصﻒ ﺻاع ﻣن ﻏﲑﻩ
لﻘﻮل اﺑن عباس ﰲ ﻗﻮلﻪ تعاﱃ  :وعلى الذين يﻄيﻘﻮنﻪ ﻓديﺔ  ليسﺖ ﻣنسﻮﺧﺔ هﻲ
للﻜبﲑ الذي ﻻ يستﻄيﻊ الصﻮم رواﻩ البخاري واﳌريﺾ الذي ﻻ يرﺟى ﺑرؤﻩ ﰲ ﺣﻜﻢ
الﻜبﲑ .مسأﻟﺔ :لﻜن إن ﻛان الﻜبﲑ أو اﳌريﺾ الذي ﻻ يرﺟى ﺑرؤﻩ ﻣساﻓرا ﻓﻼ ﻓديﺔ
لﻔﻄرﻩ ﺑعذر ﻣعتاد وﻻ ﻗﻀاء لعﺠﺰﻩ عنﻪ ﻳﻘول أن ﻫﺬا اﻟﻜﺒﲑ اﻷﺻيﻞ أنه ﻟيﺲ ﻋﻠيه ﺻيام

وﻟﻜن اﻟفدﻳﺔ وﻫﺬه اﻟفدﻳﺔ ﺗسﻘط ﺑسﺒﺐ اﻟسفر ﻓﺈذا ﻛان اﻟﻜﺒﲑ أو اﳌرﻳﺾ اﻟﺬي ﻻ ﻳرﺟﻰ
ﺑرؤه مساﻓرا ﰲ رمﻀان ﻓﻬنا أﺻﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠيه ﺻيام ﺣﱴ ﻳﻘﻀي ،واﻟفدﻳﺔ ﺗسﻘط ﻗال ﻷنه
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أﻓﻄر ﺑعﺬر معتاد وﻫو اﻟسفر واﻷﺣوط أنه ﻳفدي ﻳعﲏ ﻳﻄعﻢ ﺛﻼﺛﲔ مسﻜينا .ﻗال) :

وسن ( الﻔﻄر ) ﳌريﺾ يﻀرﻩ ( الصﻮم و ) ﳌساﻓر يﻘصر ( ولﻮ ﺑﻼ ﻣﺸﻘﺔ ﻫﺬه

مسأﻟتﲔ ﻫﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠمرﻳﺾ واﳌساﻓر أن ﻳﺼوم أو ﻳفﻄر؟ ﻗال ﻳسن اﻟفﻄر وﻟو ﺑﻼ مﺸﻘﺔ

لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وﻣن ﻛان ﻣريﻀا أو على سﻔر ﻓعدة ﻣن أ م أﺧر  ويﻜرﻩ ﳍما
الصﻮم .وﳚﻮز وطء ﳌن ﺑﻪ ﻣرض ينتﻔﻊ ﺑﻪ ﻓيﻪ وﻻ ﻛﻔارة ﻓيﻪ  ١وﻫنا نرﺟﻊ ﻷﻫﻞ اﻟﻄﺐ
أو ﺑﻪ شبق وﱂ تندﻓﻊ شﻬﻮتﻪ ﺑدون وطء  ٢ﻳعﲏ إذا ﻛان مرﻳﺾ ﻳنفعه اﳉماع وﻫﺬه

مساﺋﻞ ﲢتاج إﱃ ﺗوﻗف ﻷن اﻟﺬي ﻻ ﳜاف ﷲ سيدﻋي أنه مرﻳﺾ وﳛتاج إﱃ  ..ﻓﻼ ﻓرق
ﻟﻠﺬي ﻻ ﳜاف ﷲ ﺑﲔ أن ﻳﻘول أنه مرﻳﺾ وﳛتاج إﱃ اﳉماع أو أن ﻳﺸرب ﰲ اﻟﻈﻼم
ﻓفي ﻛﻼ اﳊاﻟتﲔ مفﻄر وﻋموما ﳓن نﻘرأ ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ وﻻ ندري ﻛﻢ ﳓتاج أو ﻻ ﳓتاج
إﻟيﻬا ﻷن اﻟفﻘﻬاء ﻛانوا ﻳﺬﻛرون ﰲ ﻋﺼرﻫﻢ مساﺋﻞ وأمراض وﻳﺼدرون أﺣﻜام ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﳌساﺋﻞ ﺗناسﺒﻬا أما اﻟيوم ﻓﻜﻢ من اﻷمراض ﻛانوا ﻳعدو ا مستعﺼيﺔ وﻻ ﻋﻼج ﳍا واﻟيوم
ﻋﻼﺟﻬا ﻳسر ما ﻳﻜون وﻛانوا أوﻻ ﻳعﻠﻘون ﻋﻠيﻬا أﺣﻜام وﳚعﻠو ا سﺒﺐ ﻟفسﺦ اﻟﺰواج

واﻟيوم ﻋﻼﺟه ﻳسر ما ﻳﻜون وﻛﻞ ﻫﺬا ستتغﲑ معه اﻷﺣﻜام ﺑﻼ شﻚ أو ﺑﻪ شبق وﱂ
تندﻓﻊ شﻬﻮتﻪ ﺑدون وطء وﳜاف تﺸﻘق أنﺜييﻪ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﻋنده مرض وﻳسﺒﺐ ﻟه ﺗﺸﻘﻖ
أنﺜييه أو ﺗﺸﻘﻖ اﻟﺬﻛر ﻓﻠه أن ﳚامﻊ ﻟﻜن ﻫﺬا اﳌرض در وﻻ ﻛﻔارة ويﻘﻀﻲ ﻓﻬﺬا ﳚامﻊ
وﻻ ﻛفارة وﻟﻜن ﻳﻘﻀي ﻣا ﱂ يتعذر لﺸبق ﻓيﻄعﻢ ﻛالﻜبﲑ .ﻗال :وإن ساﻓر ليﻔﻄر ﺣرم
أي ﺣرم اﻟسفر واﻟفﻄر) وإن نﻮى ﺣاﺿر ﺻﻮم يﻮم ﰒ ساﻓر ﰲ أثناﺋﻪ ﻓلﻪ الﻔﻄر ( أي

أﺻﺒﺢ ﺻاﺋما ﰒ ساﻓر ﻓيفﻄر ﻓيفﻄر ﻟﻜن ﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ أنه ﻻ ﻳفﻄر وﳍﺬا ﻗال اﳌﺼنف

إذا ﻓارق ﺑيﻮت ﻗريتﻪ وﳓﻮها لﻈاهر اﻵيﺔ ﻟﻜن ﻻ ﻳفﻄر ﰲ ﺑيته وإﳕا إذا شرع ﰲ اﻟسفر

واﻷﺧبار الصرﳛﺔ واﻷﻓﻀﻞ عدﻣﻪ أي ﻋدم اﻟفﻄر وﻫﺬا ﻟﻠﺨروج من اﳋﻼف ﻷن اﳌسأﻟﺔ
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ﻓيﻬا ﺧﻼف ﻓﺒعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻳفﻄر وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول إذا أﺻﺒﺢ ﺻاﺋما ﻓﻠيتﻢ ﺻومه وﻟﺬﻟﻚ
اﳌﺼنف ﻳﻘول اﻷﻓﻀﻞ اﻟفﻄر ﺧروﺟا من اﳋﻼف.

مسأﻟﺔ اﳊامﻞ واﳌرضﻊ :واﳌسأﻟﺔ ﺧتﺼار إن ﺧاﻓتا ﻋﻠﻰ أنفسﻬما وأﻓﻄرت ﻓعﻠيﻬما
اﻟﻘﻀاء ﻓﻘط وإن ﺧاﻓتا ﻋﻠﻰ وﻟدﻫا اﻟﺬي ﰲ ﺑﻄنﻬا من اﻟﺼيام أن ﺗﻀعف ﺑسﺒﺒه ﻓتفﻄر
وﺗﻘﻀي وﺗ ّﻜفر وإن ﺧاﻓتا ﻋﻠﻰ نفسﻬما وﻋﻠﻰ اﻟوﻟد ﻓتفﻄر وﺗﻘﻀي وﻻ ﺗﻜفر ﻷ ا ﺧاﻓﺖ

ﻋﻠﻰ نفسﻬا ﻓﻠﻬا ﻋﺬر ﰲ اﻟفﻄر ﻓﻠﻢ ﺗﻜفر! ﻗال ) :وإن أﻓﻄرت ﺣاﻣﻞ أو ( أﻓﻄرت )
ﻣرﺿﻊ ﺧﻮﻓاً على أنﻔسﻬما( ﻓﻘﻂ "أ" أو ﻣﻊ الﻮلد ) ﻗﻀتاﻩ ( أي ﻗﻀتا الصﻮم ) ﻓﻘﻂ
( ﻣن ﻏﲑ ﻓديﺔ ﻷ ما ﲟنﺰلﺔ اﳌريﺾ اﳋاﺋﻒ على نﻔسﻪ ) و ( إن أﻓﻄر ﺧﻮﻓا ) على
ولديﻬما ( ﻓﻘﻂ "ب" ) ﻗﻀتا ( عدد اﻷ م ) وأطعمتا ( أي وﺟب على ﻣن ﳝﻮن
الﻮلد أن يﻄعﻢ عنﻬما أي ﻟيﺲ ﻫي اﻟﱵ ﺗﻄعﻢ ﺑﻞ من ﻳنفﻖ ﻋﻠيﻬا ﻫو اﻟﺬي ﻳﻄعﻢ ) لﻜﻞ
يﻮم ﻣسﻜيناً ( ﻣا ﳚﺰئ ﰲ ﻛﻔارة وﻫو مد من ﺑر أو نﺼف ﺻاع من ﻏﲑه لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :
وعلى الذين يﻄيﻘﻮنﻪ ﻓديﺔ طعام ﻣسﻜﲔ  ﻗال اﺑن عباس ﻛانﺖ رﺧصﺔ للﺸيﺦ
الﻜبﲑ واﳌرأة الﻜبﲑة وﳘا يﻄيﻘان الصيام أن يﻔﻄروا ويﻄعما لﻜﻞ يﻮم ﻣسﻜينا
واﳌرﺿﻊ واﳊبلى إذا ﺧاﻓتا على أوﻻدﳘا أﻓﻄر وأطعمتا رواﻩ أﺑﻮ داود وروي عن اﺑن
عمر وﲡﺰئ هذﻩ الﻜﻔارة إﱃ ﻣسﻜﲔ واﺣد ﲨلﺔ ﻳعﲏ ﳝﻜن أن ﺗعﻄﻰ ﻛﻠﻬا ﳌسﻜﲔ
واﺣد وﻣﱴ ﻗبﻞ رﺿيﻊ ثدي ﻏﲑها وﻗدر أن يستﺄﺟر لﻪ ﱂ تﻔﻄر وﻇﺌر ﻛﺄم معناه أن
ﻫﺬه اﳌرضﻊ ما ﺗستﻄيﻊ وستفﻄر ﺑسﺒﺐ اﻟرضاع ﻟﻜن إن استﻄاﻋﺖ أن ﺗستأﺟر واﻟﻄفﻞ
اﻟرضيﻊ ﻳﻘﺒﻞ ﺛدي ﻏﲑﻫا إذن ﻻ ﺗفﻄر ﻷنه ﻟيﺲ ﻫناك ضرورة واﻟﻈئر ﻛاﻷم ﰲ إ ﺣﺔ اﻟفﻄر

ﳍا .ﻗال :وﳚب الﻔﻄر على ﻣن ﳛتاﺟﻪ ﻹنﻘاذ ﻣعصﻮم ﻣن هلﻜﺔ ﻛغرق إذاً اﻟفﻄر ﰲ
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ﺣاﻻت اﻟﻀرورة ﳚوز ﻛما ﰲ ﺣاﻟﺔ إنﻘاذ معﺼوم من اﳍﻠﻜﺔ ﻛغرق ﻟﻜن ما ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳنﻘﺬ ﻫﺬا اﻟغرﻳﻖ إﻻ إذا أﻓﻄر ﻛأن ﻛان ضعيف ﺑسﺒﺐ اﻟﺼيام ﻓﺈذا اﺣتاﺟه ﻓنعﻢ وإﻻ ﻓﻼ

وليﺲ ﳌن أﺑيﺢ لﻪ الﻔﻄر ﺑرﻣﻀان ﺻﻮم ﻏﲑﻩ ﻓيﻪ ﻳعﲏ اﳌساﻓر مﺜﻼ ﻟه أن ﻳفﻄر ﻓأﻓﻄر

ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺼوم ﺗﻄوع ﻏﲑ رمﻀان ﰲ رمﻀان .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻳتﻜﻠﻢ ﻓيﻬا ﻋن ﺛﻼﺛﺔ
ﺟن واﻟﺜاﱐ أﻏمي ﻋﻠيه واﻟﺜاﻟﺚ م ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺻيامﻬﻢ أم ﻻ ﻳﺼﺢ؟
أشﺨاص أﺣدﻫﻢ ّ
ﻗال ) :وﻣن نﻮى الصﻮم ﰒ ﺟن  ١أو أﻏمﻲ عليﻪ  ٢ﲨيﻊ النﻬار "أ" ﻫﺬا اﻟﺬي ﺟن

أو أﻏمي ﻋﻠيه ﲨيﻊ اﻟنﻬار ﻻ ﻳﺼﺢ ﺻومه وﱂ يﻔق ﺟﺰءا ﻣنﻪ ﱂ يصﺢ ﺻﻮﻣﻪ ( أما ﻟو ﺟن
أو أﻏمي ﻋﻠيه ﺑعﺾ اﻟنﻬار ﺻﺢ ﺻومه وﺑﻘي اﻟناﺋﻢ ﻓاﻟناﺋﻢ ﲨيﻊ اﻟنﻬار أو ﺑعﻀه ﻳﺼﺢ
ﺻومه  ،ﻓمن ﺟن ﲨيﻊ اﻟنﻬار ﱂ ﻳﺼﺢ ﺻومه ،وﻫﻞ ﻋﻠيه اﻟﻘﻀاء؟ ﻟيﺲ ﻋﻠيه اﻟﻘﻀاء ﻷنه

ﻏﲑ مﻜﻠف أما من أﻏمي ﻋﻠيه ﲨيﻊ اﻟنﻬار ﻓعﻠيه اﻟﻘﻀاء ﻷنه مﻜﻠف أما ﻟو استيﻘﻆ
اﳌغمي ﻋﻠيه أو ا نون ﺑعﺾ اﻟنﻬار ﺻﺢ ﺻومه ﻓﻼ ﻗﻀاء  ،واﻟﺬي م ﺑعﺾ اﻟنﻬار أو ﻛﻞ

اﻟنﻬار ﻓﺼومه ﺻﺤيﺢ وﻫﺬه ﺧﻼﺻﺔ اﳌسأﻟﺔ ﻷن الصﻮم الﺸرعﻲ اﻹﻣساك ﻣﻊ النيﺔ ﻓﻼ
يﻀاف للمﺠنﻮن وﻻ للمغمى عليﻪ ﻓﺈن أﻓاق ﺟﺰءا ﻣن النﻬار "ب" ﺻﺢ الصﻮم سﻮاء
ﻛان ﻣن أول النﻬار أو آﺧرﻩ ) ﻻ إن م ﲨيﻊ النﻬار (  ٣ﻓﻼ ﳝنﻊ ﺻﺤﺔ ﺻﻮﻣﻪ ﻷن
النﻮم عادة وﻻ يﺰول ﺑﻪ اﻹﺣساس لﻜليﺔ ) ويلﺰم اﳌغمى عليﻪ الﻘﻀاء ( أي ﻗﻀاء
الصﻮم الﻮاﺟب زﻣن اﻹﻏماء ﻷن ﻣدتﻪ ﻻ تﻄﻮل ﻏالبا ﻓلﻢ يﺰل ﺑﻪ التﻜليﻒ ) ﻓﻘﻂ (
ﲞﻼف ا نﻮن ﻓﻼ ﻗﻀاء عليﻪ لﺰوال تﻜليﻔﻪ .اﻟنيﺔ ﰲ اﻟﺼيام :اﻟنيﺔ ﻋندﻫﻢ واﺟﺒﺔ

ﻋندﻫﻢ ،ﻫي شرط ﻟﺼﺤﺔ اﻟعﺒادات ﻛﻠﻬا ﻓعﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﳚﺐ ﺗعيﲔ اﻟنيﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻟيﻠﺔ وﻟيﺲ

ﰲ أول رمﻀان ﻓﻘط وذﻟﻚ ن ﻳنوي ﺻيام اﻟغد من رمﻀان وﻳﻜفي أن ﳜﻄر ﺑﻘﻠﺒه أنه
ﺻاﺋﻢ ﻏدا وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳنوي ﺑﻘﻠﺒه أنه ﻓرض وﻛﺬا ﺑﻞ إذا شعر ﻓﻘط أنه ﻏدا ﺻاﺋﻢ من

رمﻀان ﻓمعناه أ ا ﻓرﻳﻀﺔ ) وﳚب تعيﲔ النيﺔ ( ن يعتﻘد أنﻪ يصﻮم ﻣن رﻣﻀان أو
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ﻗﻀاﺋﻪ أو نذر أو ﻛﻔارة ﻳعﲏ ﻳعﲔ اﻟنيﺔ ﻷي ﺻيام إن ﻛان ﻟرمﻀان ﻓﻠرمﻀان وإن ﻛان

ﻟغﲑه ﻓيعينه لﻘﻮلﻪ ﷺ" :وإﳕا لﻜﻞ اﻣرئ ﻣا نﻮى" مﱴ ﺗﻜون اﻟنيﺔ؟ ﻗال ) :ﻣن الليﻞ (
ﻗﺒﻞ أن ﻳدﺧﻞ ﰲ اﻟنﻬار ﳌا روى الدار ﻗﻄﲏ سنادﻩ عن عمرة عن عاﺋﺸﺔ ﻣرﻓﻮعا:
"ﻣن ﱂ يبيﺖ الصيام ﻗبﻞ طلﻮع الﻔﺠر ﻓﻼ ﺻيام لﻪ" وﻗال إسنادﻩ ﻛلﻬﻢ ثﻘات وﻻ
ﻓرق ﺑﲔ أول الليﻞ ووسﻄﻪ وآﺧرﻩ ﻓﺈن نوى اﻟﺼيام ﰲ اﻟﻠيﻞ ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ أﻛﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﺬا
اﻷﻛﻞ ﻳﺒﻄﻞ اﻟنيﺔ؟ وﳍﺬا ﻗال ولﻮ أتى ﺑعدها ليﻼ ﲟناف للصﻮم ﻣن ﳓﻮ أﻛﻞ ووطء ﱂ
ﺗﺒﻄﻞ اﻟنيﺔ ) لصﻮم ﻛﻞ يﻮم واﺟب ( إذاً اﻟنيﺔ ﻻﺑد منﻬا ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻟﻠﺼيام اﻟواﺟﺐ أما
اﻟﺼيام اﳌستﺤﺐ ﻓيمﻜن أن ﺗﻜون من اﻟنﻬار ﻗال ﻷن ﻛﻞ يﻮم عبادة ﻣﻔردة ﻻ يﻔسد
ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻔساد ﺻﻮم ﻏﲑﻩ ) ﻻ نيﺔ الﻔرﺿيﺔ ( ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﻳنوي اﻟفرضيﺔ ﻷنه إذا
نوى رمﻀان ﻓمعناه أنه نوى اﻟفرض أي ﻻ يﺸﱰط أن ينﻮي ﻛﻮن الصيام ﻓرﺿا ﻷن
التعيﲔ ﳚﺰئ عنﻪ أي ﺗعيﲔ أنه من رمﻀان ﳚﺰئ ﻋن اﻟفرﻳﻀﺔ ﻛما ﻟو نوى أن ﻳﺼﻠي

اﻟﻈﻬر ﻓﻬو ﻳسﻘط اﻟفرﻳﻀﺔ ﻓتغﲏ ﻋن نيﺔ اﻟفرﻳﻀﺔ .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة  :من ﻗال ﻏدا ﺻاﺋﻢ إن

شاء ﷲ ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ اﻟنيﺔ أم ﻻ؟ ﻗال وﻣن ﻗال أ ﺻاﺋﻢ ﻏدا إن شاء ﷲ ﻣﱰددا ﻓسدت
نيتﻪ ﻻ ﻣتﱪﻛا ﻳعﲏ ﻗال إن شاء ﷲ ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﻟتﱪك " ﺧﻄأ ﰲ اﻟﺸرﻳط " ﻛما ﻻ يﻔسد
إﳝانﻪ ﺑﻘﻮلﻪ أ ﻣﺆﻣن إن شاء ﷲ ﻏﲑ ﻣﱰدد ﰲ اﳊال ويﻜﻔﻲ ﰲ النيﺔ اﻷﻛﻞ والﺸرب
ﺑنيﺔ الصﻮم .ﺻيام اﻟنفﻞ :ﻛيف ﺗﻜون اﻟنيﺔ ﻓيه؟ ) ويصﺢ ( ﺻﻮم ) النﻔﻞ ﻣن النﻬار
ﻗبﻞ الﺰوال أو ﺑعدﻩ ( ﻓيمﻜن ﻟﻠنفﻞ أن ﺗﻜون من اﻟنﻬار وﻟﻜن ﳍا شروط ﻓﻼﺑد أﻻ
ﻳﻜون ﻗد أﺗﻰ ﲟفﻄر ﻛما ﻟو أﻓﻄر ﰲ اﻟﺼﺒاح ﰒ نوى اﻟﺼيام وﻫﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال وﺑعده لﻘﻮل
ﻣعاذ واﺑن ﻣسعﻮد وﺣذيﻔﺔ وﺣديﺚ عاﺋﺸﺔ دﺧﻞ علﻲ النﱯ ﷺ ذات يﻮم ﻓﻘال هﻞ
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عندﻛﻢ ﻣن شﻲء ﻓﻘلنا ﻻ ﻗال ﻓﺈﱐ إذا ﺻاﺋﻢ رواﻩ اﳉماعﺔ إﻻ البخاري وأﻣر ﺑصﻮم
عاشﻮراء ﰲ أثناﺋﻪ ﻟﻜن انتﺒه ﻓاﻟﺬي نوى ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﰲ اﳊادﻳﺔ ﻋﺸرة مﺜﻼ نوى نفﻞ
اﻟﺼيام ﻓﺈذا ﻫﻞ سيﺤسﺐ ﻟه ﺻيام من اﻟفﺠر أم من اﳊادﻳﺔ ﻋﺸرة؟ من اﳊادﻳﺔ ﻋﺸرة

وﳛﻜﻢ لصﻮم الﺸرعﻲ اﳌﺜاب عليﻪ ﻣن وﻗتﻬا أي اﻟنيﺔ ) ولﻮ نﻮى إن ﻛان ﻏدا ﻣن
رﻣﻀان ﻓﻬﻮ ﻓرﺿﻲ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ ( لعدم ﺟﺰﻣﻪ لنيﺔ ﻫﺬا إن ﻛان ﰲ شعﺒان ﻟﻜن إن ﻗال ﻫﺬا
ﰲ رمﻀان ﻓيﺼﺢ وإن ﻗال ذلﻚ ليلﺔ الﺜﻼثﲔ ﻣن رﻣﻀان وﻗال وإﻻ ﻓﺄ ﻣﻔﻄر ﻓبان
ﻣن رﻣﻀان أﺟﺰأﻩ ﻷنﻪ ﺑﲏ على أﺻﻞ ﱂ يﺜبﺖ زوالﻪ ﻓاﻟﺬي ﻗال ذﻟﻚ ﰲ شعﺒان إن ﻛان
ﻏدا رمﻀان ﻓأ ﺻاﺋﻢ ﻻ ﳚﺰﺋه ﻷنه ﻏﲑ مستﺼﺤﺐ ﻷﺻﻞ ﻓﻬو أﺻﻼ مفﻄر ﲞﻼف من

ﻛان ﰲ رمﻀان ﻓﻘال إن ﻛان ﻏدا رمﻀان ﻓأ ﺻاﺋﻢ ﻷنه مستﺼﺤﺐ ﻷﺻﻞ ﱂ ﻳﺰل )
وﻣن نﻮى اﻹﻓﻄار أﻓﻄر ( ﻟﻜن من نوى اﻹﻓﻄار مﺜﻞ من أﻛﻞ أو شرب؟ ﻻ ،ﻓمن نوى

اﻹﻓﻄار إن ﻛان ﰲ ﻏﲑ رمﻀان ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﺒدأ ﰲ ﺻيام نفﻞ ﻟﻜﻢ من أﻛﻞ أو شرب ﻻ

ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتنفﻞ أي ﺻار ﻛمن ﱂ ينﻮ "أ" لﻘﻄعﻪ النيﺔ وليﺲ ﻛمن أﻛﻞ أو شرب
ﻓيصﺢ أن ينﻮيﻪ نﻔﻼ ﺑغﲑ رﻣﻀان ﻟﻜن ﰲ رمﻀان ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳنوﻳه نفﻼ وﻣن ﻗﻄﻊ
نيﺔ نذر أو ﻛﻔارة " أ" ﰒ نﻮاﻩ نﻔﻼ أو ﻗلب نيتﻬما "ب" إﱃ نﻔﻞ ﺻﺢ ﻛما لﻮ انتﻘﻞ
ﻣن ﻓرض ﺻﻼة إﱃ نﻔلﻬا اﳌﻘﺼود ﻟو ﻛان واﺣد ﻳﺼوم ﺻيام نﺬر ﻳستﻄيﻊ أن ﳛوﳍا نفﻞ

ﺑﻄرﻳﻘتﲔ اﻷوﱃ ن ﻳﻘﻄﻊ نيﺔ اﻟنﺬر ﻓيﺒﻄﻞ اﻟنيﺔ ﻓيﺼﺒﺢ مفﻄرا ﰒ ﻳنوي اﻟنفﻞ واﻟﻄرﻳﻘﺔ
اﻟﺜانيﺔ أن ﻳﻘﻠﺐ نيﺔ اﻟنﺬر إﱃ نفﻞ مﺜﻞ من ﻛان ﻳﺼﻠي ﺻﻼة ﻓرﻳﻀﺔ مﺜﻼ ﻓيﻘﻠﺒﻬا نفﻼ

ﻓيﺼﺢ ﻫﺬا ﻓﻬﺬا ما أﺑﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻞ ﺣول اﻟنيﺔ ،وﺻورة اﻟﻘﻠﺐ اﻷﺧﲑة رﻗﻢ ب مﺜﻞ ﻛما
لﻮ انتﻘﻞ ﻣن ﻓرض ﺻﻼة إﱃ نﻔلﻬا.
ب ﻣا يﻔسد الصﻮم ويﻮﺟب الﻜﻔارة
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وﻣا يتعلق ﺑذلﻚ )" "١ﻣن أﻛﻞ أو شرب أو استعﻂ ( أي وضﻊ ﰲ أنفه سعوط مادة

مﺜﻞ اﻟدﻗيﻖ ﺗوضﻊ ﰲ اﻷنف ﺑدهن أو ﻏﲑﻩ ﻓﻮﺻﻞ إﱃ ﺣلﻘﻪ أو دﻣاﻏﻪ ﻓما أﻛﻠه أو شرﺑه

) أو اﺣتﻘن أي وضﻊ اﳊﻘنﺔ وﻫي شيء ﻳوضﻊ ﰲ اﻟدﺑر أو اﻛتﺤﻞ ﲟا يصﻞ ( أي ﲟا
علﻢ وﺻﻮلﻪ ) إﱃ ﺣلﻘﻪ ( لرطﻮﺑتﻪ أو ﺣدتﻪ ﻳعﲏ شدﺗه ﻣن ﻛﺤﻞ أو ﺻﱪ أو ﻗﻄﻮر أو
ذرور شيء ﻗﻄّره ﰲ اﻟعﲔ أو اﲦد ﻛﺜﲑ وﻳفﻬﻢ منه ﻟو ﻛان اﻹﲦد ﻗﻠيﻞ ﻻ ﻳفﻄر وﻫﺬا
منﺼوص ﻋن اﻹمام أﲪد أو يسﲑ ﻣﻄيب ﻳعﲏ ﻛان اﻹﲦد ﻳسﲑ ﻟﻜن ﻓيه طيﺐ ﻓﺈنه
ﻳفﻄر إذا وﺟد طعمه ﰲ ﺣﻠﻘه ﻓمعناه أن اﳌفﻄر ﻫنا ﻫو اﻟﻄيﺐ اﳌوﺟود ﰲ اﻹﲦد ﻗال

ﻓسد ﺻﻮﻣﻪ ﻷن العﲔ ﻣنﻔذ وإن ﱂ يﻜن ﻣعتادا وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻷول وﻫو ﻋرﻓه ﳌﺜال

وما ضﺒﻄه ﺑﻘاﻋدة واﻟﻀاﺑط ﻓيه ﻛﻞ ما دﺧﻞ ﺟوﻓه أو ﳎوف ﰲ ﺟسده ﻓﻜﻞ ما وﺻﻞ
إﱃ اﳉوف أي اﻟﺒﻄن أو ﳎوف ﰲ ﺟسده ﻛاﻟدماغ واﳊﻠﻖ من منفﺬ وﻟو ﻏﲑ معتاد ﻓمعناه
أن ﻛﻞ ما وﺻﻞ إﱃ اﳉوف أو ا وف من منفﺬ ﻓﺈنه ﻳفﻄر واﳌنفﺬ ﻫو ﻛﻞ ما ﻟه منفﺬ
مفتوح أما ما وﺻﻞ ﻋن طرﻳﻖ اﳌسام ﻓﻼ ﻳعتﱪ ﺑﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون من منفﺬ واﳌنفﺬ ﻗد
ﻳﻜون معتادا مﺜﻞ اﻟفﻢ أو اﻷنف أو ﻓتﺤﺔ اﻟدﺑر أو منفﺬ ﻏﲑ معتاد ومﺜﻠوا ﻟه ﻟعﲔ ﻓﻬي
ﻓتﺤﺔ ﻳدﺧﻞ منﻬا إﱃ اﻟداﺧﻞ وﻛﺬا اﳉرح ﻓﻬو منفﺬ ﻏﲑ معتاد ﻛأن ﺟرح ﰲ ﺑﻄنه ﻓوضﻊ
شيئا ﰲ ﺑﻄنه ﻓأﻓﻄر ﻷنه أوﺻﻞ شيء إﱃ ﺟوﻓه ﲟنفﺬ وإن ﻛان ﻫنا ﻏﲑ معتاد ﻓﻬﺬا ﻫو
اﻟﻀاﺑط ﻟﻜﻞ ما دﺧﻞ إﱃ ﺟوﻓه واﳌنفﺬ ﻫو ما ﻟه شﻜﻞ مفتوح وﻟﺬا ﻓﻜﻞ ما ذﻛره اﻵن
ﺗﺸمﻠه ﻫﺬه اﻟﻘاﻋدة ﻗال أﻛﻞ أو شرب أو استعط أو اﺣتﻘن أو اﻛتﺤﻞ ﻗال ﻓسد ﺻومه

ﻷن اﻟعﲔ منفﺬ ﻓاﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻜﺤﻞ وﻛﺬا وإن ﱂ ﻳﻜن معتادا ﻗال ) :أو أدﺧﻞ إﱃ ﺟﻮﻓﻪ
شيﺌاً ( ﻣن أي ﻣﻮﺿﻊ ﻛان ) ﻏﲑ إﺣليلﻪ ( واﻹﺣﻠيﻞ ﻫو ﻓتﺤﺔ اﻟﺬﻛر ﻓلﻮ ﻗﻄر ﻓيﻪ أو
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ﻏيب ﻓيﻪ شيﺌا ﻓﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﺜانﺔ ﱂ يبﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﳌاذا؟ أﻟيﺲ ﻗد أوﺻﻞ شيئا إﱃ ﺟوﻓه؟ ﱂ
ﻳﺒﻄﻞ ﺻومه ﻟعدم اﳌنفﺬ ﻓيعتﱪونه ﻛأنه دﺧﻞ من ﺧﻼل اﳌسام ﻷ ﻢ ﻳﻘوﻟون اﻟﺒول ﻟنسﺒﺔ
ﻟﻠمﺜانﺔ ﻫي ﻟيسﺖ مفتوﺣﺔ ﻋﱪ اﳉسد وإﳕا ﻫي مغﻠﻘﺔ واﻟﺒول ﻳرشﺢ منﻬا رشﺤا ؟! وﻫﺬه
اﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ ﺗعﺒدﻳﺔ وإﳕا ﻫي مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ ما ﻓﻬمه اﻟفﻘﻬاء من شﻜﻞ اﳌﺜانﺔ وﺧروج اﻟﺒول
منﻬا ﻓﻬﻢ ﻳﻈنون وﻳعتﻘدون ﲝسﺐ ﻋﻠمﻬﻢ أنه ﻟيﺲ ﻫناك منفﺬ مفتوح ﳝﺸي منه اﻟﺒول من
اﳌﺜانﺔ إﱃ ﺧارج اﳉسد وﺑناءا ﻋﻠيه ﻟو أدﺧﻞ شيئا من إﺣﻠيﻠه ووﺻﻞ إﱃ اﳌﺜانﺔ ﻓمعناه أنه

مر ﻋﱪ اﳌﺜانﺔ ﻓﻘط وﱂ ﻳدﺧﻞ ﻋﱪ شيء مفتوح ﻟﻜن إذا ﺛﺒﺖ اﻵن واﻟدﻛتور ﻳﻘول ﺑﻞ
اﻟعﻜﺲ ﻫو اﻟﺼﺤيﺢ واﻟدﻛتور اﻵن ﻳﻘول ﺑﻞ ﻫي ﻋﻀﻠﺔ ﺗفتﺢ ﻓيﺨرج اﻟﺒول ﰒ ﺗنغﻠﻖ ﻓﻠعﻞ
اﻟفﻘﻬاء رأوﻫا ﰲ ﺗﺸرﻳﺢ شﺨﺺ ميﺖ ﻓﻈنوا أ ا ﻻ ﺗفتﺢ وﺑناءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺜاﱐ
ﻓمعناه أنه ﻟو ﻗﻄر ﰲ إﺣﻠيﻠه ﻓوﺻﻞ إﱃ اﳌﺜانﺔ ﻓسيفﻄر وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟو ﺛﺒﺖ ﻋند اﳌﺼنف
ﻟﻘال ﺑه وما زﻟﺖ أﻗول اﻟفﻘه اﻟيوم ﳛتاج إﱃ مراﺟعات ﰲ اﳌساﺋﻞ اﳌتعﻠﻘﺔ ﻟعﺼر ﲢتاج
إﱃ مراﺟعات أما اﳌساﺋﻞ ﻏﲑ اﳌتعﻠﻘﺔ ﻟعﺼر ﻓﻼ ﺗراﺟﻊ ﻓأرﻛان اﻟوضوء ﻻ ﲢتاج إﱃ
مراﺟعات ﻛﺬا أرﻛان اﻟﺼﻼة واﻷذﻛار اﻟﱵ ﺗﻘال ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓاﻷمور اﻟتعﺒدﻳﺔ ﻻ ﺗراﺟﻊ ﺑﻞ

اﻷمﺜﻠﺔ اﻟتﻄﺒيﻘات ﻫي اﻟﱵ ﳝﻜن أن ﺗتغﲑ ﺑسﺒﺐ ﺧﻄأ ﰲ ﺗفسﲑﻫﻢ ﻫﻢ أو أن اﻟعﻠﻢ ﺗﻄور
ﻓتغﲑ ﺑعﺾ اﻷشياء اﻟﱵ ﻛانﺖ ﺑتﺔ ﻋﻠﻰ ﺻورة معينﺔ وﻫي اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﳍا أﻛﺜر من

ﺻورة .اﳌفﻄر اﻟﺜاﱐ ﻗال ) :أو استﻘاء ( أي استدعى الﻘﲕء ﻓﻘاء ﻓسد أيﻀا لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻣن استﻘاء عمدا ﻓليﻘﺾ ﺣسنﺔ الﱰﻣذي اﻟﺜاﻟﺚ ) أو استمﲎ ( "أ" ﻓﺄﻣﲎ أو
أﻣذى ) أو شر ("ب" أي أﻟﺼﻖ ﺟسده ﲜسد اﳌرأة دون الﻔرج أو ﻗبﻞ"ج" أو ﳌﺲ
"د" ) ﻓﺄﻣﲎ أو أﻣذى ﺻورة اﳌفسد اﻟﺜاﻟﺚ ﻓعند أنه إما أن ﻳستمﲏ ﻓﺈذا ﺧرج منه مﲏ
أو مﺬي ﻓﺈنه ﻳفﻄر ﻫﺬه ﺻورة أ واﻟﺜاﱐ شر اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺨرج مﲏ أو مﺬي وﻟيﺲ ﻋند
إشﻜال ﰲ اﳌﲏ ﺑﻞ ﰲ اﳌﺬي واﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ إذا ﻗﺒﻞ ﻛﺬﻟﻚ أمﲎ أو أمﺬى أو ﳌﺲ ﻓأمﲎ
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أو أمﺬى ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ وﻟﻜن ﳌاذا ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻠﺤﻘون اﳌﺬي ﳌﲏ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼور ﻳﻘوﻟون
ﻷن اﳌﺬي ﺗتﺨﻠﻠه اﻟﺸﻬوة وﺧروﺟه ﲟﺒاشرة ﻓﻠما اﺟتمﻊ اﻷمران أﺻﺒﺢ ﻳﺸﺒه اﳌﲏ ،واﻟﻈاﻫر

أن اﳌﺬي ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﳌﲏ ﻷن ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ ﻏﲑ ﻛاف ﻟﻜن ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ وﰲ وﺟه ﻻ

ﻳفﻜر ﳌﺬي واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻫو اﻟﺼواب .اﳌفسد اﻟراﺑﻊ ،ﻗال :أو
ﻛرر النﻈر ﻓﺄنﺰل ( ﻣنيا ﻓسد ﺻﻮﻣﻪ معناه ﻟو أنﺰل مﺬي ﻓﻼ ﻓﻠماذا ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﻫنا اﳌﺬي

ﳌﲏ؟ ﻷنه ﻻ ﺗتﺨﻠﻠه اﻟﺸﻬوة ﻷن اﻟﻠمﺲ ﻻ ﻳوﺟد ﻓعﻠﺔ إﳊاق اﳌﺬي ﳌﲏ اﻟﺸﻬوة
واﳌﺒاشرة وﻗﻠنا ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي رﺟﺤناه اﻟﺬي اﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن واﳌرداوي أن اﳌﺬي

ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه ﻹﻓﻄار ﻻ إن أﻣذى ﻟعدم اﳌﺒاشرة .اﳌفسد اﳋامﺲ ) :أو ﺣﺠﻢ أو اﺣتﺠﻢ
وﻇﻬر دم معناه ﻟو اﺣتﺠﻢ وﱂ ﻳﻈﻬر دم ﻻ ﻳفﻄر عاﻣدا ذاﻛرا ( ﰲ الﻜﻞ ﻳعﲏ ﰲ ﲨيﻊ
مر ﰲ اﳌفﻄرات اﳋمﺲ ) لصﻮﻣﻪ ﻓسد ( ﺻﻮﻣﻪ إذن ﻫناك شرطان ﳌفسدات اﻟﺼوم
اﳌاضيﺔ وﻫي اﻟعمد واﻟﺬﻛر واﻟعمد أي اﻟﻘﺼد ﻓﺨرج اﳌﻜره لﻘﻮلﻪ ﷺ أﻓﻄر اﳊاﺟﻢ
واﶈﺠﻮم رواﻩ أﲪد والﱰﻣذي ﻗال اﺑن ﺧﺰﳝﺔ ثبتﺖ اﻷﺧبار عن رسﻮل ﷲ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﺑذلﻚ .وﻫناك ﺻور ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﳊﺠامﺔ وﻫي اﻟفﺼد واﻟﺸرط واﻟرﻋاف وﻛﻠﻬا
ﺧروج دم ﻓاﻟفﺼد ﻫو شﻖ اﻟعرق ﻟﻠمداواة واﻟﺸرط ﻟﻠﺠﻠد ﳋروج اﻟدم وﻻ يﻔﻄر ﺑﻘصد
وﻻ شرط وﻻ رعاف وﻫو ﺧروج اﻟدم من اﻷنف ﻓﻬﺬه اﻟﺼور وإن ﻛان ﻓيﻬا ﺧروج دم إﻻ
أ ا ﻻ ﺗﺸﺒه اﳊﺠامﺔ ﻓاﳊﺠامﺔ ﻟﻠنﺺ اﻟﺬي ورد ﻓيﻬا ﺗفسد اﻟﺼوم ﻗال :وﻻ يﻔﻄر ﺑﻘصد
وﻻ شرط وﻻ رعاف ) ﻻ ( إن ﻛان ) سياً  ١أو ﻣﻜرهاً  ( ٢وﻟو ﺟﻬﻞ اﻟتﺤرﱘ وﻫو

اﳌﺬﻫﺐ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰطون ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟعﻠﻢ ﻓمن ارﺗﻜﺐ مفسدا ﻟﻠﺼوم ﺟاﻫﻼ ﻓسد
ﺻومه وﻫﺬا ﻫو اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﰲ وﺟه أنه ﻳﺸﱰط اﻟعﻠﻢ أﻳﻀا ﻓمعناه أنه ﻻ ﺑد أن
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ﻳﻜون ﻋاﳌا ذاﻛرا ﻋامدا ﻏﲑ مﻜره ولﻮ ﺑﻮﺟﻮر ﻣغمى عليﻪ ﻣعاﳉﺔ ﻓﻼ يﻔسد ﺻﻮﻣﻪ
وأﺟﺰأﻩ لﻘﻮلﻪ ﷺ عﻔﻲ ﻷﻣﱵ عن اﳋﻄﺄ والنسيان وﻣا استﻜرهﻮا عليﻪ وﳊديﺚ أﰊ
هريرة ﻣرﻓﻮعا ﻣن نسﻲ وهﻮ ﺻاﺋﻢ ﻓﺄﻛﻞ أو شرب ﻓليتﻢ ﺻﻮﻣﻪ ﻓﺈﳕا أطعمﻪ ﷲ وسﻘاﻩ
ﻣتﻔق عليﻪ ) أو طار إﱃ ﺣلﻘﻪ ذ ب أو ﻏبار ( ٣ﻣن طريق أو دﻗيق أو دﺧان ﱂ يﻔﻄر
لعدم إﻣﻜان التﺤرز ﻣن ذلﻚ أشبﻪ الناﺋﻢ) أو ﻓﻜر ﻓﺄنﺰل  ( ٤ﱂ يﻔﻄر لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ عﻔﻲ ﻷﻣﱵ ﻣا ﺣدثﺖ ﺑﻪ أنﻔسﻬا ﻣا ﱂ تعمﻞ ﺑﻪ أو تتﻜلﻢ ﺑﻪ وﻗياسﻪ على
تﻜرار النﻈر ﻏﲑ ﻣسلﻢ ﻷنﻪ دونﻪ ﻓيﻘول ﻻ ﻳﺼﺢ أن نﻘيسه ﻋﻠﻰ ﺗﻜرار اﻟنﻈر ﻷنه دونه

وانتﺒه اﻵن إﱃ اﳌراﺗﺐ ﻓأﻋﻼﻫا اﻹنﺰال ﻋن مﺒاشرة مﺜﻞ استمناء وﺗﻘﺒيﻞ وﻫﻜﺬا وﻋندﻫﻢ
ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻳفﻄر ﺻاﺣﺒﻬا ﰲ ﺣاﻟﺔ نﺰول اﳌﲏ أو اﳌﺬي واﻟﺼورة اﻟﱵ ﺗﻠيﻬا ﻫي ﺗﻜرار اﻟنﻈر
دون مﺒاشرة ﻓاﻟﺬي ﻳفﻄر ﻓيﻬا ﻓﻘط ﻫو نﺰول اﳌﲏ دون اﳌﺬي ﰒ اﳌرﺣﻠﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻫي اﻟتفﻜﲑ

ﻓعندﻫﻢ ﻻ ﺗفﻄر مﻄﻠﻘا وﻻ ﺗﺸﺒه اﻟنﻈر  ) .أو اﺣتلﻢ  ( ٥ﱂ يﻔسد ﺻﻮﻣﻪ ﻷن ذلﻚ
ليﺲ ﺑسبب ﻣن ﺟﻬتﻪ ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه ﺑه وﻛذا لﻮ ذرعﻪ الﻘﻲء  ٦أي ﻏلبﻪ ) أو أﺻبﺢ
ﰲ ﻓيﻪ طعام ﻓلﻔﻈﻪ  ( ٧أي طرﺣﻪ ﱂ يﻔسد ﺻﻮﻣﻪ وﻛذا لﻮ شق عليﻪ أن يلﻔﻈﻪ ﻓبلعﻪ
ﻣﻊ ريﻘﻪ ﻣن ﻏﲑ ﻗصد  ٨ﱂ يﻔسد ﳌا تﻘدم وإن ﲤيﺰ عن ريﻘﻪ وﺑلعﻪ ﺧتيارﻩ أﻓﻄر إذا
ﲤيﺰ اﻟﻄعام ﻋن اﻟرﻳﻖ ﻓأﺻﺒﺢ ﳝﻜن أن ﻳﺒتﻠﻊ اﻟرﻳﻖ دون اﻟﻄعام وﻳﺼﺒﺢ ﻋند ذﻟﻚ اﺑتﻼع

اﻟﻄعام ﺧتياره ﻓﻬﺬا ﻳفﻄره وﻻ يﻔﻄر إن لﻄﺦ طن ﻗدﻣيﻪ ﺑﺸﻲء ﻓﻮﺟد طعمﻪ ﰲ ﺣلﻘﻪ
 ٩ﻷنه ﻟيﺲ من منفﺬ وإﳕا من ﺧﻼل اﳌسام ) أو اﻏتسﻞ أو ﲤﻀمﺾ أو استنﺜر (
يعﲏ استنﺸق ) أو زاد على الﺜﻼث ( ﰲ اﳌﻀمﻀﺔ أو اﻹستنﺸاق  ١٠ﻓﺒمﺠرد أن
ﲤﻀمﺾ أو استنﺸﻖ ﻫﺬا ﻻ ﻳفﻄره ) أو لﻎ ( ﻓيﻬما ) ﻓدﺧﻞ اﳌاء ﺣلﻘﻪ  ١١ﱂ يﻔسد(
ﺻﻮﻣﻪ لعدم الﻘصد ﻷنه ﻗﺼد اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق وﱂ ﻳﻘﺼد اﻟفﻄر أو إدﺧال اﳌاء.
وتﻜرﻩ اﳌبالغﺔ ﰲ اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق للصاﺋﻢ وتﻘدم ﻟﻜن ﻻ ﺗفﻄر وﻛرها لﻪ عبﺜا ١
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أو إسراﻓا  ٢واﻟﻀمﲑ ﻋاﺋد ﻟﻠمﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق أو ﳊر  ٣أو عﻄﺶ  ٤ﻛغﻮﺻﻪ ﰲ
ﻣاء لغﲑ ﻏسﻞ ﻣﺸروع أما إن ﻛان ﻟغسﻞ مﺸروع ﻓﻼ ﻳﻜره أو تﱪد ﻓﻼ يﻜرﻩ إذا ﻳﻜره ﻟه
اﳌﻀمﻀﺔ واﻻستنﺸاق ﻟﻠعﺒﺚ واﻹسراف وﻻ يﻔسد ﺻﻮﻣﻪ ﲟا دﺧﻞ ﺣلﻘﻪ ﻣن ﻏﲑ ﻗصد.
ﺑﻘيﺖ مساﺋﻞ أﺧرى :اﻟﺼورة اﻷوﱃ ) :وﻣن أﻛﻞ ( أو شرب أو ﺟاﻣﻊ ) شاﻛا ﰲ طلﻮع
الﻔﺠر ( وﱂ يتبﲔ لﻪ طلﻮعﻪ ) ﺻﺢ ﺻﻮﻣﻪ ( ﻫﺬا شاك ﰲ طﻠوع اﻟفﺠر واﻟفرق ﺑﲔ

اﻟﺸﻚ واﻟﻈن أن اﻟﺸﻚ ﻫو استواء اﻟﻄرﻓﲔ أما اﻟﻈن ﻛأن  %٧٠طﻠعﺖ اﻟﺸمﺲ و%٣٠
ما طﻠعﺖ واﻟيﻘﲔ أن  %١٠٠طﻠعﺖ ورأى اﻟفﺠر ﻓاﻟﺸﻚ واﻟﻈن واﻟيﻘﲔ ﻫﺬه ﺛﻼث

ﺣاﻻت واﻵن ﻳتﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ مسأﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﰲ طﻠوع اﻟفﺠر ﻫو شاك ﰲ طﻠوع اﻟفﺠر ﻓمعناه
أن اﻷﺻﻞ ﻟيﻞ ﻓيﺼﺒﺢ استﺼﺤاب اﻷﺻﻞ ﻟيﺲ ﺧﻄأ ﰲ ﺣﻘه ﻷنه ﱂ ﻳتيﻘن دﺧول اﻟفﺠر
وﱂ ﻳغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه طﻠوع اﻟفﺠر وﳍﺬا ﻗال ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺻﺢ ﺻومه ﻷنه شاك وﻷنه ﱂ
ﻳتﺒﲔ ﻟﻊ طﻠوﻋه ﻟﻜن ﻟو أﻛﻞ وﻫو شاك ﰲ طﻠوع اﻟفﺠر ﰒ ﻇﻬر وﺗﺒﲔ ﻟه أن اﻟفﺠر ﻗد
طﻠﻊ ﻓعﻠيه اﻟﻘﻀاء ﻷن اﻟﻘاﻋدة ﻋندﻫﻢ ﻻ ﻋﱪة ﳋﻄأ اﻟﺒﲔ ﺧﻄؤه ﻓﺈذا ﺗﺒﲔ ﻟه أنه أﻛﻞ ﰲ
اﻟنﻬار ي ﺧﻄأ ﳛﺼﻞ ﻋنده ﻓتﺒﲔ ﻟه أنه أﻛﻞ ﰲ اﻟنﻬار ﻓماذا ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﺼوم؟ ﻳفسد
اﻟﺼوم وإن ﺛﺒﺖ أنه ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻓاﻟﺼوم ﺻﺤيﺢ .إذن ﻋند ﺻورﺗﲔ إما أن ﻳتﺒﲔ أو ﻻ ﻳتﺒﲔ
ﻓﺈن ﱂ ﻳتﺒﲔ نﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ واﻟﻈن ﻓﺈذا ﻇن ﺑﻘاء اﻟﻠيﻞ وأﻛﻞ وﱂ ﻳتﺒﲔ أنه ﻟيﻞ أو ار
ﻓﻬﻞ ﺻيامه ﺻﺤيﺢ أو ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ؟ ﺻﺤيﺢ وإن ﻇن أن اﻟنﻬار طﻠﻊ وأﻛﻞ وﱂ ﻳتﺒﲔ أنه
ﻓعﻼ واﻓﻖ اﻟﻠيﻞ أو واﻓﻖ اﻟنﻬار ﻓﻬﻞ ﺻيامه ﺻﺤيﺢ أم ﻓاسد؟ ﻓاسد ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳتﺒﲔ ،أما إن

ﺗﺒﲔ ﻓاﻟعﱪة ﻟﺒيان وﻻ ﻋﱪة ﳋﻄأ اﻟﺒﲔ ) .ﺻﺢ ﺻﻮﻣﻪ ( وﻻ ﻗﻀاء عليﻪ ولﻮ تردد ﻷن
اﻷﺻﻞ ﺑﻘاء الليﻞ .اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ) :ﻻ إن أﻛﻞ ( وﳓﻮﻩ ) شاﻛا ﰲ ﻏروب الﺸمﺲ (
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ﻷنه إذا أﻛﻞ شاﻛا ﰲ ﻏروب اﻟﺸمﺲ معناه أن اﻷﺻﻞ ماذا؟ اﻟنﻬار ﻓﻬو أﻛﻞ وﻫو ﻳﻈنه

ارا ﻳﺸﻚ ﰲ اﻟغروب ﻓيفسد ﻗال ) :ﻻ إن أﻛﻞ ( وﳓﻮﻩ ) شاﻛا ﰲ ﻏروب الﺸمﺲ (
ﻣن ذلﻚ اليﻮم الذي هﻮ ﺻاﺋﻢ ﻓيﻪ وﱂ يتبﲔ ﺑعد ذلﻚ أ ا ﻏرﺑﺖ ﻓعليﻪ ﻗﻀاء الصﻮم
الﻮاﺟب ﻓﻠو ﺗﺒﲔ أ ا ﻏرﺑﺖ ﺻومه ﺻﺤيﺢ وﻟيﺲ ﺑفاسد ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑﻘاء النﻬار ) أو
( أﻛﻞ وﳓﻮﻩ ) ﻣعتﻘدا  ٣أنﻪ ليﻞ ﻓبان ارا ( ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻓﻬﻞ اﻟعﱪة ﻟواﻗﻊ أم
اﻟعﱪة ﻟواﻗﻊ ؟ ﻟواﻗﻊ أي ﻓبان طلﻮع الﻔﺠر أو عدم ﻏروب الﺸمﺲ ﻗﻀى ﻷنﻪ ﱂ يتﻢ
ﺻﻮﻣﻪ وﻛذا يﻘﻀﻲ إن أﻛﻞ وﳓﻮﻩ  ٤يعتﻘد ارا ﻓبان ليﻼ وﱂ ﳚد نيﺔ الﻮاﺟب ومعﲎ

ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟراﺑعﺔ أنه أﻛﻞ ﻳعتﻘده ارا ﻓﻬﺬا ﰒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟنيﺔ ﻓﺒان ﻟيﻼ ﻓﻬﻞ ﻳﺒﻄﻞ

ﺻومه أم ﻻ؟ ﻟن ﻳﺒﻄﻞ ﺻوم اﻟيوم اﻟﺬي مﻀﻰ وﻟﻜن سيﺒﻄﻞ ﺻوم اﻟيوم اﻵﰐ إذا ﱂ ﳚدد

اﻟنيﺔ ﻷنه نوى اﻟفﻄر ﻫﺬا اﻟيوم وﻛذا يﻘﻀﻲ إن أﻛﻞ وﳓﻮﻩ يعتﻘد ارا ﻓبان ليﻼ وﱂ ﳚد
نيﺔ الﻮاﺟب ﻓﺈنه ﻳﺒﻄﻞ ﺻوم اﻟيوم اﻟﺜاﱐ ﻻ ﻣن أﻛﻞ ﻇا ﻏروب ﴰﺲ  ٥وﱂ يتبﲔ لﻪ
اﳋﻄﺄ أما إذا ﺗﺒﲔ أنه أﺧﻄأ ﻓعﻠيه اﻟﻘﻀاء .اﳌفﻄر اﻟسادس :اﳉماع وﻫو اﻟﺬي ﺗﻠﺰمه
اﻟﻜفارة

ﻓصﻞ ﰲ اﳉماع ﰲ رﻣﻀان

) وﻣن ﺟاﻣﻊ  ١ﰲ ار رﻣﻀان  ( ٢ولﻮ ﰲ يﻮم لﺰﻣﻪ إﻣساﻛﻪ ﰲ ار رمﻀان ﻳﻘول

ﺣﱴ ﻟو ﻛان ﰲ ﻳوم ﻳﻠﺰمه إمساﻛه مﺜﻞ ﻟو ﺛﺒﺖ اﳍﻼل ارا أو أنه ما ﺑيﺖ اﻟنيﺔ من اﻟﻠيﻞ
ﻟﻜﻞ ﻳوم واﺟﺐ ﻛما ﻫو معروف ﻓمﺜﻞ ﻫﺬا ﻫو مفﻄر ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم ﻟﻜن ﳚﺐ ﻋﻠيه أن
ﳝسﻚ ﻓيه ﳊرمﺔ اﻟﺰمن اﻟﺬي ﻫو رمﻀان ﻓﺈن ﻛان مفﻄرا ﰲ رمﻀان ﻓيﻠﺰمه اﻹمساك مﻊ
اﻹﻓﻄار وإن ﺟامﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰمن اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه ﻓيه اﻹمساك ﻓعﻠيه اﻟﻜفارة ومعناه أن اﻟﻜفارة
ﻟيسﺖ ﻓيمن ﺟامﻊ ﰲ رمﻀان وﻛان ﺻاﺋما ﺑﻞ ﻟو ﻛان مفﻄرا ﻟﻜن ﻳﻠﺰمه اﻹمساك أما
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اﳌفﻄر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺰمه اﻹمساك مﺜﻞ اﳌساﻓر أو اﳌرﻳﺾ اﻟﺬي ﳚوز ﻟه اﻟفﻄر ﻓﻼ ﺣرج ﻋﻠيه

أو رأى اﳍﻼل ليلتﻪ وردت شﻬادتﻪ ﻓاﻟناس ﱂ ﻳﺼوﺑوه ﻟﻜن ﻫو ﻳعﻠﻢ ﰲ نفسه أنه رمﻀان

ﻓغيب ﺣﺸﻔﺔ ذﻛرﻩ اﻷﺻلﻲ  ٣ﻳﺬﻛر شروط اﳉماع اﻟﺬي ﻳوﺟﺐ اﻟﻜفارة ) ﰲ ﻗبﻞ (
أﺻلﻲ  ) ٤أو دﺑر ( وﻫﺬا ﳏرم وﻟﻜن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻓساد اﻟﺼوم ولﻮ سيا أو ﺟاهﻼ أو
ﻣﻜرها وﰲ ﺑعﺾ اﻟنسﺦ أو ﺟاﻫﻼ وﻟيسﺖ ﰲ ﺑعﺾ اﻟنسﺦ وﻟﻜنﻬا ﺻﺤيﺤﺔ ﻓﺈذا ﱂ ﺗﻜن
موﺟودة ﻓﻀيفوﻫا ﻗال ) :ﻓعليﻪ الﻘﻀاء والﻜﻔارة ( أنﺰل أو ﻻ ﻓﺒمﺠرد اﳉماع ﻳوﺟﺐ
اﻟﻘﻀاء واﻟﻜفارة .ﺻور ﻻ ﺗوﺟﺐ اﻟﻜفارة :ولﻮ أوﰿ ﺧنﺜى ﻣﺸﻜﻞ ذﻛرﻩ ﰲ ﻗبﻞ ﺧنﺜى
ﻣﺸﻜﻞ ﻓما ﻫناك ﲨاع اﻵن ﻷنه ﺧنﺜﻰ مﺸﻜﻞ وﻛﺬا اﳌرأة ﻓﻼ ندري من اﻟﺬﻛر من اﻷنﺜﻰ
وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳛﺼﻞ ﲨاع أو ﻗبﻞ اﻣرأة ﻳعﲏ ﺧنﺜﻰ مﺸﻜﻞ ﰲ ﻗﺒﻞ امرأة ﻓيﻘول ﻻ ﻷنه ﱂ
ﳛﺼﻞ ﲨاع ﻷننا ﻻ ندري ﻫﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ ﻗد ﺟامﻊ ﺑﺰاﺋد أم أﺻﻠي ،وانتﺒه :ﳌاذا نﻘول
إذا أوﰿ اﳋنﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ﰲ ﻗﺒﻞ امرأة أﺻﻠي أ ا ﺗفﻄر ﻫي ﻷنه وﺻﻞ شيء إﱃ ﺟوﻓﻬا
ﻓأﻛﺜر اﻷﺻﺤاب ﻋﻠﻰ أن طن اﻟفرج ﻟيﺲ من اﳉوف ﺑﻞ من اﳋارج أما مسأﻟﺔ اﳉماع
ﻓﻬي مسأﻟﺔ مستﻘﻠﺔ ﻓاﳉماع مفﻄر ﻷنه ﲨاع وﻟيﺲ ﻷنه إﻳﺼال شيء إﱃ طن اﻟفرج
وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ رﻗﻢ أ.

ب -أو أوﰿ رﺟﻞ ذﻛرﻩ ﰲ ﻗبﻞ ﺧنﺜى ﻣﺸﻜﻞ ﱂ يﻔسد ﺻﻮم واﺣد ﻣنﻬما إﻻ أن
ينﺰل ﻓﺈذا أنﺰل ﻓعﻠيه ﻟﻘﻀاء ﻓﻘط وﻟيﺲ ﻋﻠيه اﻟﻜفارة ﻷن ﻫﺬا ﻟيﺲ ﲜماع ﻓيفسد ﺻومه
ﻹنﺰال وﻟيﺲ ﳉماع ﻛالغسﻞ وﻛذا إذا أنﺰل ﳎبﻮب أو اﻣرأ ن ﲟساﺣﻘﺔ أي ﻳفسد

ﺻومﻬما وسيأﰐ ﺑيان ﺣﻜﻢ اﻟﻜفارة ﻟﻜن ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﳚﺐ اﻟﻜفارة ﻋﻠﻰ ا ﺒوب واﳌرأة

ﳌساﺣﻘﺔ وستأﰐ ) وإن ﺟاﻣﻊ دون الﻔرج  ( ١ولﻮ عمدا ) ﻓﺄنﺰل ( ﻣنيا أو ﻣذ ) أو
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ﻛانﺖ اﳌرأة  ( ٢ا اﻣعﺔ ) ﻣعذورة ( ﲜﻬﻞ أو نسيان أو إﻛراﻩ ﻓالﻘﻀاء وﻻ ﻛﻔارة وﻫﺬا
ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ إن ﺟامﻊ دون اﻟفرج واﻟﺜانيﺔ ﻛانﺖ اﳌرأة معﺬورة .ﺧتﺼار :من ﺟامﻊ دون
اﻟفرج ﻓأنﺰل ﻓعﻠيه اﻟﻘﻀاء ﻻ اﻟﻜفارة ﻟعدم اﳉماع واﳌرأة إذا ﺟومعﺖ وﻫي معﺬورة ﺑنسيان

أو إﻛراه أو ﺟﻬﻠﻬا ﻓعﻠيﻬا اﻟﻘﻀاء وﻻ ﻛفارة وإن طاوعﺖ عاﻣدة عاﳌﺔ ﻓالﻜﻔارة أيﻀا )
أو ﺟاﻣﻊ ﻣن نﻮى الصﻮم ﰲ سﻔرﻩ ( اﳌباح ﻓيﻪ الﻘصر أو ﰲ ﻣرض يبيﺢ الﻔﻄر ) أﻓﻄر
وﻻ ﻛﻔارة ( ﻓﻬﺬه ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﻓيﻬا اﻹﻓﻄار دون اﻟﻜفارة واﻟسؤال ﳌاذا ﻻ نﻠﺰمه ﻟﻜفارة مﻊ
أنه أﻓﻄر ﳉماع ؟ ﻗال ﻷنﻪ ﺻﻮم ﻻ يلﺰﻣﻪ اﳌﻀﻲ ﻓيﻪ أشبﻪ التﻄﻮع وﻷنﻪ يﻔﻄر ﺑنيﺔ
الﻔﻄر ﻓيﻘﻊ اﳉماع ﺑعدﻩ ﻓاﻹﻓﻄار وﻗﻊ ﺑنيﺔ اﻟفﻄر ﻻ ﳉماع .ﻗال ) :وإن ﺟاﻣﻊ ﰲ
يﻮﻣﲔ  ( ١ﻣتﻔرﻗﲔ أو ﻣتﻮاليﲔ ) أو ﻛررﻩ  ( ٢أي ﻛرر الﻮطء ) ﰲ يﻮم وﱂ يﻜﻔر (
للﻮطء اﻷول ) ﻓﻜﻔارة واﺣدة ﰲ الﺜانيﺔ ( إذا ﺟامﻊ ﰲ ﻳومﲔ متفرﻗﲔ ﻓﻜﻢ ﻛفارة
ﻳﻜفر؟ ﻛفارﺗﲔ أما ﻟو ﻛرره ﰲ ﻳوم واﺣد وﱂ ﻳﻜفر ﺑينﻬما ﻓﻜفارة واﺣدة ﰲ اﻟﺜانيﺔ أي ﰲ

اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ وﻫي وهﻲ ﻣا إذا ﻛرر الﻮطء ﰲ يﻮم ﻗبﻞ أن يﻜﻔر ﻗال ﰲ اﳌغﲏ والﺸرح
ﺑغﲑ ﺧﻼف ونفﻬﻢ من ﻫﺬا أنه ﻟو ﻛرره ﰲ ﻳوم واﺣد وﻛ ّفر ﺑينﻬما ﻓمعناه أن اﻟوطء اﻟﺜاﱐ
ﻟيﺲ ﻟه ﻛفارة ﻓيﺤتاج إﱃ ﻛفارة ) وﰲ اﻷوﱃ ( وهﻲ ﻣا إذا ﺟاﻣﻊ ﰲ يﻮﻣﲔ ) اثنتان (
ﻷن ﻛﻞ يﻮم عبادة ﻣﻔردة ) وإن ﺟاﻣﻊ ﰒ ﻛﻔر ﰒ ﺟاﻣﻊ ﰲ يﻮﻣﻪ ﻓﻜﻔارة نيﺔ ( ﻷنﻪ
وطء ﳏرم وﻗد تﻜرر ﻓتﻜرر هﻲ ﻛاﳊﺞ أي مﺜﻞ ﻛفارة اﳊج إذا ﻛرر اﶈﻈور وﻛان ﻗد
ﻛفر ﺑينﻬما ﻓيﻠﺰمه أن ﻳﻜفر مرة أﺧرى ) وﻛذلﻚ ﻣن لﺰﻣﻪ اﻹﻣساك ( ﻛمن ﱂ يعلﻢ
ﺑرؤيﺔ اﳍﻼل إﻻ ﺑعد طلﻮع الﻔﺠر أو نسﻲ النيﺔ أو أﻛﻞ عاﻣدا وﻫؤﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ مفﻄرون
ﻟﻜن ﻳﻠﺰمﻬﻢ اﻹمساك ﻷن إﻓﻄارﻫﻢ ﻟيﺲ ﺑعﺬر شرﻋي وأمﺜال ﻫؤﻻء إذا ﺟامﻊ من ﻟﺰمه

اﻹمساك ) إذا ﺟاﻣﻊ ( ﻓعليﻪ الﻜﻔارة ﳍتﻜﻪ ﺣرﻣﺔ الﺰﻣن وﻫﺬا ﺧاص ﺑنﻬار رمﻀان

دون ﻏﲑه أما ﻟو ﻛان ﻳﻘﻀي رمﻀان ﻓيﺨتﻠف ) إذا ﺟاﻣﻊ ( ﻓعليﻪ الﻜﻔارة ﳍتﻜﻪ ﺣرﻣﺔ
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الﺰﻣن .ﻗال ) :وﻣن ﺟاﻣﻊ وهﻮ ﻣعاﰱ ﰒ ﻣرض أو ﺟن أو ساﻓر ﱂ تسﻘﻂ ( الﻜﻔارة
عنﻪ ﻻستﻘرارها ﻷن اﻟعﱪة ﻫﻞ ﻫي ﲝال وﻗوع اﶈﻈور أم ﲝال إﺧراج اﻟﻜفارة؟ ﲝال وﻗوع
اﶈﻈور ﻛما لﻮ ﱂ يﻄرأ العذر ﻛأنه ﱂ ﻳﻜن ﻫناك ﻋﺬر ) وﻻ ﲡب الﻜﻔارة ﺑغﲑ اﳉماع
ﰲ ﺻيام رﻣﻀان ( ﻷنﻪ ﱂ يرد ﺑﻪ نص وﻏﲑﻩ ﻻ يساويﻪ إذن ﻟيﺲ ﻋند ﻛفارة إﻻ ﰲ
ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻓﻘط والنﺰع ﲨاع ﻳعﲏ ﻟو طﻠﻊ اﻟفﺠر ﻋﻠيه وﻫو ﰲ ﺣال اﳉماع ﻓﻜونه ﻳنﺰع
ﻓﻬﺬا ﻳعتﱪ ﲨاع واﻟتعﻠيﻞ ﻗاﻟوا ﻷنه ﻳتﻠﺬذ ﺑه ﻓﻬﺬا أﺣد أﺟﺰاء اﻟتﻠﺬذ ﺑه وﰲ وﺟه ﻻ ﻗﻀاء
ﻋﻠيه وﻻ ﻛفارة واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن أي أن اﻟنﺰع ﻻ ﻳعتﱪه ﲨاﻋا ﻓﺒعﺾ اﻟناس ﻳﻘول إذا ﻛان

اﻟنﺰع ﲨاﻋا ﻓماذا ﻳفعﻞ؟ واﳉواب أنه ﻳنﺒغي ﻋﻠيه أن ﻳﺒتعد ﻋن اﻟفﺠر ﻓﻼ ﻳﻘرب من اﻟفﺠر
ﲜماﻋه واﻹنﺰال ﳌساﺣﻘﺔ ﻛاﳉماع على ﻣا ﰲ اﳌنتﻬى وﻛﺬا اﻹنﺰال ﳌساﺣﻘﺔ من

ﳎﺒوب ﻓيعتﱪو ا ﲨاﻋا وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف أﺻﺢ اﻟوﺟﻬﲔ ﻻ ﻛفارة ﻋﻠيﻬما وﺟﺰم ﺑه ﰲ
اﻹﻗناع واﻹﻗناع واﳌنتﻬﻰ ﺑينﻬما ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻫﻞ اﳌساﺣﻘﺔ وا ﺒوب ﳌساﺣﻘﺔ
ﻳعتﱪ ﲨاﻋا أم ﻻ؟؟ ﻓﺈذا أنﺰﻻ ﳌساﺣﻘﺔ وﻫﺬا ﰲ ﺣﻖ اﻟنساء أو أنﺰل ا ﺒوب ﳌساﺣﻘﺔ
وﻫو مﻘﻄوع اﻟﺬﻛر ﻓما ﺣﺼﻞ إﻳﻼج ﻓيﻠﺤﻖ ﳉماع أم ﻻ وﻫﺬا ﻓيه ﺧﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ
ﻓاﳊﺠاوي ﰲ اﻹﻗناع ﻳﻘول ﻫﺬا ﻟيﺲ ﲜماع ﻓﻼ ﻛفارة وﰲ اﳌنتﻬﻰ أنه ﻳﻠﺤﻖ ﳉماع وﻫي

أﻛﺜر أﺻﺤاب اﳌﺬﻫﺐ .ﻗال ) :وهﻲ ( أي ﻛﻔارة الﻮطء ﰲ ار رﻣﻀان ) عتق رﻗبﺔ (
ﻣﺆﻣنﺔ  ١سليمﺔ ﻣن العيﻮب الﻀارة لعمﻞ ) ﻓﺈن ﱂ ﳚد ( معناه أ ا ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ
وﻟيﺲ ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ رﻗبﺔ ) ﻓصيام شﻬرين ﻣتتاﺑعﲔ  ٢ﻓﺈن ﱂ يستﻄﻊ ( الصﻮم ) ﻓﺈطعام
ستﲔ ﻣسﻜينا (  ٣لﻜﻞ ﻣسﻜﲔ ﻣد ﺑر أو نصﻒ ﺻاع ﻣن ﲤر أو زﺑيب أو شعﲑ أو
أﻗﻂ ) ﻓﺈن ﱂ ﳚد ( شيﺌا يﻄعمﻪ للمساﻛﲔ ) سﻘﻄﺖ الﻜﻔارة (  ٤ﻷن اﻷعراﰊ ﳌا
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دﻓﻊ إليﻪ النﱯ ﷺ التمر ليﻄعمﻪ للمساﻛﲔ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲝاﺟتﻪ ﻗال أطعمﻪ ﻷهلﻚ وﱂ ﻣرﻩ
ﺑﻜﻔارة أﺧرى وﱂ يذﻛر لﻪ ﺑﻘاءها ﰲ ذﻣتﻪ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻫو سﻘوط اﻟﻜفارة
ﻋﻠﻰ من ﱂ ﳚد ﺧاﺻﺔ ﺬه اﻟﻜفارة وﻫي اﻟوطء ﰲ رمﻀان وﳍﺬا ﻗال اﳌﺼنف ﲞﻼف
ﻛﻔارة  ١ﺣﺞ  ٢وﻇﻬار  ٣وﳝﲔ وﳓﻮها ﻛاﻟﻘتﻞ ﻟعدم اﻟنﺺ ﻓما ورد اﻟنﺺ ﻳعﲏ ما ورد
اﻟنﺺ ﰲ سﻘوط اﻟﻜفارة ﻋﻠﻰ من ﱂ ﳚد إﻻ ﰲ ﻫﺬا اﳌوضﻊ ويسﻘﻂ اﳉميﻊ ﺑتﻜﻔﲑ ﻏﲑﻩ
عنﻪ ذنﻪ ﻟو استأذنﻚ شﺨﺺ ﰲ أن ﳜرج ﻋنﻚ اﻟﻜفارة ﻓأذنﺖ ﻟه سﻘﻄﺖ ﻋنﻚ
اﻟﻜفارة.

ب ﻣا يﻜرﻩ ويستﺤب ﰲ الصﻮم

) وﺣﻜﻢ الﻘﻀاء ( أي ﻗﻀاء الصﻮم ) يﻜرﻩ ( لصاﺋﻢ ) ﲨﻊ ريﻘﻪ ﻓيبتلعﻪ ( للخروج
ﻣن ﺧﻼف ﻣن ﻗال ﺑﻔﻄرﻩ وﻫﺬا مﺬﻫﺐ أﰊ ﺣنيفﺔ ) وﳛرم ( على الصاﺋﻢ ) ﺑلﻊ
النخاﻣﺔ ( سﻮاء ﻛانﺖ ﻣن ﺟﻮﻓﻪ أو ﺻدرﻩ أو دﻣاﻏﻪ ) ويﻔﻄر ا ﻓﻘﻂ ( أي ﻻ لريق

أي ﻳفﻄر ﻟنﺨامﺔ إذا وﺻﻠﺖ إﱃ ﻓمه ﰒ اﺑتﻠعﻬا ﻓسيفﻄر ﻟنﺨامﺔ وﻟيﺲ ﻟرﻳﻖ أما اﻟرﻳﻖ

ﻓﻄﺒيعي أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟفﻢ ﰒ ﻳﺒتﻠعه ) إن وﺻلﺖ إﱃ ﻓمﻪ ( ﻷ ا ﻣن ﻏﲑ الﻔﻢ وﻛذلﻚ
إذا تنﺠﺲ ﻓمﻪ ﺑدم أو ﻗﻲء وﳓﻮﻩ ﻓبلعﻪ ﻳعﲏ سيفﻄر ﻟدم واﻟﻘيء وإن ﻗﻞ ﻹﻣﻜان
التﺤرز ﻣنﻪ ﻷنه ﻳستﻄيﻊ أن ﻳتﺤرز منه وإن أﺧرج ﻣن ﻓمﻪ ﺣصاة أو درﳘا أو ﺧيﻄا ﰒ
أعادﻩ ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻷن ﻫﺬا اﳋيط أو اﻟدرﻫﻢ أو اﳊﺼاة إذا ﺧرج من اﻟفﻢ ﻓعادة ﻋﻠيﻬا رﻳﻖ
ﻓﺈن اﺑتﻠعه مرة نيﺔ؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﻓﺈن ﻛﺜر ﻣا عليﻪ أﻓﻄر "أ" وإﻻ ﻓﻼ "ب" ﻓﺈن ﻛان ما
ﻋﻠيه ﻛﺜﲑ أﻓﻄر واﻟﻜﺜﲑ ﲝسﺐ ما ﻓﺤﺶ ﰲ نفسه ولﻮ أﺧرج لسانﻪ ﰒ أعادﻩ ﱂ يﻔﻄر ﲟا
عليﻪ ولﻮ ﻛﺜر ﻷنﻪ ﱂ ينﻔصﻞ عن ﳏلﻪ ويﻔﻄر ﺑريق أﺧرﺟﻪ إﱃ ﻣاﺑﲔ شﻔتيﻪ ﰒ ﺑلعﻪ ﻷنه
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ﻳعتﱪ ﻛأنه أﺧرﺟه إﱃ اﳋارج  .ﻗال ) :ويﻜرﻩ ذوق طعام ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ ( ﻗال ا د
اﳌنصﻮص عنﻪ أنﻪ ﻻ س ﺑﻪ ﳊاﺟﺔ وﻣصلﺤﺔ وﺣﻜاﻩ هﻮ والبخاري عن اﺑن عباس
واﻟﺜاﻟﺚ ) و ( يﻜرﻩ ) ﻣﻀﻎ علﻚ ﻗﻮي ( واﻟﻘوي ﻫو اﻟﺬي ﻻ ﻳتﺤﻠﻞ أما اﻟﺬي ﻳتﺤﻠﻞ
ﻓﺨﻄﲑ ﻷنه سيدﺧﻞ مﻊ اﻟرﻳﻖ إﱃ اﻟداﺧﻞ ﻓيفﻄر ﺑه وهﻮ الذي ﻛلما ﻣﻀغتﻪ ﺻلب
وﻗﻮي ﻷنﻪ ﳛلب البلغﻢ أي ﻳﻄرد اﻟﺒﻠغﻢ وﳚمﻊ الريق ويﻮرث العﻄﺶ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜره
وﻟيﺲ من أﺟﻞ اﻹﻓﻄار ) وإن وﺟد طعمﻬما ( أي طعﻢ الﻄعام والعلﻚ ) ﰲ ﺣلﻘﻪ
أﻓﻄر ( اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻳﻜره ذوق اﻟﻄعام إذا ما وﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻘه أما إذا وﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻘه
أﻓﻄر وﻛﺬا مﻀﻎ اﻟعﻠﻚ اﻟﻘوي ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻠﻘه أما إذا وﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻘه أﻓﻄر

ﻷنﻪ أوﺻلﻪ إﱃ ﺟﻮﻓﻪ ) وﳛرم ( ﻣﻀﻎ ) العلﻚ اﳌتﺤلﻞ ( ﻣﻄلﻘا إﲨاعا ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع
) إن ﺑلﻊ ريﻘﻪ ( وإﻻ ﻓﻼ أي وإﻻ ﻓيﺤرم وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺧاﻟف اﳌﺼنف ﻓيﻬا اﳌﺬﻫﺐ
ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﳛرم مﻀﻎ اﻟعﻠﻚ اﳌتﺤﻠﻞ مﻄﻠﻘا سواء ﺑﻠﻊ رﻳﻘه أو ﻻ ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﳛرم مﻄﻠﻘا وﻟو
ﱂ ﻳﺒﻠﻊ رﻳﻘه أما إن ﺑﻠﻊ رﻳﻘه ﻓﺈنه سيفﻄر ﻟﻜن ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳊﺠاوي رﲪه ﷲ ﰲ اﻟﺰاد ﻓﻘد
مال إﱃ أن اﻟعﻠﻚ اﳌتﺤﻠﻞ ﳛرم إذا ﺑﻠﻊ اﻟرﻳﻖ ﻷنه سيفﻄر وﻻ ﳛرم ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ  ،وما

أﻛﺜر اﺧتيارات اﳊﺠاوي ! اﳊﺠاوي دره ﻟه ﺻوﻻت وﺟوﻻت هذا ﻣعﲎ ﻣا ذﻛرﻩ ﰲ
اﳌﻘنﻊ واﳌغﲏ والﺸرح ﻷن اﶈرم إدﺧال ذلﻚ إﱃ ﺟﻮﻓﻪ وﱂ يﻮﺟد وﻗال ﰲ اﻹنصاف
والصﺤيﺢ ﻣن اﳌذهب أنﻪ ﳛرم ﻣﻀﻎ ذلﻚ ولﻮ ﱂ يبتلﻊ ريﻘﻪ وﺟﺰم ﺑﻪ اﻷﻛﺜر اهـ وﺟﺰم
ﺑﻪ ﰲ اﻹﻗناع واﳌنتﻬى وﻫو اﳌﺬﻫﺐ  .ﻓمعناه أن اﳊﺠاوي ﻫنا ﰲ اﻟﺰاد ﺧاﻟف ﻛﻼمه ﰲ
اﻹﻗناع .ﻗال :ويﻜرﻩ أن يدع ﺑﻘا الﻄعام ﺑﲔ أسنانﻪ وشﻢ ﻣاﻻ يﺆﻣن أن ﳚذﺑﻪ نﻔسﻪ
ﻛسﺤيق ﻣسﻚ ) وتﻜرﻩ الﻘبلﺔ ( ودواعﻲ الﻮطء ) ﳌن ﲢرك شﻬﻮتﻪ ( ﻳﻜره مﻘدمات
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اﻟوطء إذا ﻛانﺖ ﲢرك اﻟﺸﻬوة ﻷنﻪ ﷺ ى عنﻬا شا ورﺧص لﺸيﺦ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻣن
ﺣديﺚ أﰊ هريرة ورواﻩ سعيد عن أﰊ هريرة وأﰊ الدرداء وﻛذا عن اﺑن عباس سناد
ﺻﺤيﺢ وﻛان ﷺ يﻘبﻞ وهﻮ ﺻاﺋﻢ ﳌا ﻛان ﻣالﻜا ﻹرﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻞ ﲝرمﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﳓوﻫا
ﺑﻞ ﻗال ﻛراﻫتﻬا إذا ﻛانﺖ ﲢرك اﻟﺸﻬوة أما إذا ما ﻛانﺖ ﲢرك اﻟﺸﻬوة ﻓﻼ ﻛراﻫﺔ وﻏﲑ ذي
الﺸﻬﻮة ﰲ ﻣعناﻩ أي ﰲ ﻣعﲎ الﺸيﺦ وﲢرم إن ﻇن إنﺰاﻻ ﻳعﲏ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇنه أنه سينﺰل
ﻓﻬنا ﲢرم ﻋﻠيه .ﻗال ) :وﳚب ( ﻣﻄلﻘا ) اﺟتناب ﻛذب وﻏيبﺔ ( وﳕيمﺔ ) وشتﻢ ( وﳓﻮﻩ
لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﱂ يدع ﻗﻮل الﺰور والعمﻞ ﺑﻪ ﻓليﺲ ﺣاﺟﺔ ﰲ أن يدع طعاﻣﻪ وشراﺑﻪ
رواﻩ أﲪد والبخاري وأﺑﻮ داود وﻏﲑهﻢ ﻗال أﲪد ينبغﻲ للصاﺋﻢ أن يتعاهد ﺻﻮﻣﻪ ﻣن
لسانﻪ وﻻ ﳝاري ويصﻮن ﺻﻮﻣﻪ وﻛانﻮا إذا ﺻاﻣﻮا ﻗعدوا ﰲ اﳌساﺟد وﻗالﻮا ﳓﻔظ
ﺻﻮﻣنا وﻻ نغتاب أﺣدا وﻻ يعمﻞ عمﻼ ﳚرح ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻪ ويسن لﻪ ﻛﺜرة ﻗراءة وذﻛر
وﺻدﻗﺔ وﻛﻒ لسانﻪ عما يﻜرﻩ ) وسن ﳌن شتﻢ ﻗﻮلﻪ ( ﺟﻬرا ) إﱐ ﺻاﺋﻢ ( لﻘﻮلﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻓﺈن شاﲤﻪ أﺣد أو ﻗاتلﻪ ﻓليﻘﻞ إﱐ اﻣرؤ ﺻاﺋﻢ وسن ) ﺧﲑ سﺤﻮر (
إن ﱂ ﳜﺶ طلﻮع ﻓﺠر ن لﻘﻮل زيد ﺑن ﺑﺖ تسﺤر ﻣﻊ النﱯ ﷺ ﰒ ﻗمنا إﱃ ﺻﻼة
ﻗلﺖ ﻛﻢ ﻛان ﺑينﻬما ﻗال ﻗدر ﲬسﲔ آيﺔ ﻣتﻔق عليﻪ وﻛرﻩ ﲨاع ﻣﻊ شﻚ ﰲ طلﻮع
ﻓﺠر ﻻ سﺤﻮر ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﺠماع ﻳﻜره إذا شﻚ ﰲ طﻠوع اﻟفﺠر أما اﻟسﺤور إذا شﻚ ﻓﻼ
ﻳﻜره ) و ( سن )تعﺠيﻞ ﻓﻄر ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ يﺰال الناس ﲞﲑ ﻣا عﺠلﻮا الﻔﻄر ﻣتﻔق
عليﻪ واﳌراد ﺑتعﺠيﻞ اﻟفﻄر واﳌراد إذا ﲢﻘق ﻏروب الﺸمﺲ وﻟيﺲ معﲎ ﻳعﺠﻞ أن ﻛﻞ
ستعﺠال ﻓيﻘﻊ أﻛﻠه ﻗﺒﻞ اﻷذان أو ﻗﺒﻞ اﻟغروب ﻓعند ذﻟﻚ سيفﻄر .ﻗال :ولﻪ الﻔﻄر
ﺑغلبﺔ الﻈن ﻓأﻛﺜر اﻷﺣﻜام اﻟﺸرﻋيﺔ مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈن وﲢصﻞ ﻓﻀيلتﻪ ﺑﺸرب ﻓﻀيﻠﺔ
اﻟفﻄر ﲢﺼﻞ ﲟﺠرد اﻟﺸرب ﻟﻜن ﻛماﳍا ﻷﻛﻞ وﻛماﳍا ﻛﻞ ويﻜﻮن ) على رطب (
ﳊديﺚ أنﺲ ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ يﻔﻄر على رطبات ﻗبﻞ أن يصلﻲ ﻓﺈن ﱂ تﻜن ﻓعلى
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ﲤرات ﻓﺈن ﱂ تﻜن ﲤرات ﺣسا ﺣسﻮات ﻣن ﻣاء رواﻩ أﺑﻮ داود والﱰﻣذي وﻗال ﺣسن
ﻏريب ) ﻓﺈن عدم ( الرطب ) ﻓتمر ﻓﺈن عدم ﻓـ ( على ) ﻣاء ( ﳌا تﻘدم ) وﻗﻮل ﻣا
ورد ( عند ﻓﻄرﻩ ﻳعﲏ ﻛﻞ ﻫﺬا من اﳌستﺤﺒات وﻣنﻪ اللﻬﻢ لﻚ ﺻمﺖ وعلى رزﻗﻚ
أﻓﻄرت سبﺤانﻚ وﲝمدك اللﻬﻢ تﻘبﻞ ﻣﲏ إنﻚ أنﺖ السميﻊ العليﻢ ﻋﻠﻰ ما ﻓيه من
مﻘال ) .ويستﺤب الﻘﻀاء ( أي ﻗﻀاء رﻣﻀان ﻓﻮرا " ) "١ﻣتتاﺑعا ( " "٢ﻳعﲏ ﻻ ﻳؤﺧر
وﻻ ﻳفﺼﻞ وﻫﺬا استﺤﺒاب وﻟيﺲ وﺟو ﻷن الﻘﻀاء ﳛﻜﻲ اﻷداء وسﻮاء أﻓﻄر ﺑسبب
ﳏرم أو ﻻ وإن ﱂ يﻘﺾ على الﻔﻮر وﺟب العﺰم عليﻪ ﻳعﲏ ﻟو ما ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟفور ﻓﻼﺑد
أن ﻳعﺰم ﺑﻘﻠﺒه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀاء مﺜﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﻠي ﰲ أول اﻟوﻗﺖ ﻟﻜن ﻳعﺰم ﺑﻘﻠﺒه ﻋﻠﻰ أن

ﻳﺼﻠي ﰲ اﻟوﻗﺖ ) وﻻ ﳚﻮز ( ﺧﲑ ﻗﻀاﺋﻪ ) إﱃ رﻣﻀان آﺧر ﻣن ﻏﲑ عذر ( لﻘﻮل
عاﺋﺸﺔ ﻛان يﻜﻮن علﻲ الصﻮم ﻣن رﻣﻀان ﻓما أستﻄيﻊ أن أﻗﻀيﻪ إﻻ ﰲ شعبان ﳌﻜان
رسﻮل ﷲ ﷺ ﻣتﻔق عليﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز التﻄﻮع ﻗبلﻪ أي ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀاء وﻻ يصﺢ أي اﻟتﻄوع
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀاء ) ﻓﺈن ﻓعﻞ ( أي أﺧرﻩ ﺑﻼ عذر ﺣرم عليﻪ اﻟتأﺧﲑ وﺣينﺌذ ) ﻓعليﻪ ﻣﻊ
الﻘﻀاء إطعام ﻣسﻜﲔ لﻜﻞ يﻮم ( ﻓيﺒﻘﻰ ﻋﻠيه اﻟﻘﻀاء وﺗﺰﻳد اﻟﻜفارة ﻣا ﳚﺰئ ﰲ ﻛﻔارة
رواﻩ سعيد سناد ﺟيد عن اﺑن عباس والدار ﻗﻄﲏ سناد ﺻﺤيﺢ عن أﰊ هريرة وإن
ﻛان لعذر ﻓﻼ شﻲء عليﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﻛفارة ﻋﻠيه وﻟيﺲ اﳌعﲎ أي ﻻ ﻗﻀاء ﻋﻠيه ! ﺑﻞ ﻻ
شيء ﻋﻠيه مﻊ اﻟﻘﻀاء ) وإن ﻣات ( ﺑعد أن أﺧرﻩ ﺑعذر ﻓﻼ شﻲء عليﻪ ولغﲑ عذر
أطعﻢ عنﻪ لﻜﻞ يﻮم ﻣسﻜﲔ ﻛما تﻘدم ﻓﺈن أﺧره ﻟعﺬر وما ﻓﻼ شيء ﻋﻠيه وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ
وﻟغﲑ ﻋﺬر ﻓﻜما ﺗﻘدم ) ولﻮ ﺑعد رﻣﻀان آﺧر ( ﻓﻠو أﺧره ﻟعدة رمﻀا ت ﻓﻜفارة
واﺣدة ﻷنﻪ ﺧراج ﻛﻔارة واﺣدة زال تﻔريﻄﻪ واﻹطعام ﻣن رأس ﻣالﻪ أوﺻى ﺑﻪ أو ﻻ
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ﻓﻬﺬا ﰲ ﺣﻖ اﳌيﺖ ،من مات وأﺧره ﻟغﲑ ﻋﺬر ﻓيﺨرج ﻋنه ﻟﻜﻞ ﻳوم مسﻜﲔ من رأس

اﳌال سواء أوﺻﻰ أو ﱂ ﻳوص ﻷن ﻫﺬا ﺣﻖ واﺟﺐ وإن ﻣات وعليﻪ ﺻﻮم ﻛﻔارة أطعﻢ
عنﻪ ﻛصﻮم ﻣتعﻪ وﻻ يﻘﻀﻲ عنﻪ ﻣا وﺟب ﺻﻞ الﺸرع ﻣن ﺻﻼة وﺻﻮم ﻓما وﺟﺐ

ﻋﻠيه ﺻﻞ اﻟﺸرع ما ﻳﻘﻀﻰ ﻋنه ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻰ ﻋنه رمﻀان أو ﺻﻼة ﻓاﺗته ﻻ ﺗﻘﻀﻰ ﻋنه أما

اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﻋنه ﻛاﻟنﺬر ) وإن ﻣات وعليﻪ ﺻﻮم ( نذر ) أو ﺣﺞ ( نذر ) أو اعتﻜاف
( نذر ) أو ﺻﻼة نذر استﺤب لﻮليﻪ ﻗﻀاؤﻩ ( ﳌا ﰲ الصﺤيﺤﲔ أن اﻣرأة ﺟاءت إﱃ
النﱯ ﷺ ﻓﻘالﺖ إن أﻣﻲ ﻣاتﺖ وعليﻬا ﺻﻮم نذر أﻓﺄﺻﻮم عنﻬا ﻗال نعﻢ ﻷن النياﺑﺔ
تدﺧﻞ ﰲ العبادة ﲝسب ﺧﻔتﻬا وهﻮ أﺧﻒ ﺣﻜما ﻣن الﻮاﺟب ﰲ أﺻﻞ الﺸرع والﻮﱄ
هﻮ الﻮارث ﺻام ﻋنه وﻟيه ﻳعﲏ وارﺛه وﻗال أن اﻟنياﺑﺔ ﺗدﺧﻞ ﰲ اﻟعﺒادة ﲝسﺐ ﺧفتﻬا ﻳعﲏ
اﳋفيفﺔ ﺗدﺧﻠﻬا اﻟنياﺑﺔ وﻛﻠما اشتدت ﻛﻠما امتنعﺖ ﻓيﻬا اﻟنياﺑﺔ ﻓاﻟواﺟﺐ ﺻﻞ اﻟﺸرع ﻻ

ﺗدﺧﻠه اﻟنياﺑﺔ ﲞﻼف اﻟواﺟﺐ ﻟنﺬر ﻓﺈن ﺻام ﻏﲑﻩ ﺟاز ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ ﻏﲑ اﻟوارث ﺟاز

ﻷنﻪ تﱪع إذا ﺗرك ﺻيام نﺬر أو ﻛﺬا ﺻام ﻋنه وﻟيه استﺤﺒا إذا ﱂ ﻳﱰك ﺗرﻛﺔ ووﺟو إذا

ﺗرك ﺗرﻛﺔ ﻓﺈما أن ﻳﺼوم ﻋنه وإما أن ﳜرج من اﻟﱰﻛﺔ ﳌن ﻳﺼوم ﻋنه وإن ﺧلﻒ ترﻛﺔ وﺟب
الﻔعﻞ ﻓيﻔعلﻪ الﻮﱄ أو يدﻓﻊ إﱃ ﻣن يﻔعلﻪ عنﻪ ويدﻓﻊ ﰲ الصﻮم عن ﻛﻞ يﻮم طعام
ﻣسﻜﲔ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺼوم وإن ﻛان ﰲ ﺣج ﻓيدﻓﻊ إﱃ من ﳛج ﻋنه وإذا ﻛان اﻋتﻜاف أو
ﺻﻼة ﻓيدﻓﻊ ﻛﻢ؟ ﻟﻜن ﻗﻀيﺔ اﻻﻋتﻜاف ﻫناك وﺟه ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻻ ﻳعتﻜف ﻋنه وﻏنما
ﳜرج ﻛفارة ﳝﲔ إذا ﻛان ﻋﻠيه اﻋتﻜاف نﺬر وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﻼة رواﻳﺔ ﻋن اﻹمام أﲪد أ ا
ﺼﻠﱠﻰ ﻋنه وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄواف ﻻ ﻳُﻄاف ﻋنه ﻓمعناه انه ﳜرج ﻋنه ﻛفارة ﳝﲔ أما اﳌﺬﻫﺐ
ﻻ ﺗُ َ

ﻓتفعﻞ ﻋنه أو ﳜرج أما ﻛﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛروا ﻓيﻬا شيء وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛﻠه ﰲ ﺣﻖ من أمﻜنه أن
ﻳﺼوم ما نﺬره ﻓﻠﻢ ﻳﺼمه ﰲ مﻀي زمنه وﻟو مﻊ ﻋدم اﻻستﻄاﻋﺔ ومعﲎ أمﻜنه اﻟﺼوم أي
ﺟاء ﻫﺬا اﻟيوم وأمﻜنه اﻟﺼوم ﲟﻀي زمنه وﺻورة ذﻟﻚ :رﺟﻞ ﻗال نﺬرت أن أﺻوم شﻬرا
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ﰒ مات ﱐ ﻳوم ﺑعدما مﻀﻰ ﻳوم واﺣد ﻓﻠﻢ ﻳﺼمه ﰒ مات ﻓما اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه؟ ﻳﻠﺰمه ﻳوم
واﺣد أما اﻟتسعﺔ واﻟعﺸرﻳن ﻓﻠﻢ ﲡئ أﺻﻼ ﻓﻠﻢ ﳛياﻫا ﺣﱴ ﻳﺼومﻬا ﻓﻬو مﻄاﻟﺐ ﺑواﺣد وﻟو
ﻋاش ﺑعد ذﻟﻚ ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻢ ﰒ مات ﻓﺈذا اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه ﲬسﺔ ﻋﺸر ﻳوما ،وإذا
ﻛان ﺑعد ﻫﺬه اﻟﻜﻠمﺔ مﻀﻰ ﻋﻠيه شﻬر وﻫو مرﻳﺾ ﰒ مات ﻓﺒمﻀي زمنه وﻟو مﻊ ﻋدم

اﻻستﻄاﻋﺔ ﻷنه ﻋاش ﻫﺬه اﻷ م وهذا ﻛلﻪ ﻓيمن أﻣﻜنﻪ ﺻﻮم ﻣا نذر ﻓلﻢ يصمﻪ ﻓلﻮ
أﻣﻜنﻪ ﺑعﻀﻪ ﻗﻀى ذلﻚ البعﺾ ﻓﻘﻂ ﻛما مر والعمرة ﰲ ذلﻚ ﻛاﳊﺞ ﰲ اﻟنﺬر ﻓتﻠﺰم

ﺑﻠﺰومه ﻓﻠو نﺬر ﻋمرة ﻓﻜاﳊج ﻓﺈذا ﺗرك ﺗرﻛﺔ ﻓيﺨرج من ﺗرﻛته من ﳛج ﻋنه.
ب ﺻﻮم التﻄﻮع

وﻓيﻪ ﻓﻀﻞ عﻈيﻢ ﳊديﺚ ﻛﻞ عمﻞ اﺑن آدم لﻪ اﳊسنﺔ ﺑعﺸر أﻣﺜاﳍا إﱃ سبعماﺋﺔ
ﺿعﻒ ﻓيﻘﻮل ﷲ تعاﱃ ] :إﻻ الصﻮم ﻓﺈنﻪ ﱄ وأ أﺟﺰي ﺑﻪ [ وهذﻩ اﻹﺿاﻓﺔ للتﺸريﻒ
والتعﻈيﻢ ﻗوﻟه ﻓﺈنه ﱄ ﻷن ﻫﺬه إضاﻓﺔ ﺗﺸرﻳف وﺗعﻈيﻢ ) يسن ﺻيام ( ثﻼثﺔ أ م  ١ﻣن
ﻛﻞ شﻬر واﻷﻓﻀﻞ أن ﳚعلﻬا ) أ م ( اللياﱄ ) البيﺾ ( ﳌا روى أﺑﻮ ذر أن النﱯ
ﷺ ﻗال لﻪ إذا ﺻمﺖ ﻣن الﺸﻬر ثﻼثﺔ أ م ﻓصﻢ ثﻼثﺔ عﺸر وأرﺑعﺔ عﺸر وﲬسﺔ
عﺸر رواﻩ الﱰﻣذي وﺣسنﻪ وﲰيﺖ ﺑيﻀا لبياض لياليﻬا ﻛلﻬا لﻘمر ) و ( ﺻﻮم )
اﻻثنﲔ واﳋميﺲ  ( ٢لﻘﻮلﻪ ﷺ" :ﳘا يﻮﻣان تعرض ﻓيﻬما اﻷعمال على رب العاﳌﲔ
وأﺣب أن يعرض عملﻲ وأ ﺻاﺋﻢ" رواﻩ أﲪد والنساﺋﻲ) و ( ﺻﻮم ) سﺖ ﻣن شﻮال
 ( ٣ﳊديﺚ ﻣن ﺻام رﻣﻀان وأتبعﻪ ﺑسﺖ ﻣن شﻮال ﻓﻜﺄﳕا ﺻام الدهر أﺧرﺟﻪ ﻣسلﻢ
معناه أنه ﻻﺑد أن ﻳﻘﻀي ﰒ ﺑعدما ﻳﻘﻀي ﻳﺼوم اﻟسﺖ من شوال وﻟيﺲ أن ﻳﺼوم ﻗﺒﻠﻬا
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ﻷن ﻫﺬا ﺻيام نفﻞ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀاء ويستﺤب لﻪ تتاﺑعﻬا وﻛﻮ ا عﻘب العيد ﳌا ﻓيﻪ
ﻣن اﳌسارعﺔ إﱃ اﳋﲑ متتاﺑعﺔ ﺑعﻀﻬا ﺧﻠف ﺑعﺾ وﻳﻜون ﺑعد اﻟعيد مﺒاشرة ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ
) و ( ﺻﻮم ) شﻬر اﶈرم  ( ٤ﳊديﺚ أﻓﻀﻞ الصيام ﺑعد رﻣﻀان شﻬر ﷲ اﶈرم رواﻩ
ﻣسلﻢ ) وآﻛدﻩ العاشر ﰒ التاسﻊ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ لﺌن ﺑﻘيﺖ إﱃ ﻗاﺑﻞ ﻷﺻﻮﻣن التاسﻊ
والعاشر أﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪد وﻗال إن اشتبﻪ عليﻪ أول الﺸﻬر ﺻام ثﻼثﺔ أ م ليستيﻘن
ﺻﻮﻣﻬا أي ﺻوم اﻟتاسﻊ واﻟعاشر وﺻﻮم عاشﻮراء ﻛﻔارة سنﺔ ويسن ﻓيﻪ التﻮسعﺔ على
العيال واﻟتوسعﺔ ﻋﻠﻰ اﻟعيال ﰲ ﻫﺬا اﻟيوم ﻓيه ﺣدﻳﺚ موضوع وﰲ أﺛر ﻋن سفيان ﻓدﻟيﻞ
ﻫﺬه اﻟتوسعﺔ ﻟيﺲ ﺑناﻫﺾ ) و ( ﺻﻮم ) تسﻊ ذي اﳊﺠﺔ  ( ٥لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣا ﻣن أ م
العمﻞ الصاﱀ ﻓيﻬن أﺣب إﱃ ﷲ ﻣن هذﻩ اﻷ م يعﲏ العﺸر ﻗالﻮا رسﻮل ﷲ وﻻ
اﳉﻬاد ﰲ سبيﻞ ﷲ ﻗال وﻻ اﳉﻬاد ﰲ سبيﻞ ﷲ إﻻ رﺟﻞ ﺧرج ﺑنﻔسﻪ وﻣالﻪ ﻓلﻢ يرﺟﻊ
ﻣن ذلﻚ ﺑﺸﻲء رواﻩ البخاري ) و ( آﻛدﻩ ) يﻮم عرﻓﺔ لغﲑ ﺣاج ا ( وهﻮ ﻛﻔارة
سنتﲔ ﳊديﺚ ﺻيام يﻮم عرﻓﺔ اﺣتسب على ﷲ أن يﻜﻔر السنﺔ الﱵ ﻗبلﻪ والسنﺔ الﱵ
ﺑعدﻩ وﻗال ﰲ ﺻيام عاشﻮراء إﱐ اﺣتسب على ﷲ أن يﻜﻔر السنﺔ الﱵ ﻗبلﻪ رواﻩ
ﻣسلﻢ ويلﻲ يﻮم عرﻓﺔ ﰲ اﻵﻛديﺔ يﻮم الﱰويﺔ وهﻮ الﺜاﻣن وﻫﺬا ﻓيه ﺣدﻳﺚ ﻟيوم اﻟﱰوﻳﺔ
وﻫو ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ داﺧﻞ ﰲ ﻋﺸر ذي اﳊﺠﺔ ) وأﻓﻀلﻪ ( أي أﻓﻀﻞ ﺻﻮم التﻄﻮع ) ﺻﻮم
يﻮم وﻓﻄر يﻮم ( ﻷﻣرﻩ ﷺ عبد ﷲ ﺑن عمرو ﻗال هﻮ أﻓﻀﻞ الصيام ﻣتﻔق عليﻪ وشرطﻪ
أن ﻻ يﻀعﻒ البدن ﺣﱴ يعﺠﺰ عن ﻣا هﻮ أﻓﻀﻞ ﻣن الصيام ﻛالﻘيام ﲝﻘﻮق ﷲ تعاﱃ
وﺣﻘﻮق عبادﻩ الﻼزﻣﺔ وإﻻ ﻓﱰﻛﻪ أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ ﺗرك ﺻيام ﻳوم وإﻓﻄار ﻳوم ﻳﻜون أﻓﻀﻞ إذا
ﻛان ﻫﺬا اﻟﺼيام ﻳﻀعف اﻟﺒدن وﻳعﺠﺰ اﻹنسان ﺑسﺒﺒه ﻋما ﻫو أﻓﻀﻞ من اﻟﺼيام.

اﳌﻜروﻫات من اﻟﺼيام :ﻗال ) :ويﻜرﻩ إﻓراد رﺟب  ( ١لصﻮم ﻷن ﻓيﻪ إﺣياء لﺸعار
اﳉاهليﺔ ﻓﺈن أﻓﻄر ﻣنﻪ أو ﺻام ﻣعﻪ ﻏﲑﻩ زالﺖ الﻜراهﺔ إذن اﻹﻓراد ﻷن اﻟعﺒارة ﻳﻜره
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إﻓراد رﺟﺐ ﻓﺈن أﻓﻄر ﺑعﺾ أ م من رﺟﺐ أو ﺻام مﻊ رﺟﺐ أ ما من ﻏﲑ رﺟﺐ زال

اﻹﻓراد ) و ( ﻛرﻩ إﻓراد يﻮم )اﳉمعﺔ  ( ٢لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تصﻮﻣﻮا يﻮم اﳉمعﺔ إﻻ ﻗبلﻪ يﻮم
أو ﺑعدﻩ يﻮم ﻣتﻔق عليﻪ ) و ( إﻓراد يﻮم ) السبﺖ  ( ٣ﳊديﺚ ﻻ تصﻮﻣﻮا يﻮم السبﺖ
إﻻ ﻓيما اﻓﱰض عليﻜﻢ رواﻩ أﲪد وﻛرﻩ ﺻﻮم يﻮم النﲑوز  ٤واﳌﻬرﺟان  ٥وﻛﻞ عيد
للﻜﻔار  ٦أو يﻮم يﻔردونﻪ لتعﻈيﻢ وﻛﻞ ﻫﺬه اﻷ م ﻳﻜره اﻟﺼيام ﻓيﻬا إﻻ أن ﻳﻘﺼد
اﻟتﺸﺒه ﻢ ﻓيﺤرم ) و ( يﻮم ) الﺸﻚ ( وهﻮ يﻮم الﺜﻼثﲔ ﻣن شعبان إذا ﱂ يﻜن ﻏيﻢ
وﻻ ﳓﻮﻩ لﻘﻮل عمار ﻣن ﺻام اليﻮم الذي يﺸﻚ ﻓيﻪ ﻓﻘد عصى أ الﻘاسﻢ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ رواﻩ أﺑﻮ داود والﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ البخاري تعليﻘا اﻋتﱪ ﻋﺼﻰ أ اﻟﻘاسﻢ
أي ﺧاﻟفه ﻓﺤمﻠه ﻋﻠﻰ اﻟﻜراﻫﺔ وﱂ ﳛمﻠوه ﻋﻠﻰ اﻟتﺤرﱘ ويﻜرﻩ الﻮﺻال وهﻮ أن ﻻ يﻔﻄر
ﺑﲔ اليﻮﻣﲔ أو اﻷ م ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜره اﻟوﺻال إﱃ اﻟسﺤر وﻻ يﻜرﻩ إﱃ السﺤر وترﻛﻪ أوﱃ
ﻳعﲏ ﻋند اﻟغروب ﻻ ﻳفﻄر وﻳستمر ﺑﺼومه إﱃ اﻟسﺤر أي إﱃ وﻗﺖ اﻟسﺤور ﻓيﻘول ﻻ

ﻳﻜره ﻫﺬا ﺑﻞ ﻳﺒاح ﻟﻜن ﺗرﻛه أوﱃ .اﻷ م اﻟﱵ ﳛرم ﺻيامﻬا ) :وﳛرم ﺻﻮم ( يﻮﻣﻲ )
العيدين ( إﲨاعا للنﻬﻲ اﳌتﻔق عليﻪ ) ولﻮ ﰲ ﻓرض ﻳومي اﻟعيد أي ﻳوم اﻟفﻄر وﻳوم
اﻷضﺤﻰ إﲨاﻋا ﻟﻠنﻬي اﳌتفﻖ ﻋﻠيه وﻟو ﻛان سيﺼوم ﻓرﻳﻀﺔ ﻓيﺤرم ذﻟﻚ و ( ﳛرم ) ﺻيام
أ م التﺸريق ( ﻟﻜن أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻟيسﺖ مﺜﻞ أ م اﻟعيدﻳن ﻷن أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻓيﻬا استﺜناء
وسيﺬﻛره اﻵن ﻓﻘال لﻘﻮلﻪ ﷺ أ م التﺸريق أ م أﻛﻞ وشرب وذﻛر ﷲ رواﻩ ﻣسلﻢ )
إﻻ عن دم ﻣتعﺔ وﻗرآن ( إذن ﳚوز ﺻيام أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻋن دم متعﺔ وﻗران ﻓيصﺢ ﺻﻮم
أ م التﺸريق ﳌن عدم اﳍدي اﻟﱵ ﻫي ﺛﻼﺛﺔ ﰲ اﳊج وسﺒعﺔ إذا رﺟعتﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﰲ
اﳊج إذا ﺻامﻬا ﻗﺒﻞ اﳊج انتﻬﺖ وإذا ﱂ ﻳﺼمﻬا ﻗﺒﻞ اﳊج ﻓيﺼومﻬا أ م اﻟتﺸرﻳﻖ وﻻ ﳛرم
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ﻋﻠيه ﻓدل ﻋﻠﻰ أن ي ﻋن ﺻيام أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻟيﺲ ﺑﻘوة اﻟنﻬي ﻋن ﺻيام أ م اﻟعيد لﻘﻮل
اﺑن عمر وعاﺋﺸﺔ ﱂ يرﺧص ﰲ أ م التﺸريق أن يصمن إﻻ ﳌن ﱂ ﳚد اﳍدي رواﻩ
البخاري .واﻵن ﻗاﻋدة :ﻳﺬﻛرﻫا اﻵن اﳌﺼنف ﻓيمن دﺧﻞ ﰲ ﻓرض موسﻊ من ﺻوم أو

ﻏﲑه ﺣرم ﻗﻄعه ﻛاﳌﻀيﻖ ﻓاﻟفرض اﳌوسﻊ واﳌﻀيﻖ ﻫﺬا من مﺒاﺣﺚ اﻷﺻول ﻓاﳌﻀيﻖ ﻫو
اﻟﺬي ﻻ ﻳتسﻊ ﻟغﲑه معه واﳌوسﻊ ﻫو اﻟﺬي ﻳتسﻊ ﻟه وﻟغﲑه ﻓاﻟﺼﻼة وﻗتﻬا موسﻊ ﻓيستﻄيﻊ
أن ﻳﺼﻠي اﻟفرﻳﻀﺔ وأن ﻳﺼﻠي مﻊ اﻟفرﻳﻀﺔ ﺻﻠوات أﺧر ﻓيﻘول اﳌﺼنف أن من دﺧﻞ ﰲ

ﻓرض موسﻊ ﺣرم ﻗﻄعه ﻳعﲏ ﻟو دﺧﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻈﻬر ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻓﻬﺬا وﻗﺖ موسﻊ ﻓﺈن
ﺻﻠﻰ ﰲ أول اﻟوﻗﺖ ﻓﻼ س وﻛﺬا ﰲ وسﻄه ﻓﻼ س أو ﰲ آﺧره ﻓﻠو أنه شرع ﰲ اﻟﺼﻼة
ﰲ أول وﻗﺖ اﻟﻈﻬر ﻗال ﻓمن دﺧﻞ ﰲ ﻓرض موسﻊ ﺣرم ﻗﻄعه ﻷنه أﺻﺒﺢ مﻀيﻘا ﰲ ﺣﻘه

ﻓﻼ ﻳﻘﻄعه وﻛاﻟﺼوم وﻏﲑه ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻀاء واﻟﻜفارة ) وﻣن دﺧﻞ ﰲ ﻓرض ﻣﻮسﻊ ( ﻣن
ﺻﻮم أو ﻏﲑﻩ ) ﺣرم ﻗﻄعﻪ ( ﻛاﳌﻀيق ﻓيﺤرم ﺧروﺟﻪ ﻣن الﻔرض ﺑﻼ عذر ﻷن اﳋروج
ﻣن عﻬدة الﻮاﺟب ﻣتعﲔ ﻓيﺤرم ﺧروﺟه من اﻟفرض اﻟﺬي شرع ﻓيه ﺑﻼ ﻋﺬر ،ﳌاذا؟ ﻷن
اﳋروج من ﻋﻬدة اﻟواﺟﺐ متعﲔ ودﺧﻠﺖ اﻟتوسعﺔ ﰲ أﺻﻞ وﻗته رﻓﻘا ﺑه ومﻈنﺔ ﻟﻠﺤاﺟﺔ
ﻷنه ﻳعﻠﻢ أنه ﳛتاج اﻟتوسﻊ ﻓﺈذا شرع ﰲ ﻫﺬا اﻟواﺟﺐ ﺗعﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ إﲤامه وﻫﺬا ﻛﻠه
ﺗعﻠيﻞ إﱃ مسأﻟﺔ من دﺧﻞ ﰲ اﳌوسﻊ ﺻار مﻀيﻘا ﰲ ﺣﻘه وﺣرم ﻗﻄعه ﻓﺈذا شرع ﰲ
اﻟﻜفارة أو ﰲ ﻗﻀاء رمﻀان ﻓﻘﻀاء رمﻀان موسﻊ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘﻀي ﰲ شوال أو ﰲ
شعﺒان  ...ﻓﺈذا شرع ﻓيﺼﺒﺢ مﻀيﻘا ﰲ ﺣﻘه ﻳﻘوﻟون ﻷن اﻟعﻬدة من اﳋروج من أراء

اﻟواﺟﺐ متعينﺔ ﻋﻠﻰ اﻹنسان ﻟﻜن مﻊ ذﻟﻚ ﻓا سﺒﺤانه وﺗعاﱃ أدﺧﻞ التﻮسعﺔ ﰲ وﻗتﻪ
رﻓﻘا وﻣﻈنﺔ للﺤاﺟﺔ ﻓﺈذا شرع تعينﺖ اﳌصلﺤﺔ ﰲ إﲤاﻣﻪ ) وﻻ يلﺰم ( اﻹﲤام ) ﰲ
النﻔﻞ ( ﻣن ﺻﻮم وﺻﻼة ووﺿﻮء وﻏﲑها لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ رسﻮل ﷲ أهدي لنا ﺣيﺲ
وهﻮ التمر ﻣﻊ السمن ﻓﻘال أرنيﻪ ﻓلﻘد أﺻبﺤﺖ ﺻاﺋما ﻓﺄﻛﻞ رواﻩ ﻣسلﻢ وﻏﲑﻩ وزاد
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النساﺋﻲ سناد ﺟيد إﳕا ﻣﺜﻞ ﺻﻮم التﻄﻮع ﻣﺜﻞ الرﺟﻞ ﳜرج ﻣن ﻣالﻪ الصدﻗﺔ ﻓﺈن شاء
أﻣﻀاها وإن شاء ﺣبسﻬا وﻛرﻩ ﺧروﺟﻪ ﻣنﻪ ﺑﻼ عذر ﻳعﲏ اﳌستﺤﺐ ﻏﲑ اﻟواﺟﺐ ﻓيﻜره
أن ﳜرج منه ﺑﻼ ﻋﺬر ﻟﻜن اﻟنفﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘﻄﻊ ﺻوم اﻟنفﻞ وﻋﺒادة اﻟنفﻞ مﻄﻠﻘا إﻻ

اﳊج واﻟعمرة ﻟﻜن ﻗﻄعﻬا ﺑسﺒﺐ ﻻ س أما ﻗﻄعﻬا ﺑغﲑ سﺒﺐ ﻓﻬو مﻜروه ) وﻻ ﻗﻀاء
ﻓاسدﻩ ( إذن اﻟنفﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘﻄعه وﻻ ﻳﻘﻀي ﻓاسده أي ﻻ يلﺰم ﻗﻀاء ﻣا ﻓسد ﻣن
النﻔﻞ ) إﻻ اﳊﺞ ( والعمرة ﻓيﺠب إﲤاﻣﻬما ﻻنعﻘاد اﻹﺣرام ﻻزﻣا ﻓﺈن أﻓسدﳘا أو
ﻓسدا لﺰﻣﻪ الﻘﻀاء ﻟﻘوﻟه ﺗعاﱃ  وأﲤوا اﳊج واﻟعمرة  .ﻟيﻠﺔ اﻟﻘدر :ليلﺔ الﻘدر )
اﻟعﺸر ﻓﻬو اﻟﺜﻼﺛﺔ أ م اﻷﺧﲑة
وترﺟى ليلﺔ الﻘدر ﰲ العﺸر اﻷواﺧر ( ﻣن رﻣﻀان أما ُ
من رمﻀان لﻘﻮلﻪ ﷺ ﲢروا ليلﺔ الﻘدر ﰲ العﺸر اﻷواﺧر ﻣن رﻣﻀان ﻣتﻔق عليﻪ وﰲ
الصﺤيﺤﲔ ﻣن ﻗام ليلﺔ الﻘدر إﳝا واﺣتسا ﻏﻔر لﻪ ﻣا تﻘدم ﻣن ذنبﻪ زاد أﲪد وﻣا
ﺧر وﲰيﺖ ﺑذلﻚ أي ﺑﻠيﻠﺔ اﻟﻘدر ﻷسﺒاب ،اﻷول :ﻷنﻪ يﻘدر ﻓيﻬا ﻣا يﻜﻮن ﰲ تلﻚ
السنﺔ  ١أو لعﻈﻢ ﻗدرها عند ﷲ  ٢أو ﻷن للﻄاعﺔ ﻓيﻬا ﻗدرا عﻈيما وهﻲ أﻓﻀﻞ
اللياﱄ  ٣وهﻲ ﻗيﺔ ﱂ ترﻓﻊ لﻸﺧبار ﻳعﲏ ﻟيﻠﺔ اﻟﻘدر ﻗيﺔ إﱃ آﺧر اﻟﺰمان وﻟيسﺖ ﺧاﺻﺔ
ﺑﺰمن اﻟنﱯ ﷺ ) وأو رﻩ آﻛد ( لﻘﻮلﻪ ﷺ اطلبﻮها ﰲ العﺸر اﻷواﺧر ﰲ ثﻼث ﺑﻘﲔ
أو ﲬﺲ ﺑﻘﲔ أو سبﻊ ﺑﻘﲔ أو تسﻊ ﺑﻘﲔ ) وليلﺔ سبﻊ وعﺸرين أﺑلﻎ ( أي أرﺟاها
لﻘﻮل اﺑن عباس وأﰊ ﺑن ﻛعب وﻏﲑﳘا وﺣﻜمﺔ إﺧﻔاﺋﻬا ليﺠتﻬدوا ﰲ طلبﻬا ﻓيﻘوم
اﻟعﺸر ﻛﻠﻬا ) ويدعﻮ ﻓيﻬا ( ﻷن الدعاء ﻣستﺠاب ﻓيﻬا ) ﲟا ورد ( عن عاﺋﺸﺔ ﻗالﺖ
رسﻮل ﷲ إن واﻓﻘتﻬا ﻓبﻢ أدعﻮ ﻗال ﻗﻮﱄ اللﻬﻢ إنﻚ عﻔﻮ ﲢب العﻔﻮ ﻓاعﻒ عﲏ
رواﻩ أﲪد واﺑن ﻣاﺟﻪ وللﱰﻣذي ﻣعناﻩ وﺻﺤﺤﻪ وﻣعﲎ العﻔﻮ الﱰك وللنساﺋﻲ ﻣن
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ﺣديﺚ أﰊ هريرة ﻣرﻓﻮعا سلﻮا ﷲ العﻔﻮ والعاﻓيﺔ واﳌعاﻓاة الداﺋمﺔ ﻓما أوﰐ أﺣد ﺑعد
يﻘﲔ ﺧﲑا ﻣن ﻣعاﻓاة اﻟﻠﻬﻢ ارزﻗنا إ ﻫا واﻟفرق ﺑﲔ اﻟعفو واﻟعاﻓيﺔ واﳌعاﻓاة ﻓالﺸر اﳌاﺿﻲ
يﺰول لعﻔﻮ واﳊاﺿر لعاﻓيﺔ واﳌستﻘبﻞ ﳌعاﻓاة لتﻀمنﻬا دوام العاﻓيﺔ.
ب اﻻعتﻜاف

) وهﻮ ( لغﺔ لﺰوم الﺸﻲء وﻣنﻪ يعﻜﻔﻮن على أﺻنام ﳍﻢ واﺻﻄﻼﺣا ) لﺰوم ﻣسﺠد (
أي لﺰوم ﻣسلﻢ  ١عاﻗﻞ ولﻮ ﳑيﺰا  ٢ﻻ ﻏسﻞ عليﻪ  ٣ﻣسﺠدا ولﻮ ساعﺔ وﻟو ﳑيﺰ ﻓﻼ
ﻳﺸﱰط ﺗﻜﻠيفه ﻻ ﻏسﻞ ﻋﻠيه إمﻜان اﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد ﻓﻠو ﻛان ﻋﻠيه اﻟغسﻞ ﳌا استﻄاع

اﻟﻠﺒﺚ ﰲ اﳌسﺠد إﻻ ﳊاﺟﺔ ) لﻄاعﺔ ﷲ تعاﱃ ( ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟتعرﻳف ﻓﻠو ﻟﺰم اﳌسﺠد ﻟعمﻞ

أو ﻛﺬا ﻻ ﻳسمﻰ اﻋتﻜاف وﻳسمﻰ اﻻﻋتﻜاف أﻳﻀا ﺟوارا ويسمى ﺟﻮارا وﻻ يبﻄﻞ
ﻏماء وهﻮ ) ﻣسنﻮن ( ﻛﻞ وﻗﺖ إﲨاعا ﺣﻜمه مسنون ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ لﻔعلﻪ ﷺ ﻳعﲏ
ﻟيﺲ ﺧاﺻا ﺑرمﻀان وﻻ ﻟعﺸر اﻷﺧﲑة ﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﻣداوﻣتﻪ عليﻪ واعتﻜﻒ أزواﺟﻪ
ﺑعدﻩ وﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋتﻜاف ﱂ ﻳنسﺦ وﻣعﻪ أي اﻋتﻜفن مﻊ اﻟنﱯ ﷺ وﺑعده وهﻮ
ﰲ رﻣﻀان آﻛد لﻔعلﻪ ﷺ وآﻛدﻩ ﰲ عﺸرﻩ اﻷﺧﲑ ) ويصﺢ ( اﻻعتﻜاف ) ﺑﻼ ﺻﻮم
( ﻓﻠيﺲ من شرط من شرط ﺻﺤﺔ اﻻﻋتﻜاف أن ﻳﻜون ﺻاﺋما ﻓيمﻜن أن ﻳعتﻜف وﻫو
مفﻄر ﻛما ﻟو اﻋتﻜف ﰲ شوال أو اﻋتﻜف ﰲ اﳌساء ﰲ وﻗﺖ اﻟفﻄر من ﺑعد اﳌغرب إﱃ

اﻟسﺤور لﻘﻮل عمر رسﻮل ﷲ إﱐ نذرت ﰲ اﳉاهليﺔ أن أعتﻜﻒ ليلﺔ ﳌسﺠد
اﳊرام ﻓﻘال النﱯ ﷺ أوف ﺑنذرك رواﻩ البخاري ولﻮ ﻛان الصﻮم شرطا ﳌا ﺻﺢ
اعتﻜاف الليﻞ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ وﻫﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋتﻜاف ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜون أﻗﻞ من ﻳوم

وﻟيﻠﺔ ﻓأﺣيا ﻳﻜون اﻻﻋتﻜاف واﺟﺐ وأﺣيا ﻳﻜون اﻻﻋتﻜاف م ع اﻟﺼوم واﺟﺐ ،مﱴ؟

ﻟنﺬر وﳍﺬا ﻗال ) :ويلﺰﻣان ( أي اﻻعتﻜاف والصﻮم ) لنذر ( ﻓمن نذر أن يعتﻜﻒ
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ﺻاﺋما أو يصﻮم ﻣعتﻜﻔا لﺰﻣﻪ اﳉمﻊ وﻛذا لﻮ نذر أن يصلﻲ ﻣعتﻜﻔا وﳓﻮﻩ لﻘﻮلﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﻣن نذر أن يﻄيﻊ ﷲ ﻓليﻄعﻪ رواﻩ البخاري وﻛذا لﻮ نذر ﺻﻼة ﺑسﻮرة
ﻣعينﺔ .اﻟﺰوﺟﺔ واﻷمﺔ واﻟسيد :ﻛيف ﺗعتﻜف اﻷمﺔ؟ وﻻ ﳚﻮز لﺰوﺟﻪ اعتﻜاف ﺑﻼ إذن
زوﺟﻬا وﻻ لﻘن ﺑﻼ إذن سيدﻩ واﻟﻘن ﻫو اﻟعﺒد اﳋاﻟﺺ وﻳتﻜﻠﻢ اﻵن ﻳﻘول ﻟو اﻋتﻜفﺖ
اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟعﺒد ﺑدون إذن اﻟﺰوج أو اﻟسيد ﻓيﻘول وﳍما أي اﻟﺰوج واﻟسيد ﲢليلﻬما ﻣن
تﻄﻮع ﻣﻄلﻘا أي سﻮاء أذ ﻓيﻪ أو ﱂ ذ ﻳعﲏ ﻟﻠﺰوج أن ﳜرﺟﻬا من اﻋتﻜاف اﻟتﻄوع

وﻛﺬا ﻟﻠسيد أن ﳜرج ﻋﺒده من اﻋتﻜاف اﻟتﻄوع أما ﻟو ﻛان اﻋتﻜاف اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟعﺒد
واﺟﺐ ﻛنﺬر ﻓﻬﻞ ﳍما إﺧراﺟﻬما؟ ﻳﻘول ومن اﻋتﻜف نﺬرا ﺑغﲑ إذن اﻟﺰوج أو اﻟسيد ﻓﻠه
أﻳﻀا إﺧراﺟﻬما ﻟﻜن ﻟو ﻛانﺖ اﻟﺰوﺟﺔ اﻋتﻜفﺖ نﺬرا ذنه ﻓﻠيﺲ ﻟه أن ﳜرﺟﻬا وﻛﺬﻟﻚ
اﻟعﺒد ﻟو اﻋتﻜف نﺬرا ﻓﻠيﺲ ﻟﻠسيد أن ﳜرﺟه وﻟﺬا ﻗال وﻣن نذر ﺑﻼ إذن نفﻬﻢ من ﻫﺬا

أنه ﻟو ﻛان ﺑنﺬر ﻹذن ﻓﻠيﺲ ﳍما أن ﳜرﺟاﳘا .شروط اﻻﻋتﻜاف ) :وﻻ يصﺢ (
اﻻعتﻜاف ) إﻻ ( ﺑنيﺔ  ١ﳊديﺚ إﳕا اﻷعمال لنيات وﻻ يصﺢ إﻻ ) ﰲ ﻣسﺠد ( ٢
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :وأنتﻢ عاﻛﻔﻮن ﰲ اﳌساﺟد) ﳚمﻊ ﻓيﻪ( أي ﺗﺼﻠﻰ ﻓيه اﳉماﻋﺔ أما ﻟو
ﳚمﻊ ﻓيه ﻟتﺸدﻳد أي تﻘام ﻓيﻪ اﳉماعﺔ ﺣﱴ ﻻ ﳛتاج إﱃ
ﻛانﺖ ﺗﺼﻠﻰ ﻓيه اﳉمعﺔ ﻳﻘال ّ
أن ﳜرج ﳌسﺠد ﺗﺼﻠﻰ ﻓيه اﳉماﻋﺔ ﻓيﻘﻄﻊ اﻋتﻜاﻓه ﰒ ﻳرﺟﻊ ﻷن اﻻعتﻜاف ﰲ ﻏﲑﻩ
يﻔﻀﻲ إﻣا إﱃ ترك اﳉماعﺔ أو تﻜرار اﳋروج إليﻬا ﻛﺜﲑا ﻣﻊ إﻣﻜان التﺤرز ﻣنﻪ وهﻮ
ﻣناف لﻼعتﻜاف وﻫﺬا إذا اﻋتﻜف ﰲ ﻏﲑ اﳌسﺠد اﻟﺬي ﳚمﻊ ﻓيه ) إﻻ ( ﻣن ﻻ تلﺰﻣﻪ
اﳉماعﺔ ﻛـ ) اﳌرأة ( واﳌعذور والعبد ) ﻓـ ( يصﺢ اعتﻜاﻓﻬﻢ ) ﰲ ﻛﻞ ﻣسﺠد ( ﻫؤﻻء
ﺛﻼﺛﺔ ﻓيﺼﺢ اﻋتﻜاﻓﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ مسﺠد ﺣﱴ ﻟو ﱂ ﺗﻘام ﻓيه اﳉماﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﻠوات لﻶيﺔ
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وﻛذا ﻣن اعتﻜﻒ ﻣن الﺸروق إﱃ الﺰوال ﻣﺜﻼ ﻓﻬﺬا ﻻ ﳛتاج إﱃ مسﺠد ﺗﻘام ﻓيه

اﳉماﻋﺔ ﻷنه اﻋتﻜف من اﻟﺸروق إﱃ اﻟﺰوال ) سﻮى ﻣسﺠد ﺑيتﻬا ( ﻳعﲏ اﳌرأة ﳍا أن

ﺗعتﻜف ﰲ أي مسﺠد سواء ﺗﻘام ﻓيه اﳉماﻋﺔ أو ﻻ إﻻ مسﺠد ﺑيتﻬا ،ومعﲎ مسﺠد ﺑيتﻬا
أن اﳌرأة إذا اﲣﺬت ﰲ ﺑيتﻬا مﻜا ﺗﺼﻠﻰ ﻓيه واﻋتادﺗه ﻳسمﻰ مسﺠد ﺑيتﻬا ﻟﻜنه ﻟيﺲ
ﲟسﺠد ﺣﻘيﻘﺔ وإﳕا ﻫو ﳎرد ﺗسميﺔ ﻓﻠو اﻋتﻜفﺖ ﰲ مسﺠد ﺑيتﻬا ﱂ ﻳﺼﺢ اﻻﻋتﻜاف

منﻬا وهﻮ اﳌﻮﺿﻊ الذي تتخذﻩ لصﻼ ا ﰲ ﺑيتﻬا ﻷنﻪ ليﺲ ﲟسﺠد ﺣﻘيﻘﺔ وﻻ ﺣﻜما
ﳉﻮاز لبﺜﻬا ﻓيﻪ ﺣاﺋﻀا وﺟنبا .اﻵن ﺑسﺒﺐ أنه ذﻛر اﳌسﺠد واﻻﻋتﻜاف ﰲ اﳌسﺠد ﻳرﻳد
أن ﻳﺒﲔ ما ﻫو اﳌسﺠد وما ﻫي ﺣدوده ﻓﻘال :وﻣن اﳌسﺠد ﻇﻬرﻩ ورﺣبتﻪ اﶈﻮطﺔ

ﻓداﺧﻞ اﳌسﺠد منه وأﻋﻼه منه ﻇﻬره ورﺣﺒته أي ساﺣاﺗه اﶈوطﺔ أي اﻟﱵ ﳍا ﺣيﻄان
وﻋﻠيﻬا ب ﻓداﺧﻞ اﳌسﺠد منه ﺑﻼ إشﻜال واﻟساﺣات اﶈوطﺔ ﳌسﺠد إذا ﻛان ﳍا سور

و ب ﻓﻬي من اﳌسﺠد وﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬر اﳌسﺠد أي أﻋﻠﻰ اﳌسﺠد منه وﻣنارتﻪ الﱵ هﻲ أو
ا ﻓيﻪ أي ﰲ اﳌسﺠد أما إذا ﻛانﺖ ﺧارج اﳌسﺠد أو ا ﺧارج اﳌسﺠد ﻓمعناه أنه إذا
ﺧرج إﱃ اﳌنارة ﻟيؤذن انﻘﻄﻊ اﻋتﻜاﻓه وﻣا زيد ﻓيﻪ ﻓما زﻳد ﰲ اﳌسﺠد ﻳدﺧﻞ ﻓيه ﻓﻠو
ﺗوسﻊ ﻫﺬا اﳌسﺠد ﻏدا وأﺧﺬ اﻟساﺣﺔ ﻓستﺼﺒﺢ ﻫﺬه اﻟساﺣﺔ من اﳌسﺠد .ﻗال:

واﳌسﺠد اﳉاﻣﻊ أﻓﻀﻞ لرﺟﻞ ﲣلﻞ اعتﻜاﻓﻪ ﲨعﺔ ﻟﻜي ﻻ ﻳﻀﻄر إﱃ أن ﳜرج من

معتﻜفه ﻟيﺤﺼﻞ اﳉمعﺔ ) وﻣن نذرﻩ ( أي اﻻعتﻜاف ) أو الصﻼة ﰲ ﻣسﺠد ﻏﲑ (
اﳌساﺟد ) الﺜﻼثﺔ ( ﻣسﺠد ﻣﻜﺔ واﳌدينﺔ واﻷﻗصى ) وأﻓﻀلﻬا ( اﳌسﺠد ) اﳊرام
ﻓمسﺠد اﳌدينﺔ ﻓاﻷﻗصى( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﺻﻼة ﰲ ﻣسﺠدي هذا ﺧﲑ ﻣن ألﻒ ﺻﻼة
ﻓيما سﻮاﻩ إﻻ اﳌسﺠد اﳊرام رواﻩ اﳉماعﺔ إﻻ أ داود مﻠﺨﺺ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ  :اﻟﺜﻼث
مساﺟد ﻫﺬه ﺗتفاوت ﰲ اﻟفﻀيﻠﺔ وما ﻋدا ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻜﻠﻬا متساوﻳﺔ ﻓاﳌسﺠد اﳊرام
ﲟاﺋﺔ أﻟف ﺻﻼة ﻓيما سواه ومسﺠد اﳌدﻳنﺔ ﻟف واﳌسﺠد اﻷﻗﺼﻰ ﲞمسماﺋﺔ وما ﻋدا
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ذﻟﻚ ﻓاﳌساﺟد متساوﻳﺔ وﺑناء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘاﻋدة ﻓمن نﺬر أن ﻳعتﻜف ﰲ مسﺠد من
اﳌساﺟد وﻋﲔ ﻫﺬا اﳌسﺠد ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳنتﻘﻞ إﱃ ﻏﲑه أم ﻻ ؟ نﻘول اﻟﻘاﻋدة أنه إذا نﺬر

أن ﻳعتﻜف ﰲ أي مسﺠد ﻏﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓتستوي ﻛﻠﻬا ﰲ ﺣﻘه ﻓﻠه أن ﻳعتﻜف ﰲ أي
مسﺠد وﻟه أن ﻳعتﻜف ﰲ اﻟﺜﻼﺛﺔ وإن نﺬر أن ﻳعتﻜف ﰲ اﳌسﺠد اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻠيﺲ ﻟه أن
ﻳنﺰل ﻋنه ﻓﻠه ﻛﻢ ﺧيار؟ إما أن ﻳعتﻜف ﰲ اﳌسﺠد اﻷﻗﺼﻰ أو اﳌدﻳنﺔ أو ﰲ مﻜﺔ وﻟو نﺬر
أن ﻳعتﻜف ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﻓﻠيﺲ ﻟه إﻻ ﺧياران ،اﳌدﻳنﺔ أو مﻜﺔ وإن نﺬر أن ﻳعتﻜف ﰲ مﻜﺔ
ﻓﻠيﺲ ﻟه أن ﻳعتﻜف إﻻ ﰲ مﻜﺔ ﻓنﻘول اﻷﻋﻠﻰ ﻳغﲏ ﻋن اﻷدﱏ أما اﻷدﱏ ﻓﻼ ﻳغﲏ ﻋن

اﻷﻋﻠﻰ وﻫﺬا ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒاب ﻗال ) ﱂ يلﺰﻣﻪ ( ﺟﻮاب ﻣن أي ﱂ يلﺰﻣﻪ اﻻعتﻜاف أو
الصﻼة ) ﻓيﻪ ( أي ﰲ اﳌسﺠد الذي عينﻪ إن ﱂ يﻜن ﻣن الﺜﻼثﺔ لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ ﻻ تﺸد الرﺣال إﻻ إﱃ ثﻼثﺔ ﻣساﺟد اﳌسﺠد اﳊرام وﻣسﺠدي هذا واﳌسﺠد
اﻷﻗصى ﻓلﻮ تعﲔ ﻏﲑها ﺑتعيينﻪ لﺰﻣﻪ اﳌﻀﻲ إليﻪ واﺣتاج لﺸد الرﺣال إليﻪ لﻜن إن نذر
اﻻعتﻜاف ﰲ ﺟاﻣﻊ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ ﰲ ﻣسﺠد ﻻ تﻘام ﻓيﻪ اﳉمعﺔ إذا نﺬر اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻼ ﳚﺰئ
اﻷدﱏ ) وإن عﲔ ( ﻻعتﻜاﻓﻪ أو ﺻﻼتﻪ ) اﻷﻓﻀﻞ ( ﻛاﳌسﺠد اﳊرام ) ﱂ ﳚﺰ (
اعتﻜاﻓﻪ أو ﺻﻼتﻪ ) ﻓيما دونﻪ ( ﻛمسﺠد اﳌدينﺔ أو اﻷﻗصى ) وعﻜسﻪ ﺑعﻜسﻪ (
ﻓمن نذر اعتﻜاﻓا أو ﺻﻼة ﲟسﺠد اﳌدينﺔ أو اﻷﻗصى أﺟﺰأﻩ ﳌسﺠد اﳊرام ﳌا روى
أﲪد وأﺑﻮ داود عن ﺟاﺑر أن رﺟﻼ ﻗال يﻮم الﻔتﺢ رسﻮل ﷲ إﱐ نذرت إن ﻓتﺢ ﷲ
عليﻚ ﻣﻜﺔ أن أﺻلﻲ ﰲ ﺑيﺖ اﳌﻘدس ﻓﻘال ﺻﻞ ها هنا ﻓسﺄلﻪ ﻓﻘال ﺻﻞ ها هنا
ﻓسﺄلﻪ ﻓﻘال شﺄنﻚ إذا ﻓﻬﺬا دﻟيﻞ ﻋﻠﻰ اﳌسأﻟﺔ اﻟﱵ مﻀﺖ .انتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ ﻗاﻋدة
نيﺔ :إذا نﺬر اﻋتﻜاف زمن معﲔ ﻓمﱴ ﻳدﺧﻞ ومﱴ ﳜرج؟ ﻓﺈذا نﺬر ﻳوما معينا ﻓيدﺧﻞ
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ﻗﺒﻞ اﻟفﺠر وﳜرج ﺑعد اﳌغرب ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟيوم ،واﻟﻠيﻠﺔ ﻳدﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﳌغرب وإﱃ اﻟفﺠر ) وﻣن
نذر ( اعتﻜاﻓا ) زﻣناً ﻣعيناً ( ﻛعﺸر ذي اﳊﺠﺔ ) دﺧﻞ ﻣعتﻜﻔﻪ ﻗبﻞ ليلتﻪ اﻷوﱃ (
ﻓيدﺧﻞ ﻗبيﻞ الغروب ﻣن اليﻮم الذي ﻗبلﻪ ) وﺧرج ( ﻣن ﻣعتﻜﻔﻪ ) ﺑعد آﺧرﻩ ( أي
ﺑعد ﻏروب الﺸمﺲ آﺧر يﻮم ﻣنﻪ ،وإن نوى ﻳوما معينا ﻗال :وإن نذر يﻮﻣا دﺧﻞ ﻗبﻞ
ﻓﺠرﻩ و ﺧر ﺣﱴ تغرب ﴰسﻪ .ﻗال :وإن نذر زﻣنا ﻣعينا ﺑعﻪ ولﻮ أطلق ﻳعﲏ وﱂ ﻳﻘيده

ﻟتتاﺑﻊ ﻟﻠفﻆ أو اﻟنيﺔ ﻓﻠو نﺬر زمنا معينا ﻓمعناه اﻟتتاﺑﻊ أما إذا نوى ﻋددا معينا ..
نﻠﺨﺺ اﳌسأﻟﺔ :إذا نوى زمننا معينا ﻓمعناه متتاﺑعا ﻓﻠو ﻗال اﻟعﺸرة اﻟوسﻄﻰ أو اﻷﺧﲑة

ﻓمعناه اﻟتتاﺑﻊ وإذا ﻗال ﻋﺸرة أ م ﻓﻠه أن ﻳفرﻗﻬا .ﻗال :وإن نذر زﻣنا ﻣعينا " "١ﺑعﻪ ولﻮ
أطلق وعددا " "٢ﻓلﻪ تﻔريﻘﻪ أي اﻟعدد ﻟو ﻗال ﻋﺸر أ م أو سﺒﻊ أ م وﻻ تدﺧﻞ ليلﺔ

يﻮم نذرﻩ ﻛيﻮم ليلﺔ نذرها ﻳعﲏ ﻟو نوى ﻳوم ﻟو نﺬر ﻳوما ﻻ ﺗدﺧﻞ اﻟﻠيﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﻳنو اﻟﻠيﻠﺔ وﻟو

نﺬر اﻟﻠيﻠﺔ ﱂ ﻳدﺧﻞ اﻟيوم وﻟو نﺬر ﻳوما وﻟيﻠﺔ ) وﻻ ﳜرج اﳌعتﻜﻒ ( ﻣن ﻣعتﻜﻔﻪ ) إﻻ ﳌا
ﻻﺑد ( لﻪ ) ﻣنﻪ ( اﻵن سيﺬﻛر اﻷشياء اﻟﱵ ﻳنﻘﻄﻊ ا اﻻﻋتﻜاف واﻷشياء اﻟﱵ ﲡوز

ﻟﻠمعتﻜف واﻟﱵ ﻻ ﲡوز ﻫنا ضﻊ رﻗﻢ  ١ﲞط ﻛﺒﲑ ﻓﺈذا ﺧرج ﻟﺸيء ضروري ﻻﺑد ﻟه منه ﻻ
ﺣرج أما إذا ﺧرج من اﳌعتﻜف ﻟﺸيء ﻻ ﻫو منه ﺑد انﻘﻄﻊ اﻋتﻜاﻓه ،ما ﻫو اﻟﺸيء اﻟﺬي

ﻻﺑد ﻟه منه ،اﻟﻀروري اﻟﺬي ﻻ ﻳستﻄيﻊ اﻻستغناء ﻋنه؟ ﻗال :ﻛﺈتيانﻪ ﲟﺄﻛﻞ وﻣﺸرب
لعدم ﻣن تيﻪ ما " ،"١وﻛﻘﻲء ﺑغتﺔ وﺑﻮل وﻏاﺋﻂ وطﻬارة واﺟبﺔ وﻏسﻞ ﻣتنﺠﺲ
ﳛتاﺟﻪ وإﱃ ﲨعﺔ وشﻬادة لﺰﻣتاﻩ واﻷوﱃ أن ﻻ يبﻜر ﳉمعﺔ وﻻ يﻄيﻞ اﳉلﻮس ﺑعدها

أي اﻷوﱃ أﻻ ﳜرج من اﳌعتﻜف إذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك ﺻﻼة ﲨعﺔ ﰲ اﳌسﺠد اﻟﺬي ﻫو
معتﻜف ﻓيه ﳜرج ﻳﺒﻜر ﻟﻠمسﺠد اﻵﺧر ﻷن ﻫﺬه أشياء ضرورﻳﺔ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻻﻋتﻜاف ﻗال
وﻻ ﻳﻄيﻞ اﳉﻠوس ﺑعدﻫا ﻓﺈذا ﺧرج من مﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﻄيﻞ ﺑعد ﺻﻼة اﳉمعﺔ وإﳕا ﳜرج
ﲟﻘدار اﳉمعﺔ ﻳﺼﻠي وﻳرﺟﻊ ولﻪ اﳌﺸﻲ على عادتﻪ أي إذا ﺧرج ﻻ نﻘول ﻟه أن ﳜرج
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مسرﻋا ﳚري وﻗصد ﺑيتﻪ ﳊاﺟتﻪ إن ﱂ ﳚد ﻣﻜا يليق ﺑﻪ ﺑﻼ ﺿرر وﻻ ﻣنﺔ ﻳعﲏ إذا

اﺣتاج ﳋﻼء ﻓيﺬﻫﺐ ﻟﻠﺒيﺖ وﻻ ﺣرج إﻻ إذا وﺟد مﻜا ﻳﻠيﻖ ﺑه وﻻ ضرر ﻋﻠيه وﻻ منﺔ

مﺜﻼ ﻫناك مﻜان ﻗرﻳﺐ من اﳌسﺠد مﺜﻞ ﺑيﺖ ﺟاره ﻟﻜن ﻫناك منﺔ ﻟو طرق ﻋﻠﻰ ﺑه أنه
ﻳرﻳد اﳊمام وﻳدﺧﻞ ﻓفيه منﺔ ﻓﻼ ﺣرج أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺑيته وﻟو ﺑعد مﻊ وﺟود ﻗرﻳﺐ .وﻟه
أﻳﻀا وﻏسﻞ يدﻩ ﲟسﺠد ﰲ إ ء ﻣن وسﺦ وﳓﻮﻩ ﻟه أن ﻳفعﻞ ذﻟﻚ ،اﻵن ﻫﺬه اﻷشياء

اﻟﱵ ﺗﺒاح ﻟه من ﻗوﻟه وﻟه اﳌﺸي ﻋﻠﻰ ﻋادﺗه " "١وﻗﺼد ﺑيته " "٢وﻏسﻞ ﻳده ﳌسﺠد

" "٣ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻟه اﻟﺒول ﰲ اﳌسﺠد ﰲ إ ء ﻗال :ﻻ ﺑﻮل ﻫﺬه اﻷشياء اﳌمنوﻋات ﺑول
" "١وﻓصد " "٢وﻫو شﻖ اﻟعرق ﻹﺧراج اﻟدم وﺣﺠاﻣﺔ ""٣

ء ﻓيﻪ أو ﰲ هﻮاﺋﻪ أي

ﰲ ﻫواء اﳌسﺠد ﻛسﻄﺤه أي سﻄﺢ اﳌسﺠد .ﻗال ) :وﻻ يعﻮد ﻣريﻀا وﻻ يﺸﻬد ﺟنازة
( ﺣيﺚ وﺟب عليﻪ اﻻعتﻜاف ﻣتتاﺑعا ﻣا ﱂ يتعﲔ عليﻪ ذلﻚ لعدم ﻣن يﻘﻮم ﺑﻪ إذاً ﻻ

ﻳعود مرﻳﻀا وﻻ ﻳﺸﻬد ﺟنازة من ﻋﻠيه اﻋتﻜاف واﺟﺐ أي نﺬر ﻟﻜن اﻟﺬي ﻻ اﻋتﻜاف
نﺬر ﻋﻠيه ﻓﺨرج وﻋاد اﳌرﻳﺾ وشﻬد اﳉنازة انﻘﻄﻊ اﻋتﻜاﻓه ﻟﻄاﻋﺔ وﻫو طاﻋﺔ ﻟﻄاﻋﺔ أﺧرى
وﻫي ﻋيادة اﳌرﻳﺾ أو شﻬادة اﳉنازة إﻻ إذا ﺗعﲔ ﻋﻠيه ذﻟﻚ ﻟعدم وﺟود من ﻳﻘوم ﺑه ﻓﻼ
ﻳوﺟد أﺣد ﻳﻘوم ﳉنازة إﻻ ﻫو أو ﻻ أﺣد ﻳعود اﳌرﻳﺾ إﻻ ﻫو ﻓﺈذاً ﺗعينﺖ ﻋﻠيه وﻟه أن
ﳜرج .إذاً ﻻ ﻳفعﻞ شيء من ﻫﺬه اﻷشياء اﻟﱵ مﻀﺖ وﻫي :اﳋروج ﻟﺸيء ﻟه منه ﺑد ﻟيﺲ
ضروري واﻟﺜاﱐ ﻋيادة اﳌرﻳﺾ واﻟﺜاﻟﺚ شﻬادة اﳉنازة إﻻ ﻻشﱰاط وﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ أشياء إن
اشﱰطﻬا ﰲ أول اﻋتﻜاﻓه اﳌنﺬور ﻓﺈنه ﳝﻜن أن ﳜرج ﻳعﲏ ﻛأن ﻳﺸﱰط أن ﻛﻞ ﰲ ﺑيته
ﻳستﻄيﻊ ﻛﻞ ﰲ اﳌسﺠد ﻻ س ،اشﱰط أن ﻳعود اﳌرﻳﺾ ﻓﻼ س ﻳعﲏ ﻫﺬا إذا اشﱰط
ﻓﻼ س وإن اﻻﻋتﻜاف ﻻ ﻳنﻘﻄﻊ ﲞروﺟه ﳍﺬه اﻷشياء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻷنه اشﱰطه ﰲ ﺑداﻳﺔ
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اﻋتﻜاﻓه ﻗال ) :إﻻ أن يﺸﱰطﻪ ( أي يﺸﱰط ﰲ اﺑتداء اعتﻜاﻓﻪ اﳋروج إﱃ عيادة
ﻣريﺾ أو شﻬﻮد ﺟنازة وﻛذا ﻛﻞ ﻗرﺑﺔ ﱂ تتعﲔ عليﻪ وﻣا لﻪ ﻣنﻪ ﺑد ﻛعﺸاء وﻣبيﺖ ﺑيتﻪ
ﻻ اﳋروج للتﺠارة وﻻ التﻜسب لصنعﺔ ﰲ اﳌسﺠد وﻻ اﳋروج ﳌا شاء إذاً ﳓن نﻘول
ﻟه أن ﻳﺸﱰط ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أشياء أن ﳜرج ﻟﺸيء ﻟه منه ﺑد وأن ﻳعود مرﻳﻀا وأن ﻳﺸﻬد ﺟنازة
ﳝﻜن ﻫﺬا ﻟﻜن ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﳜرج ﻟﻠتﺠارة ﻷن ﻫﺬه اﳌعاﱐ اﻟﱵ سيﺬﻛرﻫا اﻟتﺠارة

واﻟتﻜسﺐ واﳋروج ﳌا شاء ﻫﺬه ﺗناﰲ أﺻﻞ اﻻﻋتﻜاف وإن ﻗال ﻣﱴ ﻣرﺿﺖ أو عرض
ﱄ عارض ﺧرﺟﺖ ﻓلﻪ شرطﻪ وإذا زال العذر وﺟب الرﺟﻮع إﱃ اعتﻜاف واﺟب أما

اﻻﻋتﻜاف اﳌستﺤﺐ ﻳستﺤﺐ اﻟرﺟوع ﻟﻼﻋتﻜاف اﳌستﺤﺐ .اﻵن سيﺬﻛر أشياء نسميﻬا

مﺒﻄﻼت اﻻﻋتﻜاف ) :وإن وطﺊ ( اﳌعتﻜﻒ ) ﰲ ﻓرج ( أو أنﺰل ﲟباشرة دونﻪ ) ﻓسد
اعتﻜاﻓﻪ (  -١اﻟوطء ﻳﺒﻄﻞ اﻻﻋتﻜاف واﻟﺜاﱐ اﻹنﺰال ﳌﺒاشرة ﻫﺐ أنه شر وﱂ ﻳنﺰل
ﻳﺒﻄﻞ اﻻﻋتﻜاف اﻛتﺒوا ﻋندﻫا وإن شر وﱂ ﻳنﺰل ﺣرم وﱂ ﻳﺒﻄﻞ  .ويﻜﻔر ﻛﻔارة ﳝﲔ إن
ﻛان اﻻعتﻜاف ﻣنذورا ﻹﻓساد نذرﻩ ﻻ لﻮطﺌﻪ ويبﻄﻞ أيﻀا اعتﻜاﻓﻪ ﲞروﺟﻪ ﳌا لﻪ ﻣنﻪ
ﺑد ولﻮ ﻗﻞ ﻳعﲏ ﺧرج ﺑدون داﻋي ﺑدون سﺒﺐ أو ﺧرج ﺑسﺒﺐ ﻳﺒيﺢ ﻟه ذﻟﻚ مﺜﻞ اﳊمام

أو اﻟوضوء ﻟﻜنه أطال ﻫناك ﻳعﲏ ﺧرج من اﳊمام وﺑعدما ﺗوضأ وﻛان راﺟﻊ وﺟد شﺨﺼا
أﻫﻼ ﻛيف اﳊال وما ﻫي اﻷﺧﺒار وﻛيف ﻓﻼن وﻓﻼن وماذا ﻓعﻠتﻢ ﰲ دارﻛﻢ اﻟفﻼنيﺔ ،ذاك
نﻘول ﻟه مﺒارك ﻋﻠيﻚ ﻗﻄﻊ اﻋتﻜاﻓﻚ انﻘﻄﻊ اﻻﻋتﻜاف ﻷنه ﺟﻠﺲ وأطال ﻓيما ﻟيﺲ ﻟه

داﻋي ) ويستﺤب اشتغالﻪ لﻘرب ( ﻣن ﺻﻼة وﻗراءة وذﻛر وﳓﻮها ) واﺟتناب ﻣا ﻻ
يعنيﻪ ( ﺑﻔتﺢ الياء أي يﻬمﻪ لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻣن ﺣسن إسﻼم اﳌرء ترﻛﻪ ﻣا ﻻ يعنيﻪ وﻻ س
أن تﺰورﻩ زوﺟتﻪ ﰲ اﳌسﺠد وتتﺤدث ﻣعﻪ وتصلﺢ رأسﻪ أو ﻏﲑﻩ ﻣا ﱂ يتلذذ ﺑﺸﻲء
ﻣنﻬا ﻛما ﺣﺼﻞ مﻊ اﻟنﱯ ﷺ ولﻪ أن يتﺤدث ﻣﻊ ﻣن تيﻪ ﻣا ﱂ يﻜﺜر ويﻜرﻩ الصمﺖ
إﱃ الليﻞ وإن نذرﻩ ﱂ يﻒ ﺑﻪ إذا نﺬر اﻟﺼمﺖ ﻟﻠيﻞ ﻻ ﻳف ﺬا اﻟنﺬر ﻷنه ﻟيﺲ ﺑنﺬر
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ﺟاﺋﺰ وينبغﻲ ﱂ ﻗصد اﳌسﺠد أن ينﻮي اﻻعتﻜاف ﻣدة لبﺜﻪ ﻓيﻪ ﻻسيما إن ﻛان ﺻاﺋما
إذا ﺟاء اﳌسﺠد مﺜﻞ اﻟﺬي ﰐ ﻟﺼﻼة اﻟﱰاوﻳﺢ ﰐ ﺑعد ﺻﻼة اﳌغرب مﺜﻼ ﻳفﻄر ﰲ ﺑيته

و ﰐ اﳌسﺠد مﺒﻜرا ﻓينوي اﻻﻋتﻜاف ﺣﱴ ﻳؤذن ﻟﻠعﺸاء ﻓيﺼﻠي اﻟعﺸاء وﻳﺼﻠي اﻟﱰاوﻳﺢ

ﰒ ﻳرﺟﻊ إﱃ اﻟﺒيﺖ ﻫﺬا ﻷن اﻻﻋتﻜاف أﻗﻠه ساﻋﺔ ﻓﻼ ﻳوﺟد ﲢدﻳد ﻷﻗﻠه وﻻ ﳚﻮز البيﻊ
وﻻ الﺸراء ﻓيﻪ أي اﳌسﺠد للمعتﻜﻒ وﻏﲑﻩ وﻻ يصﺢ.
ﻛتاب اﳌناسﻚ

ﲨﻊ ﻣنسﻚ ﺑﻔتﺢ السﲔ وﻛسرها وهﻮ التعبد يﻘال تنسﻚ تعبد وﻏلب إطﻼﻗﻬا على
ﻣتعبدات اﳊﺞ إذاً اﳌعﲎ اﻷول ﻟﻠنسﻚ اﻟتعﺒد " "١ﻳعﲏ ﺗعﺒد اﳊج ﺧاﺻﺔ وﻫﺬا معﲎ
أﺧﺺ من اﳌعﲎ اﻷول ﻓاﻷول أﻋﻢ اﻟتعﺒد مﻄﻠﻘا واﻟﺜاﱐ ﻋﺒادات اﳊج واﳌنسﻚ ﰲ
اﻷﺻﻞ ﻣن النسيﻜﺔ وهﻲ الذﺑيﺤﺔ " "٣إذاً منسﻚ ﻟه ﺛﻼﺛﺔ إطﻼﻗات ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺬﺑيﺤﺔ اﳌتﻘرب ا إﱃ ﷲ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒادات اﳊج وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒادة مﻄﻠﻘا ) اﳊﺞ (
ﺑﻔتﺢ اﳊاء ﰲ اﻷشﻬر عﻜﺲ شﻬر ذي اﳊﺠﺔ ﻓرض سنﺔ تسﻊ ﻣن اﳍﺠرة وهﻮ لغﺔ
الﻘصد وشرعا ﻗصد ﻣﻜﺔ لعمﻞ ﳐصﻮص ﰲ زﻣن ﳐصﻮص ) والعمرة ( لغﺔ الﺰ رة
وشرعا ز رة البيﺖ على وﺟﻪ ﳐصﻮص وﳘا ) واﺟبان ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :وأﲤﻮا اﳊﺞ
والعمرة  وﳊديﺚ عاﺋﺸﺔ رسﻮل ﷲ هﻞ على النساء ﻣن ﺟﻬاد ﻗال نعﻢ عليﻬن
ﺟﻬاد ﻻ ﻗتال ﻓيﻪ اﳊﺞ والعمرة رواﻩ أﲪد واﺑن ﻣاﺟﻪ سناد ﺻﺤيﺢ وإذا ثبﺖ ذلﻚ
ﰲ النساء ﻓالرﺟال أوﱃ اﻵن مسأﻟﺔ وﺟوب اﳊج واﻟعمرة ﳘا مسأﻟتان ﳐتﻠفتان ﻓوﺟوب
اﳊج ﻹﲨاع ووﺟوب اﻟعمرة ﻫو ﳏﻞ ﺧﻼف ﻓمن أوﺟﺐ اﻟعمرة استدل ﺑﻘول ﷲ
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ﺗعاﱃ :وأﲤوا اﳊج واﻟعمرة واﻟﺬي ﻻ ﻳوﺟﺐ اﻟعمرة ﻳﻘول ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ اﻹﲤام وﻟيﺲ
ﰲ اﻻﺑتداء ﻳعﲏ إذا ﺑدأ ﰲ اﻟعمرة ﳚﺐ ﻋﻠيه إﲤامﻬا واستدﻟوا أﻳﻀا ﺑﻘوﻟه اﳊج واﻟعمرة ﻗال
نعﻢ ﻋﻠيﻬن ﺟﻬاد ﻻ ﻗتال ﻓيه ﻓمعناه أن اﻟعمرة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنساء ﻓﻬي ﻋﻠﻰ اﻟرﺟال
ﻛﺬﻟﻚ ﻗال إذا تﻘرر ذلﻚ ﻓيﺠبان اﻵن شروط وﺟوب اﳊج ﻓيﺠﺐ ﻋﻠﻰ من ﺗوﻓرت ﻓيه

شروط معينﺔ وﻫي ﻗال :واﳊج واﻟعمرة واﺟﺒان ﰲ اﻟعمر مرة ﺑﻼ ﺗواﱐ ﺑﺸرط إسﻼم ﻛﺬا

ﺣرﻳﺔ ﻋﻘﻞ ﺑﻠوغ ﻗدرة ﺟﻠيﺔ .سيعدد اﻵن شروط اﻟوﺟوب ) :على اﳌسلﻢ اﳊر اﳌﻜلﻒ
ﻫو اﻟﺒاﻟﻎ اﻟعاﻗﻞ وﻟو ﱂ ﻳﻜن مسﻠما ﻓﻬو مﻜﻠف الﻘادر ( أي اﳌستﻄيﻊ ) ﰲ عمرﻩ ﻣرة (
واﺣدة لﻘﻮلﻪ ﷺ اﳊﺞ ﻣرة ﻓمن زاد ﻓﻬﻮ ﻣتﻄﻮع رواﻩ أﲪد وﻏﲑﻩ ﻓاﻹسﻼم والعﻘﻞ
شرطان للﻮﺟﻮب والصﺤﺔ ﻋند شروط وﺟوب معناه إذا ﱂ ﺗتوﻓر اﻟﺸروط ﻛامﻠﺔ أي إذا
نﻘﺺ واﺣد ﻻ ﳚﺐ اﻟعمﻞ ﻋموما ﻗاﻋدة ﻋامﺔ إذا اﺧتﻞ شرط من شروط اﻟوﺟوب ﻓﻼ
ﳚﺐ وإذا ﻗﻠنا شروط اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈذا نﻘﺺ واﺣد ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟعمﻞ ﻓاﻟعﻘﻞ واﻹسﻼم شرطان
ﻟﻠوﺟوب وﳘا شرطان ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻓﺈذا ﱂ ﳚﺐ اﳊج ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌسﻠﻢ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟعاﻗﻞ وﻫو

ا نون ﻓﻼ ﻳﺼﺢ من ﻏﲑ اﳌسﻠﻢ وﻻ ﻳﺼﺢ من ﻏﲑ اﻟعاﻗﻞ والبلﻮغ وﻛمال اﳊريﺔ شرطان
للﻮﺟﻮب واﻹﺟﺰاء ﻓمعناه أن ﻏﲑ اﻟﺒاﻟﻎ اﻟﺼغﲑ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه وﻻ ﳚﺰئ ﻟﻜن ﻳﺼﺢ ﻷن

اﻷمور ﺛﻼﺛﺔ وﺟوب وﺻﺤﺔ وإﺟﺰاء ﻓاﻟﺼغﲑ واﻟعﺒد ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيﻬما وﻻ ﳚﺰئ منﻬما ﻳعﲏ
ﻻ ﻳسﻘط ﻋنﻬﻢ ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم ﻗال :دون الصﺤﺔ ﻟﻜن ﻳﺼﺢ من اﻟﺼغﲑ وﻳﺼﺢ من

اﻟعﺒد ﺗﻄوﻋا ﻟيﺲ وﺟو واﻟﺸرط اﳋامﺲ ﻫو :واﻻستﻄاعﺔ شرط للﻮﺟﻮب دون اﻹﺟﺰاء
ﻟﻜن ﻟو ﺣج ﺻﺢ وأﺟﺰأ ﻋن ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم وﻻ ﻳﻠﺰمه أن ﻳعيد اﳊج ﻗال :ﻓمن ﻛملﺖ لﻪ
الﺸروط وﺟب عليﻪ السعﻲ ) على الﻔﻮر ( و ﰒ إن أﺧرﻩ ﺑﻼ عذر لﻘﻮلﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ تعﺠلﻮا إﱃ اﳊﺞ يعﲏ الﻔريﻀﺔ ﻓﺈن أﺣدﻛﻢ ﻻ يدري ﻣا يعرض لﻪ رواﻩ
أﲪد ﳌا ﻗال ﻋﻠﻰ اﻟفور ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧي ﻓﺒعﺾ أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻳﻘول ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧي
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ﻓﺈذا ﺗوﻓرت اﻟﺸروط ﳚﺐ ﻋﻠيه وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻓورا أي ﳚﺐ ﻋﻠيه ﰲ ﻋمره أن ﰐ ﳊج
ﰲ ﻋمره واﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟوب ﻻ ﻳتأﺧر واﻵن سيﺬﻛر ﺻور إذا ﺗوﻓرت اﻟﺸروط ﰲ أﺛناء

اﳊج ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :ﻓﺈن زال الرق ( ن عتق العبد ﳏرﻣا ) و ( زال ) اﳉنﻮن (
ن أﻓاق ا نﻮن وأﺣرم إن ﱂ يﻜن ﳏرﻣا ﻓاﻷﺻﻞ أنه ﻻ ﻳﺼﺢ اﻹﺣرام من ا نون ﻟﻜن

ﻳﺼﺢ أن ﳛرم ﻋاﻗﻼ ﰒ ﻳﻄرأ ﻋﻠيه اﳉنون ﰒ ﻳﺰول منه اﳉنون ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ) :
و ( زال ) الصبا ( ن ﺑلﻎ الصغﲑ وهﻮ ﳏرم إذاً ﳌا زال اﻟرق ﻋن اﻟعﺒد اﶈرم ﻓﻠما أﺣرم
اﻟعﺒد ﻛان إﺣرامه نفﻞ وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ واﻟﺼﱯ ﻛان إﺣرامه نفﻞ ﻛﺬﻟﻚ وﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وﳌا

زال اﳉنون وأﺣرم اﻟعاﻗﻞ ﻓﻬﺬا سيﻜون واﺟﺐ ﻗال إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ) ﰲ اﳊﺞ (
وهﻮ ) ﺑعرﻓﺔ ( ﻗبﻞ الدﻓﻊ ﻣنﻬا أو ﺑعدﻩ إن عاد ﻓﻮﻗﻒ ﰲ وﻗتﻪ وﱂ يﻜن سعى ﺑعد
طﻮاف الﻘدوم معناه أن ﻫؤﻻء إذا ﺣﺼﻞ ﳍﻢ ﻫﺬا شرطﲔ ﰲ ﻋرﻓﺔ ،وﱂ ﻳﻜن ﻗد سعوا

واﳌﻘﺼود ﺧتﺼار أن ﺗتوﻓر شروط وﺟوب اﳊج ﻋﻠيﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳنتﻬوا من رﻛن من اﻷرﻛان
ﻓأرﻛان اﳊج أرﺑعﺔ اﻟﻄواف طواف اﻹﻓاضﺔ واﻟسعي سعي اﳊج واﻟوﻗوف ﺑعرﻓﺔ وأول واﺣد
ﻫو اﻹﺣرام ﻓاﻵن اﻷرﺑعﺔ متوﻓرة ﰲ ﺣﻖ ﻫؤﻻء ﻷ ﻢ ﳏرمﲔ مازاﻟوا متﻠﺒسﲔ ﻹﺣرام
ﺗوﻓرت ﻓيﻬﻢ شروط اﻟوﺟوب ﻳعﲏ زال اﻟرق وزال اﳉنون وزال اﻟﺼﺒا وﻫو مازال ﳏرما ﱂ

ﻳفﻚ اﻹﺣرام إذاً ﺗوﻓر اﻹﺣرام وﻋرﻓﺔ ﻫو مازال واﻗف ﰲ ﻋرﻓﺔ أو ﺧرج من ﻋرﻓﺔ ﰒ زال ﻋنه
اﳌانﻊ من اﻟوﺟوب ﻓرﺟﻊ إﱃ ﻋرﻓﺔ ﻳعﲏ رﺟﻊ إﱃ ﻋرﻓﺔ ﰲ وﻗتﻬا ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺰول ﻋنه
اﳌانﻊ ﰲ ﻳوم اﻟعيد ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳرﺟﻊ ﻋرﻓﺔ انتﻬﻰ وﻗﺖ ﻋرﻓﺔ ﻓاﻟﻜﻼم أن وﻗﺖ ﻋرﻓﺔ
مازال ﻗيا وﱂ ﻳﻜن سعﻰ وﻟﻜن ﻻ نﻘول ﱂ ﻳﻜن طاف ﻷنه ﻻ ﳝﻜن أن ﻳﻄوف ﻗﺒﻞ ﻋرﻓﺔ
ﻟﻜن ﳝﻜن ﻳﻘدم سعي اﳊج ﻋﻠﻰ ﻋرﻓﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ﻓيﺼﺒﺢ ﺣﺠه ﻓرﻳﻀﺔ ﻟﻜن ﻟو
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ﻛان سعﻰ ﻳﻜون أﺗﻰ ﺑﺒعﺾ أرﻛان اﳊج ﻗﺒﻞ اﻟوﺟوب وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳعيد اﻟسعي مرة

نيﺔ ﻓﻼ ﻳﺸرع إﻋادة اﻟسعي إذاً ﻗال ) :ﰲ اﳊﺞ ( وهﻮ ) ﺑعرﻓﺔ ( ﻗبﻞ الدﻓﻊ ﻣنﻬا أو
ﺑعدﻩ إن عاد ﻓﻮﻗﻒ ﰲ وﻗتﻪ وﱂ يﻜن سعى ﺑعد طﻮاف الﻘدوم ) وﰲ ( أي وﺟد ذلﻚ
ﰲ إﺣرام ) العمرة ﻗبﻞ طﻮاﻓﻬا ﰲ اﻟعمرة ﻋند شرط واﺣد أن ﻳﺰول ﻋنه اﳌانﻊ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺸرع ﰲ اﻟﻄواف ﺻﺢ ( أي اﳊﺞ والعمرة ﻓيما ذﻛر ) ﻓرﺿاً ( ﻓتﺠﺰيﻪ عن ﺣﺠﺔ
اﻹسﻼم وعمرتﻪ ويعتد ﺣرام ووﻗﻮف ﻣﻮﺟﻮدين إذاً أي وﻗﺖ اﻟﺒﻠوغ ﻷننا ﻗﻠنا ﻫو ﺑﻠﻎ
ﰲ ﻋرﻓﺔ ﻓاﻹﺣرام اﳌتﻠﺒﺲ ﺑه اﻵن نعتد ﺑه ووﻗوﻓه ﻫﺬا نعتد ﺑه ﻣﻮﺟﻮدين إذاً أي وﻗﺖ
اﻟﺒﻠوغ واﳊرﻳﺔ وزوال اﳉنون ﻳعتد ﺑه إذاً ﻳعﲏ ﻳﺼﲑ ﰲ ﺣﻘه اﻟفرﻳﻀﺔ ﲢﻘﻘﺖ مﱴ؟ ﺑعد

اﻟﺒﻠوغ وﻣا ﻗبلﻪ تﻄﻮع ﱂ ينﻘلب ﻓرﺿا ﻳعﲏ ﻫو وﻗف ﰲ ﻋرﻓﺔ ار ﻛامﻞ وﰲ نﺼف اﻟنﻬار

زال ﻋنه اﻟرق ﻓما ﻗﺒﻞ اﻟنﺼف اﻷول ﻛان نفﻞ واﻟنﺼف اﻟﺜاﱐ ﻓرض ﰒ ﻗال :ﻓﺈن ﻛان
الصغﲑ أو الﻘن سعى ﺑعد طﻮاف الﻘدوم ﻗبﻞ الﻮﻗﻮف ﱂ ﳚﺰﺋﻪ اﳊﺞ ﻷنه رﻛن من أرﻛان
اﳊج انتﻬﻰ ﰲ ﺣال اﻟنفﻞ وﻟيﺲ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ ﻗال :ولﻮ أعاد السعﻲ ﻷنﻪ ﻻ يﺸرع ﳎاوزة
عددﻩ ﻫﺬا اﻟتعﻠيﻞ اﻷول وﻻ تﻜرارﻩ وﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻷنه ﻻ ﳚوز أﺻﻼ اﻟسعي أﻛﺜر من سﺒﻊ
أشواط وﻻ ﺗﻜراره وﻻ ﻳﺸرع أن ﻳﻜرر اﻟسعي ﲞﻼف اﻟوﻗوف ﲞﻼف الﻮﻗﻮف ﻓﺈنﻪ ﻻ ﻗدر
لﻪ ﳏدود وتﺸرع استداﻣتﻪ ﻳعﲏ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻘف ساﻋﺔ أو ساﻋتﲔ أو ﻳوم وﻟيﻠﺔ إﱃ
طﻠوع اﻟفﺠر وﺧروج وﻗته .ﻗال :وﻛذا إن ﺑلﻎ أو عتق ﰲ أثناء طﻮاف العمرة ﱂ ﳚﺰﺋﻪ ولﻮ
أعادﻩ وﻟو أﻋاد اﻟﻄواف ﺧتﺼار من ﲢﻘﻘﺖ ﻓيه شروط اﻟوﺟوب ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸرع ﰲ رﻛن
من اﻷرﻛان إﻻ اﻟوﻗوف ﻓاﻟوﻗوف ﳝﻜن أن ﻳعيده ) و ( يصﺢ ) ﻓعلﻬما ( أي اﳊﺞ
والعمرة ) ﻣن الصﱯ ( نﻔﻼ ﳊديﺚ اﺑن عباس ":أن اﻣرأة رﻓعﺖ إﱃ النﱯ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ ﺻبيا ﻓﻘالﺖ أﳍذا ﺣﺞ؟ ﻗال نعﻢ ولﻚ أﺟر" رواﻩ ﻣسلﻢ وﳛرم الﻮﱄ ﰲ
ﻣال عمن ﱂ ﳝيﺰ اﻟوﱄ ﻫنا ﻫو اﻷب أو وﺻيه أو اﳊاﻛﻢ ولﻮ ﳏرﻣا أو ﱂ ﳛﺞ اﻟﻜﻼم ﻋن
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اﻟوﱄ وﳛرم ﳑيﺰ ذنﻪ اﳌميﺰ ﳛرم ﺑنفسه وﻟﻜن ذن اﻟوﱄ وﻏﲑ اﳌميﺰ ﳛرم ﻋنه اﻟوﱄ

وﻳﻜون ﻫو وﱄ اﳌال ويﻔعﻞ وﱄ ﻣا يعﺠﺰﳘا من اﻟرمي واﻟتﻠﺒيﺔ لﻜن يبدأ الﻮﱄ ﰲ رﻣﻲ
ﺑنﻔسﻪ ﻳﺒدأ ﻳرمي ﻋن نفسه ﰒ ﻳرمي ﻋن اﻟﺼﱯ وﻻ يعتد ﺑرﻣﻲ ﺣﻼل ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺼﺢ أن
ﻳوﻛﻞ واﺣد ﺣﻼل ﻏﲑ ﳏرم وﻳﻘول ﻟه ارمي ﻋﲏ ﻓﻼ ﻳﺼﲑ وﻛيﻼ ﻋن اﶈرم ﻓﺈذا وﻛﻠﺖ

وﺟاز ﻟﻚ اﻟتوﻛيﻞ ووﻛﻠﺖ ﰲ اﳊج ﺗوﻛﻞ ﳏرم مﺜﻠﻚ ويﻄاف ﺑﻪ لعﺠﺰ راﻛبا أو ﳏمﻮﻻ
ﻳعﲏ اﻟﺼغﲑ ﻳﻄاف ﺑه ﻟعﺠﺰ إما راﻛﺐ ﻋﻠﻰ داﺑﺔ أو ﻋرﺑيﺔ أو ﳏمول ) و ( يصﺤان ﻣن
) العبد نﻔﻼ ( لعدم اﳌانﻊ ويلﺰﻣانﻪ ﺑنذرﻩ اﳊج واﻟعمرة ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒد إذا نﺬره ﻓيﺼﲑ
واﺟﺐ وﻻ ﳛرم ﺑﻪ وﻻ زوﺟﺔ أي ﰲ نفﻞ إﻻ ذن سيد وزوج ﻳعﲏ ﻻ ﳛرم اﻟعﺒد ﳊج
وﻻ ﲢرم اﻟﺰوﺟﺔ ﳊج واﳌﻘﺼود ﻫنا ﰲ ﺣج اﻟنفﻞ إﻻ ذن سيد وزوج وطﺒعا ﻫﺬا ﻟف

ونﺸر مرﺗﻞ ﻷنه ﻗال إﻻ ذن سيد ﻳعود ﻟﻠعﺒد وزوج ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﺈن عﻘداﻩ ﺑﻼ إذن وﻫﻢ اﻟعﺒد

واﻟﺰوﺟﺔ ﻓلﻬما أي اﻟﺰوج واﻟسيد ﲢليلﻬما وﻻ ﳝنعﻬا أي اﻟﺰوج ﻣن ﺣﺞ ﻓرض ﻛملﺖ
شروطﻪ معناه أنه ﳝنعﻬا إن ﱂ ﺗستﻜمﻞ اﻟﺸروط ﻓﺈن ﺧاﻟفﺖ وأﺣرمﺖ ﱂ ﳝﻠﻚ ﲢﻠيﻠﻬا
معناه أنه ﰲ اﻟنفﻞ ﳝﻜن أن ﳝنعﻬا وﳛﻠﻠﻬا ﻟﻜن ﰲ ﻏﲑ اﻟنفﻞ ﰲ اﻟفرﻳﻀﺔ ﻻ ولﻜﻞ ﻣن
أﺑﻮي ﺣر لﻎ ﻣنعﻪ ﻣن إﺣرام ﺑنﻔﻞ ﻛنﻔﻞ ﺟﻬاد وﻻ ﳛلﻼنﻪ إن أﺣرم اﻵن انتﻘﻞ إﱃ
اﻷﺑوﻳن مﻊ اﻟوﻟد ولﻜﻞ ﻣن أﺑﻮي ﺣر لﻎ ﻓﺨرج اﻟعﺒد وﺧرج اﻟﺼغﲑ ﻣنعﻪ ﻣن إﺣرام
ﺑنﻔﻞ ﳝنعانه أن ﳛرم ﲝج نفﻞ ﻛنفﻞ اﳉﻬاد ﻳعﲏ ﳍما أن ﳝنعانه من إﺣرام اﻟنفﻞ ومن
ﺟﻬاد اﻟنفﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜن ﻫنا وﻻ ﳛلﻼنﻪ إن أﺣرم ﻳعﲏ ﻻ ﻳستﻄيعوا أن ﳛﻠﻼه من
اﻹﺣرام ﻟﻜن ﰒ إذا أﺣرم ﺑﻼ إذ ما أو ﺑغﲑ رضاﳘا وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬاد اﻟنفﻞ .ﻗال) :
والﻘادر ( اﳌراد ﻓيما سبق ) ﻣن أﻣﻜنﻪ الرﻛﻮب ووﺟد زادا وراﺣلﺔ ( لتﻬما ) ﺻاﳊﲔ
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ﳌﺜلﻪ ( ﻟﻜن ﻟو وﺟد راﺣﻠﺔ ﻏﲑ ﺻاﳊﺔ ﳌﺜﻠه ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه أي ﻻﺑد أن ﺗﻜون ﺻاﳊﺔ ﳌﺜﻠه وﻫﺬا
ﳜتﻠف ﺧتﻼف اﻟعرف ﻓمﺜﻼ ﻋرف اﻟناس اﻟيوم أ ﻢ ﳛﺠون ﻟسيارة وﻟيﺲ ﻟدواب
ﻓاﻟﺬي ﻋادﺗه أن ﻳرﻛﺐ اﻟدواب ووﺟد داﺑﺔ ﻟو ﻛان اﻟيوم ﻋادﺗه ﻳرﻛﺐ اﻟدواب ووﺟد داﺑﺔ

ﻓيﻠﺰمه اﳊج وﻫﺬا وﺟﺐ ﻟﻜن اﻟﺬي ﻋادﺗه أن ﻳرﻛﺐ اﻟسيارة وﻻ ﻳرﻛﺐ اﻟدواب وﻻ ﻳستﻄيﻊ

أن ﻳرﻛﺒﻬا ﻓﻬﺬا ﻻﺑد ﻟه من سيارة وﺣﱴ اﻟسيارة ﲣتﻠف وﻫﻜﺬا ﲝسﺐ اﻟعرف ،ﻗال :ﳌا
روى الدارﻗﻄﲏ سنادﻩ عن أنﺲ عن النﱯ ﷺ ﰲ ﻗﻮلﻪ عﺰ وﺟﻞ  :ﻣن استﻄاع إليﻪ
سبيﻼ  ﻗال ﻗيﻞ رسﻮل ﷲ ﻣا السبيﻞ؟ ﻗال الﺰاد والراﺣلﺔ وﻛذا لﻮ وﺟد ﻣا ﳛصﻞ
ﺑﻪ ذلﻚ من نﻘد ﻳعﲏ ﻟيﺲ ﻋنده زاد وﻻ راﺣﻠﺔ وﻟﻜن ﻋنده مال ﻳﻘدر ﺑه أن ﳛﻀر اﻟﺰاد
واﻟراﺣﻠﺔ ﻓيﺼﲑ ﻳﻠﺰمه ) ﺑعد ﻗﻀاء الﻮاﺟبات ( ﻣن الديﻮن ﺣالﺔ أو ﻣﺆﺟلﺔ والﺰﻛاة
والﻜﻔارات والنذور ﻳعﲏ ﻋنده زاد وراﺣﻠﺔ ﺑعدما ﻗﻀﻰ ﻫﺬه اﻟواﺟﺒات وﻛﺬﻟﻚ ) :و (
ﺑعد ) النﻔﻘات الﺸرعيﺔ ( لﻪ ولعيالﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﺧﺬ نفﻘﺔ ﻋياﻟه وﻗوت ﻋياﻟه وﻳﺬﻫﺐ
ﻟيﺤج ا لﻪ ولعيالﻪ على الدوام أي ﳌدة ﻋام ﻣن عﻘار أو ﺑﻀاعﺔ أو ﺻناعﺔ ) و (
ﺑعد ) اﳊﻮاﺋﺞ اﻷﺻليﺔ ( ﻣن ﻛتب وﻣسﻜن وﺧادم واﳌﻘﺼود ﺑه ﻋﺒد ولباس ﻣﺜلﻪ
وﻏﻄاء ووطاء وﳓﻮها إذاً اﳌستﻄيﻊ ﻫو اﻟﺬي ﻋنده اﻟﺰاد واﻟراﺣﻠﺔ اﻟﺼاﳊﺔ ﳌﺜﻠه ﺑعدما

ﻳﻜون أدى اﻟدﻳون اﻟﱵ ﻋﻠيه وأﻳﻀا ﺑعدما ﻳﻜون اﺣتفﻆ ﻟنفﻘات اﻟﺸرﻋيﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰمه وﺑعد
اﳊواﺋج اﻷﺻﻠيﺔ ﻳعﲏ ﻻ نﻘول ﻟه أن ﻳﺒيﻊ ﻛتﺐ اﻟعﻠﻢ وﻻ ﻳﺒيﻊ اﻟسﻜن أو اﻟعﺒد أو مﻼﺑسﻚ
ﻟﻜي ﲢج ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓما زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷشياء اﻷﺻﻠيﺔ ﳛج ﺑه ﻓﺈذا ﻛان ﺑعد ﻫﺬه
اﻷشياء ما ﻋنده شيء إذاً ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه وﻻ يصﲑ ﻣستﻄيعا ﺑبذل ﻏﲑﻩ لﻪ ﻷﺟﻞ اﳌنﺔ

ﻳعﲏ ﻟو واﺣد ﻗال ﻟه اذﻫﺐ ﺣج وأ سأدﻓﻊ ﻓﻼ ﻳﺼﲑ مستﻄيعا وإذا ﱂ ﻳواﻓﻖ ﻓﻠه اﳊﻖ

ﻷن ﻫﺬه ﻓيﻬا منﺔ وذﻟﺔ ومﻬانﺔ وﻻ ﻳﻠﺰمه ﻗﺒول اﳌنﺔ ﻋﻠيه ويعتﱪ أﻣن الﻄريق ﺑﻼ ﺧﻔارة

اﳌﺬﻫﺐ أن أمن اﻟﻄرﻳﻖ وإمﻜان اﳌسﲑ من شروط اﻟوﺟوب وﻋنه من شروط ﻟﺰوم اﻷداء
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واﻟفرق ﺑينﻬا أن شروط اﻟوﺟوب إذا مات ﺑعد ﲢﻘﻘﻬا أي ﺗوﻓرت إذا مات ﻫو ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻘﻬا
ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻗﺒﻞ أن ﺗتﺤﻘﻖ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه اﳊج ﰲ ﺗرﻛته وشروط ﻟﺰوم اﻷداء إذا مات
ﻗﺒﻠﻬا وﺑعد شروط اﻟوﺟوب وﺟﺐ اﳊج ﰲ ﺗرﻛته .أﻛرر :إذا ﺗوﻓرت شروط اﻟوﺟوب ﻓﻠﻢ
ﳛج ﻓﺈذا مات نعتﱪ ﻫﺬا دﻳن ﻋﻠيه وﳔرج من اﻟﱰﻛﺔ ﺑعد مؤنﺔ اﻟتﺠﻬيﺰ وﻓﻚ اﻟدﻳون اﻟﱵ
ﺑرﻫن ننتﻘﻞ إﱃ اﳊج وﻫي اﻟدﻳون اﻟﱵ ﺑدون رﻫن اﻟدﻳون اﻟﱵ أو ﻟﻠعﺒاد ﻓنﺨرج ﻗيمﺔ

من ﳛج ﻋنه ﻫﺬا إذا ﺗوﻓرت شروط اﻟوﺟوب أما أمن اﻟﻄرﻳﻖ وإمﻜان اﳌسﲑ ﻓﻬﻞ ﻫي من
شروط اﻟوﺟوب ﻓﺈذا ﻗﻠنا من شروط اﻟوﺟوب معناه أ ا ﻻﺑد أن ﺗتوﻓر ﻓﺈذا ﻛان اﻹنسان
ﺗوﻓرت ﻋنده ﻛﻞ اﻟﺸروط إﻻ أمن اﻟﻄرﻳﻖ ﻓاﻟﻄرﻳﻖ ﻏﲑ آمن من ﺑﻠده إﱃ اﳊج إذاً ﱂ ﳚﺐ
ﻋﻠيه اﳊج ﻓﻼ ﳔرج من ﺗرﻛته ﻟﻜن ﻟو ﻗﻠنا ﻫﺬه من شروط ﻟﺰوم اﻷداء وﻟيسﺖ شروط

وﺟوب معناه أ ا وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠﺰمه اﻵن ﻓﻬو ﻳنتﻈر أمن اﻟﻄرﻳﻖ أو اﻟوﻗﺖ ضاق
ﻋﻠيه ،إمﻜان اﳌسﲑ ﻳعﲏ ﻓيه وﻗﺖ ﳝﻀيه ﻟيﺼﻞ إﱃ مﻜﺔ ﻳعﲏ ﻟو واﺣد مﺜﻼ ﻳعيﺶ ﰲ
اﻟﺸرق ﰲ أﻓغانستان أو اﳍند أو ﻛستان أو ﻛﺬا وﳛتاج ﻟيﺼﻞ إﱃ مﻜﺔ مﺜﻼ ﻋﺸرة أ م
وﻫو ﺑﻠﻎ وﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﳊج إﻻ ﲬﺲ أ م وﻻ ﻳوﺟد ﻓرﺻﺔ ﻟﻜي ﻳﺼﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﺸرط
إمﻜان اﳌسﲑ شرط وﺟوب أم شرط ﻟﺰوم اﻷداء ﻓﺈن ﻗﻠنا شرط وﺟوب ﻓﺈن مات ﻗﺒﻞ أن
ﳛج ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﳜرج من اﻟﱰﻛﺔ ﻷنه ﱂ ﻳتوﻓر شرط اﻟوﺟوب وإن ﻗﻠنا ﻫو ﻟيﺲ شرط

وﺟوب ﻓاﻟوﺟوب ﺣاﺻﻞ ﻟﻜن ﻫﺬا شرط ﻟﺰوم اﻷداء إذاً ﻟو مات ﳜرج من ﺗرﻛته ويعتﱪ
أﻣن الﻄريق ﺑﻼ ﺧﻔارة يﻮﺟد ﻓيﻪ اﳌاء والعلﻒ على اﳌعتاد وسعﺔ وﻗﺖ ﳝﻜن السﲑ ﻓيﻪ
على العادة ) وإن أعﺠﺰﻩ ( عن السعﻲ ) ﻛﱪ أو ﻣرض ﻻ يرﺟى ﺑرؤﻩ ( أو ﻛﱪ سن أو
ثﻘﻞ ﻻ يﻘدر ﻣعﻪ على الرﻛﻮب إﻻ ﲟﺸﻘﺔ شديدة أو ﻛان نﻀﻮ اﳋلﻘﺔ أو ﻛان ﻫﺰﻳﻞ
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اﳋﻠﻘﺔ ضعيف ﻻ يﻘدر يﺜبﺖ على راﺣلﺔ إﻻ ﲟﺸﻘﺔ ﻏﲑ ﳏتملﺔ ) لﺰﻣﻪ أن يﻘيﻢ ﻣن ﳛﺞ
ويعتمر عنﻪ ( ﻓﻮرا ) ﻣن ﺣيﺚ وﺟبا ( أي ﻣن ﺑلدﻩ لﻘﻮل اﺑن عباس ":إن اﻣرأة ﻣن
ﺧﺜعﻢ ﻗالﺖ رسﻮل ﷲ إن أﰊ أدرﻛتﻪ ﻓريﻀﺔ ﷲ تعاﱃ ﰲ اﳊﺞ شيخا ﻛبﲑا ﻻ
يستﻄيﻊ أن يستﻮي على الراﺣلﺔ أﻓﺄﺣﺞ عنﻪ ﻗال ﺣﺠﻲ عنﻪ" ﻣتﻔق عليﻪ ) وﳚﺰئ (
اﳊﺞ والعمرة ) عنﻪ ( أي عن اﳌنﻮب عنﻪ إذا ) وإن عﻮﰲ ﺑعد اﻹﺣرام ( ﻗبﻞ ﻓراغ
ﺋبﻪ ﻣن النسﻚ أو ﺑعدﻩ ﻫﺬا اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟسن أو اﳌرﻳﺾ مرض ﻻ ﻳرﺟﻰ ﺑرﺋه أو ﻫو ﻫﺰﻳﻞ
اﳋﻠﻘﺔ ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳜرج ﻟﻠﺤج أﺻﻼ ﻓﻬﺬا ﻳنيﺐ ﻋنه من ﳛج ﻋنه ﻓوﻛﻞ ﻋنه واﺣد
ﺋﺐ واﻟناﺋﺐ أﺣرم ﳊج ﻋن اﻷﺻيﻞ وﺑعدما أﺣرم ﺑرئ اﻷﺻيﻞ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﺻاﺣﺐ

اﳌرض اﻟﺬي ﻻ ﻳرﺟﻰ ﺑرﺋه سﺒﺤان ﷲ اﻷمور ﺑيد ﷲ ﻓﺸفاه ﷲ من مرضه أو ﻫﺬا اﻟﻜﺒﲑ

اﻟﺬي ﻛان ﻻ ﻳستﻄيﻊ أﺻﺒﺢ ﻋنده ﻗوة ونﺸاط ﻳستﻄيﻊ .ﻗال اﳌﺼنف ) :وﳚﺰئ ( اﳊﺞ
والعمرة ) عنﻪ ( أي عن اﳌنﻮب عنﻪ إذاً ) وإن عﻮﰲ ﺑعد اﻹﺣرام ( أي ﺑعد إﺣرام
اﻟناﺋﺐ ﻗبﻞ ﻓراغ ﺋبﻪ ﻣن النسﻚ أو ﺑعدﻩ إذاً ﲟﺠرد اﻹﺣرام إﺣرام اﻟناﺋﺐ ﻳسﻘط ﻋن

اﻷﺻيﻞ ﻫﺬا معناه وطﺒعا ﻫناك وﺟه ﱐ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أنه ﻻ ﳚﺰئ ﻋنﻬﻢ واﳌﺬﻫﺐ أنه ﳚﺰئ

ﻋنه مادام أﺣرم ﻻ نستﻄيﻊ ﻓﻚ اﻹﺣرام ﻷنﻪ أتى ﲟا أﻣر ﺑﻪ ﻓخرج ﻣن العﻬدة ويسﻘﻄان
عمن ﱂ ﳚد ﺋبا وﻣن ﱂ ﳛﺞ عن نﻔسﻪ ﱂ ﳛﺞ عن ﻏﲑﻩ ويصﺢ أن يستنيب ﻗادر وﻏﲑﻩ
ﰲ نﻔﻞ ﺣﺞ أو ﺑعﻀﻪ ﻳﻘول ﻳﺼﺢ أن ﻳستنيﺐ اﻟﻘادر وﻏﲑ اﻟﻘادر ﰲ نفﻞ اﳊج وﺑعﻀه
معناه أن ﺣج اﻟفرﻳﻀﺔ ﻻ ﳝﻜن أن ﺗنيﺐ ﻏﲑك إﻻ ﻟعﺬر مرض أو ﻛﺬا ﻳﻘول ﻟﻜن ﰲ اﻟنفﻞ

ﳑﻜن وأنﺖ ﺻﺤيﺢ ﺗنيﺐ ﻏﲑك ﻫﺬا معناه ﻗال أو ﺑعﻀه أي ﰲ ﺑعﺾ أﻋمال اﳊج ﻗاﻟوا
إذا ﻛان ﳚوز ﰲ نفﻞ اﳊج أن ﺗنيﺐ ﻏﲑك ﰲ اﳊج ﻛﻠه ﻓيﺠوز ﰲ ﺑعﻀه ﻳعﲏ ﺗوﻛﻞ ﻏﲑك
ﰲ ﺣج اﻟنفﻞ وﺗﻘول ﻟه ارم ﻋﲏ إذاً اﻟﺼورة ﻛاﻟتاﱄ ﺣاج ﰲ ﺣج اﻟفرﻳﻀﺔ وﺟاء وﻗﺖ
اﻟرمي وﻫو ﻻ ﻳرﻳد ﻳرمي وﻟيﺲ ﲟرﻳﺾ ﻻ ﻳرﻳد اﻟرمي ﻳﻘول ﻟيﺲ ﻟه رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟرمي ﻓوﻛﻞ
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ﻏﲑه ﰲ اﻟرمي ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟرمي ﻟﻜن اﳊاج ﻫﺬا ﰲ ﺣج نفﻞ وﻛﻞ ﻏﲑه ﰲ اﻟرمي ﻓيﻘول

اﳌﺼنف ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻷنه ﻛما ﻳﺼﺢ أن ﺗنيﺐ ﰲ اﳊج ﻛﻠه ﻓتنيﺐ ﰲ ﺑعﻀه ﻗال :والناﺋب
أﻣﲔ ﻓيما يعﻄاﻩ ليﺤﺞ ﻣنﻪ معناه أنه اﳌال اﻟﺬي ﺧﺬه اﻟناﺋﺐ ﻳنفﻖ منه ﳌعروف
وﻳﻀمن ما زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻳرد اﻟفاضﻞ ﳌا ﻗال والناﺋب أﻣﲔ ﻓيما يعﻄاﻩ ليﺤﺞ ﻣنﻪ معناه
اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻋﻄيته ﻟﻠناﺋﺐ إذا زاد أﻳن ﻳﺬﻫﺐ؟ إذا ﻛان أﺟﲑ ﺧﺬ اﳌال ﻟه وﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ
ﻷنه أمﲔ ﻓيﺤج وﻳرﺟﻊ اﻟﺒاﻗي وﳛتسب لﻪ نﻔﻘﺔ رﺟﻮعﻪ ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﻟناﺋﺐ ﻓأ أﻋﻄيه

اﳌال اﻟﺬي ﻳوﺻﻠه ﻟﻠﺤج وﻳرﺟﻊ ﻟﺒﻠده ﻋﻠﻰ ﺣساب اﳌنوب ﻋنه إذاً ﳛتسﺐ ﻟه نفﻘﺔ

رﺟوﻋه وﳛتسﺐ ﻟه شيء آﺧر وﺧادﻣﻪ إن ﱂ ﳜدم ﻣﺜلﻪ نﻔسﻪ ) ويﺸﱰط لﻮﺟﻮﺑﻪ ( أي
اﳊﺞ والعمرة ) على اﳌرأة وﺟﻮد ﳏرﻣﻬا ( ﳊديﺚ اﺑن عباس ":ﻻ تساﻓر اﻣرأة إﻻ ﻣﻊ
ﳏرم وﻻ يدﺧﻞ عليﻬا رﺟﻞ إﻻ وﻣعﻬا ﳏرم" رواﻩ أﲪد سناد ﺻﺤيﺢ وﻻ ﻓرق ﺑﲔ
الﺸاﺑﺔ والعﺠﻮز وﻗصﲑ السﻔر وطﻮيلﻪ واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺨاري ومسﻠﻢ ) وهﻮ ( أي ﳏرم
السﻔر ) زوﺟﻬا أو ﻣن ﲢرم عليﻪ على التﺄﺑيد ﺑنسب ( ﻛﺄخ ﻣسلﻢ ﻣﻜلﻒ ) أو سبب
ﻣباح ( ﻛﺄخ ﻣن رﺿاع ﻛذلﻚ وﺧرج ﻣن ﲢرم عليﻪ ﺑسبب ﳏرم اﶈرمات ﺑنسﺐ ﻫﻢ

سﺒعﺔ اﻷم وأمﻬا وإن ﻋﻠﺖ واﻟﺒنﺖ وﺑنتﻬا وإن نﺰﻟﺖ ﰒ اﻷﺧﺖ وإن ﺗعددت ﻳعﲏ شﻘيﻘﺔ
أو ﻏﲑ شﻘيﻘﺔ ﰒ ﺑنﺖ اﻷخ وﻟو نﺰﻟﺖ وﺑنﺖ اﻷﺧﺖ ﻛﺬﻟﻚ وإن نﺰﻟﺖ أو ﺗعددت أي
شﻘيﻘﺔ ﻷب أو ﻷم ﰒ اﻟعمﺔ وإن ﻋﻠﺖ ﻳعﲏ ﻋمتﻚ اﳌﺒاشرة وﻋمﺔ أﺑيﻚ وﻋمﺔ ﺟدك
وﻋمﺔ أمﻚ وﻋمﺔ ﺟدﺗﻚ واﳋاﻟﺔ وإن ﻋﻠﺖ ﺧاﻟتﻚ اﳌﺒاشرة أو ﺧاﻟﺔ أﺑيﻚ أو أمﻚ أو

ﺟدﺗﻚ أو ﺟدك ومﺜﻠﻬا من اﻟرضاﻋﺔ معناه اﻷم من اﻟرضاع وإن ﻋﻠﺖ واﻟﺒنﺖ من اﻟرضاع
وإن نﺰﻟﺖ واﻷﺧﺖ من اﻟرضاع وﺑنﺖ اﻷخ من اﻟرضاع وﺑنﺖ اﻷﺧﺖ من اﻟرضاع معناه
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أﺧتﻚ من اﻟرضاع ﳍا ﺑنﺖ من اﻟنسﺐ أو ﳍا ﺑنﺖ من اﻟرضاع أو أﺧتﻚ من اﻟنسﺐ ﳍا

ﺑنﺖ من اﻟرضاع وﻛﺬﻟﻚ اﻟعمﺔ من اﻟرضاع واﳋاﻟﺔ من اﻟرضاع وإن ﻋﻠﺖ وﺧرج ﻣن ﲢرم
عليﻪ ﺑسبب ﳏرم ﻛﺄم اﳌﺰﱐ ا وﺑنتﻬا وﻛذا أم اﳌﻮطﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ وﺑنتﻬا واﳌﻼعن ليﺲ
ﳏرﻣا للمﻼعنﺔ ﻷن ﲢرﳝﻬا عليﻪ أﺑدا عﻘﻮﺑﺔ وتغليظ عليﻪ ﻻ ﳊرﻣتﻬا اﳌﻼﻋن واﳌﻼﻋنﺔ
ﻓرﻗنا ﺑينﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟتأﺑيد وﻟﻜن ﻫﺬه ﺑسﺒﺐ ﳏرم ﻓﻬﺬه عﻘﻮﺑﺔ وتغليظ عليﻪ ﻻ ﳊرﻣتﻬا ﰒ
ﻗال :ونﻔﻘﺔ اﶈرم عليﻬا إذا ﺧرج اﶈرم معﻬا ﻓاﻟنفﻘﺔ ﻋﻠيﻬا إﻻ إذا أﺣﺐ أن ﻳدﻓﻊ ﻫو
ﻓيﺸﱰط ﳍا ﻣلﻚ زاد وراﺣلﺔ ﳍما ﳍا وﻟﻠمﺤرم وﻻ يلﺰﻣﻪ ﻣﻊ ﺑذﳍا ذلﻚ سﻔر ﻣعﻬا ﻳعﲏ
ﻟو ﻗاﻟﺖ ﻟه اﺗفﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﺰاد واﻟراﺣﻠﺔ ﻟتﺬﻫﺐ معي ﻓﻬﻞ ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﳜرج؟ ﻻ ﳚﺐ

وﻣن أيسﺖ ﻣنﻪ منه أي من اﶈرم استناﺑﺖ وإن ﺣﺠﺖ ﺑدونﻪ ﻳعﲏ ﺑدون اﶈرم ﻓﻬﻞ
ﻳﺼﺢ؟ اﳉواب أنه ﻳﺼﺢ مﻊ اﻹﰒ ،ﻗال :ﺣرم وأﺟﺰأ ﻫي ﰒ ﺬا ﻟﻜن اﳊج ﺻﺤيﺢ

وﻳسﻘط ﻋنﻬا ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم ﰒ ﻗال ) :وإن ﻣات ﻣن لﺰﻣاﻩ ( أي اﳊﺞ والعمرة ) أﺧرﺟا
ﻣن ترﻛتﻪ ( ﻣن رأس اﳌال ﻳعﲏ ﻟيﺲ من اﻟﺜﻠﺚ معناه ﻗﺒﻞ أن نوزع اﻟﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ ﳔرج
ما ﻳتعﻠﻖ ﳊج ،ﻗال :ﻣن رأس اﳌال أوﺻى ﺑﻪ أو ﻻ ﺣﱴ ﻟو ﱂ ﻳوص ﻓﻬﺬه دﻳون ﻋﻠيه ﰒ
ﻗال :وﳛﺞ الناﺋب ﻣن ﺣيﺚ وﺟبا على اﳌيﺖ أي اﻟناﺋﺐ ﳛج من ﺣيﺚ وﺟﺐ اﳊج

واﻟعمرة ﻋﻠﻰ اﳌيﺖ ﻳعﲏ وﺟﺐ ﻋﻠيه ﰲ ﺟدة إذاً من ﺟدة ،ﰲ مﻜﺔ إذاً من مﻜﺔ ،ﰲ مﺼر
إذاً من مﺼر ،ﰒ ﻗال :ﻷن الﻘﻀاء يﻜﻮن ﺑصﻔﺔ اﻷداء ،اﻷداء وﺟﺐ ﻋﻠيه من مﺼر

ﻓيﻜون اﻟﻘﻀاء من مﺼر وذلﻚ ﳌا روى البخاري عن اﺑن عباس أن اﻣرأة ﻗالﺖ
رسﻮل ﷲ إن أﻣﻲ نذرت أن ﲢﺞ ﻓلﻢ ﲢﺞ ﺣﱴ ﻣاتﺖ أﻓﺄﺣﺞ عنﻬا ﻗال نعﻢ ﺣﺠﻲ
عنﻬا أرأيﺖ لﻮ ﻛان على أﻣﻚ دين أﻛنﺖ ﻗاﺿيتﻪ اﻗﻀﻮا ﷲ ﻓا أﺣق لﻮﻓاء ويسﻘﻂ
ﲝﺞ أﺟنﱯ عنﻪ ﻻعن ﺣﻲ ﺑﻼ إذنﻪ ﻳسﻘط ﻋن اﳌيﺖ ﻟو ﺣج أﺟنﱯ ﻋن اﳌيﺖ واﻷﺟنﱯ
ﻫو ما ﻟيﺲ ﻗرﻳﺐ ﻟه إذاً اﻷﺟنﱯ ﻳعﲏ اﻟغرﻳﺐ ﻋن ﻫﺬا اﳌيﺖ إذا ﺣج اﻷﺟنﱯ ﻋن ﺣي ﻻ

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٨٩

ﻳﺼﺢ ﻓﻼﺑد أن ﺧﺬ إذنه ﻟﻜن ﻟو ﺣج اﻷﺟنﱯ ﻋن ميﺖ ﺻﺢ ﺑﻼ إذن ﻗال :وإن ﺿاق
ﻣالﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣن ﺣيﺚ ﺑلﻎ ﻗﻠنا ﻟو مات ﰲ مﺼر وﺟﺐ ﻋﻠيه اﳊج من مﺼر ﻟﻜن ما

ﻋنده مال ﻟﲑسﻞ ﺋﺐ من مﺼر ستﺰﻳد ﻋﻠيه ﲦن اﻟتﺬﻛرة ﻟﻜن اﳌال اﻟﺬي ﻟدﻳه ﻳستﻄيﻊ أن

ﳛﺠج ﺑه شﺨﺺ من ﺟدة ﻗال من ﺣيﺚ ﺑﻠﻎ وإن ﻣات ﰲ الﻄريق ﺣﺞ عنﻪ ﻣن ﺣيﺚ
ﻣات.ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺗﻰ من مﺼر مات ﰲ اﻟﻄرﻳﻖ إذاً ﻳنيﺐ ﻋنه شﺨﺺ من ﺣيﺚ
مات.

ب اﳌﻮاﻗيﺖ

اﳌيﻘات لغﺔ اﳊد واﺻﻄﻼﺣا ﻣﻮﺿﻊ العبادة وزﻣنﻬا ) وﻣيﻘات أهﻞ اﳌدينﺔ ذو اﳊليﻔﺔ (
ﺑﻀﻢ اﳊاء وﻓتﺢ الﻼم ﺑينﻬا وﺑﲔ اﳌدينﺔ ستﺔ أﻣيال أو سبعﺔ ﻫﺬه أﺑعد اﳌواﻗيﺖ ذو

اﳊﻠيفﺔ اﻟﱵ ﺗسمﻰ اﻟيوم أﺑيار ﻋﻠي وﻫي اﻵن دﺧﻠﺖ ﰲ اﳌدﻳنﺔ أي وﺻﻞ إﻟيﻬا اﻟعمران

وهﻲ أﺑعد اﳌﻮاﻗيﺖ ﻣن ﻣﻜﺔ ﺑينﻬا وﺑﲔ ﻣﻜﺔ عﺸرة أ م ) و ( ﻣيﻘات ) أهﻞ الﺸام
وﻣصر واﳌغرب اﳉﺤﻔﺔ ( ﺑﻀﻢ اﳉيﻢ وسﻜﻮن اﳊاء اﳌﻬملﺔ ﻗرب راﺑﻎ ﺑينﻬا وﺑﲔ ﻣﻜﺔ
ﳓﻮ ثﻼث ﻣراﺣﻞ ) و ( ﻣيﻘات ) أهﻞ اليمن يلملﻢ ( ﺑينﻪ وﺑﲔ ﻣﻜﺔ ليلتان ) و (
ﻣيﻘات ) أهﻞ ﳒد ( والﻄاﺋﻒ ) ﻗرن ( ﺑسﻜﻮن الراء ويﻘال ﻗرن اﳌنازل وﻗرن الﺜعالب
على يﻮم وليلﺔ ﻣن ﻣﻜﺔ
ﻗال اﻟناﻇﻢ :ﻋرق اﻟعراق ،ﻳﻠمﻠﻢ اﻟيمن وﺑﺬي اﳊﻠيفﺔ ﳛرم اﳌدﱐ
اﻟﺸام ﺟﺤفﺔ إن مررت ا وﻷﻫﻞ ﳒد ﻗرن ﻓاستﱭ
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) و ( ﻣيﻘات ) أهﻞ اﳌﺸرق ( أي العراق وﺧراسان وﳓﻮﳘا ) ذات عرق ( ﻣنﺰل
ﻣعروف ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷن ﻓيﻪ عرﻗا وهﻮ اﳉبﻞ الصغﲑ وﺑينﻪ وﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﳓﻮ ﻣرﺣلتﲔ )
وهﻲ ( أي هذﻩ اﳌﻮاﻗيﺖ ) ﻷهلﻬا ( اﳌذﻛﻮرين ) وﳌن ﻣر عليﻬا ﻣن ﻏﲑهﻢ ( أي ﻣن
ﻏﲑ أهلﻬا ﻳعﲏ اﳌدﱐ من ذو اﳊﻠيفﺔ ﻓﻠو ﺟاء اﻟيمﲏ ومر اﳌدﻳنﺔ ﰒ أراد أن ﳛج ﻓسيمر
ﻋﻠﻰ ذي اﳊﻠيفﺔ ﻓيﺼﲑ ميﻘاﺗه ذي اﳊﻠيفﺔ واﻟﺸامي ﻟو ﻛان ﰲ اﻟيمن ومر ﻋﻠﻰ ﻳﻠمﻠﻢ

ﻓيﻠﺰمه اﻹﺣرام من ﻳﻠمﻠﻢ إذا ﻛان ﻳرﻳد اﳊج أو اﻟعمرة ﻫؤﻻء أﺻﺤاب اﳌواﻗيﺖ اﻟﺬﻳن ﻫﻢ

ﺧارج اﳌواﻗيﺖ أما اﻟﺬﻳن ﻫﻢ داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ :وﻣن ﻣنﺰلﻪ دون اﳌﻮاﻗيﺖ ﳛرم ﻣنﻪ ﳊﺞ
وعمرة ﻳعﲏ من منﺰﻟه .سنﻘسمﻬﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻗسام ﻟنرﺟﻊ مرة أﺧرى من أول اﻟﺒاب ﳌا ﻗال

وميﻘات ذو اﳊﻠيفﺔ اﻛتﺐ ﻋنوان ﺟانﱯ إن ﻛان ﺧارج اﳌواﻗيﺖ واﻟﺜاﱐ ب -من ﻛان

داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ وﺧارج اﳊرم ﻗال ) :وﻣن ﺣﺞ ﻣن أهﻞ ﻣﻜﺔ ﻓـ ( إنﻪ ﳛرم ) ﻣنﻬا ( ﻫﺬا

اﻟﺜاﻟﺚ ج -أﻫﻞ مﻜﺔ ﺧتﺼار سيﺤرم ﻟﻠﺤج من مﻜﺔ وﻟﻠعمرة من اﳊﻞ من أﻗرب اﳊﻞ

ﻟه لﻘﻮل اﺑن عباس":وﱠﻗﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ ﻷهﻞ اﳌدينﺔ ذا اﳊليﻔﺔ وﻷهﻞ الﺸام اﳉﺤﻔﺔ
وﻷهﻞ ﳒد ﻗرن وﻷهﻞ اليمن يلملﻢ هن ﳍن وﳌن أتى عليﻬن ﻣن ﻏﲑ أهلﻬن ﳑن يريد
اﳊﺞ والعمرة وﻣن ﻛان دون ذلﻚ ﻓمﻬلﻪ ﻣن أهلﻪ وﻛذلﻚ أهﻞ ﻣﻜﺔ يﻬلﻮن ﻣنﻬا"
ﻣتﻔق عليﻪ .وﻣن ﱂ ﳝر ﲟيﻘات أﺣرم إذا علﻢ أنﻪ ﺣاذى أﻗر ا ﻣنﻪ لﻘﻮل عمر
":انﻈروا إﱃ ﺣذوها ﻣن ﻗديد" رواﻩ البخارى إذا ﻋﻠﻢ أنه ﺣاذ أﻗر ا منه ﻳعﲏ ﱂ ﳝر

ﻋﻠﻰ ميﻘات ﻟﻜن مر ﲜوار ميﻘات ﻓﺈذا ﺣاذى ﻫﺬا اﳌيﻘات ﻳعﲏ ﺻار ﲜواره ﻓعند ذﻟﻚ
ﳛرم ﻓﺈن ﱂ ﳛاذي ميﻘا ﻳعﲏ ﺟاء من مﻜان ﻻ ﻫو ميﻘات وﻻ ﳛاذي ميﻘات ﻗال:

ويسن أن ﳛتاط ﻓﺈن ﱂ ﳛاذ ﻣيﻘا أﺣرم ﻣن ﻣﻜﺔ ﲟرﺣلتﲔ ﻫنا سأﻗرأ ﻋﻠيﻜﻢ ﻛﻼم
اﻟروﺣيﺒاﱐ ﰲ مﻄاﻟﺐ أوﱄ اﻟنﻬﻰ ﻗال ﻓﺈن ﱂ ﳛاذي ميﻘا ﻛاﻟﺬي ﳚيء من سواﻛن إﱃ

ﺟدة وسواﻛن ﰲ اﻟسودان ﺗﻘاﺑﻞ ﺟدة ﻗال ﻛاﻟﺬي ﳚيء من سواﻛن إﱃ ﺟدة من ﻏﲑ أن

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٩١

ﳝر ﺑراﺑﻎ وﻻ ﻳﻠمﻠﻢ ﻷ ما ﻳعﲏ راﺑﻎ وﻳﻠمﻠﻢ ﺣينئﺬ أمامه ﻓيﺼﻞ ﺟدة ﻗﺒﻞ ﳏاذا ما ﻓﻬﺬا
اﻟﻜﻼم ﺻﺤيﺢ ﺟغراﻓيا ﻓﻘد راﺟعته ﰲ اﻟـ  googleﻓوﺟدﺗه ﺻﺤيﺤا وﺟدت أن ﺟدة

رزة وﻳﻠمﻠﻢ داﺧﻠﺔ ﻗﻄعا داﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤر وﺣﱴ اﳉﺤفﺔ ﻻ ﲢاذه ﻓﻬي داﺧﻠﺔ ﻓاﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﻄول ﻗال :ﻓيﺼﻞ ﺟدة ﻗﺒﻞ ﳏاذا ما أﺣرم ﻋن مﻜﺔ ﺑﻘدر مرﺣﻠتﲔ ﻓيﺤرم ﰲ
اﳌﺜال من ﺟدة ﻷ ا ﻋﻠﻰ مرﺣﻠتﲔ من مﻜﺔ ﻷ ا أﻗﻞ اﳌواﻗيﺖ ﻫﺬا ﻗاﻟه اﻟروﺣيﺒاﱐ ﰲ

مﻄاﻟﺐ أوﱄ اﻟنﻬﻰ ونﻘﻠه ﻋنه اﻟﻠﺒدي ﰲ اﳊاشيﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟدﻟيﻞ ) وعمرتﻪ ( أي عمرة
ﻣن ﻛان ﲟﻜﺔ ﳛرم ﳍا ) ﻣن اﳊﻞ ( ﻷن النﱯ ﷺ أﻣر عبد الرﲪن ﺑن أﰊ ﺑﻜر أن يعمر
عاﺋﺸﺔ ﻣن التنعيﻢ ﻣتﻔق عليﻪ وﻻ ﳛﻞ ﳊر ﻣسلﻢ ﻣﻜلﻒ أراد ﻣﻜﺔ أو النسﻚ ﲡاوز
اﳌيﻘات ﺑﻼ إﺣرام ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻳﻘول اﳊر اﳌسﻠﻢ اﳌﻜﻠف إذا أراد مﻜﺔ أو اﳊرم ﻓﻼ
ﻳتﺠاوز اﳌيﻘات ﺑﻼ إﺣرام إﻻ لﻘتال ﻣباح ﻫﺬا " "١أو ﺧﻮف ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ أو ﺣاﺟﺔ
تتﻜرر ﻛﺤﻄاب وﳓﻮﻩ أو ﺣاﺟﺔ ﺗتﻜرر ﻫﺬا داﺋما ﻳﺬﻫﺐ داﺧﻞ مﻜﺔ وﺧارج مﻜﺔ ﻳعﲏ
داﺋما ﳝر اﳌواﻗيﺖ ﻓﺈن ﲡاوزﻩ لغﲑ ذلﻚ لﺰﻣﻪ أن يرﺟﻊ ليﺤرم ﻣنﻪ إن ﱂ ﳜﻒ ﻓﻮت ﺣﺞ
أو على نﻔسﻪ وإن أﺣرم ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ ﻓعليﻪ دم ﻳعﲏ ﻏﲑ ﻫﺬه اﻷسﺒاب اﻟﱵ ذﻛرﻫا
اﻟﻘتال واﳋوف وﻛﺬا ﻟﺰمه أن ﻳرﺟﻊ ﻟيﺤرم منه ﻓﺈن ﱂ ﳜف ﻓوت اﳊج أو ﻋﻠﻰ نفسه ﻳعﲏ

ما ﻛان ﻓيه سﺒﺐ ﳝنعه من إﺣرامه ﻋفوا إن ﱂ ﻳﻜن ﻳعﲏ ﻳﻠﺰمه أن ﻳرﺟﻊ إﻻ إذا ﻛان ﻫناك

سﺒﺐ ﳝنعه ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك سﺒﺐ ﻓيﻠﺰمه أن ﻳرﺟﻊ ﰒ ﻗال وإن أﺣرم ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ ﻓعليﻪ
دم اﻛتﺒوا ﻋندﻫا وإن رﺟﻊ إﱃ اﳌيﻘات ﺑعد اﻹﺣرام ﻻ ﻳسﻘط اﻟدم ﻫﺬا معناه أنه إذا ﻗﻠنا

ﳚﺐ ﻋﻠيه أن ﳛرم من اﳌيﻘات ﻓﻬو ﳋيار إما أن ﳛرم من اﳌيﻘات أو إذا ﲡاوز ﻏﲑ ﳏرم
أن ﻳرﺟﻊ ﻓيﺤرم من اﳌيﻘات وﻫﻜﺬا ﻻ دم ﻋﻠيه أما إذا ﲡاوز ودﺧﻞ داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ وأﺣرم
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من داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ ﻟﺰم اﻟدم رﺟﻊ إﱃ ميﻘاﺗه أو ﱂ ﻳرﺟﻊ ﻓمﺠرد أن أﺣرم من اﻟداﺧﻞ ﻷن
اﻟواﺟﺐ ﻫو إﻳﻘاع اﻹﺣرام اﻟنيﺔ ﻋند اﳌيﻘات أو ﻗﺒﻞ اﳌيﻘات اﻷﻓﻀﻞ ﻋند اﳌيﻘات وﳚوز

ﻗﺒﻠه ﻓاﻟواﺟﺐ أﻻ ﻳوﻗﻊ اﻹﺣرام ﺧارج اﳌواﻗيﺖ ﻓﺈذا ﺧاﻟف ذﻟﻚ ﺧاﻟف اﻟواﺟﺐ وإن
ﲡاوزﻩ ﻏﲑ ﻣﻜلﻒ ﻳعﲏ ﺣاﻟﺔ ﻏﲑ اﻟتﻜﻠيف أﺣرم ﻣن ﻣﻮﺿعﻪ وﻛرﻩ إﺣرام ﻗبﻞ ﻣيﻘات

مﺜﻼ ﻫﺬا ﺟاء من مﺼر وأﺣرم من اﻟﻘاﻫرة وإﺣرامه ﻫو اﳉﺤفﺔ ﻓيﻜره إﺣرامه ﻗﺒﻞ اﳌيﻘات
ﻟﻜن ﻳﺼﺢ إﺣرامه وﻻ دم ﻋﻠيه واﻷﻓﻀﻞ أن ﳛرم ﻋند اﳌيﻘات ﻓﺈن أﺣرم داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ

ﻟﺰمه اﻟدم ﻗال :وﲝﺞ ﻗبﻞ أشﻬرﻩ وينعﻘد ﻳعﲏ ﻳنعﻘد ﰲ اﻟﺼورﺗﲔ إذاًﻛره إﺣرام ﻗﺒﻞ
اﳌيﻘات ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻗﺒﻞ أشﻬر اﳊج أن ﳛرم ﳊج ﻗﺒﻞ أشﻬر اﳊج
وأشﻬر اﳊج ﻫي شوال وذو اﻟﻘعدة وﻋﺸر من ذي اﳊﺠﺔ وﻫو أﺣرم ﰲ رمﻀان ﳊج

ﻓينعﻘد مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ .ﻗال ) :وأشﻬر اﳊﺞ شﻮال وذو الﻘعدة وعﺸر ﻣن ذي اﳊﺠﺔ (
ﻣنﻬا يﻮم النﺤر وهﻮ يﻮم اﳊﺞ اﻷﻛﱪ إذا ﻛان منه ﻓﻬﻞ ﻳستﻄيﻊ أن ﳛرم ﰲ اﻟعاشر

اﳉواب أن ﻳوم اﻟنﺤر منﻬا ﻟﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻟفوات ﻋرﻓﺔ وﻟيﺲ ﻷن ﻟيسﺖ من أشﻬر اﳊج
ﻫي من أشﻬر اﳊج ﻫﺬا اﻟيوم ﻟﻜن ﻳتعﺬر ﻋﻠيه من ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟيوم ودﺧﻞ ﻋﻠيه ﻫﺬا اﻟيوم ﻻ
ﻳستﻄيﻊ ﻷن اﳊج ﻋرﻓﺔ وﻋرﻓﺔ ﻓاﺗﻚ.

ب اﻹﺣرام
لغﺔ نيﺔ الدﺧﻮل ﰲ التﺤرﱘ ﻷنﻪ ﳛرم على نﻔسﻪ ﺑنيتﻪ ﻣا ﻛان ﻣباﺣا ﻗبﻞ اﻹﺣرام ﻣن
النﻜاح والﻄيب وﳓﻮﳘا وشرعا ) نيﺔ النسﻚ ( أي نيﺔ الدﺧﻮل ﻓيﻪ ﻻ نيﺔ أن ﳛﺞ أو
يعتمر نفرق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻹﺣرام ﻫو نيﺔ اﻟدﺧول ﰲ اﻟنسﻚ وﻟيﺲ نيﺔ أن ﳛج ﰲ اﳌستﻘﺒﻞ

أو ....مﺜﻞ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣرام اﳌﻘارنﺔ ﻟنيﺔ اﻟدﺧول ﰲ اﳊج ﻓنيﺔ اﻟدﺧول ﰲ اﻟﺼﻼة اﻵن أو

نيﺔ اﻟدﺧول ﰲ اﻹﺣرام اﻵن ﻏﲑ نيﺔ إﺣرام مستﻘﺒﻞ أو دﺧول ﰲ اﻟﺼﻼة ﰲ اﳌستﻘﺒﻞ )
سن ﳌريدﻩ ( أي ﻣريد الدﺧﻮل ﰲ النسﻚ ﻣن ذﻛر وأنﺜى ) ﻏسﻞ ( ""١ﻫﺬه اﻟسنﺔ
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اﻷوﱃ اﻟغسﻞ ولﻮ ﺣاﺋﻀا ونﻔساء "ﻷن النﱯ ﷺ أﻣر أﲰاء ﺑنﺖ عميﺲ وهﻲ نﻔساء
أن تغتسﻞ" رواﻩ ﻣسلﻢ وأﻣر عاﺋﺸﺔ أن تغتسﻞ ﻹهﻼل اﳊﺞ وهﻲ ﺣاﺋﺾ واﳊدﻳﺚ ﰲ
مسﻠﻢ ) أو تيمﻢ لعدم ( أي عدم اﳌاء أو تعذر استعمالﻪ لنﺤﻮ ﻣرض ) و ( سن لﻪ
أيﻀا ) تنﻈﻒ ( " "٢ﺧذ شعر وﻇﻔر وﻗﻄﻊ راﺋﺤﺔ ﻛريﻬﺔ لﺌﻼ ﳛتاج إليﻪ ﰲ إﺣراﻣﻪ
ﻓﻼ يتمﻜن ﻣنﻪ ) و ( سن لﻪ أيﻀا ) تﻄيب ( " "٣ﰲ ﺑدنﻪ ﲟسﻚ أو ﲞﻮر أو ﻣاء ورد
وﳓﻮها لﻘﻮل عاﺋﺸﺔ ":ﻛنﺖ أطيب رسﻮل ﷲ ﷺ ﻹﺣراﻣﻪ ﻗبﻞ أن ﳛرم وﳊلﻪ ﻗبﻞ أن
يﻄﻮف لبيﺖ وﻗالﺖ ﻛﺄﱐ أنﻈر إﱃ وﺑيص اﳌسﻚ ﰲ ﻣﻔارق رسﻮل ﷲ ﺻلى ﷲ عليﻪ
وسلﻢ وهﻮ ﳏرم" ﻣتﻔق عليﻪ وﻛرﻩ أن يتﻄيب ﰲ ثﻮﺑﻪ ﻫو ﳝﻜن أن ﻳﻄيﺐ ﺛوﺑه ﻗﺒﻞ أن
ﳛرم ﻟﻜن ﺑﺸرط ﻟو ﺧﻠﻊ ﻫﺬا اﻹﺣرام ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳرﺟعه مرة نيﺔ ﻷنه مﻄيﺐ ﻗال :ولﻪ
استداﻣﺔ لبسﻪ أي اﻟﺜوب اﻟﺬي طيﺒه ﻣا ﱂ ينﺰعﻪ ﻓﺈن نﺰعﻪ ﻓليﺲ لﻪ أن يلبسﻪ ﻗبﻞ
ﻏسﻞ الﻄيب ﻣنﻪ وﻣﱴ تعمد ﻣﺲ ﻣا على ﺑدنﻪ ﻣن الﻄيب أو ﳓاﻩ عن ﻣﻮﺿعﻪ ﰒ ردﻩ
إليﻪ أو نﻘلﻪ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ آﺧر ﻓدى ﻻ إن سال ﺑعرق أو ﴰﺲ إذاً ﻫﺬه ﺛﻼﺛﺔ مساﺋﻞ
انتﺒﻬوا إذا ﺗعمد أن ﳝﺲ ما ﻋﻠيه من طيﺐ ﻫﺬا "أ" أو ﳓاه من مﻜانه ﻳعﲏ ﻓيه طيﺐ ﻛﺜﲑ

ﰲ رأسه أو ﰲ ﻳده ﻓيمسﻚ اﻟﻄيﺐ ﻫﺬا وﻛأنه ﻳﻄيﺐ من ﺟدﻳد أي أﺧﺬ ﺑعﻀا من
اﻟﻄيﺐ ﰲ رأسه ووضعه ﰲ ﺻدره أو رده إﻟيه ﻳعﲏ اﻟﻄيﺐ ﲢرك من موضعه ﻓرده أو نﻘﻠه

إﱃ موضﻊ آﺧر ﻓدى ﻷنه اﻋتﱪ ﺗﻄيﺐ ﻻ إن سال ﺑعرق أو ﴰﺲ ﻓﻼ ﺣرج ) و ( سن لﻪ
أيﻀا ) ﲡرد ﻣن ﳐيﻂ ( ﻫﺬا اﻟراﺑﻊ وهﻮ ﻛﻞ ﻣا ﳜاط على ﻗدر اﳌلبﻮس عليﻪ ﻛالﻘميص
والسراويﻞ "ﻷنﻪ ﷺ ﲡرد ﻹهﻼلﻪ" رواﻩ الﱰﻣذي ) و ( سن لﻪ أيﻀا أن ) ﳛرم ﰲ إزار
ورداء أﺑيﻀﲔ ( نﻈيﻔﲔ ونعلﲔ ﻫﺬا اﳋامﺲ لﻘﻮلﻪ ﷺ":وليُﺤرم أﺣدﻛﻢ ﰲ إزار ورداء
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ونعلﲔ رواﻩ أﲪد واﳌراد لنعلﲔ التاسﻮﻣﺔ وﻫو نوع من اﻟنعال ذات سيور ﻻ ﺗسﱰ اﻟﻘدم
ﰒ ﻗال :وﻻ ﳚﻮز لﻪ لبﺲ السرﻣﻮزة واﳉمﺠﻢ ﻗالﻪ ﰲ الﻔروع ﻫﺬه أنواع من اﻷﺣﺬﻳﺔ

ﺗغﻄي اﻟﻜعﺒﲔ ﻓتمنﻊ ﻓمسأﻟﺔ اﻷﲰاء ﻫو مﺜﻞ مﺜﻠﺔ مﺸﻬورة ﰲ زمنه .اﻟسادس ) :و (
سن ) إﺣرام عﻘب رﻛعتﲔ ( نﻔﻼ أو عﻘب ﻓريﻀﺔ "ﻷنﻪ ﷺ أهﻞ دﺑر ﺻﻼة" رواﻩ
النساﺋى ) ونيتﻪ شرط ( ﻓﻼ يصﲑ ﳏرﻣا ﲟﺠرد التﺠرد أو التلبيﺔ ﻣن ﻏﲑ نيﺔ الدﺧﻮل
ﰲ النسﻚ ﳊديﺚ":إﳕا اﻷعمال لنيات" نيﺔ اﻹﺣرام شرط ﻟيﺲ اﻟتﺠرد ﻓﻘط ﻫو اﻟﺬي
ﳚعﻠه ﳏرم ﻻﺑد أن ﻳنوي اﻹﺣرام ﺣﱴ ﻳدﺧﻞ ﰲ اﻹﺣرام ﳊدﻳﺚ إﳕا اﻷﻋمال ﻟنيات )
ويستﺤب ﻗﻮلﻪ اللﻬﻢ إﱐ أريد نسﻚ ﻛذا ( ﻫﺬا اﻟساﺑﻊ وﻫو اﻟتﻠفﻆ ﻟنيﺔ أي أن يعﲔ
ﻣا ﳛرم ﺑﻪ ويلﻔظ ﺑﻪ وأن يﻘﻮل ) ِ
ﻓيسّرﻩ ﱄ ( وتﻘبلﻪ ﻣﲏ وأن يﺸﱰط ﻓيﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﺜامن
) وإن ﺣبسﲏ ﺣاﺑﺲ ﻓمﺤلﻲ ﺣيﺚ ﺣبستﲏ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ لﻀباعﺔ ﺑنﺖ الﺰﺑﲑ ﺣﲔ
ﻗالﺖ لﻪ إﱐ أريد اﳊﺞ وأﺟدﱐ وﺟعﺔ ﻓﻘال ﺣﺠﻲ واشﱰطﻲ وﻗﻮﱄ "اللﻬﻢ ﳏلﻲ ﺣيﺚ
ﺣبستﲏ" ﻣتﻔق عليﻪ زاد النساﺋﻲ ﰲ روايﺔ إسنادها ﺟيد "ﻓﺈن لﻚ على رﺑﻚ ﻣا
استﺜنيﺖ" ﻓمﱴ ﺣبﺲ ﲟرض أو عدو أو ﺿﻞ عن الﻄريق ﺣﻞ وﻻ شﻲء عليﻪ اﻵن ﻫو

ﻳفرع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻜن ﳌا ﻳﻘول سن أن ﻳﺸﱰط ﻓﻬﻞ ﻳسن أن ﻳﺸﱰط إذا ﻛان ﺧاﺋفا أم
مﻄﻠﻘا؟ ﻫو ﻫﺬا مﻄﻠﻘا ﻇاﻫرا و طنا واﻟﺬي اﺧتاره شيﺦ اﻹسﻼم ﻟﻠﺨاﺋف وشاع ﻫﺬا
اﻟﻘول ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻘول من اﻷﻗوال وأﺋمﺔ اﳊناﺑﻠﺔ ﻻ ﻳﺸﱰطون ﻫﺬا ﺧاﺋف أو ﻏﲑ ﺧاﺋف
ﻓمﺜﻼ إذا اشﱰط ﻓمﱴ ﺣﺒﺲ ﲟرض أو ﻋدو أو ضﻞ ﻋن اﻟﻄرﻳﻖ ﺣﻞ وﻻ شيء ﻋﻠيه ﻷنه

اشﱰط انتﺒﻬوا اﻵن ﻋند اشﱰاطات ﻻ ﺗﻘﺒﻞ وﻫي :ولﻮ شرط أن ﳛﻞ ﻣﱴ شاء أو إن
أﻓسدﻩ ﱂ يﻘﻀﻪ ﱂ يصﺢ الﺸرط وﻻ يبﻄﻞ اﻹﺣرام ﲜنﻮن أو إﻏماء أو سﻜر ﻛمﻮت وﻻ
ينعﻘد ﻣﻊ وﺟﻮد أﺣدها ﻓﻼ ﻳدﺧﻞ ﰲ اﻹﺣرام ﳎنون وﻻ مغمﻰ ﻋﻠيه وﻻ سﻜران وﻻ ميﺖ
ﻟﻜن إذا طرأت ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ ﻋﻠﻰ اﶈرم ﻻ ﺗﻘﻄﻊ اﻹﺣرام .اﻵن انتﻘﻞ إﱃ أنواع اﻟنسﻚ:
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ﻗال :واﻷنساك ﲤتﻊ وإﻓراد وﻗران ) وأﻓﻀﻞ اﻷنساك التمتﻊ ( ﻓاﻹﻓراد ﻓالﻘران وﻋنه

ﻋن اﻹمام أﲪد رواﻳﺔ إن ساق اﳍدي ﻓاﻟﻘران أﻓﻀﻞ ﰒ اﻟتمتﻊ وإن ﱂ ﻳسوق اﳍدي ﻳﺼﲑ

اﻟتمتﻊ أﻓﻀﻞ ﻗال أﲪد ﻻ شﻚ أنﻪ ﷺ ﻛان ﻗار واﳌتعﺔ أﺣب إﱄ انتﻬى .وﻗال ﻷنﻪ
آﺧر ﻣا أﻣر ﺑﻪ النﱯ ﷺ ﻓﻔﻲ الصﺤيﺤﲔ "أنﻪ ﷺ أﻣر أﺻﺤاﺑﻪ ﳌا طاﻓﻮا وسعﻮا أن
ﳚعلﻮها عمرة إﻻ ﻣن ساق هد وثبﺖ على إﺣراﻣﻪ لسﻮﻗﻪ اﳍدي و سﻒ ﺑﻘﻮلﻪ لﻮ
استﻘبلﺖ ﻣن أﻣري ﻣا استدﺑرت ﻣا سﻘﺖ اﳍدي وﻷﺣللﺖ ﻣعﻜﻢ" ) وﺻﻔتﻪ ( أي
التمتﻊ ) أن ﳛرم لعمرة" "١ﰲ أشﻬر اﳊﺞ " "٢ويﻔرغ ﻣنﻬا" "٣ﰒ ﳛرم ﳊﺞ " "٤ﰲ
عاﻣﻪ " ( "٥ﻣن ﻣﻜﺔ أو ﻗر ا أو ﺑعيد ﻣنﻬا ﻷنه ﻗيده ﰲ اﳌﻘنﻊ واﻹﻗناع ﲟﻜﺔ أو ﻗرﻳﺐ
منﻬا واﻟﺬي ﻋﻠيه اﻷﻛﺜر ﻋدم اﻟتﻘييد ﻟﻘرب أما من أﺣرم ﳊج من مﻜان ﺑعيد ﻓيسﻘط
ﻋنه دم اﻟتمتﻊ مﻊ اﻋتﺒاره متمتعا ﻷنه اﳌسأﻟﺔ ﻫي من ﻫو اﳌتمتﻊ ومن ﳚﺐ ﻋﻠيه دم اﻟتمتﻊ
ﻓأﺣيا نﻘول ﻫو متمتﻊ وﳚﺐ ﻋﻠيه دم اﻟتمتﻊ وأﺣيا نﻘول ﻫو متمتﻊ وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيه دم

اﻟتمتﻊ معناه أن ﻫناك شروط ﻟدم اﻟتمتﻊ ﻗال :واﻹﻓراد أن ﳛرم ﲝﺞ ﰒ ﺑعمرة ﺑعد ﻓراﻏﻪ
ﻣنﻪ واﳌﻘﺼود إن ﱂ ﻳﻜن أﺗﻰ ا أي اﳌﻘﺼود إن أرادﻫا ﻓﻠيﺲ اﻹﻓراد أن ﰐ ﳊج ﰒ

اﻟعمرة ﻻ ﻓاﻹﻓراد أن ﰐ ﳊج وﻟﻜن إذا أردت ﻋمرة ﺑعد اﳊج ﻓﻼ س ﰐ ﻟعمرة
ﻟﻜن إذا ﱂ ﺗرد اﻟعمرة أو ﻛان ﻗد اﻋتمرت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻟﻜن اﳌعﲎ أنه ﻟو أﺗﻰ ﳊج
وأﺗﻰ ﺑعد اﳊج ﻟعمرة ﻓﻬو مفرد وﻻ ﻳعتﱪ ﻗارن وﻻ متمتﻊ ﻟﻜن ﻟيﺲ من شرط اﻹﻓراد أن
ﰐ ﻟعمرة ﺑعد اﳊج .ﻗال :والﻘران أن ﳛرم ما ﻣعا ﻳعﲏ ﳊج واﻟعمرة واﻹﺣرام ﳊج

واﻟعمرة ﻟه ﺻور ن أن ﳛرم ما معا ﻫﺬا رﻗﻢ " "١وﻫﺬه اﻟﺼورة اﻷوﱃ ﻟﺒيﻚ ﺣﺠا وﻋمرة

ﻟﺒيﻚ ﻋمرة وﺣﺠﺔ أي دﺧﻞ ﰲ اﳊج واﻟعمرة معا ﻫﺬا اﻟﻘران ﻗال :أو ا " "٢أي اﻟعمرة
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ﰒ يدﺧلﻪ أي اﳊج عليﻬا ﻗبﻞ شروعﻪ ﰲ طﻮاﻓﻬا اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ ﻟﻠﻘران أن ﳛرم ﻟعمرة ﰒ
ﻳدﺧﻞ ﻋﻠيﻬا اﳊج ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸرع ﰲ طواف اﻟعمرة أما إذا شرع ﰲ طواف اﻟعمرة وأﺗﻰ
ﺑﺒعﺾ أرﻛان اﻟعمرة ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳدﺧﻞ ﻋﻠيﻬا شيئا ﻓﻠو أدﺧﻞ شيء ﺑعد ذﻟﻚ ﻓﻬو ﻋﺒﺚ

وﻻ أﺛر ﻟه .وﻫنا استﺜناء ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا )إﻻ من معه ﻫدي ﻓيﺼﺢ -أن ﻳدﺧﻞ
اﳊج ﻋﻠﻰ اﻟعمرة -وﻟو ﺑعد طواﻓﻬا ﺑﻞ وﻳﻠﺰمه ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ( ﻷن اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﳚوز ﻟه
اﻟتﺤﻠﻞ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ اﳍدي ﳏﻠه اﻵن ﻋرﻓنا اﻟتمتﻊ واﻟﻘران واﻹﻓراد أﺻﺒﺢ ﻋمﻞ اﳌفرد وﻋمﻞ
اﻟﻘارن ما اﻟفرق ﺑينﻬما؟ اﻟفرق ﺑينﻬما اﻟنيﺔ ووﺟوب اﳍدي أما من ﺣيﺚ اﻟعمﻞ ﻻ ﻓرق
ﻓﺒﻘيﺔ اﻷﻋمال نفسﻬا اﳌفرد مﺜﻞ اﻟﻘارن واﳋﻼف ﰲ اﻟنيﺔ ﻓاﳌفرد نوى اﻹﻓراد واﻟﻘارن نوى
اﻟﻘران واﳋﻼف اﻟﺜاﱐ ﻫو ﰲ وﺟوب اﳍدي ﻓاﻟﻘارن ﳚﺐ ﻋﻠيه ﻫدي وأما اﳌفرد ﻓﻼ ﳚﺐ

ﻋﻠيه ﻫدي وﺟو ﻫو مستﺤﺐ ﻗال :وﻣن أﺣرم ﺑﻪ أي ﳊج ﰒ أدﺧلﻬا أي اﻟعمرة عليﻪ
ﱂ يصﺢ إﺣراﻣﻪ ا اﻟﺼورة اﻟﺜاﻟﺜﺔ وﻫي ﻻ ﺗﺼﺢ انتﺒﻬوا اﻵن رﺟﻞ أﺣرم ﻟعمرة ﻗﺒﻞ أن

ﻳﺸرع ﰲ اﻟعمرة أﺣرم ﳊج إﺣرامﲔ منفﺼﻠﲔ ﻟﻜن ﱂ ﻳﺒدأ ﰲ أﻋمال اﻟعمرة أﺻﺒﺢ ﻗار
ﻳدﺧﻞ اﳊج ﻋﻠﻰ اﻟعمرة واﻟعﻜﺲ أﺣرم ﳊج وﻗﺒﻞ أن ﻳفعﻞ أي ﻋمﻞ من أﻋمال اﳊج

أﺣرم ﻟعمرة ﻓﻼ نﻘول ﻗارن إﺣرامه ﻟعمرة طﻞ ﻟغو ﻻ ﻗيمﺔ ﻟه .ﻗال اﳌﺼنف ) :و (
ﳚب ) على اﻷﻓﻘﻲ ( وهﻮ ﻣن ﻛان ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻓﺄﻛﺜر ﻣن اﳊرم إن أﺣرم ﻣتمتعا أو
ﻗار ) دم ( نسﻚ ﻻ ﺟﱪان ﲞﻼف أهﻞ اﳊرم وﻣن هﻮ ﻣنﻪ دون اﳌساﻓﺔ ﻓﻼ شﻲء
عليﻪ لﻘﻮلﻪ تعاﱃ:ذلﻚ ﳌن ﱂ يﻜن أهلﻪ ﺣاﺿري اﳌسﺠد اﳊرام  ﻫﺬا اﻟﺸرط ﻫو

شرط ﻟوﺟوب دم اﻟتمتﻊ واﻟﻘران إذاً دم اﻟتمتﻊ واﻟﻘران ﳚﺐ ﻋﻠﻰ من ﱂ ﻳﻜن أﻫﻠه ﺣاضري
اﳌسﺠد اﳊرام وﻫﻢ أﻫﻞ مﻜﺔ ومن ﻛانوا ﺣوﳍا ﻗرﻳﺒا منﻬا دون مساﻓﺔ اﻟﻘﺼر ﻫؤﻻء إذا

ﲤتعوا ﻓيﺼﺢ منﻬﻢ اﻟتمتﻊ وﻳﺼﺢ منﻬﻢ اﻟﻘران ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠيﻬﻢ دم اﻟتمتﻊ أو دم اﻟﻘران
وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻟﱵ ﻗﻠنا أن ﻓيﻬا ﺧﻼف ﻓﻬﻞ ﳒعﻞ ﻫﺬا اﻟﺸرط شرط ﻟوﺟوب دم اﻟتمتﻊ
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واﻟﻘران أو نﻘول ﻫو شرط ﻟﻠتمتﻊ نفسه واﻟﻘران نفسه ﻓﺈذا ﻗﻠنا ﻫو شرط ﻟﻠﻘران واﻟتمتﻊ
معناه إذا اﺧتﻞ ﻫﺬا ﻟيﺲ ﲟتمتﻊ وﻻ ﺑﻘارن ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻋﻠيه دم ﲤتﻊ أو ﻗران؟ ﻻ ﻷنه ﻟيﺲ
ﲟتمتﻊ أﺻﻼ أو نﻘول أن ﻫﺬه شروط ﻟﻠدم ﻓﻘط وﻟيﺲ ﻟﻠتمتﻊ ﻓﻬو متمتﻊ أو ﻗارن ﻟﻜن
ﻟيﺲ ﻋﻠيه دم اﻟﺼورة واﺣدة أنه ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻟن ﻳعﲏ من ﻛان من أﻫﻞ مﻜﺔ أو ﺣوﳍا

دون اﻟﻘﺼر ﻫﺬا ﻻ ﻳﺬﺑﺢ دم واﲰه متمتﻊ ﻓاﻷﺧﲑ اﳋﻼف شﺒه ﻟفﻈي .ﻗال :ويﺸﱰط أن
ﳛرم ما ﻳعﲏ اﻟعمرة ﻣن ﻣيﻘات أو ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻓﺄﻛﺜر ﻣن ﻣﻜﺔ ﻫﺬه أﻳﻀا شروط دم
اﻟتمتﻊ ﻓﻘط ز دة ﻋﻠﻰ ما سﺒﻖ وأن ﻻ يساﻓر ﺑينﻬما أي ﺑﲔ اﳊج واﻟعمرة ﻓﺈن ساﻓر
ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻓﺄﺣرم ﻓﻼ دم عليﻪ ﻫﺬا اﻟﺸرط اﻟﺜاﱐ معناه أن اﳌتمتﻊ ﻫﺬا ﻻﺑد أن ﰐ من

ﺧارج مﻜﺔ وأﺣرم من اﳌيﻘات ودﺧﻞ مﻜﺔ وأﺗﻰ ﻟعمرة ﰒ ﱂ ﳜرج من مﻜﺔ وﻟﻜن ﺑﻘي
ﻓيﻬا وأﺣرم ﳊج ﻳﻜون ﲨﻊ ﺑﲔ اﳊج واﻟعمرة ﺑسفرة واﺣدة ﻟﻜن إن ساﻓر ﺑينﻬما مساﻓﺔ
ﻗﺼر ﻓﺼار ما ﲤتﻊ ﻳعﲏ ما أﺗﻰ ﲝج وﻋمرة ﺑسفرة واﺣدة وإﳕا أﺗﻰ ﳊج ﰲ سفرة وأﺗﻰ
ﻟعمرة ﰲ سفرة انتﻘﻞ اﳌﺼنف إﱃ مسأﻟﺔ أﺧرى وﻫي ﻓسﺦ اﻹﺣرام ﻹﻓراد واﻟﻘران إﱃ

اﻟتمتﻊ ﻗال :وسن ﳌﻔرد وﻗارن ﻓسﺦ نيتﻬما ﲝﺞ وينﻮ ن ﺣراﻣﻬما ذلﻚ عمرة ﻣﻔردة
ﳊديﺚ الصﺤيﺤﲔ الساﺑق ﻳﻘول اﻵن اﳌﺬﻫﺐ أن واﺣد أﺣرم ﻹﻓراد ﻳسن ﻟه أن ﻳﻘﻠﺐ

نيﺔ اﻹﻓراد وﻫو اﳊج إﱃ ﻋمرة ﺣﱴ ﻳﺼﲑ متمتعا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘاران ﻳسن ﻟه أن ﻳنوي اﻟتمتﻊ
ﻳسن ﻟه أن ﻳﻘﻠﺐ اﻟنيﺔ ﻗال وﻳنو ن ﺣرامﻬما وﻫﺬا ﻳسمونه مسأﻟﺔ اﻟفسﺦ ﻓسﺦ نيﺔ اﳊج

ونيﺔ اﻟﻘران إﱃ ﻋمرة ﰒ ﳛج ﺑعد ذﻟﻚ ﻗال :ﻓﺈن ﺣﻼأي من ﻫﺬه اﻟعمرة اﻟﱵ ﻓسﺨوﻫا أو
اﻟﱵ ﻓسﺨوا اﳊج إﻟيﻬا أﺣرﻣا ﺑﻪ أي ﳊج ليصﲑا ﻣتمتعﲔ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﺸرط ﻫﺬا

اﻟفسﺦ أﻗﺼد ﲢوﻳﻞ اﳊج واﻟﻘران إﱃ ﻋمرة ﻳﺼﺢ ﺑﺸرطﲔ ﻣا ﱂ يسﻮﻗا هد أو يﻘﻔا ﺑعرﻓﺔ
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وإن ساﻗﻪ ﻣتمتﻊ ﱂ يﻜن لﻪ أن ﳛﻞ ﻓيﺤرم ﲝﺞ إن طاف وسعى لعمرتﻪ ﻗبﻞ ﺣلق ﻓﺈذا
ذﲝﻪ يﻮم النﺤر ﺣﻞ ﻣنﻬما أي من اﳊج واﻟعمرة معناه أن اﳌتمتﻊ ساق اﳍدي ﰒ طاف
وسعﻰ ﻓمادام معه ﻫدي ﻻ ﻳفﻚ اﻹﺣرام ﻓيﺤرم اﳌتمتﻊ اﻟﺬي ساق اﳍدي ﱂ ﻳﻜن ﻟه أن
ﳛﻞ .ﻗد ﻋرﻓنا أن شروط وﺟوب اﻟدم ﻋﻠﻰ اﳌتمتﻊ واﻟﻘارن أن ﻳﻜون أﻓﻘيا ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜون
من أﻫﻞ مﻜﺔ أو ﳑن ﻳسﻜنون ﺣول مﻜﺔ أﻗﻞ من مساﻓﺔ ﻗﺼر واشﱰطنا أﻳﻀا أﻻ ﻳساﻓر
ﺑﲔ اﳊج واﻟعمرة ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمتمتﻊ وﻟيﺲ اﻟﻘارن أﻻ ﻳساﻓر ﺑينﻬما مساﻓﺔ ﻗﺼر ﰒ ذﻛر
مسأﻟﺔ أنه من أﺣرم ﻹﻓراد أو أﺣرم ﻟﻘران اﺑتداء ﻳسن ﻟه أن ﻳفسﺦ نيته وأن ﳛوﳍا إﱃ
ﻋمرة ﻟﻜي ﻳتمتﻊ إﻻ إذا ساق اﳍدي أو إذا أﺣرم ﳊج ﻓﻘط ﻳعﲏ أﺣرم مفردا أو ﻗار

وشرع ﰲ اﻟوﻗوف ﺑعرﻓﺔ ﰲ أﻋمال اﳊج أو اﻟعمرة ﻓﻼ ﳛوﳍا ﻗال :وإن ساﻗﻪ ﻣتمتﻊ ﱂ
يﻜن لﻪ أن ﳛﻞ ﻓيﺤرم ﲝﺞ إن طاف وسعى لعمرتﻪ ﻗبﻞ ﺣلق ﻓﺈذا ذﲝﻪ يﻮم النﺤر ﺣﻞ
ﻣنﻬما
ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ ) :وإن ﺣاﺿﺖ اﳌرأة ( اﳌتمتعﺔ ﻗبﻞ طﻮاف العمرة )
ﻓخﺸيﺖ ﻓﻮات اﳊﺞ أﺣرﻣﺖ ﺑﻪ ( وﺟﻮ ً امرأة متمتعﺔ ﻳعﲏ أﺣرمﺖ ﻟعمرة ﻓﻘط وﻗﺒﻞ
ما ﺗﺸرع ﰲ أﻋمال اﻟعمرة ﺟاءﻫا اﳊيﺾ واﳊج سيفو ا ﻓتﺤرم ﳊج وﺗﺼﺒﺢ ﻗارنﺔ )
وﺻارت ﻗارنﺔ ( ﳌا روى ﻣسلﻢ أن عاﺋﺸﺔ ﻛانﺖ ﻣتمتعﺔ ﻓﺤاﺿﺖ ﻓﻘال ﳍا النﱯ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ أهلﻲ ﳊﺞ وﻛذا لﻮ ﺧﺸيﺖ ﻏﲑها ﻳعﲏ ﻏﲑ اﳊاﺋﺾ وﻣن أﺣرم وأطلق
ﺻﺢ وﺻرﻓﻪ ﳌا شاء وﲟﺜﻞ ﻣا أﺣرم ﻓﻼن ﻳﻘول وﻛﺬا ﻟو ﺧﺸيﻬا ﻏﲑﻫا ﻳعﲏ ﻏﲑ اﳊاﺋﺾ
أﺣرم ﻟعمرة ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﱂ ﻳستﻄﻊ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟعمرة ومرض مﺜﻼ ﻓيﺤرم ﳊج

وﻳﻜمﻞ ﺣﺠه ﻗال :وﻣن أﺣرم وأطلق ﺻﺢ وﺻرﻓﻪ ﳌا شاء أﺣرم وما ﻗال ﺣج أم ﻋمرة

ﻷن اﻹﺣرام ﻟه ﺛﻼﺛﺔ ﺻور إما أن ﳛرم ﻟعمرة ﻓﻘط أو ﳛرم ﳊج ﻓﻘط أو ﳛرم ما ﻟﻜن
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ﻟو أﺣرم ﻓﻘط نوى اﻹﺣرام وﱂ ﻳنو شيء معﲔ ﻳﺼﺢ إﺣرامه وﻳﺼرﻓه ﳌا شاء ﻫﺬه اﻟﺼورة

اﻷوﱃ إذا أﺣرم وأطﻠﻖ ،اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ :وﲟﺜﻞ ﻣا أﺣرم ﻓﻼن انعﻘد ﲟﺜلﻪ ﻫﺐ أنه ﱂ ﳚد

ﻓﻼن وﱂ ﻳعرف أﺣرم ﲟاذا ﻗال :وإن ﺟﻬلﻪ ﺟعلﻪ عمرة ﻷ ا اليﻘﲔ ﻷنه ﻟو ﻗال أﺣرمﺖ
ﲟا أﺣرم ﺑه ﻓﻼن ﻓﺈن ﻋرف ﻓﻼن أﺣرم ﳊج أو ﻟعمرة أو ما ﺻار مﺜﻠه وإذا ﺟﻬﻞ
ﻓفﻼن ﻫﺬا ﻻ ﳜرج ﻋن ﻛونه أﺣرم ﺑعمرة أو ﲝج أو ﻻﺛنﲔ ﻓاﻟعمرة أﻗﻠﻬا ﻫو اﻟيﻘﲔ

ﻓيﺼرﻓه وﻳﺼﺒﺢ ﻋمرة ﻗال ﺻورة راﺑعﺔ ﻟو ﻗال أﺣرمﺖ ﻳوما ﻓﻘط ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻗال :ويصﺢ
أﺣرﻣﺖ يﻮﻣا ﻳﻘول أ أﺣرمﺖ ﻟيوم اﻟسﺒﺖ ﻓﻘط ﻳﺼﺢ وﻳﻜون ﳏرم أو ﺑنصﻒ نسﻚ

ﻳﺼﲑ ﳏرم مﻄﻠﻘا وﻟو ﻗال أﺣرمﺖ ﺑنﺼف ﻋمرة وﻟيﺲ ﺑعمرة ﻛامﻠﺔ ﻳﺼﲑ ﳏرم ﺑعمﺔ ﻛامﻠﺔ
أو ﻗال أﺣرمﺖ ﻳوم اﻟسﺒﺖ ﻓﻘط ﻳﺼﲑ ﳏرم وﻳﺼرﻓه ﳌا شاء ﻟﻜن ﻟو ﻗال أﺣرمﺖ ﳊج

ﻳوما ﻳﺼﲑ ﳊج داﺋما وﻟيﺲ ﻳوما إﱃ أن ﻳنتﻬي اﳊج ﻻ إن أﺣرم ﻓﻼن ﻓﺄ ﳏرم لعدم
ﺟﺰﻣﻪ ﻫﺬه اﻟﺼورة ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟو ﻗال إن أﺣرم ﻓﻼن ﻓأ ﳏرم ﻫﺬا معناه أنه ﱂ ﳛرم ) وإذا
استﻮى على راﺣلتﻪ ﻗال ( ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﳐاﻟفﺔ ﻟﻠمﺬﻫﺐ ) وإذا استﻮى على راﺣلتﻪ ﻗال
( ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﲨاعﺔ واﻷﺻﺢ عﻘب إﺣراﻣﻪ ﻫﺬا ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ،اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻘﺐ إﺣرامه ) لبيﻚ
اللﻬﻢ لبيﻚ ( أي أ ﻣﻘيﻢ على طاعتﻚ وإﺟاﺑﺔ أﻣرك ) لبيﻚ ﻻ شريﻚ لﻚ لبيﻚ إن
اﳊمد والنعمﺔ لﻚ واﳌلﻚ ﻻشريﻚ لﻚ ( روي ذلﻚ عن اﺑن عمر عن رسﻮل ﷲ
ﷺ ﰲ ﺣديﺚ ﻣتﻔق عليﻪ وسن أن يذﻛر نسﻜﻪ ﻓيﻬا أي ﻟفﻈا أن ﻳﻘول ﻟﺒيﻚ اﻟﻠﻬﻢ
ﻋمرة ﻟﺒيﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﺣﺠﺔ وأن يبدأ الﻘارن ﺑذﻛر عمرتﻪ ﻫﺬه اﻟسنﺔ اﻟﺜانيﺔ أن ﻳﺒدأ اﻟﻘارن
ﻟعمرة ﻳﻘول ﻟﺒيﻚ اﻟﻠﻬﻢ ﻋمرة وﺣﺠﺔ  ،اﻟﺜاﻟﺚ :وإﻛﺜار التلبيﺔ وتتﺄﻛد إذا عﻼ نﺸﺰا أي
مرﺗفعا أو هبﻂ واد أو ﺻلى ﻣﻜتﻮﺑﺔ أو أﻗبﻞ ليﻞ أو ار أو التﻘﺖ الرﻓاق أو ﲰﻊ
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ﻣلبيا أو ﻓعﻞ ﳏﻈﻮرا سيا أو رﻛب داﺑتﻪ أو نﺰل عنﻬا أو رأى البيﺖ أي اﻟﻜعﺒﺔ )
يصﻮت ا الرﺟﻞ ( أي ﳚﻬر لتلبيﺔ ﳋﱪ الساﺋب ﺑن ﺧﻼد ﻣرﻓﻮعا أ ﱐ ﺟﱪيﻞ
ﻓﺄﻣرﱐ أن آﻣر أﺻﺤاﰊ أن يرﻓعﻮا أﺻﻮا ﻢ ﻹهﻼل والتلبيﺔ وﺻﺤﺤﻪ الﱰﻣذي وإﳕا
يسن اﳉﻬر لتلبيﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣساﺟد اﳊﻞ وأﻣصارﻩ " "١وﰲ ﻏﲑ طﻮاف الﻘدوم ""٢
والسعﻲ ﺑعدﻩ" "٣ﻻ ﻳسن اﳉﻬر ﻟتﻠﺒيﺔ ﻟئﻼ ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄاﺋفيﲔ وﻳﻠﱯ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ سرا
وتﺸرع لعرﺑيﺔ لﻘادر وإﻻ ﻓبلغتﻪ واﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﺗستﺤﺐ اﻟﺰ دة ﻋﻠﻰ اﻟتﻠﺒيﺔ وﻻ ﺗﻜره أي
ﺗﺒاح ويسن ﺑعدها دعاء وﺻﻼة على النﱯ ﷺ ) وﲣﻔيﻬا اﳌرأة ( ﺑﻘدر ﻣا تسمﻊ
رﻓيﻘتﻬا وﻟه ﰲ ﻫﺬا ﺣدﻳﺚ ﻋند اﻟدارﻗﻄﲏ ويﻜرﻩ ﺟﻬرها ﻓﻮق ذلﻚ ﳐاﻓﺔ الﻔتنﺔ وﻻ
تﻜرﻩ التلبيﺔ ﳊﻼل ﻳعﲏ ﻟغﲑ اﶈرم ﻻ ﺗﻜره وﻻ ﺗستﺤﺐ وﻟﻜنﻬا مﺒاﺣﺔ.
ب ﳏﻈﻮرات اﻹﺣرام

وﻫي اﳌمنوﻋات ﺑسﺒﺐ اﻹﺣرام ﻫﺬه ﳏﻈورات اﻹﺣرام أي اﶈرﻣات ﺑسببﻪ ) وهﻲ ( أي
ﳏﻈﻮراتﻪ ) تسعﺔ ( ونﻠﺨﺼﻬا :ﻗسمناﻫا إﱃ ﺛﻼث ﳎموﻋات ا موﻋﺔ اﻷوﱃ وﻫي ﲬسﺔ
أشياء ﲡمعﻬا ﻓدﻳﺔ واﺣدة وﻫي ﻓدﻳﺔ اﻷذى وﻫﺬه اﳋمسﺔ أشياء ﻫي ﺣﻠﻖ اﻟﺸعر وﻗﺺ
اﻟﻈفر وﻟﺒﺲ اﳌﺨيط وﺗغﻄيﺔ اﻟرأس ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠرﺟﻞ واﳋامسﺔ اﻟﻄيﺐ وﻫﺬه اﳋمسﺔ ﻓيﻬا
ﻓدﻳﺔ واﺣدة وﻫي ﺻيام ﺛﻼﺛﺔ أ م أو إطعام ستﺔ مساﻛﲔ أو ذﺑﺢ شاة ﻫﺬه ا موﻋﺔ
اﻷوﱃ ﲬسﺔ وﺑﻘي من اﻟتسعﺔ أرﺑعﺔ اﻟسادس ﻫو ﻗتﻞ اﻟﺼيد وﻫﺬا ﺟﺰاﺋه ﲝسﺐ ﺣال

اﻟﺼيد إذا ﻛان اﻟﺼيد مﺜﻠي ﻓﺈما أن ﻳﺬﺑﺢ اﳌﺜﻞ وسيأﰐ ﺗفﺼيﻠه وإذا ﻛان ﻏﲑ مﺜﻠي ﻓيه
اﻟﺼيام واﻟﺼدﻗﺔ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة اﳌتعﻠﻘﺔ ﻟنساء وﻫي ﻟتدرج اﻟعﻘد ﰒ اﳌﺒاشرة أي ﳌﺲ
اﳉسد ﺑﺸﻬوة ﰒ اﳉماع ﻓاﻟعﻘد ﻻ ﻳﺼﺢ من اﶈرم واﳌﺒاشرة ﻓيﻬا ﻓدﻳﺔ وستأﰐ ﻟتفﺼيﻞ

واﳉماع ﻓيه أﻳﻀا ﻓدﻳﺔ سيأﰐ ﺗفﺼيﻠﻬا أﺣدها ) ﺣلق الﺸعر ( ﻣن ﲨيﻊ ﺑدنﻪ ﺑﻼ عذر
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يعﲏ إزالتﻪ ﲝلق أو نتﻒ أو ﻗلﻊ لﻘﻮلﻪ تعاﱃوﻻ ﲢلﻘﻮا رؤوسﻜﻢ ﺣﱴ يبلﻎ اﳍدي
ﳏلﻪو الﺜاﱐ ) تﻘليﻢ اﻷﻇاﻓر ( أو ﻗصﻪ ﻣن يد أو رﺟﻞ ﺑﻼ عذر ﻓﺈن ﺧرج ﺑعينﻪ شعر
أو انﻜسر ﻇﻔرﻩ ﻓﺄزاﳍما أو زاﻻ ﻣﻊ ﻏﲑﳘا ﻓﻼ ﻓديﺔ ﻫﺬه ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﻟيﺲ ﻓيﻬا ﻓدﻳﺔ إذا

ﺧرج اﻟﺸعر ﰲ ﻋينه ﻓيﺰﻳﻠه ﻟﻠﻀرر ،انﻜسر ﻇفره ﻳﺰﻳﻠه أو زاﻻ اﻟﺸعر أو اﻟﻈفر مﻊ ﻏﲑﻫا

ﻳعﲏ مﺜﻼ ﻗﻄﻊ ﺟﻠده ﻓﺨرج معه شعر أو ﻇفر ﻓﻼ ﻓدﻳﺔ ﻋﻠيه وإن ﺣصﻞ اﻷذى ﺑﻘرح أو
ﻗمﻞ وﳓﻮﻩ ﻓﺄزال شعرﻩ لذلﻚ ﻓدى وﻻ إﰒ ﻟﻠعﺬر وﻣن ﺣلق رأسﻪ ذنﻪ أو سﻜﺖ وﱂ
ينﻬﻪ ﻓدى ويباح للمﺤرم ﻏسﻞ شعرﻩ ﺑسدر وﳓﻮﻩ اﳌﻘﺼود ﺑدون ﺗسرﻳﺢ اﻟﺸعر وﻟﻜن

ﺗسرﻳﺢ اﻟﺸعر ﻳﻜره ﻷنه ﳝﻜن أن ﻳسﻘط اﻟﺸعر ،اﻵن سيﺬﻛر اﻟفدﻳﺔ ،ﺧتﺼار :اﻟﺸعرة
اﻟواﺣدة سيﻄعﻢ مسﻜﲔ ،شعرﺗﲔ سيﻄعﻢ مسﻜينﲔ ،ﺛﻼﺛﺔ معناﻫا ﻓيﻬا اﻟفدﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﻠناﻫا

ﺻيام أو ﺻدﻗﺔ أو نسﻚ ) ﻓمن ﺣلق ( شعرة واﺣدة أو ﺑعﻀﻬا ﻓعليﻪ طعام ﻣسﻜﲔ
وشعرتﲔ أو ﺑعﺾ شعرتﲔ ﻓﻄعام ﻣسﻜينﲔ وثﻼث شعرات ﻓعليﻪ دم أي ﻓدﻳﺔ ﻓﻬي
ﻓدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ إما أن ﻳﺬﺑﺢ شاة أو ﻳﻄعﻢ ستﺔ مساﻛﲔ أو ﻳﺼوم ﺛﻼﺛﺔ أ م ) أو ﻗلﻢ
( ﻇﻔرا ﻓﻄعام ﻣسﻜﲔ أو ﻇﻔرين ﻓﻄعام ﻣسﻜينﲔ أو ) ثﻼثﺔ ﻓعليﻪ دم ( أي ﻓدﻳﺔ أي
شاة أو إطعام ستﺔ ﻣساﻛﲔ أو ﺻيام ثﻼثﺔ أ م وإن ﺧلﻞ شعرﻩ وشﻚ ﰲ سﻘﻮط شﻲء
ﺑﻪ استﺤبﺖ وﻻ ﲡﺐ ﻷنه ﱂ ﻳتيﻘن أن شيء سﻘط .الﺜالﺚ تغﻄيﺔ رأس الذﻛر إﲨاعا
واﻷذ ن من اﻟرأس وأشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ ) وﻣن ﻏﻄى رأسﻪ ﲟﻼﺻق ﻓدى ( سﻮاء ﻛان
ﻣعتادا ﻛعماﻣﺔ وﺑرنﺲ أم ﻻ أو ﻏﲑ معتاد ﻛﻘرطاس ﻳعﲏ ورق وطﲔ ونﻮرة وﺣناء أو
عصبﻪ ﺑسﲑ أي ﻋﺼﺐ رأسه أو استﻈﻞ ﰲ ﳏمﻞ ﻷنه ﺑﻊ ﻟه وﻛﺬا اﻟﺸمسيﺔ "وﻋنه
ﳚوز ﺑﻼ ﻛراﻫﺔ" وﻓيﻬا رواﻳتان راﻛبا أو ﻻ ولﻮ ﱂ يﻼﺻﻘﻪ وﳛرم ذلﻚ ﺑﻼ عذر ﻳعﲏ ﻫﺬه
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اﻷشياء ﻛﻠﻬا ﳑنوع منﻬا ﺑﻼ ﻋﺬر سيأﰒ وﻋﻠيه اﻟفدﻳﺔ و ﻟعﺬر ﻳﻜون ﻋﻠيه اﻟفدﻳﺔ وﻻ ﰒ ﰒ

استﺜﲎ أشياء ﲡوز ﻳغﻄي اﻟرأس ا ﻻ إن ﲪﻞ عليﻪ " "١أو استﻈﻞ ﲞيمﺔ أو شﺠرة أو
ﺑيﺖ " "٢ﻷنه منفﺼﻞ ﻏﲑ ﺑﻊ ﻓﻬناك ﻓرق ﺑﲔ اﳋيمﺔ واﻟﺸمسيﺔ أو اﶈمﻞ مﺜﻞ اﳍودج

واﻟنﺺ ﺟاء ﰲ اﳋيمﺔ وﻟتﺰﻳدوا مسأﻟﺔ :وﻟو ﻏﻄﻰ وﺟﻬه ﻷن اﻟوﺟه ﱂ ﻳﺸﲑ إﻟيه ﻓيﺠوز

ﺗغﻄيﺔ اﻟوﺟه .الراﺑﻊ لبسﻪ اﳌخيﻂ وإليﻪ اﻹشارة ﺑﻘﻮلﻪ ) وإن لبﺲ ذﻛر ﳐيﻄا ﻓدى (
اﳌﺨيط ﻫو ما ﻋمﻞ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺒدن أو ﺑعﻀه وﻻ يعﻘد عليﻪ رداء وﻻ ﻏﲑﻩ إﻻ إزارﻩ
وﻣنﻄﻘتﻪ وﳘيا ﻓيﻬما نﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺣاﺟﺔ لعﻘد اﻟعﻘد ﻫو اﻟرﺑط ﻷنه ﻟعﻘد ﻳﺼﲑ مﺜﻞ

اﳌﺨيط إذاً ﻻ ﻳعﻘد ﻋﻠيه اﻟرداء وﻻ ﻏﲑ اﻟرداء وﻻ ﻳرﺑﻄه ﻟﻜن ﻻ س ﲝﺰم ﺛوﺑه ﰲ وسﻄه
دﺧال ﺑعﻀه ﰲ ﺑعﺾ من ﻏﲑ ﻋﻘد ﻻ ﻳرﺑط ﰒ استﺜﲎ ﻗال إﻻ ،ﳚوز اﻟعﻘد واﻟرﺑط ﰲ
ﻫﺬه اﻷشياء وﻫي إﻻ إزاره واﻹزار ﻫو اﻟﺬي ﻳسﱰ نﺼف اﳉسد اﻷسفﻞ ﻟسﱰ اﻟعورة
ومنﻄﻘﺔ ﻓيﻬا نفﻘﺔ وﳘيان ﻓيﻬا نفﻘﺔ واﳌنﻄﻘﺔ ما ﻳﺸاد ﺑه اﻟوسط واﳍميان ﻫو اﳊﺰام اﻟﺬي

ﻳوضﻊ ﺑه اﻟنﻘود إذا اﺣتاج ﻟعﻘد ﻟﻜن إذا ﱂ ﳛتاج ﻓﻼ ﻳعﻘد ،ﰒ ﻗال :وإن ﱂ ﳚد نعلﲔ
لبﺲ ﺧﻔﲔ وﻻ ﻳﻘﻄعﻬما ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻷن اﳋﻼف أن من ﱂ ﳚد اﻟنعﻠﲔ ﻳﻠﺒﺲ اﳋفﲔ
ﺑعد ﻗﻄعﻬما أم ﻻ ﻳﻘﻄعﻬما؟ ﻗوﻻن واﳌﺬﻫﺐ أﻻ ﻳﻘﻄعﻬما أو ﱂ ﳚد إزارا لبﺲ سراويﻞ

ﻫﻢ ﻳﻘوﻟون سراوﻳﻞ ﻳﻘﺼدون سروال واﺣد واﳉمﻊ سراوﻳﻼت ﻓاﻟسراوﻳﻞ مفرد وإذا ﱂ ﳚد

إزارا ﻟﺒﺲ سراوﻳﻞ ﻳعﲏ واﺣد سروال ﺑﻠغتنا اﻟيوم ﻓيأﰐ واﺣد وﻳﻘول أﻟﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓوق ﺑعﺾ

ﰒ ﻗال :إﱃ أن ﳚد وﻻ ﻓديﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻷنه ﺟاء اﳊدﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا أن اﻟسراوﻳﻞ ﳌن ﱂ

ﳚد اﻹزار .اﳋاﻣﺲ الﻄيب وﻗد ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮلﻪ ) وإن طيب ( ﳏرم ) ﺑدنﻪ أو ثﻮﺑﻪ ( أو
شيﺌا ﻣنﻬما أو استعملﻪ ﰲ أﻛﻞ أو شرب ) أو ادهن ( أو اﻛتﺤﻞ أو استعﻂ ) ﺑﻄيب
أو شﻢ ( ﻗصدا ) طيبا أو تبخر ﺑعﻮد وﳓﻮﻩ ( أو ﴰﻪ ﻗصدا ولﻮ ﲞﻮر الﻜعبﺔ أﰒ و )
ﻓدى ( اﻵن استعمال اﻟﻄيﺐ ﻟه ستﺔ ﺻور أن ﻳﻀﻊ اﻟﻄيﺐ ﰲ ﺑدنه " "١أو ﰲ ﺛوﺑه ""٢
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أو ﻳستعمﻠه ﰲ اﻷﻛﻞ " "٣أو ﻳﻀعه دﻫنا " "٤أو ﻳﺸمه " "٥أو ﻳتﺒﺨر ﺑعود " "٦ﻗال:

وﻣن الﻄيب ﻣسﻚ وﻛاﻓﻮر وعنﱪ وزعﻔران وورس وورد وﺑنﻔسﺞ ونيلﻮﻓر و ﲰﲔ و ن
وﻣاء ورد وإن ﴰﻬا ﺑﻼ ﻗصد ﻻ ﻳﻀر أو ﻣﺲ ﻣا ﻻ يعلق ﻫﺬه اﻟﺼورة اﻟﺜانيﺔ وﻫﺬه
اﻟﺼور اﻟﱵ ﻻ ﺗوﺟﺐ اﻟفدﻳﺔ وإن ﴰﻬا ﺑﻼ ﻗصد " ،"١أو ﻣﺲ ﻣا ﻻ يعلق " "٢ﻛﻘﻄﻊ
ﻛاﻓﻮر أو شﻢ ﻓﻮاﻛﻪ" "٣ﻷن اﻟفواﻛه ﻟيسﺖ طيﺐ أو عﻮدا""٤شﻢ اﻟعود من ﻏﲑ ﺗﺒﺨﲑ
ﻓاﻟعود ﻻ ﻳتﻄيﺐ ﺑه ﻟﺸﻢ ﺑﻞ ﳊرق أو شيﺤا" "٥ﻷن اﻟﺸيﺢ نﺒات ﺻﺤراء وﻻ ﻳتﺨﺬ
طيﺐ أﺻﻼ أو رﳛا ﻓارسيا" "٦أو ﳕاﻣا" "٧ﻫﺬه نﺒا ت ﻳنﺒتﻬا اﻵدمي ﻟﻠﻄيﺐ ﻟﻜن ﻻ
ﻳتﺨﺬ منه طيﺐ أي ﻻ ﻳستﺨرج منه طيﺐ أو ادهن ﺑدهن ﻏﲑ ﻣﻄيب" "٨ﻓﻼ ﻓديﺔ
انتﺒﻬوا اﻵن ﻟﻘاﻋدة أو ضاﺑط سيﺬﻛره ما ﻳنﺒته اﻵدمي ﻟﻠﻄيﺐ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻗسمان ﻗسﻢ
ﻳتﺨﺬ منه اﻟﻄيﺐ ﻓﻬﺬا ﳛرم ﴰه وﻓيه اﻟفدﻳﺔ مﺜﻞ اﻟورد واﻟياﲰﲔ وما ذﻛر وﻗسﻢ ﻻ ﻳتﺨﺬ
منه اﻟﻄيﺐ أﺻﻼ ﻻ ﻳستنﺒط منه اﻟﻄيﺐ وﻻ ﻳستﺨرج ﻛاﻟرﳛان اﻟفارسي واﻟنمام ﻓاﳌﺬﻫﺐ

ﻳﺒاح ﴰه وﻻ ﻓدﻳﺔ ﻷنه ﻟيﺲ ﺑﻄيﺐ وﻻ ﻳسمﻰ ﰲ اﻟعادة متﻄيﺐ .السادس ﻗتﻞ ﺻيد الﱪ
أو اﺻﻄيادﻩ وﻗد أشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ ) وإن ﻗتﻞ ﺻيدا ﻣﺄﻛﻮﻻ" "١ﺑر أﺻﻼ "( "٢
أضيفوا  -٣وﺣﺸيا وﻫﺬا معروف من اﻷمﺜﻠﺔ اﻟﱵ مﺜﻠﻬا وسيﺸﲑ إﻟيﻬا ﺑعد ﻗﻠيﻞ ﻗال:

ﻛﺤمام وﺑﻂ ولﻮ استﺄنﺲ معناه أنه وﺣﺸي اﳌﻘﺼود ﻟﺼيد اﻟﺬي ﻻ ﳚوز ﻗتﻠه اﻟﺼيد
اﻟﺬي ﳛرم ﻋﻠﻰ اﶈرم وﻫو اﳌأﻛول ﻓﻠو ﻗتﻞ شيء ﻟيﺲ ﲟأﻛول ﻓﻠيﺲ ﺑﺼيد ،ﺑري ﻓﻠو ﻗتﻞ
ﲝري ﻟيﺲ ﺑﺼيد وﳚوز ،وﺣﺸي ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜون مستأنﺲ مﺜﻞ اﻟﺒﻘر واﻹﺑﻞ واﻟغنﻢ واﻟدﺟاج

ﲞﻼف إﺑﻞ وﺑﻘر أهليﺔ ولﻮ تﻮﺣﺸﺖ ﻷنه ﻓيه ﺑﻘر وﺣﺸيﺔ ) ولﻮ تﻮلدت ﻣنﻪ ( أي ﻣن
الصيد اﳌذﻛﻮر ) وﻣن ﻏﲑﻩ ( ﻛاﳌتﻮلد ﺑﲔ اﳌﺄﻛﻮل وﻏﲑﻩ أو ﺑﲔ الﻮﺣﺸﻲ وﻏﲑﻩ تغليبا
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للﺤﻈر ﻳعﲏ ﻟو ﻗتﻞ ﺣيوا ﺗوﻟد من ﺻيد وﻏﲑ ﺻيد ﺗوﻟد مﺜﻼ من إﺑﻞ أو ﻏنﻢ وﻇﱯ مﺜﻼ
ﻓاﻟناﺗج ﻫﺬا إذا ﻛان ﻳنتج وﻻ أﻇن وﷲ أﻋﻠﻢ ﻛاﻟﺒغﻞ مﺜﻼ ﻓاﻟناﺗج ﻫﺬا ﻳعتﱪ مﺜﻞ اﻟﺼيد ﻻ

ﳚوز ﻗتﻠه ﺗغﻠيﺒا ﻟﻠﺤﻈر ﻗال ) :أو تلﻒ ( الصيد اﳌذﻛﻮر ) ﰲ يدﻩ ( أو ﲟباشرة أو
سبب ﻛﺈشارة ودﻻلﺔ وإعانﺔ ولﻮ ﲟناولﺔ آلﺔ أو ﲜنايﺔ داﺑﺔ وهﻮ ﻣتصرف ﻓيﻬا ﻳعﲏ
معناه إذا ﻗتﻞ اﻟﺼيد أو ﺗﻠف اﻟﺼيد ﺑسﺒﺒه أو ﲢﺖ ﻳده ﻓيﻠﺰمه اﻟفدﻳﺔ ) ﻓعليﻪ ﺟﺰاؤﻩ (
ﻗال :وإن دل وﳓﻮﻩ ﻳعﲏ أﻋان مﺜﻼ ﳏرم ﳏرﻣا ﻓاﳉﺰاء ﺑينﻬما ﻗال :وﳛرم على اﶈرم
أﻛلﻪ ﳑا ﺻادﻩ " "١وﻫو ميتﺔ ﳛرم ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻟناس أو ﻛان لﻪ أثر ﰲ ﺻيدﻩ " "٢ﻛأن
دل أو ﳓوه ﻓﻬﺬا ﳛرم ﻋﻠيه ﻫو ﻓﻘط دون ﻏﲑه أو ذﺑﺢ أو ﺻيد ﻷﺟلﻪ " "٣ﺣرم ﻋﻠيه
ﻓﻘط دون ﻏﲑه وﻣا ﺣرم عليﻪ لنﺤﻮ دﻻلﺔ وﻫو رﻗﻢ  ٢أو ﺻيد لﻪ وﻫو رﻗﻢ  ٣ﻻ ﳛرم
على ﳏرم ﻏﲑﻩ وﻻ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ من ب أوﱃ ﲞﻼف ما ﺻاده اﶈرم أو ذﲝه ﻓﻬو ﻛميتﺔ
ﻗال :ويﻀمن ﺑيﺾ ﺻيد ولبنﻪ إذا ﺣلبﻪ ﺑﻘيمتﻪ مﻜان اﻹﺗﻼف ﻳعﲏ ﺑيﺾ اﻟﺼيد

سيﻀمنه ﻟﻘيمﺔ ﻓﻘط وﻟﱭ اﻟﺼيد سيﻀمنه ﻟﻘيمﺔ ﰲ مﻜان اﻹﺗﻼف ﻓﻘيمته ﻗد ﲣتﻠف
ﻳعﲏ ﺑيﺾ اﻟنعام مﺜﻼ ﰲ مﻜان سعره ﻛﺬا وﰲ مﻜان آﺧر سعره ﻛﺬا ﻓفي اﳌﻜان اﻟﺬي

ﺻاده ﻗيمته ﺑﻜﺬا ﻓيﻀمنه ﺑﻘيمته وﻻ ﳝتلﻚ اﶈرم اﺑتداء ﺻيدا ﺑغﲑ إرث ﻻ ﻳستﻄيﻊ

اﶈرم أن ﻳﺸﱰي اﻟﺼيد ﻻ ﳝﻠﻜه إﻻ ﻹرث اﺑتداء ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﳝﻠﻚ ﺻيد ﰒ أﺣرم ﻓﻼ

ﳜرج ﻫﺬا اﻟﺼيد من مﻠﻜه ﻳﺒﻘﻰ ﰲ مﻠﻜه وإن أﺣرم وﲟلﻜﻪ ﺻيد ﱂ يﺰل ﻻ ﻳﺰول ﺣﻜمه

ﻳعﲏ مﻠﻜه ﻻ ﻳﺰول من ﻫﺬا اﶈرم ﻷنه أﺣرم وﻻ يدﻩ اﳊﻜميﺔ وﻻ ﺗﺰول ﻳده اﳊﻜميﺔ وﻫي

أن ﻳﻜون ﰲ ﺑﻠده مودﻋا ﻋند ﻏﲑه أو ﰲ ﻳد ﺋﺒه اﻟغاﺋﺐ أو ﰲ ﺑيته إذاً ﻫي ﲢﺖ ﻳده
ﻟﻜن ﻟيﺲ ﲢﺖ ﻳده اﳊﻘيﻘيﺔ أي ﻟيسﺖ ﲢﺖ ﻳده اﳌﺒاشرة وﻟﻜن ﲢﺖ ﻳده اﳊﻜميﺔ ن

ﻳﻜون ﰲ ﺑﻠده مودع ﻋند أﺣد أو ﰲ ﻳد ﺋﺒه اﻟغاﺋﺐ أو ﰲ ﺑيته ﻳﻘول :ﺑﻞ تﺰال يدﻩ
اﳌﺸاهدة رسالﻪ ﻳد اﳌﺸاﻫدة ﺗرﻓﻊ ﻋن اﻟﺼيد مﺜﻞ :ﻛيده أو ﻗفﺼه أو ﺧيمته أو رﺣﻠه
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معناه إن أﺣرم وﲟﻠﻜه ﺻيد ﻻﺑد أن ﻳرﻓﻊ ﻳد اﳌﺸاﻫدة معناه ﻻ ﻳﱰﻛه ﲢﺖ ﻳده وﻻ ﰲ
اﻟﻘفﺺ وﻻ ﰲ ﺧيمته وﻻ مﻊ متاﻋه ﻻ ﻳفعﻞ ﻫﺬا وﻟﻜن ﻳﺼﲑ ﲢﺖ ﻳد ﺋﺐ ﻟه ﻏاﺋﺐ أو

ﻏﲑه ﻗال ) :وﻻ ﳛرم ( ﺣرام أو ﺣرم ) ﺣيﻮان إنسﻲ ( " "١ﻛالدﺟاج و يمﺔ اﻷنعام
)اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘر واﻟغنﻢ( ﻷنﻪ ليﺲ ﺑصيد وﻗد ﻛان النﱯ ﷺ يذﺑﺢ البدن ﰲ إﺣراﻣﻪ ﳊرم
وﻫي اﻹﺑﻞ ﻗال ) :وﻻ ( ﳛرم ) ﺻيد البﺤر ( " "٢إن ﱂ يﻜن ﳊرم لﻘﻮلﻪ تعاﱃ 
أﺣﻞ لﻜﻢ ﺻيد البﺤر وطعاﻣﻪ  وطﲑ اﳌاء ﺑري ﺻيد اﻟﺒﺤر ﰲ اﳊرم ﳛرم ﺻيده ﻳعﲏ
ﻟو ﻓيه ﺑرﻛﺔ ﰲ اﳊرم ا ﲰﻚ مﺜﻞ ﲰﻚ اﻟﺒﻠﻄي ) وﻻ ( ﳛرم ﲝرم وﻻ إﺣرام ) ﻗتﻞ ﳏرم
اﻷﻛﻞ ( ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ ﻗتﻞ ﳏرم اﻷﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﳛرم ﻛاﻷسد والنمر والﻜلب إﻻ اﳌتﻮلد
ﻛما تﻘدم ﻳعﲏ منه ومن ﻏﲑه ﺗغﻠيﺒا ﻟﻠﺤرمﺔ واﳊﻈر ) وﻻ ( ﳛرم ﻗتﻞ الصيد ) الصاﺋﻞ (
اﻟراﺑﻊ ﻟو ﺻال ﻳعﲏ ﻫﺠﻢ اﻟﺼيد ﻋﻠﻰ اﻹنسان ﻓيدﻓعه ﻋن نفسه ﻗال :دﻓعا عن نﻔسﻪ أو
ﻣالﻪ سﻮاء ﺧﺸﻲ التلﻒ أو الﻀرر ﲜرﺣﻪ أو ﻻ ﻷنﻪ التﺤق ﳌﺆذ ت ﻓصار ﻛالﻜلب
العﻘﻮر ﻗال :ويسن ﻣﻄلﻘا ﰲ اﳊرم واﻹﺣرام ﻗتﻞ ﻛﻞ ﻣﺆذ ﻏﲑ آدﻣﻲ "إﻻ اﳊرﰊ ﻓﺈنه
ﻳﻘتﻞ" ﻳعﲏ اﻵدمي اﳌؤذي ﻻ ﳚوز ﻗتﻠه وإﳕا ﻳدﻓﻊ ﻷﻗﻞ وﳛرم ﺣرام ﻗتﻞ ﻗمﻞ وﺻﺌبانﻪ
ﻳعﲏ دوده ولﻮ ﺑرﻣيﻪ وﻻ ﺟﺰاء ﻓيﻪ ﻷنه ﻟيﺲ ﺑﺼيد وﻟيﺲ ﻟه ﻗيمﺔ أﺻﻼ ﻻ ﺑراﻏيﺚ ﺗﻘتﻞ
وﺗرمﻰ ﻷ ا مؤذﻳﺔ وﻗراد وﳓﻮﳘا ﻛﺒعوض ويﻀمن ﺟراد ﺑﻘيمتﻪ اﳉراد ﺻيد وﻳﻀمن
ﺑﻘيمته ﻷنه ﻟيﺲ ﲟﺜﻠي ﰒ ﻗال :وﶈرم اﺣتاج لﻔعﻞ ﳏﻈﻮر ﻓعلﻪ ويﻔدي اﺣتياﺟه ﻫﺬا
ﻳسﻘط ﻋنه اﻹﰒ ﻟﻜن ﻻ ﻳسﻘط ﻋنه اﻟفدﻳﺔ وﻛذا لﻮ اﺿﻄر إﱃ أﻛﻞ ﺻيد ﻓلﻪ ذﲝﻪ
وأﻛلﻪ ﻛمن ﳊرم وﻳفدي ﻟﻜن ﻋندﻫﻢ ﻳﻘوﻟون ﻟو وﺟد ميتﺔ ﻳﻘدم اﳌيتﺔ ﻋﻠﻰ ذﲝه ﻛﺬﻟﻚ
إذا اضﻄر إﱃ أﻛﻞ ﺻيد ﰲ اﳊرم ﻓﻠه ذﲝه وأﻛﻠه وﻻ يباح إﻻ ﳌن لﻪ أﻛﻞ اﳌيتﺔ ﻳعﲏ ﻻ
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ﻳﺒاح إﻻ ﰲ اﻟﻀرورة وﻫو ﺻيد اﳊرم واﻹﺣرام .الساﺑﻊ عﻘد النﻜاح وﻗد ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮلﻪ )
وﳛرم عﻘد النﻜاح ( اﶈرم ﻟه أرﺑﻊ ﺻور ﲢرم ﻋﻠيه ﻻ ﳚوز أن ﻳﻜون اﶈرم ﻫو اﻟﺰوج وﻻ
اﻟﺰوﺟﺔ وﻻ اﻟوﱄ وﱄ اﻟﺰوﺟﺔ وﻻ اﻟوﻛيﻞ ﻋن اﻟﺰوج مﺜﻼ ﻳعﲏ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼور ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓلﻮ
تﺰوج اﶈرم أو زوج ﳏرﻣﺔ أو ﻛان وليا أو وﻛيﻼ ﰲ النﻜاح ﺣرم واﳌأذون ﻟيﺲ ﻟه ﻋﻼﻗﺔ
ﻟعﻘد وﻟيﺲ ﺑﺸرط ﰲ اﻟعﻘد أﺻﻼ ﻳعﲏ ﻟو ﻗال أﺑوﻫا زوﺟتﻚ واﻟﺜاﱐ ﻗال ﻗﺒﻠﺖ انتﻬﻰ

اﳌوضوع إذاً ﻓلﻮ تﺰوج اﶈرم ﻫﺬا ﻋرﻳﺲ أو زوج ﳏرﻣﺔ ﻓاﳌﻘﺼود أﻻ ﺗﻜون ﻫﺬه اﶈرمﺔ
زوﺟﺔ وﻫو ﻟو زوج ﳏرمﺔ أو ﻏﲑ ﳏرمﺔ ﻓﻼ ﻓرق ﻟﻜن اﻟﻈاﻫر مراده ﻳعﲏ أنه ﻟو ﻛانﺖ اﳌرأة
ﳏرمﺔ ﻓﻼ ﺗﺰوج واﻟعﺒارة موﳘﺔ أﻻ ﻳﺰوج ﳏرمﺔ ﻟﻜن ﻳﺰوج ﻏﲑ ﳏرمﺔ وﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ وﻟيﺲ

ﻫﺬا ﻫو اﳌراد أو ﻛان وليا أو ﻛان ﻳعﲏ اﶈرم وﻟيا ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ أو وﻛيﻼ ﰲ النﻜاح ﺣرم
وﻻ ﻳﺼﺢ وطﺒعا ﻋﻘد اﻟنﻜاح ﻟيﺲ ﻓيه ﻓدﻳﺔ وﻛﻞ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠيه أنه طﻞ ) وﻻ يصﺢ
( ﳌا روى ﻣسلﻢ عن عﺜمان ﻣرﻓﻮعا ﻻ ينﻜﺢ اﶈرم وﻻ ينﻜﺢ ) وﻻ ﻓديﺔ ( ﰲ عﻘد
النﻜاح ﻛﺸراء الصيد وﻻ ﻓرق ﺑﲔ اﻹﺣرام الصﺤيﺢ والﻔاسد اﻟفاسد ﻻ اﻟﺒاطﻞ اﻟفاسد

أنه ﻳﻄرأ ﻋﻠيه أمر ﻳفسده مﺜﻞ ما ﰐ ﰲ مسأﻟﺔ اﳉماع مﺜﻼ ﻟﻜن ﻓﻜﻠه مﺜﻞ ﺑعﻀه ﻳعﲏ ﻟو

ﻛان ﰲ إﺣرام ﻓاسد ﻓﻼ ﻳتﺰوج وﻻ ﻳﺰوج وﻻ ﺗﻜون زوﺟﺔ وﻻ ﻳﻜون وﻛيﻞ ويﻜرﻩ للمﺤرم
أن ﳜﻄب اﻣرأة اﳋﻄﺒﺔ ﻏﲑ ﻓﻬي ﺗﻜره ﻓﻘط وﻟيسﺖ ﺑعﻘد ﻛخﻄبﺔ عﻘدﻩ أي ﻻ ﻳﻜون
اﶈرم ﻫو اﻟﺬي ﳜﻄﺐ ﰲ اﻟعﻘد ﻓﻬﺬا ﻳﻜره وﻻ ﳛرم أو ﺣﻀﻮرﻩ أو شﻬادتﻪ ﻓيﻪ ﻫﺬه أرﺑعﺔ
أشياء ﺗﻜره ﻟﻠمﺤرم أن ﳜﻄﺐ ﻳعﲏ ﳜﻄﺐ امرأة أو ﳜﻄﺐ ﻟﻠعﻘد أو ﳛﻀره أو ﻳﺸﻬد ﰲ

اﻟعﻘد ،ﺑﻘيﺖ مسأﻟﺔ اﻟرﺟعﺔ ﻗال ) :وتصﺢ الرﺟعﺔ( ﻳعﲏ رﺟﻞ طﻠﻖ زوﺟته ﰒ أﺣرم ﻓﻠما

أﺣرم ﺗرﻛه شيﻄانه ﻓرﺟﻊ إﱃ ﺻواﺑه ﻓﻘال رددت امرأﰐ ﻓتﺼﺢ اﻟرﺟعﺔ ﻗال ) :وتصﺢ
الرﺟعﺔ( ﻷ ا ﻟيسﺖ ﺑعﻘد ﺟدﻳد ﻫﺬا معناه أي لﻮ راﺟﻊ اﶈرم اﻣرأتﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﻼ ﻛراهيﺔ
ﻷنﻪ إﻣساك أي ﻟو راﺟﻊ اﶈرم امرأﺗه ﺻﺤﺖ ﺑﻼ ﻛراﻫﺔ ﻷنه إمساك .مسأﻟﺔ أﺧﲑة :وﻛذا
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شراء أﻣﺔ للﻮطء إذاً ﻋند ﺗﺼﺢ اﳌسأﻟتان اﻷوﱃ اﻟرﺟعﺔ واﻟﺜانيﺔ أن نﺸﱰي أمﺔ ﻟﻠوطء
ﻳﺼﺢ اﻟﺸراء ﻟﻜن اﻟوطء ﻻ ،ﻳؤﺧر اﻟوطء إﱃ ما ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ .ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ

ﺗعاﱃ :الﺜاﻣن الﻮطء وإليﻪ اﻹشارة ﺑﻘﻮلﻪ ) وإن ﺟاﻣﻊ اﶈرم ( ن ﻏيب اﳊﺸﻔﺔ ﰲ ﻗبﻞ
أو دﺑر ﻣن آدﻣﻲ أو ﻏﲑﻩ ﺣرم لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :ﻓمن ﻓرض ﻓيﻬن اﳊﺞ ﻓﻼ رﻓﺚ  ﻗال
اﺑن عباس هﻮ اﳉماع اﳌﺼنف ﻋﻠيه رﲪﺔ ﷲ ﺗعاﱃ ﱠﺑﲔ ما ﻫو اﻟوطء اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ ﻋﻠيه

اﻷﺣﻜام وﻫي ﻓساد اﳊج واﳌﻀي ﻓيه واﻟﻘﻀاء واﻟﺒدنﺔ ﻗال ) :ن ﻏيﺐ اﳊﺸفﺔ وﻫي رأس
اﻟﺬﻛر ﰲ ﻗﺒﻞ أو دﺑر وطﺒعا ﻻ ﳚوز ﰲ اﻟدﺑر ﻟﻜن ﻟو ﻓعﻞ ذﻟﻚ أنﺒﲎ ﻋﻠيه ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻗال
من آدمي أو ﻏﲑه ﻳعﲏ ﻏﲑ آدمي( وطﺒعا ﻏﲑ اﻵدمي ﻻ ﳚوز ﻟﻜن ﻟو ﻓعﻞ ذﻟﻚ اﻋتﱪ
وطئا وﺗرﺗﺒﺖ ﻋﻠيه اﻷﺣﻜام ﻫﺬا ﻫو اﻟوطء اﻟﺬي ﺗنﺒﲏ ﻋﻠيه اﻷﺣﻜام اﻟﱵ سيﺬﻛرﻫا ﺑعد
ﻗﻠيﻞ وإن ﻛان الﻮطء ) ﻗبﻞ التﺤلﻞ اﻷول ﻓسد نسﻜﻬما ( اﻟوطء إما أن ﻳﻜون ﻗﺒﻞ

اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول وإما أن ﻳﻜون ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ اﻟﺜاﱐ إذاً ﻫﺬا اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول رﻗﻢ
] [١أرﺑﻊ أﺣﻜام ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟوطء ﻗﺒﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ،اﻷول ﻓساد اﻟنسﻚ وﻟيﺲ ﺑﻄﻼنه
أي وﺟوب اﳌﻀي ﻓيه ﻳعﲏ ﻛﻢ من اﳊج اﻟﺬي شرع ﻓيه وﺑعد ذﻟﻚ ﻋﻠيه ﺑدنﺔ وﻋﻠيه

اﻟﻘﻀاء ﰲ اﻟسنﺔ اﻟﻘادمﺔ ولﻮ ﺑعد الﻮﻗﻮف ﺑعرﻓﺔ ﻷنه مازال ﳏرم وﻻ ﻓرق ﺑﲔ العاﻣد
والساهﻲ لﻘﻀاء ﺑعﺾ الصﺤاﺑﺔ ﺑﻔساد اﳊﺞ وﱂ يستﻔصﻞ ﻳﻘول ﻻ ﻓرق ﰲ اﳉماع
ﺑﲔ اﻟعامد ﻟﻠﺠماع واﻟساﻫي ﻟﻠﺠماع ﻳﻘول ﻷن اﻟﺼﺤاﺑﺔ

ﻗﻀوا ﺬا وﱂ ﻳسأﻟوا ﻫﺬا

اﻟواطئ ﻫﻞ ﻫو ﻛان ساﻫيا أو  ، ..اﻟﺜاﱐ ) :وﳝﻀيان ﻓيﻪ ( أي ﳚب على الﻮاطﺊ
واﳌﻮطﻮءة اﳌﻀﻲ ﰲ النسﻚ الﻔاسد وﻻ ﳜرﺟان ﻣنﻪ لﻮطء روي عن عمر وعلﻲ وأﰊ
هريرة واﺑن عباس ﻓﺤﻜمﻪ ﻛاﻹﺣرام الصﺤيﺢ ﻳعﲏ ﰲ اﻷﻋمال لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :وأﲤﻮا
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اﳊﺞ والعمرة ،اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﻟﺚ :ويﻘﻀيانﻪ وﺟﻮ ) ﱐ عام ( روي عن اﺑن عباس واﺑن
عمر اﻛتﺒوا  -٤وﻋﻠيه ﺑدنﺔ وسيأﰐ ذﻛرﻫا وﻟﻜن اﻛتﺒﻬا اﻵن وﻋﻠيه ﺑدنﺔ ﻓﺈن ﱂ ﳚدﻫا
ﺻام ﻋﺸرة أ م ﻗال :وﻏﲑ اﳌﻜلﻒ يﻘﻀﻲ ﺑعد تﻜليﻔﻪ وﺣﺠﺔ اﻹسﻼم ﻓﻮرا ﻳعﲏ
اﳌﻜﻠف ﻳﻠﺰمه اﻟﻘﻀاء ﻓورا ﻟﻜن ﻏﲑ اﳌﻜﻠف ﻳﻘﻀي ﺑعد أن ﻳﺼﺒﺢ مﻜﻠفا وﺑعد أن ﳛج
ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم ﰒ ﻳﻘﻀي ﻫﺬه ﻷن ﻫﺬه اﻟﱵ أﻓسدﻫا ﻛانﺖ ﺣج نفﻞ ،من أﻳن ﻳﻘﻀي؟

ﻗال :ﻣن ﺣيﺚ أﺣرم أوﻻ إن ﻛان ﻗبﻞ ﻣيﻘات وإﻻ ﻓمنﻪ ﻳعﲏ من اﳌيﻘات اﻟﺸرﻋي ﻳعﲏ

ﻳﻠﺰمه من أﺑعد اﳌوضعﲔ اﳌيﻘات أو إﺣرامه اﻷول ﺧارج اﳌواﻗيﺖ وسن تﻔرﻗﻬما ﰲ ﻗﻀاء
ﻣن ﻣﻮﺿﻊ وطء إﱃ أن ﳛﻼ ﻳعﲏ ﻻ ﳒمﻊ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻓنفرق ﺑينﻬما ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻘﻀاء

ﻫﺬه ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟوطء ﰒ ﻗال :من موضﻊ وطء ﻳعﲏ ﻳﺒدأ اﻟتفرﻳﻖ من اﳌﻜان اﻟﺬي
ﺣدث ﻓيه اﻟوطء ﺣﱴ ﳛﻼ وﳌاذا من موضﻊ اﻟوطء؟ ﻳﻘوﻟون ﻷنه اﳌﻜان اﻟﺬي وﻗعﺖ ﻓيه

اﳌعﺼيﺔ ﻓنفرق ﺑينﻬﻢ ،انتﻘﻞ اﳌﺼنف اﻵن ﻟﻠوطء ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ] [٢والﻮطء ﺑعد
التﺤلﻞ اﻷول ﻻ يﻔسد النسﻚ ﺑﻞ ﻳفسد اﻹﺣرام وعليﻪ شاة ﻛفدﻳﺔ اﻷذى أي ﻫو ﳐﲑ

ﺑﲔ شاة وﺑﲔ إطعام ستﺔ مساﻛﲔ وﺑﲔ ﺻيام ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻗال ﻻ ﻳفسد نسﻜه ﻗﻠنا ﺑﻞ
ﻳفسد إﺣرامه وﺑناء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا انتﺒﻬوا ﻓاﻟﻜﻼم ﻫنا ﺑه ﺑعﺾ اﻹر ك ﻓﻼ أدري اﳌﺼنف رﲪه
ﷲ أﺻاﺑه سﻬو أو اﻟناسﺦ اﻟﺬي أﺻاﺑه سﻬو واﺣتمال ﻛﺒﲑ ﻳﻜون اﻟناسﺦ ﻓيوﺟد ﺣﻜﻢ

ﻫنا أﺟﻠه أﺧره وذﻛره ﺑعد ذﻟﻚ وﻫو ﻫﺬا اﻟﺬي وطئ ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول واﻟﺬي ﻓسد
إﺣرامه ﱂ ﻳفسد نسﻜه وﻗﻠنا ﻋﻠيه شاة وﻗاﻟوا أﻳﻀا ﻳﻠﺰمه ﻟو ﻛان ﻗي ﻟه طواف اﻹﻓاضﺔ
ﻓيﻠﺰمه أن ﳜرج إﱃ اﳊﻞ ﻓيﺤرم ﳚدد إﺣرامه ﰒ ﻳﻄوف طواف اﻹﻓاضﺔ ﺣرام ﺻﺤيﺢ
ﻓﻬﻞ ﳝﻜن أن ﻳتﺼور أن ﻳتﺤﻠﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول من ﻏﲑ طواف إﻓاضﺔ؟ ﳑﻜن مﺜﻼ ﻟرمي
واﳊﻠﻖ ﻓﻘال :وﳜرج إﱃ اﳊﻞ اﻛتﺒوا ﲜوارﻫا وﳜرج إﱃ اﳊﻞ ﻟيﺤرم منه ﻟﻄواف اﻹﻓاضﺔ إن
ﱂ ﻳﻄف واﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﺻﺤاب ﻷ ﻢ ﻋﺒار ﻢ ﻳعﲏ موﳘﺔ ﻋﻠﻠﻬا من ﻗال أنه
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ﳛرم ﻗال ﳛرم ﻟﻄواف اﻹﻓاضﺔ ﺻار مفﻬومه أنه ﻟو ﻛان طاف طواف اﻹﻓاضﺔ ﻻ ﳛتاج أن
ﳜرج وأن ﳛرم ﻟﻜنﻬﻢ ﱂ ﻳنﺼوا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻜن ﺻرح ﺬا اﳌفﻬوم وﺟﺰم ﺑه اﳌوﻓﻖ ﰲ اﳌغﲏ

وﰲ اﻟﺸرح ﻛﺬﻟﻚ اﺑن أﰊ ﻋمر وﻗال اﳌوﻓﻖ وﳛتمﻞ أن ﻳﻠﺰمه ﻓﺈذاً ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﲔ منﻬﻢ من
ﻳﻘول أنه ﳜرج ﻟﻄواف اﻹﻓاضﺔ إذا ﱂ ﻳﻄف ﻓيﺨرج وﳛرم ﳎددا ﻟﻠﻄواف ﻓﻘط وإﻻ ﻓﻼ
ومنﻬﻢ من ﻳﻘول ﻻ ﺑﻞ ﳜرج وﳛرم وﻟو طاف اﻹﻓاضﺔ ﻳﻘوﻟون ﳌاذا؟ ﻷن اﻹﺣرام ﻓسد
وﻟﻜي ﻳﻘﻀي ﺑﻘيﺔ اﻷنساك ﺣرام ﺻﺤيﺢ ﻓاﻟﻈاﻫر أنه ﳜرج ﻟﻄواف اﻹﻓاضﺔ إذا ﱂ ﻳﻄف
ﻛما ﺟﺰم ﺑه ﰲ اﳌغﲏ ،ﻋﺜمان ﺑن ﻗاﺋد ﻗال ﻓﻼﺑد ﻋﻠﻰ ﻇاﻫر ﻛﻼم ﲨاﻋﺔ من ﲡدﻳد
اﻹﺣرام سواء أن طاف ﻟﺰ رة أم ﻻ ﻟيؤدي ﺑﻘيﺔ اﻷﻓعال ﺣرام ﺻﺤيﺢ ﻟﻜن ﻇاﻫر
اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع أن اﻹﺣرام ﻟﻄواف ﻓﺈن طاف ﱂ ﳚدد إﺣرامه وﻗال اﺑن ﻗاﺋد ﲡدﻳده
أﺣوط إذاً ﻫﻢ ﳐتﻠفﲔ ﰲ ﺗفسﲑ ﻛﻼم اﳌتﻘدمﲔ ﻫﻞ ﳌا ﻳﻘول وﳛرم ﻟﻄواف اﻹﻓاضﺔ معناه

أنه ﻻ ﳛرم ﻟغﲑ اﻹﻓاضﺔ وﻫﺬا ﻫو اﻟﻈاﻫر وﷲ أﻋﻠﻢ وﻻ ﻓديﺔ على ﻣﻜرهﺔ ونﻔﻘﺔ ﺣﺠﺔ
وﻗﻀاؤها عليﻪ ﻷنﻪ اﳌﻔسد لنسﻜﻬا إذاً اﳌﻜرﻫﺔ ﻻ ﻓدﻳﺔ ﻋﻠيﻬا واﻟﻘﻀاء ﻟيسﺖ اﻟنفﻘﺔ
ﻋﻠيﻬا ﰲ اﻟﻘﻀاء.

التاسﻊ اﳌباشرة دون الﻔرج اﳌﻘﺼود ﺑه مﺲ اﳉسد )اﻟﺒﺸرة( ﺑﺸﻬوة ﻟﻜن ﻻ ﳛﺼﻞ ﲨاع

وذﻛرها ﺑﻘﻮلﻪ ) وﲢرم اﳌباشرة ( أي ﻣباشرة الرﺟﻞ اﳌرأة ) ﻓﺈن ﻓعﻞ ( أي شرها )
ﻓﺄنﺰل ﱂ يﻔسد ﺣﺠﻪ ( ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺒاشرة ﻳعﲏ إذا شر ﻓأنﺰل ﻫﺬا اﺣتمال
واﻻﺣتمال اﻟﺜاﱐ أنه ﻳﺒاشر وﻻ ﻳنﺰل ) ﻓﺈن ﻓعﻞ ( أي شرها ) ﻓﺄنﺰل ﱂ يﻔسد ﺣﺠﻪ (
وﻻ إﺣرامه ﻛما لﻮ ﱂ ينﺰل أي مﺜﻞ اﻟﺬي ﱂ ﻳنﺰل أﻳﻀا ﻻ ﻳفسد ﺣﺠه وﻻ إﺣرامه وﻻ
يصﺢ ﻗياسﻬا على الﻮطء ﻳعﲏ ﻗياس اﳌﺒاشرة ﻋﻠﻰ اﻟوطء ﻟيﺲ ﺑﺼﺤيﺢ ﻷن اﻟوطء أشد

www.bajabir.com

٧١٠

وأﻏﻠﻆ ﻷنﻪ ﳚب ﺑﻪ اﳊد دو ا ﻳعﲏ اﳌﺒاشرة ﻻ ﺗوﺟﺐ ﺣد اﻟﺰ ﻟﻜن اﻟوطء ﻳوﺟﺐ ﻓﻬو

أشد ،ماذا ﻋﻠيه ﻫﺬا اﻟﺬي شر ﻓأنﺰل منيا؟ ) وعليﻪ ﺑدنﺔ ( إن أنﺰل ﲟباشرة أو ﻗبلﺔ أو
تﻜرار نﻈر أو ﳌﺲ لﺸﻬﻮة أو أﻣﲎ ستمناء ﻗياسا على الﻮطء ﻋﻠيه ﺑدنﺔ ﻫﺬا اﳌوضﻊ
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻓيه ﺑدنﺔ ﻓﻬي ﰲ موضعﲔ إذا وطئ ﰲ اﳊج ﻗﺒﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول واﻟﺜانيﺔ إذا

شر ﻓأنﺰل ﻗال ) :ﻓﺈن ﻓعﻞ ( أي شرها ) ﻓﺄنﺰل أي ﻗﺒﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﻟﻜن ﻟو شر

ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﻓﻠيﺲ ﻋﻠيه ﺑدنﺔ مﺜﻞ ﻟو وطئ ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﻋﻠيه شاة ﻛﺬﻟﻚ ﻟو
أنﺰل وﻫنا ﻗيدوﻫا وﻋﺒارﺗه ﻋامﺔ ﻓأنﺰل ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﱂ ﻳفسد ﺣﺠه وﻻ إﺣرامه
ﻗال ﻋﻠيه ﺑدنﺔ إن أنﺰل ﲟﺒاشرة أو ﻗﺒﻠﺔ أو ﺗﻜرار نﻈر أو ﳌﺲ ﻟﺸﻬوة أو أمﲎ استمناء ﻫﺬه
ﲬﺲ ﺻور ﻗياسا ﻋﻠﻰ ﺑدنﺔ اﻟوطء ﻳعﲏ اﻟﺒدنﺔ اﻟﱵ ﻋﻠيه إن وﺟدﻫا ﻓﻬي ﻋﻠيه وإﻻ ﺻام

ﻋﺸرة أ م ﺛﻼﺛﺔ ﰲ اﳊج وسﺒعﺔ إذا رﺟﻊ .وإن ﱂ ينﺰل ﻓﺸاة ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ ﻛﻔديﺔ أذى

ﺣﻜمﻬا ﻛﺤﻜﻢ ﻓدﻳﺔ اﻷذى ﻓﻬو ﳐﲑ ﺑﲔ اﻟﺸاة وﺑﲔ إطعام ستﺔ مساﻛﲔ أو ﺻيام ﺛﻼﺛﺔ

أ م ﻳعﲏ ﳜﲑ ﺑﲔ ﺻيام أو ﺻدﻗﺔ أو نسﻚ وﺧﻄﺄ ﰲ ذلﻚ ﻛعمد واﻣرأة ﻣﻊ شﻬﻮة
ﻛرﺟﻞ ﰲ ذلﻚ ﻳعﲏ اﳌﺒاشرة ﻳستوي ﻓيﻬا اﳋﻄأ واﻟعمد واﳌرأة ﻟو أ ا شارﻛﺖ اﻟرﺟﻞ ﰲ

اﳉماع أو ﰲ اﳌﺒاشرة ﻓﻬي مﺜﻞ اﻟرﺟﻞ ﰲ اﳊﻜﻢ واﻟﻜﻼم ﻫنا ﻋن اﳌﺒاشرة وﻟيﺲ اﳉماع

ﻳعﲏ إذا ﻛانﺖ شرﺗه أﻳﻀا ﺑﺸﻬوة ﻓﺤﺼﻞ إنﺰال ﻋﻠيﻬا ﺑدنﺔ وإن ﱂ ﳛﺼﻞ إنﺰال ﻓﺸاة )
لﻜن ﳛرم ( ﺑعد أن ﳜرج ) ﻣن اﳊﻞ ( ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ اﻟﱵ ﻗﻠﺖ أنه ﻛان موضعﻬا ﻓيما سﺒﻖ
وأﺗﻰ ا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ﻳﻘول ) لﻜن ﳛرم ( ﺑعد أن ﳜرج ) ﻣن اﳊﻞ ( ﻓيﺠمﻊ ﰲ
إﺣراﻣﻪ ﺑﲔ اﳊﻞ واﳊرم ﻇاﻫر ﻛﻼم اﳌاﺗن وﻟيﺲ اﻟﺸارح وﲢرم اﳌباشرة ﻓﺈن ﻓعﻞ ﻓﺄنﺰل
ﱂ يﻔسد ﺣﺠﻪ وعليﻪ ﺑدنﺔ ﻫﺬا من شر ﻓأنﺰل لﻜن ﳛرم ﻣن اﳊﻞ ﻳعﲏ ﺑعد أن ﳜرج من
اﳊﻞ ﻓيﺠمﻊ ﰲ إﺣراﻣﻪ ﺑﲔ اﳊﻞ واﳊرم ) لﻄﻮاف الﻔرض ( أي ليﻄﻮف طﻮاف الﺰ رة
ﳏرﻣا اﻵن سيستدرك وﻇاهر ﻛﻼﻣﻪ أن هذا ﰲ اﳌباشرة دون الﻔرج إذا أنﺰل وهﻮ ﻏﲑ
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ﻣتﺠﻪ ﻳعﲏ ﻏﲑ وﺟيه ﻷنﻪ ﱂ يﻔسد إﺣراﻣﻪ ﺣﱴ ﳛتاج لتﺠديدﻩ ﻓاﳌباشرة ﻛساﺋر
اﶈرﻣات ﻏﲑ الﻮطء هذا ﻣﻘتﻀى ﻛﻼﻣﻪ ﰲ اﻹﻗناع ﻛاﳌنتﻬى واﳌﻘنﻊ والتنﻘيﺢ
واﻹنصاف واﳌبدع وﻏﲑها ﳌاذا أﺗﻰ اﳌﺼنف ﺬه اﳌسأﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان؟ ﻋند

اﺣتماﻻت إما أنه ﻗاﻟوا سﺒﻖ ﻗﻠﻢ وسﺒﻖ اﻟﻘﻠﻢ ﱂ ﻳﺼﺤﺢ ﰲ نسﺦ؟! أو أنه ﺧﻄأ من

اﻟناسﺦ أو أنه أراد اﻻﺣتياط مراﻋاة ﻟﻠﻘول ﻟفساد وﻫﺬه رواﻳﺔ ﻳعﲏ ﻫناك رواﻳﺔ أنه إذا
شر ﻓأنﺰل ﻳﺼﲑ مﺜﻞ ﻟو وطئ ﻓأنﺰل نفﺲ اﳊﻜﻢ ﻳعﲏ ﻳفسد ﻳﻘول أمر ﺑﺬﻟﻚ مراﻋاة
ﻟﻠفساد واﻟﻈاﻫر أنه ﺧﻄأ من اﻟنساخ ﻷن اﳌسأﻟﺔ ﻟو أﺗﻰ ا ﻫناك أو أﺗﻰ ا ﰲ موضعﻬا

ﰒ أﺗﻰ ا ﻫنا نﻘول ﳝﻜن أراد اﻻﺣتياط وإﳕا ذﻛروا هذا اﳊﻜﻢ ﻓيمن وطﺊ ﺑعد التﺤلﻞ
اﻷول إﻻ أن يﻜﻮن على وﺟﻪ اﻻﺣتياط ﻫﺬا اﻋتﺬار ﻟﻠمﺼنف ﻣراعاة للﻘﻮل ﻹﻓساد
وﻫي رواﻳﺔ ﻋند اﻹمام أﲪد ) وإﺣرام اﳌرأة ( ﻓيما تﻘدم ) ﻛالرﺟﻞ إﻻ ﰲ اللباس ( أي
لباس اﳌخيﻂ ﻓﻼ ﳛرم عليﻬا وﻻ تغﻄيﺔ الرأس ) وﲡتنب الﱪﻗﻊ والﻘﻔازين ( لﻘﻮلﻪ
ﷺ ":ﻻ تنتﻘب اﳌرأة وﻻ تلبﺲ الﻘﻔازين" رواﻩ البخاري وﻏﲑﻩ اﻟﱪﻗﻊ معروف ﺗغﻄي ﺑه
اﻟوﺟه وﻓيه ﻓتﺤتان ﻟﻠعﲔ والﻘﻔازان شﻲء يعمﻞ لليدين يدﺧﻼن ﻓيﻪ يسﱰﳘا ﻣن اﳊر
ﻛما يعمﻞ للبﺰاة وﻫﻢ أﺻﺤاب اﻟﺼﻘور ويﻔدي الرﺟﻞ واﳌرأة ﺑلبسﻬما أي اﻟﻘفازﻳن ) و
( ﲡتنب ) تغﻄيﺔ وﺟﻬﻬا ( لﻘﻮلﻪ ﷺ":إﺣرام الرﺟﻞ ﰲ رأسﻪ وإﺣرام اﳌرأة ﰲ وﺟﻬﻬا"
ﻳعﲏ إن ﻏﻄﺖ وﺟﻬﻬا ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓدت وإن ﻏﻄته ﳊاﺟﺔ ﻛمرور رﺟال ﻓتفعﻞ ما ﻳﻠي

ﻳعﲏ ﻻ ﺗﻠﺒﺲ اﻟﱪﻗﻊ وإﳕا ﺗغﻄي وﺟﻬﻬا ﺑﺜوب ﻳعﲏ ﺑﻘﻄعﺔ ﻗماش ﺗرﺧيﻬا ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬا من

رأسﻬا ﻗال :ﻓتﻀﻊ الﺜﻮب ﻓﻮق رأسﻬا وتسدلﻪ على وﺟﻬﻬا وﻟو مﺲ وﺟﻬﻬا ﺧﻼﻓا
ﻟﻠﻘاضي ﻷن ﺑعﻀﻬﻢ ﻗال ﺗسدل ﻟﻜن ﻻ ﳝﺲ وﺟﻬﻬا ﳌرور الرﺟال ﻗريبا ﻣنﻬا ﻗال
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اﻟﺒﻬوﰐ )وإﳕا منعﺖ من اﻟﱪﻗﻊ واﻟنﻘاب ﻷنه معد ﻟسﱰ اﻟوﺟه( ﻳعﲏ ﻫي ﳑنوﻋﺔ من اﻟﱪﻗﻊ
واﻟنﻘاب اﻟﺬي ﻫو معد ﻟسﱰ اﻟوﺟه وﻟيﺲ معناه أ ا ﻻ ﺗسﱰ وﺟﻬﻬا أمام اﻷﺟانﺐ ﺑﻞ
ﺗسﱰ وﺟﻬﻬا ﺑﺜوب ﺗرﺧيه من رأسﻬا ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬا ومﺲ وﺟﻬﻬا ﻟيﺲ ﻓيه إشﻜال ﺣﱴ وﻟو
مﺲ وﺟﻬﻬا ونفﻬﻢ من ﻫﺬا أ ا إن ﻏﻄﺖ وﺟﻬﻬا ﻟغﲑ ﺣاﺟﺔ ﻓدت ﻳعﲏ ﺟاﻟسﺔ ﰲ

ﺧيمتﻬا وﻟيﺲ ﻋندﻫا رﺟال ﻓﻼ ﺗغﻄي وﺟﻬﻬا وإن ﻏﻄﺖ ﻓدت ) ويباح ﳍا التﺤلﻲ (
ﳋلخال والسﻮار والدﻣاﰿ وﳓﻮها ويسن ﳍا ﺧﻀاب عند إﺣرام وﻛرﻩ ﺑعدﻩ وﻛرﻩ ﳍما
ﻳعﲏ اﻟرﺟﻞ واﳌرأة اﻛتﺤال ﲦد لﺰينﺔ ﻻ ﻟغﲑ زﻳنﺔ ﻛعﻼج ﻓاﻟعﻼج ﻻ ﻛراﻫﺔ ﻓيه إذاً اﳌرأة
ﳍا أن ﺗتﺤﻠﻰ ﻟﺬﻫﺐ وﳍا أن ﲣﻀﺐ ﻳسن ﳍا ﻗﺒﻞ اﻹﺣرام أما ﺑعد اﻹﺣرام ﻓيﻜره وﳍا
لبﺲ ﻣعصﻔر ﻳعﲏ مﺼﺒوغ ﻟعﺼفر ﻷنه ﻟيﺲ ﺑﻄيﺐ وﻛﺤﻞ وﳍا ﻟﺒﺲ اﻟﻜﺤﻠي وﻫو ﻟون
ﻗرﻳﺐ من اﻷسود وﻛﺬا ﻛﻞ مﺼﺒوغ ﺑغﲑ ورث أو زﻋفران ﻳعﲏ ﳍا أن ﺗﻠﺒﺲ مﻠون وﻗﻄﻊ
راﺋﺤﺔ ﻛريﻬﺔ ﺑغﲑ طيب ﺑغسﻞ واﲡار وعمﻞ ﺻنعﺔ ﻣا ﱂ يﺸغﻼ عن واﺟب أو ﻣستﺤب
ﻓﺈن شغﻞ ﻋن واﺟﺐ ﺣرم وإن شغﻞ ﻋن مستﺤﺐ ﻛره وﻟﻠرﺟﻞ ﻟﺒﺲ ﺧاﰎ ولﻪ لبﺲ ﺧاﰎ
وﳚتنبان ﻳعﲏ اﻟرﺟﻞ واﳌرأة الرﻓﺚ وﻫو اﳉماع والﻔسﻮق واﳉدال وتسن ﻗلﺔ الﻜﻼم إﻻ
ﻓيما ينﻔﻊ.
ب الﻔديﺔ
أي أﻗساﻣﻬا وﻗدر ﻣا ﳚب واﳌستﺤق ﻷﺧذها ) ﳜﲑ ﺑﻔديﺔ ( أي ﰲ ﻓديﺔ اﻟفدﻳﺔ ﻋند
ﻋﻠﻰ أﻗسام منﻬا ما ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ ﻳعﲏ من وﺟﺒﺖ ﻋﻠيه ﻓﻬو ﳐﲑ ﺑﲔ أمور وﻫﺬا اﻟﻜﻼم

سيﻜون ﰲ ﻓدﻳﺔ اﻷذى وﻫي اﻟفدﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﺐ ﲝﻠﻖ اﻟﺸعر ،ﺗﻘﻠيﻢ اﻟﻈفر ،ﻟﺒﺲ اﳌﺨيط،
ﺗغﻄيﺔ اﻟرأس واﻟﻄيﺐ ﻓﻬﺬا ﳜﲑ ﺑﲔ ذﺑﺢ شاة أو إطعام ستﺔ مساﻛﲔ أو ﺻيام ﺛﻼﺛﺔ أ م
ﻫﺬا اﻷول اﳌﺨﲑ واﻟﺜاﱐ اﳌﺨﲑ ﻫو ﺟﺰاء اﻟﺼيد وسيأﰐ ﺗفﺼيﻠه ﻫﺬا اﻟﻘسﻢ اﻷول واﻟﻘسﻢ
اﻟﺜاﱐ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ وﻟيﺲ ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ ﻫﺬا مﺜﻞ دم اﳌتعﺔ واﻟﻘران ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ
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ﳚﺐ ﻋﻠيه شاة ﻓﺈذا ﱂ ﳚد شاة ﺻام ﻋﺸرة أ م ﺛﻼﺛﺔ ﰲ اﳊج وسﺒعﺔ إذا رﺟﻊ ونفﺲ
اﻟﻜﻼم ﻳﻘال ﰲ اﻹﺣﺼار ﻳﻠﺰمه ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ ونفﺲ اﻟﻜﻼم ﻳﻘال ﰲ ﻓدﻳﺔ اﻟوطء وﻫي

ﺑدنﺔ .اﻛتﺐ ﻋنوان ﺟانﱯ ﻋند ﻗوﻟه ﳜﲑ ﺑفدﻳﺔ رﻗﻢ  -١ﻓدﻳﺔ اﻷذى ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ ﻗال) :
ﳜﲑ ﺑﻔديﺔ ( أي ﰲ ﻓديﺔ ) ﺣلق ( ﻓﻮق شعرتﲔ أما شعرﺗﲔ معناه سيﻄعﻢ مسﻜينﲔ،
شعرة سيﻄعﻢ مسﻜﲔ ) وتﻘليﻢ ( ﻓﻮق ﻇﻔرين ﻷن اﻟﻈفر اﻟواﺣد ﻛﺬا مسﻜﲔ واﻟﻈفران
مسﻜينﲔ واﻟﺜﻼﺛﺔ ﳚﺐ اﻟفدﻳﺔ ) وتغﻄيﺔ رأس ولبﺲ ﳐيﻂ ﺑﲔ ﺻيام ثﻼثﺔ أ م أو
إطعام ستﺔ ﻣساﻛﲔ لﻜﻞ ﻣسﻜﲔ ﻣد ﺑر أو نصﻒ ﺻاع ﻣن ﲤر أو شعﲑ أو ذﺑﺢ شاة
( مد اﻟﱪ ﻳعتﱪ رﺑﻊ ﺻاع ﻓﺈذاً ﻫو إما رﺑﻊ ﺻاع من ﺑر أو نﺼف ﺻاع من ﲤر أو شعﲑ
وﻫﻢ أرﺑعﺔ أنواع ﲤر أو زﺑيﺐ أو شعﲑ أو أﻗط ﻫﻢ أرﺑعﺔ أشياء ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ لﻘﻮلﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ لﻜعب ﺑن عﺠرة لعلﻚ آذاك هﻮام رأسﻚ ﻗال نعﻢ رسﻮل ﷲ ﻓﻘال
أﺣلق رأسﻚ وﺻﻢ ثﻼثﺔ أ م أو أطعﻢ ستﺔ ﻣساﻛﲔ أو انسﻚ شاة ﻣتﻔق عليﻪ و أو
للتخيﲑ وأﳊق الباﻗﻲ ﳊلق ﻳﻘوﻟون ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﺟاء ﰲ اﳊﻠﻖ ﻟﻜنﻬا ﰲ معﲎ اﳊﻠﻖ
ﺗﻘﻠيﻢ اﻟﻈفر وﺗغﻄيﺔ اﻟرأس وما شاﺑه ذﻟﻚ وﻫي اﳋمسﺔ أشياء اﻟﱵ ذﻛرﻫا ) و ( ﳜﲑ )
ﲜﺰاء ﺻيد ﺑﲔ ( ذﺑﺢ اﻛتﺒوا رﻗﻢ  -٢ﺟﺰاء اﻟﺼيد ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ  ،ﻛيف ﻳﻜون ﺟﺰاء
اﻟﺼيد إذا ﻛان ﻫﺬا اﻟﺼيد مﺜﻠي ﻟه مﺜيﻞ ﰲ اﻹﺑﻞ أو اﻟﺒﻘر أو اﻟغنﻢ ﻓﻘط ﻓﻬو ﳐﲑ إما أن
ﻳﺬﺑﺢ اﳌﺜﻞ أو إذا ﻛان اﻟﺸيء اﳌﺬﺑوح ﻳﺸﺒه اﻟغنﻢ ﻓﺈذاً ﻋﻠيه أن ﻳﺬﺑﺢ شاة إن شاء ﻳﺬﺑﺢ

شاة أو ﻳﻘوم اﻟﺸاة دراﻫﻢ وﻳﺸﱰي ا طعاما ﻓيﻄعﻢ ﻛﻞ مسﻜﲔ مد من ﺑر أو نﺼف ﺻاع
من ﻏﲑ اﻟﱪ ﻓينﻈر ﻗيمﺔ اﻟﺸاة ﺗﻄعﻢ ﻛﻢ مسﻜﲔ ﻓوﺟد أن اﻟﺸاة مﺜﻼ ﺗﻄعﻢ ﻋﺸرﻳن
مسﻜﲔ ﻓﺈذاً ﻫو إما أن ﻳﻄعﻢ ﻋﺸرﻳن مسﻜﲔ ﻛﻞ مسﻜﲔ مد من ﺑر أو ﻳﺼوم ﻋن ﻛﻞ
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مسﻜﲔ ﻳوم ﻫﺬا إذا ﻛان ﻟه مﺜﻞ ﻟﻜن إذا ﻛان ﻫﺬا اﻟﺼيد ﻟيﺲ ﻟه مﺜﻞ ﻻ ﻳﺸﺒه ﻻ اﻟﺒﻘر
وﻻ اﻹﺑﻞ وﻻ اﻟغنﻢ إذاً ﻫﺬا ﻻ مﺜﻞ ﻟه ﻓمعناه أن نﻘوم ﻫﺬا اﻟﺼيد ﰲ اﳌﻜان اﻟﺬي ﻗتﻞ ﻓيه
أو ﻗرﻳﺐ منه ونرى ما سعر ﻫﺬا اﻟﺼيد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان ونفﺲ اﻟﻜﻼم سنﺸﱰي ﺬه اﻟﻘيمﺔ

ﻟنفرض أننا ﻗومنا اﻟﺼيد ﻓوﺟد ه ﲟاﺋﺔ ر ل ﻟنفرض أ ا ﺗﻄعﻢ ﻋﺸرة مساﻛﲔ ﻓﻬو ﳐﲑ إما

أن ﻳﻄعﻢ اﻟعﺸرة مساﻛﲔ أو ﻳﺼوم ﻋﺸرة أ م ) و ( ﳜﲑ ) ﲜﺰاء ﺻيد ﺑﲔ ( ذﺑﺢ ) ﻣﺜﻞ
إن ﻛان ( لﻪ ﻣﺜﻞ ﻣن النعﻢ ) أو تﻘﻮﳝﻪ ( أي اﳌﺜﻞ ﲟﺤﻞ التلﻒ أو ﻗرﺑﻪ ) ﺑدراهﻢ
يﺸﱰي ا طعاﻣا ( ﳚﺰئ ﰲ ﻓﻄرة اﻟﱪ واﻟﺸعﲑ واﻟتمر واﻟﺰﺑيﺐ واﻷﻗط ﻫﺬه ﲬسﺔ أشياء

ﻟﻜن اﻟفرق أنه ﻟو أﺧرج ﺑرا ﳜرج مدا من ﺑر وﻟو أﺧرج شيء من اﻷرﺑعﺔ اﻟﺒاﻗيﺔ ﳜرج مدﻳن

ﻳعﲏ نﺼف ﺻاع أو ﳜرج ﺑعدلﻪ ﻣن طعاﻣﻪ ﻳعﲏ من ﻏﲑ شراء ﻓﻬو ﻳﻘﺼد ﻟو ﻗال ﻳﺸﱰي
ا طعام ﻓﻠيﺲ ﺑﺸرط أن ﻳﺸﱰي ﻓﺈما أن ﻳﺸﱰي أو ﳜرﺟه من ﺑيته إذا ﻛان ﻋنده ﻟﺒيﺖ

ﻫﺬا ﻫو اﳌﻘﺼود ) ﻓيﻄعﻢ ﻛﻞ ﻣسﻜﲔ ﻣدا ( إن ﻛان الﻄعام ﺑرا وإﻻ ﻓمدين أي نﺼف

ﺻاع ) أو يصﻮم عن ﻛﻞ ﻣد ( ﻣن الﱪ ) يﻮﻣا ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ ﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣا ﻗتﻞ ﻣن
النعﻢ  اﻵيﺔ وإن ﺑﻘﻲ دون ﻣد ﺻام يﻮﻣا إذا ﻛان مﺜﻼ ﻋﺸرة أمداد ونﺼف معناه ﻳﺼوم
إﺣدى ﻋﺸر ) و ( ﳜﲑ ) ﲟا ﻻ ﻣﺜﻞ لﻪ ( ﺑعد أن يﻘﻮﻣﻪ ﺑدراهﻢ لتعذر اﳌﺜﻞ ويﺸﱰي ا
طعاﻣا ﻛما ﻣر ) ﺑﲔ إطعام ( ﻛما ﻣر ) وﺻيام ( على ﻣا تﻘدم اﻟفرق أن اﻟﺬي ﻟه مﺜﻞ
سنﻘوم اﳌﺜﻞ أم نﻘوم اﻟﺼيد؟ نﻘوم اﳌﺜﻞ ،واﻟﺬي ﻟيﺲ ﻟه مﺜﻞ نﻘوم اﻟﺼيد نفسه ) .وأﻣا دم
ﻣتعﺔ وﻗران ﻓيﺠب اﳍدي ( ﺑﺸرطﻪ الساﺑق ﻫﺬا رﻗﻢ  -٣دم اﻟتمتﻊ واﻟﻘران ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  ﻓمن ﲤتﻊ لعمرة إﱃ اﳊﺞ ﻓما استيسر ﻣن اﳍدي  والﻘارن لﻘياس
على اﳌتمتﻊ ﻷن اﻵﻳﺔ ﺟاءت ﰲ اﳌتمتﻊ وﻗاسوا ﻋﻠيه اﻟﻘارن ﻗال ) :ﻓﺈن عدﻣﻪ ( أي
عدم اﳍدي أو عدم ﲦنﻪ ولﻮ وﺟد ﻣن يﻘرﺿﻪ أي ﻻ ﻳﻠﺰمه أن ﻳﻘﱰض ) ﻓصيام ثﻼثﺔ
أ م ( ﰲ اﳊﺞ ) واﻷﻓﻀﻞ ﻛﻮن آﺧرها يﻮم عرﻓﺔ ( معناه أنه ﻳﺼوم سﺒعﺔ وﲦانيﺔ وﺗسعﺔ
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وﻳوم ﻋرﻓﺔ منﻬي ﻋن ﺻيامه؟! نعﻢ ﺟاز ﺻيامه ﻫنا ﻟﻠﺤاﺟﺔ "وﻋنه آﺧرﻫا ﻳوم اﻟﱰوﻳﺔ" ﻳعﲏ

ﻳوم ﲦانيﺔ وﻻ ﻳﺼوم ﻳوم ﻋرﻓﺔ وإن أﺧرها عن أ م ﻣﲎ وﻫي أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﺻاﻣﻬا ﺑعد
وعليﻪ دم ﻣﻄلﻘا إذاً إذا أﺧر ﺛﻼﺛﺔ أ م سيﺼوم ﻋﺸرة ﻛامﻠﺔ ﻟﻜن ﻋﻠيه دم ﻟتأﺧﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ
أ م ﻋن وﻗتﻬا ) و( ﺻيام ) سبعﺔ ( أ م ) إذا رﺟﻊ إﱃ أهلﻪ ( ﻗال تعاﱃ  ﻓمن ﱂ ﳚد
ﻓصيام ثﻼثﺔ أ م ﰲ اﳊﺞ وسبعﺔ إذا رﺟعتﻢ  ولﻪ ﺻﻮﻣﻬا أي اﻟسﺒعﺔ ﺑعد أ م ﻣﲎ
وﻓراﻏﻪ ﻣن أﻓعال اﳊﺞ وﻻ ﳚب تتاﺑﻊ وﻻ تﻔريق ﰲ الﺜﻼثﺔ وﻻ السبعﺔ وﻻ ﺑينﻬما ﻳعﲏ
ﳝﻜن ﻳﺼوم اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻳﻠﺤﻖ اﻟسﺒعﺔ .اﻟراﺑﻊ :اﶈﺼر ،ﻗال ) :واﶈصر ( وﻫو اﻟﺬي منﻊ من
اﻟوﺻول إﱃ اﳊج ،ﻗال :يذﺑﺢ هد ﺑنيﺔ التﺤلﻞ اﻛتﺒوا  -٤دم اﻹﺣﺼار ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ،
ﻗال :لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  ﻓﺈن أﺣصرﰎ ﻓما استيسر ﻣن اﳍدي  و ) إذا ﱂ ﳚد هد ﺻام
عﺸرة أ م ( ﺑنيﺔ التﺤلﻞ ) ﰒ ﺣﻞ ( ﻗياسا على التمتﻊ معناه أنه ﻻ ﳛﻞ ﻗﺒﻞ اﻟفدﻳﺔ.
اﻵن انتﻘﻞ إﱃ ﻓدﻳﺔ اﻟوطء ﰲ اﳊج اﻛتﺒوا ﻓدﻳﺔ اﻟوطء ﰲ اﳊج ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ ) وﳚب
ﺑﻮطء ﰲ ﻓرج ﰲ اﳊﺞ ( ﻗبﻞ التﺤلﻞ اﻷول ) ﺑدنﺔ ( وﺑعدﻩ شاة ﻛفدﻳﺔ اﻷذى )ﻋﻠﻰ
اﻟتﺨيﲑ( ﻷنه اﻵن أدﺧﻞ اﻟﺸاة مﻊ اﻟﺒدنﺔ ﻓاﻟﺒدنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ واﻟﱰﺗيﺐ إما ﺑدنﺔ وإﻻ

ﻋﺸرة أ م أي ﳚﺐ ﻋﻠيه ﺑدنﺔ ﻓﺈن ﺗعﺬرت ﺻام ﻋﺸرة أ م ﻟﻜن اﻟﺸاة اﻟﱵ ﺑسﺒﺐ اﻟوطء

ﺑعد اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﻫي ﻟيسﺖ ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ ﻓﻠيﺲ ﳐﲑ ﺑﲔ ﺻيام وﺻدﻗﺔ ونسﻚ ﻗال :ﻓﺈن
ﱂ ﳚد البدنﺔ ﺻام عﺸرة أ م ثﻼثﺔ ﰲ اﳊﺞ وسبعﺔ إذا رﺟﻊ لﻘﻀاء الصﺤاﺑﺔ ﻷنه
أدﺧﻞ ﻫﺬه مﻊ ﻫﺬه وطﺒعا ﻫو أدﺧﻠﻬا ﻷنه ﺟاء ﺣدﻳﺜﻬا ﻟﻜن ﱂ ﻳﻘﺼد أ ا أﻳﻀا ﻋﻠﻰ

اﻟﱰﺗيﺐ ) و ( ﳚب ﺑﻮطء ) ﰲ العمرة شاة (ﻛفدﻳﺔ اﻷذى ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ وتﻘدم ﺣﻜﻢ
اﳌباشرة وﺧﻼﺻﺔ ما ذﻛر إن أنﺰل ﻓﺒدنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ وإن ﱂ ﻳنﺰل ﻓﺸاة ﻛفدﻳﺔ اﻷذى ﻋﻠﻰ
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اﻟتﺨيﲑ ) وإن طاوعتﻪ زوﺟﺔ لﺰﻣﻬا ( أي ﻣا ذﻛر ﻣن الﻔديﺔ ﰲ اﳊﺞ والﺸاة ﰲ العمرة
اﳌرأة ﳝﻜن أن ﺗﻜره ﲞﻼف اﻟرﺟﻞ ﻓﻠو أﻛرﻫﺖ واﳌﻜرهﺔ ﻻ ﻓديﺔ عليﻬا وتﻘدم ﺣﻜﻢ
اﳌباشرة دون الﻔرج وﻻ شﻲء على ﻣن ﻓﻜر ﻓﺄنﺰل والدم الﻮاﺟب لﻔﻮات أي ﻓوات ﻳوم
ﻋرﻓﺔ أي ﺑدون اشﱰاط أما ﻟو اشﱰط ﻓﻠيﺲ ﻋﻠيه ﻓوات ﻳعﲏ ما ﻓيه دم أو ترك واﺟب
ﻛمتعﺔ اﻛتﺐ ﻋنوان دم اﻟفوات وﺗرك اﻟواﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗيﺐ ﻷن اﻟواﺟﺐ ﻛدم اﳌتعﺔ وﻫو
شاة ﻓﺈن ﱂ ﳚد ﺻام ﻋﺸرة أ م ﺛﻼﺛﺔ ﳊج وسﺒعﺔ إذا رﺟﻊ.

ﻓصﻞ ﰲ تﻜرار اﶈﻈﻮر الﻮاﺣد
) وﻣن ﻛرر ﳏﻈﻮرا ﻣن ﺟنﺲ ( واﺣد" "١ن ﺣلق أو ﻗلﻢ أو لبﺲ ﳐيﻄا أو تﻄيب أو
وطىء ﰒ أعادﻩ ) وﱂ يﻔد ( "أ" ﳌا سبق ) ﻓدى ﻣرة ( سﻮاء ﻓعلﻪ ﻣتتاﺑعا أو ﻣتﻔرق ﻷن
ﷲ تعاﱃ أوﺟب ﰲ ﺣلق الرأس ﻓديﺔ واﺣدة وﱂ يﻔرق ﺑﲔ ﻣا وﻗﻊ ﰲ دﻓعﺔ أو دﻓعات
وإن ﻛﻔر عن الساﺑق "ب" ﰒ أعادﻩ لﺰﻣتﻪ الﻔديﺔ نيا ) ﲞﻼف ﺻيد ( "ج" ﻓﻔيﻪ
ﺑعددﻩ ولﻮ ﰲ دﻓعﺔ لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  ﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣا ﻗتﻞ ﻣن النعﻢ  معناه ﻋند ﺛﻼﺛﺔ
أشياء اﶈﻈور اﻟﺬي ﻳﻜون من ﺟنﺲ واﺣد ﻟو ﻛرره ﰒ ﻓدى ﻓيفدي ﻓدﻳﺔ واﺣدة ﻟﻜن ﻟو

ﻓعﻠه ﰒ ﻓدى ﰒ ﻛرره ﻓنﻘول ﻳنﺒغي ﻓدﻳﺔ نيﺔ ﻷن اﻟفدﻳﺔ اﻷوﱃ ﲤﺤو ما سﺒﻖ ﻟﻜن ﻻ
ﲤﺤو ما سيأﰐ إﻻ اﻟﺼيد ﻓﻠو أنه رمﻰ ﺑﺒندﻗه ﻓﺼاد أﻛﺜر من ﺻيد ﰲ رميﺔ واﺣدة أو رمﻰ
أﻛﺜر من رميﺔ أو ﰲ ﻛﻞ رميﺔ ﺻيد ﻓﺈن اﻟﺼيد ﻳﻀمن ﺑعدده أي ﻛﻞ ﺻيد ﻟه ﻓدﻳته

اﳋاﺻﺔ انتﻘﻞ إﱃ اﻟﺜاﱐ :وﻣن ﻓعﻞ ﳏﻈﻮرا ﻣن أﺟناس " "٢ن ﺣلق وﻗلﻢ أﻇاﻓرﻩ ولبﺲ
اﳌخيﻂ معناه ﺛﻼث ﻓد ت ) ﻓدى لﻜﻞ ﻣرة ( أي لﻜﻞ ﺟنﺲ ﻓديتﻪ الﻮاﺟبﺔ ﻓيﻪ سﻮاء
) رﻓﺾ إﺣراﻣﻪ أو ﻻ ( ﻟنفرض أنه ﺣﻠﻖ رأسه مرﺗﲔ وﻗﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻇاﻓر وﻟﺒﺲ اﳌﺨيط أرﺑﻊ
مرات ﻳعﲏ ﻟﺒﺲ وﺧﻠﻊ ﻟﺒﺲ وﺧﻠﻊ ﻓفدﻳته ﺛﻼث ﻷنه ما ﻛان من ﺟنﺲ واﺣد وﱂ ﻳﻜفر
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ﺑينﻬما ﺗتداﺧﻞ وما ﻛان من أﺟناس ﻻ ﺗتداﺧﻞ ﻳﻘول سواء رﻓﺾ إﺣرامه ﻳعﲏ ﻟو ﺧﻠﻊ
إﺣرامه وﻗال ﻻ أﺑغي أﺣج ﻓﻼ ﻳنفسﺦ ﻋﻘد اﻹﺣرام وسيﺒﻘﻰ ﳏرما وﳏسوب ﻋﻠيه

اﶈﻈورات ﻗال :إذ التﺤلﻞ ﻣن اﳊﺞ ﻻ ﳛصﻞ إﻻ ﺣد ثﻼثﺔ أشياء ﻟه أن ﻳفﻚ اﻹﺣرام
ﺑﺜﻼﺛﺔ أشياء ورﻓﺾ اﻹﺣرام ﻟيﺲ منﻬا اﻷول :ﻛمال أﻓعالﻪ أن ﻳنتﻬي من اﳊج ﻛامﻞ أو

اﻟعمرة ﻛامﻠﺔ  ،اﻟﺜاﱐ :أو التﺤلﻞ عند اﳊصر إذا ﻛان ﳏﺼر وﲢﻠﻞ ﻹﺣﺼار  ،اﻟﺜاﻟﺚ:

أو لعذر إذا شرطﻪ ﰲ اﺑتداﺋﻪ أن ﻳﻜون طرأ ﻟه ﻋﺬر وﻗد اشﱰط اﻟتﺤﻠﻞ ﻓيتﺤﻠﻞ وﻣا
عدا هذﻩ ﻻ يتﺤلﻞ ﺑﻪ ولﻮ نﻮى التﺤلﻞ ﱂ ﳛﻞ وﻻ يﻔسد إﺣراﻣﻪ ﺑرﻓﻀﻪ ﺑﻞ هﻮ ق
تلﺰﻣﻪ أﺣﻜاﻣﻪ وليﺲ عليﻪ لرﻓﺾ اﻹﺣرام شﻲء ﻷنﻪ ﳎرد نيﺔ انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة )
ويسﻘﻂ ﺑنسيان ( أو ﺟﻬﻞ أو إﻛراﻩ ) ﻓديﺔ لبﺲ وطيب وتغﻄيﺔ رأس ( ﳊديﺚ":
عﻔﻲ ﻷﻣﱵ عن اﳋﻄﺄ والنسيان وﻣا استﻜرهﻮا عليﻪ" وﻣﱴ زال عذرﻩ أزالﻪ ﰲ اﳊال

ﻟﻜن ﻋند أشياء ﻻ ﺗسﻘط ﻟنسيان أو اﳉﻬﻞ أو اﻹﻛراه ﻳعﲏ ﻟو ﻓعﻞ من اﶈﻈورات وﻫو

سي أو ﺟاﻫﻞ أو مﻜره ﺗﻠﺰمه اﻟفدﻳﺔ وﻫي ﻗال ) :دون ( ﻓديﺔ ) وطء ومﺒاشرة وﺻيد
وتﻘليﻢ وﺣﻼق ( ﻓتﺠب ﻣﻄلﻘا ﻷن ذلﻚ إتﻼف ﻓاستﻮى عمدﻩ وسﻬﻮﻩ ﻛمال اﻵدﻣﻲ

اﻟﻘاﻋدة ﻋند اﻟفﻘﻬاء أن اﻹﺗﻼف ﻳستوي ﻋمده وسﻬوه وﻫﺬه ﻳعتﱪو ا إﺗﻼف اﻟوطء،
اﻟﺼيد ،ﺗﻘﻠيﻢ اﻟﻈفر ،ﺣﻠﻖ اﻟﺸعر ﻛﻠه من ب اﻹﺗﻼف واﻟﺬي ﳜاﻟف ﰲ ﻫﺬا ﻳﻘول ﻫﺬه
مﺜﻞ ﻏﲑﻫا ﻳﻘول أن ﻗاﻋدة اﻹﺗﻼف ﻻ ﺗﺼدق ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺣﻜام أوﻻ اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﻠيﻢ
شيء ﻳسﲑ واﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ ﻫﺬا ﰲ ﺣﻖ ﷲ وﻗاﻋدة اﻹﺗﻼف واستواء اﻟعمد واﻟسﻬو ﻫﺬا ﰲ

ﺣﻘوق اﻵدميﲔ ﻟﻜن ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻓﺈن استدام لبﺲ ﳐيﻂ أﺣرم ﻓيﻪ ولﻮ ﳊﻈﺔ ﻓﻮق
اﳌعتاد ﻣن ﺧلعﻪ ﻓدى وﻻ يﺸﻘﻪ ﻫﺬا ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن مسأﻟﺔ واﺣد ﻟﺒﺲ اﳌﺨيط ﰒ ﺗﺬﻛر أنه
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ﳏرم ﻓيﻠﺰمه ﺧﻠعه ﰲ اﳊال وﻻ ﻓدﻳﺔ وﻟو ﻏﻄﻰ رأسه ﻋند اﳋﻠﻊ ﻓﻼ ﻓدﻳﺔ ﻟﻜن إن ﺗرﻛه

ﳊﻈﺔ ﺑعد أن ﺗﺬﻛر ﻟو ﺗرﻛه ﳊﻈﺔ ﻓﺈنه ﻳفدي وﳍﺬا ﻗال :ﻓﺈن استدام لبﺲ ﳐيﻂ أﺣرم ﻓيﻪ
ﻳعﲏ أﺣرم وﻫو ﻳﻠﺒﺲ اﳌﺨيط ولﻮ ﳊﻈﺔ ﻓﻮق اﳌعتاد ﻣن ﺧلعﻪ ﻓدى وﻻ يﺸﻘﻪ ﻟﻜنه ﰲ
اﳌعتاد ﻻ إذاً ﻳﻠﺰمه إذا ﺗﺬﻛر أن ﻳﺒاشر ﲞﻠعه وﻟيﺲ ﻋﻠيه شيء وﻻ نﻘول ﻟه شﻖ ﺛياﺑﻚ.
اﻵن سينتﻘﻞ إﱃ اﳍدي واﻹطعام أﻳن نعﻄيه؟ ﻫﻞ ﻻﺑد أن ﻳﻜون ﰲ اﳊرم أم ﳚوز ﺧارج

اﳊرم؟ اﻟﻘاﻋدة :ﻗال ) :وﻛﻞ هدي أو إطعام ( يتعلق ﲝرم أو إﺣرام ﻛﺠﺰاء ﺻيد ودم
ﻣتعﺔ وﻗران وﻣنذور وﻣا وﺟب لﱰك واﺟب أو ﻓعﻞ ﳏﻈﻮر ﰲ اﳊرم " ،"٦أو ﻓوات ""٧
إذاًﻛﻞ ﻫدي أو إطعام ﺗعﻠﻖ ﳊرم أو ﺗعﻠﻖ ﻹﺣرام ﻓﺬﲝه وﺗوزﻳعه ﻳﻜون ﰲ اﳊرم ﻗال:

ﻓﺈنﻪ يلﺰﻣﻪ ذﲝﻪ ﰲ اﳊرم ﻗال أﲪد ﻣﻜﺔ وﻣﲎ واﺣد واﻷﻓﻀﻞ ﳓر ﻣا ﲝﺞ ﲟﲎ وﻣا
ﺑعمرة ﳌروة ويلﺰﻣﻪ تﻔرﻗﺔ ﳊمﻪ أو إطﻼﻗﻪ أي ﻳﱰﻛه ) ﳌساﻛﲔ اﳊرم ( ﻷن الﻘصد
التﻮسعﺔ عليﻬﻢ وهﻮ اﳌﻘيﻢ ﺑﻪ وا تاز ﻣن ﺣاج وﻏﲑﻩ ﳑن لﻪ أﺧذ زﻛاة ﳊاﺟﺔ إذاً ﻛﻞ

من ﻫو موﺟود ﰲ اﳊرم وﻫو من أﻫﻞ اﻟﺰﻛاة وﻟيﺲ ﺑﺸرط أن ﻳﻜون من أﻫﻞ مﻜﺔ ﺣﱴ ﻟو

ﻛان واﻓد ﻋﻠيﻬا وإن سلمﻪ ﳍﻢ ﺣيا ﻓذﲝﻮﻩ أﺟﺰأ وإﻻ ردﻩ وذﲝﻪ اﻵن نرﻳد ما ﳚﺰئ

ﺣيﺚ وﺟد سﺒﺒا ﻗال ) :وﻓديﺔ اﻷذى ( أي اﳊلق ) واللبﺲ وﳓﻮﳘا ( ﻛﻄيب وتغﻄيﺔ
رأس وﻫو اﳊﻠﻖ واﻟﻠﺒﺲ واﻟﻄيﺐ وﺗغﻄيﺔ اﻟرأس وﻛﻞ ﳏﻈﻮر ﻓعلﻪ ﺧارج اﳊرم ﻳعﲏ ﻓعﻞ

اﶈﻈورات داﺧﻞ اﳊرم ﺗوﺟﺐ ﺗوزﻳﻊ اﻟفدﻳﺔ داﺧﻞ اﳊرم وإن ﻓعﻠﺖ ﺧارج اﳊرم ﺟاز ﺧارج

اﳊرم وﺟاز ﰲ اﳊرم ) ودم اﻹﺣصار ﺣيﺚ وﺟد ﺑسببﻪ ( ﻣن ﺣﻞ أو ﺣرم ﻷنﻪ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﳓر هديﻪ ﰲ ﻣﻮﺿعﻪ ﳊديبيﺔ وهﻲ ﻣن اﳊﻞ وﳚﺰئ ﳊرم أيﻀا)
وﳚﺰئ الصﻮم ( واﳊلق ) ﺑﻜﻞ ﻣﻜان ( ﻷنﻪ ﻻ يتعدى نﻔعﻪ ﻷﺣد ﻓﻼ ﻓاﺋدة
لتخصيصﻪ انتﻘﻞ اﻵن ﻟﺒيان معﲎ اﻟدم ) والدم ( اﳌﻄلق شاة ﻛﺄﺿﺤيﺔ ) شاة ( ﺟذع
ﺿﺄن اﻟﺬي ﰎ ستﺔ أشﻬر أو ثﲏ ﻣعﺰ اﻟﺬي ﰎ سنﺔ ﻓاﳌعﺰ ﻏﲑ اﻟﻀأن واﻟﻀأن ﻟه ﻟيه واﳌعﺰ
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ﻟه ذنﺐ ) أو سبﻊ ﺑدنﺔ ( أو ﺑﻘرة أي سﺒﻊ ﺑﻘرة ﻓﺈن ذﲝﻬا أي اﻟﺒﻘرة أو اﻟﺒدنﺔ ﻛامﻠﺔ

ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ ﻓﺄﻓﻀﻞ وﲡب ﻛلﻬا ﻫﺬه مسأﻟﺔ أﺻوﻟيﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻋﻠيه سﺒﻊ ﺑدنﺔ وذﺑﺢ

اﻟﺒدنﺔ ﻛامﻠﺔ ﻓﻬﻞ ﻳتﺠﺰأ نﻘول اﻟسﺒﻊ واﺟﺐ واﻟﺒاﻗي ﺗﻄوع أم ﺗﺼﲑ ﻛﻠﻬا واﺟﺒﺔ وﺑعﻀﻬﻢ
ﻳﻘول ﻫي ﺗتﺠﺰأ وطﺒعا اﺗفﻘوا ﰲ اﻟﺸيء اﻟﺬي ﻫو منفﺼﻞ اﻷﺟﺰاء ﻳعﲏ مﺜﻼ أنﺖ ﻋﻠيﻚ
إطعام ستﺔ مساﻛﲔ أطعمﺖ ﻋﺸرة مساﻛﲔ ﻓاﻟستﺔ اﻷوﱃ ﻫي اﻟواﺟﺒﺔ واﻷرﺑعﺔ اﻟﺒاﻗيﺔ سنﺔ

ﻷ ا منفﺼﻠﺔ .ﻗال ) :وﲡﺰئ عنﻬا ( أي عن البدنﺔ ) ﺑﻘرة ( ولﻮ ﰲ ﺟﺰاء ﺻيد ﻛعﻜسﻪ
إذاً اﻟﺒﻘرة ﺗﻘوم ﻋن اﳉمﻞ واﻟﺒدنﺔ ﺗﻘوم ﻋن اﻟﺒﻘرة وﻫﻜﺬا وعن سبﻊ شياﻩ ﺑدنﺔ واﺣدة أو
ﺑﻘرة ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ وﻟو وﺟدت اﻟﺸياه.
ب ﺟﺰاء الصيد
أي ﻣﺜلﻪ ﰲ اﳉملﺔ إن ﻛان وإﻻ ﻓﻘيمتﻪ ﻓيﺠب اﳌﺜﻞ ﻣن النعﻢ ﻓيما لﻪ ﻣﺜﻞ لﻘﻮلﻪ
تعاﱃﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣا ﻗتﻞ ﻣن النعﻢ  ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمﺜﻠي ﻫو اﻟﺬي ﻟه مﺜيﻞ ﰲ يمﺔ اﻷنعام

ﻳعﲏ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أشياء اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘر واﻟغنﻢ ﻓﻘط ،ﻛيف نعرف اﳌﺜﻠي؟ ﻋند طرﻳﻘان إما أن
ﻳﻜون ﻗﻀﻰ ﻓيه اﻟنﱯ ﷺ واﻟﺼﺤاﺑﺔ ﺑينوا أن ﻫﺬا مﺜﻠي ﻓﻬو مﺜﻠي وما ﱂ ﻳﺒينه اﻟﺼﺤاﺑﺔ
ﻓﲑﺟﻊ إﱃ أﻫﻞ اﳋﱪة إﱃ اﺛنﲔ ﳛﻜﻢ ﺑه ذوا ﻋدل منﻜﻢ  اﺛنﲔ من أﻫﻞ اﳋﱪة واﻟعداﻟﺔ
ﳛﻜمان أن ﻫﺬا اﳊيوان اﳌﻘتول اﻟﺼيد مﺜﻠي أم ﻻ ﻟه مﺜيﻞ ﰲ يمﺔ اﻷنعام أو ﻻ ﻟﺬﻟﻚ

وﺟﺐ أن نعرف ما ﻗﻀﻰ ﻓيه اﻟنﱯ ﷺ واﻟﺼﺤاﺑﺔ وﺟعﻞ النﱯ ﷺ ﰲ الﻀبﻊ ﻛبﺸا إذاً
اﻟﻀﺒﻊ مﺜﻠي ويرﺟﻊ ﻓيما ﻗﻀﺖ ﺑﻪ الصﺤاﺑﺔ إﱃ ﻣا ﻗﻀﻮا ﺑﻪ ﻓﻼ ﳛتاج أن ﳛﻜﻢ عليﻪ

ﻣرة أﺧرى ﻷ ﻢ أعرف وﻗﻮﳍﻢ أﻗرب إﱃ الصﻮاب ولﻘﻮلﻪ ﷺ ":أﺻﺤاﰊ ﻛالنﺠﻮم
يﻬﻢ اﻗتديتﻢ اهتديتﻢ" وﻫو ضعيف ﺟدا ،ﻫﺬا اﻷﺛر ﻻ ﻳﺼﺢ ،شدﻳد اﻟﻀعف وﻣنﻪ ) ﰲ
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النعاﻣﺔ ﺑدنﺔ ( ﻫﺬا ﻗﻀﻰ ﺑه اﻟﺼﺤاﺑﺔ روي عن عمر وعﺜمان وعلﻲ وزيد واﺑن عباس
وﻣعاويﺔ ﻷ ا تﺸبﻬﻬا) و ( ﰲ ) ﲪار الﻮﺣﺶ ( ﺑﻘرة ﻫﺬا ﻗﻀﻰ ﺑه اﻟﺼﺤاﺑﺔ أﻳﻀا روي
عن عمر ) و ( ﰲ ) ﺑﻘرتﻪ ( أي الﻮاﺣدة ﻣن ﺑﻘر الﻮﺣﺶ ﺑﻘرة روي عن اﺑن ﻣسعﻮد )
و ( ﰲ ) اﻹيﻞ ( وﻫو ذﻛر اﻟوﻋﻞ على وزن ﻗنب ﻳعﲏ إﻳﻞ وﺧلب أُﻳﻞ وسيد أَﻳﻞ ﺑﻘرة
روي عن اﺑن عباس ) و ( ﰲ ) التيتﻞ ( ﺑﻘرة ﻗال اﳉﻮهري التيتﻞ الﻮعﻞ اﳌسن ) و (
ﰲ ) الﻮعﻞ ﺑﻘرة ( يروى عن عمر أنﻪ ﻗال ﰲ اﻷروى ﺑﻘرة وﻫي أنﺜﻰ اﻟوﻋﻞ ﻗال ﰲ
الصﺤاح الﻮعﻞ هﻲ اﻷروى وﰲ الﻘاﻣﻮس الﻮعﻞ ﺑﻔتﺢ الﻮاو ﻣﻊ ﻓتﺢ العﲔ وﻛسرها
وسﻜﻮ ا تيﺲ اﳉبﻞ ) و ( ﰲ ) الﻀبﻊ ﻛبﺶ ( ﻗال اﻹﻣام ﺣﻜﻢ ﻓيﻬا رسﻮل ﷲ ﺻلى
ﷲ عليﻪ وسلﻢ ﺑﻜبﺶ ) و ( ﰲ ) الغﺰالﺔ عنﺰ ( روي عن ﺟاﺑر عنﻪ ﷺ أنﻪ ﻗال ﰲ
الﻈﱯ شاة ) و ( ﰲ ) الﻮﺑر ( وهﻮ دويبﺔ ﻛﺤﻼء ﻛﺤﻼء اﻟﻠون أي ﻟو ا ﻏامﻖ دون
السنﻮر أﺻغر من اﻟسنور وﻫي اﻟﻘط ﻻ ذنب ﳍا  ،ﰲ اﻟوﺑر ﺟدي ) و ( ﰲ ) الﻀب
ﺟدي ( اﳉدي اﻟﺬي ﻟه ستﺔ أشﻬر ﻗﻀى ﺑﻪ عمر وزيد واﳉدي الذﻛر ﻣن أوﻻد اﳌعﺰ
لﻪ ستﺔ أشﻬر ) و ( ﰲ ) الﲑﺑﻮع ﺟﻔرة ( ﳍا أرﺑعﺔ أشﻬر روي عن عمر واﺑن ﻣسعﻮد )
و ( ﰲ ) اﻷرنب عناق ( روي عن عمر والعناق اﻷنﺜى ﻣن أوﻻد اﳌعﺰ أﺻغر ﻣن
اﳉﻔرة ﻳعﲏ ﺛﻼﺛﺔ شﻬور ونﺼف ﺗﻘرﻳﺒا ) و ( ﰲ ) اﳊماﻣﺔ شاة ( ﺣﻜﻢ ﺑﻪ عمر وعﺜمان
واﺑن عمر واﺑن عباس و ﻓﻊ ﺑن عبد اﳊارث ﰲ ﲪام اﳊرم وﻗيﺲ عليﻪ ﲪام اﻹﺣرام
ﻳعﲏ إذا ﻗتﻠه اﶈرم وﻫﻢ ﻳﻘﺼدون اﳊمام وما شا ه واﳊمام ﻛﻞ ﻣا عب اﳌاء وهدر ﻓيه
ﺻفتان اﻟعﺐ وﻫو طرﻳﻘﺔ اﻟﺸرب وﻫدر ﻟه ﺻوت وﺗغرﻳد إذاً ﻛﻞ ما ﻋﺐ اﳌاء ﻳعﲏ ﻳﻀﻊ
منﻘاره ﰲ اﳌاء وﻳﻘرع ﻛما ﺗﻘرع اﻟﺸاة وﻻ ﺧﺬ ﻗﻄرة ﻗﻄرة مﺜﻞ اﻟﻄيور مﺜﻞ اﻟدﺟاج

واﻟعﺼاﻓﲑ ﻳعﲏ اﳊمام طرﻳﻘﺔ شرﺑه ﺗﺸﺒه طرﻳﻘﺔ شرب اﻟﺸاة ﻷنه ﻳﻀﻊ منﻘاره ﰲ اﳌاء
وﻳﺸرب وﻻ ﺧﺬ ﻗﻄرة ﻗﻄرة واﻟﻘرع اﻟﺸرب من اﳌاء مﺒاشرة ﻻ ﺑيد وﻻ ء ﻳﻘال ﻗرع من
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ب ضرب ﻳﻀرب ،ﻗرع ﻳﻘرع واﳊمام ﻛﻞ ﻣا عب اﳌاء وهدر ﻓيدﺧﻞ ﻓيﻪ الﻔﻮاﺧﺖ
ﲨﻊ ﻓاﺧتﺔ والﻮراشﲔ ﲨﻊ ورشان والﻘﻄا والﻘمري والدﺑسﻲ وﻣا ﱂ تﻘﺾ ﻓيﻪ الصﺤاﺑﺔ
يرﺟﻊ ﻓيﻪ إﱃ ﻗﻮل عدلﲔ ﺧبﲑين وﻣا ﻻ ﻣﺜﻞ لﻪ ﻛباﻗﻲ الﻄيﻮر اﻟﱵ ﻟيسﺖ ﲪام ولﻮ
أﻛﱪ ﻣن اﳊمام مﺜﻞ اﻷوز ﻓيﻪ الﻘيمﺔ وعلى ﲨاعﺔ اشﱰﻛﻮا ﰲ ﻗتﻞ ﺻيد ﺟﺰاء واﺣد
أي ﻳﻘسﻢ ﺑينﻬﻢ.

ب ﺣﻜﻢ ﺻيد اﳊرم
أي ﺣرم ﻣﻜﺔ ) ﳛرم ﺻيدﻩ" "١على اﶈرم واﳊﻼل ( إﲨاعا ﳊديﺚ اﺑن عباس ﻗال:
ﻗال رسﻮل ﷲ ﷺ يﻮم ﻓتﺢ ﻣﻜﺔ" إن هذا البلد ﺣرﻣﻪ ﷲ يﻮم ﺧلق السماوات
واﻷرض ﻓﻬﻮ ﺣرام ﲝرﻣﺔ ﷲ إﱃ يﻮم الﻘياﻣﺔ" ) وﺣﻜﻢ ﺻيدﻩ ﻛصيد اﶈرم ( ﻓيﻪ اﳉﺰاء
ﺣﱴ على الصغﲑ والﻜاﻓر لﻜن ﲜريد ﻻ ﺟﺰاء ﻓيﻪ ﻗال ﳛرم ﺻيده وﻓيه اﳉﺰاء ﺣﱴ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜاﻓر ﻟﻜن استﺜﲎ اﳌﺼنف ﻗال ﻟﻜن ﲝرﻳه ﻻ ﺟﺰاء ﻓيه ﻋﲏ ﺻيد ﲝري ﺣرم مﻜﺔ ﻻ
ﺟﺰاء ﻓيﻪ "مﻊ اﳊرمﺔ ﻟعدم اﻟورود" معناه ﳌا ﻳﻘول ﺣرم مﻜﺔ ﳛرم ﺻيده ﻇاﻫره أنه ﳛرم
ﺻيد اﻟﱪي منه واﻟﺒﺤري ﻓﻠو طﻠﻊ اﻟسمﻚ ﰲ ﺑئر أو ﰲ مستنﻘﻊ أو ﳎرى سيﻞ أو ﻛﺬا ﰲ
داﺧﻞ اﳊرم ﳛرم ﻛﺬﻟﻚ اﻟﱪي واﻟﺒﺤري اﻟفرق أن اﻟﱪي ﻓيه اﳉﺰاء واﻟﺒﺤري ﻻ ﺟﺰاء ﻓيه

ﻷنه ﱂ ﻳرد ﻓيه اﳉﺰاء وﻻ ﳝلﻜﻪ اﺑتداء ﺑغﲑ إرث وﻫو ﺻيد اﳊرم) وﻻ يلﺰم اﶈرم ﺟﺰاءان

ﻳعﲏ ﻟو أن اﶈرم ﻗتﻞ ﺻيدا ﰲ مﻜﺔ ﻓﻬو ﳏرم وﺻيد ﺣرم ﻓﻬﻞ ﳒمﻊ ﺟﺰاءﻳن ﻟه؟ ﻻ ﺑﻞ

ﺟﺰاء واﺣد .اﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ اﳌتعﻠﻖ ﲝرم مﻜﺔ :وﳛرم ﻗﻄﻊ شﺠرﻩ ( " "٢أي شﺠر اﳊرم )
وﺣﺸيﺸﻪ ( "" "٣وﻳﺒاح رﻋي ﺣﺸيﺸه ﻻ ﻗﻄعه" ﻷن اﶈرم اﻵن ﻗﻄﻊ ﺣﺸيﺸه اﻷﺧﻀر
معناه أن اﻟراﻋي أو ﺻاﺣﺐ اﻟغنﻢ إذا رﻋﻰ اﻟغنﻢ ﻻ ﻳﻀر ﻓاﳌنﻬي ﻋنه ﻫو ﻗﻄﻊ اﳊﺸيﺶ
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اﻷﺧﻀر ﻻ اﻟرﻋي اﻷﺧﻀرين اللذين ﱂ يﺰرعﻬما آدﻣﻲ ﳊديﺚ "وﻻ يعﻀد أي ﻻ ﻳﻘﻄﻊ
شﺠرها وﻻ ﳛﺶ ﺣﺸيﺸﻬا" وﰲ روايﺔ وﻻ ﳜتلى شﻮﻛﻬا وﳚﻮز ﻗﻄﻊ الياﺑﺲ " "١ﻷنه

مﺜﻞ اﳌيﺖ والﺜمرة " "٢ﻷ ا ﺗستﺨﻠف و ﰐ ﺑدﳍا وﻣا زرعﻪ اﻵدﻣﻲ " "٣ﺣﱴ من

اﻟﺸﺠر ﻳعﲏ ما ﻳﺰرﻋه اﻵدمي ﻟه أن ﻛﻞ منه وﻳﻘﻄﻊ منه والﻜمﺄة " "٤والﻔﻘﻊ " "٥ﻷ ا
ﻟيسﺖ من اﻟﺸﺠر ﻓاﻟﻜمأة ﻟيسﺖ ﳍا أﺻﻞ ﻻ ﻫي شﺠرة وﻻ ﻫي ﺣﺸيﺶ وﻳﻘال وﻻ

ﺣﱴ نﺒات وﻛذا اﻹذﺧر " "٦ﻫﺬا ﻻ ﳚوز ﻛما أشار إليﻪ ﺑﻘﻮلﻪ إﻻ اﻹذﺧر ﻗال ﰲ
الﻘاﻣﻮس ﺣﺸيﺶ طيب الريﺢ لﻘﻮلﻪ ﷺ إﻻ اﻹذﺧر ي اﳌتفﻖ ﻋﻠيه اﻟﺒﺨاري ومسﻠﻢ،
ﻗال :ويباح انتﻔاع ﲟا زال أو انﻜسرت ﺑغﲑ ﻓعﻞ آدﻣﻲ ولﻮ ﱂ يﱭ ﻳعﲏ وﻟو ﱂ ﻳنفﺼﻞ

وﻫﺬا اﻟساﺑﻊ إذاً ﻳﺒاح ﲟا زال انﻜسر من شﺠر اﳊرم أو من أﻏﺼانه أو انﻜسر ﺑغﲑ ﻓعﻞ

اﻵدمي رﻳﺢ أو ﻏﲑﻫا ﻳنتفﻊ ﺑه مادام انﻜسر ،ﻗال :وتﻀمن شﺠرة ﺻغﲑة عرﻓا ﺑﺸاة وﻣا
ﻓﻮﻗﻬا ﺑبﻘرة روي عن اﺑن عباس ويﻔعﻞ ﻓيﻬا ﻳعﲏ اﻟفدﻳﺔ ﻛﺠﺰاء ﺻيد معناه اﻟﺬي ﻗﻄﻊ
شﺠرة من شﺠر اﳊرم ﻓنﻈر ﻓيﻬا ووﺟد ﻫا ﺻغﲑة ﻓنﻘول ﻋﻠيه شاة ويﻔعﻞ ﻓيﻬا ﻳعﲏ
ﻫﺬه اﻟﺸاة ﻛﺠﺰاء ﺻيد ﻋﻠﻰ اﻟتﺨيﲑ ﺑﲔ اﻟﺬﺑﺢ أو اﻟﺼدﻗﺔ أو اﻟﺼيام ﻓﺈذا ﻗﻠنا ﻋﻠيﻚ
شاة ﻓﺈما أن ﻳﺬﺑﺢ اﻟﺸاة أو ﻳﻘوم اﻟﺸاة دراﻫﻢ وﻳﺸﱰي طعام وﻳﻄعﻢ اﳌساﻛﲔ مد ﺑرب أو

نﺼف ﺻاع من ﻏﲑ اﻟﱪ أو ﻳﺼوم ﻋن ﻛﻞ مسﻜﲔ ﻳوما ﻗال :ويﻀمن ﺣﺸيﺶ وورق
ﺑﻘيمتﻪ ﻟو ﻗﻄﻊ ﺣﺸيﺶ ﻻ ﻳساوي شاة أو ﻏﲑﻫا ﺑﻞ ﻓيه اﻟﻘيمﺔ وورق اﻟﺸﺠر ﻟو ﻗﻄعه
ﻓﺒﻘيمته ﻳعﲏ ورق اﻟﺸﺠر اﻟﺬي ﻻ ﳚوز ﻗﻄعه أما ما ﳚوز ﻗﻄعه ﻟيﺲ ﻓيه شيء ﻗال:

وﻏصن ﲟا نﻘص إذا ﻗﻄﻊ ﻏﺼن وﱂ ﻳﻘﻄﻊ شﺠرة ﻓنرى ﻫﺬا اﻟغﺼن ﻛﻢ ﻳنﻘﺺ من ﻗيمﺔ

اﻟﺸﺠرة ونﻘدره ﳜرج ﻗيمﺔ ﻗال :ﻓﺈن استخلﻒ شيﺌا ﻣنﻬا سﻘﻂ ﺿمانﻪ أي رﺟﻊ مﺜﻼ ﻫو

ﻗﻄﻊ ﺣﺸيﺶ ﻓرﺟﻊ أو ورق ﻓعاد أو ﻏﺼن ﻓنﺒﺖ ﻛرد شﺠرة ﻓتنبﺖ ﻳعﲏ ﻟو أنه ﺧﻠﻊ

اﻟﺸﺠرة ﻋﻠيه ﻓدﻳﺔ وﻟو ردﻫا ﻓنﺒتﺖ مرة نيﺔ ﺗسﻘط لﻜن يﻀمن نﻘصﻬا أي اﻟﺸﺠرة
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اﳌردودة ﻓﺈذا رﺟعﺖ وﻛانﺖ أنﻘﺺ من ذي ﻗﺒﻞ معناه ﻳﻀمن اﻟنﻘﺺ انتﻘﻞ اﻵن إﱃ مسأﻟﺔ
أﺧرى وﻫي إﺧراج ﺗراب اﳊرم :وﻛرﻩ إﺧراج تراب اﳊرم وﺣﺠارتﻪ إﱃ اﳊﻞ ﻫﺬا مروي

ﻋن اﺑن ﻋمر واﺑن ﻋﺒاس ﻻ ﻣاء زﻣﺰم أي ﻻ ﻳﻜره إﺧراج ماء زمﺰم وﳛرم إﺧراج تراب
اﳌساﺟد وطيبﻬا للتﱪك وﻏﲑﻩ وﻫو ﻳتﻜﻠﻢ ﻋن اﳊرم ﻋﻠﻰ مﻜﺔ ﻟﻜن ﺗراب اﳌساﺟد وطيﺒﻬا

ﻻ ﲣرج من اﳌساﺟد ﻷ ا موﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌساﺟد ضمن اﻟوﻗف ﻓيﺼﲑ ﻫﺬا انتفاع ﳌوﻗوف
ﰲ ﻏﲑ ﺟﻬته سواء أﺧرﺟﻬا ﻟيتﱪك ا أو ﻻ ﻳتﱪك ا ﻷي ﻏرض ،ﻏرض ﺻﺤيﺢ أو ﻓاسد
اﻵن سينتﻘﻞ ﳊرم اﳌدﻳنﺔ ،أﺣﻜام ﺣرم اﳌدﻳنﺔ ) :وﳛرم ﺻيد ( ﺣرم ) اﳌدينﺔ ( " "١ﻫﺬا

اﳊﻜﻢ اﻷول ﳊديﺚ علﻲ "اﳌدينﺔ ﺣرام ﻣا ﺑﲔ عﲑ إﱃ ثﻮر ﻻ ﳜتلى ﺧﻼها وﻻ ينﻔر
ﺻيدها وﻻ يصﺢ أن تﻘﻄﻊ ﻣنﻬا شﺠرة إﻻ أن يعلﻒ رﺟﻞ ﺑعﲑﻩ" رواﻩ أﺑﻮ داود ) وﻻ
ﺟﺰاء ﻓيﻪ ( أي ﻓيما ﺣرم ﻣن ﺻيدها وشﺠرها وﺣﺸيﺸﻬا ﻻﺣﻈوا اﻵن اﻟفروق ،اﻟفروق
ﺑﲔ ﺣرم مﻜﺔ وﺣرم اﳌدﻳنﺔ :ﻗال ) :وﻻ ﺟﺰاء ﻓيﻪ ( أي ﻓيما ﺣرم ﻣن ﺻيدها وشﺠرها
وﺣﺸيﺸﻬا ﻫﺬا اﻟفرق اﻷول ﺑينما مﻜﺔ ﻓيﻬا ﺟﺰاء ﰲ ﺻيدﻫا وشﺠرﻫا وﺣﺸيﺸﻬا وﻫنا ﻻ
ﺟﺰاء ﻗال أﲪد ﰲ روايﺔ ﺑﻜر ﺑن ﷴ وﻫو اﻟنساﺋي ﱂ يبلغنا أن النﱯ ﷺ وﻻ أﺣدا ﻣن
أﺻﺤاﺑﻪ ﺣﻜمﻮا ﻓيﻪ ﲜﺰاء اﻟفرق اﻟﺜاﱐ ) :ويباح اﳊﺸيﺶ ( ﻣن ﺣرم اﳌدينﺔ ) للعلﻒ (
ﳌا تﻘدم إﻻ أن ﻳعرف رﺟﻼ ﺑعﲑه ﰲ اﳊدﻳﺚ ﻳعﲏ ﳝﻜن رﺟﻞ ﻳﻘﻄﻊ ﻓنﺤن ﻗﻠنا ﰲ اﻟغنﻢ
ﻳرﻋﻰ وﻻ ﻳﻘﻄﻊ ،اﻟفرق اﻟﺜاﻟﺚ ) :و ( يباح اﲣاذ ) آلﺔ اﳊرث وﳓﻮﻩ ( ﻛاﳌساند وآلﺔ
الرﺣﻞ اﻟﱵ ﻫي ﻋﻠﻰ اﻟﺒعﲑ ﻣن شﺠر ﺣرم اﳌدينﺔ معناه أنه ﳑﻜن أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺸﺠر ﳍﺬه
اﻷﻏراض وﻫي أنه ﻳﺼنﻊ آﻟﺔ ﺣرث واﻟدﻟيﻞ ﳍﺬا :ﳌا روى أﲪد عن ﺟاﺑر ﺑن عبد ﷲ "أن
النﱯ ﷺ ﳌا ﺣرم اﳌدينﺔ ﻗالﻮا رسﻮل ﷲ إ أﺻﺤاب عمﻞ وأﺻﺤاب نﻀﺢ وإ ﻻ
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نستﻄيﻊ أرﺿا ﻏﲑ أرﺿنا ﻓرﺧص لنا ﻓﻘال الﻘاﺋمتان والﻮسادة والعارﺿﺔ واﳌسند ﻓﺄﻣا
ﻏﲑ ذلﻚ ﻓﻼ يعﻀد وﻻ ﳜبﻂ ﻣنﻬا شﻲء" واﳌسند عﻮد البﻜرة اﻟفرق اﻟراﺑﻊ :وﻣن
أدﺧلﻬا ﻳعﲏ اﳌدﻳنﺔ ﺻيدا ﻓلﻪ إﻣساﻛﻪ وذﲝﻪ معناه ﻻ ﻳﺼيد ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﻷن ﺣرم اﳌدﻳنﺔ
ﳛرم ﺻيد اﳌدﻳنﺔ ﻟﻜن ﻟيﺲ ﻓيه اﳉﺰاء ﻓﻠو ﺟاء ﺑﺼيد من ﺧارج اﳌدﻳنﺔ ﻓدﺧﻞ ﺑه اﳌدﻳنﺔ
ﺟاز ﻟه إمساﻛه وﺟاز ﻟه ذﲝه وﻳستدﻟون ﻟﺬﻟﻚ ﲝدﻳﺚ " أ ﻋمﲑ ما ﻓعﻞ اﻟنغﲑ" ﻷن

اﻟنغﲑ ﺻيد ) وﺣرﻣﻬا ( ﺑريد ﰲ ﺑريد ﻳعﲏ أرﺑﻊ ﻓراسﺦ ﰲ أرﺑﻊ ﻓراسﺦ ﻳعﲏ ﻋﺸرﻳن ﻛيﻠو

وهﻮ ) ﻣا ﺑﲔ عﲑ ( ﺟبﻞ ﻣﺸﻬﻮر ا ) إﱃ ثﻮر ( ﺟبﻞ ﺻغﲑ لﻮنﻪ إﱃ اﳊمرة ﻓيﻪ تدوير
ليﺲ ﳌستﻄيﻞ ﺧلﻒ أﺣد ﻣن ﺟﻬﺔ الﺸمال ﻋﲑ ﻫو أول ما ﺗدﺧﻞ اﳌدﻳنﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ
اﻟيمﲔ وﺛور ﻫﺬا ﺧﻠف ﺟﺒﻞ أﺣد وﻣا ﺑﲔ عﲑ ﴰاﻻ إﱃ ثﻮر ﺟنو هﻮ ﻣا ﺑﲔ ﻻﺑتيﻬا
شرﻗا وﻏر أي اﳊرة اﻟﺸرﻗيﺔ واﳊرة اﻟغرﺑيﺔ واﳊرة داﺧﻠﺔ والﻼﺑﺔ اﳊرة وهﻲ أرض ترﻛبﻬا
ﺣﺠارة سﻮد انتﻬﻰ اﻟﻜﻼم اﻵن انتﻘﻞ إﱃ سﻜﲎ مﻜﺔ وسﻜﲎ اﳌدﻳنﺔ وأﻓﻀﻠيتﻬا :ﻗال:
وتستﺤب ا اورة ﲟﻜﺔ وهﻲ أﻓﻀﻞ ﻣن اﳌدينﺔ اﳉمﻬور ﻋﻠﻰ ﺗفﻀيﻞ مﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﳌدﻳنﺔ
ﻟفﻀﻞ اﻟﺼﻼة ﰲ مﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﳌدﻳنﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻳعﲏ اﳌاﻟﻜيﺔ ﻳفﻀﻠون اﳌدﻳنﺔ ﻋﻠﻰ مﻜﺔ أما من

ﺣيﺚ اﻟﺼﻼة ﻓﻠيﺲ ﻫناك ﺧﻼف أن اﻟﺼﻼة ﰲ مﻜﺔ أﻓﻀﻞ من اﳌدﻳنﺔ ﻗال ﰲ الﻔنﻮن
أﺑو اﻟوﻓاء ﺑن ﻋﻘيﻞ الﻜعبﺔ أﻓﻀﻞ ﻣن ﳎرد اﳊﺠرة طﺒعا ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛﻠه ما ﻟه داﻋي
ﻟﻜن دﻋو نﻘرأه ذﻛره اﳌﺼنف ﻓﺄﻣا والنﱯ ﷺ ﻓيﻬا ﻓﻼ وﷲ وﻻ العرش وﲪلتﻪ وﻻ
اﳉنﺔ ﻳعﲏ أن اﻟﻘﱪ أﻓﻀﻞ من اﻟﻜعﺒﺔ ومن اﻟعرش ومن ﲪﻠﺔ اﻟعرش ومن اﳉنﺔ ،ﳌاذا ﻫﺬا
ﻛﻠه؟ ﻗال :ﻷن ﳊﺠرة ﺟسدا لﻮ وزن ﺑﻪ لرﺟﺢ انتﻬى .اﻛتﺒوا ﻛﻼم اﳊﺠاوي ﰲ اﻹﻗناع
ﻗال ﰲ اﻹﻗناع :ما ﺧﻠﻖ ﷲ ﺧﻠﻘا أﻛرم ﻋﻠيه من ﷴ ﷺ ﰊ ﻫو وأمي ﻗال وأما نفﺲ
ﺗراب ﺗرﺑته ﻓﻠيﺲ ﻫو أﻓﻀﻞ من اﻟﻜعﺒﺔ ﻫﺬه اﻟعﻼﻗﺔ ﻻ دﺧﻞ ﳍا ﻓاﻟغﻠو ﻫﺬا سيء وﳏﺒتﻚ
ﻟﻠنﱯ ﷺ وإﺟﻼﻟنا ﻟه وﻛﺬا ﻻ ﻳدﻓﻊ اﻹنسان ﻟﻠغﻠو ﻓاﻟغﻠو مرﻓوض ﻗال وأما نفﺲ ﺗراب
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ﺗرﺑته ﻓﻠيﺲ ﻫو أﻓﻀﻞ من اﻟﻜعﺒﺔ ﺑﻞ اﻟﻜعﺒﺔ أﻓﻀﻞ منه اﻟﻜعﺒﺔ ﺑيﺖ ﷲ أﻓﻀﻞ من اﻟﱰاب
اﻟﺬي دﻓن ﻓيه اﻟنﱯ ﷺ أما اﻟنﱯ ﷺ ﻓﻬو أﻓﻀﻞ شيء انتﻬينا ﺣﱴ ﺣﺒنا ﻟﻠنﱯ ﷺ

سيﺠعﻞ اﻟﱰاب اﻟﺬي ﲜواره أﻓﻀﻞ من اﻟﻜعﺒﺔ ﻗال وﻻ ﻳعرف أﺣدا من اﻟعﻠماء ﻓﻀﻞ ﺗراب
اﻟﻘﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜعﺒﺔ إﻻ اﻟﻘاضي ﻋياض ﻫو أول من ﻗاﳍا وﱂ ﻳسﺒﻘه أﺣد إﻟيﻬا وﻻ واﻓﻘه أﺣد
ﻗط ﻋﻠيﻬا ﻳعﲏ إذاً ﻫﺬا ﻻ داﻋي ﻟه وﻫﺬا من اﻟتﻜﻠف وطﺒعا أﺑو اﻟوﻓاء ﺑن ﻋﻘيﻞ ﻗال ﻫﺬا

ﺗﺒعا أي واﻓﻖ ﻋياض ﻗال اﳌﺼنف :وتﻀاعﻒ اﳊسنﺔ والسيﺌﺔ ﲟﻜان وزﻣان ﻓاﺿﻞ

ﲟﻜان ﻓاضﻞ مﺜﻞ مﻜﺔ واﳌدﻳنﺔ واﳌساﺟد وزمان ﻓاضﻞ مﺜﻞ رمﻀان واﳉمعﺔ اﻷشﻬر اﳊرم.

ب ذﻛر دﺧﻮل ﻣﻜﺔ وﻣا يتعلق ﺑﻪ ﻣن الﻄﻮاف والسعﻲ

) يسن ( دﺧﻮل ﻣﻜﺔ ) ﻣن أعﻼها ( أي من ﺛنيﺔ ﻛداء اﻟﱵ ﻫي من ﺟﻬﺔ اﳊﺠون

ﺗسمﻰ اﻟيوم اﳊﺠون واﳋروج ﻣن أسﻔلﻬا ﺗسمﻰ ﻛدن ﻏﲑ ﻛدي ﻓﻜدي ﻫﺬه ﺟﻬﺔ اﻟيمن

أما ﻛدن ﻓﻬي ﺛنيﺔ ﺗسمﻰ اﻟيوم اﻟﺸﺒيﻜﺔ ) و ( يسن دﺧﻮل ) اﳌسﺠد ( اﳊرام ) ﻣن
ب ﺑﲏ شيبﺔ ( ﻛان ﻫناك ب ﺑﲔ اﳌﻘام وزمﺰم ب ﻳﻘال ﻟه ﺑﲏ شيﺒﺔ ﻷن اﳌسعﻰ ﱂ

ﻳﻜن داﺧﻞ اﳊرم ﻓﺒﲔ اﳌسعﻰ وﺑﲔ اﻟﻜعﺒﺔ ﺑيوت ﻓيﺨرج من ب ﺑﲏ شيﺒﺔ وﻳدﺧﻞ ﻋﻠﻰ

اﳌسعﻰ من ﺑه ﳌا روي ﻣسلﻢ وﻏﲑﻩ عن ﺟاﺑر "أن النﱯ ﷺ دﺧﻞ ﻣﻜﺔ ارتﻔاع
الﻀﺤى وأ خ راﺣلتﻪ عند ﺑﲏ شيبﺔ ﰒ دﺧﻞ" واﻟيوم ب ﺑﲏ شيﺒﺔ أﺻﺒﺢ وسط
اﻟﻄواف ويسن أن يﻘﻮل عند دﺧﻮلﻪ ﺑسﻢ ﷲ و وﻣن ﷲ وإﱃ ﷲ ﻫﺬه اﻟعﺒارات ﻏﲑ
واردة من ﻗوﻟه و ومن ﷲ وإﱃ ﷲ ﻏﲑ واردة واﻟﺬي ورد ﻫو ﺑسﻢ ﷲ اللﻬﻢ اﻓتﺢ ﱄ
أﺑﻮاب ﻓﻀلﻚ ذﻛرﻩ ﰲ أسباب اﳍدايﺔ ﻫﺬا اﻟﻜتاب ﻹﺑن اﳉوزي ) ﻓﺈذا رأى البيﺖ رﻓﻊ

www.bajabir.com

٧٢٦

يديﻪ ( لﻔعلﻪ ﷺ رواﻩ الﺸاﻓعﻲ عن اﺑن ﺟريﺞ ) وﻗال ﻣا ورد ( وﻣنﻪ اللﻬﻢ أنﺖ
السﻼم وﻣنﻚ السﻼم ﺣينا رﺑنا لسﻼم اللﻬﻢ زد هذا البيﺖ تعﻈيما وتﺸريﻔا وتﻜرﳝا
وﻣﻬاﺑﺔ وﺑرا وزد ﻣن عﻈمﻪ وشرﻓﻪ ﳑن ﺣﺠﻪ واعتمرﻩ تعﻈيما وتﺸريﻔا وتﻜرﳝا وﻣﻬاﺑﺔ
وﺑرا أول ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛره اﻟﺸاﻓعي معﻀﻞ وآﺧره ذﻛره اﺑن سعد اﻟﺸاﻫد أنه ﳎمﻊ من
أﻛﺜر من رواﻳﺔ اﳊمد رب العاﳌﲔ ﻛﺜﲑا ﻛما هﻮ أهلﻪ وﻛما ينبغﻲ لﻜرم وﺟﻬﻪ وعﺰ
ﺟﻼلﻪ واﳊمد الذي ﺑلغﲏ ﺑيتﻪ ورآﱐ لذلﻚ أهﻼ واﳊمد على ﻛﻞ ﺣال اللﻬﻢ
إنﻚ دعﻮت إﱃ ﺣﺞ ﺑيتﻚ اﳊرام وﻗد ﺟﺌتﻚ لذلﻚ اللﻬﻢ تﻘبﻞ ﻣﲏ واعﻒ عﲏ
وأﺻلﺢ ﱄ شﺄﱐ ﻛلﻪ ﻻ إلﻪ إﻻ أنﺖ يرﻓﻊ ﺑذلﻚ ﺻﻮتﻪ ﻫﺬا ﻻﺋﻖ ﶈﻞ وإن ﻗال ﻏﲑه
ﻓﻼ س ﻟعدم اﻟورود ﻳعﲏ نﻘول ﻫﺬا ﻏﲑ وارد ﻟﻜنه ﻳﻠيﻖ ﶈﻞ ﻓﺈن ﻗال ﻫﺬا أو ﻗال ﻏﲑه
ﳚوز ﻷن ﻫﺬا ﱂ ﻳرد.

ﰒ ﻗال ) :ﰒ يﻄﻮف ﻣﻀﻄبعا ( ﰲ ﻛﻞ أسبﻮعﻪ استﺤبا ﻳعﲏ ﰲ ﻛﻞ طواﻓه استﺤﺒا

وﻟيﺲ وﺟو ﰒ ﻗال :إن ﱂ يﻜن ﺣاﻣﻞ ﻣعذور ﺑرداﺋﻪ ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳﻜن ﺣامﻞ شﺨﺼا

معﺬور ﻛﺼغﲑ أو مرﻳﺾ ﻓﺈذا ﲪﻞ ﺻغﲑا أو مرﻳﻀا ﻓﻼ ﻳﻀﻄﺒﻊ ﰒ شرح اﻻضﻄﺒاع ﻓﻘال:

واﻻﺿﻄباع أن ﳚعﻞ وسﻂ رداﺋﻪ ﲢﺖ عاتﻘﻪ اﻷﳝن وطرﻓيﻪ على عاتﻘﻪ اﻷيسر إذاً
اﻻضﻄﺒاع أن ﳚعﻞ وسط اﻟرداء ﲢﺖ اﻟعاﺗﻖ ﻳعﲏ ﲢﺖ اﻟﻜتف اﻷﳝن ﻓينﻜﺸف اﻟﻜتف

اﻷﳝن وطرﰲ اﻟرداء ﻳغﻄي اﻟعاﺗﻖ اﻷﻳسر وإذا ﻓرغ ﻣن الﻄﻮاف أزال اﻻﺿﻄباع إذاً
اﻻضﻄﺒاع إﳕا ﻫو سنﺔ ﻋن اﻟﻄواف ﻓﻘط ) يبتدئ اﳌعتمر ﺑﻄﻮاف العمرة ( ﻷن الﻄﻮاف

ﲢيﺔ اﳌسﺠد اﳊرام ﻓاستﺤبﺖ البدأة ﺑﻪ لﻔعلﻪ ﷺ ) و ( يﻄﻮف ) الﻘارن واﳌﻔرد
للﻘدوم ( وهﻮ الﻮرود ﻳسمﻰ طواف اﻟﻘدوم وطواف اﻟورود ،اﻵن نتﻜﻠﻢ ﻋن دﺧول مﻜﺔ
دﺧﻞ اﳊﺠاج مﻜﺔ ﻓاﳊﺠاج ﺛﻼﺛﺔ إما ﻗارن وإما مفرد وإما متمتﻊ إذا ﻛان متمتﻊ سيﻜون
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ﳏرما ﻟعمرة ﻓيﻘول اﳌعتمر وﻫو اﳌتمتﻊ سيﺒدأ ﺑﻄواف اﻟعمرة ﻟيﺲ ﻓيه ﻗدوم وأما اﻟﻘارن
واﳌفرد ﻓﺈنه ﻳﻄوف ﻟﻠﻘدوم وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻄوف ﰲ ﻫﺬا اﻟوﻗﺖ طواف اﻹﻓاضﺔ ﻷن

طواف اﻹﻓاضﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑعد ﻋرﻓﺔ ﻟﻜن ﻗﺒﻞ ﻋرﻓﺔ ﻻ ،ﻓيﻄوف طواف اﻟﻘدوم ﰒ ﻳسعﻰ
ﺑعده سعي اﳊج وﻫو اﻟﻘارن واﳌفرد ﻳسعﻰ سعي اﳊج وﳚوز ﺗﻘدﱘ سعي اﳊج ﻋﻠﻰ ﻋرﻓﺔ

ﻟﻜن ﻻ ﳚوز ﺗﻘدﱘ طواف اﻹﻓاضﺔ وﻫو رﻛن ﻋﻠﻰ ﻋرﻓﺔ ) ﻓيﺤاذي اﳊﺠر اﻷسﻮد ﺑﻜلﻪ
( أي ﺑﻜﻞ ﺑدنﻪ ﻓيﻜﻮن ﻣبدأ طﻮاﻓﻪ ﻷنﻪ ﷺ ﻛان يبتدئ ﺑﻪ ﻳعﲏ اﳊﺠر وﳛاذي اﳊﺠر
اﻷسود ﺑﻜﻠه ﻳعﲏ ﻳﻘاﺑﻞ اﳊﺠر اﻷسود ﺑﻜﻠه ﻳﻜون مﻘاﺑﻞ اﳊﺠر اﻷسود ،اﻵن وضعوا
إشارات وضعوا إضاءة اﻟﺸاﻫد ﻫﺬه اﻹضاءات واﳋﻄوط اﻟﱵ ﻛانﺖ ﰒ أزﻳﻠﺖ ﻫﺬه

اﻹضاءة واﻟعﻼمات أ ﻛانﺖ أو ما ستﺤدث من ﻋﻼمات ﻓيما ﺑعد ﻫﺬه اﻟعﻼمات ﻫي
مﻜان اﶈاذاة واﶈاذاة أن ﻳﻜون مﻘاﺑﻞ اﳊﺠر ﲜميﻊ ﺟسده ﻓيﺒدأ طواﻓه من اﳊﺠر اﻷسود
ﻷنه ﻋﻠيه اﻟسﻼم ﻛان ﻳﺒتدئ ﺑه ،ﰒ ﻗال ) :ويستلمﻪ ( اﻵن نﻠﺨﺺ موضوع اﳊﺠر

اﻷسود :اﻟسنﺔ ﻓيه اﻻستﻼم واﻟتﻘﺒيﻞ واﻟسﺠود ﻋﻠيه ،إذا ﺗعﺬر ذﻟﻚ ﻓيﺼﲑ اﻻستﻼم ﻳعﲏ
مسﺢ اﳊﺠر ،استﻼمه ﻟيد ﻓﺈذا ﺗعﺬر استﻼمه وﺗﻘﺒيﻠه واﻟسﺠود ﻋﻠيه ﻓننتﻘﻞ إﱃ ما ﻫو
أسﻬﻞ وﻫو اﻻستﻼم ﻓﻘط وﺗﻘﺒيﻞ اﻟيد ،إذا ﺗعﺬر ذﻟﻚ من شدة اﻟﺰﺣام ﻳﺼﲑ استﻼمه
ﺑﺸيء ﻳعﲏ ﻳﻠمﺲ اﳊﺠر ﺑﺸيء ﰲ ﻳده وﺗﻘﺒيﻞ ﻫﺬا اﻟﺸيء ،إذا ﺗعﺬر ذﻟﻚ سننتﻘﻞ إﱃ
اﳌرﺣﻠﺔ اﻟراﺑعﺔ ﻓﺈذا ﺗعﺬر ذﻟﻚ ﻓيﻜتفي ﻹشارة ﳊﺠر ﻓﻘط ﺑيده أو ﺑﺸيء طﺒعا وﻻ ﻳﻘﺒﻞ،
ضعوا ﻋند وﻳستﻠمه " ،١أ" ﻷن اﳊاﻟﺔ اﻷوﱃ سيﻜون استﻼم وﺗﻘﺒيﻞ وسﺠود ﻋﻠيه ﻓﻬﺬا

اﳊال اﻷول وﻫو رﻗﻢ  ) ١ويستلمﻪ ( أي ﳝسﺢ اﳊﺠر ﺑيدﻩ اليمﲎ وﰲ اﳊديﺚ أنﻪ نﺰل
ﻣن اﳉنﺔ أشد ﺑياﺿا ﻣن اللﱭ ﻓسﻮدتﻪ ﺧﻄا ﺑﲏ آدم رواﻩ الﱰﻣذي وﺻﺤﺤﻪ ) ويﻘبلﻪ
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( "ب" ﳌا روى عمر أن النﱯ ﷺ استﻘبﻞ اﳊﺠر ووﺿﻊ شﻔتيﻪ عليﻪ يبﻜﻲ طﻮيﻼ ﰒ
التﻔﺖ ﻓﺈذا ﺑعمر ﺑن اﳋﻄاب يبﻜﻲ ﻓﻘال عمر ها هنا تسﻜب العﱪات رواﻩ اﺑن
ﻣاﺟﻪ نﻘﻞ اﻷثرم ويسﺠد عليﻪ "ج" اﻷﺛرم من طﻼب اﻹمام أﲪد أي نﻘﻞ اﻷﺛرم ﻋن
اﻹمام ،ﻗال :وﻓعلﻪ اﺑن عمر واﺑن عباس إذاً ﻫﺬا اﳋيار اﻷول أن ﳝسﺢ أو ﻳستﻠﻢ وﻳﻘﺒﻞ
وﻳسﺠد ﰒ ﻗال ) :ﻓﺈن شق (  ٢استﻼﻣﻪ وتﻘبيلﻪ ﱂ يﺰاﺣﻢ واستلمﻪ ﺑيدﻩ"أ" و ) ﻗبﻞ
يدﻩ ( "ب" ﳌا روى ﻣسلﻢ عن اﺑن عباس أن النﱯ ﷺ استلمﻪ وﻗبﻞ يدﻩ ) ﻓﺈن شق (
 ٣استلمﻪ ﺑﺸﻲء وﻗبلﻪ ﳌا روي عن اﺑن عباس ﻓﺈن شق ) اللمﺲ أشار إليﻪ (  ٤أي
إﱃ اﳊﺠر ﺑيدﻩ أو ﺑﺸﻲء وﻻ يﻘبلﻪ ﳌا روى البخاري عن اﺑن عباس ﻗال طاف النﱯ
ﷺ على ﺑعﲑ ﻓلما أتى اﳊﺠر أشار إليﻪ ﺑﺸﻲء ﰲ يدﻩ وﻛﱪ ) ويﻘﻮل ( ﻣستﻘبﻞ اﳊﺠر
ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻛلما استلمﻪ ) ﻣا ورد ( وﻣنﻪ ﺑسﻢ ﷲ وﷲ أﻛﱪ اللﻬﻢ إﳝا ﺑﻚ وتصديﻘا
ﺑﻜتاﺑﻚ ووﻓاء ﺑعﻬدك وإتباعا لسنﺔ نبيﻚ ﷴ ﷺ ﳊديﺚ عبد ﷲ ﺑن الساﺋب أن
النﱯ ﷺ ﻛان يﻘﻮل ذلﻚ عند استﻼﻣﻪ ﰲ اﻷﺛر اﻷول ﻗال اﺑن ﺣﺠر ﱂ أﺟده ﻫﻜﺬا
ﻋموما إن ﻗال ﻫﺬا أو ﻗال ﻏﲑ ذﻟﻚ ) وﳚعﻞ البيﺖ عن يسارﻩ ( ﰲ ﺣال اﻟﻄواف
ﳚعﻞ اﻟﺒيﺖ ﻋن ﻳساره ﻷنﻪ ﷺ طاف ﻛذلﻚ وﻗال ﺧذوا عﲏ ﻣناسﻜﻜﻢ ) ويﻄﻮف
سبعا يرﻣﻞ اﻷﻓﻘﻲ ( أي اﶈرم ﻣن ﺑعيد ﻣن ﻣﻜﺔ ) ﰲ هذا الﻄﻮاف ( ﻓﻘﻂ إن طاف
ﻣاشيا ﻓيسرع اﳌﺸﻲ ويﻘارب اﳋﻄا ﻫﺬا ﻫو اﻟرمﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄواف ﻓﻘط معناه ﳌا ﻳﻄوف
طواف اﻹﻓاضﺔ ﻻ ﳛتاج إﱃ اﻟرمﻞ ﻳعﲏ ﻻ ﻳفعﻠه وﻻ ﻳسن ﰲ ﺣﻘه ﻗال :ﻳرمﻞ ) ثﻼ (
أي ﰲ ثﻼثﺔ أشﻮاط ) ﰒ ( ﺑعد أن يرﻣﻞ الﺜﻼثﺔ اﻷشﻮاط ) ﳝﺸﻲ أرﺑعا ( ﻣن ﻏﲑ رﻣﻞ
لﻔعلﻪ ﷺ إذاً سنﺔ اﻻضﻄﺒاع ﺗﻜون ﰲ اﻟﻄواف ﻛامﻞ وسنﺔ اﻟرمﻞ ﰲ طواف اﻟﻘدوم أي
ﰲ اﻟﻄواف اﻷول ﻟﻸﻓﻘي ﻳﻜون ﻟﻠﺜﻼث أشواط اﻷوﱃ ﰒ ﻗال :وﻻ يسن رﻣﻞ ﳊاﻣﻞ
ﻣعذور ونساء مﺜﻞ اﻟﺬي ﳛمﻞ اﳌرﻳﺾ أو اﻟﺼغﲑ ﻓﻼ ﻳسن اﻟرمﻞ ﰲ ﺣﻘه ﻓيﺼﲑ اﻟرمﻞ
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مﺸﻘﺔ وﻻ ﻳسن اﻟرمﻞ ﰲ ﺣﻖ اﻟنساء وﳏرم ﻣن ﻣﻜﺔ أو ﻗر ا وﻻ يﻘﻀﻲ الرﻣﻞ إن ﻓات
ﰲ الﺜﻼثﺔ اﻷول ﻟو واﺣد طاف وﻛان أﻓﻘي ﺟاء من ﺧارج مﻜﺔ وﻳستﺤﺐ ﰲ ﺣﻘه اﻟرمﻞ
ﰲ اﻟﺸوط اﻷول نسي وﺗﺬﻛر ﰲ اﻟﺜاﱐ ﻓﲑمﻞ اﻟﺜاﱐ واﻟﺜاﻟﺚ ،ﺗﺬﻛر ﰲ اﻟﺜاﻟﺚ ﻳرمﻞ

اﻟﺜاﻟﺚ ،ﺗﺬﻛر ﰲ اﻟراﺑﻊ ﻓات مﻜانه ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻀيه؟ ﻳﻘول اﳌﺼنف ﻻ ﻳﻘﻀيه ،ﻗال :والرﻣﻞ
أوﱃ ﻣن الدنﻮ ﻣن البيﺖ إذا ﻛان ﺑﲔ ﺧيارﻳن إما أن ﻳﺒتعد ﻋن اﻟﺒيﺖ وﻳرمﻞ أو ﻳﻘﱰب

من اﻟﻜعﺒﺔ وﻳﻜون شدة زﺣام ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ اﻟرمﻞ ﻓأﻳﻬما أوﱃ أن ﻳدنو من اﻟﺒيﺖ أم ﻳﺒتعد

وﻳرمﻞ؟ ﻳﺒتعد وﻳرمﻞ ﻗال :وﻻ يسن رﻣﻞ وﻻ اﺿﻄباع ﰲ ﻏﲑ هذا الﻄﻮاف وﻫو طواف

اﻟﻘدوم ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠﻘارن ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻄواف ،ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمتمتﻊ طواف اﻟعمرة اﻛتﺒوا ﻋندﻫا

أي طواف اﻟعمرة واﻟﻘدوم ﻟﻸﻓﻘي ) و ( يسن أن ) يستلﻢ اﳊﺠر والرﻛن اليماﱐ ﻛﻞ ﻣرة
( عند ﳏاذا ما لﻘﻮل اﺑن عمر ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ ﻻ يدع أن يستلﻢ الرﻛن اليماﱐ
واﳊﺠر ﰲ طﻮاﻓﻪ ﻗال ﻓﻊ وﻛان اﺑن عمر يﻔعلﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻓﺈن شق استﻼﻣﻬما
أشار إليﻬما أي اﳊﺠر واﻟرﻛن اﻟيماﱐ معناه إن اﻟرﻛن اﻟيماﱐ اﳌستﺤﺐ ﻓيه اﻻستﻼم ﻓﻘط
ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ اﻷوﱃ واﳊاﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ إذا ﺗعﺬر اﻻستﻼم اﻹشارة ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ وﻗيﻞ ﻻ ﻳﺸﲑ
ﻟﻜن اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أنه ﻳﺸﲑ وﻗد ﻳﻜون ﰲ ﻫﺬا آ ر وﷲ أﻋﻠﻢ ﻻ أﻋرف وﻟﻜن ﻻ أﻋﻠﻢ ﻟه

دﻟيﻞ ﻻ الﺸاﻣﻲ وهﻮ أول رﻛن ﳝر ﺑﻪ أي ﺑعد اﳊﺠر اﻷسود وﻻ الغرﰊ وهﻮ ﻣا يليﻪ
ويﻘﻮل ﺑﲔ الرﻛن اليماﱐ واﳊﺠر اﻷسﻮد رﺑنا آتنا ﰲ الدنيا ﺣسنﺔ وﰲ اﻵﺧرة ﺣسنﺔ
وﻗنا عذاب النار وﰲ ﺑﻘيﺔ طﻮاﻓﻪ اللﻬﻢ اﺟعلﻪ ﺣﺠا ﻣﱪورا وسعيا ﻣﺸﻜﻮرا وذنبا ﻣغﻔﻮرا
رب اﻏﻔر وارﺣﻢ واهدﱐ السبيﻞ اﻷﻗﻮم وﲡاوز عما تعلﻢ وأنﺖ اﻷعﺰ اﻷﻛرم اﻛتﺐ
ﻋندﻫا وﻫو ﻻﺋﻖ ﶈﻞ وﳚوز ﻏﲑه ﻟعدم اﻟورود وتسن الﻘراءة ﻓيﻪ أي ﰲ اﻟﻄواف رﻗموا
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ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ ستﺒﻄﻞ اﻟﻄواف ﻫﺬه اﻷشياء مﺒﻄﻼت اﻟﻄواف معناه إنه نﻘيﻀﻬا شرط،

مﺒﻄﻼت اﻟﻄواف :ﻗال ) :وﻣن ترك شيﺌا ﻣن الﻄﻮاف ( ولﻮ يسﲑا ﻣن شﻮط ﻣن
السبعﺔ ﱂ يصﺢ إذاً ﻻﺑد من إﻛمال اﻟسﺒعﺔ اﻷشواط ﻓمن ﺗرك شيئا من اﻟﻄواف وﻟو ﻛان

ﻳسﲑ ﻳعﲏ طاف ستﺔ أشواط ﻓﻘط ومﺸي أو ستﺔ أشواط ونﺼف ﻻ ﻳﺼﺢ ﻻﺑد أن ﻳﻄوف
سﺒعﺔ أشواط ﻛامﻠﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋند ﺑعﺾ اﻟناس أنه ﻳﻄوف اﻟسﺒعﺔ ﻓﺈذا وﺻﻞ
ﻋند اﻟساﺑﻊ ﳜرج من اﻟﻄواف ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟنﻘﻄﺔ اﻟﱵ اﺑتدأ منﻬا واﳌفروض أن ﻳﺼﻞ

إﱃ نفﺲ اﻟنﻘﻄﺔ اﻟﱵ انﻄﻠﻖ منﻬا وﺑدأ طواﻓه وﻫي اﻟﱵ أمام اﳊﺠر اﻷسود معناه ﻻﺑد أن
ﻳﻜمﻞ شوطه اﻟساﺑﻊ ﻛامﻼ ﻓيﺼﻞ إﱃ اﳌﻜان اﻟﺬي ﻫو أمام اﳊﺠر اﻷسود ﺣﱴ ﻳﻜتمﻞ

اﻟﻄواف إذاً ﻫﺬا اﻷول ﻷنﻪ ﷺ طاف ﻛاﻣﻼ وﻗال ﺧذوا عﲏ ﻣناسﻜﻜﻢ ،اﻟﺜاﱐ ) :أو
ﱂ ينﻮﻩ ( أي ينﻮي الﻄﻮاف ﱂ يصﺢ ﻷن اﳊج ﻟه نيﺔ ﻟﻜن ﺑعﺾ أﻋمال اﳊج أﻳﻀا ﳍا نيﺔ
ﻓاﳊج ﻟه نيﺔ أن ﻳنوي اﳊج أو اﻟعمرة أو اﻟﻘران ﻟﻜن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜفي ﻟنسﺒﺔ ﻟﺒعﺾ أﻋمال
اﳊج ﲢتاج إﱃ نيﺔ ﻳعﲏ ﻟو ذﻫﺐ إﱃ ﻋرﻓﺔ ﻓﻼ ﳛتاج إﱃ نيﺔ ﻟﻜن ﻟو طاف ﳛتاج إﱃ نيﺔ

طواف ﻓما اﻟﺬي ﻳﻄوف ﻟه طواف ﻗدوم أم إﻓاضﺔ أم وداع ،ما اﻟﺬي ﻳسعﻰ ﻟه وﻫﻜﺬا

ﻷنﻪ عبادة أشبﻪ لصﻼة وﳊديﺚ إﳕا اﻷعمال لنيات ) أو ( ﱂ ينﻮ ) نسﻜﻪ ( ﻫﺬا
اﻟﺜاﻟﺚ ن أﺣرم ﻣﻄلﻘا ﳚوز اﻹﺣرام مﻄﻠﻘا ﻳعﲏ نوى اﻹﺣرام ﻟﻜن ما ﺣدد ﻫﻞ ﻫﺬا

إﺣرام ﻋمرة أو ﺣج أو ﺣج وﻋمرة ﻳعﲏ اﻟﻘران ،ما نوى شيء ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻄوف

ﻷنه سيﻄوف ﻋن ماذا؟! ﻳﻘول :ن أﺣرم مﻄﻠﻘا وطاف ﻗبﻞ أن يصرف إﺣراﻣﻪ لنسﻚ
ﻣعﲔ ﱂ يصﺢ طﻮاﻓﻪ ﻓﻠو أﺣرم مﻄﻠﻘا نﺼﺤﺢ اﻹﺣرام ﻟﻜن ﻻﺑد أن ﻳﺼرﻓه ﻟﺸيء ﻓﺈذا ﱂ
ﻳﺼرﻓه ﻟﺸيء وشرع ﰲ اﻟﻄواف ﻻ ﻳنفﻊ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻄواف طواف ماذا؟ ﻟو ﺻرف نسﻜه
ﻟﻠعمرة سيﻜون طواف ﻋمرة وﻟو ﻛان ﺻرف نسﻜه ﻟﻠﺤج معناه ﻫﺬا طواف ﻗدوم ﻓﻬو

اﻵن طواف ماذا؟ ﻻ نعرف إﻻ ﺑعد ﲢدﻳد اﻟنسﻚ ما ﻫو؟! اﻟراﺑﻊ ) :أو طاف عن
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الﺸاذروان ( ﺑﻔتﺢ الذال وهﻮ ﻣا ﻓﻀﻞ عن ﺟدار الﻜعبﺔ ﱂ يصﺢ طﻮاﻓﻪ اﻵن ﺗرون

ﺟﺰء من ﺟدار اﻟﻜعﺒﺔ رز ﳓناء ﻫﺬا اﻟﺸاذروان وﻫو ﺟﺰء من اﻟﻜعﺒﺔ وﺗرﺑط ﻓيه أستار

اﻟﻜعﺒﺔ ﻗال ﱂ ﻳﺼﺢ طواﻓه ﻷنﻪ ﻣن البيﺖ ﻓﺈذا ﱂ يﻄﻒ ﺑﻪ ﱂ يﻄﻒ لبيﺖ ﲨيعﻪ إذاً ﻻ
ﻳﻄوف ﻋﻠﻰ اﻟﺸاذروان وﻫﺬا أ رأﻳته ﰲ ﺑعﺾ أوﻗات اﻟﺰﺣام ﺑعﻀﻬﻢ وﻫو ﰲ اﻟﻄواف من
شدة اﻟﺰﺣام ﻳتعﻠﻖ ﰲ اﻟﻜعﺒﺔ وﳝﺸي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺰء اﳌاﺋﻞ ﻳﻘﻄﻊ شوط ﻳعﲏ ﻳﻘﻄﻊ مﺜﻼ

مساﻓﺔ  ٢مﱰ أو  ٣مﱰ اﻵن ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ مﱰ ﱂ ﺗﻘﻊ طواف ﻟﺒيﺖ وإﳕا ﻫي داﺧﻞ اﻟﺒيﺖ

ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻄواف .اﳋامﺲ ) :أو ( طاف على ) ﺟدار اﳊﺠر ( ﺑﻜسر اﳊاء اﳌﻬملﺔ ﱂ
يصﺢ طﻮاﻓﻪ ﻷنﻪ ﷺ طاف ﻣن وراء اﳊﺠر والﺸاذروان وﻗال ﺧذوا عﲏ ﻣناسﻜﻜﻢ
نفﺲ اﻟﻜﻼم اﳊﺠر ﺟﺰء منه ﻛﺒﲑ من اﻟﺒيﺖ ،ستﺔ أذرع من اﻟﺒيﺖ .اﻟسادس ) :أو (
طاف وهﻮ ) عر ن أو ﳒﺲ ( ﻫﺬا اﻟساﺑﻊ أو ﳏدث ﻫﺬا اﻟﺜامن ) ﱂ يصﺢ ( طﻮاﻓﻪ
لﻘﻮلﻪ ﷺ الﻄﻮاف لبيﺖ ﺻﻼة إﻻ أنﻜﻢ تتﻜلمﻮن ﻓيﻪ رواﻩ الﱰﻣذي واﻷثرم عن اﺑن
عباس .ويسن ﻓعﻞ ﻗﻲ اﳌناسﻚ ﻛلﻬا على طﻬارة ﻳعﲏ ﻻ ﳚﺐ ﻟﻜن ﻳسن أن ﺗﻜون
استﺤﺒا ﻓﻘط معناه إنه ﻻ ﻳﻘول ﻗي اﳌناسﻚ معناه اﻟسعي واﻟوﻗوف ﺑعرﻓﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻷشياء ورمي اﳉمار ﻳسن أن ﻳﻜون متوضأ ﻟﻜن ﻻ ﳚﺐ ﻓتﺼﺢ ﺑغﲑ طﻬارة ،ﰒ ﻗال:

وإن طاف اﶈرم ﻻﺑﺲ ﳐيﻂ ﺻﺢ وﻓدى ﻟﺒﺲ اﳌﺨيط ﳏﻈور نعﻢ ﻟﻜن ﻫﺬا ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ

ﺻﺤﺔ اﻟﻄواف ﻫﺬا اﳌﻘﺼود وﻋﻠيه ﻓدﻳﺔ وﻻ نﻘول أن طواﻓه طﻞ ﻫﺬا اﳌعﲎ ) ﰒ ( إذا ﰎ
طﻮاﻓﻪ ) يصلﻲ رﻛعتﲔ ( نﻔﻼ يﻘرأ ﻓيﻬما لﻜاﻓرون و اﻹﺧﻼص ﺑعد الﻔاﲢﺔ وﲡﺰئ
ﻣﻜتﻮﺑﺔ عنﻬما ﻳعﲏ ﻋن رﻛعﱵ اﻟﻄواف ﲡﺰئ أن ﻳﺼﻠي ﺑعدﻫا مﻜتوﺑﺔ أو سنﺔ راﺗﺒﺔ
وﺣيﺚ رﻛعﻬما ﺟاز أي أن اﻟرﻛعتﲔ ﻟيﺲ ﳍما مﻜان واﺟﺐ وﻟﻜن ﳍا مﻜان أﻓﻀﻞ
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واﻷﻓﻀﻞ ﻛﻮ ا ) ﺧلﻒ اﳌﻘام ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ } واﲣذوا ﻣن ﻣﻘام إﺑراهيﻢ ﻣصلى { ﺑعد
ذﻟﻚ سينتﻘﻞ إﱃ اﻟسعي:

ﻓصﻞ

) ﰒ ( ﺑعد الصﻼة يعﻮد و ) يستلﻢ اﳊﺠر ( لﻔعلﻪ ﷺ ويسن اﻹﻛﺜار ﻣن الﻄﻮاف ﻛﻞ
وﻗﺖ ) وﳜرج إﱃ الصﻔا ﻣن ﺑﻪ ( ﻻﺣﻈوا اﻟﻄواف ﻋﺒادة مستﻘﻠﺔ ﲞﻼف اﻟسعي ﻓﻼ
ﳝﻜن ﻷﺣد أن ﻳتﻄوع ﺑسعي ﻟﻜن ﻟﻄواف ﻳتﻄوع وﻳﻄوف سﺒعﺔ أشواط أي وﻗﺖ شاء

أي ب الصﻔا ﻫﺬا ﻗدﳝا ﳌا ﻛان اﻟﺼفا ﺧارج اﳊرم وﺑﲔ اﳊرم وﺑﲔ اﻟﺼفا ﺑيوت ﻓيﺨرج
إﱃ اﻟﺼفا من ﺑه ليسعى ) ﻓﲑﻗاﻩ ( أي الصﻔا ) ﺣﱴ يرى البيﺖ ( ﻓيستﻘبلﻪ ﻳعﲏ إن

أمﻜن ) ويﻜﱪ ثﻼ ويﻘﻮل ﻣا ورد ( ثﻼ وﻣنﻪ اﳊمد على ﻣا هدا ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ
وﺣدﻩ ﻻ شريﻚ لﻪ لﻪ اﳌلﻚ ولﻪ اﳊمد ﳛيﻲ وﳝيﺖ وهﻮ ﺣﻲ ﻻ ﳝﻮت ﺑيدﻩ اﳋﲑ وهﻮ
على ﻛﻞ شﻲء ﻗدير ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وﺣدﻩ ﻻ شريﻚ لﻪ ﺻدق وعدﻩ ونصر عبدﻩ وهﺰم
اﻷﺣﺰاب وﺣدﻩ ويدعﻮ ﲟا أﺣب وﻻ يلﱯ ) ﰒ ينﺰل ( ﻣن الصﻔا ) ﻣاشيا إﱃ ( أن
يبﻘى ﺑينﻪ وﺑﲔ ) العلﻢ اﻷول ( وهﻮ اﳌيﻞ اﻷﺧﻀر ﰲ رﻛن اﳌسﺠد ﳓﻮ ستﺔ أذرع ) ﰒ
يسعى ( ﻣاشيا سعيا ) شديدا ( إﱃ العلﻢ ) اﻵﺧر ( وهﻮ اﳌيﻞ اﻷﺧﻀر ﺑﻔناء اﳌسﺠد
ﺣذاء دار العباس ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ معروﻓﺔ ﺑسنﺔ اﻟرمﻞ ﰲ اﻟسعي ﻟﻜن اﻟرمﻞ ﻳﻜون ﺑﲔ اﳌيﻠﲔ
وﻻﺣﻈوا أن ﻛﻼم اﳌﺼنف ﳜاﻟف ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻓاﻟﺸارح ﻏﲑ اﳌاﺗن واﻟفرق ﻫو أن اﳌاﺗن

ﻳﻘول ﻳنﺰل ماشيا إﱃ اﻟعﻠﻢ اﻷول معناه مﱴ ﻳﺒدأ ﰲ اﻟرمﻞ من ﻋند اﻟعﻠﻢ اﻷول واﻟﺸارح
ﺻرف ﻛﻼمه إﱃ ماذا؟ ﻗال ﻳنﺰل ماشيا إﱃ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺑينه وﺑﲔ اﻟعﻠﻢ اﻷول ﳓو ستﺔ أذرع
ﰒ ﻳﺒدأ اﻟرمﻞ إذاً مﱴ ﻳﺒدأ اﻟرمﻞ؟ من اﻟعﻠﻢ اﻷول إﱃ اﻟﺜاﱐ أو من ﻗﺒﻞ اﻟعﻠﻢ اﻷول ﺑنﺤو
ستﺔ أذرع إﱃ اﻟعﻠﻢ اﻟﺜاﱐ ﻓاﻵن ﻛﻼم اﳌاﺗن ﺧﻼف اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﻫو ﻛﻼم اﻟﺸارح
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ﻟﻜن ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻫو ﻗول ﲨاﻋﺔ منﻬﻢ اﳋرﻗي وا د وما ذﻛره اﻟﺸارح ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻛما ﰲ
اﻟﻜﺸاف وشرح اﳌنتﻬﻰ ﻓﺼرف اﻟﺸارح ﻛﻼم اﳌاﺗن إﱃ اﳌﺬﻫﺐ وﻫو ﻗول اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح

وﻛﺸاف اﻟﻘناع واﳌنتﻬﻰ وشرﺣه إذاً اﻛتﺒوا ﻋند ﻛﻠمﺔ وستﺔ أذرع "وﻫو اﳌﺬﻫﺐ" ) ﰒ
ﳝﺸﻲ ويرﻗى اﳌروة ويﻘﻮل ﻣا ﻗالﻪ على الصﻔا ﰒ ينﺰل ( ﻣن اﳌروة ) ﻓيمﺸﻲ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺸيﻪ ويسعى ﰲ ﻣﻮﺿﻊ سعيﻪ إﱃ الصﻔا يﻔعﻞ ذلﻚ ( أي ﻣا ذﻛر ﻣن اﳌﺸﻲ والسعﻲ
) سبعا ذهاﺑﻪ سعيﺔ ورﺟﻮعﻪ سعيﺔ ( وطﺒعا موضﻊ مﺸيه معروف وموضﻊ سعيه معروف
وﻫو من ﻗﺒﻞ اﳌيﻞ اﻷول ستﺔ أذرع ﻓيﺤسﺐ اﻟﺬﻫاب سعيﺔ واﻟرﺟوع سعيﺔ يﻔتتﺢ لصﻔا
وﳜتتﻢ ﳌروة ﻫﺬا اﳊﻜﻢ معناه إنه ﻟو ﺑدأ مﺜﻼ من اﳌروة إﱃ اﻟﺼفا ﻓﻼ ﳛسﺐ ﻫﺬا
ﻓيﺤسﺐ ﻟه اﻷول من اﻟﺼفا واﻟﺬﻫاب سعيﺔ واﻟرﺟوع سعيﺔ وﳚب استيعاب ﻣا ﺑينﻬما ﰲ
ﻛﻞ ﻣرة ﻓيلصق عﻘبﻪ ﺻلﻬما ﻳعﲏ مؤﺧر اﻟرﺟﻞ ﻳﻠﺼﻘه ﺻﻠﻬما إن ﱂ يرﻗﻬما ﻳعﲏ وإن
ﱂ ﻳﺼعد اﻟﺼفا وﻻ ﻳﺼعد اﳌروة ﻷن اﻟﺼفا ﺟﺒﻞ واﳌروة ﺟﺒﻞ ﻓﺈن ترك ﳑا ﺑينﻬما شيﺌا ولﻮ
دون ذراع ﱂ يصﺢ سعيﻪ مﺜﻠما ﻗﻠنا ﰲ اﻟﻄواف واﳌعﲎ أنه ﻻﺑد أن ﻳستوﻋﺐ ما ﺑﲔ
اﳉﺒﻠﲔ ما ﺑﲔ اﻟﺼفا واﳌروة ﻳعﲏ ﻟيﺲ اﳌعﲎ أنه ﻻﺑد أن ﻳﻠﺼﻖ ﻋﻘﺒه ﻟيﺲ شرط أن ﻳﻠﺼﻖ

ﻋﻘﺒه ﻟﻜن ﺑعﻀﻬﻢ ﻳعﱪ ﻳﻘول ﻻﺑد أن ﻳﺼﻞ ﺑرؤوس أﺻاﺑعه إﱃ اﳌﻜان اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟيه

وﻋﻘﺒه من اﳌﻜان اﻟﺬي ﻳنﻄﻠﻖ منه واﳌعﲎ إنه اﳌﻬﻢ ﻳعمﻢ ما ﺑينﻬما ) ﻓﺈذا ﺑدأ ﳌروة
سﻘﻂ الﺸﻮط اﻷول ( ﻓﻼ ﳛتسبﻪ ويﻜﺜر ﻣن الدعاء والذﻛر ﰲ سعيﻪ ﻗال أﺑﻮ عبد ﷲ
اﻹمام أﲪد -ﻛان اﺑن ﻣسعﻮد إذا سعى ﺑﲔ الصﻔا واﳌروة ﻗال رب اﻏﻔر وارﺣﻢواعﻒ عما تعلﻢ وأنﺖ اﻷعﺰ اﻷﻛرم .شروط ﺻﺤﺔ اﻟسعي :ويﺸﱰط لﻪ نيﺔ وﻣﻮاﻻة ﺑﲔ
أشواطه ﻳعﲏ ﻻ ﻳفرق مﺜﻼ ﺑﲔ اﻟﺸوط اﻷول واﻟﺜاﱐ ﺑفاﺻﻞ طوﻳﻞ أو ﻳفﺼﻞ ﺑﲔ ﺛنا
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اﻟﺸوط ﺑفاﺻﻞ طوﻳﻞ ،وﻛﻮنﻪ ﺑعد طﻮاف نسﻚ مﺜﻞ طواف اﻟعمرة أو طواف اﻟﻘدوم ولﻮ
ﻣسنﻮ طواف اﻟعمرة طواف واﺟﺐ ﻟﻜن طواف اﻟﻘدوم طواف نسﻚ ﻟﻜنه مسنون ﻓﻼ

ﳝﻜن أن ﻳسعﻰ ﺑدون طواف ﻓﻼﺑد أن ﻳﻄوف ﰒ ﻳسعﻰ وﻟﻜي ﻳسعﻰ سعي اﳊج ﻻﺑد أن
ﻳتﻘدم سعي اﳊج طواف نسﻚ ﻳعﲏ طواف ﻟه ﺗعﻠﻖ ﳊج ﻫﺬا اﻟﺬي ورد وما ورد أن اﻟنﱯ
ﷺ ﻗدم اﻟسعي ﻋﻠﻰ اﻟﻄواف وﻻ ﻓعﻠه أﺣد ﻟﻜن اﻟﺬي ورد ﻋن اﻟنﱯ ﷺ انه ﻛان ﻳسعﻰ
ﺑعد طواف نسﻚ طواف ﻟه ﺗعﻠﻖ ﳊج معناه ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ سيتعﺬر ﻋﻠﻰ أﻫﻞ مﻜﺔ
مﺜﻼ إن ﺟاء مﻜي واﺣرم ﳊج وأراد أن ﻳﻘدم اﻟسعي ﻓيمﻜن أن ﻳﻘدم اﻟسعي ﻟﻜن
سيعﱰضه أن سعيه ﻟن ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑعد طواف نسﻚ ﻓﻼ ﻳﺸرع ﰲ ﺣﻘه طواف ﻗدوم وسعي
اﳊج ﻻ ﳚوز اﻵن ﻓيﻜون ﺑعد ﻋرﻓﺔ ﻓﻠن ﻳستﻄيﻊ ﻳﻘدم إﻻ إذا ﺧرج اﳌيﻘات أو إﱃ مساﻓﺔ

ﻗﺼر وأﺣرم من ﻫناك وﺟاء .سنن اﻟسعي ) :وتسن ﻓيﻪ الﻄﻬارة ( ﻣن اﳊدث والنﺠﺲ
) والستارة ( أي سﱰ العﻮرة ﻓلﻮ سعى ﳏد أو ﳒسا أو عر أﺟﺰأﻩ ﳌا نﻘول أﺟﺰأه

ﻫﻞ ﻫﺬا معناه أنه ﻻ ﰒ ﻫﺬا موضوع ﱐ ﻓﺒاﻟنسﺒﺔ ﻟﻠمﺤدث ﻻ ﰒ ﻟﻜنه ﺗرك سنﺔ ﻟﻜن

ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠعر ن ﰒ ﻟﻜﺸف اﻟعورة و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠنﺠﺲ إذا ﻛان ﻋﻠيه ﳒاسﺔ ﳚﺐ إزاﻟتﻬا طﺒعا

ﰒ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيه أن ﻳﺰﻳﻠﻬا ) و ( تسن ) اﳌﻮاﻻة ( ﺑينﻪ وﺑﲔ الﻄﻮاف ﻫﺬه اﻟسنﺔ اﻟراﺑعﺔ

واﳌرأة ﻻ ترﻗى الصﻔا وﻻ اﳌروة وﻻ تسعى سعيا شديدا وﻫو اﻟرمﻞ معناه أنه ﻻ ﻳستﺤﺐ

ﰲ ﺣﻘﻬا وتسن ﻣبادرة ﻣعتمر ﺑذلﻚ ﻳعﲏ اﻟﻄواف واﻟسعي ) ﰒ إن ﻛان ﻣتمتعا  ١ﻻ
هدي ﻣعﻪ ﻗصر ﻣن شعرﻩ ( ﻓﻬﺬا طﺒعا معتمر ﻻ ﻫدي معه ﻗﺼر من شعره ولﻮ لبدﻩ وﻻ
ﳛلﻘﻪ ند ليﻮﻓرﻩ للﺤﺞ معناه اﻵن ﻳﻘﺼر ﰲ اﻟعمرة وﰲ اﳊج ﳛﻠﻖ ،واﻟتﻠﺒيد ﺻمﻎ ﻳوضﻊ

ﰲ اﻟﺸعر ﻟﻜي ﻻ ﻳﻀﻢ اﻟﺸعﺚ وﻛانوا اﻷول ﳛتاﺟوه ﻷنه إذا ﺟاء من اﳌدﻳنﺔ ﻛان ﰐ

ﻗﺒﻞ اﳊج ﳝﻜن ﺑعﺸرة أ م ﻓيﺤتاﺟه ) وﲢلﻞ ( ﻷنﻪ ﲤﺖ عمرتﻪ اﻵن نتﻜﻠﻢ ﻋن اﳌعتمر

اﳌتمتﻊ اﻟﺬي ﺟاء ﻟعمرة وﺑعدﻫا ﻳرﻳد ﳛج ،ﻗال ) :وإﻻ ( ن ﻛان ﻣﻊ اﳌتمتﻊ  ٢هدي
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ﱂ يﻘصر ﻫﺬه مسأﻟﺔ نيﺔ وﻫي ﻫﺬا اﳌعتمر اﻟﺬي ﺟاء متمتﻊ ﻓﺠاء ﻟعمرة إن ﻛان ﻟيﺲ

معه ﻫدي ﻓﻬﺬا سيتمتﻊ معناه أنه سيأﰐ ﻟعمرة ﰒ ﳛﻞ منﻬا ﰒ إذا ﺟاء اﳊج أﺣرم ﳊج

من مﻜﺔ أو ﻗرﻳﺐ منﻬا وﺣج ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻫﺬا اﻟﺬي نوى اﻟتمتﻊ وﺟاء معتمرا ساق
اﳍدي معه ﻓﻬﺬا ﻟيﺲ ﺑﻘارن ﻫﺬا متمتﻊ نوى ﻋمرة ﻓﻘط وساق اﳍدي معه وطاف وسعﻰ

ﻳﻘول اﳌﺼنف مادام اﳍدي معه ﻻ ﻳفﻚ إﺣرامه اﻵن ﻗال :و ) ﺣﻞ إذا ﺣﺞ ( ﻓيدﺧﻞ
اﳊﺞ على العمرة"وﻳﺼﲑ ﻗار " معناه ﻻ ﻳﻘﺼر وﻳنوي اﳊج ﰒ ﻻ ﳛﻞ ﺣﱴ ﳛﻞ ﻣنﻬما
ﲨيعا ﻳعﲏ ﳌا ﺗﻘول ﻗارن ﻫو ﺻﺤيﺢ سيتﺤول إﱃ ﻗارن ﻟﻜن ﱂ ﻳﺒتدأ ﻗارن ﻟﻜنه سيتﺤول
إﱃ ﻗارن ﰒ ﻗال :واﳌعتمر ﻏﲑ اﳌتمتﻊ  ٣ﳛﻞ سﻮاء ﻛان ﻣعﻪ هدي "وﻳنﺤره ﺑعد اﻟعمرة"
أو ﱂ يﻜن ﰲ أشﻬر اﳊﺞ أو ﰲ ﻏﲑها معناه اﻵن ﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ واﺣد ﺟاء ﻳرﻳد اﻟعمرة ﻓﻘط

وﻟيﺲ معه ﻫدي ﳛﻠﻖ وﳛﻞ ،ﺟاء ﺑعمرة اﻟتمتﻊ وﻟيﺲ معه ﻫدي ﳛﻞ ،ﺟاء ﺑعمرة اﻟتمتﻊ

ومعه اﳍدي ﻓﻼ ﳛﻞ وﻳﺼﲑ ﻗارن ) واﳌتمتﻊ واﳌعتمر إذا شرع ﰲ الﻄﻮاف ﻗﻄﻊ التلبيﺔ (
لﻘﻮل اﺑن عباس يرﻓعﻪ ﻛان ﳝسﻚ عن التلبيﺔ ﰲ العمرة إذا استلﻢ اﳊﺠر ﻗال الﱰﻣذي
هذا ﺣديﺚ ﺣسن ﺻﺤيﺢ وﻻ س ا أي اﻟتﻠﺒيﺔ ﰲ طﻮاف الﻘدوم وﻛﺬا اﻟسعي ﺑعده
سرا وﻳﻜره اﳉﻬر ا ﺣﱴ ﻻ ﳜتﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﻄاﺋفﲔ.
ب ﺻﻔﺔ اﳊﺞ والعمرة

) يسن للمﺤلﲔ ﲟﻜﺔ ( وﻗر ا ﺣﱴ ﻣتمتﻊ ﺣﻞ ﻣن عمرتﻪ ) اﻹﺣرام ﳊﺞ يﻮم الﱰويﺔ
( وهﻮ ﻣن ذي اﳊﺠﺔ ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷن الناس ﻛانﻮا يﱰوون ﻓيﻪ اﳌاء ﳌا ﺑعدﻩ ) ﻗبﻞ
الﺰوال ( ﻓيصلﻲ ﲟﲎ الﻈﻬر ﻣﻊ اﻹﻣام ويسن أن ﳛرم ) ﻣنﻬا ( أي ﻣن ﻣﻜﺔ واﻷﻓﻀﻞ
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ﻣن ﲢﺖ اﳌيﺰاب وﻫو ﻳسمﻰ اﳊﺠر ﻓاﶈﻠﲔ ﲟﻜﺔ ﳛرمون من مﻜﺔ وﻗر ا ﻛﺬﻟﻚ من
مﻜا ﻢ ﻳﻘول ﺣﱴ اﳌتمتﻊ اﻟﺬي ﺣﻞ من ﻋمرﺗه وﻟو ﻛان ﺟاء من اﳋارج ﳛرم ﻟﻠﺤج من
مﻜﺔ ﻓاﻟعمرة من اﳌيﻘات أما اﳊج ﻓمن مﻜﺔ ﻗال ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﻳﺼﻠي ﲟﲎ اﻟﻈﻬر مﻊ اﻹمام،
من أﻳن ﳛرم من مﻜﺔ؟ ﻗال اﻷﻓﻀﻞ من ﲢﺖ اﳌيﺰاب ومن أي مﻜان من مﻜﺔ ﻳﺼﺢ،

ﻗال ) :وﳚﺰئ ( إﺣراﻣﻪ ) ﻣن ﺑﻘيﺔ اﳊرم ( وﻣن ﺧارﺟﻪ وﻻ دم عليﻪ ﳚوز أن ﳛرم من

أي مﻜان من مﻜﺔ ،ﻗال :واﳌتمتﻊ إذا عدم اﳍدي وأراد الصﻮم سن لﻪ أن ﳛرم يﻮم
الساﺑﻊ ليصﻮم الﺜﻼثﺔ ﳏرﻣا اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫي اﻟسﺒعﺔ واﻟﺜمانيﺔ واﻟتسعﺔ ﻓﻬو ﻳﻘول من أراد اﳊج

ﳛرم اﻟيوم اﻟﺜامن ﺣﱴ ﻳﻜون ﳏرما ﰲ ﻳوم اﻟﱰوﻳﺔ ﻟﻜن ﻳﻘول إذا ﻛان متمتﻊ وﻋﻠيه ﻫدي

ﻓاﻷﻓﻀﻞ أن ﳛرم اﻟيوم اﻟساﺑﻊ وﻳﺼوم اﻟساﺑﻊ واﻟﺜامن واﻟتاسﻊ ) ويبيﺖ ﲟﲎ ( ويصلﻲ ﻣﻊ
اﻹﻣام استﺤبا ) ﻓﺈذا طلعﺖ الﺸمﺲ ( ﻣن يﻮم عرﻓﺔ ) سار ( ﻣن ﻣﲎ ) إﱃ عرﻓﺔ (
ﻓﺄﻗام ﺑنمرة إﱃ الﺰوال ﻛما ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﷺ وطﺒعا ﳕرة ﻫي ﺧارج ﻋرﻓﺔ وﻟيسﺖ موﻗف،
ﻗال :ﳜﻄب ا اﻹﻣام أو ﺋبﻪ ﺧﻄبﺔ ﻗصﲑة ﻣﻔتتﺤﺔ لتﻜبﲑ يعلمﻬﻢ ﻓيﻬا الﻮﻗﻮف
أﺣﻜام اﻟوﻗوف ووﻗتﻪ والدﻓﻊ ﻣنﻪ واﳌبيﺖ ﲟﺰدلﻔﺔ ) وﻛلﻬا ( أي ﻛﻞ عرﻓﺔ ) ﻣﻮﻗﻒ إﻻ
ﺑﻄن عرنﺔ ( ﻓﻬو وادي لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻛﻞ عرﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ وارﻓعﻮا عن ﺑﻄن عرنﺔ رواﻩ اﺑن
ﻣاﺟﻪ ) وسن أن ﳚمﻊ ( ﺑعرﻓﺔ ﻣن لﻪ اﳉمﻊ وﻫو اﳌساﻓر سفر ﻗﺼر ﲞﻼف اﳌﻜي ﻫﺬا

اﳌﺬﻫﺐ ﻓاﳌﻜي ﻻ ﳚمﻊ ﻷنه ﻟيﺲ ﲟساﻓر واﺧتار أﺑو اﳋﻄاب وﺗﻘي اﻟدﻳن ﺟواز اﻟﻘﺼر
واﳉمﻊ واﺧتار اﳌوﻓﻖ ﺟواز اﳉمﻊ ﻓﻘط وﻋموما اﳌﺬﻫﺐ أن أﻫﻞ مﻜﺔ ﻏﲑ مساﻓر وﻻ

ﳚمﻊ وﻫﺬا اﳉمﻊ ﳌن ﻟه اﳉمﻊ وﻫو اﳌساﻓر ﻷن اﻟﻜﻼم ﻫنا اﳉمﻊ ﲨﻊ سفر وﻟيﺲ ﺑنسﻚ

) ﺑﲔ الﻈﻬر والعصر ( تﻘدﳝا ) و ( أن ) يﻘﻒ راﻛبا ( ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ) عند
الصخرات وﺟبﻞ الرﲪﺔ ( لﻘﻮل ﺟاﺑر إن النﱯ ﷺ ﺟعﻞ ﺑﻄن ﻗتﻪ الﻘصﻮى إﱃ
الصخرات وﺟعﻞ ﺟبﻞ اﳌﺸاة ﺑﲔ يديﻪ ﻳعﲏ طرﻳﻖ اﳌﺸاة واستﻘبﻞ الﻘبلﺔ وﻻ يﺸرع
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ﺻعﻮد ﺟبﻞ الرﲪﺔ ويﻘال لﻪ ﺟبﻞ الدعاء ﻷن اﻟنﱯ ﷺ وﻗف ﲢته وﻫﻢ اﻟيوم ﻳتﺸاﻛﻠون

ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ اﻟرﲪﺔ ) ويﻜﺜر ﰲ الدعاء ﲟا ورد ( ﻛﻘﻮلﻪ ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وﺣدﻩ ﻻ شريﻚ لﻪ،
لﻪ اﳌلﻚ ولﻪ اﳊمد ﳛيﻲ وﳝيﺖ وهﻮ ﺣﻲ ﻻ ﳝﻮت ﺑيدﻩ اﳋﲑ وهﻮ على ﻛﻞ شﻲء
ﻗدير اللﻬﻢ اﺟعﻞ ﰲ ﻗلﱯ نﻮرا وﰲ ﺑصري نﻮرا وﰲ ﲰعﻲ نﻮرا ويسر ﱄ أﻣري ويﻜﺜر
الدعاء و اﻻستغﻔار والتﻀرع واﳋﺸﻮع وإﻇﻬار الﻀعﻒ واﻻﻓتﻘار ويلﺢ ﰲ الدعاء
ﻫﺬه اﻷدﻋيﺔ ﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟﱰمﺬي وﺑعﻀﻬا ﰲ اﻟﺒيﻬﻘي وﻻ يستبﻄﺊ اﻹﺟاﺑﺔ ) وﻣن وﻗﻒ (
أي ﺣصﻞ ﺑعرﻓﺔ ) ولﻮ ﳊﻈﺔ ( ﺋما أو ﻣارا أو ﺟاهﻼ أ ا عرﻓﺔ إذا ﺣﺼﻞ منه اﻟوﻗوف
وﻟو ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺣوال ،مﱴ؟ ﰲ زمن اﻟوﻗوف وﻫو ) ﻣن ﻓﺠر يﻮم عرﻓﺔ إﱃ ﻓﺠر يﻮم
النﺤر  ،اﻷمر اﻟﺜاﻟﺚ ﻳعﲏ اﻷول أنه ﺣﺼﻞ منه اﻟوﻗوف وﻟو ﺬه اﻟﺸروط ،اﻟﺜاﱐ وﻗته
وﻗﺖ اﻟوﻗوف ،اﻟﺜاﻟﺚ :وهﻮ أهﻞ لﻪ ( أي للﺤﺞ ن يﻜﻮن ﻣسلما ﳏرﻣا ﳊﺞ ليﺲ
سﻜرا وﻻ ﳎنﻮ وﻻ ﻣغمى عليﻪ أما اﻟسﻜران ﻓﻼ ﺗﺼﺢ منه اﻟعﺒادة وﻻ ﻳﺼﺢ وﻗوﻓه وﻻ
ا نون وﻻ اﳌغمﻰ ﻋﻠيه ،ﻗال ) :ﺻﺢ ﺣﺠﻪ ( ﻷنﻪ ﺣصﻞ ﺑعرﻓﺔ ﰲ زﻣن الﻮﻗﻮف معناه
سيﺼﺢ اﻟوﻗوف ﺑﺜﻼﺛﺔ أمور اﻷمر اﻷول أن ﻳﻘﻊ منه اﻟوﻗوف وسنﻘﺒﻞ وﻗفته ﳊﻈﺔ ووﻗفﺔ

اﻟناﺋﻢ ووﻗفﺔ اﳉاﻫﻞ ووﻗفﺔ اﳌار اﳌرور ﻟﻜن ﱂ ﻳﻘف ﰲ وﻗﺖ اﻟوﻗوف وﻳﻜون أﻫﻼ ﻳعﲏ

اﳌسﻠﻢ اﶈرم ﻟيﺲ سﻜرا وﻻ ﳎنو وﻻ مغمﻰ ﻋﻠيه ﻫﺬا ﻳﺼﺢ ﺣﺠه ﰒ ﻗال ) :وإﻻ (
يﻘﻒ ﺑعرﻓﺔ ﻳعﲏ ﻟو ﱂ ﻳﻘف ﰲ ﻋرﻓﺔ ووﻗف ﲟﻜان آﺧر أو وﻗﻒ ﰲ ﻏﲑ زﻣنﻪ ﻫﺬا اﻟﺜاﱐ
وﻗف ﰲ ﻋرﻓﺔ وﻟﻜن ﻟيﺲ ﰲ وﻗﺖ اﻟوﻗوف وﻫو من ﻓﺠر ﻳوم ﻋرﻓﺔ إﱃ ﻓﺠر ﻳوم اﻟنﺤر أو
ﱂ يﻜن أهﻼ للﺤﺞ ﻫﺬا اﻟﺜاﻟﺚ أي ﻟيﺲ مسﻠﻢ وﻻ ﳏرم أو سﻜران أو مغمﻰ ﻋﻠيه أو
ﳎنون ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺣﺠه ) ﻓﻼ ( يصﺢ ﺣﺠﻪ ﺑﻔﻮات الﻮﻗﻮف اﳌعتد ﺑﻪ ) وﻣن وﻗﻒ (
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ﺑعرﻓﺔ ) اراً ودﻓﻊ ( ﻣنﻬا ) ﻗبﻞ الغروب وﱂ يعد ( إليﻬا ) ﻗبلﻪ ( أي ﻗبﻞ الغروب
ويستمر ا إليﻪ ) ﻓعليﻪ دم ( أي شاة ﻷنﻪ ترك واﺟبا اﻟواﺟﺐ ﻫو اﻟوﻗوف إﱃ اﻟغروب
ﻓﺈن عاد إليﻬا أو استمر للغروب أو عاد ﺑعدﻩ ﺑعد اﻟغروب ﻗبﻞ الﻔﺠر ﻓﻼ دم عليﻪ
ﻷنﻪ أتى لﻮاﺟب وهﻮ الﻮﻗﻮف لليﻞ والنﻬار اﻟﺬي دﺧﻞ ﻋرﻓﺔ ووﻗف إﱃ اﻟغروب أﺗﻰ
ﻟواﺟﺐ وﻻ شيء ﻋﻠيه أما من دﺧﻞ ﻋرﻓﺔ ﻟنﻬار وﺧرج ﻟنﻬار وﻋاد ﻟنﻬار ﻗﺒﻞ

اﻟغروب وﺑﻘي ﻟﻠغروب ﻻ شيء ﻋﻠيه أما من وﻗف ﰲ اﻟنﻬار وﺧرج ﰲ اﻟنﻬار وﻋاد ﺑعد
اﻟغروب رﺟﻊ ﺑعد اﻟعﺸاء دﺧﻞ ﻋرﻓﺔ ﰒ ﺧرج منﻬا ،ﻛﻼم اﻟﺸارح ﻏﲑ ﻛﻼم اﳌاﺗن ،اﳌاﺗن
ﻗال ومن وﻗف ارا ودﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻟغروب وﱂ ﻳعد ﻗﺒﻠه أي ﻗﺒﻞ اﻟغروب ﻓعﻠيه دم وإن ﻋاد
ﺑعده أي مفﻬوم ﻛﻼمه أنه ﻟو ﻋاد ﻗال وﱂ ﻳعد ﻗﺒﻠه معناه ﻟو ﻋاد ﻗﺒﻠه ﻻشيء أما ﻟو ﻋاد

ﺑعده ﻓيه إشﻜال ﻓيه دم ﻫﺬا ﻫو مفﻬومه ﻟﻜن اﻟﺸارح ﻗال ﻟو ﻋاد ﺑعد اﻟغروب ﻓﻼ دم
ﻋﻠيه ﻷنه أﰎ وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺣﺼﻞ ﻓيﻬا اﳋﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف إذا ﱂ ﻳعد
ﻗﺒﻞ اﻟغروب وﺟﺐ اﻟدم ﻫﺬا اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ ﻳعﲏ اﻹنﺼاف اﻋتﱪ ﻛﻼم اﳌاﺗن وﻟيﺲ
اﻟﺸارح وﻫو ﻇاﻫر اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع وﺻرح ﺑه ﰲ اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ وﻗال اﺑن ﻋﻘيﻞ إذا ﱂ ﻳعد
ﻗﺒﻞ اﻟفﺠر وﺟﺐ اﻟدم معناه اﻟﺬي ذﻛره اﳌﺼنف اﻵن ﻗول اﻟﺸارح ﻫو ﻗول اﺑن ﻋﻘيﻞ من
أﺋمﺔ اﳊناﺑﻠﺔ وواﻓﻘه اﺑن اﻟنﺠار ﰲ اﳌعونﺔ واﻟﺒﻬوﰐ ﰲ اﻟﻜﺸاف واﻟﺒﻬوﰐ أﻳﻀا ﰲ شرح
اﳌنتﻬﻰ واﺑن ﻗاﺋد ﰲ ﻫداﻳﺔ اﻟراﻏﺐ واﳌتأﺧرون ﻳعﲏ اﳌتأﺧرﻳن أﺻﺒﺤوا ﻳرﺟﺤون مسأﻟﺔ
اﻟﺸارح أنه إن ﻋاد مﻄﻠﻘا ﰲ وﻗﺖ إن ﻋاد ﰲ اﻟﻠيﻞ أو ﰲ اﻟنﻬار ﻓاﻟدم ساﻗط وأما من
ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻛانوا ﻳﻘوﻟون نه ﻻﺑد أن ﻳرﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻟغروب وما ﻫو اﳌﺬﻫﺐ؟ ﻫنا ﻓيه ﺧﻼف ﰲ
ﲢدﻳد اﳌﺬﻫﺐ ﻷنه ﰲ اﻹنﺼاف ﻳﻘول ﻫﺬا اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ ﻓﺼﺤﺢ ﻛﻼم اﳌاﺗن
وﻟيﺲ اﻟﺸارح وﻫو ﻇاﻫر اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع وﳌا ﻳﻘول ﻫو ﻇاﻫر اﻹﻗناع واﳌاﺗن ﻫو ﺻاﺣﺐ
اﻹﻗناع واﳌسأﻟﺔ سﻬﻠﺔ معناه أنه ﳝﻜن إذا ﺧرج ورﺟﻊ ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم أﻛﺜر اﳌتأﺧرﻳن
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أنه ﻻ دم ﻋﻠيه ﻓيسﻘط ﻋنه وﻫﺬا أوﱃ ﻷنه إذا شﻜﻜنا ﰲ وﺟود اﻟدم ﻓاﻷﺻﻞ ﻋدم

اﻟوﺟوب وﻟيﺲ اﻷﺻﻞ ﻫو اﻟوﺟوب ) وﻣن وﻗﻒ ليﻼ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ ( دم عليﻪ ﻗال ﰲ شرح
اﳌﻘنﻊ ﻻ نعلﻢ ﻓيﻪ ﺧﻼﻓا لﻘﻮل النﱯ ﷺ ﻣن أدرك عرﻓات ﺑليﻞ ﻓﻘد أدرك اﳊﺞ ( ﰒ
يدﻓﻊ ﺑعد الغروب ﻣﻊ اﻹﻣام أو ﺋبﺔ على طريق اﳌﺄزﻣﲔ ) إﱃ ﻣﺰدلﻔﺔ ( وهﻲ ﻣا ﺑﲔ
اﳌﺄزﻣﲔ إﱃ وادي ﳏسر ويسن ﻛﻮن دﻓعﻪ ) ﺑسﻜينﺔ ( لﻘﻮلﻪ ﷺ أيﻬا الناس السﻜينﺔ )
ويسرع ﰲ الﻔﺠﻮة ( لﻘﻮل أساﻣﺔ ﻛان رسﻮل ﷲ ﷺ يسﲑ العنق ﻓﺈذا وﺟد ﻓﺠﻮة نص
أي أسرع ﻷن العنق انبساط السﲑ والنص ﻓﻮق العنق ) وﳚمﻊ ( أي ﲟﺰدلﻔﺔ ) ﺑﲔ
العﺸاءين ( أي يسن ﳌن دﻓﻊ ﻣن عرﻓﺔ أن ﻻ يصلﻲ اﳌغرب ﺣﱴ يصﻞ إﱃ ﻣﺰدلﻔﺔ
ﻓيﺠمﻊ ﺑﲔ اﳌغرب والعﺸاء ﻣن ﳚﻮز لﻪ اﳉمﻊ ﻗبﻞ ﺣﻂ رﺣلﻪ وإن ﺻلى اﳌغرب
لﻄريق ترك السنﺔ وأﺟﺰأﻩ ) ويبيﺖ ا ( وﺟﻮ ﻷن النﱯ ﷺ ت ا وﻗال ﺧذوا
عﲏ ﻣناسﻜﻜﻢ ) ولﻪ الدﻓﻊ ( ﻣن ﻣﺰدلﻔﺔ ﻗبﻞ اﻹﻣام ) ﺑعد نصﻒ الليﻞ ( ﺣيﺚ أوﺟﺒوا
اﳌﺒيﺖ ﻓﺈن اﳌﺒيﺖ ﳚيﺒونه إﱃ منتﺼف اﻟﻠيﻞ أما ﺑعد منتﺼف اﻟﻠيﻞ من ﺧرج من مﺰدﻟفﺔ أو
من مﲎ ﻓنﺤن ﻟيﺲ ﻋند إﻻ مﺒيتان مﺒيﺖ مﲎ ومﺒيﺖ مﺰدﻟفﺔ ﻓﺈذا ﺧرج من مﺰدﻟفﺔ أو
مﲎ ﺑعد منتﺼف اﻟﻠيﻞ ﻛفاه ﻷنه أدرك معﻈﻢ اﻟﻠيﻞ وﺣﻜﻢ اﳌعﻈﻢ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻜﻞ وﻫﺬا ﻫو
مﺬﻫﺐ اﳊناﺑﻠﺔ ومﺬﻫﺐ اﻟﺸاﻓعي وماﻟﻚ ﻳﻜفي ﻋنده وضﻊ اﻟرﺣال ﻓﻘط ،ﻛيف ﳓدد

منتﺼف اﻟﻠيﻞ؟ من اﻟغروب إﱃ طﻠوع اﻟﺸمﺲ وﻟيﺲ طﻠوع اﻟفﺠر لﻘﻮل اﺑن عباس ﻛنﺖ
ﻓيمن ﻗدم النﱯ ﷺ ﰲ ﺿعﻔﻪ أهلﻪ ﻣن ﻣﺰدلﻔﺔ إﱃ ﻣﲎ ﻣتﻔق عليﻪ ) و ( الدﻓﻊ ) ﻗبلﻪ
( أي ﻗبﻞ نصﻒ الليﻞ ) ﻓيﻪ دم ( على ﻏﲑ سﻘاة ورعاة ﻟﻠرﺧﺼﺔ ﳍﻢ ﻷن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠيه وسﻠﻢ رﺧﺺ ﻟﻠسﻘاة وﻟﻠرﻋاة ﻟﻜن اﻟسﻘاة واﻟرﻋاة وأﳊﻘوا ﻢ أﻫﻞ اﻷﻋﺬار مﺜﻞ
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اﳌرﻳﺾ واﳋاﺋف ﻋﻠﻰ ﻗرﻳﺒه ،أو اﳋاﺋف ﻋﻠﻰ ماﻟه أو ﻛﺬا سﻮاء ﻛان عاﳌا ﳊﻜﻢ أو
ﺟاهﻼ ﻳعﲏ من دﻓﻊ ﰲ نﺼف اﻟﻠيﻞ ﻓعﻠيه دم ﺣﱴ ﻟو ﻛان ﺟاﻫﻼ عاﻣدا أو سيا من
وﺻﻞ إﱃ مﺰدﻟفﺔ ﺑعد اﻟفﺠر ﻓيﻜون ﻓاﺗه اﳌﺒيﺖ ﳌﺰدﻟفﺔ ﻓعﻠيه اﻟدم ) ﻛﻮﺻﻮلﻪ إليﻬا (
أي إﱃ ﻣﺰدلﻔﺔ ) ﺑعد الﻔﺠر ( ﻓعليﻪ دم ﻷنﻪ ترك نسﻜا واﺟبا ) ﻻ ( إن وﺻﻞ إليﻬا )
ﻗبلﻪ ( أي ﻗبﻞ الﻔﺠر ﻓﻼ دم عليﻪ ﻷنه أدرك ﺟﺰء من اﻟﻠيﻞ وﻛذا إن دﻓﻊ ﻣن ﻣﺰدلﻔﺔ
ﻗبﻞ نصﻒ الليﻞ وعاد إليﻬا ﻗبﻞ الﻔﺠر ﻻ دم عليﻪ ) ﻓﺈذا أﺻبﺢ ( ا ) ﺻلى الصبﺢ
( ﺑغلﺲ ﰒ ) أتى اﳌﺸعر اﳊرام ( ﺑغﻠﺲ أي ﺑﻈﻠمﺔ أي ﰲ اﻟﻈﻼم وﻫو أول وﻗته واﳌﺸعر
اﳊرام ﻫو ﺟﺒﻞ ﺻغﲑ ﳌﺰدﻟفﺔ ﲰي ﺑﺬﻟﻚ ﻷنه من ﻋﻼمات اﳊج وهﻮ ﺟبﻞ ﺻغﲑ
ﳌﺰدلﻔﺔ ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷنﻪ ﻣن عﻼﻣات اﳊﺞ ) ﻓﲑﻗاﻩ أو يﻘﻒ عندﻩ وﳛمد ﷲ ويﻜﱪﻩ
( ويﻬللﻪ ) ويﻘرأ  ﻓﺈذا أﻓﻀتﻢ ﻣن عرﻓات اﻵيتﲔ آﻳﺔ سورة اﻟﺒﻘرة ﻗاﻟوا ﻟﻜو ا مناسﺒﺔ

وﻟعﻠه ﻗياس ﻋﻠﻰ مسأﻟﺔ ﻗول ﷲ ﺗعاﱃ }إن اﻟﺼفا واﳌروة ..اﻵﻳﺔ{ ﻓاﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيه

وسﻠﻢ ﻗرأﻫا وﻫو ذاﻫﺐ إﱃ اﻟﺼفا ﻓﻘرأ اﻵﻳﺔ اﳌناسﺒﺔ ﻓيﻘيسون ﻋﻠيﻬا ﻫﺬا ويدعﻮ ﺣﱴ
يسﻔر ( ﻳسفر أي ﻗﺒﻞ طﻠوع اﻟﺸمﺲ ﻓيﻄﻠﻊ اﻟﻀوء ﻟﻜن ما ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸمﺲ ﺑعد ﻷن ﰲ
ﺣديﺚ ﺟاﺑر أن النﱯ ﷺ ﱂ يﺰل واﻗﻔا عند اﳌﺸعر اﳊرام ﺣﱴ أسﻔر ﺟدا ﻓﺈذا أسﻔر
سار ﻗبﻞ طلﻮع الﺸمﺲ ﺑسﻜينﺔ ) ﻓﺈذا ﺑلﻎ ﳏسرا ( وهﻮ واد ﺑﲔ ﻣﺰدلﻔﺔ وﻣﲎ ﲰﻲ
ﺑذلﻚ ﻷنﻪ ﳛسر سالﻜﻪ ﻳعﲏ ﻳتعﺒه ﻷنه ﻛان رمﻼ واﻟرمﻞ ﻳتعﺐ ﰲ اﳌﺸي ﻓيﺤتاج سرﻋﺔ

ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟرمﻞ ووادي ﳏسر ﻫﺬا ﺣده اﻷزرﻗي ﲞمسماﺋﺔ وﲬسﺔ وأرﺑعﲔ ذراع ﻳعﲏ

ﻗرﻳﺐ من ماﺋتان وﲬسﲔ مﱰا ) أسرع ( ﻗدر ) رﻣيﺔ ﺣﺠر ( إن ﻛان ﻣاشيا وإﻻ ﺣرك
داﺑتﻪ ﻳﻘوﻟون أن وادي ﳏسر ﻫﺬا واد ﺑﲔ مﲎ ومﺰدﻟفﺔ ﺟﺰء منه رمﻞ ﻓيﺤتاج إﱃ سرﻋﺔ
وﻫي اﻟﱵ مﻘدارﻫا رميﺔ ﲝﺠر وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗدﳝا أما اﻵن ﻓﻼ ﻳوﺟد ﻷنﻪ ﷺ ﳌا أتى ﺑﻄن
ﳏسر ﺣرك ﻗليﻼ ﻛما ذﻛرﻩ ﺟاﺑر ﻓمعناه أنه ﻳسرع سواء ﻛان ﻋﻠﻰ رﺟﻠه أو ﻋﻠﻰ داﺑته )
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وأﺧذ اﳊصى ( أي ﺣصى اﳉمار ﻣن ﺣيﺚ شاء وﻛان اﺑن عمر ﺧذ اﳊصى ﻣن ﲨﻊ
وﲨﻊ ﻫو اسﻢ من أﲰاء مﺰدﻟفﺔ وﻓعلﻪ سعيد ﺑن ﺟبﲑ وﻗال ﻛانﻮا يتﺰودون اﳊصى ﻣن
ﲨﻊ إذن ﲨﻊ اﳊﺼﻰ من مﺰدﻟفﺔ ﻟيﺲ أمرا ﳐﱰﻋا وإﳕا ﻓعﻠه اﻟسﻠف والرﻣﻲ ﲢيﺔ ﻣﲎ ﻓﻼ
يبدأ ﻗبلﻪ ﺑﺸﻲء ) وعددﻩ ( أي عدد ﺣصى اﳉمار ) سبعﻮن ( ﺣصاة ﻛﻞ واﺣدة )
ﺑﲔ اﳊمص والبندق ( ﻛﺤصا اﳋذف ﻓيﺼﲑ ﻋدد واﺣد وﻋﺸرﻳن ﻟﻜﻞ ﻳوم مﻊ سﺒعﺔ
ﻳوم اﻟنﺤر ﻓﻼ ﲡﺰئ ﺻغﲑة ﺟدا ﻓاﳊﺠﻢ ﻳﻜون ﺑﲔ اﳊمﺺ واﻟﺒندق وﻻ ﻛبﲑة وﻻ يسن
ﻏسلﻪ ﻳعﲏ اﳊﺼﻰ ﻓﻠيﺲ ﺑسنﺔ ) ﻓﺈذا وﺻﻞ إﱃ ﻣﲎ وهﻲ ﻣن وادي ﳏسر "أ" إﱃ
ﲨرة العﻘبﺔ "ب" ( وﳘا ﻟيﺲ من مﲎ ﻓمﲎ ما ﺑينﻬما ﺑدأ ﲜمرة العﻘبﺔ ﻓـ ) رﻣاها ﺑسبﻊ
ﺣصيات ﻣتعاﻗبات ( واﺣدة ﺑعد واﺣدة ذﻛر اﻵن ﺻورا ﻟﻠرمي ﻻ ﲡﺰئ ﻓﻘال ﻓلﻮ رﻣى
دﻓعﺔ واﺣدة ﱂ ﳚﺰﺋﻪ إﻻ عن واﺣدة ﲢسﺐ رميﺔ واﺣدة وﻻ ﳚﺰئ الﻮﺿﻊ ن ﻳﻀﻊ
اﳊﺼﻰ ﰲ اﳌرمﻰ ﺑﻞ ﻻﺑد من اﻟرمي ) يرﻓﻊ يدﻩ اليمﲎ ( ﺣال الرﻣﻲ ) ﺣﱴ يرى ﺑياض
إﺑﻄﻪ ( ﻷنﻪ أعﻮن على الرﻣﻲ ) ويﻜﱪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣصاة ( أي ﻳﻘول ﷲ أﻛﱪ ﰒ ﻳﻘول ﺑعد
ذﻟﻚ ويﻘﻮل اللﻬﻢ اﺟعلﻪ ﺣﺠا ﻣﱪورا وسعيا ﻣﺸﻜﻮرا وذنبا ﻣغﻔﻮرا ﻫﺬا ورد ﻋند أﲪد
ﻋن اﺑن مسعود ) وﻻ ﳚرئ الرﻣﻲ ﺑغﲑها ( أي ﻏﲑ اﳊصاة ﻛﺠﻮهر وذهب
وﻣعادن ) وﻻ ( ﳚﺰئ الرﻣﻲ ) ا نيا ( ﻷ ا استعملﺖ ﰲ عبادة ﻓﻼ تستعمﻞ نيا
ﻛماء الﻮﺿﻮء ﻫﺬا ﻗياس ﻋﻠﻰ مسأﻟﺔ اﳌاء اﳌستعمﻞ واﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﳌاء اﳌستعمﻞ نفسه
ﳏﻞ إشﻜال وﻟﺬﻟﻚ اﻛتﺐ :وﻗيﻞ ﳚﺰئ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘياس مﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻗياس واﻟﻘياس اﻷول

ﳏﻞ نﻈر ) وﻻ يﻘﻒ ( عند ﲨرة العﻘبﺔ ﺑعد رﻣيﻬا لﻀيق اﳌﻜان وندب أن يستبﻄن
الﻮادي ﻫﺬا اﻻستﺤﺒاب اﻷول ﻳعﲏ ﻳدﺧﻠه من ﺟﻬﺔ اﻟوادي ﻻ من ﺟﻬﺔ اﳉﺒﻞ ﻷن ﲨرة
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اﻟعﻘﺒﺔ ﱂ ﺗﻜن ﻫﻜﺬا ﻗدﳝا ﺑﻞ ﻛانﺖ ﻗدﳝا مﻠﺼﻘﺔ ﳉﺒﻞ ﻓﻜان اﻟﺬي ﻳرﻳد أن ﻳرميﻬا
ﻳستﻘﺒﻞ اﳉمرة ﻓتﻜون مﻜﺔ ﻋن ﻳساره ومﲎ ﻋن ﳝينه ﻓمن ﻫنا ﻗال ﻻ ت من ﻫﺬه اﳉﻬﺔ
ﻟﻜن ﺑعد ذﻟﻚ أزﻳﻞ اﳉﺒﻞ وأﺻﺒﺤﺖ اﳉمرة ﺗرمﻰ من ﻛﻞ ﺟﻬﺔ وأن يستﻘبﻞ الﻘبلﺔ وﻫﺬا

ﳏﻞ نﻈر ﻓﻬﻞ ﻳستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ أم ﻳستﻘﺒﻞ اﳉمرة وﻟﺬا اﻛتﺐ  :وﻗيﻞ ﻳستﻘﺒﻞ اﳉمرة ﻓتﺼﺒﺢ

مﻜﺔ ﻋن ﻳساره ومﲎ ﻋن ﳝينه وأن يرﻣﻲ على ﺟانبﻪ اﻷﳝن وﻫﺬا مﺒﲏ ﻋﻠﻰ ما ﻗﺒﻠه ﻓﺈذا

استﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﳉمرة ﻋن ﳝينه ﻟﻜن ﻟو أﻟغينا اﻟﺜاﱐ وﻗﻠنا ﻻ ﻳستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﺒاﻟتاﱄ

ﻳﻠغﻰ اﻟﺜاﻟﺚ ﻟتﺒﻊ ﻷنه سﲑمي أمامه وإن وﻗعﺖ اﳊصاة ﺧارج اﳌرﻣى ﰒ تدﺣرﺟﺖ ﻓيﻪ
أﺟﺰأت ) ويﻘﻄﻊ التلبيﺔ ﻗبلﻬا ( لﻘﻮل الﻔﻀﻞ ﺑن عباس إن النﱯ ﷺ ﱂ يﺰل يلﱯ ﺣﱴ
رﻣى ﲨرة العﻘبﺔ أﺧرﺟاﻩ ﰲ الصﺤيﺤﲔ ) و يرﻣﻲ ( ند ) ﺑعد طلﻮع الﺸمﺲ (
لﻘﻮل ﺟاﺑر رأيﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ يرﻣﻲ اﳉمرة ﺿﺤى يﻮم النﺤر وﺣدﻩ أﺧرﺟﻪ ﻣسلﻢ )
وﳚﺰئ ( رﻣيﻬا ) ﺑعد نصﻒ الليﻞ ( ﻣن ليلﺔ النﺤر ﻫﺬا ﺑداﻳﺔ اﻟوﻗﺖ ﳉمرة اﻟعﻘﺒﺔ ﻓﻘط

وﻟيﺲ ﻟﻸ م اﻷﺧرى ﻓﻠيﺲ اﻟﺜاﱐ وﻻ اﻟﺜاﻟﺚ ﺑﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟيوم اﻷول ﻓﻘط ﺑﻞ ﲨرة

اﻟعﻘﺒﺔ ﰲ أول ﻳوم ﻳﻜون وﻗﺖ اﻟرمي ﺑعد نﺼف اﻟﻠيﻞ ﳌا روى أﺑﻮ داود عن عاﺋﺸﺔ أن
النﱯ ﷺ أﻣر أم سلمﺔ ليلﺔ النﺤر ﻓرﻣﺖ ﲨرة العﻘبﺔ ﻗبﻞ الﻔﺠر ﰒ ﻣﻀﺖ ﻓﺄﻓاﺿﺖ
إذاً ﻳﺒدأ من منتﺼف ﻟيﻠﺔ اﻟنﺤر أي اﻟﻠيﻠﺔ اﻟﱵ ﻓيﻬا ﻋرﻓﺔ ﻓﺈن ﻏرﺑﺖ ﴰﺲ يﻮم اﻷﺿﺤى
ﻗبﻞ رﻣيﻪ رﻣﻲ ﻣن ﻏد ﺑعد الﺰوال معناه أن اﻟرمي ﻳﺒدأ من منتﺼف اﻟﻠيﻞ إﱃ مغرب ﻳوم

ﻋﺸرة ﰒ ﻳﻘف اﻟرمي من اﳌغرب إﱃ ﱐ ﻳوم ﻋند اﻟﺰوال ﻓيﺒدأ اﻟرمي اﻟﺜاﱐ وﰲ اﳌاضي ﻛنا
نﻘول ﻳرمي ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻷنه ﻫناك أﻗوال ﻷﻫﻞ اﻟعﻠﻢ واﳌسأﻟﺔ ﻛانﺖ مسأﻟﺔ ضرورة وﻫي أن
اﻟناس ستموت إذا ﱂ ﺗرم ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻷن اﳉمرات ما ﺗسﻊ أن ﻳنﺤسر اﻟناس ﲨيعا أﻛﺜر من

 ٢مﻠيون ﻳرمون ﻛﻠﻬﻢ من اﻟﻈﻬر إﱃ اﳌغرب وﻫناك ﻗول أﺧر أنه ﻳرمي ﰲ اﻟﻠيﻞ ) ﰒ ينﺤر
هد إن ﻛان ﻣعﻪ ( واﺟبا ﻛان أو تﻄﻮعا ﻷن اﻟوﻗﺖ ﺻار ﻋنده ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ من اﻟﺰوال
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إﱃ اﳌغرب ﰒ ﻳنﺤر اﳍدي ﺑعد رمي ﲨرة اﻟعﻘﺒﺔ ﻓﺈن ﱂ يﻜن ﻣعﻪ هدي وعليﻪ واﺟب
اشﱰاﻩ ﻛأن ﻋﻠيه ﻫدي واﺟﺐ ﻛتمتﻊ أو ﻗران وإن ﱂ يﻜن عليﻪ واﺟب سن لﻪ أن يتﻄﻮع
ﺑﻪ أي ﳍدي وإذا ﳓر اﳍدي ﻓرﻗﻪ على ﻣساﻛﲔ اﳊرم ) وﳛلق ( وﻫﺬا اﻟعمﻞ اﻟﺜاﻟﺚ
وسن أن يستﻘبﻞ الﻘبلﺔ اﻵن اﻟعمﻞ اﻷول ﻫو اﻟرمي واﻟﺜاﱐ ﻗال ﻳنﺤر وﻫو إما واﺟﺐ أو
مستﺤﺐ واﻟﺜاﻟﺚ اﳊﻠﻖ ويبدأ ﺑﺸﻘﻪ اﻷﳝن ) أو يﻘصر ﻣن ﲨيﻊ شعرﻩ ( ﻻ ﻣن ﻛﻞ
شعرة ﺑعينﻬا ﻳعﲏ ﺧﺬ من أﻋﻼه ومن أسفﻠه ومن ﺧﻠفه ومن ﳝينه ومن ﴰاﻟه وﻣن لبد
رأسﻪ أي ﺑﺼمﻎ أو أﻇﻔرﻩ أي ﺟعﻠه ضفاﺋر أو عﻘصﻪ أي ﺟعﻠه ﻋﻘدة ﻓﻜغﲑﻩ أي ﰲ
اﻟتﻘﺼﲑ .إذاً إما أن ﳛﻠﻖ أو ﻳﻘﺼر ﻓﺈذا ﻗﺼر ﻓيﻘﺼر من ﲨيﻊ رأسه وإن ﻛان ﰲ رأسه

ﺻمﻎ أو ضفاﺋر أو ﻋﻘد و ي شﻲء ﻗصر الﺸعر أﺟﺰأﻩ وﻛذا أن نتﻔﻪ أو أزالﻪ ﺑنﻮرة ﻷن
الﻘصد إزالتﻪ لﻜن السنﺔ اﳊلق أو التﻘصﲑ ﻓمعناه أو أزال شعره ي ﺻورة ﺟاز ذﻟﻚ
ﻟﻜن ﻟيسﺖ اﻟسنﺔ ﻓاﻟسنﺔ اﳊﻠﻖ أو اﻟتﻘﺼﲑ ) وتﻘصر ﻣنﻪ اﳌرأة ( أي ﻣن شعرها ) ﻗدر
أﳕلﺔ ( ﻓﺄﻗﻞ اﻷﳕﻠﺔ أي اﻷﺻﺒﻊ وأﻗﻞ أي ﻻ ﺗﺰﻳد ﳊديﺚ اﺑن عباس يرﻓعﻪ ليﺲ على
النساء ﺣلق إﳕا على النساء التﻘصﲑ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻓتﻘصر ﻣن ﻛﻞ ﻗرن ﻗدر أﳕلﺔ أو
أﻗﻞ من شعرﻫا أي من رؤوس اﻟﻀفاﺋر إن ﻛانﺖ ﻫناك ضفاﺋر أو ﲡمﻊ شعرﻫا ﺑيدﻫا
وﺗﻘﺼر ﻗدر أﳕﻠﺔ ﳊديﺚ اﺑن عباس يرﻓعﻪ ليﺲ على النساء ﺣلق إﳕا على النساء
التﻘصﲑ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻓتﻘصر ﻣن ﻛﻞ ﻗرن أي ضفﲑة ﻗدر أﳕلﺔ أو أﻗﻞ وﻛذا العبد
ﻳعﲏ ﻳﻘﺼر ﻗدر أﳕﻠﺔ ﻷنه ﻗد ﻳرﻳده سيده ﺑﺸعره وﻻ ﳛلق إﻻ ذن سيدﻩ وسن ﳌن ﺣلق
أو ﻗصر أﺧذ ﻇﻔر أو شارب وعانﺔ وإﺑﻂ ﻫﺬه أرﺑعﺔ أشياء ) ﰒ ( إذا رﻣى وﺣلق أو
ﻗصر ) ﻗد ﺣﻞ لﻪ ﻛﻞ شﻲء ( ﻛان ﳏﻈﻮرا ﻹﺣرام ) إﻻ النساء ( وطﺌا وﻣباشرة
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وﻗبلﺔ وﳌسا لﺸﻬﻮة وعﻘد نﻜاح ﻫﺬه ﲬسﺔ أشياء ﻛﻠﻬا متعﻠﻘﺔ ﻟنساء إذن سيﺤﻞ من
ستﺔ من اﶈﻈورات اﻟتسعﺔ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒاﻗيﺔ وﻛﻞ ﻫﺬه اﻷشياء اﳋمسﺔ ﻛﻠﻬا ﺗدﺧﻞ ﰲ
اﳌﺒاشرة ﻓاﻟوطء واﺣد واﳌﺒاشرة اﺛنﲔ ومنﻬا اﻟﻘﺒﻠﺔ واﻟﻠمﺲ واﻟﺜاﻟﺚ ﻋﻘد اﻟنﻜاح واﳌﺼنف

ﻓﺼﻠﻬا ﻓﺠعﻠﻬا ﲬسﺔ إذن إذا ﻓعﻞ ﻫﺬا وﺣﻠﻖ أو ﻗﺼر ﺣﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول واﻟتﺤﻠﻞ اﻷول
ﻳﺒيﺢ ﻟه سﺖ ﳏﻈورات وﻫي اﻟﱵ ﻓيﻬا ﻓدﻳﺔ اﻷذى ﺣﻠﻖ اﻟﺸعر وﺗﻘﻠيﻢ اﻟﻈفر وﺗغﻄيﺔ اﻟرأس
وﻟﺒﺲ اﳌﺨيط واﻟﻄيﺐ واﻟسادس ﻗتﻞ اﻟﺼيد وﺗﺒﻘﻰ ﺛﻼث ﳏﻈورات ﻻ ﲢﻞ ﻟه ﺣﱴ ﻳتﺤﻠﻞ
اﻟتﺤﻠﻞ اﻟﺜاﱐ وﻫي ﻋﻘد اﻟنﻜاح واﳌﺒاشرة وﻳدﺧﻞ ﻓيﻬا اﻟﻘﺒﻠﺔ واﻟﻠمﺲ وﻛﺬا واﻟﺜاﻟﺚ اﻟوطء

ﳌا روى سعيد عن عاﺋﺸﺔ ﻣرﻓﻮعا إذا رﻣيتﻢ وﺣلﻘتﻢ ﻓﻘد ﺣﻞ لﻜﻢ الﻄيب والﺜياب
وﻛﻞ شﻲء إﻻ النساء ) واﳊلق والتﻘصﲑ ( ﳑن ﱂ ﳛلق ) نسﻚ ( ﰲ ترﻛﻬما دم ﻫﺬا

ﻓيه ﺧﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺗرك اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ وﻫﺬا اﳋﻼف مﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ اﳊﻠﻖ نسﻚ
أم إطﻼق من ﳏﻈور أي ﳛﻠﻖ ﻷنه أﺑيﺢ ﻟه اﳊﻠﻖ وﻟه ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﱰك إذا ﻗﻠنا أنه إ ﺣﺔ
ﳏﻈور وأما إذا ﻗيﻞ أنه نسﻚ ﻓﺈذا ﱂ ت ﺑه ﻓعﻠيه دم واﳌﺬﻫﺐ أنه نسﻚ وﳍﺬا ﺻرح

اﳌﺼنف ﻫنا وﻗال ) :واﳊلق والتﻘصﲑ ( ﳑن ﱂ ﳛلق ) نسﻚ ( ﰲ ترﻛﻬما دم لﻘﻮلﻪ
ﷺ ﻓليﻘصر ﰒ ليتﺤلﻞ معناه أن أمره ﻋﻠيه اﻟﺼﻼة واﻟسﻼم دل ﻋﻠﻰ أنه نسﻚ ) وﻻ
يلﺰم ﺑتﺄﺧﲑﻩ ( أي اﳊلق أو التﻘصﲑ عن أ م ﻣﲎ ) دم ﻷن اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ ﻟيﺲ ﻟه زمن
معﲔ وﻻ ﺑتﻘدﳝﻪ على الرﻣﻲ والنﺤر ( وﻻ إن ﳓر أو طاف ﻗبﻞ رﻣيﻪ ولﻮ عاﳌا ﳌا روي
سعيد عن عﻄاء أن النﱯ ﷺ ﻗال ﻣن ﻗدم شيﺌا ﻗبﻞ شﻲء ﻓﻼ ﺣرج وﳛصﻞ التﺤلﻞ
اﻷول ثنﲔ ﻣن ﺣلق ورﻣﻲ وطﻮاف والتﺤلﻞ الﺜاﱐ ﲟا ﺑﻘﻲ ﻣﻊ سعﻲ معناه أن اﻟتﺤﻠﻞ
اﻷول ﳛﺼﻞ ﺛنﲔ من ﺣﻠﻖ  ١ورمي  ٢وطواف ٣ﻓﺈذا ﻓعﻞ اﺛنﲔ من ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ أشياء
ﻳﻜون ﲢﻠﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول أما اﻟتﺤﻠﻞ اﻟﺜاﱐ ﲟا ﺑﻘي رﻗﻢ  ١مﻊ سعي  ٢إذاً ﻟو ﻛان ﰲ
اﻟتﺤﻠﻞ اﻷول ﲢﻠﻞ ﳊﻠﻖ واﻟرمي ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠيه اﻟﻄواف واﻟسعي وإذا ﲢﻠﻞ ﳊﻠﻖ واﻟﻄواف
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ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠيه اﻟرمي واﻟسعي وإذا ﲢﻠﻞ ﺑرمي وطواف ﺑﻘي ﻋﻠيه اﳊﻠﻖ واﻟسعي ﰒ ﳜﻄب
اﻹﻣام ﲟﲎ يﻮم النﺤر ﺧﻄبﺔ يﻔتتﺤﻬا لتﻜبﲑ يعلمﻬﻢ ﻓيﻬا النﺤر واﻹﻓاﺿﺔ والرﻣﻲ

ﻳعﲏ أﺣﻜام اﻹﻓاضﺔ واﻟرمي.

ﻓصﻞ

) ﰒ يﻔيﺾ إﱃ ﻣﻜﺔ ويﻄﻮف الﻘارن واﳌﻔرد ﺑنيﺔ الﻔريﻀﺔ طﻮاف الﺰ رة ( ويﻘال
طﻮاف اﻹﻓاﺿﺔ ﻓيعينﻪ لنيﺔ ﻳﻄوف اﻟﻘارن واﳌفرد ﻓأﺧرج ﺑﺬﻟﻚ اﳌتمتﻊ ﻓيﻄوﻓا ﺑنيﺔ
اﻟفرﻳﻀﺔ طواف اﻟﺰ رة أي اﻹﻓاضﺔ أو طواف اﳊج أو طواف اﻟرﻛن وهﻮ رﻛن ﻻ يتﻢ ﺣﺞ
إﻻ ﺑﻪ  ١وﻇاهرﻩ أ ما أي اﻟﻘارن واﳌفرد ﻻ يﻄﻮﻓان للﻘدوم ولﻮ ﱂ يﻜﻮ دﺧﻼ ﻣﻜﺔ ﻗبﻞ
ﻓاﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ أ م مﲎ ﻓﺈذا ذﻫﺐ اﻟﻘارن واﳌفرد إﱃ مﻜﺔ ﻟيﻄوﻓا طواف اﳊج وﱂ
ﻳدﺧﻼ مﻜﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﻳﻄوﻓا ﻟﻠﻘدوم ﰒ ﻳﻄوﻓا ﻟﻺﻓاضﺔ ؟ ﻗال ﻇاﻫره أ ما ﻻ ﻳﻄوﻓان

ﻟﻠﻘدوم ﻻ يﻄﻮﻓان للﻘدوم ولﻮ ﱂ يﻜﻮ دﺧﻼ ﻣﻜﺔ ﻗبﻞ وﻛذا اﳌتمتﻊ يﻄﻮف للﺰ رة
ﻓﻘﻂ ﻛمن دﺧﻞ اﳌسﺠد وأﻗيمﺖ الصﻼة ﻓﺈنﻪ يﻜتﻔﻲ ا عن ﲢيﺔ اﳌسﺠد واﺧتارﻩ
اﳌﻮﻓق والﺸيﺦ تﻘﻲ الدين واﺑن رﺟب ﻫﺬه ﻫي اﳌسأﻟﺔ وﻫﺬا ﻫو اﻟﻘول اﻷول اﻟﺬي ﻫو
ﻇاﻫر ﻛﻼم اﳌاﺗن واﻟﻘول اﻟﺜاﱐ  :ونص اﻹﻣام واﺧتارﻩ اﻷﻛﺜر أن الﻘارن واﳌﻔرد إن ﱂ
يﻜﻮ دﺧﻼها ﻗبﻞ يﻄﻮﻓان للﻘدوم ﺑرﻣﻞ ﰒ للﺰ رة وأن اﳌتمتﻊ يﻄﻮف للﻘدوم ﰒ
للﺰ رة ﺑﻼ رﻣﻞ ﻫﺬه مسأﻟﺔ دﻗيﻘﺔ ﻓاﻟﻘول اﻟﺜاﱐ أن اﻟﻘارن واﳌفرد إن ﻛان ﻫﺬا ﻫو أول

دﺧول ﳍما إﱃ مﻜﺔ ﻓمعناه أ ما ﻳﻄوﻓان ﻟﻠﻘدوم ﰒ ﻟﻠﺰ رة ﻷنه ﻳعتﱪ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ أن ﻫﺬا
ﻫو أول دﺧول ﳌﻜﺔ ﻓيﻄوﻓان ﻟﻠﻘدوم ﺑرمﻞ وأما اﳌتمتﻊ ﻳﻄوف ﻟﻠﻘدوم ﰒ ﻟﻠﺰ رة ﺑدون رمﻞ
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وﻫﺬا ﻫو اﻟرمﻞ واﻷﻫﻢ اﻵن وﻫو اﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ ﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻛما ﰲ اﻹﻗناع
واﳌنتﻬﻰ ﻟﻜن اﻷول ﻗال ﻓيه اﳌوﻓﻖ :ﻻ نعﻠﻢ أﺣدا واﻓﻖ أ ﻋﺒد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄواف،
اﻷول من اﳌفردات  ،واﳌوﻓﻖ ﻳﻘول ﻻ نعﻠﻢ أﺣدا واﻓﻖ أ ﻋﺒد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄواف وﻫﺬا
ﻫو اﻟﻈاﻫر وﺣﱴ اﻟرواﻳﺔ اﻟﱵ ﻳستدﻟون ا ﻇاﻫرﻫا ﻻ ﻳسعف اﻟﻘول اﻟﺜاﱐ .إذاً ﻋﻠﻰ ﻇاﻫر

ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻫنا أنه ﻟيﺲ ﻫناك شيء اﲰه طواف ﻗدوم .ﻗال ) :وأول وﻗتﻪ ( أي وﻗﺖ
طﻮاف الﺰ رة ) ﺑعد نصﻒ ليلﺔ النﺤر ( ﳌن وﻗﻒ ﻗبﻞ ذلﻚ ﺑعرﻓات وإﻻ ﺑعد الﻮﻗﻮف
) ويسن ( ﻓعلﻪ ) ﰲ يﻮﻣﻪ ( لﻘﻮل اﺑن عمر أﻓاض رسﻮل ﷲ ﷺ يﻮم النﺤر ﻣتﻔق عليﻪ
ويستﺤب أن يدﺧﻞ البيﺖ ﻓيﻜﱪ ﰲ نﻮاﺣيﻪ ويصلﻲ ﻓيﻪ رﻛعتﲔ ﺑﲔ العمﻮدين تلﻘاء
وﺟﻬﻪ نواﺣيه أي ﺟانﺐ اﻟﻜعﺒﺔ وﻳﺼﻠي رﻛعتﲔ أول ما ﻳدﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ سيﺠد ﻋمودﻳن
أمامه ﻓيﺼﻠي ﺑينﻬما واﻟيوم اﻟﻜعﺒﺔ ﻓيﻬا ﻋﻼمﺔ رﺧام ﻋﻠﻰ اﳌﻜان اﻟﺬي ﺻﻠﻰ ﻓيه اﻟنﱯ

ﷺ ويدعﻮ ﷲ عﺰ وﺟﻞ ) ولﻪ ﺧﲑﻩ ( أي ﺧﲑ الﻄﻮاف عن أ م ﻣﲎ ﻷن آﺧر وﻗتﻪ
ﻏﲑ ﳏدود ﻛالسعﻲ إذاً ﻋند طواف اﳊج وسعي اﳊج ﻟيﺲ ﻟه وﻗﺖ ﳏدد ﻓﺈن أﺧره
ﻓيمﻜن ذﻟﻚ ﻟﻜن ﻻﺣﻆ أنه إذا أﺧر طواف اﻹﻓاضﺔ أو سعي اﳊج ﻓما اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ
ﻋﻠيه؟ ﻟن ﻳتﺤﻠﻞ اﻟتﺤﻠﻞ اﻟﺜاﱐ ﺑﻞ سيﺒﻘﻰ ﳑنوع من ﻋﻘد اﻟنﻜاح ومﺒاشرة اﻟنساء واﳉماع

) ﰒ يسعى ﺑﲔ الصﻔا واﳌروة إن ﻛان ﻣتمتعا ( ﻷن سعيﻪ أوﻻ ﻛان للعمرة ﻓيﺠب أن
يسعى للﺤﺞ ) أو ( ﻛان ) ﻏﲑﻩ ( أي ﻏﲑ ﻣتمتﻊ ن ﻛان ﻗار أو ﻣﻔردا ) وﱂ يﻜن
سعى ﻣﻊ طﻮاف الﻘدوم ( معناه أن اﳌتمتﻊ ﳛتاج إﱃ أن ﻳسعﻰ ﻷنه ما سعﻰ وسعيه

ﻋندما دﺧﻞ مﻜﺔ ﻛان ﻟﻠعمرة واﻟﻘارن واﳌفرد ﳝﻜن أن ﻳﻜون ﻗدم اﻟسعي وﳝﻜن أن ﻳﻜون

ما ﻗدمه ﻓﺈن ﻛان ﻗدم اﻟسعي ﻓﻼ ﻳسعﻰ وإن ﱂ ﻳﻜن ﻗد سعﻰ ﻓيسعﻰ اﻵن ﻓﺈن ﻛان
سعى ﺑعدﻩ ﱂ يعدﻩ ﻷنﻪ ﻻ يستﺤب التﻄﻮع لسعﻲ ﻛساﺋر اﻷنساك ﻏﲑ الﻄﻮاف ﻳعﲏ

اﻵن ﻋندما ﻳﻄوف طواف اﻹﻓاضﺔ وسﺒﻖ أن سعﻰ سعي اﳊج ﻓﻼ ﻳﻘول أرﻳد أن أسعﻰ
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مرة نيﺔ ﺑﻞ ﻻ ﻳعيده ﻷنه ﻻ ﻳستﺤﺐ اﻟتﻄوع ﻟسعي ﻓيمﻜن ﻟﻺنسان أن ﻳتﻄوع
ﻟﻄواف نعﻢ أما اﻟسعي ﻓﻼ ﻷنه ﱂ ﻳرد ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻘول أ أﺗﻄوع ﻓيﺬﻫﺐ ﻟيﻘف ﻋﻠﻰ

ﻋرﻓﺔ ! أو أﺑيﺖ ﰲ مﺰدﻟفﺔ! ﰲ ﻏﲑ اﳊج ﻻ أو أنه ﻳتﻄوع ﻓيسعﻰ ﻷنﻪ ﺻﻼة ) ﰒ ﻗد ﺣﻞ
لﻪ ﻛﻞ شﻲء ( ﺣﱴ النساء وهذا هﻮ التﺤلﻞ الﺜاﱐ ) ﰒ يﺸرب ﻣن ﻣاء زﻣﺰم ﳌا أﺣب
ويتﻀلﻊ ﻣنﻪ ( ﻳعﲏ ﳝﻸ أضﻼﻋه منه ويرش على ﺑدنﻪ وثﻮﺑﻪ ويستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ﻳعﲏ ﻋند
اﻟﺸرب ويتنﻔﺲ ثﻼ ﻳعﲏ ﻋند اﻟﺸرب وﻟيﺲ داﺧﻞ اﻹ ء ﺑﻞ ﺧارﺟه وﻳﻘسﻢ شرﺑه ﺛﻼ
) ويدعﻮ ﲟا ورد ( ﻓيﻘﻮل ﺑسﻢ ﷲ اللﻬﻢ اﺟعلﻪ لنا علما ﻓعا ورزﻗا واسعا ور وشبعا
وشﻔاء ﻣن ﻛﻞ داء واﻏسﻞ ﺑﻪ ﻗلﱯ واﻣﻸﻩ ﻣن ﺧﺸيتﻚ أو ﻳدﻋو ﲟا شاء ﻷنه ﱂ ﻳرد ﻫﺬا
اﻟدﻋاء ) ﰒ يرﺟﻊ ( ﻣن ﻣﻜﺔ ﺑعد الﻄﻮاف والسعﻲ ) ﻓـ ( يصلﻲ ﻇﻬر يﻮم النﺤر ﲟﲎ و
) يبيﺖ ﲟﲎ ثﻼث ليال ( إن ﱂ يتعﺠﻞ وليلتﲔ إن تعﺠﻞ ﰲ يﻮﻣﲔ ويرﻣﻲ اﳉمرات
ﲟﲎ أ م التﺸريق ) ﻓﲑﻣﻲ اﳉمرة اﻷوﱃ وتلﻲ ﻣسﺠد اﳋيﻒ سبﻊ ﺣصيات (
ﻣتعاﻗبات يﻔعﻞ ﻛما تﻘدم ﰲ ﲨرة العﻘبﺔ ﻫو ﻳتﻜﻠﻢ اﻵن ﻋن اﻟرمي ﰲ أ م اﻟتﺸرﻳﻖ
اﳊادي ﻋﺸر واﻟﺜاﱐ ﻋﺸر واﻟﺜاﻟﺚ ﻋﺸر إذا ﺧر ﻳﻘول ﻛيف ﻳرمي ﻗال ﻳفعﻞ ﻫﻜﺬا ﻳرمي

ﲨرة اﻟعﻘﺒﺔ أوﻻ ) وﳚعلﻬا ( أي اﳉمرة ) عن يسارﻩ ﳚعﻠﻬا أي اﳉمرة ﻋن ﻳساره اﻛتﺒوا

ﻋندﻫا أي مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻗيﻞ ﳚعﻞ اﳉمرة ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ إذاً ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن ﳚعﻠﻬا
ﻋن ﻳساره وﻫي اﳉمرة اﻷوﱃ اﻟﺼغرى وﻳﻜون مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ معناه سﲑمي ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ

اﳊاﺟﺐ اﻷﻳسر ﻗﻠنا مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻗيﻞ ﳚعﻞ اﳉمرة ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ معناه ﳚعﻠﻬا أمامه

ﻓتﻜون اﳉمرة أمامه واﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑعدﻫا ويتﺄﺧر ﻗليﻼ ( ﲝيﺚ ﻻ يصيبﻪ اﳊصا ) ويدعﻮ
طﻮيﻼ ( راﻓعا يديﻪ ) ﰒ ( يرﻣﻲ الﻮسﻄى ) ﻣﺜلﻬا سبﻊ ﺣصيات يرﻣﻲ ويتﺄﺧر ﻗليﻼ
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ويدعﻮ طﻮيﻼ لﻜن ﳚعلﻬا عن ﳝينﻪ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا أي مستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻗيﻞ ﳚعﻞ اﳉمرة
ﺑينه وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ إذاً ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ أن ﳚعﻠﻬا ﻋن ﳝينه ﻓﺈذا ﺟعﻠﻬا ﻋن ﳝينه سﲑمي ﻋﻠﻰ
اﳊاﺟﺐ اﻷﳝن ) ﰒ ( يرﻣﻲ ) ﲨرة العﻘبﺔ ( ﺑسبﻊ ﻛذلﻚ ) وﳚعلﻬا عن ﳝينﻪ معناه

سﲑمي ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺣاﺟﺒه اﻷﳝن وﻗيﻞ ﻳستﻘﺒﻞ اﳉمرة ومﻜﺔ ﻋن ﻳساره ومﲎ ﻋن ﳝينه وﻫﺬا

ﻫو اﻷﺻﺢ ﻫو اﻟﺬي ورد ﻗال :ويستبﻄن الﻮادي وﻻ يﻘﻒ عندها ﻳعﲏ إذا رمﻰ اﳉمرة

اﻟﺼغرى ﺑعدﻫا ﻳﻘف وﻳدﻋو وإذا رمﻰ اﻟوسﻄﻰ ﻳﻘف وﻳدﻋو ﺑعد ذﻟﻚ إذا رمﻰ اﻟعﻘﺒﺔ ﻓﻼ

أي انتﻬﻰ اﻟرمي وﻳنﺼرف ﻗال :عندﻣا يﻔعﻞ هذا ( الرﻣﻲ للﺠمار الﺜﻼث على الﱰتيب
والﻜيﻔيﺔ اﳌذﻛﻮرين ) ﰲ ﻛﻞ يﻮم ﻣن أ م التﺸريق ﺑعد الﺰوال ( ﻓﻼ ﳚﺰئ ﻗبلﻪ وﻻ ليﻼ
ﳓن ﻗﻠنا اﳌﺬﻫﺐ أن وﻗﺖ اﻟرمي من اﻟﻈﻬر إﱃ اﳌغرب ﻗال :لغﲑ سﻘاة ورعاة معناه أن
اﻟسﻘاة ﳝﻜن ﳍﻢ اﻟرمي ﻟيﻼ و ارا ﻓاﻟسﻘاة ﻳسﻘوا اﳊﺠاج واﻟرﻋاة ﻳرﻋون إﺑﻠﻬﻢ واﻷﻓﻀﻞ
الرﻣﻲ ﻗبﻞ ﺻﻼة الﻈﻬر ويﻜﻮن ) ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ( أي ﰲ ﺣال اﻟرمي ﰲ الﻜﻞ اﻛتﺒوا

ﻛﻼم اﳌرداوي ﰲ اﻹنﺼاف ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻗاﻟه اﻷﺻﺤاب ﻗاطﺒﺔ وﻗال اﻟﺰرﻛﺸي ﻓيما
ﻗاﻟه اﻷﺻﺤاب نﻈر إذ ﻟيﺲ ﰲ اﳊدﻳﺚ ذﻟﻚ إذاً ﻫﺬا ﻛﻼم اﻷﺻﺤاب ﻗاطﺒﺔ ﻛما ﻗال
اﳌرداوي ﻟﻜن ﺗعﻘﺒه اﻟﺰرﻛﺸي ﰲ شرح اﳋرﻗي ﻗال ﻓيما ﻗاﻟه اﻷﺻﺤاب نﻈر إذ ﻟيﺲ ﰲ
اﳊدﻳﺚ ذﻟﻚ وﻫو ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ورد ﰲ ﺣدﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ واﻟﺬي ورد ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ ﺧﻼف

ﻫﺬا وورد ﻫﺬه اﻟﺼفﺔ اﻟﱵ ذﻛرﻫا اﻷﺻﺤاب ﻟﻜن ﰲ ﺣدﻳﺚ ضعيف ﻛنا ﻋند رمي اﳉمار
ﻗال :ويﻜﻮن ﻣستﻘبﻞ الﻘبلﺔ ﻳعﲏ ﺣال اﻟرمي ﰲ اﻟﻜﻞ وﻗﻠنا ﻛﻼم اﻟﺰرﻛﺸي أنه ﻓيما ﻗاﻟه
اﻷﺻﺤاب نﻈر ﻷنه ﱂ ﻳرد ﰲ اﳊدﻳﺚ وطﺒعا ﻗد ورد ﻋند اﻟﱰمﺬي واﻟنساﺋي أنه استﺒﻄن

اﻟوادي واستﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗال ﰲ اﻟفتﺢ شاذ ﰲ اسناده اﳌسعود وﻗد اﺧتﻠط ﻣرتبا أي ﳚب
ترتيب اﳉمرات الﺜﻼث على ﻣا تﻘدم معناه أنه ﰲ رمي اﳉمار ﰲ اﻟيوم اﳊادي ﻋﺸر

واﻟﺜاﱐ ﻋﺸر واﻟﺜاﻟﺚ ﻋﺸر إذا ﺧر ﻫﻜﺬا ﻳرﺗﺐ ﻳﺒدأ ﻟﺼغرى ﰒ اﻟوسﻄﻰ ﰒ اﻟﻜﱪى أي

العبادات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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اﻟعﻘﺒﺔ )ﻓﺈن رﻣاﻩ ﻛلﻪ( أي رﻣى ﺣصى اﳉمار السبعﲔ ﻛلﻪ )ﰲ( اليﻮم )الﺜالﺚ( ﻣن
أ م التﺸريق )أﺟﺰأﻩ( الرﻣﻲ أداء ﻷن أ م التﺸريق ﻛلﻬا وﻗﺖ للرﻣﻲ )ويرتبﻪ ﺑنيتﻪ(
ﻓﲑﻣﻲ لليﻮم اﻷول ﺑنيتﻪ ﰒ لليﻮم الﺜاﱐ ﻣرتبا وهلﻢ ﺟرا ﻛالﻔﻮاﺋﺖ ﻣن الصﻼة معﲎ ﻫﺬا
ﻟو أنه ﱂ ﻳرم ﰲ اﻟيوم اﻷول وﻻ اﻟﺜاﱐ وﺟاء ﰲ اﻟﺜاﻟﺚ ﰲ ﻳوم اﻟنفر سواء اﻷول أو اﻟﺜاﱐ

وﻗال اﻵن سأرمي اﳉمار ﻛﻠﻬا ﻳﺼﺢ ﻫﺬا ﻳﻜون ﻓاﺗته اﻟسنﺔ ﻓﻘط ﻟﻜن إذا رمﻰ ﻳرمي ﻋن
اﻟيوم اﻷول اﻟﺼغرى ﰒ اﻟوسﻄﻰ ﰒ اﻟعﻘﺒﺔ ﰒ ﻳنتﻘﻞ إﱃ رمي اﻟيوم اﻟﺜاﱐ ﻓﲑمي اﻟﺼغرى ﰒ

اﻟوسﻄﻰ ﰒ اﻟعﻘﺒﺔ وإذا ﻛان اﻟﺜاﻟﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﲑمي اﻟﺼغرى ﰒ اﻟوسﻄﻰ ﰒ اﻟعﻘﺒﺔ ) ﻓﺈن
أﺧرﻩ ( إﱃ الرﻣﻲ ) عنﻪ ( أي عن لﺚ أ م التﺸريق ﻓعليﻪ دم ﻓنﺤن نﻘول ﻳؤﺧر إﱃ
مﱴ؟ إﱃ آﺧر ﻳوم ﻟﻜن ﻻ ﻳؤﺧر إﱃ ﺧروج أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ) أو ﱂ يبﺖ ا ( أي ﲟﲎ )
ﻓعليﻪ دم ( ﻷنﻪ ترك نسﻜا واﺟبا إذاً ﻳﻠﺰم من ﺗرك اﳉمار أي اﻟرمي أو ﺗرك اﳌﺒيﺖ ﲟﲎ
دم ﻷنه ﺗرك نسﻜا واﺟﺒا ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟدم ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟسﻘاة واﻟرﻋاة وأﳊﻘوا ﻢ أﻫﻞ

اﻷﻋﺬار وﻻ ﻣبيﺖ أي ﲟﲎ وﻻ مﺰدﻟفﺔ على سﻘاة ورعاة اﻟسﻘاة ﻫﻢ اﻟﺬﻳن ﻳسﻘون اﳊﺠاج

واﻟرﻋاة ﻫﻢ اﻟﺬﻳن ﻳرﻋون اﺋمﻬﻢ .وﻫنا مسأﻟتان ،اﻷوﱃ :ﻟﻜن إن ﻏرﺑﺖ وﻫﻢ ﲟﲎ أي
اﻟسﻘاة واﻟرﻋاة ﻟﺰم اﻟرﻋاة ﻓﻘط اﳌﺒيﺖ ،ﳌاذا؟ ﻷن اﻟرﻋي ﻳﻜون ﻟنﻬار وﻻ ﻳﻜون ﻟﻠيﻞ

ﻓﻼنﻘﻀاء وﻗﺖ اﻟرﻋي ﻟﻜن ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟسﻘاة اﳌﺒيﺖ ﻷ ﻢ ﳝﻜن أن ﻳسﻘوا ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻓﻠيﺲ
ﻫناك مﺒيﺖ ﻋﻠﻰ اﻟسﻘاة واﻟرﻋاة ﻟﻜن ﻫناك مﺒيﺖ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋاة ﰲ ﺣاﻟﺔ واﺣدة وﻫي إذا
أدرﻛﻬﻢ اﳌغرب وﻫﻢ ﰲ مﲎ ﻓما ﳜرﺟون ﻷ ﻢ ﻟيﺲ ﳍﻢ ﻋﺬر اﻵن ﰲ اﳋروج أما اﻟسﻘاة

ﻓﻠﻬﻢ اﻟعﺬر ﰲ اﳋروج ﻷ ﻢ ﳜرﺟون ﻟيسﻘوا اﳊﺠاج .اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ :ﻳﻠﺤﻖ أﻫﻞ اﻷﻋﺬار
ﻟسﻘاة واﻟرﻋاة ﰲ ﺗرك اﳌﺒيﺖ ﻓمنﻬﻢ اﳌرﻳﺾ ومن ﳜاف ضياع ماﻟه أو موت مرﻳﺾ أو
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ﳓو ذﻟﻚ وﳜﻄب اﻹﻣام ﱐ أ م التﺸريق ﺧﻄبﺔ يعلمﻬﻢ ﻓيﻬا ﺣﻜﻢ التعﺠيﻞ والتﺄﺧﲑ
والتﻮديﻊ ) وﻣن تعﺠﻞ ﰲ يﻮﻣﲔ ﺧرج ﻗبﻞ الغروب ( وﻻ إﰒ عليﻪ وسﻘﻂ عنﻪ رﻣﻲ
اليﻮم الﺜالﺚ ويدﻓن ﺣصاﻩ أي اﳊﺼﻰ اﻟﺰاﺋد ﻋنده ﻳدﻓنه أو ﻳرمي ﺑه  ،وﻗيﻞ ﻻ ﻓﻼ ﳛتاج

أن ﻳدﻓنه ﺑﻞ ﻳرميه وﻓﻘط وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻳدﻓنﻬا ﰲ اﳌرمﻰ وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﻳرمي ا ﰲ اﳌرمﻰ

ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﺗﻜﻠف ﺑﻞ ﻳﱰﻛﻬا ﺣيﺚ ﻳﺸاء ) وإﻻ ( ﳜرج ﻗبﻞ الغروب ) لﺰﻣﻪ اﳌبيﺖ
والرﻣﻲ ﻣن الغد ( ﺑعد الﺰوال ﻗال اﺑن اﳌنذر وثبﺖ عن عمر أنﻪ ﻗال ﻣن أدرﻛﻪ اﳌساء
ﰲ اليﻮم الﺜاﱐ ﻓليﻘﻢ إﱃ الغد ﺣﱴ ينﻔر ﻣﻊ الناس طﻮاف الﻮداع ) ﻓﺈذا أراد اﳋروج
ﻣن ﻣﻜﺔ ( ﺑعد عﻮدﻩ إليﻬا ) ﱂ ﳜرج ﺣﱴ يﻄﻮف للﻮداع ( ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :وﻗيﻞ
ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ وﻳسمﻰ طواف اﻟﺼدر إذا ﻓرغ ﻣن ﲨيﻊ أﻣﻮرﻩ لﻘﻮل اﺑن عباس أﻣر
الناس أن يﻜﻮن آﺧر عﻬدهﻢ لبيﺖ طﻮاﻓا إﻻ أنﻪ ﺧﻔﻒ عن اﳌرأة اﳊاﺋﺾ ﻣتﻔق عليﻪ
ويسمى طﻮاف الصدر أي طواف اﻟوداع ) ﻓﺈن أﻗام ( ﺑعد طﻮاف الﻮداع ) أو اﲡر
ﺑعدﻩ أعادﻩ ( إذا عﺰم على اﳋروج وﻓرغ ﻣن ﲨيﻊ أﻣﻮرﻩ ليﻜﻮن آﺧر عﻬدﻩ لبيﺖ
ﻛما ﺟرت العادة ﰲ تﻮديﻊ اﳌساﻓر أهلﻪ وإﺧﻮانﻪ ) وإن ترﻛﻪ ( أي طﻮاف الﻮداع )
ﻏﲑ ﺣاﺋﺾ إليﻪ ( ﺑﻼ إﺣرام اﻟﻜﻼم ﻫنا ﻋﻠﻰ من ﺗرك طواف اﻟوداع وﺧرج ﰒ رﺟﻊ أو ﱂ
ﻳرﺟﻊ ﻓاﻟتفﺼيﻼت ﻫنا :اﻷول :إن ﺗرك طواف اﻟوداع ﻏﲑ اﳊاﺋﺾ اﻟﱵ ﺗرﻛﺖ طواف

اﻟوداع ﻓﲑﺟﻊ إﻟيه أما اﳊاﺋﺾ ﻓﻼ ﺗرﺟﻊ إﻟيه ،أما ﻫو ﻓﲑﺟﻊ إﻟيه ﺑﻼ إﺣرام وﻫﺬا إن ﱂ
يبعد عن ﻣﻜﺔ أ  ،أما إن ﺑعد ﻋن مﻜﺔ ﻗال :وﳛرم ﺑعمرة إن ﺑعد عن ﻣﻜﺔ ﻓيﻄﻮف
ويسعى للعمرة ﰒ للﻮداع ب وﻋﻠيه دم ﻓﺼار ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒاب  :أن من ﺗرك طواف اﻟوداع

وﻫو ﳚﺐ ﻋﻠيه طواف اﻟوداع وﻟﺬﻟﻚ ﻗال ﻏﲑ اﳊاﺋﺾ ﻓﻘﻠنا ما ﳚﺐ ﻋﻠيﻬا ﻓﻬﺬا ﻳﻠﺰمه أن
ﻳعود ﻓﺈن رﺟﻊ وﱂ ﻳﺒعد ﻋن مﻜﺔ ﻓﻬﺬا ﻳرﺟﻊ وﻳﻄوف طواف اﻟوداع ﰒ ﳝﺸي وأما إن ﺑعد
ﻋن مﻜﺔ ﻓيﻠﺰمه أمران اﻷول أنه ﻋﻠيه دم وﻋﻠيه أن ﳛرم ﻓيعود ﳏرما وﻋﻠيه ﻛﺬﻟﻚ اﻟدم
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ﻓيﻄﻮف ويسعى للعمرة ﰒ للﻮداع .اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ ) :ﻓﺈن شق ( الرﺟﻮع على ﻣن ﺑعد عن
ﻣﻜﺔ دون ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻓﻬو ﱂ ﻳرﺟﻊ أﺻﻼ سواء ﻛان ﺑعيدا ﻋن مﻜﺔ أو ﻗرﻳﺐ ﻓما رﺟﻊ
ﻓعﻠيه دم أو ﺑعد عنﻬا ﻣساﻓﺔ ﻗصر ﻓﺄﻛﺜر ﻓعليﻪ دم وﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مﻀمومﺔ إﱃ اﻟﱵ
ﻗﺒﻠﻬا ﻷ ا ﺗﻜمﻠﺔ ﻟﻠمسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻷننا ﻗﻠنا ﰲ اﳌسأﻟﺔ اﻟﺜانيﺔ وﳛرم ﺑعمرة إن ﺑعد ﻋن مﻜﺔ

ﰒ ذﻛر ﺑعد ذﻟﻚ ﺗﻜمﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﰲ اﳌسأﻟﺔ ن ﻋﻠيه دم أي ﺑعد ﻋنﻬا مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻓأﻛﺜر
ﻓعﻠيه دم .إذاً ﳓن أضفنا اﳊﻜﻢ اﻷﺧﲑ ﻋند ب ﻓﺼارت اﳌساﺋﻞ ﺛﻼﺛﺔ إن ﱂ ﻳﺒعد ﻋن مﻜﺔ
ﻓيأت مﻜﺔ ﻓيﻄوف ﻟﻠوداع ﰒ ﳝﺸي وإن ﺑعد ﻋن مﻜﺔ مساﻓﺔ ﻗﺼر ﻓﺰ دة ﻓﻬﺬا ت ﳏرما
ﺑعمرة وﻳﻄوف ﻟﻠوداع ﺑعد ذﻟﻚ وإن ﱂ ﻳرﺟﻊ سواء ﻛان ﻗرﻳﺐ أو ﺑعيد ﻓعﻠيه اﻟدم  .ﻓﺈذا
شﻖ اﻟرﺟوع ﻓعﻠيه اﻟدم وإن ﱂ ﻳرﺟﻊ ﻓعﻠيه اﻟدم سواء ﻛان ﻗرﻳﺒا أو ﺑعيدا واﻟﻘرﻳﺐ ﻛان
مﻜانه أن ﻳسﻘط اﻟدم ﻟﻜن اﻟﺒعيد ﱂ ﻳستﻄﻊ أن ﻳسﻘط اﻟدم ﻓﻬﺬا ﻫو اﻟفرق ﻋﻠﻰ
اﳌﺬﻫﺐ وﻫناك ﻗول آﺧر سيسﻘط ﻋنه اﻟدم ﻷنه ﻗال أو ﺑعد ﻋنﻬا مساﻓﺔ ﻗﺼر أو أﻛﺜر
ﻓعﻠيه دم  ،واﻛتﺐ ﻋندﻫا  :وﻟو رﺟﻊ وﻗال اﳌوﻓﻖ وﻏﲑه  :وﳛتمﻞ سﻘوط اﻟدم ﺑرﺟوﻋه
ﻓمعناه أنه ﳝيﻞ إﱃ أن اﻟدم ﻳسﻘط ﻋنه ﺑرﺟوﻋه مﺜﻞ ما ﻗﻠناه ﰲ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺧرج من ﻋرﻓﺔ

ﰒ رﺟﻊ إﻟيﻬا ﰲ اﻟﻠيﻞ وﻛﺬا...ﰒ ﻗال وﻻ يلﺰﻣﻪ الرﺟﻮع إذا أي اﻟﺬي ﺑعد ﻋن مﻜﺔ ﻓعﻠيه
اﻟدم وما ﻳﻠﺰمه اﻟرﺟوع ﻟﻜن إذا أراد اﻟرﺟوع ﻓما اﻟﺬي ﻳﻠﺰمه؟ ﻓيﻠﺰمه اﻟدم واﻹﺣرام ﻟﻜن

ﻋﻠﻰ اﺣتمال اﳌوﻓﻖ ﻓيمﻜن أن ﻳرﺟﻊ وﻳسﻘط ﻋنه اﻟدم ) أو ﱂ يرﺟﻊ ( إﱃ الﻮداع ) ﻓعليﻪ
دم ( لﱰﻛﻪ نسﻜا واﺟبا ) وإن أﺧر طﻮاف الﺰ رة ( ونصﻪ أو الﻘدوم ) ﻓﻄاﻓﻪ عند
أﺧر طواف
اﳋروج أﺟﺰأ عن ( طﻮاف ) الﻮداع ( نﺼه أي أﲪد  ،واﳌسأﻟﺔ اﻵن أنه إذا ّ
اﻟﺰ رة اﻟﺬي ﻫو اﻟرﻛن أي طواف اﻹﻓاضﺔ واﻹمام أﲪد ﻗال ﺣﱴ طواف اﻟﻘدوم ﻓأﺧره
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ﻓﻄاف ﻋند اﳋروج أﺟﺰأ ﻋن طواف اﻟوداع ﻷن اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ أن يﻜﻮن آﺧر عﻬدﻩ لبيﺖ
وﻗد ﻓعﻞ مﺜﻞ اﻟفرض ﳚﺰئ ﻋن ﲢيﺔ اﳌسﺠد ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﰲ مسأﻟﺔ ﺧﲑ طواف

اﻟﻘدوم  :ﻻ ﳚﺰئ ﻋن اﻟوداع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤيﺢ من اﳌﺬﻫﺐ وﻫو ﺧﻼف ما ﻋﻠيه اﳌتأﺧرون
ﻟﻜن اﻟﺬﻫﺐ أن اﻟوداع ﻻ ﻳسﻘﻄه طواف اﻹﻓاضﺔ واﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻹمام أﲪد نﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﳌسأﻟﺔ وﻟﺬﻟﻚ إذا أﺧر طواف اﻟﺰ رة اﻟﺬي ﻫو اﻟرﻛن أو طواف اﻟﻘدوم ﻓﻄاﻓه ﻋند اﳋروج
أﺟﺰأ ﻋن طواف اﻟوداع ،ﻟﻜن ماذا ﻳﻄوف ﻋند اﳋروج؟ إذا انتﻬﻰ من ﻛﻞ شيء ﻓينوي

ﺑﻄواﻓه ﻫﺬا طواف اﻟﺰ رة ﻓمعناه أنه ﳚﺰﺋه ﻋن اﻟوداع ﻓﻼ ﳛتاج أن ﻳنوي اﻟوداع واﻟﻘول
اﻟﺜاﱐ اﻟﺬي ﻋﻠيه اﳌتأﺧرون أنه ﺣﱴ ﻟو نوى اﻟﻘدوم اﻟﺬي نﺺ ﻋﻠيه اﻹمام أﲪد ﻓﻠو ﺟاء

ﰲ اﻷﺧﲑ وطاف طواف اﻟﻘدوم ﻷنه ما دﺧﻞ اﻟﻜعﺒﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن نﻮى ﺑﻄﻮاﻓﻪ الﻮداع
ﱂ ﳚﺰﺋﻪ عن طﻮاف الﺰ رة ﻓﻠو أنه ﺟاء ﻟيﻄوف اﻟوداع وما طاف اﻟﺰ رة ﺑعد ﻓنوى اﻟوداع
ﻓﻬﻞ ﳚﺰئ ﻫﺬا ﻋن اﻹﻓاضﺔ؟ ﻻ ﻟﻜنه ﻟو طاف ﰲ اﻷﺧﲑ أي آﺧر ﻋمﻞ ﻟه طواف

اﻹﻓاضﺔ ونوى ﺑه اﻹﻓاضﺔ وﱂ ﻳنو ﺑه اﻟوداع ﻓﺤﺼﻞ ﻋن اﻹﻓاضﺔ واﻟوداع وﻻ وداع على
ﺣاﺋﺾ ونﻔساء إﻻ أن تﻄﻬر ﻗبﻞ ﻣﻔارﻗﺔ البنيان أي ﻗﺒﻞ أن ﻳفارﻗوا ﺑنيان مﻜﺔ ﻓﻄﻬرت
ﻓﱰﺟﻊ ﻟتﻄوف ) ويﻘﻒ ﻏﲑ اﳊاﺋﺾ ( والنﻔساء ﺑعد الﻮداع ﰲ اﳌلتﺰم وهﻮ أرﺑعﺔ أذرع
) ﺑﲔ الرﻛن ( أي الذي ﺑﻪ اﳊﺠر اﻷسﻮد ) والباب ( وﻫﺬا مروي ﻋن ﺑعﺾ اﻟﺼﺤاﺑﺔ

وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :وﻫﺬا ﺑﻼ نﺰاع ﺑﲔ اﻷﺻﺤاب أي اﻟوﻗوف ﰲ اﳌﻠتﺰم ﻓيستﺤﺒونه

ويلصق ﺑﻪ وﺟﻬﻪ وﺻدرﻩ وذراعيﻪ وﻛﻔيﻪ ﻣبسﻮطتﲔ ) داعيا ﲟا ورد ( ﻳعﲏ ﻋن اﻟسﻠف

ﻓيدﻋو ﺬا أو ﺬا ﻷنه ما ورد ﻋن اﻟنﱯ ﷺ وﻣنﻪ اللﻬﻢ هذا ﺑيتﻚ وأ عبدك واﺑن
عبدك واﺑن أﻣتﻚ ﲪلتﲏ على ﻣا سخرت ﱄ ﻣن ﺧلﻘﻚ وسﲑتﲏ ﰲ ﺑﻼدك ﺣﱴ
ﺑلغتﲏ ﺑنعمتﻚ إﱃ ﺑيتﻚ وأعنتﲏ على أداء نسﻜﻲ ﻓﺈن ﻛنﺖ رﺿيﺖ عﲏ ﻓازدد عﲏ
رﺿا وإﻻ ﻓمن اﻵن ﻗبﻞ أن تنﺄى عن ﺑيتﻚ داري وهذا أوان انصراﰲ إن أنﺖ أذنﺖ
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ﱄ ﻏﲑ ﻣستبدل ﺑﻚ وﻻ ﺑيتﻚ وﻻ راﻏب عنﻚ وﻻ عن ﺑيتﻚ اللﻬﻢ ﻓاﺻﺤبﲏ العاﻓيﺔ
ﰲ ﺑدﱐ والصﺤﺔ ﰲ ﺟسمﻲ والعصمﺔ ﰲ ديﲏ وأﺣسن ﻣنﻘلﱯ وارزﻗﲏ طاعتﻚ ﻣا
أﺑﻘيتﲏ واﲨﻊ ﱄ ﺑﲔ ﺧﲑي الدنيا واﻵﺧرة إنﻚ على ﻛﻞ شﻲء ﻗدير يدعﻮ ﲟا أﺣب
ويصلﻲ على النﱯ ﷺ و ﰐ اﳊﻄيﻢ أيﻀا وهﻮ ﲢﺖ اﳌيﺰاب ﻓيدعﻮ اﳊﻄيﻢ ﻫو اﻟﺬي
ﻳسمﻰ اﻵن ﺣﺠر إﲰاﻋيﻞ وﻫو ستﺔ أذرع من اﳊﻄيﻢ إﱃ اﻟﻜعﺒﺔ ﰒ يﺸرب ﻣن ﻣاء زﻣﺰم
ويستلﻢ اﳊﺠر ويﻘبلﻪ ﰒ ﳜرج ﻳعﲏ ﻫﺬا ﻛﻠه إذا أراد وما ﻫو ﺑواﺟﺐ ﻓيستﺤﺒون ذﻟﻚ )
وتﻘﻒ اﳊاﺋﺾ ( والنﻔساء ) ﺑباﺑﻪ ( أي ب اﳌسﺠد ﻷ ا ما ﺗستﻄيﻊ أن ﺗدﺧﻞ
اﳌسﺠد ﻓﺈذا أرادت أن ﺗدﻋوا ﻓتﻜون ﺧارج اﳌسﺠد ) وتدعﻮ لدعاء ( الذي سبق و ﺬا
ﻳنتﻬي اﳊج .

ز رة اﳌدﻳنﺔ

ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ) :وتستﺤب ز رة ﻗﱪ النﱯ ﷺ وﻗﱪ ﺻاﺣبيﻪ رﺿﻲ ﷲ عنﻬما
ﳊديﺚ ﻣن ﺣﺞ ﻓﺰار ﻗﱪي ﺑعد وﻓاﰐ ﻓﻜﺄﳕا زارﱐ ﰲ ﺣياﰐ رواﻩ الدار ﻗﻄﲏ اﻵن ما

ﺣﻜﻢ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ؟ ﻹﲨاع وﺑدون ﺧﻼف ﺗستﺤﺐ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ أما
اﻟﻜﻼم ﻫو ﰲ ش ّد اﻟرﺣﻞ من أﺟﻞ اﻟﺰ رة ﻓﻬﺬا ﻫو مﻜان اﳋﻼف ،ﻫﻞ ﳚوز شد اﻟرﺣﻞ

من أﺟﻞ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ؟ ﻫﻞ ﳚوز شد اﻟرﺣﻞ من أﺟﻞ ز رة مسﺠد اﻟنﱯ ﷺ ؟
ﻓاﳌسﺠد ﻹﲨاع ﻟﻠنﺺ ،أما شد اﻟرﺣﻞ من أﺟﻞ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ ﷺ ﻓﻬﺬا ﻫو ﳏﻞ
اﳋﻼف ﳊدﻳﺚ ﻻ ﺗﺸد اﻟرﺣال  ..اﳊدﻳﺚ ﻟﻜن ﻫﺬا اﳋﻼف ﻏﲑ وارد ﰲ ز رة ﻗﱪ اﻟنﱯ
ﷺ ،ﳌاذا ﻷ ﻢ اﺗفﻘوا ﻋﻠﻰ أن من شد اﻟرﺣﻞ ﻳرﻳد اﻟﻘﱪ واﳌسﺠد ﺟاﺋﺰ ﻷنه ﰲ نيته
اﳌسﺠد ﻓﻼ إشﻜال ﻋندﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا وﻫﺬا ﻻ ﻳتﺼور اﻵن أن ﻳﻜون ﻫناك شﺨﺺ ﻳﺸد
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اﻟرﺣﻞ ﻟﻠمدﻳنﺔ ﻳرﻳد اﻟﻘﱪ وﻻ ﻳرﻳد اﳌسﺠد ﻷن مسأﻟﺔ اﻟنيﺔ ﻟيسﺖ ﺑﻜﻼم أن ﻳﻘول أ
ذاﻫﺐ ﻟﻠﻘﱪ ﻓﻘط دون اﳌسﺠد إﻻ إذا ﺗﺼور أن ﻫناك شﺨﺺ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳌدﻳنﺔ ﻓيدﺧﻞ
اﳌسﺠد ﻓيﺰور اﻟﻘﱪ ﰒ ﳜرج وﻻ ﻳﺼﻠي ﰲ اﳌسﺠد ﻟﻜن ﻏاﻟﺐ ﺣال اﻟناس اﻟيوم أ ﻢ إذا

ذﻫﺒوا إﱃ اﳌدﻳنﺔ ﻓﺈ ﻢ ﻳدﺧﻠون اﳌسﺠد وﻳﻘﺼدون اﻟﺼﻼة ﰲ اﳌسﺠد وﻳرﻳدون اﻟﻘﱪ ﻟﻜن
اﳌسأﻟﺔ متﺼورة ﰲ أنه ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻗﱪ ﻟيﺲ ﻓيه مسﺠدا ﻓيﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﱪ ﻓيﺸد اﻟرﺣﻞ إﱃ
اﻟﻘﱪ ﰒ ﻳعود ﻓﻬﺬا ﻫو مﻜان اﳋﻼف وﻋﺒارة اﻷﺻﺤاب ﻫﻜﺬا :ﻳنﺼون ﻋﻠﻰ ز رة ﻗﱪ

اﻟنﱯ ﷴ ﷺ وﻗﱪ ﺻاﺣﺒيه ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف :ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ وﻋﻠيه اﻷﺻﺤاب ﻗاطﺒﺔ
متﻘدمﻬﻢ ومتأﺧرﻫﻢ وﻳستدﻟون ﺣادﻳﺚ ﻻ ﺗﺼﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب " من ﺣج ﻓﺰار ﻗﱪي
ﺑعد وﻓاﰐ ﻓﻜأﳕا زارﱐ ﰲ ﺣياﰐ " وﻗال ﺗﻘي اﻟدﻳن :ضعيف ﺗفاق أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ،ضعفه اﺑن
ﺣﺠر وﻏﲑه .وﻗﻠﺖ أن اﳌسأﻟﺔ ﻓيﻬا ﺧﻼف أنه ﻳﺸد اﻟرﺣﻞ من أﺟﻞ اﻟﻘﱪ ﻓﺒعﺾ اﻟعﻠماء

ﻳﻘول ﻻ س ﺑﺬﻟﻚ ومنﻬﻢ من ﻳﻘول ﻓيه س وﻫو ﳑنوع ﻟﻜن ﻗﻠنا ﻫﺬا ﻏﲑ متﺼور ﰲ
ز رة اﳌدﻳنﺔ ﻷنه ﻻ ﻳوﺟد أﺣد ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳌدﻳنﺔ ﻳرﻳد اﻟﻘﱪ دون اﳌسﺠد ﻓﻬﺬا ﻏﲑ متﺼور

ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜون ﻏاﻟيا واﻟعياذ  .ﺻفﺔ اﻟﺰ رة :ويسلﻢ عليﻪ ﻣستﻘبﻼ لﻪ ﰒ يستﻘبﻞ
الﻘبلﺔ وﳚعﻞ اﳊﺠرة عن يسارﻩ ويدعﻮ ﲟا أﺣب وﳛرم الﻄﻮاف ا أي ﳊﺠرة وﻗﻠنا أن

اﻟﺬﻳن ﳝنعون ذﻟﻚ ﻳستدﻟون ﲝدﻳﺚ " ﻻ ﺗﺸد اﻟرﺣال إﻻ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ مساﺟد " واﻟﺬﻳن
ﳚيﺰون ذﻟﻚ ﳚيﺒون ﻋﻠﻰ اﳊدﻳﺚ ﻳﻘوﻟون ﻻ ﺗﺸد ﻳعﲏ ﻋﻠﻰ وﺟه اﻻستﺤﺒاب واﻷﻓﻀﻠيﺔ

ﻓاﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﺗﺸد اﻟرﺣال إﻻ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺜﻼث مساﺟد وما سواﻫا ﻓﻠيﺲ اﻷﻓﻀﻞ
وﻳستدﻟون ﻟﺬﻟﻚ ن ﻫناك نﺼوص ﺟاءت ستﺤﺒاب ذﻟﻚ وﲜواز من شد رﺣﻠه ﻟﺰ رة
أخ ﻟه ﰲ ﷲ أو شد رﺣﻠه ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ  ..وﻫﻜﺬا وﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول ﺑﻞ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﺧاص
ﳌساﺟد واﳌﻘﺼود أن ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻟيسﺖ ﳌسأﻟﺔ اﻟعﻘدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗدﺧﻞ اﳋﻼف إﱃ أﻫﻞ
اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ وﻛﺜﲑ من اﻟعوام اﻟيوم ﻳﻈنون أن ﻫﺬا ﺧﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟسنﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒدﻋﺔ
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ﺑﻞ ﻫﺬا ﺧﻼف داﺧﻞ أﻫﻞ اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﻘال أن ﻗاﺋﻞ شد اﻟرﺣﻞ ﺧرج ﻋن أﻫﻞ
اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ،واﻟﻘاﺋﻞ ﲟنﻊ شد اﻟرﺣﻞ أ ﻢ ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟسنﺔ وأ ﻟسﺖ مﻊ من ﻳﻘول أن

شد اﻟرﺣﻞ ﺟاﺋﺰ ﺑﻞ أﻗول أنه ما دام ﻫناك نﺺ ﻻ ﺗﺸد اﻟرﺣال ﻓاﻷوﱃ اﻟتﺰامه ﻟﻜن أﻗول
أن اﳌﺨاﻟف ﰲ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مﺜﻞ اﳌﺨاﻟف ﰲ مسأﻟﺔ ﳌﺲ اﳌرأة ﻫﻞ ﻳنﻘﺾ اﻟوضوء أم ﻻ
ومﺜﻞ من ﺧاﻟف ﰲ آﻻف اﳌساﺋﻞ اﻟﱵ مرت معنا ﻓﻼ ندﺧﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﻟﻘوة ﰒ نﻘول

ﻫي مسأﻟﺔ ﻋﻘدﻳﺔ ﻓمن ﻗال ا ﻓﻘد ﺧرج !! ﺑﻞ إن أﺋمﺔ أﻫﻞ اﻟسنﺔ واﳉماﻋﺔ ﻳﻘوﻟون ﺬا
اﻟﻘول أما أن رأﻳﻬﻢ ضعيف ﰲ نﻈر ﻓﻬﺬه مسأﻟﺔ نيﺔ أما أن ﻗوﻟنا راﺟﺢ وﻗوﳍﻢ مرﺟوح
 ..واﻟﺬي ﺟعﻞ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ذات ﺣساسيﺔ أن ﳍا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒعﺾ اﻟﺒدع وﺑعﺾ اﳌعتﻘدات
اﻟﱵ ﳛمﻠﻬا أﻫﻞ اﻟﺒدع وﻳنﺒغي أن نﻜون ﻋﻠﻰ ﻗدر من اﻟعﻘﻞ واﻹنﺼاف ﻟنميﺰ ﺑﲔ ﻫﺬه

اﻷمور ﻓﻼ ندﺧﻞ شعﺒان ﰲ رمﻀان .مﺜال :ﺑعﺾ اﻟناس ﻳنﻜر اﺟتماﻋا معينا ﻷن ﻓيه
ﺑعﺾ اﻟﺸرﻛيات من استغاﺛﺔ وﻏﲑﻫا ودﻋاء ﺑعﺾ اﻷموات ﻓنﻘول ﻓرق ﺑﲔ اﻷمرﻳن ﻓﻼ ﲢرم
اﻻﺟتماع ﺑﻞ ﺣرم اﻟﺸرك ﻫﺬا ﻷنه ﻋندما ﺗﻘول أن ﻫﺬا اﻻﺟتماع ﻻ ﳚوز ﻷن ﻓيه ﻋﻘاﺋد
ﻓاسدة مﺜﻞ اﻻﻋتﻘاد ﰲ اﻷموات واﻻستغاﺛﺔ ﻢ و ﻟنﱯ ﷺ :ﻓﻬﺬا اﻷمر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟه
ﻻﺟتماع ﻓﻬﺬا ﳛﺼﻞ ﻻﺟتماع وﳛﺼﻞ وﰲ ﻛﻞ مﻜان ﻳستغيﺚ ﻷموات ﻓاﻻستغاﺛﺔ
ﻷموات ﻻ ﲡوز واﻻستغاﺛﺔ ﻟنﱯ ﷺ ﻻ ﲡوز سواء سواﻫا ﰲ ﻫﺬا اﻻﺟتماع أو ﰲ

اﻟسيارة أو ﰲ أي مﻜان .ﻗال :ويﻜرﻩ التمسﺢ ﳊﺠرة ورﻓﻊ الصﻮت عندها ﻗال أﲪد

 :أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻛانوا ﻻ ﳝسونه .ﻓﻠﻢ ﻳﻜونوا ﳝسون اﳊﺠرة وﻻ ﻳفعﻠوا ا أي شيء وإذا أدار
وﺟﻬﻪ إﱃ ﺑلدﻩ ﻗال ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ آيبﻮن ﺋبﻮن عاﺑدون لرﺑنا ﺣاﻣدون ﺻدق ﷲ وعدﻩ
ونصر عبدﻩ وهﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣدﻩ .ﺻفﺔ اﻟعمرة :ﻗال :ﺻﻔﺔ العمرة ) وﺻﻔﺔ العمرة أن
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ﳛرم ا ﻣن اﳌيﻘات ( إن ﻛان ﻣارا ﺑﻪ ) أو ﻣن أدﱏ اﳊﻞ ( ﻛالتنعيﻢ ) ﻣن ﻣﻜﻲ وﳓﻮﻩ
( ﳑن ﳊرم و ) ﻻ ( ﳚﻮز أن ﳛرم ا ) ﻣن اﳊرم ( ﳌخالﻔﺔ أﻣرﻩ ﷺ اﻹﺣرام من
اﳌيﻘات ﻫﺬا رﻗﻢ  ١ﻓﺈذا ﻛان مﻜيا ﻓمن أدﱏ اﳊﻞ وإن ﻛان ﻏﲑ مﻜي أي من أﺻﺤاب

اﳌواﻗيﺖ ﻓمن اﳌيﻘات وﻻ ﳚوز أن ﳛرم من اﳊرم وينعﻘد وعليﻪ دم معناه إن أﺣرم من ﻏﲑ
ميﻘاﺗه ﻛما ﻟو أﺣرم من اﳊرم أو أن ﻏﲑ اﳌﻜي أﺣرم من داﺧﻞ اﳌيﻘات ﻓعﻠيﻬﻢ اﻟدم ﻟﱰك
اﻟواﺟﺐ ) ﻓﺈذا طاف  ٢وسعى  ٣وﺣلق أو ﻗصر  ٤ﺣﻞ ( ﻹتيانﻪ ﻓعاﳍا ﻓﻬﺬه أرﺑﻊ

أشياء ﻟﻠعمرة ) وتباح ( العمرة ) ﻛﻞ وﻗﺖ ( ﻓﻼ تﻜرﻩ شﻬر اﳊﺞ وﻻ يﻮم النﺤر أو
عرﻓﺔ ﻓيمﻜن ﰲ أي وﻗﺖ أداء اﻟعمرة وﻻ ﺗﻜره وﻛﺬا أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻓيمﻜن ذﻟﻚ ﻟغﲑ اﳊاج
ويﻜرﻩ اﻹﻛﺜار  ١واﳌﻮاﻻة ﺑينﻬا  ٢تﻔاق السلﻒ ﻗالﻪ ﰲ اﳌبدع وذﻟﻚ ن ﻳنتﻬي من
اﻟعمرة ﻓيﺨرج ﻟيأت ﺑعمرة نيﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻏﲑ رمﻀان أما ﰲ رمﻀان ﻓيستﺤﺐ اﻹﻛﺜار
ﻗال أﲪد :إن شاء ﻛﻞ شﻬر .ومعناه أنه ﰲ أﻗﻞ من ذﻟﻚ ﻳعد إﻛﺜار ،واﻹﻛﺜار أمر نسﱯ
ﻓتﺨتﻠف ﻓيه اﻷنﻈار ﻓﻠو أنه أﺗﻰ ﰲ ﻛﻞ ﻳوم ﺑعمرة ﻳعد مﻜﺜرا؟ نعﻢ وﻛﺬا ﻛﻞ ﻳومﲔ وﻛﺬا
ﻛﻞ أسﺒوع  ،واﳌواﻻة ن ﺗﻜون اﻟعمرة ﺧﻠف اﻟعمرة ﻟﻜن اﻹﻛﺜار من اﻟعمرة ﰲ رمﻀان

مستﺤﺐ ويستﺤب تﻜرارها ﰲ رﻣﻀان ﻷ ا تعدل ﺣﺠﺔ ) وﲡﺰئ ( العمرة ) ﻛﻞ
وﻗﺖ ( ﻣن التنعيﻢ وعمرة الﻘارن ) عن ( عمرة ) الﻔرض ( الﱵ هﻲ عمرة اﻹسﻼم إذاً

ﻋمرة اﻹسﻼم اﳌﻄﻠوﺑﺔ ﻟو أنه مﻜي ﻓﺨرج إﱃ اﻟتنعيﻢ وأﺣرم ﻟعمرة وأﺗﻰ ﻟعمرة أﺟﺰأﺗه
ﻋن ﻋمرة اﻹسﻼم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘارن ﻟو نوى اﳊج واﻟعمرة ﰲ نسﻚ واﺣد ﻓﺈذا انتﻬﻰ من
ﺣﺠه اﻟﺬي نوى ﺑه اﻟﻘران ﻓﻬﻞ ﻋﻠيه ﻋمرة وﻫو ﱂ ﻳعتمر أﺑدا ﺑﻞ ﺣج ﻗار ﻓﻬﻞ أﺗﻰ ﳊج

واﻟعمرة اﻟواﺟﺒﺔ ﻋﻠيه ؟ نعﻢ وﻫﺬا ﻫو اﳌراد .أرﻛان اﳊج ) :وأرﻛان اﳊﺞ ( أرﺑعﺔ ) اﻹﺣرام
( الذي هﻮ نيﺔ الدﺧﻮل ﰲ النسﻚ ﳊديﺚ إﳕا اﻷعمال لنيات اﻟنيﺔ ﻫي اﻟدﺧول ﰲ
اﻟنسﻚ وﻟيﺲ ﻟﺒﺲ مﻼﺑﺲ اﻹﺣرام اﻟﱵ ﻫي اﳌناشف ) والﻮﻗﻮف ( ﺑعرﻓﺔ ﳊديﺚ اﳊﺞ
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عرﻓﺔ ) وطﻮاف الﺰ رة ( أو اﻹﻓاضﺔ أو اﳊج ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﲰاء ﻟه لﻘﻮلﻪ تعاﱃ 
وليﻄﻮﻓﻮا لبيﺖ العتيق والسعﻲ وﻫﺬا اﻟراﺑﻊ ،وﻋنه :اﻟسعي واﺟﺐ ﻷنه ﻫناك ﺧﻼف

ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﻟسعي ﻫﻞ ﻫو واﺟﺐ أو رﻛن؟ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول نه واﺟﺐ ﻟو أنه ﱂ ﻳفعﻠه

ﻓيﻜفيه أن ﻳﺬﺑﺢ  .ﻗال ﳊديﺚ اسعﻮا ﻓﺈن ﷲ ﻛتب عليﻜﻢ السعﻲ رواﻩ أﲪد .واﺟﺒات

اﳊج ) :وواﺟباتﻪ ( سبعﺔ  ) ١اﻹﺣرام ﻣن اﳌيﻘات اﳌعتﱪ لﻪ ( إذا ﻛان مﻜي أو ﻛان
داﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ أو ﺧارج اﳌواﻗيﺖ ﻓﺨارج اﳌواﻗيﺖ من اﳌيﻘات وداﺧﻞ اﳌواﻗيﺖ ﻓمن مﻜانه

وإذا ﻛان مﻜي ﻓمن اﳊﻞ وﻗد تﻘدم  ) ٢والﻮﻗﻮف ﺑعرﻓﺔ إﱃ الغروب ( على ﻣن وﻗﻒ
ارا  ) ٣واﳌبيﺖ لغﲑ أهﻞ السﻘايﺔ والرعايﺔ ﲟﲎ ( لياﱄ أ م التﺸريق على ﻣا ﻣر وﻗﻠنا
أن أﻫﻞ اﻷﻋﺬار ﻳﻠﺤﻘون ﻢ  ) ٤و ( اﳌبيﺖ ) ﲟﺰدلﻔﺔ إﱃ ﻣا ﺑعد نصﻒ الليﻞ ( ﳌن
أدرﻛﻬا ﻗبلﻪ على ﻏﲑ السﻘاة والرعاة  ) ٥والرﻣﻲ ( ﻣرتبا  ) ٦واﳊﻼق ( أو التﻘصﲑ
وﻗﻠنا أن اﻟﺒعﺾ ﻳﻘول ﻫو نسﻚ واﻟﺒعﺾ ﻳﻘول أنه إطﻼق ﳏﻈور  ) ٧والﻮداع وﻗﻠنا ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ أن اﻟوداع ﻗيﻞ أنه ﻟيﺲ ﺑواﺟﺐ والباﻗﻲ ( ﻣن أﻓعال اﳊﺞ وأﻗﻮالﻪ الساﺑﻘﺔ ) سنن
( ﻛﻄﻮاف الﻘدوم واﳌبيﺖ ﲟﲎ ليلﺔ عرﻓﺔ واﻻﺿﻄباع والرﻣﻞ ﰲ ﻣﻮﺿعﻬما وتﻘبيﻞ
اﳊﺠر واﻷذﻛار واﻷدعيﺔ وﺻعﻮد الصﻔا واﳌروة ) .وأرﻛان العمرة ( ثﻼثﺔ ) إﺣرام
وطﻮاف وسعى ( ﻛاﳊﺞ ) وواﺟبا ا اﳊﻼق ( أو التﻘصﲑ ) واﻹﺣرام ﻣن ﻣيﻘا ا ( ﳌا
تﻘدم واﻟسعي ﻛﺬﻟﻚ ﻫنا وﻋنه :واﺟﺐ ﻓاﳋﻼف اﳌوﺟود ﰲ سعي اﳊج موﺟود ﰲ سعي
اﻟعمرة .واﻟسؤال ما اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻷرﻛان واﻟواﺟﺒات وﻛﺬا؟ ﻗال ) :ﻓمن ترك
اﻹﺣرام  ١ﱂ ينعﻘد نسﻜﻪ ( ﺣﺠا ﻛان أو عمرة ﻛالصﻼة ﻻ تنعﻘد إﻻ لنيﺔ ما نوى
اﻹﺣرام ﻓما دﺧﻞ ) وﻣن ترك رﻛنا ﻏﲑﻩ (  ٢أي ﻏﲑ اﻹﺣرام ) أو نيتﻪ ( ﻳعﲏ ﺗرك نيﺔ
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اﻟرﻛن ﻛأن طاف وﱂ ﻳنو اﻟﻄواف أﺻﻼ ﻓيﺼﲑ ﺗرك اﻟرﻛن ﺣيﺚ اعتﱪت مﱴ ﺗعتﱪ اﻟنيﺔ؟

ﻟﻠﻄواف واﻟسعي ﻟﻜن ما ﺗعتﱪ ﻟﻠرمي وﳓوه ) ﱂ يتﻢ نسﻜﻪ ( أي ﱂ يصﺢ ) إﻻ ﺑﻪ ( أي
ﺑذلﻚ الرﻛن اﳌﱰوك هﻮ أو نيتﻪ اﳌعتﱪة وتﻘدم أن الﻮﻗﻮف ﺑعرﻓﺔ ﳚﺰئ ﺣﱴ ﻣن ﺋﻢ
وﺟاهﻞ أ ا عرﻓﺔ أما اﻟﺬي ﺗرك اﻟﻄواف أو اﻟسعي ﻓمعناه أنه سيﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ إﺣرامه إﱃ أن
ﻳﻄوف أو ﻳسعﻰ .واﻟﺜاﻟﺚ ) :وﻣن ترك واﺟبا ( ولﻮ سﻬﻮا ) ﻓعليﻪ دم ( ﻓﺈن عدﻣﻪ
ﻓﻜصﻮم اﳌتعﺔ أي ﺻيام ﻋﺸرة أ م إذا ﱂ ﻳﻜن ﻋنده ﻫدي .واﻟراﺑﻊ ) أو سنﺔ ( أي وﻣن
ترك سنﺔ ) ﻓﻼ شﻲء عليﻪ ( ﻗال ﰲ الﻔصﻮل وﻏﲑﻩ أي أﺑو اﻟوﻓاء ﺑن ﻋﻘيﻞ ﺻاﺣﺐ
اﻟفﺼول وﱂ يﺸرع الدم عنﻬا أي اﻟسنن ﻷن ﺟﱪان الصﻼة أدﺧﻞ أي أوﱃ ﻓيتعدى إﱃ
ﺻﻼتﻪ ﻣن ﺻﻼة ﻏﲑﻩ ﻛما لﻮ سﻬا اﻹﻣام ﻓﺈنﻪ يتعدى إﱃ ﺻﻼة اﳌﺄﻣﻮم واﳌعﲎ أنه ﱂ

ﻳﺸرع اﻟدم ﻟﱰك سنن اﳊج ﻛما ﱂ ﻳﺸرع سﺠود اﻟسﻬو ﻟﱰك سنن اﻟﺼﻼة مﻊ أن اﻟﺼﻼة
أوﱃ من اﳊج ﻷن اﻟﺼﻼة ﺗتعدى إﱃ ﺻﻼة ﻏﲑك ﻛاﳉماﻋﺔ ومﻊ ذﻟﻚ اﻹمام ﻳﺼﻠي وﻳﱰك
سنن وﻻ ﻳﺸرع ﻟه سﺠود اﻟسﻬو مﻊ أن ﺻﻼﺗه ﺗتعدى إﱃ ﺻﻼة ﻏﲑه.

ب الﻔﻮات واﻹﺣصار
الﻔﻮات ﻛالﻔﻮت ﻣصدر ﻓات إذا سبق ﻓلﻢ يدرك واﻹﺣصار ﻣصدر أﺣصرﻩ ﻣرﺿا
ﻛان أو عدوا ويﻘال ﺣصرﻩ أيﻀا انتﻬﻰ من اﻟﻠغﺔ ﻓاﻟفوات ﻏﲑ اﻹﺣﺼار ﻓاﻟفوات أن

ﻳفوﺗه اﻟوﻗوف ﺑعرﻓﺔ واﻹﺣﺼار أن ﳝنﻊ ﻓاﳌنﻊ من ماذا؟ من ﺑعﺾ اﻷشياء ﻛأن ﳝنﻊ من

ﻋرﻓﺔ أو من اﻟﻜعﺒﺔ أو  ...أﺣﻜام اﻟفوات ) :وﻣن ﻓاتﻪ الﻮﻗﻮف ( ن طلﻊ عليﻪ ﻓﺠر
يﻮم النﺤر وﱂ يﻘﻒ ﺑعرﻓﺔ ) ﻓاتﻪ اﳊﺞ ( لﻘﻮل ﺟاﺑر ﻻ يﻔﻮت اﳊﺞ ﺣﱴ يﻄلﻊ الﻔﺠر
ﻣن ليلﺔ ﲨﻊ ﻫﺬا ﻛيف ﻓاﺗه اﳊج؟ ﻫو ﻟيﺲ ﺟاﻟﺲ ﰲ ﺑيته وما أﺣرم ﻓفاﺗه اﳊج ! ﺑﻞ
اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ شﺨﺺ أﺣرم ﳊج وﺧرج إﱃ اﳊج ﻓفاﺗه اﳊج ﻓما وﺻﻞ إﱃ ﻋرﻓﺔ إﱃ أن

أذن اﻟفﺠر ﻟيوم اﻟنﺤر وﻫو ما وﺻﻞ ﺑعد إﱃ ﻋرﻓﺔ ﻗال أﺑﻮ الﺰﺑﲑ ﻓﻘلﺖ لﻪ أﻗال رسﻮل
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ﷲ ﷺ ذلﻚ ﻗال نعﻢ رواﻩ اﻷثرم واﻟﺒيﻬﻘي ،وأﺑو اﻟﺰﺑﲑ ﻫو ﷴ ﺑن مسﻠﻢ ﺑن ﺗدرس.

ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻓاﺗه اﳊج ماذا ﻋﻠيه؟ ﻗال  ) ١وﲢلﻞ ﺑعمرة ( ﻓيﻄﻮف ويسعى وﳛلق أو
يﻘصر إن ﱂ ﳜﱰ البﻘاء على إﺣراﻣﻪ ليﺤﺞ ﻣن ﻗاﺑﻞ أي اﻟسنﺔ اﻟﻘادمﺔ ﻳعﲏ إذا أراد أن
ﻳتﺤﻠﻞ ﻓيتﺤﻠﻞ ﺑعمرة  ) ٢ويﻘﻀﻲ ( اﳊﺞ الﻔاﺋﺖ سواء ﻛان ﻓرضا أو نفﻼ  ) ٣ويﻬدي
( هد يذﲝﻪ ﰲ ﻗﻀاﺋﻪ وﻟيﺲ اﻵن ﻛاﳌتمتﻊ ﻓمعناه أنه ﻳﺬﺑﺢ اﳍدي وإن ﱂ ﳚد ﻓيﺼﻢ
ﻋﺸرة أ م ) إن ﱂ يﻜن اشﱰط ( ﰲ اﺑتداء إﺣراﻣﻪ لﻘﻮل عمر ﻷﰊ أيﻮب ﳌا ﻓاتﻪ اﳊﺞ
اﺻنﻊ ﻣا يصنﻊ اﳌعتمر ﰒ ﻗد ﺣللﺖ ﻓﺈن أدرﻛﺖ اﳊﺞ ﻗاﺑﻼ ﻓﺤﺞ واهد ﻣا استيسر
ﻣن اﳍدي رواﻩ الﺸاﻓعﻲ والﻘارن وﻏﲑﻩ سﻮاء وﻣن اشﱰط ن ﻗال ﰲ اﺑتداء إﺣراﻣﻪ
وإن ﺣبسﲏ ﺣاﺑﺲ ﻓمﺤلﻲ ﺣيﺚ ﺣبستﲏ ﻓﻼ هدي عليﻪ  ١وﻻ ﻗﻀاء  ٢وﳓن ﻛنا

أوﺟﺒنا ﻋﻠيه ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أشياء :اﻟعمرة واﻟﻘﻀاء واﳍدي ﻓمعناه أنه من ﻓاﺗه اﻟوﻗوف ﺑعرﻓﺔ ﻫو
أﺣد أمرﻳن إما أن ﻳﻜون ﱂ ﻳﺸﱰط أو اشﱰط ﻓﺈن ﱂ ﻳﺸﱰط ﻓﺜﻼﺛﺔ أشياء ﻳفﻚ إﺣرامه
ﺑعمرة وﻋﻠيه اﻟﻘﻀاء واﳍدي ﰲ اﻟﻘﻀاء وإن ﻛان ﻗد اشﱰط سﻘط ﻋنه اﳍدي واﻟﻘﻀاء

وﻇاﻫره أن اﻟعمرة ﻗيﺔ ﻻ ﺗسﻘط إﻻ أن يﻜﻮن اﳊﺞ واﺟبا ﻓيﺆديﻪ وﻫﺬا موضوع آﺧر

ﻓﺈن ﻛان ﻗد ﺧرج ﳊج ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم وﻓاﺗه اﳊج وﻗﻠنا أنه اشﱰط ﻓيتﺤﻠﻞ ﺑعمرة وﻻ شيء

ﻋﻠيه أما ﺣﺠﺔ اﻹسﻼم ﻓسيﺒﻘﻰ ﻋﻠيه وﻻ ﻳسﻘط .مسأﻟﺔ أﺧرى :ﻓوات ﻟﻠناس ﻛﻠﻬا :وإن
أﺧﻄﺄ الناس ﻓﻮﻗﻔﻮا ﰲ الﺜاﻣن أو العاشر أﺟﺰأهﻢ وإن أﺧﻄﺄ ﺑعﻀﻬﻢ ﻓاتﻪ اﳊﺞ ﻓﻠو أن
ﺑعﺾ اﻟناس ﻓاﺗه اﳊج ووﻗف ﰲ اﻟعاشر ﻳﺼﲑ ﻓاﺗه اﳊج .أﺣﻜام اﻹﺣﺼار :اﻹﺣﺼار
أنواع ،اﻷول اﻹﺣﺼار ﻋن اﻟﻜعﺒﺔ واﻟﺜاﱐ اﻹﺣﺼار ﻋن ﻋرﻓﺔ واﻟﺜاﻟﺚ اﻹﺣﺼار ﻋن

طواف اﻹﻓاضﺔ واﻟراﺑﻊ اﻹﺣﺼار ﻋن واﺟﺐ واﳋامﺲ أن ﳛﺼره اﳌرض ) وﻣن ( أﺣرم ﻓـ
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) ﺻدﻩ عدو عن البيﺖ ( وﱂ يﻜن لﻪ طريق إﱃ اﳊﺞ ﻫﺬا ﺣﺼر اﻟعدو ﻋن اﻟﺒيﺖ وﻫﺬا
اﻷول من اﻹﺣﺼار .ﻓاﳊﺼر إما أن ﻳﻜون ﺑعدو أو ﲟرض واﳌﺬﻫﺐ ﻳفرق ﺑﲔ اﳊﺼر
ﺑعدو واﳊﺼر ﲟرض وﻋندﻫﻢ ﻗول أن ﻛﻼﳘا واﺣد واﻟﺜاﻟﺚ اﳊﺼر ﻋن ﻋرﻓﺔ واﻟراﺑﻊ اﳊﺼر

ﻋن طواف اﻹﻓاضﺔ واﳋامﺲ اﻹﺣﺼار ﻋن ﻓعﻞ واﺟﺐ ،ﻓاﻷول ﻗال ﻓيه ) أهدى ( أي
ﳓر هد ﰲ ﻣﻮﺿعﻪ ) ﰒ ﺣﻞ ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  :ﻓﺈن أﺣصرﰎ ﻓما استيسر ﻣن
اﳍديسﻮاء ﻛان ﰲ ﺣﺞ أو عمرة أو ﻗار سﻮاء ﻛان اﳊصر عاﻣا ﰲ ﲨيﻊ اﳊاج أو
ﺧاﺻا ﺑﻮاﺣد ﻛمن ﺣبﺲ ﺑغﲑ ﺣق ﺣﱴ ﻟو أن ﻛﻞ اﳊﺠاج أﺣﺼروا ﻋن مﻜﺔ ﻓعند ذﻟﻚ
ﻳﺬﲝون ﻫد إن وﺟدوه ) ﻓﺈن ﻓﻘدﻩ ( أي اﳍدي ) ﺻام عﺸرة أ م ( ﺑنيﺔ التﺤلﻞ ) ﰒ
ﺣﻞ ( معناه مﺜﻞ اﻟتمتﻊ وﻻ إطعام ﰲ اﻹﺣصار ﻳعﲏ ﻻ نﻘول إذا ﻓﻘد اﳍدي ﻓيﻘوم اﳍدي
ﻛﻢ ﻗيمته ﻓيﻄعﻢ ﻛﻢ ﰒ ﻳﺼﻢ ﻋن ﻛﻞ مسﻜﲔ ﻳوم ! ﻻ وﻇاهر ﻛﻼﻣﻪ ﻛاﳋرﻗﻲ وﻏﲑﻩ عدم
وﺟﻮب اﳊلق أو التﻘصﲑ وﻋنه  :وﺟوب اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ ﻓيﺼﺒﺢ ﻋند اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ

ﺣﺼر اﻟعدو اﻷول اﳍدي واﳍدي ﻟه ﺑدل ﻛاﻟتمتﻊ إن ﱂ ﻳوﺟد ﻓاﻟﺼيام مﻜانه ﻋﺸرة أ م ،
واﻟﺜاﱐ وﺟوب اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ واﳌؤﻟف ﻗال ﻋدم وﺟوب اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ ﻟﻜن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫي
اﳋﻼف ﺑﲔ اﻹﻗناع واﳌنتﻬﻰ ﻓاﳌنتﻬﻰ ﻳﻘول ﺑعدم وﺟوب اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ واﻹﻗناع ﻳﻘول
ﻋﻠيه اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ وﳘا رواﻳتان واﻟﻈاﻫر أن اﻷﻗرب إﱃ اﻟنﺺ ﻫي رواﻳﺔ اﻹﻗناع ﺑوﺟوب
اﳊﻠﻖ واﻟتﻘﺼﲑ  .ﻓمن ﺻده اﻟعدو ﻋن اﻟﺒيﺖ ﻳﻬدي إن ﱂ ﻳﻜن اشﱰط ﻓﺈن اشﱰط ﻓﻼ

شيء ﻋﻠيه وﻗدﻣﻪ ﰲ اﶈرر و شرح اﺑن رزين ) وإن ﺻد عن عرﻓﺔ ( دون البيﺖ )
ﲢلﻞ ﺑعمرة ( وﻻشﻲء عليﻪ ﻷن ﻗلب اﳊﺞ عمرة ﺟاﺋﺰة ﺑﻼ ﺣصر ﻓمعﻪ أوﱃ إذن إذا
ﺻد ﻋن ﻋرﻓﺔ دون اﻟﺒيﺖ ﻓيتﺤﻠﻞ ﺑعمرة ﻓﻘط ﻷنه مر معنا أن من أﺣرم ﳊج ﻓﻬﻞ
ﻳستﻄيﻊ أن ﳛوﳍا إﱃ ﻋمرة ﻛاﻟتمتﻊ دون سﺒﺐ أو ﻻ؟ ﻳستﻄيﻊ  ،ﻓﻬنا أﻳﻀا ﻳستﻄيﻊ إذا
ﺻد ﻋن ﻋرﻓﺔ وﻳﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﱃ اﻟﻜعﺒﺔ أن ﳛوﳍا إﱃ ﻋمرة وﻳتﺤﻠﻞ ا وﻻ شيء
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ﻋﻠيه ﻷن ﻗﻠﺐ اﳊج ﻋمرة ﺟاﺋﺰ ﺑﻼ ﺣﺼر ﻓمﻊ اﳊﺼر أوﱃ .واﻟﺜاﻟﺚ :إذا أﺣﺼر ﻋن
طواف اﻹﻓاضﺔ ﻓﻘط معناه أنه وﻗف ﺑعرﻓﺔ ﰒ رمﻰ وﺣﻠﻖ وما استﻄاع أن ﻳﻄوف اﻹﻓاضﺔ

ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳتﺤﻠﻞ ﺣﱴ ﻳﻄوف وانتﺒه أن ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ ﺣﻖ من ﱂ ﻳﺸﱰط أما من اشﱰط

ﺣﻞ ﳎا وإن ﺣصر عن طﻮاف اﻹﻓاﺿﺔ ﻓﻘﻂ ﱂ يتﺤلﻞ ﺣﱴ يﻄﻮف وإن أﺣصر عن
ّ
واﺟب ﱂ يتﺤلﻞ وعليﻪ دم ﻛأن أﺣﺼر ﻋن اﳌﺒيﺖ ﳌﺰدﻟفﺔ ) وإن ﺣصرﻩ ﻣرض أو
ذهاب نﻔﻘﺔ ( أو ﺿﻞ الﻄريق ) ﺑﻘﻲ ﳏرﻣا ( ﺣﱴ يﻘدر على البيﺖ ﻷنﻪ ﻻ يستﻔيد
ﻹﺣﻼل التخلص ﻣن اﻷذى الذي ﺑﻪ ﲞﻼف ﺣصر العدو ﻳعﲏ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻓرﻗوا ﺑﲔ

ﺣﺼر اﻟعدو وﺣﺼر اﳌرض وﻏﲑه ﻛﻀياع اﻟنفﻘﺔ ﻓاﶈﺼر ﻋندﻫﻢ من ﻛان ﺑعدو أما إذا ﻛان
ﺑغﲑ ﻋدو ﻻ ﻳسمﻰ إﺣﺼار وﻋنه :ﻟه اﻟتﺤﻠﻞ ﻛمن ﺣﺼره ﻋدو واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن

واﻟﺰرﻛﺸي وﻗال اﻟﺰرﻛﺸي ﻟعﻠﻬا أﻇﻬر ﻓﺈن ﻗدر على البيﺖ ﺑعد ﻓﻮات اﳊﺞ ﲢلﻞ ﺑعمرة
ن استﻄاع أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺒيﺖ وﻻ ينﺤر هد ﻣعﻪ إﻻ ﳊرم ﲞﻼف ﺣﺼر اﻟعدو
ﻓيﺬﲝه مﻜان ﺣﺼره وﻫﺬا ﺗفرﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﺼر اﻟعدو وﺣﺼر اﳌرض .ﻳعﲏ ﺻار ﻋندﻫﻢ
ﺣﺼر اﳌرض ﻏﲑ ﺣﺼر اﻟعدو وﻫناك رواﻳﺔ ﺑعدم اﻟتفرﻳﻖ ﻓاﻷول ﻳتﺤﻠﻞ واﻟﺜاﱐ ﻻ ﻳتﺤﻠﻞ
ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ إﺣرامه واﻟفرق اﻟﺜاﱐ أن ﺣﺼر اﻟعدو ﻳﺬﺑﺢ ﻫدﻳه مﻜانه وﺣﺼر اﳌرض
ﻳنﺤره ﰲ اﳊرم ﻷنه إذا ﺣﺼره اﻟعدو ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳرسﻞ إﱃ اﳊرم أما ﰲ ﺣاﻟﺔ اﳌرض

ﻳستﻄيﻊ إرساﻟه هذا ) إن ﱂ يﻜن اشﱰاط ( ﰲ اﺑتداء إﺣراﻣﻪ أن ﳏلﻲ ﺣيﺚ ﺣبستﲏ
وإﻻ ﻓلﻪ التﺤلﻞ ﳎا ﰲ اﳉميﻊ ﻓﻼ ﻫدي وﻻ ﻗﻀاء من ﻓوات وإﺣﺼار ومرض وﳓوﻫﻢ
.

ب اﳍدي واﻷﺿﺤيﺔ والعﻘيﻘﺔ
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ﺑدأ اﳌﺼنف ﺑﺒيان اﳍدي ﻗال :اﳍدي ﻣا يﻬدى للمﺤرم ﻣن نعﻢ وﻏﲑها إذاً اﳍدي ﻫو ما
ﻳﻬدى ﻟﻠﺤرم من يمﺔ اﻷنعام وﻏﲑ يمﺔ اﻷنعام ﻳعﲏ طعام أو شيء آﺧر ﻛﻞ ذﻟﻚ

ﻫدي ﲰي ﺑﺬﻟﻚ ﻷنه ﻳﻬدى إﱃ ﷲ سﺒﺤانه وﺗعاﱃ ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷنﻪ يﻬدي إﱃ ﷲ
سبﺤانﻪ وتعاﱃ واﻷﺿﺤيﺔ ﺑﻀﻢ اﳍمﺰة وﻛسرها واﺣدة اﻷﺿاﺣﻲ ويﻘال ﺿﺤيﺔ وأﲨﻊ
اﳌسلمﻮن على ﻣﺸروعيتﻬما وﱂ ﻳعرﻓﻬا اﳌﺼنف اﻛتﺒوا ﺗعرﻳفﻬا اﻷضﺤيﺔ ما ﻳﺬﺑﺢ أ م

اﻟنﺤر ﺑسﺒﺐ اﻟعيد أ م اﻟنﺤر ﻋﺸر من ذي اﳊﺠﺔ وإﺣدى ﻋﺸر وإﺛﲎ ﻋﺸر ﺗﻘر ﰲ أي
مﻜان ما ﻳﺬﺑﺢ أ م اﻟنﺤر ﺗﻘر ﰲ أي مﻜان واﻟعﻘيﻘﺔ ﺗعرﻳفﻬا اﻟﺬﺑيﺤﺔ ﻋن اﳌوﻟود أﺻﺒﺢ
اﻟفرق أن اﳍدي ﺧاص ﳊرم واﻷضﺤيﺔ ﺧاﺻﺔ ﺑعيد اﻷضﺤﻰ اﻟعﻘيﻘﺔ ﺧاﺻﺔ ﳌوﻟود

اﻵن سيتﻜﻠﻢ ﻋن أﺣﻜامﻬا ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ) :أﻓﻀلﻬا إﺑﻞ ﰒ ﺑﻘر ( إن أﺧرج
ﻛاﻣﻼ لﻜﺜرة الﺜمن ونﻔﻊ الﻔﻘراء ) ﰒ ﻏنﻢ ( إذاً ﻫﻜﺬا ﺬا اﻟﱰﺗيﺐ اﻹﺑﻞ ﰒ اﻟﺒﻘر ﰒ

اﻟغنﻢ ﻳعﲏ ﲟعﲎ أنه سيﺨرج شيء ﻛامﻞ ﺣيوان ﻛامﻞ ﻓﺈﺑﻞ ﻛامﻞ أﻓﻀﻞ من ﺑﻘرة ﻛامﻠﺔ

واﻟﺒﻘرة اﻟﻜامﻠﺔ أﻓﻀﻞ من اﻟغنمﺔ اﻟﻜامﻠﺔ أو شاة ﻛامﻠﺔ وأﻓﻀﻞ ﻛﻞ ﺟنﺲ أﲰن اﻵن

ﻳفاضﻞ ﰲ اﳉنﺲ اﻟواﺣد ﻓﻠو ﻋنده إﺑﻞ ﻛﺜﲑة أﲰنﻬا أﻓﻀﻞ ﻓﺄﻏلى ﲦنا لﻘﻮلﻪ تعاﱃ :
وﻣن يعﻈﻢ شعاﺋر ﷲ ﻓﺈ ا ﻣن تﻘﻮى الﻘلﻮب  ﻓﺄشﻬب وهﻮ اﻷﻣلﺢ أي اﻷﺑيﺾ أو
ﻣا ﺑياﺿﻪ أﻛﺜر ﻣن سﻮادﻩ ﻓﺄﺻﻔر ﻓﺄسﻮد اﻟﱰﺗيﺐ اﻵن ﲝسﺐ اﻟﻠون واﻟﺬﻛر واﻷنﺜﻰ

سواء ﻓﻼ ﻳفﻀﻠون اﻟﺬﻛر ﻋﻠﻰ واﻷنﺜﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒاب ،ﻟو أننا نعرف اﻟسن وأراد
أن ﳜرج ﻫد أو أضﺤيﺔ أو ﻋﻘيﻘﺔ من اﻟﺒﻘر ﻓﻜﻢ ﻋمرﻫا؟ من اﻹﺑﻞ ﻛﻢ ﻋمرﻫا؟ من
اﻟﺸياه ﻛﻢ ﻋمرﻫا؟ ﺑدأ ﻟغنﻢ أول شيء وطﺒعا اﻟغنﻢ ﻳنﻘسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ اﻟﻘسﻢ اﻷول
اﻟﻀأن واﻟﻘسﻢ اﻟﺜاﱐ اﳌاﻋﺰ واﻟفرق ﺑﲔ اﳌاﻋﺰ واﻟﻀأن معروف ﻓاﳌاﻋﺰ ﻟه ذنﺐ واﻟﻀأن ﻟه

ﻟيﺔ ﻗال ) :وﻻ ﳚﺰئ ﻓيﻬا إﻻ ﺟذع ﺿﺄن ( إذاً إذا ﻛان من ﻓﺼيﻠﺔ اﻟﻀأن من اﻟغنﻢ

ﻓيﺨرج ﺟﺬﻋﺔ أﻗﻞ شيء ﺟﺬﻋﺔ ﻛﻢ ﻋمرﻫا؟ ﻣالﻪ ستﺔ أشﻬر ﻛما ﰐ ) وثﲏ سﻮاﻩ ( إذاً
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اﻟﻘاﻋدة اﺣفﻈوﻫا ﺟﺬع اﻟﻀأن وﺛﲏ ﳑا سوى اﻟﻀأن وما ﻫو ما سوى اﻟﻀأن؟ ﻫو ﺛﻼﺛﺔ
أشياء اﳌاﻋﺰ واﻟﺒﻘر واﻹﺑﻞ ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲣرج اﻟﺜﲏ منﻬا ﻟﻜن اﻟﺜﲏ من اﳌاﻋﺰ ﻏﲑ اﻟﺜﲏ

من اﻹﺑﻞ ﻏﲑ اﻟﺜﲏ من اﻟﺒﻘر ﰲ اﻟعمر ﰲ اﻟسن ﻓما اﻟفرق ﺑينﻬما؟ ﻗال ) :وثﲏ سﻮاﻩ (
أي سﻮى الﻀﺄن ﻣن إﺑﻞ وﺑﻘر وﻣعﺰ ) ﻓﻺﺑﻞ ( أي السن اﳌعتﱪ ﻹﺟﺰاء إﺑﻞ ) ﲬﺲ (
سنﲔ ) ولبﻘر سنتان وﳌعﺰ سنﺔ ولﻀﺄن نصﻔﻬا ( إذا ﻛان سيﻀﺤي أو ﻳﻬدي إﺑﻞ ﻓأﻗﻞ
سن معتﱪ ﲬﺲ سنوات ﳍﺬا اﻹﺑﻞ إذا ﻛان سيﻀﺤي ﻟﺒﻘر ﻓأﻗﻞ سن سنتان وإذا ﻛان
ﳌاﻋﺰ ﻓسنﺔ وإذا ﻛان من اﻟﻀأن ﻓستﺔ أشﻬر وﻟو أراد أن ﳜرج أﻛﱪ من ﻫﺬا اﻟسن ﻓﻠيﺲ

ﻫناك مانﻊ ﻟﻜن ﻻ ﻳﻜون أﺻغر ﻗال :ولﻀﺄن نصﻔﻬا ( أي نصﻒ سنﺔ ﳊديﺚ اﳉذع
ﻣن الﻀﺄن أﺿﺤيﺔ رواﻩ اﺑن ﻣاﺟﻪ ) وﲡﺰئ الﺸاة عن واﺣد ( وأهﻞ ﺑيتﻪ وعيالﻪ
ﳊديﺚ أﰊ أيﻮب ﻛان الرﺟﻞ ﰲ عﻬد رسﻮل ﷲ ﷺ يﻀﺤﻲ لﺸاة عنﻪ وعن أهﻞ ﺑيتﻪ
ﻓيﺄﻛلﻮن ويﻄعمﻮن اﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟﱰمﺬي واﺑن ماﺟﺔ ﻗال ﰲ شرح اﳌﻘنﻊ ﺣديﺚ ﺻﺤيﺢ
اﻟﺸرح اﳌﻘنﻊ ﻳﻘﺼد ﺑه اﻟﺸرح اﻟﻜﺒﲑ ﻻﺑن أﰊ ﻋمر ) و ( ﲡﺰئ ) البدنﺔ والبﻘرة عن
سبعﺔ ( أي ﳝﻜن اﻟﺸرﻛﺔ ﳝﻜن ﳜرج ﺑدنﺔ وﺣده وﳝﻜن سﺒعﺔ ﻳﺸﱰﻛون ﰲ ﺑدنﺔ واﻷﻓﻀﻞ
أن ﻳنفرد ﻟﺒدنﺔ لﻘﻮل ﺟاﺑر أﻣر رسﻮل ﷲ ﷺ أن نﺸﱰك ﰲ اﻹﺑﻞ والبﻘر ﻛﻞ سبعﺔ
ﰲ واﺣد ﻣنﻬما رواﻩ ﻣسلﻢ وشاة أﻓﻀﻞ ﻣن سبﻊ ﺑدنﺔ أو ﺑﻘرة اﻟﺸاة أﻓﻀﻞ وﻗال أوﻻ
اﻹﺑﻞ أﻓﻀﻞ إذا ﻛامﻠﺔ من اﻹﺑﻞ أو اﻟﺒﻘر أﻓﻀﻞ أما إذا ﻛان سيﺨرج سﺒﻊ ﺑﻘرة أو سﺒﻊ

ﺑدنﺔ ﻓﺸاة ﻛامﻠﺔ أﻓﻀﻞ اﻵن انتﻘﻞ إﱃ ﺻفات اﻷضﺤيﺔ اﻟﱵ سيﺨرﺟﻬا أو اﳍدي ﻳﻘول
ﻻﺑد أن ﺗﻜون اﻷضﺤيﺔ أو اﳍدي سﻠيمﺔ من ﻋيوب ﻓما ﻫي اﻟعيوب اﻟﱵ ﳚﺐ ﺧﻠوﻫا من

اﻷضﺤيﺔ أو اﳍدي سيﺬﻛر سﺒعﺔ ﻋيوب ﻳنﺒغي أن ﲣﻠو منﻬا اﻟﺸاة أو ﳓوﻫا ﻗال ) :وﻻ
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ﲡﺰئ العﻮراء ( اﻟعوراء ﻫي اﻟﱵ ﻓﻘدت ﻋﲔ واﺣدة ﲞﻼف اﻟعمياء اﻟﱵ ﻓﻘدت اﻟعينﲔ
اﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ اﻟﺒﲔ ﻋورﻫا معناه أن ﻋينﻬا اﳔسفﺖ ﻟيسﺖ ﻗاﺋمﺔ أي ﻟيسﺖ موﺟودة ﻟﻜن
ﻟو ﻛانﺖ ﻋينﻬا موﺟودة وﻻ ﺗﺒﺼر ﻟﻜنﻬا ﻗاﺋمﺔ اﻟﺬي ﻳراﻫا ﻻ ﻳعرف أ ا ﻻ ﺗﺒﺼر أو ﺗﺒﺼر

معناه ﻟو ﻛانﺖ ﻓﻘدت ﻋينا واﺣدة ﻟﻜن ﻫﺬه اﻟعﲔ اﻟواﺣدة اﳌفﻘودة ﻗاﺋمﺔ ﱂ ﺗنﺨسف

ﻓتﺠﺰيء ﻟﻜن إذا اﳔسفﺖ ﻻ ﲡﺰيء ﻗال ﺑينﺔ العﻮر ن اﳔسﻔﺖ عينﻬا ﰲ اﳍدي وﻻ ﰲ
اﻷﺿﺤيﺔ وﻻ العمياء و ﻟنسﺒﺔ ﻟﻠعمياء اﻟﱵ ﻓﻘدت اﻹﺑﺼار سواء ﻗاﺋمﺔ أو منﺨسفﺔ ﻓﻠو

ﻛانﺖ ﻋيناﻫا ﻗاﺋمﺔ وﻻ ﺗﺒﺼر ﻫﺬه ﻻ ﲡﺰئ وﻟو ﻛانﺖ ﻋيناﻫا ﻗاﺋمﺔ وإﺣداﻫا ﺗﺒﺼر
واﻷﺧرى ﻻ ﺗﺒﺼر ﻫﺬه ﲡﺰئ وﻟو ﻛانﺖ إﺣداﳘا ﺗﺒﺼر واﻷﺧرى ﳐسوﻓﺔ ﻻ ﲡﺰئ .اﻟﺜانيﺔ

اﻟعمياء ،اﻟﺜاﻟﺜﺔ ﻗال ) :و ( ﻻ ) العﺠﻔاء ( اﳍﺰيلﺔ الﱵ ﻻ ﻣﺦ ﻓيﻬا ) و ( ﻻ ) العرﺟاء (
" "٤الﱵ ﻻ تﻄيق ﻣﺸيا ﻣﻊ ﺻﺤيﺤﺔ ) و ( ﻻ ) اﳍتماء ( " "٥الﱵ ذهبﺖ ثنا ها ﻣن
أﺻلﻬا ) و ( ﻻ ) اﳉداء ( " "٦أي ﻟيﺲ ا ﻟﱭ أي ﻣا شاب ونﺸﻒ ﺿرعﻬا ) و (
ﻻ ) اﳌريﻀﺔ ( " "٧أي اﻟﱵ مرضﻬا شدﻳد ﺑينﺔ اﳌرض ﳊديﺚ الﱪاء ﺑن عازب ﻗام ﻓينا
رسﻮل ﷲ ﷺ ﻓﻘال أرﺑﻊ ﻻ ﲡﻮز ﰲ اﻷﺿاﺣﻲ العﻮراء البﲔ عﻮرها واﳌريﻀﺔ البﲔ
ﻣرﺿﻬا والعرﺟاء البﲔ ﺿلعﻬا والعﺠﻔاء الﱵ ﻻ تنﻘﻲ رواﻩ أﺑﻮ داود والنساﺋﻲ ) و ( ﻻ
) العﻀباء ( الﱵ ذهب أﻛﺜر أذ ا أو ﻗر ا اﻵن ﻫي ﺛﻼث مستو ت إما أن ﻳﻜون
اﻟﺬي ذﻫﺐ أﻛﺜر من اﻟنﺼف أو اﻟنﺼف أو دون اﻟنﺼف ﻓما ﻛان أﻛﺜر من اﻟنﺼف
ﻓﻬﺬا نسميه ﻋﻀﺒاء أﻛﺜر من نﺼف اﻷذن أو اﻟﻘرن ﻫﺬه ﺗسمﻰ ﻋﻀﺒاء أما ما دون
اﻟنﺼف أو اﻟنﺼف ﻓﻈاﻫر ﻛﻼم اﳌﺼنف أ ا ﻟيسﺖ ﻋﻀﺒاء وﻫناك رواﻳﺔ نيﺔ وﻋنه ذﻫﺐ

اﻟنﺼف اﺗرﻛوا اﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ وﰲ اﻟفروع ﻗال وﻳتوﺟه اﺣتمال ﳚوز أﻋﻀﺐ اﻷذن واﻟﻘرن
مﻄﻠﻘا وﻗال اﳌرداوي وﻫو اﻟﺼواب ﻳعﲏ ﻋند وﺟه ﱐ أن اﻟعﻀﺒاء ﲡوز ﻷنه ما ﻋﻼﻗﺔ
أذ ا وﻗر ا ﺑﻠﺤمﻬا وإن ﻛانﺖ ﻫي ﺗعتﱪ معيﺒﺔ ﺑﲔ اﻟناس .ﺻاﺣﺐ اﻟفروع وﻫو اﺑن مفﻠﺢ
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وﺻاﺣﺐ اﻹنﺼاف وﻫو اﳌرداوي ﺻوﺑوا ﺟواز اﻟعﻀﺒاء مﻄﻠﻘا ﻳعﲏ ذﻫﺐ أﻛﺜر أو أﻗﻞ

انتﻬﻰ اﻵن من اﻟعيوب اﻟﱵ ﻻ ﲡﺰئ أما اﻟعيوب اﻟﱵ ﻻ ﲣﻞ ﻹﺟﺰاء ﻗال ) :ﺑﻞ ( ﲡﺰئ
) البﱰاء ( " "١الﱵ ﻻ ذنب ﳍا ) ﺧلﻘﺔ ( أو ﻣﻘﻄﻮعا والصمعاء وهﻲ ﺻغﲑة اﻷذن )
واﳉماء ( وهﻲ الﱵ ﱂ ﳜلق ﳍا ﻗرن وﻟيسﺖ اﻟﱵ ﻛسر ﻗر ا سواء نﺼفه أو أﻛﺜر ﻷ ا ﻟو
ﻛانﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓسوف ﺗسمﻰ ﻋﻀﺒاء ،واﻟراﺑﻊ ) وﺧصﻲ ﻏﲑ ﳎبﻮب ( ن ﻗﻄﻊ ﺧصيتاﻩ
ﻓﻘﻂ ﻓﻬو ﳐﺼي وﻟﻜن ﻟيﺲ مﻘﻄوع اﻟﺬﻛر ،إذاً ﻟو ﻛان ﺧﺼيا ﳎﺒو ﻓﻼ ﳚوز ﻟﻜن ﳎرد
أنه ﺧﺼي ﻓﻼ ﻳﻀر ) و ( ﳚﺰئ ﻣﻊ الﻜراهﺔ ) ﻣا ذنﻪ أو ﻗرنﻪ ( ﺧرق أو شق أو )
ﻗﻄﻊ أﻗﻞ ﻣن النصﻒ ( أو النصﻒ ﻓﻘﻂ على ﻣا نص عليﻪ ﰲ روايﺔ ﺣنبﻞ وﻏﲑﻩ إذاً
ﻫﺬه أرﺑعﺔ ﲡﺰئ وﻫنا اﺛنان أﻳﻀا ﲡﺰئ ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ وﻫي ما ذنه أو ﺑﻘرنه ﺧرق أو
شﻖ أو ﳓو ذﻟﻚ ﻗال ﰲ شرح اﳌنتﻬى وهذا هﻮ اﳌذهب أي اﳌعونﺔ ﻻﺑن اﻟنﺠار،

اﳌﺼنف ﻗال وما ذنه أو ﺑﻘرنه ﻗﻄﻊ أﻗﻞ من اﻟنﺼف وﻗال اﻟﺸارح أو اﻟنﺼف ،اﻛتﺐ
ﻋندﻫا :ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ،وﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻟو ﻛان ذنه أو ﻗرنه ﻗﻄﻊ ﻟﻜن ﻟنﺼف ﻓﻈاﻫر
ﻛﻼمه أنه ﻻ ﳚﺰئ ﻟﻜن اﻟﺼﺤيﺢ أنه ﳚﺰئ واﻟﺼﺤيﺢ أن ﻳﻘول ﻗﻄﻊ ﻟنﺼف ﻓأﻗﻞ ﻷن
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻫو اﻟﺬي ﻳتواﻓﻖ مﻊ شرﺣه اﻷول ﳌا ﻗال وﻻ اﻟعﻀﺒاء اﻟﱵ ذﻫﺐ أﻛﺜر أذ ا أو
ﻗر ا ﻓﻘال أﻛﺜر ﻓمعناه ﻟو ﻛان ا ﻟنﺼف ﻷﺟﺰأ ﻟﻜن ﻋﺒارة اﳌاﺗن اﻷﺧﲑة ﳌا ﻗال وما ذنه
أو ﻗرنه ﻗﻄﻊ أﻗﻞ من اﻟنﺼف أوﻫﻢ أنه ﻟو ﻛان اﻟنﺼف ﻓﻼ ﳚﺰئ واﻟﺼﺤيﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ

أنه ﳚﺰئ .ﻗال ) :والسنﺔ ﳓر اﻹﺑﻞ ﻗاﺋمﺔ ﻣعﻘﻮلﺔ يدها اليسرى ﻓيﻄعنﻬا ﳊرﺑﺔ ( أو
ﳓﻮها ) ﰲ الﻮهدة الﱵ ﺑﲔ أﺻﻞ العنق والصدر ( اﻟوﻫدة ﻫي اﳌﻜان اﳌنﺨفﺾ ﺑﲔ

أﻋﻠﻰ اﻟﺼدر واﻟعنﻖ إذاً اﻟسنﺔ ﳓر اﻹﺑﻞ ﻗاﺋمﺔ معﻘوﻟﺔ أي مرﺑوطﺔ اﻟيد اﻟيسرى ﰲ اﻟوﻫدة
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وﻫي ﻫﺬا اﳌﻜان وﻫو مﻠتﻘﻰ اﻟﺼدر مﻊ اﻟعنﻖ لﻔعلﻪ ﷺ وﻓعﻞ أﺻﺤاﺑﻪ ﻛما رواﻩ أﺑﻮ
داود عن عبد الرﲪن ﺑن ساﺑﻂ ) و ( السنﺔ أن ) يذﺑﺢ ﻏﲑها ( أي ﻏﲑ اﻹﺑﻞ على
ﺟنبﻬا اﻷيسر ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ الﻘبلﺔ وﻫﺬا ﰲ ﻏﲑ اﻹﺑﻞ معناه أنه ﻳﺸمﻞ اﻟﺒﻘر واﻟغنﻢ ) وﳚﻮز
عﻜسﻬا ( أي ننﺤر ما ﻳستﺤﺐ ذﲝه ﻓيﺠوز ﻫﺬا وﻟيﺲ ﲝرام أي ذﺑﺢ ﻣا ينﺤر وﳓر ﻣا
يذﺑﺢ ﻷنﻪ ﱂ يتﺠاوز ﳏﻞ الذﺑﺢ وﳊديﺚ ﻣا أ ر الدم وذﻛر اسﻢ ﷲ عليﻪ ﻓﻜﻞ متفﻖ
ﻋﻠيه ) ويﻘﻮل ( ﺣﲔ ﳛرك يدﻩ لنﺤر أو الذﺑﺢ ) ﺑسﻢ ﷲ ( وﺟﻮ ﻓﺤﻜﻢ ﺑسﻢ ﷲ
ﻫﺬه واﺟﺒﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز إسﻘاطﻬا ﻟﻜن اﻛتﺐ ﻋندﻫا وﺗسﻘط سﻬوا ﻓﻠو نسي أن ﻳﻘوﳍا

ﻓﻼ شيء ﻋﻠيه ﻓيﺠﺐ مﻊ اﻟﺬﻛر ﻓﻘط ) وﷲ أﻛﱪ ( استﺤبا ) اللﻬﻢ هذا ﻣنﻚ ولﻚ
( وﻻ س ﺑﻘﻮلﻪ اللﻬﻢ تﻘبﻞ ﻣن ﻓﻼن ويذﺑﺢ واﺟبا ﻗبﻞ نﻔﻞ ﻓﺈذا ﻛان ﻋنده أﻛﺜر من
ﻫدي ﻓيﺒدأ ﻟواﺟﺐ ﰒ اﻟنفﻞ ) ويتﻮﻻها ( أي اﻷﺿﺤيﺔ ) ﺻاﺣبﻬا ( إن ﻗدر ) أو
يﻮﻛﻞ ﻣسلما ويﺸﻬدها ( ﻓاﻷﻓﻀﻞ أن ﻳتوﻻﻫا ﺻاﺣﺒﻬا ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜن ﻓﻼ إشﻜال ﻓﺈذا ﱂ
ﻳتول ﻫو ذﲝﻬا ﻓيمﻜن أن ﻳوﻛﻞ مسﻠما وﻳﺸﻬد وﳛﻀر ﻫو ﻫﺬا اﻟﺬﺑﺢ ﻟﻜن ﻫﻞ ﳚوز أن

ﻳوﻛﻞ ﻛاﻓرا؟ ﰐ اﳉواب ﺑعد ﻗﻠيﻞ .ﻗال أي ﳛﻀر ذﲝﻬا إن وﻛﻞ ﻓيﻪ وإن استناب ذﻣيا
ﰲ ذﲝﻬا أﺟﺰأت ﻣﻊ الﻜراهﺔ ﻳﻘول ﻳﺼﺢ مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ﻓﻠماذا اﻟﺬمي؟ ﻷنه ﳚوز ذﺑﺢ

اﻟﺬمي ﻛما سيأﰐ إن شاء ﷲ اﻟﺬ ﺋﺢ ﰲ ب اﻷطعمﺔ أن ذﺑﺢ اﳌسﻠﻢ وذﺑﺢ أﻫﻞ اﻟﻜتاب

أي اﻟيﻬودي واﻟنﺼراﱐ ﻓﻬﺬا ﺗﺼﺢ ذﺑيﺤته.وﻗﺖ اﻟﺬﺑﺢ ) :ووﻗﺖ الذﺑﺢ ( ﻷﺿﺤيﺔ
وهدي نذر أو تﻄﻮع أو ﻣتعﺔ أو ﻗران ﻫﺬه ﲬسﺔ أشياء ﻓوﻗﺖ اﻟﺬﺑﺢ ﻟﻸضﺤيﺔ واﳍدي
اﳌنﺬور أو اﳌتﻄوع أو اﳌتعﺔ أو اﻟﻘران ﻓمﱴ ﻳﻜون وﻗته؟ ) ﺑعد ﺻﻼة العيد ( لبلد ﻓﺈن
تعددت ﻓيﻪ ﻓبﺄسبق ﺻﻼة ﻓﺒأول واﺣد ﻳﺼﻠي اﻟعيد اﻟﺬي أسﻘط ﻓرض اﻟﻜفاﻳﺔ ﳚوز
اﻟﺬﺑﺢ ﻓﺈذا ﺑﻘي ﻓﻼن ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑعد ﰲ مﺼﻠﻰ آﺧر ﻓﻼ إشﻜال ﰲ ذﻟﻚ ﻓاﻟعﱪة ﻷول ﻓﺈن
ﻓاتﺖ الصﻼة لﺰوال ذﺑﺢ ﺑعدﻩ أي ﺑعد اﻟﺰوال وإن ﻛان ﲟﺤﻞ ﻻ تصلى ﻓيﻪ العيد
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ﻓالﻮﻗﺖ ﺑعد ) ﻗدرﻩ ( اﳌﻘﺼود ﺑعد اﻟﺼﻼة نفسﻬا إن وﺟدت أو وﻗتﻬا إن ﱂ ﺗوﺟد

اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ما ﺻﻠوﻫا ﰲ ﺑﻠد أو ﻛان ﰲ ﳏﻞ ﻻ ﺗﺼﻠﻰ ﻓيه اﻟعيد ﻓاﻟوﻗﺖ ﺑعد ﻗدره أي

ﻗدر زمن ﺻﻼة اﻟعيد وﻫﺬا أوﻟه ﻓمﱴ آﺧره؟ أي ﻗدر زﻣن ﺻﻼة العيد ويستمر وﻗﺖ
الذﺑﺢ ) إﱃ ( أﺧر ) يﻮﻣﲔ ﺑعدﻩ ( أي ﺑعد يﻮم العيد ﻓيوم اﻟعيد ﻫو اﻟعاشر واﻟﺬي ﺑعده

ﻫو اﳊادي ﻋﺸر واﻟﺬي ﺑعده اﻟﺜاﱐ ﻋﺸر ﻓﻘط أما اﻟﺜاﻟﺚ ﻋﺸر ﻓﻼ ﻳدﺧﻞ ،واﻛتﺐ
ﻋندﻫا :وﰲ وﺟه :آﺧره آﺧر أ م اﻟتﺸرﻳﻖ واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻓﻬناك وﺟه ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﻘول
أن آﺧر ﻳوم ﻫو آﺧر أ م اﻟتﺸرﻳﻖ ﻓمعناه أن أ م اﻟﺬﺑﺢ أرﺑعﺔ وﻟيسﺖ ﺛﻼﺛﺔ واﳌﺬﻫﺐ أ ا

ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻜن اﻟوﺟه اﻵﺧر ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أ ا أرﺑعﺔ واﺧتاره ﺗﻘي اﻟدﻳن ﻗال أﲪد أ م النﺤر
ثﻼثﺔ عن ﻏﲑ واﺣد ﻣن أﺻﺤاب رسﻮل ﷲ ﷺ ﻓﻬﺬا دﻟيﻞ اﻟرواﻳﺔ اﻷوﱃ وﻫﺬا نﻘﻞ

ﻋن ﺑعﺾ أﺻﺤاب رسول ﷲ ﷺ واﻟﺬﻳن ﻗاﻟوا ﻟوﺟه اﻟﺜاﱐ دﻟيﻠﻬﻢ أﻳﻀا أ م اﻟتﺸرﻳﻖ أ م

ذﺑﺢ وأﻛﻞ وشرب والذﺑﺢ ﰲ اليﻮم اﻷول عﻘب الصﻼة واﳋﻄبﺔ وذﺑﺢ اﻹﻣام أﻓﻀﻞ ﰒ
ﻣا يليﻪ ) ويﻜرﻩ ( الذﺑﺢ ) ﰲ ليلتﻬما ( أما مسأﻟﺔ اﻟﺬﺑﺢ ﰲ اﻟﻠيﻞ ﻫﻞ ﳚﺰئ أم ﻻ ؟ أي

ﻟيﻞ اﻟعاشر أو ﻟيﻞ اﳊادي ﻋﺸر أو ﻟيﻞ اﻟﺜاﱐ ﻋﺸر ﻓيﻘول ﻳﺼﺢ ﻟﻜن مﻊ اﻟﻜراﻫﺔ ﺧروﺟا
من اﳋﻼف أي من ﺧﻼف من ﻗال ﺑعدم اﻹﺟﺰاء وﻫي رواﻳﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋن اﻹمام أﲪد

) ويﻜرﻩ ( الذﺑﺢ ) ﰲ ليلتﻬما ( أي ليلﱵ اليﻮﻣﲔ ﺑعد يﻮم العيد ﺧروﺟا ﻣن ﺧﻼف ﻣن
ﻗال ﺑعدم اﻹﺟﺰاء ﻓيﻬما وﻇاﻫر اﳌنتﻬﻰ وشرح اﳌنتﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻜراﻫﺔ واﻹﻗناع ﻳﺼرح
ﻟﻜراﻫﺔ ) ﻓﺈن ﻓات ( وﻗﺖ الذﺑﺢ ) ﻗﻀى واﺟبﻪ ( وﻓعﻞ ﺑﻪ ﻛاﻷداء ﻓات وﻗﺖ اﻟﺬﺑﺢ

وواﺣد ﻋﻠيه ﻫدي ﲤتﻊ واﻟﺜاﱐ ﻋﻠيه ﻫدي ﺗﻄوع ﻓمﱴ ﻳﻜون اﻟوﻗﺖ؟ آﺧر ﻳوم ﰲ اﻟتﺸرﻳﻖ
ﻫو وﻗته ﻓﺈذا ﺟاء آﺧر ﻳوم من أ م اﻟتﺸرﻳﻖ وﻫو اﻟﺜاﻟﺚ ﻋﺸر وﻏرﺑﺖ ﴰسه وﻫو ما ذﺑﺢ
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ﻓماذا نﺼنﻊ؟ نﻘول ﻟﺼاﺣﺐ اﻟتمتﻊ ﺑﻘﻀاء اﻟواﺟﺒﺔ ﻓيﺠﺐ ﻋﻠيﻚ أن ﺗﺬﺑﺢ اﻵن وأما
ﺻاﺣﺐ اﻟتﻄوع نﻘول ﻟه ﻓات وﻗﺖ اﻟتﻄوع ﻓﺈذا أردت أن ﺗﺬﺑﺢ وﺗتﺼدق ﻓﻬي ﻟﻚ ﻟﻜن

ﻻ ﺗﻜون ﻫد ﻷنه انتﻬﻰ وﻗتﻬا وسﻘﻂ التﻄﻮع لﻔﻮات وﻗتﻪ .ووﻗﺖ ذﺑﺢ واﺟب ﺑﻔعﻞ
ﳏﻈﻮر ﻣن ﺣينﻪ انتﻘﻞ ﻟﺸيء آﺧر :اﻟﺬﺑﺢ اﻟواﺟﺐ ﻟفعﻞ ﳏﻈور وﻟيﺲ من أﺟﻞ ﻫدي
ﺗﻄوع أو متعﺔ أو ﻗران ﺑﻞ ﻟفعﻞ ﳏﻈور من ﳏﻈورات اﻹﺣرام ﻓفعﻞ اﶈﻈور ﻟيﺲ ﻟه وﻗﺖ
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺐ ﳏﻈور من ﳏﻈورات اﻹﺣرام ﻓمﱴ ﻳﺬﺑﺢ اﻟدم؟ ﰲ أي وﻗﺖ  ،من ﺣينه أي

من ﺣﲔ ﻓعﻠه ﻓﺈذا ﻓعﻠه ﻓﻠه أن ﻳﺬﺑﺢ ومعناه ﺣﱴ ﻟو ﻛان ﻗﺒﻞ ﻋرﻓه ﻓﻼ إشﻜال ﻓﺈن أراد
ﻓعلﻪ لعذر ﻓلﻪ ذﲝﻪ ﻗبلﻪ ﻳعﲏ ﻗﺒﻞ ﻓعﻞ اﶈﻈور ،أراد ﻓعﻞ اﶈﻈور ﻟعﺬر ﻛأن ﻛان رﺟﻼ

مرﻳﻀا مﺜﻞ ﺣدﻳﺚ ﻛعﺐ ﺑن ﻋﺠرة ﻋنده ﻗمﻞ ﰲ رأسه ﻓاضﻄر إﱃ ﺣﻠﻖ رأسه ﻓﺈن شاء

أن ﳛﻠﻖ رأسه ﰒ ﻳﺬﺑﺢ وإن شاء ﻗدم اﻟﺬﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻖ ،وﻫﺬا ﻟه نﻈﲑ إذا وﺟد اﻟسﺐ
مﺜﻞ اﻟﺬي ﳛﻠف ﳝﲔ ﰒ ﻳرﻳد أن ﳛنﺚ ﰲ ﳝينه ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳﻜفر ﻗﺒﻞ اﳊنﺚ أم ﻻﺑد أن
ﳛنﺚ أوﻻ ﻓيﺨاﻟف اﻟيمﲔ ﰒ ﻳﻜفر أو ﳚوز أن ﻳتﻘدم ﻟﻜفارة ﻋﻠﻰ اﳊنﺚ ﻓيﺠوز ﺑﺸرط

أن ﻳﻜون اﻟيمﲔ موﺟود مﺜال ذﻟﻚ رﺟﻞ ﺣﻠف ﰒ أﻳﻘن أنه ﻟن ﻳستﻄيﻊ أن ﳝﻀي ﳝينه
ﻓﺈذاً سيﺨاﻟف وﻳﻜفر ﻓﺒماذا ﻳﺒدأ؟ ﻓﻬو ﳋيار ﳝﻜن أن ﳜاﻟف ﰒ ﻳﻜفر وﳝﻜن أن ﻳﻜفر
ﰒ ﳜاﻟف ﻟﻜن واﺣد ما ﺣﻠف وﻫو ﻳنوي أن ﳛﻠف ﰒ ﳜاﻟف وﻳﻜفر ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳﻜفر ﰒ

ﳛﻠف ؟ ﻻ ﻷنه ﻟيﺲ ﻫناك شيء ﰲ اﻟﺬمﺔ ﺣﱴ ﻳفعﻞ وﻛذا ﻣا وﺟب لﱰك واﺟب وﻗتﻪ
ﻣن ﺣينﻪ أي من ﺣﲔ ﺗرك اﻟواﺟﺐ.
ﻓصﻞ

) ويتعينان ( أي اﳍدي واﻷﺿﺤيﺔ ) ﺑﻘﻮلﻪ هذا هدي أو ﺿﺤيﺔ ( أو

ﺗعيﲔ اﳍدي

واضﺢ واﳌراد أنه إذا ﻋينه سيﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗعينه أﺣﻜام  ،ما ﻫي ؟ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا ﻫدي ﻟيﺲ ﻟه
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ﺑعد ذﻟﻚ أن ﻳتﺼرف ﻓيه ﺑغﲑ اﳍدي ،واﻵن ﻛيف ﻳتعﲔ اﳍدي؟ ﻗال ﺑﻘوﻟه ﻫﺬا ﻫدي أو

ﻫﺬا أضﺤيﺔ ﻷنﻪ لﻔظ يﻘتﻀﻲ اﻹﳚاب ﻓﱰتب عليﻪ ﻣﻘتﻀاﻩ ﻫﺬه ﻫي اﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻷوﱃ،

واﻟﻄرﻳﻘﺔ اﻟﺜانيﺔ ﻛﺬا ﻳتعﲔ ﻟفعﻞ مﻊ اﻟنيﺔ ﻷنه ما ﻗال اﻟفعﻞ مﻊ اﻟنيﺔ ﻓﺈما أن ﻳتﻜﻠﻢ

وﻳﺼرح نه ﻫدي أو أن ﻳفعﻞ ﻓعﻼ ﻳدل ﻋﻠﻰ أنه ﻫدي مﻊ نيﺔ اﳍدي ﻓﻘال وﻛذا يتعﲔ
شعارﻩ "أ" أو ﺑتﻘليدﻩ ﺑنيﺔ "ب" إشعاره أي شﻖ اﻟسنام ن ﻳعمﻞ ﻓيه ﺟرح ﻳسيﻞ ﺑه

اﻟدم مﻊ نيﺔ اﳍدي ﻟﻜن ﻟو أشعره ﺑغﲑ نيﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﲑ ﻫدي وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠيده وﻫو أن ﻳعﻠﻖ
ﰲ رﻗﺒته شيء ﻟيدل ﻋﻠﻰ انه ﻫدي ﻓﺈذا ﻗﻠده ﺑنيﺔ أﺻﺒﺢ ﻫد ﻓاﻟتعيﲔ إذاً ﻟه طرﻳﻘان إما
أن ﻳﺼرح نه ﻫدي ﺑﻠفﻈه وإما أن ﻳفعﻞ ﻓعﻼ ﺑنيﺔ اﳍدي ﻓاﻟفعﻞ ما ﻫو؟ ﺗﻘﻠيد أو

إشعار ،أما ﻟو نوى ﻓﻘط ن ﻛان ﻋنده مﺜﻼ شاة ﻓنوى أن ﻳﱰﻛﻬا ﻟﻠﻬدي؟ ﻗال ) ﻻ
لنيﺔ ( ﺣال الﺸراء و ﻟتاﱄ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻼ ﺗﻜفي اﻟنيﺔ ﻋند اﻟﺸراء أن ﳚعﻠﻬا ﻫد ﻓﻼﺑد
أن ﻳتﻠفﻆ أو أن ﻳفعﻞ ا ﻓعﻼ ﺑنيﺔ اﳍدي ﻗال ) :ﻻ لنيﺔ ( ﺣال الﺸراء أو السﻮق
ﻳعﲏ ساﻗﻬا ﺑنيﺔ أ ا ﻫدي ﻓﺬﻫﺐ ا إﱃ اﳊج ﺑنيﺔ اﳍدي ﻓﻼ ﻳﻜفي ﻛﺈﺧراﺟﻪ ﻣاﻻ
للصدﻗﺔ ﻓﻠو أنه أﺧرج ماﻻ ﻳرﻳد أن ﻳتﺼدق ﺑه وما ﺗﻠفﻆ ﺑﺸيء وﻻ ﺗﺼدق ﺑه ﻓﻬﻞ ﳜرج

ﻫﺬا اﳌال من مﻠﻜه وﻳﺼﺒﺢ ﺻدﻗﺔ؟ ﻻ ،اﻵن ما ﻫو اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺗعيﲔ اﳍدي
أو اﻷضﺤيﺔ؟ ﻗال ) :وإذا تعينﺖ ( هد أو أﺿﺤيﺔ ) ﱂ ﳚﺰ ﺑيعﻬا وﻻ هبتﻬا ( ﻓمعناه

أنه ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﺑعد ذﻟﻚ أن ﻳتﺼرف ﻓيﻬا إﻻ ﺗﺼرﻓا معينا ﰐ اﻵن :ﻗال لتعلق ﺣق ﷲ
تعاﱃ ا ﻛاﳌنذور عتﻘﻪ نذر تﱪر ﻳعﲏ ﻛما ﻟو نﺬر أن ﻳعتﻖ ﻫﺬا اﻟعﺒد ﺗعاﱃ نﺬر ﺗﱪر
ن ﻗال

ﻋﻠي أن أﻋتﻖ ﻫﺬا اﻟعﺒد ﻓﻬﺬا نﺬر ﺗﱪر ﻳعﲏ ﻟيﺲ مﺸروطا ﺑﺸيء ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﻟو

ﻓعﻠﺖ ﻛﺬا ﻓعﺒدي ﺣر ﺑﻞ نﺬر طاﻋﺔ وﻗرﺑﺔ ) إﻻ أن يبدﳍا ﲞﲑ ﻣنﻬا ( ﻓيﺠﻮز
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ﻓاﻟسؤال اﻵن أنه ﻻ ﳚوز ﺑيعﻬا وﻻ ﻫﺒتﻬا أما ﻟو رأى ﺧﲑ منﻬا ﻓأﺣﺐ أن ﻳﺒيعﻬا وﻳﺸﱰي
اﻟﱵ ﻫي ﺧﲑ منﻬا ﻓﻬﻞ ﳝﻜن ذﻟﻚ أم ﻻ؟ ﻗال ﳝﻜن  ،واﳌﻘﺼود من ﻋدم ﺟواز ﺑيعﻬا إذا

ﻛان ﻟﻼستفادة من ماﳍا مﺜﻞ دﻳن ﻳسده أو ﳊاﺟﺔ ﻳﺸﱰﻳﻬا  ..وإﳕا ﻳﺒيعﻬا  ..ﻗال :وﻛذا
لﻮ نﻘﻞ اﳌلﻚ ﻓيﻬا واشﱰى ﺧﲑا ﻣنﻬا ﺟاز نصا واﺧتارﻩ اﻷﻛﺜر ﻳعﲏ ﻋن اﻹمام أﲪد
واﻷﻛﺜر ﻳعﲏ من ﻓﻘﻬاء اﳊناﺑﻠﺔ ﻷن اﳌﻘصﻮد نﻔﻊ الﻔﻘراء وهﻮ ﺣاﺻﻞ لبذل .أﺣﻜام

أﺧرى :ﻓما اﻟﺬي ﳚوز ﻓعﻠه ﻓيﻬا من اﻟتﺼرﻓات؟ ﻓﻬﻞ ﻟه أن ﻳرﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳍدي أو أن

ﻳﺸرب من ﻟﺒنه أو أن ﳚﺰ من ﺻوﻓه ؟ ويرﻛب ﳊاﺟﺔ ﻓﻘﻂ  ١ﺑﻼ ﺿرر ﺑﺸرطﲔ أن ﻳﻜون

ﻟه ﺣاﺟﺔ ﰲ اﻟرﻛوب وأﻻ ﻳﻜون ﰲ ﻫﺬا اﻟرﻛوب ضرر ﻋﻠيﻬا واﻟﺜاﱐ ) وﳚﺰ ﺻﻮﻓﻬا وﳓﻮﻩ (
ﻛﺸعرها ووﺑرها ﺑﺸروط ﻗال ) إن ﻛان ( ﺟﺰﻩ ) أنﻔﻊ ﳍا ﻓﺈذا ﺟﺰه ﻓماذا ﻳفعﻞ ﺑه؟ ﻗال
ويتصدق ﺑﻪ ( وﻟه اﻻنتفاع ﻓﻠيﺲ معﲎ أنه ﳚﺰ ﺻوﻓﻬا أنه ﳚﺐ ﻋﻠيه اﻟتﺼدق ﺑه ،ﺑﻞ
اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳتﺼدق ﺑه ﻟﻜن ﻟه أن ﻳنتفﻊ ﺑه أﻳﻀا وإن ﻛان ﺑﻘاؤﻩ أي اﻟﺼوف أو اﻟوﺑر
أنﻔﻊ ﳍا ﱂ ﳚﺰ ﺟﺰﻩ ،واﳌسأﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ  :وﻻ يﺸرب ﻣن لبنﻬا إﻻ ﻣا ﻓﻀﻞ عن ولدها ﳓول
ﻫﺬا اﳊﻜﻢ من اﻟسﻠﺐ إﱃ اﻹﳚاب ﻓنﻘول :وﻳﺸرب ما ﻓﻀﻞ من ﻟﺒنﻬا ﻋن وﻟدﻫا ) ،وﻻ
يعﻄى ﺟازرها أﺟرتﻪ ﻣنﻬا ( ﻷنﻪ ﻣعاوﺿﺔ وﳚﻮز أن يﻬدي لﻪ أو يتصدق عليﻪ ﻣنﻬا ﻓﻼ
ﻳعﻄي منﻬا أﺟرة ﻟﻜن ﳚوز أن ﻳتﺼدق ا ﺣﱴ ﻟه ،واﳋامﺲ  ) :وﻻ يبيﻊ ﺟلدها وﻻ
شيﺌا ﻣنﻬا ( سﻮاء ﻛانﺖ واﺟبﺔ أو تﻄﻮعا ﻷ ا تعينﺖ لذﺑﺢ ،واﻟسادس ) :ﺑﻞ ينتﻔﻊ ﺑﻪ
( أي ﲜلدها أو يتصدق ﺑﻪ استﺤبا نفﺲ اﻟﻜﻼم ﰲ اﳉﻠد مﺜﻞ ما مر ﰲ اﻟﺸعر
واﻟﺼوف ﻓﻠه أن ﳚﺰه إذا أمﻜن ذﻟﻚ وﱂ ﻳﻀرﻫا ذﻟﻚ ﻓيﻘﺼه وﻳتﺼدق ﺑه أو ﻳستفد منه

لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻻ تبيعﻮا ﳊﻮم اﻷﺿاﺣﻲ واﳍدي وتصدﻗﻮا واستمتعﻮا ﲜلﻮدها أي استفيدوا

وﻛذا ﺣﻜﻢ ﺟلﻬا أي ما ﻳوضﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬرﻫا من ﻛساء وﻏﲑه ﻳعﲏ نفﺲ اﻟﻜﻼم ﻟه أن

ﻳستفيد ﺑه أو ﻳتﺼدق ﺑه .مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :ﻗال ) :وإن تعيبﺖ ( ﺑعد تعينﻬا ﺗعﲔ ﻟﻘول
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أو ﻟفعﻞ مﻊ اﻟنيﺔ ﻓﺈذا ﺗعينﺖ ﰒ ﺗعيﺒﺖ ،ﺗعيﺒﺖ ﻫﺬا "ا"ﺑغﲑ ﻓعﻠه ﰒ ﺑعد أن ﻋينﻬا أﺻا ا

ﻋيﺐ ﺑغﲑ ﻓعﻞ منه ﻓﻠيﺲ ﻟه ذنﺐ ﻗال ) ذﲝﻬا وأﺟﺰأتﻪ ( وإن تلﻔﺖ أو عاﺑﺖ ﺑﻔعلﻪ
أو تﻔريﻄﻪ لﺰﻣﻪ البدل ﻛساﺋر اﻷﻣا ت أي ﺗعينﺖ أو ما ﺗعينﺖ ﺑفعﻠه أو ﺑغﲑ ﻓعﻠه ﻓاﻵن
اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ شاة ﺗعينﺖ ﲟاذا؟ ﻫي ﱂ ﺗﻜن واﺟﺒﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ وإﳕا وﺟﺒﺖ ﺑتعيينﻬا  ،اﻟفرق:
أن ﻫناك اﺛنان واﺣد منﻬﻢ ﻋﻠيه ﻫدي ﲤتﻊ ﻓاشﱰى شاة ﰒ ﻗال ﻫﺬا ﻫدي اﻟتمتﻊ ﻓتعينﺖ

وأﺻﺒﺤﺖ واﺟﺒﺔ ﺑتعيينه أم ﻫي واﺟﺒﺔ ﰲ اﻟﺬمﺔ أﺻﻼ؟ ﻫي ﰲ اﻟﺬمﺔ ﻓﺈن ﱂ ﻳعﲔ ﻫﺬه
سيﻠﺰمه ﻏﲑﻫا ،أﺧوه اﻵﺧر رآه وﻫو ﻟيﺲ متمتﻊ ﻓفعﻞ مﺜﻠه واشﱰى شاة وﻗال ﻫدي ﺗﻄوع
ﻓأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺸاة ﳚﺐ ذﲝﻬا وﻻ ﳚوز ﻟه أن ﻳﺒيعﻬا وﻻ أن ﻳتﺼرف ﻓيﻬا ﲟاذا؟ ﻫﻞ

ﺑتعيينه أم ﺑوﺟو ا ﰲ اﻟﺬمﺔ ﻗﺒﻠﻬا ؟ ﺑﻞ ﺑتعيينه ﻓﻠو ﱂ ﻳعينﻬا ﱂ ﻳﻜن ﻫناك شيء واﺟﺐ
ﻋﻠيه ،وﻫﺬا ﻫو اﻟفرق ﺑﲔ اﻻﺛنﲔ ﻓاﳌسأﻟﺔ اﻷوﱃ ﻫنا ﳌا ﻗال ﻓﺈن ﺗعيﺒﺖ ﺑعد ﻳعيينﻬا ذﲝﻬا
وأﺟﺰأﺗه واﻟﺜاﱐ ﻫﺬا اﻟﺬي اﺧتار ﻫدي ﺗﻄوع وﻋينه ﻓﻬﺬا ﻟو ﺗﻠفﺖ ﻫﺬه اﻟﺸاة ﻓما
ﺣﻜمﻬا؟ إذا ﻛان ﻫو اﻟسﺒﺐ ﻓيﻠﺰمه اﻟﺒدل وإن ﱂ ﻳﻜن ﻫو اﻟسﺒﺐ ﻓيﺬﲝﻬا ﺑعدما ﺗعيﺒﺖ

وإن تلﻔﺖ أو عاﺑﺖ ﺑﻔعلﻪ أو تﻔريﻄﻪ لﺰﻣﻪ البدل ﻛساﺋر اﻷﻣا ت ) إﻻ أن تﻜﻮن
واﺟبﺔ ﰲ ذﻣتﻪ ﻗبﻞ التعيﲔ ( "ب" أي ﻓتعيﺒﺖ مﺜﻞ ﻛﻔديﺔ اشﱰى شاة وﻋﻠيه ﻓدﻳﺔ
ﻓعينﻬا وﻗال ﻫﺬه اﻟفدﻳﺔ وﻣنذور ﰲ الذﻣﺔ نﺬر أن ﻳﺬﺑﺢ ﻫد اشﱰاه وﻗال ﻫﺬا ﻫو اﳍدي
ﻟﻠنﺬر ﻗال ) إﻻ أن تﻜﻮن واﺟبﺔ ﰲ ذﻣتﻪ ﻗبﻞ التعيﲔ ( ﻫﺬه ﺗﺼدق ﻋﻠﻰ اﻷخ اﻷول
اﻟﺬي ﻋﻠيه ﻫدي ﻗال عﲔ عنﻪ ﺻﺤيﺤا ﻓتعيب وﺟب عليﻪ نﻈﲑﻩ ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ ﺑفعﻠه أو
ﺑغﲑ ﻓعﻠه  .ﻓاﻟﻜﻼم اﻵن ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻋﻠيه شيء ﰲ ذمته ﻓاشﱰى شاة ﺻﺤيﺤﺔ ﻓتعيﺒﺖ
اﻟﺼﺤيﺤﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺬﲝﻬا أو ﰐ ﺑﺒدﳍا ؟ ﰐ ﺑﺒدﳍا ﻷ ا أﺻﻼ ﻋﻠيه ﰲ اﻟﺬمﺔ ﺻﺤيﺤﺔ
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ﻓواﺟﺐ ﰲ ذمته أن ﳜرج شيئا ﺻﺤيﺤا واﻟﺜاﱐ ﺻاﺣﺐ ﻫدي اﻟتﻄوع ﻓاشﱰى شاة
ﺻﺤيﺤﺔ وﻋينﻬا ﻫد ﺗﻄوﻋا ﰒ ﺗعيﺒﺖ ﻓﻬﻞ ﻳﺬﲝﻬا أم ﻻ؟ إن ﻛانﺖ ﺗعيﺒﺖ ﺑغﲑ ﻓعﻠه

ﻓيﺬﲝﻬا وإن ﺗعيﺒﺖ ﺑفعﻠه ﻓيﻠﺰمه اﻟﺒدل ﻗال وﻛذا لﻮ سرق أو ﺿﻞ وﳓﻮﻩ أي اﻟواﺟﺐ ﰲ

اﻟﺬمﺔ سرق ﻋﻠيه أو ضاع وﺟﺐ ﺑدﻟه ﻗال وليﺲ لﻪ اسﱰﺟاع ﻣعيب وﺿال وﳓﻮﻩ وﺟدﻩ

ﻳعﲏ إﱃ مﻠﻜه ﺑﻞ ﻳﺬﲝه ﻗﻠنا أنه اشﱰى شاة وﻋينﻬا وﻛانﺖ ﰲ ذمته ﰒ ضاﻋﺖ أو سرﻗﺖ
وﺟﺒﺖ ﰲ اﻟﺬمﺔ ﻓاشﱰى ﻏﲑﻫا وذﲝﻬا ﰒ ﻋادت اﻟﻀاﺋعﺔ إﻟيه ﻓماذا ﻳﺼنﻊ؟ ﻓيﻘول ﻻ ،ﺑﻞ

ﺗﺒﻘﻰ وﻻ ﺗعود وليﺲ لﻪ اسﱰﺟاع ﻣعيب وﺿال وﳓﻮﻩ وﺟدﻩ أي إﱃ مﻠﻜه ﺑﻞ ﻳﺬﲝه،
وﻋنه :ﻟه اسﱰﺟاﻋه إﱃ مﻠﻜه ،واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه إذا ذﺑﺢ ﻏﲑﻫا ﻓاﻷوﱃ اﻟﱵ ضاﻋﺖ

ﻳسﱰﺟعﻬا إﱃ مﻠﻜه .ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ ) :واﻷﺿﺤيﺔ سنﺔ ( ﻣﺆﻛدة على
اﳌسلﻢ وﲡب ﺑنذر ) وذﲝﻬا أﻓﻀﻞ ﻣن الصدﻗﺔ ﺑﺜمنﻬا ( ﻫﺬا اﻷﺻﻞ أ ا سنﺔ مؤﻛدة
وﻻ ﲡﺐ إﻻ ﻟنﺬر وذﺑﺢ اﻷضﺤيﺔ أﻓﻀﻞ من اﻟﺼدﻗﺔ ﺑﺜمنﻬا ﻛاﳍدي والعﻘيﻘﺔ وطﺒعا

إﺧوان ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻜن ﻗد ﻳعرض ﰲ ﺑعﺾ اﻷزمان أن ﻳﻜون اﻟﺼدﻗﺔ ﺑﺜمنﻬا
أو ﻻ ﻓﻘد ﻳعرض ﻋارض ﻳﻜون اﳌسﻠمﲔ ﻢ ﳎاﻋﺔ أو ﻢ ﺣاﺟﺔ أﺧرى ﻏﲑ اﻟﺬﺑﺢ وﻟﻜن

ﻫﺬا ﻫو اﻷﺻﻞ ﳊديﺚ" :ﻣا عمﻞ اﺑن آدم يﻮم النﺤر عمﻼ أﺣب إﱃ ﷲ ﻣن إراﻗﺔ
الدم" ﻋند اﻟﱰمﺬي واﺑن ماﺟﺔ ) وسن أن ﻛﻞ ( ﻣن اﻷﺿﺤيﺔ ) ويﻬدي ويتصدق
أثﻼ ً ( ﻓيﺄﻛﻞ هﻮ وأهﻞ ﺑيتﻪ الﺜلﺚ ويﻬدي الﺜلﺚ ويتصدق لﺜلﺚ ﺣﱴ ﻣن الﻮاﺟبﺔ
أي اﻷضﺤيﺔ اﻟواﺟﺒﺔ ﻷنه ﻫناك ﻓرق ﺑﲔ اﻷضﺤيﺔ اﻟواﺟﺒﺔ واﳍدي اﻟواﺟﺐ ﻓاﻷضﺤيﺔ
اﻟواﺟﺒﺔ ﻳسن اﻷﻛﻞ منﻬا أما اﳍدي اﻟواﺟﺐ ﻓﻼ ﻻ ﻛﻞ إﻻ من ﻫدي اﻟتﻄوع واﻟتمتﻊ

واﻟﻘران وما سواه ﻻ وسيأﰐ إن شاء ﷲ وﻣا ذﺑﺢ ليتيﻢ ﻫﺬه مسأﻟﺔ ﻋارضﺔ ﻳعﲏ ذﻛر

اﳌﺼنف أنه ﻳسن ﻟه أن ﳚعﻠﻬا أﺛﻼث أما ﻟو ﻛان ﻫو وﱄ ﻳتيﻢ وذﺑﺢ أضﺤيﺔ ﻋن اﻟيتيﻢ
ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳتﺼدق ﲟال اﻟيتيﻢ ﻷن ﻫﺬا ﺗﱪع ﻓﻠيﺲ ﻟه اﳊﻖ ﰲ اﻟتﱪع ﲟال ﻳتيﻢ وﺑعﻀﻬﻢ
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ﻳعﱰض أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻷضﺤيﺔ ﻟﻠيتيﻢ ﻳعﲏ ﺧﺬ من مال اﻟيتيﻢ وﺗﺸﱰي ﻟه اﻷضﺤيﺔ
ﻓاﳌﺬﻫﺐ ﳚوز ﻟﻜن ﻻ ﺗتﺼدق ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘول وما ذﺑﺢ ﻟيتيﻢ ﻳعﲏ وﱄ اﻟيتيﻢ أﺧﺬ من ماﻟه

واشﱰى ﻟه أضﺤيﺔ ﻻ ﻳتﺼدق ا ﻷنه أمﲔ ﻋﻠﻰ ماﻟه وﻫﺬه اﻟﺼدﻗﺔ ﺗﱪع ﻓﻠيﺲ ﻟه أن

ﻳتﱪع من مال اﻟيتيﻢ أو ﻣﻜاتب ﻻ هديﺔ وﻻ ﺻدﻗﺔ ﻣنﻪ واﳌﻜاﺗﺐ ﻫو ما ﺑينه وﺑﲔ سيده

ﻋﻘد ﻛتاﺑﺔ وﱂ ﻳسدد ما ﻋﻠيه من اﻷﻗساط ﻟﻜي ﻳﺼﺒﺢ ﺣر ﰒ استأذن اﻟسيد وﻗال ﻟه أذﺑﺢ
أضﺤيﺔ ﻓﻠيﺲ ﻟه أن ﻳتﱪع ا أي ﻳتﺼدق ﻷنه ﻫﺬا اﳌﻜاﺗﺐ أذن ﻟه سيده ﻷضﺤيﺔ ﻟﻜن

ﱂ ذن ﻟه ﻟتﱪع ﻫﺬا معناه انتﻬﺖ اﳌسأﻟﺔ سنعود ﻟتوزﻳﻊ اﳍدي :وهدي التﻄﻮع واﳌتعﺔ
والﻘران ﻛاﻷﺿﺤيﺔ والﻮاﺟب ﺑنذر أو تعﲔ ﻻ ﻛﻞ ﻣنﻪ ) وإن أﻛلﻬا ( أي اﻷﺿﺤيﺔ )
إﻻ أوﻗيﺔ تصدق ا ﺟاز ( ﻷن اﻷﻣر ﻷﻛﻞ واﻹطعام ﻣﻄلق ) وإﻻ ( يتصدق ﻣنﻬا
وﻗيﺔ ن أﻛلﻬا ) ﺿمنﻬا ( أي اﻷوﻗيﻪ ﻫدي اﻟتﻄوع مستﺤﺐ أما ﻫدي اﳌتعﺔ واﻟﻘران

واﺟﺐ ﻗال ﻛاﻷضﺤيﺔ ﻳعﲏ ﻳوزع أﺛﻼ ﻗال واﻟواﺟﺐ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا أي اﳍدي اﻟواﺟﺐ
ﻓاﳍدي اﻟواﺟﺐ أو اﳍدي ﻟتعيﲔ ﻻ ﻛﻞ منه أﺻﺒﺢ اﻟواﺟﺐ ﰲ اﻷضﺤيﺔ ﻛﻞ منه
وﻟو ﻛان ﺑنﺬر أو ﺗعيﲔ واﻟواﺟﺐ من اﳍدي ﻻ ﻛﻞ منه إذا ﻛان ﺑنﺬر أو ﺗعيﲔ واﻷﺻﻞ
أنه ﻻ ﻛﻞ من اﳍدي اﻟواﺟﺐ أﺑدا إﻻ ﻫدي اﻟتمتﻊ وﻫدي اﻟﻘران ،ﻫو اﻵن اشﱰى شاة
ﰒ ﻋينﻬا ﻫد ﻫدي ﺗﻄوع ﻓمعناه ﻻ ﻛﻞ منﻬا ﻫﺬا معﲎ اﻟﻜﻼم ،أﻫﻢ شيء اﻵن ﻓﻬﻢ

اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻢ اﳊﻞ واﳉواب ﺗﺼور اﳌسأﻟﺔ ما ﻫي ﻷن اﻷﺣﻜام ﺗنﺰل ﻋﻠﻰ مساﺋﻞ
وأﻫﻢ شيء ﰲ اﻟفﻘه أن ﺗتﺼور اﳌسأﻟﺔ أوﻻ أﻫﻢ من ﻓﻬﻢ اﳊﻜﻢ ما ﻫو؟! ﺣﻼل ﺣرام ﻓﺈذا
ﻓﻬمﺖ اﳌسأﻟﺔ ﳝﻜن أن ننتﻘﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ اﳊﻜﻢ أما إذا ما ﺗﺼورت اﳌسأﻟﺔ ﻓمن اﳌستﺤيﻞ أن
ﺗتﺼور اﳊﻜﻢ ﻷنﻚ ستتﺼور ﺣﻜما ﳎردا ﻻ ﺗعرف ﻋﻠﻰ أي شيء ﻳنﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﳏﻞ
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إشﻜال ﻫﻞ اﳌﻘﺼود ﺑتعيﲔ نﺬر واضﺢ أنه نﺬر ﻫد ﰒ اشﱰاه وذﲝه ﻓﻼ ﻛﻞ منه
ﻫد وﻟيﺲ أضﺤيﺔ واﻟﺜاﱐ اشﱰى شاة وﻋينﻬا ﻫدي ﺗﻄوع ﻓﺬﲝﻬا ﻓﻬﻞ ﻛﻞ منﻬا أم ﻻ
ﻛﻞ منﻬا؟ اﻟﻘاﻋدة ﻻ ﻇاﻫره ﻻ ،سأﻗرأ ﻋﻠيﻜﻢ اﻟنﺺ اﻟتاﱄ وﻗيده اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح ﺑتعيﲔ

ﻋما ﻛان واﺟﺒا ﰲ اﻟﺬمﺔ ﰒ ﻋينه ﻻ ما ﻋﲔ اﺑتداء ﻓيستﺤﺐ اﻷﻛﻞ منه ﻗال ﻷنه ﻻ ﳜرج
ﻋن ﻛونه ﻫدي ﺗﻄوع انتﺒﻬوا ﳓن ﻗﻠنا اشﱰى اﺛنتﲔ اشﱰى واﺣدة وﺑعد ذﻟﻚ اﺧتﻠفنا
اشﱰى شاة وﻋينﻬا ﻫدي ﺗﻄوع ﻛﻞ منﻬا أم ﻻ؟ اﻟسؤال ﻫﻞ شراﺋﻬا اﻵن وﺗعيينﻬا ﻫدي

ﺗﻄوع أﺻﺒﺢ ﻻ ﳚوز ﻟه اﻟتﺼرف ﻓيﻬا ﻟﻜن ﻫﻞ ﻫﺬا ﳜرﺟﻬا ﻋن ﻛو ا ﻫدي ﺗﻄوع؟ ﻻ
ﳜرﺟﻬا إذاً ﻛﻞ منﻬا وﻟو ﺗﻠفﺖ ﻳعوضﻬا ﻟﻜن ﻛونه ﻻ ﻛﻞ منﻬا اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح ﻳﻘوﻟون
ﻛﻞ منﻬا وﻫﺬا ﻻ ﳜرﺟﻬا ﻋن ﻛو ا ﻫدي ﺗﻄوع وﻫﺬا ﻳﻜون اﳌراد ﺑﻜﻼم اﳌﺼنف ﻟﻜن
ﻫﻞ ﻛﻼم اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح ﻫو ﻛﻼم اﳉميﻊ؟ ﻗال وﺧاﻟف ﰲ اﻹنﺼاف وﻗال اﻟﺼﺤيﺢ ﻻ
ﻳستﺤﺐ اﻷﻛﻞ منه وﻫو ﻇاﻫر ﻋﺒارة اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع ﺻﺤيﺢ ﻇواﻫر ﻋﺒارات اﳌتأﺧرﻳن ﻻ
ﻳفﺼﻠون ﻫﺬا اﻟتفﺼيﻞ ﻟﻜن ﻛﻼم اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح أﻇنه اﻷوﱃ ﻓﺒﺈمﻜانﻜﻢ إذا أﺣﺒﺒتﻢ أن
ﺗﺸﲑوا ﻗال ﺑنﺬر أو ﺗعيﲔ اﻛتﺒوا "وﻗيده اﳌوﻓﻖ ﺑتعيﲔ ﻋما ﻛان واﺟﺒا ﰲ اﻟﺬمﺔ ﰒ ﻋينه ﻻ

ما ﻋﲔ اﺑتداء ﻓيستﺤﺐ اﻷﻛﻞ منه" وﺧاﻟفه ﰲ اﻹنﺼاف ) .وإن أﻛلﻬا ( أي اﻷﺿﺤيﺔ
) إﻻ أوﻗيﺔ تصدق ا ﺟاز ( ﻷن اﻷﻣر ﻷﻛﻞ واﻹطعام ﻣﻄلق أي ﻏﲑ مﻘيد ﻳعﲏ
اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻫﺬا اﻷﻓﻀﻞ وﻟيﺲ اﻟواﺟﺐ ) وإﻻ ( يتصدق ﻣنﻬا وﻗيﺔ ن
أﻛلﻬا ) ﺿمنﻬا ( أي اﻷوﻗيﻪ ﲟﺜلﻬا ﳊما ﻷنﻪ ﺣق ﳚب عليﻪ أداؤﻩ ﻣﻊ ﺑﻘاﺋﻪ ﻓلﺰﻣتﻪ
ﻏراﻣتﻪ إذا أتلﻔﻪ ﻛالﻮديعﺔ ) وﳛرم على ﻣن يﻀﺤﻲ ( أو يﻀﺤى عنﻪ ) أن ﺧذ ﰲ
العﺸر ( اﻷول ﻣن ذي اﳊﺠﺔ ) ﻣن شعرﻩ ( أو ﻇﻔرﻩ ) أو ﺑﺸرتﻪ شيﺌاً ( إﱃ الذﺑﺢ
"وﰲ وﺟه ﻳﻜره ﻻ ﳛرم" واﳉمﻬور ﻋندﻫﻢ أنه ﻻ ﳛرم ﳊديﺚ ﻣسلﻢ عن أم سلمﺔ ﻣرﻓﻮعا
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"إذا دﺧﻞ العﺸر وأراد أﺣدﻛﻢ أن يﻀﺤﻲ ﻓﻼ ﺧذ ﻣن شعرﻩ وﻻ ﻣن أﻇﻔارﻩ شيﺌا
ﺣﱴ يﻀﺤﻲ" وسن ﺣلق ﺑعدﻩ .ﻳعﲏ ﺑعد أن ﻳﻀﺤي ﳛﻠﻖ وﻋنه ﻻ ﻳستﺤﺐ.
ﻓصﻞ العﻘيﻘﺔ عن اﳌﻮلﻮد

) تسن العﻘيﻘﺔ ( أي الذﺑيﺤﺔ عن اﳌﻮلﻮد ﰲ ﺣق أب ولﻮ ﻣعسرا ويﻘﱰض ﻟيﺲ وﺟو

وﻟﻜن استﺤﺒا ﻗال أﲪد :العﻘيﻘﺔ سنﺔ عن رسﻮل ﷲ ﷺ ﻗد عق عن اﳊسن واﳊسﲔ
وﻓعلﻪ أﺻﺤاﺑﻪ ) عن الغﻼم شا ن ( ﻣتﻘارﺑتان سنا وشبﻬا ﻓﺈن عدم ﻓﻮاﺣدة ) وعن
اﳉاريﺔ شاة ( ﳊديﺚ أم ﻛرز الﻜعبيﺔ ﻗالﺖ ﲰعﺖ رسﻮل ﷲ ﷺ يﻘﻮل عن الغﻼم
شا ن ﻣتﻜاﻓﺌتان وعن اﳉاريﺔ شاة ) تذﺑﺢ يﻮم ساﺑعﻪ ( " "١أي ساﺑﻊ اﳌﻮلﻮد وﳛلق
ﻓيﻪ رأس ذﻛر " "٢ويتصدق ﺑﻮزنﻪ ورﻗا " "٣أي ﻳتﺼدق ﺑوزن اﻟﺸعر ﻓﻀﺔ ويسمى ﻓيﻪ
" "٤ويسن ﲢسﲔ اﻹسﻢ وﳛرم ﺑنﺤﻮ عبد الﻜعبﺔ وعبد النﱯ وعبد اﳌسيﺢ ويﻜرﻩ
ﺑنﺤﻮ ﺣرب ويسار وأﺣب اﻷﲰاء عبد ﷲ وعبد الرﲪن وﻫﺬا ﻓيه آ ر ) ﻓﺈن ﻓات (
الذﺑﺢ يﻮم الساﺑﻊ ) ﻓﻔﻲ أرﺑعﺔ عﺸر ﻓﺈن ﻓات ﻓﻔﻲ إﺣدى وعﺸرين ( ﻣن وﻻدتﻪ
يروى عن عاﺋﺸﺔ وﻻ تعتﱪ اﻷساﺑيﻊ ﺑعد ذلﻚ ﻓيعق ﰲ أي يﻮم أراد وﰲ وﺟه ﺗعتﱪ
اﻷساﺑيﻊ ﺑعد ذﻟﻚ وﻫﺬا أﻗرب وأوﱃ ﻳﺼﲑ اﻟساﺑﻊ ﻋند أرﺑﻊ مستو ت اﻟساﺑﻊ ،أرﺑعﺔ
ﻋﺸر ،إﺣدى وﻋﺸرﻳن ،ﺑعد ذﻟﻚ نراﻋي اﻷساﺑيﻊ ﻓنسﲑ ﺬا اﻟﱰﺗيﺐ  ،٣٥ ،٢٨وﻟﻜننا
ﻻ نسﲑ ﺬا اﳊساب ﺑﻞ ﻫو وﻟد ﻳوم اﻟسﺒﺖ معناه ﻋﻘيﻘته ﻳوم اﳉمعﺔ ﻓنستمر ﰲ ﻛﻞ

ﲨعﺔ أو ﻳﻘال ﰲ أي ﻳوم ﺑعد ذﻟﻚ وﻻ ﺗعتﱪ اﻷساﺑيﻊ ) تنﺰع ﺟدوﻻ ( أي ﺗنﺰع أﻋﻀاء

ﲨﻊ ﺟدول لدال اﳌﻬملﺔ أي أعﻀاء ) وﻻ يﻜسر عﻈمﻬا ( تﻔاؤﻻ لسﻼﻣﺔ ﻛذلﻚ
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وطبخﻬا أﻓﻀﻞ ويﻜﻮن ﻣنﻪ ﲝلﻮ ) وﺣﻜمﻬا ( أي ﺣﻜﻢ العﻘيﻘﺔ مﺜﻞ

ﻗالﺖ عاﺋﺸﺔ
اﻷضﺤيﺔ ﻓيما ﳚﺰئ ﰲ اﻟسن ويستﺤب ويﻜرﻩ واﻷﻛﻞ منﻬا ﻷﺛﻼث واﳍديﺔ
والصدﻗﺔ مﺜﻞ اﻷضﺤيﺔ ) ﻛاﻷﺿﺤيﺔ ( ﻟﻜن ﻫناك ﻓرق ﺑينﻬا وﺑﲔ اﻷضﺤيﺔ ﻓفي
اﻷضﺤيﺔ ﻗﻠنا ﻻ شيء ﻳﺒاع ﺟﻠدﻫا ﻳستفيد منه أو ﻳتﺼدق ﺑه ﻟﻜن ﻻ ﻳﺒاع ،ﻗال :لﻜن
يباع ﺟلد ورأس وسﻮاﻗﻂ أي ﻳداﻫا ورﺟﻼﻫا وﺣﺸو ا وﻳﻘال سﻘﻄﻬا أﻳﻀا ويتصدق
ﺑﺜمنﻪ ) إﻻ أنﻪ ﻻ ﳚﺰئ ﻓيﻬا ( أي ﰲ العﻘيﻘﺔ ) شرك ﰲ دم ( ﻓﻼ ﲡﺰئ ﺑدنﺔ وﻻ ﺑﻘرة
إﻻ ﻛاﻣلﺔ ﻗال ﰲ النﻬايﺔ وأﻓﻀلﻬا شاة إذاً اﻟفرق إﺧوان ﻓرﻗان اﻟفرق اﻷول ﻋند ﻗوﻟه

وﻟﻜن ﻳﺒاع ﻫﺬا اﻟفرق اﻷول أنه ﳚوز ﺑيﻊ أشياء منﻬا وﻫو اﳉﻠد واﻟرأس واﻟسواﻗط واﻟﺼدﻗﺔ

ﻟﺜمن واﻟﺜاﱐ أنه ﻻ ﳚﺰئ ﻓيﻬا ﰲ اﻟعﻘيﻘﺔ اﻟﺸرك ) وﻻ تسن الﻔرعﺔ ( ﺑﻔتﺢ الﻔاء والراء
ﳓر أول ولد الناﻗﺔ ) وﻻ ( تسن ) العتﲑة ( أيﻀا وهﻲ ذﺑيﺤﺔ رﺟب ﳊديﺚ أﰉ هريرة
ﻣرﻓﻮعا ﻻ ﻓرع وﻻ عتﲑة ﻣتﻔق عليﻪ وﻻ يﻜرهان وﰲ وﺟه ﻳﻜرﻫان واﳌراد ﳋﱪ نﻔﻲ
ﻛﻮ ما سنﺔ.
ﻛتاب اﳉﻬاد

ﻣصدر ﺟاهد أي لﻎ ﰲ ﻗتﻞ عدوﻩ وشرعا ﻗتال الﻜﻔار ) وهﻮ ﻓرض ﻛﻔايﺔ ( إذا ﻗام
ﺑﻪ ﻣن يﻜﻔﻲ سﻘﻂ عن ساﺋر الناس وإﻻ أﰒ الﻜﻞ ويسن ﺑتﺄﻛد ﻣﻊ ﻗيام ﻣن يﻜﻔﻲ ﺑﻪ
ﻳعﲏ ﻓيه ﳎاﻫدﻳن ﻛاﻓﲔ وﻟيسوا ﲝاﺟﺔ إﻟيﻚ ﻓيﺼﺒﺢ اﳉﻬاد ﰲ ﺣﻘﻚ سنﺔ مؤﻛدة وهﻮ
أﻓﻀﻞ ﻣتﻄﻮع ﺑﻪ ﰒ النﻔﻘﺔ ﻓيﻪ اﻵن سيﺒﲔ اﳊاﻻت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻓيﻬا اﳉﻬاد ) وﳚب (
اﳉﻬاد أي ﳚﺐ ﻋينا اﻵن ﺛﻼث أﺣﻜام ﻟﻠﺠﻬاد ﻓرض ﻛفاﻳﺔ وسنﺔ مؤﻛدة وﻓرض ﻋﲔ

ﻳﻘﺼد ﻋﻠﻰ ﻷ ا ﺑﺸروط ﻳﻘﺼد ﳚﺐ ﻋينا ﻋﻠﻰ ذﻛر مسﻠﻢ ﺣر مﻜﻠف ﻳعﲏ ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ
ﺻﺤيﺢ واﺟد ﻋنده ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﳋروج وﻋنده ما ﳛمﻠه ،مﱴ ﻳﻜون اﳉﻬاد ﻓرض ﻋﲔ اﳊاﻟﺔ
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اﻷوﱃ ) :إذا ﺣﻀرﻩ ( أي ﺣﻀر ﺻﻒ الﻘتال ) أو ﺣصر ﺑلدﻩ عدو ( أو اﺣتيﺞ إليﻪ
) أو استنﻔرﻩ اﻹﻣام ( ﺣيﺚ ﻻ عذر لﻪ لﻘﻮلﻪ تعاﱃإذا لﻘيتﻢ ﻓﺌﺔ ﻓاثبتﻮا  وﻗﻮلﻪ ﻣا
لﻜﻢ إذا ﻗيﻞ لﻜﻢ انﻔروا ﰲ سبيﻞ ﷲ ا ﻗلتﻢ إﱃ اﻷرض  وإذا نﻮدي الصﻼة ﺟاﻣعﺔ
ﳊادثﺔ يﺸاور ﻓيﻬا ﱂ يتﺄﺧر أﺣد ﺑﻼ عذر ﻷنه ﻗد ﳛﻀر اﻹنسان ﻓيﺸارك ﺑرأي أو
ﲟﺸورة أو ﺑفﻜرة وﻫﻜﺬا ) وﲤام الر ط أرﺑعﻮن يﻮﻣا ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﲤام الر ط أرﺑعﻮن يﻮﻣا
رواﻩ أﺑﻮ الﺸيﺦ ﰲ ﻛتاب الﺜﻮاب والر ط لﺰوم ثغر ﳉﻬاد تﻘﻮيﺔ للمسلمﲔ وأﻗلﻪ ساعﺔ
وأﻓﻀلﻪ شد الﺜغﻮر ﺧﻮﻓا ﻳعﲏ ﺗﻜون ﻗرﻳﺒﺔ من ﻋدو أو ﻳﻜون ﻋدوﻫا شرس وﻫناك ﺛغور
أﺧرى ﻋدوﻫا ﻟيﺲ ﺑﺸرس وﻛرﻩ نﻘﻞ أهلﻪ إﱃ ﳐﻮف وﻳﻜره أن ﺧﺬ زوﺟته وأوﻻده
ﻳﺬﻫﺒوا ﰲ ﺛغر ﳐوف ﻷنه ﻻ من أن ﻳغﻠﺒه اﻟعدو وﻳنال أﻫﻠه اﻵن انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ

استئﺬان اﻟواﻟدﻳن ﻫﻞ ﳚﺐ أم ﻻ؟ ) وإذا ﻛان أﺑﻮاﻩ ﻣسلمﲔ ( ﺣرين أو أﺣدﳘا ﻛذلﻚ
) ﱂ ﳚاهد تﻄﻮعا إﻻ ذ ما ( لﻘﻮلﻪ ﷺ ﻓﻔيﻬما ﻓﺠاهد ﺻﺤﺤﻪ الﱰﻣذي واﳊدﻳﺚ ﰲ
اﻟﺼﺤيﺤﲔ أﺻﻼ وﻻ يعتﱪ إذ ما لﻮاﺟب أي ﻻ ﻳستأذن إذا ﻛان اﳉﻬاد واﺟﺐ وﻻ إذن
ﺟد وﺟدة وﻛذا ﻻ يتﻄﻮع ﺑﻪ ﻣدين آدﻣﻲ ﻻ وﻓاء لﻪ إﻻ ﻣﻊ إذن أو رهن ﳏرز أو ﻛﻔيﻞ
ﻣلﻲء إذا ﻛان ﻋﻠيه دﻳن واﳉﻬاد ﺗﻄوع أما ﻟو ﻛان واﺟﺐ ﻻ ﻳستأذن أﺣد ﻻ داﺋن وﻻ
مدﻳن وﻻ أب وﻻ ﻏﲑه ﻟﻜن إذا ﻛان مدﻳن ﻵدمي وﻟيﺲ ﳊﻖ ﷲ ﺗعاﱃ أما إذا ﻛان مدﻳن
ﳊﻖ ﷲ ﺗعاﱃ ﻋﻠيه ﻛفارة أو مﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﻼ أما إذا ﻛان مدﻳن ﻵدمي وﻻ وﻓاء ﻟه إذا ﻛان ﻟه

وﻓاء ﻳسدد اﻟناس أما ﻳﺬﻫﺐ وﺣﻘوق اﻟناس ﻋنده ﻓﻬﺬا ﺗناﻗﺾ إﻻ ﻣﻊ إذن من اﻟداﺋن أو
رهن ﳏرز ﻳعﲏ ﻋنده مﻠﻚ مال ﳝﻜن ﻟو ذﻫﺐ ﻟﻠﺠﻬاد ومات ﻳﺒيﻊ اﻟرﻫن وﻳسدد اﻟدﻳن
أو ﻛﻔيﻞ ﻣلﻲء أو شﺨﺺ ﺗﻜفﻞ ﺑه وﻗال اذﻫﺐ وإذا مﺖ أ سأﲢمﻞ دﻳنﻚ اﻵن انتﻘﻞ
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إﱃ مسأﻟﺔ اﻹمام ﻛيف ﳚﻬﺰ اﳉيﺶ؟ ) ويتﻔﻘد اﻹﻣام ( وﺟﻮ ) ﺟيﺸﻪ عند اﳌسﲑ
وﳝنﻊ ( ﻣن ﻻ يصلﺢ ﳊرب ﻣن رﺟال وﺧيﻞ ﻛـ ) اﳌخذل ( الذي يﻔند الناس عن
الﻘتال ويﺰهدهﻢ ﻓيﻪ ) واﳌرﺟﻒ ( ﻛالذي يﻘﻮل هلﻜﺖ سريﺔ اﳌسلمﲔ وﻣا ﳍﻢ ﻣدد
أو طاﻗﺔ وﻛذا ﻣن يﻜاتب ﺧبار اﳉواسيﺲ أو يرﻣﻲ ﺑيننا ﺑﻔﱳ ويعرف اﻷﻣﲑ عليﻬﻢ
العرﻓاء ﻳعﲏ ﳚعﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﲨاﻋﺔ ﻋرﻳف ويعﻘد ﳍﻢ اﻷلﻮيﺔ والرا ت ﻫي اﻷﻋﻼم ﳚعﻞ

ﻟﻜﻞ ﻗوم راﻳﺔ وﻳغاﻳر ﻟوا ا وطﺒعا ﻫﺬه مﺼﻄﻠﺤات ﺣرﺑيﺔ ﻛانﺖ ﰲ زما ﻢ ﻫﻞ اﻟيوم
ﳛتاﺟون اﻟراﻳﺔ؟ ﻗد ﻻ ﳛتاﺟون ﻟﻜن ﻋموما ﻛانوا ﰲ أ مﻬﻢ ﳛتاﺟون وأﺣيا ﻳﻜون اﳉيﺶ
ﻛﺒﲑ ﺟدا ﻓيعﻘدون ﻟه أﻟوﻳﺔ ورا ت اﻟﻠواء مﻜان ﻟﻠﻘاﺋد اﻟﺬي ﻳﻜون ﻓيه ﺧيمﺔ اﻟﻘاﺋد
واﻟﻠواء ﻫﺬا واﻟراﻳﺔ ﲢمﻠﻬا اﻟفئﺔ اﳌﻘاﺗﻠﺔ ﻷن ﻛﻞ ﲨاﻋﺔ ﺗﻘاﺗﻞ ﻟوﺣدﻫا ﻛﻞ ﻗﺒيﻠﺔ ﺗﻘاﺗﻞ ﻓﺤﱴ
ﲡتمﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺒيﻠﺔ اﳌﻘاﺗﻠﺔ ﻓتﻜون معروﻓﺔ ﻗيادﺗه ﲢﺖ اﻟﻠواء اﻟفﻼﱐ وﳏارﺑتﻬﻢ ﻓﺈذا نﺰﻟوا
اﳌيدان ﻳﻘاﺗﻠون ﲢﺖ ﻫﺬه اﻟراﻳﺔ اﻟفﻼنيﺔ واﻟﻘﺒيﻠﺔ اﻟﺜانيﺔ من اﳌسﻠمﲔ راﻳﺔ واﻟﺜاﻟﺜﺔ ﳍﻢ راﻳﺔ
نوع من ﺗﻘسيﻢ اﳉيﺶ ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ويتخﲑ ﳍﻢ اﳌنازل وﳛﻔظ ﻣﻜاﻣنﻬا ﻳعﲏ ﻳنﺒغي أن

ﻳعرف مﻜامنﻬا ﻳعﲏ اﻷماﻛن اﳌﺨوﻓﺔ ﻓيﻬا وﻻ ﻳنﺰل ﰲ مﻜان ﻻ ﻳعرف ﻫﻞ ﳍﻢ ﳐﺒأ ﻫنا أو

مﻜمن ﻫنا أو ﺟﺒﻞ ﻳﻜﺸفﻬﻢ من ﻫنا ويبعﺚ العيﻮن ﻳعﲏ اﳉواسيﺲ وﻫﻞ اﳌسﻠمﲔ

ﻋندﻫﻢ ﺟواسيﺲ؟ نعﻢ ﺟواسيﺲ ﻟوﺟه ﷲ ﺗعاﱃ ليتعرف ﺣال العدو ) ولﻪ أن ينﻔﻞ (
أي يعﻄﻲ ز دة على السﻬﻢ ) ﰲ ﺑدايتﻪ ( أي عند دﺧﻮلﻪ أرض العدو ويبعﺚ سريﺔ
تغﲑ وﳚعﻞ ﳍا ) الرﺑﻊ ( ﻓﺄﻗﻞ ) ﺑعد اﳋمﺲ وﰲ الرﺟعﺔ ( ﺧتﺼار ﳝﻜن أن ﻳنفﻞ

ﺑداﻳﺔ اﻟغﺰو ﻳرسﻞ سرﻳﺔ وﻳﺒعﺜﻬا ﺗدﺧﻞ ﻗﺒﻠه ﺗﻜﺸف وﻳعﻄيﻬا اﻟرﺑﻊ ﺑعد اﳋمﺲ ﻳعﲏ ﺑعد

أن ﺧﺬ اﻟغناﺋﻢ ﳜرج اﳋمﺲ ﰒ ﻳعﻄيﻬﻢ اﻟرﺑﻊ رﺑﻊ اﻟغناﺋﻢ ﳍﻢ مﻘاﺑﻞ ﻫﺬه اﳌﺨاطرة اﻟﱵ
دﺧﻠوﻫا ﻓﻠه أن ﻳنفﻞ اﻟرﺑﻊ ﰲ اﻟﺒداﻳﺔ واﻟﺜﻠﺚ ﰲ اﻟرﺟعﺔ نفﺲ اﻟﺸيء ﺑعدما انتﻬﻰ اﳉﻬاد
أول شيء إذا ﺟاءت اﻟغنيمﺔ سيﺨرج اﳋمﺲ اﻟﺬي وﻟرسوﻟه ﰒ ﺑعد ذﻟﻚ ﺧﺬ رﺑﻊ
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اﻟغنيمﺔ وﻳعﻄيﻬا ﳍﺬه اﻟسرﻳﺔ ﰒ اﻟﺒاﻗي ﻳعﻄيه ﻟﻠمﻘاﺗﻠﲔ ﻳوﻗعه ﻋﻠﻰ أسﻬﻢ وﻟه ﰲ اﻟرﺟعﺔ

أﻳﻀا ﻗال ) :ﰲ ﺑدايتﻪ ( أي عند دﺧﻮلﻪ أرض العدو ويبعﺚ سريﺔ تغﲑ وﳚعﻞ ﳍا )
الرﺑﻊ ( ﻓﺄﻗﻞ ) ﺑعد اﳋمﺲ وﰲ الرﺟعﺔ ( أي إذا رﺟﻊ ﻣن أرض العدو أو ﺑعﺚ سريﺔ
وﳚعﻞ ﳍا ) الﺜلﺚ ( ﻓﺄﻗﻞ ) ﺑعدﻩ ( أي ﺑعد اﳋمﺲ ويﻘسﻢ الباﻗﻲ ﰲ اﳉيﺶ ﻛلﻪ
ﳊديﺚ ﺣبيب ﺑن ﻣسلمﺔ شﻬدت رسﻮل ﷲ ﷺ نﻔﻞ الرﺑﻊ ﰲ البدأة والﺜلﺚ ﰲ
الرﺟعﺔ رواﻩ أﺑﻮ داود ) ويلﺰم اﳉيﺶ طاعتﻪ ( والنصﺢ معناه أنه ﻟو رأى ﺛغرة ﻳنﺒه اﻹمام
أو ﻋرف أن ﻫناك منﻄﻘﺔ مﻜﺸوﻓﺔ ﻳنﺒه اﻹمام ،ﻋرف أن ﻫناك ﺟواسيﺲ ﻳنﺒه اﻹمام

وﻫﻜﺬا ) والصﱪ ﻣعﻪ ( لﻘﻮلﻪ تعاﱃ أطيعﻮا ﷲ وأطيعﻮا الرسﻮل وأوﱄ اﻷﻣر ﻣنﻜﻢ 
وﻻ ﳚﻮز التعلﻒ واﻻﺣتﻄاب و ) الغﺰو إﻻ ذنﻪ أي ذن اﻹمام ﻷ ﻢ ﺧرﺟوا ﻟﻠغﺰو
وﻟيﺲ ﻟنﺰﻫﺔ أو رﺣﻠﺔ ﺑرﻳﺔ وﻗد ﻳﻜون ﻋند اﻹمام ﺑﻞ ﰲ اﻟغاﻟﺐ ﻳﻜون ﻋند اﻹمام أو أمﲑ

اﳉيﺶ من اﳌعﻠومات ما ﻟيسﺖ ﻋند أﻓراد اﳉيﺶ ﻗال إﻻ ﰲ ﺣاﻟﺔ :إﻻ أن يﻔﺠﺄهﻢ عدو
ﳜاﻓﻮن ﻛلبﻪ ( ﺑﻔتﺢ الﻼم أي شرﻩ وأذاﻩ أي ﻳدﻓعون ﻋن أنفسﻬﻢ وﻻ ﻳنتﻈرون استئﺬان
اﻹمام ﻷن اﳌصلﺤﺔ تتعﲔ ﰲ ﻗتلﻪ إذا وﳚﻮز تبييﺖ الﻜﻔار ﻳعﲏ ﻳﻜمنون ﳍﻢ ﰲ اﻟﻠيﻞ
وﻳفاﺟئو ﻢ ﻟﻘتال إذاً ﺗﺒييﺖ اﻟﻜفار وﻗتﻠﻬﻢ وﻫﻢ ﻏارون ﻓﺠأة ﳚوز ﻗتﻠﻬﻢ ﻓﺠأة ورﻣيﻬﻢ
ﳌنﺠنيق ولﻮ ﻗتﻞ ﺑﻼ ﻗصد ﺻﱯ وﳓﻮﻩ أوﻻ ﻻ ﳚوز ﻗتﻞ اﻟنساء وﻻ اﻟﺸيوخ اﻟﻜﺒار
اﻟﺬﻳن ﻻ ﻳﻘاﺗﻠون وﻻ اﻟنساء اﻟﻠواﰐ ﻻ ﻳﻘاﺗﻠن وﻻ اﻷطفال اﻟﺬﻳن ﻻ ﻳﻘاﺗﻠون ﻛﻞ من ﱂ

ﻳﻘاﺗﻞ ﻻ ﳚوز ﻗتﻠﻬﻢ اﺑتداء ﻟﻜن إذا ﻗتﻠوا ﺗﺒعا ﻓﻼ إشﻜال ﻓأنﺖ ﺗرمي اﳉيﺶ وﻓيﻬﻢ ﺻﺒيان

أو نساء ﳝوﺗون ﻓﻬﺬا ﱂ ﻳﻘﺼد وﳍﺬا ﻗال :ولﻮ ﻗتﻞ ﺑﻼ ﻗصد ﺻﱯ وﳓﻮﻩ وﻻ ﳚﻮز ﻗتﻞ
ﺻﱯ وﻻ اﻣرأة وﻻ ﺧنﺜى وراهب اﻟعاﺑد اﳌتفرغ ﻟﻠعﺒادة أي اﳉاﻟﺲ ﰲ ﺻومعﺔ ﻳعﺒد ﷲ ﻻ
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رأي ﻟه وﻻ ﻗتال وﻻ شورى وشيﺦ ﻓان وزﻣن أي مرﻳﺾ مرض مﺰمن وأعمى ﻟﻜن انتﺒﻬوا

ﻫؤﻻء اﻟسﺒعﺔ ﻻ ﻳﻘتﻠون ﺑﺜﻼﺛﺔ شروط ﻳعﲏ إﻻ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺣاﻻت :ﻻ رأي ﳍﻢ "أ" وﱂ
يﻘاتلﻮا"ب" أو ﳛرﺿﻮا"ج" ﻟﻜن ﻟو وﺟدت واﺣدة من ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗوﺗﻞ ﺻار مﻘاﺗﻠﲔ

ﻋرﻓنا ﻫؤﻻء ﻻ ﳚوز ﻗتﻠﻬﻢ أما ﻟو انتﺼر ﻋﻠيﻬﻢ ووﻗﻊ ﻫؤﻻء ﰲ أﻳدﻳنا ﻓيﻜون ﺣﻜمﻬﻢ

سﺒا ويﻜﻮنﻮن أرﻗاء ﺑسﱯ واﳌسﱯ ﻏﲑ لﻎ ﻳعﲏ وﻟو ﻛان ﳑيﺰ ﻟﻜنه ﻟيﺲ ﺑﺒاﻟﻎ ﻣنﻔردا
أي ﻋن أﺑوﻳه أو ﻣﻊ أﺣد أﺑﻮيﻪ ﻣسلﻢ ﻷنه ﻳوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟفﻄرة ﻓاﳌسأﻟﺔ ﺧتﺼار إذا سﺒينا

اﻟﻄفﻞ اﻟﺒاﻟﻎ ﻛاﻓر ﻟﻜن ﻏﲑ اﻟﺒاﻟﻎ إذا سﺒيناه منفردا أو ﻋنده أﺣد أﺑوﻳه ﻓنعﻄيه ﺣﻜﻢ
اﳌسﻠﻢ ﻟﻜن إذا سﺒينا اﻟﺼغﲑ مﻊ أﺑوﻳه ﻓعﻠﻰ دﻳنﻬما ﻟنﻀيف ﻫﺬه اﻟعﺒارة "وإن سﱯ معﻬما

ﻓعﻠﻰ دﻳنﻬما" واﻵن سننتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ ﺟدﻳدة :وإن أسلﻢ ﻳعﲏ أﺣد أﺑوﻳه أو ﻣات أﺣد
أﺑﻮي ﻏﲑ لﻎ ﺑدار ﻓمسلﻢ وﻛغﲑ البالﻎ ﻣن ﺑلﻎ ﳎنﻮ نفﺲ اﳊﻜﻢ نعتﱪه مسﻠﻢ إن
مات.

ﻗال اﳌﺼنف رﲪه ﷲ ﺗعاﱃ ) :وﲤلﻚ الغنيمﺔ ﻻستيﻼء عليﻬا ﰲ دار اﳊرب ( ﻫﺬا

اﳊﻜﻢ اﻷول مﻠﻚ اﻟغنيمﺔ ﻳﻜون ﻻستيﻼء ﻋﻠيﻬا وﻟو ﻛنا ﰲ دار ﺣرب ﻻﺑد أن نﺼﻞ إﱃ

اﻟﺒﻠد ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول واﳊﻜﻢ اﻟﺜاﱐ :وﲡﻮز ﻗسمتﻬا ﻓيﻬا ﻳعﲏ ﰲ دار اﳊرب لﺜبﻮت
أيدينا عليﻬا وزوال ﻣلﻚ الﻜﻔار عنﻬا ﺗعرﻳف اﻟغنيمﺔ :والغنيمﺔ ﻣا أﺧذ ﻣن ﻣال ﺣرﰊ
ﻗﻬرا ﺑﻘتال أو ﻣا أﳊق ﺑﻪ مﺜﻞ اﻟفداء وما أﻫدي ﻟﻸمﲑ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻏنيمﺔ إذا ﻓدﻳنا ﺑعﺾ
اﻷسرى وأﺧﺬ ﺑدﳍﻢ أموال مﺜﻼ ﺗدﺧﻞ ﻏناﺋﻢ وما أﻋﻄي ﻟﻸمﲑ أمﲑ اﳉيﺶ ﻏنيمﺔ

ﻣﺸتﻘﺔ ﻣن الغنﻢ وهﻮ الرﺑﺢ ﻳعﲏ ﺛﻼﺛﺔ شروط ) وهﻲ ﳌن شﻬد الﻮﻗعﺔ ( " "١أي
اﳊرب ) ﻣن أهﻞ الﻘتال ( " "٢ﺑﻘصدﻩ " "٣ﻗاتﻞ أو ﱂ يﻘاتﻞ ﺣﱴ ﲡار العسﻜر
وأﺟراﺋﻬﻢ اﳌستعدين للﻘتال ﻳعﲏ ﻟو ﻛان معنا أ س ﳛﻀرون ﰲ اﳉيﺶ ﻟﻜن ﻳﺒيعون
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أشياء وﻫﻢ مستعدﻳن ﻟﻠﻘتال مﻊ اﳌسﻠمﲔ أو استأﺟر أ س ﻟﻠﺨدمﺔ أو ﻛﺬا ﻟﻜن ﺟاﻫﺰﻳن
ﻟﻠﻘتال ﻳعتﱪون مﻘاﺗﻠﲔ وإن ﻛانوا ﻫﻢ ﰲ ﺧدمﺔ أﺧرى أو مﻊ اﳉيﺶ ﻳﻄﺒﺨون ﳍﻢ ﻛﻞ

ﻫؤﻻء ﻳدﺧﻠون ﰲ اﻟغنيمﺔ لﻘﻮل عمر الغنيمﺔ ﳌن شﻬد الﻮﻗعﺔ ) ﻓيخرج ( اﻹﻣام
أو ﺋبﻪ ) اﳋمﺲ ( ﺑعد دﻓﻊ سلب لﻘاتﻞ وأﺟرة ﲨﻊ وﺣﻔظ وﲪﻞ وﺟعﻞ ﻣن دل
على ﻣصلﺤﺔ معناه أول شيء ﳜرج سﻠﺐ اﻟﻘاﺗﻞ وسيأﰐ ﺑيانه إذا ﻛانﺖ ﻫناك مﺼارﻳف
ﻋﻠﻰ اﳉيﺶ أﺟرة ﻟعمال ﲨعوا أو ﳊفﻆ أشياء أو ﳊمﻞ أو ﻟنﻘﻞ أو ﺟعﻞ ﳌن دل ﻋﻠﻰ
مﺼﻠﺤﺔ ﻳعﲏ من دﻟنا ﻋﻠﻰ طرﻳﻖ ﻳﻜﺸف اﻟﻜفار ﻓﻠه ﻛﺬا ﻳعﲏ ﻫﺬه اﻷشياء ﲣرج ﻗﺒﻞ

اﳋمﺲ ﺑعد أن ﺧرﺟنا ﻫﺬه اﻷشياء ﺑعدﻫا ننتﻘﻞ إﱃ اﳋمﺲ وﻳﻘسمه ﲬسﺔ أسﻬﻢ وﳚعلﻪ
ﲬسﺔ أسﻬﻢ ﻣنﻬا سﻬﻢ ولرسﻮلﻪ ﷺ ﻣصرﻓﻪ ﻛﻔﻲء ﻳعﲏ ﻳﺼرف ﰲ مﺼاﱀ اﳌسﻠمﲔ
وسﻬﻢ لبﲏ هاشﻢ وﺑﲏ اﳌﻄلب وﺣيﺚ ﻛانﻮا ﻏنيﻬﻢ وﻓﻘﲑهﻢ وسﻬﻢ لﻔﻘراء اليتاﻣى
وسﻬﻢ للمساﻛﲔ وسﻬﻢ ﻷﺑناء السبيﻞ يعﻢ ﻣن ﲜميﻊ البﻼد ﺣسب الﻄاﻗﺔ ) ﰒ يﻘسﻢ
ﻗﻲ الغنيمﺔ ( وهﻮ أرﺑعﺔ أﲬاسﻬا ﺑعد إعﻄاء النﻔﻞ مﺜﻠما ﻗﻠنا ﳜرج اﺑتداء اﻟرﺑﻊ واﻟﺜﻠﺚ
ﰲ اﻟرﺟعﺔ والرﺿﺦ اﻟﺬﻳن ﻻ ﻳستﺤﻘون سﻬﻢ من اﳌﻘاﺗﻠﲔ ﻛاﻟعﺒيد واﻟنساء واﻟﻜفار ﻓﲑضﺦ
ﳍﻢ ﻳعﲏ ﻳعﻄون شيئا دون اﻟسﻬﻢ ﻻﺑد أن ﻳﻜون أﻗﻞ من اﻟسﻬﻢ وﳍﺬا ﻗال :واﻟرضﺦ

لنﺤﻮ ﻗن وﳝيﺰ على ﻣا يراﻩ ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ ﺗرﺟﻊ ﻻﺟتﻬاد اﻹمام ) للراﺟﻞ سﻬﻢ ( ولﻮ
ﻛاﻓرا إذا ﺧرج ذن اﻹمام ﻷن اﳌسأﻟﺔ ﺧﻼﻓيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻞ ﻟﻠﻜاﻓر سﻬﻢ أم رضﺦ

اﻛتﺒوا " إذا ﺧرج ذن اﻹمام وﻋنه ﻳرضﺦ ﻟه" ﻋند رواﻳتان رواﻳﺔ أنه ﻳسﻬﻢ ﻟه إذا ﻛان
ذن اﻹمام واﻟرواﻳﺔ اﻟﺜانيﺔ أنه ﻻ ﻳسﻬﻢ ﻟه وﻟﻜن ﻳرضﺦ ﻟه ﻓﻘط واﻟراﺟﻞ ﻫو اﻟﺬي ﻳﻘاﺗﻞ

ﻋﻠﻰ رﺟﻠه ) وللﻔارس ثﻼثﺔ أسﻬﻢ سﻬﻢ لﻪ وسﻬمان لﻔرسﻪ ( إن ﻛان عرﺑيا ﻷنﻪ ﺻلى
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ﷲ عليﻪ وسلﻢ أسﻬﻢ يﻮم ﺧيﱪ للﻔارس ثﻼثﺔ أسﻬﻢ سﻬمان لﻔرسﻪ وسﻬﻢ لﻪ ﻣتﻔق
عليﻪ عن اﺑن عمر وللﻔارس على ﻓرس ﻏﲑ عرﰊ سواء ﻛان ﻫﺠﲔ ﻳعﲏ أﺑوه ﻋرﰊ دون

أمه أو أمه ﻋرﺑيﺔ دون أﺑيه أو ﻻ أﺑيه وﻻ أمه ﻋرﺑيﺔ واﻟتفرﻳﻖ ﻫﺬا مﺒﲏ ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ﻷ ﻢ
ﻳﻘوﻟون أن اﻟفرس اﻟعرﰊ ﻳﺒﻠي ﺑﻼء ﻻ ﻳﺒﻠيه ﻏﲑه وﳍﺬا ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘول من اﻷﻗوال ﰲ اﳌﺬﻫﺐ
أن اﻟفرس ﻏﲑ اﻟعرﰊ إذا أﺑﻠﻰ ﺑﻼء اﻟفرس اﻟعرﰊ ﻳﻜون مﺜﻠه ﻷنه ﻫﺬه اﳌسأﻟﺔ مﺒنيﺔ ﻋﻠﻰ
أ ﻢ ﻳعرﻓون أنواع من اﻟفرس ﻟﻜن ﻫﻞ ﻳعرﻓون ﻛﻞ اﻷﻓراس اﻟﱵ ﰲ اﻟدنيا ﻓيمﻜن أن ﰐ
أﻓراس من أﻗﺼﻰ اﳌﺸرق أو من أﻗﺼﻰ اﳌغرب ﺗﺒﻠي ﺑﻼء أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻋند رواﻳﺔ

نيﺔ أن ﻟه سﻬمان أ ﻢ ﻻ ﻳفرﻗون ﺑﲔ اﻟعرﰊ وﻏﲑ اﻟعرﰊ سﻬمان ﻓﻘﻂ وﻻ يسﻬﻢ ﻷﻛﺜر
ﻣن ﻓرسﲔ ﻳعﲏ ﻟو مﻘاﺗﻞ معه ﻓرسان سﻬﻢ ﻟه ﻟﻜﻞ ﻓرس سﻬمان معناه سيأﺧﺬ ﲬسﺔ
ﻟﻜن إذا ﻛان معه ﺛﻼﺛﺔ ﻻ نسﻬﻢ إﻻ ﻟفرسﲔ أو معه أرﺑعﺔ ﻻ نسﻬﻢ إﻻ ﻟفرسﲔ إذا ﻛان
ﻣﻊ رﺟﻞ ﺧيﻞ ﻋنده شيء ﱐ ﻛاﳉمال أو اﻟفيﻠﺔ وﻻ شﻲء لغﲑها ﻣن البﻬاﺋﻢ لعدم
ورودﻩ عنﻪ ﷺ وطﺒعا ﻗيﻞ أن اﳉمﻞ ﻳدﺧﻞ ﻳعﲏ اﳌسأﻟﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ ﲝتﺔ ﺑعﻀﻬﻢ ﻳدﺧﻞ
اﳉمﻞ وﺑعﻀﻬﻢ ﻻ ﻓاﻟيوم ﳓتاج اﺟتﻬاد آﺧر ﳐتﻠف ﲤاما ﻷنه اﻟيوم اﻟﻘتال ﳐتﻠف اﻟيوم

ﻋﻠﻰ اﻟد ت وﻋﻠﻰ اﻟﻄاﺋرات ) ويﺸارك اﳉيﺶ سرا ﻩ ( اﻟسرا ﻫي ا موﻋات اﻟﱵ
ﲣرج من اﳉيﺶ ﺗﻘاﺗﻞ ﻓما ﻏنمﺖ ﻫﺬه اﻟسرا ﺗدﺧﻞ مﻊ اﳉيﺶ وما ﻏنﻢ اﳉيﺶ أﻳﻀا

اﻟسرا ﲣﻞ ﻛﻠﻬﻢ شيء واﺣد الﱵ ﺑعﺜﺖ ﻣنﻪ ﰲ دار اﳊرب ) ﻓيما ﻏنمﺖ ويﺸارﻛﻮنﻪ
ﻓيما ﻏنﻢ ( ﻗال اﺑن اﳌنذر روينا أن النﱯ ﷺ ﻗال وترد سرا هﻢ على ﻗعدهﻢ وإن
ﺑعﺚ اﻹﻣام ﻣن دار اﻹسﻼم ﺟيﺸﲔ أو سريتﲔ انﻔردت ﻛﻞ ﲟا ﻏنمﺖ إذا ﺑعﺚ اﻹمام

من دار اﻹسﻼم ﺟيﺸﲔ منفﺼﻠﲔ ﻓﻜﻞ ﺟيﺶ ﻟه ﻏنيمته أو سرﻳتﲔ ﺻغﲑة ﻛﻞ واﺣدة

ﺗنفرد ﲟا ﻏنمﺖ اﻵن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟغال من اﻟغنيمﺔ من ﻫو وما ﺣﻜمه ) والغال ﻣن
الغنيمﺔ ( وهﻮ ﻣن ﻛتﻢ ﻣا ﻏنمﻪ أو ﺑعﻀﻪ ﻻ ﳛرم سﻬمﻪ و ) ﳛرق ( وﺟﻮ ) رﺣلﻪ ﻛلﻪ
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( ﻳعﲏ ﳓرق متاﻋه اﻟﺬي معه وﻗﺖ اﻟغﻠول ﻣا ﱂ ﳜرج عن ﻣلﻜﻪ ) إﻻ السﻼح
واﳌصﺤﻒ وﻣا ﻓيﻪ روح ( وآلتﻪ مﺜﻞ اﻟﻠﺠام واﻟسرج ونﻔﻘتﻪ وﻛتب علﻢ وثياﺑﻪ الﱵ عليﻪ
وﻣا ﻻ ﻛلﻪ النار ﻓلﻪ ﻗال يﺰيد ﺑن يﺰيد ﺑن ﺟاﺑر السنﺔ ﰲ الذي يغﻞ أن ﳛرق رﺣلﻪ
رواﻩ سعيد ﰲ سننﻪ إذاً ﻟه ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام  -١ﻻ ﳛرم سﻬمه -٢ ،ﳛرق رﺣﻠه -٣ ،ﻳعﺬره

اﻹمام ﲟا ﻳراه وطﺒعا مسأﻟﺔ ﺣرق رﺣﻠه من اﳌفردات انفرد ا اﻹمام أﲪد ﻟﻜن أضيفوا
ﻫﺬه اﻟعﺒارة واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن وﺑعﺾ اﻷﺻﺤاب اﳌتأﺧرﻳن أن ﲢرﻳﻖ رﺣﻞ اﻟغال من ب
اﻟتعﺬﻳر ﻻ اﳊد واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن وﺑعﺾ اﳌتأﺧرﻳن أن اﻟتﺤرﻳﻖ ﺗعﺰﻳر ﻻ ﺣد ﻓﻠما نﻘول
ﻫو ﺗعﺰﻳر ﻻ ﺣد أما ﻟو ﻗﻠنا ﺣد معناه ﳚﺐ وﺟو ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﱰﻛه اﻹمام ﻟﻜن إذا ﻗﻠنا
ﻫو ﺗعﺰﻳر اﺟتﻬاد اﻹمام إذاً نﻘول "واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن وﺑعﺾ اﳌتأﺧرﻳن أن اﻟتﺤرﻳﻖ ﺗعﺰﻳر ﻻ
ﺣد ﻓﲑﺟﻊ ﻻﺟتﻬاد اﻹمام ﲝسﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﺻوﺑه ﰲ اﻟفروع واﻹنﺼاف ﻗال وﻫﺬا ﻫو
اﻟﺼواب" ) وإذا ﻏنمﻮا ( أي اﳌسلمﻮن ) أرﺿا ( اﻷراضي اﻟﱵ سيغنمو ا ستنﻘسﻢ إﱃ

أرﺑعﺔ أﻗسام ن ) ﻓتﺤﻮها ( عنﻮة ] ) [١لسيﻒ ( ﻓﺄﺟلﻮا عنﻬا أهلﻬا ) ﺧﲑ اﻹﻣام
ﺑﲔ ﻗسمﻬا ( ﺑﲔ الغاﳕﲔ ) ووﻗﻔﻬا على اﳌسلمﲔ ( ﺑلﻔظ ﻣن ألﻔاظ الﻮﻗﻒ )
ويﻀرب عليﻬا ﺧراﺟا أي أﺟرة ﻣستمرا يﺆﺧذ ﳑن هﻲ ﺑيدﻩ ( ﻣن ﻣسلﻢ وذﻣﻲ ويﻜﻮن
أﺟرة ﳍا ﰲ ﻛﻞ عام ﻛما ﻓعﻞ عمر ﻓيما ﻓتﺤﻪ ﻣن أرض الﺸام والعراق وﻣصر
ﻓﺤﻜﻢ اﻷرض اﻟﱵ ﻓتﺤوﻫا ﻋنوة إما أن ﻳﻘسمﻬا أو ﻳوﻗفﻬا ﻓﺈن أوﻗفﻬا اﻷمام معناﻫا أن
ﻟيسﺖ مﻠﻚ ﻷﺣد ﻫﺬه مﻠﻚ ﻟﻠمسﻠمﲔ ﲨيعا وﻗف ﻋﻠﻰ اﳌسﻠمﲔ معناه أ ا ﺗؤﺟر ﻛﻞ

واﺣد ﻋنده ﻗﻄعﺔ أرض من ﻫﺬه اﻷوﻗاف ﻻﺑد أن ﻳدﻓﻊ اﳋراج وﻟو ﻛانﺖ ﻋند ذمي ﻳدﻓﻊ
اﳋراج أو ﻋند مسﻠﻢ ﻳدﻓﻊ اﳋراج ﻓﻬﺬه وﻗف ﻟﻠمسﻠمﲔ وﻟيسﺖ مﻠﻚ ﻟه ﻫو ونعتﱪ ﻫﺬه

www.bajabir.com

٧٨٤

اﻷرض ﻫي دار إسﻼم وﻋﻠيﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ واﳋراج معناه إذا ﻛان ذمي ﻋﻠيه اﳉﺰﻳﺔ وﻋﻠيه اﳋراج

وإذا ﻛان مسﻠﻢ ﻋﻠيه اﳋراج ﻻ ﺟﺰﻳﺔ ،ننتﻘﻞ ﻟﻸرض اﻟﺜانيﺔ :وﻛذا اﻷرض الﱵ ﺟلﻮا عنﻬا
ﺧﻮﻓا ﻣنا] [٢اﳌﺬﻫﺐ أ ا ﺗﺼﲑ وﻗفا ﲟﺠرد اﻻستيﻼء ﻋﻠيﻬا وﻗال ﰲ اﻹنﺼاف ﻫﺬا

اﳌﺬﻫﺐ وﻋﻠيه اﻷﺻﺤاب وﺟﺰم ﺑه ﰲ اﻟوﺟيﺰ وﻗدمه ﰲ اﳌغﲏ واﶈرر واﻟﺸرح واﻟفروع
وﻏﲑﻫا وﺟﺰم ﺑه ﰲ اﻹﻗناع أ ا ﺗﺼﲑ وﻗف معناه أنه من استﺜمر شيئا منﻬا سيدﻓﻊ اﳋراج
وإذا ﻛان ذميا سيدﻓﻊ اﳉﺰﻳﺔ مﻊ ذﻟﻚ اﻛتﺒوا ﻋندﻫا وﻫي دار إسﻼم وﻋﻠيﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ واﳋراج،
اﳊاﻟﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺔ :أو ﺻاﳊناهﻢ على أ ا لنا] [٣ونﻘرها ﻣعﻬﻢ ﳋراج ﻳعﲏ اﻷرض
ﻟﻠمسﻠمﲔ ﻟﻜن اﺑﻘوا ﻓيﻬا وﺗدﻓعوا اﳋراج وطﺒعا اﳉﺰﻳﺔ واﳌﺬﻫﺐ أ ا ﺗﺼﲑ وﻗفا ومن ﻛانﺖ
ﲢﺖ ﻳده ﻳدﻓﻊ اﳋراج وإن ﻛان ذميا ﻳدﻓﻊ اﳉﺰﻳﺔ وﻫي دار إسﻼم وﻋﻠيﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ واﳋراج
معناه أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌساﺋﻞ اﻟﺜﻼث ﳌا نوﻗفﻬا ونﺒﻘيﻬا ﻳدﻳﻬﻢ وﻳدﻓعون اﳋراج واﳉﺰﻳﺔ ﻓﺈذا

أسﻠﻢ أﺣد منﻬﻢ ﻓاﳉﺰﻳﺔ ﺗسﻘط ﻟﻜن اﳋراج ﻻ ﻳسﻘط ،اﻟراﺑعﺔ :ﲞﻼف ﻣا ﺻﻮﳊﻮا على
أ ا ﳍﻢ ولنا اﳋراج عنﻬا ] [٤ﻓﻘط وﻻ ﺟﺰﻳﺔ ﻋﻠيﻬﻢ ﻷ ﻢ ﺟاﻟسﲔ ﰲ أرضﻬﻢ ﻓﻬﻲ
ﻛﺠﺰيﺔ تسﻘﻂ سﻼﻣﻬﻢ معناه أن ﻫﺬه اﻷرض ﳍﻢ وﻫﻢ ﻳﺰرﻋو ا وﳜرﺟون اﳋراج ﻓﻠو

أسﻠﻢ أﺣد منﻬﻢ ﻳدﻓﻊ اﳋراج مﻘاﺑﻞ أرض مﻠﻜه ﻫو مﻠﻚ مسﻠﻢ ﻓﻼ ﻳدﻓﻊ ﺧراﺟا ﰲ ﻫﺬه
اﳊاﻟﺔ ﻫﺬا معناه ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳋراج ﻫو مﺜﻞ اﳉﺰﻳﺔ ﺗسﻘط سﻼمﻬﻢ .سؤال :ﻻ ﺗعﻠيﻖ ﻋﻠﻰ
ﻓعﻞ ﻋمر

ﻛما ﻓعﻞ عمر

ﻓيما ﻓتﺤﻪ ﻣن أرض الﺸام والعراق وﻣصر ؟ ﻻ

ﺗعﻠيﻖ ﻷنه أﺻﻼ ﻓيه ﺧﻼف ﻫﻞ أرض اﻟﺸام واﻟعراق ومﺼر ﻫي أوﻗفﻬا ﻋمر ﻓﺒعﻀﻬﻢ ﻗال
إذاً ﻫي وﻗف ومنﻬﻢ من ﻗال ﻻ أوﻗفﻬا ﻫنا ﲟعﲎ أﺑﻘاﻫا ﻛما ﻫي ﻳعﲏ ﻟيسﺖ وﻗفا
ﻓاﳋﻼف ﻓيﻬا ﻫي وﻗف أم ﻟيسﺖ وﻗف وﻫي اﻟيوم ﻟيسﺖ وﻗف ﻳعﲏ واﻗعا ﻟيسﺖ وﻗف

وواﻗعا أسوأ من ﻫﺬا ﺣﱴ اﻷوﻗاف اﻟﱵ وﻗفﺖ ﰲ اﻟعاﱂ اﻹسﻼمي أﻛﺜرﻫا ضاع مﻊ ضياع
ﲢﻜيﻢ اﻟﺸرﻳعﺔ سﻠﺒﺖ ﻛﺜﲑ من ﻫﺬه اﻷوﻗاف سﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟعموم ﻛون اﻟعراق واﻟﺸام ﻫﻞ
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ﻫي وﻗف أو ﻫي ﺗرﻛﺖ ﻛما ﻛانﺖ أﺑﻘاﻫا ﻋﻠﻰ وضعﻬا ) واﳌرﺟﻊ ﰲ ( ﻣﻘدار ) اﳋراج
واﳉﺰيﺔ ( ﺣﲔ وﺿعﻬما ) إﱃ اﺟتﻬاد اﻹﻣام ( الﻮاﺿﻊ ﳍما ﻓيﻀعﻪ ﲝسب اﺟتﻬادﻩ
ﻷنﻪ أﺟرة ﻳعﲏ ﻟيسﺖ ﻫي مسأﻟﺔ شرﻋيﺔ ﳏددة ﻛﻢ اﳋراج ﻫي أﺟرة ﳜتلﻒ ﺧتﻼف
اﻷزﻣنﺔ ﻓﻼ يلﺰم الرﺟﻮع إﱃ ﻣا وﺿعﻪ عمر أي ﻻ ﻳﻠﺰمنا ﻛﻠما ﻓتﺤنا أرض أن نرﺟﻊ
ﻟتﺤدﻳد ﻋمر ﻷ ا مسأﻟﺔ اﺟتﻬادﻳﺔ وﻟيﺲ ﲢدﻳد شرع ﻟيسﺖ زﻛاة مﺜﻼ ﻓﻼ أﺣد ﻳغﲑ ﰲ

اﻟﺰﻛاة اﻟعﺸر ونﺼف اﻟعﺸر وﻣا وﺿعﻪ هﻮ أو ﻏﲑﻩ ﻣن اﻷﺋمﺔ ليﺲ ﻷﺣد تغيﲑﻩ ﻣا ﱂ
يتغﲑ السبب ﻛغﻼء أرض أو رﺧﺼﻬا ﻛما ﰲ اﻷﺣﻜام السلﻄانيﺔ ﻷن تﻘديرﻩ ذلﻚ
ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟعموم اﻷﺋمﺔ إذا ﻗرروا ﺧراج معﲔ ﻟيﺲ ﻟﻠﺤاﻛﻢ أن ﻳغﲑ ﻫﺬا اﳋراج إﻻ
ﳌﺼﻠﺤﺔ واﳋراج على أرض ﳍا ﻣاء تسﻘى ﺑﻪ ولﻮ ﱂ تﺰرع ﻻ على ﻣساﻛن ﻷن اﳋراج
أﺟرة واﻷﺟرة ﻻ ﲡوز رض ﻻ منفعﺔ ﻓيﻬا ﻗال وﻟو ﱂ ﺗﺰرع ﻓﺈن ﱂ ﺗﺰرع ﻳﺼﲑ ﺧراﺟﻬا

ﺧﺬ منه دراﻫﻢ ﻳﻘول ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌساﻛن ) وﻣن عﺠﺰ عن عمارة أرﺿﻪ ( اﳋراﺟيﺔ )
أﺟﱪ على إﺟار ا أو رﻓﻊ يدﻩ عنﻬا ( ﺟارة أو ﻏﲑها ﻷن اﻷرض للمسلمﲔ ﻓﻼ ﳚﻮز
تعﻄيلﻬا عليﻬﻢ إذا ﻋﺠﺰ ﻋن ﻋمارة اﻷرض اﳋراﺟيﺔ وﻳعﺠﺰ ﻋن دﻓﻊ اﳋراج ﻓعند ذﻟﻚ

ﳒﱪه إما أن ﻳؤﺟرﻫا ﺣﱴ ﻻ ﺗتعﻄﻞ مﺼاﱀ اﳌسﻠمﲔ أو ﻳرﻓﻊ ﻳده ﻋنﻬا ،ﻟو مات ﻫﺬا

اﻟنﺼراﱐ اﻟﺬي ﰲ ﻳده اﻷرض اﳋراﺟيﺔ ﺗنتﻘﻞ ﻟورﺛته ﺑنفﺲ اﻟعﻘد ) وﳚرى ﻓيﻬا اﳌﲑاث (
ﻓتنﻘﻞ إﱃ وارث ﻣن ﻛانﺖ ﺑيدﻩ على الﻮﺟﻪ الذي ﻛانﺖ عليﻪ ﰲ يد ﻣﻮرثﻪ ﻓﺈن آثر ا
أﺣدا ﺻار الﺜاﱐ أﺣق ا ﻛاﳌستﺄﺟرة وﻻ ﺧراج على ﻣﺰارع ﻣﻜﺔ واﳊرم ﻳﻘول ﻟو أن

ﻫﺬا اﻟرﺟﻞ اﻟﺬي ﰲ ﻳده اﻷرض اﳋراﺟيﺔ ﻗال أ أﻋﻄيﻬا ﻟفﻼن ﻓاﻟﺜاﱐ أﺣﻖ ا وﻻ ﺧراج
ﻋﻠﻰ مﺰارع مﻜﺔ واﳊرم ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﱂ ﻳفعﻞ ذﻟﻚ اﻵن انتﻘﻞ إﱃ مسأﻟﺔ اﻟفيء إﱃ ﺣﻜﻢ
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اﻟفيء ما ﻫو اﻟفيء؟ ) وﻣا أﺧذ ( ﲝق ﺑغﲑ ﻗتال ) ﻣن ﻣال ﻣﺸرك ( أي ﻛاﻓر )
ﻛﺠﺰيﺔ وﺧراج وعﺸر ( ﲡارة ﻣن ﺣرﰊ أو نصﻔﻪ أي نﺼف اﻟعﺸر ﻣن ذﻣﻲ اﲡر إلينا )
وﻣا ترﻛﻮﻩ ﻓﺰعا ( ﻣنا أو ﲣلﻒ عن ﻣيﺖ ﻻ وارث لﻪ ) وﲬﺲ ﲬﺲ الغنيمﺔ ﻓـ ( هﻮ )
ﰲء ( ﲰﻲ ﺑذلﻚ ﻷنﻪ رﺟﻊ ﻣن اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ اﳌسلمﲔ وأﺻﻞ الﻔﻲء الرﺟﻮع ) يصرف
ﰲ ﻣصاﱀ اﳌسلمﲔ ( وﻻ ﳜتص ﳌﻘاتلﺔ ويبدأ ﻷهﻢ ﻓاﻷهﻢ ﻣن سد ﺑﺜق ﻳعﲏ ﰲ
ﺣاﻓﺔ ر مﺜﻼ ر ﳛتاج إﱃ إﺻﻼح وتعﺰيﻞ ر ﻳعﲏ ﺗنﺤيﺔ ﺗراﺑه وعمﻞ ﻗنﻄرة أي ﺟسر
ورزق ﳓﻮ ﻗﻀاة ﻳعﲏ ما ﻳعﻄﻰ ﻟﻠﻘﻀاة وطﺒعا ﻫﺬا ﰲ زما ﻢ واﻟيوم أشياء ﻛﺜﲑة أﺧرى
ﳑﻜن ﺗﺼرف ﰲ اﻟﺼﺤﺔ  ....إذا زاد اﻟفيء :ويﻘسﻢ ﻓاﺿﻞ ﺑﲔ أﺣرار اﳌسلمﲔ ﻏنيﻬﻢ
وﻓﻘﲑهﻢ ﻳعﲏ إذا رأى اﻹمام ذﻟﻚ ﻳﻘسﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘيﺔ وإذا رأى أن ﻳدﺧره ﻟسنﺔ أﺧرى أو
ﻟﻘﻀيﺔ ﻋارضﺔ ﻟه ذﻟﻚ .اﻵن سينتﻘﻞ ﳌسأﻟﺔ اﻷمان واﻟعﻬد واﻟﺬمﺔ

ﻓصﻞ اﻷﻣان واﳍدنﺔ
ويصﺢ اﻷﻣان ﻣن ﻣسلﻢ عاﻗﻞ ﳐتار ﻏﲑ سﻜران ولﻮ ﻗنا أو أنﺜى ﺑﻼ ﺿرر ﰲ عﺸر
سنﲔ ﻓﺄﻗﻞ إذاً ﻳﺼﺢ اﻷمان ﺬه اﻟﺸروط اﻟستﺔ ﻳﻜون من مسﻠﻢ ﻳعﲏ أن ﺗعﻄي اﻷمان
ﻟﻜاﻓر اﳌﻘﺼود ﺑه ذمي وﻫو ﻟه اﻷمان أﺻﻼ وﻫو اﳊرﰊ اﳌﻘاﺗﻞ اﻟﺬي ﳚوز ﻗتﻠه ﻓﺈذا

أﻋﻄيته اﻷمان ﻫﻞ ﻳﻜون ﻟه اﻷمان ﻳﻘو نعﻢ ﻳﺼﺢ اﻷمان ﺑﺸرط اﻛتﺒوا ﺗعرﻳف اﻷمان
مﲔ اﻟﻜفار مدة ﳏدودة إذاً ﻳﺼﺢ اﻷمان من مسﻠﻢ وﻋاﻗﻞ ﻟيﺲ ﲟﺠنون وﳐتار ﻟيﺲ
ﲟﻜره ﻏﲑ سﻜران وﻟو ﻛان ﻫﺬا ﻗن ﻋﺒد أو ﻛانﺖ أنﺜﻰ أﻋﻄﺖ أمان ﻟﻘد أﺟر من أﺟرت

أم ﻫاﱎ ﺑﻼ ضرر " "٥ﻟﻜن ﻟو ﻛان ﻋﻠيه ضرر ﺗعﻄيه اﻷمان وﻓيه ضرر ﻋﻠﻰ اﳌسﻠمﲔ
مانه ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻷمان ﰒ ﻗال ﰲ ﻋﺸر سنﲔ ﻓأﻗﻞ ﻫﺬا اﻟسادس ﺗعﻄيه اﻷمان ﻻ ﺗعﻄيه
أﻛﺜر من ﻋﺸر سنﲔ وﻟو زاد ﻋﻠﻰ ﻋﺸر سنﲔ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺰاﺋد ﻟﻜن اﳋﻼف ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺰاﺋد
أم اﻟعﻘد ﻛﻠه؟ اﻟﻈاﻫر اﻟﺰاﺋد ﻓﻘط ﻛتفرﻳﻖ اﻟﺼفﻘﺔ ﻣنﺠﺰا ﻳعﲏ ﺣاﻻ ﺗعﻄيه اﻷمان اﻵن أو
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ﺑﺸرط ﻳعﲏ إن ﻓعﻠﺖ ﻛﺬا ﻓﻠﻚ اﻷمان ﻫﺬا معﻠﻘا ﻳعﲏ ﺑﺸرط وﻣعلﻘا من اﻟﺬي ﻳﺼﺢ ﻟه
أن ﻳﻄﻠﻖ اﻷمان؟ ﺛﻼﺛﺔ أشﺨاص اﻷول اﻹمام ،أمﲑ اﻟﺒﻠد ،وأﻓراد اﻟناس ﻟﻜن اﻹمام

ﺻﻼﺣيته أوسﻊ ﻳعﻄي اﻷمان ﳉميﻊ اﳌﺸرﻛﲔ ﻣن إﻣام ﳉميﻊ اﳌﺸرﻛﲔ وﻣن أﻣﲑ ﻷهﻞ
ﺑلدة ﺟعﻞ زاﺋﻬﻢ ﻳعﲏ وﱄ ﻗتاﳍﻢ مﺜﻼ واﻷمﲑ ﺻﻼﺣيته أﻗﻞ ﻟه أن ﻳعﻄي أﻫﻞ اﻟﺒﻠد
ﻓﻘط ،اﻟﺜاﻟﺚ :وﻣن ﻛﻞ أﺣد ﻳعﲏ من اﳌسﻠمﲔ لﻘاﻓلﺔ وﺣصن ﺻغﲑين عرﻓا معﲎ

اﳌسأﻟﺔ ﻋرﻓيﺔ إمام اﳌسﻠمﲔ ﻳعﻄي اﻷمام ﻟﻜﻞ اﻟﻜفار وأمﲑ اﻟﺒﻠد أو أمﲑ اﳉيﺶ ﻳﻘدر
ﻳعﻄيه ﻟﻠﺤﺼن اﻟﺬي ﻳواﺟﻬﻬﻢ أو ﻳﻘاﺗﻠﻬﻢ وأما اﻷﻓراد ﻓيمﻜن أن ﻳعﻄوا ﻟﻸﻓراد أو ﳎموﻋﺔ

ﺻغﲑة وﳛرم ﺑﻪ أي ﻷمان ﻗتﻞ ورق وأسر أضيفوا راﺑعا وأﺧﺬ مال وﻣن طلب اﻷﻣان
ليسمﻊ ﻛﻼم ﷲ ويعرف شراﺋﻊ اﻹسﻼم لﺰم إﺟاﺑتﻪ ﰒ يرد إﱃ ﻣﺄﻣنﻪ اﻵن سننتﻘﻞ إﱃ
ﻋﻘد اﳍدنﺔ ﻗال" :واﳍدنﺔ عﻘد اﻹﻣام أو ﺋبﻪ على ترك الﻘتال ﻣدة ﻣعلﻮﻣﺔ ﻻ مﻄﻠﻘﺔ
ولﻮ طالﺖ ﻳعﲏ ﻓوق ﻋﺸر سنﲔ ﺑﻘدر اﳊاﺟﺔ" إذاً اﳍدنﺔ ﻏﲑ اﻷمان ﻓاﻷمان أي ﻻ نﻘتﻠه

وﻻ ﺧﺬ ماﻟه وﻻ نعتدي ﻋﻠيه أما اﳍدنﺔ ﻫﺬا ﻋﻘد ﻳعﻘده اﻹمام أو ﺋﺐ اﻹمام ﻋﻠﻰ ﺗرك
اﻟﻘتال مدة معﻠومﺔ وﻟو ﻛانﺖ طوﻳﻠﺔ ﺑﻘدر اﳊاﺟﺔ ونﻠﺠأ إﱃ ﻋﻘد اﳍدنﺔ إذا ﱂ نستﻄﻊ

اﳉﻬاد ﻟﻜن ﻟو ﻛنا أﻗو ء ﻻ نعﻄيﻬﻢ ﻫدنﺔ ﻗال :وهﻲ ﻻزﻣﺔ ﻳعﲏ ﻋﻘد اﳍدنﺔ ﻻزم ﻟﻠﻄرﻓﲔ

ﳚﻮز عﻘدها ﳌصلﺤﺔ ﺣيﺚ ﺟاز ﺧﲑ اﳉﻬاد لنﺤﻮ ﺿعﻒ ﳌسلمﲔ أما إذا ﻛان ﳚﺐ
ﻗتاﳍﻢ وﻓينا ﻗوة ﻻ ﳚوز أن اد ﻢ أن نعﻘد ﻫدنﺔ معﻬﻢ أما إذا ﺟاز ﺧﲑ ﺟﻬادﻫﻢ
و ﺧﲑ ﻗتاﳍﻢ وﻫﻞ ﳚوز ﻟنا دﻓﻊ مال ﳍﻢ؟ ﻳعﲏ نعﻘد ﻋﻘد ﻫدنﺔ مﻘاﺑﻞ أن ندﻓﻊ ﳍﻢ مﺒﻠﻎ

أم ﻻ ﳚوز؟ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﳚوز وﰲ اﻟﻀرورة ﳚوز ﻗال :ولﻮ ﲟال ﻣنا ﺿرورة وﳚﻮز شرط
رد رﺟﻞ ﺟاء ﻣنﻬﻢ ﻣسلما للﺤاﺟﺔ مﺜﻠما ﻓعﻞ اﻟنﱯ ﷺ ﰲ اﳊدﻳﺒيﺔ ﻟﻜن ﻫﺬا اﻟﺬي نرده
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ﳚوز ﻟنا أﻳﻀا أن مره سرا وأﻣرﻩ سرا ﺑﻘتاﳍﻢ والﻔرار ﻣنﻬﻢ ولﻮ هرب ﻗن ﻓﺄسلﻢ ﱂ يرد
وهﻮ ﺣر ﻷن اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬي ﺑيننا وﺑينﻬﻢ ﻻ ﻳنﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒيد ﻋﻘد معﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣرار
ﻟﻜن ﻟو نﺼوا ﻋﻠﻰ اﻟعﺒيد إذاً نﻠتﺰم ﺬا اﻟﺸرط ﻗال :ويﺆﺧذون أي اﳌﻬادنون ﲜنايتﻬﻢ
على ﻣسلﻢ ﻣن ﻣال وﻗﻮد أي ﻗﺼاص وﺣد ﻛﻘﺬف وسرﻗﺔ ﻟﻜن ﻻ نؤاﺧﺬﻫﻢ ﲝﻘوق ﷲ
ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﻠتﺰموا ﺣﻜام اﻟﺸرﻳعﺔ أﺻﻼ إذاً ﻫؤﻻء اﻟﺬﻳن ﻫاد ﻢ نؤاﺧﺬﻫﻢ ﲝﻘوق اﻟناس

ﺟناﻳتﻬﻢ ﰲ اﻷموال واﻟﻘود أو اﳊدود ﻛاﻟسرﻗﺔ وﻛﺬا وﳚﻮز ﻗتﻞ رهاﺋنﻬﻢ إن ﻗتلﻮا رهاﺋننا
وإن ﺧيﻒ نﻘﺾ عﻬدهﻢ أعلمﻬﻢ أي اﻹمام أنﻪ ﱂ يبق ﺑينﻪ وﺑينﻬﻢ عﻬد ﻗبﻞ اﻹﻏارة
عليﻬﻢ ﻓﺈذا أرد نﻘﻀﻬا نﺒﻠغﻬﻢ ﺑنﻘﻀﻬا .ﺑﻘي اﻟعﻘد اﻷﺧﲑ وﻫو ﻋﻘد اﻟﺬمﺔ ﻓعرﻓنا أن
ﻋﻘد اﻷمان ﻳﺼﻠﺢ من أي أﺣد ﻟﻜن ﻟعدد ﻗﻠيﻞ واﳌﻬادنﺔ ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﻘتال وﺑعده
ﻋﻘد اﻟﺬمﺔ

ب عﻘد الذﻣﺔ وأﺣﻜاﻣﻬا

الذﻣﺔ لغﺔ العﻬد والﻀمان واﻷﻣان وﻣعﲎ عﻘد الذﻣﺔ إﻗرار ﺑعﺾ الﻜﻔار على
ﻛﻔرهﻢ ﺑﺸرط ﺑذل اﳉﺰيﺔ والتﺰام أﺣﻜام اﳌلﺔ واﻷﺻﻞ ﻓيﻪ ﻗﻮلﻪ تعاﱃ  ﺣﱴ يعﻄﻮا
اﳉﺰيﺔ عن يد وهﻢ ﺻاﻏرون  ﻻ يعﻘد أي ﻻ يصﺢ عﻘد الذﻣﺔ ) لغﲑ ا ﻮس ( ﻷنﻪ
يروى أنﻪ ﻛان ﳍﻢ ﻛتاب ﻓرﻓﻊ ﻓصارت ﳍﻢ ﺑذلﻚ شبﻬﺔ وﻷنﻪ ﷺ أﺧذ اﳉﺰيﺔ ﻣن
ﳎﻮس هﺠر رواﻩ البخاري عن عبد الرﲪن ﺑن عﻮف ) وأهﻞ الﻜتاﺑﲔ ( اليﻬﻮد
والنصارى ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ وﻋنه ﳚوز ﻋﻘدﻫا ﳉميﻊ اﻟﻜفار إﻻ ﻋﺒدة اﻷو ن من اﻟعرب

واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن أﺧﺬﻫا من اﻟﻜﻞ ﻟﻜن ﻫو ﺗﻘي اﻟدﻳن شيﺦ اﻹسﻼم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟرواﻳﺔ
أ ا ﺗؤﺧﺬ من ﲨيﻊ اﻟﻜفار إﻻ ﻋﺒدة اﻷو ن ﻟﻜن اﺑن ﺗيميﺔ ﻳرى أنه ﻻ ﻳوﺟد ﻋﺒدة أو ن

من اﻟعرب أﺻﻼ ﻗﲔ ﻷن ﻋﺒدة اﻷو ن من اﻟعرب ﻛﻠﻬﻢ أسﻠموا إذاً واﺧتار ﺗﻘي اﻟدﻳن
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أﺧﺬﻫا من اﻟﻜﻞ وأنه ﱂ ﻳﺒﻘﻰ أﺣد من مﺸرﻛي اﻟعرب ﺑعد نﺰول اﳉﺰﻳﺔ ﺑﻞ أسﻠموا ﲨيعا

على اﺧتﻼف طﻮاﺋﻔﻬﻢ ) وﻣن تبعﻬﻢ ( ﻓتدين ﳍﻢ ﺣد الدينﲔ ﻛالساﻣرة ﺑعﲔ ﻟﻠيﻬود

والﻔرنﺞ ﺑعﲔ ﻟﻠنﺼارى والصاﺑﺌﲔ ﻗيﻞ ﻛﺬا وﻗيﻞ ﻛﺬا لعمﻮم ﻗﻮلﻪ تعاﱃ  ﻣن الذين
أوتﻮا الﻜتاب ﻣن ﻗبلﻜﻢ  وﻻ يعﻘدها أي ﻻ يصﺢ عﻘد الذﻣﺔ ) إﻻ ( ﻣن ) إﻣام أو
ﺋبﻪ ( ﻷنﻪ عﻘد ﻣﺆﺑد ﻓﻼ يﻔتﺄت على اﻹﻣام ﻓيﻪ وﳚب أي ﻋﻘد اﻟﺬمﺔ إذا اﺟتمعﺖ
شروطﻪ وﻫي ﺑﺬل اﳉﺰﻳﺔ واﻟتﺰام أﺣﻜام اﻹسﻼم ) وﻻ ﺟﺰيﺔ ( وهﻲ ﻣال يﺆﺧذ ﻣنﻬﻢ على
وﺟﻪ الصغار ﻛﻞ عام ﺑدﻻ عن ﻗتلﻬﻢ وإﻗاﻣتﻬﻢ ﺑدار ﻳﻘول ﻻ ﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ من ﺗسعﺔ
أشﺨاص ) على ﺻﱯ وﻻ اﻣرأة ( وﳎنﻮن وزﻣن وأعمى وشيﺦ ﻓان وﺧنﺜى ﻣﺸﻜﻞ )
وﻻ عبد وﻻ ﻓﻘﲑ يعﺠﺰ عنﻬا ( وﲡب على عتيق ولﻮ ﻣسلﻢ ﻟو ﻛان اﻟعتيﻖ سيده مسﻠﻢ
ﻳعﲏ سيد ﻋنده ﻋﺒد ﻛاﻓر من أﻫﻞ اﻟﺬمﺔ ﻓأﻋتﻘه ﲡﺐ ﻋﻠيه ) وﻣن ﺻار أهﻼ ﳍا ( أي
للﺠﺰيﺔ ) أﺧذت ﻣنﻪ ﰲ آﺧر اﳊﻮل ( ﳊساب ) وﻣﱴ ﺑذلﻮا الﻮاﺟب عليﻬﻢ ( ﻣن
اﳉﺰيﺔ ) وﺟب ﻗبﻮلﻪ ( ﻣنﻬﻢ ) وﺣرم ﻗتاﳍﻢ ( وأﺧذ ﻣاﳍﻢ ووﺟب دﻓﻊ ﻣن ﻗصدهﻢ
ذى ﻣا ﱂ يﻜﻮنﻮا ﺑدار ﺣرب ﻓﻼ ﳚﺐ اﻟدﻓﻊ ﻋنﻬﻢ أما إذا ﻛانوا رضنا نداﻓﻊ ﻋنﻬﻢ
ﻗال :وﻣن أسلﻢ ﺑعد اﳊﻮل سﻘﻄﺖ عنﻪ ﻟو أن اﻟﺬمي ﻫﺬا ﺑعد اﻳﺔ اﻟسنﺔ ﺟئنا ﻟنأﺧﺬﻫا
ﻗال أشﻬد أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ ﻓنسﻜﺖ ﻷ ا ﻋﻘوﺑﺔ وﻟيسﺖ أﺟرة ﻓﻼ نﻘول ﺗﻠﺰمه وﻻ ﺗسﻘط

ﻋنه ) وﳝتﻬنﻮن عند أﺧذها ( أي أﺧذ اﳉﺰيﺔ ) ويﻄال وﻗﻮﻓﻬﻢ وﲡر أيديﻬﻢ ( وﺟﻮ
لﻘﻮلﻪ تعاﱃ  وهﻢ ﺻاﻏرون  وﻻ يﻘبﻞ إرساﳍا وﻗال أﺑو اﳋﻄاب وﻳﺼفعون ﻋند
أﺧﺬﻫا وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ أراه ﺻوا ﻗال اﳌوﻓﻖ واﻟﺸارح وﻗيﻞ اﻟﺼغار اﻟتﺰام اﳉﺰﻳﺔ وﺟر ن
أﺣﻜامنا ﻋﻠيﻬﻢ ﻳعﲏ أﺣﻜام اﻟﺸرﻳعﺔ ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼغار ﻟﻜن ﳌاذا ﻟف ﺻور ﻓﻬي ﻟيسﺖ
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مسأﻟﺔ ضعف وﻻ مسأﻟﺔ ا ﺰاميﺔ وﷲ ﻟو ﺟاءت اﻟﺸرﻳعﺔ ﺬا ﻷطﻠنا وﻗوﻓﻬﻢ وﺟرﻳنا أﻳدﻳﻬﻢ
وﺟرﻳنا ﺣﱴ شعورﻫﻢ وﺻفعناﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻋينﻬﻢ أﻳﻀا ﻟﻜن ﱂ ﰐ ﻫﺬا ﻓﻬﺬا اﺟتﻬاد ﻓفﻬموا
أن ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼغار وﻟيﺲ ﺑﺸرط أن ﻳﻜون ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼغار ﻓﺈذا دﻓﻊ اﳉﺰﻳﺔ ﻫو ﺑﺬﻟﻚ
ﺻار ﺻغﲑ.

ﻓصﻞ ﰲ أﺣﻜام أهﻞ الذﻣﺔ

) ويلﺰم اﻹﻣام أﺧذهﻢ ( أي أﺧذ أهﻞ الذﻣﺔ ) ﲝﻜﻢ اﻹسﻼم ﰲ ( ﺿمان ) النﻔﺲ
واﳌال والعرض وإﻗاﻣﺔ اﳊدود عليﻬﻢ ﻓيما يعتﻘدون ﲢرﳝﻪ ( ﻛالﺰ واﻟسرﻗﺔ ) دون ﻣا
يعتﻘدون ﺣلﻪ ( ﻛاﳋمر واﳋنﺰﻳر إذاً ﻳﻠﺰم اﻹمام أن ﻳؤاﺧﺬﻫﻢ ﲝﻜﻢ اﻹسﻼم ﰲ اﻟنفﺲ ﻟو
ﻗتﻠوا واﳌال ﻟو سرﻗوا واﻟعرض إذا وﻗعوا ﻓيه ونﻘيﻢ ﻋﻠيﻬﻢ اﳊدود ﻓيما ﻳعتﻘدون ﲢرﳝه دون

ﺣﻠه ﻟو شرﺑوا اﳋمر ﻻ نﻘيﻢ ﺣد أو أﻛﻠوا اﳋنﺰﻳر ﻻ نعﺰرﻫﻢ ﻷن عﻘد الذﻣﺔ ﻻ يصﺢ إﻻ
لتﺰام أﺣﻜام اﻹسﻼم ﻛما تﻘدم وروى اﺑن عمر أن النﱯ ﷺ أﰐ ﺑيﻬﻮديﲔ ﻗد ﻓﺠرا
ﺑعد إﺣصا ما ﻓرﲨﻬما متفﻖ ﻋﻠيه ) ويلﺰﻣﻬﻢ التميﺰ عن اﳌسلمﲔ ( ﰲ ﻋدة أمور:
لﻘبﻮر" "١ن ﻻ يدﻓنﻮا ﰲ ﻣﻘاﺑر واﳊلﻲ" "٢ﻳعﲏ ﰲ اﻟﺰﻳنﺔ ﲝذف ﻣﻘدم رؤوسﻬﻢ ﻻ
ﻛعادة اﻷشراف وﳓﻮ شد ز ر وﻫو ﺧيط ﻏﻠيﻆ ﻋﻠﻰ أوساطﻬﻢ ﺧارج اﻟﺜياب ولدﺧﻮل
ﲪاﻣنا" "٣ﲜلﺠﻞ أي ﺟرس ﺻغﲑ أو ﳓﻮ ﺧاﰎ رﺻاص ﺑرﻗا ﻢ ) وﳍﻢ رﻛﻮب ﻏﲑ
اﳋيﻞ ( " "٤ﻛاﳊمﲑ ) ﺑغﲑ سرج ( ﻓﲑﻛبﻮن ) ﻛاف ( وهﻮ الﱪذعﺔ وﻫي ﻛساء ﻳوضﻊ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬر اﻟداﺑﺔ أي ﻻ ﻳﻀعون سرج ﺑﻞ ﻳﻀعون إﻛاف ﳌا روى اﳋﻼل أن عمر رﺿﻲ
ﷲ عنﻪ أﻣر ﲜﺰ نﻮاﺻﻲ أهﻞ اﳉﺰيرة وأن يﺸدوا اﳌناطق أي اﻟوسط وأن يرﻛبﻮا اﻷﻛﻒ
لعرض ﻳعﲏ ﻳرﻛﺒوا ﻋﻠﻰ اﻹﻛاف ﻻ ﻳﻀعون سرج وﻳرﻛﺒون ﻟعرض ،اﻵن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم
اﻟﺬي ذﻛره اﳌﺼنف ﻫﻞ ﻫو شرﻳعﺔ ﺣﻜﻢ شرﻋي ﻳنﺒغي اﻟتﺰامه أم ﻫﺬا ما اشﱰطه ﻋﻠيه ﻋمر
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ﳌا ﻓتﺢ د رﻫﻢ اشﱰط ﻋﻠﻰ ﺑعﺾ اﻟفتوﺣات اشﱰط ﻋﻠيﻬﻢ ﻋفوا ﻗﺒﻞ منﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺸروط

ﻓمعناه إذا ﻓتﺤنا ﺑﻠد من ﺑﻼدﻫﻢ واﺗفﻘنا معﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺗفاﻗات أو ﻏﲑﻫا ﻳﻠتﺰمون )
وﻻ ﳚﻮز تصديرهﻢ ﰲ ا الﺲ وﻻ الﻘيام ﳍﻢ وﻻ ﺑدأ ﻢ لسﻼم ( ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف

وﻓيه اﺣتمال ﳚوز ﻟﻠﺤاﺟﺔ أي ﺑدأ ﻢ ﻟسﻼم واﳌﻘﺼود ﻟيﺲ اﻟسﻼم ﻋﻠيﻜﻢ أي ﺑدأ ﻢ
ﻟتﺤيﺔ أو ﺑـﻜيﻒ أﺻبﺤﺖ أو أﻣسيﺖ أو ﺣالﻚ وﺟوز اﻟﺸيﺦ ﺗﻘي اﻟدﻳن وﻗال ﰲ

اﻟفروع وﻳتوﺟه اﳉواز ﻟنيﺔ ﻳعﲏ ﻟو ﻛان ﺑنيﺔ ﺻاﳊﺔ ﳍداﻳتﻬﻢ وإسﻼمﻬﻢ أو ﻛﺬا أنه ﳚوز
ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﺗﻘي اﻟدﻳن واﻟﻈاﻫر أن اﳌسأﻟﺔ ﺗعود مﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻳعﲏ ﳌا ﻳﻜون ﻫﻢ ضعفاء
مستﻀعفﲔ ﰒ ﻳعامﻠون ﺑﺸدة ﻓﻬﺬا ﳚعﻠﻬﻢ ﻳنفرون من ﻫﺬا اﻟدﻳن ومعامﻠتﻬﻢ ﺬه اﻟغﻠﻈﺔ

أﻳﻀا ﲡعﻞ ﻏﲑﻫﻢ ﻻ ﻳرﻏﺐ ﰲ دﻳنﻬﻢ ﻷ ﻢ مستﻀعفﲔ ﻓﺒﻄﺒيعﺔ اﳊال ا تمﻊ ﻻ ﻳرﻳد أن
ﻳﺼﲑ مستﻀعف مﺜﻠما ﳛﺼﻞ اﻟيوم ﻓﻜﺜﲑ من أﺑناء اﳌسﻠمﲔ ﻟﻸسف ﻳود أن ﻳﻜون ﻏرﰊ
أو أن ﰐ من أمرﻳﻜا وﻳرى اﳌسﻠمﲔ مستﻀعفﲔ ﻓﺒاﻟتاﱄ ﻻ ﻳرﻳد أن ﻳتﺸﺒه ﳌسﻠمﲔ وﻻ
ﻳتﺸرف ن ﳝتﺜﻞ اﻟسنﺔ ﰲ زﻳه أو ﳊيته أو ﻛﻼمه ﺑسﺒﺐ اﻻ ﺰاميﺔ وﻫي اﻟﺸعور ﻟنﻘﺺ
أمام اﻟﻘوم ﻓﺈذا ﻛان ﻫؤﻻء مستﻀعفون ﻓﻠن ﻳﻜونوا ﻗدوة ﻷﺣد ﻟﻜن أﺣيا ﺣسن اﳌعامﻠﺔ
ﺗدﻋوﻫﻢ وﺗرﻏﺒﻬﻢ ﰲ اﻹسﻼم واﳌسأﻟﺔ ﺗدور مﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﺈذا ﻛان ﰲ إﻛرامﻬﻢ ضرر ﻻ

ﻳﻜرمون وإذا ﻛان ﰲ إﻛرامﻬﻢ مﺼﻠﺤﺔ ﻓﻼ س أن ﻳعامﻠوا ا وﻻ نﺌتﻬﻢ وتعﺰيتﻬﻢ
وعياد ﻢ وشﻬادة أعيادهﻢ ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻋنه ﰲ اﻟتﻬنئﺔ واﻟتعﺰﻳﺔ واﻟعيادة اﻟﻜراﻫﺔ

وﻋنه اﻹ ﺣﺔ إذاً ﺛﻼث روا ت رواﻳﺔ ﺗﻘول ﺑتﺤرﱘ ذﻟﻚ ورواﻳﺔ ﺗﻘول ﺑﻜراﻫﺔ ذﻟﻚ ورواﻳﺔ
ﺗﻘول ﺣﺔ ذﻟﻚ واﻟرواﻳﺔ اﻟراﺑعﺔ وﻋنه ﲡوز ﳌﺼﻠﺤﺔ راﺟﺤﺔ واﺧتارﻫا ﺗﻘي اﻟدﻳن وﺻو ا

اﳌرداوي ﻗال ﻫﺬا ﻫو اﻟﺼواب واﳊﻘيﻘﺔ مسأﻟﺔ ﲢرﱘ ﻋياد ﻢ ﻫﺬا شيء ﻏرﻳﺐ مﻊ أنه ﺛﺒﺖ
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ﰲ اﻟﺼﺤيﺢ أن اﻟنﱯ ﷺ ﻋادﻫﻢ ﻓأﺣيا مﺜﻞ ﻫﺬا ﻳعﲏ ﻻ ﳝنﻊ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وأﺣسن

ما ﻳﻘال ﻫو ما ﻗاﻟه شيﺦ اﻹسﻼم أ ا ﲡوز ﻟﻠمﺼﻠﺤﺔ ﳊديﺚ أﰉ هريرة ﻣرﻓﻮعا ﻻ
تبدؤوا اليﻬﻮد والنصارى لسﻼم ﻓﺈذا لﻘيتﻢ أﺣدهﻢ ﰲ الﻄريق ﻓاﺿﻄروهﻢ إﱃ أﺿيﻘﻬا
ﻗال الﱰﻣذي ﺣديﺚ ﺣسن ﺻﺤيﺢ ) وﳝنعﻮن ﻣن إﺣداث ﻛناﺋﺲ وﺑيﻊ ( إﻻ ﰲ ﺣاﻟﲔ
اﳊاﻟﺔ اﻷوﱃ ما ﺻاﳊناﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻷرض ﻟنا وﻗد اشﱰطوا إﺣداث ﻛناﺋﺲ ﻳعﲏ إذا ﻓتﺤنا
أرض وﻫي ﻟنا طﺒعا واﺗفﻘنا معﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳋراج واﳉﺰﻳﺔ وﻟﻜن اشﱰطوا ﺑناء اﻟﻜناﺋﺲ ﻓﻠﻬﻢ

ذﻟﻚ واﻟﺸيء اﻟﺜاﱐ ما ﺻاﳊناﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻷرض ﳍﻢ ﻓﺈذاً ﳍﻢ أن ﻳﺒنوا ﻛناﺋﺲ وﳎتمﻊ
لصﻼة ﰲ دار ) و ( ﻣن ) ﺑناء ﻣا ا دم ﻣنﻬا ولﻮ ﻇلما ( ﻳعﲏ ﻟو ﻫدمﺖ اﻟﻜنيسﺔ

سﻘﻄﺖ ﺑنفسﻬا ﻓﻼ ﻳعيدو ا ﻗوﻟه وﻟو ﻇﻠما ﻓﻠو أن اﳌسﻠمﲔ ﻫدموا اﻟﻜنيسﺔ ﻇﻠﻢ اﻋتدوا
ﻋﻠﻰ اﻟﻜنيسﺔ وﻫدموﻫا ﻓﻬﻞ ﺗعاد أم ﻻ ؟ اﳌﺼنف ﻳﻘول ﻻ ﺗعاد إذا ا دمﺖ ﻻ ﺗعاد وإن
ﻛان اﳍادم ﻇاﱂ ﻓسيأﰒ ﻟﻜنه ﻻ نعيدﻫا وﻗيﻞ ﺗعاد ﻗال ﰲ اﻟفروع وﻫو أوﱃ وﻗيﻞ ﻳعاد

اﳌﻬدوم ﻇﻠما وﻟيﺲ ما ا دم ﺑنفسه ﻗال ﰲ اﻹنﺼاف وﻫو اﻷوﱃ ﳌا روى ﻛﺜﲑ ﺑن ﻣرة
ﻗال ﲰعﺖ عمر ﺑن اﳋﻄاب يﻘﻮل ﻗال رسﻮل ﷲ ﷺ ﻻ تبﲎ الﻜنيسﺔ ﰲ اﻹسﻼم وﻻ
ﳚدد ﻣا ﺧرب ﻣنﻬا واﳊدﻳﺚ ﰲ اﻟفردوس مﻈنﺔ اﻟﻀعف ) و ( ﳝنعﻮن أيﻀا ) ﻣن تعليﺔ
ﺑنيان على ﻣسلﻢ ( ولﻮ رﺿﻲ لﻘﻮلﻪ ﷺ اﻹسﻼم يعلﻮ وﻻ يعلى عليﻪ وسﻮاء ﻻﺻﻘﻪ أو
ﻻ إذا ﻛان يعد ﺟارا لﻪ ﳝنعون من ﺗعﻠيﺔ اﻟﺒنيان ﻋﻠﻰ اﳌسﻠﻢ مادام ﺟارا ﻟه سواء ﻛان
ﻻﺻﻖ ﺑه أو ﻻ ﻟﻜنه ﺟار من اﳉﲑان ﻓﻼ ﻳعﻠو ﺑناء اﻟﻜاﻓر ﻋﻠﻰ ﺑناء اﳌسﻠﻢ ﻓﺈن عﻼﻩ
وﺟب نﻘﻀﻪ و ) ﻻ ( ﳝنعﻮن ﻣن ) ﻣساواتﻪ ( أي البنيان ) لﻪ ( أي لبناء اﳌسلﻢ ﻷن
ذلﻚ ﻻ يﻔﻀﻲ إﱃ العلﻮ وﻣا ﻣلﻜﻮﻩ عاليا ﻣن ﻣسلﻢ ﻻ ينﻘﺾ وﻻ يعاد عاليا لﻮ ا دم
) و ( ﳝنعﻮن أيﻀا ) ﻣن إﻇﻬار ﲬر وﺧنﺰير ( ﻓﺈن ﻓعلﻮا أتلﻔناﳘا ) و ( ﻣن إﻇﻬار )
ﻗﻮس وﺟﻬر ﺑﻜتا ﻢ ( ورﻓﻊ ﺻﻮت على ﻣيﺖ وﻣن ﻗراءة ﻗرآن وﻣن إﻇﻬار أﻛﻞ أو
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شرب ﺑنﻬار رﻣﻀان ﻗد ﻳﻘال أن ﻫﺬه أﺣﻜام ﺟاﺋرة ﻓاﻵن ﻛﺜﲑ من اﳌسﻠمﲔ ﺻار ﻳتدارى

وﻳتوارى من إﻇﻬار مﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜام وطﺒعا ﻫﺬه اﻷﺣﻜام ﳌا ﻛان ﻟﻠمسﻠمﲔ ﻋﺰة وﻗوة

وأﺻﺒﺢ اﳌسﻠمون ﻫﻢ اﻟﻀعفاء وأﺻﺒﺢ اﻟغرب ﻫﻢ اﻷﻗو ء ماذا ﻓعﻞ اﻟغرب ﰲ اﳌسﻠمﲔ
سوا مﺜﻞ ﻫﺬا أم أشنﻊ؟ أشنﻊ ﺑﻜﺜﲑ ﻓاﻟﺬﻳن ﻳتﺒاﻛون ﻳتﺸدﻗون ﻟغرب ودﳝﻘراطيﺔ اﻟغرب
ﻫﺬا  ...إذا ﻛانﺖ اﳊياة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟغﻠﺒﺔ وﻋﻠﻰ أن اﻟﻘوي ﻳفرض ﻋﻠﻰ اﻟﻀعيف ما ﻳرﻳد

ﻓﺈذاً ﻛوننا نفرض دﻳن ﷲ أوﱃ من أن ﰐ اﻟغرب وﻳفرض ﻋﻠينا ﻗوانينﻬﻢ ﻫﻢ وأ أﻗول
إﺧوان اﻟﻘﻀيﺔ ﺧﻄﲑة ﺟدا ﺟدا أن نعانيﻬا ونعيﺸﻬا وﻫي مسأﻟﺔ اﻟﺸعور ﻻ ﺰاميﺔ
واﻟﺸعور ﻟنﻘﺺ واﻟﺸعور ﻟﻀعف أمام اﻟغرب ﻓﻜﺜﲑ من اﻟناس ﻳتوارى وﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻳﻘول
أن ﺣﻜﻢ ﷲ ﻛﺬا ﻷن اﻟغرب ﻻ ﻳرﻳدون ذﻟﻚ وﳓن نﻘول ﻟيسﺖ ﻛﺬﻟﻚ ما ﻫﻜﺬا ﺗرد
اﻹﺑﻞ ﻳنﺒغي أن ﳕيﺰ ما ﻛان من شرع ﷲ ﺗﺒارك وﺗعاﱃ ﻗﻄعا ﻓوﷲ نفﺨر ﺑه وﻻ نﱰدد سواء
انتﻘﻀو أو رمو ﻹﻗﺼاﺋيﺔ أو أﺣادﻳﺔ اﻟرأي وﺧﺬ من ﻫﺬه اﻟﱰﻫات ما شئﺖ وﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم ﻻ ﻗيمﺔ ﻟه وﻟﻜن نفرق ﺑﲔ ما ﻫو شرع ﷲ ﻗﻄعا وﺑﲔ ما ﻫي اﺟتﻬادات ﲢتمﻞ،

نفرق ﺑﲔ ﻫﺬا وﻫﺬا ﻓﺈذا ﻗاﻟوا اﻟر ﻳعارض اﻻﻗتﺼاد وﻳعرﻗﻞ ﺣرﻛﺔ اﻻﻗتﺼاد نﻘول ﺣرام
ﻟﻜن ا تمعات اﻟﱵ ما ﻓيﻬا ر ﻫﺬه ﳎتمعات متﺨﻠفﺔ اﻗتﺼاد نﻘول ﺣرام واﻟﺰ ﺣرام
واﻟسفور ﺣرام واﻟعري ﺣرام ﻛﻞ ﻫﺬا ﺣرام ﻗﻄعا وإن ﱂ ﻳعﺠﺐ اﻟغرب ﻓﻠيغﻀﺐ ،ﻓﺒعﺾ
اﻟناس ﺗﻜﻠمﻬﻢ ﻋن اﻟرق ﰲ اﻹسﻼم ﻓما ﺑﻘي إﻻ ﻗﻠيﻞ وﻳنﻜر أن اﻹسﻼم ﻛان ﻓيه رق
وﻳنﻜر أن اﻹسﻼم ﻳوﺟﺐ اﳊد ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﱐ واﻟﺰانيﺔ إذا رضيا ﻓﺈذا رضيا ﻫﺬه ﺣرﻳﺔ شﺨﺼيﺔ
ما ﻋند ﰲ اﻹسﻼم ﺣرﻳﺔ شﺨﺼيﺔ ﰲ اﻟﺰ ﳝﻜن اﻟغرب ﻻ ﻳفﻬمون ﻋرﰊ ﻫﺬه مﺸﻜﻠتﻬﻢ
وﳓن نفﺨر ﺬا اﻟﻜﻼم وﻫؤﻻء أذ ب اﻟغرب وﻋﺒيد اﻟغرب من اﻟعرب ﻟﻸسف وﳑن
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ﻳنتسﺒون ﻟﻺسﻼم سﺒﺤان ﷲ اﻟعﻈيﻢ ﻫﻢ أشد اﻟناس اﻗﺼاﺋيﺔ وأشد اﻟناس ﻏﻠو وﺗﻜﻠف
وﺗنﻄﻊ وﻋدم اﺣﱰام ﻟﻶﺧر ﻷنه ﻟو رآك وﲰعﻚ أنﺖ ﺗتﺠنﺐ شيء ﻷنه ﳏرم ﻷن ﻫﺬا
مﺸﻬد رأﻳته ﰲ مﻘﻄﻊ أن شﺨﺺ ﻻ ﻳرﻳد ﻳسمﻊ أﻏنيﺔ ﻗاموا ﻋﻠيه ﺣرام ﻓرأي أنه ﺣرم ﻗمتﻢ
ﻋﻠي ﻗومﺔ اﻟسﺒاع اﳌفﱰسﺔ ﻷﱐ ﻗﻠﺖ ﺣرام وما ﻋندﻛﻢ أنتﻢ ﺣرﻳﺔ رأي ﻓاﺟعﻠوا ﱄ ﺣرﻳﺔ

رأي أﱐ ﻻ أرﻳد ﲰاع اﻷﻏاﱐ وإن ﺻﻮﳊﻮا ﰲ ﺑﻼدهﻢ على ﺟﺰيﺔ أو ﺧراج ﱂ ﳝنعﻮا شيﺌا
ﻣن ذلﻚ ﻳعﲏ أ ﻢ ﻳﺒنوا اﻟﻜناﺋﺲ أو ﻳفعﻠوا ما شاءوا اﻟناﻗوس وﺟﻬر ﺑﻜتا ﻢ ﻷ ﻢ ﰲ
ﺑﻠدﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﺰمون ﺑﺸيء وليﺲ لﻜاﻓر دﺧﻮل ﻣسﺠد ولﻮ إذن لﻪ ﻣسلﻢ ﳚوز دﺧول
اﻟﻜاﻓر ﻟﻠمسﺠد إذا استأﺟر ﻟعمار ا وﺑناﺋﻬا وإن ﲢاﻛمﻮا إلينا ﻓلنا اﳊﻜﻢ والﱰك ﻳعﲏ
ﻟنا أن ﳓﻜﻢ ﻓيﻬﻢ أو نﱰك اﳊﻜﻢ ﻳعﲏ ﻟسنا مﻠﺰمﲔ لﻘﻮلﻪ تعاﱃﻓﺈن ﺟاؤوك ﻓاﺣﻜﻢ
ﺑينﻬﻢ أو أعرض عنﻬﻢ  وإن اﲡر إلينا ﺣرﰊ أﺧذ ﻣنﻪ العﺸر وذﻣﻲ نصﻒ العﺸر
لﻔعﻞ عمر ﻣرة ﰲ السنﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ تعﺸر أﻣﻮال اﳌسلمﲔ ﺑﻞ اﻟﺰﻛاة ﻓﻘط ) وإن ﻮد
نصراﱐ أو عﻜسﻪ ( ن تنصر يﻬﻮدي ) ﱂ يﻘر ( ﻷنﻪ انتﻘﻞ إﱃ دين طﻞ ﻗد أﻗر
ﺑبﻄﻼنﻪ أشبﻪ اﳌرتد وﻋنه ﻳﻘر اﳌسأﻟﺔ اﻵن ﻟو أن ﻛاﻓر انتﻘﻞ من دﻳن ﻟدﻳن آﺧر ﻫﻞ نﻘره
أم ﻻ؟ نﻘول ﻻ إما أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ دﻳنﻚ أو اﻹسﻼم ﻓيﻘول ﻻ ﻳﻘر اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻘر واﻟﻈاﻫر

أنه ﻳﻘر ) وﱂ يﻘبﻞ ﻣنﻪ إﻻ اﻹسﻼم أو دينﻪ ( اﻷول ﻓﺈن أ ﳘا هدد وﺣبﺲ وﺿرب وﻻ

ﻳﻘتﻞ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﻓاﳌسﻠﻢ ﻻ ﻳرﻳﻖ دماء اﻟناس إﻻ ﺑسﺒﺐ وﻗيﻞ لﻺﻣام أنﻘتلﻪ ﻗال ﻻ ﻳعﲏ
اﻹمام أﲪد.

ﻓصﻞ ﻓيما ينﻘﺾ العﻬد

) ﻓﺈن أﰊ الذﻣﻲ ﺑذل اﳉﺰيﺔ ( أو الصغار ) أو التﺰام ﺣﻜﻢ اﻹسﻼم ( أو ﻗاتلنا ) أو
تعدى على ﻣسلﻢ ﺑﻘتﻞ أو ز ( ﲟسلمﺔ وﻗياسﻪ اللﻮاط ) أو ( تعدى ﺑـ ) ﻗﻄﻊ طريق
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أو ﲡسﺲ أو إيﻮاء ﺟاسﻮس أو ذﻛر ﷲ أو رسﻮلﻪ أو ﻛتاﺑﻪ ( أو دين ) ﺑسﻮء انتﻘﺾ
عﻬدﻩ ( ﻷن هذا ﺿرر يعﻢ اﳌسلمﲔ وﻛذا لﻮ ﳊق ﺑدار ﺣرب وﻋند مساﺋﻞ ﻻ ﺗنﻘﺾ
اﻟعﻬد ﻻ إن أﻇﻬر ﻣنﻜرا أو ﻗذف ﻣسلما إن أﻇﻬر منﻜرا ﻳعﺰر وإن ﻗﺬف مسﻠما ﳛد
ﻟﻜن ﻻ ﻳنتﻘﺾ اﻟعﻬد وينﻘﺾ ﲟا تﻘدم عﻬدﻩ ) دون ( عﻬد ) نساﺋﻪ وأوﻻدﻩ ( ﻓﻼ
ينتﻘﺾ عﻬدهﻢ تبعا لﻪ ﻳعﲏ إذا ﻓعﻞ شيء من اﻹﺣدى ﻋﺸر اﳌاضيﺔ ﻗتﻞ ﺗعدى ﻗﻄﻊ
طرﻳﻖ ﲡسﺲ ﻫو ﻳنتﻘﺾ ﻋﻬده أما زوﺟته وأوﻻده ﻻ ﻳنتﻘﺾ ﻋﻬدﻫﻢ ﺗﺒعا ﻟه ﻷن النﻘﺾ
وﺟد ﻣنﻪ ﻓاﺧتص ﺑﻪ ) وﺣﻞ دﻣﻪ ( ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳنﺒﲏ ﻋﻠﻰ انتﻘاض اﻟعﻬد وﻫﺬا ﻟيﺲ معناه

أنه ﳚﺐ ﻗتﻠه ﻓﻬو ﺑيد اﻹمام ﻟﻜن أﻗﺼﻰ شيء ﳚوز أن نﻘتﻠه وﳚوز أﻗﻞ من ذﻟﻚ أن
نسﱰﻗه وﳚوز أن نﻄﻠﻘه ﲝسﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ إذاً ﳜﲑ ﻓيه اﻹمام ﲣيﲑ مﺼﻠﺤﺔ وﻟيﺲ ﺗﺸﻬي

ولﻮ ﻗال تبﺖ ﻓيخﲑ ﻓيﻪ اﻹﻣام ﻛﺄسﲑ ﺣرﰊ ﺑﲔ ﻗتﻞ ورق وﻣن ﻳعﲏ ﻳﱰﻛوه ﺑدون مﻘاﺑﻞ

وﻓداء ﲟال أو أسﲑ ﻣسلﻢ ﻓيﺨﲑ اﻹمام ﺑﲔ ﻫﺬه اﻷرﺑعﺔ ﻗتﻞ ورق ومن وﻓداء ﲟال أو
سﲑ ) و ( ﺣﻞ ) ﻣالﻪ ( ﻷنﻪ ﻻ ﺣرﻣﺔ لﻪ ﰲ نﻔسﻪ ﺑﻞ هﻮ ﺑﻊ ﳌالﻜﻪ اﳌال ﻫﺬا ﻻ

ﺣرمﺔ ﻟه ﰲ نفسه ﺑﻞ ﻫو ﺑﻊ ﳌاﻟﻜه ﻓيﻜﻮن ﻓيﺌا إذاً ﺧﺬ ماﻟه ونﻀعه ﰲ مﺼاﱀ
اﳌسﻠمﲔ وﻟو أنه أسﻠﻢ ﻗال :وإن أسلﻢ ﺣرم ﻗتلﻪ ورﻗه ﻓيﺤرم أن نﻘتﻠه وأن نسﱰﻗه إﻻ إن
رق ﰒ أسﻠﻢ ﻓﻬو رﻗيﻖ إذاً اﺑتداء ﻻ ﻳﺸرع ﰲ رﻗه ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز إنﺸاء رق ﺑعد أن أسﻠﻢ.
ﻫﺬا وﺻﻠﻰ ﷲ وسﻠﻢ و رك ﻋﻠﻰ نﺒينا ﷴ وﻋﻠﻰ آﻟه وﺻﺤﺒه وسﻠﻢ ﺗسﻠيما ﻛﺜﲑا
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