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تقريظ العالمة الفاضل

حممد أمحد الشيخ حممود «الشيخ أبا»
«من علامء الصومال»

ﭑﭒﭓ

ٍ
الغر
احلمد هلل خالق األنام ،وشارع احلالل واحلرام ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد قائد ّ
املحجلني ،والقائل« :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين» ،وعىل آله الذين طهرهم اهلل تطهري ًا
من الرجس ،وصحبه املجاهدين يف سبيل اهلل ببذل النّفيس والنّفس.
أما بعد :فقد بعث إ ّيل أخونا الفقيه الشيخ :حممد بن عيل بن حممد باعطية كتابه املسمى «غاية
املنى رشح سفينة النجا» ،وملا تصفحته وطالعته وجدته رشح ًا مبسوط ًا كاشف ًا عن اإلشكال
للسجا ،وحاوي ًا ملا تفرق يف الكتب الفقهية ،وجامع ًا لشتى املواضيع الدينية،
يف بعض املسائل َّ
شارحه ما حيتاج إليه كل طالب لضالته ناشد ،من
واألصل مع صغر حجمه استخرج منه
ُ
وفرع من كل مسألة ما يناسب
لطائف املعارف وفرائد احلكم ونوادر النكت ونفائس الفوائدّ ،
املقام ،واستوعب أطراف املوضوع مستوفي ًا فيه الكالم ،بحيث صار ما مجعه كتاب ًا ضخ ًام،
وحام ً
ال يف ط ّيه تراث ًا فخ ًام ،وأيد ما كتبه باحلديث والقرآن ،وراعى ما اختلف فيه القمران،
وعزا إىل أصحاهبا العبارات ،واعتنى بضبط القواعد وذكر االحرتازات ،فياله من فقيه نحرير
ومبتد ،ويكتفي به العابد عند أداء عبادته وهو بإمامه م ٍ
ٍ
قدم لنا مايستفيد منه كل ٍ
قتد.
منته
ُ
وجدير هبذا الكتاب أن ال ختلو عنه املكاتب ،وحيرص عىل اشرتائه واقتنائه كل طالب،
فجزى اهلل مؤلفه عنّا خري اجلزاء ،ومتعه بالصحة وطول البقاء ،وجعل علمه نافع ًا ،ورزقه
واسع ًا ،وبارك يف أوالده وطلبته ،وأعانه عىل تربيتهم وبلوغ رغبته.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم
الدين ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

العيل
كتبه الفقري إىل عفو مواله ّ
املقديش
الشايش
حممد أمحد الشيخ حممود (الشيخ أبا)
ّ
ّ
حرر يف شهر صفر من عام 1429هـ

تقريظ العالمة الفاضل

عبدالرمحن بن إسامعيل بن حممد الوشيل احلسني
«من علامء اليمن»

ﭑﭒﭓ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف املرسلني ،وعىل آله وصحبه

أمجعني.

وبعد :فقد أجلت نظري الكليل وفكري العليل يف مؤلف ياله من مؤلف ،وهو الكتاب الذي

ليس له مثيل ،املسمى «غاية املنى رشح سفينة النجا» ملؤلفه الشيخ الفاضل :حممد بن عيل بن
حممد باعطية الدوعني –عافانا اهلل وإياه ، -فإذا هو قد أتى فيه بام يشفي العليل ويروي الغليل،

وما قد رأيت مثله من رشوح «سفينة النجا» من توضيح العبارة مع بسطها مثل ما رأيته فيه،
ونقله وعزوه كام هو واجب عند أهل الذوق السليم ،فجزاه اهلل عنا وعن املسلمني خري ما
جزى عبد ًا من عباده املتقني ،رزقنا اهلل وإياه حسن االتباع وجنبنا موارد أهل الزيغ واالبتداع،
إنه ويل ذلك وجدير بام هنالك ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

كتبه احلقري

عبد الرمحن بن إسامعيل بن حممد الوشيل احلسني
املنرية – الزيدية «حمافظة احلديدة»

حرر خلمس ليال مضني من حمرم احلرام لعام 1429هـ

تقريظ العالمة الفاضل

حممد بن قاسم الوشيل احلسني
«من علامء اليمن»

ﭑﭒﭓ

إياك اللهم أمحد  ،وأصيل وأسلم عىل أمحد  ،وعىل آله وصحبه عن يد  .وبعد :

لقد قرأت من أول «غاية املنى رشح سفينة النجا» للولد املبارك  :حممد بن عيل بن حممد باعطية

الدوعني  ،فإذا هو رشح ينرشح به الصدر ويذهب وحره ،ويزيل الشك ويطفئ رشره ،وحيتوي
عىل نفائس غرر ،منتقاة من الكتاب والسنة واألثر ،ومقتطفة من روضة كل حرب وبحر.
س ِ
الف ْق ِ
در ِاري ِ
�ت
�ه َأ ْض َحى هب�ا َر ِهينَ ْة
ورا َق ْ
�فينَت َُك ا ّلتِ�ي َر َّق ْ
�ت َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
وم ْن َع َج ٍ
«سفينَ ْة»
�ور الع ْل� ِم ُط ّ�ر ًا
َل َق�دْ َض َّم ْ
ب « ُب ُح ٌ
ور» فيِ َ
�ت ُب ُح َ

بيتان بطراز جديد  ،عن عرشين بيتا ال تزيد  ،بتكرير أول كل بيت ويكمل التايل بأول ما

سبقه من األبيات واألوائل تكون بيت ًا ::

((( (( ((

((( جممع البحرين :تورية بالشيخني ابن حجر والرميل ،وبمكان لقاء موسى واخلرض.
((( العبد :اخلرض.
((( الصخر :هو الصخر الذي آوى إليه موسى ويوشع عليهام السالم وترسب احلوت عنده.

اعتذار
ِ
«محُ َم�دُ » س ِ
�ام ْح َوا ْق َب ِل ال ُع ْ
َركَاكَ� َة َأ ْق�واليِ و َقائ ُله�ا َأ ْك�دَ ى
�ذ َر ِمنَّ ًة
َّ
َ
لمِ
ِ
ِ
�ويل َدْ حك ُْم
�ب َل� ُه النَّ ْق�دَ ا
َف َح ِّق ْ
بـ« َد ْو َع� َن» َو َّطن ُْت َق ْ
وجان ْ
�ق آ َم�اليِ َ

وسالم اهلل عليكم وعىل َمن حوى مقامكم من علامء ومتعلمني وأهل وحمبني.
كتبه والدكم

حممد بن قاسم الوشيل احلسني
املنرية «حمافظة احلديدة»

بتاريخ حمرم احلرام  1429هـ  2008 -م

تقريظ الشيخ الفاضل

حمفــوظ كرامــة بن سهيــل
«من علامء حرضموت»

ﭑﭒﭓ
صل عىل سيدنا ٍ
احلمد هلل ،اللهم ِّ
حممد وآله وسلم.

وبعدُ  :فإنني قد اطلعت عىل كتاب «غاية املنى رشح سفينة النجا» للشيخ :حممد بن عيل بن

حممد باعطية ،فوجدته مشتم ً
ال عىل رسالة يف التوحيد والعقيدة باإلضافة إىل فقه العبادات،
وجامع ًا لكثري من املسائل الفقهية ،ومشري ًا إىل األقوال املعتربة مدع ًّام إياها باألدلة من الكتاب
والسنة .فإنني أويص بقراءته واالطالع عليه للمبتدئ واملتوسط فيجد فيه غاية ما يتمناه.
نرجو أن ينفع اهلل به كام نفع بأصله إنه سميع جميب.

كتبه

حمفوظ كرامة بن سهيل

الرتيمي موطن ًا التميمي نسب ًا العلوي طريق ًة

مدرس برباط تريم ،وعضو جملس اإلفتاء برتيم حال ّي ًا
ويف 1429/2/25هـ

تمهيد

ترمجة الشيخ العالمة سامل بن عبد اهلل احلرضمي

(((

اسمه ومولده

هو العالمة املعلم والقايض والسيايس واخلبري بالشؤون العسكرية الفقيه الشيخ سامل بن

عبداهلل بن سعد بن عبد اهلل بن سمري احلرضمي الشافعي.

ولد ـ رمحه اهلل ـ يف قرية «ذي أصبح» من قرى وادي حرضموت.

نشأته وتعليمه

تربى وتعلم لدى أبيه الشيخ العالمة املعلم عبد اهلل بن سعد بن عبد اهلل بن سمري ،وقرأ

القرآن الكريم وأتقن أوجه أدائه ،ثم اشتغل بإقرائه فسمي معل ًام -وهو اصطالح حرضمي
يطلق عىل من اشتغل بإقراء القرآن الكريم ،ولعلهم أخذوه من احلديث« :خريكم من تعلم

القرآن وعلمه» -ودرس العلوم الرشعية عىل والده وعىل مجع من العلامء الذين امتأل هبم وادي

حرضموت يف القرن الثالث عرش اهلجري.
دوره يف الدعوة إىل اهلل والتعليم

نرش العلوم ودرسها وأقبل عليه الطالب ينهلون من معينه ،وكان من أجلهم السيد احلبيب

عبد اهلل بن طه اهلدار احلداد والشيخ الفقيه عيل بن عمر باغوزة .وأرشقت شمسه وظهر صيته
حتى سريت إليه قصائد املديح ممن هم يف مرتبة شيوخه كالشيخ العالمة عبد اهلل بن أمحد

باسودان.

((( وهو مؤلف متن «سفينة النجاة» من املقدمة إىل هناية فصل الزكاة ،نقلت هذه الرتمجة من مقدمة العالمة
عمر بن حامد اجليالين عىل كتاب «الدرة اليتيمة».

()10

تمهيد

خربته السياسية بالشؤون العسكرية

ومع اتساعه يف العلوم الرشعية وقيامه بنرشها كانت له مشاركات يف األمور السياسية وخربة

بالعتاد احلريب ،فقد انتدب إىل اهلند ليختار للدولة الكثريية خبري ًا عسكري ًا يف شؤون املدافع
فاختاره وأرسله إليهم ،وقام برشاء بعض أنواع الذخرية احلربية احلديثة من سنغافورا وبعثها
إىل حرضموت ،وكان أحد القائمني بالصلح بني يافع والدولة الكثريية.

واختري مستشار ًا للسلطان عبد اهلل بن حمسن؛ ال يصدر إال عن رأيه ،وعندما خالفه السلطان

ومل يرجع إىل مشورته واستبد برأيه سافر مغاضب ًا إىل اهلند ثم إىل جاوة وتديرها.
بعض من صفاته

كان رمحه اهلل من أهل الصالح ،دائم الذكر كثري التالوة لكتاب اهلل ،ذكر الشيخ أمحد

احلرضاوي املكي أنه كان خيتم القرآن الكريم وهو يطوف بالبيت.
وفاته

تويف -رمحه اهلل ونفع به وبعلومه يف الدارين -يف «بتاوى» من بالد جاوة عام 1271هـ.

من مؤلفاته

له عدد من املؤلفات منها :متن «سفينة النجاة» ،و «الفوائد اجللية يف الزجر عن تعاطي احليل

الربوية».

()11

تمهيد

ترمجة الشيخ العالمة حممد بن عمر نووي جاوي

(((

اسمه ومولده

هو العالمة الشيخ حممد بن عمر بن نووي اجلاوي املكي ،ولد ـ رمحه اهلل ـ عام 1230هـ يف

بلدة «بنتن» بجاوة.
نشأته وتعليمه

قدم من إقليمه «بنتن» بجاوة إىل مكة املكرمة وهو صغري ،وأخذ عن علامئها وعن علامء

املدينة املنورة ،ثم سافر إىل الشام ومرص لالستزادة من العلم وعاد إىل مكة املكرمة مدرس ًا

مرموق ًا يف احلرم املكي الرشيف .وصاحب الرتمجة مفرس متصوف وهو من فقهاء الشافعية،

عرفه تيمور :بعامل احلجاز .
وفاته

تويف -رمحه اهلل ونفع به وبعلومه يف الدارين -يف «مكة املكرمة» عام  1314هـ كام ذكر

ذلك السيد عمر حامد اجليالين يف مقدمته عىل كتاب «الدرة اليتيمة» ،و ذكر الزركيل يف كتابه

«األعالم» أن وفاته كانت عام 1316هـ.
من مؤلفاته

له من املؤلفات ما يقارب املئة ،منها :كتاب «كاشفة السجا عىل سفينة النجا» ،و كتاب «نور

الظالم رشح عقيدة العوام» ،وكتاب «مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد» ،وكتاب «فروع
املسائل يف الفقه» ،وكتاب «قوت احلبيب الغريب توشيح عىل فتح القريب املجيب» وغريها.

متمم متن «سفينة النجا»بكتاب الصوم ،نقلت هذه الرتمجة من مقدمة العالمة عمر بن حامد اجليالين
((( وهو ِّ
عىل كتاب «الدرة اليتيمة» ،ومن كتاب «األعالم» خلري الدين الزركيل بترصف.

()12

تمهيد

ترمجة الشارح الشيخ حممد بن عيل بن حممد باعطية

(((

اسمه ومولده

هو املريب الفاضل الفقيه الشيخ حممد بن عيل بن حممد بن سعيد بن عبد اهلل –ويقال له:

(عبود) -باعطية .وترجع قبيلة (آل باعطية) إىل قبيلة (كندة) املشهورة.

ولد شيخنا -حفظه اهلل -يف شهر ربيع األول من عام 1380هـ 1960 /م ببلدة (قرن

باحكيم) -إحدى قرى وادي دوعن األيمن بحرضموت.-

وأما والده فأصله من (خديش) وهي من قرى وادي دوعن األيمن أيض ًا ،ولكنه انتقل

إىل (قرن باحكيم) مع والدته -أي :جدة صاحب الرتمجة -وهي من قبيلة آل بغلف من بلد

(خسوفر)؛ حيث تزوجت هناك بعد أن فارقها جد صاحب الرتمجة وسافر إىل (جاوة).
ٍ
بشهر تقريب ًاَ ،دق الباب عىل والده -رمحه اهلل -جمموعة من
وقبل والدة شيخنا -حفظه اهلل-

األخيار املشهورين بالصالح وقالوا له« :مربوك اهلادف حممد» ،فقال هلم والده« :إن زوجتي

مل تضع بعد» ،فابتسموا وانرصفوا ،ولعل هذا مما دعا والده -رمحه اهلل -أن حيرص عىل تسميته

حممد ًا ،وقد استبرش بام قالوه خري ًا.
نشأته وتعليمه

نشأ شيخنا -حفظه اهلل -بعيد ًا عن نشأة أقرانه ،فبعد وصوله إىل سن التمييز كان والده

مسافر ًا فاعتنت والدته -حفظها اهلل -برتبيته ،فام إن وصل سن السادسة حتى ذهبت به إىل

معالمة القرن ،فتعلم فيها القراءة والكتابة والقرآن الكريم ،ويف تلك السن املبكرة كان ارتباطه
وثيق ًا بأهل البيت؛ إذ كان يتوطن القرن يف تلك األيام القطب النوير احلبيب صالح بن عبداهلل
العطاس وأخواه احلبيب حممد واحلبيب عقيل ريض اهلل عنهم ،فكان -حفظه اهلل -يذهب إىل

((( وهو شارح هذا الكتاب ومتمم املتن بكتاب احلج.

()13

تمهيد

احلبيب صالح -ريض اهلل عنه -وجيلس عنده الساعة والساعتني لينال من عظيم بركاته وصالح

دعواته ،وكان احلبيب صالح حيب صاحب الرتمجة ويباسطه ،مما غرس ذلك حمبة أهل البيت

يف قلبه منذ نعومة أظافره.

وكان شيخنا -حفظه اهلل -شديد التعلق ببيوت اهلل ،فكان يالزم املسجد وعمره ما بني

السابعة والثامنة ،ويف تلك السن التحق بمدرسة باصادق اجلفري باخلريبة لوجود العالمة
احلبيب بركة دوعن وفقيهها حامد بن عبد اهلادي اجليالين ،فمكث هناك سنة ،ثم انتقل إىل
املدارس النظامية ودرس فيها.

وبعد ذلك رغب والده -رمحه اهلل تعاىل -يف انتقاهلم إىل (احلجاز) عام 1390هـ  ،فوصل

شيخنا -حفظه اهلل -مع بقية أهله إىل مدينة (جدة) يف أواخر شهر ذي القعدة من السنة املذكورة،

وواصل دراسته يف (جدة) حمل إقامته يف مدارسها وأكمل تعليمه اجلامعي فيها -نفعنا اهلل به

وأمد يف عمره.-
شيوخه

تتلمذ شيخنا -حفظه اهلل -عىل يد كثري من املشايخ الكبار ،فمنهم احلبيب صالح بن عبد اهلل

العطاس املتقدم ذكره ،حيث كان صاحب الرتمجة شديد التعلق به منذ نعومة أظفاره .ومنهم

أيض ًا احلبيب الداعي إىل اهلل عبد اهلل الصادق احلبيش -ريض اهلل عنه ،-حيث كان أول من
اتصل به شيخنا بعد انتقاله إىل (جدة) ،فقرأ عليه يف الفقه متن سفينة النجاة وكتاب «كفاية
األخيار» ،ويف النحو كتاب «الكواكب الدرية» ،وكان -حفظه اهلل -حيرض درسه الذي يلقيه يف

املسجد يف كتاب «اإليضاح» لإلمام النووي.

ويف هذه األثناء :اتصل شيخنا -حفظه اهلل -بالشيخ اجلليل كرامة سهيل -ريض اهلل عنه،-

فقرأ عىل الشيخ كرامة متن «سفينة النجاة» ورشحها «نيل الرجاء» ثالث مرات ،وكان يقول
له الشيخ كرامة -ريض اهلل عنه( :-نحن نقرئُك يف هذه الكتب ولكن نرشح لك رشوح أهل

«املنهاج») ،ثم قرأ عليه -حفظه اهلل -فاحتة «املنهاج» ،ثم أمره بقراءة «عمدة السالك».
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ومن مشاخيه أيض ًا :الشيخ اجلليل املحب ألهل بيت النبوة الشيخ حممد بن عمر باخبرية

رمحه اهلل وريض عنه ،-وكان الشيخ باخبرية حيب صاحب الرتمجة حمبة كبرية ،قرأ عليه شيخنا-حفظه اهلل -كتاب «بداية اهلداية» لإلمام الغزايل وقد حصل له منه اإلجازة.

وممن ارتبط هبم أيض ًا احلبيب املتواضع العارف باهلل عبد الرمحن بن أمحد الكاف -ريض اهلل

عنه ،-الزمه صاحب الرتمجة -نفع اهلل به -كثري ًا خاص ًة إبان أزمة اخلليج ،وقرأ عليه كتاب

«ضوء املصباح رشح زيتونة اإللقاح» ،كام قرأ عليه أيض ًا قطعة ال بأس هبا يف «املنهاج» ،وقرأ
عليه أيض ًا كتابه «سلم التيسري» قبل ظهوره وطبعه ،وكان احلبيب عبد الرمحن حيب صاحب

الرتمجة حمبة كبرية ودائ ًام ما خيربه بذلك ،ومن مشاخيه أيض ًا :احلبيب العالمة واحلرب الفهامة
أبو بكر بن عبد اهلل عطاس احلبيش -ريض اهلل عنه ،-قرأ عليه صاحب الرتمجة يف «رياض

الصاحلني» ،وحصل له منه اإلجازة.

ومن مشاخيه الذين تلقى عنهم كذلك :احلبيب اجلليل أمحد بن علوي احلبيش -عليه رمحة

اهلل ورضوانه ،-قرأ عليه شيخنا -حفظه اهلل -يف الفقه والنحو ،كام أخذ كذلك عن احلبيب
العالمة حسن ابن احلبيب عبد اهلل الشاطري -ريض اهلل عنهام وأسكنهام فسيح جناته.-

ومن مشاخيه أيض ًا :احلبيب النوير والعلم النحرير السيد القايض حممد رشاد البيتي -حفظه اهلل

وأمد يف عمره ،-قرأ عليه شيخنا -نفعنا اهلل به« -فتح املعني» يف الفقه ،و «حاشية الكفراوي» يف

النحو ،وقرأ عليه أيض ًا يف «جمموعة القضاء» للحبيب حمسن بونمي ،وقرأ يف «عامد الرضا» ،ويف
«امليزان» للشعراين ،وقرأ عليه أيض ًا «زيتونة اإللقاح» مع رشحها للمصنف ورشحها للباجوري
كذلك ،كام قرأ عليه «جواهر العقدين» ،وال زال صاحب الرتمجة مرتبط ًا به ارتباط ًا وثيق ًا.

ومن مشاخيه أيض ًا :احلبيب الداعي إىل اهلل ورسوله بلسان احلال واملقال القطب الشهري

عبدالقادر بن أمحد السقاف -أمد اهلل يف عمره ونفعنا به ،-ترشف شيخنا -حفظه اهلل -بالقراءة

عليه يف رسالة اإلمام السيوطي «إحياء امليت يف فضائل أهل البيت» ،وحصل له منه اإلجازة.

وممن قرأ عليهم صاحب الرتمجة الشيخ الفاضل حممد العبريي رمحه اهلل -حنبيل املذهب،-

وكان فقيه ًا ال ُيامرى يف مذهب اإلمام أمحد ،قرأ عليه شيخنا -حفظه اهلل -كتاب «زاد املستقنع»
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مع حفظه له ،وقرأ عليه أيض ًا يف علم الفرائض كتاب «عدة الباحث» حتى قال الشيخ حممد

العبريي لطالبه« :أفرضكم حممد».

وممن قرأ عليهم صاحب الرتمجة الشيخ اجلليل عبد املنعم تعيلب وهو فقيه شافعي ،قرأ عليه

صاحب الرتمجة -نفع اهلل به -أكثر «املنهاج» ،كام قرأ عليه يف التفسري أيض ًا.

وقرأ -حفظه اهلل -كذلك عىل كثري من العلامء واملشايخ واألساتذة األجالء خالل مسريته

التعليمية مما ال يسع املجال لذكرهم ،حيث قرأ عليهم يف الفقه كتاب «الروض املربع» يف فقه اإلمام

أمحد ،وقرأ يف النحو «رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك» مع حفظ «األلفية» ،كام قرأ عليهم يف
التفسري والتجويد واحلديث وأصول الفقه وعلم العروض والقوايف وغري ذلك من العلوم.

كام اتصل صاحب الرتمجة -نفعنا اهلل به -بكثري من املشايخ أثناء رحالته إىل الشام ولبنان

وتركيا ومرص واليمن واهلند والتمس منهم اإلجازة فأجازوه.

وأما شيخه الذي عليه املعول واالعتامد ،فهو احلبيب الداعي إىل اهلل منبع اإلمداد ،القطب

أمحد مشهور بن طه احلداد؛ إذ مل يزل شيخنا حفظه اهلل منطوي ًا حتته كارع ًا من مصايف مشاربه،

مستضيئ ًا به يف مشارق طريقه ومغاربه ،قرأ عليه شيخنا «رياض الصاحلني» ،ثم قرأ عليه
«زاد املسلم فيام اتفق عليه البخاري ومسلم» ،ثم قرأ عليه يف «تيسري األصول ألحاديث

الرسول» ،كام قرأ عليه أيض ًا رسالة اإلمام السيوطي «إحياء امليت يف فضائل أهل البيت» ،ثم
انتقل -نفعنا اهلل به -إىل قراءة «اجلامع الصغري» لإلمام السيوطي إال أنه مل يكمله؛ إذ انتقل

احلبيب -ريض اهلل عنه -إىل رمحة اهلل ومل يزل شيخنا يقرأ فيه ،وكان صاحب الرتمجة -نفع

اهلل به -حيرض درسه اخلاص املعقود ألوالده وأحفاده يف متن «الغاية والتقريب» حيث كانت
جتري فيه مناقشات ملسائل الفقه ،وقد ارتبط شيخنا -حفظه اهلل -باحلبيب أمحد مشهور

ارتباط ًا وثيق ًا وأحبه حب ًا عظي ًام والزمه حتى وافته املنية -ريض اهلل عنه ونفع به وبعلومه-
عام 1416هـ من اهلجرة.
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دوره يف الدعوة إىل اهلل ونرش العلم

كام كان طلبه للعلم منذ صغره هبمة وعزيمة صادقتني فكذلك كان تدريسه ،فقد بدأ شيخنا

حفظه اهلل -بالتدريس يف املساجد قبل بلوغ سن العرشين يف التجويد واحلديث والفقهوالفرائض والنحو وعلم الكالم ،وال يزال -أمد اهلل يف عمره -كذلك حتى اآلن بأمر من

مشاخيه ،وقد َد َرس عىل يديه املئات الذين تلقوا نصيب ًا من القرآن الكريم والعلوم الرشعية ،كام
حفظ الكثري منهم القرآن الكريم ،ومن َثم ختصص عدد منهم أيض ًا يف طلب العلوم الرشعية
وغريها من العلوم -نسأل اهلل النفع باجلميع .-وقد َد َّرس -حفظه اهلل -يف مدارس الفالح

وغريها من املدارس النظامية ما يقارب العرشين عام ًا ،كام قام -حفظه اهلل -بالدعوة إىل اهلل

ونرش العلم بأمر من مشاخيه يف عدد من قرى اليمن ووادي حرضموت ،وهو كبقية العلامء
والسلف الصالح قد ناله من املشقة واإليذاء والكيد اليشء الكثري مدة طلبه للعلم وتدريسه،

وقد حتمل -حفظه اهلل -أعباء األمور منذ وفاة والده -رمحه اهلل ،-و لكن مل يكن يشء من ذلك

عائق ًا له عن طلب العلم ونرشه.
أهم صفاته

يتصف شيخنا -حفظه اهلل -بالتواضع اجلم ،فهو ال يرى لنفسه مكانة أو منزلة رغم ثناء

مشاخيه املتكرر عليه واغتباطهم به ،كام أنه شديد املحبة والتوقري ألهل البيت صغريهم قبل

مرب لطلبته بحاله
كبريهم وجاهلهم قبل عاملهم ،بشوش الوجه مجيل املظهر حسن املعارشةٍّ ،

ومقاله يف زمن قلت فيه الرتبية ،مواصل لألقارب وأهل العلم يسأل عنهم ويتفقد أحواهلم

ويواسيهم ،دائم الدعاء للعلامء وطلبة العلم يف كل مكان ،كثري املطالعة ،شغوف بعلوم الفقه
والعربية واألدب ،مهتم بواقع األمة اإلسالمية وما حيوكه هلا أعداؤها من املكايد عىل مجيع
األصعدة ،وهو دا ٍع إىل مذهب أهل السنة شديد التحذير من االنجراف يف تيار الروافض

واخلوارج ،وهو كغريه من علامء العرص شديد التأسف عىل عزوف كثري من أبناء األمة عن
طلب العلم وبخاصة علم الفقه .وال يزال -حفظه اهلل تعاىل -يدرس القرآن الكريم والعلوم
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الرشعية ،وبابه مفتوح لطالبي العلم الراغبني يف أخذ نصيبهم من مرياث نبيهم -صلوات اهلل

وسالمه عليه وعىل آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.-
مؤلفاته

لشيخنا -حفظه اهلل -مؤلفات يف عدد من العلوم الرشعية ،فمنها يف علم الفقه« :الدرة

اليتيمة رشح السبحة الثمينة» نظم احلبيب أمحد مشهور احلداد عىل السفينة ،حيث أشار عليه

احلبيب أمحد -ريض اهلل عنه -بكتابة رشح متوسط عليها ،كام أشار عليه أيض ًا بوضع مبحث يف
احلج تتمي ًام لربع العبادات يف متن «سفينة النجاة» فامتثل إشارته ،والكتاب مطبوع ،وقد تلقاه
الشيوخ والطالب بالقبول التام والنفع العام ،وله كذلك كتاب «غاية املنى رشح سفينة النجا»

وهو هذا الكتاب الذي بني أيدينا ،ويمتاز بسهولة العبارة ومجعه لكثري من الضوابط واملسائل
يف العقيدة وربع العبادات ،وله «زاد اللبيب رشح متن الغاية والتقريب» وهو رشح موسع
جامع لكثري من الضوابط يف أبواب الفقه مجيعها ،وهو قيد الطبع .وله يف علم الكالم «موجز

الكالم رشح عقيدة العوام» وهو مطبوع عم النفع به يف كثري من البلدان .وله يف علم الرتبية
والسلوك كتاب «السلوك األساسية فيام جيب عىل أبناء األمة اإلسالمية» وهو مطبوع عم النفع

به كذلك للكثري السيام طالب الدورات الصيفية .وله يف السرية النبوية «غيث السحابة املطرة
رشح احلديقة النرضة نظم السرية العطرة» وهو رشح متوسط عىل تلك املنظومة التي نظمها
احلبيب أبوبكر العدين ابن عيل املشهور -نفع اهلل به ،-والكتاب مطبوع ومنتفع به .وله يف علم

التفسري جمموعة فوائد ومفاهيم عىل عدد من اآليات القرآنية لكنه ال يزال خمطوط ًا ،وله جمموعة
خطب منربية كذلك.

كام أن له عدد ًا من الرسائل العلمية منها« :القول املبني يف أن عالمات الساعة من أمور

الدين» ،و«التعليم األبوي يف ظل حارض ومايض األمة اإلسالمية وموقف االستعامر منه» ،وله
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رسالة يف بر الوالدين أيض ًا ،وله رسالة بعنوان «العملية التعليمية يف حياة األمة اإلسالمية»،

بعض من هذه الرسائل بمجلة اجلذوة((( واألخرى ال تزال قيد الطبع.
نُرش ٌ

مج ًا.
نفعنا اهلل به وبعلومه ،وأثابه ،وأطال عمره ،وزاده منزلة ورفعة وعل ًام ،ونفع به نفع ًا ّ

كتبه تلميذاه

عبداهلل بن أيب بكر بن أمحد بلفقيه

حممد بن حمسن بن عبد اهلل اجليالين

((( وهي جملة تصدر عن مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة الرتاث التابع ألربطة الرتبية اإلسالمية
ومراكزها التعليمية واملهنية بعدن-اليمن.
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مقدمة الشارح
ﭑﭒﭓ
احلمد هلل وهاب املنن املعطي بغري حساب ،خص من شاء من عباده بالتفقه يف الدين واستنباط

األحكام من السنة والكتاب ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له رب األرباب ،وأشهد

أن سيدنا حممد ًا عبده ورسوله سيد األحباب ،اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله
األطهار وعىل أصحابه خري أصحاب ،أما بعدُ ..

الغني حممد بن عيل بن حممد باعطية الدوعني :هذا رشح عىل
فيقول الفقري إىل عفو مواله
ّ

سفينة النجاة للعالمة سامل بن سمري احلرضمي وكذلك عىل األبواب التي زادها العالمة حممد

زدتا يف احلج ،وهبذا يكون الكتاب أكمل ربع العبادات،
نووي جاوي يف الصيام واألبواب التي هُ

سميته «غاية املنى رشح سفينة النجا».

وهو يف احلقيقة عبارة عن دروس ألقيتها للدارسني والدارسات عندي هلذا املتن املبارك،

ثم طالعته بعد ذلك ودعمته بالنقول من كتب أهل العلم املعتمدة وراعيت فيه اخلالف بني
العالمتني ابن حجر والرميل ،وذكرت فيه الدليل لغالب مسائله والتعليل لبعض منها ،ورجائي

أن يكون قد أتى عىل غالب املسائل يف ربع العبادات.

واهلل أرجو أن ينفع به طالب العلم واملعرفة وأن يرزقني اإلخالص يف القول والعمل ،وهو

حسبي ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
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ﭑ

كتاب العقائد
ﭑﭒﭓ
ابتدأ املصنف كتابه بـ ﮋ ﭑ ﭒﭓﮊ ألمرين:

األمر األول :اقتدا ًء بالكتاب العزيز .فهو يف مجيع تنزالته مبدوء ببسم اهلل الرمحن الرحيم،

فالتنزل األولَّ :ملا أنزله تعاىل من بيت العزة إىل اللوح املحفوظ مجلة واحدة ،مبتدأ فيه بالفاحتة
والتي أوهلا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،وخمتت ًام بالناس .والثاين :تنزله من اللوح املحفوظ عىل
قلب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم منج ًام أي :مفرق ًا حسب احلوادث ،فإنه تنزل عليه

وكان أول ما تنزل منه ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮊ .

األمر الثاين :لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :كل أمر ذي بال ال ُيبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن

الرحيم فهو أقطع» ويف رواية «فهو أبرت» ،ويف أخرى« :فهو أجذم» .واملعنى :أنه مقطوع الربكة

وممحوقها ،أي :قليل النفع.

ومعنى ذي بال :أي :صاحب حال هُيتم به رشع ًا ،وذلك بأن ال يكون من سفاسف األمور،

كاالمتخاط وكنس الزبل ونحوه ،وليس ذكر ًا حمض ًا كاحلمد والتكبري والدعاء ،وال جعل

الشارع له مبدأ غري البسملة ،كالصالة فإهنا تبدأ بالتكبري والدعاء فإنه يبدأ باحلمد هلل .واعلم
أنه ال تعارض بني حديث البسملة واحلمدلة كام سيأيت.

وقبل الرشوع يف تفسري ألفاظ البسملة ،نذكر أوالً بتوفيق اهلل وحسن رعايته مسائل:
()22

كتاب العقائد

املسألة األوىل :فضائل البسملة الرشيفة:

من فضلها أهنا أول ما يلقيه الوحي يف كل مرة من املرات ،فقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه

عيل  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
وآله وسلم أنه قال« :كان جربيل إذا جاءين بالوحي أول ما يلقي َّ
ﭔﮊ»رواه الدارقطني.

ومن فضائلها أهنا حتوي اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا سئل به أعطى ،أخرج

ابن أيب حاتم واحلاكم والبيهقي وغريهم عن ابن عباس-ريض اهلل عنهام -أن عثامن بن عفان-
ريض اهلل عنه -سأل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ فقال« :هو
اسم من أسامء اهلل تعاىل وما بينه وبني اسم اهلل األكرب إال كام بني سواد العني وبياضها من قرب».
وقال الشعبي رمحه اهلل :اسم اهلل األعظم :يا اهلل .وأخرج البخاري عن جابر-ريض اهلل عنه -أنه

قال :اسم اهلل األعظم هو :اهلل ،أال ترى أنه يف مجيع القرآن ُيبدأ به قبل كل اسم.

ومن فضائلها أن من قرأها سبحت معه اجلبال ،ونال كرامة ما ناله داود-عليه السالم، -

فقد أخرج أبو نعيم وابن السني عن عائشة-ريض اهلل عنها -أهنا قالت :ملا نزلت ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﮊ سبحت اجلبال حتى سمع أهل مكة ومن هبا ،فقالوا :سحر حممدٌ اجلبال ،فبعث
اهلل دخان ًا حتى أظل عىل أهل مكة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :من قرأ بسم اهلل

الرمحن الرحيم موقن ًا هبا ،سبحت معه اجلبال إال أنه ال يسمع منها»(((.

ومن فضائلها ما روي عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام (أهنا ملا نزلت هرب الغيم إىل

املرشق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذاهنا ورمجت الشياطني ،وحلف اهلل

بعزته وجالله أال يسمى اسمه عىل يشء إال بارك فيه)(((.
املسألة الثانية :فوائد البسملة:

وفوائدها ال تعد وال حترص ،ويكفي أن أذكر بعض ًا منها وهي :أهنا تفرج الكرب واهلموم،

((( راجع «مسند أيب يعىل» ( )147/1و«املستدرك» (.)85/4

((( رواه البزار يف مسنده (« )2840كشف األستار» من طريق سعيد بن بشري ،عن قتادة ،عن أنس ريض اهلل
عنه ،وقال :غريب من حديث أنس.
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فعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب-ريض اهلل عنه -أنه قال« :إذا وقعت يف ورطة فقل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،فإن اهلل يرصف هبا ما شاء
من أنواع الباليا» رواه ابن السني والديلمي.

ومن فوائدها أن اهلل يصـرف هبا أبواب ًا كبـرية وكثـرية من البـاليا واهلموم ،فقد ورد عن ابن

عباس-ريض اهلل عنهام -أنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :من قال :ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﮊ وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،رصف اهلل عنه سبعني باب ًا من أنواع
الباليا واهلم والغم وال َّلمم» كذا يف «الدر املنثور».

ومن فوائدها أن البسملة جملبة لكثرة احلسنات ،فقد روى الفـخر يف «تفسريه الكبـري» عن

أيب هريرة-ريض اهلل عنه-أنه-عليه الصالة والسالم -قال« :يا أبا هريرة إذا توضأت فقل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،فإن حفظتك ال تسرتيح أن تكتب لك احلسنات حتى تفرغ ،وإذا

غشيت أهلك فقل بسم اهلل ،فإن َح َف َظتك تكتب لك احلسنات حتى تغتسل من اجلنابة ،فإن
حصل لك من تلك املواقعة ولد ،كُتبت لك احلسنات بعدد أنفاس ذلك الولد وبعدد أعقابه إن

كان له عقب حتى ال يبقى منهم أحد».

ومن فوائدها أن اإلتيان بالبسملة يف مواطن كثرية ال جتعل للشيطان طريق ًا وال سبي ً
ال عىل

من يقوهلا يف تلك املواطن واألماكن ،فقد روي عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام أنه قال:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إذا دخلتم بيوتكم فسلموا عىل أهلها ،وإذا طعمتم
فاذكروا اسم اهلل ،فإن أحدكم إذا سلم حني يدخل بيته وذكر اسم اهلل تعاىل عىل طعامه يقول
الشيطان ألصحابه :ال مبيت لكم هاهنا وال عشاء ،وإذا مل يسلم أحدكم ومل يذكر اسم اهلل عىل

طعامه قال الشيطان ألصحابه :أدركتم املبيت والعشاء» أخرجه احلاكم يف «املستدرك».
املسألة الثالثة :خواص البسملة وأرسارها:

وخواصها كثرية ال حيصيها إال اهلل ولكن نذكر منها :أهنا خالص من زبانية جهنم؛ ألن

حروفها تسعة عرش ،وزبانية جهنم تسعة عرشَ ،من أكثر منها يف الدنيا خلصه اهلل منهم يوم

القيامة.
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ومن خواصها أن من قرأها عند النوم إحدى وعرشين مرة أمن يف تلك الليلة من الشيطان

الرجيم ،ومن رش اإلنس واجلن ،والرسقة ،واحلريق ،وموت الفجأة ،ويدفع عنه كل بالء

وآفة.

وأن من قرأها إحدى وأربعني مرة عىل أذن جمنون أو مرصوع ،أفاق من جنونه ورصعه.

وأن من قرأها عىل وجه احلاكم إحدى ومخسني مرة أمن منه ،وذل له ذلك احلاكم ،وخشع

له.

وأن من قرأها إحدى وسبعني مرة ألجل االستسقاء يف أي :موضع ،حصل املراد له.

وأن من قرأها مئة مرة عىل وجع من األوجاع ،أو عىل املسحور سبعة أيام متواليات أو زيادة،

أزال اهلل ذلك الوجع أو السحر منه.

وأن من أراد أن يرزقه اهلل من حيث ال حيتسب ،فليقرأها ثالث مئة وثالث عرشة مرة بعدد

ِّ
وليصل عىل النبي عليه الصالة والسالم مئة مرة وهو مستقبل القبلة عند طلوع
املرسلني،

الشمس يوم األحد.

وأن من أراد الفتوح ،فليقرأها أربعني صباح ًا ألفني ومخس مئة مرة .مع االعتقاد التام يف

اجلميع.

املسألة الرابعة :تفسري ألفاظ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ:

ورد حديث يف تفسري البسملة عن روح اهلل عيسى -عليه السالم -وذكره لنا احلبيب صىل اهلل

عليه وآله وسلم حيث قال« :إن عيسى  -عليه السالم  -أسلمته أمه إىل ال ُكتَّاب ليتعلم ،فقال له
املعلم :قل بسم اهلل الرمحن الرحيم .فقال عيسى-عليه السالم :-وما بسم اهلل الرمحن الرحيم؟
فقال املعلم :ال أدري .فقال عيسى-عليه السالم :-الباء هباء اهلل تعاىل ،والسني سناؤه ،وامليم

ملكه ،واهلل إله اآلهلة ،والرمحن رمحن الدنيا ،والرحيم رحيم اآلخرة» أخرجه ابن جرير الطربي

يف تفسريه ،وذكره ابن كثري يف تفسريه عن ابن مردويه.

ُحكي أن بعض الصاحلني قرأ البسملة ،فقالت له نفسه :ما معناها؟ فقال :الباء بر ،والسني

سرت ،وامليم مغفرة ،فقالت له نفسه :ممن ترجو الثالثة -أي :الرب والسرت واملغفرة-؟ فقال هلا:
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ﭒ
أما علمت ما بعد امليم وهو اهلل .فقالت :ترجو منه الثالثة مع كثرة ذنوبك .فقال هلا -أي:

لنفسه :-يا ضعيفة اليقني ،أما سمعت قوله تعاىل :ﮋﭓﭔﮊ .

وقد اشتملت البسملة عىل الباء ،واسم ،واجلاللة ،والرمحن ،والرحيم .فالـبـاء معناها:

املصاحبة أو االستعانة عىل وجه التربك ،واملصاحبة أوىل؛ ملا يف االستعانة من إهيام كون اسمه

تعاىل آلة ،كام يف كتبت بالقلم ،وهي متعلقة بمحذوف تقديره :بسم اهلل أؤلف.

واالسم مشتق من السمو وهو العلو والرفعة ،أو من السمة وهي العالمة.
ِ
املستحق جلميع الكامالت ،ومعنى
(اهلل) لفظ اجلاللة علم عىل الذات الواجب الوجود لذاته

واجب الوجود لذاته :أي :الذي مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم ،أو إن شئت قلت :هو الذي ال

يتصوره العقل إال موجود ًا ،وخرج بالواجب الوجود :ممكن الوجود كاحلوادث ،ومستحي ُله
كرشيك البارئ .ولفظ اجلاللة عريب ،وقيل :م َّعرب ،وليس بيشء وإنام ذلك من توافق اللغات،
وقد قال اإلمام الشافعي-ريض اهلل عنه :-إن كل ما قيل يف القرآن أنه معرب ليس كذلك ،وإنام
هو من توافق اللغات ،والبِدْ ع أن خيفى عىل ابن عباس كونه عربي ًا ،كام خفي عليه معنى فاطر

وفاتح .وقد قال اإلمام الشافعي :ال حييط باللغة إال نبي.
وهو مشتق من َألِ َه إذا حتري لتحري اخللق يف كنه ذاته تعاىل وتقدس.

وهو االسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،وإن سئل به أعطى ،وعدم االستجابة به لكثري

من الناس لعدم استجامعهم رشوط وآداب الدعاء ،ونجملها هنا وهي:

األول :أن يرتصد لدعائه األوقات الرشيفة .كيوم عرفة ،ويوم اجلمعة ،ووقت السحر.

الثاين :أن يغتنم األحوال الرشيفة.

الثالث :أن يدعو مستقب ً
ال القبلة.

الرابع :خفض الصوت بني املخافتة واجلهر.

اخلامس :الترضع واخلشوع والرغبة والرهبة.
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ﭓ ﭓ
السادس :أن جيزم الدعاء ويوقن اإلجابة ويصدق رجاؤه فيه.

السابع :أن يلح يف الدعاء ويكرره ثالث ًا.

الثامن :أن يفتتح الدعاء بذكر اهلل عز وجل وبالصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وخيتم

هبا ،ثم يبدأ بالسؤال.

التاسع :األدب الباطن .وهو األصل يف اإلجابة ،وذلك بالتوبة ورد املظامل واإلقبال عىل اهلل

عز وجل بكنه اهلمة.

العارش :أن ال يتكلف السجع .فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال مترضع والتكلف ال

يناسبه.

احلادي عرش :أن ال يكون املسؤول بالدعاء ممتنع ًا عق ً
ال وال عادة.

الثاين عرش  :أن ال يكون عىل السائل حرج فيام سأل.

الثالث عرش  :أن ال يكون فيام دعا به غرض فاسد.

الرابع عرش  :أن ال يكون الدعاء عىل وجه االختبار لربه تعاىل ،بل يكون سؤاالً حمض ًا.
اخلامس عرش :أن ال يقترص عىل دعاء الغري مع اجلهل بفهم معناه.

السادس عرش :أن ال يشغله الدعاء عن فريضة حارضة.

السابع عرش  :أن يصلح لسانه إذا دعا وحيرتز عام يعد إساءة أدب يف املخاطبات.

الثامن عرش :أن يدعوه بأسامئه احلسنى.
(الرمحن) املنعم بجالئل النعم.
(الرحيم) املنعم بدقائقها.

وقدَّ م ﮋ ﭓﮊ عىل ﮋ ﭔﮊ ألنه خاص به تعاىل ،إذ ال يطلق عىل غريه ،وألنه أبلغ حيث

إن زيادة البناء تدل عىل زيادة املعنى برشوط ثالثة:

أحدها :أن ال تكون من الصفات اجلبلية ،نحو شرَ ِ ه وهنم.
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الحمدُ لهلِ ِ
َ ْ
ثانيها :أن يتحدا يف االشتقاق ،فخرج نحو زمن وزمان إذ ال اشتقاق فيهام.
ثالثها :أن تكون الصفتان من نوع واحد ،فخرج نحو َح ِذر وحاذر.
املسألة اخلامسة :أحكام البسملة وهي أربعة:
 -1الوجوب :كقراءهتا يف الصالة.
 -2الندب  :عند كل أمر ذي بال.

 -3احلرمة :عند املحرم لذاته كرشب اخلمر.

 -4الكراهة :عند املكروه لذاته كنتف الشيب.

وال تعرتهيا اإلباحة؛ ألن ما أصله الندب ال تعرتيه اإلباحة ،وقيل :تكون مباحة لنقل

متاع من مكان إىل آخر.

(الحمد هلل) وبدأ هبا املصنف -رمحه اهلل تعاىل -بعد البسملة اقتدا ًء بالقرآن الكريم ،وعم ً
ال

بقول الرسول الكريم عليه الصالة والتسليم« :كل أمر ذي بال ال ُيبدأ فيه باحلمد هلل رب العاملني
فهو أقطع» وما أتى يف روايات البسملة يأتـي هنا يف روايات احلمدلة ،وروايات احلمدلة أصح

وأثبت من روايات البسملة كام قاله أهل فن الرواية.

وإذا قيل :إن بني أحاديث البسملة واحلمدلة تعارض ًا ،قالوا :ال تعارض إذ يكون املطلوب

االبتداء بالبسملة واحلمدلة ،وال يبدأ بيشء قبلهام البتة ،وحيمل عىل أن االبتداء بالبسملة ابتداء
حقيقي ،وباحلمدلة ابتداء إضايف.

واحلمد لغة :الثناء بالكالم عىل جهة التعظيم ألجل مجيل اختياري ،وال فرق أن يكون ذلك

اجلميل من الفضائل ،وهي النعم القارصة غري املتعدية ،وهي التي ال يتوقف االتصاف هبا

عىل تعدي أثرها للغري ،كالصالة والعلم ،أو من الفواضل :وهي النعم املتعدية -أي :يتوقف

االتصاف هبا عىل تعدي أثرها للغري -كالكرم ،ولذلك يقولون سواء تعلق بالفضائل أو
الفواضل.
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وهذا هو احلمد الذي أراد الشارع االبتداء به ،وعناه املصنف هنا دون احلمد االصطالحي

الذي ال تطلب البداءة به ،ويسميه البعض احلمد العريف :وهو فعل ينبئ عن تعظيم املنعم من

حيث كونه منع ًام عىل احلامد أو غريه.

قال اإلمام النووي -رمحه اهلل تعاىل :-يستحب احلمد يف ابتداء الكتب املصنفة وكذا يف ابتداء

دروس املدرسني وقراءة الطالبني بني يدي املعلمني سواء أقرأ حديث ًا أو فقه ًا أو غريمها.

وأحسن عبارات احلمد كام ذكرها املصنف  -رمحه اهلل -بقوله :احلمد هلل رب العاملني ،ولكن

أفضل املحامد أن يقال« :احلمد هلل محد ًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده» .وقيل :أفضلها أن يقال:
«احلمد هلل بجميع حمامده كلها ما علمت منها وما مل أعلم» وزاد بعضهم «عدد خلقه كلهم ما

علمت منهم وما مل أعلم».

ويتحصل من هذه املسائل مسألة فقهية وهي :لو أقسم ليحمدن اهلل بأفضل احلمد ،فإنه ال يرب

من يمينه ،إال إذا أتى بصيغة من تلك الصيغ.

أركان احلمد :ومن التعريف يستخرج أركان احلمد وهي مخسة:
 -1حامد  :وهو منشىء احلمد.

 -2حممود :وهو املنعم سبحانه.

 -3حممود به :وهو اللسان مثالً.
 -4حممود عليه :وهي النعمة.

 -5صيغة احلمد :كقولك احلمد هلل.

أقسام احلمد :وهي أربعة أقسام:

 -1محد قديم لقديم :وهو محد اهلل لنفسه ،كقوله تعاىل :ﮋﯮﯯﯰﯱﮊ

 -2محد قديم حلادث :وهو محد اهلل لبعض عباده ،كقوله تعاىل :ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﮊ
 -3محد حادث لقديم :وهو محدنا هلل تعاىل ،كقولنا« :احلمد هلل رب العاملني».

 -4محد حادث حلادث :كقوله عليه الصالة والسالم يف صاحبه أيب بكر الصديق« :ما
طلعت الشمس وال غربت عىل رجل أفضل من أيب بكر».
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أحكام احلمد :وهي أربعة:

 -1الوجوب :كاحلمد يف الصالة وخطبة اجلمعة.

 -2الندب  :كاحلمد يف خطبة النكاح ،ويف ابتداء الدعاء ،وبعد ختمه ،وبعد األكل
والرشب ،ويف ابتداء الكتب املصنفة.

 -3الكراهة :عند فعل املكروه لذاته كنتف الشيب.
 -4احلرمة :عند فعل احلرام ،كالوقوع يف معصية.

ومعنى «احلمد هلل»« :أل» يف احلمد لالستغراق -أي :مستغرق ًا مجيع أفراد احلمد هلل تعاىل،-

وقيل :للجنس ،وقيل :للعهد وهو األوىل ،كام قاله أهل املعرفة حيث قالوا :إن اهلل ملا علم أن

اخللق ال يقدرون عىل محده محد نفسه ،ثم أمرنا أن نحمده بذلك احلمد ،وقال بعضهم :أن «أل»

جلميع تلك املعاين.

وإضافة احلمد للفظ اجلاللة ،أي :استحقاق احلمد لذاته تعاىل ال لصفة من صفاته؛ ألن سائر

أسامئه تعاىل مشتقة من صفاته ،فهو إنام استحق احلمد لذاته تعاىل املتفضلة عىل اخللق بنعم ال

تعد وال حتىص ،قال تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ .

وإذا قيل :ملاذا أضاف احلمد لنفسه دون سائر الطاعات؟ قال اإلمام جعفر الصادق يف اجلواب

عىل ذلك :إنام أضاف احلمد لنفسه بقوله تعاىل :ﮋﭖﭗﮊ؛ ألن للحمد خاصية دون سائر
الطاعات ،وهي أنه ال يدخل أحد اجلنة إال بثالث :التوحيد هلل تعاىل ،واحلمد هلل تعاىل ،واحلب

هلل تعاىل ،وأضاف هذه الثالثة إىل نفسه ،ففي التوحيد قال تعاىل :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﮊ
ويف احلمد قال :ﮋﭖﭗﭘﭙﮊ ويف حمبته قال :ﮋﮨﮩﮊ.

ولذلك أمر يف كثري من املواضع باحلمد له تعاىل ،والسبب يف ذلك قالوا :إن أول كلمة قاهلا
آدم بعد نفخ الروح فيه :احلمد هلل ،فإنه ملا دبت الروح فيه عطس فقال :احلمد هللُ ،فأ ِم ْرنا أن
نقول ذلك لكي يكون لنا من األجر مثل ما كان ألبينا آدم ،ويكون االقتداء به منا ،لذلك كان

لفظ احلمد كبري األجر والثواب ،حتى قال -عليه الصالة والسالم« :-احلمد هلل متأل امليزان،
وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن ما بني السامء واألرض».
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الع َ ِ
الد ِ
لى ُأ ُمو ِر الدُّ ْن َيا َو ِّ
ين،
ين َع ٰ
الم َ
ين ،وبِ ِه َن ْست َِع ُ
َر ِّب َ
اختلف العلامء أهيام أفضل قول« :احلمد هلل رب العاملني» أو قول« :ال إله إال اهلل»؟ فقالت

طائفة من أهل العلم :قول احلمد هلل رب العاملني أفضل؛ ألن يف ضمنه التوحيد الذي هو ال إله

إال اهلل ،ففي قوله احلمد هلل توحيد ومحد ،ويف قوله ال إله إال اهلل توحيد فقط.

وقالت طائفة« :ال إله إال اهلل» أفضل؛ ألهنا تدفع الكفر واإلرشاك وعليها نقاتل اخللق قال

عليه الصالة والسالم« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل» ،بل الفصل يف
ذلك قوله عليه الصالة والسالم« :أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل ال إله إال اهلل وحده ال

رشيك له».

قوله( :رب) ،الرب :هو املالك املترصف املصلح ،وله معان غري هذه نظمها الشيخ مصطفى

البدوي بقوله:

مع�اين ال�رب مـعب�ود م�ريب

وخال�ق مال�ك مـ�وىل العطاي�ا

وصاح�ب ثاب�ت وكـ�ذا قري�ب

وجام�ع مصل�ح نل�ت املـزاي�ا

مدب�ر جـاب�ر كس�ـر الرباي�ا

كثير اخلير س�يــدنا حمي�ط

اهـ «موهبة ذي الفضل».

(العالمين) العامل َ -بفتح الالم  :-ما سوى اهلل ،والعا َملون :اإلنس واجلن واملالئكة.

(وبه) أي :به تعاىل ال بغريه (نستعين) أي :نطلب املعونة (على أمور) أي :أحوال (الدنيا)
ٍ
معان كثرية منها الطاعة ،والعبادة،
خريها ورشها حلوها ومرها (والدين) ويطلق لغة :عىل
واجلزاء ،واحلساب .ورشع ًا :عىل ما رشعه اهلل عىل لسان نبيه من األحكام ،وسمي دين ًا؛ ألننا

ندين به ،أي :نعتقد وننقاد ،ويسمى أيض ًا ملة؛ ألن امل َلك يمليه -أي :يلقيه عىل الرسول صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،-وهو يمليه علينا ،ويسمى أيض ًا رشع ًا ،ورشعة ،ورشيعة؛ ألن اهلل رشعه

لنا -أي :بينه عىل لسان نبيه.-
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اتم
َ
�هلل َو َس َّل َم َع َل ٰى َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد َخ ِ
وص َّل ٰى ا ُ
(وصلى اهلل) أي :زاده اهلل عطف ًا وتعظي ًام ،فالصالة هي العطف ،ثم إن كانت من اهلل

فرمحة ،أو من املالئكة فاستغفار ،أو من اآلدميني فترضع ودعاء ( .وسلم) أي :زاده اهلل

حتية عظمى بلغت الدرجة القصوى ،إذ ًا فالسالم التحية املقرونة بالتعظيم له عليه الصالة

والسالم.

(على سيدنا) هو كذلك؛ ألن السيد من ساد يف قومه ،أو كثر سواده أي :جيشه ،أو َم ْن تفزع

إليه الناس وقت الشدائد ،أو احلليم الذي ال يستفزه غضب ،وقد اجتمعت هذه الصفات فيه
عليه الصالة والسالم ،وقد ورد عنه عليه الصالة والسالم أنه أقر من قال له :أنت سيدنا وابن

سيدنا .فقال عليه الصالة والسالم« :قولوا بقولكم أو ببعض قولكم» حديث صحيح.

وقد ورد عىل لسان الصحابة أيض ًا منها قول سيدنا عمر بن اخلطاب-ريض اهلل عنه -يف

سيدنا أيب بكر وبالل« :سيدُ نا أعتق سيدَ نا» ،أما حديث «ال تسيدوين يف الصالة» فهذا احلديث
ال يصح متن ًا وال سند ًا ،أما سنده فهو ساقط كام ذكره علامء احلديث ،وأما املتن فإن لفظة
تسيدوين ال تصح لغ ًة؛ ألن الصحيح أن يقال :ال تسودوين ،ورسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم سيد الفصحاء.

(محمد) وهو أفضل أسامئه عليه الصالة والسالم قيل :سامه به جده عبد املطلب يوم سابعه،

وقيل :أمه؛ ألهنا ملا محلت به سمعت هاتف ًا هيتف هبا قائالً :لقد محلت بخري الربية فإذا وضعته

فسميه حممد ًا .وحممد يقال يف األصل ملن كثر محد الناس له -أي :مدحهم إياه لكثرة خصاله
احلميدة -وهو هنا علم عىل نبينا حممد.

(خاتم) بكرس التاء معناه متمم مجيع األنبياء ،فال تبتدئ نبوة نبي بعده ،فهو للنبوة قفل

وختام ،واحرتز بـ :ال تبتدئ ،عمن قال :كيف وسيدنا عيسى ينزل بعده؟

فيقال :إن نبوته مل تكن ابتدا ًء ،وإنام كان عيسى-عليه السالم -نبي ًا قبل نبينا حممد صىل اهلل

عليه وآله وسلم ثم ينزل يف آخر الزمان ،ويقتل الدجال ،وحيكم برشيعة رسول اهلل صىل اهلل
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ين  ،وآلِ ِه
ال َّنبِ ِّي َ
عليه وآله وسلم .قال تعاىل :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﮊ وقال عليه الصالة والسالم
لسيدنا عيل« :أما ترضـى أن تكون مني بمـنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي» وبفتح

التاء كام قرئ كآلة اخلتم -أي :ختم اهلل به النبوة. -

(النبيني) وهو مجع نبي ،والنبي :هو إنسان حر ذكر سليم عن منفر طبع ًا وعن دناءة أب وخنا
أم ،أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه ،فإن ُأمر بتبليغه فنبي ورسول.
فخرج باإلنسان :اجلن ،فال رسول منهم وال نبي ،أما الرسل الذين أرسلوا إىل اجلن ،فإنام هم

رسل الرسل .وخرج باحلر :العبد ،وال يرد لقامن؛ ألن لقامن مل يكن نبي ًا ،وإنام تتلمذ عىل سبعني
نبي ًا ،وال يوسف؛ ألن العبودية طرأت عليه ،وخرج بالذكر :األنثى ،فال ترد مريم ،سليم عن

منفر طبع ًا كاجلذام والربص ،بعكس اخلفيف كاحلمى والصداع ،وال يرد مرض أيوب ألنه غري

منفر ،وما قيل يف مرضه من اإلرسائيليات التي ال يعول عليها ،والصحيح أنه أصيب بمرض
عمى ،وإنام هو نزول املاء
املفاصل حيث ال يستطيع القيام ونحوه .و َع َم ٰى يعقوب ألنه مل يكن ً

وتغطية برصه بذلك ،وعن دناءة أب ككونه حجام ًا أو زباالً ،وخنا أم :فحشها وزناها.

ومعنى صىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم النبيني :رحم اهلل سيدنا حممد ًا خاتم النبيني رمحة

مقرونة بالتعظيم وح ّياه.

(وآله) للعلامء يف ذلك كالم ،ولكن كالمهم باعتبارات ،وإال فهم متفقون من حيث مفهوم

اآلل املنتسبني له عليه الصالة والسالم .أما معنى اآلل عىل االعتبارات املذكورة عند أهل العلم

فهم كاآليت :مفهوم اآلل عىل اعتبار املنع من إعطائهم من الزكاة ،وقسمهم يف الفيء فهم مؤمنو
بني هاشم وبني املطلب .وقد ورد قوله عليه الصالة والسالم« :إنَّا بني هاشم وبني املطلب
يش ٌء واحد» وهاشم واملطلب ابنا عبد مناف .وعىل اعتبار مقام املدح :فآله كل مؤمن تقي.

وعىل اعتبار مقام الدعاء :كل مؤمن ولو كان عاصي ًا؛ ألنه أحوج إىل الدعاء.

وأما أهل بيته املنتسبون إليه والذين جاء ذكرهم يف اآلية ﮋﮇﮈﮉﮊﮋ
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ﮌﮍﮎﮏﮐﮊ فهم سيدنا عيل ،وسيدتنا فاطمة الزهراء ،وسيدنا احلسن،

وسيدنا احلسني-ريض اهلل عنهم -ونسلهم إىل يوم القيامة ،وهم عرتته عليه الصالة والسالم

حيث قال بعد أن أدخلهم يف الكساء« :هؤالء هم أهل بيتي».

ويدل عليه أيض ًا ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه حيث قال :ملا نزلت هذه اآلية ﮋﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم علي ًا وفاطمة وحسن ًا وحسين ًا وقال« :اللهم هؤالء أهيل».

والبد بعد هذا من إيضاح ما جيب إيضاحه هنا ،وذلك ملا هو ملموس يف هذا العرص من

جهل أو جتاهل ،أو عمى أو تعامي عن أمر نذكره كل يوم يف صلواتنا مخس مرات ،وهو الصالة
والسالم عىل رسول اهلل وآله ،ورغم ذلك نجهل أو نتجاهل هذا األمر اجلليل الذي البد لنا

من إيضاحه ،وكشف ما حصل فيه من جهل أو إزالة ما حيصل فيه من جتاهل؛ ألنه يف حد ذاته
أمر من أمور الدين ،واجلهل به ٍ
ٍ
ٍ
مفض إىل
مفض إىل النفاق ،وذلك األمر
مزر ،والتجاهل عنه
املقت والعياذ باهلل.

فمن هنا جيب عىل املكلف:

باملسم ٰى الذي ذكرناه وأوردناه؛ ألن عىل كل مسلم جتاههم
أوالً :أن يؤمن بوجود أهل البيت
َّ

حقوق ًا كثرية البد أن يؤدهيا ،فعليه أن يعتقد وجيزم بوجودهم وأهنم باقون إىل يوم القيامة.

ثاني ًا:أن يعتقد أن بقاءهم أمن لألمة من الضالل والزيغ واالنحراف ،ويدل عىل األمر األول

والثاين قوله عليه الصالة والسالم« :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أحدمها
أعظم من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت آل بيتي ولن يتفرقا حتى

عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام» رواه الرتمذي وهو عند مسلم وغريه بروايات
يردا َّ
متقاربة وطرقه كثرية جد ًا.

ومن هذا احلديث يظهر أن عىل املكلف أن يعتقد اعتقاد ًا جازم ًا بأن أهل البيت موجودون إىل

أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،حيث دل عىل ذلك قوله« :لن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض»

أي :القرآن وأهل البيت ،فطاملا أن القرآن موجود بني أيدينا فأهل البيت موجودون بيننا وهلل
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احلمد.

ثالث ًا :أن أهل البيت هم الثقل الثاين يف هذه األمة ،كام أن القرآن الثقل األول فيها ،ويدل عىل

ذلك احلديث السابق كتاب اهلل وعرتيت.

رابع ًا :أهنم أمن وأمان ألهل األرض ،وأنه إذا وجد خالف يف مسألة من املسائل فام مال إليه

أهل البيت فهو احلق والصواب؛ ألن من كان هو الثقل الثاين يف هذه األمة املقرتن بالثقل األول

وهو القرآن ،فإن احلق والصواب ال يتعداه كام يف احلديث السابق .وأيض ًا دليل كوهنم أمان ًا ألهل
األرض قوله عليه الصالة والسالم« :النجوم أمان ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألهل األرض».

خامس ًا :ومن هنا تظهر خصوصية هذه األمة عىل سائر األمم ،حيث بقيت فيهم بضعة نبيهم

ببقاء نسله فيهم إىل يوم القيامة ،ويتضح معنى قوله تعاىل :ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮊ
حيث تكون هذه األمة مرحومة بنبيها وهو فيهم ،وبأهل بيته عليه الصالة والسالم بعد انتقاله

إىل الرفيق األعىل.

ولو قال قائل :كيف يكونون نسله عليه الصالة والسالم وهم ليسوا من صلبه بل من صلب

عيل ريض اهلل عنه؟

يقال له :قد أجاب عىل ذلك عليه الصالة والسالم فقال« :إن اهلل تعاىل جعل ذرية كل نبي يف

صلبه وجعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب» أخرجه الطرباين يف «الكبري» عن جابر-ريض

اهلل عنه -واخلطيب عن ابن عباس-ريض اهلل عنهام.-

ولو قال قائل :كيف بلغوا هذه الكثرة حتى ال جتد مكان ًا إال وفيه طائفة غري قليلة من أهل

البيت املطهر؟

فيقال له :نعم؛ ألن دعوة األنبياء مستجابة ،وقد دعا عليه الصالة والسالم يوم الزفاف-

أي :زفاف اإلمام عيل بالسيدة فاطمة الزهراء -فقال« :اللهم أخرج منهام الكثري الطيب» وهو

تفسري قوله تعاىل :ﮋﮆﮇﮈﮊ أي :الكثري الطيب من الذرية كام عليه بعض
أهل التفسري.

فإذا عرف املك َّلف ما تقدم ،وتقرر عنده من هم أهل البيت ،وجب عليه بعد ذلك حمبتهم،
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واحرتامهم ،وعدم إيذائهم ،فإنه ال إيامن ملن ال حيبهم ،وال دين ملن يبغضهم.

وأما دليل ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن العباس بن عبد املطلب-ريض اهلل عنه -أن رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :ما بال أقوام إذا جلس إليهم أحد من أهل بيتي قطعوا
ُ
اإليامن حتى حيبهم هلل ولقرابتي» .ويف رواية:
قلب امرئ
حديثهم ،والذي نفيس بيده ال يدخل َ

«ال يدخلون اجلنة حتى يؤمنوا وال يؤمنوا حتى حيبوكم هلل ورسوله».

ويف وجوب حمبتهم واحرتامهم نزل قوله تعاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﮊ.قالوا يا رسول اهللَ :من هؤالء الذين أمر اهلل بمودهتم؟ قال عليه الصالة
والسالم« :فاطمة وولداها» .وأخرج اإلمام أمحد وابن ماجه واحلاكم عن أيب هريرة

ريض اهلل عنه« -من أحب احلسن واحلسني فقد أحبني ،ومن أبغضهم فقد أبغضني».وأخرج ابن عدي والديلمي عن عيل-كرم اهلل وجهه -أن رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم قال« :أثبتكم عىل الرصاط أشدكم حب ًا ألهل بيتي» ،واألحاديث يف حمبتهم

ومودهتم كثرية.

متوعد بالعقوبة ما رواه الرتمذي وابن
وأما الدليل عىل عدم إيذائهم وأن من آذاهم
َّ

ماجه واحلاكم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :أنا حرب ملن حارهبم،
وسلم ملن ساملهم» ،وأخرج الطرباين وابن منده والبيهقي أن النبي صىل اهلل عليه وآله

وسلم قال وهو خيطب عىل املنرب« :فام بال أقوام يؤذونني يف نسبي وذوي رمحي ،أال من
آذى نسبي وذوي رمحي فقد آذاين ،ومن آذاين فقد آذى اهلل» وأخرج الديلمي أنه صىل

اهلل عليه وآله وسلم قال« :من أحب اهلل أحب القرآن ،ومن أحب القرآن أحبني ،ومن

أحبني أحب أصحايب وقرابتي» وأخرج املال يف سريته« :ال حيبنا إال مؤمن تقي ،وال

يبغضنا إال منافق شقي».

وأما وجوب إكرامهم ،والتجاوز عن مسيئهم ،والتغايض عن هفواهتم ،واحتامل جهل

جاهلهم إكرام ًا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،فمام ينبغي وجيب عىل املكلف االعتناء

به؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال ...« :أذكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل
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بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي» ولقوله أيض ًا ...« :فانظروا كيف ختلفوين فيهام» أي :يف القرآن

وأهل البيت.

ولذلك كان ديدن العلامء العاملني ،واألولياء الصاحلني ،لزوم حمبة أهل البيت .وقد ذكر

شيخنا العالمة عبد الرمحن الكاف يف كتابه «اجلراب» كالم ًا ألهل العلم يف هذا املضامر حيث
قال :قال ابن الفارض -رمحه اهلل:-

باط ً
ـ�ز منك�م بشي
لا إذ مل َأ ُف ْ
ِع ِ
ترة املبع�وث حق� ًا م�ن قصي

العم�ر ضياع� ًا وانقضى
ذه�ب
ُ
غير م�ا أولي�ت م�ن َع ْق ِ
�د وال

وقال حميي الدين ابن عريب:
جعل�ت و ِ
الئـي َآل أحـم�دَ قـربـة
َ

عىل رغم أهل البعد ُيورثني ال ُقربى

وما طلب املخت�ار أجر ًا عىل اهلدى

بتبـليـغ�ه إال املــ�ودة يف القرب�ى

وقال اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه:

آل النبــــــــ�ي ذريعتــي

وقال أيض ًا:

وه�م إليـ�ه وس�يلتـــي
ُ

أرجـ�و هبـ�م ُأعط�ى غ�د ًا

بيـ�دي اليميـ�ن صحيفت�ي

ف�رض م�ن اهلل يف الق�رآن أنزل�ه

ي�ا أه�ل بي�ت رس�ول اهلل حبك�م

م�ن ال يصلي عليك�م ال صلاة له

كفاك�م م�ن عظي�م القـ�در أنك�م
ُ

وقال ريض اهلل عنه:

نذك�ر عليــ� ًا
إذا يف جملـ�س
ْ

وس�ب ِ
ِ
طـيه
ْ

ٍ
أنـ�اس
برئ�ت إىل املهيم�ن م�ن

ي�رون الرف�ض ح�ب الفاطمي�ه

يق�ال جتـ�اوزوا ي�ا قـ�وم هـ�ذا

وفاطم�ة

الرضي�ه

فهـ�ذا م�ن حدي�ث الرافضي�ه

(تنبي ٌه) وجيب عىل أهل البيت أن ال يغرتوا بالنسب ،كام قال اإلمام احلداد:
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َو َص ْحبِ ِه
ث�م

ال تغتر

بـالنس�ـب

ال وال تقنـ�ع بكـ�ان أبـ�ي

واتب�ع يف اهل�دي خير نب�ي

الس�نن
أمحـ�د اهلـ�ادي إىل
َّ

فعليهم أن يبتعدوا عن املدنسات ،وأن يرتفعوا عن السفاسف واالنزالق يف البدع ا ُمل ِ
ردية،

كبدعة الرافضة واملجسمة وغريها مما َيشني ويعيب ،واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

(وصحبه) مجع صاحب ،والصاحب لغة :من بينك وبينه مداخلة .واصطالح ًا :التابع لغريه

اآلخذ بمذهبه كأصحاب الشافعي-ريض اهلل عنه.-

واملراد هنا :الصحايب :وهو من اجتمع بالنبي ،مؤمن ًا به ،يف األرض ،يف حياته ،بعد النبوة،

اجتامع ًا متعارف ًا بأن يكون باألبدان يف عامل الدنيا ،ال يف السامء وال يف النوم أو يف اليقظة بعد
موته .ويكفي ولو حلظة ،وإن مل يميز ،أو كان أعمى ،أو من املالئكة ،أو من اجلن .اهـ «مواهب

(((.
الديان»


فإذا عرفت املراد بالصحابة ،وجب عليك أن تسلك معهم مقام األدب واالحرتام ،وذكرهم

بالالئق من األمور ،واإلعراض عام بدا منهم من البرشيات واهلفوات والنقائص التي ال تنفك

عن طبائع البرش.

كل ذلك ألهنم رأوا صاحب املقام األعىل ونظروا إىل وجهه الرشيف الذي قال فيه اإلمام

البوصريي -رمحه اهلل:-
ليت�ه خصن�ي برؤي�ة وجـ�ه

زال ع�ن كل م�ن رآه الش�قاء

فضلهم يف كتابه ،وخصهم بصحبة رسوله ،وم ّيزهم عىل الغري بالنظر إىل نوره
وألن اهلل تعاىل َّ

الذي قال فيه تعاىل :ﮋﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮊ قال ابن عباس :أما
الكتاب فقد عرفناه ،وأما النور فمحمد بن عبد اهلل.

((( «مواهب الديان رشح فتح الرمحن» للشيخ سعيد باعشن.
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يقول العالمة حممد بن عمر بحرق يف هذا املقام[ :وأما تفضيل سائر الصحابة عىل سائر

األمة فلثناء اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم عليهم بأبلغ الثناء ،كقوله تعاىل :ﮋﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ  .وقوله

تعاىل:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ.

وقوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ وقوله تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﮊ .

فانظر إىل هذا الثناء العظيم يف سورة واحدة من الرب الكريم ،العامل بالرسائر وخفيات

الضامئر ،املطلع عىل عواقب األمور ،العامل بخائنة األعني وما ختفي الصدور ،يف كتابه املجيد
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ،الذي ال يتصور أن يبدل

القول لديه ..كيف أعد هلم الفالح واجلنات واخلريات والرضوان ،ووصفهم ِّ
بأجل الصفات.
سب أحد ًا منهم ،أو احتقره ،أو انتقصه ،فقد زعم أن مدح اهلل تعاىل عند ذلك انقلب ذم ًا،
فمن َّ

وحتول رضاه سخط ًا ،وكذب بنص القرآن ،وافرتى عىل اهلل الزور والبهتان.

ومن ذلك قول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم« :خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين

يلوهنم» رواه البخاري ومسلم .وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ال تسبوا أصحايب ،فلو أن

أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ًا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه» رواه البخاري ومسلم .وقوله صىل
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اهلل عليه وآله وسلم« :اهلل اهلل يف أصحايب ..فمن أحبهم فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغيض
أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاين ،ومن آذاين فقد آذى اهلل ،ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه»
رواه البخاري .وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إن اهلل اختارين واختار يل أصحاب ًا ،فمن

سبهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه رصف ًا وال عدالً» رواه املحب

الطرباين.

واذكر أيض ًا ثناء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عليهم ،وحتذيره من احتقارهم وسبهم،

وهو صىل اهلل عليه وآله وسلم الصادق الذي ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى .فأي:

دين يبقى ملن حاد اهلل ورسوله ونسبهم إىل باطل!

أيقول هذا الشقي :إن اهلل أثنى عىل من ليس أه ً
ال للثناء! أم كان غري عامل بام يؤول إليه حاهلم!،

أو عامل ًا به وريض لرسوله أن يصحبه من خيونه بعده وال يقوم بطاعته! وأي :ظلم أعظم ممن
زعم أن أصحاب الرسول منسوبون إىل ظلم أو عدوان! بل أي :كفر أعظم من كفره! تعاىل اهلل

عام يقولون علو ًا كبري ًا ] .اهـ .

وعود لسانك وقولك األدب يف ذلك ،وقد
فيا أخي :اعتقد بقلبك تعظيم احلرمات كلهاِّ ،

ورد« :من أحب اهلل أحب القرآن ،ومن أحب القرآن أحبني ،ومن أحبني أحب أصحايب
وقرابتي» .وال تتهاون باليسري من اليشء ،فإنه ينجر إىل الكثري.

قال اإلمام اجلنيد رمحه اهلل :من فتح عىل نفسه باب نية حسنة فتح اهلل عليه سبعني باب ًا إىل

اخلري ،ومن فتح عىل نفسه باب نية سيئة فتح اهلل عليه سبعني باب ًا من الرش .فاحذر من ذلك.

اهـ «مقال الناصحني»(((.

ثم ليعلم الناشئ بعد ذلك ،أن أفضل صلحاء هذه األمة :سيدنا أبو بكر الصديق ،ثم

عمر الفاروق ،ثم عثامن ذو النورين ،ثم عيل بن أيب طالب ابن عم الرسول ،وزوج البتول،
ويعسوب املؤمنني .روى املحب الطربي عن علقمة قال :سمعت علي ًا-ريض اهلل عنه -وهو

((( «مقال الناصحني بحفظ شعائر الدين» للشيخ حممد بن عمر بامجال .
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ِ
يم.
َأ ْج َم ِع َ
الع ِل ِّي َ
ينَ ،وال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة إِ ّال بِا�هلل َ
الع ِظ ِ
عىل املنرب يقول« :بلغني أن أناس ًا يفضلونني عىل أيب بكر وعمر فمن ُأتيت به وقد قال شيئ ًا من
ذلك جلدته جلد املفرتي ،أال إن خري الناس بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أبو بكر،

ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم أنا ،وقد رميت هبا يف رقابكم فال حجة لكم عند اهلل».

وهؤالء هم اخللفاء األربعة الراشدون ،الذين عناهم عليه الصالة والسالم بقوله« :عليكم

بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعديَ ،ع ُّضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات

األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة.»...

وقد أمجعت األمة عىل خالفتهم وأفضليتهم وترتيبهم يف ذلك ،وبعدهم يف األفضلية بقية

العرشة املبرشين باجلنة وهم :طلحة بن عبيد اهلل ،والزبري بن العوام ،وعبدالرمحن بن عوف،

وسعد بن أيب وقاص ،وسعيد بن زيد ،وأبو عبيدة عامر بن اجلراح ،ثم أهل غزوة بدر وكانوا
ثالث مئة وثالثة عرش ،ثم أهل غزوة أحد ،وكانوا سبع مئة ،ثم أهل بيعة الرضوان ،وكانوا ألف ًا

وأربع مئة ،ثم بقية الصحابة ،ثم التابعون ،وأفضلهم أويس القرين ،ثم تابعو التابعني-ريض

اهلل عنهم.-

(أمجعني) توكيد.

(وال حول وال قوة إال باهلل العيل) أي :ال حول عن املعصية وال قدرة عىل الطاعة إال بتوفيق

اهلل تعاىل .والتوفيق :هو خلق قدرة الطاعة يف العبد .وعكسه اخلذالن :وهو خلق قدرة املعصية

يف العبد.

ومعنى العيل :العلو املعنوي ال احليس؛ ألن احليس هو علو املكان ،واملكان حادث ،واخلالق

موجود قبل وجود املكان ،فهو عىل ما عليه كان ،قبل وجود املكان ،ومعنى (العظيم) :جليل
القدر.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أركان اإلسالم
والفصل لغة :احلاجز بني الشيئني.

ٍ
معان خمصوصة ،مشتملة عىل فروع ومسائل
واصطالح ًا :اسم أللفاظ خمصوصة ،دالة عىل

وتنابيه غالب ًا.

وهو من الرتاجم الصناعية املشهورة ،أعني بالصناعية :أي :يف تأليف الكتب والتي منها

الكتاب ،والباب ،والفرع ،واملسألة ،والتنبيه ،واخلامتة ،والتتمة ،والقيد ،ومعرفة ذلك البد منه

ملن أراد التأليف ،حيث يعرف متى يكتب ذا أو ذاك ،وماذا يضم ما يكتبه ،فإن أخطأ بوضع
تلك الكلمة يف غري حملها كان ً
خطأ صناعي ًا.
فالكتاب لغة :الضم واجلمع.

واصطالح ًا :اسم جلنس من األحكام ،يشتمل عىل أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه

غالباً.

والباب لغة :فرجة يف ساتر يتوصل هبا من داخل إىل خارج وبالعكس.
ٍ
معان خمصوصة ،مشتملة عىل فصول وفروع
واصطالح ًا:اسم أللفاظ خمصوصة ،دالة عىل

ومسائل وتنابيه غالب ًا.

والفرع لغة :ما يبنى عليه غريه.

واصطالح ًا  :اسم أللفاظ خمصوصة مشتملة عىل مسائل غالب ًا.

واملسألة لغة :السؤال.

يربهن عليه يف العلم.
واصطالح ًا :مطلوب خربي َ

والتنبيه لغة :اإليقاظ.

واصطالح ًا  :عنوان البحث الالحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكالم السابق إمجاالً.
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إل ْسال ِم َخ ْمس ٌةَ :ش َها َد ُة َأنْ َال إِ ٰلـ َه إِ ّال ا�هلل َ
وأنَّ ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
َأ ْر َكانُ ا ِ
ول ا�هللِ ،
َ
ُ
واخلامتة لغة :آخر اليشء.

ٍ
معان خمصوصة جعلت آخر كتاب أو باب.
واصطالح ًا :اسم أللفاظ خمصوصة دالة عىل

والتتمة :ما متم به الكتاب أو الباب.

والقيد :ما جيء به جلمع أو منع أو بيان واقع.

وقوله( :أركان) مجع ركن .والركن لغة :جانب اليشء األقوى.
واصطالح ًا :عبارة عن جزء من املاهية ال تتحقق إال به.

و(اإلسالم) لغ ًة :االستسالم واالنقياد.

واصطالح ًا :االنقياد الظاهري لألحكام الرشعية.

وقوله( :مخسة) أي :إن األجزاء التي ال تتحقق ماهية اإلسالم إال هبا مخسة ،أوهلا (شهادة)

وهي التيقن واالعتقاد (أن ال إلـه) معبود بحق (إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل) إىل اإلنس واجلن

إمجاع ًا ،ورسالته إليهم رسالة تكليف ،وإىل املالئكة رسالة تكليف ال ترشيف ،كام رجحه التقي

السبكي وغريه.

واعتمده العالمة ابن حجر حيث قال :واحلق تكليفهم بالطاعات العملية دون نحو اإليامن

فإنه رضوري فيهم ،فالتكليف به حتصيل حاصل ،بل رصح السبكي بأنه مرسل جلميع األنبياء،
وأنه نبيهم ورسول من اهلل إليهم ،واستدل بحديث «كنت نبي ًا وآدم بني الروح واجلسد» وبغريه.

وقد أخرج هذا احلديث اإلمام أمحد والبخاري يف «تارخيه» والبغوي وابن السبكي وأبو نعيم يف
«احللية» وصححه احلاكم .انظر «مواهب الديان» .

ويشهد لذلك قوله تعاىل :ﮋﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ .

قال العلامء :ولعله عندما أرسي به مجعت له األرواح من برزخها وأعلمهم بإرساله إليهم
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وآمنوا به حال ذلك كام آمنوا به من قبل ،وكذلك عروجه إىل السامء ودخوله اجلنان ليؤمن به

من يف السامء من املالئكة ويبلغهم رسالته إليهم ،ومن يف اجلنان من احلور والولدان كذلك.

بل توسع البارزي وقال :إنه أرسل لكل يشء حتى اجلامدات ،أخذ ًا من قوله عليه الصالة

والسالم« :وأرسلت إىل اخللق كافة» ولذلك قيل :أرسل لإلنس واجلن رسالة تكليف،

وللمالئكة رسالة ترشيف ،ولغريهم من احليوانات واجلامدات رسالة تعريف .ولذلك فال بد

من اإلقرار واإلذعان بأن رسالته رسالة عامة لكل اإلنس واجلن واملالئكة و ليست خاصة.

واألصل يف أركان اإلسالم حديث «بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن

حممد ًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه
سبيال»وحديث جربيل املشهور حيث قال :أخربين عن اإلسالم .فقال« :أن تشهد أن ال إله إال

اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت

إليه سبيال».

والسبب يف بدء املصنف تعريف أركان اإلسالم بالشهادتني؛ ألن مدار اإلسالم عليهام ،حتى

أن الشارع اكتفى بمجرد النطق هبا ظاهر ًا ،ولذلك اتفق العلامء عىل وجوب النطق بالشهادتني،
فمذهب أهل السنة واجلامعة من األشاعرة و املاتريدية أن النطق بالشهادتني رشط يف اإلسالم،

قال ابن رسالن:
والنط�ق بالش�هادتني اعتُبرا

لصح�ة اإليمان مم�ن ق�درا

لكن جمرد النطق هبا رشط إلجراء أحكام املؤمنني عليه يف الدنيا فقط ،فإن من صدق بقلبه ومل

يقر هبا بلسانه ال لعذر وال إلباء -أي :امتناع -فهو مؤمن عند اهلل ،غري مؤمن يف أحكام الدنيا،
من صالة عليه إذا مات ،و إرثه وتوريثه وغري ذلك ،والعلة يف ذلك أن التصديق خفي والبد له

من عالمة تدل عليه لتتعلق به األحكام ،والعالمة هنا هي النطق بالشهادتني ،وخيرج بذلك من
مل يتمكن من النطق إلكراه أو اخرتام منية فهو مؤمن يف الدارين ،وبخالف من طولب بالنطق

فأبى فهو كافر .ومن هنا يتضح أن النطق البد منه عىل القولني :بأنه شطر ،أو رشط يف اإلسالم،

كام قاله ابن حجر يف «التحفة» ،ولذلك قالوا -أي :عىل القول بأنه رشط :-
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عقـ�ل بلـ�وغ ع�دم اإلكــ�راه

ش�ـروط إس�ـالم بلا اش�تباه

والسادسالرتتيبفاعلمواعمال

والنطـ�ق بالش�هادتني وال�وال

فإذا أقر-أي :صدق املكلف بقلبه وأذعن -ثم نطق بلسانه بالشهادتني  ،فقد انقاد لإلسالم.

واملكلف :هو البالغ العاقل مع بلوغ الدعوة وسالمة احلواس.

وقبل أن ندخل يف رشح بقية أركان اإلسالم التي ذكرها املصنف ،نعرج هنا عىل ختريج

التعريف الذي ذكرناه يف املكلف فنقول :واملراد باملكلف يف هذا التعريف اإلنس ،أما اجلن فهم

مكلفون من أصل اخللقة ،فال يتوقف تكليفهم عىل البلوغ ،فخرج بالبالغ الصبي فليس مكلف ًا،

فمن مات قبل البلوغ ناج ولو من أوالد الكفار ،وال يعاقب عىل كفر وال غريه.

قال اإلمام النووي يف رشح مسلم ((( [ :وأمجع من يعتدُّ به من علامء املسلمني عىل أن من

مات من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة؛ ألنه ليس مكلفا ً،وتوقف فيه بعض من ال يعتد

به ] .اهـ .

صبي من األنصار فقالت:
وإذا قيل :قد ورد حديث عائشة -ريض اهلل عنها -حني تويف
ٌ

طوبى له عصفور من عصافري اجلنة ،مل يعمل سوء ًا ومل يدركه ،فقال النبي صىل اهلل عليه وآله
«أو غري ذلك يا عائشة ..إن اهلل خلق للجنة أه ً
ال خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم،
وسلمْ :
وخلق للنار أه ً
ال وهم يف أصالب آبائهم»؟

فنقول :قد أجاب عىل ذلك العلامء حيث قالوا :لعله هناها عن املسارعة إىل القطع من غري أن

يكون عندها دليل قاطع .وكذلك حديث «ليس من مولود يولد إال عىل هذه الفطرة حتى يعرب

عنه لسانه ،قالوا :أفرأيت من يموت صغري ًا؟ قال :اهلل أعلم بام كانوا عاملني» نعم؛ قالوا :إن

احلديث ليس فيه ترصيح بأهنم يف النار أو غريها ،بل فيه أنه سبحانه أعلم بام كانوا يصريون إليه

لو بلغوا ،وهم مل يبلغوا فهو من باب قوله تعاىل :ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮊ أي :لو
كرب وهو مل يكرب وهم مل يبلغوا ،والتكليف ال يكون إال بعد البلوغ.

((( «.»207 :16
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وعبارة :ولو كانوا من أوالد الكفار-املتقدمة -توحي إىل أن هناك خالف ًا يف املسألة ،وهو

كذلك ،إذ العلامء يف هذه املسألة عىل مذاهب ،فمنهم من توقف ووكل مصريهم إىل اهلل تعاىل

لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ال يزال أمر هذه األمة قوام ًا أو مقارب ًا ما مل يتكلموا يف الولدان
والقدر» رواه ابن حاتم وابن حبان يف صحيحهام ،والولدان هنا أراد هبم أوالد املرشكني ،ومن

كره مجاعة من العلامء اخلوض يف هذه املسألة ولعله األسلم ،وحكم مجاعة من أهل العلم
هنا َّ

بنجاهتم وأهنم يف اجلنة ،قال اإلمام النووي :والصحيح الذي عليه املحققون أن أوالد املرشكني
من أهل اجلنة ،و ُيستدل له بأخبار منها حديث اخلليل إبراهيم-عليه الصالة والسالم -حني
رآه النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف اجلنة وحوله أوالد الناس ،فقالوا :يا رسول اهلل وأوالد

املرشكني .قال« :وأوالد املرشكني» .رواه البخاري يف «صحيحه».

وخرج بالعاقل :املجنون والسكران ،فهام ليسا مكلفني ،لكن حمل ذلك إن بلغ جمنون ًا أو

َ
سكران واستمر عىل ذلك حتى مات ،بخالف ما لو بلغ عاق ً
سكران ثم أفاق ،ثم
ال ثم جن ،أو

ماتا قبل أن يؤمنا فهام غري ناجيني.

وخرج ببلوغ الدعوة :من مل تبلغه الدعوة -ومعنى بلوغ الدعوة :أي :بلوغ دعوة اإلسالم

والتوحيد -فهو ليس بمكلف ،وذلك بأن نشأ يف شاهق جبل ،أو يف األدغال ،ومثله من بلغته

الدعوة حمرفة مشوهة باألباطيل ،فله حكم من مل تبلغه الدعوة أصالً؛ ألنه قد تواترت النصوص

عىل أنه سبحانه ال يعذب أحد ًا إال بعد قيام احلجة عليه ،وقد ذهب اإلمام الشافعي-رمحة اهلل
عليه -عىل وجوب الدية مع الكفارة عىل من لقي أحد ًا مل تبلغه الدعوة فقتله دون أن يقيم

احلجة عليه.

وخرج بسالمة احلواس :فاقد احلواس من أصل اخللقة ،أو فاقد احلواس بعد اخللقة وقبل

البلوغ ،والدليل عىل ذلك قوله عليه الصالة والسالم« :أربعة حيتجون يوم القيامة رجل أصم

ال يسمع ،ورجل هرم ،ورجل أمحق ،ورجل مات يف الفرتة ،أما األصم فيقول :ريب لقد جاء
اإلسالم وأنا ما أسمع شيئ ًا ،وأما األمحق فيقول :ريب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونني

بالبعر ،وأما اهلرم فيقول :ريب لقد جاء اإلسالم وما أعقل ،وأما الذي يف الفرتة فيقول :ريب ما
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أتاين رسول ،فيأخذ مواثيقهم ل ُيطي ُعنَّه فريسل إليهم رسوالً أن يدخلوا النار ،فوالذي نفيس بيده

لو دخلوها لكانت عليهم برد ًا وسالم ًا».

أوالً من هم أهل الفرتة؟

القول يف أهل الفرتة

أهل الفرتة هم األقوام الكائنون بني أزمنة الرسل الذين مل يرسل إليهم األول وال أدركوا

الثاين ،كاألعراب الذين مل يرسل إليهم عيسى عليه الصالة والسالم وال حلقوا النبي عليه
الصالة والسالم ولكن الفقهاء إذا تكلموا عىل أهل الفرتة ،فإهنم يعنون الذي بني رسولنا عليه
الصالة والسالم وبني عيسى عليه الصالة والسالم.

احلكم يف أهل الفرتة

إن املذهب احلق أن أهل الفرتة ناجون وإن بدلوا وغريوا ،أو عبدوا األصنام يف زمن الفرتة،

وهذا مبني عىل أصول األشاعرة أن من مات ومل تبلغه الدعوة يموت ناجي ًا ،قال اإلمام
السيوطي :ملا دلت القواطع عىل أنه ال تعذيب حتى تقوم احلجة ،علمنا أهنم -أي :أهل الفرتة-
غري معذبني .وإن قيل :كيف هذا مع أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أخرب بأن مجاعة من أهل

الفرتة يف النار كامرىء القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة عندما سأله وهو خيطب
فقال :أين أيب؟ قال :يف النار.

أجيب :بأن أحاديثهم أحاديث آحاد وهي ال تعارض القطعي ،وهو قوله تعاىل :ﮋﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﮊ وبأنه جيوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم ألمر خيتص به
يعلمه اهلل تعاىل ورسوله ،ومنهم من قرص العذاب املذكور يف األحاديث عىل من بدَّ ل وغري
الرشائع وأحدث من الضالل ما ال يعذر به.
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حكم أبوي الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم

وتتمي ًام للفائدة هلذه املسألة أذكر ما قاله العالمة ابن حجر يف رشحه عىل «اهلمزية» لإلمام

البوصريي :

مل ت�زل يف ضامئ�ر الك�ون تخُ تا

ر لـ�ك األمهــ�ات واآلبـ�اء

كام طابت ذاتك بام أوتيته من الكامل األعىل كذلك طاب نسبك ،فلم يكن يف أمهاتك من لدن

حواء إىل أمك آمنة ،وال يف آبائك من لدن آدم إىل أبيك عبد اهلل إال من هو مصطفى خمتار.

وشاهد ذلك حديث البخاري« :بعثت من خري قرون بني آدم ،قرن ًا فقرن ًا ،حتى كنت من

القرن الذي كنت فيه».

وحديث مسلم« :إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل ،واصطفى قريش ًا من كنانة ،واصطفى

من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم».

وحديث الرتمذي بسند حسن« :إن اهلل خلق اخللق فجعلني من خري فِ َرقهم ،ثم ختيرّ القبائل
فجعلني يف خري قبيلة ،ثم ختيرّ البيوت وجعلني يف خري بيوهتم ،فأنا خريهم َن ْفس ًا -أي :روح ًا

وذات ًا -وخريهم بيت ًا -أي :أصالً.»-

وحديث الطرباين« :إن اهلل اختار اخللق ،فاختار منهم بني آدم ،ثم اختار بني آدم فاختار منهم
العرب ،ثم اختارين من العرب ،فلم أزل ِخيار ًا من ِخيار ،أال من أحب العرب فبحبي أحبهم،

ومن أبغض العرب فببغيض أبغضهم».

واعلم أن آدم َو َلد من حواء أربعني ولد ًا يف عرشين بطن ًا إال شيث ًا وصيه ،فإنه ولد منفرد ًا،

كرامة لكون نبينا صىل اهلل عليه وآله وسلم من نسله ،ثم ملا تويف شيث وىص بنيه بوصية أبيه

له أن ال يضع هذا النور -أي :الذي كان بجبهة آدم ،ثم انتقل إىل شيث -إال يف املطهرات من

النساء .ومل تزل هذه الوصية معموالً هبا يف القرون ،إىل أن وصل ذلك النور جلبهة عبداملطلب

ثم ولده عبداهلل ،وطهر اهلل تعاىل هذا النسب الرشيف من سفاح اجلاهلية كام ورد يف األحاديث،

كحديث البيهقي يف سننه « :ما ولدين من سفاح اجلاهلية يشء ،ما ولدين إال نكاح اإلسالم».
ِ
وسفاحهم -بكرس السني :-زناهم ،كانت املرأة منهم تسافح الرجل منهم مدة ثم يتزوجها.
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وروى ابن سعد وابن عساكر عن حممد بن السائب الكلبي عن أبيه قال :كتبت للنبي صىل اهلل
عليه وآله وسلم مئة ُأم فام وجدت فيهن سفاح ًا وال شيئ ًا مما كان يف أمر اجلاهلية.
وروى الطرباين ،وأبو نعيم وابن عساكر« :خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن

آدم إىل أن ولدين أيب وأمي مل يصبني من سفاح اجلاهلية يشء».

وروى أبو نعيم« :مل يلتق أبواي قط عىل سفاح ،فلم يزل اهلل ينقلني من األصالب الطيبة إىل

مصفى مهذب ًا ،ال يتشعب شعبتان إال كنت يف خريمها».
األرحام الطاهرة
ً

وروى ابن مردويه« :قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم :ﮋ َل َقدْ َجاءك ُْم َر ٌ
سول ِّم ْن
َأن َف ِسك ُْمﮊ -أي :بفتح الفاء -أنا أنفسكم نسب ًا وصهر ًا وحسب ًا ،ليس يف آبائي من لدن آدم

سفاح ،كلنا نكاح».

(تنبي ٌه) لك أن تأخذ من كالم الناظم الذي علمت ،أن األحاديث مرصحة لفظ ًا يف أكثره،

ومعنى يف كله ،أن آباء النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم غري األنبياء ،وأمهاته إىل آدم وحواء
ً

ليس فيهم كافر ،ألن الكافر ال يقال يف حقه أنه خمتار ،وال كريم ،وال طاهر ،بل نجس كام يف
آية ﮋﭢﭣﭤﮊ وقد رصحت األحاديث السابقة بأهنم خمتارون ،وأن اآلباء كرام،
واألمهات طاهرات ،وأيض ًا فهم إىل إسامعيل كانوا من أهل الفرتة ،وهم يف حكم املسلمني

بنص اآلية ،وكذا من إبراهيم إىل آدم ،وكذا بني كل رسولني ،وأيض ًا قال تعاىل :ﮋﮜﮝ
ٍ
وحينئذ فهذا
ﮞﮊ  .عىل أحد التفاسري فيه أن املراد تنقل نوره من ساجد إىل ساجد،
رصيح يف أن أبوي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم آمنة وعبداهلل من أهل اجلنة؛ ألهنام أقرب

املختارين له .وهذا هو احلق ،بل يف حديث صححه غري واحد من احلفاظ ،ومل يلتفتوا ملن طعن

فيه ،أن اهلل أحيامها له فآمنا به خصوصية هلام ،وكرامة له صىل اهلل عليه وآله وسلم.

فقول ابن دحية :يرده القرآن واإلمجاع ،ليس يف حمله؛ ألن ذلك ممكن رشع ًا وعقالً ،عىل جهة

الكرامة واخلصوصية ،فال يرده قرآن وال إمجاع ،وكون اإليامن به ال ينفع بعد املوت حمله يف غري

اخلصوصية والكرامة.

وقد صح أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم ُردت عليه الشمس بعد مغيبها فعاد الوقت حتى صىل
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العرص أدا ًء ،كرام ًة له صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،فكذا هنا.

وطعن بعضهم يف صحة هذا بام ال جيدي أيض ًا .وخرب أنه تعاىل مل يأذن لنبيه صىل اهلل عليه وآله

وسلم يف االستغفار ألمه ،إما أنه كان قبل إحيائها له ،وإيامهنا به ،أو أن املصلحة اقتضت تأخري
ٍ
حينئذ.
االستغفار هلا يف ذلك الوقت فلم يؤذن له فيه
فإن قلت :إذا أقررتم أهنام من أهل الفرتة وأهنم ال يعذبون فام فائدة اإلحياء؟قلت :فائدته

إحتافهام بكامل مل حيصل ألهل الفرتة ،ألن غاية أمرهم أهنم أحلقوا باملسلمني يف جمرد السالمة
من العقاب ،وأما مراتب الثواب العلية ،فهم بمعزل عنها ُفأحتفا بمرتبة اإليامن زيادة يف رشف

كامهلام بحصول تلك املراتب هلام ،ويف هذا مزيد ذكرته يف الفتاوى.

وال يرد عىل ذلك آزر أنه كافر مع أن اهلل تعاىل ذكر يف كتابه العزيز أنه أبو إبراهيم -عليه

السالم -وذلك أن أهل الكتابني أمجعوا عىل أنه مل يكن أباه حقيقة ،إنام كان عمه ،والعرب تسمي

العم أب ًا ،بل يف القرآن ذلك قال تعاىل :ﮋﯪﯫﯬﮊمع أنه عم يعقوب ،بل لو

مل جيمعوا عىل ذلك وجب تأويله هبذا؛ مجع ًا بني األحاديث .وأما من أخذ بظاهره كالبيضاوي
وغريه ،فقد تساهل واسرتوح.

وحديث مسلم« :قال رجل أين أيب يا رسول اهلل؟ قال :يف النار .فلام وىل دعاه فقال :إن أيب

وأباك يف النار» يتعني تأويله ،وأظهر تأويل له عندي أنه أراد بأبيه عمه أبا طالب ملا تقرر أن

العرب تسمي العم أب ًا .وقرينة املجاز فيه اآلية اآلتية الشاهدة بخالفه عىل أصح حماملها عند

أهل السنة ،وأنه عمه الذي كفله بعد جده عبد املطلب [ ،قلت :الصحيح انرصافه إىل عمه أيب
هلب] (((  ،أو أنه قصد بذلك أن يطيب خاطر ذلك الرجل خشية أن يرتد ،لوقوع ذلك يف سمعه

أوالً أن أباه يف النار ،بدليل أنه إنام قال له بعد أن ولىّ  ،أو كان ذلك قبل أن ينزل عليه :ﮋﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﮊ  ،كام وقع له أنه سئل عن أطفال املرشكني ،فقال :هم مع آبائهم .ثم

سئل عنهم فذكر أهنم يف اجلنة.

((( مابني املعقوفني ليس من كالم ابن حجر.
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وأما قول النووي  -رمحه اهلل تعاىل -يف حديث مسلم :إن من مات يف الفرتة عىل ما كانت

عليه العرب من عبادة األوثان ،فهو يف النار ،وليس يف هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ،فإن
هؤالء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغريه  -عليه الصالة والسالم .-اهـ .

فبعيد جد ًا لالتفاق عىل أن إبراهيم ومن بعده مل يرسلوا للعرب ،ورسالة إسامعيل إليهم

يؤول
انتهت بموته ،إذ مل ُيعلم لغري نبينا صىل اهلل عليه وآله وسلم عموم بعثته بعد املوت ،وقد َّ

كالمه بحمله عىل عباد األوثان الذين ورد فيهم أهنم يف النار .وهبذا يرد كالم الفخر الرازي
القريب من كالم النووي.
ثم رأيت األُبيِّ شارح مسلم بالغ يف الرد عىل النووي بأن كالمه متناف حلكمه بأهنم أهل
فرتة وبأن الدعوة بلغتهم ،ومن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فرتة؛ ألهنم األمم الكائنة بني

أزمنة الرسل الذين مل يرسل إليهم األول ،وال أدركوا الثاين .ثم ملا قال[ :إنه ملا دلت القواطع
عىل أنه ال تعذيب حتى تقوم احلجة ،علمنا أن أهل الفرتة غري معذبني] اهـ  .وهو موافق ملا

ذكرته.

وما أحسن قول بعض املتوقفني يف هذه املسألة :احلذر احلذر من ذكرمها بنقص ،فإن ذلك قد

يؤذيه صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،خلرب الطرباين« :ال تؤذوا األحياء بسب األموات» اهـ .
وأما الذين صح تعذيبهم مع كوهنم من أهل الفرتة ،فال ِير ُدون نقض ًا عىل ما عليه األشاعرة

من أهل الكالم واألصول ،والشافعية من الفقهاء ،أن أهل الفرتة ال يعذبون ،وسبب ذلك أننا

عهدنا يف الغالم الذي قتله اخلرض ،أنه حكم بكفره مع صباه ألمر يعلمه اهلل وحده ،فكذا هؤالء
يحُ كَم بكفرهم بخصوصهم ،وإن مل تبلغهم الدعوة ،ألمر يعلمه اهلل ورسوله ،فال يرد هؤالء
نقض ًا عىل ما استفيد من اآلية ،ومشى عليه أولئك األئمة أن أهل الفرتة ال يعذبون ،وهذا الذي
ذكرته يف اجلواب أوىل من اجلواب بأن أحاديثهم أخبار آحاد ،فال ُيعارض القطع بأن أهل الفرتة

ال يعذبون ،أو بأن التعذيب املذكور يف األحاديث مقصور عىل من بدّ ل أوغيرّ من أهل الفرتة بام
ال يعذر به كعبادة األوثان ،وتغيري الرشائع.
وكأن قائل هذا ممن يرى وجوب اإليامن بالعقل ،والذي عليه أكثر أهل السنة واجلامعة أنه
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الص َ
ال ِة ،
وإِ َق ُام َّ
ال جيب توحيد وال غريه إال بعد إرسال الرسول إليهم ،ومن املقرر أن العرب مل يرسل إليهم
رسول بعد إسامعيل -عليه السالم -وأن إسامعيل انتهت رسالته بموته ،فال فرق بني من غيرّ
وبدّ ل وغريه ،ماعدا من صح تعذيبه فيقرص ذلك عليه؛ ألنه ال قياس يف ذلك.

وقول أيب حيان :إن الرافضة هم القائلون إن آباء النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مؤمنون غري

معذبني مستدلني بقوله تعاىل:ﮋﮜﮝﮞﮊ  ،فلك رده بأن مثل أيب حيان إنام يرجع
إليه يف علم النحو وما يتعلق به ،وأما املسائل األصولية فهو عنها بمعزل ،!.كيف.؟ واألشاعرة

ومن ذكر معهم فيام مر آنف ًا عىل أهنم مؤمنون ،ونسبة ذلك للرافضة وحدهم مع أن هؤالء الذين

هم أئمة أهل السنة قائلون به قصور وأي :قصور ،وتساهل وأي :تساهل .اهـ .

(((

فإذا أراد أن يكون انقياده أكمل فعليه أن حيقق ما ذكر املصنف من بقية أركان اإلسالم التي

ذكرها بقوله( :وإقام الصالة) واملراد بالصالة :املكتوبة.
والصالة لغة :الدعاء مطلق ًا ،وقيل :بخري.

واصطالح ًا :أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم غالب ًا.

فال ترد صالة األخرس لكوهنا ال أقوال فيها ،وال صالة املريض الذي جيرهيا عىل قلبه؛ لكوهنا

ال فعل فيها ،وألن وضع الصالة عىل ما ذكر وخروجها عنه لعارض.

واملراد بإقامتها املحافظة عىل أركاهنا ورشوطها ،أو من اإلقامة بمعنى املالزمة واالستمرار

عىل أداء الصالة بكامل أركاهنا ورشوطها.

الص َل َو ْين  -بفتح الصاد والالم -ومها :عرقان ينحنيان من املصيل عند
والصالة مشتقة من َّ

الركوع والسجود ،أو من قوهلم :صليت العود بالنار إذا قومته هبا؛ ألن الصالة تقوم اإلنسان -أي:

حتمله عىل االستقامة وتنهاه عن املعصية -قال تعاىل :ﮋ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﮊ أو هي مأخوذة من الصلة؛ ألهنا صل ٌة بني العبد وربه.
((( كالم ابن حجر .
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وص ْو ُم َر َم َضانَ ،
َاء َّ
الز َك ِاةَ ،
وإِيت ُ
وحكمة مرشوعيتها :التذلل واخلضوع بني يدي اهلل تعاىل ،ومناجاتُه بالقراءة والدعاء،

واستعامل اجلوارح يف خدمته .وفرضت يف السامء ليلة املعراج بخالف غريها من الرشائع،
واألصح أنه مل يفرض عليه قبلها صالة ،واختلف يف كيفية فرضها فقيل :فرضت ركعتني

ركعتني ثم أكملت صالة احلرض أربع ًا ،ويدل عليه حديث عائشة -ريض اهلل عنها -حيث
قالت« :أول ما فرضت الصالة ركعتني ركعتني فأقرت صالة السفر وزيدت يف صالة احلرض»

رواه البخاري ومسلم .وقيل :فرضت أربع ًا ،إال صالة املغرب فثالث ًا ،وصالة الفجر ركعتني.

(و) ثالثها -أي :أركان اإلسالم( :-إيتاء الزكاة) واإليتاء :هو اإلعطاء للزكاة من األنواع

الثامنية ،وهي اإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل والعنب .وكذلك زكاة

البدن وهي تعطى ملستحقيها الثامنية مبارشة  ،أو لإلمام وهو يرصفها يف مصارفها .لذلك قيل:

هي ثامنية وتعطى لثامنية.

والزكاة لغ ًة :النامء والزيادة والتطهري واملدح؛ ألن املال ينمو ويزيد بسببها .والتطهري؛ ألهنا

تطهر املال .واملدح؛ ألن املزكي يمدح بإخراجها.

ورشع ًا :هي إخراج مال خمصوص ،عن مال خمصوص أو بدن ،عىل وجه خمصوص ،لطائفة

خمصوصة ،يف زمن خمصوص.

وحكمة مرشوعيتها :مواساة الفقراء .ووجوهبا معلوم من الدين بالرضورة ،فيكفر منكر

املجمع عىل وجوبه منها ،وهو ماعدا زكاة الفطر والتجارة.

(و) الرابع( :صوم رمضان) ورمضان اسم للشهر املعروف .وسمي رمضان برمضان؛ ألهنم

ملا أرادوا وضع الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء  ،أو هو مأخوذ من الرمضاء؛ ألنه يرمض

الذنوب -أي :حيرقها.-

والصوم لغ ًة :اإلمساك .ورشع ًا :إمساك خمصوص ،عىل وجه خمصوص ،بنية خمصوصة.

وفرض يف السنة الثانية للهجرة .واحلكمة من مرشوعيته :خمالفة النفس ،وتصفية مرآة القلب،
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وح ُّج ال َب ْي ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِي ً
ال .
ت َم ِن ٕا ْست ََط َ
َ
والتنبيه عىل مواساة اجلائع ،وهو معلوم من الدين بالرضورة فيكفر جاحدُ وجوبه.

واجب إمجاع ًا،
(و) اخلامس( :وحج البيت) أي :قصده بنسك حج وعمرة؛ ألن احلج
ٌ

والعمرة واجبة عىل األظهر.
واحلـج لغـ ًة :القصد.

واصطالحـ ًا :قصد البيت احلرام بنية النسك.

والعمرة لغ ًة :الزيارة.

واصطالحـ ًا :زيارة البيت احلرام بنية النسك.

ووجوبه عىل الرتاخي يف العمر مرة واحدة كالعمرة .

(من استطاع إليه) أي :إىل احلج والعمرة (سبيال) أي :طريق ًا عىل الوجه اآليت ،واالستطاعة:

القدرة بأن يمكنه الوصول من غري مشقة عظيمة .وفرسها اإلمام الشافعي  -ريض اهلل عنه-

بالزاد والراحلة ،وقيد احلج باالستطاعة لتقييد القرآن والسنة له بذلك ،وملا فيه من املشاق التي

ليس يف غريه من العبادات؛ وألن عدم االستطاعة يسقط الوجوب بالكلية.

ويشرتط عىل من كملت أركان اإلسالم عنده ،وأذعن بذلك وصدق ،أن ال يبطله ويفسده.
فإذا صح إسالم املكلف ،عليه بعد ذلك حفظ إسالمه من ٍ
كثري من األلفاظ ،واالعتقادات،
واألفعال الزائفة ،وأن ال يقع فيها ،وحفظ إسالمه مما ذكرنا بمعنى صونه عام يفسده ويبطله

ويقطعه بكل ما ينافيه ،وذلك بالردة -أعاذنا اهلل وإياكم منها.-

والردة لغة :الرجوع .وقد تطلق عىل االمتناع من احلق ،كام يف الزكاة يف زمن الصديق -ريض

اهلل عنه.-

وشـرعـ ًا :قطع من يصح طالقه دوام اإلسالم والعياذ باهلل .والردة أفحش أنواع الكفر

وأغلظها حك ًام.

والردة حتبط ثواب األعامل السابقة -أي :قبل الردة -باالتفاق ،قاله يف التحفة ،وحتبط
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األعامل بمجرد الردة عند أيب حنيفة ،فتجب إعادهتا عنده بعد الرجوع ،وعندنا تبطل األعامل

إذا اتصلت باملوت ،وإن عاد عن ردته وتاب فال جتب إعادة األعامل.

وقد شاع التساهل يف هذه األيام باأللفاظ املنكرة واالعتقادات الزائفة وهي خترج عن دائرة

اإلسالم مع ظن أولئك أهنم مل خيرجوا ،قال اإلمام ابن حجر يف الزواجر :اعلم أنه جيري عىل
ألسنة العامة مجلة من أنواع الكفر من غري أن يعلموا أهنا كذلك ،فلنبني هلم ذلك لعلهم جيتنبونه
إذا علموا لئال حتبط أعامهلم وخيلدون يف أعظم العذاب وأشد العقاب ،ومعرفة ذلك مهم جد ًا

فإن من ارتكب مكفر ًا حبطت مجيع أعامله ،وجيب عليه قضاء الواجب عند مجاعة من األئمة

كاإلمام أيب حنيفة .اهـ .
والردة ثالثة أقسام:
األول :اعتقادات.

الثاين :أفعال.

الثالث :أقوال .

وكل قسم من هذه األقسام يتشعب إىل ُش َعب كثرية.

فالقسم األول -وهو االعتقادات -وهو الشك يف وجود اهلل تعاىل ووحدته واإليامن به ونحو

ذلك ،أو الشك يف رسالة رسوله حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم أو يف نبوته ،ومثله الشك يف

رسالة رسول أو نبوة نبي من األنبياء واملرسلني املجمع عليهم ،وخرج به غري املجمع عليهم

كنبوة اخلرض وغريه.

أو شك يف يشء من القرآن املجمع عليه ،ولو آية ولو كلمة كـﮋ ﭣﮊ من املعوذات ،وذلك

أن يشك يف كوهنا قرآن ًا أو يف كوهنا منزلة عىل رسوله عليه الصالة والسالم من عند اهلل تعاىل؛
ألن يف ذلك تكذيب ًا للرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،ومثل القرآن الكتب املنزلة املجمع
عليها كالتوراة ،واإلنجيل ،وزبور داود عليه السالم ،وصحف موسى وإبراهيم -عليهام

السالم -وذلك قبل التحريف.

أو شك يف اليوم اآلخر -أي :يوم القيامة -وأوله من املوت بالنسبة ملن مات؛ حلديث« :من
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مات قامت قيامته» ،وعىل هذا فإن الربزخ منه ،وقيل :من احلرش إىل ما ال هناية .وقيل :هنايته
دخول أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار .وسمي بذلك؛ ألنه آخر أيام الدنيا ،أو ألنه ال ليل
بعده .أو شك يف وجود اجلنة أو النار يف اآلخرة ،أما لو شك يف وجودمها اآلن ولكنه أقر

بوجودمها يف اآلخرة فال يكفر؛ ألن املعتزلة يعتقدون ذلك .وكونه يكفر باعتقاد عدم وجودمها

يف اآلخرة؛ ألنه تكذيب للنصوص الواردة يف ذلك.

وعليه فمن اعتقد مذهب أهل التخييل -وهم الذين يعتقدون أن الثواب والعقاب يف اآلخرة

ليس إال جمرد خياالت تقع عىل اإلنسان من قبل مواله -كفر وارتد عن الدين.

أو شك يف حصول الثواب للمطيع ،والعقاب للكافر وبعض العصاة يف اآلخرة؛ ألنه شك

يف وعده تعاىل ووعيده.

أو شك يف كل ما هو جممع عليه من مسائل الدين الرضورية ،أو شك يف تكفري كل قائل قوالً

يتوصل به إىل تضليل األمة ،أو تكفري الصحابة ،أو يف مكة ،أو الكعبة ،أو املسجد احلرام ،أو
يف قربه الرشيف ،أو يف صفة احلج ،أو هيئته املعروفة ،وكذا الصالة والصوم ،أو يف حكم جممع
عليه من الدين ،كتحريم املكوس واجلامرك.

والبد من البيان هنا يف مدعي اجلسمية ،خاصة يف هذا العرص الذي أصبح يزخر هبم،

وأطلقوا العنان يف أن هذا املذهب اخلطري هو مذهب أهل السنة واجلامعة ،وهو يف احلقيقة

كالم يف غاية اخلطورة ،إذ مذهب أهل السنة واجلامعة هو مذهب األشاعرة و املاتريدية يف
املعول يف أصول الدين وفروعه ،فإن كل
االعتقاد وهم مجهور أهل العلم والذين عىل كالمهم َّ
الشافعية واملالكية وفضالء احلنابلة عىل مذهب اإلمام أيب احلسن األشعري -ريض اهلل عنه -يف

االعتقاد ،وكل األحناف عىل مذهب اإلمام أيب منصور املاتريدي يف االعتقاد أيض ًا ،وهذان

اإلمامان مها العمدة يف مذهب أهل السنة واجلامعة ،وخالف مذهب أهل السنة واجلامعة يف
العقديات مذهب املعتزلة ومن نحا نحوهم ،ومذهب املجسمة احلشوية ،ومها فرقتان أضلهام
اهلل تعاىل كام ذكرت ،فالفرقة األوىل بالغت يف التنزيه فنفت كثري ًا من الصفات ،واألخرى بالغت

يف اإلثبات حتى شبهت اهلل بخلقه.
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واملجسمة يف عرصنا هذا مثل خفافيش الليل ال تظهر إال يف الظالم ،فهم يعملون يف العوام ويف

الصغار ،ويعلموهنم هذا املذهب اهلادم للدين ،وأما يف النور وعند أهل العلم فهم ال يظهرون،
إال إذا كان معهم السلطان وحتت لواء الدولة ،بالقمع والرتهيب واإلكراه ،ويتوصلون إىل فتنة
الناس بذلك ،ويرمون أهل السنة بالضالل ،وما يأتون به من ٍ
شبه أوهى من بيت العنكبوت،

والبد من التعرض هلم بعجالة وإن كان أمرهم حيتاج إىل إيضاح دقيق؛ ملا عملوه يف الناشئة

والعوام.

واحلاصل :أهنم شذاذ يف التفكري ويف سائر ترصفاهتم ،نسأل اهلل أن يطهر منهم املجتمعات،

فهم آفة وبالء ،وحاصل مذهبهم اخلبيث أهنم يأتون عند اآليات واألحاديث املتشاهبة ويعملون
فيها احلس ،فام فيها من ألفاظ كاملكر واخلداع جعلوها صفة هلل تعاىل وإن كانت هذه الصفات

ينفر عنها أرذل البرش لو وصف هبا و لرآها نقيصة يف حقه ،وبعضها أثبتوها هلل تعاىل حسب
اللفظ وقاسوها عىل احلس ،وهي من صفات احلوادث ،وإليكم تقسيم ذلك وتفصيله ثم

احلكم عىل قوهلم من خالل املجمع عليه من أصول أهل السنة واجلامعة:

أوالً :ما اعتمدوا أنه من صفات اهلل تعاىل .وذلك بإثبات ما ورد يف كل نـص -أعني به

قطعي ًا -كالقرآن ،أو ما تواتر من األحاديث ،أو ظني ًا وهو خرب اآلحاد يف األحاديث ،بل
توسعوا وجعلوا إثبات تلك الصفات حتى من األحاديث الواهية.
وهذا الذي ذكرته ينقسم إىل قسمني:

أحدمها :ما حصل فيه نزاع بينهم وبني أهل السنة .وذلك كام يف قوله تعاىل :ﮋﭗﭘﭙ

ﭚﮊ ،وقوله تعاىل :ﮋﮋﮌﮊ ،وقوله تعاىل :ﮋﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ،

وقوله تعاىل :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﮊ ،وقوله عليه الصالة والسالم« :ينزل ربنا إىل
السامء الدنيا فينادي...احلديث» ،وقوله تعاىل :ﮋﮉﮊﮋﮌﮊ إىل آخر ما هنالك

مما هو يف مقام تلك النصوص.

وقبل أن أتكلم عام قاله هؤالءُ ،أ َبينّ مذهب أهل السنة واجلامعة يف ذلك ،فمذهب أهل السنة
واجلامعة هو اآليت :املتقدمون منهم ونعني هبم من كان من أهل القرن األول وهم الصحابة
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ومن بعدهم بقليل ،والذين كانوا مشتغلني أساس ًا بروح اإلسالم وحياة اجلهاد يف سبيل اهلل من

أجل نرش الدعوة وإبالغ الدين ،مل يكن يف عهدهم من خيوض يف مثل هذه اآليات واألحاديث،
الضالَّل يف ذلك العرص بحيث تكون هلم أقوال وكلامت يشككون هبا العامة،
وال ظهر املبتدعة ُ
ويقذفون بالباطل ،وخيوضون يف هذه املداخل ،فكان األمر عندهم -أعني املتقدمني -عىل ما
كان عليه الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم والصحابة يف عهده من إمرار تلك النصوص عىل
ظاهرها دون التعرض ملعانيها أو مصطلحاهتا أو استخراج املفاهيم منها ،والسبب يف ذلك

عدم احلاجة إىل ذلك ،حيث مل يظهر أحد يفسد معانيها أو يستخرج منها مفاهيم ختالف عقيدة
املسلم ،فهم يؤمنون هبا كذلك ،أي :يمروهنا دون التعرض ملعانيها ،ولذلك ّملا أتى من يحُ ِدث

شيئ ًا من ذلك يف عهد اإلمام مالك  -رمحه اهلل تعاىل -وسأل عن قوله تعاىل :ﮋﮉﮊﮋ
ﮌﮊ وقال :كيف استوى؟ قال :االستواء معلوم ،والكيف جمهول ،والسؤال عنه بدعة.

أي :إن اإلمام مالك ًا -ريض اهلل عنه -قرر مذهب أهل السنة بأن ما أراده اهلل من لفظ معلوم كام

هو ،ونؤمن به دون اخلوض يف كيفية ذلك؛ ألن السؤال عن الكيف يف الذات العلية بدعة قد
تؤدي إىل الكفر والعياذ باهلل ،فحاصل مذهبهم يف اآليات املتشاهبة اإليامن بام جاء عن اهلل تعاىل
فيها عىل مراد اهلل ،وال يعلم مراده إال هو.

أما املتأخرون منهم وهم الذين كانوا يف األزمنة التي كثر فيها أهل األهواء والبدع والضالل

الذين ل ّبسوا عىل الناس يف دينهم وشككوهم يف آيات اهلل املتشاهبة التي ال يعلمها إال اهلل تعاىل،
ثم الراسخون يف العلم لبدع قامت يف نفوسهم ،وأهواء أضلهم اهلل هبا ،تصدّ ى هلم علامء أهل
السنة يف هذا املقام ،ونالحظ أن أهل السنة تصدوا لعدة طوائف غرضها إخراج الناس عن دينهم

باسم الدين ،واخلوض يف أمور منكرة ،فأهل السنة من علامء القرآن تصدوا ألولئك املشككني

يف آيات اهلل تعاىل والوحي وغريها من األمور التي اعتنى هبا علامء علوم القرآن ،وأهل السنة من
علامء احلديث تصدوا ألولئك املتالعبني يف أحاديث رسول اهلل عليه الصالة والسالم والذين

قاموا بوضع احلديث عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ألغراضهم الفاسدة ونفوسهم
املريضة ،حتى قال قائلهم للخليفة ملا َق َبض عليه :لقد وضعت كذا وكذا حديث ًا وهي بني الناس.
()58

كتاب العقائد

فقال له اخلليفة :تركت هلا من يتصدى هلا من العلامء كعبداهلل بن املبارك وغريه.

وأهل السنة من علامء الرشيعة -أعني هبم الفقهاء -تصدوا ألولئك اجلامدين يف فهم

النصوص أو املحرفني هلا ،وأهل السنة من علامء الرتبية والسلوك -أي :أهل التصوف-
تصدوا ألولئك الذين مالوا إىل الدنيا وما فيها ،وتتبعوا مالذها ،وأخرجوا أنفسهم إىل

املاديات ،ومتسكوا بكل ما يقرهبم من معبودهم الذي أشار إليه عليه الصالة والسالم بقوله:

«تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار» فهؤالء هم ع ّباد املاديات واملحسوسات وال دخل حلياة
الروح عندهم ،وتصدوا ألولئك الذين هم عىل النقيض من ذلك ،وهم الذين أوغلوا يف حياة
أرواحهم كام يزعمون ،وانساقوا وراء شياطينهم ،حتى توصلوا خللع لباس الرشيعة ،ووقفوا

متجردين عن الدين حقيقة ،فأتى هؤالء السادة األجالء من أهل التصوف ومحلوا ما محله عليه

الصالة والسالم والصحابة والصف األول ،من توازن بني أولئك وأولئك ،فغذوا األرواح
بدواء األرواح ،وأقاموا ظاهر احلياة الدنيا ومل جيعلوها هي الغاية ،وحفظوا للدين توازنه

يف نفوس أتباعه وأقاموه غصن ًا طري ًا كام هو فال طغيان حلياة املادة ،وال غلبة حلياة األرواح،
بل توازن حيفظ للرشيعة تعاليمها عند أهلها كام كانت عىل عهد النبي عليه الصالة والسالم

وأصحابه والسلف الصالح.

ولنعد ملا نحن بصدده فأهل السنة من علامء األمة تصدوا ألولئك الزائغني عن احلق

املشككني عىل األمة أمور العقيدة ،الذين قرروا للناس مفاهيمهم العوجاء يف فهم النصوص،

فكان البد من إيضاح تلك النصوص ،لذلك كان مذهب املتأخرين من أهل السنة اخلوض يف

معاين هذه اآليات ،وإيضاح املفهوم احلق منها .فقالوا يف قوله تعاىل :ﮋﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊ أي :ذاته ،ومعنى اآلية يكون كل يشء هالك يف هذه احلياة من خملوقات حادثة إال
ذاته القديمة.

وقالوا يف قوله تعاىل :ﮋﯢﯣﯤﮊ ما خلقته بقدريت وإراديت؛ ألن كل خملوق يف الكون

خملوق بقدرته وإرادته.

وقالوا يف قوله تعاىل :ﮋﮋﮌﮊ ،وقوله تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﮊ أي :بحفظنا ورعايتنا.
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ويف قوله تعاىل :ﮋﯩﯪﮊ أي :أمر ربك ،ويف احلديث «ينزل ربنا إىل السامء الدنيا» أي:

أمره ،أو ملك ينادي بذلك ،وهذا احلديث يف الصحيح وأوضحه حديث آخر يف مسلم «إذا

كان ثلث الليل األخري ينزل من قبل ربنا فينادي هل من تائب .»..ويف قوله تعاىل :ﮋﮉﮊ

ﮋﮌﮊ أي :استوىل ،ومعناه ال ينازعه يف ملكه أحد؛ ألنه صاحب األمر والترصيف

كام قيل:

م�ن غير س�يف ودم مه�راق

ق�د اس�توى بشر على الع�راق

إذ ًا فكل أمر أوهم تعدد ًا أو تركب ًا يف ذاته العلية فهو ليس مراد ًا ؛ ألن ذلك من لوازم اجلسمية

واحلدوثية ،وهي حمالة عىل اهلل تعاىل ،فهو خمالف للخلق باإلطالق ،وكل أمر ألزم حتيز ًا أو انتقاالً

أو حدوث ًا فهو من صفات املخلوق ال من صفات اخلالق ،فإذا ُف ِهم غري املراد فيكون ظاهر اللفظ
غري مراد؛ ألنه يلزم من ظاهر اللفظ إذا أثبت لوازم فاسدة تؤدي إىل فساد العقيدة ،وإنام أوضح

علامء أهل السنة املراد من ذلك ملا أتى هؤالء املجسمة واملشبهة وبنوا مذهبهم الفاسد عىل تشبيه
اهلل تعاىل بخلقه ،وبيان ما قالوه يف أمثال هذه النصوص اآلتية مع بيان فساده ،فقالوا يف قوله

تعاىل :ﮋﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ أن هلل صفة هي الوجه ،ويلزم مما قالوه أن هلل تعاىل
وجه ًا -تعاىل اهلل عام يقولون علو ًا كبري ًا -أنه تعاىل مركب من أجزاء ،واملركب من أجزاء هو
اجلسم ،واهلل تعاىل ليس بجوهر وال جسم وال عرض ،كام هو معتقد أهل السنة واجلامعة ،فكل
ما خطر ببالك فاهلل عىل خالف ذلك ،كيف وال يعرف كنه ذاته سبحانه إال هو.

ويقول سيدنا أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه« :-العجز عن إدراك ذات اهلل إدراك ،والتفكر

يف ذات اهلل إرشاك» .ويلزم من هذا أهنم إن اعتقدوا ما قالوه وهو تركيب اهلل من أجزاء ،أن

تلك األجزاء هتلك ويبقى الوجه ،تعاىل اهلل عام يقوله الظاملون علو ًا كبري ًا .ويظهر أهنم شبهوا
اهلل بخلقه وجعلوه جس ًام ،حيث قالوا يف قوله تعاىل :ﮋﭗﭘﭙﭚﮊ إثبات صفة اليد،
ومالحظ اآلية يدرك أن اهلل تعاىل ذكر يف هذه اآلية بيعة الرضوان وما كان قد تم من مبايعة

النبي عليه الصالة والسالم ألصحابه عىل املوت يف غزوة احلديبية ،فوصف اهلل مبايعة الصحابة

للرسول عليه الصالة والسالم بقوله :ﮋﭗﭘﭙﭚﮊ أي :قدرة اهلل وتأييده معهم ،وعرب
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ٍ
وراض عنهم كام يف قوله تعاىل:
عن رضاه بتلك البيعة بذلك ،حيث أشعرهم بأنه معهم

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﮊ فهل أثبت هؤالء تلك املعية احلسية؟ ال ،مل يثبتوه؛

ألن احلس سيخالفها ،إذ ال يتناجى اثنان إال وال معية حسية من اهلل تعاىل هلام ،فاحلس يكذب ما
أرادوه يف بقية اآليات املذكورة ،ولذلك فهم هنا يؤولون النص اضطرار ًا ،وقالوا :وهو معكم

فه َّ
ال قالوا بذلك يف بقية النصوص؟! .وقالوا يف قوله تعاىل :ﮋﯢﯣﯤﮊ يف
بعلمهَ ،
خلق آدم -عليه السالم -إثبات صفة اليدين هلل تعاىل وشبهتهم يف ذلك أن اهلل أكرم آدم بخلقه

بيديه وفيه تفضيل له عىل سائر اخللق .هكذا قالوا وبمثل هذا اهلراء استدلوا حتى قال قائلهم:

ما الفائدة يف ذكر ذلك إن مل يكن تكريمه له بأن خلقه بيديه إكرام ًا وهبذا يتحقق أن مذهبهم
مذهب جتسيم وتشبيه كام هو واضح من شبهتهم هذه ،واحلق أن ما ذكره اهلل فيه تكريم آلدم

ويكون معنى قوله تعاىل :ﮋﯢﯣﯤﮊ أي :بقدريت ،وهو بقول :ﮋ ﯭﮊ عندما أراده،
بدليل قوله تعاىل :ﮋﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﮊ ويكون معنى التكريم يف

أن اهلل خلق الساموات واألرض وما فيهن من خملوقات يف ستة أيام بذلك النحو ،وتكري ًام آلدم
-عليه الصالة والسالم -ميزه عندما أراد خلقه إفراد ًا له ال مجلة مع خلق األكوان وما فيها،

وأن ميزته عىل البرش ّ
بل بأمر له يف حد ذاته عندما أراده ،فقال له كن فكانَّ ،
أن أوالده إما أهنم

وجدوا بني أب وأم ،أو من أم فقط كام يف سيدنا عيسى معجزة  ،أومن أب دون أم كام يف حواء،
أما هو فلم يوجد بواسطة أب وال أم .وهبذا تسقط حجتهم كام يسقط مذهبهم الفاسد ،حيث
أثبتوا هلل اليدين وهل هذا إال من صفات احلوادث.

واحلاصل أن مذهبهم مبني عىل التجسيم ،وقد أوغلوا يف ذلك فقاسوا الغائب عىل احلارض،

قاسوا اهلل اخلالق املدبر الذي ليس كمثله يشء عىل أنفسهم احلادثة الضعيفة ،فضلوا وأضلوا،

بل إن اعتقدوا لوازم املذهب الذي يذكرونه فقد كفروا والعياذ باهلل ،وهذه أمثلة ذكرهتا لكم

وتقاس األخر عليها ونحن لسنا بصدد الرد عليهم ،وإنام بصدد التنبيه عىل عدم الوقوع يف

رشاكهم ،فكم قاسى األئمة واألمة من ويالهتم عىل مدى العصور ،فهم َيست ْعدُ ون العامة عىل
العلامء ،و َيست ْعدُ ون احلكومات عىل العلامء ،وكم هلم من ويالت ونكبات ،وشاهد ذلك ما
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فعلوه يف اإلمام ابن جرير الطربي عندما اس َت ْعدُ وا العامة عليه ،وجعلوهم يرمونه باحلجارة
وحيرصونه يف بيته حتى توفاه اهلل تعاىل ،ومل يتمكن الناس من دفنه إال يف موضعه خوف ًا من

هتكهم لسرته وهو ميت .وكذلك اس َت ْعدوا حاكم مرص عىل سلطان العلامء العز بن عبد السالم
يف ذلك الوقت ،وأغروه بقتله ،وثبوته -ريض اهلل عنه -هلم وللحاكم حتى كُشفت الغمة وبينّ
مذهب أهل السنة واجلامعة ،وثبت عىل االعتقاد ورد عليهم حتى هدى اهلل احلاكم للحق فرجع
عن ضالهلم ،واعتذر للعز بن عبد السالم بعد ما كاد أن يقتله بإغرائهم له ،وذكرت هنا مثالني

واألمثلة كثرية وويالهتم عظيمة ،ورضرهم واضح يف كل العصور واملجتمعات ،وآخر مثال

إليغاهلم يف احلسية والتجسيم أذكره لكم يف قوله تعاىل :ﮋﮉﮊﮋﮌﮊ فقالوا:

وض ْع خطوط ًا كثرية عند قوهلم حقيقي ًا ،فالعلامء قاطبة من أيام أساتذهتم
استوى استوا ًء حقيقي ًاَ ،
يف التجسيم واإلفراط فيه يطلبون أن يظهر قول واحد من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم أومن بعدهم من أهل القرون األوىل ذكر أنه قال هلل صفة اسمها اليد ،أو الرجل،
أو العني ،أو األذن ،أو الوجه ،أو استوى عىل عرشه استوا ًء حقيقي ًا ،فض ً
ال عن كون ذلك نص ًا

من رسول اهلدى عليه الصالة والسالم ومل يكن إثبات ذلك إال هلوى ملفاهيمهم التي أتت من
احلس ،لذلك ُس ُّموا املثبتة  ،فقالوا ما قالوا هناك ،وأما أهل السنة واجلامعة فاملتقدمون من أهل

هذه امللة أتوا هبا كام جاءت من غري إيضاح وال تأويل ،إذ مل حيتاجوا لذلك كام أسلفت؛ ألنه مل
يظهر يف زمنهم أمثال هؤالء املبتدعةَ ،فأ َم ُّروها كام هي ومل ُيؤثر ألحد منهم خوض يف معناها،
وهم يقولون« :آمنا بكل ما جاء عن اهلل وما جاء به رسول اهلل عىل مراد اهلل وعىل مراد رسول

اهلل» ،وأما املتأخرون منهم ملا كثر أهل األهواء وطلب الناس إيضاح ًا هلذه املعاينَّ ،أولوها بام
يناسب مقام احلق تعاىل ،واالستواء يف اللغة له ٍ
معان كثرية منها ما قاله هؤالء الضالل وهو العلو

احليس ،واجللوس عىل عرشه ،حتى قال قائلهم :جالس عىل عرشه كجلويس عىل كرسيي هذا.

وقال بعضهم :جالس عىل عرشه والكريس موضع القدمني- .إنا هلل وإنا إليه راجعون من

كالم كهذا يف حق الذات العلية -ويلزم من كالمهم هذا األمور اآلتية:
 -1أن اهلل متحيز يف مكان.
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 -2أن اهلل يف جهة.

 -3أن اهلل مفتقر خللقه.

 -4أن اهلل تكتنفه اجلهات ،وهذا حمال عىل اهلل تعاىل؛ ألن التحيز يف مكان من صفة
األجسام ،واألجسام خملوقة واهلل هو اخلالق ليس كمثله يشء وهو السميع البصري،

وألن اكتناف اجلهات وكونه يف جهة العلو يلزم عليه أيض ًا أنه تعاىل جسم ،وقد تبني
فساد ذلك ،واهلل تعاىل موجود قبل خلق الزمان واملكان فهو عىل ما عليه كان قبل

خلق الزمان واملكان .ولو قيل :إنه عىل عرشه مستو كام قاله هؤالء وبالكيفية التي
صوروها ،فيقال هلم :أين كان قبل أن خيلق العرش؟ وال جواب إال جواب أحدهم

بأن العرش قديم قدم ًا نوعي ًا ،بأنه ال يزال خيلق عرش ًا ويفني آخر ،وهبذا ضاهى

الفالسفة الكفار الذين يقولون بقدم العامل ،وعىل احتامل ذلك القول الساقط ،نقول:
أين يكون يف حلظة فناء العرش وخلق اآلخر؟!

واحلاصل :أن عقيدة أهل التجسيم هذه مأخوذة من عقيدتني:

األوىل :عقيدة اليهود .فهم أول من قال بالتجسيم ،وحديث اليهودي الذي ذكره للنبي

صىل اهلل عليه وآله وسلم أكرب شاهد عىل ذلك ،وقد ضحك النبي من سخافتهم .وكتبهم

مليئة بذلك ،واملشاهد أن هؤالء عندما ينقلون عقيدهتم يف التجسيم يستشهدون بأهل الكتاب

ويقولون :ويدل عىل ذلك أن أهل الكتاب متفقون معنا يف ذلك ،يقصدون به اليهود.

والثانية :من عقيدة الفالسفة كام ب َّينا .ونسأل اهلل اهلداية ،وفيام ذكرته كفاية واحلليم تكفيه

اإلشارة .واحلكم كام قد ذكرته يف طيات الكالم عىل هذا القسم الذي قد ضل فيه املجسمة،
فإن هم اعتقدوا لوازم ما يثبتونه فقد كفروا ،وإن مل يعتقدوا الالزم فقد فسقوا.

وأما القسم الثاين :وهي الصفات التي ا َّدعوا أهنا صفات هلل تعاىل ومل يسبقهم إىل هذا أحد

من متقدميهم كام أعلم ،وإنام قرأت ذلك ألحد املعارصين منهم ،حيث أوغل يف التجسيم وما
أظنه إال يعتقد اللوازم ،فإنه عمد إىل كل آية من اآليات التي سأذكرها وجعل الكالم الذي فيها
صفة هلل تعاىل -واهلل تعاىل أجل وأعظم وأنزه من أن يتجرأ عىل وصفه بام وصفه هذا اجلاهل.-
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حيث قال :إن اهلل تعاىل له صفة هي املكر ،أخذ ًا من قوله تعاىل :ﮋﮛﮜﮝﮊ ،وله
صفة اسمها االستدراج أخذ ًا من قوله تعاىل :ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮊ ،وله صفة

اسمها النسيان أخذ ًا من قوله تعاىل :ﮋﯓﯔﯕﮊ وعليه فإن صفات إلـٰهه كام يزعم
هذا الغبي :ماكر ،مستدرج ،خمادعٍ ،
ناس وإىل غري ذلك من األمور التي لو وصف هبا برش
لغضب غاية الغضب ،واستنكف أي :استنكاف ،وأمر بمن يقول فيه ذلك إن كان له سلطة

بإزهاق روحه ،وهذا كله من اإليغال يف احلس واجلمود عىل اللفظ وعدم الفهم وعدم املعرفة

بلسان العرب ،وعدم قيام التنزيه هلل تعاىل ،ولو رجع هذا املجسم اجلَلد إىل كالم العلامء ،أو
درس العلم ولسان العرب ،لكان أوىل به من أن يذكر هذا السخف ،ولو رجع لقول أهل السنة
واجلامعة من األشاعرة واملاتريدية لوجدهم يقولون نثبت هلل كل صفة كامل أثبتها سبحانه لنفسه

وأثبتها له رسوله ،ونـنفي عنه كل صفة نقص.وسيأيت يف فصل اإليامن صفات اهلل الواجبة له،

واملستحيلة عليه ،واجلائزة يف حقه إن شاء اهلل تعاىل.

ثم نعود إىل ما يوجب الردة من أمور العقديات ،وهي كثرية وقد سبق مجلة منها ،ومنها أيض ًا

حتليل احلرام املجمع عىل حتريمه املعلوم من الدين بالرضورة ،وهو ما ال خيفى حتريمه عىل
أحد كالزنا ،ورشب اخلمر ،واجلامرك ،واللواط ،والصالة بال وضوء ،وحتليل إيذاء مسلم بال
مسوغ رشعي ،والرسقة ،والغصب ،وكذلك حتريم احلالل املجمع عىل حله املعلوم من الدين

بالرضورة كالبيع والرشاء والنكاح ،أو نفي وجوب جممع عليه معلوم من الدين بالرضورة،
كالصلوات اخلمس ،أو ركعة منها ،أو سجود فيها ،والزكاة ،والصوم ،واحلج ،والوضوء ،أو

أوجب ما مل جيب إمجاع ًا ،كأن يوجب صالة سادسة غري اخلمس ،أو نفي مرشوعية جممع عليها

معلومة من الدين بالرضورة ،كالرواتب والعيد ،أو عزم عىل الكفر يف املستقبل وهو يف زمن
بعيد كالسنة اآلتية ،فيكفر حاالً ألن اإليامن ال يكون إال مؤبد ًا ،أو عزم عىل فعل يشء من مجيع
ما ذكر ،كأن يعزم عىل الشك يف اهلل تعاىل -والعياذ باهلل -أو يف رسوله ،أو يف القرآن ،أو مل يعزم

عىل ذلك ولكنه تردد فيه ،أي :يف فعل يشء مما ذكر أيفعله أو ال ،فيكفر حاالً ملنافاته اإلسالم

كام يف التحفة .نعم الوسوسة التي قد ُيـبتىل هبا بعض الناس يف األمور السابقة تغتفر ،ويدفعها
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النطق بالشهادتني واالستغفار.

ومن الردة االعتقادية إنكاره لصحبة سيدنا أيب بكر الصديق؛ ألهنا منصوص عليها يف القرآن

بقوله تعاىل :ﮋ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﮊ أو أنكر رسالة ،أو نبوة واحد معني من الرسل أو األنبياء املنصوص عليهم يف القرآن
الكريم بذكر اسمه رصحي ًا ،أو من املجمع عىل رسالته ،أو نبوته باإلمجاع القاطع ،أو باخلرب
املشتهر ،أو أنكر واحد ًا من املالئكة املجمع عليهم كجربيل وميكائيل ،أو أنكر بغي ًا وعناد ًا

سورةً ،أو آية ،أو حرف ًا جممع ًا عليه أنه من القرآن العظيم ،أو زاد حرف ًا فيه جممع ًا عىل نفيه معتقد ًا

أنه منه ،أو كذب رسوالً ،أو نبي ًا من الرسل واألنبياء -عليهم الصالة والسالم -فيام أتى به،
أو نسب إليه أو انتقصه  -أي :أتى بام يعد نقص ًا يف نفس رسول ،أو نبي من الرسل ،أو األنبياء
املجمع عليهم ،-أو يف نسبه كأن يعتقد أنه عليه الصالة والسالم ليس من قريش ،أو ح َّقر شأن

أحد منهم كأن حقر اسمه ،أو صفة من صفاته بقصد حتقريه ،كام إذا عيرّ شخص ًا آخر بأميته
فريد عليه بقوله :رسولنا أمي .بقصد أن حالته احلقرية من كونه أمي ًا كحال رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله وسلم  ،ومل يعلم هذا أن أمية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم من متام معجزته،
وأن أميته من نقصان مهته ،فليحذر العوام من ذلك وأشباه ذلك كثري ،أو اعتقد جواز رسالة أو
نبوة أحد من اخللق بعد نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم.

والقسم الثاين من الردة :األفعال ،وهي كل فعل أمجع املسلمون أنه ال يصدر إال من كافر حقيقة؛

لكونه من جنس أفعاهلم ،وذلك كسجود لصنم ،أو لنحو شمس ،أو قمر ،أو خملوق آخر.

والقسم الثالث :األقوال ،وهي كثرية جد ًا وال تنحرص يف عدد ،ونجمل منها اآليت :أن يقول

مسلم ملسلم يا كافر ،أو يا هيودي ،أو يا نرصاين ،أو يا عديم الدين ،مريد ًا -أي :قاصد ًا-

بخطابه ذلك أن الذي عليه من الدين -وهو دين اإلسالم -كفر .أو مريد ًا من قوله :يا هيودي،
أو يا نرصاين ،أن دينه -وهو اإلسالم -اليهودية ،أو النرصانية .أو مريد ًا من قوله :يا عديم
الدين أن دينه -وهو اإلسالم -ليس بدين فإن بقوله ذلك يكون مرتد ًا مع قصده ما قاله ،أما

إذا مل يقصد ما قاله ومل يؤول ارتد بذلك القول ،فإن َّأول مل يكفر ،وقال الغزايل وابن دقيق العيد:
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يكفر بذلك القول وإن َّأول.

ومنها األقوال التي هبا استهزاء وهتاون باهلل تعاىل ،كالسخرية باسم من أسامئه سبحانه وتعاىل،

واالستخفاف به كأن يص ِّغره ،أو يقول وهو يتعاطى مخر ًا ،أو يقدم عىل الزنا بسم اهلل استخفاف ًا

باسم اهلل .

ومنها االستخفاف بأمره تعاىل ،أو وعده ،أو وعيده .

فمن االستخفاف بأمره تعاىل ،كأن يقول :لو أمرين اهلل بكذا -أي :من نحو صالة أو صدقة-

مل أفعله ،أو يقول :لو صارت القبلة يف جهة كذا ما صليت إليها أو نحو ذلك .

ومن السخرية بوعده أن يقول :لو أعطاين اهلل اجلنة ما دخلتها ،كل ذلك إذا قاله مستخف ًا به،

وإال فال يكفر.

ومن السخرية بالوعيد أن ينسبه تعاىل إىل الظلم واجلور ،كأن يقول :لو آخذين اهلل برتك

الصالة مع ما أنا فيه من املرض ظلمني .أو قال :لو شهد عندي املالئكة واألنبياء أو مجيع
املسلمني ما قبلتهم .أو قال :ال أفعل كذا وإن كان سنة ،بقصد االستهزاء ،أو قال :لو أن فالن ًا
نبي ما آمنت به .أو قال :أنا بريء من اهلل ،أومن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،أومن القرآن،

أومن الرشيعة ،أو ذكر شيئ ًا من ألفاظ القرآن عىل سبيل التهكم والسخرية ،بأن ملئت عنده

كأس فقال :ﮋﭛﭜﮊ ،أو أفرغت فقال :ﮋﮦﮧﮊ ،أو رأى مجع ًا مزدمحني يف مكان
فقال :ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﮊ .وهكذا يف سائر ألفاظ القرآن.

نعم إذا استعملها ،ولكن ليس عىل سبيل السخرية واالستهزاء ،فال يبعد كون ذلك حرام ًا كام

قاله ابن حجر يف كتابه اإلعالم بقواطع اإلسالم.

وكذلك يكفر من سب نبي ًا من األنبياء املجمع عىل نبوته ،أو ملك ًا من املالئكة املجمع عليهم،

وهناك ألفاظ كثرية خترج عن امللة ال يكفي هذا املقام لذكرها ،وإنام ذكرت مج ً
ال ليحرتز عنها
املكلف ولرياقب أقواله ،فال يقول كل ما كان فيه انتقاص ًا أو استهزا ًء بالدين ،أو أن يقول ما

يسمعه وال يعرف معناه الرشعي ،فرب كلمة أخرجته من دينه إىل الكفر وهو ال يدري.

وإذا وقع من املكلف يشء من هذه األسباب الداعية إىل الردة فعليه الرجوع إىل اإلسالم ،بأن
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ينطق بالشهادتني ويأيت بالواجبات التي فاتته وهو يف زمن الردة وإن فعلها؛ ألهنا ال تصح منه

زمن ردته كصالة وصيام ونحومها ،وكذلك يقيض ما يبطل بالردة أو يأيت به جمدد ًا بعد عوده
لإلسالم كالتيمم والصوم ،وجيدد نكاحه إن بقي يف الردة زمن انقضاء العدة ،ويف حال ردته ال

حتل ذبيحته وال تصح مناكحته وال يرث ،فإن مات وهو مل يرجع عن ردته -والعياذ باهلل -فإنه
ال يورث ،وال يصىل عليه ،وال يغسل ،وال يكفن ،وال يدفن ،وماله يفء لبيت املال.
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يم ِ
( َف ْص ٌل) َأ ْر َكانُ ا ِ
ان ِس َّت ٌةَ :أنْ ُتؤْ ِم َن بِ ٕاهللِ ،
إل َ
(فصل) يف بيان أركان اإليامن

عقد املصنف هذا الفصل ليبني فيه (أركان اإليمان) ،و اإليامن لغة :التصديق.ورشع ًا :قبول

القلب وإذعانه ملا علم بالرضورة أنه من دين حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم.

ومعنى ذلك أن األجزاء التي ال تتحقق ماهية اإليامن إال هبا (ستة) وهي( :أن تؤمن باهلل)

وهو الركن األول من أركان اإليامن وهو اإليامن بأن اهلل سبحانه وتعاىل موجود ،وأنه واحد يف

ذاته وصفاته وأفعاله ال رشيك له يف األلوهية ،وهي استحقاق العبادة ،وأنه جيب له صفات
الكامل الالئقة بذاته وجالله ،ويستحيل عليه صفات النقص ،وجيب أن يعتقد املكلف أن

صفات الكامل له ال تـتـناهى ،إال أنه جيب عىل املكلف أن يعرف من عقائد اإليامن يف حقه
تعاىل الصفات الواجبة له ،واملستحيلة عليه ،واجلائزة يف حقه.

ومعنى الواجب هنا :ما ال يقبل االنتفاء .واملستحيل :ما ال يقبل الثبوت .واجلائز :ما يقبل

الثبوت واالنتفاء.

(فائدةٌ) يقولون من ترك أربع كلامت كمل إيامنه وهي :أين ،وكيف ،ومتى ،وكم.

فإن قال لك قائل :أين اهلل؟ فجوابه ليس يف مكان وال يمر عليه زمان؛ ألنه كان قبل وجود

الزمان واملكان ،فهو عىل ما عليه كان قبل أن خيلق الزمان و املكان.
وإن قال لك :كيف اهلل؟ فقل له :ليس كمثله يشء.

وإن قال لك :متى كان اهلل؟ قل :هو األول بال ابتداء واآلخر بال انتهاء.

وإن قال لك قائل :كم اهلل؟ فقل له :هو الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي مل يتخذ صاحبة

وال ولد ًا.

والصفات الواجبة التي جيب عىل املكلف أن يعرفها ويعتقدها هلل تعاىل عرشون صفة.

وتنقسم إىل أربعة أقسام :نفسية ،وسلبية ،ومعاين ،ومعنوية.
فالصفات النفسية واحدة :وهي الوجود.
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والصفات السلبية مخس :وهي القدم ،والبقاء ،واملخالفة للحوادث ،والقيام بالنفس،

والوحدانية .وسميت سلبية؛ ألهنا تسلب عن األذهان أضدادها ،فالقدم مث ً
ال عبارة عن سلب

العدم السابق عىل الوجود.

وصفات املعاين سبع :وهي القدرة ،واإلرادة ،والعلم ،واحلياة ،والسمع ،والبرص ،والكالم.

والصفات املعنوية سبع أيض ًا :وهي كونه قادر ًا ،وكونه مريد ًا ،وكونه عامل ًا ،وكونه حي ًا،

وكونه سميع ًا ،وكونه بصري ًا ،وكونه متكل ًام.

فالوجود صفة نفسية  -كام تقدم  -وهي الصفة األوىل من الصفات العرشين الواجبة ،

واملراد هبا صفة ثبوتية يدل الوصف هبا عىل نفس الذات دون معنى زائد عليها ،واملراد أن ذاته

تعاىل موجودة ال معدومة ،واملراد به الوجود الذايت الواجب الذي ال يقبل العدم أزالً وال أبد ًا،

بخالف وجودنا فإنه بفعله تعاىل ويقبل العدم.

والدليل عىل وجوده تعاىل نظري وعقيل ،أما النظري :فالنظر هلذه املخلوقات ،وهذا الكون

الذي يشاهده اإلنسان ،فإنه البد له من موجد ،وموجده واجب الوجود ،ويستدل عىل وجوده

كام قيل بمخلوقاته من الساموات واألرض واجلبال وغري ذلك.

وقد اتفق أهل مجيع امللل عىل وجود الصانع ،سوى رشذمة قليلة قالوا :إن هي إال أرحام

تدفع ،وأرض تبلع ،وما هيلكنا إال الدهر ،وزعموا أن حدوث العامل أمر اتفاقي بال فاعل ،وما

قالوه َبدَ هي البطالن.

والدليل العقيل أن تقول :اهلل مفتقر إليه العامل ،وكل ما افتقر إليه العامل فهو واجب الوجود؛

ألنه لو كان جائز الوجود لكان حادث ًا ،ولو كان حادث ًا الفتقر إىل حمدث ،ولو افتقر إىل حمدث
الفتقر حمدثه إىل ِ
حمدث ،فيلزم إما الدور ،أو التسلسل ،وما أدى إىل الدور فهو باطل؛ ألنه يلزم
عليه تقدم اليشء عىل نفسه وتأخره عنه ،كأن يكون زيد سبب ًا لوجود عمرو ،ووجود عمرو
سبب لوجود زيد ،فزيد متقدم عىل عمرو ،ومتأخر عنه ،وهو تناقض ،وهو حمال ،وكذا ما أدى

إىل التسلسل؛ ألنه يلزم عليه وجود حوادث ال أول هلا وهو باطل للتناقض.

والثانية من الصفات العرشين  -وهي الصفة األوىل من الصفات السلبية  : -القدم  .يعني
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أنه تعاىل غري مسبوق بعدم ،فاملراد القدم الذايت وهو عدم افتتاح الوجود ،وخرج بالقدم الذايت

القدم الزماين :وهو طول املدة وضبط بسنة فأكثر .وهذا مستحيل يف حقه تعاىل؛ ألن له تعلق

بالزمان واهلل موجود قبل وجود الزمان ،والقدم اإلضايف كقدم األب بالنسبة لالبن ،وهو حمال

أيض ًا عىل اهلل تعاىل؛ ألن فيه علة ومعلولية يف أن األب علة يف وجود االبن وهكذا.

وقد أمجعت األمة عىل وصفه تعاىل بالقدم ،ومل يرد يف القرآن الكريم وال أثر صحيح إال

يف بعض األدعية املأثورة مثل يا قديم اإلحسان لكنه دل عليه القرآن بقوله تعاىل:ﮋﮂﮃ

ﮄﮊ وهو معنى قوهلم أن القدم يسلب العدم ،واستدل للقدم بدليل عقيل ،وهو أنه لو مل
يكن قدي ًام لكان حادث ًا ،ولو كان حادث ًا الفتقر إىل حمدث ،ولو افتقر إىل حمدث الفتقر حمدثه إىل
حمدث ،وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل ،وتقدم بطالهنام.

والثالثة من الصفات العرشين  -وهي الصفة الثانية من الصفات السلبية  :-البقاء .ومعناه

يف حقه تعاىل عدم اآلخرية ،أو عدم اختتام الوجود ،فلذلك فإن معنى الباقي :الذي ال آخر

لوجوده ،أو الذي ال اختتام لوجوده ،والدليل عىل اتصافه هبذه الصفة سمعي وعقيل.

أما السمعي فقوله تعاىل :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮊ وقوله تعاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ .

والدليل العقيل :أنه لو جاز عليه طرو العدم الستحال عليه القدم؛ ألن من جاز عدمه

استحال قدمه.

والرابعة من الصفات العرشين  -وهي الصفة الثالثة من الصفات السلبية  : -خمالفته تعاىل

للحوادث -أي :املخلوقات -بمعنى أنه تعاىل ليس مماث ً
ال ليشء منها ،فليس جمس ًام ،وال مركَّب ًا،
من أيد وأرجل ،وأعني ودم وحلم ،وال حمتاج ًا حلركة ،أو سكون ،أو مكان ،أو غري ذلك مما
حيتاج إليه املخلوقات ،وما ورد مما يوهم شيئ ًا من ذلك فالبد من تأويله؛ ألنه خمالف للعقل كام

سيأيت يف الدليل العقيل املعضود بالدليل النقيل قبله بمعنى صرَ فه عن ظاهره كقوله تعاىل :ﮋﭗ
ﭘﭙﭚﮊ وقوله تعاىل :ﮋﮄﮅﮆﮊ .وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إن قلوب
بني آدم كلها كقلب واحد بني إصبعني من أصابع الرمحن» .
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فنؤول اليد بالقدرة ،والوجه بالذات ،واألصابع بالصفات ،فمعنى بني إصبعني ،أي :بني

صفتني من صفاته تعاىل ،وهي القدرة واإلرادة ،فلذلك ورد يف احلديث «يا مقلب القلوب
ثبت قلبي عىل دينك» أي :إن اهلل تعاىل يقلب قلوب عباده من حال إىل حال عىل حسب اإلرادة

التي أرادها فإذا أراد أن يقلب قلوهبم إىل طريق أهل السعادة عملت القدرة يف ذلك وهكذا..

وبالعكس  .وقد مر معنى ذلك بإسهاب فراجعه يف موضعه إن شئت.

واعلم أنه إذا ألقى الشيطان يف ذهنك أنه تعاىل إذا مل يكن جرم ًا وال عرض ًا وال ك ً
ال وال

جزء ًا فام حقيقته؟ فقل يف رد ذلك :ال يعلم ذات اهلل إال اهلل ﮋﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﮊ .و ُق ْل:التفكر يف ذات اهلل إرشاك ،والعجز عن إدراك ذاته إدراك .

وإذا جاء يف نفسك أن له يد ًا أو رج ً
ال ونحو ذلك مما يشبه املخلوقات ،فزد عىل ما تقدم

ﮋﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﮊ والدليل عىل خمالفته للحوادث نقيل وعقيل،
أما النقيل فقوله تعاىل :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ أي :مل يكن أحدٌ ما ِ ،مث ً
ال هلل تعاىل،

وفيه نفي املكافئ واملامثل واملشابه هلل تعاىل ذات ًا وصفات ًا وأفعاالً ،وقال تعاىل :ﮋﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﮊ

والفاطر :هو اخلالق عىل غري مثال سابق .والذرء :اإلظهار والنرش واخللق والتكثري.

ال هلا ،ولو كان مماث ً
وأما الدليل العقيل فنقول :لو مل يكن خمالف ًا للحوادث لكان مماث ً
ال هلا لكان
حادث ًا ،كيف وقد ثبت ِقدمه بالدليل السابق.
واخلامسة من الصفات العرشين  -وهي الصفة الرابعة من الصفات السلبية  : -قيامه تعاىل

بنفسه .بمعنى أنه غري حمتاج إىل حمل -أي :ذات يقوم هبا ،-كقيام الصفة باملوصوف ،وغري
حمتاج إىل فاعل خمصص -أي :من خيصص وجوده عىل عدمه فيؤثر فيه الوجود ،-فهو غني

عن ذلك سبحانه وتعاىل كام قال تعاىل :ﮋﯱﯲﯳﯴﮊ .والدليل عىل استغنائه
عن املحل أن تقول :لو احتاج إىل حمل لكان صفة ،ولو كان صفة مل يكن متصف ًا بصفات املعاين
واملعنوية؛ ألن الصفة ال تقوم بصفة بل بذات ،والفرض أنه متصف هبا ،وإال ملا وجد العامل
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فبطل كونه صفة ،وثبت كونه ذات ًا.

والدليل عىل استغنائه عن املخصص أن تقول :لو احتاج إىل خمصص لكان حادث ًا ،ولو كان

حادث ًا الفتقر إىل حمدث ،كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه وخمالفته للحوادث.

والسادسة من الصفات العرشين  -وهي اخلامسة من الصفات السلبية  : -الوحدانية  .وهي

أهم الصفات ،ولذا سمي علم التوحيد هبا ،ولعظم العناية هبذا العلم كثر التنبيه والثناء عليه
يف القرآن الكريم كام يف قوله تعاىل :ﮋﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﮊ واملراد
بالوحدانية :عدم التعدد ،فهو تعاىل واحد يف ذاته ،أي :إن ذاته ليست متعددة وال مركبة من

أجزاء .وواحد يف صفاته ،أي :إنه تعاىل ليست له صفتان من جنس واحد كقدرتني ،وليس

لغريه صفة تشبه صفته .وواحد يف أفعاله ،أي :إنه ليس لغريه تأثري يف فعل من األفعال ،إذ
ليس للعبد فيها إال جمرد الكسب و االختيار الظاهري وهذا هو احلق .وهذه املسألة قد زلت

فيها األقدام ،والبد من معرفة مذهب أهل السنة واجلامعة فيها ،وقبل ذكرنا ملذهب أهل السنة
واجلامعة نذكر أوالً املسألة -وهي عىل شطرين -وكالم من زلت أقدامهم فيها.

الشطر األول :هي أفعال العباد ،وقد تقدم أن مذهب أهل السنة واجلامعة يقولون :إن أفعال

العبد له فيها جمرد الكسب واالختيار الظاهري ،وأما الفعل خملوق من قبل احلق تبارك و تعاىل،

والعبد حماسب عىل االختيار املقارن خللق اهلل الفعل ،ودليل ذلك قوله تعاىل :ﮋﯕﯖ
ﯗﯘﮊ.

وقالت املعتزلة :إن العبد خيلق أفعال نفسه االختيارية بقدرة خلقها اهلل فيه ،وهو كالم باطل،

وهم ضالل هبذه العقيدة وغريها من املسائل يف العقديات.

الشطر الثاين :مسألة األسباب وتأثريها .والناس فيها عىل ثالثة مذاهب:

األول :من اعتقد أن األسباب تؤثر بنفسها وطبعها ،وذلك كمن قال :إن األكل يؤثر يف وجود

الشبع بنفسه ،والرشب يف وجود الري بنفسه ،والنار يف وجود اإلحراق بنفسها ،والسكني يف وجود

القطع بنفسه ،فهو كافر هبذه العقيدة إمجاع ًا؛ إذ جعل لألشياء تأثري ًا بنفسها وهو مذهب الفالسفة.

والثاين :من اعتقد أن األكل يؤثر يف الشبع ،والنار يف اإلحراق ،واملاء يف الري ،والسكني يف
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القطع بقوة خلقها اهلل فيها ،فهو فاسق مبتدع ،ويف قول آخر هو كافر ،واألصح عدم كفرهم

وهو مذهب املعتزلة ،ومثل هذا املذهب من ذهب إىل أن املؤثر هو اهلل ولكن جعل بني األسباب
ومسبباهتا تالزم ًا عقلي ًا ،بحيث ال يصح ختلفه فهو جاهل وربام جره ذلك إىل الكفر والعياذ

باهلل ،فإنه قد ينكر معجزات األنبياء لكوهنا عىل خالف العادة.

والثالث :هو مذهب احلق يف هذه املسألة ،وهو من اعتقد أن املؤثر هو اهلل تعاىل وأن بني

األسباب ومسبباهتا تالزم ًا عادي ًا ،بحيث يصح ختلفه ،فإن اهلل تعاىل خيلق الشبع عند تناول
الطعام ،والري عند رشب املاء ،والقطع عند إمرار السكني ،واإلحراق عند وجود النار ،فقد

ال خيلق اهلل ذلك عند مالبسة ما ذكر كام هو يف املعجزات ،فإن األسباب ومسبباهتا خملوقة من

اهلل تعاىل.

وبعد ما تم الكالم عن الصفات النفسية والسلبية نرشع اآلن يف صفات املعاين:

وهي سبع صفات ،واملعاين مجع معنى وهو لغة :ما قابل الذات .فيشمل النفسية والسلبية.

واصطالح ًا :كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حك ًام .وهي اآلتية:

األوىل من صفات املعاين  -و هي الصفة السابعة من الصفات العرشين  : -القدرة ،وقدمناها

عىل بقية صفات املعاين لظهور تأثريها ،وهي لغة :القوة واالستطاعة ،وعرف ًا :صفة قائمة بذاته
تعاىل زائدة عليها يتأتى هبا إجياد كل ممكن وإعدامه عىل وفق اإلرادة .وهنا مالحظة هامة وهي:
أن هذا التعريف للقدرة ،وكذا يف سائر الصفات اآلتية ،ليس حد ًا حقيقي ًا ،وإنام هو رسم؛ ألنه

ال يعلم كنه ذاته وصفاته إال هو سبحانه وتعاىل.

ومعنى :عىل وفق اإلرادة -يف التعريف-أي :إن ما خصصه تعاىل بإرادته أبرزه إىل اخلارج

بقدرته ،فتعلق اإلرادة يف ذلك األمر أزيل وسابق عىل تعلق القدرة؛ لكونه تنجيزي ًا حادث ًا،

فالرتتيب إذ ًا بني التعلقني ال بني الصفتني.

والدليل عىل وجوب القدرة سمعي وعقيل ،أما السمعي  -وهو الذي يقال له نقيل -من

الكتاب والسنة ،فمن الكتاب آيات كثرية  ،منها قوله تعاىل :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﮊ ،وقوله تعاىل :ﮋﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
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ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﮊ .ومن السنة ما
جاء يف دعاء االستخارة قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إذا هم أحدكم باألمر
فلريكع ركعتني من غري الفريضة ،ثم ليقل:اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

وأسألك من فضلك »..احلديث.

وأما الدليل العقيل فنقول :اهلل تعاىل صانع قديم له مصنوع حادث ،وكل من كان كذلك جتب

له القدرة .والقدرة متعلقة باملمكنات إجياد ًا وإعدام ًا ،وال تتعلق بالواجب وال املستحيل؛ ألهنام
خارجان عن وظيفتها وهي اإلجياد واإلعدام ،ال لعجز فيها إذ أن العجز إنام يكون إذا كان

املتعلق من وظائف القدرة ،بأن كان يقبل الوجود لذاته أو العدم لذاته ،ونرضب مث ً
ال ليتضح

به ما تقدم -وهلل املثل األعىل -فنقول :خذ مث ً
ال عينك أهيا اإلنسان فإن وظيفتها اإلبصار،
فهل يعد نقص ًا يف عينك إن مل تسمع هبا األصوات؟ فإن قلت :ال يعد نقص ًا .نقول لك :ملاذا؟

فتقول :ألنه ليس من وظيفتها سمع األصوات فال عجز عند عدم سامعها ،ولكن يعد عجز ًا
إذا مل تبرص؛ ألن هذا من وظائفها.

ولذلك لو قال قائل :هل اهلل قادر عىل أن يتخذ ولد ًا أو خيلق له رشيك ًا أو ال؟!

فقل له :ليس ذلك من وظائف القدرة فال تتعلق به؛ ألهنا ال تتعلق باملستحيل ،وإنام تتعلق

باملمكنات .وقد ضل ابن حزم يف هذه املسألة وضالله كثري وقد شنع عليه العالمة السنويس كام
يف حاشية الباجوري عىل «اجلوهرة» حيث قال[ :اهلل قادر عىل أن يتخذ ولد ًا وإال كان عاجز ًا،

والرد عليه :أنه ليس كام قال؛ ألن العجز إنام يكون إذا كان ذلك من خصائص القدرة وهو

ليس كذلك ،ويلزم عليه أي :عىل قول ابن حزم أن املوىل قادر عىل إعدام قدرته ،وعىل إعدام

ذاته ،ويف ذلك غاية الفساد .وقد سأل إبليس نبي اهلل إدريس -عليه السالم -هل يقدر املوىل

أن يدخل الدنيا يف قرشة البندقة؟ فنخسه يف عينه باإلبرة ففقأها ،وقال :إن املوىل قادر عىل أن
يدخل الدنيا يف سم اخلياط ،بمعنى أنه يصغر الدنيا ،أو يوسع سم اخلياط .وإال كان حماالً ،فإن
تداخل األجرام املتكاثـفة واجتامعها يف حيز واحد حمال ،وإنام مل يفصل سيدنا إدريس اجلواب
إلبليس؛ ألنه متعنت ،وشأن املتعنت الزجر ،وإنام فقأ عينه؛ ألنه أراد هبذا السؤال إطفاء نور
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اإليامن ،فأطفأ نور برصه؛ ألن اجلزاء من جنس العمل] .اهـ .

والثانية من صفات املعاين  -وهي الصفة الثامنة من الصفات العرشين  : -اإلرادة .ويراد

منها املشيئة ،وهي لغة :مطلق القصد  ،وعرف ًا :صفة قديمة زائدة عىل الذات قائمة هبا ختصص

املمكن ببعض ما جيوز عليه .كزيد مث ً
ال ختصصه بالوجود بدالً من العدم ،وبالغنى بدالً من
الفقر ،وبكونه أبيض بدالً من كونه أسود ،وبكونه طوي ً
ال بدالً من كونه قصري ًا ،وبكونه يف هذا
الزمن بدالً من كونه يف الزمن املايض ،وبكونه يف مكة بدالً من كونه يف جدة.

ودخل يف ذلك البعض الذي ذكرناه يف تعريف اإلرادة ،اخلري والرش ،فإن اهلل يريدمها خالف ًا

للمعتزلة القائلني بأن اهلل تعاىل ال يريد الرشور والقبائح ،وقد حصل جدال بني أهل السنة
واجلامعة واملعتزلة يف هذه املسألة ،وإليكم ما حصل بني القايض عبد اجلبار اهلمداين أحد

رؤوس املعتزلة ،واألستاذ أيب إسحاق اإلسفرايني أحد أئمة أهل السنة واجلامعة ،فقد دخل

القايض عبد اجلبار عىل الصاحب بن ع ّباد وعنده األستاذ أبو إسحاق ،فبدأ القايض املناظرة

لألستاذ بقوله« :سبحان من تنزه عن الفحشاء» يريد نفي تعلق اإلرادة بالرشور والقبائح.

فقال له األستاذ« :سبحان من ال جيري يف ملكه إال ما يشاء» أي :إال ما يريد ؛ إذ املشيئة مرادفة
لإلرادة وهي متعلقة باملمكنات والتي شملت اخلري والرش .فقال عبد اجلبار « :أفرييد ربنا أن

يعىص؟» .فقال األستاذ« :أفيعىص ربنا كرها؟» .فقال عبد اجلبار « :أرأيت إن منعني اهلدى،

وقىض عيل بالردى ،أحسن إيل أم أساء؟» .فقال األستاذ« :إن منعك ما هو لك فقد أساء ،وإن

منعك ما هو له فهو خيتص برمحته من يشاء».

و َي ْق ُرب من هذا ما ذكره العلامء أن إبليس متثل لإلمام الشافعي -رمحه اهلل -فقال له« :ما

قولك فيمن خلقني كام اختار ،واستعملني فيام اختار  -واختار بصيغة املايض يف املوضعني ال
املضارع فلينتبه  -وبعد ذلك إن شاء أدخلني اجلنة وإن شاء أدخلني النار ،أعَدَ ل يف ذلك أم
جار؟» فنظر اإلمام يف كالمه ،ثم قال له« :يا هذا إن خلقك ملا تريد أنت فقد ظلمك ،وإن كان

خلقك ملا يريد هو فهو ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﯳﮊ » .عندها اضمحل اللعني إىل أن
صار ال يشء ،ثم قال :واهلل يا شافعي لقد أخرجت بمسألتي هذه سبعني ألف عابد من ديوان
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العبودية إىل ديوان الزندقة.

ومن هنا نحرر مسألة ذكرها العلامء من أهل السنة واجلامعة وهي :هل جيوز نسبة القبيح هلل

تعاىل؟ اختلفوا يف جواز نسبة القبائح والرشور إليه تعاىل ،كالكفر واملعايص ،كأن يقال :خلق اهلل

أو أراد اهلل كفر زيد وزناه ونحو ذلك ،فمنهم من أجاز ذلك ،ومنهم من مل جيزه ،والراجح جواز
ذلك يف مقام التعليم ال يف غريه ،وهذا اخلالف ٍ
جار أيض ًا يف نسبة األمور اخلسيسة إليه تعاىل.

واألحسن عند السؤال عن هذه األمور ،أن نسلك مسلك األدب فيمن سألنا عن الرشور

ونحوها فنقول له :إن اهلل أراد حدوث مجيع احلوادث وهذه منها ،وال نقول أدب ًا :إنه أراد عز
وجل هذه الرشور.

وقد قص اهلل لنا أدب اجلن يف هذا املقام ،فإهنم ملا ذكروا اخلري بنوا الفعل للمعلوم  ،وملا ذكروا

الرش بنوا الفعل للمجهول أدب ًا ،وذلك يف قوله تعاىل حكاية عنهم :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﮊ.

وكذلك العبد الصالح اخلرض -عليه السالم -حني ذكر خرق السفينة وهو يف ظاهر

األمر رش ،قال :ﮋﮚﮛﮜﮊوعن الغالمني اليتيمني قال :ﮋﯩﯪﯫﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﮊ

وقد قال يف مجيع ما يدور :ﮋﯴﯵﯶﯷﮊ .

ودليل وجوب اإلرادة سمعي وعقيل ،أما السمعي :فآيات كثرية ،منها قوله تعاىل :ﮋﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊوقوله :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ ،وقوله :ﮋﯞ

ﯟﯠﯡﯢﮊ  ،وقوله :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﮊ

والدليل العقيل عىل وجوب اإلرادة أن تقول :اهلل صانع للعامل باالختيار ،وكل من كان كذلك

جتب له اإلرادة ،فاهلل جتب له اإلرادة.

مسألة يف هذا الباب أيض ًا :وهي أن هناك أمره تعاىل ،ورضاه تعاىل ،وعلمه تعاىل ،وإرادته،

ومشيئته .فاإلرادة كام تقدم مرادفة للمشيئة ،ومغايرة للعلم والرضا واألمر .فاإلرادة مغايرة

لألمر -أي :ليست عينه وال مستلزمة له -كيف وقد يريد ويأمر فتلتقي اإلرادة واألمر ،مثل:
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إيامن من علم منهم اإليامن ،فإنه أراده منهم وأمرهم به .وقد ال يريد وال يأمر ،مثل :كفر من
علم منهم اإليامن ،فإن الكفر ما أراده منهم وال أمرهم به .وقد يريد وال يأمر ،ككفر من علم

اهلل أهنم يكفرون ،وكمعصية من علم منهم أهنم يقعون فيها ،فإنه أراد ذلك؛ ألنه علم أزالً أهنم
سيكفرون ،لكنه تعاىل مل يأمرهم به؛ ألنه ال يأمر بالكفر .وقد دل قوله تعاىل يف شأن إبليس:

ﮋﮮﮯﮰﮱﯓﮊ ،عىل أنه سبحانه قد علم أزالً أن إبليس كافر ومن حزب
الكافرين ،فإباؤه السجود ظهور ملا كان معلوم ًا ،لذا جاء التعبري :ﮋﮰﮱﯓﮊ ومل
يأت فأبى واستكرب وكفر .وقد يأمر وال يريد ،كاإليامن ممن علم كفرهم فام أراد إيامهنم؛ ألنه

علم أزالً أهنم ال يؤمنون ،وما أمرهم باإليامن إال ليظهر يف عامل احلكمة والعمل ما علمه أزالً قال

تعاىل :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ .ومغايرهتا للعلم؛
فألهنا ليست عينه وال مستلزمة له لتعلقه بالواجب واجلائز واملستحيل ،واختصاصها باملمكن.

وأما مغايرهتا للرضا؛ فألهنا قد تتعلق بام ال يرىض به اهلل تعاىل كالكفر الواقع من الكافر ،فإنه

تعاىل أراده وال يرىض به ،بمعنى أنه ال يقبله وال يثيب عليه.

والثالثة من صفات املعاين  -وهي الصفة التاسعة من الصفات الواجبة  : -العلم .وهو صفة

أزلية قائمة بذاته متعلقة بجميع الواجبات واجلائزات واملستحيالت تعلق إحاطة و انكشاف

من غري سبق خفاء .وتعلق العلم تعلق تنجيزي قديم ،فيعلم اهلل تعاىل أزالً األشياء عىل ما هي

عليه إمجاالً وتفصيالً ،الكليات واجلزئيات ،ويعلم ما ال هناية له من كامالته.

وقد كفرت الفالسفة حيث أنكروا علمه تعاىل باجلزئيات ،كام كفرت بإنكار حدوث العامل

وحرش األجساد ولذلك قال بعضهم:
بثالث�ة كف�ر الفالس�فـة ِ
ٍ
العدا

إذ أنكروه�ا وه�ي حق� ًا مثبته

ٍ
بجزئي ح�دوث عوامل
علـ�م

حرش ألجس�ـاد وكان�ت ميتة

والعلم من أخص صفات الباري؛ ألنه ال يمكن ملوجد العامل ومرتبه ومتقنه أن يديره إال إذا

كان عامل ًا بام تقتضيه مصلحته ،كام ال يمكن أن يكافئ املحسن بإحسانه ،وجيازي امليسء بإساءته،
إال إذا كان خبري ًا عامل ًا بتفاصيل ما يقع منهم من خري أو رش ،وقد دل الدليل السمعي والعقيل
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عىل علمه تعاىل ،أما السمعي فآيات كثرية منها قوله تعاىل :ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ.

وقوله تعاىل . :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷﮊ وقوله تعاىل :ﮋﯬﯭﯮﯯ
،

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﮊ إىل غري ذلك من النصوص الدالة عىل ذلك.

وأما الدليل العقيل أن تقول :إن اهلل تعاىل صانع للعامل صنع ًا متقن ًا باإلرادة واالختيار ،وكل
من كان كذلك جيب له العلم .وملا ذكر يف تعريف ِ
العلم :من غري سبق خفاءُ ،علم من ذلك أن
علمه تعاىل ليس كعلم احلوادث الذي يسبقه اجلهل باليشء قبل العلم به ،ولذلك فإن علمه
تعاىل ليس داخ ً
ال يف أقسام العلم الثالثة :الكسبي والرضوري والبدهي؛ ألن الكسبي :ما كان
عن نظر واستدالل وذلك بقيام الدليل عىل وجود يشء ونحوه  ،والرضوري :ما ال يتوقف عىل

نظر واستدالل .والبدهي :ما حيصل للنفس بغتة فهذه ال يوصف اهلل تعاىل هبا.
وال رضوري وال تص�وري
ِعل�م اإلل�ه ال يق�ال نظ�ري
وال بدهي�ي فكــ�ل ِ
موه�م

يمن�ع يف ح�ق اجللي�ل املنع�م

ألهنا من أصناف علوم احلوادث ،وهي يف حد ذاهتا يسبقها جهل ،واهلل تعاىل علمه حميط

بكل يشء قبل وقوعه وحدوثه ،كيف وهو الذي قدر حدوث األشياء ووقوعها وترتيبها زمان ًا
ومكان ًا .وإذا قال قائل :إن هناك بعض اآليات توهم أن علم اهلل مكتسب .نقول :ما َذك ََر ْت ُه تلك

اآليات ليس عىل ظاهره بل هو مؤول ،وذلك كام يف قوله تعاىل :ﮋﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﮊ .فقوله تعاىل :ﮋﯤﯥﮊ أي :ليبني للناس حتى يعلموا،
فهو من باب التمثيل ،أي :إنه تعاىل يعاملكم يف مداولة األيام بينكم معاملة من يريد أن يعلم
املخلصني الثابتني عىل اإليامن من غريهم ،وهذا مشابه لعلم االختبار الذي يرتتب عليه اجلزاء،

وذلك مثاله :أن املعلم عند وصفه االختبار لتالميذه يعلم مسبق ًا من هو املجتاز وغري املجتاز،
فهو إذ ًا ِعلم اختبار ال ِعلم إخبار ،ورس ذلك :أن اهلل تعاىل ال حياسب الناس بعلمه فيهم ،بل
بام اكتسبت أيدهيم ،وما يف قوله تعاىل :ﮋﭡﭢﭣﮊ فالغاية هنا يف احلقيقة اإلبالغ
واجلهاد ،وإيراد علمه تعاىل إلبراز اعتنائه بأمرمها واإلشعار برتتيب اجلزاء عليهام ،والتحذير
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من التفريط فيهام.

واملراد يف قوله تعاىل :ﮋﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ أي :إن بعثه ألهل
الكهف من نومهم ليظهر هلم متعلق علمنا ،فيكون لنَع َلم بمعنى لن ِ
ُعلم ،فالالم للعاقبة ،وهي
املأيت هبا لبيان املآل واملصري.

والصفة الرابعة من صفات املعاين  -وهي الصفة العارشة من الصفات الواجبة : -الكالم.

وهي صفة أزلية قائمة بذاته ليست بحرف وال صوت منزهة عن التقدم والتأخر واإلعراب

والبناء ،ومنزهة عن السكوت النفيس بأن ال يدير يف نفسه الكالم مع القدرة عليه ،ومنزهة عن
اآلفات الباطنية بأن ال يقدر عىل ذلك كام يكون لآلدمي يف حالة اخلرس و الطفولية.

وكالمه تعاىل صفة واحدة ال تعدد فيها ،لكن هلا أقسام اعتبارية ،فمن حيث تعلقه بطلب

ال فهو أمر ،ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مث ً
فعل الصالة مث ً
ال فهو هني ،ومن حيث تعلقه
بإخبار كإخباره عن فرعون مث ً
ال أنه عمل كذا فهو خرب ،ومن حيث تعلقه بأن املؤمن له اجلنة

فهو وعد ،ومن حيث تعلقه بأن الكافر له النار فهو وعيد إىل غري ذلك.

وكالم اهلل تعاىل يطلق باالشرتاك عىل احليس وعىل النفيس ،فالنفيس :هي الصفة القديمة

القائمة بذاته تعاىل .واحليس :ما كان بحرف وصوت مدلوله بعض مدلول الكالم النفيس
القديم القائم بذاته تعاىل .فعىل هذا فالقرآن الكريم الذي نتلوه بألسنتنا ،ونكتبه بأيدينا ،ويسمعه

بعضنا من بعض هو كالمه تعاىل اللفظي الدال عىل املعنى القديم ،وكل من أنكر أن ما بني دفتي
املصحف كالم اهلل تعاىل فهو كافر ،إال إن أراد أنه ليس هو الصفة القديمة القائمة بذاته ،وأسلم
ما قاله أهل العلم يف هذه املسألة االكتفاء باعتقاد أن القرآن الكريم كالم اهلل غري خملوق ،و مل
يزيدوا عىل ذلك شيئ ًا .هلذا يمتنع إطالق احلدوث عىل اللفظي؛ رعاية لألدب .نعم جيوز يف

مقام التعليم فقط ،وقد ُع ِّذب اإلمام أمحد عىل أن يقول عن القرآن الذي بني دفتي املصحف أنه

خملوق فأبى .وتكليم اهلل لسيدنا موسى عىل اجلبل كان بالكالم النفيس القديم عىل التحقيق عند
األشاعرة وبعض املاتريدية ،خالف ًا للمعتزلة والبعض اآلخر من املاتريدية.

والدليل عىل صفة الكالم هلل تعاىل :سمعي وعقيل ،أما السمعي فآيات،منها قوله تعاىل:
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ﮋﭹﭺﭻﭼﮊ  ،وقوله تعاىل :ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ ،

وقوله تعاىل :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ

ودليل صفة الكالم بالدليل العقيل أن تقول :الوصف بالتكلم من أوصاف الكامل ،وضده

من أوصاف النقص ،ولو مل يكن صانع العامل متكل ًام للزم النقص وهو حمال.

والصفة اخلامسة من صفات املعاين -وهي الصفة احلادية عرشة من الصفات الواجبة:-

السمع .وهي صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعاىل تتعلق بجميع املوجودات تعلق إحاطة
وانكشاف .يقول الباجوري  -رمحه اهلل تعاىل[ :-وجيب اعتقاد أن االنكشاف بالسمع غري
االنكشاف بالبرص ،وأن ك ً
ال منهام غري االنكشاف بالعلم ،ولكل حقيقة يفوض علمها هلل تعاىل،
وليس األمر عىل ما نعهده من أن البرص يفيد باملشاهدة وضوح ًا فوق العلم ،بل مجيع صفات
ذاته كاملة يستحيل عليها اخلفاء والزيادة والنقص وغري ذلك ].اهـ .

ودليل اتصافه هبذه الصفة عقيل ونقيل ،أما النقيل فالكتاب والسنة فمن الكتاب آيات

كثرية،منها قوله تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﮊ وقوله تعاىل :ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ  ،وقوله تعاىل:
ﮋﯡﯢﯣﯤﮊ  ،ومن السنة قوله عليه الصالة والسالم« :أهيا الناس أربعوا

عىل أنفسكم فإنكم ال تدعون أص ًام وال غائب ًا إنه معكم سميع قريب» قاله ألصحابه عندما

رفعوا أصواهتم بالدعاء.

وأما الدليل العقيل فتقريره أن تقول :إن السمع كامل ،والسميع أكمل ممن ال يسمع ،فلو مل

يتصف به للزم النقص عليه تعاىل وهو حمال.

والصفة السادسة من صفات املعاين -وهي الصفة الثانية عرشة من الصفات الواجبة:-

البرص .وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعاىل تتعلق باملوجودات -الذوات وغريها ،-ودليلها

النقيل قد مر يف صفة السمع وما قيل هناك يقال هنا ،وأيض ًا قوله تعاىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮊ

 ،وقوله :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ .والعقيل أن تقول :إن البرص كامل،
والبصري أكمل ممن ال يبرص ،فلو مل يتصف به للزم النقص ،والنقص عليه تعاىل حمال.
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(تنبي ٌه ها ٌّم) جيب أن يعتقد املكلف أن سمع اهلل تعاىل ليس بصامخ وآذان ،وبرصه ليس بحدقة

وأجفان ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ.

والصفة السابعة من صفات املعاين  -وهي الصفة الثالثة عرشة من الصفات الواجبة :-احلياة.

وهي :صفة أزلية قائمة بذاته تقتيض صحة العلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبرص.

وحياته تعاىل لذاته ،بخالف حياتنا فإهنا ليست لذاتنا ،بل بسبب روح وليس هلا تعلق بيشء.

والدليل عىل اتصافه تعاىل هبذه الصفة أن تقول :اهلل تعاىل متصف بالقدرة واإلرادة والعلم

والكالم والسمع والبرص .وكل من كان كذلك جتب له احلياة ؛إذ ال يتصور قيامها بغري حي.

قال اهلل تعاىل :ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ،وقال تعاىل :ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ.
وهذه األدلة نقلية وقد تقدم الدليل العقيل.

وبعد االنتهاء من ذكرنا لصفات املعاين ،نذكر الصفات املعنوية ،وبني صفات املعاين واملعنوية

تالزم ،والصفات املعنوية سبع:

األوىل منها -وهي الصفة الرابعة عرشة من الصفات الواجبة :-كونه تعاىل قادر ًا عىل فعل

كل يشء ممكن ،فال حيتاج إىل إعانة ،بل متى أراد شيئ ًا فعله ال يمنعه عنه مانع.

والثانية من الصفات املعنوية  -وهي الصفة اخلامسة عرشة من الصفات الواجبة  :-كونه

تعاىل مريد ًا .يفعل املمكنات كلها باختياره ،فال يقهره ،وال جيربه أحد؛ إذ ال غالب له وهو

الفاعل املختار.

والثالثة من الصفات املعنوية  -وهي الصفة السادسة عرشة من الصفات الواجبة : -كونه

تعاىل عامل ًا بكل األمور .قليلها وكثريها ،ظاهرها وخفيها ،فال خيفى عليه يشء من ذلك مطلق ًا،
وكيف خيفى عليه وهو مريده ومدبره ومنشئه ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ.

والرابعة من الصفات املعنوية  -وهي الصفة السابعة عرشة من الصفات الواجبة  :-كونه

حي ًا من غري روح.

واخلامسة من الصفات املعنوية  -وهي الصفة الثامنة عرشة من الصفات الواجبة : -كونه

تعاىل سميع ًا .من غري أذن وال صامخ ،يسمع كل يشء حتى ما ال ُيسمع كالذوات.
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والسادسة من الصفات املعنوية -وهي الصفة التاسعة عرشة من الصفات الواجبة :-كونه

تعاىل بصري ًا .من غري عني وال أحداق ،يبرص كل يشء حتى ما ال يبرص كاألصوات ،وإن كان

ذلك ال يتصور.

والسابعة من الصفات املعنوية  -وهي الصفة العرشون من الصفات الواجبة : -كونه تعاىل

متكل ًام دائ ًام بكالم ليس بحرف وال صوت .يقول العالمة األبياري[ :وإن استغربت حصول

كالم بال حرف وال صوت ،فانظر إىل ما حتدثك نفسك به يف بعض األحيان جتد كالم ًا كذلك
وجد منك ،وأنت حادث خملوق فكيف بالقديم اخلالق] اهـ .
وقد قال الشاعر:

جعل اللسان عىل الفؤاد دليال

إن ال�كالم لف�ي الف�ؤاد وإنام

وأما الدليل عىل كونه تعاىل قادر ًا ،وكونه تعاىل مريد ًا ،وكونه تعاىل عامل ًا ،وكونه تعاىل حي ًا،

وكونه تعاىل سميع ًا ،وكونه تعاىل بصري ًا ،وكونه تعاىل متكل ًام فيعلم مما مر من دليل القدرة وما

بعده؛ ألنه لو انتفت القدرة انتفى كونه قادر ًا ملا بينهام من التالزم ،وإذا انتفت القدرة ثبت
ضدها وهو حمال ملا تقدم من الدليل ،ومثل ذلك يقال يف باقي الصفات املعنوية.

وبعد أن أهنينا الكالم عن الصفات الواجبة هلل تعاىل ،نتكلم عام يستحيل يف حقه تعاىل وهي

عرشون صفة ،أضداد ما تقدم من الصفات الواجبة .واملراد بالضد هنا :املنايف .فإن كل صفة

من الصفات الواجبة نثبتها هلل تعاىل ،وننفي ضدها عنه تعاىل؛ إذ يستحيل عليه االتصاف بذلك
الضد وجيب اعتقاد ذلك ،فعىل هذا فالصفات وأضدادها مذكورة عىل اللف والنرش املرتب أي:
إن األول من الصفات املستحيلة ضد األول من الصفات الواجبة ،والثاين ضد الثاين وهكذا.

فضد الوجود العدم -أي :الفقدان -فهو مستحيل عىل اهلل تعاىل .وضد القدم :احلدوث

-أي :الوجود بعد العدم .-وضد البقاء :الفناء ،ومعناه طرو العدم -أي :حصوله بعد أن مل

يكن .وضد خمالفته تعاىل للحوادث :املامثلة للحوادث وأنواعها عرشة:
أحدها :أن يكون ِجرم ًا.
ثانيها :أن يكون عرض ًا يقوم باجلرم.
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ثالثها :أن يكون يف جهة للجرم .فليس فوق العرش وال حتته وال نحو ذلك.
رابعها :أن يكون لذاته جهة .فليس له فوق وال حتت وال نحو ذلك.

خامسها :أن يكون يف مكان -أي :فراغ.-
سادسها :أن يكون يف زمان.

سابعها :أن يكون حم ً
ال للحوادث .كاحلركة والسكون والسواد والبياض.

ثامنها :أن يكون متصف ًا بالصغر -أي :قلة األجزاء.-

تاسعها :أن يكون متصف ًا بالكرب -أي :كثرة األجزاء.-

عارشها :أن يكون متصف ًا باألغراض يف األفعال واألحكام .فليس فعله كإجياد زيد مثالً ،وال

حكمه كإجياب الصالة ونحوها لغرض  -أي :مصلحة تبعثه عىل ذلك ،-نعم يكون ما أوجب

اهلل من األحكام حلكمة عائدة خللقه ،وإن مل تظهر لنا هذه احلكمة ،و إال كان ذلك عبث ًا وهو
مستحيل عىل اهلل ،واهلل تعاىل يقول :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ.

(مسأل ٌة) من اعتقد أن اهلل تعاىل يف جهة ،فام حكم إيامنه كأن قال :إن ربه يف السامء ،أو يف جهة

العلو ،أو غريها؟

قال العز بن عبد السالم :إن معتقد اجلهة ال يكفر ،وقيده اإلمام النووي -رمحه اهلل تعاىل-

بكونه من العامة ،وكذلك ابن أيب مجرة قيده بكونه من العامة ،ولكن يعرس عليه فهم نفيها.
وعليه فلو كان من غري العامة فيكفر ،وإن كان منهم وأمكن تفهمه للمسألة فكذلك .

وضد قيامه تعاىل بنفسه :االفتقار إىل حمل -أي :ذات يقوم هبا ،أو موجد يوجده .-وضد

الوحدانية :التعدد يف الذات أو الصفات أو األفعال .وضد القدرة :العجز -أي :عن فعل
املمكنات .-وضد اإلرادة :الكراهية العقلية التي هي عدم اإلرادة .فيستحيل أن يقع يشء

يف الكون مع كونه تعاىل كاره ًا لوقوعه .وخرج بالكراهية العقلية :الكراهة الرشعية التي هي

النهي عن فعل اليشء -أي :الكف من املكلف عن فعله -ويدخل فيه املكروه واملحرم فإنه
ما جعل ذلك إال الختبار املكلف هبام ،وال يقعان إال بإرادته ،وليس لإلنسان فيهام إال جمرد

االختيار -أي :اختياره لفعلهام أو تركهام -واخلالق للفعل والرتك هو اهلل تعاىل ،وقد مر خالف
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املعتزلة يف هذه املسألة وبيان مذهب أهل السنة منها .

وحاصل األمر أن احلق يف هذه املسألة الذي جيب علينا اعتقاده أنه تعاىل فاعل باإلرادة

واالختيار ال بالقهر واإلجبار جلميع األمور ،فال جيري يف ملكه قليل وال كثري ،خري أو رش،

نفع أو رض ،إيامن أو كفر ،غنى أو فقر ،طاعة أو عصيان ،فوز أو خرسان ،إال بقضائه وقدره
ومشيئته وإرادته تعاىل.فلو اجتمع اإلنس واجلن والشياطني واملالئكة عىل أن حيركوا يف العامل
ذرة أو يسكنوها بدون إرادته لعجزوا.

وضد العلم :اجلهل بمعلوم ما ،بسيط ًا كان اجلهل وهو :عدم العلم باليشء ،أو مركب ًا :وهو

اعتقاد اليشء عىل خالف ما هو عليه يف الواقع.

وضد احلياة :املوت وهو صفة وجودية تضاد احلياة ،وقيل :هو عدم احلياة عام من شأنه أن يكون حي ًا.

وضد السمع :الصمم وهو صفة وجودية متنع من السمع ،وقيل :هو عدم السمع ممن من

شأنه أن يكون سميع ًا.

وضد البرص :العمى وهو صفة وجودية متنع من البرص ،وقيل :هو عدم البرص عام من شأنه

أن يكون بصري ًا.

وضد الكالم :البكم وهو صفة وجودية متنع من الكالم ،وقيل :هو عدم الكالم عام من شأنه

أن يكون متكل ًام.

وضد كونه قادر ًا :كونه عاجز ًا.

وضد كونه مريد ًا :كونه ُمكره ًا.

وضد كونه عامل ًا :كونه جاهالً.

وضد كونه حي ًا :كونه ميت ًا.

وضد كونه :سميع ًا كونه أصم.

وضد كونه بصري ًا :كونه أعمى.

وضد كونه متكل ًام :كونه أبكم.

وبعد معرفة ما جيب له تعاىل وما يستحيل عليه ،نتكلم عىل ما جيوز يف حقه تعاىل ،واجلائز يف
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و َم َ
الئِ َكتِ ِه ،
حقه تعاىل يشء واحد :وهو فعل كل ممكن أو تركه .ومعنى ذلك أنه تعاىل يفعل كل أمر اقتىض
العقل بإمكانه -أي :باستواء طرفيه -أعني الوجود والعدم ،سواء أكان خري ًا أو رش ًا ،وذلك
كاخللق ،والرزق ،واإلحياء ،واإلماتة ،واإليامن ،والكفر ،والغنى ،والفقر ،وتعذيب املطيع ،وإثابة

العايص .إال أنه قىض بإثابة املطيع فض ً
ال منه كام وعد ،وقىض بعقاب العايص عدالً منه كام توعد.

وحاصل ذلك أنه جيوز يف حقه تعاىل فعل ما يشاء من املمكنات ،وتركه ،فال جيب عليه فعل

ممكن وال تركه هذا ما جرى عليه أهل السنة واجلامعة ،وذهبت املعتزلة إىل وجوب الصالح
واألصلح عليه تعاىل ،وقاعدهتم هذه هدمها اإلمام أبو احلسن األشعري يف مناظرته مع شيخه
اجلبائي ،وذلك ملا سأل أبو احلسن األشعري -رمحه اهلل تعاىل -الشيخ اجلبائي عن ثالثة إخوة

قائ ً
ال له :ما تقول يف ثالثة إخوة األول منهم عاش يف الطاعة حتى مات كبري ًا ،والثاين عاش يف

املعصية حتى مات كبري ًا ،والثالث مات صغري ًا؟ فقال اجلبائي :يثاب األول ،ويعاقب الثاين،
وال يثاب وال يعاقب الثالث .فقال أبو احلسن -رمحه اهلل : -قد يقول الثالث :يا رب هال

أمهلتني فأشتغل بالطاعة حتى أثاب .فقال اجلبائي :يقول اهلل تعاىل علمت أنك لو عشت
الشتغلت باملعصية فتعاقب .فقال األشعري :فقد يقول الثاين :لمِ َ لمَ ْ متتني صغري ًا حتى ال أعيص
فال أعاقب .فعجز اجلبائي وهبت ،وقال :أبك جنون يا أبا احلسن؟ فقال له :ال ولكن وقف
محار الشيخ يف العقبة.

الركن الثاين من أركان اإليامن ذكره املصنف بقوله( :ومالئكته) أي :أن تؤمن باملالئكة ،ومعنى

اإليامن هبم :أي :اإليامن بوجودهم ،وبأهنم عباد اهلل ،فهم متصفون بالعبودية وهي اخلضوع
مكرمون برشف طاعته ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ.
والتذلل هلل تعاىلَّ ،

واملالئكة مجع م َلك :وهم أجسام لطيفة نورانية ،مربأة من الكدورات اجلسامنية ،قادرة عىل

التشكل بأشكال خمتلفة ،ال يوصفون بذكورة وال أنوثة ،خلقهم اهلل بال واسطة أم وال أب،

وهم بالغون من الكثرة ماال يعلمه إال اهلل.
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ويعلم مما ذكرنا أن من وصفهم بذكورة فقد فسق ،ويف كفره خالف ،ومن وصفهم باألنوثة

فقد كفر؛ ملعارضته القرآن الكريم يف قوله تعاىل :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ .ومن وصفهم باخلنوثة فكفره أوىل؛ ألن
وصفهم بذلك أشد نقص ًا ،ومن عبارة :مربأة عن الكدورات اجلسامنية ،يلحظ ملحظان:
األول :أهنم ال يأكلون ،وال يرشبون ،وال يتناكحون ،وال يتوالدون.

والثاين :أهنم معصومون .والعصمة لغة :احلفظ .واصطالح ًا :حفظ اهلل تعاىل للمكلف من
الذنب مع استحالة وقوعه .وعصمة املالئكة هبذا املعنى واجبة وهي ِجبِ ِّل َّية ،وجيب أن يعتقد

املكلف عصمتهم فال يقع منهم ذنب وال ما ُينقص مقامهم ،من حركة ،أو سكون ،أو قول،
أو فعل مع بقاء قدرهتم واختيارهم ،وما جاء عن هاروت وماروت فمن أكاذيب اليهود

وافرتاءاهتم ،وتابعهم عىل ذلك بعض املؤرخني واملفرسين ومل يصح يف يشء من األخبار ،وقد

قيل :إهنام كانا صاحلني ،وسميا ملكني تشبه ًا باملالئكة يف العبادة لكثرهتا منهام ،وإن صح يشء مما
ذكر مع كوهنام من املالئكة ،فيكون اهلل تعاىل سل َبهام العصمة ،وهلل أن يفعل يف ملكه ما يشاء.

وجيب االعتقاد بأهنم كام تقدم بالغون من الكثرة ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،قال تعاىل :ﮋﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﮊ .وهم خدمة ا َمل ِلك وهو اهلل تعاىل أو خدمة ا ُمللك كله ،فليس يف العامل من أعاله
إىل أسفله شرب إال وهو معمور هبم ،ولذلك رصح بعض أهل العلم بأن النهي الوارد يف استقبال
القبلة واستدبارها ببول أو غائط؛ إكرام للمصلني منهم ،لكن املعتمد أن النهي إلكرام البيت.

واحلاصل أنه جيب اإليامن بوجود املالئكة وأهنم عباد اهلل املكرمون الذين ال يعصون اهلل ما

أمرهم ويفعلون ما يأمرون .ومذهب أهل السنة أهنم بالغون من الكثرة ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل

وحق هلا أن تئط! ما من موضع قدم
لقوله عليه الصالة والسالم« :أطت السامء -أي :صوتتَ -
إال وفيه ملك ساجد أو راكع».

وكام جيب اإليامن بام ذكرنا ،فإنه جيب اإليامن ُمفص ً
ال بمن ورد ذكرهم وهم عرشة ،وال يلزم

حفظ أسامئهم ،وإنام بحيث لو ذكر واحد منهم ال ينكر املكلف كونه ملك ًا وهم:

 -1جربيل -عليه السالم :-أمني الوحي .وهو أفضل املالئكة وصاحب الشدة والقوة،
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وورد أنه حيرض عند كل من مات من أمة سيدنا حممد ،ولكن من كان عىل جنابة ال

حيرض عنده إال إذا توضأ أو اغتسل بعد اجلنابة كام ورد ،وأنه نزل عىل سيدنا آدم -عليه
السالم -عرش مرات ،وعىل سيدنا إدريس -عليه السالم -أربع ًا ،وعىل سيدنا نوح

مخسني مرة ،وعىل سيدنا إبراهيم -عليه السالم -اثنتني وأربعني مرة ،وعىل سيدنا
موسى -عليه السالم -أربعامئة مرة ،وعىل سيدنا عيسى -عليه السالم -عرش ًا،
وعىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم أربع ًا وعرشين ألف ٍ
مرة.

 -2ميكائيل :وهو املوكل بكيل األمطار ،وبالسحاب واألرزاق ،وتصوير األجنة يف األرحام.
 -3إرسافيل  :وهو املوكل باللوح املحفوظ ونفخ الصور.

 -4عزرائيل :وهو املوكل بقبض روح كل ذي روح ولو قملة.

5و -6منكر ونكري :ومها اللذان يسأالن املكلف يف قربه ،ويسأالن كل ميت حتى من
تفرقت أجزاؤه باملوت ،كمن أكلته السباع ونحوه فتجمع أعضاؤه؛ ألن السؤال
للروح والبدن ،والسؤال يكون بعد الدفن ،وتعاد الروح إىل البدن عند السؤال،

وتكون حياته متوسطة بني املوت واحلياة ،بحيث يفهم السؤال ويقدر عىل اجلواب إن
وفق ،وهناك من ال ُيسأل يف قربه من املكلفني وهم األنبياء ،والصديقون ،والشهداء،

ومالزم سورة تبارك كل ليلة  ،أو سورة السجدة ،ومن قرأ سورة اإلخالص يف

مرضه الذي مات فيه.

 -7رضوان :خازن اجلنة.
 -8مالك :خازن النار.

9و -10رقيب وعتيد :كاتبا األعامل لكل مكلف ،وال يفارقان املكلف إال عند الغسل
واجلنابة وقضاء احلاجة.

وإذا سأل سائل وقال :مل قدم املالئكة عىل الرسل؟! نقول :قدمها عم ً
ال بالكتاب والسنة فإن

اهلل قدمهم يف كتابه ورسوله يف أحاديثه ،وذلك التقديم ال ألفضلية املالئكة عىل الرسل ،وإنام

هو تقديم من بابني:
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ُ
وك ُتبِ ِه ،
األول :اتباع ًا لرتتيب الوجود .فإن وجود املالئكة مقدم عىل وجود الرسل.

والثاين :ترتيب ًا للواقع يف نفس الرسالة .فإن اهلل تعاىل يرسل امللك بالكتاب إىل الرسول .ومن

هنا يعرف أنه قدم املالئكة ال لتفضيلهم -كام تقدم -عىل الرسل؛ بل إن خواص البرش وهم
األنبياء ولو غري رسل ،أفضل من خواص املالئكة وهم رؤساؤهم كجربيل وميكائيل ،وخواص

املالئكة أفضل من عوام البرش -واملراد أولياؤهم الذين ليسوا بأنبياء كأيب بكر وعمر ،-وعوام
البرش أفضل من عوام املالئكة -أي :غري الرؤساء -منهم كحملة العرش والكروبيني.
والكروبيون :هم سادة املالئكة وهم املقربون.

الركن الثالث من أركان اإليامن :اإليامن بالكتب .وأشار إليه املصنف بقوله( :وكتبه) أي :أن

يؤمن املكلف بالكتب املنزلة عىل رسله ،وأهنا كالم اهلل تعاىل األزيل القديم ،القائم بذاته ،املنزه

عن احلرف والصوت كام تقدم .فالقديم املوجود الذي ال أول له ،واألزيل ماال أول له وجودي ًا
كان أو عدمي ًا ،فيظهر أن كل قديم أزيل وال عكس.

وجيب اإليامن بأن اهلل تعاىل أنزل تلك الكتب عىل بعض رسله ال كلهم؛ ألنه ال يشرتط أن يكون

كل رسول له كتاب ،أو أن ينسخ رشيعة من قبله ،وجيب اإليامن كذلك بأن ما فيها حق وصدق.

واإليامن الواجب بالكتب املنزلة بغري حرص هلا واجب ،كام قال اهلل تعاىل :ﮋﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ.

وقيل :إن مجلة الكتب املنزلة مائة وأربعة كتب ،نزل منها عىل آدم عرشة ،وعىل شيث مخسون،

وعىل إدريس ثالثون ،وعىل إبراهيم عرشة ،والتوراة عىل سيدنا موسى ،والزبور عىل سيدنا
داود ،واإلنجيل عىل سيدنا عيسى ،والقرآن عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم.

واألسلم عدم احلرص كام تقدم ،إال أنه جيب عىل املكلف أن يؤمن تفصي ً
ال بأربعة كتب ،بحيث

ال ينكر واحد ًا منها ،فلو أنكره لكفر كام قال تعاىل:ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ

وهي توراة موسى ،وزبور داود ،وإنجيل عيسى ،وفرقان خري املال حممد عليه وعليهم أفضل
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ور ُس ِل ِه ،
ُ
الصالة والتسليم .

الركن الرابع من أركان اإليامن :اإليامن بالرسل .وذكر ذلك املصنف بقوله( :ورسله) ومعنى

اإليامن بالرسل ،اإليامن بأنه تعاىل أرسلهم إىل اخللق إما عموم ًا كام يف نبينا عليه الصالة والسالم وقد
تقدم الكالم عىل ذلك ،وإما خصوص ًا إىل أقوامهم كام يف بقية الرسل -عليهم الصالة والسالم.-

وأما عموم رسالة سيدنا نوح -عليه السالم -فأمر اتفاقي؛ إذ مل يسلم من الطوفان إال من

كان معه يف السفينة ،عىل أنه مل يبعث إىل اجلن وإىل من مل يأت بعده .وقد أرسل اهلل للخلق

الرسل ملا كانت عقوهلم قارصة عن إدراك األحكام اإلهلٰية بدون رشع ،فتكرم اهلل بإرسال
الرسل إىل اخللق هلدايتهم ولتكميل أمر معاشهم بالقيام باحلقوق واحلدود ،وترتيب اخلالفة،
وجلب مصاحلهم ودرء مفاسدهم ،وتكميل أمر معادهم وهو مرجعهم إىل اآلخرة ،وذلك

باالستعداد له بالتقوى وهي امتثال األوامر واجتناب النواهي ،وأيد تعاىل رسله باملعجزات
لتدل عىل صدقهم حيث تكون املعجزة من ََّزلة منزلة ِ
قول اهلل تعاىل« :صدق عبدي فيام يدعيه
ُ
عني» .واملعجزات مجع معجزة :وهي أمر خارق للعادة ،مقرون بدعوى الرسالة ،متحدى به
قبل وقوعهُ ،يعجز عن اإلتيان بمثله .فخرج بخارق للعادة :املعتاد ،وبمقرون بدعوى الرسالة:

ما كان قبل الرسالة فهو إرهاص ،وما كان عىل يد ويل فهو كرامة ،أو عىل أيدي العوام فهو
إعانة ،أو عىل يد فاسق فهو استدراج إن وقع عىل مراده ،وإن مل يقع عىل مراده فهو إهانة.

وخرج بمتحدى به قبل وقوعه :ما وقع بال حتدي ،أو حتدى به بعد وقوعه .وخرج بـ ُيعجز

عن اإلتيان بمثله :السحر ،فإنه ال يعجز عن اإلتيان بمثله.

وما ذكرمن أن اهلل أرسل الرسل تكرم ًا منه هو معتقد أهل السنة واجلامعة ،وخالف يف ذلك

الفالسفة حيث قالوا بوجوب إرسال الرسل بالعلة والطبيعة؛ ألنه يلزم من وجود اهلل وجود
العامل ،ومن وجود العامل وجود من يصلحه ،وهذا بناء منهم عىل أن العامل قديم وال ينشأ عن اهلل

إال الصالح وهؤالء كفار هبذه العقيدة .وقالت املعتزلة :بوجوب إرسال الرسل ،فقد بنوه عىل
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قوهلم بوجوب الصالح واألصلح عىل اهلل لعبيده ،وقالوا :ال مصلحة يف ترك العامل كالبهائم،
وهؤالء فساق هبذه العقيدة ،وقد تقدم أن قاعدهتم هذه هدمها أبو احلسن األشعري.

وجيب عىل املكلف إمجاالً اإليامن بالرسل من آدم -عليه السالم -إىل نبينا حممد صىل اهلل

عليه وآله وسلم ،وقد قال الباجوري :وقد اختلفت الروايات يف عدد الرسل واألنبياء فروي
أن الرسل ثالث مائة وثالثة عرش رسول ،ويف رواية وأربعة عرش ،ويف رواية ومخسة عرش،

وروي أن األنبياء مائة ألف وأربعة وعرشون ألف ًا ،ويف رواية مخسة وعرشون ألف ًا ،وروي أهنم
ألف ألف ومائتا ألف ......إىل أن قال :والصحيح فيهام اإلمساك عن حرصهم يف عدد معني؛
ألنه ربام أدى إىل إثبات الرسالة أو النبوة ملن ليس كذلك يف الواقع ،أو إىل نفي ذلك عمن هو

كذلك يف الواقع ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﮊ

ومن هنا ُيعلم أنه جيب التصديق بأن هلل رس ً
ال وأنبياء عىل اإلمجال ،وعىل التفصيل جيب اإليامن
بخمسة وعرشين ،بل وال جيب حفظ أسامئهم بحيث لو ذكر واحد منهم ال جتحد رسالته؛

ألهنم قد ذكروا يف القرآن ،وهؤالء الرسل الذين جاء ذكرهم يف القرآن هم:

األول :آدم -عليه السالم -وهو أبو البرش .وقد ُسئل صىل اهلل عليه وآله وسلم عن آدم أنبي

مرسل هو؟ فقال« :نعم نبي مك ّلم» رواه ابن حبان.

الثاين :إدريس -عليه السالم -وهو يف السامء السادسة .قال تعاىل :ﮋﮂﮃﮄﮊ.

الثالث :نوح -عليه السالم -وهو الذي أنجاه اهلل ومن آمن معه من الغرق ،بعد أن أمره اهلل

بصنع الفلك ،بعد أن دعا عىل قومه بالغرق بعد مكوثه فيهم ألف سنة إال مخسني عام ًا وما آمن

معه إال قليل.

الرابع :هود -عليه السالم -وهو الذي أرسله اهلل إىل عاد فعصوه فأهلكهم اهلل بالريح

الرصرص .وأنجاه اهلل ومن آمن معه منها.

اخلامس :صالح -عليه السالم -وهو املرسل إىل ثمود ،وأتى بمعجزته الناقة من أصل حصاة

كبرية ،فعقر قومه الناقة فأهلكهم اهلل بالصيحة و أنجاه اهلل منها.
السادس :إبراهيم -عليه السالم -بن تَاِرح ،وهو أبو األنبياء ،وأبو الذبيح إسامعيل عليه السالم.
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السابع :لوط -عليه السالم -وهو الذي أرسله اهلل بعد إيامنه بإبراهيم -عليه السالم -إىل أهل

القرى السبع وهي املؤتفكة ،وكانوا يعملون الفاحشة وهي فاحشة اللواط مع فواحش أخرى،
فنهاهم عنها فلم يستجيبوا ،فأرسل اهلل عليهم العذاب وذلك بأن أمر جربيل -عليه السالم-

فاقتلع قراهم وجعل عاليها سافلها ،فخسف هبم وأمطر اهلل عليهم حجار ًة من سجيل.

الثامن :إسامعيل -عليه السالم -وهو ابن إبراهيم خليل اهلل ،وهو الذبيح ،وأمه هاجر ،وقد

أمر اهلل اخلليل بإسكان إسامعيل وأمه يف مكة ،ومن حتت قدمي إسامعيل نبع زمزم ،وهو الذي

ساعد أباه يف بناء الكعبة.

التاسع :إسحاق -عليه السالم -وأمه سارة ،وقد و َلدت وهي كبرية السن وهي عاقر جرب ًا

خلاطرها ،وقد برشها اهلل بذلك بقوله :ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃﮊ.
العارش :يعقوب -عليه السالم -وهو ابن إسحاق.

احلادي عرش :يوسف -عليه السالم -وهو ابن يعقوب -عليه السالم -وقصته مشهورة مع

إخوته.

الثاين عرش :أيوب -عليه السالم -وهو القائل :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ بعد

صربه عىل بالئه ،وفقد ولده ،وتعويض اهلل له ،وقد بعثه اهلل تعاىل إىل أهل حوران من نواحي
دمشق.

الثالث عرش :شعيب -عليه السالم -أرسله اهلل إىل أهل األيكة وأهل مدين ،فأمرهم بطاعة

اهلل وحذرهم بأسه ،وهناهم عن عبادة األصنام وبخس الكيل وامليزان ،فاستهزؤوا به وقالوا:
ألك حجة فيام تقول؟ فقال هلم :نعم .قالوا :إن نطقت األصنام بصدق ما تقول تكن قد جئت

باحلق .فتقدم -عليه السالم -لألصنام فقال هلا :من ربكم؟ ومن أنا؟ فأنطقها اهلل تعاىل الذي

أنطق كل يشء فقالت :ربنا اهلل رب كل يشء وخالقنا وخالق كل يشء ،وأنت يا شعيب رسول
اهلل ونبيه .ومل يبق منها صنم إال تنكس ،فلم يصدقوه فأهلكهم اهلل تعاىل بريح السموم.

الرابع عرش :هارون -عليه السالم -وهو أخو سيدنا موسى -عليه السالم -وأسن منه

بثالث سنني ،وقيل :بسنة .وكان فصيح ًا جد ًا وقد بعثه اهلل تعاىل مع موسى -عليه السالم -إىل
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فرعون وقومه فكذبومها وحل هبم ما حل.

اخلامس عرش :موسى -عليه السالم -أرسل إىل فرعون وقومه ،فكذب به فرعون وقومه،

ونجى اهلل موسى ومن معه من بني إرسائيل من الغرق،
فأهلكه اهلل تعاىل مع قومه بالغرقَّ ،
ومعجزته -عليه السالم -العصا واليد البيضاء.

السادس عرش :اليسع بن أقطوب .وهو ابن العجوز ،وسمي بابن العجوز؛ ألن أمه كانت

عجوز ًا مل تلد ،فدعت اهلل فولدته ،وأرسله اهلل إىل بني إرسائيل وال يزال يقيض بينهم إىل أن

توفاه اهلل تعاىل.

السابع عرش :ذو الكفل وهو ابن أيوب -عليه السالم -بعثه اهلل بعد أبيه ،وكان مقي ًام بالشام

حتى مات ،وسمي ذا الكفل؛ ألنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل وأن يقيض بني الناس وال

يغضب ،فوىف بام التزم به .وقيل :ألنه كفل سبعني نبي ًا من بني إرسائيل ونجاهم من القتل.

الثامن عرش :داود -عليه السالم -وهو من ذرية سيدنا يعقوب -عليه السالم -وهو الذي

مجع اهلل له بني امللك والنبوة ،وكانت تسبح الطري بتسبيحه ،وأالن له اهلل تعاىل احلديد.

التاسع عرش :سليامن -عليه السالم -وهو ابن داود -عليه السالم -ورث أباه يف امللك،
ٍ
ألحد بعده،
وآتاه اهلل النبوة ،وكان رسوالً إىل بني إرسائيل ،وآتاه اهلل ملك ًا كام طلبه ال ينبغي
فملك اجلن واإلنس والطري والوحوش ،و ُع ّلم منطق كل يشء.

العرشون :إلياس ابن أخي موسى -عليه السالم -أي :إنه من ذرية هارون بن عمران -عليه

السالم -بعثه اهلل تعاىل إىل أهل بعلبك مدينة بالشام.

احلادي والعرشون :يونس -عليه السالم -وهو الذي ساهم فكان من املدحضني بالقرعة،

ورمي به يف البحر فالتقمه احلوت ،ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮊ فأنجاه اهلل من اهلم والكرب الذي وقع فيه وأخرجه من بطن
احلوت ،و َم َّن اهلل عليه بإرساله إىل مئة ألف أو يزيدون.

الثاين والعرشون :زكريا -عليه السالم -وهو من ذرية سيدنا سليامن -عليه السالم -وكان

من أنبياء بني إرسائيل ،وكان نجار ًا ،وكان من أصحاب الزهد يف الدنيا وهو الذي تكفل
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بمريم .وملا علمت اليهود أهنا ولدت عيسى من غري بعل اهتموه هبا ،وطلبوه فهرب واختفى يف

شجرة عظيمة فقطعوها باملنشار ف ُقطع معها ،وكان عمره نحو مائة سنة تقريب ًا.

الثالث والعرشون :حييى -عليه السالم -وهو ابن زكريا -عليه السالم -فقد دعا سيدنا

زكريا ربه بأن يرزقه ذكر ًا بعد أن صار شيخ ًا كبري ًا ،وكانت امرأته عاقر ًا ،فاستجاب له دعاءه
وولد حييى -عليه السالم -ون ِّبي صغري ًا.

الرابع والعرشون :عيسى -عليه السالم -وهو ابن مريم ،وقد خلقه اهلل من غري أب ،وقصة

محله ووالدته مذكورة يف القرآن.

اخلامس والعرشون :هو سيدنا حممد .وهو أفضل اخللق عىل اإلطالق ،وخاتم األنبياء

واملرسلني ،واخلاتَم بفتح التاء :هي احللقة املحيطة باإلصبع إذا مل يكن فيها فص ،فإذا كان فيها
فص سمي خاتِم -بكرس التاء .-وعىل هذا املعنى -أي :بالفتح -فهو خاتم األنبياء واملرسلني
-أي :حميط هبم كإحاطة اخلاتم باإلصبع -ومعنى ذلك أنه ال خيرج أحد منهم عن أمره ،وهذا

تشبيه بليغ ،وإذا أخذنا معنى خاتم بالفتح عىل أنه آلة اخلتم التي خيتم هبا اليشء فتمنع ظهوره
يكون املعنى أهنم ُختِموا به ومنعوا من الظهور بعده ،فال يظهر نبي وال رسول بعده -عليه
الصالة والسالم .-وبالكرس للتاء يف كلمة خاتم -أي :متمم األنبياء واملرسلني -وهي أحسن،

وال ينايف نزول عيسى -عليه السالم -يف آخر الزمان؛ ألنه ينزل حاك ًام برشيعته صىل اهلل عليه
ٍ
عندئذ ال يقبل إال اإلسالم أو
وآله وسلم وال يرض رفعه للجزية بحيث ال يقبلها من أحد ،فهو
القتل ملن مل يسلم .وعليه نقول :حكم اجلزية ُمغ ّيا بغاية أي :إنه حكم -عليه الصالة والسالم-

بأخذ اجلزية حتى خيرج عيسى ،وخروجه عالمة عىل انتهاء هذا احلكم .فعيسى -عليه السالم-

عند نزوله ال يكون إال حاك ًام من حكام هذه امللة املحمدية ،وقد تقدم الكالم عىل ذلك .

وجيب عىل املكلف أن يعتقد الصفات الواجبة للرسل ،واملستحيلة عليهم ،واجلائزة يف حقهم.

أما الواجب يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم فأربع صفات:

األوىل :الفطانة ،وهي التفطن والتيقظ لألمور بحيث تكون فيهم قوة عىل إلزام اخلصوم

وإفحامهم ،وإبطال دعاوهيم الباطلة باحلجج الواضحة ،وهي ناشئة عن حدة العقل وذكائه،
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والدليل عىل فطانتهم عليهم الصالة والسالم أن تقول :لو مل يكن عندهم فطانة لكانوا بلداء،

ولو كانوا بلداء ملا قدروا عىل أن يقيموا حجة قاطعة وبرهان ًا قوي ًا عىل اخلصم ،وكوهنم بلداء ال

يقدرون عىل إقامة احلجة باطل؛ ألن القرآن العزيز دل يف مواضع كثرية عىل فطانتهم بإقامتهم

احلجج فقال اهلل تعاىل :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ وقال تعاىل :ﮋﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﮊ إىل قوله تعاىل :ﮋﮑﮒﮓﮊ .وقال حكاية عن نوح

عليه السالم ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ .وقال تعاىل لنبيه -عليه السالم-
ﮋﮮﮯﮰﮱﮊ  .ومعلوم رضور ًة أن من مل يكن فطن ًا بأن كان مغف ً
ال بليد ًا ال
يمكنه إقامة احلجة أو املجادلة .وهذه اآليات وإن تكلمت يف حكاية بعضهم بإقامتهم احلجج

عىل أقوامهم ،إال أنه ما ثبت للبعض نثبته للكل؛ ألنه ما من رسول إال وجادله قومه وجادهلم

وأقام احلجة عليهم.

والثانية :الصدق ،وهي صفة تالزمهم مالزمة الظل للشاخص ،وكذا سائر الصفات،

والصدق معناه يف حقهم :أن أخبارهم مطابقة للواقع عن دليل يف كل ما أخربوا به يف دعوى

الرسالة ،وفيام يبلغونه عن رهبم ،ويف الكالم املتعلق بأمور الدنيا .ودليل صدقهم -عليهم
الصالة والسالم : -أهنم لو مل يصدقوا للزم الكذب يف خربه تعاىل لتصديقه تعاىل هلم باملعجزة

النازلة منزلة قوله تعاىل« :صدق عبدي يف كل ما يبلغ عني».

والثالثة :التبليغ ،ومعناه يف حقهم :أهنم بلغوا رسالة رهبم إىل من أرسلوا إليهم ،ومل يكتموا

شيئ ًا مما جاءوا به من عند اهلل .وما جاءوا به عىل ثالثة أقسام:

األول :قسم أمروا بتبليغه .فبلغوه كله ومل يكتموا منه حرف ًا.

الثاين :قسم أمروا بكتامنه .فلم يبلغوا منه حرف ًا.

الثالث :قسم خريوا بني تبليغه وكتامنه .فبلغوا البعض وكتموا البعض.

والدليل عىل تبليغهم :أهنم لو كتموا شيئ ًا مما أمروا بتبليغه للخلق ،لكنا مأمورين بكتامن

العلم؛ ألننا مأمورون باالقتداء هبم ،والالزم باطل؛ ألن كاتم العلم ملعون .ولو جاز عليهم

كتامن يشء ،لكتم مقدمهم عليه الصالة والسالم قوله تعاىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
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ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮊ  .وقد تكلم املفرسون يف هذه اآلية بام ال يناسب مقام النبوة ،بل ال يناسب مقام
من كانت له مروءة ،وهذا من تساهلهم يف النقل ،و نقل كل ما قيل من غري تدقيق وال متحيص،
ينوه بعضهم بضعف هذا وبطالنه ،بل نقله عىل ِعالَّته وهو ال يلتفت إليه ،والصحيح يف
ومل ِّ

تفسري هذه اآلية ما قاله عيل بن احلسني -ريض اهلل عنهام -وهو :أن اهلل أعلم نبيه -عليه الصالة
والسالم -أن زينب ستكون من أزواجه صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،فلام شكاها زيد .قال له:

أمسك عليك زوجك واتق اهلل ،وأخفى يف نفسه ما أعلمه اهلل به من أنه سيتزوجها ،واهلل مبدي

ذلك بطالق زيد هلا وتزوجيها له صىل اهلل عليه وآله وسلم.

ومعنى اخلشية :استحياؤه صىل اهلل عليه وآله وسلم من الناس أن يقولوا :تزوج زوجة ابنه.

-أيَ :م ْن تبنّاه -فعاتبه اهلل عىل هذا احلياء لعلو مقامه.

الرابعة :األمانة ،وهي حفظ ظواهرهم و بواطنهم يف حالة الصغر والكرب قبل النبوة وبعدها

عن التلبس بمنهي ولو خالف األوىل .فأفعاهلم -عليهم الصالة والسالم -دائرة بني الواجب
واملندوب ،ولكن قد يقع منهم صورة املكروه وخالف األوىل ،ولكن للترشيع فيصري واجب ًا
يف حقهم ،أو مندوب ًا ،وكل ما أوهم معصية منهم فمؤول بأنه من باب حسنات األبرار سيئات
املقربني ،وال جيوز التكلم به إال يف مقام البيان ،ولذا ما وقع من أبينا آدم -عليه السالم -من

أكله الشجرة ،وقوله تعاىل :ﮋﮱﯓﯔﯕﮊ فهو معصية ال كاملعايص؛ ألنه تأول األمر
لرس بينه وبني خالقه وإن مل نعلمه ،وقد يكون ذلك إلنفاذ أمر خالقه تعاىل بأكله وخروجه من

اجلنة ،فهو وإن كان منهي ًا عنه ظاهر ًا إال أنه مأمور به باطن ًا قال تعاىل :ﮋﭕﭖﭗﭘ

ﭙﮊ ،أو لتأوله يف عدم األكل من الشجرة التي أشار إليها وأكل من غريها من جنسها.

وكذلك يقال فيام وقع من إخوة يوسف -عليه السالم -عىل القول بأهنم أنبياء أهنم فعلوا

ذلك بمقتىض احلقيقة وباطن األمر كام يف خرق السفينة وقتل الغالم فهو بحسب الظاهر حرام،
وبحسب الباطن مصلحة ،فلعل إخوة يوسف أوحي إليهم أنه يملك مرص ففعلوا ما يوصله

إىل ذلك ،فهم مأمورون به باطن ًا ،وما ورد مما يدل عىل وقوع ذنب منه -عليه الصالة والسالم-
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مؤول كام يف قوله تعاىل :ﮋﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊيؤول عىل فرض وقوعه منه

وهو مل يقع ،وقوله تعاىل :ﮋﰐﰑﮊاملراد به ذنب أمته ،أو ذنبه عىل فرض وقوعه

منه ،وهو مل يقع وقوله تعاىل :ﮋﮪﮫﮬﮊفالوزر هنا ليس الذنب ،بل هو أثقال

وسع صدره ووضع عنه ثقل الوحي.
الوحي ،فإنه كان يثقل عليه أوالً فأخربه تعاىل بأنه َّ

ودليل وجوب األمانة هلم -عليهم الصالة والسالم : -أهنم لو خانوا بفعل حمرم أو مكروه

أو خالف األوىل لكنا مأمورين به؛ ألن اهلل تعاىل أمرنا باتباعهم يف أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم

من غري تفصيل ،فهو تعاىل ال يأمر بمحرم وال مكروه وال خالف األوىل.

فإذا علمت الصفات الواجبة هلم -عليهم الصالة والسالم -فإنه يستحيل عليهم ضد تلك

الصفات ،فضد الفطانة :الغفلة والبالدة ،فيستحيل أن يكون أحد منهم أبله أو بليد ًا أو مغفالً.

وضد الصدق :الكذب ،أي :عدم مطابقة خربهم الواقع ،وما وقع مما ظاهره الكذب يؤول،

كام يف واقعة سيدنا إبراهيم -عليه السالم -مع األصنام عندما سألوه :ﮋﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮊفإن كالمه مخُ ّر ٌج خمرج التشنيع والتقريع،

حيث مل يكن عند األصنام غريه ،فام معنى قوهلم :ﮋﭵﭶﭷﮊ.

وقول نبينا لذي اليدين عندما قال له :أقرصت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل ؟ قال« :كل

ذاك مل يكن» فهو إخبار بالواقع حسب اعتقاده ،ثم تذكر ورجع عن قرب ،ومثل هذا سهو وهو

جائز عىل األنبياء يف ظاهر األمر؛ ألن باطنه الترشيع.

وضد التبليغ :الكتامن ،أي :كتامن يشء مما أمروا بتبليغه ،وقد مر بيانه .وضد األمانة:

اخليانة.

وبعد معرفة الصفات الواجبة واملستحيلة ،فهناك اجلائز يف حقهم -عليهم الصالة والسالم-

ومعنى اجلائز يف حقهم -أي :اجلائز وقوعه عليهم -وهو أمر ال يؤدي إىل نقص يف مراتبهم
العلية ،واحرتز بكونه :ال يؤدي إىل نقص ،ما يؤدي إىل نقص -أي :عيب -عند اهلل تعاىل

كالكذب ،واخليانة ،والكتامن ،أو عند خلقه كالبالدة ،والغفلة ،ودناءة أب ،وخنا أم ،وحرفة
دنيئة ،والغلظة ،والفظاظة ،والعيوب املنفرة كالربص ،واجلذامِ ،
والعي ،واجلنون ،ونحو ذلك.
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وبِال َي ْو ِم ِ
اآلخ ِر ،
وما ال يؤدى إىل نقص كاألكل والرشب يف غري الطريق ،واملرض غري املنفر والذي منه قليل

اإلغامء ،ونحوه كامليش ،والركوب ،والبيع ،والرشاء ،واجلامع للنساء عىل وجه احلل ،والنوم

بالعني غري القلب ،واالبتالء باملحن كام وقع هلم من اجلوع ونحو ذلك ،فجائز يف حقهم؛ ألنه

ال ينقص من مراتبهم العلية.

وهذه الصفات الواجبة واجبة جلميع الرسل واألنبياء غري التبليغ ،فال جيب عىل األنبياء التبليغ،

إال أن النبي يبلغ بأنه نبي ليحرتم .وعصمة األنبياء كعصمة املالئكة ،وقد تقدم معنى العصمة.

واخلامس من أركان اإليامن ذكره املصنف بقوله( :وباليوم اآلخر) أي :أن تؤمن بوجود اليوم

اآلخر وما فيه ،واليوم اآلخر :هو يوم القيامة ،ويسمى يوم الدين ،ويوم اجلزاء ،ويوم احلساب،
ويوم البعث .قال العلامء :وله نحو من ثالث مئة اسم ،وتعداد االسم يف املسمى الواحد دليل

عىل تعظيمه .وسمي اليوم اآلخر؛ ألنه آخر األيام يف الدنيا وال ليل بعده .وقيل :ألنه متصل

بآخر أيام الدنيا .وسمي يوم القيامة؛ لقيام الناس من قبورهم بني يدي خالقهم ،أو لقيام احلجة

عليهم أو هلم.

وأوله من وقت املوت لقوله عليه الصالة والسالمَ « :م ْن مات فقد قامت قيامته» رواه الديلمي

و الطرباين بألفاظ متقاربة ،وعليه فمدة الربزخ من يوم القيامة ،وقيل :أوله من املحرش ،وعليه
فمدة الربزخ ليست منه ،وينتهي بدخول أهل ِ
اجلنة اجلن َة ،وأهل ِ
النار النار .وطول ذلك اليوم
ألف سنة ،وقيل :مخسون ألف سنة .قال عبد اهلل بن عمر :تال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ ،ثم قال« :كيف بكم إذا مجعكم اهلل كام جتمع النبل يف الكنانة

مخسني ألف سنة ال ينظر إليكم» رواه الطرباين يف الكبري .ويتفاوت ذلك الوقت بتفاوت الناس
وأعامهلم يف يوم القيامة ،فمنهم من ال يشعر به -أي :بطوله -ويكون عليه كوقت بني صالتني

ومنهم أقل ،ومنهم أكثر ،ومنهم من يمر عليه بطوله ويشعر بذلك.

واحلاصل :أنه طويل عىل الكافرين واملنافقني ،ووسط عىل الفاسقني ،وخفيف عىل الطائعني؛
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لقوله عليه الصالة والسالم« :إن اهلل ليخفف عمن يشاء من عباده طوله كوقت صالة مفروضة»،

وقال عليه الصالة والسالم فيام يرويه أبو سعيد اخلدري :ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ
فقيل :ما أطول هذا اليوم؟! فقال -عليه الصالة والسالم« :-والذي نفس حممد بيده إنه

ل ُيخفف عىل املؤمن حتى يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا».

وجيب اإليامن بام حيصل يف ذلك اليوم مما ورد يف الكتاب والسنة ،نحو سؤال امللكني للميت

بعد الدفن يف قربه ،وقد مر ذلك.ويستثنى من ذلك -أي :من السؤالَ :-من َو َر َد عدم سؤاهلم،
كاألنبياء ،والشهداء ،والصديقني ،واملرابطني ،واملبطون ومالزم قراءة سورة امللك كل ليلة أو

السجدة ،ومن قرأ يف مرض موته ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ واملطعون ،ومن مات يوم اجلمعة أو

ليلتها ،وقد مر ذكر بعضهم ،بل اقتىض كالم بعض أهل العلم أن شهداء اآلخرة ال يسألون.

ومن اإليامن باليوم اآلخر :اإليامن بعذاب القرب ونعيمه للروح واجلسد ،وعذاب القرب دائم

للكافر وبعض العصاة ،ومنقطع يف حق من خفت جرائمهم ،ثم يرفع بنحو دعاء أو صدقة.
ومنه -أي :من اإليامن بام حيصل يف القرب -ضغطة القرب ،وال ينجو منها أحد إال األنبياء وفاطمة

بنت أسد أم سيدنا عيل  -ريض اهلل عنها ،-وذلك ملا دعا هلا النبي عليه الصالة والسالم بالنجاة
«أنت أمي بعد أمي ،اللهم بحق ٍ
منها ،ونزوله إىل قربها ،وقال صىل اهلل عليه وآله وسلمِ :
حممد

والنبيني من قبله اغفر لفاطمة بنت أسد».

واختلف العلامء يف مقر األرواح مدة الربزخ ،فقال بعضهم :إن أرواح املؤمنني الشهداء يف اجلنة،

وأما غريهم قيل :يف اجلنة أيض ًا ،وقيل :بالدار البيضاء يف السامء السابعة ،وقيل :بزمزم ،وقيل :بأفنية
القبور ،وقيل :باجلابية يف الشام .وأرواح الكفار قيل :يف النار ،وقيل :ببئر برهوت بحرضموت.

ومن اإليامن باليوم اآلخر :اإليامن بالبعث والنشور :وهو اإلخراج من القبور بعد إعادة

األجزاء األصلية وإعادة األرواح إليها ،ثم السوق إىل املحرش لفصل القضاء ،وحرشهم حفاة
عراة إال الشهداء وأهل الزهد.

وحرشهم عىل ثالثة أصناف :صنف مشاةً .وصنف ركبان ًا .وصنف عىل وجوههم .وليعلم
أن البعث واحلرش لِ َعني هذا البدن الذي كان يف الدنيا بأعراضه وأوصافه التي كانت يف الدنيا.
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ومن اإليامن باليوم اآلخر :اإليامن باجلزاء فيه عىل األعامل ،وهو مقابلة السيئة بمثلها إن مل

يعف اهلل تعاىل عنها ،ومقابلة احلسنة املقبولة األصلية ومضاعفتها ملن يشاء ،واملضاعفة خاصة
هبذه األمة.

ومن اإليامن باليوم اآلخر :اإليامن باحلساب فيه وهو لغ ًة :العدل .ورشع ًا :توقيف اهلل العباد

قبل انرصافهم من املحرش عىل أعامهلم بعد أخذ كتبهم.

والناس يف احلساب ثالث فرق :فرقة ال حتاسب ،وفرقة حتاسب حساب ًا يسري ًا ،وفرقة حتاسب

حساب ًا شديد ًا منهم املؤمن والكافر.

واحلاصل :أنه البد من اإليامن بمراحل اليوم اآلخر :وهي البعث ،فاحلرش ،فالقيام لرب العاملني،

فالعرض ،فتطاير الصحف ،فأخذها باأليامن والشامئل ،فالسؤال ،فامليزان ،فالرصاط.

أما البعث فلقوله تعاىل :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﮊ  .واحلرش لقوله

تعاىل:ﮋﮮﮯﮰﮱﮊ  .والقيام لرب العاملني لقوله تعاىل :ﮋﯯﯰﯱﯲ
ﯳﮊ .والعرض لقوله تعاىل :ﮋﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ .وتطاير الصحف لقوله

تعاىل :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ.

وأخذ الصحف باأليامن والشامئل لقوله تعاىل :ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮊ ،ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﮊ  .والسؤال لقوله تعاىل :ﮋﰆﰇﰈ
ﰉﮊ ،وحديث« :ال تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة حتى ُيسأل .»....واحلساب لقوله تعاىل:
ﮋﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮊ  ،وامليزان لقوله تعاىل :ﮋﭪ
ﭫﭬﭭﭮﮊ .

ثم بعد ذلك الرصاط وهو لغة :الطريق الواضح ،ورشع ًا :جرس ممدود عىل متن جهنم

يرده األولون واآلخرون إنس ًا وجن ًا .لقوله تعاىل :ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮊ  .طوله ألف سنة
صعود ًا ،وألف هبوط ًا ،وألف استواء ،أدق من الشعرة وأحد من السيف ،ويف حافتيه كالليب
تأخذ من ُأمرت به إىل النار أخذ ًا مستمر ًا يف حق الكفار ،أو إىل مدة يريدها اهلل يف حق بعض
عصاة املؤمنني.
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والناس خمتلفون يف املرور ،فمنهم من يمر كلمح البرص ،ومنهم كالربق اخلاطف ،ومنهم

كالريح العاصف ،ومنهم كالطري ،ومنهم كاجلواد السابق ،ومنهم سعي ًا ،ومنهم مشي ًا ،ومنهم

حبو ًا ،وذلك التفاوت بحسب تفاوهتم يف اإلعراض عن املحرمات إذا خطرت عىل قلوهبم،

فمن كان أرسع إعراض ًا عنها كان أرسع مرور ًا.

روى أبو داود بسنده عن عائشة -ريض اهلل عنها -أهنا ذكرت النار فبكت .فقال هلا رسول اهلل
ِ
يبكيك؟» قالت :ذكرت النار فبكيت ،فهل تذكرون أهليكم يوم
صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ما

القيامة؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحدٌ أحد ًا،

عند امليزان حتى يعلم أخيف ميزانه أم يثقل ،وعند الكتاب حتى يقال :ﮋﮞﮟﮠﮊحتى
يعلم أين يقع كتابه ،أيف يمينه؟ أو يف شامله؟ أو من وراء ظهره؟ وعند الرصاط إذا وضع بني

ظهراين جهنم» .والرصاط يتسع ويضيق ويدق بحسب انتشار النور كام يف قوله تعاىل :ﮋﭑﭒ
ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﮊ .

ثم اإليامن باجلنة وهي لغة :البستان .ورشع ًا :دار الثواب .وهي سبع جنات متجاورة ،كام

قاله ابن عباس -ريض اهلل عنهام -واجلمهور عىل أهنا أربع جنات لقوله تعاىل :ﮋﭯﭰ
ﭱﭲﭳﮊ ولقوله :ﮋﯪﯫﯬﮊ .أو جنة واحدة ،واألسامء جارية عليها ،وهي
موجودة اآلن كام رصح به الكتاب والسنة ،وحملها كام قاله األكثرون فوق الساموات السبع

وحتت العرش ،إال أن احلق تفويض ذلك إىل علم العليم اخلبري.

والنار :وهي دار العقاب لكل كافر وملن شاء اهلل من أهل الكبائر من عصاة املؤمنني بال

خلود .وهي سبع طباق وهي موجودة اآلن ،واجلنة والنار ال يفنيان بل يبقيان أبد اآلباد .نسأل
اهلل أن يدخلنا اجلنة وأن حيفظنا من النار.

ومن اإليامن باليوم اآلخر :اإليامن بحوضه عليه الصالة والسالم وورود الناس إليه ،وذود

بعضهم -أي :طردهم -عن وروده ،وجيب عىل املكلف أيض ًا اإليامن بالشفاعة يف ذلك اليوم،

وهي ثابتة له عليه الصالة والسالم.

ومنها :الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها كل األنبياء واملرسلني ،ويقول احلبيب -عليه
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وبال َق َد ِر َخ ْي ِر ِه َ
الى .
وش ِّر ِه ِم َن ٕاهللِ َت َع ٰ
الصالة والسالم« :-أنا هلا ،أنا هلا» ،وهي التي تكون لفصل احلساب بعد وقوف الناس يف

أرض املحرش وشدة تعبهم ،ومنها :شفاعته يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب ،ومنها :فيمن

استحق دخول النار فال يدخلها ،ومنها :شفاعته يف عمه أيب طالب يف ختفيف العذاب عنه،
وشفاعته ألهل الكبائر من أمته فقد قال عليه الصالة والسالم« :شفاعتي ألهل الكبائر من

أمتي» ،ثم شفاعة غريه من األنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني وعباد اهلل الصاحلني ،وذلك
ثابت يف احلديث املتفق عليه ،وهو طويل إىل أن يقول فيه ...« :فيقول اهلل تعاىل شفعت املالئكة

وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني».

وسادس أركان اإليامن ذكره املصنف -رمحه اهلل تعاىل -بقوله( :وبالقدر خيره وشره من اهلل

تعالى) والقدر عندنا :هو إجياد اهلل األشياء عىل الوجه الذي أراده فهو متعلق بالقدرة واإلرادة.
والقضاء :إرادة اهلل تعاىل األزلية املتعلقة باألشياء عىل ما هي عليه فتعلقه باإلرادة .فهو تعاىل
إذا أراد شيئ ًا قضاه ،فإذا قضاه قدره فأظهره يف الوقت الذي أراده بمحض قدرته .ولذلك قال
األجهوري املالكي:
العالمة عيل بن حممد ْ

التعلق
إرادة اهلل مــع
ْ
والقدر اإلجياد لألشيا عىل

قق
يف أزل قضاؤه محُ ْ
ٍ
وفق معينَّ ٍ أراده عـال

قال اإلمام النووي -رمحه اهلل تعاىل[ :-اعلم أن مذهب أهل احلق إثبات القدر ،ومعناه أن اهلل

قدر األشياء يف القدم ،وعلم سبحانه أهنا ستقع يف أوقات معلومة عنده عىل صفات خمصوصة،

فهي تقع عىل حسب ما قدرها].

وأنكرت القدرية هذا ،وزعمت أنه سبحانه مل يقدرها ومل يتقدم علمه هبا ،وأهنا مستأنفة العلم

-أي :يعلمها بعد وقوعها -وكذبوا عىل اهلل ،تعاىل وجل عن أقواهلم الباطلة علو ًا كبريا.

فيجب اإليامن بأن ما قضاه اهلل يف األزل من خري ورش ونفع ورض البد من وقوعه ،وما مل

يقض وقوعه يف األزل حمال وقوعه ،فام شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن .وجيب اإليامن أيض ًا بأن
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حل َسن والقبيح ،-قبل خلق اخللق ،فاإليامن
اهلل قىض وقوع اخلري والرش- ،وهو ما يعربون عنه با َ

بالقضاء والقدر فرض من فرائض اإليامن واإلسالم فمن مل يؤمن هبام فهو كافر؛ ملا روي عن
عيل -كرم اهلل وجهه -أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة:
يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل بعثني باحلق ،ويؤمن بالبعث بعد املوت ،ويؤمن بالقدر
خريه ورشه حلوه ومره» رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وجيب الرىض بالقضاء والقدر ،وأما املقيض به فإن كان واجب ًا وجب الرىض به ،وإن كان

مندوب ًا ندب الرىض به ،أو مباح ًا أبيح ،أو مكروه ًا كره ،أو حرام ًا َح ُرم .وعن أنس -ريض
يرض بقضائي
اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :قال اهلل تعاىل :من مل َ

يرض بقضائي
وقدري فليطلب رب ًا سواي» ،وورد أيض ًا كام يف اجلامع الصغري بلفظ« :من مل َ
وقدري فليلتمس رب ًا غريي».
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الو ُج ِ
هلل.
( َف ْص ٌل) و َم ْع ٰ
هلل)  :ال َم ْع ُبو َد َ
بح ٍّق ِفي ُ
ود إِ ّال ٕا ُ
نى (ال إِلـٰ َه إِ ّال ٕا ُ
( َف ْص ٌل) يف بيان معنى (ال إله إال اهلل)

قال املصنف رمحه اهلل تعاىل( :ومعنى (ال إلـه إال اهلل)  :ال معبود بحق في الوجود إال اهلل) أ ي:
ِ
مستحق هلا يف الوجود إال اهلل .وقوله- :ال
أن كلمة التوحيد املار ذكرها يف أركان اإلسالم ال
معبود بحق -احرتز بذلك عن املعبود بباطل ،فإن أفراده كثرية كاجلن والنجوم واألصنام .وقد
ذكر املصنف -رمحه اهلل تعاىل -كلمة التوحيد يف هذا الفصل -أي :بعد ذكره ألركان اإلسالم

واإليامن -وقد تقدمت يف أركان اإلسالم؛ ألن كلمة التوحيد جتمع مجيع العقائد التي ذكرناها

تفصيالً ،وبيان ذلك أن ال إله إال اهلل معناها كام تقدم :ال معبود بحق يف الواقع إال اهلل .ويلزم
مستغن عن كل ما سواه؛ ألنه ال يستحق أن يعبد -أي :يذل له كل ٍ
ٍ
يشء -إال من
من ذلك أنه

كان كذلك ،وهذا الالزم جيمع العقائد املتعلقة باإلله ،فيجمع هبذا أنه متصف بصفات الكامل
التي مر ذكرها ،ومنزه عن صفات النقص التي مر ذكرها أيض ًا.

واإلله املتصف بذلك هو الذي أرسل رسله ،وأوجب هلم من الصفات التي أوجبناها هلم،

ويستحيل عليهم االتصاف بضدها ،وهو الذي أيد رسله باملعجزات ،وأنزل عليهم الكتب
التي أخربت باملغيبات ،من وجود املالئكة ،وما يكون يف اليوم اآلخر ،وهو الذي قدر األشياء

ووقوعها خريها ورشها ،فإذ ًا كلمة التوحيد جتمع مجيع العقائد.

وفضلها كبري ،واألحاديث الواردة يف فضلها كثرية جد ًا فمن فوائدها:

 -1أنه من قاهلا حرم اهلل عليه النار .روى مسلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
أنه قال« :من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل حرم اهلل عليه النار» -أي:
دخوهلا -إن قام بحقها ،وإن اخرتمته بعض املعايص حرم عليه اخللود فيها.

 -2أن املكثر من قول ال إله إال اهلل يكون متميز ًا يوم القيامة ،ففي احلديث أن النبي صىل
اهلل عليه وآله وسلم قال« :ليس من عبد يقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل مئة مرة،
ٍ
يومئذ عمل
إال بعثه اهلل تعاىل يوم القيامة ووجهه وجه القمر ليلة البدر ،ومل يرفع
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أفضل من عمله إال من قال مثل قوله أو زاد» أخرجه يف «اجلامع الصغري».

 -3أهنا مفتاح اجلنة كام ورد« :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل مفتاح اجلنة».
 -4أن ال إله إال اهلل ال يسبقها عمل وال ترتك ذنب ًا.

 -5أن ال إله إال اهلل تفتح هلا أبواب السامء ،قال عليه الصالة والسالم« :ما قال عبد( :ال
إله إال اهلل حممد رسول اهلل) خملص ًا إال فتحت له أبواب السامء حتى يفيض إىل العرش
ما اجتنبت الكبائر» أخرجه يف «اجلامع الصغري».
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وغ َث َ
( َف ْص ٌل) َع َ
ال ٌث :
ال َم ُ
ات ال ُب ُل ِ
(فصل) يف بيان عالمات البلوغ
قال املصنف رمحه اهلل ( :عالمات البلوغ ثالث) والعالمات مجع عالمة .والعالمة لغة:

الداللة .واصطالح ًا :ما يلزم من وجوده الوجود وال يلزم من عدمه العدم .كاالحتالم فإنه

عالمة للبلوغ يلزم من وجوده وجود البلوغ وال يلزم من عدمه عدم البلوغ؛ إذ قد حيصل بغريه
كاحليض.

والبلوغ :وصول حد التكليف .والتكليف :هو وصول املكلف إىل السن املعتربة مع كونه

عاق ً
ال سليم احلواس وبلغته الدعوة .ومن هنا نفهم أن خطاب الشارع موجه للمكلفني ،فإن
كان خطاب ًَا بفعل يشء فهو أمر ،فإن كان عىل سبيل اإللزام كان اإلتيان به واجب ًا ،وإن كان عىل
سبيل غري اإللزام كان مندوب ًا ،وإن كان خطابه للمكلف عن فعل يشء فهو هني ،فإن كان النهي
عىل سبيل اإللزام كان الوقوع فيه حمرم ًا ،وإن كان عىل سبيل غري اإللزام كان الوقوع فيه مكروه ًا،

فخطابه تعاىل باألمر أو الكف للمكلف .وخرج به :غري املكلف فال يشمله ذلك .نعم من بلغ
حد التمييز صبي ًا كان أو صبية ،وجب عىل األبوين وإن عال ولو من جهة األم عىل الكفاية،
فيسقط بفعل أحدمها عن اآلخر؛ ألنه من األمر باملعروف ،ولذا خوطبت به األم وال والي َة هلا،

ثم الويص ،فالقيم فامللت َقط ،ومثله السيد ،واملودع ،واملستعري أن يأمر من ذكرناه الصبي ومثله
الصبية بالصالة ،ولو قضاء ،وبغريها من أمور الرشع الظاهرة ولو سنة كسواك ،وينهامها عن

منهياته ولو مكروه ًا كالرشب قائ ًام ،والبد مع األمر من التهديد لكن بغري رضب ،بأن يقول له:
صل و إال رضبتك ،وأن يعلمهام بنفسه ،أو نائبه أحكام الصالة من رشوط وأركان.

وكل ما ذكرناه من وجوب تعليم الصبي والصبية عىل الويل بعد بلوغهام حد التمييز ،وهو

-أي :التمييز :-بأن يصري بحيث يأكل كل منهام وحده ،ويرشب وحده ،ويستنجي وحده.

وهو أضبط تعريف للتمييز مع بلوغه السابع من السنني اتفاق ًا ،فإن تم التمييز قبل السبع
ٍ
حينئذ كام هو مقتىض كالم املجموع .وقال يف
السنني مل جيب األمر لندرته ،لكن يستحب
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«الكفاية» :أنه املشهور ،وحكى معه وجه أنه يكفي التمييز وحده يف وجوب األمر ،فإن مل
يميز بعد السبع فال جيب األمر قبل التمييز؛ ألن غري املميز ال تصح عبادته ،فكيف يؤمر هبا؟

واألصل يف ذلك حديثه صىل اهلل عليه وآله وسلم حيث قال« :مروا أوالدكم بالصالة وهم
أبناء سبع ،وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش ،وفرقوا بينهم يف املضاجع» .وذكره صىل اهلل عليه

وآله وسلم للصالة دون غريها؛ لتكرارها واندراج غريها من الواجبات حتتها من حيث األمر
هبا والرضب عليها ،ورشط ذلك باإلطاقة كام يف الصوم ،فإنه إن أطاقه عند سن التمييز ُأمر

به ،وضرُ ب عىل تركه إذا بلغ العرش من السنني .واحلكمة يف ذلك :مترينه عىل فعل الواجبات
حتى إذا بلغ يبلغ وقد تعود عىل فعلها ،فال هيملها وال يرتكها كام ذكرنا يف وجوب األمر عند

بلوغ سن التمييز وكان مميز ًا ،فيجب أيض ًا الرضب عىل من ذكرنا ملن بلغ العرش من السنني إن
ترك الصالة ،أو ترك شيئا من واجباهتا ،أو املجمع عليه من غريها رضب ًا غري مربح ،فإن مل يفد
إال املربح ترك الرضب املربح وغريه ،بل يسن للمؤدب ولو معلم القرآن أن ال يزيد عىل ثالث

رضبات ،وحيرم تبليغه أدنى احلد.

والرضب هذا رضب تأديب ال رضب عقوبة ،وهو مرشوط بسالمة العاقبة ،فلو تلف الولد

به ولو معتاد ًا ضمنه الضارب كام يف الباجوري والرضب ال جيب إال بعد متام العرش السنني عند
العالمة ابن حجر ،وعند االبتداء فيها عند العالمة الرميل.

ولو بلغ الصبي أثناء صالته ،بأن أتم السن املعتربة أو أحس بنزول املني وتردده يف القصبة

وقبض عليه ،لزمه إمتام صالته ،وأجزأته ،ولو مجعة فال تلزمه اإلعادة ،كام لو بلغ بعد فعلها.

ومثله الصوم ،بخالف احلج فيجب عليه إعادته؛ ألن وجوبه يف العمر مرة واحدة فاشرتط

وقوعه يف حال الكامل.

وجيب عىل من ذكرنا تعليم الصبي ومثله الصبية ،أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم عريب ،قريش،

أبيض اللون مرشب ًا بحمرة ،واسمه حممد ،وأبوه عبداهلل ،وأمه آمنة ،وأنه ولد بمكة ،وبعث
فيها ،وهاجر إىل املدينة ،ومات ودفن هبا ،وأنه نبي اهلل إىل اخللق كافة ،وهذا معتمد العالمة ابن

حجر .واعتمد الرميل أن ذلك التعليم عىل وجه األكمل ال عىل وجه الوجوب.
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الذ َك ِر ُ
س َع ْش َر َة َس َن ًة ِفي َّ
ثى ،
واأل ْن ٰ
َت َم ُام َخ ْم َ
وجيب عىل الويل بعد بلوغ الصبي والصبية تعليمهام ما جيب عليهام بعد بلوغهام من كل ما

يضطر ملعرفته من األمور الرضورية مما جيب معرفتها للعام واخلاص مما تقدم معنا .وكذا تعليمه
إيامها ما حيرم عليهام كاجلهل بام مر ،والزنا ،واللواط ،والغيبة ،والنميمة ،وغري ذلك من الكبائر

والصغائر؛ ألنه ببلوغه أصبح مطالب ًا بجميع األمور الرشعية وكتب عليه القلم بعد أن كان عنه

مرفوع ًا -أي :قلم العقاب.-

واألقالم ثالثة :قلم الثواب ،وقلم العقاب ،وقلم املتلفات.

فقلم الثواب مكتوب للصبي ،وقلم العقاب مرفوع عنه ،وقلم املتلفات مكتوب عليه ومنها

الدية ،فلو أتلف عين ًا أو قتل وجب عليه ضامن ما أتلفه ،والدية ،والقتل ،وكذلك املجنون
والنائم ،إال أن قلم الثواب والعقاب مرفوعان عنهام ،أما القصاص واحلد فال جيبان عليهم؛

لعدم التزامهم األحكام ،قال صىل اهلل عليه وآله وسلم« :رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى

يستيقظ ،وعن الصبي حتى حيتلم ،وعن املجنون حتى يعقل» رواه أبو داود والرتمذي واملراد

بالقلم قلم التكليف ال قلم الضامن.

وقوهلم يف عالمات البلوغ ثالث يف حق األنثى ،واثنان يف حق الذكر .أحدها( :تمام خمس

عشرة سنة) قمرية حتديدية باتفاق (في الذكر واألنثى) وابتداؤها من انفصال مجيع البدن -أي:
عند الوالدة. -

وإذا سأل سائل عن حكمة تعليق التكليف بخمس عرشة سنة فنقول له :عند بلوغها يكون

بلوغ النكاح ،وهيجان الشهوة ،والتوقان ،وتتسع معها الشهوات يف األكل ،والتبسط ودواعي

ذلك فيدعوه إىل ارتكاب ما ال ينبغي ،وال حيجزه عن ذلك ويرد النفس عن مجاحها إال رابطة
التقوى وتشديد املواثيق عليه والوعيد ،وكان مع ذلك قد نضج عقله واشتد أزره وقوته،
فاقتضت احلكمة اإلهلٰية توجيه التكليف إليه؛ لقوة الدواعي الشهوانية والصوادر العقلية،

واحتامل القوة للعقوبات عىل املخالفة .اهـ «األشباه والنظائر» للسيوطي.
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يض ِفي ُ
الذ َك ِر ُ
ٕ
الم ِفي َّ
والح ُ
ثى لِتِ ْس ِع
ين،
األ ْن ٰ
واأل ْن ٰ
ثى لِتِ ْس ِع ِسنِ َ
َ
والاِ ْحتِ ُ
ين.
ِسنِ َ
حل ْلم بضم احلاء وسكون الالم ،وهو ما يراه النائم
(و) ثانيها( :االحتالم) وهو مأخوذ من ا ُ

يف نومه ،واملراد هنا أمر خاص وهو اإلمناء -أي :خروج املني( -في الذكر واألنثى لتسع
سنين) -أي :بعد إكامل الصبي والصبية تسع سنني قمرية تقريبية -وهو معتمد ابن حجر
وشيخ اإلسالم .ونقل عن الرميل أهنا حتديدية يف الذكر ،وتقريبية يف األنثى .وعند الرشبيني

مثله .وقال بقوله الباجوري :إهنا حتديدية ،والبد من خروج املني إىل خارج القصبة ،فلو احتلم
وأحس بخروج املني يف قصبته فأمسكه فلم خيرج مل يبلغ بذلك عند ابن حجر ،وخالفه الرميل.

وتعريف املني سوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

(و) ثالثها( :الحيض في) حق (األنثى لتسع سنين) قمرية تقريبية ،فال يرض نقصان ما ال

يسع حيض ًا وطهر ًا وهو ما دون ستة عرش يوم ًا ولو بلحظة .واحليض سيأيت تعريفه يف موضعه

إن شاء اهلل تعاىل.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان رشوط إجزاء االستنجاء باحلجر

عقد املصنف -رمحه اهلل -هذا الفصل لبيان رشوط إجزاء االستنجاء باحلجر ،واالستنجاء

املطهر املزيل .واالستنجاء لغة :القطع.
باحلجر هو املسمى باملطهر املخفف ،وأما املاء فهو
ِّ

ورشع ًا :إزالة اخلارج النجس امللوث من الفرج عن الفرج بامء أو حجر.

وما ذكره املصنف هنا مطلب بعد قضاء احلاجة ،وهناك مطلبان غري هذا املطلب األول منهام:

فيام يستحب اإلتيان به ملريد قايض احلاجة .والثاين :فيام يستحب اإلتيان به لقايض احلاجة.

وجيمع ذلك قوهلم آداب قضاء احلاجة ،واألصل يف مجيع ذلك االتباع وقوله صىل اهلل عليه وآله
وسلم« :إنام أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها

بغائط وال بول وليستنج بثالثة أحجار» قال أبوهريرة راوي احلديث :وهنى عن الروث والرمة
وأن يستنجي الرجل بيمينهِ .
والر َّمة :هي العظم البايل.
واآلداب بمد اهلمزة مجع أدب ،واألدب هو ما حيترَ َ ز به من مجيع أنواع اخلطأ ،واملراد به هنا

املطلوب رشع ًا فيشمل الواجب واملستحب .فاآلداب التي تستحب ملريد قايض احلاجة سوا ًء
كانت بوالً أو غائط ًا أن يـنتعل وأن يسرت رأسه بحيث ال يكون رأسه مكشوف ًا؛ لالتباع وذلك
حلديث عائشة عند البيهقي وفيه ضعف كام قال البيهقي .حيث قالت« :كان رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله وسلم إذا دخل اخلالء غطى رأسه ،وإذا أتى أهله غطى رأسه» ويف رواية لغري عائشة

«ولبس حذاءه» واحلديث وإن كان فيه ضعف ،إال أنه ُيعمل به يف فضائل األعامل ،لكن قال
البيهقي :قد صح من فعل أيب بكر -ريض اهلل عنه -وهو قوله -ريض اهلل عنه« :-يا أهيا الناس

فإين الزلت إذا أتيت اخلالء أغطي رأيس استحيا ًء من ريب».

واحلكمة من لبس النعلني الوقاية من التلطخ بالنجاسة ،وتغطية الرأس خوف ًا من اخرتاق

الشياطني جلسم بني آدم ،وملا ورد عن أيب بكر أنه حياء من اهلل تعاىل .ويسن له إذا وصل باب
اخلالء أن يقول« :بسم اهلل اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ،اللهم إين أعوذ بك من
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الرجس النجس اخلبيث ا ُملخبِث الشيطان الرجيم».

ويستحب ملريد االستنجاء أخذ أحجار االستنجاء معه ،نعم إن أعدت يف مكاهنا كام هو احلال
ٍ
عندئذ أخذها معه؛ ألن إعداد األخذ هلا إنام هو للخوف من
يف بيوت اخلالء اليوم فال يستحب
تلويث غري مكان اخلارج بالنجاسة ،بل قد جيب أخذها إن كان بحيث لو مل يأخذها تلوث غري

مكان اخلارج ،وال ماء معه إلزالته .واألصل يف استحباب ذلك قوله عليه الصالة والسالم:
«إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن فإهنا جتزئ عنه» رواه
أبوداود وغريه .وكام يستحب أخذ األحجار ،يستحب إعداد املاء ملريد االستنجاء به ،ملا ورد
يف الصحيحني عن أنس -ريض اهلل عنه« -أنه هو وغالم معه كانا حيمالن املاء الستنجاء النبي

صىل اهلل عليه وآله وسلم».

وأن يقدم يساره عند دخوله اخلالء ولو يف صحراء ويمينه عند اخلروج لالتباع يف كل ذلك،

بل قد روى الرتمذي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره

إذا دخل اخلالء ابتيل بالفقر» .عكس املسجد؛ إذ اليرسى للخالء واليمنى لغريه ،وكاخلالء يف

استحباب تقديم اليرسى دخوالً واليمنى خروج ًا السوق ،وحمل املعصية كاجلامرك ،واملحالت
املغضوب عىل أهلها ،ومقابر الكفار ،ومن حمل املعصية حمل الصاغة ،بل حيرم الدخول فيها
إذا علم أن فيها معصية ِ
كرب ًا ومل يكن له حاجة يف الدخول .وكذا يفعل يف الصحراء  -واملراد

بالصحراء هنا :كل مكان أراد قضاء احلاجة فيه وهو غري معد لقضاء احلاجة  -فيقدم يساره

عند وصوله ملحل قضائها؛ ألنه يصري مستقذر ًا بإرادة قضائها فيه ،وال يصري معد ًا لالستعامل
إال بإرادة العود إليه ،وال يصري مأوى للشياطني إال بعد قضائها فيه بالفعل ،ما مل يكن ً
مهيأ
لذلك ،فإنه بمجرد هتيئته لقضائها فيه تسكنه اجلن .ويقدم يمناه عند اخلروج.

واحلاصل :أن ما فيه تكرمة إذا دخل إليه دخل باليمني ،وإذا خرج منه خرج باليسار كام يف

املسجد ،وما فيه استقذار يقدم يساره عند الدخول إليه ويمناه عند اخلروج منه كام يف الدخول

إىل بيت اخلالء .قال ابن حجر يف «التحفة» :واألوجه فيام ال تكرمة فيه وال استقذار أنه يفعل

باليمني .ويف رشيف وأرشف كالكعبة وبقية املسجد يتجه مراعاة األرشف ،ورشيفني كمسجد
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يلصق مسجد ًَا مثله التخيري ،و به يعلم ختيري اخلطيب عند صعوده للمنرب ،ورشيف ومستقذر
بالنسبة إليه كبيت يلصق مسجد ًاِ ،
وقذر وأقذر منه كخالء يلصق سوق ًا يتجه مراعاة الرشيف
يف األوىل واألقذر يف الثانية .اهـ .

وأن ال حيمل ما كتب عليه ذكر اهلل تعاىل ،وهو ما تضمن دعاء أو ثناء ونحوه اقتداء به صىل

اهلل عليه وآله وسلم  ،فإنه كان إذا دخل اخلالء نزع خامته ،وكان نقشه ثالثة أسطر :حممد سطر،
ورسول سطر ،واهلل سطر .رواه ابن حبان يف صحيحه .ومثل ما كتب عليه ذكر اهلل تعاىل ما كتب

عليه اسم مع َّظم -أي :كالقرآن وأسامء املالئكة -ولو مشرتك ًا -أي :ذلك االسم -كالعزيز،
والكريم ،وحممد ،وأمحد ،لكن إن قصد باملشرتك املعظم ،بخالف ما إذا قصد به غري املعظم أو

أطلق فال كراهة .واختار األذرعي حتريم إدخال املصحف اخلالء بال رضورة؛ إجالالً وتكري ًام
للمصحف ،فإن دخل بام تقدم ذكره ناسي ًا أو عامد ًا غ َّيبه ،بأن ل َّفه يف عاممته أو وضعه يف جيبه

ندب ًا .ولو ختتم يف يساره بام عليه معظم وجب نزعه عند االستنجاء؛ حلرمة تنجيسه.

واملطلب الثاين :ما يستحب اإلتيان به ،واالجتناب عنه لقايض احلاجة .وهي أن يعتمد

ولو قائ ًام عىل يساره ،وهو ما عليه شيخ اإلسالم وتبعه تلميذه ابن حجر يف رشح «املنهاج»

و«العباب» و«اإلرشاد» ،لكن قيده بام إذا مل َ
خيش القائم مع اعتامدها التنجس ،وإال فرج بني

رجليه واعتمد هبام ،وبحث األذرعي حرمة البول و التغوط قائ ًام بال عذر ،إن علم التلويث وال
ماء ،أو ضاق الوقت ،أو اتسع ،وقد حرمنا التضمخ بالنجاسة عبث ًا -أي :وهو األصح -وبه
يقيد إطالقهم كراهة القيام بال عذر ،وينصب يمناه بأن يضع أصابعها عىل األرض ويرفع

باقيها؛ ألن هذه الكيفية من االعتامد عىل اليسار ونصب اليمنى أسهل خلروج اخلارج ،وهو
ظاهر يف الغائط؛ ألن املعدة يف اليسار ،وأما يف البول فألن املثانة التي هي حمل البول إىل جهة

اليسار .فعند التحامل عليها يسهل خروجه.

وأن يبعد قايض احلاجة عن أعني الناس سواء كان يف الصحراء أو غريها إىل حيث ال ُيسمع

خلارجه -أي :البول أو الغائط -صوت ،وال ُيشم له ريح ،فإن مل يبعد قايض احلاجة سن لغريه

االبتعاد عنه.
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ويسن له أيض ًا أن يغيب شخصه ما أمكن عند قضاء حاجته؛ لالتباع ففي الصحيحني من

حديث املغرية أنه قال :كنت مع النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف سفر فقال« :يا مغرية خذ
فأخذهتا فانطلق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حتى توارى عني فقىض حاجته» .وأن
يسترت عن أعني الناس بساتر طوله ثلثا ذراع ،وهو يف حق اجلالس ،أما القائم فالبد أن يكون

مرتفع ًا بحيث يسرت من رسته إىل ركبته مع قربه -أي :قايض احلاجة -من الساتر املذكور ثالثة

أذرع فأقل ،ولو كان الساتر له نحو ذيله ،أو راحلته ،أو وهدة فإنه يكفي ،لكن يشرتط أن يكون
لذلك الساتر عرض يمنع رؤية عورته .واألصل يف ذلك قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :من

أتى الغائط فليسترت ،فإن مل جيد إال أن جيمع كثيب ًا من رمل فليسترت به فإن الشيطان يلعب بمقاعد
بني آدم ،من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج» رواه أبو داود وغريه.

وأن ال يبول وال يتغوط يف ماء راكد وإن كثر ما مل يستبحر ،بحيث ال تعافه النفس البتة ملا

صح من هنيه عليه الصالة والسالم عن البول يف املاء الراكد ،والغائط فيه من باب أوىل .وال يف

ماء قليل جار قياس ًا عىل الراكد ،وإنام كره ذلك ومل حيرم وإن كان فيه إتالف عليه وعىل غريه؛
إلمكان طهره باملكاثرة .أما الكثري اجلاري فال يكره فيه اتفاق ًا ،لكن األوىل اجتنابه .نعم قضاء
ال فاالغتسال فيه مكروه مطلق ًا ،سواء أكان راكد ًا أو جاري ًا ،قلي ً
احلاجة يف املاء لي ً
ال أو كثري ًا،

وإن استبحر ملا قيل :إنه -أي :املاء -مأوى اجلن يف الليل ،والكراهة هنا يف املاء املباح -أي:

الذي ال مالك له أو اململوك له ،-أما املسبل ومملوك الغري فيحرم فيه مطلق ًا ،قلي ً
ال كان أو كثري ًا،

لي ً
ال أو هنار ًا.

ويكره قضاء احلاجة بقرب املاء بحيث يصل إليه ذلك .قال العلامء :ويندب اختاذ إناء للبول

ليالً؛ ألن دخول بيت اخلالء لي ً
ال خيشى منه خلرب «كان للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قدح من
عيدان يبول فيه بالليل ويضعه حتت رسيره» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي .وأن ال يبول وال
يتغوط يف جحر :وهو الثقب املستدير .واملراد به ما يشمل الرسب :وهو الثقب املستطيل .لي ً
ال

أو هنار ًا ،ملا صح من هنيه صىل اهلل عليه وآله وسلم فعن قتادة عن عبداهلل بن رسجس «أنه صىل

اهلل عليه وآله وسلم هنى عن البول يف اجلحر» قالوا لقتادة :ما يكره فيه؟ فقال :كان يقال :إهنا
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سكن اجلن ،وكذلك قد يكون فيها حيوان ضعيف فيؤذيه أو قوي فيتأذى منه .

وأن ال يبول وال يتغوط مائع ًا يف مهب الريح -أي :وقت هبوهبا -بل يستدبرها يف البول،

ويستقبلها يف الغائط املائع لئال يصيبه رشاش اخلارج.

وأن ال يبول وال يتغوط يف طريق ،وهو حمل مرور الناس ،ولو يف الصحراء ،وأما الطريق

املهجور فال كراهة ومثله اململوك له .وحمل جلوس الناس للتحدث إذا كان التحدث يف مباح،

أما يف حمرم أو مكروه فال كراهة فيه ،بل وال يبعد ندب ذلك تنفري ًا هلم ،بل لو قيل بالوجوب

حيث غلب عىل الظن منعهم من االجتامع ملحرم وتعني طريق ًا لدفعهم منه مل يبعد.

ويعترب حمل جلوسهم صيف ًا يف حمل الظل ،وشتا ًء يف حمل الشمس ،ملا رواه مسلم من قوله
ِ
صىل اهلل عليه وآله وسلم« :اتقوا ِ
الل ِ
اللعانان يا رسول اهلل؟ قال :الذي يتخىل
عانني .قالوا :وما
يف طريق الناس أو يف ظلهم» ويف رواية« :اتقوا املالعن الثالثة :الرباز يف املوارد ،ويف قارعة
الطريق ،والظل» .وقيل :حيرم هلذه األخبار ،وملا فيه من إيذاء املسلمني .وال يقيض حاجته

حتت شجرة مثمرة ،ولو يف غري وقت الثمر حيث ظن بقاء النجاسة إىل وقتها؛ صيانة هلا عن
التلويث عند الوقوع فتعافها األنفس ،وهي مما يؤكل ثمرها ،نعم إن كان يأيت ماء يزيل النجاسة

قبل الثمر فال كراهة .وأن ال يتكلم حال خروج الغائط بذكر وال غريه أما مع عدم خروج
يشء فيكره بذكر أو قرآن .لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط

كاشفني عن عورتيهام يتحدثان فإن اهلل يمقت عىل ذلك» ومعنى يرضبان الغائط :أي :يأتيانه،

إال إذا كان الكالم لرضورة فال يكره بل جيب إن خيش حلوق رضر له ،كأن صال عليه إنسان ال
يندفع إال بالتكلم ،أو خيش رضر ًا عىل غريه كأن رأى أعمى يقرتب من بئر ،أو حية ،أو غريها

تقصد حيوان ًا حمرتم ًا وقد قيل :من أكثر الكالم حال قضاء حاجته خيش عليه من اجلان .واختار
األذرعي حتريم قراءة القرآن .وأن ال يستنجي بامء يف حمل قضاء احلاجة ،بل ينتقل عنه؛ لئال

يعود الرشاش عليه إال يف األخلية املعدة لقضاء احلاجة ،فال ينتقل؛ النتفاء العلة املذكورة .وأن
يستربي من البول؛ ألن عامة عذاب القرب منه كام ورد يف احلديث «استنزهوا من البول فإن عامة

عذاب القرب منه» رواه احلاكم.
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وخيتلف االسترباء باختالف األشخاص ،وأغلبهم يكون االسترباء عندهم بنرت الذكر،

وكيفية ذلك :أن يمسح بإهبام يرساه ومسبحتها من جمامع العروق إىل رأس ذكره ونرته بلطف.

واملرأة تضع أطراف أصابع يدهيا اليرسى عىل عانتها ،مع التنحنح للجميع ،وغري التنحنح إن
احتاج إليه ،كامليش خطوات والقفز ،فليفعل إذا خال ذلك عن وسوسة .وال جيب االسترباء؛

ألن البول إذا انقطع مل يعد ،وألن املاء البارد يقطعه ،واختار مجع من العلامء وجوبه مطلق ًا منهم

القايض والبغوي والنووي يف رشح مسلم لصحة التحذير من عدم التنزه من البول ،قال شيخ
اإلسالم يف رشحه عىل «املنهج»[ :وهو قوي من حيث الدليل] .ويف البخاري عن ابن عباس

ريض اهلل عنهام -قال :مر النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بحائط من حيطان املدينة فسمعصوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال صىل اهلل عليه وآله وسلم« :يعذبان وما يعذبان يف كبري،

ثم قال :بىل إنه كبري أما أحدمها فكان ال يستربي من بوله ،وأما اآلخر فكان يميش بني الناس
بالنميمة».

وأن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول أو غائط ،بل حيرم ذلك يف غري املكان املعد لذلك إذا

ساتر أص ً
ال أو كان ومل يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع بذراع آدمي معتدل وهي شربان ،أو
مل يكن هناك ٌ
بلغهام ولكن بعد عنه أكثر من ثالثة أذرع ،وحيصل السرت بنحو دابة وكوم رمل ،وإرخاء ذيله،

واختلف الرميل وابن حجر يف اشرتاط ال ُعرض للساتر ،بحيث يسرت مجيع ما توجه به ،فقال
الرميل باشرتاط العرض ،وابن حجر بعدم اشرتاطه ،فإن وجد الساتر وبلغ ثلثي ذراع فأكثر،

ومل يبعد عنه أكثر من ثالثة أذرع كان كل من االستقبال واالستدبار خالف األوىل .وقيل:

مكروه ًا.

وهذا كله يف غري املعد ،وأما يف املعد فال حرمة ،وال كراهة ،وال خالف األوىل مطلق ًا ،نعم مها

خالف األفضل كام قاله ابن حجر ،واألصل يف ذلك ما رواه معقل -ريض اهلل عنه -قال« :هنى

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلتني ببول أو غائط» واالستقبال بالغائط
هو االستدبار ،وهو نص يف كراهة استقبال بيت املقدس واستدباره ببول أو غائط ،وال قائل
بحرمة االستقبال واالستدبار لبيت املقدس .ومنها حديث «إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة
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وال تستدبروها ببول وال غائط ولكن رشقوا أو غربوا» رواه الشيخان .وحديث «أنه صىل اهلل

عليه وآله وسلم قىض يف بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر ًا الكعبة» وجيمع بينهام أن احلرمة

إن مل يكن ثمة ساتر بأن كان يف صحراء ،أما إذا كان يف البنيان فال كراهة وال حرمة.

ومن آداب قضاء احلاجة أن ال يستقبل الشمس وال القمر -أي :عند غروهبام ورشوقهام-

تعظي ًام هلام؛ ألهنام من آيات اهلل تعاىل ما مل يكن ثمة ساتر بخالف استدبارمها ،فاملعتمد أنه يكره
وخالفه ال يكره ،والعلة يف ذلك أن االستقبال أفحش من االستدبار .ويسن لقايض احلاجة
أيض ًا أن يضم فخذيه ويضع كفه اليمنى عىل ركبته اليمنى ،وال ينظر إىل فرجه وال إىل اخلارج

منه وال إىل السامء وال يلتفت يمين ًا أو شامالً ،وال يعبث بيده وال يأكل وال يرشب ،وال يستاك

أي :عند إرادة الدخول -وال عند إرادة اخلروج وأثناء اجللوس ،وال يبزق ،وال يمتخط ،واليطيل القعود بال حاجة .وقد قيل :من أدام نظره إىل ما خيرج منه ابتيل بصفرة األسنان ،ومن

أكثر من التلفت ابتيل بالوسوسة ،ومن أكل عند قضاء احلاجة ابتيل بالفقر ،ومن استاك ابتيل
بالنسيان ،ومن بزق يف بوله ابتيل بالوسوسة وصفرة األسنان ،ومن استاك عند قضائها ابتيل

بالصمم ،ومن أطال قعوده ابتيل بالباسور ووجع الكبد.

واحلاصل :أنه جيمع ذلك علة واحدة ،وهي أن قايض احلاجة ال يليق بحاله أن يفعل شيئ ًا مما

ذكر عند قضائها .ويسن إذا خرج من اخلالء أن يقول« :غفرانك» ثالث ًا «احلمد هلل الذي أذهب

عني األذى وعافاين ،اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش احلمد هلل الذي
أذاقني لذته ،وأبقى َّيف منفعته ،وأذهب عني أذاه».

ثم نتكلم عن املطلب بعد قضاء احلاجة وهو االستنجاء ،واالستنجاء :استفعال من طلب

النجاء ،وهو اخلالص من اليشء .واستفعال ،أي :عىل وزنه .فالسني والتاء تقتيض الطلب

وهو يف اللغة :مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها؛ ألن املستنجي يقطع به -أي:
االستنجاء -األذى عن نفسه .وقيل :من النجوة وهو ما سرت عن األرض؛ ألنه يسترت عن الناس

امللوث من الفرج عن الفرج بامء أو حجر وقد تقدم تعريفه.
هبا .ورشع ًا :إزالة اخلارج النجس ِّ

وقد يرتجم هذا الفصل باالستطابة ،والشك أن االستطابة طلب الطيب ،فكأن قايض احلاجة
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يطلب طيب نفسه بإخراج األذى ،وقد يعرب عنه باالستجامر من اجلامر وهي احلىص الصغار.
وتطلق الثالثة -أي :االستنجاء واالستطابة واالستجامر -عىل إزالة ما عىل املنفذ ،لكن األوالن

يعامن احلجر واملاء ،والثالث خيتص باحلجر .واالستنجاء طهارة مستقلة عىل األصح ،أي :إنه
ليس من إزالة النجاسة بدليل االكتفاء فيه باحلجر دوهنا .وقيل :إنه منها وعليه املتأخرون،

ورشع مع الوضوء ليلة اإلرساء .وقيل :يف أول البعثة حني علم جربيل النبي صىل اهلل عليه وآله

وسلم الوضوء والصالة.

واالستنجاء باحلجر رخصة وهو من خصائص هذه األمة ،وأما باملاء فليس من خصائصنا،

ويدل عليه ما قاله اإلمام أبوالليث السمرقندي يف «بستان العارفني»[ :إن أول من استنجى

باملاء إبراهيم عليه الصالة السالم] .وذكر املفرسون يف قوله تعاىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮊ  .قالوا :هذه الكلامت عرش ،مخس يف الوجه ،ومخس يف البدن .فاخلمس األوىل :هي

املضمضة ،واالستنشاق ،وقص الشارب ،والسواك ،واالكتحال .واخلمس التي يف البدن:
اخلتان ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط ،وقص األظافر ،واالستنجاء باملاء .وأما االستنجاء باحلجر

فهو من خصوصيات هذه األمة.
وأركان االستنجاء أربعة:

 -1مستنجي .وهو الشخص.

امللوث.
ُ -2مستنجى منه .وهو اخلارج النجس ِّ
ُ -3مستنجى فيه .وهو القبل أو الدبر.
ُ -4مستنجى به .وهو املاء أو احلجر.

وتعرتيه األحكام اخلمسة:

 -1الوجوب .وهو من كل خارج نجس ملوث.

 -2االستحباب .وهو من خروج دود وبعر بال لوث .وكاالستنجاء

من املني ،وذلك خروج ًا من خالف من أوجبه وهو اإلمام مالك بناء عىل

القول عنده بأنه نجس وبوجوب إزالة النجاسة.
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 -3الكراهة .كاالستنجاء من الريح.

 -4احلرمة .كاالستنجاء باملطعوم املحرتم.

 -5اإلباحة .كاالستنجاء من العرق كام يف «نيل الرجاء» .قال الربماوي:

وهو األصل ،لكن توقف فيه الشيخ عيل الشربامليس وقال :وانظر ما

وجهه وما صورته ،إال أن يراد انه مباح قبل دخول الوقت ،ووجوبه ليس
عىل الفور بل عند إرادة نحو الصالة ،أو خوف انتشار النجاسة.

ومما مر يعلم أن حكم االستنجاء واجب من خروج املعتاد النجس وهو البول والغائط ،أو

النادر النجس كالدم ونحوه إذا خرج من السبيلني ،والوجوب ليس عىل الفور بل عند خوف

التضمخ بالنجاسة ،وفيام لو علم أنه ال جيد املاء عند إرادة نحو الصالة.

واالستنجاء واجب يف حق غري النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وكذا بقية األنبياء عىل األصح؛

لطهارة فضالهتم.قال البجريمي عىل اخلطيب :ويف حاشية الرمحاين عىل «التحرير».

[(تنبي ٌه) فضالت األنبياء طاهرة عىل املعتمد ،واستنجاؤه صىل اهلل عليه وآله وسلم منها

مبالغة يف الطهارة؛ ألجل الترشيع ،والتنزه عنها لقذارهتا] .اهـ .

وقالوا :إن االستنجاء واجب؛ مراعاة لرد قول أيب حنيفة واملزين من أئمتنا -ريض اهلل عنهام-

بعدم وجوبه ،وذهب بعض املالكية إىل أن احلجر ال جيزئ مع وجود املاء ،وذهب بعض العلامء
إىل تعني احلجر .قاله الربماوي بترصف.

واحلاصل :أنه بدخول وقت الصالة جيب االستنجاء وجوب ًا موسع ًا بسعة الوقت ،ومضيق ًا

بضيقه كبقية الرشوط.

(مسأل ٌة) إن قىض حاجته يف الوقت ،وعلم أنه ال جيد املاء يف الوقت ،وجب احلجر فور ًا كام هو

ظاهر .ولو قىض احلاجة بمكان ال ماء فيه ،وعلم أنه ال جيد املاء يف الوقت وقد دخل الوقت،

فينبغي أنه جيب االستنجاء باحلجر فور ًا؛ لئال جيف اخلارج .اهـ .

وأفهم تقييد القضاء بكونه يف الوقت ،أنه لو قىض حاجته قبله ال جيب الفور ،ويوجه بأنه قبل

الوقت مل خياطب بالصالة ،وهلذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت صح ،وإن علم أنه ال جيد
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بدله يف الوقت .اهـ الشربامليس.

املطهر ،وشمل إطالقهم ماء زمزم فيجزئ االستنجاء به عىل األصح
ويكون االستنجاء باملاء ِّ

عند الرميل كام يف «النهاية» .ويف «التحفة» البن حجر ورشح «املحرر» للزيادي أنه خالف
األوىل .ويف «فتح اجلواد» البن حجر وعند اخلطيب تبع ًا لشيخ اإلسالم أنه مكروه .زاد يف

«فتح اجلواد» [ :وقيل :هو به حرام وهو شاذ] .اهـ  .بترصف من «ترشيح املستفيدين» .ويقال:

إنه يورث الباسور ،وأهل مكة يمتنعون من استعامله يف االستنجاء ،ويشنعون التشنيع البليغ
عىل من يفعل ذلك ،ومقصودهم هبذا مزيد تعظيمه كام يف البجريمي عىل اخلطيب قال القليويب:

[ويلحق به يف خالف األوىل والكراهة ما نبع من بني أصابع النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم،

وماء الكوثر ،واملاء املغضوب عىل أهله] .اهـ .

وتكفي غلبة ظن إزالة النجاسة ،وعالمة ذلك ظهور اخلشونة بعد النعومة يف الذكر ،وأما

األنثى فبالعكس ،ولو شم من يده رائحة النجاسة فهو دليل عىل نجاسة يده فقط ،فيجب

عليه غسلها وال حيكم عىل املحل بالنجاسة؛ ألن الشارع خفف يف هذا املحل ،حيث اكتفى
فيه باحلجر مع القدرة عىل املاء ،و جيب عليه غسل يده إن مل تعرس إزالة النجاسة وإال مل جتب

إزالتها .وال يندب االستعانة يف االستنجاء بأشنان ونحوه ،إال أن ابن حجر قال :إن شمها

أي :النجاسة -من املالقي للمحل فإنه دليل عىل نجاستهام -أي :املالقي للمحل من يدهواملحل -فتجب إعادته -أي :االستنجاء -بخالف ما لو شمها من بني األصابع فال يرض،
وخالفه الرميل واخلطيب والزيادي.

وينبغي االسرتخاء قليالً؛ لئال تبقى النجاسة يف تضاعيف الفرج ،ويسرتخي حتى تنغسل

تضاعيف املقعدة من كل من الرجل أو املرأة .وكام يكون االستنجاء باملاء ،يكون باحلجر
برشوطه املعتربة وسيأيت يف حمله.

ختريج التعريف :فخرج بالنجس :الطاهر كاملني كام مر ،فال جيب االستنجاء منه ،وإنام يسن

خروج ًا من خالف من أوجبه ،كاإلمام مالك بناء عىل القول عنده بأنه نجس ،ووجوب غسل

النجاسة .وكدود ،وحصاة ،وكريح إن القى بل ً
ال يف املحل ،بل كره بعضهم االستنجاء من الريح
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كام تقدم الكالم عنه يف أحكام االستنجاء .وقيل :حيرم ،وبحث بعضهم وجوب االستنجاء من
الريح وهو شاذ .قال الكردي[ :فتلخص من هذه النقول أن االستنجاء من الريح مباح عىل

الراجح حيث كان املحل رطب ًا] .اهـ .

وخرج بامللوث :غري امللوث ،بأن خرج منه عىل هيئة البعرة غري ملوثة للمحل ،بأن خرجت

منه جافة لكنه يسن االستنجاء منها ،وذلك للخروج من اخلالف ،ففي قول للشافعي هو مقابل
األظهر كام يف «املنهاج» الوجوب اكتفاء بمظنة التلويث وإن حتقق عدمه؛ ألنه ال خيلو عن

رطوبة خفيفة.

وخرج بكونه من الفرج -أي :من أحد السبيلني القبل أو الدبر :-الثقبة التي مل تعط حكم

الفرج .فال جيزئ فيها احلجر ،بل يتعني فيها املاء وإن قامت مقام األصيل يف انتقاض الوضوء

بخارجها ،بأن انفتحت حتت الرسة وانسد األصيل ،وهذا يف االنفتاح العارض وال خالف فيه.
أما إذا كان االنسداد ِخ ْلقي ًا فقد جرى ابن حجر كشيخ اإلسالم عىل أنه كاالنسداد العارض،
ٍ
حينئذ للمنفتح ،ومنها إجزاء
وجرى اجلامل الرميل واخلطيب عىل أن األحكام مجيعها تثبت

احلجر فيه برشوطه.

وخرج بكوهنا عن الفرج :إزالة ما خرج منه عن غريه ،كنقطة بول خرجت منه ونزلت عىل

رجله مث ً
ال فال تسمى إزالة ذلك استنجاء وإن وجبت .وقولنا :باملاء .أي :ولو عذب ًا وإنام جاز
االستنجاء به مع أنه مطعوم؛ ألن املاء فيه قوة دفع النجاسة بخالف غريه من املائعات .اهـ

الشربامليس.

وقولنا :أو حجر« .أو» هنا للتنويع أي :إن أحد النوعني جمزئ وحده ولو مع تيرس اآلخر،

وليست للتخيـري إذ لو كانت له المتنع اجلمع بينهام مع أنه جائز ،بل مندوب ،بأن يستعمل

احلجر أوالً لتخف النجاسة وتقل مبارشهتا بيده ،ثم يستعمل املاء ليزول األثر .وليس املراد

باحلجر رشع ًا خصوصه ،بل هو أو ما يف معناه إذا توفرت فيه الرشوط اآلتية.

وقد تقدم معنا أن االستنجاء باحلجر رخصة ،فقيس باحلجر غريه مما يف معناه بناء عىل جواز

القياس يف الرخص ،وهو ما ذهب إليه اإلمام الشافعي خالف ًا أليب حنيفة حيث منع أبوحنيفة
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القياس يف الرخص قال :ألهنا ال ُيدرك املعنى فيها.

وأجيب بأنه يدرك يف بعضها فيجري فيه القياس ،كقياس غري احلجر عليه يف جواز االستنجاء

به الذي هو رخصة بجامع الرشوط اآلتية.
كيفيات االستنجاء ثالثة:

 -1اجلمع بني احلجر واملاء .وهي األفضل ،وذلك بأن يستنجي أوالً باألحجار ثم يتبعها
ثاني ًا باملاء ،والعلة يف ذلك أن األحجار تزيل عني النجاسة واملاء يزيل أثرها ،فإذا
فعل ذلك مل خيامر عني النجاسة لذا كان التفضيل هنا ،وعندها فال يشرتط يف احلجر
الرشوط املعتربة إذا اقترص عليه والتي ستأيت ،إال أن األكمل أن يستوفيها .ولو عكس

بأن استعمل املاء واتبعه بعد ذلك باحلجر فال حتصل فضيلة اجلمع ،إذ ال فائدة فيه

عند ذلك.

 -2االقتصار عىل املاء .وهذه الكيفية أدنى من التي قبلها.

 -3االقتصار عىل احلجر .فيجوز ولو مع وجود املاء برشوط كام سيأيت.
رشوط إجزاء احلجر

اعلم أنه يشرتط فيه من حيث كونه حجر ًا أو ما يف معناه أربعة رشوط:

-1أن يكون جامد ًا -2 .أن يكون طاهر ًا -3 .أن يكون قالع ًا -4 .أن يكون غري

حمرتم.

ويشرتط فيه من حيث اخلارج سبعة رشوط:

امللوث من فرج -2 .أن ال جيف النجس -3 .أن ال ينتقل -4 .أن ال يطرأ عليه
 -1أن خيرج ِّ

آخر -5 .أن ال جياوز صفحته وحشفته -6 .أن ال يتـقطع -7 .أن ال يصيبه ماء.

ويشرتط فيه من حيث االستعامل ثالثة رشوط:
كل مرة -3 .أن ُينِقي َّ
املحل َّ
-1أن يكون بثالثة أحجار -2 .أن ُي ِعم َّ
املحل.
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فحاصل الرشوط أربع َة عرش:

أوالً :الرشوط التي تشرتط يف ذات احلجر وهي أربعة:

 -1أن يكون جامد ًا .أي :جاف ًا ال رطوبة فيه ،وخرج باجلامد :الرطب ،ومنه املائع غري

املاء كامء الورد واخلل فال جيزئ ،ويشرتط أيض ًا أن ال يكون يف املحل رطوبة بغري عرق،

[وهل مثل العرق ما لو استنجى باملاء ثم قىض حاجته أيض ًا قبل جفاف املحل ثم أراد
ٍ
حينئذ باحلجر؟ الظاهر ال .وقوهلم :ال يرض االختالط بامء الطهارة ،حمله :يف
االستنجاء
نجاسة عفي عنها فلم جتب إزالتها ،والنجاسة التي يف هذا املحل جتب إزالتها وال يعفى عنها
فيرض اختالطها بتلك الرطوبة] .اهـ احللبي ،ومثله عيل الشربامليس عىل الرميل.

 -2أن يكون طاهر ًا .خرج به :النجس كالبعر ،واملتنجس كاحلجر املتنجس ،فال جيزئ

االستنجاء هبام.

 -3أن يكون قالع ًا :أي :مزي ً
ال لعني النجاسة[ .ولو كان حرير ًا ،فيجوز االستنجاء به ولو

للرجال عىل املعتمد ،وليس من باب اللبس حتى خيتلف احلكم بني الرجال والنساء ،وتفصيل

املهامت بني الذكور وغريهم مردود بأن االستنجاء به ال يعد استعامالً يف العرف ،وإال ملا جاز
وي َّي َئا لذلك وإال حرم
بالذهب والفضة] اهـ «النهاية» بترصف يسري .أي :حيث مل ُيط َبعا هُ

هلام اهـ بجريمي عىل «املنهج» .وخرج بالقالع :غري القالع لرخاوته ،كالرتاب غري املتامسك،
ومثله الفحم الرخو والقصب األملس -أي :الناعم -ونحوه مما ال يقلع النجاسة.

 -4أن يكون غري حمرتم .أي :غري معظم ،ومن غري املعظم كتب التوراة واإلنجيل إن

علم تبديلهام -أي :بخالف ما مل يعلم ذلك فهو حمرتم حيرم االستنجاء به احتياط ًاَ -
وخ َلت

عن اسم معظم .أما إذا مل ُ
خيل عن ذلك فال جيوز االستنجاء بذلك ،حيث حيرم االستنجاء
بام عليه اسم معظم كاسم اهلل ،أو اسم رسوله ﷺ ،وغريه من األنبياء واملالئكة ،وال يلحق
بعوام املالئكة عوام البرش وإن كانوا أفضل منهم؛ ألن عوام املالئكة معصومون ،وقد يوجد
يف املفضول ما ال يوجد يف الفاضل .اهـ بجريمي عىل اخلطيب .ومنه أيض ًا جلدٌ دبغ ،فيجوز

االستنجاء به؛ النتقاله بالدبغ من طبع اللحوم -أي :صفتها -إىل طبع الثياب.
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ويستـثـنى جلد املصحف فيحرم االستنجاء به مطلق ًا متص ً
ال كان أو منفصالً ،بل قيل:

بالكفر يف األول ،وبالفسق يف الثاين .ويستثنى أيض ًا :جلد كتب علم رشعي وآلته إذا

كان متصالً ،بخالف ما إذا كان منفص ً
ال عنها .أما املحرتم فال جيوز االستنجاء به .قال يف

«التحفة»[ :بل يعيص به ،وإن مل جيد غريه] .اهـ .

ومنه كتب العلم الرشعي كالتفسري ،واحلديث ،والفقه ،وآلته -أي :ما ينفع يف العلم

الرشعي -كسائر العلوم العربية كالنحو ،والرصف ،وكذلك احلساب ،والطب ،وغريها.

ومنه أيض ًا مطعوم اآلدميني كاخلبز ،وكذا مطعوم اجلن كالعظم ،ملا روى مسلم أنه ﷺ

هنى عن االستنجاء بالعظم ،وذلك ألهنم سألوا النبي ﷺ الزاد فقال« :كل عظم ذكر اسم
ف دوابكم ،فال تستنجوا هبا فإهنا
اهلل عليه يقع يف أيديكم َأ ْو َف َر ما كان حل ًام ،وكل بعرة َع َل ُ
طعام إخوانكم من اجلن» .وإن حرق العظم فحرمته باقية بخالف اخلبز فإنه إذا حرق جاز

االستنجاء به؛ خلروجه عن املطعوم ،وبذلك فارق العظم كام رصح به القليويب .وأما مطعوم
البهائم كاحلشيش فيجوز االستنجاء به ،قال يف «النهاية» :قوله« :إهنا طعام إخوانكم» أي :من

اجلن  ،فمطعوم اإلنيس أوىل سواء اختص به اآلدمي ،أم غلب استعامله له ،أم كان مستعم ً
ال
لآلدمي والبهائم عىل السواء ،بخالف ما اختص به البهائم أو كان استعامهلا له أغلب .اهـ .

قال البجريمي عىل اخلطيب[ :قال يف رشح «الروض» نق ً
ال عن «املجموع» :وأما الثامر

والفواكه فمنها ما يؤكل رطب ًا ال يابس ًا وهو كاليقطني ،فيجوز به يابس ًا إذا كان مزي ً
ال ال رطب ًا.

وما يؤكل رطب ًا ويابس ًا أقسام أحدها :مأكول الظاهر والباطن ،كالتني والتفاح والسفرجل
فال جيوز برطبه وال يابسه .والثاين :مأكول ظاهره دون باطنه ،كاخلوخ واملشمش وكل ذي

نوى فال جيوز بظاهره وجيوز بنواه املنفصل .والثالث :ما له قرش ومأكوله يف جوفه فال جيوز
بلبه ،وأما قرشه فإن كان ال يؤكل رطب ًا وال يابس ًا كالرمان جاز االستنجاء به ،سواء كان فيه
احلب أم ال ،وإن ُأكل رطب ًا ويابس ًا كالبطيخ مل جيز يف احلالني ،وإن أكل رطب ًا فقط كاللوز

والباقالء جاز يابس ًا ال رطب ًا] اهـ .

ومن املحرتم جزء آدمي مطلق ًا -أي :سواء كان متص ً
ال أو منفصالً -قال الرميل يف
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ُش ُر ُ
الح َج ِر
وط إِ ْجزَ ِاء َ
«النهاية»[ :ولو حربي ًا أو مرتد ًا ،خالف ًا لبعض املتأخرين].اهـ  .قال الشربامليس[ :مراده
حج] .اهـ  .حيث قال يف «اإلمداد»[ :والذي يظهر أن املراد باملحرتم هنا غري احلريب واملرتد،
املحصن ،واملتحتم قتله يف احلرابة] اهـ .
وإن جاز قتله كالزاين َ

ومنه أيض ًا جزء حيوان غري آدمي إذا كان متص ً
ال بخالف املنفصل ،لكن ليس املراد كام

هو ظاهر كل منفصل ،بل نحو شعر املأكول إذ هذا هو الذي يمتنع االستنجاء به متص ً
ال

ال منفص ً
ال بخالف غريه؛ ألنه إذا كان من مأكول مذك َّٰى ،أو من نحو سمك فمطعوم وإال

فنجس ،ذكر ذلك العالمة الكردي .ونحو شعر املأكول صوفه ووبره وريشه.

(شروط إجزاء الحجر) الرشوط مجع رشط بسكون الراء ،وهو خمفف رشط بفتحها ومجعه

أرشاط ،والرشط لغ ًة :العالمة .ويطلق أيض ًا عىل تعليق أمر بأمر كل منهام يف املستقبل كام لو
قال الرجل لزوجته :إن دخلت الدار فأنت طالق .والتعليق هنا متحقق ،فكأن الشارع يقول:

إذا وجدت الرشوط جاز االستنجاء باحلجر .ويطلق أيض ًا عىل إلزام اليش ،والتزامه فاإللزام
من جهة الشارط وهو هنا الشارع ،وااللتزام من جهة املرشوط عليه وهو هنا املكلف ،فالشارع

ألزمه بالطهارة مث ً
ال إذا أراد الصالة واملكلف التزمها .ورشع ًا :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم
من وجوده وجود ،وال عدم لذاته .فقوهلم :ما يلزم من عدمه العدم -أي :لذاته -فال يرد فاقد

الطهورين؛ ألنه وإن مل يلزم من عدم الطهارة فيه عدم الصالة ،لكن ليس ذلك لذات الرشط بل
حلرمة الوقت ،وقوهلم :ال يلزم من وجوده وجود ،أي :لذاته .فال يرد ما إذا ضاق الوقت فإنه
ٍ
حينئذ لكن ال لذات الرشط بل لضيق الوقت.
وإن لزم من وجود الرشط وجود الصالة

وقوهلم :وال عدم لذاته ،أي :وال يلزم من وجوده عدم لذاته .فال يرد ما لو كان هناك مانع

كنجاسة ،فإنه وإن لزم من وجود الرشط عدم الصالة لكن ال لذاته بل لوجود املانع .اهـ

بترصف من الباجوري.

واملراد باحلجر هنا احلجر احلقيقي وما يقوم مقامه كام تقدم؛ ألن احلجر الرشعي هو كل
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ال ِ
َث َمانِ َي ٌة َ :أنْ َي ُكونَ ب َث َ
ثة َأ ْح َجا ٍر
ما توفرت فيه الرشوط اآلنفة الذكر وهي :أن يكون جامد ًا طاهر ًا قالع ًا غري حمرتم ،وشمل
احلجر حجر احلرم واملوقوف ،فيصح االستنجاء به ،وإن َح ُرم يف املوقوف إال جزء املسجد فال

وحك ََم
يصح االستنجاء به حلرمته ولو املنفصل ،نعم إن انقطعت نسبته عن املسجد كأن بيعَ ،
بصحة بيعه حاكم يرى ذلك كفى االستنجاء به كام ذكره ابن حجر يف رشح «العباب» ونقله

عنه «الشامل» وأقره.

وقوله( :ثمانية) بل أربعة عرش كام ذكرنا ،أربعة رشوط يف نفسه وقد تقدمت ،وسبعة رشوط

يف املحل من حيث اخلارج ،وثالثة من حيث االستعامل .وقد بدأ املصنف -رمحه اهلل تعاىل-
بالرشوط املعتربة من حيث االستعامل فقال( :أن يكون بثالثة أحجار) وذلك للنهي الصحيح

عن االستنجاء بأقل من ثالثة أحجار يف احلديث الذي رواه مسلم عن سلامن الفاريس -ريض

اهلل عنه -قال« :هنانا رسول اهلل ﷺ أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار» وأما صيغة النهي فقوله
ﷺ« :ال يستنج أحدكم بأقل من ثالثة أحجار» كذا بينه صاحب «املواهب» ولقوله -عليه
الصالة والسالم -فيام رواه الشافعي« :وليستنج بثالثة أحجار» وهو موافق هلذا النهي .ويف

سنن أيب داود عن عائشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل ﷺ قال« :إذا ذهب أحدكم حلاجته
فليستطب بثالثة أحجار».

حتى لو حصل اإلنقاء بدوهنا -أي :بدون الثالث -فالبد منها؛ لظاهر احلديث ،وألن الشارع

إذا نص عىل عدد فالبد من فائدة وهي إما منع الزيادة والنقصان ،أو منع أحدمها ،والزيادة غري
ممتنعة هنا فتعينت يف عدم النقص ،وألهنا نجاسة شرُ ِ ع يف إزالتها عدد فوجب اإلتيان به ،كغسل

ولوغ الكلب ،وألن اإلنقاء احلاصل بالثالث ال يوجد يف املرة خصوص ًا واملحل غري مشاهد
للامسح .قاله يف حوايش الروض والعدد ليس مطلوب ًا ،وإنام املطلوب املسحات ،ولذلك جيزئ
بحجر له ثالثة أطراف ُينقى هبن املحل ،قال ابن حجر يف «التحفة»[ :ولو بطريف حجر بأن

مل يتلوث يف الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد؛ ألنه إنام خفف النجاسة فلم يؤثر فيه
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َ
الم َح َّل ،
وأنْ ُي ْن ِق َي َ
االستعامل بخالف املاء ،ولكون الرتاب بدله أعطي حكمه] اهـ .

وقولنا :بحجر له ثالثة أطراف ،أي :بخالف رمي اجلامر فال يكفي حجر له ثالثة أطراف

عن ثالث رميات؛ ألن القصد َث َّم عدد الرمي وهنا عدد املسحات .ولو غسل احلجر وجف
جاز استعامله ثاني ًا كدواء دبغ به وتراب استعمل يف غسل نجاسة نحو كلب ،فإن قيل :الرتاب
املذكور صار مستعم ً
ال فكيف يكفي ثاني ًا؟ أجيب بأنه مل ُي ِزل املانع ،وإنام أزاله املاء برشط مزجه
ٍ
وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان قد استعمل يف املرة السابعة ،وإن كان قبلها فال؛
بالرتاب،

لتنجسه فاستفدها فإهنا مسألة نفيسة .اهـ «مغني اخلطيب» .قال الكردي[ :والثالثة األحجار
أفضل من أطراف حجر ،لكن أطراف احلجر ليست مكروهة ولو استنجى بخرقة غليظة ومل
يصل البلل إىل وجهها اآلخر جاز أن يمسح باآلخر وحتسب مسحتني كام يف اإليعاب] اهـ .

(وأن ينقي المحل) وهذا هو الرشط الثاين من حيث االستعامل ،واملراد باملحل هنا :الصفحة

واحلشفة وظاهر فرج املرأة .والصفحة :ما ينضم عند القيام -أي :من اإلليتني .-واحلشفة:

رأس الذكر .أي :ينظفه بحيث ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء أو صغار اخلزف ،وهذا هو
ضابط ما يكفي يف االستنجاء باحلجر.

وتسن إزالة األثر الذي ال يزيله إال املاء أو صغار اخلزف خروج ًا من خالف من أوجبه،

و ُيع َل ُم من ذلك أن بقاء هذا األثر ال يرض؛ ألنه معفو عنه ،ويف حاشية القليويب[ :أنه جيب

االستنجاء من امللوث وإن كان قلي ً
ال بحيث ال يزيله إال املاء أو صغار اخلزف ويكفي فيه احلجر

وإن مل يزل شيئ ًا] اهـ بأن خرج هذا ال َقدْ ر ابتدا ًء.

قال الرشواين[ :وعىل هذا فيتصور االكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غري غسله كام هو

ظاهر ،ومر عن احللبي ما يوافقه وهو الظاهر وإن قال الشربامليس :ينبغي يف ذلك االكتفاء بثالث

مسحات باألحجار .ولو قيل :بتعني املاء أو صغار اخلزف مل يكن بعيد ًا ولعله أقرب]اهـ.

فإن مل حيصل اإلنقاء بالثالثة األحجار وجبت الزيادة عليهن حتى حيصل اإلنقاء ،فإن حصل
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َ
س،
وأنْ ال َي ِج َّف ال َّن ِج ُ
اإلنقاء شفع ًا سن اإليتار بواحدة كأن حصل برابعة فيأيت بخامسة؛ ملا روى الشيخان عن أيب

هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ قال« :إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتر ًا» ،ورصفه عن

الوجوب رواية أيب داود وهي قوله ﷺ« :من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن ال فال
حرج عليه» .قال يف املغني[ :وقيل :إنه واجب لظاهر اخلرب األول وهو شاذ] اهـ.

والرشط الثالث واألخري من حيث االستعامل مل يذكره املصنف وهو :استيعاب املحل باحلجر

أي :بكل حجر من الثالث .-وذلك بأن يبدأ باألول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قلي ًال

قلي ً
ال برفق إىل موضع ابتدائه ،ويبدأ بالثاين من مقدم اليرسى كذلك ،ويمر الثالث عىل صفحتيه
رسبته وهي -بضم الراء وفتحها وبضم امليم -جمرى الغائط ،فإن احتاج الزيادة عىل الثالث
و ُم َ

فصفة مسحه كالثالث.

ويف كل ال يرفع احلجر املتنجس ثم يعيده وإال تعني املاء ،ويسن وضع احلجر أوالً عىل حمل

طاهر قرب النجاسة ثم يديره كام مر .وقيلَ :يو َّز ْع َن -أي :الثالث جلانبيه والوسط -فيجعل
واحد ًا للصفحة اليمنى ،وآخر لليرسى ،والثالث للوسط .واخلالف يف األفضل ال يف الوجوب

عىل الصحيح يف أصل «الروضة» ،وعىل كل فالبد أن يعم مجيع املحل بكل مسحة ليصدق أنه
مسحه ثالث مسحات ،وهذه الكيفية لالستيعاب يف الدبر.

قال يف «الغرر»[ :وكيفية االستنجاء يف الذكر قال الشيخان :أن يمسحه عىل ثالثة مواضع من

أمره عىل موضع مرتني تعني املاء .وقال املتويل وغريه :أن يضع عىل منفذه احلجرين
احلجر ،فلو َّ

األولني لتنتقل البلة ويمسحه بالثالث .وقال اجلييل :أن يضع عليه األول ويمسح باآلخرين

وما قاله الشيخان هو املناسب] اهـ .

ثم رشع املصنف يف رشوط إجزاء احلجر من حيث اخلارج وهي كام ذكرنا سبعة فقال( :وأن
ٍ
حينئذ ،وسواء أجف كله أو بعضه ،فإن جف
ال يجف النجس) اخلارج؛ ألن احلجر ال يزيله

كله أو بعضه بحيث مل يقلعه احلجر تعني املاء .نعم لو بال ثاني ًا بعد جفاف بوله األول ووصل
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وال َي ْنت َِق َل ،
إىل ما وصل إليه األول كفى فيه احلجر ،فاملسألة مصورة بام إذا كان الثاين من جنس األول .أما
لو بال وجف ثم خرج منه دم أو قيح فإنه يتعني املاء كام قاله الزيادي ،ومثل الدم يف ذلك الودي

واملذي ،فاملعتمد أنه يشرتط أن يكون الثاين من جنس األول ،والظاهر أن املذي والودي من

جنس البول كام يف الشربامليس ،واملعتمد عند الرميل أن طرو املذي والودي مانع من اإلجزاء
ٍ
عندئذ وهو ما أفتى به .وحكم الغائط املائع كالبول يف ذلك( .وال
فليسا كالبول فيتعني املاء
ينتقل) أي :عن املحل الذي أصابه عند اخلروج واستقر فيه.

ومن الرشوط أيض ًا أن ال يتقطع ،ومل يذكره املصنف ،وهناك فرق بني االنتقال والتقطع،

فاالنتقال :هو االنفصال بعد االستقرار -أي :اخرتاق اهلواء للنجس.-

وأما التقطع :فهو االنفصال ابتدا ًء -أي :اخرتاق اهلواء له بدون استقرار -وتوضيح هذين

الرشطني أنه تارة ينتقل وتارة ال ينتقل.

 -1فإن مل ينتقل؛ أي :بأن استقر يف املحل الذي أصابه عند اخلروج وهو خمرج البول وخمرج

الغائط ،أو مل يستقر مع اخرتاقه للهواء ،ففيه حاالت:

أ -إن مل ينقطع ومل جياوز الصفحة واحلشفة -بأن استقر بدون خرق اهلواء -كفى فيه

احلجر.

ب -إن تقطع؛ بأن مل يستقر مع خرقه للهواء ،بأن خرج ِقطع ًا يف حمال ولو يف الصفحة أو

احلشفة تعني املاء يف املتقطع وكفى احلجر يف املتصل.

جـ -إن جاوز الصفحة أواحلشفة .فننظر إن كان منفص ً
ال تعني املاء يف املنفصل ،وإن كان

متص ً
ال تعني املاء يف اجلميع.

 -2وإن انتقل؛ فننظر :أ -إن كان متص ً
ال بالنجاسة .تعني املاء يف اجلميع ،ولو يف الصفحة

واحلشفة .ب -إن كان منفص ً
ال عن النجاسة .تعني املاء يف املنتقل ،ولو يف الصفحة واحلشفة،
وكفى احلجر يف غريه ،وال يرض االنتقال بواسطة إدارة احلجر؛ ألنه رضوري.
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وال َي ْط َر َأ َع َل ْي ِه َ
وح َش َف َت ُه ،وال ُي ِصي َب ُه َم ٌاء ،
آخ ُر  ،وال ُي َجا ِو َز َص ْف َح َت ُه َ
(وال يطرأ عليه آخر) أي :أن ال يطرأ عليه نجس آخر ،واملراد بالنجس اآلخر :غري جنسه

وغري عرق .ولو اختلط به طاهر من تراب ونحوه ،أو جاف نجس كروث ونحوه فإنه يتعني

املاء ولو بعد االستجامر وهو معتمد ابن حجر خالف ًا للرميل يف اجلاف الطاهر.

(وال يجاوز صفحته وحشفته) أي :أن ال جياوز الغائط صفحة املستنجي والبول حشفته فيام

إذا كان ذكر ًا ،فإن جاوز ما ُذكر تعني املاء يف املجاوز واملتصل به .ويف معنى املجاوز وصول بول
املرأة مدخل الذكر ،فمتى حتققت ذلك تعني املاء ،وإن مل تتحقق مل يتعني لكنه مستحب .والعلة

يف تعني املاء عند املجاوزة؛ ألهنا نادرة جد ًا فال تلحق بام تعم البلوى به ،ومن ابتيل باملجاوزة
دائ ًام جيزئه احلجر للرضورة إذا فقد املاء.

(و) أن (ال يصيبه ماء) ولو ماء الطهر بعد االستجامر ،كأن استنجى يف دبره بحجر ثم استنجى

يف قبله بامء فوصل لدبره ،واعتمد الرميل عدم الرضر يف هذه الصورة.

امللوث من فرج .أي :من واضح ،فال جيزئ
والرشط السابع -ومل يذكره املصنف :-أن خيرج ِّ
احلجر يف اخلارج من غريه كثقب منفتح ما مل يكن انسداد الفرج ِخلقي ًا ،وإال أجزأ احلجر فيه

ٍ
حينئذ له مجيع األحكام عند الرميل خالف ًا البن حجر.
عىل األصح ،فتثبت
وكذلك ال جيزئ احلجر يف ُقبيل ا ُمل ِ
شكل؛ ألن فيهام واحد ًا زائد ًا فال جيزئ فيه احلجر .وخرج
ُ

بقبيل املشكل :ما لو كان له ثقبة ال تشبه آلة الرجال وال آلة النساء ،فيكفي فيها احلجر .ومقتىض
هذا الرشط االكتفاء باحلجر يف حق املرأة وهو كذلك يف البكر ،أما الثيب فإن حتققت نزوله إىل
ِ
يكف احلجر؛ ألنه ال يصل إليه وإال كفى وقد تقدمت هذه
مدخل الذكر كام هو الغالب ،مل

املسألة.

مسألة :لو شك هل وجدت رشوط االستنجاء فيام استنجى به أم ال؟ أو هل انتقل اخلارج

أم ال؟ مل يرض.

وكذا لو شك بعد االستنجاء هل مسح ثالث ًا أو أقل؟ مل يرض عىل املعتمد كام يف حاشية الشيخ
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وأنْ َت ُكونَ َ
َ
األ ْح َج ُار َط ِ
اه َر ًة.
عيل الشربامليس  .ثم ذكر املصنف رشط ًا من الرشوط التي تشرتط يف ذات احلجر فقال( :وأن
تكون األحجار طاهرة) وقد تقدم رشح هذا الرشط بالتفصيل يف حمله فراجعه إن شئت.

سنن االستنجاء كثرية منها:

تتم ٌة يف سنن االستنجاء

 -1أن يعد املاء واألحجار قبل االستنجاء.
 -2اإليتار.

 -3كون االستنجاء باليد اليرسى لالتباع ،وألهنا األليق بذلك ،ويكره باليمني ملا روى
ِ
نستنج َي باليمني».
مسلم عن سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه -قال« :هنانا رسول اهلل ﷺ أن
وقيل :حيرم للنهي الرصيح فيه.
 -4أن ال يستعني بيمينه يف يشء من االستنجاء بغري عذر ،فيأخذ احلجر بيساره بخالف

املاء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ويأخذ هبا ذكره إن مسح البول عىل جدار أو حجر كبري
أو نحوه ،فإن كان احلجر صغري ًا جعله بني عقبيه أو بني إهبامي رجليه ،فإن مل يتمكن بيشء من
ذلك وضعه يف يمينه ويضع الذكر يف موضعني وضع ًا لتنتقل البلة ويف املوضع الثالث مسح ًا
وحيرك يساره وحدها ،فإن حرك اليمني أو حركهام كان مستنجي ًا باليمني ،وإنام مل يضع احلجر

يف يساره والذكر يف يمينه؛ ألن مس الذكر هبا مكروه ،وأما ُقبل املرأة فتأخذ احلجر بيسارها إن
كان صغري ًا ومتسحه ثالث ًا وإال فحكمها حكم الرجل فيام مر.

 -5أن ينظر إىل احلجر املستنجى به قبل رميه؛ ليعلم هل وقع أو ال.

 -6االعتامد عىل اإلصبع الوسطى يف الدبر إن استنجى باملاء؛ ألنه أمكن.

 -7تقديم القبل عىل الدبر يف االستنجاء باملاء ،إذ لو قدم الدبر خيش عودة النجاسة إليه من

رشاش القبل ،وأما يف االستنجاء باحلجر فيقدم الدبر؛ ألنه جيف قبل القبل وإذا جف ال جيزئ
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فيه إال املاء.

 -8دلك يده التي استنجى هبا باألرض أو نحوها ثم غسلها بعد ذلك.

 -9أن ال يتعرض للباطن :وهو ما ال يصل املاء إليه .فإنه منبع الوسواس لكن يستحب

للبكر أن تدخل إصبعها يف الثقب الذي يف الفرج فتغسله.

 -10تقديم االستنجاء عىل الوضوء .فيصح أن يقدم الوضوء عىل االستنجاء ،وصورته:

أن يستنجي بحائل لكيال ينتقض وضوؤه .ولذا أخره بعضهم عن باب الوضوء لبيان اجلواز،

لكن حمل ذلك يف غري دائم احلدث ،فإنه يتعني تقديم االستنجاء عىل الوضوء يف حقه .وقولنا:
تقديم االستنجاء عىل الوضوء ،خرج بالوضوء :التيمم .فإنه ال جيوز تأخري االستنجاء عنه؛

ألن الوضوء يرفع احلدث وارتفاعه حيصل مع قيام املانع من الصالة وهو النجاسة ،بخالف
التيمم فإنه مبيح وال حتصل اإلباحة مع املانع.

 -11أن ينضح فرجه وإزاره من داخله باملاء بعد االستنجاء دفع ًا للوسواس.

 -12أن يأيت بالدعاء املأثور بعده وهو« :اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من

الفواحش» ملناسبة احلال.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان فروض الوضوء
هذا الفصل هو أول مقاصد الطهارة األربعة :وهي الوضوء ،والغسل ،والتيمم ،وإزالة

النجاسة .وإنام قدمه عىل بقيتها؛ ألنه أكثر غالب ًا.

وفرض الوضوء مع الصالة ليلة اإلرساء ،لكن مرشوعيته سابقة عىل ذلك؛ ألنه روي أن

جربيل -عليه السالم -أتى رسول اهلل ﷺ يف ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صىل به ركعتني.

وهو من الرشائع القديمة خلرب« :هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبيل» واخلاص بنا الكيفية

املخصوصة أو الغرة والتحجيل حلديث« :أنتم الغر املحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع
منكم أن يطيل غرته فليفعل».

وقد ورد يف فضل الوضوء أحاديث كثرية منها« :من وضأ هذه األعضاء فأحسن وضوءها

استوجب من اهلل الرضوان األكرب» .ومنها« :ال يسبغ عبد الوضوء إال غفر له ما تقدم من

ذنبه وما تأخر» ومنها« :إن العبد إذا توضأ فتمضمض أذهب اهلل بكل ذنب أصابه بفمه ،فإذا
استنشق أذهب اهلل بكل ذنب أصابه بأنفه ،فإذا غسل وجهه أذهب اهلل بكل ذنب أصابه بوجهه،

فإذا غسل يديه أذهب اهلل بكل ذنب أصابه بيديه ،فإذا مسح رأسه أذهب اهلل بكل ذنب أصابه

برأسه ،فإذا غسل رجليه أذهب اهلل بكل ذنب أصابه برجليه» رواه أمحد يف مسنده والنسائي

وابن ماجه.

وتندب إدامة الوضوء ملا ورد يف اخلرب« :يقول اهلل تعاىل من أحدث ومل يتوضأ فقد جفاين،

ومن أحدث فتوضأ ومل يصل فقد جفاين ،ومن أحدث وتوضأ وصىل ومل يدعني فقد جفاين،

ومن أحدث وتوضأ وصىل ركعتني ودعاين ومل أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف».
وروي عن النبي ﷺ أنه قال« :يا أنس ،إن استطعت أن تكون أبد ًا عىل وضوء فافعل ،فإن ملك

املوت إذا قبض روح عبد وهو عىل وضوء كتبت له شهادة».

وقال بعض العارفني :من داوم عىل الوضوء أكرمه اهلل تعاىل بسبعة خصال :أن ترغب املالئكة
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الو ُض ِ
ُف ُر ُ
وء ِس َّت ٌة :
وض ُ
يف صحبته ،وال يزال القلم رطب ًا من كتب ثوابه ،وتسبح أعضاؤه وجوارحه ،وال تفوته التكبرية
األوىل أي :مع اإلمام .وإذا نام بعث اهلل إليه مالئكة حيفظونه من رش الثقلني ،ويسهل اهلل عليه

سكرات املوت ،ويكون يف أمان اهلل عز وجل ما دام عىل وضوء.

والفروض مجع فرض ،والفرض يف اللغة :النصيب والالزم .ويف االصطالح :رديف

الواجب والركن ،وهو ما يثاب فاعله امتثاالً ويعاقب تاركه.

وعرب يف املتن بالفروض ال باألركان عكس الصالة؛ ألن الوضوء ملا جاز تفريق أفعاله صار

كل جزء منه مستق ً
ال فلم حيصل يف ماهيته تركيب بخالف الصالة ،فإنه ملا امتنع تفريق أفعاهلا
كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء غري مستقلة ،فناسب التعبري عن أجزائها باألركان التي ال

يعبرَّ هبا إال عن أجزاء املاهية التي يشرتط اجتامعها وعدم تفريقها.
والوضوء يف اللغة :مأخوذ من الوضاءة وهي احلسن واجلامل .وهو بضم الواو اسم للفعل،
أو بفتحها اسم للامء الذي يتوضأ به .وقولنا :اسم للفعل ،أي :الذي هو استعامل املاء يف أعضاء

خمصوصة مفتتَح ًا بنية.

ولذا فالوضوء اصطالح ًا :غسل أعضاء خمصوصة ،بنية خمصوصة ،عىل وجه خمصوص.

فقولنا :عىل وجه خمصوص ،يدخل الرتتيب يف غسل أعضاء الوضوء.

قال املصنف -رمحه اهلل تعاىل( :-فروض الوضوء ستة) وزاد بعضهم سابع ًا وهو :املاء

ور َّد بأن هناك فرق ًا بني الوضوء والتيمم ،فالتيمم
ال َّطهور؛ نظري عَدِّ هم الرتاب ركن ًا يف التيممُ ،
فجعل املا ُء
طهارة ضعيفة فجربت بِعدِّ الرتاب ركن ًا فيها ،بخالف الوضوء فإنه طهارة قوية ُ

هور رشط ًا فيها ،وبأن املاء غري خاص بالوضوء فلم حيسن عده ركن ًا فيه ،بخالف الرتاب
ال َّط ُ
فإنه خاص بالتيمم فحسن عده ركن ًا فيه ،وال يرد أنه البد منه يف النجاسة املغلظة؛ ألن املطهر

فيها هو املاء برشط امتزاجه بالرتاب.

وهذه الستة الفروض ،أربعة منها ثبتت بالقرآن :وهي غسل الوجه ،وغسل اليدين ،ومسح
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َ
(األ َّو ُل) الن َِّّـيـ ُة .
بعض من الرأس ،وغسل الرجلني .وذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡﮊ .واثنان بالسنة :النية ،حلديث« :إنام األعامل بالنيات» .والرتتيب ،خلرب «ابدؤوا بام
بدأ اهلل به» وألن العرب ال ترتكب تفريق املتجانس إال لنكتة ،وقد فرق يف اآلية بني املغسوالت

باملمسوح فعلمنا أنه لنكتة الرتتيب.

مسألة

ما هو املوجب للوضوء؟ اختلفوا يف موجبه عىل ثالثة أقوال:
أحدها :احلدث وجوب ًا موسع ًا.

وثانيها :القيام إىل الصالة ونحوها.

وثالثها :مها أي :احلدث والقيام لنحو الصالة.

واملعتمد أن موجبه هو احلدث ،وأن رفع احلدث رشط لصحة الصالة ،وأما القيام للصالة

فرشط لفورية الوضوء.

((األول) النية) ويتعلق هبا سبعة أحكام ذكرها بعضهم يف قوله:
حقيق ٌة

حكم
ٌ

ٌّ
حمل

وزم ْن

ٌ
رشط ومقصو ٌد حس ْن
كيفي ٌة

فحقيقتها لغة :مطلق القصد .ورشع ًا :قصد اليشء مقرتن ًا بفعله .وخرج هبذا التعريف

العزم :فهو قصد اليشء مع عدم االقرتان بفعله.

وحكمها :الوجوب غالب ًا ،وقالوا غالب ًا؛ ألهنا قد تندب يف بعض املواضع كغسل امليت.
وحملها :القلب إال أنه يسن التلفظ هبا ليساعد اللسان القلب.

وزمنها :أول العبادات إال الصوم ،فإهنا -أي :النية -متقدمة عليه؛ لعرس مراقبة الفجر ،وألنه

لو راقب الفجر ونوى خالف األمر بتبييت النية.
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وكيفيتها ختتلف باختالف املنوي كالصالة والصوم وهكذا.

ورشوطها سبعة:

 -1إسالم الناوي .فال تصح النية من كافر إال يف ُغسل الكافرة من حيض ونحوه؛ لكي حتل

حلليلها املسلم وهو زوجها أو سيدها فتصح منها النية.

 -2التمييز .واملم ِّيز :هو الذي يأكل وحده ،ويرشب وحده ،ويستنجي وحده .فال تصح

النية من الصبي غري املميز واملجنون إال يف مسألتني :أ -وضوء الصبي للطواف .فينوي عنه
وليه؛ ألن الطواف ركن يف النسك وال يصح إال بالوضوء ،والنية من فروض الوضوء .ب-

ُغسل الزوجة املجنونة من احليض؛ لتحل لزوجها فينوي عنها زوجها.

 -3العلم باملنوي .وهو أن يكون عنده علم بكيفية العبادة التي سيؤدهيا.

 -4عدم اإلتيان بام ينافيها .كأن نوى الوضوء وارتد أثناءه أو أعرض عنه.

 -5عدم تعليق قطعها بيشء .كأن نوى يف الصالة أنه سيقطعها إذا جاء فالن ،فال تصح النية

وال الصالة وإن مل يقطعها .ولو قال :نويت الوضوء إن شاء اهلل ،فإن قصد التعليق أو أطلق مل
يصح ،وإن قصد التربك أو أن كل يشء واقع بمشيئة اهلل صح.

-6عدم الرتدد يف قطعها بأن يرتدد يف قطع نحو الوضوء أو الصالة ،فإن تردد يف قطع الصالة

بطلت ،وإن تردد يف قطع الوضوء صح ما أتى به من الوضوء قبل تردده ،واحتاج إىل جتديد
النية بعده وإال مل يصح ما فعله بعد الرتدد .

 -7حتقق املقتيض .أي :حتقق احلدث من الوضوء فال تصح مع الرتدد ،كام إذا أراد أن يتوضأ

شاك ًا يف احلدث فلام توضأ بان له أنه حمدث فال يصح وضوؤه.

ومقصودها :متييز العادة عن العبادة ،أو متييز مراتب العبادة .فمثال األول متييز غسل اجلنابة

عن غسل النظافة ،ومثال الثاين متييز الغسل الواجب عن الغسل املندوب كغسل اجلنابة وغسل

اجلمعة.

وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه؛ ألنه أول ما جيب غسله مما أوجب الشارع

غسله عىل سبيل اإللزام فهو أول الفروض ،واحرتز بـه-أي :عند غسل أول جزء من الوجه:
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ما لو نوى عند غسل وسطه أو آخره فإنه ال يعتد بام قبله ،إال إنه ينوي سنن الوضوء عند غسل
الكفني ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه؛ ألنه إن مل ينو هذه النية مل حيصل له
ثواهبا ،نعم لو نوى نية معتربة من عند غسل الكفني للوضوء ودامت إىل غسل أول جزء من
الوجه ِذكْر ًا صح ودخلت فيها سنن الوضوء ،وهبذا ال تعترب النية بام قبله من السنن إذا مل تدم
إىل غسل أول جزء من الوجه؛ ألن املقصود من العبادات أركاهنا ،والسنن تابعة هلا ،فلهذا إذا

عزبت النية قبل غسل يشء من الوجه مل تعترب.

واحلاصل :أنه جيب قرن النية بغسل أول جزء من الوجه ليعتد باملغسول فال جتب إعادته؛ ألنه

يأثم برتكها عند أوله .فلو غسل جزء ًا بال نية وجب إعادته وهذا يف سليم الوجه ،أما عليل الوجه
بأن عمت اجلراحة وجهه وال جبرية عليه فينوي عند غسل اليد وهكذا ،فإن كان عليه جبرية

نوى عند مسحها قبل غسل صحيح أعضائه ،فتعبريهم بالغسل َج ْر ٌي عىل الغالب ،أو مرادهم ما
يشمله وبدله وجيري هذا التفصيل يف بقية األعضاء ،وإنام اكتفى هنا بقرن النية بجزء ومل يكتف

بقرهنا ببعض التكبري يف الصالة ،ألن بعض الغسل يسمى غس ً
ال وال كذلك بعض التكبري.

ومن الوجه باطن كثيف اللحية ،فيكفي قرن النية به .وكذلك الشعر اخلارج عن حد الوجه

لدخوله يف حده -أي :ضابطه -وهو ما تقع به املواجه ،بخالف جانب الرأس فال يكفي قرن

النية به وإن وجب غسله تبع ًا.

مسألة

لو اقرتنت النية باملضمضة أو االستنشاق و انغسل معه جزء من الوجه ،فاحلاصل أن الكالم

عىل هذه املسألة يكون يف ثالثة مقامات:

األول :يف االكتفاء بالنية .الثاين :يف فوات ثواب املضمضة واالستنشاق .الثالث :يف وجوب

إعادة غسل ذلك اجلزء .بالنسبة للنية فتكفي مطلق ًا ملقارنتها لغسل جزء الوجه ،وبالنسبة لفوات
ثواب املضمضة واالستنشاق ،فيفوت مطلق ًا؛ ألن تقديمهام مستحق ال مستحب .وبالنسبة

لوجوب إعادة غسل ذلك اجلزء من الوجه ،فال جتب إعادته إن غسله بقصد الوجه فقط -أي:
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بقصد غسل جزء من الوجه -أما إذا غسله بقصد املضمضة واالستنشاق ،أو بقصدمها مع ًا -أي:
املضمضة واالستنشاق -والوجه أو أطلق فتجب إعادته؛ لوجود الصارف وهذا هو املعتمد وقيل:

ال يعيد إال إن قصد املضمضة واالستنشاق فقط .ف ُعلم أنه متى أتى بنية معتربة من نيات الوضوء
ٍ
حينئذ أن يأيت عند غسل الكفني واملضمضة
عند املضمضة واالستنشاق فات ثواهبام .فاملخ ِّلص
واالستنشاق بنية سنة الوضوء ثم عند غسل الوجه يأيت بنية معتربة من نيات الوضوء.

وجيوز تفريق النية عىل األعضاء عىل األصح ،كأن يقول عند كل عضو :نويت الوضوء

أو رفع احلدث عنه .وكام ذكرنا فإن كيفية النية ختتلف باختالف املنوي ،وعليه فينوي مريد

الوضوء رفع احلدث أو الطهارة عن احلدث ،أو ينوي استباحة الصالة أو غريها مماال يباح

إال بالطهارة ،أو ينوي فرض الوضوء ،أو الوضوء املفروض ،أو الوضوء الواجب ،أو أداء

فرض الوضوء ،ولو كان املتوضئ صبي ًا ،أو جمدِّ د ًا ،أو قبل دخول الوقت .ولو قال :نويت

الوضوء صح ،بخالفه يف الغسل لو قال :نويت الغسل فقط فإنه ال يصح ،والعلة يف ذلك
أن الوضوء ال يكون إال عبادة فصحت نيته لذلك ،والغسل يكون عادة ويكون عبادة فال
تصح النية فيه بإفراده ،وال يصح نويت الطهارة فقط فقد تكون عن احلدث ،وقد تكون ملطلق

النظافة .واملعنى من قول :ولو كان املتوضئ صبي ًا ،أي :فتكفيه نية فرض الوضوء؛ ألن املراد
بالفرض يف حقه ما ال بد منه ،والوضوء البد منه لنحو الصالة ولو من صبي .وحمل الصحة
إن أراد بالفرض ما ذكر أو أطلق ،أما إن أراد الفرض عليه بمعنى أنه خماطب به فال تصح نيته

لتالعبه .واملراد من قول  :أو جمدد ًا ،أي :للوضوء لكن ال تكفيه نية رفع احلدث ،وال الطهارة
عنه ،وال استباحة الصالة ،إال إن قصد ما هو عىل صورة الرافع يف األوىل ،واملطهر يف الثانية،
واملبيح يف الثالثة ،وال تصح منه نية الفرض إال إن أراد به الفرض من حيث هو بقطع النظر

عنه ،أو الفرض الصوري ،أو أطلق فتصح ،وأما دائم احلدث فال تكفيه نية رفع احلدث وال
الطهارة عنه ،إال إن نوى باحلدث املنع من الصالة برفعه رفع ًا خاص ًا بالنسبة لفرض ونوافل،
وحكم نيته بالنسبة ملا يستبيحه من الصالة حكم نية املتيمم ،فإن نوى استباحة فرض استباحه

وإال فال .وسيأيت بسط ذلك يف التيمم إن شاء اهلل تعاىل.
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مسائل

لو نوى مع نية الوضوء تربد ًا أو تنظيف ًا أجزأه ذلك عىل الصحيح ،والثاين يرض ملا يف ذلك

من الترشيك بني قربة وغريها هذا بالنسبة للصحة ،وأما بالنسبة للثواب فالذي قاله الغزايل

واعتمده الرميل يف رشحه أنه إن كان القصد الدنيوي هو األغلب مل يكن فيه ثواب ،وإن

كان القصد الديني أغلب فله ب َقدْ ره ،وإن تساويا تساقطا .واعتمد بعضهم حصول الثواب

يف التساوي أيض ًا ،وقال ابن عبدالسالم :إنه ال ثواب مطلق ًا -أي :سواء تساوى القصدان
أو اختلفا .-وقال ابن حجر :إنه متى ُوجد قصد العبادة حصل الثواب بقدره ،مساوي ًا

رشك مث ً
ال بني نية الوضوء
كان ،أو غالب ًا ،أو مغلوب ًا .أما الرياء فإنه حمبط للثواب مطلق ًا إذا َّ
والرياء.

لو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءة القرآن ،أو حديث ،ولدخول مسجد فال جيزئه

ذلك يف األصح؛ ألنه مباح مع احلدث فال يتضمن قصده رفع احلدث فكان كزيارة الوالدين
والصديق ،وعيادة املريض ،وكل ذلك ال يصح الوضوء بنيته .والثاين يصح؛ ألن مقصوده

حتصيل املستحب وهو ال حيصل بدون رفع احلدث فكانت نيته متضمنة له .أما ما ال يندب له
الوضوء كدخول السوق ولبس الثياب فال يصح الوضوء بنيته جزم ًا .ولو نوى أن يصيل بوضوئه

وال يصيل به مل يصح وضوؤه لتالعبه وتناقضه ،وكذا لو نوى به الصالة بمكان نجس.
ٍ
بسقطة يف ماء أو غسلها فضويل ونيته فيهام عازبة
لو انغمس بعض أعضاء َمن نوى الطهر
مل يجُ ِزه؛ النتفاء فعله مع النية ،فقوهلم :ال يشرتط فعله ،حمله إذا كان متذكر ًا للنية بخالف ما لو

ألقاه غريه يف هنر مكره ًا فنوى فيه رفع احلدث صح وضوؤه.

لو نيس ملعة يف وضوئه أو غسله فانغسلت يف الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو يف إعادة

وضوئه أو غسله لنسيان له أجزأه ،بخالف ما لو انغسلت يف جتديد وضوء فإنه ال جيزئه؛ ألنه

طهر مستقل بنية مل تتوجه لرفع احلدث أصالً ،وبخالف ما لو توضأ احتياط ًا فانغسلت فيه ،فإنه
ال جيزئه أيض ًا .ولو نوى تربد ًا بعد نية الوضوء ،اشرتط كونه ذاكر ًا لنية الوضوء وإال مل يصح

الوضوء من حني نيته للتربد؛ ألنه صارف.
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الو ْج ِه .
(ال ّثانِي) َغ ْس ُل َ
(الثاني)من فروض الوضوء( :غسل الوجه) واملراد بالغسل هنا ويف سائر األعضاء االنغسال،

سواء كان بفعله أم بفعل غريه ،ولو بال إذنه ،أو بسقوطه يف بركة ونحوها ،إن كان ذاكر ًا للنية
بخالف ما لو تعرض للمطر أو يشء من املاء بقصد غسل العضو ،فال يشرتط ذكر النية؛ ألن

التعرض يقوم مقام ما ذكرنا ،والوجه املراد غسله هنا له حد ،واملراد ظاهر الوجه :وحده طوالً

ما بني منابت شعر الرأس غالب ًا وآخر اللحيني ،وعرض ًا ما بني أذنيه .واللحيان :مها العظامن
اللذان تـنبت عليهام األسنان السفىل ،وسمي الوجه وجه ًا؛ لوقوع املواجهة به .وكل يشء طوله

أطول من عرضه إال الوجه فطوله شرب بشرب يد صاحبه وعرضه شرب ونصف بشرب صاحبه
أيض ًا ،ولذلك يلغز فيقال :ما اليشء الذي عرضه أطول من طوله؟ .

واألصل يف غسل الوجه وسائر األعضاء اآلية يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﮊ ولو اعرتض أن اآلية مدنية والوضوء قد شرُ ع يف مكة يف أول البعثة حيث
ع َّلم جربيل النبي ﷺ الوضوء وصىل به ركعتني ،وهو ع َّلمه لسيدتنا خدجية -ريض اهلل
عنها -وصىل هبا وهي أول من أس َلم ،وهي أول من صىل مع النبي ﷺ .قيل :إن اآلية تقرر

ما تقدم يف مكة.

وما ذكر من حد الوجه جيب غسله برش ًا وشعر ًا ظاهر ًا وباطن ًا حتى محرة الشفتني :ومها ما

يظهران بعد انطباق الفم انطباق ًا متوسط ًا .وما ظهر من أنف املجدوع فيكلف إدخال املاء إىل
ما حتت الشعر من برش ،وإن كان ذلك الشعر الذي يف الوجه كثيف ًا إال شعر اللحية والعارضني

يف الذكر إن ك ُثفا فال جيب غسل الباطن منهام ،ويكتفى بغسل الظاهر وكذلك سائر شعور
الوجه إن كثفت وخرجت عن حد الوجه هلا حكم شعر اللحية والعارضني لكن اخلارج عن

حد الوجه أما الذي مل خيرج عن حد الوجه فيجب غسله ظاهر ًا وباطن ًا  .واملراد بغسل الظاهر

من شعر اللحية والعارضني وجه الشعر األعىل من الطبقة العليا ،فام بني الطبقات وما ييل
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الصدر باطن ال جيب غسله .واملراد بالكثيف :ماال ترى البرشة من خالله من جملس التخاطب.

واخلفيف عكسه.

وشعور الوجه ال بد من ذكرها وهي عرشون :الغمم :وهو الشعر النابت عىل اجلبهة ،ويقال

للشعر النابت عىل القفا غمم أيض ًا ،والغمم يف اجلبهة والقفا دليل عىل بالدة صاحبه وجبنه
وبخله عند العرب ،وضده األنزع الذي ال شعر عىل جبهته وال قفاه وبه متدح العرب حتى

قال قائلها:

فال تنكحي إن فرق الدهر بيننا

ِ
والوجه ليس بأنزعا
أغم القفا

واحلاجبان :ومها الشعران النابتان عىل أعىل العني ،واخلدان :ومها الشعران النابتان عىل

اخلدين سميا باسم حملهام ،والسباالن :ومها طرفا الشارب ،والعارضان :ومها املنخفضان عن
الذ َقنِ ،
األذنني إىل َّ
والعذاران :ومها الشعران النابتان بني الصدغ والعارض املحاذيان لألذنني.
واألهداب األربعة :وهي الشعور النابتة عىل جفون العينني .واللحية :وهي الشعر النابت عىل

َّ
الذقن .والشارب :وهو الشعر النابت عىل الشفة العليا ،والعنفقة :وهي الشعر النابت عىل

الشفة السفىل .والنفكتان :ومها الشعران النابتان عىل الشفة السفىل حول العنفقة.

ويالحظ هنا أن غسل شعور الوجه البد منه ظاهر ًا وباطن ًا ،كثف أم خف كام تقدم ،ما مل

خيرج عن حد الوجه وكان كثيف ًا ،وإال حلية الرجل الكثيفة ،واملراد هبا شعر الذقن والعارضني

فعندها ال جيب إال غسل الظاهر منها .وخرج بلحية الذكر :حلية املرأة ومثلها اخلنثى فإهنا البد
ٍ
عندئذ بإزالتها ملا فيها من املثلة
من غسلها ظاهر ًا وباطن ًا وإن كثفت؛ لندرة ذلك ،وألهنا مأمورة
هلا .وجيب غسل جزء من ُمالقي الوجه من سائر اجلوانب ،وذلك بغسل جزء من الرأس،

ومن احللق ،ومن حتت احلنك ،ومن األذنني؛ ألنه ال يتم غسل الوجه إال بغسل تلك األجزاء،
والقاعدة تقول :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

وال جيب غسل النزعتني  :ومها بياضان حييطان الناصية ،وهي -أي :الناصية :-مقدم الرأس

من أعىل اجلبهة .وكذلك ال جيب غسل موضع الصلع :وهو ما بني النزعتني إذا انحرس عنه

شعر الرأس.
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(ال َّثالِ ُث) َغ ْس ُل ال َي َد ْي ِن َم َع ال ِم ْر َف َق ِ
ين .
وكذلك موضع التحذيف :وهو ما ينبت عليه الشعر بني ابتداء العذار والنزعة ،وسمي

حتذيف ًا؛ ألن بعض النساء واألكابر حيذفونه بحلقه؛ لكي يتسع الوجه فسمي بذلك ،وكذلك

وتد األذن.لكن يسن غسل كل ذلك خروج ًا من خالف من أوجبه بأن جعله من الوجه وهو
ليس منه عىل املعتمد.

وأما البياض الذي بني األذن وشعر العذار فهو من الوجه فيجب غسله ،وينبغي تعهد موق

العني بالغسل وحلاظها لربام يكون فيهام رمص فيزال؛ ألنه حائل .وموق العني :طرفها مما ييل

األنف .وحلاظها :طرفها مما ييل األذن.

ويسن غسل وجهه بيديه مع ًا وكذلك االبتداء من أعىل الوجه ،وال يرضب وجهه باملاء،

وجيب سيالن املاء عىل الوجه وكذلك عىل سائر األعضاء ،أما إذا مل يسل فال يسمى غس ً
ال بل

مسح ًا ودهن ًا.

((الثالث) غسل اليدين مع المرفقين) والبد من غسل جزء من العضد ليتحقق غسل املرفق؛

ألنه من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .واليدان مثنى يد ،واليد يف اللغة :من رؤوس
األصابع إىل الكتف .ورشع ًا :هنا -أي :يف الوضوء -من رؤوس األصابع إىل ما فوق املرفقني.
ويف الرسقة ونحوها من رؤوس األصابع إىل الكوعني ،والكوع :هو العظم الذي ييل إهبام
اليد ،والكرسوع :هو العظم الذي ييل خنرص اليد .وما بينهام الرسغ ،والبوع :هو العظم الذي

الرجل .ويقال :أجهل أو أغبى الناس من ال يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه!.
ييل إهبام ِّ
واملرفقان تثنية مرفق -بكرس امليم وفتح الفاء وعكسه -وهو جمموع ثالث أعظم وهي عظمتا

العضد ،وإبرة الذراع.

والبد من غسل اليدين وما عليها من شعر ولو كثف ونزل عن حد اليدين ،وسلعة زائدة

عليها كلحمة ونحوها؛ لندرة ذلك ،وينبغي تعهد ما حتت األظافر من وسخ يمنع وصول املاء
إذا كان من غري وسخ العرق واجلسم إن مل تتعذر إزالته ،وإال فال يرض.
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الر ْج َل ْي ِن َم َع َ
(الخ ِ
س َ
الر ْأ ِ
الك ْع َب ْي ِن
ام ُ
س) َغ ْس ُل ِّ
(الرابِ ُع) َم ْس ُح َش ْي ٍء ِم َن َّ
ّ
وكذلك إزالة املناكري التي توضع عىل األظافر؛ ألهنا متنع وصول املاء إىل األظافر.

(الرابع) من فرائض الوضوء (مسح شيء من) برشة (الرأس) وإن قل ،ولو البياض الظاهر

وراء األذن ال الدائر هبا .أو مسح يشء من شعره ولو شعرة منه وذلك لآلية يف قوله تعاىل:
ﮋﭝﭞﮊ فالباء هنا للتبعيض -أي :ببعض رؤوسكم .-واملراد بمسح الرأس
انمساحه :وهو وصول البلل إليه بأي كيفية كانت بيده ،أو بنحو خرقة ،حتى لو قطر عىل رأسه

وهو مغطى بنحو طاقية ونحوها ووصل البلل ،حصل املسح املطلوب ،حتى لو وصل البلل
من غري قصد وصوله حصل املسح عند ابن حجر ،والبد من القصد عند حممد الرميل.

ويشرتط يف مسح شعر الرأس أن يكون يف حد الرأس ،فلو مسحت املرأة جزء ًا من ضفريهتا

فلو كان ذلك اجلزء يف حد الرأس كفى ،وإن كان نازالً عنه ولو بالقوة مل يكف ،ومثاله لو كانت
املرأة جممع ًة لشعرها يف مؤخر رأسها ،ثم مسحت جزء ًا من ذلك الشعر املجمع ،بحيث لو
أزالت جتمعه خلرج ذلك اجلزء عن حد الرأس مل جيز املسح.

واألفضل مسح الرأس كله خروج ًا من خالف من أوجبه وهو اإلمام مالك ،وأوجب اإلمام أبو

حنيفة مسح ربعه .واألفضل يف مسح الرأس أن جيعل املاسح إهباميه عىل صدغيه وأصابع يديه عىل

مقدم رأسه ،ثم يذهب هبام ويعود فهذه مسحة إن كان له شعر ينقلب بالعود ،وإال عدت مسحتان؛
للحديث أنه مسح رأسه بيديه فأدبرمها وأقبل ،ولو غسل رأسه بدل املسح أجزأ؛ ألن الغسل

حمصل ملقصود املسح ،إذ املسح وصول بلل املاء إىل الرأس وقد حصل وزيادة ،وال كراهة يف

ذلك .وقيل :يكره غسله بدل مسحه؛ ألن يف غسله إرساف كالغسلة الرابعة.

(الخامس) من فروض الوضوء (غسل الرجلين مع الكعبين) كام يف اآلية ،والرجل املراد

غسلها :من أطراف أصابع القدم إىل هناية الكعبني.

وليتحقق غسل الكعبني يف الرجل البد من غسل يشء من الساق؛ ألن ما ال يتم الواجب

إال به فهو واجب ،وغسلها شعر ًا وبرش ًا وسلعة زائدة إن كانت عليها ،بل جيب غسل باطن
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(الس ِ
يب .
س) ال َّت ْرتِ ُ
اد ُ
ّ
ثقب وشقوق بعد إزالة ما فيها من عني إن وجدت كشمع وحناء إن مل تصل إىل غور اللحم فإن
وصلت إليه وجب غسل ظاهرها فقط ،وال جيب إزالة ما فيها إذا نزل إىل اللحم ولو كان ُيرى.

وجيري ذلك أيض ًا يف الوجه واليدين .واملراد بالكعبني يف الرجل :مها العظامن الناتئان -أي:
البارزان -عند مفصل الساق والقدم ،فلو خلق من غري كعبني اعترب قدره ،وكذلك املرفق.

ولو خلق وكعباه ـ وكذلك مرفقاه ـ يف غري حملهام املعتاد بأن كان الكعبان يف ركبتيه ،واملرفقان

يف كتفيه ،اعترب حمل وجودمها لآلية .ويقوم مقام غسل الرجلني :املسح عىل اخلفني ،وله رشوط

وسنذكره إن شاء اهلل آخر هذا الفصل.

(السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) والرتتيب :هو وضع كل يشء يف مرتبته .واملراد

هنا أن ال يقدم عضو ًا عىل عضو ،وينقسم الرتتيب إىل حقيقي وتقديري ،أما احلقيقي :فهو أن

يقدم النية مقارنة لغسل أول جزء من الوجه .ويغسل وجهه ،ثم يغسل يديه ،ثم يمسح رأسه،
ثم يغسل رجليه ،فلو خالف هذا الرتتيب مل يصح .وأما الرتتيب التقديري :فهو أن ينغمس

يف ماء ولو قلي ً
ال ناوي ًا صح وضوؤه وإن مل يمكث زمن ًا يسع الرتتيب احلقيقي وهو ما عليه
النووي .وقال الرافعي :البد من مكثه يف املاء زمن ًا يسع الرتتيب احلقيقي وإال مل جيز .وقال غري
النووي والرافعي بعدم اإلجزاء.

وقد يسقط الرتتيب وذلك يف مسألة واحدة :وهي إذا ما كان عليه حدث أكرب فاغتسل

ونوى رفع احلدث األكرب واألصغر ارتفع حدثه األكرب و األصغر وهو مل يرتب ،بل ويرتفع
األصغر وإن مل ينوه ؛ الندراجه يف األكرب ،حتى لو غسل اجلنب مجيع أعضاء بدنه إال أعضاء

الوضوء ثم غسلها منكس ًا صح وضوؤه وارتفع حدثه األكرب ،ولو اغتسل من اجلنابة مث ً
ال
وأبقى غسل رجليه ثم أحدث حدث ًا أصغر ،ثم غسل رجليه عن اجلنابة ثم توضأ ومل يغسل

رجليه صح الرتفاع احلدثني عنهام.

والدليل األول :عىل فرضية الرتتيب اآلية يف قوله تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔ
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ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡﮊووجه االستدالل منها ما بدأ اهلل به نبدأ به؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -سئل

أنبدأ بالصفا أم باملروة فقال« :ابدؤوا بام بدأ اهلل به ثم تال ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ».
والعربة كام يقول أهل األصول بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،وهو االستدالل األول من

اآلية .واالستدالل الثاين منها :أنه تعاىل أدخل ممسوح ًا بني املغسوالت ،ويف اللسان العريب أن
العرب ال تعمل مثل ذلك من تفريق املتجانسني يف كالمهم إال حلكمة ،واحلكمة هنا وجوب

الرتتيب ولو مل يرده لذكر املغسوالت أوالً ثم املمسوح أو العكس .والدليل الثاين :أنه ﷺ مل
يتوضأ إال مرتب ًا.

مطلب يف سنن الوضوء

والسنة والتطوع واملندوب والنفل واحلسن واملرغب فيه كلها ألفاظ مرتادفة ملعنى واحد:

وهو ما يثاب عىل فعله وال يعاقب عىل تركه .وسنن الوضوء كثرية قالوا :إن صاحب الرحيمية

أورد فيها من سننه نحو ًا من ست وستني سنة ،وذكر اإلمام ابن حجر يف «التحفة» نحو ًا من

أربعني ُسنة.

وسنذكر هنا بعض ًا من سنن الوضوء إال أن سنن الوضوء بعضها متقدم عليه كغسل اليدين

إىل الكوعني واملضمضة والبد هلا من نية .والسنن املتأخرة إىل بعد الرشوع يف الفرض ،فإن

نية الفرضية تشملها فلذلك فإن املتوضئ ينوي أوالًَ فعل سنن الوضوء ثم بعد االنتهاء من
االستنشاق وعند بداية غسل أول جزء من الوجه ينوي فرض الوضوء.

ومن سنن الوضوء :التسمية أول الوضوء ،وأقلها «بسم اهلل» وأكملها «بسم اهلل الرمحن

الرحيم» .ودليل ندب التسمية ما ورد عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :طلب بعض أصحاب
النبي ﷺ وضوء ًا فلم جيدوا فقال ﷺ« :هل مع أحدكم ماء؟» فأيت ٍ
بامء فوضع يده يف اإلناء الذي
فيه ،ثم قال« :توضؤوا بسم اهلل» قال أنس :فرأيت املاء يفور من بني أصابعه حتى توضؤوا،

وكانوا نحو سبعني رجالً .وحديث «ال وضوء ملن مل يسم اهلل» .قال احلافظ ابن حجر يف ختريج
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العزيز :وهذا احلديث رواه تسعة من الصحابة -رضوان اهلل عليهم -ثم قال :والظاهر أن

جمموع األحاديث حيدث منها قوة عىل أن له أص ً
ال وعىل صحة هذا احلديث ،فإن معناه ال

وضو َء كام ً
ال ملن مل يسم اهلل.

ويسن أن يأيت بالتعوذ قبل البسملة ،ويسن أيض ًا أن يأيت بالذكر بعدها وهو« :احلمدهلل عىل

اإلسالم ونعمته ،احلمدهلل الذي جعل املاء طهور ًا ،واإلسالم نور ًا ،ريب أعوذ بك من مهزات

الشياطني وأعوذ بك ريب أن حيرضون».

والسنة أن يأيت بالبسملة مقرونة بالنية مع غسل أول الكفني ،فينوي بقلبه فعل سنن الوضوء

مع كونه آتي ًا بالبسملة مع فعله لغسل الكفني ،فيكون مجع بني شغل القلب واللسان والعمل.

واإلتيان بالبسملة كاملة أفضل وأكمل كام تقدم لآلثار الواردة يف ذلك ،والذي منها «أنه إذا

قال( :بسم اهلل) طهرت أعضاء وضوئه .وإن قال( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) طهر جسده كله»
ويقول البسملة ولو كان جنب ًا أو حائض ًا -أي :عند الوضوء.-

فإن ترك البسملة يف أوله ولو عمد ًا أتى هبا يف أثنائه فيقول( :بسم اهلل يف أوله وآخره) وإن

قال( :بسم اهلل) حصل املراد ،كام يسن اإلتيان هبا يف أثناء األكل والرشب إذا تركها يف أوله؛

لقوله ﷺ« :إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل تعاىل ،فإن نيس أن يذكر اسم اهلل تعاىل يف أوله
فليقل بسم اهلل أوله وآخره» لكن الفرق يف الوضوء واألكل والرشب يف التسمية من وجهني:
الوجه األول :أنه لو تركها يف أول الوضوء يأيت هبا يف أثنائه وقبل الفراغ من أفعاله ،وعىل ٍ
قول
وتوابعه -أي :الدعاء -وما يقال بعده ،فعىل األول إن فرغ من أفعال الوضوء فال جمال لذكره

التسمية ،وعىل الثاين إن فرغ من توابعه فال جمال لذكرها -أي :لكي تكون من سننه -بعكس

األكل والرشب فإنه إن تركها يف أوله أتى هبا يف أثنائه أو بعد الفراغ منه ما مل يطل الفصل .وقال
ابن حجر :ال يأيت هبا عىل األوجه بعد الفراغ من األكل .الوجه الثاين :التسمية يف الوضوء سنة

عني ويف األكل سنة كفاية .وأما يف اجلامع تردد فمنهم من قال :تكفي من واحد منهام .وقيل:
البد من تسمية كل منهام .ومن سننه بعد البسملة املقرونة بالنية غسل الكفني إىل الكوعني،

والكوع ويقال له الكاع :العظم الذي ييل إهبام اليد كام تقدم.
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مسألة :إذا قيل :كيف يتصور مقارنة النية للتسمية مع أن التلفظ بالنية والتلفظ بالبسملة سنة

فكيف جيمع بينهام؟!

ٍ
إيضاح أكثر ،وهو أن ينوي بقلبه حال كونه مسمي ًا بلسانه
واجلواب قد تقدم ونأيت به هنا مع
مع كونه ِ
مبتدئ ًا يف غسل كفيه ليكون جامع ًا لعمل اللسان واجلنان واألركان يف أول وضوئه ،ثم

بعد التسمية يتلفظ بام نواه لتشمله بركة التسمية ،ثم يكمل غسل كفيه وعىل هذا جرى الرميل
واخلطيب وأحد االحتاملني عند اإلمام ابن حجر.

ومنها السواك وهو عند اإلمام ابن حجر بعد غسل الكفني ،وعند غريه قبل التسمية .وعليه

البد له من نية حيث ينوي بنية مستقلة فعله لسنة الوضوء .والسواك لغ ًة :الدلك وآلته .ورشع ًا:

استعامل نحو عود يف األسنان وما حوهلا.

وأقله مرة إال إن كان لتغري فالبد من إزالته فيام يظهر ،وحيتمل االكتفاء بمرة وهو مطلوب يف

كل حال ،نعم اإلفراط فيه نبه ابن النقيب عىل عدم فعله؛ ألنه يزيل حلم األسنان.

نعم اإلفراط فيه مطلوب يف البالد احلارة وكذلك عند ضعف املعدة ،واألحاديث يف استحبابه

كثرية لو مل يكن منها إال قوله -عليه الصالة والسالم« :-السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

لكفى.

وأركانه مخسة:

 -1نية.

 -2مستاك .وهو :الشخص.

 -3مستاك به .وهو :كل خشن طاهر.
 -4مستاك فيه .وهو :الفم.

 -5مستاك منه .وهو  :التغري ونحوه.

وأحكامه أربعة :فإنه تارة يكون واجب ًا إن توقف عليه إزالة النجاسة ،أو ريح كرهية يف نحو

مجعة .وتارة يكون حرام ًا ،كاستعامل سواك الغري بغري إذنه ومل يعلم رضاه .وتارة يكون مكروه ًا

من حيث االستعامل ،كأن يستعمله طوالً يف غري اللسان .وتارة يكون مندوب ًا كام هو يف الوضوء.
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وال تعرتيه اإلباحة؛ ألن ما أصله الندب ال تعرتيه اإلباحة.

ويتأكد السواك يف كثري من املواضع :منها الوضوء؛ لقوله ﷺ« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم

بالسواك مع كل وضوء» أخرجه مالك وأمحد والنسائي .والتيمم؛ ألنه بدل عن الوضوء فيأخذ
مجيع متطلباته ،ولكل إحرام بصالة ولو نف ً
ال أو سجدة تالوة أو شكر ،وإن مل يتغري فمه أو قرب

الفصل بني وضوئه وصالته؛ للخرب الصحيح« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند

كل صالة» .بل لو نيس السواك ثم تذكر يف الصالة عدم فعله أتى به بفعل قليل.

وعند إرادة قراءة القرآن ،واحلديث ،والذكر ،وكذا كل علم رشعي وآلته ،واألصل يف ذلك

خرب البزار عن اإلمام عيل -ريض اهلل عنه -قال« :إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك»
وهذا يف القرآن ويقاس عليه ما ذكرنا بجامع التعظيم لكالم اهلل ورسوله والعلم الرشيف.
ويستاك هنا -أي :يف القرآن -قبل االستعاذة ويف غريه قبل الرشوع فيه.

ويتأكد أيض ًا عند اصفرار األسنان ولو مل يتغري الفم ،وعند دخول البيت؛ ألنه -عليه الصالة

والسالم -إذا دخل البيت بدأ بالسواك كام رواه مسلم .وعند القيام من النوم ،ألنه يورث التغري
وخلرب الصحيحني «أنه ﷺ إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك» أي :يدلكه .ويتأكد أيض ًا

لكل حال يتغري فيها الفم وعند كل طواف وخطبة ،وعند إرادة األكل ،واالجتامع باإلخوان،
وبعد صالة الوتر ،خلرب ابن ماجه «أنه ﷺ يفعله إذا انرصف من صالة الليل وهي الوتر».

ويتأكد يف السحر :وهو ما بني الفجرين.

وللصائم قبل آوان اخللوف :وهو قبل الزوال .أما بعد الزوال فيكره .وعند االحتضار؛ ألنه

يسهل طلوع الروح .ويكون السواك من نفس املريض أو غريه .وحيصل السواك بكل خشن.
ومراتبه مخس:

وأول مراتبه :األراك .لقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه« : -كنت أجني لرسول اهلل ﷺ

سواك ًا من أراك» رواه ابن حبان ،وألنه أمر لوفد عبد القيس بأراك وقال« :استاكوا هبا».

ثم جريد النخل أوىل من غري األراك؛ ألنه آخر سواك استاك به رسول اهلل ﷺ عند املوت.

ثم الزيتون خلرب الدارقطني« :نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب
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باحلفر -وهو داء يف األسنان -وهو سواكي وسواك األنبياء قبيل».

ثم ذو الريح الطيب غري الرحيان؛ ألنه يورث اجلذام  ،ثم بقية األعواد.

وكل مرتبة من املتقدمة هلا مخس مراتب مرتبة يف األفضلية أيض ًا .وهي اليابس املندَّ ٰى باملاء،

ثم املندى بامء الورد ،ثم املندى بالريق ،ثم الرطب خلقة ،ثم اليابس غري املندى.

ومن فوائده أنه يطهر الفم ،ويريض الرب ،ويطيب النكهة ،ويبيض األسنان ،ويشد اللثة،

ويسوي الظهر ،ويب ِّط ُئ الشيب ،ويضاعف األجر ،ويزكي الفطنة ،ويسهل النزع ،ويصفي

اخللقة .وإدامته تورث السعة والغنى ،وتسكن الصداع ،وتذهب مجيع ما يف الرأس من األذى
والبلغم ،وجتلو البرص ،وتزيد يف الفصاحة ،واحلفظ ،والعقل ،وتذهب اجلذام ،وتنمي املال
واألوالد ،ويذكّر الشهادة.

وكيفية االستياك املسنونة :أن يبدأ باجلانب األيمن من فمه فيستوعبه باستعامل السواك يف

عرض األسنان العليا ظهر ًا وبطن ًا إىل الوسط ،ثم السفىل كذلك ،ثم يفعل يف اجلانب األيرس

كذلك ،ثم يمره عىل لسانه طوالً ،ثم عىل سقف حلقه إمرار ًا لطيف ًا.

وكيفية إمساك السواك :هي أن يمسك السواك باليد اليمنى ،وأن جيعل اخلنرص من أسفل

السواك ،والبنرص والوسطى والسبابة فوقه ،واإلهبام أسفل رأس السواك وال يقبض عىل
السواك بيده ملا قيل :إنه يورث الباسور .وبعد االستياك يغسل رأس السواك ويضعه خلف
أذنه اليرسى خلرب فيه ،واقتدا ًء بصحابة رسول اهلل ﷺ.

ويسن بلع الريق وقت وضع السواك يف الفم وقبل أن حيركه كثري ًا ملا قيل :إن ذلك أمان من

اجلذام والربص ،بل من كل داء إال املوت ،وال يبلع ريقه بعد حتريكه كثري ًا واالستياك به ملا قيل:

إنه يورث الوسواس.

ويكره زيادة السواك عىل شرب ملا قيل :إن الشيطان يركب عىل الزائد ،وتقدم أنه ينبغي أن

ينوي باالستياك السنة بأن يقول :نويت سنة االستياك .ولو استاك من غري نية مل حتصل السنة
هذا إذا كان يف غري عبادة ،أما إذا كان سواكه يف عبادة كالوضوء ،والصالة ،والطواف ،فتشمله

نية تلك العبادة.
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ومن سننه املضمضة وأقلها :جعل املاء يف الفم من غري إدارته فيه وال جمه .وأكملها :أن يبلغ

املاء إىل أقىص احلنك ووجهي األسنان واللثات ،وإمراره إصبع يده اليرسى عىل ذلك ،وإدارة

املاء يف الفم ثم جمه منه.

ومن سننه االستنشاق وأقله :وضع املاء يف األنف وإن مل يصل إىل اخليشوم ،وأكمله :أن

يصعد املاء بالنفس إىل اخليشوم من غري استقصاء؛ لئال يكون سعوط ًا .واإلتيان باألكمل يف
املضمضة واالستنشاق حمله لغري الصائم ،أما الصائم فال يبالغ باإلتيان باألكمل؛ لئال يفسد

صومه.

ويسن االستنثار :وهو أن خيرج ما يف أنفه من ماء وأذى .واألوىل أن يكون إخراج األذى

بخنرص يده اليرسى ،وقد ورد« :ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق إال خرت خطايا

وجهه وخياشيمه».

وللمضمضة واالستنشاق كيفيات أفضلها :كوهنام بثالث غرف يتمضمض من كل واحدة

مستحق ال مستحب بحيث البد فيه من
ثم يستنشق .ثم هذه الثالث السنن الرتتيب بينها
َ
اإلتيان هبا مرتب ًا بأن ال يقدم املتأخر عىل املتقدم ،فإن حصل تقديم املتأخر عىل املتقدم بأن قدم
مث ً
ال املضمضة عىل غسل الكفني فيحسب له غسل الكفني دون املضمضة إال إن أعادمها بعد

غسل الكفني وهو معتمد اإلمام ابن حجر ،واعتمد اإلمام الرميل أن الذي ُحسب له املضمضة

دون غسل الكفني وإن أعادمها.

ومن سننه :مسح مجيع الرأس ،وذلك لالتباع وخروج ًا من خالف من أوجبه ،وحيصل

مسحه بأي كيفية كانت .واألفضل :أن يضع بطون أصابع يديه عىل مقدم رأسه ملصق ًا مسبحته
باألخرى وإهباميه بصدغيه ،ثم يذهب باألصابع ما عدا اإلهبامني إىل قفاه ،ثم يردها إىل املبدأ
إن كان له شعر ينقلب ليصل املاء إىل مجيعه ،فإن مل يكن له شعر ينقلب لصغره أو عدمه مل يرد

بل يقترص عىل الذهاب ،ومن أراد االقتصار عىل مسح بعض الرأس فاألفضل مسح الناصية،
وإذا كان عىل رأسه يشء ال يريد نزعه كعاممة ومخار ونحومها فإنه يمسح مقدم رأسه ثم يكمل

مسح ما عىل رأسه من نحو العاممة واخلامر لكن برشوط:
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األول :أن ال يكون عىل العاممة ونحوها نجاسة ولو معفو ًا عنها ،كدم براغيث.

الثاين :أن ال يكون عاصي ًا باللبس لذاته .كأن لبسها وهو حمرم لغري عذر.

الثالث :أن يبدأ بمسح القدر الواجب من الرأس.

الرابع :أن ال يرفع يده بعد مسح القدر الواجب من الرأس؛ ألنه بالرفع يكون البلل الذي

عىل يده مستعم ً
ال فال فائدة عند ذلك من اإلكامل.

ومن سننه :مسح األذنني بامء جديد ظاهر ًا وباطن ًا .واملراد بالظاهر يف األذنني :ما ييل

الرأس .وبالباطن :ما ييل الوجه .واألفضل يف كيفية املسح لألذنني أن يدخل طرف مسبحتيه
يف صامخيه :ومها خرقا األذن .ويديرمها يف املعاطف -أي :ليات األذن -ويمر بإهباميه عىل

ظاهري أذنيه يفعل ذلك ثالث ًا ثم يبل راحتيه باملاء ويلصقهام بباطن أذنيه يفعل ذلك ثالث ًا،
ويمسحها مع الرأس ثالث ًا عىل القول بأهنا منه ،ويغسلها مع الوجه ثالث ًا ،فجملة نصيب األذن

من ماء الوضوء تسع مسحات وثالث غسالت.

ومنها ختليل الشعر الكثيف الذي يكفي غسل ظاهره كام يف اللحية ،واألكمل يف كيفية ختليلها

أن يأخذ بكفه اليمنى ما ًء جديد ًا غري ماء الوجه ،ويضع حليته عليه ويفرق أصابعه ويدخلها
فيها من جهة صدره هذا يف غري ا ُمل ْح ِرم أما هو فال؛ لئال يؤدي إىل تساقط شعره فلو خالف
وخ َّلل وسقط شعره حرم ولزمته الفدية ،وإال كره لكن ابن حجر اعتمد سنية ختليلها برفق.

ومنها :ختليل أصابع اليدين والرجلني بأي كيفية كانت ،لكن األفضل يف ختليل أصابع

اليدين أن يكون بالتشبيك بأي كيفية كانت .واألوىل :أن يضع بطن الكف اليرسى عىل ظهر
اليمنى وخيللها ،وبالعكس يف اليرسى .واألفضل يف الرجلني :أن يكون بخنرص اليد اليرسى
من أسفل الرجل مبتدئ ًا بخنرص رجله اليمنى خامت ًا بخنرص اليرسى ،نعم حمل سن التخليل

املذكور إذا كان املاء يصل بنفسه دون ختليل ،أما إذا مل يصل املاء إال بالتخليل كأن كانت أصابعه
ملتفة فعندها جيب التخليل.

ومنها :تقديم اليمنى من يديه ورجليه عىل اليرسى منهام .ومنها البداءة يف الوجه من أعاله

لرشفه ،ويف اليدين والرجلني من األصابع مطلق ًا عند ابن حجر وعند غريه إن مل يصب عليه
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غريه ،أو كان يتوضأ من احلنفية املعروفة ،وإال بدأ يف اليدين من املرفقني ،ويف الرجلني بالكعبني.

ومنها :املواالة بني أجزاء العضو الواحد ،وبني الغسالت الثالث ،وبني األعضاء بعضها مع

بعض ،بحيث ال جيف األول قبل الرشوع يف الثاين مع اعتدال اهلواء والزمان واملكان ومزاج
الشخص نفسه ،ويقدر املمسوح مغسوالً.

ومنها :دلك األعضاء خروج ًا من خالف من أوجبه ،نعم جيب الدلك إن تيقن عدم

وصول املاء إىل مجيع العضو أو ظنه .ومنها :زيادة الغرة :وهي يف الوجه .والتحجيل :وهي
يف اليدين والرجلني وحتصل بأدنى زيادة عىل غسل الواجب منها .واألكمل يف الغرة :بأن

يغسل مع الوجه صفحة العنق ومقدمات الرأس واألذنني .ويف اليدين :يستوعب العضدين.

ويف الرجلني :يستوعب الساقني .ففيام روى مسلم قوله ﷺ« :أنتم الغر املحجلون يوم القيامة
فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله» .ومنها :التوجه إىل القبلة أثناء الوضوء ،واجللوس
بمحل ال يصيبه فيه رشاش ،وجعل ما يغرتف منه للوضوء من إناء عن يمينه؛ ألنه أعون له،

وما يصب عىل يساره؛ ألنه أسهل له.

ومنها :ترك االستعانة بالغري إال لعذر.

ومنها :ترك الكالم والتنشيف بال حاجة وترك النفض؛ ألنه كالتربي من العبادة ،وترك لطم

الوجه باملاء لالتباع.

ومنها :حتريك اخلاتم ،وحمل سنيته إذا كان املاء يصل إىل ما حتته من غري حتريك وإال وجب.

ومنها :استصحاب النية إىل آخر الوضوء ليثاب عىل وضوئه كله .والرشب من فضل ماء

الوضوء لفعله ﷺ وخلرب« :أن فيه شفاء من كل داء» ،وأن يأيت بعد الفراغ من الوضوء وقبل
طول الفصل عرف ًا بالدعاء املأثور وهو( :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن
سيدنا حممد ًا عبده ورسوله ،اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين واجعلني من

عبادك الصاحلني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم) .واألكمل :أن يأيت بالدعاء ذلك كله قبل

أن يتكلم مع كونه مستقبل القبلة رافع ًا برصه ويديه إىل السامء ثم يمسح وجهه بيديه ويقرأ
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ﮋﭑﭒﮊ وكذلك آية الكريس ،ويسن تثليث أفعال الوضوء قولية كانت أو فعلية ،واجبة
أو مندوبة ،وذلك عند اتساع الوقت.

مكروهات الوضوء

منها تقديم اليرسى من يديه ورجليه عىل اليمنى منهام ،ومنها :املبالغة يف املضمضة

واالستنشاق للصائم ،ومنها االستعانة بمن يطهر أعضاءه بال عذر ملا فيها من الرتفه املنايف

للعبادة ،بخالف االستعانة يف صب املاء فإهنا خالف األوىل .وأما االستعانة يف إحضار املاء فال
بأس هبا ،ومنها :اإلرساف يف املاء كأن يأخذ زيادة عام يكفي العضو يف العرف .ومنها :الزيادة
عىل الثالث والنقص عنها ويأخذ الشاك باليقني ،وحيرم اإلرساف والزيادة عىل الثالث يقين ًا يف

الوضوء والغسل إذا كان املاء موقوف ًا للتطهر به كام يف امليضأة واملغطس يف اجلوامع.

وجيب االقتصار يف املاء املس َّبل عىل ما أراده ُم َس ِّب ُله ،فإن سبله للتطهر اقترص عليه ،وحيرم

الرشب منه وإن سبله للرشب حرم الوضوء منه بل وحيرم استعامله يف غري ما ذكر كتزويد دواة،
ِّ
وبل كعك والطبخ به .بل وحيرم نقله من غري حمله ولو الستعامله فيام وقف ألجله ،كأن ينقل
املاء من ميضأة املسجد يف إناء للوضوء به خارجه ،أو يمأل وعا ًء من املسبل للرشب وخيرج به

عن حمله ليسقي غريه مث ً
ال أو لنفسه لكن يف غري حمله املوقوف من أجله.

بل قال العالمة ابن حجر :إن كل سنة يف الوضوء اتفق عىل اإلتيان هبا يكره تركها ،ويكون

تركها من مكروهات الوضوء ،واهلل أعلم.

(تتم ٌة يف املسح عىل اخلفني)

ويذكره العلامء يف كتبهم يف أحد موضعني :إما بعد غسل الرجل؛ ألنه ٌ
بدل عنها وهذا مناسبة

ذكره هنا .ومنهم من يذكره بعد التيمم ملناسبة املسح فيهام هذا باملاء ،وذاك بالرتاب ،وباملناسبة

نذكر فائدة ذكرها العلامء بقوهلم :إن املسحات ست :مسح االستنجاء ،ومسح التيمم ،واملسح
عىل ساتر اجلرح ،ومسح الرأس ،ومسح األذنني ،ومسح اخلفني.
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والكالم عىل مسح اخلفني ينحرص يف مخسة أطراف :وهي حكمه ،ومدته ،ورشوطه،

وكيفيته ،وما يقطع املدة.

واملسح عىل اخلفني من خصائص هذه األمة رخصة من الرخص املتعلقة بالسفر الثامنية:

أربعة منها خاصة بالسفر الطويل وهي :مسح اخلفني ثالثة أيام ،والقرص ،واجلمع ،وفطر

رمضان .وأربعة عامة وهي :أكل امليتة ،والنافلة عىل الراحلة ،وترك اجلمعة ،وإسقاط الصالة
بالتيمم.

أما حكم املسح عىل اخلفني :جائز بدل الرجلني يف الوضوء ولو وضوء سلس ،وهو رخصة،

ويرفع احلدث رفع ًا مقيد ًا بمدة معلومة ،وغسل الرجلني أفضل من املسح عىل اخلفني .واملسح

عىل اخلفني ثابت عنه ﷺ قوالً وفع ً
ال فقد روى ابن املنذر عن احلسن البرصي أنه قال« :حدثني

سبعون من الصحابة أن النبي ﷺ مسح عىل اخلفني».

لذا اتفق العلامء عىل جوازه خالف ًا للخوارج والشيعة ،ولذا قال ابن حجر يف التحفة :وأحاديثه

أي :املسح عىل اخلفني -شهرية بل متواترة .قال يف «املنهاج القويم» :حتى يكفر به جاحده.وقد يسن املسح عىل اخلفني وذلك إذا ترك املسح رغبة عن السنة ،أو شك يف جوازه وكان ممن
يقتدى به ،أو وجد يف نفسه كراهيته -أي :املسح .-نعم لو وجد يف نفسه كراهيته من حيث

كونه سنة فال شك يف كفره .وقد جيب إذا أحدث وهو البسه ومعه ماء يكفي لسائر أعضاء

وضوئه واملسح عىل اخلفني فقط ،أو توقف عليه إدراك نحو عرفة أو اجلمعة إن لزمته.

وملا ذكرنا أنه جيوز املسح عىل اخلفني بدل الرجلني .خرج بقول :بدل الرجلني ،مسح خف

واحد وغسل الرجل األخرى ،نعم لو كانت أحد رجليه مقطوعة إىل مكان الفرض جاز املسح

عىل األخرى .وخرج بقول :يف الوضوء ،ال َغسل إلزالة النجاسة ،فال يصح مسح اخلفني فيهام
عسال قال« :كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا َس ْفر ًا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام
حلديث صفوان بن ّ
ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» أخرجه النسائي والرتمذي.

ومدته -أي :مدة املسح للمقيم واملسافر سفر ًا ال تقرص فيه الصالة :-يوم وليلة -أي :أربعة

وعرشون ساعة فلكية .-وللمسافر سفر ًا طوي ً
ال تقرص فيه الصالة ثالثة أيام بلياليها -أي:
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اثنان وسبعون ساعة فلكية ،-ملا روي عن أمري املؤمنني سيدنا عيل بن أيب طالب -ريض اهلل
عنه وكرم اهلل وجهه -حيث قال« :جعل النبي ﷺ ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ،ويوم ًا وليلة

للمقيم» يعني يف املسح عىل اخلفني .رواه مسلم.

وابتداء املدة املذكورة يف حق كل من املقيم واملسافر من هناية احلدث بعد ال ُّلبس مطلق ًا عند

العالمة ابن حجر تبع ًا لشيخه شيخ اإلسالم وجرى عليه اخلطيب .وفرق الرميل فقال :أول
احلدث الذي من شأنه أن يقع باالختيار كالنوم واللمس واملس ،ومن آخر احلدث الذي من

شأنه أن يقع بغري اختياره كالبول والغائط والريح واجلنون واإلغامء.
ورشوط جوازه ثامنية:

نجيس العني ،أو كانا متنجسني بام
األول :أن يكون اخلفان طاهرين .ولو مغصوبني ،فإن كانا
ّ

ال يعفى عنه مل جيز مسحهام مطلق ًا ال لصالة وال لغريها من مس مصحف ونحوه؛ ألن الصالة

ال تصح فيهام مع كوهنا املقصود األصيل من املسح ،وغريها كالتابع هلا ،أما إذا كانا متنجسني
ال ومسح منهام حم ً
بام يعفى عنه كأن كان عليهام دم براغيث مث ً
ال ليس عليه تلك النجاسة املعفو
عنها صح املسح ،بخالف ما لو مسح ما عليه النجاسة فإنه يرض حيث ال يصح املسح عندها.

الثاين :أن يكون اخلفان ساترين ملحل الفرض .وهو حمل الغسل ،وهو القدم من أطراف

األصابع إىل ما فوق الكعبني ،فال بد من كون اخلفني َساترين للقدم من أسفله ومن مجيع
اجلوانب مع الكعبني دون األعىل ،ولو كانا من نحو شفاف كالسيلكون ونحوه فهو ال يمنع

الرؤية ،ولكنه ساتر ملحل الفرض ،بعكس سرت العورة حيث جيب فيها منع الرؤية من خالله

ومن األعىل.

الثالث :أن يكون اخلفان قويني يمكن متابعة امليش عليهام .واملراد بإمكان متابعة امليش عليهام

سهولة ذلك وإن مل يوجد بالفعل ،بل وإن كان البسه ُمقعد ًا .ومعنى متابعة امليش عليهام :تردد
ٍ
مسافر حلاجته املعتادة عند غالب الناس يف احلط والرتحال وغريمها يف املواضع التي يغلب امليش
يف مثلها ،واملعترب يف حق املسافر تردده لقضاء حوائجه لثالثة أيام بلياليها ،واملقيم لقضاء حاجته
يف اإلقامة يوم وليلة ،واملعترب يف ذلك كله كون اخلف يمكن متابعة امليش عليه بدون مداس.
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وخرج بذلك :ما ال يمكن متابعة امليش عليه بحيث لو تابع الرتدد املذكور لتهرى أو تشقق

كام يف الشرُ اب ،فال جيوز املسح عليه مطلق ًا.

الرابع :أن يكون مانع ًا لنفوذ املاء لو صب عليه .واملراد باملاء هنا :ماء الغسل ال ماء املسح،

فال جيزئ أن يمسح عىل منسوج كالرشاب لصفاقته ،ومن هنا يظهر أن الشرُ اب ال يمكن املسح

عليه؛ لعدم توفر عدة رشوط من رشوط املسح عىل اخلفني فيه .نعم لو كان اخلف منسوج ًا
غري ضعيف توفرت فيه الرشوط صح ،والعربة يف عدم نفوذ املاء من خالل اخلف ال من نحو

اخلرز أو الشق .واملراد بمواضع اخلرز :أي :موضع خياطة اخلف يف موضع اخلرز ،ويف الثياب

موضع اخلياط.

اخلامس :أن ال يظهر يشء من حمل الفرض من أسفله أو من جوانبه فال جيزئ املسح إذا ظهر

يشء كأن كان مخُ رق ًا.

السادس :أن ال تنحل العرى وإن مل يظهر يشء من حمل الفرض؛ ألن ذلك يؤدي إىل خروجه

عند امليش أو متابعته ،فهو كأنه ال يمكن متابعة امليش عليه ،وقد يعاد هذا الرشط للرشط

الثالث.

السابع :أن ُيلبس اخلفان عىل طهارة كاملة من وضوء ،أو غسل ،أو تيمم ال لفقد املاء،

حلديث املغرية بن شعبة حيث قال فيه« :دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني» متفق عليه .فعليه لو

غسل رج ً
ال ولبس خفها ثم األخرى ولبس خفها أمر بنزع األوىل من موضع القدم وردها،
وإال فال جيزئه املسح عىل اخلفني.

كيفية املسح عىل اخلفني

الواجب يف املسح عليهام مسح أدنى يشء من ظاهر أعاله ،فلو مسح باطن اخلف أو اقترص
عىل أسفله أو عقبيه ،أو حرفه ،مل جيز إذ مل َي ِرد االقتصار إال عىل األعىل ،ولذلك يؤثر عن اإلمام
عيل -ريض اهلل عنه وكرم اهلل وجهه -أنه قال« :لو كان الدين يؤخذ بالرأي :لكان مسح أسفل

اخلف أوىل من مسح أعاله».
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وكيفية املسح املطلوبة املستحبة فيه :أن يمسح أعاله وأسفله وعقبه خطوط ًا مفرق ًا أصابعه،

مفرق ًا أصابعه هذه إىل آخر الساق،
بأن يضع يرساه حتت عقبه ،ويمناه عىل ظهر األصابع ثم يمر ِّ
وتلك إىل أطراف األصابع.

ويسن أن يكون مسحة واحدة ،أي :ال يسن التثليث بل يكره؛ ألنه يؤدي لتلف اخلف.

وتنقطع املدة -أي :مدة املسح -بحيث ال يصح املسح عىل اخلفني ،وذلك بأن يعرض

لالبس اخلف يف أثناء املدة ما يوجب الغسل أصالة من جنابة ،أو حيض ،أو نفاس ،أو والدة
فيجب عليه جتديد اللبس بعد الغسل إن أراد املسح ،وذلك بأن ينزع اخلفني ،ثم يتطهر ،ثم

يلبسهام حتى لو أمكن َغسل رجليه وهي يف داخل اخلف مع غسله الواجب ،ثم أحدث بعد
ذلك مل جيز له املسح إذا توضأ؛ ألن ذلك اللبس انقضت مدته.

وكذلك تنقطع املدة بفقد رشط من الرشوط املتقدمة ،فلو توفرت بعد ذلك فالبد من التطهر

أوالً ،ثم لبسها ثاني ًا حتى يدخلهام طاهرتني.

وإذا انقضت مدة املسح أو شك يف انقضائها فال يمسح عىل اخلفني؛ ألن املدة انتهت يف األوىل

ويعود لألصل يف الثانية وهو ال َغسل ،وإذا انقضت املدة وهو متطهر بطهر املسح لزمه غسل

قدميه بعد نزع اخلف فقط .
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يء ُم ْق َتِرن ًا ِ
الش ِ
( َف ْص ٌل) الن َِّّـيـ ُة َق ْصدُ َّ
بف ْع ِل ِه  ،و َم َح ُّلها ال َق ْل ُب  ،وال َّت َل ُّف ُظ بها

ُس َّن ٌة ،

(فصل) يف بيان أحكام النية

يف هذا الفصل ذكر املصنف -رمحة اهلل عليه -أحكام النية.

وأحكام النية سبعة ،لكن ذكر منها ثالثة ،وقد نظمها بعضهم وأظنه ابن حجر العسقالين

رمحه اهلل -فقال:س�بع رشائ�ط أت�ت يف ني�ة
حقيق�ة حك�م حم�ل و زم�ن

تكف�ي مل�ن ح�وى هل�ا بال وس�ن
كيفي�ة رشط و مقص�ود حس�ن

وقد تقدم تفصيل ذلك سابق ًا ،وذكر أيض ًا يف هذا الفصل تعريف الرتتيب وقد تقدم وال

مانع من ذكر أحكام النية ،والتعرض ملا مل نتعرض له فيام تقدم  ،واملذكور يف كالم املصنف من

أحكام النية حقيقتها رشع ًا حيث قال( :النية قصد الشيء مقترنا بفعله) فإن تراخى الفعل عن
ذلك القصد سمي ذلك القصد عزم ًا ال نية ،وبام أن املصنف ذكر حقيقة النية رشع ًا فنقول النية

لغة :مطلق القصد .سواء أقارن الفعل أم ال ،فهي أعم من تعريفها يف الرشع.

(ومحلها القلب) ليرصف العبادة للخالق سبحانه وتعاىل؛ ألن األعامل الظاهرة -أي :التي

تظهر عىل اجلوارح تكون من كل من قام هبا وال يميزها بكوهنا مرصوفة للخالق من رصفها

لغريه إال النية والتي مسكنها القلب ولذا ورد« :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال أعاملكم ولكن
ينظر إىل القلوب التي يف الصدور».

(والتلفظ بها) أي :بالنية (سنة) أي :ليس بواجب ،ليساعد اللسان القلب ،ولكي تشرتك

اجلوارح الظاهرة مع الباطنة يف هذه العبادة التي هي أرشف العبادات ،والتي قال عنها املوىل:

ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ .ومعنى القول :إن التلفظ بالنية سنة ال واجب ،أي :إنه ال
يشرتط التلفظ بام ينوي اإلنسان فعله ،بل يكفي جمرد نيته.

وقد استثنى أهل العلم سبع مسائل قالوا فيها بوجوب التلفظ بالنية ،وأنه إذا نواها من غري
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الو ْج ِه ،
َ
وو ْقتُها ِع ْن َد َغ ْسلِ َأ َّو ِل ُج ْز ٍء ِم َن َ
تلفظ ال تعترب.

األوىل منها :الطالق .فلو نواه ومل يتلفظ به ال يقع الطالق .
الثانية  :النذر .فلو نواه بقلبه ومل يتلفظ به مل ينعقد.

الثالثة  :أن يشرتي شاة بنية األضحية .فال تقع أضحية إال إذا تلفظ هبا.

الرابعة :أيض ًا أن يشرتي شاة بنية اهلدي .فال تقع هدي ًا إال إذا تلفظ بذلك.

اخلامسة :إذا باع سلعة بألف مث ً
ال ويف البلد نقود ُيتعامل هبا ال غالب فيها ،ف َقبِل و ن ََويا نوع ًا،

مل يصح يف األصح حتى يبيناه لفظ ًا.

السادسة :من َه َّم بقول معصية ومل يتلفظ هبا مل يأثم ما مل يقل ،فإن قال بعد اهلم هبا أثم هبا.

شئت .أو شاء
السابعة :إذا نوى عند التلفظ بالطالق مشيئة ،بأن قال :أنت طالق ونوى إن ُ

فالن .فإن الطالق يقع مبارشة وال تعترب نية املشيئة له أو لفالن ،إال إن تلفظ هبا.

(ووقتها) أي :زمنها يف الوضوء (عند غسل أول جزء من الوجه) وقد تقدم بيانه وأن زمنها

يف سائر العبادات يف أول كل عبادة ،فال جتزئ يف أثنائها وال قبل الرشوع فيها إال يف صور

تصح النية قبل الرشوع يف العبادة ،وهي الزكاة قبل الرشوع يف الدفع للفقراء عىل األصح؛
ٍ
وجه البد منها حال الدفع إىل األصناف أو اإلمام ،وكذا الكفارة ،والفرق بني
للعرس .ويف

الزكاة والصالة حيث ال جتزئ فيها النية إال يف أوهلا ،أنه جيوز تقديمها -أي :الزكاة -عىل وقت

وجوهبا ،فجاز تقديم نيتها بخالف الصالة .وكذلك الصوم جيوز تقديم نيته عىل الفجر؛ لعرس
مراقبته ،ثم يرسي ذلك إىل وقت الوجوب.

وجيوز تأخري نية صوم النفل عن أول العبادة حتى تكون يف أثنائه ،ونية مجع الصالة الثانية جيب

تقديمه إىل األوىل ،ويف أضحية يوم العيد فتجوز نية التضحية بالشاة مث ً
ال قبل الرشوع يف ذبحها.
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لى ُع ْض ٍو .
يب َ :أنْ َال ُي َقدَّ َم ُع ْض ٌو َع ٰ
وال َّت ْرتِ ُ
وحكمها الوجوب غالب ًا ،ومن غري الغالب الندب كام يف غسل امليت وقد تقدم.

وكيفيتها ورشطها قد َّمر بيانه ،واملقصود هبا :متييز العادة عن العبادة ،كمن جلس يف املسجد

لالعتكاف ،ولالسرتاحة .أو متييز مراتب العبادة كتمييز الغسل الواجب من املندوب.

(فائدةٌ) من رشوط النية :إسالم الناوي ،وال يشرتط إسالمه يف عدة صور ذكرها صاحب

كتاب «املواكب العلية»((( [ وهي مخس صور :

األوىل :الذمية حتت املسلم يصح غسلها من احليض ليحل حلليلها وطؤها بال خالف؛

للرضورة ،ويشرتط نيتها .

الثانية :الكافرة تصح من الكافر ويشرتط منه نيتها .

الثالثة :الزكاة إذا أخرجها املرتد حال ردته فتصح وتجُ زئه .

الرابعة :إذا نوى سفر القرص وهو كافر اعتربت نيته فإذا أسلم يف أثناء املسافة قرص.

اخلامسة :إذا أسلم الكافر مع طلوع الفجر ووافق آخر إسالمه الطلوع فهو مسلم حقيقة و

يصح منه صوم النفل وأما الفرض فال يصح منه ] .اهـ ملخص ًا من الكتاب املذكور .

وعدم الرتدد يف النية أو تعليقها ،فإنه يفسدها إال يف صور ذكرها صاحب الكتاب املذكور يف

نفس الصفحة فانظره إن شئت.

(والترتيب  :أن ال يقدم عضو على عضو) وقد تقدم بيانه.

((( كتاب «املواكب العلية يف توضيح الكواكب الدرية يف الضوابط العلمية» للعالمة عبد اهلادي نجا
االبياري
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أقسام املاء وأحكامه

ذكر املصنف هنا الوسيلة الثانية من وسائل الطهارة وهو املاء.

والطهارة لغة :النظافة واخللوص من األدناس حسية كانت كاألنجاس ،أو معنوية كالعيوب

من ال ُعجب والكرب واحلسد والرياء ونحو ذلك .

ورشع ًا :هي رفع حدث ،أو إزالة نجس ،أو ما يف معنامها ،أو عىل صورهتام .والذي يف معنى

الطهارة التيمم ،وطهارة املستحاضة ،وسلس البول فهو يف معنى رفع احلدث ،أما ما هو يف

معنى إزالة النجس فهو كاستعامل احلجارة يف موضع االستنجاء .والذي يف صورة رفع احلدث
االغتسال املسنون ،وجتديد الوضوء ،ومسح األذنني .والذي يف صورة إزالة النجس الغسلة

الثانية والثالثة.

والطهارة هلا أربع مراتب:

األوىل :تطهري الظاهر عن األحداث واألخباث.

الثانية :تطهري اجلوارح عن اجلرائم واآلثام.

الثالثة :تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.

الرابعة :تطهري الرس عام سوى اهلل .ولن يصل العبد إىل الطبقة العالية إال أن جياوز الطبقة

السافلة ،فال يصل إىل طهارة الرس عن الصفات املذمومة وعامرته بالصفات املحمودة ما مل يفرغ

من طهارة القلب عن اخللق املذموم وعامرته باخللق املحمود ،ولن يصل إىل ذلك ما مل يفرغ عن

طهارة اجلوارح عن املناهي وعامرهتا بالطاعات.

ومن عميت بصريته مل يفهم من الطهارة إال تنظيف الظاهر ،فاستغرق وقته يف ذلك وجهل

سرية السلف واستغراقهم يف مجع اهلم والفكر يف تطهري القلب الذي هو حمل نظر الرب.

[ واحلاصل أنه بعيد كل البعد أن يكون مراد الشارع من الطهارة نظافة الظاهر ،والباطن

مشحون بخبائث الكرب ،والعجب ،واجلهل ،والرياء ،والنفاق« .اللهم طهر قلوبنا من األغيار،
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الق َّلت َْي ِن َ ،
الم ُاء َق ِل ٌ
َان َفأ ْك َث َر  .ال َق ِل ُ
وكثِ ٌير :فال َق ِل ُ
يل َ
والكثِ ُير ُق َّلت ِ
يل َما ُدونَ ُ
يل
َ
اس ِة ِف ِ
يه وإِنْ َل ْم َيت ََغ َّي ْر ،
س ُبو ُق ِ
وع ال َّن َج َ
َي َتن ََّج ُ
واحش رسائرنا من األنوار ،واحفظ جوارحنا من األوزار حتى نلحق بالسلف األخيار»] اهـ.

من «إحياء علوم الدين» بترصف.

وذكر املصنف يف هذا الفصل املاء باعتبار حكمه و َذكَر القلتني وسنعرف أفراد ما ذكره ابتدا ًء
الر َّي عند تناوله.
باملاء .فاملاء :جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه خيلق اهلل ِّ
والقلتان لغة :اجلرتان العظيمتان .ورشع ًا :ما وزنه مخسامئة رطل بغدادي تقريب ًا ،فال يرض

نقص رطل أو رطلني ،وتساوي مخس قرب كام نص عليه اإلمام الشافعي -رمحه اهلل -حيث

قال :رأيت قالل َه َجر تسع الواحدة منهن قربتني وشيئ ًا .فجعل اليشء نصف ًا احتياط ًا ،ومها
-أي :القلتان -باملساحة يف املربع ذراع وربع طوالً وعرض ًا وعمق ًا ،ويف املثلث ذراعان ونصف

طوالً -أي :ألضالعه الثالثة -وذراعان عمق ًا ،ويف املدور ذراعان ونصف عمق ًا وذراع عرض ًا
والذراع شربان من معتدل اخللقة ومقداره باملقاييس احلديثة ثامنية و أربعون سنتيمرت ًا  .والقلتان

باللرت تساويان مئتني و ستة عرش لرت ًا.

ثم ذكر املصنف -رمحه اهلل تعاىل -املاء باعتبار حكمه وأنه ينقسم إىل قسمني فقال( :الماء

قليل وكثير :فالقليل) وهو (ما دون القلتين) الرشعيتني وله حكم( ،والكثير) وهو (قلتان
فأكثر) وهي التي مر بياهنا مع أنه ال يرض النقص اليسري منها ،كالرطل والرطلني ،وهذا له

حكم.

املنجسة يقين ًا
ثم بني حكم املاء القليل بقوله( :القليل) أي :حكمه (يتنجس بوقوع النجاسة) ِّ

(فيه وإن لم يتغير) أي :لونه ،أو رحيه ،أو طعمه ،أو كل من املذكورات بوقوع تلك النجاسة فيه.
ملفهوم قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا بلغ املاء قلتني ال حيمل خبث ًا» ويف رواية« :نجس ًا» إذ

مفهومه أن ما دوهنام حيمل اخلبث ،وكذا من حديث« :إذا قام أحدكم من نومه فال يغمس يده
يف اإلناء حتى يغسلها ثالث ًا» وكذا من حديث ولوغ الكلب ،واألمر بإراقة ما يف اإلناء لتنجسه
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بورود النجاسة فيه وغري ذلك من األدلة.

وال ينجس املاء القليل هذا إال برشوط:

أوالً :ورود النجاسة عليه .فلو كان وارد ًا عىل النجاسة فال ينجس ما مل ينفصل عن موضع

النجاسة متغري ًا هبا يف أحد صفاته ،أو كلها ،أو زاد وزنه بسبب ما خالطه من النجاسة ،أو مل

يطهر املحل الذي ورد عليه؛ ألنه إذا ورد عىل النجاسة كان له قوة عىل دفعها ،ويدل عىل ذلك
حديث األعرايب الذي بال يف املسجد فقال -عليه الصالة والسالم« :-صبوا عىل بول األعرايب

َذنوب ًا من ماء».

الثاين :تيقن ورود النجاسة عليه .فلو ظن أو شك فال يرض.

الثالث :أن تكون النجاسة منجسة له ،خرج هبا املعفو عنها لو وردت عليه ،برشط أن ال

تكون من مغلظ عند ابن حجر .وأن ال تغري ما وقعت عليه من ماء ،ومثله السائل .وإن كانت

نجاسة معفو ًا عنها كميتة ال دم هلا سائل عند شق عضو منها يف حياهتا كالوزغ .وأن ال تطرح

بعد موهتا إال إن كان الطارح هلا رحي ًا أو هبيمة .قال اخلطيب :أو غري مميز.

والنجاسة املعفو عنها يف باب املياه :هي امليتة التي ال دم هلا سائل برشوطها املتقدمة ،ونجس

ال يدركه الطرف املعتدل حيث مل حيصل بفعله ،ولو من مغلظ عند الرميل خالف ًا البن حجر،

كام إذا حط الذباب عىل نجاسة رطبة ثم وقع يف ماء قليل أو مائع ،فإنه ال ينجس مع أنه علق
يف رجله نجاسة ال يدركها الطرف .وما عىل منفذ حيوان طاهر غري آدمي ووقع ذلك احليوان
يف املاء أو املائع ،فإنه ال ينجسه .وفم الصبي إذا وضع الصبي فمه املتنجس يف إناء فيه ماء أو

مائع ،مل ينجسه ولو تحُ قق نجاسة فمه ملشقة التحرز .وفم نحو هرة إذا أكلت نجاسة وغابت

زمن ًا بحيث حيتمل أهنا وردت ما ًء طاهر ًا فرشبت منه فإذا حرضت بعد ذلك ووضعت فمها
يف ماء قليل أو مائع مل ينجس ،وذرق ما تولد يف املاء من احليوانات أو يف املائع ،وكذلك بوله

يعفى عنه.

بل قال الزركيش يف «قواعده» :إن ذلك ال خيتص بحيوان املاء .وبعر فأرة عم االبتالء هبا.

وبعر شاة وقع يف اللبن حال احللب ،وما يبقى يف الكرش مما يشق تنقيته .والقليل من دخان
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والم ُاء َ
يح ُه .
س إِ ّال إذا َت َغ َّي َر َط ْع ُم ُه أو َل ْو ُن ُه أو ِر ُ
َ
الكثِ ُير ال َي َتن ََّج ُ
النجاسة ولو من مغلظ وهو املتصاعد منها بواسطة نار .واليسري من الشعر املنفصل من غري
املأكول غري املغلظ ،والكثري منه من مركوب.

والدم الباقي عىل اللحم والعظم الذي مل خيتلط بيشء كام لو ذبحت شاة وقطع حلمها وبقي

عليها أثر الدم بخالف ما لو اختلط بغريه بحيث ُصب املاء عليها بعد الذبح إلزالة الدم عنها
فإن الباقي من الدم بعد صب املاء عليه ال يعفى عنه وإن قل؛ الختالطه بأجنبي .والضابط يف

مجيع ذلك :أن العفو منوط بام يشق االحرتاز عنه غالب ًا.

واألصل يف املعفوات والضابط املذكور فيها حديثه -عليه الصالة والسالم -عندما قال« :إذا
وقع الذباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ثم ِ
لينز ْعه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء» ثم
بني املصنف حكم املاء الكثري بقوله( :والماء الكثير ال يتنجس) أي :بورود النجاسة عليه سوا ًء
أكان معفو ًَا عنها ،أو غري معفو عنها (إال إذا تغير طعمه) أي :بتلك النجاسة وحده (أو لونه)
وحده (أو ريحه) أي :إذا تغريت إحدى صفاته بمالقاة تلك النجاسة ،أو الصفات مجيعها

بعد مالقاته لتلك النجاسة .فلو تغري بعد مدة فال يحُ كَم بنجاسته ما مل ُيعلم بقول أهل اخلربة
نسبة تغريه إليها ،وخرج بقول :املالقاة ،ما مل تالقه النجاسة ولكنه تغري باالسرتواح للنجاسة،

كأن تغري ماء النهر بريح النجاسة امللقاة عىل الشاطئ فإنه ال يرض ،وسواء أكان التغري باملالقاة
كثري ًا أو يسري ًا .واألصل يف ذلك قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا بلغ املاء قلتني ال حيمل

طعمه أو
َ
خبث ًا» .وقوله -عليه الصالة والسالم« :-إن املاء طهور ال ينجسه يشء إال ما َغيرَّ
لونه أو رحيه» .وانعقد اإلمجاع عىل أنه إذا تغري بالنجاسة ن َُجس ،ولو زال ذلك التغري بنفسه ،أو
بنزح ماء منه ،أو بإضافة ماء إليه ولو نجس ًا طهر ذلك املاء؛ ألن املاء الكثري له قوة عىل هضم

النجاسة.

ولو أضيف لذلك املاء املتغري بالنجاسة نحو مسك وزعفران وزال التغري ،بقي عىل نجاسته؛
ٍ
حينئذ .وهذا كله يف التغري احلقيقي.
ألن املسك والزعفران ساتر للنجاسة
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أما التغري التقديري فحكمه اآليت :وهو أن يقع يف املاء الكثري نجاسة موافقة له يف صفاته

أي :طعمه ولونه ورحيه -كبول منقطع الرائحة فتقدر تلك النجاسة بأشد الصفات ،ففياللون تقدر بلون احلرب ،ويف الريح بريح املسك ،ويف الطعم بطعم اخلل ،فإن تغري تقدير ًا بصفة
منها تنجس وإال فال.

وإذا عرفت أن املاء وهو الوسيلة للطهارة و ُيتبلغ به إىل ثالثة مقاصد من مقاصد الطهارة

وهي الوضوء واجب ًا كان أو مندوب ًا ،والغسل واجب ًا كان أو مندوب ًا ،وإزالة النجاسة وال تقع
إال واجبة.

ولكن املاء املراد من حيث االستعامل فيام ذكرنا هو املاء املطلق وهو ال َّطهور ،ويعرف بأنه

الطاهر يف نفسه ا ُمل َط ِّهر لغريه غري املكروه االستعامل .فدخل بقول :املاء املطلق ،أي :الباقي عىل
أصل خلقته التي خلقه اهلل عليها من أي صفة كان عليها من طعم ،لكونه عذب ًا أو ماحل ًا ،أو

لون لكونه أمحر أو أبيض أو أسود ،أو ريح كأن كان له رائحة طيبة من أصل اخللقة ،ودخل فيه
ما تغري بمقره أو ممره ولو ِمن صنع اآلدمي ،وما ال يمكن صون املاء عنه فيدخل فيه ما نبع من
األرض ،أو نزل من السامء ،وماء البحر واألهنار ،واملرتشح من بخار املاء ونحو ذلك.

وخرج بقول :املطلق ،املقيد والقيد هنا إما الزم ،وإما غري الزم  -أي :منفك عنه -فإن كان

مقيد ًا بقيد الزم كاملتغري بمخالط ال يمكن صون املاء عنه وكان تغريه كثري ًا يسلب اسم املاء عنه

كاملتغري بامء الورد فال يسمى ما ًء طهور ًا ،وإنام هو من أقسام الطاهر .وأما املقيد بقيد غري الزم
أي :ينفك عنه -كامء البئر ف َق ْيد املاء بالبئر قيد غري الزم؛ ألنه لو نقل يف كوز لقيل :ماء الكوز.فهو إذ ًا باقي عىل إطالقه ،والقيد فيه لفظي غري الزم.

وخرج بقول :املاء املطلق ،املاء املستعمل يف فرض الطهارة ،أي :املستعمل يف الغسلة األوىل

يف الوضوء الواجب بعد انفصاله عن العضو ،واملستعمل يف الغسل الواجب جلنابة وحيض
ونفاس وموت ،واملستعمل يف إزالة النجاسة إذا انفصل غري متغري هبا ومل يزد وزنه وطهر

املحل .فيسمى كل من ذلك ما ًء مستعم ً
ال وهو رضب من رضوب املاء الطاهر.

وخرج بالغسلة األوىل :ماء الغسلة الثانية والثالثة ،واملاء املستعمل يف جتديد الوضوء أو يف
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األغسال املسنونة ،وأما الغسلة الثانية والثالثة بعد إزالة النجاسة فهو غري مستعمل -أي :غري

طاهر -بل هو َطهور ،فلو مجع جاز استعامله يف رفع احلدث وإزالة نجس.

ومن هنا يظهر القسم الثاين من أقسام املاء من حيث االستعامل ،وهو املاء الطاهر :وهو

املطهر لغريه- .أي :إنه ال يرفع به حدث وال ُيزال به نجس -ويصح
الطاهر يف نفسه غري
ِّ
وحتصل أن املاء الطاهر
استعامله يف سائر وجوه االستعامل من طبخ ورشب ونحو ذلك.
َّ

قسامن:

القسم األول :املتغري تغري ًا حسي ًا بحيث يسلب اسم املاء بمخالط طاهر يمكن استغناء املاء

عنه ،ويمكن صون املاء منه .وخرج به :املتغري اليسري الذي ال يسلب اسم املاء عنه .وباملخالط:
املجاور ،وإن كان التغري باملجاورة كثري ًا كاملتغري بمجاورة الدهن أو الكافور فال يرض التغري به

ولو كثري ًا.

والفرق بني املخالط واملجاور :أن املخالط ختتلط أجزاؤه باملاء ،واملجاور :ال ختتلط أجزاؤه

باملاء.

وخرج بقول :يمكن صون املاء عنه ،ما ال يمكن استغناء املاء عنه كاملتغري بام يف املقر أو املمر،

ولو من صنع آدميني ،أو ما ال يمكن صون املاء عنه ،كورق شجر تناثر عليه وإن فحش التغري.

وهذا كله يف التغري احليس ،وهناك التغري التقديري :وهو أن يقع يف املاء املطلق ما يمكن صون
املاء عنه موافق ًا للامء يف صفاته .كامء ورد منقطع الرائحة ،فيقدر بأوسط الصفات ،ففي اللون
كلون العصري ،ويف الطعم كطعم الرمان ،ويف الريح كريح الال َذن وهو لبان الذكر .فإن تغري
تقدير ًا بصفة تسلب اسمه مل جيز التطهري به وإال جاز.

القسم الثاين :هو ما استعمل يف فرض الطهارة أو إزالة النجاسة وقد تقدم.

وخرج بقول :مكروه االستعامل ،أي :يكره استعامله مع رفعه احلدث وإزالته النجس.

قال الكردي :قال اجلامل الرميل يف «هنايته» وغريها[ :املياه املكروهة ثامنية :املشمس ،وشديد

احلرارة ،وشديد الربودة ،وماء ديار ثمود إال بئر الناقة ،وماء ديار قوم لوط ،وماء بئر برهوت،
وماء أرض بابل ،وماء بئر ذروان] اهـ .قال ابن حجر يف «التحفة»[ :ويكره الطهر بفضل املرأة
()165

كتاب الطهارة

للخالف فيه ،قيل :بل ورد النهي عنه وعن الطهر من اإلناء النحاس] اهـ .

أما استعامل ماء زمزم فقد ذهب اخلطيب الرشبيني إىل كراهة إزالة النجاسة به تبع ًا لشيخ

اإلسالم الشيخ زكريا األنصاري .ويف «التحفة»[ :األوىل عدم إزالة النجاسة به قال :وجزم

بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ .قال :وهو أفضل من ماء الكوثر خالف ًا ملن نازع فيه] اهـ .

والكراهة يف استعامل شديد الربودة واحلرارة؛ ملنعهام اإلسباغ ،فلو زالت احلرارة أو الربودة
ٍ
عندئذ.
فال كراهة
وأما املاء املشمس فيشرتط فيه تسعة رشوط إذا حصلت كره استعامله وإذا انتفى منها رشط

فال كراهة يف استعامله:

 -1أن يكون التشميس ببلد حار .كبالد احلجاز غري الطائف ،بخالف القطر البارد كالشام،

أو املعتدل كمرص ،فال كراهة يف استعامل املشمس هبا.

 -2أن تنقله الشمس من حالة إىل أخرى .بحيث تنفصل منه زهومة تعلو املاء ،بخالف

انتقاله من الربودة إىل احلرارة بحيث مل يصل إىل هذه احلالة.

 -3أن يكون يف اآلنية املنطبعة غري الذهب والفضة .كاحلديد والنحاس ونحومها ،بخالف

ما لو كان يف غري منطبع كالفخار ،أو منطبع من الذهب أو الفضة فال كراهة.
 -4أن يستعمل يف حال حرارته .بخالف ما لو تُرك حتى زالت حرارته.

 -5أن يكون استعامله يف البدن .ولو رشب ًا ولو كان بدن أبرص ،أو ميت ،أو حيوان غري آدمي

يدركه الربص كاخليل.

 -6تشميسه يف زمن احلر .كالصيف بخالف الزمن البارد أو املعتدل.
 -7أن جيد غريه.

 -8أن يكون الوقت متسع ًا .فإن ضاق الوقت ومل جيد غري املشمس فال كراهة يف استعامله.
 -9أن ال يتحقق الرضر أو يظنه وإال حرم استعامله ويتيمم.
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( َف ْص ٌل) ُم ِ
ات ُ
الح َش َف ِة ِفي ال َف ْر ِج ،
وج َب ُ
يالج َ
الغ ْسلِ ِس َّت ٌة  :إِ ُ
(فصل) يف بيان موجبات الغسل
والـ(موجبات) مجع موجب ،أي :ما أوجب (الغسل) وال َغسل بفتح الغني أفصح من ضمها
مصدر َغ َسل ،واسم املصدر اغتسل ،وبالضم مشرتك بني املغت َِسل وبني املاء الذي ُيغتسل به،
ِ
غسل به من سدر وصابون ونحومها.
والغسل بالكرس ما ُي َ
وأما ال ُغسل عند الفقهاء إن أضيف إىل السبب كغسل اجلمعة والعيدين فاألفصح الضم ،وإن

أضيف إىل الثوب ونحوه فاألفصح الفتح.

ومعناه لغ ًة :إسالة املاء عىل اليشء بدن ًا أو نحوه بنية أم ال.

ورشع ًا :سيالن املاء عىل مجيع البدن بنية خمصوصة.

ووجوب الغسل عىل الرتاخي ال عىل الفور ،فهو من الواجبات املوسعة ويضيق بإرادة نحو

الصالة .واألصل يف وجوبه قوله تعاىل :ﮋﭣﭤ ﭥﭦﮊ ويالحظ هنا يف اآلية يف
الغسل أنه أوجب الطهارة ،وذكرها ومل يذكر كيفيتها والسبب يف ذلك :أن الغسل من الرشائع

القديمة ،وأن أهل اجلاهلية كانوا يغتسلون من اجلنابة ملا كان عندهم بقية من دين إبراهيم

-عليه السالم -لذلك مل يوضح كيفيتها؛ ألهنا عندهم معروفة بعكس الوضوء.

وجيب الغسل بإحدى أمور(ستة) عىل الرجال والنساء ،ثالثة يشرتك فيها الرجال والنساء:

وهي دخول احلشفة يف الفرج ،وخروج املني ،واملوت .وثالثة ختتص بالنساء :وهي احليض،
والنفاس ،والوالدة.

وأول هذه األسباب التي توجب الغسل ذكرها املصنف بقوله( :إيالج) أي :وصول

(الحشفة) وهي رأس الذكر ،أو قدرها من فاقدها من حي واضح (في الفرج) أي :إىل ما

ال جيب غسله يف االستنجاء من الفرج ،وسواء أكان قب ً
ال ذلك الفرج أو دبر ًا ولو من هبيمة
وميتة .وخرج باحلي :امليت ،فلو استُدخل ذكر ميت يف فرج مل جيب الغسل .وخرج بالواضح:
اخلنثى املشكل ،وسواء أنزل املني أو مل ينزله فإنه بمجرد سقوط احلشفة يف الفرج جيب الغسل
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ُ
المنِ ِّي ،
وخ ُر ُ
وج َ
عىل الرجل واملرأة ،لقوله  -عليه الصالة والسالم « :-إذا التقى اخلتانان أو مس اخلتان اخلتان

وجب الغسل» رواه مسلم .

(و) الثاين من األسباب املوجبة للغسل (خروج المني) أي :ظهوره إىل خارج احلشفة

من الذكر يف حالة النوم أو اليقظة ،ومثله األنثى .أما األنثى فكذلك إال أهنا إن كانت بكر ًا

فبربوزه إىل ظاهر الفرج -أي :بمجاوزته البكارة ،-وإن كانت ثيب ًا فبربوزه إىل ما يظهر منها
عند جلوسها عىل القدمني وهو املحل الذي جيب غسله يف اجلنابة واالستنجاء ،لكن برشط أن

يكون اخلارج مني ًا للشخص نفسه اخلارج منه أول مرة من طريقه املعتاد ،أو من منفتح حتت
صلب الرجل وصلبه أي :عظام ظهره من عنقه إىل َعجب َّ
الذنَب ،وترائب املرأة -وهي عظام

صدرها -واألصيل منسد واملني مستحكم -أي :خارج لغري علة ،-بحيث إن كان االنسداد

عارض ًا فإن خرج من منفتح منهام وجب الغسل عند الرميل خالف ًا البن حجر ،وأما إذا كان
منسد ًا انسداد ًا أصلي ًا من أصل اخللقة وجب الغسل بنزول املني من أي مكان باجلسم ،ولو من
املنافذ -أي :الفم واألذنني -ونحو ذلك عند ابن حجر خالف ًا للرميل يف املنافذ .

والبد من الرشوط السابقة يف وجوب الغسل ،وسيتم توضيحها هنا هبذا التفصيل :فتقدم أنه

البد أن يكون اخلارج مني ًا .خرج به :غري املني وهو املذي و الودي .وسيأيت تعريفهام وحكمهام

وموجبهام.

أما املني فهو ماء أبيض ثخني يف الرجل ،ويف املرأة ماء أصفر رقيق ،يتدفق يف حال خروجه

دفعة بعد دفعة ،وخيرج بشهوة ،ويتلذذ بخروجه ،ويعقب خروجه فتور ،ورائحته رطب ًا كرائحة

طلع قريبة من رائحة عجني الرب ،ويابس ًا كرائحة بياض بيض الدجاج .فيعرف بصفة واحدة
من صفات ثالث؛ إذ ال يشرتط اجتامعها كلها فيه ،فلو وجدت واحدة كفى وهي  :تدفقه ،

ولذة بخروجه  ،وريح كام تقدم بيانه  .فإن اجتمعت هذه الصفات أو بعضها أو فقدت إال
واحدة منها كان مني ًا موجب ًا للغسل ،وإن فقدت مجيعها فليس بمني وال جيب الغسل منه.
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والح ْي ُ
ض،
َ
وحكم املني الطهارة ،ولو خرج بصورة الدم العبيط اخلالص مع توفر الصفات ولو واحدة

منها.

ِ
تقض
وخرج بمني الشخص نفسه :مني غريه .وذلك كأن أولج يف امرأة صغرية أو كبرية مل

شهوهتا كنائمة أو مكرهة فاغتسلت من اإليالج ،ثم خرج منها مني فهو بيقني مني غريها ،أي:
ِ
تقض شهوهتا فال غسل بخروج ذلك
مني حليلها؛ ألهنا يف الصورة األوىل صغرية ،ويف الثانية مل
املني؛ ألنه من حليلها كام تقدم ،بعكس ما لو كانت كبرية قضت شهوهتا ثم اغتسلت ،ثم بعد

ذلك خرج منها مني -أي :بعد االغتسال -وجب عليها الغسل ثاني ًا؛ ألنه منيها ومني حليلها
خمتلطان .ومثلها الرجل لو اغتسل بعد خروج املني ثم بعد االغتسال خرج منه مني ٍ
متبق يف
القضيب وجب عليه غسل آخر بخروج ذلك املني املتبقي.

وخرج باخلارج منه أول مرة :ما لو خرج منه ثم اغتسل ثم استدخله وخرج منه بعد

االستدخال فال غسل؛ ألنه ليس اخلارج منه أول مرة .وخرج بقول البد من بروزه إىل ظاهر

احلشفة ،ما لو أحس به ثم قبض عليه ومل خيرج فال غسل عليه طاملا أنه مرتدد يف قضيبه.

واملذي :هو ماء أبيض رقيق لزج خيرج عند الشهوة بال شهوة وال يتدفق حال خروجه وال

يعقبه فتور .وأما الودي :فهو ماء أبيض ثخني كدر ال رائحة له خيرج عقب البول عند استمساك
الطبيعة أو عند محل يشء ثقيل .ومها موجبان للوضوء ،واألصل فيه قوله ﷺ للسائل عن

املذي« :اغسل ما أصابك منه وتوضأ وضوءك للصالة».

ولو شك هل اخلارج منه مني أو مذي ،كأن قام من النوم ووجد يف فراشه الذي ال ينام فيه
غريه ،أو ثوبِ ِه شيئ ًا أبيض خرج منه ،فعندها يتخري فإن شاء جعله مني ًا واغتسل ،وإن شاء جعله

مذي ًا وغسل ثوبه أو فراشه ،واألفضل أن يغسل ثوبه وفراشه ويغتسل.

(و) الثالث من موجبات الغسل (الحيض) وقد مر تعريفه واملراد به :انقطاع دم احليض،

والدليل عليه قوله تعاىل :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
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والم ْو ُت .
اس  ،وال ِو َال َد ُة َ ،
وال ِّن َف ُ
ﮭﮮﮯﮊ أي :ينقطع دم حيضهن ﮋﮱﯓﮊ أي :اغتسلن .ويدل أيض ًا قوله
ﷺ« :فإذا أدبرت احليضة -أي :انقطع دم احليض -فاغتسيل».

(و) الرابع من موجبات الغسل (النفاس) وهو لغة :الوالدة ،واصطالح ًا :الدم اخلارج

بعد فراغ الرحم من مجيع احلمل وقبل انقضاء أقل الطهر من الوالدة .سمي بذلك؛ خلروجه

بعد نفس -أي :بعد انقطاعه -كام يف احليض ،وهو مقيس عىل احليض؛ ألنه دم حيض متجمع
وخيرج بعد فراغ الرحم وقبل ميض مخسة عرش يوم ًا من والدهتا ،فلو خرج بعد ميض اخلمسة

عرش يوم ًا ُقدِّ َر حيض ًا وال نفاس هلا.

(و) اخلامس من موجبات الغسل (الوالدة) أي :خروج الولد بعد متام انفصاله ولو بال

رطوبة أو علقة أو مضغة بأن قالت القوابل :إهنا أصل آدمي .ويكفي إخبار واحدة منهن عىل
املعتمد ،والسبب يف كون الوالدة توجب الغسل ما قالوه  :أنه -أي :الولد -مني منعقد تأخر

خروجه إىل حني الوالدة .ويثبت للعلقة من أحكام الوالدة :وجوب الغسل ،وفطر الصائم

هبا ،وتسمية الدم عقبها نفاس ًا ،ويثبت للمضغة ذلك ،وانقضاء العدة وحصول االسترباء إن
مل يقولوا فيها صورة أصالً ،فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة وثبت مع

ذلك أمية الولد.

(و) السادس من موجبات الغسل (الموت) ،واملوت :مفارقة الروح للجسد .وجيب الغسل

به للمسلم غري الشهيد ولو سقط ًا مل تظهر فيه أمارات احلياة إن بلغ أربعة أشهر فيجب غسله

الس ْقط والشهيد يف موضعه إن شاء اهلل تعاىل.
كفائي ًا عىل املسلمني ،وسيأيت الكالم عىل ِّ
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( َف ْص ٌل) ُف ُر ُ
الغ ْسلِ ٕا ْثن ِ
وض ُ
َان :الن َِّّي ُة ،
( َف ْص ٌل) يف بيان فروض الغسل
قال املصنف -رمحه اهلل تعاىل( -فروض الغسل اثنان) أي :إن ماهية الغسل واجب ًا كان أو

مندوب ًا ال تتحقق إال إذا اشتملت عىل هذين الفرضني ،واملراد بالفرض هنا الركن ،وهذا ما
اعتمده النووي -رمحه اهلل تعاىل -خالف ًا للرافعي -رمحه اهلل تعاىل -حيث جعل فروضه ثالثة:

أوهلا :إزالة النجاسة إن كانت عىل البدن .وما ذهب إليه النووي حيث إنه اكتفى بغسلة

واحدة للحدث والنجاسة هو الراجح ،ولكن حمل اخلالف بينهام إذا كانت النجاسة حكمية
أو عينية ليس هلا جرم وزالت أوصافها بمرة ،أي :بغسلة مع وصول املاء إىل البرشة من دون
تغري .أما إذا كانت النجاسة التي عىل البدن عينية وهلا جرم أو مل يكن هلا جرم ومل تُزل أوصافها
بمرة أو زالت وتغري املاء ،فيجب لصحة الغسل تقدم إزالتها عىل الغسل باتفاق اإلمام النووي

و اإلمام الرافعي .واملراد باحلكمية :التي ليس هلا طعم أو لون أو ريح .وبالعينية :ما هلا وصف

من ذلك.

وهذا كله يف النجاسة غري املغلظة ،أما إذا كان عىل البدن نجاسة مغلظة ،وهي نجاسة الكلب

واخلنزير أو ما تفرع منهام أو من أحدمها ،فال يطهر حملها إال بغسلها سبع ًا مع الترتيب عند
النووي وقال الرافعي :البد من غسلة ثانية للحدث بعد الترتيب والتسبيع.

األول من فروض الغسل (النية) عند غسل أول جزء من البدن إال يف غسل امليت فال جتب

بل تندب وإن كان غسله واجب ًا وعكسه يف وضوئه جتب النية فيه وإن كان هو مندوب ًا ،والنية
الواجبة هنا يف الغسل بأن ينوي اجلنب رفع اجلنابة واحلائض رفع حدث احليض و النفساء رفع

حدث النفاس ويرتفع النفاس بنية رفع حدث احليض وعكسه ولو مع العمد عند الرميل وما مل

تقصد به املعنى الرشعي عند ابن حجر ،ولو نوت احلائض رفع حدث اجلنابة متعمدة مل يصح
كام لو نوى اجلنب رفع حدث احليض ،وإن غلطت صح ،ويصح أن ينوي اجلنب واحلائض
و النفساء استباحة الصالة أو نحوها مما يفتقر إىل غسل كقراءة قرآن أو رفع احلدث األكرب أو
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احلدث فقط إن قصده عن مجيع البدن وكذا إن أطلق أو الغسل للطهارة أو الغسل املفروض.

وال يكفي إن نوى الغسل فقط عكس الوضوء فإنه ال ينرصف إال إىل املقصود رشع ًا فهو عبادة

مطلق ًا .وأما الغسل فينرصف للمقصود رشع ًا ولغسل العادة ،فعليه فقد يكون الغسل عادة أو

عبادة.

ومن اجتمعت عليه أغسال واجبة بأصل الرشع كغسل نفاس وحيض وجنابة كفته نية
ٍ
لواحد منها وارتفع حدثه عنها مجيع ًا بغسل واحد واألغسال املندوبة كذلك ،ومعنى كفته:
أي :يف سقوط الطلب عن الباقي ال حصول الثواب؛ ألنه إن أراد الثواب نوى اجلميع واغتسل

غس ً
ال واحد ًا .ولو اجتمعت عليه أغسال واجبة ال بأصل الرشع كنذرين أو نذر وواجب بأصل

الرشع كغسل مجعة منذورة وغسل جنابة فإنه ال حيصل له إال ما نواه.

ولو كان بعضها واجب ًا بالرشع أو بالنذر وبعضها مندوب ًا كغسل جنابة أو غسل مجعة منذورة

مع غسل عيد فإن نوامها حصال مع ًا أو نوى أحدمها حصل ما نواه.

ولو اجتمع عليه احلدث األكرب واألصغر فاغتسل بنية رفع احلدث األكرب كفاه ذلك الغسل

عن احلدثني؛ الندراج األصغر يف األكرب وإن مل يرتب غسل األعضاء .وذكرنا أنه جيب أن تكون
النية مقرونة بأول الغسل ،ويندب أن يقدمها مع السنن املتقدمة كالسواك والبسملة وغسل

الكفني ليثاب عليها فعليه فال بد من تفريق النية بأن ينوي أوالً سنن الغسل.

وإذا كان املغتسل يغتسل من نحو ما ُي َصب املاء من خالله كالدش أو كان يصب املاء عىل

نفسه أو غريه يصبه عليه فإنه ال بد عندها من غسل أسافله؛ ألنه قد ال يصل املاء إليها واملراد
باألسافل هنا هي الصفحة وحلقة الدبر -أي :ما ينطبق عند القيام -وكذلك املرسبة وهي
ملتقى املنفذ؛ ألنه جيب غسل ملتقى املنفذ فال يتحقق غسله إال باالسرتخاء فيسرتخي قلي ً
ال

ليصل املاء إىل ذلك املحل وهو ما جيب غسله يف قضاء احلاجة .

وكذا بالنسبة للمرأة جيب غسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها لقضاء احلاجة.

وإذا غسل ما ُذكر بعد متام ُغسله فعندها ينتقض وضوؤه؛ ألنه سيمس ما ينقض الوضوء أو

يكلف لف خرقة عىل يده لكيال ينتقض وضوؤه .واملخلص من هذا أن يقدم غسل األسافل
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بالم ِ
اء .
يم ال َب َد ِن َ
و َت ْع ِم ُ
ناوي ًا به رفع احلدث األكرب ،وهذه املسألة تسمى بالدقيقة يف الغسل.

ولكنه إن نوى ذلك وغسل أسافله سريتفع احلدث األكرب عن األسافل واحلدث األكرب عن

يده التي يستعملها يف الغسل وكذلك احلدث األصغر ولكنه سيحصل احلدث األصغر لتلك

اليد املستعملة بمس القبل والدبر وعندها حيتاج إىل غسل كفه بنية رفع احلدث األصغر بعد

غسل الوجه عن احلدث األكرب ،واملخلص من هذا أن ينوي رفع احلدث األكرب عن األسافل
بخصوصها ،وهذه املسألة تسمى دقيقة الدقيقة يف الغسل ،ثم ينوي عند إفاضة املاء عىل رأسه
نية رفع احلدث األكرب ويسن استدامتها إىل هناية الغسل والتلفظ هبا ليساعد اللسان القلب .

(و) الثاين من فرضيه بعد النية (تعميم البدن بالماء) والبدن يف األصل ما سوى الرأس

من اجلسد .واملراد به هنا :مجيع اجلسد أي :ظاهر مجيعه شعر ًا و برش ًا حتى األظافر وما حتتها

والشعر ظاهره وباطنه وإن كثف.

ولو انعقد الشعر وتعذر وصول املاء إىل باطنه ،فإن انعقد بنفسه غسل ظاهره وال يكلف

إزالته إن ترتب وصول املاء عليها إىل باطنه ،وإن عقده بنفسه كضفائر وجب غسل ظاهرها
وباطنها فإن مل يصل املاء إىل باطنها بسبب ذلك التضفري وجب نقضه إليصال املاء إىل باطنه.

وكذلك ما ظهر من أنف جمدوع ومنبت شعرة زالت وشقوق مل يكن هلا غور ،وما ظهر

من صامخي األذنني ،وما ظهر من املرسبة عند االسرتخاء ومن فرج املرأة عند جلوسها عىل

قدميها ،وقد مر ذلك.

وما حتت قلفة األقلف؛ ألهنا مستحقة اإلزالة فلو مل يمكن غسل ما حتتها إال بإزالتها وجبت

اإلزالة فإن تعذرت صىل كفاقد الطهورين عىل ما اعتمده الرميل وتيمم عند ابن حجر وعليه
اإلعادة عندمها ،هذا يف احلي أما امليت فال جتوز إزالة قلفته وإن مل يمكن غسل ما حتتها بل حترم
اإلزالة؛ ألن ذلك يعد إزراء بامليت ويدفن بال صالة عليه عند حممد الرميل ،وقال ابن حجر:

يغسل وييمم عام حتتها ويصىل عليه للرضورة وسرت ًا للميت وهو األوىل.
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سنن الغسل

وهي كثرية فمنها :البول قبله ملن أنزل؛ ليخرج ما بقي من املني من جمراه ثم إزالة القذر إن

كان طاهر ًا أو نجس ًا ،ثم يأيت بوضوء كامل بواجباته وسننه وهو األفضل ،وقيل :يؤخر غسل
القدمني إىل ما بعد الغسل .ولو أتى بالوضوء يف أثنائه أو بعده حصل له أصل السنة ،ويكره

ترك الوضوء؛ خروج ًا من خالف من قال بعدم اندراج احلدث األصغر يف األكرب.
ومنها :استقبال القبلة عند الغسل؛ لكوهنا أرشف اجلهات.

ومنها :التسمية مقرونة بغسل الكفني ونية سنن الغسل فإنه يأيت بذلك كله كام تقدم يف

الوضوء ويأيت بام ذكر وما بعده هنا يف الغسل وإن تقدم يف الوضوء؛ ألن الوضوء بجملته سنة

من سنن الغسل ،وما ذكر وسيأيت ذكره سنن ًا منفصلة للغسل بحد ذاته .وأقل التسمية (بسم

اهلل) وأكملها (بسم اهلل الرمحن الرحيم) كام يف الوضوء ،ويقصد اجلنب الذكر ،ويسن التعوذ

قبلها واإلتيان بالذكر بعده كام يف الوضوء.

ومنها :املضمضة واالستنشاق بعد ذلك وتركهام مكروه؛ ألن لنا قوالً بوجوهبا.

ويسن تعهد املعاطف كاألذن وطيات البطن وبني اإلليتني وداخل الرسة واإلبط واملوق

واللحاظ ،واألوىل يف تعهد األذن أن يأخذ كف ًا من ماء ثم يميل رأسه وأذنه عىل كفه ليصل املاء
إىل معاطفها وال يدخل فيها فيرضه ،ويف الرسة أن حيجز املاء بوضع يده حتت الرسة حتى يدخل

فيها وال يعبث يف رسته بإصبعه فيترضر.

ثم بعد التعهد املذكور يأيت باألفضل من كيفيات الغسل وهو أن يصب املاء عىل رأسه

ثالث ًا لفعله -عليه الصالة والسالم -مع التخليل وذلك بأن يضع أصابعه يف باطن شعر رأسه
وحليته ،والدلك يف كل مرة ثم يفيض املاء عىل مقدم شقه األيمن ثالث ًا ثم مؤخره أيض ًا ويبدأ

بأعاله ثم عىل شقه األيرس كذلك مقدمه ثم مؤخره وهذا هو األكمل واألفضل ،والدلك املراد
به هنا :إمرار اليد عىل البدن.

ومن السنن :التثليث يف األفعال واألقوال كلها كام يف الوضوء.

ومن السنن :املواالة ،ومعناها التتابع بأن يغسل البدن متتابع ًَا بحيث ال جيف جزء منه قبل
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غسل ما بعده.

ومنها :أن يكون املغتسل بمحل ال يناله رشاش املاء.
وأن يسترت يف حمل ٍ
خال ال يراه فيه أحد ممن ال حيل له النظر إليه كزوجته وأمته فإن وجد فيه

أحد ًا وجب السرت.

وأن جيعل اإلناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره إذا اغتسل منهام؛ لكون ذلك أعون له.
ومنها :أن يكون ماء الغسل ال ينقص عن صاع وال يزيد عليه إن كفاه.
ومنها :ترك كل من النفض والتكلم واالستعانة والتنشيف بال عذر.
ومنها :أن ال يغتسل يف املاء الراكد وإن كثر ما مل يستبحر.

ومنها :اإلتيان بالشهادتني املتقدمتني يف الوضوء مع ما معهام.

ويسن ملن اغتسل عاري ًا أن يقول( :بسم اهلل الذي ال إله إال هو)؛ ألن ذلك سرت عن أعني اجلن.

وينبغي أن ال يغتسل الشخص نصف النهار ولعله لتهيج الدم عند ذلك فربام أدى إىل مرض

من األمراض الذي يسببها ضغط الدم ،وال يف العتمة وهي ثلث الليل األول بعد غيبوبة الشفق؛
ألنه وقت انتشار الشياطني .وأكثر األمراض اليوم بسبب عدم املباالة بام يف السنة.

ويسن ملن به حدث أكرب أن ال يأخذ شيئ ًا من ظفره أو شعره أو دمه قبل الغسل؛ ألن كل جزء

يعود له يف اآلخرة كام قالوا ،وأن كل شعرة تطالب بجنابتها.

ويسن للمرأة غري املحرمة واملحدة عىل زوجها والصائمة تطييب فرجها من أثر احليض أو

النفاس بعد الغسل ،وذلك بأن تأخذ نحو مسك فتجعله يف قطنة أو نحوها وتدخلها فرجها أي:

إىل املحل الذي جيب غسله وهو ما ينفتح عند جلوسها ولتحاذر البكر من فعل ذلك لكيال تذهب

بكارهتا إال أن تتلطف ،وهذه سنة مؤكدة ويكره تركها ،وقد أمر هبا -عليه الصالة والسالم،-
وهي مما يرسع يف محل املرأة ،وتركها يسبب الكثري من األمراض .واملسك أوىل من غريه.
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الو ُض ِ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
إل ْس َ
وء َع ْش َر ٌة :ا ِ
الح ْي ِ
ض
قاء َع ِن َ
ال ُم ،وال َّت ْميِ ُيز ،وال َّن ُ
وط ُ

وال ِّن َف ِ
اس

(فصل) فصل يف بيان رشوط الوضوء
قال املصنف رمحه اهلل (شروط الوضوء عشرة ) أي :إن الرشوط التي تشرتط لصحة الوضوء

عرشة ،بحيث لو نقص واحد منها مل يصح الوضوء ،وهي أيض ًا رشوط لصحة الغسل ،بل

الرشطان األوالن يشرتطان لكل عبادة ،والرشط الثالث لكل عبادة تفتقر للطهارة ،والرشوط

مجع رشط .والرشط لغة :العالمة .ورشع ًا :ما تتوقف صحة اليشء عليه وليس جزء ًا منه.

األول من هذه الرشوط (اإلسالم) فال يصح وضوء الكافر؛ ألنه عبادة بدنية رشطها اإلسالم

وتفتقر إىل نية وليس هو من أهلها فإذا قيل :إنه يصح نية الكافر يف زكاة الفطر عن نحو عبده

املسلم ،فإنه ال يعرتض به عىل ما ذكر؛ ألن الزكاة عبادة مالية ،ومثل ذلك نية الكتابية يف الغسل
لتحل من نحو حيض حلليلها املسلم؛ ألن ذلك للرضورة حتى أهنا لو أسلمت وجب عليها

إعادة الغسل .

(و) الرشط الثاين (التمييز) فال يصح وضوء جمنون وصبي؛ ألن التمييز ضده الصغر ومعنى

ذلك عدم إدراك األشياء عىل حقيقتها التي تدرك عليها ،فال يصح وضوء من ذكر؛ ألنه ليس من
أهل النية التي هي مدار للتفريق بني األفعال التعبدية وغريها ،ويتجاوز عن صحة وضوء الصغري
غري املميز الذي يوضئه وليه إذا كان حمرم ًا بحج أو عمرة وأراد أن يطوف به فارتفاع حدثه خاص

بالطواف ،ويكون الطفل مميز ًا إذا أكل وحده وغسل وحده ،وزاد بعضهم ورشب وحده واستنجى

وحده أي :دون مساعدة وهذا أحسن ما قيل يف تعريف املميز ،وقيل :من يعرف يمينه من شامله.

وقيل :من يعرف ما يرضه وما ينفعه .وقيل :من يفهم اخلطاب ويرد اجلواب .وحده بالسنني سبع
سنني ،وهذان الرشطان -أي :اإلسالم والتمييز -يأتيان يف كل عبادة تفتقر إىل نية كام تقدم.

(و) الرشط الثالث (النقاء عن الحيض والنفاس) واملراد بالنقاء هنا :اخللو عن احليض
()176

كتاب الطهارة

وع ّما َي ْمن َُع ُو ُص َ
الم ِ
لى ال َب َش َر ِة ،
اء إِ ٰ
َ
ول َ
والنفاس .واملراد به :عدم املانع الرشعي أي :عدم املنايف للعبادة ،فال يصح الوضوء من

احلائض والنفساء وال الغسل بنية رفع احلدث بل حيرم عليها ذلك ؛ ألنه عبادة وهي ليست
من أهلها وهو ٍ
مناف للوضوء ،ومن املنايف له مس الفرج وخروج البول وكذا يقال يف الغسل
فال يصح مع خروج املني أو احليض أو النفاس ،ويصح الوضوء مع خروج البول من السلس

وخروج الدم من املستحاضة ،وتستثنى أغسال احلج ونحوها فإهنا تسن للحائض والنفساء.

وهذا الرشط رشط لكل عبادة تفتقر إىل الطهارة كام تقدم .

(و) الرشط الرابع هو خلو العضو (عما يمنع وصول الماء إلى البشرة) واملراد بالبرشة:

ظاهر جلد اإلنسان ،فيشرتط أن ال يكون عىل العضو املغسول ما يمنع وصول املاء إليه ،كأن
يكون عليه حائل -أي :جرم -يمنع وصول املاء إىل البرشة كيشء جامد عىل أعضاء الوضوء

األربعة أو عىل جسم املغتسل من نحو جنابة؛ ألن جسمه كله كالعضو الواحد ،مثل الوسخ
الذي حتت األظافر املتجمع حتتها من أثر حرفة أو طني أو عجني ـ أما إذا كان من أثر وسخ
اجلسم بالعرق فال يرض ـ أو كان اجلامد نحو شمع أو ُمزيل((( أو بوية أو دهن جامد ومثله ما

تصنعه النساء عىل الوجه كالبودرة التي للوجه ،وأمحر الوجنتني ،وحامورة الشفتني ،واملناكري
عىل األظافر ،وكل ما له جرم يمنع من وصول املاء ،أما الدهن غري اجلامد كالزيت ونحوه من
أنواع مرطبات البرشة فال يرض؛ ألنه ال يمنع وصول املاء إىل العضو ،وإن مل يثبت املاء عىل

العضو ،نعم إن تقطع املاء بإمراره عىل العضو من أثر ذلك رض ،ومن احلائل أيض ًا عني احلناء
ال أثره وأثر اخلضاب فال يرض.

ومن احلائل ما يصبغ به الرأس إن كان له جرم يبقى يف الشعر أما إذا مل يكن له جرم كاحلناء،

بحيث يزال عينه ويبقى أثره فال يرض ،ومن احلائل رمص العني وهو ما تسميه العامة بالعامص

فال بد من إزالته عند إرادة الوضوء والغسل وما مر الكالم فيه :من الوسخ حتت األظافر من أثر
((( املزيل  :هو مادة عازلة يستعمله الطلبة يف املدارس لطمس ما يريدون طمسه من الكتابة .
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والع ْل ُم ب َفر ِضيتِ ِه َ ،
َ
الماء ِ ،
وأنْ ال َي ْعت َِق َد
الع ْض ِو َما ُي َغ ِّي ُر
وأنْ ال َي ُكونَ َع ٰ
َ
لى ُ
ْ َّ
َف ْرض ًا ِم ْن ُف ُر ِ
والم ُاء َّ
ور ،
وض ِه ُس َّن ًة َ ،
الط ُه ُ
الصنعة وأنه جيب إزالته إال أهنم قالوا يعفى عن قليله يف حق من ابتيل به كالفالحني ونحوهم

ممن يشتغل يف الطني ،بل حكى الباجوري العفو عنه مطلق ًا.

(و) الرشط اخلامس (أن ال يكون على العضو ما يغير الماء) واملراد بذلك :خلو العضو عام

يغري ماء غسله ،أي :بحيث خيرج املاء متغري ًا بام عىل العضو تغري ًا فاحش ًا يسلب اسم املاء عنه
كاحلرب والزعفران ،فإن كان التغري قلي ً
ال ال يسلب اسم املاء عنه ال يرض.

(و) الرشط السادس (العلم بفرضيته) أي :علم املتوضئ وكذا املغتسل كون ذلك الوضوء

أو الغسل فرض ًا يف إرادة الصالة أو فيام يريد أن يستبيح به من أمور تتوقف عىل نحو الوضوء أو
الغسل فلو تردد يف فرضيته أو اعتقده سنة وتوضأ أو اغتسل فإنه ال يصح ،فلو جزم بعد ذلك

بكونه فرض ًا وجب عليه إعادة الوضوء أو الغسل؛ ألنه مل ُيعتدَّ بغسله أو وضوئه ذلك.

(و) الرشط السابع (أن ال يعتقد فرضا من فروضه سنة) واملراد بذلك :أن ال يعتقد املتوضئ

سنية فرض من فروضه ،فال بد من متييز فروضه من سننه ،أو اعتقاد أن مجيع مطلوباته فروض،
ٍ
فرض معني أنه سنة،
أو اعتقاد أن بعض مطلوباته فروض وبعضها سنن برشط عدم قصد

كأن كان كلام سئل عن يشء من الوضوء هل هو فرض أو سنة قال :ال أدري .فيصح منه
الوضوء ،ولو من عامل عند ابن حجر وخالفه الرميل فاعتمد هذا يف حق العامي دون العامل،
واملراد بالعامل هنا :هو من اشتغل بالعلم زمن ًا تقتيض العادة فيه أن يفرق بني الفرض والسنة،

والعامي بخالفه.

(و) الرشط الثامن (الماء الطهور) أي :ال بد أن يكون املاء املستعمل يف الوضوء أو الغسل

ما ًء طهور ًا ،واملراد به :املاء املطلق الذي يرفع به احلدث و ُيزال به النجس ،خرج به :الطاهر
واملتنجس ،وقد مر بيان ذلك .

والبدَّ من تيقن كون املاء املستعمل هنا طهور ًا عند عدم االشتباه ،أو ظنه كذلك  -أي :يف ظن
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والم َو َ
ود ُخ ُ
الح َد ِ
الو ْق ِ
ث.
ُ
اال ُة لِ َدائِ ِم َ
ول َ
تُ ،
املتوضئ واعتقاده  -وإن مل يكن طهور ًا عند غريه ،كام لو اشتبه الطهور باملتنجس من إناءين

وقع يف أحدمها ال بعينه نجاسة ،فظن كل شخص طهارة إنائه فتوضأ به ،فطهارة كل منهام
صحيحة ،وكذا صالته منفرد ًا أو مجاعة مأموم ًا أو إمام ًا ،نعم ال تصح إمامة أحدمها باآلخر.

والتاسع و العارش من رشوط الوضوء ذكره املصنف بقوله( :ودخول الوقت  ،والمواالة

لدائم الحدث) ومها رشطان يشرتطان لصحة وضوء دائم احلدث دون السليم ،ودائم احلدث
املراد به :الذي ال ينقطع حدثه ،كسلس البول وسلس الريح واملستحاضة ،وال يصح وضوؤمها

إال إذا دخل الوقت ،فلو تطهر دائم احلدث قبل دخول الوقت مل تصح طهارته؛ ألهنا طهارة

رضورة وال رضورة قبل الوقت .

ويقدم دائم احلدث استنجاءه ،ويتحفظ إن احتاج إليه ،وكذا تلزمه املواالة بني االستنجاء

والتحفظ وبني الوضوء و كذا بني الوضوء و الصالة و ال يرض قطع املواالة بنحو انتظار مجاعة
أو مجعة ،إذ هذا األمر ملصلحة الصالة .

وحاصل ما جيب عليه أي :دائم احلدث سواء أكان مستحاضة أو سلس ًا ،أن يغسل فرجه أوالً

عام فيه من النجاسة ،ثم حيشوه بنحو قطنة إال إذا تأذى به أو كان صائ ًام ،وأن يعصبه بعد احلشو
بنحو خرقة إن مل ي ِ
كف احلشو لكثرة الدم مثالً ،ثم يتوضأ أو يتيمم ويبادر بعده إىل الصالة،
َ

ويفعل هذا لكل صالة وإن مل تزل العصابة عن حملها.

واملواالة هي :أن يغسل العضو الثاين قبل جفاف العضو األول ،مع مراعاة اعتدال احلال

والزمان.

وبقي من رشوط الوضوء والغسل زيادة عىل ما ذكره :إزالة النجاسة العينية وقد تقدم يف

الغسل ،وجري املاء عىل مجيع العضو وقد تقدم يف الوضوء ،وحتقق املقتيض وهو احلدث،
ودوام النية حك ًام بأن ال يرصفها إىل غري املنوي ،وعدم تعليق قطعها بيشء ،وقد تقدم كل ذلك

يف رشوط النية .
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وء َأر َب َع ُة َأ ْشي َاء َ :
(األ َّو ُل) َ
( َف ْص ٌل) َن َو ِاق ُ
الخا ِر ُج
ض ُ
َ
الو ُض ِ ْ
(فصل) يف بيان نواقض الوضوء
قال املصنف رمحه اهلل (نواقض الوضوء) النواقض مجع ناقض :وهو ما يزيل اليشء من

أصله .واملراد به هنا األسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها ،ويعرب عنها باملبطالت،

وهي تبطل اليشء من وقته ال من أصله ،ويعرب عنها أيض ًا باألحداث وهي مجع حدث ،واحلدث

لغة :اليشء احلادث .ورشع ًا :يطلق عىل أمر اعتباري يقوم باألعضاء يمنع من صحة الصالة
حيث ال ِّ
مرخص ،ومعنى أمر اعتباري :أي :اعترب الشارع كوهنا مانعة من نحو الصالة ،أي:

إنه ليس املراد بكوهنا اعتبارية أهنا ال وجود هلا يشاهد؛ ألن احلدث أمر موجود لكن ال يشاهده
إال أرباب البصائر فيشاهدون ظلمة عىل األعضاء ويف املاء  .والوضوء قد مر تعريفه.

وقوله( :أربعة أشياء) وبعضهم عدها مخسة أشياء بفصل النوم عن زوال العقل ،فعد النوم

ناقض ًا وزوال العقل بغري النوم ناقض ًا آخر ،وحرصها يف هذه األربعة األشياء مراد ،فال ينقض

غريها؛ ألهنا غري معقولة املعنى فال يقاس عليها غريها ،فال نقض بالبلوغ بالسن ،وال بلمس
األمرد اجلميل ،وال بمس فرج البهيمة ،وال بأكل حلم اجلزور عىل املذهب ،واختار النووي

النقض بأكله وقال :إن فيه حديثني صحيحني ليس عنهام جواب شاف ،واملذهب أن أكل حلم

اجلزور ال ينقض الوضوء ،وأجابوا عن هذين احلديثني بام ُروي عن جابر ريض اهلل عنه :أن

آخر األمرين من رسول اهلل ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار .وال بقهقهة يف الصالة ،وال بخروج

نجاسة من غري أحد السبيلني كالفصد واحلجامة ،وال شفاء دائم احلدث؛ ألن حدثه مل يرتفع
فكيف يصح عَدُّ الشفاء سبب ًا للحدث مع أنه مل يزل ،وال بنزع اخلف؛ ألن نزعه يوجب غسل

الرجلني فقط عىل األرجح.

إذ ًا فـ(األول) من نواقض الوضوء التي ذكرها املصنف (الخارج) يقين ًا ،خرج به ما لو ظن

خروج يشء من أحد السبيلني ،سواء أكان يف داخل الصالة أو خارجها لقوله ﷺ« :إذا وجد

أحدكم يف صالته شيئ ًا فال ينرصف حتى جيد رحي ًا أو يسمع صوت ًا» رواه احلاكم ،وعند أمحد:
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َ
يح أو َغ ْي ُر ُه إِ ّال ال ِمن ََّي
السبِ َيل ْي ِن ِم ْن ُق ُبلٍ أو ُد ُب ٍر ِ ،ر ٌ
ِم ْن أ َح ِد َّ
«إن الشيطان ليأيت أحدكم يف صالته فيأخذ شعر ًة من دبره فيمدها فريى أنه أحدث فال ينرصف
حتى يسمع صوت ًا أو جيد رحي ًا» ولو رأى عىل ذكره أو املرأة عىل ظاهر فرجها بلالً ،مل ينتقض

وضوؤه إن احتمل حدوثه من خارج ،كام لو خرجت منه رطوبة ،وشك أهنا من الظاهر أو من

الباطن فإهنا ال تنقض كام نص عليه ابن حجر يف رشح اإلرشاد ،فإن مل حيتمل ذلك انتقض،
وخرج باخلروج :الدخول فال نقض به فلو كان دبره خارج ًا ثم أعاده من غري مس فال نقض.

(من أحد السبيلين) وسمي السبيالن سبيلني؛ ألن ك ً
ال منهام سبيل خلروج اخلارج منه وفرس

السبيلني بقوله( :من قبل أو دبر) أي :وقبل ودبر الشخص احلي الواضح وإن تعدد فرج كل
منهام ،كأن وجد له دبران أصليان ،أو أحدمها أصيل واشتبه فينقض باخلارج منهام.

وخرج باحلي :امليت فال نقض بخروج يشء منه منهام بل جتب إزالة النجاسة عنه فقط،

وخرج بالواضح :املشكل ،فالبد من خروجه من فرجيه كام ذكره يف التحفة .وهذا يف اخلنثى

التي هلا آلة ذكر وآلة أنثى ،أما اخلنثى التي هلا ثقبة ال تشبه آلة الرجال وال آلة النساء ،نقض

اخلارج منها.

(ريح) أي :كان اخلارج معتاد ًا -أي :خروجه -مثل الريح والصوت من الدبر ،أو غري معتاد

خروجه منه لكونه من القبل ذكر ًا كان أو فرج ًا ،ومثل املعتاد البول والغائط ،قلي ً
ال كان أو
كثري ًا ،جاف ًا أو رطب ًا ،طوع ًا أو كره ًا( .أو غيره) وعرب بغريه أي :غري املعتاد ،كأن كان اخلارج
ٍ
كدود وحصاة حتى لو أظهرت الدودة رأسها ثم رجعت انتقض الوضوء ،أو
نادر ًا طاهر ًا،

كان غري املعتاد دم ًا وسواء أكان من باسور إذا كان داخل الدبر ،أو كان خروج الدم من رشخ
حصل يف الدبر ،نعم إذا خرج الباسور خارج الدبر ثم نزل منه الدم فال نقض ،بل إذا خرج
نفس الباسور ومل خيرج منه دم انتقض الوضوء أو زاد خروجه وكذا إذا خرجت املقعدة ،وال

يرض إرجاعها كام تقدم.

(إال المني) أي :مني الشخص نفسه اخلارج منه أول مرة ،ومل يصاحبه ناقض آخر ،كأن أمنى
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بنحو فكر أو نوم مع متكني مقعدته من األرض ،وخرج بام ذكر من قول :بـ (مني الشخص
ِ
تقض شهوهتا لكوهنا نائمة أو صغرية ،ثم اغتسلت
نفسه) :مني غريه ،فلو جامع زوجته ومل
ثم خرج منها مني ،الشك يف كونه مني غريها ،فينتقض به الوضوء وال غسل عليها بخروجه

منها؛ ألنه مني غريها ،وبــ(اخلارج منه أول مرة) :ما لو استدخله بنحو إبرة ثم خرج بعد
وضوئه ،انتقض به الوضوء ،وبـ (مل يصاحبه ناقض) :ما لو صاحبه ناقض كأن جامع زوجته
وحصل منه مس هلا ،أما لو مل يمسها كأن لف عىل ذكره نحو خرقة فال نقض ،واستثناء املني من

نقض الوضوء كام قالوا؛ ألن ما أوجب أعظم األمرين ال يوجب أدوهنام فخروج املني موجب
للغسل فال يوجب الوضوء .ومثل املني خروج الولد اجلاف بعد متام انفصاله ،فال ينقض عند

الرميل خالف ًا البن حجر؛ ألنه مني منعقد تأخر خروجه ،فهو عبارة عن مني الرجل ومنيها

فتنتقض به وهذا الذي ذكر كله يف اخلارج من أحد السبيلني ،أما لو كان أحد السبيلني منسد ًا
انسداد ًا خلقي ًا ،نقض ما يناسبه من اخلارج بخروجه من أي حمل غري املنافذ عند الرميل خالف ًا

البن حجر القائل بنقضه حتى من املنافذ ،أما إذا كان االنسداد عارض ًا فال نقض إال بام خرج
من ثقبة حتت املعدة أي :حتت الرسة ،ولو انفتحت له ثقبة واألصل منفتح فال نقض بام خيرج

منها يف أي :حمل كان.

ومما ينقض الوضوء خروج رطوبة الفرج إذا وصلت إىل حد الظاهر منه ،وهو ما جيب

غسله يف االستنجاء والغسل من نحو اجلنابة ،ورطوبة الفرج هي :ماء أبيض مرتدد بني املذي

والعرق ،وتنقسم إىل ثالثة أقسام:

األول :طاهرة قطع ًا .وهي التي خترج مما يظهر من فرج املرأة عند جلوسها ،وهو ما جيب

غسله يف االستنجاء ،وهي إن خرجت من هذا املحل ال تنقض الوضوء.

الثاين :نجسة قطع ًا وتنقض الوضوء .وهي الرطوبة اخلارجة من وراء باطن الفرج ،وهو

الذي ال يصله ذكر املجامع.

الثالث :طاهرة عىل األصح ،ولكنها ناقضة للوضوء ،وهي ما خترج من باطن الفرج الذي

يصله ذكر املجامع ،وأما ال َقصة البيضاء التي خترج لبيان طهر احلائض والنفساء فهي ناقضة
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(ال ّثانِي) زَ ُ
العق ِْل
وال َ
للوضوء ،وهل هي نجسة أو طاهرة ؟ ترددوا فيها وقالوا بعد كالم طويل إن خرجت من باطن
سألت اإلمام
الفرج أو أهنا نحو دم فنجسة وإال فطاهرة .وقال اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل-
ُ

الشافعي -رمحه اهلل تعاىل -عن القصة البيضاء فقال :هو يشء يتبع دم احليض فإذا رأته فهو

طاهر.

واألصل يف نقض الوضوء بام تقدم قوله تعاىل :ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ .

والغائط حمل قضاء احلاجة عرب به وأراد اخلارج ،وما صح من األمر بالوضوء من املذي ،وأن

من سمع صوت ًا أو وجد رحي ًا ينرصف من صالته ويتوضأ ،وقيس بذلك كل خارج إال املني
كام تقدم وقوله ﷺ« :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من أهل
حرضموت :ما احلدث يا أبا هريرة؟ فقال« :فساء أو رضاط» متفق عليه .وحديث صفوان بن
عسال يف املسح عىل اخلفني حيث قال له« :لكن من بول وغائط ونوم» رواه أمحد و الرتمذي

والنسائي وصححه.

و(الثاني) من نواقض الوضوء ذكره املصنف بقوله( :زوال العقل) ومعنى ذلك أن الوضوء

ينتهي بزوال العقل ،أي :زوال التمييز عن صاحبه يقين ًا.

والعقل لغة :املنع .ورشع ًا :يطلق عىل الغريزي .ويعرف بأنه :صفة غريزية يتبعها العلم

بالرضوريات عند سالمة احلواس اخلمس .ويطلق بمعنى التمييز ويعرف بأنه :صفة يميز هبا
بني احلسن والقبيح .وله تعريفات أخر ذكروها.

والعقل قسامن :وهبي وكسبي .فالوهبي :ما عليه مناط التكليف .والكسبي :ما يكتسبه

اإلنسان من جتارب الدهر .وسمي العقل عقالً؛ ألنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش.

ولذلك يقال :ال عقل ملرتكب الفاحشة.

واختلف العلامء -رمحهم اهلل -يف مقر العقل ،فقيل :يف القلب ،وقيل :يف الرأس .واألصح

أنه يف القلب وله شعاع متصل بالدماغ .ولذا قيل :إن العقل ال يعطى لكافر؛ إذ لو كان عاق ً
ال
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اع ٍد ُم َم ِّك ٍن َم ْق َع َد َت ُه ِم َن َ
بِن َْو ٍم َأ ْو َغ ْي ِر ِه إِ ّال َن ْو َم َق ِ
األ ْر ِ
ض
آلمن إنام يعطى الذهن .ملا روى الرتمذي أن رج ً
ال قال يا رسول اهلل ما أعقل فالن ًا النرصاين.

فقال« :مه إن الكافر ال عقل له ،أما سمعت قول اهلل تعاىل :ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ

ﯵﮊ» وأجاب اجلمهور عن هذا عىل العقل النافع.

فلو زال العقل (بنوم) أي :يقين ًا ،فلو شك هل نام أو نعس فال نقض ،ومن عالمات النوم

الرؤيا ،ومن عالمات النعاس سامع كالم احلارضين وإن مل يفهمه ،ولو تيقن الرؤيا وشك يف

النوم انتقض؛ ألن الرؤيا من عالمات النوم.

والنوم :هو زوال الشعور من القلب مع اسرتخاء أعصاب الدماغ بسبب األبخرة املتصاعدة

من املعدة فالنوم مظنة النقض؛ ألنه قد خيرج منه يشء وهوال يشعر لذلك قال -عليه الصالة
والسالم« :-العني وكاء السه فمن نام فليتوضأ» وحديث صفوان املتقدم يف أيؤمر بالوضوء

من النوم ،وخرج بالنوم :النعاس وحديث النفس ،وهذا كله يف نوم غري األنبياء خرج به :نوم
األنبياء فال نقض به ،فقد قال -عليه الصالة والسالم« :-تنام أعيننا وال تنام قلوبنا» ومثل

نومهم إغامؤهم ،وهو جائز عليهم؛ ألنه مرض لكنه ليس كآحاد الناس.

وقول املصنف (أو غيره) أي :زوال العقل بغري النوم مما يزول به التمييز كاجلنون أو اإلغامء

أو الرصع أو السكر أو نحوها.

واجلنون :مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة واحلركة.

واإلغامء :يزيل الشعور من القلب مع فتور األعضاء.

والرصع :داء يشبه اجلنون يصبح صاحبه بسببه عىل وجهه يف األرض.
والسكْر :خبل يف العقل مع طرب واختالل نطق.
ُّ

واستثنى املصنف مما يزيل التمييز وال ينتقض به الوضوء بقوله( :إال نوم قاعد ممكن مقعدته

من األرض) واملراد بالتمكني هنا أن ال يكون بني املقعدة واملقر تباعد ولو كان حمتبي ًا ولو طال،
ٍ
حينئذ وذلك ألن الصحابة -رضوان اهلل عليهم-
ولو كان يف الصالة ،لألمن من خروج يشء
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قاء َب َشر َتي َر ُجلٍ ٕ
ٕ
وا ْم َر َأ ٍة
(ال ّثالِ ُث) ا ْلتِ ُ َ ْ
كانوا ينامون وهم ينتظرون العشاء حتى ختفق رؤوسهم إىل األرض ثم يصلون من غري أن

يتوضؤوا ،وهو حممول عىل أهنم ناموا ممكنني.

ويشرتط يف عدم النقض بنومه مع متكني مقعدته من األرض .أن يكون ممكن ًا مقعدته من

األرض حال النوم مع قعوده ،حتى مع احتبائه أو استناده عىل يشء لو زال لسقط ،فال متكني

ملن نام عىل قفاه ملصق ًا مقعده بمقره ،أو حشا دبره بخرقة ونام غري قاعد .وأن يستيقظ وهو
عىل حالته من متكني مقعدته من األرض ،فلو زالت إليتاه أو إحدامها قبل انتباهه نقض أو بعده

أو معه أو شك هل زالت قبل اليقظة أو بعدها فال .وأن يكون معتدل اخللقة وذلك ليتمكن من
التمكني فلو كان نحيف ًا نحف ًا متلف ًا أو سمين ًا سمن ًا مفرط ًا بحيث يبقى ٍ
جتاف بني إليتيه ومقره
ٍ
عندئذ .وأن ال خيربه بالنقض معصوم ومثله العدل عند ابن حجر خالف ًا للرميل
فينتقض نومه

يف العدل .

الناقض((الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة) واألصل يف النقض بام ذكره املصنف قوله تعاىل:

ﮋﯤﯥﯦﮊ وحيمل هنا اللمس عىل املالمسة ال املامسة ،والتي املراد هبا اجلامع؛ ألن اهلل

تعاىل ملا ذكر يف اآلية النواقض للوضوء عطف عليه ملس النساء فقال :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﮊ .وقد قال اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه : -إن

املراد باللمس هنا مطلق اللمس ال اجلامع ،وهو حجة يف اللغة واستدل بقوله تعاىل :ﮋﮝﮞ

ﮟﮊ وليس معناه بيقني أن اجلن جامعوا السامء بل المسوها ،وقول عمر ريض اهلل عنه« :من
َجس أو َق َّبل فليتوضأ» واجلس :اللمس باليد وقوله هذا ال يكون من قبيل الرأي :ألنه يقرر حك ًَام.
فمحض التقاء برشيت رجل وامرأة أي :أن يصيب بعضها بعض ًا .والبرشة هنا :ظاهر جلد
اإلنسان و ُأحلق بالبرشة :حلم األسنان واللسان وكذا باطن عني وحلم ظهر عند حممد الرميل،
وكذا باطن ٍ
أنف عند الرشقاوي ،إال السن والظفر والشعر وكل عظم ظهر إذ ال لذة يف ملس

ذلك.
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َكبِ َير ْي ِن َأ ْج َنبِ َّي ْي ِن
واملراد بالرجل واملرأة :الذكر واألنثى ،وذلك بأن يلمس الذكر األنثى ،أو األنثى الذكر ،بام

ذكر خرج به ملس الذكر الذكر ولو أمرد ،واملرأة املرأة ،والذكر اخلنثى ،واخلنثى الذكر ،واملرأة
اخلنثى ،واخلنثى املرأة ،مع كون اللمس من (كبيرين) وهو رشط واملراد بالكرب هنا ال يتقيد

بالسبع سنني ،وإنام إذا بلغ حد ًا بحيث يشتهى من قبل أهل الطباع السليمة عرف ًا يف الغالب
سواء يف الذكر واألنثى .وضابط الشهوة :انتشار الذكر يف الرجل ،وميل القلب يف املرأة .وخرج

بأهل الطباع السليمة :أهل الطبائع غري السليمة كالفساق والفجار .مع كوهنام أيض ًا (أجنبيين)

أي :الالمس وامللموس ،فهو رشط يف نقض الوضوء ،فخرج بكون الالمس وامللموس أجانب
ما لو كانا محَ ْرمني فال نقض ،وإن كان القديم يقول بالنقض مطلق ًا ،لكن اجلديد يف مذهب

الشافعي قيده بكوهنام أجنبيني ،واملراد با َملحرم :من َح ُرم نكاحها عىل التأبيد بسبب قرابة أو
رضاع أو مصاهرة.

والذي حيرم بسبب القرابة ـ وتسمى النسب ـ سبعة وهي :األم وإن علت والبنت وإن سفلت

واألخت شقيقة كانت أو ألب أو ألم و العمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت.

والذي حيرم بسبب الرضاع سبعة أيض ًا :وهي األم من الرضاعة وإن علت والبنت من

الرضاعة وإن سفلت واألخت من الرضاعة من أي جهة كانت والعمة من الرضاعة واخلالة

من الرضاعة وبنت األخ من الرضاعة وبنت األخت من الرضاعة.

وحيرم باملصاهرة أربعة :زوجة األب وإن عال وزوجة االبن وإن سفل وأم الزوجة ولو قبل

الدخول ببنتها وبنت الزوجة إذا دخل بأمها وهؤالء حمارم عىل األبد ،وهذا بالنسبة للمس الذكر

ا َمل ْح َرم هلا ،وكذلك بالنسبة للمسها للمحرم عليها ،وهم اآليت من حيرم بالقرابة أي :النسب

وهم سبعة :األب وإن عال واالبن وإن سفل واألخ الشقيق أو ألب أو ألم والعم واخلال وابن
األخ وابن األخت .والذي حيرم بسبب الرضاع :األب من الرضاع وإن عال واالبن وإن سفل

واألخ كذلك والعم واخلال وابن األخ وابن األخت .ومن حيرم من املصاهرة وهم :زوج األم
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اح ِة َأ ْو
الر َ
(الرابِ ُع) َم ُّس ُق ُبلِ اآل َد ِم ِّي أو َح َل َق ِة ُد ُب ِر ِه ب َب ْط ِن ّ
ِم ْن َغ ْي ِر َحائِلٍ ّ
ون َ
ُب ُط ِ
األ َصابِ ِع.
وإن علت وزوج البنت وإن سفلت وابن الزوج وإن سفل.

ويشرتط أن يكون اللمس املذكور (من غير حائل) أما مع احلائل ولو رقيق ًا ،ولو بشهوة

ال يرض ،واحلاصل أنه إذا حصل التالقي بني الرجل واملرأة األجنبيني الكبريين من غري حائل،

عمد ًا كان التالقي أو سهو ًا ،طوع ًا أو كره ًا ،بشهوة أو بدوهنا ،ولو كان الذكر هرم ًا أو خصي ًا

أو عنين ًا أو ممسوح ًا ،واألنثى عجوز ًا ولو شوهاء ،أو كان أحدمها ميت ًا ،انتقض الوضوء ،إال أن
امليت ال ينتقض وضوؤه.

وحتصل رشوط النقض باللمس كام ذكرناه مخسة:

األول :أن يكون بالبرشة.

الثاين :أن يكون بني خمتلفني ذكورة وأنوثة.

الثالث :أن يكون كل منهام بلغ حد الشهوة.
الرابع :عدم املحرمية.

اخلامس :عدم احلائل.

و(الرابع) من نواقض الوضوء ذكره املصنف بقوله( :مس قبل اآلدمي أو حلقة دبره) سواء

كان منه أو من غريه ،عمد ًا أو سهو ًا ،طوع ًا أو كره ًا بشهوة أو دوهنا ،ذكر ًا كان اآلدمي أو أنثى،
صغري ًا أو كبري ًا ،حي ًا أو ميت ًا ،حمرم ًا أو غري حمرم ،سلي ًام كان ال ُق ُبل أو أشل ،متص ً
ال أو منفصالً.

والقبل املراد به هنا يف الذكر :هو ذكره ولو حمل املسح ،واملرأة :املراد به شفراها .والدبر :هو
ملتقى املنفذ.

واألصل يف النقض بام ذكرنا قوله ﷺ« :من مس ذكره» ويف رواية «ذكر ًا فليتوضأ» والدبر

يقاس عىل القبل ،وال ينقض الوضوء بمسه إال إذا مسه (ببطن الراحة أو بطون األصابع) لقوله
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ﷺ« :إذا أفىض أحدكم بيده إىل فرجه ليس بينهام ِسرت وال حجاب فليتوضأ» واإلفضاء ال يكون

إال بباطن الكف وبطون األصابع.

واملراد بباطن الكف جزء منه ،وال فرق يف الكف بني السليمة والشالء .وبطن الكف هنا:

ما يسترت عند وضع باطن إحدى الكفني عىل األخرى مع حتامل يسري وتفريق لألصابع ،وهو
الذي ينقض املس به ،وما ال يسترت ال ينقض وهذا يف غري اإلهبامني أما مها فالناقض منهام ما

يسترت عند وضع بطن أحدمها عىل بطن اآلخر بحيث تكون رأس أحدمها عند رأس اآلخر،

ومن هنا ُيعلم أن ما ظهر من حريف الكف وحروف األصابع و رؤوسها ال نقض به.
(فائدةٌ) اللمس يفارق املس يف ثامنية أمور:

أحدها :أن اللمس يكون بأي جزء من البرشة ،بخالف املس فإنه خيتص ببطن الكف وبطون

األصابع.

ثانيها :أنه يشرتط يف اللمس اختالف النوع ذكورة وأنوثة ،بخالف املس فإنه يكون بني

رجلني و امرأتني.

ثالثها :أن اللمس ال يكون إال بني اثنني بخالف املس فإنه قد يكون من واحد.

رابعها :اختصاص اللمس بغري ا َمل ْح َرم بخالف املس فإنه عام يف املحرم وغريه.

خامسها :أن ملس العضو املبان غري ناقض ،بخالف مس الفرج املبان فإنه ناقض.

سادسها :أن اللمس يكون يف أي موضع من البرشة ،بخالف املس فإنه خاص بالفرج.

سابعها :اختصاص اللمس بالكبري ،بخالف املس فال خيتص به فينتقض الوضوء بمس فرج
الصغري ولو جنين ًا أو ِسقط ًا حيث نفخت فيه الروح وكذلك وضوء صغري مل يبلغ حد الشهوة

بمسه فرج ًا.

ثامنها :أن اللمس ينقض وضوء الالمس وامللموس ،بخالف املس فإنه عند احتاد النوع ال

ينقض إال وضوء املاس فقط.
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ض ُو ُض ُ
( َف ْص ٌل) َم ِن ٕا ْن َت َق َ
الصال ُة
وؤ ُه َح ُر َم َع َل ْي ِه َأ ْر َب َع ُة َأ ْش َي َاء َّ :
(فصل) يف بيان ما حيرم باألحداث

عقد املصنف -رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل مبين ًا فيه ما حيرم باألحداث ،وقسمها إىل ثالثة

أقسام ،وهي كذلك من حيث ما حيرم هبا.

األول :هو احلدث األصغر .وهو ما أوجب الوضوء.

والثاين :احلدث األوسط .وهي اجلنابة احلاصلة بسبب خروج املني أو دخول احلشفة

والوالدة وهي داخلة يف خروج املني؛ ألن الولد كام تقدم عبارة عن مني الرجل واملرأة املنعقد

منهام فهو مني تأخر خروجه.

والثالث :األكرب وهو احليض والنفاس.

والثاين والثالث من األحداث موجب للغسل كام تقدم ومن هنا يظهر أن األحداث من

حيث موجبها تنقسم إىل قسمني :أصغر وأكرب .فاألصغر :ما أوجب الوضوء .واألكرب :ما

أوجب الغسل .ومن حيث ما حترم به تنقسم إىل ثالثة أقسام كام أسلفنا.

واحلدث األصغر حيل يف األعضاء األربعة للوضوء فقط وهذا عىل املعتمد وقيل :حيل

مجيع البدن لكن يرتفع عنه بتطهري أعضاء الوضوء ،والذي حيل هو األمر االعتباري إذ احلدث

كذلك حيث مل يكن له ظهور فيظهر به عىل أعضاء الوضوء كام هو الظاهر ،وأما احلدث
األوسط واألكرب فيحالن يف مجيع البدن ويرتفعان بتطهريه ،وقد ذكر املصنف ما حيرم باحلدث
األصغر فقال( :من انتقض وضوؤه) فاملراد به :عدم الوضوء وإن مل يسبق له وجود (حرم

عليه) أي :عىل ذلك الذي قام به احلدث األصغر (أربعة أشياء) أي :أمور لكون تلك األمور

مفتقرة للوضوء وهي أربعة:

األول( :الصالة) وال تصح ولو مع اجلهل والنسيان ،نعم تصح صالة دائم احلدث إذا قام بام

يلزم من الغسل والتحفظ ثم خرج منه احلدث الدائم ،وكذلك فاقد الطهورين .وسواء كانت
الصالة فرض ًا أو نفالً ،وكذا صالة اجلنازة؛ الشتامهلا عىل تكبرية اإلحرام .وقيل :تصح من غري
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الم ْص َح ِ
َّ
والط َو ُ
ف،
اف  ،و َم ُّس ُ
وضوء .وما يف معنى الصالة كسجديت التالوة والشكر وخطبة اجلمعة ،واألصل يف حتريمها قبل

اإلمجاع الكتاب والسنة أما الكتاب فألمر اهلل تعاىل بالوضوء قبل إرادة الصالة حيث قال :ﮋﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﮊ .

وأما السنة فام روى البخاري ومسلم من قوله -عليه الصالة والسالم« :-ال يقبل اهلل صالة

أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

(و) الثاين (الطواف) أي :مما حيرم فعله من غري وضوء ،ولو كان طواف نفل لقوله -عليه

الصالة والسالم« :-الطواف بمنزلة الصالة إال أن اهلل أحل فيه الكالم فمن تكلم فال يتكلم

إال بخري» رواه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد .قال شيخ اإلسالم« :إنه ﷺ توضأ له -أي:
للطواف -وقال« :لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم.

ومن هنا يؤخذ أن الطواف حيرم فرض ًا كأن كان طواف الركن يف احلج أو العمرة ،أو واجب ًا

وهو طواف الوداع ،أو مندوب ًا وهو طواف القدوم ،أو نف ً
ال ال يتعلق باحلج والعمرة كالطواف

خارج النسك ،ومع كونه حيرم فهو ال يصح حتى مع اجلهل والنسيان .وقوله ﷺ :بمنزلة
الصالة ،حيث يشرتط له السرت والطهر ،وكذا النية إن مل يكن يف ضمن النسك .

(و) الثالث (مس المصحف) سواء مبارشة بيده ،أو بأي موضع من جسمه ولو سن ًا أو ظفر ًا

ولو كان بحائل ولو كان احلائل غليظ ًا؛ ألن حتريم َم ِّسه لتعظيمه بخالف مس األجنبية والقبل
والدبر؛ ألن املنع منه للشهوة وال فرق يف حرمة املس لورقه ،سواء أكان ما فيه مكتوب ًا منه أو

هوامشه أو ما بني سطوره ،والورق البياض الذي بينه وبني جلده يف أوله وآخره حتى جلده

املتصل به؛ ألنه كاجلزء منه.

وحرم مسه الرميل ما دامت نسبته إىل
وأما جلده املنفصل عنه فال حيرم مسه عند ابن حجرَّ ،

املصحف حتى تنقطع نسبته إىل املصحف بأن جيلد به نحو كتاب فيجوز مسه ،وأما صندوقه
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الص َ
ال ُة َّ ،
والط َو ُ
الجن ِ
اف  ،و َم ُّس
وح ْم ُل ُه  ،و َي َح ُر ُم َع ٰ
َ
لى ُ
ُب ِس َّت ُة َأ ْش َي َاءَّ :
الم ْص َح ِ
وح ْم ُل ُه
فَ ،
ُ

وعالقته فيحرم مسها إذا كان فيهام ،أما لو مل يكن فيهام فال حيرم مسهام ،وحيرم مس الكريس
الذي يوضع عليه املصحف إذا كان املصحف موضوع ًا عليه ،وهو ما اعتمده ابن حجر

والزيادي .وقال ابن قاسم :ال حيرم ونقله عن الرميل والطبالوي.

واألصل يف حتريم ذلك قوله تعاىل :ﮋﭙﭚﭛﭜﮊ وحلديث رواه احلاكم وقال

املصحف إال طاهر».
عىل رشط الشيخني« :وال يمس
َ

(و) الرابع (حمله) أي :املصحف ،أي :حيرم محله من حمدث؛ ألنه أبلغ من مسه ،فإذا حرم

املس فمن باب أوىل حيرم احلمل ،نعم إذا محل املصحف ضمن متاع وقصد املتاع فقط فال

حيرم ،أو قصد محل املتاع واملصحف فال حيرم عند الرميل وقال ابن حجر :حيرم .وإن قصد محل
املصحف فقط حرم مطلق ًا ،وإن أطلق حرم عند ابن حجر ومل حيرم عند الرميل .ولو محل حامل

املصحف فال حيرم مطلق ًا عند الرميل ،ويكون فيه التفصيل املار يف محل املتاع عند ابن حجر.

وقد ذكرنا دليل حتريم مس املصحف ومحله باألوىل من اآلية يف قوله تعاىل :ﮋﭙﭚ

ﭛﭜﮊ واملراد بالكتاب يف اآلية يف قوله :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﮊ املصحف الذي عندنا ال الذي يف اللوح املحفوظ؛ ألنه أقرب مذكور
وعوده إىل اللوح املحفوظ ممنوع؛ ألنه غري منزل .وتوجه النهي للمالئكة مستبعد؛ ألهنم
مطهرون فال يصدق فيهم النفي واإلثبات.

ثم ذكر املصنف احلدث األوسط وما حيرم به فقال( :ويحرم على الجنب) واجلنب من أولج

حشفته أو قدرها يف فرج ،أو أولج فيه ذلك ،أو خرج منه مني موجب للغسل.

وهو مأخوذ من اجلنابة وهي لغة :البعد .و رشع ًا :أمر اعتباري يقوم بالبدن.

والذي حيرم عليه من األمور ستة كام ذكرها املصنف بقوله( :ستة أشياء) وهي (الصالة ،

والطواف  ،ومس المصحف  ،وحمله ) وقد تقدم الكالم عليها فيمن أحدث حدث ًا أصغر،
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الم ْس ِج ِد ِ ،
الق ْر ِ
وق َر َاء ُة ُ
آن .
وال ُل ْب ُث ِفي َ
وكذلك حترم عىل من عليه حدث أوسط.

(و) يزاد عليها اثنان أحدمها (اللبث في المسجد) ملسلم بالغ بقدر أقل الطمأنينة عىل املعتمد

خالف ًا ملن قال :ال بد أن يزيد عىل قدر الطمأنينة ،واألصل يف حتريمه قوله تعاىل :ﮋﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﮊ قال ابن
عباس :أي :ال تقربوا مواضع الصالة؛ ألن الصالة ليس فيها عبور سبيل ،ومن هنا ُيفهم جواز

املحرم دخول مسجد
عبور اجلنب يف املسجد ،وحيرم الرتدد فيه؛ ألنه يشبه املكث ومن الرتدد َّ
ليس له إال باب واحد ،أو أبواب ودخله بقصد الرجوع من ذلك الباب ،ال إن ع َّن له ذلك ،قاله
القليويب ،ولقوله -عليه الصالة والسالم« :-ال أحل املسجد حلائض أو جنب» رواه أبو داود.

وحمل حرمة ا ُملكث والرتدد إذا كان لغري عذر ،كأن نام يف املسجد فاحتلم ،ومل جيد ماء يغتسل

به وتعذر عليه اخلروج لغلق أبوابه ،ومل جيد من يفتحها ،أو خاف من اخلروج نحو عدو ،ولو
من العسس الذين يطوفون بالليل كالدوريات ،لكن يلزمه أن يتيمم إن وجد تراب ًا غري تراب
املسجد ،أما تراب املسجد فيحرم التيمم به ،واملراد برتابه :ما كان داخ ً
ال يف وقفيته.

وخرج باملسلم :الكافر حيث ال يمنع الكافر ولو جنب ًا من املكث يف املسجد ،لكن برشط

دخوله بإذن مسلم بالغ عاقل ،أو دخل لنحو استفتاء من العلامء ،أو للسؤال عن الدين

اإلسالمي ،أو من أجل مصلحة لنا يف دخوله كبناء املسجد.

وقال بعضهم :البد يف جواز دخوله من رشطني :احلاجة واإلذن فإن دخل بغري ذلك عزر.

واملراد باملسجد الذي حيرم فيه ما ذكرنا ،الذي حتققت مسجديته ،أو ظنت باالستفاضة ،نقل

اإلمام ابن حجر عن السبكي أنه قال[ :إننا إذا رأينا صورة املسجد يصىل فيه من غري منازع

حكمنا بوقفيته].

(و) ثانيها مما حيرم عىل اجلنب (قراءة القرآن) أي :قراءته باللفظ ولو حرف ًا ،بحيث يسمع

نفسه إن اعتدل سمعه وال عارض يمنعه .ورشوط حرمة قراءته للقرآن ستة:
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الم ْص َح ِ
الصال ُة ّ ،
والط ُ
بالح ْي ِ
ف،
و َي ْح ُر ُم َ
ض َع َش َر ُة َأ ْش َي َاءّ :
واف  ،و َم ُّس ُ
الم ْس ِج ِد ِ ،
الق ْر ِ
وق َر َاء ُة ُ
والص ْو ُم ،
َ
آن َّ ،
وح ْم ُل ُه  ،وا ْل ُل ْب ُث ِفي َ
 -1أن يكون القارىء مكلف ًا فخرج الصبي واملجنون.

 -2أن يكون ما أتى به يسمى قرآن ًا .نعم إذا نوى القراءة ورشع فيها فإنه يأثم باحلرف

الواحد؛ ألنه نوى املعصية ورشع فيها ،ال من حيث إن احلرف الواحد يسمى قرآن ًا.

 -3أن تكون القراءة نف ً
ال لتخرج هبا قراءة فاقد الطهورين ،فال حرمة يف قراءته الفاحتة

لفرضيتها يف الصالة املكتوبة ،وقراءته آية يف خطبة اجلمعة ،وقراءته سورة نذر قراءهتا يف وقت

معني صادف فقد الطهورين.

 -4أن يتلفظ هبا فخرج ما إذا أجراها عىل قلبه ،أو نظر إىل اآليات يف املصحف بدون لفظ.
 -5أن يسمع نفسه حيث كان معتدل السمع .وال مانع من لغط ونحوه.

 -6أن يكون بقصد القراءة وحدها ،أو مع غريها فإن مل يقصدها ،بأن قصد نحو ذكره أو

موعظته أو قصصه أو التحفظ أو التحصن ومل يقصد معها القراءة وكذا إن أطلق فال حرمة.

واألصل يف حتريم قراءة اجلنب قوله -عليه الصالة والسالم« :-ال يقرأ اجلنب وال احلائض

شيئ ًا من القرآن» رواه الرتمذي وحسنه املنذري .وحديث عيل -ريض اهلل عنه -أنه قال« :مل
النبي عن القرآن يشء سوى اجلنابة» ويف رواية «حيجز» رواه أمحد وأصحاب السنن
يكن حيجب َّ
وابن خزيمة وابن حبان واحلاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وغريهم وحسنه الرتمذي .

ثم ذكر املصنف -رمحه اهلل تعاىل -ما حيرم باحلدث األكرب وهو الذي عرب عنه بقوله( :ويحرم

بالحيض) ومثله النفاس؛ ألننا قد علمنا أنه دم حيض متجمع كام تقدم معنا يف موضعه( .عشرة

أشياء) أي :أمور وهي (الصالة  ،والطواف  ،ومس المصحف ،وحمله  ،واللبث في المسجد،
وقراءة القرآن) وهذه الستة قد مر بياهنا ،فهي حترم عىل احلائض والنفساء مع زيادة أربعة أمور
ذكرها املصنف بقوله( :والصوم) فرض ًا كان أو نفالً ،حيرم عليها وال يصح منها إمجاع ًا وكون

الصوم ال يصح من احلائض ومثلها النفساء ،من األمور التي ال تدرك معانيها فهي أمور تعبدية؛
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المس ِج ِد إِنْ َخا َف ْت َت ْل ِوي َث ُه ٕ ،
والط َ
وا ِ
ّ
َاع بِ َما َب ْي َن
ال ْستِ ْمت ُ
ال ُقُ ،
والم ُر ُ
ور في َ ْ
والر ْك َب ِة.
ُّ
الس َّر ِة ُّ

ألن الصوم ال تشرتط فيه الطهارة .وعليها القضاء يف الصوم دون الصالة ،واألصل يف ذلك
ما ورد يف الصحيحني« :أليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم ؟» وحديث عائشة -ريض
اهلل عنها« : -كان يصيبنا -أي :احليض -فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة» متفق

عليه.

(و) مما حيرم عىل غريها جتاهها أي :احلائض والنفساء (الطالق) فيحرم عىل الرجل طالق

امرأته احلائض ومثلها النفساء ،فإن طلقها وقع الطالق مع اإلثم عليه لترضرها بطول مدة
العدة واهلل تعاىل يقول :ﮋﭖﭗﮊ .نعم إن بذلت له ماالً يف مقابل تطليقها منه

فال إثم .

(و) مما حيرم عليها (المرور في المسجد إن خافت تلويثه) أي :بدم احليض أو النفاس إذا

كان يسيل منها ،وختشى وقوعه يف املسجد؛ صيانة للمسجد عن ذلك ،فإن أمنت ذلك جاز هلا
املرور دون املكث ،كاجلنب بل حيرم املرور يف املسجد ملن خاف تلويثه بأي نجاسة ،كأن كانت

به جراحة سيالة بالدم والقيح أو استطالق بطن أو ذرع قيء ونحو ذلك بجامع صيانة املسجد

عن القذر.

(و) مما حيرم -وهو آخر العرشة -عىل احلائض والنفساء (االستمتاع بما بين السرة والركبة)

بنظر أو ملس بشهوة بال حائل ،فيحرم عىل الزوج ذلك ،وجيب عليها أن ال متكنه من ذلك
ألنه ﷺ سئل عام حيل للرجل من امرأته وهي حائض ،فقال« :ما فوق اإلزار» رواه أبو داود
بسند جيد .ويستمر حتريم ذلك إىل أن ينقطع الدم وتغتسل .نعم الطالق والصوم والطهر حيل

باالنقطاع.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أسباب التيمم
بعد أن أهنى املصنف -رمحه اهلل تعاىل -املقصد األول من مقاصد الطهارة ،رشع يف املقصد

الثاين ،وهو التيمم بادئ ًا بأسبابه ،واألسباب مجع سبب ،والسبب لغة :ما يتوصل به إىل غريه
حسي ًا كان كاحلبل أو معنوي ًا كالعلم .ورشع ًا :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم

لذاته .والتيمم لغة :القصد .يقال :يممت فالن ًا أي :قصدته .ومنه قوله تعاىل :ﮋﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮊ ويف ذلك يقول الشاعر:
تَيممتك�م مل�ا فق�دت أويل النه�ى
وقال الشاعر أيض ًا:

فما أدري إذا يمم�ت أرضـ� ًا

أأخلير ال�ذي أن�ا أبـتغيــ�ه

وم�ن مل جي�د م�ا ًء تيم�م بالترب
أري�د اخليــ�ر أهيمـ�ا يليـن�ي

أم الشر الــ�ذي ه�و يبتغين�ي

ورشع ًا :إيصال الرتاب إىل الوجه واليدين بنية خمصوصة برشائط خمصوصة.

والتيمم من خصائص هذه األمة ويدل عىل ذلك قوله ﷺ« :جعلت يل األرض مسجد ًا

وتربتها طهور ًا» واختلفوا يف كونه رخصة أو عزيمة ،فقيل :إنه رخصة مطلق ًا وهو املعتمد،
وقيل عزيمة مطلق ًا ،وقيل إن كان لفقد املاء فعزيمة وإال فرخصة.

واألصل فيه قبل اإلمجاع قوله تعاىل  :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮊ وسبب نزول هذه اآلية أن ِعقد ًا لسيدتنا عائشة -ريض اهلل عنها -انقطع يف الطريق
وهم يف سفر غزوة بني املصطلق وكانت سنة ست من اهلجرة ،وقيل أربع فأقام النبي ﷺ

وأصحابه يلتمسون عقد عائشة ريض اهلل عنها ،وليسوا عىل ماء ،وليس معهم ماء ،فأتى الناس

أبا بكر فقالوا :أال ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اهلل ﷺ وبالناس وليسوا عىل ماء
وليس معهم ماء .قالت عائشة :فعاتبني أبو بكر .وقال :ما شاء اهلل أن يقول وجعل يط ُعن بيده
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اب ال َّت َي ُّم ِم َث َ
ال َث ٌة :
َأ ْس َب ُ
ُ
مكان رسول اهلل ﷺ عىل فخذي ،فقام رسول اهلل
يف خارصيت ،وال يمنعني من التحرك إال
ﷺ عىل غري ماء حني أصبح فأنزل اهلل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضري :ما هي بأول

بركتكم يا آل أيب بكر .قالت :فبعثنا البعري فوجدنا العقد حتته .

قال املصنف -رمحه اهلل تعاىل( : -أسباب التيمم ثالثة) ومراده األسباب التي يبيح أحدها

التيمم  ،عىل ما جرى عليه يف «املنهاج» و«املحرر» ،وعدها يف «الروضة» سبعة مجعها بعضهم

بقوله:

ِّ
حــل تيمم
يا س�ائيل أس�باب
فقدٌ وخ�وف حاجــة إضال ُل ُه

ه�ي س�ـبعة بس�ـامعها ترتاح
مرض يش�ـق جبيرة وجراح

وذكر شيخ اإلسالم يف «حتريره» إحدى وعرشين سبب ًا وهي:
 -1فقد املاء يف مكان يغلب فيه وجوده.
 -2نسيانه.

 -3إضالله يف رحله.

 -4وضع الساتر عىل غري طهر.

 -5كون الساتر يف أعضاء التيمم.
 -6كون التيمم قبل الوقت.
 -7شدة الربد

 -8عصيان بسفر.

 -9تنجس بدن بغري معفو عنه.

فهذه التسع الصور تعاد فيها الصالة ،واالثنتا عرشة الباقية ال تعاد فيها الصالة وهي:

 -1فقد املاء بمحل ال يغلب فيه وجوده.
 -2احلاجة إليه.
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الم ِ
اء
َف ْقدُ َ
 -3بيعه للمؤونة.

 -4عجزه عن ثمنه إذا وجده.
 -5احتياجه للمؤونة.

 -6إذا وجد املاء لكن وجده بأكثر من ثمن املثل.
 -7حال بينهام عدو.

 -8مل جيد ما يستقي به.

 -9خاف من استعامله تلف نفسه أو حمرم ًا.
 -10خاف منه بطء برء.

 -11خاف زيادة مرض.

 -12خاف حصول شني فاحش بعضو ظاهر.

وهذه كلها تعود إىل الثالثة األسباب التي ذكرها املصنف -رمحه اهلل تعاىل -وتعود إىل أمرين

مها :فقد املاء حس ًا وهو ظاهر .أو رشع ًا كمرض وبرد وعدم قدرة عىل ثمنه ،أو احتياج إليه ،أو
إىل ثمنه فإذا (فقد الماء) أي :مل جيده حس ًا ،سواء أكان يف احلرض أو يف السفر.

واألصل يف جواز استعامله -أي :عند فقده -اآلية وما رواه البخاري عن عمران بن حصني

 ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل ﷺ رأى رج ًال معتزالً مل يصل مع القوم فقال« :يا فالن ما
منعك أن تصيل مع القوم ألست برجل مسلم؟» قال :بىل يا رسول اهلل ولكن أصابتني جنابة

وال ماء .قال« :عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
وللمسافر أربعة أحوال:

احلالة األوىل :أن يتيقن عدم وجود املاء حوله .فيتيمم وال حيتاج إىل طلب؛ ألن طلب ما علم

عدمه عبث يف هذه احلالة ،واألصل يف وجوب الطلب قوله تعاىل :ﮋﭷﭸﭹﮊ وعدم

وجوده هنا ال يتحقق إال بطلبه ،ثم يتحقق عدم وجوده.
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احلالة الثانية :وجود املاء حوله جتويز ًا قريب ًا أو بعيد ًا فعندها جيب الطلب عليه بال خالف،

ويشرتط أن يكون بعد دخول الوقت؛ ألن التيمم طهارة رضورة وال رضورة مع إمكان الطهارة

باملاء ،وقبل دخول الوقت ،وال يكفيه طلب من مل يأذن له بال خالف.

وكيفية الطلب أن يفتش يف رحله -أي :مسكنه -الحتامل وجود ٍ
ماء وهو ال يشعر ،فإن

مل جيد نظر يمين ًا و شامالً وأمام ًا وخلف ًا إن استوى املكان الذي هو نازل فيه ،وخص بعض

األماكن بمزيد نظر ،وهي مواضع اخلرضة واجتامع الطري ،فإن مل يستو املوضع وجب الرتدد
إىل حد الغوث وهو :الذي يلحقه غوث رفاقه مع ما هم عليه من تشاغلهم وتفاوضهم يف

أمورهم وهو مئة و أربعة وأربعون مرت ًا .إن أمن عىل نفسه وماله وإن قل ،واختصاصه كجلد

ميتة ولعب أطفاله ،وأمن انقطاعه عن رفقته ،وأمن خروج الوقت كذلك.

وحيث ذكرنا طلبه من رفقته ،مل نوجب استيعاهبم بالطلب لكل فرد من األفراد ،بل ولو بنحو

نداء بأن يناديَ :م ْن عنده ماء ولو بالثمن؟ لو كان عنده ثمنه ،وال دين حاالً وال مؤج ً
ال عليه،
وكان بثمن املثل ونداؤه هو بنفسه أو مأذونه .فإن خاف شيئ ًا مما تقدم مل جيب عليه الرتدد؛ ألن

هذا اخلوف يبيح له التيمم عند تيقن املاء فعند التوهم أوىل.

احلالة الثالثة :أن يتيقن وجود املاء حواليه .وله ثالث مراتب:

املرتبة األوىل :أن يكون املاء يف حد القرب .وهي املسافة التي يرتدد إليها املسافر لالحتطاب

واالحتشاش والرعي ،وهو ما يقارب نصف فرسخ ويساوي ألفني وسبعامئة واثنني وثامنني

مرت ونصف املرت فعندها جيب أن يسعى للامء وال يصح التيمم؛ ألنه إذا سعى لتلك املسافة
لتحصيل أمر دنيوي فسعيه حلصول أمر أخروي أوىل ،لكنه ال جيب السعي إال إن أمن ما تقدم،

أما إذا خاف حصول يشء مما تقدم تيمم.

املرتبة الثانية :أن يكون املاء يف حد البعد .فال يكلف الذهاب إليه للمشقة املعتربة يف ذلك،

بل يتيمم ويف هذه املسألة خالف واملعتمد ما ذكرناه.

املرتبة الثالثة :أن يكون املاء يف مكان بعيد لو طلبه خرج الوقت فال خالف يف كونه يتيمم.

احلالة الرابعة :أن يكون املاء حارض ًا ،لكن تقع عليه زمحة املسافرين بأن يكون يف بئر وال
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والم َر ُ
ض
َ
يمكن الوصول إليه إال بآلة ،وليس هناك إال آلة واحدة ،أو كان موقف االستسقاء ال يسع إال

واحد ًا ،ويف ذلك خالف الراجح أنه يتيمم للعجز احليس وال إعادة عليه عىل املذهب .ومن

أسباب اإلباحة أيض ًا إذا كان بقربه ماء وخياف من وصوله إليه نحو سبع أو عدو ،أو كان يف

سفينة ولو استسقى من البحر لوقع فيه.

(و) السبب الثاين هو (المرض) واألصل يف جواز التيمم لنحو املرض حديث صاحب

الشجة التي وقعت له يف رأسه ثم أجنب ،فسأل هل له رخصة فقالوا له :ال ،فاغتسل فامت .فلام

أخرب -عليه الصالة والسالم -قال« :قتلوه قتلهم اهلل» .وحديث عمرو بن العاص ملا احتلم

يف ليلة شديدة الربد ،ثم تيمم عن اجلنابة خلوف اهلالك من الربد ،فأقره النبي ﷺ .وينقسم إىل

ثالثة أقسام:

القسم األول :املرض الذي خياف معه من استعامل املاء هالك نفسه ،أو خاف من استعامله

تلف عضو كالعمى ،أو منفعته كحركة اليد ونحوه.

القسم الثاين :أن خياف زيادة العلة .بأن يتأخر الشفاء بسببه ،أو يتغري عضو ظاهر وهو ما يبدو

عند املهنة كالوجه واليدين وكان التغري يشني ذلك العضو بأن كان فاحش ًا كسواد كثري ،ويلحق
باملرض شدة الربد املهلكة إذا عجز عن تسخني املاء ،ويعتمد يف مجيع ما ذكرنا عىل التجربة
وخرب العدل فإن انتفيا وتوهم حدوث يشء مما ذكرنا جاز التيمم مع اإلعادة عند ابن حجر
واعتمد الرميل وجوب استعامل املاء.

القسم الثالث :أن خياف من استعامل املاء شين ًا يسري ًا .كسواد يسري يف عضو ظاهر ،أو خياف

شين ًا كثري ًا يف عضو غري ظاهر ،أو تأمل باستعامل املاء حال استعامله عىل جراحة ،أو برد أو حر
ال خيشى منهام هالك ًا ،فال جيوز التيمم يف هذه احلالة بال خالف ،أما إذا خاف من استعامل املاء
يف عضو من أعضائه -أي :أعضاء الوضوء -أو جزء من جسمه وكان عليه نحو جنابة فإنه

يغسل الصحيح ويتيمم عن العليل لقوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
()199

كتاب الطهارة

ٕ
وا ِ
ش َح َي ٍ
اج إِ َل ْي ِه لِ َع َط ِ
وان ُم ْحت ََر ٍم
ال ْحتِ َي ُ
ما استطعتم».

ولو كان عىل العضو أو جزء من بدنه ساتر ،وجب نزع ذلك الساتر إن أمكن غسل ما حتته من

اجلرح باملاء ،أو أخذ ذلك الساتر موضع ًا من الصحيح ،أو كان بمحل التيمم -أي :يف الوجه
أو اليدين -وأمكن مسح العليل بالرتاب ،فإن مل يتمكن من النزع ترتب عليه مسائل اجلبرية

وملخصها فيام ييل:

 -1أن تكون اجلبرية يف أعضاء التيمم .وهي الوجه واليدين ،فعليه اإلعادة مطلق ًا سواء

أوضعها عىل طهر أم ال ،وسواء أكانت بقدر االستمساك أم ال.

 -2أن تكون يف غري أعضاء التيمم .فإن وضعها عىل طهر وبقدر االستمساك فال إعادة عليه،

وكذا إن وضعها ومل تأخذ من الصحيح شيئ ًا فال إعادة عليه ،سواء أوضعها عىل طهر أم ال،
وأما إذا وضعها عىل طهر وفوق قدر االستمساك ،أو عىل غري طهر وبقدر االستمساك ،أو عىل

غري طهر وفوق قدر االستمساك ،فعليه اإلعادة يف هذه الصور كلها.

وليعلم هنا يف مسائل اجلبرية أنه إذا كان الطهر رفع اجلنابة ونحوها فإنه خيري بني التيمم أوالً

ثم االغتسال أو بالعكس إذ ال ترتيب بينهام؛ ألن بدنه كعضو واحد ،أما إذا كان الطهر حلدث

أصغر فإنه ال يتيمم إال إذا وصل إىل حمل اجلبرية؛ مراعاة للرتتيب ،وال ينتقل من العليل حتى

يكمله غس ً
ال وتيم ًام ومسح ًا ،ويتعدد التيمم بتعدد اجلبرية.

والثالث من أسباب التيمم ذكره املصنف بقوله( :واالحتياج إليه) أي :إىل املاء (لعطش

حيوان محترم) وهو ما حيرم قتله ويدخل يف ذلك احليوان النفس ،وذلك بأن خياف عليه من العطش

مرض ًا أو غريه مما سبق ،وسواء أكان احليوان آدمي ًا أم غريه ،وسواء أكان احليوان له أو لغريه ،وسواء

خاف عليه حاالً أو مآالً ،وإن ظن وجود املاء يف املآل؛ صون ًا للروح ،فيحرم عليه يف هذه احلالة
استعامل املاء لغرض من أغراض الطهارة وضو ًء أو غس ً
ال أو غريه كاستنجاء؛ ألن حرمة النفس
آكد مما ذكرنا ،و ألنه ال بدل للرشب ونحوه ،وللوضوء ونحوه بدل وهو التيمم ،واستعامل
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الص َ
َ
ال ِة ،
الم ْحت ََر ِم ِس َّت ٌة َ :تا ِر ُك َّ
وغ ْي ُر ُ
احلجر فيحرم استعامل املاء فيام ذكرنا وهناك من حيتاج إليه ولو غري رفيقه املخالط له ما دام

موجود ًا معهم ولو كربت القافلة.

ولو امتنع صاحب املاء من بذله ،وهو غري حمتاج إليه لعطش ،وهناك مضطر إليه للعطش

حاالً ،وإن احتاجه املالك مآالً كان للمضطر أخذه قهر ًا ،وعليه قيمة املاء لصاحبه ،فإن امتنع
من إعطائه إياه إال بقتاله قاتله ،فإن قتل أحدمها صاحبه كان صاحب املاء مهدر الدم ال قصاص

فيه وال دية وال كفارة ،لكونه ظامل ًا يمنع املاء للمضطر إليه ،وكان املضطر مضمون ًا بالقصاص

أو الدية والكفارة لكونه مقتوالً بغري حق.

نعم لو احتاج إليه صاحب املاء لعطش نفسه ،كان املالك مقدم ًا عىل غريه .وإذا احتاج املا َء
لعطشه أو عطش حيوان حمرتم حاالً أو مآالً فيجب عليه أن يتيمم ويصيل وال يعيد؛ لفقد املاء
رشع ًا وإن وجد املاء بالثمن وهو يملكه وال حيتاج إليه -أي :لذلك الثمن -ولو لدَ ين لزمه
رشاء املاء إذا كان يباع بثمن املثل يف ذلك املكان ،فإن احتاج لثمنه ولو لقضاء دين يف املآل أو
وجده يباع بأكثر من ثمن املثل يف ذلك املوضع وإن قلت الزيادة فال جيب الرشاء ،ويتيمم ألن

للامء بدالً ،نعم يستحب رشاؤه.

ومثل االحتياج للامء لعطش ما ذكر االحتياج لبيعه لتحصيل طعام له ،أو للحيوان املحرتم،

أو لدين ،أو لغسل نجاسة  ،ولو تطهر به مع االحتياج إليه ليشء مما ذكرنا صح طهره وأثم.

(و) خرج باحليوان املحرتم (غير المحترم) وهو الذي ال حيرم قتله وهو (ستة) أوله:

(تارك الصالة) وينقسم تارك الصالة إىل قسمني :تارك الصالة جحود ًا لوجوهبا ،فهذا مرتد
ويقتل كفر ًا وال يغسل وال يصىل عليه ويدفن يف مقابر الكفار ،وما ُله يف ٌء يكون يف بيت مال

املسلمني.

وتاركها هتاون ًا وكسالً ،فهذا يقتل حد ًا ويغسل ويكفن ويصىل عليه ويدفن يف مقابر املسلمني

وماله لورثته ولكن ال يقتل حد ًا إال برشوطه وهي:
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والم ْر َتدُّ َ ،
الح ْربِ ُّي ،
ّ
والك ِاف ُر َ
الم ْح َص ُن ُ ،
والزانِي ُ
 -1أن يكون قد تركها لغري عذر من نحو نسيان.

 -2أن خيرجها عن وقت العذر إن كانت جتمع مع التي بعدها فيام له وقت مجع فال يقتل بالظهر

حتى تغرب الشمس  ،وال باملغرب حتى يط ُل َع الفجر  ،ويقتل بالصبح بطلوع الشمس ،ويف
العرص بغروهبا ،ويف العشاء بطلوع الفجر.
 -3أن يكون بعد أمر اإلمام هبا.

 -4أن يستتاب فال يتوب بناء عىل وجوب االستتابة من ترك الصالة واملعتمد أهنا تسن وال جتب.

(و) ثانيه( :الزاني المحصن) بفتح الصاد ورشائط اإلحصان أربعة وهي :البلوغ والعقل
واحلرية ووجود الوطء يف نكاح صحيح .فإذا زنى بعد اكتامل رشوط اإلحصان فهو ٍ
زان حمصن

حده الرجم باحلجارة حتى املوت ومثله املرأة.

(و) ثالثه( :المرتد) وهو من قطع اإلسالم بقول أو فعل أو اعتقاد ممن يصح طالقه وجتب

استتابته .فإن تاب بالرجوع إىل اإلسالم تُرك ،وإال قتل كفر ًا وحكمه حكم املرشكني ،لذلك

كان من دعاء عبد اهلل بن مسعود« :اللهم إين أسألك إيامن ًا ال يرتد ونعي ًام ال ينفد وقرة عني
ال تنقطع ومرافقة نبيك ﷺ يف أعىل جنان اخللد» .فمن كان معه ماء واحتاج إليه أحد ممن
ذكرنا وكذلك بقيتهم فال يعطى املاء بل يستعمله مالكه وإن ت َِلفوا ،فإن أعطاهم إياه مل يصح

تيممه ،وإن كان املاء يملكه أحد ممن تقدم ،فإنه إن كان قادر ًا عىل التوبة كتارك الصالة واملرتد
مل جيز له الرشب ،وإن احتاجه يف إنقاذ نفسه من العطش؛ ألنه حيتاجه للطهر به مع مقدرته عىل
اخلروج من املعصية .وإن مل يقدر عىل التوبة واخلروج من املعصية كالزاين املحصن جاز له

التيمم ورشب املاء لدفع العطش ،كام قرره احلفني كذا أفاده الرشقاوي.

(و) رابعه( :الكافر الحربي) وهو الذي ال صلح له مع املسلمني .وخرج باحلريب ثالثة

أقسام:

 -1الذمي :وهو من عقد اجلزية مع اإلمام أو نائبه ودخل حتت أحكام اإلسالم فإنه حمرتم .
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َ
ور ِ ،
والخ ْن ِز ُير
والك ْل ُب َ
الع ُق ُ
 -2املعاهد :وهو من عقد املصاحلة مع اإلمام أو نائبه من أهل احلرب عىل ترك القتال يف

أربعة أشهر أو يف عرش سنني بعوض منهم موصول إلينا أو بغريه .لقوله ﷺ« :أال من ظلم
معاهد ًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغري طيب نفس فأنا حجيجه -أي:

خصمه -يوم القيامة» رواه أبو داود.

املؤ َّمن :وهو من عقد األمان مع بعض املسلمني يف أربعة أشهر فقط .لقوله تعاىل :ﮋﯦ
َ -3
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ ومعنى « َأ ِج ْر ُه» :أي :آمنه من القتل.

ولقوله -عليه الصالة والسالم« :-ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسل ًام
فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني» رواه الشيخان.

(و) خامسه( :الكلب العقور) -أي :اجلارح -واملراد به الذي خييف الطريق .ولو بنباحه عىل

املارة ،دون إحلاق األذى هبم ،والكلب عىل ثالثة أقسام:

 -1عقور ،وهذا ال خالف يف عدم احرتامه وندب قتله.

 -2ما فيه نفع من اصطياد أو حراسة ،وهذا ال خالف يف احرتامه وحرمة قتله.

 -3ما ال نفع فيه وال رضر ،فاملعتمد عند ابن حجر والرميل وغريمها من املتأخرين أنه حمرتم

حيرم قتله ،وعند شيخ اإلسالم جيوز قتله.

(و) سادسه( :الخنزير) ولو مل يكن عقور ًا ،ويسن قتله عىل املعتمد ،وقيل جيب قتل العقور.

«مخس من الدواب ال حرج عىل من قتلهن :الغراب واحلدأة
واألصل يف قتل ما ذكر قوله ﷺ:
ٌ
والفأرة والعقرب والكلب العقور».

فـرع :يسن قتل املؤذيات التي تؤذي بطبعها ،كالفواسق اخلمس وهي التي كثر خبثها

وإيذاؤها ،وما يف معناها بجامع اخلبث واإليذاء ،والفواسق اخلمس هي الغراب الذي يأكل
اجليف واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ،وحيرم اقتناء هذه الفواسق .والعنكبوت؛

ألن فيه مادة سمية كام قاله األطباء ،وبعضهم قال :إن بعضه ذو سم وبعضه دون سم .
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ومثل الفواسق املذكورة يف سنية قتلها األسد والنمر والذئب والدب والنرس والعقاب

والوزغ ملا روى مسلم «أن من قتل الوزغ يف أول رضبة كتب اهلل له مائة حسنة ويف الثانية دون

ذلك ويف الثالثة دون ذلك» وفيه حض عىل قتله.

والبعوض والقراد والقمل و الصيبان والصرُ د وهو نوع من الغربان ،والربغوث والبق
والزنبور.
وحيرم قتل النمل السليامين وهو الكبري النتفاء أذاه ،والنحل واخلطاف ويسمى بعصفور

اجلنة ،والضفدع واهلدهد والوطواط وهو اخلفاش.

أما غري النمل السليامين وهو النمل الصغري فيسن قتله لرضره ،لكن بغري إحراق ،إال إن كان

تعينّ طريق ًا لقتله.
وأما ما ينفع ويرض كالصقر والباز فال يسن قتله وال يكره بل هو مباح.

وما ال يظهر فيه نفع وال رضر كخنافس و جعالن و حرباء وذباب فيكره قتله.
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اب َ ،
اب َط ِ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
وط ال َّت َي ُّم ِم َع ْش َر ٌةَ :أنْ َي ُكونَ بت َُر ٍ
اهر ًا،
وأنْ َي ُكونَ ال ُّت َر ُ

يق و َن ْح ُو ُه َ ،
وأنْ َال َي ُكونَ ُمست َْع َمال ً َ ،
َ
وأنْ َال ُي َخالِ َط ُه َد ِق ٌ
وأنْ َي ْق ِص َد ُه
ْ
(فصل) يف بيان رشوط التيمم

قال املصنف رمحه اهلل (شروط التيمم عشرة) واملراد بالرشط هنا ما البد منه؛ ألن بعض ما

ذكره املصنف هنا من األركان وقد تقدم تعريف الرشط لغة واصطالح ًا ،واملراد أن الرشوط

التي جيب توفرها لصحة التيمم عرشة بحيث ال يصح التيمم إال هبا.

األول( :أن يكون) أي :التيمم (بتراب) عىل أي :لون كان ،ولو محُ رق ًا بقي اسم الرتاب فيه

بخالف ما لو صار كالرماد ،أو خملوط ًا بنحو خل ثم جف وإن تغري طعمه أو لونه أو رحيه.

واحلاصل :أنه يصح بكل تراب له غبار ،ولو كان ذلك الرتاب مما يداوى به ألنه الصعيد املقصود

يف قوله تعاىل :ﮋﯪﯫﯬﮊ وحلديث« :جعلت يل األرض مسجد ًا وتربتها َطهور ًا».

فيصح التيمم بالرمل الذي له غبار ،وال يصح بالرمل الذي ال غبار له ،أو بام ال يلصق يف العضو
لنداوته أو نعومته .نعم من ابتيل بالرطوبة يف أعضائه صح تيممه كمن ابتيل بدمع العني.

(و) الثاين( :أن يكون التراب طاهرا) فال جيزئ بمتنجس ،كأن جعل يف بول ثم جف أو

اختلط به روث أو عذرة ،أو بنجس كرتاب مقربة نبشت واختلط هبا أجزاء امليت؛ ألنه تعاىل

قال :ﮋﯫﯬﮊ واملراد بالطيب الطاهر.

(و) الثالث( :أن ال يكون) أي :الرتاب (مستعمال) فخرج به املستعمل يف حدث ،وهو ما

عىل العضو وما تناثر منه ،أو املستعمل يف خبث كاملستعمل يف إزالة النجاسة املغلظة.

ٌ
دقيق
املتيم َم به
الرتاب
(و) الرابع( :أن ال يخالطه دقيق ونحوه) أي :أن ال خيالط
خمالط ٌ
َ
َّ

ونحوه كجص وإسمنت و نورة وإن قل؛ ألن الرتاب لكثافته وكثافة املخالط ال خيتلط فيه كام
يف املاء واملخالط ،فيمنع ذلك املخالط وصول الرتاب ملحل التيمم.

(و) اخلامس( :أن يقصده) أي :يقصد املتيمم الرتاب بالنقل بفعله أو بفعل غريه بإذنه،
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اس َة َأ َّو ًال َ ،
بضر َبتَي ِن َ ،
َ
وأنْ ُي ِز َ
وأنْ َي ْجت َِه َد
يل ال َّن َج َ
وأنْ َي ْم َس َح َو ْج َه ُه و َي َد ْي ِه َ ْ ْ
تَ ،
القب َل ِة َقب َل ُه َ ،
الو ْق ِ
وأنْ َي ُكونَ ال َّت َي ُّم ُم َب ْع َد ُد ُخ ِ
وأنْ َيت ََي َّم َم لِكُ لِّ
ول َ
ِفي ِ ْ ْ
َف ْر ٍ
ض.
ولو كان الناقل له بإذنه صبي ًا أو كافر ًا أو حائض ًا عند الرميل خالف ًا البن حجر لقوله تعاىل:

ﮋﯪﯫﯬﮊ ومعنى فتيمموا :أي :اقصدوا.

(و) السادس( :أن يمسح وجهه ويديه بضربتين) أي :بنقلتني نقلة للوجه وأخرى لليدين،

فال تكفي برضبة واحدة ،وإن أمكن االستيعاب برضبة ،بنحو خرقة مسح ببعضها الوجه،
لتعدد الروايات بالرضبتني عنه -عليه الصالة والسالم.-

(و) السابع( :أن يزيل النجاسة أوال) أي :قبل التيمم .واملراد هبا :النجاسة غري املعفو عنها

إن أمكن زواهلا ،ولو نجاسة اخلارج من أحد السبيلني فإن تعذرت اإلزالة صىل صالة فاقد
الطهورين عند الرميل واعتمد ابن حجر أنه يتيمم ،وعليه اإلعادة عندمها.

(و) الثامن( :أن يجتهد في القبلة قبله) إن جهلها فالبد من االجتهاد قبل التيمم ،فلو تيمم

قبل التحري مل يصح ،وهو معتمد ابن حجر وخالفه الرميل حيث مل جيعله رشط ًا.

(و) التاسع( :أن يكون التيمم بعد دخول الوقت) يقين ًا أو ظن ًا للصالة التي يريد فعلها

بالتيمم ،وسواء أكانت الصالة فرض ًا أو نفالً ،فال يصح تيممه قبل دخول وقت تلك الصالة
املؤقتة؛ ألن التيمم طهارة رضورة ،وال رضورة قبل دخول الوقت ،فيتيمم للنافلة املطلقة فيام

عدا أوقات الكراهة ،وللصالة عىل امليت بعد أقل غسله لكن يكره قبل التكفني ،ولذي سبب

بعد دخول الوقت الذي جيوز فعلها فيه فيتيمم لتحية املسجد بعد دخوله ،ولالستسقاء بعد
جتمع أكثر الناس ،وللفائتة بعد ذكرها.

(و) العارش( :أن يتيمم لكل فرض) أي :فرض عيني مكتوب ًا كان كالصلوات اخلمس أو

منذور ًا ،صالة كان أو غريها كطواف الفرض ،أداء كان أو قضاء فال جيمع بني صاليت فرض
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بتيمم واحد ،كصالة الظهر و صالة العرص ،وال بني طوايف فرض ،كطواف إفاضة وطواف
وداع ،وال بني صالة فرض وطواف فرض بتيمم واحد.
وخرج بالفرض العينيِ :
الكفائي والنفل .فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء من الفرض

الكفائي ،أو من النوافل استقالالً ،أو مع فرض عيني.

نعم تستثنى خطبة اجلمعة فليس له أن جيمع بني صالة اجلمعة وخطبتها؛ ألن اخلطبة وإن

كانت فرض كفاية ،إال أهنا قائمة مقام ركعتني ،ولذلك جرى الرميل عىل أنه من تيمم للخطبة،
ومل خيطب ،له أن يصيل به اجلمعة ،وخالفه ابن حجر تبع ًا لشيخه شيخ اإلسالم زكريا .فقال:

ليس له أن يصيل به اجلمعة؛ ألهنا دون الصالة.

واألصل يف ذلك أن الوضوء كان الزم اإلتيان به لكل فرض لقوله تعاىل :ﮋﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﮊ.

ثم نُسخ ذلك يف الوضوء بفعله ﷺ فإنه صىل يوم اخلندق بوضوء واحد مخس صلوات فبقي

التيمم بمقتىض اآلية ،وال يصح قياسه عىل الوضوء؛ ألن التيمم طهارة رضورة ال ُيرفع به

احلدث كام مر وإنام يستباح به فعل املفتقر إليه.
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وض ال َّتيم ِم َخمس ٌة َ :
(األ َّو ُل) َن ْق ُل ال ُّت َر ِ
اب (ال َّثانِي) الن َِّّي ُة
( َف ْص ٌل) ُف ُر ُ َ ُّ
ْ َ
(فصل) يف بيان فروض التيمم
قال املصنف رمحه اهلل (فروض التيمم خمسة) أراد بالفروض هنا األركان ،فإن أركان التيمم

أي :أجزاء ماهيته مخسة( :األول) منها (نقل التراب) أي :حتويله من موضعه ،وسواء أكان
موضع الرتاب األرض أو غريها ،ولو كان ذلك الرتاب عىل بدن املصيل ،حتى لو كان عىل

يديه ،فحوله إىل وجهه .والبد من قصد نقله فلو سفته الريح إىل أعضائه ونوى التيمم مل يصح.

واألصل يف ذلك قوله تعاىل :ﮋﯪﯫﯬﮊ أي :اقصدوه بالنقل.

((الثاني) النية) واألصل فيها قوله ﷺ« :إنام األعامل بالنيات» وألن التيمم عبادة ،وكل

التيمم ٌ
بدل عن الوضوء
عبادة تفتقر إىل نية كام هو معروف ،إذ ًا فال بد من النية يف التيمم ،وألن
َ
أو الغسل ،وهذا البدل ال يرفع احلدث بدليل قوله -عليه الصالة والسالم -يف حادثة عمرو

بن العاص َّملا أجنب وخيش اهلالك من استعامل املاء بسبب شدة الربد فتيمم وصىل بأصحابه.
«أصليت هبم وأنت جنب؟» ف ُعلم أن التيمم مبيح لفعل
فقال له -عليه الصالة والسالم:-
َ
ما افت ُِقر إليه ،ال رافع للحدث .ويزيد ذلك قوله -عليه الصالة والسالم« :-يكفيك الرتاب
حتى جتد املاء ،فإذا وجدته َفأ ِم َّس ُه جلدَ ك» فمن هنا نفهم أن نية التيمم تفارق نية الوضوء
والغسل الواجب ورفع احلدث فيهام ،ففي التيمم البد أن تكون النية نية استباحة مفتقر إىل

تيمم ،كالصالة ومس املصحف ونحوها؛ ألننا عرفنا مما تقدم أن التيمم مبيح ال رافع ،فعليه

فلو نوى بالتيمم رفع احلدث أو التيمم املفروض مل تصح نيته ،ملا تقدم من األدلة .ويباح بتلك

النية ما نواه.

ومن هنا يظهر أن النية يف التيمم عىل ثالث مراتب ،نستطيع أن نقسمها إىل عليا ووسطى

ودنيا ،فإن نوى العليا جاز له فعل الوسطى والدنيا بتلك النية ،وإن نوى الوسطى جاز له فعل

الدنيا دون العليا  ،وإن نوى الدنيا جاز له فعلها دون سابقيها.
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الو ْج ِه ،
(ال َّثالِ ُث) َم ْس ُح َ
فاملرتبة األوىل :أن ينوي استباحة فرض الصالة ،ومثله استباحة فرض الطواف ،فيتخري يف

الصورتني بني أن يصيل فرض الصالة أصالة أو منذور ًا ،وله أن يطوف طواف فرض أصالة

أو منذور ًا بنية استباحة فرض الصالة ،أو يصيل فرض ًا أو منذور ًا بنية استباحة فرض الطواف،
وليس له اجلمع بني فرضني من جنس واحد ،كصاليت فرض ،وال من جنسني خمتلفني ،كصالة
فرض وطواف فرض بتيمم واحد وله أن يستبيح بنية استباحة الفرض يف الصور املذكورة ما

بعده من املراتب من سنن وفروض كفاية ومس مصحف ونحو ذلك وإن تعدد.

املرتبة الثانية :نية استباحة نفل الصالة .أو نية استباحة نفل الطواف .أو نية استباحة الصالة.

أو الطواف أو صالة اجلنازة ،فيستبيح ما عدا فرض الصالة وفرض الطواف ،فله أن يصيل به

ما شاء من النوافل وأن يطوف ما شاء من طواف النفل ومس املصحف ونحوه ،وصالة اجلنازة
يف مرتبة النفل هنا.

املرتبة الثالثة :نية استباحة ما عدا ذلك .كنية استباحة مس املصحف ومحله وسجديت تالوة
وشكر ومك ِ
ْث ُجن ٍ
ُب يف مسجد وقراءة قرآن له ومتكني احلليل فقط فال يستباح هبذه النية املرتبة
ُ
األوىل وال الثانية.

والبد من قرن النية املتقدمة بالنقل للرتاب من موضعه ،مع استدامتها إىل مسح يشء من

الوجه -ألن ذلك حملها -مع وجوب اقرتاهنا بأول العبادة كام مر يف رشوط النية ،فلو عزبت

النية بعد النقل ،وقبل مسح يشء من الوجه لكنه استحرضها عند مسح أول جزء من الوجه،
كفت عند اإلمام الرميل ،ومل تكف عند اإلمام ابن حجر ،وعليه إعادهتا وإعادة النقل ،ولو
أحدث بعد النية و َن ْقل الرتاب وقبل املسح يكفي جتديد النية فقط.

وحدُّ ه يف التيمم حدُّ ه يف الوضوء ،فيجب مسحه حتى ما اسرتسل
((الثالث) مسح الوجه) َ

من اللحية ،إال أنه ال جيب إيصال الرتاب إىل منابت الشعر وإن خف ،بل وال يندب ملشقة

ذلك.
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(الخ ِ
ين َ
لى ال ِم ْر َف َق ِ
الم ْس َحت َْي ِن .
(الرابِ ُع) َم ْس ُح ال َي َد ْي ِن إِ ٰ
س) ال َّت ْرتِ ُ
يب َب ْي َن َ
ام ُ
َّ
ومما جيب التنبيه عليه مسح موق العني وحلاظها ،ومارن األنف وهو املقبل من أنفه فوق

الشفة العليا ،ومحرة شفتيه بعد االنطباق؛ ألن بعضهم إذا تيمم تقذر من وصول الرتاب إىل
ٍ
عندئذ تيممه
محرة شفتيه بعد االنطباق املعتاد ،فأدخل شفتيه إىل داخل فمه وتيمم ،فال يصح

واألصل يف ذلك قوله تعاىل :ﮋﭽﭾﭿﮀﮁﮊ .

((الرابع) مسح اليدين إلى المرفقين) أي :مع املرفقني لآلية املتقدمة وألنه بدل عن الوضوء

وقد بني اهلل غسل الوجه فيه -أي :يف الوضوء -وغسل اليدين وحددمها فتبقى يف ا ُمل ْبدَ ل
كذلك ،ولوروده يف كثري من األحاديث املتعددة الطرق ،وهذا هو اجلديد يف املذهب ،والقديم

مسحها إىل الكوعني واختاره النووي.

وكيفيته :أن يضع أصابع اليرسى سوى اإلهبام عىل ظهور أصابع اليمنى سوى اإلهبام،

بحيث ال خترج أنامل اليمنى عن مسبحة اليرسى ،ويمرها عىل اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم
أطراف أصابعه إىل حرف الذراع و ُي ِمرها إىل املرفق ثم يدير باطن كفه إىل بطن الذراع و ُي ِمرها
عليه رافع ًا إهبامه فإذا بلغ
الكوع أ َم َّر إهبام اليرسى عىل إهبام اليمنى ،ثم يفعل باليرسى كذلك ،ثم يمسح إحدى
الراحتني باألخرى ندب ًا لتأدي ِ
فرضهام برضهبام بعد الوجه؛ لذا جيب نزع اخلاتم يف الرضبة
الثانية؛ ألن الرتاب ال يصل إىل ما حتت اخلاتم حتى مع التحريك لكثافته عكس املاء.

((الخامس) الترتيب بين المسحتين) أي :الرتتيب بني مسح الوجه واليدين ولو جنب ًا،

فإنه البد أوالً من مسح الوجه ثم مسح اليدين هبذا نصت اآلية ،وعليه السنة ،حيث ُمسح يف

الروايات املتعددة الوجه ثم اليدين فلو عكس صح مسح الوجه فقط ،ومل يتكلم املصنف عن
سنن التيمم وهي كثرية نذكر بعض ًا منها:

فمنها استقبال القبلة ،واالستعاذة والتسمية ،ولو جلنب ويقترص عىل أقلها كام يف «املجموع»

والراجح أنه يأيت بأكملها قاصد ًا الذكر ،أو مع اإلطالق ومنها اإلتيان باحلمد املتقدم يف الوضوء،
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لكنه يقول هنا :احلمد هلل الذي جعل الرتاب طهور ًا بدل قوله هناك املاء ،ومنها االستياك وحمله
قبل النقل والتسمية ،وقيل بني التسمية والنقل.

ومنها ختفيف الغبار من الكفني قبل املسح إن كثر ذلك ،بنفخه أو نفضه حتى ال يبقى منه

إال قدر احلاجة ،وألن الكثري منه يشوه العضو ،ومنها ابتداء مسح الوجه من أعاله واليدين من
رؤوس األصابع ،وقد مر كيفية املسح املختارة فيها ومنها تفريق األصابع يف النقلتني وختليلهام
إن فرق يف الثانية ،وإن مل يفرق يف الثانية وجب التخليل.

ومنها نزع اخلاتَم يف األوىل ليكون مسح الوجه بجميع الك َّفني.

ومنها املواالة بني مسح الوجه واليدين وبني التيمم والصالة إن كان سلي ًام خروج ًا من

خالف من أوجبها ،وأما غري السليم كصاحب الرضورة فتجب املواالة بقسميها يف حقه قطع ًا

ومنها أن ال يرفع املتيمم يده عن العضو قبل متام مسحه خروج ًا من خالف من أوجبه
ومنها الغرة والتحجيل واإلتيان ِ
بذكْر الوجه واليدين وبالشهادتني والذكر املشهور بعد

الدعاء وقراءة إنا أنزلناه.

ومن مكروهاته :تكرير املسح ،وتكثري الرتاب ،ومسح الرتاب من األعضاء عقب التيمم إذ

يسن إبقاؤه حتى الفراغ من الصالة ورواتبها ،وألنه أثر عبادة.
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الم ِ
ال ُت ال َّت َي ُّم ِم َث َ
( َف ْص ٌل) ُم ْب ِط َ
اء
الو ُض َ
والر َّد ُة  ،و َت َو ُّه ُم َ
ال َث ٌة َ :ما َأ ْب َط َل ُ
وء ِّ ،
إِنْ َت َي َّم َم لِ َف ْق ِد ِه .
(فصل) يف بيان مبطالت التيمم
قال املصنف رمحه اهلل (مبطالت التيمم ثالثة) وعبرّ َ املصنف -رمحه اهلل تعاىل -باملبطالت

دون النواقض ،تبع ًا لألصحاب فإهنم عربوا هبا ،ومعنى ذلك :أن التيمم يبطل بواحد من هذه

األشياء.

األول من الثالثة التي يبطل بواحد منها التيمم (ما أبطل الوضوء) أي :حصول يشء من

نواقض الوضوء السابقة ،هذا إذا كان تيممه عن احلدث األصغر ،فإن تيمم عن احلدث األكرب،

أبيح له ما يباح بالغسل ثم إذا انتقض بناقض من نواقض الوضوء ،فيحرم عليه ما حيرم باحلدث
األصغر فقط.

(و) الثاين (الردة) -أعاذنا اهلل وإياكم منها -وقد مر أهنا قطع اإلسالم حقيقة أو حك ًام .وقطع

اإلسالم حقيقة بأن صدَ َر ٌ
قول أو فعل أو اعتقاد ممن يصح طالقه بام ينقطع به اإلسالم ،أو حك ًام

كأن صدر من صبي أمر من األمور السابقة ،وإنام يبطل بالردة؛ ألنه عبادة ضعيفة إذ به يستباح
فعل اليشء وال استباحة مع الردة.

(و) الثالث (توهم) وجود (الماء) ومثل التوهم العلم بوجود املاء من دون حائل يمنعه

من الوصول إليه كسبع ونحوه (إن تيمم لفقده) هذا إذا كان خارج الصالة -أي :قبل التلبس

بالصالة -بأن كان قبل متام الراء من أكرب أو معه عىل ما اعتمده الرميل فلو رآه واحلالة هذه أو
ٍ
عندئذ؛ ألنه مل يرشع يف املقصود فصار كمن لو رأى املاء يف أثناء التيمم
ظن وجوده بطل تيممه
عرش سنني فإذا
وهذا مأخوذ من قوله -عليه الصالة والسالم« :-الرتاب كافيك ولو مل جتد املاء َ
وجدت املاء َفأ ِم َّس ُه جلدَ ك» فلو رأى املاء أو علم بوجوده ،ومثل العلم الظن ،بخالف تومهه

فإن التوهم هنا ال أثر له ،وإذا تيمم لفقده ولكن رآه أو علم بوجوده يف أثناء الصالة ،ففي هذه
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املسألة تفصيل ،وهو إن كانت الصالة ال تسقط بذلك التيمم -أي :جيب عليه إعادهتا -كأن
كان بمحل يغلب فيه وجود املاء بطلت صالته ،وتيممه عىل املشهور ،إذ ال فائدة باالنشغال

هبا؛ ألنه البد من إعادهتا.

وإن كان بمحل ال يغلب فيه وجود املاء ،أو يستوي األمران -أي :فقد املاء وعدم فقده يف

ذلك املوضع -مل تبطل صالته وال تيممه إال بمجرد َسالمه.

نعم يسن له قطعها؛ ألدائها بوضوء إن كان هناك وقت ألدائها فيه ،وسنية قطعها للخروج

من خالف من حرم إمتامها فيه ،واملراد باملحل الذي يندر أو يغلب فيه فقد املاء ،أو يستوي
األمران حمل التيمم عند ابن حجر وحمل الصالة عند الرميل.

وتيمم امليت مثل تيمم احلي يف التفصيل املذكور ،فلو ُي ِّمم ميت ثم ُوجد املاء قبل الصالة

عليه بطل تيممه ووجب غسله ،وإن كان بعد الصالة عليه أو يف أثنائها فإن كان بمحل يغلب
فيه وجود املاء ،وجب غسله والصالة عليه ولو ُأ ْد ِرج يف أكفانه ما مل ُيد َفن.
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اس ِ
ات َث َ
ال َث ٌة َ :
الخ ْم ُر إِ َذا َت َخ َّل َل ْت بِ َن ْف ِسها ،
( َف ْص ٌل) ا َّل ِذي َي ْط ُه ُر ِم َن ال َّن َج َ
(فصل) يف بيان الذي يطهر من النجاسات
قال املصنف رمحه اهلل (الذي يطهر من النجاسات ثالثة) و النجاسات مجع نجاسة ،وسيأيت

تعريفها يف الفصل اآليت ،وأراد املصنف هنا أن األعيان النجسة قد تنقلب إىل أعيان طاهرة

باالستحالة ،وليس ذلك إال يف ثالثة أشياء اقترص عىل ذكرها.

واالستحالة :هي انقالب اليشء من صفة إىل صفة أخرى مع بقائه بحاله.

قال الرشقاوي :ومن االستحاالت انقالب الدم لبن ًا أو مني ًا أو علق ًة أو مضغة وانقالب

البيضة فرخ ًا ودم الظبية مسك ًا وطهر املاء القليل باملكاثرة فإنه استحالة عىل األصح.اهـ

«كاشفة السجا».

وهذه الثالثة األشياء التي تستحيل من كوهنا نجسة إىل كوهنا طاهرة ،وإن كان يف الثالث نظر

سيأيت الكالم عليه يف حمله ،مقصورة عليها طهارة اإلحالة فال يطهر يشء آخر من النجاسات

باإلحالة مطلق ًا ،إال هذه الثالثة األشياء ،فعليه فلو سقط كلب يف َمـّالحة ثم استحال إىل ملح
ال يطهر ،ومثل ذلك لو احرتق ِ
نجس العني فأصبح رماد ًا فإنه ال يطهر باستحالته لكونه قد
أصبح بصفة أخرى.

وهذه الثالثة األشياء ذكرها املصنف بقوله( :الخمر إذا تخللت) واخلمر لغة :هي املتخذة

من عصري العنب .سميت بذلك لتخمريها العقل أي :تغطيته ،واخلمر رشع ًا :كل مسكر أي:
ِ
ذي شدة مطربة ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غريها .خلرب ُّ
مخر ،وكل
«كل ُم ْسكر ٌ
مخر حرام» فاخلمر تطهر بالتخلل ،ولو غري حمرتمة وسواء أكانت من العنب أو غريه مما ذكرنا،
وهي التي تكون من نبيذ التمر ونحوه؛ ألن ما كانت من نبيذ التمر ونحوه يضاف إليها املاء.
واملعتمد أهنا إذا ختللت ولو كانت من نحو نبيذ التمر طهرت ،ولكن ال تطهر اخلمر إال إذا

ختللت (بنفسها) -أي :أصبحت خ ً
ال من غري معاجلة هلا بوضع يشء فيها -أما إذا وضع يشء

فيها ،فإما أن يكون نجس ًا أو طاهر ًا فإن كان املطروح فيها ملعاجلة ختليلها شيئ ًا نجس ًا ،سواء أكان
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ِ
الم ْيت َِة إِ َذا ُدبِ َغ ،
وج ْلدُ َ
مائع ًا أو جامد ًا فإهنا إذا ختللت ال تطهر ،حتى لو نزع غري اجلامد النجس منها قبل التخلل؛ ألن
النجس يقبل التنجس.

وأما إذا كان املطروح فيها طاهر ًا فإن كان مائع ًا ال تطهر بالتخلل لبقاء ذلك املائع املتنجس

باخلمر قبل التخلل فيها ،وإن كان جامد ًا ،ومل ينفصل منه يشء فإن نزع قبل التخلل طهرت
بالتخلل ،وإن نزع بعد التخلل مل تطهر؛ لتنجسها بذلك املتنجس فيها ،واألصل يف ذلك كام يف
صحيح مسلم عن أنس أنه -عليه الصالة والسالم -سئل عن اخلمر تتخذ خ ً
ال فقال« :ال».

فاتضح من قوهلم تتخذ أي :تعالج بطرح يشء فيها لتصري خ ً
ال .

ومما ذكرناه يتضح أن اخلمر تكون حمرتمة وغري حمرتمة ،فاخلمر املحرتمة هي :التي ُعرصت

بقصد اخلَ ِّلية أو عرصها أحد من الكفار بقصد اخلمرية .وأما غري املحرتمة فإهنا :التي يعرصها
املسلم بقصد اخلَ ْمرية .فهذه تراق إال أهنا إذا ختللت بنفسها طهرت.

وإذا طهرت اخلمر بالتخلل طهر معها إناؤها وغطاؤها ،وإذا نقلت اخلمر من الظل

إىل الشمس أو عكسه أو َغ َلت حتى ارتفعت فهل هذا من املعاجلة التي ال جتعلها تطهر إذا

استحالت إىل خل أم ال؟

واجلواب :أن هذه ليست من املعاجلة املانعة هلا من التطهري إذا أصبحت خالً.

(و) الثاين مما يطهر باإلحالة (جلد الميتة إذا دبغ) وامليتة هي :ما أزيلت حياهتا بغري ذكاة

رشعية.

واملراد بجلد امليتة الذي يطهر بالدبغ  :هو كل جلد من حيوان ن َُجس باملوت .فيدخل يف ذلك

ينجس باملوت مع كونه
جلد املأكول الذي أزيلت حياته بغري ذكاة رشعية ،وجلد غري املأكول الذي ُ

طاهر ًا يف حال حياهتا ،وخرج بذلك جلد الكلب واخلنزير فإهنام نجسان يف حال حياهتام وموهتام،
فال يطهر جلدمها بالدبغ ،وكذلك جلد ما تولد منهام ،أومن أحدمها ،أو من غريه ،ولو من حيوان

طاهر .ومن كالم املصنف نعرف أن جلد امليتة الذي ينجس باملوت كام ذكرنا يطهر بالدبغ.
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ار َح َي َوان ًا .
و َما َص َ

والدَّ بغ :هو نزع الفضالت ِ
بح ِّريف ولو نجس ًا بحيث لو نقع يف املاء مل يعد إليه النتن والفساد.
ْ
ِ
واحل ِّريف :ما يلذع اللسان كال َق َرض وقشور الرمان ،ولو كان احلريف نجس ًا كذرق احلامم .
وامللح ليس بحريف؛ ألنه ال ينزع الفضالت ويعود للجلد الفساد والنتن إذا دبغ به.
واألصل يف أن اجللد يطهر بالدبغ قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا دبغ اإلهاب فقد

طهر» .وإذا دبغ باحلريف فإنه يطهر ظاهره وباطنه ،وظاهره :هو ما القاه الدابغ .وباطنه :ما مل
يالقه من أحد الوجهني أو ما بينهام .وهو معتمد ابن حجر ،ومعتمد الرميل أن املراد بباطنه ما
بطن وبظاهره ما ظهر من وجهيه .وإذا دبغ اجللد باحلريف ،وجب غسله بعد ذلك باملاء؛ ألن

احلريف إن كان طاهر ًا فقد القى اجللد وهو نجس فنجسه فتنجس اجللد بعد دبغه به ،وإن كان

احلريف نجس ًا فظاهر ،وإنام أوجبوا غسله بعد دبغه؛ لقوله -عليه الصالة والسالم -عندما
سئل عن جلد امليتة قال« :يطهره املاء والقرض».

والثالث من الثالثة التي تطهر باالستحالة عبرَ عنها املصنف بقوله( :وما صار حيوانا)
وذلك كامليتة إذا صارت دود ًا ونظر بعضهم يف هذا الثالث باحتامل كون احليوان خملوق ًا فيها ال

منها ،وقال :فال حيسن التمثيل به.
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ات
اس ُ
( َف ْص ٌل) ال َّن َج َ
(فصل) يف بيان أحكام النجاسات
و(النجاسات) مجع نجاسة ،والنجاسة من حيث معناها تنقسم إىل قسمني:

نجاسة ظاهرة .وهي التي عقد هلا املصنف -رمحة اهلل عليه -هذا الفصل وسيأيت بياهنا.
ونجاسة باطنة .وهي التي ذكرها أهل السلوك واإلرادة من أهل التصوف يف كتبهم و ُعنِ َي
هبا املس ِّلكون؛ تطهري ًا للمريد من رجسها ودنسها ،وتصفية للباطن من هذه القاذورات
والرعونات.

واألصل يف نجاسة الباطن قوله تعاىل :ﮋﭢﭣﭤﮊ .والظاهر هنا غري مراد؛

ألن من مس كافر ًا أو مرشك ًا مع وجود رطوبة بينهام ال ينجس ،فعلم من ذلك أن الظاهر
غري مراد ،وإنام املراد نجاسة الباطن .وهو نجاسة االعتقاد ،ومن ثم فإن أي نجاسة مصدرها

الباطن ينبغي أن يطهر املرء منها نفسه.

ونجاسات الباطن كثرية وكلها عظائم ورشور إال أن من أعظمها بعد الرشك وغريه من

سوء املعتقد أول معصية عيص اهلل هبا وهي احلسد ،فإن إبليس عىص ربه بدافع احلسد عندما

أمره بالسجود آلدم فأبى أن يسجد آلدم حسد ًا منه وتكرب ًا فلام حسده تكرب وأبى أن يكون مع
الساجدين ،إذ ًا فاحلسد والكرب واحلقد وغريها من أدواء القلوب نجاسات منشؤها القلب إذ
ال يتصور معصية بغري عزم عىل فعلها ،وال يكون منشأ ذلك إال القلب لذلك ورد عن النبي

ﷺ أنه قال« :أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد

كله أال وهي القلب».

ومن تلطخ قلبه بالنجاسات ،مل يكن أه ً
ال للنظرات اإلهلية وال للواردات الربانية ،ومن تطهر

قلبه من درن النجاسات كان قلبه أه ً
ال للتج ِّليات احل ِّقيات ،وما يف كتاب اإلحياء من ربع

املهلكات وغريها من كتب القوم ،غنية للمريد وحافظة له من الوقوع يف رش تلك العفونات.
وأما النجاسة الظاهرة فمعناها لغة :ما يستقذر ولو طاهر ًا كالبصاق واملخاط واملني.
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اس ُة َ
ب ِ
َث َ
الك ْل ِ
والخ ْن ِزي ِر
وم َخ َّف َف ٌة ُ
ال ٌث ُ :م َغ َّل َظ ٌة ُ
الم َغ َّل َظ ُة َن َج َ
ومت ََو ِّس َط ٌة ُ .
ورشع ًا :كل مستقذر يمنع من صحة الصالة حيث ال ِّ
مرخص .فخرج بحيث ال مرخص ما

لو كان هناك ِّ
مرخص أي :جموز من فعل الصالة مع وجود النجاسة كصالة فاقد الطهورين،

وهو قيد أيض ًا لإلدخال ،فيدخل يف ذلك املستنجي باحلجر فإنه يعفى عن أثر االستنجاء وتصح

إمامته ،ومع ذلك فإنه حمكوم عىل أثر االستنجاء بالتنجس إال أنه عفي عنه.

والنجاسة هبذا االعتبار تنقسم إىل ثالثة أقسام ذكرها املصنف بقوله( :ثالث) أي :تنقسم

النجاسات باعتبار حكمها إىل ثالثة:

(مغلظة) وسميت بذلك لغلظ حكمها كام سنذكره.

(ومخففة) وسميت بذلك خلفة حكمها كام سنذكره.

(ومتوسطة) وسميت بذلك لكون حكمها وسط ًا بني حكم املخففة وحكم املغلظة.

ثم بدأ املصنف بالنجاسة املغلظة فقال( :المغلظة) أي :من النجاسات هي (نجاسة الكلب)

فالكلب نجس العني يف حال حياته وموته ،فلو المس مالمس الكلب وعليه بلل ،أو كان

الكلب مبلوالً تنجس وكذا عذرته وبوله ودمه ومنيه وعرقه.

واألصل يف ذلك قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله

سبع ًا إحداهن برتاب» .وحكمنا بنجاسة عني الكلب هبذا احلديث حيث قالوا بام أن لعابه وهو
أطيب ما يف السباع وهو مستحلب من جسمه نجس بنص احلديث ،فمن باب أوىل نجاسة

عينه ،وال فرق يف النجاسة بني سائر الكالب وكلب الصيد ونحوه ،بل َم َع ُّض الصيد نجس كام
قال يف الروضة :معض الكلب من الصيد نجس جيب غسله سبع ًا مع التعفري كغريه .فإذا غسل

حل أكله هذا هو املذهب ،قال يف «بغية املسرتشدين» :وقيل :جيب تقويره ،وقيل :يعفى عن

حمل نابه أوظفره ،وقيل :طاهر .قاله يف «اإلمداد» ونقله البجريمي عن الرميل ماعدا األخرية
وزاد :وقيل تكفي السبع من غري ترتيب وقيل جيب مرة فقط  .اهـ.

(و) مثل الكلب يف النجاسة (الخنزير) ألنه أسوأ حاالً من الكلب ،وألنه ال جيوز اقتناؤه
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الصبِ ِّي ا َّل ِذي َل ْم َي ْط َع ْم َغ ْي َر ا ْل َل َب ِن َ
ول ْم َي ْب ُل ِغ
والم َخ َّف َف ُة َب ْو ُل َّ
و َف ْر ِع َأ َح ِد ِه َما ُ ،
اس ِ
ات .
َ
والمت ََو ِّس َط ُة َسائِ ُر ال َّن َج َ
الح ْو َل ْي ِن ُ ،
بحال ويندب قتله من غري رضر فيه (و) مثل ما ذكرنا يف النجاسة (فرع أحدهما) وهو ما

تولد منهام ،أو من أحدمها مع حيوان طاهر تغليب ًا للنجاسة( .و) أما النجاسة (المخففة) فهي
(بول) وهو قيد أول خرج به العذرة والدم والقيح والقيء (الصبي) أي :الذكر ،وهو قيد ثاين
خرج به غري الذكر ومها األنثى واخلنثى ،فإن بوهلام نجس نجاسة متوسطة (الذي) أي :ذلك

الصبي (لم يطعم غير اللبن) ومنه القشطة والزبدة وسواء أكان اللبن حليب ًا أو رائب ًا من أمه أو
من غريها ،حيوان أو آدمي ،واملراد بقوله مل يطعم أي :مل يتغذى إال عىل اللبن ،وهو قيد ثالث،

غريه عىل سبيل غري التغذي بأن أخذ عس ً
ال أونحوه للتداوي أو
وخرج بالتغذي ما لو أخذ َ
التحنيك فال يرض ،أما إذا اعتمد يف التقوي عىل غري اللبن ثم تغذى عليه ،أو اعتمد عىل غري

اللبن واللبن يف التغذي ،فإن بوله يكون نجاسة متوسطة( .ولم يبلغ) أي :ذلك الصبي الذي

مل يتغذى عىل سوى اللبن (الحولين) وهو قيد رابع ،فإنه لو بلغهام فإن بوله نجاسة متوسطة،
واملراد باحلولني هنا حتديدية هاللية ،فيرض زيادة يوم أو يومني وهو املعتمد ،وقيل اليرض
وحتسب احلوالن من انفصاله ،والفرق بني بول الصبي والصبية بجعل بوهلا نجاسة متوسطة
وجعل بوله نجاسة خمففة ،ورود النص بذلك فقد روى الشيخان عن أم قيس «أهنا جاءت بابن

هلا صغري مل يأكل الطعام فأجلسه رسول اهلل ﷺ يف حجره فبال عليه فدعا ﷺ بامء فنضحه ومل
غسل من بول اجلارية و ُي َرش من بول الغالم».
يغسله» .وخربالرتمذي وغريه « ُي َ

(و) أما النجاسة (المتوسطة) فهي (سائر النجاسات) غري املغلظة واملخففة ،والتي تم الكالم

عنها وهي كل عني نجسة غري ما تقدم ،وهي كثرية لكنها حمصورة يف التايل:

 -1البول من آدمي وغريه من سائر احليوانات؛ ألمره ﷺ بصب املاء عىل بول من بال يف
املسجد فقال« :صبوا عىل بول األعرايب َذنوب ًا من ماء» وال َي ِرد عىل أن بول سائر احليوانات

نجس سواء مأكولة اللحم وغريها أنه ﷺ أمر العرنيني بأن يرشبوا من ألبان إبل الصدقة
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وأبواهلا ،فال يقال بطهارة بول املأكول هلذا احلديث؛ ألنه أمرهم برشب األلبان لالستطعام

واألبوال لالستشفاء ،ألهنم ملا أتوا املدينة استطلقت بطوهنم واست َْج َووا املدينة ،فأمرهم بذلك
للتداوي ،والتداوي برصف النجاسة يصح عندنا دون اخلمر وما ورد من «أن اهلل مل جيعل

فيام َح َّرم علينا شفاء لنا» وارد عىل اخلمر -أي :رصفها -فعليه فال جيوز التداوي باخلمر إال
برشوط:

األول :أن ختلط بنحو ماء .أي :ال يكون التداوي باخلمر الرصف.

الثاين :أن ال يوجد غريها من املباحات يقوم مقامها يف التداوي.

الثالث :أن خيربه عدل بذلك.

 -2العذرة من آدمي والروث من احليوان املأكول وغريه .
 -3الودي.

 -4املذي .وقد مر تعريفهام.

 -5الدم .فإنه نجس إال الكبد والطحال ،نعم الدم السائل أو يقال له املستحلب من الكبد

والطحال نجس ،والدم الذي يبقى يف عروق اللحم معفو عنه ،حتى لو تغري به املاء هذا إذا مل

ُيغسل اللحم ،أما إذا غسل فال عفو بل ال بد من إزالته وذلك بغسله حتى تصفو الغسالة من

لون الدم واصفراره.

 -6القيح .وهي ِم َّرة بكرس امليم ال خيالطها دم.
 -7الصديد .وهو ماء رقيق خيالطه دم.

 -8ماء البقابيق .وماء اجلروح واجلدري إن تغري لونه أو رحيه وإال فطاهر.

 -9القيء :وهو الراجع من الفم بعد وصوله إىل املعدة .واملعدة :هي املنخسف حتت الصدر.

ولو كان الراجع ماء وعاد حاالً بال تغري؛ ألن شأن املعدة اإلحالة ،فإن رجع قبل الوصول إليها
يقين ًا أو احتامالً ،فال يكون نجس ًا بل هو طاهر ،هذا ما جرى عليه ابن حجر وكذلك اخلطيب يف

املغني ،وجرى اجلامل الرميل عىل أن ما جاوز خمرج احلاء املهملة نجس وإن مل يصل إىل املعدة.
اهـ «فتح العالم».
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 -10البلغم .وفيه تفصيل فإن كان البلغم خارج ًا من املعدة فحكمه حكم القيء ،وعالمة

كونه منها أن خيرج منتن ًا أو مصفر ًا ،فلو خرج منتن ًا أو مصفر ًا وشك يف أنه منها أوال فاألصل
الطهارة ،وأما البلغم اخلارج من الصدر والنازل من الدماغ فإهنام طاهران.

 -11املاء السائل من فم النائم .وفيه خالف بني الرميل وابن حجر ،قال العالمة ابن حجر:

واملاء السائل من فم النائم طاهر ولو نتن ًا وأصفر ما مل يتحقق خروجه من املعدة .اهـ «فتح
اجلواد» .أي :إذا حتقق أنه خرج من املعدة فنجس.

وقال العالمة الرميل يف «النهاية» :إن املاء اخلارج من فم النائم نجس إن كان من املعدة كأن

خرج منتن ًا بصفرة ال إن كان من غريها أو شك يف أنه منها أو ال فإنه طاهر .اهـ  .وحاصل

اخلالف بينهام أن العالمة الرميل جعل عالمة كونه من املعدة كونه خارج ًا منتن ًا مصفر ًا ،والعالمة

ابن حجر مل جيعل ذلك عالمة له بل إن حتقق خروجه من املعدة فهو نجس وإال فال.

 -12اللبن إذا كان من غري اآلدمي أو من غري احليوان الذي يؤكل حلمه فهو نجس .ولو من

أتان ،أما لبن اآلدمي فطاهر ولو من ذكر أو صغرية أو ميتة ،وأما لبن املأكول فطاهر ،برشط أن
ينفصل منه حال احلياة أو بعد الذكاة الرشعية ،أما إذا مات احليوان املأكول حتف أنفه -أي:

بغري ذكاة رشعية -ثم انفصل منه اللبن فلبنه نجس؛ ألنه ن ََجس بموته كسائر أجزائه.
 -13اخلمر .وكذا سائر ا ُمل ْس ِكرات املائعات ،إال أن اخلمر تطهر إذا ختللت كام سبق ،أما
املسكرات اجلامدات كاحلشيش واألفيون والبنج وغريها من اجلامدات طاهرة ،ولو مجد
املسكر املائع أو أذيب املسكر اجلامد فحكمه حكم أصله.

 -14امليتة .إال اآلدمي والسمك واجلراد وما ُذكِّي مما يؤكل ،ويدخل يف امليتة شعرها ووبرها

وصوفها وريشها وعظمها وقرهنا وجلدها ،نعم اجللد إذا دبغ يطهر ،إال جلد الكلب واخلنزير

وما تولد منهام أو من أحدمها واملنفصل من احلي حكمه حكم ميتته ،نعم شعر املأكول ووبره

وريشه وصوفه املنفصل منه يف حال حياته طاهر ،ويعفى عن قليل شعر املركوب كحامر.

 -15مني الكلب واخلنزير وفرع أحدمها نجس .وأما مني اآلدمي ذكر ًا كان أو أنثى ،وكذا

احليوان الطاهر يف حال حياته فمنيه طاهر.
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 -16البيض كله طاهر من حيوان مأكول أو غري مأكول .نعم البيض املأخوذ من امليتة قبل

تصلبه نجس ،وحيل أكل البيض من املأكول قطع ًا ومن غريه عىل األصح ما مل يعلم رضره
كبيض احليات وإال حرم ،وإذا فسد البيض بحيث ال يصلح للتخلق فهو نجس.

 -17املرتشح من احليوان كالعرق واملخاط واللعاب والدمع طاهر من كل حيوان طاهر يف

حال حياته ،ونجس من كل حيوان نجس يف حال حياته ،ومها الكلب واخلنزير وما تولد منهام

أو من أحدمها.

 -18رطوبة الفرج :وهي ماء أبيض مرتدد بني املذي والعرق .وقد تقدم الكالم عنها.
ِ -19
اجل َّرة بكرس اجليم وهو ما خيرجه البعري أو غريه لالجرتار -أي :لألكل ثاني ًة.-
ِ -20م َّرة بكرس امليم وهي :ما يف املرارة -أي :املاء الذي يف املرارة -نجس ،وأما جلد املرارة
فليست بنجسة بل متنجسة ،فلو غسلت باملاء طهرت.
 -21دخان النجاسة .وهو املنفصل منها بواسطة نار ،وكذا دخان املتنجس كالدخان

املنفصل من حطب ُب َّل ببول ،ومثل ذلك البخور الطاهر إذا وضع عىل نار رسجني فإنه ينامع فيه
فيتنجس ،فالدخان اخلارج منه غري طاهر.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان كيفية إزالة النجاسة
وإزالة النجاسة هي املقصد الرابع من مقاصد الطهارة ،وإزالتها باملاء ،وهي وسيلة من

وسائل الطهارة ،وكون إزالتها باملاء من خصائص هذه األمة ،وأما غريها فكانت تزيلها بقطع
حملها إذا كانت يف غري حيوان.

وإزالة النجاسة واجبة إما عىل الفور أو عىل الرتاخي ،فإن كانت يف البدن وقد تضمخ

بالنجاسة من غري حاجة وجب إزالتها عىل الفور؛ ألن التضمخ بالنجاسة من غري حاجة معصية
جيب اخلروج منها عىل الفور ،وأما إذا أصابته النجاسة من غري تضمخ يف بدنه أو تضمخ هبا
حلاجة كأن بال ومل جيد ما يقطع به النجو فجففه بيده فال جيب ال َغسل عىل الفور بل عند إرادة
نحو الصالة ويضيق بضيق الوقت ،ومثل البدن يف فورية الوجوب املكان إذا كان مما جيب
صونه عن النجاسة كاملسجد ومصحف أصابته نجاسة ،فيجب غسله عىل الفور وإن هترى

ورقه ،وأما غري ذلك فال جيب غسله عىل الفور إال إذا أراد الصالة فيه -أي :يف تلك البقعة
املتنجسة من ذلك املكان -ومثله الثوب إذا أراد نحو الصالة فيه وليس عنده ما يصيل فيه إال

هو فيجب غسله لكن عىل الرتاخي ويضيق بضيق الوقت.

واألصل يف ذلك حديث األعرايب املتقدم عندما بال يف املسجد فقال -عليه الصالة والسالم:-

«صبوا عىل بول األعرايب َذنوب ًا من ماء» .وهذا كله يف النجاسة غري املعفو عنها ،وقوله عندما
سألته املرأة عن الثوب يصيبه دم احليض فقال هلا« :حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه باملاء» .

أما املعفو عنها فال جيب غسلها ،وقد مر معنا النجاسات املعفو عنها يف باب املياه ومنها

أي :النجاسات املعفو عنها اليسري من الدم والقيح والصديد وما خيرج من البقابيق والدماميل
واجلروح ودم الرباغيث وونيم الذباب ،وسواء أكانت يف ثوب أو بدن ما مل تكن بفعله ،فإنه إن

لطخ نفسه هبا أو بأحدها مل يعف عنه.

وحاصل ما يف النجاسة املعفو عنها هنا ماقاله صاحب «فتح العالم»:
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تتم ٌة فيام يعفى عنه من النجاسات

من ذلك ما ال يدركه البرص املعتدل  ،و لو من مغلظ .

ومنه الدم والقيح عىل تفصيل فيهام حاصله  :أهنام إما أن يدركهام الطرف  -أي :النظر

املعتدل -أو ال ،فإن مل يدركهام عفي عنهام مطلق ًا  .وإن أدركهام فإما أن يكونا من مغلظ أو ال.

فإن كانا منه مل يعف عنهام مطلق ًا  ،وإن مل يكونا منه  ،فإما أن يتعدى بتضمخه هبام أو ال  .فإن
تعدى بذلك مل يعف عنهام مطلق ًا  .وإن مل يتعد فإما أن خيتلطا بأجنبي غري رضوري أو ال .فإن

اختلطا به مل يعف عنهام مطلق ًا ،وإن مل خيتلطا فإما أن يكونا من نفسه أو من غريه ،فإن كانا من
غريه عفي عن القليل منهام ،وكذا الكثري ،إذا كان من دم الرباغيث ونحوها كام سيأيت .وإن كانا

من نفسه ،فإما أن يكونا من املنافذ :كالفم ،واألنف ،واألذن ،والعني ،أو ال فإن كانا منها فإما
أن يكونا كثريين ،أو قليلني .فإن كانا كثريين  ،مل يعف عنهام باتفاق الشيخني الرميل وابن حجر

 ،وإن كانا قليلني  ،عفي عنهام عند ابن حجر فقط ؛ ألن اختالطهام برطوبة املنافذ رضوري ،
وهو املعتمد يف هذا الباب ؛ ألنه مقام عفو و سهولة  .وإن كانا من غري املنافذ  ،كاخلارج من

الدماميل  ،والقروح  ،والبثرات  ،والباقي بموضع الفصد واحلجم بعد سده بنحو قطنة فيعفى

عن قليلهام وكثريمها  ،ما مل يكونا بفعله أو جياوزا حملهام  ،و إال عفي عن القليل فقط  ،وإن
اقتىض كالم «الروضة»  :العفو عن كثري دم نحو الدمل  ،وإن عرص و اعتمده ابن النقيب و

األذرعي كام يف «فتح املعني»  .ويف القليويب عىل اجلالل أن تصحيح العفو عن الكثري املعصور
خالف املعتمد هذا ومثل فعله فعل غريه برضاه فيرض  .نعم ال يرض الفعل يف الفصد واحلجم

ألنه حلاجة .

ويعفى عن دم الرباغيث ونحوها مما ال نفس له سائلة  :كالقمل ،والبق ،والبعوض  -أي:

الناموس -قلي ً
ال كان ،أو كثري ًا ؛ بل ولو تفاحش حتى طبق الثوب ،أي :ماله وعمه عىل املعتمد
برشوط ثالثة :

 - 1أن ال خيتلط بأجنبي غري رضوري.
 - 2وأن ال يكون بفعله.
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 - 3أال يكون يف ملبوس حيتاجه ولو للتجمل .

فإن اختلط بأجنبي غري رضوري ،مل يعف عن يشء منه  .وإن كان بفعله ؛ كأن قتل الرباغيث

مث ً
ال يف ثوبه عفي عن القليل فقط  .وكذا إن كان يف غري امللبوس املذكور ؛ كأن محل ثوب ًا فيه

دم براغيث وصىل فيه ،أو فرشه وصىل عليه ،فإنه يعفى عن القليل فقط  .وال يرض اختالط دم

القملة أو الربغوث بقرشة نفسه وقت قتله ،حيث مل تكثر املخالطة بأن قصع القملة عىل ظفره.
فإن كثرت املخالطة بأن مرهتا بني أصابعه رض  ،وكذا يرض االختالط بقرشة غريه ؛ كأن قتل
برغوث ُا أو قمل ًة يف املحل الذي قتل فيه األوىل  ،واختلط دم األوىل بقرشة الثانية  .وقال بعضهم:

بالعفو عن القليل من ذلك كام يف «هناية األمل» .

وأما نفس قرشة الربغوث ،أو القملة ،أو البقة ،أو نحوها فنجسة غري معفو عنها ،فلو صىل

بيشء من ذلك فصالته باطلة علم به أو ال  .وبعضهم قال  :بالعفو إن مل يعلم به وكان ممن ابتيل
بذلك  .ونقل عن احلفني والعزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صالته قرش قمل يف طي

عاممته  ،أو يف غرز خياطة ثوبه ال إعادة عليه ،وإن علم أنه كان موجود ًا حال الصالة ؛ ألنه ليس
مكلف ًا بالتفتيش يف كل صالة  -قاال وهو املعتمد .

واعلم أنه ال يرض يف العفو عن هذه الدماء  ،اختالطها وانتشارها بعرق أو ماء وضوء ،

أوغسل  ،ولو للتربد  ،أو التنظف  ،أو ما تساقط من املاء حال رشبه أو من الطعام حال أكله ،
أو بصاق يف ثوبه  ،أو عىل آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحومها ؛ ألن ذلك رضوري  ،و كذا

كل ما يشق االحرتاز عنه  :كاملاء الذي يبل به الشعر ؛ ألجل سهولة حلقه فلو جرح رأسه حال
حلقه  ،واختلط الدم بذلك املاء عفي عنه كام يف الكردي  ،واس َت ْق َر َب ُه الشربامليس عىل الرميل ،

بخالف املاء الذي تغسل به الرأس بعد احللق فال يعفى عنه كام يف الرشقاوي .

وال يرض االختالط بامء الورد والزهر و إن رشه بنفسه كام اعتمده الرشيدي ألن الطيب مطلوب.

وال يرض مسح وجهه املبتل بطرف ثوبه و إن كان معه غريه كام يف الشربامليس عىل الرميل .

ثم إن حمل العفو عام ذكر إنام هو بالنسبة للصالة ونحوها  :كالطواف ال ملاء قليل  ،ومائع ،

فلو القامها ما فيه ذلك نجسهام  .نعم لو أدخل يده يف إناء لألكل منه مث ً
ال وهي ملوثة بذلك
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ال ٍ
بس ْب ِع َغ ْس َ
ت َب ْع َد إِ َز َال ِة َع ْينِها
َال ُم َغ َّل َظ ُة َت ْط ُه ُر َ
مل يرض ،بل يعفى عنه إن كان ناسي ًا ؛ فإن كان عامد ًا مل يعف عنه بل ينجسه ما أصابه ،هذا هو

الذي اعتمده احلفني خالف ًا ملن أطلق العفو ذكره الرشقاوي .وقوله :خالف ًا ملن أطلق العفو هو
ابن قاسم عىل ابن حجر كام هبامشه .وعبارته كام يف الشربامليس قوله :مل حيتج ملامسته له ...الخ

خرج املحتاج ملامسته ،فيفيد أنه لو أدخل يده يف إناء فيه ماء قليل ،أو مائع ،أو رطب إلخراج

ما حيتاجه إلخراجه مل ينجس ،قال الشربامليس بعد ما ذكر :ومن ذلك ماء املراحيض ،وإخراج

املاء من زير املاء مث ً
ال فتنبه له  .اهـ .

ومما يعفى عنه روث الذباب ،وكل ما ال نفس له سائلة وإن كثر .ومثل ذلك بول اخلفاش

وروثه كام يف «فتح املعني» وعبارته :وعن ونيم ذباب ،أي :روثه وبوله ،وروث خفاش أي:
وطواط يف املكان ،وكذا الثوب والبدن ،وإن كثرت أي :املذكورات من ونيم الذباب وبول

وروث اخلفاش .فال فرق يف العفو عنها بني القليل والكثري وال فرق أيض ًا بني الرطب
واليابس كام يف «التحفة» ألن ذلك مما يشق االحرتاز عنه لكونه مما تعم به البلوى اهـ بزيادة

من حاشيته.

ومثل اخلفاش يف ما ذكر :اخلطاف ،وكل ما تكثر خمالطته للناس كام يف هناية األمل .ونص

عبارته :ومما يعفى عنه ونيم الذباب ،وبول ال َفراش ،واخلفاش ،وهو املعروف بالوطواط
واخلطاف ،وهو الذي يسكن البيوت املعروفة عند العامة بعصفور اجلنة ،وكذا كل حيوان تكثر

خمالطته للناس :كالزنبور ،وروث كل من ذلك كبوله فيعفى عن القليل والكثري يف الثوب،
والبدن ،واملكان يف املسجد والبيوت اهـ بحذف .

والنجاسات كام قد مر معنا تنقسم إىل ثالثة أقسام من حيث كيفية إزالتها:

األوىل منها (المغلظة) و(تطهر) باملاء ال بغريه كسائر النجاسات ،ولكن (بسبع غسالت)

أي :سبع مرات ،ولو بسبع جريات ،أو بتحريكه سبع ًا .وهذه السبع (بعد إزالة عينها) أي:
جرم النجاسة املغلظة وذلك بحتها وقرصها وغسلها باملاء حتى يزول اجلرم -أي :العني-
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الم ِ
والم َخ َّف َف ُة َت ْط ُه ُر َبر ِّ
اء َع َل ْي َها َم َع َ
إِ ْح َد ُاه َّن بت َُر ٍ
الغ َل َب ِة وإِ َز َال ِة
ش َ
اب ُ ،
الع ْينِ َّي ُة ا َّلتِي َل َها
والمت ََو ِّس َط ُة َت ْن َق ِس ُم إِ ٰ
لى ِق ْس َم ْي ِن َ :ع ْينِ َّي ٍة ُ ،
وح ْك ِم ِّي ٍة َ .
َع ْينِهاُ ،

يح َ
وط ْع ٌم ؛
َل ْونٌ و ِر ٌ

والوصف كذلك .نعم ال يرض بقاء لون أو ريح عرس زواله ،وال حتسب تلك الغسالت التي
يزال هبا اجلرم أي :عني النجاسة من السبع الغسالت ،بل حتسب السبع بعد زوال العني مع

كون (إحداهن) أي :تلك الغسالت السبع ولو السابعة (بتراب) جيزىء يف التيمم إال أنه هنا

يكفي الطني الرطب بخالفه هناك ،وال يقوم غري الرتاب مقامه ،واألفضل يف الترتيب مزج

الرتاب باملاء قبل وضعه عىل حمل النجاسة ،وجيوز وضع الرتاب ثم صب املاء وعكسه وجعل
الرتاب يف األوىل حيث ال ِجرم وال وصف للنجاسة أفضل .اهـ «نيل الرجاء»(((.
ٍ
حينئذ ال حيتاج إىل
واألفضل أن يكون الرتاب يف غري األخرية ،واألوىل جعله يف األوىل؛ ألنه

ترتيب ما تصيبه الغسالة التي فيها الرتاب ،واألصل يف ذلك قوله ﷺ« :إذا ولغ الكلب يف إناء
أحدكم فليغسله سبع ًا إحداهن برتاب».

(و) الثانية منها النجاسة (المخففة) و (تطهر برش الماء عليها مع الغلبة) وذلك بأن يعم

املحل ويغمره بال سيالن (و) البد مع الرش من (إزالة عينها) أي :قبل النضح بأن جيففه أو

يعرصه عرص ًا قوي ًا بحيث ال يبقى فيه رطوبة تنفصل ،والبد من زوال األوصاف من طعم

ولون وريح ولو بالرش املذكور ،ورصح العالمة ابن حجر باالكتفاء بالرش وإن بقي الطعم.
واألصل يف ذلك ما رواه الشيخان عن أم قيس «أهنا جاءت بابن صغري هلا مل يأكل الطعام
فأجلسه النبي ﷺ عىل حجره فبال عليه فدعا ﷺ بامء فنضحه ومل يغسله».

(و) الثالثة من النجاسات (المتوسطة) و (تنقسم إلى قسمين) ال ثالث هلام (عينية) وهي

التي هلا جرم أو صفة و سيذكرها( .وحكمية) وهي التي ال تدرك أوصافها فال لون وال

ريح وال طعم هلا .و(العينية) كام تقدم ماهلا جرم أو صفة وهي (التي لها لون وريح وطعم)
((( «نيل الرجاء رشح سفينة النجاء» للعالمة أمحد بن عمر الشاطري .
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يح َها َ
ال ُبدَّ ِم ْن إِ َز َال ِة َل ْونِها و ِر ِ
ف َ
يح
وط ْع ِم َها ُ ،
والح ْك ِم َّي ُة ا َّلتِي ال َل ْونَ وال ِر َ
الم ِ
وال َط ْع َم َل َها َ ،ي ْك ِف َ
اء َع َل ْي َها .
يك َج ْر ُي َ
أو أحدها فإن كانت هلا جرم فال بد من إزالته ثم إزالة صفتها ،وإليه أشار املصنف بقوله:
(فالبد من إزالة لونها وريحها وطعمها) أو املوجود من صفاهتا.

واحلاصل أنه إن كان هلا صفة فال بدّ من معاجلة زوال أوصافها وذلك بزوال طعمها إن كان

هلا طعم ،أو لوهنا إن كان هلا لون ،أو رحيها إن كان هلا ريح ،وإن توقف إزالة طعم النجاسة عىل

نحو أشنان وصابون فيجب ،فإن تعذر وجود ما توقفت إزالتها عليه كنحو األشنان والصابون
أو ُو ِجد ومل ت َُزل به ،فإن بقي طعم النجاسة فال ُيعفى عنه إالّ بالتعذر فيكون املحل نجس ًا معفو ًا

عنه ال طاهر ًا.

وضابط التعذر :أن ال يزول إال بالقطع .فإن قدر بعد ذلك عىل زواله وجب ،وال جيب عليه

إعادة ما صاله به عىل املعتمد ،وإن عرس زوال اللون أو الريح مل يرض بل يطهر املحل.

باحلت باملاء ثالث مرات .فإن حتّه باملاء
وضابط التعرس يف اللون أو الريح :بأن ال يزول
ّ

ثالث ًا ،ومل يزل ،طهر املحل ،فإن قدر بعد ذلك مل جيب .نعم يرض بقاء اللون والريح مع ًا من

نجاسة واحدة يف حمل واحد فيجب زواهلا إال إن ّ
مر يف بقاء الطعم؛ ألن اجتامعهام
تعذر كام َّ
داللة عىل بقاء النجاسة ،وخرج بام يف حمل واحد :ما لو كانا يف حملني ،وبالقول من نجاسة

واحدة :ما لو كانا من نجاستني وعرس زواهلام فال يرض.

(و) أما (الحكمية) يف النجاسة املتوسطة فهي (التي ال لون وال ريح وال طعم لها) وهذا

حيصل فقد يقع مث ً
ال بول يف ثوب أو يف بدن ال لون وال طعم وال ريح له ،فهذه تسمى نجاسة

حكمية فـ(يكفيك جري الماء عليها) جرية واحدة ويندب غسلها ثالث غسالت.
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ض َي ْو ٌم َ
الح ْي ِ
ول ْي َل ٌة ،
( َف ْص ٌل) َأ َق ُّل َ
(فصل) يف احليض والنفاس والطهر وبيان أقله وأكثره وغالبه
واحليض لغة :السيالن يقال حاض الوادي إذا سال.
ورشع ًا :دم ِجبِ َّلة خيرج من أقىص رحم املرأة عىل سبيل الصحة.

أو الدم اخلارج من فرج املرأة حال صحتها من غري سبب الوالدة .ولو حام ً
ال عىل األصح

من األقوال بأن احلامل حتيض ،ومقابله أهنا ال حتيض ويكون الدم اخلارج منها دم فساد؛ ألن

احلمل يسد خمرج دم احليض ولون دم احليض األقوى أسود ،ثم أمحر وهو ضعيف بالنسبة
لألسود ،ثم أشقر وهو ضعيف بالنسبة لألمحر ،ثم أصفر وهو ضعيف بالنسبة لألشقر ،ثم أكدر

وهو ضعيف بالنسبة لألصفر فهذه مخسة ألوان لدم احليض وصفات األلوان أربعة :الثخن أو

النتن أومها أو التجرد عنهام فاألسود الثخني أقوى من األسود غري الثخني ،واألسود الثخني

املنتن أقوى من األسود الثخني غري املنتن ،فالثخني املنتن أقوى من الثخني فقط أو من املنتن
فقط ،وهكذا يف سائر األلوان .واألصل يف احليض قوله تعاىل :ﮋﮠﮡﮢﮊ

أي :احليض ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ .وقوله ﷺ:

«هذا يشء كتبه اهلل عىل بنات آدم» كام روي يف الصحيحني .ثم ذكر املصنف أقل احليض فقال:
(أقل الحيض) أي :أقل زمن احليض ،واملراد أقل زمن تكون فيه املرأة حائض ًا (يوم وليلة)
سواء تقدم اليوم عىل الليلة ،أو تقدمت الليلة عىل اليوم فالعربة بمقدار اليوم والليلة ،وهي
أربع وعرشون ساعة وهذا مع اتصال الدم ،واملراد منه بحيث يبقى املكان ملوث ًا ملدة األربع
والعرشين ساعة بحيث لو أدخلت املرأة قطنة خلرجت ملوثة بالدم ،وليس املراد منه سيالن

الدم منها يف هذه املدة ،وأما مع غري االتصال فإنه ال بد أن يصري جمموع الوقت الذي رأت فيه

الدم أربع وعرشين ساعة ،ومثال ذلك أن ترى الدم ملدة سبعة أيام مث ً
ال يف كل يوم تراه خيرج يف

ساعات حمددة بحيث لو مجعناها لكانت أربع ًا وعرشين ساعة.
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َ
وغالِ ُب ُه ِس ٌّت َأ ْو َس ْب ٌع ،
وحيسب زمن النقاء وزمن رؤية الدم حيض ًا وهو عىل ِ
قول السحب وسمي سحب ًا؛ ألننا
سحبنا احلكم باحليض عىل النقاء ،وجعلنا الكل حيض ًا وهو املعتمد .وعىل ِ
قول ال َّل ْقط فإن

ساعات الدم حيض وساعات النقاء طهر وسمي لقط ًا؛ ألننا لقطنا أوقات النقاء وجعلناها
طهر ًا ،وحمل اخلالف إنام هو يف جواز الوطء والصالة والصوم ونحوها ،دون العدة والطالق،

أي :فال جيعل النقاء طهر ًا بالنسبة هلام إمجاع ًا.

واألصل يف كون أقل احليض يوم ًا وليلة االستقراء .فعليه فلو رأت املرأة الدم وجب عليها

ترك الصالة ونحوها ثم تنظر انقطاعه ،فإن انقطع دون اليوم والليلة قضت ما تركته من الصالة
والصوم وال غسل عليها؛ لبيان أنه ليس دم حيض ،وإن استمر أيام ًا ثم انقطع ولكن استمراره

يف تلك األيام مل يصل فيها إىل األربع والعرشين ساعة التي هي أقل احليض ،وجب عليها قضاء
ما تركته من الصالة والصيام وال غسل عليها؛ ألنه دم فساد ،ولو رأته واستمر يوم ًا وليلة ثم
انقطع حكمنا بطهرها بانقطاعه بعد بلوغه ألقله فتؤمر بالغسل والصالة والصوم ويحَ ِل وطؤها
فإن عاد يف زمن احليض بأن ظهر الدم بعد يومني مث ً
ال من غسلها تبني أن عبادهتا كانت يف زمن
احليض عىل قول السحب املعتمد ،فتؤمر بقضاء الصوم فقط وال إثم عليها يف الوطء احلاصل

يف ذلك بنا ًء عىل األمر الظاهر ،وعىل قول اللقط فال تعيد الصيام فإن انقطع بعدها حكمنا
بطهرها وهكذا ما مل يعرب مخسة عرش يوم ًا ،واالنقطاع حيصل بحيث لو أدخلت قطنة إىل موضع
دم احليض خلرجت بيضاء نقية.

(وغالبه) أي :زمن احليض (ست أو سبع) أي :من األيام بلياليها اتصل هبا الدم أم ال ،برشط

أن ال ينقص جمموعه عن أربع وعرشين ساعة .واألصل يف غالبه قوله ﷺ حلمنة بنت جحش
-ريض اهلل عنها« : -تحَ َّيضني يف علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام كام حتيض النساء ويطهرن

ميقات حيضهن وطهرهن».

واملعتمد يف أقل احليض وغالبه وأكثره االستقراء ،ومعناه التتبع والفحص فقد تتبع اإلمام
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َ
وأ ْك َث ُر ُه َخ ْم َس َة َع َش َر َي ْوم ًا بِ َل َيالِ َيها َ .أ َق ُّل ُّ
الح ْي َضت َْي ِن َخ ْم َس َة َع َش َر
الط ْه ِر َب ْي َن َ
َي ْوم ًا ،

الشافعي -ريض اهلل عنه -نساء العرب ،إال أنه مل يستوعبهن بالسؤال حيث إنه تتبع بعض نساء

زمانه حتى غلب عىل ظنه عموم احلكم ،فاالستقراء هنا ليس بتام فإنه لو كان تام ًا كان دلي ً
ال
قطعي ًا ،وإنام االستقراء هنا ناقص فكان الدليل به ظني ًا ،ومع هذا فهو ال ُين َقض بتتبع غريه يف

األزمنة التي أتت بعده.

(وأكثره) أي :أكثر زمن احليض (خمسة عشر يوما بلياليها) اتصل فيها الدم أم ال ،برشط أن

ال ينقص جمموعه عن أربع وعرشين ساعة فإن زاد عىل اخلمسة عرش فالزائد استحاضة ،كام أن

الدم الناقص عن اليوم والليلة استحاضة ،وسيأيت الكالم عليها .

والكدرة والصفرة حيض عىل املعتمد يف املذهب ،فإذا رأت املرأة الدم لسن احليض ومل

يعرب أكثره فحكمه حيض سواء وافق العادة أو خالفها ،اتفق لونه أو اختلف ،تقدم القوي أو

تأخر ،فلو رأت كدرة ثم صفرة ثم شقرة ثم أسود وهكذا ...ومل جياوز أكثر احليض فجميع ما

رأته حيض ،والدليل عىل أن الصفرة والكدرة حيض ـ وإن كانا ليسا من ألوان الدم وإنام هي
كالصديد تعلوه صفرة وهو املعتمد يف املذهب ـ ما رواه البخاري تعليق ًا ومالك وغريه متص ً
ال

أن النساء ك َّن يبعثن إىل عائشة الدُ ْر َجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم احليض فتقول« :ال

تعجلن حتى ترين ال َقصة البيضاء» تريد الطهر من احليض ،والدُ ْر َجة :خرقة ونحوها تدخلها

املرأة يف موضع خروج الدم ثم خترجها لتنظر هل بقي يشء من أثر احليض أم ال.

(تنبي ٌه) قد مر معنا أن القوة حتصل بأحد ثالث خصال :اللون والثخانة والرائحة الكرهية،

وعىل هذا فاألسود أقوى من األمحر ،واألمحر أقوى من األشقر ،واألشقر أقوى من األصفر،
ويرجح ماله صفتان عىل ماله صفة وماله ثالث صفات عىل ما له
واألصفر أقوى من األكدر،
َّ

صفتان كام مر .

و(أقل الطهر) أي :أقل زمن الطهر الفاصل (بين) زمني (الحيضتين خمسة عشر يوما)
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وع ْش ُرونَ َي ْوم ًا َ ،
ال َث ٌة ِ
وغالِ ُب ُه َأ ْر َب َع ٌة ِ
وع ْش ُرونَ َي ْوم ًا أو َث َ
َ
وال َحدَّ لأِ َ ْك َث ِر ِه َ .أ َق ُّل
وغالِب ُه َأر َب ُعونَ َيوم ًا َ ،
ال ِّن َف ِ
وأ ْك َث ُر ُه ِس ُّتونَ َي ْوم ًا .
ْ
اس َم َّج ٌة ْ ُ َ ،
بلياليها ،وإنام كان أقل الطهر مخسة عرش يوم ًا؛ ألن أكثر احليض مخسة عرش يوم ًا والشهر ال

خيلو غالب ًا من حيض وطهر ،وقول املصنف بني احليضتني قيد احرتز به عن الطهر الفاصل بني
حيض ونفاس فإنه قد يكون أقل من مخسة عرش يوم ًا وقد ال يكون بينهام طهر .وصورة ذلك أن

حتيض وهي حامل عىل القول بأن احلامل حتيض كام تقدم ثم ينقطع الدم يوم ًا أو أقل ثم ولدت
ثم نزل دم النفاس فهذا طهر بني حيض ونفاس وهو أقل من مخسة عرش يوم ًا ،وهذه صورة

تقدم فيها دم احليض عىل دم النفاس ،وهناك صورة يتأخر فيها دم احليض عن دم النفاس،
وذلك بأن تكون نفست أكثر النفاس ثم طهرت يوم ًا ـ أو أقل ولو حلظة ـ ثم حاضت فهذا طهر
بني حيض ونفاس مع تقدم النفاس عىل احليض.

(وغالبه) أي :الطهر باقي الشهر العددي بعد إخراج غالب احليض فإن كان احليض ستة أيام

فالطهر (أربعة وعشرون يوما أو) إن كان احليض سبعة أيام فالطهر (ثالثة وعشرون يوما) وقد
مر حديث محنة الذي يوضح ذلك.

(وال حد ألكثره) أي :أكثر الطهر فقد متكث املرأة دهر ًا بال حيض كام يف سيدتنا فاطمة

الزهراء -ريض اهلل عنها -وسميت زهراء بذلك؛ ألهنا مل يفت عليها زمن بال عبادة بعكس من
حتيض وتنفس .

(تنبي ٌه) وقد مر معنا أن أول وقت حتيض فيه املرأة تسع سنني قمرية تقريبية ،فال يرض نقصان

ما ال يسع حيض ًا وطهر ًا ،وغالب السن الذي حتيض فيه عرشون سنة وال آخر له فإن خرج هلا
دم قبل التسع بام يسع حيض ًا وطهر ًا فاستحاضة.

و(أقل النفاس) أي :دم النفاس (مجة) أي :دفعة من الدم فأقل زمنه حلظة (وغالبه) أي:

غالب زمنه (أربعون يوما) بلياليها تقدمت أو تأخرت (وأكثره) أي :وأكثر زمنه (ستون يوما)
بلياليها تأخرت أو تقدمت وكل ذلك باستقراء اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه -وحيسب النقاء
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الناقص عن اخلمس َة عرش املتخلل بني الوالدة وخروج الدم من الستني ،وإن جاوز النفاس
الستني ومل يصادف حيض ًا فهو استحاضة.

تتم ٌة يف املستحاضة :واملستحاضة من قام هبا دم االستحاضة .واالستحاضة :دم علة خيرج من
عرق يقال له العاذل فمه يف أدنى رحم املرأة .وسواء الدم الذي خيرج عقب أكثر احليض أو
أكثر النفاس ،أو قبل أقل سن احليض من حيث احلكم املرتتب عليه ،وإال فإن االستحاضة

هي :الدم اخلارج عقب أكثر احليض وما سواه مما ذكرنا يسمى دم فساد واحلكم فيه سواء .فإن
االستحاضة حدث دائم فال متنع الصالة والصوم وغريها مما يمنعه احليض كسائر األحداث،
فإذا زاد الدم عن أكثر احليض يسمى استحاضة ،وتسمى املرأة التي زاد خروج الدم عليها أكثر

من مخسة عرش يوم ًا مستحاضة وصورها سبع :

ألهنا إما  -1مبتدَ أ َة مميزة -2 .أو مبتدَ أ َة غري مميزة -3 .أو معتادة مميزة -4 .أو معتادة غري مميزة،

ذاكرة لعادهتا قدر ًا ووقت ًا -5 .أو ناسية هلا قدر ًا ووقت ًا -6 .أو ذاكرة للقدر دون الوقت -7 .أو

ذاكرة للوقت دون القدر .وتسمى الناسية لعادهتا قدر ًا ووقت ًا أو قدر ًا ال وقت ًا أو بالعكس املتحيرَّ ة
واملحرية بصيغة اسم الفاعل ألهنا حريت الفقيه يف أمرها.
بصيغة اسم املفعول لتحريها يف أمرها،
ِّ
الصورة األوىل  :هي املبتدأة أي :أول ما ابتدأها الدم املميزة وهي التي ترى قوي ًا وضعيف ًا

كاألسود واألمحر ،أو كاألسود الثخني املنتن واألسود الثخني غري املنتن وهكذا ،فالضعيف
وإن طال استحاضة ،والقوي حيض مع ضعيف أو نقاء ختلله مثاله لو رأت يوم ًا وليلة أسود

ثم أمحر مستمر ًا ولو سنين ًا فاحليض اليوم والليلة والباقي طهر وهي مستحاضة فيه؛ ألن الطهر
ال حد ألكثره ،وكذا إن ختلله نقاء فالقوي مع النقاء حيض والضعيف طهر ،مثاله :رأت أسود
يومني ثم نقاء ثالثة أيام ثم أسود ثالثة ثم أطبق األمحر فاألسود مع النقاء حيض جمموعه تسعة
أيام واحلمرة طهر ،وكذلك مع ضعيف ضم إليه نحو كوهنا رأت مخسة أيام أسود ومخسة أمحر

ومخسة أشقر ثم أطبقت الصفرة فاملتقدم عىل الصفرة قوي فهو احليض والصفرة هي الطهر،

ولكن احلكم بذلك البد فيه من توفر أربعة رشوط:

األول :أن ال ينقص القوي عن أقل احليض وهو اليوم والليلة .سواء أسبقت الليلة أم
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تأخرت فإن نقص القوي عن اليوم والليلة ثم اتصل به ضعيف وجاوز أكثر احليض كانت غري

مميزة فحيضها يوم وليلة.

الثاين :أن ال يعرب القوي أكثر احليض .فإن عرب كأن أطبق األسود وجتاوز اخلمسة عرش ولو أتى

بعده محرة أو صفرة أو نحوها فتكون متحرية فاقدة لرشط من رشوط التمييز فحيضها يوم وليلة.

الثالث :أن ال ينقص الضعيف عن أقل الطهر .وهذا الرشط جعلوه يف حال اتصاله بدم قوي

بعده ،ومثاله لو رأت أسود مخسة أيام ثم أمحر مخسة عرش يوم ًا ثم أسود فنقول أن اخلمسة األيام

األوىل حيض واخلمسة عرش يوم ًا التي رأت فيها األمحر طهر ثم األسود الذي بعده حيض ،أما
لو رأت اخلمسة األيام األُ َول أسود ثم أمحر مث ً
ال ثالثة عرش يوم ًا ثم أسود فقد فقدت رشط ًا
من رشوط التمييز فهذا هو الذي عنوه هبذا الرشط ،أما لو رأت الدم مث ً
ال مخسة أيام أسود ثم
ثالثة عرش أمحر فإنه الشك أن حيضها األسود ،واألمحر استحاضة مع نقصه عن أقل الطهر

فهو مفهوم غري مراد من الرشط ،ومثله لو رأت األسود مخسة أيام ثم أمحر مخسة أيام ثم انقطع

الدم فإن مجيع األيام حيض؛ ألنه مل يعرب أكثر احليض وهو مفهوم أيض ًا.
الرابع :أن يكون ِوال ًء .أي :أن يكون الضعيف متوالي ًا ،فلو رأت يوم ًا أسود ويوم ًا أمحر وهكذا
فقد فقدت رشط ًا من رشوط التمييز ،ومن فقدت رشط ًا من رشوط التمييز فحيضها يوم وليلة
من كل شهر ،ويالحظ هنا يف األمثلة أن القوي تقدم الضعيف وحكمنا عىل حسب الرشوط بأن

القوي حيض فلو تأخر القوي أو توسط فام احلكم؟ وذلك بأن كان الدم مخسة أيام أمحر ثم مخسة

أسود ثم أطبق األمحر فحيضها األسود ،وكذلك لو رأت عرشة أيام أمحر ثم سبعة أسود فحيضها
األسود والضعيف املتقدم أو املتـأخر استحاضة .قال ابن حجر يف التحفة :وشمل قوله والقوي
حيض ما لو تأخر كخمسة محرة ثم مخسة أو أحد عرش سواد ًا ثم أطبقت احلمرة.

ولو رأت املبتدأة -أو املميزة -مخسة عرش محرة ثم مثلها أسود تركت الصالة والصوم مجيع

الشهر؛ ألنه ملا اسود يف الثانية تبني أن ما قبله استحاضة .قلت وذلك إن مل جياوز األسود مخسة
عرش ألهنا تعمل بالتمييز ،ثم قال -أي :ابن حجر : -ثم إن استمر األسود -أي :جاوز اخلمسة
عرش -كانت غري مميزة فحيضها اليوم والليلة .قلت لفقدها الرشط الثاين وهو أن ال يعرب
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األقوى أكثر احليض والدليل عىل هذه الصورة قوله ﷺ« :دم احليض أسود يعرف فإذا كان
ذلك فأمسكي عن الصالة وإذا كان اآلخر فتوضئي وصيل فإنام هو عرق».

الصورة الثانية :وهي املبتدأة أي :أول ما أبتدأها الدم كام تقدم غري املميزة وهي التي تراه

بصفة واحدة ومثلها أي :يف احلكم املميزة التي فقدت رشط ًا من رشوط التمييز كام يف الصورة
األوىل ،فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعرشون إن عرفت وقت ابتداء الدم وإال فمتحرية

ويأيت حكمها وهذا هو املعتمد ،وقيل حيضها ست أو سبع غالب احليض يف النساء وإليه ت َُر ُّد
لقوله -عليه الصالة والسالم« :-حتيضني يف علم اهلل ست ًا أو سبع ًا كام حتيض النساء وكام يطهرن
مليقات حيضهن وطهرهن» وإنام كان حيضها يوم ًا وليلة وهو املعتمد؛ ألن سقوط الصالة عنها

يف هذا القدر -أي :اليوم والليلة -متي َقن وفيام عداه مشكوك فيه فال يرتك اليقني إال بمثله ،أو
أمارة ظاهرة من متييز ،أو عادة لكنها يف الدور األول متهل حتى يعرب الدم أكثر احليض فتغتسل
وتقيض عبادة ما زاد عن اليوم والليلة ،ويف الدور الثاين تغتسل بمجرد مرور اليوم والليلة إن

استمرت عىل فقد الرشط املذكور.

الصورة الثالثة :هي املعتادة .وهي التي سبق هلا حيض وطهر ،املميزة وهي التي ترى قوي ًا

وضعيف ًا كام تقدم فيحكم هلا بتمييز ال عادة خمالفة للتمييز إن مل يتخلل بينهام أقل الطهر ،فلو كانت
عادهتا مخسة من أول الشهر وبقيته طهر فلام نزل عليها الدم واستمر رأت عرشة أسود من أول

الشهر وبقيته أمحر كان حيضها العرشة -التي تعينت بالتمييز -ال اخلمسة التي ثبتت بالعادة؛ ألن
التمييز أقوى من العادة ،ألنه عالمة يف الدم والعادة عالمة يف صاحبته وهذا هو األصح يف املذهب

وملا تقدم من قوله ﷺ« :دم احليض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة  »...ولو كانت
العادة غري خمالفة لتمييز كام لو كانت عادهتا مخسة أيام من أول الشهر وكان الدم أسود يف هذه األيام

ثم أمحر وعرب أكثره حكم هلا هبام مع ًا ،ولو ختلل بينهام أقل الطهر كأن رأت بعد مخستها عرشين أمحر
ثم مخسة أسود فاخلمسة األوىل حيض للعادة واخلمسة الثانية حيض للتمييز.

الصورة الرابعة :املعتادة غري املميزة الذاكرة لعادهتا قدر ًا ووقت ًا فرتد إليها قدر ًا ووقت ًا حلديث

أم سلمة -ريض اهلل عنها -أن امرأة كانت هُ َت َراق أي :تصب الدماء عىل عهد رسول اهلل ﷺ
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فاستفتت هلا رسول اهلل ﷺ فقال« :لتنظر عدد الليايل واأليام التي كانت حتيضهن من الشهر
قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلتدع الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل
ثم لتس َت ْث ِفر بثوب ثم لتصل» .ومثال املسألة لو حاضت يف شهر مخسة أيام من أوله مث ً
ال ثم

استحيضت يف الشهر الثاين فحيضها هو اخلمسة من أول الشهر وطهرها بقيته عم ً
ال بعادهتا
وإن مل تتكرر؛ ألن العادة تثبت بمرة إن مل ختتلف فإن اختلفت فال تثبت بمرة .

الصورة اخلامسة :وهي املعتادة غري املميزة الناسية لعادهتا قدر ًا ووقت ًا (وهذه تسمى املتحرية

حتري ًا مطلق ًا ،وأما الذاكرة ألحدمها فتسمى املتحرية حتري ًا نسبي ًا) وهذه املتحرية حتري ًا مطلق ًا هي
التي سبق هلا حيض وطهر ،ومل تعلم عادهتا قدر ًا ووقت ًا فهي كحائض يف أحكام أي :حكمها حكم
احلائض يف التمتع والقراءة يف غري الصالة واملكث يف املسجد ومس املصحف ومحله وكطاهر يف

أحكام -أي :حكمها حكم الطاهر -يف الصالة والطواف وحيل دخوهلا املسجد إذا كانت العبادة
ٍ
حينئذ إن جهلت انقطاع الدم فإن
متوقفة عليه ،وتغتسل لكل فرض يف وقته؛ الحتامل االنقطاع
علمته كأن عرفت أنه كان ينقطع وقت الغروب فال يلزمها الغسل إال عند الغروب ،وتتوضأ
لباقي الفرائض؛ الحتامل االنقطاع عند الغروب دون ما عداه ،وتصوم رمضان كام ً
ال الحتامل

الطهر فيه ثم شهر ًا كام ً
ال الحتامل حيضها يف رمضان أكثر احليض فيحصل هلا من كل شهر أربعة

عرش يوم ًا؛ الحتامل الطهر يف أثناء يوم وانقطاعه يف أثناء آخر ،فيفسد من كل شهر ستة عرش يوم ًا

ثم تصوم من ثامنية عرش ثالثة أوهلا وثالثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان؛ ألن الدم إن كان طرأ
يف اليوم األول منها انقطع يف أثناء السادس عرش فسلم السابع عرش والثامن عرش ،وإن طرأ يف
الثاين انقطع يف السابع عرش فسلم األول والثامن عرش ،وإن طرأ يف الثالث سلم األول والثاين.

الصورة السادسة :هي الذاكرة لعادهتا قدر ًا ال وقت ًا «وهذه وما بعدها تسمى متحرية حتري ًا نسبي ًا»
كأن تقول حييض مخسة يف العرش األُ َول من الشهر ال أعلم ابتداءها ،وأعلم أين يف اليوم األول
طاهرة بيقني فاليوم السادس حيض بيقني واليوم األول طهر بيقني كالعرشين اآلخرين ،واليوم
الثاين إىل اخلامس حمتمل للحيض والطهر دون االنقطاع ،واليوم السابع إىل آخر العارش حمتمل

للحيض والطهر واالنقطاع ،فلليقني من حيض وطهر حكمه وهي يف املحتمل كاملتحرية ،واملراد
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باملحتمل حمتمل احليض والطهر ،ومعنى كاملتحرية فهي كحائض يف أحكام وطاهر يف أحكام وقد
مرت هناك إال إهنا فيام حيتمل االنقطاع يلزمها الغسل لكل فرض وليس ما حيتمل االنقطاع طهر ًا

مشكوك ًا فيه وما ال حيتمل االنقطاع يسمى حيض ًا مشكوك ًا فيه فيجب فيه الوضوء فقط.

الصورة السابعة :وهي الذاكرة لعادهتا وقت ًا ال قدر ًا كأن تقول كان حييض يبتدئ من أول

الشهر وال أعلم قدره فيوم وليلة منه حيض بيقني ونصفه الثاين طهر بيقني وما بني اليوم الثاين
إىل آخر اخلامس عرش حمتمل للحيض والطهر واالنقطاع ،فلليقني من حيض وطهر حكمه

وهي يف املحتمل وهو من اليوم الثاين إىل اخلامس عرش كاملتحرية فهي كحائض يف أحكام

وكطاهر يف أحكام وتغتسل هنا لكل فرض.

حكم االستحاضة :حكم االستحاضة حكم احلدث الدائم ،فحكمها كحكم سلس البول

وسواء اتصلت باحليض أوال ،فال متنع الصالة وال الصوم؛ ألن النبي ﷺ أمر محنة بنت جحش
بالصالة وكانت مستحاضة ،وعليها أن تغسل موضع الدم وما أصاهبا منه قبل الوضوء أوالتيمم
إن كانت تتيمم لقوله ﷺ « :فاغسيل عنك الدم وصيل» ثم تعصب بعد أن تضع يف املوضع

نحو قطنة لتسد هبا الدم وقد جاء ذلك يف قوله -عليه الصالة والسالم -حلمنة «ت َل َّجمي»
ويف حديث أم سلمة «ولتس َت ْث ِفر بثوب» وكذلك يف حديث محنة «أنعت لك الكرسف» وهو:
القطن ،وإنام أمرت بذلك دفع ًا للنجاسة وتقلي ً
ال هلا والتلجم :يكون بخرقة مشقوقة الطرفني ثم
تربط -وتقوم اآلن مقامها الفوط املعدة لذلك -وجيب احلشو والتعصيب إال يف صورتني:

األوىل :إذا كانت تتأذى به وحيرقها الدم باجتامعه .والثانية :أن تكون صائمة فترتك احلشو؛

ألنه يفطرها .وجيب عليها املبادرة بعد ذلك بالوضوء وكونه بعد دخول الوقت؛ ألنه طهارة

رضورة وال رضورة قبل دخول الوقت ،وجيب عليها املواالة بني تلك األفعال وبينها وبني

الصالة فال يصح تأخريها إال إذا كانت يف مصلحة الصالة كإجابة املؤذن أو فعل النافلة القبلية
أو انتظار مجاعة ،وجيب عليها أن تتوضأ لكل فرض فال جتمع بني فرضني بوضوء واحد لدوام
حدثها ،وقد روي عن فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض فقال هلا النبي ﷺ« :توضئي

لكل صالة» .ومثل الوضوء جتديد العصابة واحلشو وتطهري املوضع عىل األصح.
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تتم ٌة البد منها يف النفاس :قد مر معنا تعريف النفاس لغة واصطالح ًا ،وحكم دم النفاس
يف حتريم ما حيرم عىل احلائض كدم احليض ،وقد مر معنا أن دم النفاس هو دم حيض متجمع

إال أن دم النفاس خيتلف عن دم احليض يف أشياء وهي :أن احليض يتعلق به البلوغ والعدة

واالسترباء وتسقط الصالة بأقله بخالف النفاس؛ فإنه ال يتعلق به ذلك وال تسقط الصالة
بأقله؛ ألنه ال يمكن أن يستغرق وقت الصالة ألنه إن وجد يف أثناء الوقت فقد وجبت الصالة
وإن وجد يف أول الوقت فتلزم باالنقطاع.

وأقل زمن النفاس حلظة أو جمة وقد مر معنا ذلك ،وأكثره ستون وغالبه أربعون ،ومتى

حتسب املدة ؟ حتسب املدة املذكورة من الوالدة أي :بعد متام انفصال الولد من الرحم وفراغه
من مجيعه ،ولو كان علقة أو مضغة قالت القوابل :إهنا أصل آدمي ،أما إذا تأخر خروج الدم بعد

الوالدة أقل من مخسة عرش يوم ًا ،ثم ظهر الدم بعد ذلك فإن املدة التي مل خيرج فيها الدم حتسب
من النفاس عدد ًا ال حك ًام ،ومعنى ذلك أهنا يف فرتة عدم خروج الدم هلا حكم الطاهرات يف

العبادة وغريها حك ًام؛ ألهنا ال ترتك العبادة إال بظهور الدم ثم إذا ظهر الدم قبل اخلمسة عرش
يكمل العدد بتلك املدة إىل غالب النفاس أو أكثره أو إىل انقطاعه قبل ميض األكثر أو
يوم ًا َّ
الغالب .أما إذا ولدت ثم مل تر الدم ملدة مخسة عرش يوم ًا أو أكثر ثم رأته بعد ذلك فيكون الدم

دم حيض وال نفاس هلا .وقد مر معنا أنه ال يسمى نفاس ًا إال إذا فرغ الرحم من مجيع احلمل
فالدم اخلارج من احلامل بسبب الوالدة قبل انفصال مجيع احلمل عن الرحم يسمى طلق ًا وإن

بقي أيام ًا ،وحكمه كدم االستحاضة فيلزمها فيه التعصيب والطهارة والصالة ،وال حيرم عليها

ما حيرم عىل احلائض حتى الوطء .نعم لو خرج منها دم قبل الوالدة فهو حيض عىل القول بأن
احلامل حتيض فلو استمر خروجه حتى وقت الطلق انسحب عىل الطلق حكم احليض ثم بعد

الوالدة يكون الدم إذا بقي خروجه دم نفاس.

واحلاصل أنه ال يتحقق كونه نفاس ًا إال بأربعة رشوط:

 -1أن يكون خروجه بعد الفراغ من الرحم ولو علقة أو مضغة قالت قابلة :إهنا أصل آدمي

ومثل القابلة الطبيب والطبيبة.
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 -2أن يكون قبل انقضاء مخسة عرش يوم ًا من فراغ الرحم .فإن كان بعد انقضاء مخسة عرش

يوم ًا فليس بنفاس وإنام هو حيض كام تقدم.

 -3أن ال يتخلل بني الدم األول والثاين أقل الطهر .فإن ختلل بينهام ذلك فالثاين ليس نفاس ًا.

 -4أن يكون ذلك الدم يف الستني .فلو رأته بعدها ولو بزمن يسري فليس نفاس ًا ثم إن وجد

فيه رشط احليض فهو حيض؛ ألن دم احليض أسود يعرف كام يف احلديث وإال فال -أي :فهو
استحاضة -واملستحاضة هنا أي :يف النفاس يمكن أن نقسمها إىل قسمني:
القسم األول املستحاضة غري املميزة وهلا أربع صور:

الصورة األوىل :املبتدأة -أي :يف النفاس -املميزة بأن ترى دم ًا قوي ًا وضعيف ًا فالقوي نفاس

والضعيف طهر ،ويشرتط يف القوي أن ال جياوز ستني يوم ًا وإال فهي غري مميزة ،وال يأيت هنا بقية

الرشوط كام هناك يف احليض وهي أن ال ينقص القوي عن األقل والضعيف عن مخسة عرش؛ ألنه

ال حد لألقل هنا ،وألن الطهر بني أكثر النفاس واحليض ال يشرتط كونه مخسة عرش يوم ًا ،ولو
رأت قوي ًا ثم ضعيف ًا ثم أضعف منه كعرشين أسود ثم عرشين أمحر ثم ثالثني أصفر فاألسود
واألمحر نفاس واألصفر طهر كام يف احليض ولو رأت عرشة أيام نقاء ثم عرشة أصفر ثم عرشين

أسود ثم ثالثني أكدر مث ً
ال فالنقاء والضعيف والقوي نفاس واألكدر استحاضة كام مر هناك.

الصورة الثانية :املبتدأة غري املميزة .وهي من كان دمها بصفة واحدة كأن رأت دم ًا أسود

فقط وجاوز الستني أو بصفتني وتأخر القوي حتى جاوز الستني كأن رأت مخسني يوم ًا أمحر

وعرشين أسود فإن مل حتض قبل الوالدة أص ً
ال فنفاسها حلظة وطهرها بعده تسع وعرشون يوم ًا
ثم بعد التسعة والعرشين يوم ًا تحُ َّيض حيض املبتدأة يوم ًا وليلة ،ثم تطهر تسع ًا وعرشين يوم ًا
فإن كانت قد حاضت قبل الوالدة -أي :سبق هلا احليض -فنفاسها حلظة وطهرت بعد اللحظة
عادة طهرها من احليض ثم حتيض عادة حيضها ،فلو مل حتض إال آخر محلها وطهرت بعده دون

مخسة عرش يوم ًا ثم ولدت طهرت بعد اللحظة من النفاس تسعة وعرشين يوم ًا.

الصورة الثالثة :املعتادة املميزة .بأن ترى قوي ًا وضعيف ًا كام تقدم وعادهتا ختالف متييزها كأن

كانت عادهتا يف النفاس أربعني فرأت بعد الوالدة عرشين أسود ،ثم رأت مخسة وأربعني دم ًا
أمحر فرتد إىل التمييز فيكون نفاسها العرشين وال تأخذ بعادهتا وهي األربعون كام تقدم هناك يف
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احليض ،بأن التمييز عالمة يف الدم والعادة عالمة يف صاحبته وهو املعتمد.

الصورة الرابعة :املعتادة غري املميزة .وهذه ترد إىل عادهتا نفاس ًا وطهر ًا ثم حتيض عىل عادهتا إن

كانت قد حاضت وإال فهي مبتدأة يف احليض .وصورهتا أن يكون عادة نفاسها أربعني ثم تطهر

استمر إىل ثامنني
عرشين ثم حتيض ولكنها يف هذه املرة رأت الدم من غري متييز وجاوز الستني بأن
َّ

يوم ًا مث ً
ال فنقول ترد إىل عادهتا يف النفاس وهي أربعون نفاس ًا ويف الطهر وهي عرشون طاهر
فيها ثم بعد العرشين نردها إىل عادهتا يف احليض فنقول هي اآلن حائض وعادة حيضها إن سبق

هلا عادة مث ً
ال عرشة أيام ثم بعده طهر وإن مل تكن قد حاضت فحيضتها يوم وليلة وما بعده طهر
كاملبتدأة ولو كانت معتادة كالصورة التي قبلها ثم بعد الوالدة رأت نقاء أقل من مخسة عرش يوم ًا
ثم رأت الدم وجاوز أخذت قدر عادهتا يف النفاس من الدم وضمته إىل ما قبله وهو النقاء.
أما القسم الثاين فهي املستحاضة املتحرية وهلا ثالث صور:

الصورة األوىل :املتحرية املطلقة وهي التي نسيت عادهتا قدر ًا ووقت ًا فتحتاط أبد ًا سواء

أكانت مبتدأة يف احليض أو معتادة ولو عاملة بقدره؛ ألن اجلهل بعادة النفاس صيرَّ ابتداء دور
احليض جمهوالً فلزم التحري املطلق فتغتسل لكل فرض وحكمها حكم املتحرية هناك.
الصورة الثانية :العاملة بالوقت فقط .كأن تقول نفايس عقب الوالدة أو بعدها بخمسة أيام

وال أعلم قدره فمقتىض القياس أن حلظة عقب الوالدة يف األوىل وحلظة بعد اخلمسة يف الثانية
نفاس بيقني وبعدها حيتمل االنقطاع فتغتسل لكل فرض أبد ًا.

الصورة الثالثة :العاملة بالقدر فقط .كأن تقول نفايس عرشة ال أعلم هل هي عقب الوالدة

أو تبدأ من قبل مخسة عرش يوم ًا فعرشة عقب الوالدة نفاس مشكوك فيه يلزمها الوضوء لكل

فرض و أربعة عرش طهر مشكوك فيه  -يلزمها الغسل لكل فرض  -واخلامس والعرشون طهر
بيقني وما بعده حيض مشكوك فيه إن كانت مبتدأة أو معتادة فيه جاهلة بالقدر وبقدر عادهتا
إن كانت عاملة به ،فلو كانت عادهتا مخسة أيام فخمسة أيام حيض مشكوك فيه ،يلزمها الوضوء

فيه لكل فرض ،وبعد ذلك طهر مشكوك فيه ،يلزمها الغسل فيه لكل فرض.
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أي :ما يتعلق هبا ،والكتاب لغة واصطالح ًا قد مر تعريفه.

والصالة لغة :الدعاء مطلق ًا ،وقيل الدعاء بخري .قال اهلل تعاىل :ﮋﮡﮢﮊ أي :وادع

هلم .وقوله تعاىل :ﮋﯣﯤﯥﯦﯧﮊ أي :موضع ًا للدعاء.

والصالة رشع ًا :أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم غالب ًا.

فاملراد باألقوال هنا األركان القولية وهي مخسة -1 :تكبرية اإلحرام -2 .قراءة الفاحتة-3 .

التشهد األخري -4 .الصالة عىل النبي ﷺ فيه -5 .التسليمة األوىل.

واملراد باألفعال هنا -1 :النية :وهي فعل قلبي  -2 .والقيام  -3 .والركوع  -4.واالعتدال.

 -5والسجود مرتني  -6 .واجللوس بني السجدتني  -7 .واجللوس األخري للتشهد األخري.
-8والرتتيب.

وأما الطمأنينة يف األركان فهي هيئة معتربة فيها.

وقالوا غالب ًا :لتدخل فيها صالة األخرس فهي أفعال من غري أقوال ،وصالة نحو املربوط

خلشبة فهي أقوال من غري أفعال وقد مر أن الصالة -أي :الصلوات اخلمس واجلمعة -ركن

من أركان اإلسالم وحكم من جحدها أو تركها كس ً
ال وهتاون ًا.

وحكمة مرشوعيتها :التذلل واخلضوع بني يدي اهلل تعاىل ومناجاته واستعامل اجلوارح يف

خدمته ،وهي سبب لالنتهاء من الوقوع يف الذنوب كام قال تعاىل :ﮋﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﮊ.

واألصل يف وجوهبا قبل اإلمجاع الكتاب والسنة قال تعاىل :ﮋﮛﮜﮊ وقال

ﷺ« :فرض اهلل عىل أمتي ليلة اإلرساء مخسني صالة فال أزال أراجعه وأسأله التخفيف حتى

جعلها مخس ًا يف كل يوم وليلة» ويف حديث آخر قديس« :إين افرتضت عىل أمتك مخس صلوات
وعهدت عندي عهد ًا أنه من جاء حيافظ عليهن لوقتهن أدخلته اجلنة ومن مل حيافظ عليهن فال

عهد له عندي» رواه أبو داود.
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الص َ
ال ِة ٕاثْ ِ
نان  :ال َّن ْو ُم
( َف ْص ٌل) َأ ْع َذ ُار َّ
لذلك ال تسقط الصالة عن املسلم البالغ العاقل وهو املكلف وهو من يلزمه خطاب اهلل تعاىل

من األمر والنهي ،وهو عىل أية حالة كان من مرض أو جهاد أو غري ذلك ما دام حيوي عقالً،

وال يعذر يف تركها البتَّة مهام كان حاله حتى لو مل يستطع احلراك إال بأجفانه َف َعل ،فإن مل يستطع
َأ َم َّرها عىل ظاهر قلبه .ولذلك فإنه يأثم من أخر الصالة عن وقتها ،وال عذر يف تأخريها إال ملن

قام به عذر التأخري.

وقد عقد املصنف فص ً
ال ألعذار الصالة فقال( :أعذار الصالة) أي :األعذار التي ال يأثم من

أخر الصالة عن وقتها بسببها (اثنان) وهي التي ذكرها  ،وهناك عذران آخران مل يذكرمها فأول
هذه األعذار (النوم) وذلك بأن نام قبل دخول الوقت مطلق ًا ،سواء أعلم أنه يستيقظ للصالة

إذا نام أو ال يستيقظ هلا ،فلو نام َمن هذا حاله فال إثم عليه .فقد أتى بعض الصحابة للنبي ﷺ
وقال له :يا رسول اهلل إنّا ُ
أهل بيت ال نستيقظ حتى متس الشمس ظهورنا فأمره أن يصليها إذا
استيقظ .وال جتب عليه فورية القضاء.

أما إذا نام بعد دخول الوقت وعزم عىل فعل الصالة وظن أنه يستيقظ ولو بإيقاظ ثقة له

قبل أن يضيق الوقت عنها ،ثم مل يستيقظ إال بعد ضيقه ،فإنه ال يأثم هبذا التأخري وال جتب

عليه فورية القضاء ،أما إذا نام بعد دخول الوقت وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت ،فإنه يأثم
بالنوم أوالً وبإخراج الصالة عن الوقت إن استغرق نومه الوقت ثاني ًا ،وجيب عليه القضاء عىل

الفور ،وإن صادف أنه قام وصىل يف الوقت ارتفع إثم ترك الصالة وبقي اإلثم الذي حصل

بالنوم وال يرتفع إال باالستغفار.

ومن دخل عليه وقت الصالة وزال متييزه بسبب متكن النوم منه ومل يمكنه دفعه فال حرمة

عليه وال كراهة.

وبناء عىل ما تقدم فام حكم إيقاظ النائم؟ جيب إيقاظه إن علم أنه نام بعد دخول الوقت عامل ًا

عدم استيقاظه فيه ،وذلك من باب النهي عن املنكر ،وكذلك إيقاظ من حتقق رضره وهو نائم
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والن ِّْس َيانُ

يف ذلك املوضع من نحو سقوط أو وجود فسقة للفجور به ونحو ذلك.

ويسن إيقاظ النائم يف عدة مواضع منها :إن علم أنه نام قبل دخول الوقت لينال الصالة فيه،

ومن نام أمام املصلني ،أو يف املحراب ،أو يف الصف ،أو يف بيت وحده ،أو عىل سطح ال حاجز

له ،أو يف عرفة وقت الوقوف ،أو كان يف يده َغ َمر ـ أي :زفر ـ من أثر طعام مل يغسل منه؛ ألن
الشيطان يأيت إليه وربام آذى صاحبه ،ومن نام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان
صىل الصبح؛ ألن األرض تعج من فاعل ذلك -أي :تشتكي إىل اهلل منه ، -ومن نام بعد صالة
العرص؛ ألن فعل ذلك يؤثر يف اختالل العقل أومن نام منكب ًا عىل وجهه -أي :النائم عىل بطنه-

ألهنا نومة يبغضها اهلل ،وكذلك املرأة إذا نامت مستلقية عىل ظهرها ووجهها إىل السامء ،ويسن
أيض ًا إيقاظ النائم لصالة الليل وللتسحر ،وهذا كله إن مل خيش ِ
املوقظ ممن أيقظه رضر ًا.
(فائدةٌ) كثرة النوم مما يورث الفقر للغني ،وزيادته ملن هو فقري ،ويف احلديث« :ال يرد القضاء

حرم الرزق بذنب أذنبه خصوص ًا الكذب،
إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب وإن الرجل َل ُي َ

وكثرة النوم توجب الفقر» .

ومما يورث الفقر النوم عريان ًا إذا مل يسترت بيشء ،واألكل جنب ًا ،والتهاون بام يسقط من فتات

املائدة ،وحرق قرش البصل والثوم ،وكنس البيت ليالً ،وترك القاممة -أي :الكُناسة -يف البيت،
وامليش أمام املشايخ ،ونداء الوالدين باسمهام ،وغسل اليدين بالطني ،والتهاون بالصالة،

وخياطة الثوب وهو عىل بدنه ،وإرساع اخلروج من املسجد ،والتبكري للذهاب لألسواق

والبطء يف الرجوع منها ،وترك غسل األواين.

(و) ثاين هذه األعذار (النسيان) لكن برشط أن ال ينشأ النسيان عن منهي عنه ،أما إذا دخل

وقت الصالة وعزم عىل فعلها ثم تشاغل بمطالعة كتاب أو صنعة ونحوها فخرج الوقت عليه

وهو غافل فال إثم عليه؛ ألنه نسيان مل ينشأ عن منهي عنه وال جيب عليه القضاء عىل الفور.
أما إذا نشأ النسيان عن تشاغل بمنهي عنه هني حتريم كلعب قامر أو كراهة كلعب شطرنج أو
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باأللعاب التي يف األجهزة أو مشاهدة مباراة إن خلت عن كشف العورة للرجال والنساء حتى
خرج الوقت فإنه يأثم وجيب عليه القضاء عىل الفور .ومن دخل عليه وقت الصالة و مل يعزم

عىل فعلها ثم نسيها حتى خرج الوقت فإنه يأثم مطلق ًا.

وثالث هذه األعذار :إخراجها عن وقتها لعذر مجع التأخري .بأن نواه يف وقت األوىل والبد

من نية تأخري الصالة األوىل مع بقاء ما يسعها من وقتها؛ لكي يتميز التأخري املرشوع من املحرم

وسيأيت ذلك يف رشوط مجع التأخري.

ورابع هذه األعذار :اإلكراه .بأن يكرهه أحد عىل تركها فيؤخرها عن وقتها ويعذر بذلك

التأخري إذا توفرت رشوط اإلكراه األربعة وهي:
 -1قدرة ِ
املكره عىل حتقيق ما هدد به بوالية كأب وسلطان أو تغ ُّلب بقوته.
املكره عن دفع ِ
املكره هبرب أو استغاثة.
 -2عجز َ
املكره أنه متى امتنع َف َعل ِ
املكره ما هدد به.
 -3ظن َ
 -4أن ال تكون للمكره قرينة اختيار.

ومما مر نستوحي أفضلية املبادرة إىل فعل الصالة يف أول وقتها ولو عشاء عىل املعتمد؛ ملا

صح من أنه ﷺ سئل أي :األعامل أفضل؟ قال« :الصالة ألول وقتها» ولقوله -عليه الصالة
ِ
واآلخر عفو اهلل» واألحاديث يف هذا املضامر
والسالم« :-الوقت األول من الصالة رضوان اهلل

كثرية .نعم إذا أراد املصيل تأخريها عن أول الوقت جاز ،إال أنه جيب عليه العزم عىل فعلها؛

ألنه بمجرد دخول الوقت جيب عىل املكلف أحد أمرين :الفعل ،أو العزم عىل فعلها يف الوقت
فإنه إذا دخل الوقت ،ومل يفعلها ومل يعزم عىل فعلها أثم ،وإن فعلها بعد ذلك يف الوقت وهذا
عزم خاص يف الصالة ،وهناك عزم عام وهو الذي جيب عقب البلوغ وهو :أن يعزم الشخص

بعد بلوغه عىل فعل الواجبات وترك املحرمات .فإن مل يعزم عىل ذلك عىص ويصح تداركه ملن

فاته بعد البلوغ كام هو حال كثري من الناس ،ومعنى العزم :القصد والتصميم.

(تتم ٌة) كثري من الناس يظن أنه إذا مرض وخاصة إذا ِّنوم يف املستشفى يعذر يف ترك الصالة

وهذا ظن خاطئ وفهم فاسد ،فإن الصالة ال تسقط وال عذر يف تركها إال ملن فقد عقله بإغامء
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ٍ
حينئذ ليس مطالب ًا هبا ،وأما غري ذلك فال بد من اإلتيان
أو غيبوبة ،واستغرق وقت الصالة فإنه

بالصالة فلو تركها أثم ولزمه القضاء فور ًا .بل قال بعض العلامء :إن من فاتته الصالة عمد ًا

ليس هلا كفارة إال النار.

واحلكم لو تعددت الفرائض الفائتة ،بأن ترك الصالة ليوم مث ً
ال أو أكثر أن يرتبها ندب ًا

وخروج ًا من خالف من أوجبه يف القضاء فيصيل أول صالة فاتته يف اليوم األول ثم التي بعدها
وهكذا ثم اليوم الثاين عىل نحو الرتتيب ،وال فرق يف ذلك عند العالمة الرميل بني أن تفوت

كلها لعذر أو بغريه أو بعضها بعذر وبعضها بغريه ،فلو فات الظهر والعرص بعذر واملغرب

والعشاء بغري عذر ،استحب عنده تقديم الظهر والعرص عىل ما بعدمها مراعاة للرتتيب ،وقال
العالمة ابن حجر :جيب تقديم ما فات بغري عذر عىل ما فات بعذر وإن فقد الرتتيب؛ ألنه سنة

والبدار واجب فيقدَّ م عنده يف هذه الصورة املغرب والعشاء وجوب ًا عىل الظهر والعرص وكالمه
وجيه؛ ألن فيه براءة الذمة.

ولو اجتمع عليه فائتة وحارضة فإن كان يعلم أنه إن صىل الفائتة أدرك احلارضة كلها يف الوقت

فباتفاق العلاَّ متني يبدأ بالفائتة وجوب ًا إن فاتته بال عذر وندب ًا إن فاتته لعذر ،وإن كان يعلم أنه إن
صىل الفائتة يدرك ركعة أو أكثر من احلارضة ،والباقي يكون خارج الوقت استحب له تقديم الفائتة
عند الرميل ،للخروج من خالف من أوجبه ووجب تقديم احلارضة عند اإلمام ابن حجر ،حلرمة

إخراج بعضها عن الوقت مع إمكان فعلها كلها فيه ،أما إذا كان يعلم أنه إن صىل الفائتة ال يدرك

ركعة من احلارضة ،فيجب تقديم احلارضة أوالً باتفاقهام ،لكيال تصري فائتة بل جيب قطع الفائتة
إن فعلها وهو يظن سعة الوقت فبان له أنه إذا أمتها مل يدرك مجيع احلارضة أو ركعة منها يف الوقت
ال وإن أتم ركعتني وكان يف التشهد قاله القليويب معل ً
ويرشع يف احلارضة ،وال جيوز قلبها نف ً
ال ذلك

بأنه يفوت جزء ًا من الوقت وهو حرام ،ونقل الرميل جواز قلبها نفالً .بل قال الرشقاوي :وهو

األفضل حيث فعل ركعة منها فأكثر فإن كان املفعول أقل من ركعة تعني القطع .
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( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
الص َ
الح َد َث ْي ِن ،
ار ُة َ
وط َّ
ال ِة َث َمانِ َي ٌة َ :ط َه َ
(فصل) يف بيان رشوط صحة الصالة

وهي التي ذكرها ،وأما رشوط وجوب الصالة فلم يذكرها ،إما لوضوحها أو لعدم

اختصاصها بالصالة إذ هي مطلوبة لكل عبادة مفتقرة إىل نية ،وسنذكرها بعد الكالم عام ذكره

من رشوط الصحة.

فقال املصنف ( :شروط الصالة) ومعنى الرشط هنا ما يتوقف عليه صحة الصالة وهو ليس

منها ،ورشوطها هبذا االعتبار (ثمانية) األول منها (طهارة الحدثين) أي :كون املصيل طاهر ًا
عن احلدثني األصغر واألكرب ،باملاء أو بالرتاب برشطه كام مر .واألصل يف وجوب ذلك وكونه

رشط ًا يف الصالة قبل اإلمجاع ،الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقوله تعاىل :ﮋﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﮊ  .ومن السنة قوله -عليه
الصالة والسالم« :-ال يقبل اهلل صالة بغري طهور» واإلمجاع منعقد عىل ذلك .فلو صىل بغري

طهارة مع كونه حمدث ًا وهو عامل عامد مل تنعقد صالته وعليه اإلثم؛ لتالعبه بالصالة فإن قصد
االستهزاء بالصالة واالستخفاف بشعائر الدين بفعله ذلك فقد كفر ،وإن كان ناسي ًا وصىل
أثيب عىل قصده بتلك األفعال ال عىل فعله هلا ،نعم ما ال يتوقف عليه طهر كاألذكار التي فيها

والقراءة التي من غري اجلنب أثيب عىل قصدها وفعلها مجيع ًا ،وال تربأ الذمة بتلك الصالة.

بل إن تذكر أنه صىل وهو حمدث يف الوقت وجب أن يصليها يف الوقت ،وإن تذكر بعد خروج

الوقت قضاها ،ولو صىل بالطهارة ثم أحدث وهو يف الصالة بطلت صالته ،وأثيب عىل ما
تقدم ويتطهر ويستأنف الصالة من جديد وهو القول اجلديد يف املذهب وعليه العمل ،ويف

القديم يبني عىل ما تقدم بعد تطهره إن مل يطل الفصل ومل يأت بأفعال كثرية ،ومن مل جيد املاء
وال الرتاب صىل صالة فاقد الطهورين حلرمة الوقت وعليه اإلعادة.
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َّ
والم َك ِ
اس ِة ِفي ال َّث ْو ِ
ان ،
ار ُة َع ِن ال َّن َج َ
ب وال َب َد ِن َ
والط َه َ
ومعنى حرمة الوقت :أي :لكيال خيرج الوقت من غري أن يوقع فيه صالة ،وإذا صىل كذلك

فهي صالة رشعية بحيث لو أحدث فيها لبطلت صالته واستأنف من جديد ،ودائم احلدث:

وهو الذي ال ينقطع حدثه كسلس البول ونحوه؛ يصيل مع استمرار حدثه وال إعادة عليه إذا

شفي من ذلك.

(و) الثاين منها (الطهارة عن النجاسة) الغري معفو عنها (في الثوب) سواء أكان ملبوس ًا

للمصيل أم حمموالً أم مالقي ًا .

(والبدن) واملراد به :بدن املصيل برش ًا و شعر ًا حتى داخل األنف والفم والعني ،وإن مل نوجب

غسل املذكورات يف اجلنابة؛ لغلظ النجاسة ومن هنا يعرف أن من رعف وبقي الدم داخل أنفه
وصىل من غري غسله ال تصح صالته.

(و) مثل ما ذكر من وجوب طهارته (المكان) وهو ما يالقيه بدن املصيل ،وهي األجزاء

املامسة ألجزاء املصيل كموضع القدمني واليدين عند السجود ،فال ترض حماذاة النجاسة بصدره

أو ما حيمله البدن من ثوب ونحوه يف صالته.

واألصل يف ذلك قوله تعاىل :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ ،ولقوله -عليه الصالة والسالم-

لعائشة -ريض اهلل عنها« :-إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم

وصيل» .وحديث القربين اللذين مر هبام النبي ﷺ ومها يعذبان فقال خمرب ًا عن عذاهبام وعن
سبب عذاهبام« :إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول وأما

اآلخر فكان يميش بني الناس بالنميمة» .ولقوله -عليه الصالة والسالم« :-تنزهوا من البول
فإن عامة عذاب القرب منه» .

وذكرنا حكم النجاسة الغري معفو عنها ،أما النجاسة املعفو عنها فإن الصالة تصح مع

وجودها وذلك كونيم الذباب ودم الرباغيث والدمامل وذرق الطيور.
واحلاصل فيها :أن املعفوات كثرية وتنقسم إىل أربعة أقسام:
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قسم يعفى عنه يف املاء وغريه وهو ما ال يدركه الطرف أي :النظر املعتدل.

وقسم يعفى عنه يف غري املاء من الثوب والبدن كالدم القليل وأثر االستنجاء باحلجر.
وقسم يعفى عنه يف املكان فقط وهو ذرق الطري لكن بقيود وهي:

 -1أن يشق االحرتاز عنه .بحيث لو كلف العدول لغريه لشق عليه ذلك ،وإن مل يعم املحل

عىل املعتمد.

 -2أن ال يتعمد الوقوف عليه وكذا امليش إذا كان يف الطواف.

 -3عدم رطوبة أحد من اجلانبني .بحيث ال تكون رجله رطبة أو الذرق رطب ًا.

وقسم يعفى عنه يف املاء ومثله املائع دون غريه من الثوب والبدن ،كامليتة التي ال دم هلا سائل

وما عىل منفذ احليوان غري اآلدمي فإن احليوان إذا وقع يف املاء ال ينجسه إال بالتغري وإذا محله

املصيل بطلت صالته.

واحلاصل :أن الصالة ال تصح ممن القى بدنه أو ملبوسه أو حمموله نجاسة يف جزء من

صالته -أي :بعد الدخول فيها -أما إذا وقع ذلك قبل الدخول فإهنا ال تنعقد وإن مل يتحرك
ذلك املحمول بحركته -أي :حركة املصيل -بأن كانت النجاسة يف طرف ذيل الثوب أو كمه أو

طرف عاممته الطويل أو فرش ثوب ًا مهله ً
ال والقى بدنه أو ثوبه النجاسة من خالل ال ُفرج ،وال
تصح صالة قابض عىل طرف يشء طرفه اآلخر متـنجس أو متصل بنجس كميتة أو كلب وإن

مل يتحرك بحركته ،ومثل القبض :الربط يف اليد أو الرجل ،ومثله الوضع عىل الكتف بخالف

ما لو وضعه حتت رجله فإنه ال يرض؛ ألنه ليس حام ً
ال له.

ويرض محل حيوان ومنفذه متـنجس ،وكذلك محل املستجمر أو الطفل وعليه حفاظة إن تيقن

من وجود النجاسة فيها ،وكذلك لو تعلق به صبي أو حيوان وعليه نجاسة بطلت صالته.

ولو خفيت النجاسة يف مكان كبيت أو بساط ،فإن كان واسع ًا صىل يف أي موضع منه ،ولو

بغري اجتهاد ،حتى يبقى قدر النجاسة يف جزء منه ،وإال وجب غسل ذلك اجلزء ،فإن مل جيد

ما يطهره به انتقل إىل مكان طاهر فإن عجز عن االنتقال كأن حبس يف ذلك املكان ،ومل يمكنه
اخلروج منه ،وليس عنده ما يفرشه عليه ،ولو ساتر العورة صىل الفرض فقط حلرمة الوقت،
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الع ْو َر ِة ،
وس ْت ُر َ
َ
وجتاىف عن النجاسة ما أمكن ،وال جيوز له وضع جبهته عىل األرض بل ينحني بالسجود إىل
قدر لو زاد عليه القى النجس ويعيد .واملكان الواسع ما زاد عىل قدر بدن املصيل والضيق ما

كان بقدر بدنه.

وإذا صىل وهناك نجس يف ثوبه أو مكانه أو بدنه غري معفو عنه مع كونه ناسي ًا أو جاه ً
ال به

ثم علمه يف أثنائها فاحلكم أنه يقطع الصالة ويتخلص منه بالتطهري ويستأنف الصالة ،وإن علم

به بعدها أعادها متطهر ًا عنه وجتب اإلعادة عليه إن كان يف وقت الصالة وإن كان بعد وقت
الصالة قضاها عىل الرتاخي ،إذ ال تقصري منه ،وإنام وجبت اإلعادة؛ ألن الطهارة من باب
املأمورات وهو ال يؤثر فيه اجلهل والنسيان بخالف املنهيات والقديم ال إعادة وال قضاء.

ولو وقعت عىل املصيل نجاسة ،فإن كانت يابسة ووقعت عىل بدنه أو ثوبه ثم نفضها مبارشة

من غري محل هلا ،أو كانت رطبة ووقعت عىل ثوبه وختلص من الثوب من غري محل له مبارشةً،

صحت صالته واستمر فيها ،أما إذا مل يبارش نفضها أو وقعت عىل ثوبه وختلص منه بحملها ،أو

وقعت عىل بدنه النجاسة الرطبة قطع الصالة يف سائر الصور وتطهر منها واستأنف الصالة.

ولو رأى شخص ًا عليه نجاسة وهو يصيل وجب تنبيهه وإعالمه وإن مل يكن عليه إثم بأن كان

ال يعلمها؛ ألنه من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو ال يتوقف عىل اإلثم.

(و) الثالث (ستر العورة) -وسيأيت تعريف العورة وتقسيمها واختالفها باختالف الذكورة

واألنوثة يف فصل مستقل -بام له جرم من أعىل وجوانب ،فلو كانت ترى له أو لغريه يف ركوع
أو سجود من فتحة إدخال الرأس من الثوب أو من األكامم إذا كانت واسعة أو ترتفع مالبسه

كالفلينة من اجلوانب عند ركوعه أو سجوده أو ثوبه من األعىل ،فتبدو بعض العورة بطلت
ٍ
عندئذ ،أما لو ُر ِئ َيت العورة من أسفل ،كأن صىل عىل مرتفع بحيث لو نظره أحدٌ من
صالته
أسفل منه لرأى عورته فال يرض ،إذ العربة امتناع رؤيتها من األعىل واجلوانب كام ذكرنا.

واألصل يف سرت العورة قبل اإلمجاع املنعقد عىل وجوب سرتها قوله تعاىل :ﮋﭒﭓﭔ
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ٕ
ال ِ
وا ْستِ ْق َب ُ
الق ْب َل ِة ،
ﭕﭖﭗﭘﮊ قال ابن عباس املراد هبا الثياب ،وقوله ﷺ« :ال يقبل اهلل صالة حائض
بغري مخار».

(و) الرابع منها (استقبال القبلة) للقادر عىل االستقبال ،والقبلة الكعبة وسميت قبلة؛ ألن

املصيل يقابلها ،وسميت كعبة؛ الرتفاعها وقيل لتكعبها .وال جيب االستقبال للقبلة يف يشء

من األمور إال يف الصالة فقط .واألصل قبل اإلمجاع يف وجوب استقباهلا للقادر قوله تعاىل:

ﮋﮧﮨﮩﮪﮫﮊ أراد باملسجد هنا :الكعبة ،ولقوله ﷺ للميسء صالتَه
وهو خالد بن رافع اخلزرجي األنصاري ريض اهلل عنه« :إذا قمت للصالة فأسبغ الوضوء ثم
استقبل القبلة»

واملراد باستقباهلا :استقبال عينها يقين ًا مع القرب ،وظن ًا مع البعد عنها فال يكفي استقبال

جهتها عىل املعتمد يف املذهب عندنا ،واعترب اإلمام مالك :اجلهة وهو قول عندنا إال أنه غري

معتمد .واإلمام أمحد :اعترب العني مع القرب ،واجلهة مع البعد ،وعند اإلمام أيب حنيفة فيام نقله

عنه غريه :اعترب اجلهة أيض ًا حتى قالوا -أي :األحناف -إن املغرب قبلة ألهل املرشق واجلنوب
قبلة ألهل الشامل وهذا كله يف غري املشاهد لعني الكعبة .أما من يقدر عىل مشاهدة الكعبة بعينه

فال بد من استقباله لعني الكعبة إمجاع ًا عند األربعة ،واملراد بعينها :جرمها أو هواؤها املحاذي

هلا من األعىل إىل السامء السابعة ،ومن األسفل إىل األرض السابعة فلو صىل يف الدور الثاين
ال يف احلرم فالبد من حماذاته هواءها من األعىل ،ولو صىل يف البدروم مث ً
مث ً
ال فال بد من حماذاته

هواءها من األسفل ،واالعتبار بمقابلة هوائها :إذا كان املصيل خارج الكعبة ،أما إذا كان داخل
الكعبة أو عىل سطحها فال يكفي مقابلة املصيل للهواء ،بل البد من استقبال جرمها ،وذلك

كأن يصيل إىل نحو جدارها أو إىل عتبة البيت إن صىل داخلها وكان الباب مفتوح ًا إن كانت
العتبة مرتفعة قدر ثلثي ذراع ،أو إىل الباب إن كان مردود ًا أو مغلق ًا ،وإن كان املصيل عىل سطح
الكعبة فالبد أن يصادف جزء ًا من ارتفاعها بقدر ثلثي ذراع ولو عصاة غرست يف سطحها،
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ولو مل يصادف شيئ ًا منها كام تقدم مل يول وجهه شطر البيت.

واالستقبال املطلوب هنا يكون بالصدر يف حق من يصيل قائ ًام أو جالس ًا ،وبالوجه مع

الصدر يف حق من يصيل مضطجع ًا ،وبالوجه مع األمخصني يف حق من يصيل مستلقي ًا ،فالبد

من رفع رأسه عن األرض ليكون مستقب ً
ال بأمخصيه ـ ومها املنخفضان من أسفل القدمني-
واملراد بالصدر :مجيع عرض البدن ومن هنا ُيفهم أن االستقبال املطلوب ال يكون بالوجه وال

باليدين ،وإنام بام ذكرنا ولكن يسن التوجه بالوجه واليدين ،فلو كان املصيل يشاهد الكعبة كام

ذكرنا وجب عليه أن حياذهيا بجميع عرض بدنه ،فلو خرج جزء عن حماذاة الكعبة بأن وقف
بمحاذاة طرف منها وخرج عنه بعض بدنه مل تصح صالته ،بخالف ما لو استقبل ركن ًا منها فإن

صالته تصح؛ ألنه مستقبل بجميع العرض ملجموع اجلهتني.

ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج عن حماذاهتا مل تصح صالة اخلارجني عن املحاذاة

سواء َمن كانوا بقرهبا أو َمن يف أخريات املسجد احلرام هذا يف القريب املعاين ،أما البعيد وهو
غري املعاين فال يلزمه ذلك؛ ألنه يف حالة البعد ال تلزمه إال املسامتة العرفية ،وال يكفي استقبال
الشاذروان واحلجر استقالالً أما مع الكعبة فيكفي؛ ألن احلجر والشاذروان ليسا من البيت عىل

سبيل القطع بل عىل سبيل الظن.

وإذا تعارض االستقبال مع القيام وذلك بأن أمكنه الصالة إىل القبلة قاعد ًا؛ صىل كذلك ألن

فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوط القيام يف النفل مع القدرة ،لكن جيب عليه أن

يقوم لريكع إن مل خيرج عن القبلة حال كونه راكع ًا لكون القيام للركوع قصري ًا ،ويتصور ذلك

فيمن صىل عىل سطح الكعبة.

مراتب االستدالل عىل معرفة القبلة أربعة:

األوىل :العلم بالنفس .وذلك برؤية الكعبة يف حق البصري ومسها يف حق األعمى ،ورؤية

حمراب ثبت بالتواتر أنه ﷺ صىل فيه ،أو وجود قرينة قطعية تدل عىل القبلة ،كأن رأى حم ً
ال يف

املسجد احلرام من جعل ظهره إليه استقبل القبلة ،أو بإخبار معصوم ،أو عدد التواتر مطلق ًا ،أو
فعلهم يف حق بصري أو رؤية القطب يف حق العارفني لكيفية االستقبال به يف القطر الذي هو فيه.
()252

كتاب الصالة

الثانية :إخبار الثقة عن مشاهدة .كأن يقول :أنا أشاهد عني الكعبة ،أو املحراب السابق،

أو القطب ،أو رأيت اجلم الغفري يصلون هكذا ،ويف معنى إخبار الثقة :رؤية حماريب املسلمني
املعتمدة ،وبيت اإلبرة -البوصلة -إال أن إخبار الثقة عن مشاهدة مقدم عىل هذا.

الثالثة :االجتهاد يف بيان جهة القبلة بالدالئل ملن مل جيد الثقة .وأدلة القبلة كثرية منها :ما

هو هناري كالشمس ،ومنها :ما هو لييل كالقمر ،ومنها :ما هو أريض كاجلبال ،ومنها :ما هو

سار لالجتهاد إال عند فقد املرتبة التي
ساموي كالنجوم ،ومنها :ما هو هوائي كالريح ،وال ُي ُ

قبله.

الرابعة :إن مل يعرف االجتهاد وقد فقد املراتب السابقة قلد ثقة عارف ًا باألدلة .فإن صىل من

غري تقليد قىض وإن صادف القبلة يف تلك الصالة ،وإذا حتري من اجتهد بنحو غيم ،أو تعارضت

عليه األدلة ،أو اختلف عىل أعمى جمتهدان أي :بدون مرجح بينهام عنده صىل كيف شاء حلرمة

الوقت وعليه اإلعادة .واحلاصل أن مراتب االستدالل عىل القبلة أربعة  ،ال ُيسار إىل الرابع
إال عند فقد سابقه وهكذا.

(تنبي ٌه) إخبار صاحب املكان عن جهة القبلة جيب األخذ به ،وحيرم االجتهاد مع إخباره إذا
ٍ
عندئذ االجتهاد وال يلزم السؤال عن مستند صاحب
مل يعلم بأنه خيرب عن اجتهاد ،وإال فيجب

املكان يف إخباره عن جهة القبلة.

(تنبي ٌه) وجيوز ترك استقبال القبلة يف موضعني ،األول :يف شدة اخلوف يف قتال جائز وهو

قتال الكفار والبغاة ،فيصيل كيف أمكنه من الفرض و النفل ،لقوله تعاىل :ﮋﭚﭛﭜ

ﭝﭞﮊ ومثل القتال املباح يف عدم االستقبال والصالة عىل أية حالة كانت ،دفع الصائل عىل

مال أو عرض أو نفس والفرار من نحو سبع أو نار أو عدو أو سيل أو نحو ذلك مما يباح الفرار
منه.

واملوضع الثاين الذي جيوز ترك االستقبال فيه :النافلة ،ولو مؤقتة كالعيدين والكسوفني

والرتاويح والوتر يف السفر ولو قصري ًا ،واحلكمة يف ترك االستقبال يف السفر التخفيف عىل
املسافر وألن الناس حيتاجون لألسفار ،فلو رشط االستقبال يف النافلة ألدى ذلك إىل ترك
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ود ُخ ُ
الو ْق ِ
ت،
ُ
ول َ
الناس ألورادهم أو ترك مصالح معاشهم واملراد بالقصري هنا أي :خروجه -أي :املسافر -إىل
حمل ال تلزمه فيه اجلمعة ،لعدم سامعه النداء وقيل أن يفارق حمله ِ
بميل ،وجيوز فعلها -أي:
النافلة يف السفر -عىل الراحلة ،أو وهو ماش.

وخرج بنافلة السفر نافلة احلرض فال جيوز فعلها عىل الراحلة وال ماشي ًا ،والبد من االستقبال

وو ِّجه بأن اإلنسان قد
فيها وجوزها االصطخري عىل الراحلة حيث توجهت واختاره القفالُ ،

تعرض له حاجة يف البلد ،والزمان زمان تعبد فلو منعناه من التعبد يف تلك احلالة لفاته أحد
أمرين إما احلاجة وإما عبادته.

نعم إن كان يتنفل وهو ماش لزمه أن يستقبل القبلة يف أربعة مواضع :حترمه ،وركوعه،

وسجوده ،وجلوسه بني السجدتني ،وال جيوز له امليش فيها ،بل جيب عليه إمتامها ماكث ًا .نعم

يكفيه اإليامء بالسجود إن كان هناك وحل.

وجيوز له أن يستقبل جهة مقصده يف أربعة مواضع :قيامه ،واعتداله ،وتشهده ،وسالمه؛ ألنه

يميش فيها وإن كان راكب ًا فإن سهل عليه التوجه يف مجيع صالته وإمتام مجيع أركاهنا أو الركوع
أو السجود لزمه ذلك ،وإن مل يسهل عليه ما ذكر فال يلزمه إال التوجه يف التحرم إن سهل فإن مل
يسهل مل يلزمه يشء ،ويكفيه اإليامء يف الركوع والسجود ،وكون السجود أخفض ،وال يك ّلف

وضع جبهته عىل رسج الدابة مثالً ،وإن سهل عليه ملا فيه من املشقة.

وإن كان يف سفينة وهو غري مالح ،فإن أمكنه االستقبال يف مجيع صالته وإمتام مجيع األركان

جاز له التنفل ،وإال وجب تركه ،وإن كان مالح ًا وهو الذي يسري السفينة ،فله التنفل إىل جهة
مقصده ،وال يلزمه أيض ًا إمتام األركان ومثل املالح :مسيرِّ الدابة.
وهل يقاس ٌ
كل من السيارة والقطار ونحومها من وسائل النقل عىل السفينة أم عىل الدابة

حمل نظر والثاين أرجح.

(و) اخلامس (دخول الوقت) أي :العلم بدخوله يقين ًا :بأن عاين دخوله بنفسه أو بام سيأيت،
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أو ظن ًا :وهو الناشئ عن اجتهاد .ليصح حترمه بالصالة ومن صىل بدوهنام مل تصح صالته،

وإن وقعت يف الوقت؛ لعدم الرشط ،ولقوله تعاىل :ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮊ .

نعم إن صىل باجتهاد ثم تبني أن صالته كانت قبل الوقت فإنه إن كانت عليه فائتة من جنسها

وقعت عنها وإال وقعت نف ً
ال مطلق ًا.

ومعرفة دخول الوقت له ثالث مراتب:

املرتبة األوىل :العلم بالنفس .وذلك بأن يرى طلوع الفجر وزوال الشمس وغروهبا ،ومثله

إخبار الثقة عن علم أو سامع أذانه يف الصحو أو أذان املأمون أي :الثقة ولو صبي ًا مأمون ًا يف

ذلك ،وهبذا يمتنع عليه االجتهاد مع ما ذكر من أذان املؤذن الثقة إذا أ َّذن يف الصحو عن علم،
أما أذانه يف الغيم أو أذانه عن اجتهاد منه ،فيمتنع تقليده حتى وإن أ َّذن يف الصحو؛ ألن املجتهد
ال يقلد جمتهد ًا.

ولو كثر املؤذنون ،وغلب عىل الظن إصابتهم جاز اعتامدهم مطلق ًا أي :يف الصحو والغيم

فهم كاملؤذن الواحد يف الصحو والغيم  .ومثل
رشط أن ال يكون بعضهم أخذ من بعض وإال ُ
العلم بالنفس أيض ًا رؤية املزاول واملناكب الصحيحتني ،والساعات املجربة ،وبيت اإلبرة
لعارف به ،فإنه قد يدل عىل الوقت فهذه كلها يف مرتبة واحدة ،وعليه فلو أذن املؤذن باعتبار
رؤية املزاول وما ذكرناه بعدها فيعتمد أذانه ويكون ملحق ًا هبذه املرتبة.

املرتبة الثانية :االجتهاد ويسار إليها عند فقد املرتبة األوىل ،واملراد بذلك أنه إن حتصل عنده

املرتبة األوىل امتنع عليه االجتهاد .نعم يمكنه الصريورة للمرتبة الثانية حتى ولو كان بإمكانه

حتصيل املرتبة األوىل ،بأن كان يف نحو بيت مظلم ويمكنه اخلروج منه لنحو رؤية الشمس ومل

يفعل ،فيجوز له هنا االجتهاد كام ذكرنا أي :حتصيل املرتبة الثانية

وقد جيب عليه االجتهاد ،وذلك بأن ال يمكنه حتصيل املرتبة األوىل لعدم استطاعته ككونه
ٍ
ٍ
بصنعة
بورد كقراءة قرآن أو درس أو
حمبوس ًا يف بيت مظلم أو وجود غيم ،واالجتهاد يكون
كخياطة أو نحو ذلك وصوت ديك جمرب ،ومعنى جمرب :أنه جربه أنه ال يصيح إال يف الوقت.
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والع ْل ُم ب َفر ِضيتِها َ ،
وضها ُس َّن ًة ٕ ،
ِ
وأنْ َال َي ْعت َِق َد َف ْرض ًا ِم ْن ُف ُر ِ
َاب
وا ْجتِن ُ
ْ َّ
ال ِ
الم ْب ِط َ
ت
ُ
ومعنى االجتهاد يف هذه األمور :أن جيعلها عالمة جيتهد هبا وذلك بأن يتأمل يف قراءته أو

درسه أو خياطته هل استعجل فيها أوهي كعادته ،حيث إنه يفرغ منها مث ً
ال وقد دخل وقت

الظهر أو نحوه وهل صياح الديك يف عادته أو قبل عادته وذلك بأن يكون له عالمة يعرف هبا
وقت صياحه املعروف.

وباملناسبة فإن الديك كام قالوا :إنه يقول يف صياحه :يا غافلون اذكروا اهلل ،ويسن اقتناء الديك

لورود خرب فيه ،وملا قيل :إن الشيطان ال يدخل بيت ًا فيه ديك خصوص ًا األبيض األفرق.

املرتبة الثالثة :تقليد املجتهد عند العجز عن االجتهاد ،فال تقليد مع القدرة عىل االجتهاد،

وهذا يف حق البصري ،والعلة :أن املجتهد ال يقلد جمتهد ًا ،وأما األعمى فله أن يقلد جمتهد ًا ولو

مع القدرة عىل االجتهاد ،ألنه من شأنه العجز.

(و) السادس من رشوط الصالة ذكره املصنف بقوله( :العلم بفرضيتها) أي :علم املصيل

بكون الصالة املؤداة فرض ًا إن كانت مفروضة ،فال تصح ممن جهل فرضيتها ،أو اعتقد أهنا غري
فرض ،أو تردد يف فرضيتها ،ومعنى :ال تصح ،أي :ال تنعقد.

(و) السابع منها (أن ال يعتقد فرضا) معين ًا (من فروضها سنة) كالفاحتة والركوع ،هذا إن

اعتقد سنية فرض معني ،أما الفرض املبهم فال يرض اعتقاد سنيته ،كأن يعتقد سنية أحد من
ركوعاهتا من غري تعيني لواحد منها ،وكذا لو اعتقد أن مجيع مطلوباهتا فروض ،أو بعضها

فروض وبعضها سنن ومل يقصد بفرض معني أنه سنة فإنه ال يرض.

وال فرق فيام ذكر بني العامل والعامي عند ابن حجر ،ووافقه الرميل يف العامي ،وأما العامل

عنده فال بد أن يميز بني فرائضها وسننها أو يعتقد أن مجيع أفعاهلا فروض ،والعامل هنا :من

اشتغل بالعلم زمن ًا تقتيض العادة فيه أن يميز بني الفرض والسنة والعامي بخالفه.

(و) الثامن منها (اجتناب المبطالت) أي :مبطالت الصالة وسيأيت ذكر مبطالهتا يف فصل مستقل.
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واعلم أن الثامنية الرشوط السابقة هي رشوط لصحة الصالة وأما رشوط وجوهبا فستة:

أوهلا :اإلسالم .فتجب عىل املسلم ذكر ًا أو أنثى أو خنثى ولو مرتد ًا ،فهو مطالب هبا حال

ردته ،وعليه قضاء الصلوات التي مل يؤدها يف زمن ردته أو صلاَّ ها وهو يف حال ارتداده عن

دينه؛ ألهنا ال تصح منه حتى يتوب من ردته ،أما الكافر األصيل فإنه ال يطالب هبا يف الدنيا؛

ألهنا ال تصح منه وإن كان يعذب عليها يف اآلخرة كغريها من فروع الرشيعة زيادة عىل عذابه
عىل كفره؛ ألنه يستطيع اإلتيان هبا باإلسالم ،والكافر إذا أسلم ال يلزمه قضاء ما فاته من صالة

وغريها لقوله تعاىل :ﮋﮦﮧﮊ أي :من الكفر ﮋﮨﮩﮪﮫﮬﮊ وألننا لو طالبناه

بقضاء الصالة ونحوها من فروع الرشيعة ،ألدى ذلك إىل تنفريه عن اإلسالم ،وإنام جيب عىل
املرتد قضاء ما فاته من صالة ونحوها أيام ردته تغليظ ًا عليه ،حتى أنه لو ارتد ثم جن ولو من

غري تعد لزمه القضاء أيام جنونه تغليظ ًا عليه.

ثانيها :البلوغ .بعالمة من عالماته املتقدمة يف الذكر واألنثى ،أما الصبي والصبية فال

جتب عليهام الصالة لقوله ﷺ« :رفع القلم عن ثالثة النائم حتى يستيقظ واملجنون حتى يفيق
والصغري حتى يكرب» إال أنه يندب للصبي أن يقيض ما فاته يف حال صباه باتفاق إذا كان فاته

بعد التمييز أما قبله ففيه خالف.

ثالثها :العقل .فال جتب عىل املجنون ،ومثل املجنون :املغمى عليه والسكران وال قضاء

عليهم إذا أفاقوا ،إال إن تعدَّ وا بذلك ،فإن مل يتعدوا استحب هلم القضاء عىل املعتمد .ولو سكر
متعد بسكره ثم جن وجب عليه بعد إفاقته من اجلنون قضاء الصلوات التي بقي فيها سكران،

وال جيب قضاء الصلوات يف وقت جنونه اخلايل عن السكر ،ويعود ذلك لسؤال أهل اخلربة يف
مدة بقائه سكران.

رابعها :النقاء عن احليض والنفاس .فال جتب الصالة عىل حائض أو نفساء وال قضاء عليهام،

بل حيرم عليهام القضاء عند ابن حجر .قال يف «املنهاج القويم» بعد ترصحيه بالتحريم[ :وقيل:

إهنا تكره وعىل القول بالتحريم فإهنا ال تنعقد] وقال الرميل :تنعقد نف ً
ال ال ثواب عليه.

خامسها :سالمة احلواس .فال جتب عىل من خلق أعمى أصم ولو ناطق ًا ومن طرأ عليه
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َ
َان َ :أ ْص َغر َ
وء ٕ ،
اث ٕا ْثن ِ
األ ْح َد ُ
والأْ َ ْك َب ُر:
الو ُض َ
وأ ْك َب ُر ٕ ،فالأْ َ ْص َغ ُر َ :ما َأ ْو َج َب ُ
ُ
َما َأ ْو َج َب ُ
الغ ْس َل .
العمى والصمم قبل التمييز ،فحكمه كذلك بخالف من طرأ عليه بعد التمييز؛ ألنه يعرف
ٍ
حينئذ وإذا ردت عليه احلواس فال قضاء عليه فيام مىض.
الواجبات
سادسها :بلوغ الدعوة .فال جتب عىل من مل تبلغه الدعوة وذلك كأن نشأ يف شاهق جبل فإذا

بلغته الدعوة ال جيب عليه القضاء.

(األحداث اثنان  :أصغر وأكبر) األحداث مجع حدث ،وهو لغة :اليشء احلادث.

ورشع ًا :أمر اعتباري يمنع من صحة الصالة حيث ال ِّ
مرخص .ويطلق أيض ًا :عىل املنع

املرتتب عىل األسباب ،ويطلق أيض ًا :عىل األسباب التي ينتهي هبا الطهر وهو املراد هنا -أي:
يف كالم املصنف -وإذا أطلقت األحداث عىل املنع املرتتب عىل األسباب ،فإهنا تنقسم إىل

ثالثة أقسام -أي :باعتبار املنع املرتتب عليها باعتبار ما حترمه -فهي هبذا االعتبار :أصغر،
وحيرم به ما تقدم وهي الصالة والطواف ومس املصحف ومحله .وأوسط ،وحيرم به ستة أشياء:
بزيادة تالوة القرآن واملكث يف املسجد .وأكرب ،وحيرم به عرشة أشياء :بزيادة الصوم والطالق

واالستمتاع بام بني الرسة والركبة واملرور يف املسجد إن خافت تلويثه.

وأما عىل اإلطالق الثاين ،وهو األمر االعتباري الذي يمنع من صحة الصالة حيث ال

مرخص ،واملراد ما توجبه هذه األحداث فبهذا االعتبار تنقسم إىل قسمني ذكرمها املصنف
بقوله( :فاألصغر) من األحداث (ما أوجب الوضوء) أي :ما جيب بسببه الوضوء ،كزوال

العقل ونحوه (واألكبر :ما أوجب الغسل) أي :ما جيب بسببه الغسل كاحليض واجلنابة.

وكل هذه األحداث أمر اعتباري -أي :غري ظاهر -اعتربه الرشع وجعله مانع ًا من صحة

الصالة حيث ال ِّ
مرخص من فعل الصالة مع وجوده كصالة فاقد الطهورين أو سلس البول

ونحومها.
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ات)
(الع ْو َر ُ
َ
ٌ
(فصل) يف بيان حد العورات وحكمها
وملا هلذا األمر من أمهية بالغة يف حياة الفرد املسلم أفرده املصنف بفصل مستقل ،ووضح فيه

حكم سرت العورة ،وأوضح العورة التي جيب سرتها يف مجيع األحوال -أي :يف داخل الصالة
وخارجها -وسنتكلم عام ذكره املصنف بإسهاب إن شاء اهلل ،متطرقني إىل اللباس من حيث ما

يباح لبسه وماال يباح بالنسبة للفريقني ،أعني هبام الرجال والنساء.

و(العورات) مجع عورة ،والعورة لغة :مأخوذة من العور وهو النقص والعيب واليشء

املستقبح ،وسميت العورة بذلك :لقبح ظهورها ولغض األبصار عنها.
والكلمة العوراء :القبيحة.

والعورة رشع ًا :هي كل ما حرم اهلل تعاىل كشفه من جسم اآلدمي أمام من ال حيل النظر إليه.

والعورة تطلق عىل ما جيب سرته يف الصالة ،وعىل ما حيرم النظر إليه ،وعىل كل يشء يسرته
اإلنسان أنفة وحياء .ويقال :املرأة عورة ،وليس املراد منه قبحها ،لعدم حتققه يف اجلميلة من

النساء ،أو ملن مالت النفس إليها ،وإنام هي عورة باعتبار توقع الفساد من رؤيتها ،أو سامع

كالمها.

وتظهر عظمة اإلسالم هنا حيث مل هيتم أي :نظام عاملي هبذا املنظور الذي يريد منه اإلسالم

صون كرامة اإلنسان الذي كرمه اهلل تعاىل عىل سائر خملوقاته ،وإذا أمعن العاقل النظر ،وجد

أن أصل البرش ومها آدم وحواء -عليهام السالم -كانا يف صون ورفعة ملا خلقهام اهلل تعاىل،
وأباح هلام النعيم الكبري يف اجلنة ،وكانا يف سرت وصون ،حتى وسوس هلام الشيطان لينزع عنهام

السرت بإيقاعهام يف املخالفة ،وينزع عنهام هذه النعمة العظيمة فيبدي سوأتيهام بام أوقعهام فيه من

خمالفة ،وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك بقوله :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
()259

كتاب الصالة

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ .
حكم سرت العورة

وسرت العورة واجب باإلمجاع ،وقبل اإلمجاع الكتاب والسنة ،وسواء أكان السرت يف

داخل الصالة أو يف خارجها .وحكم كشفها :حرام باإلمجاع وقبله الكتاب والسنة ،وسواء

أكان الكشف أمام أعني الناس ،أو يف اخللوة ،واألدلة من القرآن عىل وجوب سرتها وحرمة
كشفها ،وكذلك من السنة ما سأذكره فقد أمر اهلل تعاىل بسرت العورة ،وسمى سرتها زينة ،بقوله

تعاىل :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ واملراد باملسجد :الصالة.

ولعموم وجوب سرتها يف خارج وداخل الصالة قوله تعاىل :ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ .واآليات فيها
داللة عىل سرت الظاهر باللباس ،وسرت الباطن بالتقوى .وقال تعاىل يف حتريم كشف العورة اآلية
املارة وحمل االستدالل منها قوله تعاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﮊ  .قال ابن

عباس -ريض اهلل عنهام : -كانوا يطوفون بالبيت عراة ،فهي فاحشة ،ورد عليهم ملا قالوا :إهنم

وجدوا آباءهم عىل ما يفعلون بام كان من أمر أيب البرش آدم -عليه السالم -يف أول اآلية ،وأن
األصل فيه السرت والصون ،وملا قالوا :إن اهلل أمرنا هبذا .رد عليهم :بأنه تعاىل ال يأمر بالفحشاء

وجعل كشف العورة فحش ًا -أي :جرم ًا .-والنبي -عليه الصالة والسالم -قد اهتم بتوجيه
أمته لسرت عوراهتم وهناهم عن كشفها والنظر إليها ،فقال -عليه الصالة والسالم« :-ألن َأ ِخ َّر
من السامء فأنقطع نصفني أحب إيل من أن أنظر إىل عورة أحد أو ُينظر إىل عوريت» وقال -عليه

الصالة والسالم« :-ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة» رواه مسلم
وأبو داود والرتمذي.

وهذه األحاديث يف حتريم كشف العورة مع وجود من ينظر إليها ،وأما ما سنسوقه من

أحاديث بعدها ،فهي يف حتريم كشف العورة ولو كان املرء خالي ًا -أي :يف خلوة ال يراه فيها

أحد -يقول -عليه الصالة والسالم« :-إياكم والتعري فإن معكم من ال يفارقكم إال عند
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الغائط وحني يفيض الرجل إىل أهله» .وخرج -عليه الصالة والسالم -ذات مرة إىل إبل
الصدقة فرأى راعي ًا جترد يف الشمس فعزله ،وقال« :ال يعمل لنا من ال حياء له» فنفى احلياء

وعمن أتى بمثل عمله -أي :من كشف عورته -ولو بعيد ًا عن أعني الناس .وعن هبز بن
عنهّ ،
حكيم عن أبيه عن جده -ريض اهلل تعاىل عنه -قال :قلت يا رسول اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما

نذر؟ قال« :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت :يا رسول اهلل فالرجل
يكون مع الرجل؟ قال« :إن استطعت أن ال يراها أحد فافعل» قلت :الرجل يكون خالي ًا؟ قال:

«فاهلل أحق أن يستحيا منه» رواه ابن ماجه.

قال يف الزواجر :أخرج عبد الرزاق عن ابن ُج َريج قال :بلغني أن النبي ﷺ خرج فإذا هو

بأجري له يغتسل عاري ًا ،فقال« :ال أراك تستحي من ربك خذ إجارتك ال حاجة لنا بك».اهـ.
ومن هذا احلديث نأخذ أن من يكشف عورته ال يستحي من اهلل عندما يفعل ذلك الفعل ،وهو

بفعله ذلك مل حيسن معاملته مع اهلل تعاىل ،فجدير به أن ال حيسن معاملته مع الناس؛ ألن من مل
يستح من اهلل مل يستح من الناس ،ومن ال خياف اهلل ال خياف الناس.

وهلذا ينبغي أن نتخذ هذه قاعدة أساسية يف التعامل مع الناس رجاالً ونسا ًء ،ونقول :إن
ٍ
بعض منها والتي أمرت
املرأة التي تظهر زينتها لألجانب ،وتعيص اهلل بكشف عورهتا ،أو
بسرتها بغري حياء وال خجل وال وجل من اهلل تعاىل فهي هبذا ليست أه ً
ال أن تكون زوجة

صاحلة ،وال أ ّم ًا مثالية وقدوة ألرسهتا ،والتي تفتقد غريهتا عىل حسنها ومجاهلا وتبديه للناس
تتساهل يف عرضها ورشفها ،والتي ختون احلق سبحانه وتعاىل بفعلها ذلك يسهل عليها خيانة

اخللق ،وما تربجت امرأة إال عن مفسدة يف نفسها ،وامرأة كهذه ال ُيتعامل معها ألصل التوجيه
األول يف احلديث.

ثم إن هذا النهي والتشديد يف كشف العورة ما هو إال دعوة للمحافظة عىل العرض ،وعدم

إشاعة الفاحشة ،وفساد األخالق ،وضياع األنساب ،وموت النخوة ،والتساهل يف األعراض،

كام هو حال املجتمعات الغربية وغريها ممن قلدهم ،واتبع ما جاؤوا به فأصبحوا يف حالة
يرثى هلا من تدين األخالق وفساد الرجال والنساء ،وموت الفضيلة يف جمتمعاهتم برتك العفة
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َأر َب ٌع َ :عو َر ُة الر ُجلِ ـ ُم ْط َلق ًا ـ َ
الص َ
والر ْك َب ِة ،
واأل َم ِة ِفي َّ
ْ
ْ
ال ِة َما َب ْي َن ُّ
الس َّر ِة ُّ
َّ
واحلشمة ملا يف السرت واالحتشام من درء مفاسد كثرية ال حتمد عقباها ،حتى أن املوجه األعظم
عليه الصالة والسالم -ضمن اجلنة ملن صان رشفه وحفظ عورته ،فقال« :اضمنوا يل ست ًاأضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثـتم ،وأوفوا إذا وعدتم ،وأدوا األمانة إذا ائتمنتم ،واحفظوا
فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم» رواه أمحد.

(تنبي ٌه) العورة التي جيب سرتها يف اخللوة السوأتان فقط من الرجل ،وما بني الرسة والركبة

من املرأة كام قال الزركيش  .واخلنثى كاملرأة.

وفائدة السرت يف اخللوة مع أن اهلل ال حيجبه يشء فريى املستور كام يرى املكشوف أنه يرى

األول متأدب ًا ،والثاين تارك ًا لألدب ،وهذا كله مع القدرة عىل السرت ،أما إذا احتاج إىل كشفها

كشفها قدر احلاجة ،وسيأيت بيان ذلك مفص ً
َ
ال إن شاء اهلل تعاىل.
حتديد العورات

وقد ذكر املصنف -رمحه اهلل تعاىل -حتديد العورات باختالف األشخاص واألحوال بأهنا

(أربع) أي :باعتبار الذكورة واألنوثة ،وباعتبار داخل الصالة وخارجها فهي هبذا عىل أربعة

أقسام:

القسم األول منها( :عورة الرجل مطلقا) أي :يف الصالة وخارجها بحضور النساء

األجنبيات وعدمه (واألمة) عورهتا (في الصالة) فقط كعورة الرجل  ،وعرب بالرجل وأراد

الذكر ولو عبد ًا أو كافر ًا أو صبي ًا غري مميز.

ويظهر فائدة ذلك يف الطواف إذا أحرم عنه وليه ،فتكون العورة له (ما بين السرة والركبة)

لقوله ﷺ« :عورة املؤمن ما بني رسته إىل ركبته» وقوله« :عورة الرجل ما بني رسته إىل ركبته»
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا زوج أحدكم عبده أو

أمته أو أجريه فال ينظر إىل يشء من عورته فإن ما حتت الرسة إىل الركبة عورة» .وليست الرسة
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الو ْج ِه َ
الص َ
يع َب َدنِها َما ِس ٰ
والك َّف ْي ِن ،
َ
وع ْو َر ُة ُ
الح َّر ِة ِفي َّ
ال ِة َج ِم ُ
وى َ
والركبة من العورة ،وعن عيل-ريض اهلل تعاىل عنه وكرم اهلل وجهه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«أسفل الرسة وفوق الركبتني من العورة» وقيل غري ذلك ألدلة أخرى .إال أنه جيب سرت جزء

من الرسة وجزء من الركبة ،من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

(و) الثاين من أقسامها (عورة الحرة) أي :كاملة احلرية ولو صغرية (في الصالة جميع بدنها)

شعر ًا وبرش ًا حتى باطن القدم و حتت الذ َقن ،وحتى لو تنقبت وظهر منها طرف عقدة هلا
أو خصلة من شعر رأسها ،مل تصح الصالة (ما سوى الوجه والكفين) ظاهرمها وباطنهام من
رتمها ،ومثل املرأة اخلنثى احلرة،
رؤوس األصابع إىل الكوعني ،وأما الكوعان فيجب عليها س ُ

هذا إن مل تكن بحرضة رجال أجانب ينظرون إليها ،وإال وجب تغطية الوجه والكفني ،ووجب

كشف جبهتها عند السجود .واألصل فيه قوله تعاىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ
وهو الوجه والكفان ،كام قال ذلك ابن عباس وعائشة -ريض اهلل عنهم ، -ولقوله ﷺ يف
احلديث املروي عن عائشة« :ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخامر» واملراد باحلائض :من بلغت؛

ألن احليض يستلزم البلوغ ،واملراد باخلامر ما غطى الرأس والصدر ،وجيب تغطية جزء من

الوجه من أعىل اجلبهة ،وجزء من حلييها لكي يتحقق تغطية الرأس وحتت الذ َقن.

وما تقدم من أحوال العورة ممن ذكرنا يف داخل الصالة ،أما يف خارجها ففي الذكر بالنسبة

للخلوة سوأتاه فقط ،ومها القبل والدبر ،وقيل :ما بني الرسة والركبة ،وجيوز كشفها يف اخللوة
ألدنى غرض كتربد واغتسال ،وصيانة ثوب من األدناس والغبار عند كنس البيت وغريه.

وهل من الغرض لكشفها حالة اجلامع؟ قال الشربامليس :وليس من ذلك حالة اجلامع؛ ألن

السنة فيه أن يكونا مسترتين ،واملعتمد أنه من األغراض التي تكشف فيها ،وجيوز يف غري الصالة
النظر إىل عورة نفسه من طوق الثوب إال أنه يكره من غري حاجة .وبالنسبة لعورة الرجل كام
ذكرنا ،ما بني رسته وركبته يف الصالة ويف خارجها ،بالنسبة لنظر َمن مثله من الذكور ،وبالنسبة

لنظر حمارمه من النساء.

()263

كتاب الصالة

واأل َم ِة ِع ْن َد َ
الحر ِة َ
األ َجانِ ِ
ب
َ
وع ْو َر ُة ُ َّ
أما بالنسبة لنظر النساء األجنبيات إليه ،فجميع بدنه عىل األصح عند اإلمام النووي ،فيحرم
عىل املرأة النظر إىل ٍ
يشء من بدن رجل أجنبي ،حتى شعره وأظفاره ،ولو بال شهوة وخوف
فتنة؛ ألنه ﷺ أمر ميمونة وأم سلمة وقد رآمها ينظران البن أم مكتوم باالحتجاب منه فقالت

له أم سلمة« :أليس هو أعمى ال يبرص ؟ فقال :ألستام تبرصانه».

واألصح عند اإلمام الرافعي -رمحه اهلل تعاىل -جواز نظر املرأة إىل بدن رجل أجنبي سوى ما

بني رسته وركبته إن مل ختف فتنة ،وال نظرت بشهوة؛ ألن غري ما بينهام ليس بعورة منه واستدل
عىل جواز ذلك بنظر عائشة -ريض اهلل عنها -إىل احلبشة وهم يلعبون والنبي ﷺ يراها .وعىل

قول اإلمام النووي -رمحه اهلل تعاىل -فإن الرجل لو علم بنظر أجنبية إليه حرم عليه متكينها من
ذلك ،ووجب عليه سرت مجيع بدنه عنها ،حتى الوجه والكفني.

وذكرنا الرجل يف خارج الصالة ولو كافر ًا ،أي :فيحرم عليه أن ُين َظر منه إىل ما بني الرسة

والركبة أي :من أمثاله من الرجال وأما النساء فكام تقدم .ويدخل يف الرجل الصبي فعورته
من الرسة إىل الركبة ،وأما حكم النظر إىل عورته فإن كان غري مميز فيحل النظر إليها حتى فرجه،

وقيل :حيرم ،وأما املميز فيحرم النظر إىل عورته ،وجيب عىل وليه سرتها.

وخرج بالصبي :الصبية غري املميزة ،فيحرم نظر فرجها مطلق ًا لفحشه ،وأ َّما املميزة فيحرم

النظر إليها إذا بلغت حد ًا تشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة.

وأما عورة املرأة حرة كانت أو أمة يف اخللوة فام بني الرسة والركبة ،فيحرم عليها كشفها لغري

حاجة كام تقدم وهو املعتمد.

وثالث أقسامها ذكره املصنف بقوله( :وعورة الحرة واألمة عند األجانب) وهم من ليس

بينهم وبينها حمرمية بنسب ،وهن سبع :األم وأمها وإن علت ،وأم األب وإن علت ،والبنت،
وبنت البنت ،وبنت االبن وإن سفلتا ،واألخت شقيقة ،أو ألب ،أو ألم ،وبنت األخت ،وبنت

األخ ،واخلالة ،والعمة ،أو برضاع ويحُ ِّرم الرضاع ما حيرمه النسب ،أو بمصاهرة وهي :أم
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يع ال َب َد ِن ِ ،
وع ْن َد َم َحا ِر ِمهما والن َِّس ِ
والر ْك َب ِة .
َج ِم ُ
اء َما َب ْي َن ُّ
الس َّر ِة ُّ
الزوجة وإن علت ،وبنتها وإن سفلت إن دخل باألم ،وزوجة األب ،و زوجة االبن فعورهتا

عند األجانب (جميع البدن) حتى الوجه والكفني عىل املعتمد ،وقيل :جيوز النظر إىل خصوص

الوجه والكفني عند أمن الفتنة من غري شهوة ،ولكل من الرأيني أدلة من السنة.

ورابع أقسامها ذكره بقوله( :وعند محارمهما) أي :الرجال املحارم للحرة واألمة (و) عند

(النساء) غري الكافرات أو الفاجرات ،وكذا يف اخللوة كام تقدم ،وعند مملوك احلرة العفيف
وهي عفيفة (ما بين السرة والركبة) وهو املعتمد ،وقيل :ما يبدو عند املهنة بالنسبة لنظر حمارمها

من الرجال ،ومثله النساء املامثالت هلا وهو أوىل ،وإن كان ضعيف ًا خصوص ًا يف هذه األيام مع
تبدل األحوال وفساد أهل الزمان ،وما نسمعه من أحداث يشيب هلا الرضيع يف زمن كثر فيه

الفساد وأهله ،وأشاعوه بني الناس ومنه قنوات اخلنا ،وقد عللوا هذا القول بأنه ال رضورة ألن
يكشف من ذكرنا زيادة عىل ما يبدو عند املهنة ،وهو ما يظهر منها وهو الرأس والوجه والعنق
واليدان إىل العضدين والرجالن إىل الركبتني.

واملحارم بالنسبة للمرأة من النسب هم :األب ،وأبوه وإن عال ،وأبو األم وأمها مهام علت،

واالبن ،وابنه ،وابن البنت وإن سفل ،واألخ ،وابنه وإن نزل من أي جهة كان ،وابن األخت،
وابنه وإن نزل ،والعم ،واخلال.

حرمه الرضاع ،وباملصاهرة :زوج البنت وبنتها وبنت ابنها وإن سفلن،
حرمه النسب ّ
و ما ّ

وزوج األم وابن الزوج وابنه.

وأما عورة املسلمة بالنسبة للنساء الكافرات أو الفاسقات ،مجيع بدهنا إال ما يظهر عند املهنة

عىل املعتمد ،وقيل ما بني الرسة والركبة ،وقيل ما عدا الوجه والكفني ،ورجح البلقيني أهنا

معهن كاألجنبي ،ورصح به القايض وغريه ،واستوجهه شيخ اإلسالم يف رشح املنهج.

رشوط حرمة النظر :يشرتط للحرمة يف الذكر ناظر ًا كان -أي :ناظر ًا هو للنساء -أو منظور ًا

هو من قبل النساء ،أن يكون بالغ ًا فحالً ،وهو الذي بقي ذكره وأنثياه .ومثل البالغ املراهق ،
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وهو من قارب سن البلوغ فيلزم وليه منعه من النظر إىل األجنبية ويلزمها االحتجاب منه ،أما
غري املراهق ،فإن كان حيسن حكاية وصف النساء عىل ما يراه من غري شهوة فكاملحرم ،وإن كان

بشهوة فكالبالغ ،أو ال حيسن ذلك فكالعدم.

ورشوط حرمة النظر يف املرأة ناظرة أو منظورة ،أن تكون بالغة ومثلها املراهقة ،فيحرم عىل
األجنبي النظر إليها ،وجيب عىل ويل ِ
أمرها أ ْم ُرها باالحتجاب عنه كام تقدم يف املراهق ،أما غري
املراهقة فإن بلغت حد ًا تشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة حرم النظر إليها وإال فال.

وحيرم النظر إىل األمرد اجلميل ولو محَ ْرم ًا ،وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه؛ ألن املس أبلغ

يف اللذة من النظر .وهناك صور مستثناة جيوز فيها لألجنبي النظر إىل األجنبية ،وجيوز لألجنبية
فيها النظر إىل األجنبي:

الصورة األوىل :النظر من أجل املداواة .فيجوز للطبيب النظر من األجنبية إىل املواضع التي

حتتاج إىل مداواهتا برشط حضور حمرم أو زوج أو سيد أو امرأة ثقة ،ومثله الطبيبة لنظر موضع
العلة من األجنبي مع عدم اخللوة ،ويشرتط أيض ًا رشوط ُأخر وهي:
 -1أن يكون أمين ًا .فال يعدل إىل غريه مع وجوده.

 -2أن يأمن االفتتان .فإن مل يأمن االفتتان فال جيوز له النظر ،إال إن تعني بحيث مل يوجد

غريه فينظر للعالج ويكف نفسه ما أمكن.

 -3أن ال يكون كافر ًا مع وجود مسلم.

 -4أن ال يكشف إال قدر احلاجة إن مل يغض برصه ،وإال جاز كشف باقي العضو الزائد عىل

احلاجة ،ونظر الطبيبة من األجنبي كنظر الطبيب من األجنبية ،فال بد من توفر الرشوط املذكورة،

هذا كله مع عدم وجود طبيب جيوز له النظر جلميع البدن كالزوج أو لبعضه كاملحرم.

وقد رتب القليويب من هو الذي يقدَّ م يف عالج املرأة بعد الزوج فقال :يقدم يف املرأة املسلمة

امرأة محَ ْرمة مسلمة ،ثم أجنبية مسلمة ،ثم صبي غري مراهق مسلم ،ثم صبي غري مراهق كافر،
ثم بالغ حمرم مسلم ،ثم حمرم بالغ كافر ،ثم ممسوح -أي :أجنبي -مسلم ،ثم ممسوح كافر ،ثم
ذمية حمرم ،ثم ذمية غري حمرم ،ثم مراهق مسلم ،ثم مراهق غري مسلم ،ثم بالغ أجنبي مسلم،
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ثم بالغ أجنبي كافر .نعم إن كان ممن يقدم ال يرىض إال بأكثر من أجرة مثله ،فوجوده كالعدم
فيام يظهر ،فلو وجد كافر يرىض بدوهنا -أي :أجرة املثل -ومسلم ال يرىض إال هبا احتمل أن
املسلم كالعدم قاله الرميل يف «النهاية» واعتمده العالمة الشربامليس .بل نقل عن ابن حجر أن

األمهر أي :األكثر مهارة يف الطب ،ولو كان من غري اجلنس والدين يقدم عىل غريه.

الصورة الثانية :النظر للشهادة .فيجوز النظر إىل وجه املرأة األجنبية ألجل الشهادة هلا أو

عليها حتم ً
ال وأدا ًء ،بأن يشهد أهنا أقرضت فالن ًا أو اقرتضت منه دينار ًا مثالً.

الصورة الثالثة :النظر للمعاملة من بيع وغريه .كرهن وإجارة وغري ذلك ،فإذا باع المرأة مل

يعرفها ،جاز له النظر إىل وجهها خاصة ،لريد عليها الثمن بالعيب وجاز هلا النظر إىل وجهه لرتد

عليه املبيع بالعيب ،وإنام جيوز النظر للمعاملة إذا كان بال شهوة وال خوف فتنة.

الصورة الرابعة :النظر للتعليم .فيجوز بال شهوة وال خوف فتنة نظر وجه املرأة عند تعليمها

ما جيب تعلمه كالفاحتة وأقل التشهد وما يتعني فيه ذلك من الصنائع املحتاج إليها.

ويشرتط جلواز ذلك رشوط وهيَ :ف ْقد جنس وحمرم صالح للتعليم وتعذره -أي :التعليم-

من وراء حجاب ،ووجود مانع خلوة ،واملعتمد عند الرميل واخلطيب جواز النظر عند تعليم

ما يسن أيض ًا كالسورة.

الصورة اخلامسة :النظر إىل الرقيق عند رشائه ذكر ًا كان أو أنثى .فإذا أراد الرجل رشاء أمة،

جاز له أن ينظر منها ماعدا ما بني رسهتا وركبتها .وإذا أرادت املرأة رشاء عبد ،جاز هلا أن تنظر

منه ما عدا ما بني رسته وركبته .وكل ذلك جائز مع كونه -أي :النظر -بال شهوة وال خوف
فتنة وال خلوة.

الصورة السادسة :النظر ألجل التزويج ،فيجوز نظر اخلاطب إىل خمطوبته ،واملخطوبة

خلاطبها ،فيجوز لكل منهام ،بل يسن النظر إىل غري عورته يف الصالة ،فينظر الرجل من احلرة

وجهها وكفيها ،ومن هبا رق ما عدا بني الرسة والركبة ،واملرأة للرجل إىل ماعدا ما بني الرسة

والركبة .ملا رواه جابر -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ قال« :إذا خطب أحدكم املرأة فال جناح
عليه أن ينظر إليها وإن كانت ال تعلم» رواه أمحد وأبو داود و الطرباين.
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(خامت ٌة يف اللباس)

بعد أن ذكرنا ما جيب سرته يف سائر األحوال يف داخل الصالة ويف خارجها كان البد أن

نذكر الساتر ،والساتر للعورة :هو اللباس.

واللباس تعرتيه األحكام اخلمسة :الوجوب واالستحباب -وهو الندب -واحلرمة والكراهة

واإلباحة.

أما اللباس الواجب :فهو ما يسرت العورة ويدفع به احلر والربد .قال تعاىل :ﮋﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﮊ أي :ما يسرت عورتكم عند الصالة ،واإلنسان ال حيتمل احلر والربد

فيحتاج للباس يدفع رضرمها به وإليه اإلشارة بقوله تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾﮊوتكون من قطن أو كتان أو صوف أو غريها مما حيل وال حيرم ،وقد لبس النبي

ﷺ الصوف وغريه.

وأما اللباس املستحب أو املندوب :فهو ما حيصل به أصل الزينة وإظهار النعمة قال تعاىل:

ﮋﮠﮡﮢﮣﮊ  ،وعن أيب األحوص قال :دخلت عىل النبي ﷺ فرآين سيئ اهليئة
فقال« :ألك من يشء؟» قلت :نعم من كل املال قد آتاين اهلل تعاىل .فقال« :إذا كان لك مال فليرُ َ
عليك» أخرجه النسائي .وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -أن النبي ﷺ قال« :إن اهلل حيب أن
يرى أثر نعمته عىل عبده» أخرجه الرتمذي وحسنه.

حرم فهو لباس احلرير للذكور دون اإلناث ،واللباس اخلفيف التي ترى من خالله
وأما ا ُمل َّ

البرشة يف جملس التخاطب هلام ،أو الض ِّيق الذي يصف العورة لألنثى وحيصل به االفتتان،
واألدلة عىل منع لبس احلرير للذكور دون اإلناث أحاديث كثرية منها حديث اإلمام عيل

-ريض اهلل عنه وكرم اهلل وجهه -حيث قال :أخذ رسول اهلل ﷺ حرير ًا فجعله يف يمينه وذهب ًا

فجعله يف شامله فقال« :إن هذين حرام عىل ذكور أمتي» رواه أبو داود والنسائي.

وأما األدلة عىل حتريم اخلفيف من الثياب التي تصف البرشة من الرجل أو األنثى ،فحديث

ضمرة بن ثعلبة عندما أتى النبي ﷺ وعليه حلتان واحللة رداء وإزار أي :لباس من قطعتني من
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حلل اليمن فقال « :يا ضمرة أترى ثوبيك هذين م ِ
دخ َليك اجلنة ؟» فقال  :يا رسول اهلل لئن
ُ
استغفرت يل ال أقعد حتى أنزعهام عني .فقال ﷺ« :اللهم اغفر لضمرة» فانطلق رسيع ًا حتى

نزعهام عنه أخرجه أمحد .وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
ٌ
رجال يركبون عىل رسج كأشباه الرجال ينزلون عىل أبواب املساجد،
«يكون يف آخر الزمان
نساؤهم كاسيات عاريات عىل رؤوسهن كأسنمة ال ُبخت العجاف ،ال َعنُوهن فإهنن ملعونات،

لو كانت وراءكم أمة من األمم خلدم نساؤكم نساءهم كام خدمتكم نساء األمم من قبلكم»
أخرجه أمحد ،وهذا احلديث فيه من دالئل النبوة اليشء الكثري منها:

 -1إخباره -عليه الصالة والسالم -بمراكيب آخر الزمان من السيارات وأن مقاعد السيارة

وهي الرسج تشبه الرجل.
 -2كثرة املساجد.

 -3النساء الكاسيات العاريات .أي :البسات ثياب لكنهن عاريات؛ ألن الثوب رقيق أو

ضيق أو قصري ال يسرتها.

 -4ما يفعله النساء برؤوسهن عند مزينة النساء «الكوافري» وجعله كسنام اجلمل.

 -5أهنن استحقني اللعنة بام يفعلن من كشف عوراهتن وتربجهن وتغيريهن خللق اهلل

تعاىل.

 -6وصفه عليه الصالة والسالم لرجال هذا الزمان ونسائه وما فيه.

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :صنفان من أمتي من أهل

النار مل َأرمها قوم معهم سياط كآذان البقر يرضبون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت
مائالت ،رؤوسهن كأسنمة ال ُبخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها يوجد
من مسرية كذا وكذا» رواه مسلم .

حيجم العورة ،وهو الضيق من الثياب ،قول أسامة بن زيد« :كساين
والدليل عىل منع لبس ما ِّ

رسول اهلل ﷺ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوهتا امرأيت فقال يل رسول اهلل ﷺ:

ما لك مل تلبس القبطية ؟ قلت :يا رسول اهلل كسوهتا امرأيت .فقال رسول اهلل ﷺ :مرها فلتجعل
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حتتها غالله فإين أخاف أن تصف حجم عظامها».

حرم لبسه لباس الشهرة ،ولباس الشهرة :هو أن يلبس الرجل أو املرأة ثوب ًا يشتهر به
ومن ا ُمل ّ

بني الناس ملخالفته أللوان ثياهبم لريفع الناس إليه أبصارهم وخيتال عليهم بالعجب والتكرب.
وحيرم لبسه حلديث ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من لبس ثوب شهرة
يف الدنيا ألبسه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة» رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه.

حرم لبس املرأة لباس الرجل ،بل حيرم تشبه الرجال بالنساء ،والنساء بالرجال
ومن اللباس ا ُمل ّ

يف األقوال واألفعال ،واألخالق واهليئات ،ومن التشبه يف اهليئات التشبه يف اللباس« .وقد لعن
رسول اهلل ﷺ الرجل يلبس ُلبس املرأة واملرأة تلبس لبس الرجل» رواه أبو داود ،وحديث ابن
عباس -ريض اهلل عنهام -قال« :لعن النبي ﷺ املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من

الرجال بالنساء» رواه البخاري.

املحرم تشبه املسلمني بلباس غريهم من الكفار إذا كان ذلك خيصهم.
ومن اللباس َّ

وما ذكرناه من ضيق املالبس ورقتها ،وعدم سرتها للعورة ،وحتريم ذلك يف حق املرأة؛ ألنه

من إبداء الزينة املحرمة وهذا يف غري حق الزوج ،وأما للزوج ويف بيت الزوجية ،فيجوز للمرأة
لبس كل ما ذكرنا مما فيه إغراء للزوج ،وعمل الزينة املباحة ،والتعطر ونحوه لزوجها ،بل هو مما

جيب ويتحتم عىل املرأة أن تفعله ،خاصة يف هذه األزمنة الفاسدة؛ لتشبع رغبات زوجها وتعفه
عن النظر إىل األجنبيات.

وأما اللباس املكروه :فهو اللباس للتكرب واخليالء ،حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده أن النبي ﷺ قال« :كلوا وارشبوا من غري إرساف وال خميلة» رواه ابن ماجه.

وأما اللباس املباح :وهو الثوب اجلميل للتزين وإظهار النعمة من غري كرب وال خميلة ال سيام

يف املناسبات واألفراح واجلمع واألعياد وجمامع الناس ،حلديث عائشة -ريض اهلل عنها -أن

النبي ﷺ قال« :ما عىل أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة غري ثويب مهنته» رواه
ابن ماجه ،وقال عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهام« :-قلت :يا رسول اهلل أمن ِ
الكبرْ أن يكون يل
احللة فألبسها؟ قال« :ال» .قلت :أمن الكرب أن تكون يل راحلة فأركبها ؟ قال« :ال» .قلت :أمن
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الكرب أن أصنع طعام ًا فأدعو أصحايب؟ قال« :ال ،الكرب أن تس ِّفه احلق وتغمط الناس» ومعنى

َس َّفه احلقَ :ج َّهله أي :جتهيل صاحب احلق ،وغمط الناس :احتقارهم.

(خامت ٌة) يستحب للرجل أن يلبس أحسن ثيابه وأكملها عند الصالة ،فيلبس أكمل ثيابه التي

يتجمل هبا عند الناس من التي تسرت جسمه ويعتم ويرتدي ،فقد ورد عن ابن عمر-ريض اهلل

عنهام -أنه قال لغالمه نافع ملا رآه يصيل حارس ًا الرأس :أرأيت لو خرجت إىل الناس كنت خترج

هكذا؟ قال:ال .قال :فاهلل أحق من يتجمل له .رواه أبو داود وغريه.

ويستحب للمرأة أن تصيل يف ثالثة أثواب :مخار تغطي به الرأس والعنق ،ودرع تغطي به

البدن والرجلني ،وملحفة صفيقة تسرت الثياب -وامللحفة هي اجللباب -ملا روي عن عمر-

ريض اهلل عنه -أنه قال :تصيل املرأة يف ثالثة أثواب درع ومخار وإزار .وعن عبد اهلل بن عمر

ريض اهلل عنهام -قال :تصيل يف الدرع واخلامر وامللحفة .قال اإلمام الشافعي :قد اتفق عامتهمعىل الدرع واخلامر ،وما زاد فهو خري وأسرت.
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الص َ
ال ِة َس ْب َع َة َع َش َر :
( َف ْص ٌل) َأ ْر َكانُ َّ
(فصل) يف بيان أركان الصالة

وهذا الفصل عقده املصنف مبين ًا فيه أركان الصالة بعد أن ذكر رشوطها ،وقدمها عىل

األركان؛ ألن الرشوط معتربة يف صحتها متقدمة عىل الصالة مع استمرارها فيها ،والركن ما

تركبت منه .وسيذكر بعد ذلك أبعاضها -أي :الصالة -وهي التي جترب بسجود السهو ،وهبذا

يكون قد ذكر صفة الصالة كام عرب به غريه فالصالة تنقسم إىل قسمني:

قسم واجب اإلتيان به ،تشتمل عىل أركان ورشوط ،وقسم يندب اإلتيان به ويشتمل عىل

أبعاض وهيئات ،فالركن ما كان داخ ً
ال يف املاهية .والرشط ما كان خارج ًا عنها ومستمر ًا فيها،
واألركان والرشوط واجب اإلتيان هبام ،واألبعاض واهليئات يندب اإلتيان هبام ،والبعض ما

جيرب بسجود السهو ،واهليئة :وهي ما عدا األبعاض وال جترب بسجود السهو.

فمن هنا يظهر أن الصالة تنقسم إىل قسمني :واجب اإلتيان به فيها ،ومندوب اإلتيان به

فيها ،فعليه فيجب عىل كل مكلف أن يبتدئ بتعلم رشائط الصالة وأركاهنا ،ومعرفة كون

اليشء جزء ًا من الصالة ،أو ليس بجزء ،ويندب له تعلم ما يندب اإلتيان به فيها.

وإذا قيل :كيف ترجم املصنف أركان الوضوء بالفروض ،وترجم يف الصالة باألركان مع أن

الركن والفرض بمعنى واحد؟

يقال له :ترجم بذلك إشارة منه بأن أفعال الصالة ال جيوز تفريقها؛ ألن حقيقة اليشء ال

تتصور إال باإلتيان بجميع أجزائه ،وأن أفعال الوضوء يمكن أن يؤتى هبا مفرقة؛ ألن من أتى

بالفروض مفرق ًة فقد أتى به.

وقوله( :أركان الصالة سبعة عشر) تبع ًا للروضة والتحقيق ،وذلك بعدِّ الطمأنينة ركن ًا يف

حماهلا األربعة وهي الركوع واالعتدال منه والسجود واجللوس بني السجدتني ،ويف «املنهاج»
و«املحرر» وأكثر الكتب ثالثة عرش ،بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن وعدها بعضهم أربعة

عرش.
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َ
(األ َّو ُل) الن َِّّي ُة (ال ّثانِي) َت ْكبِ َير ُة ا ِ
إل ْح َرا ِم
وعىل ما ذكره املصنف فإن أركاهنا تنقسم إىل مخسة أقسام:
 -1أركان قلبية :وهي النية.

 -2أركان قولية :وهي مخسة تكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة والتشهد األخري والصالة عىل

النبي ﷺ بعده والسالم.

 -3أركان فعلية :وهي القيام والركوع واالعتدال والسجود واجللوس بني السجدتني

واجللوس األخري.

 -4أركان اعتبارية :وهي الطمأنينة يف حماهلا.

 -5أركان معنوية :وهي الرتتيب .وقد مر معنا تقسيمها إىل ثالثة أقسام وال تنايف للمتأمل،

والدليل اجلامع هلذه األركان قوله ﷺ« :صلوا كام رأيتموين أصيل» وأكثرها يف حديث امليسء

صالته.

(األول) من أركان الصالة (النية) لقوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ قال
املاوردي :واإلخالص يف كالمهم النية .وقوله ﷺ« :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل ِ
امر ٍئ ما
نوى» وألن الصالة قربة حمضة فال تصح بغري نية كالصوم ،واإلمجاع منعقد عىل اعتبار النية يف

الصالة ،وبدأ هبا؛ ألن الصالة ال تنعقد إال هبا ،وختتلف النية باختالف الصالة ،من حيث كوهنا

فرض ًا أو نفالً ،وحمل النية كام مر القلب ،فال جيب التلفظ هبا باللسان ،وإنام يسن ليساعد اللسان
القلب ،وال عربة إال بام نواه ،فلو نوى بقلبه الظهر وسبق لسانه إىل العرص انعقد ما نواه بقلبه،

وجيب قرهنا بتكبرية اإلحرام ،وسيأيت تفصيل ذلك يف فصل رشوط تكبرية اإلحرام.

و(الثاني) من أركاهنا (تكبيرة اإلحرام) لقوله ﷺ للميسء صالته« :إذا قمت إىل الصالة

فكرب» ولقوله ﷺ« :مفتاح الصالة الوضوء وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم» ،ومن هنا

سميت تكبرية اإلحرام وسبب تسميتها بذلك؛ ألنه حيرم هبا عليه ما كان حالالً قبلها من
مفسدات الصالة كاألكل والرشب والكالم ونحو ذلك .وهي -أي :تكبرية اإلحرام -قول
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«اهلل أكرب» ملن قدر عليها يف حال قيامه ،أو بدله يف الفرض ،وإنام يتعني قول «اهلل أكرب»؛ ألن
النبي ﷺ كان يدخل هبا يف الصالة وهو القائل« :صلوا كام رأيتموين أصيل» .وروى ابن ماجه

وابن حبان وصححه عن أيب محيد الساعدي« :أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصالة استقبل
القبلة ورفع يديه وقال :اهلل أكرب».

ومعنى «اهلل أكرب» أي :من كل يشء .وخرج بمن قدر عليها ،من مل يقدر بأن كان أخرس

فإنه حيرك لسانه بالتكبري فقط؛ ألنه امليسور وامليسور ال يسقط باملعسور ،ويشرتط أن جيزم
الراء من أكرب ،فلو حركه بالضم مل تصح صالته كام قاله ابن يونس ،ورده ابن حجر وما قاله

ابن حجر هو الصحيح ،وما استدل به ابن يونس عىل اجلزم بالتكبري حديث« :التكبري جزم»
عىل فرض صحته ال داللة فيه ،حيث قال ابن حجر :إن استعامل اجلزم يف مقابلة اإلعراب
اصطالح حادث ألهل العربية ،فكيف تحُ َمل عليه األلفاظ النبوية؟!

وجيب تعلم تكبرية اإلحرام ،وإن مل جيد من يعلمه وجب السفر إن قدر ووجد مؤونة السفر

املعتربة يف احلج وإن طال السفر ،هذا يف حق النفس وكذلك يف حق غريه كطفله ،ووقت

وجوب التعلم من اإلسالم فيمن طرأ إسالمه ،ويف غريه من التمييز عند ابن حجر ،ومن

البلوغ عند الرميل ،ومثل تكبرية اإلحرام غريها من الواجبات ،ولتكبرية اإلحرام رشوط

ستأيت يف حملها إن شاء اهلل تعاىل عند ذكر املصنف هلا ،ويسن عند تكبرية اإلحرام رفع اليدين
حذو املنكبني بأن حتاذي أطراف أصابعه أعىل أذنيه ،وإهباماه شحمتي أذنيه ،وراحتاه منكبيه،

خلرب الشيخني« :أنه ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه».

ومعنى حذو :أي :مقابل ،واملنكب :جممع عظم العضد والكتف ،واملراد باليدين هنا:

الكفان .وتكون األصابع عند الرفع للكفني منشورة غري مضمومة وال متفرقة ،مع كوهنام

مكشوفتني موجهتني للقبلة.

ويبتدئ الرفع بابتداء التكبري ،وينتهي بانتهاء التكبري ،فقد روى الشيخان عن ابن عمر «أن

النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حني يكرب» .وهبذا يتضح أن املصيل يدخل يف صالته

بركنني وسنة ،أما الركنان فالنية وتكبرية اإلحرام ،وأما السنة فرفع اليدين ،ثم يأخذ بيمينه عىل
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شامله ويضعهام حتت الصدر وفوق الرسة ،وأفضل كيفيات ذلك أن يقبض بيمينه كوع يساره
وبعض ساعدها ورسغها؛ لالتباع يف ذلك ،والقصد من ذلك تسكني اليدين ،فإن أرسلهام إىل

جانبيه من غري عبث هبام فال بأس لكن يسن ما ذكرناه.

ويأيت بدعاء االستفتاح ويسمى التوجه ،وهو سنة يف الفرض والنفل للمنفرد واإلمام

واملأموم ،وإن رشع إمامه يف الفاحتة ،حتى لو أ ّمن أ ّمن معه وأتى به إن مل يرشع به بعد ،فإن

رشع أ ّمن وأمته.

وال يستحب دعاء االستفتاح إال إذا توفرت رشوط مخسة وهي:

األول :أن يكون يف غري صالة اجلنازة ،ولو عىل القرب ،بخالف التعوذ فإنه سنة يف صالة

اجلنازة ،وعلة عدم مرشوعيته يف صالة اجلنازة؛ ألهنا مبنية عىل التخفيف.

الثاين :أن ال خياف فوت وقت األداء .فلو كان ال يبقى ما يسع ركعة لو أتى به مل يسن،

بخالف ما إذا كان لو أتى به لبقي ما يسع ركعة فإنه يسن هنا.

الثالث :أن ال خياف املأموم فوت بعض الفاحتة .فإن خاف ذلك مل يسن.
الرابع :أن ال يدرك اإلمام يف غري القيام .فلو أدركه يف االعتدال مل َيفتَتِح ،نعم إن أدركه يف

التشهد وسلم اإلمام ،أو قام قبل أن جيلسُ ،س َّن له أن يفتتح.

اخلامس :أن ال يرشع يف التعوذ والقراءة ولو سهو ًا ،وإال مل يعد له.

انتهت هذه الرشوط من «حاشية الباجوري».

وقد ورد يف دعاء االستفتاح صيغ كثرية منها( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات

واألرض حنيف ًا مسل ًام وما أنا من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني
ال رشيك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني) .وإن قال( :وأنا أول املسلمني) جاز؛ نظر ًا للفظ

اآلية ،وال يقصد بذلك أنه أول املسلمني حقيقة ،وإال كفر؛ ألنه يستلزم نفي اإلسالم عمن

تقدمه من املسلمني ،وقدم هنا السامء عىل األرض لرشفها؛ لكوهنا مل ُيعص اهللُ تعاىل فيها عىل ما
اعتمده ابن حجر ،واعتمد الرميل تفضيل األرض عىل السامء ،وقال :ألهنا حمل األنبياء والعلامء

ونحوهم.
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(ال َّثالِ ُث) ِ
الق َي ُام
والتفضيل هذا يف غري البقعة التي ضمت أعضاءه ﷺ أما هي فهي أفضل من غريها اتفاق ًا.

ومما ورد يف االستفتاح أيض ًا( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،ومنها( :اهلل

أكرب كبري ًا واحلمد هلل كثري ًا وسبحان اهلل بكرة وأصيالً) ،ومنها( :اللهم باعد بيني وبني خطاياي
كام باعدت بني املرشق واملغرب ،اللهم نقني من اخلطايا كام ينقى الثوب األبيض من الدنس،
اللهم اغسلني باملاء والثلج والربد ،اللهم أنت امللك ال إله إال أنت ريب وأنا عبدك ظلمت

نفيس واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنويب مجيع ًا فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،واهدين ألحسن

األخالق فإنه ال هيدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عني سيئها فإنه ال يرصف سيئها إال أنت،

لبيك وسعديك واخلري كله بيديك والرش ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ريب وتعاليت فلك
احلمد عىل ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك).

ويستحب اجلمع بني مجيع ما ذكرنا للمنفرد ،وإلمام قوم حمصورين راضني بالتطويل.

ويقترص اإلمام واملأموم الذي يسن له اإلنصات لتالوة إمامه عىل أي صيغة منها حيث

حتصل هبا السنّة يف التوجه واألفضل األوىل للمناسبة ،فلو ترك دعاء االستفتاح عمد ًا أو سهو ًا

وذلك برشوعه يف التعوذ ،مل يعد إليه وال يأيت به يف باقي الركعات.

نعم قالوا :لو تركه ،ورشع يف التعوذ أو التالوة أعاد ،وعوده هنا ال ثواب فيه عىل اإلتيان

بدعاء االستفتاح ،وإنام حلمل نفسه عىل اإلتيان بالسنة.

(الثالث) من أركاهنا (القيام) لقوله تعاىل :ﮋﭖﭗﭘﮊ .ولقوله -عليه الصالة

والسالم -لعمران بن حصني ملا شكا له ما به من بواسري فسأله عن الصالة« :صل قائ ًام فإن مل

تستطع فقاعد ًا فإن مل تستطع فعىل جنب» رواه البخاري ،وزاد النسائي «فإن مل تستطع فمستلقي ًا

ال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها» وأمجعت األمة عىل وجوبه ،وهو معلوم من الدين بالرضورة

َمن استحله من غري عذر كفر ،إال أن يكون قريب عهد باإلسالم ،والقيام هو وقوف املصيل

عىل قدميه وثبوهتام يف موقفه مع نصب عظام ظهره.
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لى ال َق ِ
اد ِر
َع ٰ
وال يرض إطراق رأسه مع وقوفه بال انحناء ،بال خالف بل يستحب؛ ألن النبي ﷺ كان يفعله

لكونه مدعاة للخشوع .ويكره أن يلصق قدميه أثناء وقوفه ،أو أن يقدم أحدمها عىل األخرى،
بل يسن أن يفرق بني قدميه بمقدار شرب ،فإن وقف مائ ً
ال فإن كان ميله إىل القيام أقرب منه إىل
حد أقل الركوع ،أو كان إليهام عىل ٍ
حد سواء ،فال يرض ،لكن يكره من غري عذر ،أما إذا كان إىل
حد أقل الركوع أقرب منه إىل القيام فإنه ال يصح .أو يكون مائ ً
ال إىل أحد جنبيه يمنة أو يرسة

بحيث ال يسمى قائ ًام فإنه ال يصح أيض ًا ،وال يرض استناده إىل يشء يف حال قيامه بحيث لو
ُأزيل لسقط لوجود اسم القيام .نعم لو كان مستند ًا بحيث يرفع قدميه إن شاء فال يصح؛ ألنه
ال يسمى قائ ًام بل هو معلق نفسه ،فإن قدر عىل القيام وعجز عن االنتصاب املذكور ،بأن صار
يقف كهيئة الراكع بحيث يكون ذلك هو الذي يستطيعه من الوقوف لكرب أو مرض أو غري

ذلك ،بأن ال يستطيع الوقوف إال متكئ ًا وقف كذلك ،ويزيد انحنا ًء لركوعه إن قدر عليه فإن مل
يقدر لزمه املكث بعد القراءة قدر ًا من الزمن ُيرصف للركوع بطمأنينة ثم االعتدال بطمأنينة،
وهو ما قاله ابن حجر وقال غريه :يلزمه اإليامء برأسه ثم بطرفه -أي :أجفانه -ثم اإلجراء عىل

القلب ،ولو عجز عن الركوع والسجود ،وقدر عىل القيام لزمه القيام ،وجيب أن يفعل مقدوره

يف االنحناء للركوع والسجود بصلبه ،فإن عجز فربقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهام بأجفانه.

وال جيب القيام املذكور إال (على القادر) أي :عىل القيام بنفسه أو غريه ،فإن مل يقدر عىل

النهوض إال بمعني ،لزمه أن يستعني بمن يقيمه ،فإن مل جيد متربع ًا ،لزمه أن يستأجر من يقيمه

بأجرة املثل إن وجدها ،وإن كان املعني غري آدمي كعكاز وجب االستعانة هبا ،سواء احتاج

إليها لنهوضه فقط أو لدوام قيامه ،أو هلام مع ًا ،وهذا هو املعتمد ،واعتمد ابن قاسم جعلها
كاملعني اآلدمي ،فإن مل يقدر عىل القيام بنفسه أو بمعني ،بأن كان مقعد ًا ،أو يناله بالقيام مشقة
شديدة كدوران رأس ،وهي التي تذهب اخلشوع وهو ما اعتمده الرميل .بل قال الرشقاوي:

املشقة الشديدة التي تذهب كامل اخلشوع ،فإن حصل له ذلك صىل قاعد ًا ،ويكون القعود بدالً
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عن القيام ،وال ينقص أجره إذا كان هبذه احلالة؛ حلديث عمران بن حصني املتقدم وملا روى
الشيخان عن أنس -ريض اهلل عنه« -أن النبي ﷺ سقط عن فرس فجحش شقه األيمن فدخلنا

عليه نعوده فحرضت الصالة فصىل قاعد ًا» وال إعادة عىل من ذكرنا ،ويكون قعوده كيف شاء

مرتبع ًا أو مفرتش ًا أو متورك ًا أو مقعي ًا إقعا ًء مسنون ًا ،واألفضل االفرتاش فالرتبيع فاإلقعاء

املسنون .واالفرتاش :هو أن جيلس عىل كعب يرساه بحيث ييل ظهرها األرض وينصب قدم
يمناه ويضع أطراف أصابعه -أي :بطوهنا -عىل األرض و رؤوسها إىل القبلة.

واإلقعاء املسنون هو :أن يلصق بطون أصابع رجليه باألرض ويضع إلييه عىل عقبيه .وهو

يسن يف كل جلوس تعقبه حركة ،وقد ثبت هذا يف صحيح مسلم عن طاووس قال :قلنا

البن عباس يف اإلقعاء عىل القدمني قال« :هي سنة نبيكم ﷺ» ،وروي ذلك عن العبادلة،
وليس املراد بكونه سنة أنه أفضل من غريه ،بل األفضل منه االفرتاش كام تقدم؛ لكثرة رواته،

وملواظبة النبي ﷺ عليه ،وخرج باإلقعاء املسنون :املكروه ،فهو مكروه مطلق ًا ،وهو أن جيلس
عىل وركيه وينصب ساقيه وفخذيه كهيئة املستوفز ،وإنام هني عنه لتشبهه بالكالب والقردة،

ويكره أن يقعد يف قعوده ذلك للصالة ماد ًا رجليه.

ولو أمكنه القيام يف مجيع الصالة حال كونه منفرد ًا بال مشقة ،وال يمكنه ذلك يف مجاعة إال

بالقعود يف بعضها أو كلها فاألفضل االنفراد ،وتصح مع اجلامعة وإن قعد يف بعضها أو كلها،
ولو صىل جالس ًا ولو لنفل ركع وهو جالس بحيث حيني ظهره إىل أن حتاذي جبهته ما قدام

ركبتيه -أي :من األرض -وهذا أقل الركوع هنا ،واألفضل أن حياذي جبهته حمل سجوده؛

ألنه هبذا يضاهي أكمل ركوع القائم ،وأما سجوده فكسجود القائم ،فإن مل يقدر عىل األكمل
أو األقل ،أتى بام استطاعه لركوعه وسجوده ،إال أن سجوده يكون أخفض من ركوعه عند

اإليامء إليهام ،لقوله ﷺ ملريض عاده فرآه يصيل عىل وسادة فأخذها فرمى هبا فأخذ عود ًا ليصيل
عليه فأخذه فرمى به .وقال -عليه الصالة والسالم« :-صل عىل األرض إن استطعت وإال
فأومئ إيام ًء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي.

فإن مل يقدر عىل القعود بأن نالته مشقة شديدة كام تقدم اضطجع وجوب ًا عىل جنبه؛ لقوله ﷺ:
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«فإن مل تستطع فعىل جنب» وكونه عىل جنبه األيمن أفضل ،ولو اضطجع عىل جنبه األيرس ،جاز

مع الكراهة .نعم إن تعذر عىل األيمن جاز عىل األيرس من غري كراهة ،ويستقبل القبلة بوجهه
ندب ًا ،وبمقدم بدنه وجوب ًا؛ لقوله -عليه الصالة والسالم -فيام رواه الدارقطني والبيهقي «فإن
ِ
َ
مستقبل القبلة» فإن عجز عن االضطجاع ،استلقى عىل ظهره،
األيمن
مل تستطع فعىل جنبك
ويرفع رأسه قلي ً
ال بيشء وجوب ًا ،حيث يتوجه بوجهه ومقدم بدنه للقبلة ،وندب ًا بأمخصيه فإن

تعذر بالوجه ،وجب بأمخصيه.

وحاصل ما ذكروه يف االستقبال يف مسألة املصيل مستلقي ًا ،أن يتوجه بيشء من بدنه للقبلة،

ويندب توجيه الوجه وأمخص القدمني هذا مع اإلمكان ،فإن تعذر وجب بالوجه ،فإن
تعذر وجب باألمخصني ،ثم إذا صىل عىل هيئة من تلك اهليئات املذكورة ،وقدر عىل الركوع

والسجود ،أتى هبام تامني إن أطاق ،واملضطجع واملستلقي جيب أن يقعد للركوع والسجود إن
أمكنه ،فإن عجز أومأ برأسه هلام ،وجيعل اإليامء للسجود أخفض ،فإن عجز أومأ هلام بطرفه
وإذا أومأ بالطرف ،فال جتب زيادة إيامء للسجود وهو ما اعتمده ابن حجر والرميل .فإن عجز

عن اإليامء هلام بطرفه ،أجرامها عىل قلبه ،وكذا لو عجز عن الصالة كلها عىل حالة من تلك

احلاالت ،أجرى أفعاهلا عىل قلبه ،ويمثل نفسه قائ ًام وقارئ ًا وراكع ًا وهكذا وال إعادة عليه بعد

ذلك إن قدر ،وال تسقط الصالة عنه ما دام حيوي عقالً ،وهناك وجه بسقوط الصالة عنه إذا

بلغ هذه احلالة.

وما ذكرناه من سقوط القيام بالعجز احليس ،وقد يسقط القيام بالعجز الرشعي ،ويتمثل يف

مسائل :منها ما لو خاف راكب السفينة غرق ًا أو دوران رأس عند قيامه ،صىل قاعد ًا وال إعادة

عليه .ومنها ما لو كان سلس بول بحيث لو قام سال ،ولو صىل جالس ًا مل يسل ،صىل قاعد ًا بال
إعادة ،ومنها املسألة املتقدمة ما لو صىل منفرد ًا متكن من القيام ،وإن صىل يف مجاعة مل يتمكن
فيصيل منفرد ًا وال إعادة ،وإن كانت اجلامعة أفضل ،ومنها ما لو قال له طبيب ثقة :إن صليت
مستلقي ًا أمكن معاجلة عينيك ،كمن بعينه ماء ،فله ترك القيام وال إعادة.

و منها ما لو قام وخاف عىل نفسه رؤية العدو ،فيصيل قاعد ًا وال إعادة ،نعم إن كان قيامه
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ِفي ال َف ْر ِ
(الرابِ ُع) ِق َر َاء ُة ال َفاتِ َح ِة
ض َّ
يفسد تدبري احلرب يصيل قاعد ًا وعليه اإلعادة ،وإن خرج الوقت فعليه القضاء ،ومنها لو صىل

قاعد ًا َلت ََو َّجه للقبلة ولو صىل قائ ًام مل يتوجه فيصيل قاعد ًا ،ومنها أنه لو صىل يف مكان ضيق
ال يمكنه فيه القيام حال املطر فيصيل فيه قاعد ًا لكن انتظار انقطاعه أفضل ما مل خيش فوت

الوقت ،ومنها ما لو كان ال يمكنه الصالة قائ ًام إال بثالث حركات متواليات فيصيل قاعد ًا وال

إعادة كام قاله ابن خمرمة ،لكن أفتى ابن حجر يف هذه بوجوب القيام كذا يف «برشى الكريم».

وكل ما ذكرناه إذا كان (في الفرض) بأنواعه من مكتوب ومنذور وفرض كفاية ،ومثله ما

عىل صورة الفرض كاملعادة وصالة الصبي ،وأما صالة النفل بأنواعه ،فليس القيام فيه بركن

إمجاع ًا؛ ألن النوافل تكثر فاشرتاط القيام فيها يؤدي إىل املشقة واحلرج ،فإن تنفل قاعد ًا مع
قدرته عىل القيام فله نصف أجر القائم ،وكذا إذا تنفل مضطجع ًا مع قدرته عىل اجللوس فله

نصف أجر القاعد .نعم إذا مل يقدر عىل القيام وتنفل عىل حسب قدرته ،فال نقص من أجره.

(الرابع) من أركاهنا (قراءة الفاتحة) يف قيام كل ركعة أو بدله من ركعات الصالة مفروضة

كانت أو نافلة ،إمام ًا كان املصيل أو مأموم ًا أو منفرد ًا ،حفظ ًا كانت قراءته أو تلقين ًا أو نظر ًا يف
مصحف أو صحيفة أو غريها ،بل لو احتاج لنحو رساج لإلضاءة يف الظلمة لِت ََو ّقف قراءة
الفاحتة عليه ،وجب ذلك لقوله تعاىل :ﮋﭮﭯﭰﭱﭲﮊ وب ّينه ﷺ بقوله« :ال صالة
ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» رواه البخاري ومسلم  .وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :كل صالة
ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج» -أي :ناقصة -رواه مسلم .ولقوله ﷺ« :ال جتزئ
صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب» رواه ابن خزيمة وابن ِحبان والدارقطني ،فقراءة الفاحتة
متعينة يف قيام كل ركعة من كل صالة كام ذكرنا ،حتى أن املصيل لو قرأ القرآن كله يف ركعة
ومل يقرأها مل تصح ،ولذلك فهي ال تسقط بالنسيان لألدلة السابقة ،والدليل عىل تعينها يف كل

ركعة ما رواه أمحد والبيهقي وابن حبان بسند صحيح أن النبي ﷺ قال خلالد بن رافع الزرقي

حني أساء صالته« :إذا قمت إىل الصالة فكرب ثم اقرأ بأم القرآن» إىل أن قال« :ثم اصنع ذلك يف
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يقرؤها يف كل ركعة» رواه مسلم .وقد قالﷺ« :صلوا كام رأيتموين
كل ركعة» وألنه ﷺ «كان ُ

أصيل» .

وسميت الفاحتة بالفاحتة؛ الفتتاح القرآن هبا ،وتسمى أم الكتاب؛ ألهنا أوله وأصله ،وهلا

عرشة أسامء :احلمد ،وفاحتة الكتاب ،وأم الكتاب ،وأم القرآن ،والسبع املثاين؛ ألهنا سبع آيات

وتثنى يف كل ركعة؛ وألهنا أنزلت مرتني مرة يف مكة ومرة يف املدينة ،والصالة ،والوافية،
والكافية ،والشفاء ،واألساس.

وذكر ابن خملد يف تفسريه أن إبليس َّ
رن أربع رنات أي :صيحات عظيمة :رنة حني لعن،
ورنة حني ُأهبط ،ورنة حني ولد النبي ﷺ ،ورنة حني أنزلت فاحتة الكتاب.
وتسقط الفاحتة أو بعضها عن املسبوق حقيقة أو حك ًام أما املسبوق حقيقة فهو :الذي مل يدرك

مع اإلمام زمن ًا يسع قراءة الفاحتة أو بعضها بالنسبة للوسط املعتدل ال لقراءة نفسه عىل املعتمد،
فتسقط عنه الفاحتة كلها إن أدرك اإلمام يف الركوع واطمأن يف ركوعه قبل رفع اإلمام أو

بعضها إن أدركه قبل الركوع ،وأمكنه من قراءة بعضها فيتحمل عنه اإلمام الفاحتة أو بعضها،

إن كان من أهل التحمل وهو من مل يكن حمدث ًا ،وال يف ركعة زائدة ،وال يف ركوع ثاين من صالة
كسوف ،فلو ظهر للمأموم ذلك مع عدم قراءته للفاحتة -بأن أدركه راكع ًا -أو بعضها ،أعاد

تلك الركعة التي مل يقرأ فيها الفاحتة أو بعضها ،واألصل يف ذلك حديث أيب بكرة حيث دخل
املسجد ووجد النبي ﷺ راكع ًا فركع ودخل الصف ،وقوله -عليه الصالة والسالم« :-من

أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» ،لذلك لو مل يطمئن املأموم بعد ركوعه ،بحيث ركع فرفع
اإلمام من الركوع قبل حصول الطمأنينة للمأموم ،أو شك يف عدم اطمئنانه يف الركوع قبل رفع

اإلمام منه ،فعليه أن يأيت بركعة بعد سالم اإلمام ،ولكنه يسجد للسهو الحتامل الزيادة.

ومن هنا تتلخص مسألة وهي  :ما لو أدرك املسبوق إمامه يف حال القيام ،وجب عىل املسبوق

بعد تكبرية اإلحرام أن ال يشتغل إال بقراءة الفاحتة ،أما لو اشتغل بدعاء االستفتاح أو التعوذ
وجب عليه الوقوف والقراءة من الفاحتة بقدر ذلك ،ثم إن أدركه يف الركوع واطمأن فيه أدرك
الركعة ،وإال فاتته ويوافقه ويأيت بركعة بعد سالم إمامه ،وإن مل يفرغ من وقوفه تلك املدة التي
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قضاها يف أداء السنة ،وأوجبنا وقوفه عليه للقراءة من الفاحتة بقدر مكوثه ذلك ،وقد أراد اإلمام
اهلوي للسجود ،فقد تعارض يف حقه وجوب وفاء ما لزمه من قراءة الفاحتة وبطالن صالته

هبوي إمامه للسجود؛ لتخلفه عن اإلمام بركنني بال عذر فال خملص له إال نية املفارقة ليكمل

الفاحتة ،وجيري عىل ترتيب صالة نفسه ،وهي مفارقة بعذر ،وأما السبق احلكمي :فهو سبق
اإلمام للمأموم بالفاحتة ،بحيث مل يتمكن من قراءهتا لنحو زمحة أو نسيان أو بطء حركة املأموم،

كأن مل يقم من السجود إال واإلمام راكع أو قريب من الركوع فتسقط عنه الفاحتة يف الصورة
األوىل ،وبعضها يف الثانية.

فإن عجز عن قراءة الفاحتة ،أو تعلمها ،أو تلقنها ،أو قراءهتا يف املصحف بإجارة أو إعارة،

أو عدم الضوء وهو يف ظلمة ،أو ضاق الوقت عن التعلم ،قرأ سبع آيات من غريها ،ويسن

أن تكون مرتبة ،ويشرتط أن تكون حروفها قدر حروف الفاحتة ولو ظن ًا؛ ألن النبي ﷺ قال
للميسء صالته« :إذا قمت إىل الصالة فتوضأ كام أمرك اهلل فإن كان معك قرآن فأقرأ وإال
فاحمْ َ ِد اهلل وهلل وكرب» رواه الرتمذي وقال حسن .بل قال الشافعي -رمحه اهلل تعاىلُ -أ ِحب

أن يقرأ ثامن آيات؛ لتكون اآلية الثامنة بدالً عن السورة ،فإن َع َجز عن يشء من القرآن أتى
بسبعة أنواع من الذكر كـ(سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال
باهلل ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن) ملا رواه أبو داود والنسائي وابن ِحبان :أن رج ً
ال جاء إىل
النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما جيزيني يف صاليت فقال
-عليه الصالة والسالم« :-قل :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال

قوة إال باهلل العيل العظيم» .وقد روي أنه ل َّقنه أيض ًا عقب ما تقدم «ما شاء اهلل كان وما مل يشأ
مل يكن».

فإن عجز عن مجيع ما مر وقف وجوب ًا قدر قراءة فاحتة معتدلة ولو ظن ًا.

وللفاحتة رشوط أفرد هلا املصنف فص ً
ال سنأيت عليه إن شاء اهلل تعاىل.

ويستحب أن يتعوذ قبل قراءة الفاحتة اإلمام واملنفرد واملأموم إذا مل يكن مسبوق ًا ،فإن كان

مسبوق ًا وعلم عدم إدراكه للفاحتة مل يتعوذ ،وإال تعوذ لقوله تعاىل :ﮋﮝﮞﮟﮠ
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ﮡﮢﮣﮤﮊ وصيغته املحبوبة :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،وقيل بزيادة

السميع العليم.

ومعنى (أعوذ) :ألتجئ إليه وأعتصم به .وأخرج احلاكم وأبو داود وابن حبان وابن ماجه

عن جبري بن مطعم أن النبي ﷺ كان يقول إذا افتتح الصالة« :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

من مهزه ونفخه ونفثه» فهمزه :اجلنون .ونفخه :الكرب .ونفثه :الشعر.

ويستحب اإلرسار به كسائر األذكار املستحبة ،وعىل قول يستحب اجلهر به يف اجلهرية؛ ألنه

تابع للقراءة كالتأمني.

ويتعوذ يف كل ركعة حلصول الفصل بني القراءتني بالركوع وغريه ،وكونه يف األوىل آكد،

ويتعوذ يف صالة اجلنازة ،ولكل تالوة يف خارج الصالة ،حتى لو قطع تالوته بسكوت طويل
وكالم ونحوه ،أعاد االستعاذة .نعم ال يستعيذ إذا سجد سجدة التالوة ثم بارش القراءة

بعدها.

ويسن عقب قراءة الفاحتة أن يقول آمني ،سواء أكان يف داخل الصالة أو خارجها ،إال أنه يف

الصالة أشد استحباب ًا ملا روى أبو داود والرتمذي والدارقطني عن وائل بن ُح ْجر -ريض اهلل
عنه -قال :صليت خلف النبي ﷺ فلام قال ﮋﭲﭳﮊ .قال «آمني» ومدّ هبا صوته.

وروى الدارقطني واحلاكم وابن حبان أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع

صوته وقال :آمني.

ويستحب التأمني واجلهر به يف موضع اجلهر لإلمام واملنفرد واملأموم ،فقد روى البخاري

عن أيب هريرة «إذا قال اإلمام :ﮋﭲﭳﮊ فقولوا :آمني .فإنه من وافق قوله قول املالئكة
غفر له ما تقدم من ذنبه» قال البخاري قال عطاء :أ ّمن ابن الزبري و َمن وراءه حتى أن للمسجد

َل َل َّجة -أي :أصوات خمتلطة ،-وقال عطاء :أدركت مئتني من الصحابة يف هذا املسجد -يعني
املسجد احلرام -إذا قال اإلمام :ﮋﭲﭳﮊ رفعوا أصواهتم بآمني رواه ابن حبان يف ثقاته،
واملأموم يسن له أن يؤمن مع تأمني إمامه؛ ليوافق تأمني املالئكة فيحصل عىل املغفرة ملا تقدم من
ذنوبه ،كام يف احلديث ،ويسن سكتة لطيفة بعد وال الضالني ،ثم التأمني ل ُيع َلم أن التأمني ليس
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من الفاحتة ،وال يفوت التأمني املرشوع إال بالرشوع يف السورة أو الركوع.

ومعنى آمني :اسم فعل بمعنى استجب .وقال سهل :معناه ال يقدر عىل هذا أحد سواه .وقال

الرتمذي :معناه ال ختيب دعاءنا ،وقال عبد الرمحن بن زيد :آمني كنز من كنوز العرش ال يعلم
أحد تأويله إال اهلل .وقيل :آمني درجة يف اجلنة جتب لقائلها .وقيل :غري ذلك .وروي عن النبي

أنه قال« :ما حسدكم اليهود عىل يشء ما حسدوكم عىل قول آمني وتسليم بعضكم عىل بعض»
وقول آمني -بتخفيف امليم مع املد -وهي اللغة الفصيحة املشهورة ،وجيوز بالقرص؛ ألنه ال

خيل باملعنى ،وأما آمني -بتشديد امليم -فهو حلن خيل باملعنى ،ويف بطالهنا للصالة خالف.

ويسن قراءة سورة بعد الفاحتة لإلمام واملنفرد دون املأموم السامع لقراءة إمامه ،ولو كانت

الصالة رسية يف الركعتني األوليني دون الثالثة من املغرب وغريها والرابعة من الظهر والعرص

يف األظهر .فأما دليل قراءة السورة بعد الفاحتة ما رواه الشيخان عن أيب قتادة «أن النبي ﷺ

كان يقرأ يف الظهر من األوليني بأم الكتاب وسورتني ويف األخريتني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية
أحيان ًا ويطول يف الركعة األوىل ما ال يطول يف الثانية وكذا يف العرص».
وإنام مل جتب السورة لقوله ﷺ« :أم القرآن ِعوض عن غريها وليس غريها عوض ًا منها» رواه

احلاكم .وقال :عىل رشط الشيخني.

وأصل السنة يتأتى بقراءة يشء من القرآن بعد الفاحتة ،لكن السورة القصرية أوىل من قدرها

من الطويلة ،بل أفضل من بعض طويلة وإن طال عىل السورة وهو معتمد ابن حجر ،واعتمد
الرميل كون السورة أفضل إذا كانت بعض السورة تساوهيا أو أقرص منها ،أما إذا كانت بعض

السورة أطول من السورة فهي أفضل عنده.

ويسن أن يقرأ عىل ترتيب املصحف ،فلو خالف ذلك خالف السنة وال يشء عليه .ومقابل

األظهر أنه يقرأ بعد الفاحتة يف الثالثة والرابعة وهو اجلديد يف املذهب والقديم خالفه وبه أفتى

األكثرون للدليل املتقدم .ودليل اجلديد ما رواه مسلم «أن النبي ﷺ كان يقرأ يف الظهر والعرص

يف كل ركعة قدر ثالثني آية ويف األخريتني قدر مخس عرشة آية» أو قال «قدر نصف ذلك».
وثبت يف املوطأ عن أيب عبد اهلل الصنابحي أنه صىل وراء أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
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املغرب فقرأ يف الركعتني األوليني بسورتني من قصار املفصل ،ثم قام يف الركعة الثالثة فدنوت

منه حتى أن ثيايب لتكاد متس ثيابه فسمعته قرأ بأم الكتاب وهبذه اآلية ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ .

وأما الدليل عىل أن املأموم ال يأيت بالسورة بعد الفاحتة بل يسن له االستامع لتالوة إمامه

عموم قوله تعاىل :ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮊ .وقوله -عليه
الصالة والسالم« :-إذا كنتم خلفي فال تقرؤوا إال بأم القرآن» .وروى عبادة بن الصامت

قال :كنا خلف النبي ﷺ يف صالة الفجر فقرأ ﷺ فثقلت عليه القراءة فلام فرغ قال« :لعلكم
تقرؤون خلف إمامكم» .قلنا :نعم هذا يا رسول اهلل قال« :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال
صالة ملن مل يقرأ هبا» رواه أبو داود و الرتمذي واحلاكم وابن حبان.

هذا يف اجلهرية ،أما يف الرسية فيقرأ كام تقدم النتفاء العلة التي من أجلها منعت قراءته،

وهي االستامع لإلمام وكذلك من مل يسمع تالوة اإلمام يف اجلهرية لبعد أو صمم ونحوه،

والعربة بسامع تالوة اإلمام مفرسة حلروفها ،أما سامع صوته من غري ما ذكرنا كسامع اهلينمة فال

يمنع اشتغاله -أي :املأموم -بتالوة السورة وكذلك املسبوق يف الركعتني األوليني ،أو إحدامها

فيأيت بالسورة يف األخريتني؛ لكيال ختلو صالته عن السورة من غري عذر.

(فائدةٌ) والصلوات التي تسن قراءة السورة فيها هي الصبح ونحوها من كل صالة ثنائية

فرض ًا كانت كجمعة أو نف ً
ال كعيد وسنة صبح ،ويف األوليني من الصلوات املكتوبة الزائدة
عىل الركعتني كمغرب وظهر ،وأما النوافل التي يأيت هبا بأكثر من ركعتني يفصل بينهام بتشهد

يسن قراءة السورة يف الركعات التي قبل التشهد ،وال تسن يف الركعات التي بعده ،وإن أتى

بالركعات بتشهد واحد سن يف مجيعها قراءة السورة .نعم يف الوتر يسن قراءة السورة -إن
مجعها -يف مجيع ركعاته ،وإن فصلها بتشهد ،وحيصل أصل السنة بقراءة آية ولو البسملة إن

قصد هبا غري التي يف أول الفاحتة وبفواتح السور بـ ﮋﭑﮊ ﮋﭬﮊ ونحوها ،وأقل الكامل

ثالث آيات ،والسورة أفضل وإن كانت قصرية من بعض اآليات وإن كانت أطول ،واخلالف

قد ذكرناه آنف ًا.
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ويسن أن تكون السورة يف الركعة األوىل أطول من الثانية ،وذلك بأن تكون الثانية عىل

النصف منها ،وقد سبق احلديث الذي أخرجه مسلم الذي يوضح ذلك .نعم يستثنى ما ورد

فيه بتطويل الثانية عىل األوىل  ،وهو خاص ببعض الصلوات كصالة اجلمعة ،فيسن قراءة
سورة اجلمعة يف األوىل و يف الثانية املنافقون ،أو قراءة سبح يف األوىل ويف الثانية الغاشية.

ويسن يف املغرب قصار املفصل ،ويسن للمنفرد وإمام حمصورين رضوا بالتطويل طواله

يف الصبح والقريبة منه يف الظهر وأواسطه يف العرص والعشاء .وطواله من احلجرات إىل عم،
وأواسطه من عم إىل الضحى ،وقصاره من الضحى إىل الناس ،وقيل غري ذلك.

وهناك سور تطلب قراءهتا يف بعض الصلوات ،ولو من إمام غري حمصورين منها :ق واقرتبت

يف العيدين واالستسقاء ،أو سبح والغاشية .ومنها :اجلمعة واملنافقون يف صالة اجلمعة وعشائها،
أو سبح والغاشية .ومنها :أمل نرشح وأمل تر يف سنة الصبح .ومنها :الكافرون واإلخالص يف

مغرب اجلمعة ويف سنة الصبح واملغرب والعشاء والطواف والتحية واالستخارة واإلحرام
والضحى والزوال وإرادة السفر والقدوم منه ،بل استحسن بعض العلامء قراءهتا يف كل صالة

مل يرد فيها قرآن بخصوصه ،بل استحسنوا قراءهتا للمسافر يف الصلوات املفروضة حتى الصبح،
ومنها سورة السجدة يف الركعة األوىل من صبح اجلمعة و ﮋﯜﯝﮊ يف ثانيتها.

ويسن اجلهر بالتالوة يف الصالة من قبل اإلمام واملنفرد دون املأموم؛ ألن املأموم يسن يف

حقه اإلرسار .نعم اإلمام واملنفرد إذا كان أنثى جتهر إال إذا سمعها أجنبي أرست ،وحد اجلهر
أن يزيد عىل إسامع نفسه ،بحيث يسمع من بقربه .وحد اإلرسار :أن يسمع نفسه فقط .وال

يكفي حتريك لسانه من غري إسامع ،وقد حيرم اجلهر عند من يتأذى به إن حتقق التأذي هذا يف
حق املنفرد ،أما اإلمام يف موضع اجلامعة فيسن له اجلهر مطلق ًا وإن تأذى به الغري.

وسن َّية اجلهر يف موضعه وهو يف قراءة الفاحتة والسورة يف األوليني من املغرب والعشاء

والصبح واجلمعة والعيدين والرتاويح كلها ،ووتر رمضان وخسوف القمر ،واالستسقاء لي ً
ال

أو هنار ًا ،وركعتي الطواف لي ً
ال أويف وقت الصبح.

والعربة يف قضاء الفائتة فرض ًا كانت أو نف ً
ال بوقت القضاء ال األداء عىل املعتمد ،فإن قضاها
()286

كتاب الصالة

(الخ ِ
َ
وع
الر ُك ُ
ام ُ
س) ُّ
لي ً
ال أو وقت صبح جهر فيها ،وإن كانت رسية كالظهر والضحى ،وإن قضاها بعد طلوع

أرس فيها ،وإن كانت جهرية كالعشاء والرتاويح.
الشمس َّ

ولو أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ،جهر يف األوىل وأرس يف الثانية وإن

كانت أدا ًء؛ ألن العربة يف اجلهر للوقت دون األداء و القضاء ،ويستثنى من ذلك صالة العيدين

فيجهر يف قضائها ولو هنار ًا عىل املعتمد ورواتب الفرائض يرس يف قضائها ولو ليالً.

ويسن اإلرسار يف موضعه ،وهو فيام عدا ما ذكرناه كالرواتب مطلق ًا ،حتى الليلية والظهر

والعرص وأخرية املغرب وأخرييت العشاء وصالة كسوف الشمس ونوافل النهار املطلقة،

بخالف نوافل الليل فإنه يسن التوسط فيها وهو بني اجلهر واإلرسار ،وهو أن يسمع نفسه وال

يصل إىل سامع غريه ،أو أنه جيهر تارة ويرس أخرى.

ويستحب للقارئ يف الصالة وخارجها إذا مر بآية رمحة أن يسأل اهلل تعاىل الرمحة ،أو بآية

عذاب أن يستعيذ منه ،أو بآية تسبيح أن يسبح ،أو بآية َم َث ٍل أن يتفكر ،وإذا قرأ ﮋﭶﭷﭸ

ﭹﮊ .قال :بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين ،وإذا قرأ ﮋﰍﰎﰏﰐﮊ

يقول :آمنت باهلل العظيم ،واملأموم يفعل ذلك لقراءة إمامه.

و(الخامس) من أركاهنا (الركوع) لقوله تعاىل :ﮋﮘﮙﮊ ،وقوله ﷺ« :ثم

اركع حتى تطمئن راكع ًا».

والركوع لغة :مطلق االنحناء .وقيل :اخلضوع.

ورشع ًا :أن ينحني بغري انخناس قدر بلوغ راحتي معتدل اخللقة ركبتيه إذا أراد وضعهام

عليهام .وهو أقل الركوع ،فلو طالت يداه أو قرصتا أو قطع يشء منهام أو ارتفعت ركبتاه إىل

فخذه مل يعترب ذلك.

واالنخناس :هو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره .فلو ركع بانخناس فإنه ال

يصح ركوعه ،ثم إن كان عامل ًا عامد ًا بطلت صالته؛ ألنه زاد فع ً
ال يف الصالة ليس منها ،وإن
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كان غري عامل أي :ببطالن الصالة به أو ناسي ًا مل تبطل الصالة ،لكن جيب عليه العود للقيام
ويركع ركوع ًا جمزي ًا ،وال يكفيه هويه لالنخناس ،إذ البد من ٍ
هوي للركوع .واهلوي -بضم
اهلاء وفتحها والفتح أشهر.-

ويشرتط أن ال يقصد هبويه غري الركوع واملراد عدم رصفه -أي :اهلوي -لغريه -أي :لغري

الركوع -وذلك بأن هيوي بقصد الركوع وحده ،أو مع غريه ،أو أن ال يقصد شيئ ًا؛ ألن نية
الصالة تشمله ،فلو هوى لسجدة تالوة فلام وصل حلد الركوع ع َّن له أن جيعله ركوع ًا ،مل يكف

لوجود الصارف ،فيجب عليه أن يعود للقيام لريكع منه ،ولو تالها -أي :آية فيها سجدة-

اإلمام ثم هوى فظنه املأموم هوى للسجود ،فهوى لذلك معه فرآه مل يسجد بل ركع فوقف معه

عند حد الركوع فهل حيسب له هذا الركوع أم ال حيسب ،ألنه قصد هبويه ذلك السجود؟

ما اعتمده ابن حجر :عدم االكتفاء بذلك ،بل ألزمه العود للقيام ثم اهلوي للركوع ،وتبع

يف ذلك شيخه الشيخ زكريا ،واعتمد الرميل واخلطيب وابن قاسم وغريهم أنه حيسب له؛ ألنه

فعل اهلوي ملتابعة اإلمام ،ووجوب املتابعة يلغي قصده وخيرجه عن كونه صارف ًا ،وما ذكرناه
أقل الركوع كام تقدم فهذا كله يف حق القادر عىل القيام ،حتى أنه لو مل يستطعه إال بمعني ابتدا ًء
ودوام ًا وجب لقرصه ،وأما القاعد وغريه فقد تقدم بيان ركوعه.
وأكمله :تسوية الراكع ظهره و َمدُّ عنقه مع تسويته بحيث يصريان كصفيحة واحدة ونصب

ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه .واألصل يف ذلك االتباع فقد روى مسلم عن عائشة -ريض
اهلل عنها« -أن النبي ﷺ كان إذا ركع مل ُيشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذلك» وروى

البخاري عن أيب محيد الساعدي «أنه رأى النبي ﷺ ركع فمكن يديه من ركبتيه».

ويسن أن يفرق أصابع يديه عند وضعهام عىل ركبتيه ،حلديث وائل بن حجر قال« :كان

النبي ﷺ إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضمها» رواه البيهقي وصححه ابن حبان ،وألن

التفريق أعون ويستحب أن تكون أصابعه إىل جهة القبلة؛ ألهنا أرشف اجلهات.

ويسن أن يكرب يف ابتداء هويه للركوع ،ملا روى الشيخان عن أيب هريرة -ريض اهلل

عنه -أنه كان يكرب يف الصالة كلها ،ويقول« :أن رسول اهلل ﷺ كان يصيل كذلك».
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الط َم ْأنِي َن ُة ِف ِ
(الس ِ
س) ُّ
يه
اد ُ
َّ
ويمدُّ ه إىل أن يصل إىل الركوع ،وكذلك يف سائر
ويبتدئ التكبري عند ابتدائه يف اهلوي ُ
تكبريات االنتقاالت ،يبدأ التكبري عند الركن املنتقل منه ويمد إىل وصوله إىل الركن

املنتقل إليه؛ لكيال خيلو جزء من الصالة من غري ذكر ،ويرفع يديه عند ذلك التكبري َح ْذ َو

منكبيه كام يف تكبرية اإلحرام ملا روى ابن عمر «أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه
إذا افتتح الصالة وإذا كرب للركوع وإذا رفع رأسه منه وكان ال يفعل ذلك يف السجود»

رواه الشيخان.وسيأيت يف الفصل الذي عقده املصنف يف املواضع التي يرفع فيها املصيل

يديه .

وكيفية الرفع :أن يبدأ بالرفع لليدين وهو قائم مع ابتداء التكبري فإذا حاذى بكفيه منكبيه

انحنى ماد ًا التكبري إىل وصوله إىل الركوع.

و(السادس) من األركان (الطمأنينة فيه) -أي :يف الركوع -والطمأنينة :هي سكون بني

حركتني بقدر سبحان اهلل .لقوله ﷺ« :ثم اركع حتى تطمئن راكع ًا».

وملا روي أن حذيفة رأى رج ً
مت عىل غري
مت َّ
ال ال يتم الركوع فقال « :ما صليت ولو َّ

الفطرة التي فطر اهلل حممد ًا صىل اهلل عليه وآله وسلم عليها» رواه البخاري .والطمأنينة هلا أقل

وأكمل ،أما أقلها يف الركوع :بأن تستقر أعضاؤه راكع ًا بحيث ينفصل رفعه عن هويه ،فاحلركة
األوىل حركة اهلوي للركوع ،والثانية حركة الرفع من الركوع وبني احلركتني الركوع الواجب

فيه الطمأنينة ،فلو مكث بقدر سبحان اهلل فقد أتى بأقل الطمأنينة.

وأكملها :أن يأيت يف ركوعه بتسبيحات الركوع والتي أدنى الكامل فيها ثالث تسبيحات

يقول فيهن( :سبحان ريب العظيم) ملا روى مسلم عن حذيفة «أن النبي ﷺ كان يقول ذلك»

وروى ابن مسعود أنه ﷺ قال« :إذا ركع أحدكم فقال سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد
تم ركوعه وذلك أدناه  ،وإذا سجد فقال يف سجوده سبحان ريب األعىل ثالث مرات فقد تم
سجوده وذلك أدناه» أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
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الط َم ْأنِي َن ُة ِف ِ
دال (ال َّث ِ
(السابِ ُع) الاِ ٕ ْعتِ ُ
ام ُن) ُّ
يه
َّ
ولو اقترص عىل مرة أتى بأصل السنة .وأعىل الكامل إحدى عرشة أو تسع وأوسطه مخس

وال يزيد اإلمام عن الثالث خشية التطويل ،إال إذا كان إمام قوم حمصورين رضوا بالتطويل،

ويزيد املنفرد وكذلك إمام قوم حمصورين رضوا بالتطويل( :اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك
أسلمت خشع لك سمعي وبرصي وخمي وعظمي وعصبي وشعري وبرشي وما استقلت به

قدمي).

ويستحب أن يزيد يف ركوعه وسجوده قول( :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل)

فقد روت ذلك عائشة «أن النبي ﷺ كان يكثر من قول ذلك» رواه الشيخان.

و(السابع)من أركاهنا (االعتدال) واالعتدال :لغة االستقامة .ورشع ًا :أن يعود الراكع إىل

ما كان عليه قبل الركوع .وهو ركن من أركاهنا ،ولو يف صالة النفل ،وقيل :ال جيب االعتدال

يف النفل.

واألصل يف ذلك قوله ﷺ« :ثم ارفع حتى تعتدل قائ ًام» وقوله -عليه الصالة والسالم:-

«ال جتزئ صالة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود» رواه أبو داود وغريه وقال
الرتمذي حسن صحيح.

و(الثامن) من أركاهنا (الطمأنينة فيه) أي :يف ذلك االعتدال بحيث ينفصل رفعه من الركوع

عن هويه إىل السجود ،ومل يرش إىل الطمأنينة يف الرفع من الركوع يف حديث امليسء صالته
يف أكثر رواياته ،لكن رواها ابن حبان يف صحيحه ،والشافعي يف «األم» ،وابن عبد الرب يف

«التمهيد» ،ولفظه «حتى تطمئن قائ ًام» وعىل اعتبار أن أكثر الروايات مل ترصح هبا ،فإن وجوهبا

ثابت من فعله -عليه الصالة والسالم ،-حيث كان يطمئن يف اعتداله من الركوع ،ويأيت

باألذكار املأثورة عنه ،وهو يقول« :صلوا كام رأيتموين أصيل» ويشرتط أن ال يقصد برفعه من
غريه ،فلو رفع فزع ًا من يشء مل يكفه؛ ألنه صارف كام تقدم.
الركوع َ

ويستحب أن يأيت بالذكر الوارد يف االنتقال من الركوع إىل االعتدال ،وهو قول سمع اهلل ملن
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محده جيهر به اإلمام واملبلغ فهو بمثابة التكبري يف االنتقاالت .ففي الصحيحني عن أيب هريرة

أن النبي ﷺ كان يقول حني يرفع صلبه من الركوع «سمع اهلل ملن محده» ومعناها :أجاب اهلل
محد من محده ،وقيل :غفر له.

ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه ،ملا تقدم من حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهام،

فإذا انتصب قائ ًام أتى بذكر ذلك االنتصاب ندب ًا ،وهو قول( :ربنا لك احلمد) أو (ربنا ولك

احلمد) .ويندب أن يزيد ولو إمام ًا (محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ملء الساموات وملء األرض

وملء ما شئت من يشء بعد) ،وجيوز يف (مل َء) النصب عىل احلال والرفع عىل أنه صفة.

ويستحب أن يزيد املنفرد أيض ًا وإمام حمصورين رضوا بالتطويل (أهل الثناء واملجد أحق

ما قال العبد وكلنا لك عبد ،ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك
اجلد) رواه مسلم .واجلد -بفتح اجليم -احلظ والغنى وروي بالكرس وهو االجتهاد ،واملعنى
ال ينفع ذا احلظ والغنى يف الدنيا حظه يف اآلخرة ،إنام تنفعه طاعته ،وعىل رواية الكرس ال ينفع

ذا االجتهاد يف الدنيا بالطاعات طاعته يف اآلخرة ،إنام تنفعه رمحتك.

ويسن القنوت يف اعتدال الركعة الثانية من صالة الصبح لقول أنس -ريض اهلل عنه« -ما

زال رسول اهلل ﷺ يقنت يف الصبح حتى فارق الدنيا» رواه احلاكم وصححه البيهقي وأمحد

والدارقطني ومجاعة من احلفاظ ،وعمل به اخللفاء األربعة.

والقنوت هو قول( :اللهم اهدين فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت

وبارك يل فيام أعطيت وقني رش ما قضيت فإنك تقيض وال يقىض عليك وإنه ال يذل من
واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك احلمد عىل ما قضيت أستغفرك وأتوب

إليك).

بل ورد عن بعض أهل العلم يف دعاء قنوت الصبح أنه كان يزيد «اللهم ال تعقنا عن العلم

بعائق وال متنعنا منه بامنع» وإذا أتى بالقنوت فال يستحب له أن يأيت بذكر االعتدال ،بل ال يزيد

عىل « :من يشء بعد» ،ثم يأيت بالقنوت؛ ألن االعتدال ركن قصري وهو املعتمد وتطويل الركن

القصري يبطل الصالة ،وقيل طويل فال تبطل بتطويله مع كراهته.
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(ال َّت ِ
ود َم َّر َت ْي ِن
الس ُج ُ
اس ُع) ُّ
و(التاسع) من أركاهنا (السجود مرتين) أي :يف كل ركعة لقوله تعاىل:ﮋﮘ

ﮙﮊولقوله ﷺ« :ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ًا» .والسجود لغة :معناه التطامن
وامليل .وأقله :مبارشة بعض جبهته وجزء من ركبتيه و جزء من بطون كفيه وجزء من بطون

أصابع رجليه ما يصيل عليه من أرض أو غريها ،لقوله ﷺ« :إذا سجدت فمكن جبهتك من
األرض وال تنقر نقر ًا» رواه ابن حبان يف صحيحه .فإن مل يستطع السجود ولو بمساعدة أومأ
مر بيان ذلك مع دليله.
إليه وال يلزمه وضع يشء يسجد عليه ،وقد ّ

وأكمل السجود أن يمكن كامل جبهته املكشوفة من موضع السجود مع بقية أعضاء

السجود وهي :الكفان ،والركبتان وبطون أصابع الرجلني ،لقوله ﷺ« :أمرت أن أسجد عىل
سبعة أعظم» .وللسجود رشوط سوف يذكرها املصنف يف فصل مستقل سنأيت عليه إن شاء

اهلل تعاىل ،واجلبهة :ما بني الصدغني طوالً وما بني شعر الرأس وشعر احلاجبني عرض ًا.

وخرج باجلبهة :اجلبني وهو جانب اجلبهة من اجلانبني ،وال يكفي وضع اجلبني وحده،

ولكن يسن وضعه مع اجلبهة .ويسن أن يكرب عند هويه للسجود ويمد التكبري إىل أن يضع

جبهته عىل موضع سجوده كام تقدم يف الركوع ،فقد روي «أن النبي ﷺ يكرب يف كل خفض
ورفع» متفق عليه .وال يرفع يديه؛ ألنه ليس بموضع لرفع اليدين فقد روى الشيخان «أن النبي

ﷺ كان ال يفعل ذلك يف السجود».

ويندب عند سجوده أن يضع أسافله ثم أعاليه ،كام أنه يعكس يف رفعه من السجود فريفع أعاليه

ثم أسافله .واملراد بذلك أن يضع أوالً ركبتيه ثم يديه لقول وائل ابن حجر« :رأيت النبي ﷺ إذا

سجد وضع ركبتيه قبل يديه فإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه األربعة وصححه ابن خزيمة وابن
حبان واحلاكم .ثم يضع جبهته ويسن وضع األنف مع اجلبهة؛ «ألن النبي ﷺ ُر ِئ َي عىل جبهته
وأنفه أثر املاء والطني من صالة صالها بالناس» رواه البخاري ومسلم.
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الط َم ْأنِي َن ُة ِف ِ
(الع ِ
اش ُر) ُّ
يه
َ
و(العاشر) من أركاهنا (الطمأنينة فيه) أي :يف السجود ،بحيث ينفصل هويه إىل كل سجدة

عن رفعه منها بقدر سبحان اهلل .ويسن أن يقول يف سجوده «سبحان ريب األعىل» ثالث ًا وهو
أدنى الكامل يف السجود ،ملا روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال« :إذا سجد أحدكم فليقل

سبحان ريب األعىل ثالث ًا» ويزيد أيض ًا ما يقوله النبي ﷺ« :سبوح قدوس رب املالئكة والروح»
وللمنفرد الزيادة عىل ما ذكرنا ،وكذلك إمام حمصورين رضوا بالتطويل كام يف الركوع ،ويزيد:

(اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
وبرصه تبارك اهلل أحسن اخلالقني) وخص الوجه بالذكر؛ ألنه أكرم جوارح اإلنسان ،ويزيد
أيض ًا ما روي عنه -عليه الصالة والسالم -أنه كان يقوله يف سجوده وهو( :اللهم اغفر يل ذنبي
ك َّله دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته ورسه ،اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من
عقوبتك وأعوذ بك منك أنت كام أثنيت عىل نفسك) .بل يندب اإلكثار من الدعاء يف السجود

ملا روي أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

ويسن عند سجوده أن يضع يديه حذو منكبيه أي :مقابلها لفعله -عليه الصالة والسالم-

ذلك وينرش أصابعه مضمومة للقبلة ،وقد روى البخاري سنية نرش األصابع والبيهقي سنية

توجيهها إىل القبلة ،ويسن تفريق ركبتيه حال سجوده ،وكذا بني قدميه قدر شرب لالتباع يف
ذلك .ويرفع بطنه عن فخذيه فقد روى أبو داود «أن النبي ﷺ كان إذا سجد لو مرت هبيمة

لنفذت».

ويسن أن جيايف مرفقيه عن جنبيه يف ركوعه وسجوده فإنه ﷺ «كان إذا سجد فرج بني يديه

حتى ُيرى بياض إبطيه» .ويستحب رفع يديه عن األرض ويعتمد عىل راحتيه كل ذلك يفعله
الذكر ،أما األنثى واخلنثى فال تفعل شيئ ًا من تلك اهليئات ،بل يسن هلا أن تضم بعضها إىل

بعض؛ ألنه أسرت هلا فقد روى البيهقي مرس ً
مر عىل امرأتني تصليان فقال :إذا صليتام
ال «أنه ﷺ ّ

فضام بعض اللحم إىل بعض».
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(الح ِ
الس ْج َد َت ْي ِن
َ
ادي َع َش َر) ُ
الج ُل ُ
وس َب ْي َن َّ
(فائدةٌ) إذا قيل أن مجيع األركان يف كل ركعة ال تتكرر بل هي مفردة إال السجود فام احلكمة

من ذلك؟

يقول العلامء يف رشع تكرار السجود دون بقية األركان؛ ألنه أبلغ يف التواضع ،وألن الشارع

أمر بالدعاء فيه ،وأخرب أنه حقيق اإلجابة فيسجد ثاني ًا شكر ًا هلل تعاىل عىل إجابة الدعاء.

وروي «أنه ملا عرج برسول اهلل ﷺ إىل السامء فمن كان من املالئكة قائ ًام سلموا عليه قيام ًا ثم

ركعوا شكر ًا هلل عىل رؤيته ﷺ ومن كان من املالئكة راكع ًا رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا
عليه ثم سجدوا هلل تعاىل شكر ًا عىل رؤيته ﷺ ومن كان منهم ساجد ًا رفعوا رؤوسهم وسلموا

عليه ثم سجدوا شكر ًا هلل تعاىل عىل رؤيته ﷺ» فلذلك صار السجود مثنى مثنى ،فلم يرد اهلل

تعاىل أن يكون للمالئكة حاالً إال وجعل هلذه األمة حاالً مثلهم ،كذا قاله أبو احلسن القرطبي

يف كتاب «الزاهر» .اهـ «النجم الوهاج» للدمريي.

و(الحادي عشر) من أركاهنا (الجلوس بين السجدتين) ولو يف النفل لقوله ﷺ« :ثم ارفع

حتى تطمئن جالس ًا» ويف الصحيحني «كان ﷺ إذا رفع رأسه مل يسجد حتى يستوي جالس ًا»،

وقيل ال جيب اجللوس بني السجدتني يف النفل ،بل قال أبو حنيفة :يكفي يف الصالة رفع الرأس

من السجود ولو كحد السيف .وأقله أن يستوي جالس ًا مع الطمأنينة وذلك بأن تسكن أعضاؤه
بعد الرفع من السجود األول بقدر سبحان اهلل ،فلو رفع من السجود األول ومل يستو جالس ًا

مل يصح وإن صار إىل اجللوس أقرب منه إىل السجود ،وجيب أن ال يقصد برفعه من السجود
غريه فلو رفع خوف ًا من ٍ
يشء مل يكف ويلزمه العود للسجود ثم يرفع بقصده كام تقدم يف الرفع
من الركوع ،ويشرتط فيه أن ال يطوله عن الذكر املرشوع فيه قدر أقل التشهد؛ ألنه ركن قصري
كاالعتدال ،واختار مجع من املتأخرين أنه طويل فعليه فال يرض تطويله .واملعتمد األول فلو

طوله عامد ًا عامل ًا بطلت صالته .نعم إن َط َّو َل الركن القصري ملا طلب رشع ًا كصالة التسابيح
فال يرض.
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ولو سجد ثم رفع من السجود جالس ًا مع بقاء كفيه عىل األرض إىل أن يسجد السجدة الثانية

مل يرض عىل املعتمد.

مر ذلك وجيلس مفرتش ًا لالتباع
و أكمله أن يكرب؛ ألنه ﷺ كان يكرب لكل خفض ورفع وقد ّ

واضع ًا يديه عىل فخذيه قريب ًا من ركبتيه بحيث تساوي رؤوس األصابع الركبتني نارش ًا أصابعه

إىل القبلة قائالً( :ريب اغفر يل وارمحني واجربين وارفعني وارزقني واهدين وعافني) وهذه
األلفاظ رواها احلاكم بإسناد صحيح .وزاد يف «اإلحياء» (واعف عني) ويزيد املنفرد وإمام

حمصورين رضوا بالتطويل (رب هب يل قلب ًا تقي ًا نقي ًا من الرشك بري ًا ال كافر ًا وال شقي ًا) .روى
مسلم يف صحيحه عن طارق بن أشيم األشجعي أنه سمع النبي ﷺ حني أتاه رجل فقال :يا

رسول اهلل كيف أقول حني أسأل ريب؟ قال« :قل :اللهم اغفر يل وارمحني وعافني وارزقني فإن

هؤالء جتمع لك دنياك وآخرتك» ويزيد أيض ًا «رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم إنك أنت
األعز األكرم».

واجللوس هنا كام ذكرنا مفرتش ًا هو املسنون ،إال أن البويطي روى عن اإلمام الشافعي

أنه جيلس عىل عقبيه -أي :مقعي ًا -اإلقعاء املسنون؛ ألن العبادلة كانوا يفعلونه .ولكن يسن
االفرتاش جلميع اجللسات الواقعة يف الصالة ،فيسن يف التشهد األول لكل صالة ،وأما التشهد

األخري يف الصالة ـ وإن كانت ليس فيها تشهدان لكوهنا ركعتني أو واحدة ،فالتشهد فيها
يسمى التشهد األخري ـ فيسن فيه التورك ،وسيأيت تعريفه ،وأما االفرتاش واإلقعاء املسنون

فقد تقدم بيانه.

وكام يسن االفرتاش يف التشهد األول ،فإنه يسن يف جلوس التشهد األخري ملن عليه سجود

السهو ،ويسن للجلوس ملتابعة اإلمام بالنسبة للمسبوق.

ويسن جللسة االسرتاحة :وهو جلوس خفيف عقب سجدة ثانية ال يتشهد عقبها -أي:

يقوم عنها .-وسواء أكان يف ذلك الفرض أو النفل والشيخ والشاب .ملا روى البخاري عن

مالك بن احلويرث «أنه رأى النبي ﷺ يصيل فإذا كان يف وتر من صالته -يعني الركعة التي ال
يتشهد عقبها -مل ينهض حتى يستوي جالس ًا» أي :اجللوس اللطيف وهي جلسة االسرتاحة
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يه (ال َّثالِث َع َشر) ال َّت َش ُّهدُ َ
الط َم ْأنِي َن ُة ِف ِ
(ال َّثانِي َع َش َر) ُّ
األ ِخ ُير
َ
وهذا هو املشهور يف املذهب ،ويقابله أنه ال يسن اجللوس لالسرتاحة لقول وائل بن حجر:

«أنه ﷺ كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائ ًام» ،وأن هذه اجللسة لو ندبت لرشع هلا
ذكر ،وال ذكر مرشوع هلا .واحرتز بعقب سجدة ثانية عن سجدة التالوة ،فإنه ال ترشع جلسة
االسرتاحة عقبها ،واألفضل عدم زيادهتا عىل اجللوس بني السجدتني فإن زاد كره وال تبطل

الصالة به عند الرميل وإن طال جد ًا ،وعند ابن حجر إن طوهلا عىل الذكر املطلوب يف اجللوس

بني السجدتني بقدر أقل التشهد بطلت صالته.

و(الثاني عشر) من أركاهنا (الطمأنينة فيه) وقد تقدم أنه إن أتى بأقله -أي :اجللوس بني

السجدتني -أتى بالطمأنينة ،وذلك بأن ينفصل رفعه من السجدة األوىل عن هويه للسجدة
الثانية بقدر سبحان اهلل ،وتقدم دليل الطمأنينة فيها يف قوله« :ثم ارفع حتى تطمئن جالس ًا»
واحلديث املروي يف الصحيحني املتقدم ذكره أيض ًا.

و(الثالث عشر) من أركاهنا (التشهد األخير) التشهد يف األصل اسم للشهادتني فقط ثم

ُأطلق عىل التشهد املعروف؛ الشتامله عىل الشهادتني ،وذلك من باب تسمية اليشء بأرشف ما

اشتمل عليه .وخرج بالتشهد األخري التشهد األول فإنه سنة ال ركن ،ويدل عىل سنيته أن النبي

ﷺ ملا قام عنه سجد للسهو ولو كان ركن ًا ملا تركه.

وأقل التشهد الواجب الذي ال تصح الصالة إال به (التحيات هلل سالم عليك أهيا النبي ورمحة

اهلل وبركاته سالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل).

وقالوا :إنه أقله الواجب؛ ألن مجيع روايات التشهد اتفقت عىل هذه األلفاظ فقالوا بوجوهبا.

واألصل يف وجوب التشهد األخري حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا نقول قبل

أن يفرض علينا التشهد :السالم عىل اهلل من عباده ،السالم عىل جربيل ،السالم عىل ميكائيل،
فقال النبي ﷺ« :ال تقولوا السالم عىل اهلل فإن اهلل هو السالم ولكن قولوا التحيات هلل» رواه
الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح فدل عىل وجوب التشهد.
()296

كتاب الصالة

ويكفي يف التشهد أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،أو :وأن حممد ًا عبده ورسوله،

وال يكفي وأن حممد ًا رسوله عند ابن حجر ،ويكفي عند الرميل .ويشرتط يف التشهد أن يسمع

نفسه به وقراءته قاعد ًا إال لعذر ،وأن يكون بالعربية عند القدرة عليه ولو بالتعلم فإن عجز

ترجم ،ومراعاة التشديدات التي فيه ،وسيذكرها يف فصل مستقل فيرض ختفيف التحيات
وتبطل به الصالة كام أفاده الكردي ،وكذلك التشديد يف كلمة النبي .نعم إن أتى هبا باهلمز
بدل الشدة مل يرض ،بل يرض تركهام مع ًا ،وجيب إدغام النون يف الالم يف كلمة (أن ال إله إال اهلل)

والدال يف الراء يف كلمة (حممد ًا رسول اهلل) فلو أظهر النون يف األوىل والتنوين يف الثانية بطلت

صالته إن مل يعده عىل الصواب ،واعتمد البجريمي عىل اخلطيب عدم البطالن ،وقال بعضهم

إنه يرض يف حق العامل دون اجلاهل؛ ألنه يغتفر للعوام ما ال يغتفر لغريهم.

وال يصح إبدال كلمة منه بأخرى ،كالنبي وحممد ًا والرسول ،والرمحة والربكة بغريها ،وال

أشهد بأعلم ،وال ضمري علينا بظاهر ،وال إبدال حرف منه ككاف عليك باسم ظاهر ،وال ألف

أشهد بالنون ،ولو ترك تنوين سالم ٌ املنَكَّر رض عند الرميل خالف ًا البن حجر.

وحيرم اللحن يف التشهد مع العلم والعمد مطلق ًا؛ ألنه من أحاديثه ﷺ وتبطل به الصالة إن

غيرَّ َ املعنى .ويشرتط أيض ًا ذكر الواو العاطفة بني الشهادتني وجتب مواالته أي :مواالة ألفاظه

عند الرميل وقال ابن حجر إهنا تسن ،ولو عجز عنه ومثله الصالة عىل النبي ﷺ بعده ،مل جيب

بدله عند ابن قاسم ،ونقل عن الرميل الوجوب.

وأكمل التشهد وردت فيه أحاديث أصحها حديث ابن مسعود التفاق البخاري ومسلم

عليه ،ثم حديث ابن عباس وحديث أيب موسى روامها مسلم ،ثم حديث ابن عمر وحديث
عائشة روامها مالك .واختار اإلمام الشافعي حديث ابن عباس وهو (التحيات املباركات
الصلوات الطيبات هلل ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل
الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل) .واختيار الشافعي حلديث ابن

عباس ملعنيني األول :لزيادة املباركات موافقة لقوله تعاىل :ﮋﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﮊ  .والثاين :ألن ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن عباس من متأخرهيم واملتأخر
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(الخ ِ
ود ِف ِ
يه َ
(الرابع َع َش َر) ُ
هلل
الصال ُة َع ٰ
الق ُع ُ
امس َع َش َر) َّ
َّ
لى ال َّنبِ ِّي َص ّل ٰى ٕا ُ
وس َّلم ِف ِ
يه
َع َل ْي ِه َ
يقىض به عىل املتقدم.

(الرابع عشر) من أركاهنا (القعود فيه) أي :يف التشهد األخري عىل القادر؛ ألن كل من أوجب

التشهد األخري أوجب فيه القعود.

(الخامس عشر) من أركاهنا (الصالة على النبي صلى اهلل عليه) وآله (وسلم فيه) أي :يف

التشهد األخري ،وذلك بأن يأيت بالصالة عىل النبي ﷺ بعد التشهد ،وال يرض ختلل ذكر أو

سكوت بينهام ولو طويالً ،ويشرتط فيها ما يشرتط يف التشهد ،وأقلها اللهم صل عىل حممد،

وهو الواجب الذي ال تصح الصالة إال به .وأكملها (اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد
كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل
إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد) ،قال الشربامليس نق ً
ال عن رشح «البهجة» الكبري:

ويف األذكار وغريه األفضل أن يقول( :اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك النبي األمي
وعىل آل حممد وأزواجه وذريته كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم وبارك عىل حممد النبي
األمي وعىل آل حممد وأزواجه وذريته كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم يف العاملني إنك

محيد جميد) .اهـ.

واألصل يف وجوب الصالة عىل النبي ﷺ يف التشهد األخري ما رواه الشيخان عن كعب بن

عجرة قال« :خرج علينا النبي ﷺ فقلنا  :قد عرفنا كيف نسلم عليك .فكيف نصيل عليك؟
قال :قولوا اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد »....إىل آخره ويف رواية صحيحة «كيف نصيل

عليك إذا نحن صلينا عليك يف صالتنا» أخرجه ابن حبان وابن خزيمة واحلاكم والبيهقي
واستدل اإلمام الشافعي بقول اهلل تعاىل« :يا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي ًام»

فاقتضت اآلية الوجوب وأوىل األحوال بذلك الصالة .وأما الصالة عىل اآلل يف التشهد
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األخري مل يذكرها املصنف من ضمن األركان وهو املعتمد من قويل الشافعي.

والذي متيل إليه النفس وجوهبا عىل القول القديم له حيث أتى الدليل عىل وجوهبا يف حديث

قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصيل عليك ؟ فقال « :قولوا اللهم صل عىل حممد وعىل آل
حممد »...إىل آخر احلديث وهو متفق عليه.

ويسن يف قعود التشهد األخري والصالة عىل النبي فيه أن جيلس متورك ًا إذا كان يعقبه السالم

وإال جلس مفرتش ًا إن مل يعقبه السالم كمن عليه سجود سهو وقد تقدم ذكر ذلك ،ثم بعد

سجود السهو جيلس متورك ًا ويسلم .والتورك هو :أن يدخل رجله اليرسى من حتت رجله

اليمنى وينصب اليمنى وجيلس عىل وركه.واحلكمة منه التمييز بني التشهدين أي :األول
واألخري ليعلم املسبوق حال إمامه وألنه يف التشهد األول عىل حالة املستوفز؛ ألنه مل يتم ما عليه

ويف التشهد األخري عىل حالة املسرتيح فكان أنسب حلاله .ويسن أن يضع املصيل يف التشهدين
أي :األول واألخري -يده اليرسى عىل طرف ركبته اليرسى بحيث تسامت رؤوس أصابعيرساه ركبته ملا روى مسلم عن ابن عمر-ريض اهلل عنهام« -أن النبي ﷺ كان يفعله» وتكون

أصابعه منشورة مضمومة ليتوجه هبا إىل القبلة ،وأما اليمنى فيضعها أوالً منشورة ثم يقبض
أصابعه إال املسبحة وهي التي بني اإلهبام والوسطى .سميت بذلك؛ ألنه يس َّب ُح هبا أي :يشار
واملشهدة؛ ألنه يشار هبا عند الشهادة ،والسبابة ألنه يشار هبا عند السب.
هبا عند التسبيح،
ِّ

وكيفية القبض يف اليد اليمنى أن يقبض اخلنرص والبنرص والوسطى ويرسل املسبحة ويضع

رأس اإلهبام حتتها -أي :أسفلها -عىل حرف الراحة كعاقد ثالثة ومخسني كذا رواه مسلم عن
عبد اهلل بن عمر ،وبعضهم يقول كعاقد تسعة ومخسني وهي طريقتان ألهل احلساب:

األوىل :جعلوا ثالث عقد للمسبحة كل عقدة بعرشة فهذه ثالثون وعقدتان يف اإلهبام

بعرشين متام اخلمسني والثالث األصابع املقبوضة بثالثة متام الثالثة واخلمسني.

والطريقة الثانية :جعلوا األصابع املقبوضة تسع ًا نظر ًا لعقدها .ولو أرسل اإلهبام والسبابة

أو وضع اإلهبام عىل الوسطى ،أو ح ّلق بني رأسيهام ،أو وضع أنملة الوسطى بني عقديت اإلهبام
أتى بالسنة لورود هذه الكيفيات مجيعها ،وإنام اخلالف يف أفضلية واحدة منها.
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ثم يستحب أن يرفع املسبحة عند قول إال اهلل فالرفع عند اهلمزة مستحب؛ ألنه حالة إثبات

الوحدانية ورواه ابن عمر -ريض اهلل عنهام -من فعله -عليه الصالة والسالم -كام يف مسلم،
ويندب أن ُيميلها قلي ً
ال عند رفعها لوروده كام رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من فعله.

ويسن أن تكون اإلشارة هبا إىل جهة القبلة ،وأن ينوي هبا اإلخالص والتوحيد ليكون جامع ًا

يف التوحيد بني القول والفعل واالعتقاد ،ويستحب أن ينظر إليها وال حيركها عند الرفع؛ ألنه
-عليه الصالة والسالم -مل يفعله كذا رواه أبو داود عن عبد اهلل بن الزبري  -ريض اهلل عنهام.-

وقيل  :يستحب التحريك؛ ألن وائل بن حجر رواه من فعل النبي ﷺ فهنا حديثان حديث
بأن النبي مل يفعل حتريك األصبع وحديث وائل بأنه حرك ،لكن جيمع بني احلديثني بأن مراد
ٍ
حجر أنه يشري هبا -أي :حيركها عند اإلشارة هبا -حركة واحدة فروى ذلك بلفظ التحريك
ابن

فال خالف بني احلديثني إذا مجعنا بينهام هبذين اللفظني فتكون اإلشارة هبا مستحبة كام ذكرنا

وعليه فيكون حتريكها بعد ذلك مكروه ،وقيل حيرم ،وتبطل به الصالة ،وإبطاهلا به يتضح إذا
حركها مع الكف إذ حتريك الكف ثالث حركات متواليات مبطل عىل املعتمد وقيل :ال يبطل،

والكراهة مع عدم البطالن إذا حركها بدون حتريك للكف ،ثم بعد اإلشارة هبا ورفعها يبقيها

مرفوعة إىل هناية التشهد.

ويسن أن يأيت بدعاء بعد التشهد األخري والصالة عىل النبي ﷺ فيه لقوله -عليه الصالة

والسالم« :-ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» متفق عليه .واقتىض كالم الشافعي أن

ترك الدعاء هنا يكره ،وكون الدعاء باملأثور أوىل من غريه.

ومن آكد األدعية املأثورة هنا ما رواه مسلم عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ

قال« :إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ومن
عذاب النار ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال» ومن خالل هذا النص فقد
أوجبه بعض العلامء فقد أمر طاووس من صىل ومل يأت به أن يعيد الصالة.

ومن الدعاء املأثور أيض ًا (اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما

أرسفت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت) وهو مروي عن عيل بن
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(الس ِ
الس َ
ال ُم
ادس َع َش َر) َّ
َّ
أيب طالب -ريض اهلل عنه -يف صحيح مسلم .ومنه ما علمه النبي ﷺ أليب بكر حني قال :يا

رسول اهلل علمني دعاء أدعو به يف صاليت فقال« :قل :اللهم إين ظلمت نفيس ظل ًام كثري ًا وال
يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم» وكان النبي

ﷺ يدعو به يف صالته.

ويسن أن ال يزيد يف األدعية عىل أقل مقدار التشهد والصالة عىل النبي ﷺ هذا إذا كان إمام ًا

مراعاة للتخفيف  .أما املنفرد وإمام حمصورين فيطيل بام شاء.

(السادس عشر) من أركاهنا (السالم) واملراد به التسليمة األوىل لقوله ﷺ« :حتريمها التكبري

وحتليلها التسليم» رواه مسلم ،وأقله السالم عليكم وأكمله السالم عليكم ورمحة اهلل؛ ألنه

املأثور عن السلف ويشرتط يف السالم أحد عرش رشط ًا نظم بعضهم تسعة منها فقال :
ِ
ِ
ُ
صحــ�ت بغير ِم�را
أردتَـه�ا تس�عـ ٌة
الصـالة إذا
حتـليـ�ل
رشوط تس�ــلي ِم
ْ
ف وخاطب ِ
وامجع ِ
ووال وكن
وص ْل
عر ْ
ْ
ْ
ِّ
واجلس و َأ ْس ِمـــع به نفسـ ًا فإن كملت
ْ

مس�تقب ً
ال ث�م ال تقصــ�د بـ�ه اخلبـ�را

تـل�ك الش�ـروط ومت�ت كان معتبـ�را

فالرشط األول منها :التعريف باأللف والالم .وال يقوم التنوين مقامه فال يكفي سال ٌم
عليكم بخالفه يف التشهد يف قوله سالم عليك أهيا النبي وقوله سالم علينا وعىل عباد اهلل

الصاحلني وهو املعتمد الذي اعتمده النووي ،واعتمد الرافعي صحته بالتنوين كام يف املنهاج،

وعىل املعتمد فلو قال« :سالم عليكم» بالتنوين مع العلم والتعمد بطلت صالته.

والرشط الثاين :كاف اخلطاب .فال يكفي السالم عليه ،أو عليهام ،أو عليهم ،أو عليها ،أو

عليهن.

والرشط الثالث :وصل إحدى كلمتيه باألخرى .فلو فصل بينهام بكالم مل يصح ،نعم يصح

السالم احلسن أو التام عليكم.

ِ
َ
عليك ،أو عليكام،
عليك ،أو
والرشط الرابع :اإلتيان بميم اجلمع .فال يكفي نحو السالم
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بل تبطل به الصالة إن تعمد.

والرشط اخلامس :املواالة بني كلمتيه .فلو مل ِ
يوال بأن سكت سكوت ًا طويالً ،أو قصري ًا قصد

به القطع رض كام مر يف الفاحتة.

والرشط السادس :إيقاعه -أي :السالم -حال استقبال القبلة بالصدر .فلو حتول عنها

بصدره قبل وقوعه ،أو قبل إمتامه رض ،بخالف االلتفات بالوجه فإنه ال يرض ،بل يسن أن
يلتفت به يف األوىل يمين ًا حتى يرى خده األيمن ،ويف الثانية يسار ًا حتى ُيرى خده األيرس.

ويسن أن ال يلتفت بوجهه إال بعد أن يأيت بامليم من عليكم للنهي عن االلتفات يف الصالة،

ويف التسليمة الثانية يبتدئ هبا ووجهه مستقبل للقبلة ،ثم يبتدئ بااللتفات بالوجه بعد النطق
بامليم أيض ًا وينهيهام أي :التسليمتني مع انتهاء االلتفات .ويسن أن يفصل بني التسليمتني
بسكتة لطيفة ،وإذا اقترص عىل واحدة فعلها تلقاء وجهه.

والرشط السابع :أن ال يقصد به اخلرب فقط .بل يقصد به التحلل فقط ،أو يقصد مع اخلرب

التحلل ،أو يطلق فلو قصد به اخلرب وحده مل يصح.

والرشط الثامن :إيقاع السالم حال اجللوس .فال يصح اإلتيان به من قيام مثالً.

والرشط التاسع :أن يسمع به نفسه حيث ال مانع من السمع فلو مهس به بحيث مل يسمعه
مل يعتد به وجتب إعادته هذا إن مل ِ
ينو به اخلروج من الصالة أما إن مهس به ناوي ًا به اخلروج من
الصالة بطلت ألنه نوى اخلروج قبل أن يأيت بالسالم املعترب «املحلل».
والعارش :كونه باللغة العربية إن قدر عليها وإال ترجم.

واحلادي عرش :مراعاة حروفه واستيفاؤها وذلك يف أقل السالم الواجب اإلتيان به وهو

قول السالم عليكم ،فال جيوز إسقاط حرف من هذا وال إبدال حرف منه بغريه ،نعم إن قال

السلم بكرس السني أو فتحها مع سكون الالم أو بفتح السني والالم وقصد به السالم كفى عىل
املعتمد ،وجيوز :والسالم عليكم بالواو مع الكراهة ألنه سبقه ما يصلح العطف عليه بخالف

وجيزئ وعليكم السالم مع الكراهة ألنه ال يشرتط ترتيب كلمتيه لتأدية املعنى من غري
التكبري،
ُ

ترتيب.
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يب .
(السابِع َع َش َر) ال َّت ْرتِ ُ
َّ
مر معنا أن أقله السالم عليكم وهو الركن فلو أتى به كفى فلو أحدث بعد نطق امليم من
وقد ّ

عليكم صحت الصالة وأما قبلها أو معها فتبطل به ،وأكمله قد مر ،وهو السالم عليكم ورمحة

اهلل ،وال تسن زيادة وبركاته إال يف صالة اجلنازة عند ابن حجر ،وخالف الرميل وقال ال تسن

زيادهتا هناك  .ويسن أن يكون السالم مرتني ،ملا روى مسلم عن ابن مسعود «أن النبي ﷺ كان

يسلم عن يمينه وعن يساره».

ويسن يف التسليمة األوىل أن يلتفت عن يمينه حتى يرى خده األيمن ،ويف الثانية إىل يساره

حتى يرى خده األيرس ،ملا روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص قال« :كنت أرى النبي ﷺ يسلم

عن يمينه وعن يساره حتى ُيرى بياض خدِّ ه» .وينوي به السالم عىل من عىل يمينه وعىل يساره
من مالئكة وإنس وجن ،روى الرتمذي «أنه ﷺ كان يصيل قبل العرص أربع ًا يفصل بني كل

ركعتني بالتسليم عىل املالئكة املقربني ومن معه من املؤمنني».

وينوي اإلمام السالم عىل املقتدين وهم ينوون الرد عليه ،ملا روى احلاكم وأبو داود عن

سمرة بن جندب قال« :أمرنا رسول اهلل ﷺ أن نرد عىل اإلمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا
عىل بعض» فإن كان املأموم خلف اإلمام ختري فإن شاء نوى ذلك أي :السالم عليه بالتسليمة

األوىل أو الثانية ،واملأموم ختيرَّ أيض ًا فإن شاء رد عليه باألوىل أو الثانية ،واألوىل أفضل.
ويستحب أن ينوي بعض املأمومني الرد عىل بعضهم لظاهر حديث سمرة املتقدم.
(السابع عشر) من أركاهنا (الترتيب) لإلمجاع ،وألنه ﷺ قال لألعرايب «إذا قمت إىل الصالة

فكرب ثم اقرأ ثم اركع ...إلخ» ،فذكر بالفاء أوالً ،ثم بثم ،ومها للرتتيب .فلو قدم ركن ًا عىل ركن
فلهذا التقديم ثالثة أحوال:

األول :إما أن يكون املتقدم ركن ًا فعلي ًا عىل فعيل أو قويل .كأن سجد قبل ركوعه وكأن ركع

قبل قراءة الفاحتة.

الثاين :أن يقدم ركن ًا قولي ًا غري السالم عىل ركن فعيل أو قويل .كأن قدم التشهد عىل السجود
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وكأن قدم الصالة عىل النبي عىل التشهد.
الثالث :أن يقدم السالم عىل حمله.

ففي األول إن علم وتعمد بطلت صالته وإال فال تبطل صالته ،لكن جتب عليه إعادة املتقدم

يف حمله ،إن مل يبلغ مثله ،وإال قام مقامه وقد أدرك الباقي من صالته .ويف الثاين ال يعتد باملقدَّ م
فيعيده يف حمله.ال فرق بني العامد وغريه .ويف الثالث تبطل صالته إن علم وتعمد وإال فال

تبطل ،ويأيت بالسالم يف حمله ولو بعد طول الفصل.

ويف كل األحوال املذكورة غري املبطلة يسجد للسهو إال يف األخرية؛ لفوات حمل السجود

بالسالم ،وكذلك فيام إذا قدم الصالة عىل النبي ﷺ عىل التشهد األخري فال يسجد للسهو
أيض ًا .وما ذكرناه من لزوم الرتتيب يف األركان ،وأما يف السنن كاالستفتاح والتعوذ والتشهد
األول والصالة عىل النبي ﷺ فيه فليس الرتتيب ركن ًا فيها ،لكنه رشط يف االعتداد هبا ،بحيث
لو أتى باالستعاذة مث ً
ال قبل االستفتاح ،ثم أتى باالستفتاح بعدها مل حيسب له أي :ال يثاب

عليه.

ومن األمور املندوبة التي ينبغي أن حيرص عليها املصيل يف صالته إدامة النظر إىل موضع

سجوده؛ ألن مجع البرص إىل موضع واحد أقرب إىل اخلشوع فقد روى البيهقي عن أنس -ريض
اهلل عنه« -أن النبي ﷺ كان إذا استفتح الصالة مل ينظر إال إىل موضع سجوده» .

وقيل :ينظر يف القيام إىل موضع سجوده ،ويف الركوع إىل ظهر قدميه ،ويف السجود إىل أنفه،

ويف القعود إىل حجره؛ ألن امتداد البرص يلهي فإذا قرصه عىل ما ذكرنا كان أوىل.

وبعضهم قال :إن الذي يصيل باملسجد احلرام وهو يشاهد الكعبة فاألوىل له قرص النظر إليها

يف مجيع صالته.

وقيل يكره تغميض عينه يف الصالة واختار النووي عدم الكراهة إن مل خيش رضر ًا؛ ألنه

أدعى للخشوع.

ويسن اخلشوع وذلك يف الظاهر والباطن ،ويطلب ذلك األمر بسكون الظاهر وتدبر آيات

القرآن والذكر حتى يؤول اخلشوع إليه فقد مدح اهلل اخلاشعني يف صالهتم فقال تعاىل :ﮋﭑ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﮊ .

ورأى النبي ﷺ رج ً
ال يعبث بلحيته يف الصالة فقال« :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه»

رواه الرتمذي .ولذلك العبث يف الصالة مكروه ،فلو سقط رداؤه أو طرف عاممته كره له

تسويته ،والعبث بالغرتة أو الطرحة عىل الرأس وإصالحها والعباءة ونحوها ،فإن كثر بطلت
به الصالة ،وإن قل ك ُِره فليحذر املصيل من ذلك.
ويندب أن يدخل يف صالته وهو فارغ القلب جامع اهلمة بنشاط كامل؛ ألن الدخول مع

التشويش والتفكري يف أمر الدنيا والدخول إليها وهو يف كسل من صفات املنافقني فال يتشبه

هبم.

ويندب اإلكثار من الدعاء يف السجود وقد تقدم ،وذكرناه هنا لقوله -عليه الصالة والسالم:
«أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء َف َق ِم ٌن أن يستجاب لكم» أي :حقيق .وروى احلاكم عن
عيل -ريض اهلل عنه -أنه قال  :إن النبي ﷺ قال« :الدعاء سالح املؤمن وعامد الدين ونور

الساموات واألرض» .وعن ثوبان -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ أنه قال« :ال يرد القدر إال

َ
الرزق بذنب يصيبه» أي :يفعله .وروت
حر ُم
الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب وإن الرجل ل ُي َ
عائشة -ريض اهلل عنها -عن النبي ﷺ أنه قال« :إن البالء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إىل
يوم القيامة» .وروى ابن ماجه عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن النبي ﷺ قال :من مل يسأل

اهلل يغضب عليه».

ويسن للمصيل أن يعتمد عىل يديه يف قيامه من السجود والقعود؛ ألنه أشبه بالتواضع

وأعون للمصيل ،فقد روى البخاري أن النبي ﷺ كان يفعله .وكيفية االعتامد أن جيعل بطن

راحتيه وبطن أصابعه عىل األرض سواء فيه القوي والضعيف.

ويستحب الذكر بعد الصالة فقد ثبت يف الصحيحني أنواع من الذكر واألدعية فمنه حديث

ثوبان قال« :كان رسول اهلل ﷺ إذا انرصف من صالته استغفر اهلل تعاىل ثالث ًا وقال :اللهم أنت
السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام» قيل لألوزاعي :كيف االستغفار؟ قال:
«يقول :أستغفر اهلل» رواه مسلم.
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ومنها (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير اللهم

ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد) أخرجه البخاري .ومنها

عن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال« :معقبات ال خييب قائلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالث ًا
وثالثني تسبيحة وثالث ًا وثالثني حتميدة وأربع ًا وثالثني تكبرية» رواه مسلم .وقال النبي ﷺ
«من قال دبر كل صالة فجر وهو ٍ
ثان رجله قبل أن يتكلم ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له

امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير ،عرش مرات كتبت له عرش حسنات وحمي
وح ِرس
عنه عرش سيئات ورفع له عرش درجات وكان يف يومه ذلك يف حرز من كل مكروه ُ
من الشيطان ومل ينب ِغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الرشك باهلل تعاىل» رواه الرتمذي وقال:
حسن صحيح.

وأما الدعاء بعد الصلوات فهو مستحب ألحاديث كثرية ،منها ما رواه الرتمذي أن النبي

ودبر الصلوات
ﷺ سئل أي :الدعاء أسمع -أي :أقرب إىل اإلجابة-؟ قال:
َ
«جوف الليل َ

املكتوبات» ،وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ أخذ بيد معاذ وقال« :يا
معاذ ،واهلل إين أحبك ،أوصيك يا معاذ ال تدعن دبر كل صالة أن تقول :اللهم أعني عىل ذكرك

وشكرك وحسن عبادتك».
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ال ُة َف ْرض ًا َو َج َب َق ْصدُ ِ
ال ُث َد َر ٍ
الص َ
( َف ْص ٌل) الن َِّّي ُة َث َ
جات  :إِنْ َكا َن ِ
الف ْعلِ
ت َّ
(فصل) يف بيان درجات النية
قال املصنف رمحه اهلل (النية ثالث درجات) وعقد املصنف -رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل

يبني فيه درجات النية حسب أقسام الصالة ،حيث أن الصالة تنقسم إىل ثالثة أقسام :الفرض،
والنفل املقيد بالوقت أو السبب ،والنفل املطلق.

ال مستق ً
وأفرد هلا فص ً
ال اهتامم ًا بشأهنا ،وإال فقد كان حقه أن ُيلحقه بأركان الصالة عند ما

تعرض للنية ذاكر ًا أهنا ركن من أركاهنا.

ويشرتط يف النية دوامها حك ًام يف مجيع الصالة ،وذلك بأن ال يأيت بام ينافيها ،فلو نوى اخلروج

منها حاالً ،أو بعد نحو ركعة ،أو تردد يف اخلروج منها ،أو يف االستمرار فيها ،بطلت حاالً يف
مجيع الصور.

وقد تقدم معنا بيان الدليل املأخوذ منه وجوب النية يف الصالة بل يف كل عبادة تفتقر إىل

طهارة ،واحلاصل أن النية ختتلف باختالف املنوي ألنه (إن كانت الصالة) أي :التي يريد أن
يصليها املصيل (فرضا) ولو نذر ًا أو كفائي ًا كصالة اجلنازة ،أو قضاء كالفائتة واملعادة اعتبار ًا

بالنظر ألصلهام ،فعندها (وجب) -أي :لزم عليه -أي :املصيل واحد ًة من تلك الصلوات
ثالثة أمور:

األول( :قصد الفعل) أي :نية فعل الصالة التي استحرضها لتتميز عن سائر األفعال.

والقصد :هو أن يعزم بقلبه ويبادر بالفعل .فإن عزم بقلبه وبادر بالفعل سمي ذلك قصد ًا،

أما إن عزم بقلبه عىل فعل الصالة ومل يبادر بالفعل -أي :الرشوع فيها -سمي ذلك عزم ًا.

وقد تقدم معنا أن هناك عزم ًا خاص ًا وعزم ًا عام ًا جيب عىل كل مكلف ،واخلاص :أنه بمجرد

دخول وقت الصالة املفروضة يلزمه أحد أمرين ،إما فعلها ،وإما العزم عىل فعلها يف الوقت،

فإن مل يعزم عىل فعلها عند دخول الوقت أثم ،وإن فعلها بعد ذلك يف الوقت.

أما العزم العام :فإنه جيب عىل املسلم بعد البلوغ أن يعزم عىل فعل الواجبات وترك املحرمات،
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ين وال َف ْر ِض َّي ُة  ،وإِنْ َكا َن ْت َن ِاف َل ًة ُم َؤ َّق َت ًة َك َراتِ َب ٍة
وال َّت ْعيِ ُ
وأنه إن مل يعزم عىل ذلك عىص .و يصح أن يتداركه ملن فاته ذلك ،ويعزم من حني علمه هبذه
املسألة ،وإنام ذكرنا هذه املسألة استطراد ًا.

(و) الثاين من األمور (التعيين) للصالة املنوية من ظهر أو غريها للتمييز عن سائر الصلوات؛

ألن النية رشعت لتم ّيز العبادة عن العادة ،كام يف األمر األول ،ولتمييز مراتب العبادة ،كام يف

األمر الثاين.

(و) الثالث من األمور والذي ذكره بقوله( :الفرضية) أي :قصد كون الصالة فرض ًا ،لتتميز

عن النفل ،ولو كانت من صبي ،وهو ما اعتمده العالمة ابن حجر ،واعتمد العالمة الرميل

عدم وجوهبا عىل الصبي؛ ألن صالته تقع نفالً ،ولكن يسن له ذلك خروج ًا من اخلالف،

وقيل :ال جتب نية الفرضية مطلق ًا حتى من البالغ ،وعللوه بأن ما يعينه ينرصف إليها .قال
صاحب «برشى الكريم»[ :واعلم أن من الفرض ما التشرتط فيه نية الفرضية بال خالف وهو
احلج والعمرة والزكاة ،وما تشرتط فيه عىل األصح وهو الصالة ،وماال تشرتط فيه عىل األصح

وهو الصوم] .اهـ .

وجيمع ما ذكرناه قول القائل:

ي�ا س�ائيل ع�ن رشوط الني� ْه

القص�د والتعيين والفرضي� ْه

وأيض ًا قول العالمة أمحد مشهور بن طه احلداد يف «السبحة الثمينة»:
ِ
ِ
والفرضي�ة
للقص�د والتعيين
الني�ة
يلزم�ه يف الف�رض مج�ع
وتكفي نية املكتوبة واملنذورة يف النذر عن الفرضية.

وهذه هي الدرجة األوىل من الثالث.

وأما الثانية فقد ذكرها املصنف بقوله( :وإن كانت) أي :الصالة املراد فعلها (نافلة مؤقتة)

أي :مؤقتة بوقت (كراتبة) وهو القسم األول من أقسام النفل املؤقت وهو الراتب ،وهو التابع
للفرائض كسنة الظهر.
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ب َو َج َب َق ْصدُ ِ
َأ ْو َذ ِ
ات َس َب ٍ
ين  ،وإِنْ َكا َن ْت َن ِاف َل ًة ُم ْط َل َق ًة َو َج َب
الف ْعلِ وال َّت ْعيِ ُ
َق ْصدُ ِ
الف ْع ِل َف َق ْط .
والثاين مؤقت غري الراتب ،أي :هلا وقت ،كعيد الفطر وعيد األضحى والضحى( ،أو

ذات سبب) أي :صالة نفل ذات سبب ،كاستسقاء وخسوف وكسوف (وجب) فيها -أي:
املذكورات( -قصد الفعل) كام تقدم.

(والتعيين) وحيصل التعيني يف غري الراتبة بام اشتهر به ،كالرتاويح والضحى والوتر ،أما

يف الراتبة وما مل يشتهر به ،فيحصل التعيني باإلضافة كعيد الفطر وعيد األضحى .وال يكفي
سنة العيد ،إذ ال بد من التعيني ومثل العيدين الكسوفان .ويف الوتر ينوي الوتر ولو يف غري
األخرية ،وتصح نية الوتر مطلق ًا من غري تعيني لعدد الركعات ،وحيمل عىل ما يريد اإلتيان به

من الركعات عند العالمة ابن حجر ،وحيمل عىل ركعتني منه عند العالمة الرميل.

وأما الرواتب فيع ِّينها باإلضافة إىل الصلوات التي أضيفت هلا ،ومن التعيني ذكر القبلية أو

البعدية يف رواتب الصلوات التي هلا قبلية وبعدية ،سواء أصىل الفرض قبل القبلية أم ال ،وهو

ما اعتمده ابن حجر والرميل ،خالف ًا ملا قاله بعض املتأخرين .والصلوات التي هلا قبلية وبعدية

هي املغرب والعشاء والظهر .وال جيب تعيني املؤكدة بل ينرصف إليها عند اإلطالق.
وجب قصدُ الفعل فقط.
وإن كانت نافل ًة مطلقة
َ

(و) الدرجة الثالثة من درجات النية هي (إن كانت نافلة مطلقة) أي :ليست مؤقتة وال

ذات سبب (وجب) عندئذ يشء واحد وهو (قصد الفعل فقط) وكالنفل املطلق ما أحلق به من
املقيد ،وهو الذي يقصد منه إجياد مطلق صالة ال صالة خمصوصة ،نحو حتية املسجد ،وسنة

الوضوء ،واالستخارة ،وسنة اإلحرام ،وسنة الطواف ،والقدوم من السفر ،واخلروج للسفر،
ودخول منزل ،واخلروج منه أو من احلامم ،وصالة احلاجة ،وبأرض مل ي ِ
عبد اهللُ فيها ،وسنة
ُ
القتل ،وسنة الدخول ،وصالة الغفلة ،ونحو ذلك ،فيكفي فيها ما ذكره املصنف من قصد

ُنو معه ،بمعنى أنه يسقط طلبها
الفعل فقط ،وهي تندرج يف غريها من فرض أو نفل ،وإن مل ت َ
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ِ
ين ُ :ظ ْهر ًا َأ ْو َع ْصر ًا  ،وال َف ْر ِض َّي ُة َ :ف ْرض ًا .
الف ْع ُل  :أ ُ َص ِّل ْي  ،وال َّت ْعيِ ُ
ويثاب عليها عند الرميل ،وقال ابن حجر :ال يثاب عليها ،إال إذا نواها مع تلك الصالة.

ولو شرَ َّ ك يف نيته بني فرضني ،أو نفلني مقصودين بالفعل كعيد واستسقاء أو فرض ونفل

مقصود كصالة الظهر وبعديته أو قبليته ،مل تنعقد الصالة ،بخالف ما لو رشك بني فرض ونفل

غري مقصود كصالة الفجر وحتية املسجد وسنة الوضوء ،أو بني نفل مقصود وغري مقصود
كسنة الفجر وسنة الوضوء وحتية املسجد ،أو بني نفلني غري مقصودين كسنة الوضوء وحتية
املسجد وسنة اإلحرام ،فإن الصالة يف مجيع هذه الصور تنعقد.

ثم ذكر املصنف قصد الفعل الذي جيب اإلتيان به يف كل صالة يصليها املصيل فرض ًا أو نف ً
ال

بأنواعه بقوله( :الفعل  :أصلي) حيث يقوله املصيل بقلبه ،وسن التلفظ به بلسانه ،ثم وضح
املصنف املراد بقصد الفعل يف الصالة فرض ًا أو نف ً
ال بنوعيه ،فالفعل الواجب فيها أصيل ،أي:

يستحرض ذلك بقلبه ،فال يكفي أن حيرض نفس الصالة بباله مع الغفلة عن الفعل.

(والتعيين) أي :املراد منه والذي ال بد منه فيام سوى النفل املطلق ،أن يقول بقلبه (ظهرا أو

عصرا) مثالً ،أو سنة الظهر البعدية أو القبلية ،أو سنة االستسقاء ،أو الكسوف للشمس ،أو

عيد الفطر كام مر.

(والفرضية) التي أوجبها يف الفرض أن يقول (فرضا) فيقول أصيل فرض الظهر ،أو أصيل

العرص فرض ًا ،وال يشرتط يف النية اإلضافة إىل اهلل تعاىل ،كأن يقول :هلل تعاىل؛ ألن عبادة
تعرض الستقبال ،كأن يقول مستقبل القبلة ،وال تعرض
املسلم ال تكون إال هلل تعاىل ،وال ُّ

لعدد الركعات ،لكن يسن خروج ًا من خالف من أوجب ذلك ،يقول أصيل فرض الظهر أربع
ركعات مستقب ً
ال القبلة هلل تعاىل ،ولو أخطأ يف عدد الركعات كأن نوى الفجر أربع ًا ،أو الظهر
ثالث ًا ،أو مخس ًا مل تنعقد صالته إن كان متعمد ًا ،وكذا إن كان ساهي ًا عند الرميل ،خالف ًا البن

حجر يف الساهي.

وال جيب أن يتعرض لألداء أو القضاء ،لكن يسن التعرض له بل يصح األداء بنية القضاء
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و عكسه عىل األصح إن كان معذور ًا ،وذلك بأن ظن خروج وقت العرص مث ً
ال بسبب غيم
أو نحوه ،فنواها قضا ًء فتبني بقاؤه ،أو ظن بقاءه فنواها أداء فتبني خروجه ،ومثل ذلك ما إذا

قصد باألداء والقضاء املعنى اللغوي الستعامل كل بمعنى اآلخر تقول :أديت الدين عن فالن
وقضيته بمعنى واحد وقوله تعاىل :ﮋﮔﮕﮖﮊ أي :أديتموها.

أما إذا فعل ما تقدم بغري عذر ،أو مل يقصد املعنى اللغوي بل قصد املعنى الرشعي ،وهو

أن األداء ما كان داخل الوقت ،والقضاء ما كان خارجه ،أو أطلق ،مل تنعقد صالته ،وقال
القليويب :تنعقد إن أطلق.
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إل ْح َرا ِم ِس َّت َة َع َش َر َ :أنْ َت َق َع َح َال َة ِ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
وط َت ْكبِ َير ِة ا ِ
الق َيا ِم ِفي ال َف ْر ِ
ض،
َ
الع َربِ َّي ِة ،
وأنْ َت ُكونَ بِ َ
(فصل) يف بيان رشوط تكبرية اإلحرام
قال املصنف رمحه اهلل (شروط تكبيرة اإلحرام ستة عشر) أي :إنه يشرتط لصحة تكبرية

اإلحرام هذه الرشوط التي سيذكرها ،بحيث لو اختل منها رشط مل تنعقد الصالة ،بل زاد

بعضهم أربعة عىل ما ذكره الشيخ ليكون جمموعها متام العرشين رشط ًا ،وقد تقدم أن األصل

يف تكبرية اإلحرام قوله -عليه الصالة والسالم -للميسء صالته« :إذا قمت إىل الصالة فكرب»
رواه البخاري ومسلم.

واألصل يف هذه الرشوط التي جعلوها يف تكبرية اإلحرام حتى تكون صحيحة تنعقد هبا

الصالة ،أنه ﷺ كان يدخل الصالة هبذا اللفظ وهو قول :اهلل أكرب ،املستفاد منه هذه الرشوط،

لقوله -عليه الصالة والسالم« :-صلوا كام رأيتموين أصيل» رواه البخاري .وملا روى أبو محيد
الساعدي« :أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصالة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اهلل أكرب» رواه
ُ

ابن ماجه وصححه ابن حبان.

فالرشط األول منها (أن تقع) أي :تكبرية اإلحرام (حالة) أي :يف حال (القيام) أي :يف

حمل جتزئ فيه القراءة (في الفرض) أي :يف الصالة املفروضة لوجوب القيام فيها ،نعم إذا

كانت الصالة نفالً ،أو مل يقدر عىل القيام يف الفرض أتى هبا يف بدله ،ومن ثم جيب عىل املسبوق
أن يتنبه عند ما يسعى للصالة خلف اإلمام ،فإن بعضهم يكرب تكبرية اإلحرام يف أثناء هويه

للركوع ،بحيث تقع كلها أو جزء منها يف حمل ال جتزئ فيه القراءة ،فال تنعقد صالته.

(و) الرشط الثاين (أن تكون) تكبرية اإلحرام (بالعربية) أي :بلفظ اللغة العربية إن كان قادر ًا عىل

النطق هبا ،فمن عجز ترجم بأي لسان كان ،وقيل إن عرف الرسيانية والعربانية تعينت؛ لرشفهام

بإنزال الكتاب هبام ،ووجب عليه أن يتعلم إن قدر؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
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َ
وأنْ

َي ُمدَّ

يب َبي َن الل ْف َظي ِن َ ،
َ
الج َ
وأنْ َال
َت ُكونَ بِ َل ْف ِظ َ
ْ
ال َل ِة وبِ َل ْف ِظ (أ ْك َب ُر)  ،وال َّت ْرتِ ُ ْ
الج َ
ال َل ِة ،
َه ْمزَ َة َ

فلو كان يف موضع ال جيد فيه من يعلمه ،لزمه السفر إليه يف األصح ،وقيل :ال يلزمه السفر

كام ال يلزمه ذلك عند عدم املاء ليتوضأ ،وفرق بني هذا وذاك أن سفره هنا ألجل كلمة ينتفع هبا

طوال عمره بعكس املاء .أما العاجز لنحو خرس فيجب حتريك لسانه وشفتيه وهلاته بالتكبري
قدر إمكانه وهكذا يف بقية األركان القولية وسائر أذكاره؛ ألنه الذي يستطيعه.

والثالث والرابع من رشوطها ذكره بقوله( :وأن تكون) أي :تكبرية اإلحرام (بلفظ الجاللة)؛

ألنه اسم عىل الذات ،فال يصح بلفظ الرمحن ،أو الرحيم ،أو امللك ونحوه (وبلفظ (أكبر)) فال
يكفي كبري ،أو عظيم ،وال يصح به التكبري ،ولو قاهلا هبذا اللفظ مل تنعقد صالته ،ملا مر أن النبي

ﷺ كان يدخل هبا يف الصالة أي :بذلك اللفظ.

واحلكمة من استفتاح الصالة بالتكبري هبذا اللفظ ،استحضار املصيل عظمة من هتيأ خلدمته،

والوقوف بني يديه ليمتلئ هيبة فيحرض قلبه وخيشع ،وال يغيب.

واخلامس من رشوطها ذكره بقوله( :والترتيب بين اللفظين) أي :تقديم لفظ اجلاللة عىل

أكرب ،فال يصح أكرب اهلل؛ ألنه ال يسمى تكبري ًا بخالفه يف السالم ،فإنه لو قال بدل السالم

عليكم ،عليكم السالم ،صح مع الكراهة؛ ألنه يسمى تسلي ًام ،وكذلك ألن عكس السالم ال

يوقع يف لبس ،بعكس التكبري حيث لو عكسه وقال أكرب اهلل ،أوقع يف لبس؛ ألنه ربام حيمل عىل
األبلغية يف اجلسم ونحو ذلك من احلوادث.

(و) السادس من رشوطها (أن ال يمد) املصيل (همزة) لفظ (الجاللة) فلو مد اهلمزة فقال

آهلل أكرب مل تصح تكبرية اإلحرام ،ومن ثم مل تنعقد هبا الصالة؛ ألهنا باملد تصري استفهام ًا ،فهو

هبذه الزيادة غيرَّ املعنى ومهزة لفظ اجلاللة مهزة قطع ،فلو وصل املصيل قوله مأموم ًا أو إمام ًا
بلفظ اجلاللة وحذف اهلمزة ،وجعلها مهزة وصل بأن قال :مأموم ًا ِن اهلل أكرب ،أو إمام ًا ِن اهلل
أكرب صح كام جزم به يف «املجموع» لكنه خالف األوىل؛ ألن األوىل أن ال جيعلها مهزة وصل،
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وأنْ َال ُي َش ِّد َد ال َب َاء َ ،
(أ ْك َبر) َ ،
اء َ
يد َواو ًا َس ِ
وع َد ُم َم ِّد َب ِ
وأنْ َال َي ِز َ
اك َن ًة َأ ْو
َ
ُ
الك ِل َمتَي ِن َ ،
الج َ
وأنْ ال َي ِز َ
ال َل ِة ،
يد َواو ًا َق ْب َل َ
ُمت ََح ِّر َك ًة َب ْي َن َ ْ
بل يقطع اهلمزة من قوله اهلل ،فيقول مأموم ًا أو إمام ًا أهلل أكرب.

السابع من رشوطها ومل يذكره ،عدم إبدال مهزة أكرب واو ًا من العامل دون اجلاهل ،كأن يقول

اهلل وكرب ،وقيل ال يرض مطلق ًا.

والثامن من رشوطها ومل يذكره ،عدم إبدال الكاف مهزة إال بعجز ،أو جهل عذر به ،أو ملن

هي لغته وال يمكنه تصويبها حيث يعذر يف ذلك.

والتاسع من رشوطها ومل يذكره ،أن ال يزيد يف مد األلف التي بني الالم واهلاء يف لفظ
ٍ
أربع عَشرْ َ َة حركة،
اجلاللة إىل حد ال يقول به أحد من القراء وهو عامل باحلال بأن ال يزيد عىل َ

رض ،لكن العالمة الزيادي قال :ال يرض وإن زاد عىل ذلك.
فإن زاد عليها َّ

(و) العارش من رشوطها (عدم مد باء (أكبر)) ألنه بمدها مع فتح اهلمزة أو كرسها ال تنعقد

به الصالة و ظاهر كالمهم هنا ،ولو جاه ً
ال به ،كام قال الشيخ عيل الشربامليس ،بل إن تعمد

مع العلم بام يؤول إليه ذلك اللفظ كفر والعياذ باهلل؛ ألن إكبار بكرس اهلمزة من أسامء احليض،
وبالفتح مجع َكبرَ وهو الطبل الكبري.
(و) احلادي عرش من رشوطها (أن ال يشدد الباء) من لفظ أكرب ،ومعلوم بأنه ال يتمكن من
تشديد الباء إال بتحريك الكاف وهو مغري للتكبري ،فال تنعقد به الصالة.

(و) الثاين عرش من رشوطها (أن ال يزيد) أي :املصيل (واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين)

أي :بني لفظ اجلاللة ولفظ أكرب ،فلو قال :اللهو أكرب بسكون الواو أو اهلل َو أكرب بتحريكها ،مل

تصح تكبريته ،ومل تنعقد صالته إن مل يعدها من غري واو ساكنة أو متحركة .لكن الرضر ذلك
يف حق العامل دون العامي فيغتفر ذلك للعامي وإن مل يكن معذور ًا كام قاله يف «فتح العالم» عن

امليهي.

(و) الثالث عرش من رشوطها (أن ال يزيد) أي :املصيل (واو ًا قبل) لفظ (اجلاللة) لعدم
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وأنْ َال َي ِق َف َبي َن َك ِل َمت َِي ال َّت ْكبِي ِر َو ْق َف ًة َط ِو َيل ًة وال َق ِصير ًة َ ،
َ
وأنْ ُي ْس ِم َع َن ْف َس ُه
َ
ْ
يع ُح ُر ِ
وفها ،
َج ِم َ
وجود ما يعطفه عليها ،بعكس السالم فإنه يصح بتقديم الواو عليه.

(و) الرابع عرش من رشوطها (أن ال يقف) املصيل (بين كلمتي التكبير) أي :بني لفظ اهلل

ولفظ أكرب (وقفة طويلة) مطلق ًا ،أي :سواء نوى هبا قطع التكبري أو مل ينو.

(وال) وقفة (قصيرة) يقصد هبا قطع التكبري ،فلو حصلت سكتة طويلة بني اللفظني ،أو

قصرية مع قصد قطع التكبري بتلك الوقفة أي :السكتة مل تصح تكبرية اإلحرام ،وضابط السكتة
الطويلة :أن تزيد عىل سكتة التنفس والعي .والسكتة القصرية :هي سكتة التنفس أو العي.

نعم إن فصل بني اللفظني بفاصل غري السكوت ،كأن أتى بفاصل لفظي بني الكلمتني

فإن كان بزيادة أداة التعريف كاهلل األكرب ،أو بوصف مل َي ُطل كاهلل اجلليل أكرب ،واهلل الرمحن

الرحيم أكرب فال يرض؛ ألنه ال خيرجه عن اسم التكبري ،فإن طال بأن كان الفاصل بينهام ثالث

كلامت فأكثر رض ،كأن يقول :اهلل الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم أكرب .ويرض الفصل بغري

الوصف؛ ألنه به خيرج عن اسم التكبري ،وذلك بأن يفصل بني اللفظني بالضمري ،والنداء،

والذكر ،والكالم األجنبي نحو :اهلل هو أكرب ،واهلل يا رحيم أكرب ،واهلل سبحانه أكرب ،واهلل من
كل يشء أكرب.

(و) اخلامس عرش من رشوطها (أن يسمع نفسه جميع حروفها) أي :حروف تكبرية

اإلحرام بأن يرفع املصيل صوته بتكبرية اإلحرام بحيث يسمع نفسه مجيع حروفها إذا كان
صحيح السمع ،وال مانع من لغط أو غريه ،وإال فريفع صوته بقدر ما يسمع لو مل يكن مانع،

وهذا رشط يف مجيع األركان القولية وكذلك يف مجيع األذكار املسنونة التي يف الصالة ،فإنه ال
يثاب عليها إال إذا أسمع نفسه النطق هبا ،وأما ما حيصل من بعض الناس حيث يدير الكالم يف

نفسه ،أو مع حتريك شفتيه ولسانه بالكالم دون إسامع لنفسه به ،فإنه إن كان ذلك ركن ًا قولي ًا
غري تكبرية اإلحرام ومل ِ
يأت به مع اإلسامع بطلت صالته ،وإن كانت تكبرية اإلحرام مل تنعقد
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ال َ ،
اع َها َح َ
ود ُخ ُ
الم َؤ َّق ِ
الو ْق ِ
ال الاِ ٕ ْستِ ْق َب ِ
وأنْ َال ُي ِخ َّل
ت  ،وإِي َق ُ
ُ
ول َ
ت ِفي ُ
بِ َحر ٍ
ف ِم ْن ُح ُر ِ
الم ْأ ُمو ِم َع ْن َت ْكبِ َير ِة ا ِ
إل َما ِم .
وف َها  ،و َت ْأ ِخ ُير َت ْكبِ َير ِة َ
ْ
صالته وإن كان ذكر ًا مسنون ًا مل يثب عليه حتى تالوة القرآن يف خارج الصالة إن مل يسمع نفسه
بالتالوة بحيث يشاهد املصحف فقط بعينيه ،أو مع حتريك فمه وشفتيه دون سامع نفسه ملا

يتلو فال يثاب عىل تالوته تلك ،نعم يثاب عىل نظره إىل املصحف إن كان ينظر إليه فقط دون
التالوة ،ومثله بقية األذكار خارج الصالة ،والصالة عىل النبي -عليه الصالة والسالم -فال

يثاب إال بالتلفظ هبا ،وأدناه إسامع نفسه .اقرأ إن شئت قول اهلل تعاىل :ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﮊفلو مل يلفظ به فال حساب عليه إن كان قبيح ًا ،وال ثواب له إن كان حسن ًا ما مل
يسمع به نفسه ،وكذلك لو أراد الكالم يف نفسه دون تلفظ ،أو تلفظ دون إسامع نفسه بأن حرك

فمه وشفتيه بطالق زوجته مث ً
ال فال يقع حتى حيصل اللفظ والذي أقله إسامع نفسه حروفه.

(و) السادس عرش من رشوطها (دخول الوقت في المؤقت)  -أي :صاحبة الوقت من

الصلوات -فالبدّ من إيقاعها أي :تكبرية اإلحرام بعد دخول الوقت ،سواء أكانت الصالة
ال مؤقت ًا بوقت أو ذات سبب ،فلو أحرم بام ذكر قبل دخول الوقت انعقد نف ً
فرض ًا أو نف ً
ال

مطلق ًا.

(و) السابع عرش من رشوطها (إيقاعها) أي :تكبرية اإلحرام من املصيل (حال االستقبال)

للقبلة ،فلو أوقع بعضها وهو غري مستقبل ،ثم أتم استقباله ،أو أوقعها مجيعها حال كونه غري

مستقبل ثم استقبل حيث رشطناه مل تنعقد صالته.

(و) الثامن عرش (أن ال يخل) أي :املصيل (بحرف من حروفها) أي :حروف لفظ اجلاللة

ولفظ أكرب ،نعم ال يرض تكرير الراء من أكرب ،وال يرض إبدال مهزة أكرب واو ًا من اجلاهل كام

تقدم.

(و) التاسع عرش من رشوطها (تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة اإلمام) فلو قارنه يف جزء
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منها مل تصح القدوة وال تنعقد الصالة ،وإن سبقه -أي :سبق املأموم -اإلمام يف كامل التكبري

انعقدت صالته صالة منفرد ،فلو نوى املأموم االقتداء به بعد حترم اإلمام صحت القدوة ،وإن
مل ِ
ينو اإلقتداء بعد حترم اإلمام وتابعه بطلت .وهبذا يكون قد ذكرنا صورة تصح فيها تقدم
تكبرية إحرام املأموم عىل اإلمام مع صحة االقتداء به ،والصورة الثانية لو أحرم اإلمام وأحرم

القوم خلفه ثم شك -أي :اإلمام يف نيته -فإنه يعيد التكبري مع النية ،بحيث يسمع نفسه التكبري

ويستمر عىل اإلمامة وتصح قدوة القوم.

والرشط العرشون من رشوطها عدم الصارف ،أي :رصف تكبرية اإلحرام إىل غريها ،وذلك

يتصور فيمن كبرّ لإلحرام ونوى بتكبريه ذلك تنبيه غريه إىل يشء معني ،أو أدرك شخص إمام ًا
راكع ًا فأحرم خلفه ،ومل يقصد بتكبريته التحرم َو ْحده يقين ًا مع وقوع مجيعها يف حمل جتزئ فيه
القراءة مل تنعقد صالته .وحاصل هذه املسألة كام ذكروه ،أن املسبوق إن أدرك اإلمام راكع ًا
فكرب فركع خلفه فله سبعة أحوال يصح التحرم يف واحدة منها ،وهي ما إذا قصد بالتكبري
التحرم وحده ،وأوقع مجيعه يف حمل جتزئ فيه القراءة .والستة الباقية ال تنعقد فيها الصالة

وهي:

 -1ما إذا قصد بالتكبري التحرم واالنتقال.
 -2ما لو قصد بالتكبري االنتقال وحده.
 -3أو قصد بالتكبري أحدمها مبه ًام.

 -4أو مل يقصد بالتكبريال ذا وال ذاك بل أطلق.
 -5أو شك هل قصد التحرم وحده أم ال.

 -6أو قصد التحرم يقين ًا لكنه مل يتم التكبري إال بعد وصوله إىل حمل ال جتزئ فيه القراءة.

واحلادي والعرشون من رشوطها -هذا إذا جعلنا كوهنا بلفظ اجلاللة ولفظ أكرب رشطني ،وإن

جعلنامها رشط ًا كانت رشوطها عرشين -قرن النية بتكبرية اإلحرام حقيقة أو عرف ًا مع االستحضار
احلقيقي أو العريف .وهنا أربع مجل البدّ من معرفتها ،لكي ندرك املعنى املراد من الرشط هنا وهي
االستحضار احلقيقي ،واالستحضار العريف ،واملقارنة احلقيقية ،واملقارنة العرفية.
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أما االستحضار احلقيقي :هو أن يستحرض املصيل عند النية مجيع أركان الصالة تفصي ً
ال مع

ما جيب التعرض له من القصد والتعيني والفرضية.

واالستحضار العريف :أن يستحرض املصيل عند النية مجيع أركان الصالة إمجاالً .ويكفي يف

ذلك القصد والتعيني ونية الفرضية إذا كانت الصالة فرض ًا ،ويكفي يف النفل املؤقت أو ذي
السبب القصد والتعيني فقط ،ويكفي يف النفل املطلق وكل نفل يندرج يف غريه القصد فقط.

واملقارنة احلقيقية :أن يقرن هذا املستحضرَ «أي :احلقيقي أو العريف» بجميع أجزاء التكبري

من أوله إىل آخره.

واملقارنة العرفية :أن يقرن هذا املستحضرَ

التكبري.

«أي :احلقيقي أو العريف» بجزء من أجزاء

واختار بعضهم االكتفاء باالستحضار العريف ،واملقارنة العرفية وهذا هو الالئق بمحاسن

الرشيعة حتى قال بعضهم :ولو كان اإلمام الشافعي حي ًا ألفتى به.
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( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
يب ،
وط ال َفاتِ َح ِة َع ْش َر ٌة  :ال َّت ْرتِ ُ
(فصل) يف بيان رشوط الفاحتة
قال املصنف رمحه اهلل (شروط الفاتحة عشرة) وقد تقدم أن الفاحتة ركن من أركان الصالة

القولية ،واالستدالل عىل وجوهبا وكوهنا ركن ًا من أركاهنا تقدم ،سواء أكان إمام ًا ،أو منفرد ًا،
أو مأموم ًا ،وال يعارض بأن املأموم جتب عليه بقوله -عليه الصالة والسالم« :-فقراءة اإلمام

له قراءة»؛ ألنه منرصف إىل غري الفاحتة ،أو للمسبوق كام تقدم ،وألنه هنى أن ُيقرأ خلفه إال
بأم القرآن ،وهبذا جيمع بني األدلة ،ومما يطلب لصحة هذا الركن حيث جعلوا له رشوط ًا البدّ

من توفرها فيه وهي عرشة عىل ما ذكره املصنف ،وزاد بعضهم عىل العرشة بعض الرشوط

سنذكرها إن شاء اهلل تتمي ًام للفائدة.

وحاصل ذلك أن من أخل برشط من الرشوط التي رشطوها يف الفاحتة ،كأنه مل يقرأ الفاحتة؛

ألن اختالل البعض يؤدي إىل خلل الكل ،والنبي ﷺ يقول« :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

وهي أم القرآن» .وهذه الرشوط هي:

األول( :الترتيب) أي :بني آياهتا ،بأن يأيت باآلية بعد اآلية؛ ألن نظم القرآن ِ
معجز وترك
َ

الرتتيب يزيل إعجازه .فلو ترك الرتتيب كأن قدم كلمة أو آية عىل أخرى ،فننظر فإن َغيرَّ
املعنى أو أبطله بطلت صالته إن كان عامد ًا عامل ًا ،أما إن كان ساهي ًا أو جاه ً
ال بطلت قراءته

واستأنف ،ومثال ما يغري املعنى ويبطله ،لو قدَّ م ﮋﭣﮊ عىل ﮋﭢﮊ .وأما إذا مل يغري املعنى
ومل يبطله ،كأن قرأ ِ
مبتدئ ًا من ﮋﭧﭨﭩﮊ إىل آخر الفاحتة ،ثم أتى بأوهلا إىل مكان
ابتدائه األول ،فلم يعتد بام قدمه وكذلك بام أخره ،إن قصد بابتدائه بالثاين التكميل عىل األول،
ووجب عليه استئناف القراءة فإن مل يستأنف وركع بطلت صالته.

وأما إن كان بدأ باألول من عند ﮋﭧﭨﭩﮊ ثم بدأ بالفاحتة من أوهلا ومل يقصد

بذلك االبتداء التكميل عىل األول ،لكنه تالها إىل عند ما ابتدأ به أوالً وهو ﮋﭧﭨ
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والم َو َ
اال ُة ،
ُ
ﭩﮊثم رشع يف السورة ،فنقول :مل تصح فاحتته ،وعليه أن يسـتأنفها من أوهلا إىل آخرها

فإن ركع بطلت صالته ،وأما إذا قصد باالبتداء غري التكميل وأتى بام تاله أوالً صحت تالوته
للفاحتة.

(و) الثاين (المواالة) -أي :بني كلامهتا -بأن يصل الكلامت بعضها ببعض ،وال يفصل إال

بقدر التنفس ،فإنه إن فصل بني كلامهتا أو آياهتا بسكوت فإن كان طوي ً
ال رض مطلق ًا ،وإن كان

قصري ًا مل يرض إال إن قصد به قطع املواالة ،ولو كان الفاصل بني كلامهتا ذكر ًا سواء أكان قرآن ًا
أو غريه قل أو كثر ،كالتحميد عند العطاس ،وإجابة املؤذن ،والتسبيح للداخل ،ونحو ذلك؛

ألن االشتغال يوهم اإلعراض عن القراءة فيستأنفها ،هذا كله إن تعمد ،أما إذا وقع سهو ًا

فال يرض ،نعم السكوت الطويل ال يرض إذا كان لعذر من جهل ،أو سهو ،أو إعياء ،أو غلبة
عطاس ،أو سعال ،أو تثاؤب ،أو تذكر اآلية التي بعدها.

وال يقطع املواالة الذكر املسنون بني كلامهتا إن تعلق بالصالة ،كتأمينه لقراءة إمامه ،وسؤاله

الرمحة إن سمع آية فيها ذكر الرمحة من إمامه كأن قرأ قوله تعاىل :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﮊ .والتعوذ من العذاب كذلك ،مثل قراءته لقوله تعاىل :ﮋﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮊ ،وقول :بىل ونحن علىَ َذلك من الشاهدين عند سامع إمامه يقرأ قوله تعاىل:

ﮋﭶﭷﭸﭹﮊ  ،وقول  :آمنا عند سامعه إلمامه يقرأ قوله تعاىل :ﮋﰍﰎ

ﰏﰐﮊ ،والصالة عىل النبي ﷺ إذا سمع آية فيها ذكر اسمه ،لكن قال القليويب:

يصيل عليه بالضمري فيقول( :اللهم صل عليه) ،أما بالظاهر كأن قال( :اللهم َص ِّل عىل حممد)
فتبطل املواالة.

وسجوده مع إمامه للتالوة إن سجدها اإلمام ال يقطع املواالة ،وكذلك الفتح عليه إذا توقف

وسكت عىل التالوة طالب ًا الفتح عليه ،ولو يف غري الفاحتة فإن رد عىل اإلمام قبل سكوته ،بأن

كان يردد اآلية ،انقطعت املواالة ووجب عليه استئناف الفاحتة -أي :املأموم -إن ر َّد عىل اإلمام
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وم َر َاعا ُة ُح ُر ِ
وف َها ،
ُ
بقصد القراءة وحدها أو مع الفتح .فإن قصد الفتح عىل اإلمام أو أطلق بطلت صالته.

ومعنى الفتح :أي :تلقني اآلية عند التوقف فيها .ومثل املواالة بني كلامهتا ،املواالة بني

حروفها ،فإنه لو وقف عىل السني من ﮋﭥﮊ ،ثم أكمل الكلمة رض ذلك إن طال

السكوت أو قرص وقصد قطع القراءة ،وال حيتج َّ
بأن ذلك إلخراج احلرف من خمرجه؛ ألنه يأيت
باحلرف وال يقف عليه ،بل ينتقل مبارشة منه إىل الذي بعده كام هو معروف يف رشوط األداء

للتالوة عىل وجهها الصحيح.

وهل إذا كرر آية منها أو كلمة منها يقطع املواالة؟ اجلواب :ما قاله القليويب عىل اجلالل:

ولو كرر آية منها فإن كان ألجل صحتها ال يرض ،وإال فقال املتويل :إن كرر ما هو فيه ،أو ما

قبله ،واستصحب َبن َٰى ،وإال فال -أي :بل يستأنف .-ومراده أنه مث ً
ال لو قرأ حتى وصل إىل

ﮋﭧﭨﭩﮊثم كرر هذه اآلية أو ما قبلها ،كأن أتى بـﮋﭤﭥﮊونوى به
االستصحاب ال القطع أكمل تالوته ،وإال يستأنف -أي :إن نوى بذلك القطع .-نعم تكرير
اآلية األوىل منها وكذلك األخرية ال يرض مطلق ًا.

(و) الثالث (مراعاة حروفها) وحروف الفاحتة مائة وواحد وأربعون حرف ًا ،وذلك من غري

تشديداهتا ،وبقراءة ملك باأللف ،وهذا العدد مبني أيض ًا عىل أن ما حذف رس ًام -أي :كتابة
برسم املصحف له -حيسب أيض ًا يف العدد ،وأما حروفها لفظ ًا مائة وسبعة وأربعون ،وجيب
اك َن ْع ُبدُ إِ َّي َ
مراعاة مجيع احلروف ،فلو ترك حرف ًا كأن قال :إِ َّي َ
ني ،كام يفعله كثري من
اك ن َْست َِع ُ
العوام ،أو أسقط مهزة أنعمت ،كأن قال :الذين نعمت ،أو أبدل حرف حمل آخر ،كأن قال يف
كلمة الذين بالذال ،ا َّل ِز ْي َن بالزاي املعجمة ،أوا َّل ِد ْي َن بالدال املهملة ،أو قال :اهلمد باهلاء بدل

احلاء .أو قال :الظالني بالظاء بدل الضاد ،أو قال :املستئيم باهلمزة بدل القاف .أو املستقني
بالنون بدل امليم ،أو قال :نثتعني بالثاء بدل السني ،بطلت صالته يف مجيع الصور إن تعمد
وعلم ،وإال فقراءته لتلك الكلمة.
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يداتِها َ ،
وأنْ َال َي ْس ُك َت َس ْك َت ًة َط ِو َيل ًة َ
وم َر َاعا ُة َت ْش ِد َ
وال َق ِص َير ًة َي ْق ِصدُ بِ َها
ُ

وق َر َاء ُة ُك ِّل َآياتِ َها ِ ،
َق ْط َع ال َق َر َاء ِة ِ ،
وم ْن َها ال َب ْس َم َل ُة ،

فيجب عليه أن يعيدها صحيحة قبل الركوع ،ويكمل عليها ما بعدها إن قرص الفصل ،وإال

استأنف تالوة الفاحتة من أوهلا وأتى هبا صحيحة ،فإن ركع قبل ذلك وكان عامل ًا عامد ًا بطلت

صالته ،وإال مل حتسب له تلك الركعة.

(و) الرابع (مراعاة تشديداتها) أي :مراعاة املواضع التي فيها شدة من حروف الفاحتة،

وسيأيت يف فصل مستقل تشديدات الفاحتة ،وذلك بأن ال خيفف مشدد ًا ،كتخفيف كلمة إياك،

فإن َغيرَّ املعنى كام هو يف كلمة إياك بطلت صالته مع العلم والتعمد؛ ألن اإليا ضوء الشمس،
ِ
التشديد
بل إن علم وتعمد فيكفر والعياذ باهلل هنا ،وإن مل يعلم أو سها أو مل يغري املعنى ت َْر ُك
ذلك مل تصح قراءته لتلك الكلمة ،وأعادها صحيحة ،ثم يبني عىل ما بعده إن مل يطل الفصل،
وإال استأنف كام ذكرناه هناك ،وأما إذا شدد خمفف ًا فال تبطل صالته إال إن غري املعنى ،فال تصح

قراءته مطلق ًا وصالته إن علم وتعمد.

(و) اخلامس (أن ال يسكت سكتة طويلة) إن تعمد وإن مل يقصد هبا قطع القراءة وهي كام ب َّينَّا

ما زادت عن سكتة التنفس والعي (وال قصيرة) أي :وال يسكت سكتة قصرية (يقصد بها قطع

مر معنا أنه إن
القراءة) والقصرية كام تقدم سكتة التنفس فإن قصد هبا قطع القراءة رض ،وقد ّ

سكت طوي ً
ال ال يرض إذا كان من غري عمد لإلعياء ونحوه من قيام عذر كسهوه وتذكر آية.

(و) السادس (قراءة كل آياتها) أي :آيات الفاحتة السبع (و) التي (منها البسملة) ملا ُروي

«أنه ﷺ عدّ الفاحتة سبع آيات وعَدَّ بسم اهلل الرمحن الرحيم آية منها».

وروى الدارقطني عن أيب هريرة أن النبي ﷺ قال« :إذا قرأتم احلمد هلل فاقرؤوا بسم اهلل

الرمحن الرحيم إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحدى
آياهتا».

وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة «أن النبي ﷺ عدّ بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ضَ ،
نى َ ،
وأنْ َت ُكونَ َح َال َة ِ
الق َيا ِم ِفي ال َف ْر ِ
الم ْع ٰ
وأنْ
َ
وع َد ُم ْ
الم ِخ ِّل بِ َ
اللح ِن ُ
ُي ْس ِم َع َن ْف َس ُه ِ
الق َر َاء َة ،
آية واحلمد هلل رب العاملني ست آيات» وبه قال عيل وابن عباس وابن عمر وابن الزبري .وألهنا

ثبتت بإمجاع الصحابة يف املصحف ،مع احرتازهم من أن يضيفوا فيه مما ليس هو بقرآن ،وأمجعوا

عىل كتابتها بخط املصحف .والصحيح يف املذهب أهنا آية من كل سورة إال سورة براءة.

ويسن اجلهر بالبسملة تبع ًا للجهر بالفاحتة يف مواضع اجلهر ،وروي اجلهر هبا -أي:
ٍ
واحد وعرشين صحابي ًا .وروى الدارقطني واحلاكم عن أنس -ريض
بالبسملة -من جهة
اهلل عنه -أنه قال :صىل معاوية باملدينة صالة فجهر فيها بالقرآن فقرأ البسملة يف أم القرآن ومل

يقرأها يف السورة -أي :مل جيهر هبا -فلام سلم ناداه من شهد ذلك من املهاجرين من كل مكان:

نسيت؟ فلام صىل بعد ذلك قرأها.
أرس ْق َت الصالة أم
َ
يا معاوية َ

(و) السابع (عدم اللحن المخل بالمعنى) أي :يشرتط أن ال يلحن فيها املصيل حلن ًا يغري

املعنى أو يبطله فاألول كضم التاء أو كرسها من أنعمت ،والثانية كإبدال امليم الثانية من
مر ذكر ذلك فإن تعمد وعلم بطلت صالته وإال فقراءته .فيجب عليه
املستقيم نون ًا ،وقد ّ

إعادهتا صحيحة قبل الركوع وطول الفصل أما إذا مل يعدها وركع بطلت صالته إن كان عامل ًا
عامد ًا ،وإال مل حتسب له الركعة.

أما إذا كان اللحن ال يغري املعنى كضم صاد الرصاط ،أو كرس باء نعبد أو فتحها أو كرس

نوهنا أو نون نستعني ،فال تبطل به الصالة مطلق ًا لكن حيرم عليه ذلك مع العمد والعلم ،وهذا
كله يف حق القادر عىل الصواب ولو بالتعلم ،وأما من عجز عن الصواب وعن تعلمه فصالته
صحيحة مطلق ًا وال حرمة عليه لكنه يكون أمي ًا ال يقتدى به.

(و) الثامن (أن تكون) أي :مجيعها (حالة القيام في الفرض) فالبد أن يقرأها قائ ًام يف حمل

تصح فيه القراءة ،إن كان قادر ًا عليه ،وإال يف بدله.

(و) التاسع (أن يسمع) املصيل (نفسه) مجيع (القراءة) بجميع حروفها ،أي :إن مل يكن هناك
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َ
وأنْ َال َيت ََخ َّل َلها ِذ ْك ٌر َأ ْج َنبِ ٌّي .
مانع من صمم أو لغط ،وإال فريفع بحيث لو مل يكن مانع لسمع.

(و) العارش (أن ال يتخللها) أي :كلامت الفاحتة أو آياهتا (ذكر أجنبي) مع العلم والتعمد،

خرج به ما لو ختللها نسيان ًا أو جهالً ،أو ختلل ذلك الذكر األجنبي ولكن كان يف مصلحة
الصالة فإنه ال رضر بواحد منها أو مجيعها ،وذلك كالتأمني لقراءة إمامه ،أما لو أ ّمن لقراءة غري

مر إيضاح ذلك يف رشط املواالة.
إمامه فتنقطع به القراءة ،وقد ّ

رتجم عنها عند العجز وال عن بدهلا حيث
واحلادي عرش ومل يذكره كوهنا باللغة العربية ،فال ُي َ

أوجبناه إن مل يقدر عليها إن كان ذلك البدل قرآن ًا؛ ألن الرتمجة تنايف إعجاز القرآن ،وهو معجز
بلفظه متحدّ ًى بكل آية منه .نعم إن عجز عن بدهلا قرآن ًا وأتى بالذكر وعجز عنه ترجم.

والثاين عرش ومل يذكره أيض ًا ،عدم الصارف ،بأن تكون قراءته للفاحتة للواجب ،فلو رصفها

لغريه ،بأن قصد ثواب قراءهتا لفالن وجب إعادهتا ،فإن مل يعدها وركع بطلت صالته ،نعم

إن رشك صح.
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ات ال َفاتِ َح ِة َأ ْر َب َع َع ْش َر َة  ( :ﭑ ﭒ ) َف ْو َق الال ِم ،
( َف ْص ٌل) َت ْش ِد َيد ُ
الج َال َل ِة،
الراء ( ،ﭖ ﭗ) َف ْو َق ال ِم َ
الر ِاء  ( ،ﭔ) َف ْو َق ّ
( ﭓ) َف ْو َق ّ
( ﭘ ﭙ) َف ْو َق ال َب ِ
الر ِاء ( ،ﭜ) َف ْو َق
اء  ( ،ﭛ ) َف ْو َق ّ
ال  ( ،ﭢ ﭣ) َف ْو َق ال َي ِ
الر ِاء ( ،ﭞ ﭟ ﭠ ) َف ْو َق الدّ ِ
اء  ( ،ﭤ
َّ

ﭥ) َف ْو َق ال َي ِ
الص ِاد ( ،ﭫ ﭬ)
اء ( ،ﭧ ﭨ ﭩ ) َف ْو َق َّ
َف ْو َق ال َال ِم  ( ،ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) َف ْو َق َّ
الض ِاد وال َال ِم.
( َف ْص ٌل) يف بيان تشديدات الفاحتة
عقد املصنف هذا الفصل ،وبني فيه (تَشْ ِديدَ ات ال َفاتِ َح ِة) أي :املواضع التي فيها

احلرف مشدد ،بحيث جيب مراعاته واإلتيان به مشدد ًا؛ ألن احلرف املشدد عبارة عن
حرفني ،فقال بأن تشديداهتا َ
(أ ْر َب َع َعشْ َر َة) تشديدة (( ﭑ ﭒ )) الشدة ( َف ْو َق الال ِم ،

الر ِاء) فلو فك اإلدغام بني الالم والراء فقال :ال رمحن بطلت صالته إن علم
( ﭓ) َف ْو َق ّ
الر ِاء) أيض ًا (( ،ﭖ ﭗ) َف ْو َق
وتعمد ،وإال فقراءته لتلك الكلمة كام ذكرنا (( ﭜ) َف ْو َق َّ

ال َل ِة  ( ،ﭘ ﭙ) َف ْو َق ال َب ِ
الج َ
الر ِاء ،
ال ِم َ
الر ِاء  ( ،ﭜ) َف ْو َق َّ
اء  ( ،ﭛ ) َف ْو َق ّ
اء  ( ،ﭤ ﭥ) َف ْو َق ال َي ِ
ال  ( ،ﭢ ﭣ) َف ْو َق ال َي ِ
(ﭞ ﭟ ﭠ ) َف ْو َق الدّ ِ
اء ) أيض ًا
الص ِ
اد ( ،ﭫ ﭬ) َف ْو َق ال َ
ال ِم  ( ،ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
((ﭧ ﭨ ﭩ ) َف ْو َق َّ
الض ِ
اد وال َ
ﭱ ﭲ ﭳ) َف ْو َق َّ
ال ِم).

(فائدةٌ) يندب وصل البسملة باحلمدلة لإلمام وغريه ،ملا ورد أن من فعل ذلك غفر له ،وقبلت
حسناته ،وتجُ ُ ِّوز عن سيئاته ،وأعيذ من عذاب النار ،وعذاب القرب ،وعذاب يوم القيامة ،ومن

الفزع األكرب ،كذا قاله يف «برشى الكريم».

[ فائدة :ولسورة الفاحتة خواص كثرية :منها أن من قرأها من أوهلا إىل أخرها ودعا اهلل بام شاء استجيب

دعاؤه ،ومن داوم عىل قراءهتا رأى العجب ونال ما يرجوه من كل أرب ،ومن واظب عىل قراءهتا إحدى
وأربعني مرة فتح اهلل عليه بال تعب ،وما قرئت عىل وجع أربعني مرة إال ذهب ].اهـ «فتح العالم» .
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( َف ْص ٌل) ُي َس ُّن َر ْف ُع ال َي َد ْي ِن ِفي َأ ْر َب َع ِة َم َو ِ
اض َع ِ :ع ْن َد َت ْكبِ َير ِة ا ِ
إل ْح َرا ِم ،
(فصل) يف بيان مواضع رفع اليدين
قال املصنف رمحه اهلل (يسن رفع اليدين في أربعة مواضع) هكذا حرص املصنف سنية رفع

اليدين يف الصالة يف هذه املواضع األربعة دون غريها من املواضع ،حيث إنه قد ورد أنه -عليه
الصالة والسالم -كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع ،وهذا عام يف ندبية رفع اليدين يف
مجيع حركات الصالة املطلوبة ،إال أن هذا العام خصصته األحاديث الواردة برفع اليدين يف

هذه األربعة املواضع ،كام أنه يندب رفع اليدين مع ًا ،أما إذا اقترص عىل رفعه واحدة فقط ،أو
رفع واحدة ثم خفضها ثم رفع األخرى فيكره ذلك .واحلاصل أن مواضع الرفع التي ذكرها

املصنف ،كلها واردة عن النبي ﷺ ،وقد ذكرنا أدلتها فيام تقدم.

وهذا الرفع يطلب يف الصالة سواء أكان املصيل قائ ًام ،أو قاعد ًا ،أو مضطجع ًا ،وسواء أكانت

الصالة فرض ًا أو نفالً ،ويستوي يف الرفع الرجل واملرأة ،والصغري والكبري ،واإلمام واملأموم

واملنفرد ،واملراد باليدين هنا الكفان والساعدان ،وفاقد الكفني يرفع ما بقي منهام ،وأقطعهام
يرفع الساعدين ،وإن تعذر رفع اليدين أو إحدامها رفع األخرى ،وحتصل السنة بأدنى رفع،

وحيصل كامل السنة بالرفع الذي سنذكره يف كالمنا.

واملوضع األول لرفع اليدين (عند تكبيرة اإلحرام) وقد ذكرنا حديث ابن عمر أنه -عليه

الصالة والسالم -كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة .ويبتدئ الرفع مع ابتداء
التكبري ،وينتهي الرفع مع انتهائه ،فابتداؤمها مع ًا وانتهاؤمها كذلك .وما حيصل من بعض
املرتسمني بالعلم من رفع اليدين قبل ابتداء التكبري خمالف للسنة فال ُيغرت به ،ورفع اليدين يف

هذا املوضع مروي عن سبعة عرش صحابي ًا ،ومل يثبت عن أحد من الصحابة خالفه ،ولذلك
فإن ندبية رفع اليدين يف هذا املوضع مما ال خالف فيه بني فقهاء املذاهب .وهناك كيفيات يف
رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام:

األوىل :يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبري وينهيهام مع ًا.
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القيا ِم ِم َن ال َّت َش ُّه ِد َ
ال ِ ،
وع ِ ،
ِ
وع ْن َد الاِ ٕ ْعتِ َد ِ
األ َّو ِل .
الر ُك ِ
وع ْن َد ِ َ
وع ْن َد ُّ
قارتان ثم يرسلهام.
غري مكبرِّ ثم يكرب ويداه َّ
الثانية :يرفع َ
الثالثة :أن يرفع يديه غري مكرب ،ثم يبتدئ التكبري مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.
الرابعة :أن َيبت َِدئَهام مع ًا .ثم ينهي التكبري مع انتهاء اإلرسال.
اخلامسة :يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبري وال استحباب يف االنتهاء.

وما ذكرناه من الكيفية أوالً هو املستحب ،ولو ترك الرفع عمد ًا أو سهو ًا حتى رشع يف التكبري

رفع يف أثنائه ،أما إذا انتهى من التكبري فال يرفع لفوات حمل الرفع.

ويسن جعل باطن الكفني إىل القبلة عند الرفع ،مع كون أصابعه منترشة غري مفرقة ،وإمالة

رؤوس أصابعه إىل جهة القبلة .وقد ذكرنا أن الرفع يستوي فيه الرجل واملرأة ،وقيل إن املرأة
ترفع إىل ثدييها.

(و) املوضع الثاين من مواضع رفع اليدين (عند الركوع) أي :عند إرادة الركوع ،ويكون

الرفع قبل اهلوي إىل الركوع ،حيث يبتدئ الرفع قائ ًام مع ابتداء التكبري ،ويمد التكبري حتى إذا
انتهى من رفع اليدين ،بأن حاذى كفاه منكبيه ،انحنى للركوع ،وأرسل يديه مع َمدِّ ه للتكبري
مر معنا دليل ذلك.
إىل استقراره يف الركوع ،وقد ّ

(و) املوضع الثالث (عند االعتدال) أي :من الركوع ،ويبتدئ الرفع لليدين عند ابتداء رفع

رأسه من الركوع مع قوله :سمع اهلل ملن محده إىل االنتصاب ،فإذا استوى قائ ًام ،أرسل يديه إىل

جانبيه عىل املعتمد ،وقيل :جيعلهام حتت صدره وفوق رسته كالقيام.

(و) املوضع الرابع (عند القيام من التشهد األول) قال النووي يف رشحه لصحيح مسلم فقد

صح فيه -أي :يف هذا الرفع -حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهام -عن النبي ﷺ أنه كان يفعله،

وصح أيض ًا من حديث أيب محيد الساعدي رواه أبو داود والرتمذي بأسانيد صحيحة.

ويبتدئ الرفع يف هذا املوضع عند وصوله إىل حد أقل الركوع ،فإذا استقر قائ ًام أرسل يديه،

وجيعلهام حتت صدره وفوق رسته؛ ألنه أصح يف حالة القيام.
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نعم يبتدئ التكبري هنا عند ابتداء هنوضه إىل متام قيامه؛ ألنه قرر أن كل حركة من حركات

الصالة ال ختلو من ذكر ،ولو صىل قاعد ًا استحب له الرفع عند التكبري عقب التشهد األول.

واحلكمة يف رفع اليدين كام قالوا اإلشارة إىل طرح ما سوى اهلل تعاىل واإلقبال بكليته عليه،

وقيل :غري ذلك.
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لى َسب َع ِة َأ ْعضاء َ ،
َ
الس ُج ِ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
وأنْ َت ُكونَ
وط ُّ
ود َس ْب َع ٌة  :أنْ َي ْس ُج َد َع ٰ ْ
َج ْب َه ُت ُه َم ْك ُشو َف ًة ،
(فصل) يف بيان رشوط السجود
قال املصنف رمحه اهلل (شروط السجود سبعة) أي :إنه يشرتط لكون السجود صحيح ًا هذه

السبعة الرشوط ،بحيث لو اختل منها رشط مل يصح سجوده .واألصل فيها ما تقدم من األدلة

وحديث «صلوا كام رأيتموين أصيل» وكذلك أحاديث سوف نذكرها يف مواضعها.

األول منها ( أن يسجد) أي :املصيل (على سبعة أعضاء) جمتمعة والتي سيأيت بياهنا يف فصل

مستقل ،بحيث يضع املصيل عىل موضع سجوده جزء ًا من جبهته ،وجزء ًا من كل من ركبتيه،
وجزء ًا من كل من بطون أصابع كفيه ورجليه.

(و) الثاين منها (أن تكون جبهته) أي :جبهة املصيل التي يضعها عىل موضع السجود

(مكشوفة) وقد تقدم معنا أن اجلبهة ما بني الصدغني طوالً وما بني شعر الرأس وشعر
احلاجبني عرض ًا ،وأما جانباها من كل جهة فيسمى جبين ًا .وقد تقدم أن وضع جزء من اجلبهة

رشط ،والرشط هنا أن يكون ذلك اجلزء املوضوع عىل موضع السجود مكشوف ًا ،فلو حصل

ذلك حصل ذلك الرشط.

واألفضل وضع مجيع اجلبهة واجلبني ،مع كون اجلميع مكشوف ًا ،وال يشرتط كشف أي

جزء من بقية األعضاء عند وضعه عىل حمل السجود إال اجلبهة ،ولكن يندب يف باقي األعضاء

الكشف بل يكره كشف ما عدا ما جيب سرته من الركبتني.

واألصل يف وجوب كشف اجلبهة ،وكوهنا تبارش موضع السجود حديث «مكن جبهتك

من األرض» ومعناه بارش جبهتك من موضع سجودك ،وحديث «شكونا إىل رسول اهلل ﷺ
حر الرمضاء يف جباهنا وأ ُك ِّفنا فلم يشكنا» أي :مل جيب شكوانا ،إذ أنه لو كانت الصالة تصح

حر الرمضاء.
مع عدم كشف اجلبهة ،ألمرهم بتغطية اجلبهة عند ذلك ،اتقاء هلا من ِّ

فعىل ذلك فلو كان عىل اجلبهة حائل يعمها مل يصح ذلك السجود ،إال إن كان ذلك احلائل
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اله ِو ِّي لِ َغ ْي ِر ِه ،
وال َّت َح ُام ُل بِ َر ْأ ِس ِه َ ،
وع َد ُم ُ
جلراحة ،أو مرض ،وخاف من نزعه حصول مشقة ال حتتمل عادة ،فإنه يصح ،وال يتوقف عىل
إخبار الطبيب العدل ،بل لو غلب عىل ظنه مل يلزمه نزعه ،وال يلزمه اإلعادة؛ ألنا نقول بصحة
السجود مع اإليامء عند احلاجة ،فألن نقول بصحتها هنا مع وجود احلائل أوىل.

ولو منع املبارشة بجزء من اجلبهة شعر ،فإنه إن كان من شعر الرأس الذي تدىل إىل اجلبهة مل

يصح السجود ،وإن كان من شعر اجلبهة -أي :النابت عليها -فال يرض؛ألنه يكون له حكم

اجلبهة.

ولو سجد ثم التصق به طني عم اجلبهة ،أو ورقة عمت مجيع اجلبهة صح يف السجدة األوىل،

ومل تصح يف الثانية ،فيجب عليه إزالتها يف السجدة الثانية لتكون صحيحة.

(و) الثالث (التحامل برأسه) عىل موضع سجوده ،بحيث لو كان يف موضع السجود ُقطن

النكبس مجيعه إن كان قليالً ،من أثر حتامله بجبهته عىل املوضع ،وإن كان كثري ًا النكبس منه
ماس هبا فقط موضع سجوده مل يصح
بذلك التحامل الطبقة العليا ،فلو مل ُي َمكِّن جبهته بأن َّ

السجود ،واألصل يف ذلك قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا سجدت فمكن جبهتك من
األرض وال تنقر نقر ًا» ،وهل التحامل بجميع أعضاء السجود رشط كام هنا؟

املعتمد ال يشرتط فيها ما اشرتط يف اجلبهة من التحامل ،بل يسن التحامل ببقية األعضاء غري

اجلبهة ،وقال شيخ اإلسالم بوجوبه فيها كاجلبهة تبع ًا البن العامد.

(و) الرابع (عدم الهوي لغيره) أي :لغري السجود ،بأن ال يقصد هبويه ذلك إال اهلوي

للسجود ،فلو سقط من االعتدال عىل وجهه وجب العود إىل االعتدال ،ثم يسجد النتفاء قصد
اهلوي يف السقوط ،نعم إن سقط من اهلوي للسجود أو من االعتدال بعد قصده اهلوي مل يرض،

لعدم الصارف إذ ذلك اهلوي مع السقوط أصبح مقصود ًا للسجود.

وينشأ عن هذه مسألة فإنه لو هوى للسجود ،ثم سقط لوجهه فأراد بوضع جبهته االعتامد

عىل اجلبهة يف ذلك السقوط ،لزمه السجود ثاني ًا بعد أدنى رفع هلا ،هذا إذا كان القصد من
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َ
بحر َكتِ ِه ٕ ،
لى َأ َعالِ ِ
يه ،
فاع َأ َس ِاف ِل ِه َع ٰ
وأنْ لاَ َي ْس ُج َد َع ٰ
وا ْرتِ ُ
لى َش ْي ٍء َيت ََح َّر ُك َ َ
وضع اجلبهة االعتامد عليها عند وضع جبهته يف أثناء سقوطه ،أما إذا قصد ذلك يف أثناء هويه

عند سجوده وجب عند ذلك العود إىل املحل ،إذ ال يكفيه عند ذلك أدنى رفع وال يزيد عليه؛
ألنه إن زاد عليه بطلت صالته ،وال ينقص عنه حيث إنه لو أنقص مل ِ
يكف ،ولو سقط يف أثناء
هويه عىل جنبه ،فانقلب بنية السجود ،أو بال نية ،أو بنية السجود واالستقامة ،وسجد أجزأه.

نعم لو نوى االستقامة فقط مل جيزئ لوجود الصارف ،بل عليه أن جيلس ثم يسجد ،وال

يقوم ثم يسجد ،فإن قام عامد ًا عامل ًا بطلت صالته.

(و) اخلامس (أن ال يسجد على شيء يتحرك بحركته) ملبوس ًا للمصيل أو حمموالً له كطرف

ثوبه ،أو طرف عاممته ،أو غرتته ،أو شاله الذي عىل كتفه ،والعربة بالتحرك هنا بالفعل عند
ابن حجر واخلطيب ،وبالقوة عند الرميل ،ومثال ذلك أنه لو صىل من قعود وسجد عىل ماال

يتحرك بحركته يف حال قعوده ،إال أنه لو قام لتحرك معه صح عند ابن حجر واخلطيب ،ومل
يصح عند الرميل ،وإذا صىل عىل ما يتحرك بحركته عامد ًا عامل ًا بطلت صالته ،أما إذا كان ناسي ًا

أو جاه ً
ال مل تبطل ولزمه إعادة السجود.

(و) السادس (ارتفاع أسافله على أعاليه) أي :ارتفاع عجيزة املصيل وما حوهلا عىل رأسه

ومنكبيه يقين ًا ،فلو مل ترتفع األسافل عىل األعايل مل يصح السجود ،وكذا لو تساويا عىل األصح،

فعىل ما ذكرنا فلو صىل يف سفينة ومل يتمكن من رفع أسافله عىل أعاليه مليالهنا صىل عىل حسب

حاله ولزمه اإلعادة؛ ألنه عذر نادر.

أما إذا منعته من ذلك علة ال يمكنه معها السجود إال برفع األعايل عىل األسافل فال إعادة

عليه ،وذلك يف مثل احلبىل التي ال تتمكن من رفع األسافل عىل األعايل ،فتصيل عىل تلك
الكيفية وال إعادة عليها.

نعم إذا متكنت من التنكيس ،ولكن مل تستطع وضع اجلبهة عىل األرض ،ولكن تستطيعه

بوضع نحو وسادة لزمها ذلك ،حلصول هيئة السجود بذلك ،وإن مل تستطع التنكيس فال
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والط َم ْأنِي َن ُة ِف ِ
ُّ
يه .
يلزمها وضع تلك الوسادة كام ذكرناه هناك يف السجود مع دليله.

مر معنا أنه ركن وقد تقدم
(و) السابع (الطمأنينة فيه)عىل القول بأهنا هيئة تابعة له ،وقد ّ

الكالم عليها ،والبد من تيقن الطمأنينة يف السجود ،فلو شك بعد االنتقال من السجود هل

اطمأن فيه أو ال ،لزمه العود إليه فور ًا لتداركها حتى عىل القول بأهنا هيئة تابعة له وليست

بركن.
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َ
الج ْبه ُة  ،و ُب ُطونُ َ
الس ُج ِ
والر ْك َبت ِ
َ
َان ،
ود َس ْب َع ٌة َ :
(خاتِ َم ٌة) أ ْع َض ُاء ُّ
الك َّف ْي ِن ُّ ،
َ
الر ْج َل ْي ِن .
و ُب ُطونُ أ َصابِ ِع ِّ
(خاتمة) يف أعضاء السجود
(أعضاء السجود سبعة  :الجبهة  ،وبطون) أصابع (الكفين  ،والركبتان  ،وبطون أصابع

الرجلين) وقد اشتملت هذه اخلامتة عىل أعضاء السجود السبعة ،وقد ذكرها النبي ﷺ يف
رت أن أسجد عىل سبعة أعظم» وهي التي ذكرها املصنف -رمحه اهلل تعاىل -ويسن
حديثهُ « :أ ِم ُ
وضع األسافل عند السجود ،ثم األعايل ،فيضع ركبتيه ،ثم يديه ،ثم أصابع رجليه ،ثم جبهته،

ويسن وضع األنف معها خروج ًا من خالف من أوجبه ،وألنه -عليه الصالة والسالم -أشار

إىل اجلبهة مع األنف .
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وعشْ رونَ َ :خمس ِفي َأ ْك َم ِل ِهِ ،
دى ِ
يدات ال َّت َش ُّه ِد إِ ْح ٰ
وس َّت َة
( َف ْص ٌل) تَشْ ِد ُ
ْ ٌ
ُ
اء َو ِ
لى ال ّت ِ
لى
الص َل ُ
بار ُ
َع َش َر ِفي َأ َق ِّل ِه[ :ال َّت ِح ّي ُ
وات] َع ٰ
ات] َع ٰ
كات َّ
[الم َ
الياءُ ،
لى ال ِم َ ِ
اء َو ِ
الط ِ
الص ِ
على ّ
ادَّ ،
الم]
[الط ِّي ُ
الياء[ ،لهلِ ِ] َع ٰ
بات] ٰ
[الس ُ
ّ
الجال َلةّ ،

ِ
لى الي ِ
َ
اء َوال ُّن ِ
الس ِ
[ور ْح َم ُة ٕاهللِ]
ون
َع ٰ
ينَ ،
والياءَ ،
[ع َل ْي َك أ ُّيها ال َّنبِ ُّي] َع ٰ َ
لى ِّ

الج َ
ال َل ِة،
َع ٰ
لى ال ِم َ

(فصل) يف بيان تشديدات التشهد
عقد املصنف –رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل لبيان (تشديدات التشهد) أي :املواضع التي فيها

حرف مشدد.

وتقدم أن مراعاة ما كان منها يف أقله رشط لصحته ،وما كان منها يف أكمله رشط حلصول

سنيته؛ وذلك ألن احلرف املشدد عبارة عن حرفني .فذكر أن جمموع تلك التشديدات (إحدى

وعشرون) تشديدة( ،خمس) منها (في أكمله)  :وهو ما ال يسن برتكه سجود السهو( ،وستة
عشر في أقله) :وهو الذي البد منه يف اجللوس األخري وما يسن برتكه سجود السهو يف

اجللوس األول .وبذلك يكون أكمل التشهد « :التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل،
السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال
إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا رسول اهلل».

وتشديداته كام ذكرها املصنف -رمحه اهلل[( :-التحيات]) تكون الشدة فيها يف موضعني

(على التاء والياء) ،وتظهر الشدة يف ([المباركات الصلوات] على الصاد) ،وتظهر الشدة

يف ([الطيبات]) يف موضعني( :على الطاء والياء[ ،هلل] على الم الجاللة) ،وتكون الشدة

يف ([السالم] على السين) ،ويف لفظ ([عليك أيها النبي]) يف ثالثة مواضع( :على الياء) يف

أهيا( ،والنون والياء) يف النبي[( ،ورحمة اهلل]) تظهر الشدة فيها (على الم الجاللة) ،ويف لفظ
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لى ِعب ِ
الس ِ
الجال َل ِة،
اد ٕاهللِ] َع ٰ
الم] َع ٰ
ينَ ،
لى ال ِم َ
الس ُ
[ع َل ْينا َو َع ٰ َ
لى ِّ
[و َب َر َكا ُت ُهَّ ،

الص ِ
لى ال ِم َألِ ٍ
ادَ ،
ف[ ،إِلاّ ٕا ُ
لى
هلل] َع ٰ
[أ ْش َهدُ َأ ْن ال إِ ٰلـ َه] َع ٰ
ين] َع ٰ
[الصالِ ِح َ
لى ّ
ّ
ال ِم َألِ ٍ
لى ال ُّن ِ
[م َح َّمد ًا َر ُس ُ
لى
ول ٕاهللِ] َع ٰ
[و َأ ْش َهدُ َأ َّن] َع ٰ
ف وال ِم َ
الجال َل ِةَ ،
ونُ ،
الج َ
ال َل ِة.
وع ٰ
وع ٰ
ِم ِ
الراء َ
يم ُم َح َّم ٍد َ
لى ال ِم َ
لى ّ
([وبركاته ،السالم]) تكون الشدة (على السين) ،ويف لفظ ([علينا وعلى عباد اهلل]) تظهر
الشدة (على الم الجاللة[ ،الصالحين] على الصاد) ،ويف لفظ ([أشهد أن ال إلـه]) تكون الشدة

(على الم ألف[ ،إال اهلل]) يف موضعني( :على الم ألف والم الجاللة) ،ويف لفظ ([وأشهد أن])

تظهر الشدة (على النون[ ،محمدا رسول اهلل]) يف ثالثة مواضع( :على ميم محمد وعلى الراء

وعلى الم الجاللة).

قال يف «الدرة اليتيمة» [ :لطيفة :ورد يف اخلرب« :أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ليلة

اإلرساء ملا جاوز سدرة املنتهى غشيته سحابة من نور فيها من األلوان ما شاء اهلل ،فوقف جربيل
ومل يرس معه ،فقال صىل اهلل عليه وآله وسلم :ال ترتكني أسري منفرد ًا .فقال جربيل :وما منا إال

له مقام معلوم ،فقال :رس معي ولو خطوة ،فسار معه خطوة فكاد حيرق من النور واجلالل
واهليبة وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور ،فأشار إىل النبي أن يسلم عىل ربه إذا وصل

مكان اخلطاب ،فلام وصل النبي إليه قال :التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل ،فقال اهلل
تعاىل« :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته» فأحب النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أن
يكون لعباده الصاحلني نصيب من هذا املقام فقال :السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،فقال
مجيع أهل السموات واألرض :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن سيدنا حممد ًا رسول اهلل» .وإنام
مل حيصل للنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مثل ما حصل جلربيل عليه السالم من املشقة وعدم

الطاقة ألن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مراد مطلوب ،فأعطاه اهلل قوة لتحمل هذا املقام

بخالف غريه .كام يف «حتفة احلبيب» نق ً
ال عن «إنارة الدجى»].اهـ.
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الص ِ
( َف ْص ٌل) َت ْش ِد َ
يم،
لى ال َّنبِ ِّي َأ ْر َب ٌعَ [ :ا ْل ٰل ُه َّم] َع ٰ
الة َع ٰ
يد ُ
ات َأ َق ِّل َّ
لى الال ِم وال ِم ِ

يم.
لى ُم َح َّم ٍد] َع ٰ
[ع ٰ
[ص ِّل] َع ٰ
لى الال ِمَ ،
َ
لى ال ِم ِ

(فصل) يف بيان تشديدات أقل الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم

عقد املصنف –رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل ليبني فيه (تشديدات أقل الصالة على النبي)

صلى الله عليه وآله وسلم ،واملراد باألقل :ما البد منه يف حتقق ركنية الصالة عىل النبي صىل

اهلل عليه وآله وسلم.

وجمموع التشديدات فيه (أربع[ :اللهم]) التشديد فيه يف موضعني( :على الالم والميم) ،ويف

لفظ ([صل]) تكون الشدة (على الالم) ،ويف لفظ ([على محمد]) تظهر الشدة يف موضع
واحد وهو (على الميم) .ومعناه :يا أهلل أنزل الرمحة املقرونة بالتعظيم عىل سيدنا حممد صىل اهلل

عليه وآله وسلم.

قال يف «الدرة اليتيمة»[ :تتمة :وأكمل الصالة عىل النبي عىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم

وأفضلها سواء يف الصالة وخارجها كام نص عليه اإلمام الرميل :اللهم صل عىل سيدنا حممد
وعىل آل سيدنا حممد كام صليت عىل سيدنا إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم ،وبارك عىل سيدنا

حممد وعىل آل سيدنا حممد كام باركت عىل سيدنا إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم يف العاملني
إنك محيد جميد.

ويسن التعوذ بعد التشهد األخري بام شاء ،وأفضله التعوذ من العذاب والفتن خلرب مسلم:

«إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع فيقول :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ومن

عذاب النار ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال» .قال الشربامليس :ويكره ترك
ذلك وهو آكد ملا أوجبه بعض العلامء ،قال األذرعي يف رشح «املنهاج» :هذا متأكد فقد صح
األمر به وأوجبه قوم وأمر طاووس ابنه باإلعادة لرتكه ،وينبغي أن خيتم به دعاءه لقوله عليه

الصالة والسالم« :واجعلهن –أي :التعوذات األربع -آخر ما تقول» .اهـ كالم الشربامليس.

نق ً
ال من كتاب «إنارة الدجى رشح نظم سفينة النجا»].اهـ.
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َ
الس ِ
ين.
[السال ِم] َع ٰ
الس ُ
لى ِّ
الم َع َل ْي ُك ْمَ ،ت ْش ِديدُ َّ
السال ِمَّ :
( َف ْص ٌل) أ َق ُّل َّ
(فصل) يف بيان أقل السالم وبيان تشديداته
عقد املصنف –رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل لبيان تشديدات أقل السالم.

(أقل السالم) الذي البد منه لصحة السالم (السالم عليكم) ،وليس فيه إال (تشديد) واحد،

وذلك يف لفظ ([السالم]) فتظهر الشدة (على السين).

وتقدم أن الدعاء بعد الصلوات مستحب فال ينبغي للمصيل أن يغفل عنه .واهلل أعلم.
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الص َ
ال ِة َخ ْم َس ٌة:
( َف ْص ٌل) َأ ْو َق ُ
ات َّ
(فصل) يف بيان أوقات الصالة
قال املصنف رمحه اهلل (أوقات الصالة) واألوقات مجع وقت ،والوقت لغة :جزء من الزمن.

واصطالح ًا :جزء من الزمن حمدود الطرفني .أي :له أول وله آخر وهو املراد هنا.

وأوقات الصالة أي :املفروضة (خمسة) لكل صالة من اخلمسة املكتوبات وقت حمدد له

أول وله آخر ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل :ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮊ
أي :حمتمة مؤقتة ،وقد بينت األوقات للصلوات اخلمسة اآليات عىل سبيل اإلمجال قوله تعاىل:

ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ وقـولـه تعـاىل :ﮋﰋﰌﰍﰎ

ﰏﮊ فقبل طلوع الشمس صالة الفجر وقبل الغروب الظهر والعرص ومن الليل املغرب

والعشاء.

وقـولـه تـعـاىل  :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﮊ .قال ابن عباس -ريض اهلل عنهام -أراد بحني متسون صالة
املغرب والعشاء ،وبحني تصبحون صالة الصبح ،وبعشي ًا صالة العرص ،وبحني تظهرون

صالة الظهر .وقوله تعاىل :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﮊفيدخل فيه قوله :ﮋﭯﭰﮊ وقت الظهر والعرص ،وقوله :ﮋﭱ
ﭲﭳﮊ يدخل فيه وقت املغرب والعشاء ،وبقوله :ﮋﭴﭵﮊ أراد صالة الفجر.
واألوقات يف اآليات مبهمة ،ولكن أوضحتها السنة حيث بينت دخول كل وقت وخروجه.
واألصل يف بياهنا حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهام :-أن النبي ﷺ قالَ « :أ َّمني جربيل
عند البيت مرتني فصىل يب الظهر حني زالت الشمس وكانت قدر الرشاك ،وصىل يب العرص
حني كان ظله مثله ،وصىل يب املغرب حني أفطر الصائم ،وصىل يب العشاء حني غاب الشفق،
وصىل يب الفجر حني َح ُرم الطعام والرشاب عىل الصائم ،فلام كان الغد صىل يب الظهر حني

كان ظله مثله ،وصىل يب العرص حني كان ظله مثليه ،وصىل يب املغرب حني أفطر الصائم،
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سِ ،
َأ َّو ُل َو ْق ِ
ت ُّ
الش ْم ِ
وآخ ُر ُه َم ِص ُير ِظ ِّل َّ
الظ ْه ِر َز َو ُال َّ
الش ْي ِء ِم ْث َل ُه َغ ْي َر ِظ ِّل
الاِ ٕ ْستِ ِ
واء
وصىل يب العشاء إىل ثلث الليل األول ،وصىل يب الفجر حني أسفر ،ثم التفت إ ّيل وقال :يا حممد

هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت ما بني هذين الوقتني» رواه أبو داود والرتمذي وحسنه
وصححه ابن خزيمة واحلاكم وقال الرتمذي قال البخاري :إنه أصح يشء يف املواقيت.

وأول ذلك اإلمام الشافعي
وظاهر هذا احلديث اشرتاك الظهر مع العرص يف قدر أربع ركعات ّ

بأن قوله« :والعرص حني صار الظل مثله» معناه رشع فيها عقب هذا احلني وقوله يف املرة الثانية:
ٍ
حينئذ ،وهبذا نفى اإلمام الشافعي االشرتاك
«صىل يب الظهر حني كان ظله مثله» معناه فرغ منها
بينهام يف الوقت ،وقال باالشرتاك مالك ،واختصاص الصلوات هبذه األوقات وحتديدها أمر

تعبدي ،كام جرى عليه أكثر أهل العلم.

ثم بدأ املصنف بذكر أوقات الصلوات بادئ ًا بصالة الظهر ،والظهر لغة :ما بعد الزوال.
ٍ
حينئذ .وسميت بذلك؛ ألهنا أول صالة ظهرت يف اإلسالم،
واصطالح ًا :اسم للصالة املفعولة
وقيل :ألهنا تفعل يف وقت الظهرية ،وبدأ هبا املصنف أوالً تربك ًا باآلية حيث بدأ هبا تعاىل يف

قوله تعاىل :ﮋﭭﭮﭯﭰﮊ وألهنا أول صالة صالها جربيل بالنبي ﷺ عند
البيت كام يف احلديث.

و(أول وقت الظهر) أي :الكيل (زوال الشمس) باإلمجاع ،وزواهلا ميلها عن وسط السامء

بعد بلوغها إىل االستواء ،وزواهلا يكون عند ذلك إىل جهة الغرب فيام يظهر للعني ال بام يف نفس
األمر وواقعه؛ ألن التكليف ال يناط إال بام دخل حتت احلس.

(وآخره) أي :وقت الظهر (مصير ظل الشيء مثله) من (غير) حسبان (ظل االستواء) وهو

الظل الذي يكون للشخص قبيل الزوال غالب ًا ،وذلك يكثر يف قرص النهار ،ويقل يف طوله،

وخيتلف باختالف األماكن ويف بعضها ال يكون أصالً ،كمكة وصنعاء اليمن فال يكون إال يف
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يوم واحد من أيام السنة وهو أطول أيام السنة .والظل لغة :السرت .واصطالح ًا :أمر وجودي

خيلقه اهلل لنفع البدن وغريه .ويتجزأ الوقت الكيل للظهر إىل سبعة أوقات:

 -1وقت فضيلة :وهو الوقت الذي إذا وقعت الصالة فيه زاد الفضل عىل وقوعها فيام بعده،

وهو أول الوقت ،وذلك بمقدار إقامة الصالة ومقدماهتا من وضوء وخالفه مما حيتاج إليه من

أجل الصالة ،ويعترب ذلك بالوسط املعتدل من غالب الناس ،وإنام قالوا بزيادة فضل وقوع

الصالة يف أول الوقت؛ ألنه يسن تعجيل فعل الصالة يف أول الوقت لقوله تعاىل :ﮋﭑ

ﭒﭓﮊ ومن املحافظة عليها اإلتيان هبا يف أول الوقت وقال ﷺ« :الصالة يف أول
الوقت رضوان اهلل ويف آخره عفو اهلل» رواه الرتمذي .قال الشافعي-رمحه اهلل تعاىل -رضوان
اهلل إنام يكون للمحسنني ،والعفو يشبه أن يكون للمقرصين ،والتقصري هنا لرتكه األفضل

ففوت عىل نفسه الفضل .وقال ابن مسعود :سألت النبي ﷺ أي :األعامل أفضل؟ قال:
«الصالة يف أول وقتها» صححه ابن حبان وابن خزيمة واحلاكم والبيهقي .

 -2وقت اختيار :ويدخل بأول الوقت إىل أن يبقى من الوقت ما يسع الصالة.
ٍ
مساو لوقت االختيار وليس للظهر وقت جواز بكراهة،
 -3وقت جواز بال كراهة :وهو

واملعتمد أن وقت االختيار والفضيلة واجلواز بال كراهة تشرتك يف أول الوقت ،فإذا مىض قدر

االشتغال بام مر خرج وقت الفضيلة واستمر وقت االختيار إىل أن يميض قدر نصف الوقت
تقريب ًا ،فيخرج ويستمر وقت اجلواز فتشرتك الثالثة مبدأ ال غاية يف مجيع الصلوات إال يف
املغرب فإهنا مشرتكة مبدأ وغاية .اهـ الرشقاوي.

 -4وقت حرمة :وهو آخر الوقت بحيث يبقى ماال يسعها بتاممها.

 -5وقت رضورة :وهو آخر الوقت إذا زالت املوانع والباقي من الوقت قدر تكبرية

اإلحرام.

 -6وقت عذر :وهو وقت العرص ملن جيمع الظهر معها مجع تأخري يف السفر.

 -7وقت إدراك :وهو الوقت الذي طرأت املوانع بعده بحيث يكون قد مىض من الوقت ما

يسع الصالة والطهارة هلا.
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ال ِ ،
وأَ َّولُ َو ْق ِ
وزا َد َق ِلي ً
ار ِظ ُّل ُك ِّل َش ْي ٍء ِم ْث َل ُه َ
وب
وآخ ُر ُه ُغ ُر ُ
ت َ
الع ْص ِر إذا َص َ
الش ْم ِ
َّ
س،
(وأول وقت العصر) الكيل (إذا صار ظل كل شيء مثله) مع مراعاة ظل االستواء كام تقدم

(وزاد قليال) وهذه الزيادة ليست فاصلة بني الظهر والعرص ،بل هي من وقت العرص ،إال أنه
ال يكاد يعرف وقت العرص إال بميض تلك الزيادة ،ويدل عىل ذلك قوله ﷺ« :وقت الظهر
إذا زالت الشمس ما مل حيرض العرص» (وآخره) أي :وقت العرص عند (غروب الشمس) أي:

سقوط قرصها لقوله ﷺ« :من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص» متفق عليه .وقوله -عليه

الصالة والسالم« :-العرص ما مل تغرب الشمس» هذا هو الوقت الكيل هلا ،وهي تتجزأ إىل
ثامنية أوقات:

 -1وقت فضيلة وقد علم مما تقدم.

 -2وقت اختيار :ويدخل بأول الوقت إىل أن يصري ظل اليشء مثليه بعد ظل االستواء.
 -3وقت جواز بال كراهة :ويدخل بأول الوقت ويستمر إىل اصفرار الشمس.
 -4وقت جواز بكراهة :إىل أن يبقى من الوقت ما يسعها.
 -5وقت حرمة.

 -6وقت رضورة وقد ُعلام مما تقدم.

 -7وقت عذر :وهو وقت الظهر ملن جيمع العرص معها مجع تقديم.
 -8وقت إدراك كام تقدم.

ٍ
حينئذ .وصالة العرص هي أفضل
والعرص لغة :الدهر .واصطالح ًا :اسم للصالة املفعولة

الصلوات بعد اجلمعة؛ ألهنا هي الصالة الوسطى كام يف قوله تعاىل :ﮋﭑﭒﭓ

ﭔﭕﮊ وقد أمرت عائشة من كتب هلا املصحف أن يضيف بعد قوله تعاىل:
ﮋﭔﭕﮊ صالة العرص ورصحت أهنا سمعت ذلك من النبي ﷺ.
()341

كتاب الصالة

الش َف ِق َ
َ
سِ ،
الش ْم ِ
وأ َّو ُل َو ْق ِ
وب َّ
وب َّ
المغْ ِر ِ
األ ْح َم ِر ،
وآخ ُره ُغ ُر ُ
ب ُغ ُر ُ
ت َ
َ
ت ِ
الع َش ِ
وأ َّو ُل َو ْق ِ
وب َّ
الش َف ِق األ َ ْح َم ِر ،
اء ُغ ُر ُ
(وأول وقت المغرب)  -أي :الكيل( -غروب الشمس) أي :غروب مجيع قرص الشمس،

فإن كانت يف األبنية والوديان بذهاب الشمس من رؤوس اجلبال ومن األبنية وبرؤية الظالم

من جهة املرشق ،وأما يف الصحاري والبحار فبسقوط قرص الشمس وإن بقيت احلمرة ،ويدل

عىل ما ذكرنا ما رواه أبو داود عن سلمة بن األكوع قال« :كان النبي ﷺ يصيل املغرب ساعة
تغرب الشمس إذا غاب حاجبها» وهو الضوء املستعيل عليها (وآخره) -أي :وقت املغرب-

(غروب الشفق األحمر) ملا روى مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص «وقت املغرب

ما مل يغب الشفق».

واملغرب لغة :وقت الغروب .واصطالح ًا :الصالة املخصوصة بعد غروب الشمس.

والشفق :احلمرة يف األفق .ويتجزأ وقت املغرب إىل ثامنية أوقات:
ٍ
فضيلة أو َله.
 -1وقت
 -2وقت اختيار.

 -3وقت جواز بال كراهة :ومها مساويان لوقت الفضيلة فهذه الثالثة تدخل مع ًا بأول

الوقت وخترج مع ًا عند ميض زمن االشتغال بام مر.

 -4وقت جواز بكراهة :ويدخل عقب خروج الثالثة إىل أن يبقى من الوقت ما يسعها.
 -5وقت حرمة.

 -6وقت رضورة كام تقدم.

 -7وقت عذر :وهو وقت العشاء ملن جيمع املغرب معها مجع تأخري.
 -8وقت إدراك وهو كام تقدم.

(وأول وقت العشاء) -أي :الكيل( -غروب الشفق األحمر) ملا روى الشافعي عن مالك عن

نافع عن ابن عمر-ريض اهلل عنهام -أن النبي ﷺ قال« :الشفق احلمرة فإذا غاب الشفق وجبت
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اد ِق َ ،
ِ
الص ِ
الص ِ
وأ َّو ُل َو ْق ِ
اد ِق ،
الص ْب ِح ُط ُل ُ
وآخ ُر ُه ُط ُل ُ
وع ال َف ْج ِر ّ
ت ُّ
وع ال َف ْج ِر ّ

ِ
الش ْم ِ
وع َّ
س.
وآخ ُر ُه ُط ُل ُ

الصالة»( .وآخره) أي :العشاء (طلوع الفجر الصادق) لقوله ﷺ« :ليس يف النوم تفريط إنام
ِ
يصل الصالة حتى يدخل وقت األخرى» رواه مسلم ،والفجر الصادق :هو
التفريط عىل من مل

ضوؤه من جهة املرشق معرتض ًا باألفق ،خرج به الفجر الكاذب :وهو الذي يطلع ضوءه
املنترش
ُ
مستطي ً
ال أعاله أضوأ من باقيه ثم تعقبه ظلمة .والعشاء لغة :اسم ألول الظالم .واصطالح ًا:
الصالة املخصوصة بعد غروب الشفق األمحر .ويتجزأ وقتها إىل ثامنية أوقات:
 -1وقت فضيلة.

 -2وقت اختيار :ويدخل بأول الوقت ويستمر إىل متام الثلث األول من الليل.
 -3وقت جواز بال كراهة :ويدخل بأول الوقت ويستمر إىل الفجر الكاذب.

 -4وقت جواز بكراهة :بعد الفجر الكاذب ويستمر إىل أن يبقى من الوقت ما يسعها.
 -5وقت حرمة.

 -6وقت رضورة.

 -7وقت عذر :وهو وقت املغرب ملن جيمع العشاء معها مجع تقديم.
 -8وقت إدراك كام تقدم.

(وأول وقت الصبح) -أي :الكيل( -طلوع الفجر الصادق) حلديث جربيل ،وكذلك خلرب

مسلم أنه ﷺ قال« :وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس» .والصبح لغة:

أول النهار .واصطالح ًا :الصالة املخصوصة بعد طلوع الفجر الصادق .وسميت كذلك؛ ألهنا
تفعل بعد الفجر الذي جيمع بياض ًا ومحرة ،فإنه يقال :وجه صبيح للذي فيه بياض ومحرة.

(وآخره) أي :وقت الصبح (طلوع الشمس) حلديث مسلم املار ويف الصحيحني « :من

أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» واملراد بطلوع الشمس طلوع
بعضها .ويتجزأ الوقت يف الصبح إىل سبعة أوقات:
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األ ْح َمر َمغْ ِر ٌب َ ،
ضَ .
َ
وأ ْص َفر َ
ال َث ٌة َ :أ ْح َمر َ
اق َث َ
األ ْش َف ُ
وأ ْب َي ُ
واأل ْص َف ُر
ُ
ُ
ُ
الش َف ُق َ
َ
ال ِة ِ
الع َش ِ
ض ِع َش ٌاء  .و ُي ْن َد ُب َت ْأ ِخ ُير َص َ
واأل ْب َي ُ
يب َّ
األ ْص َف ُر
اء إِ ٰ
لى َأنْ َي ِغ َ
َ
واأل ْب َي ُ
ض.
 -1وقت فضيلة كام تقدم.

 -2وقت اختيار :ويدخل بأول الوقت ويستمر إىل اإلضاءة.

 -3وقت جواز بال كراهة :ويدخل بأول الوقت ويستمر إىل االمحرار.

 -4وقت جواز بكراهة :وهو من االمحرار إىل أن يبقى من الوقت ما يسعها.
 -5وقت حرمة :وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما ال يسعها.

 -6وقت رضورة :وهو آخر الوقت إذا زالت املوانع وقد بقي من الوقت قدر تكبرية

اإلحرام.

 -7وقت إدراك كام تقدم.

(األشفاق)-أي :مجع شفق وتقدم تعريفه( -ثالثة  :أحمر وأصفر وأبيض) وهبذا (األحمر

مغرب) أي :وجوده يدل عىل بقاء وقت املغرب (واألصفر واألبيض) يدل وجودمها عىل
دخول وقت الـ(عشاء)( ،و) لكن (يندب تأخير صالة العشاء إلى أن يغيب الشفق األصفر
واألبيض) خروج ًا من اخلالف ،حيث مل جيعلومها من وقت املغرب ،وال العشاء ،وبعضهم

عدّ مها من وقت املغرب.
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س َل َها َس َب ٌب ُم َت َق ِّد ٌم َ
الص َ
وال ُم َقا ِرنٌ ِفي َخ ْم َس ِة
( َف ْص ٌل) َت ْح ُر ُم َّ
ال ُة ا ّلتِي َل ْي َ
َأ ْو ٍ
قات :
(فصل) يف بيان األوقات التي حترم فيها الصالة

وعقد هذا الفصل مبين ًا فيه األوقات التي حترم فيها الصالة ،للنهي الوارد عن إيقاع

الصالة يف هذه األوقات ،والنهي يقتيض التحريم ،وقيل :النهي فيها يقتيض الكراهة واألول

هو األصح ،وبه عرب املصنف -رمحه اهلل تعاىل -حيث قال( :تحرم الصالة) وال تنعقد ويأثم
بإيقاعها يف األوقات التي سيذكرها ،وحتى عىل القول بأنه للكراهة من ناحية اإلثم لتلبسه
بعبادة باطلة ،وهذه الصالة التي حترم هي (التي ليس لها سبب متقدم وال مقارن) وهي النفل

املطلق ،أو ذات السبب املتأخر ،كركعتي اإلحرام ،وركعتي االستخارة ،وركعتي الدخول ،
وركعتي سنة القتل ،لعموم األدلة الواردة يف النهي عن الصالة (في خمسة أوقات) وعدها

بعضهم ثالثة أوقات وجعل ما بعد الصبح إىل ارتفاع الشمس وقت ًا واحد ًا ،وما بعد العرص
للغروب كذلك ،لكن عدها مخسة أوقات كام مشى عليه املصنف أوىل ،إذ ثالثة تتعلق بالزمان

واثنان يتعلقان بالفعل.

والنصوص الواردة يف النهي عن إيقاع الصالة التي ليس هلا سبب أو هلا سبب ولكن متأخر،

ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال« :ثالث ساعات كان رسول اهلل ﷺ ينهانا أن نصيل فيه َّن

أو أن نقرب فيهن موتانا:حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ،وحني يقوم قائم الظهرية حتى
متيل الشمس ،وحني تض ّيف للغروب» فالظهرية شدة احلر وقائمها البعري يكون بارك ًا فيقوم
من شدة حر األرض ،وتضيف للغروب -أي :متيل إليه -ومنه الضيف سمي كذلك مليله إىل
املضيف وميل املضيف إليه.

وسبب النهي عن الصالة والدفن يف هذه األوقات املار ذكرها يف حديث مسلم يوضحه

قوله -عليه الصالة والسالم« :-إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا
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استوت قارهنا فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارهنا فإذا غربت فارقها» رواه الشافعي.

واملراد بقرن الشيطان قومه الذين يسجدون للشمس يف هذه األوقات ليكون الساجد هلا

ساجد ًا له ،والنهي عن الدفن يف هذه األوقات للتنزيه ،وحمل ذلك إذا ترقبنا الدفن يف هذه
األوقات .وحديث مسلم دليل عىل النهي يف ثالثة أوقات وهي تتعلق بالزمان.

وأما الوقتان اآلخران ويتعلقان بالفعل -أي :بفعل الصالة ،-فدليل النهي عن إيقاع

الصالة املذكورة آنف ًا فيهام ما رواه أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -حيث قال :سمعت

رسول اهلل ﷺ يقول« :ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وال صالة بعد العرص حتى
تغيب الشمس» متفق عليه.

وقد استثنى املصنف -رمحه اهلل تعاىل -الصالة التي هلا سبب متقدم أو مقارن من النهي ،وذات

السبب املتقدم كالفائتة ،فإن سببها الوقت املار والفائتة هنا تشمل الفرض والنفل ،وصالة
اجلنازة ،فإن سببها متقدم وهو املوت .واملنذورة فإن سببها متقدم وهو النذر ،وحتية املسجد،
فإن سببها متقدم وهو دخول املسجد ،وسنة الوضوء ،فإن سببها متقدم وهو الوضوء ،وسنة

الطواف فإن سببها متقدم وهو الطواف ،وكذلك ذات السبب املقارن كالكسوف واالستسقاء

فإن سبب األوىل تغري الشمس ،وسبب الثانية احلاجة إىل السقيا ،وجعلها ابن حجر مما سببه
متقدم.

وإنام استثنى املصنف ما ذكرنا مجع ًا بني األدلة فإنه ﷺ قال« :من نيس صالة فليصلها

حني يذكرها» وال يقال هلذا احلديث أنه مقيد يف غري األوقات التي ورد النهي عن الصالة

فيها ملا روى الشيخان عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -أن النبي ﷺ صىل ركعتني بعد العرص
ِ
سألت عن الركعتني بعد العرص ،إنه أتاين ناس من وفد
فلام انرصف قال« :يا بنت أيب أمية
عبد القيس باإلسالم من قومهم فشغلوين عن اللتني بعد الظهر فهام هاتان الركعتان» وقوله
عليه الصالة والسالم« :-إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني» وروىالشيخان عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ قال لبالل« :حدثني بأرجى عمل عملتَه

يف اإلسالم فإين سمعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة» قال :ما عملت عم ً
ال أرجى عندي من
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س َح ّت ٰى َت ْر َت ِف َع َقدْ َر ُر ْم ٍح ِ ،
الش ْم ِ
وع َّ
وع ْن َد الاِ ٕ ْستِ َو ِاء ِفي َغ ْي ِر َي ْو ِم
ِع ْن َد ُط ُل ِ
الج ُم َع ِة َح ّت ٰى َت ُز َ
ول ،
ُ

أين مل أتطهر طهور ًا يف ساعة من ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصيل»
والدف :صوت النعل وحركته عىل األرض.

والناظر يف هذه األدلة جيد أن الصالة ذات السبب املتقدم أو املقارن خارجة عن النهي املار

يف األدلة العامة السابقة ،كل ذلك مجع ًا بني األدلة ،إال أنه يشرتط أن ال يتحرى -أي :يتقصد-

إيقاع الصالة ذات السبب املتقدم أو املقارن يف تلك األوقات املنهي عنها ،لقوله -عليه الصالة
والسالم« :-ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا» إال أنه ينبغي أن يالحظ أن تأخري

حتر ٰى بذلك الفعل إيقاع
صالة اجلنازة إىل بعد صالة العرص ،رجاء كثرة املصلني ال يقال له َّ

الصالة يف وقت النهي.

ثم رشع املصنف يعدد األوقات التي ُينهى عن إيقاع الصالة فيها بادئ ًا بام يتعلق بالزمان وهي

ثالثة أوقات:

األول( :عند طلوع الشمس) أي :ابتداء طلوعها ،سواء أصىل الصبح أم ال (حتى ترتفع)

بعد ذلك (قدر رمح) أي :يستمر التحريم من ابتداء طلوعها ويستمر حتى ترتفع قدر رمح
برأي العني ،وهو سبعة أذرع بذراع اآلدمي تقريب ًا ،ال بام هو يف واقع األمر ؛ إذ املسافة تكون
مر دليل النهي عن الصالة يف هذا الوقت يف حديث مسلم املار
بعيدة يف نفس األمر ،وقد َّ

ذكره.

(و) الثاين (عند االستواء) -أي :بلوغ الشمس إىل وسط السامء( -في غير يوم الجمعة) أما

يف يوم اجلمعة فال حتريم ،ويستمر التحريم (حتى تزول) أي :إىل أن تزول عن وسط السامء إىل

مر دليل النهي يف حديث مسلم ،وإنام استثنى املصنف يوم اجلمعة ولو ملن
جهة الغروب ،وقد َّ
مل حيرض اجلمعة .ملا روى أبو داود عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه« :-أن النبي ﷺ هنى

عن الصالة نصف النهار حتى تزول الشمس إال يوم اجلمعة» وألن الشارع طلب التبكري إليها
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ِ
وع ْن َد الاِ ٕ ْص ِفرا ِر َح ّت ٰى َتغْ ُر َب  ،و َب ْع َد َص َ
الص ْب ِح َح ّت ٰى َت ْط ُل َع َّ
س،
ال ِة ُّ
الش ْم ُ
و َب ْع َد َص َ
الع ْص ِر َح ّت ٰى َتغْ ُر َب .
ال ِة َ
ثم ر ّغب يف الصالة إىل خروج اإلمام من غري استثناء.

(و) الثالث (عند االصفرار) وهو قرب الغروب ولو ممن مل ِّ
يصل العرص ويستمر التحريم

(حتى تغرب) أي :إىل أن تغرب الشمس ،ودليل النهي عن الصالة يف هذا الوقت حديث
مسلم املار.

ثم ذكر املصنف الوقتني املتعلقني بفعل الصالة (و) األول منها وهو الرابع من األوقات

التي حترم فيها الصالة (بعد صالة الصبح) املسقطة للقضاء ملن صالها فإهنا إن مل تكن مسقطة
ٍ
حينئذ ،ويستمر التحريم ذلك
للقضاء ،كأن تيمم بمحل يغلب فيه وجود املاء مل حترم الصالة

(حتى تطلع الشمس) -أي :ترتفع -ويظهر هنا أن التحريم من جهة الفعل ينقطع بطلوع

الشمس ،ولكنه يستمر من جهة الزمان إىل ارتفاعها قدر رمح كام تقدم.

ودليل النهي عن الصالة هنا قد تقدم من حديث أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه« :-ال

صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس».

والثاين من حيث الفعل (و) هو اخلامس من األوقات املنهي عن الصالة فيها (بعد صالة

مر يف الصبح ولو كانت صالة العرص جمموعة مجع تقديم مع
العصر) املسقطة للقضاء كام ّ
الظهر ،فبمجرد أن يصليها حترم الصالة بعدها ،ويستمر التحريم (حتى تغرب) أي :إىل حني

مر من قوله« :وال صالة بعد العرص حتى تغرب».
غروب الشمس ،ودليل ذلك قد ّ

ومما مر ُيعلم أنه قد استثني من أزمنة التحريم وقت الزوال من يوم اجلمعة ،لرشف زماهنا

حيث أن ذلك الوقت ت َُس َّعر فيه جهنم إال يف يوم اجلمعة ملا ورد «أن جهنم ال ت َُس َّعر يوم اجلمعة»
رواه أبوداود.

وكذلك يستثنى من حتريم الصالة يف مجيع األوقات اخلمسة ،مكان لرشفه وهو حرم مكة،

فال حترم الصالة فيه يف أي وقت كان من األوقات ،ملا روى األربعة واحلاكم وابن حبان عن
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جبري بن مطعم أن النبي ﷺ قال« :يا بني عبد مناف ال متنعوا أحد ًا طاف هبذا البيت وصىل أية

ساعة شاء من ليل أو هنار» وهذا هو الصحيح ،وخالفه حترم كغريه وإنام النص يف ذلك خمتص

بركعتي الطواف.
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ود َع ِ
الص َ
ال ِة ِس ٌّت َ :ب ْي َن َت ْكبِ َير ِة ا ِ
َاح  ،و َب ْي َن
( َف ْص ٌل) َس ْكت ُ
إل ْح َرا ِم ُ
اء الاِ ٕ ْفتِت ِ
َات ّ
ُد َع ِ
َاح وال َّت َع ُّو ِذ  ،و َب ْي َن ال َفاتِ َح ِة وال َّت َع ُّو ِذ ،
اء الاِ ٕ ْفتِت ِ
(فصل) يف بيان رشح سكتات الصالة
عقد املصنف هذا الفصل يبني فيه مواضع (سكتات الصالة)  ،والسكتات مجع سكتة ،أي:

املواضع التي يطلب فيها السكوت ،وليس املراد به السكوت بحد ذاته؛ ألن الصالة أقوال
وأفعال ،وال يكون فيها سكوت ،بل املراد الفصل بني بعض أقواهلا بفاصل ،ويأيت يف ذلك

الفاصل بذكر أو تالوة أو نحو ذلك .وهذه املواضع املطلوب فيها ما ذكر (ست) أوهلا (بين

تكبيرة اإلحرام ودعاء االفتتاح) ملا ُروي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه قال« :كان رسول

اهلل ﷺ يسكت بني التكبري وبني القراءة إسكات ًة هنيهة ،فقلت :بأيب وأمي يا رسول اهلل إسكاتك

بني التكبري والقراءة ما تقول؟ قال« :أقول :اللهم باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني
املرشق واملغرب ،اللهم نقني من اخلطايا كام ينقى الثوب األبيض من الدنس ،اللهم اغسل
خطاياي باملاء والثلج والربد» رواه اخلمسة إال الرتمذي.

(و) ثانيها (بين دعاء االفتتاح والتعوذ) ليفصل بينهام ويرتك جماالً للمأموم أن يأيت بالنية

والتكبري واالفتتاح مثله ،وألنه لو قرأ بعد التكبري لفات املأموم بعض سامع قراءة اإلمام

الشتغاله بام ذكرنا.

(و) ثالثها (بين الفاتحة والتعوذ) ليفصل بني التعوذ والبسملة ،وذلك أفضل والسكتتان

هنا لطيفتان بقدر سبحان اهلل ،ويدل ملا ذكرنا من السكتات حديث احلسن عن سمرة -ريض
اهلل عنه« -عن النبي ﷺ أنه كان يسكت سكتتني إذا استفتح الصالة وإذا فرغ من القراءة كلها»
ويف رواية «سكتة إذا كرب وسكتة إذا فرغ من قراءة غري املغضوب عليهم وال الضالني» روى

ذلك أبو داود.
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ين  ،و َب ْي َن ِ
آخ ِر ال َفاتِ َح ِة ِ
و َب ْي َن ِ
وع .
آم َ
وآم َ
والر ُك ِ
الس َ
والس َ
ور ِة  ،و َب ْي َن ُّ
ين ُّ
ور ِة ُّ
(و) رابعها (بين آخر الفاتحة وآمين) ليعلم املأموم أن لفظة آمني ليست من القرآن.

(و) خامسها (بين آمين والسورة) ويطوهلا اإلمام ،ويشتغل فيها بذكر أو تالوة السورة التي

يريد قراءهتا جهر ًا ،أو نحو ذلك وتطويله ذلك بقدر متكن املأموم من قراءة الفاحتة بالوسط
املعتدل ،وقد دل عىل هذه السكتة احلديث املار.

(و) سادسها (بين السورة والركوع) وذلك السكوت بقدر ما يثوب  -أي :يرجع فيه  -إليه

َن َف ُسه من قراءة السورة كام ورد ذلك.
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َ
األر َكانُ ا َّلتِي َت ْلزَ ُم ُه ِف َيها ُّ ْ َ
وع  ،والاِ ٕ ْعتِ َد ُال ،
الر ُك ُ
( َف ْص ٌل) ْ
الط َمأنِي َن ُة أ ْر َب َع ٌة ُّ :
الس ْج َد َت ْي ِن ُّ .
الط َم ْأنِي َن ُة ِه َي ُس ُكونٌ َب ْع َد َح َر َك ٍة
والس ُج ُ
ود ُ ،
والج ُل ُ
وس َب ْي َن َّ
ُّ
بِ َح ْي ُث َي ْست َِق ُّر ُك ُّل ُع ْض ٍو َم َح َّل ُه بِ َقدْ ِر ُ :س ْب َحانَ ٕاهللِ .

(فصل) يف بيان األركان التي جتب فيها الطمأنينة

وقد عقد هذا الفصل مبين ًا فيه األركان التي جتب فيها الطمأنينة وتعريفها وأفرد ذلك بفصل

لبيان أمهيتها ،وملا قد حيصل من تساهل بعض الناس فيها كام يف حديث امليسء صالته ،فقال:

(األركان التي تلزمه فيها الطمأنينة أربعة  :الركوع  ،واالعتدال  ،والسجود  ،والجلوس بين
السجدتين) ثم عرف الطمأنية بقوله( :الطمأنينة هي سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو

محله بقدر  :سبحان اهلل) وقد مر الكالم عىل هذا يف أركان الصالة مفص ً
ال واهلل أعلم .
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ود الس ْه ِو َأر َب َع ٌة َ :
(األ َّو ُل) َت ْر ُك َب ْع ٍ
ض ِم ْن َأ ْب َع ِ
اض
( َف ْص ٌل) َأ ْس َب ُ
ْ
اب ُس ُج ِ ُّ
الص َ
ال ِة
َّ
(فصل) يف بيان أسباب سجود السهو وحكمه
األسباب مجع سبب ،وقد تقدم الكالم عليه ،والسهو يف اللغة :نسيان اليشء والغفلة عنه.

ورشع ًا :نسيان يشء من الصالة كأبعاضها.

ورشع سجود السهو جلرب اخللل احلاصل يف الصالة من زيادة أو نقصان ،وسواء أكانت

الصالة فرض ًا أو نفالً ،حتى يف سجديت التالوة والشكر ،إال أنه ال يكون يف صالة اجلنازة؛ ألنه

ال سجود فيها ،بل رشعت ألجل الدعاء للميت بمجموعها ،فلو َسها فيها بطلت وأعادها وال

يرشع هلا سجود للسهو.

واألصل يف مرشوعيته يف الصالة قبل اإلمجاع حديث ذي اليدين -ريض اهلل عنه -وكذلك

حديث أيب سعيد -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ قال« :إذا شك أحدكم فلم يدر كم صىل ثالث ًا
َّ
الشك و ْل َي ْب ِن عىل اليقني وليسجد سجدتني قبل السالم فإن كانت صالته تامة
أم أربع ًا ف ْل ُي ْل ِق

كانت الركعة والسجدتان نافلة له وإن كانت ناقصة كانت الركعة متام ًا للصالة والسجدتان
ترغي ًام ألنف الشيطان» رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.

وسجود السهو سنة مؤكدة ال واجب؛ ألنه يفعل جرب ًا ملا ال جيب ،والبدل إما كمبدله أو

أخف منه.

وذكرها املصنف بقوله (أسباب سجود السهو أربعة) أي :إن األسباب التي يرشع من

أجلها سجود السهو حصول واحد من هذه األربعة.

(األول) منها (ترك بعض من أبعاض الصالة) وأبعاض الصالة سيأيت ذكرها يف فصل

مستقل وسميت أبعاض ًا؛ ألهنا ملا تأكدت بحيث صارت جترب بالسجود أشبهت األركان التي

هي أبعاض وأجزاء ،ويقال ألن اخللل يف الصالة يظهر برتك ذلك البعض كام يظهر برتك الركن
فشاهبته من هذا املعنى.
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ض ال َب ْع ِ
َأ ْو َب ْع ِ
ض
واألصل يف مرشوعية السجود لرتك البعض من أبعاض الصالة ما رواه الشيخان عن عبد

اهلل بن بحينة -ريض اهلل عنهَّ -
«أن النبي ﷺ ترك التشهد األول ناسي ًا وسجد قبل أن يسلم».

وإذا شرُ ع السجود لرتك التشهد رشع أيض ًا لقعوده أي :لرتك قعوده؛ ألنه مقصود له ثم قسنا

عليه القنوت وقيامه بجامع أنه ذكر وأحلق به الصالة عىل النبي ﷺ فيه كالتشهد.

حتصل أنه يسجد للسهو إن ترك بعض ًا من أبعاض الصالة (أو) ترك (بعض البعض)
فمن هنا َّ

كام لو ترك كلمة من التشهد األول ،أو كلمة من القنوت الوارد .ومل يذكر املصنف من املرتوك
أي :الذي قد يرتكه املصيل إال األبعاض أو بعض البعض ،رغم أن املرتوك قد يكون ركن ًا أو

بعض ًا أو بعضه أو هيئة.

وبام أنه قد قدم األبعاض و بعض البعض فسنقدم الكالم عليها .أوالً :أن يكون املرتوك

بعض ًا من أبعاض الصالة إن تركه ثم تلبس بفرض فإما أن يرتكه عمد ًا أو سهو ًا ،فإن تركه
عمد ًا أو سهو ًا ثم تلبس بفرض فال يعود إليه ،بل حيرم العود إليه ،ملا فيه من قطع الفرض
من أجل حتصيل السنة ،فإن عاد عامد ًا عامل ًا بالتحريم بطلت صالته ،أما إذا عاد ناسي ًا أو
جاه ً
ال فال تبطل ،نعم إن تذكر بعد العود أو علم بعد العود ،وجب أن يعود لذلك الركن
الذي تلبس به ،وهذا يف املنفرد واإلمام ،فإهنام ال يعودان بعد تلبسهام بالفرض ،كأن قام تارك ًا

التشهد األول ،أو سجد تارك ًا للقنوت ،وضابط التلبس يف القيام :أن يصل إىل حمل جتزئ فيه
القراءة ،ولو بأن يصري إىل القيام أقرب منه إىل أقل الركوع ،أو إليهام عىل حد سواء ،كام قاله

الرميل واخلطيب .وضابط التلبس بالسجود وترك القنوت :أن يضع أعضاء السجود كلها مع
التنكيس والتحامل ،وإن مل يطمئن فعندها تبطل الصالة بالعود يف الصورتني .أما إذا عاد قبل

التلبس بالفرض بالكيفية السابقة فال تبطل به الصالة ،وجيوز له العود إن كان ترك ذلك سهو ًا
وسجد للسهو إن صار إىل القيام أقرب منه إىل القعود يف األول ،أو بلغ أقل الركوع يف هويه

للثاين ،فإن تعمد الرتك يف الصورتني مل يعد ،وإن مل يتلبس بالفرض فإن عاد عامل ًا عامد ًا بطلت
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صالته.

واحلاصل أن من ترك التشهد األول سهو ًا ال يعود إليه بعد التلبس بالفرض ويسجد للسهو

لرتكه ،فإن عاد إليه عامد ًا أي :قاصد ًا مع علمه بأنه يف الصالة عامل ًا بتحريم العود بطلت

صالته؛ ألنه زاد قعود ًا عامد ًا عامل ًا؛ ألن قعود التشهد فات وهذا قعود زائد.

وكذلك املصيل جالس ًا إذا نيس التشهد األول ورشع يف القراءة ال يعود ويرشع يف التشهد،

فإن عاد عامل ًا بالتحريم بطلت صالته عند الرميل وابن حجر ،نعم إن سبق لسانه بالقراءة فله
ٍ
معتد به .و مثل من ترك التشهد وعاد إليه ،من ترك
العود للتشهد؛ ألن سبق اللسان غري
القنوت وعاد إليه عامد ًا عامل ًا ،فإنه قد زاد قيام ًا كذلك فإن مل يعد سجد للسهو لرتكه .وخرج

بالعامد النايس أنه يف الصالة ،وبالعامل اجلاهل بالتحريم ولو غري معذور؛ ألنه مما خيفى عىل
العوام ،فال تبطل صالته لعذره باجلهل والنسيان .وإن تركه عمد ًا يف الصورتني أي :التشهد
والقنوت مل يعد ،وإن مل يتلبس بالفرض ويسجد للسهو؛ ألنه جرب للخلل واخللل مع العمد

أكثر فيكون اجلرب أهم وقيل  :ال يسجد ،فإن عاد عامل ًا عامد ًا بطلت صالته وإن مل يتلبس

بالفرض يف الصورتني ،وهذا ما ذكرناه من مسائل يف حق اإلمام واملنفرد كام أسلفنا.
وأما املأموم فإليك بيان املسائل يف حقه :

األوىل  :وهو أن يرتك املأموم التشهد األول أو القنوت عمد ًا ،ويتلبس بالفرض مع ختلف

اإلمام لإلتيان هبام ،خيرّ بني العود واالنتظار؛ ألنه قد تلبس بفرض ومتابعة اإلمام فرض،
فت َ
َخيرَّ بني الفرضني ،لكن يسن له العود؛ ألن متابعة اإلمام فرض متقدم عىل تلبسه بذلك
الفرض.

الثانية  :إن ترك ذلك سهو ًا وجب عليه العود ،فإن مل يعد بطلت صالته إن مل ينو املفارقة،

أو إن مل يلحقه اإلمام للقيام قبل تذكره ،والفرق بني العامد والساهي هنا أن العامد فوت عىل
نفسه الفضيلة بتعمده ،وقد تلبس بفرض فيخري بني الفرضني كام مر ،والساهي كأنه مل يفعل

شيئ ًا؛ ألن فعله هذا مع سهوه كأنه ال فعل؛ ألنه مل يقصده -أي :ذلك الفعل -لسهوه مع ارتباطه
باإلمام ،فتعني عليه العود ليع ُظم أجره ،وال سجود للسهو؛ ألن سهو املأموم يتحمله اإلمام.
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الثالثة  :لو ترك اإلمام التشهد األول فتخلف له املأموم عامد ًا عامل ًا زيادة عىل قدر أقل جلسة

االسرتاحة عند الرميل وعىل أكثرها عند ابن حجر ومل ينو املفارقة بطلت صالته ،وإن مل يأت

بيشء من التشهد ،وال فرق يف البطالن بني أن يكون اإلمام أتى بجلسة االسرتاحة قبل قيامه
أم ال كام اعتمده الرميل ،وقيده ابن حجر يف «التحفة» بام إذا مل جيلس اإلمام لالسرتاحة حيث

قال :فإن جلس هلا جاز له التخلف.

الرابعة  :لو ترك اإلمام القنوت ،فإن املأموم يندب له التخلف واإلتيان به إن علم أنه يدركه يف

السجود األول .وجيوز بال ندب إن علم أنه يدركه يف اجللوس بني السجدتني ،ويمتنع التخلف
إن علم أنه ال يدركه يف ذلك .والفرق بني مسألة التشهد والقنوت أنه يف مسألة القنوت مل

حيدث املأموم يف ختلفه وقوف ًا مل يفعله اإلمام ،بل غاية ما فيه أنه أطال الوقوف زيادة عىل ما فعله
اإلمام ،وأما يف مسألة التشهد فإنه أحدث جلوس تشهد مل يفعله اإلمام.

اخلامسة  :لو ترك اإلمام واملأموم التشهد األول أو القنوت وقاربا القيام يف األول ،أو بلغا

حد الركوع يف الثاين ،ثم عاد اإلمام مل يعد املأموم؛ ألن اإلمام إما أن يكون ناسي ًا أو جاه ً
ال فال

يوافقه يف اخلطأ ،وإما عامد ًا فصالته باطلة .بل عىل املأموم أن يفارقه بالنية أو ينتظره يف القيام
أو اجللوس مح ً
ال عىل أنه عاد ناسي ًا أو جاهالً ،فإنه إن عاد املأموم مع اإلمام مع كونه عامد ًا عامل ًا

بالتحريم بطلت صالته ،أو ناسي ًا أو جاه ً
ال فال تبطل صالته.

السادسة  :لو قام اإلمام تارك ًا التشهد األول وقارب القيام ،ثم عاد إليه قبل قيام املأموم حرم

عىل املأموم استمرار القعود ،بل جيب عليه القيام بمجرد انتصاب اإلمام ،ثم له أن ينتظره يف

القيام مح ً
ال عىل أنه معذور يف العود ،وله أن يفارقه بالنية.

ويتحصل مما ذكرنا أن التشهد األول جيب املوافقة فيه -أي :موافقة املأموم لإلمام فيه -ترك ًا

ال فعالً ،فإنه إن تركه اإلمام جيب عىل املأموم تركه ،وإن فعله اإلمام يندب للمأموم فعله وجيوز

له تركه ،وأما القنوت ال جتب املوافقة فيه ،فإنه إن فعله اإلمام ال جيب عىل املأموم فعله ،وإن
تركه ال جيب عىل املأموم تركه .وهو عىل العكس من سجدة التالوة ،فإهنا إن فعلها اإلمام

وجب عىل املأموم فعلها ،وإن تركها وجب عىل املأموم تركها.
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وجتب يف سجدة التالوة -أي :يف الصالة -النية عند الرميل ،خالف ًا البن حجر .وسجود

السهو جتب فيه املوافقة يف الفعل ،فإن فعله اإلمام وجب أن يفعله املأموم ،وال جتب يف الرتك،

فإنه إن تركه اإلمام ندب للمأموم فعله.

ثاني ًا :قد يكون املرتوك هيئة ،واهليئة هي التي ال تجُ رب بسجود السهو كدعاء االفتتاح،

والتعوذ ،والسورة ،وتكبريات االنتقال ،وتسبيحات الركوع والسجود ،ونحوها بل إن تركها

وسجد للسهو بطلت صالته ،إن كان عامل ًا عامد ًا؛ ألنه مل يرشع هلا سجود سهو ،فكأنه زاد يف
الصالة ما ليس منها ،بل لو تركها سهو ًا أوعمد ًا ال يعود إليها ،بل تبطل الصالة بالعود إليها
ولو جهالً ،وذلك بأن ترك قراءة السورة مثالً ،ثم ركع ،ثم عاد وقرأ السورة ،ثم ركع مرة

أخرى ،وقد ال تبطل ،وذلك بأن قرأ الفاحتة تارك ًا التعوذ ،ثم عاد فتعوذ ،ثم قرأ الفاحتة ،لكن

ظاهره أنه يكره ،وعىل كل حال ال حيسب له ما عاد إليه بعد فوات حمله.

ثالث ًا :قد يكون املرتوك ركن ًا .فال يقوم سجود السهو مقامه ،كام يف ترك البعض وبعضه ،بل

إن تركه عمد ًا بطلت صالته ،وإن تركه سهو ًا فإنه إن تذكره وهو يف الصالة -أي :قبل سالمه-

أتى به فور ًا إن كان إمام ًا أو منفرد ًا ،أما إذا كان مأموم ًا يتداركه بعد سالم إمامه بركعة.

وحمل التدارك يف اإلمام واملنفرد إن مل يستمر عىل سهوه حتى فعل مثله ،وإال إذا وصل إىل

مثله قام مقامه ولغا ما بينهام ،وتدارك الباقي من صالته .وذلك نحو نسيانه للركوع مثالً،
ثم عند سجوده الثاين من تلك الركعة تذكر ،فإنه يعود للقيام ،ثم هيوي للركوع ،ثم يواصل
صالته ،وإن بقي عىل سهوه إىل ركوعه الثاين فيقوم الركوع الثاين مقام األول و ُيلغى ما بينهام،

ويف هاتني الصورتني حصلت زيادة فيسجد للسهو ،ومن هنا يتحصل أنه لو َسها ومل حتصل
زيادة فال يسجد للسهو ،بل إن سجد مع علمه وتعمده بطلت صالته .وذلك يف نحو من نيس

السالم مثالً ،ثم تذكره ومل ينتقل من حمله ،ولو بعد طول الفصل ،فإنه هنا ال يرشع له سجود
السهو ويسلم فقط .أما إن تذكره ـ أي :ذلك الركن املرتوك وهو الركوع الذي تركه كام يف
املثال األول هناك ـ بعد السالم ،والزمان قريب ـ أي :بني السالم والتذكر ـ أتى بركعة ،ثم

يسجد للسهو ،ثم يسلم.
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بط ُل َس ْه ُو ُه  ،إذا َف َع َل ُه َن ِ
بط ُل َع ْمدُ ُه وال ُي ِ
(ال َّثانِي) ِف ْع ُل ما ُي ِ
اسي ًا
أو كان املرتوك مث ً
ال التشهد األخري ،بأن سلم قبل أن يأيت به ،والزمان قريب أي :بني السالم

والتذكر أتى به -أي :بنى عىل صالته ،-ثم يسجد للسهو ثم يسلم.

وطول الزمان وقرصه يعود إىل العرف ،وقيل :يعود إىل مقدار الفصل املنقول عنه ﷺ يف

قصة ذي اليدين عندما سلم من ركعتني ،ثم قام -عليه الصالة والسالم -وهو مغاضب إىل

ناحية املسجد ،وحصل الكالم حيث قال له ذو اليدين :أقرصت الصال ُة أم نسيت يا رسول

اهلل؟ فقال« :كل ذلك مل حيدث» .فقال الصحابة :بل حدث .فقال رسول اهلل« :أحق ًا ما يقول

ذو اليدين ؟» فقالوا :نعم ،فتذكر النبي ﷺ فعاد وبنى عىل صالته.

وهنا يبني عىل صالته كام تقدم إن قرص الزمان ،وإن تكلم قلي ً
ال واستدبر القبلة وخرج من

املسجد ،من غري أفعال مبطلة ،سهو ًا كان ذلك أو عمد ًا يف فعله إياها؛ العتقاده أنه ليس يف
صالة ،ومل يطأ نجاسة رطبة غري معفو عنها ،أو يابسة ومل يفارقها حاالً.

أما إن طال الفصل عرف ًا ،أو بأن زاد عىل القدر املتقدم عىل القول به ،أو وطأ نجاسة رطبة غري

معفو عنها ،أو يابسة ومل يفارقها حاالً ،أو تكلم كثري ًا ،أو فعل أفعاالً مبطلة استأنف الصالة.
ومثل سنية سجود السهو يف ترك البعض أو بعض البعض؛ الشك يف ترك بعض من أبعاض
الصالة ،والشك يف بعض البعض ،فلو شك هل أتى بالقنوت أو ال ،أو هل أتى بالتشهد األول

أو ال ،سجد للسهو؛ ألن األصل عدم اإلتيان وقد عدَّ ه بعضهم سبب ًا مستقالً.

و(الثاني) أي :من أسباب سجود السهو (فعل ما يبطل عمده) كاألكل القليل والكالم

القليل ،وزيادة ركن فعيل ،كزيادة ركوع ونحوه (وال يبطل سهوه) أي :ذلك املذكور (إذا فعله
ناسيا) فإنه إذا فعله سجد للسهو؛ ألن النبي ﷺ «صىل الظهر مخس ًا فسجد للسهو بعد السالم»

متفق عليه.

وخرج بقوله(:فِ ْع ُل ما ُيبطِ ُل َع ْمدُ ُه) ،ما ال يبطل عمده ،كااللتفات واخلطوتني ،فال يسجد
لفعلها سهو ًا أو عمد ًا؛ ألن النبي ﷺ فعل اليسري يف الصالة ومنه محله ُأمامة وخلع نعليه عندما
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لى َغ ْي ِر َم َح ِّل ِه
(ال َّثالِ ُث) َن ْق ُل ُر ْك ٍن َق ْولِ ٍّي إِ ٰ
أذى ،ونظره إىل أعالم اخلميصة وقال :أهلتني آنف ًا عن الصالة ،ومل يسجد
أعلمه جربيل بأن هبا ً

ليشء من ذلك .بل إن سجد مع علمه أنه يف الصالة متعمد ًا بطلت صالته؛ ألنه زاد يف الصالة
ما ليس منها.

وخرج بقوله( :إذا فعله ناسي ًا) ما إذا فعل املذكور عمد ًا من األكل القليل والكالم القليل،

وزيادة ركن فعيل فإنه تبطل به الصالة.

وتعترب القلة والكثرة فيام ذكرنا بالعرف؛ نعم يغتفر قليل املبطل إذا كان خيفى عىل العوام،

ويندب له سجود السهو وذلك كالتنحنح الذي خيرج به حرفان ،والعود إىل التشهد ،أو القنوت

بعد التلبس بالفرض ،وتطويل الركن القصري بغري مرشوع.

وخرج أيض ًا بام يبطل عمده ما يبطل عمده وسهوه ،ككثري كالم وفعل فال سجود فيه؛ ألنه

ليس يف صالة.

ويتحصل مما ذكرنا أربعة أقسام:
 -1قسم ُيبطِل عمده وسهوه وجهله .كالكالم الكثري وهذا ال سجود له لبطالن الصالة به.
 -2قسم يبطل عمده وجهله دون سهوه .كزيادة ركن فعيل وهذا يسجد للسهو به.

 -3قسم يبطل عمده دون سهوه وجهله كالتنحنح ونحوه من املبطل اخلفي وهذا يسجد

للسهو به أيض ًا.

 -4قسم ال يبطل مطلق ًا كاحلركتني وهذا ال سجود له وقد تقدم بيانه.

و(الثالث)من أسباب سجود السهو (نقل ركن قولي) أو بعضه (إلى غير محله) ولو عمد ًا

كنقل الفاحتة إىل الركوع ،هذا يف غري تكبرية اإلحرام فإنه لو نقلها إىل الركوع مل تنعقد صالته،

وتتصور يف مسألة املسبوق إذا أراد إدراك اإلمام يف الركوع فكرب ووقعت تكبرية اإلحرام كلها

أو بعضها يف الركوع ،وقد تقدم حكم ذلك يف رشوط تكبرية اإلحرام ،وكذلك يف غري السالم،

أما لو نقل السالم إىل غري حمله فإن كان عامد ًا بطلت صالته ،وإن كان ناسي ًا فيبني عىل صالته
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ال الزِّ َي ِ
اع ُر ْك ٍن ِف ْع ِل ٍّي َم َع ٕا ْحتِ َم ِ
ادة .
(الرابِ ُع) إِي َق ُ
َّ
وال سجود.

أما غري ذلك كأن يقرأ الفاحتة يف غري حمل القراءة كالركوع كام تقدم ،أو يتشهد التشهد األخري

يف غري حمله كالقيام مثالً ،أو يصيل عىل النبي ﷺ يف غري حمل الصالة عىل النبي كالسجود ،سجد
للسهو يف عمده وسهوه ،وكذلك لو كرر الركن القويل أو بعضه سهو ًا أو عمد ًا يف موضعه

فحكمه كنقله.

وما ذكره املصنف يف نقل الركن القويل ،أما نقل غريه كالبعض واهليئة فلم يتعرض هلا،

ونقول :إنه إن نقل بعض ًا من أبعاض الصالة إىل غري حمله ،فإن كان املنقول التشهد األول
فيسجد للسهو بنقله ،وإن كان املنقول القنوت فإن نقله إىل غري حمله بقصد القنوت سجد

للسهو ،وإن كان بقصد الذكر والدعاء فال يسجد.

وإن كان املنقول هيئة فال يسجد بنقلها إىل غري موضعها ،إال إن كانت السورة ونقلها إىل

غري القيام ،كأن نقلها للركوع فيسجد للسهو ،أما إن نقلها يف القيام بأن قدمها عىل الفاحتة فال

سجود؛ ألن القيام حملها.

أما غري السورة من اهليئات كتسبيحات الركوع ،فال سجود للسهو بنقلها ،كأن أتى

بتسبيحات الركوع يف القيام مثالً ،نعم إن قصد نقلها كأن أتى بتسبيحات السجود يف الركوع

مع ظنه أنه يف الركوع سجد للسهو عند ابن حجر خالف ًا للرميل.

(الرابع) من أسباب سجود السهو (إيقاع ركن فعلي) أي :أن يوقع املصيل ركن ًا فعلي ًا (مع

احتمال الزيادة) أي :بأن يكون مرتدد ًا حال فعله يف زيادته ،كأن يرتدد يف ترك السجود ،فإنه
جيب عليه أن يأيت به ،وإن كان حمتم ً
ال أن يكون زائد ًا ،أو يرتدد يف زيادة ركعة فيأيت هبا ،وإن كان

حمتم ً
ال أن يكون قد أتى هبا ثم يسجد للسهو ندب ًا.

وعليه فإنه لو تردد هل املأيت به أربع ًا أم ثالث ًا من الركعات ،أو أتى بسجدة أو سجدتني ،فإنه

يبني عىل اليقني وهو األقل ،ثم يسجد للسهو حلديث أيب سعيد املتقدم.
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والسجود للسهو يف هذا املوضع بأن يفعل املرتدد مع الشك يف فعله ،أما لو تردد يف الزيادة

بعد الفعل ،كأن شك يف التشهد األخري أصىل مخس ًا أم أربع ًا فال يندب له السجود لذلك
الرتدد.

وسجود السهو سنة أي :اإلتيان به ،إال يف حق املأموم إذا سجد إمامه للسهو يف آخر صالته،
ٍ
حينئذ جيب عىل املأموم متابعة لإلمام ،حتى وإن مل يعلم املأموم
فإنه -أي :سجود السهو-
ال من إمامه ،مح ً
خل ً
ال عىل أن اإلمام ال يفعل سجود السهو إال لسبب اقتضاه .فلو ترك املأموم

املتابعة لإلمام عمد ًا بطلت صالته ،هذا إن مل يكن نوى املفارقة قبل سجود اإلمام للمخالفة
حال القدوة ،وتبطل صالة املأموم بمجرد هوي اإلمام للسجود إن قصد املأموم خمالفته وإال

فبهوي اإلمام للسجدة الثانية.

وإن ختلف املأموم عن السجود خلف اإلمام سهو ًا ،ثم تذكر املأموم قبل سالم نفسه سجد

وجوب ًَا ولو بعد سالم اإلمام .فإن سلم املأموم عمد ًا من غري سجود بطلت صالته ،أو سلم

سهو ًا فإن قرص الزمان تداركه ،وإن طال بطلت صالته واستأنفها.

وإن سجد اإلمام للسهو قبل أن يكمل املأموم تشهده ،وجب عىل املأموم أن يسجد معه ،ثم

يكمل تشهده بنا ًء بعد السجود مع اإلمام ،وهو معتمد ابن حجر ،واعتمد الرميل ختلف املأموم
حتى يتم تشهده ،ثم جيب عليه أن يسجد بعد إمتام التشهد ،ولو كان اإلمام قد سلم ،فإن سلم
املأموم بعد إكامل تشهده دون أن يسجد للسهو بطلت صالته ،هذا يف املوافق واملراد بالتشهد

هنا الواجب منه.

أما املأموم املسبوق فمتى سجد إمامه للسهو سجد معه وجوب ًا ،وإن مل يتم تشهده ،وإن كان

حمل تشهد له ،كأن أدرك األخريتني مع اإلمام؛ ألن املتابعة لإلمام آكد لوجوهبا من تشهده ألنه

سنة.

وإذا ختلف املسبوق عمد ًا عن السجود مع اإلمام بطلت صالته ،أو سهو ًا مل تبطل صالته،

ويسقط عنه وجوب السجود إن استمر يف سهوه حتى فرغ منه اإلمام؛ ألنه ملحض املتابعة وقد

فاتت ،فإن زال سهوه يف أثنائه أي :أثناء سجود اإلمام وجب عليه اإلتيان بام أدركه منه وسقط
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عنه الباقي ،ملا مر من أنه ملحض املتابعة.

وسجود السهو سجدتان وال يتعدد ،وإن تعدد السهو وإن كثر ،وإن َسها فيه ،ألنه جيرب مجيع

ما وقع فيه أو قبله أو بعده ،حتى لو فعل ثالث سجدات للسهو سهو ًا جرب اخللل الواقع فيه،

أو سجد للسهو ،ثم بعد متام سجوده للسهو تكلم قلي ً
ال ساهي ًا أو نحوه قبل السالم فال يسجد
ثاني ًا؛ ألنه جيرب ما وقع بعده أيض ًا .وحمله قبل السالم؛ ألنه آخر األمرين من فعله -عليه الصالة

والسالم. -
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ال ِة َسب َع ٌة  :ال َّت َش ُّهدُ َ
( َف ْص ٌل) َأ ْب َع ُ
ود ُه ،
األ َّو ُل و ُق ُع ُ
اض َّ
الص َ ْ
(فصل) يف بيان أبعاض الصالة
قال املصنف رمحه اهلل (أبعاض الصالة) واألبعاض مجع بعض والبعض هو اجلزء من اليشء،

وأصل أبعاض الصالة التي ذكروها وذكرها املصنف إنام هي من سننها ،وال تبطل الصالة
برتكها عمد ًا .ولكن ملا ُطلب سجود السهو عند تركها ولو عمد ًا جرب ًا هلا أشبهت األبعاض
احلقيقية والتي هي األركان يف مطلق اجلرب ،إذ األركان يجُبرَ تركها بالتدارك وجوب ًا ،وهذه جيرب
تركها بالسجود ندب ًا ،ولكون اخللل يظهر يف الصالة برتكها عكس السنن األخرى للصالة ،كام
يظهر اخللل برتك الركن وقد مر.

وقد فند املصنف األبعاض التي يسجد للسهو برتك واحد منها ولو عمد ًا عىل املعتمد؛ ألن

خلل العمد أكثر ،فكان إىل اجلرب أحوج ،كام قاله الرميل والشربامليس ،وقيل :ال يسجد عند

ترك البعض عمد ًا لتقصريه بتفويت السنة عىل نفسه ،ويف البجريمي قول بأن الصالة تبطل
برشوعه يف السجود إذا كان املرتوك عمد ًا.

وقول املصنف أن أبعاضها (سبعة) من حيث اإلمجال ،وهو الذي وقع يف كالم الشافعي

واألصحاب ،وإال فعىل التفصيل فهي عرشون ،ففي القنوت منها أربعة عرش :وهي القنوت،

وقيامه ،والصالة عىل النبي ﷺ فيه ،وقيامها ،والسالم عليه فيه ،وقيامه ،والصالة عىل اآلل
فيه ،وقيامها ،والسالم عليهم فيه ،وقيامه ،والصالة عىل الصحب فيه ،وقيامها ،والسالم

عليهم فيه ،وقيامه.

ويف التشهد ستة :وهي التشهد األول ،وقعوده ،والصالة عىل النبي ﷺ فيه ،وقعودها،

والصالة عىل اآلل يف التشهد األخري ،وقعودها.

ثم ذكر األول والثاين منها بقوله( :التشهد األول وقعوده) واملراد بالتشهد األول اللفظ

الواجب يف التشهد األخري ،وهو أربع مجل فلو تركها أو كلمة منها سجد للسهو.

«التحيات هلل  ،سالم عليك أهيا النبي ورمح ُة اهلل وبركاتُه  ،سالم علينا وعىل ِ
عباد اهلل
وهي
ُ
ٌ
ُّ
ٌ
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لى ال َّنبِ ِّي ﷺ ِف ِ
والص َ
يه ،
ال ُة َع ٰ
َّ
الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل».

ويعترب التشهد األول وقعوده سنة ال واجب ،ملا رواه عبد اهلل بن بحينة -ريض اهلل عنه« -أن

رسول اهلل ﷺ قام يف صالة الظهر تارك ًا التشهد األول فسبح له القوم فلم يعد فلام قىض صالته

سجد سجدتني» رواه الشيخان ،ولو كان واجب ًا لعاد إليه .وإذا قيل مل عدوا القعود بعض ًا وال
يتصور التشهد األول إال من قعود؟

قيل :إن القعود فيه بعض بحد ذاته ،وذلك يتصور فيمن ال حيسن التشهد األول كقريب

عهد بإسالم ونحوه ،فإننا نأمره بالقعود بقدره ،فلو ترك القعود سجد للسهو ،وهكذا يقال يف

بقية األبعاض التي يلزم فيها قعود أو قيام.

(و) الثالث (الصالة على النبي ﷺ فيه) أي :يف التشهد األول ،واملراد بالصالة هنا اللفظ

الواجب يف التشهد األخري وهو «اللهم صل عىل حممد».

وأما الصالة عىل اآلل هنا فال تسن ،بل قال الفقهاء أهنا تكره للتطويل ،والتشهد األول

يطلب فيه التخفيف ،فإنه ﷺ كام وصفوا جلوسه يف التشهد األول بكونه كأنام جيلس عىل مجر
-أي :من خفة جلوسه فيه .-قلت :األوىل إحلاقها هنا كام يف التشهد األخري ،بل وندبيتها فيه

لألحاديث يف شفع الصالة عىل اآلل إذا صىل عليه ،وللحديث املتقدم «قد عرفنا كيف نسلم

عليك فكيف نصيل عليك »..فذكر الصالة عليه وعىل آله  ،بل قد ورد «ال تصلوا عيل الصالة
البرتاء» وهي التي مل ُي َص َّل فيها عىل اآلل ،والتطويل املذكور ال حيصل بإضافة كلمة «وعىل

آله» .بل كيف أن سادتنا الفقهاء  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -جعلوها بعض ًا يف القنوت

وكرهوها يف التشهد مع عدم ثبوهتا يف أحاديث القنوت.

مسألة :لو فرغ املأموم من التشهد األول قبل إمامه فهو خمري بني أن يبقى ساكت ًا أو يأيت بذكر

أو دعاء إىل أن يقوم اإلمام ،والدعاء والذكر أوىل من السكوت بل هو مستحب.بل قال ابن

قاسم :الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرميل فيام إذا فرغ املأموم من التشهد األول قبل اإلمام أنه
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اآلل ِفي ال َّت َش ُّه ِد َ
ُوت ِ
والص َ
لى ِ
األ ِخي ِر ُ ،
وق َي ُام ُه ،
ال ُة َع ٰ
والقن ُ
َّ
يسن له اإلتيان بالصالة عىل اآلل وتوابعها .

هذا كله إذا كان املأموم موافق ًا ،أما إذا كان مسبوق ًا كأن أدرك مع اإلمام ركعتني من الرباعية،

فإنه يكمل مع اإلمام التشهد األخري وهو ما اعتمده الرميل خالف ًا البن حجر ،فإنه ال يكمل بل
يأيت بذكر أو دعاء هذا يف حق املأموم املسبوق ،مع كون التشهد يف حق املأموم التشهد األول،
ويف حق اإلمام التشهد األخري.

بقي ما لو كان مسبوق ًا وكان التشهد يف حقه ليس بأول ،بل جلس مع اإلمام يف تشهده

األخري متابعة له ،كمن أدرك مع اإلمام ركعة فإنه يكمل مع اإلمام التشهد موافقة له ،وإذا كان

التشهد أوالً لإلمام وليس أوالً للمأموم كمن أدركه يف الركعة الثانية ،فال يكمل بل يسكت أو
يأيت بذكر أو دعاء.

(و) الرابع من األبعاض (الصالة على اآلل في التشهد األخير) وإذا قيل ال يتصور السجود

لرتك الصالة عىل اآلل يف التشهد األخري؛ إذ إنه إن تركها عمد ًا وسلم فاتت وال سجود ،وإن
تركها سهو ًا فإن تذكرها قبل السالم أتى هبا وال سجود أو بعده فإن طال الفصل أو أتى بمبطل
جموز للعود؛ ألن العلامء مل جيوزوا
فات حمل السجود ،وإن مل يطل الفصل ومل يأت بمبطل فال ِّ

العود لسنة بعد اخلروج من الصالة غري سجود السهو؟

أجيب أنه يتصور السجود لرتكها إن تيقن ترك إمامه هلا ،كأن سمعه يقول« :اللهم صل عىل

حممد السالم عليكم» فيسن له السجود لسهو إمامه وإن أتى هبا -أي :املأموم. -

(و) اخلامس والسادس من األبعاض (القنوت وقيامه) واملراد به القنوت الراتب وهو قنوت

الصبح ،وقنوت الوتر يف النصف األخري من رمضان.

وحمله يف الصبح بعد الرفع من ركوع الثانية فيه ،ويف األخرية من وتر النصف األخري من

رمضان بعد الرفع من الركوع .وخرج بالراتب قنوت النازلة فليس بعض ًا بل يندب ،فلو ترك
القنوت الراتب سجد للسهو ،حتى لو قنت قبل الركوع أعاده بعده وسجد للسهو ،وأما لو
()365

كتاب الصالة

ترك قنوت النازلة فال سجود ،بل تبطل الصالة عند إرادة السجود والرشوع فيه ،وقنوت
النازلة يف مجيع الصلوات املكتوبات ،وقنوت الصبح سنة عند اإلمام مالك والشافعي وهو

آخر املروي عن رسول اهلل ﷺ من حديث أنس -ريض اهلل عنه -حيث قال« :ما زال رسول

اهلل ﷺ يقنت يف الصبح حتى فارق الدنيا» رواه اإلمام أمحد وغريه ،قال ابن الصالح :قد حكم
بصحته غري واحد من احلفاظ منهم احلاكم والبيهقي والبلخي.

والقنوت مروي عن اخللفاء األربعة بأهنم كانوا يقنتون يف الصبح ،روى ذلك البيهقي كام
يف «املجموع» عن اإلمام النووي -رمحه اهلل تعاىل .-بل ُر ِو َي القنوت يف الفجر عن كثري من
الصحابة.

وحيصل القنوت بأي دعاء وثناء كقولك« :اللهم اغفر يل يا غفور أو اللهم الطف يب يا

لطيف» فالدعاء حصل بـ «اللهم اغفر يل» أو بـ «اللهم الطف يب» والثناء بـ «يا غفور وبيا

لطيف».

ومثل الدعاء والثناء آية تتضمن ذلك ،برشط أن يقصد هبا القنوت كآخر سورة البقرة هذا

ما جرى عليه العالمة الرميل خالف ًا للعالمة ابن حجر ،حيث اكتفى بالدعاء فقط لكن بأمور

اآلخرة ،أو بأمور اآلخرة مع أمور الدنيا ،أو بآية تشتمل عىل دعاء برشط قصد الدعاء.

واألفضل اإلتيان بالقنوت املشهور وهو «اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت،

وتولني فيمن توليت ،وبارك يل فيام أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،فإنك تقيض وال يقىض

عليك ،وإنه ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت ،فلك احلمد عىل
ما قضيت ،أستغفرك وأتوب إليك» وهناك قنوت آخر مأثور عن سيدنا عمر ،ومتى رشع يف

أحدمها تعني اإلتيان به بحيث لو مل يتمه أو ترك ولو كلمة منه سجد للسهو.

قال يف «فتح العالم» [ :واحلاصل أنه إذا أتى بالقنوتني مع ًا ،أو تركهام كذلك وأتى بالبدل،

أو ترك أحدمها وأتى باآلخر وكمله ،أو مل يكمله وعدل إىل البدل ،فال سجود ،وأما إذا تركهام

مع ًا ومل يأت بالبدل ،أو رشع يف أحدمها ثم قطعه واقترص عىل ما أتى به منه ،أو عدل إىل اآلخر

وأتى به ولو كله ،فإنه يسجد] .اهـ .
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ويأيت به بعد الذكر الوارد يف االعتدال هذا إذا كان منفرد ًا أو إمام حمصورين رضوا بالتطويل

لكن قال ابن حجر :ال يزيد من أراد القنوت شيئ ًا بعد «من يشء بعد» بل رصح بعضهم باإلتيان
به بعد قول « :ربنا ولك احلمد» .

ويسن لإلمام أن يأيت به بصيغة اجلمع لصحة اخلرب بذلك ،وللنهي عن ختصيص نفسه

بالدعاء دون املأمومني ،كام يف خرب الرتمذي «ال يؤم عبد قوم ًا فيخص نفسه بدعوة دوهنم فإن
فعل فقد خاهنم» ويحُ َمل هذا احلديث عىل أي دعاء مل يرد يف الصالة بخصوصها؛ ألن كل أحد
-أي :اإلمام واملأموم واملنفرد -مأمور باإلتيان بذلك الدعاء.

ويسن لإلمام أن جيهر بالقنوت عىل الصحيح ،وقيل ال يسن اجلهر به كسائر األدعية.

أما املنفرد فإنه يرس به مطلق ًا عند اإلمام ابن حجر ،وقال اإلمام الرميل يسن اجلهر له بالقنوت

يف النازلة ،كاإلمام ولو كانت الصالة رسية.

وهل يأيت بقنوت الصبح يف النازلة؟ قال ابن حجر :يأيت به أوالً ،ثم يدعو يف كل نازلة بام

يناسبها.

واملأموم إن سمع قنوت إمامه أ ّمن جهر ًا للدعاء ،وأما الثناء فإنه يستمع له ،أو يقول فيه

جهر ًا «أشهد» أو «بىل» أو يشاركه فيه رس ًا وهو أوىل.

وأول الثناء يف القنوت املشهور «فإنك تقيض» وآخره «فلك احلمد عىل ما قضيت» ،وأما

قوله فيه« :أستغفرك وأتوب إليك» فمن الدعاء.

ومن حرص بعض العلامء عىل العلم وخوفهم من انقطاعهم عنه ،وهو -أي :االنقطاع عن

العلم -من قبل أهله وطلبته أمر خموف عىل صاحبه؛ ألنه يبدل حاله من حال من يرد اهلل به

اخلري إىل غري ذلك فيخاف عليه .وقد تكون تلك عقوبة حلت به ،لذا كان يقول بعضهم يف

دعاء القنوت «اللهم ال تعقنا عن العلم بعائق وال متنعنا منه بامنع».

ويسن رفع اليدين يف القنوت ،فقد روى البيهقي بإسناد حسن «أنه � رفع يديه يف قنوته

عىل أصحاب بئر معونة» ،وصح فعل ذلك عن مجاعة من الصحابة يف القنوت منهم عمر
ريض اهلل عنه ،فقد روى ابن أيب شيبة يف املصنف «كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه
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وص ْحبِ ِه ِف ِ
والس َ
والص َ
يه .
ال ُم َع ٰ
وس َّل َم وآلِ ِه َ
َّ
هلل َع َل ْي ِه َ
ال ُة َّ
لى ال َّنبِ ِّي َص ّل ٰى ٕا ُ
يف قنوت الفجر حتى يبدو ضبعاه »..قال النووي يف «املجموع» :ورواه البخاري يف كتاب رفع

اليدين بإسناد صحيح.

ويسن كشف اليدين حال رفعهام ،وجعل األصابع أعىل من الراحة ،وال يبالغ يف الرفع

بل جيعله رفع ًا مقتصد ًا وغايته إىل حذو املنكبني .ويسن جعل بطن الكفني واألصابع إىل جهة
السامء يف الدعاء عند طلب حتصيل اخلري ويف الثناء ،وأما عند طلب رفع الرش فيقلبهام ،واحلكمة
يف قلبهام عند ذلك أن القاصد رفع يشء يدفعه بظهور يديه ،بخالف القاصد حصول يشء فإنه

حيصله ببطوهنام.

وال يسن مسح الوجه باليدين عقب القنوت عىل الصحيح؛ لعدم ثبوت ذلك ِ
فف ْعله خالف

األوىل ،ويسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصالة لورود ذلك ،وأما مسح غري

الوجه كالصدر ،فال يسن مطلق ًا ،بل نص مجاعة عىل كراهته.

(و) السابع من األبعاض (الصالة والسالم على النبي صلى اهلل عليه وسلم وآله وصحبه فيه)

أي :يف القنوت أي :آخره ،سواء أتى بالقنوت املشهور ،أو بقنوت عمر ،أو مجع بينهام فإنه يؤخر
الصالة إىل متامهام ،بل لو أتى بدعاء يأيت بالصالة والسالم عىل النبي وآله وصحبه آخره.

وذكر املصنف الصالة عىل النبي؛ ألن ذلك ورد يف رواية من حديث احلسن يف النسائي

بإسناد حسن ولفظه «وصىل اهلل عىل النبي» وذكر السالم لكي ال يفرد الصالة عن السالم عليه

كام يف التشهد ،وأما الصالة والسالم عىل اآلل والصحب فقد قال اإلمام الرميل يف «النهاية»:
وقد استشهد اإلسنوي لسن الصالة باآلية ،والزركيش لسن اآلل بخرب «كيف نصيل عليك»

وال ينايف ذكر الصحب هنا إطباقهم عىل عدم ذكرها يف الصالة يف التشهد؛ ألن الفرق بينهام

ثم اقترصوا عىل الوارد هنا -أي :يف التشهد ،-ومل يقترصوا عليه يف القنوت ،بل زادوا ذكر
أهنم َّ
اآلل بحث ًا فقسنا هبم األصحاب ملا علمت.اهـ

()368

كتاب الصالة

بالح َد ِ
الص َ
ث،
ال ُة َبأ ْر َب َع َع ْش َر َة َخ ْص َل ًة َ :
( َف ْص ٌل) َت ْب ُط ُل َّ
(فصل) يف بيان مبطالت الصالة

قال املصنف -رمحة اهلل عليه( -تبطل الصالة) سواء أكانت فرض ًا أو نفالً ،وكذلك سجدة

التالوة والشكر وصالة اجلنازة (بأربع عشرة خصلة) -أي :بحصول واحدة من األربع عرشة

خصلة -والتي تبطل بواحدة منها ،وذكر األوىل من اخلصال بقوله( :بالحدث) سواء أكان احلدث
ٍ
حينئذ،
أصغر أو أكرب - ،واملراد به غري الدائم -وهو إما أن يكون مقارن ًا للصالة فال تنعقد الصالة

وإما أن يكون يف أثنائها فإن كان احلدث باختياره ،كأن نام غري ممكن وهو يف صالته بطلت صالته
باإلمجاع ،سواء أكان عامد ًا أو ساهي ًا علم أنه يف صالة أم ال ،وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة،
أما إن سبقه احلدث كأن َف َسا يف صالته بطلت صالته وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة ،وهو
القول اجلديد يف املذهب لقوله �« :إذا َف َسا أحدكم يف صالته فلينرصف وليتوضأ وليعد صالته»

رواه أبو داود وحسنه الرتمذي .ويف القديم يتطهر ثم يبني عىل صالته وإن كان حدثه أكرب ،وجيب
عليه تقليل الزمان واألفعال قدر اإلمكان ،وال يتكلم إال إذا احتاج إليه لتحصيل املاء .ومستند
ِ
وليبن عىل صالته ما
هذا القول حديث «من َف َسا أو رعف أو أمذى يف صالته فلينرصف وليتوضأ
مل يتكلم» رواه ابن ماجه والدارقطني .قال يف املجموع :إنه ضعيف.

واحلدث من فاقد الطهورين يف الصالة يبطلها أيض ًا عىل املعتمد؛ ألهنا صالة رشعية يبطلها

ما يبطل غريها ،فلو أحدث يف أثنائها وجب عليه أن يعيدها ،واحلدث يف الصالة من دائم
احلدث إذا كان حدثه غري املستمر يبطل الصالة ،وعليه أن يستأنفها من جديد بعد التطهر.

وحمل بطالن الصالة باحلدث إن حصل يف أثنائها -أي :بعد انعقادها وقبل التسليمة

األوىل -أما لو حصل بعد التسليمة األوىل وقبل الثانية فإنه ال يرض؛ ألن املفسد عرض بعد

التحلل من العبادة فال يؤثر ،والتحلل من الصالة حيصل بنطق امليم من التسليمة األوىل ،وحيرم
ٍ
حينئذ اإلتيان بام بعد امليم والتسليمة الثانية.
عليه
ومثل احلدث انقضاء مدة املسح ،فإن دخل يف الصالة وهو يعلم أن مدة املسح تنقيض وهو
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اس ِة إِنْ َل ْم ُت ْل َق َح ً
اال ِم ْن َغ ْي ِر َح ْملٍ ،
وبو ُق ِ
وع ال َّن َج َ
ُ
يف الصالة ،فإن الصالة ال تنعقد يف هذه الصورة ،وإن دخل فيها وهو ال يعلم أن مدة املسح

تنقيض وهو فيها ثم انقضت بطلت به قطع ًا ،ألنه كاملختار للحدث  -أي :ال يأيت فيها القوالن
 -ومثل هذه املسألة ما لو دخل وهو مدافع لألخبثني ،فإنه إن رشع فيها وهو يعلم أهنا ال تبقى

له قوة عىل التامسك ،فال تنعقد صالته ،وإال انعقدت ،ومتى حصل له ذلك بطلت ،وال جيوز

له البناء ،أي :بطلت قوالً واحد ًا.

(و) ثاين اخلصال التي تبطل هبا الصالة (بوقوع النجاسة) غري املعفو عنها عىل ثوب أو بدن

املصيل ،والنجاسة الواقعة إما أن تكون رطبة ،وإما أن تكون يابسة .وإما أن تقع عىل البدن،
وإما أن تقع عىل الثوب يف أثناء الصالة فتبطل هبا الصالة (إن لم تلق حاال) أي :قبل ميض أقل
الطمأنينة (من غير حمل) لتلك النجاسة أو مالمسة هلا.

فالنجاسة الرطبة غري املعفو عنها ،إذا وقعت عىل الثوب فإما أنه يمكن التخلص منها بالقيود

السابقة ،وذلك بأن تقع عىل ما يمكن إزالة ما وقعت عليه من غري محل هلا وال مالمسة ،كأن
وقعت عىل طاقية املصيل أو عاممته أو ردائه وأمكنه دفعه بيده من غري مالمسة للنجاسة ،وال

محل ملا وقعت عليه ،حاالً -أي :قبل ميض أقل الطمأنينة -فيتخلص منها وال بطالن ،وإما
أن تقع يف ثوب املصيل وال يمكن التخلص منها ،كأن وقعت عىل قميصه أو جيبه أو مشلحه
فتبطل الصالة ،ويتخلص منها ثم يستأنف الصالة.

وإما أن تقع عىل بدنه ،فإن أمكنه التخلص بإزالتها ،بأن وقعت مث ً
ال عىل يديه وبقربه ماء
ٍ
حينئذ ،وإال بطلت الصالة
أكثر من قلتني فغمس يده حاالً يف ذلك املاء وزالت مل يرض وقوعها
ووجب إزالتها واستأنف الصالة.

وإما أن تكون النجاسة الواقعة عىل الثوب أو البدن يابسة وأمكنه التخلص منها باضطراب

املكان الذي وقعت عليه ،أو نفضها من الثوب من غري محل له حاالً فال رضر عندها وإال رض.

نعم إن كان املصيل يف مسجد يتنجس بإلقائها فيه ،فإن كانت يابسة ألقاها فيه وإن اتسع
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ٕ
الع ْو َر ِة إِنْ َل ْم ُت ْست َْر َح ً
وا ْن ِك َش ِ
اال  ،وال ُّن ْط ِق
اف َ
وقت الصالة ،ثم جيب إزالتها بعد الصالة فور ًا ،وإن كانت نجاسة رطبة وجب عليه قطع
الصالة والتخلص من النجاسة واستئناف الصالة إن كان الوقت متسع ًا ،وإال فإن مل يبق متسع

لوقت الصالة ألقاها ،ووجب عليه تطهري املسجد.

(و) ثالثها (انكشاف العورة) أي :إن الصالة تبطل بانكشاف يشء ولو يسري ًا مما جيب سرته

(إن لم تستر حاال) أي :قبل ميض أقل الطمأنينة وإن صىل يف خلوة ،أما إذا سرتت حاالً وكان
الكاشف هلا الريح وهو قيد فيها ،وقيل :يتعداه إىل ما هو يف معنى الريح ،وهو البهيمة وغري
املميز ،ومل يتكرر ذلك -أي :االنكشاف -بحيث حيصل بسببه ثالث حركات متواليات ،وإال

بطلت الصالة بتلك احلركات املتواليات ،وعىل القول بأن الريح قيد فإن الصالة تبطل بكشف

عورة نفسه مطلق ًا ،ولو سهو ًا أو نسيان ًا وكذلك كشف غريه هلا ،وإن كان صبي ًا ولو غري مميز
وإن سرتت حاالً.

وعىل القول بأن الريح ليس بقيد فمتى كشف عورته عمد ًا بطلت صالته ولو سرتها يف

احلال ،وأما إذا كان ناسي ًا أنه يف الصالة أو كشفها غريه ،فإن سرتها حاالً مل تبطل وإال بطلت.

(و) رابع اخلصال التي تبطل هبا الصالة (النطق) يف الصالة ،وقد أمجعت األمة عىل بطالن

الصالة بالكالم العمد الذي يصلح خلطاب اآلدميني ،كقولك :يرمحك اهلل لعاطس ،ولو

خاطب بذلك الكالم غري اآلدميني كقوله :يا أرض ريب وربك اهلل  .وقوله للهالل :آمنت
باهلل الذي خلقك ريب وربك اهلل ،وكقوله للشيطان إذا أحس به :ألعنك بلعنة اهلل أعوذ باهلل

منك.

واألصل يف ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم قال« :كنا نتكلم يف الصالة حتى نزل قوله

تعاىل :ﮋﭖﭗﭘﮊ فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم» .وقال �« :إن اهلل حيدث
من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن ال تكلموا يف الصالة» رواه أبو داود وغريه.

نعم إذا كان الكالم ذكر ًا أو دعاء فال تبطل به الصالة ،،أو خطاب ًا للنبي � ،كقول املصيل:
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بح ْر َف ْي ِن َأ ْو َح ْر ٍ
ف ُم ْف ِه ٍم َع ْمد ًا ،
َ
(السالم عليك أهيا النبي) يف التشهد ،ولو قال املصيل عند سامع اسمه � (عليك السالم يا
رسول اهلل) فاملتجه عدم البطالن سواء العامل وغريه يف هذه املسألة .وهل إجابته � يف أثناء
الصالة مبطلة هلا ؟

اجلواب :ال شك يف أن إجابته بالقول أو الفعل وإن كثر ،ال تبطل به الصالة؛ لقوله تعاىل:

ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ .

وهل تبطل بإجابة باقي النبيني غريه وكذا املالئكة؟ املعتمد :بطالهنا.

وأما إجابة الوالدين أو أحدمها وهو يف الصالة فإنه يبطلها .وهل جيب عليه إجابتهام؟ املسألة

فيها تفصيل فإنه إن كان يصيل فرض ًا فال جتب اإلجابة بل حترم ،وذلك أن إجابة الوالدين عىل
القول بأهنا فرض ،والصالة فرض قد دخل فيه ،فال جيب قطعه .وإن كانت الصالة نف ً
ال وجب

القطع وحرم اإلمتام ،هذا عىل القول بأن إجابتهام أو أحدمها فرض ،وأما عىل القول بأهنا نفل
فاألوىل إذا كان يف صالة نافلة اإلجابة وقطعها ،إن علم أهنام يتأذيان بعدم اإلجابة .ويؤيد ذلك

قوله -عليه الصالة والسالم« :-لو كان جريج الراهب فقيه ًا عامل ًا لعلم أن إجابة أمه أفضل

من عبادة ربه».والصالة تبطل كام قال بالنطق (بحرفين) متواليني ولو غري مفهمني مع العمد
والعلم بالتحريم وأنه يف الصالة (أو) النطق بـ(حرف مفهم عمدا) ِ
كق من الوقاية ،و ِع من
الوعايةِ ،
وش من الوشايةِ ،
وف من الوفاءِ ،
ول من الوالية.
فإن مل يكن عامد ًا ،أو كان جاه ً
ال بالتحريم معذور ًا كمن قرب عهده باإلسالم أو نشأ بعيد ًا

عن العلامء ،أو كان ناسي ًا أنه يف الصالة ،فإن كان ما تكلم به قلي ً
ال وهو أربع كلامت عرفية عند
ابن حجر وست عند القليويب مل يرض فإن كثر رض.

أما النايس فلحديث «رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان» وأما اجلاهل بالتحريم فلحديث معاوية

ابن احلكم قال« :بينام أنا أصيل مع رسول اهلل � إذ عطس رجل من القوم فقلت :يرمحك

اهلل ،فرماين القوم بأبصارهم ،فقلت :واثكل أماه! ما شأنكم تنظرون إ َّيل؟ فجعلوا يرضبون
()372

كتاب الصالة

بأيدهيم عىل أفخاذهم فلام رأيتهم يصمتونني سكت ،فلام صىل الرسول � فبأيب هو وأمي ما

رأيت معل ًام قبله وال بعده أحسن تعلي ًام منه ،فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني إنام قال:

«إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن»
رواه مسلم.
وأما الناسيِ للصالة فلقصة ذي اليدين فقد روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة -ريض اهلل

عنه« -أنه � صىل الظهر أو العرص فسلم من ركعتني فخرج رسعان الناس وقالوا :قرصت
الصالة ،فقام رسول اهلل � إىل خشبة يف املسجد كاملتفكر فقال ذو اليدين :أقرصت الصالة أم
نسيت يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل � «كل ذلك مل يكن» ويف القوم أبو بكر وعمر فلام قاال

كام قال ذو اليدين ،قام وأتم الصالة وسجد سجدتني»  .وهذا يدل أن كالم ذي اليدين مل يبطل

العتقاده أن الصالة قد قرصت ،وجوابه � العتقاده متام الصالة ،وكالم أيب بكر وعمر إجابة

لقوله � وهي ال تبطل ،فدل ذلك عىل أن الكالم القليل ال يبطل الصالة.

أما إذا كثر الكالم فيبطل الصالة يف مجيع الصور؛ ألنه يقطع نظم الصالة وهيئاهتا ،وألن

القليل حيتمل لقلته والكثري يف السبق والنسيان نادر.

واملراد بالعلامء الذين نشأ بعيد ًا عنهم ُهنا هم :العلامء هبذا احلكم املجهول ،وإن مل يكونوا

علامء عرف ًا ،واملراد بالبعد عنهم ـ أي :ضابطه ـ أن يعرس عليه السفر إليهم خلوف أو عدم زاد
أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك ،فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم املسائل الظاهرة

دون اخلفية .

والتأوه،
وتبطل الصالة بالتنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف اآلخرة ،واألنني،
ّ

والنفخ من الفم أو األنف ،والسعال ،والعطاس إن ظهر بيشء من ذلك حرفان أو حرف

مفهم وإال فال.

نعم يعذر يف اليسري عرف ًا من ذلك عند غلبته له وإن ظهر منه حرفان ولو من كل مرة إذ ال

تقصري ،بخالف الكثري عرف ًا من ذلك فال يعذر فيه بل تبطل به الصالة إن ظهر منه حرفان أو
حرف مفهم ولو عند الغلبة؛ ألن ذلك يقطع نظم الصالة ،إال إذا صار مرض ًا مالزم ًا له بحيث
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ال خيلو منه زمن يسع الصالة فإنه ال يرض.

ويعذر يف خصوص تنحنح ولو كثر لتعذر ركن قويل كالفاحتة ،وال يعذر يف التنحنح لسنة

كاجلهر والسورة وتكبريات االنتقال إال إن احتيج إليه ليعلم املأموم انتقاالت اإلمام وكانت
الصالة تتوقف صحتها عىل اجلامعة كالركعة األوىل من اجلمعة واملعادة فيعذر يف ذلك .اهـ

بترصف من الباجوري.

وجيوز التنحنح للصائم املصيل إلخراج نخامة تبطل صومه صون ًا للصوم من الفساد،

وكذلك املفطر إلخراج نخامة تبطل صالته إذا مل يمكنه إخراجها إال بالتنحنح.

ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان مل جيب مفارقته؛ ألن الظاهر حترزه عن املبطل ،إال إن دلت

قرينة حاله عىل عدم عذره فتجب مفارقته ،وقد تقدم أن النطق بالقرآن أو الذكر أو الدعاء ال
مر دليله وكذلك من األدلة عىل أن الدعاء ال يبطل الصالة قوله -عليه
يبطل الصالة ،وقد ّ

الصالة والسالم« :-ثم ليتخري من الدعاء ما شاء» أخرجه البخاري.

لكن يقيد ذلك بأن يقصد بالقرآن التالوة وبالدعاء الدعاء وبالذكر الذكر .وذلك بأن

ال يقصد بالقرآن أو الذكر أو الدعاء تفهي ًام وحده ،كأن قرأ عند استئذان أحد يف الدخول
ﮋﯛﯜﯝﮊ وقصد اإلذن وحده.

أو رأى من يريد فعل يشء هو ال حيبه فقال« :سبحان اهلل» قاصد ًا منعه فقط -أي :ومل يقصد

الذكر.-

أو قال ملن أراد منه قبول ٍ
يشء «اللهم تقبل مني» وقصد بالدعاء ذلك تفهيمه لقبول ذلك

اليشء فإهنا تبطل يف مجيع الصور .أما إذا قصد به القراءة أو الذكر أو الدعاء مع التفهيم كام

يف األمثلة السابقة فال يرض ،ولكن يشرتط يف ذلك القصد أن يكون مقارن ًا جلميع اللفظ وهو
املعتمد يف «النهاية» و «التحفة» .

وأما إذا قصد به اإلعالم وحده رض كام تقدم ،أو أطلق ،وذلك بأن مل يقصد بنطقه شيئ ًا مع

وجود قرينة ترصفه إليه ،كام يف األمثلة املتقدمة بطلت صالته .ويقيد أيض ًا الذكر والدعاء بأن

يكونا جائزين بال تعليق وال خطاب لغري اهلل ورسوله.
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املحرمان ،كأن أتى بألفاظ ال يعرف معناها ومل يضعها
وخرج بالذكر والدعاء اجلائزين:
َّ

العارفون ،أو دعا عىل إنسان بغري حق ،أو طلب قدر ًا من املال ال يمكن حتصيله ملثله عادة ،أو
قال« :اللهم اغفر ألمة حممد مجيع ذنوهبا» فإن ذلك كله يبطل الصالة ملا فيه من التالعب أو

شبه التالعب.

وخرج بقول بال تعليق :ما إذا كانا معلقني كأن يقول« :سبحان اهلل إن شاء» أو «اللهم اغفر

يل إن أردت» فإن الصالة تبطل بذلك .وخرج بقول وال خطاب لغري اهلل ورسوله :خطاب غري
اهلل ورسوله ،فإذا خاطب بذلك الدعاء أو الذكر غري اهلل ورسوله فتبطل بذلك اخلطاب كام
تقدم بيانه ،أما إذا مل يشتمل عىل اخلطاب كأن قال« :اللهم اغفر له اللهم ارمحه» فال رضر ،ومثله

«اللهم ارحم فالن ًا أو اغفر لفالن» وال تبطل الصالة بالتلفظ بقربة بالعربية حيث ال تعليق وال
خطاب مرض ،وتوقفت تلك القربة عىل التلفظ كالتلفظ بالعتق ونذر التربر والوصية والصدقة.
عيل كذا».
واعتمد الرميل البطالن بام عدا النذر؛ ألن املناجاة ال تتحقق إال فيه كـ «هلل َّ

ومن املسائل التي تنجر عىل ما تقدم  ،أن اإلمام لو قرأ ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ

فقاهلا املأموم ،أو قال« :استعنا باهلل» أو «استعنت باهلل» بطلت صالته إن مل يقصد تالوة أو
دعاء ،بأن أطلق أو قصد غري التالوة والدعاء بأن قصد اإلخبار بأنه يعبد اهلل ويستعني به.

قال يف «برشى الكريم» [ :وإنام مل تبطل بنحو ﮋﭢ ﭣﮊ يف قنوت عمر وإن مل يقصد به

نحو دعاء إذ ال قرينة فيه -أي :يف قنوت عمر -ترصفه -أي :لفظ إياك نعبد -عن موضوعه،

و َث َّم ـ أي :يف قول املأموم عند قول اإلمام ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ ـ قرينة إجابته لإلمام

ترصفه .ولو قصد الثناء بقوله« :استعنا باهلل» أي :عند قول اإلمام ﮋﭤ ﭥﮊ مل

تبطل عند ابن حجر الستلزامه الثناء.

ولو قال إلمامه :صدقت .حني نطقه بالثناء يف القنوت بطلت صالته -أي :املأموم -ألنه

خطاب .ولو قال :صدق اهلل العظيم عند قراءة يشء من القرآن ،قال الرميل :ينبغي أنه ال يرض

أي :ألنه ثناء] .اهـ كل ذلك بزيادة من «فتح العالم».

ارتج عليه يف قراءة سورة الفاحتة ،أو السورة ،أو
ومنها أن املأموم إذا فتح عىل إمامه إذا ّ
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التشهد ،أو الدعاء كالقنوت وسكت ،فقاهلا له املأموم ،فال تبطل به الصالة ،برشط أن يقصد

املأموم التالوة أو الدعاء الذي لقنه اإلمام وحده ،أو يقصدمها مع تلقني اإلمام ،أما إذا قصد

الر ّد فقط ،أو أطلق بطلت صالته.

وال يسن التلقني إال بأن يرتج عليه ويطلب التلقني ،كأن يسكت ،فإن مل يسكت بأن كرر

ليتذكر ،أو جتاوز بأن ترك آية يف السورة وأتى بالتي بعدها ،فال يسن الفتح عليه ،فإن فتح عليه
وقصد إفهامه فقط أو أطلق بطلت الصالة وإال فال.

ويف اجلهر بتكبريات االنتقاالت من اإلمام أو املبلغ ،تبطل الصالة أيض ًا ،إذا قصد اإلعالم

وحده ،أو أطلق ،أما إذا قصد الذكر وحده ،أو هو مع اإلعالم ،فال بطالن .لكن رصحوا بعدم
بطالن صالة من يعلم حتريم جنس الكالم يف الصالة ،ولكنه جيهل حتريم ما أتى به من ذلك

ثم بطالن
خلفائه ،كام هو حال كثري من العوام الذين جيهلون حتريم التنحنح يف الصالة ،ومن َّ
الصالة به ،وتكبري املبلغ بقصد اإلعالم؛ ألنه معذور بذلك اجلهل؛ ألن العامي إنام جيب عليه
تعلم املسائل الظاهرة دون اخلفية فال تقصري منه.

قال يف «فتح العالم» ويف «الكردي» نق ً
ال عن فتاوي الرميل[ :أنه ال ُبدَّ من النية أي :نية الذكر

وحده ،أو مع اإلعالم يف كل تكبرية -أي :عند اجلهر هبا -من املبلغ أو اإلمام ،فإن أطلق ولو

يف واحدة بطلت صالته ].اهـ .

قال يف «برشى الكريم»[ :وفيه صعوبة ،واكتفى اخلطيب بالنية يف األوىل فقط -أي :التكبرية

األوىل -وعىل كل ال تبطل به صالة اجلاهل؛ ألنه خفي واعتمد السبكي و األذرعي وغريمها أن

َّ
كل ما ال يصلح ملكاملة اآلدميني كالتسبيح والتهليل ،وما ال حيتمل غري القرآن كاإلخالص ال

تبطل به عىل كل التقادير] .اهـ .

ونحو ذلك يف «الكردي» وكذا البجريمي عىل رشح «املنهج» وعبارته :قال اإلسنوي:

[املتجه أن ما ال يصلح ملكاملة اآلدميني من القرآن أو الذكر ال يؤثر ،وإن قصد به اإلفهام فقط
وبه رصح املاوردي] .اهـ.

وهذا هو األرفق بالعوام حيث جيهلون دقائق هذه األحكام فحملهم عىل هذه األقوال أرفق
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وأوىل ،أما العلامء وطالب العلم فال يعذرون يف ذلك.
وال تبطل الصالة بالسكوت الطويل ولو بال عذر.

مسألة :إذا سلم عىل املصيل ال جيب عليه الرد ال يف احلال ،وال بعد السالم؛ ألن وجوب الرد

منوط باستحباب السالم ،والسالم عىل املصيل ال يستحب ،وقد نص الشافعي عىل كراهته

للخطيب ،فعىل املصيل أوىل ،لكن يستحب له الرد باإلشارة ،ثم بعد سالمه منها باللفظ ،وإن
مل يكن املس ِّلم حارض ًا؛ ألن القصد الدعاء له بالسالم فال فرق بني حضوره وعدمه.

واستحباب رد املصيل السالم باإلشارة ملا ورد «أن النبي � رد عىل األنصار بيده ملا سلموا

وهو يف الصالة» رواه أبو داود .ولو سلم عليه ورد عليه وهو يف الصالة بالغيبة ،أو عطس
فحمد اهلل وشمته بالغيبة ،مل تبطل الصالة ،وذلك بأن قال للمس ّلم :وعليه السالم ،وللعاطس:

يرمحه اهلل.

ويسن له إذا عطس أن حيمد اهلل يف نفسه ويسمع به نفسه ،لكن إذا وقع وهو يف أثناء قراءته

للفاحتة قطع املواالة ،ووجب عليه اإلعادة.

وإذا ناب املصيل يشء يف صالته ،وأراد أن ينبه إليه ،كأن أراد أن ينبه إمامه إذا سها ،أو ينذر

أعمى خيشى نحو وقوعه يف حفرة ،أو أن يأذن ملن أراد دخوله إىل الدار ،أو تنبيه غريه أنه يف
الصالة ،فإن كان املصيل ذكر ًا سبح ،وإن كان غريه يصفق .لقوله �« :من نابه يشء يف صالته
فليسبح فإنه إذاسبح الت ُِف َت إليه وإنام التصفيق للنساء» متفق عليه ،ويف رواية «من نابه يشء يف

صالته فليقل سبحان اهلل».

وروي عن اإلمام عيل -كرم اهلل وجهه -أنه قال« :كان يل ساعة أدخل فيها عىل النبي � فإنه

إن كان يف الصالة سبح وذلك إذنه وإن كان يف غري الصالة أذن».

والبد أن يكون التسبيح هنا بقصد الذكر وحده ،أو مع التفهيم وإال رض.

وكيفية التصفيق يكون برضب بطن الكف عىل ظهر األخرى سواء اليرسى واليمنى ،ولو

صفق الرجل وسبح غريه كان خالف السنة ،ولو كثر التصفيق وتواىل أبطل عند ابن حجر،
وال يرض حيث قصد به اإلعالم ولو مع اللعب وحده أو أطلق إن مل يكثر متوالي ًا  ،فإن قصد به
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واألكلِ َ
الكثِي ِر َن ِ
ْ
اسي ًا ،
وبالم َف ِّط ِر َع ْمد ًا
ُ
اللعب وحده بطلت صالته ولو بواحدة .اهـ «برشى الكريم».

وأما حكم التصفيق يف خارج الصالة ،قال صاحب «فتح العالم» :نقل عن الرميل أنه حيرم

التصفيق خارج الصالة إن كان بقصد اللعب وإال كره ،ونقل عن ابن حجر الكراهة مطلق ًا،
ونقل عن غريه احلرمة مطلق ًَا ،ما مل يكن حلاجة كالتصفيق يف جملس الذكر وإال جاز ،كذا يف

«البجريمي عىل اخلطيب».

ويف الباجوري قول أنه حيرم إن قصد به التشبه بالنساء؛ ألنه من وظيفتهن وإال كره هذا اهـ.

(و) خامس اخلصال التي تبطل هبا الصالة (بالمفطر عمدا) أي :بكل ما يفطر به الصائم،

كإدخال نحو عود يف أذنه ،أو بلع نخامة خرجت من رأسه فجذهبا إىل حد الظاهر من فمه،
أو كاألكل القليل لشدة منافاته هيئة اخلشوع ،وألنه ُيبطِل الصوم الذي ال يبطل باألفعال،
فالصالة أوىل وكل ذلك يبطل مع العمد كام ذكره املصنف ،والعلم بالتحريم ،وأما مع النسيان

مر فال تبطل هبام ،نعم إن توالت منه ثالث مضغات
أو اجلهل بالتحريم مع كونه معذور ًا كام ّ

بطلت هبا كام سيأيت .واحلاصل أن األكل القليل ال يبطل الصالة وال الصوم إذا أكله ناسي ًا ،نعم
ال ناسي ًا فظن البطالن ،ثم أكل قلي ً
إذا أكل قلي ً
ال عامد ًا ،فإن ذلك يبطل الصوم؛ ألنه كان من

حقه اإلمساك وإن ظن البطالن ،فلام أكل ثاني ًا بطل صومه تغليظ ًا عليه .وال تبطل به الصالة
بظنه البطالن وال إمساك فيها.

(و) سادسها أهنا تبطل بـ(األكل الكثير ناسيا) األُكل بضم اهلمزة :هو اليشء املأكول ،وهو
املراد هنا ،وبالفتح مصدر أكل ،وأراد املصنف أن الصالة تبطل باألُكل الكثري ،ولو من النايس

أو من اجلاهل املعذور.

وفارقت الصالة الصوم هنا حيث إهنا تبطل به وال يبطل به الصوم ،أن الصالة ذات أفعال

منظومة والكثري من ذلك يقطع نظم الصالة ،بخالف الصوم فإنه كف .وذكرنا أن األكل
بالفتح مصدر أكل :وهو مضغ املأكول وبلعه ،والصالة تبطل باملضغ إن كثر وتواىل ولو خال
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ات َ
كات ُمتَوالِ َي ٍ
ث َح َر ٍ
ال ِ
و َث َ
ول ْو َس ْهو ًا ،
صاح َبه ،وكان قلي ً
ال مع النسيان أو اجلهل؛ ألنه من األفعال وسيأيت الكالم
عن املأكول أو
َ

عليها.

(تنبي ٌه) لو جرت النخامة يف فمه ،ثم مل يمكنه إمساكها وجمها ،أو أمكنه ونيس أنه يف صالة،

ثم ابتلعها أو ابتلعها جاه ً
ال بالتحريم ،ومثلها ما لو جرى ريقه بالطعام الذي بني أسنانه ،ومل
يمكنه متييزه وجمه ،ثم ابتلعه مل تبطل الصالة يف مجيع الصور تلك .

ويرض بلع الريق املتنجس بدم اللثة ولو كان الريق أبيض ،بأن بزق ما يف فمه من ريق خملوط

ثم الريق ،وكذلك يرض تغري الريق
بدم حتى أصبح صافي ًا ثم بلعه ،لتنجس الفم بذلك ،ومن َّ
ٌ
مؤذن ببقاء العني بعكس
بطاهر ،كسواد نحو القهوة ،وال يرض بقاء الطعم دون تغري؛ ألن التغري

الطعم فقط .لكن قال الشيخ عيل الشربامليس :وليس من ذلك األثر الباقي بعد رشب القهوة
مما يغري لونه أو طعمه فيرض ابتالعه ألن تغري لونه يدل عىل أن به عين ًا ،وحيتمل أن يقال بعدم
الرضر ألن جمرد اللون جيوز أن يكون اكتسبه الريق من جماورته لألسود مث ً
ال وهذا هو األقرب

أخذ ًا مما قالوه يف طهارة املاء إذا تغري بمجاور  .اهـ.

(و) سابع ما تبطل به الصالة (ثالث حركات متواليات) وهو عمل كثري يف الصالة فيبطلها؛

ألن احلاجة ال تدعو إليه (ولو) كان قد فعل ذلك (سهوا) ألنه يقطع نظم الصالة ،بخالف
الكالم حيث فرقنا بني قليله وكثريه يف البطالن به يف العمد والسهو ،وتعليل ذلك أن الفعل

أقوى من القول ،ولذلك ينفذ إحبال املجنون دون إعتاقه.

وقد جعل املصنف الثالث حركات فع ً
ال كثري ًا تبطل به الصالة ،ومرد ذلك إىل العرف،

فعدوا ثالث حركات متواليات فع ً
ال كثري ًا ،وعد التوايل يف احلركات رشط ًا يف بطالن الصالة
هبا وهو كذلك ،كأن أتى بثالث خطوات .والتوايل -أي :التتابع -الذي عدَّ ه هنا مقيد بالعرف،

وذلك بحيث ال يعدّ العمل الثاين منقطع ًا عن األول ،وال الثالث منقطع ًا عن الثاين ،وقيل بأن
ال يكون بني الفعلني زمن يسع ركعة بأخف ممكن  ،وقيل بأن ال يكون بني الفعلني زمن يسعه
()379

كتاب الصالة

الطمأنينة فيه بينهام ،واألول هو املعتمد.

واشرتطوا أيض ًا كون احلركات الثالث من عضو ثقيل واحد كرأس ،أو أعضاء ثقيلة متعددة

كيد ورجل ،ومثال األول لو حرك رأسه ثالث حركات متواليات ،وهذا حيصل ملن حيرك رأسه

يمين ًا وشامالً وخلف ًا بقصد إراحة رقبته .ومثال الثاين كمن حرك يديه ورأسه ،كمن يصلح
غرتته عىل رأسه فيشدها بيديه إىل األسفل ويرفع رأسه .وكذلك لو حرك رجله ورأسه ويده يف
آن واحد فتبطل بتلك الصور الصالة ،بل لو أراد فعل املبطل ورشع فيه ،فتبطل بالرشوع فيه
مبارشة ،وصورة ذلك أنه أراد فعل خطوات ثالث ،فبمجرد رشوعه يف اخلطوة األوىل تبطل

صالته .واخلَطوة بفتح اخلاء املرة الواحدة ،وبالضم :اسم ملا بني القدمني .واخلطوة :هي نقل
القدم إىل أي :جهة كانت ،فإن نقلت القدم األخرى ولو مع التوايل عدَّ ت خطوة ثانية ،سواء

ساوى هبا القدم األوىل أم قدمها عليها أم أخرها عنها ،وهذا هو الذي اعتمده ابن حجر يف
«التحفة» والشهاب الرميل وابنه واخلطيب وغريهم ،واعتمد ابن حجر يف «رشحي اإلرشاد»

ورشح بافضل ّ
أن نقل الرجل األخرى مع التوايل ليس خطوة ثانية ،بل هو مع النقل األول
خطوة واحدة ،وإن مل يكن إىل حماذاة األوىل ،أو كان ولكن ليس عىل التوايل فخطوة ثانية.
واحلاصل أن الصالة تبطل باألفعال من غري جنسها بقيود:

القيد األول :كونه كثري ًا عرف ًا .وهو ما ذكره املصنف بكونه ثالث حركات.

القيد الثاين :كونه متوالي ًا وذكره املصنف.

القيد الثالث :كونه من عضو ثقيل.

القيد الرابع :كونه من غري جنس أفعال الصالة.

وخرج بكونه كثري ًا ما لو كان ذلك الفعل قليالً ،كخطوة أو خطوتني ،أو حركة أو حركتني،

ويؤخذ عدم البطالن بالفعل القليل من خلعه -عليه الصالة والسالم -لنعله وهو يف الصالة،
ووضعها عن يساره ،ملا أخربه جربيل وهو يصيل أن هبا أذى ،ولكونه � «أمر بقتل األسودين

احلية والعقرب يف الصالة» رواه الرتمذي وصححه .وأمر بدفع املار بني يدي املصيل كام يف

«البخاري» و«مسلم» وأدار ابن عباس ملا وقف عن يساره يصيل معه إىل يمينه -عليه الصالة
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والو ْث َب ِة ال َف ِ
اح َش ِة ،
َ
والسالم -كام يف «البخاري» و «مسلم».

وخرج بكونه متوالي ًا مالو كان غري متوال فال بطالن به ،وإن جاوز الثالث حركات ،وإن

كان من عضو ثقيل .كأن وقعت بجانبه نجاسة وهو يصيل ،فتباعد عنها بخطوة أو خطوتني

ثم سالت نحوه ،فخطا خطوة أو خطوتني أخرى ،ثم تباعد أيض ًا عنها بخطوة أو خطوتني فال
رضر ،وإن كان قد أتى بعمل كثري يف هذه الصورة ،لكنه غري متوال ،وأخذ ذلك من فعله �

حيث «صىل بالناس وهو حامل بأمامة بنت بنته زينب وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها»

ويظهر من هنا أنه كان يأيت بأفعال بعضو ثقيل ،ولكنها غري متوالية وإن كثرت.

وخرج بالعضو الثقيل العضو اخلفيف ،كإصبع ولو كانت أصابع الكف كلها ،لكن مع

ثبوت الكف ،أو َذكره ،وشفتيه ،ولسانه ،وأهدابه ،وأذنيه ،ولو تكررت احلركات فال تبطل.

واألصل يف ذلك ما روي أن رج ً
ال رآه النبي � يعبث يف حليته بأصابعه وهو يف الصالة

فقال« :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه».

وخرج بكونه من غري جنس أفعال الصالة ،ما لو كان من جنس أفعال الصالة ،كزيادة

ركوع ،أو سجود ،أو قيام ،أو نحو ذلك ،فإنه يبطل عمده دون سهوه وسيأيت.

واحلاصل أن قليل األفعال يف الصالة ال ترض ولو عمد ًا ،إال إن قصد هبا اللعب فتبطل هبا

الصالة تغليظ ًا عليه ،وذلك كمن أخفى عىل آخر شيئ ًا تالعب ًا منه وهو يف الصالة ،ولو كان
ذلك بحركة واحدة .واملسألة هنا -أي :يف قليل الفعل -ال ترض ،ولو عمد ًا ،بخالف الكالم

القليل فإنه يرض ،إذا كان عمد ًا ،ويفرق بينهام بأن العمل ال يمكن االحرتاز عنه فعفي عن

قليله.

(و) ثامن ما تبطل به (الوثبة الفاحشة) أي :التي فيها حتريك لكل البدن أو أكثره ،والوثبة:

النطة وهي ال تكون إال فاحشة ،ففاحشة يف كالمه صفة الزمة.

وإنام تبطل هبا الصالة؛ ألهنا من العمل الكثري الذي ينايف الصالة وقد يتغري هبا وضع جسم
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َّ
الم ْف ِر َط ِة  ،و ِز َيا َد ِة ُر ْك ٍن ِف ْع ِل ٍّي َع ْمد ًا ،
والض ْر َب ِة ُ
املصيل ،فيزيد انحناء ًا يصل به إىل حد الركوع ،أو انحراف ًا ينحرف به عن القبلة وهو مبطل يف
حدِّ ذاته بغري مسوغ.

(و) تاسع ما تبطل به (الضربة المفرطة) التي يتحرك هلا مجيع البدن ،ومثل الرضبة:

الرفسة ،وهي كذلك من جنس األفعال الكثرية يف الصالة ،والتي تقطع نظم الصالة فتبطل

هبا الصالة.

(و) عارش ما تبطل به (زيادة ركن فعلي عمدا) وإن مل يطمئن ،كأن زاد ركوع ًا أو سجود ًا

تبطل به لتالعبه ،وحيصل ذلك بأن يريد أن يصلح رسواله يف أسفل رجله كام نشاهد ذلك من

كثري من العوام ،فينحني إىل أن يصل إىل حد الراكع ،فتبطل بذلك الصالة ،نعم لو زاد جلوس ًا

وذلك بأن جلس بعد قيام ثم سجد ،وكان جلوسه ذلك بقدر الطمأنينة أو أقل ،فال يرض.

ويرض ما زاد عىل الطمأنينة وهو معتمد الرميل ،واعتمد ابن حجر عدم الرضر بذلك القعود
إذا كان بقدر اجللوس بني السجدتني .واغت ُِفر ذلك ألن اجللوس معهود يف الصالة يف جلسة
االسرتاحة.

وكذلك لو جلس عقب سجود التالوة لالسرتاحة قبل القيام .ومثل اجللوس االنحناء

إىل حد الركوع من قعود -أي :ما لو كان يصيل قاعد ًا -فزاد ذلك الفعل الذي وصل إىل
حد الركوع من الذي يصيل وهو جالس ،لكن إذا كان ذلك ليتورك يف أثناء التشهد األخري،

أو ليفرتش يف التشهد األول فال رضر بذلك ،وهو معتمد الرميل ،واعتمد ابن حجر بطالن

الصالة بذلك ،معل ً
ال بأن املبطل ال يغتفر للمندوب.

واحلاصل أن زيادة ما هو من جنس الصالة فيها يبطلها بقيود:

األول :أن ال يكون جلوس ًا خفيف ًا ُعهد يف الصالة كام ذكرنا يف الصور املارة.

الثاين :كونه فعلي ًا ،وذكره املصنف خرج به زيادة القويل.

الثالث :كونه عمد ًا ،وقد ذكره املصنف أيض ًا ،خرج به ما لو زاده سهو ًا أو مع الشك يف
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لى إِ َم ِ
ام ِه بِ ُر ْكن َْي ِن ِف ْع ِل َّي ْي ِن  ،وال َّت َخ ُّل ِ
ف بِ ِه َما بِ َغ ْي ِر ُع ْذ ٍر ،
وال َّت َقدُّ ِم َع ٰ
اإلتيان به فال يرض ذلك ،ويسجد للسهو كام تقدم يف بابه .ومن العمد ما لو رفع رأسه عن حمل

سجوده لنحو خشونة املحل ،أو نقل جبهته ملحل آخر.

قال يف «برشى الكريم»[ :لو سجد عىل خشن أو يده فانتقل عنه لغريه بعد رفع رأسه خمتار ًا،

فيتجه -أخذ ًا من قوهلم وإن مل يطمئن -بطالن صالته عند ابن حجر ].اهـ  .ولو سجد عىل ما
يتحرك بحركته ،ثم رفع وسجد ثاني ًا مل يرض ،لعدم االعتداد باألول.

الرابع :أن يكون عامل ًا بالتحريم .خرج به غري العامل بالتحريم املعذور بذلك.

اخلامس :كون الزيادة لغري املتابعة .أما لو كان ملتابعة إمامه فال بطالن كأن ركع أو سجد قبل

إمامه ثم عاد إليه.

السادس :الزيادة لغري عذر .أما للعذر فال بطالن هبا ،كأن رفع من السجود إىل حد الركوع

فزع ًا من يشء ،وما لو هوى من قيامه لذلك احلد لقتل نحو حية ،فإنه ال يرض مع عوده يف

الصورة األوىل للسجود ومع عوده يف الصورة الثانية إىل القيام .

(و) حادي عرش ما تبطل به (التقدم) أي :السبق (على إمامه بركنين فعليين) ولو غري طويلني

حال كونه عامد ًا عامل ًا بالتحريم ،كأن ركع واعتدل من الركوع وهوى للسجود واإلمام ال زال
يف القراءة ،أو كان تقدمه عىل التعاقب بأن ركع املأموم ،فلام أراد اإلمام أن يركع رفع ،فلام أراد

أن يرفع سجد فبمجرد سجوده تبطل الصالة.

(والتخلف بهما) أي :بركنني فعليني تامني ،ولو غري طويلني ،كأن ركع اإلمام واعتدل

وهوى للسجود ،وإن كان للقيام أقرب واملأموم قائم ،أو سجد اإلمام السجدة الثانية ،وقام،

وقرأ الفاحتة ،وهوى للركوع واملأموم جالس بني السجدتني.اهـ «املنهاج القويم».

كل ذلك (بغير عذر) أي :يف ذلك التقدم والتخلف ،فالعذر يف التقدم هو النسيان أو اجلهل

فقط ،فإن تقدم عىل إمامه بركنني ناسي ًا أو جاه ً
ال مل تبطل صالته ،لكن ال يعتد بتلك الركعة،

فيأيت بعد سالم إمامه بركعة ،ما مل يعد بعد التذكر أو التعلم لإلتيان هبا.
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والعذر يف التخلف يظهر يف إحدى عرشة صورة:

األوىل :أن يكون بطيء القراءة لعجز َخلقي -ال لوسوسة ثقيلة -واإلمام معتدهلا ،والبطء

اخللقي :هو الذي ال يمكنه تركه ،ومثله الوسوسة التي صارت كاخللقية ،بحيث يقطع من

رآه بأنه ال يمكنه تركها ،أما الوسوسة الثقيلة فليست بعذر ،فلو ختلف لتلك الوسوسة فإن
أتم الفاحتة قبل أن هيوي اإلمام للسجود أدرك الركعة ،وإال لزمه املفارقة وإال بطلت صالته،

وتلك الوسوسة هي التي مىض فيها زمن يسع القيام أو معظمه ،وهذا ما نقله الرشقاوي عن

احللبي ،لكن نقل الشيخ عثامن السويفي عن القليويب أهنا بقدر ما يسع ركن ًا قصري ًا ،ثم نقل
السويفي والرشقاوي عن احللبي أهنا بحيث يكون زمنها يسع ركنني فعليني ولو طوي ً
ال وقصري ًا
من الوسط املعتدل ،لكن ضعفه الرشقاوي ،وأما الوسوسة التي مىض فيها زمن ال يسع ذلك

فهي وسوسة خفيفة.

الثانية :أن يكون عامل ًا أو شاك ًا قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاحتة.

الثالثة :أن يكون قد نيس الفاحتة حتى ركع إمامه وتذكر قبل أن يركع.

الرابعة :أن يكون موافق ًا واشتغل بسنة كدعاء افتتاح وتعوذ وكذا إذا سكت.

اخلامسة :إذا انتظر سكتة إمامه املسنونة بعد الفاحتة لقراءته السورة فركع عقب الفاحتة أو قرأ

ما ال يمكن املأموم معه أن يقرأ الفاحتة.

السادسة :إذا نام يف التشهد األول ممكن ًا ،فام انتبه من نومه إال وإمامه راكع ،أو يف آخر القيام.

قلت :وهذا معتمد الشمس الرميل ،وقال ابن حجر هو مسبوق فيلزمه أن يقرأ من الفاحتة ما

متكن منها.

السابعة :إذا اشتبه عليه تكبري اإلمام ،كأن سمع تكبرية اإلمام للقيام بعد الركعة الثانية فظنها

تكبرية التشهد فجلس وتشهد فإذا هي تكبرية قيام ثم قام فرأى اإلمام راكع ًا .قلت :وهذا

معتمد الشمس الرميل ،وقال ابن حجر :هو مسبوق كام تقدم.

الثامنة :إذا أكمل التشهد األول بعد قيام اإلمام عنه عمد ًا أو سهو ًا ،سواء أكمل اإلمام ذلك

التشهد أو أتى ببعضه .قلت :وهذا معتمد الرميل ،وقال ابن حجر :هو كاملوافق املتخلف لغري
()384

كتاب الصالة

عذر ،فإن أتم فاحتته قبل هوي اإلمام للسجدة أدرك الركعة ،وإن مل يتمها قبل اهلوي نوى

املفارقة وجرى عىل نظم صالة نفسه ،فإن خالف بطلت صالته.

التاسعة :إذا نيس كونه مقتدي ًا وهو يف السجود مثالً ،أو نيس أنه يف الصالة فلم يقم من

سجدته إال واإلمام راكع أو قارب أن يركع .قلت :وهذا معتمد الرميل ،وقال ابن حجر هو

مسبوق.

العارشة :إذا شك هل هو مسبوق أو موافق ،فاملوافق :هو من أدرك زمن ًا يسع الفاحتة بالنسبة

للوسط املعتدل بعد حترمه وقبل ركوع اإلمام ،وال عربة بقراءة نفسه وال بقراءة إمامه ،سواء

حرض حترم اإلمام أم ال ،واملسبوق :هو من مل يدرك ذلك ،وإن أحرم عقب حترم اإلمام.

احلادي عرش :إذا أطال السجدة األخرية فام رفع منها إال واإلمام راكع أو أقرب إىل

الركوع.

وإذا وجد واحد من هذه األمور ،وجب التخلف إلمتام قراءته ،ثم يسعى خلف إمامه عىل

نظم صالته ،ويغتفر له ختلفه باألركان الثالثة الطويلة ،وهي الركوع و السجودان فال حيسب
منها االعتدال وال اجللوس بني السجدتني؛ ألهنام ركنان قصريان.

فإن فرغ من الفاحتة قبل أن يتلبس اإلمام بالركن الرابع ،وهو التشهد األخري أو القيام أو ما

هو عىل صورة الركن ،وهو قعود التشهد األول ،ركع وأدرك الركعة ومشى عىل ترتيب صالة
نفسه ،وإن أدرك اإلمام بالركن الرابع بأن وصل اإلمام إىل حمل جتزئ فيه القراءة للقيام ،أو بأن
جلس للتشهد قبل أن يتم املأموم فاحتته ،فاملأموم خمري إن شاء تابع إمامه فيام هو فيه من القيام أو

القعود ويأيت بركعة بعد سالم إمامه كاملسبوق ،وإن شاء فارقه بالنية ومىض عىل ترتيب صالة
نفسه ،لكن املتابعة أفضل ،وإن رشع اإلمام يف اخلامس وهو الركوع ،قبل أن يتم املأموم قراءته،
ومل ينو املفارقة بطلت صالته .انتهى نق ً
ال عن «كاشفة السجا» بترصف يسري جد ًا.

وخرج بقول املصنف( :التقدم بركنني فعليني والتخلف هبام) التقدم بركن أو بعضه وكذلك

التخلف به فال تبطل به الصالة ،إال أنه حيرم ذلك عند الرميل ،خالف ًا البن حجر الذي اعتمد
الكراهة يف ذلك .ومدار ذلك عىل حديثه � حيث قال« :أال خيشى من يرفع رأسه قبل اإلمام
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الص َ
يق َق ْط ِعها َ
ال ِة  ،و َت ْع ِل ِ
بش ْي ٍء  ،وال َّت َر ُّد ِد ِفي َق ْط ِعها .
ونِ َّي ِة َق ْط ِع َّ
أن حيول اهلل رأسه رأس محار» أو كام قال -عليه الصالة والسالم.-

وتكره مساواته يف األركان الفعلية إال يف تكبرية اإلحرام ،فإنه إن قارنه فيها مل تنعقد صالته،

مر بيان ذلك.
وقد ّ

ٍ
مناف للنية ،ولو
(و) ثاين عرش ما تبطل به (نية قطع الصالة) وإن مل يقطعها؛ ألن ذلك

قطعها إىل صالة أخرى ،بأن قلب النية إىل أخرى عامل ًا عامد ًا بطلت صالته ،إال إذا قلب الفرض
إىل نفل مطلق ،وذلك بأن يرشع يف صالة الفرض منفرد ًا فأقيمت مجاعة لصالة ذلك الفرض،

فيندب له قلبها إىل نفل ليدرك اجلامعة ،برشط بقاء وقتها كامالً ،بحيث ال يصليها وال بعضها
يف خارج الوقت ،وإال حرم قطعها إىل ذلك النفل ،وكون اجلامعة التي قطع الصالة من أجلها

وقلبها إىل نفل مما هو يف صددها ،وإال فال يصح ،وذلك كمن يصيل الظهر منفرد ًا واجلامعة
األخرى تصيل عرص ًا ،وقد يكره القلب إذا كان اإلمام ممن تكره الصالة خلفه كمبتدع.

(و) ثالث عرش ما تبطل به (تعليق قطعها بشيء) بأن علقه عىل حدوث يشء وإن مل

حيصل.

(و) رابع عرش ما تبطل به (التردد في قطعها) بأن تردد يف قطع الصالة أو االستمرار فيها؛

ألن ذلك مناف للنية .واهلل أعلم.

(فائدةٌ) العبادات بالنسبة لقطع النية أربعة أقسام:

قسم يبطل بمجرد قطع نيته اتفاق ًا .وهو اإلسالم والصالة.

وقسم ال يبطل بذلك اتفاق ًا .وهو احلج والعمرة.

وقسم ال يبطل بذلك عىل األصح .وهو الصوم واالعتكاف.

وقسم ال يبطل ما مىض منه ولكن حيتاج الباقي إىل جتديد نيته ،وهو الوضوء والغسل .اهـ

من «هناية األمل».

(تتمـ ٌة) يستحب أن يكون بني يدي املصيل سرتة يصيل إليها كحائط ونحوه .واحلكمة منها
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كف البرص عام وراءها ،فإن مل يكن حائط ونحوه غرز عصا أو نحوها ،أو مجع متاعه أو رحله
فإن مل يكن بسط مصىل ،فإن مل يكن خط خط ًا.

ويسن أن اليزيد ما بينه وبني السرتة التي يصيل إليها عىل ثالثة أذرع ،ويكون ارتفاعها ثلثي

ذراع ،لقوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
وال يبال بام وراء ذلك» رواه مسلم .وال ضابط لعرضها لقوله -عليه الصالة والسالم:-
«استرتوا يف صالتكم ولو بسهم» رواه احلاكم .ويف «الصحيحني» أنه � «كان يصيل إىل

عنزة».

والدليل عىل أنه إن مل جيد سرتة خط خط ًا ما ورد أنه -عليه الصالة والسالم -قال« :إذا

صىل أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئ ًا فإن مل جيد فلينصب عص ًا فإن مل يكن معه عصا فليخط
مر أمامه» رواه أبو داود .واخلط الذي خيطه من قدميه إىل القبلة أي :طوالً،
خط ًا ثم ال يرضه ما ّ

وقيل :مقوس ًا كاهلالل ،وقيل :من اليمني إىل الشامل.

ويستحب أن جيعل السرتة عن يمينه ،أو عن شامله ،وال جيعلها تلقاء وجهه ،ويسن له

الدفع إذا صىل إىل سرتة ودنا منها -أي :مل يبعد أكثر من ثالثة أذرع -فإن مل يصل إىل سرتة أو
ٍ
حينئذ ،ولكن يكره ،وقيل خالف
تباعد عنها ،فليس له دفع املار من بني يديه ،وال حيرم املرور
األوىل .وأما مع وجود السرتة فالصحيح حتريم املرور بني يدي املصيل ،لقوله -عليه الصالة

والسالم« :-لو يعلم املار بني يدي املصيل ماذا عليه من اإلثم لكان أن يقف أربعني خري ًا له من

أن يمر بني يديه» متفق عليه واللفظ للبخاري.

والقول الثاين :أنه يكره ملا روى ابن ماجه أن النبي � كان يصيل فمرت زينب بنت أم سلمة،

فقال بيده هكذا مشري ًا للرجوع ،فمضت فلام قىض رسول اهلل � صالته قال« :ه َّن أغلب»،
وعىل القول باحلرمة والكراهة املتقدمني فللمصيل دفع املار ومنعه من املرور ،وإن أدى إىل قتله،

لقوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا كان أحدكم يصيل إىل يشء يسرته من الناس فأراد أحد أن
جيتاز بني يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنام هو شيطان» رواه مسلم .هذا إن وجد املار سبي ً
ال

سوى الذي بني يدي املصيل ،فإن مل جيد وازدحم الناس فال هني عن املرور ،وال يرشع الدفع
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كذا قاله اإلمام الغزايل اهـ «النجم الوهاج» للدمريي.

جلمع واجلامعات ،وخاصة يف احلرمني
وهذا هو األرفق بالناس ،خاصة مع ازدحامهم يف ا ُ

الرشيفني.

وال تبطل الصالة بمرور الكلب وال غريه بني يدي املصيل ،خالف ًا ألمحد يف الكلب األسود.

وما ورد من قوله -عليه الصالة والسالم« :-تقطع الصال َة املرأ ُة واحلامر والكلب األسود»
رواه مسلم .أجاب عنه الشافعي بأنه أراد قطع اخلشوع.

خامت ٌة يف ذكر بعض مكروهات الصالة

منها :االلتفات يمين ًا وشامالً برأسه إال حلاجة إذا مل حيول صدره ،فإن حول صدره عن القبلة

بطلت.

وكراهة االلتفات يف الصالة ملا روى البخاري عن عائشة -ريض اهلل عنها -أهنا سألت عنه

النبي � فقال« :هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد» وروى أبو داود والنسائي

من حديث أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل �« :ال يزال اهلل مقب ً
ال عىل العبد

يف صالته ما مل يلتفت فإذا التفت انرصف عنه» وأنه -عليه الصالة والسالم -قال« :لو يعلم

املصيل من يناجي ما التفت يمين ًا وال شامالً» فإذا التفت يف الصالة حلاجة ،كحفظ متاع فال
كراهة ،ملا روى مسلم عن جابر -ريض اهلل عنه -قال« :اشتكى رسول اهلل � فصلينا وراءه
وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قيام ًا فأشار إلينا فقعدنا».

«لينتهني أقوام
ومنها :رفع البرص إىل السامء يف الصالة لقوله -عليه الصالة والسالم:-
َّ

يرفعون أبصارهم إىل السامء يف الصالة أو ال ترجع إليهم» متفق عليه.
وال يكره يف غري الصالة ،بل قد يسن يف الدعاء عقب الوضوء،

ومنها  :اإلشارة بنحو العني ،أو احلاجب ،أو اليد ،ولو من أخرس ،وال تبطل هبا الصالة إال

إذا قصد هبا اللعب ،وقد تزول الكراهة إذا كانت حلاجة ،بل قد تسن كرد سالم بيد.

ومنها  :كف الشعر وهو مجعه ،أو الثوب وهو تشمريه ،سواء أكان من جهة اليد -أي:
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أكاممها -أو من جهة السفل -أي :ذيل الثوب -لقوله -عليه الصالة والسالم« :-أمرت أن ال
أكف الشعر وال الثياب» رواه الشيخان.

ومنها :وضع اليد عىل الفم أثناء الصالة ،وكراهة ذلك لقول أيب هريرة -ريض اهلل عنه:-

«هنى رسول اهلل � أن يغطي الرجل فاه يف الصالة» .نعم إذا احتاج لوضع يده عىل فيه ،كأن
تثاءب فال كراهة ،بل هو مستحب لقوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا تثاءب أحدكم يف
الصالة فليكظم ما استطاع وليمسك عىل فيه فإن الشيطان يدخل» رواه مسلم.

ومنها :فرقعة األصابع وتشبيكها ،وكشف الرأس من نحو الذكر ،ووضع اليد عىل األنف،

ملنافاة ذلك للخشوع .والقيام عىل رجل واحدة لغري حاجة ،ملنافاة ذلك للخشوع ،ويسمى
والص َفد يف الصالة كام يف «اإلحياء» .ورأى
الص َفن وقد هنى رسول اهلل � عن الصفن َّ
ذلك َّ
ابن مسعود رج ً
ال صافن ًا فقال« :أخطأ هذا السنة» والصفن -كام قدمنا -اعتامده عىل رجل
واحدة دون األخرى ،والصفد :ضم القدمني بعضهام إىل بعض كأهنام يف قيد ،نعم إذا طال
القيام فال بأس من االعتامد عىل واحدة وإراحة األخرى كام قالوه.

ومنها :وضع يده عىل خارصته؛ ألنه فعل اليهود ،وقيل :فعل إبليس؛ ألن إبليس نزل من

اجلنة كذلك كام يف «رشح مسلم» ،وقيل :إنه من فعل املتكربين ،وورد «االختصار يف الصالة

راحة أهل النار» رواه ابن حبان يف «صحيحه» .يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار.
يصيل خمتصرِ ًا»
وروى الشيخان عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن النبي � هنى أن
َ
واالختصار هذا معناه عىل الصحيح من أقوال أهل العلم ،وقيل :أن خيترص السورة فيقرأ
وي عنه أنه كان يقرأ بعض ًا من السورة ،وقيل  :أن خيترص من الصالة
بعضها ،وهذا مردود بام ُر َ

فال يمد قيامها وركوعها وسجودها ،وقيل :غري ذلك.

ومنها  :أن يصيل حاقن ًا :وهو املدافع للبول .أو حاقب ًا :وهو املدافع للغائط .أو حازق ًا:

وهو املدافع للريح .لقوله -عليه الصالة والسالم« :-ال صالة بحرضة طعام وال وهو يدافعه
األخبثان» رواه مسلم.

ومنها  :أن يصيل وهو بحرضة طعام يتوق إليه ،للحديث املتقدم ولقوله -عليه الصالة
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والسالم« :-إذا ُو ِضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة فابدؤوا بال َعشاء قبل أن تصلوا املغرب

وال تعجلوا عن عشائكم».
ومنها  :أن يبصق ِق َب َل وجهه أو عن يمينه؛ ألن عن يمينه ملك ًا ولقوله -عليه الصالة
والسالم« :-إذا كان أحدكم يف صالته فإنه يناجي ربه فال يبزق بني يديه وال عن يمينه ولكن

عن يساره أو حتت قدمه» رواه مسلم .وفيه إيضاح أنه إذا احتاج للبزاق فليكن عن يساره ،أو

حتت رجله هذا يف غري املسجد ،أما يف املسجد فيبصق عىل جهة يساره يف ثوبه وحيك بعضه عىل

بعض.

ويستثنى من البصق عىل اليمني ،إذا كان يف الروضة الرشيفة ،فإن القرب الرشيف سيكون

عىل يساره ،فإذا أراد أن يبزق فليبزق عىل يمينه ،مراعاة لألدب معه -عليه الصالة والسالم.-
وهل البزاق يف املسجد حرام؟

نعم جزم يف «رشح املهذب» بتحريمه ووجوب اإلنكار عىل فاعله ،واملشهور يف كتب

املذهب كراهة ذلك ،وإذا فعل ذلك فكفارته دفنه يف الرتاب ،وقيل :إخراجه من املسجد فإن

أمهله أزاله غريه.

ويكره البصاق خارج الصالة ِقبل وجهه مطلق ًا ،وجلهة القبلة ،وجهة يمينه كام يف «القليويب

عىل اجلالل».

ومنها  :املبالغة يف خفض الرأس يف ركوعه أو رفعه عن الظهر فيه ،ووضع الذراعني عىل

األرض يف السجود ،لورود النهي عن فعل ذلك ،وكذلك إلصاق الذكر عضديه بجنبيه ،وبطنه

بفخذيه يف الركوع والسجود ،بخالف املرأة فإنه يسن هلا فعل ذلك.

ومنها  :االستناد إىل ما يسقط بسقوطه ،واإلرسار يف موضع اجلهر ،واجلهر يف موضع

اإلرسار ،وترك السورتني يف الركعتني األوليني من كل صالة تسن فيها ،وترك تكبريات
االنتقال ،وأذكار الركوع واالعتدال والسجود واجللوس بني السجدتني ،واألبعاض لتأكد

ذلك وللخالف الذي بني العلامء يف وجوهبا.

ومنها  :إطالة التشهد األول ولو بالصالة عىل اآلل ،وقد بينا هذه املسألة يف موضعها فراجعه
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إن شئت ،ومنها الزيادة يف جلسة االسرتاحة عىل قدر أقل اجللوس بني السجدتني ،أما الزيادة

يف هذه اجللسة عىل أكمله فمبطل كام ذكر ذلك ابن حجر يف «املنهاج القويم».

ومنها  :ترك الدعوات يف التشهد األخري للخالف يف وجوهبا ،ومنها الصالة يف احلامم

لقوله -عليه الصالة والسالم« :-األرض كلها مسجد إال املقربة واحلامم» رواه الشافعي وألنه
مأوى الشيطان .وقارعة الطريق ـ أي :وسطه ـ لقول ابن عمر -ريض اهلل عنهام -أن النبي �

«هنى أن يصلىَّ ٰ يف سبعة مواطن يف املزبلة واملجزرة واملقربة وقارعة الطريق ويف احلامم ومعاطن
اإلبل وفوق ظهر بيت اهلل العتيق» وعلة الكراهة يف الصالة يف قارعة الطريق ،تأذي املارة

بصالته ،وتأذيه بمرورهم الداعي إىل قلة خشوعه .واملزبلة للحديث املار ،وعلة الكراهة فيها

النجاسة  ،وصحة الصالة مع وجود النجاسة بفرش نحو ُم َصلىَّ عىل أرض املزبلة .وتكره
الصالة يف الكنائس؛ ألهنا مأوى الشياطني و كذلك ُحكم البِ َيع ،وهي مواضع الصالة عند
اليهود ،ومجيع أمكنة الكفر والفسق كاجلامرك ،و حانات اخلمور ،ومصوغة الذهب وبيعه إن
زاول فيها الربا.
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باب يف صالة اجلامعة وما يتعلق هبا

واألصل يف مرشوعيتها يف الصلوات اخلمس الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقوله تعاىل:

ﮋﭗﭘﭙﭚﮊ فإذا ثبت طلبها يف اخلوف ففي األمن أوىل.

وأما من السنة فأخبار منها خرب «الصحيحني» «صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بسبع

وعرشين درجة» وهي من خصائص هذه األمة ،وأول من فعلها من البرش هو احلبيب �،

وأول فعلها كان بمكة ،وإظهارها باملدينة؛ ألن الصحابة كانوا بمكة مقهورين من كفار قريش،
فيصلون يف بيوهتم ،فلام هاجر إىل املدينة أقام اجلامعة فيها وواظب عليها ،وانعقد اإلمجاع

عليها.

واحلكمة من مرشوعيتها إقامة األلفة بني املسلمني باجتامعهم ،وتعليم العامل جلاهلهم،

وعودة بركة الكامل منهم عىل الناقص بذلك االجتامع.
واجلامعة لغة :الطائفة.

ورشع ًا :ربط صالة املأموم بصالة اإلمام فتتحقق باثنني فأكثر .خلرب «االثنان فام فوقهام

مجاعة».

وحكم صالة اجلامعة يف الصلوات املكتوبة غري اجلمعة فرض كفاية عىل الصحيح ،بحيث
يظهر هبا الشعار لقوله �« :ما من ثالثة يف قرية أو ٍ
بدو ال تقام فيهم اجلامعة إال استحوذ عليهم
الشيطان» أي :غلب .رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وابن حبان .وورد يف «صحيح مسلم»
أن النبي � قال« :لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقا َم ثم آمر رج ً
ال فيؤ َم الناس ثم آمر فتيتي
فيجمعوا يل حزم ًا من حطب ثم آيت قوم ًا يصلون يف بيوهتم فأحرقها عليهم».

وظهور الشعار بأن تقام صالة اجلامعة يف حمل إقامتها ،بأن تقام يف البلد الصغري يف مكان ،ويف

الكبري يف عدة أماكن منه ،بحيث يتمكن قاصدها من اإلتيان إليها من غري مشقة .فلو أقاموها
يف البيوت أو األسواق مل يكف وإن ظهر هبا الشعار ،ما مل تفتح األبواب يف البيوت ،بحيث ال

حيتشم أحد من دخوهلا؛ ألن ألكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس واألسواق.

ومعنى كوهنا فرض كفاية ،أي :إذا قام هبا البعض مع ظهور الشعار سقط اإلثم عن الباقني،
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بحيث أهنا لو تركت منهم مجيع ًا أثموا وقوتلوا عىل عدم إقامتها وإظهارها ،وإنام يقاتلهم اإلمام
أو نائبه دون آحاد الناس ،وقيل :إهنا سنة ،وعليه فال يقاتلون .ويف غري املكتوبة من الصلوات

النوافل ،فإن اجلامعة فيها سنة إذا رشعت فيها ،كبعض النوافل كالعيدين ،والكسوفني،
واالستسقاء ،ويف الرتاويح ،ووتر رمضان ،وما مل ترشع فيه اجلامعة فإن اجلامعة فيه مباحة.

وأفضل اجلامعات مجاعة اجلمعة ،ثم صبحها ،لقوله -عليه الصالة والسالم« -ما من صالة

أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف مجاعة ،وما أحسب من شهدها منكم إال مغفور ًا له»

رواه الطرباين وصححه.

ثم صبح غري اجلمعة؛ ألهنا فيه أشق منها يف بقية الصلوات ،ثم العشاء؛ ألهنا أشق بعد

الصبح ،ملا رواه مسلم «من صىل العشاء يف مجاعة كأنام قام نصف الليل ومن صىل الصبح يف

مجاعة فكأنام قام الليل كله».

ثم العرص؛ ألهنا الصالة الوسطى عند اجلمهور ،ثم الظهر ثم املغرب.

واجلامعة للرجل ولو صبي ًا يف املسجد أفضل منها خارج املسجد ،لقوله �« :من تطهر يف

بيته ثم مشى إىل بيت من بيوت اهلل تعاىل ليقيض فريضة من فرائض اهلل كانت خطوتاه إحدامها

حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة» رواه مسلم .ويف «الصحيحني»« :صلوا أهيا الناس يف
بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة» .نعم قالوا إن صالة اجلامعة يف البيت أفضل

منها يف املسجد ،إذا كانت مجاعة البيت أكثر ،هذا يف غري املساجد الثالثة ،أما فيها فاجلامعة
القليلة فيها أفضل من الكثرية يف غريها ،بل قال املتويل االنفراد فيها أفضل من اجلامعة خارجها
واعتمده الرميل .

وما كثرت مجاعته باستثناء ما ذكرنا أفضل مما ق َّلت فيه اجلامعة ،خلرب «وما كان أكثر فهو أحب

إىل اهلل تعاىل» إال إذا كان إمام اجلامعة الكثرية فاسق ًا أو مبتدع ًا ببدعة ال يكفر هبا ،كمعتزيل ،أو
رافيض ،أو جمسم ،أو كان تتعطل بغيبته مجاعة ،أو كان املكان املبني فيه حمل اجلامعة الكثرية مبني ًا
من شبهة ،أو شك يف ملك بانيه لبقعته ،أو كان إمامه ال يصيل يف الوقت املحبوب ،أو رسيع

القراءة واملأموم بطيئها بحيث ال يدرك معه الفاحتة .اهـ «برشى الكريم» بترصف يسري.
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فإن مل جيد إال مجاعة إمامها مبتدع كمجسم ،أو من يكفر املسلمني كخوارج هذا العرص ،أو

جيوز قتلهم ،أو من ينتقص علامء األمة ونحو ذلك ،مما يفعله األغرار حدثاء األسنان سفهاء
ّ
األحالم الذين يبدِّ عون ويكفرون األئمة ،فض ً
ال عن األمة ،فاالنفراد أفضل كام اعتمده ابن
حجر ،و اعتمد الرميل تبع ًا للسبكي أن اجلامعة معهم أفضل من االنفراد ،نعم ال شك وال ريب

أن أولئك لو تسلطوا عىل املساجد ،فإن اجلامعة يف غري املسجد أفضل باتفاق.

هذا يف مجاعة الرجال ،أما النساء فصالهتن يف بيوهتن أفضل ،لقوله -عليه الصالة والسالم:

«صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا ،وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا يف
بيتها» رواه أبو داود .واحلجرة :هي صحن الدار -أي :احلوش ،-واملخدع :بيت داخل بيت

ختبي فيه ثياهبا.وكل ذلك صون ًا للمرأة ومبالغة يف سرتها.

وتحُ از فضيلة اجلامعة بأن يدرك املأموم جزء ًا من الصالة مع اإلمام ،سواء من أوهلا كان أدرك

تكبرية اإلحرام ثم فارقه بعذر ،أو أثنائها بأن أدرك اإلمام يف أثناء الصالة ثم بطلت صالة

اإلمام ،أو فارقه أيض ًا بعذر ،أو أدركه آخرها ،بأن كرب املأموم فسلم اإلمام ،وإن مل جيلس معه
ما مل يسلم اإلمام  -أي :يرشع يف السالم  -عند الرميل ،أو ينطق امليم عند ابن حجر  -قبل

أن يفرغ املأموم من حترمه  -لكن الفضيلة تتفاوت ،ففضيلة من أدرك كامل اجلامعة ليست
كفضيلة من أدرك بعضها ،ولذلك يسن ملن أدرك بعض اجلامعة ،انتظار مجاعة أخرى إن رجا

حصوهلا ومل يفت بانتظاره هلا وقت االختيار.

وإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضيلة وحتصل بحضور املأموم حترم اإلمام واتباعه

إلمامه فور ًا بتحرمه ،إال أنه يعذر يف وسوسة خفيفة ،قال يف «برشى الكريم» [ :فال يرض
اإلبطاء ألجلها ،وهي التي ال يؤدي االشتغال هبا إىل فوت ركنني فعليني ،أو ما ال يطول الزمان

هبا عرف ًا ،حتى لو أدى إىل فوات القيام أو معظمه فاتته ].اهـ .

واألفضلية املذكورة للحديث الذي رواه البزار عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي �

قال« :لكل يشء صفوة وصفوة الصالة التكبرية األوىل فحافظوا عليها» .ويندب لإلمام أن

خيفف يف صالته لكن مع فعل األبعاض واهليئات من غري خلل فيها لقوله �« :إذا أ َّم أحدكم
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بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا احلاجة وإذا صىل وحده فليطل ما شاء» رواه مسلم.
ويف «الصحيحني» قال أنس-ريض اهلل عنه« :-ما صليت وراء أحد قط أخف صالة وال أتم

من رسول اهلل �» .ولذلك ال يندب لإلمام التطويل ليدركه آخرون ،وخرج باإلمام املنفرد

فإنه يندب له انتظار من يريد االقتداء به ولو مع التطويل؛ ألنه ال يترضر به أحد ،إال أهنم
ذكروا أنه يستحب لإلمام انتظار الداخل ملوضع الصالة الذي يظن اقتداءه به يف الركوع ،غري
الركوع الثاين من صالة الكسوف؛ ألنه ال يدرك به الركعة ،ويف التشهد األخري من كل صالة

ترشع اجلامعة فيها .ملا روي عن عبد اهلل بن أيب أوىف أنه قال« :إن رسول اهلل � كان ينتظر ما

دام يسمع وقع نعاهلم» رواه أبو داود ،وألن يف ذلك عون ًا عىل فعل اخلري ،وذلك بإدراك الركعة
واجلامعة «واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه» سواء يف حتصيل أخروي كام هنا أو أمر

دنيوي كام يف قضاء احلاجات لآلخرين.

وإنام يستحب االنتظار املذكور إذا توفرت تسعة رشوط :

األول :أن ال تكون اجلامعة مكروهة كمقضية خلف مؤداة.

الثاين :أن ال خياف خروج الوقت يف اجلمعة مطلق ًا ويف غريها حيث امتنع فيها املد بأن رشع

فيها ومل يبق من وقتها ما يسع مجيعها.

الثالث :أن ال يبالغ يف االنتظار ،بأن يطوله تطوي ً
ال لو وزع عىل أركان الصالة ل ُعدَّ كل منها

مع انفراده طوي ً
ال يف عرف الناس.

الرابع :أن ال يميز بني الداخلني ،فينتظر واحد ًا دون آخر بل يسوي بني اجلميع.

اخلامس :أن يكون االنتظار هلل تعاىل ،بأن ال يكون له غرض فيه غري اإلعانة عىل إدراك

الركعة أو اجلامعة.

السادس :أن يكون انتظاره ملن هو داخل حمل الصالة ،أو شارع يف دخوله بالفعل فال ينتظر

َمن سواه إن أحس به لعدم ثبوت حق له يف االنتظار.

السابع :أن يظن أن مذهبه يرى إدراك الركعة بالركوع وفضيلة اجلامعة بالتشهد .فإن كان

ال يرى إدراك الركعة بالركوع كاحلنفي ،أو فضيلة اجلامعة بالتشهد كاملالكي ،فال ينتظره لعدم
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فائدة االنتظار يف حق املنت َظر.

الثامن :أن يظن أنه يأيت باإلحرام عىل الوجه املطلوب ،من كونه يأيت بتكبرية اإلحرام يف حال

قيامه ،فلو كان من عادته الركوع قبل إمتام تكبرية اإلحرام ،كام هو ديدن كثري من اجلهلة يف هذه

األيام فال ينتظره؛ ألن انتظاره ذلك يؤدي إىل عدم انعقاد صالته.

التاسع :أن ال يعتاد البطء يف امليش أو تأخري اإلحرام إىل الركوع ،فإن كان من عادته ذلك فال

ينتظره ،بل يسن عدم انتظاره زجر ًا له.

ومما تقدم يظهر أن االنتظار يندب إذا ظهر منه فائدة لذلك ،حيث قالوا إن ندب االنتظار يف

الركوع والتشهد حتصل به فائدة إدراك الركعة وإدراك اجلامعة ،وعليه فإنه متى ظهر لالنتظار
فائدة يف غري هذين املوضعني ندب االنتظار ،فزادوا االنتظار للموافق الذي ختلف إلمتامه
الفاحتة ،حتى يركع خوف ًا من فوات الركعة عليه ،وحمل انتظار اإلمام له يف السجدة الثانية
فينتظر ساجد ًا حتى يركع.

ويندب أيض ًا االنتظار يف القيام حتى حيرم املسبوق ملن علم من حاله أنه إذا ركع اإلمام
يحُ ِرم هاوي ًا ،كل ذلك خوف ًا من بطالن صالته .قال يف»برشى الكريم»[ :ويؤخذ منه سن انتظار
مسبوق اشتغل بسنة وتأخر بعد ركوع إمامه ليأيت من الفاحتة بقدر ما أتى به من السنة ،وكذا

مسبوق تأخر -جهالً -إلمتام الفاحتة بعد ركوع إمامه فينتظرمها يف الركوع ،ليدركا الركعة].

اهـ .
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( َف ْص ٌل) ا َّل ِذي َي ْلزَ ُم ِف ِ
يه نِ َّي ُة ا ِ
والم َعا َد ُة ،
إل َما َم ِة َأ ْر َب ٌع ُ :
الج ُم َع ُة ُ ،
(فصل) يف بيان املواضع التي تلزم فيها نية اإلمامة

وقبل أن يرشع املصنف -رمحه اهلل تعاىل -يف رشوط القدوة ذكر فص ً
ال قبل ذلك ،للتنبيه عىل

أن نية اجلامعة تكون من املأموم دون اإلمام ،إال يف هذه املواضع التي ذكرها بقوله( :الذي يلزم
فيه نية اإلمامة) أي :عىل اإلمام مع اإلحرام (أربع) من الصلوات ،وجيمعها قول :كل صالة ال
يصح اإلتيان هبا فرادى تلزم فيها نية اإلمامة.

أحدها( :الجمعة) فال بد من نية اإلمامة فيها مع التحرم ،فلو تركها مع اإلحرام مل تصح

صالته ،سواء أكان من األربعني أو زائد ًا عليهم ،وإن مل يكن من أهل وجوهبا كرقيق ،نعم إن
مل يكن من أهل الوجوب ونوى غري اجلمعة مل جتب عليه نية اإلمامة .نعم نية اإلمامة ال جتب

يف غري هذه األربع التي ذكرها املصنف إال أن فضيلة اجلامعة ال حتسب له إال بنية اإلمامة فلو

نواها أثناءها حصلت له فضل اجلامعة ملا بعد النية ال ملا قبلها.

(و) ثانيها مما جتب فيها نية اإلمامة (المعادة) وهي املكتوبة املؤداة أو النافلة التي تسن فيها

اجلامعة سواء أصالها منفرد ًا أو يف مجاعة .ملا روى مسلم عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أن النبي

� قال له« :كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها أو يميتون الصالة عن
وقتها ؟» قال  :قلت فبامذا تأمرين؟ قالِّ :
«صل الصالة يف وقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإهنا
لك نافلة» .هذا يف حق من صالها منفرد ًا ثم أعادها يف مجاعة .وأما من صالها مجاعة ثم أراد
إعادهتا فلام روى يزيد بن األسود -ريض اهلل عنه -أنه � صىل صالة الصبح يف مسجد اخليف

فرأى يف آخر املسجد رجلني مل يصليا معه فقال« :ما منعكام أن تصليا معنا؟» قاال :يا رسول اهلل
قد صلينا يف رحالنا .فقال« :إذا صليتام يف رحالكام ثم أتيتام مسجد مجاعة فصلياها معهم فإهنا
لكام نافلة» رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح.

وإنام قيل هنا بوجوب نية اإلمامة؛ ألهنا ال تصح إعادهتا إال مجاعة ،فلو مل ينو اجلامعة ملا

صحت .وتسن اإلعادة إذا توفرت هذه الرشوط:
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 -1كون الصالة املعادة فرض ًا أو نف ً
ال ترشع فيه اجلامعة ولو وتر ًا عند ابن حجر.
 -2أن تكون الصالة املعادة مؤداة ال مقضية فال يصح إعادة الصالة املقضية.

 -3كون األوىل صحيحة وإن مل تغن عن القضاء ،كصالة املتيمم لربد أو بمحل يغلب فيه

وجود املاء ،نعم يستثنى من ذلك صالة فاقد الطهورين ،فإهنا وإن كانت صحيحة لكنها ال

تعاد؛ ألنه ال يتنفل هبا ،فإن مل تكن صحيحة فإن إعادهتا واجبة.

 -4أن ال تزيد اإلعادة عىل مرة كام هو يف النصوص املذكورة وهو املعتمد .قال حممد نووي

جاوي :قال املزين :تعاد مخس ًا وعرشين مرة ،وقال الشيخ أبو احلسن البكري :تعاد من غري

حرص ما مل خيرج الوقت .اهـ من «كاشفة السجا».
 -5أن ينوي هبا الفرضية.

 -6أن تقع مجاعة من أوهلا إىل آخرها عند الرميل وتكفي اجلامعة يف ركعة منها عند ابن

حجر.

 -7أن تقع منها يف الوقت ركعة فأكثر.
 -8أن ينوي اإلمامة كاجلمعة.

 -9أن تعاد مع من يرى جواز اإلعادة أو ندهبا فخرج ما لو كان اإلمام املعيد شافعي ًا واملأموم

حنفي ًا أو مالكي ًا؛ ألنه يرى بطالن الصالة فال قدوة ،بخالف ما لو كان املقتدي شافعي ًا خلف

من ذكر فهي صحيحة.

 -10حصول ثواب اجلامعة حالة اإلحرام هبا ،فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بنحو فاسق

فيها مل تنعقد للكراهة املفوتة لفضيلة اجلامعة.

 -11أن ال تكون صالة خوف أو شدته؛ ألن املبطل فيها -أي :صالة اخلوف -إنام احتمل

للحاجة وال حاجة مع إعادهتا.

 -12أن ال تكون إعادهتا للخروج من اخلالف ،فإن كانت إعادهتا لذلك كأن صىل وقد

مسح بعض رأسه يف الوضوء فإن صالته باطلة عند اإلمام مالك فيسن إعادهتا ولو منفرد ًا

بإعادة وضوئه ومسح مجيع رأسه.
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الم َط ِر .
ور ُة َج َم َ
والم َت َق ِّد َم ُة ِفي َ
َ
والم ْن ُذ َ
اع ًة ُ ،
(و) ثالثها (المنذورة جماعة) فتجب فيها نية اإلمامة ،فإن مل ينو انعقدت فرادى مع اإلثم إذ

مل يتحصل النذر املطلوب.

(و) رابعها (المتقدمة في المطر) أي :املجموعة باملطر مجع تقديم ،ومثل املطر الثلج والربد،

فإن ترك نية اإلمامة فيها مع اإلحرام مل تنعقد صالته قطع ًا؛ ألنه ال جيوز اجلمع يف هذه الصورة إال

إذا كانت الصالة مجاعة ،وإذا مل ينو اإلمامة كانت صالته غري مجاعة ،وهي رشط يف صحتها.

وحاصل الرشوط يف اجلمع باملطر ونحوه سبعة رشوط كام ذكرها صاحب «كاشفة

السجا»:

أحدها :أن يوجد املطر عند التحرم بالصالتني ،وعند حتلله من الصالة األوىل وبينهام.

وثانيها :أن يصيل مجاعة ،وال بد أن ال يتباطأ املأمومون عن اإلمام بإحرام ،فإن تباطؤوا ولكن

أدركوا بعد إحرامهم معه زمن ًا يسع الفاحتة قبل ركوعهم صحت صالهتم وإال فال كاإلمام

لعدم اجلامعة.

و ثالثها :أن تكون الصالة بمصىل بعيد عرف ًا.
ورابعها :أن يتأذى باملطر يف طريقه.

وخامسها :الرتتيب.
وسادسهاِ :
الوالء.

وسابعها :نية اجلمع.اهـ.

واألصل يف جواز اجلمع باملطر ونحوه ،ما ورد يف «صحيح البخاري» و «مسلم» عن ابن

عباس -ريض اهلل عنهام« :-أنه � صىل باملدينة سبع ًا مجيع ًا أو ثامني ًا مجيع ًا الظهر والعرص
واملغرب والعشاء» ويف رواية ملسلم «من غري خوف وال سفر» قال اإلمام مالك ووافقه

الشافعي :أرى ذلك بعذر املطر.

وال جيوز مجع التأخري باملطر؛ ألن املطر قد ينقطع فيخرج الصالة عن وقتها من غري عذر،
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نعم هو عذر يف ترك اجلامعة لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهام -ملؤذنه يوم مجعة فيه مطر ،قل
بعد الشهادتني :صلوا يف رحالكم ،فكأن الناس استنكروا ذلك ،فقال :أتعجبون من هذا!

واهلل فعله من هو خري مني ،إن اجلمعة عزمة وإين كرهت أن أخرجكم فتمشون يف الطني
والدحض» وهو الزلق .رواه الشيخان.

ومثل املطر الريح العاصف ملا روي أن ابن عمر -ريض اهلل تعاىل عنهام -أذن بالصالة يف ليلة

ذات برد وريح فقال« :أال صلوا يف الرحال» ثم قال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
كان يأمر املؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر« :أال صلوا يف الرحال» متفق عليه .واهلل أعلم.
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ال ِة إِ َم ِ
بح َد ٍ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
النَ َص َ
القدْ َو ِة َأ َح َد َع َش َر َ :أنْ َال َي ْع َل َم ُب ْط َ
وط ُ
ث
ام ِه َ
َأ ْو َغ ْي ِر ِه ،
(فصل) يف بيان رشوط القدوة

و (شروط القدوة) -أي :الرشوط املعتربة يف القدوة -والقدوة بضم القاف وكرسها وفتحها،
والضم أكثر ثم الكرس .وهي اسم ِمن اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسي ًا.
وهذه الرشوط التي ذكرها البدَّ من حتققها يف اإلمام واملأموم ،وبعضهم أفرد رشوط اإلمام

يف فصل ،وذكره حتت اسم رشوط اإلمام ،ثم أتى بعد ذلك ما يشرتط يف املأموم.

وحاصل اجلميع (أحد عشر) رشط ًا البدَّ من توفرها ،حيث إنه لو انخرم رشط منها ال تصح

القدوة .

أحدها( :أن ال يعلم) أي :املقتدي (بطالن صالة إمامه بحدث أو غيره) مما اتفق عىل بطالن
ٍ
حينئذ
الصالة به ،ككفر ووقوع نجاسة غري معفو عنها عليه ،أو كشف عورة؛ ألن الصالة

تكون غري صحيحة من اإلمام ،فال ترتبط هبا غريها .ومثل العلم ببطالن صالة إمامه ،اعتقاد
بطالن صالة إمامه ،واملراد به الظن الغالب املستند لالجتهاد ،كمجتهدَ ين اختلفا يف القبلة ولو

بالتيامن والتيارس وصىل كل منهام جلهة غري جهة اآلخر ،أو اجتهدا يف إناءين أو ثوبني طاهر
ونجس واختلف اجتهاد كل منهام لآلخر.

وخرج بالظن املستند لالجتهاد ،الظن الذي ال مستند له من االجتهاد ،كظن منشؤه غلبة

النجاسة مث ً
ال املعارضة بأصل الطهارة ،كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من

مثله ،فال أثر وال التفات هلذا الظن استصحاب ًا ألصل الطهارة .اهـ «موهبة ذي الفضل» نق ً
ال

عن ابن قاسم.

وال فرق يف البطالن بني أن يكون برتك رشط كام تقدم ،أو برتك ركن ،فال يصح أيض ًا

إقتداؤه بمن ظن بطالن صالته ،كمن اقتدى بمن مس فرجه أو مس أجنبية بدون حائل ومل

يتوضأ ،أو بمن ظنه ترك البسملة بأن مل يسكت بعد التحرم بقدرها ،أو ترك الطمأنينة يف نحو
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َ
وب َق َضائِ َها َع َل ْي ِه ،
وأنْ َال َي ْعت َِق َد ُو ُج َ
االعتدال ،فلو كان مقتدي ًا به وبدر منه ما تقدم فارقه وجوب ًا ،إن اقتدى به ومل تعتد به إن مل يكن

قد دخل يف الصالة ،ولكن ما مل يكن ذلك اإلمام أمري ًا ،وإال فتصح القدوة عند خوف الفتنة،

كام عليه ابن حجر وخالفه الرميل وغريه.

وما ذكره باعتبار بطالن الصالة عىل حسب اعتقاد املأموم ،أما لو فعل ما يبطلها عىل حسب

اعتقاد اإلمام دون اعتقاد املأموم ،كحنفي افتصد ثم مل يتوضأ فصىل خلفه من ال يرى النقض
باالفتصاد ،كشافعي فتصح الصالة مع اعتقاد اإلمام بطالن صالة نفسه ،لكن قال صاحب

«برشى الكريم» [ :قيده مجع بام إذا نيس احلنفي أنه افتصد وإال فهو متالعب واعتمده الرميل
ورده ابن حجر بأنه متالعب يف اعتقاده ال يف اعتقادنا ].اهـ .

مسألة :الصالة خلف من مل يبسمل كام هو مشاهد عند كثري من أولئك األئمة الذين تغلبوا

عىل إمامة الصالة ،أو ن ُّصبوا وهم يف احلقيقة جهل ٌة ال يستحقون أن ينصبوا لإلمامة يف الصالة،
جلهلهم بكثري من أحكام الصالة والطهارة وغريها من أمور الدين ،ولكن ال نقول إال إنا هلل
ٍ
بعض منهم مع كوهنم علامء وال يأتون بالبسملة ظاهر ًا فيصىل خلفهم؛
وإنا إليه راجعون أو

ألن الظاهر أهنم يراعون اخلالف بني أهل العلم لإلتيان باألكمل فيبسملون رس ًا.
قال يف «برشى الكريم» :بل جيب عىل إمام منصوب بمحل مل ِ
جتر العادة فيه بمذهب معني،
وكان يصيل خلفه غري أهل مذهبه ،أن يراعي غريه من أهل غري مذهبه ،وإال حرم عليه ،ومل

يستحق معلوم تلك اإلمامة.

(و) ثانيها (أن ال يعتقد) أي :املأموم (وجوب قضائها) أي :وجوب إعادة الصالة (عليه)

أي :عىل اإلمام ،واملراد باالعتقاد هنا الظن ظن ًا غالب ًا ،وليس املراد ما اصطلح عليه األصوليون
وهو اجلزم املطابق للواقع.

وعىل ما ذكره املصنف فال تصح صالة مقيم خلف متيمم لفقد ماء يف مكان يغلب فيه
ِ
وحمدث صىل مع حدثه لفقد الطهورين ،ومتحرية وإن كان املأموم مثل اإلمام يف
وجوده،
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َ
وأنْ َال َي ُكونَ َم ْأ ُموم ًا ،
وجوب القضاء ،لعدم االعتداد بصالته من حيث وجوب قضائها ،فكانت كالفاسدة وإن

صحت حلرمة الوقت .وحمل ذلك ولو كان بعد الصالة وذلك بأن جيهل املأموم وجوب إعادهتا

عىل اإلمام قبل االقتداء أو يف أثنائه ،وبان له ذلك بعد الصالة فيجب عليه القضاء.

قال صاحب «املوهبة» :كذا نقل عن الرميل ،لكن يف «البجريمي» عن الشيخ عيل الشربامليس

ما نصه[ :حمله إذا علم بحاله حال االقتداء أو قبله ،ثم نيس فإن مل يعلم مطلق ًا أو إال بعد

الصالة ،فال إعادة؛ ألن هذا اإلمام حمدث ،وتبني حدث اإلمام بعد الصالة ال يوجب اإلعادة
أي :فيكون اقتداء ًا صحيح ًا فلرياجع] اهـ .

أما من ال قضاء عليه كمتيمم ال جيب عليه القضاء ،فيصح اقتداء متوضئ به؛ ألنه أتى

يف طهارته ببدل ،وبامسح عىل اخلف؛ ألهنا مغنية عن القضاء ،ومثله املستنجي باملاء خلف
املستجمر باألحجار ،والقائم خلف القاعد ،واملضطجع ،وال جيلس مستطيع القيام إذا صىل

خلف القاعد ،وإن ورد فيه حديث أيب هريرة والذي فيه عنه � «وإذا صىل جالس ًا فصلوا
جلوس ًا أمجعون» وهو يف «الصحيحني»؛ ألنه منسوخ بحديث عائشة وهو يف «الصحيحني»

أيض ًا «أن النبي � صىل يف مرض موته قاعد ًا وأبو بكر والناس قيام ًا» قال البيهقي :وكان ذلك
يف صالة الظهر يوم السبت أو األحد .وتويف � ضحى يوم االثنني.

(و) ثالثها (أن ال يكون) اإلمام (مأموما) حال االقتداء به؛ ألنه يشرتط يف اإلمام كونه مستق ً
ال

واملأموم ليس مستقالً ،حيث إنه يلحقه سهو إمامه وأما خرب «الصحيحني» «أن الناس اقتدوا

بأيب بكر -ريض اهلل عنه -خلف النبي �» فمحمول عىل أهنم مقتدون به -عليه الصالة
والسالم ،-وأبو بكر يسمعهم التكبري.

ومثل التحقق يف كون اإلمام مأموم ًا ،الشك يف كونه مأموم ًا ،فلو رأى رجلني يصليان،

وتردد يف أهيام اإلمام مل يصح االقتداء ،وإن اجتهد وظن أحدمها اإلمام عند ابن حجر؛ ألنه

ال مميز إال النية وليس ألحد اإلطالع عليها .وخالف الرميل وقال :إن لالجتهاد هنا جمال،
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َ
وال ُأ ِّم ّي ًا ،
وأجاب عىل ما قالوه بأن للقرائن مدخ ً
ال يف النية وصورة االجتهاد هنا :بأن يعلم أن أحدمها

فقيه ،أو يراه متعم ًام دون اآلخر ،وإذا تبني خطؤه بعد ذلك أعاد.

وخرج بـ« :حال االقتداء» ،حال انقطاع القدوة ،بأن قام مسبوق بعد سالم اإلمام واقتدى

به آخر ،أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض ،فتصح القدوة مع الكراهة يف الصورتني ،يف

غري اجلمعة عند الرميل ،وتصح يف الصورة األوىل عند ابن حجر ،وال تصح يف الصورة الثانية،
وإذا قيل بالكراهة فعليه فال ثواب فيها من حيث اجلامعة.

(و) رابعها أن (ال) يكون اإلمام (أميا) واألمي نسبة إىل األم ،كأنه عىل احلالة التي ولدته أمه

عليها ،وحقيقته يف اللغة :من ال يقرأ وال يكتب ،ويف اصطالح الفقهاء :من ال حيسن حرف ًا من
الفاحتة .ومعنى ذلك أن ال خيل اإلمام بحرف من الفاحتة ولو تشديدة واملأموم حيسن ذلك ،ولو
يف رسية وإن مل يعلم املأموم بحال اإلمام؛ ألنه يتحملها عن املأموم فكيف يتحمل ما ال حيسن،

ويف القديم إن كانت الصالة رسية صح االقتداء به ،وإال فال بناء عىل أنه يتحمل عنه القراءة يف

اجلهرية ،لكن املزين ذهب إىل صحة االقتداء به رسية كانت الصالة أم جهرية.
وال فرق بني علمه به أنه أمي أم ال عىل األصح ،وقيل إن َع ِل َمه أمي ًا مل تصح قطع ًا.
واملراد باإلخالل هنا العجز عن اإلتيان باحلرف بالكلية ،أو عن إخراجه من خمرجه ،أو

العجز عن اإلتيان بتشديد مشدد فيها لرخاوة لسان الناطق به .ومن اإلخالل كونه أر ّت ًا أو
ألثغ ًا .واألرت :هو من يدغم يف غري حمل اإلدغام مع إبدال كأن يقول املتقيم بتشديد التاء.
واأللثغ :هو من يبدل حرف ًا بآخر بال إدغام كأن يقول اهلمد باهلاء بدل احلاء ،أو نثتعني بالثاء
بدل السني ،أو املستئيم باهلمزة بدل القاف ،أو ا َّل ِزي َن بالزاي بدل الذال ،أو غيغ بالغني بدل

الراء.

ومن اإلخالل أيض ًا اللحن الذي يغري املعنى ،كضم التاء أو كرسها من أنعمت .وصالة

املخل باطلة إن كان قادر ًا عىل التعلم ،وصحيحة إن كان عاجز ًا عن التعلم ،ولكن ال يصح
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مر فإن اقتدى به وهو ال يعلم حاله ثم ظهر له اإلخالل منه ،فارقه وجوب ًا إال إذا
االقتداء به كام َّ
اقتدى بمثله فيام خيل به ويف حمله ،وإن اختلفا يف املأيت به ،كأن عجزا عن اإلتيان بالراء مع إبدال

أحدمها هلا غين ًا واآلخر الم ًا ،بخالف ما إذا أسقطها أحدمها و أبدل اآلخر أوأبدل ك ً
ال منهام،

واختلفا يف احلرف املبدل ،كأن أبدل أحدمها الراء غين ًا واآلخر السني تا ًء ،أو اتفقا فيه واختلفا
يف حمله ،كأن أبدل أحدمها سني نستعني األوىل واآلخر سني املستقيم فال يصح االقتداء فيام

ذكر؛ ألن ك ً
ال منهام حيسن ما ال حيسنه اآلخر.

ويصح االقتداء بمن لثغته يسرية ،بأن خيرج احلرف غري صاف ،قال الدمريي يف «رشح

املنهاج» :وحكى يف البحر عن الشيخ أيب إسحاق اإلسفراييني عن الداركي عن أيب غانم ملقي
أيب العباس قال :انتهى ابن رسيج إىل هذه املسألة فقال :ال جتوز إمامة األلثغ وكانت لثغته

يسريه -أي :ابن رسيج -ويب مثلها ،فاحتشمت أن أقول هل تصح إمامتك ،فقلت :أهيا الشيخ
هل تصح إمامتي؟ قال :نعم وإمامتي أيض ًا .اهـ.

وتكره القدوة بالتأتاء وهو الذي يكرر التاء ،وبالفأفاء وهو من يكرر الفاء ،والوأواء وهو

من يكرر الواو ،وكذا سائر احلروف من الفاحتة وغريها.
وتصح القدوة بمن ُج ِهل ُ
حال قراءته لكن إن وجده يرس يف جهرية مل تلزمه مفارقته ،بل

يتابعه ،وعليه البحث عن حاله بعد السالم ،فإن تبني له أنه غري قارئ لزمته اإلعادة ،وإن تبني

له أنه قارئ ولو بقوله :نسيت اجلهر ،وصدقه املأموم مل تلزمه اإلعادة ،ولكن تستحب ،وإن مل
يتبني له حاله كأن تعذر البحث ،أو بحث عنه بسؤاله له فلم جيبه ،فقيل :جتب اإلعادة وقيل:

ال.

قال صاحب «فتح العالم»« :واعلم أن اللحن يف السورة إن كان ال يغري املعنى مل يرض يف

صحة الصالة والقدوة ،لكنه مع التعمد والعلم حرام ،وإن كان يغري املعنى فإن كان قادر ًا عىل

التعلم وكان عامد ًا عامل ًا مل تصح صالته ،وال القدوة به للعامل بحاله ،وإن كان عاجز ًا عن التعلم
أو ناسي ًا أو جاه ً
ال صحت صالته والقدوة به مع الكراهة.

وحيرم عىل الالحن ولو كان عاجز ًا عن الصواب أن يقرأ غري الفاحتة مما يلحن فيه؛ ألنه
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يتكلم بام ليس بقرآن بال رضورة ،بل قيل :إن السبكي اختار البطالن بذلك عىل غري النايس

واجلاهل لكنه ضعيف كام يف «البجريمي»] اهـ .

وهبذا يكون املصنف قد أهنى الصفات الواجبة يف األئمة ،إال أنه ترك رشط ًا واحد ًا مما جيب

توفره يف اإلمام ،وهو :أن ال يكون اإلمام أنقص من املأموم ،لكونه أنثى أو خنثى واملأموم

ذكر ًا ،ولكنه سيذكر ذلك يف صور القدوة يف فصل مستقل ،وعليه فلو صىل خلف من يظنه

أه ً
ال لإلمامة فظهر خالفه ،فإن كان مما شأنه الظهور وكان بيان ذلك بعد االنتهاء من الصالة
أعادها لتقصري املأموم برتك البحث عام من شأنه أن يطلع عليه ،وال تنقلب له تلك الصالة نف ً
ال

لبطالهنا ،وشمل ذلك ما لو ظهر اإلمام كافر ًا ولو خمفي ًا كفره ،ولو بارتداد أو زندقة؛ ألن شأن

الكفر أن يظهر .أو ظهر أن اإلمام ممن تلزمه اإلعادة أو مأموم ًا أو أمي ًا ،واملأموم قارئ ،أو أنثى،
واملأموم رجل ،أو تارك ًا للفاحتة يف اجلهرية ،قال الرشقاوي :أو يف رسية أو البسملة ،أو تارك ًا

لتكبرية اإلحرام ،أو االستقبال ،أو السالم ،أو ساجد ًا عىل ما يتحرك بحركته ،أو ذا نجاسة
ظاهرة ونحو ذلك مما من شأنه أن ال خيفى ولو عىل بعد ،وإذا كان بيان ذلك يف األثناء بأن َع ِل َمه
يف أثناء الصالة وجب عليه استئنافها ،وال جيوز له االستمرار مع نية املفارقة .اهـ .
وأما إذا كان ما من شأنه اخلفاء ،فيعذر املأموم يف اجلهل به فإن علمه بعد فراغ الصالة

فال إعادة لعدم تقصريه .وذلك كأن ظهر له أن اإلمام حمدث أو جنب ولو يف مجعة وزاد عىل
األربعني ،أما لو كان فيها ومل يزد عىل األربعني وجبت اإلعادة ،ومثل ذلك لو كان اإلمام

حائض ًا ،أو تارك ًا للنية ،أو للفاحتة يف رسية خالف ًا للرشقاوي ،أو للتشهد ،أو عليه نجاسة خفية

يف ثوبه أو بدنه .أو كان اإلمام قائ ًام لركعة زائدة ،وقد ظنه يف أصلية فاقتدى به ،وأتى بأركاهنا
كلها حلسبان هذه الركعة له ،ولو يف اجلمعة ،نعم اإلمام املحدث ال يتحمل الفاحتة عن املأموم،
فلو اقتدى به وأدرك معه جزء ًا من الفاحتة ،أو أدركه يف الركوع وبان اإلمام حمدث ًا ،فال حتسب

للمأموم تلك الركعة ،ويأيت املأموم بركعة بدهلا ،هذا إن علم احلال بعد فراغ الصالة ،وأما إذا

علمه يف أثناء الصالة مل جيب عليه استئنافها ،بل يكملها هذا إن مل يبق اإلمام الذي ظهر له حاله
يف الصالة ،فإن بقي فيها وجب مفارقته لبقاء القدوة الصورية.
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وضابط النجاسة الظاهرة واخلفية ما جرى عليه يف «التحفة» وهو األوجه ،وذكره الرميل يف

«النهاية» وشيخ اإلسالم يف «منهجه» .وعبارته يف «التحفة» بأن تكون بحيث لو تأملها املأموم
رآها هذه هي النجاسة الظاهرة قال الكردي :ولو مل يرها املأموم لبعد أو اشتغال بالصالة ،أو
ظلمة ،أو حائل بينه وبني اإلمام ،أو كانت يف نحو عاممة اإلمام ومل يرها املأموم لصالته جالس ًا

لعجزه ،ولو قام لرآها ،فإنه يف مجيع هذه الصور تلزمه اإلعادة عند ابن حجر والرميل.

واختلفا يف األعمى فاعتمد ابن حجر عدم وجوب اإلعادة عليه مطلق ًا لعدم تقصريه بوجه،

واعتمد الرميل أنه ال فرق بني األعمى والبصري فإن كان بفرض زوال عامه لو تأملها رآها لزمته
اإلعادة وإال فال .واهلل أعلم.

(خامت ٌة) قال صاحب «فتح العالم» :أفاد شيخ اإلسالم يف «متن التحرير» و «رشحه» أن

األئمة ثامنية أنواع:

أحدها :من ال تصح إمامته بحال .وهو الكافر واملجنون والسكران والصبي غري املميز،

واملأموم واملشكوك يف مأموميته ،واألمي ،ومن حلنه يغري املعنى يف الفاحتة إن أمكنهام التعلم،

ومن عليه نجاسة ظاهرة.

وثانيها :من ال تصح إمامته مع العلم بحاله .وهو املحدث ومن عليه نجاسة خفية غري معفو

عنها ،ومن حلنه يغري املعنى وكان عامل ًا بالصواب ،وتعمد اللحن مطلق ًا أي :يف الفاحتة وغريها،
أو سبق لسانه إليه ومل ُي ِعد القراءة عىل الصواب يف الفاحتة ،أو أمكنه التعلم ومل يتعلم وعلم
التحريم ،وتعمد اللحن يف غري الفاحتة.

وثالثها :من ال تصح إمامته إال لدونه ،وهو اخلنثى فتصح إمامته ألنثى ال لرجل وال خلنثى.
ورابعها :من ال تصح إمامته إال ملثله .وهو األنثى واألمي إن مل يمكنه التعلم ومن حلنه يغري

املعنى يف الفاحتة وعجز عن التعلم فتصح إمامة كل منهم ملثله.

و خامسها :من ال تصح إمامته يف صالة وتصح يف أخرى .وهو املسافر ومن فيه رق ،والصبي
وج ِهل حاهلا ،فهؤالء ال تصح إمامتهم يف
واملحدث ومن عليه نجاسة خفية غري معفو عنها ُ
اجلمعة إن تم العدد هبم ،وتصح يف غريها و كذا فيها إن تم العدد بغريهم.
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َ
الم ْو ِق ِ
ف،
وأنْ َال َي َت َقدَّ َم َع َل ْي ِه ِفي َ
و سادسها :من تكره إمامته مع صحتها .وهو الفاسق واملبتدع إن مل يكفر ببدعته والفأفاء

والوأواء ومن ت َغ َّلب عىل اإلمامة وال يستحقها ،ومن حلنه ال يغري املعنى مطلق ًا أو يغريه يف غري
الفاحتة إذا مل يمكنه التعلم أو كان جاه ً
ال أو ناسي ًا.

و سابعها :من إمامته خالف األوىل  .وهو ولد الزنا وولد املالعنة ومن ال ُيعرف له أب ومن

فيه رق.

و ثامنها :من تخُ تار إمامته .وهو من سلم مما ذكر من األمور السابقة ].اهـ  .وهذه الرشوط

األربعة التي تقدمت مع إضافة الذي ذكرناه سابق ًا هي الرشوط املعتربة يف األئمة ،ثم ذكر بعد

ذلك الرشوط املعتربة يف صحة اجلامعة وهي سبعة ،ليكمل جمموع ما عده يف هذا الفصل من
الرشوط املعتربة يف القدوة والتي ذكر أهنا إحدى عرش.

(و) خامسها (أن ال يتقدم) أي :املقتدي (عليه) أي :عىل اإلمام (في الموقف) أي :يف

املكان ،فيشمل حالة وقوفه وغريها ،فيكون املراد بذلك أن ال يتقدم املأموم عىل جزء مما اعتمد
عليه اإلمام يف قيام أو غريه تقدم ًا يقيني ًا يف غري شدة اخلوف ،فإنه إن تقدم مل تصح صالته ،إن

كان التقدم وهو فيها ،وإن كان قبل التحرم مل تنعقد.

واألصل يف ذلك قوله �« :إنام جعل اإلمام ليؤتم به »...أخرجه البخاري ومسلم وهو

قطعة من حديث طويل ،واالئتامم االتباع واملتقدم غري تابع .وألن املقتدي بالنبي � وباخللفاء

الراشدين ،مل ينقل عن أحد منهم غري ذلك ،فلو شك يف التقدم بأن كان يف ظلمة ،ومل يدر أهو
متقدم أو متأخر ،مل يرض سواء أجاء من خلفه أو من أمامه ،اعتبار ًا بأن األصل عدم وجود
املفسد ،واعتامد البطالن بالتقدم املذكور يف القول اجلديد ،والقديم عىل عدم البطالن لكن مع

الكراهة.

الرجل التي اعتمد عليها أو هبام ،إن اعتمد عليهام،
والعربة يف التقدم يف القائم بالعقب من ِّ

والعقب :هو مؤخر القدم مما ييل األرض ،ما مل يعتمد عىل غري العقب كأن اعتمد عىل مقدم
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إحدى رجليه وقدم األخرى عىل رجل اإلمام
أصابعه فالعربة بام اعتمد عليه .فلو اعتمد عىل
ٰ

مل يرض ،ولو اعتمد عىل رجليه مجيع ًا وقدم إحدامها عىل رجل اإلمام َّ
وأخ َر األخرى رض عند
اإلمام ابن حجر ومل يرض عند اإلمام الرميل.

والعربة يف التقدم يف القاعد بإلييه ولو كان راكب ًا ،وباجلنب إن صىل مضطجع ًا ،وبالرأس إن

صىل مستلقي ًا ،فمتى تقدم يف يشء من صالته بالكيفية السابقة يف غري شدة اخلوف مل تصح.

واحلاصل أن العربة يف التقدم والتأخر بام اعتمدا عليه يف حال الصالة وإن اختلفا ،كأن

كان اإلمام مث ً
ال قائ ًام واملأموم ساجد ًا ،ويف هذه احلالة إن اعتمد املأموم يف سجوده عىل ركبتيه
ويديه دون قدميه ،فإنه سيكون متقدم ًا عىل اإلمام يف حال قيامه وإن اعتمد عىل رجليه مع يديه
وركبتيه فال .وال يرض قرب املأموم من الكعبة مع بعد اإلمام عنها عند استدارهتم هبا ،لكن مع

كونه يف غري جهة اإلمام.

وأول من فعل االستدارة حول الكعبة يف الصالة كام قالوا عبد اهلل بن الزبري ،وأمجع عليه

من يف عرصه و َمن بعده ،وقيل :أول من فعله خالد بن عبد اهلل القرسي ملا ويل إمرة مكة يف أيام
عبد امللك بن مروان.

ولو اجتمع اإلمام واملأموم داخل الكعبة ،جاز أن يكون وجه املأموم إىل وجه اإلمام أو

جنبه ،وأن يكون ظهره إىل ظهر اإلمام أو جنبه ،وال يصح أن يكون ظهره إىل وجه اإلمام؛ ألنه
ٍ
حينئذ يكون متقدم ًا عليه يف اجلهة.
ومساواة املأموم لإلمام مكروهة ،مفوتة لفضيلة اجلامعة يف تلك املساواة فقط .ومعنى

ذلك أن صالة اجلامعة تشتمل عىل فضائل ،فإذا ساواه سقطت تلك الفضيلة وبقيت الفضائل

األخرى؛ ألن سقوط فضيلة ال تؤدي لسقوط غريها ،وهكذا يقال يف كل مكروه من حيث

اجلامعة ،وكام تكره املساواة يكره التأخر عنه زيادة عىل ثالثة أذرع.

وإذا كان إمام ومأموم فقط ،فإن كان ذكر ًا وقف عن يمينه بالغ ًا كان أو صبي ًا ،حلديث ابن

عباس الذي يف «الصحيحني» وهو «أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول اهلل � يصيل من
الليل فقام -أي :ابن عباس -عن يساره فأخذ برأسه وأداره عن يمينه» وقد أداره من ورائه
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كام يف أيب داود.

ومن هنا يعلم أنه يندب ملن رأى من يفعل خالف السنة ،أن يرشده إليها ،لكن برفق ولني،

فإن مل يقف عن يمينه بل وقف عن يساره أو خلفه أو تأخر عنه كثري ًا كام تقدم ،فاتته فضيلة
اجلامعة .ويندب ختلفه عن اإلمام يسري ًا ،إن كان مستور ًا.

واألفضل يف الذكَر أن تتأخر أصابع رجليه عن عقب اإلمام يسري ًا ،بحيث خيرج عن حماذاته،

إظهار ًا لرتبة اإلمام واستعامالً لألدب .فإن حرض ذكر آخر أحرم عن يسار اإلمام إن وجد
حمالً ،وإال أحرم خلفه ،ثم يتأخران يف الصورة األوىل ،ويتأخر من عىل يمينه يف الصورة الثانية،

وتأخرمها أفضل من تقدم اإلمام؛ ملا روى مسلم من حديث جابر أنه قال« :قمت عن يسار
رسول اهلل � فأخذ بيدي فأدارين عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول اهلل

فأخذ بيدينا مجيع ًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه» وألن اإلمام متبوع فال ينتقل عن مكانه ،هذا إن

أمكنهام االنتقال إىل اخللف ،فإن مل يمكنهام لضيق املكان وأمكنه تقدَّ م ،وإال بقيا عىل حاهلام،
وهذا التأخر والتقدم يفعل إذا أدرك اإلمام قائ ًام أو معتدالً أو راكع ًا ،وأما يف غري ذلك فال تقدم
وال تأخر إال بعد القيام ،وإن مل يفعل ما أمكنه ك ُِره يف حق من أمكنه ومل يفعله ،ويكره أن يتأخر
من عىل يمني اإلمام قبل أن حيرم الثاين ،أو أن يتأخر قبل أن يتأخر الثاين ،أو أن يتأخرا يف غري
القيام واالعتدال والركوع ،وتزول الكراهة بتحرم الثاين وبتأخره وبانتهاء التقدم والتأخر يف
حال القيام واالعتدال والركوع ،وهذه املذكورة هي احلالة األوىل من حاالت وقوف اإلمام

مع املأموم ،وهو كون الواقف مع اإلمام ذكر ًا واحد ًا.

واحلالة الثانية :إن كانوا أكثر من واحد صفوا خلفه ،وسواء أكان رجلني أم رج ً
ال وصبي ًا،

لكن يندب توسيط اإلمام لقوله -عليه الصالة والسالم« :-وسطوا اإلمام وسدوا اخللل».

واحلالة الثالثة :إذا كانت اجلامعة تضم امرأة أو نساء وقفت أو وقفن خلف الرجل ولو ك ّن

حمارمه.

واحلالة الرابعة :إذا كانت اجلامعة تضم رج ً
ال و امرأة وقف الرجل عن يمينه واملرأة

خلفهام.
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واألصل يف ذلك ما رواه الشيخان عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس بن

مالك «أن جدته ُمليكة -أي :جدة إسحاق -دعت رسول اهلل � لطعام صنعته فأكل منه ثم
وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا
قال« :قوموا فَلأْ ُ َص ِّل لكم» فقام رسول اهلل �
ُ

فصىل ركعتني ثم انرصف» واليتيم اسمهُ :ض َميرْ َ ةُ ،والعجوز هي والدة سليم أم أنس بن مالك.
وحديث ابن عباس «صليت إىل جنب النبي � وعائشة معنا تصيل خلفنا» أخرجه النسائي

وابن حبان.

وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان والنساء وهي احلالة اخلامسة  ،وقف خلفه الرجال

ولو أرقاء إن وسعهم الصف ،وإال ُقدم األحرار إن مل يسبق األرقاء إىل الصف أو فضلوا
األحرار بنحو علم ،فإن تم صفهم صف خلفهم الصبيان ،وإن كانوا أفضل من الرجال ،وإن

كان الرجال فسقة ما مل يسبقوا إىل الصف ،وإال فهم أحق به وإن كان الصف األول ما مل
يكونوا خلف اإلمام مبارشة ،مراعاة لالستخالف إذا طرأ عىل اإلمام يشء ،ولقوله -عليه
الصالة والسالم« :-ليليني أولو األحالم والنهى ثم الذين يلوهنم» .ثم بعد الصبيان وإن مل
يكمل صفهم النساء ،ملا روى البيهقي عن أيب مالك األشعري قال« :كان رسول اهلل � يليه

يف الصالة الرجال ثم الصبيان ثم النساء» .وإذا كانت إمام النسوة منهن وقفت وسطه َّن؛ ألن
عائشة وأم سلمة أمتا نسوة ووقفتا وسطه َّن» رواه الشافعي والبيهقي ،وألن ذلك أسرت هلا،
وإمام العراة ،أو املستورين وهو غري مستور إن كان فيهم بصري ،وال ظلمة ،يقف وسطهم

ومجيع ذلك مستحب ،ال تبطل الصالة بمخالفته ،ولكنه مفوت لفضيلة اجلامعة.

ويسن إذا تعددت الصفوف أن ال يزيد بني كل صفني وبني الصف األول واإلمام عىل ثالثة
ٍ
حينئذ سرتة للصف الذي يليه ،وكل صف سرتة ملن خلفه ،فلو
أذرع ،وتكون سرتة اإلمام
زادت املسافة عىل ثالثة أذرع فاتتهم السرتة وفضيلة اجلامعة ،وكره للمتأخرين أن يصطفوا مع

املتأخرين املتباعدين عن الصف أكثر من ثالثة أذرع ،فإن فعلوا مل حيصلوا عىل فضيلة اجلامعة.
واألصل يف ذلك قوله �« :ليليني منكم أولو األحالم والنهى ثم الذين يلوهنم ثم الذين

يلوهنم» .ويف «صحيح مسلم» من حديث أيب سعيد أن النبي � رأى يف أصحابه تأخر ًا فقال
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هلم« :تقدموا فائتموا يب وليأتم بكم من َورا َءكم ،ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل عز
وجل».

ويكره أن يصيل املأموم منفرد ًا عن الصف؛ ملا روى البخاري عن أيب بكرة نفيع بن احلارث

أنه دخل والنبي ﷺ راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف ،فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال« :زادك

اهلل حرص ًا وال تعد» ومل يأمره باإلعادة مع إتيانه ببعض الصالة خلف الصف .والكراهة
هنا من النهي الوارد يف هذا احلديث وللخروج من خالف من قال ببطالن الصالة بذلك؛

حلديث وابصة بن معبد «أن رسول اهلل ﷺ رأى رج ً
ال يصيل خلف الصف وحده فأمره أن
يعيد الصالة» رواه أبو داود وحسنه الرتمذي ،ولقوله ﷺ« :ال صالة خلف الصف» رواه ابن

ماجه بإسناد حسن.

ومل نقل ببطالن الصالة للجمع بني األدلة ،ويكون األمر باإلعادة للصالة يف احلديث

لالستحباب ال للوجوب ،ويف احلديث الثاين ال صالة كاملة الثواب من حيث إدراك فضيلة

اجلامعة ملن صىل منفرد ًا خلف الصف .فمن أتى فال يدخل يف الصالة حتى يدخل يف الصف
إن وجد فرجة أو سعة يف الصف تكفيه ،فإن مل جيدها ووجد الفرجة لكن بينها وبينه صف أو
صفوف ،فله أن خيرقها ويدخل يف تلك الفرجة أو السعة عند ابن حجر لتقصريهم برتكها.

فإن مل جيد فرجة أو سعة يف الصف أحرم ونُدب له أن جير إليه واحد ًا من الصف برشوط

مخسة ذكرها الفقهاء وهي:

 -1أن يكون املجرور حر ًا .فإن كان غري حر امتنع اجلر؛ ألنه إن جره وتلف ضمنه وإن ظن

حريته.

 -2أن يكون الصف املجرور منه أكثر من اثنني .فإن كان اثنني فقط امتنع جر أحدمها بل

حيرم عند ابن حجر.

 -3أن يظن موافقة املجرور .فإن ظن عدم موافقته جلهله أو نحو ذلك امتنع اجلر خلوف

الفتنة.

 -4كون اجلر يف القيام ،وإال كره.
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َ
وأنْ َي ْع َل َم ٕا ْنتِ َق َ
ت إِ ِ
اال ِ
مام ِه ،
 -5أن يكون اجلر بعد إحرام اجلار .فإن كان قبله كره عىل املعتمد ،وقيل :حيرم.

ويسن للمجرور مساعدة اجلار ،بأن يتأخر إليه؛ ألنه من التعاون عىل الرب والتقوى .ونَدْ ب

اجلر وسنية مساعدة املجرور للجار يستأنس هلا بام رواه أبو داود والبيهقي مرس ً
ال عن مقاتل

بن حبان أن النبي ﷺ قال« :إن جاء فلم جيد أحد ًا فليختلج إليه رج ً
ال من الصف فليقم معه،

فام أعظم أجر املخت َلج!».

(و) سادسها (أن يعلم) املأموم (انتقاالت إمامه) باإلمجاع ،وألنه بدون علمه بذلك ال متكنه

املتابعة  .وحمل علمه بذلك قبل رشوع اإلمام يف الركن الثالث حيث إنه لو مل يعلم املأموم

بانتقاالت إمامه حاالً نظر ،فإن أتى اإلمام بركنني فعليني قبل علم املأموم به ،بأن ركع واعتدل
وهوى إىل السجود ،ثم علم املأموم عند هوي اإلمام للسجود بحال اإلمام بطلت عند ذلك

صالة املأموم ،وإن كان علم قبل اهلوي فال تبطل.

وعلم املأموم بانتقاالت إمامه يشمل أيض ًا غلبة الظن ويكون ذلك برؤية اإلمام أو رؤية

بعض الصف ،أو سامع صوته ،أو صوت مبلغ سواء أكان يصيل أم ال ولو صبي ًا أو فاسق ًا وقع

يف قلبه صدقه خالف ًا البن حجر ،حيث اشرتط كونه عدل رواية؛ ألن غريه ال جيوز االعتامد

عليه.

وحمل االكتفاء بسامع صوت اإلمام أو املبلغ ،إن مل يكن هناك حائل يمنع وصول املأموم

إىل اإلمام من غري ازورار وانعطاف ،هذا يف غري املسجد فإن كان فال يكفي إال بوجود رابطة،
وهو شخص يقف أمام منفذ يف احلائل أو عن يمينه أو يساره ،ويكون هذا الرابطة يف حق من

يصلون بجانبه أو خلفه ممن مل ير اإلمام وال من معه كاإلمام ،فيشرتط أن ال يتقدموا عليه يف
اإلحرام ،واملوقف ،ويف األفعال.

أما إذا كان يف مسجد فيكتفي بسامع صوت اإلمام أو املبلغ وإن كان هناك ثمة حائل.

فلو كان يصيل مث ً
ال يف مسجد يف الدور الثاين واإلمام يف الدور األول ،ويتابعه عرب مكرب
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َ
وأنْ َي ْج َت ِم َعا ِفي َم ْس ِج ٍد ،

ٍ
عندئذ العلم بانتقاالت اإلمام فعندها يفارق
الصوت ،ثم انقطع التيار الكهربائي وانعدم

املأموم اإلمام ويكمل الصالة.

(و) سابعها أن جيتمع املأموم واإلمام يف مكان ليظهر الشعار والتواد والتعاضد؛ إذ لو اكتفى

بالعلم باالنتقاالت فقط كام قاله عطاء لبطل السعي املأمور به والدعاء إىل اجلامعة ،وكان كل
واحد يصيل يف سوقه أو بيته بصالة اإلمام يف املسجد إذا علم بانتقاالته اهـ «مغني».

ومن هنا يظهر أن اشرتاطهم اجتامع املأموم واإلمام يف مكان؛ ألنه من مقاصد االقتداء

اجتامع مجع يف مكان كام عهد عليه اجلامعات يف العصور اخلالية ،ومبنى العبادات عىل رعاية
االتباع ال االبتداع ،فليس لنا إحداث صفة مل توجد يف عهده -عليه الصالة والسالم -إال بدليل

كالقياس عام ثبت عنه .اهـ «موهبة ذي الفضل» مع عبارة «املنهاج القويم» .وقال اللقاين:
ٍ
ـ�ح
وكل
رج ْ
ه�دي للنب�ي ق�د َ
الصال�ح مم�ن َس� َلفــا
وتابِ� ِع
َ

ي�ح ْ
ــ�ح
ودع م�ا مل ُي َب ْ
افع�ل ْ
فما ُأبِ َ

ِ
وجان�ب البدع� َة مم�ن َخ َلفـــــا

يت َِم َعا) أي :اإلمام واملأموم (فيِ َم ْس ِ
وذكر املصنف هذا الرشط بقولهَ :
ج ٍد) وهذه هي
(أ ْن جَ ْ

احلالة األوىل من احلاالت األربع ،ومثل املسجد املساجد التي تنافذت أبواهبا وإن كانت مغلقة
غري مسمرة ،وإن اختص كل مسجد بإمام ومؤذن ومجاعة وإن بعدت املسافة وإن زادت عىل

ثالثامئة ذراع -أي :بني اإلمام واملأموم -طاملا أنه يف املسجد ،وإن حالت بينه وبني اإلمام
أبنية نافذة يمكن وصول املأموم إىل اإلمام ،ولو بازورار وانعطاف ،أي :انحراف عن القبلة

و استدبار هلا ،ولو ردت أبواهبا وأغلقت ،بأن مل تسمر يف االبتداء ولو سمرت يف األثناء فال
يرض عىل املعتمد.

ومثل ذلك زوال سلم الدكة ملن يصيل عليها؛ ألنه كله مبني للصالة فاملجتمعون فيه جمتمعون

إلقامة اجلامعة مؤدون لشعارها .فإن حالت أبنية غري نافذة رض وإن مل متنع الرؤية فيرض الشباك

الغري نافذ ،وكذلك تسمري األبواب يف االبتداء وزوال سلم الدكة كذلك؛ ألنه ال يعد اجلامع
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ال ِ
َأ ْو ِفي َث َ
اع َت ْق ِريب ًا ،
ث ِمئ َِة ِذ َر ٍ
ٍ
حينئذ مسجد ًا واحد ًا والدكة هي املكان املرتفع الذي جيلس عليه.
هلا

واحلالة الثانية ذكرها املصنف بقوله( :أو) كان اإلمام واملأموم (في) غري املسجد ،وتنضوي

حتت هذه ثالث حاالت وهي :إما أن يكونا يف فضاء أو يف بناء ،أو أحدمها يف بناء واآلخر
يف فضاء ،أو عكسه ،فهذه ثالث حاالت مع األُوىل يتحصل من ذلك أربع حاالت إمجاالً،
وعىل التفصيل تصل إىل سبع ،وهو كوهنام يف بناءين ،أو أحدمها يف فضاء و اآلخر يف بناء ،أو

عكسه.

فإذا كانا يف فضاء أو بناء غري مسجد وال حائل بينهام ،فيشرتط مع العلم باالنتقاالت كام

تقدم ،أن ال يزيد ما بينهام عن (ثالث مئة ذراع تقريبا) بذراع اآلدمي أخذ ًا من عرف الناس،

فإهنم يعدوهنام يف ذلك جمتمعني؛ ألن تلك املسافة قريبة عادة ،وقيل :إن تلك املسافة أخذت
من صالة النبي ﷺ يف صالة اخلوف ،فإنه انحاز باجلامعة إىل حيث ال تناله سهام العدو ،وسهام
العرب إنام تبلغ إىل هذه الغاية غالب ًا ،فال ترض زيادة ثالثة أذرع ،والعربة يف املسافة هنا هو ما

بني اإلمام واملأموم سواء من هو خلفه أو عن يمينه أو شامله ،أو بني كل صفني حيث ابتداء
املسافة للصف الثاين تبدأ بعد الصف األول ،وهكذا بني كل شخصني ممن ائتم باإلمام خلفه

أو جانبه.

وإذا كانا يف فضاء ،أو بناء غري مسجد ،أو بنائني ،أو أحدمها يف بناء ولو يف مسجد واآلخر

يف فضاء ،أو عكسه ،فيشرتط يف صحة ذلك أربعة رشوط:

الرشط األول :أن ال تزيد املسافة بينهام عىل ثالثامئة ذراع تقريب ًا كام تقدم ،والعربة يف املسافة

بام ذكرناه أوالً ،إال أنه لو كان أحدمها بمسجد واآلخر خارجه ،فتعترب املسافة بينهام من طرف
املسجد الذي ييل َمن بخارجه؛ ألنه حمل الصالة ال من آخر صف وال من موقف اإلمام.

الرشط الثاين :أن ال يكون بينهام حائل -أي :مانع يمنع وصول املأموم إىل اإلمام -بحيث

يمكن الوصول إىل اإلمام من غري انعطاف وهو إعطاء القبلة ظهره ،ويرض هنا الباب املردود
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بينهام يف االبتداء بخالفه يف األثناء ،فإنه ال يرض؛ ألنه يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء،
ويرض هنا الباب املغلق ابتدا ًء ودوام ًا عىل املعتمد.

أما الباب املفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف املتصل به أي :بالواقف وكذا ِمن
خلفه ال الذي ِمن أمامه ،ويكون ذلك الواقف بحذاء الباب رابطة بينهم وبني اإلمام وهو يف
حقهم كاإلمام ،فال جيوز تقدمهم عليه وال يرض يف مجيع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه وال هنر
وإن َأحوج إىل سباحة؛ ألهنام مل يعدا للحيلولة.
الرشط الثالث :أن يكون املأموم عامل ًا بصالة اإلمام بأحد األمور املتقدمة.

الرشط الرابع :أن ال يتقدم عىل اإلمام يف األفعال ،ومثل اإلمام الرابطة فال يتقدم عليه يف

املوقف وال يف اإلحرام ،ويف عدم التقدم عليه يف األفعال .قال باعشن يف «برشى الكريم»:
[وأن ال يتقدم املتأخر يف األفعال عىل من قبله إذا كان ال يرى اإلمام ألنه كالرابطة ] اهـ .
وقال صاحب «موهبة ذي الفضل» عىل قول ابن حجر يف «املنهاج القويم»[ :فيرض تقدمهم

أي :عىل الرابطة -يف املوقف واإلحرام ] أي :دون التقدم باألفعال؛ ألنه ليس بإمام حقيقةومن ثم اجته جواز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجال ،وكان القياس اشرتاط عدم التقدم

يف األفعال أيض ًا ،لكن يلزم عليه خمالفة اإلمام األصيل يف األفعال ،فيام لو كان بطيء القراءة
مث ً
ال فتخلف هلا ،وذلك مبطل ،وإجياب متابعتهام ما مل حيصل تعارض ،فتجب متابعة اإلمام

موجه ،وال يرض زوال هذه الرابطة أثناء الصالة فيتموهنا خلف اإلمام
أو فتجب املفارقة غري َّ
إن علموا بانتقاالته؛ ألنه يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء كرد الباب أثناءها حيث ال

تقصري .اهـ .

ويكره ارتفاع املأموم عىل إمامه والعكس ،إال إذا كانت هناك حاجة ،ويدل عىل كراهة ارتفاع

اإلمام ما رواه أبو داود واحلاكم« :أن حذيفة أ ّم الناس عىل دكان باملدائن فأخذه ابن مسعود
بقميصه فجبذه فلام فرغ قال :أمل تعلم أهنم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال :بىل وقد ذكرت حني

جبذتني».

وأما ارتفاع املأموم عىل إمامه فمن باب أوىل .أما إذا دعت حاجة تتعلق بالصالة فال كراهة،
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َ
وأنْ َي ْن ِو َي ُ
اع َة ،
الج َم َ
القدْ َو َة َأ ِو َ
بل يستحب وذلك كارتفاع اإلمام لنحو تعليم املأمومني ،أو ارتفاع املأموم لنحو تبليغ .فقد
ورد أنه -عليه الصالة والسالم -صىل مرتفع ًا كام يف حديث سهل بن سعد يف «الصحيحني»
فإنه قال« :يا أهيا الناس إنام فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت» فإن مل تكن حاجة لالرتفاع،

ومل يمكن استواؤمها أبيح ،لكن إن تعارض ارتفاع اإلمام واملأموم هنا وأمكن ارتفاع أحدمها

فينبغي كونه اإلمام.

(و) ثامنها (أن ينوي) املأموم (القدوة) ألنه سيتبع غريه يف عمل فتكون التبعية عم ً
ال فتفتقر

إحدى النيات التي يأيت هبا املأموم
إىل نية وقد ورد« :إنام األعامل بالنيات» وما ذكره املصنف
ٰ
لربط صالته بصالة إمامه ،فقوله :القدوة -أي :القدوة باإلمام -أو مقتدي ًا أو مؤمت ًا أو مأموم ًا

(أو) ينوي املأموم (الجماعة) وهذه صاحلة لإلمام واملأموم وتتعني ألحدمها -أي :لإلمام أو
املأموم -بالقرينة كتقدم اإلمام يف املكان أويف التحرم ،ومعنى نية االقتداء يف املأموم كام تقدم

هو ربط صالته بصالة اإلمام ويف اإلمام ربط صالة الغري بصالته.

ويكفي يف النيات السابقة من غري إضافتها إىل اإلمام ،كأن يقول مقتدي ًا باإلمام أو َم ْن يف

املحراب .قال الكردي يف «حاشيته الكربى» :ذكر يف «رشح العباب» يف اشرتاط ذلك خالف ًا

طويالً ،منه االكتفاء كنية االئتامم أو االقتداء أو اجلامعة فقط ،وإن مل يستحرض االقتداء باإلمام
أصالً ،وهو كذلك يف «رشحي اإلرشاد» و «النهاية» و «التحفة» وعبارته أثناء كالم[ ،وبه
يعلم أن قول مجع ال تكفي نية نحو القدوة أو اجلامعة ،بل ال بد أن يستحرض االقتداء باحلارض

ضعيف ..إلخ] واعتمد اخلطيب يف «املغني» ما قاله اجلمع املذكور حيث قال[ :وال يكفي كام

قاله األذرعي إطالق نية االقتداء من غري إضافة إىل اإلمام] اهـ .

وال جيب تعيني اإلمام ،فإن عينه كأن قال :بزيد ومل يرش إليه ،بأن مل يقل هذا أو من يف

املحراب مثالً ،وأخطأ يف التعيني ،كأن بان َع ْمر ًا مث ً
ال بطلت صالته إن كان يف أثنائها ،ومل تنعقد
إن كان يف ابتدائها.
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وألنه ربط صالته بمن ليس يف صالة ،فإن عينه وأشار إليه كأن نوى االقتداء بزيد هذا ،أو

احلارض ،أو من يف املحراب ،أو هبذا معتقد ًا أن اسمه زيد ،وبان أنه عمر صحت صالته؛ ألنه
ربط صالته بالشخص احلارض ،وألن اخلطأ مل يكن يف عني الشخص لعدم تأتيه فيه بل يف الظن

أي :باسمه ،وال عربة بالظن البني خطؤه.

قال الكردي يف «احلوايش الكربى» [ :قال احللبي :واحلاصل أنه إذا علق القدوة بالشخص

ال يرض الغلط يف االسم ،وإن مل يعلقها بالشخص رض الغلط يف االسم ،ومعلوم أنه مع اإلشارة
يكون االقتداء بالشخص ] اهـ .

ويشرتط أن تكون النية املذكورة مع التحرم يف اجلمعة ،واملعادة ،واملجموعة باملطر،

واملنذورة مجاعتها ،فإن مل يأت هبا مع التحرم مل تنعقد غري املنذورة ،فإهنا تنعقد فرادى مع اإلثم

بفوات املنذور ،وال يتابع اإلمام يف األفعال بل إن تابعه ومل ينو يف أثنائها بطلت بتلك املتابعة؛
إذ ال رابطة بني صالة اإلمام واملأموم ،ويف غري هذه األربعة يصح أن تكون النية مع التحرم،

أو يف أثناء الصالة لكنها يف األثناء مكروهة خروج ًا من خالف من قال بالبطالن ،وعليه فال

حتصل هبا فضيلة اجلامعة حتى فيام أدركه مع اإلمام.

وإذا نوى االئتامم مع اإلمام يف أثناء صالته وجب عليه متابعته وإن خالف نظم صالة نفسه،

فلو نوى االئتامم بشخص وذلك الشخص قائم وهو راكع وجب عليه القيام ومتابعته ،إال إن
نوى القدوة به وهو يف السجود األخري بعد الطمأنينة أو وهو يف التشهد األخري واإلمام قائم

مث ً
ال مل جيز له متابعته ،بل ينتظره وجوب ًا إن مل ينو املفارقة.

ثم إذا فرغ اإلمام من صالته قبله أتم كمسبوق ،وإن فرغ هو قبله فارقه وسلم ،أو انتظره

ليسلم معه وهو األفضل.

ومما تقدم يعلم أنه لو تابع غريه قصد ًا بفعل ولو مندوب ًا أو سالم بعد انتظار كثري للمتابعة بال

نية اقتداء به ،أو مع الشك يف نية االقتداء فيها بطلت صالته؛ ألنه وقف صالته عىل صالة غريه
من غري رابطة بينهام فهو متالعب أو يف حكمه ،وزعم أن وقفه عىل فعله هو نية االقتداء مردود،
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التِ ِه ِما َ ،
َ
وأنْ ال ُي َخالِ َف ُه ِفي ُس َّن ٍة َف ِ
وأنْ َيت ََوا َف َق َن ْظ ُم َص َ
اح َش ِة
الم َخ َال َف ِة
ُ
قال باعشن يف «برشى الكريم» :ويف اإلمداد أن ذلك يغتفر للجاهل وخالفه الرميل .اهـ .

وخرج بام ذكر ما لو تابع اتفاق ًا أو بعد انتظار يسري أو طويل بال متابعة فال يرض ذلك جزم ًا؛

ألنه ال يسمى متابع ًا يف الصورة األوىل ،واغتفر يف الثانية لقلته ،ويف الثالثة لعدم حتقق االنتظار

لفائدته وهي املتابعة فألغي النظر إليه ،ومتثيل الصورة الثالثة وهي االنتظار الطويل بال متابعة،
كأن كان ال حيب االقتداء باإلمام لغرض وخياف من حدوث نحو فتنة ،ولو انتظر يف كل ركن

يسري ًا ،ولو مجع كان كثري ًا ،فله حكم الكثري عند الطبالوي وحكم القليل عند ابن قاسم كام يف

«برشى الكريم».

واالنتظار الكثري هو ما يسع ركن ًا أو ما يفهم من صاحبه املتابعة .ولو شك يف نية االقتداء

بعد ركوعه مع اإلمام ومل يكن أتى بالفاحتة أو بعضها لزمه العود فور ًا إلمتامها؛ ألنه منفرد.

ولو عرض له الشك يف نية القدوة يف اجلمعة أبطلها إن طال زمنه أو مىض معه ركن وإن

ٌ
رشط فيها وال تنعقد فرادى ،وعىل هذا التعليل فإن املعادة واملجموعة باملطر
قرص؛ ألن اجلامعة
كاجلمعة يف ذلك وهذا حمل بحث فل ُيتأمل.

(و) تاسع رشوط القدوة (أن يتوافق نظم) أي :هيئة (صالتهما) أي :اإلمام واملأموم يف

األفعال الظاهرة ،وإن اختلفا عدد ًا ونية ،فال يصح مع اختالف النظم كمكتوبة أو غريها

كمنذورة ،أو جنازة ،أو نفل كراتبة خلف كسوف أو خسوف وبالعكس ،إذا أديا بركوعني
لتعذر املتابعة ،نعم تصح القدوة بإمام الكسوف يف القيام الثاين من الركعة الثانية؛ إلمكان
املتابعة وهو املعتمد ،ولكنه لو أدركه يف الركوع الثاين من الركعة الثانية مل يكن مدرك ًا للركعة؛

ألن الركعة فيها تدرك بالركوع األول؛ ألنه األصل ال الثاين.

(و) عارش رشوطها (أن اليخالفه في سنة فاحشة المخالفة) فع ً
ال أوترك ًا كسجدة التالوة
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َو َأنْ ُيتَابِ َع ُه.
والتشهد األول ،وقد تقدم الكالم عىل ذلك يف أسباب سجود السهو.

(و) وحادي عرش رشوطها ( أن يتابعه) أي :يف املكان واألفعال واإلحرام وقد تقدم الكالم

عىل األوىل يف الرشطني اخلامس والسابع ،وعىل الثانية يف اخلصلة احلادية عرش من اخلصال التي
تبطل هبا الصالة ،وعىل الثالثة يف آخر رشوط تكبرية اإلحرام.
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( َف ْص ٌل) ُص َو ُر ال ُقدْ َو ِة تِ ْس ٌع َ :ت ِص ُّح ِفي َخ ْم ٍ
س ُ :قدْ َو ِة َر ُجلٍ َبر ُجلٍ  ،و ُقدْ َو ِة
ثى َبر ُجلٍ  ،و ُقدْ َو ِة ٕا ْم َر َأ ٍة ُ
ثى  ،و ُقدْ َو ُة ٕا ْم َر َأ ٍة ٕبا ْم َر َأ ٍة.
بخ ْن ٰ
ٕا ْم َر َأ ٍة َبر ُجلٍ  ،و ُقدْ َو ِة ُخ ْن ٰ
(فصل) يف بيان الصور التي تصح فيها القدوة والتي ال تصح

وهذا الفصل متفرع عن الفصل الذي قبله حيث ذكر فيه أن القدوة ال تصح إذا كان اإلمام
أنقص من املأموم ،كام لو كان اإلمام ُأ ِّم ّي ًا واملأموم قارئ ًا ،ثم تابع هنا الصور التي يكون فيها
اإلمام أكمل من املأموم أو مساوي ًا له وفيها يصح االئتامم به ،أما إذا كان أنقص منه فال تصح

القدوة به ،فإن اقتدى به بطلت صالته ،وذكر ذلك يف قوله ( :صور القدوة تسع  :تصح في
ٍ
مساو له .
خمس) وذلك باعتبار اإلمام يف هذه الصور أكمل من املأموم أو
الصورة األوىل (قدوة رجل برجل) مع اعتبار ما تقدم من رشوط صحة القدوة.

(و) الثانية من الصور (قدوة امرأة برجل) حيث إن املرأة أنقص هنا من الرجل وهو أكمل

منها فصح اقتداؤها به .

(و) الثالثة من الصور (قدوة خنثى برجل) واخلنثى  :هو َمن َل ُه آلة رجل وآلة أنثى ،أو من له
ٍ
بمساو ،أو يتبني
ثقبة ال تشبه الرجال وال النساء  .وهو إما أن يتبني كونه رجال فيكون اقتداؤه

كونه أنثى فيكون اقتداؤه بكامل .

(و) الرابعة من الصور (قدوة امرأة بخنثى) وهي إما أن يتبني اخلنثى كونه رج ً
ال أو امرأة .
(و) الصورة اخلامسة (قدوة امرأة بامرأة) .

وأما األدلة يف هذا الباب عىل إمامة الرجل بالرجل أو بالرجال أو بالنساء؛ فصالته صىل

اهلل عليه وآله وسلم بمن يصيل خلفه من الرجال والنساء ،وهو القائل« :صلوا كام رأيتموين

أصيل» ،وهكذا تتابع السلف واخللف .

وأما إمامة املرأة بمثلها من النساء ،فقد قال الشافعي يف األم :روى الليث عن عطاء عن

عائشة أهنا صلت بنسوة العرص فقامت يف وسطهن .وقال الربيع :أخربنا الشافعي ،قال :
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و َت ْب ُط ُل ِفي َأ ْر َب ٍع ُ :قدْ َو ِة َر ُجلٍ بِ ٕا ْم َر َأ ٍة ،
أخربنا إبراهيم ،عن صفوان ،قال :إن من السنة أن تصيل املرأة بالنساء تقوم يف وسطهن.

قال الشافعي أيض ًا يف األم :وتؤم املرأة بالنساء يف املكتوبة وغريها ،وآمرها أن تقوم يف

أمرت أن يقوم الصف الثاين خلف صفها وكذلك
وسط الصف ،وإن كان معها نساء كثريات
ُ
الصفوف ،وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن ال خيالفن الرجال يف يشء من صفوفهن إال

أن تقوم املرأة وسط ًا ،وختفض صوهتا بالتكبري والذكر الذي جيهر به يف الصالة من القرآن
وغريه .فإن قامت املرأة أمام الناس فصالهتا وصالة من خلفها جمزئ عنهن .وأحب إيل أن ال
يؤم النسا َء منهن إال حرة؛ ألهنا تصيل متقنعة ،فإن أمت أمة متقنعة أو مكشوفة الرأس حرائر
فصالهتا وصالهتن جمزئة؛ ألن هذا فرضها وهذا فرضهن ،وإمامة القاعد والناس خلفه قيام
أكثر من إمامة أمة مكشوفة الرأس وحرائر متقنعات.

(و) أما صور القدوة التي تبطل فيها الصالة فقد عرب عنها بقوله (تبطل) أي :الصالة (في

أربع) أي :صور :األوىل (قدوة رجل بامرأة) ألنه قدوة كامل بناقص  .قال اإلمام الشافعي رمحه
اهلل يف األم :وإذا صلت املرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصالة النساء جمزئة وصالة الرجال

والصبيان الذكور غري جمزئة؛ ألن اهلل عز وجل جعل الرجال قوامني عىل النساء ،و َقصرَ َ هن عن
أن يكن أولياء وغري ذلك ،فال جيوز أن تكون امرأة إمام رجل يف صالة بحال أبد ًا .اهـ وروى
ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف عن جابر ريض اهلل عنه قال :خطبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم فقال« :ال تؤ َم َّن املرأة رجال» ولقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :لن يفلح قوم ولوا
أمرهم امرأة» رواه البخاري  .ومن املعروف أن من أعظم الواليات والية الصالة ،وكيف ال

يكون ذلك واملجتمعون من الصحابة يف السقيفة بعد موته صىل اهلل عليه وآله وسلم ملا ولوا
أبابكر قالوا :كيف ال نرىض لدنيانا من رضيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم لديننا  ،أي:

يف إمامة الصالة .

فإن صىل خلفها الرجل ومل يعلم ،ثم علم لزمته اإلعادة؛ ألن هلا عالمة تدل عىل أهنا امرأة،
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ثى ُ
و ُقدْ َو ِة َر ُجلٍ ُ
ثى .
بخ ْن ٰ
ثى ٕبا ْم َر َأ ٍة  ،و ُقدْ َو ِة ُخ ْن ٰ
ثى  ،و ُقدْ َو ِة ُخ ْن ٰ
بخ ْن ٰ
فلم يعذر يف صالته خلفها .

(و) والصورة الثانية من الصور املبطلة للصالة (قدوة رجل بخنثى) ألن اخلنثى قد يظهر أنه

امرأة وهو هنا قد صىل مع احتامل البطالن ،فبطلت صالته .

(و) الثالثة من الصور (قدوة خنثى بامرأة) ألنه ربام يظهر اخلنثى أنه رجل .

(و) الرابعة من الصور (قدوة خنثى بخنثى) مثله؛ الحتامل ظهور اخلنثى اإلمام أنثى .

واهلل أعلم .
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان رشوط مجع التقديم
عقد املصنف -رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل وما بعده لبيان صالة املسافر.

املسافر يف إقامة الصلوات اخلمس بنوعني من التخفيف :القرص ،واجلمع.
ص
وقد ُخ َّ
ُ

والقرص أمجعوا عىل أنه رخصة يف السفر ،بل قال بوجوبه اإلمام أبو حنيفة إذا كان سفره

ثالث مراحل فأكثر ،وأن اجلمع تقدي ًام وتأخري ًا يف السفر جائز ،ولكن منع جوازه اإلمام أبو
حنيفة وغريه ،إال يف النسك.

وترك اجلمع أفضل؛ ملا فيه من إخالء أحد الوقتني عن الصالة ،وخروج ًا من خالف من

منعه كام تقدم  ،وروعي خالفه هنا مع وجود األحاديث املجوزة له ؛ ألنه ُع ِّضد باألصل مع
طعنهم يف األحاديث الواردة فيه ،لكن قال الكردي :يف التأخري أحاديث ال تقبل التأويل.

وقد يكون اجلمع أفضل ،وذلك ملن وجد يف نفسه كراهة اجلمع ،أو شك يف دليل جوازه،

أو كان ممن يقتدى به.

واألدلة عىل إباحة اجلمع تقدي ًام وتأخري ًا كثرية ،فعن ابن عمر -ريض اهلل تعاىل عنهام -أنه

قال« :كان النبي ﷺ جيمع بني املغرب والعشاء إذا جدَّ به السري» رواه البخاري ومسلم .وعن
أنس -ريض اهلل تعاىل عنه -قال« :كان النبي ﷺ إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس َّ
أخر الظهر

إىل وقت العرص ،ثم نزل فجمع بينهام ،فإذا زاغت قبل أن يرحتل صىل الظهر ثم ركب» رواه
البخاري ومسلم .وعنه عن النبي ﷺ «أنه كان إذا َع ِجل عليه السفر ّ
يؤخر الظهر إىل وقت
ّ
ويؤخر املغرب حتى جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق» .وروى أبو داود
العرص
ٍ
معاذ -ريض اهلل تعاىل عنه« -أن النبي ﷺ كان جيمع يف سفره إىل تبوك تقدي ًام
والرتمذي عن
وتأخري ًا».

ومن األدلة يتضح جواز مجع التقديم والتأخري ،واألفضل ملن كان سائر ًا يف أحد الوقتني

نازالً يف اآلخر اجلمع يف وقت النزول ،وإن كان نازالً أو سائر ًا فيهام فالتقديم أفضل عند
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يم َأر َب َع ٌة  :الب َد َاء ُة ُ
ُش ُر ُ
ولى ،
باأل ٰ
َ
وط َج ْم ِع ال َّت ْق ِد ِ ْ
العالمة ابن حجر ،مسارعة لرباءة الذمة ،و األفضل عند العالمة الرميل مجع التأخري؛ ألن
وقت الثانية وقت لألوىل يف العذر وغريه ،واألوىل وقت للثانية يف العذر فقط .لكن إذا اقرتن

بأحد اجلمعني كامل دون اآلخر فهو أوىل اتفاق ًا ،كام إذا كان يف مجع التقديم يصيل بالوضوء ويف

التأخري بالتيمم أو بالعكس ،أو يصيل مجاعة تقدي ًام وإذا أخر يصيل فرادى.
ثم بدأ برشوط مجع التقديم فقال:

(شروط جمع التقديم) وهو أن يصيل العرص يف وقت الظهر ،أو العشاء يف وقت املغرب

مع صحة ذلك بسفر القرص للمسافر ،وهو مرحلتان وهي« :تسعة وثامنون ألف مرت وأربعون
مرت ًا» أي :تسعة وثامنون كيلوا مرت ًا وأربعون مرت ًا ،وقيل :يرتخص بمطلق السفر ولو قصري ًا
يف اجلمع تقدي ًام وتأخري ًا .وكذلك باملطر (أربعة) من الرشوط أي :ال بد من توفرها مع زيادة
ثالثة من الرشوط مل يذكرها املصنف وهي:

 -1بقاء وقت األوىل يقين ًا إىل متام الثانية .فإن خرج يف أثنائها أو شك يف خروجه بطلت،

لبطالن اجلمع ،لكن هذا الرشط مل يرتضه ابن حجر -رمحه اهلل تعاىل.-

َ -2ظ ُّن صحة األوىل ولو مع لزوم اإلعادة .فيجمع فاقد الطهورين واملتيمم بمحل يغلب

فيه وجود املاء عىل املعتمد؛ لوجود الرشط كام قاله الرميل وابن حجر ،خالف ًا للزركيش ،وخرج

هبذا الرشط صالة املتحرية فال جتمع؛ النتفاء ظن صحة األوىل فيها الحتامل وقوعها يف احليض،

وكذلك من صىل اجلمعة مع كوهنا ال تغني عن الظهر ،كأن تعددت يف حمل ال جيوز فيه التعدد ،فال

جيمع معها العرص مجع تقديم ،وال جيمع العرص أيض ًا مع إعادته للظهر؛ الحتامل صحة اجلمعة.
 -3العلم بجواز اجلمع .فهذه مع األربعة التي ذكرها املصنف سبعة.

واألول من األربعة (البداءة باألولى) فإن مجع العرص مع الظهر بدأ بالظهر أوالً ،وإن

مجع العشاء مع املغرب بدأ باملغرب أوالً؛ ألهنا صاحبة الوقت والثانية تابعة هلا فال تتقدم عىل
متبوعها ،ولالتباع كام يف األحاديث املتقدمة ،فإن عكس فبدأ بالثانية قبل األوىل فإن كان عامد ًَا
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والم َو َ
الع ْذ ِر .
ونِ َّي ُة َ
اال ُة َب ْين َُهما  ،و َد َو ُام ُ
الج ْم ِع ِف َيها ُ ،
ال وقعت له نف ً
عامل ًا ال تنعقد له فرض ًا وال نفالً ،وإن كان ناسي ًا أو جاه ً
ال مطلق ًا إن مل يكن عليه

فائتة من نوعها وإال وقعت عنها.

ولو بان فساد الصالة األوىل بعد أن صىل الثانية وقعت الثانية نف ً
ال مطلق ًا ،إن مل يكن عليه

فائتة من نوعها وإال وقعت عنها.

(و) الثاين (نية الجمع فيها) أي :نية مجع الصالة الثانية يف الصالة األوىل ،وحمل النية

من التحرم باألوىل إىل التسليم منها ،فلو نواه مع التسليم من األوىل صح مجع الثانية معها.
واألفضل قرهنا بالتحرم خروج ًا من اخلالف القائل بوجوب قرهنا .وقيل :إنه يكفي نية اجلمع

هلا ولو بعد التحلل وقبل التحرم هبا كام يف «رشح املهذب».

ولو نوى اجلمع يف األوىل ثم نوى تركه ثم رجع إليه ونواه قبل التحلل جمَ َ َع؛ لوجود حمل

النية ،ولو نواه يف األوىل ثم سلم من األوىل ونوى تركه ،ثم رجع عن قرب ونوى اجلمع ،فال

جيوز له اجلمع عند ابن حجر وقال الرميل بجوازه.

(و) الثالث (المواالة بينهما) أي :بني الصالتني املجموعتني ،بأن ال يطول الفصل بينهام

عرف ًا ،بأن ينقص الفصل بينهام عام يسع ركعتني بأخف فعل ممكن عىل الوجه املعتاد ،وهذا

مأخوذ من فعله -عليه الصالة والسالم -فهو لالتباع ،فال يرض الفصل بوضوء وتيمم وطلب
خفيف للامء وزمن أذان وإقامة عىل الوسط املعتدل.

ومما تقدم ُيعلم أنه ال يصيل بينهام الراتبة؛ ألن ذلك يؤدي إىل عدم املواالة ،بل إذا أراد اإلتيان

بالرواتب وقد مجع بني الظهر والعرص تقدي ًام ،فإنه يأيت بقبلية الظهر ثم يصيل فرضها ثم فرض
العرص ثم بعدية الظهر ثم قبلية العرص ،وكذلك يف مجع العشاء مع املغرب فيأيت بقبلية املغرب

ثم فرضها ثم فرض العشاء ثم بعدية املغرب ثم قبلية العشاء ثم بعديته.

(و) الرابع (دوام العذر) والعذر هنا :هو السفر يف حق املسافر ،واملطر يف حق املقيم.
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و سمي السفر سفر ًا :ألنه يسفر عن أخالق الرجال .والعذر هنا :هو السفر الطويل املباح

املبيح للقرص واملنوط به غريه من الرخص التي يرتخص هبا املسافر وهي مدة املسح ثالثة أيام
بلياليها ،والتيمم عند عدم وجود املاء ،والفطر ،وسيأيت بيان ذلك يف باب قرص الصالة.

واملراد بدوام العذر :أي :دوام السفر إىل متام اإلحرام بالثانية ،فلو أقام قبل التحرم بالثانية

فال مجع ،بل البد من إيقاع الثانية يف وقتها.

أما عقد األوىل فال يشرتط السفر عنده ،فلو أحرم باألوىل وهو مقيم ثم سافر ثم نوى اجلمع

صح وال يتصور ذلك إال إذا كان مسافر ًا يف نحو سفينة.

وال يشرتط دوام السفر إىل متام الثانية ،بل لو أحرم هبا مع وجود السفر ثم أقام يف أثنائها أمتها

وال بطالن بذلك.

وأما اجلمع باملطر فيشرتط فيه وجود املطر عند اإلحرام باألوىل والتحلل منها ،ودوامه إىل

اإلحرام بالثانية ،وال يرض انقطاعه فيام عدا ذلك ،فلو انقطع قبل إحرامه بالثانية فال مجع.

واحلاصل :أن ما رشطوه يف اجلمع تقدي ًام يف السفر يشرتط يف اجلمع يف املطر كام تقدم إيضاح

ذلك ،ومثله الثلج والربد إذا ذابا و َب َّ
ال الثوب أو كرب قطعهام.

وجيوز مجع العرص إىل اجلمعة كالظهر .وال جيوز مجع التأخري باملطر؛ ألن استدامة املطر ال

دخل فيه للمصيل بعكس استدامة السفر.

وإنام قالوا بجواز مجع التقديم يف املطر؛ ملا صح أنه ﷺ مجع باملدينة الظهر والعرص واملغرب

والعشاء من غري خوف وال سفر .قال الشافعي كام قاله مالك :أرى ذلك بعذر املطر.

وإنام جيوز اجلمع بعذر املطر ملن أراد أن يصيل مجاعة يف مكان مسجد أو غريه ،ويأيت إليها من

مكان يتأذى بإتيانه يف طريقه إليها باملطر أو نحوه مما تقدم ،وخرج بذلك من ال يتأذى كمن جيد
كن ًا منها ،أو يصيل يف مكانه أو منفرد ًا فال جيوز له اجلمع.

ومما تقدم يعلم أنه ال جيوز اجلمع من غري سفر وال مطر كعذر مرض أو ريح أو ظلمة أو

وحل أو خوف إال أن النووي وغريه اختار اجلمع باملرض تقدي ًام وتأخري ًا ،وذلك مع رشوط
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ما تقدم يف مجع التقديم وما سيأيت يف مجع التأخري.

وضبط املرض بام يشق معه فعل كل فرض يف وقته ،واستوجه يف «التحفة» ضبطه بأنه البد

يف املرض من مشقة ظاهرة زائدة عىل ذلك ،بحيث يبيح اجللوس يف الفرض ،ويراعى األرفق

به فإن كان مرضه يزيد يف الثانية قدم وإن كان يزيد يف األوىل أخر.
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ت ُ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
ْنان  :نِ َّي ُة ال َّت ْأ ِخي ِر و َقدْ َب ِق َي ِم ْن َو ْق ِ
وط َج ْم ِع ال َّت ْأ ِخي ِر ٕاث ِ
ولى
األ ٰ

لى َت َما ِم ال َّثانِ َي ِة .
الع ْذ ِر إِ ٰ
ما َي َس ُع َها  ،و َد َو ُام ُ

(فصل) يف بيان رشوط مجع التأخري

وهو رشوع يف ذكر جواز مجع التأخري بسفر القرص ،وقد تقدم أنه ال رخصة يف اجلمع تأخري ًا

باملطر.

ومجع التأخري :هو أن يؤخر الظهر ويصليها يف وقت العرص ،أو املغرب ويصليها يف وقت

العشاء .

و(شروط جمع التأخير اثنان) ،األول منها( :نية التأخير) أي :أن ينوي املصيل تأخري الظهر

إىل العرص ،أو املغرب إىل العشاء (وقد بقي من وقت األولى) أي :صالة الظهر املؤخرة إىل

العرص أو املغرب املؤخرة إىل العشاء (ما يسعها) كلها تامة إن أراد إمتامها ،أو مقصورة إن أراد
قرصها ،وهذا ما اعتمده الرميل ،واعتمد ابن حجر االكتفاء بنيته قبل خروج وقت األوىل ،ولو

بقدر ركعة.

فلو ترك النية املذكورة ومل يبق من الصالة ما يسعها عند الرميل ال يصح اجلمع ويأيت هبا

يف وقتها املتبقي ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت إن أدرك اإلتيان بذلك البعض ،أو يأثم
بإخراجها كلها عن وقتها ،وعند ابن حجر صح اجلمع كام تقدم.

أما لو ترك النية ومل يبق من الوقت ما يسع ركعة ،فال يصح اجلمع ويأيت هبا يف الوقت املتبقي،

حتى ولو أدرك قدر تكبرية اإلحرام ،ويأثم بإخراجها عن وقتها من غري عذر.

وحيرم تأخري النية ملا ال يسع إال ركعة منها وإن صح اجلمع عند ابن حجر ،أما إذا خرج الوقت

خللو الوقت عن العزم وفعل الصالة.
بغري أن ينوي اجلمع عامد ًَا أثم وأصبحت قضاء؛ ِّ

(و) الثاين من الرشوط (دوام العذر) وهو السفر هنا كام تقدم (إلى تمام الثانية) أي :الصالة

الثانية وهي العرص أو العشاء .فإن مل يدم العذر بأن أقام قبل اإلتيان هبا ،أو يف أثنائها ،فإن
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الصالة األوىل وهي الظهر أو املغرب أصبحت قضاء ال إثم فيه سواء أصالها قبل الثانية أو

بعد الثانية؛ ألنه ال يشرتط يف مجع التأخري رشوط مجع التقديم غري دوام العذر أما غري ذلك من
الرشوط فتندب فقط.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان رشوط القرص

واألصل :يف جواز القرص قوله تعاىل :ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﮊ فأباحه هنا برشط اخلوف ،وبينت السنة جوازه عند األمن
فقد روى مسلم عن يعىل بن أمية أنه قال لعمر -ريض اهلل عنه :-مالنا نقرص وقد َأ ِمنَّا وقد
بت مما ِ
رشط اهلل تعاىل اخلوف ،فقالِ :
بت منه فذكرت ذلك لرسول اهلل ﷺ فقال:
عج َ
عج ُ

«صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته».

وكان رسول اهلل ﷺ يقرص يف أسفاره غازي ًا وحاج ًا ومعتمر ًا ،ويف «الصحيحني» عن ابن

سعد قال« :صليت مع النبي ﷺ ركعتني ،ومع أيب بكر ركعتني ،ومع عمر ركعتني» .وقال ابن
عمر :سافرت مع النبي ﷺ وأيب بكر وعمر فكانوا يصلون الظهر والعرص ركعتني ركعتني.
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

وورد يف «صحيح مسلم»« :فرض اهلل تعاىل الصالة عىل لسان نبيكم يف احلرض أربع ًا ويف

السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة» ومعنى يف اخلوف ركعة :أي :إنه يصيل مع اإلمام ركعة
وينفرد باألخرى ،وتصيل الطائفة الثانية معه ركعة وتنفرد بأخرى.

وال خالف بني العلامء يف جوازه ،واألفضل اإلمتام إن كان سفره مرحلتني أو أكثر لكن دون

ثالث مراحل؛ خروج ًا من خالف أيب حنيفة -ريض اهلل عنه -القائل بوجوب اإلمتام إذا كان
سفره أقل من ثالث مراحل  .أما إذا كان سفره ثالث مراحل فأكثر ،فاألفضل القرص خروج ًا

من خالف أيب حنيفة -ريض اهلل عنه -القائل بوجوبه .وكذلك اإلمتام أفضل ملن يريد السفر يف
البحر؛ خروج ًا من خالف اإلمام أمحد حيث ألزمه اإلمتام.

قتدى به لئال يشق عىل غريه ،ومثله من وجد يف نفسه كراهة القرص
واألفضل القرص ملن ُي ٰ

للرسول األعظم ﷺ-
إليثاره اإلمتام ،ال كراهة القرص من أجل سنيته -أي :من أجل نسبته ّ

فإنه يكفر.
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ُش ُر ُ
وط ال َق ْص ِر َس ْب َع ٌة َ :أنْ َي ُكونَ َس َف ُر ُه َم ْر َح َلت َْي ِن ،
واألفضل أيض ًا القرص ملن شك يف جوازه لظن فاسد تومهه فيؤمر به قهر ًا لنفسه عن اخلوض

يف مثل ذلك ،وألن القرص رخصة واهلل تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كام تؤتى عزائمه .وقد

روى ابن أيب شيبة والطرباين عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -عن النبي ﷺ قال« :خيار أمتي
من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل والذين إذا أحسنوا استبرشوا وإذا أساؤوا
استغفروا وإذا سافروا قرصوا وأفطروا».

و(شروط القصر) أي :الرشوط التي جيب أن تتوفر لصحة قرص الصالة الرباعية وهي:

الظهر ،والعرص ،والعشاء (سبعة) أوهلا (:أن يكون سفره) أي :مريد القرص (مرحلتين)
وهي :مسرية يومني بسري األثقال ودبيب األقدام ،وهي ستة عرش فرسخ ًا ،وهي تسع وثامنون

كيلومرت ًا وأربعون مرت ًا بتقدير املسافات احلديثة كام تقدم ،وال داعي لذكر املسافات القديمة

لعدم اعتامد الضبط هبا يف هذه األيام .فمتى كانت مسافة سفره كام تقدم فسفره طويل جيوز له
الرتخص بقرص الصالة فيه ،وغريه من أنواع الرخص املنوطة به كالفطر.

وابتداء الرتخص بالسفر قرص ًا ومجع ًا يكون بمفارقة حمل اإلقامة ،وذلك بمفارقة مدينته

مسورة
مسورة فبمفارقة سورها ،وإن كانت غري ّ
أو قريته أو حملته ،فإن كانت املدينة أو القرية ّ
فبمفارقة البنيان يف القرية واملدينة ،وباخليام إن كانت جمتمعة ،ولو كانت متفرقة وكانت حلة
واحدة فبمفارقة اخليام أيض ًا ،ولو كانت متفرقة وليست حلة واحدة بدأ الرتخص عند االبتعاد

عن خيمته.

والقريتان املتصلتان هلام حكم القرية الواحدة ،فال بد من مفارقة البنيان منهام ،أما لو انفصلتا

ولو يسري ًا عرف ًا فكل له حكم.

واملدن املبنية التي قد أسست وعرفت بأحيائها ثم تواصل البنيان بينها كام هو مشاهد يف

مدن اليوم ،حيث تبنى أماكن وأحياء ويسمى كل حي باسم ،وهو داخل يف مسمى تلك املدينة

كمدينة جدة مثالً ،فالذي يظهر للعبد الضعيف أن حكمها حكم القرى ،فإن اتصلت فحكمها
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حكم القرى املتصلة ،وإن انفصلت بنحو شوارع كبرية فلها حكم القرى املنفصلة ،ويؤيد ما
ذكرت ما قاله صاحب «فتح املعني» [ :لو تعددت مواضع متقاربة ومتيز كل باسم فلكل حكمه

إن عُدّ كل مع ذلك قرية مستقلة]اهـ ومثله يف «برشى الكريم» وقوله[ :فلكل حكمه] أي:

فلكل موضع من هذه املواضع حكم خمتص به.اهـ «فتح العالم».

وال يشرتط جماوزة اخلراب الذي يف طرف العامر ،وال يشرتط جماوزة البساتني واملزارع املتصلة

حموطة عىل املعتمد؛ ألهنا مل تتخذ للسكنى ،ومثلها املخازن واملصانع.
بالبلد وإن كانت ّ

وأما املسافر يف البحر فابتداء سفره باخلروج من البلد مع ركوب السفينة وجرهيا إن كانت

راسية عىل الساحل وكان جرهيا يف غري حماذاة البلد ،وأما إذا كان جرهيا بمحاذاة البلد فال بد

من جماوزة العمران ،وأما إذا كانت بعيدة عن الساحل وال يصل إليها إال بالركوب يف الزورق،

فيبدأ الرتخص بركوب الزورق وجريه إليها آخر مرة كام ذكروه ،وقوهلم« :آخر مرة» فإنه ال
يرتخص مادام يذهب ويعود بِدُ َفع من الناس ،وال جيوز أن يرتخص من يف السفينة وال من يف
الزورق حتى جيري إليها آخر مرة؛ ألنه بذلك تنقطع نسبته إليها ،وينتبه بأنه ال يرتخص من يف
الزورق إال إذا كان جريه غري ٍ
حماذ للبلد ،وأما إذا كان حماذي ًا للبلد فالبد من جماوزة العمران

كام تقدم.

والدليل عىل أنه ال يرتخص إال بمفارقة ما ذكر :قوله تعاىل :ﮋﯽﯾﯿﰀﮊ والرضب

هنا :هو السري فال يرتخص قبله.

وينتهي ترخصه بانتهاء سفره ،وذلك بمجاوزته مبدأ سفره وهو بلوغه نفس السور من

املسورة ،أو ابتداء العمران من غري املسورة وهكذا.

واحلاصل :أن الرتخص ينقطع بانقطاع السفر .قال العالمة الكردي -رمحه اهلل[ :-ظهر

للفقري يف ضبط أطراف هذه املسألة أن تقول أن السفر ينقطع بعد استجامع رشوطه بأحد مخسة

أشياء:

األول :بوصوله إىل مبدأ سفره من سور أو غريه ،وإن مل يدخله وفيه مسألتان:

إحدامها  :أن يرجع من مسافة القرص إىل وطنه .وقيده يف «التحفة» باملستقل ومل يقيده بذلك
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يف «النهاية» وغريها.

الثانية  :أن يرجع من مسافة القرص إىل غري وطنه .فينقطع بذلك أيض ًا ،لكن برشط قصد

إقامة مطلقة ،أو أربعة أيام كوامل.

الثاين :انقطاعه بمجرد رشوعه يف الرجوع إىل ما سافر منه .وفيه مسألتان:

إحدامها  :رجوعه إىل وطنه من دون مسافة القرص.

الثانية  :إىل غري وطنه من دون مسافة القرص .بزيادة رشط وهو :نية اإلقامة السابقة.
الثالث :بمجرد نية الرجوع وإن مل يرجع .وفيه مسألتان:

إحدامها  :إىل وطنه ولو من سفر طويل .برشط أن يكون مستق ً
ال ماكث ًا.

الثانية  :إىل غري وطنه .فينقطع بزيادة رشط وهو :نية اإلقامة فيام نوى الرجوع إليه .فإن سافر

من حمل نيته فسفر جديد والرتدد يف الرجوع كاجلزم به.

الرابع :انقطاعه بنية إقامة املدة السابقة بموضع غري الذي سافر إليه .وفيه مسألتان:

إحدامها  :أن ينوي اإلقامة املؤثرة بموضع قبل وصوله إليه ،فينقطع سفره بوصوله إليه

برشط أن يكون مستقالً.

الثانية  :نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه ،فينقطع بزيادة رشط وهو :كونه ماكث ًا عند

النية.

اخلامس :انقطاعه باإلقامة دون غريها وفيه مسألتان:

إحدامها  :انقطاعه بنية إقامة أربعة أيام كوامل غري يومي الدخول واخلروج.

ثانيهام  :انقطاعه بإقامة ثامنية عرش يوم ًا صحاح ًا .وذلك فيام إذا توقع قضاء وطره قبل ميض

أربعة أيام كوامل ثم توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إىل أن مضت املدة املذكورة.

فتلخص أن انقضاء السفر بواحدة من اخلمسة املذكورة ويف كل واحد منهام مسألتان فهي

عرش مسائل ،وكل ثانية من املسألتني تزيد عىل أوالمها برشط واحد .واهلل أعلم] اهـ من
«احلوايش الكربى» للكردي.

قال السيد علوي يف «ترشيح املستفيدين»  -بعد نقله لعبارة الكردي  [ :-وما جرى عليه يف
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املسألة األوىل من الثالثة اعتمده شيخ اإلسالم يف رشح «املنهج» ،وعمرية عىل اجلالل ،وعزاه
ابن قاسم للرميل ،ويف «الغرر» أنه رصيح كالم األصحاب قال :ألنه قطع السفر ليعود إىل
يفرق بني هذا واملتبادر من كالمهم أن من بلغ املقصد
وطنه .قال ابن قاسم يف حاشيتها :وهبذا َّ
وقصد العود إىل وطنه بال إقامة أو نية إقامة فيه مؤثرة جاز له القرص فيه ويف عوده؛ ألنه مل يقطع

السفر ،ففرق بني قطع السفر وقصد الرجوع بعد انتهائه .اهـ .

«رشحي اإلرشاد» و «املنهاج القويم» فعنده إذا نوى الرجوع بعد
وخالف ابن حجر يف
ّ

مرحلتني يرتخص ولو قبل ارحتاله ،وعليه لو سافر متوطن مكة املكرمة مث ً
ال قاصد ًا املدينة

املنورة أو مرص مث ً
ال فلام وصل جدة نوى العود بال إقامة أو نية إقامة يف جدة مؤثرة جاز له
الرتخص فيها ويف عوده ،بخالفه عىل األول ما مل يقصد الرجوع ابتدا ًء من جدة كام علم من

كالم ابن القاسم املتقدم ،تأمل فإنه مما اشتبه عىل بعض الطلبة] .اهـ .

يومي الدخول واخلروج صار مقي ًام
ولو وصل إىل موضع ونوى اإلقامة فيه أربعة أيام غري
ّ

فال يرتخص.

يومي الدخول واخلروج أو
ولو نوى اإلقامة يف موضع قبل الوصول إليه أربعة أيام غري
ّ

إقامة مطلقة ،وكان متنق ً
ال فينتهي سفره بمجرد وصوله إىل ذلك املكان.

فإن مل ينو أص ً
ال أو نوى إقامة أقل من األربعة األيام فال ينتهي سفره بوصوله إىل ما مر ،وإنام

يومي الدخول واخلروج فله الرتخص يف تلك املدة ،ودليل
ينتهي بإقامة أربعة أيام صحاح غري
ّ
ذلك قوله ﷺ  [ :يمكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالث ًا] رواه مسلم .وكانت اإلقامة قبل فتح

مكة حرام ًا عىل املهاجرين ،فدل عىل أن نية الثالثة ال تصريه مقي ًام وقد أقام النبي ﷺ بمكة يف
حجة الوداع ثالثة أيام غري يومي الدخول واخلروج.

وإذا كانت له حاجة يف موضع وسافر إليه ،فإن علم انقضاء حاجته يف ذلك املوضع يف

أربعة أيام صحاح غري يومي الدخول واخلروج انتهى سفره بمجرد وصوله إىل ذلك املوقع
فال يرتخص.

وإن مل يعلم انقضاءها يف تلك املدة بل توقع انقضاءها يف أي وقت وهو عازم عىل الرحيل
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َ
وأنْ َي ُكونَ ُم َباح ًا ،
بعد انقضائها مل ينته سفره إال بعد انقضاء ثامنية عرش يوم ًا صحاح ًا ،فيجوز له الرتخص وتلك
املدة يرتخص فيها برخص السفر كلها ،وبعد انقضاء املدة املذكورة ال جيوز له الرتخص.

واألصل يف هذه املسألة «أن النبي ﷺ أقام يف حرب هوازن ثامنية عرش يوم ًا يقرص الصالة

ينتظر انجالء احلرب» رواه أبو داود والبيهقي عن عمران بن حصني .قال ابن عباس :فمن أقام

أتم  .ويف البخاري[ :أنه أقام يقرص تسعة عرش يوم ًا] وذلك بحساب
ذلك قرص ومن زاد عليه َّ
يوم الدخول أو اخلروج.

(و) الثاين من الرشوط (أن يكون) أي :سفره (مباحا) واملراد بالسفر املباح -أي :باعثه-

فاملراد باملباح ما ليس باعثه معصية ،وهو اجلائز والذي انتفى عنه احلرج ،فيشمل الواجب

كسفر احلج وقضاء الدين ،واملندوب كسفر صلة الرحم وحج التطوع وزيارة قرب رسول اهلل
ﷺ ،واملباح كسفر التجارة ،واملكروه كسفره وحده أو للتجارة يف أكفان املوتى.

ويعلم مما ذكره املصنف أن ثاين رشوط القرص وهو رشط للرتخص بجميع الرخص يف

السفر من قرص الصالة الرباعية ،واجلمع تقدي ًام وتأخري ًا ويف مدة املسح ثالثة أيام بلياليها ،ويف
الفطر والتيمم عند فقد املاء من غري إعادة الصالة.

واحلاصل :أن الرخص املتعلقة بالسفر الطويل أربع :القرص والفطر واملسح عىل اخلفني

ثالث ًا واجلمع .واملتعلقة بالسفر القصري :ترك اجلمعة وأكل امليتة وهي ليست خمتصة بالسفر.
والتنفل عىل الراحلة والتيمم وإسقاط الفرض به وال خيتص هذا بالسفر أيض ًا.

وخرج بام ليس باعثه معصية :ما لو كان عاصي ًا بالسفر ،وهو من أنشأ سفره ألجل املعصية،

كمن أنشأ سفر ًا ملكان يريد إيقاع معصية فيه كقتل نفس أو زنا أو رشب مخر أو غري ذلك
من املعايص ،فإنه ال حيل وال جيوز له الرتخص بيشء من تلك األمور يف سفره ذلك؛ ألنه ال

ُيتوصل برخص اهلل إىل حمارمه.

ومثله :العايص بالسفر يف السفر ،وهو من أنشأ سفره لغري معصية ثم قلبه معصية ،كأن سافر
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ِ
بج َوا ِز ال َق ْص ِر ،
والع ْل ُم َ
للتجارة مث ً
ال ثم قلبه يف أثنائه لعمل معصية ،فال يرتخص كسابقه ،فإن تاب ترخص مطلق ًا.

وإن تاب األول وهو العايص بالسفر فأول سفره حمل توبته ،فإن بقي من حمل توبته إىل املوضع
الذي يريده مرحلتان فأكثر ،ترخص باألمور التي يشرتط هلا طول السفر كالقرص واجلمع وإال

فال ،أو كان الباقي أقل من املرحلتني ترخص يف األمور التي ال يشرتط هلا طول السفر كأكل

امليتة للمضطر.

وأما العايص يف السفر :فيرتخص مطلق ًا؛ ألن اإلنسان معرض للمعصية سفر ًا وحرض ًا .

أعاذنا اهلل من مجيع املعايص وحفظنا منها.

ويشرتط أيض ًا يف السفر املباح :كونه له غرض صحيح مثل :سفر التجارة ونحوه مما تقدم،

وأما إذا مل يكن له غرض صحيح فال يرتخص وإن مل يكن عاصي ًا به مثل :من يسافر لرؤية

البالد عىل األصح ،بل جعلوه من سفر املعصية .قال الكردي عىل قول ابن حجر يف «املنهاج
القويم» :ومنه أي :من سفر املعصية من يسافر ملجرد رؤية البالد .قال يف «اإليعاب» وقول

ال ودلي ً
املحيل ظاهر كالم األصحاب أن ذلك مباح مردود نق ً
ال وكيف وهم جازمون بتحريمه
عن مجع منهم حمتجني باحلديث.

نعم كالم «اإلحياء» يف ذلك موهم فال تغرت به عىل أنه يمكن محله عىل من قصد بسفره هتذيب

نفسه وخروجها عن مألوفها ،أو مزيد االعتبار برؤية البالد املختلفة أو نحو ذلك من املقاصد
الصحيحة يف حتقيق السلوك الذي امتازوا به عىل غريهم ،وال شك أن هذه أغراض صحيحة اهـ .

ومثل من يتعب نفسه ودابته من غري مقصد ،ومنه اهلائم الذي ال حيدد لنفسه مقصد ًا ،أو من

اهلائم ،ومثله
سافر لطلب غريم ونحوه ،وال يدري أجيده يف مسافة القرص أو دوهنا .فإن حدد
ُ

سفره بمكان معينّ جيد غريمه ،أو يستقر فيه اهلائم وكان بينه وبني منشأ
ُ
طالب الغريم ونحوه َ
سفره مسافة تقرص فيها الصالة جاز القرص.
(و) الثالث من الرشوط (العلم بجواز القصر) فلو قرص ـ ومثله لو مجع ـ مع كونه جاه ً
ال
()437

كتاب الصالة

إل ْحرا ِم َ ،
ال ُة ُر َب ِ
الص َ
لى
الس َف ِر إِ ٰ
وأنْ َت ُكونَ َّ
ونِ َّي ُة ال َق ْص ِر ِع ْن َد ا ِ َ
اع َّي ًة  ،و َد َو ُام َّ
امها َ ،
َت َم ِ
وأنْ َال َي ْقت َِد َي ُبمتِ ٍّم ِفي ُج ْز ٍء ِم ْن َص َ
التِ ِه .
بجوازه للمسافر ،كأن قرص ملجرد أن الناس يقرصون مل تصح صالته؛ ألهنا مل تنعقد وله أن

يعيدها مقصورة بعد علمه بجواز القرص أو تامة إن أراد اإلمتام.

(و) الرابع من الرشوط (نية القرص عند اإلحرام) بأن ينوي القرص عند التحرم بالصالة،

ومثله أن ينوي ما يف معناه كصالة السفر أو الظهر ركعتني ويديمها إىل السالم ،وذلك بأن ال

يأيت بام ينافيها كأن قام اإلمام الذي اقتدى به لثالثة فشك يف قيامه ذلك أكان لثالثة لكونه مت ًام

أو كونه ناسي ًا فيلزمه عند ذلك اإلمتام ،ومثله لو تردد يف اإلمتام وعدمه بعد النية ،أو شك هل
نوى القرص أو عدمه عند التحرم لزمه عند ذلك اإلمتام ،وإن تذكر حاالً أنه نوى القرص؛ ألنه
األصل -أي :اإلمتام. -

(و) اخلامس من الرشوط (أن تكون الصالة) املقصورة (رباعية) أي :مكتوبة وهي الظهر أو

العرص أو العشاء ،وقد تقدمت األدلة عىل ذلك وال قرص يف الفجر؛ ألهنا ستكون واحدة عىل

خالف املفروضات ،وال يف املغرب؛ ألهنا ستكون ركعتني فتخرج عن مقصدها وهي كوهنا
وترا.

ولو وقعت الرباعية نف ً
ال جاز قرصها كأن كانت من صبي أو معادة.

(و) السادس من الرشوط (دوام السفر) أي :دوام سفر القارص (إىل متامها) -أي :إىل متام

الصالة املقصورة -وهو اإلتيان بامليم من عليكم ،فلو انقطع سفره بأن وصلت السفينة إىل بلده

أو شك يف وصوله أو نوى اإلقامة يف مكان تصلح فيه اإلقامة قبل السالم لزمه اإلمتام.

(و) السابع من الرشوط (أن ال يقتدي) القارص للصالة (بمتم) سواء أكان مقي ًام أو مسافر ًا

حترم بالصالة فسلم
مثله (يف جزء من صالته) ولو يف التشهد األخري ،بأن أدركه يف التشهد ثم َّ

من ائتم به فعليه اإلمتام.

واملراد باملتم هنا من يصيل صالة تامة يف ذاهتا ،فلو ائتم بمن يصيل الفجر أو اجلمعة وهو
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يصيل رباعية فعليه أن يتمها خلفه ،بل لو علم أن إمامه مقيم أو متم للصالة ـ ولو كان
مسافر ًا ـ فال ينوي القرص ،بل إن نواه مل تنعقد صالته لتالعبه ،بخالف ما لو كانا مسافرين

واإلمام متم ،وقد جهل املأموم حال اإلمام فنوى القرص صحت قدوته ولغت نيته وأتم.

ولو ظن إمامه مسافر ًا ،ولكنه شك هل نوى القرص أم ال فاقتدى به ناوي ًا القرص فبان أن

اإلمام قارص ،فله القرص ،ولو أخربه اإلمام أنه عازم عىل اإلمتام قبل إحرامه ثم قرص لزم املأموم

اإلمتام.

واألصل يف ذلك قول ابن عباس عندما سئل ما بال املسافر يصيل ركعتني إذا انفرد وأربع ًا

إذا ائتم بمقيم .فقال :تلك السنة .رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح .
(فائدةٌ) الرخص ثالثة أقسام:

أحدها :جيب فعله .وهو إساغة اللقمة باخلمر إذا مل جيد غريها ،وأكل امليتة عند خوف اهلالك

عىل الصحيح.

الثاين :تركها أفضل .وهي املسح عىل اخلف ،واجلمع بني الصالتني ،والتيمم ملن مل جيد املاء

إال بأكثر من قيمته وهو قادر عليه ،وترك اجلامعة واجلمعة مع العذر ،والفطر يف السفر ملن مل

يترضر بالصوم.

الثالث :رخصة فعلها أفضل .كاإلبراد يف الظهر يف احلر والقرص واإلمتام عىل ما تقرر فيه من

اخلالف والتفصيل .اهـ «النجم الوهاج» للدمريي.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان رشوط صحة اجلمعة ووجوهبا
بعد أن ذكر املصنف -رمحة اهلل عليه -صالة اجلامعة تامة ومقصورة وجمموعة وما يتعلق

هبا من أحكام ،ذكر بعد ذلك صالة اجلمعة وهي بضم امليم وإسكاهنا وفتحها ،ومجعها جمُ ُعات
وجمُ َـع ،فالضم لغة أهل احلجاز ،والفتح لغة بني متيم ،والسكون لغة عقيل ،وأفصح اللغات

الضم وقيل بكرس امليم وهي لغة رديئة حمكية عن بعض العرب.

وصالة اجلمعة أفضل الصلوات ،ويومها أفضل أيام األسبوع ،وقد ذكر ابن القيم يف

«اهلَدي» نحو عرشين خصوصية هلا ،واستدرك احلافظ السيوطي أضعافها وأوصلها إىل مئة
وواحدة ،وقد أفردها بتأليف مستقل ،يسمى بـ «نور اللمعة يف خصائص اجلمعة» .اهـ «موهبة

ذي الفضل».

ويومها يسمى يف اجلاهلية يوم ال َعروبة ،واألحد أول ،واإلثنني أهون ،والثالثاء ُجبار ًا عىل
وزن ُغراب ،واألربعاء دبار ًا ،واخلميس مؤنس ًا ،والسبت ِشبار ًا عىل وزن كتاب.
قال الشاعر:

أؤ ِّم�ل أن أعي�ش وإن يومـ�ي
أو الت�ايل دب�ار ف�إن َأ ُفـتْــ� ُه

َ
َ
بأه�ون أو ُج َبـــ�ار
ب�أول أو
فمـؤن�س أو َعروب� َة أو ِش�بـار
َ

وسميت اجلمعة باجلمعة :الجتامع الناس هلا ،أو جلمع اخلريات فيها ،أو الجتامع خلق آدم

فيها ،أو الجتامعه بحواء فيها ،وسميت يف اجلاهلية كام تقدم بيوم العروبة ومعناه :املبني املعظم

وقيل يوم الرمحة ،قال الشاعر:

يوم ال ُعروبة أوراد ًا بأوراد

هم خلطوا
نفيس الفداء ألقوا ٍم ُ
وأول من سامها اجلمعة كعب بن لؤي وهو أول من مجع الناس بمكة وخطبهم وبرش

بمبعث النبي ﷺ وحض عىل اتباعه .وتقدم أن يومها أفضل األيام لكن بعد يوم عرفة ،وليلتها
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أفضل الليايل لكن بعد ليلة القدر.

قال صاحب «فتح العالم»[ :واحلاصل أن أفضل األيام عىل اإلطالق يوم عرفة ،ويليه

يوم اجلمعة ثم يوم عيد األضحى ثم يوم عيد الفطر ،وأفضل الليايل عىل اإلطالق ليلة املولد
الرشيف ملا ترتب عىل ظهوره ﷺ فيها من النفع العميم واخلري العظيم ،ويليها ليلة القدر ،ثم

ليلة اجلمعة ،ثم ليلة اإلرساء هذا بالنسبة لنا ،وأما بالنسبة له ﷺ فليلة اإلرساء أفضل الليايل؛

ألنه وقع له فيها رؤية الباري تبارك وتعاىل بعيني رأسه ،واملراد بليلة اإلرساء وليلة املولد
الليلتان املعينتان أي :التي وقع فيهام مولده وإرساؤه ال نظائرمها من كل سنة.

ومما جاء يف فضل ليلة اجلمعة ،أن اهلل تعاىل يعتق فيه ست مئة ألف عتيق من النار ،ومن مات

فيه أو يف ليلته ،أعطي أجر شهيد ،و ُوقي فتن َة القرب وعذابه] .اهـ.

وذكر السيد أبوبكر شطا نق ً
ال عن سيدي عبد اهلل بن علوي احلداد[ :يوم اجلمعة سيد األيام

وله رشف عند اهلل عظيم وفيه خلق اهلل آدم -عليه الصالة والتسليم -وفيه يقيم الساعة وفيه

يأذن ألهل اجلنة يف زيارته ،واملالئكة تسمي يوم اجلمعة يوم املزيد لكثرة ما يفتح اهلل فيه من
أبواب الرمحة و ُيفيض من الفضل ويبسط من اخلري ،ويف هذا اليوم ساعة رشيفة يستجاب فيها
الدعاء مطلق ًا وهي مبهمة يف مجيع اليوم كام قال اإلمام الغزايل -رمحه اهلل تعاىل -وغريه فعليك
يف هذا اليوم بمالزمة األعامل الصاحلة والوظائف الدينية وال جتعل لك شغ ً
ال بغريها إال أن
يكون شغ ً
ال رضوريا البد منه ،فإن هذا اليوم لآلخرة خصوصا ،وكفى بشغل بقية األيام بأمر

الدنيا غبن ًا وإضاعة.

مستغرقة بالعمل آلخرته ،فإذا مل يتيرس ذلك
وكان ينبغي للمؤمن أن جيعل مجيع أيامه ولياليه
َ

وعوقته عنه أشغال دنياه فال أقل له من التفرغ يف هذا اليوم ألمور آخرته] اهـ .
َّ

وحكم صالة اجلمعة الوجوب إذا اجتمعت رشوط الوجوب وهي سبعة مل يذكرها املصنف

-رمحه اهلل تعاىل -وهي اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورة والصحة واإلقامة .

واألصل يف وجوهبا إذا اجتمعت رشوط الوجوب املتقدمة قبل اإلمجاع قوله تعاىل :ﮋﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ أي :يف يوم اجلمعة ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ أي :امضوا.
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حرق عىل رجال يتخلفون عن
وقوله ﷺ« :لقد مهمت أن آمر رجال يصيل بالناس ثم ُأ ِّ

اجلمعة بيوهتم» رواه مسلم ،وقوله ﷺ« :لينتهني أقوام عن َو ْدعهم اجلمعات أو ليختمن اهلل عىل

قلوهبم ثم ليكونُن من الغافلني» رواه مسلم أيض ًا ،وقوله ﷺ[ :من ترك ثالث مجع هتاون ًا طبع
اهلل عىل قلبه] -أي :ختم عليه وغشاه -رواه اإلمام أمحد واألربعة وابن حبان واحلاكم ،وقوله

ﷺ[ :من ترك اجلمعة ثالثا من غري عذر فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره] رواه البيهقي يف شعبه،
وقوله ﷺ[ :رواح اجلمعة واجب عىل كل حمتلم] رواه النسائي ،وأحاديث كثرية غري هذه.

وفرضت اجلمعة والنبي ﷺ بمكة ومل يصلها يف مكة الحتامالت ،وهي إما أنه مل يكمل عددها

عنده ،أو ألن من شعارها اإلظهار وكان -عليه الصالة والسالم -وأصحابه مستخفني.

وأول مجعة صليت يف اإلسالم باملدينة املنورة أقامها أسعد بن زرارة يف بني بياضة بنقيع

اخلضيامت ،وذلك أن النبي ﷺ أرسل مصعب بن عمري أمري ًا عىل املدينة ،وأمره أن يقيم

اجلمعة فنزل مصعب عىل أسعد بن زرارة وكان من النقباء االثني عرش فأخربه بأمر اجلمعة

وأمره أن يتوىل الصالة بنفسه.

وأول مجعة أقيمت يف اإلسالم يف ٍ
بلد غري املدينة :مجعة ُجواثى قرية من قرى البحرين.

فال جتب اجلمعة عىل الكافر وإن كان مطالب ًا هبا يف اآلخرة ،وال عىل الصغري لكن الصبي

جيب عىل وليه أن يأمره هبا لسبع وأن يرضبه عىل تركها لعرش ليعتادها كام تقدم ،وال عىل

املجنون ،نعم إن أفاق بعد انقضاء صالة اجلمعة وقبل خروج الوقت جيب عليه أن يصيل الظهر

بدالً عنها إن كان متعدي ًا ،ومثله يف ذلك املغمى عليه والسكران ،وأما النائم فيجب عليه فعل

الظهر بدالً عنها وإن خرج الوقت وإن مل يكن متعدي ًا بنومه بأن نام قبل دخول الوقت أو بعده

وغلب عىل ظنه االستيقاظ أو غلبه النوم بحيث ال يستطيع رده.

نعم ما حيصل من كثري من الناس يف هذه األيام من السهر طوال الليل ،ثم النوم بعد الفجر أو

قبله وترك صالة اجلمعة ،ال شك يف أهنم آثمون بذلك ومضيعون للجمعة ويلحقهم الوعيد الذي
مر ذكره يف األحاديث ،وهذه من دسائس أعداء اإلسالم عىل املسلمني حيث جعلوا هلم املالهي
ونحوها ،إلضاعة أعز الليايل واأليام عندهم ،فليحذر املسلم من الوقوع يف مثل هذه املنكرات.
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وال جتب عىل من فيه رق وإن قل ،لكن يسن لسيده أن يأذن له يف حضورها ،وال جتب عىل

غري ذكر من امرأة وخنثى.

وال عىل املسافر ولو سفر ًا قصري ًا إن فارق حمل إقامته قبل الفجر ،أما بعد الفجر فيحرم السفر

ولو كان سفر طاعة واجب ًا أو مندوب ًا ،وكذلك تلزم من سافر قبل الفجر وكان سفره ملعصية

ومن سافر من حمل إقامتها إىل موضع يسمع منه نداء ذلك املحل فيجب عليه السعي إليها.

وال جتب عىل مقيم بغري حملها كخيام وقرية صغرية فيها دون األربعني وال يسمع منه نداؤها

من حمل إقامتها.

وال جتب اجلمعة عىل معذور بام يعذر به يف ترك اجلامعة ،كمشقة مطر وشدة وحل ،وأكل

ذي ريح كريه مل يقصد به إسقاطها ،وفقد مركوب الئق به لعاجز عن امليش ،وأعمى مل جيد
قائد ًا يقوده وإن أحسن امليش بالعصا وإن قرب منزله من املسجد ومل خيش رضر ًا كام اعتمده
ابن حجر.

ومن أعذارها :االشتغال بتجهيز امليت ومحله ودفنه وإن مل يكن املجهز له خصوصية بامليت

كاالبن واألخ ،بل املتربع بمساعدة أهل امليت حيث احتيج إليه معذور بعكس من حيرض عند
املجهزين من غري معاونة وال احتياج إليه ،بل حضوره للمجاملة فال عذر له.

ومن أعذارها احلبس إذا مل يقدر عىل خالصه منه و ُمنع من اخلروج منه؛ إذ للحاكم منعه إن

رأى املصلحة يف ذلك ،فلو قدر عىل اخلالص لزمته اجلمعة ويأثم برتكها.

فلو اجتمع أربعون من املعذورين يف حمل لزمتهم اجلمعة ،كأن اجتمعوا يف حبس فيجب

عليهم إقامتها فيه وهو معتمد الرميل ،وخالفه ابن حجر ،ويكون ذلك من التعدد حلاجة وإذا
مل يكن فيهم من يصلح للخطبة جاز لواحد من أهل البلد أن خيطب هلم ويصيل هبم ويغتفر له

التعدد تبعا هلم.

قال الدمريي :إذا اجتمع يف احلبس أربعون فالقياس أنه تلزمهم اجلمعة؛ ألن إقامتها يف

املسجد ليست برشط والتعدد جيوز عند عرس االجتامع فعند ُّ
تعذره بالكلية أوىل ،فأجاب

الشيخ بأنه ال جيوز هلم ذلك بل يصلون ظهر ًا؛ ألنه مل يبلغنا أن أحد ًا من السلف فعل ذلك مع
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ُش ُر ُ
الج ُم َع ِة ِس َّت ٌة َ :أنْ َت ُكونَ ُك ُّل َها ِفي َو ْق ِ
ت ُّ
الظ ْه ِر ،
وط ُ
أنه كان يف السجون أقوام من العلامء املتورعني مع كثرة العدد ،وألن املقصود من اجلمعة إقامة
الشعار والسجن ليس حم ً
ال لذلك فهي غري جائزة سواء ضاق البلد الذي فيه السجن ،أو اتسع

لكنهم يصلون ظهر ًا عىل األصح وإنام يصلون ظهرهم بعد فراغ مجعة البلد .اهـ .

و ذكر املصنف  -رمحه اهلل تعاىل -أن للجمعة رشوط ًا زائدة عىل رشوط غريها من الصلوات

فقال (رشوط اجلمعة ستة) :

أوهلا( :أن تكون) أي :اجلمعة (كلها) أي :ركعتاها وخطبتاها واقعة (يف وقت الظهر) وهو

ما بني زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل يشء مثله .فلو وقعت اخلطبة أو بعضها قبل الزوال

أو سلم اإلمام وقد خرج الوقت بحيث وقعت تسليمته األوىل يف خارج الوقت ،ومثله لو وقع

سالم أحد األربعني باإلمام يف خارج الوقت ،ففي الصورة األوىل لو أحرم هبا مل تنعقد ،ويف
قول تنعقد نفالً ،بل جيب عليه إن بقي ما يسعها مع اخلطبتني أن يعيد اخلطبتني ثم يصيل هبم
اجلمعة.

ويف الصورتني األخريتني يتموهنا ظهر ًا ،ولو غفل اجلميع إىل أن بقي من وقت الظهر ما ال

يسع اجلمعة بأقل ممكن صلوا الظهر مجاعة.

والدليل عىل أن وقت الظهر وقت للجمعة :ما رواه البخاري عن أنس -ريض اهلل عنه -أنه

قال« :كان رسول اهلل ﷺ يصيل اجلمعة حني متيل الشمس» وجرى عىل ذلك اخللفاء الراشدون

ومن بعدهم.

نجمع مع رسول اهلل ﷺ إذا زالت
وعن سلمة بن األكوع -ريض اهلل تعاىل عنه -قال« :كنا ّ

الشمس ثم نرجع نتتبع ال َف ْي َء» رواه مسلم .قال اإلمام الشافعي -رمحه اهلل :-صىل النبي ﷺ
وأبوبكر وعمر وعثامن واألئمة بعدهم َّ
كل مجعة بعد الزوال .وإذا قيل إن اجلمعة وقتها الظهر

فهل هي مقصورة منها أم هي صالة مستقلة قام عليها الطلب استقالالً؟

واجلواب عىل ذلك ما ذكره يف «مغني املحتاج» حيث قال[ :اجلديد أن اجلمعة ليست ظهر ًا
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َ
وأنْ ُت َقا َم ِفي ِخ َّط ِة ال َب َل ِد ،
مقصور ًا وإن كان وقتها وقته وتدرك به ،بل صالة مستقلة؛ ألنه ال يغني عنها ،ولقول عمر

ريض اهلل عنه« -اجلمعة ركعتان متام غري قرص عىل لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افرتى»رواه اإلمام أمحد وغريه وقال يف «املجموع» :إنه حسن .والقديم أهنا ظهر مقصورة] اهـ .

(و) ثانيها (أن تقام) أي :اجلمعة (يف خطة) أي :أبنية (البلد) أي :بلد املجمعني أي :يشرتط

أن تقام يف بقعة معدودة من بلد ،وتلك البلد وطن للذين يقيمون اجلمعة فيه فال تصح يف
خارجها ،فلو صلوها خارج السور يف املسورة أو يف هناية البنيان يف غري املسورة ،أو أقاموها

يف الصحراء ،فال تصح اجلمعة؛ ألن تلك املواضع يرتخص فيها املسافر ،وألهنا مل تقم يف زمن
النبي ﷺ واخللفاء الراشدين بعده إال كذلك ،ولو جازت يف غري البلد لفعلت ،ولو فعلت ولو
مرة ،لنقلت لنا .وفِ ْعلها يف أي :جانب من جوانب البلد ٍ
جمز ،ولكن كوهنا يف وسط البلد ،ويف

املسجد أفضل؛ لعدم املشقة يف حضورها ملن هم يف أطراف البلد ،واملسجد ألفضليته ولكونه

جيمع هبم يف املسجد.
-عليه الصالة والسالم -كان ِّ

وأول مجعة صالها النبي ﷺ يف بني سامل يف املدينة ،وهناك مسجد يقال له مسجد اجلمعة.

وال بد أن تكون هذه األبنية جمتمعة يستوطنوهنا صيف ًا و شتا ًء ،وال يشرتط يف األبنية أن تكون

من حجارة أو خشب أو غريه ،بل لو كانت أكواخ ًا أو أرساب ًا حتت األرض كفت يف كوهنا أبنية.
وخرج هبا ما لو كانت متفرقة بحيث ال تعد تلك األبنية قرية واحدة عرف ًا ،فإن اجلمعة ال تصح

فيها ،فمرد البعد والقرب هنا إىل العرف.

وأما أهل اخليام فإذا كانت جمتمعة مع كون أهلها ال ينتقلون من ذلك املكان صيف ًا وال شتا ًء
فتصح مجعتهم فيها وإال فال تصح.
واحلاصل :أن املرص والبلد والقرية تصح فيها اجلمعة مع رشط األبنية وقرهبا كام تقدم،

واملرص ما فيه حاكم رشعي وحاكم رشطي وسوق للبيع والرشاء ويسمى مدينة ،والبلد ما فيه

بعض ذلك ،والقرية ما خلت عن اجلميع.
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َ
اع ًة ،
وأنْ ُت َص ّل ٰى َج َم َ
والدليل عىل هذا أن اجلمعة مل َت ُقم يف عهده -عليه الصالة والسالم ، -وال يف أيام اخللفاء

الراشدين إال يف بلد أو قرية ومل ينقل أهنا أقيمت يف البدو ،وكان أهل البوادي مقيمني حول
املدينة ومل يؤمروا بإقامة اجلمعة فيها.

وقد تقدم أن خطة البلد هي األمكنة املعدودة من البلد فعليه لو اهندمت البلد وأقاموا لعامرهتا

صحت مجعتهم فيها استصحاب ًا لألصل ،وعكسه لو خطوا بلد ًا جديد ًا للبناء وأقاموا لبنائه فال

تصح مجعتهم فيه.

(و) ثالثها (أن تصىل) أي :اجلمعة (مجاعة) لكن حمل اشرتاط اجلامعة يف الركعة األوىل ،فلو

فارقوه بعد السجود الثاين من الركعة األوىل أو أحدث اإلمام بعد السجود الثاين مع كوهنم
أربعني أو أكثر من أهل وجوهبا ،وأمتوا الركعة الثانية فرادى صحت اجلمعة ،لكن يشرتط بقاء
العدد وهو األربعون إىل متام الركعة الثانية ،واشرتطوا اجلامعة فيها؛ ألن النبي ﷺ واخللفاء

الراشدين بعده مل ينقل عنهم وال عن غريهم أهنم فعلوها فرادى.
متى يدرك املسبوق اجلمعة مع اإلمام ؟

يدركها بإدراك الركوع الثاين مع اإلمام مع بقاء العدد معه ،بحيث إهنم ال يفارقونه يف الركعة

الثانية ،وأن يستمر املسبوق مع اإلمام إىل سالمه عند ابن حجر ،وإىل الفراغ من السجود الثاين

عند الرميل ،فلو فارقه بعد ذلك أو بطلت صالة اإلمام مل تفته اجلمعة.

ولو مل يدرك اإلمام يف الركوع الثاين مل يدرك اجلمعة ويصليها بعد السالم ظهر ًا وإن نوى

اجلمعة .ويسن إذا قام املسبوق بالركعة الثانية أن جيهر فيها ،ولو اقتدى به شخص يف هذه
الركعة التي قام إليها مل يدرك اجلمعة بإدراكها معه وانقلبت له ظهر ًا عند الرميل ،خالف ًا البن

حجر حيث قال بإدراكها بذلك.

واألصل يف أن من أدرك الركوع من الركعة الثانية مع اإلمام فقد أدرك اجلمعة قوله -عليه

الصالة والسالم« :-من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها» متفق عليه .ويف «املستدرك»:
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َ
ين ،
وأنْ َي ُكو ُنوا َأ ْر َب ِع َ
«من أدرك من اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى».

وأما األصل يف عدم إدراك اجلمعة ملن مل يدرك الركوع مع اإلمام من الركعة الثانية ،وإمتامها

ظهر ًا مفهوم املخالفة من هذا احلديث حيث منطوقه كام تقدم ،ومفهومه من مل يدرك الركعة

فال يصل إليها أخرى بل يصلها ظهر ًا؛ ألنه مل يدرك اجلمعة .وقال أبو حنيفة :تدرك اجلمعة

بالتشهد كام يف غريها من سائر الصلوات.

(و) رابعها (أن يكونوا) أي :املصلني هلا (أربعني) ومنهم اإلمام أو أكثر وال تنعقد بأقل من

هذا العدد ،والعدد يف اجلمعة رشط يف صحة وقوعها.

وكوهنا ال تنعقد إال بالعدد املذكور حتديد ًا ،أو بأكثر منه دلت عليه الدالئل .قال اإلمام

النووي يف «املجموع»[ :قال أصحابنا وجه الداللة :أن األئمة أمجعوا عىل اشرتاط العدد،
واألصل الظهر فال جتب اجلمعة إال بعدد ثبت فيه توقيف ،وقد ثبت جوازها بأربعني وثبت
«صلوا كام رأيتموين أصيل» ومل يثبت بأقل من ذلك فال جتوز بأقل منه] اهـ  .وروى البيهقي

مجع باملدينة وكانوا أربعني رجالً .وروى أبو داود عن
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-أنه ﷺ َّ

كعب بن مالك قال :أول من صىل بنا اجلمعة يف نقيع اخلضامت أسعد بن زرارة وكنا أربعني.
وصححه ابن حبان والبيهقي واحلاكم وقال عىل رشط مسلم.

واحلاصل :أن الغالب يف صالة اجلمعة التعبد واشرتاط العدد فيها مطلوب وهو من التعبد،

واألربعون أقل ما ورد أهنا صليت به فال يصح بأقل من ذلك .وال يعرتض بأهنم انفضوا
وتركوا النبي ﷺ خيطب وبقي معه اثنا عرش رج ً
ال فإن ذلك كان منهم وهو يف اخلطبة ال يف
الصالة ولعلهم عادوا عن قرب وأدركوا أركان اخلطبة معه ،أو ألن ذلك حدث منهم قبل
اشرتاط العدد املذكور يف اخلطبة ،أو عدم علمهم باشرتاطه فلام خرجوا وتركوه -عليه الصالة
والسالم -أوضح هلم ذلك واشرتطه فهذا يف احلقيقة تأييد ال اعرتاض عىل ما ذكرنا.

ويشرتط العدد املذكور من أول اخلطبة إىل هناية الصالة ،فإن نقص العدد بنحو انفضاض يف
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ين ،
ين ُ ،م ْست َْو ِطنِ َ
َأ ْحرار ًا ُ ،ذ ُكور ًا َ ،بالِ ِغ َ
اخلطبة أو بني اخلطبة والصالة بطلت اخلطبة ،أو يف الصالة بطلت الصالة.

ويشرتط يف العدد املذكور كوهنم (أحرار ًا ذكور ًا بالغني مستوطنني) فخرج باحلر :العبد،

فال جتب عليه وتصح منه وال تنعقد به .وخرج بالذكور :النساء واخلناثى .وخرج بالبالغني:

الصبيان ،فهؤالء كالعبيد .وخرج باملستوطنني :غريهم.

واملستوطن :هو الذي ال يظعن صيف ًا وال شتا ًء عن بلد اجلمعة .وخرج باملستوطن :املسافر

املقيم يف بلد اجلمعة .فإن كانت إقامته أربعة أيام صحاح فتجب عليه اجلمعة وال تنعقد به.

ومثله من أقام يف بلد اجلمعة وهو غري مستوطن هلا وكانت إقامته فيها لتجارة أو طلب علم

ثم بعد انقضاء ذلك يعود إىل وطنه فهذا جتب عليه اجلمعة وال تنعقد به فلو حصل عدد منهم

جاوز األربعني وأقاموا اجلمعة يف ذلك البلد وحاهلم هذا فال تصح مجعتهم ألهنا ال تنعقد إال
بأهل البلد الذين ال يظعنون عنها صيف ًا وال شتا ًء.

وأما املسافر الذي وصل إىل بلد اجلمعة ومل ينو اإلقامة فيها أربعة أيام صحيحة فال جتب عليه

وال تنعقد به.

وتنعقد اجلمعة باملريض من أهل البلد إذا حرض اجلمعة وإن مل جتب عليه ألن املريض يعذر

برتك اجلمعة.

والدليل عىل عدم وجوب اجلمعة عىل العبيد والنساء والصبيان وكذا املريض بمرض يعذر

به يف ترك اجلمعة قوله -عليه الصالة والسالم« :-اجلمعة حق واجب عىل كل مسلم يف مجاعة
إال أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داود.
[ واحلاصل أن الناس يف اجلمعة ستة أقسام:

أحدها :من تلزمه وتنعقد به .وهو :الذكر احلر البالغ العاقل املستوطن الذي ال عذر له.

الثاين :من تنعقد به وال تلزمه .وهو :املريض واملمرض ومن يف طريقه مطر ،ونحوهم من

املعذورين.
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الثالث :من ال تلزمه وال تنعقد به وال تصح منه .وهو :املجنون واملغمى عليه.

الرابع :من ال تلزمه وال تنعقد به وتصح منه .وهو :املميز والعبد واملسافر واملرأة واخلنثى.
اخلامس :من تلزمه وال تصح منه وال تنعقد به .وهو :املرتد.

السادس :من تلزمه وتصح منه ويف انعقادها به خالف .وهو :املقيم غري املستوطن .واألصح

أهنا ال تنعقد به] اهـ من «الدرة اليتيمة».

وإذا حرض من ال تلزمه اجلمعة إىل حمل إقامتها ،فله أن ينرصف من املوضع قبل حترمه هبا

لكن من ال تلزمه اجلمعة لعذر أسقط وجوهبا عليه كمريض وأعمى وهرم ومعذور بمطر أو
وحل وأمثال هؤالء ممن كان املانع يف وجوهبا يف حقهم حصول املشقة باحلضور وقد حرضوا

فال جيوز هلم االنرصاف من حمل إقامتها بعد دخول وقت اجلمعة وهو الزوال بخالف قبل

دخول وقتها ،فلو انرصف أثم وال يلزمه العود.

وحمله أيض ًا ما لو حرض ومل يصل الظهر أما لو حرض وقد صىل الظهر قبل حضوره فال إثم

بانرصافه.

وحمله أيض ًا ما مل تكن هناك مشقة يف عدم انرصافه ال حتتمل عادة فإن كانت ثمة مشقة ال حتتمل

عادة ،فله االنرصاف ولو بعد التحرم هبا كمن به إسهال انقطع فحرض فعاد بعد حضوره ،بل
جيب إن علم أنه إن استمر جرت بطنه باإلسهال ،وكذا إذا زاد رضره بتطويل اإلمام.
فلمن ُذ ِكر االنرصاف وذلك باخلروج بعد التحرم يف الركعة األوىل وله املفارقة يف الركعة

الثانية ،وله االنرصاف بعد إقامة الصالة وبعد احلضور وبعد دخول الوقت كام تقدم ،وتعليل
مسألة من حرض ممن تلزمه اجلمعة وقد قام به عذر أسقط وجوهبا عليه أن العلة يف إسقاطها
عليه املشقة وقد زالت تلك العلة بحضوره فلزمته عندئذ.

مسألة :إذا وافق يوم عيد يوم مجعة فال تسقط صالة اجلمعة عندنا بصالة العيد عن أهل

البلد ،بخالف أهل القرى إذا حرضوا يف البلد فإن اجلمعة تسقط عنهم ويصلوهنا ظهر ًا.
ومن ُع ِذر يف ترك اجلمعة فيندب هلم أن يصلوا الظهر مجاعة إال أنه إن خفي عذرهم صلوها

مجاعة بخفاء؛ لئال يتهموا بالرغبة عن صالة اجلمعة.
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َ
وأنْ َال َت ْسبِ َقها وال ُت َقا ِر َنها ُج ُم َع ٌة ِفي تِ ْل َك ال َب َل ِد ،
ومن صحت منه الظهر ممن ال تلزمه اجلمعة صحت منه اجلمعة ويتخري يف فعل ما شاء منهام

لكن اجلمعة منه أفضل؛ ألهنا صالة أهل الكامل ،ومن وجبت عليه اجلمعة ال يصح أن حيرم

بالظهر قبل أن يسلم اإلمام من اجلمعة.

ومن رجا زوال عذره ،ندب له أن يؤخر ظهره إىل اليأس من اجلمعة ،وذلك برفع اإلمام

رأسه من الركوع الثاين ،أو كونه بمحل ال يصل إىل اإلمام إال بعد رفع رأسه من الركوع الثاين،
فعندها يصيل الظهر؛ ألن يف تعجيله قبل اليأس من اجلمعة تفويت فرض أهل الكامل ومع

احتامل حتصيله لو زال عذره.

(و) اخلامس من رشوطها (أن ال تسبقها) أي :صالة اجلمعة يف حمل إقامتها (وال تقارهنا)

فيه (مجعة يف تلك البلد) أي :املقامة فيه اجلمعة والعربة بالسبق واملقارنة بذكر الراء من تكبرية
اإلحرام.

فلو أقيمت مجعتان أو أكثر يف بلد فالسابقة منها ما نطق إمامها بالراء من كلمة «أكرب» قبل

غريها والسابقة عند التعدد هي الصحيحة ،ولو تقارنتا -واألصل يف املقارنة بالنطق بالراء-
بطلت اجلميع ووجب اجتامعهام يف حمل واحد وإعادهتا إن اتسع الوقت وإال صلوا ظهر ًا.

ويدل عىل امتناع تعدد اجلمعة يف بلد بغري عذر ما قاله اإلمام الشافعي -رمحه اهلل تعاىل -من

أنه ﷺ واخللفاء الراشدين بعده مل يقيموا سوى مجعة واحدة-أي :يف املدينة-؛ وألن االقتصار

عىل واحدة أفىض إىل املقصود من إظهار شعار االجتامع واتفاق الكلمة .وخرج بقول «بغري

عذر» :التعدد لعذر لكثرة الناس وعدم اجتامعهم يف مكان واحد يف البلد ولو يف غري املسجد،
أو كقيام عذر آخر يمنع اجتامعهم كقتال بينهم وفتنة ،واتساع البلد كام هو مشاهد يف مدن اليوم
فعندها جيوز التعدد وتصح اجلمعة من اجلميع.

ولكن هنا مالحظة :اتساع البلد جيب أن يراعى فيه ما ذكر يف فصل قرص الصالة ،وحاصله

هنا يكون اآليت :أن البنيان إذا اتصل بتلك البلد ونسب إليه حقيقة فرياعى فيه التعدد عىل
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َ
وأنْ َي َت َقدَّ َم َها ُخ ْط َبت ِ
َان .
حسب احلاجة ،وما نسب إليه جماز ًا -كام هو مشاهد يف كربيات املدن نحو مدينة جدة يف أن
أحياء كثرية نسبت إليها وسميت بأسامء مثل حي كذا وحي كذا مع االنفصال احلاصل بينها

بشوارع وغريها -فال يرض التعدد مطلق ًا إال يف ذلك احلي نفسه إال حلاجة ،و يؤيده ما يف «فتح
املعني» -كام تقدم نقله هناك -فتأمله.

(و) السادس من رشوطها (أن يتقدمها) أي :صالة اجلمعة (خطبتان) لالتباع ،وخلرب

«الصحيحني» عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال« :كان النبي صىل اهلل عليه آله وسلم خيطب

يوم اجلمعة خطبتني جيلس بينهام» وكوهنام قبل صالة اجلمعة لإلمجاع املنعقد عىل ذلك ال كام
يف العيد بعدها ،وال بد من توفر الرشوط واألركان يف تلك اخلطبتني بحيث تكونا صحيحتني

وسيأيت ذلك يف كالم املصنف.
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ِ
والص َ
( َف ْص ٌل) َأ ْر َكانُ ُ
لى ال َّنبِ ِّي
ال ُة َع ٰ
الخ ْط َبت َْي ِن َخ ْم َس ٌة َ :ح ْمدُ ٕاهلل ِفي ِه َما َّ ،
� ِفي ِه َما ،
(فصل) يف بيان أركان اخلطبتني

عقد املصنف -رمحه اهلل تعاىل -هذا الفصل مبين ًا فيه أركان اخلطبتني حيث رشط لصحة

اجلمعة أن يتقدمها خطبتان تامة األركان والرشوط ،حيث لو مل تكن كذلك مل تصح اخلطبتان،

فعليه فال تصح اجلمعة لكوهنا رشط ًا يف صحة اجلمعة .

فقال( :أركان اخلطبتني مخسة) األول منها (محد اهلل فيهام) ومادة احلمد يف اخلطبتني متعينة

ولفظ اجلاللة أيض ًا وسواء تأخر أو تقدم عىل احلمد كاحلمد هلل أو أمحد اهلل أو أنا حامدٌ هلل أو
اهللَ أمحَدُ  ،فال يكفي بغري مادة احلمد كالشكر والثناء هلل أو ال إله إال اهلل وال غري لفظ اجلاللة

كاحلمد للرمحن أو للملك ونحوه ،كل ذلك لالتباع؛ ألنه ﷺ إذا خطب يوم اجلمعة محد اهلل

تعاىل وأثنى عليه كام يف مسلم وغريه ،ولقد سار عىل هذا السلف واخللف فدل عىل أن التزامهم

لفرضيته ال لسنيته.

(و) الثاين من أركان اخلطبتني (الصالة عىل النبي � فيهام) كقولك اللهم صل أو صىل

ٍّ
مصل ،أو الصالة عىل حممد ،أو أمحد ،أو الرسول ،أو النبي،
اهلل ،أو أصيل ،أو نصيل ،أو أنا
أو احلارش ،أو املاحي ،أو العاقب ،أو البشري ،أو النذير ،أو نحوها مما ورد يف وصفه � به.
ومادة الصالة متعينة كام هو واضح يف األمثلة لكن مع اسم ظاهر من أسامء النبي � كام يف

األمثلة وال يكفي الضمري كصىل اهلل عليه وإن تقدم له مرجع كأن ذكر اسمه -عليه الصالة
والسالم -قبل لفظ الصالة فأعاد الضمري عليه عىل املعتمد ،وإنام مل يتعني لفظ حممد يف الصالة

عليه ،كام يتعني لفظ اجلاللة يف احلمد؛ ألن لفظ اجلاللة له مز َّية عىل سائر أسامئه تعاىل لكونه
ِ
مستحق احلمد لذاته ،وال كذلك لفظ حممد .وتقدم أن مادة الصالة متعينة فال
اس ًام للذات وهو
تصح بغريها كاللهم ارحم حممد ًا أو نحو ذلك.

والدليل عىل أن الصالة عىل النبي � يف اخلطبتني ركن من أركاهنا :أن اخلطبتني عبادة
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والو ِص َّي ُة بِال َّت ْق ٰ
وى ِفي ِه َما ،
َ
افتقرت إىل ذكر اهلل تعاىل فافتقرت إىل ذكر رسوله � كاألذان والصالة ،ويستأنس أيض ًا بقوله

ﷺ« :ما جلس قوم جملس ًا مل يذكروا اسم اهلل تعاىل فيه ومل يصلوا عىل نبيه إال كان عليهم ترة فإن

شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم» والرتة :احلرسة ،وقيل :التبعة ،وقيل :املطالبة .أخرجه الرتمذي
وحسنه وقال احلاكم صحيح عىل رشط البخاري وترجم عليه البيهقي باب ما ُيستدل به عىل
وجوب ذكر النبي ﷺ يف اخلطبة.

ويف «دالئل النبوة» للبيهقي عن أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه -أن النبي ﷺ قال« :قال

اهلل تعاىل :وجعلت أمتك ال جتوز عليهم اخلطبة حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأنك عبدي

ورسويل».

(و) الثالث من أركاهنا (الوصية بالتقوى فيهام) وهي املقصود األعظم من اخلطبة ،وال يتعني

لفظ التقوى ،وال لفظ الوصية عىل الصحيح؛ ألن الغرض من الوصية بالتقوى الوعظ وهو

أي كالم فيه حث
حيصل بغري لفظهام ،فيكفي نحو أطيعوا اهلل أو احذروا عقاب اهلل ،أي :يكفي ّ
عىل الطاعة أو زجر عن املعصية.

وال يكفي االقتصار فيها عىل التحذير من غرور الدنيا وزخارفها؛ ألن ذلك معلوم حتى

عند الكافر ،وال يكفي أيض ًا ذكر املوت وما فيه من الفظاعة؛ ألن ذلك معلوم عند الكافر
أيض ًا ،وإنام جعلوا الوصية بالتقوى ركن ًا من أركان اخلطبتني لالتباع ،فقد كان ﷺ يواظب عىل

الوصية بالتقوى يف خطبه .رواه مسلم.

والتقوى :هي امتثال األوامر واجتناب النواهي مع استشعار عظمة اهلل .وقد قال اإلمام عيل

-ريض اهلل عنه وكرم اهلل وجهه -يف تعريف التقوى :هي اخلوف من اجلليل والعمل بالتنزيل

واالستعداد ليوم الرحيل.

والتقوى وصية رب العاملني لألولني واآلخرين كام قال تعاىل :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ وهذه األركان الثالثة متعينة يف كل من اخلطبتني كام ذكره
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ِ
والمؤْ ِمن ِ
الق ْر ِ
وق َر َاء ُة آ َي ٍة ِم َن ُ
َات ِفي
آن ِفي إِ ْح َد ُاه َما  ،والدُّ َع ُاء لِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ
ين ُ
َ
األ ِخ َير ِة .
املصنف رمحه اهلل تعاىل والرتتيب بينهام جيب وقيل يسن.

(و) الرابع من أركان اخلطبتني (قراءة آية من القرآن يف إحدامها) أي :يف إحدى اخلطبتني،

وكوهنا يف هناية األوىل أوىل ،وكوهنا آية كاملة مفهمة فال يكفي ﮋﭞﭟﮊ وال ﮋﯳﮊ

ونحوها ،وسواء اشتملت عىل وعد أو وعيد أو حكم أو قصة فال بد من اإلتيان بآية كاملة،
فهم عند الرميل ،خالف ًا البن حجر.
فال يكفي بعض آية إال إن طال و َأ َ
والدليل عىل ذلك حديث جابر بن سمرة حيث قال« :كان النبي ﷺ خيطب قائ ًام ثم جيلس

ثم يقوم ويقرأ القرآن ويذكّر الناس» .رواه مسلم ،وقراءة النبي ﷺ للقرآن يف اخلطبة قد ورد
كثري ًا ،فقد ورد يف صحيح مسلم أيض ًا قراءته ﷺ لسورة ﮋﭑﮊ فيها.

(و) اخلامس من أركاهنا (الدعاء للمؤمنني واملؤمنات يف األخرية) أي :الثانية من اخلطبتني .

وكونه فيها؛ ألن الدعاء يليق باخلواتيم ،وال بد أن يكون الدعاء بام فيه منفعة عائدة يف اآلخرة

كاملغفرة والرمحة والرضوان ،فلو جترد عن نفع أخروي بل كان لنفع دنيوي حمض ال جيزئ
ذلك الدعاء ،نعم إن مجع يف الدعاء هلم بخري يف الدنيا واآلخرة ال يرض .

وال بأس بالدعاء لسلطان بالصالح واإلصالح ،وال ينبغي أن يطنب يف وصفه بأوصاف

الثناء وإن كانت فيه ،أما إن مل تكن فيه فيحرم إال إذا كان هناك مرضة .نعم الدعاء لوالة
املسلمني بالتوفيق والصالح والسداد يسن؛ ألن فـي صالحهم صالح األمة .
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األ ْص َغ ِر َ
الح َد َثي ِن َ
( َف ْص ٌل) ُش ُر ُ
الخ ْط َبت َْي ِن َع ْش َر ٌة َّ :
وط ُ
واأل ْك َب ِر ،
الط َه َ
ار ُة َع ِن َ ْ
( َف ْص ٌل) يف بيان رشوط اخلطبتني

و(رشوط اخلطبتني عرشة) كام ذكرها املصنف ،ويزاد عليها ثالثة مل يذكرها وهي :الذكورة

والسامع ووقوعها يف خطة أبنية.

أما سائر اخلطب فال يشرتط فيها إال اإلسامع والسامع ،وكون اخلطيب ذكر ًا ،وكون اخلطبة

عربية عند الرميل خالف ًا البن حجر.
ومجلة اخلطب املرشوعة عرشة:

خطبة اجلمعة وهي التي تشرتط فيها الرشوط الثالثة عرش ،وخطبة عيد الفطر ،وخطبة عيد

األضحى ،وخطبة الكسوف ،وخطبة اخلسوف ،وخطبة االستسقاء.

وأربع يف احلج :أوهلا بمكة يوم سابع ذي احلجة ،وثانيها بنمرة يوم التاسع ،وثالثها بمنى يوم

العارش ،ورابعها بمنى يف الثاين عرش ،وكلها بعد الصالة إال خطبة اجلمعة ونمرة وإال خطبة
االستسقاء فتجوز قبل وبعد وكلها ثنتان إال خطب احلج عدا خطبة نمرة يوم التاسع.
ورشوط خطبتي اجلمعة كام ذكرها املصنف عرشة:

األول( :الطهارة عن احلدثني األصغر واألكرب) فال تصح اخلطبة مع كونه حمدث ًا؛ ألن النبي

ﷺ كان خيطب وهو متطهر بدليل صالته بالناس بعد اخلطبة ،ولو كان غري ذلك لورد إلينا
وهو ﷺ يقول« :صلوا كام رأيتموين أصيل» وهكذا سار عىل ذلك السلف واخللف ،فهذا دليل
واضح عىل اشرتاط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب يف اخلطبة من اخلطيب.

فإن أحدث -أي :اخلطيب -يف أثنائها واستخلف غريه ممن حرض معه ما أتى به من اخلطبة

ومل يطل الفصل بنى عىل خطبته ،وإن مل يستخلف استأنف اخلطبة من جديد.

وأما إذا أغمي عليه واستخلف غريه فال بناء وإنام يستأنف لزوال األهلية ،واالستخالف

سواء وقع منه أو من القوم.
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الع ْو َر ِة ِ ،
َّ
والم َك ِ
اس ِة ِفي ال َّث ْو ِ
والق َي ُام
وس ْت ُر َ
ان َ ،
ار ُة َع ِن ال َّن َج َ
ب وال َب َد ِن َ
والط َه َ
لى ال َق ِ
اد ِر ،
َع ٰ
(و) الثاين من الرشوط (الطهارة عن النجاسة) بجميع أنواعها غري املعفو عنها (يف الثوب

والبدن) كام مر يف الصالة (واملكان) الذي خيطب عليه ككون النجاسة حتت قدميه ،فيجب أن
يكون طاهر ًا فلو كان نجس ًا -أي :ذلك املكان -واتصل به يشء من بدن اخلطيب ،أو ملبوسه،
أو ما اتصل به كسيف وعكازة وهو قابض عليها ،أو كان املنرب له زخارف من عاج وهو سن

الفيل ومسه بيده ،أو كانت العصا يدها مصنوعة من نجس رض كل ذلك.

ودليل اشرتاط الطهارة من النجاسة يف اخلطبتني ما قيل يف اشرتاط الطهارة من احلدثني.

(و) الثالث( :سرت العورة) يف حق اخلطيب حتى عىل القول األصح بأهنا ـ أي :اخلطبتني ـ

ليست بدالً عن الركعتني.

ودليل سرت العورة ما قيل يف اشرتاط الطهارة.

(و) الرابع( :القيام عىل القادر) أي :قيام اخلطيب أثناء اخلطبتني من أوهلام إىل آخرمها ،فإن

عجز خطب جالس ًا ،فإن عجز خطب مضطجع ًا واألوىل له أن يستخلف.

فإن خطب وهو جالس مع قدرته عىل القيام أو أتى ببعض األركان يف غري القيام ،كأن ابتدأ

احلمد وهو ناهض مل تصح اخلطبة ومل يعتد بذلك الركن فال تُصىل اجلمعة بعد تلك اخلطبة ،بل

عليه أن يستأنف اخلطبة قائ ًام إن اتسع الوقت.

وإن خطب جالس ًا مع قدرته ومل يعلموا بذلك وصلوا خلفه صحت منهم اجلمعة قياس ًا عىل

صحة الصالة من املحدث الذي مل يعلم بحاله وإن كان هو متام األربعني فإن علموا مل تصح

منهم اجلمعة.

والدليل عىل ذلك ما رواه جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه -قال« :كان النبي ﷺ خيطب قائ ًام

ثم جيلس ثم يقوم ويقرأ القرآن ويذكّر الناس» رواه مسلم .وقد ذكر ذلك القرآن يف قوله تعاىل:
ﮋﭿﮀﮊ أي :أثناء اخلطبة ،وهكذا مل ينقل إلينا أنه -عليه الصالة والسالم -خطب
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والم َو َ
والم َو َ
الص َ
اال ُة
ُ
وس َب ْين َُه َما َف ْو َق ُط َم ْأنِين َِة َّ
والج ُل ُ
اال ُة َب ْين َُه َما ُ ،
ال ِة ُ ،
ال ِة َ ،
الص َ
بالع َربِ َّي ِة ،
وأنْ َت ُكونَ َ
َب ْين َُه َما و َب ْي َن َّ
اجلمعة قاعد ًا وكذلك من بعده إىل يومنا هذا فدل ذلك عىل وجوبه.

(و) اخلامس( :اجللوس بينهام) أي :جلوس اخلطيب بني اخلطبتني (فوق طمأنينة الصالة) وهو

أقل الفصل بني اخلطبتني ،واألكمل كونه بقدر سورة اإلخالص ويسن قراءهتا عند اجللوس،

فلو مل جيلس ولو سهو ًا وخطب الثانية مل حتسب إال واحدة فعليه أن جيلس ثم يأيت باألخرى.
ودليله احلديث املتقدم.

ومن خطب قاعد ًا لعذر أو قائ ًام وعجز عن اجللوس فصل بينهام بسكتة وجوب ًا ،وكون ذلك
السكوت زائد ًا عىل سكتة التنفس ِ
والعي أدنى زيادة وهو أقله ،وأكمله بقدر سورة اإلخالص

كام تقدم.

ويشرتط أن ال يطول اجللوس والسكوت ،بحيث يقطع املواالة فإن طال رض وبطلت

اخلطبة.

(و) السادس( :املواالة بينهام) أي :بني اخلطبة األوىل والثانية ،وبني أركان اخلطبتني ،فيرض

الفصل الطويل بني اخلطبتني ،وذلك بأن يبلغ قدر ركعتني بأخف ممكن أو بني أركاهنا كذلك،

إال أنه ال يرض الفصل بني أركاهنا بام له تعلق باخلطبة فال يرض ختلل وعظ وإن طال؛ ألن له

تعلق ًا باخلطبة.

(و) السابع( :املواالة بينهام) أي :بني اخلطبتني (وبني الصالة) بأن ال يفصل بني خطبتي

اجلمعة والصالة بفاصل طويل قبل التحرم بالصالة ،وذلك أن يميض عىل االنتهاء من اخلطبة

الثانية ما يسع ركعتني بأخف ممكن قبل أن حيرم بصالة اجلمعة.

ودليل الرشط السادس والسابع االتباع ،وقوله ﷺ« :صلوا كام رأيتموين أصيل» .واملواالة

هي املنقولة ومل ينقل غري ذلك وعمل السلف واخللف عليه.

(و) الثامن من الرشوط (أن تكون) أي :أركان اخلطبتني (بـ) اللغة (العربية) وإن كان
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وأنْ َيس َم َع َها َأر َب ُعونَ َ ،
َ
وأنْ ت َُكونَ ُك ُّل ُها ِفي َو ْق ِ
ت ُّ
الظ ْه ِر .
ْ
ْ
السامعون هلا أعاجم ال يعرفوهنا؛ التباع السلف واخللف ،وألهنا ذكر مفروض فاشرتط فيها
ذلك كتكبرية اإلحرام.

وإذا اجتمع قوم يف بلد مجعة ومل يكن منهم عريب وجب عليهم تعلم أركان اخلطبتني عىل

سبيل فرض الكفاية ،فيكفي يف تعلمها واحد فإن مل يفعل واحد منهم أثموا كلهم وال مجعة

هلم ،ويصلوهنا ظهر ًا هذا مع إمكان التعلم فإن قيل :ما فائدة اخلطبة بالعربية إذا مل يعرفها

القوم؟

أجيب بأن فائدهتا العلم بالوعظ من حيث اجلملة ،فقد رصحوا فيام إذا سمعوا اخلطبة ومل

يفهموا معناها أهنا تصح ،فإن مل يمكن تعلمها منهم كأن عرس عليهم ذلك ،أو مل يوجد من
يعلمهم العربية ونحوها من األعذار املقبولة ،خطب بلغته وإن مل يفهمها القوم غري اآلية ،أما

هي فإن مل يستطع اإلتيان هبا أتى يف حملها بدعاء وذكر ونحوه أو سكت بقدرها.

(و) التاسع (أن يسمعها)  -أي :أن ُيسمع اخلطيب -أركان اخلطبتني بأن يرفع صوته حتى

يسمعها (أربعون) من أهل وجوهبا ممن تنعقد هبم اجلمعة .واملعترب سامعهم بالفعل ال بالقوة

عند ابن حجر ،فلو رفع صوته وكان ثمة لغط يمنع سامع ركن منها ،أو تشاغل ،ولو كان ذلك

اللغط غري موجود لسمعوا فال تصح؛ ألن سامعهم هنا بالقوة ال بالفعل.

وجرى اجلامل الرميل تبعا لوالده عىل أن املعترب سامعهم بالقوة ال بالفعل ،فتصح يف هذه

الصورة عنده اخلطبة .

(و) العارش من الرشوط (أن تكون كلها) أي :أركان اخلطبتني (يف وقت الظهر) أي :بعد

الزوال ،فلو هجم وخطب فبان أهنام يف الوقت صح عند الشيخ عيل الشربامليس ،وقال ابن

قاسم :ال تصح .
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خامت ٌة يف صالة العيدين والكسوفني واالستسقاء

وصالة العيدين  -أي :عيد الفطر وعيد األضحى  -سنة مؤكدة ملواظبته صىل اهلل عليه وآله

وسلم عليها.

واألصل فيها قبل اإلمجاع مع األخبار اآلتية قوله تعاىل  :ﮋﮊﮋﮌﮊ أراد به

صالة الضحى والذبح .

وتسن فيها اجلامعة ،وهي أفضل يف حق غري احلاج لصالة عيد األضحى أما احلاج فتسن له

فرادى سواء كان بمنى أو غريها ولو يف طريقه إىل مكة  .وترشع أيض ًا للمنفرد والعبد واألنثى
واخلنثى واملسافر وال تتوقف عىل رشوط اجلمعة  .ووقتها ما بني طلوع الشمس يوم العيد

وزواله  .ويسن تأخريها عن طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يف رأي العني  .ولو فعلها
قبل االرتفاع وبعد الطلوع صحت من غري كراهة عىل املعتمد ،ويندب لإلمام تأخري صالة

عيد الفطر قلي ً
ال إلعطاء الفرصة إلخراج الزكاة والتعجيل بصالة األضحى ليتسع وقت
األضحية.

وهي ركعتان باإلمجاع ،وحكمها يف األركان والرشوط والسنن كسائر الصلوات  .وأقلها أن
يحُ ِرم بالركعتني بنية صالة عيد الفطر أو األضحى ويصليها كراتبة الظهر مثالً ،وأكملها  :أن
يكرب يف الركعة األوىل ندب ًا بني االستفتاح والتعوذ سبع ًا سوى تكبرية اإلحرام ،ويف الثانية مخس ًا

بعد تكبرية القيام وقبل التعوذ؛ ملا رواه الرتمذي وحسنه  :أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم كرب يف
العيدين يف األوىل سبع ًا قبل القراءة ويف الثانية مخس ًا قبل القراءة  .وتكبرية اإلحرام ليست من
السبع فجملة التكبري يف قيام الركعة األوىل تسع تكبريات بتكبرية اهلوي للركوع ،ويفصل بني
التكبريات السبع بفاصل ويسن أن يكون ذلك الفاصل بني كل تكبريتني بقدر آية معتدلة هيلل

ويكرب ويمجد ،وحيسن يف ذلك أن يقول :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ألنه
الئق باحلال ،ويرفع يديه مع كل تكبرية كام يف رفع اليدين يف أثناء تكبرية اإلحرام ،ويسن أن

يضع يمناه عىل يرساه حتت صدره بني كل تكبريتني أو يرسلهام .

ولو شك يف عدد التكبريات أخذ باألقل ،والتكبريات من اهليئات كالتعوذ ودعاء االستفتاح
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فال يسجد لرتك يشء منها  .ولو نيس التكبريات أو شيئ ًا منها ورشع يف القراءة مل يتداركها أي:

ال يعود إليها .

ويندب أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة ق ويف الثانية سورة القمر ،أو سورة

األعىل وسورة الغاشية  .وجيهر بالقراءة فيها ؛ ألهنا صالة جهرية وخيطب بعدها خطبتني ،ولو
الثنني ال لواحد ،وال جلامعة النساء ومها كخطبتي اجلمعة يف األركان والسنن دون الرشوط

فتسن فقط .نعم يشرتط يف صحة خطبتها اإلسامع والسامع وكون اخلطيب ذكر ًا ،وكذا كوهنا
عربية عند الرميل خالف ًا البن حجر ويسن للخطيب أن يعلمهم يف عيد الفطر الفطرة ويف عيد
األضحى األضحية  .ويسن أن جيلس اخلطيب قبلهام لالسرتاحة .

ويسن أن يكرب اخلطيب يف اخلطبة األوىل تسع ًا وال ًء ليتوافق التكبري يف اخلطبة األوىل مع

التكبري يف الركعة األوىل ؛ إذ مجلة التكبري يف الركعة األوىل تسع كام تقدم ،ويكرب يف الثانية سبع ًا؛
ليوافق عدد تكبريات الركعة الثانية ؛ إذ مجلتها سبع .

ويسن الغسل للعيد وإن مل يرد احلضور؛ ألنه يوم زينة ،ويدخل وقته بنصف الليل ،واألفضل

فعله بعد الفجر ،وخيرج وقته بالغروب ويسن التبكري فيه بعد الصبح لغري اإلمام ليتخذ له

موضع ًا ،وأما اإلمام فيحرض وقت صالته  .ويندب أن يتطيب الذكَر بأحسن ما جيده عنده من

الطيب والتزين بأحسن ثيابه ،وأفضلها البيض  .نعم إن كان غريها أحسن فهو أفضل منه هنا،

ال يف اجلمعة ،والفرق أنه يف العيد املراد بالتزين فيه إظهار النعم ،و يف اجلمعة إظهار التواضع،
وفعل صالة العيد يف املسجد أفضل لرشفه ،فإن تعذر لعدم اتساعه صىل يف الفضاء ،وينيب
اإلمام من يصيل للضعفة والعاجزين يف املسجد  .ويندب أن يأكل قبل صالة عيد الفطر،
واألوىل أن يكون متر ًا وتر ًا ،ويمسك عن األكل يف األضحى لكي يأكل من أضحيته .

ويسن لكل أحد غري احلاج أن يكرب يف املنازل والطرق واملساجد واألسواق مع رفع صوت،

لغري امرأة بحرضة األجانب من أول ليلتي العيدين إىل أن يدخل اإلمام يف الصالة ملن صىل
مأموم ًا ،وأما من صىل منفرد ًا فالعربة يف حقه بإحرامه فإن مل يصل أص ً
ال فقيل  :يستمر يف حقه

إىل الزوال ،وقيل إىل أول وقت يطلب من اإلمام الدخول للصالة فيه وهذا التكبري يسمى
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مرس ً
ال ومطلق ًا  .وأما املقيد فيختص بعيد األضحى وهو سنة لكل من الرجل واملرأة ،منفرد ًا

كان أو يف مجاعة ،مسافر ًا أو مقي ًام ،ساكن ًا يف املرص أو يف القرى خلف كل صالة فرضا كانت أو
نفال ،أداء كانت أو قضاء من طلوع فجر يوم عرفة إىل عرص آخر أيام الترشيق هذا ما اعتمده

ابن حجر واعتمدالرميل استمراره إىل غروب شمس آخر أيام الترشيق .وهذا يف غري احلاج،

أما هو فاملعتمد أنه يكرب من بعد حتلله إىل آخر أيام الترشيق ،فإن مل يتحلل إال بعد ذلك فاته

التكبري .

[وهذا التكبري يسمى مقيد ًا كام تقدم ،ويقدَّ م عىل أذكار الصالة ،وهو أفضل من املرسل ألنه

تابع للصلوات والتابع يرشف برشف املتبوع ولو ترك التكبري عقب الصالة عمد ًا أو سهو ًا
تداركه وإن طال الفصل عىل املعتمد كام يف الباجوري ،ويف القليويب عىل اجلالل  :أنه ال يقيض

إذا فات ،وأن فواته بطول الفصل عقب الصالة ،أو باإلعراض عنه فراجعه ]اهـ من «فتح

العالم».

وصفة التكبري املحبوب  :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل

احلمد ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال

إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون ،ال إله إال اهلل وحده ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وأعز

جنده ،و هزم األحزاب وحده ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب  .ويستحب بعد ذلك الصالة عىل النبي

صىل اهلل عليه وآله وسلم واملعتاد يف ذلك اللهم ِّ
صل عىل سيدنا حممد ،وعىل آل سيدنا حممد،
وعىل أصحاب سيدنا حممد ،وعىل أنصار سيدنا حممد ،وعىل أزواج سيدنا حممد ،وعىل ذرية

سيدنا حممد وس ِّلم تسلي ًام كثريا.

ويسن إحياء ليلتي العيد ،وحيصل هبذا التكبري ،بل هو أوىل وحيصل بإحياء معظم الليل وأقله

صالة كل من العشاء والصبح مجاعة ،وقد ورد « :من أحيا ليلتي العيد أحيا اهلل قلبه يوم متوت
القلوب» وموهتا انشغاهلا بالدنيا وافتتاهنا هبا ،أي :مل يشغله بحب الدنيا .

أما صالة الكسوفني ـ أي :كسوف الشمس وخسوف القمر ـ فسنة مؤكدة ؛ ألنه صىل اهلل عليه

وآله وسلم فعلها لكسوف الشمس كام رواه الشيخان ،وخلسوف القمر كام رواه ابن حبان.
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واألصل فيها قبل اإلمجاع قوله تعاىل ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊوأخبار

كقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته،
فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا اهلل تعاىل» ويف رواية مسلم «ادعوا اهلل وصلوا حتى ينكشف ما

بكم» .واألمر هنا للندب ال للوجوب لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم لألعرايب الذي قال له :

عيل غريها ؟ أي :غري الصلوات اخلمس ،فقال «ال إال أن ت ّطوع» وهو يف الصحيحني .
هل ّ

وهي مرشوعة لكل أحد من ذكر وأنثى ومسافر ومقيم وحر وعبد فرادى ومجاعة ؛ ألن

احلديث مل يفرق  .كام يستحب فعلها للنساء مع اإلمام ؛ ملا روي عن أسامء بنت أيب بكر ريض

اهلل عنها :أهنا قالت« :كسفت الشمس ،فقام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قيام ًا طويالً،

فرأيت املرأة التي هي أكرب مني والتي هي أصغر مني قائمة ،فقلت أنا أحرى عىل القيام» .وإنام

يستحب ذلك لغري ذوات اهليئات ،فأما ذوات اهليئات  :فيصلني يف البيوت منفردات  .قال

مجعن فال بأس ،إال أهنن ال خيطبن؛ ألن اخلطبة من سنن الرجال ،فإن قامت
الشافعي « :فإن َّ
واحدة منهن ووعظتهن وذكرهتن كان حسن ًا».

ويدخل وقتها بابتداء التغري يقين ًا ،وتفوت صالة كسوف الشمس باالنجالء التام يقين ًا ،أو

بغروهبا كاسفة ألن الصالة إنام تراد لكي يرد اهلل تعاىل عليها نورها وال نور هلا يف الليل  .وتفوت
صالة خسوف القمر باالنجالء التام يقين ًا ،وبطلوع الشمس ألنه ال ينتفع بضوئه يف تك احلالة،
ال بطلوع الفجر ،وال بغروب القمر خاسف ًا ؛ ألنه ينتفع بضوئه يف غري هذا اليوم يف هذا الوقت
 .ولو حصل االنجالء أو الغروب أو طلوع الشمس يف أثناء الصالة مل تبطل بال خالف ؛ ألهنا
صالة أصل ،فال خيرج منها بخروج وقتها ،كسائر الصلوات بخالف اجلمعة .
وهي ركعتان ،وجتوز فيها ثالث كيفيات :
 .1أقلها  :ركعتان كسنة الظهر .

 .2وأوسطها  :أن يصليها بركوعني وقيامني يف كل ركعة من غري تطويل للقراءة يف
القيام ،وال للتسبيح يف الركوع والسجود .

وبيان ذلك  :بأن حيرم بنية صالة الكسوف أو اخلسوف ثم بعد االفتتاح والتعوذ يقرأ الفاحتة
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وجوب ًا ،ثم شيئ ًا من القرآن ندب ًا ،ثم يركع مع طمأنينة وجوب ًا ويسبح ندب ًا كالعادة ثم يقوم
منتصب ًا فيقرأ الفاحتة وجوب ًا ثم شيئ ًا من القرآن ندب ًا ثم يركع ثاني ًا كاألول ،ثم يعتدل مع طمأنينة
ثم يسجد السجدتني مع طمأنينة فيهام وجوب ًا ،ويسبح ندب ًا كالعادة فهذه ركعة ثم يأيت بركعة

أخرى كذلك.

 .3وأكملها  :أن يصليهام بركوعني وقيامني كام ذكر مع إطالة القيامات والركوعات
والسجودات فيقرأ يف قيام األوىل بعد الفاحتة وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة

بكامهلا إن أحسنها وإال فقدرها ويقرأ يف القيام الثاين مقدار مئتي آية منها ،ويف الثالث
مقدار مائة ومخسني منها ويف الرابع مقدار مئة منها تقريب ًا يف اجلميع ،أو يقرأ يف القيام
الثاين آل عمران أو قدرها ويف الثالث النساء أو قدرها ويف الرابع املائدة أو قدرها،
ويسبح يف الركوع والسجود األول قدر مئة آية من البقرة ،ويف الثاين قدر ثامنني منها

ويف الثالث قدر سبعني منها ويف الرابع قدر مخسني منها تقريب ًا يف اجلميع ،ويأيت اإلمام
يرض املأمومون ودليل ما تقدم أن ابن عباس وعائشة ريض
بالتطويل املذكور وإن مل َ
اهلل عنها رويا « :أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم صىل صالة اخلسوف ركعتني ،يف

كل ركعة ركوعان» فذكرا نحو ًا مما تقدم  .أخرجه البخاري ومسلم وأما االعتدال
واجللوس بني السجدتني يف كل ركعة فال يطوالن .

ومتى رشع يف كيفية من الكيفيات تعينت فال جتوز الزيادة عىل ما نواه وال النقص عنه  .فإن

أحرم بقصد أن يفعلها كسنة الظهر فع ّن له بعد اإلحرام أن يزيد ما تقدم مل جيز له عىل املعتمد،
وإن أحرم هبا بقصد أن يفعلها بقيامني وركوعني فع ّن له أن يفعلها كسنة الظهر مل جيز له أيض ًا،
وإن أحرم هبا وأطلق ختري بني الكيفيات عند الرميل واقترص عىل األقل عند ابن حجر  .وهذا يف

غري املأموم ،أما هو فإن أطلق تبع إمامه  .وإن نوى األقل واإلمام غريه ،أو عكسه مل تصح له؛

لعدم متكنه من متابعة إمامه .

ويسن اإلرسار بالقراءة يف صالة كسوف الشمس ؛ ملا روي عن ابن عباس  :أنه قال :

«كسفت الشمس ،فقام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يصيل ،فقمت إىل جنبه ،فلم أسمع
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له قراءة» وألهنا صالة هنارية ،واجلهر يف صالة اخلسوف ؛ ألهنا صالة ليلية أو ملحقة هبا .

وخيطب اإلمام بعدها خطبتني كخطبتي العيد كام مر إال أنه ال تكبري فيهام ،وتسن اخلطبة هنا

للجامعة ولو مسافرين بخالف املنفرد ألن اخلطبة لوعظ غريه وتذكريه ،وتسن اخلطبتان ولو
بعد االنجالء ،وال تكفي خطبة واحدة ،وحيث يف اخلطبتني السامعني عىل فعل اخلري من صدقة
وعتق ونحومها ويأمرهم بالتوبة واالستغفار والرجوع إىل اهلل والنزوع عن املعايص وكل ذلك

مروي من فعله صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فقد روي عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت :
ملا كسفت الشمس قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فصىل -ووصفت صالته نحو ًا

مما تقدم  -فلام جتلت الشمس انرصف ،وخطب الناس ،فذكر اهلل ،وأثنى عليه ،وقال «يا أهيا
الناس ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم ذلك

فادعوا اهلل ،وكربوا ،وتصدقوا» ثم قال« :يا أمة حممد ،واهلل ،لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال

ولبكيتم كثري ًا» .

وأما صالة االستسقاء فسنة مؤكدة عند احلاجة بسبب انقطاع املاء أو قلته أو ملوحته

واالستزادة هبا نفع  .واألصل فيه قبل اإلمجاع االتباع واستئناس ًا بقوله تعاىل  :ﮋﭻﭼ

ﭽ ﭾﮊ .

وهو ثالثة أنواع  :أدناها أن يكون بالدعاء مطلق ًا فرادى وجمتمعني ،وأوسطها :أن يكون

بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونفلها ويف خطبة اجلمعة وخطبة العيدين ونحو ذلك،

وأكملها يكون بالصالة عىل الوجه اآليت .

فإذا دعت احلاجة إىل االستسقاء سن لإلمام أو نائبه أن يأمر الناس بالتوبة واخلروج من

املظامل ،والتصدق بام يطيقونه ،وبصوم أربعة أيام متتابعة ،ثم خيرج هبم إىل الصحراء يف اليوم
الرابع صيام ًا  .وإن أمروا باخلروج من املظامل ؛ ملا روي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال« :إذا
ُبخس املكيال وامليزانُ ،حبس القطر» ،وأما الصدقة فلقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «الصدقة

تطفئ غضب الرب» والقحط من الغضب ،وأ ّما الصوم :فلقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم
«دعوة الصائم ال ترد» فإذا اجتمعوا يف الصحراء نودي :الصالة جامعة فصىل هبم ركعتني ثم
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خيطب هلم ،وال ختتص الصالة بليل وال هنار ،بل يف أي ساعة كانت .

وصفتها كصالة العيدين وكيفيتها من التكبري قبل التعوذ وبعد االفتتاح سبع ًا يف األوىل ومخس ًا

يف الثانية ،مع رفع اليدين يف كل تكبرية ،ووقوفه بني كل تكبريتني كآية معتدلة ،ويأيت بالذكر،
واألوىل بالباقيات الصاحلات كام تقدم يف العيد ،وكون القراءة جهر ًا ألن الصالة جهرية سببها
احلاجة وليس هلا وقت حمدد كام تقدم ،ويقرأ يف األوىل بعد الفاحتة سورة ق ويف الثانية سورة

القمر ،أو سورة األعىل والغاشية .

ثم خيطب اإلمام بعدمها خطبتني كام يف العيد فال تكفي خطبة واحدة ،ومها كخطبتي العيد

يف األركان وغريها إال يف جواز تقديمهام هنا عىل الصالة ،بخالف خطبتي العيد فال جيوز
تقديمهام عىل الصالة ،إال أن تأخري خطبتي االستسقاء عىل صالهتا أفضل ،ويبدل تكبريمها

باستغفار أوهلام ،فيقول :أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ،بدل

كل تكبرية ،ولو اقترص عىل قوله :استغفر اهلل كفى .
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أحكام اجلنائز وما يتعلق هبا
وسيأيت تعريف اجلنازة عند ذكر املصنف هلا إن شاء اهلل تعاىل.

وذكر هذا الفصل وما بعده بعد الصالة لكوهنا مفروضة ،وهي أعظم ما يكون للميت

بعد غسله وتكفينه .ومل يذكر مندوبات الصلوات؛ لكونه اقترص يف كتابه هذا عىل ما جيب عىل

املكلف تعلمه والعمل به.

ثم إن اإلنسان املسلم يندب له فعل أشياء قبل الوفاة ،ويندب لغريه فعل أشياء عند وفاته،

وجتب له أشياء عليهم بعد وفاته.

فمام يندب للمسلم فعله قبل الوفاة:
ِذك ُْر ُه للموت يف سائر أوقاته وحلظاته؛ ألن ذكره زاجر له عن املعايص ودا ٍع له إىل فعل
الطاعاتِ ،
وذك ُْره للموت يكون باللسان فيذكره دائ ًام به ،ومذكر ًا نفسه مفارقة احلياة ،وبالقلب
وذلك باالستحضار له بني عينيه ،وأن يستحرض نقلته إىل الدار اآلخرة ،وقد أمر بذلك النبي

صىل اهلل عليه وآله وسلم بقوله« :أكثروا من ذكر هاذم اللذات املوت» رواه الرتمذي وحسنه
وصححه ابن ح ّبان واحلاكم ،ويف بعض طرقه« :فإنه ما كان يف كثري إال قلله وال يف قليل إال

كثره» أي :إنه ما ذكر مع كثري من أمر الدنيا واألمل فيها إال كان سبب ًا لتقليله بأن يتصدق بام

عنده ،وإذا ذكر مع قليل من العمل كان سبب ًا لتكثريه واالجتهاد فيه .ومعنى هاذم :أي :قاطع.
وروى البيهقي والطرباين عن عامر بن يارس أن النبي ﷺ قال« :كفى باملوت واعظ ًا» .وورد:

يمحص الذنوب -أي :يزيلها -ويزهد يف الدنيا فإن ذكرمتوه عند
«أكثروا من ذكر املوت فإنه ّ

الغنى هدمه وإن ذكرمتوه عند الفقر أرضاكم بعيشكم».

قال العلامء :ويستثنى من ندب ذكر املوت دائ ًام -أي :يف سائر األوقات -طالب العلم؛ ألنه

قد يقطعه عنه ،وألن طالب العلم يزهد يف الدنيا ويرىض منها بالقليل ،ولذا فإن من أخذته
الدنيا تأكد له ذكر املوت من أجل أن يزهد فيها.
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ويندب له أيض ًا االستعداد للموت والتأهب التام للقاء ربه وذلك بفعل األعامل الصاحلة،

واجتناب األعامل القبيحة ،واملبادرة بالتوبة واإلنابة والرجوع إىل اهلل تعاىل ورد املظامل إىل أهلها

واخلروج منها ،وذلك حتم عليه أن يفعله؛ ألن املوت قد يأتيه بغتة.

فعن عائشة -ريض اهلل تعاىل عنها -قالت :جاء ُحبيب بن احلارث إىل رسول اهلل ﷺ فقال:

يا رسول اهلل إين رجل مقراف للذنوب -أي :كثري املبارشة هلا -قال« :فتب إىل اهلل يا ُحبيب».

قال :يا رسول اهلل إين أتوب ثم أعود .قال« :فكلام أذنبت فتب» .قال :يا رسول اهلل إذ ًا تكثر

ذنويب .قال« :عفو اهلل أكثر من ذنوبك» .أخرجه الطرباين يف «األوسط».

وتسن الوصية للحث عليها فيام ورد عنه -عليه الصالة والسالم ،-فقد قال -عليه الصالة
ٍ
امرئ مسلم له يشء يريد أن يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة
والسالم« :-ماحق
عنده» رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم واألربعة عن ابن عمر.

وقال ﷺ « :املحروم من ُحرم الوصية -أي :املحروم من اخلري الكبري  ،-من مات عىل وصية

مات عىل سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفور ًا له» رواه ابن ماجه.

وإذا مرض استُحب له فوق ما ُذكر :الصرب عىل املرض ،ويكره له اجلزع والتضجر مطلق ًا

والشكوى إال لنحو طبيب ليداويه ،أو صديق ليدعو له أو يتعهده ،وال يكره األنني من املرض،
نعم هو خالف األوىل.

رض نزل به يف بدنه ،أو ضيق يف دنياه ،أو نحو ذلك؛ لقوله ﷺ« :ال
ويكره له متني املوت من ّ

يتمنني أحدكم املوت إما حمسن ًا فلعله يزداد وإما مسيئ ًا فلعله أن يستعتب» رواه البخاري  .وإن
َ
كان البد متمني ًا للموت فليقل مع الكراهية اخلفيفة ما جاء يف احلديث الذي رواه الشيخان عن
يتمنني أحدكم املوت من رض أصابه فإن
أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال
ّ

كان البد فاع ً
ال فليقل :اللهم أحيني ما كانت احلياة خري ًا يل وتوفني إذا كانت الوفاة خري ًا يل».
نعم متني املوت من خوف فتنة يف الدين أو خوف الوقوع يف املعايص ونحوها ،أو عند املرض

مع عدم خوف الرضر ال يكره .

حيسن خلقه ،وأن يرتك املنازعة واملخاصمة يف أمور الدنيا ،وأن يسرتيض
ويندب له أن ّ
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من له به علقة كخادمه وولده وزوجه وجاره ،ويندب له أن حيسن الظن بربه يف مرضه؛ لقوله

-عليه الصالة والسالم« :-ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاىل».

ويندب لغريه عيادته ولو من نحو رمد ،وإن مل يعرفه هذا إذا كان املريض مسل ًام؛ لقوله

عليه الصالة والسالم« :-حق املسلم مخس :رد السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس» متفق عليه .وإن كان غري مسلم كذمي ُرجي إسالمه ،أو

له قرابة أو جوار جازت عيادته ،وقد تكون عيادته مكروه ًة :وذلك كعيادة املبتدع.

وتكره إطالتها وتكرارها ،إال لنحو قريب وصديق ممن يستأنس به املريض ،أو يتربك به ،أو

يشق عليه عدم رؤيته كل يوم.

ويندب للعائد أن يأمر املريض بالصرب ،وأن يدعو له بالشفاء ،وأن يأيت عند املريض هبذا

الدعاء وهو( :أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشف َيك بشفائه)( .سبع مرات) ألنه

ورد أنه إذا قيل عند مريض مل حيرض أجله شفاه اهلل من ذلك املرض.

ويكره إكراه املريض عىل تناول الدواء والطعام والرشاب لقوله ﷺ« :ال تكرهوا مرضاكم

عىل الطعام والرشاب فإن اهلل يطعمهم ويسقيهم».

آداب املحترض

يندب ملن حرض عند مريض خاف عليه املوت أن يرغبه يف التوبة بأسلوب حسن غري مبارش،

بأن يدخل ذلك يف الكالم له ،وكذلك يرغبه يف الوصية بام له وعليه ويف حتسني ظنه باهلل

تعاىل.

فإذا حرضته الوفاة يندب للحارض عنده أمور:

أن يضجعه ندب ًا عىل جنبه األيمن ووجهه للقبلة ،فإن تعذر فعىل األيرس ،فإن تعذر ألقي

عىل قفاه ،وجعل وجهه إىل القبلة بأن يرفعه بنحو خمدة وأمخصاه -ومها بطون رجليه -والعمل
عليه .وقيل :إنه األفضل .والدليل عىل توجيه املحترض إىل القبلة ما رواه أبو داود أن النبي ﷺ

حني قدم املدينة سأل عن الرباء بن معرور فقالوا :قىض يف صفر وأوىص بثلثه لك يا رسول اهلل
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وأوىص بأن يوجه إىل القبلة ملا احترض .فقال رسول اهلل ﷺ« :أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه

عىل ولده» ثم ذهب فصىل عليه .وقال« :اللهم اغفر له وارمحه وأدخله جنتك وقد فعلت».

ويندب أيض ًا تلقينه كلمة "ال إله إال اهلل"؛ لقوله ﷺ« :لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل» رواه

مسلم ،زاد ابن أيب الدنيا« :فإنه ما من عبد خيتم له هبا عند موته إال كانت زا َده إىل اجلنة» ،وروى

أبو داود عن معاذ -ريض اهلل تعاىل عنه -أن النبي ﷺ قال« :من كان آخر كالمه من الدنيا ال

إله إال اهلل دخل اجلنة».

ويف املسلم يقترص عىل تلقينه ال إله إال اهلل ،فإن كان كافر ًا فالذي ينبغي اجلزم بأنه

يلقنه الشهادتني ومها (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل)؛ ألنه ال يصري مسل ًام إال هبام -أي:

بالشهادتني.-

ويندب أن يكون امللقن غري وارث ،وغري عدو ،وغري حاسد حتى ال يتهمه  -أي :املحترض-

باستعجال موته ،فإن مل يكن عنده غري من ذكر لقنه من حرض منهم ،فإن حرضوا كلهم  -أي:
الوارث والعدو واحلاسد  -لقنه الوارث ،ويلقنه أبرهم به وأحبهم إليه.

ويندب أن ال يكون التلقني بإحلاح؛ لئال يقع فيام ال ينبغي ،واألوىل أن ال يقول له :قل (ال إله

إال اهلل) ،بل يقوهلا بحرضته حتى يسمع ليتفطن فيقوهلا ،نعم إن كان كافر ًا فيقول له :قل (ال

إله إال اهلل حممد رسول اهلل) كام قال النبي ﷺ للغالم اليهودي(((.

والتلقني يكون قبل التوجه إىل القبلة ،إال إن أمكن فعلهام مع ًا ،وإال قدم التلقني لكونه أهم،

وإذا لقن «ال إله إال اهلل» فقاهلا املحترض مرة واحدة ،ومل يتكلم بكالم بعدها فال يكرر عليه ذلك

إال إن تكلم بكالم بعدها أعيد له التلقني لتكون آخر كالمه.

وهنا قصة تدل عىل أدب أهل العلم يف كل موقع وكيف يتعاملون فيام بينهم البني حتى

حالة االحتضار ،فإنه ملا حرضت أبا زرعة الرازي الوفا ُة كان عنده أبو حاتم وحممد بن مسلم
((( ففي صحيح البخاري عن أنس ريض اهلل عنه قال :كان غالم هيودي خيدم النبي ﷺ فمرض ،فأتاه النبي
ﷺ يعوده ،فقعد عند رأسه فقال له« :أسلم»  .فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له  :أطع أبا القاسم ﷺ .
فأسلم .فخرج النبي ﷺ وهو يقول « :احلمد هلل الذي أنقذه من النار» .
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فاستحييا أن يلقناه فتذاكرا حديث التلقني فارتج عليهام -أي :يف سنده -فبدأ أبو زرعة وهو
يف النزع فذكر إسناده إىل أن قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال

اهلل» ثم خرجت روحه مع اهلاء قبل أن يقول« :دخل اجلنة».

ويندب أن يقرأ عنده سورة ﮋﭬﮊفقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن معقل

بن يسار أن النبي ﷺ قال« :اقرؤوا عىل موتاكم ﮋﭬﮊ» ،وروي« :ما من مريض تقرأ

عنده ﮋﭬﮊ إال مات ريان ًا وأدخل قربه ريان ًا وحرش يوم القيامة ريان ًا» ،وروي« :ما من
ميت يقرأ عنده ﮋﭬﮊ إال ُه ِّون عليه» ،وروي« :من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع

أو عطشان سقي أو عار كيس أو مريض شفي» حتى ذكر خالالً كثرية ،ويندب قراءة سورة
الرعد أيض ًا عنده.

ويندب جتريعه املاء ،وحمل الندب إن مل تظهر أمارة من املحترض تدل عىل احتياجه إىل املاء،

أما إن ظهرت فيجب ،وإنام ندب له ذلك خوف ًا عليه من إزالل الشيطان؛ ألن العطش يغلب

عليه من شدة النزع فيأتيه الشيطان بامء زالل ،ويقول له قل( :ال إله غريي) حتى أسقيك.
ٍ
بمحمد وآله.
نسأل اهلل الثبات عند النزع واملامت
وبعد موته يندب ملن حرضه أن يعمل له أمور ًا ،وكذلك جتب عليهم أمور :
أما األمور التي تندب له عىل من حرضه:

فهي أن يغمض عينيه؛ ألن النبي ﷺ أغمض أبا سلمة ملا مات وقال« :إن الروح إذا قبض

تبعه البرص» رواه مسلم ،وألنه إذا مل يغمض قبح منظره .

وحيسن أن يقال عند تغميضه( :بسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل ﷺ ).

وأن يشد حلييه بعصابة عريضة يأخذ هبا حتت حلييه ويربطها فوق رأسه؛ لئال يبقى فمه

منفتح ًا فتدخل فيه اهلوام.

وأن يلني أصابعه ومفاصله؛ تسهي ً
ال لغسله فريد ساعده إىل عضده ثم يمدها ،ويرد ساقه إىل

فخذه وفخذيه إىل بطنه ،فإن البدن بعد مفارقة الروح تبقى فيه بعض حرارة فإذا لينت املفاصل

يف تلك احلالة النت ،وإال فال يمكن تليينها بعد ذلك.
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ا َّل ِذي َي ْلزَ ُم
وأن ينزع ثيابه الذي مات فيها؛ لئال يرسع فساده.

وأن يسرت مجيع بدنه بثوب خفيف؛ لئال حيميه فيرسع فساده.

وجيعل طريف الثوب الذي يسرته به حتت رأسه ورجليه لالتباع ،ولئال ينكشف.
و يراعى يف ا ُمل ِ
حرم ما جيب كشفه وال جيوز سرته ،وقد ورد يف «الصحيحني» عن عائشة

ريض اهلل عنها« :-أن النبي ﷺ سجي بثوب حربة حني مات».وأن يضع عىل بطنه شيئ ًا ثقي ً
ال لئال تنتفخ.

ويصان املصحف وكتب العلم من وضعها عليه ،وقد أورد البيهقي أن موىل ألنس مات

فقال أنس :ضعوا عىل بطنه حديدة لئال ينتفخ؛ لكن يكون املوضوع شيئ ًا خفيف ًا كمقص ونحوه

ال نحو حجر ثقيل .

وأن يضعه عىل رسير ونحوه ،لكي يقيه نداوة األرض فتغريه ،وال يضعه عىل فراش؛ ألنه

أرسع إىل انتفاخه.

ويوجه إىل القبلة كاملحترض كام تقدم.

ويتوىل ذلك أرفق حمارمه املتحد معه ذكورة أو أنوثة ،ومثله أحد الزوجني بل أوىل احرتام ًا

للميت ،وإن تواله أجنبي جاز.

ويندب اإلعالم بموته ليكثر املصلون عليه ،وقد أعلم النبي ﷺ أصحابه بموت النجايش

ونعى هلم جعفر بن أيب طالب وزيد بن حارثة وعبد اهلل بن رواحة.

ويسن املبادرة بقضاء ديونه ،وتنفيذ وصيته ،واستحالل من يعلم أن له عليه حق ًا بنحو غيبة؛

مسارعة إىل اخلري بل إن أوىص وجب ذلك.

وأما األمور التي جتب للميت عىل األحياء ،فقد ذكرها املصنف بقوله( :الذي يلزم) أي:

جيب عىل طريق فرض الكفاية ،وهو الذي يطالب به املكلفون ،فإن فعله البعض سقط الطلب

عن الباقني ،وإن كان الثواب للفاعلني.
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لِ ْل َم ِّي ِ
ت َأ ْر َب ُع ِخ َص ٍ
ال
(للميت) وهو من فارقت روحه جسده وحقيقة الروح مل يتكلم عنها أهل العلم من أهل السنة

واجلامعة ،وقالوا :إننا مأمورون باإلمساك عنها فنكف عن البحث فيها .قال ابن رسالن:
والروح ما أخرب عنها املجتبى

فنمسـك املقـال عنـها أدبـا

فال نعرب عنها بأكثر من موجود حييا به اإلنسان؛ ألنه مما استأثر اهلل بعلمه ومل يطلع عليه

أحد ًا من خلقه .و قال مجهور املتكلمني :هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك املاء بالعود
األخرض وهو ٍ
باق ال يفنى.

واألمور التي تلزم للميت خماطب هبا كل من علم بموته ،أو ظنه ،أو َقصرَّ بعدم علمه،
لكونه بقربه ومل يبحث عنه ،وذلك نحو جار قريب عليه ،فلم يسأل عنه حتى مات وظهرت
رائحته ،فاحلرمة عليه لتقصريه.

والذي يلزم للميت املذكور (أربع خصال) أي :أمور سيذكرها املصنف يلزم فعلها عىل

املكلفني كام تقدم دون غريها من مؤن التجهيز كثمن املاء ،وأجرة الغاسل ،وثمن الكفن وأجرة

احلمل ،واحلفر ،فهي يف تركة امليت خترج منها قبل وفاء الدين وإخراج الوصية واإلرث ،وبعد

إخراج احلق املتعلق بعني الرتكة كالرهن والزكاة ،فإن امتنع الوارث من إخراجها أخذها
احلاكم قهر ًا عليه ،فإن فقد احلاكم ،أو خيف انفجار امليت لو رفع للحاكم ،أخذها من الوارث

قهر ًا آحاد الناس ،أي :مؤن التجهيز وما تقدم .

ويستثنى من ذلك الزوجة غري الناشزة ولو غنية ،وخادمها تلزم مؤهنا زوجها املورس ولو

بام صار له منها فإن مل يكن مورس ًا فمؤن جتهيزها من تركتها كغريها ،هذا كله إن خلف امليت
تركة ،فإن مل خيلف تركة فمؤن التجهيز عىل من تلزمه نفقته فإن مل يكن فعىل موقوف عىل جتهيز
املوتى ،فإن مل يكن فمن بيت مال املسلمني فإن مل يكن فمن أغنياء املسلمني ،ولو كان امليت ذمي ًا

وفا ًء له بعهد الذمة ،وال يقال من مياسري الذميني.

وهذه األربع اخلصال التي سيذكرها املصنف تلزم لكل ميت مسلم غري ا ُمل ْح ِرم والشهيد
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وغري السقط يف بعض أحواله .فخرج باملسلم :الكافر .فإنه جيوز غسله مطلق ًا ،وحترم الصالة

عليه مطلق ًا ،وجيب تكفينه ودفنه إن كان ذمي ًا أو مؤمن ًا أو معاهد ًا بخالف احلريب واملرتد،
وخرج بغري املحرم :املحرم .فإنه جتب له األربع اخلصال ،لكنها ليست كاملة؛ ألنه إن كان ذكر ًا

ال يسرت رأسه بالكفن وإن كانت أنثى أو خنثى فال يسرت وجهه ،وخرج بغري الشهيد :الشهيد.
فيجب فيه أمران فقط ومها :التكفني والدفن وحيرم فيه الغسل والصالة.
فرع يف الكالم عىل الشهيد
ٌ

الشهيد يف احلقيقة :هو كل مسلم مات بسبب قتال الكفار مع كونه مقات ً
ال هلم إلعالء كلمة

اهلل تعاىل .وسمي شهيد ًا :ألن اهلل ورسوله شهدا له باجلنة ،ويسمى هذا شهيد الدنيا واآلخرة،
وخرج بشهيد الدنيا واآلخرة ،شهيد الدنيا :وهو من قاتل الكفار ومات بسبب قتاهلم ولكن

قاتلهم ال إلعالء كلمة اهلل بل قاتلهم ألجل الغنيمة ،أو ألجل احلمية ،أو ألجل القومية ،أو
البعثية ،أو احلزبية ،أو الوطنية ،أو نحو ذلك من الشعارات.

فالشهيد يف هذا الباب -أي :يف باب ما يلزم للميت -جيمع شهيد الدنيا واآلخرة ،وشهيد

الدنيا ،وجيمعهام كل من مات بسبب قتال الكفار سواء كان رجالً ،أو امرأة ،أو عبد ًا ،أو صبي ًا،

أو فاسق ًا ،أو صاحل ًا ،أو ظامل ًا ،وكان موهتم بسبب قتال الكفار حال قيام القتال ،وسواء أقتله

كافر ،أو أصابه سالح مسلم ،أو ارتد إليه سالح نفسه ،أو سقط من نحو ما يركبه فامت أو
وقع يف حفرة أو سقط من مرتفع ،حتى لو استعان الكفار علينا باملسلمني ،فقتله أحد املسلمني
املستعان هبم فهو شهيد؛ ألن هذا قتال كفار ،وال نظر إىل خصوص القاتل ،وسواء أمات يف

احلال ،أو مات بسبب احلرب بعد فرتة كمن جرح يف احلرب ومات بعد فرتة يف املصحة مثالً،

ولكن قبل انقضاء احلرب.

وخرج «بسبب قتال الكفار» :من مات ال بسبب قتال الكفار ،وإن كان يف قتال الكفار كأن

مات بنحو مرض أو فجأة ،وخرج بـ«قتال الكفار» :قتال غريهم كمن قاتل البغاة الذين خرجوا
عىل اإلمام احلق وقتلوه ،أو من قتله قطاع الطرق ،أو اللصوص فليس بشهيد يف هذا الباب.
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وخرج بـ«قبل انقضاء احلرب» :من مات بعد انقضاء احلرب بجراحة وقعت له يف احلرب ،نعم
لو كانت اجلراحة وصلت به إىل حد حركة املذبوح ثم مات بعد انقضاء احلرب فهو شهيد.

وتقدم أن الشهيد يف هذا الباب ال يلزم له إال التكفني والدفن فقط ،وأما الغسل والصالة

فإهنام حيرمان علينا فعلهام له ،والعلة يف حتريم الغسل بقاء أثر دم الشهادة عليه ،كام ورد أن
رائحته يوم القيامة تكون كرائحة املسك وهذا جري عىل الغالب وإال فقد يكون ال أثر للدم

عليه كأن مات بغري جراحة ،نعم لو أصابته نجاسة غري الدم أزيلت قطع ًا منه وإن أدى إىل إزالة
دم الشهادة .

وأما الصالة عليه فتحرم أيض ًا ؛ ألمره ﷺ يف قتىل أحد بدفنهم بدمائهم ومل يغسلوا ومل

يصل عليهم كام رواه البخاري ،وهو مشعر بمزيد إكرامهم عند اهلل يف عدم احتياجهم للصالة

كغريهم ،ومتييز ًا هلم عن سائر األموات .أما ما ذكر يف السري وغريها أنه ﷺ صىل عىل شهداء
أحد فعىل فرض صحته حممول عىل الدعاء هلم كالدعاء للميت ،والبد أن حيمل النص عىل

ذلك مجع ًا بني األدلة.

وخرج بشهيد الدنيا واآلخرة أو شهيد الدنيا :شهيد اآلخرة فقط ،فيفعل به ما يفعل بغريه

من األموات ،أي :فإنه جتب له اخلصال األربع.

وشهداء اآلخرة كثريون منهم عىل سبيل املثال ال احلرص :امليتة طلق ًا ولو كانت حام ً
ال من

زنا ،وامليتة يف نفاسها ،وامليت غرق ًا وإن عىص بركوب البحر ،وامليت هدم ًا ،أو حرق ًا ،أو مات

غريب ًا وإن عىص بالغربة ،واملقتول ظل ًام ،واملبطون ،وامليت يف زمن الطاعون ولو مات بغريه،

ولكنه كان صابر ًا حمتسب ًا يف مكان الطاعون ،وامليت وهو يطلب العلم ولو عىل فراشه ويف بلده،
وامليت وهو حمب ألهل بيت النبي ﷺ ،وامليت عشق ًا برشط العفة حتى عن النظر ،بحيث لو

اختىل بمحبوبه مل يتجاوز الرشع ،ويشرتط الكتامن حتى عن معشوقه ،واملقتول وهو يذب عن

عرضه ،أو عن ماله ،أو يف قتال البغاة وهو مع اإلمام.

وخرج بغري السقط :السقط .والسقط :بمعنى الساقط وهو الولد النازل قبل متام أشهره

بخالف الكامل ،حتى قال الرميل أنه من بلغ ستة أشهر -أي :يف بطن أمه -فأكثر ثم خرج ميت ًا
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وجب فيه ما يف الكبري مطلق ًا وإن نوزع فيه وسيأيت.

واحلاصل يف مسألة السقط :أنه إن خرج من بطن أمه ،وظهرت حياته بصياح أو غريه كتنفس

وحترك ،أو ظهرت أمارهتا كاختالج فحكمه حكم امليت الكبري يف لزوم اخلصال األربع ،أما
إن مل تظهر حياته ،وال أمارهتا لكن ظهر ختليقه وجب ما عدا الصالة وحرمت الصالة عليه،

وإن مل تظهر احلياة ،وال أمارهتا ،وال ختليقه ،فتحرم الصالة عليه ،وال جيب غسله ويسن سرته

بخرقة ودفنه.

وصليِّ عليه َو َو ِرث َو ُو ِّرث» رواه
واألصل يف ذلك قوله ﷺ« :إذا است ََهل السقط ُغ ِّسل ُ

الرتمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي .قال النووي :إسناده ضعيف .وقال

الرتمذي :كأن وقفه أصح.

وما ذكر يف السقط النازل قبل أشهره .أما النازل بعد متام الستة أشهر فأكثر فاملسألة فيها

خالف فعند الرميل واخلطيب أن اخلارج بعد متام أشهره ،حكمه حكم الكبري ،وإن مل تعلم

حياته ،ومل يظهر َخ ْلقه حيث علم أنه آدمي؛ ألنه ال يسمى سقط ًا عندهم ،والذي جرى عليه
ابن حجر تبع ًا لشيخه شيخ اإلسالم واستوجهه القليويب أنه حترم الصالة عليه إن مل تظهر فيه
أمارة احلياة بعد انفصاله وإن بلغ أكثر مدة احلمل.

واألربع اخلصال التي تلزم للميت غري املستثنى مما ذكر  ،هي التي ذكرها املصنف ولكن

بعد التحقق من موته ،ويكون ذلك بظهور عالمة من العالمات الدالة عىل موته ،كأن تسرتخي
قدماه ،أو يميل أنفه ،أو ينخسف صدغاه ،أو متيل جلدة وجهه ،أو تتقلص أنثياه.

فإن شك يف موته ،وطرأ عليه سكوت من غري علة ،فيؤخر إىل أن حيصل اليقني من موته

حتى لو قال األطباء بموته فيؤخر حتى اليقني بتغري الرائحة ونحوه ،فكم من أناس حصل هلم

سكوت مفاجئ -أي :عن احلركة والنفس -وقال األطباء بموهتم ثم ظهر عكسه.

واألصل يف وجوب التيقن ما رواه أبو داود أن النبي ﷺ عاد طلحة بن الرباء فلام انرصف

وعجلوا فإنه ال
قال« :إين أرى أنه قد حدث فيه املوت فإذا مات فآذنوين حتى أصيل عليه،
ِّ

ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله» وحمل الشاهد «فإذا مات» أي :إذا حتققتم من
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َغ ْس ُل ُه ،
موته بظهور عالمة من عالمات املوت.

وما تقدم من عدم االستعجال وأنه قد حيكم األطباء بموت من طرأ عليه السكوت ثم يتبني

خالفه يستقرأ من أحوال الناس .

فقد ذكر الدمريي يف «النجم الوهاج رشح املنهاج» غريبة قال فيها [:حكى ابن عساكر أن

يعقوب املاجشون جد عبد امللك صاحب مالك ،مات ووضع عىل الرسير ،واجتمع الناس
للصالة عليه ،فوجد الغاسل ِع ْرق ًا حتت رجله يتحرك فقال :أرى أن يؤخر غسله إىل غد ،فلام
أصبحوا واجتمع الناس للصالة عليه وجده الغاسل كذلك فرصف عنه الناس ،ثم كذلك يف
اليوم الثالث ،ثم إنه استوى جالس ًا وقال :اسقوين سويق ًا فسقوه ،وسألوه عن حاله فقال :عرج
بروحي إىل السامء الدنيا ففتح هلا الباب ،ثم كذلك إىل السامء السابعة فقيل للملك الذي عرج
يب :من معك؟ قال :املاجشون .فقال :إنه بقي من عمره كذا وكذا شهر ًا وكذا وكذا يوم ًا وكذا

وكذا ساعة .قال :ثم هبط يب فرأيت النبي ﷺ وأبابكر عن يمينه وعمر عن يساره وعمر بن

للم َلك الذي معي :إنه لقريب املنزلة من رسول اهلل ﷺ ! فقال :إنه
عبد العزيز بني يديه ،فقلت َ
عمل باحلق يف زمن اجلور ،وإهنام عمال باحلق يف زمن احلق].
واخلصال الواجبة للميت كام تقدم أربع وهي:

(غسله) أي :امليت ويبادر به للحديث املتقدم ،وألن غسله فرض كفاية كام تقدم باإلمجاع

عندنا ،وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو أنه -عليه الصالة والسالم -قال يف الذي
سقط عن بعريه ومات وهو حمرم« :اغسلوه بامء وسدر» والغسل الواجب له مثل غسل احلي،

بل هو أوىل من احلي بالغسل ،فيكفي يف غسله غسلة واحدة للغسل وإزالة نحو نجاسة عليه،
نعم إن تعذرت بتلك الغسلة وجب اإلنقاء بغريها ،وسيأيت بيان ذلك يف الفصل الذي سيعقده

املصنف ألقل الغسل وأكمله إن شاء اهلل تعاىل.

والغسل واجب يف حق من ذكر ولو لغريق يف املاء ،وال يقال يكفي ماء الغرق يف غسله؛ ألنه
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و َت ْك ِفي ُن ُه ،
مل يفعل من قبلنا إذ نحن املأمورون به ،فإن مل يمكن غسله لتعذره لكونه مات حرق ًا بحيث لو
هيرئ جسمه ،أو ُع ِدم
لتهرأ ،أو ذابت أجزاؤه بسبب تفحمه ،أو مات مسموم ًا واملاء
ُ
ُغسل َّ
املاء ،أو عدم وجود مثله كأن مات ذكر مع وجود نساء ال حمرم له بينهن ،أو ماتت امرأة مع
وجود رجال ال حمرم هلا بينهم ،وجب بدله وهو التيمم يف مجيع الصور ،إال أنه من مل جيد من

يغسله من جنسه وال محَ َرم ُي ِّمم مع احلائل ،نعم الصغري الذي مل يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال
والنساء ومثله اخلنثى الكبري الذي مل يتضح حال حياته.

والبد من كون الغسل للميت بفعلنا كام ذكر ألننا جنس املخاطبني به ،ولذا يصح من صبي

وجمنون وكافر؛ ألنه ال يفتقر إىل نية ،بخالفه من املالئكة ولو شاهدناهم يغسلونه ،بخالف

ما لو كفنوه أو دفنوه؛ ألن املقصود منهام السرت واملواراة وقد حصال ،واملقصود من الغسل
والصالة التعبد بفعلنا فال تسقط بفعل املالئكة.

ولو غسل امليت نفسه كرامة ،كام وقع لبعض من أولياء اهلل تعاىل صح ذلك الغسل ،وال يرد

عىل هذا أن املخاطب به غريه؛ ألننا نقول إنام خوطب به غريه لعجزه فإذا أتى به خرق ًا للعادة

حصل ،إذ املدار منه حصوله من جنس املكلفني وهو منهم ،لكن يف «إثمد العينني»[ :إنه يكفي

تغسيل امليت نفسه كرامة عند الرميل خالف ًا البن حجر].

واختلفوا يف تغسيل اجلن للميت ،فذهب ابن حجر إىل عدم االكتفاء به وهو األوجه،

والتعليل فيه ما قالوه بأننا النقطع بأن غسل امليت من الفروع التي كلفوا هبا أم ال.

ومثل الغسل الصالة ،بخالف احلمل والدفن والتكفني فإهنا تكفي منهم كاملالئكة ،وذهب

الرميل ومجع إىل االكتفاء به من اجلن وقال :ألهنم مكلفون برشيعتنا.

(و) اخلصلة الثانية( :تكفينه) بعد غسله أو بدله وهو فرض كفاية ،واإلمجاع منعقد عىل ذلك،
واألصل فيه حديث ا ُمل ِ
حرم الذي خر من بعريه فقال ﷺ« :كفنوه يف ثوبيه الذي مات فيهام»
والواجب ثوب يعمه حيصل به السرت مما جيوز له لبسه يف حال حياته وهو أقل الكفن ،وسيأيت
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والص َ
ال ُة َع َل ْي ِه  ،و َد ْف ُن ُه .
َّ
ذلك يف فصل مستقل أفرده املصنف -رمحه اهلل تعاىل -بخصوصه إن شاء اهلل تعاىل.

(و) اخلصلة الثالثة( :الصالة عليه) أي :عىل امليت غري الشهيد والسقط الذي مل يستهل

صارخ ًا كام قد تقدم تفصيله ،وذلك بعد متام غسله أو بدله وجوب ًا؛ ألنه املنقول عن النبي ﷺ

واإلمجاع منعقد عىل ذلك.

فلو تعذر طهره كأن وقع يف حفرة وتعذر إخراجه وطهره مل ِّ
يصل عليه عىل املعتمد ،قال ابن

قاسم [ :ويؤخذ منه أنه ال يصىل عىل فاقد الطهورين ] اهـ.

ومقابله يقول :ال وجه لرتك الصالة عليه؛ ألن امليسور وهي الصالة ال تسقط باملعسور وهو

الغسل ،ويؤيده قوله ﷺ« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

ورد هذا الوجه ظاهر ،لكنه عندي أوىل ملا فيه من احرتام امليت ،وعدم اإلزراء به ،برتك

الصالة عليه.

ويندب الصالة عليه بعد تكفينه ،فإن صىل عليه بعد الغسل وقبل التكفني كره؛ ألن الصالة

عليه قبل التكفني تشعر باالزراء به.

(و) اخلصلة الرابعة( :دفنه) وهو واجب باإلمجاع ،وألن يف تركه عىل وجه األرض دون

دفنه يف حفرة يوارى فيها تكتم رائحته وحترسه من السباع هتك ًا حلرمته وتأذي ًا للناس برائحته،
وسيأيت بأكثر من هذا التفصيل يف اخلصلتني األخريتني يف فصل عقده املصنف هلام يف موضعه

إن شاء اهلل تعاىل.

وترك املصنف اخلصلة اخلامسة وهي :محله إىل القرب؛ ألهنا غري مقصودة بذاهتا ألمرين ومها:

إما ألن امليت قد يدفن يف مكانه الذي مات فيه ،أو يف غريه فيكون محله تابع ًا لدفنه.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أقل غسل امليت وأكمله
وقبل أن نتكلم عىل ما ذكره املصنف يف هذا الفصل نقول :إنه البد من وجوب احتاد الغاسل

واملغسول يف الذكورة واألنوثة كام تقدم ،ويستثنى من ذلك الزوج فإنه جيوز له غسل زوجته،

والزوجة جيوز هلا غسل زوجها ،ويدل له قوله ﷺ لعائشة ريض اهلل تعاىل عنها« :ما رضك لو
متِّي قبيل فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» رواه ابن ماجه وصححه

ابن حبان .وروى البيهقي :أن علي ًا غسل فاطمة -ريض اهلل عنهام -وقول السيدة عائشة -

َ
رسول اهلل ﷺ إال نساؤه»
غسل
ريض اهلل تعاىل عنها« :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما َّ
رواه أبو داود واحلاكم .وقال :إنه عىل رشط مسلم ،وأوىص أبو بكر  -ريض اهلل تعاىل عنه -أن

تغسله زوجته أسامء بنت عميس فغسلته ،وقالت السيدة عائشة  -ريض اهلل عنها -سمعت
رسول اهلل ﷺ يقول« :رحم اهلل رج ً
ال غسلته امرأته وكفن يف أخالقه» قالت :ف ُفعل ذلك بأيب
بكر -ريض اهلل عنه .-رواه البيهقي.

ويستثنى أيض ًا السيد يغسل أمته غري املزوجة ،وغري املعتدة ،واملستربأة ،وغري املرشكة،

واملجوسية ،والوثنية.

وجيوز أن يغسل الرجل حمارمه من النساء ،وللمرأة أن تغسل حمارمها من الرجال ،وكذلك

جيوز للرجل أن يغسل صغرية ال تشتهى ،وللمرأة أن تغسل صغري ًا ال يشتهى.

واألوىل بالرجل يف غسله :األوىل بالصالة عليه؛ ألن النبي ﷺ غسله عمه العباس ومعه ابنه

الفضل وابن أخيه عيل ريض اهلل عنهم ،روى ذلك أبو داود والبيهقي .فيقدم األب ،ثم أبوه

وإن عال ،ثم االبن ،ثم ابنه وإن سفل ،ثم األخ الشقيق ،ثم األخ ألب ،ثم ابن األخ الشقيق ،ثم
ألب ،ثم العم ،ثم ابنه كذلك ،ثم املعتق ،ثم عصبته ،ثم السلطان أو نائبه إن انتظم بيت املال،

ثم ذوو األرحام األقرب فاألقرب ،ثم الرجال األجانب ،ثم الزوجة ،ثم النساء املحارم.

ويف هذا الباب ينظر لألفقه فيه دون األسن واألقرب ،بخالفه يف الصالة؛ ألن الغرض هنا
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َأ َق ُّل ُ
الغ ْسلِ
إحسان الغسل واألفقه حيسنه ،والغرض من الصالة الدعاء وهو من األسن واألقرب أقرب
إجابة .فعليه فيقدم األفقه الصغري عىل األسن غري األفقه ،واألفقه القريب عىل األقرب غري

األفقه.

واألوىل بغسل املرأة قريباهتا ،وأوالهن ذات حمرمية من النسب وهي من لو ُقدرت ذكر ًا مل

حيل له نكاحها ،كالبنت واألم واألخت ،فإن استوت اثنتان يف املحرمية ،قدمت ذات عصوبة

لو قدرت ذكر ًا كعمة تقدم عىل خالة ،ثم ذات رحم غري حمرم كبنت العم ،وتقدم القربى
فالقربى ،ثم ذات َوالء ،ثم حمارم الرضاع ،ثم حمارم املصاهرة ،ثم األجنبيات ،ثم الزوج ،ثم

الرجال املحارم.

ويشرتط يف املقدَّ م احلرية الكاملة ،فال حق للعبد؛ لنقصه بالرق ،واالحتاد يف الدين ،فاملسلم

األجنبي أوىل باملسلم من الكافر القريب .وعدم القتل املانع لإلرث[ ،فكل من له دخل يف

القتل ال يرث فالحق له يف الغسل ،بل عَدَّ اه السبكي إىل غريه حيث قال :ليس لقاتله حق يف

غسله ،وال الصالة عليه ،وال دفنه .وهو قضية كالم غريه ،ونقله ابن الرفعة يف الكفاية عن

األصحاب بالنسبة للصالة ،وخرج بقوله املانع لإلرث :املفتي وراوي اخلرب فيغسل ألنه يرث]

اهـ «موهبة ذي الفضل».

وعدم العداوة بينه وبني امليت ،وعدم الصبا و الفسق .قال صاحب «موهبة ذي الفضل»:

األذرعي قال :ألنه -أي :الغسل-
خالف ًا ملا اقتضاه كالم الرافعي أهنام ال يؤثران ،فقد نظر فيه
َ

أمانة ،وليسا -أي :الصبي ولو مميز ًا والفاسق -من أهلها .وقد جزم الصيمري بأنه ال حق
هلام يف الصالة ،فينبغي أن يكون هنا كذلك بل أوىل؛ ألهنام ال يوثق هبام للخلوة غالب ًا بخالف

الصالة .اهـ.

ثم رشع املصنف يف بيان أقل الغسل بقوله( :أقل الغسل) -أي :الواجب للميت -ولو

جنب ًا أو حائض ًا ،فيكفي غسل واحد خالف ًا لبعض السلف القائل بأنه جيب غسالن أحدمها:
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اء َ ،
بالم ِ
وأ ْك َم ُل ُه
يم َب َدنِ ِه َ
َت ْع ِم ُ
للجنابة ،واآلخر :للموت (تعميم بدنه) أي :امليت شعر ًا وبرش ًا (باملاء) ولكن بعد إزالة
النجاسة العينية التي عليه إن كانت ،واملراد هبا هنا  -أي :النجاسة العينية -التي هلا جرم ،وأما

النجاسة احلكمية أو العينية التي يف معناها وهي التي ليس هلا لون أو طعم أو ريح ،فتكفي
جرية واحدة فيها إن أزيلت هبا وتكفي للغسل وإزالتها ،واالكتفاء بغسلة واحدة؛ ألنه هو

الفرض يف الغسل من اجلنابة ونحوها يف حق احلي وامليت أوىل.

ومما ذكر يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها عىل قدمها ،نظري ما مر يف

غسل احلي ،وكذلك غسل ما حتت قلفة األقلف ،فإن تعذر غسل ما حتتها وكان حتتها نجاسة،

فيحرم إزالتها لغسل ما حتتها ويدفن بال صالة عليه كفاقد الطهورين؛ ألن تيممه ال يصح مع
وجود النجاسة عىل بدنه ،وهذا ما قاله العالمة الرميل ،وقال العالمة ابن حجر يغسل و ُييمم

تيمم رضورة ويصىل عليه؛ ألن يف دفنه بال صالة إزراء بامليت وهو أوجه.

وال جيب يف غسل امليت النية للغاسل؛ ألن املقصود منه النظافة وهي حاصلة بالغسل نوى
أم مل ِ
ينو.
وإذا قيل :إن األغسال املسنونة كغسل يوم اجلمعة املقصود منه النظافة والنية واجبة فيه؟

قيل :إن متعاطي األغسال املسنونة إنام احتاج إىل نية لتتميز عبادته عن عادته ،وامليت ال

عادة له يطلب التمييز عنها ،ويقال أيض ًا :إن النية تشرتط لسائر األغسال عىل املغتسل ال عىل

الغاسل ،وامليت ليس من أهلها.

لكن يسن للغاسل أن ينوي الغسل عن امليت؛ خروج ًا من خالف من أوجبها.

قال يف «البهجة» مشري ًا للخالف:
غسل املي ِ
ِ
ُ
كفور
ت من
وصح
ْ

ِ
وغري

ٍ
نية

عىل

ِ
املشهور

وكيفية النية :أن ينوي الغاسل نحو أداء الغسل عن امليت أو استباحة الصالة عليه.

ثم رشع املصنف يف بيان أكمل الغسل فقال( :وأكمله) أن يضع الغاسل امليت بموضع خال
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ال يدخله إال هو ومعينه أو الويل؛ ألن احلي عند غسله حيرص عىل اخللوة ،وكونه حتت سقف
مستور ال يكشفه أحد من كوة ونحوها؛ ألنه أسرت وألنه قد يكون ببدنه ما خيفيه من العيوب
يغسل ،أو يعن يف الغسل؛ ألن الويل
فيجب أن ال يظهر عليه أحد ،وجيوز للويل الدخول وإن مل ِّ

حريص عىل مصلحة امليت.

وقد توىل غسله ﷺ عيل والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول املاء والعباس واقف،

ويف بعض الروايات قثم بن العباس وشقران مواله ﷺ ،قال ابن دحية :مل خيتلف يف أن الذين

عيل والفضل ،واختلف يف العباس وأسامة وقثم وشقران ،وقد مجعهم بعض
غسلوا النبي ﷺ ٌ

الفضالء يف قوله:

ٌ
وفضل أسام ٌة
وعباس
عيل
ٌ
ٌّ
ومن جمموع ما تقدم يتضح أن الذي بارش الغسل هو اإلمام عيل ،وأن الذي يصب عليه هو
ُ
وشقران قد فازوا بغسل نبينا

الفضل ،وباقي املذكورين إال العباس يساعدون يف تقريب املاء ،وأما العباس-ريض اهلل عنه-

فقد كان واقف ًا ويدخل وخيرج.

وينبغي للغاسل أن يرفعه عىل نحو لوح ليغسله عليه ،أو رسير معد لذلك ،وهو مايسمى

تسل؛ لئال يصيب امليت رشاش الغسل ،وروي أن النبي ﷺ غسل عىل رسير ،وأن
اليوم با ُمل ْغ َ
هذا الرسير بقي موجود ًا إىل أن غسل عليه حييى بن معني احلافظ اجلليل وحمُ ل عليه سنة ثالث
وثالثني ومئتني للهجرة النبوية.

ويسن أن يغسل يف قميص؛ ألنه أسرت له مع كونه خفيف ًا ،حتى اليمنع وصول املاء إىل امليت

بسبب قوته.

وقد غسل رسول اهلل ﷺ يف قميص فقد روى بريدة -ريض اهلل عنه -قال« :ملا أخذوا يف
غسل رسول اهلل ﷺ ناداهم ٍ
مناد داخل البيت ال تنزعوا عن رسول اهلل ﷺ قميصه» رواه ابن
ماجه واحلاكم وأبو داود بمعناه .قال املزين :إن ذلك خاص بالنبي ﷺ جلاللته وعظيم قدره،

لذلك فالعمل عىل خالفه.

فلو غسله يف قميص ،فيدخل الغاسل يده من كم القميص ويغسله من حتته ،هذا إن اتسعت
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األكامم لدخول يده وإال فتق رؤوس التخاريص  -وهي موضع التحام األكامم بالثوب -من

جهة الكتف واإلبط ويدخل يده من موضع الفتق .فإن تعذر غسله مع وجود القميص أو

عدمهَ ،سترَ َ من امليت مابني رسته وركبته.

ويغض الغاسل ومن معه من املعينني والويل برصه وجوب ًا ملا بني الرسة والركبة ،وجزء منهام

إال إذا كان الغاسل زوج ًا أو زوجة أو سيد ًا ،ويغض برصه ندب ًا فيام عدا الرسة والركبة.

نعم إن احتيج إىل النظر ملا بني الرسة والركبة كوجود نجاسة احتاج أن ينظر إىل مكاهنا لريى

زواهلا من عدمه فال حرمة ،واملس كالنظر فيام تقدم .

وأن يستقبل به القبلة مع كونه مستلقي ًا عىل قفاه كام يف املحترض ،وألن القبلة أرشف اجلهات

ويرفع منه ما ييل الرأس عند الغسل لينزل املاء عن الرأس وال يقف حتته.

وأن يغسله بامء بارد؛ ألنه يشد البدن -وليس معنى كونه بارد ًا أن جيعل فيه نحو ثلج أو

يربده يف مربدات املاء -بل كونه غري مسخن؛ ألن املسخن يرخي البدن ،إال إن احتيج إليه
إلزالة وسخ ونحوه وبرد ،لكن يسخن قلي ً
ال بحيث ال يبالغ فيه؛ ألنه يرسع بفساده ،فقد روى
البخاري يف األدب والنسائي والطرباين عن أيب احلسن موىل أم قيس بنت حمصن األسدية
ريض اهلل عنها -أهنا قالت :تويف ابني فجزعت عليه .فقلت للذي يغسله :ال تغسل ابني باملاءالبارد تقتله فانطلق عكاشة -ريض اهلل عنه -إىل النبي خيربه فأخربه بقوهلا فتبسم ﷺ وقال:

«طال عمرها» .قال :فال أعلم امرأة عمرت ما عمرت.

وكونه بامء مالح أوىل من العذب؛ ألن املاء العذب يرسع إليه البىل ،ويضعه يف إناء كبري يبعد

به عن موضع الصب؛ لكي ال يصيبه رشاش الغسل ،وإذا وضع الغاسل امليت عىل املغتسل

ُ
ال قلي ً
الغاسل امليت برفق مائ ً
ال إىل ورائه ،ويضع
كام تقدم ،فقبل الغسل يفعل اآليت :جيلس
الغاسل يده اليمنى بني كتفي امليت وإهبامه يف نقرة قفا امليت؛ لئال يميل رأسه ،ويسند الغاسل

ظهر امليت بركبته اليمنى ويمر الغاسل يده اليرسى عىل بطنه بتحامل يسري مع التكرار؛ ليخرج
ما فيه من الفضالت ،ويكون ذلك مع انتشار رائحة طيب من نحو جممرة ،وكثرة صب املاء
ٍ
عندئذ ،بل يسن التبخري عند امليت من حني املوت ،ثم
من املعني؛ لتختفي رائحة ما خيرج منه
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وأنْ ُي َو ِّض َئ ُه َ ،
يل ال َق َذ َر ِم ْن َأ ْن ِف ِه َ ،
َأنْ َيغْ ِس َل َسو َأ َتي ِه َ ،
وأنْ ُي ِز َ
وأنْ َيدْ ُل َك َب َد َن ُه
ْ ْ
بالسدْ ِر ،
ِّ
يضعه مستلقي ًا عىل قفاه.

وهنا بدأ املصنف يف ذكر أكمل الغسل بقوله( :أن يغسل سوأتيه) أي :قبله ودبره وماحوهلام

من نجاسة بيده اليرسى وعليها خرقة ملفوفة ثم يلقيها ويغسل يده.

(وأن) يلف عليها خرقة أخرى (يزيل) هبا (القذر من أنفه) بإدخال خنرصه فيه وسبابته

ينظف هبا مابني أسنانه كام يستاك احلي مع يشء من املاء ،مع مراعاة عدم فتح أسنانه؛ خوف ًا من

سبق املاء إىل جوفه؛ ألنه يرسع إىل فساده.

(وأن يوضئه) بعد ذلك كوضوء احلي ثالث ًا ثالث ًا مع مضمضة واستنشاق بلطف ،ويميل

رأسه فيهام؛ خلوف سبق املاء كام تقدم ،ويزيل ما حتت أظافره بعود لني وجتب النية يف هذا
الوضوء ،فيقول الذي يوضئه :نويت الوضوء املسنون هلذا امليت ،وهو املعتمد .وندبية الوضوء

للميت لقوله -عليه الصالة والسالم -ألم عطية وغاسالت ابنته« :ابدؤوا بميامنها ومواضع

الوضوء منها».

ثم بعد وضوئه يبدأ بغسله مخس ًا أوسبع ًا أو تسع ًا ،اقترص املؤلف عىل واحدة منها للفظ

احلديث الوارد يف ذلك وهو قوله -عليه الصالة والسالم -لغاسالت ابنته« :اغسلنها ثالث ًا
أومخس ًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن يف األخرية كافور ًا أو شيئ ًا من كافور» رواه

البخاري ومسلم.

فقال املصنف( :وأن يدلك بدنه) مبالغة يف تنظيفه (بالسدر) واقترص عليه لقوله ﷺ

لغاسالت ابنته« :اغسلنها بامء وسدر» رواه الشيخان .فالسدر أوىل من غريه ،فإن مل جيد فبغريه
مما يستعمل يف التنظيف يف غسل األحياء كالصابون ونحوه .والسدر :هو ورق النَبِق بعد
جتفيفها وطحنها وخلطها باملاء ،والسدر أقوى للجسد وأمسك للبدن.

وكيفية غسله بأن يغسله الغسلة األوىل بالسدر ابتدا ًء بغسل رأسه وحليته ويرسح شعرمها
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َ
الم َاء َع َل ْي ِه َث َ
الث ًا .
وأنْ َي ُص َّب َ
إن تلبدَ بمشط واسع األسنان ،وجيب دفن ما انتتف من الشعر ،ويسن وضعه يف الكفن ليدفن

معه.

ٍ
مستلق،
ثم يغسل شقه األيمن مما ييل الوجه من أعىل عنقه إىل قدمه ،ثم األيرس كذلك وهو

ثم حيوله إىل شقه األيرس ،فيغسل شقه األيمن مما ييل الظهر من أول قفاه إىل قدمه ،ثم حيوله إىل
شقه األيمن فيغسل شقه األيرس كذلك ،وحيرم كبه عىل وجهه ملا فيه من االزراء به .ثم ثانية
باملاء وهي املزيلة للتي قبلها وبنفس الطريقة.

(وأن يصب املاء) القراح (عليه) املضاف إليه يشء من الكافور؛ للحديث املار ،وحمله إن مل
يكن محُ ِرم ًا لقوله ﷺ يف املحرم« :ال تمُ ِ ُّسوه طيب ًا …» (ثالث ًا) -أي :ثالث مرات -متام اخلمس
املذكورة يف احلديث.

وأقل الكامل بامء وسدر ،ثم مزيلة ،ثم مرة واحدة باملاء القراح فهذه ثالث وقد ورد هبا

احلديث املتقدم ذكره.

وأوىل من اخلمس :السبع غسالت ،وقد تضمنها كالم املصنف حيث قال« :يدلك بالسدر»

حيتمل أنه يدلك بالسدر مرتني مع اإلزالة ،فجملتها أربع وثالث باملاء القراح هذه سبع

غسالت.

وللسبع الغسالت ثالث كيفيات:

األوىل :أن تكون أول الغسالت بالسدر ،والثانية مزيلة ،والثالثة بالسدر ،والرابعة مزيلة،

واخلامسة والسادسة والسابعة بامء قراح .

الثانية :أن تكون األوىل بالسدر ،والثانية مزيلة ،والثالثة بامء قراح ،والرابعة واخلامسة

بالسدر ،والسادسة مزيلة  ،والسابعة بامء قراح .

الثالثة :أن تكون أول الغسالت بسدر ،والثانية مزيلة ،والثالثة بسدر ،والرابعة مزيلة

واخلامسة بسدر ،والسادسة مزيلة ،والسابعة بامء قراح .
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وأوىل من السبع التسع ،وحيتملها أيض ًا كالم املصنف إذ قوله« :يدلك بالسدر» أي :بثالث

غسالت مع إزالتها بثالث غسالت هذه ست غسالت ،وثالث غسالت بامء قراح متام

التسع.

وهذه الغسالت أيض ًا تستنبط من احلديث السابق بنحو ما استنبط من كالم املصنف ويؤيده

قوله ﷺ« :أو أكثر من ذلك …».
وللتسع غسالت كيفيتان:

األوىل :وقد جرى عليها شيخ اإلسالم يف املنهج وتبعه اخلطيب ،وهي أن تكون الغسلة

األوىل بسدر ،والثانية مزيلة ،والثالثة بامء قراح يفعل هكذا ثالث ًا.

والثانية :جرى عليها الرميل يف «النهاية» ،وهي أن تكون األوىل بسدر ،والثانية مزيلة ،والثالثة

بالسدر ،والرابعة مزيلة ،واخلامسة بسدر ،والسادسة مزيلة ،والسابعة والثامنة والتاسعة بامء

قراح.

وإذا نظرنا يف هذه الغسالت وجدنا أهنا تسع غسالت فعالً ،وثالث غسالت أصالً ،إذ

العربة يف الغسل ما كان باملاء القراح.

والقراح :هو املاء اخلالص ،إال أنه يضاف إليه قليل كافور ،كام ورد النص به ما مل يكن محُ ِرم ًا،

وقليل الكافور يضاف إىل املاء بحيث ال يغريه تغري ًا فاحش ًا .نعم ال يرض إذا كان الكافور صلب ًا

وإن غريه تغري ًا فاحش ًا؛ ألنه ال يكون خمالط ًا للامء .نعم لو سحق بحيث اختلطت أجزاؤه باملاء

و َغيرَّ ه تغري ًا فاحش ًا يسلب منه اسم املاء رض.
ثم بعد الفراغ من الغسل يلني مفاصله بالكيفية السابقة من رد أصابعه إىل باطن كفه،
وساعده إىل عضده ،وساقه إىل فخذه ،وفخذه إىل بطنه .وهذا التليني مطلوب؛ ألن املفاصل

النت باملاء فيساعد عىل بقاء لينها ليسهل التكفني.

وعقب الفراغ من تليني مفاصله ،يسن تنشيفه من ماء الغسل عكس احلي بل يبالغ يف ذلك؛

لكي ال تبتل أكفانه فيرسع إليه الفساد.

ويكره أخذ يشء من شعره كشعر إبطه وعانته ومن أظفاره ،وإن كان مما يزال لكونه من
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خصال الفطرة ،وإن اعتاد إزالته حي ًّا؛ ألن أجزاء امليت حمرتمة فال تنتهك بذلك ،وألن ذلك
حمدث ،وقد هني عن حمدثات األمور ،ومن ثم لو مل يكن خمتتن ًا حيرم إزالة قلفته كام تقدم ،وإن

كان عاصي ًا بإبقائها لو مات بالغ ًا.

وإذا خرج بعد الغسل وقبل اإلدراج يف الكفن منه نجس ،ولو من القبل أو الدبر ،أو وقع

عليه نجس يف آخر غسله أو بعده ،وجب إزالته فقط من غري إعادة غسل أو غريه لسقوط
الفرض بام جرى وحصول النظافة بإزالة اخلارج ،ولو مل يمكن َقطع الدم اخلارج من امليت

بغسله صح -كام قاله ابن قاسم -غسله وصحت الصالة عليه؛ ألن غايته أنه كاحلي السلس
وهو تصح صالته فكذا الصالة عليه.

قال الشيخ عيل الشربامليس :وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو حمل الدم بنحو قطنة

وعصبه عقب الغسل ،واملبادرة بالصالة عليه بعده ،حتى لو أخرت ال ملصلحة الصالة ،وجب
إعادة ما ذكر -أي :من غسل الدم النازل واحلشو والرتبيط -وينبغي أن من املصلحة كثرة

املصلني كام يف تأخري السلس إلجابة املؤذن وانتظار اجلامعة.اهـ .
ٍ
ٍ
بمس أو غريه؛ النتفاء تكليفه.اهـ «موهبة
بوطء أو غريه ،وال حمدث ًا
وال يصري امليت جنب ًا

ذي الفضل».

ولو خرجت نجاسة بعد التكفني فال جتب إزالتها عىل ما أفتى به البغوي ونقله ابن حجر يف

«فتح اجلواد» عنه إال أنه تربأ منه بقوله عىل ما أفتى به البغوي ،لكن يف «التحفة» جزم بوجوب

اإلزالة بعد التكفني أيض ًا وكذلك الرميل يف «النهاية» ور َّد كالم البغوي ،وعبارة «النهاية» مع
األصل[:فلو خرج من امليت بعده -أي :الغسل -نجس ولو من الفرج وقبل التكفني ،أو وقع

عليه نجس يف آخر غسله أو بعده ،وجب إزالته فقط من غري إعادة غسل أو غريه؛ لسقوط
الفرض بام جرى وحصول النظافة بإزالة اخلارج.

وقيل :فيام إذا مل يكفن ،جتب إزالته مع الغسل إن خرج من الفرج ليختم أمره باألكمل.

وقيل :يف اخلارج منه جتب إزالته مع الوضوء ال الغسل كام يف احلي ،أما بعد التكفني فيجزم

بغسل النجاسة فقط ،و ما يف املهامت عن فتاوى البغوي :أنه ال جيب غسلها أيض ًا -أي:
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النجاسة -إذا كان بعد التكفني مردود.
ٍ
ٍ
بمس أو غريه؛ النتفاء تكليفه].اهـ
بوطء أو غريه ،وال حمدث ًا
وال يصري امليت جنب ًا

قال صاحب «فتح العالم»[ :وال فرق يف وجوب إزالة النجاسة عنه بني أن خيرج قبل الصالة

أو بعدها عند ابن حجر والرميل كام يف «برشى الكريم».

وذكر «البجريمي عىل اخلطيب» :أنه إن كان قبل الصالة وجبت اإلزالة وإال فتندب؛ ألنه

آيل إىل االنفجار] اهـ .

ويتأكد عىل الغاسل األمانة فيام يراه من حال امليت ،فإن رأى خري ًا أذاعه كاستنارة وجهه أو

ريح طيبة ،وإن رأى سوء ًا كتمه كسواد وجه؛ ألننا مأمورون بالسرت ،فقد قال -عليه الصالة
والسالم« :-من سرت مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة» وقال« :اذكروا حماسن موتاكم».

هذا إذا كان يف اإلخبار والكتم مصلحة ،فإن مل تكن فيها مصلحة كأن رأى خري ًا من صاحب
بدعة كتمه ،أو سوء ًا أذاعه ،أما األُوىل فلكيال يكون أدعى التباع الناس له عىل بدعته ،وأما يف

الثانية لينفر الناس عن اتباع بدعته.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أحكام الكفن وبيان كيفية تكفني امليت
الكفن :ما يلف به امليت .ومجعه أكفان ،يكفن امليت فيام حيل له لبسه يف حال حياته ال

حلاجة ،فيحرم تكفني الرجل و اخلنثى يف احلرير واملزعفر واملعصفر ،وأما املرأة فيجوز تكفينها
يف احلرير لكن مع الكراهة؛ ملا فيه من الرسف ،وكونه غري الئق باحلال ،وخرج بالرجل الصبي،

فتكفينه فيه مبني عىل جواز إلباسه إياه يف حال حياته.

ويسن كون الكفن من الثياب البيض؛ لقول النبي ﷺ «البسوا من ثيابكم البيض فإهنا خري

ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم وابن حبان ،وألن النبي ﷺ
كفن يف ثالثة أثواب بيض َس ُحولية ليس فيها قميص و العاممة رواه الشيخان ،وسحول :بلد

باليمن.

بل لو أوىص امليت أن يكفن يف غري األبيض من الثياب ال تنفذ وصيته؛ لكون التكفني

بغريها يكره .قال ذلك صاحب «موهبة ذي الفضل».

ويسن حتسني الكفن ،وإحسانه كونه أبيض من القطن؛ ألن النبي ﷺ كفن فيه ،وكونه نظيف ًا

سابغ ًا كثيف ًا؛ لقوله ﷺ« :إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم عن جابر .وروى

ابن عدي يف «كامله»« :حسنوا أكفان موتاكم فإهنم يتزاورون يف قبورهم».

وتكره املغاالة يف الكفن بأن يكون من الثياب الثمينة لقوله عليه الصالة والسالم« :والتغالوا
ٍ
بإسناد حسن- .أي :يبىل كام تبىل األجساد  -وال
يف الكفن فإنه ُيس َلب رسيع ًا» رواه أبو داود
تنايف بني احلديثني وقد مجعوا بينهام بام قاله الشيخ عيل الشربامليس حيث قال :يمكن أن جياب

بأنه يسلب باعتبار احلالة التي نشاهدها كتغري امليت ،وأهنم إذا تزاوروا يكون عىل صورته التي
دفنوا هبا ،وأمور اآلخرة ال يقاس عليها اهـ .

ٍ
عندئذ ،ويعترب يف
نعم إن كان يف الورثة حمجور عليه ،أو غائب ،حرم التغايل يف الكفن

الكفن حال امليت يف احلياة .فإن كان ُمق ً
ال فمن خشن الثياب ،وإن اعتاد لبس الثياب اجليدة
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يف حياته ،وإن كان متوسط ًا فمن أوسطها ،وإن كان ُمكثِر ًا فمن جيادها بال مغاالة ،وإن كان
مقترِّ ًا عىل نفسه يف حياته.

ويندب تبخري الكفن لغري ا ُمل ِ
حرم ،أما املحرم فال يندب ملا مر من قوله -عليه الصالة

والسالم« :-وجنبوه الطيب» .ويندب تبخريه ثالث ًا لقوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا

مجرتم امليت فجمروه ثالث ًا» رواه احلاكم وصححه عىل رشط مسلم .وكون التبخري للكفن

بالعود غري املطيب باملسك؛ لكونه أوىل من غريه.

وحيرم أن يكتب عىل الكفن مع َّظم كقرآن أو ٍ
ذكر صيان ًة له عن الصديد؛ نعم إن كتبه بالريق

فال بأس به.

قال صاحب «فتح العالم» [ :ونقل عن بعضهم أن مما يكتب عىل جبهة امليت بغري مداد

باإلصبع املسبحة بسم اهلل الرمحن الرحيم وعىل صدره «ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل» وذلك
بعد الغسل وقبل التكفني .وروى الرتمذي عن النبي ﷺ« :أن من كتب هذا الدعاء وجعله

بني صدر امليت وكفنه مل ينله عذاب القرب ومل َير منكر ًا وال نكري ًا وهو هذا" :ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،ال إله إال اهلل و ال حول و ال قوة إال باهلل العيل العظيم"» كذا

نقل عن اجلمل .وينبغي جعل ذلك يف حرز حفظ ًا له من الصديد] اهـ .
قلت :لو كتبه بالريق أو بالطيب كان حسن ًا؛ ألنه ال يثبت.

ويكره اختاذ اإلنسان لنفسه كفن ًا ،إال إذا كان من حل ،أو من أثر صالح ،و للوارث إبداله؛

املورث.
ألنه ال جيب عليه تكفينه فيه؛ ألنه ينتقل للوارث بموت ِّ
قال الدمريي يف «النجم الوهاج»:

[مهمة :قال الصيمري :ال يستحب لإلنسان أن يعد لنفسه كفن ًا يف حياته؛ لئال حياسب عليه.

قال الروياين :وعندي أن ذلك مستحب ملعرفة خلوه عن الشبهة .قال املصنف -يعني اإلمام
النووي -والذي قاله الصيمري صحيح إال أن يكون من جهة يقطع بحلها ،أو من أثر بعض
أهل اخلري من العلامء والعباد ونحو ذلك ،فإن ادخاره حسن ،وقد صح عن بعض الصحابة
فعله ،والذي قاله مردود فإن أمواله كلها حياسب عليها] .وأشار بقوله :وقد صح عن بعض
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َأ َق ُّل َ
الك َف ِن َث ْو ٌب َي ُع ُّم ُه ،
الصحابة إىل ما رواه البخاري عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه« -أن النبي ﷺ كانت عليه
شملة فطلبها منه رجل فأعطاه إياها فأعدها ذلك لنفسه كفن ًا».

و(أقل الكفن) أي :الواجب (ثوب) واحد لرجل وامرأة مسلم أو ذمي  -فحكم الذمي يف

الكفن حكم املسلم -حلصول السرت بالثوب ،فال يكفي بثوب يصف البرشة بأن يعرف سوادها

من بياضها كمهلهل النسج ورقيقه؛ ألن مقصود الكفن -وهو السرت -الحيصل بذلك ،فمن
أجل ذلك البد من ثوب حيصل به السرت .مع كونه (يعمه) أي :يعم سائر بدن امليت ،عدا رأس
املحرم ووجه املحرمة؛ ملا روى الشيخان عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام  -قال « :بينام رجل

واقف مع رسول اهلل ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فانكرست عنقه ،فقال رسول اهلل ﷺ:
ِ
ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة
«اغسلوه بامء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال تمُ ُّسوه طيب ًا وال ِّ
ملبيا» .وأما املرأة فالوجه يف حقها كرأس الرجل.
وهذا الذي ذكره يف الكفن هو ما جيب للميت «أي :حق له علينا» ،وألن ما دونه ال يسمى

كفن ًا .واملراد بـ«حق له علينا» :أنه إذا مل خيلف ماالً ،ال يلزم من يكفنه إال ثوب واحد يسرت
مجيع بدنه ،بل إن كفن من بيت املال ،أو مما وقف للتكفني اقترص عىل ثوب واحد يسرت مجيع

بدنه وحرمت الزيادة عليه .وإن أوىص بعدم تكفينه -أي :ذلك امليت -أسقط حقه علينا ،وله
إسقاطه عند ابن حجر خالف ًا للرميل ،وال جيب علينا إال حق اهلل تعاىل وهو ثوب يسرت عورته؛
إذ ليس ألحد إسقاط ذلك ال امليت وال غريه .ويعترب حاله ذكورة وأنوثة ،ال رق ًا وحرية؛ ألن
الرق يفارقه باملوت ،فيجب للذكر ما يسرت ما بني رسته وركبته ،واملرأة ما يسرت مجيعها إال

وجهها وكفيها.

وإذا خلف ماالً لزم له ثالث لفائف يف ماله ،وليس للورثة إسقاطها وإن كان فيهم حمجور،

وجيوز للغرماء إن استغرقت الديون الرتكة إسقاط لفافتني ،وللورثة إسقاط ما زاد عىل الثالث

لفائف ،بل حترم الزيادة إن كان فيهم حمجور أو غائب.
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َ
لر ُجلِ َث َ
ال ُث َل َفائِ َف ،
وأ ْك َم ُل ُه لِ َّ
واحلاصل يف هذه املسألة ما قاله الكردي وهو قوله [ :وحاصل ما اعتمده الشارح  -يعني

بذلك ابن حجر يف كتبه -أن الكفن ينقسم إىل أربعة أقسام:

أحدها :حق اهلل تعاىل .وهو ساتر العورة ،وهذا ال جيوز ألحد إسقاطه مطلق ًا.

ثانيها :حق امليت .وهو ساتر بقية البدن ،فهذا للميت أن يويص بإسقاطه دون غريه.

ثالثها :حق الغرماء .وهو الثاين والثالث ،فهذا للغرماء عند االستغراق إسقاطه واملنع منه

دون الورثة.

رابعها :حق الورثة .وهو الزائد عىل الثالث فلهم إسقاطه واملنع منه ،ووافق اجلامل الرميل

عىل هذه األقسام إال الثاين منها فاعتمد أن فيه حقني :ح ّق ًا هلل وح ّق ًا للميت .فإذا أسقط امليت

حقه بقي حق اهلل تعاىل ،فليس ألحد عنده إسقاط يشء من ساتر مجيع البدن ].اهـ .

(وأكمله) أي :الكفن (للرجل) واملراد به الذكر صغري ًا أو كبري ًا (ثالث لفائف) تعم سائر

بدنه إال رأس املحرم كام مر؛ ألن النبي ﷺ كُفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية كام مر ،وليس
ألحد إنقاصه عن ذلك إذا كُفن من ماله إال الغرماء إذا استغرقت الديون الرتكة ،وله أيض ًا أن
يويص بإسقاط لفافة أولفافتني وتنفذ وصيته بذلك ،فقد أوىص أبوبكر -ريض اهلل تعاىل عنه-
أن يكفن يف قميصه اخللق فنفذت وصيته .أخرجه البخاري.

وقد أوىص وهبان بن صيفي الغفاري -ريض اهلل عنه -ملا حرضته الوفاة ،أن يكفن يف

ثوبني .قالت ابنته :فزدناه ثالث ًا قميص ًا فدفناه فيه فأصبح ذلك القميص عىل املشجب موضوع ًا.
قال أبو عمر :روى هذا احلديث مجاعة ثقات من البرصيني .اهـ «النجم الوهاج» .واملراد
باملشجب :ما تعلق عليه الثياب ونحوها.

وجتوز الزيادة عىل الثالث من غري كراهة؛ ألن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -كفن ابن ًا له يف

مخسة أثواب قميص وعاممة وثالث لفائف .رواه البيهقي .فال كراهة يف الزيادة إىل مخسة ،وأما

ما فوقها فيكره ،وال يكره جعل القميص والعاممة يف الكفن؛ ألن النبي ﷺ أعطى ابن عبد اهلل
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يص ِ
وخ َم ٌار وإِ َز ٌار و ُل َفا َفت ِ
َان .
ولِ ْل َم ْر َأ ِة َق ِم ٌ
بن سلول قميص ًا ليجعله يف كفن أبيه .متفق عليه .وكذا الصحايب الذي أخذ اجلبة التي أهديت

للنبي ﷺ بعد أن لبسها ليجعلها يف كفنه ،ولكن األفضل ترك ذلك.
وإن اعرتض بأهنم فعلوا ذلك تربك ًا ،فعندها الجتوز الزيادة؟

قيل :نعم قد فعلوه تربك ًا ،ولكن النبي ﷺ أقرهم عىل الزيادة يف الكفن ولو كانت غري جائزة

لنهى عن ذلك فإقراره لبيان اجلواز.

(و) أكمل الكفن (للمرأة) ومثلها اخلنثى (قميص) كقميص احلي (ومخار) يغطى به الرأس

بعد القميص (وإزار) ملا بني رسهتا وركبتها يكون حتت القميص (ولفافتان) تلف فيهام تعم
سائر بدهنا إال وجه املحرمة ،هذا كله إن مل يكن يف الورثة حمجور عليه ،وإال فليس هلا إال

الثالث اللفائف.

واألصل يف أكمل الكفن للمرأة الذي ذكره املصنف -رمحه اهلل تعاىل -ما رواه أبو داود «أن

النبي ﷺ ناول أم عطية -ريض اهلل عنها -يف كفن ابنته أم كلثوم إزار ًا ودرع ًا ومخار ًا وثوبني

مالء» .ومعنى مالء :أي :غري ملفقني بل كل منهام قطعة واحدة.

ويكون ترتيب كفن املرأة يف اخلمسة األثواب عىل النحو التايل:

يشد عليها اإلزار  -وهو ما يسرت عورهتا -ثم بعد شد اإلزار جيعل عليها القميص ،وقد

تقدم أنه كقميص احلي جيعل عىل بدهنا ،ثم بعد القميص تلبس اخلامر يغطى به الرأس كخامر
املرأة احلية ،ثم تلف يف اللفافتني.

ويندب تبخري ما ذكر بالعود ،وجعل احلنوط يف اللفافتني وهو ما سيذكر يف لفائف الرجل

فام يندب فعله يف لفائفه يندب يف لفائف املرأة ،وأما الرجل فتُبخر لفائفه كام تقدم ثالث ًا ثم تبسط
أحسن اللفائف وأوسعها؛ ألهنا ستكون الظاهرة منه وهو كاحلي يف إظهار أحسن ثيابه مما يرى

ظاهرها للناس ،هذا إن اتفق حصول تفاوت بني اللفائف ،وإال فاألفضل كوهنا متساوية،
ويذر عليه حنوط وهي أنواع من الطيب معروفة جتمع للميت وال تستعمل يف غريه ،ثم يبسط
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فوقه الثاين ويفعل به ما فعل باألول وهكذا الثالث .ووضع احلنوط؛ ألنه يشد البدن ويدفع

اهلوام ويدفع رسعة بالء األكفان ويقيها من بلل يصيبها.

ثم يوضع امليت عىل الثالث برفق مستلقي ًا عىل قفاه ،وجتعل يداه عىل صدره اليمنى عىل

اليرسى ،أو يرسالن يف جنبه ،ثم يلصق عىل مجيع منافذه ،وهي العني ،واألنف ،والفم،
واألذن ،والدبر ،والقبل ،وكذا اجلراحات النافذة إن كانت ،ومواضع السجود السبعة وهي:
اجلبهة ،واألنف ،والركبتان ،وباطن الكفني ،والقدمني من امليت ،قطن مع كافور وحنوط،

ويطوى القطن عىل املواضع بنحو خيط ،وهو الذي ختاط به الثياب .ووضع احلنوط يف هذه

األماكن دفع ًا للهوام عنها ،وإبعاد ًا للروائح الكرهية وهذا بالنسبة للمنافذ ،وأما وضعه يف

مواضع السجود فإكرام ًا هلا ،ويدس القطن مع الكافور واحلنوط بني إلييه حتى يتصل بحلقة
دبره ،ويكره إدخاله إىل الباطن من الدبر ،هذا إذا مل يكن به علة ،أما لو كانت وخيش خروج

يشء منها بتحريكه فال بأس بإدخاله يف باطن دبره.

ثم يوثقه بخرقة مشقوقة الطرفني جيعل وسطها حتت إلييه وعانته ويشد ما ييل ظهره عىل

رسته ،ويعطف الشقني اآلخرين عليه ،أو يربط الطرفني يف فخذيه بأن يشد شق ًّا من كل رأس
عىل فخذ ومثله عىل اآلخر ،ثم تلف عليها اللفائف ،ويبدأ باألُوىل التي تيل امليت فيضم الشق
األيرس من اللفافة عىل شق امليت األيمن ،والشق األيمن من اللفافة عىل شق امليت األيرس،

ثم يفعل بالثانية كذلك ثم بالثالثة كذلك ،ثم جيمع الفاضل من قبل الرأس والرجلني ويكور،
ثم تربط األكفان بشداد يشده عليها لئال تنرش عند احلمل ،ثم يشد عىل وسط امليت بشداد

أيض ًا ،واملرأة بشداد عند صدرها ،ثم حتل مجيع الشداد يف القرب إال شداد اإللية عنه تفاؤالً بحل
الشدائد عنه.

وبعد متام الكفن يصيل عليه من غسله واحلارضون مبارشة خوف نزول يشء منه ،ثم حيمل

إىل مكان الصالة عليه ،ثم إىل القرب .واحلمل مل يذكره املصنف وقد تقدم إيضاح ذلك بأن

احلمل من لوازم الدفن وهو من وظيفة الرجال ،وليس للنساء محلها؛ لضعفهن عن ذلك.

وليس يف محل اجلنازة دناءة وال سقوط مروءة بل هو بر وإكرام .قال الدمريي يف «النجم
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الوهاج»  [:قال اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه -ليس يف محل اجلنازة دناءة وال إسقاط

مروءة ،بل ذلك مكرمة وثواب وبر وفعل أهل اخلري .فعله رسول اهلل ﷺ ثم الصحابة ثم

التابعون].اهـ .

وحلمل اجلنازة كيفيتان:

الكيفية األوىل :محلها بني العمودين .
والكيفية الثانية :الرتبيع.

وكيفية محلها بني العمودين :أن يضع خشبتي النعش املتقدمتني عىل عاتقيه ورأسه بينهام

أي :يكون احلامل يف املقدمة رج ًال واحد ًا وحيمل مؤخريت النعش رجالن -واألصح كام يف

«املنهاج» :أن هذه الطريقة أفضل ،فقد روى البيهقي أن النبي ﷺ محل جنازة سعد بن معاذ
بني العمودين ،وروي أيض ًا أنه ُف ِعل بعثامن وسعد بن أيب وقاص وابن عمر وأيب هريرة  -ريض

اهلل عنهم .-

وكيفية احلمل يف الرتبيع :أن حيمل عمودي النعش املتقدم رجالن ويتأخر آخران وحيمالن

عموديه يف املؤخرة فيكون احلاملون أربعة ،وقيل :إن هذه الكيفية أفضل من األوىل وعليها
العمل؛ ألهنا أصون للميت وأحفظ له من اإلزراء به ،وإن احتيج يف احلمل إىل أكثر محلوا من
اجلوانب ،ويكره االقتصار يف محله عىل واحد أو اثنني إال يف طفل ،وحيرم احلمل بطريقة مزرية

كاحلمل يف قفة ،ومحل الكبري عىل األيدي مع وجود ما حيمل عليه كالنعش ،أما الصغري فال
بأس بحمله عىل األيدي.

ويندب أن يغطى نعش املرأة بيشء كالقفص؛ مبالغة يف سرتها .

وامليش مع اجلنازة من السنة ،وكونه أمامها وبقرهبا أفضل ،ملا روى أبو داود وغريه عن ابن

عمر -ريض اهلل عنهام -قال :كان رسول اهلل ﷺ يميش أمامها وأبو بكر وعمر وعثامن -ريض

اهلل عنهم .-

وسواء أكان راكب ًا أو ماشي ًا إال أن الركوب بالذهاب مع اجلنازة مكروه ،فقد روي أنه ﷺ

مل يركب يف عيد وال جنازة .رواه الشافعي يف األم.
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نعم إن احتيج للركوب لعجزه ،أو بعد املوضع فال كراهة ،وقد روى الرتمذي :أن النبي

ﷺ رأى ناس ًا ركبان ًا يف جنازة فقال« :أال تستحيون ؟! إن املالئكة عىل أقدامهم وأنتم عىل
ظهور الدواب».

ومعنى القرب منها :أن يكون قريب ًا منها بحيث لو التفت لرآها ،فإن بعد عنها لكثرة

املشيعني ،وكان بحيث ينسب إليها حصلت له فضيلة التشييع ،وقد ورد يف فضيلة اتباع اجلنازة

قوله ﷺ « :من اتبع جنازة مسلم إيامن ًا واحتساب ًا فكان معها حتى يصيل عليها ويفرغ منها رجع
من األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ومن صىل عليها ثم رجع قبل أن تدفن يرجع بقرياط»

رواه الشيخان.

ويسن اإلرساع باجلنازة ،ويكون ذلك فوق امليش املعتاد ،ويكره اإلرساع الشديد ،واإلرساع

كام تقدم مندوب إال إن خيف منه تغري امليت كانفجاره فيجب التأين ،وجيب اإلرساع إن خيف

من اإلبطاء التغري ويكون ذلك فوق اخلبب ،و ندبية اإلرساع ملا رواه الشيخان« :أرسعوا

باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه ،وإن تك سوى ذلك فرش تضعونه عن رقابكم» .

ويسن ملن مرت به جنازة ،أن يقوم هلا وقيل يكره ،ويسن أن يثني خري ًا إن كانت أه ً
ال

لذلك وإذا رآها يقول( :سبحان امللك القدوس) ويقول أيض ًا( :سبحان احلي الذي ال يموت)
ويقول( :اللهم إين أسألك بحق سيدنا حممد وآل سيدنا حممد أن ال تعذب هذا امليت) .يقول

هذا الدعاء ثالث ًا.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان صالة اجلنازة
وهو األمر الثالث من األمور التي جتب علينا للميت غري الشهيد وغري السقط بتفصيله

املتقدم .واجلنازة :بفتح اجليم وكرسها اسم للميت يف النعش ،وقيل بالفتح اسم للميت يف

النعش وبالكرس اسم للنعش وعليه امليت ،وهذا معنى قوهلم األعىل لألعىل واألسفل لألسفل
أي :اجلنازة باحلركة العليا وهي الفتحة لألعىل وهو امليت يف النعش ،وباحلركة السفىل وهيبالكرسة للنعش وعليه امليت وهو أسفل ،-ومن هنا يفهم أن النعش إذا مل يكن عليه ميت ال

يسمى جنازة ،وإنام يسمى رسير ًا أو نعش ًا.

وهل الصالة عىل امليت من خصائص هذه األمة؟

قال صاحب «موهبة ذي الفضل» :قيل إن الصالة عىل اجلنازة من خصائص هذه األمة،

ونظر فيه بام يف خرب احلاكم وغريه بإسناد حسن بل صحيح عند احلاكم «إن آدم -عليه السالم

 ملا حرضه املوت نزلت املالئكة بحنوطه وكفنه وملا مات غسلته املالئكة باملاء و السدر ثالث ًاوجعلوا يف الثالثة كافور ًا وكفنوه يف ٍ
وتر من الثياب وحفروا له حلد ًا وصلوا عليه .وقالوا لولده:

هذه سنة ولد آدم من بعده» ويف رواية أهنم قالوا« :يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذلكم
فافعلوا».

قال يف «التحفة»[ :وهبذا يتبني أن الغسل والتكفني والصالة والدفن و السدر و احلنوط

والكافور والوتر واللحد من الرشائع القديمة ،وأنه ال خصوصية لرشعنا بيشء من ذلك ،فإن

صح ما يدل عىل اخلصوصية تعني محله عىل أنه بالنسبة لنحو التكبري والكيفية إىل أن قال :هل
رشعت صالة اجلنازة بمكة أو مل ترشع إال باملدينة ؟

مل َأر يف ذلك ترصحي ًا ،وظاهر حديث أنه ﷺ صىل عىل قرب الرباء بن معرور ملا قدم املدينة
ٍ
بشهر كام قاله ابن اسحاق وغريه وما يف اإلصابة عن الواقدي أن
وكان مات قبل قدومه هلا
الصالة عىل اجلنازة مل تكن رشعت يوم موت خدجية -ريض اهلل عنها -وموهتا بعد النبوة بعرش
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َاز ِة َسب َع ٌة َ :
َأ ْر َكانُ َص َ
(األ َّو ُل) الن َِّّي ُة
ال ِة َ
الجن َ ْ
سنني عىل األصح ،أهنا مل ترشع بمكة بل باملدينة.

قال الشيخ عيل الشربامليس :وإنام قال وظاهر … الخ الحتامل أهنا رشعت بمكة بعد موت

خدجية -ريض اهلل عنها -وقبل اهلجرة واهلل أعلم] .اهـ .

و(أركان صالة اجلنازة سبعة) بحيث البد من اشتامهلا عىل هذه األركان؛ ألن ك ً
ال منها جزء

ال تكتمل ماهية صالة اجلنازة إال به (األول) منها (النية) كغريها من الفرائض ،وللحديث
املشهور «إنام األعامل بالنيات» وهي من األعامل فيجب فيها ما جيب يف نية سائر الفروض

من الصلوات ،فيجب قرهنا بالتكبرية األوىل وهي تكبرية اإلحرام ،والتعرض للفرضية ،وال

يشرتط أن يقول فرض ًا كفائي ًا ،والتعرض للفرضية البد منه ولو يف صالة امرأة مع رجال وكذا

يف حق الصبي كام هو معتمد ابن حجر.

قال صاحب «موهبة ذي الفضل»[ :وكذا يف حق الصبي عند الشارح لوجوب نية الفرضية

عليه يف مكتوباته عنده وفاق ًا «للروضة» وأصلها ،وأما عند الرميل فقياس ما اعتمده َثم عدم
الوجوب هنا .قال الشيخ عيل الشربامليس :وقد يفرق بني ما هنا وبني املكتوبة بأن صالة

الصبي هنا تسقط الفرض عن املكلفني مع وجودهم ،فقويت مشاهبته بالفرض ،فيجوز أن
تنزل منزلة الفرض ،فيشرتط فيها نية الفرضية أي :حتى عنده ،بخالف املكتوبة منه فإهنا ال

تسقط احلرج عن غريه والهي فرض يف حقه ،فقويت جهة النفلية فيها ،فال يشرتط فيها نية

الفرضية ،قال ابن قاسم عن الرميل فيام لو كان مع النساء صبي جيب عليهن أمره هبا بل ورضبه
عليها ،وجيب عليهن أمره بنية الفرضية وإن مل تشرتط نية الفرضية يف املكتوبات اخلمسة ،قال
الشيخ عيل الشربامليس  :وهو ظاهر يف أنه إذا صىل وحده مع وجود الرجال بال صالة منهم،

أنه البد من نية الفرضية إلسقاط الصالة عنهم فلرياجع] .اهـ .

وجيب التعرض لنية االقتداء أو اجلامعة أو اإلئتامم ونحو ذلك مما مر إذا كان يصيل خلف

اإلمام مقتدي ًا به.
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ويسن النطق بالنية قبل التكبرية واإلضافة إىل اهلل تعاىل وذكر االستقبال وعدد التكبريات.

وال جيب تعيني امليت احلارض يف النية بنحو اسمه ،وال معرفته فيكفي أن يقول :نويت

الصالة املفروضة عىل هذا امليت ،أو نويت الصالة املفروضة عىل من يصيل عليه اإلمام ،أو

نويت الصالة املفروضة عىل من حرض من أموات املسلمني.

فإن عني املصيل امليت كأن قال :أصيل فرض صالة اجلنازة مث ً
ال عىل زيد ،أو رجل ،فبان

عمر ًا ،أو امرأةً ،رض ما مل يرش إليه كزيد هذا ،أو احلارض ،أو الذي يف املحراب ،أو الذي أمام
اإلمام ،فإنه إن أشار إليه مع اخلطأ يف االسم كام تقدم مل يرض .واملراد باإلشارة هنا :اإلشارة

القلبية وإن مل توجد باللفظ .هذا يف امليت احلارض ،أما الغائب فال بد من تعيينه إال إذا قال:
أصيل عىل من يصيل عليه اإلمام ،وكذا لو قال :أصيل عىل من جتوز الصالة عليه من أموات

املسلمني فعندها تصح.

(تنبي ٌه) تصح الصالة عىل الغائب عن عامرة البلد أو سورها ،واملراد بذلك أن يكون بمحل

بعيد عن البلد ،بحيث ال ينسب إليها عرف ًا خالف ًا لإلمام أيب حنيفة ومالك ،فعندمها ال تصح

الصالة عىل الغائب ،ولنا « :أن النبي ﷺ أخرب الناس وهو باملدينة بموت النجايش يف اليوم
الذي مات فيه ثم خرج هبم إىل املصىل فصىل عليه و كرب أربع ًا» رواه الشيخان .وسواء أكان

الغائب يف جهة القبلة ،أو لغري جهتها ،واملصيل يصيل جلهة القبلة .أما إذا كان يف البلد فال يصيل

عليه إال من حرضه ،أما من مل حيرضه فال تصح صالته ،وإن كربت البلد وتعذر احلضور ،لكن
قال يف «النهاية» :ولو تعذر عىل من يف البلد احلضور حلبس أو مرض مل يبعد جواز ذلك كام

بحثه األذرعي وجزم به ابن أيب الدم يف املحبوس؛ ألهنم قد عللوا املنع بتيرس الذهاب إليه.

ويف معناه إذا مات إنسان ببلد وأخفي قربه عن الناس .اهـ .ولذا استوجه ابن قاسم أن

املعترب املشقة وعدمها ،فحيث شق احلضور ولو يف البلد لكربها ونحوه صحت ،وحيث ال ولو

خارج السور مل تصح ،واستفيد من قول «النهاية» :ولو تعذر أن العربة يف املشقة بالنسبة ملريد

الصالة كام يفهم من متثيله للعذر باملرض فليتأمل اهـ «موهبة ذي الفضل».

وصالة الغائب وإن صحت عندنا وعند اإلمام أمحد ،لكنها ال تسقط الفرض عن احلارضين
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(ال َّثانِي) َأ ْر َب ُع َت ْكبِ َير ٍ
ات
عنده؛ ألن فرض الكفاية تعلق هبم.

وتصح الصالة أيض ًا عىل املدفون يف البلد ملن كان يف البلد ومل يصل عليه ،أن يصيل عىل قربه،

ومثله الغائب عن البلد ،وحرض إليها بعد الدفن.

ويشرتط ملن صىل عىل القرب ،أن ال يتقدم عىل القرب .ويشرتط أيض ًا هنا ويف الصالة عىل

الغائب أن يكون املصيل من أهل فرض الصالة عليه يوم املوت -أي :وقته -بأن يكون املصيل
ٍ
حينئذ مكلف ًا مسل ًام طاهر ًا إال النبي ﷺ فال تصح الصالة عىل قربه ،وال جتوز كام يف قبور
سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم؛ ألنه ﷺ لعن اليهود والنصارى الختاذهم قبور أنبيائهم
مساجد ،وألننا مل نكن أه ً
ال للفرض وقت موهتم.

ودليل صحة الصالة عىل القرب بالرشوط املتقدمة ما جاء يف «الصحيحني» عن أيب هريرة

-ريض اهلل عنه : -أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد أو شاب ًا ففقدها رسول اهلل ﷺ فسأل عنها

أو عنه فقالوا :مات ،قال « :أفال كنتم آذنتموين» .قال :فكأهنم صغروا أمرها أو أمره .فقال:
«دلوين عىل قربها» فدلوه فصىل عليها ،ثم قال« :إن هذه القبور مملوءة ظلمة عىل أهلها ،وإن

اهلل ينورها هلم بصاليت عليهم» وهذا لفظ مسلم ويف البخاري نحوه.

(الثاين) من األركان (أربع تكبريات) بام فيها تكبرية اإلحرام ،قال الدمريي يف «النجم

الوهاج»[ :ألن آخر األمرين من فعل رسول اهلل ﷺ «أنه كرب عىل سهيل بن بيضاء أربع ًا»

متفق عليه.

ويف «املستدرك» عن ابن عباس -ريض هلل عنهام :-آخر ما كرب النبي ﷺ عىل اجلنازة أربع ًا،

وكرب عمر عىل أيب بكر -ريض اهلل عنهام -أربع ًا ،وكرب عبد اهلل بن عمر عىل عمر -ريض اهلل

عنهام -أربع ًا ،وكرب احلسن بن عيل عىل عيل -ريض اهلل عنهام -أربع ًا ،وكرب احلسني بن عيل
عىل احلسن -ريض اهلل عنهام -أربع ًا ،وكربت املالئكة عىل آدم -عليه السالم -أربع ًا» كذا

رواه احلافظ أبو نعيم يف «تاريخ أصبهان» من رواية أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال القايض
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عياض :كان النبي ﷺ يكرب أربع ًا ومخس ًا وست ًا وسبع ًا وثامني ًا ،حتى مات النجايش فكرب عليه

أربع ًا ،وثبت عىل ذلك حتى تويف ﷺ إىل رمحة اهلل  .قال ابن عبد الرب وانعقد اإلمجاع بعد ذلك

عىل أربع] .اهـ .

فمن هنا يفهم أنه متى نقصت التكبريات عن األربع رض ذلك ،فإن كان عامد ًا بطلت

صالته ،إن مل ينو النقص مع النية ،فإن نواه مع النية مل تنعقد.

أما إذا نيس بأن نوى اإلتيان باألربع ،ثم نيس تكبرية منها ومل يذكرها إال بعد السالم بطلت

صالته؛ ألن صالة اجلنازة ال يرشع فيها سجود جيرب اخللل فيها.

وال ترض الزيادة عىل األربع وإن نوى الزيادة مع تكبرية اإلحرام لورود ذلك يف السنة ،نعم

إن اعتقد بطالهنا بالزيادة عىل األربع لكونه جاه ً
ال بأن الزيادة ال ترض ثم زاد بطلت صالته،

وإن كان مع النية مل تنعقد.

ولو زاد اإلمام عىل األربع مل يتابعه املأموم عىل األصح ،بل يفارقه ويسلم ،أو ينتظره ويسلم

معه وهو األفضل ،هذا إن مل يعتقد املأموم بطالن صالة اإلمام بتلك الزيادة وإال وجبت عليه

مفارقته.

ولو ختلف املأموم عن إمامه بال عذر بتكبرية ،حتى رشع يف أخرى بأن رشع اإلمام يف الثالثة

واملأموم يف األوىل ،أو رشع اإلمام يف الرابعة واملأموم يف الثانية ،بطلت صالته؛ إذ االقتداء إنام
يظهر يف التكبريات ،فالتخلف بتكبرية ختلف فاحش يشبه التخلف بركعة.

وأفهم قوهلم حتى رشع يف أخرى ،أنه لو مل يرشع يف األخرى مل تبطل ،وهو كذلك حتى لو

مل يكرب املأموم الرابعة حتى سلم اإلمام مل تبطل صالته ،خالف ًا للبارزي حيث قال يف التمييز

بالبطالن كام يف رشح الرميل.

فإن كان التخلف بعذر كنسيان قراءة وبطئها ،وعدم سامع تكبري ،وجهل يعذر به ،فال تبطل

بتكبرية بل بتكبريتني ،والتخلف للقراءة ،إنام هو عىل طريقة من يعينها عقب األوىل كام يف

«البجريمي» وكذا لو رشع فيها كام سيأيت.

وخرج بنسيان القراءة :نسيان الصالة واالقتداء فال يرض التخلف به ولو بجميع التكبريات،
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(ال َّثالِ ُث) ِ
لى ال َق ِ
(الرابِ ُع) ِق َر َاء ُة ال َفاتِ َح ِة
الق َي ُام َع ٰ
اد ِر ّ
بل يف «برشى الكريم» نق ً
ال عن «التحفة» [ :أن التخلف لعذر ال يرض مطلق ًا فيجري عىل

ترتيب نفسه] .اهـ .

ولو تقدم عىل إمامه عمد ًا بتكبرية مل تبطل صالته ،وقيل :تبطل ما مل يقصد هبا الذكر وهو

املعتمد .اهـ «فتح العالم».

ويسن رفع اليدين حذو املنكبني عند مجيع التكبريات لإلمام واملأموم واملنفرد ،وضمهام

بعد كل تكبرية حتت الصدر وفوق الرسة ،ولو كان املأموم يصيل خلف حنفي ال يرى ندبية
الرفع ،لورود ذلك يف السنة وهو ما رواه ابن عباس -ريض اهلل عنهام -عن النبي ﷺ كام رواه
الدارقطني وكان أنس وابن عمر يفعالنه كذا رواه البيهقي عنهام؛ وألهنا تكبريات تفعل حال
االستقرار يف الصالة فأشبهت تكبرية اإلحرام.

(الثالث) من أركاهنا (القيام عىل القادر) ولو صبي ًا أو امرأة صليا مع الرجال ،هذا يف حق

القادر ،أما العاجز فيصيل عىل حسب حاله كام تقدم يف الصلوات املفروضة ،ويسقط الفرض
بصالة غري القائم املعذور ،ولو مع وجود القادر عىل القيام.

وإنام أوجبوا القيام فيها؛ ألهنم أحلقوها بالصلوات اخلمس املفروضة من حيث الفرضية،

ألن يف عدم القيام حمو ًا لصورهتا بالكلية ،وقيل :جيوز القعود فيها ،وقيل :إن تعينت وجب
القيام وإال فال ،واألول هو األصح وإن أحلقوها بالنوافل يف التيمم.

و(الرابع) من أركاهنا (قراءة الفاحتة) أو بدهلا ،وكوهنا بعد تكبرية اإلحرام أفضل ،وجيوز

تأخريها عن التكبرية األوىل وجعلها بعد الثانية مع الصالة عىل النبي ﷺ ،أو بعد الثالثة مع
الدعاء للميت ،أو بعد الرابعة هذا ما اعتمده يف «املنهاج» حيث قال [ :قلت :جتزئ الفاحتة بعد

غري األوىل ] .اهـ ألنه ال يظهر بذلك خلل يف الصالة.

وقد جزم النووي يف التبيان تبع ًا للجمهور بتعيينها يف األوىل ،وهو ظاهر نصني للشافعي

ريض اهلل عنه وانترص له األذرعي وغريه ،واعتمده شيخ اإلسالم يف كتبه .قال يف «األسنى»
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بعد كالم طويل[ :واملدرك هنا االتباع ،وال خفاء أن تعيينها يف األوىل أوىل من تعيني الدعاء
يف الثالثة]..إلخ ،لكن الذي اعتمده تالمذته كالشارح والرميل األول وهو اإلجزاء بعد غري
ٍ
مساو لتعيني الصالة يف
األوىل ،قال يف «اإليعاب» :فإن قلت تعيينها يف األوىل إما أوىل أو

الثانية والدعاء يف الثالثة ،قلت :التساوي ممنوع فض ً
ال عن األولوية؛ ألن القصد األعظم من
هذه الصالة إنام هو الدعاء كام رصحوا به ،والصالة عىل النبي ﷺ وسيلة لقبوله .وأما القراءة

فأمر تابع هنا ،لكنها يف ذاهتا أرشف فنظروا إىل هذين فجعلوها بعد األوىل ندب ًا نظر ًا للثاين ال

وجوب ًا نظر ًا لألول ،حتى يتميز املقصود ووسيلته ،بأن هلام حملني خمصوصني ليدل ذلك عىل
مزيد االعتناء باملقصود دون غريه ،وال بدع فإنه قد يعرض للمقصود الذايت ما يصريه تابع ًا،

ويدل لذلك أهنم مل يوجبوا للرابعة ذكر ًا؛ ألنه مل يبق إلجيابه مقتىض وهبذا جياب عام قيل :ليس
لتخصيص الدعاء بالثالثة دليل واضح وما قيل بمثله يف الصالة يف الثانية فتأمله .اهـ «موهبة

ذي الفضل».

واألصل يف وجوب قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة أهنا صالة افتقرت إىل قيام فأوجبوا فيها

القراءة ،ولعموم قوله ﷺ« :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» ،وكذلك ما رواه البخاري:
أن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -صىل عىل جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وقال :فعلته لتعلموا أهنا

سنة ،وروى احلاكم عن جابر -ريض اهلل عنه -قال« :كان رسول اهلل ﷺ يكرب عىل جنائزنا

أربع ًا يقرأ فاحتة الكتاب يف التكبرية األوىل».

ويندب املخافتة بقراءة الفاحتة ،سواء أصالها لي ً
ال أو هنار ًا ،ملا روي من حديث أيب أمامة -

ريض اهلل عنه -أنه قال :من السنة يف صالة اجلنازة أن يكرب ،ثم يقرأ بأم القرآن خمافتة ،ثم يصيل

عىل النبي ﷺ ،ثم خيلص الدعاء للميت ويسلم .رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح.

وال يسن دعاء االستفتاح فيها وال قراءة سورة بعد الفاحتة ،ولو عىل قرب أو عىل غائب؛ ألن
صالة اجلنازة مبنية عىل التخفيف ،وذلك ٍ
مناف للتخفيف عكس التعوذ فإنه يندب فيها؛ ألنه

من سنن الفاحتة فندب اإلتيان به كالتأمني وال تطويل فيه ،وخالف ابن العامد حيث قال بندبية

اإلتيان بام تقدم إذا كان يصىل عىل غائب أو قرب النتفاء العلة.
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(الس ِ
س) الدُّ َع ُاء لِ ْل َم ِّي ِ
ت
الصال ُة َع ٰ
(الخامس) َّ
اد ُ
ُ
لى ال َّنبِ ِّي ﷺ َب ْع َد ال َّثانِ َي ِة َّ
َب ْع َد ال َّثالِ َث ِة ،
(اخلامس) من أركاهنا (الصالة عىل النبي ﷺ بعد) التكبرية (الثانية) من التكبريات األربع

حلديث أيب أمامة السابق ،ولفعل السلف واخللف ،وملا روي :أن ابن عباس -ريض اهلل عنهام-

صىل هبم عىل جنازة فكرب ثم قرأ بأم القرآن فجهر هبا ثم صىل عىل النبي ﷺ  ،...ولقوله -عليه
الصالة والسالم« :-ال صالة ملن مل ِّ
عيل» رواه احلاكم يف «املستدرك» وقال عىل رشط
يصل ّ

الشيخني ،وألنه أرجى إلجابة الدعاء الذي يأيت بعدها.
ِ
ُ
الصالة عىل النبي ﷺ فيها كام يف التشهد األخري ،وأقله اللهم صل عىل حممد ،وتسن
وأكمل
الصالة عىل اآلل فيها وال جتب عىل الصحيح ويندب ضم السالم للصالة.

(السادس) من أركاهنا (الدعاء للميت) ولو طف ً
ال (بعد الثالثة) وجوب ًا حلديث أيب أمامة

املتقدم ،وألنه املقصود األعظم من الصالة عىل امليت ،وما قبله كاملقدمة له .ويكون الدعاء

للميت بخصوصه ،فال يكفي الدعاء له بالعموم كأن يقول« :اللهم اغفر للمؤمنني»....

وقد روى أبو داود وغريه أن النبي ﷺ قال« :إذا صليتم عىل امليت فأخلصوا له الدعاء».

وأقل الدعاء للميت ما يطلق عليه اسم الدعاء كـ(اللهم اغفر له) أو (اللهم ارمحه) أو غري

ذلك.

وأكمله ما التقطه اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه -من أخبار بعضهم باللفظ ،وبعضهم

باملعنى ،واستحسنه األصحاب ونقله املزين عنه يف املخترص وهو( :اللهم هذا عبدك وابن

عبدك خرج من َروح الدنيا وسعتها وحمبوبه وأحبائه فيها إىل ظلمة القرب وما هو القيه ،كان
يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممد ًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به ،اللهم إنه نزل بك وأنت

خري منزول به وأصبح فقري ًا إىل رمحتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبني إليك شفعاء
له ،اللهم إن كان حمسن ًا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئ ًا فتجاوز عنه ولقه برمحتك رضاك ِ
وق ِه
فتنة القرب وعذابه وافسح له يف قربه وجاف األرض عن جنبيه ولقه برمحتك األمن من عذابك
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الس َ
ال ُم .
(السابِ ُع) َّ
ّ
حتى تبعثه إىل جنتك يا أرحم الرامحني).

ويستحب أن يقدم عىل هذا الدعاء " :اللهم اغفر حلينا و ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا

وكبرينا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه عىل

اإليامن" وهذا رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم.

وأصح حديث يف الباب ما رواه مسلم عن عوف بن مالك قال صىل رسول اهلل ﷺ عىل

جنازة فحفظت من دعائه( :اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كام ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دار ًا

خري ًا من داره وأه ً
ال خري ًا من أهله وزوج ًا خري ًا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب

ومن عذاب النار) .قال :حتى متنيت أن أكون ذلك امليت لدعاء رسول اهلل ﷺ.

ويف الصغري بعدما تقدم يقول أيض ًا« :اللهم اجعله لوالديه فرط ًا وذخر ًا وعظة واعتبار ًا

وشفيع ًا وثقل به موازينهام وأفرغ الصرب عىل قلوهبام وال تفتنهام بعده وال حترمهام أجره»
واالقتصار عىل هذا الدعاء يف الصغري ال جيزئ عند اإلمام ابن حجر؛ ألنه دعاء بالالزم وهو ال
يكفي؛ ألنه إذا مل يكف بالعموم فهذا أوىل ،وإنام جيزئ الدعاء له ،فعليه فاألوىل أن يأيت بام تقدم

ثم يأيت به ،أو يقول « :اللهم اغفر له وارمحه واجعله فرط ًا ...الخ».

(السابع) من أركاهنا (السالم) وهو آخر األركان السبعة بعد التكبرية الرابعة ،كام تقدم يف

حديث أيب أمامة السابق وللحديث الذي رواه البيهقي بإسناد جيد عن عبداهلل بن عمر -ريض
اهلل عنهام -قال :أرى ثالث ِخالل كان الرسول ﷺ يفعلهن تركهن الناس .أحدها :التسليم
عىل اجلنازة مثل التسليم يف الصالة ،ولعموم قوله ﷺ يف الصالة« :حتريمها التكبري وحتليلها
التسليم» والسالم فيها كغريها من الصلوات يف مجيع ما مر مما جيب فيه وما يندب ،ويف أقله

وأكمله إال أنه هنا يسن زيادة وبركاته عند ابن حجر خالف ًا للرميل.

ويسن بعد التكبرية الرابعة وقبل السالم أن يأيت بدعاء حتى يطوهلا بقدر التكبريات الثالث قبلها.
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ومنه(:اللهمالحترمناأجرهوالتفتنابعدهواغفرلناوله)والصالةعىلالنبيﷺوالدعاء

للمؤمنني واملؤمـنـات وقراءة :ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ و «ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
النار» و «ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب».

واألصل فيام ذكر ما رواه احلاكم وصححه والبيهقي يف الكبري عن عبد اهلل بن أيب أوىف -

ريض اهلل عنهام -أنه كرب عىل جنازة ابنة له أربع تكبريات ،فقام بعد الرابعة قدر ما بني التكبريتني

يستغفر هلا ويدعو ،ثم قال :كان رسول اهلل ﷺ يصنع هكذا ،ويف رواية كرب أربع ًا فمكث ساعة
حتى ظننا أنه سيكرب مخس ًا ،ثم سلم عن يمينه وعن شامله فلام انرصف قلنا له :ماهذا؟ فقال:

إين ال أزيدكم عىل ما رأيت رسول اهلل ﷺ يصنع ،أو هكذا صنع رسول اهلل ﷺ.

تتمة :إذا أدرك اإلمام وقد سبقه ببعض صالة اجلنازة ،كرب ودخل معه يف الصالة ،وراعى

ترتيب صالة نفسه ،ال صالة اإلمام ،مثل من كرب واإلمام قد كرب التكبرية الثالثة ،فإنه يكرب
التكبرية األوىل ويقرأ الفاحتة ،فإذا كرب اإلمام قبل إمتامه الفاحتة كرب معه وسقطت عنه الفاحتة

كام يف صالة اجلامعة ،وبعد فراغ اإلمام يأيت بالباقي من التكبريات.
خامتة :يف كيفية وقوف اإلمام مع وضع اجلنازةِ ،
وذكْر األَوىل يف اإلمامة عىل امليت .قبل

أن نبـني موقف اإلمام من اجلنازة ،فنذكر أوالً أنه يسن فعلها بثالث صفوف فأكثر؛ لقوله
ﷺ« :ما من عبد يموت فيصىل عليه ثالث صفوف إال غفر له» وأقل الصف اثنان ،فال تسن
الصفوف الثالثة إال من ستة فأكثر ،فلو حرض مخسة وقف واحد مع اإلمام وأربعة صفني من
اثنني وهذا معتمد اإلمام ابن حجر ،واعتمد غريه أنه يسن فعلها بثالث صفوف ولو كان
الصف واحد ًا للحديث.

وأما وضع اجلنازة فتكون كاآليت ،وهو أن جيعل رأس امليت عن يمني اإلمام ،وغالبه عىل
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يسار اإلمام ،وهو الذي عليه العمل بنقل اخللف عن السلف عمالً ،وإن كان البحث الفقهي

بأن جيعل رأس امليت عن يسار اإلمام ،و باقيه عن يمينه ،هذا إذا كان امليت الذي يصىل عليه

ليس عند القرب الرشيف عىل ساكنه أفضل الصالة وأتم التسليم والترشيف.

أما إذا كان عند قربه الرشيف ﷺ ويصىل عليه يف الروضة ،فاألدب أن يكون رأس امليت

جلهـة القرب الرشيف وهو الذي جرى عليه الرملـي ومن تابعه ،ونظر فيه ابن حجـر ولكنه

استوجهه.

وأما موقف اإلمام ومثله املنفرد فيسن أن يكون عند رأس الذكر ،وعند عجيزة غريه من

أنثى و خنثى؛ ألن أنس ًا -ريض اهلل عنه -صىل عىل رجل فقام عند رأسه ،وعىل امرأة فقام
عند عجزها ،وقال :هكذا كانت صالة رسول اهلل ﷺ  .رواه أبو داود وحسنه والرتمذي.

ويف «الصحيحني»« :أن النبي ﷺ صىل عىل امرأة ماتت يف نفاسها فقام وسطها» .كل ذلك يف
اإلمام واملنفرد.

وأما املأموم فيقف يف الصف حيث كان ،وإذا صىل عىل جنائز دفعة واحدة جعلهم بني يديه

-أي :اإلمام -بعضهم خلف بعض ،ويكون األفضل مما ييل اإلمام ،واملفضول مما ييل القبلة

فيقرب الرجال ،ثم الصبيان ،ثم اخلناثى ،ثم النساء.

ويقدم عند احتاد النوع بالورع وسائر الصفات املذكورة يف اإلمامة ال بمجرد احلرية؛ ألن

الرق يزول باملوت ،فإن استويا يف مجيع الصفات قدم برضا الورثة ،ثم بالقرعة كل هذا إذا

جاءت اجلنائز دفعة واحدة ،فإن تعاقبت قدم األسبق وإن كان مفضوالً إن احتد النوع ،فإن
اختلف قدم الرجل ،ثم الصبي ،وأخرت املرأة.

أما األوىل باإلمامة قال صاحب «فتح العالم»[ :واألوىل باإلمامة يف الصالة عىل امليت

أب فأبوه وإن عال ،فابن فابنه وإن سفل ،فأخ ألبوين ،فألب ،فابن أخ ألبوين ،فألب ،فعم

ألبوين ،فألب ،فمعتق ،فعصبته ،فالسلطان أو نائبه عند انتظام بيت املال كام يف رشح الرميل
فذو رحم األقرب فاألقرب.

واملذهب القديم عندنا و به قال األئمة الثالثة كام يف «التحفة» و «النهاية» أن الوايل أوىل ،ثم
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إمام املسجد ،ثم الويل قال الدمريي :و به قال ابن املنذر وأكثر العلامء كام يف الكردي] .اهـ .

خامتة :يشرتط يف صالة اجلنازة ما يشرتط يف غريها من الصلوات ،ويشرتط أيض ًا عدم التقدم

عىل امليت احلارض ولو يف القرب ،وأن ال يزيد بني املصيل وامليت عىل ثالثامئة ذراع تقريب ًا إن

مل يكن يف املسجد تنزي ً
ال للميت منزلة اإلمام ،قال صاحب «موهبة ذي الفضل» [ :نعم ال
يرض وضع اخلشبة املعروفة عىل اجلنازة ،وإن كان خارج املسجد حال الصالة بخالف االقتداء
باإلمام فإنه يرض الباب املغلق بني اإلمام واملأموم؛ ألن من شأن اإلمام الظهور ،ومن شأن
امليت السرت وكذا ال يرض لو وضع امليت يف بيت مقفل وصىل عليه قياس ًا عىل جواز الصالة بعد

الدفن ،وإن كان قياس ما ذكروه يف باب القدوة الرضر وكذا لو وضع امليت يف تابوت مقفل،
والفرق بني ما هنا وما يف باب القدوة كام يف «حوايش الروض» أنه إنام امتنع يف باب القدوة؛

لكون املأموم ال يشاهد اإلمام وخيفى عليه أحواله وأحوال امليت غري مفتقر إليها؛ ألنه ليس

له انتقاالت وال حركات يقتدى به فيها ،و به يعلم أنه ال يرض غطاء النعش وإن كان مشدود ًا،
ٍ
حينئذ إذا كان
سواء أكان داخل املسجد أو خارجه ،خالف ًا ملن زعم عدم صحة الصالة عليه
خارج املسجد ،متسك ًا بقوهلم تنزي ً
ال للميت منزلة اإلمام وغفلة عن قوهلم إن شأن اإلمام
الظهور وشأن امليت السرت ،وعن الفرق الذي نقلته عن «حوايش الروض» ثم رأيت نق ً
ال عن
احلفني أنه قال :وحاصل املعتمد يف غطاء النعش أنه ال يرض يف املسجد مطلق ًا ،وإن سمر ويف

غريه ال يرض إال إن سمر فال يرض الربط باحلزام ،ونق ً
ال عن الرميل أنه قال :إذا كان امليت يف
سحلية مسمرة عليه ال تصح الصـالة عليه ،فإن مل تكن مسمرة ولو بعض ألواحها التي تسع
خـروج امليت منه صحت الصالة إلخ ،وهذا شامل ملا لو كان هبا شداد ومل يحُ َ ل إذ ظاهره أنه

ال يرض إال التسمري فإنه املرض؛ نعم إن كانت السحلية عىل نجاسة أو كان أسفلها نجس ًا وجب

احلل كام أفاده اجلمل وهو ظاهر فتأمل ذلك كله فإنه مهم أي مهم] .اهـ .

ويشرتط أيض ًا تقدم غسل امليت ،أو تيممه عند فقد املاء حس ًا أو رشع ًا ،واشرتاط الغسل له

قبل الصالة عليه؛ ألنه املنقول عن النبي ﷺ وألن الصالة عىل امليت كصالة نفسه ،ويشرتط

طهارة كفنه أيض ًا إىل فراغ الصالة عليه .
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فلو تعذر غسله بأن مات حتت هدم ومل يمكن إخراجه أو نحوه ،كأن وقع يف بئر أو بحر

عميق وتعذر إخراجه منه وطهره مل يصل عليه؛ لفوات الرشط.

وأقراه .قال يف
قال صاحب «موهبة ذي الفضل»[ :هذا ما نقله الشيخان عن املتويل َّ

«املجموع» :إنه ال خالف فيه لكن اعرتضه مجع من املحققني .قال يف «املغني» نق ً
ال عن بعض

املتأخرين :وال وجه لرتك الصالة عليه؛ ألن امليسور ال يسقط باملعسور ،وملا صح« :إذا أمرتكم

بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ،وألن املقصود من هذه الصالة الدعاء والشفاعة للميت ،وجزم
الدارمي وغريه أن من تعذر غسله ُصيل عليه .قال الدارمي :وإال لزم أن من ُأحرق فصار رماد ًا
أو أكله سبع مل يصل عليه ،وال أعلم أحد ًا من أصحابنا قال بذلك ،وبسط األذرعي الكالم يف

املسألة والقلب إىل ما قاله بعض املتأخرين أميل ،لكن الذي تلقيناه عن مشاخينا األول .قال
الرشواين :وينبغي تقليد ذلك اجلمع السيام يف الغريق عىل ما اختار الرافعي فيه ؛ حترز ًا عن
إزراء امليت وجرب ًا خلاطر أهله واهلل أعلم ].اهـ .
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف بيان أحكام الدفن
وقبل أن نتكلم عن الدفن نقول إنه ينبغي أن يبادر بقضاء دين امليت إن كان عليه دين ألحد

قبل جتهيزه ودفنه؛ لقوله ﷺ« :نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقىض عنه» رواه اإلمام الشافعي
والرتمذي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان.

فإن مل يتمكن بأن كانت تركته عقار ًا ونحوه مما ال يستطيع إبراء ذمته من ديونه املرتتبة عليه،

قال اإلمام الشافعي وأبو حامد :يسأل وليه غرماءه أن حيللوه وحيتالوا به عليه ،وتكون هذه
احلوالة مربئة هنا للحاجة واملصلحة ،وتكون نفس امليت معلقة بدينه إذا مل خيلف تركة يتعلق
هبا الدين هكذا قاله املاوردي ،ويدل له ماروى أبو داود عن أيب موسى األشعري -ريض اهلل
عنه -أن النبي ﷺ قال« :أعظم الذنوب عند اهلل عز وجل أن يلقاه هبا عبد بعد الكبائر التي

هنى اهلل تعاىل عنها أن يموت رجل عليه َدين مل َيدَ ع له قضاء» وكذلك يبادر بإمضاء وصيته إن

كانت ؛ مسارعة إىل وصول الثواب له.

والدفن يف املقربة أفضل؛ لكثرة ما سيناله من الدعاء له بكثرة توارد الزائرين واملارين وتكرار

ذلك ،وألن النبي ﷺ كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع.

وإنام دفن ﷺ يف بيته؛ ألن اهلل تعاىل مل يقبض نبي ًا إال يف املوضع الذي جيب أن يدفن فيه.

أخرجه الرتمذي.

ويستثنى الشهيد فإنه يدفن حيث قتل ،وقد دفن النبي ﷺ شهداء بدر يف موضع املعركة،

وقد نقلوا شهداء أحد لقرهبم من املدينة فأمرهم بإرجاعهم إىل مواضعهم.

فقد روى أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :كنا

محلنا القتىل يوم أحد لندفنهم ،فجاء منادي رسول اهلل ﷺ فأمرنا بدفن القتىل يف مصارعهم

فرددناهم.

وبحث األذرعي ندب غري املقربة لنحو شبهة بأرضها ،أو ملوحة ،أو نداوة ،أو لنحو
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َأ َق ُّل الدَّ ْف ِن ُح ْف َر ٌة
مبتدعة ،أو فسقة فسق ًا ظاهر ًا هبا.

ويستحب أن يدفن يف أفضل مقربة يف البلد كاملقربة املعروفة بالصاحلني ،ويستحب مجع

األقارب يف موضع؛ ألنه ﷺ وضع عند رأس عثامن بن مظعون -أي :بعد دفنه -صخرة وقال:

«أتَع َّل ُم هبا قرب أخي ألدفن إليه من مات من أهيل» رواه أبو داود.
وحيرم نقل امليت قبل أن يدفن من بلد موته إىل بلد آخر ليدفن فيه ،وإن مل يتغري بذلك النقل
ملا فيه من تأخري دفنه ومن التعريض هلتك حرمته .قال الرتميس يف املوهبة [:وقال مجع منهم

البغوي :الحيرم النقل املذكور بل مكروه فقط ،إذ ليس له دليل عىل التحريم إال أن يكون
بقرب حرم مكة أو املدينة أو بيت املقدس فال حيرم واليكره بل يندب لفضلها ،قال املحب

الطربي :ال يبعد أن تلحق القرية التي فيها صاحلون باألماكن الثالثة.

قال مجع منهم الزركيش :وعليه فيكون أوىل من دفنه مع أقاربه يف بلده أي :ألن انتفاعه

بالصاحلني أقوى منه بأقاربه ،ثم حمل عدم احلرمة حيث مل َ
خيش تغريه وبعد غسله وتكفينه
والصالة عليه ،وإال حرم؛ ألن الفرض تعلق بأهل حمل موته فال يسقطه ِحل النقل] .اهـ
والدفن مما أكرم اهلل به اإلنسان ،لئال تطرح جيفته كسائر السباع واحليوانات فتنتهك حرمته

ويتأذى الناس برائحته .قال تعاىل ممتن ًا عىل بني آدم بذلك :ﮋﮣﮤﮥﮊ .

و(أقل الدفن) الواجب للميت (حفرة) يف أرض ،فال يكفي وضعه عىل األرض والبناء

عليه ،أو إهالة الرتاب واحلجارة عليه وإن كتمت رائحته ومنعته السباع؛ ألن ذلك ال يسمى

دفن ًا إال إن مل يمكن احلفر له يف األرض بسبب ظهور املاء باحلفر يف تلك األرض ونحو ذلك.

وكذا لو كان امليت يف سفينة بعيدة عن الشط فإن أمكن االقرتاب من الشط ودفنه وجب،

وإال وجب وضعه بني خشبتني و ُيربط بينهام -أي :امليت -لكي ال ينتفخ ثم ُيرمى به حتى

حتمله تلك اخلشبة إىل شاطئ فيدفنه من جيده من املسلمني ،وجيوز جعل يشء ثقيل مع امليت

ورميه يف اليم لكي يصل إىل قاع البحر.
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اع َ ،
وأ ْك َم ُل ُه َقا َم ٌة و َب ْس َط ٌة ،
الس َب ِ
َت ْكت ُُم َرائِ َح َت ُه و َت ْح ُر ُس ُه ِم َن ِّ
ويشرتط يف تلك احلفرة كوهنا (تكتم رائحته) أي :رائحة امليت بعد التغري عمن عند القرب،

بحيث ال يتأذى هبا تأذي ًا ال حيتمل (وحترسه من السباع) أي :حتفظ امليت عن نبش السباع وأكلها

إياه ،وإن كان امليت يف حمل ال تصل إليه السباع أص ً
ال وال يدخله من يتأذى بالرائحة؛ ألن
حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته حيث ُيتأذى هبا ،ويستلزم ذلك استقذار
جيفته ،وفيه انتهاك حلرمته ،وهذا املتقدم كله يف حد األقل الواجب من الدفن للميت.

(و) أما (أكمله) أي :الدفن للميت أن يوسع له يف القرب؛ ملا روى أبو داود والرتمذي أن النبي

ﷺ قال لألنصار يوم أحد« :أوسعوا وأعمقوا».

واملراد بالوسع هنا :الزيادة يف عرض القرب .لذا يستحب أن يزاد يف السعة من قبل رأسه

ورجليه أكثر؛ حلديث ورد يف سنن أيب داود ،ولكونه أمكن يف إنزال امليت وعدم اصطدامه

بجدران القرب ،ويتسع للنزول فيكون أمكن لوقوف النازل فيه إذا تعدد حلاجة إنزال امليت ،وملا
يف إنزاله يف املكان الواسع من الكرامة ويف الضيق من اإلهانة.

وأما تعميقه -أي :القرب -فـ(قامة وبسطة) ملا يف زيادة التعميق من املبالغة يف كتم الرائحة

ومنع السبع من نبشه.

واملراد بالقامة والبسطة :قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعة ،وقدر ذلك أربعة

أذرع ونصف ،وهو ما صححه النووي ،خالف ًا للرافعي حيث قال :إهنا ثالثة أذرع ونصف،
ولكن ال خالف بني الرافعي والنووي ،ألن النووي أراد ذراع اليد املعتدلة ،والرافعي أراد
ذراع العمل  -وهو ذراع النجار -وهو ذراع وربع بذراع اليد املعتدلة.

والدليل عىل أن األكمل قامة وبسطة ما رواه ابن املنذر عن عمر -ريض اهلل عنه :-أنه أوىص

بذلك ومل ينكره أحد  .وأخرجه ابن أيب شيبة .والصغري والكبري فيام ذكر سواء.

واللحد أفضل من الشق إذا صلبت األرض ،والشق أفضل منه إذا كانت األرض رخوة؛

خوف ًا من أن ينهال عليه الرتاب إذا جعل له حلد يف األرض الرخوة.
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واللحد أفضل كام تقدم؛ ملا روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -أنه قال
عيل ال َّلبِ َن نصب ًا كام ُفعل برسول اهلل ﷺ.
يف مرضه الذي مات فيه :أحلدوا يل حلد ًا وأنصبوا ّ

وذلك أنه -عليه الصالة والسالم -ملا مات كان باملدينة أبو عبيدة عامر بن اجلراح -ريض
يرضح كحفر أهل مكة ،وأبو طلحة زيد بن سهل َي ْلحدُ كأهل املدينة فاختلفوا كيف
اهلل عنهِّ -

يصنع بالنبي ﷺ فوجه العباس رجلني أحدمها أليب عبيدة واآلخر أليب طلحة وقال :اللهم خر
لنبيك .فحرض أبو طلحة فلحد له .رواه ابن ماجه من رواية أنس بإسناد صحيح.

واللحد -بضم الالم وفتحها واحلاء ساكنة فيهام :-هو ما حيفر يف أسفل جانب القرب من

يعمق قامة وبسطة قدر ما يسع امليت.
جهة القبلة بعد أن َّ

والشق -بفتح الشني املعجمة :-هو ما حيفر وسط القرب كالنهر ويبنى جنباه ويوضع امليت

فيه ثم يسقف عليه ويرفع السقف قليالً ،بحيث ال يمس امليت وتسد شقوقه بقطع اللبن

ويسمى الشق رضحي ًا.

ويسن سل امليت من النعش إىل القرب من ِقبل رأسه؛ ملا روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام:

«أن النبي ﷺ ُس َّل من قبل رأسه» رواه الشافعي يف «األم» ،وعليه عمل املهاجرين واألنصار
والذين من بعدهم يف سالف األعصار ومجيع األمصار .والسل من قبل الرأس ليسهل عىل

املتناول أخذه.

وامللحد للميت واملتناول واملناول الرجال ،وأوالهم األحق بالصالة عليه ولو المرأة؛

لضعف النساء عن القيام بذلك .وقد أمر النبي ﷺ أبا طلحة أن ينزل يف قرب إحدى بناته .رواه
البخاري إال أن الزوج أحق بالنسبة للحده لزوجته.

ويكونون وتر ًا؛ ألن النبي ﷺ دفنه عيل و العباس و الفضل -ريض اهلل عنهم -كام يف «صحيح

ابن حبان».

وملا تويف ذو النجادين ـ وهو عبد اهلل بن عبد هنم بن عفيف املزين بتبوك ـ نزل النبي ﷺ يف

القرب وقال أليب بكر وعمر« :أدنيا إيل أخاكام» فلام وضعه عىل شقه يف اللحد قال« :اللهم إين قد

فارض عنه» قال ابن مسعود :ليتني كنت صاحب احلفرية .أخرجه أبو نعيم
أمسيت عنه راضي ًا َ
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لى ِ
و ُي َ
لى ال ُّت ِ
الق ْب َل ِة .
راب  ،و َي ِج ُب َت ْو ِج ُيه ُه إِ ٰ
وض ُع َخدُّ ُه َع ٰ
يف احللية .وعند إخراجه إىل القرب يندب سرت القرب بنحو ثوب ،وإن كان امليت رج ً
ال ؛ ملا روى
البيهقي عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام« -أن النبي ﷺ سرت قرب سعد بن معاذ بثوبه» .وأن
يقول الواضع للميت عند وضعه يف قربه (بسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل ﷺ)؛ ألنه ﷺ كان إذا
وضع امليت يف القرب قال ذلك .رواه أبو داود والرتمذي.

ويوضع يف اللحد عىل يمينه؛ ملا ُفعل برسول اهلل ﷺ ،ثم تفتح العصائب التي يف الكفن بعد

وضع امليت ويكشف رأسه (ويوضع) ندب ًا (خده) أي :خد امليت مكشوفة (عىل الرتاب) ليس

بينه وبينها يشء من خمدة وفرش ونحوها؛ ألن أبا موسى األشعري -ريض اهلل عنه -ملا احترض

أوىص أن ال جيعلوا يف حلده شيئ ًا حيول بينه وبني الرتاب ،وأوىص عمر -ريض اهلل عنه -أهنم
إذا أنزلوه القرب يفضوا بخده إىل األرض.

(وجيب توجيهه إىل القبلة) مع كونه عىل جنبه األيمن كام تقدم ،ويكره األيرس مع إسناد وجه

امليت ورجليه إىل جدار القرب ،وأن يتجاىف بباقيه حتى يكون قريب ًا من هيئة الراكع ،وإسناد

ظهره بنحو لبنة أو حجر؛ لئال ينكب عىل وجهه أو يستلقي عىل ظهره فيتحول عن القبلة ،وبعد
ذلك يبنى عليه بال َّلبِن ويسد الفتحات بصغار احلجارة حتى ال ينفذ إليه الــرتاب  ،ثم هُيال
عليه الرتاب باملساحي ونحوها .

ويسن تلقني امليت ملا روي عن كثري من الصحابة ،ولعمل السلف واخللف لذلك ،ولوروده

يف بعض اآلثار.

قال الدمريي يف «النجم الوهاج»:

[ فـرع :استحب القايض حسني ونرص املقديس وغريمها تلقني امليت املكلف بعد الدفن،

مستدلني بأن النبي ﷺ لقن ولده إبراهيم وهو غريب ،ومل يزل أهل الشام عىل العمل به فيقعد

امللقن عند رأس القرب ويقول( :يا عبد اهلل ابن أمة اهلل .اذكر العهد الذي فارقتنا عليه شهادة
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممد ًا عبده ورسوله وأن اجلنة حق وأن النار حق
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وأن البعث حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور وأنك رضيت باهلل

رب ًا وباإلسالم دينا وبمحمد ﷺ نبي ًا وبالقرآن إمام ًا وبالكعبة قبلة وباملؤمنني إخوان ًا) رواه
أبوعوانة والطرباين يف أكرب معامجه وله شواهد كثرية يعضد بعضها بعض ًا ،ويف زوائد «الروضة»

أن الطفل ونحوه ال يلقن.

وحكى ابن الصـالح وجـهني يف أن التلقيـن قبل إهـالـة التـراب أو بعـده .قال :املختار

األول] .اهـ .

ويسن ملن قرب من القرب أن حيثو عىل القرب ثالث حثيات من تراب من قبل رأس امليت ،ألن

النبي ﷺ حثا من قبل رأس القرب ثالث ًا .رواه ابن ماجه.

ويستحب أن حيثو بيديه مجيع ًا ،وأن يقول يف احلثية األوىل :ﮋﭾﭿﮊ .ويف الثانية:

ﮋﮀﮁﮊ .ويف الثالثة :ﮋﮂﮃﮄﮅﮊ.

عرف فيزار ،ثم يندب رش القرب باملاء
ثم بعد إهالة الرتاب عليهُ ،يرفع القرب قدر شرب ل ُي َ

تفاؤالً بالرمحة وتربيد املضجع وألن فيه حفظ ًا للقرب من التناثر ،وقد فعله رسول اهلل ﷺ بقرب
ولده إبراهيم .كام رواه أبو داود وغريه.

ويوضع عىل القرب حىص ملا روى اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه -مرس ً
ال «أن النبي ﷺ

وضع عىل قرب ابنه إبراهيم حىص».

ويوضع عند رأسه حجر أو خشبة وتسمى الشاهد يف الوقت احلارض ،ليتعلم هبا عىل

صاحب القرب؛ ألنه ﷺ وضع عند رأس عثامن بن مظعون صخرة وقال« :أتعلم قرب أخي
ألدفن إليه من مات من أهيل» رواه أبو داود وقد مر ذكره.

ويندب وقوف مجاعة بعد دفنه يسألون له التثبيت ويطيلون يف الوقوف ليأنس هبم صاحب

القرب؛ ألنه بعد دفنه تعاد إليه الروح ويسأل من قبل امللكني ويكون وقوفهم بقدر ذبح جزور

وتفريق حلمه ،كل ذلك؛ ألن النبي ﷺ كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال« :استغفروا
ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل» رواه البزار وأبو داود واحلاكم والبيهقي.

وقال عمرو بن العاص :أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها حتى استأنس
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بكم ،وأعلم بامذا أراجع ُرسل ريب .رواه مسلم.

يتحر ذلك الوقت،
وجيوز الدفن يف أي ساعة من ليل أو هنار حتى وقت كراهة الصالة إن مل َ

فقد ُدفن رسول اهلل ﷺ وأبوبكر وعمر وعثامن وفاطمة وعائشة -ريض اهلل عنهم -ليالً.

وأما دليل الدفن حتى يف أوقات كراهة الصالة ،فلعموم قوله ﷺ « :أرسعوا باجلنازة»

أخرجه البخاري.

نعم إذا حترى ذلك كره حلديث عقبة بن عامر «ثالث ساعات هنانا رسول اهلل ﷺ أن نصيل

فيهن وأن نقرب فيهن موتانا» رواه مسلم .ومحل هذا النص عىل التحري كام تقدم ،وال ُي َعدُّ من
التحري االنتظار به لتلك الساعات لكثرة املصلني.

ويكره دفن امليت يف تابوت باإلمجاع ،إال إذا كانت األرض ندية أو رخوة ،فال كراهة
ٍ
عندئذ.
للمصلحة
وحيرم دفن اثنني من جنسني بقرب واحد حيث ال حمرمية وكذا معها أو من جنس واحد،

حيث ال رضورة عند الرميل.

وهذا يف االبتداء ،أما يف الدوام كأن يدخل ميت عىل ميت فحرام ،إال إن َبليِ َ األول بالكلية

حتى عظامه إال لرضورة ،أي :كأن كثرت املوتى وعرس إفراد كل ميت بقرب لضيق األرض،

فلو ُحفر قرب فوجد عظام امليت قبل متام احلفر أعاده حت ًام ،وال يتم احلفر إال لرضورة ،أو بعده
جعله يف جانب من القرب ودفن امليت معه فيه وجيب سرت تلك العظام كام يف الشربامليس عىل

الرميل.

وإذا جاز اجلمع قدم إىل جهة القبلة أفضلهام ،ال فرع عىل أصل من جنسه حلرمته ،فإن كانا

من جنسني قدم الذكر ،وجيعل بني امليتني حاجز ًا ندب ًا ،وإن احتد اجلنس] اهـ «فتح العالم» مع
ترصف يسري جد ًا.

وإنام يقدم األفضل كام تقدم؛ ألن النبي ﷺ كان يسأل يف قتىل أحد عن أكثرهم قرآن ًا فيقدمه

إىل اللحد .أخرجه البخاري.

ويسن وضع جريدة خرضاء عىل القرب لالتباع؛ ألنه خيفف العذاب عن امليت بربكة تسبيحها،
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إذ هو أكمل من تسبيح اليابس؛ ألن فيه نوع حياة وقيس هبا ما اعتيد من طرح الرحيان ونحوه

وحيرم أخذ ذلك .اهـ «فتح العالم».

تتم ٌة يف التعزية

والتعزية مطلوبة وال ختتص باملوت ،بل تسن لكل من حصل له أي حزن ومشقة ألجل

مصيبة ،ولو بنحو فقد مال أو حيوان غري آدمي كهرة؛ لقوله ﷺ« :من عزى أخاه بمصيبة كساه
اهلل من حلل الكرامة يوم القيامة» رواه الرتمذي.

والتعزية لغة :التسلية والتصبري ملن أصيب بام يعز عليه.

ورشع ًا :األمر بالصرب واحلمل عليه بوعد األجر والتحذير من الوزر باجلزع والدعاء للميت

باملغفرة وللمصاب بجرب املصيبة.

ويقال يف تعزية املسلم باملسلم« :أعظم اهلل أجرك وأحسن عزاءك وغفر مليتك وجرب

مصيبتك» أو «أخلف عليك» ونحو ذلك ،وأما تعزية املسلم بالكافر فيقال فيها «أعظم اهلل

أجرك وصربك وأخلف عليك» أو «جرب مصيبتك» أو نحو ذلك ،وال يقال «غفر اهلل مليتك»

ألن اهلل ال يغفر الكفر.

ويقال يف تعزية الكافر باملسلم «غفر اهلل مليتك وأحسن عزاءك» واليقال «أعظم أجرك»،

ويقال يف تعزية الكافر بالكافر «أخلف اهلل عليك» و ُيدعى للمصاب بغري املوت بام يناسبه.

وحتصل التعزية باملكاتبات واملراسالت ،وقد ذكروا أن النبي ﷺ عزى معاذ ًا بابن له بكتاب

كتبه إليه.

وتسن إجابة التعزية بنحو (جزاك اهلل خري ًا وتقبل اهلل منك) ،ويسن للمسلم أن يصافح

املسلم عند التعزية.

ومدة التعزية ثالثة أيام؛ ألن الغالب بعد الثالث سكون احلزن ،وابتداؤها من املوت عىل

املعتمد ،وقيل من الدفن ،وتكره بعد الثالث؛ ملا فيها من جتديد احلزن هذا يف حق العامل باملوت
احلارض يف البلد غري املعذور عن احلضور ،أما يف حق غري العامل :فتبدأ بعلمه ،ويف حق غري
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احلارض فتبدأ بحضوره ،ويف املعذور من زوال عذره.

ويكره جلوس أهل امليت بمكان تأتيهم فيه الناس للتعزية؛ ألن ذلك بدعة.

وقد خ َّلص أهل العلم الناس من هذه البدعة ،وذلك بأن جيمعوا الناس يف مكان اجتامع

أهل املصيبة لقراءة القرآن ،فإن االجتامع لقراءة القرآن مطلوب ومندوب ،ثم بعد متام التالوة

هيدى ذلك للميت ويعزى أهله تبع ًا لذلك فأخرجوا الناس من رش هذه البدعة إىل السنة.

وأتى أهل البدعة يف هذا الزمان من سفهاء األحالم ،أحداث األسنان ،ومن ماثلهم من

اجلهلة أو املتفيقهة وقالوا :إن االجتامع لقراءة القرآن بدعة ،ومجعوا الناس للتعزية املجردة عن

القراءة ،فأعادوا الناس إىل البدعة وهكذا فهم خيرجون الناس من النور إىل الظلامت نسأل اهلل

تعاىل العافية.

تتمة :جيوز البكاء عىل امليت قبل املوت باإلمجاع ،وقد ورد يف الصحيحني أن النبي ﷺ حني

كان إبراهيم جيود بنفسه جعله يف حجره وعيناه تذرفان ،فقال عبدالرمحن بن عوف :يا رسول
اهلل تبكي َأو مل تن َه عن البكاء؟ فقال« :يا ابن عوف إهنا رمحة» ثم تبعها بأخرى وقال« :إن العني
تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يريض ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون» ،وعاد ﷺ
سعد بن عبادة فبكى وقال« :إن اهلل ال يعذب بدمع العني وال بحزن القلب ولكن يعذب هبذا

أو يرحم» وأشار إىل لسانه .رواه مسلم.

وكذلك بعد املوت ملا روى مسلم «أن النبي ﷺ زار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله».

وإنام الذي حيرم النوح والندب واجلزع  ،وقيل يكره والصحيح احلرمة؛ ألن النبي ﷺ لعن

النائحة والتي جتاوهبا ،ويف «الصحيحني» عن أم عطية  -ريض اهلل عنها -قالت« :هنانا رسول
اهلل ﷺ عن النياحة» ،وقال ﷺ« :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها رسبال

من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم .والرسبال :القميص.
وال َّ
يعذب امليت ببكاء أهله عليه إال إن أوىص به.

والنوح :تعديد حماسن امليت مع البكاء أو رفع الصوت كأن يقول :واكهفاه واجباله

واسنداه.

()518

كتاب الصالة

والندب :رفع الصوت بالندب ولو من غري بكاء.

واجلزع :رضب الصدر ولطم الوجه وشق الثوب ونرش الشعر وتسويد الوجه ،أو اليدين
َ

بالطني ،أو النيلة.
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الم ِّي ُت لأِ َ ْر َب ِع ِخ َص ٍ
( َف ْص ٌل) ُي ْن َب ُ
لى
ال  :لِ ْل ُغ ْسلِ إذا َل ْم َيت ََغ َّي ْر  ،ولِت َْو ِجي ِه ِه إِ ٰ
ش َ
ِ
الق ْب َل ِة ،
(فصل) يف بيان موجب نبش امليت

ذكر اخلصال التي جيب فيها نبش امليت بعد دفنه وإهالة الرتاب عليه فقال( :ينبش امليت

ألربع خصال) وهي ليست حمصورة يف هذه األربعة ،وإنام ذكرها هنا؛ الحتامل وقوعها وقوة
وارد النبش فيها لو وقعت ،وأعرض عن غريها؛ لعدم احتامل وقوعها ،وإن وقعت كان ورود

النبش فيها ضعيف.

ومن كالمه يفهم أنه حيرم نبش امليت لغري هذه اخلصال املوجبة لنبشه ،فيحرم نبشه للصالة

عليه .هذا إذا أهيل عليه الرتاب ،أما إذا حلد ومل هُ َي ْل عليه الرتاب ف ُيخرج ويصىل عليه ،وأما بعد

اإلهالة كام تقدم فيحرم؛ إلمكان الصالة عليه عىل القرب كام هي مرشوعة.

ومن الصور التي تركها املصنف رمحه اهلل تعاىل والتي توجب نبشه للرضورة :ما إذا دفن يف

أرض مغصوبة ،وأبى صاحبها تركه فيها ،وإن كان األوىل تركه ،أو كفن يف ثوب مغصوب ،أو

دفن كافر يف أرض احلرم ونحوه ،حيث قد أوصلها بعضهم إىل ثنتي عرشة صورة ،وما عداها
فيحرم نبش امليت فيها طاملا أن هناك ولو عظ ًام من عظامه ،أما إذا انمحق وتالشى فال رضر
ٍ
بعدئذ ،حتى يف زراعة تلك األرض وبنائها مامل تكن مقربة موقوفة .
فاألوىل من اخلصال التي ذكرها ما توجب نبش امليت بعد دفنه للرضورة (للغسل) إن كان

من أهله ،ومتكنوا من غسله .ومثله التيمم إن طلب ،إذا دفن ومل يغسل ومل ييمم ،مع اإلثم ملن

علم بعدم غسله وتيممه ،ودفنه كذلك .هذا (إذا مل يتغري) أما إذا تغري فال جيب ،وحيرم نبشه
عند ذلك؛ ملا فيه من انتهاك حرمته .فإذا مل يتغري ونبشوه صلوا عليه بعد غسله .ويعترب التغري

وعدمه بسؤال أهل اخلربة.

(و) الثانية من اخلصال (لتوجيهه إىل القبلة) ألنه واجب  .هذا إن مل يتغري ،فإن تغري سقط فال

ينبش؛ ملا تقدم .
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ال إِذا ُد ِف ْن َم َع ُه  ،ولِ ْل َمر َأ ِة إذا ُد ِف َن َجنِينُها َم َعها َ
ولِ ْل َم ِ
َت َح َيا ُت ُه .
وأ ْم َكن ْ
ْ
(و) الثالثة من اخلصال ينبش فيها (للامل) أي :ألجل املال (إذا دفن معه) بأن وقع يف القرب

مال آلدمي عند دفنه ،أو وقع مال عند تكفينه يف كفنه ثم دفن ،وسواء أكان املال قليال أو كثري ًا،
طلبه صاحبه أو مل يطلبه صاحبه ،ما مل يسامح صاحبه وكذا الورثة .

أما إذا ابتلعه امليت قبل موته :فإن كان ماله مل ينبش مطلق ًا ،أو لغريه مل ينبش إال بطلبه ،فإن

طلب ذلك نبش وشق بطنه ،وقيل غري ذلك؛ ملا يف ذلك من هتك حلرمة امليت.

(و) الرابعة من اخلصال (لـ) قرب(املرأة إذا) دفنت ،و(دفن جنينها معها ،وأمكنت حياته)

يف حد سن يمكن أن يعيش فيها بأن يكون له ستة أشهر أو أكثر أو أمكن أن يعيش دون تلك

السن؛ لتقدم الطب ،بأن يوضع يف احلضانة املعروفة طبي ًا ،فعندها جيب نبشها ثم شق بطنها؛
ألن استيفاء احلي بإتالف جزء من امليت أمر مطلوب فإن مل يمكن حياته فال تدفن حتى يموت

اجلنني .واهلل أعلم
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ال ُف َ
اح ٌة ِ ،
وخ َ
ات َأ ْر َب ُع ِخ َص ٍ
وه ٌة،
األ ْو ٰ
( َف ْص ٌل) الاِ ٕ ْستِ َعا َن ُ
لى  ،و َم ْك ُر َ
ال ُ :م َب َ
وو ِ
اج َب ٌة .
َ

(فصل) يف بيان حكم اإلعانة

املطلوب من املكلف مبارشة الطاعة بنفسه؛ طلب ًا لإلخالص املأمور به يف قوله تعاىل :ﮋﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ ،وبام أن ما تقدم من أمور الطهارة والصالة ال بد من مبارشة
املكلف هلا بنفسه عكس ما سيأيت يف الزكاة والصوم واحلج؛ إذ هي ختتص باألموال ،وكام هو

يف الصيام وإن كانت عبادة بدنية ،إال أنه يستعان بالغري يف ثبوهتا ونحو ذلك ،وكذلك األمر
يف احلج؛ إذ قد يبارش بنفسه أو بغريه كام سيأيت يف بابه ،فلذلك ختم املصنف فصول الطهارة
والصالة وما يتعلق هبام هبذا الفصل فقال :

(االستعانات أربع خصال) وهي غري متصورة بام تعرتهيا من أحكام ذكرها يف هذا الفصل

إال يف نحو الطهارة من احلدث الذي يرفعه املاء أو يستباح فعل ما يرتتب عليه بالرتاب؛ لذلك

خصها بالذكر .

والسني والتاء زائدتان ،ومها هنا للتأكيد من العون بمعنى الظهري عىل األمر املكلف بفعله

الشخص أو تركه ،فيدخل ما لو أعانه غريه من غري طلب منه ،وهي هنا بمعنى استحجر الطني

أي :صار حجر ًا ،ال بمعنى الطلب  .وحاصل ذلك  :أننا ملا قلنا االستعانة ،قد يتبادر إىل الذهن
أهنا بمعنى أنه إن استعان به نحو املتوضئ كانت إعانة ،وإن أعانه من غري طلب منه مل تكن،
وهذا ليس مراد ًا كام تقدم توضيحه .

واألوىل من اخلصال ذكرها بقوله ( :مباحة) أي :يستوي الفعل فيها والرتك( ،و) الثانية

(خالف األوىل) أي :جيوز فعلها وتركها ،لكن تركها أوىل (و) الثالثة (مكروهة) أي :جيوز

فعلها وتركها لكن يرتتب عىل تركها امتثاالً ثواب (و) الرابعة (واجبة) أي :يثاب عىل فعلها
ويعاقب عىل تركها .ومل يذكر املصنف اإلعانة املندوبة ،وهي خامسها ،وهي تتأتى إن قصد
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ال ُف َ
اء ِ ،
الم ِ
الم ِ
وخ َ
لى َن ْح ِو
اء َع ٰ
األ ْو ٰ
فالم َب َ
اح ُة ِه َي َت ْق ِر ُ
لى ِه َي َص ُّب َ
يب َ
ُ
وه ُة ِه َي لِ َم ْن َيغْ ِس ُل َأ ْع َض َاء ُه ،
والم ْك ُر َ
المت ََو ِّض ِئ َ ،
ُ
باإلعانة تعليم املعني ،وكإعانة املنفرد عن الصف إذا جره ليقف معه برشوطه املعتربة وكذلك
مل يذكر اإلعانة املحرمة ،وهي كإعانة عىل فعل حرام .

ثم ذكر صور اإلعانات التي ذكرها ،فقال (فاملباحة) أي :فاإلعانة املباحة (هي تقريب املاء)

لنحو املتوضئ ،ومثل املاء الرتاب لنحو املتيمم ،وقد وردت اآلثار بأن ابن مسعود ريض اهلل

تعاىل عنه كان عىل وضوء النبي عليه الصالة والسالم ونعله أي :كان خمتص ًا من بني الصحابة

بأخذ نعل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وكذلك بإحضار ماء الوضوء له عليه الصالة
والسالم ،وغريه من الصحابة كان يفعل ذلك كام هو مبني يف السنن ،وقد كانوا يعدون له النبل

أيض ًا يف االستجامر ،واألحاديث مرصحة بذلك .

(وخالف األوىل هي صب املاء عىل نحو املتوضئ) ومثله املغتسل لنحو عبادة ؛ ألنه ترفه ال
يليق بحال املتعبد مامل يقصد هبا الشخص تعليم املعني .وفِ ْع ُله صىل اهلل عليه وآله سلم كام ورد

مل يكن منه خالف األوىل؛ ألنه إنام كان يفعلها لبيان اجلواز .

وهل الوضوء من نحو احلنفية خالف األوىل؟ عىل حسب ما عللوه به من كون الصب عىل

نحو املتوضئ ترفه وتنعم وتزين ال يليق بحال املتعبد ،يكون الوضوء منها خالف األوىل ،لكن

قال الشيخ عيل الشربامليس :وينبغي أن ال يكون من ذلك ـ أي :من االستعانة التي هي خالف
األوىل ـ الوضوء من احلنفية؛ ألهنا معدة لالستعامل عىل هذا الوجه بحيث ال يتأتى االستعامل

فيها عىل غريه .اهـ

وإذا استعان بمن يصب املاء عليه فاألوىل أن يقف الصاب عن يسار نحو املتوضئ؛ ألنه

أمكن وأحسن أدب ًا .

(املكروهة وهي ملن يغسل أعضاءه) أي :يف الوضوء أو يف الغسل أو التيمم ما مل يكن حمتاج ًا

لذلك لكونه أقطع فتنتفي هنا الكراهة وفيام قبلها وهي خالف األوىل .والكراهة هنا لكوهنا
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والو ِ
اج َب ُة ِه َي لِ ْل َم ِر ِ
الع ْج ِز .
يض ِع ْن َد َ
َ
غاية يف الرتفه والتزين الذي ال يليق بحال املتعبد ،أما إن كانت عىل سبيل الرتفع والتكرب
فتخرج به إىل احلرام.

(والواجبة) أي :االستعانة الواجبة (هي للمريض عند العجز) عن غسل األعضاء أو تيممها،

فيجب عليه أن يستعني بغريه ولو بأجرة ٍ
مثل فضلت عام يعترب يف زكاة الفطر ،هذا إن مل يستطع
الوضوء أو الغسل فإن مل جيد من يعينه أو األجرة املطلوبة صىل بالتيمم وأعاد ،ومثله من مل يقدر

عىل القيام يف الصالة إال بمعني كام تقدم توضيح املسألة يف موضعها .واهلل أعلم.
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( َف ْص ٌل)
(فصل) يف الزكاة
وقد تقدم تعريف الزكاة يف أركان اإلسالم بأهنا لغة :النامء والتطهري والربكة ،يقال :زكا الزرع

إذا نام وزكت النفقة إذا بورك فيها وتطلق عىل التطهري كام قال تعاىل ﮋﭰﭱﭲﭳﮊأي:

طهرها من األدناس .

ورشع ًا :اسم ملا خيرج عن مال أو بدن عىل وجه خمصوص ،وسميت الزكاة زكاة ألن املال

ينمو بربكة إخراجها ومن أداها يتزكى عند اهلل تعاىل .

وهي أحد أركان اإلسالم ،ومن جحد وجوهبا كفر إال أن يكون حديث عهد باإلسالم ،ومن

منعها مع اعتقاده لوجوهبا تؤخذ منه قهر ًا إن كان يف قبضة اإلمام وإال قاتله كام فعل الصديق

والصحابة ريض اهلل عنهم وهذا كله يف الزكاة املجمع عليها .

واألصل يف وجوب الزكاة قبل اإلمجاع قوله تعاىل ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ ،وقوله تعاىل :ﮋﮝﮞﮊ  .ومن

السنة :احلديث املشهور «بني اإلسالم عىل مخس  »...وغري ذلك من األحاديث التي سنذكرها
يف هذا الباب.

وفرضت يف السنة الثانية من اهلجرة بعد زكاة الفطر ،وقيل :غري ذلك  .وقدمت عىل الصوم

واحلج مع أهنام أفضل منها؛ لقرهنا يف مجيع اآليات الواردة فيها بالصالة ،ولتقديمها يف احلديث

عليهام ،واهتامم ًا بشأهنا ألهنا مظنة البخل هبا .

وهي واجبة يف ثامنية أصناف من أجناس املال :الذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم

والزرع والنخل والعنب ،ولذلك وجبت لثامنية أصناف من طبقات الناس  .وال جتب الزكاة
يف األموال التي سيذكرها املصنف إال إذا توفرت مخسة رشوط -زيادة عىل ما يأيت من رشوط

لكل يف بابه -وهي:

األول  :اإلسالم ،فال جتب إال عىل مسلم .خرج باملسلم  :الكافر األصيل ،وإن كان مطالبا هبا
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جيب
يف اآلخرة .وإذا أسلم سقطت عنه فال يؤمر بقضائها كالصالة والصوم؛ لكون اإلسالم ُّ

ما كان قبله.

وخرج بالكافر األصيل :املرتد  -والعياذ باهلل  -فإنه إن لزمته قبل ردته ومل يكن أخرجها

أخذت منه قهر ًا سواء أسلم بعد ذلك أو مات مرتد ًا ،وإن لزمته حال ردته وأخرجها صحت
فإن عاد إىل اإلسالم ال يلزمه إعادة إخراجها واغتفر عدم النية ،وإن مل خيرجها فإن أسلم ُأمر
بإخراجها لتبني ملكه ،وإن مات مرتد ًا ظهر أنه ال ملك له يف ذلك املال من حني ردته لكون

ذلك املال فيئ ًا .

الثاين  :احلرية ،فال جتب عىل رقيق .والعلة يف ذلك :عدم ملكه ومثله املكاتب؛ ألن ملكه

ضعيف ،وصح عن جابر ريض اهلل عنه أنه قال« :ال زكاة يف مال املكاتب حتى ُيعتَق» أخرجه
عبد الرزاق ورواه الدارقطني مرفوع ًا  .أما املبعض وهو من بعضه حر وبعضه عبد فتجب عليه
الزكاة ببعضه احلر وهو األصح ،وقيل :ال جتب عليه .

وال يشرتط يف الزكاة العقل والبلوغ والرشد فتجب يف مال صبي وجمنون وسفيه؛ لعموم

قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم» رواه البخاري ومسلم،
ولقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «ابتغوا يف أموال اليتامى ال ت ِ
ُذهبها الصدقة» رواه الشافعي

مرس ً
ال واعتضد بقول مخسة من الصحابة رضوان اهلل عليهم وبالقياس عىل زكاة املعرشات
وزكاة الفطر فإهنا جتب عليهم باتفاق ،واملجنون يف معنى الصبي من حيث االستدالل عىل

وجوب الزكاة يف ماله.

املولىَّ ٰ عليه يراه إذ
[واملخاطب باإلخراج منه الويل إن كان يرى ذلك كشافعي ،وإن مل يكن َ
املولىَّ عليه ،سقطت عنه إذ ال خياطب
العربة بعقيدة الويل ،فإذا مل خيرجها وتلف املال قبل كامل َ

باإلخراج قبل كامله ،وضمن الويل إن َقصرَّ  .نعم إن كان تأخريه خوف ًا من تغريم احلاكم احلنفي
املولىَّ ٰ عليه ،وقلد أبا حنيفة أي :يف عدم وجوب الزكاة يف مال الصبي ،كان ذلك
له إذا بلغ َ
عذر ًا .فاألوىل له حينئذ أن جيمع ما وجب عليه من الزكوات إىل الكامل  .فإن مل يكن تأخريه

خلوف ذلك مث ً
ال حرم عليه ،قاله الرشقاوي .
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وقال الكردي :جيب عىل الويل احلنفي أن يؤخرها لكامله؛ فيخربه هبا وال خيرجها فيغرمه

احلاكم ،وينبغي للشافعي أن حيتاط باستحكام شافعي يف إخراجها ،حتى ال يرفع حلنفي

فيغرمه .ويف «التحفة»  :لو أخرها املعتقد للوجوب ،أثم ولزم ا ُمل َولىّ عليه ولو حنفي ًا فيام يظهر

إخراجها إذا كمل  ...الخ  .ومعلوم أنه اآلن ال حاكم يف هذه البلدان شافعي فريفع الشافعي
أمره إىل احلنفي ليحكم عليه بعدم اإلخراج.اهـ .قال ابن قاسم :ومع وجوب امتثاله ،ينبغي

أن ال يسقط وجوب الزكاة رأس ًا  .نعم؛ إن تصور حكم بأن ادعى املستحق املنحرص ،وحكم
حاكم بعدم الوجوب برشطه مل يبعد سقوطه اهـ  .ويف الشربامليس عىل الرميل ما نصه :قال

الزيادي :ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ،ولزم املحجور عليه بعد كامله ولو حنفي ًا إذ العربة

باعتقاد الويل اهـ .

وهو خمالف ملا يف ابن قاسم عىل «املنهج» تبع ًا للرميل وعبارته :وانظر لو اختلف عقيدة

املحجور والويل ،بأن كان الصبي شافعي ًا ،والويل حنفي ًا ،أو بالعكس ،وقد يقال :العربة يف

اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي ،ويف وجوب اإلخراج وعدمه بعقيدة الويل ،لكن حيث لزم
الصبي ،أما صبي حنفي فال ينبغي للويل الشافعي أن خيرج زكاته إذ ال زكاة عليه فليتأمل .ويف
ابن حجر :وال عربة باعتقاد الويل ،وال باعتقاد أبيه غري الويل فيام يظهر .اهـ فتأمل هذا الكالم

وحرره تبلغ املرام  ].اهـ « .فتح العالم» .

الثالث :ا ُمل ْلك التام ،فال زكاة عىل املكاتب لضعف ملكه عن احتامل املواساة؛ ولذا ال تلزمه

نفقة قريبه ومل يرث وال يورث وقد تقدم ،وال جتب عىل سيده فيام له عليه من دين الكتابة ألنه

يف معرض السقوط بتعجيزه .

وجتب يف مغصوب وجمحود وضال وغائب وإن تعذر أخذه ،ويف دين الزم من نقد وعرض

جتارة ألهنا مملوكة ملك ًا تام ًا ولعموم األدلة ،ولكن ال جيب اإلخراج من ذلك بالفعل إال عند
التمكن من أخذه فيخرجها عن األحوال املاضية بعد أخذه  .اهـ «باجوري» .
و ْل َين ِْو املخرج للزكاة بالقلب وال يشرتط النطق هبا وال جيزئ وحده كام يف الصالة ،فينوي
املزكي هذا زكاة مايل ولو بدون الفرض ألهنا ال تكون إال فرض ًا ،وينوي املثاب بحيث أنه لو مل
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َ
اع  :ال َّن َع ُم ،
األ ْم َو ُال ا َّلتِي َت ْلزَ ُم ِف َيها َّ
الز َكا ُة ِس َّت ُة َأ ْن َو ٍ
َين ِْو مل يثب عىل إخراجها كزكاة ،بل تكون صدقة وتلزم يف ذمته الزكاة ،واألصل يف ذلك قوله

صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إنام األعامل بالنيات».

الرابع  :تعينُّ املالك ،فال زكاة يف مال مسجد نقد ًا أو غريه وال يف موقوف مطلق ًا وال نتاجه
وثمرته إن كان عىل جهة كالفقراء أو عىل نحو رباط أو قنطرة ،أما ثمرة املوقوف عىل معني ففيه

زكاة ويف ثمرة املوقوف عىل إمام مسجد ونحوه خالف والراجح عدم الوجوب ا.هـ «برشى

الكريم» .

اخلامس  :تيقن وجود املالك ملال الزكاة ،فال زكاة يف املوقوف عىل اجلنني؛ ألنه ال يوثق

بوجوده فض ً
ال عن حياته حتى لو ظهر ميت ًا ال جتب عىل الورثة زكاة ذلك املوقوف الذي سينتقل

هلم لضعف ملكهم .

وال جتب النية يف الزكاة ،وحمل هذا إذا ُأفِر َد مال الزكاة قبل الدفع فال جتب النية عند الدفع

حينئذ ،أما إذا مل يفرده ثم دفعه فإن مل ينو عند الدفع أنه زكاة فال ينرصف إليها ويكون صدقة .

قال املصنف ( :األموال) وهي مجع مال ،واملال ما يملكه اإلنسان من كل يشء (التي تلزم

فيها الزكاة) وال جتب يف غريها (ستة أنواع) وهي إما أن تكون متعلقة بالعني أو بالقيمة ،أما
األموال املتعلقة الزكاة فيها بالعني فهي (النعم) وبدأ هبا ألهنا أغلب أموال العرب وهي اإلبل

والبقر والغنم ،وبدأ باإلبل منها ألهنا أكثر أموال العرب واقتداء بكتاب الصديق ريض اهلل عنه
والذي سيأيت ،وألن ضبط األنصبة فيها أصعب فبدأ هبا اعتنا ًء بشأهنا ،واختص الوجوب يف

هذه الثالثة األنواع من املاشية دون غريها ألهنا تتخذ للنامء غالب ًا لكثرة منافعها والنص وارد
يف وجوب الزكاة فيها وانعقد اإلمجاع عىل وجوب الزكاة فيها ،وسميت َن َع ًام لكثرة نِ َعم اهلل فيها

عىل خلقه.

ويشرتط للزكاة فيها رشوط غري ما تقدم هناك يف رشوط الزكاة :

األول منها  :كوهنا نع ًام وقد عرفنا املراد بالنعم  ،فال جتب الزكاة يف اخليل وال يف الرقيق وال
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يف غريها ؛ لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه صدقة» رواه
البخاري ومسلم ،ولقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق»

متفق عليه ،وألن اخليل والرقيق تقتنى للزينة واالستعامل ال للنامء فأشبها العقار .

وال جتب يف املتولد من الغنم و الظباء ألنه ليس غن ًام ومثل ذلك ما تولد من البقر الوحشية

و األهلية .
الثاين ُ :مضيِ احلول وهي يف ملك املزكي ،وهي رشط فيها ويف غريها من األموال لقوله صىل
اهلل عليه وآله وسلم «ال زكاة يف مال حتى حيول عليه احلول» رواه أبو داود  ،ولكون النامء ال

يتكامل إال بعد َح َوالن احلول  ،نعم ما نتج يف أثناء احلول يزك َّٰى بزكاة أصله فال يشرتط فيه

َح َوالن احلول بل حيول عليه احلول بحول أصله ملا روى مالك والبيهقي «أن ساعي ًا لعمر ريض
اهلل عنه قال له :إن هؤالء يزعمون أنا نظلمهم ،نعد عليهم السخلة وال نأخذها منهم .فقال:

اعتد عليهم بالسخلة يروح هبا الراعي عىل يده وال تأخذها منهم» وكان عيل ريض اهلل عنه يعد

الصغار مع الكبار وال خمالف هلام من الصحابة وألن احلول إنام اعترب للنامء والسخلة نامء يف
نفسها .

الثالث  :كوهنا سائمة أي :راعية يف كأل مباح كل احلول ،ودليل ثبوته يف الغنم حديث أنس

ريض اهلل عنه يف البخاري بلفظ «ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عرشين ومائة

شاة ، »...ويف اإلبل حديث هبز بن حكم «يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون» رواه أبو داود
والنسائي وصححه احلاكم وحسنه املنذري ،وأحلقت هبام البقر .

وخصت السائمة بالزكاة :لتوفر مؤنتها ،وخرج بالسائمة :املعلوفة النتفاء ما ذكر ،وخرج

بالكأل املباح :الكأل اململوك ،فلو أسيمت فيه كانت معلوفة ،قال صاحب «برشى الكريم»
[وإن َق َّلت قيمته ـ أي :الكأل اململوك ـ كام يف «األسنى» ورشوح «اإلرشاد» و«العباب» .

ويف «النهاية»  :لو رعت ما اشرتاه أو وهب له فسائمة؛ ألن قيمة الكأل تافهة وإن جزه وقربه

هلا فمعلوفة ما مل يكن من احلرم  .اهـ .

وقال يف «التحفة»  :إن عدَّ ذلك العرف تافه ًا يف مقابلة نامئها فسائمة ،وإال فال  .واعتمده يف
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فصل فيام لو استأجر من يرعاها ،ولو رسحها هنار ًا ،وألقى هلا شيئ ًا
«رشح املنهج» وغريه ،وكذا َّ
من العلف فسائمة ،قاله الرميل  .قال ابن قاسم  :وسكوهتم عن املاء مشعر بأنه ال أثر له] .اهـ.

وخرج بكل احلول :ما لو علفت معظمه ،فإهنا إن علفت قدر ًا تعيش بدونه من غري رضر

واضح وجبت زكاهتا ،وإن علفت قدر ًا ال تعيش بدونه من غري رضر فال زكاة.

الرابع  :أن يكون سومها من املالك املكلف العامل يف ملكه هلا أو ممن ينوب عنه ولو حاك ًام ،فلو

سامت بنفسها أو أسامها غري مالكها كالغاصب فال زكاة فيها .

حمرم ًا كأن تكون
اخلامس  :أن ال تكون السائمة عاملة يف حرث ونحوه َ
كح ْمل ون َْضح ولو َّ

معد ًة لغارة أو قطع طريق سواء أخذ يف مقابلها أجرة أم ال؛ ألهنا معد ٌة لالستعامل ولقوله صىل
اهلل عليه وآله وسلم« :ليس عىل البقر العوامل يشء» رواه الدارقطني يف «سننه» عن عيل ريض

اهلل عنه .

السادس  :بلوغ النصاب وهو رشط فيها ويف غريها من األموال  .ونصاب اإلبل عراب ًا كانت

أو بخاتى واإلبل اسم مجع ال واحد له من لفظه وجيوز تسكني بائه للتخفيف وجيمع عىل آبال

كجمل وأمجال .

أوله بلوغها مخس ًا فال يشء قبل بلوغها مخس ًا من اإلبل وفيها شاة ملا رواه البخاري ومسلم أن

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :ليس فيام دون مخس من اإلبل صدقة» أي :زكاة ويف رواية

«ليس فيام دون مخس ذود صدقة» ،وتبقى الشاة فيها حتى تبلغ عرش ًا ففيها شاتان وهكذا إىل
بلوغها مخس عرشة ففيها ثالث شياه وهكذا إىل بلوغها عرشين ففيها أربع شياه لقوله صىل اهلل

عليه وآله وسلم «يف مخس من اإلبل شاة ثم ال يشء يف زيادهتا حتى تبلغ عرش ًا» رواه أبوداود
والرتمذي وابن ماجه .

والشاة الواجبة هنا جذعة أو جذع ضأن له سنة أو أجذع قبلها أو ثنية معز أو ثني له سنتان

كاملتان بأن دخل يف الثالثة مع كوهنا من غنم بلد املال أو مثله أو أعىل منه قيمة مع كوهنا جمزئة
يف األضحية ،وإذا قيل :إجياب الغنم يف اإلبل خالف القاعدة إذ أخرج من املال املزكى غريه

قال أهل العلم :ذلك للرفق بالفريقني ألنه لو وجب بعري ألرض بأرباب األموال ولو وجب
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جزء من بعري ألرض بالفريقني ،وهكذا يستمر النصاب إىل بلوغها مخس ًا وعرشين ففيها بنت

خماض وهي ماهلا سنة كاملة سميت بذلك ألن أمها آن هلا أن حتمل مرة أخرى فتصري من ذوات
املخاض أي :احلوامل وجتزئ يف أقل من مخس وعرشين وإن زادت قيمة الشياه عليها وإن مل

جيد أجزأ ابن لبون وهو ماله سنتان ملا جاء يف خرب أيب داود« :فإن مل يكن فيها بنت خماض فابن
لبون ذكر» وهكذا يستمر النصاب إىل بلوغها ست ًا وثالثني ففيها بنت لبون وهي التي تم هلا

سنتان ،سميت بذلك ألن أمها آن هلا أن تضع ثاني ًا وتصري ذات لبن ،وهكذا يستمر النصاب
إىل بلوغها ست ًا وأربعني ففيه حقة هلا ثالث من السنني ،سميت بذلك ألهنا استحقت الركوب

أو طروق الفحل ،وهكذا إىل بلوغها إحدى وستني ففيها جذعة وهي التي تم هلا أربع سنني،

سميت بذلك ألهنا أجذعت مقدمة أسناهنا أي :أسقطته ،وهكذا إىل بلوغها ست ًا وسبعني ففيها
بنتا لبون ،وهكذا إىل بلوغها إحدى وتسعني ففيها حقتان ،وهكذا إىل بلوغها مائ ًة وإحدى

وعرشين ففيها ثالث بنات لبون ،وهكذا إىل بلوغها مائة وثالثني ففيها حقة وبنتا لبون ،ثم يف

كل أربعني بنت لبون ،ويف كل مخسني حقة .

ومن هنا يظهر أن الواجب يتغري بعد وصول النصاب إىل مائة وثالثني فإنه جيب بعد ذلك يف

كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة ففي املائة والثالثني ما ذكر ،وهكذا إىل وصوهلا مائة
وأربعني ففيها بنت لبون وحقتان ويف مائة ومخسني ثالث حقات وهكذا .

واألصل يف ذلك ما روى البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر ريض اهلل عنهام كتب له هذا

الكتاب ملا وجهه إىل البحرين« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا فريضة الصدقة التي فرض رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل املسلمني والتي أمر اهلل هبا رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم
فمن سأهلا من املسلمني عىل وجهها فليعطها ،ومن سأل فوقها فال يعط ،يف أربع وعرشين من
اإلبل فام دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة ،فإذا بلغت مخس ًا وعرشين إىل مخس وثالثني ففيها

بنت خماض أنثى فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر ،فإذا بلغت ست ًا وثالثني إىل مخس
وأربعني ففيها بنت لبون أنثى ،فإذا بلغت ست ًا وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل،

فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة ،فإذا بلغت ست ًا وسبعني إىل تسعني
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ففيها بنتا لبون ،فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عرشين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل ،فإذا

زادت عىل عرشين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ،ويف كل مخسني حقة» رواه أبو داود وهو

يف البخاري مقطع ًا يف مواضع .

ومن فقد السن الواجب يف الزكاة صعد إىل أعىل منه وأخذ شاتني جمزئتني يف األضحية أو

عرشين درمه ًا ،أو نزل إىل أسفل منه وأعطى شاتني أو عرشين درمه ًا ،وتقدر الدراهم العرشون
باألوراق املالية يف هذه األيام .واخليار يف الشاتني والدراهم لدافعها أي :أن الدافع خيتار إما

دفع الشاتني أو دفع الدراهم ،ويف الصعود والنزول اخليار للاملك أي :أنه خيتار الصعود للسن
األعىل أو النزول إىل السن األدنى وهو الصحيح يف كون اخليار للاملك ال للساعي هنا .
ونصاب البقر عراب ًا كانت أو جواميس والبقر اسم جنس ِ
واحدُ ُه بقرة ،سمي بذلك ألنه يبقر
األرض ،أي :يشقها ،ومنه قيل ملحمد بن عيل زين العابدين« :الباقر»؛ ألنه بقر العلم أي :شقه

وتوسع فيه .قال الشاعر:

يا باقر العلم ألهل التـــقى

وخـــري من لبى عىل األجبل

وأول نصاب البقر ثالثون واليشء فيام دون ذلك ،وفيها تبيع ذكر له سنة كاملة ودخل يف

الثانية ،وقيل :ما له ستة أشهر،وسمي تبيع ًا ألنه يتبع أمه .أو تبيعة أنثى وهي بنت سنة ودخلت

يف الثانية وهذا أحد املواقع التي جيزئ فيها الذكر ،نعم األنثى أفضل ،وكذلك جيزئ هنا مسنة
أو مسن ذكر ألنه أكمل ،وهكذا يستمر النصاب إىل متام األربعني ففيها ُم ِسنَّة ـ بكرس السني
وتشديد النون ـ وهي ما هلا سنتان كاملتان بأن دخلت يف الثالثة وقيل ماهلا سنة ،وسميت
بذلك لتكامل أسناهنا ،وقيل :لطلوع أسناهنا ،وذلك ملا روى مالك عن طاووس أن معاذ بن

جبل ريض اهلل عنه أخذ من ثالثني بقرة تبيع ًا ،ومن أربعني مسنة هلا سنتان  ،وأتى بام دون ذلك
فأبى أن يأخذ منها شيئ ًا وقال« :مل أسمع من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم شيئ ًا حتى

أقدم عليه فأسأله».

ويف الرتمذي من حديث معاذ ريض اهلل عنه « :أمرين رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

أن آخذ من كل ثالثني تبيع ًا ،ومن كل أربعني مسنة» وقال الرتمذي عنه صحيح ورواه احلاكم
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وال َّن ْق َد ِ
ان ،
وصححه.

وهكذا يبقى النصاب إىل أن يبلغ ستني ففيه تبيعان ثم خيتلف الواجب بكل عرش فيجب يف

كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة ،ففي سبعني تبيع ومسنة ،ويف ثامنني مسنتان ،ويف تسعني
ثالثة أتبعة ،ويف مائة وعرشة مسنتان وتبيع ،ويف مائة وعرشين ثالث مسنات أو أربعة أتبعة،

وقس عىل ذلك .وليس يف زكاة البقر والغنم صعود وال نزول جيربان بل من فقد فرضه فيهام
حصله أو حصل أعىل منه.

ونصاب الغنم ضأن ًا كان أو معز ًا ،والغنم اسم جنس للذكر واألنثى ال واحد له من لفظه،

ّأوله أربعون فال يشء يف ما دون األربعني وفيها شاة جذعة ضأن عن الضأن وثنية معز عن املعز
وال جيزئ نوع عن اآلخر إال برعاية القيمة سواء أكان يف املعز عن الضأن أو العكس أو العراب

عن اجلواميس أو العكس يف البقر أو البخاتى عن العراب يف اإلبل ،وذلك بأن تتساوى قيمة
املخرج الواجب مع بدله كأن تستوي قيمة ثنية املعز وجذعة الضأن وهكذا ،ويبقى الواجب

هكذا إىل أن يصل النصاب إىل مائة وإحدى وعرشين ففيها شاتان وهكذا إىل أن يصل إىل
مائتني وواحدة ففيها ثالث شياه وهكذا إىل أن تصل إىل أربعامئة ففيها أربع شياه ثم يكون يف

كل مائة شاة .

واألصل يف ذلك ما رواه البخاري يف خرب أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه من كتابه ألنس

ريض اهلل عنه بلفظ« :ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عرشين ومائة شاة ،فإذا

زادت عىل عرشين ومائة إىل مائتني ففيها شاتان ،فإذا زادت عىل مائتني إىل ثالثامئة ففيها ثالث
شياه ،فإذا زادت عىل الثالثامئة ففي كل مائة شاة ،فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني
شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا» .

(والنقدان) وهي ثاين األموال التي تتعلق الزكاة بعينها ،واملراد هبام  :الذهب والفضة سواء

أكانا مرضوبني أو غري مرضوبني ما مل يكونا حيل وسيأيت الكالم يف احليل .
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وإنام تعلقت الزكاة بالنقدين دون غريمها من املعادن ألهنام من أرشف نعم اهلل عىل عباده إذ هبام

قوام الدنيا ونظام أحوال اخللق فإن حاجات الناس كثرية وكلها تقىض بالنقدين بخالف غريمها
من األموال وملا كثرت أموال الناس من النقدين وكان يف محلها وخزهنا صعوبة ومشقة واألمور
سياسية بحتة قامت بذلك أيدى العبث يف العامل من الصهاينة وممن سار يف ركبهم لكي يصلوا

إىل مقدرات األمور يف سائر بلدان املسلمني وغريها فأوجدوا األوراق املالية وجعلوها مقابل
النقدين وجعلوا لذلك موازين واتفاقات دولية بحيث تغطى تلك األوراق  -والتي سميت

بالعمالت  -بالذهب والفضة وتغطى يف الوقت احلارض  -واهلل أعلم  -بالذهب غالب ًا حسب
نظامهم العاملي ولذلك قالوا بوجوب الزكاة يف العمالت الورقية هذه ألهنا قامت باملقام الذي

يقوم به النقدان من مبادالت جتارية وبيع ورشاء وأخذ وعطاء ومتلك فلو قيل بعدم الزكاة فيها
ألُبطل عندئذ ركن من أركان الزكاة وغالب ما عند الناس من أموال من هذه األوراق املالية،

ولترضر الفقراء ،ومن أجل هذه العلة فإنه يدخلها الربا إىل غري ذلك من األحكام التي جتري
عىل النقدين .

واألصل يف وجوب الزكاة يف النقدين قبل اإلمجاع قوله تعاىل ﮋﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ والكنز هو الذي مل تؤد زكاته .

وما روى مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال« :ما من
صاحب ذهب وال َو ِرق ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جبينه وجنبه وظهره كلام بردت أعيدت يف يوم كان مقداره

مخسني ألف سنة »..

وال جتب الزكاة فيهام إال إذا توفرت رشوط الزكاة السابقة مع ميض حول كامل عليهام أو

أحدمها ومها يف ملك املزكي مع كوهنام بلغا نصاب ًا .

ونصاب الذهب عرشون مثقاالً ،واملثقال بوزن احلبة :اثنان وسبعون حبة من الشعري املعتدل

الذي مل يقرش وقطع من طرفيه ما دق وطال ،واملثقال مل خيتلف جاهلية وال إسالم ًا ،والعرشون

مثقاالً تساوي ما وزنه مخسة وثامنون جرام ًا من الذهب اخلالص ،والواجب فيها ربع العرش
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ففي العرشين مثقاالً نصف مثقال وما زاد فبحسابه .

واألصل يف نصاب الذهب والواجب فيه قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :إذا كان له عرشون

مثقاالً وحال عليه احلول ففيها نصف دينار  ...فام زاد فبحساب ذلك» رواه أبو داود عن عيل
ريض اهلل عنه وهو مرفوع للنبي صىل اهلل عليه وسلم إال قوله فام زاد فبحسابه شك الراوي يف

رفعه أو وقفه عىل عيل ريض اهلل عنه كام أفاد ذلك الدمريي يف «النجم الوهاج».

ونصاب الفضة مئتا درهم إمجاع ًا ،والدرهم سبعة عرش قرياط ًا إال مخس قرياط ،واملائتان من

الدراهم تساوي مخسامئة ومخسة وتسعني جرام ًا من الفضة اخلالصة .

واألصل يف وجوب الزكاة يف الفضة ما روي يف الصحيحني «ليس فيام دون مخسة أواق من
ِ
الورق صدقة» واألوقية أربعون درمه ًا .
واألصل يف الواجب يف نصاب الفضة قوله عليه الصالة والسالم « :يف الرقة ربع العرش» .

ومما تقدم يفهم أن ما زاد عىل نصاب الذهب و الفضة يزكى بحسابه إذ ال وقص هنا ويف

املعرشات إلمكان التجزئ بال رضورة بخالف املوايش .

الكالم عىل زكاة احليل

قد تقدم معنا أن الذهب والفضة بأي شكل من أشكاهلا الزكاة فيهام واجبة إال ما استثني من

زكاة احليل ،ويشرتط يف عدم زكاته :كونه مباح ًا عامل ًا به صاحبه ومل يقصد به كنزه ،فال زكاة يف
احليل املباح برشوطه التي سبقت ألنه معد الستعامل مباح فأشبه العوامل من اإلبل والغنم،
قال الدمريي :وصح عن عائشة ريض اهلل عنها  :أهنا كانت تيل بنات أخيها يتامى يف حجرها

هلن احليل وال خترج منه الزكاة ،مع ما عرف من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى  .رواه

مالك وغريه .

وصح عن ابن عمر ريض اهلل عنه  :أنه كان حييل جواريه وبناته بالذهب وال خيرج عنه الزكاة.

وصح عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام  :أهنا كانت حتيل بناهتا بالذهب وال تزكيه نحو ًا

من مخسني ألف ًا اهـ .
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فخرج بكونه مباح ًا  :ما لو كان حمرم ًا أو مكروه ًا فإنه جتب فيه الزكاة باإلمجاع قال الدمريي:

املحرم ،وهو نوعان :أحدمها لعينه -أي :حمرم لعينه-
أمجع املسلمون عىل وجوب الزكاة يف
َّ

كاألواين واملالعق واملجامر من النقدين ،والثاين :حرام بالقصد كام إذا قصد الرجل بحيل النساء
الذي يملكه كالسوار واخللخال أن َي ْل َبسه أو ُي ْلبِسه غلامنه أو قصدت املرأة بحيل الرجال  -أي:

الذي متلكه -كالسيف واملنطقة أن تَل َبسه أو تُلبِسه جوارهيا أو غريهن من النساء ألن إسقاط
الزكاة ختفيف مرشوط بمنفعة فلتكن مباحة واملنفعة املحظورة كالعدم  .واملكروه كالضبة

الصغرية للزينة والكبرية للحاجة جتب فيه الزكاة  .اهـ

قال صاحب «فتح العالم»[:ومن احليل املحرم كام يف رشح الرميل ما تتخذه املرأة من تصاوير

الذهب والفضة ـ أي :ما تتخذه املرأة من حيل عىل شكل التصاوير ـ فتجب فيه الزكاة وحمله
كام يف الشربامليس إذا كان عىل صورة حيوان يعيش بتلك اهليئة بخالف ما إذا كان عىل صورة
شجرة ونحوه مما ال روح له أو كان عىل صورة حيوان ال يعيش بتلك اهليئة كمقطوع الرأس فال

حيرم اختاذه واستعامله ولكن ينبغي أن يكون مكروه ًا فتجب زكاته] اهـ .

وخرج بكونه عامل ًا به صاحبه  :ما مل يكن عامل ًا به صاحبه كأن ورثه ،وسوا ًء أكان الوارث ذكر ًا

أو أنثى حتى مىض عليه حول أو أحوال فإنه جتب الزكاة فيه عىل املعتمد كام يف القليويب عىل

اجلالل .

وخرج بام مل يقصد كنزه  :ما لو قصد كنزه ذكر ًا كان أو أنثى كأن ادخره ليبيعه عند االحتياج

إىل ثمنه أو إذا ارتفع سعره فتجب فيه الزكاة .

خيرج حديث املسكتني ،وهو أن امرأة أتت النبي صىل اهلل عليه وسلم ويف يد
وعىل هذا َّ

ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا « :أتعطني زكاة هذا؟» قالت :ال ،فقال« :أيرسك

أن يسورك اهلل هبام يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتها وألقتها إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وقالت  :مها هلل ولرسوله» رواه أبو داود بإسناد صحيح  .فظهر من احلديث أن املرأة ملا
جعلت املسكتني غليظتني أرادت الكنز فأمرت بالزكاة .
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ات ،
والم َع َّش َر ُ
ُ
خامتة يف احليل املباح املنكرس

وإذا انكرس احليل املباح بحيث منعه من االستعامل فهل جتب فيه الزكاة ؟ قالوا أنه إذا انكرس

احليل املباح ومنع الكرس استعامله وقصد صاحبه إصالحه مع إمكان إصالحه من غري صوغ
جديد له بأن أمكن اإلصالح بلحامه فال زكاة فيه وإن حالت عليه األحوال لبقاء صورة احليل

فيه وقصد إصالحه

وقيل  :جتب فيه الزكاة لتعذر استعامله ،فإن مل يمكن إصالحه إال بصوغ جديد أو بال صوغ

ولكن مل يقصد إصالحه وجبت زكاته ،فإن مل يقصد شيئ ًا بل أمسكه هكذا من غري قصد إصالح

أو غري إصالح بأن انكرس وتركه ونسيه حوالً أو أحواالً فاألرجح وجوب الزكاة وهو املعتمد

كام يف القليويب  .واهلل أعلم .

ثم ذكر املصنف ثالث األموال التي جتب الزكاة يف عينها بقوله( :واملعرشات) وهي األقوات

واألصل يف وجوب زكاهتا قبل اإلمجاع قوله تعاىل :ﮋﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ فأوجب اهلل تعاىل هنا اإلنفاق مما أخرجته األرض
وهو الزكاة ألنه ال حق فيام أخرجته األرض غريها.

وهذا النص وإن كان عام ًا فيام خرج من األرض إال أن الزكاة خصصت يف بعض اخلارج منها

بنص آخر وهو قوله تعاىل :ﮋﯕﯖﯗﯘﮊ واحلصاد ال يكون إال يف احلبوب

والثامر برشط كوهنا مما يقتات هبا اختيار ًا ولو نادر ًا.

واألقوات مجع قوت وهو ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام وسمي بذلك لبقاء ثقله يف

املعدة وهي احلبوب والثامر .أما احلبوب فلقوله صىل اهلل عليه وسلم أليب موسى ومعاذ حني
بعثهام إىل اليمن «وال تأخذوا هذه الصدقة  -يعني الزكاة  -إال من هذه األربعة الشعري واحلنطة

والتمر والزبيب» وقيس عليها ما هو يف معناها كاألرز والعدس واحلمص والدخن والذرة و
الباقالء وهو الفول والدجر وهو اللوبيا وألن النبي صىل اهلل عليه وسلم أخذ الزكاة يف كثري
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منها و ُأحلق الباقي هبا قياس ًا كام تقدم ويف البخاري تعليق ًا « :إن معاذا كان يأخذ الزكاة من أهل
اليمن يف الذرة».

وأما الثامر فهي الرطب والعنب واإلمجاع منعقد عىل وجوب الزكاة فيهام.

وخرج بام يقتات به :ما ال يقتات به أي :ال يؤكل أص ً
ال أو يؤكل ال عىل سبيل االقتيات
كالتداوي أو التأدم أو التنعم كالزعفران والورس والعسل ِ
والق ْر ُطِم ـ بكرس القاف والطاء
وضمها ـ وهو حب العصفر ،وهو مما يصبغ به ،ويشبه الزعفران يف الشكل واللون ،وحب
الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون والربتقال .

وخرج بكونه يقتات اختيار ًا ولو نادر ًا ما يقتات به وقت الرضورات كالغاسول  -أي:

األشنان -وهو الفث بفاء فمثلثة عند املزين وغريه وقيل الفث حب يف البادية كالشعري يقتات

به يف اجلدب.اهــ «موهبة ذي الفضل» .

وحب احلنظل وهو نبت مر ،قال الكردي  :يغسل مرات إىل أن تزال مرارته ثم يقتات به يف

حال الرضورة.

وإنام أوجبوا الزكاة فيام يقتات به يف حال االختيار دون غريه ألن االقتيات به من الرضوريات

التي ال حياة بدونه فوجب فيه حق ألرباب الرضورات ،بخالف ما يؤكل لنحو التنعم وما

يقتات يف اجلدب ال يكونان رضوريني للحياة فال جتب الزكاة يف يشء منهام كام ال زكاة يف

الوحشيات من الظباء ونحوها.

ويشرتط بلوغ النصاب فيه وهو كي ً
ال مخسة أوسق ،والوسق ستون صاع ًا ،والصاع أربعة

أمداد نبوية ،ووزن ًا ثامنامئة ومخسة وعرشون كيلو غرام ًا واملعترب يف كل نوع الوسط ،فإنه يشتمل
عىل اخلفيف والرزين؛ ألن االعتبار هنا بالكيل ال بالوزن أي :يف بلوغ النصاب لقوله صىل اهلل

عليه وسلم «ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة» متفق عليه .

والوسق ستون صاع ًا لقوله صىل اهلل عليه وسلم« :والوسق ستون صاع ًا».

ويعترب يف مجيع ما تقدم بالكيل يف الرطب متر ًا ويف العنب زبيب ًا إن تتمر أو تزبب وإال فرطب ًا أو

عنب ًا لقوله صىل اهلل عليه وسلم «ليس فيام دون مخسة أوسق من التمر صدقة» رواه الشيخان .
()539

كتاب الزكاة

َ
ار ِة ،
وأ ْم َو ُال الت َِّج َ
فلو ُأخرج ُر َطب ًا جييء منه متر إذا جف قدر الواجب مل جيزئه ألنه بدل  ،واألبدال ال جتوز يف

الزكاة من غري رضورة .

ويف احلبوب مصفى من التبن والقرش الذي ال يؤكل معه غالب ًا  .والواجب يف ذلك خيتلف
باختالف السقيا فام ُس ِقي بال مؤنة مثل ما يسقى بامء املطر أو بامء هنر أو عني أو قناة أو ساقية
حفرت من النهر وإن احتاجت إىل مؤنة ففي كل ذلك العرش بحيث يقسم النصاب املخرج بعد

ما ذكر إىل عرشة أقسام قسم منها للزكاة.

وما سقي بمؤنة كاملسقي باملواطري والدواليب والنواضح أو باملاء الذي يشرتيه أو يتهبه أو

يغصبه ففيه نصف العرش ملا صح من قوله صىل اهلل عليه وسلم« :فيام سقت السامء والعيون
أو كان َع َثر ّي ًا  -أي :ما سقي بالسيل اجلاري إليه يف حفرة  -العرش وفيام سقي بالنضح نصف

العرش» رواه البخاري  .و النضح  :ما يسقى عليه من بعري ونحوه ويسمى سانية.

ثم ذكر املصنف الرابع من األموال التي جتب فيها الزكاة إال أهنا ال جتب يف عينها بل يف

قيمتها (و) هي (أموال التجارة) وأتى هبا بعد ذكره املعرشات وفصل بينها وبني األموال التي
جتب يف أعياهنا الزكاة ألن ما ذكره من تلك األموال قد جيب يف أعياهنا برشوطها املتقدمة وقد
تكون أموال جتارة فتجب فيها ما سيذكره ،وأموال التجارة جتب فيها الزكاة يف القديم واجلديد

من قويل الشافعي ريض اهلل عنه واألصل يف وجوب الزكاة فيها قوله تعاىل :ﮋﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ قال جماهد :إهنا نزلت يف التجارة .

وروى احلاكم أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :يف اإلبل صدقتها ويف البقر صدقتها

ويف الغنم صدقتها ويف البز صدقته» والبز ما يبيعه البزازون وهم القامشون أي :بائعو القامش.

ويف سنن أيب داود عن سمرة « :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج

الصدقة يف الذي يعد للبيع» .

ومعنى التجارة  :تقليب املال لغرض الربح ،ففيه معنى النامء لذا وجب فيه الزكاة كالنامية
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من املوايش .

ويشرتط لوجوب الزكاة فيها ستة رشوط :

األول منها  :كوهنا عروض ًا ،والعروض هي األموال التي ال جتب الزكاة يف أعياهنا لوال

التجارة ،فقد روى الشافعي بسنده عن محاس الليثي أنه قال مررت عىل عمر بن اخلطاب وعىل

عنقي أدمة أمحلها ،فقال :أال تؤدي زكاتك يا محاس ؟ فقلت :مايل غري هذه وأهبة يف القرظ،
قال :ذاك مال فضع ،فوضعتها بني يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها  .ويف هذا دليل

عىل أنه -أي :محاس هذا -قصد هبا التجارة حيث لقيه عمر وهو يعرضها كام يفهم من سياق
الكالم ولذلك فالرشط الثاين  :نية التجارة بتلك العروض .

والثالث  :قرن النية املذكورة بالتملك أي :بأول عقده لينضم قصد التجارة إىل فعلها نعم ال

حيتاج إىل جتديدها يف كل ترصف بل تكفي النية األوىل .

والرابع  :أن يكون التملك بمعاوضة حمضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع واهلبة

بثواب واإلجارة بنفسه أو ماله فإنه لو قصد بالعوض يف اجلميع التجارة كان من عروض

التجارة أو كان التملك بمعاوضة غري حمضة كالصداق وعوض اخللع إذا قصد به ـ أي :ذلك
الذي ملكه إثر هذه املعاوضة ـ التجار َة فإنه يصبح هبا من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة،

بخالف ما ملكه بغري معاوضة كاإلرث واهلبة بال ثواب فال زكاة فيه وإن اقرتن به نية التجارة؛

ألنه ال يعد من أسباب التجارة .

اخلامس  :أن ال ينض مال التجارة ناقص ًا عن النصاب يف أثناء احلول ،والتنضيض املراد به

بيع مال التجارة بام اشترُ ي به ،كأن اشرتى ماالً أراد به املتاجرة بعرشين مثقاالً من الذهب ثم
يف أثناء احلول باعه بأقل من العرشين فهنا ينقطع حول زكاة عروض التجارة فال زكاة يف ذلك

املال ما مل يكن عنده ما يكمله به ،نعم إذا اشرتى بام نضه ناقص ًا عن العرشين مثقاالً ومل يكن
معه ما يكمله من عرض آخر بدأ من حينئذ احلول؛ إذ العربة يف نصاب التجارة بآخر احلول ال

بأوله .

فلو اشرتى عروض ًا بنصاب ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من األوراق املالية أو بأقل من
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َو ِ
يم ِة ُع ُر ِ
والر َك ُاز
اج ُبها ُ :ر ْب ُع ُع ْش ِر ِق َ
وض ال َّت َج َ
ار ِة ِّ ،

النصاب املذكور بقصد التجارة بدأ احلول من وقتئذ فلو باع واشرتى هبا عروض ًا ،نُظِر ،فإن

كان آخر احلول بلغت نصاب ًا ،وجبت فيها الزكاة ،وإال فال؛ إذ العربة ببلوغ النصاب آخر احلول

كام تقدم .

السادس  :أن ال يقصد بتلك العروض القنية يف أثناء احلول ،فإن قصد القنية هلا كأن كانت

عروض جتارته سيارة مث ً
ال فقصد يف أثناء احلول قنيتها انقطع احلول ،نعم؛ ال يقطعه جمرد

استعامهلا من غري قصد قنيتها.

وإذا اكتملت هذه الرشوط فيكون (واجبها) أي :ما جيب فيها (ربع عرش قيمة عروض

فتقوم بجنس رأس املال الذي اشرتيت به فان مل متلك بالنقدين بل بنحو عروض
التجارة) تلك َّ

قومت بنقد البلد ألن الزكاة هنا متعلقة بالقيمة بخالف بقية األموال الزكوية فإهنا تتعلق

بأعياهنا .

ثم ذكر املصنف اخلامس من األموال التي جتب فيها الزكاة (و) هو (الركاز) وجتب يف عينه.

والركاز لغة  :مأخوذ من ركز بمعنى ثبت تقول ركزت الرمح إذا غرزته وث َّبته يف األرض ،أو

من خفي قال تعاىل ﮋﭰﭱﭲﭳﮊ أي :صوت ًا خفي ًا.
ورشعا :هو دفني اجلاهلية.

واألصل يف وجوب الزكاة فيه ما رواه الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه

مرفوعا «العجامء جبار واملعدن جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس» ويرصف مرصف الزكاة
عىل املشهور ،ألنه واجب فيام استفيد من األرض ،فأشبهت الثامر والزروع ومقابله يرصف
ألهل اخلمس املذكورين يف آية الفيء ،واختاره املزين؛ ألنه مال جاهيل حصل الظفر به من غري

اجياف خيل وال ركاب فكان كالفيء.

والواجب فيه كام تقدم اخلمس للحديث وألنه ال مؤنة يف حتصيله بخالف املعدن

واملعرشات.
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وال يشرتط يف وجوب الزكاة فيه َح َوالن احلول إمجاع ًا بل جيب إخراج ذلك حاالً .وإنام جيب

إخراج الزكاة فيه بالرشوط اآلتية :

األول  :أن يكون نقد ًا أي :ذهب ًا أو فضة مرضوب ًا أو غري مرضوب سواء أكان نقود ًا أو سبائك

أو حل ّي ًا ،خرج به غري النقد من املنطبعات وغريها كاحلديد والرصاص واجلواهر وإن بلغت

قيمتها نصاب ًا ألنه مال يستفاد من األرض.

الثاين  :أن يبلغ النصاب ولو بضمه ملال آخر له  .فال زكاة فيه إذا مل يبلغ النصاب وهو

عرشون مثقاالً يف الذهب و مائتا درهم يف الفضة وما زاد فبحسابه ،ملا روى أبو داود وابن
ماجه والبيهقي عن ضباعة بنت الزبري ريض اهلل عنها أهنا قالت «ذهب املقداد حلاجته ببقيع
اخلبخبة فإذا جرذ خيرج من جحره دينار ًا دينار ًا حتى أخرج سبعة عرش دينار ًا ثم أخرج خرقة

محراء فيها دينار فكانت ثامنية عرش ،فذهب هبا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه سلم فأمره بأخذها
ومل يأمره بإخراج الزكاة منها».

الثالث  :كونه من دفني اجلاهلية ،بأن تدل عالمة عىل ذلك كوجود سكتهم عليه أو رسومهم

أو اسم ملك من ملوكهم أو نحو ذلك.

واملراد باجلاهلية :ما قبل اإلسالم من احلالة التي كانت عليها العرب من اجلهل باهلل ورسوله

ورشائع الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجرب وغري ذلك.

واملراد بذلك هنا :أن ال يكون من دفني أهل اإلسالم بأن كان عليه أو عىل ما معه قرآن أو

اسم النبي صىل اهلل عليه وسلم أو اسم ملك من ملوك اإلسالم فإنه إن كان كذلك ف ُلقطة إن

عرف مالكه ،فيعطى أحكامها من تعريف وغريها ،هذا إن وجده بنحو موات أما إذا وجد
مل ُي َ
بمملوك بدار اإلسالم فهو ملالكه فيحفظ له حتى ييأس منه ،فإن أيس منه فهو لبيت املال حكمه

حكم األموال الضائعة ،وإن علم مالكه وجب رده له ،وليس للواجد أخذه ألنه مال مسلم ال
يملك باالستيالء عليه.

الرابع :أن يكون الواجد له من أهل وجوب الزكاة ،خرج به املكاتب فال زكاة فيام وجده مع

أنه يملكه  ،وخرج أيض ًا العبد؛ ألنه ال يملكه بل يملكه سيده فتلزم السيد الزكاة .
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والم ْع َدنُ .
َ

اخلامس :أن جيده َمن ُذ ِكر يف موات أو ملك أحياه ،أما موات دار اإلسالم فباإلمجاع ،وأما

موات دار احلرب ودار العهد فعىل املشهور .

ويف معنى املوات :القالع العادية أي :القديمة والقرى القديمة التي عمرت يف اجلاهلية

وباد أهلها والقبور اجلاهلية ملا روى البيهقي وغريه عن عمرو بن العاص أنه قال  :سمعت

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حني خرجنا من الطائف فمررنا بقرب يقول - :أي :رسول
اهلل« -هذا قرب أيب رغال من قوم ثمود ،فلام أهلك اهلل قومه بام أهلكهم به ،منعه مكانه من

احلرم فخرج فلام بلغ هذا املكان مات ودفن هاهنا ودفن معه قضيب من ذهب  .قال  :فابتدرناه
فأخرجناه»

فخرج بام ذكر :ما لو وجده يف شارع أو مسجد فإنه لقطة وله أحكامها ،أو وجده يف ملك

فلصاحب امللك .

ثم ذكر سادس األموال التي جتب فيها الزكاة بقوله( :واملعدن) وجتب يف عينه  ،واملعدن

ـ بفتح امليم وبكرس الدال وفتحها ـ هو اسم للمحل وملا خيرج منه ،واملراد به هنا ما يستخرج
من مكان خلقه اهلل تعاىل فيه ،سمي بذلك لعدونه أي :إقامته ،يقال عدن باملكان إذا أقام فيه،

ومنه ﮋﯜﯝﮊأي :إقامة .

وسمي البلد عدن ًا ألن أصحاب اجلرائم كان حيبسهم ت ّبع هبا وكان رج ً
ال صاحل ًا فنهى

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن سبه ألنه آمن به قبل أن يبعث بسبعامئة سنة  .اهـ «النجم

الوهاج».

واألصل يف وجوب الزكاة فيه قبل اإلمجاع قوله تعاىل ﮋﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ وملا روي من أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم «أخذ من
املعادن ال َق َبلية الصدقة» رواه مالك وأبو داود واحلاكم  ،والقبلية بتحريك القاف والباء نسبة إىل
موضع بينه وبني املدينة مخسة أيام.
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ويشرتط يف وجوب الزكاة فيه ما يشرتط يف الركاز من كونه ذهب ًا أو فضة فال زكاة يف غري

ذلك كاحلديد والبلور ونحومها .

وبلوغ النصاب بعد التصفية له وكونه يف أرض مملوكة للمستخرج أو مباحة فالواجب فيه

عند ذلك ربع العرش بعد التصفية وال يشرتط فيه احلول كام يف الركاز .واهلل أعلم .
تتمة يف زكاة الفطر

سميت بذلك ألن وجوهبا بدخول الفطر ويقال هلا صدقة الفطر كأهنا من الفطرة التي هي
للمخرَج فِطرة بكرس الفاء ال غري
اخللقة قال تعاىل ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ ويقال ُ
خالفا ملن ضمها ،وتسمى أيض ًا زكاة ال َبدن ألهنا مخُ َرجة عنه ال عن مال ،وحكمة مرشوعيتها

تزكية للنفس وجرب ًا خللل الصوم فهي كسجود السهو يف الصالة وإغناء للفقراء يف يوم العيد
وليلته .

وهي واجبة إمجاع ًا ،فاإلمجاع منعقد عىل وجوهبا وال يلتفت خلالف ابن اللبان الفريض؛ ألن

خالفه غري معترب ،قال يف «اإلتقان» :

وليس كل خالف جاء معتربا

إال خالف له حظ من النظر

وقيل  :إهنا وجبت قبل اإلمجاع بالكتاب والسنة .

قال الدمريي يف «النجم الوهاج» :واألصل يف وجوهبا قوله تعاىل ﮋﯿﰀﰁﰂﮊقال ابن

عباس وابن عمر وأبو سعيد اخلدري وسعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز  :هي زكاة الفطر
 ،وكل آية يف القرآن ُقدِّ م فيها لفظ الصالة عىل الزكاة إال هذه ألن املقصود صالة العيد وزكاة

الفطر ،فقصد التمييز بينهام وبني الصالة والزكاة املفروضتني ،ورد بأن السورة مكية وفرضها
كان يف السنة الثانية من اهلجرة عام ُف ِرض صوم رمضان اهـ .
وعليه فيكون األصل فيها قبل اإلمجاع األخبار الصحيحة املشهورة منها خرب ابن عمر ريض

اهلل عنهام عند الشيخني أنه قال« :فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم زكاة الفطر من

رمضان عىل الناس صاع ًا من متر أو صاع ًا من شعري عىل كل حر أو عبد ذكر ًا أو أنثى من
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املسلمني» ،وخرب أيب سعيد أيض ًا عندمها «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله وسلم صاع ًا من طعام أو صاع ًا من متر أو صاع ًا من شعري أو صاع ًا من زبيب أو
صاع ًا من ِأقط فال أزال أخرجه كام كنت أخرجه ما عشت».
وال جتب زكاة الفطر إال إذا توفرت هذه الرشوط :
األول منها :أن يكون ا ُمل ِ
خرج مسل ًام لقوله يف اخلرب السابق «من املسلمني» فال جتب عىل الكافر

كام مر يف الزكاة وألهنا طهرة وهو ليس من أهلها نعم جتب عليه إن كانت ملسلم عىل الكافر
مؤنته من قريب و قن وزوجة َبأن ت ِ
ُسلم وتغرب شمس آخر يوم من رمضان وهو متخلف عنها
يف العدة وأوجبنا نفقتها عليه يف مدة التخلف كام هو األصح  ،ومثلها خادمتها كام رصح به يف

«التحفة»  .اهـ «موهبة ذي الفضل» .

أما املرتد فإن عاد إىل اإلسالم وجبت عليه فطرة نفسه أيض ًا وإال فال جتب النقطاع ملكه

من حني ردته.

الثاين  :أن يكون حر ًا أو مبعض ًا و املبعض إن كان ثمة مهايأة فزكاته عىل ذي النوبة وقت

وجوهبا وإن مل يكن مهايأة لزمه الفطرة عن نفسه بقدر ما فيه من احلرية والباقي عىل مالكه
كالنفقة لضعف ملكه فال جتب عىل رقيق ال عن نفسه وال عن غريه لعدم ملكه بل فطرته عىل

سيده ،ومثل الرقيق املكاتب فال تلزمه؛ لضعف ملكه ،وال تلزم السيد ،ألنه منه كاألجنبي ،ويف

وجه :أهنا تلزمه عن نفسه وممونه ،ووجه :أهنا تلزم سيده .

الثالث  :إدراك وقت وجوهبا وذلك بأن يدرك من تلزمه زكاة الفطر وهو حي حياة مستقرة

آخر جزء من رمضان وذلك بإدراك غروب آخر يوم من رمضان وأول جزء من شوال فال جتب
بام حيدث بعد الغروب من نكاح وولد وإسالم ونحوه وال تسقط بام حيدث بعده من نحو موت

وطالق ولو بائن ًا ونحوه .

الرابع  :أن يكون مورس ًا وقت الوجوب بفاضل عن مؤنته ومؤنة من جتب عليه مؤنته يوم

العيد وليلته ،ألهنا يف هذا الزمن -أي :يوم العيد وليلته -رضورية فاعترب الفضل عنها ،وأن

تكون فاضلة أيض ًا عن كل ما حيتاجه هو أو ممونه من ثوب ونحوه وما يليق به أو ممونه منصب ًا
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ومروءة كخادم حيتاج كل منهام إليه ومنزل هلام وكتب إن كانت حتوي عل ًام نافع ًا وكذا كتب اآللة

ال كتب سحر وكيمياء ونحومها ،حيث يكلف بيعها وإخراج زكاة الفطر من ثمنها .

وكام جتب عليه الفطرة عن نفسه أصالة فتجب عليه عىل من تلزمه نفقته بقرابة أو ملك أو زوجية

مل يقرتن هبا مسقط نفقة حتم ً
ال مع كونه من املسلمني فال جتب فطرة الكافر وإن وجبت نفقته.

فتجب عليه فطرة زوجته املسلمة غري الناشزة ولو رجعية أو بائن ًا حامالً ،ومثل الناشزة

كل من ال نفقة هلا كغائبة حمبوسة بدين وغري ممكِّنة ولو لنحو صغر ،و معتدة عن شبهة
بخالف نحو مريضة ،وال جتب فطرة زوجة أب ومستولدته وإن وجبت نفقتهام؛ ألن النفقة

هنا الزمة لألب مع إعساره فيتحملها الولد بخالف الفطرة ،ويف معنى الزوجة يف إخراج

الفطرة عنها خادمتها إن كانت الزوجة ممن خيدم عادة فيجب عىل الزوج أن يزكي عنها إن
كانت مملوكة له أو للزوجة أو أجنبية ومل يفرض هلا شيئ ًا معين ًا من أجرة أو نفقة أو كسوة

ولو بإجارة فاسدة .

ومن هنا يعلم أن اخلدم يف البيوت ونحوهم ممن يتقاضون أجر ًا وإن كان ُين َفق عليهم أك ً
ال

ورشب ًا ال جتب زكاة الفطرة عىل من استخدمهم بل جتب عليهم أنفسهم.

[ومن استخدم شخص ًا بالنفقة والكسوة من غري تقدير أو بأحدمها كذلك وجب عليه فطرته

كخادم الزوجة  ،نعم إن كان اخلادم امرأة مزوجة بمورس فعىل زوجها فطرهتا ألنه األصل كام

قاله ابن قاسم ] .اهـ «فتح العالم» .

وجتب فطرة مملوكه املسلم قن ًا كان أو مدبر ًا أو معلق ًا عتقه بصفة ،وأم ولد ومرهون ومؤجر

ومكاتب ًا كتابة فاسدة ،أما املكاتب كتابة صحيحة فال جتب فطرته عىل أحد ال عىل سيده الستقالله

وال عليه لضعف ملكه وقيل :جتب عىل سيده وقيل :عليه ،وقد تقدم الكالم عىل املبعض .
بمسلم ِ
ني الكافران وقد تقدم .و خرج
وجتب فطرة أصل وفرع مسلمني فقريين  ،وخرج
َ
بفقريين مالو كان الوالد غني ًا بامل والولد غني ًا بامل أو كسب الئق به فال جتب فطرهتام

كنفقتهام.
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تنبيهات أحببت نقلها من «فتح العالم»
ٌ

األول  :ال يلزم االبن فطرة حليلة أبيه ،وإن وجب عليه نفقتها ،لكون األب فقري ًا ،ألن النفقة

الزمة لألب مع إعساره ،فتحملها عنه ابنه بخالف الفطرة ،ويف وجه أهنا تلزم االبن كالنفقة،
وانترص له األذرعي ،وهو مذهب املالكية كام قاله احللواين  -وقد تقدم ذلك . -

الثاين  :ال يلزم األب فطرة ولده الصغري ،والكبري املجنون املورسين ،بل هي واجبة يف ماهلام

خالف ًا ملحمد بن احلسن القائل بوجوهبا عىل األب  .ومعنى وجوهبا يف ماهلام  :ثبوهتا ووجوب

اإلخراج من ماهلام عىل الويل  .نعم لو أخرجها األصل من مال نفسه جاز ،وسقطت عنهام،
ألنه يستقل بتمليكهام ،فكأنه ملكهام ذلك ،ثم توىل األداء عنهام وله الرجوع عليهام إن نواه عند
اإلخراج ،أو أستأذن القايض  .وأما الولد الكبري العاقل الذي ال جتب نفقته ،بأن كان مالك ًا ما

يكفيه ،أو قادر ًا عىل كسبه ،فألبيه أن يتربع بإخراجها عنه ،لكن برشط أن يأذن له ،سواء كان يف

عياله  -خالفا للحنفية الذي مل يشرتطوا إذنه حينئذ  -أو ال ،فهو كاألجنبي إذا تربع باإلخراج

عنه فعدم استئذانه كام يقع من العوام جهل قبيح .نعم؛ إن كان غري رشيد ،بأن كان سفيه ًا فهو

كالصغري ،فله أن خيرج عنه بغري إذنه ،كام له أن يستقل بتمليكه  .أفاد ذلك العالمة احللواين يف
«شذا العطر» .اهـ واهلل أعلم.

الثالث  :لو أيرس شخص ببعض صاع ،لزمه إخراجه عن نفسه ،وقيل :ال يلزمه؛ ألنه مل

يقدر عىل الواجب كام يف رشحي الرميل واجلالل  .قال الباجوري :وجيب عليه عند يساره

ببعض الصيعان دون بعض تقديم نفسه ،فزوجته ،فخادمها بالنفقة إن كان ،فولده الصغري،
فأبيه ،فأمه ،فولده الكبري املحتاج ،فرقيقه .وقيل :بتقديم رقيقه عىل ولده الصغري ،وإنام قدم
األب عىل األم هنا عكس ما يف النفقات؛ ألن النفقات للحاجة واألم أحوج والفطرة للرشف

واألب أرشف؛ ألنه منسوب إليه ،ويرشف برشفه اهـ  .ويف رشح اجلالل عىل «املنهاج» :أنه

إذا وجد صاع ًا أخرجه عن نفسه ،وقيل :عن زوجته ،وقيل :يتخري بينهام .أو صاعني أخرجهام
عن نفسه ،وزوجته ،وقيل يؤخرها عن القريب ،وقيل يتخري بينهام  .أو ثالثة آصع فأكثر أخرج
الثالث عن ولده الصغري ،والرابع عن األب ،واخلامس عن األم .ويف رشح املهذب عن اإلمام
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وغريه حكاية وجه بتقديم الولد الكبري عىل األبوين ،ووجه :بتقديم األم عىل األب ،ووجه:
بأنه يتخري بينهام .وذكر القليويب :أنه لو استوى مجاعة يف مرتبة ،ونقص واجبهم ،كصاع فأقل

يقسط بينهام ،ويظهر أنه ال يبعد ندب القرعة
عن زوجتني ختري يف إخراجه عن إحدامها ،وال ّ

بينهام .

الرابع  :ولو تعدد من تلزمه ،كولدين عن أب ،لزم ك ً
ال نصف صاع فإن أخرج أحدمها مجيع

الصاع ،احتاج يف صحة إخراجه إىل إذن اآلخر ،أو األب .اهـ

وقدر زكاة الفطر صاع حلديث ابن عمر املتقدم ،والصاع أربعة أمداد نبوية ومقداره وزن ًا

باألوزان احلالية ثالثة كيلو غرام إال ربع ًا من غالب قوت املؤدى عنه وقيل من قوت نفسه .

ويسن إخراجها قبل صالة العيد «ألن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أمر أن تؤدى قبل

خروج الناس إىل الصالة» رواه الشيخان من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ،ويكره تأخريها
عن صالة العيد ملا يف سنن أيب داود عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :فرض رسول اهلل صىل

اهلل عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكني ،من

أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات» .
وحيرم تأخريها عن يوم العيد لفوات املعنى املقصود منه .

ولزكاة الفطر مخسة أوقات كام قاله األطفيحي نق ً
ال عن «موهبة ذي الفضل» وهي :وقت

جواز ،ووقت وجوب ،ووقت فضيلة ،ووقت كراهة ،ووقت حرمة ،فوقت اجلواز :أول الشهر،
والوجوب :إذا غربت الشمس ،والفضيلة :قبل اخلروج إىل صالة العيد ،والكراهة :تأخريها

عن صالته إال لعذر من انتظار قريب أو أحوج ،واحلرمة  :تأخريها عن يوم العيد  .اهـ .

ولو أخرجها يف وقت اجلواز يف بلده ثم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يف بلد آخر أجزأت

وال يلزمه أن خيرجه يف اآلخر ثاني ًا  .اهـ «فتح العالم» وقال :كام نقله احلفني عن الشربامليس .
خامتة يف مصارف الزكاة

إذا وجبت الزكاة عىل َمن تَقدَّ م وجب رصفها عىل الفور عند التمكن بحضور املال واملستحقني
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وحيرم تأخريها وخيري املالك بني إخراجها بنفسه ودفعها لإلمام ليرصفها عىل أهلها لقوله تعاىل

ﮋﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ ،هذا كله إن مل
يطلبها اإلمام أما إذا طلبها فيدفعها له ولو كان جائر ًا عن املال الظاهر وهي ماشية وزرع وثمر

ومعدن وليس له طلبها عن الباطن وهو نقد وعرض و ركاز ،وأحلق بزكاة الباطن :زكاة الفطر،

فإن طلبها أعطاه إياها و أجزأته .

وهل األفضل دفعها إىل اإلمام أو تفريقها بنفسه ؟ قال صاحب «برشى الكريم»  :األظهر

مربئ
أن رصفها لإلمام أفضل ألنه أعرف باملستحقني وأقدر عىل التفرقة واالستيعاب وقبضه
ٌ
يقين ًا إال إن كان جائر ًا يف الزكاة فاألفضل أن يفرقها املالك أو وكيله مطلق ًا؛ لكن يف «املجموع»:

ّ
أن دفع زكاة املال الظاهر إليه ولو جائر ًا أفضل ،ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه
اتفاق ًا  .اهـ .

وجتب النية عند الدفع أنه للزكاة فلو تصدق بجميع ماله ومل ينو هبا الزكاة مل تسقط عنه الزكاة

وهذا إذا مل يفرد املال فإن أفرده ناوي ًا به الزكاة املفروضة فال جتب النية عند الدفع إذا دفعه منه.

وجيب رصف الزكاة إىل األصناف الثامنية الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه وحرص دفع الزكاة

عليهم بقوله ﮋﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ وال خالف يف أهنا ال تدفع إال هلم

فال يصح رصفها يف بناء املساجد واملدارس وغريها من صنوف الرب وليس لصاحب الزكاة
رشاء أدوية بامل الزكاة أو عمل أطعمة ِ
ومن َثم يوزعها عىل الفقراء واملستحقني بل البد من
دفع مال الزكاة إىل هذه األصناف الثامنية املذكورين يف اآلية ملا روى أبو داود يف سننه عن
زياد بن احلارث الصدائي ريض اهلل تعاىل عنه قال :أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

فبايعته فذكر حديثا طويال إىل أن قال :فأتاه رجل فقال  -أي :للنبي عليه الصالة والسالم -

أعطني من الصدقة -أي :الزكاة -فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم «إن اهلل ال يرىض

فجزأها ثامنية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء
بحكم نبي وال غريه يف الصدقة حتى حكم َّ
أعطيتك حقك» .
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نعم وقع خالف يف االستيعاب هلذه األصناف الثامنية بالزكاة ولو زكاة فطر فعند األئمة

الثالثة ال جيب االستيعاب لألصناف الثامنية وإن وجدوا بل جيوز رصفها إىل صنف واحد
منهم ألن اآلية عندهم واردة لبيان املرصف ال للتعميم وهو قول ضعيف يف املذهب واملعتمد

يف املذهب أنه جيب التعميم إن وجدوا أو إىل من وجد منهم واملوجود منهم أربعة أصناف .قال
صاحب «موهبة ذي الفضل» :فإن املوجود اآلن منهم يف غالب البالد أربعة :فقري ومسكني

وغارم وابن سبيل اهـ.

بيان األصناف الثامنية التي جيب رصف الزكاة هلم

قد مر معنا أن األصناف التي ترصف هلم الزكاة ثامنية ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه وهم :الفقري

واملسكني والعامل واملؤلفة قلوهبم واملكاتب والغارم والغازي وابن السبيل  .وسوف أبني لك

هذه األصناف خمترص ًا ألفاظها من كتاب «فتح العالم»للعالمة اجلرداين وأزيد عليها ما حتتاجه
العبارة من زيادة وإيضاح الفقري  [ :هو من ليس له مال وال كسب أصالً ،أو كان يملك أو
يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه وممونه من مطعم وملبس ومسكن وغري ذلك مما ال بد

منه عىل ما يليق بحاله وحال ممونه من غري إرساف وال تقتري ،فإن كان يملك أو يكتسب نصف

ما حيتاجه فأكثر ،ومل يصل إىل قدر كفايته فهو املسكني  .ويعلم من ذلك أن الفقري أسوأ حاالً

منه .

واملراد بالكفاية يف حق املكتسب كفاية يوم بيوم ويف حق غريه كفاية العمر الغالب عىل

املعتمد .وقيل كفاية سنة.

وتوضيح ذلك :أن من له كسب يكفيه الكفاية املذكورة غري فقري فال ُيع َط ٰى من الزكاة ،وإن مل

يكتسب بالفعل إن وجد من يستعمله ،وقدر عليه من غري مشقة ال حتتمل عادة ،والق به رشع ًا
وعرف ًا فإن مل جيد من يستعمله ،أو وجده ومل يقدر عليه ،أو قدر عليه ومل َي ِل ْق به رشع ًا أو عرف ًا،

حلرمته أو إخالله بمروءته أعطي .

ومن عنده مال حالل ،وال يكفيه لبقية عمره الغالب عند توزيعه عليه جيوز له األخذ من
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الزكاة ،وجيب عليه أن يزكي ماله إن بلغ نصاب ًا ولإلمام أن يأخذها منه ويدفعها إليه ،فإن بلغ
العمر الغالب ،اعترب كفاية سنة بسنة هذا كله إن مل يتجر يف ماله وإال فالعربة بكل يوم .وقال

الرشقاوي  :ال جيوز له األخذ من الزكاة .اهـ .

ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقري أو مسكني  .نعم؛ إن كان نفيس ًا ،ولو باعه حصل

بثمنه ما يكفيه دخله للعمر الغالب لزمه بيعه  .قاله يف «برشى الكريم» وهو موافق ملا يف

«النهاية» .

ويستنتج مما تقدم هذه املسائل:

املسألة األوىلُ :يع َط ٰى من الزكاة من له مسكن حيتاجه لسكناه ،أو سكنى ممونه ،والق به وإن

اعتاد السكنى باألجرة ،بخالف ما لو نزل يف موقوف يستحقه عىل األوجه فيهام ،ألن هذا

كامللك ،بخالف ذاك قاله ابن حجر ،ويف القليويب عىل اجلالل :أنه إن استغنى بسكنى نحو
املدارس أو بنحو األجرة منع مسكنه فقره .

املسألة الثانية  :ي ُع َط ٰى  -أيض ًا  -من له ثياب حيتاجها ولو للتجمل هبا يف بعض أيام السنة :

كالعيد واجلمعة وإن تعددت حيث القت به ،ويؤخذ من ذلك كام قاله الرميل يف «النهاية»  :أن
حيل املرأة الالئق هبا املحتاجة للتزين به عادة ،ال يمنع فقرها ،إن كانت غري مزوجة ،وإال ْ
إن
كانت مستغنية بنفقة الزوج ،فال تأخذها من الزكاة كام سيأيت.

ويمكن أن تفرض يف املزوجة التي أعرسها زوجها عن متام نفقتها ،أو كانت أكولة ال تكفيها

النفقة الواجبة فلها األخذ بصفة الفقر لتامم كفايتها.

واملسألة الثالثة ُ :يع َط ٰى  -أيض ًا  -من له رقيق الئق به ،حيتاجه خلدمته ،أو خدمة ممونه إن شق

عليه اخلدمة بنفسه ،مشقة ال حتتمل عادة ،أو كانت ختل بمنصبه ،فإن كان حيتاجه لزراعة مث ً
ال
منع فقره .

واملسألة الرابعة ُ :يع َط ٰى  -أيض ًا  -من له كتب حيتاجها ولو لطب أو تاريخ أو وعظ أو أشعار
نحو لغة .ولو تعددت من فن واحد ُأبقيت له كلها إن كان مدرس ًا ،وإال ُأبقي له املبسوط منها
وبيع املخترص ،إال أن يكون فيه ما ليس يف املبسوط  .فإن كان عنده نسختان من كتاب ُأبقي له
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منهام األصح ال األحسن  .نعم إن كانت إحدامها كبرية احلجم ،واألخرى صغريته ،أبقيتا مع ًا

للمدرس الحتياجه حلمل الصغرية لدرسه ،قاله الكردي وصاحب «برشى الكريم» .

وأما املصحف الرشيف فيباع مطلق ًا؛ ألنه تسهل مراجعة حفظه فلو كان بمحل ال حافظ فيه

ترك له.

واملسألة اخلامسة  :يعطى  -أيض ًا -من له آلة يشتغل هبا كالنجار إن مل جيد من يستعمله أو

كانت أجرته ال تكفيه فال يكلف بيع يشء من آلته وال يعطى من معه ثمن واحد مما ذكر ،كام

يف «النهاية» و»برشى الكريم»  .وعبارة األخري :وثمن ما ذكر مادام معه ،يمنع فقره ومسكنته

حتى يرصفه فيه  .اهـ .

ولو كان له مال يكفيه الكفاية املتقدمة وكان غائب ًا عنه بمرحلتني ،أو كان مؤج ً
ال أعطي ما

يكفيه إىل أن يصل ماله أو حيل األجل ويقدر عىل خالصه برشط أن ال جيد من يقرضه كام يف

القليويب والشربامليس  .والظاهر أنه يشرتط  -أيض ًا -أن ال يكون قادر ًا عىل كسب يليق به
نص ًا .
فليحرر فإين مل َأر يف ذلك ّ

ولو كان له كسب يكفيه لكنه حيتاج للنكاح أعطي ما ينكح به ألنه من متام كفايته .ولو كان

له كسب يليق به ،واشتغل عنه بحفظ القرآن أو بعلم رشعي يتأتى منه حتصيله جاز إعطاؤه من
الزكاة إن مل يكن له والد يقوم بنفقته بناء عىل ما قاله بعضهم من أن نفقته جتب عىل والده حينئذ،

واملعتمد أهنا ال جتب كام يف البجريمي.

والعلم الرشعي  :الفقه والتفسري واحلديث و آالهتا  .وعند املالكية  :جيوز للعامل أن يأخذ

من الصدقات و إن كان غني ًا كام يف «رمحة األمة»  .وال يعطى من يشتغل عن الكسب بنوافل
العبادات ومالزمة اخللوات؛ ألن عمله قارص عىل نفسه .

مسألة مهمة جد ًّا ،وهي السادسة  :ال يعطى  -أيض ًا  -من له مال يكفيه وعليه دين بقدره إىل

أن يرصفه فيه  .وجيب عليه وعىل صاحب الدين أن يزكيا إذا حال احلول ،وهذه املسألة مما خيفى
عىل كثري من الناس فتنبه هلا .

املسألة السابعة  :ال ُيع َطى  -أيض ًا  -من له نفقة واجبة؛ ألنه ليس فقري ًا يف األصح كام يف
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«املنهاج» هذا إذا تيرس له النفقة وكانت تكفيه ،فإن أعرس ِ
املنفق ،أو غاب ومل يرتك منفق ًا وال

ماالً يمكن الوصول إليه ،أو امتنع من اإلنفاق ،واستحيا املن َفق عليه من رفعه إىل احلاكم جاز
له األخذ ،لكن ينبغي أن يعطى كفاية يوم بيوم؛ ألنه يتوقع كل يوم ما يدفع حاجته كام يف
الشربامليس عىل الرميل فراجعه.

واملسألة الثامنة  :لو كان املنفق عليه ال تكفيه النفقة الواجبة له أعطي متامها ولو من زكاة

املنفق .ويف حاشية السيد أيب بكر عىل «فتح املعني» نق ً
ال عن الشربامليس :أنه لو كان الولد فقري ًا
وله عائلة كزوجة ومستولدة حيتاج للنفقة عليهام جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يرصفه يف ذلك؛
ألنه إنام جيب عىل أصله نفقته ال نفقة عياله فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد عىل نفقة نفسه اهـ .

وهذه مسألة نفيسة عزيزة النقل فاحفظها .

واملسألة التاسعة  :لو سقطت نفقة الزوجة لنشوز مل َ
تعط لقدرهتا عىل الطاعة حاالً .ويسن

للزوجة أن تعطي زوجها من زكاهتا إن كان فقري ًا وإن أنفق ما أخذه عليها .

وخرج بالنفقة الواجبة :غريها كنفقة األخ عىل أخته فال متنع الفقر واملسكنة  .نعم جيوز لألخ

أن يعطي أخته من زكاته ،واألخت أن تعطي أخاها من زكاهتا .

والعامل  :من استعمله اإلمام عىل الزكوات فيعطى منها ولو كان غني ًّا ،إن فرقها اإلمام ومل

جيعل له أجرة من بيت املال ،فإن فرقها املالك أو جعل اإلمام له ذلك مل َ
يعط منها؛ ألنه ال حق
ٍ
حينئذ .
له فيها

قلت(((« :ومن هنا يظهر أنه الحق ألولئك الذي يعملون مجعيات تعني بجمع الزكوات ثم

جيعلون للعاملني عليها رواتب شهرية طوال السنة أو يقتطعون منها باسم العاملني عليها ،وال تربأ
ذمة من دفع هلم أمواالً إلخراجها عن زكاته ،وحيرم عليهم أخذ هذه األموال من هذا الطريق».
واملؤلفة قلوهبم أربعة أقسام :
 -1من أسلم ونيته ضعيفة .

 -2ومن أسلم وله رشف بحيث يتوقع بإعطائه إسالم غريه .
((( أي :الشارح.
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 - 3ومسلم يقاتل أو خيوف مانع الزكاة حتى حيملها إىل اإلمام .

 - 4ومسلم يقاتل من يليه من الكفار أو البغاة فيعطى كل منهم وإن كان غني ًّا .

لكن يشرتط يف األخريين َق ْسم اإلمام ،والذكورة ،واحلاجة إليها بأن يكون إعطاؤمها أهون

من جتهيز جيش ،وأما األوالن فيعطيان مطلق ًا .

ويف الرقاب :وهم املكاتبون كتابة صحيحة فيعطيهم غري سيدهم من الزكاة ما يعينهم عىل

العتق ولو قبل حلول النجوم وإن كانوا قادرين عىل الكسب ،برشط أن يكونوا مسلمني ،وأن

ال يكون معهم ما يفي بنجومهم .

وال جيوز للسيد أن يعطي مكاتبه من زكاته لعود الفائدة إليه ،مع كون املكاتب ملكه .
والغارمون املدينون وهم أربعة أنواع :

األول  :من استدان لدفع فتنة بني متنازعني يف جناية عىل بدن أو مال ،فيعطى ما استدانه

وعرض
لذلك إن حل الدين عىل املعتمد ومل يوفه من ماله وإن كان غني ًّا بنقد أو غريه كعقار َ
ترغيب ًا يف هذه املكرمة .

الثاين :من استدان ملصلحة عامة كقرى ضيف وعامرة قنطرة أو مسجد ،إنشا ًء أو ترمي ًام،

فيعطى ما استدانه لذلك إن حل الدين ومل يقدر عىل وفائه ،نظري ما يأيت فيمن استدان ملصلحة

نفسه ،ورجحه مجع وجرى عليه القليويب ،ورجح آخرون أنه يعطى عند العجز عن النقد ال عن
غريه ،وجرى عىل ذلك ابن حجر يف رشحه عىل «املقدمة احلرضمية» .

وعبارته يف «التحفة» ونحوها يف «النهاية»  :ولو رجح أنه ال أثر لغناه بالنقد  -أيض ًا -مح ً
ال

عىل هذه املكرمة العام نفعها مل يبعد اهـ .

وال ينايف ما تقرر قول صاحب «فتح املعني»  :وال يرصف من الزكاة يشء من كفن ميت ،أو

بناء مسجد ،ألن ما تقرر فيام إذا استدان لذلك فيعطى ما استدانه من سهم الغارمني  .وكالمه
فيام إذا أراد شخص أن يعمر مسجد ًا مث ً
ال فال جيوز له أن يرصف عىل العامرة من زكاته ،وال

جيوز لغريه أن يعطيه شيئ ًا من سهم الغارمني ليرصفه فيها .

الثالث  :من استدان شيئ ًا لنفسه ،بقصد أن يرصفه يف مباح ،ورصفه فيه أو يف معصية وعرف
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قصده اإلباحة أوالً ،لكن ال يصدق فيه ،بل البد من بينة  .وهلا أن تعتمد القرائن ،أو بقصد أن
يرصفه يف معصية ورصفه يف مباح ،أو يف معصية وتاب ،وغلب عىل الظن صدقه ،فيعطى يف

هذه األحوال قدر دينه  .بخالف من استدان شيئ ًا ملعصية ورصفه فيها ومل يتب فإنه ال يعطى .

ومن مجلة املعصية اإلرساف يف النفقة  .بأن زاد عىل الرضورة إال إذا رجا وفاءه حاالً من جهة ظاهرة،

أو علم الدائن بحاله وأما قوهلم بإباحة رصف املال يف اللذات فمحمول عىل من رصفه من ماله .

هذا وإنام يعطى املستدين لنفسه قدر دينه إن حل عىل األصح وعجز عن وفائه عىل األظهر ،ثم إن

مل يكن معه يشء أعطي الكل ،وإال فإن كان بحيث لو قىض دينه مما معه متسكن ،تُرك له مما معه ما
يكفيه بقية العمر الغالب ،ثم إن فضل يشء رصفه يف دينه ،ومتم له باقيه ،وإال قيض عنه الكل .

وال يكلف بيع نحو مسكنه وال غريه كام يف القليويب  .وال يكلف الكسب كام يف «النهاية» وإن

كان قادر ًا عليه؛ ألنه ال يمكنه قضاء دينه منه غالب ًا إال بتدريج وفيه حرج شديد .

الرابع  :الضامن  :فيعطى إن أعرس وحل الدين ،وكان ضامن ًا ملعرس ،أو مورس ال يرجع هو عليه،

كأن ضمنه بغري إذنه .قاله يف «برشى الكريم» تبع ًا البن حجر يف رشحه عىل «املقدمة احلرضمية» .

وإذا وىف الضامن من سهم الغارمني ،مل يرجع عىل األصيل وإن ضمن بإذنه كام يف «فتح

املعني» ،أي :ألنه مل يغرم من عنده شيئ ًا حتى يرجع.

ولو أدى الدين املضمون من ماله ابتدا ًء أو استدان له ثم وفاه من ماله مل َ
يعط يف الصورتني،

بخالف ما إذا وفاه من قرض فإنه يعطى ما يويف به قرضه .

ولو مات الغارم ،ومل خيلف وفاء ،مل َ
يعط ما يسد به دينه ،ألنه إن َعصىَ به فواضح ،وإال فهو غري
حمتاج إليه ألنه ال يطالب به أي :يف الدنيا ،وال حيبس بسببه عن مقامه الكريم  .قاله الكردي.
ويف سبيل اهلل  :وهم الغزاة املتطوعون باجلهاد ،فيعطون ولو أغنياء ،إعانة هلم عىل الغزو .
وابن السبيل :وهو املجتاز أي :املار ببلد الزكاة ،وكذا منشئ سفر منها .

ورشط إعطاء ابن السبيل بقسميه  :أن يكون حمتاج ًا ،بأن ال جيد ما يقوم بحوائج سفره ،وإن

كان له مال ،ولو دون مسافة القرص ،فيعطى حينئذ وإن وجد من يقرضه ،أو كان كسوب ًا عىل
املعتمد كام يف القليويب  .وأن يكون سفره لغري معصية فيعطى املسافر للطاعة  :كاحلج والزيارة،
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واملسافر ملباح كالتجارة ،وطلب اآلبق والنزهة وإن كانت حاملة عىل سفره كام يف «القليويب» .

وال يعطى املسافر ملعصية ومثله املسافر لغري سفر صحيح ،كاهلائم بل جعله الرميل من سفر املعصية

كام يف البجريمي ؛ ألن إتعاب النفس والدابة بال غرض صحيح حرام  .ويف حاشية الكردي  :أن مثل

اهلائم املسافر للدروزة -وهي السؤال -و يف «اإليعاب»  :أن بعضهم جعل من سفر املعصية سفر

الشخص بال مال ،مع وجود مال له ببلده فيحرم ألنه مع غناه جيعل نفسه ك ًّ
ال عىل غريه اهـ .

(تنبي ٌه) من ُعلم أنه من هذه األصناف يعطى من الزكاة وإن مل يطلب  .ومن جهل حاله؛ فإن

ادعى فقر ًا أو مسكن ًة أو عجز ًا عن كسب ،أو ضعف إسالم أعطي بال يمني وال ب ِّينة ،ويسن
إنذاره بأنه الحظ فيها لغني ،وال قوي مكتسب ،كام يف الكردي  .ومثل مدعي الفقر  :مدعي
إرادة غزو أو سفر ،فيعطى بغري يمني وب ِّينة ،بخالف مدعي نفس الغزو ،أو السفر فإنه يكلف

البينة لسهولتها عليه.

فإن مل خيرج مريد الغزو والسفر بعد ثالثة أيام تقريب ًا ،من اإلعطاء ومل يرتصدا للخروج وال

انتظرا أهبة ،وال رفقة ،اسرتد منهام ما أخذاه  .وإن أعطيا وخرجا ثم رجعا اسرتد فاضل ابن

السبيل مطلق ًا  .وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئ ًا له وقع عرف ًا ،ومل يقرت عىل نفسه وإال

فال يسرتد منه  .ءوإن ادعى غرم ًا أو كتابة ،أو تلف مال معروف له أو أنه عامل ،أو من املؤلفة
غري ما تقدم كلف بينة  .وكذا إن ادعى أن له عياالً ،فيكلف بينة يف األصح .واملراد بالعيال من

تلزمه نفقتهم رشع ًا ال غريهم ممن تقيض املروءة باإلنفاق عليه خالف ًا للسبكي .

ويسرتد من الغارم واملكاتب ما أخذاه إن استغنيا عنه بنحو إبراء أو أداء من الغري.

جيب عليه أربعة أمور :

ما جيب عىل اإلمام إذا قسم الزكاة

األمر األول  :تعميم األصناف الثامنية ،أو من وجد منهم يف حمل واليته ،فلو ُف ِرض عدم وجود

أحد منهمُ ،حفظت إىل أن يوجد كلهم أو بعضهم ،ولو وجدوا وامتنعوا من أخذها قوتلوا .

األمر الثاين  :التسوية بينهم بأن يكون سهم كل صنف منهم ،مثل سهم الصنف اآلخر سواء

تساوت حاجاهتم أو تفاوتت ،نعم العامل ال يزاد عىل أجرة مثله ،فإن زاد سهمه عليها ُرد
()557

كتاب الزكاة

الزائد للباقي من األصناف ،أو نقص تمُ م من الزكاة أو بيت املال  .ولو نقص سهم صنف عن
كفايتهم ،وزاد سهم صنف آخر ،رد فاضل هذا عىل ذاك .ولو فقد بعض صنف رد عىل باقيه،

ولو فضل يشء عن كفاية من ُوجد فالظاهر أن اإلمام حيفظه إىل وجود أهله ،وال يرد عىل الباقي

إال مادام بصفة االستحقاق .

األمر الثالث  :تعميم آحاد كل صنف لسهولة ذلك عليه ،نعم؛ ال جيب عليه التعميم بزكاة

كل مالك ،بل له إعطاء زكاة شخص بكامهلا لواحد ،وختصيص واحد بنوع ،وآخر بغريه؛ ألن

الزكوات كلها يف يده ،كالزكاة الواحدة كام يف «النهاية» .

وزع عىل مجيع اآلحاد ،مل جيب التعميم بل يقدم
ولو قل مال الزكاة بحيث ال يسد مسد لو ّ

األحوج فاألحوج إن كان ،وإال عمل باملصلحة ،لكن ال يقترص عىل أقل من ثالثة .

بحسبها:
األمر الرابع  :التسوية بينهم إن كثر املال واستوت حاجتهم ،فإن اختلفت دفع إليهم َ

فيعطي ك ًّ
ال من الفقري ،واملسكني الذي ال حيسن الكسب كفاية سنة ،ألن الزكاة تتكرر كل سنة
فتحصل هبا الكفاية سنة ،واألصح :أنه يعطى كل منهام كفاية ما بقي من عمره الغالب وهو

اثنان وستون سنة  .كذا قاله العالمة أبو خضري يف «هناية األمل»  .والذي يف «النهاية» أنه ستون

فقط ،وجرى عليه القليويب  .وكالم «التحفة» يميل بعد الرتدد إىل أنه سبعون كام يف الكردي

و«حاشية األنوار»  .فإن بلغ العمر الغالب ،أعطي كفاية سنة ثم سنة وهكذا .

وليس املراد إعطاءه نقد ًا يكفيه تلك املدة لتعذره ،بل املراد أنه يعطى ثمن ما يكفيه دخله

لذلك ،فيشرتي به عقار ًا أو نحو ماشية إن كان من أهلها ،يستغله ويكتفي به ،فيملكه ويورث

عنه؛ لكن ليس له إخراجه عن ملكه  .ويظهر  -كام يف البجريمي  -أنه لو عرض اهندام العقار
املعطى له أثناء املدة أعطي ما يعمره به عامرة تبقى بقية املدة  .نعم؛ إن فرض وجود مبنى أخف

من عامرة ذلك مل يبعد أن يقال  :يتعني رشاؤه له ويباع ذلك اهـ .

وأما من حيسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشرتي به آالهتا ؛ قلت قيمتها أو كثرت أو بتجارة

فيعطى رأس املال يشرتي به ما حيسن التجارة فيه ،مما يفي ربحه بكفايته غالب ًا بحسب عادة
أمثاله ،وخيتلف ذلك باختالف األشخاص واألماكن ،واألزمنة فرياعى ذلك عىل األوجه ].
اهـ «فتح العالم» مع بعض الزيادات اليسرية جد ًا .
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البد من اإلشارة قبل الرشوع يف بيان هذا الفصل أن كتاب متن السفينة للشيخ الفاضل

العالمة سامل بن عبداهلل بن سمري احلرضمي قد انتهى ،حيث كتب رمحه اهلل إىل آخر فصل الزكاة،
ثم إن الشيخ العالمة حممد نووي جاوي ملا رشح هذا الكتاب  -أي :سفينة النجاة  -زاد فيه

فصوالً يف الصوم ورشحها ،وقد اقتدى به العبد الفقري فزاد فصوالً يف احلج ورشحها ،أرجو
أن يتقبل اهلل هذا العمل وجيعله خالص ًا وينفع به كام نفع بام كتبه الشيخان الفاضالن املذكوران
 .قال الشيخ العالمة حممد نووي جاوي:

(فصل) يف بيان ما جيب به صوم رمضان

وهو رشوع يف الركن الرابع من أركان اإلسالم ،وذكره بعد الزكاة  -وعليه أكثر الفقهاء

من أرباب املذاهب  -؛ حلديث «بني اإلسالم عىل مخس» املشهور املعروف املتقدم ذكره يف هذا
الكتاب .واحلكمة يف ذكره يف احلديث بعد الزكاة؛ ألنه ملا كان الصوم من أشق التكاليف عىل

النفوس ،اقتضت احلكمة اإلهلية أن يبدأ باألخف وهو الصالة مترين ًا للمكلف ورياضة له ،ثم
يثني بالوسط وهو الزكاة ،ويثلث باألشق وهو الصوم ،وأما احلج فيؤخر باتفاق؛ ألنه مركَّب
واملركب يؤخر عن املفرد .نعم بعض فقهاء األحناف ذكره عقب الصالة .ويوجه ذلك بأن ك ً
ال

من الصالة والصوم عبادة بدنية حمضة فذكرمها متعاقبني ،وقد جاء يف بعض األحاديث هكذا

فقد روى الرتمذي واحلاكم وصححه وابن حبان عن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال :سمعت

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع يقول« :اتقوا اهلل وصلوا مخسكم وصوموا
شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم» ،ويف رواية الطرباين عن أيب

الدرداء بدل «وأطيعوا ذا أمركم»« :وحجوا بيت ربكم» .

والصوم لغة :اإلمساك ،ورشع ًا :إمساك خمصوص بنية خمصوصة يف زمن خمصوص .وقد تقدم
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َي ِج ُب َصو ُم َر َم َضانَ َبأ َح ِد ُأ ُمو ٍر َخ ْمس ٍةَ :
ال َش ْع َبانَ َث َ
(أ َحدُ َها) بِ َك َم ِ
ين َي ْوم ًا
الثِ َ
َ
ْ
تعريفه يف أركان اإلسالم .واألصل يف وجوبه قوله تعاىل :ﮋﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ ،ومعنى كتب :فرض ،وقوله صىل اهلل
عليه وآله وسلم« :بني اإلسالم عىل مخس» ،وذكر منها « :صوم رمضان»  ،وانعقد اإلمجاع

عليه .وهو معلوم من الدين بالرضورة من جحده كفر وقتل بكفره إال إذا كان قريب عهد

ويعرف .
باإلسالم أو نشأ يف بادية بعيدة عن العلامء فإنه يعذر َّ

و(جيب صوم رمضان بأحد أمور مخسة) أي :بوجود واحد من هذه اخلمسة التي ذكرها

وستأيت .قال صاحب «نيل الرجاء» :وبزيادة اإلثنني اللذين مل يذكرمها تصري سبعة ،أحدمها:

رؤية العالمات الدالة عىل ثبوته يف البالد املعتمدة كالقناديل املعلقة باملنائر وسامع املدافع

والطبول مما حيصل به اعتقاد جازم  - .قلت :وبسامع ثبوته من التلفاز واملذياع اخلاص ببلد
الرؤية  -ثانيهام  :إخبار عدد التواتر ولو من كفار برؤية ،أو ثبوته يف حمل متفق مطلعه مع مطلع

حمله ،وزاد الرميل كوالده ثامن ًا وهو وجوبه عىل من عرف اهلالل بحسابه أو تنجيمه وكذا من
اعتقد صدقهام ،وقال ابن حجر :ال جيب عليهام بل جيوز هلام وال جيزئهام ،واحلاسب :من يعتمد

منازل القمر يف تقدير سريه ،واملنجم  :من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفالين .اهـ .

(أحدها  ):أي :األمور اخلمسة التي جيب هبا صيام رمضان (بكامل شعبان ثالثني يوم ًا) حتى

وإن كانت السامء مطبقة بالغيم إن ثبت دخول شعبان وجب صوم اجلميع بكامل شعبان ثالثني
يوم ًا  ،ولو رآه واحد ومل يثبت عند احلاكم ثبت رمضان يف حقه باستكامل شعبان ثالثني من
رؤيته؛ لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا

عدة شعبان ثالثني» رواه البخاري .وقد مر أنه يصوم بكامل شعبان ثالثني يوم ًا ،وإن كان هناك

غيم مطبق ليلة الثالثني فإنه يتم شعبان ثالثني ثم يصوم رمضان بتامم شعبان للحديث املار .

وخالف اإلمام أمحد فأوجب صيام ليلة الثالثني من شعبان إذا حصل الغيم  ،واستدل بقوله

صىل اهلل عليه وآله وسلم« :فإن غم عليكم فاقدروا له» رواه البخاري وقال معنى «فاقدروا له»
()561

كتاب الصوم

ال ِل ِفي َح ِّق َم ْن َرآ ُه وإِنْ َكانَ َف ِ
(و َثانِ َيها) ُبر ْؤ َي ِة ال ِه َ
اسق ًا (و َثالِ ُثها) ب ُث ُبوتِ ِه ِفي

َح ِّق َم ْن َل ْم َي َر ُه َبعدْ ِل َش َها َد ٍة

أي :ضيقوا له ،وقالت عائشة ريض اهلل عنها« :ألن أصوم يوم ًا من شعبان أحب إيل من أن أفطر

يوم ًا من رمضان» رواه أمحد ،وهو مردود بقوله« :فأكملوا شعبان ثالثني يوم ًا» ويكون معنى

«فاقدروا له» :متام العدد ثالثني يوم ًا ؛ مجع ًا بني الروايتني .

(وثانيها  :برؤية اهلالل يف حق من رآه) أي :بنفسه (وإن كان فاسق ًا) فيجب عليه أن يصومه

إن كان ممن جيب عليه الصوم؛ لقوله تعاىل :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ .واملراد بالشهود
هنا :العلم ،إما برؤيته أو باستكامل عدة شعبان ثالثني يوم ًا ولقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم:

«صوموا لرؤيته» احلديث املتقدم .

(وثالثها  :بثبوته) أي :ثبوت رمضان (يف حق من مل يره) أي :بنفسه ولكن ثبت (بعدل شهادة)

أي :بأن شهد به عند القايض بلفظ الشهادة ،كأن يقول عند القايض :أشهد أين رأيت اهلالل.
وهي شهادة ِحسبة فال يشرتط فيها تقدم دعوى ،ولو كان الرائي حديد البرص .وإنام يثبت
مفسق؛ ملا رواه
بشهادة عدل شهادة ،وتكفي فيه العدالة الظاهرة وهي :التي مل يعرف لصاحبها ِّ
أبو داود بإسناد صحيح وصححه ابن حبان واحلاكم :أن ابن عمر ريض اهلل عنهام رآه ،فأخرب

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فصامه وأمر الناس بصيامه ،وبام رواه أبو داود والرتمذي
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :جاء أعرايب إىل النبي صىل اهلل عليه

وآله وسلم ،فقال :إين رأيت هالل رمضان ،فقال « :أتشهد أن ال إله إال اهلل ؟» قال :نعم ،قال:
«أتشهد أين رسول اهلل؟» قال :نعم ،قال« :يا بالل أذن يف الناس فليصوموا»  .وعدل الشهادة

يرص عىل صغرية وغلبت طاعاته معاصيه وكان ذكر ًا حر ًا رشيد ًا ذا
هو :من مل يرتكب كبرية ومل َّ
مروءة يقظ ًا ناطق ًا سميع ًا بصري ًا  .فإذا انتفت احلرية والذكورة كان عدل رواية  .وال يكفي أن

يقول الرائي :غد ًا من رمضان؛ ألن الشهادة إنام تكون بالرؤية ،فمتى مل يتعرض هلا ألغيت؛ ألنه

قد يكون أخذ ثبوته من غري الرؤية كاحلساب ،أو لكونه حنبلي ًا يرى إجياب الصوم ليلة الغيم أو
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غري ذلك  .قال يف «التحفة» :لكن أطلق غري واحد  -أي :كابن أيب الدم والسبكي  -قبوله.

وإذا ثبت بام تقدم من شهادة العدل به عند القايض فإنه يثبت عىل العموم ،لكن يثبت به

الصوم فقط وتوابعه ،ال غري ذلك من نحو حلول دين علق به أو طالق أو عتق ونحو ذلك .

وقد مر أنه يثبت ولو برؤية حديد البرص ،لكن قال يف «موهبة ذي الفضل» :قال الرميل:

ولو رآه حديد البرص دون غريه ،فالظاهر أنه ال يثبت به عىل العموم .وهل يثبت به يف حق
نفسه ؟ قال ابن قاسم :وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بال رؤية ثبتت برؤية حديد البرص بال

توقف ،ويفرق بينه وبني اجلمعة بنحو أن هلا بدالً حيث ال يلزم بسامع حديد السمع أحد ًا حتى
السامع كام هو ظاهر كالمهم ،وفيه نظر .قال الشيخ عيل الشربامليس :واألوىل أن يفرق :بأن
اجلمعة تسقط بالعذر ووجوب السعي إليها إذا سمع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد املكان

الذي يسمع فيه ففرق فيه بني حديد السمع و معتدله لوجود املشقة يف السعي عند سامع حديد

السمع ،وال كذلك هنا؛ فإن املدار فيه عىل رؤية اهلالل وقد رئي ،فال فرق بني حديد البرص
وغريه عند رؤيته .وعىل هذا فالقياس ثبوته هنا عىل العموم ؛ألنه حيصل الظن بوجوده  .اهـ وال
يؤخذ من هذه املسألة رؤيته باملناظري املقربة ألن الشارع أناط رؤية اهلالل عىل العني .

وإذا شهد به من مر وخالف احلساب بأن قالوا إن الرؤية غري ممكنة يف ذلك اليوم فهل ترد

شهادته ؟ املعتمد عدم رد شهادته بل قبوهلا خالفا للقليويب القائل برد شهادته ،ويف «التحفة»
كـ«اإلمداد» وقع تردد فيام لو دل احلساب عىل كذب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن
احلساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان املخربون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإال

فال  .اهـ.

ومن املعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل احلساب قاطبة عىل أن مقدماته قطعية وعىل

عدم إمكان الرؤية يف مسألتنا واملخربون هم ومن تلقى عنهم بإمجاع فض ً
ال عن عدد التواتر

وكتبهم مرصحة بذلك ،ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي :إذا أخرب عدد التواتر برؤيته
القابلة يف اجلانب البحري ومل يمكن عادة انتقاله لذلك املحل تبني خطأ من شهد به الليلة

املاضية يف اجلانب النجدي وحكم ببطالن ما بني عىل شهادهتم إذ رشط املشهود به إمكانه
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رشع ًا وعق ً
حل ّساب بعدم إمكان االنتقال .ومثل
ال وعادة ،لكن البد من إخبار عدد التواتر من ا ُ
لوحكم برؤيته ليلة الثالثني بشهادة الشهود ثم َأخرب برؤيته يوم التاسع والعرشين عدد
ذلك ُ
التواتر ،فيجب عىل القايض الرجوع عن حكمه حينئذ لتحقق بطالنه اهـ فظهر أن معتمد ابن
حجر و الزمزمي رد الشهادة وما ترتب عليها وإن كان الشهود عدوالً فض ً
ال عن األماثل .ويف
«إيضاح النارشي» و«حترير أيب زرعة» إذا أمجع أهل امليقات عىل عدم الرؤية مل يصح حكم

بخالفهم ،وقد أمجعوا عىل عدم انخساف القمر ليلة ست عرشة وكذا مغيب اهلالل ليلة الثالثة

قبل الشفق األمحر فيتبني بطالن الشهادة  .اهـ «بغية املسرتشدين» .

وإذا ثبتت الرؤية يف بلد لزم الصوم من وافق مطلعهم من البلدان األخر ،وال يلزم يف غريها

من البلدان التي مل توافق يف املطلع ألن الرؤية ختتلف باختالف املطلع ،وقد ُعلق الصوم عىل

ثبوته بالرؤية كام سبق يف األحاديث .

ومعنى توافق املطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروهبا موافق ًا يف

بلد الرؤية وغريها بسبب احتاد عروض البالد أي :بكوهنا عىل خط عرض واحد وأطواهلا أي:
بعدها عن ساحل البحر املحيط الغريب واالختالف عكس ذلك .قال الكردي والقليويب :أن

يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروهبا يف حمل متقدم عىل مثله يف حمل آخر،

أو متأخر عنه فتتأخر رؤيته يف بلد عن رؤيته يف بلد آخر ،أو تتقدم عليه ،وذلك مسبب عن
اختالف عروض البالد أي :بعدها عن خط االستواء وأطواهلا أي :بعدها عن ساحل البحر
املحيط الغريب فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر وإن اختلف

عرضهام أو كان بينهام مسافة شهور أو كان أحدمها يف أقىص اجلنوب واآلخر يف أقىص الشامل،
ومتى اختلف طوهلام امتنع تساوهيام يف الرؤية ولزم من رؤيته يف البلد الرشقي دون العكس

فيلزم يف رؤيته يف مكة املرشفة رؤيته يف مرص وال عكس ألن رؤية اهلالل من أفراد الغروب ألنه

من جهة املغرب  .اهـ «موهبة ذي الفضل» .

ويدل عىل ذلك ما رواه مسلم عن كريب أنه قال «قدمت الشام فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ثم

قدمت املدينة فقال عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام :متى رأيتم اهلالل ؟ فقلت :ليلة اجلمعة
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قال أنت رأيته ؟ قلت :نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ،فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت
فال نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه»  .ومن هنا يعلم أنه لو انتقل من بلدة إىل أخرى

ختالفها يف املطلع فوجد أهلها صائمني أو مفطرين لزمه موافقتهم يف أول الشهر أو آخره؛ ألنه
صار منهم  .وتفصيل املسألة يتضح بتصويرها اآليت:

أوالً :أن يوافقهم يف الصوم أول الشهر وذلك بأن سافر آخر يوم من شعبان من بلده وهو

مفطر لعدم الرؤية ووصل إىل بلد يقصده ووجد أهله صائمني لكوهنم رأوا اهلالل فعليه أن

يمسك معهم وعليه قضاء ذلك اليوم إن ع َّيد معهم فإن رجع إىل بلده وافق أهلها يف الصيام

آخر الشهر وال قضاء عليه لذلك اليوم .

ثاني ًا :أن يوافقهم يف الفطر أول الشهر ،وذلك أن يرى اهلالل يف بلده فيصبح صائ ًام ثم يسافر

من بلده إىل بلد آخر يقصده فيجد أهله مفطرين لعدم رؤيتهم للهالل فيفطر معهم عند الرميل
وال يقيض هذا اليوم إذا صام معهم تسعة وعرشين يوم ًا ،أما إذا رجع إىل بلده وعيد معهم قىض

ذلك اليوم الذي أفطره ،وال يفطر عند ابن حجر ألن صومه استند إىل يقني الرؤية فلم جيز له
خمالفته بمجرد الوصول إىل ذلك البلد .

ثالث ًا :أن يوافقهم يف الصوم آخر الشهر ،وذلك بأن يسافر من بالده يوم الثالثني من رمضان

لي ً
ال أي :إنه قد صام مع أهل البلد ثالثني يوم ًا ووصل إىل بلد يقصده وهم قد صاموا تسعة
وعرشين يوم ًا ومل يروا هالل شوال فإهنم سيصبحون صائمني فعليه أن يوافقهم يف الصوم؛

ألنه باالنتقال إليهم صار منهم هذا هو األصح ،وقيل ال يلزمه الصوم معهم بل يفطر؛ ألنه

لزمه حكم بلده فيستمر عليه وألنه بذلك سيصوم واحد ًا وثالثني يوم ًا وصيام ذلك بال توقيف
بعيد جد ًا وال معنى له ،وما ورد من أن ابن عباس أمر كريب ًا بصيامه مل يصح ،وهذا ما رد به
األذرعي عىل عدم وجوب املوافقة ،لكن قال يف «التحفة» :ما قاله يف الثاين سهل ،وأما األول

أي معنى .
فليس كام قال؛ ألنه إذا تقرر اعتبار املطالع كان له معنى ُّ

رابع ًا :أن يوافقهم يف الفطر آخر الشهر ،وذلك بأن يسافر من بلده إىل بلد يقصده يوم التاسع

والعرشين من رمضان أو يوم الثالثني منه فيصل إليه فيجد أهله مفطرين لكونه يوم عيدهم
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(ورابِ ُعها) بإِ ْخ َبا ِر َعدْ ِل ِر َوا َي ٍة َم ْو ُث ٍ
وق بِ ِه َ ،س َو ٌاء َو َق َع ِفي ال َق ْل ِ
ب ِصدْ ُق ُه َأ ْم
َ
(وخ ِ
ام ُسها) بِ َظ ِّن ُد ُخ ِ
ال َ ،أ ْو َغ ْي ِر َم ْو ُث ٍ
ب ِصدْ ُق ُه َ
وق بِ ِه إِنْ َو َق َع ِفي ال َق ْل ِ
ول
َر َم َضانَ بالاِ ٕ ْجتِ ِ
يم ِن ٕا ْشت ََب َه َع َل ْي ِه ذٰلِ َك .
هاد ِف َ
فيلزمه أن يفطر معهم  .وجيب عليه قضاء يوم يف الصورة األوىل دون الثانية .

(ورابعها ):أي :األمور التي يثبت هبا صيام رمضان (بإخبار عدل رواية) وهو من اجتمعت

فيه رشوط عدل الشهادة سوى احلرية والذكورة كام تقدم (موثوق به) أي :مل يعهد عليه كذب
عند املخبرَ (سواء وقع يف القلب صدقه أم ال) إذا أخربه أنه رأى هالل رمضان أو أن اهلالل ثبت
فيام يوافق مطلعه مطلع بلده (أو) كان املخبرِ (غري موثوق به) لكونه فاسق ًا أو ُعهد عليه الكذب

أو كونه صبي ًا لكن (إن وقع يف القلب) أي :عند املخبرَ (صدقه) وإال فال .
(و خامسها  :بظن) املكلف (دخول رمضان باالجتهاد) عند عدم ما تقدم وذلك (فيمن اشتبه

عليه ذلك) أي :دخول رمضان بغريه لكونه حمبوس ًا ونحو ذلك ،فإذا ظن دخوله باالجتهاد ثم
صام وتبني أنه وقع صيامه يف رمضان كان أدا ًء و إن وقع بعده كان قضاء و إن وقع قبله كان

نف ً
ال وصامه يف وقته إن تبني له يف الوقت وإال قضاه ،أما إذا صام من غري اجتهاد فوافق صيامه

رمضان مل يصح منه الصيام وعليه القضاء  .واهلل أعلم.
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( َف ْص ٌل) َش ْر ُط ِص َّحتِ ِه َأ ْر َب َع ُة َأ ْش َي َاء  :إِ ْس َ
وع ْق ٌل  ،و َن َق ٌاء ِم ْن َن ْح ِو َح ْي ٍ
ض،
ال ٌم َ ،

وع ْل ٌم َ
ِ
الو ْق ِ
ت َقابِ ً
للص ْو ِم .
ال َّ
بك ْو ِن َ

( َف ْص ٌل) يف بيان رشوط صحة الصوم

و(رشط صحته) أي :الصوم ولو نف ً
ال (أربعة أشياء) أي :البد من توفر هذه األربعة يف

الصائم .أوهلا (إسالم) فال يصح صوم كافر باإلمجاع سواء أكان كافر ًا أصلي ًا أو مرتد ًا بل لو

ارتد حلظة ثم عاد إىل اإلسالم بطل صومه.

(و) ثانيها (عقل) واملراد به هنا التمييز فال يصح صوم غري املميز كاملجنون والصبي غري

املميز لفقدان النية .

(و) ثالثها (نقاء عن نحو حيض) ونفاس فال يصح من احلائض والنفساء باإلمجاع كام يف

«املجموع» بل حيرم عليهام اإلمساك بنية الصوم للتلبس بالعبادة الفاسدة  .ويشرتط ما ذكر

مجيع النهار فلو طرأ يف أثنائه ردة أو جنون أو حيض أو نفاس بطل الصوم .

(و) رابعها (علم بكون الوقت قاب ً
ال للصوم) فيصح الصوم يف أيام السنة كلها ألهنا تقبل

الصوم إال يوم عيد األضحى والفطر ولو عن واجب للنهي عن صوم يوم العيد ،واإلمجاع
منعقد عىل حتريم صومهام ويف الصحيحني عن مجاعة من الصحابة « :أن النبي صىل اهلل عليه

وآله وسلم هنى عن صومهام» ولو نذر صومه مل ينعقد نذره .

وكذا أيام الترشيق يف اجلديد ،ولو ملتمتع مل جيد هدي ًا وهي احلادي عرش والثاين عرش والثالث

عرش من ذي احلجة؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم هنى عن صيامها كام رواه أبو داود
بإسناد صحيح ،ويف صحيح مسلم عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال «أيام منى أيام

أكل ورشب وذكر هلل تعاىل» ومقابل اجلديد القديم القائل بجواز صيامها ملتمتع غري واجد

للهدي لكن يصوم فيها الثالثة األيام الواجبة يف احلج ملا روى البخاري عن ابن عمر وعائشة

ريض اهلل عنهم أهنام قاال «مل يرخص يف أيام الترشيق أن ُي َصمن إال ملن مل جيد اهلدي» .
()567

كتاب الصوم

وكذا حيرم صيام يوم الشك بال سبب وهو يوم الثالثني من شعبان إذا مل ير اهلالل ليلتها

وحتدث الناس برؤية اهلالل ومل يشهد به أحد أو شهد به من ترد شهادته كصبيان وفسقة.

واألصل يف التحريم ما رواه ابن حبان والرتمذي بسنده والبخاري تعليق ًا عن عامر بن يارس

ريض اهلل عنهام أنه قال« :من صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم صىل اهلل عليه وآله وسلم».

وصيام النصف األخري من شعبان إذا مل يصله بام قبله ومل يكن لسبب ؛ ملا رواه األربعة وابن

حبان بإسناد صحيح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :إذا

انتصف شعبان فال تصوموا» واحرتز بعدم السبب يف يوم الشك ،ويف صيام النصف األخري
من شعبان :عام إذا كان له سبب كقضاء أو نذر أو كفارة أو ورد له بأن وافق يوم الشك ،يوم

االثنني وهو يصومه ومثله النصف الثاين من شعبان؛ فإنه يصح .وخرج بقول( :إذا مل يصله بام

قبله يف صيام النصف من شعبان) ما إذا وصله بام قبله بأن يصوم اخلامس عرش وتاليه ويستمر

يف الصوم فإنه يصح ،فلو أفطر بعده يوم ًا ولو بعذر امتنع صوم ما بعده  .واهلل أعلم .
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( َف ْص ٌل) َش ْر ُط ُو ُجوبِ ِه َخ ْم َس ُة َأ ْش َي َاء  :إِ ْس َ
ال ٌم  ،و َت ْك ِل ٌ
يف ،
(فصل) يف بيان رشوط وجوب الصوم
(رشط وجوبه) أي :صوم رمضان (مخسة أشياء) إذا توفرت وجب صوم رمضان أحدها

(إسالم) ولو فيام مىض فال يصح من كافر أصيل وإن كان يطالب به يف اآلخرة وال جيب عليه
وال يصح منه إن صامه يف حال كفره إلمكان اإلتيان به بأن يسلم وال جيب عليه القضاء بعد
اإلسالم ترغيب ًا له يف اإلسالم كسائر العبادات الواجبة ،ولو قضاه بعد إسالمه مل ينعقد كام أفتى

به الرميل ،نعم اليوم الذي أسلم فيه يستحب قضاؤه  .وأما املرتد فيجب عليه قضاء ما فاته يف
حال ردته بعد عودته لإلسالم  .ويؤخذ من مطالبة الكافر به حرمة إطعام املسلم له يف هنار

رمضان ألنه إعانة له عىل معصية كام يف «التحفة» إال أنه نظر فيه .

(و) ثانيها (تكليف) أي :بلوغ وعقل فال جيب الصوم عىل صبي وجمنون ومغمى عليه

وسكران أما الصبي ومثله الصبية سواء أكانا قبل التمييز أو بعده واملجنون فال جيب عليهم ال

أدا ًء وال قضاء؛ لرفع القلم عنهم ففي احلديث «رفع القلم عن ثالثة عن املجنون املغلوب عىل
عقله حتى يربأ وعن الصبي حتى حيتلم» أي :يبلغ رواه أمحد وأبو داود واحلاكم من حديث

عمر وعيل ريض اهلل عنهام.

نعم يؤمر الصبي ومثله الصبية بصيام رمضان لسبع سنني إذا أطاقه أي :قدر عىل الصيام،

ويرضب عىل تركه لعرش قياس ًا عىل الصالة وتعويد ًا له عىل العبادة ،واألمر واجب عىل الويل كام

مر يف الصالة هناك  .واملراد برفع القلم عنهم رفع التكليف وعدم كتابة الرش عليهم .
وإذا قيل هل وضع عليهم القلم حتى يرفع عنهم ؟!

قال أهل العلم :إن الرفع ال يقتيض تقدم وضع ،وهلذا أمثلة منها قول يوسف عليه السالم

فيام حكاه اهلل عنه بقوله ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﮊوهو مل يكن عىل تلك امللة أصالً.

وكام يف قول شعيب عليه السالم الذي حكاه اهلل عنه بقوله ﮋﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ ومعلوم أن شعيب ًا عليه السالم مل يكن عىل ملتهم قط ،نعم
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وإِ َطا َق ٌة ِ ،
وص َّح ٌة  ،وإِ َقا َم ٌة .
املجنون املتعدي بجنونه جيب عليه القضاء .أما السكران واملغمى عليه فسيأيت الكالم عليهام

يف مبطالت الصوم.

ِ
(و) ثالثها (إطاقة) أي :قدرة عىل الصوم حس ًا ورشع ًا ،فال جيب عىل من ال يطيقه حس ًا لكبرَ
لقوله تعاىل ﮋﮁﮂﮃﮄﮊ أي :ال يطيقون صيامه هلرم ونحوه أو مرض يبيح
التيمم لقوله تعاىل ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮊ وال جيب عىل من ال يطيقه رشع ًا لنحو

حيض أو نفاس .

(و) رابعها (صحة) فال جيب عىل مريض مرض ًا يبيح له التيمم لقوله تعاىل ﮋﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ .

(و) خامسها (إقامة) فال جيب عىل مسافر سفر ًا طوي ً
ال مباح ًا لآلية املارة فيباح له ترك الصوم

بنية الرتخص بذلك السفر ،والصوم أفضل ما مل يترضر به فإن ترضر فالفطر أفضل« .قال
الزيادي وال يصح الفطر إال إذا جاوز ما شرُ ط جماوزته يف صالة املسافر قبل الفجر يقين ًا ،فلو

نوى الصوم لي ً
ال ثم سافر وشك أسافر قبل الفجر أو بعده مل يفطر ،ويستثنى من ذلك مديم
السفر فال يباح له الفطر ألنه يؤدي إىل سقوط الوجوب عنه بالكلية ،وإنام يظهر جواز الفطر

فيمن يرجو إقامة يقيض فيها .قاله السبكي ،واعتمده شيخنا الرميل» اهـ بترصف يسري جدّ ًا من

«كاشفة السجا» .
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( َف ْص ٌل) َأ ْر َكا ُن ُه َث َ
الث ُة َأ ْش َي َاء  :نِ َّي ٌة َل ْي ً
ال
(فصل) يف بيان أركان الصوم

(أركانه) أي :الصوم فرض ًا كان أو نف ً
ال  -وهي األمور التي ال تتحقق ماهية الصوم إال

هبا ( -ثالثة أشياء) وبعضهم يعد قابلية الوقت للصوم ركن ًا فعليه تكون أربعة  .أحدها ( :نية)
بالقلب وال يشرتط التلفظ هبا لكنه يندب ليساعد اللسان القلب وال جيزئ عنها التسحر وإن

قصد به التقوي عىل الصوم ،وال االمتناع من تناول مف ِّطر خوف الفجر ما مل جير عىل باله الصوم
بالصفات التي جيب التعرض هلا يف النية ،فإن جرى عىل باله ذلك كفى  .واألصل يف وجوب

ذلك قوله عليه الصالة والسالم « :إنام األعامل بالنيات» ،وبالقياس عىل الصالة والزكاة واحلج؛
وألن اإلمساك يقع عادة وعبادة فال بد من نية متيز بينهام .

ويشرتط يف صوم الفرض  :كون النية (ليالً) ؛ لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :من مل

جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له» رواه األربعة وصححه الدارقطني واخلطايب و البيهقي.

ومعنى جيمع أي :يعزم ،ولقوله عليه الصالة والسالم «من مل يب ِّيت النية من الليل فال صيام له»
رواه الدارقطني وغريه  .ولو كانت النية يف أول الليل بأن أتى هبا بعد الغروب إلطالق مفهوم
احلديث وملا فيه من املشقة ،وقيل ال يكفي يف النصف األول من الليل بل يشرتط إيقاعها يف

النصف األخري من الليل لقربه من العبادة .

وال يرض حصول مناف للصوم بعدها وقبل الفجر كاألكل واجلامع ألن اهلل تعاىل أحل ذلك

إىل طلوع الفجر ولو كان يبطل النية ملا جاز ،وقيل يرض فيحتاج إىل جتديدها ألن ذلك مناف
للنية .وإذا نوى ثم نام بعد النية واستيقظ قبل الفجر مل جيب جتديدها بل يسن ألن النوم ليس

منافي ًا للصوم ،ولو نوى من طلوع الفجر مل يصح للحديث السابق وقيل يصح كام يف سائر

العبادات حيث إن زمنها أول العبادة وهو أيض ًا هنا ،نعم له أن ينوي يف أول اليوم الذي نيس

تبييت النية لي ً
ال فيه ويصح صيامه عند اإلمام أيب حنيفة إن قلده .

ولو شك هل طلع الفجر أم ال ،ثم نوى مل يصح صومه للرتدد يف النية ووجب عليه اإلمساك
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لِ ُك ِّل َي ْو ٍم ِفي ال َف ْر ِ
ض،
إن كان صوم رمضان ،بخالف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم ال ،فإنه يصح ألن األصل

عدم طلوعه .ولو حتقق طلوع الفجر ثم شك يف النية هل وقعت قبله أو بعده أو هل نوى لي ً
ال

أو مل ينو ؟ مل يصح الصوم يف الصورتني ألن األصل عدم التقدم يف األوىل وعدم النية يف الثانية،
نعم إن تذكر يف الصورتني وقوعه قبل الفجر يف األوىل ويف الليل يف الثانية فإنه ال يرض إن كان

قبل الغروب كام يف «التحفة» ولو بعد أيام عند الرميل ولو شك بعد الغروب يف نية اليوم قبله

مل يرض كام يف رشح الرميل .

ويشرتط كوهنا أي :النية (لكل يوم يف الفرض) ويف الفرض عائد عىل التبييت لي ً
ال للنية

وكوهنا لكل يوم ألن صيام كل يوم عبادة مستقلة ولألحاديث املارة ،فلو نوى أول ليلة من
رمضان صيام الشهر كله مل يكف لغري اليوم األول منه ،لكن ينبغي له أول ليلة من رمضان أن

ينوي صيام الشهر كله لكي حيصل له ثواب صوم رمضان إن نيس النية يف بعض أيامه تقليد ًا

لإلمام مالك القائل بأن ذلك يكفي .

ويشرتط التعيني يف صوم الفرض بأن يستحرض عند النية كونه من رمضان أو عن النذر

أو الكفارة ،وهل يشرتط التعرض لنية الفرضية ؟ قيل  :جيب  ،وقيل  :ال جيب وهو املعتمد،

فيكفيه أن ينوي الصوم عن رمضان مث ً
ال وإن مل يتعرض للفرضية وال يكفيه أن ينوي الصوم

غد ًا .

وأقل النية املعتربة  :أن ينوي بقلبه وجوب ًا وينطق بلسانه ندب ًا ويقول« :نويت صوم رمضان

أو نويت الصوم عن رمضان» وأكملها أن يقول« :نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه
السنة هلل تعاىل» ويسن أن يزيد« :إيامن ًا واحتساب ًا لوجه اهلل الكريم» وهبذه النية يصح الصوم

اتفاق ًا.

وخرج بقوله يف الفرض  :النفل فال يلزم فيه التبييت للنية وال التعيني أما التعيني يف النفل

فال يلزم بل تكفي نية الصوم ،نعم النفل الذي له سبب كصوم االستسقاء بغري أمر اإلمام أو
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و َت ْر ُك ُم َف ِّط ٍر
صوم نفل مؤقت كصوم االثنني وعرفة وعاشوراء وأيام البيض كفرض يف وجوب التعيني،

لكن بالنسبة حليازة الثواب املخصوص عىل صيام تلك األيام ال أن الصحة متوقفة عىل تعيينها

يف النية ،فلو نوى الصوم من غري تعيني صح الصوم وأجر عىل الصيام لكن ليس له أجر صوم
ذلك اليوم املخصوص بالصيام كعاشوراء وعرفة إال إذا ذكره يف نيته ،فيحوز أجر صيام ذلك
اليوم ،وإال فحيازة ثواب الصيام فقط .

وأما التبييت يف النفل فليس بواجب بل تصح النية قبل الزوال إن مل يسبقها مناف هلا كأكل

ومجاع ،ملا روى الدارقطني و البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم دخل

عىل عائشة ريض اهلل عنها ذات يوم فقال« :هل عندكم يشء ؟» قالت  :ال .قال« :فإين إذ ًا

صائم» قالت :ودخل يوم ًا آخر فقال« :هل عندكم من غداء؟» قلت :نعم .قال «إذ ًا أفطر وإن
كنت فرضت الصوم»والغداء بفتح الغني هو ما يؤكل قبل الزوال والذي يؤكل بعده عشاء .
وقيل تكفي النية ولو بعد الزوال ملا روى الشافعي بإسناده عن حذيفة ريض اهلل عنه « :أنه عليه

الصالة والسالم بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام»  .وقيل يصح الصوم وإن سبقه

مناف له ! .

(و) ثانيها (ترك مفطر) وهو أربعة أشياء بالقيود التي سيذكرها املتن ،األول :وطء يف فرج

بحيث جيب باإليالج فيه الغسل سواء فرج آدمي أو غريه من قبل أو دبر ولو زائد ًا أو مبان ًا،

أنزل أو مل ينزل ،ووجب ترك الوطء من الصائم باإلمجاع ولو بغري إنزال ولقوله تعاىل ﮋﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ والرفث اجلامع .نعم يف إتيان البهيمة أو الدبر إذا مل ينزل
خالف يف إفساده للصوم ،فقد قال أبو حنيفة :إنه ال يفطر إال إذا أنزل .ويشرتط يف فطر الواطئ
إدخال كل احلشفة أو قدرها عند فقدها فال يفطر بإدخال بعضها إال أن ينزل وإن كان ذلك

عني جو َفه فيفطر هبا .
الفعل حرام ًا ،وأما املوطوء فيفطر بإدخال البعض ألنه قد وصلت ٌ

وخرج بحيث جيب باإليالج فيه الغسل ماال جيب الغسل باإليالج فيه كأحد فرجي املشكل
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فال فطر باإليالج فيه وال اإليالج به إال إذا َأولج و ُأولج فيه أفطر .

حمرم ًا كأن أخرجه بيده أو غري حمرم كإخراجه
والثاين :االستمناء ،وهو إخراج املني بغري مجاع َّ

بيد حليلته أو بمفاخذة أو معانقة ونحو ذلك  ،فإذا كان املقصود من ذلك إخراج املني فهو

استمناء ،وسواء أكان بحائل أو بال حائل ،وسواء أكان بشهوة أو ال ؛ ألن اإلنزال هو املقصود

األعظم من اجلامع ،فإذا حرم اجلامع من غري إنزال كان اإلنزال أوىل بالتحريم إال أنه ال كفارة فيه

يف صيام رمضان ،هذا يف خروج املني باالستمناء .أما خروجه بغري استمناء فتارة يكون بمبارشة
كلمس ومفاخذة ومعانقة وضم ونحو ذلك لكن إن مل يقصد بذلك إنزال املني فإن قصد به

إنزاله فهو استمناء ،فإن كان ملا تشتهيه الطباع السليمة  -أي :غري الشاذة  -وهو عىل قسمني:
إما أن يكون حمارم أو غري حمارم ،فإن كان ذلك لغري املحارم أفطر بتلك املبارشة إن كانت بغري

حائل مطلق ًا سواء كان بشهوة أو ال ،لكن إذا أنزل كام قد قدمنا ،وإن بارش بحائل مل يفطر ولو
بشهوة ،وإن كان من املحارم وبارش بشهوة بدون حائل أفطر وإال فال ،وإما أن يكون بمبارشة

ملا ال تشتهيه الطباع السليمة كاألمرد والعضو املبان غري الفرج الذي بقي اسمه فال فطر مطلق ًا

سواء كانت بشهوة أو بغري شهوة بحائل أو ال؛ ألن ذلك ليس حم ً
ال للشهوة ما مل يقصد بذلك
اإلنزال ،وإال أفطر .أما الفرج الذي بقي اسمه فيفطر باإلنزال بمسه .وتارة يكون نزوله بغري
مبارشة كخروجه باحتالم وكذا بنظر أو فكر فال فطر ولو بشهوة ،لكن إن كانت عادته اإلنزال

هبام أو كررمها حتى أنزل أفطر لذلك عىل املعتمد كام يف البجريمي عىل اخلطيب .

وحاصل ما تقدم أن املراد بالشهوة أن يقصد جمرد اللذة من غري أن يقصد خروج املني وإال

كان استمناء وهو مف ِّطر مطلقا كام علمت فتلخص أن خروج املني عن مبارشة املحارم مف ِّطر
برشطني الشهوة وعدم احلائل ،وخروجه عن مبارشة غري املحارم كالزوجة واألجنبية مف ِّطر
برشط واحد وهو عدم احلائل .هذا ولو حك ذكره لنحو جرب فأنزل مل يفطر عىل األصح ما مل

يعلم من عادته اخلروج بذلك وإال أفطر ،أفاده الرميل يف «النهاية» وهو ظاهر حيث مل يصل إىل

حد مل يقدر معه عىل ترك احلك  .قاله الشربامليس .

ولو قبل زوجته وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائ ًام حتى أنزل
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أفطر وإال فال .قاله الرميل نق ً
ال عن البحر.اهـ «فتح العالم» .

وتكره القبلة للصائم كراهة حتريم إن حركت شهوته ألنه يعرض الصوم للفساد ولقوله صىل

اهلل عليه وآله وسلم « من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه» وروى البيهقي بإسناد صحيح
عن عائشة ريض اهلل عنها «أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم رخص القبلة للشيخ وهو صائم وهنى

عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه» .

والثالث :االستقاءة ،وهي طلب القيء حتى يتقيأ فيفطر بذلك وإن مل يرجع منه يشء إىل

الداخل حتى مع تيقن ذلك بأن استقاء منكس ًا ،لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «من ذرعه

القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» رواه األربعة وصححه احلاكم وابن

حبان ،ومعنى ذرعه أي :غلبه .

ومن هنا يعلم أنه لو غلبه القيء فقاء مل يفطر إال إن تعمد بلع يشء مما نزل إىل ظاهر الفم وهو

خمرج اخلاء املعجمة عند الرافعي وخمرج احلاء املهملة عند النووي وهو املعتمد ،أو بلع ريقه
املتنجس بالقيء قبل غسله ،ولذلك فمن ذرعه القيء فليسارع إىل غسل فمه وإال أفسد صوم

نفسه ببلع ذلك الريق املتنجس ،ومثله من أدمت لثته أو لسانه فيجب عليه غسل فمه من النجاسة
تلك ،فإنه لو بلع ريقه املتنجس ذلك بطل صومه إال إن شق عليه ذلك و سيأيت يف موضعه .ومثل

القيء :التجشؤ فإنه إن تعمده وخرج من معدته يشء إىل حد الظاهر من الفم أفطر  ،وإن غلبه
أو َف َج َأه وخرج منه يشء إىل الظاهر غسله كام تقدم لنجاسته ،ولو دخلت ذبابة إىل حلقه من غري
قصد فسعى يف إخراجها بعد جماوزة خمرج احلاء حرم عليه ذلك وأفطر؛ ألنه تقيؤ ،نعم إن خيش

من بقائها رضر ًا جاز له إخراجها ووجب عليه القضاء إن كان صومه فرض ًا ،ولو احتاج للقيء
للتداوي بقول طبيب جاز له فعله ووجب عليه القضاء إن كان الصوم فرض ًا.

أما إخراج النخامة من الباطن أو من الدماغ وجمها ـ وهي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص

من فيه ،ويقال هلا النخاعة أيض ًا ـ فال يرض عىل األصح ألن احلاجة إليه تتكرر فرخص فيه ،ولو نزلت

النخامة بنفسها أو بغلبة سعال وجمها فال بأس به جزم ًا ،ولو نزلت إىل حد الظاهر ومتكن من جمها ومل
يمجها بل ابتلعها بطل الصوم ،وإن مل يتمكن من جمها بأن جرى هبا الريق وابتلعها فال رضر .
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الرابع  :دخول عني من أعيان الدنيا وإن قلت كسمسمة و إن مل تكن تؤكل كحجر إىل ما

يسمى جوف ًا من منفذ مفتوح وإن مل تكن فيه قوة حتيل الغذاء أو الدواء كباطن األذن وباطن
اإلحليل وهو خمرج البول من الذكر وخمرج اللبن من الثدي ملا روى البيهقي بإسناد حسن أو
صحيح عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال «إنام الوضوء مما خيرج وليس مما يدخل ،وإنام

الفطر مما دخل وليس مما خرج» ،وألن الصوم هو اإلمساك عن كل ما يصل إىل اجلوف ،ومن
اجلوف باطن األذن والدبر والفرج ورضبة مأمومة عىل الرأس أو جائفة يف البطن .

وضابط الدخول املف ِّطر فيام ذكر :أن يصل الداخل يف األذن ما وراء املنطبق منها ،ويف اإلحليل:

ما وراء ما يظهر منه عند حتركه ،ويف األنف :ما وراء القصبة مجيعها ،ويف الدبر والفرج :ما وراء
ما جيب غسله يف االستنجاء ،ولذلك جيب االحرتاز حالة االستنجاء من وصول بعض أصبعه

إىل ما ذكر ،فإنه متى أدخل طرف أصبعه ولو أدنى يشء من رأس األنملة ،ومثله ما لو أدخلت
األنثى أصبعها يف فرجها حالة ذلك أفطروا ؛ إذ ال جيب عليهم إال غسل ما ظهر .

ولو وضع دواء عىل املأمومة يف رأسه أو اجلائفة يف بطنه أو أدخل يف إحليله أو أذنه عود ًا

فوصل إىل الباطن أفطر ،قال يف «كاشفة السجا»  :هذا إن مل يتوقف خروج نحو اخلارج عىل
إدخال أصبعه يف دبره وإال أدخله وال فطر ،قال األجهوري عىل اخلطيب  :ومثل األصبع غائط
خرج منه ومل ينفصل ثم ضم دبره فدخل منه يشء إىل داخله ،فيفطر حيث حتقق دخول يشء

منه بعد بروزه؛ ألنه خرج من معدته مع عدم حاجته إىل الضم ،وبه يفارق مقعدة املبسور ،أفتى
بذلك شيخ شيخنا العالمة منصور الطبالوي ،ولو كان برأسه مأمومة ـ أي :شجة  -فوضع
عليها دواء فوصل خريطة الدماغ أفطر وإن مل يصل باطن اخلريطة ،ومثل ذلك األمعاء أي:
املصارين فلو وضع عىل جائفة ببطنه فوصل جوفه أفطر وإن مل يصل باطن األمعاء ،قال شيخنا

أمحد النحراوي  :واجلائفة هي اجلرح املتصل بالباطن .اهـ .

وخرج بالدخول :اخلروج إال بخروج القيء و النخامة وغريمها مما تقدم  .وخرج بعني :األثر

كطعم وريح ،فال يفطر بام وصل إىل اجلوف من ذلك من غري عني ،كام هو حمسوس من وجود

طعم نحو العطور يف احللق أو دخان العود دون عينه .
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قال يف «برشى الكريم»  :قال الرميل :ومنه يؤخذ أنه ال يفطر بوصول الدخان إىل اجلوف وإن

تعمد فتح فيه لذلك؛ إذ ليس هو عين ًا عرف ًا وإن كان ملحق ًا هبا يف باب اإلحرام .اهـ ألن دخان
العود ليس له ِجرم يظهر يف اخلارج ومثله األكسجني إن مل خيالطه دواء ،وأما دخان الدُّ خان
املعروف الذي يرشب بالسيجارة أو الغليون أو الشيشة أو األرجيلة أو نحو ذلك فإنه يف ِّطر
ألن له عين ًا حمسوسة تشاهد يف باطن العود أو فم السيجارة الذي يرشب به ومثله دخان الشيشة
ونحوها من املعسالت أو اجلراك ،وكذلك الشمة و املضغة وسعوط ذلك ،وكذلك دواء الربو
الذي يصل إىل الشعب اهلوائية يف الرئة عن طريق الفم نعم إن احتاج إليه أخذه وقىض ذلك

اليوم .

وخرج بعني من أعيان الدنيا :عني من أعيان اجلنة لو حصلت كرامة أو أخرب هبا معصوم

وأكلت فال فطر هبا  .وخرج باجلوف غريه فال يرض الوصول لنحو مخ ساقه وبطن فخذه
إذا وضع فيها نحو دواء مث ً
ال ألنه ال يسمى جوف ًا ،ومن هنا أفتى العلامء بجواز أخذ احلقنة يف

العضل وأهنا ال تف ّطر ،نعم إن كانت يف البطن ف َّطرت ،هذا يف حقنة العضل وبعضهم أفتى أهنا

تفطر .

أما حقنة الوريد فالعلامء عىل قولني فيها ،فمنهم من قال :إهنا تفطر ،ومنهم من قال ال  .وأما

حقنة املغذي فال شك يف أهنا تفطر ألهنا غذاء يصل إىل اجلوف يستغني به عن األكل والرشب،
ومن هنا يعلم توجيه الصواب فيمن أفتى من العلامء بالفطر بحقنة الوريد الدوائية .

وخرج باملنفذ املفتوح :غريه ،فال يرض وصول الدهن إىل اجلوف بترشب املسام وهي ثقب

البدن من حمل شعوره وهي ثقب لطيفة جد ًا ال تدرك .و ال يرض وصول الكحل إىل احللق
بسبب االكتحال ألن العني ليست منفذ ًا مفتوح ًا والكحل الواصل منها إىل احللق إنام هو من
املسام فال يفطر به وإن وجد طعمه يف حلقه ،واألطباء يقولون :إن العني منفذ مفتوح إىل احللق

لكن عليه غشاء ،والفقهاء يقولون :إنه غري مفتوح وقد صدقوا ألن الوصول يكون من خالل
مسام ذلك الغشاء ،نعم األطباء يقولون :إن األذن ليست منفذ ًا مفتوح ًا وقوهلم يقابل قول من
قال من الفقهاء :إهنا منفذ غري مفتوح فعليه فال يرض التقطري فيها وغريه .
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اكر ًا ُم ْختَار ًا َغ ْي َر َج ِ
َذ ِ
وصائِ ٌم .
اهلٍ َم ْع ُذو ٍر َ ،
وإنام جيب ترك ما ذكر من األمور األربعة ملن كان (ذاكر ًا) للصوم خرج به النايس فال يرض

ما فعله حال نسيانه ألنه ليس خماطب ًا بأمر وال هني حال نسيانه وملا ورد يف الصحيحني «من

نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهلل وسقاه» ولقوله صىل اهلل عليه وآله
وسلم «من أفطر يف شهر رمضان ناسي ًا فال قضاء عليه وال كفارة» .

(خمتار ًا) خرج به املكره ألنه أشبه بالنايس بل هو أوىل منه ألنه خماطب بدفع رضر اإلكراه

عن نفسه والنايس ليس خماطب ًا بأمر وال هني ( .غري جاهل معذور) كقريب عهد بإسالم أو نشأ
بعيد ًا عن العلامء وال يتصور فيه إال جهله ببعض األفراد مما مر أهنا تفطر ال بجميعها ،إذ كيف
يتصور فيه نية الصوم وهو مل يدرك معناه.

(و) ثالثها (صائم) وعد هنا الصائم ركن ًا لعدم وجود صورة للصوم يف اخلارج كام يف البيع

بخالف نحو الصالة إلمكان تعقل صورهتا يف اخلارج من غري مصل  .واهلل أعلم .
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لص ْو ِم َ
( َف ْص ٌل) و َي ِج ُب َم َع ال َق َض ِ
مى
الع ْظ ٰ
اء لِ َّ
ار ُة ُ
الك َّف َ
(فصل) يف بيان موجب كفارة اجلامع يف هنار رمضان وما يذكر معها
خرج باجلامع يف هنار رمضان لياليه فإنه حيل للرجل إتيان أهله وما ملكت يمينه لقوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ قال

املفرسون :كان يف ابتداء األمر بالصيام يف رمضان إذا أفطر الرجل حل له الطعام والرشاب
والنساء إىل أوان العشاء اآلخرة ما مل يرقد قبلها ،فإذا صىل أو رقد قبل العشاء حرم عليه الطعام

والرشاب والنساء إىل الليلة القابلة ،ثم إن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه واقع أهله بعد ما صىل
العشاء فلام اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم فقال :يا رسول

اهلل ،أعتذر إىل اهلل وإليك من نفيس هذه اخلاطئة ،إين رجعت إىل أهيل بعد ما صليت العشاء
فوجدت رائحة طيبة فسولت يل نفيس فجامعت أهيل ،فهل جتد يل من رخصة؟ فقال النبي

كنت جدير ًا بذلك يا عمر» فقام رجال فاعرتفوا بمثله ،فنزل يف
صىل اهلل عليه وآله وسلم« :ما َ

عمر وأصحابه هذه اآلية .

وبام أن الصوم يفسد باألربعة األمور السابقة يف الفصل الذي قبل هذا إذا وقعت من الصائم

الختالل ركن من أركان الصوم ،وبام أن اجلامع أغلظ األمور املفسدة للصوم الحتامل النفس

عن االمتناع من مقارفة ذلك األمر غري باقي املذكورات فلذلك قال املصنف (وجيب مع
املفسد (الكفارة) اجلابرة للخلل احلاصل (العظمى) وهي
القضاء للصوم) أي :لذلك اليوم َ
هكذا تسمى هنا ويف الظهار ويف القتل لعظم اجلرم املرتتب عىل الفعل املرتكَب ،وهي هنا عىل

الرتتيب فيجب أوالً عتق رقبة سليمة من العيوب املخلة بالعمل ،فال جتزئ الكافرة وال املعيبة
كفاقدة اليدين مثالً ،فإن مل جيدها حس ًا بأن فقدها يف مسافة القرص ،أو رشع ًا بأن مل جيد ثمنها،
أو وجده غري زائد عىل دينه ولو مؤج ً
ال وعن كفايته وكفاية ممونه ملدة سنة وقيل بقية العمر
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الغالب وهو املعتمد ،ومثل ذلك لو وجدها مع القدرة عىل الرشاء باالعتبارات املذكورة لكن

بأكثر من ثمن املثل ولو بزيادة يسرية فال يك َّلف رشا َءها لكنه ال ينتقل إىل الصوم بل يصرب إىل
وجودها بثمن املثل ،وكذا إذا غاب ماله ولو فوق مسافة القرص يكلف الصرب إىل وصوله وال
يصري إىل الصوم فإن مل جيدها وقت إرادته لألداء ،فصيام شهرين متتابعني حتى إنه لو أفسد

يوم ًا منهام أو األخري أو نيس النية له أو أفطره لعذر كسفر ومرض وجب عليه استئنافه،أي:
الصيام؛ لكن ال يرض االنقطاع بسبب جنون أو إغامء مستغرق ألن ك ً
ال منهام ينايف الصوم مع

كون ذلك اضطراري ًا ،ومثلهام احليض والنفاس يف كفارة املرأة عن القتل نعم إن اعتادت انقطاع
دم احليض يف بعض األوقات شهرين فأكثر ورشعت يف الصوم يف وقت ختلله احليض انقطع

التتابع  .وما قرروه من أن املرض يقطع التتابع هو اجلديد من املذهب ،والقديم ال ينقطع به

ألنه ليس باختياره .

وجيب يف صوم الكفارة تبييت النية لكل ليلة مع كونه بنية الكفارة وإن مل يعينها وال تشرتط

نية التتابع يف األصح وقيل تشرتط ،فإن مل يستطع صيام شهرين متتابعني بأن مل يستطع صومهام

أصالً ،أو استطاعهام لكن مع التفرق حلصول مشقة ال حتتمل عادة ولو لشدة الغلمة  -أي:

احلاجة للجامع  -فإطعام ستني مسكين ًا أو فقري ًا من أهل الزكاة وذلك بتمليك كل واحد منهم
مد طعام .

ولو قدر عىل الرقبة بعد رشوعه يف الصوم فال جيب عليه الرجوع إليها بل يندب وحيسب له

ما صامه نف ً
ال مطلق ًا ،ومثله لو قدر عىل الصوم بعد رشوعه يف اإلطعام  .ولو عجز عن مجيع
اخلصال استقرت الكفارة يف ذمته عىل األظهر ،والثاين ال تستقر كام يف زكاة الفطر .

واألصل يف ذلك ما رواه الشيخان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  :أن رجال أتى النبي صىل

اهلل عليه وآله وسلم فقال  :هلكت يا رسول اهلل قال« :وما أهلكك ؟» قال :وقعت عىل امرأيت
يف رمضان .قال« :فهل جتد ما تعتق رقبة ؟» قال:ال ،قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين

متتابعني ؟» قال:ال،قال« :فهل جتد ما تطعم ستني مسكين ًا؟» قال :ال ،ثم جلس فأيت النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم بعرق فيه متر فقال« :تصدق هبذا» قال :أعىل أفقر مني! فو اهلل مابني
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لى َم ْن َأ ْف َس َد َص ْو َم ُه ِفي َر َم َضانَ َي ْوم ًا َك ِ
ام ً
ال
وال َّت ْع ِز ُير َع ٰ
البتيها أهل بيت أحوج إليه منا .فضحك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ثم قال« :اذهب

فأطعمه أهلك» .ومن هنا يعلم أن الكفارة تعلقت يف ذمة ذلك السائل بعد إيضاحها له إذ

أرشده الشارع إىل ما سأل عنه .

(و) عليه أيض ًا مع ما تقدم (التعزير) من قبل اإلمام إذا علم به لعظيم ما جاء به من اإلثم فهو

أيض ًا مع ما تقدم آثم بإفساده لصومه وبجامعه يف هنار رمضان.

و التعزير لغة  :التأديب  .ورشعا  :تأديب عىل ذنب ال حد فيه وال كفارة غالب ًا .فام هنا من غري

الغالب وأمر التعزير لإلمام فإن شاء عزره وإن شاء عفا عنه .

وإذا قيل  :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ملا جاءه ذلك الرجل مل يأمر بتعزيره ؟

أجابوا عنه :بأن حمله يف غري من جاء مستفتي ًا ماذا يلزمه تائب ًا وإال لرتك الناس االستفتاء ،وت َْركُه

مفسدة عظيمة ،وهذا ما استنبطه العلامء من هذا احلديث  .فالذي يفسد صوم رمضان بجامع
يرتتب عليه أربعة أمور ثالثة يف الدنيا وهي القضاء والكفارة والتعزير وواحد يف اآلخرة وهو

اإلثم فإن شاء عاقبه اهلل عىل ذلك وإن شاء غفر .

لكن ال تكون تلك األمور إال (عىل من أفسد صومه) أي :صوم نفسه ومثله من منع انعقاد

الصوم بسبب اجلامع كمن طلع عليه الفجر وهو جمامع ومل ينزع .

وخرج بصوم نفسه  :من أفسد صوم غريه كمن أولج يف فرج فإن املو َلج فيه ال جتب عليه

الكفارة ألنه يفسد صومه بدخول أول احلشفة إىل باطن الفرج فال يتصور فساد صوم املولج فيه

باجلامع ،وألن الكفارة مل يؤمر هبا يف اخلرب إال الرجل الواطئ دون املوطوءة (يف رمضان).

خرج به ما لو أفسد صوم غري رمضان سواء أكان فرض ًا كنذر وكفارة وقضاء رمضان أو

صيام تطوع لورود النص يف الكفارة يف رمضان دون غريه ولكونه خمتص ًا بفضائل ال يشاركه

فيها غريه من بقية الشهور.

(يوما كامالً) أي :مع استمرار أهليته يف بقية اليوم بعد اجلامع أما لو جن أو مات بعد الوطء
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ِ
لص ْو ِم .
بج َم ٍ
اع َتا ٍّم آثِ ٍم بِ ِه لِ َّ
وقبل فراغ اليوم فال كفارة لعدم استمراره عىل أهلية الصوم بقية اليوم (بجامع) خرج به ما لو
أفطر بغري اجلامع كأكل ورشب ونحو ذلك ،ومثله من أفطر بام ذكر ثم جامع .قال الدمريي

يف رشح «املنهاج» :وألن النص يف الكفارة ورد يف اجلامع وما عداه ليس يف معناه يف هتك

احلرمة كام أن احلج يفسد باجلامع دون غريه اهـ  .فيشرتط بجامع (تام) خرجت به املرأة كام

تقدم وبمن أفطر بنحو اإلنزال قبل متام اجلامع بأن مل تسقط مجيع احلشفة يف الفرج ُقب ً
ال كان

أو دبر ًا .

قال يف «نيل الرجاء»[ :واألَوىل حذف قوله «تام» فإنه ذكره تبع ًا لبعضهم احرتاز ًا عن املرأة فإنه

ال تلزمها الكفارة ألهنا تفطر بمجرد دخول بعض احلشفة والكفارة إنام تلزم بدخول مجيعها وهو

يوهم أهنا لو جومعت نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم زال ذلك بعد متام دخول احلشفة وأدامت
اختيار ًا أنه تلزمها الكفارة ،ألن صومها فسد بجامع تام مع أن املنقول خالفه لنقص صومها فال

كفارة عليها مطلق ًا ،كام ذكره ابن حجر والرميل وشيخ اإلسالم واخلطيب وغريهم].اهـ.

ويشرتط أيض ًا أن يكون بجامع (آثم به للصوم) أي :بسبب الصوم خرج به ما لو أثم به ال

ألجل الصوم كمن أصبح مفطر ًا ثم زنى ،وخرج به أيض ًا من مل يأثم بذلك اجلامع لكونه جامع
ناسي ًا ،وكذا جاهل بالتحريم حيث عذرناه ألن مجاعهام ال يبطل الصوم عىل الصحيح نعم لو
علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت .

وأما املكره عىل اجلامع فإن قلنا يفطر به وجبت عليه الكفارة ،وإال فال ،أو كان غري مكلف

أو مسافر جامع بنية الرتخص يف السفر ،ومثله املريض ألنه أفطر بفعل مباح ،نعم إن سافر بعد

دخول الفجر وجامع يف سفره ذلك وجبت عليه الكفارة ألنه ال حيل به الرتخص حينئذ ،وهذه
مسألة مهمة ينبغي التنبه هلا إذ ال بد من مفارقة البنيان للمسافر قبل دخول الفجر وقد تقدم،
وال عىل من ظن الليل فبان هنارا؛ً النتفاء اإلثم عنه ،وال عىل من جامع بعد األكل ناسي ًا مع ظنه

أنه أفطر بذلك؛ ألنه يعتقد أنه غري صائم .
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اض َع َ :
إل ْم َس ُ
و َي ِج ُب َم َع ال َق َض ِ
لص ْو ِم ِفي ِس َّت ِة َم َو ِ
اء ا ِ
(األ َّو ُل) ِفي
اك لِ َّ
َر َم َضانَ
واحلاصل أن رشوط الكفارة أحد عرش كام ذكرها صاحب «كاشفة السجا» :
األول  :الواطئ فخرج به املوطوء فال جتب عليه .

الثاين  :وطء مفسد فال جتب إال إذا كان الوطء مفسد ًا بأن يكون من عامد ذاكر للصوم خمتار

عامل بتحريمه وإن جهل وجوب الكفارة أو من جاهل غري معذور.

الثالث  :إفساد صوم ،خرج به الصالة و االعتكاف فال جتب الكفارة بإفسادمها.

الرابع  :أن يفسد صوم نفسه ،خرج به ما لو أفسد صوم غريه ولو يف رمضان كأن وطئ مسافر

أو نحوه امرأته ففسد صومها .

اخلامس  :يف رمضان وإن انفرد بالرؤية أو أخربه من يثق به أو من اعتقد صدقه.

السادس  :بجامع ولو لواط ًا أو إتيان هبيمة أو ميت وإن مل ينزل قاله الزيادي .

السابع  :أن يكون آث ًام بجامعه فخرج به ما لو كان صبي ًا ،أو مسافر ًا أو مريض ًا وجامع بنية

الرتخص فإنه ال إثم عليه .

الثامن :أن يكون إثمه ألجل الصوم فقط .

التاسع  :أن يفسد صوم يوم و يعرب عنه باستمراره أه ً
ال للصوم بقية اليوم ،فخرج ما لو وطئ

بال عذر ثم جن أو مات يف اليوم ألنه بان أنه مل يفسد صوم يوم..

العارش :عدم الشبهة فخرج ما لو ظن وقت الوطء بقاء الليل أو دخوله أو شك يف أحدمها

فبان هنار ًا أو أكل ناسي ًا وظن أنه أفطر به ثم وطئ عامد ًا .

بتحر أي :باجتهاد
احلادي عرش :كون الوطء يقين ًا يف رمضان خرج ما لو اشتبه احلال وصام ٍّ

ووطئ ومل يتبني احلال فال كفارة عليه .

(و جيب مع القضاء اإلمساك للصوم يف ستة مواضع) جيمعها قاعدة أن كل من ال جيوز له

اإلفطار مع علمه بحقيقة اليوم يلزمه اإلمساك( .األول) من هذه املواضع (يف رمضان) لرشفه.
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لى َتا ِر ِك الن َِّّي ِة َل ْي ً
ال ِفي ال َف ْر ِ
ض.
لى ُمت ََع ٍّد بِ ِف ْط ِر ِه (وال ّثانِي) َع ٰ
َال ِفي َغ ْي ِر ِه َع ٰ

لى َم ْن َت َس َّح َر َظا ّن ًا َب َق َاء ا ْل َل ْيلِ ف َبانَ ِخ َ
لى َم ْن
ال ُف ُه .
(والرابِ ُع) َع ٰ
(وال َّثالِ ُث) َع ٰ
َّ

وب ف َبانَ ِخ َ
َأ ْف َط َر َظا ّن ًا ُ
ال ُف ُه َأ ْيض ًا .
الغ ُر َ

(ال يف غريه) من نحو نذر أو قضاء أوكفارة النتفاء ذلك الرشف فيجب عليه أن يمسك عن

مجيع املفطرات يف بقية النهار فإن خالف فلم يمسك أثم ملخالفته الواجب .

(عىل متعد بفطره) فيه أي :رمضان ولو رشع ًا كام قاله يف «التحفة» وذلك كأن ارتد عقوبة

له حلرمة الوقت وتشبه ًا بالصائمني وجيب عليه القضاء عىل الفور هنا .و اإلفطار يف رمضان
بغري عذر من الكبائر بل روي عن اإلمام عيل وابن مسعود ريض اهلل عنهام أن إفطار يوم من
ِ
يقضه الدهر كله  -أي :صيامه  -وإن صامه ،وهذا من عظيم ما اقرتفه
رمضان من غري عذر ال

من إثم.

(والثاين) جيب فيه القضاء عىل الفور واإلمساك عن املفطرات (عىل تارك النية لي ً
ال يف

الفرض) هذا إن تركها عمد ًا ،أما لو تركها نسيان ًا فيكون القضاء يف حقه عىل الرتاخي مع
وجوب اإلمساك سائر اليوم ألن نسيانه يشعر برتك االهتامم بأمر العبادة وله تقليد اإلمام أيب

حنيفة فينوي هنار ًا.

(والثالث  :عىل من تسحر ظان ًا بقاء الليل فبان خالفه) ألنه تبني له خطأ ظنه وال عربة بالظن

البني خطؤه ،ومثله ما ذكره بقوله( :والرابع  :عىل من أفطر ظان ًا الغروب فبان خالفه أيض ًا)
كام تقدم والقضاء فيهام عىل الرتاخي ويدل لذلك ما رواه البيهقي أن الناس أفطروا يف زمن
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ثم انكشف السحاب فظهرت الشمس فقال« :اخلطب يسري»،

وقىض يوم ًا مكانه وأمر بذلك ،ويف البخاري عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام قالت:
أفطرنا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يو َم غيم ثم طلعت الشمس .قيل هلشام بن
عروة :فأمروا بالقضاء ؟ قال :ال ُبدّ من القضاء  .وقيل :ال يبطل يف الصورة الثالثة؛ ألن األصل
()584

كتاب الصوم

(والخ ِ
لى َم ْن َبانَ َل ُه َي ْو ُم َث َ
َ
ين ِم ْن َش ْع َبانَ َأ َّن ُه ِم ْن َر َم َضانَ .
س) َع ٰ
الثِ َ
ام ُ
الم َب َال َغ ِة ِم ْن َم ْض َم َض ٍة ٕ
(والس ِ
وا ْستِ ْن َش ٍ
اق .
س) َع ٰ
لى َم ْن َس َب َق ُه ُ
اد ُ
ماء ُ
َّ
بقاء الليل فهو معذور ويفطر يف الرابعة ألن األصل بقاء النهار وهذا عىل استصحاب األصل.

(واخلامس  :عىل من بان له يوم ثالثني من شعبان أنه من رمضان) فإن تناول مفطر ًا أمسك

وجوب ًا حلرمة الوقت تشبه ًا بالصائمني ،وإن مل يتناوله ندب له النية ووجب عليه اإلمساك ملا
ذكر .واملعتمد أنه جيب عليه القضاء فور ًا بنا ًء عىل أنه قرص نوع تقصري يف حتري الرؤية .

(والسادس:عىل من سبقه ماء املبالغة من مضمضة واستنشاق) لتقصريه وألن املبالغة فيهام يف

الصوم مكروهة ملا روي يف احلديث الصحيح «إذا توضأت فبالغ يف املضمضة واالستنشاق ما

مل تكن صائ ًام» واملبالغة إذا وصل منها يشء للجوف مف ِّطرة ما مل تكن لنحو نجاسة وصلت إىل
الفم أو األنف بأن كانت للوضوء ،وخيرج باملبالغة ما لو وصل املاء إىل اجلوف من غري مبالغة

لكن بقيد أن تكون املضمضة واالستنشاق مطلوبني رشع ًا لكوهنام يف وضوء أو غسل واجب
أو مندوب فال فطر بذلك ما دام يف حدود املرشوع ،فإذا خرج عن ذلك بأن كان وصول املاء
إىل اجلوف يف مضمضة أو استنشاق غري مرشوع كزيادة رابعة يف نحو الوضوء يقين ًا أو ملحض
تربد وتنظف فيفطر بذلك وإن مل يبالغ وجيمع ما ذكر قاعدة تقول :أن ما سبق جلوفه من غري

مأمور به يفطر به أو من مأمور به ولو مندوب ًا مل يفطر.

ويستفاد من هذه القاعدة ثالثة أقسام وهي حاصل ما تقدم:

األول :يفطر مطلق ًا باملضمضة واالستنشاق بالغ أو ال وهذا فيام إذا سبق املاء إىل جوفه يف

غري مطلوب كزيادة رابعة يف مضمضة أو استنشاق يقين ًا وكانغامس يف املاء لكراهته للصائم

وكغسل تربد وتنظف.

الثاين  :يفطر إن بالغ وهذا فيام إذا سبقه املاء يف نحو املضمضة املطلوبة يف نحو الوضوء.

الثالث  :ال يفطر مطلق ًا وإن بالغ وهذا عند تنجس الفم لوجوب املبالغة يف غسل النجاسة

عىل الصائم وغريه لينغسل كل ما يف حد الظاهر وهذه األقسام ذكرها الكردي.
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واملراد باملبالغة يف املضمضة واالستنشاق املبالغة املعروفة وهي يف املضمضة أن يبلغ املاء فيها

إىل أقىص احلنك ووجهي األسنان واللثات ،ويف االستنشاق بتصعيد النفس إىل اخليشوم من

غري استقصاء .وقال ابن حجر يف التحفة :إن ضابط املضمضة واالستنشاق هنا أن يمأل فمه أو

أنفه ما ًء بحيث يسبق غالب ًا إىل اجلوف وهو كذلك فإنه عند االمتالء يصل املاء إىل ما ذكروه من
أقىص احلنك ووجهي األسنان واللثات يف املضمضة  ،وإىل اخليشوم يف االستنشاق بكثرة املاء،

وهناك بعمل الشخص مع قلة املاء فال تنايف بينهام.

(تنبي ٌه) اإلمساك املذكور يف الصور التي مرت يثاب عليه فاعله لقيامه بواجب ال لكونه ثواب

الصوم وقيل يثاب عليه ثواب الصوم ،وقيل :جيب وال ثواب فيه .وقد استظهر املحقق العالمة

الشربامليس أن من وجب عليه اإلمساك تثبت له أحكام الصائمني فيكره له شم الرياحني
ونحوها والسواك بعد الزوال ،ويسن اإلمساك خلمسة جتمعهم قاعدة أن كل من جاز له اإلفطار

مع علمه بحقيقة اليوم يسن له اإلمساك وال جيب ،وهم الصبي إذا بلغ مفطر ًا ،واملجنون إذا

أفاق ،والكافر إذا أسلم وال قضاء عليهم ،واملسافر واملريض إذا زال عذرمها بعد الفطر ،وجيب

عليهام القضاء  .واهلل أعلم .
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ُون َ
( َف ْص ٌل) َي ُ
وجن ٍ
ض  ،ونِ َف ٍ
وح ْي ٍ
ول ْو
الص ْو ُم  :ب ِر َّد ٍة َ ،
اس َأ ْو ِو َال َد ٍة ُ ،
بط ُل َّ
َل ْح َظ ًة  ،وبإِ ْغ َم ٍ
يع ال َّن َها ِر .
وس ْك ٍر َت َعدّ ٰى بِ ِه إِنْ َع َّما َج ِم َ
اء ُ ،
(فصل) يف بيان ما يبطل به الصوم

وعقده هنا لبيان بطالن الصوم بام ذكر بعد الدخول فيه وإن كان رشط ًا يف صحته ،وقد ذكره

يف موضعه هناك ألنه يكون رشطا يف صحته قبل الدخول فيه فإذا دخل فيه وطرأ عليه أبطله،

لذلك قال (يبطل الصوم بردة) وهي رجوع عن اإلسالم إىل الكفر بقول أو فعل أو اعتقاد

(وحيض ونفاس أو والدة وجنون ولو) كان ذلك (حلظة) سواء أكانت تلك اللحظة أول النهار
أو أثناءه أو آخره ،وما ذكره املصنف من كون الوالدة تبطل الصوم هو املعتمد وإن مل تر دم ًا،
ويف «املجموع» أن الوالدة ال تبطله إحلاق ًا هلا باالحتالم (و) يبطل أيض ًا (بإغامء وسكر تعدى

عم) أي :كل منهام (مجيع النهار) فال فطر بام مل يتعد به
به)أي :بذلك السكر واإلغامء لكن (إن اَّ

منهام حتى وإن عم مجيع النهار وال فطر بام مل يعمه وإن تعدى به .قال يف «نيل الرجاء» :وهذا
 أي :ما ذكر -ما يفهمه رشحا «اإلرشاد» البن حجر وما يومئ إليه يف موضع من «حتفته»،واعتمد يف موضع آخر منهام اإلفطار بام تعدى به منهام ولو حلظة وبام مل يتعد به إن عم مجيع

النهار ،واشرتط الرميل يف اإلفطار تعميم مجيع النهار يف املتعدى به وغريه .
ِ
املستغرق جلميع النهار لبقاء أهلية اخلطاب ومل يتطرق املصنف لبقية املبطالت
وال يرض النوم
وهي وصول عني من منفذ مفتوح إىل اجلوف ،واالستقاءة ،وإنزال املني بمبارشة بشهوة،
والوطء يف الفرج مع العمد واالختيار والعلم بالتحريم فيها ،وذلك اكتفاء بام ذكره يف فصل

أركان الصيام وقد تقدم هناك رشح ذلك  .واهلل أعلم.
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واع َ :و ِ
( َف ْص ٌل) ا ِ
الحائِ ِ
ض
اج ٌب َك َما ِفي َ
إل ْف َط ُار ِفي َر َم َضانَ َأ ْر َب َع ُة َأ ْن ٍ
وال ُّن َف َس ِ
والم ِر ِ
يض ،
اء َ ،
الم َس ِاف ِر َ
وجائِ ٌز َك َما ِفي ُ
(فصل) يف بيان أقسام اإلفطار يف رمضان واألحكام املرتتبة عليه

(اإلفطار يف رمضان) باعتبار احلكم الرشعي (أربعة أنواع) من حيث احلكم عىل ذلك اإلفطار

وعدمه  .األول اإلفطار (واجب) بحيث حيرم اإلمساك فيه بنية الصوم ،وال جيب تناول مف ِّطر

بحيث إنه لو مل يتناوله طوال النهار ومل يكن ذلك بنية الصوم مل حيرم (كام يف احلائض والنفساء)

لتلبسهام بعبادة فاسدة ولو كان نفاسها بإخراج علقة أو مضغة بال بلل .

(و) الثاين اإلفطار (جائز) أي :مباح (كام يف) فطر (املسافر) سفر ًا طوي ً
ال مباح ًا ،باإلمجاع

برشط أن يفارق العمران أو السور قبل الفجر أما بعده فال حيل الفطر ،وأن يرتخص عند فطره

بأن يقصد أن الشارع رخص له يف الفطر أي :أباحه فلو أفطر بال نية حرم  .وإن كان يديم السفر
أبد ًا فال جيوز له ترك الصوم .

وهل الفطر أفضل للمسافر أم الصوم ؟ ال شك يف أن السنة أثبتت بأن الصحابة كانوا

يسافرون مع النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ومنهم املفطر والصائم فال ذا يعنف عىل ذا ،لكن

من حيث األفضلية فإن الصوم أفضل لكون الصوم يف رمضان ال يوازيه الصوم يف غريه من
الشهور هذا إن مل خيف رضر ًا بصومه ،فإن خافه فالفطر أفضل بل يكره الصوم حينئذ  .وأما
حديث «ليس من الرب الصيام يف السفر» فمحمول عىل صيام غري رمضان أو فيه لكن مع وجود

رضر بسبب الصوم .

(و املريض) يباح له الفطر إن كان مرضه يبيح له التيمم باإلمجاع املستند لقوله تعاىل «فمن

كان منكم مريض ًا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن
خري له وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون» .وإن تعدى بأن تسبب لنفسه
تطوع خري ًا فهو ٌ
بذلك املرض عند ابن حجر وخالفه الرميل يف صورة التعدي .

[واعلم أن للمريض ثالثة أحوال فإن توهم رضر ًا يبيح له التيمم كره له الصوم وجاز له

الرضر املذكور ولو لغلبة ظن وانتهى به العذر إىل اهلالك أوذهاب منفعة
الفطر ،فإن حتقق
َ
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وال َ
َ
الم ْجن ِ
وم َح َّر ٌم َك َم ْن َأ َّخ َر َق َض َاء َر ْم َضانَ َم َع َت َم ُّكنِ ِه
ُون ُ .
وال َك َما ِفي َ
الو ْق ُت َع ْن ُه َ .
إل ْف َطا ِر َأ ْر َب َع ٌة َأ ْيض ًا َ :ما َي ْلزَ ُم ِف ِ
َح ّت ٰى َض َ
وأ ْق َس ُام ا ِ
يه ال َق َض ُاء
اق َ
ِ
والفدْ َي ُة ،
عضو حرم عليه الصوم ووجب عليه الفطر ،فإذا استمر صائ ًام حتى مات ،مات عاصي ًا ،فإن

كان املرض خفيف ًا كصداع ووجع أذن وسن مل جيز الفطر إال أن خياف الزيادة بالصوم ] .اهـ
«كاشفة السجا» وذكر هذه األحوال الثالثة أبو خضري((( يف «هناية األمل»  .ومن غلب عليه
اجلوع والعطش حكمه حكم املريض فيام تقدم ،واملريض جيب عليه أن يبيت النية من الليل إذا

كان مرضه متقطع ًا ،فإن صادف قبل الفجر وجود املرض فال ينوي عندئذ ،أما إذا أطبق املرض

عليه واستمر كمن هو مريض بالكىل ونحو ذلك مما ال يستطيع معه الصوم فله ترك النية لي ً
ال .
أما أصحاب احلرف الشاقة والذين ليس هلم دخل يستغنون به يف رمضان ،أو ال يمكنهم ترك

حرفهم حيث لو تركوها لفسد أو تلف ماهلم كاحلصادين فعليهم أن يبيتوا النية ويصبحوا صائمني،
ثم إن قدروا عىل الصيام من غري مشقة شديدة  -أي :تبيح هلم التيمم  -صاموا وإال أفطروا .

(و) الثالث (ال) يوصف بحكم فإفطاره ليس بواجب (وال) جائز وال حرام وال مكروه (كام

يف املجنون) الذي مل يتعد بجنونه .

(و) الرابع (حمرم) عليه اإلفطار (كمن) أي :كالذي (أخر قضاء رمضان) حيث أفطر فيه

بسبب من األسباب املبيحة للفطر فيه ثم مل يصمه ( .مع متكنه) من القضاء (حتى ضاق الوقت

عنه) بحيث مل يبق من وقت رمضان اآليت إال أيام بقدر األيام الواجب عليه قضاؤها فإنه حيرم

عليه الفطر يف تلك األيام وجيب عليه الصوم فيها .

ثم رشع املصنف يف ذكر القسم الثاين من اإلفطار فقال (وأقسام اإلفطار) أي :باعتبار ما

يلزم بسببه (أربعة أيض ًا) أي :كالتي قبلها ،أوهلا (ما يلزم فيه القضاء والفدية) وهي مد من
((( «أبو خضري» هو العالمة حممد بن إبراهيم أبو خضري الدمياطي .
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َان َ :
إل ْف َط ُار لِ َخ ْو ٍ
وه َو ٕا ْثن ِ
لى َغ ْي ِر ِه (وال َّثانِي) ا ِ
(األ َّو ُل) ا ِ
إل ْف َط ُار َم َع
ف َع ٰ
ُ
َت ْأ ِخي ِر َق َض ٍ
اء َم َع إِ ْم َكانِ ِه َح ّت ٰى َي ْأتِ َي َر َم َضانُ َ
آخ ُر
خيرج لكل يوم عمن وجبت عليه ويرصف إىل واحد من الفقراء واملساكني
غالب قوت البلد َ
فال يصح رصف مد الثنني أو أكثر وجيوز رصف أمداد لواحد ( .وهو اثنان  :األول  :اإلفطار

خلوف عىل غريه) فقط كأن أفطر إلنقاذ حيوان حمرتم آدمي أو غريه رشف عىل اهلالك بنحو غرق
وغريه ،وإفطار حامل ولو من زنا ،ومرضع خوف ًا عىل الولد وحده ولو كان الولد لغري املرضعة

ولو متربعة ،لقوله تعاىل ﮋﮁﮂﮃﮄﮊ قال ابن عباس ريض اهلل عنهام« :إهنا
منسوخة إال يف حق احلامل واملرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكين ًا» .رواه
البيهقي ،ومن تقدم ذكره يلحق باحلامل واملرضع  .وخرج باخلوف عىل الغري :اخلوف عىل
نفسه وحده أو مع الغري فإنه جيب باإلفطار القضاء فقط .وخرج باحليوان :غريه من أنواع
األموال فإنه جيب باإلفطار إلنقاذه إن كان له القضاء فقط .أما إذا كان لغريه وجب القضاء مع

الفدية عند العالمة ابن حجر والقضاء فقط عند العالمة الرميل .

(والثاين) مما جيب فيه مع القضاء الفدية (اإلفطار) يف رمضان (مع تأخري قضاء) ما أفطره

(مع إمكانه) من الصوم بأن زال عذره كمرض ونحوه (حتى يأيت رمضان آخر) وهو مل يقض

فيلزمه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدُّ  ،ألن ستة من الصحابة أفتوا بذلك وال خمالف هلم
وخلرب البيهقي والدارقطني «من أدرك رمضان فأفطر ملرض ثم صح ومل يقضه حتى أدرك
رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقيض ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكين ًا» .وتتكرر الفدية
بتكرر السنني عىل األصح ،ولو أخر القضاء مع إمكانه منه حتى مات ُأخرج من تركته ُمـدَّ ان

عن كل يوم مد للفوات وآخر للتأخري .

ومن فاته يشء من رمضان لقيام عذر يبيح له الفطر فيه ثم مات قبل إمكانه القضاء بأن استمر

عذره ومات ،فال جيب عليه أن يتدارك ما فاته بفدية وال غريها ،أما إذا أمكنه تدارك ما فاته

بالقضاء ثم مل يقض حتى مات فاجلديد من املذهب أن خيرج عنه وليه من تركته مد ًا عن كل
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الفدْ ِ
يه ال َق َض ُاء ُدونَ ِ
(و َثانِيها) َما َي ْلزَ ُم ِف ِ
مى َع َل ْي ِه .
ية ُ ،
وه َو َي ْك ُث ُر ُ
كمغْ ً
يه ِ
(و َثالِ ُثها) َما َي ْلزَ ُم ِف ِ
الفدْ َي ُة ُدونَ ال َق َض ِ
(ورابِ ُعها) ال وال
اء ُ
وه َو َش ْي ٌخ َكبِ ٌير َ
بجنُونِ ِه .
ُ
الم ْجنُونُ ا َّل ِذي َل ْم َيت ََعدَّ ُ
وه َو َ

يوم ويف القديم أن يصوم عنه وليه والقديم أظهر فيستحب له ذلك ملا ورد يف الصحيحني عن

عائشة ريض اهلل عنهام « :من مات وعليه صيام  ...صام عنه وليه» .والويل هنا كل قريب للميت

بل لو صام عنه البعيد بإذن الويل صح ولو بأجرة .وخرج بقوله مع إمكانه من مل يتمكن من
القضاء كأن استمر به املرض أو دام به السفر حتى أتى رمضان آخر ،أو أخره لنسيان أو جلهل

بحرمة التأخري حتى ولو كان خمالط ًا للعلامء خلفاء ذلك فال فدية عىل من هذا حاله ،نعم إن علم
بتحريم التأخري وجهل لزوم الفدية ،وجبت عليه الفدية فال يعذر بجهله هبا .

(وثانيها  :ما يلزم فيه القضاء) تدارك ًا ملا فات (دون الفدية) ألنه مل يرد نص بوجوب الفدية

(وهو يكثر) أي :يدخل حتت هذا القسم أفراد كثرية (كمغمى عليه) وناس للنية لي ً
ال ومتعد

بفطره بغري مجاع .

(وثالثها :ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبري) مل يستطع الصوم يف مجيع األزمان،

فإن قدر يف بعض األوقات وجب التأخري إليها ،ومثله املريض الذي ال يرجى برؤه بأن تلحقه

مشقة تبيح له التيمم .

(و رابعها  :ال و ال) أي :ال جيب عليه بفطره يشء من القضاء والفدية (وهو املجنون الذي

مل يتعدَّ بجنونه) لعدم تكليفه ومثله الصبي والكافر األصيل .قال القليويب :والقضاء يف مجيع ما
ذكر عىل الرتاخي إال فيمن أثم بالفطر واملرتد وتارك النية لي ً
ال عمد ًا عىل املعتمد ،وكذا إذا ضاق

الوقت قبل رمضان الثاين بأن مل يبق إال ما يسع القضاء فيجب القضاء حينئذ فور ًا .
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ف َس ْب َع ُة َأ ْف ٍ
الج ْو ِ
لى
راد َ :ما َي ِص ُل إِ ٰ
فطر ِم ّما َي ِص ُل إِ ٰ
لى َ
( َف ْص ٌل) ا َّل ِذي َال ُي ُ
الج ْو ِ
ف بنِ ْس َي ٍ
ان َأ ْو َج ْهلٍ َأ ْو إِ ْك َر ٍاه  ،وبِ َج َر َي ِ
ان ِر ٍ
يق بِ َما َب ْي َن َأ ْسنَانِ ِه و َقدْ َع َجزَ
َ

َع ْن َم ِّج ِه لِ ُع ْذ ِر ِه ،

(فصل) يف بيان ما ال يف ِّطر مما يصل إىل اجلوف
و(الذي ال يفطر) الصائم (مما يصل) من األعيان (إىل اجلوف سبعة أفراد) مستثناة من قوهلم

الصائم كل عني وصلت إىل جوفه من منفذ مفتوح .األول والثاين والثالث من هذه
يف ِّطر
َ

السبعة األفراد (ما يصل إىل اجلوف بنسيان) للصوم لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :من أفطر
يف شهر رمضان ناسي ًا  ...فال قضاء عليه وال كفارة» رواه الدارقطني وصححه احلاكم .ويف

الصحيحني «ومن نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهلل وسقاه» .

(أو) ما وصل إىل اجلوف بـ (جهل) أنه مف ِّطر مع كونه معذور ًا كأن قرب عهده بإسالم أو نشأ

بمحل بعيد عن العلامء ،أو كوهنا من املسائل التي ختفى كإدخال عود يف أذنه أو إخراج ريقه إىل

ما يظهر من شفتيه ثم إرجاع ذلك الريق وبلعه.

(أو) ما وصل إىل اجلوف بـ (إكراه) كأن أكره عىل األكل أو الرشب ونحو ذلك ألن أكله

ليس منهي ًا عنه فأشبه النايس.

(و) الرابع بام يصل إىل جوفه (بجريان ريق بام بني أسنانه وقد عجز عن جمه لعذره) وال جيب
عليه ِ
اخلالل وإن علم أن اجلريان املذكور سيقع هنار ًا ،لكن يندب له ذلك خروج ًا من خالف

من أوجبه ،فإن جرى الريق بام بني أسنانه وأمكنه جمه ومل يمجه وابتلعه أفطر بذلك لتقصريه،
أو مل جير به ريقه لكنه ابتلعه قصد ًا فإنه يفطر بال خالف ،وال يفطر ببلع ريقه وإن مجعه ولو بنحو
مضغ ِعلك نعم يكره ذلك طاملا أنه يف مقره أي :يف فمه ،أما لو خرج عن فمه كأن أخرجه إىل

ظاهر شفته أو َب َّل خيط ًا به أو بل سواكه به ورده إىل فمه وعليه رطوبة تنفصل ،أو ابتلع ريقه

خملوط ًا بريق غريه أو خمتلط ًا بغريه أو متنجس ًا كاختالط الريق بدم اللثة كام مر معنا ثم ابتلع
()592

كتاب الصوم

الج ْو ِ
يق و َما َو َص َل إِ َل ْي ِه َ
وكانَ َغ ْر َب َل َة َد ِق ٍ
ار َط ِر ٍ
يق
و َما َو َص َل إِ ٰ
لى َ
ف وكانَ ُغ َب َ
َ
بالص َو ِ
اب .
هلل َأ ْع َل ُم َّ
أو ُذباب ًا َطائِر ًا أ ْو َن ْح َو ُه  ،و ٕا ُ
الريق يف مجيع الصور أفطر ،أما يف الصورة األوىل والثانية والثالثة فألنه خرج من مقره فصار
كاألعيان املنفصلة ،وأما يف الصور التي بعدها فالختالطه بأجنبي عن الريق.

(و) اخلامس (ما وصل إىل اجلوف وكان غبار طريق) إذا كان غري متعمد لوصوله لعرس

املتعمد وصو َله إىل جوفه كأن فتح فاه رض إن كان كثري ًا طاهر ًا و مطلق ًا إن كان
التحرز منه  .أما
ِّ
نجس ًا وهو الذي اعتمده ابن حجر واعتمد الرميل عدم اإلفطار به مطلق ًا وإن تعمد فتح فمه .

(و) السادس والسابع (ما وصل إليه) أي :إىل جوفه (وكان غربلة دقيق) أي :ونحوها ويأيت

فيها من اخلالف ما أتى يف غبار الطريق (أو) كان الواصل إليه (ذباب ًا طائر ًا أو نحوه) كبعوض
ملشقة االحرتاز عنه حتى لو تعمد فتح فاه ألجل دخوله ،وإذا دخل وأخرجه عمد ًا أفطر،
وقد تقدم الكالم عىل هذه املسألة  .وال يفطر أيض ًا بإدخال مقعدة املبسور إذا خرجت وإن
اضطر إىل إدخال أصابعه معها  .وال يفطر بالفصد باإلمجاع وال باحلجامة ملا روى البخاري
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام « :أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم حمرم»

واألوىل ترك الفصد واحلجامة ألهنام يضعفانه وهو صائم وخروج ًا من اخلالف ( .واهلل أعلم

بالصواب).

فرع يف سنن الصوم و مكروهاته

قال اإلمام الغزايل يف «اإلحياء»  :اعلم أن الصوم ثالث درجات صوم العموم وصوم

اخلصوص وصوم خصوص اخلصوص ،أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء

الشهوة كام سبق تفصيله ،وأما صوم اخلصوص فهو كف السمع والبرص واللسان واليد
والرجل وسائر اجلوارح عن اآلثام ،وأما صوم خصوص اخلصوص فصوم القلب عن اهلمم
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الدنية واألفكار الدنيوية وكفه عام سوى اهلل عز وجل بالكلية .اهـ .

وسنن الصوم كثرية  :فمنها ترك الكذب والغيبة والنميمة وغري ذلك مما ُيطلب صون اللسان عنه
من الكالم الذي ال فائدة فيه وال منفعة .وهذا وإن كان يطلب من كل أحد إال أنه للصائم آكد

لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع
طعامه و رشابه» رواه البخاري ويف املستدرك «رب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع ،ورب قائم

ليس له من قيامه إال السهر» ويف الصحيحني «إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل وإن
امرؤ قاتله أو شامته فليقل  :إين صائم» ومعنى الرفث :الفحش بالقول ،وقوله يف احلديث فليقل إين

صائم ،يقول ذلك بلسانه ،وقيل :بقلبه فيتذكر أنه ال يليق به املشامتة وهو يف طاعة ربه .

ومنها :أن يصون نفسه عن الشهوات وسواء أكانت عن طريق السمع أو البرص أو الشم ولو

كانت مباحة ألن ذلك رس الصوم واملقصود األعظم منه ولذلك قال عليه الصالة والسالم
«الصوم ُجنة» أي :وقاية تقي صاحبه موارد اهلوى واملهلكات ومن هنا تؤخذ كراهة شم
الرحيان والطيب للصائم .

ومنها :ترك الفصد واحلجامة كام تقدم وخروج ًا من خالف من قال بأنه يف ِّطر .

ومنها :االغتسال من اجلنابة قبل الفجر وكذلك من احليض والنفاس ليؤدي العبادة عىل الطهارة.

ومنها :تعجيل الفطر وتقديمه عىل الصالة لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «ال يزال الناس بخري

ما عجلوا الفطر» متفق عليه .وخلرب الرتمذي وحسنه «قال اهلل تعاىل :أحب عبادي إ ّيل أعجلهم

فطر ًا» وحمل سن التعجيل عند حتققه من غروب الشمس بل حيرم التعجيل إن شك يف الغروب ،وما
يفعله خوارج هذا العرص من االستعجال بالفطر قبل اكتامل الغروب للشمس وأكلهم بعد طلوع

الفجر من دالئل النبوة حيث أخرب عنهم أهنم «يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية» فهم
يزعمون الصوم وهم خيرجون من غري صوم ،فمن مل يبادر منهم باإلفطار قبل الغروب وغفل عنه
أكل بعد طلوع الفجر أو مع أذانه ،وكثري من العامة قد يغرت هبم فيفطر بفطرهم ويأكل بعد دخول

الوقت ويظن نفسه معذور ًا بذلك وهو غري معذور ،وقد خرج من صوم الشهر بال صوم ،فإنا هلل
وإنا إليه راجعون من فتنتهم التي عمت وطمت طول البالد وعرضها .
()594

كتاب الصوم

ومنها :أن يكون فطره عىل رطبات ،فإن مل جيد فعىل مترات ،فإن مل جيد حسا حسوات من املاء،

ملا روى الرتمذي والدارقطني وقال إسناده صحيح عن أنس ريض اهلل عنه « :أن النبي صىل
اهلل عليه وآله وسلم كان يفطر عىل رطبات فإن مل جيد فعىل مترات فإن مل جيد حسا حسوات من

ماء» .وقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «إذا كان أحدكم صائ ًام فليفطر عىل التمر فإن مل جيد التمر

فعىل املاء فإن املاء طهور» رواه األربعة وابن حبان واحلاكم .

ومنها :اإلتيان بالدعاء املأثور عند الفطر وهو أن يقول « :اللهم لك صمت ،وعىل رزقك

أفطرت» ،ومنها :اإلتيان بالدعاء املأثور عقب الفطر  :وهو «اللهم لك صمت ،وعىل رزقك
أفطرت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،وعليك توكلت ،ورمحتك رجوت ،وإليك أنبت ،ذهب
الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل تعاىل ،يا واسع الفضل اغفر يل ،احلمد هلل الذي

أعانني فصمت ورزقني فأفطرت ،اللهم وفقنا للصيام ،وبلغنا فيه القيام ،وأعنا عليه والناس
نيام ،وأدخلنا اجلنة بسالم».

ويسن أن ينوي الصيام عند فطره خوف أن ينسى ويعيدها بعد تسحره للخالف يف صحتها

أوله ،وفيام لو تعاطى مف ِّطر ًا بعدها كام مر .

ومنها :التسحر ،ووقته يدخل بنصف الليل فاألكل قبله ليس بسحور فال حتصل به السنة

وقيل يدخل وقته بالسدس األخري .وقد جاء يف التسحر خرب الصحيحني « :تسحروا فإن

يف السحور بركة» أي :أجر ًا وثواب ًا وخلرب احلاكم يف صحيحه « :استعينوا بطعام السحر عىل

صيام النهار ،وبقيلولة النهار عىل قيام الليل» وحيصل التسحر بقليل املأكول واملرشوب ففي
صحيح ابن حبان « :تسحروا ولو بجرعة ماء» واألفضل تأخريه إىل قرب الفجر خلرب «ال تزال

أمتي بخري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» وصح عن زيد بن ثابت أنه قال « :تسحرنا مع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ثم قمنا إىل الصالة وكان قدر ما بينهام مخسني آية» أي :ما
بني انتهائنا من سحورنا وصالتنا ،ومن هنا أخذ أهل العلم سنة اإلمساك قبل الفجر لتحقق
الصوم ،وفيه رد عىل خوارج هذا العرص الذين يفتون الناس باألكل والرشب حتى مع دخول

الوقت وأذان املؤذن ،ومن املعلوم أن املؤذن يف هذه األيام ال يؤذن إال إذا طلع الفجر فمن أكل
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أو رشب مع سامعه ألذان الفجر أثم وكان مفطر ًا ،وقد ذكر هذه املسألة صاحب كتاب «فتح

العالم».

ومنها :االعتكاف وإكثار الصدقة وتالوة القرآن ومدارسته واإلكثار من أعامل اخلري

واملحافظة عىل النوافل .

ومنها :املحافظة عىل صالة الرتاويح وهي عرشون ركعة بإمجاع الصحابة من عهد أمري

املؤمنني سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه وهكذا بقيت مسلسلة إىل يومنا يف صالة املسلمني هلا

يف أعظم مسجدين ومها املسجد احلرام واملسجد النبوي ،وأما حديث عائشة ريض اهلل عنها

فاملراد منه صالة الوتر يف رمضان وغريه ،وإال لو اقترصنا عىل أنه ال يزيد عىل ذلك فبامذا خص

رمضان من صالة قيام فيه ؟!.

ومنها :أن حيرص عىل تفطري غريه ملا ورد من قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «من فطر صائ ًام

فله مثل أجره وال ينقص من أجر الصائم يشء» رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن حبان .

وأما مكروهاته فكثرية أيض ًا ومنها :تأخري الفطر إن قصده ،ومنها :ترك يشء من سننه التي
ذكرت آنف ًا أو خمالفتها  .ومنها :مضغ اللبان هذا إن مل يكن معجون ًا بالسكر كام يف اللبان املصنَّع
وإال فيفطر به أو ما مل يتفتت باملضغ وإال أفطر .

ومنها :ذوق الطعام أو غريه خوف الوصول إىل حلقه ،نعم إن احتاج إىل ذلك لكونه طباخ ًا

فال كراهة  .ومنها :دخول احلامم  -أي :محامات االغتسال البخارية ونحوها  -لغري عذر ألنه

ترفه ال يليق بحال الصائم  .ومنها :التطيب وشم الرياحني للعلة نفسها .

ومنها :القبلة واملعانقة واللمس ونحو ذلك إن مل خيش اإلنزال أو اجلامع فإن خيش ذلك َح ُرم

يف صيام الفرض دون النفل ألن املتنفل أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر .

ومنها :االستياك بعد الزوال ألنه يزيل اخللوف الذي هو أثر العبادة والذي قال فيه صىل اهلل

عليه وآله وسلم «خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك» واخللوف ال يكون إال بعد
الزوال هذا إذا كان االستياك منه أو من غريه بإذنه أما بغري إذنه فيحرم .

ومنها :املخاصمة واملشامتة بل وينبغي للصائم أن يصوم بجميع جوارحه بصوهنا عن
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املحرمات والشهوات وال يقطع الزمن باللهو واألشعار واحلكايات والقنوات والتمثيليات

ال يف هنار رمضان وال يف ليله  .واهلل أعلم .

خامت ٌة يف صوم التطوع

أحببت هنا أن أحلق هذه اخلامتة بباب الصوم لتتم الفائدة وقد اخترصت ألفاظها من «مغني

املحتاج» فأقول وباهلل التوفيق ...إن التطوع معناه التقرب إىل اهلل تعاىل بام ليس بفرض من

العبادات ،والتعبري بالتطوع هنا مناسب لقوله تعاىل  :ﮋﮈﮉﮊﮊاآلية أي :بالصيام،
والصوم أفضل العبادات ملا ورد يف فضله عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ومن ذلك ما ورد يف

الصحيحني أنه قال« :من صام يوم ًا يف سبيل اهلل باعد اهلل تعاىل وجهه عن النار سبعني خريف ًا»،
ويف احلديث « :كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به»  .ومن أحسن ما قيل يف

تأويل معنى احلديث ما قاله سفيان بن عيينة كام قاله السبكي فإنه قال « :إن يوم القيامة يتعلق
خصامء املرء بجميع أعامله إال الصوم فإنه ال سبيل هلم عليه فإنه إذا مل يبق إال الصوم يتحمل اهلل

عنه ما بقي من املظامل ويدخله بالصوم اجلنة»  .وصوم التطوع منه ما يتكرر يف األسبوع ومنه ما
يتكرر يف الشهر ومنه ما يتكرر يف السنة .

فيسن صوم يوم االثنني واخلميس من كل أسبوع ألنه صىل اهلل عليه وآله وسلم كان يتحرى
ب أن ُيعرض عميل وأنا صائم» (((.
صومهام ،وقال « :إهنام يومان تُعرض فيهام األعامل َف ُأ ِّح ُّ

وقال السهييل :إن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال لبالل « :ال َي ُفتْك صيام االثنني فإين

ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيض ًا» .
ُ

ويسن صوم ثالثة أيام من كل شهر لألمر به ،فإن كانت أيام الليايل البيض فهو حسن إلصابته

لسنتني ،وأيام البيض وهو اليوم الثالث عرش وتالياه لألمر بصومها يف النسائي ،وصحيح ابن

حبان ،ويسن صوم أيام الليايل السود وهي الثامن والعرشون وتالياه .
((( رواه الرتمذي وقال حديث حسن
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ويسن صوم ست أيام من شهر شوال من كل سنة لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :من

صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنام صام الدهر كله» رواه مسلم  .قلت وال جيب فيها

التتابع وال قضاء ما عليه من رمضان إن أفطر فيه لعذر ،وإن صام ما عليه ونواها حصل أصل
السنة عند ابن حجر ،وعند الرميل وإن مل ينوها  .وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي احلجة خلرب

مسلم « :صيام يوم عرفة أحتسب عىل اهلل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» .

ويسن أيض ًا صوم الثامنية أيام قبل يوم عرفة للحاج وغريه ،ويسن صوم يوم عاشوراء وهو

العارش من املحرم لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :أحتسب عىل اهلل تعاىل أن يكفر السنة التي

قبله» (((.

(فائدةٌ) احلكمة يف كون صوم عرفة يكفر سنتني وصوم عاشوراء بسنة واحدة ،أن عرفة يوم

حممدي يعني أن صومه خمتص بأمة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وعاشوراء موسوي ،ونبينا
حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم أفضل األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني فكان يومه بسنتني .

ويسن صوم تاسوعاء مع عاشوراء لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :لئن بقيت إىل قابل

ألصومن اليوم التاسع»

(((

ونص الشافعي يف األم واإلمالء عىل استحباب صوم الثالثة

وهي:عاشوراء ،وتاسوعاء ،وحادي عرش.

ويكره إفراد اجلمعة بالصوم لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :ال يصم أحدكم يوم اجلمعة

إال أن يصوم يوم ًا قبله أو يوم ًا بعده» رواه الشيخان .

ويكره إفراد السبت وكذا األحد بالصوم خلرب « :ال تصوموا يوم السبت إال فيام افرتض

عليكم» رواه الرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه عىل رشط الشيخني .

ويكره صيام الدهر وإن استطاعه غري يومي العيد والترشيق لتحريم الصيام فيهام لقوله صىل

اهلل عليه وآله سلم « :ال صام من صام األبد» رواه الشيخان  .واهلل أعلم  .انتهى من «الدرة
اليتيمة»  .واهلل أعلم .

((( رواه الرتمذي
((( رواه مسلم
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(كتاب احلج) والعمرة وأحكامهام
واحلج والعمرة أعامهلام كلها تعبدية ،وقد يذكر هلام بعض ِحكم ،واختصا بكون وجودمها يف

أرشف البالد .واحلج آخر أركان اإلسالم ،وإنام ُأخر عن الصوم حيث يذكرونه عقبه؛ اقتداء
باحلديث ،وعىل القول بأن الصوم أفضل منه ،وألن من جيب عليه الصوم أكثر ممن جيب عليه

احلج.

وأركان اإلسالم تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 -1بدين حمض :كالشهادتني والصالة والصوم.
 -2مايل حمض :كالزكاة.

 -3مركب منهام :وهو احلج.

فضل احلج والعمرة :فضلهام كبري جد ًا ،فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده والرتمذي والنسائي

يف سننهام عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :تابعوا بني احلج

والعمرة فإهنام ينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد ،وليس للحج املربور ثواب
إال اجلنة» ،وروى عبد بن محيد عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن من
ِ
وسل َم الناس من يده ولسانه ،غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ،وروى ابن
قىض نسكه
حبان عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال« :احلاج حني خيرج من بيته مل خي ُ
ْط خطوة إال كتب اهلل
له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة ،فإذا وقفوا بعرفات باهى اهلل هبم مالئكته يقول :انظروا إىل

عبادي أتوين شعث ًا غرب ًا أشهدكم أين غفرت ذنوهبم وإن كانت عدد قطر السامء ورمل عالج،

وإذا رمى اجلامر مل يدر أحد ماله حتى يوفيه اهلل يوم القيامة ،وإذا حلق شعره فله بكل شعرة

سقطت من رأسه نور يوم القيامة ،وإذا قىض آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته

أمه» .وباجلملة ففضائل احلج ال تنحرص ،حتى أهنم قالوا إن احلج يكفر الذنوب حتى الكبائر
والتبعات عىل املعتمد إن مات يف حجه أو بعده وقبل متكنه من األداء -أي :كام قاله الزيادي،-

قال الشربامليس :وتكفريه ملا ذكر ،إنام هو إلثم اإلقدام ال لسقوط حقوق اآلدميني ،بمعنى أنه
إذا غصب ماالً ،أو قتل نفس ًا ظل ًام وعدوان ًا ،غفر له إثم اإلقدام عىل ما ذكر ،ووجب عليه القود
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ورد املغصوب إن متكن ،وإال فأمره إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة ،ومثله سائر حقوق اآلدميني وهو

بعيد خمالف لكالم الزيادي ،وكالم الزيادي هو املشهور اهـ بجريمي عىل اخلطيب.
وا ِحلَ ّج ـ بفتح احلاء وكرسها ـ مصدر وهو لغة :القصد.
ورشع ًا :قصد الكعبة للنسك.
ِ
بضمتني أو بفتح وسكون أو بضم وسكون ـ لغة :الزيارة.
وال َُع ُْمرة ـ
ورشع ًا :زيارة الكعبة للنسك.
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الع ْم ِر َم َّر ًة َو ِ
اج َب ِ
والع ْم َر ُة َو ِ
اح َد ًة ،
( َف ْص ٌل) َ
ان ِفي ُ
والح ُّج ُ
(فصل) يف بيان رشوط وجوب احلج والعمرة
وفرض احلج يف السنة السادسة ،وهو من الرشائع القديمة ،وأول من حج البيت آدم -عليه

السالم ،-وقالوا إنه حج أربعني مرة مشي ًا عىل األقدام من اهلند ،وقيل :إنه ما من نبي إال وحج
البيت حتى هود وصالح -عليهام السالم ،-وهو هبذه الكيفية من خصائص هذه األمة.

(واحلج و) مثله (العمرة واجبان) أما احلج من حيث وجوبه فباإلمجاع ،بل هو معلوم من

الدين بالرضورة ،وقبل اإلمجاع ّدل عليه الكتاب والسنة ،أما من الكتاب فقوله تعاىل :ﮋﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ ،وأما من السنة فام روي يف الصحيحني أنه ﷺ
قال« :بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال» وقوله -عليه الصالة والسالم:-

«حجوا قبل أن ال حتجوا» .قالوا :وكيف نحج قبل أن ال نحج؟ قال« :أن تقعد األعراب عىل
ظهور األودية يمنعون الناس السبيل».

وأما وجوب العمرة فعىل األظهر؛ لقوله تعاىل :ﮋﮱﯓﯔﯕﮊ ،وحلديث أم

املؤمنني عائشة -ريض اهلل عنها -أهنا قالت :قلت :يا رسول اهلل هل عىل النساء جهاد؟ قال:

«نعم ،جهاد ال قتال فيه ،احلج والعمرة».
ِ
جيبان  -أي :احلج والعمرة ( -يف العمر) إال (مرة واحدة)؛ ألنه -عليه الصالة والسالم-
وال
مل حيج بعد فرض احلج  -يف السنة اخلامسة أو السادسة من اهلجرة  -إال مرة واحدة وهي حجة

الوداع ،ولقوله -عليه الصالة والسالم« :-من حج حجة فقد أدى فرضه ،ومن حج ثانية فقد
داين ربه ،ومن حج ثالث حجج حرم اهلل شعره وبرشه عىل النار» ومعنى داين ربه :أي :ادخر

ثواب ًا عنده ،وخلرب مسلم :أحجنا هذا لعامنا أم لألبد؟ قال« :ال ،بل لألبد».

نعم قد جيبان -أي :احلج والعمرة -أكثر من مرة لعارض نذر أو قضاء عن إفساد تطوع،

ولذا ذكروا أن احلج تعرتيه أحكام ،وهو أنه يكون فرض عني عىل املستطيع كحجة اإلسالم أو
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لى ُم ْس ِل ٍم ُح ٍّر ُم َك َّل ٍ
َو َال َي ِج َب ِ
ف
ان إِ ّال َع ٰ
لنذره ،وفرض كفاية كإحياء الكعبة كل سنة ،ومندوب ًا كحج الصبيان والعبيد ،وحرام ًا إذا حتقق
الرضر منه أو ظنه ،ومكروه ًا إذا خافه أو شك فيه.

ووجوبه -أي :احلج والعمرة -عىل الرتاخي عندنا ؛ ألنه ﷺ مل حيج إال يف السنة العارشة

رغم فرض احلج يف اخلامسة أو السادسة .نعم يسن ملن وجب عليه احلج أو العمرة ،أن ال

يؤخر ذلك عن سنة اإلمكان؛ مبادرة منه إىل براءة ذمته ،ومسارعة إىل الطاعات قال تعاىل:

أخر بعد التمكن و َف َعله قبل أن يموت مل يأثم؛ ألنه ﷺ ّ
ﮋﭯﭰﮊ ،وإن ّ
أخره إىل
السنة العارشة وال مانع كام تقدم ،وقيس به العمرة ،لكن التأخري إنام جيوز برشط العزم عىل

الفعل يف املستقبل ،وأن ال يتضيق بنذر ،أو قضاء ،أو خوف عضب ،فلو خيش من وجب عليه
املوسع إنام جيوز تأخريه برشط أن
احلج أو العمرة العضب ،حرم عليه التأخري؛ ألن الواجب َّ
يغلب عىل الظن السالمة إىل وقت فعله .قال يف املجموع[ :قال املتويل :ومثله من خيش هالك

ماله ].اهـ .

(و) مها -أي :احلج والعمرة( -ال جيبان إال عىل مسلم) خرج به :الكافر األصيل فال جيبان

ٌ
رشط يف الصحة ورشط يف الوجوب أيض ًا ،وخرج بالكافر
عليه وال يصحان منه؛ ألن اإلسالم
األصيل :املرتد فإهنام ال يصحان منه ولكن جيبان عليه ،إال أنه إذا مات وهو يف حال ردته فال

يقضيان عنه.

(حر) أي :إن من رشوط وجوهبام احلرية ،فال جيبان عىل العبد ويصحان منه.

(مكلف) وهو من بلغ عاق ً
ال فال جيبان عىل صبي وال جمنون ،والدليل عىل ذلك أي :يف العبد

والصبي قوله ﷺ« :أيام صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ،وأيام عبد حج ثم عتق فعليه
حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد كام يف «املجموع».

قال صاحب «املغني»[ :واملعنى فيه أن احلج وظيفة العمر ال يتكرر ،فاعترب وقوعه يف حال

الكامل ،فإن كمال قبل الوقوف أو يف أثنائه وأدركا بعد الكامل زمن ًا يعتد بمثله يف الوقوف أو
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يع
ُم ْست َِط ٍ
بعده وعادا قبل فوات الوقوف أجزأمها؛ ألهنام أدركا معظم العبادة فصار كإدراك الركوع،

وأعاد السعي منهام من كان قد سعى بعد القدوم؛ لوقوعه يف حال النقصان ،وخيالف اإلحرام

احللق
فإنه مستدام بعد الكامل ،ويؤخذ من ذلك أنه جيزئه عن فرضه أيض ًا إذا تقدم
الطواف أو ُ
ُ

وأعاده بعد إعادة الوقوف ،وظاهر أنه جتب إعادته لتبني وقوعه يف غري حمله.

ولو كمل من ذكر يف أثناء الطواف كان ككامله قبله كام يف املجموع ،أي :وأتى بام مىض قبل

كامله ،بل ينبغي أنه لو كمل بعده ثم أعاده أنه يكفي ،كام لو أعاد الوقوف بعد الكامل ،كام يؤخذ

من قول ابن املقرئ يف روضه :والطواف يف العمرة كالوقوف يف احلج .اهـ .

قال اإلسنوي :وينبغي إذا كان عوده بعد الطواف ،أنه جيب عليه إعادته ثاني ًا كالسعي ،ومل

َأر املسألة مرصحا هبا .اهـ  .وهو حسن ووقوع الكامل يف أثناء العمرة عىل هذا التفصيل أيض ًا
والطواف فيها كالوقوف يف احلج ،وال دم عىل من ذكر بإتيانه باإلحرام بعد الكامل ،وإن مل يعد
إىل امليقات كامالً؛ ألنه أتى بام يف وسعه وال إساءة عليه ،وحيث أجزأ من ذكر ما أتى به عن

حجة اإلسالم وعمرته وقع إحرامه أوالً تطوع ًا ،وانقلب بعد الكامل فرض ًا عىل األصح يف

«املجموع» يف الصبي والرقيق ،واملجنون إذا حج عنه وليه ثم أفاق كبلوغ الصبي فيام ذكر ،كام
يف الكفاية وجزم به اإلسنوي وغريه ،وإن كان يف عبارة «الروضة» ما يوهم اشرتاط اإلفاقة عند

اإلحرام] .اهـ «مغني املحتاج».

ومما يشرتط لوجوب احلج والعمرة االستطاعة ،وهي تنقسم إىل قسمني:

األول :استطاعة بالنفس ،وهي التي اقترص عليها املتن.

الثاين :استطاعة بالغري ،وسنذكرها.

أما االستطاعة بالنفس فيشرتط هلا رشوط أشار إليها املتن بقوله( :مستطيع) ،وال يكون

مستطيع ًا إال إذا وجد الزاد -أي :ما يتزود به قدر ما يكفيه لكلفة ذهابه إىل مكة ورجوعه إىل

وطنه -فلو حج معوالً عىل السؤال بغري زاد كره له ذلك؛ لقوله تعاىل :ﮋﭩﭪﭫ
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ﭬﭭﮊ أي :ما يتقى به ذل السؤال ،ومثل وجود الزاد :وجود أوعيته التي حيمله فيها
إن احتاج إليها حلمل الزاد ،وذلك إن محل الزاد معه من بلده ،فإن مل حيتج حلمل الزاد كام هو

مشاهد يف حج هذه األيام ،فال حيتاج إىل محل أوعيته؛ إذ ما يتزود به يف هذه األيام النقود املالية
لتحصيل الزاد فالبدَّ منها.

نعم إن كان يكتسب يف سفره فهو مستطيع للزاد ،فيجب عليه ،لكن برشط أن يكون سفره

أقل من مرحلتني ،وأن يكسب يف أول يوم كفاية أيام .أما إذا كان ال يكسب يف أول يوم كفاية

أيام ،بل يكسب يف كل يوم نفقة يومه ،أو طال سفره وكان مرحلتني أو أكثر ،مل يك َّلف النسك
ولو كان يكتسب يف يومه كفاية أيام؛ ألنه قد ينقطع عن الكسب وملا فيه من املشقة.

وكام يشرتط وجود الزاد وأوعيته ،كذلك يشرتط وجود املاء وأوعيته وأجرة محله إن كان

حيمل يف األماكن التي يعتاد محله فيها.

وكل ما ذكر من وجود الزاد أو ثمنه واملاء أو ثمنه بثمن املثل يف املحال املوجود فيها مع كون

ذلك فاض ً
ال عن دينه ومؤنة من تلزمه مؤونته فرتة غيابه يف احلج ورجوعه إليهم ،فإن مل جيد

ذلك أو وجده لكن بأكثر من ثمن املثل أو وجده بثمن املثل لكن مل يفضل ذلك عن نفقة من
تلزمه نفقته ،مل جيب عليه احلج ،وما تقدم ذكره أول رشوط االستطاعة بالنفس.

الثاين :وجود الراحلة ،ملن بينه وبني مكة مسافة مرحلتني أو أكثر ،وإن قدر عىل امليش ،إال

أنه يستحب للقادر عىل امليش احلج خروج ًا من خالف من أوجبه .ومن كان بينه وبني مكة

دون مرحلتني وكان قادر ًا عىل امليش بال مشقة شديدة لزمه احلج ،وال يشرتط يف حقه وجود

الراحلة ،فإن كان ضعيف ًا ال يقدر عىل امليش بأن يلحقه به رضر ظاهر فكالبعيد ،فيشرتط يف
حقه وجود الراحلة التي يتوصل هبا وإن مل تلق بأمثاله وهو املعتمد.
وهل االعتبار بوسائل النقل احلديثة أو القديمة يف هذه األيام؟

مل َأر من تعرض هلا من املتأخرين ،ولكن يف نظري القارص أنه جيب عليه احلج بالوسائل

القديمة إن توفرت مجيع وسائل السالمة وخرج معه من يستأنس به يف الطريق ،أو مل خيرج معه

أحد لكونه مل خيف الوحدة؛ أخذ ًا مما اعتمدوه من عدم كون الراحلة تليق به .واعتبار الراحلة
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الم ِسي ِر و َت ْخ ِل َي ِة َّ
َم َع إِ ْم َك ِ
الط ِر ِ
يق .
ان َ
هنا باعتبار وجود ثمنها ،أو استئجار للركوب عليها ،مع كون ذلك فاض ً
ال عن نفقة من تلزمه

نفقته كام تقدم.

والثالث من رشوط االستطاعة :أن يكون (مع إمكان املسري) واملراد بإمكان املسري :أن يبقى

من الزمان  -بعد وجود الزاد والراحلة وفضوله عام جيب عليه إنفاقه عىل من تلزمه نفقته فرتة
غيابه وحضوره -ما يمكن فيه السري املعهود إىل احلج من بلده إىل مكة وإدراك الوقوف.

(و) الرابع( :ختلية الطريق) أي :أمنه ولو ظن ًا يف كل حمل يسري فيه ،أو ينزل فيه بحسب ما

يليق به نفس ًا وبضع ًا وماالً ولو يسري ًا ،واملراد بامله :املال الذي حيتاج إليه لنفقته ونحوها ،ال
مال جتارة مثالً ،حيث كان يأمن عليه لو أبقاه يف بلده ،وإال فالبد من األمن عليه لو اصطحبه

معه ،حيث ال يأمن عليه إن أبقاه.

ولو تعني عليه ركوب البحر طريق ًا للحج فإنه يكلف ركوبه إن غلبت السالمة يف ركوبه،

كسلوك طريق الرب ومثله اجلو إن غلبت السالمة ،فإن غلب اهلالك أو استوى األمران مل جيب،

بل حيرم؛ ملا فيه من اخلطر.

واخلامس :ثبوته عىل الراحلة املركوبة بال رضر شديد ،فمن مل يثبت عليها ،أو ثبت برضر

شديد ملرض وغريه فليس بمستطيع ،نعم ال ترض هنا مشقة يسرية حمتملة.

والسادس :وجود املاء والعلف للراحلة ،ومثل العلف واملاء يف هذه األيام الوقود

للمركبة.

والسابع يزاد للمرأة :وهو خروج حمرم معها أو زوج وإن مل يكن كل منهام ثقة؛ ألنه يشرتط

معها خروج من كان له غرية عليها ،ومثل خروج املحرم معها خروج عبدها الثقة ،أو نسوة
ثقات ثنتان فأكثر لتأمن عىل نفسها .ويكفي يف اجلواز لفرضها امرأة واحدة بل وسفرها وحدها

إن أمنت ،بخالف النفل فال جيوز هلا اخلروج له ولو مع نسوة ولو كثرن وهذا عىل القول بحرمة

سفر املرأة بغري محَ َرم.
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واألمرد اجلميل مثل املرأة ،إال أنه ال خيرج مع مثله وإن كثروا ،ولو مل خيرج معه من ذكر

إال بأجرة لزمته -أي :مريد احلج -األجرة إن كان قادر ًا عليها؛ ألهنا من أهبة السفر كقائد

األعمى؛ فإنه يشرتط خروجه معه ولو بأجرة قدر عليها.

وأما االستطاعة بالغري فإنام تكون يف ميت ،وحي معضوب ،واملعضوب :من أصابته علة

أو مرض متنعه من مبارشة النسك بنفسه ولو عىل نحو مركوب أو رسير حيمله رجال أو أمكنه

ذلك لكن بمشقة شديدة.

ويشرتط يف وجوب اإلنابة عن امليت رشوط وهي:
 -1أن يكون غري مرتد.

استقر يف ذمته بنحو نذر ،أو توفرت رشوط الوجوب ومتكن من
 -2أن يكون النسك قد
َّ

فعله ومل يفعله ثم مات؛ فحينئذ جيب عىل الويص فإن مل يكن فوارثه فإن مل يوجد فللحاكم أن
ينيب من يفعله عنه من تركته فور ًا فإن مل يكن له تركة سن للوارث وكذا األجنبي وإن مل يأذن

له الوارث أن يؤديه عنه بنفسه أو نائبه.

وخرج بغري املرتد :املرتد فال تصح اإلنابة عنه؛ ألنه ليس من أهل العبادة.

وخرج بمن استقر عليه يف الذمة :ما إذا مات قبل استقراره عليه يف الذمة فال يقىض من

تركته ،لكن للوارث واألجنبي احلج واإلحجاج عنه عىل املعتمد.

وخرج أيض ًا بام ذكرنا النفل فال جيوز التنفل عنه باحلج والعمرة تربع ًا بالنفس أو باألجرة إال

إن أوىص بذلك فقال« :أذنت ملن أراد أن حيج أو يعتمر عني أن يفعل ذلك».

وأما املعضوب املتقدم ذكره فإنه ينيب من حيج ويعتمر عنه برشط أن يكون بينه وبني مكة

مرحلتان فأكثر ،وحينئذ جيب عليه أن ينيب من حيج ويعتمر عنه فور ًا إن عضب بعد الوجوب
والتمكن ،وعىل الرتاخي إن عضب قبل الوجوب أو معه أو بعده ومل يمكنه األداء؛ ألنه

مستطيع باملال واالستطاعة باملال كاالستطاعة بالنفس.

وجتب عليه اإلنابة املذكورة إذا وجد أجرة من يفعل عنه النسك فاضلة عن دينه وعن

مجيع ما حيتاجه يوم االستئجار وليلته لنفسه ولعياله ،من سكن وكسوة وخادم ونفقة ،وكذا ما
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حيتاجه بعد يوم االستئجار وليلته ما عدا النفقة ،ولو مل جيد املعضوب األجرة ووجد متطوع ًا
بالنسك دون املال -أي :دون أخذ األجرة -لزمه إنابته ،بل جيب سؤاله إن ت ََر َّجى أو ظن منه

الطاعة سواء أكان أصله أو فرعه أو أجنبي ًا ،برشط أن يكون غري معضوب وكونه عدالً أدى
ٍ
ماش وال معوالً عىل السؤال أو الكسب ،إال أن
فرضه ،ويزاد أن يكون أصله أو فرعه غري
يكون سفره دون املرحلتني؛ ألن ذلك يشق عليه .فإن وجد من يدفع له أجرة من حيج عنه فال

يلزمه القبول هلا لعظم املنة فيها.

وأما إذا كان بينه وبني مكة أقل من مرحلتني ،أو كان يف مكة فال جتوز له النيابة بل تلزمه

املبارشة بنفسه ،وال نظر للمشقة عليه؛ الحتامهلا يف حد القرب وإن كانت تلك املشقة تبيح

له التيمم .فإن عجز عن ذلك لعضبه حتى مات حج عنه بعد موته من تركته كام يف التحفة،
ويف «النهاية» كـ«املغني» عدم لزوم احلج بنفسه بل ينيب إن أهناه الضنا إىل حالة ال حتتمل

معها بحال .واعتمد ابن حجر يف حاشيته عىل متن العباب عدم الصحة للمكي مطلق ًا
والصحة ملن هو عىل دون مسافة القرص وتعذر عليه بنفسه ولو عىل رسير حيمله رجال.

اهـ «فتح العالم».

(خامت ٌة) يذكر العلامء -رمحهم اهلل تعاىل -يف كتبهم أمور ًا مهم ًة تتعلق بالسفر ،ويذكروهنا هنا

ملريد السفر من أجل أداء النسك؛ ألن الغالب أن تأدية النسك يسبقها السفر ومجعوا ملريده

آداب ًا البدَّ أن يتخلق هبا املسافر وتتحقق فيه ليسلم له قصده وغرضه من إنشائه لذلك السفر

وهو تأديته للنسك.

فأوالً البد ملريد السفر من أجل النسك قبل سفره أن يتعلم ما حيتاج إليه يف سفره من أحكام

التيمم؛ ألنه حيتاج إليه أو قد حيتاج إليه يف السفر ،ومواقيت الصالة ومعرفة القبلة ،وذلك
بأن يصطحب معه ما يدله عىل مواقيت الصالة وحتديد جهة القبلة ،ومعرفة رشوط القرص

واجلمع؛ ألن كل ذلك حيتاجه يف السفر.

وكذلك البد من معرفته لصفة املناسك من فروض وواجبات ومفسدات وحمظورات

ال مكم ً
وكفارات وسنن وآداب؛ حتى يقع حجه كام ً
ال من غري خلل وال نقص؛ فإن كثري ًا من
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الناس يرجع بال حج بسبب عدم صحة إحرامه أو طوافه أو سعيه؛ لفوت يشء من الرشوط
كاملحل أو الوقت ،فإن مل يتعلم هذه األمور ،ولكنه صحب عامل ًا يوثق بدينه ومعرفته جاز له

أداء النسك.

واملراد بالوثوق بدينه ومعرفته :أن يكون ذلك العامل أخذ العلم عن أهله ،ودرس عليهم
وتسلسل يف األخذ عنهم ،كام هو مرشوط عند أهل العلم ،ال كام هو مشاهد يف هذه األيام ِمن

تقم ِ
ص من ال خياف اهلل تعاىل للعلم وهو مل يشتم رائحة العلم ،ومل يقرأ كتاب ًا واحد ًا عىل أهله،
ُّ
مع كون ذلك الكتاب مجُ از ًا من أهل العلم ،فليحذر اإلنسان من األدعياء الذين يفتون الناس
ويعلموهنم وهم ُج َّهال ،فإن صحب من ُأجيز من ِق َب ِل مشاخيه مع رشطهم وقراءة الكتب

املعتربة عند أهل العلم من علامء املذاهب األربعة ،جاز له السفر وأداء النسك والتعلم من

ذلك العامل أو طالب العلم ا ُملجاز.

قال صاحب «فتح العالم»[ :قال الشيخ عز الدين بن مجاعة :ومن ال َع َجب أن كثري ًا من أبناء

الدنيا الذين ال علم هلم باملناسك ،يسهل عليهم إنفاق األموال الكثرية يف سفر احلج من غري

املحرم ،وال يسهل عليهم إنفاق اليسري يف سفر من يعلمهم ما حيتاجون إليه
حاجة مع الرسف َّ

يف سفرهم وحجهم ليحصل هلم التعلم واألجر بإحجاجه.

ونقل عن الغزايل وغريه إمجاع املسلمني عىل أنه ال جيوز ألحد اإلقدام عىل فعل حتى

يعلم حكم اهلل فيه .وقال عمر بن عبد العزيز :من عمل عىل غري علم كان ما يفسده أكثر مما

يصلحه.

وقال مجع كثري من العلامء :تعلم كيفية احلج والعمرة ملن أراد فعلهام فرض عني؛ إذ ال تصح

العبادة ممن ال يعرفها] اهـ .

ثاني ًا :يستحب له أن يبدأ بالتوبة من مجيع املعايص ،وخيرج من املظامل ويويف ما أمكنه من

َدين ،ويرد الودائع ويستحل ممن بينه وبينه معاملة ،ويويص إن كان ثمة ما يويص به ،ويوكل

من يقيض عنه ما مل يمكنه قضاؤه من دينه.

ثالث ًا :حيرص أن يكون اإلخالص يف حجه قرينه؛ بأن يصونه من الرياء والسمعة فإن اهلل
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تعاىل يقول :ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊوروى اخلطيب والديلمي عن أنس ريض
اهلل عنه -عن النبي ﷺ أنه قال« :حيج أغنياء أمتي للنزهة ،وأوسطهم للتجارة ،وقراؤهم للرياء

والسمعة ،وفقراؤهم للمسألة».

رابع ًا :فليحرص كل احلرص أيض ًا عىل أن تكون نفقته من حالل خالص عن الشبهة،

فض ً
ال عن كونه من حرام ،وما أكثر احلرام الداخل عىل الناس يف هذا الزمان من البنوك
الربوية ،والتعامل باألسهم التجارية الومهية التي ال يكون فيها إال أكل أموال الناس

بالباطل ،وكذلك التعامل بالبورصة العاملية وما يتبعها من تعامل ربوي حمض يف
خصوص التعامل بالذهب والعمالت ،ومعامالت فاسدة يف غري الذهب والعمالت،

وكذلك التعامل باملعامالت الفاسدة يف األسواق خاصة املعامالت الربوية يف بيع الذهب

والفضة ورشائها؛ فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،فقد طم البالء وعم الوباء مع ضعف الوازع
الديني واملراقبة هلل واخلوف منه ،وشرَ َ ِه الناس واندفاعهم للربح وتكديس األموال ولو
من احلرام.

ليوايس به املحتاجني ،فقد
خامس ًا :ينبغي له أن يكثر من التزود باملال عىل حسب قدرته؛
َ

ورد أن النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهلل بسبعامئة ضعف ،فإنه كلام زاد فيها زاد أجره وكثر

ثوابه؛ بل قد ورد أنه -عليه الصالة والسالم -قال لعائشة -ريض اهلل عنها« :-أجرك عىل قدر
نفقتك» رواه احلاكم.

سادس ًا :ينبغي له أن يطلب رفيق ًا موافق ًا له يف املرشب راغب ًا يف اخلري ،وإن كان قريب ًا كان

أحسن؛ لشفقة القريب عىل قريبه ،وقد ندب املصطفى -عليه الصالة والسالم -إىل التامس
الرفيق الصالح.

يقول الشيخ حممد احلجار يف حاشيته عىل «فتح العالم»[ :أمجل ما جاء يف الصحبة ما نقل عن

عرهبا من الفارسية حيث قال:
األستاذ بشري الغزي احللبي -رمحه اهلل تعاىل -هذه األبيات َّ
ِ
ـم
رأيت الطني يف احلامم يوم ًا
ِّ
بكف احل ِّ
نس ْ
ـب أ َّثر ثم َّ
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فقلـت

َأ ِم ٌ
سـك

أم

عبيـر
ٌ

لقد صريتني باحلب ُمغـَرم

أجاب الطني إين كنت ترب ًا

صحبت الورد صريين مكرم

منهم

َأ ُل ْو َفا

ألفت أكابر ًا وازددت عل ًام
وقد قال بعضهم:
بعرشتك الكرام ُت َعدُّ

وقال ذو النون املرصي -ريض اهلل عنه:-

تكـرم
كذا من عارش العلام
َّ
فال

َتري ْن

لغريهم

ال تصحب مع اهلل إال باملوافقة ،وال مع اخللق إال باملناصحة ،وال مع النفس إال باملخالفة،

وال مع الشيطان إال بالعداوة.

وكان برش بن احلارث يقول :صحبة األرشار توجب سوء الظن باألخيار.
وقال صاحب ِ
احلكَم ... :وال تصحب إال من ينهضك حاله أو يدلك عىل اهلل مقاله.
وقال بعضهم يف هذا املعنى:

عارش محار ًا ال تعارش جاه ً
ال

ِ
رش ساكــت
رشان خري الرش ٌ
َّ

ُيعي الورى أما احلامر فصامت
إن اجلهول محار عقل ناطق
وورد يف السنة  :من جلس مع ثامنية أصناف زاده اهلل ثامنية أشياء:

من جلس مع األمراء :زاده اهلل الكرب وقساوة القلب.

ومن جلس مع األغنياء :زاده اهلل احلرص يف الدنيا وما فيها.

ومن جلس مع الفقراء :زاده اهلل الرضا بام قسمه اهلل.
ومن جلس مع الصبيان :زاده اهلل اللهو واللعب.

ومن جلس مع النساء :زاده اهلل اجلهل والشهوة.

ومن جلس مع الصاحلني :زاده اهلل الرغبة يف الطاعة.

ومن جلس مع العلامء :زاده اهلل العلم والورع.

الفساق :زاده اهلل الذنب وتسويف التوبة ].اهـ .
ومن جلس مع َّ

سابع ًا :يستحب له أن يو ِّدع أهله وجريانه وأصدقاءه قبل السفر ويطلب منهم املساحمة،
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ويدعو كل منهم لآلخر.

ثامن ًا :يستحب له أن يكون سفره بكرة اإلثنني واخلميس ،وقال بعضهم :يستحب أن يكون

يوم السبت؛ ألنه ﷺ خرج يف بعض أسفاره يف هذا اليوم ،وقد روي مرفوع ًا لو سافر رجل يوم
السبت من ٍ
رشق إىل ٍ
غرب لر َّده اهلل إىل موضعه.
تاسع ًا :يصيل ركعتني سنة السفر قبل خروجه من منزله ،يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة الكافرون،

ويف الثانية اإلخالص ،وقال الدمريي :يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة سورة قريش ،ويف الثانية بعد

الفاحتة اإلخالص ،ثم يقرأ بعد الركعتني آية الكريس فقد ورد أن من قرأها قبل خروجه من

منزله مل يصبه يشء يكرهه حتى يرجع.

عارش ًا :أن يصون لسانه يف سفره عن الشتم والغيبة والنميمة ومجيع األلفاظ القبيحة

واملنازعة ،وباجلملة فعليه أن حيسن أخالقه مع مجيع رفاقه ،ومع الناس يف مجيع املوارد

واالزدحام ،فقد قال -عليه الصالة والسالم« :-أكثر ما يدخل الناس اجلنة تقوى اهلل وحسن
ٍ
امرئ
حسن اهلل َخ ْل َق
اخللق» رواه الرتمذي وابن ح ّبان ،وقال -عليه الصالة والسالم« :-ما ّ
ِ
ُ
النار أبد ًا» رواه الطرباين يف «األوسط».
وخ ُل َقه فيطعمه َ
حادي عرش :ويستحب له أن حيافظ عىل األوراد واألذكار ،وليكثر من الصالة عىل النبي

ﷺ ،ومما يراعيه من األذكار التسبيح خاصة إذا هبط وادي ًا وأن يكرب إذا عال رشف ًا ،وإذا خاف

من قوم يقول« :اللهم إنا نعوذ بك من رشورهم وندرأ بك يف نحورهم».

ويسن له أيض ًا إذا نزل منزالً أن يقول« :أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق» ،وإذا

جن عليه الليل( :يا أرض ريب وربك اهلل ،أعوذ باهلل من رشك ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك،

وأس َود وحية وعقرب ،ومن رش ساكن البلد
ورش ما يدب عليك ،أعوذ باهلل من رش كل أسد ْ
ووالد وما ولد).

وباجلملة فليكثر من الدعاء يف سفره فإن دعوة املسافر مستجابة.

(مهم ٌة) ليحذر احلاج كل احلذر من إخراج الصلوات عن وقتها .فكم من طالب مغفرة يعود

وقد حطت عليه ذنوب.
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( َف ْص ٌل) َ
الح ِّج ِس َّت ٌة  :ا ِ
إل ْح َر ُام ،
وأ ْر َكانُ َ
(فصل) يف بيان أركان احلج والعمرة

ُع ِقد هذا الفصل لبيان أركان احلج والعمرة ،واملراد باألركان هنا :ما تتوقف صحتهام عليه،

وال جيرب تركه بدم وال غريه؛ النعدام املاهية بانعدام بعضه.

(وأركان احلج ستة) بعدِّ الرتتيب ركن ًا ال رشط ًا كام بحثه يف «الروضة» واعتمدوه ،وجرى يف

«املجموع» عىل أنه رشط.

األول من أركان احلج( :اإلحرام) وهو نية الدخول يف النسك ،لقوله ﷺ« :إنام األعامل

بالنيات» ويقترص عىل أحرمت ثم يرصفه بالنية ملا شاء ،وال جيزئه العمل قبل التعيني ،واألفضل

أن يعني نية النسك الذي حيرم به ،بأن ينوي حج ًا أو عمرة أو كليهام.

ويستحب التلفظ بالتلبية عقبها ،ويرس هبا يف املرة األوىل ،ويذكر ما أحرم به فيها -أي:

النية -من النسك كام تقدم ،فيقول بقلبه وجوب ًا وبلسانه ندب ًا :نويت احلج أو العمرة أو احلج
والعمرة،وأحرمت به أو هبا أو هبام هلل تعاىل ،وإن كان محُ ِرم ًا عن غريه بالنسك قال يف نيته:

نويت احلج أو العمرة أو احلج والعمرة عن فالن وأحرمت به أو هبا أو هبام هلل تعاىل لبيك اللهم
بحج أو عمرة أو بحج وعمرة ،ويأيت بالتلبية .ولو َّ
أخر لفظ «عن فالن» عن «وأحرمت به»

بأن قال :نويت احلج وأحرمت به عن فالن مثالً ،مل يرض عىل املعتمد إن كان عازم ًا عىل أداء

النسك عن فالن هذا عند قوله :نويت احلج وإال وقع احلج لنفسه[ ،فلو نوى احلج يف غري وقته
انعقد عمرة ،ولو أطلق النية بأن نوى اإلحرام فقط أو نوى اإلحرام بالنسك يف غري أشهر احلج
فينعقد عمرة يف األصح ،فلو صابر اإلحرام حتى دخلت أشهر احلج ،فليس له رصفه إىل احلج؛

ألن وقت النية -أي :عندما نوى -كان ال يقبل غري العمرة .ومقابل األصح كام يف رشحي
الرميل واجلالل أنه ينعقد مبه ًام ،فله رصفه إىل عمرة ،فإن صابر اإلحرام ودخلت أشهر احلج
فله رصفه إىل حج أو عمرة أو قران ،فإن رصفه إىل حج قبل أشهره كان كإحرامه باحلج قبلها

فينعقد عمرة عىل الصحيح ،فإن وقع اإلطالق يف أشهر احلج بأن نوى اإلحرام أو الدخول يف
()613

كتاب الحج

النسك ومل يعني كام مر ،رصفه بالنية إىل ما شاء من حج أو عمرة أو كليهام ،وإن ضاق الوقت

عىل املعتمد كام يف «البجريمي».

ٍ
حينئذ كمن
وكذا إن فات عند ابن حجر كام يف «برشى الكريم» ،ويكون عند رصفه للحج

فاته احلج فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ،وقال «القليويب عىل اجلالل» :إنه يرصفه

للعمرة مطلق ًا وللحج إن مل يفت ،وإال تعني رصفه للعمرة كام قاله الروياين واعتمده شيخنا

الرميل وشيخنا الزيادي] .اهـ «فتح العالم» مع زيادة.

وال جتب نية الفرضية فيه ،بل لو نوى به النفل وقع عن الفرض ،والبد أن تكون هذه النية

يف وقت احلج وهي من ابتداء شوال إىل فجر يوم النحر ،ويأيت تفصيل ذلك يف حمله إن شاء اهلل

تعاىل ،وأما العمرة فالسنة كلها وقت هلا ما مل يكن مشتغ ً
ال بنسك.

وقد مر معنا أن اإلحرام معناه نية الدخول يف النسك ،فإذا نوى لبى بأن يقول :لبيك اللهم

حج ًا أو عمرة ،وهذا هو اإلهالل لنقل السلف عن اخللف ،ثم يقرهنا بالتلبية املعروفة وهي

(لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك).
ويستحب له استقبال القبلة عند اإلحرام؛ فإن لبى ومل ينو مل ينعقد إحرامه ،بعكس ما لو نوى

يلب فإن إحرامه ينعقد عىل الصحيح.
ومل ِّ

ويسن الغسل لإلحرام؛ «ألن رسول اهلل ﷺ اغتسل إلحرامه» رواه الرتمذي وقال :حسن
صحيح ،بل نص يف «األم» عىل كراهة تركه ويستحب االغتسال لكل محُ ِ ـرم رج ً
ال أو صبي ًا أو

امرأة ،وإن كانت حائض ًا أو نفساء ،فقد روى مسلم أن أسامء بنت عميس -ريض اهلل عنها-

ولدت حممد بن أيب بكر بذي احلليفة فقال هلا النبي ﷺ« :اغتسيل واستثفري بثوب وأحرمي»
نعم إن أمكن تأخري اإلحرام إىل أن يطهرا فهو أوىل ،ويسن أيض ًا التنظف بأن ينظف شعر

رأسه ،وأن يزيل شعر عانته وإبطه ويقص شعر شاربه ويقلم أظفاره.

وإنام تسن هذه األمور يف غري عرش ذي احلجة ملريد التضحية ،وينبغي تقديمها عىل الغسل

يف حق غري اجلنب ،أما اجلنب فينبغي له تأخريها حتى يغتسل.

وتلك األمور مندوبة؛ لقول عائشة -ريض اهلل عنها« :-كان النبي ﷺ إذا أراد أن ُي ِ
ـحرم
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غسل رأسه بأشنان و خطمي» رواه الدارقطني- ،واألشنان واخلطمي :ما ينظف به الشعر ويف

الوقت احلارض الشامبو والصابون ونحومها.-

وروى جابر -ريض اهلل عنه« -أنه ﷺ أمرهم أن يتأهبوا لإلحرام بحلق شعر العانة ونتف

اإلبط وقص الشارب واألظفار وغسل الرأس» أخرجه ابن عدي يف «الكامل».
ويسن أيض ًا تطييب البدن بعد الغسل إال لصائم فيكرهِ ،
وملحدَّ ة فيحرم ،وأفضل أنواع

الطيب املسك؛ «ألن عائشة -ريض اهلل عنها -طيبت به رسول اهلل ﷺ حني أحرم» متفق عليه.
وسواء يف ذلك الرجل واملرأة ،ويف وجه ال يندب ذلك للنساء.

ويندب أيض ًا التطيب يف ثوب اإلحرام ،وقيل :حيرم ،واعتمد ابن حجر يف «التحفة» :أنه

مكروه ،والرميل يف «النهاية» :أنه جائز -أي :مباح ،-وال بأس يف استدامته بعد اإلحرام سواء

يف البدن أو الثوب حيث جوزناه فيه ،فعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت« :كأين أنظر إىل

وبيص املسك يف مفرق رسول اهلل ﷺ وهو حمرم» رواه الشيخان .ومعنى الوبيص :الربيق

واللمعان ،فتحصل من ذلك  -بالنسبة لتطييب الثوب  -أربعة أقوال :مندوب ومكروه
وحرام وجائز-أي :مباح ،-فعىل القول بندبيته أو جوازه أو كراهته فال بأس باستدامته -أي:
جوز فيهام.
الطيب -بعد اإلحرام سواء يف البدن أو الثوب حيث ّ

وخرج باستدامته :ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه ،أو مسه بيده مث ً
ال عمد ًا فتلزمه

مع احلرمة الفدية ،ولو نزع ثوبه املطيب ـ حتى لو خفي فيه الطيب لكنه يظهر برش املاء عليه ـ

ثم لبسه لزمته الفدية عىل األصح ،ومقابله ال فدية إذ العادة لبسه ثم خلعه ،فيجعل هذا عفو ًا
وال يسع الناس إال هذا .وجيب عىل الرجل أن يتجرد عن املخيط قبل اإلحرام وقيل يندب.

[قال الباجوري :ووجه القول بالوجوب كام هو املعتمد ،أن التجرد حالة اإلحرام واجب،

وال يتم ذلك إال بالتجرد قبله ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،ووجه القول بالسنية أن

اإلحرام الذي هو سبب لوجوب التجرد مل يوجد بالفعل ،غاية األمر أنه أراده ،فيكون التجرد
ٍ
حينئذ سنة فقط].اهـ
وإذا جترد يندب له ُلبس إزار ورداء أبيضني جديدين وإال فمغسولني ويندب للمرأة البياض
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وف َبع َر َف َة َ ،
وط َو ُ
والو ُق ُ
إل َف َ
اف ا ِ
والح ْل ُق َأ ِو ال َّت ْق ِص ُير ،
والس ْع ُي َ ،
ُ
اض ِة َّ ،
أيض ًا كام يف املجموع.

(و) الثاين( :الوقوف بعرفة) أي :حصول ا ُمل ِ
حرم بجزء من أرضها حلظة من زوال الشمس

يوم التاسع من ذي احلجة إىل فجر عيد النحر ،واإلمجاع منعقد عىل ركنية الوقوف بعرفة وقبل
اإلمجاع قوله ﷺ« :احلج عرفة» .وقوله ﷺ« :وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» وسميت عرفة

بعرفة؛ ألن آدم وحواء -عليهام السالم -تعارفا فيها بعد نزوهلام من اجلنة متفرقني :آدم باهلند،
وحواء بجدة ،وقيلَّ :
عرف إبراهيم مناسك احلج وبلغ الشعب األوسط الذي هو
إن جربيل ملا ّ

موقف اإلمام ،قال له :أعرفت؟ قال :نعم .فسميت عرفات ،وقيل غري ذلك.

(و) الثالث( :طواف اإلفاضة) ويدخل وقته من نصف ليلة عيد النحر ويبقى إىل آخر العمر،

ويسمى طواف الركن متييز ًا له عن طواف القدوم ،وسمي طواف اإلفاضة؛ لوقوعه بعد
اإلفاضة -أي :اخلروج من عرفات -وهو أفضل أركان احلج عىل ما اعتمده العالمة الرميل،

واستوجه العالمة ابن حجر أفضلية الوقوف بعرفة عليه ،ثم هو ،ثم السعي ،ثم احللق.

واألصل يف وجوبه قوله تعاىل :ﮋﮱﯓﯔﮊوهو ال جيرب بالدم واإلمجاع

منعقد عىل وجوبه ،وله رشوط سيأيت ذكرها يف حماهلا.

(و) الرابع( :السعي) بني الصفا واملروة؛ ألنه ﷺ قال« :خذوا عني مناسككم» أخرجه

مسلم .وقال« :يا أهيا الناس اس َع ْوا فإن اهلل كتب عليكم السعي» رواه الشافعي.

وجيوز تقديم السعي عىل طواف اإلفاضة ،بأن يأيت به بعد طواف القدوم وهو األفضل كام

اعتمده العالمة ابن حجر؛ مسارعة إلبراء الذمة ،واعتمد العالمة الرميل أفضلية تأخريه إىل

بعد طواف اإلفاضة مراعاة لرتتيب األركان.

(و) خامس األركان( :احللق أو التقصري) -أي :إزالة الشعر بأي نوع من اإلزالة -باحللق

أو القص أو احلرق ونحو ذلك ،فاملراد إزالة شعر الرأس ،هذا إن جعلناه نسك ًا وهو املعتمد

ويكفي يف التقصري األخذ بنحو مقص من أطراف ثالث شعرات ،ويكفي فيها كون الثالث
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يب ِفي ُم ْع َظ ِم َ
ان َ .
الو ُق َ
األ ْر َك ِ
وف
الع ْم َر ِة َأ ْر َكانُ َ
وأ ْر َكانُ ُ
وال َّت ْرتِ ُ
الح ِّج إِ ّال ُ
َبع َر َف َة .
من الشعر اخلارج عن حد الرأس.

وقيل :إن ك ً
حمرم عليه قبل
ال من احللق أو التقصري استباحة حمظور -أي :ممنوع -بمعنى َّ

ذلك فليس من األركان وهو ضعيف ،ويرتتب عىل جعل كل منهام نسك ًا أنه يثاب عليه وعىل

الثاين ال يثاب عليه كام يف «الباجوري عىل ابن قاسم».

(و) سادسها( :الرتتيب يف معظم األركان) بأن يقدم اإلحرام -بمعنى النية -عىل اجلميع،

ويقدم الوقوف عىل طواف الركن وعىل احللق أو التقصري ،ويقدم الطواف عىل السعي إن مل

يفعله بعد طواف القدوم.

(و) هذه األركان املذكورة للحج .وأما (أركان العمرة) فهي (أركان احلج إال الوقوف

بعرفة) وأركان العمرة كلها عىل الرتتيب وهكذا فعلها ﷺ يف عمرته وهو القائل« :خذوا عني

مناسككم».
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إل ْح َر ُام ِم َن ال ِمي َق ِ
وو ِ
الح ِّج َس ْب َع ٌة  :ا ِ
ات ،
اج َب ُ
ات َ
( َف ْص ٌل) َ
(فصل) يف بيان واجبات احلج والعمرة

ُع ِقد هذا الفصل يف بيان واجبات احلج والعمرة (وواجبات احلج سبعة) سيأيت ذكرها

والكالم عليها ،ثم اعلم أن أعامل احلج وكذا العمرة عىل ثالثة أقسام :أركان وواجبات

وسنن.

فاألركان :ما ال يتم النسك وال جيزئ حتى يؤتى بجميعها ،وال حيل من إحرامه مهام بقي

منها يشء وال يجُبرَ يشء منها بدم وال غريه ،بل البد من فعلها.
وأما الواجبات :فهي ما يصح النسك بدوهنا ولكن مع اإلثم برتكها لغري عذر ووجوب الدم

به.

وأما السنن :فهي التي ال إثم يف تركها وال جيب برتكها دم وال غريه لكن برتكها يفوته الكامل

والفضيلة وعظيم الثواب.

مر
أما األول من الواجبات يف احلج :فهو (اإلحرام) أي :نيته (من امليقات) اخلاص به ملن َّ
عليه أو خرج منه مريد ًا للنسك ،وسيأيت أن النبي ﷺ و ّقت أماكن للمتوجه من سائر البلدان
ملن أراد منهم أداء النسك ،حيث ال جياوزها مريده بغري إحرام ،فلو جاوزه عىص ولزمه العود
ال مستق ً
فإن مل يعد وجب عليه أن هيريق دم ًا ،وقد أفردت هلذا فص ً
ال سنذكر مسائله هناك

مستوفاة إن شاء اهلل تعاىل.

وقد مر معنا أنه جيب عليه التجرد من املخيط قبل اإلحرام و ُلبس إزار ورداء  ،ويسن كوهنام

أبيضني ،واملرأة يندب هلا أن تلبس البياض أيض ًا ،ثم يندب أن يصيل ركعتني ،قال الدمريي:
[ أمجع الناس عىل استحباب هذه الصالة ،ويف «الصحيحني» «أنه ﷺ صالمها بذي احلليفة

ثم أحرم» ويستحب أن يقرأ فيهام سورة الكافرون واإلخالص ،وإذا كان بامليقات مسجد
استحب أن يصليهام فيه ،وتكره هذه الصالة يف أوقات الكراهة عىل األصح؛ ألن سببها وهو
اإلحرام متأخر ،ولو كان إحرامه يف وقت فريضة فصالها أغنته كام يف ركعتي التحية.
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يت ُبم ْز َدلِ َف َة ،
والمبِ ُ
َ
قال يف «رشح املهذب» :فيه نظر؛ ألهنا مقصودة فال تندرج كسنة الصبح .قال الشيخ :والذي

يرتجح ما قاله األصحاب ،فإن املقصود اإلحرام بعد صالة ،ومل يرد دليل عىل قصد هذه الصالة

بخصوصها] اهـ .

والعجيب ممن يرصح يف هذا الزمان من أن صالة سنة اإلحرام بدعة مع ما قدمنا ،ويستدل

بأن النبي ﷺ مل يفعلها ،وأن صالته بذي احلليفة إنام هي حتية للمسجد ،حيث إنه صىل هناك

يف املسجد.

نقول :إنه ملا صىل مل يكن ثمة مسجد ،وإنام بني املسجد بعد ذلك ك َع َلم عىل املكان الذي صىل

فيه وحتديد امليقات هناك ،فروى الرواة بأنه صىل يف املسجد -أي :يف ذلك املوضع الذي بني

فيه املسجد بعد ذلك.-

ثم عقب صالته تلك يكون اإلحرام ،واألفضل كونه عند قيام راحلته وهتيئتها للمسري هذا

يف حق الراكب ،أما غريه فعند توجهه للطريق ماشي ًا ،فقد روى الشيخان عن ابن عمر -ريض
اهلل عنهام -قال« :مل َأر النبي ﷺ هُيِل حتى تنبعث به راحلته».
ويف قول :أن األفضل له أن يحُ ِرم عقب الصالة وهو جالس ،فقد روى أبو داود والرتمذي
والنسائي عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام« :-أن النبي ﷺ أهل يف ُد ُب ِر الصالة».
واألفضل أن حيرم عقب الصالة ثم إذا انبعثت به راحلته؛ ألنه هبذا جيمع بني احلديثني،

فلعله -عليه الصالة والسالم -أهل بعد ركعتيه ثم أعاده عند انبعاث الراحلة .واهلل أعلم.

(و) الثاين من واجبات احلج( :املبيت بمزدلفة)  ،ومزدلفة :مأخوذة من االزدالف وهو

القرب؛ لقرهبا من منى ،أو االجتامع؛ الجتامعهم هبا ،وتسمى مجع ًا لذلك ،أو للجمع بني
الصالتني فيها ،أو الجتامع آدم وحواء -عليهام السالم -فيها.

ومزدلفة :هي ما بني مأزمي عرفة ووادي حمسرِّ  .واملأزمان :جبالن بني عرفة ومزدلفة وبينهام
بضم امليم وفتح احلاء وكرس السني املشددة :-هو ٍواد بني منى ومزدلفة خارج
طريق .ومحُسرّ
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و َي ْح ُص ُل َبل ْح َظ ٍة َب ْع َد ُم ْنت ََص ِ
ف ا ْل َل ْيلِ ،
عنهام .واملبيت بمزدلفة واجب ،وقيل :ركن ،وقيل :سنة .ودليل وجوبه ما ثبت يف األحاديث
الشهرية من «أنه ﷺ اضطجع حتى طلع الفجر»  ،وفيه دليل عىل أن املبيت هبا نسك وهو جممع

عليه ،وإنام اخلالف يف الوجوب و عدمه.

(وحيصل) املبيت هبا (بلحظة بعد منتصف الليل) من ليلة النحر وهو املعتمد املنصوص
عليه ،ألن النبي ﷺ قدم النساء و الضعفة بعد نصف الليل ،ولو مل ِ
جيزئْهم عن مبيتهم الواجب

ملا قدمهم ،ويف قول :يشرتط معظم الليل ورجحه الرافعي.

وال يشرتط املبيت وال املكث فيها ،بل يكفي حتى املرور فيها ،وال يشرتط علمه بكوهنا

مر فيها مع عدم علمه بأن كان مار ًا فيها وهو يبحث عن ضائع ومل يعلم بأهنا
مزدلفة ،بل لو ّ

مغمى عليه أو جمنون ًا أو سكران كفى ،واشرتط الرميل كونه
مزدلفة ،أو كان عند مروره نائ ًام أو
ً
مر هبا وهو ليس أه ً
أه ً
ال للعبادة ال يكفيه ذلك وعليه دم ،ومجع
ال للعبادة كالوقوف بعرفة ،فإن ّ

ابن اجلامل بحمل كالم الرميل عىل من تعدى بجنونه أو إغامئه أو سكره كام ذكره الكردي.

فعىل ما ذكر فإن من ترك املبيت بمزدلفة من غري عذر ،بأن مل حيرض فيها أصالً ،أو حرض لكنه

فارقها قبل نصف الليل ومل يعد إليها فيه ،وجب عليه إراقة دم .هذا عىل القول بوجوب املبيت

هبا ،وعىل القول بسنيته يندب له إراقة الدم.

وخرج بغري عذر :من تركه لعذر فإنه يسقط عنه ،ومن األعذار املسقطة له أن يشتغل بالوقوف

بعرفة عن املبيت ،أو أفاض من عرفة إىل مكة بعد نصف الليل واشتغل بطواف اإلفاضة وفاته

املبيت هبا .بل نقل الكردي يف حاشيته عبارة اجلامل الرميل حيث قال[ :واألوجه جميء ما ذكر
من األعذار يف اجلمعة واجلامعة هنا.]...

وقال أيض ًا -أي :الكردي -ويف حاشية «اإليضاح» للشارح  -أي :ابن حجر [ : -ومن

أعذار ترك مبيت مزدلفة وكذا منى فيام يظهر ،خوف جميء حيض يمتد لرحيل الرفقة فيتعذر

طواف اإلفاضة فتترضر ببقاء اإلحرام ]...إىل آخر ما قال.
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الع َق َب ِة ،
ور ْم ُي َج ْم َر ِة َ
َ
قال السيد عمر البرصي يف حاشية «التحفة»[ :هو واضح ،لكنه ال حاجة إليه بعد ترصحيهم

بأن االشتغال بطواف الركن عذر وإن مل يضطر إليه بل ربام يوهم خالف ما رصحوا به] اهـ .

وإنام قالوا بأن املبيت يسقط ملن قام به عذر مما تقدم؛ قياس ًا عىل سقوط مبيت منى حيث

أسقطه ﷺ عن أهل األشغال التي ختدم احلجيج وهم الرعاة والسقاة ،وكذلك يقاس عليهم

سقوط ذلك عمن خيدم احلجاج اليوم ممن جيندهم أولياء األمور للخدمة كاألطباء ونحوهم
إن حتتم مبيتهم خارج منى وكذلك يف املزدلفة.

ويندب البقاء فيها إىل أن يصيل الفجر هبا ،ويندب أن يغ ّلس بصالة الفجر فيها؛ ملا روى
ٍ
يومئذ قبل ميقاهتا» أي:
الشيخان عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه« -أن النبي ﷺ صىل الفجر

قبل ميقاهتا املعتاد ،حيث إنه بمجرد طلوع الفجر بارش يف أداء الصالة .ويأخذ احلىص من
مزدلفة ،قيل :حىص رمي مجرة العقبة ،وقيل :يأخذ سبعني حصاة جلميع الرمي ،وإنام يأخذ

احلىص لكي يكون عند دخوله منى متأهب ًا للرمي وال يشتغل بغريه ،ويندب غسل حىص
اجلامر؛ ملا روي أن عائشة -ريض اهلل عنها« -كانت تغسل مجار رسول اهلل ﷺ» ،ويندب بعد

صالهتم الفجر أن يأتوا املشعر احلرام ويقفوا عنده إىل اإلسفار يدعون اهلل تعاىل؛ لقوله تعاىل:

ﮋﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ ،وروى مسلم عن
جابر -ريض اهلل عنه « -أن النبي ﷺ ملا صىل ركب القصواء حتى أتى املشعر احلرام واستقبل
القبلة ودعا اهلل عز وجل وكرب وهلل ووحد ومل يزل واقف ًا حتى أسفر» و«املشعر» بفتح امليم،

و «احلرام» معناه املحرم ،سمي مشعر ًا؛ ملا فيه من الشعائر -أي :معامل الدين -وهو جبل صغري

آخر املزدلفة.

(و) الواجب الثالث( :رمي مجرة العقبة) وسميت مجرة؛ الجتامع الناس هبا ،يقال :مجر بنو

فالن إذا اجتمعوا ،وقيل :ألن إبراهيم -عليه السالم -ملا عرض له الشيطان هبا حصبه فجمر

بني يديه أي :أرسع ،وقيل :ألهنا جتمر باحلىص  ،والعرب تسمي احلىص الصغار مجار ًا  .اهـ
()621

كتاب الحج

َس ْبع ًا َي ْو َم ال َّن ْح ِر ،
«النجم الوهاج».

ويكون رميها (سبع ًا) أي :بسبع حصيات؛ ألنه ﷺ حني وصل إىل منى رمى مجرة العقبة

بسبع حصيات ،وذلك (يوم النحر) -أي :العيد -ويدخل وقت رميها بمنتصف ليلة النحر،
ويستمر إىل آخر أيام الترشيق.

لكن األفضل أن يرميها بعد فجر يوم العيد ،ويستمر وقت الفضيلة إىل الغروب ،ويبقى

وقت اجلواز إىل آخر أيام الترشيق.

وال يشتغل بعد وصوله إىل منى بيشء غري الرمي ،حتى أن الراكب ال ينزل حتى يرمي

اجلمرة كام قالوا ،وذلك يف زمن ركوهبم عىل الدواب ومتكن الرمي مع ركوهبم عليها ،وأما
اليوم فإنه ينزل من وسائل النقل التي تنقل لكي يرمي اجلمرة؛ لعدم التمكن من فعل غري

ذلك ،وإنام قالوا ذلك؛ حث ًا عىل املبادرة عىل رمي مجرة العقبة عند وصوله إىل منى؛ ألن حتية

منى رمي مجرة العقبة يف ذلك اليوم فال يشتغل عن التحية بغريها.

وكيفية وقوفه عند الرمي جلمرة العقبة :أن يستبطن الوادي وجيعل مكة عن يساره ومنى عن

يمينه ويستقبل اجلمرة ،وهو فعله ﷺ ،وقد فعل ذلك ابن مسعود كام يف «الصحيحني» وقال:

هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ،وخص بالذكر سورة البقرة؛ الشتامهلا عىل معظم

أعامل احلج.

ويسن أن يأيت بالتلبية عند دفعه من املزدلفة حتى يصل منى ،ثم إذا بدأ برمي مجرة العقبة

سن له قطع التلبية ،حيث إنه رشع يف أسباب التحلل ،وألنه ﷺ مل يزل يلبي حتى رمى مجرة

العقبة كام رواه مسلم ،ومثله لو قدَّ م طواف اإلفاضة عىل الرمي ،فإنه برشوعه يف الطواف يقطع
التلبية.

ويسن له عند رمي اجلامر أن يكرب مع كل حصاة؛ اقتدا ًء بالرسول -عليه الصالة والسالم-

كام رواه جابر -ريض اهلل عنه -يف حديثه الطويل الذي استوعب فيه أعامل حج رسول اهلل ﷺ
()622

كتاب الحج

فيقول" :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب وهلل احلمد" ثم بعد الفراغ من رميها
ال يسن الدعاء عندها -أي :عند مجرة العقبة -بل ينرصف ،فإن كان معه هدي بارش ذبحه ندب ًا

إن كان حيسن ذلك ،وإال جعل من يذبحه عنه؛ لقوله تعاىل:ﮋﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﮊ ،وألن النبي ﷺ ملا فرغ من الرمي انرصف إىل املنحر
فنحر ثالث ًا وستني بدنة ،ثم أعطى علي ًا فنحر الباقي ،ثم أفاض إىل البيت ،كام يف حديث جابر
عند مسلم ،ثم بعد ذلك حيلق أو يقرص ،فإن مل يكن معه هدي حلق أو قرص بعد الرمي وإن

أخره لبعد الطواف أو قدَّ م الطواف عىل الرمي فال يشء عليه؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -ما
ّ

ُسئل عن يشء ُفعل يف ذلك اليوم من تقديم أو تأخري إال قال« :افعل وال حرج».

وقالوا :إنه حيلق أو يقرص؛ ألن النبي ﷺ «أمر أصحابه أن حيلقوا أو يقرصوا» رواه مسلم،

لكن احللق أفضل باإلمجاع للذكور ،وألنه -عليه الصالة والسالم -دعا للمحلقني ثالث ًا
وللمقرصين مرة وقال« :يرحم اهلل املحلقني .قالوا :واملقرصين؟ قال :يرحم اهلل املحلقني.
قالوا :واملقرصين؟ قال :يرحم اهلل املحلقني .قالوا :واملقرصين؟ قال :واملقرصين» أي :يف

الرابعة ،وصح أنه -عليه الصالة والسالم -حلق رأسه املقدس الرشيف وقسم شعره ،فأعطى

نصفه الناس وأخذوه يتربكون به ،وأعطى نصفه الباقي أبا طلحة -ريض اهلل عنه -وقد خصه
بذلك؛ ألنه ّترس عليه يوم أحد من النبل ،وكان يتطاول أمامه ليق َيه النبل بصدره ،ويقول:

نحري دون نحرك ونفيس دون نفسك .قال الدمريي[ :قال السهييل :ومل يقصرِّ يومئذ إال
رجالن عثامن وأبو قتادة األنصاري -ريض اهلل عنهام.]-
(فائدةٌ) الذي حلق رأسه الرشيف يوم احلديبية خراش بن أمية اخلزاعي -ريض اهلل عنه-

والذي حلق له يف حجة الوداع معمر بن عبد اهلل العدوي -ريض اهلل عنه .]-اهـ «النجم

الوهاج».

وال تؤمر املرأة باحللق ،بل تقرص باإلمجاع ،وهو يف حقها مثل احللق يف الذكر ،فإن حلقت

كره هلا ذلك ،بل قال بعضهم بحرمته؛ ملا فيه من التشبه بالرجال.

وكيفية تقصريها :أن تأخذ قدر أنملة من مجيع الرأس وذلك بأخذه من ضفائرها .ويندب
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ال ِ
الج َم ِ
رات ال َّث َ
الز َو ِ
ث َأ َّيا َم ال َّت ْش ِر ِ
ال ،
يق َب ْع َد َّ
ور ْم ُي َ
َ
أن يكون التقصري شام ً
ال لكل الرأس ،ولو اقترص عليه الذكر فعل ذلك ،وإال فالواجب املجزي

أن يقرص أو حيلق ثالث شعرات ،ومن ال شعر برأسه استحب له إمرار املوسى عليه .هذا فيمن
مل ينبت له شعر كاألصلع ،أما من ينبت له شعر ولكن ال شعر له بسبب حلقه له فيجب عليه

إمرار املوسى عليه.

واألفضل يف األمور املذكورة أن يرتبها عىل هذه الكيفية وهي :بأن يرمي ،ثم ينحر ،ثم

حيلق ،ثم يطوف ،وهبذا يظهر أن أعامل يوم النحر أربعة.

وحيصل التحلل األول باثنني من ثالثة أمور وهي :الرمي واحللق والطواف ،فإذا رمى

وحلق ،أو طاف وحلق ،أو طاف ورمى فقد حصل له التحلل األول ،فيحل له فعل كل يشء
من حمرمات اإلحرام إال النساء ،فقد ورد« :إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس

وكل يشء إال النساء» رواه البيهقي.

يسع بعد
فإذا فعل الثالث حتلل التحلل الثاين .واملراد بالطواف -أي :مع السعي -إن مل َ

طواف القدوم.

(و) الرابع( :رمي اجلمرات الثالث أيام الترشيق) كل منها بسبع حصيات إن مل ينفر النفر

األول ،وإال فالواجب رمي اليومني األولني من أيام الترشيق ،فقد روى أبو داود عن عائشة

ريض اهلل عنهاـ قالت« :أفاض رسول اهلل ﷺ من آخر يومه حني صىل الظهر ثم رجع إىل منىفبات هبا ليايل الترشيق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس َّ
كل مجرة سبع حصيات يكرب مع كل
حصاة» ،وهذا الرمي واجب بال خالف ،ويدخل رمي كل يوم من أيام الترشيق (بعد الزوال)،
واألفضل فعله عقب الزوال وقبل صالة الظهر إن اتسع الوقت للرمي والصالة ؛ ملا روى

ضحـى  ،وأما بعد  ...فإذا زالت
جابر -ريض اهلل عنه« :-أن النبـي ﷺ رمـى مجـرة العـقبة
ً
الشمس» رواه مسلم  ،وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال« :كنا نتحني فإذا زالت الشمس

رمينا» رواه البخاري ،وروى مالك عن نافع عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال« :ال ترمى
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اجلامر يف األيام الثالثة حتى تزول الشمس».

ويبقى وقت االختيار لكل يوم إىل غروب شمسه ،ثم اجلواز بكراهة إىل آخر أيام الترشيق

(مهم ٌة) ينبغي يف هذه األيام مع تزاحم الناس ووجود األعداد املهيلة من احلجاج وإزهاق

خمرجات
األنفس الذي يقع عند اجلامر ،أن يوسع عىل الناس وحيملوا عىل ما قاله أهل العلم من َّ
املخرجة بنسبتها لقائلها،
األقوال التي يكون فيها متسع للناس مع انضباط تلك األقوال
َّ

واستنادها لقواعد وأدلة الرشع ،ومنها :جواز الرمي قبل الزوال ،وأن دخوله يكون بعد الفجر.

[وج ْزم الرافعي بجوازه قبل الزوال كاإلمام ضعيف ،وإن اعتمده اإلسنوي
قال يف «التحفة»َ :
وزعم أنه املعروف مذهب ًا ،وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظري ما مر يف غسله] اهـ .

ورمي اجلامر الثالث أيام الترشيق وكذلك مجرة العقبة ،واجب من واجبات احلج ،فال

يسقط بعذر من األعذار ،بل جيب ملن عجز عنه لعذر يسقط القيام يف فرض الصالة إنابة من
يرمي عنه ،ولو محُ ِرم ًا رمى عن نفسه ولو بأجرة فضلت عام يعترب يف الفطرة.
وإنام جتوز اإلنابة برشوط البد من مراعاهتا؛ ألن كثري ًا من الناس ينيب مع فقد الرشوط أو

بعضها وعندها ال تصح تلك اإلنابة:

 -1أن يكون املنيب قام به عذر يسقط عنه القيام يف فرض الصالة ،ولذلك ما يفعله بعض

الناس من االستنابة عن النساء مع كوهنن غري معذورات خشية عليهن من االزدحام فال

يصح ذلك ،وعليه أن يتحني هب ّن أوقات قلة الناس فريمني يف أي وقت مما سبق إيضاحه وبيان

جوازه.

 -2أن يستنيب يف الوقت ،واملراد به دخول وقت الرمي -أي :بعد الزوال -مع قيام العلة

التي أباحت له االستنابة وذلك يف كل يوم بدخول وقته.

 -3بقاء العلة التي أباحت له االستنابة إىل آخر أيام الترشيق ،وذلك بمعرفة نفسه لبقائها

أو بإخبار عدل رواية عارف بالطب ،بامتداد املانع من الرمي إىل آخر أيام الترشيق ،أما لو رجا
ور ِمي عنه
زواهلا قبل آخر أيام الترشيق فال تصح إنابته ،ولو أناب من حتققت فيه تلك الرشوط ُ
ثم ُش ِفي والوقت باق فال جتب عليه إعادة الرمي ،لكن يستحب له فعله.
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 -4كون النائب ممن تصح إنابته ،وهو كل مكلف أو مميز لكن بإذن وليه ،هذا إن كان
حالالً ،فإن كان محُ ِرم ًا البد أن يكون قد رمى عن نفسه ،فإنه إن رمى عن منيبه قبل أن يرمي عن
نفسه وقع عن نفسه .وقولنا رمى عن نفسه إن كانت االستنابة لرمي مجرة العقبة يكون ذلك

بعد فراغه من رميها بالسبع احلصيات ،وإن كان عن اجلامر الثالث فيحتمل اشرتاط أن يرمي
اجلمرة األوىل عن نفسه ،ثم الثانية عن نفسه ،ثم الثالثة عن نفسه ،ثم يرمي عن منيبه  .وحيتمل
جواز أن يرمي اجلمرة األوىل عن نفسه ،ثم بعدها يرمي عن منيبه وهكذا يف بقية اجلامر ،لكن

املعتمد األول.

(تنبي ٌه) كثري ممن ال علم له يرمي عن غريه من نحو قريب إذا كان مريض ًا ،أو ال يستطيع الرمي

بقيام عذر عنده من غري أن يوكله يف الرمي ،ثم يأيت وخيربه أنه قد رمى عنه ،ومثل هذا ال يصح

مطلق ًا.

ثم اعلم أنه يشرتط لصحة الرمي تسعة رشوط:

األول :رمي سبع حصيات يف كل واحدة من اجلمرات واحدة بعد واحدة؛ ألنه ﷺ رماها

كذلك ،فلو رمى السبع دفعة واحدة حسبت واحدة فقط.

الثاين :ترتيب اجلمرات ،فيبدأ بالتي تيل مسجد اخليف ،ثم الوسطى ،ثم مجرة العقبة ،فلو

عكس مل يصح إال رمي اجلمرة األوىل ،ويأيت بعد ذلك بالوسطى ،ثم مجرة العقبة.

ويسن له أن يدعو عقب رميه للجمرة التي تيل مسجد اخليف ،بأن يأخذ جانب ًا من طريق

الناس ويستقبل القبلة ويدعو واقف ًا بقدر قراءة سورة البقرة ،ووقوفه للدعاء بأي قدر حيصل به
أصل السنة ،ثم بعد رمي اجلمرة الوسطى كذلك وال يقف بعد رميه مجرة العقبة ،بل ينرصف

حلاجته ،وكل ذلك لالتباع.

املرمي به حجر ًا؛ ألنه ﷺ حني وضع اجلامر يف يده قال« :بأمثال هؤالء فارموا»
الثالث :كون
ّ

أخرجه النسائي ،وروى جابر -ريض اهلل عنه« :-أنه ﷺ رمى باحلىص» أخرجه مسلم ،فيجزئ

بكل ما كان حجر ًا من نحو املرمر والفريوز والعقيق والياقوت والبلور ،وال جيزئ بغري احلجر
املرمي هبا صغرية ،مثل حىص
من نحو املدر واللؤلؤ واإلثمد .ومن السنة أن تكون احلجارة
ُّ
()626

كتاب الحج

اخلذف؛ لقوله ﷺ« :عليكم بحىص اخلذف» رواه مسلم .واخلذف :الرمي باحلىص من بني
إصبعني ،ومقصود اخلرب أن احلىص تكون صغار ًا ،وحىص اخلذف قدر الباقالء أي :الفول،

قال الشافعي -ريض اهلل عنه :-إنه أصغر من األنملة طوالً وعرض ًا.

ويستحب كون اجلامر طاهرة ،فيكره بالنجسة بأن أخذها من مكان نجس وإن غسلها؛ ألن

املقبول من اجلامر يرفع كام ورد ،بل ذكروا أن العالمة القسطالين -رمحه اهلل تعاىل -رأى ذلك،

أي :حجار اجلامر وهي ترفع من قبل املالئكة كشف ًا.

ويكره أن يأخذها من املرمى لنفس العلة املتقدمة؛ أي :ألن ما ال يقبل ال يرفع وهي -أي:
حىص املرمى الباقية فيه -مما مل تقبل ،ويكره أيض ًا بحىص من ِ
احلل؛ لكراهة إدخال حىص احلل

إىل احلرم وإن أعادها بعد الرمي ،وكوهنا من املسجد ،نعم إن كانت جزء ًا منه َح ُرم.

الرابع :كون الرمي باليد إن قدر عليه بيده؛ لالتباع ،ويندب كونه باليد اليمنى إن سهل

عليه ،وإال باليرسى إن كانت اليمنى عليلة أو كان أعرس يسهل عليه الرمي هبا ،ويرفع الذكر
يده حتى يرى ما حتت إبطه؛ لالتباع ،وألنه أعون عىل الرمي ،بخالف املرأة فال ترفع يدها

كالذكر ،بل السنة هلا عدم الرفع؛ ألن ذلك أسرت هلا ،فإن عجز عن كون الرمي باليد ،رمى

فالرجل ،فالفم.
بالقوسِّ ،

اخلامس :أن يسمى رمي ًا ،فال يكفي وضعه يف املرمى وال دفعه بالرجل؛ ألن املأمور به الرمي

فالبد من صدق اسم الرمي عليه.

السادس :قصد اجلمرة بالرمي ،فلو رمى يف اهلواء ومل يقصد الرمي للجمرة ،أو رمى إنسان ًا

ووقع يف املرمى ،أو قصد الشاخص ووقع يف املرمى مل جيز؛ ألنه مل يقصد اجلمرة بالرمي ،نعم
إن قصد اجلمرة ووقع يف الشاخص ،ثم وقع يف املرمى أجزأ.

السابع :حتقق إصابة املرمى بفعله ،واملرمى مكان جتمع اجلامر وقد جعلوا لكل مجرة شاخص ًا

وحددوا املرمى بنحو ثالثة أذرع من كل جانب من جوانب اجلمرة الصغرى والوسطى دون
مجرة العقبة؛ اللتصاقها باجلبل ،فال جيزئ رميها إال من جانب واحد فلينتبه لذلك ،فالبد من

حتقق إصابة املرمى ،فلو رمى ومل يتحقق من إصابة احلجر للمرمى ،بأن شك يف وقوعه يف
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نى ُم ْع َظ َم ال ّل ْيلِ َل َيالِ َي ال َّت ْش ِر ِ
يق ،
يت ب ِم ٰ
والمبِ ُ
َ
ِ
يكف ،أو أصابه لكن من غري فعله ،بأن رمى اجلمرة فوقعت عىل رأس إنسان أو
املرمى مل

حيوان ثم وقعت عىل املرمى بحركة الواقع عليه من اإلنسان أو احليوان فال يكفي أيض ًا.

ولو رمى إىل املرمى ووقعت فيه ،ثم ارتدت من شدة رميته بعد االستقرار فيه ،أو استقرت

ثم تدحرجت لكثرة ما يرمى فيه أجزأ ذلك.

الثامن :عدم الصارف ،بأن رمى للجمرة لكن رصف رميه ذلك لغريها فال جيزئ ،وإن وقع

فيها ،كام لو رمى للشاخص الذي هو علم عىل اجلمرات ثم وقع يف املرمى فال جيزئ؛ لوجود
الصارف .قال يف «برشى الكريم»[ :فلو قصد غريه مل يكف ،وإن وقع فيه كرميه نحو حية يف

اجلمرة ،ورميه العلم املنصوب يف اجلمرة عند ابن حجر .قال :نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع
ِ
يكف؛ لرصفه عن اجلمرة إىل
يف اجلمرة فوقع فيها أجزأ .قال عبد الرؤوف :األوجه أنه ال
العلم ،ويف اإليعاب :أنه يغتفر للعامي ذلك .إىل أن قال :واعتمد الرميل إجزاء رمي العلم إذا

وقع يف املرمى ،قال :ألن العامة ال يقصدون بذلك إال فعل الواجب. ] .اهـ.

التاسع :أن يكون الرمي يف وقته املحدد ،ففي مجرة العقبة يدخل وقتها بعد منتصف الليل

ملن وقف بعرفة ،ويف رمي اجلامر الثالث أيام الترشيق يدخل وقتها بالزوال ،ويبقى الوقت يف

مر إيضاح ذلك.
اجلميع إىل غروب آخر يوم من أيام الترشيق ،وقد َّ

(و) الواجب اخلامس( :املبيت بمنى معظم الليل ليايل) أيام (الترشيق) الثالث معظم الليل

إن مل ينفر النفر األول ومل يعذر برتك املبيت؛ ألنه ﷺ بات هبا وقال« :خذوا عني مناسككم»

أخرجه مسلم ،وملا روى أبو داود عن عائشة -ريض اهلل عنها -أهنا قالت« :أفاض رسول اهلل

مر.
من حني صىل الظهر آخر يومه ثم رجع إىل منى فبات هبا ليايل الترشيق» .وقد ّ

واملبيت واجب من واجبات احلج عىل األظهر من قويل الشافعي ،و به قال مالك وأمحد،

ومقابله أنه سنة ،و به قال ابن عباس واحلسن وأبو حنيفة ،فمن أوجبه أوجب الدم برتكه
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واإلثم عىل تاركه لغري عذر ،ومن استحبه استحب لتاركه أن هيريق دم ًا ،وخرج بليايل أيام
الترشيق :املبيت بمنى ليلة عرفة فال خالف يف كونه سنة؛ ألنه ﷺ دفع إىل منى يوم الرتوية

وصىل هبا الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر .واملراد بأيام الترشيق:هي احلادي عرش
والثاين عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة.

وسميت أيام الترشيق بذلك؛ إلرشاق هنارها بنور الشمس وليلها بنور القمر وحكمة

التسمية ال يلزم اطرادها ،أو ألهنم يرشقون اللحم فيها -أي :يقددونه -وهي األيام املعدودات

يف قوله تعاىل :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﮊ .وأما األيام املعلومات املذكورة يف سورة
احلج يف قوله تعاىل :ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮊفهي العرش األول من ذي

احلجة ،ولذا قال يف «البهجة»:

معلومات
وعرش عيد النحر
ُ

ٍ
فمعـدودات
لتـشـريق
ومـا
ُ

وسميت األوىل معلومات؛ للحرص عىل علمها بحساهبا؛ ألجل أن وقت احلج يف آخرها،

والثانية معدودات؛ لقلتها كقوهلم :دراهم معدودة ،وقد اتفق العلامء عىل أن األيام املعدودات
ما تقرر ،وأما األيام املعلومات فكذلك عندنا ،وأما عند غرينا ففيها خالف -أي :عنده -انظر

«رشح البهجة» اهـ من «موهبة ذي الفضل» للرتميس.

واملراد باملبيت هبا معظم الليل ما زاد عىل نصفه ولو بلحظة وهو األصح؛ ألن من حلف ال

يبيت بمكان مل حينث إال بمعظم الليل ،وذلك يتحقق بام زاد عىل النصف ولو بلحظة.

وحيتمل أن املراد ما يسمى ُم ْعظ ًام يف العرف ،فال يكفي ذلك ،وقيل :إن املعترب كونه حارض ًا

طلوع الفجر ،واملعتمد األول .وإنام مل جيب يف مبيت مزدلفة املعظم؛ ألن الشافعي نص فيها

بخصوصها عىل ذلك -أي :مبيت مزدلفة -ألن بقية املناسك يدخل وقتها بنصفه وهي كثرية
شاقة فسومح بالتخفيف ألجلها .اهـ «موهبة ذي الفضل».

وخرج بمن مل يعذر برتك املبيت :من يعذر برتك املبيت فال إثم عليه برتكه؛ ألنه يسقط عنه

املبيت لعذر كام تقدم يف سقوط املبيت بمزدلفة عن اخلائف عىل نفس أو عضو أو بضع أو
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مال وإن قل ،وعن أهل السقاية وكذا عن الرعاة إن خرجوا من منى ومزدلفة قبل الغروب،
وتعرس إتياهنم بالدواب إليها وخافوا من ترك املوايش لو باتوا هبا ضياع ًا ،وغري ذلك مما أسلفناه

هناك.

واألصل يف ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام« -أن العباس

-ريض اهلل عنه -استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليايل منى من أجل السقاية فأذن له يف ذلك»،

وما رواه أبو داود «أن النبي ﷺ أرخص لرعاة اإلبل يف ذلك» ومن ذكرنا ممن يعذر يف معنى

أهل السقاية.

وخرج بمن مل ينفر النفر األول :من نفر النفر األول فإنه ال جيب عليه إال مبيت ليلة احلادي

عرش والثاين عرش من أيام الترشيق ،لقوله تعاىل :ﮋﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ ،لكن التأخري أفضل كام فعل النبي ﷺ  .لكن يشرتط لسقوط املبيت
لليلة الثالثة وكذلك لرمي اجلامر فيها أن يكون نفره صحيح ًا ،وال يكون صحيح ًا إال إذا توفرت

فيه ستة رشوط:

األول :أن خيرج من منى بعد الزوال وقبل الغروب ،فلو خرج منها قبل الزوال أو بعد

الغروب مل يصح نفره وعليه مبيت الليلة الثالثة ورمي اجلامر يف يومها ،لكن عند اإلمام أيب

حنيفة جيوز النفر ما مل يطلع الفجر .ودليلنا ما رواه مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر -ريض
َّ
ينفرن حتى
اهلل عنهام -قال« :من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام الترشيق فال

يرمي اجلامر من الغد» وروى مثله عن أبيه عمر -ريض اهلل عنهام -ومثل ذلك ال يقال من قبيل
الرأي.

ولو أراد النفر وحصل الغروب وهو يف شغل االرحتال ،فله النفر عىل ما اعتمده العالمة

ابن حجر واخلطيب؛ ألن يف تكليفه حل الرحل واملتاع مشقة عليه ،واعتمد العالمة الرميل تبع ًا

لشيخه شيخ اإلسالم يف «األسنى» و«الغرر» عدم اجلواز.

الثاين :أن يكون قد بات الليلتني قبله أو فاته املبيت لعذر ،والنص يف ذلك ظاهر ،أما من

يرتك املبيت هبا لغري عذر فيأثم وتلزمه الفدية عن كل يوم مد وعن الثالث دم ،وال جيوز له
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النفر األول ،ويلزمه رمي اليوم الثالث ،فإن تركه لزمه دم أيض ًا مع اإلثم لوجوبه عليه.
الثالث :أن ال يعزم عىل العود للمبيت.
الرابع :أن يكون النفر بعد متام الرمي.

اخلامس :أن ينوي النفر .فلو رمى وخرج من منى ومل ِ
ينو النفر فلام بقي يف مكانه الذي خرج

إليه ع َّن له النفر فال يصح و لزمه العود للمبيت والرمي لليوم الثالث ،لكن يكفيه تلك النية

عىل ما قاله ابن قاسم كام يف «فتح العالم» حيث قال[ :ولو عاد الرامي -أي :بعد متام الرمي

إىل منى -ثم نفر ومل ينوه ثم نوى خارج منى كفاه عند ابن قاسم ولو قبل وصوله مكة بيسري].
اهـ .كام يف نص السيد علوي فراجعه.

السادس :أن تكون النية مقارنة للنفر قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسري .ومن هذا جيب

أن يتنبه ملا يفعله كثري من الناس .وهي أن من رمى مجرة العقبة وانتهى من رميها ال حيق له النفر

إال بعد أن يعود حلدود منى ثم ينوي النفر ويفارقها ،عىل القول املعتمد أن مجرة العقبة ليست

من منى ،وإن مل يفعل مل يصح نفره ،وعىل القول أهنا يف منى يصح نفره إن نواه بعد متام الرمي
وخرج منها ،وهو الذي حيمل الناس يف هذه األيام ،نعم طالب العلم جيب عليه أن يتحرى،

ولو نفر يف اليوم الثاين نفر ًا صحيح ًا ثم عاد إىل منى ولو لغري حاجة وغربت الشمس وهو هبا

أو عاد إليها لي ً
ال جاز له اخلروج منها قبل الفجر من غري مبيت وبعده من غري رمي.

ويستحب ملن كان بمنى أن يصيل اخلمس مع اجلامعة بمسجد اخلَيف ويكثر فيه من الصالة؛

ألن النبي ﷺ صىل فيه وصىل فيه سبعون نبي ًا ،واملكان الذي صىل فيه يف املسجد النبي صىل اهلل
عليه وآله وسلم عند األحجار التي أمام املنارة ،هذا ما ضبطوه به ملا كانت هناك تلك األحجار
وأما اليوم فال أحجار ،نعم بعض أهل العلم يعرف مكان صالته صىل اهلل عليه وآله وسلم

يف هذه األزمان  ،وقد صىل يف ذلك املوضع قبله سبعون نبي ًا منهم موسى -عليه السالم -بل
خرج الطرباين أن فيه قرب سبعني نبي ًا عليهم وعىل نبينا الصالة والسالم.
ثم يسن ملن نفر النفر األول أو الثاين أن يأيت ا ُملحصب :وهو ٍ
واد متسع بني مكة ومنى،
َ َّ َ
ويصيل فيه الظهر والعرص واملغرب والعشاء ويبيت فيه ويأيت مكة بعد طلوع الفجر.
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إل ْح َرا ِم َ ،
وال َّت َح ُّر ُز َع ْن ُم َح َّر َم ِ
وط َو ُ
ات ا ِ
اع .
الو َد ِ
اف َ
(و) السادس من الواجبات (التحرز عن حمرمات اإلحرام) أي :عدم الوقوع يف يشء منها

وسيأيت بيانه يف فصل مستقل إن شاء اهلل تعاىل.

(و) السابع من الواجبات (طواف الوداع) عىل كل من أراد مفارقة مكة إىل مسافة قرص

مطلق ًا ،أو إىل وطنه وقد فرغ من مجيع نسكه إن كان يف نسك ،وال عذر له سواء يف ذلك احلاج

أو املعتمر أو غريمها ممن أراد مفارقة مكة وإن كان مكي ًا ،أما من له عذر فيعذر بعذر من أعذار

ترك املبيت باملزدلفة أو منى أو حائض أو نفساء فال دم عليه وال إثم برتكه برشط مفارقته
عمران مكة قبل زوال عذره؛ ملا رواه الشيخان عن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام -أنه
آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة
قالُ « :أمر الناس أن يكون -أي :طواف الوداعَ -
احلائض».

ومما تقدم يعلم أن طواف الوداع واجب ،وليس هو من مناسك احلج أو العمرة ،بل هو

عبادة مستقلة وهذا قول املتويل والبغوي وهو الذي صححه الشيخان خالف ًا لإلمام الغزايل.

وجيرب تركه بدم إن مل يعد قبل فراقه مكة إىل مسافة قرص أو قبل بلوغه وطنه إذا كان وطنه

ليس بينه وبني مكة مسافة قرص ،أما إن عاد قبل وصوله إىل مسافة قرص أو قبل وصوله وطنه

وطاف سقط عنه الدم.

والبد أن يكون طواف الوداع بعد فراغ مجيع املناسك ،فال يصح قبل النفر ،حيث لو طاف

للوداع ثم عاد إىل منى للنفر وإن خرج منها إىل وطنه لزمه إعادة الطواف ،وال يندرج طواف
الوداع يف طواف آخر ولو ركن ًا ،حتى لو َّ
أخ َر طواف اإلفاضة و طافه ناوي ًا معه طواف الوداع

مل يندرج معه؛ ألنه مطلوب لذاته.

وإذا طاف للوداع ال يمكث بعده حلديث ابن عباس السابق ،واملكوث املرض يكون عقب

الطواف وعقب ركعتيه والدعاء بعده ،فلو مكث عقب ذلك لزمه إعادته ما مل يكن املكث

لنحو صالة أقيمت أو للرشب من ماء زمزم أو ُش ْغل بأسباب السفر كرشاء زاد وشد الرحل
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ات  ،وال َّت َح ُّر ُز َع ْن ُم َح َّر َم ِ
إل ْح َر ُام ِم َن ال ِمي َق ِ
الع ْم َر ِة ٕا ْثن ِ
وو ِ
َان  :ا ِ
ات
اج َب ُ
َ
ات ُ
ا ِ
إل ْح َرا ِم .

وإن طال زمنه أو انتظار رفقة ،وهبذا انتهينا من واجبات احلج.

(و) أما (واجبات العمرة اثنان) فقط وهي (اإلحرام من امليقات) كام يف احلج (والتحرز عن

حمرمات اإلحرام) وسوف تأيت يف فصل مستقل إن شاء اهلل تعاىل.
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الح ِّج َكثِ َير ٌة ِ ،م ْن َها  :ا ِ
إل ْت َيانُ بال َّت ْلبِ َي ِة ،
وسن َُن َ
( َف ْص ٌل) ُ
(فصل) يف بيان سنن احلج وسنن العمرة
(وسنن احلج كثرية) اقترصنا عىل ذكر بعضها ،وقد مر منها كثري يف مواضعها ،وإنام ذكرنا

هذه السنن يف فصل مستقل ألمهية اإلتيان هبا وكوهنا يف حد ذاهتا مستقلة غري مندرجة حتت

ركن من أركان احلج أو واجب من واجباته (منها) أي :هذه السنن (اإلتيان بالتلبية) يف دوام
مر معنا كالم يف اإلتيان هبا عند ذكرنا للركن األول من أركان احلج ،واملراد
إحرامه ،وقد َّ

هنا اإلتيان هبا يف مجيع أحواله ما دام حمرم ًا مل يتحلل قائ ًام وقاعد ًا وراكب ًا وماشي ًا؛ ملا روى
اإلمام الشافعي -رمحه اهلل تعاىل -بسنده «أن النبي ﷺ كان يلبي راكب ًا وقائ ًام وماشي ًا وقاعد ًا
ومضطجع ًا» ولكن تكره يف بيت اخلالء ويف مواضع النجاسة ومن فم متنجس؛ تنزهي ًا لذكر
اهلل تعاىل ،واملراد من هذا اإلكثار منها؛ ملا رواه أمحد عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -أنه

قال« :التلبية زينة احلاج» ،وألن النبي ﷺ كان يكثر منها .بل ومن شدة استحباهبا أن احلائض
واجلنب يأتيان هبا ،لقوله -عليه الصالة والسالم -لعائشة -ريض اهلل عنها -ملا حاضت:

«افعيل ما يفعله احلاج إال أن ال تطويف بالبيت».

ويندب رفع الصوت هبا للذكر دون املرأة واخلنثى فإهنام يقترصان عىل إسامع نفسيهام ،فلو

رفعا صوتيهام كره وال حيرم.

وإنام قالوا بندب رفع الصوت؛ ملا ورد أن الصحابة كانوا ال يبلغون الروحاء حتى تبح

حلوقهم من التلبية ،واملراد برفع الصوت أن يرفعه بحيث ال جيهد نفسه.

وتتأكد التلبية عند تغاير األحوال كركوب ،ونزول ،وصعود ،واجتامع رفقة ،وعند الفراغ

من الصلوات ،وعند إقبال الليل والنهار ،ووقت السحر؛ ألن يف هذه املواضع ترتفع األصوات
ُ
والثج» ،وروى
العج
ويكثر الضجيج ،وقد روى الرتمذي أن النبي ﷺ قال:
ُّ
احلج ُّ
«أفضل ِّ
احلاكم أن النبي ﷺ قال« :ما من مؤمن يلبي إال لبى ما عن يمينه وعن شامله من حجر وشجر

حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وعن شامله».
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الع ْم َر ِة َ ،
وط َو ُ
اف ُ
القدُ و ِم ،
الح ِّج َع ٰ
يم َ
لى ُ
و َت ْق ِد ُ
وروى البيهقي أن النبي ﷺ قال« :ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إال غابت

بذنوبه حتى يعود كام ولدته أمه» .نعم ال تستحب التلبية أثناء طواف القدوم ويف أثناء السعي

بعده؛ ألن هلام أذكار ًا خمصوصة ،وأما طواف اإلفاضة وكذلك طواف العمرة فال تستحب فيها
مر معنا
مطلق ًا لرشوعه بأسباب التحلل ،ومن باب أوىل طواف الوداع ،ولفظها املستحب قد َّ
وهو "لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك

لك» وهي تلبية رسول اهلل ﷺ .واالقتصار عليها أفضل ،ويستحب أن يقف وقفة لطيفة عند

قوله( :وامللك) ثم يقول( :ال رشيك لك).

وإذا رأى ما يعجبه -أي :املحرم -يقول( :لبيك إن العيش عيش اآلخرة)؛ ملا روى الشافعي

والبيهقي بسندهيام إىل جماهد قال« :كان النبي ﷺ ُيظهر من التلبية :لبيك اللهم لبيك ..فذكر
التلبية حتى إذا كان ذات يوم والناس يرصفون عنه كأنه أعجبه ما هم فيه فزاد فيها :لبيك إن

العيش عيش اآلخرة».

ويندب له إذا فرغ من التلبية أن يصيل عىل النبي ﷺ ثم يدعو سائ ً
ال من اهلل اجلنة والرضوان

مستعيذ ًا به من النار ،ويكون صوته -أي :بالصالة والدعاء -أخفض من التلبية.

وأما دليل استحباب اإلتيان بالصالة عىل النبي ﷺ عقب التلبية فلقوله تعاىل :ﮋﯓﯔ
ﯕﮊ أي :ال ُأذكر إال وتُذكر معي ،والتلبية ذكر هلل تعاىل تُعقب بالصالة عىل حبيبه -عليه

الصالة والسالم ،-وأما الدعاء بام ذكرنا فلام رواه الشافعي أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته
من حج أو عمرة سأل اهلل تعاىل رضوانه واجلنة واستعاذه من النار.

(و) من سنن احلج (تقديم احلج عىل العمرة) بأن حيرم باحلج مفرد ًا من ميقاته ويفرغ منه ثم

خيرج من مكة من أدنى احلل فيحرم بالعمرة ويأيت هبا يف ذلك العام ،وهذا أفضل أنواع النسك

وسيأيت بيان ذلك يف حمله إن شاء اهلل تعاىل.

(و) منها (طواف القدوم) ويقال له طواف القادم ،وطواف الورود والوارد ،وهو -أي :طواف
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ور ْك َعتَا َ
الط ّو ِ
اف ،
َ
القدوم -يندب للداخل إىل مكة إن كان حالالً أو حاج ًا مفرد ًا أو قارن ًا ودخل مكة قبل الوقوف،

فخرج بالداخل إىل مكة :من أحرم باحلج من مكة من أهلها ،فال يتصور يف حق املكي طواف
ٍ
حلالل دخل مكة كام ذكرنا.
قدوم؛ ألنه ال يكون إال للقادم ،إليها ولذا يندب اإلتيان به ولو

وخرج بالقادم حمرم ًا بحج أو كان قارن ًا :القادم املحرم بعمرة فال طواف قدوم له؛ ألنه

يشتغل بطواف عمرته املخاطب به؛ نعم يندرج حتته طواف القدوم بحيث يثاب عليه إن نواه

مع طواف العمرة عند اإلمام ابن حجر ،ويثاب عليه وإن مل ينوه عند اإلمام الرميل ،وخرج

بقول أو حاج ًا مفرد ًا أو قارن ًا دخل مكة قبل الوقوف :ما لو دخل مكة بعد الوقوف وبعد
منتصف ليلة النحر فال يطوف للقدوم بل يطوف طواف اإلفاضة؛ ألنه خماطب به ،وخرج
بقول بعد منتصف ليلة النحر :ما لو دخل قبل منتصف ليلة النحر بعد الوقوف فإنه يطوف

للقدوم وهو قدومه الثاين أي :من عرفة ال قدومه األول.

واألفضل ملن نُدب له طواف القدوم أن يبادر به عند دخول مكة و يقدمه عىل كل يشء حتى

عىل حط رحله وكراء منزله ،وال يصيل التحية وال املكتوبة قبل اإلتيان به ،نعم إن كان وصوله
مع قيام الصالة املكتوبة صالها ،فإن دخل وهم يف انتظار الصالة وال يسع الوقت لطوافه ،أمرناه

بالطواف فإذا أقيمت الصالة صىل معهم ثم أكمل طوافه ،وإنام قالوا :يبدأ بالطواف و يقدمه عىل

ما ذكر؛ ملا روى البخاري عن عائشة -ريض اهلل عنها« :-أن النبي ﷺ أول يشء بدأ به الطواف»،
وال يفوت طواف القدوم باجللوس ونحوه وإن طال ،حيث إنه ال يفوت إال بالوقوف بعرفة.

مهمة :ينبغي لداخل مكة أن ال يدخلها إال وهو حمرم بنسك وهو األفضل ،فإن دخلها

من غري نسك جاز ،ويف قول :حرم عليه دخوهلا من غري نسك إال ملن كثر تردده يف الدخول

واخلروج منها لنحو جتارة وغريها.

(و) من سننه (ركعتا الطواف) وهي من سنن الطواف وإنام أفردناها هنا ألمهيتها ،وألن
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البعض أوجبها .ويأيت هبا بعد الفراغ من الطواف ،نعم يندب قبلها أن يأيت امللتزم وهو ما بني

احلجر األسود وحماذاة الباب من أسفله ويلصق بطنه بجدار البيت ويضع خده األيمن عليه
ويبسط ذراعيه وكفيه ويتعلق بأستار الكعبة ويقول« :اللهم رب هذا البيت العتيق اعتق رقبتي
من النار وأعذين من الشيطان الرجيم ووسواسه» ويدعو بام شاء ثم ينرصف لصالة الركعتني

ينوي هبام سنة الطواف ،وتندرج يف غريها بمعنى أنه يسقط طلبها ،ويثاب عليها إن نواها عند
ابن حجر ،وإن مل ينوها عند الرميل ،ويقف للصالة بجعل املقام بينه وبني الكعبة وإن بعد عنه،
لكن األفضل أن ال يزيد ما بينه وبني املقام عىل ثالثة أذرع ويصليها خلف املقام يقرأ يف األوىل

بعد الفاحتة الكافرون ،والثانية بعدها اإلخالص؛ ملا روى مسلم« :أن النبي ﷺ طاف بالبيت

سبع ًا ثم أتى املقام فقرأ ﮋﯣﯤﯥﯦﯧﮊ ثم صىل خلفه ركعتني قرأ فيها ذلك
ثم رجع إىل الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا».

وجيهر فيها إن صالها لي ً
ال أو وقت فجر ،ويرس إن صالها هنار ًا ،فإن مل يتيرس له صالهتا

خلف املقام لنحو زحام فعلها يف الكعبة ،ثم يف احلجر حتت امليزاب ،ثم ما قرب منه إىل البيت،
ثم يف بقية احلجر ،ثم يف احلطيم :وهو املكان الذي بني احلجر األسود واملقام؛ ألنه أفضل بقاع

املسجد ،ثم يف بقية وجه الكعبة ،ثم فيام بني اليامنيني ،ثم فيام قرب من الكعبة ،ثم يف بقية املسجد،
ثم يف بيت خدجية ،ثم يف مسجده املعروف بدار اخليزران ،ثم يف بقية مكة ،ثم يف باقي احلرم ،ثم

حيث شاء متى شاء؛ ألهنا ال تفوت إال بموته ،لكن يسقط طلبها بأي صالة بعد الطواف ،وهذا

عىل القول بسنيتها ،أما عىل القول بوجوهبا فال تسقط .ويدعو عقب الركعتني.

واالختيار أن يأيت هبذا الدعاء املروي عن جابر -ريض اهلل عنه -حيث قال :إن النبيﷺ

قال بعدمها« :اللهم هذا بلدك احلرام ومسجدك احلرام وبيتك احلرام وأنا عبدك ابن عبدك ابن
أمتك أتيتك بذنوب كثرية وخطايا مجة وأعامل سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر يل

إنك أنت الغفور الرحيم ،اللهم إنك دعوت عبادك إىل بلدك احلرام وقد جئت طالب ًا رمحتك
مبتغي ًا مرضاتك وأنت مننت عيل بذلك فاغفر يل وارمحني إنك عىل كل يشء قدير».
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س إِ َزا ٍر و ِر َد ٍاء َأ ْب َي َض ْي ِن .
و ُل ْب ُ
(و) منها (لبس إزار ورداء)؛ لالتباع يف حق الذكر (أبيضني)؛ خلرب مسلم« :البسوا من

ثيابكم البياض» وأن يكونا جديدين ،فإن مل جيدمها فمغسولني ،ويسن للمرأة لبس البياض

ويكره املصبوغ.

ومن السنن أيض ًا املبيت بمنى ليلة عرفة ،وصالة الفروض اخلمسة فيها ،واجلمع بني الليل

والنهار يف عرفة ،وقيل :بوجوبه ،وأخذ احلىص لرمي مجرة العقبة من مزدلفة.

وأما سنن العمرة فهي :لبس إزار ورداء للذكر أبيضني ،والتلبية واإلكثار منها يف دوام

اإلحرام ،وركعتا الطواف وغري ذلك .واهلل أعلم.
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الز َمانِ ُّي
يت َز َمانِ َّي ٌة و َم َكانِ َّي ٌة  ،فال ِمي َق ُ
والع ْم َر ِة َم َو ِاق ُ
ات َّ
( َف ْص ٌل) ولِ ْل َح ِّج ُ
لِ ْل ُع ْم َر ِة ِفي ُك ِّل َو ْق ٍ
ت،
(فصل) يف بيان ميقات احلج والعمرة

امليقات مجعه مواقيت .وهو لغة :احلد ،ورشع ًا هنا :مكان العبادة وزماهنا .وأصله الزمان

ثم توسع فيه فأطلق عىل املكان ،ولذلك قلت( :وللحج والعمرة مواقيت) أي :ملريدمها

(زمانية) ،واألصل فيها قوله تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﮊ ويف الكالم حذف ،تقديره:

األشهر فقدرنا
أشهر احلج أشهر معلومات ،أو وقت عمل احلج أشهر؛ ألن احلج ليس هو
ُ
تلك التقديرات.

وإذا قيل :ملاذا مل يسمها اهلل يف كتابه؟

قيل :ألهنا عندهم معروفة فاكتفى بمعرفتهم إياها فلم يسمها فانرصفت ملا عرفوه وأقرهم

عليه ،ولو أراد غريها لذكرها.

وإذا قيل :أتى بلفظ األشهر ،وإنام هي شهران وبعض شهر؟

قيل :ألن لفظ األشهر يقع عىل الشهرين وبعض الثالث ،كام يقال رأيتك سنة كذا وإنام رآه

يف بعضها ،ومثله قوله ﷺ« :أيام منى ثالثة» وهي يومان وبعض يوم.

هذه املواقيت الزمانية (و) أما الـ(مكانية) فهي التي حددها النبي ﷺ يف احلديث ،وقد

ذكرت املواقيت الزمانية واملكانية بقويل( :فامليقات الزماين للعمرة) أي :ملريد اإلحرام هبا

(يف كل وقت)؛ إذ ميقاهتا األبد ،وقيل :السنة .فعىل األول فإن له أن يحُ رم بالعمرة متى شاء
ويكملها متى شاء ،وعىل الثاين حيرم متى شاء ويكملها يف العام الذي أحرم هبا فيه حيث حيرم

تأخريها للعام الذي بعده.

ختتص بوقت؛ ألهنا صحت عنه ﷺ وعن غريه من الصحابة و َم ْن بعدهم يف أوقات خمتلفة،
وإنام مل َّ

ففي «الصحيحني»« :أنه ﷺ اعتمر ثالث مرات متفرقات يف ذي القعدة» أي :يف ثالثة أعوام ،إحداها
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ولِ ْل َح ِّج ِفي َأ ْش ُه ِر ِه ،
عمرة احلديبية سنة ست من اهلجرة ملا صد عن البيت احلرام وحسبت له عمرة يف الثواب ،ثم اعتمر

عمرة القضاء سنة سبع ،ثم عمرة اجلعرانة سنة ثامن ،وهذه الثالث يف ذي القعدة.

ويف الصحيحني عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :أن النبي ﷺ اعتمر يف شهر رجب» وأنكرت

عائشة -ريض اهلل عنها -عليه ذلك .لكن من حفظ حجة عىل من مل حيفظ ،وروى الدارقطني
والبيهقي« :أنه -عليه الصالة والسالم -اعتمر يف شهر رمضان» ،وروى أبو داود« :أنه اعتمر
عليه الصالة والسالم -يف شوال» ،وروى مسلم« :أنه ﷺ أمر عبد الرمحن بن أيب بكر -ريضاهلل عنهام -أن ي ِ
عمر عائشة -ريض اهلل عنها -ليلة رابع عرش ذي احلجة من التنعيم ففعل»،
ُ

ويف «الصحيحني» عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي ﷺ قال« :عمرة يف رمضان تعدل
حجة» ،ويف رواية «تعدل حجة معي».

[فدلت األخبار عىل عدم التأقيت يف اإلحرام بالعمرة ،وظاهر األحاديث أنهﷺ اعتمر ست

مرات ،لكن قال بعضهم :الصحيح أنه اعتمر أربع ًا فقط ،بل الرابعة وهي عمرة احلديبية إنام

عدوها يف األربعة باعتبار إحرامها ،وإال فقد حتلل منها ومل يعمل شيئ ًا من أعامهلا] .اهـ «موهبة
ذي الفضل».

نعم قد متتنع العمرة لعارض ،كأن يكون حمرم ًا بعمرة ومل يفرغ من أعامهلا ،فيمتنع عليه

اإلحرام بالعمرة إىل أن يفرغ من األوىل ،وكأن يكون حاج ًا مل ينفر من منى نفر ًا صحيح ًا وإن

مل يكن هبا.

ويستحب اإلكثار من العمرة عندنا ،وال تكره يف وقت من األوقات حتى يف أشهر احلج ،وأيام

العيدين ،والترشيق ،وأوقات كراهة الصالة وغريها ،بل يتأكد استحباهبا يف أشهر احلج ،واألشهر

احلرم ،ويف رمضان ،وهي فيه أفضل منها يف غريه؛ لألحاديث الواردة يف فضلها يف رمضان.

وال تكره عمرتان فأكثر يف السنة الواحدة ،بل يف اليوم الواحد خالف ًا لإلمام مالك واملزين.

(و)أما املواقيت الزمانية (للحج) أي :ملريد احلج أن حيرم به (يف أشهره) لقوله تعاىل :ﮋﭑ
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ال ِمن ِذي ِ
فال ُي ْح ِر ُم بِ ِه إِ ّال ِف َيها ِ ،
وه َي َش َّو ٌال ُ ،
وع ْش ُر َل َي ٍ
الح َّج ِة
وذو ال َق ْع َد ِةَ ،
ﭒ ﭓ ﮊ كام تقدم (فال حيرم به) أي :باحلج (إال فيها) لقوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ أي :يف أشهره (وهي :شوال ،وذو القعدة ،وعرش ليايل

من ذي احلجة) فابتداء أشهر احلج أول شوال ،وقد أمجع العلامء عىل ذلك ،وأنه يدخل أول
شوال بغروب آخر يوم من رمضان بالنسبة للبلد الذي هو فيه ،فلو أحرم بعد غروب آخر يوم

من رمضان باحلج وقع إحرامه للحج وإن انتقل بعده إىل بلد أخرى ختالف مطلع تلك البلد
ووجدهم صيام ًا عىل األوجه؛ ألن وجوب موافقته هلم يف الصوم ال يقتيض بطالن حجه؛ لشدة
تشبث احلج ولزومه ،أما إحرامه بعد االنتقال إليها فال ينعقد حج ًا اهـ «موهبة ذي الفضل».

ويبقى وقت احلج عىل الصحيح إىل طلوع فجر يوم النحر ،وإن ضاق الوقت عن إدراك

الوقوف بعرفة فينعقد إحرامه ،وكذلك من أحرم باحلج يف غري أشهره وإن كان عامل ًا بذلك
متعمد ًا ،وينعقد إحرامه ذلك عمرة عىل الصحيح؛ ألنه بطل احلج بخصوصه فبقي عموم
اإلحرام فانرصف إىل العمرة؛ لشدة لزوم اإلحرام ،فإنه إن مل يقبل الوقت ما أحرم به انرصف
إىل ما يقبله ،وجتزئه عن عمرة اإلسالم إن مل يكن أتى هبا من قبل ،وعىل القول الثاين :ال ينعقد

إحرامه ذلك عمرة ولكن يتحلل بعمل عمرة ،كام لو فات حجه ،وعىل هذا القول ال جتزئه عن

عمرة اإلسالم.

نعم يف مسألة اإلحرام باحلج ليلة النحر مع ضيق الوقت للوقوف ،بحيث ال يتأتى له

الوقوف خالف للرميل إذ قال يف «النهاية» نق ً
ال عن «اخلادم» وأقره[ :ومرادهم أن هذا وقته مع
إمكانه يف بقية الوقت ،حتى لو أحرم من مرص يوم عرفة مل ينعقد احلج بال شك ،ويف انعقاده
عمرة تردد ،واألرجح نعم] اهـ  .قلت :التمثيل عىل ما يف زماهنم ملن أحرم يوم عرفة :فإنه

بوسائل النقل القديمة ال يمكنه إدراك الوقوف ،فالعربة يف اإلحرام مع عدم زمن يسع فيه

إدراكه للوقوف.
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فم ْن َكانَ بِ َم َّك َة ِم ْن َم َّك َة لِ ْل َح ِّج ؛ َ
َ
نى ِ
الح ِّل لِ ْل ُع ْم َر ِة .
وأ ْد ٰ
الم َكانِ ُّي َ
وأ ّما َ
(وأما) امليقات (املكاين) فالعربة فيه بوجود مريد اإلحرام وال ينفك وجوده عن ثالث صور:

فهو إما أن يكون بمكة ،أو خارج ًا عنها دون املواقيت ،أو خارج ًا عنها خلف املواقيت.
(فمن كان بمكة) سواء أكان من أهلها أو غريهم ،ف ُي ِ
حرم ولو قارن ًا أو متمتع ًا أو آفاقي ًا (من
مكة للحج) ال من خارجها ولو حماذي ًا هلا ،خلرب« :حتى أهل مكة من مكة» رواه الشيخان،
وهو الذي اعتمده ابن حجر يف عدم العربة باملحاذاة ،وجرى الرميل عىل االكتفاء باملحاذاة

كسائر املواقيت ،وأفاد صاحب «هناية األمل» بأنه جيوز أن حيرم خارج ًا عنها إن كانت بينه
وبني عرفة ،فإن جاوزها إىل جهة عرفة وأحرم أساء ولزمه دم ،وقيل :إذا أراد من بمكة ِ
القران

وجب أن خيرج إىل أدنى احلل وحيرم منه ،وقيل :حيرم َم ْن ذكرنا من كل احلرم؛ الستوائها يف

احلرمة ،وألن مكة تطلق عىل احلرم ،وعىل القول األول املعتمد لو أحرم خارجها يف حمل تُقصرَ
فيه الصالة ملسافر منها ،ومل يعد إليها قبل الوقوف ،أثم ولزمه دم.

ويستثنى من كون مكة ميقات ًا ملن هو فيها :األجري املكي إذا استؤجر عن آفاقي فإنه يلزمه

اخلروج إىل ميقات املحجوج عنه .قال صاحب «فتح العالم»[ :واعتمد اجلامل الطربي أنه

جيوز له اإلحرام من مكة كغريه].

ويستحب للمكي اإلحرام باحلج يوم الرتوية وهو الثامن من ذي احلجة ،وإن كان املحرم

متمتع ًا عادم ًا للهدي استحب له اإلحرام قبل السادس من ذي احلجة ليصوم السادس والسابع
والثامن ،وإذا أراد اإلحرام صىل ركعتني يف بيته سنة اإلحرام ،ثم خيرج فيحرم من باب داره،

وقيل :من املسجد ،وقيل :من حتت امليزاب ،ثم يطوف طواف الوداع ،ثم يتوجه جهة مقصده،

وهل له أن يسعى سعي احلج عقب طوافه ذلك؟ رصح البعض بجواز ذلك.

(و) أما ميقات َم ْن بمكة أو باحلرم (أدنى احلل للعمرة) من أي جانب شاء ،بحيث خيرج

عن احلرم بخطوة أو أقل منها؛ ألن عائشة -ريض اهلل عنها -خرج هبا عبدالرمحن -ريض اهلل
عنه -إىل التنعيم بأمر رسول اهلل ﷺ ،فلو مل يكن واجب ًا ملا أمرها باخلروج إىل احلل لضيق الوقت
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والع ْم َر ِة ِم َن ال ِمي َق ِ
َ
ات َ
وه َو
اص بِ ِه ُ ،
الخ ِّ
الم ِّك ِّي ُي ْح ِر ُم َ
بالح ِّج ُ
وغ ْي ُر َ
وهم عىل أهبة السفر.

فإن أحرم بالعمرة يف احلرم انعقد إحرامه ،ثم إن خرج إىل أدنى احلل قبل الرشوع يف طوافها

فال دم وال إثم عىل املذهب ،فإن أتى بأفعال العمرة لزمه دم عىل األظهر ،وعىل مقابله ال جتزئه؛

ألن العمرة أحد النسكني فيشرتط فيها اجلمع بني احلل واحلرم فعىل هذا فإنه يبقى حمرم ًا حتى
خيرج إىل احلل ثم يعود فيطوف ويسعى وحيلق.

وقد مر معنا أنه حيرم بالعمرة من أدنى احلل من أي موضع شاء ،إال أن أفضل بقاع احلل اجلعرانة

وال خالف فيه وهي بني مكة والطائف؛ ألن النبي ﷺ أحرم منها كام يف «الصحيحني» ،وكان ذلك

منرص َفه من غزوة حنني والطائف .قال يف «النجم الوهاج»[ :ويف فضائل مكة للجندي ،قال
يوسف بن ماهك :اعتمر منها ثالث مئة نبي وهي عىل ستة فراسخ] اهـ -أي :من مكة.-

ثم بعدها يف األفضلية التنعيم؛ ألن النبي ﷺ أمر عائشة أن تعتمر منه كام مر وهي أقرب

املواقيت للعمرة ملن بمكة من مكة ،وهي عىل ثالثة أميال منها.

ثم احلديبية؛ لنزول النبي ﷺ بأصحابه هبا ليدخل منها إىل مكة بعمرته التي أحرم هبا من
ذي احلليفة ،فكان ذلك متييز ًا هلا عن بقية بقاع ِ
احلل التي مل يوجد فيها مثل ذلك يف األفضلية،
هم به
وهبذا يكون اإلمام الشافعي واألصحاب قدَّ موا ما فعله النبي ﷺ ،ثم ما أمر به ،ثم ما ّ

من سلوك تلك الطريق.

(و) أما (غري املكي) وهو َم ْن ليس بمكة سواء أكان آفاقي ًا :وهو َمن منزله خلف املواقيت

املؤقتة ،واملكي القاصد مكة للنسك ،وقد وصل إىل ميقات من تلك املواقيت فـ(حيرم) من

ذكرنا (باحلج و) مثله (العمرة من امليقات اخلاص به) الذي أقته ﷺ لطريقه التي يسلكها.

(وهو) أي :امليقات للطريق التي يسلكها مخسة مواقيت ذكرهتا تبع ًا للنصوص الواردة فيها،

فقد روى الشيخان عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام :-أن رسول اهلل ﷺ وقت ألهل املدينة ذا
احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة ،وألهل نجد قرن املنازل ،وألهل اليمن يلملم ،وقال« :هن هلن
()643

كتاب الحج

اسانَ َ
لِتِ َها َم َة ال َي َم ِن َي َل ْم َل ُم  ،ولِن َْج ٍد َق ْرنٌ  ،ولأِ َ ْهلِ ِ
الع َر ِ
اق ُ
وأ ْهلِ
وخ َر َ
الشا ِم ِ
ات ِع ْر ٍق  ،ولأِ َ ْهلِ َّ
والمغْ ِر ِ
الج ْح َف ُة  ،ولأِ َ ْهلِ
الم ْش ِر ِق َذ ُ
ب ُ
وم ْص َر َ
َ
والح َل ْي َف ِة .
الم ِدين َِة ُذ ُ
َ

وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

حتى أهل مكة من مكة» ،ويف سنن النسائي عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت« :أقت رسول
اهلل ﷺ ألهل الشام ومرص اجلحفة ،وألهل العراق ذات عرق» .

فاألول من املواقيت التي ذكرهتا (لتهامة اليمن) أي :ألهل التهائم -أي :املنخفضات -من

سكان اليمن (يلملم) ويقال له أمللم :وهو جبل من جبال هتامة ،وبدأت بذكر آخر ملفوظ من
احلديث من تلك املواقيت للمناسبة وهي القرب من مكة والبعد عنها( .ولنجد) أي :نجد

اليمن ونجد احلجاز ،وهو كل ما ارتفع من التهائم املذكورة (قرن) بسكون الراء وهي قرن
املنازل وقرن الثعالب ،فقرن املنازل موضع يف هبوط ،وقرن الثعالب موضع يف صعود قريب

من األول ،وكالمها ميقات( .وألهل العراق وخراسان وأهل املرشق) كله فيشمل العراق
وإيران وأفغانستان وغريها من دول البلقان واهلند وباكستان وغريها (ذات عرق) بكرس العني

وبسكون الراء املهملة ،وكل من هذه املواقيت الثالثة عىل مرحلتني من مكة تقريب ًا.

(وألهل الشام) الذين ال يمرون عىل ذي احلليفة ومن أتى من ناحيتهم كرتكيا (ومرص

واملغرب) العريب ومن يف جهة هذه األماكن (اجلحفة) وهي :قرية خربة بعد رابغ ،وحيرم
الناس اليوم من رابغ ،وليس اإلحرام من رابغ مفضوالً لكوهنا قبل امليقات؛ ألنه لرضورة
انبهام اجلحفة عىل أكثر احلجاج ولعدم مائها .فإن تعينت مع توفر املاء ،كان اإلحرام من رابغ

مفضوالً ،ولعلها يف هذه األيام قد تعينت حيث بني مسجد هناك لعله يف حماذاة اجلحفة.
واجلحفة تبعد عن مكة نحو ست مراحل ( .وألهل املدينة) وأهل الشام املارين باملدينة وغريهم

كاألتراك (ذو احلليفة) وتسمى اآلن بأبيار عيل ،وبينها وبني املدينة نحو ثالثة أميال.
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واإلحرام من هذه املواقيت أفضل من اإلحرام من دويرة األهل قبل الوصول إىل املواقيت،

وإن جاز اإلحرام منها وأمكن مصابرة اإلحرام وهو ماصححه النووي وهو املوافق لألحاديث

الصحيحة من إحرامه -عليه الصالة والسالم -من امليقات ،وصحح الرافعي أن اإلحرام من

البلد أفضل؛ ألنه أكثر عمالً ،وألن عمر وعلي ًا -ريض اهلل عنهام -فسرّ ا اإلمتام يف قوله تعاىل:
ﮋﮱﯓﯔﯕﮊ بذلك كام رواه البيهقي .والذي يظهر يف هذه األيام ملن يسافر جو ًا أن
اإلحرام من بلده أفضل لسببني:

األول :أنني مل أجد من نص عىل أن هواء امليقات يكون ميقات ًا عىل حسب تتبعي يف كتب

أئمتنا ،وإنام نصوا عىل املحاذاة يمنة ويرسة.

الثاين :أهنم وإن كانوا ينبهون يف الطائرة عىل مرورهم عىل امليقات ،إال أن الطائرة رسيعة

فلربام مل حيرم إال بعد املرور عىل امليقات عىل القول بأن هواء امليقات ميقات ،وهذا يفتقر إىل

نص ،وهذا أوالً ،وثاني ًا :أن امليقات يف اجلو منبهم عليه فيلزمه التحري ،كمن عرب يف طريق
وشك يف وجود امليقات أو يف حماذاته يمنة أو يرسة فنقول له يلزمه التحري ،فإن مل يمكنه ق َّلد،

ومن يف الطائرة يقلدون مطلق ًا.

نعم اإلحرام من بيت املقدس أوىل من اإلحرام من امليقات؛ لورود النص يف تفضيل ذلك،

فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -أهنا سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
أه َّل بحجة أو عمرة من املسجد األقىص إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم ِم ْن ذنبه وما
«من َ
تأخر أو وجبت له اجلنة».

وحيث إن األفضل اإلحرام من امليقات ،فاألفضل أن ُي ِ
ـحرم من أول امليقات وهو الطرف

األبعد من مكة ،ال من وسطه وال من آخره؛ لكي يمر عىل امليقات كام ً
ال وهو حمرم ،ويستثنى
من ذلك ذو احلليفة فإنه حيرم من املسجد املبني فيه؛ ألن ذلك املوضع أحرم منه النبي ﷺ،
وكل ميقات فيه مسجد فاإلحرام منه -أي :من املسجد -أفضل.

وهذه املواقيت املذكورة ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها ممن يريد حج ًا أو عمرة؛ لقوله

عليه الصالة والسالم« :-ه ّن هل ّن وملن أتى عليهن من غري أهله ّن ممن أراد احلج والعمرة».()645
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ويستثنى من وجوب اإلحرام :من مر عليهن غري ٍ
مريد للنسك ثم أراده ،وصورة ذلك :أن
َ ْ

خيرج إنسان من املدينة مث ً
ال إىل بدر ال يريد حج ًا ،ثم ع َّن له احلج بعد ذلك فال نكلفه الرجوع
أح ِرم من اجلحفة التي سيمر عليها .
إىل ميقاته وهو ذو احلليفة ،بل نقول له ْ
ويستثنى من ذلك أيض ًا من يريد قضاء نسك أفسده فيعترب يف حقه األبعد من ميقات طريق

القضاء واألداء أو مثل مسافته ،وصورة ذلك لو أحرم من ذي احلليفة بنسك ثم أفسده ولزمه
القضاء بذلك الفساد فإننا نقول له ارجع إىل ذي احلليفة لإلحرام منها باملقيض وال يكفي

الرجوع إىل اجلحفة.

ويستثنى أيض ًا :األجري فإن عليه أن حيرم من ميقات امليت أو املعضوب الذي حيج عنه إن
ٍ
بميقات غريه،
كان يف طريقه أو من حماذاته إن مل يكن ،أو من مثل مسافته ،وهذا فيام إذا مل يمر
ٍ
بميقات غريه نُظر فإن كان مساوي ًا مليقات املحجوج عنه يف املسافة إىل مكة وجب عليه
فإن مر
اإلحرام منه وكذا إن كان أبعد ،وال جيوز له التأخري إىل ميقات املحجوج عنه أو مثل مسافته،

وإن كان أقرب منه يف املسافة وجب اإلحرام من حماذاة ميقات املحجوج عنه أو إىل مثل مسافته

وعدم االكتفاء باخلروج إىل دون ذلك وإن كان ميقات آفاقي.

وقيل :جيوز اإلحرام من ميقات آفاقي يمر عليه األجري ،وإن كان أقرب من ميقات املحجوج

عنه .قال يف «برشى الكريم»[ :وهو وإن كان غري معتمد عند أكثر املتأخرين فيه فسحة كبرية،

وجيوز تقليده والعمل به لألجري؛ ألن هذا من عمل النفس.

قال ابن قاسم :وعىل جواز العدول لألقرب ،فيجوز للمكي األجري عن آفاقي ،اإلحرام من

مكة ،وال حط وال دم عليه ،وهو ما اعتمده اجلامل الطربي  ،والذي اعتمده املحب الطربي

لزوم اخلروج إىل امليقات ،ولو أقرب من ميقات املحجوج عنه ،عىل ما تقدم من جواز العدول
ِ
املستأجر لو
لألقرب ،فإن خالف لزمه الدم ،واحلط .وفرق بني مكة وغريها من املواقيت ،بأن
أتى غريها من املواقيت كان ميقاته ،ولو أتى إليها بال إحرام مع إرادة النسك ،ثم أحرم منها،
لزمه الدم فأجريه كذلك فيهام .وعىل هذا لو رشط املستأجر اإلحرام من مكة فسدت اإلجارة،

فإن حج األجري منها استحق أجرة املثل ،والدم عىل املستأجر أي :لإلذن يف اإلحرام من
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و َم ْن َم ْس َك ُن ُه َب ْي َن ال ِمي َق ِ
ات و َم َّك َة ف ِمي َقا ُت ُه َم ْس َك ُن ُه ،
مكة.اهـ  .ولو تربع مكي بنسك عن آفاقي وأحرم به من مكة ،استوجه يف املنح وجوب الدم

عىل املتربع ،ألنه الذي ورط نفسه] .اهـ ما قاله يف «برشى الكريم».

[ويف حاشية «هناية األمل» عن أيب احلسن الزعفراين أنه قال :إذا عني له املستأجر أحد

املواقيت اخلمسة ،فأحرم من ميقات آخر رشعي أقرب منه أو أبعد ،جاز ومل يرد شيئ ًا ،الستواء

اجلميع بالرشع] .اهـ من «فتح العالم» .

وليعلم أن أعيان هذه املواقيت ال تتعني بحيث جيب عليه سلوك الطريق ليأيت عليها ،وذلك

إن كان طريقه إىل مكة ال يأيت عىل أعيان هذه املواقيت ،فإنه جيب عليه اإلحرام مما حاذاه من

تلك املواقيت يمنة أو يرسة ،فاالعتبار بذلك ال باملحاذاة بام فوق امليقات أو بام حتته فإذا حاذاه
يمنة أو يرسة فال جياوز حماذاته من غري إحرام؛ ألن حماذاة امليقات ميقات ملن هذا حاله  .فإن
حاذاه ميقاتان فاألقرب إليه ميقاته ،فإن استويا يف القرب إليه فميقاته األبعد من مكة ،فإن

استويا يف القرب إليه وإىل مكة أحرم من حماذاهتام ،فإن حاذاه أوالً مث ً
ال ذو احلليفة فليس له
تأخري إحرامه إىل أن حياذيه اجلحفة ،وهكذا كمن مر بذي احلليفة فليس له تأخري إحرامه إىل
اجلحفة ،فإن أشكل عىل مريد اإلحرام امليقات أو حماذاته أخذ بقول من خيربه عن علم ،فإن مل

جيده اجتهد إن علم أدلة االجتهاد ،وإال ق ّلد جمتهد ًا إن وجده.

(ومن مسكنه بني امليقات ومكة فميقاته مسكنه)؛ لقوله -عليه الصالة والسالم« :-من كان

دون ذلك ...فمن حيث أنشأ» ،وذلك مثل أهل جدة فإن جدة بني امليقات و بني مكة فيحرم

من جدة .نعم يسن له أن حيرم من الطرف األبعد منها عن مكة وإن أحرم من طرفها األقرب
جاز ،وإن أحرم من موقع الرتخص فيه أساء ولزمه العود إليها ،فإن مل يعد أثم ولزمه الدم .نعم

ذكر ابن حجر أن املسافة بني جدة إىل مكة كاملسافة بني يلملم إىل مكة ،وأن يلملم جبل طرفه إىل
مكة أقرب من جدة إىل مكة ،وعليه فيجوز ألهل اليمن الذين يأتون من البحر -ومثله الذين

يأتون عن طريق اجلو يف الوقت احلارض -أن يؤخروا إحرامهم إىل جدة هبذا االعتبار ،وبذلك
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ات َغ ْي َر ُم ِر ٍ
يد لِل ُّن ُس ِ
ك ُث َّم َأ َرا َد ا ِ
إل ْح َرا َم بِ ِه ف ِمي َقا ُت ُه ِم ْن َح ْي ُث
او َز ال ِمي َق َ
و َم ْن َج َ

َأ ْن َش َأ .

أفتى الشيخ حممد صالح الريس ومفتي الشافعية بمكة العالمة حممد بن حسني احلبيش.

وخرج بمن مسكنه بني امليقات ومكة :من كان مسكنه بني ميقاتني كأهل بدر فإهنم بني ذي

احلليفة واجلحفة فال يلزمهم الرجوع لذي احلليفة بل حيرمون من اجلحفة فهي ميقات هلم عند
مرورهم عليها.

(ومن جاوز امليقات غري مريد للنسك ثم أراد اإلحرام به) بعد املجاوزة (فميقاته من حيث

أنشأ) نيته ويقال له :امليقات املعنوي ،وهو مأخوذ من قوله -عليه الصالة والسالم« :-فميقاته
حيث أنشأ».
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( َف ْص ٌل) و َي ُج ُ
لى
وز َأنْ ُي ْح ِر َم ُم ْف ِرد ًا َأ ْو ُمت ََمتِّع ًا َأ ْو َقا ِرن ًا َأ ْو ُم ْط َلق ًا  ،و َي ْص ِر ُفه إِ ٰ
َما َش َاء .

(فصل) يف بيان أنواع النسك

(و) بيان األفضل منها  .أما بالنسبة لتأدية النسك فال شك أنه (جيوز) أي :يصح اإلتيان

بأي نوع من أنواعها ،فيصح (أن حيرم مفرد ًا أو متمتع ًا أو قارن ًا) وهذا يسمى باإلحرام املعينَّ إذا
عني أحد هذه األنواع الثالثة ،واألصل يف جوازها ما رواه مسلم عن عائشة -ريض هلل تعاىل
عنها -قالت :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ فقالَ « :م ْن أراد منكم أن هُيِ َّل بحج وعمرة فليفعل،
ومن أراد أن هيل بحج فليهل ،ومن أراد أن هيل بعمرة فليهل» وانعقد اإلمجاع عىل ذلك.

(أو مطلق ًا) أي :وجيوز أن حيرم مطلق ًا ،وذلك بأن ينوي الدخول يف اإلحرام دون تعيني

(ويرصفه إىل ما شاء) من أنواع النسك املتقدمة؛ ألن النبي ﷺ وأصحابه أهلوا كذلك ،وأحرم
سيدنا عيل وأبو موسى ريض اهلل عنهام كإحرامه ﷺ كام رواه البخاري ومسلم ،وإذا جاز اإلهبام

جاز اإلطالق ،إال أن التعيني أفضل من اإلطالق؛ ألنه يعرف ما دخل فيه ،مع كونه أقرب إىل
اإلخالص ،وملا روى جابر« :أن النبي ﷺ أحرم باحلج» كام رواه البخاري ومسلم.

وصورة اإلفراد :أن حيرم باحلج ثم بعد متام أفعال احلج حيرم بالعمرة من أدنى احلل ويأيت

هبا يف سنة احلج ،وهي صورة اإلفراد الفاضلة.

فإن أتى بالعمرة يف تلك السنة لكن قبل أشهر احلج وحج فهي صورة أيض ًا من صور

اإلفراد ،وتسمى هذه الصورة متتع ًا أيض ًا إال أنه غري موجب للدم.

والصورة الثالثة له :أن حيج وال يأيت بعمرة ال قبل احلج يف غري أشهره ،وال بعده ،بحيث

يقترص عىل احلج فقط ،أو يأيت بالعمرة بعد متام سنة احلج.

وصورة التمتع :أن يأيت بعمرة من امليقات يف أشهر احلج ،وبعد الفراغ منها حيرم باحلج يف

عامه ذلك أو يف عام قابل.
وصورة القران :أن يحُ ِرم باحلج والعمرة مع ًا يف أشهر احلج ،أو حيرم بعمرة وحدها ولو قبل
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َ
وأ ْف َض ُلها ا ِ
إل ْف َر ُاد
أشهر احلج عىل املعتمد ،ثم حيرم باحلج يف أشهره وقبل الرشوع يف طواف العمرة ،ويكون هنا
قد أدخل احلج عىل العمرة وال يصح العكس.

واألصل يف صحة إدخال احلج عىل العمرة ويكون بذلك قارن ًا ما رواه مسلم أن عائشة

ريض اهلل عنها -أحرمت بعمرة فدخل عليها النبي ﷺ فوجدها تبكي فقال« :ما شأنك؟»فقالت :حضت وقد أحل الناس ومل َأح ِلل ومل أطف بالبيت ،فقال هلا ﷺِ :
«أهليِّ باحلج».
ْ
ففعلت ثم وقفت يف املواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا واملروة ،فقال هلا ﷺ:

«قد حللت من حجك وعمرتك مجيع ًا».

واحرتز بـ :قبل الرشوع يف الطواف ،عام إذا رشع يف الطواف ثم أحرم باحلج فإنه ال يصح؛

لرشوعه يف أسباب التحلل ،وبـ :ال يصح عكسه -أي :إدخال العمرة عىل احلج -وهو اجلديد
من قويل الشافعي ،والقديم عىل جوازه ،فإذا قيل باجلديد وهو املعتمد فاإلحرام ال ٍغ ومل يتغري

إحرامه باحلج ،وإن قيل بالقديم صح وكان قارن ًا ،وعىل القول بالقديم فإنه يصح أن يدخل

العمرة عىل احلج ما مل يرشع يف يشء من أسباب التحلل وهو األصح من أربعة أوجه.

ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ،فقد ثبت يف «الصحيحني» عن عائشة -ريض

اهلل تعاىل عنها -أن الذين مجعوا احلج والعمرة مع رسول اهلل إنام طافوا طواف ًا واحد ًا ،وقال
هلا النبي ﷺ« :يسعك طوافك ِ
حلج ِك وعمرتِ ِك» فأبت -حيث قالت له :يرجع الناس بحج
وعمرة -أي :بأعامل كل منهام عىل انفراد ، ..فبعث معها أخاها فأعمرها من التنعيم فاعتمرت

بعد احلج .وروى مسلم عن جابر -ريض اهلل عنه -قال« :مل يطف النبي ﷺ وال أصحابه بني

الصفا واملروة إال طواف ًا واحد ًا» فالقارن إن أتى بطواف القدوم وسعى بعده فيكون السعي

حلجه وعمرته وليس عليه بعد ذلك إال طواف اإلفاضة ،فإن مل يسع بعد طواف القدوم ،أو

مل يطف للقدوم ،سعى بعد طواف اإلفاضة سعي ًا واحد ًا .وقال اإلمام أبو حنيفة :البد له من
طوافني وسعيني ،لكنه البد من افرتاقهام بحيث يطوف أوالً ،ثم يسعى ،ثم يطوف ويسعى.

(وأفضلها اإلفراد) وذلك بأن يأيت بالعمرة يف سنته ،وهو أفضل من تقدم العمرة عليه يف
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فال َّت َم ُّت ُع ِ
المت ََمت ِِّع
فالق َرانُ  .و َي ِج ُب َع ٰ
لى ُ
غري أشهر احلج ،وهذا أفضل من القران والتمتع ،أما إذا أتى باحلج مفرد ًا من غري عمرة ،أو

أخرها إىل السنة الثانية فالتمتع أفضل؛ لكراهة تأخري العمرة عن سنة احلج ،خالف ًا للسبكي
الذي أطال يف أنه أفضل وإن اعتمر يف سنة أخرى.

وإنام كان اإلفراد أفضل من التمتع والقران؛ [ألن الذين َر َو ْوه عن النبي ﷺ أكثر وأفقه ،فإنه

ثبت يف «الصحيحني» عن جابر وعائشة وابن عمر وابن عباس -ريض اهلل عنهم -وأمجعوا

عىل عدم كراهته ،واختلفوا يف كراهة التمتع والقران ،وفيهام الدم ،وال دم يف اإلفراد باإلمجاع
واجلرب دليل النقصان ،واخللفاء الراشدون بعد النبي ﷺ أفردوا احلج وواظبوا عليه  .رواه
الدارقطني ،وهو فعل أهل احلرمني وعلامئهم ،ولو مل يعلموا أن النبي ﷺ حج ِ
مفرد ًا مل يواظبوا

عليه ،لكن رشط تفضيله أن يعتمر من سنته ،فإن أخر العمرة عن عام احلج فالتمتع والقران
أفضل منه بال خالف ،وألن تأخريه العمرة عن سنة احلج مكروه كام تقدم .وقال القايض

حسني واملتويل :اإلفراد أفضل مطلق ًا ..لكنه قال يف «رشح املهذب» :إن هذه املقالة شاذة] .

اهـ «النجم الوهاج».

يقول راقمه العبد الضعيف  :اعتبارها أوىل ألهنم نقلوا أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم حج

مفرد ًا ومل ينقل أنه أتى بعمرة بعد احلج يف عامه ذلك فعليه فيكون اإلفراد أفضل مطلق ًا.

(فالتمتع) أفضل بعد اإلفراد؛ ألن املتمتع يأيت بعملني كاملني ،غري أنه ال ينشأ هلام ميقاتني .

(فالقران) بعد التمتع أفضل من اإلطالق ،وكونه يف املرتبة الثالثة يف األفضلية؛ القتصار العمل

فيه عىل ٍ
عمل واحد لنسكني.

ومما تقدم يتضح أن يف التمتع والقران نقص ًا قد جرب بالدم ،وعند عدمه يقوم مقامه الصيام.

(و) إنام (جيب) الدم (عىل املتمتع)؛ لقوله تعاىل :ﮋﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﮊ.
وجيب اهلدي عىل املتمتع إذا توفرت فيه أربعة رشوط:

األول منها :أن ال يكون من حارضي املسجد احلرام؛ لقوله تعاىل :ﮋﰓﮊ أي :وجوب
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الدم ﮋﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﮊ  .وحارضو املسجد احلرام :هم أهل مكة ومن

بينه وبني احلرم مسافة ال تقرص فيها الصالة كأهل جدة ونحوها ،وقيل :من بينه وبني مكة
مسافة ال تقرص فيها الصالة ،واألول هو املعتمد؛ ألن من قرب من اليشء ودنا منه يقال له

حارضه ،كام قال تعاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﮊ أي :قريبة منه.
فمن كان بمكة أو من حاضرِ ِ هيا كام تقدم ،وأحرم بعمرة يف أشهر احلج ثم حج من عامه فال

دم عليه ،وإن كان متمتع ًا ،لآلية.

والثاين منها :أن ال يعود إىل امليقات الذي أحرم منه بالعمرة ،أو إىل مثل مسافته ،أو إىل

ميقات آخر ولو كان أقرب منه ،أو إىل مسافة القرص من مكة ،ومن هنا يتضح أنه يسقط الدم

عن كل متمتع أحرم بالعمرة من ميقات بلده ثم أحرم باحلج من ميقات بلده ،أو من ميقات
ٍ
ميقات بل إىل مسافة تقرص فيها الصالة،
آخر ،وإن كان أقرب من ميقات بلده ،أو مل يعد إىل
وال دم عىل آفاقي جاوز امليقات غري مريد للنسك ثم ع َّن له بعد ذلك اإلحرام ،فأحرم بعمرة

من موضعه ولو من ميقات املكي بالعمرة ،ثم ع َّن له احلج فأحرم به من ميقاته ،أو ميقات آخر،
أو من مسافة قرص من مكة.

ولو أحرم من ذكرنا باحلج من مكة ،أو من غري امليقات ،ثم رجع بعد اإلحرام من امليقات،
أو َلمِا أرشنا إليه قبل التلبس بنسك ولو بخطوة من طواف القدوم سقط عنه الدم .وال يسقط
الدم عن آفاقي متتع بالعمرة ونوى االستيطان بمكة أو بقرهبا ولو بعد فراغ العمرة؛ ألنه ال
يكفي هنا التوطن بمجرد النية وإن نواه حال اإلحرام بالعمرة؛ ألن العربة هنا بالتوطن بالفعل

ال بمجرد النية فالبد من اإلقامة يف مكة أو بقرهبا بحيث يميض عليه شتاء وصيف ومل خيرج
ٍ
فحينئذ يكون
منهام إال حلاجة مع قصد عدم اخلروج مما ذكر لغري حاجة فيام بقي من عمره،
متوطن ًا فيثبت له حكم حارضي املسجد احلرام.

والثالث منها :أن يكون اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج ،فإن أحرم بالعمرة يف غري أشهر

احلج وأتى هبا ثم بقي يف مكة أو خارجها دون مسافة قرص منها ثم أحرم باحلج من موضعه
يف ذلك العام فال دم عليه؛ ألنه مل يتمتع بالعمرة يف أشهر احلج .وهل يكون يف صورة إحرامه
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وال َقا ِر ِن َد ٌم ،
ِ
مفرد ًا أو متمتع ًا؟ قيل :مفرد ًا ،وقيل :متمتع ًا ال دم عليه ،وقد تقدم بيان ذلك.

وكذا لو أحرم بالعمرة يف غري أشهر احلج ،وأتى بأعامهلا يف أشهر احلج فال دم عليه؛ لتقدم

أحد أركاهنا وهو اإلحرام ،ومن باب أوىل لو تقدم بعض أفعاهلا كمن أحرم بالعمرة يف آخر
يوم من رمضان ،ثم أتى بأعامهلا يف شوال ،أو أحرم هبا يف آخر يوم من رمضان وأتى بالطواف

أو بعضه قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فال دم عليه وهو املعتمد ،وقيل :جيب عليه

الدم.

الرابع :أن يكون اإلحرام بالعمرة ،ثم اإلحرام باحلج يف سنة واحدة ،فلو أتى بالعمرة يف

سنة واحلج يف أخرى ،فال جيب عليه الدم وإن كان يسمى متمتع ًا كام تقدم؛ ملا روى البيهقي

بإسناد حسن عن سعيد بن املسيب قال« :كان أصحاب النبي ﷺ يعتمرون يف أشهر احلج فإذا

مل حيجوا من عامهم ...مل هُيدوا».

وقال الدمريي :سئل الشيخ عن آفاقي أحرم بالعمرة يف أشهر احلج ثم قرن من عامه هل

عليه دم أو دمان بسبب التمتع والقران؟

فأجاب الشيخ :بأن عليه دم واحد للتمتع ،وال يشء للقران ،من جهة أن َم ْن دخل مكة فقرن

أو متتع فحكمه حكم حارضي املسجد احلرام ،وعىل تقدير أن ال يلحق هبم ففي هذه الصورة
قد اجتمع التمتع والقران ودمهام متجانس فيتداخالن قال :هذا ما ظهر يل .اهـ .

قال يف «برشى الكريم»[ :لو أحرم آفاقي بعمرة يف أشهر احلج وأمتها ثم قرن من عامه لزمه

دمان كام قاله البغوي ،لكن صوب السبكي لزوم دم واحد للتمتع؛ ألن من دخل مكة فقرن أو
متتع فهو حارض أي :عىل الضعيف القائل بعدم اشرتاط االستيطان يف احلارض ،ثم قال :نعم إن

قيل احلارض هو املستوطن استقام وجوب دمني مع احتامل فيه من جهة التداخل . ].اهـ .

(و) جيب عىل (القارن دم) إذا توفر رشطان كدم املتمتع ،لكون القارن متمتع ًا بأحد العملني،

فهو أشد ترفه ًا من املتمتع التارك ألحد امليقاتني ،وفعل التمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه
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ِ
اج َب ِ
الو ِ
وب الدَّ ِم َم ْن َت َر َك َو ِ
وم ْث ُل ُه ُما ِفي ُو ُج ِ
ات ،
اجب ًا ِم َن َ
الدم فالقارن أوىل.

وملا روى الشيخان عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالتُ « :د ِخل علينا يوم النحر بلحم بقر

فقلت :ما هذا؟ فقالوا :أهدَ ٰى رسول اهلل ﷺ عن نسائه بالبقر وكن قارنات» .والرشطان مها:

 -1أن ال يكون من أهل احلرم وال بينه وبني احلرم مرحلتان؛ ألن دم القران فرع عن دم

التمتع ألنه وجب بالقياس عليه ،ودم التمتع ال جيب عىل احلارض ،ففرعه أوىل  .ووجه القياس
وجود الرتفه فيهام فاملتمتع تر َّف َه بربح ميقات احلج؛ ألنه حيرم به من مكة ولو َقدَّ م احلج الحتاج
يف العمرة إىل اخلروج إىل أدنى احلل ليحرم منه بالعمرة ،والقارن ترفه برتك أحد العملني.

 -2أن ال يعود إىل امليقات بعد دخوله مكة وقبل تلبسه بنسك ولو مندوب ًا كطواف القدوم،

وقيل :ينفعه العود ما مل يقف بعرفة ،وإن طاف للقدوم وسعى للحج بعده.

(ومثلهام) أي :املتمتع والقارن (يف وجوب الدم من ترك واجب ًا من الواجبات) كتارك

اإلحرام من امليقات ،وعىل التارك لثالث حصيات أو أكثر من حيص اجلامر سواء مجار يوم
النحر أو أيام الترشيق ،وسواء املعذور بمرض أو حبس أو غريه ،وعىل تارك املبيت بمزدلفة،
أو منى ،أو طواف الوداع من غري عذر ي ِ
سقط وجوهبا كام تقدم يف موضعه.
ُ
قال الكردي [ :ودم الفوات وكذا ناذر نحو امليش إذا أخلفه وناذر نحو احللق وكذا األجري

املخالف ملا استؤجر له ،كأن استؤجر للقران فأفرد ومل يعد إلحرام العمرة من امليقات ،أو
استؤجر للتمتع فقرن ومل يعدد األفعال ،أو أفرد ومل يعد إىل امليقات ،أو ترك شيئ ًا مما ُأمر به من
اإلحرام من دويرة أهله ،أو ِم ْن شوال ،أو ماشي ًا ،وكذا ترك اجلمع بني الليل والنهار بعرفة،
وترك ركعتي الطواف بناء عىل الضعيف القائل بوجوهبام  .دم ترتيب وتقدير] .اهـ ومعنى

دم الرتتيب :أي :إنه ال جيوز العدول عن الدم إىل بدله إال إذا فقده حس ًا أو رشع ًا وهو مقابل
التخيري.
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فص َي ُام َع ْش َر ِة َأ َّيا ٍم َ :ث َ
فإِنْ َع َجزَ َع ِن الدَّ ِم ِ
الح ِّج
ال َث ٍة ِفي َ
ومعنى التقدير :أنه إذا عجز عن الدم ينتقل إىل بدل مقدَّ ر بتقدير الشارع وهو صوم عرشة أيام.

والدم املراد به هنا :الشاة املجزئة يف األضحية أو ما يقوم مقامها من ُسبع بدنة أو بقرة ،وعىل
هذا فإن دماء احلج تنقسم إىل أربعة أقسام .

وجيب دم التمتع بالفراغ من العمرة وباإلحرام باحلج ،وجيوز تقديمه عىل اإلحرام باحلج

ال قبل الفراغ من العمرة وهو األصح ،وقيل :جيوز بعد اإلحرام بالعمرة وقبل الفراغ منها،

واألفضل كونه يوم النحر خروج ًا من خالف من أوجبه من األئمة الثالثة فإهنم قالوا :ال جيوز
قبله أي :يوم النحر؛ ألنه مل ينقل عن النبي ﷺ وال عن ٍ
أحد ممن كان معه أنه ذبحه قبله.
وجيب الدم يف القران باإلحرام ،وما قيل يف التمتع يقال فيه .وأما غريها مما ذكرناه فال جيب

فيه الدم إال بالوقوع فيه ال قبله( ،فإن عجز عن الدم) كأن مل جيده بموضعه أي :بمحل ذبحه
وهو احلرم ،أو وجده بأكثر من ثمن املثل يف ذلك املوضع أو غاب عنه ماله ولو لدون مسافة

القرص ،أو احتاج إىل رصف ثمنه يف نحو مؤونة سفره (فصيام عرشة أيام) وجوب ًا (ثالثة يف
احلج) ،لقوله تعاىل :ﮋﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﮊإن تصور وقوع األيام الثالثة يف احلج

لوجوب إيقاعها فيه بالنص املذكور وذلك يف صيام التمتع والقران وترك اإلحرام من امليقات
وكدم خمالفة امليش املنذور وكذا دم الفوات .وذلك بأن يصوم هذه الثالثة األيام قبل يوم
النحر ،وليس السفر عذر ًا يف تأخري صوم هذه الثالثة األيام  .ويبدأ وقت صوم هذه الثالثة
من اإلحرام باحلج ،فال جيوز تقديمها عىل اإلحرام باحلج ،بخالف الدم فإنه جيوز تقديمه؛ ألن
الصوم عبادة بدنية ،فلم جيز تقديمها عىل وقتها كالصالة بخالف الدم ،فإنه عبادة مالية فيجوز

تقديمه كالزكاة.

فيستحب للمتمتع اإلحرام باحلج ليلة السادس؛ ليصوم السادس والسابع والثامن ،وال

يستحب تأخريه عن السابع لكي ال يصوم يوم عرفة؛ ألنه يستحب فطره للحاج ،وال تأخريه،

ليصومها يف يوم النحر أو أيام الترشيق حلرمة الصوم يف يوم النحر قوالً واحد ًا ،وعدم جواز
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لى َأ ْه ِل ِه .
وس ْب َع ٍة إذا َر َج َع إِ ٰ
َ
صومها أيام الترشيق عىل اجلديد ولو للحاج املتمتع .

ومن أحرم قبل يوم عرفة وأمكنه الصيام ومل يصم فإن كان ثمة عذر صامها بعد أيام الترشيق

عىل الصحيح وتكون قضاء ال إثم فيه ،وإن مل يكن له عذر صامها كذلك مع اإلثم( .و) يصوم

(سبعة إذا رجع إىل أهله)؛ لقوله تعاىل :ﮋﰋ ﰌﰍﮊ أي :إذا رجع إىل أهله ووطنه ،ففي
«الصحيحني» عن ابن عمر ريض اهلل عنهام« :فمن مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا
رجع إىل أهله» ،وفيه من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ﮋﰌﰍﮊ إىل أمصاركم .

وال جيوز صومها يف أثناء الطريق ،وهذا هو األظهر ،ومقابله جيوز؛ ألنه أراد بالرجوع:

الفراغ من احلج ،أي :إذا رجعتم من منى إىل مكة .

وإذا مل يصم الثالثة يف احلج ،لزمه صيام ثالثة أيام قضاء ،والسبعة أداء ،والتفريق بني الثالثة

والسبعة بأربعة أيام  -يوم النحر وأيام الترشيق  ،-ومدة سريه إىل بلده عىل العادة الغالبة يف

دم القران والتمتع وجماوزة امليقات ،وبيوم يف البقية ،ومدة إمكان السري إىل أهله عىل العادة
الغالبة ،فلو صام العرشة يف وطنه ِوال ًء حصلت الثالثة فقط ،وقيل :ال جيب التفريق ،وقيل:
جيب مطلق التفريق ،وحيصل ولو بيوم واحد.

وإذا رشع يف الصوم عند عدم وجود اهلدي حس ًا أو رشع ًا ثم وجده مل يلزمه ،لكن يستحب

له ترك الصوم واإلتيان باهلدي.

قال الدمريي يف «النجم الوهاج»[ :واملتمتع الواجد للهدي إذا مات بعد فراغ احلج ومل يكن

أخرجه ،وجب إخراجه من تركته بال خالف ،وإن مات قبل فراغ احلج ،ولو عقب اإلحرام

ففيه قوالن :أظهرمها خيرج من تركته أيض ًا ،ومن فرضه الصوم إذا مات ،فإن مات قبل متكنه
منه فاألصح أنه يسقط ،وإن متكن فاألصح أنه كصوم رمضان يأيت فيه القديم واجلديد] .اهـ.

والقديم :أنه إذا متكن من الصيام ومل يصم حتى مات ،يصوم عنه وليه ،واجلديد :يطعم من

تركته لكل يوم مد.
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ات ُم ِريد ًا لِل ُّن ُس ِ
ك
او َز ال ِمي َق َ
( َف ْص ٌل) و َم ْن َج َ
(فصل) يف بيان حكم جماوزة امليقات
أي :بغري إحرام عند إرادة النسك ،لذلك قلت( :ومن جاوز امليقات) ،أي :ميقات بلده أو

أي ميقات من املواقيت اخلمسة عند مروره عىل أحدها ،حتى املكي يف احلج كام تقدم ،فإن
إحرامه هبا من مكة ،أو من دويرة أهله ملن منزله بني امليقات ومكة ،أو حمل ما ع َّن له اإلحرام

بالنسك وهو امليقات املعنوي كام تقدم ،مع كون املجاوزة للميقات الذي ذكرنا إىل جهة احلرم،
بخالف ما لو جاوزه يمنة ويرسة ،مع كون من ذكر (مريد ًا للنسك) حج ًا كان ،أو عمرة ،أو

مها مع ًا ،ولو يف العام القابل عىل ما قاله ابن حجر وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة ،وخالف
الشهاب الرميل فيمن قصد نسك ًا يف العام القابل ودخل مكة هبذا القصد بأنه يستحب له أن

حيرم بنسك وال يتجاوز من غري إحرام عىل األصح ،وجيب عىل مقابله وإن نوى إقامة طويلة
بمحل قبل مكة ،هذا إن أنشأ سفره بقصد مكة أو احلرم ،أما من أنشأ سفره بقصد غري مكة أو
احلرم بأن قصد جدة أو الطائف لنحو جتارة ،وكان من أهل املدينة مث ً
ال فإنه يمر بامليقات وال

يكلف اإلحرام.

قال الكردي يف «الكربى» :وقول «التحفة»( :إن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة) قال السيد

عمر البرصي يف حواشيه عىل «التحفة» :لعل حمله فيمن أنشأ سفر ًا بقصد مكة أو احلرم ،وإال
فهو مشكل القتضائه وجوب اإلحرام عىل َم ْن مر بذي احلليفة مريد ًا للنسك مع إنشاء السفر
وحرج تأباه حماسن الرشيعة.اهـ .ثم
إىل غري جهة احلرم كجدة والطائف ،وهو بعيد جد ًا،
ٌ
رأيت يف «فتاوى الشهاب الرميل» ما نصه :سئل عمن خرج من بلده مريد ًا النسك مع نية

اإلقامة ببندر جدة شهر ًا أو نحوه للبيع والرشاء ،فهل تباح له جماوزة امليقات من غري إحرام
ليتحلل بنية اإلقامة بجدة أم ال تباح له املجاوزة؟ فأجاب :من بلغ ميقات ًا مريد ًا نسك ًا مل جتز له
جماوزته بغري إحرام ،وإن قصد اإلقامة ببندر بعد امليقات شهر ًا مث ً
ال للبيع ونحوه ،إال أن يقصد

اإلقامة بالبندر املذكور قبل اإلحرام  .اهـ .
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َأثِ َم َ
الع ْو ُد ،
ول ِز َم ُه َ
قال ابن اجلامل يف «رشح اإليضاح» :وينبغي أن يقيد بام إذا مل يكن البندر يف جهة احلرم

مر بذي احلليفة قاصد ًا اإلحرام باحلج ناوي ًا اإلقامة ببندر
وإال فهو مشكل؛ القتضائه أن َم ْن َّ
الصفراء ،أو بدرَّ ،
أن له التأخري إىل ذلك وليس كذلك فليتأمل.اهـ .
وحاصل ما ذكروه ينشأ عنه اآليت:

 -1أن يتجاوز امليقات إىل جهة احلرم مريد ًا للنسك وأنشأ سفره ذلك ألجل النسك مع كونه

قاصد ًا اإلقامة ببلد قبل مكة ،كأن كان من أهل املدينة مث ً
ال وأراد السفر إىل مكة مريد ًا النسك
ناوي ًا اإلقامة يف جدة إقامة طويلة كشهر مث ً
ال لنحو عمل وغريه ،فال حيق له تأخري اإلحرام إىل
جدة.

 -2أن يتجاوز امليقات مع كونه مريد ًا للنسك ،ولكنه أنشأ سفره ذلك لقصد آخر كعمل

ونحوه ،مع كونه ناوي ًا إقامة طويلة لذلك العمل كشهر ونحوه حيث كان الباعث له يف سفره

ذلك العمل وكون جهة سفره جهة احلرم ،كمن سافر من املدينة لعمل مع إرادته احلج يف تلك
ٍ
عندئذ
السنة إىل الطائف أو جدة وغريها مما هي يف جهة احلرم مع كونه يمر بميقاته فال يكلف

اإلحرام؛ ملا يف ذلك من املشقة التي تأباها حماسن الرشيعة.

والفرق بني الصورتني :أنه يف الصورة األوىل الباعث له عىل السفر النسك .ويف الثانية

الباعث له عىل السفر مطلق العمل ،مع إرادته للحج يف ذلك العام مثالً.

فمن جاوزه من املذكورين من غري إحرام (أثم) بتجاوزه العامد والعامل مع التكليف ،وأثم

بعدم العود اجلميع مع التكليف أيض ًا؛ إذ يلزمهم .ومن هنا يظهر أن العامل والعامد يأثامن
بالتجاوز ما مل ينويا العود إىل امليقات ،ويأثامن مرة أخرى بعدم العود( .ولزمه العود) أي:
املجاوز للميقات العامل واجلاهل والنايس والعامد ل ُي ِ
حرم منه؛ ألن اإلحرام منه كان واجب ًا
عليه ،وتركه وقد أمكنه تداركه فيأيت به  .وال يلزمه العود إىل ميقاته ذلك ،بل يكفي عوده إىل

ميقات آخر مثل مسافة ميقاته إىل مكة ،بل إن عاد إىل مثل مسافة ميقاته من مكة وإن مل يكن ثمة
()658

كتاب الحج

فإِنْ َل ْم َي ُعدْ َق ْب َل َت َل ُّب ِس ِه بن ُُس ٍ
ك َل ِز َم ُه َد ٌم .
ميقات كفى؛ ألن املقصود استدراك ما َف َّوته  ،وهو حاصل بذلك الرجوع  .وال يكفي الرجوع
إىل ميقات أقرب من ميقاته ،وإن كان ميقات ًا عىل املعتمد.

(فإن مل يعد) من جتاوز ،وال ُع ْذر من العود كضيق الوقت وخوف الطريق قبل إحرامه ليحرم

من امليقات ،أو (قبل تلبسه بنسك) بعد إحرامه (لزمه دم) أي :من جاوز امليقات ومل يعد إليه
ولو بعد اإلحرام وقبل التلبس بالنسك ،والدم هنا دم ترتيب وتعديل كام مر ،وقد روى مالك
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال« :من نيس من نسكه شيئ ًا أو تركه فليهرق دم ًا» ،وخرج
بام ذكرنا :من جاوزه مريد ًا للنسك ،ولكنه مل يحُ ِرم به فال إثم عليه وال دم.
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الط َو ِ
اف َأ َح َد َع َش َر َّ :
ات َّ
وو ِ
الح َد َث ْي ِن ،
اج َب ُ
ار ُة َع ِن َ
( َف ْص ٌل) َ
الط َه َ
(فصل) يف بيان واجبات الطواف وسننه
(وواجبات الطواف أحد عرش) واملراد بالطواف أنواعه من فرض وواجب ونفل ،فالفرض

من الطواف طواف احلج والعمرة ،أو مها ،أو طواف التحلل ،والواجب طواف الوداع عىل
املعتمد ،والنذر ،والنفل إما مسنون وهو طواف القدوم ملن قدم مكة حاج ًا ،أو معتمر ًا ،أو

قارن ًا ،أو حالالً ،وإما تطوع وهو كل طواف ينشئه الطائف.

واملراد بالواجبات هنا الرشوط؛ ألن الرشط والواجب يشرتكان يف َّ
أن ك ً
ال منهام البد منه،

فعىل هذا يدخل الرشط يف الواجب والعكس إذا كان هبذا املعنى ،قال الدمريي يف رشحه عىل

«املنهاج»[ :املراد بالواجبات :الوظائف التي البد منها ،وذلك أعم من الرشوط واألركان].

اهـ.

قال الكردي يف «الكربى»[ :واملراد بالواجبات ما البد منها فيشمل الرشوط ،ولذلك قال

النووي يف «اإليضاح»[ :أما الرشوط والواجبات فثامنية] اهـ  .قال ابن اجلامل يف «رشحه»:
ظاهر كالمه إن املراد بالرشوط الواجبات ،فعطفه عليها من عطف الرديف ،ولو قيل :إن

الطهارة عن احلدثني ،والنجس ،والسرتة ،وجعل البيت عن اليسار ،وكونه يف املسجد ،وكونه
خارج ًا عن البيت بجميع بدنه رشط ،وأن نيته حيث تعترب ،وعدم الصارف ،وكونه سبع ًا ركن،
مل يكن بعيد ًا ،وإن مل َأر من نبه عليه .اهـ .

األول منها( :الطهارة عن احلدثني) األصغر واألكرب؛ ألن الطهارة منهام رشط يف صحة

الطواف كام مها رشط يف صحة الصالة؛ لقوله ﷺ« :الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه
الكالم فمن تكلم فال يتكلم إال بخري» رواه احلاكم ،فسمى الطواف يف احلديث صالة ،أي:

إنه يشرتط له ما يشرتط هلا.

وقد ورد يف «الصحيحني»« :أنه ﷺ أول يشء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ ثم طاف

بالبيت» ،وقد ورد يف مسلم أنه قال« :خذوا عني مناسككم».
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اس ِة ِفي َث ْوبِ ِه  ،و َب َدنِ ِه  ،و َم َط ِاف ِه ،
َ
وع ِن ال َّن َج َ
وقوله ﷺ لعائشة حني حاضت وهي حمرمة« :اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف

بالبيت حتى تغتسيل» رواه الشيخان .وإنام منعها من الطواف الفتقارها للطهارة التي أرشدها

إليها بقوله« :حتى تغتسيل».

ولو قال قائل :إنام كان النهي ألجل املسجد.

قيل له :ال ينهض ذلك يف االستدالل به ملا أردت؛ ألنه لو أراد املسجد لقال هلا :حتى ينقطع

الدم؛ فكان النهي للحائض وإنام متنع من الدخول للمسجد خوف ًا من تنجيسه بالدم واألدلة
املتقدمة ترصف املعنى ملا أردنا.
وإذا طيف بالطفل اشترُ ِ ط وضوؤه فيأمره بالوضوء وليه إن كان مميز ًا وإال فيوضئه ،واملجنون

كالطفل فيوضئه الويل وينوي عنهام ،وقيل :ال جيب وضوء غري املميز كام قاله الدمريي.

(و) الثاين :الطهارة (عن النجاسة) بأنواعها (يف ثوبه) الذي يطوف به ملبوس ًا كان أو

حمموالً ،حتى املنديل الذي حيمله معه ونحوه كشمسية وحذاء ،ولو محل طف ً
ال فالبد من تيقن
طهره عند احلمل له ،خاصة إذا كان ُيلبسه حفاظة فالبد من خلوها من النجس ،وإنام نبهت

عىل ذلك لغفلة الكثري عنه ،إذ لو محله ومل يتيقن طهارته ال يصح طوافه إن ظهرت عليه نجاسة
يف تلك احلفاظة ،أو تيقن طهرها ،ثم بعد متام الطواف وجد فيها نجاسة ،فعليه إعادة الطواف؛
ألنه ت ُُؤكِّد أن تلك النجاسة حاصلة يف أثناء الطواف ،وهو حامل هلا فال يصح الطواف كام ال
تصح الصالة ،لعموم احلديث وقد تقدم معنا يف احلديث بأن الطواف صالة (و) كام أوجبنا

خلو النجاسة من الثوب ،فكذلك خلوها من (بدنه) أي :الطائف (ومطافه) أي :املكان الذي
يطوف فيه ،فيشرتط الطهارة يف كل ذلك من النجاسة إال إذا كانت النجاسة معفو ًا عنها ،سواء
أكانت يف ثوبه ،أو بدنه ،أو املكان الذي يطوف فيه ،برشط أن ال يتعمد امليش عىل النجاسة يف

ذلك املكان الذي يطوف فيه ،وأن ال تكون تلك النجاسة رطبة أو مماسها به من بدنه رطب ًا،
ٍ
حينئذ ال تكون نجاسة معفو ًا عنها؛ ألهنا ال تكون نجاسة مكان ،بل نجاسة بدن.
فإهنا
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الع ْو َر ِة ،
وس ْت ُر َ
َ
فإذا طاف ووطئ برجله ذرق ٍ
طري يف املطاف وكان رطب ًا فال يعفى عنه ،والبد له من إزالة

النجاسة ،ثم يبني عىل طوافه ،وقد جرى عىل هذا ابن حجر يف «التحفة» و «فتح اجلواد»
واجلامل الرميل يف «رشح املنهاج» و«اإليضاح» ،وقال عبدالرؤوف يف «رشحه»[ :الراجح

أن الرطب يرض مطلق ًا حتى مع النسيان] لكن نقل عن السيد السمهودي ما نصه :حيث مل
جيد عنه مندوحة فال يرض وطؤها قصد ًا ،ولو مع الرطوبة كطني الشارع ،وهذا الذي ذكره
السيد السمهودي هو األليق بمحاسن الرشيعة خاصة مع ازدحام املطاف وكثرة الناس يف هذه
األيام ،كام هو مشاهد ،وتفصيل املسألة يف «احلاشية الكربى» للمحقق الكردي فانظره هناك،
فإين قد نقلت منها ما اتضحت به هذه املسألة.

ويف «برشى الكريم»[ :ويعفى عام يشق االحرتاز عنه يف املطاف من ذرق الطيور وغريها

حيث ال رطوبة ومل يتعمده ،لكن يف «املنح» و»اإليعاب» و «خمترص اإليضاح» :أنه حيث

ال مندوحة له عنه ،أي :بأن مل جيد معدالً ال يرض تعمده -أي :بوطئه للنجاسة تلك -ويف
«اإلمداد» قضية تشبيه «املجموع» ذلك بدم نحو القمل وطني الشارع عدم الفرق بني الرطبة
وغريها ،وجرى عليه يف «خمترص اإليضاح»] .اهـ.

(و) الثالث( :سرت العورة) السابقة يف الصالة ،وهي يف حق الذكر واألمة من الرسة إىل

الركبة ،ويف حق احلرة مجيع بدهنا إال الوجه والكفني ،فالبد من سرت العورة مجيعها يف حق َم ْن
ُذ ِكر للحديث السابق «الطواف بالبيت صالة »...وملا رواه الشيخان عن أيب هريرة -ريض اهلل

تعاىل عنه -قال« :بعثني أبوبكر الصديق يف احلجة التي أ َّمره عليها رسول اهلل ﷺ قبل حجة

الوداع يف رهط يؤ ّذنون يف الناس يوم النحر أن ال حيج بعد العام مرشك ،وال يطوف بالبيت
عريان» .فلو كان عريان ًا أو انكشف جزء من عورته ،أو شعر ٌة من رأس احلرة ،أو ظفر من
رجلها ،مل يصح طوافهم ،فقد روى مسلم وأبو داود عن أم سلمة ريض اهلل عنها أهنا سألت

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أتصيل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ قال «إذا كان الدرع
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سابغ ًا يغطي ظهور قدميها» ،نعم لو انكشفت عورته أو جز ٌء منها من غري تفريط حال طوافه،
وسرتها يف احلال ال يرض ذلك ،أما لو فرط أو تعمد مل يصح جز ُء ما طافه مع انكشافها ،فإنه
يسرتها ثم يعيد اجلزء الذي طافه مع االنكشاف ،ثم يبني عىل طوافه ،كام لو انتقض وضوؤه

فإنه يتوضأ ثم يبني عىل طوافه ،وإن طال الفصل ،ويسن له االستئناف خروج ًا من خالف من
أوجبه.

وحمل البناء يف زوال الطهر بغري اإلغامء واجلنون والسكر ،فإنه إذا زال بواحدة من املذكورات،

استأنف مطلق ًا خلروجه عن أهلية العبادة بالكلية ،وأصل املسألة يف «حاشية اجلمل» .والعاجز

عن السرت يطوف وال إعادة عليه لذلك الطواف؛ لكونه جيزئه كام لو صىل عاري ًا مع العجز عن

الساتر.

وهنا مسألة نفيسة ذكرها صاحب «موهبة ذي الفضل» حيث قال[ :وسئل العالمة ابن

قاسم عن امرأة شافعية املذهب طافت لإلفاضة بغري سرتة معتربة جاهلة بذلك أو ناسية،
ثم نكحت شخص ًا ،ثم تبني هلا فساد الطواف ،فأرادت أن تقلد أبا حنيفة -ريض اهلل عنه -يف

صحته -أي :الطواف -لتصري به حالالً ،وتتبني صحة النكاح فهل يصح ذلك؟ وتتضمن
صحة التقليد بعد العمل؟

فأفتى بالصحة ،وأنه ال حمذور يف ذلك ،قال تلميذه منصور الطبالوي :وملا سمعت عنه

ذلك اجتمعت به ،فإين كنت أحفظ عنه خالفه يف العام قبله .فقال :هذا هو الذي أعتقده من

الصحة ،وأفتى به بعض األفاضل تبع ًا له ،وهي مسئلة مهمة كثرية الوقوع وأشباهها كثرية،
ومراده بأشباهها ما كان خمالف ًا ملذهب الشافعي -ريض اهلل عنه -مث ً
ال وهو صحيح عىل بعض

املذاهب املعتربة ،فإذا فعله عىل وجه فاسد عند الشافعي ،وصحيح عند غريه ،ثم علم باحلال،
جاز له أن يقلد القائل بصحته فيام مىض ،وفيام يأيت ،فيرتتب عليه أحكامه ،فتنبه له فإنه مهم
جد ًا وينبغي أن إثم اإلقدام ٍ
باق حيث فعله عامل ًا] .اهـ.
مهم) ينبغي للنساء يف الطواف أن يتنبهن ألمر مهم جد ًا ،وهو سرت أرجلهن فإن
(تنبي ٌه ٌّ

كثري ًا منهن كام هو مشاهد ،يطفن وقليل منهن من تنتبه لسرت رجلها ،وتطوف وهي مكشوفة،
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والطواف ال يصح مع كشف يشء من العورة ،وعليه فإهنا ال تتحلل من حجها وال من
عمرهتا ،حيث قيل بعدم الصحة ،نعم من فعلت ذلك فلها تقليد القائل بأن ِ
الر ْجل ليست من
العورة عند النساء ،خاصة يف هذه األيام التي كثر فيها اجلهل ،وانترش فيه املتحذلقون الذين

يفتون بغري علم وال هدى ،ونسأل اهلل العافية من زمان استعاذ منه الرسول األعظم -عليه

القراء ،ويقل فيه بل ينعدم فيه الفقهاء ،وقد
الصالة والسالم ،-وهو الزمان الذي يكثر فيه َّ
أعاذ النبي ﷺ أصحابه من أن يدركوا هذا الزمان؛ لكثرة الفساد والرش فيه ،خاصة عىل أهل

العلم والدين ،بانتشار أهل األهواء واجلهلة والفسقة ،وتسلطهم عىل املناصب الدينية ،ومراكز
التوجيه لألمة املحمدية ،فخطرهم كبري عىل األمة بأرسها.فإنا هلل وإنا إليه راجعون .

وقد مر أن من عجز عن السرت طاف وال إعادة عليه ،وهل ذلك ملن عجز عن املاء؟ قال
العالمة اجلرداين يف «فتح العالم»[ :قال ابن حجر يف «فتح اجلواد» ما نصه :ملِح ِد ٍ
ث ،أو
ُ
طواف الوداع بالتيمم ،وكذا النفل للمحدث ال املتنجس فيام يظهر ،أخذ ًا
متنجس َع ِد َم املا َء
ُ
من امتناع نحو نفل الصالة عليه كام مر ،وهلام -أي :املحدث واملتنجس -عىل األوجه طواف

الركن بالتيمم ،لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم ك ً
ال منهام اإلعادة ،حيث مل يرج الربء أو املاء
قبل رحيله ،لشدة املشقة يف بقائه حمرم ًا ،وجتب إعادته إذا عاد ملكة لبقائه يف ذمته ،وإنام أبيح له

نحو الوطء للرضورة] .اهـ .
وأفهم كالمه أمرين:

أحدمها :أنه ال يلزمه العود لذلك وهو مفاد كالم غريه .ونقل ابن قاسم عن الرميل :أنه

ال جيب املجيء فور ًا ،قال عبدالرؤوف :وعليه فمحله ما مل يتضيق بنحو عضب ،فإن َع َضب
أناب فيه غريه لعذره مع بقاء األهلية .وإن مات وجب اإلحجاج عنه برشطه وهو :التمكن من

العود ومل يعد ،وأن يوجد يف تركته ما يفي بأجرة من حيج عنه.

ثانيهام :أن الكالم يف اآلفاقي إذ هو الذي يتصور فيه العود ،أما املكي فليس له فعل طواف

الركن بالتيمم إن رجا حصول الربء ،أو املاء يف زمن قريب ال تعظم فيه مشقة مصابرة اإلحرام،

أفاد ذلك الكردي مع زيادة اهـ .
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قلت :وأصل املسألة يف «احلاشية الكربى» للمحقق الكردي حيث قال أيض ًا هناك ورأيت يف
ُ

«فتاوى اجلامل الرميل» أنه ليس لفاقد الطهورين طواف الركن ،قال فإذا خرج ووصل إىل حمل

يتعذر عليه الرجوع منه إىل مكة ،يتحلل بذبح وحلق ونية وصار حالالً بالنسبة ملحظورات
اإلحرام ،محُ ِ رم ًا بالنسبة لبقاء الطواف يف ذمته.
فإذا عاد -أي :فاقد الطهورين -فعل الطواف ،وال يلزمه أن حيرم بام أحرم به أوالً ،بل ظاهر

كالمهم أنه حمرم بالنسبة له ،وأنه ال حيتاج يف فعله إىل إحرام اهـ .

وهذا التفصيل الذي يف فاقد الطهورين ،ذكر نظريه الشارح واجلامل الرميل يف كتبهام يف

احلائض إذا خشيت االنقطاع عن الرفقة ،وخرجت وتعذر عليها العود إال يف اإلحصار من
جيوز
«التحفة» فإنه نظر يف قول البلقيني بجواز التحلل لعدم النفقة ،قال :ألن نفاد النفقة ال ِّ

التحلل من غري رشط ،لكن محله يف «حاشية اإليضاح» استظهار ًا عىل التحلل قبل الوقوف ،أما

بعده فال جيوز إن مل يرشطه ،وبينت يف «الفوائد املدنية» فيمن يفتى بقوله من متأخري الشافعية،
أن التحقيق يف مسألة احلائض ،وكذلك مسألة فتاوى اجلامل الرميل أهنا إذا خرجت من النسك

بالتحلل كاملحرص يحُ كَم بخروجها من النسك رأس ًا وجيب عليها نسك جديد بإحرام جديد
بدالً من الطواف وحده ،وليس هذه نظري مسألة املتيمم؛ ألن املتيمم مل يتحلل حتلل املحرص،

بخالف هذين ،فحرر ما قررته لك ثمة ،واهلل أعلم .اهـ .

قلت :وللحائض والنفساء أن تأخذ بقول ال َّل ْقط ،إن كانت ترى نقاء ودم ًا ،فإذا رأت النقاء
ُ

اغتسلت ثم طافت وصح طوافها وحتللت ،وإن مل َتر نقاء هلا أن تأخذ بقول أيب حنيفة وغريه

وتعصب ثم تطوف وتنحر بدنة ،واهلل أعلم.

انتقض ُطهره  ،أو حصلت عليه نجاسة غري معفو عنها ،أو انكشفت عورته ؛ َق ْط ُع
(فرع) ملن َ
ٌ

الطواف والتطهر ،أو إزالة النجاسة ،أو سرت العورة ثم يبني عىل ما مىض وإن طال الفصل؛ ألن

مر خروج ًا من خالف من أوجبه.
املواالة يف الطواف غري واجبة ،نعم يسن له االستئناف كام ّ
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بالح َج ِر َ
الط َو ِ
و َبدْ ُء َّ
وم َحا َذا ُت ُه
اف َ
األ ْس َو ِد والاِ ٕ ْنتِ ُ
هاء بِ ِه  ،ونِ َّي ُت ُه إِ ِن ٕا ْس َت َق َّل ُ ،
لِ ْل َح َج ِر َأ ْو َب ْع ِض ِه
(و) الرابع( :بدء الطواف باحلجر األسود واالنتهاء به) ملا روى مسلم عن جابر -ريض اهلل

عنه« -أن النبي ﷺ ابتدأ به طوافه» وهذا رشط يف صحة الطواف بال خالف ،وشبهوه بتكبرية

اإلحرام يف الصالة .فيمر الطائف عىل احلجر األسود بجميع شقه األيرس ،فلو بدأ الطواف قبله

مل يعتد بام قبله ،أو بعده كأن بدأ به من الباب مل حتسب له تلك الطوفة.

فإذا وصل إىل حماذاة احلجر األسود وهو مستحرض للنية حيث وجبت ،كأن كان يف طواف
نذر ،أو تطوع ،أو نواها عند املحاذاة ،كان هذا أول طوافه ولغي ما قبله ،فإن طاف ومل ِ
يأت

بالنية ،ومل يكن مستحرض ًا هلا ،مل يصح طوافه ،وسواء أكان عند االبتداء ذلك ناسي ًا أو عامل ًا.

(و) اخلامس( :نيته) أي :الطواف (إن استقل) كأن كان طواف نذر أو تطوع فال يصح إال

بالنية عند املحاذاة للحجر األسود بال خالف كسائر العبادات ،وألنه عمل وكل عمل البد له

من النية ،وقد ورد« :إنام األعامل بالنيات».

وإن كان يف حج ،أو عمرة ،وطاف للقدوم ،أو لإلفاضة ،أو لطواف العمرة ،فاألوىل أن

ينوي خروج ًا من خالف من أوجب النية هنا ،فإن مل ينو صح طوافه عىل األصح؛ ألن نية
النسك تشمله كام تشمل الوقوف وغريه ،فيدخل بذلك طواف القدوم ،وخيرج بذلك طواف

الوداع؛ ألنه مستقل عن النسك فتلزمه فيه النية ،وقيل ال جتب ،وقيل إن وقع عقب نسك ال

جتب وإال وجبت.

(و) السادس( :حماذاته للحجر) أي :حماذاة الطائف بجميع بدنه أي :شقه األيرس ،بحيث ال

يتقدم جز ٌء من الشق األيرس عن جزء من احلجر (أو بعضه) أي :احلجر ،بأن كان نحيف ًا -أي:

الطائف -وحاذى بجميع بدنه بعض احلجر ،وهذه املحاذاة تكون مع النية إن وجبت أو إن
قلنا بوجوهبا كام مر ،وإال تلزم املحاذاة مع عدم النية إن مل نقل بوجوهبا ،فاملحاذاة واجب من

واجبات الطواف.
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يع َب َدنِ ِه ِع ْن َد الاِ ٕ ْبتِ َد ِاء ،
َ
بج ِم ِ
وصفة املحاذاة الفاضلة :أن يمر (بجميع بدنه) عىل مجيع احلجر (عند االبتداء) ،وذلك

بأن يستقبل البيت ويقف عند آخر احلجر الذي ييل الركن اليامين ،بحيث يصري مجيع احلجر

عن يمينه ،ويصري منكبه األيمن عن طرفه ،ثم ينوي الطواف ،ثم يميش مستقب ً
ال احلجر مار ًا
إىل جهة يمينه حتى جياوزه -أي :بالفعل -عند الرميل ،أو يقرب من جماوزته عند ابن حجر،
ٍ
فحينئذ ينفتل جاع ً
ال البيت عن يساره ،ثم يميش تلقاء وجهه طائف ًا حول البيت.
فإن ترك االستقبال املذكور ،وحاذى طرف احلجر الذي ييل الباب بشقه األيرس ،أجزأه وفاتته

الفضيلة .وهذا الذي ذكرناه من حماذاته للحجر وكيفيتها يف ابتداء الطواف فقط ،ولكن ذكر

ابن حجر يف «فتح اجلواد» أن األذرعي حكى وجه ًا أنه جيب استقباله -أي :احلجر -بالوجه
عند ابتداء الطواف وانتهائه ،قال -أي :ابن حجر[ :-فاالحتياط التام فعل ذلك].

وذكر يف «حاشية األمل» ما نصه[ :قد وقع خالف يف كيفية حماذاة احلجر ،فقيل جيب أن

تكون حماذاته بجميع الشق األيرس كبقية البيت ،وهبذا قال مجع منهم اإلمام ،والغزايل ،وأفهمه
كالم «الروضة» و«املنهاج» كأصليهام ،وهو املعتمد.

وقيل جيب عليه استقبال احلجر بوجهه ،فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره ،وهذا

يف ابتداء طوافه ثم يستقبل يف النهاية أيض ًا ،فإن مل يفعل ال جيزئه ،وهبذا قال ابن كج ،وقيل جيوز

كل من الكيفيتني ،وما قاله ابن كج أفضل ،وبه قال النووي ،واالحتياط العمل باجلميع] .اهـ

«فتح العالم».

ومما تقدم يعلم أن استقبال احلجر بوجه الطائف وحماذاته املطلوبة تكون يف أول الطواف ،ثم

يكون االنفتال وجعل البيت عن اليسار حتى االنتهاء من الطواف ،ووجوب االستقبال آخره

كأوله ،وانتهاء االنفتال بمرور الطائف بجميع شقه األيرس باحلجر األسود ،وانتهاء الطواف
بذلك ،وإال فإن استقبال احلجر األسود يف كل طوفة بعد األول منه ،ولكنه ينتبه أن ال ينقل

قدمه بعد االستقبال إال بعد االنفتال ،ولذلك ذكرنا الواجب الذي بعده وهو السابع بقولنا:
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وج ْع ُل ال َب ْي ِ
ار ًا تِ ْل َق َاء َو ْج ِه ِه َ ،
وك ْو ُن ُه َخا ِرج ًا
َ
ت َع ْن َي َسا ِر ِه ِفي َج ِم ِ
يع َط َو ِاف ِه َم ّ
ت ِ
ُ
بح َر َكتِ ِه َع ِن ال َب ْي ِ
والشا َذ ْر ِ
والح ْج ِر َّ
وان ،
المت ََح ِّر ِك َ
بك ِّل َب َدنِ ِه و َث ْوبِ ِه ُ

(وجعل البيت) أي :عند الطواف (عن يساره) أي :الطائف به (يف مجيع طوافه) وهو املأثور،
وقد ورد يف حديث مسلم« :أن النبي ﷺ ملا قدم مكة ،أتى احلجر فاستلمه ،ثم مشى عىل يمينه
-أي :مستقبل البيت -كام هو املطلوب يف ابتداء الطواف ،فرمل بعد أن انفتل ،وجعل البيت

عن يساره»( .مار ًا تلقاء وجهه) أي :بعد جعل البيت عن يساره .فلو عكس وجعل البيت عن
يمينه ،ثم مشى إىل أمامه مل يصح ،وكذا لو جعله عىل يساره ومشى القهقرى ،مل يصح طوافه
عىل األصح.

(و) الثامن( :كونه خارج ًا بكل بدنه) أي :بجميع أجزاء بدنه من اليدين والرجلني والرأس

والصدر واجلسد ،عن كل جزء من أجزاء البيت (و) كذا (ثوبه املتحرك بحركته) يكون خارج ًا

(عن البيت) وهو معتمد ابن حجر ،قال «البجريمي يف رشح املنهج»[ :وليس الثوب كاليدين
عىل املعتمد].

(و) عن (احلجر) أي :وأن يكون مجيع ما ذكرنا خارج ًا عن ِ
احل ْجر -أيِ :ح ْجر إسامعيل-

وهو البناء املحوط بني الركنيني الشاميني عىل صورة نصف دائرة ،واملساحة الداخلة بينه وبني
البيت كلها من البيت عىل وجه ،وعىل اآلخر أن بعضها من البيت والبعض من غري البيت،

وهو األصح.
ِ
واحل ْجر مفتوح اجلانبني ،فلو دخل من فتحة عند طوافه وخرج من األخرى ،مل تصح بعض

طوفته ،ولو اقترص عليها مل يصح طوافه؛ ألنه أتى بجزء من طوافه داخل البيت وهو -عليه
الصالة والسالم -طاف خارج ًا عنه.

(و) كذا جيب أن يكون بدنه وثوبه خارج ًا عن (الشاذروان) بفتح الشني والذال املعجمتني

وإسكان الراء :هو القدر الذي ترك من عرض أساس بناء البيت خارج ًا عن عرض اجلدار
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وك ْو ُن ُه َد ِ
َ
الم ْس ِج ِد ،
اخ َل َ
مرتفع ًا عن وجه األرض قدر ثلثي ذراع ،وهو ظاهر من جوانب البيت ،لكن ال يظهر عند
احلجر األسود ،كأهنم تركوا وضعه هناك ليسهل استالم احلجر األسود مع الناس .وهواء
الشاذروان أي :القائم بينه وبني جدار الكعبة من البيت ،وإنام مل تدخله قريش يف البيت لضيق
ُ
السيل بنوه وتعاهدوا أن تكون نفقة البناء من احلالل
النفقة من حالل؛ ألهنم عندما هدم البنا َء
الرصف ،فتقارصت هبم النفقة عن ذلك ،فبنوه عىل الوضع املوجود عليه اليوم وبقي كذلك،

وقد أعاد بناءه عىل قواعد إبراهيم ،عبداهلل بن الزبري ،وكان ذلك مطلب رسول اهلل ﷺ ،لكن
خيش نفرة قريش من ذلك ،لقرب عهدهم باإلسالم ،كام جاء يف احلديث ،ثم بعد استشهاد
ابن الزبري عىل يد احلجاج بن يوسف -عامله اهلل بقسط عدله -نقضه بأمر املتسلط األموي

عبدامللك بن مروان ،وأعاده عىل ما كان عليه.

وعىل ما ذكرنا ،لو أدخل جزء ًا من بدنه ،أو يده ،أو ثوبه يف هواء الشاذروان ،ثم طاف ال

تصح بعض طوفته تلك ،وعليه إعادة اجلزء الذي طافه وهو عىل تلك احلالة.

وهذا حيصل ملن استلم الركن اليامين ،أو ق َّبل احلجر األسود؛ ألنه عند االستالم والتقبيل

ذلك ينحني ،ويكون جزء من بدنه داخ ً
ال يف البيت ،فعليه أن يثبت قدميه ،فلو نقلهام أعاد
تلك اخلطوات من موضعه؛ لكونه أتى ببعض الطواف وهو داخل بجزء من بدنه يف البيت،

ونحن قد رشطنا أن يكون الطواف بالبيت ال داخ ً
ال فيه ،ولو ببعضه لقوله تعاىل :ﮋﮱ

ﯓ ﯔﮊ .

(و) التاسع( :كونه) أي :الطواف (داخل املسجد) وإن ُو ِّسع املسجد ما دام يف حدود

احلرم ،فيصح الطواف يف املسجد ،سواء أكان يف صحن املطاف ،أو خارج ًا عنه ما دام طوافه
يف املسجد املبني اآلن ،ولو اتسع بعد ذلك صح الطواف فيه ،وال يصح الطواف خارج املسجد

باإلمجاع.

والطواف يف املسجد -أي :يف داخله -مع عدم االرتفاع عىل الكعبة صحيح بال خالف،
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َ
وع َد ُم َص ْر ِف ِه لِ َغ ْي ِر ِه .
وك ْو ُن ُه َس ْبع ًا َي ِقين ًا َ ،
ولو طاف يف سطح املسجد ،أو األدوار املرتفعة عن بناء الكعبة ،فهل يصح الطواف مع علوها

عن البيت؟ املعتمد صحة الطواف؛ ألنه يصدق أنه طائف بالبيت،إذ هلواء البيت حكم البيت،
وخالفه ال يصح ،نعم يكره هنا للخالف ،وكذا يكره مع حيلولة نحو أبنية بينه وبني الكعبة عند

طوافه ،بل ويف خارج املطاف لقول من قال بعدم صحة الطواف خارج املطاف ،ولكن الذي

يسع الناس يف هذه األيام كام هو مشاهد يف زماننا ،أن ال كراهة يف كل ذلك ،وأن املسألة منوطة
باملشقة عند االزدحام ،وينبغي تقييدها بذلك؛ ألنه مع االزدحام ومشقته تنتفي الكراهة ،وعند

عدمه تكون ،واهلل أعلم.

(و) العارش( :كونه) أي :الطواف (سبعاً) ولو يف األوقات املنهي عن الصالة فيها ماشي ًا ،أو

راكب ًا ،أو زاحف ًا ،ولو بغري عذر (يقيناً) بحيث يبتدئ باحلجر وينتهي به ،فلو ترك من السبع شيئ ًا
وإن َّ
قل ،مل يجُ ِزه؛ ألن النبي ﷺ طاف كذلك وقال« :خذوا عني مناسككم» كام رواه مسلم ،فلو

شك يف العدد فإن كان يف أثناء طوافه أخذ باألقل ،وإن كان بعد الفراغ منه مل يرض.

ولو غلب عىل ظنه أنه طاف سبع ًا وأخربه رفيقه أنه طاف ست ًا فقط ،سن له األخذ بخربه إال

إن تردد وجب عليه األخذ بقوله ،أو بلغ املخربون له عدد التواتر.

(و) احلادي عرش( :عدم رصفه) أي :الطواف (لغريه) أي :لغري الطواف كطلب غريم،

وحلوق برفيق يف الطواف ،أو اللحوق بمن ضاع عليه يف املطاف ،فإنه حيصل كثري ًا فيرصف

الطواف لطلب من ذكرنا ،فال يصح طوافه ،وعليه إعادة ما عمل من الطواف يف ذلك الطلب،
فإن مل يفعله ،مل يصح جزء طوافه ذلك ،فإن اقترص عليه مل يصح طوافه ،وما بعده إن سعى

رشك ،بأن قصد به الطواف وطلب الغريم.
بعده ،نعم ينبغي الصحة عىل ما قاله ابن قاسم إن َّ

وتتخرج مما ذكرنا مسألة وهي مسألة محل الطائف ،واملسألة تفصيلها اآليت:
ٌ
حالل محُ ِرم ًا ليطوف به ملرض ونحوه ،فإن الطواف هنا يكون للمحمول،
وهو أن حيمل

لكن برشط أن يقصد احلامل الطواف للمحمول ال له ،وكذا لو محله حمرم قد طاف عن
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نفسه ،وقصد الطواف للمحمول ،أما إذا محله حمرم مل يطف عن نفسه ،فاألصح أنه إن قصده

للمحمول كان له ،وينزل احلامل منزلة الدابة.

والثاين :أنه يصح الطواف للحامل دون املحمول ،هذا إن نوى احلامل الطواف له

وملحموله.

والثالث :يقع هلام ،بأن نواه له وملحموله؛ ألن احلامل دار واملحمول دير به.
خامتة يف سنن الطواف

سنن الطواف كثرية ،منها امليش فيه؛ ألن النبي ﷺ مشى يف الطواف يف مجيع ُع َمره ،فإن طاف

راكب ًا لعذر جاز؛ ألنه ﷺ طاف راكب ًا يف حجة الوداع ،وكان ذلك ليعلم الناس مناسكهم ،كام

كان يقول عند إرادته الطواف« :خذوا عني مناسككم» .ويف «الصحيحني» أن أم سلمة -ريض
اهلل عنها -قدمت مريضة فقال هلا النبي ﷺ« :طويف راكبة وراء الناس».

ومنها طوافه حافي ًا إظهار ًا لشدة التواضع هلل تعاىل يف بيته وحرمه ،نعم إن تأذى به انتعل

لنحو شدة احلر ،بل إن ترضر به وجب االنتعال.

ومنها تقصري اخلُ َطا ،والسكينة والوقار ،وعدم الكالم إال يف خري ،كتعليم جاهل برفق ،فإنه

يف ساحة بيت اهلل تعاىل وهو وافد عليه ،وال يكون حاله إال هذا لكونه أرجى لقبوله بأدبه.

ومنها القرب من البيت لرشفه ،ويسن له تقبيل احلجر ،واستالم الركن ،فإن تأذى بزمحة

ونحوها ،فاألفضل له البعد بقدر رفع تلك األذية.

ومنها استقبال احلجر قبل ابتداء الطواف ،وأن يستلمه بيده ،ومعناه أن يضع كفه عىل احلجر

األسود ،ففي «الصحيحني» عن مجاعة من الصحابة ،أن النبي ﷺ فعله ،ثم يقبل يده التي
استلم هبا احلجر ،وإن أمكنه تقبيل احلجر بعد وضع يده قبله ففي «الصحيحني»« :أن النبي ﷺ

قبله» ويستحب أن خيفف ال ُقبلة حتى ال يظهر هلا صوت ،وال يرشع للنساء استالم وال تقبيل،
إال عند خلو املطاف لي ً
ال أو هنار ًا.

ويستحب وضع جبهته عليه بعد التقبيل ،فقد روى احلاكم عن ابن عمر فعل النبي ﷺ
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لذلك ،بل روى ابن ماجه أن النبي ﷺ استقبل احلجر فاستلمه ووضع شفتيه عليه يبكي وقال:
«ياعمر هنا تسكب العربات» ،واألفضل أن يستلمه ثالث ًا ويقبله ثالث ًا ،ويضع جبهته عليه
ثالث ًا ،ويفعل ما ذكر يف كل طوفة من الطوفات ،ويف األوتار آكد ،ويف األوىل واألخرية آكد ،ملا
روى أبو داود بإسناد صحيح أن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قال« :كان النبي ﷺ ال يدع أن

يستلم الركن اليامين واحلجر يف كل طوفة» والتقبيل مقيس عليه.

فإن عجز عن التقبيل ووضع اجلبهة ،بأن حلقته مشقة أو غريها باملزامحة ،استلمه بيده ،فإن

عجز عن االستالم هبا ،استلم بنحو عود ،فإن عجز ،أشار بيده أو بيشء فيها ،ويطلب تقبيل ما

استلم به من يد وغريها ،وما أشار به كذلك.

وقد روى البخاري عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال« :طاف النبي ﷺ بالبيت عىل

بعري كلام أتى الركن ..أشار إليه بيشء عنده وكرب».

ومنها استالم الركن اليامين بيده ،ملا روى الشيخان« :أن النبي ﷺ كان ال يستلم إال احلجر

والركن اليامين» فإن عجز استلمه بيشء يف يده ،ويقبل ما استلمه به ويقبل ما أشار به إليه من
يد وغريه عىل املعتمد.

وال يقبل الركن اليامين؛ ألنه مل ينقل عن النبي ﷺ أنه قبله ،والسبب يف استالمه وعدم

تقبيله ،واستالم احلجر األسود وتقبيله ،أن الركن الذي فيه احلجر األسود فيه فضيلتان ،كون
احلجر األسود فيه ،وكونه عىل قواعد إبراهيم ،والركن اليامين ليس فيه إال فضيلة واحدة ،وهي

كونه عىل قواعد إبراهيم ،لذا ال يسن استالم غريها من األركان ،لكوهنا ليست عىل قواعد
إبراهيم ،ومل ينقل عنه -عليه الصالة والسالم -استالمها.

ويسن تثليث االستالم يف الركن اليامين ،وفعل ذلك يف كل طوفة ،نظري ما مر يف احلجر

األسود.

ومنها أنه يقول أول طوافه وعند أول كل طوفة من السبع عند استالم احلجر األسود( :بسم

اهلل واهلل أكرب اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا بكتابك ووفا ًء بعهدك واتباع ًا لسنة نبيك حممد ﷺ).

وإذا وصل قبالة باب البيت يقول( :اللهم إن هذا البيت بيتك واحلر َم حرمك واألم َن أمنك
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وهذا مقام العائذ بك من النار) -ويشري بقلبه إىل مقام إبراهيم عليه السالم.-

وإذا وصل عند الركن العراقي يقول( :اللهم إين أعوذ بك من الشك والرشك والشقاق

والنفاق وسوء األخالق وسوء املنظر يف األهل واملال والولد).

وإذا وصل قبالة امليزاب يقول( :اللهم أظلني حتت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك،

واسقني بكأس نبيك حممد ﷺ رشاب ًا هنيئ ًا مريئ ًا ال أظمأ بعده أبد ًا ،يا ذا اجلالل واإلكرام،
اللهم إين أسألك الراحة عند املوت ،والعفو عند احلساب).

وإذا وصل إىل الركن الشامي فليقل( :اللهم اجعله حج ًا مربور ًا ،وذنب ًا مغفور ًا ،وسعي ًا

مشكور ًا ،وعم ً
ال صاحل ًا مقبوالً ،وجتارة لن تبور ،يا عزيز يا غفور).

وإذا وصل إىل الركن اليامين يقول( :بسم اهلل واهلل أكرب ،اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر

والذل ومواقف اخلزي يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،اللهم قنعني بام رزقتني ،وبارك يل

عيل كل غائبة يل بخري).
فيه ،واخلف َّ

والظاهر أنه يأيت هبذه األدعية مع كونه طائف ًا.

والر َم ُل ـ بفتح الراء
الر َم ُلَّ ،
ومنها املواالة بني الطوفات وأبعاضها ،وقيل جتب ،ومنها َ

هز الكتفني ،ويسن يف الطوفات الثالث
وامليم ـ هو تقارب اخلطا برسعة بال عدو وال وثب مع ِّ
األُ َو ْل -أي :يف مجيعها -أن ير ُمل من احلجر األسود إىل احلجر األسود يف كل طوفة من الثالث
األول ،ملا روى مسلم عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -أنه قال« :رمل رسول اهلل ﷺ من احلجر

إىل احلجر ثالث ًا ،ومشى أربع ًا».

وقيل ال يرمل بني اليامنيني ،ملا روى مسلم عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال« :قدم

رسول اهلل ﷺ مكة وأصحابه ،فقال املرشكون :إنه يقدم عليكم غد ًا قوم َو َهنَت ُْهم محى يثرب،
وجلسوا مما ييل احلجر ،فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثالث أشواط ،ويمشوا ما بني الركنني

لريى املرشكون َج َلدَ هم».

وجياب عن حديث ابن عباس :أن هذا كان يف عمرة القضاء ،وحديث ابن عمر عن حجة
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الوداع ،فلعله فعله هناك ملا ذكر سببه ،وفعله بعد ذلك يف اجلميع فكان العمل به أوىل.

والر َمل يسن يف كل طواف يعقبه سعي ،فيسن يف طواف العمرة ،ويف طواف القدوم حلاج

مفرد وقارن إن أرادا السعي بعد طوافهام للقدوم ،وقبل الوقوف بعرفة ،ويسن يف طواف

اإلفاضة إن أخر السعي بعد طوافه ،وهبذا فال رمل يف طواف الوداع ،وال طواف القدوم ملن

كان حالالً أو حمرم ًا مل يرد السعي بعده ،وقيل أن الرمل خيتص بطواف القدوم.

ومنها االضطباع ،وأنكره مالك ،واالضطباع جعل وسط الرداء حتت املنكب األيمن عند

اإلبط وطرفه فوق املنكب األيرس ،وال خيتص بكونه متجرد ًا ،بل لو أحرم يف مالبسه لعذر،

اضطبع فوق مالبسه تلك.

واالضطباع مطلوب يف كل طواف ُيرشع فيه الرمل ،وإن مل يرمل فيه بالفعل وهو يف مجيع

الطوفات ،فال يقترص عىل الطوفات الثالثة األول ،بل يستمر فيه إىل هناية طوافه ،بل قيل إىل

هناية ركعتيه من الطواف وما بعدمها إىل فراغه من السعي ،واملعتمد أنه يزيله بعد الطواف
ويصيل الركعتني؛ ألنه يكره يف الصالة ثم يعيده يف مجيع السعي قياس ًا عىل الطواف ،وقيل يسن
يف موضع اهلرولة من السعي فقط ،وقيل ال يسن يف السعي واملعتمد األول.
واالضطباع والرمل خاصان بالذكر وكذلك اهلرولة.

ودليل االضطباع ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام:-

«أن رسول اهلل ﷺ وأصحابه اعتمروا من اجل ْعرانة ،فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت

آباطهم ،ثم قذفوها عىل عواتقهم اليرسى».

ودليل سنيته يف السعي ،أن السعي أحد الطوافني ،فأشبه الطواف بالبيت بجامع قطع

املسافة سبع ًا.

ومنها اإلتيان باألذكار املأثورة وقد مرت معنا وهي أفضل من قراءة القرآن هنا ألنه حملها،

وإتيان اليشء يف حمله أفضل من إبداله بغريه وإن كان الغري فاضالً ،وقراءة القرآن أفضل من

الدعاء غري املأثور.
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بالم ْر َو ِة َ ،
وو ِ
وك ْو ُن ُه
اج َب ُ
( َف ْص ٌل) َ
الس ْع ِي ِس َّت ٌة َ :أنْ َي ْب َد َأ َّ
بالص َفا و َي ْختِ َم َ
ات َّ
َس ْبع ًا َي ِقين ًا ُي ْح َس ُب َّ
والع ْو َد ُة ُأ ْخ ٰ
الم َسا َف ِة َب ْي َن
الذ َه ُ
اب َم َّر ًة َ
رى  ،و َق ْط ُع َج ِم ِ
يع َ
والم ْر َو ِة ،
َّ
الص َفا َ
(فصل) يف بيان واجبات السعي

ويسن بعد إكامل الطواف وصالته واستالمه احلجر ،أن يبادر للسعي وخيرج من باب الصفا

اقتداء بالنبي ﷺ فإنه كذلك فعل وأمر به (وواجبات السعي) التي بمعنى الرشوط كام تقدم يف
واجبات الطواف (ستة) البد من توفرها يف السعي ليكون سعيه صحيح ًا.

األول( :أن يبدأ بالصفا) والصفا طرف جبل أيب قبيس ،ألنه ﷺ بدأ به وملا سئل ﷺ بأهيا

يبدأ به قال« :ابدؤوا بام بدأ اهلل به ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ».

(وخيتم باملروة) وهي طرف جبل قينقاع ،واخلتم يف املروة ،يف األوتار من السعي ،وهي

املرة األوىل والثالثة واخلامسة والسابعة ،وأما يف األشفاع منها خيتم بالصفا ،وهي املرة الثانية

والرابعة والسادسة ،فلو بدأ يف سعيه باملروة وأكمل سبع ًا ،حسب له منها ست ثم يأيت بمرة

متام السبع.

(و) الثاين( :كونه) أي :السعي (سبع ًا يقين ًا حيسب الذهاب) من الصفا إىل املروة (مرة

وكمل ،وال يرض الشك بعد
والعودة) من املروة إىل الصفا (أخرى) فلو شك فيه أخذ باألقل َّ
متام السعي ،وقيل يرض ،فيبني عىل األقل ويتم ما مل يتحلل ،ودليل كون السعي سبع ًا ما رواه

ابن عمر -ريض اهلل عنهام« :-أن النبي ﷺ طاف بني الصفا واملروة سبع ًا» رواه الشيخان.

(و) الثالث( :قطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة) بأن يستوعب ما بينهام باملرور فيه يف كل

مرة من املرات السبع ،فلو ترك شرب ًا مل يصح ،ولذلك قالوا بوجوب لصق عقبه ،أو حافر دابته

بأصل الصفا وكذا املروة حتى يتحقق قطعه جلميع املسافة ،هذا باعتبار ما كان عليه من حال
الوادي والصفا واملروة ،وأما اليوم فالبد من حتقق قطع املسافة ،وذلك بأدنى ارتقاء عىل املكان
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َ
الو ِادي ،
وك ْو ُن ُه ِفي َب ْط ِن َ
املرتفع عن املكان املستوي من اجلهتني.

نعم يسن االرتفاع عىل العايل من املكان ،وهو طرف جبل الصفا أو املروة حتى يشاهد البيت؛

ألن ذلك فعله ﷺ فقد ارتقى عىل الصفا حتى شاهد البيت.

(و) الرابع( :كونه) أي :السعي (يف بطن الوادي) الذي بني الصفا واملروة ،فلو خرج عن

بطن الوادي مل يصح سعيه .وهل هلوائه حكمه؟ قال ابن حجر يف حاشيته عىل اإليضاح :ولو

مر يف هواء املسعى ،فقياس جعلهم هواء املسجد مسجد ًا :صحة سعيه .انتهى ،ويف
مشى ،أو ّ

حرره  .ويف كالم العالمة
القليويب عىل اجلالل :فلو سقف وطاف عىل سقفه ،هل يكفيه؟ ّ
العبادي :جوازه اهـ  .وهذا هو األرفق باألمة يف هذه األيام ،مع ما يشاهد من كثرة الزحام

وعناء الناس يف املسعى .

نعم جيب توخي كون الدور املسقوف عىل مستوى هواء السعي؛ ليكون ساعي ًا يف هوائه ،فلو

وسع الدور املسقوف ،أو وسع املسعى من جانبيه ،فال يصح السعي فيه مطلقا؛ ألن املسعى

مضبوط بالوادي الذي كان فيه السعي ،وهو املنقول جاهلية وإسالم ًا ،وقد أقر ُه صىل اهلل عليه

وآله وسلم ،حيث سعى فيه ،وهو القائل« :خذوا عني مناسككم» ،وقوله تعاىل« :إن الصفا
واملروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبام» ،واملراد :بينهام،

أي :يف الوادي وقد ضبطه أهل العلم يف كتبهم طوالً وعرض ًا  ،وقال القليويب عىل اجلالل:

[وقدر املسافة بينهام بذراع اليد :سبعامئة وسبعة وسبعون ذراع ًا ،وألن عرض املسعى مخسة
وثالثون ذراع ًا ،فأدخلوا بعضه يف املسجد ] اهـ  ،وقال يف البجريمي عىل «املنهج» -نقال عن

الربماوي[ :-وقدر املسافة بني الصفا واملروة بذراع اآلدمي :سبعامئة وسبعة وسبعون ذراع ًا،
وكان عرض املسعى مخسة وثالثني ذراع ًا ،فأدخلوا بعضه يف املسجد] اهـ  ،فقال الرشواين يف
حاشيته عىل «التحفة» [ :ويف تاريخ القطب احلنفي املكي ،نقال عن تاريخ الفاكهي ،أن عرض

املسعى :مخسة وثالثون ذراع ًا .انتهى].
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ف َع ْن ُه َ ،
وأنْ َي َق َع َب ْع َد َط َو ٍ
الصا ِر ِ
يح .
َ
اف َص ِح ٍ
وع َد ُم َّ
عرض مل يصح فيه السعي مطلق ًا  ،وليس ألحد جتويز ذلك مهام بلغ ألن السعي سيكون
فلو ِّ

ليس بني الصفا واملروة يف الوادي الذي بينهام ،ولو حدث ذلك-ال سمح اهلل -لكان حدث ًا يف
الدين عظي ًام وأمر ًا جسي ًام (((.

(و) اخلامس( :عدم الصارف عنه) أي :عن السعي كطلب غريم ،أو حلوق برفيق يف السعي،

أو نحو ذلك ،قياس ًا عىل الطواف وهو املعتمد.

(و) السادس( :أن يقع) السعي (بعد طواف صحيح) فال يصح تقدمه عىل الطواف مع كون

الطواف له تعلق بالسعي ،فإن كان معتمر ًا فبعد طواف العمرة ،وإن كان حاج ًا فالبد أن يكون
بعد طواف القدوم وقبل الوقوف ،فإن مل يسع بعد طواف القدوم حتى وقف بعرفة ،فال يصح

سعيه إال بعد طواف اإلفاضة ،فإن مل يسع بعد طواف اإلفاضة ،ثم طاف للوداع ،سعى بعده
قلت هذا قبل العلم بام أحدثوه يف هذه األيام من توسيع بزعمهم للمسعى من اجلهة اخلارجة عن املسجد
((( ُ
مما تيل املسعى ،وهذا أمر جلل وحدث جسيم؛ إذ فيه تغيري ملعلم من معامل الدين ومشعر من مشاعر اهلل
تعاىل التي أمرنا بتعظيمها وأناط بعض العبادة فيها وجعل صحتها متوقفة عىل اإلتيان هبا يف ذلك املكان،
وإنه حلدث خطري وأمر عظيم حدث يف هذه األيام ،فإن ُأ ِ
دخل يف املسعى كان السعي فيه باط ً
ال ،وإن

أفردوه ومل يدخلوه بل جعلوه مستق ًّ
ال فمن سعى فيه فسعيه باطل.

وعىل العلامء يف سائر بالد املسلمني أن يقوموا بام أوجبه اهلل عليهم من بالغ وإبالغ وإيضاح وإرشاد

وتبيني.

وقد يتعلل بعض ضعاف اليقني ممن يرتسمون بالعلم أو طلبه بأن يف ذلك فسحة وتوسيع ًا عىل

الناس ،وهو أمر ينادى به يف هذه األيام ،وإين ألراه واهلل باب ًا من أبواب الرش ُفتح عىل املسلمني لتقويض

بعض مبادئ عباداهتم؛ فإن اهلل تعاىل هو الداعي حلج بيته ،وهو العليم بمن سيفد إليه يف سائر األعرص
واألزمان ،وهو املتكفل بالتنظيم والنظام ،وهو الذي حدد املشاعر ،وهو أجل وأعز من أن يدعو خلقه

ويوقعهم يف حرج ...ولكن اهلل املستعان عىل من ضعف يقينه ومل يرسخ يف قلبه جذور اإليامن.
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وأعاد طواف الوداع.

وأفهم قوله :بعد طواف صحيح ،كون الطواف له تعلق بالسعي كام مر من كونه بعد طواف
العمرة ،أو القدوم ،أو اإلفاضة ،وكذلك ُي ِفهم كون الطواف الذي سعى بعده صحيح ًا ،فلو
طاف حمدث ًا ونحو ذلك ،بحيث مل يصح طوافه وجب إعادة الطواف ،ومثله السعي الذي سعاه
بعده.

واألفضل تقديم السعي بعد طواف القدوم استعجاالً إلبراء الذمة ،وهو ما اعتمده ابن

حجر واخلطيب ،واعتمد الرميل كون السعي بعد طواف اإلفاضة أفضل .وقد تقدم.

ومن سعى بعد طواف القدوم ال يستحب له إعادته بعد طواف اإلفاضة ،ملا روى مسلم عن

جابر -ريض اهلل عنه -قال« :مل يطف النبي ﷺ وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طواف ًا واحد ًا
طوافه األول» وعنى بالطواف السعي ،ويؤيد هذا أن جابر ًا عنى بالطواف السعي ما قاله اهلل

تعاىل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮊ ،نعم لو أعاد السعي بعد طواف اإلفاضة جاز ،لكنه خالف األوىل ،واملعتمد الكراهة،
برق ِ
لكن هذا يف حق الكامل ،أما الناقص ٍّ
وصبا إذا كمل يف أثناء الوقوف ،أو بعده ،وأعاده
وجبت عليه إعادة السعي ،وال كراهة يف إعادته -أي :السعي -للقارن ،للخروج من خالف

اإلمام أيب حنيفة ،حيث أوجب عىل القارن أن يطوف ،ثم يسعى ،ثم يطوف ،ثم يسعى.

يسع إال كذلك ،بل
وقوهلم أن السعي البد أن يكون بعد طواف صحيح؛ ألن النبي ﷺ مل َ

حكى املاوردي فيه اإلمجاع.

فرع يف سنن السعي

وهي كثرية منها خروجه من باب الصفا للمسعى واالرتقاء َّ
للذكَر عىل الصفا واملروة قدر

قامة ،فقد روى مسلم يف صحيحه عن جابر -ريض اهلل عنه« :-أن النبي ﷺ رقى عىل الصفا

حتى رأى البيت ،ثم أتى املروة ففعل كام فعل عىل الصفا».

ومنها أن ينويه ،فيستقبل القبلة ويقول بقلبه ولسانه« :نويت أن أسعى بني الصفا واملروة
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سعي احلج -أو العمرة -سبعة أشواط» .وندب ذلك خروج ًا من خالف من أوجبه.

ومنها أن يقول بعد النية املذكورة واالرتقاء عىل الصفا ،ومثله بعد االرتقاء عىل املروة الوارد

عنه ﷺ كام يف مسلم وغريه بألفاظ متقاربة« :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد ،اهلل أكرب عىل

ما هدانا واحلمد هلل عىل ما أوالنا ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد حييي
ويميت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير» .ويزيد «ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده وهزم

األحزاب وحده ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون»ويكرر ذلك
ثالث ًا ،ثم يدعو ويكرر الدعاء ثالث ًا ،ويكون دعاؤه بام أحب من أمر الدين والدنيا ،ويستحب

أن يكون من الدعاء الذي يدعو به أن يقول« :اللهم إنك قلت ادعوين أستجب لكم وأنت ال

ختلف امليعاد وإين أسألك كام هديتني لإلسالم أن ال تنزعه مني حتى تتوفاين وأنا مسلم».

ومنها -أي :سنن السعي -أن ينزل -أيَّ :
الذكَر -بعد االرتقاء عىل الصفا وكذا عىل املروة،

وبعد الذكر والدعاء إىل السعي ،ويميش أوله وآخره ،ويعدو يف الوسط بني امليلني األخرضين؛

اتباع ًا لفعل النبي ﷺ ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر الطويل -أي :يف املناسك: -

«أن النبي ﷺ نزل عن الصفا إىل املروة حتى إذا انتصبت قدماه رمل يف بطن الوادي حتى إذا
صعد مشى حتى أتى املروة ،»...ويقول يف أثناء مشيه وعدوه« :رب اغفر وارحم وجتاوز عام

تعلم إنك أنت األعز األكرم ،اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
النار» ،ومنها كونه متطهر ًا ساتر العورة ،وأن يوايل بني مرات السعي ،وبينه وبني الطواف،

واهلل أعلم.
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الم ْح ِر ِم بِ َها َ
وف َبع َر َف َة َو ِ
الو ُق ِ
وو ِ
ول ْو َل ْح َظ ًة
اح ٌد ُ ،
وه َو ُو ُج ُ
( َف ْص ٌل) َ
ود ُ
اج ُب ُ
َب ْع َد َز َو ِ
وع َف ْج ِر َي ْو ِم ال َّن ْح ِر
ال َي ْو ِم َع َر َف َة إِ ٰ
لى ُط ُل ِ

(فصل) يف بيان واجب الوقوف بعرفة
(وواجب الوقوف بعرفة) وهو الركن األعظم للحج ،وهو أفضل من الطواف ،واملراد

الوقوف بجزء من أرضها لقوله ﷺ« :وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» رواه مسلم( .واحد)

ال ثاين له (وهو وجود املحرم) أي :حضوره (هبا) أي :بجزء من عرفة كام مر ،قائ ًام ،أو جالس ًا،
أو راكب ًا عىل ظهر دابة ،أو عىل غصن شجرة يف هواء عرفة وأصله يف أرضها ،فال يكفي حضوره
عىل قطعة من عرفة نقلت منها ،وال يف هوائها ،كأن كان طائر ًا فيها ،أو عىل غصن يف هوائها
وأصله خارج ًا عنها ،أو عىل غصن يف خارج هوائها وأصله فيها.

واألصل يف عدم إجزاء ذلك قوله -عليه الصالة والسالم« :-وقفت هاهنا» أي :يف جزء

من عرفة «وعرفة كلها موقف» وهو القائل« :خذوا عني مناسككم».

وعرفة معروفة حمددة من جوانبها األربعة ،وليس منها نمرة :وهي املكان الذي بقي فيه

النبي ﷺ حتى زالت الشمس ،وال ُعرنة وهي أقرب من نمرة إذ هي متصلة بعرفة ،ومسجد

إبراهيم -عليه الصالة والسالم -وهو املعروف يف عرفة الذي ُيصىل فيه وخي َطب .مقدَّ مه من
ُعرنة ،وآخره من عرفة ،وفيه أعالم تدل عىل ذلك فلينتبه من يدخل املسجد ويبقى يف مقدمه

وخيرج منه وال يدخل عرفة( ،ولو حلظة) إذ يشرتط حضور املحرم فيها حلظة -أي :مطلق
الزمن -ولو دون ساعة ،ولو مار ًا هبا ،ولو مل يقصد الوقوف بأن مر هبا يف طلب غريم ،أو يف
اللحوق بآبق ،ونحو ذلك ،مع كون تلك اللحظة يف وقت الوقوف الذي يدخل (بعد زوال

يوم عرفة) خلرب مسلم «أنه ﷺ وقف بعد الزوال» وهو ﷺ القائل« :خذوا عني مناسككم».
وقال أمحد بدخوله بطلوع فجر يوم عرفة ،ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي احلجة حقيقة

أو حك ًام ويبقى (إىل طلوع فجر يوم النحر) .هذا هو الصحيح ملا روى أبو داود وغريه بأسانيد
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َم َع َك ْونِ ِه َأ ْه ً
ال لِ ْل ِع َبا َد ِة .
صحيحة« :احلج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج» ويف رواية« :من
جاء عرفة ليلة جمَ ْع -أي :ليلة مزدلفة -قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج» لكن ال يصح وقوفه

إال (مع كونه) أي :املحرم الواقف ،ولو حلظة (أه ً
ال للعبادة) إذا أحرم بنفسه فخرج به من

أحرم عنه وليه ،فال يشرتط فيه ما ذكر ،ال مغمى عليه مجيع وقت الوقوف فال جيزئ وقوفه،
لعدم أهليته للعبادة ،فإن أفاق حلظة صح وقوفه ،ووقع حجه فرض ًا ،والسكران كاملغمى عليه،
ولو غري ٍ
متعد بسكره ،واملجنون أوىل من املغمى عليه بعدم اإلجزاء.
قال يف «برشى الكريم»[ :لكن يقع حج املجنون نف ً
ال كالصبي الذي ال يميز ،فيبني وليه

بقية األعامل عىل ما مىض ،وكذا املغمى عليه والسكران إن أيس من إفاقتهام ،أو وجد هلام حالة
يوىل عليهام فيها ،وإال مل يقع هلام فرض ًا وال نف ً
ال لعدم الويل هلام ،فال يمكن البناء عىل أعامهلام،
ويف «اإلمداد» كـ «اإليعاب» يقع هلام نفالً ،ويصح بناء وليهام ،وإن مل يصح إحرامه عنهام يف

االبتداء ،وال فرق بني املتعدي وغريه ،ثم مال يف «اإليعاب» إىل أنه ال يقع للمتعدي فرض ًا وال
نفالً ،إذ األصل منع املتعدي من العبادات ،وقال بعضهم :يقع للسكران املتعدي فرض ًا كام

يصح إسالمه ،وال يرد اشرتاط اإلفاقة يف سائر األركان؛ ألن ذلك يف حجة اإلسالم ال النفل،

ولو أحرم عنه وليه وأفاق فيام عدا اإلحرام أجزأه عن حجة اإلسالم ].اهـ.

وال يرض النوم املستغرق لوقت الوقوف فيها كمن دخلها قبل الوقوف ونام ،واستغرق

نومه فيها وقت الوقوف إىل خروجه منها ،كصائم استغرق وقت الصوم النوم ،وكذلك من

حرضها ومل يعلم أهنا عرفة ،أو أن اليوم يوم عرفة ورصف الوقوف لغريه كام مر.

مسألة :لو وقفوا اليوم العارش غلط ًا ،ومل يق ُّلوا عىل خالف العادة يف احلجيج؟ أجزأهم

باتفاق العلامء لقوله ﷺ« :يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه» رواه أبو داود مرس ً
ال وغريه

مرفوع ًا .وألنه ال يؤمن وقوع الغلط يف القضاء.

ولو غلطوا يف الثامن ،بأن جعلوه يوم الوقوف؟ وجب الوقوف يف الوقت؛ تدارك ًا للخطأ،
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وإن علموا بعده وجب القضاء وإن كثروا.
فرع يف سنن الوقوف بعرفة
ٌ

وهي كثرية ،منها اجلمع بني الليل والنهار ،بأن ال ينفر منها إال بعد غروب الشمس ،ملا روى

جابر يف حديثه الطويل والذي فيه« :واستقبل -أي :النبي ﷺ -القبلة فلم يزل واقف ًا حتى
غربت الشمس وذهبت الصفرة قلي ً
ال حتى غاب القرص.»...

فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ،وجيرب ذلك بدم استحباب ًا عىل القول

باستحباب اجلمع بني الليل والنهار فيها ،ووجوب ًا عىل القول بوجوبه ،والصحيح ندبه.

ومنها :التهليل ،وأفضل صيغه أن يقول( :ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،له امللك وله

احلمد وهو عىل كل يشء قدير) .لقوله -عليه الصالة والسالم« :-خري الدعاء دعاء يوم عرفة،
وخري ما قلت أنا والنبيون من قبيل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو

عىل كل يشء قدير» رواه الرتمذي.

وروى الدارقطني أنه ﷺ قال« :أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل عشية عرفة ال إله إال اهلل

وحده» .وزاد البيهقي «اللهم اجعل يف سمعي نور ًا ويف برصي نور ًا ويف قلبي نور ًا ،اللهم اغفر

يل ذنبي ويرس يل أمري وارشح يل صدري ،اللهم إين أعوذ بك من وسواس الصدر ومن شتات
األمر ومن عذاب القرب ،اللهم إين أعوذ بك من رش ما يلج يف الليل وما يلج يف النهار ومن رش

ما هتب به الرياح ومن رش عوائق الدهر».

ومنها الذكر ،ومن الذكر التكبري ،والتلبية ،والتسبيح ،والتالوة ،والصالة عىل النبي ﷺ،

وقد مر أوىل صيغ التلبية ،وأما أوىل صيغ التسبيح هنا فهذه الكلامت وهي( :سبحان الذي يف
السامء عرشه ،سبحان الذي يف األرض موطئه ،سبحان الذي يف البحر سبيله ،سبحان الذي
يف اجلنة رمحته ،سبحان الذي يف النار سلطانه ،سبحان الذي يف اهلواء َروحه ،سبحان الذي يف
القبور قضاؤه ،سبحان الذي رفع السامء ،سبحان الذي وضع األرض ،سبحان الذي ال ملجأ

وال منجى منه إال إليه) ففي احلديث« :ما من عبد دعا اهلل هبذه الدعوات ليلة عرفة ألف مرة
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وهي عرش كلم ،مل يسأل ربه عز وجل شيئ ًا إال أعطاه إياه إال قطيعة رحم أو مأثم» رواه البيهقي
والطرباين وابن اجلزري عن ابن مسعود مرفوع ًا .اهـ من «موهبة ذي الفضل».

وأما أوىل التالوة فتالوة سورة احلرش ،ألثر روي فيها عن اإلمام عيل -ريض اهلل عنه -وأوىل

منها قراءة سورة اإلخالص ألف مرة ،ملا رواه املستغفري عن ابن عباس مرفوع ًا« :من قرأ قل
هو اهلل أحد ألف مرة يوم عرفة ُأعطي ما سأل».
وأما الصالة عىل النبي ﷺ فأوالها الصالة اإلبراهيمية ،وقد ورد يف فضلها ما رواه البيهقي
يف شعب اإليامن عن جابر بن عبداهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما ِم ْن مسلم وقف عشية

عرفة باملوقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله
احلمد وهو عىل كل يشء قدير) .مائة مرة ثم يقرأ (قل هو اهلل أحد) مائة مرة ،ثم يقول( :اللهم
صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد وعلينا

معهم) مائة مرة؛ إال قال اهلل تبارك وتعاىل :يا مالئكتي ما جزاء عبدي سبحني وهللني وكربين
وعظمني وعرفني وأثنى عيل وصىل عىل النبي ،اشهدوا أين قد غفرت له وشفعته يف نفسه ،ولو

سألني عبدي لشفعته يف أهل املوقف كلهم».

قال صاحب «موهبة ذي الفضل»[ :رواته كلهم ثقات إال واحد فإنه جمهول كام قال احلافظ

ابن حجر] اهـ واهلل أعلم.

ومن سنن الوقوف أن يكثر من مجيع ذلك ،ومن غريها من األذكار واألدعية من حني وقوفه

إىل حني نفره؛ ألن النبي ﷺ مل يزل واقف ًا داعي ًا إىل وقت نفره.

ومن األدعية املختارة« :اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،

اللهم إين ظلمت نفيس ظل ًام كثري ًا كبري ًا وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك
وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم ،اللهم اغفر يل مغفرة من عندك تصلح هبا شأين يف الدارين
عيل توبة نصوح ًا ال أنكثها أبد ًا ،و َأ ِلزمني سبيل
وارمحني رمحة منك أسعد هبا يف الدارين ،وتب ّ

االستقامة ال أزيغ عنها أبد ًا ،اللهم انقلني من ذل املعصية إىل عز الطاعة ،واغنني بحاللك
عن حرامك ،وبطاعتك عن معصيتك ،وبفضلك عمن سواك ،ونور قلبي وقربي وأعذين من
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الرش كله ،وامجع يل اخلري كله ،استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدين وخواتيم عميل ومجيع ما

عيل وعىل مجيع أحبائي واملسلمني» .انظر «اإليضاح».
أنعمت به ّ

وينبغي أن يكون يف حالة دعائه وذكره خاشع ًا خاضع ًا مكثر ًا من البكاء؛ ألنه يف موقف

تسكب فيه العربات ،وتقال فيه العثرات ،جيتمع فيه خيار خلق اهلل وعباده املخلصني ،فقد

ورد عن عيل -ريض اهلل تعاىل عنه وكرم وجهه -أنه قال :جيتمع يف كل يوم عرفة بعرفات
جربيل وميكائيل وإرسافيل واخلرض عليهم الصالة والسالم ،فيقول جربيل :ما شاء اهلل القوة

إال باهلل .فريد عليه ميكائيل فيقول :ما شاء اهلل كل نعمة من اهلل .فريد عليهام إرسافيل فيقول:
ما شاء اهلل اخلري كله بيد اهلل .فريد عليهم اخلرض فيقول :ما شاء اهلل ال يدفع الرش إال اهلل .ثم

يفرتقون فال جيتمعون إىل قابل يف مثل ذلك اليوم.وينبغي أن يكرر الدعاء ثالث ًا مع رفع يديه،

وال جياوز فيهام رأسه وال يفرط يف رفع صوته ،بل يكره ذلك ،وتكلف السجع يف دعائه.

ومن سنن الوقوف ،االستقبال يف حال الوقوف ،ملا مر من استقباله عند وقوفه -عليه الصالة

والسالم -يف حديث جابر ،والطهارة من احلدث والنجس وسرت العورة ليكون عىل أكمل األحوال.

ويسن للواقف الربوز للشمس ما مل يترضر هبا ،أو ينقص دعاؤه واجتهاده يف األذكار بسبب

ذلك الربوز؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -وقف بارز ًا للشمس ومل ينقل أنه استظل منها.

ويسن للواقف أن يقف يف موقف النبي ﷺ عند الصخرات الثالث الكبار أسفل جبل

الرمحة إن تأتى له ذلك ،وإال قريب ًا منه ،ما مل يتأذ بذلك لكثرة الزحام الذي يفوت عليه اخلشوع

واحلضور يف أدعيته وترضعه.

ويسن اجلمع بني الظهر والعرص تقدي ًام يف أول الوقت بمسجد إبراهيم عىل نبينا وعليه

أفضل الصالة والتسليم ،بعد خطبة اإلمام هناك ،وذلك للمسافر دون املقيم أي :اجلمع ومثله
القرص ،وأما غري املسافر فيصيل الظهر يف وقته ،ثم العرص يف وقته ،ويسن تأخري املغرب مع
العشاء يف مزدلفة ،هذا إن تأكد من وصوله إليها قبل ذهاب وقت االختيار لوقت العشاء ،وإال

فيندب أن يصليها يف عرفة تقدي ًام ،إذ كثري من احلجاج مع الزحام قد خيرج عنهم وقت العشاء

قبل أن يصلوا إىل أرض مزدلفة .واهلل أعلم.
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َ
َ
الم ِح ِر ِم با ِ
الم ِح ْي ِط
( َف ْص ٌل) و َي ْح ُر ُم َع ٰ
س ُ
لى ُ
إل ْح َرا ِم َع ْش َر ُة أ ْش َي َاء  :أ َّو ُل َها ُل ْب ُ
لِ َّ
لذ َك ِر
(فصل) يف بيان حمرمات اإلحرام

أي :املحرمات التي حترم بسبب اإلحرام ،إذ لوال كونه حمرم ًا مل حترم عليه ،واألصل يف

التحريم فيها األخبار الصحيحة كخرب «الصحيحني» عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام« :-أن
رج ً
ال سأل النبي ﷺ ما يلبس املحرم من الثياب؟ فقال :ال يلبس القمص وال العامئم وال
ِ
َ
أسفل
الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فليلبس اخلفني و ْل َي ْق َط ْعهام
الرساويالت وال
َ
من الكعبني ،وال يلبس من الثياب شيئ ًا مسه زعفران أو ورس» زاد البخاري« :وال تنتقب
املرأة وال تلبس القفازين».

(و) عليه فإنه (حيرم عىل املحرم) وهو من تلبس (باإلحرام) للحج أو العمرة ،أو هبام ،أو

أطلق (عرشة أشياء) فلو فعلها حال تلبسه باإلحرام ،أو بعضها مع العلم بالتحريم واالختيار

مع التكليف أثم ،فإن انتفى رشط من ذلك فال إثم.

وجتب الفدية يف مجيعها عىل ما سنوضحه ونبينه ،إال عقد النكاح فال فدية فيه؛ لعدم انعقاده

حال اإلحرام فوجوده كالعدم ،وال فدية يف النظر بشهوة ،والقبلة بحائل وإن أنزل ،بخالف
ما سوى ذلك من املقدمات ،فإن فيه الفدية إن بارش عمد ًا بشهوة ،وحمرمات اإلحرام كلها من
الصغائر ،إال قتل الصيد واجلامع املفسد فإهنام من الكبائر ،وزاد الباجوري عقد النكاح.
و(أوهلا لبس ا ُمل ِ
حيط) باملهملة (للذكر) حلديث ابن عمر املتقدم ،وا ُمل ِحيط بسائر أنواعه

يف أي جزء من بدنه كمغفر وكيس اللحية وساعة اليد.نعم ،رخص الشارع يف لبس اخلاتم
واهلميان وهو الكمر أو نحوه مما يشد به عىل اإلزار  .وخرج بالذكر األنثى واخلنثى ،فال حيرم

عليهام لبس يشء من ذلك بخصوصه ،إال القفازين يف الكفني.

وشمل املحيط املخيط بأنواعه ،كقميص وجبة ومشلح وعباءة ،وإن مل خيرج يديه من كميه،

واملنسوج كدرع واملعقود -أي :املركب بعضه عىل بعض من دون خياطة -سواء أكان من
()685

كتاب الحج

و َثانِ َيها َس ُتر َر ْأ ِس ِه َأ ْو َب ْع ِض ِه ،
جلد أو قطن أو غريه يف مجيع أجزاء بدن املحرم .فيشمل ما يلبس للرأس كالقلنسوة والطاقية
ونحوها ،وما يشمل اليدين كالقفازين.

والرشاب والنعل املحيطة بالرجل كاجلزمة أو املحيطة باألصابع
وما يشمل الرجلني كاخلف
ّ

دون العقبني ،فال جيوز لبس النعل ،إال إذا كانت غري حميطة بالعقبني واألصابع ،أو بأحدمها.

واملعترب يف اللبس العادة يف كل ملبوس حيصل به الرتفه ،فلو ارتدى بالقميص أو نحوه ،أو

التحف أو اتزر بالرساويل فال إثم وال فدية .نعم لو لبس ذلك حلاجة ،كدفع برد وحر ونحوه،

فال إثم وجتب الفدية.

ولو مل جيد اإلزار ووجد الرساويل أو الثوب أو مل جيد النعل ووجد اخلف ومل يمكنه من االتزار

به ،لبسه وال فدية وال إثم عليه ،وال يلزمه فتق ذلك إلضاعة املال ،وملا روى الشيخان عن ابن

عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام -أن النبي ﷺ قال« :الرساويل ملن مل جيد اإلزار ،واخلف ملن مل جيد
النعلني» .إال أنه يف اخلف يقطع ما حييط بالعقب ،والفرق ظاهر يف عدم فتق الرساويل ونحوه

وقطع اخلف؛ ألن اخلف ال يتلف استعامله ملا هو بصدده ،وهو صون الرجل عن األذى.

ويف مسألة عدم وجود اإلزار ومثله النعل إذا وجده وجب نزع ما لبسه ،فإن أخر عىص

ووجبت الفدية .واملراد بعدم الوجود لإلزار والنعل فقده ،أو عدم بذل مالكه له ،أو عجزه عن
ثمنه أو أجرته ،وإن بيع له بغبن أو نسيئة عند عدم وجود ثمنه معه ،أو ُو ِهب له مل يلزمه قبول

ذلك ،نعم إن أعري له وجب قبوله.

(وثانيها) أي :املحرمات( :سرت رأسه) أي :الذكر وهذا هو األمر الثاين الذي حيرم عىل

الذكر دون األنثى ومثلها اخلنثى (أو بعضه) أي :بعض رأسه ولو البياض الذي وراء األذن.
قال شطا يف «اإلعانة» [ :لكن املحاذي ألعالها ال املحاذي لشحمة األذن] ،بام يعد ساتر ًا عرف ًا
خميط ًا كان كالطاقية ،أو منسوج ًا كان كالقلنسوة والطربوش ،أو حميط ًا كان كالعاممة والغرتة

واملغفر ،وكذا الطني واحلناء الثخينني ملا تقدم يف حديث ابن عمر وخلرب الصحيحني« :أنه ﷺ
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الم ْر َأ ِة َأ ْو َب ْع ِض ِه ،
و َثالِ ُثها َس ْت ُر َو ْج ِه َ
خر عن بعريه ميت ًا« :ال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي ًا».
قال يف املحرم الذي ّ

وخرج بام يعد ساتر ًا ما ال يعد ساتر ًا كاستظالل املحرم باخليمة وبسقف السيارة يف وسائل

النقل احلديثة وباملحمل يف وسائل النقل القديمة ،وإن مس رأسه ما استظل به وقصد به السرت،
ومثله خيط دقيق شد به رأسه وقصد به السرت ،ومما ذكر يؤخذ جواز االستظالل بالشمسية

املعروفة ،وكحمل قفة وزنبيل وفرش من غري أن يقصد هبا السرت ،فإن قصد هبا السرت أثم

ولزمته الفدية.

وال يرض وضع يده أو يد غريه عىل رأسه إن مل يقصد السرت هبا فإن قصده قيل يرض وقيل ال

يرض قال الباجوري[ :إنه ال حيرم وضع يده عىل بعض رأسه ما مل يقصد السرت ،وإال َح ُرم وال

فدية عند الرميل؛ ألهنا ال ُيقصد هبا السرت عادة وجتب الفدية عند ابن حجر ،وقال بعضهم ال
حيرم وإن قصد السرت عىل املعتمد .].اهـ .

واألصل يف عدم حتريم ما ذكر يف املسائل ،حديث أم احلصني -ريض اهلل عنها -قالت:

«حججنا مع رسول اهلل ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبالالً واحد ًا آخذ ًا بخطام ناقة رسول
اهلل ﷺ واآلخر رافع ًا ثوبه يسرته من احلر حتى رمى مجرة العقبة» رواه مسلم.

نعم لو احتاج لتغطية الرأس لعذر كحر وبرد ومداواة جاز ،لكن مع لزوم الفدية قياس ًا عىل

احللق بسبب األذى ،وضابط العذر يف ذلك بام ال يطيق الصرب عليه ،واألصل يف جواز ذلك

قوله تعاىل :ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮊ.

(وثالثها) أي :حمرمات اإلحرام (سرت وجه املرأة أو بعضه) نعم هلا أن تسرت من وجهها ما

ال يتأتى سرت الرأس إال به للحديث السابق ولو بحرضة األجانب ومع خوف الفتنة ،وجيب

وجوب سرته بام ال يمسه ،ولو أرادت املرأة سرت وجهها فأرخت
عليهم غض البرص ،واملتجه
ُ
ٍ
أعواد ،أو لبس كاب((( ،سواء أكان ذلك حلاجة أو لغري حاجة
السرت متجافي ًا عن الوجه بنحو
((( وهي سرتة توضع عىل الرأس فتسرت معظمه مع بروز طرف منها .وهي كلمة أعجمية العربية .
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س ُ
الق ّف َ
لى ُك ٍّل َم َن
ورابِ ُعها ال َّت َط ُّي ُب َع ٰ
از ْي ِن ِفي َي َد ْيها َ ،
و َي ْح ُر ُم َع َل ْي َها ُل ْب ُ
والم ْر َأ ِة ِفي َب َدنِ ِه َأ ْو َث ْوبِ ِه َأ ْو ِف َر ِ
اش ِه بما ُي َعدُّ ِطيب ًا ،
الر ُجلِ َ
َّ

جاز ،ولو سقط الساتر عىل وجهها من غري اختيارها رفعته فور ًا وال يشء عليها.

(وحيرم عليها) أي :املرأة أيض ًا (لبس القفازين يف يدهيا) يف األظهر للحديث املار ،وملا روى

البخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام« :-أن النبي ﷺ هنى النساء يف إحرامهن عن النقاب
والقفازين» .وهبذا قال عيل -كرم اهلل وجهه -وابن عمر وعائشة -ريض اهلل عنهم أمجعني.-

ومقابله جيوز ملا روى الشافعي -ريض اهلل عنه -عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -أنه

كان يأمر بناته بلبسهام يف اإلحرام.

وال يرض بغري القفاز كلف خرقة عليها ونحو ذلك ،وال فرق يف كونه شفاف ًا وغريه ،كام يف

تغطية الوجه للمرأة ،والرأس للذكر.

(ورابعها) أي :حمرمات اإلحرام (التطيب عىل كل من الرجل واملرأة) املحرمني ولو

أخشمني ،واألخشم :هو فاقد حاسة الشم ،بام يقصد منه رائحته غالب ًا ،ولو مع غريه كاملسك

والعود والكافور والورس والزعفران (يف بدنه) بلصوقه فيه ولو باطن ًا بأكل أو استعاط أو
احتقان (أو ثوبه) وهو ملبوسه عىل الوجه املعتاد يف ذلك بنفسه أو مأذونه (أو فراشه) بأن نام
عليه وهو مطيب ،أو جلس عليه كذلك،
أما يف الثوب ِ
فل َام تقدم من قوله ﷺ « :وال يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس» ومثل

اللبس املفروش للنوم ونحوه ،وأما البدن فبالقياس عليه ولقوله ﷺ يف الذي مات حمرم ًا« :وال

تقربوه طيب ًا».
ِّ

مع كون ما ذكرنا (بام يعد طيب ًا) كام تقدم من األمثلة ،ويدرج يف الطيب ما معظم الغرض

منه رائحته الطيبة ،كالورد والياسمني والبنفسج ،وخرج ما يقصد به األكل أو التداوي وإن

كان له ريح طيب كالتفاح واألترج والقرنفل واهليل واملصطكى ونحوها ،ومثل ذلك استعامل
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معجون األسنان وإن كان ذي ريح طيبة ،فال حيرم وال جتب به الفدية.
ِ
املستعمل للطيب هو نفس ا ُمل ِحرم ،خرج به ما لو
والبد يف حرمة التطيب بام ذكرنا ،أن يكون
طيبه غريه بغري إذنه مع غفلته ،أو بغري إذنه ومع عدم قدرته عىل دفعه ،وما لو ألقت عليه الريح

طيب ًا فال حرمة والفدية ،نعم تلزمه املبادرة إلزالة ما أصابه.

واحلاصل أن االعتبار يف التطييب -أي :من حيث استعامل ما يعد طيب ًا الستعامله -يوضحه

ما قاله الكردي حيث قال[ :ما فهمه الفقري من كالمهم أن االعتبار يف التطيب ينقسم عىل

أربعة أقسام:

أحدها :ما اعتيد التطيب به بالتبخري .كالعود فيحرم ذلك إن وصل إىل املحرم عني الدخان،

سواء يف بدنه أو ثوبه ،وإن مل حيتو عليه ،فالتعبري باالحتواء َج ْر ٌي عىل الغالب ،وال حيرم محل
نحو العود -أي :عود اخلشب الذي يبخر به -يف ثوبه أو بدنه؛ ألنه خالف املعتاد يف التطيب

به.

ثانيها :ما اعتيد التطيب به باستهالك عينه .إما بصبه عىل البدن ،أو اللباس ،أو بغمسهام

فيه ،فالتعبري بالصب جري عىل الغالب ،وذلك كامء الورد فهذا ال حيرم محله وال شمه ،حيث
مل ُي ِصب بدنه أو ثوبه يشء منه.
ثالثها :ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه ،أو بوضعه عىل أنفه .وذلك كالورد وسائر

الرياحني ،فهذا ال حيرم محله يف ثوبه وبدنه ،وإن كان جيد رحيه.

رابعها :ما اعتيد التطيب به بحمله .وذلك كاملسك ونحوه فيحرم محله يف ثوبه أو بدنه ،فإن
وضعه يف نحو خرقة أو قارورة ،أو كان يف فأرة ومحل ذلك يف ثوبه أو بدنه ،نُظِر إن كان ما فيه

الطيب مشدود ًا عليه فال يشء عليه بحمله يف ثوبه أو بدنه وإن كان جيد رحيه ،وإن كان مفتوح ًا
ولو يسري ًا ،حرم ولزمته الفدية ،إال إذا كان ملجرد النقل ومل يشده بثوبه ،وقرص الزمان بحيث
ال يعد يف العرف متطيب ًا قطع ًا فال يرض ].اهـ .

ولو وطأ بنعله طيب ًا متعمد ًا حرم إن علق منه به يشء ،وإال فال  .وال جتب الفدية مع اإلثم

يف استعامل الطيب كام ذكر إال برشط العقل إال السكران ،واالختيار ،والعلم بالتحريم،
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س ِ
وخ ِ
وس ِ
اد ُسها ِ
َ
الر ْأ ِ
اع
الج َم ُ
والل ْح َي ِة َ ،
ام ُسها َد ْه ُن َش ْع ِر َّ
املكره ،وال
واإلحرام ،وبأن امللموس طيب َي ْع َلق ،فال فدية عىل من تطيب ناسي ًا لإلحرام ،وال َ
اجلاهل بالتحريم ،أو بكون امللموس طيب ًا رطب ًا لعذره بخالف اجلاهل بوجوب الفدية دون
التحريم فعليه الفدية.

وال يكره للمحرم رشاء الطيب ،وال يرض جلوسه يف حانوت عطار ،أو موضع يبخر فيه

بطيب وإن علقت به الرائحة دون العني ،نعم إن قصد اشتامم الرائحة كره.

(وخامسها) أي :حمرمات اإلحرام (دهن شعر الرأس واللحية) ك ً
ال أو بعض ًا ،ولو بعض

شعرة منهام ،وإن مل يكن الدهن مطيب ًا؛ ألنه يرجل الشعر ويزينه ،واحلاج أشعث أغرب ،وال

فرق بني اإل ِّدهان سواء أكان بزيت أو سمن أو زبد ،وما يسمى دهن ًا كشمع مذاب ،وال يف
اللحية بني حلية الرجل واملرأة ،إن كانت هلا حلية ومل تزهلا ،وخرج بدهن الرأس واللحية دهن
رأس األصلع يف موضع الصلع ،واألمرد يف موضع اللحية فال فدية عليهام ،بعكس دهن رأس
املحلوق فيحرم وجتب بدهنه الفدية ،وخرج بدهن شعر الرأس واللحية أيض ًا دهن غريمها من

بقية شعور الوجه .قال الكردي :إنه األقرب إىل املنقول ،ويف «التحفة» و«رشحي اإلرشاد»

حتريم دهن مجيع شعور الوجه إال شعر جبهة وخد ،ويف «النهاية» وغريها حتريم دهن مجيع
شعور الوجه بال استثناء ،وال حيرم دهن سائر البدن غري الرأس واللحية بالزيت ونحوه ،إال إذا

كان الدهن مطيب ًا فيحرم يف سائر البدن والشعر ،فيحرم الدهن بالكريامت((( املطيبة ونحوها.

وال يكره غسل الرأس بام يزيل الوسخ منه كالصابون والشامبو ونحوها إن مل يكن مضاف ًا

إليها طيب ًا ،لكن األوىل عدم فعل ذلك ،وحيرم عليه االكتحال بام فيه طيب.

(وسادسها) أي :حمرمات اإلحرام (اجلامع) باإلمجاع ،ولقوله تعاىل :ﮋﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﮊ قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :الرفث اجلامع .فلفظه خرب ومعناه النهي،
أي :ال ترفثوا وال تفسقوا.

((( وهي مواد دهنية تستخدم يف دهن البدن والشعر.
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وحتريمه سواء أكان اإلحرام صحيح ًا أم فاسد ًا ،ولو لبهيمة يف قبل أو دبر ،ولو مع حائل

كثيف عىل كل من الذكر واألنثى ،وحيرم عىل املرأة احلالل متكني زوجها املحرم؛ ألنه إعانة عىل

معصية ،وحيرم عىل احلالل مجاع زوجته املحرمة إذا أحرمت بإذنه ،فإنه ليس له حتليلها ،أما إذا
كان له حتليلها بأن أحرمت من غري إذنه فيأمرها بالتحلل ،فإذا أمرها ال حيرم عليه الوطء عند
ذلك.

فلو جامع بأن أسقط حشفته يف فرج ،ولو لبهيمة كام تقدم ،مع كونه عامد ًا عامل ًا خمتار ًا قبل

التحلل األول يف احلج وقبل الوقوف باإلمجاع ،وبعده -إال عند اإلمام أيب حنيفة ،-وقبل
الفراغ من مجيع أعامل العمرة يف العمرة فسد نسكه -أي :من َح ٍّج أو عمرة -وإن كان املجامع

الرق والصبا.
رقيق ًا أو صبي ًا مميز ًا ،ويصح قضاؤمها يف حالة ِّ

وإذا فسد حجه وجب عليه إمتامه -أي :إمتام فاسده -بأن يأيت باألعامل املتبقية من أعامل

احلج أو العمرة لقوله تعاىل :ﮋﮱﯓﯔﯕﮊ وعىل هذا أمجع الصحابة ،وعليه القضاء
عىل الفور يف العام القابل عىل األصح ،وإن كان نسكه تطوع ًا ككونه من صبي أو ِقن ،وجتب
عليه بدنة؛ ألن عمر وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة -ريض اهلل عنهم -أفتوا بذلك وال

خمالف هلم من الصحابة.

ويلزمه اإلحرام يف القضاء من املكان الذي أحرم منه لألداء ،فإن أحرم من دويرة أهله يف

األداء أحرم منها يف القضاء ،وإن أحرم من امليقات يف األداء أو بعده أحرم يف القضاء منه.

ويقع القضاء كالفاسد ،فإن كان الذي أفسده فرض ًا كحجة اإلسالم أو نذر ًا وقع ذلك

القضاء فرض ًا ،أو كان الذي أفسده تطوع ًا وقع ذلك القضاء عن ذلك التطوع.

التطوع ثم نذر حج ًا وأراد حتصيل املنذور بحجة القضاء مل حيصل
قال الكردي[ :فلو أفسد
َ
له ذلك ،نعم إن كان ِ
املفسد أجري ًا انقلب له ولزمه الكفارة وامليض يف فاسده والقضاء ،ويقع
القضاء عنه ال عن املحجوج عنه ،ثم إن كانت إجارة عني انفسخت ،وإال فيحج عن املستأجر

حجة ثالثة] .اهـ .

وجيب بإفساد احلج والعمرة كفارة ،وهي دم ترتيب وتعديل ،واملراد بالرتتيب هنا أن
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الكفارة التي تلزمه بدنة ،فإن مل جيد فبقرة ،فإن مل جيد فسبع شياه ،واملراد بالتعديل أنه إذا عجز

قوم البدنة دراهم بسعر مثله حال الوجوب ،ثم الدراهم بطعام ،فإن عجز
عن املراتب الثالثة َّ

صام عن كل مد يوم ًا.

وهل الدم املذكور هنا عىل الرجل أم عىل املرأة ،يف املسألة كالم ،وحاصل ما قالوه يف هذه

املسألة ذكره الكردي يف «الكربى» بقوله[ :إن الذي يتلخص مما اعتمده الشارح يف كتبه -أراد

به اإلمام ابن حجر -أن اجلامع يف اإلحرام ينقسم عىل ستة أقسام:

أحدها :ما ال يلزم به يشء ال عىل الواطئ وال عىل املوطوءة وال عىل غريمها .وذلك إذا جامعا

ومها جاهالن معذوران بجهلهام ،أو مكرهان ،أو ناسيان لإلحرام ،أو غري مميزين.

ثانيها :ما جتب به البدنة عىل الرجل الواطئ فقط .وذلك فيام إذا استجمع الرشوط مع كونه

بالغ ًا عاق ً
ال عامل ًا متعمد ًا خمتار ًا ...إلخ ،وكان الوطء قبل التحلل األول ،واملوطوءة حليلته
سواء أكانت محُ ِرمة مستجمعة للرشوط أم ال.
ثالثها :ما جتب به البدنة عىل املرأة فقط .وذلك فيام إذا كانت هي املحرمة فقط وكانت
ٍ
حينئذ حمرم ًا كهي.
مستجمعة للرشوط السابقة ،أو كان الزوج نائ ًام أو جمنون ًا وإن كان
رابعها :ما جتب به البدنة عىل غري الواطئ واملوطوءة .وذلك يف الصبي املم ِّيز إذا كان

مستجمع ًا للرشوط ،فالبدنة عىل وليه.

خامسها :ما جتب به البدنة عىل كل من الواطئ واملوطوءة .وذلك فيام إذا زنى املحرم بمحرمة،
أو َوطِ َئها بشبهة مع استجامعهام رشوط الكفارة السابقة.

سادسها :ما جتب فيه فدية خمرية بني شاة أو إطعام أو صوم .مقدرة للطعام ثالثة آصع

لستة مساكني كل مسكني نصف صاع ،أو صوم ثالثة أيام ،وال فساد هنا ،وذلك إذا جامع

مستجمع ًا لرشوط الفدية السابقة بعد اجلامع املفسد ،أو جامع بني التحللني ،هذا ملخص ما
جرى عليه الشارح ،واعتمد اجلامل الرميل ومن نحا نحوه ،أنه ال فدية عىل املرأة مطلق ًا ،بل

عىل املحرم الذكر إذا كان مستجمع ًا للرشوط ،وإال فال فدية عىل أحد ،واعتمده اخلطيب
الرشبيني تبع ًا لشيخه الشهاب الرميل ،واعتمد شيخ اإلسالم زكريا األول وهو ما اعتمده
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الشارح .اهـ

ومن هنا يتضح أن للحج حتللني لطول زمنه وكثرة أفعاله ،بخالف العمرة فليس هلا إال

حتلل واحد ،وهو الفراغ من مجيع أركاهنا؛ لقرص زماهنا غالب ًا ،وحيصل التحلل األول يف احلج
بفعل اثنني من ثالثة وهي:رمي يوم النحر أي :جلمرة العقبة ،وإزالة الشعر من الرأس وأقله
ثالث شعرات ،وطواف اإلفاضة املتبوع بالسعي إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم .فلو رمى

يسع بعده وكان مل يسع بعد طواف القدوم ،مل حيصل
أو أزال الشعر وطاف طواف اإلفاضة ،ومل َ

له التحلل األول.

وحيصل التحلل األول بالصور اآلتية:

 -وهي أن يرمي ويزيل الشعر.

 أو يرمي ثم يطوف لإلفاضة متبوع ًا بالسعي إن مل يكن سعى بعد طواف القدوم. -أو أن يزيل الشعر ثم يرمي.

 أو أن يزيل الشعر ثم يطوف كام تقدم. أو أن يطوف كام تقدم ثم يرمي. -أو أن يطوف ثم يزيل الشعر.

فبأي صورة من هذه الستة الصور حيصل التحلل األول.

فإذا حصل التحلل األول بأي صورة من هذه الصور ،حل له مجيع حمرمات اإلحرام ما عدا

عقد النكاح والوطء ومقدماته ،وكذا الصيد يف قول ،أي :صيد غري احلرم.

وإذا فعل الثالث من األفعال املذكورة ،حصل التحلل الثاين ،وحل له بقية حمرمات اإلحرام،

نعم يندب له تأخري الوطء حتى إمتام بقية أعامل احلج من رمي ومبيت ،ليكون ذلك بعد زوال

أثر اإلحرام.

ولو فاته رمي يوم النحر ،بأن مل ير ِم حتى خرجت أيام الترشيق توقف حتلله الثاين عىل

اإلتيان ببدله ،ولو صوم ًا عىل املعتمد لقيامه مقامه.

(و) مثل اجلامع يف احلرمة (املبارشة) فيام دون الفرج واملبارشة هي إلصاق البرشة بالبرشة
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والم َب َ
اش َر ُة َ
وسابِ ُعها إِ َز َال ُة َش ْي ٍء ِم َن َّ
الش ْع ِر
بش ْه َو ٍة َ ،
ُ
(بشهوة) وهي اشتياق النفس إىل اليشء ال بغريها وذلك كلمس وقبلة ومفاخذة ومعانقة،
وإنام حترم من عامد عامل خمتار إذا كانت بشهوة ولو بحائل وإن مل ُينزل ولو بني التحللني عىل
األصح ،ومقابله ال حترم بعد التحلل األول هذا يف احلج أما يف العمرة فظاهر.

قال الكردي[ :وينبغي أن ينتبه لذلك من حيج بحليلته ال سيام عند إركاهبا وتنزيلها ،فمتى

وصلت برشته لبرشهتا بشهوة أثم ولزمته الفدية وإن مل ينزل] .اهـ.

وحيرم النظر بشهوة وال جتب فيه الفدية وإن أنزل به ،وحيرم االستمناء ولو بيد حليلته،

وجتب فيه الفدية إن أنزل.

قال الباجوري يف حاشيته[ :واحلاصل :أن املبارشة بشهوة حرام ،وجتب فيه الفدية ،وإن مل

ينزل ،واالستمناء حرام ،وال جتب فيه الفدية إال إن أنزل ،والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع
احلائل كل منهام حرام ،وال جتب فيه الفدية وإن أنزل] .

ولو تعددت مقدمات اجلامع ،فإن احتد الزمان واملكان ففدية واحدة ،وإال تعددت ،ولو

تقدمت قبل الوطء مقدمات اجلامع ،أو بعده ،فتندرج فديته يف بدنة الوطء ،وإن ختلل بينه وبني

املقدمات زمن طويل.

(وسابعها) أي :حمرمات اإلحرام (إزالة يشء من الشعر) أي :شعر املحرم بأي وجه من

أوجه اإلزالة من حلق أو نتف أو حرق أو إزالته بدواء ونحو ذلك ويدخل يف اإلزالة ما لو

حك شعره بظفره وأزيل بذلك احلك أو كان زواله بامتشاط ونحوه وحيرم عليه ذلك إن علم
اإلزالة به وإال فيكره ،وسواء شعر الرأس أو سائر الشعور يف بدنه ولو بعض شعرة لقوله

تعاىل :ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﮊ أي :شعر رؤوسكم وشعر سائر اجلسد ملحق به
بجامع الرتفه ،وحمل احلرمة حيث ال رضورة ،وإال فال حرمة وال فدية يف قلع شعر نبت داخل
العني أو غطاها إن تأذى به ،ومثل ذلك مالو احتاج إلزالته إن تأذى بغريه بسبب شعره ككثرة

القمل أو قرشة الرأس أو اجلراحة إذا أحوجته حللقه ،أو تأذى باحلر لكثرة شعره فال حرمة
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َأ ِو ُّ
الظ ُف ِر ،
يف إزالته لكن عليه الفدية ،لقوله تعاىل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﮊ ويف الصحيحني عن كعب بن عجرة ريض اهلل عنه قال َّ :يف نزلت هذه اآلية ،

أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فقال ُ
أدن فدنوت فقال «أيؤذيك هوا ُّم رأسك؟ قال
ابن عوف  :وأظنه قال نعم ،قال فأمرين بفدية من صيام أو صدقة أو نسك» و من املحرمات

أيض ًا ما ذكره بقوله (أو الظفر) من يد أو رجل ولو ظفر ًا واحد ًا أو بعضه إال إن تأذى به ولو

أدنى تأ ٍّذ كأن انكرس وتأذى به فله إزالة املنكرس ولو مل يزل إال بإزالة يشء من الصحيح معه
جاز له ذلك وال فدية عليه .

وحيرم إزالة الظفر قياس ًا عىل إزالة الشعر بجامع الرتفه  ،وما ذكرناه يف إزالة الشعر والظفر

إن أزاله املحرم من نفسه بنفسه ،أما إن أزال شعره غريه كأن أمره به حرم عليهام والفدية عىل

املحلوق ،وإن كان بغري إذنه ،فال يم ِّكنَه من ذلك ،فإن أزاله مع كونه مكره ًا أو نائ ًام أثم الفاعل
والفدية عىل احلالق عىل األصح .

وال حيرم عىل املحرم إزالة شعر وظفر احلالل خالف ًا أليب حنيفة .ولو أمر غريه بإزالة شعر

حمرم باحللق مث ً
ال أثم بذلك ،وأثم املأمور إن فعله ،والفدية عىل املحلوق إن قدر عىل دفعه وإال
فعىل اآلمر إن عذر املأمور بجهل أو إكراه وإال فعىل املأمور احلالق .وما ذكرناه كله إن كان وقع

قبل دخول وقت التحلل وإال فال إثم وال فدية .

والفدية جتب عىل من أزال ثالث شعرات متواليات فأكثر أو ثالثة أظفار متواليات بأن احتد

الزمان واملكان  ،ومعنى احتاد الزمان وقوع اإلزالة عىل التواصل عرف ًا حتى ولو أزال شعر
رأسه وبدنه كله مع التواصل املذكور مل تلزمه إال فدية واحدة ،ومعنى احتاد املكان وقوع اإلزالة

يف مكان واحد ولو كان ناسي ًا أو جاهالً .والفدية هنا عىل التخيري فيتخري بني ذبح شاة جمزئة يف

األضحية أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني من مساكني احلرم ستة آصع لكل مسكني

نصف صاع ،واملراد باإلطعام هنا متليكهم ما جيزئ يف الفطرة ،وليس يف الكفارة ما يزاد املسكني
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ول ِفي ِ
و َث ِ
ض لِ ُك ِّل َص ْي ٍد َب ِّر ٍّي َو ْح ِش ٍّي َم ْأ ُك ٍ
امنُها ال َّت َع ُّر ُ
الم ْح ِر ِم
الح ِّل َع ٰ
لى ُ
َف َق ْط ِ ،
الح َ
ال ِل ،
وع ٰ
الح َر ِم َع َل ْي ِه َ
لى َ
وفي َ

فيه عىل املد إالَّ هنا فنصف صاع وهو مدان  .أما إذا كان املزال أقل من ثالث شعرات أو ثالثة
أظفار فليس فيه الفدية املذكورة ،بل إن كان املزال شعرة أو بعض شعرة أو ظفر ًا أو بعض ظفر

ففيه مد ،وإن كانت شعرتني أو ظفرين أو بعضهام ففيهام مدان ،وإن اختلف الزمان أو املكان

ففي كل شعرة أو ظفر مد وإن كثر ذلك .

وتشري العبارة السابقة «والفدية عىل التخيري» إىل دم التخيري وهو واجب يف ثامنية أشياء  :يف

إزالة ثالث شعرات متواليات فأكثر ،أو ثالثة أظفار متواليات فأكثر كام تقدم  ،أو فيمن لبس
أو تطيب أو ادهن أو بارش بشهوة فيام دون الفرج أو استمنى فأنزل أو جامع بني التحللني أو

بعد فساد احلج عامد ًا عامل ًا يف اجلميع .

(و ثامنُها) أي :املحرمات (التعرض) بأي وجه من الوجوه من اصطياد أو معاونة عىل
اصطياد أو داللة غري ا ُمل ْح ِرم عليه أو تنفري (لكل صيد بري) وهو ما يعيش يف الرب فقط أو
ما يعيش فيه ويف البحر وخرج به البحري وهو ماال يعيش إال يف البحر كالسمك فال حيرم

التعرض له بالنص واإلمجاع وإن كان البحر يف احلرم عىل املعتمد ،ومثل البحر الغدير والعني
والبئر إذ املراد به املاء .

(وحيش) أي :ذلك الصيد خرج به اإلنيس إذا توحش وصاده فال يشء فيه (مأكول) خرج به

غري املأكول من احليوانات املتوحشة فال يشء يف اصطيادها عىل املحرم هذا إذا كان الصيد (يف

احلل) فهو حرام (عىل املحرم فقط) دون احلالل لقوله تعاىل  :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﮊ( ،و)أما إذا كان الصيد (يف احلرم) فهو حرام (عليه) أي :عىل املحرم (وعىل احلالل)
أي :غري املحرم باإلمجاع ولقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم يوم فتح مكة« :إن هذا البلد حرمه

عضدُ شوكه وال ُينَ َّف َر
اهلل يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة ال ُي َ
صيده» ،وإذا حرم تنفري صيده فاصطياده أوىل .
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و َت ِ
اس ُعها َق ْط ُع َن َب ِ
الح َر ِم إِ ّال ا ِ
إل ْذ ِخ َر و َن ْح َو ُه
ات َ
فمن كان هذا حاله وأتلف صيد ًا أو تسبب يف تلفه ضمنه لقوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ وال فرق فيها بني العامل واجلاهل والذاكر والنايس واملتعمد واملخطئ
عمر
إال يف اإلثم  ،ودليل ذلك ما رواه مالك واحلاكم والبيهقي عن قبيص َة بن جابر أنه أتى َ
يسأله عن ظبي قتله ً
خطأ ،قال :فالتفت إىل عبد الرمحن بن عوف وكان إىل جانبه فقال :ترى

شاة تكفيه ؟ قال :نعم ،فأمره عمر بذلك .فلام انرصف قال قبيصة  :إن أمري املؤمنني ال حيسن أن
يفتي حتى يسأل ،فسمع عمر بعض كالمه فدعاه وقال  :أما قرأت كتاب اهلل ؟ قال :ال .قال:

إن اهلل يقول ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﮊ ثم قال عمر :إن يف اإلنسان عرش َة أخالق ،تسع ٌة حسنة
السيئ التسع َة الصاحل َة ،فإياك وعثرات اللسان» .
اخللق
وواحدة سيئة فيفسد ُ
ُ
وإذا أتلف الصيد فإن كان له ِم ْثل من النعم بنقل أو حكم ففيه مثله ففي النعامة بدنة ،ويف

بقر الوحش ومحاره بقرة ،ويف الغزال عنز ،ويف األرنب عناق ،ويف الريبوع جفرة ،ألن مجاعة

من الصحابة قضوا بذلك كله فإن مل يكن له مثل ففيه قيمة .

املثيل والصيام بعدد األمداد ،
املثيل بني ذبح مثله يف احلرم والتصدق بطعام بقيمة ِّ
ويتخري يف ِّ

ويتخري فيام ال مثل له بني إخراج طعام بقيمته والصوم بعدد األمداد.

(و تاسعها) حيرم عىل املحرم وغريه (قطع) أو قلع (نبات احلرم) الرطب الذي ال ُيـستَن َبت

وشجره حتى ا ُملستَن َبت منه عىل ما رجحه النووي وعليه الضامن ففي الشجرة الكبرية بقرة ويف

الشجرة الصغرية شاة ألن ابن الزبري وابن عباس ريض اهلل عنهم أفتيا بذلك وال خمالف هلام،
فإن صغرت جد ًا ففيها القيمة لقوله صىل اهلل عليه وآله وسلم «ال يعضد شجره» أي :ال يقطع

خيتىل خاله» وهو بالقرص احلشيش الرطب أي :ال ينزع بقطع وال بقلع  .وصحح النووي
«وال ٰ
أخذه لعلف البهائم كام جيوز ترسحيها فيه ( .إال اإلذخر) قطع ًا وقلع ًا فيحل أخذه؛ الستثنائه

يف احلديث حيث قال العباس :يا رسول اهلل إال اإلذخر فإنه لقبورهم وبيوهتم ،فقال صىل اهلل
عليه وآله وسلم« :إال اإلذخر» (ونحوه) كالشوك وما يؤخذ من شجره للتداوي ألن احلاجة
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وع ِ
لى ُك ٍّل ِم ْن ُه َما  .وال ُي ْب ِط ُل ال ُّن ُس َك إِ ّال
اح َع ٰ
َع َل ْي ِهما َ ،
اش ُرها َع ْقدُ الن َِّك ِ
الو ْط ُء َقب َل ال َّت َح ُّللِ َ
األ َّو ِل
َ
ْ
إليه أعم من احلاجة إىل اإلذخر (عليهام) أي :عىل املحرم واحلالل .

(وعارشها) أي :حمرمات اإلحرام (عقد النكاح) فيحرم (عىل كل منهام) أي :عىل املحرم

واملحرمة فيحرم عىل املحرم أن يزوج أو يتزوجُّ ،
وكل نكاح كان الويل فيه حمرم ًا أو الزوج أو

الزوجة فهو باطل ويأثم به وال جتب به فدية ( .وال يبطل) أي :ال يفسد (النسك) من مجيع

حمرمات اإلحرام إذا فعلها أو أحدها املحرم (إال الوطء) إذا كان (قبل التحلل األول) وإن
كان بعد الوقوف وعليه امليض يف فاسده وإخراج ٍ
بدنة والقضاء من العام القابل  .أما إذا كان
بعد التحلل الثاين فال رضر به مطلق ًا ،نعم يستحب أن ال يفعله إال بعد الفراغ من مجيع أعامل

النسك .وتقدم بيان ذلك مفص ً
ال  .واهلل أعلم.

تتم ٌة يف الدماء

قال شطا يف حاشيته  :وحاصل الكالم عىل ذلك أن الدماء ترجع باعتبار حكمها إىل أربعة

أقسام  :دم ترتيب وتقدير ،ودم ترتيب وتعديل ،ودم ختيري وتقدير ،ودم ختيري وتعديل.

فالقسم األول :كدم املتمتع و القران والفوات وت َْرك اإلحرام من امليقات وت َْرك الرمي وترك

ميش أخل َف ُه ناذره فهذه الدماء
املبيت بمزدلفة وترك املبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك ٍ

دماء ترتيب ،بمعنى أنه يلزمه الذبح وال جيوز العدول عنه إىل غريه إال إذا عجز عنه ،وتقدير

بمعنى أن الرشع قدر مايعدل إليه بام ال يزيد وال ينقص.

والقسم الثاين :كدم اجلامع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الرشع أمر فيه بالتقويم والعدول

إىل غريه بحسب القيمة ،فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم
واشرتى بالدراهم طعام ًا وتصدق به ،فإن عجز صام عن كل مد يوم ًا ويكمل املنكرس بصوم
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يوم كامل ،وكدم اإلحصار فهو دم ترتيب وتعديل فيجب فيه شاة فإن عجز قومها كام ُذ ِكر فإن

عجز صام عن كل مد يوم ًا.

والقسم الثالث :كدم احللق والقلم ودم االستمتاع وهو التطيب والدَّ هن بفتح الدال للرأس

أو اللحية وبعض شعور الوجه عىل ما تقدم ،واللبس ومقدمات اجلامع واالستمناء واجلامع
غري املفسد ،فهذه الدماء دماء ختيري بمعنى أنه جيوز العدول عنها إىل غريها ،وتقدير بمعنى

أن الرشع قدر مايعدل إليه فيتخري إذا أزال ثالث شعرات بني ذبح واطعام ستة مساكني لكل

مسكني نصف صاع وصوم ثالثة أيام.

والقسم الرابع :كدم جزاء الصيد والشجر فهو دم ختيري وتعديل بمعنى أنه باخليار إن شاء فعل

األول وهو الذبح أو الثاين وهو التقويم أو الثالث وهو الصيام ،ومعنى التعديل التقويم.

فجملة هذه الدماء أحد وعرشون دم ًا ،تسع ٌة مرتبة مقدرة وثامنية خمرية مقدرة ودمان فيهام

ترتيب وتعديل ودمان فيهام ختيري وتعديل .ونظمها الدمريي  -رمحه اهلل تعاىل  -فقال :
ِ
َل ِز ْم
التــز ْم مرتب ًا وما بتخيري
خامت ٌة من الدماء ما
والصفتان

ال

اجتامع

هلام

كالعدل والتقدير حيث ُف ِهام
ٍ
ٍ
قران اقتفـي
فوت
متت ٍع

فالدم بالرتتيب والتقدير يف
ٍ
ٍ
ووداع
ورمي
ميقات
وترك
ْ

مع املبِي َتينْ ِ بال عذر ُيـشاع

لباس
ْ

باس
واحللق وال َق ْل ُم
ُ
وطيب فيه ْ
ٌ

َّب
ثم مرت ٌ
خمري
ٌ

مقدر
ٌ

ٍ
ْ
سقط
بتعديل
َد ْه ٌن

واملقدمات
والوط ُء حيث الشا ُة
ْ

يف مفسد اجلامع واحلرص فقط
خميرَّ ٌ

ٌ
معدل

صيدٌ

ونظمها أيض ًا ابن املقرئ  -رمحه اهلل تعاىل  -يف قوله :

أربع� ٌة دم�ا ُء حـــــــ�ج تُـحصرَ ُ
وحــــــــ�ج ُق ِرن�ا
ف�وت
متت�ع
ٌ
ٌ
ٌ
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ْ

املرت�ب املقـــــ�دَّ ُر
أوهلــ�ا
ُ
ِ
ٍ
نى
وت�رك
رم�ي واملـــــبي�ت بم ٰ

كتاب الحج

ٍ
كـــمشيء أخلفه
أو مل ي�و ِّد ْع أو

امليق�ات واملــــــزدلف� ْة
وترك�ه
َ
ِ
ن�اذ ُر ُه يصــــ�وم إن َدمــ� ًا َف َق�دْ

ثالث� ًة في�ه و س�بعــــ ًا يف البل�دْ

إن مل جي�د َق َّّومـــــ�ه ث�م اشترى

ب�ه طعام� ًا ُطعمــــــ�ة للفق�را

والثان ترتي�ب وتعـــــديل َو َر ْد

ٍ
ُ
عـــــ�دل ذاك صوم ًا
لعج�ز
ثم

والثالث التخييــــر والتعديل يف
شئت فاذبح أو فعـدِّ ْل مثل ما
إن َ
َ
وخِّي�رِّ َ ْن وقـــــ�درن يف الراب�ع

نصف أو فصـــم ثالث ًا
للشخص
ٌ

ٍ
بــــس َد ْه ِن
يف احللق وال َق ْل�م و ُل
أو بين تحَ ِل ْيَل�يَ ْ ذوي احــــ�رام
واحلم�د هلل وصلى ربنــــــ�ا

يف حمصر ووطء حــج إن َف َس�دْ

أعن�ي ب�ه ع�ن كل مـــ�د يوم ًا
ٍ
ٍ
وأش�جار بلا تكلـــــف
صيد
�ت يف قيم�ة مـ�ا تقدمـــــا
عدَّ ْل َ

بآصــ ِع
إن شئت فاذبح أو فجـد ُ

تجَ ْ ت ُّ
اج َت َّثتْــ� ُه اجتثــاث� ًا
َ�ث م�ا ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ووطء ُثنِّــ�ي
وتقبيـــ�ل
طي�ب
ه�ذي دم�اء احل�ج بالتمــــــام

على خي�ار خلقـــــــ�ه نبين�ا

انتهى ..واهلل أعلم .
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يع َ
األ ْو َق ِ
ات،
وس َّل َم ِفي َج ِم ِ
هلل َع َل ْي ِه وآلِ ِه َ
( َف ْص ٌل) و ُت ْست ََح ُّب ِز َي َار ُة َق ْب ِر ِه َص ّل ٰى ٕا ُ
(فصل) يف زيارة قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
ومسجده ومآثره وبعض من آداب الزيارة

(وتستحب زيارة قربه صىل اهلل عليه وآله وسلم) وشد الرحل إليه وكذلك قبور غريه من

األنبياء والصاحلني ومآثرهم ،ألنه عليه الصالة والسالم ليلة اإلرساء حرص عىل ذلك فزار

قرب سيدنا موسى عليه السالم ،ونزل يف حمل ميالد عيسى عليه السالم يف بيت حلم وصىل فيه

ركعتني ،ونزل يف طور سيناء يف املكان الذي كلم اهلل فيه موسى وصىل فيه ركعتني ،وكل ذلك

ذكره ثقات الرواة يف أحاديث اإلرساء.

وإن ذلك من أنجح الوسائل وما يتقرب به العبد عند مواله وجيلب له النفع واخلري من اهلل،

فإن احلبيب األعظم ملا زار سيدنا موسى يف قربه كام ذكر ذلك يف «فتح الباري» وغريه ،وأنه

وجده قائام يصيل ،كان نفع تلك الزيارة جتىل عىل أمة حممد كلهم ،فقد نصح سيدنا موسى

للحبيب وأمته وذلك يف ختفيف الصلوات من مخسني إىل مخس بفضل تلك الزيارة املباركة،

فإنه مل ينصح للنبي عليه السالم غري موسى عليه السالم مع مروره بغريه من األنبياء ،كام ورد
يف أحاديث اإلرساء ،ويف ذلك إشارات ودالالت لألمة بأن أماكن الصاحلني ومآثرهم مما

يستجيب اهلل فيها الدعاء ،ومما ال شك فيه أنه عليه الصالة والسالم عند نزوله يف تلك األماكن

يدعو ربه ،ولعل اإلشارة واضحة بقوله تعاىل ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ أي :يف مكان الصاحلة
القانتة الولية الطاهرة مريم ،وهو أكرب دليل عىل ما تقدم ،وحرصه عليه السالم عىل زيارة مآثر

إخوانه األنبياء فيه لفت نظر ملن ألقى السمع وهو شهيد ،واستنارت رسيرته وعرف شعائر اهلل
وعظمها وتقرب هبا إىل اهلل تعاىل الذي أفاض عليه كرمه ،وهذه يف حق أماكن نسبت ملن تقدم

ذكرهم ممن اصطفاهم رهبم واجتباهم ،فكيف بام نسب لسيدهم وأعالهم اصطفاء ،وأعظمهم

عىل اهلل كرامة.

لذا فإن زيارة قربه ومسجده ومدينته وما فيها من آثار مؤكدة (يف مجيع األوقات) فليحرص
()701

كتاب الحج

الع َل َم ِ
اء َل َها  ،ولِ ُو ُر ِ
الح ِّج َ
آكدُ ؛ لاِ ٕ ْستِ ْح َب ِ
لى ٰذلِ َك ِم َن
ود َما َيدُ ُّل َع ٰ
و َب ْع َد َ
اب ُ
َ
األ َح ِ
اد ِ
يث .
عليه املوفقون ويتسابق إليها من سبقت هلم العناية وخصهم رهبم بالرعاية واستحباهبا كام قال

العالمة ابن حجر يف رشحه عىل «مناسك النووي» إمجاع ًا بل قيل بوجوهبا  .اهـ .

(و) تكون (بعد احلج آكد) خلرب «من حج ومل يزرين فقد جفاين» وإن كان يف سنده مقال،

وألنه إذا جاء من اآلفاق البعيدة وقرب من املدينة يقبح منه ترك الزيارة لداللته عىل عدم
اهتاممه بام هو من أقرب القربات وأنجح املساعي اهـ .رشح «اإليضاح» للعالمة ابن حجر ،

ومن هنا يظهر قول املتن (الستحباب العلامء هلا) أي :زيارته يف كل وقت ،وقد استحب العلامء
زيارته وذكروها يف كتبهم ،ويذكروهنا بعد كتاب احلج لذكرها يف احلديث املار وقرهنا باحلج،

وملا قاله ابن حجر يف مناسبة ذلك يف حاشيته عىل «اإليضاح» .

وقد ذكرها  -أي :استحباب زيارة قربه صىل اهلل عليه وآله وسلم  -أهل علامء األمصار يف

ظهر ترك الزيارة و القول بتحريمها أو بدعيتها
كتبهم ،وال خمالف هلم إال من أضله اهلل ،ومل َي َ
أو نحو ذلك من القرون األوىل إىل ستامئة من اهلجرة ،إىل أن أظهر من أظهر بدعته يف ذلك فرد
عليه أهل العلم قاطبة وغلطوه ،وممن ذكر زيارة قربه و َعن َْون هلا يف كتبه اإلمام األثري اإلمام
النووي رمحه اهلل تعاىل يف «مناسكه» و«أذكاره» ،واإلمام ابن قدامة يف «املغني» ،وغريهم من

أهل العلم الذين قالوا باستحباب الزيارة.

(و) إنام استحبوها (لورود ما يدل عىل ذلك من األحاديث) قال اإلمام النووي يف اإليضاح:

إذا انرصف احلجاج واملعتمرون من مكة فليتوجهوا إىل مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم لزيارة تربته صىل اهلل عليه وآله وسلم فإهنا من أهم القربات وأنجح املساعي .وقد روى
البزار والدارقطني بإسنادمها عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم «من زار قربي وجبت له شفاعتي» قال العالمة ابن حجر يف رشحه عىل «اإليضاح»
ورواه  -أي :احلديث  -أيض ًا ابن خزيمة يف صحيحه ،وصححه مجاعة كعبد احلق والتقي
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السبكي  ،وال ينايف ذلك قول الذهبي :طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضا .ورواه الدارقطني

أيض ًا والطرباين وابن السبكي وصححه بلفظ« :من جاءين زائر ًا ال حتمله حاجة إال زياريت كان

حقا عيل أن أكون له شفيع ًا يوم القيامة»  .ويف رواية «كان له حق ًا عىل اهلل عز وجل أن أكون له

شفيع ًا يوم القيامة» واملراد بقوله ال حتمله حاجة إال زياريت اجتناب قصد ماال تعلق له بالزيارة،
أما ما يتعلق هبا من نحو قصد االعتكاف يف املسجد النبوي وكثرة العبادة فيه وزيارة الصحابة

وغري ذلك مما يندب للزائر فعله فال يرض قصده يف حصول الشفاعة له ،فقد قال أصحابنا

وغريهم :يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشد الرحال للمسجد النبوي والصالة
فيه كام ذكره املصنف ،ثم احلديث يشمل زيارته صىل اهلل عليه وآله وسلم حي ًا وميت ًا ويشمل

الذكر واألنثى من قرب أو بعد فيستدل به عىل أفضلية شد الرحل لذلك وندب السفر للزيارة

إذ للوسائل حكم املقاصد .

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح« :ما من أحد يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد

عليه السالم» فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل املسلم عليه

إذ هو صىل اهلل عليه وآله وسلم حي يف قربه كسائر األنبياء ملا ورد مرفوعا « :األنبياء أحياء يف

قبورهم يصلون» .

ومعنى رد روحه الرشيفة :رد القوة النطقية يف ذلك احلني للرد عليه ،وال ُيغترَ بإنكار ابن

تيمية لسن زيارته صىل اهلل عليه وآله وسلم  ،...كام قال العز ابن مجاعة .وأطال يف الرد عليه
التقي السبكي يف تصنيف مستقل .ووقوعه يف حق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ليس

بعجب ،فإنه وقع يف حق اهلل سبحانه وتعاىل عام يقول الظاملون واجلاحدون علو ًا كبري ًا  .فنسب

إليه العظائم كقوله :إن هلل تعاىل جه ًة ويد ًا ورج ً
ال وعين ًا وغري ذلك من القبائح الشنيعة  ..إىل
أن قال :وأما قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم « :ال جتعلوا قربي عيد ًا» فال يدل ملا افرتاه؛ ألن

املحققني نقلوا اإلمجاع عىل س ِّن زيارته صىل اهلل عليه وآله وسلم مع ما يدل هلا من األحاديث
ٍ
وحينئذ جيب رصف هذا احلديث عن ظاهره عىل تقدير داللته عىل النهي
السابقة وغريها،
عنها وإال فهو ال يدل عىل ذلك ،بل قد يدل عىل احلث عىل كثرهتا وأهنا ال تقل حتى ال يزار
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إال يف بعض األوقات كالعيد ،وحيتمل أن يكون املراد  :ال تتخذوا له وقت ًا خمصوص ًا ال يزار
إال فيه وال يتخذ كالعيد يف العكوف عليه وإظهار الزينة وغريها مما جيتمع له يف األعياد بل

ال يؤتى إال للزيارة والسالم والدعاء ثم ينرصف عنه .ومعنى وجبت له شفاعتي  :أهنا ثابتة

بالوعد الصادق البد منها ،وأفاد قوله (له) :أنه خيص بشفاعة ليس لغريه إما بزيادة النعيم ،وإما

بتخفيف األهوال عنه يف ذلك اليوم ،وإما بكونه من الذين حيرشون بال حساب ،وإما لغري ذلك
وفيه برشى له بموته مسل ًام  .وأفاد إضافة الشفاعة له صىل اهلل عليه وآله وسلم  :أهنا شفاعة

جليلة إذ هي تعظم بعظم الشافع .اهـ .

وليس ملن متسك بحديث « :ال تشد الرحال إال لثالثة مساجد» داللة متنع من شد الرحل

لزيارة قربه ،إذ يلزم أن شد الرحل ألي غرض كان وأي جهة كانت يمتنع شد الرحل إليها،
فعليه فال يشد الرحل لزيارة قريب أو لطلب علم أو جتارة أو نحو ذلك وال قائل بذلك البتة،
وعليه فإن توجيه احلديث كام قاله العلامء «ال تشد الرحال» ملسجد من أجل الصالة فيه «إال إىل
ثالثة مساجد» وهبذا يتضح املراد الذي معناه أنه ال أفضلية للصالة يف مسجد دون مسجد حيث

الصلوات فيهن كلهن سواء إال هذه الثالثة املساجد ،ولذلك أفتى أهل العلم بأن من نذر أن

يصيل يف مسجد صالة بعينها كفته أن يصليها يف أي مسجد ما مل يكن نذره يف أحد املساجد الثالثة

 .نعم لو نذر أن يصيل يف املسجد األقىص كفاه أن يصيل يف املسجد النبوي ،ولو نذر أن يصيل يف
املسجد النبوي كفاه عن نذره أن يصيل يف املسجد احلرام وال يغنيان األوالن عن األخري .

وإذا توجه الزائر لزيارة قربه صىل اهلل عليه وآله وسلم يستحب له اإلكثار من الصالة عليه

صىل اهلل عليه وآله وسلم يف طريقه ،وإذا قارب املدينة و رأى أنوارها أكثر من الصالة عىل
صاحبها ،ثم إذا وصلها وأراد دخوهلا است ِ
ُحب له أن يغتسل ويلبس أنظف ثيابه ،فقد فعل ذلك
يف عهده وفد عبد القيس فكان هلم املدح والثناء من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم
يستحرض رشف املدينة وأهنا أفضل البقاع عىل اإلطالق عند بعض أهل العلم ،وأفضلها بعد
مكة عند البعض اآلخر ،وأهنا رشفت بسيد األولني واآلخرين .ثم يراعي األدب يف مدينة

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وذلك بتعظيم أهلها وتوقريهم من أجله عليه الصالة
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والسالم ،ثم إذا أتى املسجد قدم اليمنى وأتى بالوارد من الدعاء كام يف سائر املساجد ،ثم يبدأ
بصالة ركعتني فيه حتية إن مل يدخله وقد قامت فيه صالة فريضة ،ويقدم صالة الركعتني عىل

الزيارة وإن كانت هي املقصودة ملا رواه مالك عن جابر بن عبد اهلل قال :قدمت من سفر فجئت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سلم وهو بفناء املسجد فقال« :أدخلت املسجد فصليت فيه ؟»
وصل فيه ثم ائ ِ
ِّ
ْت وسلم عيل».
قلت :ال .قال« :فاذهب فادخل املسجد
ثم إذا فرغ من صالة التحية شكر اهلل تعاىل عىل هذه النعمة ويسأله إمتام ما قصده وقبول

زيارته وليقل :اللهم افتح عيل أبواب رمحتك وارزقني يف زيارة قرب النبي ما رزقته أولياءك
وأهل طاعتك واغفريل وارمحني يا خري مسؤول .اهـ «األذكار» للنووي.

ثم يأيت إىل القرب الرشيف ،قال اإلمام النووي يف اإليضاح :ويقف  -أي :عند القرب

الرشيف  -أمام املواجهة ،ناظر ًا إىل أسفل ما يستقبله من جدار القرب ،غاض الطرف يف مقام
اهليبة واإلجالل ،فارغ القلب من عالئق الدنيا ،مستحرض ًا يف قلبه جاللة موقفه ومنزلة من
هو بحرضته .ثم يسلم وال يرفع صوته بل يقتصد فيقول :السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم

عليك يانبي اهلل السالم ،عليك يا خرية اهلل ،السالم عليك يا خري خلق اهلل ،السالم عليك
ياحبيب اهلل ،السالم عليك يانذير ،السالم عليك يا بشري ،السالم عليك ياطهر ،السالم عليك

يا طاهر ،السالم عليك يا نبي الرمحة ،السالم عليك يا نبي األمة ،السالم عليك يا أبا القاسم،

السالم عليك يا رسول رب العاملني ،السالم عليك يا سيد املرسلني وخاتم النبيني ،السالم

عليك يا خري اخلالئق أمجعني ،السالم عليك يا قائد الغر املحجلني ،السالم عليك وعىل آلك

وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أمجعني السالم عليك وعىل سائر األنبياء ومجيع
َ
يارسول اهلل عنا أفضل ما جزى نبي ًا ورسوالً عن أمته ،وصىل اهلل
عباد اهلل الصاحلني ،جزاك اهلل

عليك كلام ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل ،أفضل وأكمل وأطيب ما صىل عىل أحد من
اخللق أمجعني ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أنك عبده ورسوله وخريته

من خلقه ،وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة ،ونصحت األمة ،وجاهدت يف اهلل
حق جهاده .اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام ًا حممود ًا الذي وعدته ،وآته هناية ماينبغي
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أن يسأله السائلون .اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك النبي األمي وعىل آل حممد وأزواجه
وذريته كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد النبي األمي وعىل آل حممد
وأزواجه وذريته كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد .ومن عجز
عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه اقترص عىل بعضه ،وأقله السالم عليك يا رسول اهلل صىل اهلل
عليك وسلم .وجاء عن ابن عمر وغريه من السلف ريض اهلل عنهم االقتصار جد ًا فكان ابن

عمر يقول :السالم عليك يارسول اهلل ،السالم عليك يا أبابكر ،السالم عليك ياأبتاه .وعن

مالك رمحه اهلل تعاىل أنه كان يقول :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته .ثم إن كان قد
أوصاه أحد بالسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فليقل السالم عليك يا رسول
اهلل من فالن بن فالن ،أو فالن بن فالن يسلم عليك يا رسول اهلل ،أو نحو هذا من العبارات،

ثم يتأخر إىل صوب يمينه قدر ذراع فيسلم عىل أيب بكر ريض اهلل عنه .ألن رأسه عند منكب

صفي رسول اهلل وثانيه
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فيقول :السالم عليك يا أبابكر
َّ

يف الغار ،جزاك اهلل عن أمة نبيه صىل اهلل عليه وآله وسلم خري ًا .ثم يتأخر إىل صوب يمينه قدر

ذراع للسالم عىل عمر ريض اهلل عنه فيقول :السالم عليك ياعمر ،أعز اهلل بك اإلسالم ،جزاك
اهلل عن أمة حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم خري ًا.

ثم يرجع إىل موقفه األول قبالة وجه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ويتوسل به يف
حق نفسه ويتشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل ِ
ومن أحسن مايقول ماحكاه أصحابنا عن العتبي

مستحسنني له ،قال :كنت جالس ًا عند قرب النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم فجاء أعرايب فقال

السالم عليك يارسول اهلل ،سمعت اهلل يقول :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ وقد جئتك مستغفر ًا من

ذنبي مستشفع ًا بك إىل ريب ثم أنشأ يقول :

ياخري من دفنت بالقاع أعظمـه

نفيس فداء لقرب أنت ســاكنه
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أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته
وصاحباك فال أنســـامها أبدا

عىل الرصاط إذا ما زلت القدم
مني السالم عليكم ماجرى القلم

قال :ثم انرصف فغلبتني عيناي فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف النوم ،فقال:

«ياعتبي ..احلق األعرايب وبرشه بأن اهلل تعاىل قد غفر له».

ثم يتقدم إىل رأس القرب فيقف بني القرب واالسطوانة التي هناك ويستقبل القبلة وحيمد اهلل

تعاىل ويمجده ويدعو لنفسه بام أمهه وما أحبه ولوالديه وملن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه
وسائر املسلمني ،ثم يأيت الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصالة فقد ثبت يف الصحيحني عن

أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال« :مابني قربي ومنربي

روضة من رياض اجلنة ومنربي عىل حويض» ويقف عند املنرب ويدعو .ثم ليحرص عىل أن

يصيل الصلوات كلها يف املسجد يف فرتة إقامته باملدينة  .ويستحب أن خيرج كل يوم إىل البقيع
خصوص ًا يوم اجلمعة ،ويكون ذلك بعد السالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فإذا
انتهى إليه قال :السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ،اللهم اغفر ألهل

بقيع الغرقد اللهم اغفر لنا وهلم .ويزور القبور الظاهرة فيه كقرب إبراهيم ابن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،وعثامن والعباس واحلسن بن عيل وعيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر

بن حممد وغريهم ،وخيتم بقرب صفية ريض اهلل عنها عمة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وقد ثبت يف الصحيح يف فضل قبور البقيع وزيارهتا أحاديث كثرية ويف حاشية «اإليضاح»

البن حجر[ :ومشهد احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام وبجنبه قرب أمه فاطمة ريض اهلل عنها عىل
األرجح ،وقيل :دفنت ببيتها ] .

ويستحب أن يزور قبور الشهداء ُبأ ُحد وأفضله يوم اخلميس ،وابتداؤه بحمزة عم رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ويبكر بعد صالة الصبح بمسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

وسلم حتى يعود ويدرك مجاعة الظهر فيه .

ويستحب استحباب ًا متأكَّد ًا أن يأيت مسجد قباء وهو يف يوم السبت أوىل ناوي ًا التقرب بزيارته

والصالة فيه للحديث الصحيح يف كتاب الرتمذي وغريه عن أسيد بن ظهري ريض اهلل عنه أن
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :صالة يف مسجد قباء كعمرة» ،ويف الصحيحني عن ابن عمر

ريض اهلل عنهام قال :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأيت مسجد قباء راكب ًا وماشي ًا فيصيل فيه

ركعتني ،ويف رواية صحيحة كان يأتيه كل سبت ويستحب أن يأيت بئر أريس التي روي أن النبي

صىل اهلل عليه وسلم تفل فيها وهي عند مسجد قباء فيرشب من مائها ويتوضأ منه .

ويستحب أن يأيت سائر املشاهد باملدينة وهي نحو ثالثني موضع ًا يعرفها أهل املدينة ،فليقصد

ما قدر عليه منها ،وكذا يأيت اآلبار التي كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل
ويرشب ويتوضأ منها وهي سبعة آبار .اهـ من «اإليضاح» بترصف يف النقل من مواضع فيه .

بل هي أكثر من ذلك وقد عدها ابن حجر يف رشحه عىل «اإليضاح» فمن أراد التوسع

فليتأملها هناك  .واهلل أعلم.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
وهبذا قد تم الرشح ،وكان الفراغ منه بتاريخ  18ربيع الثاين 1427هـ ،واهللَ أسأل أن ينفع

هبذا الرشح املبتدئني مثيل ،وأن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن جيرب اخللل ويسد العيب،
وأن يقبله عىل ما فيه من قصور ٍ
مهة وفتور ن ّي ٍة ،فهو حسبي ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال

باهلل العيل العظيم .
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294

الصالة عىل النبي يف التشهد األخري

298

السالم

301

287

الركوع

292

السجود

296

التشهد األخري

299

سنية التورك يف القعود األخري

303

الرتتيب

اخلشوع سنة ظاهر ًا وباطن ًا

304
307

(فصل) يف بيان درجات النية

312

(فصل) يف بيان رشوط تكبرية اإلحرام
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319

(فصل) يف بيان رشوط الفاحتة

325

(فصل) يف بيان تشديدات الفاحتة

فائدة :يندب وصل البسملة باحلمدلة

325

(فصل) يف بيان مواضع رفع اليدين

326

خامتة  :يف أعضاء السجود

333

325

فائدة :لسورة الفاحتة خواص كثرية

329

(فصل) يف بيان رشوط السجود

(فصل) يف بيان تشديدات التشهد

334

(فصل) يف بيان تشديدات أقل الصالة عىل النبي

336

(فصل) يف بيان أوقات الصالة

338

وقت العرص

341

(فصل) يف بيان أقل السالم
وقت الظهر

337
339

وقت املغرب

342

وقت الفجر

343

342

وقت العشاء

األشفاق ثالثة

344

(فصل) يف بيان األوقات التي حترم فيها الصالة

345

(فصل) يف بيان األركان التي تلزم فيها الطمأنينة

352

(فصل) يف بيان أبعاض الصالة

363

(فصل) يف بيان سكتات الصالة

(فصل) يف بيان أسباب سجود السهو وحكمه

350
353

مسألة :لو فرغ املأموم من التشهد األول قبل إمامه

364

احلدث

369

(فصل) يف بيان مبطالت الصالة
وقوع النجاسة

369
370
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371

انكشاف العورة

النطق بحرفني أو حرف مفهم عمد ًا

371

فعل ثالث حركات متواليات

379

املفطر عمد ًا واألكل الكثري ناسي ًا

378
381

الوثبة الفاحشة

382

الرضبة املفرطة

زيادة ركن فعيل عمد ًا

التقدم عىل اإلمام بركنني فعليني والتخلف هبام

382
383

نية قطع الصالة وتعليق قطعها بيشء والرتدد يف القطع

386

خامتة يف ذكر بعض مكروهات الصالة

388

رشوط استحباب االنتظار

395

تتمة  :يف السرتة بني يدي املصيل

باب يف صالة اجلامعة وما يتعلق هبا

387
392

(فصل) يف بيان املواضع التي تلزم فيها نية اإلمامة

397

خامتة :األئمة ثامنية

407

(فصل) يف بيان رشوط القدوة
رشوط ندب اجلر

401
412
421

(فصل) يف بيان صور القدوة

(فصل) يف بيان رشوط مجع التقديم

424

(فصل) يف بيان رشوط مجع التأخري

429

احلاصل :أن الرتخص ينقطع بانقطاع السفر

433

(فصل) يف بيان رشوط صحة اجلمعة ووجوهبا

440

427

اجلمع يف املطر

431

(فصل) يف بيان رشوط القرص
فائدة  :الرخص ثالثة أقسام
أعذار اجلمعة واجلامعة
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439
443

متى يدرك املسبوق اجلمعة مع اإلمام؟

446

مسألة :إذا وافق يوم عيد يوم اجلمعة

449

(فصل) يف بيان رشوط اخلطبتني

455

448

أقسام الناس يف اجلمعة

452

(فصل) يف بيان أركان اخلطبتني

خامتة يف صالة العيدين والكسوفني واالستسقاء

459

صالة الكسوفني

461

صالة العيدين

صالة االستسقاء

459
464

(فصل) يف بيان أحكام اجلنائز وما يتعلق هبا

466

آداب املحترض

468

466

ما يندب للمسلم فعله قبل الوفاة

األمور التي تندب للميت عىل من حرضه

470

فرع :يف الكالم عىل الشهيد

473

471

األمور التي جتب للميت عىل األحياء

475

احلاصل يف مسألة السقط

(فصل) يف بيان غسل امليت

479

األوىل بغسل املرأة

480

479

األوىل بغسل الرجل

480

أقل الغسل

أكمل الغسل

الذين تولوا غسل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم

481
482

لو خرج نجس بعد الغسل وقبل اإلدراج يف الكفن أو خرج النجس بعد التكفني؟

487

مهمة :هل يسن أن يعد اإلنسان لنفسه كفن ًا يف حياته

490

(فصل) يف بيان أحكام الكفن وبيان كيفية تكفني امليت
أقل الكفن
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489
491

الكفن ينقسم إىل أربعة أقسام

492

كيفيات محل اجلنازة

495

492

أكمل الكفن

497

(فصل) يف بيان صالة اجلنازة

تنبيه :تصح الصالة عىل الغائب

499

تنبيه :إذا أدرك اإلمام وقد سبقه ببعض صالة اجلنازة

506

األوىل باإلمامة يف الصالة عىل امليت

507

خامتة :يف كيفية وقوف اإلمام مع وضع اجلنازة

506

خامتة :يشرتط يف صالة اجلنازة ما يشرتط يف غريها من الصلوات

508

حيرم نقل امليت قبل أن يدفن إىل بلد آخر

511

أكمل الدفن

512

(فصل) يف بيان أحكام الدفن
أقل الدفن

510
511

فرع :يف استحباب تلقني امليت املكلف بعد الدفن

514

تتمة :جيوز البكاء عىل امليت

518

تتمة :يف التعزية

(فصل) يف بيان موجب نبش امليت

517
520
522

(فصل) يف بيان حكم اإلعانة
كتاب الزكاة

رشوط الزكاة العامة

526

زكاة النقدين

534

خامتة :يف احليل املباح املنكرس

538

زكاة أموال التجارة

540

529

زكاة النعم

536

زكاة احليل

538

زكاة املعرشات
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542

زكاة الركاز

544

زكاة املعدن

تتمة :يف زكاة الفطر

545

خامتة  :يف مصارف الزكاة

549

548

تنبيهات

551

بيان األصناف التي جيب رصف الزكاة هلم

557

ما جيب عىل اإلمام إذا قسم الزكاة
كتاب الصوم

(فصل) يف بيان ما جيب به صوم رمضان

560

رؤية اهلالل يف حق من رآه وإن كان فاسق ًا

562

إذا ثبتت الرؤية يف بلد لزم الصوم من وافق مطلعهم

564

استكامل شعبان ثالثني يوم ًا

561

ثبوته يف حق من مل يره بعدل شهادة

562

ما احلكم إذا انتقل من بلدة إىل أخرى ختالفها يف املطلع؟

565

ظن دخول رمضان باالجتهاد

566

إخبار عدل الرواية

(فصل) يف بيان رشوط صحة الصوم

566
567

(فصل) يف بيان رشوط وجوب الصوم

569

النية لكل يوم يف الفرض

571

571

(فصل) يف بيان أركان الصوم

573

حكم التبييت يف صوم النفل
ترك ِّ
املفطر وهو أربعة أشياء

573
574

حاصل ما يقال يف االستمناء

وتكره القبلة للصائم كراهة حتريم

575

ضابط الدخول ّ
املفطر

576

575

إخراج النخامة
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(فصل) يف بيان موجب كفارة اجلامع يف هنار رمضان وما يذكر معها

579

جيب مع القضاء اإلمساك للصوم يف ستة مواضع

583

(فصل) يف بيان ما يبطل به الصوم

587

رشوط الكفارة أحد عرش
تنبيه :يف ثواب اإلمساك

583
586

(فصل) يف بيان أقسام اإلفطار يف رمضان واألحكام املرتتبة عليه

588

أقسام اإلفطار باعتبار ما يلزم بسببه

589

هل الفطر أفضل للمسافر أم الصوم ؟

588

(فصل) يف بيان ما ال يفطر مما يصل إىل اجلوف

592

مكروهات الصيام

596

593

فرع :يف بيان سنن الصوم

خامتة  :يف بيان صوم التطوع

597

أركان اإلسالم تنقسم إىل ثالثة أقسام

600

(فصل) يف بيان رشوط وجوب احلج والعمرة

602

االستطاعة

604

كتاب احلج

600

فضل احلج والعمرة

603

اإلسالم واحلرية والتكليف

606

إمكان املسري وختلية الطريق

يزاد رشط للمرأة :وهو خروج حمرم معها

606

خامتة :آداب مريد السفر

608

607

رشوط وجوب اإلنابة عن امليت

من جلس مع ثامنية أصناف زاده اهلل ثامنية أشياء

611

مهمة :ليحذر احلاج من إخراج الصلوات عن وقتها

612

اإلحرام

613

(فصل) يف بيان أركان احلج والعمرة
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613

616

الوقوف بعرفة

طواف اإلفاضة

616

احللق أو التقصري

616

أركان العمرة

617

616

السعي

617

الرتتيب

(فصل) يف بيان واجبات احلج والعمرة

618

املبيت بمزدلفة

619

618

اإلحرام من امليقات

621

رمي مجرة العقبة

فائدة  :الذي حلق رأسه الرشيف

623

مهمة :يف التوسعة عىل الناس يف رمي اجلامر

625

تنبيه :يف الرمي قبل إذن من ُيرمى عنه

626

املبيت بمنى ليايل الترشيق

628

التحرز عن حمرمات اإلحرام

632

واجبات العمرة اثنان

633

624

رمي اجلمرات الثالث

625

رشوط جواز اإلنابة يف الرمي

626

رشوط صحة الرمي

630

رشوط صحة النفر

632

طواف الوداع

(فصل) يف بيان سنن احلج وسنن العمرة

634

(فصل) يف بيان ميقات احلج والعمرة

639

ميقات احلج الزماين

640

636

مهمة :فيام ينبغي لداخل مكة

639

ميقات العمرة الزماين
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642

ميقات احلج والعمرة املكاين

األفضل ملن يسافر جو ًّا أن حيرم من بلده

645

املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غري أهلها

645

ميقات من مسكنه بني امليقات ومكة

647

(فصل) يف بيان أنواع النسك

649

646

من يستثنى من وجوب اإلحرام

648

حكم جماوزة امليقات ملريد النسك

650

أفضل أنواع النسك

651

رشوط وجوب الدم عىل املتمتع

رشوط وجوب الدم عىل القارن

653

(فصل) يف بيان حكم جماوزة امليقات

657

ما جيب عىل من ترك واجب ًا

654

(فصل) يف بيان واجبات الطواف وسننه

660

الطهارة عن النجاسة

661

مسألة نفيسة ذكرها صاحب (موهبة ذي الفضل)

663

فرع :ملن انتقض طهره أثناء الطواف

665

660

الطهارة عن احلدثني

سرت العورة

تنبيه  :ينبغي للنساء أن يسرتن أرجلهن

662
663

بدء الطواف باحلجر األسود واالنتهاء به

666

حماذاة الطائف للحجر

666

666

نية الطواف

668

جعل البيت عن يسار الطائف

خروج الطائف بكل بدنه عن البيت

668

عدد الطوفات سبع

670

669

الطواف يكون داخل املسجد
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عدم رصف الطواف لغريه

670

(فصل) يف بيان واجبات السعي

675

كون السعي سبع ًا

675

671

خامتة :يف سنن الطواف

675

البدء بالصفا واالنتهاء باملروة

قطع مجيع املسافة بني الصفا واملروة

675

الكالم عىل حكم تعريض املسعى

676

السعي يكون بعد طواف صحيح

677

(فصل) يف بيان واجب الوقوف بعرفة

680

فرع :يف سنن الوقوف بعرفة

682

676

كون السعي يف بطن الوادي

677

عدم الصارف عن السعي

678

فرع :يف سنن السعي

مسألة :لو وقفوا اليوم العارش غلط ًا

681

(فصل) يف بيان حمرمات اإلحرام

685

حكم سرت رأس املحرم أو بعضه

686

حكم التطيب للمحرم

688

685

حكم لبس املحيط للذكر

687

حكم سرت وجه املرأة أو بعضه

689

احلاصل يف اعتبار الطيب

حكم دهن شعر الرأس واللحية

690

اجلامع يف اإلحرام ينقسم إىل ستة أقسام

692

الصور التي حيصل هبا التحلل األول

693

690

حكم اجلامع للمحرم

693

للحج حتلالن

694

حكم املبارشة بشهوة للمحرم
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إزالة يشء من الشعر أو الظفر

694

حكم قطع نبات احلرم

697

تتمة :يف دماء احلج

698

696

حكم التعرض للصيد

698

عقد النكاح يف احلج

(فصل) يف بيان استحباب الزيارة لقربه صىل اهلل عليه وآله وسلم

701

معنى رد روحه الرشيف عند السالم عليه صىل اهلل عليه وآله وسلم

703

حكم شد الرحل للزيارة

701

صفة زيارة قربه الرشيف صىل اهلل عليه وآله وسلم وصاحبيه ريض اهلل تعاىل عنهام

704

استحباب زيارة البقيع

707

قصة العتبي

706

استحباب زيارة املساجد واملشاهد يف املدينة املنورة

707

الفهرس

709

اخلامتة

انتهى
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